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INTRODUCTION
Béni soit l’Eternel qui nous a faits vivre et soutenus pour parvenir à 
ce jour, et nous a permis d’éditer ce Guide de Pessa’h 5781.

Inutile de souligner, que ce Guide de Pessa’h est à nos yeux une 
nécessité impérieuse pour notre communauté, eu égard à la 
complexité des lois et des coutumes relatives à cette fête.

Nous tenons à remercier vivement les auteurs pour leur édifiant 
travail : Rav Nethanel Loeb ainsi que Shimon  Elbaze, le traducteur.

Qu’ils soient exaucés dans tous leurs besoins matériels et spirituels 
pour le dévouement et la persévérance dont ils ont fait preuve.

Il est important de rappeler que Le Rabbinat Loubavitch de France 
qui, outre ses nombreuses activités pour  le bien de la communauté 
juive française depuis de nombreuses années, a pris à cœur un 
projet important : celui de rapprocher la halakha (la loi juive) d’un 
public avide de connaissances. 

Ce projet est d’autant plus important en ces temps difficiles, car 
comme le souligne le Rabbi (Soucoth 5752) : « La libération de 
l’exil vers la délivrance pourra se faire dès lors que sera complété 
le raffinement du monde en temps d’exil à travers les halakhot de 
la Torah »

Le Rabbinat, présent au quotidien à vos côtés en cette période 
troublée, se permet de vous rappeler qu’il met à la disposition de 
la communauté :
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•	trois Rabanim compétents afin de répondre rapidement, sur un 
groupe Whatsapp,  aux questions soulevées.

•	Une permanence rabbinique.

•	Une boîte aux lettres relatives aux questions de pureté familiale.

•	Un tribunal rabbinique qui siège régulièrement. 

•	Une cellule de conciliation pour rétablir l’harmonie dans les 
foyers.

•	La rédaction et l’édition de guides et de brochures.

•	Un service du dernier devoir.

Un site internet : http://www.rabbinatloubavitch.com

Un compte Facebook intitulé « Info Vaad ».

Le Rabbinat Loubavitch a eu le plaisir de vous faire part lors de ses 
précédentes parutions de l’ouverture de son nouveau siège, situé 
au cœur de la communauté, au :

70, bis rue Darius Milhaud 75019 Paris.

Ce lieu comprend :

•	les bureaux du Rabbinat.

•	Un Beth Horaha (permanence rabbinique).

•	Et surtout un Beth Hamidrash dédié à la mémoire de Rav Yossef 
Baroukh Haouzi zal.

Malgré des débuts timides en raison des confinements successifs, 
vous avez néanmoins la possibilité de vous rapprocher du Rav 
Laloum, du Rav Loeb ainsi que du Rav Taichtel, afin de fixer des 
moments pour l’étude la Torah.

Nous remercions du fond du cœur, tous les acteurs qui participent 
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au quotidien et avec dévouement, aux activités du Rabbinat, afin 
de répondre aux besoins et aux attentes de la communauté.

En adressant nos prières au Tout-Puissant, nous espérons que 
cette pierre supplémentaire, apportée à l’édifice que nous voulons 
construire, soit une source de bénédictions. 

Par le mérite de ce Guide de Pessa’h, puissions-nous avoir le mérite 
de consommer très bientôt des pessa’him et des zeva’him dans le 
Troisième Temple que construira, de nos jours, notre juste Machia’h 
Amen !

Avec nos meilleurs vœux de Pessa’h kasher vessamea’h !

Rav Haïm Attelan 
Directeur du Rabbinat Loubavitch de France 
1er Nissan 5781
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Introduction de l’auteur

On commence toujours par honorer son hôte (Berakhot 63b), 
nos remerciements vont donc au Vaad Rabanei Loubavitch de 
France, qui en plus de ses nombreuses activités pour le bien de 
la communauté juive française, depuis de nombreuses années, a 
pris à cœur un projet important, celui de rapprocher la halakha du 
public avide de connaissances à son sujet. C’est aussi l’occasion 
de remercier notre cher ami, le Rav ‘Hayim Attelan, qui a mené ce 
projet avec intelligence et sensibilité, pour parvenir au résultat qui 
est sous vos yeux.

On peut apprendre des propos du Rabbi, le deuxième jour de Rosh 
Hashana 5752, l’importance majeure qu’il accordait à la rédaction 
de calendriers et guides halakhiques :

« Il est très souhaitable, que chacun étudie attentivement ce type 
de calendriers (c’est-à-dire, les calendriers rassemblant les lois 
indispensables à connaître) de façon à graver dans son esprit les 
lois relatives à cette période, car parfois lorsque surgit une question 
à ce sujet, on se retrouve dans une situation dans laquelle on ne 
peut pas s’interrompre pour interroger une autorité rabbinique, 
ou bien personne à qui demander, pire encore, parfois on ignore 
totalement la nécessité de poser une question ».

Béni soit Hashem qui nous a permis d’arriver à ce jour, après des 
mois de travail acharné, nous avons le mérite de présenter devant 
la communauté les parties manquantes du guide de nissan de 
l’année dernière : vente du ‘hamets, y compris les règles relatives 
au ‘arève kablane (garant cosignataire), les ‘houmerote et les 
hidourim pratiqués à Pessa’h, y compris les règles concernant les 
kitniyote, la matsa shrouya, etc., les médicaments et les produits 
cosmétiques, la veille de Pessa’h , le 7e et le dernier jour de Pessa’h, 
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en y ajoutant un aperçu du sens ‘hassidique de ces jours, comme le 
lecteur averti le constatera.

Comme les fois précédentes, nous avons partagé la présentation de 
la halakha, en 3 niveaux :

1. La règle pratique à accomplir rédigée brièvement (en grands 
caractères dans la version hébraïque).

2. Entre parenthèses (intégrées au texte ou précédées du terme 
explications dans la version française), les raisons et les sources en 
quelques phrases.

3. Des notes en bas de page (dans la version hébraïque) où les 
sujets sont traités plus longuement.

Ainsi une personne intéressée par une conclusion rapide, pourra 
lire le texte sans les parenthèses.

La veille de Pessa’h qui tombe shabbat : cette année 5781 est 
particulière, du fait que la veille de Pessa’h a lieu shabbat. Ceci a 
permis d’ajouter un chapitre supplémentaire (11) à ce sujet, en 
mettant l’accent sur les conseils pratiques en plus des halakhot et 
de leurs raisons.

La traduction appréciable en français ne concerne pas les notes 
mais seulement les règles et leur raisons. Je profite de cette 
occasion pour remercier vivement mon cher ami Shimon Elbaze 
pour la qualité de sa traduction, et ses remarques constructives. Il 
a su être rigoureux et a réussi à présenter les lois et leurs raisons de 
façon claire et abordable.

Pour la rédaction de ce guide, nous avons utilisé des recueils de 
lois, comme Piskei Téshouvot, Nit’ei Gabriel, des compilations 
de coutumes ‘Habad, comme Sefer Haminhaguim ‘Habad, 
Otsar Minhaguei ‘Habad, Halakhot Ouminhaguei ‘Habad, du R. 
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Guinzbourg, le livre Halakha Ouma’assé publié par le Makhon 
Halakha, le Loua’h du R. Brown, nous avons aussi pris conseil 
auprès de Mashpi’im et de spécialistes, et bien entendu consulté 
de nombreux livres de Halakha.

Critiques et corrections : une grande partie des lois présentées dans 
ce calendrier ont été portées à la connaissance de plusieurs Rabanim 
‘Habad, dont les remarques ont été incluses dans cet ouvrage. 
Je tiens à remercier en particulier parmi d’autres, le Rav Baroukh 
Oberlander pour ses remarques éclairantes. Mais des erreurs sont 
toujours possibles, certaines se sont peut-être immiscées dans 
notre propos, ainsi que des manques de précision. Par conséquent 
nous sollicitons le public des lecteurs de nous livrer leurs remarques 
et éclaircissements, ou le manque de compréhension de certains 
passages, de façon à pouvoir améliorer les prochaines rééditions. 
Ces courriers sont à envoyer à louahvaadf@gmail.com

Plût au ciel que nous puissions dès cette année accomplir les 
mitsvot de la fête à Jérusalem dans le troisième Temple, et ainsi 
nous mangerons des pessa’him et des zéva’him.

En vous souhaitant un Pessa’h kasher vessaméa’h 

10 Adar 5781

Rav Nethanel Loeb
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Note du traducteur 
Je tiens à remercier à nouveau le Rav Haïm Attelan, pour la confiance 
qu’il m’a accordée en me chargeant de la traduction de ce guide. 
Je salue la rigueur et la patience du Rav Nethanel Loeb pour sa 
relecture minutieuse et ses remarques d’une grande finesse. Mais 
surtout pour l’œuvre admirable qu’il nous offre à nouveau avec cet 
ouvrage où profondeur et clarté vont de pair. 

La traduction de la halakha est une lourde responsabilité en plus 
d’être un exercice difficile. Des inexactitudes, des imprécisions, 
des sous-entendus erronés etc. ont pu se glisser dans cet ouvrage, 
malgré tous les efforts déployés pour les éviter. Toute correction 
ou suggestion des lecteurs sont les bienvenues, et nous les en 
remercions par avance. Elles permettront d’améliorer et d’enrichir 
les prochaines parutions. Elles sont à adresser à louahvaadf@gmail.
com. 

Les numéros des notes apparaissant dans la traduction française 
entre parenthèses font référence aux notes du texte en hébreu.

Nous avons tenu compte des suggestions et de certaines critiques 
concernant les références apparaissant dans le texte. Dans cette 
édition, les références sont positionnées en bas de page. 

Les abréviations suivantes ont été utilisées : R. pour Rav, G. R. pour 
Grand Rabbin, Sh. A. pour le Shoul’hane Aroukh de Rabbi Yossef 
Karo. Admor Hazaken, suivi d’une référence, désigne le Shoul’hane 
Aroukh de l’Admor Hazaken, Rabbi Shnéour Zalman de Lyadi. 

Par manque de temps, certaines parties n’ont pu être traduites : 
les chapitres 3 et 10. Elles le seront si D.ieu veut dans la prochaine 
édition. 

Pessa’h kashère vessaméa’h !

11 adar 5781

Shimon Elbaze
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CHAPITRE 1 :  
30 JOURS AVANT LA FETE DE PESSA’H

1. Étude des lois de Pessa’h / 2. Consommation des matsot / 3. 
Attention au ‘hamets, début des préparatifs et des achats / 4. 
Farine de Pessa’h / 5. Campagne de distribution des matsot / 
6. Catégories de matsot / 7. Matsa pour les enfants / 8. Matsa 

pour les personnes âgées et les malades / 9. Vigilance vis à vis du 
‘hamets et début du nettoyage / 10. Propos interdits / 11. Kim’ha 

dépis’ha (farine de Pessa’h) / 12. Campagne de distribution de 
matsot

1. Étude des lois de Pessa’h, 30 jours avant la fête : 

Une des premières institutions de Moshé Rabeinou (notre maître 
Moïse), fut l’étude des lois relatives à chaque fête durant sa période. 
Plus tard, à l’époque du temple, nos sages instaurèrent pour tous les 
maîtres, l’obligation d’enseigner oralement les lois de la fête à leurs 
élèves, les 30 jours avant celle-ci et donc depuis Pourim concernant 
Pessa’h. Cette règle perdura malgré la destruction du temple, en 
particulier pour Pessa’h dont les lois sont si nombreuses. 

De nos jours, où l’accès à la connaissance est facilitée par les livres, 
il est du devoir de chacun1 d’étudier par lui-même les lois relatives 
à une fête avant celle-ci, de façon à les connaître parfaitement pour 
les pratiquer correctement(1). Les enseignants et les éducateurs des 
établissements scolaires devront aussi profiter de cette période 
pour enseigner à leurs élèves les lois de la fête2.

1. Admor Hazaken, 429 §1-3.
2. Iguerot Kodesh, Vol. 10, p. 350.
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2. Consommer de la matsa avant Pessa’h

•	Introduction : interdiction la veille de Pessa’h : nos sages ont 
interdit de consommer de la matsa la veille de Pessa’h, comme 
l’affirme le Talmud de Jérusalem (Pessa’him) : « Rabbi Lévi a dit : 
celui qui mange de la matsa la veille de Pessa’h est comparable 
à celui qui cohabite avec sa fiancée chez ses beaux-parents ». Le 
Rambam tranche la Halakha selon cet avis et écrit3 : « ceci est 
totalement interdit d’ordre rabbinique… et puni de flagellation ». 
Cette décision est reprise par le Rama dans le Shoulhan Aroukh, 
l’Admor Hazaken et les autres décisionnaires, et a donc force de 
loi. 

Les raisons en sont les suivantes :

•	Inconvenance : Le Levoush  rapporte le texte du Talmud précédent, 
et qualifie ce comportement d’inconvenant car il démontre un 
manque de retenue avant le mariage pour le fiancé, et avant le 
soir du seder pour le consommateur de matsa.

•	Invisibilité de la mitsva : si l’on mange déjà de la matsa la veille 
de Pessa’h, on ne reconnaîtra pas qu’il s’agit d’une mitsva le soir 
du seder4.

•	Amour de la mitsva et appétit : on doit consommer la matsa 
avec amour et appétit le soir du seder5, et elle ne présentera plus 
aucun attrait si l’on s’en est repu la veille (Méiri).

3. Coutumes diverses

Certains ont l’habitude de s’abstenir de matsa depuis Rosh Hodesh 

3. ´Hamets Oumatsa, 6 §12.
4. Rambam, Kaf Ha’hayim, Mishna Béroura.
5. BaHaG, RiTS Guéate, Shibolei Halékète.



CHAPITRE 1 : 30 JOURS AVANT LA FETE DE PESSA’H 

28

nissan6 et d’autres moins nombreux les 30 jours avant Pessa’h7. Le 
Rabbi indique8 d’être attentif à ce dernier avis et ainsi semble être 
l’usage ‘Habad.

4. Raisons d’anticiper la privation de matsa 

Les raisons évoquées pour avancer la privation de matsa sont 
identiques à celles rapportées plus haut pour la veille de Pessa’h 
: amour de la mitsva, appétit le soir du seder, visibilité de la 
consommation pour la mitsva etc.

Le grand décisionnaire Rav Moshé Feinstein (1895-1986) justifie(2) 
ces usages en se basant sur le Talmud de Jérusalem. En effet, la 
fiancée est liée à son fiancé mais n’est pas encore son épouse, de 
même pour la matsa : l’obligation d’étudier les lois de Pessa’h et 
la vigilance concernant le hamets en font notre fiancée, 30 jours 
avant Pessa’h, et nous en prive donc jusqu’au soir du mariage 
représenté par le seder9. Ceci semble expliquer les propos du Rabbi 
dans une lettre10 datée du 4 nissan où il écrit : « ces jours-ci, où 
est déjà présent le sujet de la matsa comme aliment de guérison, 
raison pour laquelle on s’abstient d’en manger 30 jours avant 
Pessa’h », car dès l’existence d’un lien avec la matsa on doit éviter 
de la consommer jusqu’au moment où ce sera une mitsva de la 
Torah.

5. Quelle matsa est interdite à la consommation ?

Tout ce qui précède donne à penser que la seule matsa(3) visée par 
cette interdiction est celle permettant d’accomplir la mitsva le soir 

6. Kénessète Haguédolah rapportée par le ‘Hok Yaakov, Baère Héteiv, Mishna Béroura 
471.
7. Mishnate Yaakov, coutume des hassidim de Nadborna, Koydenov et d’autres. Le 
Iguerot Moshé (Vol. 1, 155) les qualifient de rigoristes minoritaires.
8. Iguerot Kodesh, Vol. 8, p. 319.
9. Iguerot Moshé, Vol. 1, 155.
10. Iguerot Kodesh, Vol. 8, p. 319.
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du seder. Le Rama le dit explicitement (471 §2)(4) : « il est interdit 
de consommer toute la journée du 14, une matsa qui pourrait nous 
acquitter de notre devoir le soir (du seder).»

6. Catégories de matsot

•	Matsa ‘ashira (matsa riche) : une matsa préparée avec de la 
farine, de l’eau(5), et du jus de fruit, même en petite quantité mais 
donnant du goût, est autorisée à la consommation la veille de 
Pessa’h jusqu’à la même heure que le ‘hamets selon le Rama (462 
§4) et l’Admor Hazaken (462 §7) qui craignent que la matsa ‘ashira 
ne soit ‘hamets, et à fortiori sera-t-elle permise les 30 jours avant 
Pessa’h11, car si le goût du fruit est sensible, cette matsa n’est 
pas un pain de misère et est donc impropre à la mitsva, et par 
conséquent consommable avant Pessa’h.

•	Matsa cuite (knedlach) : une matsa transformée en farine de 
matsa, puis frite ou cuite, avec de l’eau ou du jus de fruit, sera 
autorisée les 30 jours avant la fête car elle est impropre à la 
mitsva n’étant plus considérée comme du pain du fait de son type 
de cuisson. En outre(6), elle sera consommable la veille de Pessa’h 
jusqu’à la même heure que le ‘hamets, car elle a été trempée 
(sherouya) dans un liquide12. 

•	Gâteau à la farine de matsa : si on a pétri de la farine de matsa 
avec de l’huile, du miel etc. pour en faire des gâteaux cuits au 
four, il n’est pas sûr qu’ils soient considérés comme matsa ‘ashira, 
on s’abstiendra donc de les consommer la veille de Pessa’h, et la 
même rigueur est souhaitable les 30 jours qui précèdent Pessa’h, 
cependant celui qui consomme ces gâteaux ces 30 jours a des 

11. Admor Hazaken, 471 §4, Rosh sur Pessa’him ch. 10, et Sh. A., 471 §2.
12. Admor Hazaken, 471 §8, basé sur le Maharil et le Maguen Avraham. De même 
pour la friture, comme l’explique l’Admor Hazaken, 471 §9, dont l’avis est partagé par 
le ‘Hayei Adam (129 §13) à l’opposé du Péri Mégadim (471, E. A., §8) qui s’interroge à 
ce sujet et du Sidour Dérekh Ha’hayim qui interdit.
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décisionnaires(7) sur qui s’appuyer13.

•	Matsa ‘hamets fabriquée à la machine : les matsot fabriquées 
à la machine, et vendues toute l’année sur le marché avec la 
dénomination matsot ‘hamets, ne doivent pas être consommées 
la veille de Pessa’h, et il est souhaitable de s’en abstenir aussi les 
30 jours avant la fête. Cependant, en cas de nécessité, il semble 
possible d’autoriser leur consommation au moins jusqu’à la veille 
de Pessa’h exclue, car selon certains avis elles sont impropres à 
la mitsva du Seder, n’étant pas considérées comme shemourot 
lishmah (surveillées et fabriquées au nom de la mitsva) et n’ont 
pas le même goût que les matsot fabriquées à la main.
       Explications :

−	 Les raisons d’interdire sont les suivantes : 1. Leur goût est 
identique à celui des matsot rondes fabriquées à la main. 
2. Les spécialistes en la matière affirment qu’il y a une forte 
probabilité que les matsot ‘hamets fabriquées à la machine 
ne soient pas ‘hamets.

−	 Les raisons de permettre sont les suivantes : 1. On peut 
déduire des propos de l’Admor Hazaken, que le fait d’avoir 
le même goût n’est pas un problème. 2. On peut considérer 
que les matsot fabriquées à la machine n’ont pas le même 
goût que rondes fabriquées à la main. 3. On peut y associer 
les avis considérant que les matsot fabriquées à la machine 
sont impropres à la mitsva du Seder n’étant pas considérées 
comme shemourot lishmah (surveillées et fabriquées au nom 
de la mitsva) et sont de ce fait, autorisées avant Pessa’h. 
4. L’interdiction de consommer de la matsa ne commence 

13. le G. R. Wozner (Shévèt Halévy, Vol. 8, p. 117), et le G. R. Eliashiv (dans sa Hagada, 
p. 18) interdisent ces gateaux en se basant sur le Rama (471 §2) et l’Admor Hazaken 
(471 §5). Cependant, le G. R Oyerbach et d’autres décisionnaires les permettent car 
ils sont préparés avec de la farine de matsa et n’ont pas l’aspect du pain-matsa, leur 
bénédiction est alors mezonot (Sh. A., 168 §10), et ils sont donc impropres à la mitsva 
à Pessa’h, pour plus de détails voir note (7).
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que la nuit du 14 nissan, avant ce moment, ce n’est qu’un 
embellissement de la mitsva, il ne faut donc pas être trop 
strict, comme l’a écrit pour permettre les matsot ‘hamets 
fabriquées à la machine, le Sefer Mékadesh Israël (Dinei 
Erev Pessa’h, p. 57 au nom du Da’ate Cohen). De même, le 
Piskei Téshouvot (471, note 16) a autorisé en arguant du goût 
différent des matsot ‘hamets fabriquées à la machine. Voir 
encore d’autres décisionnaires cités en note(8).

•	Matsa non cuite au nom de la mitsva : certains ont voulu proposer, 
lorsque la veille de Pessa’h tombe shabbat, de consommer 
des matsot non cuites au nom de la mitsva, puisqu’elles sont 
inutilisables pour le seder. Les décisionnaires(9) s’y sont opposés 
pour plusieurs raisons, par conséquent, on s’en abstiendra aussi 
les 30 jours avant la fête14.

7. Matsa pour les enfants : on pourra donner à manger de la 
matsa la veille de Pessa’h à des petits enfants, garçons ou filles 
(car l’éducation s’adresse, comme la mitsva, aux hommes et aux 
femmes) qui ne sont pas en âge de comprendre le récit de la sortie 
d’Égypte, ce qui est sûr pour les moins de 3 ans, cependant on peut 
être tolérant jusqu’à 5 ans(10). Il en va de même, à plus forte raison, 
les 30 jours avant la fête15. Mais s’ils comprennent le récit de la 
sortie d’Égypte, ce sera interdit car il est écrit (Exode 13, 8) : « tu 
raconteras à ton fils… c’est pour cela etc. »

8. Matsa pour les personnes âgées et les malades : dans les 
établissements publics comme les hôpitaux et les maisons de 

14. voir Responsa Min’hat Yitshak, Vol. 8, 37, ainsi que Teshouvot Véhanehagot et 
d’autres, fortement opposés à cette solution pour le shabbat veille de Pessa’h.
15. Sh. A. de l’Admor Hazaken, 471, §10 d’après le Teroumate Hadéshène et le Rama, 
affirmant qu’il n’y a aucune interdiction de nourrir un enfant mineur avec des aliments 
qui ne sont pas interdits de par eux-mêmes mais seulement à un moment donné11, 
à l’exemple de la matsa la veille de Pessa’h ou manger avant le kidoush ou le jour de 
Yom Kippour
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retraite, où l’on avance, pour des raisons techniques, l’arrêt du 
‘hamets, on pourra autoriser la matsa ordinaire jusqu’à l’heure 
d’interdiction légale du ‘hamets pour les malades et les personnes 
âgées souffrantes le nécessitant (même si on pourrait l’utiliser pour 
la mitsva du seder).

Cette permission en cas de force majeure, est fondée sur l’avis 
de Rabbi Zera’hiah Halévy (Provence, 12es.) auteur du Maor, 
considérant que l’interdiction de la consommation de la matsa ne 
débute qu’à l’arrêt de celle du ‘hamets, et non au début du jour 
du 14 nissan. On autorisera donc à fortiori, en cas de besoin, la 
matsa ordinaire les 30 jours avant Pessa’h, pour les malades et les 
personnes âgées dans de bonnes dispositions de santé16.

9. Vigilance vis à vis du ‘hamets et début du nettoyage : les 30 
jours avant la fête, on doit être attentif à ne pas créer de futures 
difficultés pour enlever le ‘hamets17.

Beaucoup ont l’habitude de commencer le nettoyage de la maison 
et des objets dés le 30e jour avant la fête (Maharil). On s’occupera 
également de tout le nécessaire pour la fête pendant cette période18.

10. Propos interdits :

•	« Combien cette fête est fatigante » : au moment des préparations 
de la fête (achat, nettoyage etc.) on ne doit pas dire « Combien 
cette fête est fatigante ! »19, pour ne pas ressembler au mécréant 
de la Haggadah qui dit : « Qu’est donc ce fardeau pour vous ? » 
Mais dans la pratique, les gens n’y font pas attention, et certains 

16. Mékadesh Israël, Dinei Erev Pessa’h, p. 53, au nom du G R Wozner. Il s’interroge, 
toutefois, pour les personnes âgées non souffrantes, en maison de retraite. Il traite 
aussi les sujets suivants : matsa cuites ou trempées etc. pour les vieillards et les 
malades.
17. Bayite ‘Hadash  au nom du Agouda, Admor Hazaken, 336, §23.
18. Méiri sur Avoda Zara 5.
19. Rokéa’h, ‘Hok Yaakov, Admor Hazaken, 469, §5.
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leur ont trouvé pour excuse que de tels propos nous attribuent 
le titre de mécréant seulement lorsqu’ils sont prononcés pour le 
sacrifice pascal qui est une mitsva de la Torah.

•	« Cet aliment est lepessa’h » : le Talmud20 explique que l’on 
ne doit pas dire(12) : « cette viande est lepessa’h » au moment 
d’acheter, où de cuire ou de mettre au congélateur etc. car en 
hébreu, cette phrase signifiant d’ordinaire : « cette viande est 
pour la fête de Pessa’h », a aussi pour sens « cette viande est 
consacrée au sacrifice de Pessa’h ». Cette phrase donnerait 
à penser que l’on a sanctifié cette viande, et au moment de la 
manger, que l’on transgresse l’interdiction de consommer de la 
viande consacrée à l’extérieur du temple. 

On évitera également cette phrase pour la chair d’un animal 
sauvage ou de la volaille21, sans offrandes possibles au temple, 
car on pourrait penser qu’il s’agit alors de consacrer sa valeur 
marchande, et en la consommant, de profiter illégalement d’une 
viande sanctifiée.

Certains sont rigoureux au point d’appliquer cette règle à tous les 
aliments, pour les mêmes raisons, et il est bien de tenir compte 
de leur avis22. De même, on évitera de dire à son ami : achète-moi 
avec cet argent, de la nourriture pour Pessa’h23.

•	Propos permis : on pourra dire « cet aliment est pour la fête (ou 
pour Yom tov) », « cette viande sera utilisée pour les besoins de 
Pessa’h » car il s’agit d’une réservation pour la fête et non pour 
le sacrifice.

« Je vais acheter de la viande pour Pessa’h » ne pose pas de 
problème, car l’argent ou la viande n’étant pas présents, il ne peut 

20. Pessa’him 53a et ainsi statue le Sh. A., 469, §1.
21. Rashi, ibid.
22. Eliya zouta, ’Hok Yaakov, Admor Hazaken ibid.
23. Talmud de Jérusalem, Pessa’him 7, 5, Rokéa’h, Mishna Béroura.
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s’agir d’une consécration24.

« Ces grains de blé sont pour Pessa’h » est autorisée, car cette 
phrase n’est qu’un avertissement pour éviter de rendre ces grains 
‘hamets et en aucun cas de les sanctifier eux ou leur valeur25. Le 
devoir de surveiller le blé à Pessa’h pour éviter toute fermentation 
est connue de tous.

Il semble, qu’en français il n’y ait pas de problème en général, 
car les prépositions « pour » et « de » n’impliquent pas une 
consécration mais une utilisation ou une destination (à l’instar de 
la préposition « oyf » en yiddish13 citée par le Maguen Avraham 
et l’Admor Hazaken).

11. Kim’ha dépis’ha (farine de Pessa’h) : selon une coutume 
remontant à l’époque du Talmud, on distribuait du blé aux indigents 
de la ville pour qu’ils puissent cuire des matsot pour Pessa’h. La 
préférence du blé à l’argent, était dictée par la volonté de faciliter 
aux pauvres le profit du don, qui est une règle générale pour la 
tsédaka, ainsi ils n’auraient pas à se fatiguer à acheter le blé. Plus 
tard, pour les mêmes raisons, la farine remplaça le blé(14).

De nos jours, où l’on ne cuit plus soi-même ses matsot, on distribue 
des colis contenant des matsot et des denrées pour Pessa’h. Si 
les nécessiteux sont gênés de recevoir des paquets de nourriture, 
ou s’ils préfèrent de l’argent pour acheter eux-mêmes ce qu’ils 
désirent, il sera alors préférable de leur distribuer de l’argent. 
Cet usage consiste aussi, à fournir aux pauvres, ce qui leur est 
nécessaire à l’application de règles rigoristes (‘houmerot) qu’ils se 
sont imposées. 

On doit s’efforcer de distribuer cet argent assez tôt, de façon à 
faciliter les achats avant la fête.

24. Shaarei Yémei Pessa’h, Tshezner, p. 27.
25. Guémara et Sh. A. ibid., Admor Hazaken, Mishna Béroura et Kaf Ha’hayim.
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•	Sources de cette coutume :

Talmud de Jérusalem, Baba Batra, chap. 8, Rama, 429 §1, Admor 
Hazaken, 429 §5 : « une habitude répandue dans tout le peuple 
d’Israël, amène chaque communauté à imposer un don à chaque 
membre pour acheter du blé pour et le distribuer aux pauvres de 
leur ville ». Cette règle débute 30 jours avant la fête de Pessa’h, 
comme l’écrit le Maharil : « Au seuil des 30 jours avant la fête, les 
gens ont l’habitude de nettoyer les chambres et les ustensiles, 
mais avant tout, d’acheter du blé pour les indigents. » Le Rabbi en 
parla également à plusieurs reprises, voir Torat Menahem, 5749, 
p. 464, et 5750, p. 51, et en lire les termes dans la note(15).

•	Que distribuer(16) ? Historiquement, du blé puis de la  
farine et à l’heure actuelle, des matsot et des denrées ou de 
l’argent26.

•	Quantités données : selon les besoins, pour toute la durée de la 
fête27.

12. Campagne de distribution de matsot : l’une des institutions 
du Rabbi consiste à s’efforcer d’apporter à tout juif de la matsa 
shemoura fabriquée à la main. A priori trois matsot, ou au moins un 
kézayite de matsa pour le seder. Le Rabbi ajoute, que le mérite de 
l’investissement dans cette campagne apportera un renforcement 
de la foi et de la santé (Sefer Haminhaguim ‘Habad, p. 37. Likoutei 
Si’hot, Vol. 1, p. 243 : « toute personne ayant de l’influence, Rabbin 
ou Sho’hète, cadre spirituel ou bedeau, si l’on sait, que pour peu 
que l’on fournisse à une personne, des matsot pour le seder, elle 
les utilisera, je vous demande, s’il vous plaît, de lui en faire parvenir, 
expressément des rondes, fabriquées à la main et shemourot. Ainsi 
des centaines et peut-être même des milliers d’enfants d’Israël 

26. Mishna Béroura, Kaf Ha’hayim, Hilkhot ‘Hag Bé’hag, et les paroles du Rabbi citées 
précédemment.
27. Maharil, Mishna Béroura, indications répétées du Rabbi.
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accompliront la mitsva de la consommation de la matsa28 selon la 
halakha(17) et de la plus belle façon. »(18)).

28. Voir Iguerot Kodesh, Vol. 13, p. 11, suggérant qu’un kazayite suffit. Et concernant 
les enfants, consulter Iguerot Kodesh, Vol. 12, p. 343 : « concernant la proposition 
d’une distribution aux élèves des écoles, il s’agit certainement d’un kazayite, vous 
m’informerez évidemment des dépenses afférentes, car c’est une bonne initiative » 
(les mots sont en gras dans le texte de référence.
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CHAPITRE 2 :  
LE MOIS DE NISSAN

1. Récitation du Nassi / 2. Ta’hanoun / 3. Visite au cimetière / 4. 
Pèlerinage sur les tombes des tsadikim / 5. Birkate Hahilanot /6. 

Pessa’h à la maison / 7. Jours fériés

1. Récitation du Nassi :

•	Introduction : importance des 12 premiers jours du mois de 
nissan 

Le Mishkane (tabernacle du désert) a été inauguré le premier 
nissan 2449. Durant les 12 premiers jours de ce mois, tour à tour, 
les chefs des douze tribus offraient chaque jour un sacrifice pour 
l’inauguration du temple1. Nos sages rapportent, que chaque 
tribu fêtait comme un Yom Tov, le jour dédié à son offrande, 
c’est pourquoi aujourd’hui, nous ne récitons pas le Ta’hanoun 
(supplications) ni ne jeûnons, ces jours-ci2.

Bien plus tard, l’habitude fut prise de lire pendant cette période, 
les paragraphes de la Torah décrivant ces offrandes, auxquels on 
attribua le nom de Nassi (chef de la tribu du jour)(1).

•	Récitation du Nassi : du 1er au 12 nissan, on récite 
quotidiennement les versets de la Torah (Nombres 7, 1-83) 
détaillant les présents offerts par chaque chef de tribu, et le 13 
nissan(2), le bilan de l’ensemble (ibid. 84-89) ainsi que l’allumage 
de la ménorah à la charge des lévites, pour évoquer la tribu de 

1. Exode 40, 17 et Nombres 7, 1.
2. Traité Soferim 21 rapporté par le Tour, Beth Yossef, Maguen Avraham, Admor 
Hazaken et d’autres décisionnaires dans le chapitre 429.
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Lévi, qui elle, n’apporta pas d’offrande3. Certains ont l’habitude 
de procéder à cette lecture avec un Sefer Torah, mais l’usage 
‘Habad est différent comme l’indique le Rabbi dans une lettre4 : 
« le Rabbi Yossef Yits’hak n’agissait pas ainsi ».

•	Deuil : pendant les sept jours de deuil, l’endeuillé récite le Nassi, 
car ce texte est lu comme une sorte de prière et non assimilé à 
une étude qui lui est interdite5.

•	Yehi Ratsone(3) : chaque jour, y compris shabbat6, après le la lecture 
du Nassi, on récite le Yehi Ratsone dans la version imprimée dans 
le sidour Tehilat Hashem(4). 

Les Cohen et Lévy en font aussi la lecture7. Certains avis pensent 
que les Cohen et Lévy ne doivent pas prononcer la phrase : « si je 
fais partie de la tribu unetelle » car ils savent qu’ils n’en font pas 
partie puisqu’ils appartiennent à la tribu de Lévy8. Cependant, le 
Rabbi rapporte au nom de son beau-père9, que le Rabbi Shalom 
DovBer a indiqué à son beau-frère, le Rav Moshé Horenstein, qui 
était Cohen, de lire cette phrase, du fait de la possibilité d’incarner 
une âme supplémentaire d’une autre tribu. 

Le 13 nissan, il n’y a pas de Yehi Ratsone10.

2. Ta’hanoun : on ne récite aucun Ta’hanoun au mois de nissan11, 
car la majorité des jours du mois étant assimilables à des Yom Tov(5), 
on considère tout le mois comme un Yom Tov. Pour cette même 

3. ShLaH, Pessa’him, Admor Hazaken, Mishna Béroura, Kaf Ha’hayim, 429.
4. Iguerot Kodesh, Vol. 16, p. 189.
5. Na’hamou ‘Ami, p. 56.
6. Otsar Minhaguei ‘Habad, p. 6.
7. Hayom Yom du 1er nissan.
8. Loua’h Erets Israël et d’autres décisionnaires.
9. Hayom Yom et Reshimot.
10. Likoutei Si’hot, Vol. 32, p. 21, note 21.
11. Sh. A. et Admor Hazaken, 429, basés sur le traité Soferim, 21.
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raison, on a l’habitude pendant tout le mois, de ne pas prononcer 
d’oraison funèbre(6) et de ne pas jeûner, excepté pour le jeûne des 
premiers-nés la veille de Pessa’h, ainsi que les jeunes mariés le jour 
de leur mariage, même Rosh ‘Hodesh12.

3. Visite au cimetière : on ne va pas au cimetière(7) pendant tout le 
mois de nissan car ses jours sont sacrés13. De ce fait, une personne 
devant célébrer le Yortsayt (anniversaire de décès) d’un proche au 
mois de nissan, ira au cimetière la veille de Rosh ‘Hodesh14. Si cela 
n’a pas été possible, ou s’il s’agit d’une personne de Diaspora se 
rendant en Israël(8), elle pourra aller au cimetière le jour du Yortsayt 
mais n’y récitera pas de supplications15 (Hazkarat neshamot, Tsidouk 
hadine etc.) pour ne pas inciter aux pleurs et se contentera du 
kadish et des psaumes. Cependant, certains permettent à priori(9) 
la visite au cimetière dans les conditions précédentes, pour la fin 
des 7 ou des 30 jours de deuil ainsi que pour le Yortsayt16.

4. Pèlerinage sur les tombes des tsadikim : rien ne s’oppose(10) au 
pèlerinage sur les tombes des tsadikim pendant le mois de nissan 
car on ne s’y rend pas pour le bien des disparus mais pour prier sur 
les vivants en demandant aux tsadikim d’intercéder en leur faveur 
auprès d’Hashem17. Les hassidim ‘Habad avaient l’habitude d’aller 
sur la tombe du Rabbi Shalom DovBer le 2 nissan, de même, le 
Rabbi sur celle du Rabbi Yossef Yits’hak pendant le mois de nissan.

5. Birkate ha-ilanot (Bénédiction des arbres)

12. Admor Hazaken, 429 §9.
13. Kav Hayashar rapporté comme halakha dans le Mishmérète Shalom et le Responsa 
Mélamed Leho’il, Y D, 144, Penei Baroukh et Nit’ei Gavriel.
14. Responsa Mélamed Leho’il, ibid., on rapporte dans Hitkasherout, 609, p. 18, que 
c’était aussi l’indication du Rabbi concernant la Rabbanite Karassik zal de Tel Aviv.
15. Mishna Béroura, 429 §8.
16. Guésher Ha’hayim, 29, §5.
17. Dvar Yéhoshoua.
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•	Introduction : définition et importance de cette bénédiction

La bénédiction des arbres est l’une des bénédictions de visu, qui ne 
porte ni sur un profit comme les bénédictions alimentaires, ni sur 
une mitsva, mais qui constitue une louange et un remerciement 
envers Hashem, à qui nous devons penser en permanence18. 
Nos sages ont institué une bénédiction spéciale, sur la vision 
d’arbres en fleurs au début du printemps, par laquelle nous 
remercions Hashem pour le renouvellement de la nature après 
les mois d’hiver(11). En particulier, nous lui rendons grâce(12) pour 
les arbres fruitiers et non pour les arbres stériles ou les plantes, 
car ils témoignent qu’Hashem a aussi créé des choses qui ne sont 
pas vitales pour les êtres humains mais qui sont destinées à leur 
plaisir19.

•	Bénédiction obligatoire ou facultative ? Les bénédictions de visu 
ont un caractère obligatoire dès la vision des sujets concernés(13), 
mais le choix de voir ces sujets reste facultatif. De même pour la 
bénédiction des arbres, nous n’avons pas le devoir de rechercher 
des arbres en fleurs pour réciter la bénédiction, mais si nous 
en voyons, la bénédiction devient obligatoire(14). Cependant, les 
sages et ceux qui ont la crainte d’Hachem ont toujours pris soin 
d’avoir l’occasion de réciter cette bénédiction20. Chacun doit donc 
s’efforcer de réciter cette bénédiction durant le mois de nissan21 
et s’appliqueront alors à son sujet les versets (Genèse 27, 27-29): 
« Voyez ! Le parfum de mon fils est comme celui d’un champ 
béni par Hashem, qu’Hashem te donne de la rosée des cieux 
etc. »22. De plus, les kabbalistes ont affirmé l’importance de cette 
bénédiction en expliquant qu’elle opérait une réparation des 

18. Admor Hazaken, Loua’h Birkate Hanéhénine, 12, §3
19. Aroukh Hashoul’hane, 226, §1, et les termes de la bénédiction.
20. Aroukh Hashoul’hane rapportant le Bédèk Habayite citant le célèbre Tossaphiste 
du 12e siècle, Rabbeinou Yits’hak.
21. ‘Hida dans Moréh Béétsba, 198.
22. Eliyah Rabbah citant le Seder Berakhot.
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âmes réincarnées dans les arbres(15).

•	Formule de la bénédiction en phonétique : baroukh atah Ado-naï 
Élo-hénou mélèkh haolam, shélo ‘hissar bé’olamo kloum, ouvara 
vo bériote tovote véilanote tovote léhanote bahem bénei adam.

•	Catégories d’arbres : on récite la bénédiction sur des arbres 
produisant des fruits comestibles et non sur des arbres stériles 
ou des arbres ne produisant plus de fruits. On évitera a priori : les 
arbres fruitiers ‘Orla (plantés depuis moins de 3ans), ou greffés où 
hétérogènes, mais en cas de doute, on pourra à priori procéder à 
la bénédiction.

Les raisons sont les suivantes :

Arbres fruitiers(16) : car, d’après les Responsa Hilkhot Kétanot 
(Vol. 2, 28), cette bénédiction est un remerciement pour le profit 
que l’homme tire de ces arbres, et donc en premier lieu de leurs 
fruits. C’est aussi l’opinion de l’Admor Hazaken23 à l’opposé du 
Yaabéts et d’autres décisionnaires, autorisant la bénédiction sur 
des arbres stériles. Cependant, en cas d’erreur, si on a récité la 
bénédiction sur un arbre stérile, on ne la refera pas24 sur un arbre 
fruitier du fait des avis précédents et de ceux qui considèrent 
que l’on peut réciter cette bénédiction sur l’existence même des 
arbres en fleurs dans le monde, pour lesquels on est déjà quitte 
de notre devoir.

‘Orla : Rabbi Akiva Eiguer (Sh. A. 226), émet un doute à ce sujet 
car les fruits qui apparaîtront après ces fleurs ne pourront pas 
être consommés. Cependant, de nombreux décisionnaires 
autorisent la bénédiction, car ils la considèrent comme générale 
sur l’ensemble des arbres fruitiers(17).

Greffe ou plantation hétérogène : car d’après les Responsa 
Min’hat Yits’hak (Vol. 3, 25) et Yabi’a Omère (Vol. 5, 20), il est 

23. Likoutei Si’hot, Vol. 23, p. 116, note 33.
24. Shévèt Halélvy, Vol. 6, 53.
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préférable à priori d’éviter une bénédiction sur des fruits étant le 
résultat d’une transgression(18).

•	Arbres encore en fleurs(19) : on peut procéder à la bénédiction, 
tant que les fleurs contenant le pistil qui se transformera en fruit, 
sont présentes sur les arbres. Mais on ne peut plus25 la réciter 
quand les fleurs sont tombées en laissant la place aux fruits, car 
la bénédiction porte sur le renouvellement de la nature qui est 
marqué essentiellement par l’apparition des fleurs et très peu 
par les fruits. La bénédiction est-elle possible au tout début de la 
croissance des fruits ? Voir la note(20).

•	Que doit-on voir ? La bénédiction ne porte pas sur l’observation de 
l’arbre, mais sur le constat du renouveau de la croissance marqué 
par la floraison. On doit donc voir distinctement les fleurs(21), 
et pas seulement les feuilles vertes recouvrant à nouveau les 
branches après leur disparition durant l’hiver26.

On pourra réciter la bénédiction en voyant les arbres en fleurs 
même à travers une vitre(22), ou la nuit si l’éclairage permet de 
bien voir la floraison27.

•	Combien d’arbres ? A priori, au moins deux arbres fruitiers sont 
nécessaires, mais d’après la loi stricte un seul arbre suffit28. Le 
‘Hida et d’autres décisionnaires ont justifié l’exigence de plusieurs 
arbres du fait du pluriel utilisé par le Talmud : « des arbres en 
fleurs », et ainsi élever de nombreuses étincelles spirituelles29, 
mais dans la pratique, ceci n’est pas indispensable. On peut 
considérer que le pluriel utilisé par le Talmud n’est pas catégorique, 
c’est pourquoi le ‘Hida, suivi par le Kétsot Hashoul’hane, présente 

25. Sh. A. 226.
26. Eshel Avraham Boutshatsh.
27. Responsa Tsits Eliezer, Vol. 12, 20, Rivevot Efrayim, Vol. 6, 458, preuve en est aussi 
du Maharsham autorisant la bénédiction sur l’arc-en-ciel la nuit, Ilana Ravreva, p. 36.
28. Responsa Hilkhot Kétanot.
29. Kaf Ha’hayim.
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le choix de plusieurs arbres seulement comme une coutume des 
gens scrupuleux(23).

•	Seulement au premier regard : l’Admor Hazaken écrit30 : « celui 
qui se déplace au mois de nissan et voit des arbres en fleurs doit 
réciter […] mais il ne le fera que la première fois qu’il les aperçoit 
chaque année ». Le G. R. ‘Hayim Naéh en déduit la règle suivante 
: si l’on a vu au mois de nissan des arbres fruitiers en fleurs sans 
réciter la bénédiction, on ne pourra pas se rattraper cette année 
à une autre occasion31.

Cependant, dans la pratique, si l’on est dans l’impossibilité de 
dire cette bénédiction (mains sales, un seul arbre visible et l’on 
préfère en avoir deux etc.), il est conseillé de ne pas observer 
attentivement ce qui est devant nous et de détourner son regard. 
Ainsi on pourra réciter la bénédiction à une autre occasion, 
d’après tous les avis.

Explications : les décisionnaires discutent sur la possibilité de 
rattraper la bénédiction sur les arbres fruitiers en fleurs non récitée 
à la première occasion(24). Certains comparent cette bénédiction 
à celle de shéhé’héyanou, qui, oubliée en consommant un fruit 
nouveau est irrattrapable. D’autres y voient une différence car, les 
fleurs sont toujours présentes et la louange adéquate alors que le 
moment (lizemane hazéh) où le fruit est nouveau est passé32. Du 
fait de cette controverse, et de l’avis de l’Admor Hazaken prêtant 
à interprétation à ce sujet, il est souhaitable de ne pas concentrer 
son regard sur les fleurs pour éviter d’avoir l’obligation de réciter 
la bénédiction. Ainsi une récitation sera licite à la prochaine 
opportunité.

•	Seulement au mois de nissan : d’après la loi stricte, cette 
bénédiction est possible toute la durée de la floraison, et donc, 

30. Seder Birkate Hanéhénine, 13, §14.
31. Kétsot Hashoul’hane, 66, §3.
32. Birkate Habayite, 329, §14.
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non seulement au mois de nissan mais également en adar et 
iyar33. Cependant d’après la Kabbale, on se limite au mois de 
nissan(25), et ainsi est l’avis de l’Admor Hazaken34.

•	Shabbat et Yom Tov : d’après la halakha, il est possible35 de 
réciter la bénédiction sur les arbres shabbat et Yom Tov, 
cependant certains affirment que ceci est contraire à la 
Kabbale36. En conséquence, si Rosh ‘Hodesh nissan tombe 
shabbat, on s’efforcera de ne pas observer la floraison des arbres, 
mais si cela arrive on récitera la bénédiction même shabbat. 
Le Teshouvot Véhanehagot (1, 191) indique : si en évitant de 
réciter cette bénédiction le shabbat, une autre occasion ne se 
représentera pas, par exemple d’après les avis l’interdisant après 
la première fois ou encore si le seul jour où il nous est donné de 
voir des arbres en fleurs est le shabbat, on la lira shabbat pour ne 
pas perdre une bénédiction si importante.

•	Les femmes : l’observation des arbres en fleurs ne rentre pas dans 
le cadre des mitsvot positives dépendant du temps, pour lesquelles 
d’après certains avis, les femmes ne récitent pas de bénédiction. 
Ici, la seule condition est la présence des fleurs et non le moment 
où elles apparaissent37. Le G. R. Ovadia Yossef écrit38 que : bien 
qu’il soit d’avis que les femmes ne récitent pas de bénédiction sur 
les mitsvot qui dépendent du temps, elles procéderont à birkate 
ha-ilanote. Un des éléments de preuve présenté, est le Tourei 

33. Ma’hatsit Hashékel, Aroukh Hashoul’hane, ‘Hayei Adam, Kitsour Sh. A., Mishna 
Béroura.
34. de même : le ‘Hida, le Sédéi ‘Hémèd, et le Rabbi dans Iguerot Kodesh, Vol. 23, p. 
365.
35. Lev ‘Hayim (Palaggi, 2, 44)(26), Responsa Mishnate Yossef (Vol. 1, 60), et ainsi pour la 
plupart des décisionnaires qui n’ont pas fait de différence entre shabbat et la semaine.
36. Kaf Ha’hayim, 226 : cette bénédiction opère un tri des étincelles divines contenue 
dans les végétaux, ce qui va à l’encontre de l’interdiction de trier shabbat. Le Kaf 
Ha’hayim conclut en disant que l’usage s’est répandu en conformité avec la kabbale.
37. Responsa Har Tsvi, O. H., 118.
38. ‘Hazone Ovadia, Vol. 2, 7.
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Avène sur Méguila (20b). Ce dernier affirme que les femmes 
doivent accomplir la mitsva des prémices sur l’apparition des 
premiers fruits des arbres, car elle n’est pas considérée comme 
liée au temps, même si elle ne débute qu’à partir de ‘Hanouka. En 
effet, ce commandement n’est pas conditionné par le temps mais 
par la croissance des fruits39.

6. Pessa’h à la maison : le Rabbi écrit40 : « en réponse à votre 
question, l’habitude dans tout le peuple d’Israël est de passer la 
fête de Pessa’h en famille à la maison, en particulier pour le chef 
de famille, sans parler de la difficulté d’appliquer en dehors de chez 
soi, les règles rigoristes que l’on désire, comme ceci est facile à 
comprendre. »

Il en ressort deux raisons essentielles pour fêter Pessa’h à la maison: 

•	Une habitude juive de réunir toute la famille, basée certainement 
sur le commandement « tu raconteras à ton fils » incombant 
particulièrement au père (comme le précise le Rabbi : « le chef 
de famille »).

•	Il est d’usage d’être plus attentif à la kasheroute à Pessa’h, et ceci 
est difficile à l’extérieur de la maison. De nombreuses personnes, 
ont d’ailleurs l’habitude de ne rien manger en dehors de chez 
eux41.

Cependant, si pour des raisons ou des contraintes diverses, le 
respect de la fête sera mieux assuré à l’hôtel qu’à la maison, ou 
bien en cas de force majeure, le séjour à l’hôtel sera possible. 

 

On prendra soin de choisir un lieu où les responsables de la 
kasheroute sont présents sur le site, et ont la crainte de D.ieu, 

39. Consulter aussi Iguerot Moshè, H. M., 2, 47-2.
40. Likoutei Si’hot, Vol. 37, p. 150.
41. Hayom Yom, 20 nissan, l’Admor Hazaken écrit : « à Pessa’h, on ne propose pas à 
manger ou à boire à son prochain, mais il peut se servir de sa propre initiative.
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car même avec un bon rabbinat garantissant la kasheroute, il 
est difficile de contrôler tous les détails. La garantie rabbinique 
devra être de haut niveau et expérimentée, car comme tous les 
spécialistes le savent, la kasherisation d’un hôtel, et l’observance 
de toutes les règles dans les moindres détails, lorsque l’on doit 
assurer pour de nombreux invités, un service gastronomique 
alliant la variété à la qualité, est une tâche ô combien difficile. 
L’aide de D.ieu et la crainte de D.ieu sont indispensables pour ne 
pas trébucher et induire les autres en erreur.

7. Yomei dépagra (jours fériés)

•	2 nissan : 
−	 Jour de la Hiloula-élévation de l’âme de Rabbi Shalom 

DovBer de Loubavitch, 5e Rabbi de la dynastie hassidique 
‘Habad, en 5680 (1920) à Rostov où il fut enterré (le récit 
de sa disparition et des jours qui l’ont précédée se trouvent 
dans le livre Ashkavta DeRabbi)(27), et donc aussi 1er jour de la 
direction de Rabbi Yossef Yits’hak42.

−	 Comportement ce jour-là(28) : le Rabbi indique43 : « il est 
bien et souhaitable, que toutes les personnes qui ont étudié 
à la yeshiva (ou qui n’ont pas pu le faire pour des raisons 
indépendantes de leur volonté, mais ont envoyé leurs enfants 
ou leur petits enfants y étudier) et les membres de leur 
famille ainsi que les personnes sur lesquelles ils exercent une 
influence, consacrent une minute et plus encore à réfléchir aux 
domaines sur lesquelles la yeshiva a agi sur eux, et agira dans 
le futur, dans le renforcement de l’étude de la Torah, partie 
révélée et partie profonde, l’accomplissement des mitsvot 
avec magnificence, le service de la prière, et la réalisation de 
toutes leurs actions au nom de D.ieu, ainsi que Le connaître 

42. introduction du Rabbi au fascicule du 2 nissan 5710, Likoutei Si’hot, Vol. 4, p. 1293.
43. Torat Menahem 5749, Vol. 2, p. 532.
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dans toutes leur voies ». Il ajoute encore dans le même texte 
: « inutile de s’étendre sur l’objet de cette réflexion, toute 
personne ayant la moindre notion de l’apport de Tom’hei 
Temimim, le comprendra de lui-même, et si une explication 
supplémentaire est nécessaire, il pourra se tourner vers une 
autre personne pour l’éclairer ».

−	 Jour idéal pour prendre de bonnes décisions : le Rabbi écrit44 
: « le jour du 2 nissan, Hiloula du Rabbi Shalom DovBer et 
jour d’intronisation du Rabbi Yossef Yits’hak, est un jour 
propice, pour chacun et chacune, à une prise de décision 
solide pour l’année, d’avancer dans les chemins qu’ils ont 
tracés. Et comme ils l’ont promis, par écrit ou oralement, ceci 
est un réceptacle pour recueillir leur bénédiction sur les plans 
matériels et spirituels. »

•	11 nissan, le jour lumineux(29) :
−	 Anniversaire du Rabbi, né le 11 nissan 5662 (1902).

−	 Jour de farbrenguen : « on doit profiter de ce jour pour 
amplifier avec joie, les sujets de la Torah et des mitsvot, en 
organisant des réunions hassidiques joyeuses en présence de 
nombreux juifs, hommes femmes et enfants (bien évidemment 
avec une séparation conforme au Shoul’hane Aroukh) dans la 
joie de la mitsva et de la Torah45.

−	 Étude du psaume annuel du Rabbi : le jour de notre 
anniversaire, il est d’usage d’étudier avec des commentaires, 
le psaume correspondant à notre âge (augmenté d’une unité, 
car par exemple, le jour de nos 13 ans nous entrons dans 
notre 14e année46). Ceci s’ajoute à l’habitude d’étudier chaque 

44. Iguerot Kodesh, Vol. 3, p. 257.
45. Torat Menahem, 5748, Vol. 3, 11 nissan, p. 38.
46. Torat Menahem, 5751, p. 160, Minhaguei Yom Houlédète.
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Rosh ‘Hodesh un verset de son psaume annuel comme c’est 
expliqué dans une lettre du Rabbi Yossef Yits’hak47.

Le 11 nissan 5751, le Rabbi s’exprima48 ainsi au sujet de son 
nouveau psaume : «  on peut rattacher cela avec le chapitre 90 
du psalmiste, que certains ont commencé à réciter ces jours-
ci. De nombreuses personnes ont certainement déjà étudié 
des commentaires sur les versets de ce chapitre, comme ils 
ont été expliqués dans la partie profonde de la Torah. »(30).

−	 Nouveau psaume annuel du Rabbi (cette année 5781, le 
chapitre 120)(31) : une coutume ayant pour origine le Baal 
Shem Tov(32), au nom de son maître bien connu, consiste à 
réciter49 chaque jour le chapitre correspondant à notre âge 
(voir plus haut), avant50 d’entamer la lecture quotidienne des 
Psaumes selon leur division mensuelle. Les hassidim ont pris 
l’habitude de réciter également le psaume correspondant à 
l’âge du Rabbi51. 

Cependant, en cas de force majeure, le Rabbi a indiqué52 qu’il 
était possible de le réciter après la lecture quotidienne).

Certains récitent aussi le psaume correspondant à l’âge de la 
Rebbetsen car ainsi faisait le Rabbi.

•	13 nissan : 
−	 Jour de la Hiloula-élévation de l’âme du Rabbi Menahem 

Mendel de Loubavitch, le Tséma’h Tsédèk, 3e Rabbi de la 
47. Vol. 5, p. 1339.
48. Torat Menahem, 5751, soir du 13 nissan, p. 48, note 77.
49. Iguerot Kodesh du Rabbi Yossef Yits’hak, Vol. 10, p. 53.
50. Selon les propos du Rabbi Yossef Yits’hak rapportés dans la note 32.
51. Ainsi rapporte le Rabbi dans une note sur Sefer Hamaamarim Kountressim, Vol. 
3, p. 23. Il encourage même au renforcement de cette coutume dans de nombreuses 
lettres(33).
52. Iguerot Kodesh, Vol. 4, p. 234.
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dynastie hassidique ‘Habad, en 5626 (1866) à Loubavitch où 
il fut enterré, et donc aussi 1er jour de la direction du Rabbi 
Shemouel53.

−	 Le Rabbi indique54 : « on profitera certainement de ce jour 
idéal (ainsi que des jours proches de lui) pour ajouter dans 
l’étude de l’enseignement du Tséma’h Tsédèk (aussi bien dans 
la partie révélée que dans la partie mystique de la Torah, de 
la Kabbale et de la ‘Hassidout), au mieux trois fois dans les 24 
heures, et tout ajout sera digne de louanges.»

•	14 nissan :
−	 Anniversaire du Rambam, né l’après-midi du 14 nissan 4898 

(1138).

−	 Le Rabbi indique55 : « le jour de l’anniversaire du Rambam, 
on doit en premier lieu, profiter de cette occasion pour 
encourager l’étude du Rambam, chacun et chacune suivant 
ses possibilités, trois chapitres par jour, ou un chapitre par jour, 
ou encore l’étude correspondante dans le Sefer Hamitsvot du 
Rambam. »

•	18 nissan :
−	 Anniversaire du kabbaliste Rabbi Lévi Yits’hak Schneerson 

né le 18 nissan 5638 (1878), père du Rabbi, et jour de la 
circoncision du Rabbi en 5662 (1902). 

−	 Le Rabbi indique56 : « il est souhaitable d’organiser ce jour une 
réunion hassidique joyeuse. »

53. Likoutei Si’hot, Vol. 32, p. 23, note 39(34).
54. Torat Menahem, 5750, Vol. 3, Shabbat Tsav, p. 29.
55. Torat Menahem, 5750, Vol. 3, Erev Pessa’h, p. 43-44.
56. Torat Menahem, 5748, p. 90.
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CHAPITRE 4 :  
NETTOYAGE DE PESSA’H

Introduction générale / I. Définition de l’interdiction, bal yéraéh 
et bal yimatsé. / II. Deux moyens d’éviter bal yéraéh - annulation 
et destruction. / III. Exigence des deux moyens par nos sages. / 

IV. Qu’est donc le bitoul (annulation) et comment le réaliser ? / V. 
Qu’est donc le bi’our (destruction) et comment le réaliser ? / VI. 

‘Hamets exigeant un destruction, d’ordre toranique ou rabbinique 
ou aucune. / VII. Que nettoyer pour Pessa’h et où ? / VIII. Pourquoi 
cumuler nettoyage et bédika (recherche) ? Liste non exhaustive 

des lieux et des objets nécessitant nettoyage et bédika.

Introduction générale : la raison essentielle du nettoyage de fond 
en comble que nous avons l’habitude d’effectuer à l’approche de 
Pessa’h, est l’interdiction spéciale, composée de bal yéraéh et bal 
yimatsé, définis plus bas, de posséder du ‘hamets, c’est à dire, tout 
levain et toute substance de céréales de blé levée. En effet, la Torah 
s’est montrée d’une grande sévérité dans l’interdiction du ‘hamets, 
car elle en a, non seulement prohibé la consommation et le profit, 
mais aussi la simple possession dans notre domaine.

Cependant, l’habitude s’est répandue dans tout le peuple juif, 
de ne pas se suffire du nettoyage requis par la halakha au sens 
strict, comme dit le Rosh1 : « Israël est un peuple de saints, ils ont 
l’habitude d’être rigoureux, ils vont jusqu’à gratter partout pour 
enlever le ‘hamets, même en quantité infime ! »

Ceci est cohérent avec les propos du AriZal affirmant que : « celui 
qui fait attention à la moindre quantité de ‘hamets à Pessa’h, est 

1. Pessa’him 3b, rapportées dans le Sh. A., 442 §6, et l’Admor Hazaken, 442, §30.
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assuré de ne pas fauter toute l’année. » qui d’après l’une de leurs 
explications(1), concernent également l’interdiction bal yéraéh de 
posséder du ‘hamets, même si dans la pratique, cette règle n’est de 
rigueur que vis à vis de la consommation du ‘hamets proscrite par 
la Torah, et du ‘hamets jamais annulé en quantité2.

On peut rapprocher cela de l’explication donnée par le Radbaz3 
(Rabbi David ben Zimra, Égypte, 16e s.) concernant la sévérité 
particulière des lois de la Torah relatives au ‘hamets : annuler et 
détruire, auxquelles nos sages ont ajouté : rechercher dans tous les 
recoins, interdiction même en quantité infime. Il justifie cela par le 
Midrash affirmant que le ‘hamets symbolise le Yetser Hara (mauvais 
penchant), qui doit être rejeté en totalité, délogé de ses cachettes 
dans nos actes et nos pensées, quelle qu’en soit la quantité, tout 
compte, il ne s’annule pas.

Rabbi Lévi Yits’hak de Berditchev, « grand avocat d’Israël », plaide 
ainsi : « Père compatissant, Père miséricordieux, si les anges créés 
par le son du Shofar de Lévi Yits’hak ben Sarah (nom de ce maître 
de Berditchev) sont défaillants, que viennent alors, de grâce, les 
anges saints et vigoureux créés par le travail et la fatigue des enfants 
d’Israël avant Pessa’h, et provenant de leurs outils pour : racler, 
frotter, gratter, kasheriser (verbes dont les initiales en Yiddish(2) 
sont les mêmes que celles désignant en hébreu les sonneries du 
Shofar), tout ceci en l’honneur de Pessa’h pour l’embellissement de 
la mitsva, qu’ils plaident notre cause ! »

Cependant, on doit expliquer combien et comment on doit nettoyer 
d’après la halakha. En effet, parfois on agit avec une rigueur 
excessive dans des endroits où c’est inutile au détriment de lieux où 
le nettoyage est indispensable d’après la loi au sens strict. Il arrive 
également que ce soit au préjudice de la santé physique et morale 

2. Divrei Torah du Rabbi de Mounkatch, Vol. 2, p. 134, explication reçue par tradition.
3. Responsa, Vol. 3, 977.
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des membres de la famille, comme le dit un jour le Rabbi Shalom 
DovBer à son épouse4 : « Je te recommande, de ne pas faire trop 
d’efforts dans les préparatifs de Pessa’h, tu dois prendre soin de 
ta santé, et Hashem, te préservera de toutes les difficultés. » Dans 
certains cas, cela peut aussi porter atteinte à la joie de la fête.

Plan du chapitre
L’objectif du nettoyage étant de ne pas transgresser bal yéraéh et 
bal yimatsé et de ne pas consommer de ‘hamets, il est nécessaire 
de définir précisément ces interdits et les moyens de parvenir à 
les respecter. Pour y arriver, nous allons présenter les huit sujets 
fondamentaux suivants :

 I. Définition de l’interdiction de posséder du ‘hamets : bal yéraéh 
et bal yimatsé.

 II. Le moyen d’éviter sa transgression : bitoul (annulation) ou bi’our 
(destruction).

 III. Pourquoi nos sages ont exigé d’utiliser bitoul et bi’our ensemble 
?

 IV. Qu’est donc le bitoul et comment le réaliser ?

 V. Qu’est donc le bi’our et comment le réaliser ?

 VI. Quel ‘hamets nécessite un bi’our d’après la Torah ou les rabbins 
? Lequel en est dispensé ?

 VII. Que doit-on nettoyer à Pessa’h et où ?

 VIII. Pourquoi cumuler nettoyage et bédika (recherche) ?

4. Iguerot Kodesh, Vol 2, p. 526.
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I. Définition de l’interdiction de posséder du ‘hamets : 
bal yéraéh et bal yimatsé.

1. L’interdiction. / 2. Même s’il n’est pas visible. / 3. Seulement le 
‘hamets nous appartenant. / 4. ‘Hamets sous notre responsabilité. 

/ 5. ‘Hamets à l’extérieur de la maison. / 6. Résumé.

1. L’interdiction : la Torah a été particulièrement sévère pour le 
‘hamets à Pessa’h, car non seulement en manger et en profiter 
sont interdits, mais aussi en posséder5. En effet, il y a d’une part 
bal yéraéh venant du verset (Exode 13, 7) : « aucun pain levé 
t’appartenant ne sera visible, et, aucun levain t’appartenant ne 
sera visible, sur tout ton domaine » et d’autre part bal yimatsé, 
du verset (Exode 12, 19) : « Durant sept jours, aucun levain ne se 
trouvera dans vos demeures ». Et donc, toute personne ayant en 
sa possession du ‘hamets à Pessa’h, transgresse à chaque instant6 
deux interdits de la Torah : bal yéraéh et bal yimatsé(3).

2. Même s’il n’est pas visible : la possession du ‘hamets visible ou 
caché est défendue. On apprend ça de l’expression « ne se trouvera 
pas » du verset précédent, signifiant : nulle part il ne se trouvera. 
Même s’il n’est pas visible, mais néanmoins dissimulé et accessible 
quelque part, on transgressera l’interdiction.

3. Seulement le ‘hamets nous appartenant : on apprend du verset 
« aucun pain levé t’appartenant (lekha en hébreu, à toi) ne sera 
visible », que seul notre propre ‘hamets est concerné et non celui 
d’autrui. Par conséquent, le ‘hamets d’un non juif ou un ‘hamets 
abandonné, sans propriétaire, peut se trouver dans la maison d’un 
juif à Pessa’h, sans provoquer d’infraction pour ce juif7.

5. Rambam et Kessef Mishné dans ‘hamets Oumatsa, 1 §2, Sefer Hamitsvot, interdits 
200 et 201.
6. Tosfot Pessa’him 28a, Maguen Avraham, 444, §11, Admor Hazaken, 434, §6 et 446, 
§5.
7. Pessa’him 5b, Sh. A. et Admor Hazaken, 440, §2.
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4. ‘Hamets sous notre responsabilité : cependant, on transgressera 
bal yéraéh et bal yimatsé pour un ‘hamets placé sous notre 
responsabilité, même s’il ne nous appartient pas, et même si son 
propriétaire est un non juif. On apprend cela du verset « aucun 
levain ne se trouvera dans vos demeures », où n’apparaissent pas 
les mots « vous appartenant (lakhem en hébreu) » comme dans 
l’autre verset. On en déduit, qu’il existe un cas où le ‘hamets n’est 
pas le nôtre mais sa présence est néanmoins interdite : celui où 
notre responsabilité est engagée(4). En fait, notre responsabilité 
nous assimile à des propriétaires, par décret scripturaire de la 
Torah, d’où une transgression en gardant ce ‘hamets8.

5. ‘Hamets à l’extérieur de la maison : l’interdiction concernant 
notre propre ‘hamets, s’applique aussi s’il se trouve hors de notre 
maison. Nous l’apprenons de l’expression « aucun levain ne se 
trouvera » incluant une violation de la loi dans tout endroit où 
notre ‘hamets peut se trouver, l’existence d’un ‘hamets nous 
appartenant même dans le domaine d’autrui est proscrite. Certes, 
le verset a précisé « ne se trouvera dans vos demeures », malgré 
cela, l’autorisation qui nous est donnée d’entreposer notre ‘hamets 
par le propriétaire du lieu est considérée9 comme une location 
gratuite et assimile cet endroit à notre demeure(5).

6. Résumé : il nous est interdit de posséder du ‘hamets accessible, 
même caché, même dans un emplacement qui n’est pas le 
nôtre. Conserver dans notre propriété, un ‘hamets sous notre 
responsabilité(6), même s’il ne nous appartient pas est également 
défendu. Mais l’on n’enfreint aucune règle de la Torah, en 
conservant à la maison pendant Pessa’h, du ‘hamets qui n’est ni 
à nous ni sous notre responsabilité. On précisera dans la suite, la 
8. Pessa’him 5b. Les termes de Rashi 6b à ce sujet sont : « comme lui appartenant ». 
De même, le Rambam (ibid., 4 §3) : « il devient son bien ». Admor Hazaken, 440, §9. 
Une controverse existe sur le type de cette responsabilité, voir là-bas les paragraphes 
suivants jusqu’au §16.
9. Sh. A., 440 §4, Admor Hazaken, ibid.
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quantité de ‘hamets à partir de laquelle, la possession est proscrite.

II. Deux moyens d’éviter sa transgression : 
bitoul (annulation) ou bi’our (destruction).
1. Le bitoul (annulation). / 2. Bédika et bi’our (recherche et 

destruction).

1. Le bitoul (annulation) : les interdictions de posséder (bal yéraéh 
et bal yimatsé) ne concernant que notre propre ‘hamets, il suffit 
pour y échapper d’après la Torah, d’abandonner ou d’annuler10 
son ‘hamets. Ainsi, nous ne possédons plus aucun ‘hamets et ne 
transgressons pas bal yéraéh .

Abandon et annulation : par l’annulation ce n’est plus du ‘hamets 
mais de la poussière ; avec l’abandon, le ‘hamets ne fait plus partie 
de nos biens11.

2. Bédika et bi’our (recherche et destruction) : la deuxième solution 
pour éviter bal yéraéh et bal yimatsé est de rechercher le ‘hamets 
dans tous les endroits de la maison où il se trouve habituellement, 
dans une quantité minimale d’un kazayite (volume d’une olive, 27 
cm³), puis l’évacuer et le détruire avant Pessa’h.

Explications : pour le Rane et le Ritva, la bédika sans bitoul est 
suffisante d’après la Torah. C’est aussi l’opinion de Rashi (Pessa’him 
6a) qui affirme qu’en ne brûlant pas un gâteau immédiatement après 
l’avoir trouvé pendant Pessa’h, on enfreint bal yéraéh, ce qui sous-
entend, que jusqu’à présent, on n’avait encore rien transgressé. Le 
fait d’avoir procédé à la bédika et d’avoir fait tout son possible pour 

10. Pessa’him 4b : « d’après la Torah, une simple annulation suffit. ».
11. D’après, les Tossaphistes, le Rosh et le Rane(7), l’annulation est une forme 
d’abandon, c’est aussi la conclusion de la halakha, Admor Hazaken, 433 §7 et 431 §2.
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rechercher le ‘hamets, nous préserve de toute infraction12, même 
si l’on n’a pas trouvé ce gâteau restant(8).

III. Pourquoi nos sages ont exigé d’utiliser 
bitoul et bi’our ensemble ?

1. Introduction. / 2. Nécessité du bi’our (destruction) du ‘hamets. / 
3. Nécessité du bitoul (annulation).

1. Introduction : même si d’après la Torah, il est possible d’éviter 
de posséder du ‘hamets avec seulement l’une des deux solutions 
précédentes, annulation ou destruction, nos sages ont exigé 
de pratiquer les deux, car chacune d’elles présente un risque de 
transgression. 

2. Nécessité du bi’our (destruction) du ‘hamets : 

a) de peur d’une annulation sans conviction : l’annulation dépend 
de notre pensée et n’est efficace que si l’on y a songé du fond du 
cœur. Nos sages ont craint que cette condition essentielle ne soit 
pas remplie, ils ont donc demandé pour éviter toute faute, de ne 
pas se limiter au bitoul, et de sortir le ‘hamets de chez nous et de 
le détruire13.

b) de peur de consommer le ‘hamets : étant habitué à manger du 
‘hamets toute l’année, le risque est grand d’oublier l’interdiction le 
concernant à Pessa’h. Par conséquent, nos sages ont jugé dangereux 
de laisser du ‘hamets accessible dans la maison car on pourrait le 
consommer par erreur. Ils ont donc demandé de le rechercher et 
de l’enlever de la maison14. Cette raison est la plus importante, en 

12. Ainsi ont tranché la halakha : le Péri ‘Hadash (431 §1), l’Admor Hazaken (433 §12 
et Kountress A’harone, 3), Mishna Béroura, 434 §6, au contraire du Tour, du Rambam 
et du Smag rapportés par le Beth Yossef, 431)
13. Rashi et Rane, Pessa’him 2a, rapporté par l’Admor Hazaken, 431, §4.
14. Tossaphistes et d’autres Rishonim.
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absence de ce risque, par exemple si le ‘hamets est inaccessible et 
de ce fait ne pourra être mangé, le bitoul suffira et la destruction 
n’aura pas de raison d’être15.

3. Nécessité du bitoul (annulation) : malgré la recherche et la 
destruction du ‘hamets de la maison, nos sages ont exigé son 
annulation avant Pessa’h car ils ont craint que l’on trouve pendant 
la fête un morceau de ‘hamets appréciable (un bon gâteau(9), par 
exemple) qui nous aurait échappé pendant la bédika. Dans ce cas, 
toute hésitation ou retard à le brûler(10) immédiatement après l’avoir 
trouvé, constituerait une transgression d’ordre toranique de bal 
yéraéh et bal yimatsé(11). En conséquence, ils ont rendu obligatoire 
l’annulation du ‘hamets. Ce bitoul préventif aura pour vertu dans le 
cas précédent, d’atténuer en faute d’ordre rabbinique, le fait d’avoir 
traîné avant de brûler le ‘hamets16.

IV.	Qu’est donc le bitoul (annulation)  
et comment le réaliser ?

1. Bitoul essentiel – par la pensée. / 2. Bitoul par la parole. / 3. 
Heure limite du bitoul.

1. Bitoul essentiel – par la pensée : on annule le ‘hamets dans 
son cœur, on pense qu’il n’a plus de valeur à nos yeux, qu’il n’est 
d’aucune inutilité, comme la poussière, on s’en désintéresse 
totalement. Cette pensée, laisse le ‘hamets à l’abandon17, nous n’en 
sommes plus propriétaire(12). On attribue alors au ‘hamets le terme 
hébraïque de héfkère, terme présent dans la formule d’annulation, 
qu’il est souhaitable de prononcer en ayant son sens à l’esprit(13)).

On doit décider de ne plus jamais utiliser ce ‘hamets, mais si l’on 

15. Admor Hazaken, 433, §19 et d’autres décisionnaires.
16. Pessa’him 6b : « celui qui recherche le ‘hamets doit ensuite l’annuler », Sh. A., 434, 
§2, Admor Hazaken, 434, §6.
17. Admor Hazaken, 434, §7.
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garde en tête l’éventualité de s’en servir après Pessa’h, le bitoul 
et le héfkère sont invalidés car le ‘hamets a gardé une certaine 
valeur à nos yeux, et l’on transgressera l’interdiction de le posséder 
d’après la Torah.

Explications : le Ramban décrit ainsi la pensée à avoir : « On n’en 
profitera plus jamais », le Rashba18 indique que celui qui prononce 
l’annulation en ayant l’intention d’acquérir à nouveau du ‘hamets 
après Pessa’h « n’a rien fait d’utile(14) ». L’Admor Hazaken (445, §2) 
innove en affirmant cette invalidation même si l’on a fait un acte 
d’abandon : « Même si l’on a déposé le ‘hamets dans un endroit 
où il est à la portée de tous, on devra quand même l’annuler par 
ses propos et dans son cœur, et ne pas avoir l’intention de se le 
réapproprier après Pessa’h, […] car si l’on a ça à l’esprit, il n’y a plus 
d’abandon véritable et le ‘hamets nous appartient encore vraiment 
».

2. Bitoul par la parole : nos sages ont institué19 qu’un bitoul 
uniquement pensé était insuffisant et qu’il fallait aussi l’exprimer 
par la parole, en déclarant que tout ‘hamets en notre possession 
est annulé et abandonné(15). Mais si l’on dit qu’il est annulé, sans 
connaître le sens donné par la halakha à ce terme, ces propos ne 
servent à rien20. Comme on l’a dit précédemment, le bitoul se fait 
principalement avec le cœur, et la bouche et le cœur doivent être 
en harmonie.

3. Heure limite du bitoul : dès lors qu’il est interdit de profiter 

18. Responsa, Vol. 1, 70, rapporté par le Mishna Béroura, 436 §17.
19. Institution rabbinique pour le Talmud de Jérusalem, Beth Yossef, 434, Admor 
Hazaken, 434, §7, et K.A., 3, à l’opposé du Tour et du Massate Binyamine qui pensent 
que ce n’est qu’une coutume, et du Péri ‘Hadash qui considère que les pensées n’ont 
aucun impact et que seules les paroles sont efficaces.
20. Ramban, Rane. Dans les Responsa Massate Binyamine rapportées par le Péri 
Mégadim, 448, §8, il compare cette situation à celui qui se trempe dans un bain rituel 
(pour se purifier) en saisissant le cadavre d’un reptile (source d’impureté) dans sa 
main, Admor Hazaken, 434, §8.
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du ‘hamets, c’est-à-dire, à partir de ‘hatsot (midi relatif, soleil au 
zénith) du 14 nissan, il devient impossible d’annuler le ‘hamets, car 
si le profit fait défaut, la propriété aussi21. On ne peut donc exercer 
aucun droit sur ce ‘hamets qui ne nous appartient plus. Prononcer 
l’annulation serait comparable à le faire sur le bien d’autrui et donc 
sans aucune efficacité.

Plus bas, dans les lois relatives à la recherche du ‘hamets, seront 
expliqués les détails pratiques du bitoul : à quel moment le soir et le 
matin, texte et langue, différence dans les textes entre le soir et le 
matin, qui doit le prononcer etc.

V. Qu’est donc le bi’our  
et comment le réaliser ?

1. Introduction. / 2. Le bi’our d’après la Torah et les rabbins. / 3. 
Institution rabbinique de la bédika.

1. Introduction : Il y a deux raisons au bi’our ‘hamets, c’est à dire, 
enlever notre ‘hamets de notre domaine : a) accomplir la mitsva de 
tashbitou(16) exprimée dans le verset (Exode 12, 15) :  « Vous ferez 
disparaître (tashbitou, en hébreu) le levain de vos maisons ». b) 
pour éviter d’enfreindre bal yéraéh(17) en possédant du ‘hamets. 

Nous traiterons dans le paragraphe suivant, ce deuxième aspect, 
c’est-à-dire, quel bi’our doit-on faire d’après la Torah et les rabbins 
pour ne pas transgresser bal yéraéh ?

2. Le bi’our d’après la Torah et les rabbins : la Torah nous demande 
de retirer22 le ‘hamets dont nous avons connaissance, des lieux nous 
appartenant, où l’on s’en sert fréquemment, et qui en contiennent 
21. Pessa’him 6b : « dès son interdiction, il n’est plus en notre possession et donc on 
ne peut plus l’annuler ». Admor Hazaken, 431, §2 : « puisque l’on ne peut plus en tirer 
profit, on n’a plus aucun droit à son égard, il n’est plus du tout à nous, de ce fait, on ne 
peut plus l’annuler, ni le rendre héfkère ».
22. Admor Hazaken, 433 §12.
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certainement une quantité minimale d’un kazayite soit 27 cm³. 
Cependant, le bitoul étant suffisant d’après la Torah, puisqu’alors 
le ‘hamets n’a plus à être enlevé car il n’est pas le nôtre, le fait de 
s’en débarrasser n’est aujourd’hui que d’ordre rabbinique car tout 
le monde prononce le bitoul.

3. Institution rabbinique de la bédika : En plus du bi’our d’ordre 
rabbinique se traduisant par une évacuation du ‘hamets connu, 
nos sages ont institué une recherche(18) du ‘hamets même dans des 
endroits où il est caché, et dans des lieux où l’on n’a pas l’habitude 
de l’utiliser fréquemment toute l’année. Le Tour (431) écrit : « nos 
sages ont demandé de le sortir de la maison […] et ils ont ajouté à 
cela une recherche dans les trous et les fentes ». L’Admor Hazaken 
(433, §12-13) précise : « D’après la Torah, on ne doit chercher que 
dans les endroits où on a l’habitude de l’utiliser fréquemment tout 
au long de l’année […] mais d’ordre rabbinique, même si l’on a annulé 
son ‘hamets, on doit inspecter et fouiller dans tous les endroits où 
l’on peut craindre et supposer une introduction exceptionnelle(19) 
du ‘hamets ».

Les règles relatives à la bédika sont nombreuses et seront expliquées 
dans le chapitre suivant.

Résumé

•	Moyens d’éviter bal yéraéh : Le bitoul et le bi’our suffisent, 
chacun à lui seul, d’après la Torah, mais nos sages ont exigé de 
les pratiquer tous les deux ensemble. Bi’our, car le bitoul ne sera 
peut-être pas sincère ou du fait du risque de consommer du 
‘hamets. Bitoul, À cause du risque de trouver du ‘hamets pendant 
Pessa’h, non découvert pendant la bédika, et de tarder à le brûler, 
ce qui serait une transgression de bal yéraéh.

•	Le bitoul : on peut annuler le ‘hamets jusqu’à ‘hatsot (midi relatif, 
soleil au zénith), l’essentiel du bitoul se fait dans le cœur, par une 
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décision sincère que le ‘hamets n’a plus de valeur à nos yeux, raison 
pour laquelle on l’abandonne, et on y renonce définitivement. 
Cependant, une déclaration orale sera nécessaire.

•	Le bi’our : en plus du bi’our se traduisant par une évacuation du 
‘hamets connu, de notre maison (qui est d’ordre rabbinique si on 
a prononcé le bitoul), il y a une institution rabbinique exigeant 
de rechercher le ‘hamets dissimulé même dans des endroits où 
la probabilité de l’y trouver est très faible, et de le sortir de la 
maison.

VI. ‘Hamets nécessitant un bi’our d’après : 
a) la Torah, b) les rabbins, c) aucun avis :

Introduction. / a) le ‘hamets avec bi’our d’après la Torah. / b) le 
‘hamets dont le bi’our est requis d’après les rabbins. / c) ‘hamets 

ne nécessitant aucun bi’our.

Introduction : l’objectif du nettoyage de Pessa’h est de faire sortir 
le ‘hamets de la maison. Il y a à cela plusieurs raisons : 1) ne pas 
enfreindre bal yéraéh(20), 2) éviter de consommer du ‘hamets par 
étourderie : « de peur qu’il ne vienne à en manger », 3) empêcher la 
contamination des plats de Pessa’h par du ‘hamets qui y tomberait.

On en déduit, qu’un ‘hamets ne présentant pas les risques 
précédents, n’aura pas à être enlevé et sorti de la maison, si ce n’est 
par excès de zèle : « Israël est un peuple de saints ».

D’une manière générale, il existe trois catégories : 

a) le ‘hamets exigeant un bi’our d’après la Torah, car en le 
conservant on transgresse une interdiction de la Torah, bal 
yéraéh (évitable avec le bitoul, mais nos sages craignant qu’il 
ne soit pas correct, nous ont obligé à éliminer ce ‘hamets 
comme s’il n’y avait pas eu de bitoul).
b) le ‘hamets dont le bi’our est requis par les rabbins, car d’après 
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la Torah, on pourrait le conserver à la maison sans enfreindre 
bal yéraéh, mais le risque de le consommer a poussé nos sages 
à demander un bi’our.
c) le ‘hamets dont la présence est autorisée même par les rabbins.

a) le ‘hamets avec bi’our d’après la Torah :

•	Kazayite de ‘hamets : le volume à partir duquel on transgresse 
l’interdiction toranique de posséder du ‘hamets est celui d’une 
olive (kazayite, 27 cm³), et donc, à partir de cette quantité le 
bi’our est une obligation de la Torah(21). L’Admor Hazaken (442, 
§28) se fondant sur le Talmud (Beitsa 7b) tranche et l’explique 
ainsi : « On n’est astreint au bi’our que pour une quantité d’au 
moins un kazayite, comme il est dit (Deutéronome 16, 3) : «tu ne 
mangeras pas de pain levé avec ce sacrifice etc.» et (Exode 13, 7) 
: «aucun levain t’appartenant ne sera visible etc.», de même que 
le terme manger ne s’applique qu’à partir d’un kazayite, ainsi, le 
bi’our n’est une mitsva de la Torah qu’à partir d’un kazayite »).

Pour moins d’un kazayite, il n’y a pas de bal yéraéh d’après la 
Torah, pour le ‘Hakham Tsvi, le Shaagate Arié, l’Admor Hazaken 
et d’autres décisionnaires. De plus, le principe talmudique : « la 
moitié (ou moins) de la quantité minimale est aussi interdite par 
la Torah » ne s’applique pas à un interdit comme bal yéraéh, et 
donc au-dessous d’un kazayite, aucun bi’our n’est exigé par la 
Torah (voir note(22)).

b) le ‘hamets dont le bi’our est requis d’après les rabbins :

•	Moins d’un kazayite de ‘hamets : d’après la majorité des 
décisionnaires(23), il y a une obligation rabbinique de bi’our par 
sortie de la maison pour les morceaux de ‘hamets dont le volume 
est inférieur à un kazayite, de peur de les manger(24).

•	Les miettes propres : on doit également effectuer un bi’our 



CHAPITRE 4 : NETTOYAGE DE PESSA’H 

63

d’ordre rabbinique pour les miettes propres. Au sujet de bal 
yéraéh, le Talmud dit clairement dans le traité Pessa’him (6b), que 
les miettes n’ont pas d’importance, personne n’y fait attention, 
elles sont donc annulées automatiquement. Cependant, le bi’our 
est nécessaire car le risque de les consommer existe(25). En effet, il 
peut arriver au cours d’un repas que l’on se saisisse d’une miette 
qui traîne pour la consommer23.

•	Les miettes (même sales) collées à la vaisselle : une certaine 
rigueur s’applique au ‘hamets collé à la vaisselle, comme ceci 
est fréquent avec la cuisson par exemple, on doit les enlever 
complètement24. La raison est simple, on peut redouter un oubli, 
nous amenant à utiliser l’ustensile pendant Pessa’h, période 
pendant laquelle, il est interdit même en infime quantité. 
Cependant dans la pratique, on a l’habitude de vendre tous 
les ustensiles ‘hamets à un non juif, ainsi, même si un objet n’a 
pas été bien nettoyé de son ‘hamets, cela ne présentera aucun 
problème(26).

•	Les miettes (même sales) risquant de tomber dans la nourriture 
: dès lors qu’il y a un risque que des miettes tombent dans 
la nourriture à Pessa’h, on doit les enlever, même si elles sont 
sales(27). En effet, si elles tombent sur des aliments, tout sera 
interdit, puisque le ‘hamets contamine durant cette période, 
même en quantité infime. Exemple fréquent : les miettes se 
trouvant dans les plis des joints en caoutchouc de la porte 
du réfrigérateur (retirer ce type de miettes est une évidence, 
cependant nous l’avons trouvé explicitement dans les propos des 
premiers décisionnaires (Ravane), c’est peut-être la source de 
l’usage de «Israël peuple de saints», selon les termes du Rosh, de 
bien nettoyer tous les endroits(28)) 

23. Bédikate ‘hamets Ouvi’ouro Linder, p. 60.
24. Ainsi il ressort du Sh. A., 451, §1, et de l’Admor Hazaken, 451, §1 et 444, §8.
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c) ‘hamets ne nécessitant aucun bi’our :

•	Les miettes sales : dans ce cas, il n’y a aucune obligation, même 
d’ordre rabbinique de procéder à un bi’our. Et ceci, pour les deux 
raisons suivantes : a) à leur sujet, aucun doute sur la sincérité du 
bitoul, du fait du manque de considération à leur égard, comme 
on l’a écrit précédemment. b) leur saleté élimine tout risque de 
consommation. Rien ne justifie donc l’exigence d’un bi’our. Les 
termes « un peu sales » utilisés dans la halakha, indiquent qu’il 
n’est pas nécessaire que ces miettes soient immangeables par un 
homme, mais qu’étant un peu sales, on évite de les consommer(29), 
ce qui élimine le risque de les manger25.

•	Miettes sur le sol : même si elles sont propres, aucun bi’our n’est 
requis, car elles sont destinées à être piétinées, et ce piétinement 
constitue en lui-même un bi’our (Beth Yossef, 444, au nom du 
Rosh, Admor Hazaken, 444 §9) : « après avoir terminé le repas du 
matin du shabbat (qui tombe la veille de Pessa’h), on secouera 
bien les miettes restant sur la nappe sur laquelle on a mangé […] 
ces miettes seront jetées à un endroit où les gens les piétineront 
à leur passage, même à l’intérieur de la maison, de façon à ce qu’à 
la sixième heure elles seront éliminées par ce piétinement »).

•	Miettes d’origine non identifiable : si elles ne sont pas dans 
un endroit où elles pourraient coller à de la nourriture, elles ne 
posent pas de problème halakhique, même si elles sont propres, 
aucun bi’our n’est requis, car il n’y a pas de risque de mettre dans 
sa bouche une substance non reconnaissable26.

•	‘hamets difficile d’accès : si un ‘hamets n’est pas à la portée de 
la main d’un homme, le bitoul sera suffisant, et il ne sera pas 
nécessaire de fouiller pour le sortir de notre domaine(30). Par 
exemple : le ‘hamets se trouvant dans les fentes d’un radiateur, 

25. Rabbi Eliezer de Metz, Hagahot Mayemoniot, Maguen Avraham, Admor Hazaken.
26. Evidence logique, Bédikate ‘hamets Ouvi’ouro Linder, p. 61. Voir ‘Hout shani, p. 77.
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ou dans des interstices inaccessibles d’une voiture, ou encore au-
dessous ou derrière une armoire lourde.

•	‘hamets immangeable par un chien : si un ‘hamets s’est tellement 
dégradé avant ‘hatsot (midi relatif, soleil au zénith) qu’il n’est 
même plus mangeable par un chien, par exemple si l’on a versé 
dessus un liquide qui l’a complètement dénaturé, au point que les 
deux éléments sont inséparables, ce ‘hamets n’est plus considéré 
comme un aliment, et l’on n’enfreint plus bal yéraéh à son 
égard, d’où aucun bi’our nécessaire même d’ordre rabbinique27. 
Par exemple : on pourra conserver à Pessa’h du tabac à priser 
mélangé à du ‘hamets car il n’est pas mangeable par un chien. De 
même, des miettes de ‘hamets sur lesquelles on a versé un liquide 
dénaturant ou dégraissant comme de la javel, de l’Ajax ou de la 
Shoumanite, pourront être gardées à la maison (voir plus haut, la 
note 27)(31). Les lois relatives aux substances considérées comme 
immangeables par un chien sont nombreuses (médicaments, 
alcools, shampooings et savons, pommades etc.) et seront 
expliquées avec les règles concernant la vente du ‘hamets.

VII.	Que doit-on nettoyer à Pessa’h et où ?
Introduction. / 1. Nettoyage minutieux obligatoire. / 2. Dispensé 

de nettoyage et bédika. / 3. Nettoyage ordinaire et bédika.

Introduction : les éléments développés précédemment vont nous 
permettre d’éclairer le sujet du nettoyage pour Pessa’h. Nos sages 
ont institué (voir plus haut : §5), qu’à part le bitoul et le bi’our du 
‘hamets, on devait effectuer la bédika, c’est-à-dire, rechercher le 
‘hamets partout où il se trouve et l’enlever.

Ce nettoyage étant une préparation à la bédika, et parfois partie 
intégrante de cette dernière. Le principe étant le suivant : on doit 
nettoyer, là où la bédika est nécessaire.
27. Pessa’him 45b. Sh. A. 442, §2, Admor Hazaken, 442, §21.
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Quel ‘hamets doit-on chercher et retirer ? D’après ce qui a été vu 
précédemment, on cherche à évacuer de notre domaine, du ‘hamets 
un peu épais (kazayite, volume d’une olive interdit par la Torah) ou 
fin et propre, même très petit (un grain de céréales, un croûton de 
soupe, un grain de coucous, tant qu’ils sont reconnaissables), de 
même tout ‘hamets, même sale, pouvant entrer en contact avec 
les aliments à Pessa’h (miettes dans le réfrigérateur, ou dans un 
meuble de cuisine etc.). Par contre, une miette sale, ou une miette 
si petite qu’elle n’est pas reconnaissable, ou une miette sur le sol, 
ou un ‘hamets difficile d’accès (dans les trous d’un radiateur par 
exemple), ou du ‘hamets immangeable par un chien, n’ont pas à 
être enlevés et sortis de la maison. On devra néanmoins, chercher 
le ‘hamets concerné par la bédika, dans tous les endroits où sa 
présence est possible, pour être en conformité avec l’institution de 
la recherche du ‘hamets.

Où nettoyer ? Il y a trois catégories de lieux : 1. Ceux exigeant un 
nettoyage minutieux. 2. Ceux dispensés de nettoyage. 3. Ceux 
réclamant un nettoyage ordinaire (mais l’habitude de «Israël, 
peuple de saints» est de bien nettoyer).

1. Nettoyage minutieux obligatoire : un lieu où l’utilisation du 
‘hamets est fréquente toute l’année, et dont on se servira à Pessa’h 
(vaisselle, meuble de cuisine, plan de travail, réfrigérateur, évier 
etc.) doit être bien nettoyé et frotté, y compris dans les trous et 
les interstices, pour extirper tout le ‘hamets, afin qu’il n’en reste 
plus du tout, même pas des miettes sales immangeables par un 
homme. Ce type d’endroits contient évidemment du ‘hamets, et 
même sans l’institution de la bédika, nous y aurions procéder, à 
cause des risques de contact alimentaire à Pessa’h. De ce fait, on 
utilisera pour ces lieux, des produits détergents et dégraissants 
(Javel, Ajax, Shoumanit etc.). Ainsi, même si l’on n’a pas réussi à tout 
enlever, le ‘hamets restant aura été dégradé, sera immangeable par 
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un chien, et ne rendra pas interdit28 les aliments dans lesquels il 
tomberait à Pessa’h(32).

2.	 Dispensé de nettoyage et bédika : un ‘hamets totalement 
inaccessible, ou que l’on ne peut atteindre qu’avec beaucoup 
d’efforts (derrière une armoire lourde, dans les fentes d’un 
radiateur, tombé dans les interstices d’un objet nécessitant un 
démontage). De même, un endroit où l’on n’introduit jamais aucune 
substance ‘hamets toute l’année (étagère haute dans une armoire 
de vêtements, inaccessible aux enfants même par lancer, et où l’on 
n’ira jamais en mangeant, même pour prendre un vêtement ou 
autre chose), est dispensé de tout nettoyage et bédika29.

3.	Nettoyage ordinaire et bédika : tout endroit, où il est à craindre 
l’introduction de ‘hamets par un adulte ou des petits enfants, ne 
serait-ce qu’une seule fois dans l’année (c’est-à-dire non seulement 
les endroits où l’on mange habituellement, mais même ceux où l’on 
est sûr de ne pas y avoir consommé du ‘hamets, mais dans lesquels 
il est possible  d’être allé avec de la nourriture : chambre à coucher, 
placard de stockage de nourriture, lit, jouets etc.), nécessite une 
bédika ayant pour but de vérifier : 

a) l’absence de morceau de ‘hamets entraînant une infraction au 
bal yéraéh seulement rabbinique (grâce au bitoul effectué). 

b) l’absence de miettes propres de ‘hamets, même dans les 
interstices, qui par habitude et inattention risqueraient d’être 
consommées à Pessa’h. 

De ce fait, on devra nettoyer30 ces endroits en préparation à la 
bédika, et comme on l’expliquera dans le paragraphe 8, ce nettoyage 

28. D’après l’Admor Hazaken, 451, §1.
29. Voir plus haut : 6.c. paragraphe ‘hamets difficile d’accès, et, note 30. Sh. A. 433, §3, 
Admor Hazaken, 433, §13-14 et Mishna Béroura, 433, §13.
30. Sh. A., 433, §3, Admor Hazaken, 437, §13-14, Mishna Béroura, 433, §19 d’après 
Pessa’him 8a.



CHAPITRE 4 : NETTOYAGE DE PESSA’H 

68

aura parfois valeur de bédika(33).

VIII. Pourquoi cumuler nettoyage et bédika (recherche) ?
1. Introduction. / 2. Raison du nettoyage avant la bédika. / 3. 

Raison de la bédika après le nettoyage. / 4. Conclusion pour la 
pratique. / Liste non exhaustive des lieux et objets à nettoyer et à 

inspecter pendant la bédika

1. Introduction : l’objectif de la bédika et du nettoyage est le même 
: débarrasser le ‘hamets de notre domaine. Pourquoi alors, devons-
nous faire les deux ? Après le nettoyage de toute la maison, on 
a déjà fait sortir tout le ‘hamets, pourquoi avons-nous besoin de 
la bédika, alors que la maison est devenue à priori un lieu sans 
‘hamets, et donc dispensé, d’après la halakha, de toute inspection 
? A l’opposé, la bédika du soir du 14 nissan semble suffisante pour 
repérer et exclure de la maison tout le ‘hamets qu’elle contient(34), 
pourquoi alors imposer un nettoyage les jours précédents ?

2. Raison du nettoyage avant la bédika : on comprend aisément 
qu’il est impossible de procéder à la bédika dans une maison qui 
n’est pas propre, comme l’écrit le Rama (433, §11) : « chacun devra 
balayer ses chambres avant la bédika (Mordekhaï)». De même, 
l’Admor Hazaken explique (433, §38) : « toute chambre devant être 
examinée, doit être balayée avant la bédika, car avant ce balayage, 
il y a beaucoup de poussière empêchant une bonne recherche, on 
avertira également les membres de la famille, de balayer aussi en 
dessous des lits etc. ». Enfin, le Mishna Béroura indique (433, §46) 
: « il est d’usage de balayer toute la maison et les chambres dans la 
journée du 13 de façon à effectuer la bédika correctement au début 
de la nuit du 14 ».

3. Raison de la bédika après le nettoyage : il y a plusieurs niveaux 
de nettoyage : 
−	 l’ordinaire, celui de tous les jours(35), utile pour faciliter la 



CHAPITRE 4 : NETTOYAGE DE PESSA’H 

69

bédika, 

−	 celui équivalent à la bédika, en vue d’enlever le ‘hamets pour 
Pessa’h(36), mais seulement sur les surfaces lisses, sans trous 
et sans fentes,

−	 celui plus poussé, efficace même pour les trous et les fentes, 
avec utilisation de couteaux ou autres outils pour gratter 
et liquide détergents(37). En fait, d’après la halakha, on est 
dispensé de bédika dans les lieux où est opéré ce type de 
nettoyage minutieux, qui est d’ailleurs pratiqué par les femmes 
vertueuses dans presque toute la maison(38). On comprend 
alors les décisionnaires ayant plaidé la cause de ceux qui font 
rapidement(39) la bédika au lieu d’y passer beaucoup de temps.

4. Conclusion pour la pratique : même après un nettoyage minutieux 
il y a encore des raisons d’exiger une bédika(40) : a) on peut penser 
avoir fait un bon nettoyage alors qu’en réalité ce n’est pas le cas, 
b) on a peut-être oublié d’examiner un endroit, c) des enfants ont 
peut-être introduit du ‘hamets après le nettoyage. Voilà pourquoi, 
les rabbins enseignent de faire une bédika méticuleuse même 
après un bon nettoyage. En outre, on sait combien les maîtres de 
chaque génération ont fait d’efforts physiques, s’allongeant(41), se 
pliant etc., pendant des heures, alors que le nettoyage préparatoire 
était certainement de bonne qualité.

Liste non exhaustive des lieux et objets 
 à nettoyer et à inspecter pendant la bédika :

•	Les chambres de la maison : même celles qui ne sont pas réservées 
aux repas, sont concernées par le nettoyage et la bédika, car on y 
entre parfois en tenant du ‘hamets à la main(42).

•	Armoires, boîtes, tiroirs auxquels on accède pendant un repas 
ou en mangeant : par exemple, les armoires où l’on stocke la 
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nourriture et les boissons même non ‘hamets, les assiettes, les 
couverts (ordinaires ou jetables), les décorations de table, ainsi 
que les autres meubles, dont nous connaissons par expérience, 
la possibilité de contact pendant les repas ou en mangeant, tous 
ceux-là sont concernés par le nettoyage et la bédika31.

•	Lits : tous les lits et en particulier ceux des enfants où se trouve en 
général beaucoup de ‘hamets, ont besoin de nettoyage et bédika. 
Même les matelas, et le lit dans tous leurs recoins, trous et fentes. 
Cependant, tous les équipements du lit, lavés en machine n’ont 
pas besoin de nettoyage et bédika supplémentaires.

•	Canapés et fauteuils : on y trouve beaucoup de ‘hamets, car on a 
l’habitude d’en consommer en étant assis dessus. Petits et grands 
morceaux y tombent et doivent être retirés de tous les trous, 
plis(43) et fentes.

•	Sol de la maison : à notre époque, la plupart des sols sont lisses 
et ne comportent pas de trous et de fentes, un balayage puis 
un lavage en vérifiant l’absence de morceaux et de miettes de 
‘hamets sur le sol, suffisent pour que le sol soit kasher pour 
Pessa’h. Pendant la bédika, on n’examinera que les coins et les 
endroits sur lesquels personne ne marche(44).

•	Jeux, jouets, montres, horloges, bijoux, albums photos, CD, 
dossiers, cartables, valises, et tout ce qui y ressemble, qui sont 
des objets susceptibles d’entrer en contact avec du ‘hamets, 
nécessitent une bédika, car ils sont considérés comme des 
endroits où l’on fait pénétrer du ‘hamets. Dans la pratique, 
presque tous les objets se trouvant dans une maison entrent 
dans cette catégorie, même une boîte à couture et une boîte à 
outils avec leurs contenus, sauf en cas de certitude d’une absence 
totale de contact de ces objets avec du ‘hamets. Si les objets de 
cette liste ont été bien lavés en vue de Pessa’h, alors :

31. L’Admor Hazaken, 433, §13,explique que l’ on peut craindre d’y être passé avec du 
pain, par exemple, et l’avoir posé quelques instants ou oublié là-bas.
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−	  S’ils ne présentent que des surfaces lisses sans trous ni fentes, 
ils sont dispensés de bédika, car un lavage au nom de Pessa’h 
sur une surface lisse sans trous ni fentes remplace une bédika.

−	  Cependant, s’ils comportent des trous et des fentes comme 
c’est souvent le cas pour les jouets, une bédika sera nécessaire, 
et en particulier dans ces trous et fentes. De ce fait, toute 
personne nettoyant des jouets, devra le faire au nom de la 
bédika. On pourra faire cela sur un balcon, ou devant une 
fenêtre, à la lumière du soleil(45).

•	Armoires et boîtes non destinées à être utilisées pendant un 
repas ou en mangeant : par exemple, des armoires de rangement 
pour vêtements propres, sont considérées comme des lieux 
où l’on ne fait pas pénétrer du ‘hamets, et sont dispensés de 
bédika. Toutefois, s’il y a des petits enfants dans la maison, on 
peut craindre qu’ils y aient introduit du ‘hamets, bien entendu, 
seulement jusqu’à une hauteur qui leur est accessible.

•	Cavité au-dessous d’une armoire lourde (non déplacée en 
général) ou de tout meuble qui y ressemble, est dispensée de 
bédika, de même pour l’espace entre l’armoire et le mur, même 
si l’on sait avec certitude que du ‘hamets est tombé là-bas, le 
bitoul suffira. De même, pour le ‘hamets se trouvant au-dessous 
de pièces vissées ou dans un lieu inaccessible, comme l’intérieur 
d’un radiateur. Malgré tout, il est souhaitable de verser dessus un 
liquide rendant ce ‘hamets immangeable par un chien.

•	Balcon, cour, jardin : ces endroits ont besoin d’une bédika, car ils 
nous appartiennent et l’on a l’habitude d’y amener du ‘hamets 
(Maguen Avraham, 445 §7). Cependant, s’ils sont fréquentés 
par des oiseaux ou d’autres animaux grignotant du ‘hamets, on 
pourra compter sur eux pour considérer qu’ils ont fait disparaître 
le ‘hamets qui s’y trouvait. On fera une exception néanmoins, 
pour le ‘hamets recouvert d’un emballage ou entreposé dans des 
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endroits fermés comme des armoires sur le balcon ou d’autres 
choses bouclées dans la cour, qui nécessiteront une bédika. 
Toutefois, si le jour du 14 nissan on constate la présence de 
‘hamets dans la cour, on devra le détruire. Il est d’ailleurs fréquent 
de manger du ‘hamets dans la cour les jours précédant Pessa’h, 
on devra donc s’assurer le jour du 14 nissan que des morceaux(46) 
n’y traînent(47) pas32.

•	Vêtements : les poches des vêtements doivent être retournées et 
examinées à la lumière du soleil, sur le balcon, dans la cour, ou en 
face d’une fenêtre. Si l’on ne peut pas les retourner, on prendra 
soin de bien les nettoyer. Les vêtements qui ne seront pas portés 
à Pessa’h, peuvent être vendus à un non juif et entreposés avec 
d’autres choses qui lui sont vendues. Un lavage en machine avec 
une lessive, en ayant retourné les poches auparavant, dispense de 
bédika à condition de ne pas revêtir ces vêtements avant Pessa’h.

•	Livres : les livres habituellement utilisés toute l’année, durant 
les moments où l’on mange, par exemple, birconim, feuilles pour 
kidoush et havdalah, Sidour, doivent de préférence, être vendus, 
et rangés dans un endroit discret pendant Pessa’h. En tous cas, on 
ne doit pas du tout s’en servir pendant Pessa’h. 

Pour les autres livres, ceux n’ayant pas été examinés 
particulièrement pour Pessa’h, ne doivent pas être utilisés au 
moment où l’on mange. En effet, on peut craindre que des miettes 
en tombent dans les aliments, car même des particules fines, pas 
propres, sont interdites à la consommation, et l’on doit avertir les 
gens à ce sujet. 

32. Le traité Pessa’him 8a, repris par le Rama, 433, §6, le Maguen Avraham et l’Admor 
Hazaken, 433, §28, affirment que même si l’on est sûr de la présence de ‘hamets le 
soir du 14, on pourra le laisser sur place en comptant sur le grignotage des oiseaux etc. 
A l’opposé du Massate Binyamine, Tourei Zahav, Gaon de Vilna, Eliyah Raba et Mishna 
Béroura se rangeant à l’avis de Rabbi Yossef Karo ne permettant qu’en cas de doute, 
mais exigeant une bédika si la présence de ‘hamets est avérée, selon le principe : "un 
doute (ici, que les oiseaux mangent le ‘hamets) ne repousse pas une certitude (ici, la 
présence de ‘hamets).
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Néanmoins, les gens ont l’habitude d’être indulgents et se 
permettent, en général, d’utiliser à Pessa’h, des livres pouvant 
contenir des miettes ‘hamets, mais seulement en dehors des 
moments où l’on mange. En effet, on ne craint pas qu’une personne 
consomme des miettes de ‘hamets se trouvant sur une page d’un 
livre, car en général elles ne sont pas reconnaissables et un peu 
sales, et la probabilité de trouver une miette consommable est 
trop faible pour en tenir compte. Cependant, certains ont l’usage 
de secouer tous leurs livres, pour faire tomber les particules un 
peu épaisses, pour les raisons évoquées en note (48).

•	Vaisselle, ustensiles de cuisson, fours et passoires(49) : on doit les 
nettoyer correctement, les ranger dans un endroit discret, et il est 
souhaitable de les vendre à un non juif.

Explications : 

Les nettoyer : de peur d’oublier et de s’en servir pendant Pessa’h, 
avec le risque de pénétration de particules de ‘hamets, même un 
peu sales, dans la nourriture. Sans nettoyage, on peut craindre 
aussi de consommer après Pessa’h des miettes restées dans 
l’objet pendant Pessa’h, qui sont interdites à la consommation 
en tant que : « ‘hamets sur lequel Pessa’h est passé ». A noter, 
qu’après un bon nettoyage, une bédika à la lumière d’une bougie 
n’est pas nécessaire, pour les objets ne comportant ni trous ni 
fentes, car un bon nettoyage équivaut à une bédika.

Les ranger dans un endroit discret : il ne suffit pas de les nettoyer, 
on a aussi le devoir de les ranger, par exemple dans une armoire 
de cuisine, de peur de s’en servir par inadvertance pendant 
Pessa’h, les parois des ustensiles pourraient alors transmettre aux 
aliments du ‘hamets qu’elles ont absorbé.

Les vendre : s’il est difficile de bien nettoyer un ustensile à 
cause des trous et des interstices, ou parce qu’il est composé de 
plusieurs parties, on pourra le vendre à un non juif, ainsi il n’y 
aura plus de problème de « ‘hamets sur lequel Pessa’h est passé 
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» s’il subsiste quelques miettes(50).

•	Voiture et autres lieux nous appartenant : comme tous les 
endroits nous appartenant, une voiture doit être inspectée 
pendant la bédika, le soir du 14 nissan, mais avec une lampe 
électrique plutôt qu’une bougie. 

Un lieu difficile à nettoyer, et dont on ne se servira pas pendant 
Pessa’h, pourra être vendu à un non juif avec le ’hamets qu’il 
contient. On fera alors une paroi de séparation où on fermera cet 
endroit, pour en empêcher l’accès.

•	Cage d’escalier, bureaux, lieux de travail : un immeuble habité 
par des juifs(51), de même, des lieux où plusieurs juifs sont 
associés comme des bureaux de travail communs à plusieurs 
juifs, entraînent un devoir de bédika pour tous les associés ou 
colocataires. Ils pourront nommer un Shalia’h (délégué) qui 
procédera à la bédika pour tout le monde (G. R. Wozner, Mibeth 
Lévy).

Dans la pratique, un bon lavage de la cage d’escalier sera 
suffisant pour y être dispensé de la bédika, car comme on l’a écrit 
précédemment, un bon nettoyage suffit pour les sols, de même 
pour les bureaux, un lavage des sols et des endroits lisses sont 
équivalents à la bédika. Il ne restera qu’à opérer la bédika sur les 
autres parties des bureaux. Si ces bureaux ne sont pas utilisés à 
Pessa’h, ils pourront être intégrés à la vente du ‘hamets à un non 
juif et alors dispensés de bédika.

•	Réfrigérateur : même si on l’a bien nettoyé, et inspecté ensuite 
au nom de la bédika, on devra vérifier qu’aucun ‘hamets n’y a été 
introduit par erreur.

•	Appareils électroniques, téléphone portable ou fixe, clavier 
d’ordinateur : tous ces appareils sont en contact permanent avec 
du ‘hamets, lorsqu’on mange à proximité et que du ‘hamets tombe 
entre les touches du clavier, ou lorsqu’on pose un téléphone 
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portable sur la table pendant un repas etc. On devra donc bien les 
nettoyer, on se munira d’un aspirateur et d’un chiffon mouillé pour 
le clavier. De même, on s’efforcera pour les autres appareils, de 
les nettoyer du mieux possible, car certaines parties sont étroites 
et l’utilisation de détergents n’est pas toujours envisageable. Par 
conséquent, on évitera de les amener à table pendant toute la 
fête de Pessa’h.

•	Poussette, chaise haute bébé : un bon nettoyage est indispensable 
car ils contiennent beaucoup de miettes de ‘hamets. Il est 
souhaitable de les nettoyer avec une serviette éponge et un 
détergent (javel etc.), ainsi les particules qui n’auront pas pu être 
retirées seront immangeables par un chien, et ne pourront pas 
interdire les aliments dans lesquelles elles pourraient tomber 
pendant Pessa’h. On recouvrira le plateau de la chaise avec un 
matériau épais solide qui ne risquera pas de se déchirer lorsque 
l’enfant mangera pendant Pessa’h.

•	Les chandeliers et leurs plateaux : une femme ayant l’habitude 
d’utiliser des chandeliers en argent ou dans un autre matériau, 
pour l’allumage des nérot, pourra s’en servir à Pessa’h, car ils ne 
sont pas considérés comme de la vaisselle. En effet, les chandeliers 
ne sont pas destinés à entrer en contact direct avec la nourriture. 
Cependant, on devra astiquer et frotter ses interstices et ses 
torsades, ainsi que leur plateau pour éliminer toute présence 
de ‘hamets. On veillera à ce qu’aucun aliment chaud n’entre en 
contact avec le chandelier ou son plateau pendant Pessa’h, pour 
parer au cas très rare ou l’on aurait posé du ‘hamets chaud sur le 
chandelier ou son plateau pendant l’année.

•	Bagues : certains avis redoutent que du ‘hamets se soit collé aux 
bagues ou encore qu’elles en aient absorbé(52) durant l’année. 
De ce fait, si l’on désire les porter à Pessa’h, elles devront être 
nettoyées méticuleusement, en particulier si elles sont serties 
de pierres précieuses et comportent des trous et des fentes. Ce 
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nettoyage étant difficile, en particulier pour les bagues ornées de 
pierres, il est souhaitable de les tremper dans un liquide comme 
du bicarbonate ou de la javel pendant un temps très court, ainsi 
même si une substance de ‘hamets est restée sur la bague, elle 
sera immangeable par un chien, et ne pourra pas interdire les 
aliments dans lesquels elle pourrait tomber pendant Pessa’h 
(ainsi agissait-on dans la maison du G. R. Oyerbach(53), G. R. 
Bélinov dans Péamei Yaakov, n°64, p. 157)(54).

Certains ont écrit qu’il était souhaitable d’ébouillanter (hag’ala) 
les bagues pour éviter tout problème, ou encore de ne pas porter 
ces bagues pendant Pessa’h, lorsqu’on manipule de la nourriture33.

Comment ébouillanter ? Après avoir soigneusement nettoyer la 
bague, on l’enlève du doigt durant les 24 heures qui précèdent 
l’ébouillantage. On attache la bague à un fil, sans serrer, de 
telle façon que l’eau puisse passer, on la saisit par ce fil et on la 
trempe dans de l’eau bouillante contenue dans l’ustensile où elle 
a chauffé (kéli rishone(55)). En général, les bagues serties d’une 
pierre en zirconium ou en diamant ne risquent pas de s’abîmer 
en les trempant dans l’eau bouillante. De même, on peut aussi 
se contenter de verser l’eau bouillante sur la bague (irouye kéli 
rishone).

•	Ne pas oublier de nettoyer ou de vendre : les birconim, l’apirateur, 
les chapeaux, les sacs de Talith et Tefilin, le porte-monnaie, les 
livres de recettes etc. Tous ces objets contiennent certainement 
du ‘hamets, et parfois on oublie de les nettoyer.

33. Ebouillanter apparaît comme souhaitable dans divers guides de tribunaux 
rabbiniques en Israël, et c’est aussi la position du G. R. Bélinov dans Péamei Yaakov, 
n°64, p. 156.
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CHAPITRE 5 :  
‘HOUMEROTE ET HIDOURIM 

ALIMENTAIRES À PESSA’H

(Règles rigoristes et embellissements de 
l’accomplissement des prescriptions alimentaires de 

Pessa’h)
I  ‘HOUMEROTE (RÉGLES RIGORISTES) À PESSA’H : 

INTRODUCTION GÉNÉRALE.  •  II  ALIMENTS COMPORTANT DES 
RISQUES DE ‘HAMETS, MENTIONNÉS PAR LES DÉCISIONNAIRES  

•  III  ALIMENTS COMPORTANT DES RISQUES DE ‘HAMETS 
AUJOURD’HUI •  IV  COUTUME INTERDISANT LES KITNIYOTE  •  

V  HIDOURIM ALIMENTAIRES : COUTUMES ‘HABAD  •  VI  AUTRES 
COUTUMES ALIMENTAIRES USITÉES À PESSA’H PARMI LES 

HASSIDIM ‘HABAD

I  ‘Houmerote (règles rigoristes) à Pessa’h : 
Introduction générale.

1. « La fête des ‘houmerote ». / 2. La raison essentielle est d’ordre 
halakhique. / 3. Raisons spirituelles et profondes justifiant les 

‘houmerote à Pessa’h. / 4. Classement des ‘houmerote. / 5. Ecrits et 
traditions. / 6. Aie un Rav et agis avec joie. / 7. Anecdote. / 8. Toute 

habitude ne doit pas être considérée comme une coutume. / 9. 
Ne pas dédaigner une coutume.

1. « La fête des ‘houmerote » : la fête de Pessa’h a ceci de 
particulier, qu’elle a donné lieu au développement par le peuple 
juif, de nombreux comportements rigoristes appelés ‘houmerote 
(‘houmera au singulier), à nul autre pareil dans aucune mitsva(1). 
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L’Admor Hazaken écrit (Responsa 6) : « le AriZal a indiqué de 
pratiquer toutes les ‘houmerote à Pessa’h(2) ».

Les raisons d’une rigueur particulière 
 pour les aliments à Pessa’h

2. La raison essentielle est d’ordre halakhique : ne pas consommer 
de ‘hamets est une mitsva très difficile car le ‘hamets est présent 
dans de nombreux aliments et n’est pas annulé dans la quantité 
lors d’un mélange. Aucune solution halakhique n’existe si ce n’est 
de prendre toutes les précautions pour éviter de le consommer. En 
effet :

•	 aucune solution halakhique : même si à première vue, éviter 
de posséder du ‘hamets semble plus difficile que de ne pas en 
manger, car le ‘hamets est présent toute l’année dans la maison 
et doit être recherché dans tous les recoins puis éliminé, la 
halakha propose de nombreuses solutions pour s’en déposséder 
: a) recherche, b) annulation, c) vente de notre ‘hamets à un non 
juif(3). Par contre, pour ne pas consommer de ‘hamets, il n‘y a pas 
de solution miracle, on doit être attentif et éviter de consommer 
tout aliment pouvant contenir la moindre quantité de ‘hamets.

•	 Aucune annulation : comme pour tous les interdits alimentaires 
de la Torah, selon le principe « la demi-mesure est (aussi) interdite 
par la Torah », même un tout petit morceau de ‘hamets est 
proscrit. A cela, nos sages ont ajouté la persistance du caractère 
‘hamets en cas de mélange pendant Pessa’h, même en infime 
quantité, avec d’autres substances. De plus, cette règle s’étend 
dans certains cas à des mélanges effectués même avant Pessa’h, 
période où les règles d’annulation pourraient s’appliquer, on a 
alors un « réveil » du ‘hamets contaminant le mélange(4).

•	 Parabole des voleurs : le Rabbi Shalom DovBer propose la 
parabole suivante(5) dans son dialogue avec le Rav Yists’hak 
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Alperovitch :

« combien y a-t-il de magasins dans la ville de Smargon ? Demanda 
le Rabbi.

– 200, répondit Rav Yits’hak. Le Rabbi continua :

– Et combien de voleurs dans la ville ? 

– Cinq ou six.

– Bien. Et tous les magasins ont des surveillants ? Interrogea le 
Rabbi.

– Évidemment, répondit Rav Yits’hak.

– Mais pourtant, il n’y a que cinq voleurs, pourquoi surveiller les 
200 magasins ? En fait la réponse est que nous ne savons pas 
quels magasins seront pillés par les voleurs. De même à Pessa’h, 
notre attention doit être permanente1.

3. Raisons spirituelles et profondes justifiant les ‘houmerote à 
Pessa’h :

•	être assuré de ne pas fauter : le Zohar enseigne que celui qui 
évitera la plus petite quantité de ‘hamets sera préservé du 
mauvais penchant(6). De même, on rapporte au nom du AriZal que 
celui qui se garde de tout ‘hamets sera assuré de ne pas fauter. 
Le Rabbi explique que, bien évidemment, cette personne ne sera 
pas privée de son libre arbitre et aura encore la possibilité d’une 
transgression volontaire. En revanche, elle sera protégée de 
toute faute involontaire, car ce type de faute est révélateur d’une 
imperfection chez l’homme. En effet, celui qui a été pointilleux 
sur le ‘hamets, symbole d’orgueil, s’est sanctifié et raffiné, et ne 
peut fauter inconsciemment(7).

•	 La délivrance par le mérite des ‘houmerote : Rabbi Méir Sim’ha 
de Dvinsk (1843 - 1926) écrit2 que les ‘houmerote spécifiques à 

1. Shemouot Vessipourim, Vol. 1, p. 118.
2. Méshèkh ‘Hokhmah, parashat Bo, voir aussi ‘Hidoushei HaRim. 
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Pessa’h s’expliquent ainsi : malgré l’oubli des lois fondamentales 
de la Torah  par les enfants d’Israël en sortant d’Egypte, comme le 
disent nos sages3 : « «tu étais nue et dénudée (Ezéchiel, 16, 7)» […] 
ceux-là (les égyptiens) sont idolâtres et ceux-là (les hébreux) sont 
idolâtres », ils avaient continué à respecter certaines barrières 
au-delà des règles identitaires et conservés leurs noms, leurs 
habits et leur langue. « Pour cette raison, la Torah a multiplié les 
‘houmerote concernant Pessa’h et la possession du ‘hamets, car 
le respect de barrières et mesures préventives a été la source de 
la délivrance ».

•	‘Houmerote signes d’amour : Rabbi Yaakov de Marvish (13e 
siècle, Provence) écrit dans son célèbre ouvrage Responsa du 
Ciel4, que les commandements de la matsa et du ‘hamets étant 
les premiers engagements du peuple juif, leurs accomplissements 
furent accompagnés d’un tel amour et d’une telle ferveur qu’ils 
donnèrent lieu à une recherche de la perfection dans la pratique 
des règles générales et de leurs détails : « et celui qui cultive la 
précision dans les détails des règles allonge les jours de sa vie ». 
D’autres raisons sont rapportées en note(8).

Différentes catégories de ‘houmerote

4. Classement des ‘houmerote : l’ensemble des ‘houmerote de 
Pessa’h est composé de plusieurs catégories formant elles-mêmes 
des groupes distincts. Pour décider de l’opportunité de pratiquer 
une ‘houmera (comportement rigoriste), on doit déterminer la 
catégorie à laquelle elle se rattache et agir en conséquence.

Voici la liste de ces catégories : 

1. les ‘houmerote liées à une situation existant à une époque 
particulière, mais inutiles aujourd’hui car les risques à l’origine de 

3. Midrash Tehilim, 1, 20.
4. Shéélot Outeshouvot Mine Hashamayim, 71.
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ces comportements ont disparu ;

2. les ‘houmerote de la catégorie précédente, sans intérêt 
aujourd’hui, mais qui continuent à être appliquées par de 
nombreuses personnes5, en vertu du principe(9) : « ne délaisse pas 
l’enseignement de ta mère » (Proverbes, 1, 8) ;

3. les ‘houmerote dont les craintes du passé existent 
encore aujourd’hui, et qui restent donc d’actualité ; 

4. les ‘houmerote de raison inconnue dès le départ, mais que 
« Israël, peuple de saints » perpétue avec un attachement absolu ;

5. les ‘houmerote de raison inconnue, pour lesquelles les 
décisionnaires ont jugé qu’il ne fallait pas s’y astreindre ;

6. des craintes et des institutions rabbiniques rapportées par les 
décisionnaires (kitniyote, shrouya, etc. Voir plus bas) ;

7. des ‘houmerote et des comportements qui n’ont pas été 
rapportés par les décisionnaires mais qui sont les coutumes de 
certaines communautés ou de familles particulières et qui n’engage 
que ces communautés et ces familles(10).

Les coutumes ‘habad

5. Ecrits et traditions : les exigences de la communauté hassidique 
en général, et ‘habad en particulier, en matière de ‘houmerote sur 
le plan alimentaire à Pessa’h, sont bien connues. Dans le cadre de 
cet ouvrage, nous nous efforcerons de citer les comportements 
rigoristes pratiqués parmi les hassidim ‘habad(11), aussi bien ceux 
rapportés par écrit6 que ceux qui ont été adoptés au cours des 

5. Hayei Adam, 130.
6. Shoul’hane Aroukh de l’Admor Hazaken, Sefer Haminhaguim ‘Habad, et écrits de 
nos Rébbéim et de leurs élèves.
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générations et qui ont été usités du passé à nos jours.

6. Aie un Rav et agis avec joie : tout embellissement ou conduite 
rigoriste répandus ne conviennent pas à tout le monde. De ce fait, 
en dehors des ‘houmerote et embellissements connus pour être 
écrits ou traditionnels, le choix d’une attitude plus vertueuse doit 
être fait en concertation avec un Rav ou un Mashpi’a qui connaît 
bien le contexte familial. Il faut également rappeler que tout ceci 
doit être fait avec joie, car la joie pendant un jour de fête est une 
mitsva de la Torah pour tous les membres de la famille.

L‘essentiel et le secondaire

Ordre de priorité des règles : toraniques, rabbiniques, coutumières. 
Malgré tout ce qui a été dit précédemment sur l’importance d’être 
exigeant sur les aliments consommés à Pessa’h, on ne doit jamais 
oublier que notre comportement doit être conforme à la Torah et au 
Shoul’hane Aroukh, et savoir que certaines choses sont essentielles 
et d’autres secondaires. En particulier, une personne peut se 
tromper, et parfois être très pointilleux sur un embellissement 
d’une pratique au prix de l’abandon d’une règle explicite dans la 
Torah. 

En 5742 (1982) le Rabbi expliqua longuement7, comment d’une part 
les règles rabbiniques sont plus chères à D.ieu que celles de la Torah, 
et les coutumes proviennent d’un niveau spirituel si élevé qu’elles 
n’ont pu être écrites, mais d’autre part, si un choix se présente, il 
est évident que les règles de la Torah sont plus importantes que 
celle des rabbins ou que les coutumes. En effet, les mitsvot sont 
comparables à une maison, et les coutumes à la décoration de 
celle-ci. Il est bien évident que la maison est plus importante que 
ses décorations, mais d’un autre côté, la grandeur des coutumes 
est qu’elles demandent plus d’efforts à l’homme et provoquent le 

7. Torat Menahem, 5742, Vol. 1, p. 264.
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réveil de forces plus profondes et plus élevées(12).

7. Anecdote illustrant l’enseignement précédent : à la fête de 
Pessa’h qui suivit l’arrivée du Rabbi Yossef Yits’hak au États Unis, 
des personnes qui n’étaient pas au fait des habitudes hassidiques, 
furent invitées les soirs de fête. Lors d’un repas, un événement 
sema la panique à table. Le Rabbi demanda ce qui s’était passé 
et on lui répondit qu’un des invités, ignorant la vigilance accrue 
des hassidim à éviter tout contact de la matsa avec un liquide 
quelconque, avait trempé sa matsa dans la soupe. Le Rabbi rétablit 
le calme en disant : « il est préférable que la matsa devienne rouge 
dans le borsht (potage de betteraves) plutôt qu’un juif ne rougisse 
de honte ».

Toute ‘houmera est-elle acceptable à Pessa’h ?

8. Toute habitude ne doit pas être considérée comme une 
coutume : un adage bien répandu affirme qu’il n’y a pas de 
coutume absurde à Pessa’h et que tout comportement rigoriste est 
acceptable. Certes, « Israël est un peuple de saints », et l’on connaît 
des ‘houmerote pratiquées pour des risques peu probables. Malgré 
cela, les décisionnaires ne se sont pas privés de qualifier certaines 
‘houmerote d’excessives, et ont dit qu’il fallait les abandonner. 
Quelques exemples sont donnés en note(13).

9. Ne pas dédaigner une coutume : par ailleurs, les décisionnaires 
nous ont mis en garde de ne pas traiter avec mépris les ‘houmerote 
et les usages d’ « Israël, un peuple de saints », comme l’a écrit le Bnei 
Yissakhar (19e siècle, Dinov) : « ceux qui méprisent, ridiculisent et 
disent avec arrogance : «cette pratique n’a jamais existé à l’époque 
de nos ancêtres», devront un jour rendre des comptes, alors que 
celui qui aura été scrupuleux sera protégé ». D’autres sources allant 
dans ce sens sont citées en note(14).
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II  Aliments comportant des risques de ‘hamets, 
mentionnés par les décisionnaires

1. Introduction. / 2. Aliments suspectés par le passé.

1. Introduction : des soupçons de présence de ‘hamets dans certains 
aliments ont existé dans divers endroits à certaines époques. Mais 
les temps ont changé, et ces craintes ne sont plus d’actualité. On n’a 
donc a priori aucune raison d’être rigoureux à ce sujet. Cependant, 
du fait qu’Israël est un peuple de saints, nombreux sont ceux qui 
ont continué à s’abstenir de consommer ces aliments, arguant du 
principe : « ne délaisse pas l’enseignement de ta mère » (Proverbes, 
1, 8)(15).

2. Aliments suspectés par le passé : fruits secs(16), harengs et 
diverses salaisons(17), miel(18), girofle et safran(19), matsa ‘ashira8.

III  Aliments comportant des risques de ‘hamets 
aujourd’hui

Ci-dessous, une liste non exhaustive, extraite du guide de kasheroute 
édité par le Badats Yeroushalayim de la ‘Eda Ha’harédite de 
Jérusalem, des produits et matières premières au sujet desquels des 
suspicions de présence de ‘hamets ou de kitniyote (légumineuses) 
existent.

L’objectif de cette liste est :

•	d’informer des risques de ‘hamets et de légumineuses dans 
certaines denrées et de l’intérêt d’éviter les produits manufacturés,

•	de choisir la meilleure surveillance rabbinique en cas d’utilisation 

8. Fruits secs : selon le Rama et l’Admor Hazaken, 467, ‘hamets utilisé pour le séchage. 
Salaisons : ibid. 447, présence de ‘hamets dans le sel. Miel : ibid. 467, farine mélangée. 
Girofle et safran : ibid., trempage dans des liquides contenant de l’orge, ou aspergé 
avec de l’eau farineuse. Matsa ‘ashira : ibid. 462, §7, se reporter au chapitre Matsot.
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de provisions fabriquées en dehors de la maison,

•	de connaître les articles à inclure dans la vente du ‘hamets,

•	de déterminer, à partir de la liste, les risques de ‘hamets, après 
examen des ingrédients qui apparaissent dans la composition 
d’un produit. Cependant, il est clair que l’on ne peut se baser sur 
la seule liste des ingrédients, car elle n’est jamais complète, du 
fait qu’au-dessous d’un certain pourcentage, la mention d’une 
substance n’est pas obligatoire, alors que le ‘hamets est interdit 
même en infime quantité.
−	 Poudres (soupe, levure chimique, falafel, etc.) : elles sont 

susceptibles de contenir : céréales de blé, amidon, ou 
dextrose, etc., et sont donc éventuellement ‘hamets.

−	 Poudre de pudding : kitniyote véritables ou possibles, contient 
parfois des céréales de blé (farine, malt).

−	 Noix décortiquées : présence d’agents antioxydants contenant 
de l’huile kitniyote, dans les productions à l’extérieur d’Israël.

−	 Émulsifiants : kitniyote véritables ou possibles. Comprend 
parfois une substance contenant des céréales de blé sous 
forme de farine ou de malt, ou des kitniyote ainsi que d’autres 
ingrédients éventuellement ‘hamets.

−	 Aspartame : édulcorant artificiel répandu dans la nourriture 
diététique, et fabriqué à partir de substances extraites de 
‘hamets.

−	 Acide ascorbique et vitamine C : composants présents dans 
de nombreux aliments et boissons, généralement fabriqués 
avec des céréales de blé.

−	 Viande végétale : contient parfois de la farine de blé, du 
gluten ou une substance comprenant des huiles de friture 
d’aliments panés.
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−	 Gluten : véritable ‘hamets.

−	 Glucose : fabriqué à partir de kitniyote ou de blé, 
composant essentiel de nombreux aliments qui seront donc 
éventuellement ‘hamets.

−	 Crèmes glacées : en plus des extraits éventuellement ‘hamets, 
on ajoute dans le processus de fabrication amidon, dextrose 
etc.

−	 Guéfilte fish : contient parfois de la farine de blé ou de l’huile 
de friture d’aliments panés.

−	 Granola : véritable ‘hamets.

−	 Poisson fumé : fabriqué avec différentes substances pouvant 
contenir du ‘hamets.

−	 Dextrose : fabriqué à partir de kitniyote ou de blé, 
composant essentiel de nombreux aliments qui seront donc 
éventuellement ‘hamets.

−	 Céréales du petit déjeuner : ‘hamets ou kitniyote.

−	 Vitamine C : composant important présent dans de nombreux 
aliments et boissons, généralement fabriquée avec des 
céréales de blé.

−	 Vitamine E : parfois extrait d’huile de germe de blé ou d’huile 
de kitniyote.

−	 Vitamines diverses : elles sont susceptibles de contenir : 
céréales de blé, amidon, ou dextrose, etc., et sont donc 
éventuellement ‘hamets.

−	 Vinaigre : le vinaigre synthétique ne pose pas de problème. 
En revanche, le vinaigre naturel est obtenu par un processus 
de fermentation auquel participent les substances pouvant 



CHAPITRE 5 : ‘HOUMEROTE ET HIDOURIM ALIMENTAIRES À PESSA’H 

87

contenir du ‘hamets.

−	 Acides aminés : bon nombre d’entre eux sont produits par 
un processus de fermentation sur une couche d’aliments 
contenant en général de l’amidon et des sucres éventuellement 
‘hamets.

−	 Blé soufflé : véritable ‘hamets car ils subissent un lavage à 
l’eau dans la plupart des usines.

−	 Lait de soja aromatisé : fabriqué avec diverses substances 
pouvant contenir du ‘hamets.

−	 Halva : kitniyote. La halva sans sucre contient de plus du 
sorbitol pouvant être ‘hamets.

−	 Protéines et produits proteinés : les protéines kashères sont 
en général à base de kitniyote et contiennent fréquemment 
de la farine et du gluten éventuellement ‘hamets.

−	 Beurre de cacahuète : ils contiennent en général un petit 
pourcentage d’émulsifiant et d’amidon éventuellement 
‘hamets.

−	 Moutarde (condiment) : comprend parfois une substance 
contenant des céréales du blé comme de la farine ou du malt, 
ou des kitniyote et des améliorants éventuellement ‘hamets.

−	 Légumes secs : des sucres extraits d’amidon sont parfois 
utilisés dans le processus de séchage.

−	 Alimentation pour bébés : ‘hamets possible.

−	 Mayonnaise : contient en général des kitniyote et parfois 
même du blé.

−	 Colorant à café (poudre blanche) : fabriqué avec de nombreux 
composants dont certains sont du véritable ‘hamets.
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−	 Maltodextrine : produit aujourd’hui également avec du blé, 
composant important dans de nombreux produits qu’il faut 
donc éviter.

−	 Pâtes à tartiner : risques de ‘hamets dans les extraits utilisés, 
et présence d’amidon, de dextrose, etc., dans le processus de 
fabrication.

−	 Sucreries (bonbons,etc.) : risques de ‘hamets dans les extraits 
utilisés, et présence d’amidon, de dextrose, glucose, etc., dans 
le processus de fabrication.

−	 Édulcorants : ils contiennent toujours du dextrose ou de la 
maltodextrine, et dans les édulcorants liquides, du sorbitol, 
qui sont tous des produits susceptibles d’être kitniyote ou du 
vrai ‘hamets.

−	 Margarine : kitniyote ou ‘hamets éventuellement.

−	 Améliorants : combinaison de substances qui dans leur 
majorité peuvent contenir du ‘hamets.

−	 Boissons fortes : contient en général des extraits qui sont 
problématiques voir paragraphe sur les extraits.

−	 Produits de charcuterie : la dextrine d’amidon et le glucose 
entrent dans leur composition comme produit sucrant ou 
stabilisant, et peuvent être kitniyote ou ‘hamets.

−	 Sucre de raisin : voir dextrose.

−	 Bonbons : voir sucreries.

−	 Sorbitol : risque de ‘hamets. Composant important dans de 
nombreux aliments et boissons. Produit majoritairement avec 
des céréales de blé en Europe et en Extrême-Orient.

−	 Amidon : produit également avec du blé. Présent dans la 
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composition de nombreux aliments qui sont donc susceptibles 
de contenir du ‘hamets.

−	 Graines grillées : la plupart de ces graines sont du véritable 
‘hamets du fait de la farine mélangée avec elles pour les griller. 
Toutefois, les productions kashères utilisent de la fécule de 
pommes de terre.

−	 Riz soufflé : comprend parfois une substance contenant des 
céréales de blé, comme de la farine, du malt, etc., ainsi que 
des améliorants éventuellement ‘hamets.

−	 Galettes de riz soufflé : kitniyote et éventuellement ‘hamets.

−	 Colorants alimentaires : ils sont parfois produits avec de 
l’alcool et des matières premières pouvant contenir du 
‘hamets.

−	 Sirop de maïs : certains sont fabriqués avec du blé ajouté au 
maïs. Composant important de nombreux aliments qui seront 
donc éventuellement ‘hamets.

−	 Maïzena (amidon de maïs) : kitniyote.

−	 Crème chantilly végétale : produit avec des ingrédients 
pouvant contenir du ‘hamets.

−	 Confiture : suspicion de ‘hamets dans les extraits, et présence 
de glucose, dextrose, etc.

−	 Avoine : ‘hamets.

−	 Matières grasses végétales : sous forme solide, elles entrent 
dans la composition de nombreux produits. Généralement à 
base de kitniyote auxquelles on ajoute de l’acide citrique.

−	 Chocolat : kitniyote ou risque de kitniyote.
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−	 Chocolat à tartiner : comprend parfois une substance 
contenant des céréales de blé sous forme de farine ou de malt 
etc. ou de kitniyote, ainsi que des améliorants éventuellement 
‘hamets.

−	 Levures : risque de ‘hamets en quantité infime dans les 
levures sèches.

−	 Épices : risque de ‘hamets car emballées et stockées avec de 
la farine. Cas particulier : de la farine est mélangée au zéthar.

−	 Thé aromatisé : suspicion de ‘hamets les extraits utilisés.

−	 Succédané de café (chicorée, etc.) : suspicion de ‘hamets.

−	 Succédané de viande : contient parfois de la farine de blé 
ou un mélange comprenant des huiles de friture d’aliments 
panés.

−	 Extraits : problème nombreux et complexes, en particulier 
risque d’alcool ‘hamets dans le processus de fabrication.

−	 Concentrés (sirop sucrants, etc.) : les extraits qu’ils 
contiennent sont problématiques.

IV  COUTUME INTERDISANT LES KITNIYOTE
1. La coutume. / 2. Ashkénazes et séfarades. / 3. Nouvelles 
kitniyote. / 4. Importance de cette coutume. / 5. Définition 

halakhique des kitniyote. / 6. Raison de l’interdiction. / 7. Espèces 
non kitniyote interdites. / 8. Liste de kitniyote. / 9. Les huiles 
permises et interdites. / 10. Vente des kitniyote à un non juif, 

nourrir des animaux avec des kitniyote. / 11. Kitniyote dans un 
plat, être invité dans une maison où l’on mange des kitniyote. / 

12. Kitniyote pour un enfant ou un malade
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1. La coutume : il y a plus de 800 ans, de grands rabbins ashkénazes9 
ont interdit la consommation de kitniyote (légumineuses) à 
Pessa’h(20). Cet usage commence la veille10 de la fête et se poursuit 
jusqu’à la fin de Pessa’h(21).

2. Ashkénazes et séfarades : L’interdiction est répandue chez les 
ashkénazes(22) mais la majorité des séfarades ne tiennent pas compte 
de cet usage. Cependant, de nombreux séfarades s’abstiennent 
de consommer du riz, et, quelques communautés proscrivent les 
kitniyote en totalité ou en partie(23).

3. Nouvelles kitniyote : certains avis considèrent que seules les 
kitniyote ayant existé à l’époque du décret sont interdites, mais la 
majorité des décisionnaires étend l’interdiction même à celles qui 
ont été découvertes plus tard(24).

4. Importance de cette coutume : les décisionnaires ont attaché une 
grande importance à cet usage. Il est considéré comme un décret 
et non comme une simple coutume(25). Des propos alarmants11 ont 
été exprimés concernant celui qui le dédaigne(26).

5. Définition halakhique des kitniyote : le terme de kitniyote 
dans la halakha désigne(27) toute graine de semence qui produit 
plusieurs autres graines consommables identiques à celle semée, 
sans chair ajoutée, à l’instar du riz ou du petit pois. Le grain de riz 
est mangeable mais peut aussi être semé pour en obtenir d’autres, 
sans aucune différence alors qu’une graine de tomate, par exemple, 
se développe avec une chair tout autour. Le riz se distingue aussi du 
café, car les cerises de café, contenant les grains à l’origine de la 
boisson dans leur noyau, ne poussent pas sur le sol mais sur des 

9. Sefer Mitsvot Katane, Rokéa’h, Téroumate Hadéshène, Rama.
10. ‘Hok Yaakov, Kénessette Haguédolah.
11. ‘Hida : « celui qui est souple à ce sujet dépasse les limites ». Maharil : « toute 
transgression d’un décret de nos sages est passible de la peine de mort ».
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arbustes12.

On fera attention au fait que le terme de kitniyote désigne dans le 
langage courant les légumineuses. En botanique, les légumineuses 
sont des plantes dicotylédones, c’est à dire, ayant une graine 
constituée de deux feuilles ou de deux lobes, dont le fruit est une 
gousse. Le riz et le maïs, par exemple, ne sont pas des légumineuses 
car ce sont des plantes monocotylédones, mais kitniyote pour la 
halakha. Réciproquement, certaines légumineuses ne sont pas 
kitniyote pour la halakha, par exemple, le caroube.

6. Raison de l’interdiction :

•	risque de confusion entre les kitniyote et le blé : seules les céréales 
de blé peuvent devenir ‘hamets. En effet, la fermentation des 
autres espèces végétales, même sous forme de farine mélangée 
avec de l’eau, est considérée comme une décomposition n’ayant 
pas le statut de fermentation et est donc autorisée à Pessa’h(28). 
Cependant, l’habitude de fabriquer avec les kitniyote de la farine 
et des plats ressemblant à ceux obtenus avec des céréales de 
blé, peut induire les gens en erreur, et leur faire penser que l’on 
peut agir de même avec les céréales de blé pendant Pessa’h, d’où 
l’interdiction des kitniyote13.

•	Blé mélangé aux kitniyote : il est  très fréquent(29) de trouver des 
grains des cinq céréales de blé dans les kitniyote. De plus, le tri est 
très difficile, et si l’on cuit des kitniyote à Pessa’h, le blé s’y trouvant 
même en infime quantité, rendra interdite la consommation de 
tout le plat14, d’où l’interdiction des kitniyote(30).

7. Espèces non kitniyote interdites :

12. Rambam, Kilayim, 1, 8, Responsa Maharshag, 43, Shenote Eliyahou sur Péah, 1, 4.
13. Sefer Mitsvot Katane, Mordekhaï, Tourei Zahav, ‘Hok Yaakov, Admor Hazaken, 453, 
§3.
14. Tour, Beth Yossef au nom du Hagahote Mayemoniyote cité par le Tourei Zahav, 
Mishna Béroura, Rokéa’h,
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•	ressemblance avec les kitniyote : en plus des kitniyote, certains 
végétaux ont été interdits du fait de leur similitude avec ses 
dernières, par crainte d’en arriver à autoriser les kitniyote. Les 
décisionnaires en veulent pour preuve, l’interdiction de la graine 
de moutarde qui n’a pas les caractéristiques des kitniyote. En 
quoi leur ressemble-t-elle ? D’après le Tourei Zahav et l’Admor 
Hazaken15, elle pousse dans une gousse (poche) comme les 
kitniyote, et d’après le Levoush et le Mishna Béroura (464, §4), on 
l’entasse dans les champs comme les kitniyote(31). Une différence 
se fera jour entre ces deux opinions dans le cas d’une espèce 
entassée dans les champs mais ne poussant pas dans une gousse, 
comme le coton, par exemple, avec des conséquences sur l’huile 
de coton, voir plus bas.

•	Risque de ‘hamets : certaines graines, n’ont pas le statut de 
kitniyote(32) et n’y ressemblent pas, mais on y trouve fréquemment 
mélangées des miettes de ‘hamets, dont le tri parfait est difficile. 
Celui qui s’en(33) abstiendra bien qu’elles soient autorisées, attirera 
sur lui des bénédictions16.

Résumé (1 – 7) : les kitniyote sont des graines de semences 
mangeables qui produisent à l’identique. Mais toutes les graines 
répondant à ces conditions ne sont pas pour autant des kitniyote. 
Elles doivent encore avoir une des caractéristiques suivantes : a) 
risque de confusion de leur farine et de leur plats avec les mêmes 
en ‘hamets(34), b) risque de blé mélangé. De même des espèces 
ressemblant aux kitniyote sont proscrites si : c) elles poussent 
dans une gousse comme les kitniyote17, ou si, d) on les entasse 

15. 453, §4, d’après le Rama, 464.
16. Shenei Lou’hot Habérite, Maguen Avraham, Admor Hazaken, 453, §6, Mishna 
Béroura.
17. Tourei Zahav et Admor Hazaken d’après leur justification de l’interdiction de la 
graine de moutarde.
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dans les champs comme les kitniyote18. Enfin, on recevra des 
bénédictions en s’abstenant de consommer19 : e) des espèces, ni 
kitniyote ni y ressemblant, mais souvent mélangées avec du blé.

8. Liste de kitniyote :  riz(35), luzerne, petit pois(36), cacahuète(37), 
glucose(38), millet(39), sorgho(40), cardamome(41), pois chiche(42), 
fenugrec(43), tournesol(44), moutarde(45), gesse(46), épeautre(47), 
haricot(48) blanc ou rouge, lécithine(49) de colza ou soja, soja(50), 
lentille(51), pavot(52), fève(53), lin(54), maïzena(55) (amidon de maïs), 
carvi(56) (cumin), quinoa(57), chanvre(58) (cannabis), nigelle(59), réglisse, 
acacia, haricot(60) vert, sésame(61), lupin(62), maïs(63).

Cependant, le pignon, la pistache et la noix de cajou sont autorisés 
car ils poussent sur des arbres : le pignon sur le pin, la pistache sur 
le pistachier et la noix de cajou sur l’anacardier, et ne sont donc pas 
des kitniyote.

Le Rama20 ajoute que l’anis, la coriandre, et la klayza (?) n’ont pas 
été interdits, car ils sont considérés comme des graines de jardin et 
non des kitniyote d’après l’Admor Hazaken ou parce que ce sont des 
plantes odoriférantes d’après le Lévoush(64).

La pomme de terre est également autorisée(65) bien que l’on puisse 
en faire de la farine appelée fécule, car c’est un légume et non une 
légumineuse, et de plus à l’époque du décret des kitniyote, il n’y 
avait pas de légumes transformables en farine pour interdire ce 
type de végétaux21.

9. Les huiles permises et interdites : un débat existe concernant 

18. Sefer Mitsvot Katane, Lévoush, Mishna Béroura, d’après leur justification de 
l’interdiction de la graine de moutarde, entassée comme les kitniyote, qui s’appliquera 
aussi au coton et à son huile.
19. Maguen Avraham, Admor Hazaken, 453, §6.
20.  453, §1 et Admor Hazaken, ibid., §4.
21. Péri Mégadim, 453, §1, Aroukh Hashoul’hane, 453, §10, Iguerot Moshé, O. H., Vol. 
3, 63. Et ainsi est l’usage répandu selon les Responsa Divrei Malkiel, Vol. 1, 28.
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les huiles de kitniyote : seules les kitniyote ont été interdites ou 
même l’huile qui en est extraite ? Dans la pratique on a l’habitude 
de proscrire aussi les huiles, et ainsi tranche l’Admor Hazaken. 
Cependant, des discussions subsistent au sujet des huiles extraites 
de kitniyote non comestibles, elles ne sont peut-être pas concernées 
par le décret(66).

Ci-dessous, une liste d’huile accompagnée des décisions rabbiniques 
les concernant, le terme « autorisée » désignant un produit sous 
surveillance rabbinique :

- huile de noix – autorisée, car extraite du fruit d’un arbre et donc 
non kitnyote.

- Huile d’arachide : on a l’habitude d’être rigoureux et de s’en 
abstenir, car la cacahuète n’est pas kitniyote d’après certains avis 
mais pour ceux qui lui donnent ce statut, on sait que l’Admor 
Hazaken fait partie des décisionnaires interdisant les huiles 
extraites de kitniyote.

- Huile de palme – autorisée, car le palmier n’est pas kitniyote.

- Huile d’olive – autorisée, car l’olive est le fruit d’un arbre et n’est 
donc pas kitniyote. On choisira une bonne surveillance rabbinique 
car des produits falsifiés ont circulé ces dernières années.

- Huile de tournesol – on a l’habitude d’être rigoureux et de 
s’en abstenir. En effet, les graines de tournesol répondent aux 
conditions de reproduction à l’identique, d’être mangeable et de 
pousser sur le sol, mais on ne fabrique ni farine ni plats avec elles. 
De plus, elles ne poussent pas dans des gousses mais par ailleurs 
elles sont entassées dans les champs. Les avis des décisionnaires 
sont partagés, du fait que les caractéristiques précédentes vont 
pour certaines dans le sens de la permission et pour d’autres dans 
celui de l’interdiction, d’où la décision de préférer s’abstenir.

- Huile de pépins de raisin – autorisée, car le pépin est une partie 
d’un fruit et n’est donc pas kitniyote.
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- Huile de coton – il y a de bonnes raisons de l’autoriser(67). En 
premier lieu, la graine de coton n’est pas comestible, elle est 
même toxique, et n’est donc pas kitniyote. Doit-on toutefois 
l’interdire pour sa ressemblance aux kitniyote ? Oui, d’après 
certains décisionnaires car elle est entassée dans les champs, non 
d’après l’Admor Hazaken et d’autres décisionnaires, car elle ne 
pousse pas dans une gousse comme les kitniyote.

De plus, ni plats ni farine ne sont confectionnés avec les graines de 
coton ce qui rend impossible la confusion avec des plats ‘hamets. 
Enfin, des grains de blé ne sont pas mélangés aux graines de 
coton.

On en déduit à fortiori une permission pour l’huile de coton qui 
est la seule transformation rendant les graines comestibles. Le 
Rabbi écrit à ce sujet dans une lettre : « les hassidim consomment 
à Pessa’h l’huile Nutola ». L’huile Nutola était une huile de coton. 
Toutefois, certains relativisent cette position du Rabbi donnée en 
1949 car la lettre était destinée à des réfugiés russes se trouvant à 
Paris. Des compléments sont donnés dans la note 67 de la version 
en hébreu.

- Huile de colza (canola) – on a l’habitude de l’interdire(68)car 
même si la graine de colza n’est pas comestible, elle ressemble au 
kitniyote car elle pousse dans une gousse.

- Huile de soja – interdite car même si la graine de soja n’est 
pas comestible, elle vérifie les conditions des kitniyote. De plus, 
de nombreux aliments sont fabriqués avec le soja : farine, tofu 
(fromage de soja), sauces, etc.

- Huile de lin – on a l’habitude de l’interdire(69)car on l’entasse 
dans les champs et aussi du fait que la graine de lin est comestible 
et les confusions possibles avec des plats ‘hamets.

- Huile de cannabis – on a l’habitude de l’interdire voir la note(70)car 
même si la graine de cannabis n’est pas comestible, on l’entasse 
dans les champs et donc elle ressemble aux kitniyote d’après 
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certains décisionnaires. Toutefois, selon l’Admor Hazaken, ce 
degré de ressemblance est insuffisant et l’on pourrait permettre, 
car cette graine ne pousse pas dans une gousse. 

- Huile de sésame – interdite car la graine de sésame fait partie 
des kitniyote22.

Certains ont l’habitude de n’utiliser aucune huile à Pessa’h, et 
cuisinent avec de la graisse de poulet ou de viande (shmalts en 
yiddish) qu’ils confectionnent eux-mêmes.

10. Vente des kitniyote à un non juif, nourrir des animaux avec 
des kitniyote : seule23 la consommation des kitniyote est interdite 
mais leur possession et le fait d’en tirer profit est autorisé. De ce 
fait, même si des kitniyote ont été cuites, il n’est pas nécessaire de 
les sortir de la maison ou de les vendre un non juif avant Pessa’h, de 
plus, on peut les donner à manger à des animaux pendant Pessa’h, 
si on le désire. Cependant, dans la pratique, on les inclura24 dans 
la vente du ‘hamets si elles ne bénéficient pas d’une surveillance 
rabbinique du fait qu’elles peuvent contenir du véritable ‘hamets. 
Pour la même raison, on ne nourrira des animaux qu’avec des 
kitniyote certifiées kashères pour Pessa’h.

11. Kitniyote dans un plat, être invité dans une maison où l’on 
mange des kitniyote(72) : 

- kitniyote dans un plat : si des kitniyote sont tombées dans un 
plat, tant qu’elles sont minoritaires dans l’ensemble du plat, elles 
sont annulées dans la quantité et ne contaminent pas le plat qui 
reste kashère(73). Cependant, on enlèvera du plat les morceaux de 
kitniyote visibles. Mais bien évidemment, on ne mélangera jamais 
à priori des kitniyote dans un plat, car nous avons pour principe, 

22. Admor Hazaken, 453, §3.
23. Téroumate Hadéshène, Maharil, Rama, 453, §1, Admor Hazaken, 453, §5.
24. Béère Yaakov, Responsa Divrei Malkiel, Vol. 4, 22, Sidour Pessa’h Kéhilkhato, p346. 
Voir en note(71) d’autres exemples.
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qu’il est interdit d’annuler à priori, un élément interdit dans 
une quantité permise. Si le mélange a été fait volontairement, 
en connaissance de cause, le plat sera alors interdit à la 
consommation25.

- Utiliser un ustensile où ont cuit des kitniyote : on peut se servir 
d’un ustensile seulement si des kitniyote n’y ont pas été cuites dans 
les dernières 24 heures. En effet, la cuisson d’un mets dans les 24 
heures qui suivent celle des kitniyote, représente une annulation 
d’aliments interdits, celle des kitniyote absorbées par les parois 
du récipient. À posteriori, en cas d’erreur, ce mets cuit dans les 
24 heures sera kashère26 et donc autorisé à la consommation(74).

Dans la pratique, si l’on doit cuire des kitniyote chez soi pour les 
besoins d’un malade ou d’un enfant (voir plus bas), on veillera à 
priori à réserver un ustensile spécial pour la cuisson des kitniyote.

De même, si l’on doit prendre un repas dans un lieu où l’on mange 
des kitniyote, on utilisera un ustensile où elles n’y ont jamais été 
cuites.

On pourra les faire cuire sur le même feu, et même si des kitniyote 
se renversent sur la grille ou la plaque de cuisson, il n’y a rien 
à craindre, il suffira de nettoyer. En revanche, on fera attention 
à éviter les projections ou éclaboussures du plat de kitniyote 
sur les autres plats. Et si cela arrive, et que les kitniyote ne sont 
pas visibles et minoritaires dans l’ensemble du plat, elles seront 
annulées en quantité comme précédemment, et le plat restera 
kashère(75).

12. Kitniyote pour un enfant ou un malade : un malade qui doit 
consommer des kitniyote, pour des médicaments(76) ou pour 
toute autre raison, même s’il ne court aucun danger, pourra les 

25. ‘Hok Yaakov, Admor Hazaken, 464.
26. Kaf Ha’hayim, 453, §27.
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absorber(77) pour les besoins de sa guérison27.

De même, on permet(78) de donner des kitniyote aux petits enfants qui 
en ont besoin (bouillie de maïzena ou farine de maïs, par exemple), 
s’il n’y a pas de produit de substitution sans kitniyote. Toutefois, 
on devra vérifier méticuleusement les grains pour s’assurer qu’ils 
ne contiennent pas de céréales de blé, ou le cas échéant, que le 
produit bénéficie d’une bonne surveillance rabbinique assurant 
l’absence de tout ‘hamets28.

On les cuira dans un ustensile spécial et on les placera dans l’eau 
quand(79) elle sera bouillante29. En tout cas, on devra préférer utiliser 
les autres kitniyote plutôt que le riz et le millet, car ces derniers 
sont les plus ressemblant au ‘hamets30.

V  HIDOURIM ALIMENTAIRES : COUTUMES ‘HABAD
1. Matsa shrouya (matsa trempée). / 2. Raisons d’être rigoureux 
et s’abstenir de matsa shrouya. / 3. Règles relatives à la matsa 

shrouya. / 4. Matsa shrouya pour les enfants. / 5. Matsa shrouya 
dans du jus de fruits. / 6. Ustensiles ayant contenu de la matsa 

shrouya. / 7. Matsa shrouya le dernier jour de Pessa’h à l’extérieur 
d’Israël. / 8. Préparation des plats « shrouya » pour le dernier jour 

de Pessa’h. / 9. Matsot fabriquées à la machine. / 10. Boissons 
alcoolisées. / 11. Kidah (cassie, acacia ?) et cannelle à Pessa’h. / 12. 

Radis.

1. Matsa shrouya (matsa trempée) : on sait à quel point les 
hassidim ‘habad sont exigeants pour éviter à tout prix de 
consommer de la matsa shrouya à Pessa’h, comme l’atteste le Sefer 
Haminhaguim ‘Habad (p. 41) : « on fait particulièrement attention 
à éviter la matsa shrouya ». Ce comportement n’était répandu 

27. ‘Hayei Adam, 127, §6, Mishna Béroura, 453, §7.
28. Mibeth Lévy, Vol. 1, 264.
29. ‘Hatam Sofer, Mishna Béroura.
30. Mishna Béroura et d’autres décisionnaires.
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dans les temps anciens que parmi les élites, comme l’affirme le 
‘Hakham Tsvi31 (1656-1718, Europe de l’Est) : « la matsa shrouya 
dont s’abstiennent les pratiquants pointilleux ». L’expansion de 
cette coutume, que nous constatons aujourd’hui, a commencé à 
l’époque du Maguid de Mézeritch(80), autour de l’année 1770, pour 
s’étendre progressivement à toutes les communautés hassidiques 
ainsi qu’à certains juifs pieux et intègres en dehors de la sphère 
hassidique(81).

Par principe, une pâte cuite au four ne peut pas devenir ‘hamets, 
donc on ne devrait pas craindre, après leur sortie du four, de 
faire cuire des matsot avec un liquide ou de les émietter pour en 
faire de la farine servant à préparer différents plats. En fait, des 
inquiétudes sont survenues à ce sujet, du fait de modifications 
dans la fabrication des matsot au cours des générations, comme le 
montre  l’historique de leur préparation rapporté en note(82).

2. Raisons d’être rigoureux et de s’abstenir de matsa shrouya :

- farine dans la matsa : certains l’ont expliqué par la crainte 
d’un pétrissage imparfait ayant laissé de la farine non pétrie à 
la surface de la pâte. En effet, lors de la cuisson, cette farine se 
retrouvera à l’intérieur de la matsa qui la protégera du feu et 
donc lui permettra plus tard, étant non cuite, de devenir ‘hamets 
au contact avec l’eau. Cependant, ceci est peu probable avec les 
matsot de notre époque qui sont très fines32.

- Farine sur la matsa : l’Admor Hazaken explique, que 
l’embellissement de la mitsva nous poussant à pétrir les matsot 
rapidement peut avoir pour conséquence de laisser de la farine 
non pétrie sur la pâte, qui se retrouvera à la surface de la matsa 
après cuisson. Ceci n’est pas seulement une crainte ou un doute, 
on peut le constater de visu, et donc même si l’on peut écarter le 

31. Shéilate Yaabèts, Vol. 2, 65.
32. Shaarei Teshouva, 460, §10, Matsa’hatsite Hashékel, 458, §1, Mishna Béroura, 
458, §4.
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risque de farine à l’intérieur de la matsa du fait de sa finesse, la 
possibilité de farine à la surface de la matsa et d’un futur contact 
avec l’eau doit être pris en compte. Bien qu’à priori cette farine a 
dû cuire, puisque la pâte ne l’a pas protégée du feu, et que tout 
ce qui a cuit au four ne peut plus devenir ‘hamets, malgré cela, 
de nombreux Rishonim (premiers décisionnaires, du 11e au 15e 
siècle) considèrent qu’il y a lieu de craindre que cette farine n’a 
pas été cuite et qu’elle peut devenir ‘hamets, et selon l’avis du 
AriZal ayant indiqué de pratiquer toutes les ‘houmerote à Pessa’h, 
on doit se conformer33 à l’avis de ces Rishonim(83).

D’autres raisons à ce sujet ainsi que les justifications de ceux qui 
tolèrent la matsa shrouya sont rapportées en note(84).

3. Règles relatives à la matsa shrouya : l’usage ‘habad est de se 
garder de la moindre consommation de matsa shrouya. De ce fait, 
si des aliments sont sur la table, on prendra soin de couvrir la matsa 
avec un napperon ou de la placer dans un sac, pour la protéger de 
l’eau et pour éviter que des miettes de matsa ne tombent dans 
l’eau ou la soupe. Pour les mayim a’haronim (ablutions finales du 
repas), on ne passe pas les doigts humides sur les lèvres comme à 
l’habitude34, de peur qu’il y ait des miettes sur les lèvres(85).

4. Matsa shrouya pour les enfants : On doit éduquer35 les enfants à 
faire attention à la matsa shrouya. Cependant, en cas de besoin, on 
pourra être tolérant36, en particulier pour les tout-petits qui n’ont 
pas encore atteint l’âge de l’éducation religieuse. Pour éviter tout 
problème, il est conseillé de les servir dans de la vaisselle jetable, ce 
qui permettra de se débarrasser des ustensiles après utilisation. A 
choisir, il sera préférable de leur donner de la matsa shrouya plutôt 
que des kitniyote(86).

33. Admor Hazaken, Responsa, 6.
34. Sefer Haminhaguim ‘Habad, p. 41, Haggadah du Rabbi.
35. Torat Menahem 5748, Vol. 3, p. 111, note 258.
36. Déduction de Torat Menahem 5711, Vol. 2, p. 7. Voir note(87)
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« Le sage a ses yeux dans la tête » (Ecclésiaste 2, 14), il ne faut pas 
gâcher la joie de la fête à cause d’une sévérité excessive envers les 
petits enfants pour la matsa shrouya. Pour cette raison, certains 
ont l’habitude de manger les matsot à part, au début du repas 
sur une nappe jetable, puis une fois ceci terminé, ils changent de 
nappe et font le reste du repas sans matsot. D’autres commencent 
par manger les matsot dans des sacs, dont ils se débarrassent avant 
d’amener à table les différents plats. « Tout homme avisé agira avec 
réflexion » (Proverbes 13, 16).

5. Matsa shrouya dans du jus de fruits : d’après la halakha au sens 
strict, il n’y a aucune interdiction37 de tremper de la matsa dans 
du jus de fruits naturel (100%) et ce qui y est asssimilé comme 
le lait, le miel, etc., à la condition expresse, qu’il n’y ait pas une 
goutte d’eau présente dans tout le processus d’élaboration (fruits 
complètement secs, sans aucune trace d’humidité, de même 
pour le couteau servant à découper les fruits, ainsi que l’assiette 
les contenants, etc.). Cependant, dans la pratique, cette condition 
étant tellement difficile à remplir(88), que nombreux38 sont ceux qui 
évitent catégoriquement la matsa shrouya dans les jus de fruits. 
Il semble malgré tout, que l’on pourra tolérer pour les enfants 
d’étaler de l’avocat ou du miel sur de la matsa, en prenant soin que 
tout soit bien sec39.

6. Ustensiles ayant contenu de la matsa shrouya : on a l’habitude 
d’être rigoureux, et de ne pas se servir d’un ustensile, sur lequel 
est tombé un morceau de matsa qui s’est humidifié avec les traces 
d’eau qui s’y trouvaient. Cependant, l’année suivante, on pourra se 
servir de ce même ustensile sans avoir besoin de le kashériser40. Il 
faut souligner que dans de nombreux des cas, l’ustensile n’est pas 

37. Admor Hazaken, Responsa, 6.
38. Halakhot Ouminhaguei ‘Habad, p. 182.
39. Rav Mordehaï Ashkenazi, Shoaline Védorshine, 5774, p. 16.
40. Otsar Minhaguei ‘Habad, p. 48, Halakhot Ouminhaguei ‘Habad, p. 182.
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interdit d’après la halakha, et donc en cas de besoin, il sera possible 
de l’utiliser après concertation avec un Rav(89).

7. Matsa shrouya le dernier jour de Pessa’h à l’extérieur d’Israël : 

- une coutume juive consiste à être tolérant sur la matsa shrouya, 
le dernier jour de Pessa’h, à l’extérieur d’Israël, même pour 
ceux qui s’en abstiennent les sept premiers jours. Au contraire, 
de nombreux grands maîtres ont pour usage de considérer le 
trempage de la matsa ce dernier jour, comme un embellissement 
de la mitsva, et ainsi est la coutume ‘habad41, allant jusqu’à 
tremper la matsa dans chaque plat(90).

- On consomme la matsa shrouya dans la vaisselle habituelle de 
Pessa’h. Il n’est pas nécessaire42 de la kashériser avant de l’utiliser 
l’année suivante(91).

- Raison de cette coutume : a) montrer une différence avec les 
autres jours de la fête43 ; b) le dernier jour de Pessa’h est attaché 
avec la délivrance messianique au cours de laquelle le mal 
symbolisé par le ‘hamets aidera le bien, et donc en parallèle, la 
matsa shrouya participe à la joie de Yom Tov44.

8. Préparation des plats « shrouya » pour le dernier jour de 
Pessa’h : 

- 7e jour de Pessa’h lundi ou jeudi : on ne peut pas cuire le 7e 
jour en mode « shrouya » pour le lendemain (ordinaire en Israël 
et Yom Tov, dernier jour de fête à l’extérieur d’Israël) car cette 
cuisson n’est pas utile au 7e jour puisque l’on ne consommera pas 
de matsa shrouya le 7e jour et d’après la halakha, on ne peut cuire 

41. Sefer Haminhaguim ‘Habad, p. 43.
42. Otsar Minhaguei ‘Habad, p. 224, citant l’usage du Rabbi Shalom DovBer d’après 
le témoignage du Rav Yaakov Landau, Rav dans la maison du Rabbi et ancien G. R. de 
Bné Brak.
43. Sefer Hassi’hot 5702, p. 105.
44. Likoutei Si’hot, Vol. 22, p. 31 sqq. D’autres raisons sont rapportées en note(92).
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Yom Tov que pour les besoins du jour. On attendra donc la nuit 
du 8e jour pour cuisiner en mode « shrouya » ou encore à ‘hol 
hamoèd, sans se servir à nouveau de ces ustensiles avant le 8e 
jour.

- 7e jour de Pessa’h vendredi : on aura fait un érouv tavshiline 
jeudi et donc il sera permis de cuire shrouya vendredi pour manger 
shabbat, qui sera Isrou ‘Hag en Israël et le dernier jour de Pessa’h 
ailleurs. Ceci est justifié par diverses raisons(93) et en particulier du 
fait que s’abstenir de matsa shrouya n’est qu’un comportement 
rigoriste et donc elle pourrait être consommée le jour même par 
des invités qui n’y font pas attention45.

9. Matsot fabriquées à la machine : se référer au chapitre 3, les 
matsot.

10. Boissons alcoolisées : on a l’habitude46 de s’abstenir de 
boissons alcoolisées à Pessa’h, en dehors du vin, même lorsqu’elles 
bénéficient d’une bonne surveillance rabbinique(94).

11. Kidah (cassie, acacia ?) et cannelle à Pessa’h : le Rabbi écrit 
dans la Haggadah : « depuis plusieurs années, nous avons l’habitude 
de ne prendre ni kidah ni cannelle pour le ‘harossète, de peur d’un 
mélange avec du ‘hamets47.

12. Radis : le Tséma’h Tsédek a interdit la consommation de radis(95) 
sans en expliquer la raison48. Pour l’ail, voir plus bas : 6, 6.

VI  AUTRES COUTUMES ALIMENTAIRES USITÉES 

45. Responsa Dovev Meisharim, Daat Torah du Maharsham, G. R. Wozner, et ainsi a 
témoigné le Rav Y. L. Groner concernant l’avis du Rabbi.
46. Reshimot, Vol. 4, p. 19, Likoutei Sipourim, p. 92.
47. Rapporté dans Sefer Haminhaguim ‘Habad, p. 39. Dans la pratique on évite dans la 
mesure du possible les produits manufacturés en général, voir plus bas.
48. Shemouot Véssipourim, Vol. 1, 74, Loubavitch Vé’hayaléah, p. 54, Otsar Minhaguei 
‘Habad, p. 63.
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 À PESSA’H PARMI LES HASSIDIM ‘HABAD
1. Produits manufacturés. / 2. Aliment ou ustensile entré en 

contact avec le sol. / 3. Éplucher systématiquement les fruits et 
légumes. / 4. Œufs. / 5. Epices. / 6. Ail. / 7. Sucre. / 8. Shmalts. / 9. 

Produits laitiers.

1. Produits manufacturés : on connaît les paroles de l’Admor 
Hazaken(96) : « à Pessa’h, on ne propose pas à manger ou à boire », 
pour ne pas gêner l’invité qui pourrait être amené à mettre de côté 
son embellissement de la mitsva.

Malgré cela, il est évident, que l’on doit accomplir la mitsva de 
l’hospitalité, en laissant le choix à l’invité de prendre ou non ce qui 
est mis à sa disposition49. On constate, cependant, une habitude 
bien répandue de ne pas manger chez ses amis à Pessa’h, même 
s’ils ont les mêmes règles rigoristes que nous(97).

Si cela est vrai pour un ami, à plus forte raison pour un produit 
fabriqué par une entreprise ! Voilà pourquoi les hassidim et 
les gens pieux en général ont l’habitude à Pessa’h, depuis de 
nombreuses générations, de ne pas utiliser de produits alimentaires 
manufacturés et de ne consommer que des produits faits maison, 
à l’exception des matsot et du vin dont la fabrication est difficile.

Il est vrai qu’à notre époque, nous disposons d’une profusion de 
produits kashères pour Pessa’h, avec de bonnes surveillances 
rabbiniques, sur lesquelles nous nous appuyons toute l’année. 
Toutefois à Pessa’h, On doit s’efforcer dans la mesure du possible 
d’éviter les produits manufacturés, car le ‘hamets est interdit 
même en infime quantité, de plus il est présent dans de nombreux 
aliments ainsi, et plus encore les kitniyote. Et même si le ‘hamets 
est annulé avant Pessa’h, il peut se « réveiller » dans certains cas, 
et parfois son action (ma’amide) sur la texture d’un produit peut lui 

49. Sefer Hassi’hot 5705, p. 91.
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conférer un statut de ‘hamets irrévocable.

Même avec la meilleure volonté du monde, il est impossible de 
pratiquer dans une usine, toutes les règles rigoristes effectuées à 
la maison. Surtout à notre époque, où la fabrication d’un produit 
nécessite des dizaines d’ingrédients et de matières premières, 
pour lesquelles, chaque année amène son lot de nouveaux risques 
de ‘hamets. Par exemple, un produit aussi banal que des noix 
décortiquées, dépourvu de tout risque de ‘hamets, s’est révélé 
problématique dans une usine américaine. En effet, on s’est aperçu 
qu’était ajouté sur les noix, un antioxydant qui contenait de l’huile 
de kitniyote(99).

En résumé la règle est la suivante : on evite tout ce qui est possible, 
et pour ce qui est impossible ou indispensable on se sert de la 
production bénéficiant de la meilleure surveillance rabbinique(100). 
Il est alors certain que le mérite de ces efforts favorisera l’aide de 
D.ieu, comme nos sages l’ont dit : « celui qui vient se purifier, sera 
assisté par le Ciel ».

2. Aliment ou ustensile entré en contact avec le sol : une coutume 
établie consiste à ne pas consommer à Pessa’h de la nourriture 
qui est tombée par terre. Certains l’épluchent avant de la manger 
et d’autres n’y goûtent en aucune façon. De même, les ustensiles 
(cuillères, fourchettes, etc.) ayant touché le sol, sont mis à l’écart 
pour cette année50.

Cependant, il est parfois difficile de se conformer à cet usage 
(nombreux petits enfants, etc.), on consultera alors un Rav qui 
pourra permettre, si l’objet n’était pas chaud, de l’utiliser à nouveau 
en le lavant à froid, mais pas au-dessus d’autres ustensiles(101).

50. Otsar Minhaguei ‘Habad, p. 60. Ceci est un usage répandu dans le monde 
orthodoxe comme l’attestent : la Haggadah de Lélov, p. 23, Sefer Minhaguei Israël 
Torah, p. 218, et d’autres. Ainsi on agissait dans la maison du G. R. Oyerbach, comme 
en témoigne le Shalmei Moèd, p. 331.
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3. Éplucher systématiquement les fruits et légumes : on a 
l’habitude d’éplucher tous les fruits et légumes avant de les cuisiner 
ou de les manger51, de peur qu’une quelconque miette de ‘hamets 
ne soit collée à leur peau et parce que l’on ne veut pas s’appuyer 
sur le lavage pour régler le problème. De plus, aujourd’hui, certains 
produits de traitements des végétaux contiennent parfois une 
substance contenant du ‘hamets(102).

Certains ne consomment que les fruits et légumes qui peuvent être 
épluchés, la laitue n’étant alors consommée que pour le Seder.

Certains utilisent un couteau réservé uniquement à 
l’épluchage.

4. Œufs : certains ont l’habitude de réserver une casserole spéciale52 
pour y faire cuire les œufs. Il est bien de rincer53 les œufs à l’eau 
froide avant de les faire cuire(103).

5. Epices : comme on l’a écrit précédemment, on a pour coutume de 
s’abstenir le plus possible de produits manufacturés. En particulier, 
on doit être très rigoureux concernant les épices, où les risques de 
mélanges avec du ‘hamets sont importants, pour plusieurs raisons 
: a) on a l’habitude de les stocker avec les farines ; b) certaines 
épices poussent sur des terres où ont été cultivées précédemment 
des céréales de blé qui peuvent se mélanger à la cueillette ; c) des 
mélanges sont possibles à l’empaquetage, et donc ensuite à la 
mouture.

Si malgré cela, on veut en acheter, on devra veiller à choisir une 
surveillance rabbinique très scrupuleuse, vérifiant avant la mouture 
qu’aucun grain de blé n’est mélangé aux épices et que le moulin est 

51. Halakhot Ouminhaguei ‘Habad, p. 185.
52. Eshel Avraham de Boutshatsh, 447.
53. Ben Ish ‘Hay, Hilkhot ‘Hag Bé’hag, Madrikh Hakasheroute du Badats Yéroushalayim.
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bien kashère pour Pessa’h54.

A priori il est préférable de renoncer à éplucher et d’assaisonner 
avec du persil ou ce qui y ressemble, après un bon rinçage, plutôt 
que d’être tolérant en utilisant des épices manufacturées. De 
même, on ne cuisinera pas avec des épices avant Pessa’h pour 
consommer pendant Pessa’h, mais pour manger jusqu’au soir du 
Seder, cela sera possible(104), même dans la vaisselle de Pessa’h55.

6. Ail : certains ont l’habitude de ne pas consommer d’ail à Pessa’h. 
Cet usage est ancien, rapporté par les décisionnaires56 et s’est 
développé, entre autres, au sein de nombreuses familles ‘habad57. 
Cependant, certains58 disent que dans la ville de Loubavitch, on 
n’agissait pas de la sorte. Dans la pratique, il semble, que ceux qui 
ont pris cette habitude jusqu’à aujourd’hui, ne doivent pas modifier 
leur comportement(105).

7. Sucre : 

- autrefois, existait une suspicion de ‘hamets concernant le sucre, 
ce qui a poussé certains  décisionnaires à l’interdire à Pessa’h59.

- Mais depuis longtemps, on a commencé à fabriquer du sucre 
de façon automatisée dans des usines et le risque de ‘hamets à 
disparu pour le sucre. On peut donc s’appuyer sur une surveillance 

54. Indications données par le Madrikh Hakasheroute du Badats Yéroushalayim, le 
Sefer Kasheroute Bépessa’h, le Rav Edery et d’autres.
55. Rav Morde’haï Ashkenazi, Shoaline Védorshine 5774, p. 15-16.
56. Cette habitude est rapportée par le ’Hayei Adam, respectée par : le Péri Mégadim, 
Sdéh ‘Hémède, G. R. Wozner, G.R. Shternboukh, Responsa Betsel Ha’hokhmah et 
d’autres, et ainsi agissent de nombreuses communautés.
57. Le Shéva’h Hamo’adim, le Rav Morde’haï Ashkenazi, le Rav S. D. B. Lévine, et 
l’Otsar Minhaguei ‘Habad indiquent que l’on ne mange pas d’ail.
58. Le Rav L.Y. Guinzbourg rapporte au nom du Rav Yaakov Landau que cette habitude 
n’était pas pratiquée à Loubavitch.
59. Téroumate Hadéshène, Maharil, Rama, Admor Hazaken, 467, §20.



CHAPITRE 5 : ‘HOUMEROTE ET HIDOURIM ALIMENTAIRES À PESSA’H 

109

rabbinique à condition qu’elle soit bien rigoureuse60.

- Cependant, certains aujourd’hui encore, font l’embellissement 
de la mitsva suivant : ils cuisent le sucre avant Pessa’h, et le filtrent 
avec du tissu pour s’assurer qu’il n’y a rien d’autre que du sucre. 
Ainsi par la cuisson, le sucre est considéré comme un liquide, et 
dans l’opportunité d’une présence de ‘hamets, ce dernier sera 
annulé définitivement dans la quantité avant Pessa’h, car on 
n’applique pas la règle du « réveil du ‘hamets », pendant Pessa’h, 
pour un liquide.

- Nos Rebbéim eux-mêmes ont pour coutume de s’abstenir 
de sucre et de tout produit en contenant. Certaines personnes 
agissent comme eux, mais le Rabbi a indiqué61 qu’il ignorait si ce 
comportement concernait tout le monde(106).

8. Shmalts : certains ont l’habitude de ne pas utiliser d’huile à 
Pessa’h, ni l’huile d’olive ni celles qui ne sont pas kitniyote. À la 
place, ils se servent de graisse animale (poulet ou autre) appelé en 
yiddish : shmalts. Même si ce comportement rigoriste a un sens, 
en particulier pour ceux qui évitent les produits manufacturés, et 
a été rapporté par les décisionnaires, malgré cela, de nombreuses 
personnes aujourd’hui sont souples à ce sujet. En effet, de très 
bonnes surveillances rabbiniques existent sur l’huile, de plus, l’huile 
est un produit de première nécessité impossible à fabriquer à la 
maison et la graisse animale n’est pas bonne pour la santé62. Enfin, 
il ressort d’une lettre63 du Rabbi que les hassidim ‘habad utilisent 
l’huile(107).

9. Produits laitiers : certains sont rigoureux et ne consomment que 
du lait trait avant Pessa’h car il est interdit de profiter du ‘hamets, 

60. Kaf Ha’hayim, Aroukh Hashoul’hane, Nimoukei Ora’h ‘Hayim.
61. Otsar Minhaguei ‘Habad, p. 50-54.
62. On peut déduire de l’Admor Hazaken (453, §5), que l’huile est autorisée sans 
risque de confusion avec de l’huile interdite. Voir Nit’ei Gavriel, 39, §19.
63. Iguerot Kodesh, Vol. 21, p. 96. 
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or, si une vache a consommé du ‘hamets à Pessa’h, on en profite en 
buvant son lait.

À l’époque où il n’y avait pas de réfrigérateurs, cette règle rigoriste 
était difficile à pratiquer car il n’y avait que du lait frais. Ceci a amené 
de nombreuses personnes à ne consommer aucun produit laitier 
à Pessa’h. Par ailleurs, certains ont agi ainsi, car ils redoutaient 
également, que du ‘hamets soit tombé dans le lait. 

Aujourd’hui, les produits laitiers que nous consommons sont issus, 
en particulier en France, d’un lait trait avant Pessa’h, alors qu’en 
Israël, on fait attention de priver les vaches de tout ‘hamets quelque 
temps avant Pessa’h. De plus, il n’y a aucun risque aujourd’hui que 
du ‘hamets tombe dans le lait, de surcroît lorsqu’il est contrôlé par 
une autorité rabbinique.

Dans la pratique, aujourd’hui, certains ont conservé la règle 
consistant à ne consommer aucun produit contenant du lait, même 
trait avant Pessa’h, bien qu’il n’y ait aucun risque de ‘hamets. Cette 
règle ayant existé par le passé, ils désirent la perpétuer. D’autres se 
privent que des produits laitiers, mais boivent du lait. Cependant, le 
fait que le Rabbi consommait des produits laitiers à Pessa’h, prouve 
que notre coutume n’est pas d’interdire le lait de façon absolue. En 
outre, l’habitude d’éviter les produits manufacturés concerne aussi 
le lait et les produits laitiers, on la respecter donc sauf64 pour les 
produits qui nous sont indispensables(108).

64. Halakhot Ouminhaguei ‘Habad, p. 183.
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CHAPITRE 6 :  
Médicaments, produits ménagers, 

d’hygiène, cosmétiques, vaisselle jetable

MÉDICAMENTS À PESSA’H
I  INTRODUCTION AUX RÉGLES RELATIVES AUX MÉDICAMENTS À 
PESSA’H  •  II  MÉDICAMENTS POUR UN MALADE EN DANGER DE 
MORT  •  III  MÉDICAMENTS POUR UN MALADE SANS DANGER  •  
IV  GOUTTES POUR LES YEUX, SUPPOSITOIRES, POMMADES, ET 

MÉDICAMENTS KITNIYOTE

I  Introduction aux règles relatives 
aux médicaments à Pessa’h

1. Le contexte. / 2. Tirer profit d’un ‘hamets qui n’est pas 
mangeable par un chien. / 3. Tirer profit d’un mélange, non 

consommable par un être humain, mais contenant du ‘hamets. 
/ 4. Manger du ‘hamets qui n’est pas mangeable par un chien 

(a’hsheveyh). / 5. A’hsheveyh sans intention de consommer 
le ‘hamets. / 6. A’hsheveyh pour le ‘hamets contenu dans un 
mélange. / 7. Autorisation des médicaments amers, à notre 

époque.

1. Le contexte : les médicaments sous forme de comprimés ou de 
pastilles sont composés en général de deux parties : a) le principe 
actif qui a un effet thérapeutique, et ne contient pas de ‘hamets en 
général (excepté les vitamines, qui peuvent être à base de levures 
‘hamets et de glucose éventuellement obtenu à partir d’amidon 
de blé) ; b) l’excipient en poudre d’amidon qui donne sa forme au 
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médicament. L’amidon étant constitué de blé (‘hamets), de maïs 
(kitniyote), ou de pommes de terre (kashères). D’autres risques 
de ‘hamets ou de kitniyote existent, ils concernent les substances 
évitant une décomposition du médicament, ou permettant de 
l’enrober, le colorer, ou le sucrer. Ces substances contiennent de 
l’amidon, du glucose ou de l’alcool dont certains sont à base de 
blé(1).

2. Tirer profit d’un ‘hamets qui n’est pas mangeable par un chien : 
un aliment ‘hamets qui s’est abimé ou brûlé, etc., avant Pessa’h, au 
point de ne plus être consommable, même par un chien, n’est plus 
considéré comme de la nourriture mais comme de la poussière. Il 
n’y a donc pas d’obligation de le détruire avant Pessa’h, et il nous 
est permis d’en tirer profit1.

Pour les autres interdits alimentaires, il suffit pour en tirer profit 
qu’ils ne soient plus mangeables par un être humain, mais pour le 
‘hamets, on est plus exigeant, il ne doit même pas être mangeable 
par un chien. En effet, tant qu’il est mangeable par un chien, il peut 
encore servir à la fermentation d’autres pâtes et conserve donc le 
statut de ‘hamets. Ce n’est qu’une fois refusé même par un chien, 
qu’il sera impropre à la fermentation et plus considéré comme 
‘hamets2.

3. Tirer profit d’un mélange, non consommable par un être 
humain, mais contenant du ‘hamets(3) : la règle est identique, 
lorsque le ‘hamets était lui-même consommable(4) mais a été 
mélangé avant Pessa’h avec un aliment immangeable. Le mélange 
n’est alors pas mangeable par un être humain, et ne peut pas aider 
à la fermentation, il est donc permis d’en tirer profit et nous n’avons 
aucun(5) devoir de le détruire3.
1. Braïta dans Pessa’him 45, Sh. A., 442, §2 et 7, Admor Hazaken, 442, §21 et 32.
2. Béour Halakha, 442, §9, au nom du Rane et du Maguen Avraham d’après le traité 
Pessa’him 48b.
3. Sh. A., 442, §1 et 4. Admor Hazaken, 442, §22 et 24.
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4. Manger du ‘hamets qui n’est pas mangeable par un chien 
(a’hsheveyh) : même si du ‘hamets n’est plus mangeable par un 
chien avant Pessa’h, et plus considéré comme un aliment, donc 
conservable en notre possession et autorisé au profit car ceci est 
assimilé à profiter et conserver de la poussière dans notre propriété, 
il reste toutefois interdit à la consommation d’ordre rabbinique. 
En effet, par le fait même de vouloir le manger, on donne à son 
absorption le statut de consommation et donc on mange du 
‘hamets4. Cette transformation par considération est désignée en 
araméen par le terme a’hsheveyh(6).

5. A’hsheveyh sans intention de consommer le ‘hamets : le principe 
de a’hsheveyh ne s’applique que lorsque l’on mange consciemment 
le ‘hamets, cette intention le transforme alors en aliment. Mais si 
on le consomme sans le savoir, le statut d’aliment ne lui est pas 
attribué, et l’on n’est pas en faute.

Par exemple : on a absorbé du ‘hamets immangeable par un chien 
mélangé  avec un aliment non ‘hamets majoritaire(7), ou bien, on 
a avalé du ‘hamets en bon état mélangé avec un élément non 
comestible majoritaire rendant l’ensemble non consommable(8). 
Et l’on ne s’est pas douté de la présence du ‘hamets car il a été 
incorporé accidentellement ou à notre insu, ou encore on l’a 
avalé sans le savoir(9) comme l’encre d’un stylo dont l’extrémité 
est sur nos lèvres. Le principe de a’hsheveyh est inopérant, car à 
aucun moment, on a pensé manger du ‘hamets, et donc on est 
comparable à une personne ayant avalé de la poussière mélangée 
avec un aliment kashère5.

Nous n’évoquons pas ici la règle d’annulation dans 60 fois la 
quantité de la substance interdite, car celle-ci n’est pas exigée si le 

4. Rosh, Téroumate Hadéshène, Tourei Zahav, Admor Hazaken, 442, §32, Mishna 
Béroura, 442, §43.
5. Téroumate Hadéshène, 129, ‘Hok Yaakov, 442, §19, Admor Hazaken, 442, §33-34, 
Mishna Béroura, 442, §43.
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goût transmis par l’interdit est mauvais.

6. A’hsheveyh pour le ‘hamets contenu dans un mélange : le 
principe de a’hsheveyh s’applique non seulement au ‘hamets mangé 
seul mais aussi lors d’un mélange où il est en minorité. En d’autres 
termes, même si le ‘hamets n’est pas mangeable par un chien, et 
qu’il est mélangé avec un aliment comestible, la consommation du 
mélange sera interdite du fait du principe a’hsheveyh (sauf si elle 
est faite sans penser au ‘hamets), car le fait même de manger ce 
mélange, redonne au ‘hamets sa qualité d’aliment, il n’est plus de 
la poussière, ce qui le rend à nouveau interdit6.

7. Autorisation des médicaments amers, à notre époque : 
en se basant sur ce qui a été expliqué précédemment, nous 
allons comprendre les raisons qui ont conduit les décisionnaires 
à autoriser, même à un malade sans danger, l’absorption de 
médicaments contenant du ‘hamets, s’ils ont un goût amer et ne 
sont pas mangeables :

a. le principe de a’hsheveyh ne s’applique pas aux médicaments car 
leur absorption n’a pas pour but l’alimentation mais la guérison. 
De ce fait, la consommation d’un médicament ne lui confère pas 
le statut d’aliment, il reste donc assimilé à de la poussière.

b. Pour la plupart des médicaments, le risque de ‘hamets ne 
concerne que l’excipient et non le principe actif. Le principe 
de a’hsheveyh est donc inopérant puisque l’intérêt du malade 
ne porte que sur le principe actif(11) et en aucune façon sur 
l’excipient7.

c. Le ‘hamets présent dans les médicaments est du ‘hamets 
noukshé (immangeable dès sa fermentation) et ne rend donc pas 

6. Déduction des paroles des décisionnaires précédents qui ont permis lorsque l’on ne 
pensait pas au ‘hamets contenu dans le mélange.
7. Voir §5, sans intention de consommer le ‘hamets, le principe de a’hsheveyh est 
inopérant.
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interdit à la consommation un mélange en contenant.

d. un comprimé n’est pas mâché et mangé, il est seulement avalé, 
et tout ce qui est toujours seulement avalé est considéré comme 
n’étant pas mangé8, et est donc permis à un malade(13).

e. Certains médicaments contiennent du ‘hamets ayant subi un 
processus chimique l’ayant tellement dénaturé, qu’il a perdu son 
statut d’aliment et de ‘hamets(14).

f. Si le médicament est enveloppé avec quelque chose (gélule 
non ‘hamets, par exemple), son absorption n’est pas assimilée 
à l’avoir mangé car le ‘hamets n’est pas en contact avec la 
gorge, un malade pourra donc l’avaler de cette façon. Certains 
décisionnaires préconisent donc à Pessa’h, d’envelopper les 
médicaments, avec du papier fin ou de la gaze, pour les avaler(15).

a’hsheveyh et guérison : la raison avancée en a) est la raison 
essentielle de l’autorisation des médicaments à Pessa’h. Certains 
ont compris que l’Admor Hazaken s’y opposait, la note 16 dans la 
version en hébreu, démontre le contraire.

II  MÉDICAMENTS POUR UN MALADE 
EN DANGER DE MORT(17)

1. Médicaments ‘hamets. / 2. Conclusion pour la pratique. / 3. 
Possession de ‘hamets par le médicament. / 4. Conclusion pour la 
pratique : comment éviter la possession chez soi de médicaments 

‘hamets ?

1. Médicaments ‘hamets : si la vie d’un malade est en danger, 
ou risque d’être en danger, tous les médicaments dont l’efficacité 

8. Cependant, celui qui avalerait du porc directement sans le mâcher serait en faute, 
car cet aliment est habituellement mâché et mangé.
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est certaine ou non, sont autorisés9, même si il s’agit de véritable 
‘hamets, comme c’est la règle pour sauver une vie, sauf si l’on peut 
trouver facilement un substitut kashère sans mettre en danger 
la vie du malade. On a l’habitude dans ce cas, d’être rigoureux si 
possible, et d’envelopper10 le médicament avec du papier fin ou 
une gélule sans risque de ‘hamets. On réservera à cet effet, des 
ustensiles dont personne d’autre ne se servira(18).

2. Conclusion pour la pratique : les personnes ayant un traitement 
pour des problèmes de santé comme l’hypertension, le diabète, les 
maladies cardiaques, rénales, ou d’autres parties internes du corps, 
ainsi que ceux qui souffrent de problèmes psychiques, peuvent 
prendre leurs médicaments sans aucune crainte ou hésitation, 
qu’ils soient présents dans la liste des médicaments autorisés ou 
non(19).

De plus, même s’il y a dans la liste un médicament kashère pour 
remplacer le traitement habituel ‘hamets, on ne procédera pas au 
changement sans l’accord du médecin traitant qui connaît bien l’état 
du malade. Parfois, le changement de médicament peut causer des 
complications diverses et des problèmes de santé imprévisibles(20). 
En agissant ainsi, on respectera le commandement (Deutéronome 
4, 15) : « prenez bien garde de vos vies »11. On réservera des 
ustensiles pour la prise des médicaments, dont personne d’autre 
ne se servira. On avalera les comprimés avec de l’eau et non avec 
une boisson sucrée12 qui risquerait, d’après certains, de faire du 
médicament un aliment.

3. Possession de ‘hamets par le médicament : si un médicament 
contient du ‘hamets comestible, qui n’est pas annulé dans la 

9. Talmud de Jérusalem, Shabbat, 14, §4, Admor Hazaken, 466, §5, Mishna Béroura, 
466, §2.
10. Voir plus haut, note 15. 
11. Rav Sh. E. Shtern avec l’accord des G. R. Wozner et Elyashiv.
12. Nétivote Hakasheroute.
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quantité ou qui se « réveille » à Pessa’h, même s’il est permis de 
le manger du fait du danger, il ne doit pas se trouver dans notre 
domaine à cause de bal yéraéh (interdiction de posséder du 
‘hamets chez soi) car en être propriétaire n’est pas nécessaire pour 
épargner le malade du danger. On fera donc son possible pour 
éviter de posséder chez soi ce ‘hamets(22) (voir paragraphe suivant).

4. Conclusion pour la pratique : comment éviter la possession 
chez soi de médicaments ‘hamets ?

- si les médicaments sont dans notre domaine avant Pessa’h, on 
les inclura dans la vente du ‘hamets en posant comme condition 
au non juif de pouvoir s’en servir pendant Pessa’h. Une clause 
dans ce sens, avec dédommagement géré par le Rav, fait partie 
du libellé de nombreux actes de vente. Cependant, même si 
cette condition n’a pas été stipulée dans l’acte de vente, elle est 
considérée comme implicite et donc on pourra en cas de besoin, 
utiliser les médicaments vendus au non juif.

On les disposera dans un lieu vendu au non juif, de préférence 
à part, sans autre ‘hamets vendu à proximité. Ils seront proches 
de la porte, de façon à éviter de pénétrer dans le lieu vendu et 
risquer de manger du ‘hamets par habitude, et on aura à l’esprit 
de ne pas les acquérir.

- si on doit acheter des médicaments pendant Pessa’h, on le fera 
dans une pharmacie appartenant à un non juif ou bien à un juif 
ayant vendu son ‘hamets. On les achètera en pensant à ne pas les 
acquérir, et on se le dira explicitement. Le non juif en restera donc 
propriétaire, et l’on s’efforcera si possible de ne les payer qu’après 
Pessa’h, pour éviter l’acquisition par l’argent. Arrivé à la maison, 
on les déposera dans un endroit vendu à un non juif.
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III  MÉDICAMENTS POUR UN MALADE SANS DANGER(23)

1. La règle halakhique. / 2. Le comportement rigoureux. / 3. 
Médicaments ayant un léger bon goût.

1. La règle halakhique : un malade sans danger est une personne 
alitée du fait de sa maladie sans pronostic vital engagé ou dont les 
douleurs entraînent une faiblesse générale même s’il n’est pas alité 
ou encore souffrant de maux de tête qui peuvent, sans prise de 
médicaments, se transformer en forte migraine.

Il n’y a aucune interdiction pour un malade sans danger de prendre 
des médicaments contenant du ‘hamets s’ils sont amers. En effet, 
l’absorption d’un médicament amer n’étant pas considérée comme 
l’avoir mangé, elle n’est proscrite que d’ordre rabbinique pour tout 
le monde excepté les malades, pour lesquels les rabbins n’ont rien 
décrété13. Il n’y a pas non plus de raison d’interdire ces médicaments 
par application du principe de a’hsheveyh14.

2. Le comportement rigoureux : si la prise d’un médicament 
comportant un risque de ‘hamets est nécessaire, les rabbins 
conseillent en général, aujourd’hui, de l’avaler emballé dans du 
papier fin ou de la gaze(24), etc. Mais « Israël, ce peuple de saints 
», s’efforce de ne pas introduire dans sa bouche tout aliment 
pour lequel existe le moindre risque de ‘hamets, et n’utilise que 
des médicaments kashères(25). On les trouve dans les listes de 
médicaments, établies chaque année,  garantissant l’absence de 
tout ‘hamets après enquête.

3. Médicaments ayant un léger bon goût : les comprimés à sucer et 
les sirops qui contiennent du ‘hamets (glucose à base de blé, etc., 
dans les additifs liés au goût) ne sont pas autorisés Pessa’h, même 

13. Sh. A., Yoréh Dé’ah, 155, §3, Shakh, §13, Admor Hazaken, 466, §4.
14. Voir I, §7.
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avec très peu de ‘hamets, car la moindre quantité est interdite à 
Pessa’h. De même, on ne les gardera pas dans notre domaine, pour 
ne pas enfreindre l’interdiction de posséder du ‘hamets (bal yéraéh, 
voir II, 3). Cependant il sera permis d’envelopper les comprimés 
dans du papier fin ou de la gaze et de les avaler ainsi15, car alors 
elles sont comparables à un médicament amer(26).

Quant au sirop, certains permettent de l’avaler en y ajoutant 
auparavant quelque chose amer le rendant inapte à la 
consommation16. S’il s’agit d’un sirop pour enfant, on cherchera 
un produit équivalent en comprimé, avec un dosage adapté aux 
enfants. On écrasera ces comprimés pour les mélanger avec du 
sucre ou un aliment, car ils sont généralement amers, et l’on pourra 
alors les avaler.

On consultera un Rav pour les vitamines car les problèmes sont 
nombreux. De même pour les médicaments homéopathiques, il y 
a des risques de ‘hamets liés à leur préparation utilisant de l’alcool 
sur lequel on doit se renseigner pour chaque cas.

IV  GOUTTES POUR LES YEUX, SUPPOSITOIRES, 
POMMADES, ET MÉDICAMENTS KITNIYOTE

1. Médicaments à usage externe. / 
2. Médicaments contenant des kitniyote.

1. Médicaments à usage externe : les médicaments qui ne sont pas 
introduit par la bouche mais administrés par voie externe, comme 
par exemple : les piqûres, les suppositoires, les préparations pour 
lavements, les gouttes pour les yeux ou les oreilles, les pommades 
pour la peau, les inhalateurs, les patchs, l’iode, sont autorisés à 

15. Shemirate Shabbat Kehilkhatah, 40, §87, Halikhote Shlomoh, 4, §7. Par ailleurs, il 
existe encore d’autres raisons de permettre également ce médicament, voir la note 
26)
16. Béohalah Shel Torah, O. H., 63.
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Pessa’h, car en général il ne contiennent pas de ‘hamets ou alors 
des substances immangeables en contenant (alcool, etc.) pour 
lesquelles, il n’y a pas de problème de bal yéraéh comme l’écrit 
Admor Hazaken (442, §24) : « Si une chose peut être conservée 
chez soi, il sera permis d’en tirer profit à Pessa’h »17.

2. Médicaments contenant des kitniyote : un malade sans danger, 
selon la définition halakhique (voir III, 1), est autorisé à prendre 
des médicaments qui ne contiennent pas de ‘hamets mais des 
kitniyote. En effet, un malade a le droit de consommer les kitniyote 
elles-mêmes si c’est nécessaire à sa santé18, et donc à plus forte 
raison un médicament qui en contient, car alors, les kitniyote font 
partie d’un mélange où elles sont minoritaires et donc annulées 
dans l’ensemble(29).

Cependant, pour un malade n’ayant pas les caractéristiques du 
« malade sans danger », mais qui a une légère altération de la santé 
ou des douleurs relativement faibles (mal de gorge, toux, etc.), tout 
dépend du médicament :

- si le médicament a un bon goût, par exemple un sirop sucré contre 
la toux, il est interdit, car ce malade ne fait pas partie de ceux 
auxquels on a permis les kitniyote.

- Si le médicament n’est pas mangeable de part son goût (comprimé 
de paracétamol, etc.), il est autorisé, car on n’est pas sévère pour 
des kitniyote faisant partie d’un mélange non consommable19.

- S’il s’agit de vitamines contenant des kitniyote, les avis sont 

17. Responsa Iguerote Moshé, Vol. 3, 62. Voir notre introduction (1, §3), le principe de 
a’hsheveyh ne s’applique qu’à la consommation et non au profit. Pour les pommades 
voir la note 28.
18. Mishna Béroura, 453, §7 : « on peut faire cuire des kitniyote à un malade, en cas 
de besoin, même s’il n’est pas en danger. » De même dans les Responsa du Maharam 
Shik, O. H., 151.
19. G. R. Elyashiv dans Kountrass Dinei Pessa’h, p. 21, Ashrei Haïsh, p. 386, et d’autres. 
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partagés. En cas de besoin, on consultera un Rav.

PRODUITS MÉNAGERS, D’HYGIÈNE ET COSMÉTIQUES
I  INTRODUCTION SUR LES PRODUITS NON ALIMENTAIRES 

CONTENANT DU ‘HAMETS  •  II  LISTE DE PRODUITS

I  INTRODUCTION SUR LES PRODUITS NON ALIMENTAIRES 
CONTENANT DU ‘HAMETS

1. Le contexte. / 2. Les raisons de permettre. / 3. Les raisons 
d’interdire. / 4. Conclusion pour la pratique.

1. Le contexte : de nombreux produits ne sont pas destinés à être 
mangés mais contiennent néanmoins du ‘hamets ou peuvent en 
contenir, on doit donc réfléchir aux questions suivantes à leur sujet#: 

a. sont-ils concernés par l’interdiction de posséder du ‘hamets (bal 
yéraéh), et doit-on les sortir de la maison ou les vendre un non 
juif ? 

b. De même, est-il permis d’en tirer profit pendant Pessa’h ? Quelques 
exemples : l’alcool est parfois extrait de céréales ‘hamets et fait 
partie des ingrédients de nombreux produits : parfum, crèmes 
cosmétiques, déodorants, lingettes, etc. De même, on trouve de 
l’alcool dans les arômes des pâtes à dentifrice, des shampooings, 
des liquides vaisselle, etc. Sans oublier les problèmes causés  par 
l’amidon susceptible de se trouver dans les gants en plastique, 
les papiers cuisson, les serviettes de tables, etc.

2. Les raisons de permettre : d’après ce qui a été expliqué dans 
l’introduction de ce chapitre, toute chose qui n’est pas mangeable 
par un chien avant Pessa’h (ou par un homme, s’il s’agit d’un mélange 
contenant du ‘hamets) n’est pas concernée par l’interdiction de 
posséder du ‘hamets (bal yéraéh), et l’on peut donc en tirer profit 
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pendant Pessa’h. On en déduit que les produits non alimentaires 
cités précédemment, n’étant pas comestibles, sont utilisables 
pendant Pessa’h. 

De plus, on ne peut les interdire en évoquant le principe de 
‘ahsheveyh, car ce dernier ne peut pas leur être appliqué, même 
du fait de leur utilisation, car ahsheveyh ne concerne que la 
nourriture. En effet, ce n’est que le fait de consommer un ‘hamets 
non comestible qui lui restitue sa qualité d’aliment et non le fait 
d’en tirer profit.

3. Les raisons d’interdire : de nombreuses raisons ont été apportées 
par les décisionnaires, pour interdire l’utilisation des différents 
produits non alimentaires contenant du ‘hamets, même lorsqu’ils 
ne sont pas mangeables(30) :

- onction semblable à la boisson : il y a une règle assimilant 
l’onction à la boisson, par exemple, se frictionner le corps avec 
une huile interdite, c’est comme boire cette huile. De ce fait, on 
peut penser, qu’en frottant son corps avec du savon contenant 
du ‘hamets on sera comparé à une personne ayant bu ce savon 
auquel s’appliquera alors le principe de ‘ahsheveyh, nous 
conduisant à interdire l’utilisation de ce savon à Pessa’h(31), mais 
pas de le garder à la maison20. Il faut souligner que tout ceci ne 
s’applique qu’à ce qui est appliqué sur le corps comme les savons 
et les shampooings et non pas au produits détergents.

- Objectif atteint : si le produit contenant du ‘hamets est fabriqué 
dans un but précis, par exemple, diffuser une senteur, et qu’il est 
réalisé, on ne peut plus qualifier le ‘hamets d’inapte mais d’utile21 

pour l’objectif recherché(32).

- Rétablissement ou séparation possibles : la raison permettant 
20. Nékoudote Hakessef, Y. D., 117, et d’autres, appliquent la règle comparant l’onction 
à la boisson même pour un chose dont le goût est altéré, et le principe de a’hshevey 
à la suite de cette règle.
21. Responsa Maharam Shik, O.H., 242, Shoèl Ouméshiv, Vol. 1, 141.
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de tirer profit d’un ‘hamets immangeable par un chien est qu’il 
n’est plus un aliment mais considéré comme de la poussière. Mais 
ceci n’est vrai, que lorsque le ‘hamets lui-même s’est abîmé et 
est devenu autre chose. Par contre, si l’inaptitude du ‘hamets 
a été provoquée par son mélange avec une autre substance, il 
n’a pas perdu son statut d’aliment, il est donc alors possible avec 
des moyens appropriés de rétablir ses caractéristiques d’aliment 
ou de le séparer de ce qui le dégrade22 pour qu’il soit à nouveau 
mangeable(33).

- Mangeable en cas de force majeure : il est difficile de dire pour 
certaines choses qu’elles ne sont pas mangeables par un chien, car 
pour cela, elles doivent être abîmées au point de ne plus pouvoir 
fermenter d’autres pâtes. Mais lorsque cette inaptitude est liée à 
leur amertume ou à leur goût fort, elles ont encore le statut de 
‘hamets23. Certaines sont même mangeables par les gens en cas 
de force majeure24, comme les alcools désinfectants ou certains 
parfums, buvables en se forçant(34).

4. Conclusion pour la pratique : selon la halakha au sens strict, 
on peut conserver ces produits  chez soi pendant Pessa’h et les 
utiliser car ils ne sont pas mangeables comme on l’a expliqué 
au §2. Cependant, un comportement rigoriste consistant à les 
inclure dans la vente au non juif, s’est répandu pour une partie 
d’entre eux, ainsi que d’utiliser exclusivement les produits sous 
surveillance rabbinique, surtout à notre époque où on les trouve 
assez facilement. Dans le paragraphe suivant nous présentons une 
liste des produits et des décisions les concernant(35).

II  LISTE DE PRODUITS

22. Responsa Divrei Malkiel, Vol. 4, 22 et 43. Mikraé Kodesh, Pessa’h, 54, Or Saméa’h, 
Vol. 2, 55.
23. Béour Halakha, 442, §9, note débutant par ‘hamets.
24. Iguerote Moshé, O. H., Vol. 3, 62.
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1. Alcool pur. / 2. Produits cosmétiques (teinture, poudre , 
maquillage), parfums, eau de Cologne, crèmes cosmétiques pour 
le corps, déodorants. / 3. Savon corporel, shampooing. / 4. Bain de 
bouche, dentifrice. / 5. Crème pour les mains. / 6. Stick pour lèvres 

sèches, fard à joue. / 7. Liquide vaisselle. / 8. Javel, détergents, 
lessive en poudre, cirage, spray désodorisant. / 9. Lingettes 

humides. / 10. Gants jetables en nylon ou latex. / 11. Ballons. / 12. 
Vaisselle jetable (verres, assiettes, couteaux, fourchettes, cuillères). 

/ 13. Plats en aluminium jetables, papier aluminium. / 14. Papier 
cuisson, papier essuie-tout, serviettes en papier, moules en papier 

sulfurisé. / 15. Papier toilette, mouchoir en papier, journal. / 16. 
Gaz pour soda.

1. Alcool pur : s’il est à base de ‘hamets, c’est à dire de blé, bien 
qu’en France beaucoup d’alcools soient à base de betteraves ou de 
pommes de terre, et même s’il est fabriqué pour la désinfection 
et non pour la boisson, on ne peut pas s’en servir, et on doit le 
détruire ou l’inclure dans la vente du ‘hamets à un non juif. En 
effet, il n’est pas considéré comme inapte à la consommation car 
certains non juifs le boivent après l’avoir mélangé à d’autres choses. 
Cependant, si on doit en utiliser, on achètera un alcool bénéficiant 
d’une surveillance rabbinique25. Pour le white spirit, les avis sont 
partagés mais il est possible de l’autoriser, voir la note 36.

2. Produits cosmétiques (teinture, poudre, maquillage), parfums, 
eau de Cologne, crèmes cosmétiques pour le corps, déodorants 
: selon la halakha au sens strict, aucune certification rabbinique 
n’est nécessaire, et en pratique certains autorisent ces produits. 
Toutefois, l’habitude s’est répandue d’être plus scrupuleux et 
d’utiliser des produits certifiés kashères pour Pessa’h ou pour 
lesquels on sait que l’alcool n’est pas ‘hamets(37).

3. Savon corporel, shampooing : selon la halakha au sens strict, 
aucune certification rabbinique n’est nécessaire, mais du fait que 
l’on en trouve facilement avec une certification, il faut les acquérir 

25. Iguerote Moshé, O. H., Vol. 3, 62, Mikraé Kodesh, 54. 
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ou bien choisir ceux dont on sait que l’alcool n’est pas ‘hamets(38).

4. Bain de bouche, dentifrice : ces produits étant introduits dans 
la bouche, on doit veiller à ce qu’ils soient certifiés kashères ou 
avoir une information fiable de l’absence de ‘hamets, mais selon la 
halakha au sens strict, ils sont également autorisés.

5. Crème pour les mains : voir §2 sur les cosmétiques, l’usage est 
de les acheter avec une certification kashère,  et l’on est encore 
plus rigoureux concernant des produits pour les mains qui sont 
fréquemment en contact avec la bouche.

6. Stick pour lèvres sèches, fard à joue : on doit veiller dans la 
mesure du possible à les choisir avec une certification pour Pessa’h, 
ou avoir une information fiable de l’absence de ‘hamets, mais selon 
la halakha stricte, ils sont autorisés et certains les permettent a 
priori(40).

7. Liquide vaisselle : on a l’habitude d’être rigoureux et de le choisir 
certifié ou d’avoir une information fiable de l’absence de ‘hamets(41).

8. Javel, détergents, lessive en poudre, cirage, spray désodorisant 
: selon la halakha stricte, ils sont autorisés, même parfumés 
et risquant de contenir du ‘hamets, et il n’est pas nécessaire de 
recourir à une certification. Cependant, certains sont rigoureux et 
s’en abstiennent(42).

9. Lingettes humides : si elles sont imbibées d’alcool, elles peuvent 
contenir du ‘hamets. Il faut donc les choisir sans alcool ou avec 
une certification ou encore savoir que cet alcool n’est pas ‘hamets. 
En cas de force majeure, on pourra s’appuyer sur les avis qui les 
autorisent, en faisant attention à se laver les mains après les avoir 
utilisées(43).

10. Gants jetables en nylon ou latex : il ne faut utiliser que les gants 
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sans talc, car ce dernier est fait avec de l’amidon parfois à base 
de blé, et pourrait être absorbé par les ustensiles. Cependant, on 
pourra sans problème utiliser des gants talqués pour le nettoyage 
à Pessa’h, en veillant à ne pas préparer de la nourriture en les 
portant(44).

11. Ballons : on n’utilisera pas de ballons gonflables pour les enfants, 
car pour ne pas coller, ils sont recouverts d’amidon pouvant être 
avaler en les gonflant(45).

12. Vaisselle jetable (verres, assiettes, couteaux, fourchettes, 
cuillères) : en plastique ou en nylon ils ne posent aucun problème. 
Cependant ceux fabriqués en carton ou polystyrène peuvent 
contenir de l’amidon ‘hamets, on doit donc les choisir avec une 
certification pour Pessa’h(46).

13. Plats en aluminium jetables, papier aluminium : aucun risque 
de ‘hamets pour Pessa’h, mais certains craignent la présence d’un 
enduit contenant de la graisse interdite. Il est donc préférable, si 
c’est possible assez facilement, de les acheter avec une certification, 
en particulier pour les plats, qui risquent plus souvent d’être 
recouverts d’une graisse non dénaturée(47).

14. Papier cuisson, papier essuie-tout, serviettes en papier, 
moules en papier sulfurisé : il y a un risque d’amidon ‘hamets, et 
donc du fait de leur contact à chaud et en milieu humide avec la 
nourriture, les Rabanim indiquent en général de veiller absolument 
à les acheter avec une certification kashère pour Pessa’h ou avec 
la certitude que l’amidon n’est pas à base de blé ou de maïs. 
Cependant, on pourra les utiliser pour le nettoyage et tout ce qui 
n’est pas en contact avec la nourriture(48).

15. Papier toilette, mouchoir en papier, journal : ils ne contiennent 
pas d’amidon car leur temps d’utilisation est assez court et ne 
présentent donc pas de risque de ‘hamets(49).
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16. Gaz pour soda : il y a plusieurs processus de fabrication de gaz 
pour soda, certains présentent des risques d’après de nombreux 
avis, il faut donc les vérifier. Toutefois, en cas de force majeure, il 
est possible de s’appuyer sur les avis indulgents à leur sujet(50).
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CHAPITRE 7 :  
GUIDE DE KACHERISATION  

DE LA CUISINE
(écrit en collaboration par 

Rav Yossef Haouzi Zal et להבחל״ח Rav Hayim Attelan)

Introduction
Durant la fête de Pessah, le ‘Hametz est frappé par trois interdictions :

1. Le consommer

2. Le posséder

3. En tirer un quelconque profit

En ce qui concerne la cuisine, il ne suffit pas d’éliminer le ‘Hametz 
qui s’y trouve en nettoyant tous le mobilier et les ustensiles de 
cuisine. Il faut également Kachériser les ustensiles de cuisson afin 
que le goût du ‘Hametz absorbé dans ces ustensiles soit éliminé.

On a coutume de procéder à la Kachérisation des ustensiles de 
cuisine trois jours avant Pessah de façon à ne pas être bousculé et 
prendre le temps de faire cette opération avec toute la minutie qui 
est requise.

Les modes de Kachérisation
Il existe deux modes principaux de Kachérisation :

1. Par le feu
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2. Par l’eau chaude

La Kachérisation par le feu se décline en deux versions :

1. Le LIBOUN GAMOUR qui consiste à chauffer à blanc sur toute 
leur surface les ustensiles métalliques qui ont été en contact 
direct (sans liquide interposé) avec les aliments lors de la 
cuisson. Citons pour exemple un tournebroche ou une poêle en 
Téflon qui s’utilise généralement sans liquide.

 L’ustensile doit être chauffé jusqu’à mettre à nu le métal 
et éliminer la couche de résidus noirâtres qui adhère 
généralement à ce genre d’ustensiles.

 Lorsque le métal est parfaitement propre, l’ustensile doit être 
chauffé jusqu’à ce toute friction avec un corps étranger émette 
des étincelles 

2. Le LIBOUN KAL qui consiste à chauffer un ustensile sur toute sa 
surface jusqu’à ce que la température atteinte sur la paroi de 
l’ustensile opposée à celle qui est soumise au feu soit telle que 
l’on ne puisse pas mettre la main dessus (Admour HaZakèn O.H. 
452.)

 D’autres avis exigent que la température atteinte sur la paroi 
opposée puisse enflammer une brindille.

Ce mode de Kachérisation est une alternative à la HAGÂLA.

La Kachérisation par l’eau chaude se décline en trois versions 
principales :

1. La HAGÂLA qui consiste à immerger entièrement l’ustensile 
à Kachériser dans l’eau bouillante d’une marmite qui est 
maintenue sur le feu.

 La marmite en question doit être elle-même Kacher LePessah 
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ou préalablement Kachérisée avant cette opération.

 Les ustensiles à Kachériser devront être parfaitement propres, 
préférablement séchés et ne devront pas avoir été utilisés 
pendant les 24 heures qui précèdent leur Kachérisation.

 Il faut veiller à ce que l’eau soit toujours en ébullition avant 
d’introduire tout nouvel ustensile à Kachériser.

 Il est souhaitable de ne pas maintenir l’ustensile immergé 
pendant plus de quelques secondes. Dès qu’il est retiré, on a 
coutume de le rincer aussitôt à l’eau froide.

 Lorsque l’ustensile est trop volumineux il est permis de 
l’immerger en deux fois en veillant à immerger toute sa 
surface et en s’efforçant de ne pas retremper les surfaces déjà 
immergées.

 Ce mode de Kachérisation convient à tous les ustensiles à 
l’exception de ceux qui requièrent un LIBOUN GAMOUR.

2. Le IROUÏ KELI RICHONE qui consiste à asperger d’eau bouillante 
provenant d’une bouilloire ou autre qui se trouvait sur le feu, 
toute la surface de l’ustensile à Kachériser.

 Là encore, les ustensiles à Kachériser devront être parfaitement 
secs et propres, et ne devront pas avoir été utilisés pendant les 
24 heures qui précèdent leur Kachérisation.

 Il faut veiller à ce que le jet d’eau bouillante atteigne 
directement et sans que le jet ne soit interrompu, chaque partie 
de la surface à Kachériser. A la suite, on a coutume d’asperger 
aussitôt la surface à l’eau froide.

 Ce mode de Kachérisation convient aux ustensiles tels que des 
tasses à café qui ne sont pas directement soumis au feu.
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3. La méthode EVÈN MÉLOUBANE est une variante de la méthode 
précédente. Il s’agit de chauffer préalablement à blanc une 
brique, une pierre ou un morceau de métal et de déplacer cette 
pierre sur toute la surface à Kachériser en la maintenant sous le 
jet d’eau bouillante aspergée.

 Dès que la pierre a perdu de sa chaleur, il faut à nouveau la 
chauffer à blanc et reprendre l’opération.

 Certains préconisent d’utiliser un fer à repasser lorsqu’il 
est maintenu branché à la prise et réglé à la plus haute 
température.

 Ce mode de Kachérisation qui demande une expertise convient 
à toute surface inamovible telle qu’un plan de travail qui 
requiert normalement une HAGÂLA (impossible à réaliser) et 
qui, par ailleurs, ne peut supporter une Kachérisation par le feu.

Les différents matériaux et ustensiles
La Tora (Bamidbar 31-22) nomme six métaux qui sont Kachérisables 
et exclut les ustensiles en argile de toute possibilité de Kachérisation 
(Vayikra 6-21.) En pratique :

a. Les ustensiles en métal sont Kachérisables, quel que soit le métal.

b. Les ustensiles en pierre naturelle (non-reconstituée) tel qu’un 
plan de travail en granit, sont Kachérisables. Les ustensiles en 
pierre reconstituée (grès artificiel ou grès cérame) ne sont PAS 
Kachérisables.

c. Les ustensiles en bois sont Kachérisables.

d. Les ustensiles en argile, terre cuite, faïence, céramique ou 
porcelaine ne sont PAS Kachérisables. Même s’ils n’ont pas été 
utilisés à chaud, on a coutume de ne pas les utiliser à Pessah 
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même pour un usage à froid.

e. Les ustensiles en verre, ARCOPAL, DURALEX ou, PYREX selon 
la coutume, ne sont PAS Kachérisables. Il en est de même pour 
tout ustensile métallique vitrifié à l’intérieur. A l’inverse de cette 
coutume, la majorité des décisionnaires Séfarades pensent qu’ils 
ne nécessitent AUCUNE Kachérisation. Dans le cas du PYREX 
certains avis parmi les décisionnaires Séfarades exigent une 
Kachérisation par HAGÂLA.

f. Les ustensiles en émail font l’objet d’une controverse. Un grand 
nombre de décisionnaires pensent que pour Pessah ils ne 
sont PAS Kachérisables. D’autres pensent qu’ils peuvent être 
Kachérisés par LIBOUN KAL ou par 3 HAGÂLA successives. Il en 
est de même pour les ustensiles faits d’un autre matériau qui 
sont recouverts d’émail.

g. Les ustensiles en plastique font l’objet d’une controverse. 
Certains permettent de les Kachériser à condition qu’ils puissent 
supporter la température élevée de l’eau de Kachérisation. 
D’autres pensent qu’ils ne peuvent pas être Kachérisés. Un 
troisième avis permet seulement la Kachérisation d’ustensiles 
en plastique qui n’ont pas été en contact direct avec la source de 
chaleur (Kéli Chéni.)

h. Les ustensiles en caoutchouc sont Kachérisables.

Certains ustensiles de part leur condition, leur structure ou leur 
utilisation, ont un statut particulier :

a. Tout ustensile qui n’est pas parfaitement propre n’est PAS 
Kachérisable en l’état.

b. Tout ustensile métallique qui présente de la rouille à sa surface, 
doit être poncé avant la HAGÂLA ou Kachérisé par LIBOUN KAL.

c. Tout ustensile qui de part sa structure ou par suite de l’usure 
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comporte des fentes ou des trous difficilement accessibles n’est 
PAS Kachérisable par HAGÂLA et doit être Kachérisé par LIBOUN 
KAL.

d. Tout ustensile en bois qui est craquelé n’est PAS Kachérisable. S’il 
comporte des rayures, il doit être poncé.

e. Tout ustensile qui comporte une surface perforée (tel qu’une 
râpe ou la lame d’un robot culinaire), grillagée (tel un tamis), 
qui présente un étranglement (tel qu’une bouteille) ou des poils 
(tel qu’une brosse) n’est PAS Kachérisable par HAGÂLA et doit, 
lorsque cela est possible, être Kachérisé par LIBOUN KAL.

f. Tout ustensile tel un couteau qui comporte un manche vissé ou 
enfoncé dans la lame, n’est pas Kachérisable autrement que par 
LIBOUN KAL, lorsque le matériau du manche le permet.

g. Tout ustensile tel qu’une marmite dont les anses sont vissées, 
doit préalablement subir un LIBOUN KAL à l’endroit ou les anses 
sont fixées au corps de récipient.

h. Tout ustensile qui a été verni ou peint après avoir été utilisé n’est 
PAS Kachérisable.

i. Tout ustensile en bois qui a contenu de la farine ou qui sert à la 
confection du pain, il est coutume de ne pas l’utiliser à Pessah. Il 
en est de même pour les ustensiles en osier.

j. Tout ustensile qui a servi au stockage de denrées ‘Hametz qui 
ont un goût relevé (telle que la moutarde) ou fort (tels que des 
alcools) ne peut PAS être Kachérisé avant d’avoir neutralisé le 
goût et l’odeur résiduels à l’aide de produits détergents..

k. Tout ustensile qui risque de se détériorer lors d’une HAGÂLA, 
tel qu’un ustensile qui comporte des éléments collés, n’est PAS 
Kachérisable.
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La Kachérisation selon le mode d’utilisation
La règle fondamentale énoncée par la Tora pour toute Kachérisation 
est : KéBolô Kakh Polto, qui signifie que l’extraction du goût absorbé 
dans les parois d’un ustensile se fait selon le principe même qui a 
servi à l’absorption de ce goût :

Un tournebroche qui rôtit l’aliment avec lequel il est directement 
en contact doit être Kachérisé par LIBOUN GAMOUR, une casserole 
ou une marmite qui utilise l’eau de cuisson pour cuire les aliments 
qu’elle contient requiert une Kachérisation par HAGÂLA, une tasse 
à café dans laquelle l’eau chaude est versée se Kachérise par IROUÏ 
KELI RICHONE, etc..

Lorsque l’utilisation d’un ustensile est « mixte », c’est à dire qu’il 
sert généralement à un usage qui requiert un certain mode de 
Kachérisation, mais qu’il arrive qu’il soit utilisé pour un usage 
qui requiert un mode de Kachérisation plus stricte, le mode de 
Kachérisation fixé pour un tel ustensile diverge selon les coutumes :

1. Selon la coutume Séfarade qui prévaut principalement en Eretz 
Israël, il suffit de le Kachériser selon le mode de Kachérisation 
requis pour son utilisation la plus fréquente (après une attente 
de 24 heures.)

2. Selon les Ashkénazim et un grand nombre de décisionnaires 
Séfarades en dehors d’Eretz Israël, il faut, à priori, Kachériser 
cet ustensile selon le mode le plus stricte. A posteriori, une 
Kachérisation selon le premier avis cité est acceptable.

En suivant ce dernier avis, on a coutume de Kachériser tous les 
ustensiles de table (assiettes, verres de table, couverts, raviers, 
etc..) par HAGÂLA alors qu’une Kachérisation par IROUÏ KELI 
RICHONE ou KELI CHÉNI, selon le cas, aurait été suffisante d’après 
le premier avis.
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Les gros appareils électroménagers
Surfaces de cuisson :

Gazinière :

a. Kachériser les grilles de support par LIBOUN GAMOUR selon 
l’Admour HaZakèn, selon d’autres avis un LIBOUN KAL ou une 
HAGÂLA suffit.

b. Maintenir les brûleurs allumés pendant une heure pour les 
Kachériser.

c. Kachériser la surface émaillée par LIBOUN KAL ou tout au moins 
par IROUÏ KELI RICHONE, puis la recouvrir d’aluminium épais afin 
de se conformer à tous les avis.

d. Bien nettoyer et préférablement recouvrir les boutons de 
commande.

La méthode conseillée est, après avoir Kachérisé au mieux, de 
déposer sur la surface de cuisson une tôle à la dimension de la 
gazinière dans laquelle on découpera des ronds à l’emplacement 
des brûleurs.

Cuisinière électrique :

a. Faire fonctionner les éléments de cuisson à la température 
maximale pendant une heure.

b. Kachériser les cercles en inox autour des éléments de cuisson 
ainsi que la surface émaillée par LIBOUN KAL ou tout au moins 
par IROUÏ KELI RICHONE, puis la recouvrir d’aluminium épais 
pour se conformer à tous les avis.

c. Bien nettoyer et préférablement recouvrir les boutons de 
commande.
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La méthode conseillée est, là encore de Kachériser au mieux puis 
de déposer sur la surface de cuisson une tôle à la dimension de la 
cuisinière dans laquelle on découpera des ronds à l’emplacement 
des éléments de cuisson.

Plaque en vitrocéramique ou à induction :

Puisqu’il s’agit de surfaces en verre, aucune Kachérisation n’est 
possible selon la coutume. Certains décisionnaires Séfarades 
permettent une Kachérisation par IROUÏ KELI RICHONE ou EVÈN 
MÉLOUBANE.

Fours :

Four à pyrolyse :

a. Mettre le four en cycle de pyrolyse pendant deux à trois heures 
jusqu’à obtenir un résultat irréprochable. (A cette occasion, il est 
conseillé d’introduire dans le four, pendant le cycle de pyrolyse, 
les grilles de support de la gazinière à Kachériser.)

b. Recouvrir la paroi intérieure de la porte vitrée du four d’une 
couche d’aluminium épais.

c. Préférablement changer les grilles intérieures (étagères) de 
cuisson.

Les plus consciencieux exigent de confectionner un caisson 
métallique et de l’insérer dans la cavité du four après l’avoir 
Kachérisé.

Four électrique traditionnel (à catalyse), four à gaz ou à chaleur 
mixte :

La méthode indiquée ne s’applique que lorsque les parois 
intérieures du four sont en métal, à l’exclusion de parois émaillées 
ou en céramique.
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a. Nettoyer de façon intensive l’intérieur du four à l’aide de produits 
de type DECAPFOUR et laisser agir plusieurs heures.

b. Faire fonctionner le four à la température maximale pendant une 
heure. S’il s’agit d’un four à gaz, soulever la paroi métallique de 
la sole (plancher) du four durant cette opération afin de mettre 
à nu les rampes de gaz. A la suite, il est encore souhaitable de 
passer les parois au chalumeau par LIBOUN KAL.

c. Recouvrir la paroi intérieure de la porte vitrée du four d’une 
couche d’aluminium épais.

d. Changer impérativement les grilles intérieures (étagères) de 
cuisson.

Même après cette Kachérisation, les plus scrupuleux ne font pas 
cuire pendant Pessah des aliments qui ne sont pas totalement 
recouverts ou exigent de confectionner un caisson métallique et de 
l’insérer dans la cavité du four après l’avoir Kachérisé.

Four à micro ondes :

Compte tenu des nombreux problèmes soulevés par les 
décisionnaires pour la Kachérisation de cet appareil, il n’est 
pas conseillé de Kachériser ce four qui n’est généralement pas 
indispensable à Pessah.

Hotte aspirante :

a. Nettoyer les parois intérieures de façon intensive.

b. Les recouvrir solidement de feuilles d’aluminium.

c. Changer les filtres ou les démonter puis les asperger de javel ou 
de tout autre produit détergent.

Plata de Chabbath :
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a. Nettoyer de façon intensive la surface à l’aide d’un produit 
dégraissant à froid de type WELL DONE.

b. Kachériser cette surface au chalumeau par LIBOUN KAL ou tout 
au moins, en faisant fonctionner la Plata pendant une heure

c. Recouvrir d’une feuille d’aluminium épais en prenant soin de 
bien la fixer pour éviter qu’elle ne bouge.

Lave-vaisselle :

Compte tenu des nombreux problèmes soulevés par les 
décisionnaires pour la Kachérisation du lave-vaisselle, il est conseillé 
de s’abstenir de l’utiliser à Pessah.

Réfrigérateur et congélateur :

a. Dégivrer l’appareil et en nettoyer tous les recoins à l’intérieur.

b. Nettoyer l’extérieur de l’appareil et particulièrement la poignée.

c. Recouvrir de papier aluminium les étagères et les parois qui 
entrent en contact direct avec les aliments.

Les petits appareils électroménagers
Robots culinaires, Mixeurs, Batteurs, Couteau électrique :

a. Démonter tous les accessoires du bloc électrique.

b. Nettoyer scrupuleusement le bloc et tous ses accessoires. 
Lorsque l’appareil a été fréquemment utilisé avec de la farine qui 
a pénétré dans le bloc moteur par les ouvertures d’aération, il 
n’est PAS possible de l’utiliser à Pessah.

c. Kachériser le bol et les lames par HAGÂLA.

d. Kachériser les accessoires de coupe qui comportent des 
perforations ou des reliefs particuliers par LIBOUN KAL.
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Bouilloires, Percolateur (Koumkoum) électrique:
Bouilloire traditionnelle :

Elle doit être Kachérisée par HAGÂLA. Le bec de la bouilloire qui est 
difficile d’accès doit être Kachérisé par LIBOUN KAL même lorsque 
l’ustensile n’a été utilisé pendant l’année qu’avec de l’eau (Tzéma’h 
Tzédek O.H.52.) D’autres n’ont pas cette exigence dans ce cas.

Bouilloire et percolateur électriques :

a. Détartrer au mieux les résistances métalliques qui se trouvent à 
l’intérieur du récipient.

b. Remplir d’eau et faire bouillir jusqu’à obtenir un débordement.

c. Lorsque cela n’est pas possible, provoquer le débordement 
en jetant une pierre chauffée à blanc dans l’eau parvenue à 
ébullition.

d. Ouvrir le robinet du percolateur lorsque l’ébullition est atteinte.
Lorsque le corps de la bouilloire est en plastique, il a déjà été dit 
que selon certains avis, la Kachérisation n’est pas acceptable.

Le mobilier de cuisine
Éviers :

Évier en inox :

a. Nettoyer scrupuleusement et ne pas utiliser l’évier à chaud 24 
heures avant sa Kachérisation.

b. Sécher parfaitement la surface de l’évier ainsi que la robinetterie.

c. Kachériser la surface de l’évier et la robinetterie par EVÈN 
MÉLOUBANE ou tout au moins, par IROUÏ KELI RICHONE, en 
commençant par le fond de la cuvette et en remontant vers les 
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parois de la cuvette et l’égouttoir.

d. Ouvrir le robinet d’eau chaude et Kachériser de la même façon 
la robinetterie.

e. Démonter le filtre du robinet, le remplacer ou le Kachériser par 
LIBOUN KAL.

f. Si possible, démonter le siphon de l’évier et le Kachériser par 
HAGÂLA, sinon, y verser une large quantité de produit détergent 
concentré.

Même après cette Kachérisation, les plus scrupuleux imposent 
de recouvrir l’évier d’aluminium épais et de placer une bassine 
percée et surélevée à l’endroit de la cuvette. Cette méthode est 
particulièrement préconisée lorsque la Kachérisation n’a pas pu se 
faire par EVÈN MÉLOUBANE.

Évier en métal émaillé :

a. Procéder comme pour un évier en inox.

b. A l’étape c. mentionnée plus haut, la Kachérisation de la surface 
émaillée doit nécessairement se faire par LIBOUN KAL ou Evèn 
Méloubane.

c. Pour se conformer à tous les avis, il est nécessaire de recouvrir 
l’évier d’aluminium épais et de placer une bassine percée et 
surélevée à l’endroit de la cuvette.

Évier en céramique, en grès cérame ou en porcelaine émaillée :

Aucune Kachérisation n’étant possible sur ces matériaux, il est 
absolument nécessaire de recouvrir l’évier d’aluminium épais et de 
placer une bassine percée et surélevée à l’endroit de la cuvette.

Les plus scrupuleux évitent pendant Pessah l’utilisation de l’évier à 
une température supérieure à 43° C.
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Plans de travail :

Plan de travail en inox, en pierre naturelle (marbre ou granit), 
mélamine ou en formica :

a. Nettoyer scrupuleusement le plan de travail et ne pas utiliser à 
chaud 24 heures avant sa Kachérisation.

b. Le sécher parfaitement.

c. Kachériser la surface du plan de travail par EVÈN MÉLOUBANE ou 
tout au moins, par IROUÏ KELI RICHONE.

Les plus consciencieux imposent de recouvrir la surface du plan de 
travail d’une couche de papier aluminium épais et, si possible, d’une 
planche de bois pour assurer une parfaite isolation thermique. Cette 
méthode est particulièrement préconisée lorsque la Kachérisation 
n’a pas pu se faire par EVÈN MÉLOUBANE.

Plan de travail en bois massif ou stratifié :

Procéder à la Kachérisation comme dans le cas précédent. 
Toutefois, il faut auparavant s’assurer que la surface ne présente 
pas de craquelures ni de fissures. Si c’est le cas, mastiquer et poncer 
avant Kachérisation. Si la surface a été vernie ou peinte après avoir 
été utilisée, il n’est plus possible de la Kachériser.

Plan de travail carrelé ou en pierre artificielle (grès cérame) :

Aucune Kachérisation n’étant possible sur ces matériaux, il est 
absolument nécessaire, après un nettoyage scrupuleux, de 
recouvrir la surface de ces plans de travail d’aluminium épais et, si 
possible, d’une planche de bois pour assurer une parfaite isolation 
thermique.

Carrelage à proximité des surfaces de cuisson et de préparation 
des aliments :
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Aucune Kachérisation n’étant possible sur la céramique, il est 
nécessaire de bien nettoyer ces surfaces puis de les recouvrir 
d’aluminium épais solidement fixé au mur.

Placards et Tiroirs :

Bien les nettoyer dans tous leurs recoins puis recouvrir les étagères 
et les fonds de tiroir à l’aide de feuilles de papier ou d’aluminium.

Tables :

Appliquer, selon le matériau de la table, le même mode de 
Kachérisation que pour les plans de travail.

Chaises :

Un bon nettoyage suffit. La tablette des chaises pour enfants doit 
être Kachérisée par IROUÏ KELI RICHONE, puis recouverte d’une 
pellicule adhésive.

La vaisselle

Compte tenu de la complexité des règles de Kachérisation, il est 
souhaitable, pour les personnes qui ont en les moyens, de posséder 
un service complet de vaisselle réservé pour Pessah, ce qui évite 
tout problème.

Le mode de Kachérisation de chaque ustensile, en fonction de son 
utilisation et du matériau dont il est fait, est fixé selon les règles qui 
ont été énoncées plus haut.

Nous explicitons ici quelques ustensiles qui comportent une 
particularité :

Poêles :

Au cours de la cuisson dans une poêle il arrive que l’huile de cuisson 
s’évapore et que l’aliment se retrouve à cuire en contact direct avec 
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le fond de la poêle. En pareille situation les avis divergent :

1. Certains imposent de Kachériser la poêle par LIBOUN GAMOUR

2. D’autres considèrent qu’une HAGÂLA est suffisante.

Pour la Kachérisation d’une poêle ‘Hametz, c’est le deuxième avis 
qui est retenu (Choul’hane Aroukh Y.D. 121-4 et Admour HaZakèn 
451-37) : une HAGÂLA est suffisante même s’il est préférable de 
Kachériser la poêle par LIBOUN KAL (Rama O.H. 451-11) ce qui 
permet d’éliminer les résidus noirâtres qui se nettoient difficilement 
autrement.

Par contre, lorsqu’il s’agit de Kachériser une poêle qui a été utilisée 
(par erreur) avec un quelconque produit interdit autre que le 
‘Hametz, c’est le premier avis qui doit être retenu : il faudrait la 
Kachériser par LIBOUN GAMOUR même si lorsque (Bédiâvad) 
la poêle a été Kachérisée par HAGÂLA elle devient permise à 
l’utilisation (Admour HaZakèn 451-37.)

Poêles en téflon :

Dans le cas de poêles en téflon qui s’utilisent le plus souvent avec 
très peu ou même sans huile, la seule Kachérisation acceptable est 
LIBOUN GAMOUR, selon tous les avis.

En pratique, cela signifie que ce genre d’ustensile n’est PAS 
Kachérisable puisqu’il n’est pas possible de faire un LIBOUN 
GAMOUR sur un tel ustensile sans l’endommager de façon 
permanente.

Il en va de même pour tous les moules et autres ustensiles de 
cuisson pour la pâtisserie qui ne sont PAS Kachérisables.

Cocotte minute :

La Kachérisation d’une cocotte minute requiert une certaine 



CHAPITRE 7 : GUIDE DE KACHERISATION DE LA CUISINE  

144

expertise :

a. Démonter tous les accessoires amovibles (joint en caoutchouc, 
capuchon, etc..) et desserrer le système d’ouverture.

b. Dévisser les anses et la poignée en plastique

c. Nettoyer scrupuleusement la cocotte et tous ses accessoires

d. Kachériser la cocotte et tous ses accessoires, une fois détachés, 
par HAGÂLA.

e. Si le joint en caoutchouc est fendillé, le changer.

f. L’orifice d’évaporation, l’intérieur du capuchon et tous les 
endroits difficiles d’accès doivent être Kachérisés par LIBOUN 
KAL.

Cette méthode convient pour les anciens modèles de cocottes. 
Les nouveaux modèles de cocottes de type CLIPSO de TEFAL 
comportent de nombreuses pièces en plastique, d’accès difficile 
et non-démontables. Il n’est pas conseillé de les Kachériser pour 
Pessah.

Serviettes, Torchons et nappages

Tous les ustensiles de table en tissu ou en toile (nappes, serviettes) 
ou de cuisine (chiffons, gants de cuisine) peuvent être Kachérisés 
par un lavage à l’eau chaude avec un produit détergent. Certains 
exigent de les laver à l’eau bouillante.

Lorsqu’ils comportent des coutures, il faut veiller à débarrasser 
tous les résidus qui pourraient être retenus dans les coutures.

Certains ont coutume de n’utiliser que des articles neufs ou réservés 
pour Pessah.

Dans tous les cas les articles de toile qui ont servi pendant l’année 
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à la confection du pain ne doivent pas être utilisés.

Les nappes et autres articles amidonnés doivent être lavés avant 
de les utiliser à Pessah. Certains ont coutume de laver avant la fête 
tous les articles de toile qui serviront à Pessah.

A Pessah, on a coutume de ne poser aucun ustensile ou aliment, 
même froids, sur un endroit (meuble ou autre) qui n’a pas été 
recouvert sauf s’il
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CHAPITRE 8 :  
VENTE DU ‘HAMETS

I  INTRODUCTION  •  II FORMALITÉS DE LA VENTE  •  III QUE VEND-
ON ?  •  IV QUAND VEND-ON ?  •  V QUI VEND ?  •  VI QUE FAIRE 

AVEC LE ‘HAMETS VENDU ?  •  VII ‘HAMETS PENDANT PESSA’H  •  
VIII ‘HAMETS APRÈS PESSA’H

I  INTRODUCTION 
Historique de la vente du ‘hamets. / Procuration donnée au Rav 
pour vendre le ‘hamets. / Location des lieux au non juif. / Actes 

d’acquisition supplémentaires. / Remise des clés. / ‘Hidoush 
(originalité) de l’Admor Hazaken : vente avec un ‘arève kablane 

(garant cosignataire).

Historique de la vente du ‘hamets

1. Utilité de la vente : comme on l’a expliqué dans les chapitres 
précédents, celui qui possède du ‘hamets pendant Pessa’h, 
transgresse à chaque instant deux interdictions de la Torah : bal 
yéraéh et bal yimatsé. Cependant, ceci ne concerne que le ‘hamets 
nous appartenant pendant Pessa’h, mais non celui vendu à un non 
juif, qui peut être conservé chez soi1 sans rien enfreindre. Malgré 
cela, une cloison d’au moins 80 cm de hauteur devra être érigée 
empêchant l’accès direct au ‘hamets vendu au non juif, au vu de 
laquelle, on se rappellera de l’interdiction de le consommer, et 

1. Talmud Pessa’him, 5b : « "on ne devra pas voir chez toi (ou à toi) aucun ‘hamets" 
(Exode 13, 7), le tien, tu ne le verras pas, mais tu pourras voir celui des autres », et 
Rashi de commenter, "les autres" : le non juif.
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ainsi, on ne risquera pas de le manger par oubli.

2. À l’époque de la Mishna : on trouve déjà à le conseil de vendre 
son ‘hamets à un non juif à l’époque de la Mishna, mais seulement 
dans des cas exceptionnels. En effet, les gens avaient l’habitude de 
détruire tout le ‘hamets présent dans leurs demeures, et ce n’était 
que dans une  situation où ils n’avaient pas d’autre choix, que le 
‘hamets était vendu à un non juif. Ainsi indique une tossefta2 : 
« Si un juif et un non juif voyagent en bateau, le juif possédant du 
‘hamets le vendra au non juif […] et le rachètera après Pessa’h ».

3. Processus de la vente : la vente du ‘hamets au non juif 
s’est développée, au cours du temps, essentiellement chez 
les commerçants à qui il restait une quantité importante de 
marchandises ‘hamets. Il y a 600 ans, Rabbi Israël Isserlane Ashkenazi 
(1390-1460), le célèbre auteur du Téroumate Hadéshène institua le 
déroulement de la vente du ‘hamets (Responsa 120) : « celui qui 
détient des marchandises ‘hamets qu’il peut difficilement détruire 
à l’approche de Pessa’h, et désire les donner à un non juif […], non 
juif parmi ses connaissances, qui ne touchera en aucun cas à ce 
‘hamets, mais qui le lui gardera jusqu’après Pessa’h, et le lui rendra 
». Ce procédé est rapporté dans le Shoul’hane Aroukh et a force de 
loi (448, §3).

4. Prix symbolique : les sommes en jeu étant très importantes et 
le non juif pouvant difficilement en verser la totalité, le Téroumate 
Hadéshène proposa de vendre le ‘hamets pour un prix symbolique : 
« il le vendra de façon totale pour un faible montant ». On fait alors 
confiance au non juif en espérant qu’il ne prendra pas le ‘hamets 
pour lui, et qu’il le revendra au vendeur juif, après Pessa’h. Cette 
méthode a duré environ 300 ans, jusqu’en 1740.

5. Versement d’arrhes : au fil du temps, le nombre de personnes 

2. Tossefta Pessa’him, 2, 6.
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ayant besoin de vendre leur ‘hamets s’est multiplié (beaucoup 
de juifs géraient des tavernes, etc.), On a commencé à craindre 
qu’avec cette méthode de paiement partiel, les non juifs pourraient 
ne pas restituer le ‘hamets après Pessa’h, et mettre en péril les 
sources de revenus des juifs. De ce fait, on a instauré un procédé 
de vente différent : le ‘hamets est vendu à sa juste valeur au non 
juif, ce dernier verse des arrhes et s’engage à payer le reste par la 
suite. Après Pessa’h, on lui propose l’alternative suivante : verser 
la somme restante ou vendre le ‘hamets au juif, la dette est alors 
effacée et l’on restitue ses arrhes au non juif avec un supplément 
qui est le bénéfice de cette vente. De cette façon, le non juif ne 
risque pas de s’approprier le ‘hamets, car il devrait alors payer le 
prix réel du ‘hamets3.

Désignation du Rav comme délégué pour la vente du 
‘hamets

6. Au début, chacun vendait lui-même son ‘hamets à un non juif. 
Mais lorsque les grands décisionnaires ont vu le chemin parsemé 
d’embûches que cela représentait pour les vendeurs, incompétence 
pour la rédaction de l’acte de vente, méconnaissance des actes 
d’acquisition validant la transaction, etc., ils ont demandé de 
choisir le Rav comme délégué de toute la communauté pour la 
vente du ‘hamets. Ce choix a été formalisé par la signature d’un 
acte de procuration, nommant le Rav comme délégué pour la vente 
du ‘hamets à un non juif.

Location des lieux au non juif

7. Il a été également institué, de louer au non juif, les lieux où 
était entreposé le ‘hamets, pour plusieurs raisons : a) sans cela, 

3. Ce mode opératoire est rapporté par le Péri Mégadim, 446, §6, édité en 1786. 
Institution identique à Prague par le Noda’ Bihouda (Shivate Tsione, 10) qui vécut à la 
même époque et quitta ce monde en 1793.
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on a finalement du ‘hamets dans notre maison4, b) par crainte de 
le manger (Radbaz), c) acquisition du ‘hamets par la location du 
terrain où il repose (Rabbeinou Yérou’ham), et d) pour ne pas que 
le juif soit considéré comme responsable du ‘hamets.

Actes d‘acquisition supplémentaires

8. Plusieurs actes d’acquisition existent : argent, document 
signé, tirer l’objet, avec un terrain, troc en levant un objet, toper, 
remettre les clés, et d’autres encore. Les décisionnaires ont discuté 
pour déterminer quels actes d’acquisition sont valides pour une 
transaction avec un non juif. Les positions étant divergentes, les 
grands Maîtres au cours des générations ont indiqué de tenir 
compte de tous les avis, et d’effectuer tous les actes d’acquisition, 
pour être sûr que la vente soit bonne5.

Remise des clés

9. Dans l’acte de vente de l’Admor Hazaken, la remise des clés des 
lieux où est enfermé le ‘hamets apparaît comme une condition 
nécessaire. Pourquoi ne procédons-nous pas ainsi aujourd’hui ? 
Voir les références en note6.

‘Hidoush (originalité) de l’Admor Hazaken :
vente avec un ‘arève kablane (garant cosignataire).

10. La crainte : comme on l’a écrit précédemment, le non juif ne 
verse que des arrhes, et la grande majorité de la somme à payer, 
reste pour lui une dette à acquitter plus tard. Dans son Seder 

4. Bayite ‘Hadash, Péri ‘Hadash.
5. Admor Hazaken, 448, §11, Mishna Béroura, 448, §17.
6. Le Tséma’h Tsédek l’explique dans ses responsa (45,1-2 et Sha’ar Hamilouim, 10). 
Voir aussi Iguerot Kodesh, Vol. 13, lettre 4313, Nit’ei Gavriel, Vol. 1, p. 122, Otsar 
Minhaguei ‘Habad, p. 82.
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Mékhirate ‘hamets, l’Admor Hazaken écrit que d’après plusieurs 
Rishonim (premiers décisionnaires du 10e au 15e siècles), tant que 
subsiste une dette dont le vendeur attend le paiement, l’acquisition 
par l’argent est inopérante. En d’autres termes, les arrhes versées 
n’entérinent pas la vente, et ceci est problématique, car nous nous 
appuyions essentiellement sur l’acquisition par l’argent pour sceller 
la vente.

11. La solution : étant donné que l’acquisition par l’argent est 
inefficace quand subsiste une dette, on doit donc trouver un moyen 
permettant au non juif de payer la totalité du ‘hamets sans la verser 
de façon effective, car la somme est trop importante. Solution : faire 
intervenir dans la vente un ‘arève kablane  qui s’engage à payer la 
dette à la place de l’acheteur.

En cas de dette, il existe en droit, deux types de cautions ou 
garants : la caution simple et la caution solidaire. En cas de défaut 
de paiement de l’emprunteur, on ne peut solliciter la caution 
simple que si l’on prouve que l’emprunteur est insolvable. Par 
contre, la caution solidaire devra régler la somme à payer dès 
le premier impayé. Le ‘arève kablane que nous traduirons par 
garant cosignataire, s’engage davantage que les précédents, car 
le créancier peut à priori le solliciter même avant un défaut de 
paiement de l’emprunteur, du fait de son titre de cosignataire le 
rendant associé à la dette, sans être en aucune façon propriétaire 
du bien acquis. Bien évidemment, dans tous les cas précédents, 
le garant pourra ensuite poursuivre en justice l’emprunteur, pour 
récupérer son argent.

Le ‘arève kablane écrit donc un papier dans lequel il s’engage à 
payer la dette du non juif et le transmet au non juif achetant le 
‘hamets. Ensuite, le non juif verse des arrhes et remet le document 
de garantie du ‘arève kablane au vendeur du ‘hamets. On considère 
alors, que le non juif a payé la totalité du ‘hamets. Ainsi, le versement 
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des arrhes constitue un acte d’acquisition validant l’achat du 
‘hamets, puisque le vendeur en a reçu le paiement complet. Dès 
lors, plus rien ne rattache le vendeur du ‘hamets au non juif car tout 
a été payé.

Finalement, trois choses ont été actées : a) la vente du ‘hamets au 
non juif réalisée par l’argent donné, et dès cet instant, le ‘hamets 
appartient au non juif, b) le ‘arève kablane s’est engagé à payer ce 
qui reste dû au vendeur(6), c) le non juif s’est engagé à rembourser 
au ‘arève kablane ce qu’il donnera au vendeur. La première chose 
concerne la vente du ‘hamets et les deux dernières relèvent d’une 
affaire d’argent entre le ‘arève kablane et le non juif sans lien 
objectif avec le ‘hamets. En conséquence, la vente du ‘hamets et 
son appropriation au non juif sont dissociées et ne dépendent pas 
du remboursement de la dette. En effet, le propriétaire du ‘hamets 
est le non juif depuis l’instant de la vente et le paiement de la dette 
est effectué par une autre personne, qui même si elle ne règle pas 
la dette, ne remettra pas en question la propriété du non juif sur le 
‘hamets.

12. Après Pessa’h : selon l’accord passé, le non juif devra rembourser 
au ‘arève kablane la dette qu’il s’est engagé à payer à sa place. 
Auparavant, on demandera au non juif s’il veut vraiment garder le 
‘hamets et donc le payer ou s’il préfère finalement le vendre au 
‘arève kablane et percevoir le bénéfice prévu dans l’acte de vente 
dans ce cas ? Si, comme c’est le cas en général, le non juif déclare 
désirer vendre le ‘hamets, il est alors dispensé de rembourser le 
‘arève kablane, et ce dernier lui verse une somme correspondant 
aux arrhes versées augmentée de la somme convenue. Ensuite, le 
‘arève kablane fait un acte d’acquisition redonnant à chaque juif, sa 
propriété sur le ‘hamets qu’il a vendu.
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II  FORMALITÉS DE LA VENTE
1. Du fond du cœur / 2. Nom du vendeur, adresse et emplacement 
du ‘hamets / 3. Désignation d’un Rav par un document ou un acte 

d’acquisition / 4. Désignation oral sans acte d’acquisition

1. Du fond du cœur : lorsqu’une personne vend sont ‘hamets, elle 
doit décider de le vendre réellement et du fond du cœur, au non 
juif, et ne pas penser que c’est juste un moyen factice d’éviter les 
interdictions frappant le ‘hamets. On doit également indiquer au 
non juif que la vente n’est pas symbolique mais véritable, car une 
vente sans conviction n’a aucune valeur7.

2. Nom du vendeur, adresse et emplacement du ‘hamets : comme 
pour toute vente, on doit préciser dans l’acte de vente ou l’acte 
de procuration donnée au Rav, de façon claire et lisible, le nom du 
vendeur avec l’adresse précise et les endroits où est entreposé le 
‘hamets ou écrire « dans les endroits signalés(8) comme vendus ».

3. Désignation d’un Rav par un document ou un acte d’acquisition 
: comme on l’a expliqué précédemment, l’usage est de nommer 
chacun, un Rav pour vendre son ‘hamets. Cette désignation 
est effectuée par écrit, en inscrivant le nom du Rav dans l’acte 
de procuration (« par ce document, je donne tout pouvoir et 
procuration au Rav pour vendre mon ‘hamets ») suivi de la signature 
du vendeur. En dehors de cela, on a l’habitude pour renforcer cette 
nomination, de procéder à un kinyane soudar, c’est à dire, d’élever 
de 3 téfa’him (24 cm) un vêtement appartenant au Rav, pendant 
un court instant. Ceci sera aussi utile pour le ‘hamets acquis 
ultérieurement à la signature de la procuration(9).

4. Désignation oral sans acte d’acquisition : a posteriori, tout ce qui 
précède n’est pas indispensable, et l’on peut très bien nommer un 
délégué pour la vente de notre ‘hamets, sans acte de procuration ni 

7. Kitsour Shoul’hane Aroukh, Ma’hatsite Hashékel, Sdéh ‘Hémède.
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kinyane soudar. Par conséquent un homme peut charger une autre 
personne : un étranger, sa femme ou ses enfants même mineurs, 
de demander, pour lui, au Rav de vendre son ‘hamets. A priori, 
il est quand même souhaitable que le vendeur fasse un kinyane 
soudar avec le délégué pour cette mission. Le Rav prendra note des 
détails concernant le vendeur et son ‘hamets. Cette désignation 
peut se faire également par téléphone, ou en ligne par internet. La 
coutume est de rétribuer le Rav pour cette tâche, et il y a même des 
raisons halakhiques à ce sujet(12).

III  QUE VEND-ON ?
1. Vente de véritable ‘hamets. / 2. Mélange contenant du ‘hamets. 
/ 3. Vente des autres aliments. / 4. Produits dont la vente n’est pas 
nécessaire. / 5. Association avec un non juif, possession d’actions 
ou titres boursiers. / 6. Ustensiles en contact avec du ‘hamets. / 7. 
Un aliment reçu d’un Tsadik. / 8. Acheter du ‘hamets et le vendre 

pour être équipé à la sortie de Pessa’h.

1. Vente de véritable ‘hamets : certaines personnes ont, pour 
plusieurs raisons, des hésitations concernant la vente d’aujourd’hui, 
où l’on vend le ‘hamets de centaines et parfois de milliers de 
personnes en même temps. De ce fait, elles ont pris l’habitude de 
ne pas vendre de véritable ‘hamets, mais seulement des choses 
pour lesquelles il n’y a qu’un risque de ‘hamets(13). Cependant, 
d’après l’institution de l’Admor Hazaken consistant à vendre avec 
un ‘arève kablane (garant cosignataire), la vente est totalement 
efficace et l’on peut même vendre du véritable ‘hamets8, sans 
aucune crainte(14).

2. Mélange contenant du ‘hamets : on doit inclure dans la vente du 
‘hamets, même des choses contenant des substances comprenant 

8. Rav Mordehaï Ashkenazi dans Shoaline Védorshine. Voir aussi Léshéma’ Ozène 
(Tséma’h Tsédek. §31), rapportant qu’ainsi agissaient le Tséma’h Tsédek et le Rabbi 
Shalom DovBer.



CHAPITRE 8 : VENTE DU ‘HAMETS 

154

ou risquant de comprendre du ‘hamets, non annulé dans la quantité. 
C’est le cas par exemple des aliments utilisés pendant l’année dans 
lesquelles du ‘hamets a pu tomber, ou d’autres dont le processus 
de fabrication fait craindre la présence de ‘hamets comme de la 
farine produite avec des grains de blé qui ont pu être humectés(15).

3. Vente des autres aliments : la plupart des aliments (excepté 
la viande crue, le poisson cru, etc.) contiennent aujourd’hui de 
nombreuses substances pour lesquelles la présence de ‘hamets 
est difficile à déterminer. Il est donc souhaitable d’inclure dans la 
vente du ‘hamets, tout produit dont on n’est pas sûr de l’absence 
de ‘hamets, comme : les kitniyote sans certification rabbinique, les 
vitamines, les médicaments ayant un bon goût, la nourriture pour 
les animaux9, etc. On a aussi l’habitude d’être rigoureux10 et vendre 
: les bains de bouche, les dentifrices sans certification rabbinique, 
les savons, les produits de beauté, et les produits cosmétiques(19).

4. Produits dont la vente n’est pas nécessaire : même si la rigueur 
nous conduit à ne pas consommer ou se servir de certaines choses 
à Pessa’h, il n’y a pas d’interdiction de les garder chez soi et il n’est 
pas nécessaire de les inclure dans la vente du ‘hamets. Il suffit 
de les déposer dans un endroit fermé, pour éviter qu’elles soient 
utilisées par erreur. Par exemple : les kitniyote avec certification 
rabbinique, du ‘hamets immangeable par un chien, du tabac à 
priser, des médicaments amers, des produits alimentaires dont 
nous savons l’absence de ‘hamets dans leur composition sans pour 
autant bénéficier d’une certification rabbinique pour Pessa’h.

5. Association avec un non juif, possession d’actions ou titres 
boursiers : l’interdiction de posséder du ‘hamets s’applique aussi 
dans le cas d’une association ou d’une possession partielle du 
‘hamets. Il en va de même si on a la responsabilité d’un ‘hamets.

9. Sidour Pessa’h Kéhilkhato, 11, §5, Bédikate ‘hamets Ouvi’ouro, 
10. Piskei Téshouvote, 448, §2 au nom des décisionnaires.
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Les décisionnaires ont donc discuté de divers cas existant à 
notre époque, comme par exemple, celui qui détient des actions 
boursières de sociétés en lien avec du ‘hamets. Pour de nombreux 
décisionnaires, il est considéré comme un associé vis-à-vis de 
la possession du ‘hamets. De même, les propriétaires de fonds 
d’investissement, qui financent des entreprises possédant du 
‘hamets, sont eux aussi possesseurs de ‘hamets.

Le cas de la responsabilité du ‘hamets a aussi été traité dans le 
cadre des propriétaires de compagnies d’assurance, de sociétés 
de transports, de surveillance, de stockage, etc., pour savoir s’ils 
enfreignent l’interdiction.

Dans la pratique, il faut inclure toutes ces choses dans la vente du 
‘hamets et cesser toute activité (investissements, médiations, etc.) 
en lien avec du ‘hamets. D’une manière générale, toutes ces choses 
sont spécifiées dans les actes de vente actuels. En cas d’obligation 
de continuité d’activité en rapport avec le ‘hamets : propriétaires de 
magasin, hôtel, entreprise, intermédiaires commerciaux, employés 
de magasins ou d’usines de produits ‘hamets pour des non juifs, il 
faudra consulter un Rav(20).

6. Ustensiles en contact avec du ‘hamets :

- ustensiles propres et sales : s’ils sont propres de toute trace 
de ‘hamets, leur possession à Pessa’h ne pose pas de problème. 
En effet, l’interdiction de posséder du ‘hamets ne concerne pas 
celui ayant été absorbé par les parois de l’ustensile, il n’est donc 
pas nécessaire de les inclure dans la vente du ‘hamets, mais on 
les dissimulera pour ne pas les utiliser par inadvertance pendant 
Pessa’h(21).

Tout ustensile ayant du ‘hamets visible à sa surface, car il n’a pas été 
nettoyé ou n’a pu être enlevé, doit être vendu à un non juif, comme 
l’écrit l’Admor Hazaken dans liste des choses vendues de son acte 



CHAPITRE 8 : VENTE DU ‘HAMETS 

156

de vente : « et de même les ustensiles de la vaisselle ‘hamets sur 
lesquels il y a du ‘hamets visible ».

- Conclusion pour la pratique : il est rare aujourd’hui d’avoir besoin 
de vendre de la vaisselle à un non juif car on a l’habitude de la 
nettoyer11. Cependant, la vaisselle vendue à un non juif dans le 
cadre de Pessa’h n’a pas à être retrempée(22) au mikvé après Pessa’h, 
une fois rachetée12.

7. Un aliment reçu d’un Tsadik : les hassidim ont l’habitude de 
manger ou boire avant Pessa’h ce qu’ils ont reçu du Rabbi lorsqu’il 
s’agit de ‘hamets ou de produits risquant d’en contenir, et de ne pas 
le vendre à un non juif. En effet, le Rabbi explique13 que le vendre 
serait un manque de respect et de plus qu’il faut s’interroger sur le 
maintien de la sainteté apportée par le Tsadik à cet aliment après 
l’avoir vendu puis racheté au non juif. Certains pensent même qu’il 
y aurait une interdiction halakhique de le vendre dans la mesure où 
l’on désire la pérennité de ce ‘hamets(24).

8. Acheter du ‘hamets et le vendre pour être équipé à la sortie 
de Pessa’h : certains14 ont interdit d’agir ainsi, mais beaucoup15 
permettent, et ainsi semble être l’avis de l’Admor Hazaken(25). De 
même, il sera permis(26) à un commerçant de stocker du ‘hamets 
avant Pessa’h et de l’inclure dans la vente du ‘hamets pour être 

11. Certains ont malgré cela l’habitude de vendre leur vaisselle, même propre, de peur 
de ne pas l’avoir frottée correctement comme le rapporte le Piskei Téshouvot, 451, §5, 
affirmant que cet usage est assez répandu.
12. Likoutei Si’hot, Vol. 18, p. 364, basé sur le silence de l’Admor Hazaken au sujet 
du retrempage, ainsi que de ce qui est constaté dans la pratique des gens. Le Rabbi 
justifie longuement l’inutilité du retrempage par le fait que la vente du ‘hamets est 
réalisée de telle façon que le non juif n’a pas la possibilité d’utiliser cette vaisselle.
13. Likoutei Si’hot, Vol. 16, p. 134, le Rabbi évoque une rumeur chez les hassidim de ne 
pas vendre ce qui a été donné par le Rabbi, puis l’explique. 
14. Responsa Rabbi Meshoulam Igra, Responsa Léhorote Natane.
15. Sdéh ‘Hémède citant plusieurs décisionnaires.
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bien achalandé après Pessa’h, mais ceci est détestable16.

IV  QUAND VEND-ON ?
1. Introduction. / 2. Heure limite. / 3. A posteriori. / 4. Vente du 

Rav avant la nuit du 14. / 5. Vente avant le bitoul (annulation) du 
matin. /6. Vente après avoir brûlé le ‘hamets. / 7. Quand signer 
la procuration de vente du ‘hamets ? 8. ‘Hamets dans un pays 

différent.

1. Introduction : il y a deux étapes dans la vente de ‘hamets 
pratiquée aujourd’hui : a) donner procuration au Rav pour vendre 
le ‘hamets, et à ce stade, le ‘hamets appartient encore au juif, b) 
vente du ‘hamets au non juif par le Rav. Le sujet que nous allons 
traiter concerne essentiellement la deuxième étape : quelle est 
l’heure limite de la vente ? Les implications pour chacun sont 
nombreuses, par exemple : jusqu’à quelle heure est-il possible 
d’ajouter du ‘hamets à vendre ? 

2. Heure limite : la vente est réalisable jusqu’à la fin de la cinquième 
heure relative, et même conclue avant, une clause ne la rend 
effective qu’à ce moment, la veille de Pessa’h. Par conséquent, il 
sera possible d’ajouter du ‘hamets à vendre jusqu’à ce moment. 
Passée cette heure, il est interdit de tirer profit du ‘hamets d’ordre 
rabbinique et donc de le vendre17. On ne pourra pas non plus le 
donner gratuitement à un non juif car il nous en sera reconnaissant, 
et ceci nous sera profitable(27).

3. A posteriori : si la vente n’a pas été effectuée avant l’heure limite, 
un oubli malencontreux par exemple, il sera interdit de le vendre et 
l’on devra le détruire, a priori, en le brûlant. En cas de non-respect 
de cette règle, par exemple si une personne habite en France et se 
rappelle après l’heure limite qu’il n’a pas vendu son ‘hamets et le 

16. Responsa Léhorote Natane, G. R. Wozner.
17. Admor Hazaken, 443, §3. Mishna Béroura, 443, §6.
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vend par internet à un Rav américain qui n’a pas encore procédé 
à la vente du fait du décalage horaire, cette vente est néanmoins 
valable d’après certains décisionnaires18.

4. Vente du Rav avant la nuit du 14 : certains tiennent absolument à 
ce que le Rav vende le ‘hamets avant la nuit du 14, soir de la bédika, 
car sinon, d’après eux, ils devront faire la bédika des endroits qu’ils 
voulaient vendre19, puisque le ‘hamets s’y trouvant leur appartient 
encore à ce moment. Cependant nous avons déjà expliqué dans le 
chapitre sur la bédika, que d’après le Tséma’h Tsédek et d’autres 
décisionnaires, l’obligation de la bédika ne porte pas sur ce qui sera 
vendu au non juif et donc il n’est pas nécessaire de vendre avant le 
soir de la bédika.

5. Vente avant le bitoul (annulation) du matin : certains sont 
pointilleux sur le fait que la vente ait lieu avant le bitoul du matin 
prononcé après la combustion du ‘hamets. En effet, comment 
pourrions-nous vendre un ‘hamets que nous avons abandonné 
et annulé, il n’est plus à nous et est pareil à de la poussière ? Au 
contraire, le bitoul prononcé après la vente montrerait qu’elle 
n’était pas véritable20. Cependant nous avons déjà expliqué, que 
d’après l’Admor Hazaken, le ‘hamets vendu ne fait pas partie du 
‘hamets annulé, et donc rien n’empêche de vendre le ‘hamets 
avant le bitoul(29).

6. Vente après avoir brûlé le ‘hamets : il y a un intérêt à vendre 
après avoir brûlé le ‘hamets. En effet, ainsi, le ‘hamets est bien le 

18. D’après le Mékor ‘Hayim, 440, §5, et le Noda’ Bihouda, Tanina, 63, cette vente est 
nulle et sans effet, car après l’heure limite, c’est comme si le ‘hamets n’appartenait plus 
à son propriétaire. Cependant, d’après le ‘Hatam Sofer, O. H., 114, le Péri Mégadim, 
443, et d’autres décisionnaires, la vente est valable, et le Béour Halakha, 443, écrit : 
même pour une vente jusqu’à l’entrée de la fête.
19. Mékor ‘Hayim, 436, §4.
20. Responsa ‘Hatam Sofer, O. H., 62,113 et 117, Tévouote Shor dans Békhor Shor sur 
Pessa’him 21, et d’autres décisionnaires.



CHAPITRE 8 : VENTE DU ‘HAMETS 

159

nôtre au moment de sa combustion et nous accomplissons alors 
correctement la mitsva de son élimination (tashbitou) au moment 
où on le brûle(30).

7. Quand signer la procuration de vente du ‘hamets ? Il est 
souhaitable d’être zélé pour signer la procuration par laquelle nous 
désignons le Rav pour vendre notre ‘hamets. Il ne faut pas attendre 
le dernier moment. Le Divrei Né’hémiah, un des grands hassidim 
du Tséma’h Tsédek, écrit clairement dans ses responsa21 que la 
procuration doit être signée le 13 nissan dans la journée, avant la 
bédika.

8. ‘Hamets dans un pays différent : si une personne possède du 
‘hamets dans un pays ayant un décalage horaire avec le sien, dans 
le cas où l’heure limite de vente du lieu du ‘hamets précèdera celle 
du pays du vendeur, un problème va se poser. Les décisionnaires 
ont discuté pour savoir si l’heure limite de la vente était celle du 
pays du ‘hamets ou celle du pays où se trouve le propriétaire ? De 
ce fait, il est souhaitable d’en avertir le Rav qui vend notre ‘hamets. 
En général, le Rav fait en sorte à parer à tous les problèmes.

V  QUI VEND ?
1.Étudiants en internat (yéshiva ou autres)/ 2. Associés sur du 
‘hamets. / 3. Bureaux, institutions, synagogues. / 4. Donner le 

mérite à des juifs de vendre leur ‘hamets. / 5. Utilité de la vente 
pour des juifs se servant du ‘hamets pendant la fête, vendre sans 

les avertir.

1. Étudiants en internat (yéshiva ou autres) : chacun des 
colocataires d’une habitation doit vendre son ‘hamets personnel, 
et louer sa part du lieu où il réside. De même les étudiants de 
yéshiva, les jeunes filles en internat, etc., qui ont du ‘hamets dans 
leur chambre, qu’ils y soient présents à Pessa’h ou non, doivent 

21. Responsa, 35. Voir Mékhirate ‘hamets Kéhilkhato, p. 20.
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vendre leur ‘hamets à un non juif et préciser dans leur procuration 
: adresse, endroit du ‘hamets, etc. Ils peuvent aussi déléguer cela à 
quelqu’un d’autre.

2. Associés sur du ‘hamets : si du ‘hamets appartient à plusieurs 
personnes, chacun des associés a l’obligation de vendre. Si une 
personne vend sa part de ‘hamets et une autre non, seule l’associé 
n’ayant pas vendu transgressera l’interdiction de posséder du 
‘hamets (bal yéraéh). L’un des associés peut être nommé par les 
autres pour procéder à la vente du ‘hamets22. Le cas d’une cage 
d’escalier, d’un local pour les poubelles, etc., ont été traités à la fin 
du chapitre 4.

3. Bureaux, institutions, synagogues : et de même, les sociétés 
et usines ayant du ‘hamets en leur possession doivent le vendre 
à un non juif pour éviter à leurs propriétaires de transgresser bal 
yéraéh. La personne qui a le pouvoir d’acheter et de vendre pour 
l’établissement vendra le ‘hamets à un non juif. De même pour tous 
les autres endroits comme la synagogue etc., les administrateurs 
de la synagogue, le directeur d’un établissement scolaire ou celui 
qu’il a désigné comme responsable pourront procéder à la vente 
du ‘hamets23.

4. Donner le mérite à des juifs de vendre leur ‘hamets : il faut 
s’efforcer d’offrir au plus grand nombre de juifs, le mérite de vendre 
leur ‘hamets. En effet, nombreux sont ceux qui font attention à 
ne pas consommer de ‘hamets, alors qu’il n’en va pas de même 
concernant la double interdiction de le posséder, bal yéraéh et 
bal yimatsé. Celle-ci est transgressée à chaque instant par celui 
qui l’enfreint, et malgré sa gravité, relativement facile à éviter, en 
vendant son ‘hamets.

22. Sha’arei Téshouva, Mishna Béroura, 448, §2, Mékhirate ‘hamets Kéhilkhato, p. 38. 
23. Sidour Pessa’h Kéhilkhato, 11, §6, Mékhirate ‘hamets Kéhilkhato, 5, §2.
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5. Utilité de la vente pour des juifs se servant du ‘hamets 
pendant la fête, vendre sans les avertir : les efforts déployés pour 
favoriser la vente du ‘hamets doivent aussi s’adresser à ceux qui ne 
rassembleront pas leur ‘hamets dans un endroit particulier de la 
maison et ne rendront pas son accès difficile. La vente est utile non 
seulement pour eux, mais même pour ceux qui continueront de 
se servir de leur ‘hamets pendant la fête, malgré l’avoir vendu. De 
l’avis de nombreux décisionnaires, ce comportement n’annule pas 
la vente, et ainsi pense le Rabbi(31).

La majorité des décisionnaires s’accordent sur la possibilité de 
vendre le ‘hamets d’un autre juif sans l’en informer, selon le principe 
« on peut agir dans l’intérêt d’une personne sans la consulter ».

VI  GESTION DU ‘HAMETS VENDU
1. Placement du ‘hamets vendu dans un lieu clos. / 2. Déposer du 
‘hamets vendu dans un réfrigérateur. / 3. Se servir d’un lieu vendu 

au non juif.

1. Placement du ‘hamets vendu dans un lieu clos : on doit réunir 
tout le ‘hamets ainsi que ce qui risque d’en contenir, dans un endroit 
de la maison, couvert et fermé à clé. A défaut de fermeture à clé, 
on collera du ruban adhésif, de telle façon qu’il sera impossible 
d’accéder au ‘hamets sans le décoller. On a aussi l’habitude de 
disposer une affichette sur laquelle est écrit «  vendu au non juif » 
pour se rappeler de ne pas se servir de tout ce qui se trouve dans 
cet endroit(33).

2. Déposer du ‘hamets vendu dans un réfrigérateur : celui qui 
vend des aliments ‘hamets devant être conserver au réfrigérateur 
ou au congélateur, doit a priori les déposer dans un appareil qui ne 
sera pas utilisé pendant Pessa’h et agir comme avec les armoires 
vendues au non juif (voir paragraphe précédent).
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Si ce n’est pas possible, on pourra les mettre dans l’appareil utilisé 
pendant Pessa’h(34), en les mettant à part, et il est souhaitable de 
leur réserver un compartiment ou un tiroir. On les enveloppera 
dans un sac fermé avec du ruban adhésif, on écrira dessus «  vendu 
au non juif »24.

3. Se servir d’un lieu vendu au non juif : il est permis, une fois de 
façon ponctuelle, en cas de besoin de prendre quelque chose d’une 
pièce ou d’une armoire vendue, car le non juif n’est pas pointilleux 
à ce sujet. De plus, une clause dans laquelle le non juif donne un 
droit de passage dans le lieu vendu, figure dans de nombreux actes 
de vente. Cependant on ne doit pas y entrer plusieurs fois car nos 
sages ont demandé de condamner l’accès au ‘hamets. En pénétrant 
dans ce lieu de façon répétée(35), on se moque des règles relatives à 
la cloison de séparation et à la vente du ‘hamets25.

Par conséquent, ceux qui vendent toute leur maison et partent 
ailleurs à Pessa’h, ne doivent pas permettre à d’autres personnes 
d’y habiter en leur absence26.

VII  LE ‘HAMETS A PESSA’H
On a trouvé pendant la fête du ‘hamets nous ayant appartenu 

avant Pessa’h : 1. On n’avait pas procédé à la vente du ‘hamets. / 
2. On avait procédé à la vente du ‘hamets.  •  On a trouvé pendant 

la fête du ‘hamets qui n’était pas à nous avant Pessa’h : 3. Il est 
devenu ‘hamets pendant Pessa’h. / 4. ‘Hamets livré par la poste 

pendant Pessa’h.

On a trouvé pendant la fête du ‘hamets nous ayant 
appartenu avant Pessa’h

24. D’après le Sefer Hakasheroute, Fouks, p. 171, et la réponse du Rav Diner dans le 
Madrikh Lakasheroute Glatt, 20, p. 118.
25. G. R. Oyerbach dans Halikhot Shlomoh, 6, §8.
26. Piskei Téshouvot, 448, note 62.
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1. On n’avait pas procédé à la vente du ‘hamets : celui qui trouve 
dans son domaine pendant Pessa’h, du ‘hamets qui lui appartenait 
déjà avant Pessa’h, ne transgresse pas l’interdiction toranique de 
posséder du ‘hamets car ce ‘hamets trouvé a été annulé par le 
bitoul. Cependant, il y a une obligation rabbinique de le détruire à 
priori avec le feu, même si son volume est inférieur à un kazayite. Si 
on ne peut pas le brûler, on le détruit autrement : on l’émiette puis 
on le jette dans un fleuve ou dans les toilettes.

Si le volume de ce ‘hamets est d’au moins un kazayite, on récitera, 
avant de le brûler, la bénédiction : « baroukh ata […] vétsivanou ‘al 
bi’our ‘hamets ».

Si on a trouvé ce ‘hamets pendant shabbat ou Yom Tov, il est 
mouktsé (indisponible) car on ne peut pas en tirer profit, il est donc 
indéplaçable et pour éviter de le manger par inadvertance, on 
devra le recouvrir jusqu’à la sortie de shabbat et Yom Tov, et alors 
seulement, le brûler27.

2. Si on avait procédé à la vente du ‘hamets : celui qui trouve dans 
son domaine pendant Pessa’h, du ‘hamets qui lui appartenait déjà 
avant Pessa’h, mais a vendu son ‘hamets comme on en a l’habitude, 
il n’a pas l’obligation de détruire ce ‘hamets trouvé car ce dernier a 
été vendu au non juif.

En effet, même si l’on écrit dans la procuration : « tel ‘hamets se 
trouvant dans tel endroit », il est de plus spécifié dans l’acte de 
vente que nous vendons : « tout ‘hamets partout où il se trouve 
». En conséquence, cela revient à avoir trouvé dans notre maison, 
le ‘hamets d’un non juif, pour lequel la halakha nous enjoint de 
construire une cloison de séparation haute de 80 cm, pour se 
rappeler de ne pas le manger. Mais ceci n’est pas très pratique, en 
fait, on prend ce ‘hamets et l’on déclare ne pas désirer l’acquérir, 
puis on le place avec les autres choses vendues au non juif.

27. Sh. A. et Admor Hazaken, 446, §1-5.
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Cependant, nombreux sont ceux qui, malgré ce qui précède, 
choisissent de brûler ce ‘hamets sans bénédiction, par crainte 
de détenir en leur possession un ‘hamets dont ils n’avaient pas 
connaissance et qu’ils n’ont pas pensé vendre(36), et ceci n’est pas 
considéré comme du vol au non juif28.

On a trouvé pendant la fête du ‘hamets qui n’était pas à 
nous avant Pessa‘h

3. Il est devenu ‘hamets pendant Pessa’h : si on possédait avant 
Pessa’h un produit non ‘hamets mais qui l’est devenu pendant 
Pessa’h, ce ‘hamets à la particularité de n’avoir été ni annulé par le 
bitoul, ni inclus dans la vente au non juif. On transgresse donc par sa 
possession l’interdiction toranique de posséder du ‘hamets, et on 
a l’obligation de le détruire d’après la Torah, en récitant auparavant 
la bénédiction : « baroukh ata […] vétsivanou ‘al bi’our ‘hamets », 
même si son volume est inférieur à un kazayite.

Si on l’a trouvé shabbat, on le recouvre avec un objet et on le brûle 
après shabbat. Si on l’a trouvé Yom Tov, les avis divergent sur la 
permission de le brûler pendant Yom Tov(37). Par mesure de rigueur, 
nous le recouvrons jusqu’à la sortie de Yom Tov et le brûlons à ce 
moment29.

4. ‘Hamets livré par la poste pendant Pessa’h : il y a dans cette 
situation de nombreux cas : l’envoyeur est-il un juif qui a vendu son 
‘hamets ou non ? Et s’il est non juif, le juif est-il déjà propriétaire 
de ce ‘hamets ou non et peut donc refuser d’en prendre possession 
? La compagnie de transport appartient-elle à des juifs ou des non 
juifs ? Et encore d’autres détails. On consultera donc un Rav pour 
ce type de questions.
28. Synthèse des propos du G. R. Tsvi Pessa’h Frank dans Mikraé Kodesh, Vol. 1, p. 74, 
Responsa Shévète Halévi, Vol. 9, 116, Téshouvot Véhanehagot, Vol. 2, p. 229, Halikhot 
Véhanehagot du G. R. Elyashiv.
29. Admor Hazaken, 446, §5-6.
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Attention au fait que cette question est aussi d’actualité dans le cas 
où le ‘hamets est livré après Pessa’h, s’il appartenait déjà au juif 
pendant Pessa’h(38).

VIII  ‘HAMETS APRÈS PESSA’H
Utiliser du ‘hamets vendu à un non juif dès la sortie de Pessa’h.  
•  Acheter du ‘hamets vendu à un non juif sans arève kablane.  •  

Achat de ‘hamets dans un magasin où des juifs sont associés ou 
actionnaires.  •  Régles supplémentaires.

Utiliser du ‘hamets vendu à un non juif dès la sortie de 
Pessa’h

1. Il est permis d’utiliser du ‘hamets vendu à un non juif, 
immédiatement après la sortie de la fête avec l’intention de payer 
la valeur de ce ‘hamets, dans le cas où le non juif garderait tout le 
‘hamets vendu, car il est évident que le non juif n’est pas pointilleux 
à ce sujet. Certains actes de vente du ‘hamets contiennent même 
une clause explicite dans ce sens30.

Acheter du ‘hamets vendu à un non juif sans arève 
kablane

2. Introduction :  il est interdit de manger et de tirer profit d’un 
‘hamets ayant appartenu à un juif pendant Pessa’h31. De ce fait, 
avant d’acheter du ‘hamets après Pessa’h, on doit vérifier qu’il 
n’était pas possédé par un juif pendant Pessa’h. A cet effet, des 
listes d’enseignes et de magasins, pour lesquels on sait que leur 
propriétaires ne sont pas juifs, sont diffusées en France chaque 
année. On pourra donc s’approvisionner dans ces magasins (sans 
rentrer dans le problème des actionnaires juifs), ainsi que dans des 

30. Eshel Avraham de Boutshatsh, G. R. Avraham ‘Hayim Naéh.
31. Sh. A., 448.
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petites boutiques dont on sait que les propriétaires ne sont pas 
juifs.

3. Magasin appartenant à un juif : on doit vérifier que le propriétaire 
a bien vendu le ‘hamets à un non juif. En général, un document le 
prouvant est visible ou accessible au public fréquentant le magasin.

Une question subsiste : est-ce qu’un hassid ‘habad qui veille à suivre 
scrupuleusement dans chaque détail l’opinion de nos Rébbéim peut 
acheter du ‘hamets dans un magasin où la vente a été effectuée 
sans ‘arève kablane ? Doit-il considérer que la vente n’a pas été faite 
comme il se doit et ne pas y acquérir de ‘hamets ou au contraire 
être indulgent à posteriori, une fois la vente opérée(39) ?

4. Conclusion : il semble permis d’acheter du ‘hamets dans le 
magasin d’un juif où la vente a été effectuée sans ‘arève kablane. En 
effet, la raison qui a poussé l’Admor Hazaken à prendre en compte 
l’avis du Ryf (Rabbi Yits’hak Elfassi, 1013-1103, Afrique du nord) et 
exiger un ‘arève kablane est la volonté d’éviter de transgresser une 
règle toranique à chaque instant (bal yéraéh) si la vente n’est pas 
valable. Mais le ‘hamets ayant appartenu à un juif pendant Pessa’h, 
est proscrit seulement d’ordre rabbinique et il est logique de penser 
que pour échapper à une infraction rabbinique, l’Admor Hazaken 
n’aurait pas fait cas de cette opinion32 et se serait appuyé sur les 
autres avis, accréditant la vente sans ‘arève kablane(41). 

Achat de ‘hamets dans un magasin où des juifs sont 
associés ou actionnaires

5. Le cas : une question fréquente en France, lorsque l’on désire 
acheter du ‘hamets après Pessa’h dans le magasin d’un non juif et 
qu’il est difficile de savoir si des juifs sont associés dans cette affaire 

32. Rav Morde’haï Ashkenazi dans Shoaline Védorshine. J’ai entendu le même avis du 
Rav Yossef Yits’hak Bélinov et du Rav Shalom DovBer Lévine. Un approfondissement 
du sujet est proposé dans la note (42).
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ou s’ils en sont actionnaires, que faire ?

6. Des associés juifs : si des juifs et des non juifs sont associés dans 
un magasin, il est interdit d’y acquérir du ‘hamets après Pessa’h si 
les associés juifs n’ont pas vendu leur part avant Pessa’h, excepté 
dans le cas, où après Pessa’h, les associés se sont partagés les 
produits du magasin et tout le ‘hamets a été attribué aux non juifs. 
On considère alors, que ce partage détermine rétroactivement que 
le ‘hamets appartenait aux non juifs depuis le début33.

7. Des actionnaires juifs : si les propriétaires du magasin ne sont 
pas juifs, mais que des juifs possèdent des actions sur cette affaire, 
il sera possible d’y acheter du ‘hamets après Pessa’h. En effet, les 
décisionnaires sont partagés sur le fait de considérer les détenteurs 
d’actions comme des propriétaires. Et même selon la position des 
rigoristes à ce sujet, on peut être indulgent pour le ‘hamets ayant 
appartenu à un juif pendant Pessa’h. Le ‘hamets ayant été acquis 
par un non juif, les associés juifs ne l’ont jamais acquis selon le 
principe affirmant qu’un non juif n’est pas le délégué d’un juif34.

RÈGLES SUPPLÉMENTAIRES

8. ‘Hamets en duty free à l’aéroport Ben Gourion : on ne doit 
pas acheter de ‘hamets (whisky, vodka etc.) après Pessa’h dans 
les magasins duty free des aéroports israéliens, jusqu’au moment 
où l’on peut penser que le stock de Pessa’h a été épuisé et que la 
marchandise du magasin a été renouvelée (aux environ de la fête 
de Shavouot). Ces magasins sont connus pour ne pas vendre leur 
‘hamets à Pessa’h, et même s’ils l’ont vendu, ils continuent quand 
même de vendre du ‘hamets pendant Pessa’h, ce qui laisse penser 

33. D’après le Sha’arei Téshouva, 448, §3, rapportant plusieurs décisionnaires 
considérant la rétroactivité possible dans un contexte rabbinique. Ainsi pense 
également le Min’hate Yits’hak, Vol. 3, 1.
34. Min’hate Yits’hak, Vol. 3, 1.
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que la vente du Rav n’a pas été prise au sérieux.

Certes nous avons précédemment écrit qu’il fallait encourager 
tout le monde à vendre son ‘hamets, même en sachant que le 
commerce continuerait pendant la fête, mais ceci avait pour 
but louable de les épargner de l’interdiction de bal yéraéh, en 
espérant aussi qu’il fermerait peut-être leur magasin au final et 
en s’appuyant sur les avis validant la vente du ‘hamets même dans 
cette situation. Cependant, ceci est insuffisant pour autoriser d’y 
acheter du ‘hamets après Pessa’h en considérant que la vente du 
‘hamets était correcte. Il y a de bonnes raisons de craindre, que la 
vente de ‘hamets pendant Pessa’h, prouve qu’ils n’ont jamais eu 
l’intention réelle de vendre leur ‘hamets(44).

9. Acheter un billet d’avion pour voyager à la sortie de Pessa’h : 
il est interdit à un juif de demander à un non juif de lui acheter du 
‘hamets pendant Pessa’h, car on tient compte des avis affirmant 
qu’un non juif peut être le délégué d’un juif. En conséquence, on 
pourrait alors considérer que le juif a acquis lui-même du ‘hamets 
pendant Pessa’h. De ce fait, celui qui achète un billet d’avion pour 
voyager à la sortie de Pessa’h, ne doit pas réserver de repas, car 
alors il demande implicitement aux non juifs d’acheter pendant 
Pessa’h, du ‘hamets à son intention35.

35. Bédikate ‘hamets Ouvi’ouro, p. 43, d’après le Mishna Béroura, 450, §23, écrivant 
qu’il est interdit de demander à un non juif d’acheter du ‘hamets pour nous. 
Cependant, Il faut vérifier auprès des autorités rabbinique certifiant ce repas ou d’une 
autre façon, s’il existe une raison de permettre, par exemple si les achats de ‘hamets 
ont été faits avant Pessa’h.
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CHAPITRE 9:  
BEDIKAT ’HAMETS 

 (RECHERCHE DU ’HAMETS)
I  HORAIRE ET PRATIQUE DE LA BEDIKA  •  II  ACTIVITES 

INTERDITES OU PERMISES AVANT LA BEDIKA  •  III  PREPARATIFS A 
LA BEDIKA  •  IV  LIEUX A EXAMINER OU NON  •  V  QUI PROCEDE 

A LA BEDIKA  •  VI  LA BENEDICTION  •  VII  BOUGIE , PLUME, 
SAC, CUILLERE, ET MORCEAUX  •  VIII  LE BITOUL (FORMULE 

D’ANNULATION)  •  IX  BEDIKA EN PLEIN JOUR  •  X  A QUI 
INCOMBE LA BEDIKA  •  XI  VOYAGE ET BEDIKA DE LA MAISON

I  HORAIRE ET PRATIQUE DE LA BEDIKA
1. Définition. / 2. La mitsva. / 3. Durée. / 4. Raison profonde de la 

lenteur et plaidoyer en faveur des gens rapides. / 5. Horaire.

1. Définition : pour préparer(1) l’élimination du ’hamets du 14 
nissan, nos sages ont institué une bédika (recherche) du ’hamets 
dans tous les endroits où il peut se trouver (même s’il est caché) 
de façon à ne plus en avoir en notre possession (maison, magasin, 
bureau, véhicule, tout ce qui est en notre possession, ou loué par 
nos soins, ou dont on a la responsabilité, même si l’on ne s’en sert 
pas pendant Pessa’h. Si on a plusieurs résidences, chacune doit 
être examinée, on pourra le cas échéant vendre certains lieux).

2. La mitsva : la bédika est une mitsva d’ordre rabbinique, c’est 
pourquoi nous récitons avant de l’accomplir une bénédiction 
comportant la formule : « qui nous a sanctifié […] et nous a ordonné 
». De plus, l’Admor Hazaken écrit à son sujet (432 §12) : « c’est une 
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mitsva importante et qui mérite d’être effectuée en étant propre », 
certains ont, pour cette raison, l’habitude de se laver les mains 
avant de l’accomplir.

On aurait pu réciter également la bénédiction shéhé’héyanou, car 
cette recherche est une mitsva qui vient de temps en temps, mais 
puisqu’elle est réalisée pour les besoins de la fête, car elle prépare 
et purifie la maison, on n’en est dispensée avec le shéhé’héyanou1 
que nous récitons dans le kidoush du soir du seder(2).

3. Durée : l’exécution de la bédika doit être fait avec lenteur et 
concentration, comme le dit le Seder ‘Olam : « un homme ne devra 
pas dire : les femmes et les membres de la famille ont déjà tout 
nettoyé [...] aucun endroit n’a dû leur échappé, à quoi me servira 
une recherche supplémentaire ? Je ne trouverai certainement rien 
! Malgré tout, on n’en tiendra pas compte même si c’est vrai, et l’on 
procédera à la bédika car c’est une mitsva cette nuit-là, un devoir à 
priori, comme si rien n’avait été fait. On raconte2 notamment que 
l’Admor Hazaken, à son de retour de Mezritch (la ville de son maître), 
passa une nuit entière pour la bédika d’une seule chambre(3)...

Le Rabbi écrit3 : « Notre coutume et de passer beaucoup de temps 
pour la recherche du ’hamets, je ne l’ai pas rapporté dans Hayom 
Yom, car je n’ai entendu aucune durée particulière(4) à son sujet ».

4. Raison profonde de la lenteur et plaidoyer en faveur des gens 
rapides : ces propos prennent toute leur signification quand on 
sait que le sens profond de la recherche du ’hamets fait allusion 
à l’éviction du mauvais penchant du tréfonds de l’être comme 
l’expliquent la mystique juive(5).

1. Admor Hazaken, 432 §1-3-12.
2. Hagada de Pessa’h du Rabbi, § bédikate ’hamets, citant une Si’ha du Rabbi Yossef 
Yits’hak du Pessa’h 5698 (1938).
3. Iguerot Kodesh, Vol. 2, p. 344.
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Cependant, certains ont plaidé la cause de ceux qui effectuaient une 
bédika rapide en la justifiant par le grand nettoyage des semaines 
précédentes4.

5. Horaire : nos sages ont fixé le moment de la bédika, au début de 
la nuit, juste à la sortie des étoiles(6). En vérité, on aurait dû fixer la 
bédika le 14 nissan au milieu de la journée, juste avant la destruction 
du ’hamets. Mais on a craint que les gens l’oublient, car beaucoup 
ne se trouvent pas chez eux à ce moment-là. On a donc préféré 
le soir qui précède, quand les gens rentrent à la maison et sont 
disponibles mais on a demandé d’attendre la nuit, car l’éclairage de 
la bougie est meilleur au moment de l’obscurité5. 

Il faut insister sur le fait que le moment essentiel pour cette mitsva 
est le début de la nuit. Ce n’est pas seulement une préférence liée 
au principe zérizine makdimine (les personnes zélées accomplissent 
les mitsvot le plus tôt possible) ou de peur d’oublier. Celui qui 
retarde le moment de la bédika, n’est pas seulement qualifié de 
paresseux mais de malfaiteur, car il ne respecte pas les paroles des 
sages demandant de commencer la recherche juste au début de la 
nuit.

Explications : l’Admor Hazaken (431 §7) écrit : « s’il ne procède pas 
à la bédika immédiatement à la sortie des étoiles, il est qualifié de 
contrevenant à une institution rabbinique. En fait, le Tourei Zahav, le 
Péri ‘Hadash et l’Admor Hazaken pensent que l’horaire de la bédika 
est le début de la nuit, à l’opposé du Tour et du Maguen Avraham, 
qui considèrent que c’est toute la nuit, et seule la crainte d’oublier 
nous amène à la pratiquer on début de la nuit. L’Admor Hazaken 
justifie sa position (ibid., Kountress A’harone, §1) en disant que pour 

4. Shaarei Téshouva, 433 §2, Ma’hazik Berakha, 433 §6. Voir le Mishna Béroura, Shaar 
Hatsiyoune, 432 §12, citant le Responsa ‘Emek Shééla affirmant que le dépôt des 
morceaux de pain est nécessaire pour justifier halakhiquement la bédika vu la bonne 
qualité du nettoyage préparatoire.
5. Admor Hazaken, 431, §5.
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les mitsvot ayant une limite horaire (Sha’harit-midi relatif, Min’ha-
la nuit etc.), il n’est pas nécessaire d’imposer leur application au 
début de leur tranche horaire même si c’est préférable par zèle, 
car la conscience d’un moment à ne pas dépasser évitera toute 
négligence. Cependant, la bédika étant d’actualité encore tout 
Pessa’h (Sh. A., 435), le risque de la repousser et finalement de ne 
pas l’accomplir est important, d’où la nécessité d’imposer à tout 
le peuple juif de la réaliser à un moment particulier, le début de la 
nuit, à défaut de quoi on sera qualifié de malfaiteur(7).

II  ACTIVITES INTERDITES OU PERMISES AVANT LA BEDIKA
1.Une demi-heure avant la bédika. / 2. Commencement autorisé. 
/ 3. Shomère (surveillant). / 4. Cours régulier.  /5. Repas léger. / 6. 

Dormir ou manger en cas de difficulté. / 7. Retour tardif du travail, 
déléguer la bédika. / 8. Prière d’Arvite.

1. Une demi-heure avant la bédika : on ne commencera aucune 
activité sans rapport avec la bédika, comme manger, travailler et 
même étudier la Torah(8), depuis la demi-heure précédant la nuit 
jusqu’au moment de la réalisation de la bédika6, comme pour la 
prière de Arvite, de peur de traîner et d’oublier de faire la bédika à 
l’heure. Pour le travail, certains limitent l’interdiction aux travaux 
risquant de durer plus de 30 minutes, mais d’autres avis ne font pas 
de différence. On pourra donc être tolérant en cas de besoin7.

2. Commencement autorisé : toute activité commencée plus d’une 
demi-heure avant la nuit pourra être poursuivie jusqu’à la nuit mais 
l’on devra l’interrompre dès l’apparition des étoiles et procéder à la 
bédika8, car même en ayant commencé de façon permise on doit 

6. Maguen Avraham, Admor Hazaken et Mishna Béroura, 431.
7. Mishna Béroura, 232, §9 et Béour Halakha ibid., labourseki.
8. Tour, Rama, 431, §2, Admor Hazaken, 431, §5, s’appuyant sur le Tourei Zahav et le 
Péri ‘Hadash.
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s’arrêter pour ne pas enfreindre une institution rabbinique9.

3. Shomère (surveillant) : on pourra néanmoins, s’occuper d’une 
mitsva, dans la demi-heure précédant la nuit, si l’on charge un 
shomère (une personne libre qui n’est pas prise par une mitsva), 
de nous rappeler de nous interrompre pour effectuer la bédika. 
Cependant, un shomère ne sera pas suffisant pour autoriser 
une activité profane. De même, le shomère ne sera pas non plus 
suffisant après le début la nuit pour retarder la bédika.

Explications : le Na’halate Tsvi rapporté par le Eliyah Rabbah, et 
l’Admor Hazaken, 431 §7 et Kountress A’harone(9), ibid. duquel il 
ressort explicitement que le surveillant n’est suffisant que pendant 
la demi-heure qui précède la sortie des étoiles, et, qu’à la différence 
de la prière de Arvite journalière, pour laquelle il est utile également 
pour une occupation profane, on a été plus sévère pour la bédika 
où il n’est jugé suffisant qu’en cas de mitsva. La raison de cette 
différence semble s’expliquer par le risque d’être considéré comme 
contrevenant à une institution rabbinique si l’on ne procédait pas à 
la bédika à l’heure fixée, ce qui est inopportun en cas de mitsva(10). 
Autre remarque : certains déduisent des propos de l’Admor 
Hazaken, qu’une personne est indispensable et la sonnerie d’un 
appareil insuffisante(11).

4. Cours régulier : on peut poursuivre un cours de Torah régulier 
au-delà du début de la nuit10 car il est inutile d’annuler ou de 
raccourcir un cours de Torah, puisque même si les gens étudient, 
ils accompliront la mitsva de la bédika, car ils finiront par regagner 
leur demeure et procéderont alors à la mitsva(12).

5. Repas léger : on pourra commencer un repas léger dans la demi-
heure précédant la nuit, c’est-à-dire consommer au maximum un 
kabeitsa (volume d’un œuf, 54cm3) de pain ou de gâteaux, ainsi 
9. Longuement expliqué dans le Kountress A’haron.
10. Maguen Avraham, Admor Hazaken, 431, §9.



CHAPITRE 9: BEDIKAT ’HAMETS (RECHERCHE DU ’HAMETS)

174

que des boissons et des fruits à volonté. Cependant, on devra 
s’interrompre dès la sortie des étoiles, car rester sans rien faire, et 
à plus forte raison manger, alors que l’on peut d’ores et déjà faire la 
bédika, est interdit.

Explications : d’après le Maharil, le Maguen Avraham et d’autres 
décisionnaires la règle avant la bédika est identique à celle d’avant 
la prière d’Arvite où une collation est autorisée car on ne craint 
pas de s’attarder avec cela. C’est aussi l’avis de l’Admor Hazaken 
qui compare cette situation à celle de manger avant Arvite, comme 
cela est rapporté dans les références sur l’Admor Hazaken (431 
§6) : « mais une simple collation est permise comme dans le 
chapitre 232 (au sujet de Arvit). » Cependant certains mettent en 
doute cette affirmation, voir la note(13). 

Le Mishna Béroura écrit11 que d’après les avis considérant qu’il 
y a une institution rabbinique particulière de faire la bédika au 
début de la nuit et pas seulement par zèle ou de peur de l’oublier 
(comme le pensent le Tourei Zahav, l’Admor Hazaken etc.), différer 
le moment de la bédika est interdit et à plus forte raison manger, 
même un repas léger.

6. Dormir ou manger en cas de difficulté : les décisionnaires ont 
considéré qu’une personne fatiguée et qui de ce fait risque de 
bâcler la bédika, peut faire un petit somme auparavant. De même, 
une personne éprouvant des difficultés à rester sans manger, peut 
consommer un repas léger (voir la définition plus haut) avant la 
bédika. 

Explications : Or’hot ‘Hayim Sfinka, Hagahote Maharsham au nom 
de Or Léfaaro, affirment qu’il est préférable de dormir un peu pour 
mieux faire la bédika. 

Le Hok Yaakov, le Baer Heitev et l’Admor Hazaken (470, §7) 

11. 431, Béour Halakha, vélo yokhal.
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permettent aux premiers-nés en cas de besoin de manger avant la 
bédika(14) lorsque la fin du jeûne des premiers-nés avancé à jeudi 
coïncide avec le moment de la bédika (cette situation a lieu quand 
le 1er jour de Pessa’h tombe shabbat). Cette permission peut être 
étendue au cas général d’une personne très gênée par la faim avant 
la bédika.

7. Retour tardif du travail, déléguer la bédika : chacun s’efforcera 
de terminer son travail suffisamment tôt pour accomplir la bédika 
au début de la nuit, conformément à l’institution rabbinique(15). 

En cas d’impossibilité, on chargera une autre personne, ou 
quelqu’un de la famille de procéder à la bédika au début de la nuit 
au lieu d’attendre le retour à la maison du chef de famille. Ceci est 
préférable, car l’institution rabbinique, a fixé le moment essentiel 
de la bédika au début de la nuit12.

Si trouver un délégué pour la bédika se révèle impossible, on la fera 
soi-même en rentrant à la maison. Dans tous les cas, même celui 
qui utilise un délégué, devra laisser une chambre non examinée, de 
façon à pouvoir accomplir lui-même la mitsva avec la bénédiction 
à son retour, en vertu du principe : « accomplir une mitsva par soi-
même est préférable à la déléguer à autrui. »13.

8. Prière de Arvite : on prie Arvite avant la bédika même si l’on prie 

12. le Mishna Béroura, 431, §8, demande à celui qui n’a pas fait Arvite, de déléguer 
la bédika à quelqu’un d’autre, pour qu’elle soit effectuée à l’heure, et lui priera entre-
temps. De même écrit le Teshouvot Véhanehagote au sujet d’une personne qui rentre 
tard de son travail, voir note(16).
13. Teshouvot Véhanehagote, ibid. Consulter également l’Admor Hazaken (432 §8) : 
« si le chef de famille désire charger les membres de son foyer de la mitsva de la 
bédika, il en a le droit. Toutefois, il est souhaitable qu’il fasse la bédika de par lui-
même, car comme pour toutes les mitsvot, "accomplir une mitsva par soi-même est 
préférable à la déléguer à autrui.", mais si cela exige trop d’effort de sa part, […] il fera 
la recherche dans une seule chambre ou le coin d’une pièce ».
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sans minyane14.

III  PREPARATIFS A LA BEDIKA
1. Nettoyage de la maison. / 2. Dix morceaux de pain.  /3. Aspect 

pratique. / 4. Lavage des mains

1. Nettoyage de la maison : pour effectuer une bonne bédika, on 
s’assurera que la maison est propre et rangée, pour cela on aura 
balayé et lavé auparavant tous les endroits qui seront examinés 
car : « toute salle à examiner doit être balayée avant la bédika, du 
fait de la présence de nombreux grains de poussière empêchant 
une recherche correcte. Chaque personne devra donc avertir les 
membres de sa famille pour qu’ils balayent même au-dessous des 
lits car des particules de ’hamets peuvent s’y trouver. »15

2. Dix morceaux de pain : il est usage de placer avant la bédika, dans 
différents endroits de la maison, des morceaux de pain qui seront 
retrouvés par celui qui procède à la bédika. D’après la kabbale il en 
faut dix, mais ceci n’est pas indispensable à la bédika, car d’après la 
loi stricte, on peut réciter la bénédiction et faire la recherche même 
sans rien avoir placé auparavant.

Explications : cet usage est rapporté par le Rama et l’Admor Hazaken, 
432, §11. Il a plusieurs raisons : 1) pour ne pas oublier d’annuler 
le ’hamets le lendemain (Maharil), 2) si l’on cherche sans trouver 
quoi que ce soit, on risque de se relâcher et de ne pas chercher 
correctement, alors qu’avec les morceaux à trouver, on fait plus 
d’efforts dans nos recherches (‘Hok Yaakov), 3) pour pouvoir dire 
dans la formule d’annulation du lendemain, l’expression « que j’ai 

14. avec minyane : Admor Hazaken, 431 §8. Sans minyane : Hayom Yom, 14 nissan et 
Iguerot Kodesh, Vol. 2, p. 344, indiquant que telle est la coutume répandue, justifiée 
par l’habitude de passer beaucoup de temps pour la bédika. Tout ceci, malgré l’usage 
du Rabbi Yossef Yits’hak, de toujours faire la bédika en premier(17).
15. Tour, Rama, 431, Admor Hazaken, 433, §8.
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vu », concernant le ’hamets, 4) pour ne pas oublier l’obligation de 
détruire le ’hamets (les raisons 3 et 4 sont chacune un ’hidoush 
(enseignement original) du Rabbi dans son commentaire sur la 
Haggadah).

Dix morceaux d’après le AriZal, pour éliminer les 10 couronnes du 
mal. Ceci n’est pas indispensable comme l’affirment le Kol Bo, le 
Rama et l’Admor Hazaken (ibid.) : « la mitsva consiste à chercher le 
’hamets, car peut-être en trouvera-t-on... mais si ce n’est pas le cas, 
cela n’a aucune importance. » Cependant, certains16 considèrent 
que, de nos jours où le nettoyage est très bien fait, la bédika pourrait 
ne pas être obligatoire, et donc le dépôt des morceaux de pain est 
nécessaire pour lui donner une justification halakhique.

3. Aspect pratique : les morceaux utilisés doivent être du ’hamets 
dur qui ne s’émiette pas17. On enveloppera chacun d’eux avec du 
papier ordinaire et non du papier aluminium, pour faciliter le bi’our 
(la combustion) du lendemain.

Il est souhaitable que chaque morceau soit inférieur à un kazayite 
(volume d’une olive, 27 cm3) pour ne pas transgresser l’interdiction 
de posséder du ’hamets, au cas où l’on ne retrouverait pas un 
morceau18. En outre, l’ensemble dépassera un kazayite pour 
accomplir la mitsva de la destruction du ’hamets comme il faut(18).

Conseil pratique : rédiger une liste détaillée des endroits où l’on a 
posé les morceaux de ’hamets.

4. Lavage des mains : un usage, de juifs embellissant les mitsvot, 
qui date de l’époque des Rishonim (premiers décisionnaires, 
10e-15e siècles) consiste à faire attention à se laver les mains sans 

16. Pit’hei Téshouvah au nom du ‘Emek Halakha.
17. Maguen Avraham, Admor Hazaken, Mishna Béroura, 432.
18. Zéra Emète.
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bénédiction avant d’effectuer la bédika19. Ce lavage a pour but, 
d’après certains, de réciter la bénédiction avec les mains propres 
(Maharil), et pour d’autres, du fait de l’importance de la mitsva de 
la bédika pour la pureté de la fête (une maison débarrassée de son 
’hamets), les mains doivent être propres20.

IV  LIEUX A EXAMINER OU NON
1. Lieux concernés. / 2. Lieux dispensés. / 3. Lieux 
supplémentaires. / 4. Lieux vendus à un non juif

1. Lieux concernés : la bédika est obligatoire dans tous les endroits 
où la moindre possibilité d’une présence de ’hamets est concevable 
(même une seule miette, ne serait-ce qu’une fois dans l’année). 
Voir les détails donnés plus haut, presque toute la maison est 
concernée : sous les lits et les armoires, une partie des armoires 
elle-même, les jouets, les cartables, les poches des vêtements, le 
bureau, la voiture etc. En particulier, dans une maison où il y a des 
petits enfants, et dans chaque maison en fonction de ses habitudes.

2. Lieux dispensés :

Tout lieu bien nettoyé avec un détergent qui dégrade le ’hamets, 
de telle façon que les éventuelles miettes restantes sont sales et 
non consommables. Cette dispense n’est donnée qu’à condition 
qu’aucun ’hamets n’ait pénétré dans ces lieux après leur nettoyage.

Tout endroit nettoyé correctement au nom de la bédika du 
’hamets, et qui a été inspecté avec une bougie ou une lampe 
électrique après son nettoyage (ou à la lumière du jour dans 
les conditions utiles pour la bédika, voir plus bas). Comme 
précédemment, cette dispense n’est donnée qu’à condition 
qu’aucun ’hamets n’ait pénétré dans ces lieux après leur nettoyage.

19. Minhaguim au nom de Rabeinou Efrayim, Maharil, Admor Hazaken, 432, §12 et 
d’autres décisionnaires.
20. Maharshal, Admor Hazaken.
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Il est d’ailleurs conseillé, de procéder ainsi à notre époque où 
nous disposons de nombreuses salles et de beaucoup d’objets 
dans chaque maison, ce qui rend impossible de tout examiner 
en une seule nuit. On s’organisera donc, une fois le nettoyage 
terminé dans un lieu pour y procéder :
−	 à une bédika à la bougie ou avec une lampe électrique, sans 

bénédiction, une des nuits(19) précédant celle du 14 nissan,

−	 ou bien, à une bédika à la lumière du jour dans les conditions 
utiles pour la bédika, voir plus bas(20),

−	 ou encore à effectuer dès le départ, un nettoyage minutieux, 
même dans les trous et les fentes, avec un détergent qui 
dégrade le ’hamets. 

D’après l’Admor Hazaken (433 §7) : « Si l’on désire examiner 
toutes ses chambres le soir du 13 (nissan) ou les autres nuit de 
l’année à la lumière d’une bougie, et faire attention ensuite à ne 
pas y introduire à nouveau du ’hamets, on en a la permission(21). 
» Ainsi le Rabbi Shalom DovBer indiqua21 de procéder au Rav 
Yaakov Landau22.

Un endroit où il est certain qu’aucune sorte de ’hamets ne 
pénètre toute l’année : par exemple, les hautes étagères d’une 
armoire à vêtements dans une chambre à coucher, et tout lieu 
inaccessible comme derrière une armoire très lourde ou dans les 
trous d’un radiateur, ne nécessitent aucune bédika (voir plus haut 
dans les explications relatives au besoin du nettoyage).

3. Lieux supplémentaires : ne pas oublier d’examiner son lieu de 
travail. Si plusieurs juifs sont associés, ils sont tous astreint à la 
bédika, mais ils peuvent choisir l’un d’entre eux comme délégué, 
pour s’en occuper22.

21. Yagdil Torah, n°52, p. 150.
22. Tourei Zahav, fin 445.
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De même, la bédika est nécessaire pour son casier à la synagogue, 
sa voiture (même pour une voiture de location ou empruntée, 
même si l’on ne s’en servira pas pendant tout Pessa’h). En cas de 
difficulté à effectuer tout cela le soir de la bédika, on pourra le faire 
les nuits précédentes23.

4. Lieux vendus à un non juif : tout endroit vendu à un non juif n’a 
pas besoin d’être inspecté le soir de la bédika. Il est souhaitable 
d’avoir donné procuration à un Rav pour vendre son ’hamets, avant 
la bédika.

Explications : le Tséma’h Tsédek (O. H., 47) ainsi que la majorité 
des décisionnaires indiquent que : même si la vente n’a pas encore 
été faite, et donc l’endroit toujours en notre possession, il n’est pas 
concerné par la bédika, car il est destiné à être vendu le lendemain 
et ne sera pas dans notre domaine pendant tout Pessa’h. Ce lieu 
est dispensé de bédika et l’on ne craint pas d’oublier de le vendre, 
surtout à notre époque où le Rav est responsable de la vente et lui 
n’oubliera pas. Toutefois, il est préférable de lui donner procuration 
avant la bédika, pour écarter tout risque de l’oublier par la suite(23).

V  QUI PROCEDE A LA BEDIKA ?
1. Le chef de famille. / 2. Les membres de la famille. / 3. Hommes 
femmes et enfants mineurs. / 4. Bédika à plusieurs, qui récite la 

bénédiction ? / 5. Une femme habitant seule. / 6. Onène (endeuillé 
avant l’enterrement).

1. Le chef de famille : à priori, la bédika devra être effectuée par 
le chef de famille lui-même en vertu du principe : « accomplir une 
mitsva par soi-même est préférable à la déléguer à autrui. »

En cas de difficulté, il pourra examiner un endroit et nommer un 
shalia’h (délégué) pour le reste de la bédika.

23. Ibid.
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2. Les membres de la famille : on pourra choisir des membres de sa 
famille comme shelou’him (délégués). Ceci est même souhaitable 
a priori, car c’est l’occasion de leur donner le mérite d’accomplir la 
mitsva de la bédika24.

3. Hommes femmes et enfants mineurs : la mitsva est accomplie 
de la meilleure façon en choisissant des hommes majeurs (bar-
mitsva) pour la bédika. Cependant, on peut aussi s’adresser à priori 
à des femmes, et à des enfants mineurs qui comprennent le sens de 
cette recherche, et sont responsables25.

4. Bédika à plusieurs, qui récite la bénédiction ?  Le chef de famille 
récite la bénédiction et pense à rendre quitte le shalia’h (délégué) 
qui se tient à ses côtés et qui écoutera la bénédiction en pensant à 
s’en acquitter puis répondra amen. 

Dès la fin de la bénédiction, le chef de famille ainsi que le délégué 
commenceront la recherche à l’endroit où ils se trouvaient pendant 
la bénédiction pour éviter toute interruption entre la bénédiction 
et la mitsva. 

A posteriori, même si le shalia’h n’a pas entendu la bénédiction, il 
pourra néanmoins procéder à la bédika sans répéter la bénédiction, 
car on ne récite pas deux bénédictions sur la même mitsva(26).

Si le chef de famille ne procède pas à la bédika, car il est absent 

24. Dans son Shoul’hane Aroukh, l’Admor Hazaken indique que le chef de famille doit 
examiner lui-même toute la maison pour la raison citée plus haut alors que dans son 
Sidour, il semble proposer d’associer à priori des membres de la famille à la bédika. 
Le Rabbi explique dans une lettre (Iguerot Kodesh, Vol. 15, p. 157) que la précision 
des termes de l’Admor Hazaken dans le sidour suggère de faire participer à priori des 
membres de la famille, et laisse penser que la partie examinée par le chef de famille 
est suffisante pour l’acquitter de son devoir. Cependant, le Rabbi émet des réserves à 
son explication, car l’interprétation du Sidour, écrit avec brièveté en tenant compte du 
Shoul’hane Aroukh, est sujette à caution(24).
25. Admor Hazaken, 432, §10, basé sur Tosfot Pessa’him, 4b, rapporté par le Maharil, 
‘Hok Yaakov, et avis du Mishna Béroura(25).
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ou malade etc., et a nommé un délégué, ce dernier récitera la 
bénédiction(27), et le chef de famille prononcera la formule de 
l’annulation du ’hamets26.

5. Une femme habitant seule : les femmes sont astreintes à 
l’interdiction de posséder(28) du ’hamets, et donc à toutes les choses 
permettant d’éviter de transgresser cette interdiction : nettoyage 
de la maison, recherche du ’hamets, destruction et annulation. Il est 
évident, qu’il leur ne suffit pas de réciter la formule d’annulation, 
car les deux raisons avancées par nos sages, s’appliquent aussi 
aux femmes : l’annulation n’est peut-être pas sincère, et le risque 
de consommer le ’hamets par mégarde est important, si on le 
conserve à la maison après l’annulation. De ce fait, une femme qui 
habite seule, ou des jeunes filles colocataires, ou dans toute autre 
situation faisant qu’aucun homme ne peut procéder à la bédika, 
cette dernière incombera à une femme ainsi que la bénédiction, 
l’annulation et la destruction du du ’hamets27. Elle pourra aussi, si 
elle le désire, nommer un délégué pour la bédika(29).

6. Onène (endeuillé avant l’enterrement) : une personne ayant 
perdu, l’un des sept proches parents pour lesquels on doit prendre 
le deuil est appelé onène jusqu’à l’enterrement. Il est dispensé 
de tous les commandements positifs, et donc de la bédika en 
particulier. Cependant, il devra demander à quelqu’un de procéder 
à la bédika de sa maison, car il s’agit là, d’éviter la transgression de 

26. Sh. A. 432 §2, Admor Hazaken, 432 §8. Le délégué doit écouter la bénédiction car 
on ne pratique pas une mitsva sont bénédiction au préalable. Par ailleurs, le délégué 
ne peut pas lui aussi réciter cette bénédiction, car on ne fait pas deux bénédictions 
sur la même mitsva, et de plus, il n’agit qu’en qualité de shalia’h du chef de famille.
Le chef de famille lui-même ne fait jamais deux bénédictions même s’il examine toute 
la maison. De ce fait, à posteriori, lorsque le délégué n’a pas prêté attention, il ne 
refera pas la bénédiction car celle récitée par le chef de famille porte également sur 
la recherche du délégué, même si pour ce dernier, il sera considéré comme ayant 
accompli une mitsva sans bénédiction préalable.
27. Voir Mishna Béroura, fin 434 : « une veuve possédant du ’hamets pourra l’annuler 
elle-même ».
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l’interdit de posséder du ’hamets auquel il est astreint même en 
ayant le statut de onène28.

VI  LA BENEDICTION
1. Avant la bénédiction / 2. Aucune interruption entre la 

bénédiction et la bédika / 3. Parler pendant la bédika. / 4. Si on 
doit faire la bédika dans plusieurs lieux.

1. Avant la bénédiction : les gens scrupuleux dans les mitsvot se 
lavent les mains29 sans bénédiction et certains ont l’habitude de 
revêtir une veste et un chapeau30 avant la bénédiction31. On allume 
une bougie, on la tient dans la main droite32, et l’on récite(30) : 
« baroukh Ata [...] vétsivanou ‘al bi’our33 ’hamets »34. En cas d’oubli, 
on pourra réciter la bénédiction tant que la bédika n’est pas 
terminée35.

2. Aucune interruption entre la bénédiction et la bédika : comme 
pour toute mitsva, toute interruption entre la bénédiction et 

28. Pénei Baroukh, 9, §39, Halikhot Shelomoh, 5, §9.
29. Admor Hazaken, 432, §12.
30. Mékor ‘Hayim (432), Responsa Mikhtav Sofer décrivant son père31 le ‘Hatam Sofer, 
Maassei Mélekh, p.191, un témoignage de l’intendant du Rabbi, concernant sa tenue 
pour la bédika : chapeau et sirtouk sans gartel.
31. De façon à restreindre l’interruption entre la bénédiction et la recherche, Responsa 
‘Emek Téshouva, Vol. 1, 63(32).
32. Comme toutes les mitsvot qui sont exécutées de la main droite pour le droitier, 
Admor Hazaken (206 §8)(33), et de la main gauche pour le gaucher.
33. Pessa’him 7a : « quelle bénédiction ? Rav Papa dit au nom de Rava : al bi’our 
’hamets (sur la destruction du ’hamets)». Destruction et non recherche, car en fait, 
la recherche est le début de la destruction du ’hamets qui se fait en deux étapes : 1) 
immédiatement après la recherche on récite la formule d’annulation du ’hamets qui 
est considérée comme une élimination halakhique du ’hamets inconnu de nous. 2) 
le lendemain, en brûlant le ’hamets connu de nous. On récite donc une bénédiction 
sur les deux étapes à venir qui débutent avec la bédika. (Admor Hazaken, 432 §1)(35).
34. Comme pour toutes les mitsvot d’ordre rabbinique, Admor Hazaken (432 §1)(34).
35. Rama, 432, §1, Admor Hazaken, 432, §5.
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l’accomplissement de la mitsva est proscrit36. De ce fait, on ne 
s’occupera de rien d’autre, et à plus forte raison on ne parlera pas 
entre la bénédiction et le début de la recherche. On commencera 
la recherche dans un endroit où la bédika est obligatoire, de façon à 
débuter la recherche immédiatement après la bénédiction37.

Si on a parlé d’un sujet sans rapport avec la bédika avant de 
la commencer, on devra répéter la bénédiction. De même, on 
commencera la bédika à l’endroit de la bénédiction38, car un 
déplacement dans une autre pièce est considéré comme une 
interruption.

Cette règle s’applique également aux shelou’him qui écoutent les 
bénédictions du chef de famille, ils devront également commencer 
la recherche dans la même pièce, dans un endroit qui n’a pas 
encore été examiné, et ensuite continuer dans un autre recoin de 
cette pièce ou dans un autre lieu(37).

3. Parler pendant la bédika : à priori39 on ne parlera d’aucun sujet 
qui n’est pas lié directement à la recherche, durant toute la bédika, 
et jusqu’à la récitation de la formule d’annulation40. A posteriori, si 
on a parlé, après avoir déjà commencé à chercher, il sera inutile de 
répéter la bénédiction 

36. pour la bédika, Admor Hazaken, 432 §6, et pour les autres bénédictions, consulter 
les chapitres suivants : 25, 167, 206, 271, 475, 592, et d’autres encore(36).
37. Responsa Haélef Lekha Shelomoh, 392, et voir plus haut, la liste des lieux dispensés 
de bédika après leur nettoyage.
38. Ceci est précisé dans les propos de l’Admor Hazaken dans son Sidour : « On fera 
attention à débuter la recherche dans la salle proche de l’endroit où l’on a entendu 
la bénédiction, et l’on ne se déplacera pas dans une autre chambre juste après la 
bénédiction ».
39. Admor Hazaken, 432 §7. On se tait a priori, car certains considèrent que même a 
posteriori, un bavardage au milieu de l’accomplissement d’une mitsva, constitue une 
interruption nécessitant de répéter la bénédiction.
40. Péri Mégadim (Mishbétsot, 3) interprétant l’expression « durant toute la bédika » 
du Sh. A., comme portant jusqu’au dernier mot de la formule du bitoul qui fait partie 
intégrante du bi’our de la bénédiction)(38).
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4. Si on doit faire la bédika dans plusieurs lieux, car on a plusieurs 
demeures ou bien on doit examiner la voiture etc., on ne récitera 
qu’une seule fois la bénédiction et l’on se taira jusqu’à la fin de 
l’examen de tous les endroits. Le déplacement d’un lieu à un autre 
n’est pas considéré comme une interruption dans ce cas41.

Si l’on a besoin d’aller aux toilettes au milieu de la bédika, on pourra 
réciter en sortant la bénédiction habituelle (acher yatsar) sans que 
cela constitue une interruption42.

VII  BOUGIE , PLUME, SAC, CUILLERE, ET MORCEAUX
1. Une bougie et non une torche. / 2. Cire. / 3. Torche électrique. 
/ 4. Éteindre la lumière. / 5. Plume. / 6. Sac. / 7. Cuillère en bois. / 

8. Morceau de pain non retrouvé. / 9. Morceaux, bougies, plume, 
cuillère et sac, après la bédika.

1. Une bougie et non une torche : la bougie ne doit avoir qu’une 
seule mèche et non plusieurs pour ne pas être considérée comme 
une torche qui elle, est impropre à la bédika. Si on a utilisé une 
torche, on doit recommencer la bédika sans bénédiction43.

2. Cire : on a l’habitude d’utiliser une bougie en cire car elle ne coule 
pas, il y a également une raison kabbalistique à cela. Aujourd’hui, 
la plupart des bougies ne coulent pas et sont donc bonnes pour 
la bédika à priori44. La Hagada Kol Yehouda rapporte au nom du 
Rabbi Aharon Rokéa’h de Belz, que nous prenons une bougie en 
cire d’abeille car l’abeille est impure mais le miel qui en sort est pur, 
par cela nous faisons allusion au Baal Téshouva (repentant), qui 
même après une chute sur le plan spirituel peut réparer ses erreurs 

41. Admor Hazaken, 432, §7.
42. Nit’ei Gavriel, Vol. 1, 14, G. R. Wozner dans le recueil Mibeth Levy, 1.
43. Sh. A., 433, §2, Admor Hazaken, 433, §9.
44. Admor Hazaken, 433, §8, Nit’ei Gavriel, Vol. 1, 17, §13, au nom du Baal ‘Avodath 
Hakodesh.
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en détruisant son ’hamets intérieur et se rapprocher d’Hashem.

3. Torche électrique : si un lieu présenté un risque d’incendie, 
par exemple une voiture, on pourra à priori utiliser une torche 
électrique pour la bédika45.

4. Éteindre la lumière : il n’est pas nécessaire d’éteindre la lumière 
(électrique) pour faire la bédika46. On n’a pas à craindre que la 
bougie soit inutile lorsque la lumière électrique est allumée, car 
elle est efficace pour les trous et les fentes. Certains disent47 que le 
Rabbi procédait à la bédika en laissant la lumière allumée(39).

5. Plume : on prend une plume d’oiseau pour pouvoir fouiller et 
gratter l’intérieur des trous et des fentes et en extraire les miettes 
(dans les endroits où les miettes sont propres, voir plus haut). On 
peut ajouter si besoin est, une longue aiguille ou un couteau48.

6. Un sac : on se munit d’un sac en papier pour y déposer les 
morceaux de ’hamets trouvés49. Les décisionnaires ont déjà évoqué 
par le passé l’utilisation d’un ustensile pour la bédika. Le Maharil 
indique50, afin de ne pas oublier la mitsva de l’élimination, de 
brûler l’ustensile devant recueillir le ’hamets, dans le cas où l’on ne 
trouverait pas de ’hamets au cours de la bédika et ne disposerait pas 

45. Nit’ei Gavriel, Vol. 1, 17, §19 au nom du Shé’arim Hametsiuyanim Bahalakha, 111, 
§4, G. R. Wozner, ibid., on a écrit de même au nom du G. R. Moshé Feinstein et du G. 
R. Shlomoh Zalman Oyerbach, qu’une torche électrique éclairant bien les trous et les 
fentes est comme une bougie, Bédikate .Hamets Ouvi’ouro, Linder, p. 186.
46. Nit’ei Gavriel, Vol. 1, 17, §12.
47. Maassei Mélekh, p. 191.
48. Maguen Avraham, ‘Hok Yaakov, ‘Hémèd Moshé (433) : « on a l’habitude d’utiliser 
des plumes pour la bédika, pour finaliser le balayage qui n’est pas toujours parfait et 
aussi car on peut trouver du ’hamets émietté quelque part. » l’utilisation d’une plume 
est aussi rapporté dans le ‘Hatam Sofer, le Mishna Béroura, la Hagada du Rabbi et le 
Sefer Haminhaguim’Habad, p. 37 ; et le couteau dans Seder Hayom.
49. Hagada du Rabbi et Sefer Haminhaguim ’Habad, p. 37.
50. Rapporté par le Rama (445, §3) et l’Admor Hazaken (445, §7).
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d’autres espèces de ’hamets à détruire. Le Rabbi écrit de prendre 
un petit sac en papier car l’on jette tout au feu le lendemain, mais il 
est évident qu’un sac en plastique convient également.

7. Une cuillère en bois : on a pour coutume51 de se servir d’une 
cuillère en bois pour y mettre les morceaux de ’hamets à la fin de 
la bédika, et de la brûler avec ce dernier le lendemain(40). Cette 
habitude est répandue dans de nombreuses communautés depuis 
des générations. Plusieurs raisons ont été données à son sujet : 
montrer que la mitsva de brûler le ’hamets ne se fait qu’avec du 
bois, indiquer que l’on ne peut pas kashériser avec hag’ala (eau 
bouillante) un objet en bois comportant des fentes et donc on 
le brûle, ou encore, la destruction du ’hamets est une allusion à 
l’élimination d’Amalek qui a été anéanti par la paume de Moïse 
levée au ciel pour prier (Exode 17, 11), car en hébreu, le mot khaf 
désigne aussi bien une cuillère que la paume de la main, et de plus, 
Amane, descendant d’Amalek, a été pendu à un arbre donc éliminé 
aussi avec du bois, voir la note(41) pour plus de détails.

8. Morceau de pain non retrouvé : Si à l’issue de la bédika, il manque 
un des morceaux placés auparavant, on a le devoir de poursuivre 
à nouveau des recherches sans bénédiction supplémentaire. Mais 
si le morceau reste introuvable, on pourra alors s’appuyer sur le 
bitoul (formule d’annulation) prononcé par la suite52.

9. Morceaux, bougies, plume, cuillère et sac, après la bédika : 
comme on l’a expliqué précédemment, au moment de la bédika , 
on met le ’hamets trouvé dans un petit sac et à la fin de la bédika, 

51. Haggadah du Rabbi et Sefer Haminhaguim’Habad, p. 37.
52. Sh. A. et Admor Hazaken, 434, §1. Même après avoir prononcé le bitoul, on a encore 
l’obligation de détecter le morceau perdu. De plus, l’imprécision des décisionnaires à 
ce sujet suggère que ceci s’applique même à un morceau d’un volume inférieur à une 
olive (kézayite). Toutefois, si l’on sait dans quelle chambre a été placé ce morceau, 
elle seule sera à examiner et l’on ne craindra pas qu’il ait été déplacé dans un autre 
endroit, d’après l’Admor Hazaken, 438, §2. Après la deuxième recherche, on pourra 
s’appuyer sur le bitoul, suivant le Maguen Avraham 434, §2.
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on prend ce sac, les restes de la bougie s’il y en a, et la plume, on 
place tout ça dans la partie creuse de la cuillère (ou si elle est trop 
petite, comme celles vendues en kit pour la bédika aujourd’hui, on 
la place simplement au-dessous du sac et des restes de bougie et de 
la plume) puis on dépose le tout dans un grand sac d’où dépassera 
l’anse de la cuillère. Ensuite, on attachera le grand sac avec de la 
ficelle autour de l’anse qui deviendra alors une poignée pour le 
grand sac53. 

Explications : il semble que la raison soit la suivante : pour accomplir 
le commandement de tashbitou (détruire le ’hamets) comme il 
faut, on doit détruire au moins un kézayite (volume d’une olive) 
de ’hamets54. Or il est d’usage que chaque morceau ait un volume 
inférieur au kézayite, on doit donc pour atteindre un kézayite, 
placer tous les morceaux dans un même contenant, qui d’après la 
halakha, les réunit et permet d’additionner leur volume et d’obtenir 
un kézayite55. Pour remplir cet objectif, nous fabriquons une espèce 
d’ustensile qui permet d’assembler les morceaux. On comprend 
maintenant pourquoi l’on dépose plusieurs morceaux dans la 
cuillère pour emballer ensuite le tout dans un grand sac et attacher 
le bras de la cuillère pour en faire le manche de notre ustensile. 
De ce fait, nous obtenons le kézayite désiré qui nous permettra en 
le brûlant d’accomplir correctement la mitsva de tashbitou. Cette 
explication originale m’a été rapportée au nom du Rav Morde’haï 
Ashkenazi zal, précédent Rav de Kfar ‘Habad.

Le Rabbi Israël de Viznitz donne une explication extraordinaire 
au fait de brûler les restes de la bougie : « le ’hamets symbolise 
le mauvais penchant, en brûlant les restes de la bougie, nous 
insinuons : pourquoi t’occupes-tu des fautes du peuple juif, es-tu 

53. Sefer Haminhaguim’Habad, p. 37. Une raison à ce comportement est proposée 
en note 42.
54. Beth Méir, Hayei Adam rapporté par le Mishna Béroura, 445, §10.
55. voir Admor Hazaken, 442, §28.
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un chasseur de fautes ? Tu seras brûlé ! »

VIII  LE BITOUL (FORMULE D’ANNULATION)
1. Sincérité essentielle. / 2. A quel moment ? / 3. Pourquoi 

après la bédika ? / 4. Pourquoi prononcer à nouveau la formule 
d’annulation après avoir brûlé le ’hamets ? / 5. Quel ’hamets 

annule-t-on et en quels termes ? / 6. Les femmes et les membres 
de la famille. / 7. Vigilance sur le ’hamets restant.

1. Sincérité essentielle : le bitoul doit être prononcé du fond du 
cœur, on se détourne complètement du ’hamets, on l’abandonne, 
car à nos yeux, il est pareil à la poussière, sans aucun intérêt. Nos 
sages ont institué de ne pas se suffire d’un bitoul par la pensée et 
ont demandé de l’exprimer avec la parole. On doit naturellement 
comprendre ce que l’on dit. Cependant, même si l’on ne comprend 
pas chaque mot de la formule en araméen, mais seulement le sens 
de la phrase qui est d’abandonner son ’hamets, on est quitte de 
son devoir). La traduction française de la formule d’annulation du 
soir est la suivante : « Que tout levain et toute substance levée qui 
se trouvent en ma possession, que je n’ai pas vus, que je n’ai pas 
détruits et dont je n’ai pas connaissance, soient nuls et abandonnés 
(sans propriétaire) comme la poussière de la terre. » (pour des 
détails supplémentaires sur le bitoul, se reporter au chapitre 
précédent).

2. A quel moment ? Après la bédika, dont le but est d’enlever le 
’hamets de la maison, nos sages nous ont demandé de l’annuler, 
c’est-à-dire de l’abandonner et de renoncer à notre qualité de 
propriétaire à son égard (de peur qu’il ne reste du ’hamets quelque 
part, et que nous le retrouvions pendant Pessa’h et traînions un peu 
avant de le brûler ce qui nous amènerait à transgresser l’interdiction 
de bal yéraéh (posséder du ’hamets) dans l’intervalle56.

56. Pessa’him 6b, Rashi, ibid., Sh. A., 434, §2, Admor Hazaken, 434, §6.
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3. Pourquoi après la bédika ? Les rabbins du Talmud ont fixé 
l’annulation du ’hamets juste après la bédika, alors que la destruction 
et l’interdiction de posséder ne débutent que le lendemain (à partir 
du milieu de la journée d’après la Torah), car ils ont voulu désigner 
un moment précis pour l’annulation de façon à ne pas l’oublier. Sans 
ce rendez-vous le soir de la bédika, les manquements au devoir 
d’annulation se seraient multipliés57.

4. Pourquoi prononcer à nouveau la formule d’annulation après 
avoir brûlé le ’hamets ? Les Guéonim (rabbins du 8e au 10e siècles) 
et les Rishonim (Rabbeinou Manoa’h, Méiri, Rosh et d’autres) 
ont introduit l’usage de répéter l’annulation du ’hamets après sa 
destruction, le matin du 14 nissan. La raison en est qu’après le bitoul 
du soir, on conserve un peu de ’hamets pour le consommer la nuit 
et le lendemain matin, et parfois on achète aussi du pain le matin du 
14, pour le manger jusqu’à l’heure limite. Ces ’hamets ne sont pas 
concernés par le bitoul précédent(44), et l’on peut craindre qu’il n’en 
tombe quelque part sans que l’on y prenne garde. En le retrouvant 
alors pendant Pessa’h, on pourrait être amené à transgresser bal 
yéraéh en traînant un peu avant de le brûler. Il est donc souhaitable 
d’annuler à nouveau45 le ’hamets après la destruction, pour parer à 
la situation précédente58.

5. Quel ’hamets annule-t-on et en quels termes ? Le bitoul du soir 
du 14 nissan a pour objet le ’hamets non trouvé avec la bédika et 
dont on n’a pas connaissance, d’où sa formule : « Que tout levain 
[…] que je n’ai pas vu, que je n’ai pas détruit et dont je n’ai pas 
connaissance(46) ». Cependant pour le bitoul du matin du 14 nissan, 
il n’y a aucune restriction, on annule tout le ’hamets en notre 
possession même celui qui nous est connu. La formule est donc 

57. Pessa’him 6b, Rashi, ibid., Admor Hazaken, 434, §13, pourquoi ne pas avoir choisi 
un autre moment, voir note(43).
58. Sh. A. 434 §2, Admor Hazaken, 434 §11, Mishna Béroura, ibid.
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différente59 : « Que tout levain […] que j’ai vus ou que je n’ai pas vus, 
que j’ai détruits ou que je n’ai pas détruits(47) ». Rappelons enfin, 
que l’annulation ne porte pas sur le ’hamets que nous vendons à un 
non juif60, il est donc important que la vente soit faite comme il se 
doit, car en cas d’erreur, on transgressera l’interdiction de posséder 
du ’hamets d’après la Torah, puisque ce ’hamets n’est pas inclus 
dans le bitoul.

6. Les femmes et les membres de la famille : il est souhaitable que 
les membres de la famille soient présents au moment où le chef de 
famille récite le bitoul après la bédika et qu’ils le récitent également 
en araméen et dans une langue qu’ils comprennent(48).

7. Vigilance sur le ’hamets restant : on placera en lieu sûr et fermé, 
hors de portée des enfants et des animaux, tout le ’hamets trouvé 
pendant la bédika, celui mis de côté pour être brûlé le lendemain, 
ainsi que celui destiné à être mangé le soir et le lendemain, 
pour éviter qu’il ne s’éparpille dans la maison et nous oblige à le 
rechercher. Ceci n’est pas un simple conseil donné par nos sages, 
mais une institution rabbinique obligeant chacun à être attentif à 
cela dans sa maison61.

59. Termes de l’Admor Hazaken dans son Sidour basé sur le Bayite ‘Hadash, ainsi que 
dans d’autres Sidourim avec de légères différences.
60. Admor Hazaken dans Seder mekhirate ’hamets.
61. Admor Hazaken, 434, §1, et Kountress A’harone, 2, déduit des termes du Bayite 
‘Hadash et du Maguen Avraham. En voici quelques extraits : « on fera attention à 
surveiller qu’il ne soit pas traîné par les enfants ou des rats, ce qui nous obligerait à 
entreprendre à nouveau des recherches […] les sages ont imposé à chacun de faire 
attention au ’hamets trouvé pendant la bédika et de bien le protéger des enfants […] 
on le placera dans un endroit un peu élevé de façon à ce que les enfants ne puisse 
pas y accéder » Et dans le §3 : « Les gens ne font attention qu’à mettre de côté le 
’hamets qu’ils ont trouvé lors de la bédika, et déplacent le reste du ’hamets ça et là 
dans les chambres nettoyées de leur ’hamets […] ce qu’ils font n’est pas bien, il faut 
leur apprendre et les avertir de ne pas agir ainsi(49). »
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IX  BEDIKA EN PLEIN JOUR
1. Introduction : bédika au moment du nettoyage, les jours avant 

Pessa’h. / 2. Règle de la galerie. / 3. Bédika à la lumière d’une 
fenêtre. / 4. Conclusion pour la pratique.

1. Introduction : bédika au moment du nettoyage, les jours avant 
Pessa’h : comme nous l’avons écrit précédemment, de nombreuses 
salles et beaucoup d’objets nécessitent un nettoyage et une bédika, 
ce qui rend impossible de tout examiner en une seule nuit, le soir 
du 14 nissan fixé par nos sages. De ce fait, les décisionnaires ont 
proposé (comme l’a indiqué aussi le Rabbi Shalom DovBer, selon le 
témoignage du Rav Yaakov Landau) de s’organiser après le nettoyage 
d’un lieu ou d’un objet, pour y faire un des soirs précédant le 14 
nissan, une bédika sans bérakha à la lumière d’une bougie ou d’une 
lampe électrique, et de prendre soin ensuite, qu’aucun ‘hamets n’y 
pénètre jusqu’à Pessa’h. 

On a déjà expliqué au chapitre 4, §8, qu’il existait encore deux 
autres solutions pouvant remplacer la bédika : nettoyer partout, y 
compris dans les trous et les fentes, avec un détergent dégradant le 
‘hamets, ou nettoyer et vérifier à la lumière du jour (sans bougie) 
dans un espace où il y a beaucoup de lumière, comme on va 
l’expliquer plus bas.

2. Règle de la galerie : le traité Pessa’him (8a) indique qu’un lieu 
bénéficiant d’une grande exposition au soleil, peut être examiné en 
journée à la lumière du jour en lieu et place du soir du 14 nissan. 
Le Talmud présente deux cas répondant à cette exigence : a) une 
galerie couverte n’ayant que trois murs et permettant à lumière du 
soleil d’entrer par le quatrième coté, et b) la pièce d’une maison 
située sous une lucarne.

3. Bédika à la lumière d’une fenêtre : les décisionnaires considèrent 
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que cette règle est applicable à une fenêtre62, c’est-à-dire que 
tout endroit d’une pièce, face à la fenêtre, peut être inspecté à la 
lumière du soleil, sans bougie. Ceci est autorisé aujourd’hui même 
fenêtre fermée, du fait de la grande transparence de nos vitres(50). 
Les décisionnaires ajoutent, que cette règle est valable même  
au moment où la vitre n’est pas face au soleil, et même un jour 
nuageux63. Une chambre ayant plusieurs fenêtres permettant un 
éclairage de toute la pièce, est considérée comme une galerie, et 
non seulement les parties face aux fenêtres mais l’intégralité de la 
pièce peut être inspectée à la lumière du jour64.

4. Conclusion pour la pratique : il est possible d’accomplir la bédika 
à la lumière du jour, pour tout lieu comparable à une galerie, en 
l’occurrence : la partie d’une salle ou une armoire face à une fenêtre, 
ou l’objet saisi et manipulé en se tenant vis-à-vis de la fenêtre. Une 
cour, un balcon, une chambre avec plusieurs fenêtres peuvent être 
examinés à la lumière du jour, ainsi que les meubles et objets qu’ils 
contiennent s’ils sont éclairés de tous les côtés65.

X  A QUI INCOMBE LA BEDIKA
(Propriétaire, locataire, hôtel, synagogue etc.)

1. Locataire d’un appartement pour Pessa’h. / 2. Client d’un hôtel 
ou d’une auberge etc. / 3. Bédika dans la synagogue. / 4. Étudiants 

et étudiantes dans un internat. / 5. Invité dans une famille pour 
Pessa’h. / 6. Hospitalisé dans un établissement médical.

Introduction : le cas ordinaire est le suivant, une personne passe 
Pessa’h chez elle, et donc la mitsva de la bédika incombe au chef 
de famille car c’est sa maison et son ’hamets(51). Dans les autres 

62. Levoush, ‘Hok Yaakov, Admor Hazaken et Mishna Béroura.
63. Maguen Avraham, Admor Hazaken.
64. Admor Hazaken, 433, §2-3-37, Mishna Béroura, 433, §6.
65. Bédikate ‘Hamets Linder, p. 173, d’après Admor Hazaken, 433, §2-3-37, Mishna 
Béroura, 433, §6-43.
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situations, pour définir le responsable de la bédika, il faut tenir 
compte des paramètres suivants :

a) Qui est propriétaire du lieu (le chef de famille, le loueur, le patron 
de l’hôtel) ? b) Qui a acquis le droit d’utiliser ce lieu (c’est-à-dire, 
qui a payé et acquis le droit de se servir de cet endroit, même s’il 
n’en est pas le propriétaire : un locataire, une personne à l’hôtel, 
etc.) c) Qui a un droit d’utilisation gratuit (un invité chez un ami, 
tire profit sans avoir payé) ? d) Droit d’utilisation pour un lieu sans 
propriétaire (synagogue communautaire). e) Affaires personnelles 
pouvant contenir du ’hamets.

a. Locataire – droits d’utilisation acquis) : si une personne a loué 
un endroit avant le soir du 14 nissan, la mitsva de la bédika lui 
incombe même s’il ne sera pas dans ce lieu pendant Pessa’h. Le 
bailleur est dispensé de la bédika66.

b. Synagogue – droit d’utilisation pour un lieu sans propriétaire : 
tous les utilisateurs ont la charge de la bédika, mais ils peuvent67 
désigner un délégué qui acquittera tout le monde(52).

c. Invité – droit d’utilisation gratuit et propriétaire présent : la 
bédika incombe au propriétaire, car le lieu lui appartient. Mais s’il 
n’a pas procédé à la bédika, celle-ci est à la charge68 de l’invité(53).

d. Aucun devoir de bédika (invité, etc.) mais affaires personnelles : 
obligation de bédika mais sans bénédiction car malgré l’obligation 
d’examiner ses effets personnels, l’institution rabbinique de la 
bédika porte essentiellement sur l’inspection et la destruction 
du ’hamets d’une maison69.

1. Locataire d’un appartement pour Pessa’h : si la location des 

66. Sh. A., 437, §1.
67. Sh. A., 433, §10, et d’après l’Admor Hazaken, 433, §36, avec bénédiction.
68. D’après Sh. A., 437, §2-3, et Admor Hazaken, 432, §8
69. ‘Hok Yaakov, 437, §17, ‘Hayei Adam, 119, §18, Kaf Ha’hayim, 434, §91.
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lieux débute avant(54) le soir du 14, soir de la bédika, le locataire 
aura la charge(55) de cette dernière : il déposera les 10 morceaux de 
pain, récitera la formule d’annulation, et brûlera les morceaux le 
lendemain, même s’il n’occupera pas ces lieux pendant Pessa’h. Le 
bailleur est dispensé de la bédika mais il doit prononcer la formule 
d’annulation70.

Si la location des lieux commence après le début du soir de la 
bédika, le bailleur aura la charge de cette dernière, mais s’il ne l’a 
pas faite, le locataire devra procéder à la bédika, de façon à pouvoir 
utiliser les lieux sans risque de consommer par mégarde, le ’hamets 
qui pourrait s’y trouver71.

Cependant, si le bailleur est un non juif, le locataire devra procéder 
à la bédika, même si la location débute après le soir du 14 nissan(56).

Si notre maison est louée par un non juif, pendant au moins toute 
la durée de l’interdiction du ’hamets, on sera dispensé de la bédika 
conformément à l’avis de la majorité des décisionnaires. C’est aussi 
l’avis du Tséma’h Tsédek, voir plus haut, sa position pour les lieux 
vendus à un non juif, qui est la même dans notre cas, l’essentiel 
étant qu’au moment de l’interdiction du ’hamets, l’endroit ne soit 
pas possédé par le juif.

2. Client d’un hôtel ou d’une auberge etc. : la règle est identique 
à celle du locataire puisqu’il paye sa chambre. En conséquence, s’il 
arrive sur les lieux et en reçoit les clés avant le soir du 14, il aura 
le devoir d’effectuer la bédika le soir du 14 avec la bénédiction, il 
déposera les 10 morceaux de pain, récitera la formule d’annulation, 
et brûlera les morceaux le lendemain72.
70. Sh. A., 437, §1, Mishna Béroura, 437, §6. L’obligation du bitoul pour le bailleur 
est due au doute concernant l’appartenance du ’hamets, Maguen Avraham et Péri 
Mégadim, 437, §3.
71. Rabbi Nissim de Gérone, 1315-1376.
72. Ainsi ont écrit le ‘Hovat Hadar à la fin de son livre sur les règles de recherche du 
hamets, et le Sidour Pessa’h Kéhikhato, 12, §8.
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Mais s’il arrive à l’hôtel le jour du 14, ou pendant Pessa’h, il devra 
vérifier que la bédika a été faite, et si ce n’est pas le cas il la fera 
avec la bénédiction73.

3. Bédika dans la synagogue : on a le devoir de rechercher le ’hamets 
dans la synagogue le soir du 14 (voir dans la note57 ce qui doit être 
inspecté). On réalise en cela, une mitsva d’ordre rabbinique74.

Ce devoir incombe à tous les fidèles, même ceux n’ayant jamais 
introduit de ’hamets dans la synagogue, et donc n’ayant aucun 
risque de transgresser l’interdiction de bal yéraéh puisqu’aucun 
’hamets ne leur appartenant ne s’y trouve. En effet, la raison de la 
bédika est comme toujours le risque de consommer par mégarde 
du ’hamets, et ce risque est encouru par toute personne qui se 
trouvera à la synagogue pendant Pessa’h. On a l’habitude de confier 
la bédika au bedeau de la synagogue. En récitant la bénédiction 
pour la bédika de sa maison, il devra a priori penser à acquitter celle 
de la synagogue, et en cas d’oubli, il la répétera pour la synagogue75. 
Il n’a pas à réciter le bitoul après cette bédika car on ne peut pas 
annuler un ’hamets dont on n’est pas possesseur76. A priori, il ne 
mangera pas avant la bédika de la synagogue. En cas de difficulté, 
il pourra prendre son repas, s’il a déjà procédé à la bédika de sa 
maison, car la mitsva ne lui incombe pas personnellement, il n’est 
qu’un simple délégué77.

4. Étudiants et étudiantes dans un internat : si la direction de 
l’établissement(59) vend le ’hamets à un non juif, et ferme les 
chambres, aucune bédika n’est nécessaire (voir plus haut, l’avis de 
la majorité des décisionnaires y compris le Tséma’h Tsédek : un lieu 

73. Sidour Pessa’h Kéhikhato, 12, §4.
74. Sh. A., 433, §10, Admor Hazaken, 433, §36.
75. Admor Hazaken, 433, §36 rapporté par le Mishna Béroura(58).
76. ibid.
77. Responsa Bétsel Ha’hokhma, Vol. 4, 60.
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vendu est dispensé de bédika). 

Par contre, si aucune vente n’est opérée ou si elle est partielle, 
uniquement les casiers et armoires par exemple, car on veut utiliser 
les chambres pendant Pessa’h, alors les élèves devront effectuer la 
bédika, car ils sont assimilés à des locataires puisqu’ils payent des 
frais de scolarité incluant la location de leur chambre. Ils la feront 
avec une bougie la nuit précédant leur départ, puis réciteront le 
bitoul en disant : « Kol ‘hamira […] beveita hadeine », signifiant 
«Que tout levain […] dans cette maison(60)» qui est l’internat, et non 
pas comme à l’ordinaire «Que tout levain […] en ma possession»78.

Si des élèves passent Pessa’h dans leur internat, ils devront réciter 
la bénédiction de la bédika62. Dans ce cas, il est du devoir de la 
direction de l’établissement de charger une personne du nettoyage 
et de la bédika de tous les endroits qui seront utilisés pendant 
Pessa’h (couloir, cuisine, salle d’études etc.) comme on le fait pour 
une synagogue, et vendre à un non juif, les lieux qui ne seront pas 
utilisés79.

5. Invité dans une famille pour Pessa’h : d’après la loi au sens strict, 
l’invité est dispensé de la bédika car elle incombe au chef de famille. 
Cependant, il est bien de demander à ce dernier, de nous louer 
pour une somme symbolique, la chambre qu’il nous a réservée. 
On lui donnera cette somme, et l’on pensera à s’acquitter de la 
mitsva en écoutant la bénédiction du chef de famille, puis on ira 
immédiatement après, inspecter notre chambre (voir introduction, 
plus haut).

6. Hospitalisé dans un établissement médical : on examinera 
sans bénédiction ses affaires et son armoire le soir du 14 nissan. 
Cependant, si l’on a une chambre particulière on pourra réciter la 
bénédiction (même si nous réglons des frais de séjour, ceci n’est 

78. G. R. Wozner, Mibeth Lévy, Vol. 1, p. 24(61).
79. Sidour Pessa’h Kéhikhato, 12, §9.
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pas comparable à une location car les sommes perçues ne couvrent 
que le lit et les soins mais non la chambre, la preuve en est, que l’on 
peut nous faire changer de chambre à tout moment, et l’équipe de 
soins peut pénétrer dans notre chambre à tout instant, ce qui n’est 
pas le cas si l’on dispose d’une chambre particulière80.

XI  VOYAGE ET BEDIKA DE LA MAISON
1. Devoir de bédika / 2. Bitoul. / 3. Vente de toute la maison à un 

non juif.

1. Devoir de bédika : si on quitte sa maison moins de 30 jours avant 
Pessa’h, on a l’obligation de procéder à la bédika d’ordre rabbinique, 
la nuit précédant son départ. On fera un examen complet à la 
lumière d’une bougie, on déposera 10 morceaux de pain comme 
on a l’habitude de le faire(63), mais on ne récitera pas la bénédiction 
car ce n’est pas le moment fixé par nos sages(64) pour cette mitsva. 
Même si l’on ne court aucun risque de consommer ce ’hamets du 
fait de notre absence de la maison pendant Pessa’h, nos sages ont 
craint un retour au foyer imprévu pendant la fête et imposé une 
bédika81.

2. Bitoul : à la fin de la bédika, on assemblera le ’hamets trouvé 
et on le sortira de la maison, puis on prononcera le bitoul, pour 
parer au ’hamets ayant éventuellement échappé à nos recherches, 
avec la formule suivante : « Que tout levain et toute substance 
levée qui se trouvent dans cette maison, que je n’ai pas vus, que 
je n’ai pas détruits et dont je n’ai pas connaissance, soient nuls et 
abandonnés (sans propriétaire) comme la poussière de la terre. » 
Dans la formule habituelle en araméen, on remplace birshouti (en 
ma possession) par beveita hadeine (dans cette maison). Le Maguen 

80. G. R. Zylberstein, Torat Hayolédeth, 43, §1, Bédikate ’hamets, Linder, p. 163.
81. Pessa’him 6a, Sh. A., 436, §1.
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Avraham82 explique, que l’institution rabbinique exige que celui 
qui cherche, annule ensuite le ’hamets. Il est rapporté par l’Admor 
Hazaken83, et suivi par la majorité des derniers décisionnaires. Le 
Mishna Béroura84 ajoute qu’il est souhaitable de dire dans le bitoul 
« dans cette maison ».

3. Vente de toute la maison à un non juif : en quittant sa maison 
avant Pessa’h et en la vendant en totalité à un non juif, on est 
dispensé de la bédika (comme on le a rapporté précédemment, 
d’après de nombreux décisionnaires y compris le Tsédek’h Tsédek , 
on est dispensé de bédika dans un lieu qui ne nous appartiendra pas 
pendant tout Pessa’h). Cependant, dans la pratique, tout dépend 
de notre lieu de villégiature pendant Pessa’h :

•	Séjour payant (hôtel, location etc.) avec présence le soir du 14 
nissan : on a l’obligation d’effectuer la bédika avec la bénédiction, 
comme tout locataire astreint à la bédika. La vente de la maison 
n’a donc pas amoindri la mitsva mais l’a seulement déplacée dans 
un autre endroit.

•	Invité chez des proches mais encore chez soi le soir du 14 nissan : 
dans ce cas, il n’est pas souhaitable de vendre toute notre maison 
à un non juif car alors on y serait dispensé de la bédika. Et en tant 
qu’invité, aucune bédika n’est à faire là où on nous accueille, car 
c’est le devoir du chef de famille. Il est donc préférable, d’exclure 
une chambre de la vente globale. Ainsi on pourra la nettoyer et y 
effectuer la bédika le soir précédant notre départ avec bénédiction 
si c’est le soir du 14, et sans bénédiction dans le cas contraire85.

•	Invité chez des proches et en dehors de chez soi le soir du 14 
nissan : et de même, si pour des raisons particulières, il est 

82. 436, §1.
83. 436, §1.
84. 436, Sha’ar Hatsiyoune, 5.
85. Responsa ‘Hatam Sofer, O.H., 131, rapporté par le Mishna Béroura, 436, §32, 
indiquant qu’il ne faut pas agir de façon à être exempté d’une mitsva(65).
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impossible d’exclure une chambre de la vente globale pour y faire 
la bédika, il sera souhaitable de demander au chef de famille, de 
nous louer pour une somme symbolique, la chambre qu’il nous 
a réservée pour Pessa’h. On lui donnera cette somme, et l’on 
pensera à s’acquitter de la mitsva en écoutant la bénédiction du 
chef de famille, puis on ira immédiatement après, inspecter notre 
chambre86.

86. Responsa Maharsham, Vol. 3, 291, Teshouvot Véhanehagot, Vol. 2, p. 211, Bédika 
te ’hamets Ouvi’our, Linder, p. 156, et d’autres décisionnaires(66).
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CHAPITRE 11 :  
VEILLE DE PESSA’H QUI TOMBE SHABBAT
Les années où la veille de Pessa’h tombe un shabbat, il y a de 
nombreux changements par rapport à l’habitude, certains sur le 
plan halakhique et d’autres sur le plan pratique. Une telle année, 
le programme de la veille de Pessa’h est étalée sur trois jours : a) 
jeudi : jeûne des premiers-nés, b) vendredi : destruction du ‘hamets 
et préparation du Seder, c) shabbat : fin de la consommation et 
du profit du ‘hamets puis annulation de ce dernier. De même, la 
recherche du ‘hamets est avancée à la nuit du 13 nissan.

De plus, il y a certains problèmes pratiques concernant les plats 
cuisinés du shabbat veille de Pessa’h, car une partie est en mode 
‘hamets et l’autre en mode kashère pour Pessa’h. La destruction du 
‘hamets, aussi, doit être organisée différemment.

Cette particularité calendaire est relativement rare. La dernière 
année de ce type était 5768 (2008) et les prochaines après 5781 
(2021) sont 5785 (2025) et 5805 (2045). On peut donc facilement 
oublier les modifications à opérer d’où l’intérêt d’en présenter ici 
un résumé en suivant les jours du calendrier(1).

SHABBAT 7 NISSAN  •  1. Drasha (discours) de Shabbat Hagadol. 
/ 2. Vihi no’am.  •  JEUDI 12 NISSAN  •  3. Jeûne des premiers-nés. 

/ 4. Participation à un siyoum (conclusion d’une étude). / 5. Ni 
jeûne ni siyoum par erreur. / 6. Repas de siyoum vendredi.  •  JEUDI 
SOIR, NUIT DU 13 NISSAN  •  7. Bédika du ‘hamets.  •  VENDREDI 13 
NISSAN  •  8. Prière de sha’harite. / 9. Bi’our ‘hamets (destruction 
du ‘hamets). / 10. Vérifier l’absence de ‘hamets. / 11. Poubelle. / 
12. Vente du ‘hamets. / 13. Manger du ‘hamets après avoir brûlé 

celui de la bédika / 14. Travailler, couper cheveux et ongles. / 
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15. Préparation des dents pour Pessa’h.  •  PRÉPARATION DU 
SEDER  •  16. Préparer le Seder vendredi. / 17. Que préparer ? / 
18. Préparation oubliée vendredi.  •  PRÉPARATION DES REPAS 
DE SHABBAT  •  19. Pain. / 20. Plats de shabbat. / 21. Vaisselle 

du repas. / 22. Nérote shabbat / 23. Bougie de 72h. / 24. Min’ha.  
•  VENDREDI SOIR, VEILLE DE PESSA’H  •  25. Arvite. / 26. Repas 

du vendredi soir.  •  JOURNÉE DU SHABBAT, VEILLE DU PESSA’H  
•  27. Sha’harite. / 28. Repas du shabbat. / 29. Nettoyage de la 

bouche et des dents. / 30. Destruction du ‘hamets. / 31. Bitoul. / 
32. Interdiction de préparer pendant shabbat pour Yom Tov. / 33. 

Séoudah shélishite (troisième repas du shabbat). / 34. Min’ha.  •  
SORTIE DE SHABBAT, SOIR DE PESSA’H  •  35. Arvite. / 36. Baroukh 

Hamavdil. / 37. Allumage des nérote. / 38. Le kidoush. / 39. 
Particularité dans la lecture de la Haggadah.

SHABBAT 7 NISSAN

1. Drasha (discours) de Shabbat Hagadol : ces propos tenus 
par le Rav ont lieu ce shabbat avec pour objectif d’avertir et 
d’enseigner avant la fête, les différentes règles relatives à Pessa’h, 
et en particulier, celles ayant trait à la veille de Pessa’h tombant un 
shabbat comme cette année, pour en faciliter la pratique1.

2. Vihi no’am : à la sortie de shabbat, on récite vihi no’am comme 
tous les samedis soirs2, car dans ce texte, nous disons : « l’œuvre de 
nos mains, fais-la prospérer », et nous travaillons effectivement les 
6 jours de la semaine suivante.

JEUDI 12 NISSAN

3.  Jeûne des premiers-nés : cette année, ce jeûne est avancé au 
jeudi 12 nissan car la veille de Pessa’h, jour où il est fixé, tombe 
shabbat et l’on ne peut pas jeûner le shabbat. De même, on évite 
le vendredi(2) pour ne pas prendre du temps avec les séli’hote sur la 

1. Maharil, ‘Hok Yaakov, 430, §2, Admor Hazaken, 429, §2.
2. Sh. A., 295, Admor Hazaken, 295, §3.
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préparation du shabbat, et aussi pour ne pas entrer dans le shabbat 
en souffrant du jeûne3.

4. Participation à un siyoum (conclusion d’une étude) : au lieu de 
jeûner, l’habitude s’est répandue(3) de participer à un repas célébrant 
une mitsva, comme la conclusion de l’étude d’un traité talmudique, 
et ainsi être dispensé du jeûne. De ce fait, on participera ce jour, à 
un repas célébrant une mitsva4.

5. Ni jeûne ni siyoum par erreur : les décisionnaires se sont 
interrogés(4) sur le cas d’une personne s’étant trompée et ayant 
mangé ce jeudi, doit-elle alors jeûner le lendemain vendredi ? Des 
propos du Rabbi5, il ressort que le jeûne a été déplacé au jeudi qui 
est devenu son jour de fixation, par conséquent, en cas d’oubli, il 
n’est pas nécessaire de jeûner le lendemain ou de participer à un 
siyoum.

6. Repas de siyoum vendredi : certains décisionnaires ont indiqué 
pour tous les premiers-nés de procéder à un siyoum également 
vendredi, en plus de ce qui a été fait jeudi. Cependant, il ressort 
des propos du Rabbi que ceci n’est pas nécessaire car le jeûne a 
été déplacé au jeudi qui est devenu son jour de fixation6. Le cas 
d’un enfant devenant bar mitsva ce shabbat ainsi que d’autres cas 
particuliers sont rapportés dans la note 5.

JEUDI SOIR, NUIT DU 13 NISSAN

1. Bédika du ‘hamets : la recherche du ‘hamets est avancée à la 
nuit de jeudi à vendredi, car il est impossible de l’effectuer la nuit 
de vendredi soir du fait de l’interdiction de déplacer la bougie le 

3. Maharil, Rama, 470, §2, Admor Hazaken, 470, §7
4.  Admor Hazaken, 470, §8, Likoutei Si’hot, Vol. 17, p. 67.
5. Loua’h Erets Israël, p. 91 d’après Likoutei Si’hot, Vol. 17, p.66-70.
6. Ibid.
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shabbat, et avant la nuit non plus, car on ne fait pas la bédika le 
jour.

Aucun changement pour les autres règles de la bédika(6) : a) avant 
ce jeudi soir, on prépare la maison en la nettoyant, b) il est interdit 
d’étudier, de manger, etc. avant la bédika, c) on doit procéder à 
la bédika au tout début de la nuit, d) on récite la bénédiction,’al 
bi’our ‘hamets, e) on examine tous les endroits à la lumière d’une 
bougie, y compris celui où l’on mangera du ‘hamets le lendemain et 
shabbat, f) après la bédika, on annule le ‘hamets non trouvé, avec 
la formule habituelle, « kal ‘hamira […] déla ‘hazitéh, etc. », g) on 
fait attention à cacher le ‘hamets restant, pour le mettre hors de 
portée des enfants, etc., aussi bien le ‘hamets destiné au shabbat 
que les morceaux de pains de la bédika et ce qui doit être brûlé7.

VENDREDI 13 NISSAN

1. Prière de sha’harite : comme d’habitude, sauf8 pour le psaume 
100, mizmor létodah, qui est récité, au contraire des autres 
années, le jour du bi’our. En effet, on n’offrait pas de sacrifice de 
remerciements (korbane todah) dans le temple la veille de Pessa’h, 
jour du bi’our, car il contenait du ‘hamets et son offrande aurait 
raccourci l’horaire de sa consommation, d’où la suppression du 
psaume 100 rappelant ce sacrifice. Mais cette année, le jour où 
nous brûlons le ‘hamets, aurait pu être à l’époque du temple un 
jour d’offrande du sacrifice de remerciements car aucune réduction 
d’horaire de consommation n’aurait été faite, puisque le ‘hamets 
peut être mangé jusqu’à shabbat matin(7).

2. Bi’our ‘hamets (destruction du ‘hamets) : on brûle le ‘hamets 
avant le début de la sixième heure, comme tous les ans. En effet, 
on aurait pu cette année, brûler le ‘hamets toute la journée avant 

7. Sh. A. et Admor Hazaken, 444, §1.
8. Loua’h Erets Israël.
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l’entrée du shabbat, mais sous l’impulsion de Rashi, on a conservé 
l’horaire habituel pour éviter une erreur les autres années, et ainsi 
a été tranchée la halakha9.

Cependant, on ne récite pas la formule d’annulation (bitoul) 
vendredi, mais shabbat. D’une part, car le ‘hamets non trouvé a 
déjà été annulé jeudi soir, et d’autre part, car le ‘hamets restant 
ne peut être annulé maintenant puisqu’il nous est nécessaire pour 
shabbat10.

Finalement, seul le yehi ratsone sera lu après la combustion du 
‘hamets(8).

3. Vérifier l’absence de ‘hamets : on devra s’assurer de l’absence de 
tout ‘hamets en notre possession ne figurant pas sur la procuration 
remplie pour la vente, comme par exemple, sur la vaisselle sale 
non rangée ou dans les poubelles. Si c’est le cas, on nettoiera 
et débarrassera, de telle façon qu’à l’exception de ce qui sera 
consommé vendredi et shabbat, aucun ‘hamets ne subsistera.

4. Poubelle : si nos poubelles contiennent du ‘hamets, la meilleure 
chose à faire est de les sortir de notre domaine et de les déposer 
dans un endroit n’appartenant à personne ou tout au moins ne 
nous appartenant pas. Si cela s’avère impossible, on versera de la 
javel sur le ‘hamets, ainsi il sera immangeable par un chien.

Il ne faut pas déposer le ‘hamets dans les containers ou les lieux 
réservés aux poubelles à l’usage des juifs et des non juifs, si l’on sait 
qu’il sera encore là-bas shabbat après l’heure du bi’our de shabbat, 
ce qui est fréquent en France dans les grands ensembles. En effet, 
dans ce cas, le ‘hamets reste encore en notre possession car il est 
dans une partie commune aux résidents. Si l’on doit se résoudre à 
le jeter là-bas, on versera dessus de la javel et on déclarera devant 

9. Sh. A. et Admor Hazaken, 444.
10. Ibid.
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trois personnes, que nous abandonnons tous nos droits sur ces 
parties communes. Voir tous les détails, plus haut, dans le chapitre 
veille de Pessa’h.

5. Vente du ‘hamets : tous les ans, la vente du ‘hamets est effectuée 
la veille de Pessa’h, avant la sixième heure relative. Cette année, 
le ‘hamets restera permis jusqu’à shabbat, en d’autres termes 
jusqu’au lendemain de la vente. Les modalités possibles de la 
vente du ‘hamets (horaires et effectivité) sont variées. On devra 
donc se renseigner auprès du Rav à qui on a donné procuration, 
pour connaître l’heure limite d’utilisation du ‘hamets concerné par 
cette vente, ainsi que le moment au-delà duquel, on ne pourra plus 
ajouter du ‘hamets à vendre(9).

6. Manger du ‘hamets après avoir brûlé celui de la bédika : on 
pourra manger du ‘hamets toute la journée de vendredi, même 
après la combustion de celui de la bédika, en veillant à ne pas en 
éparpiller dans notre domaine11.

7. Travailler, couper cheveux et ongles : tous les ans, la veille de 
Pessa’h après ‘hatsot (milieu de la journée), travailler est interdit 
et par conséquent se couper les cheveux ou les ongles aussi. Mais 
cette année, vendredi n’est pas la veille de Pessa’h, tout ceci est 
permis12 même après ‘hatsot(10).

8. Préparation des dents pour Pessa’h : toute personne ayant des 
amalgames, plombages, bridges, couronnes, etc., ne mangera pas 
de ‘hamets chaud durant les 24 heures précédant l’heure limite de 
consommation du ‘hamets, ce shabbat. Celui qui a des bagues et 
autres appareils devra les nettoyer minutieusement avec un cure-
dent, etc., ce vendredi, car ce nettoyage est en soi difficile et devra 
de plus être répété shabbat avant l’heure limite de consommation 

11. Maamar Morde’haï, Béour Halakha, 444.
12. Béour Halakha, 468.
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du ‘hamets(11).

PRÉPARATION DU SEDER

1. Préparer le Seder vendredi : certaines choses sont nécessaires 
le soir du Seder et doivent être préparées vendredi car on ne peut 
le faire shabbat et a priori même Yom Tov, samedi soir. De plus, 
commencer tôt le Seder est une mitsva, car ainsi les enfants sont 
encore réveillés, alors que les préparatifs laissés pour samedi soir 
reculeraient le début du Seder.

2. Que préparer ?

- La laitue : il est souhaitable de privilégier une laitue spéciale qui 
a poussé à l’abri des vers, car les laitues ordinaires sont difficiles 
à examiner pour s’assurer de l’absence de tout ver. On trempera 
les feuilles dans de l’eau un peu savonneuse durant 3 minutes, 
ensuite on rincera chaque feuille sous le jet du robinet. Il ne faut 
pas les laisser tremper jusqu’au lendemain car alors elles auraient 
le statut de kavoush (conserve) et seraient inaptes pour le maror13.

- Le raifort : on râpe le raifort puis on l’enferme dans un récipient 
hermétique, de façon à lui conserver son goût fort.

- Autres éléments du Seder : on fait griller le zéro’a (cou de poulet), 
on prépare le ‘harossète, ainsi que l’eau salée. Dans la mesure du 
possible, on préparera également les autres aliments de la soirée 
du Seder, car on ne peut pas préparer pendant shabbat ce qui 
doit servir à Yom Tov. Ainsi on ne perdra pas de temps samedi soir 
avec les préparatifs du Seder.

3. Préparation oubliée vendredi :

- le raifort : on le coupe à la sortie de shabbat avec un couteau en 
fins morceaux.

13. Admor Hazaken, 473, §29.
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 - Le zéro’a : on utilisera de la viande cuite au lieu du cou de poulet 
habituel, car du fait que nous ne le consommons pas, sa cuisson 
est interdite Yom Tov. A moins de griller le cou de poulet, et de 
prélever un morceau de la chair pour le manger le lendemain14.

- L’œuf : on le fait cuire à la sortie de shabbat.

- Le ‘harossète (mélange de fruits avec un peu de vin) : on peut le 
préparer à la sortie de shabbat mais en petite quantité, juste le 
nécessaire pour le premier Seder. On fera cela avec un shinouye, 
c’est à dire avec une façon de procéder différente de l’habitude, 
en posant les ingrédients sur une nappe. On placera ensuite 
l’ensemble dans un récipient pour le mélanger avec du vin car 
pétrir n’est pas interdit Yom Tov15.

- Eau salée : on peut la préparer à la sortie de shabbat mais en 
petite quantité, juste le nécessaire pour le premier Seder. Certains 
sont plus rigoureux et le font avec un shinouye, c’est à dire, placer 
l’eau avant le sel dans le récipient(12).

PRÉPARATION DES REPAS DE SHABBAT

1. Pain : il faut préparer du pain qui ne s’émiette pas, des pitote 
par exemple, pour le lé’hem mishnéh, en quantité suffisante pour 
chaque membre de la famille, hommes et femmes, plus de 60 g par 
personne pour chaque repas(13).

2. Plats de shabbat : on ne cuit pas des mets ‘hamets ou kitniyote 
ou shrouya(14) (matsa trempée) car s’il en reste collé à la vaisselle, 
on devra les nettoyer pendant shabbat ce qui est interdit puisque 
ce n’est pas pour les besoins de ce même shabbat16. L’usage le plus 
répandu est de cuire les plats de shabbat dans la vaisselle de Pessa’h 
pour éviter les risques de mélanges des deux vaisselles ainsi que de 

14. Voir note 12 et Beirourei Minhaguim, Friedman, p. 51.
15. Sh. A., 495, §1, et 506, §1.
16. Admor Hazaken, 444, §8
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faire cuire les marmites, etc., ‘hamets sur les plaques de cuissons, 
etc., kashères pour Pessa’h17.

3. Vaisselle du repas : pour éviter les problèmes, il est conseillé 
d’utiliser de la vaisselle jetable pour manger18, sauf pour le verre du 
kidoush qui sera placé à la fin du repas avec la vaisselle ‘hamets. Il 
est souhaitable de ne pas amener à table les ustensiles de Pessa’h 
(marmites, plateaux, etc.), mais de verser leur contenu dans des 
barquettes en aluminium desquelles on distribuera avec des 
couverts jetables dans des assiettes jetables(15).

4. Nérote shabbat : les nérote seront posées à proximité du lieu où 
l’on mange, de façon à profiter de leur lumière pendant le repas, 
et pas comme ceux qui font l’erreur de les mettre dans la cuisine 
ou ailleurs, d’où il est impossible de les voir pendant le repas. Voilà 
ce que nous préconisons en ces circonstances, cependant, ceux 
qui tiennent à poser les nérote sur la table même ce shabbat, 
rencontreront des problèmes halakhiques de mouktsé auxquels 
des solutions sont proposées dans la note 17.

5. Bougie de 72h : si aucun feu ne reste allumé dans la maison, il 
faudra penser à allumer vendredi une bougie de 72 heures pour 
l’allumage des nérote des deux jours de Yom Tov.

6. Min’ha : comme tous les vendredis, la prière de Min’ha sera 
précédée du psaume 107 (Hodou) et Pata’h Eliyahou.

VENDREDI SOIR, VEILLE DE PESSA’H

1. Arvite : comme tous les vendredis soirs, on commence avec le 
psaume 95 (lékhou néranéna), on dit gam bérinah ouvetsaholah.

2. Repas de vendredi soir : 

17. Maguen Avraham, 444, §4, Ma’hatsit Hashekel, Mishna Béroura, 444, §14.
18. Nit’ei Gavriel, 11, §14.
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•	proposition 1 : on recouvre la table avec une nappe en nylon 
jetable, on pose dessus, le vin et le verre du kidoush habituel de 
l’année, ainsi que des pitote pour lé’hem mishné. Chaque membre 
de la famille, hommes et femmes, reçoit environ 60 g de pita, on 
s’efforce de manger cela dans un sac pour diminuer la diffusion 
des miettes.

Après avoir fini, chacun secoue les miettes qui ont pu se coller sur 
ses vêtements ou son corps. On enlève délicatement la nappe, on 
la secoue dans la cuvette des toilettes. Ce qui reste dans les sacs, 
est gardé pour shabbat matin ou jeté dans la cuvette des toilettes. 
On balaie la pièce avec le balai habituel de l’année et l’on jette les 
miettes dans notre cour privée ou au toilettes ou on les dépose 
sur le balcon.

Ensuite, on consomme, dans des assiettes jetables, le repas de 
shabbat kashère pour Pessa’h qui a été cuit dans la vaisselle de 
Pessa’h, et apporté à table dans des barquettes en aluminium. À 
la fin du repas, avant le birkate hamazone, il est bien que le chef de 
famille mange à nouveau un kazayite de pain avec les précautions 
précédentes, et récite le birkate hamazone. En effet, le fait d’avoir 
enlevé le pain et la nappe de la table indique la fin du repas, ce 
qui nous oblige d’après certains avis à réciter les bénédictions sur 
les mets consommés car ils ne sont plus secondaires par rapport 
au pain, d’où l’intérêt du kazayite de pain final du chef de famille 
montrant à l’inverse que le repas initial ne s’est pas terminé(18).

•	Proposition 2 : on prépare un endroit où manger le ‘hamets 
(balcon, terrasse, cour ou tout autre endroit où l’élimination des 
miettes de ‘hamets est aisée), on procède au kidoush, on mange 
le pain (60 g par personne), on secoue les vêtements, la barbe 
etc., et ensuite, on passe à table pour continuer le repas. A la fin 
du repas, on retournera à l’endroit où on a consommé le pain, 
pour réciter le birkate hamazone(19).
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JOURNÉE DU SHABBAT, VEILLE DE PESSA’H

1. Sha’harite : on prie tôt et rapidement pour avoir le temps de 
terminer la prière et manger le repas de shabbat avant l’heure 
d’interdiction du ‘hamets. La haftarah est Vé’arevah(20).

2. Repas du shabbat : on mange de la même façon que vendredi 
soir. L’heure limite de la consommation du ‘hamets est la fin de la 
4e heure relative. On doit a priori terminer le repas au maximum 
à cette heure-ci. Cependant, si on ne l’a pas terminé, on peut 
néanmoins continuer à manger ce qui n’est pas ‘hamets et réciter le 
birkate hamazone à la fin du repas. Il faut rappeler, que la coutume 
‘habad est de ne pas consommer juqu’au soir, des ingrédients du 
‘harossète ainsi que du maror19.

3. Nettoyage de la bouche et des dents : après avoir terminé de 
manger le ‘hamets, avant l’heure limite pour sa consommation, on 
se lavera les mains pour éviter un éventuel contact de ‘hamets avec 
la bouche. On se rincera bien la bouche pour éliminer le ‘hamets 
collé aux gencives.

Ceux qui savent que le brossage des dents ne les fait pas saigner, 
pourront utiliser une brosse à dent sèche, sans la mouiller, et sans 
dentifrice, pour se brosser les dents. Cette brosse à dents ne sera 
pas rincée, car ce serait une préparation le shabbat pour la semaine. 
On la déposera telle quelle, avec ce qui est vendu au non juif.

Il est bien également de se nettoyer entre les dents avec un cure-
dent. On fera tout ce qui précède dans un endroit qui n’est pas 
kashère pour Pessa’h : salle de bain, etc.

4. Destruction du ‘hamets : on devra veiller à ce qu’il ne reste aucun 
‘hamets dans notre domaine avant la fin de la cinquième heure 
relative. De ce fait, s’il reste du ‘hamets qui n’a pas été mangé, on 

19. Sidour Pessa’h Kehikhato, Vol. 2, p. 55. Sefer Haminhaguim ‘Habad, p. 37.
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pourra le fragmenter en petits morceaux et le jeter dans la cuvette 
des toilettes.

On secouera vêtements, barbe, etc. pour s’assurer de l’absence 
de tout ‘hamets sur soi. On balaiera l’endroit où on a consommé 
du ‘hamets et on jettera les miettes aux toilettes ou dans un sac 
dans lequel on versera de l’eau de javel. Attention à ne pas trier 
les miettes de ‘hamets dans les saletés pour ensuite les jeter aux 
toilettes par exemple, car ce tri est interdit shabbat.

On placera ensuite le balai avec les choses vendues au non juif. 
Attention à ne pas démonter la brosse du manche à balai pour 
fixer une autre brosse. En effet, le démontage d’une chose fixée est 
interdit shabbat, car c’est détruire, ainsi que le vissage durable, car 
c’est construire.

5. Bitoul : après avoir détruit le ‘hamets, on procède à son annulation 
avant la fin de la cinquième heure relative en prononçant la formule 
du matin incluant le ‘hamets connu : « tout ‘hamets et tout levain 
qui est dans mon domaine, que j’ai vu ou non, que j’ai brûlé ou non, 
que j’ai détruit ou non, est annulé et sans propriétaire comme la 
poussière de la terre »20.

6. Interdiction de préparer pendant shabbat pour Yom Tov : il est 
interdit de dresser la table ou de préparer les matsot, le vin et les 
autres choses nécessaires au Seder avant la nuit et la récitation de 
la phrase : « Baroukh hamavdil beine kodesh lékodesh ». En effet, 
ces actions constituent une préparation pendant shabbat pour les 
besoins de Yom Tov, ce qui est proscrit. Cependant il sera permis 
de mettre en ordre la maison comme on le fait chaque jour, même 
si c’est dans l’intention que tout soit prêt pour le soir, car ceci est 
néanmoins considéré comme utile au shabbat (voir note 21 ).

Cette interdiction de préparer concerne aussi la parole, par 

20. Admor Hazaken, 444, §14.
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conséquent, on ne dira pas : «  je vais dormir pour pouvoir rester 
réveillé le soir du Seder », de même on n’indiquera pas aux enfants 
d’aller dormir dans le même but. Cependant il sera permis, et c’est 
une mitsva, de se reposer pour être éveillé le soir du Seder21.

7. Séoudah shélishite (troisième repas du shabbat) : même ce 
shabbat veille de Pessa’h, le troisième repas est une mitsva pour les 
hommes et les femmes22 ainsi que pour les enfants à titre éducatif. 
Cependant, il est impossible de le faire avec des gâteaux, de ce fait, 
on mange(22) quelque chose d’un volume supérieur à un œuf, de la 
viande ou du poisson ou tout au moins un kazayite de fruits23.

8. Min’ha : on avance un peu l’horaire de Min’ha, pour avoir le 
temps de lire la Haggadah et le Seder korbane Pessa’h avant le 
coucher du soleil. On lit dans la Torah, la parasha de la semaine 
prochaine, et l’on ne dit pas tsidekatekha. Après la prière, on récite 
la Haggadah depuis le passage ‘avadim hayinou jusqu’à lekhapère 
‘al kol ‘avonoteinou, car ce shabbat était le début de la délivrance 
et des miracles24. On lit ensuite le Seder korbane Pessa’h, avant le 
coucher du soleil, car ce texte décrit le sacrifice de Pessa’h qui était 
offert à ce moment(23).

SORTIE DE SHABBAT, SOIR DE PESSA’H

1. Arvite : habituellement, lorsqu’un Yom Tov tombe samedi soir, on 
prie Arvite à l’heure de la sortie de shabbat, c’est-à-dire environ 10 
minutes après la sortie des étoiles, car la sainteté du shabbat prime 
sur celle de Yom Tov, et donc on augmente la durée du shabbat. 

21. D’après le Maguen Avraham et l’Admor Hazaken, 290.
22. Admor Hazaken, 291.
23. Ketsot Hashoul’hane, 92, §4. Coutume ‘habad indiquée dans Hayom Yom, 22 adar I 
: « l’indication de ne pas faire de troisième repas signifie en fait, ne pas consommer de 
pain, mais il faut cependant goûter quelque chose ». Et pour  ce shabbat, voir Admor 
Hazaken, 444, §3-4.
24. Admor Hazaken, 430, §2.
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Cependant, ce soir, on doit se dépêcher de commencer le Seder 
pour éviter que les enfants ne s’endorment, il est donc préférable 
de prier Arvite, dès la sortie des étoiles(24). On ajoute dans la ‘Amida 
le passage vatodi’énou, comme tout Yom Tov tombant à la sortie de 
shabbat25.

2. Baroukh Hamavdil : les femmes qui ne prient pas Arvite devront 
réciter la phrase : « Baroukh hamavdil beine kodesh lékodesh » avant 
de commencer les préparatifs de la fête et d’allumer les nérote26.

3. Allumage des nérote : on allume les nérote de la fête à partir d’un 
feu déjà allumé, et on récite la bénédiction terminant par : «lehadlik 
nère shel Yom Tov », suivi de la bénédiction shéhé’héyanou.

4. Le kidoush : comme tout samedi soir Yom Tov, l’ordre des 
bénédictions du kidoush a pour initiales en hébreu YaKeNaHaZe, 
c’est à dire : Yayine (bénédiction sur le vin), Kidoush (bénédiction 
de sanctification de la fête), Nère (bénédiction sur les nérote sans 
réunir les deux flammes ni regarder ses ongles, mais en portant son 
regard sur les nérote27), Havdalah (bénédiction sur la séparation de 
la sainteté de shabbat de celle de Yom Tov), Zmane (bénédiction 
shéhé’héyanou).

5. Particularité dans la lecture de la Haggadah : dans la bénédiction 
sur le deuxième verre de vin, nous dirons en hébreu : « vénokhal 
mine hapessa’him oumine hazéva’him » (nous mangerons des 
sacrifices de Pessa’h et de ceux de Yom Tov appelés ‘Haguiga) car 
lors ce type d’année où la veille de Pessa’h tombe shabbat, on 
n’offrait le sacrifice ‘Haguiga dans le temple que le lendemain du 
Seder, par conséquent, il est plus juste de prononcer hapessa’him 
avant hazéva’him conformément à l’ordre des offrandes.

25. Sidour Pessa’h Kehikhato, Vol. 2, p. 66, Nit’ei Gavriel, Erev Pessa’h Shé’hal 
Béshabbat, p. 214.
26. Admor Hazaken, 299, §17-18.
27. Sefer Haminhaguim ‘Habad, p. 39.
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CHAPITRE 12 :  
SEDER : IMPORTANCE ET PREPARATION

1. Importance particulière de cette soirée / 2. L’importance 
d’être attentif à chaque détail / 3. Les simanim (étapes, signes) 

du Seder / 4. Explications halakhiques du processus du Seder / 5. 
Déroulement du Seder / 6. Devoirs des femmes le soir du Seder / 

7. Préparatifs à la soirée du Seder 

1. Importance particulière de cette soirée :

•	Retenue et sainteté : Rabbi Yesha’yah Horovits (1558-1630) , écrit1 
: « la sainteté de cette nuit avec toutes ses règles à appliquer, est 
immense. C’est le moment où Dieu nous choisit parmi toutes les 
nations, et nous sanctifie par ses commandements. De ce fait, il 
est souhaitable que chacun prenne soin d’éviter tout bavardage 
profane […]  tout le monde doit être occupé par les mitsvot de 
cette nuit et les miracles de la sortie d’Égypte ».

•	Que demander à D.ieu cette nuit-là ? Le Rabbi rapporte les 
propos du Rabbi Yossef  Yits’hak2 : « Mon père et maître (le Rabbi 
Shalom DovBer) m’a dit une fois : «Yossef Yits’hak, on doit penser, 
pendant le Seder, à être un homme ! Que D.ieu nous y aide ! En 
particulier, au moment où l’on ouvre la porte, ne demande rien 
de matériel, ne demande que du spirituel !» »

Rabbi Aharon de Karline (4e Rabbi de la dynastie de Karline) 
explique dans son livre, Beth Aharon : l’indication de la Haggadah 
« et ici, l’enfant demande » précédant le paragraphe Ma nishtanah 

1. ShLaH sur Pessa’him.

2. §Seder Haggadah, Si’hat Pessa’h 5702 (1942).
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composé de questions. Le terme shoél (demande) en hébreu a 
aussi pour sens réclame et requiert. L’enseignement est le suivant 
: le soir du Seder, un enfant d’Israël peut demander et réclamer à 
son père céleste tout ce dont il a besoin(1).

•	Influence déployée sur l’année entière : comme l’a dit le Rabbi 
Yossef Yits’hak : « l’Admor Hazaken n’a pas inclus dans son Sidour, 
à la fin de la Haggadah, l’indication «le Seder de Pessa’h est 
achevé», car chez ‘habad, Pessa’h ne se termine jamais, il s’étend 
en permanence. En vérité, toutes les fêtes ont un reflet quotidien, 
mais la fête de Pessa’h est permanente. »

•	Leil shimourim (nuit protégée) : cette nuit est qualifiée dans la 
Torah (Exode 12, 42) de : « protégée pour tous les enfants d’Israël, 
à toutes les générations ». Ainsi dit le Midrash : « cette même 
nuit, D.ieu a fait une chose considérable pour les justes, à l’instar 
de son action pour les enfants d’Israël en Égypte. Il y a sauvé : 
‘Hizkiyahou, ‘Hanania et ses amis, et Daniel de la fosse aux lions. 
» Le Ha’mek Davar enseigne : « la nuit de Pessa’h est un moment 
propre à nous délivrer de tous nos problèmes, comme ce le fut 
pour la première délivrance d’Israël, ce sera donc pour toujours 
un moment propice […] comme il est dit «protégée pour tous les 
enfants d’Israël, à toutes les générations ».

Ce sujet est repris dans la halakha3 : « Dans quelques endroits, on 
a l’habitude de ne pas fermer les chambres où l’on dort le soir de 
Pessa’h, car cette nuit est protégée pour toute les maisons juives 
à toutes les générations, et est aussi prédestinée à la sortie de 
cet exil. Si le prophète Eliyahou vient, il trouvera la porte ouverte 
et nous irons à sa rencontre rapidement. Nous croyons à cela, et 
cette foi est gratifiée d’une grande récompense ».

Par ailleurs, il est dit aussi4 : « on a pour coutume de ne réciter sur 
son lit avant de dormir, que la bénédiction hamapil et le Shéma 

3. Admor Hazaken, 480, §5.
4. ibid. 481, §2.
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Israël […] et non les textes habituels qui les accompagnent les 
autres nuits pour assurer notre protection, car cette nuit-là, nous 
sommes protégés des forces maléfiques ».

•	Hashem prête attention aux enfants d’Israël : le Zohar nous 
enseigne5 : « Cette nuit, D.ieu rassemble toute sa famille céleste 
et leur dit : «venez écouter le récit de mes louanges, raconté 
par mes enfants». Alors que chaque nuit, D.ieu entre au jardin 
d’Éden pour se réjouir avec les justes, cette nuit-là, il s’introduit 
chez les enfants d’Israël, comme le dit la Haggadah : «une terreur 
profonde» c’est la révélation de la présence divine (Shékhina).

2. L’importance d’être attentif à chaque détail :

Des explications profondes et extraordinaires, ainsi que de nombreux 
secrets, sont enfouis dans chaque détail du Seder, comme le dit 
le Maharil (cité dans la Haggadah du Rabbi) : « chaque homme 
devra trembler de crainte pour accomplir la parole de nos sages 
ayant institué le Seder et la Haggadah. Il ne faudra rien prendre 
à la légère. Même si à nos yeux, certains éléments ne semblent 
pas indispensables, on sera assez intelligent pour les accomplir 
scrupuleusement, car aucun n’est vide de sens ».

3. Les simanim (étapes, signes) du Seder :

La paternité des noms des étapes du Seder (Kadesh, Oure’hats, 
Karpass etc.) décrivant les mitsvot de cette nuit(2), est attribuée à 
Rashi par l’auteur du Ma’hzor Vitry (§65) et au tossaphiste Rabbi 
Shemouel de Falaise par d’autres. Le Yessod Véshoresh Ha’avoda 
écrit au sujet des simanim (9 §6) : « un signe à son importance, les 
mots désignant les 15 simanim du Seder : Kadesh, Oure’hats, Karpass 
etc., font allusion à des secrets absolument extraordinaires, et de 
ce fait, pour le Seder, on prendra soin de prononcer auparavant le 
nom de chaque étape, c’est à dire, avant le kidoush on dira Kadesh, 

5. Ra’ya Méheimna, Bo, 40b.
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avant les premières ablutions Oure’hats, et ainsi pour tout le Seder 
jusqu’à Nirtsah compris. L’essentiel étant d’apporter satisfaction 
au Créateur béni soit-il. On pratiquera chaque chose avec une 
immense joie car D.ieu désire un service du fond du cœur(3). Ainsi 
agissait le Rabbi, il lisait à voix basse le nom de toutes les étapes 
au début du Seder, puis le nom de chacune avant de la pratiquer6.

4. Explications halakhiques du déroulement du Seder :

•	Les mitsvot de la soirée du Seder et Yom Tov : cette nuit, plusieurs 
mitsvot de la Torah et des rabbins, ainsi que des institutions 
ajoutées par nos sages se présentent à nous. En voici la liste : 
1) récit de la sortie d’Egypte,  2) consommation de la matsa,  
3) consommation du maror,  4) boire les 4 coupes de vin,  5) 
réciter le Hallel,  6) consommation de l’afikomane (en souvenir 
des sacrifices de Pessa’h et de ‘Haguigah, ainsi que les mitsvot 
communes à toutes les fêtes :  7) kidoush,  8) lé’hem mishnéh,  9) 
repas de fête,  10) birkate hamazone.

•	Institutions rabbiniques connexes : nos sages ont institué autour 
des mitsvot précédentes un certain nombre d’institutions et de 
règles pour leur assurer une bonne pratique : 

a) Étonner : plusieurs actions ont pour but de surprendre 
les enfants afin de susciter des questions de leur part, qui 
progressivement les amèneront à nous interroger aussi sur 
le soir du Seder, et ainsi nous pourrons accomplir la mitsva 
du récit de la sortie d’Égypte correctement (répondre à la 
question d’un enfant).

b) Liberté : certains comportements ont pour but de favoriser 
un sentiment de liberté, comme par exemple la position 
accoudée, car nous avons l’obligation pendant cette nuit : « de 
se voir et de se montrer, comme venant de sortir d’Égypte ».

6. Otsar Minhaguei ‘Habad, Pessa’h. 125.
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c) Haggadah : la lecture de la Haggadah comprenant toutes 
les conditions nécessaires à une bonne pratique du récit de 
la sortie d’Égypte (voir plus bas, le paragraphe sur la mitsva 
du récit).

d) Souvenir : lors de cette soirée, des choses diverses font acte 
de mémoire : le ‘harossète (glaise) rappellent l’esclavage(4), le 
zéro’a (épaule) grillé en souvenir du sacrifice de Pessa’h grillé 
à la broche (et de la libération « avec un bras étendu » (Exode 
6, 6) ; l’usage ‘habad est de prendre un cou de poulet pour 
le zéro’a), et un œuf évoquant le sacrifice de ‘Haguigah (et 
la volonté divine de nous libérer car en araméen bé’a (œuf) 
signifie aussi vouloir).

•	Déroulement du Seder en détails : 

Afin d’accomplir les mitsvot avec les institutions rabbiniques qui 
leur sont attachées, on a organisé un Seder qui respecte la logique 
de la halakha. Ce Seder inclut tous les éléments nécessaires, dans 
un ordre cohérent.

Kadesh : La première chose à faire, comme tous les vendredis soirs 
et soirs de fête, c’est le Kidoush. (à Pessah, le Kidoush est aussi la 
première coupe des 4 coupes de vin(5)).

Ourehats, Karpass : afin d’accomplir la mitsva du récit de la 
sortie d’Egypte, nous voulons encourager les enfants à poser des 
questions. Pour cela, juste après le kidoush(6), on va faire quelque 
chose qui les surprendra : on va consommer un légume trempé 
dans l’eau salée de façon à devoir se laver les mains auparavant 
comme c’est la règle, et ces ablutions s’ajouteront donc à celle 
précédant le repas. La question suscitée sera : pourquoi se laver 
deux fois les mains ?

Yahatz : avant de débuter le récit de la sortie d’Egypte, nous 
casserons la matsa, car nous devons réciter la Haggadah sur un 
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«pain de misère», ce qui signifie (Mishna Pessa’him): a) un morceau 
de pain et non un pain entier, b) un pain devant lequel on raconte 
beaucoup de choses. Autrement dit, raconter la sortie d’Egypte 
lorsque le «pain de misère» est posé devant nous(7).

Maguid(8) : on doit réaliser la mitsva du récit de la sortie d’Egypte, 
avant celle de manger la matsa, car le récit doit se faire lorsque la 
matsa est placée devant nous. En effet, il est écrit : (Exode 13, 8) : « et 
tu raconteras à ton fils […] en vue de cela». Nos maîtres ont appris 
de cela7 : « je ne t’ai dit (de raconter) qu’au moment où la matsa 
et le maror sont posés devant toi ». Le mode d’accomplissement 
de la mitsva du récit, est la récitation de la Haggadah. En effet, 
celle-ci a été rédigée selon un ordre établi, agencée de telle sorte, 
qu’elle inclut tous les détails nécessaires à la mitsva (sous forme de 
questions-réponses, commence par le dénigrement et terminer par 
des louanges, etc., voir chap. 8).

Ro’htsa, Motsi Matsa : une fois accomplie la mitsva de raconter 
la sortie d’Egypte, nous pouvons, dès lors, réaliser la deuxième 
mitsva de la Torah de cette nuit : «manger de la matsa» (en étant 
accoudé). Ce commandement va nous permettre de réaliser en 
même temps celui du le’hem michné (pain double) qui se pratique 
à tous les repas de fête. De ce fait, trois matsot seront nécessaires 
(voir chap. 8).

Maror, Korekh : après la matsa, il faut s’acquitter de la consommation 
du maror (herbes amères), d’ordre rabbinique. Cette mitsva n’est 
pas d’ordre toranique de nos jours, car le maror doit être mangé 
avec le sacrifice de Pessa’h, comme il est dit (Nombres 9, 11) au 
sujet du sacrifice de Pessa’h : « ils le mangeront avec des matsot et 
des herbes amères »8. De plus, c’est une mitsva de le tremper dans 
le ‘harosset9.
7. Pessa’him, 116 b, Mekhilta, Rambam, ‘Hametz Oumatsa, 7, §1.
8. Admor Hazaken, 475, §15.
9. Ibid. §12 et 19.
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Ensuite, on mangera le Korekh (matsa et maror ensemble) car selon 
Hillel, on ne s’acquitte de la mitsva de maror que de cette façon, et 
il se pourrait que la halakha soit selon son avis10.

Shoulhan ‘Orekh : c’est la mitsva du repas de la fête, comme pour 
tout jour de Yom Tov.

Tsafoun : il s’agit d’une mitsva d’ordre rabbinique de manger un 
kézayite de matsa à la fin du repas. Il est consommé en souvenir 
du sacrifice de Pesssa’h, que l’on mangeait à la fin du repas. Ce 
kézayite est appelé «afikoman» car il ne faut rien avaler après d’où 
sa position à la fin du repas(9).

Barekh : comme après tout repas accompagné de pain, on devra 
réciter : le bircate hamazone. De plus, le soir du Seder, chacun des 
convives le récitera sur un verre de vin, car nos sages ont institué 
que chaque coupe de vin soit accompagnée d’une mitsva. Pour la 
troisième coupe, c’est le bircat hamazone11. Nous avons coutume 
de verser la « coupe du prophète Éliyahou » juste avant le bircat 
hamazone12. Raison de cette coutume : la première partie du 
Seder est liée à la délivrance de l’Égypte, la deuxième, après bircat 
hamazone, à la délivrance future apportée par le Mashia’h, et la 
coupe d’Éliyahou aussi, d’où l’usage de la remplir après le bircat 
hamazone13, cependant Le Rabbi a écrit14 : « mais récemment, 
ils ont pris l’habitude de la remplir à chaque fois, avant le bircat 
hamazone. » Et dans la note 78: « le début de la révélation de la 
coupe d’Éliyahou est attaché à la fin de l’exil. »

Hallel, nirtsa : après avoir raconté les miracles de la sortie d’Egypte, 
s’être acquitté de l’obligation de se considérer comme étant soi-

10. Ibid. §18.
11. Pessa’him 117b, Sh. A. et Admor Hazaken, 479, 1.
12. Sefer Hassi’hot, 5749, Vol. 1, p. 391.
13. Sefer Haminhaguim, p. 41.
14. Sefer Hassi’hot, 5749, Vol. 1, p. 391.
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même sorti d’Egypte, nous devons remercier et louer l’Eternel 
pour les miracles qu’Il a accomplis et qu’Il fera pour nous comme il 
est dit dans la Mishnah15 : « Chacun a l’obligation de se considérer 
comme s’il venait de sortir d’Egypte [...] pour cette raison nous 
devons remercier et louer etc… ». A la fin du Hallel(10), on boira la 
quatrième coupe, et après avoir fait tout cela, nous serons agréés 
(nirtsa) par Hashem.

Résumé du déroulement du Seder : dès notre arrivée à la maison, 
on prépare le plateau et l’on récite le kidoush. Ensuite, on étonne 
les enfants avec le trempage du karpass, on casse la matsa du 
milieu pour obtenir le pain d’un pauvre, afin d’accomplir la mitsva 
du récit de la sortie d’Egypte en ayant devant nous un pain sur 
lequel on raconte beaucoup de choses. On passe alors à ce récit 
avec la lecture de la Haggadah. Vient le moment de la mitsva de 
la matsa et du lé’hem mishnéh, suivi de la mitsva du maror et du 
korekh, version du maror selon Hillel. On passe au repas de la fête 
qui se termine par une consommation de matsa (afikomane) en 
souvenir du sacrifice de Pessa’h après lequel plus rien n’est mangé. 
On récite le Birkate hamazone, et la deuxième partie du Hallel car 
nous avons l’obligation de louer et remercier D.ieu pour les miracles 
réalisés pour nos ancêtres et pour nous à chaque époque, et lui 
être agréables.

Chaque étape du Seder est accompagnée d’une coupe de vin 
correspondante sur laquelle nous récitons un chant. On a 
l’obligation de boire ces coupes en respectant scrupuleusement 
l’ordre suivant : 1ère coupe avec le kidoush, 2e avec la Haggadah, 3e 
avec le Birkate hamazone, et 4e avec le Hallel.

5. Devoirs des femmes le soir du Seder : 

•	Mitsvot rabbiniques : bien que les mitsvot du soir du Seder 
dépendent du temps et que nous ayons pour principe, que les 

15. Pessa’him 116b.
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femmes sont dispensées des commandements positifs, même 
rabbiniques, liés au temps, elles sont tenues d’accomplir toute 
les mitsvot et institutions de cette soirée car elles ont participé 
et profité des miracles de la sortie d’Egypte. Elles sont donc 
concernées par les quatre coupes de vin, la consommation du 
maror et de l’afikomane, la récitation du Hallel etc. Il en découle 
une mitsva d’éduquer les petites filles aux mitsvot du Seder16.

•	Mitsvot de la Torah : la Torah enjoint aux femmes de consommer 
le kézayite de matsa comme l’explique le Talmud17 : « les femmes 
ont l’obligation de manger de la matsa d’après la Torah comme il est 
dit : « tu ne mangeras pas de ‘Hamets, sept jours tu consommeras 
de la matsa », on déduit de cette juxtaposition que, celui qui doit 
respecter l’interdiction du ‘Hamets (les femmes en particulier) 
doit aussi accomplir la mitsva de la matsa. 

Pour le récit de la sortie d’Égypte, les femmes y sont astreintes 
d’après la Torah pour certains et d’ordre rabbinique seulement 
pour d’autres. On peut déduire de ce qu’a écrit l’Admor Hazaken 
qu’il pense comme d’autres décisionnaires, qu’il s’agit d’une 
obligation rabbinique. De ce fait, des hommes ne devront pas 
s’acquitter de la lecture de la Haggadah(12) en écoutant une 
femme18.

•	Les femmes et petites filles doivent veiller à réciter ou écouter 
la Haggadah : une raison supplémentaire obligeant les femmes 
à réciter ou à écouter la Haggadah (s’ajoutant à leur mitsva 
du récit) est leur devoir concernant les quatre coupes de vin. 
En effet, elles doivent être bues dans l’ordre, à des moments 
précis au cours de la lecture de la Haggadah : première coupe 
au kidoush, deuxième à la fin de Maguid, troisième après le 

16. Admor Hazaken, 472, §25.
17. Pessa’him 43b.
18. Péri Mégadim, 479 §2, et 484, §1. Il ajoute, qu’il en va de même le deuxième jour 
de fête. On peut déduire que c’est aussi l’opinion de l’Admor Hazaken d’après cette 
source, 475 § 25, ainsi écrit le Rabbi dans sa Haggadah.



CHAPITRE 12 : SEDER : IMPORTANCE ET PREPARATION

224

birkate hamazone, et quatrième après le Hallel. Sans la lecture 
dans l’ordre, des passages indispensables cités plus haut, elles ne 
seront pas quittes de la mitsva des quatre coupes de vin, même 
en les buvant au même moment que les autres convives.
Il en va de même, concernant les petites filles19, car nous 
avons le devoir de les éduquer aux quatre coupes avec du jus 
de raisin(13). 
On avertira les membres de la famille à ce sujet car beaucoup 
d’erreurs sont commises par ignorance de ces règles comme l’écrit 
le ‘Hayei Adam (130 §12) : « il faut mettre en garde les membres 
de sa famille de ne pas négliger tout cela […] et leur faire savoir 
avec des termes compréhensibles, au moins la raison du sacrifice 
de Pessa’h, de la matsa, et du maror pour qu’elles accomplissent 
ces mitsvot, et qu’elles écoutent le kidoush et la bénédiction asher 
guéalanou et l’on pensera aussi à les en acquitter ».

6. Préparatifs à la soirée du Seder :

•	Introduction : la halakha nous enseigne que tout doit être prêt 
pour commencer le Seder à la nuit20 : « la table sera dressée quand 
il fera encore jour, pour pouvoir commencer le Seder au début de 
la nuit […] car commencer le Seder au plus tôt est une mitsva, afin 
que les enfants ne s’endorment pas, alors que la Torah nous a dit 
: «tu raconteras à ton fils, ce jour-là «. Cependant, l’agencement 
du plateau, sera effectué juste avant le début du Seder21. Par 
ailleurs, d’autres choses ne peuvent être exécutées Yom Tov. En 
conséquence, nous ferons des rappels concernant les choses à 
ne pas oublier de préparer, vérifier et examiner, pour être fin prêt 
pour une soirée du Seder, sereine et satisfaisante, car tout ce qui 
est pratiqué cette nuit, doit être empreint de liberté.

19. Admor Hazaken, 472, §24.
20. Admor Hazaken, 472, §1.
21. Admor Hazaken, 473, §25 et Haggadah du Rabbi, §Yessadère.
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•	‘Érouv Tavshiline : cette année, 5780, on procédera au ‘Erouv 
Tavshiline, la veille de Pessa’h.

•	Haggadot (pluriel de Haggadah) : préparer une Haggadah 
pour chaque convive, et puisqu’il est important de comprendre 
ce que l’on dit dans la partie Maguid, afin d’accomplir la 
mitsva du récit de la sortie d’Égypte, il faut prévoir des 
Haggadot traduites en français pour les non hébraïsants. 

•	Coupes : vérifier que le nombre de coupes dont on dispose 
est suffisant pour l’ensemble des convives du soir du Seder, et 
qu’elles ont au moins la capacité d’un revi’ite (un peu plus de 86 
ml, ou comme certains 120 ml, voir plus bas). Éviter les verres 
trop grands qui rendraient difficile d’avaler leur contenu d’un seul 
trait.

•	Vin et  jus de raisin : contrôler que la quantité de vin rouge à la maison 
est suffisante. Il est préférable d’avoir un vin agréable au palais, 
mais surtout facile à boire, de façon à absorber les quatre coupes 
comme il faut (coupe entière, d’un seul trait) avec un sentiment de 
liberté. De même, pour le jus de raisin destiné aux femmes et aux 
enfants ainsi qu’aux personnes ne supportant pas le vin, s’assurer 
que l’on a bien de quoi remplir 4 coupes pour chaque personne. 

•	Récipient cassé ou ébréché : pour y verser le vin au moment du 
Seder où l’on récite dam vaèsh etc.

•	Prélèvement de la ‘halah : confirmer que le prélèvement de la 
‘halah a bien été réalisé, sinon y procéder avant l’entrée de la 
fête.

•	Matsot entières : Il est souhaitable de préparer à l’avance, 
trois matsot entières pour chaque personne qui disposera d’un 
plateau. Selon la coutume ‘habad bien connue22, on veillera à 

22. Sefer Haminhaguim ‘Habad, p123.
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préparer un plateau pour chaque garçon bar-mitsva(14). Il faut 
choisir des matsot entières intactes. On les prend de préférence 
un peu arquées, en forme de réceptacle, pour inspirer la véritable 
réception.

Si les matsot ne sont pas vraiment entières, on pourra accepter 
des matsot qui paraissent entières même s’il en manque une 
petite partie à différents endroits, à condition que cela ne soit pas 
flagrant23.

Si certaines parties de la matsa sont brûlées, alors , si nous-
mêmes ou l’un des membres de la famille les consommons, 
cela ne pose aucun problème, et elles sont considérées comme 
entières. Cependant, si personne ne les mange, les avis sont 
partagés quant à les considérer comme entières24. De ce fait, on 
sera attentif à cela dans la mesure du possible.

Si l’on manque de matsot entières, il sera possible de brûler les 
bords cassés d’une matsa incomplète en les approchant du feu, 
ainsi elle deviendra entière. Cette méthode est autorisée25 même 
les jours de Yom Tov d’après certains avis(15).

•	Préparation des kazeytim de matsa : il est bien et souhaitable, 
de préparer à l’avance, des kazeytim de matsa, correspondant au 
nombre de convives qui n’auront pas de plateau le soir du Seder 
(car celui qui dispose d’un plateau, mange ses kazeytim avec 
ses 3 matsot). Cela permettra à chaque convive de connaître la 
quantité exacte à consommer.

•	Combien de kazeytim ? Il faut en préparer quatre (ou au moins 
trois) pour chaque convive qui n’a pas de plateau (1 pour matsa, 1 
pour le korekh, et 2 pour l’afikomane, et l’on pourra tolérer 1 pour 
l’afikomane, voir note 10).

23. Responsa .Helkate Yaakov, O. H., 93, Shemirate Shabbat Kéhilkhatah, 55, note 24, 
au nom du G. R. Oyerbach.
24. Sha’arei Téshouvah, 274, §1.
25. Piskei Téshouvot, 506, §7.
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•	Comment préparer ? La meilleure façon consiste à peser des 
morceaux de matsa dont la somme est 20 g, et de les mettre 
dans des sacs, ainsi chaque sac contiendra un kézayite de matsa. 
De même, constituer quelques sacs de 27 g que l’on distribuera 
pour le premier kézayite, qui comme on l’expliquera plus bas, doit 
peser 27 g (si parmi les convives se trouvent des personnes âgées 
ou des malades etc., on pourra être indulgent à leur égard et leur 
permettre un kézayite de 11 g de matsa, voir plus bas, et donc 
préparer des sacs ayant ce poids).

•	Peser durant Yom Tov : Si la pesée n’a pas eu lieu avant Yom 
Tov, certains pensent qu’il est possible d’utiliser une balance 
mécanique (et non électrique) pendant Yom Tov, car mesurer 
pour les besoins d’une mitsva est autorisé pendant Yom Tov, mais 
l’on ne s’appuiera sur cette opinion qu’en cas de force majeure(16).

•	Évaluer un kazayite sans le peser : il est difficile de donner un 
ordre de grandeur du kazayite en surface, car cela dépend aussi 
de l’épaisseur de la matsa. Cependant, on peut le calculer de la 
façon suivante : avec le nombre de matsot contenues dans un 
paquet d’un kilo, on pourra connaître le poids moyen d’une matsa 
et en déduire une approximation de la fraction que représente un 
kazayite sur une matsa. Cette méthode est aussi utile pour celui 
qui a un plateau, car lui ne peut pas peser ses kazeytim avant 
Yom Tov, il ne peut que les évaluer à vue d’œil. Par exemple : si un 
paquet d’un kilo contient 15 matsot, alors chaque matsa pèse en 
moyenne 66,6 g et donc un kazayite de 17 g est proche du quart 
d’une matsa.

•	Les kazeytim de maror et korekh : on doit préparer deux 
kazeytim de maror pour chaque convive. Un pour le maror et un 
pour le korekh. On pourra se contenter de 17 g pour le kazayite 
de maror, auquel on ajoutera 2 g pour ce qui risque de tomber 
ou de rester coincé entre les dents. Au total, 19 g. La coutume 
‘habad est de consommer ensemble de la laitue et du raifort 
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(Sefer Haminhaguim ’Habad, p. 39 : « nous avons l’habitude de 
prendre de la laitue et du raifort ensemble, pour le maror comme 
pour le korekh). Les deux s’additionnent pour obtenir les 19 g du 
kazayite.

•	Eau salée : on préparera de l’eau salée avant Yom Tov pour y 
tremper le karpass. En cas d’oubli, on pourra le faire pendant 
Yom Tov avec un changement, c’est-à-dire, mettre l’eau dans le 
récipient avant le sel26.

•	‘Harossète : la composition du ‘harossète d’après la coutume 
‘habad est la suivante : pommes, poires et noix uniquement. 
On les écrase pour en faire une pâte épaisse. Par la suite, on la 
ramollira avec du vin rouge. Le Rabbi avait l’habitude, d’ajouter 
du vin rouge juste avant de manger le maror, en posant un peu de 
‘harossète sur le vin ayant débordé de sa coupe. Cependant, pour 
le korekh, il consommait le ‘harossète sec27.

•	Zéroa : L’usage ‘habad est de prendre pour le zéroa un cou de 
poulet, et de le griller28. On est pointilleux sur le fait de ne pas du 
tout en manger, même le lendemain, pour éviter toute confusion 
avec le sacrifice de Pessa’h. C’est la raison pour laquelle, le Rabbi 
Yossef Yits’hak ainsi que son père le Rabbi Shalom DovBer, avaient 
l’habitude d’enlever presque toute la viande autour des os du cou 
de poulet. Toutefois on en laissera un petit peu, car sans viande, 
ce n’est plus un mets29.

•	L’œuf : il doit être cuit, jusqu’à devenir un œuf dur. On le gardera 

26. ‘Hayei Adam, 130, §1, Kitsour Sh. A., 118, §4. Cependant, le G. R. Wozner dans le 
recueil Mibeth Lévy, après avoir cité le ‘Hayei Adam et le Kitsour Sh. A., affirme que la 
position implicite des décisionnaires est de n’exiger aucun changement.
27. Sefer Haminhaguim ‘Habad, p. 39. Torat Menahem, 5746, p. 181, et voir note18.
28. Sefer Haminhaguim ‘Habad, p. 39.
29. Hilkhot Ouminhaguei ‘Habad d’après l’Admor Hazaken, 473, §22.
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entier30 avec sa coquille31. Le Rabbi prenait soin que la coquille ne 
se casse pas, même s’il était difficile de la conserver à sa place, 
ainsi, avec sa coquille).

•	Examen de la laitue (absence de vers) : On doit procéder à 
une bonne vérification des feuilles de laitue pour s’assurer de 
l’absence de vers. L’indication rabbinique répandue aujourd’hui, 
est de tremper les feuilles de laitue dans de l’eau savonneuse 
pendant trois minutes, puis de rincer chaque feuille sous un jet 
d’eau puissant, tout en frottant les feuilles. Ceci est également 
nécessaire pour les productions particulières protégées des vers 
selon le Sefer Bédikat Hamazone Kéhilkhatah du Rav Vayé. Pour 
les laitues ordinaires non protégées des vers, des indications 
de vérification plus rigoureuses existent, mais n’ont pas été 
rapportées dans le cadre du présent ouvrage.

•	Raifort : on râpe du raifort avec un racloir. Le Mishna Béroura écrit 
(473, §36) : « il faut faire attention à ne pas le manger entier car il 
peut être dangereux pour la santé, il n’y a alors aucune mitsva de 
le consommer car son goût piquant est nocif. Il faut le râper avec 
un grattoir et le laisser à l’air libre »32.

•	Coupe du prophète Eliyahou : il faut réserver un verre qui servira 
pour la coupe du prophète Eliyahou. Le Rabbi utilisait pour cela 
une coupe en verre transparent, et vérifiait qu’elle n’était pas 
ébréchée.

•	 ‘Hatsot : se renseigner sur l’horaire du ‘hatsot nocturne, afin de 
consommer l’afikomane avant  ‘hatsot, le premier soir du Seder.

•	Position accoudée : installer des sièges qui permettront aux 
convives masculins de s’accouder (les femmes n’ont pas l’habitude 

30. Sefer Haminhaguim ‘Habad, p. 39.
31. Otsar Minhaguei ‘Habad, p. 131.
32. Hamélekh Bimsibo, Vol. 1, p.99.
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de s’accouder33) avec des coussins etc. pour accomplir la mitsva 
correctement34.

•	Karpass : préparer des pommes de terre et des oignons pour le 
Karpass.

•	Repas : on élabore un repas de fête comme pour chaque Yom 
Tov, mais on ne mange pas de viande ou de poulet grillé, les deux 
soirs du Seder, pour éviter toute ressemblance avec le sacrifice de 
Pessa’h. Cuire dans une marmite sans eau, est assimilé à griller 
pour cette halakha. Une controverse existe pour les fritures de 
viande, il est donc souhaitable de les éviter. Cependant, on pourra 
consommer du poisson grillé 35.

•	Garder les enfants réveillés : la halakha indique de distribuer 
aux enfants des friandises (grains de blé grillés et noix) avant le 
Seder pour leur éviter de dormir36. Mais il est évident, que l’on 
peut distribuer d’autres choses si l’on pense qu’elles permettront 
d’atteindre le même objectif. On doit donc réfléchir à l’avance 
aux moyens de garder les enfants réveillés. Le roi Shelomoh a dit 
(Proverbes 13, 16) : « tout homme avisé agit avec réflexion », il 
faudra donc prévoir de les faire dormir dans la journée pour qu’ils 
soient éveillés le soir, commencer le Seder à l’heure et ne pas 
traîner inutilement. Cependant, si l’on constate que les enfants 
commencent à s’endormir, s’ils ont l’âge d’être éduqués (autour 
de 6 ans et plus, voir la note 62), on les encouragera à terminer 
le Seder, et boire les 4 coupes. Toutefois, on ne leur donnera pas 
à avaler les coupes restantes les unes après les autres, car elles 
doivent être bues en respectant les étapes du Seder37.

33. Admor Hazaken, 472, §10.
34. Admor Hazaken, 472, §7-8.
35. Admor Hazaken, 476, §1-4. Concernant les fritures, le Responsa Pénei Mévine les 
interdit mais le Sidour Pessa’h Kéhilkhato les autorise.
36. Admor Hazaken, 472, §31.
37. Admor Hazaken, 472, §16.
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CHAPITRE 13 :  
SEDER : MITSVOT ET INSTITUTIONS 

RABBINIQUES
Introduction  •  I  MITSVA DU RECIT DE LA SORTIE D’EGYPTE : 1. La 
mitsva. / 2. Définition de la mitsva du récit. / 3. Mitsva quotidienne 

pour les hommes et les femmes. / 4. Résumé et conclusion pour 
la pratique.  •  II  MITSVA DE MANGER LA MATSA : 1. La mitsva. 

/ 2. Horaire. / 3. Mesure du kazayite de matsa. / 4. Femmes, 
accoudement, lé’hem mishné, korekh et afikomane. / 5. Résumé et 
conclusions pour la pratique.  •  III  LA MITSVA DES 4 COUPES DE 
VIN : 1. Raison et importance. / 2. Horaire. / 3. Le verre. / 4. Le vin. 
/ 5. La bénédiction. / 6. Modalités de la boisson. / 7. Boire à des 

moments précis du Seder. / 8. Conclusions pour la pratique.

Introduction : objectifs et contenu

Cette nuit est riche en mitsvot, certaines d’ordre toranique 
d’autres d’ordre rabbinique, ainsi que des institutions rabbiniques 
spécifiques à cette nuit. Il est donc important d’en connaître les 
définitions et les règles, l’ignorance pouvant parfois conduire à une 
pratique erronée. Nous nous sommes donc efforcés dans le cadre 
de cet ouvrage, de présenter les mitsvot et les devoirs de cette 
soirée du Seder avec leurs règles et leurs descriptions. Nous avons 
précisé ce qui relève de la loi au sens strict, d’un embellissement 
de la mitsva ou d’une règle rigoriste, de façon à savoir être tolérant 
dans des situations particulières. Nous avons également proposé 
un certain nombre de conseils pratiques pour la réalisation des 
mitsvot, et, présenté les sources et les raisons des règles, de façon 
à ajouter de la ferveur dans leur accomplissement. Enfin, quelques 
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mises en garde sur des sujets auxquels on ne prête pas toujours 
l’attention nécessaire(1).

Plan du chapitre : Pour cerner l’ensemble des sujets relatifs à cette 
soirée du Seder, nous avons choisi de les présenter en suivant 
la hiérarchie des commandements. Les mitsvot de la Torah : le 
récit de la sortie d’Égypte avec la lecture de la Haggadah puis la 
consommation de la matsa. Les mitsvot d’ordre rabbiniques : les 
quatre coupes de vin, la consommation du maror (herbes amères), 
ainsi que les mitsvot communes aux jours de fêtes : kidoush, lé’hem 
mishnéh, birkate hamazone, et repas.

Les autres règles et institutions rabbiniques du soir du Seder: 
position accoudée, korekh, afikomane, Hallel, composition du 
plateau (‘harossète, œuf etc.), actions visant à susciter des questions 
par les enfants (karpass, déplacement du plateau, versement d’une 
coupe de vin au début du récit etc.) seront traitées dans un prochain 
ouvrage.

I  MITSVA DU RECIT DE LA SORTIE D‘EGYPTE
1. La Mitsva. / 2. Définition de la mitsva du récit. / 3. Mitsva 

quotidienne pour les hommes et les femmes. / 4. Résumé et 
conclusion pour la pratique.

1. La Mitsva du récit de la sortie d’Egypte : raconter la sortie 
d’Égypte le soir du 15 nissan, est une mitsva de la Torah comme il 
est dit (Exode 13, 3) : « souviens-toi de ce jour, où vous êtes sortis 
d’Egypte ». Le terme zakhor (souviens-toi) signifie rappeler ce jour 
avec des paroles. D’où savons-nous qu’il s’agit du soir du 15 nissan 
? Nos sages l’ont appris du verset (Exode 13, 8) : « ce jour-là, tu 
raconteras à ton fils, en ces termes : c’est en vue de cela etc. ». En 
effet, on déduit du mot «cela» que le récit doit se faire lorsque l’on 
peut montrer du doigt les mitsvot, « au moment où matsa et maror 
sont devant toi », c’est-à-dire le 15 nissan, soir du Seder. Cette 
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mitsva est fondamentale1, elle a pour objectif d’inculquer à chaque 
génération, que D.ieu dirige le monde à chaque instant dans tous 
les détails(2).

2. Définition de la mitsva du récit : pour la majorité des avis, on 
s’acquitte de cette mitsva en disant quelques mots mentionnant 
la sortie d’Égypte(3). Malgré cela, cette mitsva comporte un certain 
nombre de détails d’ordre toranique et rabbinique : a) On doit 
raconter à quelqu’un (son fils, sinon son épouse, et à défaut, une 
personne étrangère(4)), b) le récit doit être fait sous forme de 
questions-réponses(5), c) on doit commencer par un dénigrement 
et terminer avec des louanges(6), d) on doit indiquer les raisons des 
mitsvot de cette nuit : sacrifice de Pessa’h, matsa et maror(7), e) la 
narration doit être longue(8).

3. Mitsva quotidienne du souvenir de la sortie d’Egypte, pour les 
hommes et les femmes : il faut noter, qu’en plus du commandement 
du récit de la sortie d’Égypte le soir du 15 nissan, nous avons la 
mitsva de rappeler quotidiennement la sortie d’Egypte avec 
quelques mots, une fois le jour et une fois la nuit. Cette obligation 
est inscrite dans le verset (Deutéronome 16, 3) : « afin que tu te 
souviennes du jour de ta sortie d’Égypte, tous les jours de ta vie ». 
Celui qui ne l’aurait pas respectée, a manqué à une mitsva positive. 
Nos sages, soucieux de nous éviter cette erreur et de nous faire 
bénéficier de deux mitsvot, ont institué la récitation du troisième 
paragraphe du Shéma (vayomère), une fois le matin avec le Shéma 
du matin, et une fois le soir avec le Shéma du soir(9), malgré cela, 
une mention quelconque de la sortie d’Egypte continue de nous 
acquitter de ce devoir(10). En plus de la sortie de d’Egypte, nos sages 
ont institué de rappeler chaque jour et chaque nuit, le passage de la 
mer Rouge, c’est pourquoi ils ont ajouté dans la bénédiction émète 
1. Pessa’him 116b, Rambam, ‘Hamets Oumatsa, 7, §1, cette mitsva est comptée par 
les Rishonim parmi les 613 commandements (Rambam, mitsva positive 157, Smag 
positif 41, ‘Hinoukh, mitsva positive 21) et rapportée par l’Admor Hazaken dans son 
introduction sur aux lois de Pessa’h
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véyatsiv du jour et émète véémouna de la nuit, une évocation du 
passage de la mer Rouge(11).

Il est important de noter, que d’après l’Admor Hazaken et d’autres 
décisionnaires, les femmes sont aussi concernées par cette mitsva 
du souvenir de la sortie d’Egypte, une fois par jour et par nuit. 
En effet, cette mitsva est considérée comme un commandement 
positif qui ne dépend pas du temps, et donc les femmes y sont 
astreintes. C’est donc un devoir de diffuser cet enseignement(14) : 
une femme récitant le paragraphe vayomère du Shéma pendant sa 
prière, ou avant de s’endormir le soir(12), doit avoir à l’esprit, qu’elle 
accomplit alors une mitsva de la Torah(13). Pour la même raison, les 
femmes doivent réciter la bénédiction émète véyatsiv qui suit le 
Shéma, car une obligation rabbinique de rappeler le passage de 
la mer Rouge leur incombe (pour émète véémouna, les avis sont 
partagés, voir note(15)).

4. Résumé et conclusion pour la pratique :

•	La mitsva : nous avons, la nuit du 15 nissan, la mitsva de raconter 
ou d’écouter le récit, des miracles et des merveilles que D.ieu a 
fait à nos ancêtres en Égypte. Une mitsva particulière consiste à 
raconter cela à nos fils et filles, de façon compréhensible par eux.

•	La forme du récit : on doit le faire sous forme de questions-
réponses, commencer par un dénigrement et terminer par des 
louanges, c’est pourquoi on doit s’ingénier à susciter des questions 
de la part des enfants (on a, pour cette raison, l’habitude de réciter 
le paragraphe ma nishtana dans la langue parlée par les enfants, 
dans la maison du Rabbi, c’est le yiddish). On leur explique alors 
avec des mots et des notions à leur portée, comment au début, les 
enfants d’Israël étaient loin de D.ieu et avaient le statut d’esclave, 
puis à la fin, ont été délivrés de l’esclavage et sont devenus le 
peuple élu par Hashem.

•	Faire participer les enfants : pour accomplir la mitsva de « tu 
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raconteras à ton fils » comme il faut, il est important d’agir de 
façon à rendre les enfants actifs au moment du Seder. De ce fait, 
on les fera se reposer durant la journée, ainsi ils seront dispos et 
en éveil pour participer à la soirée du Seder.

•	Comment lire la Haggadah ? L’habitude répandue et recommandée 
concernant la lecture de la Haggadah est la suivante : lire chaque 
passage de la Haggadah dans sa version originale puis l’expliquer 
dans des termes accessibles aux membres de la famille, et ainsi de 
suite. Il est d’usage, qu’une personne lise à voix haute et les autres 
convives à voix basse de peur qu’ils n’entendent pas chaque mot. 
Dans le cas où une femme lirait des passages de la Haggadah à voix 
haute (comme certaines familles en ont l’habitude en l’absence 
d’étrangers etc.), les hommes devront veiller à lire le texte eux-
mêmes, car, pour un certain nombre d’avis, une femme n’est pas 
astreinte à la mitsva du récit de la sortie d’Égypte et ne peut donc 
pas acquitter2 celui qui en a le devoir d’après la Torah(16).

•	Préparation à la mitsva : il est souhaitable, qu’avant Pessa’h, le chef 
de famille recherche dans les livres et les midrashim, des textes 
décrivant les miracles en Égypte, pour les raconter en famille, 
comme du vécu, ainsi ils accompliront avec embellissement 
la mitsva du récit de la sortie d’Egypte3. Ils réaliseront alors 
magnifiquement ce qui est dit dans la halakha4 : « À chaque 
génération, un homme a le devoir, de paraître comme venant de 
sortir de l’esclavage d’Égypte, ainsi qu’il est dit : « c’est en vue de 
cela, que D.ieu a agi en ma faveur, pendant ma sortie d’Égypte […] 
comme si tu avais été toi-même esclave en Égypte, et que tu en 
avais été racheté et libéré ».

•	La Haggadah(17) : les rabbins ont institué de réaliser la mitsva 

2. Péri Mégadim, 479, §2, écrits du Rabbi dans la Haggadah sur le passage mitsva 
‘aleinou lessapère, qu’ainsi on peut conclure de l’Admor Hazaken, 472, §25.
3. Yessod Véshoresh Ha’avoda, 9, §6.
4. Admor Hazaken, 472, §7.
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du récit de la sortie d’Égypte avec la lecture de la Haggadah. 
Cette dernière a été composée en tenant compte de toutes les 
exigences des différents avis sur la mitsva. Elle doit être lue par 
chacun5, hommes et femmes. L’Admor Hazaken écrit (472, §25): 
« il n’y a aucune différence entre les hommes et les femmes pour 
toutes les mitsvot de cette soirée […] les sages ont astreint les 
femmes à tout ce qu’ils ont instauré pour cette nuit, car elles 
aussi, ont participé et vécu le miracle de la sortie d’Égypte »

Le Rabbi s’est exprimé ainsi sur la façon de la lire (deuxième 
soir de Pessa’h 5717 (1957)) : « il est indiqué dans les écrits du 
AriZal, de lire la Haggadah à haute voix, avec une joie intense »(18). 
L’usage ‘habad n’est pas de s’accouder pendant la lecture de la 
Haggadah6.

Paragraphes de la Haggadah de lecture obligatoire(19) : on doit 
lire ou entendre toute la Haggadah, mais si pour des raisons 
particulières ceci est impossible, voici les passages importants7 
qui sont un devoir pour chacun (hommes, femmes, garçons et fille 
en âge d’être éduqués aux mitsvot) : 1. Avadim hayinou, jusqu’à 
harei zéh méshouba’h, 2. Mite’hilah ‘ovedei jusqu’à simanim 
detsakh ‘adash béa’hav, 3. Pessa’h shéhayou […] Matsa zo […] 
Maror zéh jusqu’à befarekh. 4. Bekhol dor et tous les paragraphes 
jusqu’à la bénédiction baroukh ata […] gaal Yisraël(20).

II  LA MITSVA DE CONSOMMER LA MATSA
1. La mitsva. / 2. Horaire. / 3. Mesure du kazayite de matsa. / 4. 

Femmes, accoudement, lé’hem mishné, korekh et afikomane. / 5. 
Résumé et conclusions pour la pratique.

5. Admor Hazaken, 473, §43 : «  le texte de la Haggadah institué par nos sages est une 
obligation pour tout le monde ».
6. Admor Hazaken, 473, §48 : « on ne lira pas la Haggadah penché sur le côté, mais 
assis dans la frayeur et la crainte ». Ainsi agissait le Rabbi, Otsar Minhaguei ‘Habad, 
p. 156.
7. Admor Hazaken, 473, §43.
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1. La Mitsva : la Torah nous donne pour mitsva de consommer un 
kazayite de matsa(21) le soir du 15 nissan(22), comme il est dit (Exode 
12, 18) : « le soir vous mangerez des matsot ». Ce kazayite sera 
mangé dans un temps limité ne devant pas excéder kédei akhilate 
pérass, soit quatre minutes du début à la fin de la consommation.

Explications : 

kazayite : car la Torah nous ordonne de «manger» de la matsa, et 
moins d’un kazayite ne s’appelle pas manger, et ne nous acquitte 
pas de notre devoir8.

kédei akhilate pérass(23) : Rabbi Yossef Karo écrit : « s’il a mangé un 
demi kazayite puis un autre demi kazayite, il est quitte de la mitsva 
à condition que cela n’ait pas duré […] plus de kédei akhilate pérass 
»9. Plus bas, nous définirons la mesure du kazayite dans le système 
de mesures actuel. 

4 minutes : est la position du G. R. Hayim Naéh10, couramment 
admise. Cependant, on peut remarquer, que dans le Sefer 
Haminhaguim ’Habad (p. 45), le Rabbi rapporte l’opinion du 
Tséma’h Tsédek (Responsa 9) qui est de 6 minutes, ainsi que le 
Sdéh ‘Hémède citant une rumeur au nom de Rav Hillel de Paritch 
affirmant que le Tséma’h Tsédek aurait dit 3 minutes. Le Rabbi 
conclut à ce sujet : « bien que nous ne soyons pas responsables de 
n’importe quelle rumeur, en particulier si elle est en contradiction 
avec le Responsa du Tséma’h Tsédek précité, on doit néanmoins en 
tenir compte ». Il y a donc lieu de manger le kazayite en moins de 
3 minutes.

2. Horaire : du début de la nuit (sortie des étoiles) à ‘hatsot (minuit 

8. Admor Hazaken, 475, §1, basé sur Bérakhot 49b, Pessa’him 32b, Rosh, Rambam et 
d’autres décisionnaires.
9. Sh. A., 475, §6.
10. Shi’ourei Mikvé, p. 182.
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relatif). A posteriori, si à ‘hatsot on n’a pas encore mangé de la 
matsa, on le fera après ‘hatsot, mais sans bénédiction.

Explications :

Du début de la nuit : bien qu’on puisse recevoir la fête quand il 
fait encore jour, malgré cela, on ne peut pas accomplir la mitsva 
de consommer la matsa avant la nuit, car il est dit (Exode 12, 8) : 
« Ils mangeront la chair (du sacrifice) cette nuit-là : grillée au feu, 
accompagnée de matsot »11.

Jusqu’à ‘hatsot(24) : car l’horaire de la matsa est le même que celui 
de la consommation du sacrifice de Pessa’h qui a pour limite ‘hatsot 
d’après de nombreux avis. Cependant, à posteriori, on tiendra 
compte des avis considérant que c’est toute la nuit12.

3. Mesure du kazayite(25) de matsa : la mesure couramment 
répandue pour le kazayite de matsa est d’environ 17 g. En cas 
de difficulté (malade, personne âgée etc.), on pourra tolérer une 
mesure plus petite, 9 g de matsa pour chaque kazayite. Il faudra 
ajouter à cela 2 g pour ce qui tombe de la bouche en mangeant ou 
reste coincé entre les dents, donc les quantités sont respectivement 
: 19 g et 11 g. Voir plus bas, dans les préparatifs à la nuit du Seder, 
qu’il est souhaitable de préparer à l’avance des kazeytim (pluriel de 
kazayite) de matsa pour chaque membre de la famille, et comment 
mesurer cela sans utiliser une balance (explications des mesures 17 
g et 9 g en note(26)).

4. Femmes, accoudement, lé’hem mishné, korekh et afikomane 
: les femmes sont aussi concernées par la mitsva de la matsa 
d’après la Torah. Les hommes doivent manger la matsa de la 
mitsva accoudés, et dans le cas contraire en remanger. En plus de 
cette consommation d’ordre toranique, nos sages ont institué de 

11. Tosfot Pessa’him 99b, Rosh, Pessa’him, 10, 2, Tour, 472, Admor Hazaken, 472, §2.
12. Sh. A., 477, §1, Mishna Béroura, 477, §6 et Béour Halakha ibid.
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manger un kazayite de matsa accompagné de maror (korekh) et 
encore un autre (en fait, deux autres à priori) à la fin du repas du 
soir du Seder (afikomane). Au total, 5 kazeytim à priori comme nous 
l’expliquerons plus bas.

5. Résumé et conclusions pour la pratique :

•	La mitsva(26) : les hommes et les femmes (ainsi que les garçons 
et filles en âge d’être éduqués) doivent manger un kazayite de 
matsa le soir du 15 nissan. La matsa doit être consommée après 
la sortie des étoiles et à priori avant ‘hatsot (minuit relatif). Pour 
s’acquitter de cette mitsva, il faut en manger au minimum un 
kazayite de matsa (environ 19 g, en comptant ce qui reste entre 
les dents) dans un temps imparti de 3 à 4 minutes. Les hommes 
doivent consommer ce kazayite en étant accoudés.

•	3 matsot, dont 2 entières : le soir du Seder, on utilise 3 matsot(28). 
La raison principale(29) est la suivante : chaque jour de Yom Tov 
on a le devoir de réciter le motsi sur deux pains entiers (lé’hem 
mishnéh), or à Pessa’h la matsa fait office de pain, donc il nous 
faut deux matsot. Cependant, à la différence des autres jours de 
fête, il y a pour Pessa’h une règle supplémentaire. La bénédiction 
doit être récitée sur un pain assimilable à celui d’un pauvre, c’est 
à dire un morceau, comme en récupèrent les indigents, et non un 
pain entier. On doit donc ajouter aux deux matsot entières, un 
morceau d’une matsa cassée(30). La présence de deux pains entiers 
est nécessaire, comme pour shabbat et Yom Tov, uniquement 
devant le chef de famille, et non devant les membres de la famille 
et les convives, car ils en sont acquittés par la bénédiction du chef 
de famille(31).

•	Processus des bénédictions pour celui qui a un plateau : il doit 
saisir des deux mains(32) les trois matsot (le morceau se trouvant 
entre les deux entières), puis récite la bénédiction hamotsi, 
ensuite il laisse glisser de ses mains la matsa inférieure, et récite 



CHAPITRE 13 : SEDER : MITSVOT ET INSTITUTIONS RABBINIQUES

240

sur la matsa entière et le morceau, la bénédiction al akhilate 
matsa.

Explications : 

Saisie des 3 matsot pour le motsi : car pour le motsi, il faut 
deux matsot entières appelées lé’hem mishné (la supérieure et 
l’inférieure) mais puisque certains sont d’avis que le motsi porte 
sur le morceau de matsa cassée, on attrape les 3 au moment de la 
bénédiction.

Saisie des 2 matsot pour al akhilate matsa : car il y a une discussion 
quant à savoir si la matsa concernée par la bénédiction al akhilate 
matsa est la matsa entière où le morceau de matsa cassée13. 
Même si l’avis principal est celui désignant le morceau, malgré cela, 
on tient néanmoins compte de l’autre avis et l’on attrape aussi la 
matsa entière avec le morceau pendant cette bénédiction(33).

•	Processus des bénédictions pour celui qui n’a pas de plateau : 
la coutume ‘habad (et celle d’autres communautés)(34) est tout 
au long de l’année que chaque membre de la famille récite la 
bénédiction hamotsi. En effet, on craint que celui qui écoute, fasse 
une interruption entre cette la bénédiction et la consommation, 
ou que celui qui récite la bénédiction ne pense pas à acquitter les 
autres ou encore que celui qui écoute ne pense pas à se rendre 
quitte14. 

De ce fait, à Pessa’h aussi, chacun récitera les deux bénédictions 
lui-même. En conclusion, après avoir reçu du chef de famille ou 
avoir pris soi-même un morceau de la matsa entière supérieure 
(lé’hem mishnéh) du chef de famille, on le tiendra en y joignant 
un morceau de matsa (kazayite) préparé à l’avance pour la mitsva 
de akhilate matsa, puis on récitera les deux bénédictions hamotsi 
et al akhilate matsa.

13. Admor Hazaken, 475, §4-5.
14. Iguerot Kodesh, Vol. 14, p. 29, d’après l’Admor Hazaken, 167, §14.
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•	Que penser (kavanah) en récitant al akhilate matsa ? En 
prononçant cette bénédiction, on doit avoir à l’esprit de : a) 
s’acquitter de la mitsva de consommer la matsa, pain de misère, 
en mangeant un kazayite du lé’hem mishnéh et un kazayite du 
morceau. b) s’acquitter du korekh (on évitera de parler de sujets 
étrangers au repas, tant que l’on n’aura pas avalé le korekh)(35). c) 
la rigueur nous amène aussi à penser à s’acquitter de l’afikomane, 
mais n’ira pas jusqu’à nous imposer de restreindre nos propos 
jusqu’à sa consommation, comme pour le korekh, car alors elle 
serait excessive15.

Pourquoi ne pas réciter la bénédiction shéhé’héyanou ? Car nous 
prononçons une bénédiction similaire dans la Haggadah sur la 
deuxième coupe de vin : « qui nous a permis d’arriver à cette nuit 
pour y manger la matsa et le maror », qui la remplace, ou parce 
que la bénédiction shéhé’héyanou du kidoush nous en acquitte 
également16. Le Rabbi s’interroge sur cette dernière raison, 
car elle aurait dû nous obliger à penser à la matsa pendant la 
bénédiction shéhé’héyanou du kidoush, comme on le fait pour la 
bénédiction shéhé’héyanou de la Méguilah vis à vis des dons aux 
amis et aux pauvres ainsi qu’au festin de Pourim.

•	Comment manger la matsa ? On saisit un kazayite de la matsa 
supérieure et un autre extrait du morceau de matsa cassée, 
en pensant que l’on accomplit alors le commandement de 
consommer de la matsa, puis on mange les deux kazeytim 
ensemble en étant accoudé. Plus précisément, on attrape les 
deux kazeytim et on les grignote simultanément et non l’un après 
l’autre. A posteriori, même si l’on n’a mangé qu’un seul kazayite, 
de la première ou de la deuxième matsa ou des deux ensemble, 
on est quitte de la mitsva. Mais on devra veiller à ce qu’au moins 
l’un des kazeytim soit consommé en 3 à 4 minutes, de la première 
à la dernière bouchée.

16. Aboudraham, Birkei Yossef.
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Explications : 

Un kazayite des deux matsot : la mitsva consiste à manger un 
kazayite de matsa, mais il y a une controverse : certains pensent 
qu’il s’agit de la matsa supérieure entière, d’autres considèrent 
que c’est le morceau de matsa cassée. De ce fait, on consomme un 
kazayite de chacune des deux. Cependant, à posteriori, dès lors que 
l’on a mangé un kazayite de matsa, de la complète ou du morceau, 
on a accompli son devoir17.

Manger les deux kazeytim simultanément : L’objectif est de ne pas 
faire d’interruption entre la bénédiction et la consommation de la 
matsa. En effet, si l’on commence par la matsa supérieure, cela 
constituera une coupure pour l’avis prônant le morceau de matsa 
cassée, pour la mitsva, et réciproquement pour l’avis contraire. Pour 
éviter tout problème, nous grignotons en même temps les deux 
kazeytim. Toutefois, à posteriori, le principal est d’avoir absorbé un 
kazayite18.

•	La consommation pour celui qui n’a pas de plateau : on saisira le 
morceau reçu du chef de famille, ou celui pris par soi-même, de la 
matsa entière supérieure (lé’hem mishnéh) du chef de famille, on 
le tiendra en y joignant un morceau de matsa préparé à l’avance 
pour la mitsva de akhilate matsa, on veillera à priori à avoir au 
total au moins 27 g (environ une demi matsa shemoura main) et 
on la mangera accoudé en 3 à 4 minutes.

Explications :

Lé’hem mishné et kazayite : afin de s’acquitter de l’obligation des 
deux pains entiers (lé’hem mishné) de Yom Tov, on doit en goûter 
une partie, et pour la mitsva de akhilate matsa, on doit manger le 
kazayite préparé à l’avance.

17. Sh. A., 475, §1, Admor Hazaken, 475, §5-6-8.
18. Admor Hazaken, 475, §6-7.
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27 g : ainsi écrit le Rav ‘Hayim Naéh. Et ce que rapportent certains 
livres, affirmant que le Rav ‘Hayim Naéh aurait dit au Rav Oyerbach 
qu’il avait changé d’avis par rapport à ce qu’il avait écrit dans son 
livre, est une erreur(36). Bien qu’après avoir mesuré et constaté 
que d’après le volume nécessaire et la masse volumique de la 
matsa, il suffit de consommer 17 g, malgré cela, il est bien et 
souhaitable, que chaque homme et chaque femme en bonne santé 
accomplissent cette mitsva de la Torah qui a lieu une fois par an, 
conformément à tous les avis sur la question. En particulier, à la 
lumière des paroles du Rabbi s’adressant au Rav Berl Baumgarten : 
« il est bien notre ultime décisionnaire » en parlant du Rav ‘Hayim 
Naéh. Comme nous l’avons dit, il demande 27 g, alors qu’il a écrit 
plusieurs fois que le kazayite devait être mesuré en volume. En fait, 
celui qui a un plateau, atteindra automatiquement les 27 g avec les 
deux kazeytim, même en prenant 17 g par kazayite. Mais pour ceux 
qui n’ont pas de plateau (femmes etc.), il est souhaitable que le 
premier kazayite consommé, avec lequel on s’acquitte de la mitsva 
de la Torah, pèse 27 g comme l’a indiqué le Rav ‘Hayim Naéh, à mon 
humble avis. C’est aussi la position de Rav Yaakov Zerbib, du Rav 
Shalom Dov Ber Lévine19 et d’autres Rabbanim ‘habad.

•	Distribution de la matsa aux membres de la famille qui n’ont pas 
de plateau :

Introduction : au moment de distribuer les matsot aux membres 
de la famille, on est confronté à plusieurs problèmes : 

– chacun des convives, y compris les femmes et les jeunes 
filles(37), doit goûter du lé’hem mishnéh, pour s’acquitter de cette 
mitsva de lé’hem mishnéh. Mais si le chef de famille récite les 
bénédictions et se met à distribuer à chacun un morceau de lé’hem 
mishnéh, avant d’en consommer lui-même, cela constituera une 
interruption entre la bénédiction hamotsi et la consommation, 
et principalement, entre la bénédiction al akhilate matsa et 

19. Shi’ourei Halakha Léma’asséh, Pessa’h, p. 326.
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l’accomplissement de la mitsva.

– le chef de famille doit consommer un kazayite de la matsa 
supérieure et du morceau de matsa cassée, mais il en va de même 
pour tous les membres de la famille à qui il doit en distribuer, 
alors que la quantité de matsa est insuffisante.

– les matsot consommées pour la mitsva doivent être sur la table 
pendant le récit de la Haggadah, car nos sages ont interprété 
l’expression « un pain de misère » (Deutéronome 16, 3) désignant 
la matsa, comme un pain devant lequel on raconte beaucoup de 
choses, la Haggadah(38). Ils ont pour cela utilisé la racine ‘anoh 
commune en hébreu aux verbes souffrir et dire. Comment réaliser 
cela pour ceux qui n’ont pas de plateau ?

•	Conseils et solutions : des conseils divers ont été apportés par les 
décisionnaires à ce sujet, nous en  citerons deux. En premier lieu, 
préparer avant la fête des kazeytim de matsa(39) et les poser sur 
la table pendant la récitation de la Haggadah (les kazeytim seront 
mis dans des sacs plastiques pour éviter tout problème de matsa 
trempée (shrouyah)).
Ensuite opter pour l’une des solutions suivantes :
– le chef de famille récite les deux bénédictions et consomme ses 
kazeytim. Après avoir terminé, il distribue à tous les membres 
de la famille un morceau de la matsa supérieure pour lé’hem 
mishnéh, que chaque personne servie associe au kazayite de son 
sac(40), pour les manger ensemble après la récitation des deux 
bénédictions.

– le chef de famille récite les deux bénédictions, se sert et 
commence à consommer ses deux kazeytim. A ce moment-là, 
interviendra l’un des convives, de préférence une personne ayant 
un plateau, ainsi il pourra après la distribution, s’acquitter de son 
devoir avec ses trois matsot comme il se doit. Il prendra les restes 
de la matsa supérieure du chef de famille et en donnera, pour 
lé’hem mishnéh, une partie à chacun des membres de la famille 



CHAPITRE 13 : SEDER : MITSVOT ET INSTITUTIONS RABBINIQUES

245

sans plateau, ou bien ces derniers se serviront eux-mêmes, en se 
passant ces restes de l’un à l’autre. Ensuite, chacun y ajoutera la 
matsa  de son sac et les consommera ensemble après la récitation 
des deux bénédictions.

Avec ces deux méthodes, on gagne : l’absence d’interruption 
entre la bénédiction et la mitsva, le lé’hem mishnéh(41) goûté 
par chacun, et les matsot sur la table au moment de réciter la 
Haggadah(42). Il est vrai cependant, que les membres de la famille 
n’ont consommé ni un kazayite de la matsa supérieure ni un 
kazayite du morceau de matsa cassée, mais l’avis principal pour 
la halakha, qui est de manger une partie de matsa cassée, a bien 
été respecté avec les matsot contenues dans les sacs. Pratiquer 
la mitsva avec la matsa supérieure n’a pas été réalisable, mais 
l’avis le recommandant n’est pas essentiel et n’est de rigueur que 
dans la mesure du possible (d’autres solutions sont rapportées en 
note(43)).

•	Tremper la matsa dans le sel : nous n’avons pas l’habitude de 
tremper la matsa dans le sel, les deux soirs du Seder. En effet, 
par affection pour la mitsva de la matsa, nous désirons déguster 
son goût à l’exclusion de tout autre, bien qu’il n’y ait aucun 
problème halakhique de la saler20. Cependant, on a quand même 
pour coutume de mettre du sel à table, car il rappelle l’alliance et 
protège de toute accusation maléfique(44). L’Admor Hazaken écrit 
(167, §8) : « on a l’usage de mettre du sel à table, car la table est 
comparable à l’autel, la consommation à un sacrifice, et il est dit 
(Lévitique 2, 13) : «à tout sacrifice, tu joindras du sel». Lorsque 
les enfants d’Israël sont attablés et s’attendent l’un l’autre pour 
les ablutions, ils sont dénués de mitsvot et le Satan les en accuse, 
alors l’alliance du sel les protège. On a donc le devoir de disposer 
du sel à table, même si l’on ne l’utilisera pas ».

20. Rama, Admor Hazaken, 475, §10, basés sur le Maharil.
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III  MITSVA DES 4 COUPES DE VIN
1. Raison et importance. / 2. Horaire. / 3. Le verre. / 4. Le vin. / 
5. La bénédiction. / 6. Modalités de la boisson. / 7. Boire à des 
moments précis du Seder. / 8. Conclusions pour la pratique.

1. Raison et importance : nos sages ont institué(45) pour chaque 
membre du peuple juif, hommes et femmes(46), de boire quatre 
coupes de vin, le soir du Seder. Boire du vin est un signe de liberté 
et apporte de la joie(47). On peut prendre la mesure de l’importance 
de cette mitsva par la règle suivante : un pauvre qui n’a pas de vin, 
doit vendre ses habits ou louer ses services pour pouvoir acquérir 
du vin pour les quatre coupes21.

Le Talmud de Jérusalem(48) et le Midrash apportent plusieurs 
raisons au choix du chiffre 4 pour les coupes de vin. Certains ont 
écrit, qu’en buvant les quatre coupes, nous remercions D.ieu des 
quatre étapes de la délivrance(49). D’autres que c’est une façon de 
diffuser le miracle.

Certains ouvrages affirment que celui qui fait l’effort de boire ces 
verres n’aura pas l’occasion de prendre des médicaments22.

Explications :

La raison dans le Midrash : il y a 4 termes utilisés pour la délivrance 
: je vous ai faits sortir, je vous ai sauvés, je vous ai délivrés, je vous 
ai pris, en parallèle avec les quatre décrets de pharaon à l’égard des 
enfants d’Israël23.

Diffusion du miracle : on comprend alors les exigences de nos sages 
concernant celui qui a des difficultés à boire ou le pauvre démuni, 

21. Admor Hazaken, 472, §30.
22. Ore’hot Yoshère, chap. 11.
23. Midrash Rabbah rapporté par Rashi et Rashbam dans Pessa’him, ibid.
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car la diffusion du miracle doit être réalisée concrètement24. Même 
si, par principe, la Torah accorde le bénéfice de la mitsva à celui qui 
avait l’intention de la pratiquer et en a été empêché, dès lors qu’il 
s’agit de porter le miracle à la connaissance des autres, la diffusion 
réelle est indispensable25.

2. Horaire : comme toutes les autres mitsvot de la nuit du Seder, on 
ne peut la pratiquer qu’à partir de la sortie des étoiles. Tout ce qui 
a été institué par nos sages, l’a été à l’image de la Torah. De même 
que le sacrifice de Pessa’h et la matsa ne sont consommés que la 
nuit tombée (voir plus haut), ainsi il en va pour les quatre coupes 
de vin. Et puisque le kidoush est la première coupe, on ne pourra y 
procéder26 qu’à la nuit(50).

Toutefois, il sera possible d’accomplir la mitsva des 4 coupes durant 
toute la nuit, et il ne sera pas nécessaire d’avoir bu avant ‘hatsot les 
coupes venant après l’afikomane .

Le Shoul’hane Aroukh (477 §1), indique seulement au sujet de 
l’afikomane de prendre soin de la manger avant ‘hatsot, et ainsi 
il ressort du Sefer Haminhaguim ‘habad, p. 41, affirmant que l’on 
n’est pas pointilleux sur le fait de terminer le Hallel avant ‘hatsot, 
donc à fortiori pour le verre bu après. On n’a pas pris exemple sur 
la Torah limitant à ‘hatsot la consommation du sacrifice de Pessa’h 
et de la matsa, car la mitsva des 4 coupes étant d’ordre rabbinique 
on s’appuie sur l’opinion de Rabbi Akiva considérant que l’on peut 
manger le sacrifice de Pessa’h toute la nuit. Cependant, le Maharil 
dans ses règles de la Haggadah et le Gaon de Vilna (477, §6) 
demandent de terminer les 4 coupes avant ‘hatsot comme la matsa 
et le sacrifice de Pessa’h.

3. Le verre :

24. Maguid Mishné,‘Hanouka, 4, §12, voir Béour Halakha, 656, §Afilou.
25. Avnei Nézère, Responsa Maharam Shik, O. H., 331.
26. Téroumate Hadéshène, 136, Admor Hazaken, 472, §2.
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•	Sans défaut et plein : le verre ne doit pas être ébréché27. Un 
embellissement de la mitsva consiste à le remplir à ras bord28 
(comme le verre du birkate hamazone).

•	Contenance, un révi’ite : le verre doit pouvoir contenir au moins 
un révi’ite (86 ml29). Certains ont l’habitude de prendre un 
verre contenant 120 ml (voir note(51)). Il est souhaitable que le 
verre contienne un peu plus d’un révi’ite car il est fréquent d’en 
renverser un peu. Il ne faut pas que le verre soit trop grand, pour 
que l’on puisse le boire entièrement30.

•	Lavage et rinçage : d’après la loi au sens strict, un verre propre 
n’a pas à être lavé et rincé avant de l’utiliser pour réciter une 
bénédiction31. En conséquence, si l’on a rincé le verre avant le 
kidouch, il n’est pas nécessaire de le nettoyer à nouveau pour les 
autres coupes de vin, sauf s’il a été sali entre-temps32.

Cependant, d’après la kabbale, on doit rincer même un verre 
propre33. Les décisionnaires indiquent d’être pointilleux  à ce sujet 
le soir du Seder, tout au moins, pour le premier et le troisième 
verre34. Ainsi agissait le Rabbi35 : « il donnait son verre à laver 
avant de le remplir pour la troisième coupe(52) ».

27. Admor Hazaken, 183, §4.
28. ibid., 473, §24 : « La mitsva est accomplie de la meilleure façon en donnant un 
verre à chacun, de façon à ce que tout le monde puisse boire d’un verre plein ce qui 
est un embellissement de la mitsva ».
29. G. R. ‘Hayim Naéh (Shi’ourei Torah, Vol. 3, p. 66.
30. Admor Hazaken, 472, §19.
31. Admor Hazaken, 183, §2, d’après Tosfot sur Bérakhot 51a.
32. Admor Hazaken, 472, §39, et, 479, §2.
33. Kaf Ha’hayim, 183, §4, basé sur le Zohar et les Tikounim, et ainsi agissait le Rabbi 
de Mounkatch (Darkei ‘Hayim Véshalom, 183) et d’autres rabbins.
34. Maharil, Lékète Yoshère, Sidour HaAriZal du Rav Shabtaï, Kaf Ha’hayim d’après le 
Zohar, et voir Mishna Béroura, 473, §68.
35. Otsar Minhaguei ‘Habad, p. 188.
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•	Coupe en argent : on utilisera un beau verre assez prestigieux36, 
comme le seront tous les ustensiles de cette soirée du Seder(53). Il 
est souhaitable que le verre ne soit pas à usage unique(54).

On a l’habitude d’utiliser une coupe en argent, sans pied, car ainsi 
agissait le Rabbi37. Le Kaf Ha’hayim rapporte (472 §11) : « s’il en 
a les moyens, il la prendra en argent, allusion à la bonté, car la 
valeur numérique du mot koss, signifiant coupe, est égale à celle 
du nom divin Elokim duquel émane la rigueur, qui sera adoucie 
si la coupe est en argent ». Ainsi agissait le Rabbi de Mounkatch 
pour la coupe du kidoush38. Le Mékor ‘Hayim (de l’auteur du 
‘Havot Yahir, 183), écrit que l’argent est préférable au verre. 
Cependant pour le verre du prophète Eliyahou, le Rabbi se servait 
d’une coupe en verre39.

4. Le vin : 

•	Vin ou jus de raisin ? On doit se forcer a priori de boire quatre 
coupes de vin même si c’est un peu difficile. En cas de nécessité, 
on pourra mélanger un peu de jus de raisin avec le vin (si le vin est 
majoritaire, le mélange sera considéré comme du vin tant qu’il 
en aura le goût). Si un tel mélange est aussi difficile à supporter, 
on pourra s’acquitter de la mitsva avec du jus de raisin, comme 
en avaient l’habitude de nombreux grands maîtres. On pourra 
utiliser, à priori, le jus de raisin pour les femmes et les enfants.

Explications :

Vin à priori : car il est plus prestigieux que le jus de raisin, et de 
nombreux avis recommandent spécifiquement le vin le soir du 
Seder, car il provoque la joie, qui est l’un des objectifs de l’institution 

36. Admor Hazaken, 472, §6 : « le soir de Pessa’h, les beaux ustensiles doivent abonder 
à table, selon nos moyens ».
37. Otsar Minhaguei ‘Habad, p. 138.
38. Darkei ‘Hayim Véshalom, 594.
39. Hamélekh Bimsibo, p. 322.
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des 4 coupes, objectif non atteint avec le jus de raisin.

Mélange : pour la halakha, si le vin est majoritaire en quantité, le 
mélange est considéré comme du vin.

Jus de raisin à posteriori : L’essentiel reste qu’il doit être agréable 
au palais, et certains avis pensent qu’a priori on peut utiliser le jus 
de raisin si l’on ne supporte pas le vin, c’est d’ailleurs l’habitude des 
femmes et des enfants. Le Rabbi a déjà conseillé à un malade de 
boire du jus de raisin pour les quatre coupes(55).

•	Vin cuit : la mitsva est accomplie de la meilleure façon avec quatre 
coupes de vin non cuit, pour celui qui en a la possibilité, et non 
mélangé avec d’autres ingrédients. Cependant, si le vin cuit est 
meilleur et plus prestigieux, il sera possible de l’utiliser a priori, en 
particulier dans les endroits où certaines personnes pourraient 
rendre le vin non kasher en le manipulant.

Selon le Rama40, et l’Admor Hazaken41, il est possible a priori 
de prendre du vin cuit, pour le kidoush et les quatre coupes. 
Cependant, on déduit de leurs paroles, que le vin non cuit reste 
préférable s’il est d’une qualité équivalente pour tenir compte de 
l’opinion du Rambam et d’autres décisionnaires considérant que 
le vin cuit est inapte à la mitsva car il était impropre aux libations 
sur l’autel, dans le temple.

Toutefois, si le vin cuit nous apporte plus de plaisir, ou si le vin 
non cuit risque de devenir non kasher au contact de certaines 
personnes, alors, le vin cuit sera préférable pour éviter une 
transgression de stam yeinam (vin interdit) à soi-même et aux 
autres(56).

•	Vin rouge : pour le soir du Seder, on s’efforcera d’obtenir du vin 
rouge ou du jus de raisin rouge. Bien que pour shabbat et Yom 
Tov on ne s’y attache pas, le soir du Seder on y fait attention, en 

40. 272, §8.
41. 472, §27 et 272, §9.
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souvenir du sang que faisait couler Pharaon en égorgeant les 
enfants d’Israël42. D’autres raisons ont été évoquées à ce sujet, 
voir note(57).

Si l’on dispose essentiellement de vin blanc, on pourra le mélanger 
avec du vin rouge de façon à obtenir la qualité de la couleur rouge 
qui rappelle le sang etc43.

5. La bénédiction :

•	Certains indiquent de réciter la bénédiction boré péri hagafène 
uniquement sur la première et la troisième coupe de vin44. Même 
si chaque coupe constitue une mitsva en elle-même, on ne récite 
à nouveau la bénédiction préalable sur la boisson, qu’en cas de 
distraction amenant à ne plus envisager de consommer, or ici, on 
sait que l’on boira à nouveau et de ce fait, la bénédiction préalable 
n’est pas nécessaire. Cependant, le birkate hamazone constituant 
une interruption, on répétera la bénédiction préalable sur le vin 
pour la troisième coupe45.

•	L’usage ashkénaze (et ‘habad) est de réciter la bénédiction boré 
péri hagafène avant de boire chacune des quatre coupes de vin, 
car chaque verre est une mitsva en lui-même, et ils ne peuvent 
être associés à une seule et même bénédiction46.

6. Modalités de la boisson :

•	Quantité : on doit boire à priori, la totalité du verre, d’un seul trait 

42. Sh. A., 472, §11, Admor Hazaken, 472, §26.
43. Haggadah Vayaguède Moshé, 7, §4, certains ont écrit qu’il est alors souhaitable 
de verser en premier le vin rouge et ensuite le blanc pour éviter l’interdiction de 
teindre(58) pendant Yom Tov.
44. Rosh, Pessa’him, 10, §24, Sh. A., 474, §1, et ainsi est l’usage séfarade, voir le Kaf 
Ha’hayim, 474, §1.
45. Admor Hazaken, 474, §1, premier avis.
46. Ryf, 24a, Rambam, 8, §1, et la majorité des Guéonim. Ainsi tranche le Rama, 474, 
§1, et l’Admor Hazaken dans son Sh. A. et son Sidour. La raison de cette coutume est 
donnée par le Rane et l’Admor Hazaken, 474, §2.
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(c’est-à-dire, en une fois, sans faire de pause), même si le verre 
est grand, et ainsi est l’usage ‘habad. De ce fait, il est préférable 
de ne pas utiliser un grand verre, mais une coupe ne contenant 
qu’un révi’ite, ainsi on pourra avaler aisément la totalité du verre 
d’un seul trait.

A posteriori, l’absorption de la majorité du verre d’un seul trait est 
suffisante, et l’on peut même tolérer de ne boire que la majorité 
d’un révi’ite, d’un seul trait, ou en plusieurs fois comme nous le 
verrons plus tard.

•	Durée : il faut prendre soin a priori de boire d’un seul trait, et 
ainsi est la coutume ‘habad à priori47. De même pour les 3 autres 
verres).

Cependant, à posteriori, il est possible de boire en plusieurs fois, 
à condition de ne pas dépasser le temps imparti, du début à la fin 
de la consommation de la majorité d’un révi’ite.

Quel est le temps imparti ? Certains pensent que c’est le temps 
de consommer un révi’ite (assez court, tout au plus trente 
secondes(59)) et d’autres, qu’il s’agit de kédei akhilate pérass soit 3 
à 4 minutes. De ce fait, une personne ne pouvant boire d’un seul 
trait, mais en plusieurs fois, devra terminer dans un temps assez 
court.

A posteriori, si plus de 9 minutes sont passées(60), entre le début 
et la fin de la consommation, on ne sera pas quitte et l’on devra 
boire à nouveau48.

7. Boire à des moments précis du Seder : les quatre coupes de vin 
doivent être consommées à certaines étapes du Seder. La première 
coupe à l’issue du kidoush, la deuxième après la récitation de la 

47. Sefer Haminhaguim ‘habad, p.39 : « à Pessa’h, on boit la totalité du verre (Bayite 
‘Hadash, 472) et d’un seul trait (Maguen Avraham, ibid.) – usage de Beth HaRav 
(Maison du Rabbi) ».
48. Admor Hazaken, 472, §20.
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Haggadah, la troisième à la fin du birkate hamazone et la quatrième 
après le Hallel. L’absorption des quatre verres d’affilée, ne comptera 
que pour une seule coupe.

8. Conclusions pour la pratique de la mitsva des 4 coupes de 
vin : chacun(61) verse du vin dans son verre, en le faisant un peu 
déborder49. On saisit le verre de la main droite, on le passe à la 
main gauche, puis on le dépose avec un mouvement de haut en 
bas, dans la paume de la main droite qui le reçoit en étant ouverte 
mais un peu repliée, formant un réceptacle avec les 4 doigts dirigés 
vers le haut et le pouce allongé sur le côté50. Les hommes et les 
garçons, même petits, pour les éduquer, s’accoudent sur le côté 
gauche et font attention à priori à boire tout le verre d’un trait (si 
boire ainsi est difficile, voir plus haut).

49. Otsar Minhaguei ‘Habad, p. 142.
50. Haggadah du Rabbi, §Kadesh. Ainsi agissait le Rabbi, avec les quatre verres, Otsar 
Minhaguei ‘Habad, p. 167.
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CHAPITRE 14 :  
SEPTIÈME JOUR ET DERNIER  

JOUR DE PESSA’H
I  INTRODUCTION.  •  II  VEILLE DU 7e JOUR DE PESSA’H.  •  III  SOIR 
DU 7e JOUR DE PESSA’H.  •  IV  JOURNÉE  DU 7e JOUR DE PESSA’H.  
•  V  INTRODUCTION AU DERNIER JOUR DE PESSA’H.  •  VI  SOIR DU 
DERNIER JOUR DE PESSA’H.  •  VII  JOURNÉE DU DERNIER JOUR DE 

PESSA’H.

I  INTRODUCTION
Essence des deux derniers de Pessa’h : 1 .Yom Tov. / 2. Partage de 

la mer Rouge et fin de la sortie d’Egypte. / 3. Les derniers jours 
de Pessa’h sont attachés à la délivrance messianique. / 4.Début 
et fin de la fête : renforcement de la foi et de l’espérance en la 

délivrance. / 5. Devoir d’espérance en la délivrance. / 6. Le mérite 
de l’espérance nous apporte la délivrance.  •  Enseignements 

particuliers concernant ces deux jours : 7. Moments de spiritualité 
intense chez nos Rébbéim. / 8. Révélations spirituelles pour 

chacun. / 9. La sortie d’Egypte et le partage de de la mer Rouge : 
révélations spirituelles différentes. / 10. Pureté léguée aux 

générations futures. / 11. Nouvel an du don de soi. / 12. Réunion 
hassidique programmée. / 13. Les portes des cieux sont ouvertes. 

/ 14. Apprécier chaque instant. / 15. Source de la joie. / 16. Joie 
immense.  •  Comportements particuliers pendant ces jours : 17. 
De nombreuses coutumes : veiller la nuit du 7e jour de Pessa’h. / 

Visiter des communautés. / Sé’oudate Mashia’h.

Essence des deux derniers de Pessa’h

1. Yom Tov : il est écrit dans la Torah que le 7e jour de Pessa’h, le 21 
nissan, est un jour de fête (et à l’extérieur d’Israël, on a l’habitude, 
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comme pour chaque Yom Tov, d’ajouter un deuxième jour, appelé 
dernier jour de Pessa’h), mais il n’est pas considéré comme une fête à 
part1, et donc nous ne récitons pas la bénédiction shéhé’héyanou(1).

2. Partage de la mer Rouge et fin de la sortie d’Egypte : le septième 
jour de Pessa’h est attaché avec la fin de la sortie d’Égypte, car celle-
ci s’achève par le partage de la mer Rouge, ayant eu lieu ce jour. En 
effet, jusqu’à cette dernière étape, les hébreux étaient poursuivis 
par Pharaon et son armée. Voilà pourquoi, de même que nous 
avons la mitsva de nous souvenir chaque jour et chaque nuit de la 
sortie d’Égypte, ainsi nous devons nous rappeler2 du partage de la 
mer Rouge(4).

3. Les derniers jours de Pessa’h sont attachés à la délivrance 
messianique : la fête de Pessa’h, dans sa globalité, nous rappelle 
la sortie d’Égypte. Cependant, il y a une différence entre le début 
et la fin de la fête. Les premiers jours, on met l’accent sur la 
délivrance de l’esclavage en Égypte alors que les derniers jours sont 
essentiellement liés à la délivrance future3.

4. Début et fin de la fête : renforcement de la foi et de l’espérance 
en la délivrance : la fête de Pessa’h contient donc en elle, la foi 
en la sortie d’Égypte et en la délivrance future. En fait, la foi en 
la sortie d’Egypte renforce la croyance et l’espérance en le venue 
du Mashia’h. Le Sefer Mitsvot Katane4 a commenté ce passage du 
Talmud (Shabbat 31b) : « au moment où l’on introduit un homme au 
tribunal céleste, pour le juger après sa mort, on lui pose la question 
: as-tu espéré en la délivrance future ? ». Il pose deux questions : où 
est écrit dans la Torah qu’il faut avoir la conviction de la délivrance 

1.  Sefer Ha’hinoukh, Talmud Soucah, 47a, Rambam, Shabbat, 29, 23(2).
2.  Admor Hazaken, 66, §12. Nous rappelons cela dans les bénédictions du Shéma du 
matin : « tu as fendu pour eux la mer Rouge » et du soir : « il fit traverser ses enfants 
entre les fragments de la mer Rouge ».
3.  Sefer Hassi’hot 5700, p. 72, Likoutei Si’hot, Vol. 2, p.545, et d’autres.
4.  Rabbi Yits’hak de Corbeil (France, 13e siècle), Mitsva 1, Anokhi Hashem Elokhékha.
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? Pourquoi l’Eternel dit dans le premier commandement : « je suis 
l’éternel ton Dieu qui t’ai fait sortir d’Egypte » et non  « qui ai créé 
les cieux et la terre » ? Il y répond en expliquant le verset ainsi : « de 
même que je désire votre foi en ma gouvernance du monde car 
je vous ai fait sortir d’Egypte […] ainsi je souhaite que vous soyez 
convaincu que je suis l’Eternel votre D.ieu et que je vous réunirai 
et vous sauverai ». On voit donc que la foi en l’intervention divine 
dans la sortie d’Egypte nous donne la force et le devoir de croire en 
la venue du Mashia’h.

5. Devoir d’espérance en la délivrance : comme on l’a dit 
précédemment, ces jours ont la capacité de renforcer notre devoir 
d’espérance en la délivrance, comme l’écrit le Rambam (Mélakhim, 
11, 1) : « celui qui ne croit pas en lui (le Mashia’h) ou celui qui n’attend 
pas sa venue, ne renie pas seulement les autres prophètes, mais 
aussi la Torah et Moshé notre Maître ».  Il n’est donc pas suffisant 
de croire qu’il viendra, on doit y également l’attendre ! Que signifie 
ne pas l’attendre ? Certains ont expliqué qu’il s’agit d’une personne 
qui a cru un temps que le Mashia’h devait venir mais s’est désespéré 
et ne l’attend plus5. Cependant, le Rabbi explique6 le Rambam de 
façon littérale : « non seulement celui qui ne croit pas en lui » renie 
la Torah et Moshé notre Maître, mais aussi « celui qui ne l’attend 
pas » c’est à dire : celui qui néanmoins croit à la venue du Mashia’h 
mais ne l’attend pas(6).

6. Le mérite de l’espérance nous apporte la délivrance : le Rabbi 
a répété à plusieurs reprises les paroles du ‘Hida7 rapportant le 
Midrash Yalkout Shime’oni disant que : « Même si le peuple d’Israël 
a pour seul mérite l’espoir de la délivrance, ils pourront être sauvés 
en récompense de cet espoir ». Le ‘Hida écrit : « on peut alors 
expliquer […] les termes de la bénédiction «fais pousser le rameau 

5.  ‘Hafets ‘Hayim, fascicule Tsipita Lishou’a.
6.  Sefer Hassi’hot 5748, Vol. 2, p. 533.
7.  Midbar Kédémote, lettre kouf, 15.
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de David […] et élève sa puissance par Ta délivrance car nous 
espérons en Ta délivrance toute la journée» comment comprendre 
la justification apportée à la délivrance divine : «car nous espérons 
en Ta délivrance toute la journée» ? Si nous méritons d’être sauvés 
alors nous le serons sans en avoir l’espérance, et sinon nous ne le 
serons pas, qu’importe notre espérance ! Mais avec ce qui précède 
tout s’éclaire, il faut interpréter le texte ainsi : «fais pousser le 
rameau de David, etc.» et si Tu penses qu’il ne le mérite pas, malgré 
cela fais le pousser «car nous espérons en Ta délivrance», c’est à 
dire : la récompense de l’espoir est suffisante pour amener notre 
délivrance(7) ».

Enseignements particuliers concernant ces deux jours

7. Moments de spiritualité intense chez nos Rébbéim : « le 
septième jour de Pessa’h était l’occasion de grands dévoilements 
chez nos Rébbéim. Tout commençait après le milieu de la journée 
de la veille du 7e jour de Pessa’h. L’immersion dans le mikvé pour 
la purification en vue du septième jour était différente de celles 
de la veille de shabbat et des autres fêtes et même de celles 
de la veille de Rosh Hashana et de Yom Kippour […] la veille du 
septième jour il (Rabbi Shalom DovBer) s’isolait très longtemps, 
les révélations auxquelles nous assistions le 7e et le dernier jour 
de Pessa’h surpassaient ceux de Rosh Hashana et de Yom Kippour. 
A Rosh Hashana on observait et on ressentait un isolement, une 
séparation du peuple […] alors que le 7e jour de Pessa’h c’étaient 
des tableaux tout à fait différents»8.

8. Révélations spirituelles pour chacun : 

9. La sortie d’Egypte et le partage de de la mer Rouge : révélations 
spirituelles différentes.

8.  Sefer Hassi’hot 5703, version hébraïque, p. 92.
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10. Pureté léguée aux générations futures :

11. Nouvel an du don de soi :

12. Réunion hassidique programmée :

13. Les portes des cieux sont ouvertes :

14. Apprécier chaque instant :

15. Source de la joie :

16. Joie immense :

Comportements particuliers pendant ces jours

17. De nombreuses coutumes sont pratiquées pendant ces deux 
jours, à part les conséquences suivantes de ce qui a été rapporté 
précédemment : apprécier chaque seconde, être joyeux, se 
renforcer dans le don de soi pour la Torah et les mitsvot, la foi en 
D.ieu, et l’espérance en la venue du Mashia’h. En voici quelques-
unes :

•	veiller la nuit du 7e jour de Pessa’h : usage de nombreuses 
communautés du fait de l’importance de cette nuit, et ainsi est la 
coutume ‘habad.

•	Visiter des communautés : le Rabbi a encouragé et habitué les 
hassidim à marcher le 7e jour de Pessa’h à la rencontre d’autres 
communautés dans leur synagogue et y répéter des paroles de 
Torah.

•	Sé’oudate Mashia’h : la célèbre coutume du Baal Shem Tov 
consistant à faire un troisième repas le dernier jour de Pessa’h 
appelée Sé’oudate Mashia’h (le repas du Messie). Le Rabbi 
Shalom DovBer y a ajouté l’habitude d’y boire 4 coupes de vin, 
comme on l’expliquera dans la suite de ce chapitre.
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II  VEILLE DU 7e JOUR DE PESSA’H

Attention : cette année 5781, le 7e jour de Pessa’h tombe 
shabbat, et certaines règles rapportées dans ce chapitre 

ne sont conformes qu’à cette situation.
1. Repas après la 10e heure relative. / 2. Immersion dans le 
mikvé (bain rituel). / 3. Shénayim mikra. / 4. Matsa shrouya 

(matsa trempée). / 5. Tsédaka (charité). / 6. Nère néshama. / 7. La 
bénédiction. / 8. Pata’h Eliyahou.

1. Repas après la 10e heure relative : comme chaque veille de Yom 
Tov, nous avons la mitsva d’éviter de faire un repas avec du pain 
au-delà de la 10e heure relative, mais les gâteaux et les fruits sont 
autorisés. En d’autres termes, cette privation concerne les trois 
heures précédant le coucher du soleil, afin de consommer le repas 
de shabbat et Yom Tov avec appétit et accomplir la mitsva du plaisir 
lié au shabbat convenablement9.

2. Immersion dans le mikvé (bain rituel) : se laver tout le corps à 
l’eau chaude10 la veille de shabbat est une mitsva. On a également 
l’habitude de se tremper au mikvé pour être pur en l’honneur du 
shabbat et de la fête11.

3. Shénayim mikra : il n’est pas nécessaire de lire deux fois la 
parasha en hébreu et une fois dans sa traduction araméenne, 
cette veille de shabbat. En effet, le texte lu ce shabbat n’est pas 

9.  Sh. A., Admor Hazaken, 249, §9. D’après la halakha au sens strict, il n’y a aucune 
interdiction, car celui qui consomme un kabeitsa (volume d’un œuf, 54 cm3) de pain 
pendant shabbat accomplit la mitsva du repas de shabbat. En fait, le seul objectif de 
cette privation de repas avec du pain est de favoriser l’appétit pour le repas du soir de 
façon à nous procurer du plaisir.
10.  Sh. A. et Admor Hazaken, 260, en l’honneur du shabbat.
11.  Sefer Haminhaguim ‘Habad, p. 25., car se tremper au mikvé est une coutume des 
premiers hassidim au nom du Baal Shem Tov. Voir plus haut, le caractère particulier de 
cette immersion la veille du 7e jour, chez nos Rébbéim.
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réservé à ce shabbat, il est lu à son tour un shabbat particulier 
pendant l’année, lors duquel, la double lecture accompagnée de sa 
traduction araméenne sera de circonstance12.

Cependant, conformément à l’usage de lire en préparation la 
haftara chaque semaine13, on lira celle du lendemain ainsi(14) que 
celle de la parasha de la semaine14.

4. Matsa shrouya (matsa trempée) : il est permis de cuire des 
aliments avec de la matsa shrouya, mais on ne se servira plus des 
ustensiles de cette cuisson comme la marmite, la cuillère ou la 
louche qui a permis de mélanger les ingrédients dans la marmite, 
etc. jusqu’au dernier jour de Pessa’h.

5. Tsédaka (charité) : c’est une bonne habitude de donner la 
tsédaka avant d’allumer les nérot15. Le Rabbi a indiqué16 comme 
règle générale s’adressant aux hommes et aux femmes : « Ceux qui 
ont l’habitude de donner la charité chaque jour, le feront pour les 
deux jours (de shabbat et Yom Tov) ».

6. Nère néshama : on n’a pas l’usage d’allumer un nère néshama, 
bougie ou veilleuse, avant Yom Tov en souvenir de personnes 
défuntes(16).

7. La bénédiction : après avoir allumé les nérot, on récite : 
« baroukh ata […] vétsivanou léhadlik nère shel shabbat véshel Yom 

12.  Sh. A., 285, §7, et Admor Hazaken, 285, §9 : « On ne lit pas la parasha de Yom Tov 
la veille de Yom Tov car on l’a déjà lu ou on la lira le shabbat de sa parasha. »
13.  Admor Hazaken, 285, §10, et Sefer Haminhaguim ‘Habad, p. 25.
14.  Hayom Yom, 30 sivan, Torat Menahem 5745, Vol. 1, p. 351. Halakhot Ouminhaguei 
‘Habad, p. 217.
15.  ShLaH sur shabbat, Kitsour Sh. A., 75, §2, Ben Ish Hay sur la sidra Noa’h. Le Rabbi 
encouragea cela à plusieurs occasions.
16.  Likoutei Si’hot, Vol. 28, p. 315, basé sur la si’ha de la fête de Shavouot 5743.
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Tov », mais pas la bénédiction shéhé’héyanou17.

8. Pata’h Eliyahou : on ne lit pas ce le psaume 107 (Hodou) avant 
la prière de Min’ha mais on dit Pata’h Eliyahou.

III LE SOIR DU 7e JOUR DE PESSA’H
1. Accueil du shabbat et prière de Arvite. / 2. Kidoush. / 3. Veillée. 

/ 3. Toute la nuit. / 4. Toute la nuit. / 5. Qu’étudie-t-on ? / 6. Lecture 
du Shéma avant de dormir. / 7. Étude de la Torah au matin. / 8. 
Ablutions des mains et bénédictions du matin. / 9. Lecture du 

Shéma du matin. / 10. Immersion dans le mikvé à l’aube.

1. Accueil du shabbat et prière de Arvite : on commence à mizmor 
lédavid18, dans Lekha dodi, on dit bessim’ha ouvetsahola19. Après 
la ‘Amida  trois fêtes de pèlerinage avec les ajouts de shabbat, on 
ne dit pas le Hallel. On récite vayekhoulou, maguen avot, mizmor 
lédavid, le compte de l’Omère, barekhou et kadish yatom.

2. Kidoush : on récite à voix basse shalom ‘aleikhem, eshète ‘hayil, 
mizmor lédavid, da hi sé’oudata. Ensuite, on dit à voix haute : 
le kidoush de Yom Tov avec les ajouts de shabbat mais pas la 
bénédiction shéhé’héyanou20.

3. Veillée : on a coutume de veiller(19) la nuit du 7e jour de Pessa’h 
dans beaucoup de communautés. Certains récitent une compilation 
de textes appelée Tikoune spécifique à cette nuit. A Loubavitch, on 
étudiait la Torah toute la nuit21.

4. Toute la nuit : on reste réveillé la nuit entière. Le Rabbi Shalom 
17.  La raison de ne pas réciter shéhé’héyanou les deux derniers jours de Pessa’h est 
précisée dans l’introduction de ce chapitre.
18.  Sidour, Sha’ar Hakollel, p. 52.
19.  Sefer Haminhaguim ‘Habad, p. 26.
20.  Ibid, p. 28.
21.  Hayom Yom, 21 nissan, Sefer Haminhaguim ‘Habad, p. 42, citant le Rabbi Yossef 
Yits’hak : « dès l’âge de neuf ans, je ne dormais plus la nuit du 7e jour de Pessa’h ».
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DovBer a dit qu’indépendamment de l’étude, le fait d’être réveillé 
est en lui-même important.

5. Qu’étudie-t-on ? La coutume ‘habad n’est pas de lire le Tikoune 
réservé cette veillée22. Le Rabbi Yossef Yits’hak a dit à une occasion : 
« si les hassidim présents à la veillée sont intelligents, qu’ils étudient 
tous ensemble pendant la veillée du 7e jour de Pessa’h, le maamar 
(discours hassidique) «hayam raah vayanoss» (Likoutei Torah, 16b) 
». D’autres fois il indiqua d’apprendre le maamar suivant dans le 
même ouvrage (16d) : « véhénif ». Le Rabbi Yossef Yits’hak a raconté 
que son père, le Rabbi Shalom DovBer, lui avait dit d’étudier le 7e 
jour de Pessa’h des textes qui réveillent la joie. Ailleurs, il a dit que 
les gens étudiaient des textes de niglé et de nistar (parties révélée 
et mystique de la Torah)(22).

6. Lecture du Shéma avant de dormir : celui qui est resté réveillé 
toute la nuit ne récite pas l’ensemble du kériate Shéma al hamitah23.

7. Étude de la Torah au matin : certains avis pensent que dès 
l’aube, on doit interrompre son étude pour réciter la bénédiction 
sur l’étude de la Torah (Birkate hatorah) car il nous est interdit 
d’étudier sans l’avoir prononcée. Cependant nous n’avons pas 
l’habitude de tenir compte de ces avis, comme on a pu le constater 
dans le comportement du Rabbi qui continuait24 à étudier des 
maamarim à ce moment, sans interruption(23).

8. Ablutions des mains et bénédictions du matin : la veillée se 
termine à l’aube, il est alors souhaitable d’aller faire ses besoins, 
puis de se laver les mains alternativement trois fois. Ensuite, on 
récite toutes les bénédictions du matin : ‘al nétilate yadayim, 
ashère yatsar, élokaï néshama, etc. jusqu’à la Birkate hatorah(24).

22.  Sefer Hassi’hot, 5704, p. 100.
23.  Sefer Hassi’hot, 5702, p. 119. Il est rapporté de même dans la halakha dans le 
Baère Heteiv, 494, §7, pour la veillée de Shavouot au nom du Maguen Avraham, 235.
24.  Voir Nit’ei Gavriel, Shavouot, p. 123, Hamélekh Bimsibo, Vol. 1, p. 172.
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9. Lecture du Shéma du matin : si on craint de ne pas se réveiller 
avant l’heure limite du Shéma, on le récitera avant d’aller dormir en 
posant la condition suivante : si je ne me réveille pas avant l’heure 
limite du Shéma, que j’en sois acquitté par la présente lecture. A 
priori, on le récite à partir de l’horaire de la pose des téfiline indiqué 
dans les tableaux adéquats mais a posteriori, on est quitte dès 
l’aube25.

10. Immersion dans le mikvé à l’aube : on déduit des propos du 
Rabbi Shmouel qu’il est important de se tremper au mikvé à l’aube26.

IV  LA JOURNÉE DU 7e JOUR DE PESSA’H
1. Sha’harite (prière du matin). / 2. Lecture de la Torah. / 3. 

Kidoush. / 4. Min’ha. / 5. Visiter des communautés.

1. Sha’harite (prière du matin) : on récite la prière des trois fêtes 
avec les ajouts du shabbat, le demi Hallel, kadish titkabel, shir 
shel yom, en ouvrant l’arche sainte on ne dit pas les 13 midot et le 
ribono shel ‘olam mais atah horeita et bérikh shéméh comme tous 
les shabbats.

2. Lecture de la Torah : on sort deux sifrei Torah, dans le premier, 
on lit une partie de la sidra Béshala’h contenant la Shira (chant 
devant la mer Rouge). On a l’habitude d’être debout27 pendant la 
lecture(25) de la Shira et de terminer certains versets avec un air 
traditionnel(26). Dans la bénédiction finale après la aftarah, on dit 
: « mékadesh hashabat véyisraël véhazémanim ». En Israël, on dit 
ensuite le Yizkor.

3. Kidoush : on dit à voix basse tout les textes liés au shabbat puis 
25.  D’après l’Admor Hazaken, 58.
26.  Halakhot Ouminhaguei ‘Habad, p. 220 basé sur le Sefer Hassi’hot, 5698, p. 274 
: « le Rabbi Shmouel a dit une fois, un 7e jour de Pessa’h, aux étudiants de l’année, 
qu’avant d’avoir été au mikvé, il ne devait même pas somnoler ».
27.  Sefer Haminhaguim ‘Habad, p. 43.
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ensuite à voix haute : éléh mo’adei, etc., puis la bénédiction sur le 
vin28.

4. Min’ha : on lit le premier passage de la sidra Shémini, et la 
‘Amida des trois fêtes de pèlerinage avec les ajouts du shabbat. 
Ensuite en Israël, séoudate Mashia’h(27).

5. Visiter des communautés : depuis plusieurs années, le Rabbi a 
encouragé et habitué les hassidim à marcher le 7e jour de Pessa’h 
à la rencontre d’autres communautés dans leur synagogue pour 
ajouter à la joie de la fête et y répéter des paroles de la Torah, nigléh 
et nistar (révélée et mystique), en relation avec le 7e jour, et comme 
l’a écrit le roi David (Psaumes 19, 10): « les commandements de 
D.ieu sont droits et réjouissent le cœur ». Voir en note(28), des détails 
concernant ces visites.

V  INTRODUCTION AU DERNIER JOUR DE PESSA’H
1. Différence entre le 7e et le dernier jour de Pessa’h. / 2. 

Supérieur au 7e jour. / 3. Révélation d’un reflet du Mashia’h. 
/ 4. Source halakhique du lien dernier jour - Mashia’h. / 5. 

Originalité apportée par le baal Shem Tov. / 6. Révélation du 
Mashia’h en ce jour : tous concernés. / 7. La révélation d’un 

reflet du Mashia’h nous donne des ailes. / 8. Sé’oudate Mashia’h : 
pourquoi un repas ? / 9. Quatre coupes de vin pendant Sé’oudate 
Mashia’h. / 10. Dernier jour de Pessa’h et Mashia’h dans d’autres 

communautés.

1. Différence entre le 7e et le dernier jour de Pessa’h : même si en 
général les derniers jours de Pessa’h sont associés à la délivrance 
future, dans les détails, le 7e jour est plutôt lié avec la fin de la sortie 
d’Egypte alors que le dernier jour, lui, est attaché à la délivrance 
future29. En d’autres termes30, le 7e jour nous apporte une révélation 

28.  ibid., p. 38.
29.  Torat Menahem, 5749, p. 43.
30.  Si’ha du dernier jour de Pessa’h 5704 (1944).
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de Moshé Rabbeinou (Moïse notre Maître) et le dernier jour une du 
Mashia’h (le Messie). Ainsi dit le Rabbi31 : « C’est pour cette raison 
que nous lisons le 7e jour de Pessa’h : «alors Moshé chanta» […] 
et le dernier jour, la haftarah : «un rameau sortira de la souche de 
Yishaï». Moshé et Mashia’h sont liés l’un à l’autre, au point que nos 
sages affirment : «le premier sauveur (Moshé) est aussi le dernier 
sauveur (Mashia’h)». »

2. Supérieur au 7e jour : le Rabbi rapporte32 que : « dans le Likoutei 
Torah, l’Admor Hazaken magnifie le dernier jour de Pessa’h plus 
encore que le 7e jour » et écrit33 : « il est possible d’affirmer que 
le lien du dernier jour de Pessa’h avec le reflet du Mashia’h est 
supérieur à celui du 7e jour […] en effet, il permet d’attirer la sainteté 
dans un temps profane car le dernier jour est dénué à l’origine de 
toute sainteté et seule l’habitude ancestrale que nous détenons a 
poussé les rabbins à instituer ce jour comme saint. Ceci procède du 
même principe que la délivrance future : révéler la divinité dans les 
lieux les plus bas spirituellement. »

3. Révélation d’un reflet du Mashia’h : le Rabbi Yossef Yits’hak a 
écrit34 : « la Séoudate Mashia’h a lieu le dernier jour de Pessa’h car 
un reflet du Mashia’h illumine ce jour ».

4. Source halakhique du lien dernier jour - Mashia’h : on a pour 
principe dans la halakha que le sujet de la haftarah est en relation 
avec le jour où elle est lue35, et d’après cela, le Rabbi explique36 
que : « les derniers jours de Pessa’h sont liés à la délivrance future 
[…] et l’accent est mis en particulier sur le dernier jour, comme on 

31.  Torat Menahem, 5711, Vol. 3, p. 39.
32.  Hamélekh Bimsibo.
33.  Likoutei Si’hot, Vol. 4, p. 1299.
34.  Sefer Hassi’hot 5702, version hébraïque, p.104, rapporté dans Hayom Yom, 22 
nissan.
35.  Admor Hazaken, 488, §8.
36.  Torat Menahem 5748, Vol. 3, p.141.
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peut le constater avec la haftarah où l’on parle longuement de la 
délivrance apportée par le Mashia’h, ainsi que des promesses qui 
se réaliseront à cette époque »(29).

5. Originalité apportée par le baal Shem Tov : le sujet de la 
délivrance future existait avant l’époque du Baal Shem Tov, mais 
n’était pas toujours concrétisé. La nouveauté apportée par le 
Baal Shem Tov est une révélation tangible pour chacun(30), on doit 
donc en profiter37. Le Baal Shem Tov a fait en sorte que le reflet 
du Mashia’h agisse en profondeur sur chacun, c’est pourquoi nous 
prenons un repas, afin de faire corps38 avec ce sujet(31).

6.  Révélation du Mashia’h en ce jour : tous concernés :

•	le Rabbi a dit : « dès lors que le Rabbi Yossef Yits’hak a révélé cela 
en public (reflet du Mashia’h illuminant le dernier jour de Pessa’h) 
et a recommandé de le diffuser, on comprend que cela concerne 
tous les gens de la génération : hommes, femmes et enfants, car 
il est le chef de la génération et par cela il en est la somme »39.

•	Le Rabbi explique encore, en se basant sur les paroles du Méor 
‘Einayim écrit par Rabbi Menahem Na’houm de Tchernobyl (1730-
1797), citant lui-même le Baal Shem Tov, que chacun doit  mettre 
en place la partie de la stature du Mashia’h liée à son âme, et pour 
y arriver, on doit préparer le degré du Mashia’h attaché à notre 
âme, jusqu’à édifier et établir toute la stature. Cet enseignement 
nous permet de comprendre une expression se trouvant dans 
le passage lu à l’ouverture de l’arche sainte pendant les fêtes 
de pèlerinage. On y récite une phrase contenant un extrait d’un 
verset (Isaïe 11, 2) issu de la haftarah du dernier jour de Pessa’h 
: « et gratifie nous d’un esprit de sagesse et de compréhension, 
et que se réalise en nous le verset : « et sur lui reposera l’esprit 

37.  Si’ha du dernier jour de Pessa’h 5720.
38.  Hamélekh Bimsibo, Vol. 1, p158.
39.  Torat Menahem 5748, Vol. 3, p.141.
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de l’Eternel, un esprit de sagesse et de compréhension, etc. ». 
Comment peut-on souhaiter que se réalise en nous ce qui ne 
concerne que le Mashia’h dans le verset cité ? Cette question 
a d’ailleurs déjà été posée par le Min’hate Ele’azar. En fait, 
d’après ce qui précède, on comprend qu’il existe une étincelle du 
Mashia’h dans chacun d’entre nous, et c’est elle qui rend possible, 
à une petite échelle tout au moins « et sur lui reposera l’esprit de 
l’Eternel, etc. »40.

•	En d’autres termes : « on peut dire à chacun, que le reflet 
du Mashia’h l’éclaire, puisque dans sa maison d’étude ou sa 
synagogue on a lu la haftarah avec des bénédictions avant et 
après auxquelles chacun a répondu amen, or dans ce texte, le 
Mashia’h et tout ce qui le concerne est évoqué, en conséquence, 
chacun doit ressentir ce sujet et ceci l’amènera à une confiance 
totale en D.ieu sans même l’ombre du moindre doute ! »41.

7. La révélation d’un reflet du Mashia’h donne une impulsion : « le 
dernier jour de Pessa’h donne lieu à une révélation du Mashia’h 
qui vise chaque juif. Pessa’h est l’occasion d’un bond spirituel et 
d’une nuit de protection. On vit alors dans une atmosphère de 
liberté, mais ensuite on retombe dans les sujets matériels. Voilà 
donc l’intérêt du reflet du Mashia’h, nous donner la force d’avancer 
dans le monde matériel. »42.

Dernier jour de Pessa’h – un nouveau bond : « le terme Pessa’h 
signifie un saut et un bond, mais le dernier jour de Pessa’h 
nous donne une impulsion pour une envolée sans limite, sans 
comparaison avec les sauts et les bonds spirituels effectués les sept 
jours de Pessa’h. Ceci nous donne la force d’affronter les lendemains 
de Pessa’h »43.

40.  Si’ha du dernier jour de Pessa’h 5743.
41.  Likoutei Si’hot, Vol. 7, Hossafot, A’harone shel Pessa’h
42.  Hayom Yom, 23 nissan.
43.  Torat Menahem 5745, p. 1795.



CHAPITRE 14 : SEPTIÈME JOUR ET DERNIER JOUR DE PESSA’H  

268

Le huitième est au-dessus de la nature : « le huitième jour de Pessa’h 
est un sujet à part qui surpasse le cycle de la fête de Pessa’h44. Ce 
jour nous apporte une force particulière qui nous permet de nous 
élever, à des moments opportuns, au-dessus des restrictions que le 
monde nous impose et de ne pas tenir compte de certaines limites. 
»

8. Sé’oudate Mashia’h : pourquoi un repas ?

•	faire corps avec lui : « le plus apporté par la Sé’oudate Mashia’h, 
après la révélation conséquente à la haftarah, est l’incorporation 
du reflet de la délivrance future dans le monde physique et le 
corps du juif à l’instar de la révélation spirituelle qui se produira 
spécialement dans la matière à l’ère messianique. En consommant 
ce repas appelé Sé’oudate Mashia’h, nous faisons corps avec ce 
reflet du Mashia’h.»45.

•	Imprégner profondément : « Le dernier jour de Pessa’h, l’accent 
est mis sur la venue du Mashia’h […] car nous mangeons à la 
Sé’oudate Mashia’h, et par conséquent le principe de la venue du 
Mashia’h nous imprègne en profondeur et devient une partie de 
nous-mêmes. »

9. Quatre coupes de vin pendant Sé’oudate Mashia’h :

•	révélation d’un Rabbi Shalom DovBer : la matsa est un pain de 
misère, mais le vin a un bon goût et provoque la joie et le plaisir. 
De ce fait, le Baal Shem Tov a dévoilé le sujet d’un repas (matsa) 
alors que les Rébbéim ‘habad ont ajouté les 4 coupes de vin, car 
l’objectif de la Hassidout ‘habad est d’expliquer l’enseignement 
du Baal Shem Tov de façon compréhensible et accessible et d’ 
instiller du goût et du plaisir. L’essentiel de la compréhension 
profonde et de l’explication de la Hassidout est le fait du Rabbi 

44.  le Rashba écrit que le chiffre 8 est au-dessus de la nature car le monde a été créé 
en 7 jours, Responsa, Vol. 1, 9.
45.  Dernier jour de Pessa’h 5748.
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Shalom DovBer, et son œuvre la plus marquante dans ce sens est 
la suite de discours hassidiques de l’année 5766 (1906)46.

•	4 coupes de vin pour la Sé’oudate Mashia’h, d’après la halakha 
: « l’une des raisons des quatre coupes de vin à Pessa’h est leur 
correspondance, d’une part, avec les quatre verres de punition 
que D.ieu fera boire aux nations du monde et d’autre part avec les 
quatre verres de consolation dont il abreuvera le peuple juif47. À 
la sortie d’Égypte s’est ouvert le canal de la délivrance future, on 
en déduit que les quatre coupes de vin du dernier jour de Pessa’h 
[…] ont pour but de réveiller les quatre coupes du futur, car tout 
ce qui arrivera à l’ère messianique dépend de nos réalisations 
actuelles et donc en buvant ces quatre verres nous attirons et 
accélérons la révélation de ces quatre coupes. »48

10. Dernier jour de Pessa’h et Mashia’h dans d’autres 
communautés :

•	Rabbi Aharon de Karlin (le deuxième) a dit : « elle rira le dernier 
jour » (extrait du Eshète ‘Hayil, Proverbes 31, 25), est une allusion 
au dernier jour de Pessa’h49.

•	Coutume de la Mimouna : Les juifs originaire d’Afrique du Nord 
ont l’habitude à la sortie de Pessa’h de faire la Mimouna, c’est 
à dire de visiter leurs amis et leurs proches en manifestant leur  
affection, en se souhaitant mutuellement de prospérer. Le terme 
Mimouna a pour origine le mot émouna (foi) exprimant l’idée 
que même si Pessa’h s’est achevé, nous avons toujours et encore 
l’espérance d’une prompte délivrance au mois de nissan.

•	Coutume du ‘Hatam Sofer : il est rapporté dans les écrits de Rabbi 
Moshé Sofer : « au dernier repas du dernier jour de Pessa’h, qui 

46.  Likoutei Si’hot, Vol. 7, p. 277.
47.  Talmud de Jérusalem, Pessa’him, ch. 10.
48.  Likoutei Si’hot, Vol. 4, p. 1298.
49.  Beth Aharone.
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se prolonge au-delà de la tombée de la nuit, on récite les chants 
rituels adir bameloukha avec l’air traditionnel, é’had mi yodé’a, 
puis on entonne ‘hassal Sidour Pessa’h Kéhilkhato »50.

•	Parmi les coutume de Karline, il est d’usage de chanter pendant 
le repas véyatsa ‘hotère miguéza’ yishay vénétsère misharashav 
yifréh, issu de la haftarah du jour51.

•	Le Zéra’ Kodesh écrit que le dernier jour de Pessa’h, il y a un avant-
goût de la délivrance future, d’où une allusion dans le nom du 
jour « dernier jour de Pessa’h », comme pour signifier que c’est la 
dernière fois que nous appelons cette fête Pessa’h en souvenir de 
la sortie d’Egypte car nous désirons qu’elle devienne la fête de la 
délivrance future et change de nom.

•	Dans le même sens, il apparaît dans de nombreux ouvrages, et ainsi 
écrit le Rabbi Yossef Yits’hak : « il y a un déroulement particulier 
dans le repas du dernier jour de Pessa’h chez tous les Rébbéim, 
aussi bien de la Hassidout en général que de la Hassidout ‘habad. 
Ceci est passé en héritage et a pour origine les coutumes du Baal 
Shem Tov52. »

VI  SOIR DU DERNIER JOUR DE PESSA’H
1. Baroukh hamavdil / 2. Allumage des nérot. / 3. Allumage puis 

bénédiction. / 4. Arvite. / 5. Kidoush. / 6. Matsa shrouya.

1. Baroukh hamavdil : on ne doit commencer aucun travail, avant 
d’avoir prononcé la phrase : « baroukh hamavdil bein kodesh 
lékodesh ».

2. Allumage des nérot : après la sortie des étoiles, et après avoir dit 
: « baroukh hamavdil bein kodesh lékodesh », on allume les nérot à 

50.  Kovets Beth Aharone, 81, p. 109.
51.  Minhaguei Karlin, p. 221.
52.  Sefer Hassi’hot 5700, p. 80.
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partir d’une flamme existante. On récite la bénédiction : « baroukh 
atah […] léhadlik nère shel Yom Tov » mais pas la bénédiction 
shéhé’héyanou. Si pour une raison ou une autre, on n’a pas allumé, 
on peut encore le faire jusqu’au repas car on doit pouvoir profiter 
de leur lumière au moment où l’on mange53.

3. Allumage puis bénédiction : on allume les nérot avant de réciter 
la bénédiction, et on pose délicatement l’allumette pour qu’elle 
s’éteigne toute seule comme on le fait pour les nérot de shabbat. 
En effet, même si pour les mitsvot en général, la bénédiction 
précède la mitsva, ici, une fois la bénédiction récitée, le shabbat est 
reçu et l’allumage n’est plus autorisé, et l’on n’a pas voulu faire de 
différence entre shabbat et Yom Tov pour cette bénédiction54. On 
déposera ensuite l’allumette, car il nous est aussi interdit d’éteindre 
le feu pendant Yom Tov55.

4. Arvite : prière de Arvite de Yom Tov, ‘Amida avec vatodi’énou.

5. Kidoush : ce soir étant un samedi et un Yom Tov, on articule la 
havdalah avec le kidoush. L’ordre est donné en hébreu par le mot 
YiKNéH : Yayine (bénédiction sur le vin), Kidoush (bénédiction 
ashère ba’har banou), Nère (bénédiction sur la lumière, sans 
rapprocher les flammes et sans regarder les ongles, mais en 
portant son regard sur les nérote56), Havdalah (bénédiction sur la 
séparation de shabbat et Yom Tov).

6. Matsa shrouya : même ceux qui ne consomment pas de matsa 
trempée à Pessa’h, sont indulgents à ce sujet pour le dernier jour de 
la fête. Au contraire, de nombreux grands maîtres ont pour usage 
de considérer le trempage de la matsa ce dernier jour, comme un 
embellissement de la mitsva, et ainsi est la coutume ‘habad, allant 
53.  Sh. A., 263.
54.  Admor Hazaken, 263, §8.
55.  Sh. A., 514, §5.
56.  Haggadah du Rabbi.
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jusqu’à tremper la matsa dans chaque plat57.

On consomme la matsa shrouya dans la vaisselle habituelle de 
Pessa’h. Il n’est pas nécessaire de la kashériser avant de l’utiliser 
l’année suivante58.

Raisons de cette coutume : a) montrer une différence avec les autres 
jours de la fête59 ; b) le dernier jour de Pessa’h est attaché avec la 
délivrance messianique au cours de laquelle le mal, symbolisé par 
le ‘hamets, aidera le bien, et donc en parallèle, la matsa shrouya 
participe à la joie de Yom Tov60.

VII  JOURNÉE DU DERNIER JOUR DE PESSA’H
Yizkor – Évocation des personnes disparues : 1. Les raisons / 2. 
Sortir de la synagogue. / 3. Le nom de la mère. / 4. Mentionner 
le nom du Rabbi. / 5. Endeuillé. / 6. Saisir les montants du Sefer 
Torah. / 7. Av hara’hamim.  •  Sé’oudate Mashia’h : 8. Source et 
raison. / 9. Le repas. / 10. Les nigounim (chants hassidiques). / 

11. Quatre coupes de vin. / 12. Pensées en buvant. / 13. Manger 
du ‘hamets dans un repas. / 14. Ya’aléh véyavo dans le Birkate 

hamazone. / 15. Arvite. / 16. Havdalah.

1. Les raisons : après la lecture de la Torah, on évoque les proches 
disparus, et on prie pour eux car :

a) nous lisons aujourd’hui la parasha kol habékhor (Deutéronome 
15, 19) qui traite du don, par conséquent, nous prenons 
l’engagement de faire la charité, et donnons aussi pour l’âme des 
disparus, et ainsi avec eux, nous serons évoqués pour le bien61.

57.  Sefer Haminhaguim ‘Habad, p. 43.
58.  Otsar Minhaguei ‘Habad, p. 224, citant l’usage du Rabbi Shalom DovBer d’après 
le témoignage du Rav Yaakov Landau, Rav dans la maison du Rabbi et ancien G. R. de 
Bné Brak.
59.  Sefer Hassi’hot 5702, p. 105.
60.  Likoutei Si’hot, Vol. 22, p. 31 sqq. D’autres raisons sont rapportées dans les 
paragraphes sur la matsa shrouya du chapitre 5.
61.  Lévoush, 490, §9.
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b) À l’epoque du Temple, les âmes des patriarches s’y rendaient, 
et maintenant qu’il est détruit nous rappelons leur souvenirs pour 
que leurs mérites nous protègent62. Pourquoi alors attendre le 
dernier jour pour le Yizkor ? La mémoire des disparus génère une 
certaine souffrance, et donc on préfère la reporter(32) au dernier 
jour de la fête63.

2. Sortir de la synagogue : les personnes dont les deux parents sont 
vivants ont l’habitude de sortir de la salle de prières pendant la 
récitation du Yizkor. On ferme aussi les portes à ce moment pour 
éviter le mauvais œil64.

3. Le nom de la mère : on mentionne les noms des disparus en 
citant le nom de leur mère65(untel fils d’unetelle ou unetelle fille 
d’unetelle).

4. Mentionner le nom du Rabbi : le dernier jour de Pessa’h 5726 
(1966), le Rabbi s’est exprimé en disant : « tout le monde connaît 
la coutume des hassidim qui consiste à mentionner (pour Yizkor) 
également le nom de mon beau-père le Rabbi… Ceci est une action 
dans l’intérêt de celui qui fait cette évocation... ». Le sens de cette 
phrase est apparemment le suivant : avant de mentionner le nom 
de ses parents, on dit que D.ieu se souvienne de l’âme du Rabbi 
untel fils d’untel, et ensuite seulement, on évoque le nom de ses 
parents66. Cet ordre dans l’évocation, est analogue à ceux des 
Hara’hamane hou yévarekh du Birkate Hamazone, et des versets 
de la fin de la ‘Amida, ayant pour lettres initiale et finale celles de 

62.  Kav Hayashar, 86. Cette raison justifie la coutume israélienne du Yizkor, bien qu’ils 
ne lisent pas kol habékhor (Divrei Soferim).
63.  Responsa du Rashbane, O. H., 292, réponse du Rabbi dans Hamélekh Bimsibo.
64.  Sha’arei Efrayim
65.  Sidour Torah Or, p. 259, le Rabbi dans Hamélekh Bimsibo, Vol. 2, p. 166, indique 
qu’il applique la directive du Sidour, et que certainement, le Rabbi Yossef Yits’hak 
agissait ainsi. Kaf Ha’hayim, 284, §37, d’après le Zohar.
66.  Halakhot Ouminhaguei ‘Habad, p. 52.
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nos prénoms.

5. Endeuillé : l’année du deuil de son père ou de sa mère, l’endeuillé 
restera dans la synagogue au moment du Yizkor, mais ne rappellera 
pas le nom du parent disparu67.

6. Saisir les montants du Sefer Torah: les Rébbéim ont toujours pris 
soin de saisir les montants du Sefer Torah au moment de réciter 
Yizkor68.

7. Av hara’hamim : à la suite de Yizkor, toute l’assemblée récite Av 
hara’hamim69, même ceux qui n’ont pas dit Yizkor. On doit donc les 
inviter à regagner la salle synagogale.

Sé’oudate Mashia’h

8. Source et raison : notre Maître, le Baal Shem Tov prenait un 
troisième repas le dernier jour de Pessa’h avant la nuit, et l’appelait 
« séoudate Mashia’h (le repas du Messie) »70. La raison de ce repas 
est la révélation d’un reflet du Mashia’h ce jour-là, à laquelle ce 
repas donne une forme d’intégration en le rendant une partie de 
notre chair71.

9. Le repas : on a l’habitude d’organiser un repas après Min’ha avec 
une foule de participants. On procède aux ablutions des mains72 
avant le coucher du soleil, et l’on s’efforce de réciter le Motsi avec 
deux matsot entieres pour avoir lé’hem mishnéh, le pain double 
célébrant Yom Tov. Il suffit d’entendre la bénédiction du Motsi 
d’une personne pour s’acquitter dua lé’hem mishnéh.

67.  Otsar Minhaguei ‘Habad, p. 221.
68.  Likoutei Si’hot, Vol. 14, p. 233, Hamélekh Bimsibo, Vol. 1, p. 309.
69.  Hamélekh Bimsibo, Vol. 2, p. 58.
70.  Hayom Yom, 22 nissan, basé sur le Sefer Hassi’hot, 5702 (1942).
71.  Si’ha du dernier jour de Pessa’h 5748 (1988).
72.  Car nous allons faire un repas, et ainsi agissait chez le Rabbi.
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On mange au moins un kabeitsa (environ 30 g, soit une demie 
matsa, selon l’épaisseur des matsot, en 6 à 8 minutes), car pour 
moins d’un kabeitsa on ne récite pas la bénédiction ‘al nétilate 
yadayim sur les ablutions. La durée de moins de 6 à 8 minutes, 
équivaut à deux kédei akhilate pérass, car le kabeitsa est égal à 
deux kazayite(36).

10. Les nigounim (chants hassidiques) : pendant ce repas, on 
chante des nigounim de nos Rébbéim selon les directives données 
par le Rabbi, et en annonçant avant chaque chant son nom et 
son auteur-compositeur. L’ordre est le suivant : 1. Nigoun shalosh 
ténouot (le Baal Shem Tov, le Maguid, et l’Admor Hazaken), 2. Kéli 
ata (l’Admor Hazaken), 3. Nigoun Hakapélié (l’Admor Haémtsa’i), 
4. Yémine Hashem (le Tséma’h Tsédek), 5. Lékhat’hilah aribère (le 
Rabbi Shmouel), 6. Nigoun Hakhanah (le Rabbi Shalom DovBer), 
7. Habeinouni (le Rabbi Yossef Yitsh’ak), 8. Atah bé’hartanou / Hou 
Elokeinou / Hoshi’a eth ‘amékha (le Rabbi), 9. Nigoun Hakafote 
(Rabbi Lévi Yits’hak, pére du Rabbi).Ensuite, on chante : Nigoun 
Hakhanah, 4 babote, Nié zshouritsi.

Cet ordre a été maintenu toutes les années jusqu’en 5746 (1986), 
comme on peut le constater en étudiant attentivement les Si’hot 
Kodesh et les volumes du Torat Menahem. De même, on a aussi 
l’habitude de chanter le nigoun Hop Kozak du Shpolére Zeydé(38) 
(Rabbi Aryé Leib de Shpoli, 1724-1811)73. Le Rabbi Yossef Yits’hak 
demandait aux hassidim de danser le dernier jour de Pessa’h « la 
danse du Mashia’h », parfois le Rabbi fit de même.

11. Quatre coupes de vin : à l’occasion de la Séoudate Mashia’h 
de 5666 (1906), le Rabbi Shalom DovBer ordonna de distribuer à 
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années de sa présidence, le Rabbi institua la coutume de boire 

73.  Sefer Hassi’hot, 5704 (1944), p. 116, et on agissait chez le Rabbi.
74.  Sefer Hassi’hot, 5698 (1938), p. 277, Hayom Yom.
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chacun, 4 verres de vin  au cours de la Séoudate Mashia’h en disant 
et tenant pour évident que l’indication du Rabbi Shalom DovBer ne 
se limitait pas à cette seule année 5766, mais aussi aux suivantes. 
Le Rabbi expliqua que ces 4 coupes symbolisaient les 4 coupes de 
consolation que D.ieu ferait boire au peuple d’Israël à l’époque 
messianique.

A ceux qui avaient des difficultés à boire ces verres complètement, 
le Rabbi indiqua de boire un peu puis d’ajouter un peu de vin dans 
le verre afin de le considérer comme un autre verre. Mais à partir 
de l’année 5746 (1986), le Rabbi demanda de boire exactement 4 
verres pleins(39).

12. Pensées en buvant : une fois, le Rabbi indiqua d’avoir à l’esprit 
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attachées à la délivrance future et que par cela on rapprochait ce 
moment. Il ajouta, que celui qui doutait d’y avoir pensé, devait 
boire à nouveau avec la pensée adéquate75.

13. Manger du ‘hamets dans un repas : dès la sortie des étoiles, il est 
permis(40) de manger du ‘hamets car l’interdiction d’en consommer 
n’est liée(41) ni avec la sainteté du jour ni avec la Havdalah76.

14. Ya’aléh véyavo dans le Birkate hamazone : même après la 
sortie de la fête et même si l’on a déjà consommé du ‘hamets, on 
dira Ya’aléh véyavo dans le Birkate hamazone77.

15. Arvite : on dit moride hatal, atah ‘honanetanou, vétène berakha, 
dans la ‘Amida. Kadish shalem, Séfirate ha’omère, Aleinou.

16. Havdalah : texte habituel mais sans nère et sans bessamim 
(plantes odoriférantes).

75.  Maamarim Méloukatim, Vol. 3, Véhé’hérim  5749, p.215.
76.  Admor Hazaken, 491, §3.
77.  Likoutei Si’hot, Vol. 32, p. 36.
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יד� 'יעלה ויבא' בברכת המזון: גם לאחר שיצא החג, ואפילו כבר אכל 
חמץ, אומר 'יעלה ויבא' - 'ביום חג המצות הזה' - בברכת המזון )לקו"ש, 
כב, עמ' 36(. אבל, אם כבר אמר 'ברוך המבדיל' או שהבדיל בתפילה )אתה 

חוננתנו(, או על הכוס - ואפילו לא אכל חמץ, שוב לא יכול לומר 'יעלה 
ויבא' בברכת המזון )שו"ע אדמו"ר הזקן, קפח, טז(. 

טו� תפילת מעריב: אומרים, 'מוריד הטל', 'אתה חוננתנו', 'ותן ברכה', 
קדיש שלם, ספירת העומר, עלינו. 

נר, ובשמים, כמו כל מוצאי  נוסח הבדלה רגיל, אך ללא  טז� הבדלה: 
יו"ט. 

להלן עלי ההגהה מהמאמר 'והחרים' תשמ"ט, בהם נראה שאכן כוונת 
הרבי להורות שיכוונו לגאולה בשתיית הד' כוסות בסעודת משיח

 הרבי מקיף את ההוראה לשתות את הד' כוסות עם הכוונה לגאולה, ומעיר:

 "באמירת המאמר הוסיף כאן בתור ענין בפני עצמו"

כלומר, שאין הדברים חלק מהמאמר, אלא הוראה בפני עצמה. 

 ואכן במאמר המודפס, מופיע בשולי הגיליון )ולא במאמר עצמו(:
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שקשה  למי  ישראל.  את  להשקות  הקב"ה  שעתיד  הנחמה  כוסות  ד' 
יוסיפו  פעם  ובכל  מעט,  לשתות  הרבי  הורה  שלמים,  כוסות  לשתות 
קצת, ויחשב ככוס נוספת. אבל משנת תשמ"ו, הורה הרבי לשתות ד' 

כוסות מלאים דווקא39. 

יב� כוונה בשתיה: פעם הורה הרבי לכוין ששתיית ד' הכוסות בסעודת 
עוד  הגאולה.  את  מקרבים  ובזה  העתידה,  לגאולה  שייכים  משיח 
הוסיף, שמי שמסתפק אם שתה עם כוונה כזו, ישתה שוב עם הכוונה 

המתאימה. )מאמרים מלוקטים, ג, ד"ה והחרים תשמ"ט, עמ' רטו(. 

יג� לאכול חמץ בסעודה: מיד בצאת הכוכבים, מותר לאכול חמץ40 )שו"ע 
אדמו"ר הזקן, תצא, ג. כי איסור אכילת חמץ, לא קשור לקדושת היום, ולהבדלה41(. 

39. לא הוראה חד פעמית: כך אמר הרבי בשיחת אחש"פ תשט"ז: "בשנת תרס"ו 
אכל כ"ק אדמו"ר הרש"ב נ"ע סעודת אחש"פ ביחד עם התלמידים, וציווה לתת לכל 
תלמיד ד'  כוסות . . מובן שההוראה הייתה לא רק עבור שנה ההיא, כי אם עבור 
כל השנים". אבל לא נהגו כך כל השנים משנת תרס"ו עד הוראת הרבי. ראה אג"ק 
יג )עמ' קכא(: "בענין אחש"פ, וד' כוסות, נתבארה דעתי בהתועדות דש"ז אחש"פ, 
שי(:  עמ'  )א,  במסיבו'  'המלך  וראה  אז".  בארוכה  ונימוקי  לרבים.  זה  שייך  שעתה 
וגם  כן,  נהגו  לא  הריי"ץ  אדמו"ר  שאצל  באחש"פ  כוסות  ד'  שתיית  מנהג  "בענין 
אצל כ"ק אדמו"ר הרש"ב נ"ע לא היה בכל פעם, ואמר אחד הנוכחים: "אם כן, זהו 
אבל  מ'חידושים',  ירא  אני  בכלל  הרבי:  וענה   ! שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  של  'חידוש' 

מנהג זה לא אבטל". 

40. ואין בעיה להנות מהחמץ שנמכר לגוי מיד בצאת החג, גם אם הרב עדיין לא 
'קנה' שוב את החמץ מהגוי, כי כך סיכמו עם הגוי, שהוא נותן רשות להנות מהחמץ 
גם כשהוא עדיין שלו )ראה יגדיל תורה, ו, עמ' 2610, מאמר של הגרא"ח נאה על כך. 

וראה לעיל בדיני מכירת חמץ(. 

של  האחרון  יו"ט  במוצאי  סעודתו  שנמשכה  "מי  הזקן:  אדמו"ר  לשון  זה   .41
פסח, עד לאחר צאת הכוכבים, מותר לאכול חמץ בסעודה, אף שעדיין לא התפלל 
ערבית, ולא הבדיל כלל, לפי שאיסור חמץ אינו תלוי בהבדלה כלל, דכיון שחשכה 
הוא לילה לכל דבר, וכבר הלכה ממנו קדושת יו"ט, ומה שאסור בעשיית מלאכה 

קודם הבדלה, אינו מחמת קדושת יו"ט אלא שהחכמים אסרוהו". 

ומוסיף ומבאר שגם לא צרך להוסיף מחול על הקודש לגבי אכילת חמץ: "לענין 
שאר דברים התלויים בקדושת היום . . אין צריך להוסיף מחול על הקודש, וכל שכן 
לענין אכילת חמץ שאינו תלוי כלל בקדושת היום, שהרי אף חולו של מועד אסור 

לאכול חמץ". 

וראה מה שהעיר הרבי בלקו"ש כב, עמ' 36, על דברי המשנ"ב, שכתב שלא יאכל 
חמץ, כי יכנס לבעיה של 'תרתי דסתריי כאשר יאמר יעלה ויבא בברכת המזון. 
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פי  ניגוני רבותינו נשיאנו, על  במשך הסעודה מנגנים את  י� הניגונים: 
שמו  את  מכריזים  ניגון,  כל  ולפני  רבות,  פעמים  הרבי  שהורה  הסדר 
של בעל הניגון. הסדר הוא כך: א. ג' תנועות )הבעש"ט, המגיד, אדמו"ר 
)אדמו"ר  הקאפעליע  ניגון  ג.  הזקן(.  )אדמו"ר  אתה  א-לי  ב.  הזקן(. 
ו.  האמצעי(. ד. ימין ה' )הצמח צדק(. ה. לכתחילה אריבער )מהר"ש(. 
ניגון הכנה )הרש"ב(. ז. הבינוני )הריי"צ(. ח. אתה בחרתנו / הוא אלוקינו 
/ הושיעה את עמך )הרבי(. ט. ניגון הקפות )הרלוי"צ אביו של הרבי(37. 
אחר כך מנגנים: ניגון הכנה, ד' בבות, ניע זשוריצי. )כך היה בכל השנים, עד 
של  ניגונו  את  לנגן  נוהגים  כן,  כמו  ותו"מ(.  קודש,  שיחות  בספרי  וכמובא  תשמ"ו, 

הרבי(38.  אצל  נוהגים  וכך   ,116 עמ'  תש"ד,  )ספה"ש,  קאזאק'  'האפ  זיידע  השפאלער 
הרבי הריי"ץ היה מורה שירקדו באחרון של פסח 'ריקוד של משיח', 

ולפעמים גם הרבי הורה כך. 

יא� ד' כוסות: ב'סעודת משיח' בשנת תרס"ו, ציוה כ"ק אדמו"ר הרש"ב 
)ספה"ש תרח"ץ עמ' 277, היום יום(. ובשנים  יין  לתת לכל תלמיד ד' כוסות של 
ואחד  הראשונים של  הנשיאות הנהיג הרבי למנהג קבוע, שכל אחד 
ישתה ד' כוסות בסעודת משיח, ואמר, שבוודאי הוראת כ"ק אדמו"ר 
הרש"ב לא הייתה רק לשנה ההיא, אלא לכל השנים,  וביאר שהם כנגד 

)רצא, ז( מביא אדמו"ר הזקן שיש אומרים שדי בככר אחד שלם, ומסיק: "וכן נתפשט 
המנהג להקל במדינות אלו . . אבל יש להחמיר ליקח שנים כסברא הראשונה שהוא 
עיקר". ולכן כתבנו בלשון 'להשתדל' ]ופעם אמר לי הרשד"ב לוין, שכנראה בפועל 
בסעודה  משנה  לחם  צריך  שלא  הדעות  על  שסומכים  וכנראה  בזה,  נזהרים  לא 
שלא חייבים לאכול, כדעת המקילים שהביא אדה"ז רצא, ז[. ודי לשמוע את ברכת 
המוציא מאדם המברך על שתי מצות, ויוצא בזה יד"ח 'לחם משנה', ואפילו שומע 
כמבואר  ידיו,  את  נטל  עצמו  שהוא  לפני  עוד  משנה,  לחם  על  המוציא  ברכת  את 
בדברי הרבי )אג"ק, יד עמ' כט(. כביצה ב6/8 דקות: ראה אדמו"ר הזקן )סדר נטילת 
אע"פ  ידים',  נטילת  'על  יברך  לא  כביצה,  פת  אוכל  אינו  "אם  יח(:  לסעודה,  ידיים 
שמברך 'המוציא וברכת המזון. והשיעור לצרף ל'כביצה' הוא שיאכל כל כזית בכדי 
אכילת פרס )'כביצה' הוא שני 'כזית', ולכן הזמן הוא פעמיים 'בכדי אכילת פרס', 

שזמנו הוא 3 או 4 דקות תלוי בשיטות(". 

37. בשנת תנש"א )ספה"ש, תנש"א, ב, עמ' 596( התבטא הרבי, שבתשעה ניגונים 
אלו )ג' בבות נחשב ג' ניגונים, ונוסף להם ששת הניגונים של נשיאי חב"ד(, מסיימים 

את הגלות, ובאים לניגון העשירי, שירה העשירית דמלך המשיח. 

38. והסביר הרבי )המלך במסיבו, ב, עמ' קלו(, שעניינו של השפאלער זיידע היה 
העיסוק בפדיון שבויים, ועניינו של חג הפסח הוא 'פדיון שבויים', 'זמן חירותינו'. 
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סעודת משיח:

ביום  שלישית  סעודה  אוכל  היה  הבעש"ט,  רבינו  והטעם:  המקור  ח� 
הסיבה  משיח'.  'סעודת  לה  קורא  והיה  ערב,  לפנות  פסח  של  אחרון 
לסעודה זו באחרון של פסח היא, משום שביום זה מאיר גילוי הארת 
המשיח, וע"י סעודה נעשה הגילוי דבר ובשר כבשרו )היום יום, כב ניסן, ע"פ 

ספר השיחות ה'תש"ב. טעם לסעודה: אחש"פ, תשמ"ח(35. 

ט� הסעודה: נוהגים לערוך סעודה אחרי מנחה, ברוב עם. נוטלים ידיים 
שלמות,  מצות  שתי  על  'המוציא'  לברך  ומשתדלים  השקיעה,  לפני 
שיהיה 'לחם משנה', ואוכלים מצה בשיעור 'כביצה' לפחות )כ30 גרם 
- כחצי מצה, תלוי בעובי המצות, ב6/8 דקות(. )נט"י: כי היא 'סעודה', וכך נוהגים 
אצל הרבי. לחם משנה: בכל סעודה ביו"ט צריך לכתחילה לבצוע על 'לחם משנה', ודי לשמוע את 

ברכת המוציא מאדם שבוצע על 'לחם משנה' כדי לצאת יד"ח לחם משנה. כביצה: כי האוכל פחות 

מכביצה פת, לא מברך על נטילת ידיים. 6/8 דקות: כשיעור שתי אכילת פרס(36. 

מפורש  לא  ניסן(,  כב  יום  והיום   ,109 עמ'  תש"ב  )ספה"ש  הדברים  במקור   .35
ג'  אוכל  היה  הבעש"ט  א.  כתוב:  אלא  השלישית  הסעודה  היא  משיח  שסעודת 
סעודות באחש"פ. ב. סעודת אחש"פ הייתה נקראת אצל הבעש"ט סעודת משיח. 
אבל הדבר מפורש בלקו"ש )ד, עמ' 1298(: "סיפר כ"ק מו"ח אדמו"ר, אשר הבעש"ט 
היתה  ערב,  לפנות  שהייתה  השלישית  וסעודה  סעודות,  ג'  אוכל  היה  באחש"פ 
נקראת 'סעודת משיח'". )ובשיחת אחש"פ תשל"א, מבאר הרבי מדוע הסעודה היא 

בסיום היום דוקא(. 

מתפללין  ואח"כ  לקדש,  "מהדרין  כתוב:  יום'  וב'היום  המנהגים  שבספר  ואע"פ 
יו"ט", כלומר, הסדר היה צריך להיות כך: עושים  תפילת המנחה, ואח"כ סעודה 
קידוש, ואוכלים דבר מה )כזית מזונות, או רביעית יין(, כדי שיהיה 'קידוש במקום 
ה'סעודת  והיא  הלילה,  עד  יו"ט,  לסעודת  ויושבים  מנחה,  מתפללים  ואז  סעודה', 
משיח', אמנם למעשה היום לא נוהגים כך, ושאלו על כך את הרבי, וענה שזה בגלל 

ה'עזרת נשים' )'המלך במסיבו' א, עמ' רח"צ, ב, עמ' קלח(. 

36. נטילת ידיים: ראה אוצר מנהגי חב"ד )עמ' רל(: "הרבי היה נוטל ידיו לסעודה, 
והיה מורה להכריז שכל הנוכחים יטלו ידיהם גם כן". לחם משנה: ראה שו"ע אדה"ז 
זו,  ז, שבכל סעודה שאוכלים בשבת, אע"פ שאין שום חובה לאכול סעודה  רצא, 
צריך לבצוע על לחם משנה: "ואפילו סועד פעמים הרבה בשבת, צריך לכל סעודה 
שו"ע  )ראה  בשבת  משנה  לחם  לדין  שווה  ביו"ט  משנה  לחם  ודין  משנה".  לחם 
גם בסעודה  ולכאורה פשוט, שכשם שבשבת, צריך לחם משנה  ג(,  אדה"ז, תעה, 
שאין שום חיוב לאכלה, כך יש לבצוע על לחם משנה בסעודה שלישית ביו"ט שאין 
משנה,  לחם  בגדר  שמאריך   ,81 עמ'  לו,  שיחות,  ליקוטי  )וראה  לאכלה  חיוב  שום 
הסעיף  בהמשך  אמנם   .)183 עמ'  טז,  לקו"ש,  גם  וראה  כך.  כן  גם  נראה  ומסקנתו 
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פי  ניגוני רבותינו נשיאנו, על  במשך הסעודה מנגנים את  י� הניגונים: 
שמו  את  מכריזים  ניגון,  כל  ולפני  רבות,  פעמים  הרבי  שהורה  הסדר 
של בעל הניגון. הסדר הוא כך: א. ג' תנועות )הבעש"ט, המגיד, אדמו"ר 
)אדמו"ר  הקאפעליע  ניגון  ג.  הזקן(.  )אדמו"ר  אתה  א-לי  ב.  הזקן(. 
ו.  האמצעי(. ד. ימין ה' )הצמח צדק(. ה. לכתחילה אריבער )מהר"ש(. 
ניגון הכנה )הרש"ב(. ז. הבינוני )הריי"צ(. ח. אתה בחרתנו / הוא אלוקינו 
/ הושיעה את עמך )הרבי(. ט. ניגון הקפות )הרלוי"צ אביו של הרבי(37. 
אחר כך מנגנים: ניגון הכנה, ד' בבות, ניע זשוריצי. )כך היה בכל השנים, עד 
של  ניגונו  את  לנגן  נוהגים  כן,  כמו  ותו"מ(.  קודש,  שיחות  בספרי  וכמובא  תשמ"ו, 

הרבי(38.  אצל  נוהגים  וכך   ,116 עמ'  תש"ד,  )ספה"ש,  קאזאק'  'האפ  זיידע  השפאלער 
הרבי הריי"ץ היה מורה שירקדו באחרון של פסח 'ריקוד של משיח', 

ולפעמים גם הרבי הורה כך. 

יא� ד' כוסות: ב'סעודת משיח' בשנת תרס"ו, ציוה כ"ק אדמו"ר הרש"ב 
)ספה"ש תרח"ץ עמ' 277, היום יום(. ובשנים  יין  לתת לכל תלמיד ד' כוסות של 
ואחד  הראשונים של  הנשיאות הנהיג הרבי למנהג קבוע, שכל אחד 
ישתה ד' כוסות בסעודת משיח, ואמר, שבוודאי הוראת כ"ק אדמו"ר 
הרש"ב לא הייתה רק לשנה ההיא, אלא לכל השנים,  וביאר שהם כנגד 

)רצא, ז( מביא אדמו"ר הזקן שיש אומרים שדי בככר אחד שלם, ומסיק: "וכן נתפשט 
המנהג להקל במדינות אלו . . אבל יש להחמיר ליקח שנים כסברא הראשונה שהוא 
עיקר". ולכן כתבנו בלשון 'להשתדל' ]ופעם אמר לי הרשד"ב לוין, שכנראה בפועל 
בסעודה  משנה  לחם  צריך  שלא  הדעות  על  שסומכים  וכנראה  בזה,  נזהרים  לא 
שלא חייבים לאכול, כדעת המקילים שהביא אדה"ז רצא, ז[. ודי לשמוע את ברכת 
המוציא מאדם המברך על שתי מצות, ויוצא בזה יד"ח 'לחם משנה', ואפילו שומע 
כמבואר  ידיו,  את  נטל  עצמו  שהוא  לפני  עוד  משנה,  לחם  על  המוציא  ברכת  את 
בדברי הרבי )אג"ק, יד עמ' כט(. כביצה ב6/8 דקות: ראה אדמו"ר הזקן )סדר נטילת 
אע"פ  ידים',  נטילת  'על  יברך  לא  כביצה,  פת  אוכל  אינו  "אם  יח(:  לסעודה,  ידיים 
שמברך 'המוציא וברכת המזון. והשיעור לצרף ל'כביצה' הוא שיאכל כל כזית בכדי 
אכילת פרס )'כביצה' הוא שני 'כזית', ולכן הזמן הוא פעמיים 'בכדי אכילת פרס', 

שזמנו הוא 3 או 4 דקות תלוי בשיטות(". 

37. בשנת תנש"א )ספה"ש, תנש"א, ב, עמ' 596( התבטא הרבי, שבתשעה ניגונים 
אלו )ג' בבות נחשב ג' ניגונים, ונוסף להם ששת הניגונים של נשיאי חב"ד(, מסיימים 

את הגלות, ובאים לניגון העשירי, שירה העשירית דמלך המשיח. 

38. והסביר הרבי )המלך במסיבו, ב, עמ' קלו(, שעניינו של השפאלער זיידע היה 
העיסוק בפדיון שבויים, ועניינו של חג הפסח הוא 'פדיון שבויים', 'זמן חירותינו'. 
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סעודת משיח:

ביום  שלישית  סעודה  אוכל  היה  הבעש"ט,  רבינו  והטעם:  המקור  ח� 
הסיבה  משיח'.  'סעודת  לה  קורא  והיה  ערב,  לפנות  פסח  של  אחרון 
לסעודה זו באחרון של פסח היא, משום שביום זה מאיר גילוי הארת 
המשיח, וע"י סעודה נעשה הגילוי דבר ובשר כבשרו )היום יום, כב ניסן, ע"פ 

ספר השיחות ה'תש"ב. טעם לסעודה: אחש"פ, תשמ"ח(35. 

ט� הסעודה: נוהגים לערוך סעודה אחרי מנחה, ברוב עם. נוטלים ידיים 
שלמות,  מצות  שתי  על  'המוציא'  לברך  ומשתדלים  השקיעה,  לפני 
שיהיה 'לחם משנה', ואוכלים מצה בשיעור 'כביצה' לפחות )כ30 גרם 
- כחצי מצה, תלוי בעובי המצות, ב6/8 דקות(. )נט"י: כי היא 'סעודה', וכך נוהגים 
אצל הרבי. לחם משנה: בכל סעודה ביו"ט צריך לכתחילה לבצוע על 'לחם משנה', ודי לשמוע את 

ברכת המוציא מאדם שבוצע על 'לחם משנה' כדי לצאת יד"ח לחם משנה. כביצה: כי האוכל פחות 

מכביצה פת, לא מברך על נטילת ידיים. 6/8 דקות: כשיעור שתי אכילת פרס(36. 

מפורש  לא  ניסן(,  כב  יום  והיום   ,109 עמ'  תש"ב  )ספה"ש  הדברים  במקור   .35
ג'  אוכל  היה  הבעש"ט  א.  כתוב:  אלא  השלישית  הסעודה  היא  משיח  שסעודת 
סעודות באחש"פ. ב. סעודת אחש"פ הייתה נקראת אצל הבעש"ט סעודת משיח. 
אבל הדבר מפורש בלקו"ש )ד, עמ' 1298(: "סיפר כ"ק מו"ח אדמו"ר, אשר הבעש"ט 
היתה  ערב,  לפנות  שהייתה  השלישית  וסעודה  סעודות,  ג'  אוכל  היה  באחש"פ 
נקראת 'סעודת משיח'". )ובשיחת אחש"פ תשל"א, מבאר הרבי מדוע הסעודה היא 

בסיום היום דוקא(. 

מתפללין  ואח"כ  לקדש,  "מהדרין  כתוב:  יום'  וב'היום  המנהגים  שבספר  ואע"פ 
יו"ט", כלומר, הסדר היה צריך להיות כך: עושים  תפילת המנחה, ואח"כ סעודה 
קידוש, ואוכלים דבר מה )כזית מזונות, או רביעית יין(, כדי שיהיה 'קידוש במקום 
ה'סעודת  והיא  הלילה,  עד  יו"ט,  לסעודת  ויושבים  מנחה,  מתפללים  ואז  סעודה', 
משיח', אמנם למעשה היום לא נוהגים כך, ושאלו על כך את הרבי, וענה שזה בגלל 

ה'עזרת נשים' )'המלך במסיבו' א, עמ' רח"צ, ב, עמ' קלח(. 

36. נטילת ידיים: ראה אוצר מנהגי חב"ד )עמ' רל(: "הרבי היה נוטל ידיו לסעודה, 
והיה מורה להכריז שכל הנוכחים יטלו ידיהם גם כן". לחם משנה: ראה שו"ע אדה"ז 
זו,  ז, שבכל סעודה שאוכלים בשבת, אע"פ שאין שום חובה לאכול סעודה  רצא, 
צריך לבצוע על לחם משנה: "ואפילו סועד פעמים הרבה בשבת, צריך לכל סעודה 
שו"ע  )ראה  בשבת  משנה  לחם  לדין  שווה  ביו"ט  משנה  לחם  ודין  משנה".  לחם 
גם בסעודה  ולכאורה פשוט, שכשם שבשבת, צריך לחם משנה  ג(,  אדה"ז, תעה, 
שאין שום חיוב לאכלה, כך יש לבצוע על לחם משנה בסעודה שלישית ביו"ט שאין 
משנה,  לחם  בגדר  שמאריך   ,81 עמ'  לו,  שיחות,  ליקוטי  )וראה  לאכלה  חיוב  שום 
הסעיף  בהמשך  אמנם   .)183 עמ'  טז,  לקו"ש,  גם  וראה  כך.  כן  גם  נראה  ומסקנתו 
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ב� יציאה מבית הכנסת: נוהגים שמי שהוריו בחיים, יוצא מבית הכנסת 
בשעת אמירת ‘יזכור, ונוהגים גם לסגור את הדלתות  )כדי למנוע 'עין הרע', 

שערי אפרים(.  

מזכירים את שם הנפטר/ת ושם אמו/ה  )סידור תורה אור עמ'   ג� שם האם: 
259,  הרבי ב’המלך במסיבו' )ב,  עמ’ קסו(, שהוא  נוהג לומר כפי שכתוב בסידור,  ומן הסתם גם 

אדמו”ר הריי"ץ נהג כך. 'כף החיים' רפד, לז,  על פי הזהר). 

ד� הזכרת שם הרבי: אומר הרבי: "כידוע  מנהג החסידים, להזכיר  גם 
 ".  . האומר  עבור  היא  שפעולתו  ענין  שזה   .  . אדמו”ר  מו”ח  כ”ק  את 
)שיחות אחרון של פסח, תשכ"ו. ולכאורה הכוונה היא כך: לפני שמזכיר את נשמת הוריו אומר: 

'יזכור אלוקים, את נשמת אדמו"ר פלוני בן פלונית, ואחר כך את שם קרובו. 'הלכות ומנהגי חב"ד, 

עמ' 52. והוא על דרך 'הרחמן הוא יברך את אדמו"ר', בברכת המזון, ובפסוקים שלפני סיום שמונה 

עשרה(.  

אבל )רח"ל( בשנה הראשונה למות אביו או  ה� 'אבל' בשנה ראשונה: 
אמו, נשאר בבית הכנסת בזמן 'הזכרת הנשמות', אבל  לא מזכיר את 

נשמתם )אוצר מנהגי חב"ד עמ' רכא(. 

ו� עץ  החיים:  רבותינו נשיאנו הקפידו לאחוז ב’עץ החיים’ של הספר 
תורה בעת אמירת ‘יזכור )ליקוטי שיחות, יד, עמ' 233(33.

ז� אב הרחמים: לאחר הזכרת הנשמות יכולים כולם לומר 'אב הרחמים' 
)גם מי שלא הזכיר נשמות(, ולכן יש לקרוא לכולם לחזור לביהכנ"ס, 

לאמירתו34.

זאת לבסוף". 

33. הטעם לכך מבואר ב'המלך במסיבו' )א, עמ' שט(: "שאלה: רבותינו נשיאינו 
נהגו לאחוז בעץ חיים דהספר תורה בעת אמירת 'יזכור', מה הענין בזה ? תשובה: 
דכתיב: 'עץ חיים היא למחזיקים בה', ו'חיים' הוא היפך מענין ד'יזכור', וצריך להיות 

'מחזיקים בה' כפשוטו. 

34. ראה אוצר מנהגי חב"ד עמ' רכ, שמביא מ'רשימות': "אדמו"ר מוהריי"צ אמר: 
זו  כרצונם',  'יעשו   ? נשמות  מזכירים  שאינם  אלו  גם  יאמרו  אם  הרחמים'  ש'אב 
ולכן אין אומרים ביום שאין אומרים תחנון, אבל ביום  הזכרת נשמות של הכלל, 

שמזכירים נשמותפ פרטיות, גם זה יוכלו לומר". 
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 / יג. חמץ בסעודה / יד. יעלה ויבא בברהמ"ז / טו. מעריב / טז. הבדלה.

הזכרת נשמות:

א� הטעם: אחרי קריאת התורה מזכירים את נשמות הקרובים שנפטרו 
ומתפללים עליהם: א( כי ביום זה קוראים את פרשת 'כל הבכור' שמוזכר 
בה 'מתנת ידו', ולכן מקבלים על עצמם לתת צדקה, ונותנים גם עבור 
נשמות הקרובים שנפטרו, ואגב הם, יזכור אותנו גם כן לטובה )לבוש, תצ, 
ט(. ב( כי בזמן שביהמ"ק היה קיים, היו באים נשמות האבות לביהמ"ק, 
וגם היום שחרב ביהמ"ק, אנחנו מזכירים את נשמותיהם שתעמוד לנו 
זכותם )קב הישר, פו. וטעם זה מתאים למנהג בארץ ישראל, שלא קוראים 'כל הבכור' )דברי 
סופרים((. ומדוע דווקא ביו"ט אחרון ? כי יש צער בהזכרת הנשמות, ולכן 

עושים זאת בסוף החג )שו"ת רשב"ן, או"ח רצב, הרבי ב'המלך במסיבו'( 32. 

נשמות  שמזכירין  מה  ט(:  )תצ,  ה'לבוש'  טעם  בלשונם:  הדברים  את  ונביא   .32
מפני  לצדקה(,  סכום  )לתת  צדקה  לפסוק  שרוצין  משום  הוא  דפסח,  אחרון  ביום 
שקורין בו פרשת 'כל הבכור' שכתובה בה 'איש כמתנת ידו' וגו' )ורוצים לקיים מה 
שיזכור  הנשמות,  הזכרת  בעבור  ליתן  נהגו  צדקה,  שפסקו  וכיון  בתורה(,  שקראו 
אותם אלוקים, ואגבן יזכור אותנו עמהם לטובה בזכותם, לכך מזכירים נשמות בכל 
הרגלים ביום שקורין בו 'כל הבכור', וביום כיפורים מזכירים מפני שהוא יום הדין 

אע"פ שאין קורין בו כל הבכור".  

"ושמעתי טעם הגון למה מזכירין נשמות  )פו(:  'קב הישר'  הטעם המובא בספר 
במדינות פולין באחרית של ימים טובים, דע כי אחד מעשרה נסיים שהיו במקדש 
צפופים  עומדים  והיו  וכו'  בשנה  ג"פ  לביהמ"ק  נכנסים  היו  ישראל  שכל  הוא 
באים  היו  ורגל  רגל  בכל  כי  כך,  והענין  הטבע,  נגד  היה  וזהו  רווחים,  ומשתחוים 
נשמות אברהם יצחק ויעקב לבהמ"ק של מעלה עם כל נשמות הצדיקים והמקדש 
יורד למטה, ומקדש של מעלה  של מטה היה מסתלק, והביהמ"ק של מעלה היה 
הוא רוחני, ולכן היה יכול לקבל כל כלל ישראל. ולכן עכשיו שחרב  הבית בעוונינו, 
צריכים אנו להזכיר נשמות אבותינו הקדושים בכל רגל ורגל, כדי שיהיה זכותם 

עומדת לנו לזרענו לעד אמן". 

הטעם המובא ב'כל בו' לענייני אבילות )גרינוואלד, עמ' 403( בשם שו"ת רשב"ן 
דווקא  זאת  עושים  מדוע  אלא  הנשמות,  הזכרת  עצם  על  טעם  אינו  רצ"ב(,  )או"ח, 
ביו"ט שני ובסוף החג. ואכן מעיר ה'כל בו' שבימי החג עלינו לשמוח )ואיך מזכירים 
נשמות, שגורם לעצב ?(, רק ביום האחרון של חג, יו"ט של גלויות, נוהגים להזכירם 
ואין לשנות. וראה גם דברי הרבי בספר  'המלך במסיבו' )ב, עמ' שכא(: "רש"ג: מהו 
ליו"ט  בשבועות  האחרון,  ליו"ט  נשמות'  'הזכרת  מאחרין  פעם  שבכל  לכך  הטעם 
שני, בסוכות לשמ"ע, ובפסח לאחש"פ ? הרבי: "כיון שזהו ענין של צער, משאירים 
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ב� יציאה מבית הכנסת: נוהגים שמי שהוריו בחיים, יוצא מבית הכנסת 
בשעת אמירת ‘יזכור, ונוהגים גם לסגור את הדלתות  )כדי למנוע 'עין הרע', 

שערי אפרים(.  

מזכירים את שם הנפטר/ת ושם אמו/ה  )סידור תורה אור עמ'   ג� שם האם: 
259,  הרבי ב’המלך במסיבו' )ב,  עמ’ קסו(, שהוא  נוהג לומר כפי שכתוב בסידור,  ומן הסתם גם 

אדמו”ר הריי"ץ נהג כך. 'כף החיים' רפד, לז,  על פי הזהר). 

ד� הזכרת שם הרבי: אומר הרבי: "כידוע  מנהג החסידים, להזכיר  גם 
 ".  . האומר  עבור  היא  שפעולתו  ענין  שזה   .  . אדמו”ר  מו”ח  כ”ק  את 
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'יזכור אלוקים, את נשמת אדמו"ר פלוני בן פלונית, ואחר כך את שם קרובו. 'הלכות ומנהגי חב"ד, 

עמ' 52. והוא על דרך 'הרחמן הוא יברך את אדמו"ר', בברכת המזון, ובפסוקים שלפני סיום שמונה 

עשרה(.  

אבל )רח"ל( בשנה הראשונה למות אביו או  ה� 'אבל' בשנה ראשונה: 
אמו, נשאר בבית הכנסת בזמן 'הזכרת הנשמות', אבל  לא מזכיר את 

נשמתם )אוצר מנהגי חב"ד עמ' רכא(. 

ו� עץ  החיים:  רבותינו נשיאנו הקפידו לאחוז ב’עץ החיים’ של הספר 
תורה בעת אמירת ‘יזכור )ליקוטי שיחות, יד, עמ' 233(33.

ז� אב הרחמים: לאחר הזכרת הנשמות יכולים כולם לומר 'אב הרחמים' 
)גם מי שלא הזכיר נשמות(, ולכן יש לקרוא לכולם לחזור לביהכנ"ס, 

לאמירתו34.

זאת לבסוף". 

33. הטעם לכך מבואר ב'המלך במסיבו' )א, עמ' שט(: "שאלה: רבותינו נשיאינו 
נהגו לאחוז בעץ חיים דהספר תורה בעת אמירת 'יזכור', מה הענין בזה ? תשובה: 
דכתיב: 'עץ חיים היא למחזיקים בה', ו'חיים' הוא היפך מענין ד'יזכור', וצריך להיות 

'מחזיקים בה' כפשוטו. 

34. ראה אוצר מנהגי חב"ד עמ' רכ, שמביא מ'רשימות': "אדמו"ר מוהריי"צ אמר: 
זו  כרצונם',  'יעשו   ? נשמות  מזכירים  שאינם  אלו  גם  יאמרו  אם  הרחמים'  ש'אב 
ולכן אין אומרים ביום שאין אומרים תחנון, אבל ביום  הזכרת נשמות של הכלל, 

שמזכירים נשמותפ פרטיות, גם זה יוכלו לומר". 

410

ידח שביעי ואחרון של פ.ח

 / יג. חמץ בסעודה / יד. יעלה ויבא בברהמ"ז / טו. מעריב / טז. הבדלה.
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א� הטעם: אחרי קריאת התורה מזכירים את נשמות הקרובים שנפטרו 
ומתפללים עליהם: א( כי ביום זה קוראים את פרשת 'כל הבכור' שמוזכר 
בה 'מתנת ידו', ולכן מקבלים על עצמם לתת צדקה, ונותנים גם עבור 
נשמות הקרובים שנפטרו, ואגב הם, יזכור אותנו גם כן לטובה )לבוש, תצ, 
ט(. ב( כי בזמן שביהמ"ק היה קיים, היו באים נשמות האבות לביהמ"ק, 
וגם היום שחרב ביהמ"ק, אנחנו מזכירים את נשמותיהם שתעמוד לנו 
זכותם )קב הישר, פו. וטעם זה מתאים למנהג בארץ ישראל, שלא קוראים 'כל הבכור' )דברי 
סופרים((. ומדוע דווקא ביו"ט אחרון ? כי יש צער בהזכרת הנשמות, ולכן 

עושים זאת בסוף החג )שו"ת רשב"ן, או"ח רצב, הרבי ב'המלך במסיבו'( 32. 

נשמות  שמזכירין  מה  ט(:  )תצ,  ה'לבוש'  טעם  בלשונם:  הדברים  את  ונביא   .32
מפני  לצדקה(,  סכום  )לתת  צדקה  לפסוק  שרוצין  משום  הוא  דפסח,  אחרון  ביום 
שקורין בו פרשת 'כל הבכור' שכתובה בה 'איש כמתנת ידו' וגו' )ורוצים לקיים מה 
שיזכור  הנשמות,  הזכרת  בעבור  ליתן  נהגו  צדקה,  שפסקו  וכיון  בתורה(,  שקראו 
אותם אלוקים, ואגבן יזכור אותנו עמהם לטובה בזכותם, לכך מזכירים נשמות בכל 
הרגלים ביום שקורין בו 'כל הבכור', וביום כיפורים מזכירים מפני שהוא יום הדין 

אע"פ שאין קורין בו כל הבכור".  

"ושמעתי טעם הגון למה מזכירין נשמות  )פו(:  'קב הישר'  הטעם המובא בספר 
במדינות פולין באחרית של ימים טובים, דע כי אחד מעשרה נסיים שהיו במקדש 
צפופים  עומדים  והיו  וכו'  בשנה  ג"פ  לביהמ"ק  נכנסים  היו  ישראל  שכל  הוא 
באים  היו  ורגל  רגל  בכל  כי  כך,  והענין  הטבע,  נגד  היה  וזהו  רווחים,  ומשתחוים 
נשמות אברהם יצחק ויעקב לבהמ"ק של מעלה עם כל נשמות הצדיקים והמקדש 
יורד למטה, ומקדש של מעלה  של מטה היה מסתלק, והביהמ"ק של מעלה היה 
הוא רוחני, ולכן היה יכול לקבל כל כלל ישראל. ולכן עכשיו שחרב  הבית בעוונינו, 
צריכים אנו להזכיר נשמות אבותינו הקדושים בכל רגל ורגל, כדי שיהיה זכותם 

עומדת לנו לזרענו לעד אמן". 

הטעם המובא ב'כל בו' לענייני אבילות )גרינוואלד, עמ' 403( בשם שו"ת רשב"ן 
דווקא  זאת  עושים  מדוע  אלא  הנשמות,  הזכרת  עצם  על  טעם  אינו  רצ"ב(,  )או"ח, 
ביו"ט שני ובסוף החג. ואכן מעיר ה'כל בו' שבימי החג עלינו לשמוח )ואיך מזכירים 
נשמות, שגורם לעצב ?(, רק ביום האחרון של חג, יו"ט של גלויות, נוהגים להזכירם 
ואין לשנות. וראה גם דברי הרבי בספר  'המלך במסיבו' )ב, עמ' שכא(: "רש"ג: מהו 
ליו"ט  בשבועות  האחרון,  ליו"ט  נשמות'  'הזכרת  מאחרין  פעם  שבכל  לכך  הטעם 
שני, בסוכות לשמ"ע, ובפסח לאחש"פ ? הרבי: "כיון שזהו ענין של צער, משאירים 
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בין  המבדיל  'ברוך  ואמירת  הכוכבים,  צאת  לאחר  נרות:  הדלקת  ב� 
נר  להדליק  ומברכים:  דלוקה.  מאש  נרות  מדליקים  לקודש',  קודש 
של יו"ט, ולא מברכים  שהחיינו. אם מאיזה סיבה לא הדליקו, יכולים 
להדליק עד הסעודה )כי צריך להנות מאורן, בשעת האכילה, כמבואר בשו"ע סימן רסג(� 

ג� הדלקה - וברכה: מדליקים לפני הברכה, כמו בכל שבת, ומניחים את 
הגפרור שיכבה מעצמו כמו בכל שבת.  )אף על פי, שבשאר המצוות, מברכים לפני 
קיום המצוה, בהדלקת נרות שבת הדבר שונה, כי אם תברך קודם תקבל את השבת, ואיך תדליק 

? ולא רצו לעשות חילוק 'באותה ברכה' בין שבת ליום טוב. שו"ע אדמו"ר הזקן רסג, ח. ומניחים 

את הגפרור, כי גם ביום טוב אסור לכבות. שו"ע תקיד ה(. 

עם  רגלים  ג'  של  עשרה  שמונה  יו"ט,  של  ערבית  תפילת  ערבית:  ד� 
'ותודיענו'.  

גם מוצ"ש, משלבים את ההבדלה עם  ה� סדר הקידוש: מאחר שהוא 
הקידוש, ולכן סדר הקידוש הוא 'יקנ"ה' כלומר: יין )ברכת הגפן(, קידוש 
)ברכת אשר בחר בנו(, נר )לא מקרבים את הנרות, ולא מביטים בציפורניים, אך מביטים 

בנרות - הגדה של הרבי(. 

בזה  מקילים  בפסח,  שרויה'  'מצה  אוכלים  שלא  אלו  גם  שרויה:  ו� 
ב'אחרון של פסח'. ואדרבה, מנהג כמה צדיקים להדר לאכול 'שרויה', 
וכן מנהג חב"ד, להדר לאכול 'שרויה' ביום זה  )ספר המנהגים חב"ד, עמ' 43. 
הפסח  בכלי  היא  האכילה  ומאכל(.  מאכל  בכל  זאת  עשות  ל  דייקו  נשיאנו,  ורבותינו 

הרגילים, ואין צורך להגעיל אותם בשנה הבאה )אוצר מנהגי חב"ד, עמ' רכד, 
שכך נהגו בבית אדמו"ר הרש"ב, ע"פ עדות הרב לנדא(. טעם המנהג: א. להראות היכר 

בין יום זה לשאר ימי החג )ספר השיחות תשב, עמ' 105(. ב. אחרון של פסח שייך 
לגאולה, שבה הרע )חמץ(, יסייע לטוב )כלומר: שרויה, מסייע לשמחת יו"ט )לקו"ש 
כב, עמ' 31 ואילך. לפרטים ומקורות נוספים, ראה לעיל בפרק על חומרות והידורים לפסח, בקטע 

העוסק ב'שרויה'(. 

ז� יום אחרון של פסח

 הזכרת נשמות: א. הטעם / ב. יציאה מביהכנ"ס / ג. שם האם / ד. הזכרת שם
 הרבי / ה. 'אבל' בשנה ראשונה / ו. עץ החיים / ז. אב הרחמים. סעודת משיח:
 ח. המקור והטעם / ט. הסעודה / י. הניגונים / יא. ד' כוסות / יב. כוונה בשתיה
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מנהג המימונה: נהגו יוצאי צפון אפריקה במוצאי יום טוב, לעשות - 
רעים  אהבת  מתוך  וידידים  חברים  בבתי  ומבקרים  'מימונה' 
יש  מימונה  לשם  המקור  ותסעדו'.  'תרבחו  לרעהו  איש  ומאחלים 
אומרים שהוא מלשון אמונה להביע שעל אף שעבר חג הפסח אנו 
)נתיבות  זה  ניסן  בחודש  עוד  ונגאל  קרובה  שהגאולה  מאמנים  עדיין 

המערב, מנהגי פסח(. 

"בסעודה -  מובא:  )סופר(,  משה  הרב  בכתבי  סופר:  החתם  מנהג 
אחרונה של יום אחרון של פסח שנמשכה אל תוך ליל מוצאי פסח, 
אומרים הפיוטים 'אדיר במלוכה' בניגון הקבוע, פיוט 'אחד מי יודע', 
אחר כך מזמרים 'חסל סידור פסח כהלכתו'. )קובץ בית אהרון, פא עמ' קט( 

במנהגי קרלין, שרים בסעודה 'ויצא חוטר מגזע ישי, ונצר משרשיו - 
יפרח'. )מנהגי קארלין, עמ' רכא( 

הגאולה -  מעין  יש  פסח  של  שבאחרון  כותב,  קודש'  'זרע  בספה"ק 
העתידה, ולכן אנחנו מרמזים בשם החג, ששנה זו תהיה 'אחרון' של 
פסח, כלומר הפעם האחרונה שקוראים לו שם פסח, שהיא הגאולה 

ממצרים כי רצוננו שתהיה הגאולה העתידה ויקרא בשם אחר. 

וראה עוד בענין זה, בספר מנהג ישראל תורה )עמ' שלד(, נט"ג )פסח, - 
ג, עמ' עט –פא(, שיח שרפי קודש )ב, ק – קה. ד, עמ' עד(, ילקוט אוהב 
ישראל )נה(, הגדת לעלוב )עמ' קכה(, מנהגי אליק )אות קלד(. וכך 
)ה'ש"ת, עמ' 80: "לסעודת אחש"פ היה סדר  כותב בספר השיחות 
מיוחד אצל כל נשיאי החסידים, הן נשיאי החסידות הכללית, והן 
ביסודו, ממנהגי מורנו  בירושה,  זה בא  נשיאי חסידות חב"ד. סדר 

הבעש"ט". 

ו� ליל אחרון של פסח

 א. ברוך המבדיל / ב. הדלקת נרות / ג. הדלקה וברכה / ד. ערבית / ה. סדר
 הקידוש / ו. שרויה

א� ברוך המבדיל: אין לעשות שום מלאכה, לפני אמירת 'ברוך המבדיל 
בין קודש לקודש'. 
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בין  המבדיל  'ברוך  ואמירת  הכוכבים,  צאת  לאחר  נרות:  הדלקת  ב� 
נר  להדליק  ומברכים:  דלוקה.  מאש  נרות  מדליקים  לקודש',  קודש 
של יו"ט, ולא מברכים  שהחיינו. אם מאיזה סיבה לא הדליקו, יכולים 
להדליק עד הסעודה )כי צריך להנות מאורן, בשעת האכילה, כמבואר בשו"ע סימן רסג(� 

ג� הדלקה - וברכה: מדליקים לפני הברכה, כמו בכל שבת, ומניחים את 
הגפרור שיכבה מעצמו כמו בכל שבת.  )אף על פי, שבשאר המצוות, מברכים לפני 
קיום המצוה, בהדלקת נרות שבת הדבר שונה, כי אם תברך קודם תקבל את השבת, ואיך תדליק 

? ולא רצו לעשות חילוק 'באותה ברכה' בין שבת ליום טוב. שו"ע אדמו"ר הזקן רסג, ח. ומניחים 

את הגפרור, כי גם ביום טוב אסור לכבות. שו"ע תקיד ה(. 

עם  רגלים  ג'  של  עשרה  שמונה  יו"ט,  של  ערבית  תפילת  ערבית:  ד� 
'ותודיענו'.  

גם מוצ"ש, משלבים את ההבדלה עם  ה� סדר הקידוש: מאחר שהוא 
הקידוש, ולכן סדר הקידוש הוא 'יקנ"ה' כלומר: יין )ברכת הגפן(, קידוש 
)ברכת אשר בחר בנו(, נר )לא מקרבים את הנרות, ולא מביטים בציפורניים, אך מביטים 

בנרות - הגדה של הרבי(. 

בזה  מקילים  בפסח,  שרויה'  'מצה  אוכלים  שלא  אלו  גם  שרויה:  ו� 
ב'אחרון של פסח'. ואדרבה, מנהג כמה צדיקים להדר לאכול 'שרויה', 
וכן מנהג חב"ד, להדר לאכול 'שרויה' ביום זה  )ספר המנהגים חב"ד, עמ' 43. 
הפסח  בכלי  היא  האכילה  ומאכל(.  מאכל  בכל  זאת  עשות  ל  דייקו  נשיאנו,  ורבותינו 

הרגילים, ואין צורך להגעיל אותם בשנה הבאה )אוצר מנהגי חב"ד, עמ' רכד, 
שכך נהגו בבית אדמו"ר הרש"ב, ע"פ עדות הרב לנדא(. טעם המנהג: א. להראות היכר 

בין יום זה לשאר ימי החג )ספר השיחות תשב, עמ' 105(. ב. אחרון של פסח שייך 
לגאולה, שבה הרע )חמץ(, יסייע לטוב )כלומר: שרויה, מסייע לשמחת יו"ט )לקו"ש 
כב, עמ' 31 ואילך. לפרטים ומקורות נוספים, ראה לעיל בפרק על חומרות והידורים לפסח, בקטע 

העוסק ב'שרויה'(. 

ז� יום אחרון של פסח

 הזכרת נשמות: א. הטעם / ב. יציאה מביהכנ"ס / ג. שם האם / ד. הזכרת שם
 הרבי / ה. 'אבל' בשנה ראשונה / ו. עץ החיים / ז. אב הרחמים. סעודת משיח:
 ח. המקור והטעם / ט. הסעודה / י. הניגונים / יא. ד' כוסות / יב. כוונה בשתיה
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מנהג המימונה: נהגו יוצאי צפון אפריקה במוצאי יום טוב, לעשות - 
רעים  אהבת  מתוך  וידידים  חברים  בבתי  ומבקרים  'מימונה' 
יש  מימונה  לשם  המקור  ותסעדו'.  'תרבחו  לרעהו  איש  ומאחלים 
אומרים שהוא מלשון אמונה להביע שעל אף שעבר חג הפסח אנו 
)נתיבות  זה  ניסן  בחודש  עוד  ונגאל  קרובה  שהגאולה  מאמנים  עדיין 

המערב, מנהגי פסח(. 

"בסעודה -  מובא:  )סופר(,  משה  הרב  בכתבי  סופר:  החתם  מנהג 
אחרונה של יום אחרון של פסח שנמשכה אל תוך ליל מוצאי פסח, 
אומרים הפיוטים 'אדיר במלוכה' בניגון הקבוע, פיוט 'אחד מי יודע', 
אחר כך מזמרים 'חסל סידור פסח כהלכתו'. )קובץ בית אהרון, פא עמ' קט( 

במנהגי קרלין, שרים בסעודה 'ויצא חוטר מגזע ישי, ונצר משרשיו - 
יפרח'. )מנהגי קארלין, עמ' רכא( 

הגאולה -  מעין  יש  פסח  של  שבאחרון  כותב,  קודש'  'זרע  בספה"ק 
העתידה, ולכן אנחנו מרמזים בשם החג, ששנה זו תהיה 'אחרון' של 
פסח, כלומר הפעם האחרונה שקוראים לו שם פסח, שהיא הגאולה 

ממצרים כי רצוננו שתהיה הגאולה העתידה ויקרא בשם אחר. 

וראה עוד בענין זה, בספר מנהג ישראל תורה )עמ' שלד(, נט"ג )פסח, - 
ג, עמ' עט –פא(, שיח שרפי קודש )ב, ק – קה. ד, עמ' עד(, ילקוט אוהב 
ישראל )נה(, הגדת לעלוב )עמ' קכה(, מנהגי אליק )אות קלד(. וכך 
)ה'ש"ת, עמ' 80: "לסעודת אחש"פ היה סדר  כותב בספר השיחות 
מיוחד אצל כל נשיאי החסידים, הן נשיאי החסידות הכללית, והן 
ביסודו, ממנהגי מורנו  בירושה,  זה בא  נשיאי חסידות חב"ד. סדר 

הבעש"ט". 

ו� ליל אחרון של פסח

 א. ברוך המבדיל / ב. הדלקת נרות / ג. הדלקה וברכה / ד. ערבית / ה. סדר
 הקידוש / ו. שרויה

א� ברוך המבדיל: אין לעשות שום מלאכה, לפני אמירת 'ברוך המבדיל 
בין קודש לקודש'. 
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'סעודת -  מצד  משיח(,  הארת  )בגילוי  "ההוספה  כבשרו:  ובשר  דם 
מן  שההארה  הוא,  ההפטרה  אמירת  מצד  הגילוי  לגבי  משיח' 
הגאולה באחרון של פסח, חודרת גם בגשמיות, וגופו של היהודי, 
מעין הגילוי אלוקות שיהיה בגאולה העתידה, דוקא בגשמיות. וזאת 
דם  נהיה  וזה  משיח'  'סעודת  שנקראת  גשמית,  סעודה  אכילת  ע"י 

ובשר כבשרו" )אחש"פ, תשמ"ח(.

דביאת -  הענין  כללות  מודגש  פסח  של  "באחרון  בפנימיות:  חודר 
משיח צדקנו . . כי ב'אחרון של פסח' אוכלים 'סעודת משיח' היינו 
שכללות העניין דביאת משיח צדקנו חודר בפנימיות, ועד שנעשה 

דם ובשר כבשרו" )תו"מ תשמ"ב, ג, עמ' 1299(.

ט�  ד' כוסות בסעודת משיח: 

בו -  יש  יין  אבל  עוני,  לחם  עניינה  מצה  הרש"ב:  הרבי  ע"י  התגלה 
טעם וגם גורם שמחה ותענוג, ולכן: ע"י הבעש"ט התגלה הענין של 
של  עניינה  כי  כוסות,  ד'  גם  הוסיפו  חב"ד  ונשיאי  )מצה(,  'סעודה' 
חסידות חב"ד להסביר את תורת הבעש"ט בהבנה והשגה, ולהכניס 
בה טעם ותענוג. ועיקר ההבנה וההסברה בתורת החסידות, נתחדש 
ע"י אדמו"ר מוהרש"ב, נ"ע, ובתקופה זו גופא, עיקר ענין זה התחדש 

בשנת תרס"ו, ע"י אמירת ההמשך תרס"ו )לקו"ש, ז, עמ' 277(. 

של -  כוסות  לד'  הטעמים  אחד  נגלה:  ע"פ  משיח  בסעודת  כוסות  ד' 
פסח הוא, שהם כנגד ד' כוסות של פורענות שהקב"ה עתיד להשקות 
את אומות העולם, וכנגדן עתיד הקב"ה להשקות את ישראל ארבע 
גם  הצנור  נפתח  ביצי"מ  י(.  פרק  פסחים,  )ירושלמי,  נחמות  של  כוסות 
 . ומזה מובן שענין הד' כוסות דאחרון של פסח  לגאולה העתידה, 
. הוא כדי לעורר גילוי הד' כוסות דלעתיד, כי כל הגילויים דלעתיד 
ממשיכים  כוסות,  הד'  שתיית  וע"י  עכשיו,  בעבודתינו  תלויים 

וממהרים את גילוי הד' כוסות דלעתיד" )לקו"ש, ד, עמ' 1298(. 

י�  אחרון של פסח ומשיח - בחוגים אחרים: 

ר' אהרן מקרלין )השני( אמר פעם: 'ותשחק ליום אחרון', זה אחרון - 
של פסח )בית אהרן(. 
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מישראל להכין את בחינת משיח ששייך לחלק נשמתו, עד שיתוקן 
ותכונן כל הקומה. ובזה יובן הלשון שאומרים בפתיחת הארון בג' 
רוח  עלינו  'והופע  פסח(:  של  אחרון  של  ההפטרה  )מתוך  רגלים 
רוח  ה',  רוח  עליו  ונחה  שכתוב  מקרא  בנו  ויתקיים  ובינה,  חכמה 
חכמה ובינה, וגו'", ותמוה שהרי זה נאמר על משיח, ולמה אומרים 
שלפי  אלא  אלעזר(,  במנחת  כך  על  תמה  )וכבר   ? בנו'  'ויתקיים 
המתבאר מובן, שהרי אצל כל אחד יש ניצוץ משיח, ומצד ניצוץ זה 
אפשר שיתקיים בכל אחד ואחד, בזעיר אנפין עכ"פ 'ונחה עליו רוח 

ה' וגו'' )אחש"פ, תשמ"ג(. 

מאיר -  אצלו  שגם  ואחד,  אחד  לכל  לומר  "אפשר  אחר:  ובסגנון 
גילוי זה, שהרי גם בביהמ"ד שלו קראו ההפטרה עם ברכה לפניה 
ביאת  ע"ד  מדבר  הרי  ושם  אחריהם,  אמן  ענה  וכאו"א  ולאחריה, 
אצלו  וגם  זה,  ענין  להרגיש  צריך  הוא  גם  ובמילא  ועניניו,  המשיח 
פועל גילוי זה לבטוח בביטחון גמור בה' בלי שום פקפוק כלל וכלל" 

)לקו"ש, ז, הוספות, אחש"פ(. 

ז� 'גילוי הארת המשיח' נותן תוקף, 'ללכת' בעולם: "אחש"פ הוא גילוי 
של משיח, ששייך לכל ישראל. 'פסח', הוא הרי ה'מדלג' ו'ליל שימורים'. 
ובכלל, ההנהגה היא של בן חורין, ואחר מכן נופלים לענייני העולם, 
ההליכה  לאפשר  כדי  הניתן  התוקף  משיח,  של  הגלוי  הוא  זה  הרי 

בעולם" )היום יום כג ניסן(.

וקפיצה,  דילוג  מלשון  הוא  "'פסח'  חדש:   'דילוג'   – פסח  של  'אחרון' 
ו'אחרון' של פסח נותן כח לדילוג חדש ללא הגבלה, ללא ערך ל'דילוג' 
והקפיצה שעשה בשבעת ימי ה'פסח', וזה נותן כח לימים שאחרי פסח". 

)תו"מ, תשמ"ה, עמ' 1795(

עצמו  בפני  ענין  הוא  דפסח  השמיני  "יום  מהטבע:  למעלה  שמיני, 
בשבעה  שנברא  מהטבע,  למעלה  הוא  )שמיני  הפסח  דחג  ההיקף  מכל  שלמעלה 
ימים, שו"ת הרשב"א א, ט(, וישנה נתינת כח מיוחדת מיום זה, שמפעם לפעם 

להתחשב  בלי  העולם,  ממציאות  שלמעלה  בתנועה  להיות  צריכים 
בעניינים של מדידה והגבלה" )תו"מ, תשד"מ עמ' 1539(�

ח� 'סעודת משיח' - למה סעודה ? 
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'סעודת -  מצד  משיח(,  הארת  )בגילוי  "ההוספה  כבשרו:  ובשר  דם 
מן  שההארה  הוא,  ההפטרה  אמירת  מצד  הגילוי  לגבי  משיח' 
הגאולה באחרון של פסח, חודרת גם בגשמיות, וגופו של היהודי, 
מעין הגילוי אלוקות שיהיה בגאולה העתידה, דוקא בגשמיות. וזאת 
דם  נהיה  וזה  משיח'  'סעודת  שנקראת  גשמית,  סעודה  אכילת  ע"י 

ובשר כבשרו" )אחש"פ, תשמ"ח(.

דביאת -  הענין  כללות  מודגש  פסח  של  "באחרון  בפנימיות:  חודר 
משיח צדקנו . . כי ב'אחרון של פסח' אוכלים 'סעודת משיח' היינו 
שכללות העניין דביאת משיח צדקנו חודר בפנימיות, ועד שנעשה 

דם ובשר כבשרו" )תו"מ תשמ"ב, ג, עמ' 1299(.

ט�  ד' כוסות בסעודת משיח: 

בו -  יש  יין  אבל  עוני,  לחם  עניינה  מצה  הרש"ב:  הרבי  ע"י  התגלה 
טעם וגם גורם שמחה ותענוג, ולכן: ע"י הבעש"ט התגלה הענין של 
של  עניינה  כי  כוסות,  ד'  גם  הוסיפו  חב"ד  ונשיאי  )מצה(,  'סעודה' 
חסידות חב"ד להסביר את תורת הבעש"ט בהבנה והשגה, ולהכניס 
בה טעם ותענוג. ועיקר ההבנה וההסברה בתורת החסידות, נתחדש 
ע"י אדמו"ר מוהרש"ב, נ"ע, ובתקופה זו גופא, עיקר ענין זה התחדש 

בשנת תרס"ו, ע"י אמירת ההמשך תרס"ו )לקו"ש, ז, עמ' 277(. 

של -  כוסות  לד'  הטעמים  אחד  נגלה:  ע"פ  משיח  בסעודת  כוסות  ד' 
פסח הוא, שהם כנגד ד' כוסות של פורענות שהקב"ה עתיד להשקות 
את אומות העולם, וכנגדן עתיד הקב"ה להשקות את ישראל ארבע 
גם  הצנור  נפתח  ביצי"מ  י(.  פרק  פסחים,  )ירושלמי,  נחמות  של  כוסות 
 . ומזה מובן שענין הד' כוסות דאחרון של פסח  לגאולה העתידה, 
. הוא כדי לעורר גילוי הד' כוסות דלעתיד, כי כל הגילויים דלעתיד 
ממשיכים  כוסות,  הד'  שתיית  וע"י  עכשיו,  בעבודתינו  תלויים 

וממהרים את גילוי הד' כוסות דלעתיד" )לקו"ש, ד, עמ' 1298(. 

י�  אחרון של פסח ומשיח - בחוגים אחרים: 

ר' אהרן מקרלין )השני( אמר פעם: 'ותשחק ליום אחרון', זה אחרון - 
של פסח )בית אהרן(. 
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מישראל להכין את בחינת משיח ששייך לחלק נשמתו, עד שיתוקן 
ותכונן כל הקומה. ובזה יובן הלשון שאומרים בפתיחת הארון בג' 
רוח  עלינו  'והופע  פסח(:  של  אחרון  של  ההפטרה  )מתוך  רגלים 
רוח  ה',  רוח  עליו  ונחה  שכתוב  מקרא  בנו  ויתקיים  ובינה,  חכמה 
חכמה ובינה, וגו'", ותמוה שהרי זה נאמר על משיח, ולמה אומרים 
שלפי  אלא  אלעזר(,  במנחת  כך  על  תמה  )וכבר   ? בנו'  'ויתקיים 
המתבאר מובן, שהרי אצל כל אחד יש ניצוץ משיח, ומצד ניצוץ זה 
אפשר שיתקיים בכל אחד ואחד, בזעיר אנפין עכ"פ 'ונחה עליו רוח 

ה' וגו'' )אחש"פ, תשמ"ג(. 

מאיר -  אצלו  שגם  ואחד,  אחד  לכל  לומר  "אפשר  אחר:  ובסגנון 
גילוי זה, שהרי גם בביהמ"ד שלו קראו ההפטרה עם ברכה לפניה 
ביאת  ע"ד  מדבר  הרי  ושם  אחריהם,  אמן  ענה  וכאו"א  ולאחריה, 
אצלו  וגם  זה,  ענין  להרגיש  צריך  הוא  גם  ובמילא  ועניניו,  המשיח 
פועל גילוי זה לבטוח בביטחון גמור בה' בלי שום פקפוק כלל וכלל" 

)לקו"ש, ז, הוספות, אחש"פ(. 

ז� 'גילוי הארת המשיח' נותן תוקף, 'ללכת' בעולם: "אחש"פ הוא גילוי 
של משיח, ששייך לכל ישראל. 'פסח', הוא הרי ה'מדלג' ו'ליל שימורים'. 
ובכלל, ההנהגה היא של בן חורין, ואחר מכן נופלים לענייני העולם, 
ההליכה  לאפשר  כדי  הניתן  התוקף  משיח,  של  הגלוי  הוא  זה  הרי 

בעולם" )היום יום כג ניסן(.

וקפיצה,  דילוג  מלשון  הוא  "'פסח'  חדש:   'דילוג'   – פסח  של  'אחרון' 
ו'אחרון' של פסח נותן כח לדילוג חדש ללא הגבלה, ללא ערך ל'דילוג' 
והקפיצה שעשה בשבעת ימי ה'פסח', וזה נותן כח לימים שאחרי פסח". 

)תו"מ, תשמ"ה, עמ' 1795(

עצמו  בפני  ענין  הוא  דפסח  השמיני  "יום  מהטבע:  למעלה  שמיני, 
בשבעה  שנברא  מהטבע,  למעלה  הוא  )שמיני  הפסח  דחג  ההיקף  מכל  שלמעלה 
ימים, שו"ת הרשב"א א, ט(, וישנה נתינת כח מיוחדת מיום זה, שמפעם לפעם 

להתחשב  בלי  העולם,  ממציאות  שלמעלה  בתנועה  להיות  צריכים 
בעניינים של מדידה והגבלה" )תו"מ, תשד"מ עמ' 1539(�

ח� 'סעודת משיח' - למה סעודה ? 
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ה� מהו חידושו של הבעש"ט ?  עד הבעש"ט, היה הדבר קיים, אבל לא 
אחד  כל  אצל  בפועל,  גילוי  שישנו  הבעש"ט  וחידש  בפועל,  תמיד  בא 
ואחד, ולכן, יש לנצל זאת )אחש"פ, תש"כ(30. הבעש"ט פעל שהארת המשיח 
ובשר  דם  נעשה  שהדבר  כך  'סעודה',  אוכלים  ולכן  בפנימיות,  תפעל 

כבשרו )המלך במסיבו, א, עמ' קנח(31. 

ו� הגילוי של משיח ביום זה, קשור ונוגע לכל אחד: 

אומר הרבי: "אחרי שכ"ק מו"ח אדמו"ר, גילה זה לרבים )שבאחרון - 
של פסח מאיר גילוי הארת המשיח(, וציוה לפרסם, מובן שזה שייך 
לכל אנשי הדור, אנשים נשים וטף, כי הוא נשיא הדור, והנשיא הוא 

הכל'" )תו"מ, תשמ"ח, ג, עמ' 141(. 

ומבאר הרבי על פי דברי ה'מאור עינים', בשם הבעש"ט, שכל אחד - 
אחד  כל  צריך  לכן  לנשמתו,  השייכת  משיח  קומת  את  לתקן  צריך 

חזקיהו משיח כמבואר בסנהדרין צד. )תו"מ, תשמח, ג, עמ' 141(.

היום:  זו  הפטרה  קריאת  בטעם  לזה,  בדומה  כן  גם  מסביר  לועז'  'מעם  ובספר 
'ונסמך ענין המשיח לכאן, לפי שביקש הקב"ה לעשות לחזקיהו משיח, ולסנחריב 
בקהילות  גם  שנהגו  לקמן,  וראה  נתבטל".  שירה,  אמר  שלא  לפי  אלא  ומגוג,  גוג 

אחרות, להזכיר את המשיח ביום זה. 

ניסן בכלל ובפרט אחרון  30. קטעים מתוך התוועדות )אחש"פ, תש"כ(: "חודש 
של פסח הוא זמן של גאולה, א"כ מה חידש הבעש"ט? הביאור: אמנם הזמן הוא 
מסוגל לביאת המשיח, היינו שזה אפשרות, וחידש הבעש"ט וגילה, שבאחש"פ ישנו 
גילוי המשיח בפועל, והיינו שבכל אחרון של פסח, מצאת הכוכבים משקידש החג, 
ישנה המשכת הארת המשיח בפועל, ואמירת ההפטרה מעניין זה היא כלי לקבל 
הארת המשיח בפנימיות. יש מי שמנצל אותה במילואה ויש מי שלא מנצלה כלל, 
ואעפ"כ גם אצלו פועלת הארת המשיח. וכאמור עניין זה היה גם בדורות שלפני זה, 
אלא שהבעש"ט גילה את הדבר, ומשמעות הדברים שנשיא ישראל מגלה דבר היא, 
שממשיך ומגלה זאת בכל הנשמות הפרטיות שנמשכות ממנו, שיאיר בהם האור 

בפנימיות".  

31. ראה 'המלך במסיבו': "רש"ג: מדוע אמרו רבותינו נשיאנו שהבעש"ט חידש 
יפעלו  המשיח  והארת  שגילוי  פעל  אכן  הבעש"ט  כי  הרבי:   ? משיח  סעודת  את 
בפנימיות, וזהו ע"י 'סעודת המשיח' שיהודי אוכל סעודה גשמית הנקראת סעודת 
משיח וזה נהיה דם ובשר כבשרו. הבעש"ט . . ענינו היה לגלות אלוקות בעולם, וזה 
כל חידושה של תורת החסידות, שהדברים יפעלו בפנימיות". )המלך במסיבו, ליל 

אחש"פ תשכז, א, עמ' קנח(. 
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)שיחת אחש"פ תש"ד(, שביעי של  )תו"מ, תשמ"ט, עמ' 43(. ובסגנון אחר  העתידה 
של  הגילוי  הוא  פסח  של  ואחרון  רבינו,  משה  של  הגילוי  הוא  פסח 
משה'  ישיר  'אז  פסח  של  בשביעי  קורין  "לכן  הרבי:  אומר  וכך  משיח. 
. . ובאחרון של פסח קורין בו )בהפטרה(, 'ויצא חוטר מגזע ישי'. משה 
אחרון  גואל  הוא  )משה(  ראשון  ש'גואל  ועד  לזה,  זה  שייכים  ומשיח 

)משיח(" )תו"מ, תשיא, ג, עמ' 39(.  

ב� נעלה משביעי של פסח: "אדמו"ר הזקן בליקוטי תורה, מפליא את 
לומר  "יש  במסיבו(.  )המלך  פסח"  של  משביעי  יותר  פסח  של  אחרון  יום 
בדרך אפשר, שהשייכות דאחש"פ להארת המשיח, יותר משביעי של 
פסח . . לפי שענינו הוא המשכת קדושה בחול )שהרי מצד עצמו הוא 
וזה  קודש(,  בידינו תקנו חכמים שיהיה  ורק מצד מנהג אבותינו  חול, 
ביותר".  למטה  גם  אלוקות  גילוי  העתידה,  בגאולה  גם  החידוש  יהיה 

)לקו"ש, ד, עמ' 1299(.  

ג� באחרון של פסח - גילוי הארת המשיח: כותב כ"ק אדמו"ר הריי"ץ: 
"סעודת משיח היא ב'אחרון של פסח', שכן ביום זה מאיר גילוי הארת 

משיח צדקנו" )ספה"ש, תש"ב, בלה"ק עמ' קד, הובא בה'יום יום', כ"ב ניסן(. 

)שו"ע  בהלכה  מבואר  משיח:  עם  קשור  שאחש"פ  ב'נגלה',  המקור  ד� 
יום, ועל פי זה  אומר הרבי:  אדה"ז, תפח, ח( שההפטרה היא מעניינו של 

ומודגשת   .  . העתידה  לגאולה  קשורים  פסח,  של  האחרונים  "הימים 
בעיקר הגאולה העתידה באחרון של פסח, כפי שרואים בגלוי, בהפטרת 
ע"י  העתידה,  הגאולה  אודות  ובארוכה  בגלוי  מדובר  בהפטרה  היום: 

משיח צדקנו, ופרטי היעודים שיקויימו אז" )תו"מ, תשמ"ח, ג, עמ' 141(29. 

)ליל אחש"פ תשכז, א, עמ' קנח(: "רש"ג: כ"ק מו"ח  29. ראה גם המלך במסיבו 
זה  האם  משיח',  של  הגילוי  הוא  שאחש"פ  גילה  הבעש"ט  ש'מורנו  אמר  אדמו"ר 
חידוש של הבעש"ט ? הרבי: כבר בהפטרה שהיא 'בענינו של יום' )אדה"ז, תפח, ה(, 

מדובר בגלוי ובאריכות אודות הגאולה העתידה ע"י משיח".

)תצ,  זו היום, ראה שו"ע אדה"ז  ואע"פ שבהלכה מובא הסבר לקריאת הפטרה 
)ותחילת ההפטרה מספרת על  "לפי שבליל פסח הייתה מפלתו של סנחריב"  יג(: 
זה(, מעיר הרבי, שטעם זה אינו מספיק שהרי מפלת סנחריב הייתה בליל ראשון 
של פסח ולא בשמיני ? ועוד, רק תחילת ההפטרה מדברת על זה ? אלא: שייכות 
תחילת  ואפילו  למשיח,  קשור  שאחש"פ  משום  גם,  היא  לאחש"פ  זו  הפטרה 
ההפטרה שמדברת על מפלת סנחריב קשורה למשיח, כי ביקש הקב"ה לעשות את 
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ה� מהו חידושו של הבעש"ט ?  עד הבעש"ט, היה הדבר קיים, אבל לא 
אחד  כל  אצל  בפועל,  גילוי  שישנו  הבעש"ט  וחידש  בפועל,  תמיד  בא 
ואחד, ולכן, יש לנצל זאת )אחש"פ, תש"כ(30. הבעש"ט פעל שהארת המשיח 
ובשר  דם  נעשה  שהדבר  כך  'סעודה',  אוכלים  ולכן  בפנימיות,  תפעל 

כבשרו )המלך במסיבו, א, עמ' קנח(31. 

ו� הגילוי של משיח ביום זה, קשור ונוגע לכל אחד: 

אומר הרבי: "אחרי שכ"ק מו"ח אדמו"ר, גילה זה לרבים )שבאחרון - 
של פסח מאיר גילוי הארת המשיח(, וציוה לפרסם, מובן שזה שייך 
לכל אנשי הדור, אנשים נשים וטף, כי הוא נשיא הדור, והנשיא הוא 

הכל'" )תו"מ, תשמ"ח, ג, עמ' 141(. 

ומבאר הרבי על פי דברי ה'מאור עינים', בשם הבעש"ט, שכל אחד - 
אחד  כל  צריך  לכן  לנשמתו,  השייכת  משיח  קומת  את  לתקן  צריך 

חזקיהו משיח כמבואר בסנהדרין צד. )תו"מ, תשמח, ג, עמ' 141(.

היום:  זו  הפטרה  קריאת  בטעם  לזה,  בדומה  כן  גם  מסביר  לועז'  'מעם  ובספר 
'ונסמך ענין המשיח לכאן, לפי שביקש הקב"ה לעשות לחזקיהו משיח, ולסנחריב 
בקהילות  גם  שנהגו  לקמן,  וראה  נתבטל".  שירה,  אמר  שלא  לפי  אלא  ומגוג,  גוג 

אחרות, להזכיר את המשיח ביום זה. 

ניסן בכלל ובפרט אחרון  30. קטעים מתוך התוועדות )אחש"פ, תש"כ(: "חודש 
של פסח הוא זמן של גאולה, א"כ מה חידש הבעש"ט? הביאור: אמנם הזמן הוא 
מסוגל לביאת המשיח, היינו שזה אפשרות, וחידש הבעש"ט וגילה, שבאחש"פ ישנו 
גילוי המשיח בפועל, והיינו שבכל אחרון של פסח, מצאת הכוכבים משקידש החג, 
ישנה המשכת הארת המשיח בפועל, ואמירת ההפטרה מעניין זה היא כלי לקבל 
הארת המשיח בפנימיות. יש מי שמנצל אותה במילואה ויש מי שלא מנצלה כלל, 
ואעפ"כ גם אצלו פועלת הארת המשיח. וכאמור עניין זה היה גם בדורות שלפני זה, 
אלא שהבעש"ט גילה את הדבר, ומשמעות הדברים שנשיא ישראל מגלה דבר היא, 
שממשיך ומגלה זאת בכל הנשמות הפרטיות שנמשכות ממנו, שיאיר בהם האור 

בפנימיות".  

31. ראה 'המלך במסיבו': "רש"ג: מדוע אמרו רבותינו נשיאנו שהבעש"ט חידש 
יפעלו  המשיח  והארת  שגילוי  פעל  אכן  הבעש"ט  כי  הרבי:   ? משיח  סעודת  את 
בפנימיות, וזהו ע"י 'סעודת המשיח' שיהודי אוכל סעודה גשמית הנקראת סעודת 
משיח וזה נהיה דם ובשר כבשרו. הבעש"ט . . ענינו היה לגלות אלוקות בעולם, וזה 
כל חידושה של תורת החסידות, שהדברים יפעלו בפנימיות". )המלך במסיבו, ליל 

אחש"פ תשכז, א, עמ' קנח(. 
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)שיחת אחש"פ תש"ד(, שביעי של  )תו"מ, תשמ"ט, עמ' 43(. ובסגנון אחר  העתידה 
של  הגילוי  הוא  פסח  של  ואחרון  רבינו,  משה  של  הגילוי  הוא  פסח 
משה'  ישיר  'אז  פסח  של  בשביעי  קורין  "לכן  הרבי:  אומר  וכך  משיח. 
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פסח,  של  בשביעי  ללכת  הרבי,  הנהיג  שנים  כמה  מזה  'תהלוכה':  ה� 
ב'תהלוכה', לבקר בבתי כנסיות, כדי להוסיף אצל בני ישראל בשמחת 
החג, ולומר לפניהם דברי תורה )'פיקודי ה' ישרים משמחי לב'(, נגלה 
ראה  ל'תהלוכה',  בנוגע  נקודות  )כמה  דיומא  מענייני  התורה,  ופנימיות  דתורה 

בהערה28(. 

ה� הקדמה - אחרון של פסח

 א. ההבדל בין שביעי לאחרון של פסח / ב. נעלה משביעי של פסח / ג.
 באחש"פ, גילוי הארת משיח / ד. המקור ב'נגלה' שאחש"פ קשור עם משיח
 / ה. חידושו של הבעש"ט / ו. גילוי המשיח ביום זה, נוגע לכל / ז. גילוי הארת

 משיח נותן תוקף / ח.  למה 'סעודה' / ט. ד' כוסות ב'סעודת משיח' / י.
 אחש"פ ומשיח בחוגים אחרים.

הימים  שבכללות  הגם  פסח:  של  לאחרון  שביעי,  בין  ההבדל  א� 
האחרונים של פסח קשורים לגאולה העתידה, הרי שבפרטיות 'שביעי 
ו'אחרון של פסח' קשור עם הגאולה  יצי"מ,  של פסח' קשור עם סיום 

יש  תשד"מ(,  )שבועות,  ל'תהלוכה'  מהליכה  להשתמט  תירוצים  לחפש  אין   .28
לקחת רק את בניו שהגיעו לחינוך, ולא את כל בני ביתו )שם(, זכות מיוחדת לאלה 
מלאך  נברא  ופסיעה  פסיעה  מכל  תשמ"ג(,  )שבועת,  דוקא  רחוק  למקום  שהלכו 
ולא  בהרחבה  ולדבר  הרבי,  בשליחות  שבאים  להסתיר  לא  תשכ"ח(,  )שבועות, 
בנחת  חכמים  ודברי  אחד,  באף  לפגוע  לא  להיזהר  יש  )אבל  אחד  מאף  להתפעל 
ולהתייאש,  להתפעל  צריך  לא  לדבר,  מניחים  כשלא  תש"י(,  )ניצבים,  נשמעים( 
אלא למצוא עצות ותחבולות שירשו לו לדבר )אחש"פ, תשי"ב(, בכל מקום ומקום 
שמגיעים, אומרים דברי תורה מתורת החסידות )תשד"מ(, יש לומר עיניינים קלים 
)טבת, תשי"ב(, יש לשמח יהודים, ולערר אותם בענייני יהדות, כולל חיזוק האמונה 
בביאת המשיח )תשמ"ו(. )הלכות ומנהגי חב"ד, ליקוט מקובץ 'התהלוכה' בהוצאת 

צא"ח נ.י. ערב שבועות תש"ס, על פי כמה שיחות לא מוגהות(. 

במשך שנים, נהג הרב לצאת וללוות את הקהל במבטו, וכשחזרו היה משגר להם 
דברי ברכה. בשנים האחרונות היה הרבי יוצא בעצמו, ובשנת תנש"א יצא ואמר 
בפני החוזרים שיחה קצרה. ובהתוועדויות שנערכו באחרון של פסח, היה הרבי 
'לחיים', והסביר שאע"פ שהוא עצמו לא הלך  מורה למשתתפי ה'תהלוכה' לומר 
מעלת  בגודל  רבים  דברים  הרבי  וביאר   ... לו  הייתה  גדולה  תשוקה  אבל  המעם, 
האחדות  דמשיחא,  לעקבתא  ושייכותו  שבמשנה  רגל  ענין  ומהם:  הזו.  ההליכה 
הפצת  גדול,  ענין  כשלעצמה  ההליכה  לרגל,  עליה  מעין  ב'תהלוכה',  הנפעלת 

מעיינות החסידות, ועוד )ראה הלכות החג בחג עמ' 190(. 
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ד� יום שביעי של פסח

א. שחרית / ב. קריאת התורה / ג. קידוש / מנחה / 'תהלוכה'

שבת,  של  התוספות  עם  רגלים,  לשלש  תפילת  מתפללים  שחרית:  א� 
יג  יום, בפתיחת הארון לא אומרים  חצי הלל, קדיש תתקבל, שיר של 
מדות, וריבונו של עולם, אלא 'אתה הראת', ו'בריך שמיה' כרגיל בכל 

שבת. 

חלק  קוראים  בראשון  תורה,  ספרי  שני  מוציאים  התורה:  קריאת  ב� 
קריאתה  בזמן  לעמוד  ונוהגים  הים',  'שירת  את  כולל  בשלח,  מפרשת 
)ספר המנהגים, עמ' 43(25, ובחלק מהפסוקים מסיימים במנגינה המיוחדת26. 

בברכות שאחרי ההפטרה חותמים: "מקדש השבת, וישראל, והזמנים" 
)בארץ ישראל, 'יזכור'(. 

כך  ואחר  שבת,  של  הקידוש  נוסח  כל  את  בלחש  אומרים  קידוש:  ג� 
אומרים בקול: 'אלה מועדי' וברכת הגפן. )ספר המנהגים, עמ' 38(. 

ג'  של  תפילה  ומתפללים  שמיני,  בפרשת  בתורה  קוראים  מנחה:  ד� 
רגלים עם ההוספות של שבת. )בארץ ישראל, סעודת משיח27(. 

בזמן  עמד  הרש"ב  אדמו"ר  שכ"ק  מסופר  התורה:  ספר  אל  הפנים  הפניית   .25
השירה כשפניו מופנות לכיוון ספר התורה )רשימות, ה, עמ' 25(, וכך נהג הרבי. 
קריאת  בשעת  שעומדים  רק  מובא  שירה,  בשבת  וכן  ניסן,  כא  יום',  ב'היום  אבל 
השירה, ולא מוזכר הפרט שמפנים את הפנים לכיוון ספר התורה. ואכן בו' סיון, 
בנוגע לעמידה בעשרת הדברות, מובא: "עומדים, ופניהם אל ספר התורה". וכנראה 
זה, של הפניית הפנים לכיוון הספר תורה בקריאת ה'שירה', אינו הוראה  שפרט 

לרבים )הלכות ומנהגי חב"ד עמ' 220(. 

26. יש בזה שתי נוסחאות. א. כפי שקרא הרה"ג הרה"ח ר' יעקב לנדא ע"ה בבית 
מדרשו של כ"ק אדמו"ר הרש"ב ברוסטוב. ב. כפי שקרא הרה"ח ר' מרדכי שוסטרמן 
ע"ה בבית מדרשו של הרבי. להלן המילים שנאמרות בנעימה המיוחדת )בסוגריים 
מרובעות, הוא ע"פ הנוסח של ר' מרדכי שוסטרמן(: 1. 'מימינם ומשמאלם )השני(. 
2. ויאמינו בה' ובמשה עבדו. 3. סוס ורוכבו רמה בים. 4. ']זה אלי ואנווהו[ אלוקי 
אבי וארממנהו'. 5. 'ה' שמו'. 6. ימינך ה' תרעץ אויב. 7. 'נורא תהילות עושה פלא'. 
]8. 'נהלת בעזך, אל נוה קדשך'[. 9. 'עד יעבור עם זו קנית'. 10. 'ה' ימלוך לעולם ועד'. 

]11. 'הלכו ביבשה בתוך הים'. 12. 'סוס ורוכבו רמה בים'[. 

27. ספר השיחות תשנ"א עמ' 444 הע' 77. ספר המאמרים מלוקט, ג, עמ' קכז, הע' 
5. לקו"ש כב, עמ' 218. 
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השירה כשפניו מופנות לכיוון ספר התורה )רשימות, ה, עמ' 25(, וכך נהג הרבי. 
קריאת  בשעת  שעומדים  רק  מובא  שירה,  בשבת  וכן  ניסן,  כא  יום',  ב'היום  אבל 
השירה, ולא מוזכר הפרט שמפנים את הפנים לכיוון ספר התורה. ואכן בו' סיון, 
בנוגע לעמידה בעשרת הדברות, מובא: "עומדים, ופניהם אל ספר התורה". וכנראה 
זה, של הפניית הפנים לכיוון הספר תורה בקריאת ה'שירה', אינו הוראה  שפרט 

לרבים )הלכות ומנהגי חב"ד עמ' 220(. 

26. יש בזה שתי נוסחאות. א. כפי שקרא הרה"ג הרה"ח ר' יעקב לנדא ע"ה בבית 
מדרשו של כ"ק אדמו"ר הרש"ב ברוסטוב. ב. כפי שקרא הרה"ח ר' מרדכי שוסטרמן 
ע"ה בבית מדרשו של הרבי. להלן המילים שנאמרות בנעימה המיוחדת )בסוגריים 
מרובעות, הוא ע"פ הנוסח של ר' מרדכי שוסטרמן(: 1. 'מימינם ומשמאלם )השני(. 
2. ויאמינו בה' ובמשה עבדו. 3. סוס ורוכבו רמה בים. 4. ']זה אלי ואנווהו[ אלוקי 
אבי וארממנהו'. 5. 'ה' שמו'. 6. ימינך ה' תרעץ אויב. 7. 'נורא תהילות עושה פלא'. 
]8. 'נהלת בעזך, אל נוה קדשך'[. 9. 'עד יעבור עם זו קנית'. 10. 'ה' ימלוך לעולם ועד'. 

]11. 'הלכו ביבשה בתוך הים'. 12. 'סוס ורוכבו רמה בים'[. 

27. ספר השיחות תשנ"א עמ' 444 הע' 77. ספר המאמרים מלוקט, ג, עמ' קכז, הע' 
5. לקו"ש כב, עמ' 218. 
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ו� קריאת שמע שעל המיטה: מי שהיה ער כל הלילה, לא אומר קריאת 
שמע שעל המיטה. )ספר השיחות ה'תש"ב, עמ' 119. וכך מובא להלכה בבאר היטב, תצד, 

ז, לגבי ליל שבועות, בשם המג"א סימן רלה(. 

עלות  מגיע  כאשר  שמיד  דעות  ישנן  השחר:  בעלות  תורה,  לימוד  ז� 
השחר, צריך להפסיק מלימודו, ולברך את ברכת התורה, שהרי אסור 
שראו  וכפי  לזה,  לחשוש  מנהגנו  אין  אבל  התורה.  ברכת  ללא  ללמוד 
נט"ג שבועות עמ'  )ראה  זה23.  'מאמרים' בזמן  בהנהגת הרבי שהמשיך לומר 

קכג, המלך במסיבו א, עמ' קעב(.

ליל  הסתיים  השחר'  'עלות  בהגיע  השחר:  וברכות  ידיים,  נטילת  ח� 
פעמים  ג'  הידיים  את  וליטול  צרכיו,  לעשות  ללכת  וראוי  הלימוד, 
לסירוגין. לאחר מכן מברכים את כל ברכות השחר: על נטילת ידיים, 

אשר יצר, אלוקי נשמה וכו', עד לאחר ברכת התורה24.

לקריאת  בזמן  יתעורר  שלא  חושש  אם  שחרית:  של  שמע  קריאת  ט� 
שמע, יקרא לפני שהולך לישון, ויתנה שאם לא יקרא בזמן, יצא יד"ח 
בקריאה זו. לכתחילה זמנה הוא 'משיכיר' )מופיע בלוחות כזמן הנחת 

תפילין(, אבל בדיעבד יוצא יד"ח מעלות השחר )ע"פ שו"ע אדמו"ר הזקן, נח(. 

י� טבילה בעלות השחר: מדברי כ"ק אדמו"ר מהר"ש משמע, שיש עניין 
השיחות  ספר  פי  על   ,220 עמ'  חב"ד  ומנהגי  )הלכות  השחר  בעלות  במקוה  לטבול 
תרח"ץ עמ' 274: "אדמו"ר מהר"ש אמר פעם בשביעי של פסח ל'יושבים', שלמדו אז בליובאוויטש, 

שעד אחר המקוה, אין להם אפילו להתנמנם"(. 

מופיע  לא  ושם  נח(,  עמ'  )בלה"ק,  ה'ת"ש  השיחות  בספר  מופיע  זה  סיפור  אמנם 
שאמר לו ללמוד המאמר בלקו"ת, אלא ללמוד דברים שמעוררים לקו השמחה. 

23. גם מי שנרדם באמצע ה'תיקון' ואפילו ישן יותר מחצי שעה, לא צריך לברך 
'ברכת התורה', כי לא ישן 'שינת קבע'.

24. בסידור אדמו"ר הזקן )סדר נטילה( פוסק שאם ניעור כל הלילה, לא שרתה 
נשמה.  אלוקי  ולא  ענט"י,  לברך  ולא  ידיו,  ליטול  צריך  ולא  הטומאה,  רוח  עליו 
ג, עמ' ד(. ובספר  אבל כ'הוראה בחשאי' כותב הרבי לומר גם ברכות אלו. )אג"ק, 
ולגבי  בפועל.  מנהגנו  שכך  ב'יחידות',  הוראה  מופיעה  ריג(,  עמ'  )ב'  מנחם'  'היכל 
תרח(.  עמ'  השחר.  )ברכות  הזקן  אדמו"ר  בסידור  נפסק  כך  השחר,  ברכות  שאר 
ולכתחילה בוודאי עדיף ללכת לעשות צרכיו, לפני נט"י, וכך יטול ידיים ויברך את 

ברכת 'אשר יצר' לכל הדעות. 
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אדמו"ר  כ"ק  ואמר  השחר.  עלות  עד  ערים  להיות  יש  הלילה:  כל  ד� 
הרש"ב, שנוסף על הלימוד, עצם זה שנשארים ערים, הוא גם כן עניין20. 

ה� מה לומדים: לא נהוג בחב"ד לומר את ה'תיקון', המיוחד ללילה זה 
 :)100 עמ'  תש"ד  )ספה"ש,  פעם  אמר  הריי"צ  אדמו"ר  כ"ק   .)21  22 עמ'  ה,  )רשימות, 

של  שביעי  בליל  עתה  ילמדו  שכל,  הנאספים,  לאנ"ש  להם  יהיה  "אם 
ב(.  טז,  בלקו"ת,  )מופיע  וינוס'"  ראה  'הים  המאמר  את  ברבים,  פסח 
'והניף' )שם, טז, ד(,  ופעמים הורה ללמוד את המאמר שלאחריו ד"ה 
ומספר כ"ק אדמו"ר הריי"צ שאמר לו אביו, שבשביעי של פסח צריך 
ללמוד דברים שמעוררים לשמחה. ובמקום אחר אומר, שהיו לומדים 

שיעורים בנגלה ובנסתר22. 

ובסידור בית יעקב )לרב יעקב עמדין, היעב"ץ( וכותב: "מנהגם של אנשי מעשה בליל 
זה, שירדו אבותינו על ים סוף ועברו בו בחרה, לקרות ולשנות כסדר הזה". מוזכרת 
בספר 'משמרת שלום )לז, א, קודינוב(, ובערכי יהושע )קנד(, וכן המנהג בטשרנוביל, 
בספר  לדוגמא  ראה  הספרדים.  מקהילות  כמה  אצל  המנהג  וכן  ולעלוב.  ויז'ניץ, 
ילקוט מנהגים עמ' 382, שמנהג יושבח חבל ההר בלוב, שעורכים תיקון ליל שביעי 
מעריסתו  תינוק  אפילו  הכפר  בני  כל  נאספים  הים  לשירת  וכשמגיעים  פסח,  של 
ושרים את השירה בציבור, מנהג זה נהוג עד היום )וכך מובא בסידור מועדי השם 
מביא  )סז(,  ישראל'  ארץ  'מנהגי  בספר  לוב(.  מנהגי  את  שמביא   130 עמ'  לפסח, 
שהספרדים יש להם תיקון ללמוד כל לילה. וכן נהגו כמה מקהילות אשכנז, ראה 
ספר מנהגי פרנקפורט )ו(: "המדקדקין במצות, נוהגין בליל שביעי של פסח ללמוד 
באותו הלילה, ולומר כמו שנדפס בתיקון ליל שבועות". ובספר 'שלוניקי' )עמ' 172(: 
"בליל שביעי של פסח, היו לומדים כל הלילה בבתי הכנסת ובכמה בתים פרטיים, 

תיקון ליל שבועות". 

נהגו  "פעם   :)187 עמ'  תש"י  המאמרים  )ספר  הריי"צ  אדמו"ר  כ"ק  וכדברי   .20
היו  ערים.  להיות  פשוט  חכמות,  ללא  הלילה,  כל  ערים  להיות  פסח  של  בשביעי 
לומדים כמה שיעורים, נגלה ונסתר. הנסתר היה גם הוא נגלה". ובנוגע לעניין לעצם 
העניין להיות ער אומר הריי"צ )ספר השיחות תרצ"ז עמ' 234(: "אאמו"ר )הרש"ב( 

נ"ע אמר, בשביעי של פסח, הישיבה כשלעצמה, היא גם כן ענין". 

21. כך כותב הרבי שם, ברשימה מימי הפסח בשנת תרצ"א בריגא: "במענה על 
של  בשביעי  'תיקון'  לאמר  סברא  גם  שמעתי  'לא  הריי"צ(,  אדמו"ר  )אמר  שאלתי 

פסח'". 

22. בספר 'המלך במסיבו' )ב, עמ' קלב(, מובא שאמר הרבי: "כ"ק מו"ח אדמו"ר 
תורה.  שבלקוטי  'והניף'  ד"ה  המאמר  את  ילמדו  פסח  של  שבשביעי  אומר,  היה 
ובספר הלכות החג בחג )עמ' 188( מובאים דברי כ"ק אדמו"ר הריי"צ: "פעם נכנס 
אאמו"ר )הרש"ב(, ופגשני לומד דרך חיים ואמר אאמו"ר: בשביעי של פסח לומד 
'והניף ידו' שבלקוטי תורה".  אברך חסידי 'דרך חיים' ? והציע לי ללמוד את ד"ה 
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ו� קריאת שמע שעל המיטה: מי שהיה ער כל הלילה, לא אומר קריאת 
שמע שעל המיטה. )ספר השיחות ה'תש"ב, עמ' 119. וכך מובא להלכה בבאר היטב, תצד, 

ז, לגבי ליל שבועות, בשם המג"א סימן רלה(. 

עלות  מגיע  כאשר  שמיד  דעות  ישנן  השחר:  בעלות  תורה,  לימוד  ז� 
השחר, צריך להפסיק מלימודו, ולברך את ברכת התורה, שהרי אסור 
שראו  וכפי  לזה,  לחשוש  מנהגנו  אין  אבל  התורה.  ברכת  ללא  ללמוד 
נט"ג שבועות עמ'  )ראה  זה23.  'מאמרים' בזמן  בהנהגת הרבי שהמשיך לומר 

קכג, המלך במסיבו א, עמ' קעב(.

ליל  הסתיים  השחר'  'עלות  בהגיע  השחר:  וברכות  ידיים,  נטילת  ח� 
פעמים  ג'  הידיים  את  וליטול  צרכיו,  לעשות  ללכת  וראוי  הלימוד, 
לסירוגין. לאחר מכן מברכים את כל ברכות השחר: על נטילת ידיים, 

אשר יצר, אלוקי נשמה וכו', עד לאחר ברכת התורה24.

לקריאת  בזמן  יתעורר  שלא  חושש  אם  שחרית:  של  שמע  קריאת  ט� 
שמע, יקרא לפני שהולך לישון, ויתנה שאם לא יקרא בזמן, יצא יד"ח 
בקריאה זו. לכתחילה זמנה הוא 'משיכיר' )מופיע בלוחות כזמן הנחת 

תפילין(, אבל בדיעבד יוצא יד"ח מעלות השחר )ע"פ שו"ע אדמו"ר הזקן, נח(. 

י� טבילה בעלות השחר: מדברי כ"ק אדמו"ר מהר"ש משמע, שיש עניין 
השיחות  ספר  פי  על   ,220 עמ'  חב"ד  ומנהגי  )הלכות  השחר  בעלות  במקוה  לטבול 
תרח"ץ עמ' 274: "אדמו"ר מהר"ש אמר פעם בשביעי של פסח ל'יושבים', שלמדו אז בליובאוויטש, 

שעד אחר המקוה, אין להם אפילו להתנמנם"(. 

מופיע  לא  ושם  נח(,  עמ'  )בלה"ק,  ה'ת"ש  השיחות  בספר  מופיע  זה  סיפור  אמנם 
שאמר לו ללמוד המאמר בלקו"ת, אלא ללמוד דברים שמעוררים לקו השמחה. 

23. גם מי שנרדם באמצע ה'תיקון' ואפילו ישן יותר מחצי שעה, לא צריך לברך 
'ברכת התורה', כי לא ישן 'שינת קבע'.

24. בסידור אדמו"ר הזקן )סדר נטילה( פוסק שאם ניעור כל הלילה, לא שרתה 
נשמה.  אלוקי  ולא  ענט"י,  לברך  ולא  ידיו,  ליטול  צריך  ולא  הטומאה,  רוח  עליו 
ג, עמ' ד(. ובספר  אבל כ'הוראה בחשאי' כותב הרבי לומר גם ברכות אלו. )אג"ק, 
ולגבי  בפועל.  מנהגנו  שכך  ב'יחידות',  הוראה  מופיעה  ריג(,  עמ'  )ב'  מנחם'  'היכל 
תרח(.  עמ'  השחר.  )ברכות  הזקן  אדמו"ר  בסידור  נפסק  כך  השחר,  ברכות  שאר 
ולכתחילה בוודאי עדיף ללכת לעשות צרכיו, לפני נט"י, וכך יטול ידיים ויברך את 

ברכת 'אשר יצר' לכל הדעות. 
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אדמו"ר  כ"ק  ואמר  השחר.  עלות  עד  ערים  להיות  יש  הלילה:  כל  ד� 
הרש"ב, שנוסף על הלימוד, עצם זה שנשארים ערים, הוא גם כן עניין20. 

ה� מה לומדים: לא נהוג בחב"ד לומר את ה'תיקון', המיוחד ללילה זה 
 :)100 עמ'  תש"ד  )ספה"ש,  פעם  אמר  הריי"צ  אדמו"ר  כ"ק   .)21  22 עמ'  ה,  )רשימות, 

של  שביעי  בליל  עתה  ילמדו  שכל,  הנאספים,  לאנ"ש  להם  יהיה  "אם 
ב(.  טז,  בלקו"ת,  )מופיע  וינוס'"  ראה  'הים  המאמר  את  ברבים,  פסח 
'והניף' )שם, טז, ד(,  ופעמים הורה ללמוד את המאמר שלאחריו ד"ה 
ומספר כ"ק אדמו"ר הריי"צ שאמר לו אביו, שבשביעי של פסח צריך 
ללמוד דברים שמעוררים לשמחה. ובמקום אחר אומר, שהיו לומדים 

שיעורים בנגלה ובנסתר22. 

ובסידור בית יעקב )לרב יעקב עמדין, היעב"ץ( וכותב: "מנהגם של אנשי מעשה בליל 
זה, שירדו אבותינו על ים סוף ועברו בו בחרה, לקרות ולשנות כסדר הזה". מוזכרת 
בספר 'משמרת שלום )לז, א, קודינוב(, ובערכי יהושע )קנד(, וכן המנהג בטשרנוביל, 
בספר  לדוגמא  ראה  הספרדים.  מקהילות  כמה  אצל  המנהג  וכן  ולעלוב.  ויז'ניץ, 
ילקוט מנהגים עמ' 382, שמנהג יושבח חבל ההר בלוב, שעורכים תיקון ליל שביעי 
מעריסתו  תינוק  אפילו  הכפר  בני  כל  נאספים  הים  לשירת  וכשמגיעים  פסח,  של 
ושרים את השירה בציבור, מנהג זה נהוג עד היום )וכך מובא בסידור מועדי השם 
מביא  )סז(,  ישראל'  ארץ  'מנהגי  בספר  לוב(.  מנהגי  את  שמביא   130 עמ'  לפסח, 
שהספרדים יש להם תיקון ללמוד כל לילה. וכן נהגו כמה מקהילות אשכנז, ראה 
ספר מנהגי פרנקפורט )ו(: "המדקדקין במצות, נוהגין בליל שביעי של פסח ללמוד 
באותו הלילה, ולומר כמו שנדפס בתיקון ליל שבועות". ובספר 'שלוניקי' )עמ' 172(: 
"בליל שביעי של פסח, היו לומדים כל הלילה בבתי הכנסת ובכמה בתים פרטיים, 

תיקון ליל שבועות". 

נהגו  "פעם   :)187 עמ'  תש"י  המאמרים  )ספר  הריי"צ  אדמו"ר  כ"ק  וכדברי   .20
היו  ערים.  להיות  פשוט  חכמות,  ללא  הלילה,  כל  ערים  להיות  פסח  של  בשביעי 
לומדים כמה שיעורים, נגלה ונסתר. הנסתר היה גם הוא נגלה". ובנוגע לעניין לעצם 
העניין להיות ער אומר הריי"צ )ספר השיחות תרצ"ז עמ' 234(: "אאמו"ר )הרש"ב( 

נ"ע אמר, בשביעי של פסח, הישיבה כשלעצמה, היא גם כן ענין". 

21. כך כותב הרבי שם, ברשימה מימי הפסח בשנת תרצ"א בריגא: "במענה על 
של  בשביעי  'תיקון'  לאמר  סברא  גם  שמעתי  'לא  הריי"צ(,  אדמו"ר  )אמר  שאלתי 

פסח'". 

22. בספר 'המלך במסיבו' )ב, עמ' קלב(, מובא שאמר הרבי: "כ"ק מו"ח אדמו"ר 
תורה.  שבלקוטי  'והניף'  ד"ה  המאמר  את  ילמדו  פסח  של  שבשביעי  אומר,  היה 
ובספר הלכות החג בחג )עמ' 188( מובאים דברי כ"ק אדמו"ר הריי"צ: "פעם נכנס 
אאמו"ר )הרש"ב(, ופגשני לומד דרך חיים ואמר אאמו"ר: בשביעי של פסח לומד 
'והניף ידו' שבלקוטי תורה".  אברך חסידי 'דרך חיים' ? והציע לי ללמוד את ד"ה 
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השחר / ט. ק"ש של שחרית / י. טבילה בעלוה"ש

עמ'  הכולל  שער  )סידור,  לדוד'  ב'מזמור  מתחילים  ומעריב:  שבת,  קבלת  א� 
סדר   .)26 עמ'  המהנגים  )ספר  ובצהלה'  'בשמחה  אומרים  דודי'  ב'לכה  נב18(, 

התפילה: לאחר תפילת שמונה עשרה של ג' רגלים עם ההוספות של 
שלם,  קדיש  אבות',  'מגן  'ויכולו',  ואומרים  'הלל',  אומרים  לא  שבת, 
וקדיש  לשבח,  עלינו  העומר,  ספירת  ברכו,  קדיש,  חצי  לדוד',  'מזמור 

יתום. 

ב� קידוש: אומרים בלחש 'שלום עליכם', 'אשת חיל', 'מזמור לדוד', 'דא 
היא סעודתא'. ואחר כך אומרים בקול: קידוש של יו"ט, עם ההוספות 

של שבת, ולא מברכים שהחיינו )ספר המנהגים עמ' 28(. 

ג� המנהג להיות ערים: מנהג קהילות רבות להיות נעורים בליל שביעי 
בליובאוויטש  זה.  ללילה  מיוחד  'תיקון'  לקרא  שנהגו  ויש  פסח,  של 
היו נעורים בליל שביעי של פסח, וצריך להתעסק בלימוד התורה כל 
הלילה. )היום יום, כא, ניסן, ספר המנהגים עמ' 42 . ומובאים  שם דברי 
כ"ק אדמו"ר הריי"צ: "כשהייתי בן תשע, כבר לא שכבתי לישון בשביעי 

של פסח"(19.

18. טעם הדילוג: יש אומרים שהוא בכדי למהר את התפילה משום שמחת יום 
שהוא  כותב  יג(  הע'  )עז,  השלחן  ובקצות   ,)64 עמ'  ישורון,  מנהגי  כל  )אוצר  טוב 
תלוי בהבדל בין 'רננה' ל'שמחה', וכשם שב'בואי בשלום' אומרים ביו"ט 'בשמחה' 
מהם  שבכמה  המזמורים  ושאר  נרננה',  'לכו  על  מדלגים  גם  כך  'ברינה',  במקום 
שחמשת  מבאר   ,)123 עמ'  ב,  )תשמ"א,  קודש  שיחות  וראה  'רינה'.  הביטוי  מוזכר 
המזמורים הראשונים רומזים לימות החול )כמובא בסידור של"ה, וסידור יעב"ץ(, 
ולא מתאים להזכירם ביו"ט, משא"כ המזמור השישי, עניינו הכנה לשבת. )סידור 

רבינו הזקן, רסקין(. 

19. כותב ביסוד ושורש העבודה )שער התשיעי, פרק ט, רבי אלכסנדר זיסקינד, 
נדפס לראשונה בשנת תקמ"ב, עם הסכמה מרבי לוי יצחק מבערדיטשאוו(: "ראיתי 
נעורים כל הלילה הזה לספר הניסים  בספרים, שמנהג חסידים הראשונים שהיו 
. . אשרי  והנפלאות של בוראנו יתברך שמו ויתעלה, שעשה בלילה הזה לישראל 
להם, ואשרי חלקם". ובספר 'מנהגי ארץ ישראל' )ר"מ גלנטי( כותב: "ליל שביעי של 
פסח, עומדים בחצות הלילה, וקורים על קריעת ים סוף שבמדרש, ומרננים ברינה 
של תורה עד הבוקר, ואומרים בקשות וכו'". ובספר מנהגי ארץ ישראל )גליס, ס"ק 

סז(: "המנהג בכל ארץ ישראל להיות נעורין בליל שביעי של פסח". 

החיד"א(,  הסכמת  )עם  מועד'  'קרואי  בספר  מופיע  זה  תיקון  'תיקון':   אמירת 
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ז� הברכה: לאחר הדלקת הנרות, מברכים: "להדליק נר של שבת ושל 
יום טוב", ולא מברכים שהחיינו. )ראה בהקדמה, הטעם לכך שלא מברכים שהחיינו 

בשביעי ואחרון של פסח(. 

אומרים  אבל  'הודו',  אומרים  לא  מנחה  תפילת  לפני  אליהו:  פתח  ח� 
'פתח אליהו', ככל ערב שבת )סידור אדמו"ר הזקן, ספר המנהגים עמ' 25( 17. 

ג� ליל שביעי של פסח

 א. קבלת שבת, ומעריב / ב. קידוש / ג. המנהג להיות ערים / ד. כל הלילה / ה.
 מה לומדים / ו. ק"ש שעל המיטה / ז. לימוד תורה בעלה"ש / ח. נט"י, וברכת

לא, ב(, ואף שהזכרת הנשמות היא באחרון של פסח, עדיף להדליק בערב יו"ט, כי 
נחלקו אם מותר להדליק ביו"ט כיון שלא נהנים מאורו )ראה ביה"ל תקיד, ד"ה נר, 
פמ"ג קל"ב, ב, קיצור שו"ע צח, א(. מנהג זה מובא גם בלוח כולל חב"ד, אבל ראה 
)בלוח  נוהגים במנהג שכתוב שם  אין  "הרש"ג: מדוע  א, עמ' שכא:  המלך במסיבו 
כולל חב"ד(, להדליק נר להזכרת נשמות ? הרבי: לא ראיתי שכ"ק מו"ח אדמו"ר 

ינהג כן". 

17. אמירת 'הודו' )מזמור קז בתהילים( בכל ערב שבת, הוא תקנה של הבעש"ט. 
נבג"מ לומר  זלה"ה  "וזהו שיסד הבעש"ט  )בשלח(:  עינים  וכך כותב בספר מאירת 
ההוא,  בעת  ויותר  יותר  עצמו  לזכך  שצריך  מחמת  כי  ק"ז,  מזמור  שבת  עבר  בכל 
ושם נזכרו ד' שצריכים להודות, והראשון 'תעו במדבר', הוא לשון 'דיבור', כשבא 
ולשום  בהדיבור,  המידות  כל  עם  לבא  צריך  כי  בהדיבור',  'תועה  הוא  להתפלל 
כל  מקושר  שהיה  מחמת  כן  לעשות  יכול  אינו  ולפעמים   .  . בהדיבור  חיותו  כל 
)יז, ב, וראה גם, התוועדות י"ב תמוז תשכ"א  ימי השבוע בעסקיו". ובשער הכולל 
בתחילתה(, ש'הודו' הוא כעין ברכת הדואה, ד' צריכין להודות, על אשר מעובדין 
דחול )טרדות הפרנסה(, לא נזוקו בגוף ונפש, ברוחניות וגשמיות. הריא"ז מרגליות 
)מאמר תפילת פתח אליה, הועתק בשבועון כפר חב"ד גליון 959( מביא הסבר אחר 
'הודו': "שמעתי מפי חסידים וזקנים, שאחר הנס הגדול הידוע שהיה לו  לאמירת 
להבעש"ט הקדוש זי"ע בשובו מהנסיעה שנסע לארץ ישראל, ולאות תודה להשי"ת 
על הנס הגדול שהיה לו, הכניס . . לאמר בתחילת מנחת ערב שבת קודש מזמור ק"ז 
שבתהילים . . וכן קיימו וקיבלו כל תלמידי הבעש"ט זי"ע, וכל החסידים ההולכים 
הגומל  ברכת  )ע"ד  בציבור  לאמרו  מהדרים  שיש  הכולל'  ב'שער  ומביא  לאורם". 
שאומרים בעשרה(, ומעיר הרבי על כך )אג"ק, כג, עמ' קמח(: "ולא ראיתי מקפידין 

בזה". ולהעיר מלקו"ש כט, עמ' 410. 

לא אומרים 'הודו' כי יום שישי הוא 'חול המועד', וכדברי אדמו"ר הזקן בסידור: 
"אומרים 'הודו' בכל ערב שבת קודם מנחה, לבד כשחל יו"ט או חול המועד, בערב 
שבת, אין אומרים הודו". הטעם לכך בפשטות, מכיון שיום שישי הוא 'חול המועד' 

ולא יוצאים מעובדין דחול לשבת )סידור רבינו הזקן, רסקין(. 
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השחר / ט. ק"ש של שחרית / י. טבילה בעלוה"ש

עמ'  הכולל  שער  )סידור,  לדוד'  ב'מזמור  מתחילים  ומעריב:  שבת,  קבלת  א� 
סדר   .)26 עמ'  המהנגים  )ספר  ובצהלה'  'בשמחה  אומרים  דודי'  ב'לכה  נב18(, 

התפילה: לאחר תפילת שמונה עשרה של ג' רגלים עם ההוספות של 
שלם,  קדיש  אבות',  'מגן  'ויכולו',  ואומרים  'הלל',  אומרים  לא  שבת, 
וקדיש  לשבח,  עלינו  העומר,  ספירת  ברכו,  קדיש,  חצי  לדוד',  'מזמור 

יתום. 

ב� קידוש: אומרים בלחש 'שלום עליכם', 'אשת חיל', 'מזמור לדוד', 'דא 
היא סעודתא'. ואחר כך אומרים בקול: קידוש של יו"ט, עם ההוספות 

של שבת, ולא מברכים שהחיינו )ספר המנהגים עמ' 28(. 

ג� המנהג להיות ערים: מנהג קהילות רבות להיות נעורים בליל שביעי 
בליובאוויטש  זה.  ללילה  מיוחד  'תיקון'  לקרא  שנהגו  ויש  פסח,  של 
היו נעורים בליל שביעי של פסח, וצריך להתעסק בלימוד התורה כל 
הלילה. )היום יום, כא, ניסן, ספר המנהגים עמ' 42 . ומובאים  שם דברי 
כ"ק אדמו"ר הריי"צ: "כשהייתי בן תשע, כבר לא שכבתי לישון בשביעי 

של פסח"(19.

18. טעם הדילוג: יש אומרים שהוא בכדי למהר את התפילה משום שמחת יום 
שהוא  כותב  יג(  הע'  )עז,  השלחן  ובקצות   ,)64 עמ'  ישורון,  מנהגי  כל  )אוצר  טוב 
תלוי בהבדל בין 'רננה' ל'שמחה', וכשם שב'בואי בשלום' אומרים ביו"ט 'בשמחה' 
מהם  שבכמה  המזמורים  ושאר  נרננה',  'לכו  על  מדלגים  גם  כך  'ברינה',  במקום 
שחמשת  מבאר   ,)123 עמ'  ב,  )תשמ"א,  קודש  שיחות  וראה  'רינה'.  הביטוי  מוזכר 
המזמורים הראשונים רומזים לימות החול )כמובא בסידור של"ה, וסידור יעב"ץ(, 
ולא מתאים להזכירם ביו"ט, משא"כ המזמור השישי, עניינו הכנה לשבת. )סידור 

רבינו הזקן, רסקין(. 

19. כותב ביסוד ושורש העבודה )שער התשיעי, פרק ט, רבי אלכסנדר זיסקינד, 
נדפס לראשונה בשנת תקמ"ב, עם הסכמה מרבי לוי יצחק מבערדיטשאוו(: "ראיתי 
נעורים כל הלילה הזה לספר הניסים  בספרים, שמנהג חסידים הראשונים שהיו 
. . אשרי  והנפלאות של בוראנו יתברך שמו ויתעלה, שעשה בלילה הזה לישראל 
להם, ואשרי חלקם". ובספר 'מנהגי ארץ ישראל' )ר"מ גלנטי( כותב: "ליל שביעי של 
פסח, עומדים בחצות הלילה, וקורים על קריעת ים סוף שבמדרש, ומרננים ברינה 
של תורה עד הבוקר, ואומרים בקשות וכו'". ובספר מנהגי ארץ ישראל )גליס, ס"ק 

סז(: "המנהג בכל ארץ ישראל להיות נעורין בליל שביעי של פסח". 

החיד"א(,  הסכמת  )עם  מועד'  'קרואי  בספר  מופיע  זה  תיקון  'תיקון':   אמירת 
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ידח שביעי ואחרון של פ.ח

ז� הברכה: לאחר הדלקת הנרות, מברכים: "להדליק נר של שבת ושל 
יום טוב", ולא מברכים שהחיינו. )ראה בהקדמה, הטעם לכך שלא מברכים שהחיינו 

בשביעי ואחרון של פסח(. 

אומרים  אבל  'הודו',  אומרים  לא  מנחה  תפילת  לפני  אליהו:  פתח  ח� 
'פתח אליהו', ככל ערב שבת )סידור אדמו"ר הזקן, ספר המנהגים עמ' 25( 17. 

ג� ליל שביעי של פסח

 א. קבלת שבת, ומעריב / ב. קידוש / ג. המנהג להיות ערים / ד. כל הלילה / ה.
 מה לומדים / ו. ק"ש שעל המיטה / ז. לימוד תורה בעלה"ש / ח. נט"י, וברכת

לא, ב(, ואף שהזכרת הנשמות היא באחרון של פסח, עדיף להדליק בערב יו"ט, כי 
נחלקו אם מותר להדליק ביו"ט כיון שלא נהנים מאורו )ראה ביה"ל תקיד, ד"ה נר, 
פמ"ג קל"ב, ב, קיצור שו"ע צח, א(. מנהג זה מובא גם בלוח כולל חב"ד, אבל ראה 
)בלוח  נוהגים במנהג שכתוב שם  אין  "הרש"ג: מדוע  א, עמ' שכא:  המלך במסיבו 
כולל חב"ד(, להדליק נר להזכרת נשמות ? הרבי: לא ראיתי שכ"ק מו"ח אדמו"ר 

ינהג כן". 

17. אמירת 'הודו' )מזמור קז בתהילים( בכל ערב שבת, הוא תקנה של הבעש"ט. 
נבג"מ לומר  זלה"ה  "וזהו שיסד הבעש"ט  )בשלח(:  עינים  וכך כותב בספר מאירת 
ההוא,  בעת  ויותר  יותר  עצמו  לזכך  שצריך  מחמת  כי  ק"ז,  מזמור  שבת  עבר  בכל 
ושם נזכרו ד' שצריכים להודות, והראשון 'תעו במדבר', הוא לשון 'דיבור', כשבא 
ולשום  בהדיבור,  המידות  כל  עם  לבא  צריך  כי  בהדיבור',  'תועה  הוא  להתפלל 
כל  מקושר  שהיה  מחמת  כן  לעשות  יכול  אינו  ולפעמים   .  . בהדיבור  חיותו  כל 
)יז, ב, וראה גם, התוועדות י"ב תמוז תשכ"א  ימי השבוע בעסקיו". ובשער הכולל 
בתחילתה(, ש'הודו' הוא כעין ברכת הדואה, ד' צריכין להודות, על אשר מעובדין 
דחול )טרדות הפרנסה(, לא נזוקו בגוף ונפש, ברוחניות וגשמיות. הריא"ז מרגליות 
)מאמר תפילת פתח אליה, הועתק בשבועון כפר חב"ד גליון 959( מביא הסבר אחר 
'הודו': "שמעתי מפי חסידים וזקנים, שאחר הנס הגדול הידוע שהיה לו  לאמירת 
להבעש"ט הקדוש זי"ע בשובו מהנסיעה שנסע לארץ ישראל, ולאות תודה להשי"ת 
על הנס הגדול שהיה לו, הכניס . . לאמר בתחילת מנחת ערב שבת קודש מזמור ק"ז 
שבתהילים . . וכן קיימו וקיבלו כל תלמידי הבעש"ט זי"ע, וכל החסידים ההולכים 
הגומל  ברכת  )ע"ד  בציבור  לאמרו  מהדרים  שיש  הכולל'  ב'שער  ומביא  לאורם". 
שאומרים בעשרה(, ומעיר הרבי על כך )אג"ק, כג, עמ' קמח(: "ולא ראיתי מקפידין 

בזה". ולהעיר מלקו"ש כט, עמ' 410. 

לא אומרים 'הודו' כי יום שישי הוא 'חול המועד', וכדברי אדמו"ר הזקן בסידור: 
"אומרים 'הודו' בכל ערב שבת קודם מנחה, לבד כשחל יו"ט או חול המועד, בערב 
שבת, אין אומרים הודו". הטעם לכך בפשטות, מכיון שיום שישי הוא 'חול המועד' 

ולא יוצאים מעובדין דחול לשבת )סידור רבינו הזקן, רסקין(. 
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רפה, ז, ושו"ע אדה"ז רפה, ט: "אין צריך לקרות פרשת יו"ט לעצמו בערב יו"ט, שהרי כבר קרא או 

יקרא פרשה זו בשבתה(. אמנם על פי המנהג לקרא את ההפטרה, צריך לקרא 

את ההפטרה שקוראים מחר, ושל פרשת השבוע )לקרא הפטרה: שו"ע אדה"ז, 
רפה, י, וספר המנהגים חב"ד, עמ' 25. שתי ההפטרות: היום יום, ל' סיון, תו"מ, תשמ"ה, א, עמ' 

351. הלכות ומנהגי חב"ד עמ' 217(14.

ד� מצה שרויה: מותר לבשל מאכלים עם מצה שרויה, אבל לא ישתמשו 
והכף שאתה הגיסו את התבשיל,   )הסיר,  באותם כלים שבישלו בהם 

וכו'(, עד אחרון של פסח. 

ה� צדקה: מנהג טוב לתת צדקה לפני הדלקת נרות )של"ה שבת, קיצור שלחן 
ערוך, עה, ב, בן איש חי פרשת נח, וכן זירז הרבי בכמה הזדמנויות15(. וכהוראה כללית, 

יתנו  יום,  בכל  צדקה  בנתינת  "הרגילים  ונשים(:  )לאנשים  הרבי  אומר 
בעד שני הימים" )ליקוטי שיחות כח, עמ' 315, משיחת חג השבועות תשמ"ג(.

בו  שמזכירים  יו"ט  לפני  נשמה  נר  להדליק  נוהגים  לא  נשמה:  נר  ו� 
נשמות16. 

כך,  נוהגים  שיש  י(  )רפה,  אדה"ז  בשו"ע  מבואר  ההפטרה,  לקריאת  בנוגע   .14
ובספר המנהגים )עמ' 25(, מובא שאכן כך הוא המנהג. והוסיף כ"ק אדמו"ר הריי"צ, 
בשבת  ולדוגמא  שתיהן,  את  לקרא  יש  שבת,  באותה  הפטרות  שתי  ישנן  שכאשר 
יקרא  היחיד,  אבל  ר"ח,  לשבת  המיוחדת  ההפטרה  את  קוראים  שבציבור  ר"ח, 
ל' סיון.  יום,  גם את ההפטרה של פרשת השבוע של אותה השבת. ומובא בהיום 
ולפי זה גם בשבת שהוא חול המועד או יו"ט, שלא קוראים את פרשת השבוע, יש 
לקרא את שתי ההפטרות, זאת שקוראים בציבור, וזאת השייכת לפרשת השבוע. 
וכך מובא בתו"מ תשמ"ה עמ' 351: "ידוע המנהג שנתפרסם ע"י כ"ק מו"ח אדמו"ר, 
חול  לשבת  בנוגע  זה,  דרך  ועל  השבוע.  דפרשת  ההפטרה  גם  לומר  יש  שביחיד 
המועד, שבציבור מפטירין בהפטרה המיוחדת לשבת חוה"מ, אבל ביחיד, יש לומר 
גם את ההפטרה הקשורה עם פרשת השבוע". וצריך ביאור, מדוע צריך לקרא את 
את  יקראו  שבה  השבת  באותה  אותה  יקראו  והרי  השבוע,  פרשת  של  ההפטרה 

אותה פרשת שבוע, וע"ד שאין צורך לקרא שמו"ת ? 

ישראל  בנות  של  הטוב  מנהגן  על  שומרת  "בטח  תשכ"ח:  אייר  יט  אג"ק   .15
הכשרות להפריש לצדקה לפני הדלקת הנרות בערב שבת וערב יום טוב, ועל כל 
פנים, תעשה כן מכאן ולהבא בלי נדר". אג"ק כח אדר שני, ה'תשיז: "הנקודה בזה, 
כיון שעת רצון היא לקבלת בקשות נשי ובנות ישראל קודם קיום המצוה דהדלקת 
הנרות בערב שבת קודש וערב יום טוב, צריך להרבות בברכות השם יתברך בזה, 

על ידי נתינת הצדקה". 

16. יש נוהגים להדליק נר נשמה בערב יו"ט לצורך הזכרת נשמות )גשר החיים, 
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ב� טבילה במקוה: מצוה לרחוץ את כל הגוף בערב שבת במים חמים 
)שו"ע, ושו"ע אדה"ז, רס, מפני כבוד השבת(, ונוהגים לטבול במקווה טהרה, כדי 

להיטהר לכבוד השבת והחג )ספר המנהגים חב"ד, עמ' 25, שהטבילה בכל ערב שבת 
הוא מנהג חסידים הראשונים בשם מורנו הבעש"ט. וראה לעיל, שטבילה זו של ערב שביעי של 

פסח, אצל רבותינו נשיאנו הייתה באופן מיוחד(13.  

ג� שניים מקרא: אין צורך לקרא 'שניים מקרא ואחד תרגום', בערב שבת 
זו, כי אינה קריאה מיוחדת שלא קוראים במשך השנה, אלא קוראים 
)שו"ע,  ויקראו אז שמו"ת  זו בסדר הפרשיות מידי שבת בשבתו,  פרשה 

בספר קיצור הלכות משו"ע אדה"ז, מילואים עמ' כב(. 

13. אם מי המקווה חמים, הרי שבטבילה עצמה מקיים את חובת הרחיצה במים 
טבילה  של  הענין  גודל  בספרים,  ומובא  א(.  רס,  שבת,  )תורת  שבת  לכבוד  חמים 
במקווה בערב שבת, ראה 'ראשית חכמה' )שער הקדושה, ז, קיט(: "והעיקר שצריך 
האדם לעשות ביום השישי בגופו, לקנות קדושת שבת, ונשמה יתירה היא, טבילת 
ארבעם סאה, כדי לפשוט לבוש רוח חול, וללבוש רוח קדושת שבת". והחיי אדם 
)זכרו תורת משה, א, ב(: "כאשר יכוין האדם את דעתו, ויהיה יראת ה' בלבו באמת, 
ויהיו מעשיו רצוים, אז בודאי לאחר שטבל בערב שבת בכוונה רצויה לקבל קדושת 
שבת, יבין בדעתו שניתוסף לו נשמה יתירה, כי ירגיש בנפשו יראת רוממות שבאה 
לו, עד שתבער בו אהבת ויראת ה', וזה בדוק ומנוסה מכמה אנשים כמה פעמים 
בלי שום ספק, אבל כשאין נשמתו טהורה, אזי לא ירגיש בקדושת שבת". והיעב"ץ: 
"מאן דזהיר לטבול בערב שבת, קדוש יאמר לו". ועל פי דברי הזהר )ויקהל(, לגבי 
רוח קדושת השבת: "רוחא דנשיב מעתיקא שצרך טבילה", יוצא שתחילת כניסת 
הנשמה היתירה באדם הוא ע"י הטבילה. וטוב שתהיה סמוך לכניסת השבת )של"ה, 
וכך משמע מסדר הסימנים  צ(, אור צדיקים, כח, בשם כתבי האריז"ל(  שבת אות 

בשו"ע, שחובת הרחיצה מופיעה בסימן רס, לאחר כל ההכנות לשבת. 

ומובא בשם האריז"ל שאין לנגב את מי המקווה מעליו, כי ראוי שהגוף ישאב את 
אותן מים )שער הכווונות סב, א: "וכשתעלה מהטבילה, אל תנגב עצמך במטפחת, 
כי מימי שבת צריך הגוף שישאב אותם'( וכן במקור חיים: "ותיקין אין מקנחין מי 
טבילה מגופן'. אבל כבר אמר הרבי )תו"מ תשמ"ג א, עמ' 386(, שבפועל לא נזהרים 
בזה, ואדרבה מדייקים להתנגב אחרי הטבילה, והרוצים לנהוג כהאריז"ל יכולים 
להשאיר חלק מסויים בגוף בלי ניגוב, שישארו שם מימי השבת, וע"י זה מתפשטת 

קדושת מי השבת, בכל הגוף. וכן כתב הבן איש חי )לך לך, יז(. 

גם בערב יו"ט מצה לרחוץ כל גופו במים חמים מפני כבוד יו"ט. )רמ"א, תעא, ג(. 
וכן טובלים במקוה טהרה בערב יו"ט, כמבואר בחיי אדם )קלח, ה( לגבי ערב ראש 
השנה, ובמטה אפרים )תרכה, יד(: "ויכוין בשעת הטבילה שהוא טובל לכבוד הרגל, 
ולהמשיך עליו קדושת היום בשמחה וטוב לב, ואף מי שאינו טובל בכל ערב שבת, 

חייב לטבול עצמו בכל ערב הרגל". וכן מובא במשנ"ב, תעא, כב, לגבי ערב פסח. 
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רפה, ז, ושו"ע אדה"ז רפה, ט: "אין צריך לקרות פרשת יו"ט לעצמו בערב יו"ט, שהרי כבר קרא או 

יקרא פרשה זו בשבתה(. אמנם על פי המנהג לקרא את ההפטרה, צריך לקרא 

את ההפטרה שקוראים מחר, ושל פרשת השבוע )לקרא הפטרה: שו"ע אדה"ז, 
רפה, י, וספר המנהגים חב"ד, עמ' 25. שתי ההפטרות: היום יום, ל' סיון, תו"מ, תשמ"ה, א, עמ' 

351. הלכות ומנהגי חב"ד עמ' 217(14.

ד� מצה שרויה: מותר לבשל מאכלים עם מצה שרויה, אבל לא ישתמשו 
והכף שאתה הגיסו את התבשיל,   )הסיר,  באותם כלים שבישלו בהם 

וכו'(, עד אחרון של פסח. 

ה� צדקה: מנהג טוב לתת צדקה לפני הדלקת נרות )של"ה שבת, קיצור שלחן 
ערוך, עה, ב, בן איש חי פרשת נח, וכן זירז הרבי בכמה הזדמנויות15(. וכהוראה כללית, 

יתנו  יום,  בכל  צדקה  בנתינת  "הרגילים  ונשים(:  )לאנשים  הרבי  אומר 
בעד שני הימים" )ליקוטי שיחות כח, עמ' 315, משיחת חג השבועות תשמ"ג(.

בו  שמזכירים  יו"ט  לפני  נשמה  נר  להדליק  נוהגים  לא  נשמה:  נר  ו� 
נשמות16. 

כך,  נוהגים  שיש  י(  )רפה,  אדה"ז  בשו"ע  מבואר  ההפטרה,  לקריאת  בנוגע   .14
ובספר המנהגים )עמ' 25(, מובא שאכן כך הוא המנהג. והוסיף כ"ק אדמו"ר הריי"צ, 
בשבת  ולדוגמא  שתיהן,  את  לקרא  יש  שבת,  באותה  הפטרות  שתי  ישנן  שכאשר 
יקרא  היחיד,  אבל  ר"ח,  לשבת  המיוחדת  ההפטרה  את  קוראים  שבציבור  ר"ח, 
ל' סיון.  יום,  גם את ההפטרה של פרשת השבוע של אותה השבת. ומובא בהיום 
ולפי זה גם בשבת שהוא חול המועד או יו"ט, שלא קוראים את פרשת השבוע, יש 
לקרא את שתי ההפטרות, זאת שקוראים בציבור, וזאת השייכת לפרשת השבוע. 
וכך מובא בתו"מ תשמ"ה עמ' 351: "ידוע המנהג שנתפרסם ע"י כ"ק מו"ח אדמו"ר, 
חול  לשבת  בנוגע  זה,  דרך  ועל  השבוע.  דפרשת  ההפטרה  גם  לומר  יש  שביחיד 
המועד, שבציבור מפטירין בהפטרה המיוחדת לשבת חוה"מ, אבל ביחיד, יש לומר 
גם את ההפטרה הקשורה עם פרשת השבוע". וצריך ביאור, מדוע צריך לקרא את 
את  יקראו  שבה  השבת  באותה  אותה  יקראו  והרי  השבוע,  פרשת  של  ההפטרה 

אותה פרשת שבוע, וע"ד שאין צורך לקרא שמו"ת ? 

ישראל  בנות  של  הטוב  מנהגן  על  שומרת  "בטח  תשכ"ח:  אייר  יט  אג"ק   .15
הכשרות להפריש לצדקה לפני הדלקת הנרות בערב שבת וערב יום טוב, ועל כל 
פנים, תעשה כן מכאן ולהבא בלי נדר". אג"ק כח אדר שני, ה'תשיז: "הנקודה בזה, 
כיון שעת רצון היא לקבלת בקשות נשי ובנות ישראל קודם קיום המצוה דהדלקת 
הנרות בערב שבת קודש וערב יום טוב, צריך להרבות בברכות השם יתברך בזה, 

על ידי נתינת הצדקה". 

16. יש נוהגים להדליק נר נשמה בערב יו"ט לצורך הזכרת נשמות )גשר החיים, 
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ב� טבילה במקוה: מצוה לרחוץ את כל הגוף בערב שבת במים חמים 
)שו"ע, ושו"ע אדה"ז, רס, מפני כבוד השבת(, ונוהגים לטבול במקווה טהרה, כדי 

להיטהר לכבוד השבת והחג )ספר המנהגים חב"ד, עמ' 25, שהטבילה בכל ערב שבת 
הוא מנהג חסידים הראשונים בשם מורנו הבעש"ט. וראה לעיל, שטבילה זו של ערב שביעי של 

פסח, אצל רבותינו נשיאנו הייתה באופן מיוחד(13.  

ג� שניים מקרא: אין צורך לקרא 'שניים מקרא ואחד תרגום', בערב שבת 
זו, כי אינה קריאה מיוחדת שלא קוראים במשך השנה, אלא קוראים 
)שו"ע,  ויקראו אז שמו"ת  זו בסדר הפרשיות מידי שבת בשבתו,  פרשה 

בספר קיצור הלכות משו"ע אדה"ז, מילואים עמ' כב(. 

13. אם מי המקווה חמים, הרי שבטבילה עצמה מקיים את חובת הרחיצה במים 
טבילה  של  הענין  גודל  בספרים,  ומובא  א(.  רס,  שבת,  )תורת  שבת  לכבוד  חמים 
במקווה בערב שבת, ראה 'ראשית חכמה' )שער הקדושה, ז, קיט(: "והעיקר שצריך 
האדם לעשות ביום השישי בגופו, לקנות קדושת שבת, ונשמה יתירה היא, טבילת 
ארבעם סאה, כדי לפשוט לבוש רוח חול, וללבוש רוח קדושת שבת". והחיי אדם 
)זכרו תורת משה, א, ב(: "כאשר יכוין האדם את דעתו, ויהיה יראת ה' בלבו באמת, 
ויהיו מעשיו רצוים, אז בודאי לאחר שטבל בערב שבת בכוונה רצויה לקבל קדושת 
שבת, יבין בדעתו שניתוסף לו נשמה יתירה, כי ירגיש בנפשו יראת רוממות שבאה 
לו, עד שתבער בו אהבת ויראת ה', וזה בדוק ומנוסה מכמה אנשים כמה פעמים 
בלי שום ספק, אבל כשאין נשמתו טהורה, אזי לא ירגיש בקדושת שבת". והיעב"ץ: 
"מאן דזהיר לטבול בערב שבת, קדוש יאמר לו". ועל פי דברי הזהר )ויקהל(, לגבי 
רוח קדושת השבת: "רוחא דנשיב מעתיקא שצרך טבילה", יוצא שתחילת כניסת 
הנשמה היתירה באדם הוא ע"י הטבילה. וטוב שתהיה סמוך לכניסת השבת )של"ה, 
וכך משמע מסדר הסימנים  צ(, אור צדיקים, כח, בשם כתבי האריז"ל(  שבת אות 

בשו"ע, שחובת הרחיצה מופיעה בסימן רס, לאחר כל ההכנות לשבת. 

ומובא בשם האריז"ל שאין לנגב את מי המקווה מעליו, כי ראוי שהגוף ישאב את 
אותן מים )שער הכווונות סב, א: "וכשתעלה מהטבילה, אל תנגב עצמך במטפחת, 
כי מימי שבת צריך הגוף שישאב אותם'( וכן במקור חיים: "ותיקין אין מקנחין מי 
טבילה מגופן'. אבל כבר אמר הרבי )תו"מ תשמ"ג א, עמ' 386(, שבפועל לא נזהרים 
בזה, ואדרבה מדייקים להתנגב אחרי הטבילה, והרוצים לנהוג כהאריז"ל יכולים 
להשאיר חלק מסויים בגוף בלי ניגוב, שישארו שם מימי השבת, וע"י זה מתפשטת 

קדושת מי השבת, בכל הגוף. וכן כתב הבן איש חי )לך לך, יז(. 

גם בערב יו"ט מצה לרחוץ כל גופו במים חמים מפני כבוד יו"ט. )רמ"א, תעא, ג(. 
וכן טובלים במקוה טהרה בערב יו"ט, כמבואר בחיי אדם )קלח, ה( לגבי ערב ראש 
השנה, ובמטה אפרים )תרכה, יד(: "ויכוין בשעת הטבילה שהוא טובל לכבוד הרגל, 
ולהמשיך עליו קדושת היום בשמחה וטוב לב, ואף מי שאינו טובל בכל ערב שבת, 

חייב לטבול עצמו בכל ערב הרגל". וכן מובא במשנ"ב, תעא, כב, לגבי ערב פסח. 
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הנהגות מיוחדות לימים אלה:

יז� מנהגים שונים נהוגים בימים אלה )מלבד הפועל יוצא מהמובא לעיל: 
נפש' לתורה  'מסירות  רגע, להיות בשמחה, להתחזק בענין  לייקר כל 
ומצוות, להתחזק באמונה ובציפיה לביאת המשיח וכו'(: להיות ערים: 
מנהג קהילות רבות, שלא לישון בליל שביעי של פסח, מפני חשיבות 
ב'תהלוכה'  לצאת  הנהיג  הרבי  תהלוכה:  חב"ד.  מנהג  וכן  זה,  לילה 
מצה  ולחזור שם דברי תורה.  בשביעי של פסח, לבקר בבתי כנסיות, 
שרויה: נוהגים לאכול 'מצה שרויה' באחרון של פסח. סעודת משיח: 
ונקראת  פסח',  של  ב'אחרון  שלישית  סעודה  לערוך  הבעש"ט  מנהג 
'סעודת משיח'. כ"ק אדמו"ר הרש"ב הנהיג לשתות ד' כוסות בסעודה 

זו. ויתבארו להלן, בהמשך פרק זה. 

ב� ערב שביעי של פסח

 א. סעודה אחרי שעה עשירית / ב. טבילה במקוה / ג. שניים מקרא / ד. מצה
שרויה / ה. צדקה / ו. נר נשמה / ז. הברכה / ח. פתח אליהו

* הבהרה: השנה )תשפ"א(, חל שביעי של פסח בשבת, והובאו הדינים בהתאם לקביעות שנה זו. 

א� סעודה אחרי שעה עשירית: כמו בכל ערב שבת ויו"ט, מצוה להימנע 
מאכילת סעודה )לחם וכו', אבל מיני מזונות ופירות, מותר(, מתחילת 
שעה עשירית, כלומר: שלש שעות זמניות, לפני השקיעה. כדי שתהיה 
אכילת סעודת שבת ויו"ט, עם תאבון, ויקיים את מצות עונג שבת כראוי. 
כי כל שאוכל כביצה פת בסעודת  אין איסור בדבר,  ט. מעיקר הדין  ושו"ע אדה"ז, רמט,  )שו"ע, 

השבת, קיים את מצות סעודת שבת, אבל מצוה להימנע מאכילת סעודה, כדי שיהיה תאב לאכול 

את הסעודה, ויתענג בה(12. 

12. אבל לגבי אכילת סעודה גדולה מהרגיל, כותב אדמו"ר הזקן )רמט, ה(, שאינו 
רק 'מצוה להימנע' אלא 'אסור': "אסור לקבוע בערב שבת סעודה גדולה של משתה 
ושתיה  באכילה  שמרבה  שע"י  השבת,  כבוד  מפני  החול,  בימי  בה  רגיל  שאינו 
בערב שבת אפילו בבוקר, יותר מדרכו בשאר ימות החול, לא יוכל לקיים סעודת 
שלא  גדולה  סעודה  יאכל  שכאשר  הוא,  ביניהם  והחילוק  כראוי".  שבלילה  שבת 
'מניעת תאבון', אלא האכילה  רגיל לאכול כל כך הרבה, לא יהיה רק חיסרון של 
בשבת לא תהיה 'כראוי' כלומר שתהיה כאכילה גסה, שמכריח את עצמו לאכול, 
ולא יקיים בכלל את מצוות סעודת שבת. )כך דייקו בלשונו הזהב של אדמו"ר הזקן 
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בכבודו  הקב"ה  הרקיעים,  כל  נפתחים  היום  קינדערלעך,  לנו:  ואמר 
ובעצמו מתגלה. כשסיים לדבר, נשמע רעם וברק. אני זוכר את הרושם 
בזמן  )בליובאוויטש  הרקיע  פתיחת  זוהי  כי  חשבתי  כי  אז,  עלי  שפעל 
חג הפסח לא רגיל שיהיה רעם וברק(. אותו רושם לא אשכח לעולם, 

ונשאר אצלי בבחינת 'חקיקה עצמית'" )ספר השיחות תרצ"ו, עמ' 273(.

יד� לייקר כל רגע: "אמר אאמו"ר )הרש"ב(: "שביעי של פסח פתוח לכל 
אחד, כמו שיש הזמנים של התגלות העצמות, כמו 'חשף ה' את זרוע 
קדשו', הנה שביעי של פסח הוא אחד מהזמנים הללו, שכל אחד יכול 

לקחת ולקבל, צריך לייקר כל רגע". )ספר השיחות, תרח"צ, עמ' 270(. 

)הרש"ב(,  אבי  סיפר  פסח,  של  שביעי  "בסעודת  השמחה:  מקור  טו� 
מוהר"ש:  אאזמו"ר  כ"ק  הסבא  אמר  תרל"ה,  פסח  של  שבשביעי 
"הבעש"ט אמר, ששביעי של פסח הוא מקור השמחה. שמיני עצרת זמן 
השמחה, ושביעי של פסח, מקור השמחה" )ספר השיחות, הש"ת, שבת חוהמ"פ 

סעיף כד10( 

גדולה  פסח,  של  ואחרון  פסח  של  שביעי  "שמחת  גדולה:  שמחה  טז� 
משאר ימי הפסח )ספר המנהגים, חב"ד, וראה ספר השיחות הש"ת עמ' 71, לקו"ש, ב, עמ' 

545, ד, עמ' 1298, שטעם הדבר הוא מפני, שימים אלה שייכים לגאולה העתידה(11. 

10. להעיר מתניא )אגה"ק, כ(: "וגם כל גידול הנשמות כל ז' חודשים, מזיווג של 
ב(, המובא בקבלה,  טז,  )צו,  וכמבואר בלקו"ת  שמיני עצרת עד שביעי של פסח". 
ששמיני עצרת הוא היחוד והזיווג כדי להוליד את הנשמות, ולידת הנשמות, הוא 
בשביעי של פסח, בזמן קריעת ים סוף. וכך מבאר כ"ק אדמו"ר הריי"צ את הקשר בין 
שביעי של פסח לאחרון של פסח, שאמרו חז"ל: "אין בן דוד בא, עד שיכלו כל נשמות 
משיח  של  הגילוי  בא  פסח,  של  בשביעי  הנשמות  לידת  שהייתה  ואחרי  שבגוף", 
כ"ק אדמו"ר הריי"צ  ה': מבאר  'לידת הנשמות' בעבודת  ביאור  באחרון של פסח. 
בחודש  שמחליטים  הטובות  ההחלטות  שכל   ,)273 עמ'  תרח"צ  השיחות,  )ספר 
בפעול  לבא  צריכים  הנשמות,  של  ה'קליטה''  זמן  שהוא  בשמע"צ  ובפרט  תשרי, 
ממש בשביעי של פסח. וכך אומר הרבי )אחש"פ, תשח"י(: "כלומר: אלו שעדיין לא 
קיימו בפועל את ההחלטות, יתחילו בכך, ואלו שכבר קיימו את ההחלטות בפועל, 

יוסיפו בהם חיזוק וחיות". 

11. וראה 'המלך במסיבו', ששאלו את הרבי מדוע יש שמחה בימים האחרונים 
כי  לשעה,  רק  גאולה  היה  אז  עד  כי  דיצ"מ,  הענין  נגמר  כי  הרבי,  וענה  פסח  של 
מצרים בתקפה, אבל בשביעי של פסח הייתה היציאה בשלימות ואז הייתה לידת 

נשמות ישראל. 
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הנהגות מיוחדות לימים אלה:

יז� מנהגים שונים נהוגים בימים אלה )מלבד הפועל יוצא מהמובא לעיל: 
נפש' לתורה  'מסירות  רגע, להיות בשמחה, להתחזק בענין  לייקר כל 
ומצוות, להתחזק באמונה ובציפיה לביאת המשיח וכו'(: להיות ערים: 
מנהג קהילות רבות, שלא לישון בליל שביעי של פסח, מפני חשיבות 
ב'תהלוכה'  לצאת  הנהיג  הרבי  תהלוכה:  חב"ד.  מנהג  וכן  זה,  לילה 
מצה  ולחזור שם דברי תורה.  בשביעי של פסח, לבקר בבתי כנסיות, 
שרויה: נוהגים לאכול 'מצה שרויה' באחרון של פסח. סעודת משיח: 
ונקראת  פסח',  של  ב'אחרון  שלישית  סעודה  לערוך  הבעש"ט  מנהג 
'סעודת משיח'. כ"ק אדמו"ר הרש"ב הנהיג לשתות ד' כוסות בסעודה 

זו. ויתבארו להלן, בהמשך פרק זה. 

ב� ערב שביעי של פסח

 א. סעודה אחרי שעה עשירית / ב. טבילה במקוה / ג. שניים מקרא / ד. מצה
שרויה / ה. צדקה / ו. נר נשמה / ז. הברכה / ח. פתח אליהו

* הבהרה: השנה )תשפ"א(, חל שביעי של פסח בשבת, והובאו הדינים בהתאם לקביעות שנה זו. 

א� סעודה אחרי שעה עשירית: כמו בכל ערב שבת ויו"ט, מצוה להימנע 
מאכילת סעודה )לחם וכו', אבל מיני מזונות ופירות, מותר(, מתחילת 
שעה עשירית, כלומר: שלש שעות זמניות, לפני השקיעה. כדי שתהיה 
אכילת סעודת שבת ויו"ט, עם תאבון, ויקיים את מצות עונג שבת כראוי. 
כי כל שאוכל כביצה פת בסעודת  אין איסור בדבר,  ט. מעיקר הדין  ושו"ע אדה"ז, רמט,  )שו"ע, 

השבת, קיים את מצות סעודת שבת, אבל מצוה להימנע מאכילת סעודה, כדי שיהיה תאב לאכול 

את הסעודה, ויתענג בה(12. 

12. אבל לגבי אכילת סעודה גדולה מהרגיל, כותב אדמו"ר הזקן )רמט, ה(, שאינו 
רק 'מצוה להימנע' אלא 'אסור': "אסור לקבוע בערב שבת סעודה גדולה של משתה 
ושתיה  באכילה  שמרבה  שע"י  השבת,  כבוד  מפני  החול,  בימי  בה  רגיל  שאינו 
בערב שבת אפילו בבוקר, יותר מדרכו בשאר ימות החול, לא יוכל לקיים סעודת 
שלא  גדולה  סעודה  יאכל  שכאשר  הוא,  ביניהם  והחילוק  כראוי".  שבלילה  שבת 
'מניעת תאבון', אלא האכילה  רגיל לאכול כל כך הרבה, לא יהיה רק חיסרון של 
בשבת לא תהיה 'כראוי' כלומר שתהיה כאכילה גסה, שמכריח את עצמו לאכול, 
ולא יקיים בכלל את מצוות סעודת שבת. )כך דייקו בלשונו הזהב של אדמו"ר הזקן 
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בכבודו  הקב"ה  הרקיעים,  כל  נפתחים  היום  קינדערלעך,  לנו:  ואמר 
ובעצמו מתגלה. כשסיים לדבר, נשמע רעם וברק. אני זוכר את הרושם 
בזמן  )בליובאוויטש  הרקיע  פתיחת  זוהי  כי  חשבתי  כי  אז,  עלי  שפעל 
חג הפסח לא רגיל שיהיה רעם וברק(. אותו רושם לא אשכח לעולם, 

ונשאר אצלי בבחינת 'חקיקה עצמית'" )ספר השיחות תרצ"ו, עמ' 273(.

יד� לייקר כל רגע: "אמר אאמו"ר )הרש"ב(: "שביעי של פסח פתוח לכל 
אחד, כמו שיש הזמנים של התגלות העצמות, כמו 'חשף ה' את זרוע 
קדשו', הנה שביעי של פסח הוא אחד מהזמנים הללו, שכל אחד יכול 

לקחת ולקבל, צריך לייקר כל רגע". )ספר השיחות, תרח"צ, עמ' 270(. 

)הרש"ב(,  אבי  סיפר  פסח,  של  שביעי  "בסעודת  השמחה:  מקור  טו� 
מוהר"ש:  אאזמו"ר  כ"ק  הסבא  אמר  תרל"ה,  פסח  של  שבשביעי 
"הבעש"ט אמר, ששביעי של פסח הוא מקור השמחה. שמיני עצרת זמן 
השמחה, ושביעי של פסח, מקור השמחה" )ספר השיחות, הש"ת, שבת חוהמ"פ 

סעיף כד10( 

גדולה  פסח,  של  ואחרון  פסח  של  שביעי  "שמחת  גדולה:  שמחה  טז� 
משאר ימי הפסח )ספר המנהגים, חב"ד, וראה ספר השיחות הש"ת עמ' 71, לקו"ש, ב, עמ' 

545, ד, עמ' 1298, שטעם הדבר הוא מפני, שימים אלה שייכים לגאולה העתידה(11. 

10. להעיר מתניא )אגה"ק, כ(: "וגם כל גידול הנשמות כל ז' חודשים, מזיווג של 
ב(, המובא בקבלה,  טז,  )צו,  וכמבואר בלקו"ת  שמיני עצרת עד שביעי של פסח". 
ששמיני עצרת הוא היחוד והזיווג כדי להוליד את הנשמות, ולידת הנשמות, הוא 
בשביעי של פסח, בזמן קריעת ים סוף. וכך מבאר כ"ק אדמו"ר הריי"צ את הקשר בין 
שביעי של פסח לאחרון של פסח, שאמרו חז"ל: "אין בן דוד בא, עד שיכלו כל נשמות 
משיח  של  הגילוי  בא  פסח,  של  בשביעי  הנשמות  לידת  שהייתה  ואחרי  שבגוף", 
כ"ק אדמו"ר הריי"צ  ה': מבאר  'לידת הנשמות' בעבודת  ביאור  באחרון של פסח. 
בחודש  שמחליטים  הטובות  ההחלטות  שכל   ,)273 עמ'  תרח"צ  השיחות,  )ספר 
בפעול  לבא  צריכים  הנשמות,  של  ה'קליטה''  זמן  שהוא  בשמע"צ  ובפרט  תשרי, 
ממש בשביעי של פסח. וכך אומר הרבי )אחש"פ, תשח"י(: "כלומר: אלו שעדיין לא 
קיימו בפועל את ההחלטות, יתחילו בכך, ואלו שכבר קיימו את ההחלטות בפועל, 

יוסיפו בהם חיזוק וחיות". 

11. וראה 'המלך במסיבו', ששאלו את הרבי מדוע יש שמחה בימים האחרונים 
כי  לשעה,  רק  גאולה  היה  אז  עד  כי  דיצ"מ,  הענין  נגמר  כי  הרבי,  וענה  פסח  של 
מצרים בתקפה, אבל בשביעי של פסח הייתה היציאה בשלימות ואז הייתה לידת 

נשמות ישראל. 
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הרבי ענה לסבא בקיצור נמרץ במשל: ה'ונגלה עליהם ממה"מ הקב"ה 
וגאלם' שהיה במצרים, הוא כמו אב הפונה לילדו ומחבק אותו, ה'זה 
אלי' של קריעת ים סוף, הוא כמו ילד הפונה אל אביו". ביאור על הענין 
אמר הרבי לסבא כעבור עשר שנים . . והתעכב רבות על ההבדל שבין 
מדריגת האמונה שבמצרים ש'ויאמן העם ויקדו וישתחו', לבין האמונה 
שבקרי"ס ש'ויאמינו בה' ובמשה עבדו', ובכח אמונה זו קפצו לים". )ספר 

השיחות ה'ש"ת עמ' עד, בלה"ק(9

י� טהרה לדורי דורות: "ידוע מה שאמר רבנו הזקן פעם אחת בשביעי 
של פסח לבניו: "קחו חסידות, קחו טהרה, לכם, לילדכם, לילדי ילדכם, 

לדורי דורות" )ספר השיחות, שם(. 

יא� ראש השנה, למסירות נפש: "בסעודת הלילה של שביעי של פסח 
תר"ג, אמר אב הסבא, הרבי ה'צמח צדק': "שביעי של פסח הוא ראש 
השנה למסירות נפש. כשמסר משה רבנו את מאמר השי"ת 'דבר אל בני 
ישראל ויסעו', קפץ מיד נחשון בן עמינדב לים בכוח של מסירות נפש. 
גילויי שביעי של פסח הם גילויים עצמיים בדרך 'אתערותא דלעילא'. 
שביעי של פסח הוא ר"ה למסירות נפש, ביום זה צריך ויכול כל אחד 
ומצוות  תורה  על  נפש,  מסירות  של  התקיפות  את  עצמו  על  לקבל 
ועבודת הבורה ברוך הוא, במסירות נפש השנה. )ספר השיחות תש"ג(. 

יב� זמן לקביעת התוועדות: "המנהג להתוועד באחרון של פסח, התחיל 
להתוועד  יוצא  היה  המהר"ש  הרבי  האמצעי.  אדמו"ר  כ"ק  של  בזמנו 
באחרון של פסח והיה יושב כחצי שעה. כן נהג בכל מועדי ההתוועדות, 
שהיה יושב כחצי שעה, ואחרון של פסח היה אחד מהמועדים הקבועים 

להתוועדות" )ספר השיחות, תרצ"ו, עמ' 236(. 

יג� כל הרקיעים נפתחים: סיפר הרבי הרש"ב: "כשהייתי קטן, לקחני 
אבא, בשביעי של פסח והכניסני לסבא, אדמו"ר הצמח צדק, יחד עם 
אחי הרז"א. הצמח צדק ישב על ספה, ראשו מורכן מחמת חלישותו, 

9. ובספר מנחם ציון להגה"ק מהר"מ מרימנוב כותב: "שמעתי מגדל אחד מתלמידי 
מורי ז"ל )ר' אלימלך מליז'ינסק(, שאמר בשם רבו )המגיד(, שהעת המסוגלת לחזק 
את האמונה בהשם יתברך ובתורתו הקדושה, ובאמונת חכמים, היא בליל שביעי 
של פסח . . שביום זה נאמר 'ויאמינו ב' ובמשה עבדו', שאמונתם בה' נשלמה ע"י 

התקשרותם במשה". 
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דברים מיוחדים שנאמרו על ימים אלה:

ז� גילויים גדולים אצל רבותינו נשיאנו: "אצל הרביים שלנו ראו בשביעי 
ערב  של  היום  חצות  מאחרי  החל  הסדר  גדולים.  גילויים  פסח  של 
שביעי של פסח. טבילת הטהרה של ערב שביעי של פסח הייתה שונה 
מטבילת הטהרה של ערב שבת וערבי חגים אחרים, ואף גם מטבילת 
הטהרה של ערב ר"ה וערב יוה"כ . . בערב שביעי של פסח היה )הרש"ב( 
של  בשביעי  שלנו  הרביים  אצל  שראו  הגילויים  בהתבודדותו,  מאריך 
פסח ובאחרון של פסח היו יותר מאשר הגילויים של ר"ה ויוה"כ. בר"ה 
ראו והרגישו את ענין ההבדלה, מובדל מעם . . אך בשביעי של פסח היו 

הגילויים אחרים לגמרי". )ספר השיחות, התש"ג, בלה"ק עמ' צב(. 

מורגשים  פסח  של  שביעי  של  "הגילויים  אחד:  כל  אצל  גילויים  ח� 
שהגילויים  היא,  והעבודה  הנשמה.  במדריגת  יהודי  בכל  בפנימיות 
יורגשו בחלק הנפש הקרוב לכוחות הנפש . . האדם עצמו אינו יודע מה 
קורה אתו, הוא חש ומרגיש שמתחולל בו שינוי ממשהו אחר, והשינוי 
בכחות  להתפתחות  הגורם  רוח  במצב  מרומם,  רוח  במצב  מתבטא 
וחושי הנפש. ההבנה טובה יותר וכל הבנה נקלטת באופן יסודי יותר". 

)ספר השיחות, שם. וראה הערה8( 

פסח  של  "בשביעי  מי:  את  מחבק  מי   - לקרי"ס  יצי"מ  בין  ההבדל  ט� 
תקנ"ו, שאל הסבא הוד כ"ק אדמו"ר צמח צדק את סבו הוד כ"ק אדמו"ר 
המלכים  מלכי  מלך  נגלה  בניסן  לט"ו  בניסן  י"ד  שבין  בלילה  הזקן, 
 ? סוף  ים  בקריעת  פסח  של  שביעי  הייתה  התחדשות  איזו   .  . הקב"ה 

וכן  מבואר בילקוט )איכה( שבשבעת חורבן הבית אמר יצחק אבינו לפני הקב"ה: 
"רבש"ע שמא אין חזרה לבנים? והשיב הקב"ה – אל תאמר כך, יש דור שהוא מצפה 
בנים  ושבו  ה',  נאום  לאחריתך  תקוה  'ויש  שנאמר:  נגאלים.  הם  מיד   – למלכותי 

לגבולם" )שכיש תקוה - כלומר ציפיה לאחריתך, אז מיד ושבו בנים..(.

8. "כשהזכיר אאמו"ר את המדרשים )על קריעת ים סוף(, אמר: פחות שבפחותים 
ראה על הים, הרי לא צריכים להיות גרועים מפחות שבפחותים וזלגו דמעות משתי 
עיניו. הדבר פעל על הר"ש גורארי' שברון רוח ביותר, עד כי גם במשך זמן אחר כך 
נסע פעם לרגלי עסקיו והזכירוהו דרך אגב על אחד שהוא פחות שבפחותים ונזכר 
על מצב וציור אאמו"ר אז בשביעי של פסח ושכח לשעה על כל עסקיו וטרדותיו" 

)תורת שלום, ספר השיחות עמ' 467(. 
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הרבי ענה לסבא בקיצור נמרץ במשל: ה'ונגלה עליהם ממה"מ הקב"ה 
וגאלם' שהיה במצרים, הוא כמו אב הפונה לילדו ומחבק אותו, ה'זה 
אלי' של קריעת ים סוף, הוא כמו ילד הפונה אל אביו". ביאור על הענין 
אמר הרבי לסבא כעבור עשר שנים . . והתעכב רבות על ההבדל שבין 
מדריגת האמונה שבמצרים ש'ויאמן העם ויקדו וישתחו', לבין האמונה 
שבקרי"ס ש'ויאמינו בה' ובמשה עבדו', ובכח אמונה זו קפצו לים". )ספר 

השיחות ה'ש"ת עמ' עד, בלה"ק(9

י� טהרה לדורי דורות: "ידוע מה שאמר רבנו הזקן פעם אחת בשביעי 
של פסח לבניו: "קחו חסידות, קחו טהרה, לכם, לילדכם, לילדי ילדכם, 

לדורי דורות" )ספר השיחות, שם(. 

יא� ראש השנה, למסירות נפש: "בסעודת הלילה של שביעי של פסח 
תר"ג, אמר אב הסבא, הרבי ה'צמח צדק': "שביעי של פסח הוא ראש 
השנה למסירות נפש. כשמסר משה רבנו את מאמר השי"ת 'דבר אל בני 
ישראל ויסעו', קפץ מיד נחשון בן עמינדב לים בכוח של מסירות נפש. 
גילויי שביעי של פסח הם גילויים עצמיים בדרך 'אתערותא דלעילא'. 
שביעי של פסח הוא ר"ה למסירות נפש, ביום זה צריך ויכול כל אחד 
ומצוות  תורה  על  נפש,  מסירות  של  התקיפות  את  עצמו  על  לקבל 
ועבודת הבורה ברוך הוא, במסירות נפש השנה. )ספר השיחות תש"ג(. 

יב� זמן לקביעת התוועדות: "המנהג להתוועד באחרון של פסח, התחיל 
להתוועד  יוצא  היה  המהר"ש  הרבי  האמצעי.  אדמו"ר  כ"ק  של  בזמנו 
באחרון של פסח והיה יושב כחצי שעה. כן נהג בכל מועדי ההתוועדות, 
שהיה יושב כחצי שעה, ואחרון של פסח היה אחד מהמועדים הקבועים 

להתוועדות" )ספר השיחות, תרצ"ו, עמ' 236(. 

יג� כל הרקיעים נפתחים: סיפר הרבי הרש"ב: "כשהייתי קטן, לקחני 
אבא, בשביעי של פסח והכניסני לסבא, אדמו"ר הצמח צדק, יחד עם 
אחי הרז"א. הצמח צדק ישב על ספה, ראשו מורכן מחמת חלישותו, 

9. ובספר מנחם ציון להגה"ק מהר"מ מרימנוב כותב: "שמעתי מגדל אחד מתלמידי 
מורי ז"ל )ר' אלימלך מליז'ינסק(, שאמר בשם רבו )המגיד(, שהעת המסוגלת לחזק 
את האמונה בהשם יתברך ובתורתו הקדושה, ובאמונת חכמים, היא בליל שביעי 
של פסח . . שביום זה נאמר 'ויאמינו ב' ובמשה עבדו', שאמונתם בה' נשלמה ע"י 

התקשרותם במשה". 
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דברים מיוחדים שנאמרו על ימים אלה:

ז� גילויים גדולים אצל רבותינו נשיאנו: "אצל הרביים שלנו ראו בשביעי 
ערב  של  היום  חצות  מאחרי  החל  הסדר  גדולים.  גילויים  פסח  של 
שביעי של פסח. טבילת הטהרה של ערב שביעי של פסח הייתה שונה 
מטבילת הטהרה של ערב שבת וערבי חגים אחרים, ואף גם מטבילת 
הטהרה של ערב ר"ה וערב יוה"כ . . בערב שביעי של פסח היה )הרש"ב( 
של  בשביעי  שלנו  הרביים  אצל  שראו  הגילויים  בהתבודדותו,  מאריך 
פסח ובאחרון של פסח היו יותר מאשר הגילויים של ר"ה ויוה"כ. בר"ה 
ראו והרגישו את ענין ההבדלה, מובדל מעם . . אך בשביעי של פסח היו 

הגילויים אחרים לגמרי". )ספר השיחות, התש"ג, בלה"ק עמ' צב(. 

מורגשים  פסח  של  שביעי  של  "הגילויים  אחד:  כל  אצל  גילויים  ח� 
שהגילויים  היא,  והעבודה  הנשמה.  במדריגת  יהודי  בכל  בפנימיות 
יורגשו בחלק הנפש הקרוב לכוחות הנפש . . האדם עצמו אינו יודע מה 
קורה אתו, הוא חש ומרגיש שמתחולל בו שינוי ממשהו אחר, והשינוי 
בכחות  להתפתחות  הגורם  רוח  במצב  מרומם,  רוח  במצב  מתבטא 
וחושי הנפש. ההבנה טובה יותר וכל הבנה נקלטת באופן יסודי יותר". 

)ספר השיחות, שם. וראה הערה8( 

פסח  של  "בשביעי  מי:  את  מחבק  מי   - לקרי"ס  יצי"מ  בין  ההבדל  ט� 
תקנ"ו, שאל הסבא הוד כ"ק אדמו"ר צמח צדק את סבו הוד כ"ק אדמו"ר 
המלכים  מלכי  מלך  נגלה  בניסן  לט"ו  בניסן  י"ד  שבין  בלילה  הזקן, 
 ? סוף  ים  בקריעת  פסח  של  שביעי  הייתה  התחדשות  איזו   .  . הקב"ה 

וכן  מבואר בילקוט )איכה( שבשבעת חורבן הבית אמר יצחק אבינו לפני הקב"ה: 
"רבש"ע שמא אין חזרה לבנים? והשיב הקב"ה – אל תאמר כך, יש דור שהוא מצפה 
בנים  ושבו  ה',  נאום  לאחריתך  תקוה  'ויש  שנאמר:  נגאלים.  הם  מיד   – למלכותי 

לגבולם" )שכיש תקוה - כלומר ציפיה לאחריתך, אז מיד ושבו בנים..(.

8. "כשהזכיר אאמו"ר את המדרשים )על קריעת ים סוף(, אמר: פחות שבפחותים 
ראה על הים, הרי לא צריכים להיות גרועים מפחות שבפחותים וזלגו דמעות משתי 
עיניו. הדבר פעל על הר"ש גורארי' שברון רוח ביותר, עד כי גם במשך זמן אחר כך 
נסע פעם לרגלי עסקיו והזכירוהו דרך אגב על אחד שהוא פחות שבפחותים ונזכר 
על מצב וציור אאמו"ר אז בשביעי של פסח ושכח לשעה על כל עסקיו וטרדותיו" 

)תורת שלום, ספר השיחות עמ' 467(. 
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היא הנותנת כח וחובה, להאמין ולצפות לביאת המשיח. 

ה� חובת הציפיה לגאולה: כאמור, ימים אלה מסוגלים להתחזק בחובת 
הציפיה לגאולה, וכדברי הרמב"ם )מלכים, פי"א ה"א(: "כל מי שאינו מאמין 
או מי שאינו מחכה לביאתו, לא בשאר הנביאים  )במלך המשיח(,  בו 
שיבא,  להאמין  די  שלא  הרי  רבינו".  ובמשה  בתורה  אלא  כופר,  הוא 
אלא צריך 'לחכות' לו ! בגדר 'אינו מחכה', יש שפירשו: שהכוונה למי 
)החפץ חיים,  שמאמין שהיה צריך לבא, אבל התייאש, ושוב אינו מחכה 
שאינו  'מי  רק  "לא  כפשוטו:  מפרש  הרבי  אבל  לישועה'5(,  'ציפית  בקונטרס 

מחכה  שאינו  'מי  אפי'  אלא  רבינו,  ובמשה  בתורה  כופר  בו'  מאמין 
לביאתו', היינו, שמאמין בביאת המשיח, אלא שאינו מחכה לביאתו – 
הוא כופר בתורה ובמשה רבינו" )ההדגשות במקור. ספה"ש, תשמ"ח, ב, עמ' 533(6. 

נגאלים: פעמים רבות חזר הרבי על דברי החיד"א  ו� בזכות הציפיה, 
)מדבר קדמות, מערכת ק, אות טז( שמביא את דברי המדרש )ילקוט שמעוני, תהילים(: 

"אפילו אין ביד ישראל אלא ה'קיווי' )התקוה לגאולה(, כדאי הם לגאולה 
בשכר הקיווי'. וכך מפרש החיד"א: "ובזה פירש . . מטבע )נוסח(, ברכת 
'את צמח דוד עבדך . . וקרנו תרום בישועתך – כי לישועתך קיוינו כל 
היום', דאומרו 'כי לישועתך' אינו מובן, מה נתינת טעם היא ? אם מין 
הדין, נזכה בלי קיווי, והן לא – מה יועיל הקיווי ? אבל על פי האמור 
)דברי המדרש( אתי שפיר, והכי פירושו: את צמח דוד וכו', וכי תימא 
לישועתך קוינו, ויש לנו הקיווי,  כי  שאין לו זכות, מכל מקום תצמיח, 

ובשכר הקיווי כדאי שתגאלנו"7. 

גדול  שעונו  לכל  ידוע  המשיח  בביאת  כלל  מאמין  שאינו  מי  כל  וז"ל:"והנה   .5
מנשוא שחסר לו עיקר אחד מן הי"ג עיקרים, וכן מי שאינו מחכה לביאתו דהיינו 
בתורה  וככופר  הזה,  האיש  של  חבירו  הוא  שהיא  סיבה  מאיזה  ממנו  שמתייאש 
יחשב )ומביא את לשון הרמב"ם 'או מי שאינו מחכה לביאתו' ואומר: "על כרחך ר"ל 

שמתייאש ממנו מאיזה סיבה שתהיה". 

 .. 6. וממשיך שם: "וכאמור, על ענין עיקרי זה – שגם 'מי שאינו מחכה לביאתו 
הוא כופר .. בתורה ובמשה רבינו' – לא שמים לב )כראוי(, ולכן, יש צורך 'להרעיש' 
ע"ד החיוב וההכרח לחכות לביאתו, 'אחכה לו בכל יום שיבא', וכהודעת כל או"א 

בתפילתו לפני השם 'לישועתך קוינו כל היום', לא רק בכל יום, אלא גם 'כל היום'.

לא  לצדיקים,  הקב"ה  "אמר  גילי(:  )מאמר  בפסיקתא  במדרש  מפורש  וכך   .7
הצדיקים  שאפילו  הרי  למלכותי".  חיבבתם  ולא  לתורתי  שחיבבתם  עשיתם  יפה 

שמחבבים את התורה, דורשים מהם גם, לצפות לישועה )שאז ה' ימלוך בגילוי(. 
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ב� 'קריעת ים סוף', סיום יצי"מ: 'שביעי של פסח' קשור עם גמר וסיום 
ההשלמה  שהיא  סוף,  ים  קריעת  הייתה  זה  ביום  כי  מצרים,  יציאת 
הסופית של יציאת מצרים, כי עד אז היו עוד נרדפים ע"י פרעה וחילו3. 
ולכן, כשם שמצוה להזכיר יציאת מצרים בכל יום, ביום ובלילה,  כך 
צריך להזכיר את קריעת ים סוף )שו"ע אדמו"ר הזקן, סו, יב, ומזכירים זאת בברכות 

ק"ש, בבוקר: 'וים סוף להם בקעת', ובלילה: 'המעביר בניו בין גזרי ים סוף'(4. 

בכללותו,  הפסח  חג  לגאולה:  קשורים  פסח  של  האחרונים  הימים  ג� 
הוא זכר ליציאת מצרים, אבל יש חילוק בין תחילת החג לסופו, בעוד 
שהימים  הרי  ממצרים,  לגאולה  בעיקר  קשורים  הראשונים  שהימים 
האחרונים קשורים בעיקר לגאולה העתידה )ספר השיחות הש"ת עמ' 72, לקו"ש 

ב, עמ' 545 ועוד(. 

ד� תחילת החג קשור לסופו - חיזוק האמונה והציפיה לגאולה: נמצא, 
שחג הפסח כולל בתוכו את האמונה ביצי"מ, ובגאולה העתידה. ואכן, 
האמונה ביציאת מצרים, מחזקת את האמונה והציפיה לביאת המשיח. 
)שבת, לא,  וגו'(, על הנאמר בגמ'  'אנכי ה' אלוקיך  )מצוה הראשונה,  כדברי הסמ"ק 
ב(, שבשעה שמכניסים אדם לדין, שואלים אותו האם ציפית לישועה, 

ושואל: א. היכן כתוב בתורה שצריך לצפות לישועה ? שאלה נוספת: 
'אנכי ה' אלוקיך - אשר הוצאתיך מארץ מצרים', ולא  ב. מדוע נאמר: 
נאמר 'אשר בראתי שמים וארץ'? אלא, ביאור הפסוק הוא כך: "כשם 
שאני רוצה שתאמינו בי שאני מנהיג העולם והוצאתי אתכם ממצרים, 
ואין אדם נוקף אצבעו וכו', כך אני רוצה שתאמינו בי שאני ה' אלוקיכם, 
ואני עתיד לקבץ אתכם ולהושיעכם". הרי שהאמונה ביציאת מצרים, 

אומרים לו: אין מברכים 'שהחיינו' כדי שתשאל מדוע, ואז יסבירו לך שזהו מפני 
שנמצאים עדיין בגלות, ולכן אין לברך 'שהחיינו' על הגאולה העתידה, ועל ידי זה, 

תתעורר בתשוקה ובציפייה לגאולה העתידה". וראה בלקו"ש שם, הערה 43. 

3. ראה גם דרשות החת"ס )תק"ץ(: "יום יציאת מצרים האמיתי, איננו יום א' של 
פסח, אלא יום אחרון של פסח, שאנו עושים מספק, כי אז יום אחר עברם את הים, 

יצאו אל מדבר שור, ואז יצאו מארץ מצרים כולה". 

4. ראה לקו"ש )ג, בלה"ק עמ' 132(, שההתחלה של יצי"מ הייתה ביציאה ממצרים, 
וברוחניות הוא היציאה בפועל מהמצרים המגבילים את הנפש האלוקית, ולקיים 
האלוקי  שהכח  סוף,  ים  קריעת  היא  מצרים  יציאת  של  הגמר  אבל  המצוות,  את 

הנסתר )ים( הוא בגילוי )יבשה(, ולכן לא עושה את המצוות רק מתוך קבלת עול. 
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היא הנותנת כח וחובה, להאמין ולצפות לביאת המשיח. 

ה� חובת הציפיה לגאולה: כאמור, ימים אלה מסוגלים להתחזק בחובת 
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או מי שאינו מחכה לביאתו, לא בשאר הנביאים  )במלך המשיח(,  בו 
שיבא,  להאמין  די  שלא  הרי  רבינו".  ובמשה  בתורה  אלא  כופר,  הוא 
אלא צריך 'לחכות' לו ! בגדר 'אינו מחכה', יש שפירשו: שהכוונה למי 
)החפץ חיים,  שמאמין שהיה צריך לבא, אבל התייאש, ושוב אינו מחכה 
שאינו  'מי  רק  "לא  כפשוטו:  מפרש  הרבי  אבל  לישועה'5(,  'ציפית  בקונטרס 
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הוא כופר בתורה ובמשה רבינו" )ההדגשות במקור. ספה"ש, תשמ"ח, ב, עמ' 533(6. 

נגאלים: פעמים רבות חזר הרבי על דברי החיד"א  ו� בזכות הציפיה, 
)מדבר קדמות, מערכת ק, אות טז( שמביא את דברי המדרש )ילקוט שמעוני, תהילים(: 

"אפילו אין ביד ישראל אלא ה'קיווי' )התקוה לגאולה(, כדאי הם לגאולה 
בשכר הקיווי'. וכך מפרש החיד"א: "ובזה פירש . . מטבע )נוסח(, ברכת 
'את צמח דוד עבדך . . וקרנו תרום בישועתך – כי לישועתך קיוינו כל 
היום', דאומרו 'כי לישועתך' אינו מובן, מה נתינת טעם היא ? אם מין 
הדין, נזכה בלי קיווי, והן לא – מה יועיל הקיווי ? אבל על פי האמור 
)דברי המדרש( אתי שפיר, והכי פירושו: את צמח דוד וכו', וכי תימא 
לישועתך קוינו, ויש לנו הקיווי,  כי  שאין לו זכות, מכל מקום תצמיח, 

ובשכר הקיווי כדאי שתגאלנו"7. 

גדול  שעונו  לכל  ידוע  המשיח  בביאת  כלל  מאמין  שאינו  מי  כל  וז"ל:"והנה   .5
מנשוא שחסר לו עיקר אחד מן הי"ג עיקרים, וכן מי שאינו מחכה לביאתו דהיינו 
בתורה  וככופר  הזה,  האיש  של  חבירו  הוא  שהיא  סיבה  מאיזה  ממנו  שמתייאש 
יחשב )ומביא את לשון הרמב"ם 'או מי שאינו מחכה לביאתו' ואומר: "על כרחך ר"ל 

שמתייאש ממנו מאיזה סיבה שתהיה". 

 .. 6. וממשיך שם: "וכאמור, על ענין עיקרי זה – שגם 'מי שאינו מחכה לביאתו 
הוא כופר .. בתורה ובמשה רבינו' – לא שמים לב )כראוי(, ולכן, יש צורך 'להרעיש' 
ע"ד החיוב וההכרח לחכות לביאתו, 'אחכה לו בכל יום שיבא', וכהודעת כל או"א 

בתפילתו לפני השם 'לישועתך קוינו כל היום', לא רק בכל יום, אלא גם 'כל היום'.

לא  לצדיקים,  הקב"ה  "אמר  גילי(:  )מאמר  בפסיקתא  במדרש  מפורש  וכך   .7
הצדיקים  שאפילו  הרי  למלכותי".  חיבבתם  ולא  לתורתי  שחיבבתם  עשיתם  יפה 

שמחבבים את התורה, דורשים מהם גם, לצפות לישועה )שאז ה' ימלוך בגילוי(. 
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ולכן, כשם שמצוה להזכיר יציאת מצרים בכל יום, ביום ובלילה,  כך 
צריך להזכיר את קריעת ים סוף )שו"ע אדמו"ר הזקן, סו, יב, ומזכירים זאת בברכות 

ק"ש, בבוקר: 'וים סוף להם בקעת', ובלילה: 'המעביר בניו בין גזרי ים סוף'(4. 

בכללותו,  הפסח  חג  לגאולה:  קשורים  פסח  של  האחרונים  הימים  ג� 
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האחרונים קשורים בעיקר לגאולה העתידה )ספר השיחות הש"ת עמ' 72, לקו"ש 
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'אנכי ה' אלוקיך - אשר הוצאתיך מארץ מצרים', ולא  ב. מדוע נאמר: 
נאמר 'אשר בראתי שמים וארץ'? אלא, ביאור הפסוק הוא כך: "כשם 
שאני רוצה שתאמינו בי שאני מנהיג העולם והוצאתי אתכם ממצרים, 
ואין אדם נוקף אצבעו וכו', כך אני רוצה שתאמינו בי שאני ה' אלוקיכם, 
ואני עתיד לקבץ אתכם ולהושיעכם". הרי שהאמונה ביציאת מצרים, 

אומרים לו: אין מברכים 'שהחיינו' כדי שתשאל מדוע, ואז יסבירו לך שזהו מפני 
שנמצאים עדיין בגלות, ולכן אין לברך 'שהחיינו' על הגאולה העתידה, ועל ידי זה, 

תתעורר בתשוקה ובציפייה לגאולה העתידה". וראה בלקו"ש שם, הערה 43. 

3. ראה גם דרשות החת"ס )תק"ץ(: "יום יציאת מצרים האמיתי, איננו יום א' של 
פסח, אלא יום אחרון של פסח, שאנו עושים מספק, כי אז יום אחר עברם את הים, 

יצאו אל מדבר שור, ואז יצאו מארץ מצרים כולה". 

4. ראה לקו"ש )ג, בלה"ק עמ' 132(, שההתחלה של יצי"מ הייתה ביציאה ממצרים, 
וברוחניות הוא היציאה בפועל מהמצרים המגבילים את הנפש האלוקית, ולקיים 
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ידח שביעי ואחרון של פ.ח
 א. הקדמה. ב. ערב שביעי של פסח ג. ליל שביעי של פסח. ד. יום שביעי של
 פסח. ה. הקדמה – אחרון של פסח. ו. ליל אחרון של פסח. ז. יום אחרון של

 פסח

א� הקדמה

 א. יו"ט / ב. קרי"ס סיום יצי"מ / ג. הימים האחרונים של פסח קשורים לגאולה
 / ד. תחילת החג קשור לסופו – חיזוק הציפיה לגאולה / ה. חובת הציפיה

 לגאולה / ו. בזכות הציפיה, נגאלים / ז. גילויים אצל רבותינו נשיאנו / ח. גילויים
 אצל כל אחד / ט. יצי"מ וקרי"ס – מי מחבק את מי / י. טהרה לדורי דורות /

 יא. ר"ה למסירות נפש / יב. זמן לקביעת התוועדות / יג. כל הרקיעים נפתחים
 / יד. לייקר כל רגע / טו. מקור השמחה / טז. שמחה גדולה / טז. הנהגות

מיוחדות בימים אלה

מהות הימים האחרונים של פסח

)ויקרא, כג, ח(, שהיום השביעי של פסח - כ"א  יום טוב: נאמר בתורה  א� 
ונקרא  יו"ט,  כבכל  שני,  יו"ט  נוהגים  )ובחו"ל  טוב  יום  הוא   - בניסן 
'אחרון של פסח'( אבל לא נחשב, חג בפני עצמו, ולכן לא מברכים עליו 

שהחיינו1 )ספר החינוך, גמ' סוכה, מז, א, רמב"ם שבת כט, כג(2. 

1. אינו חג בפני עצמו: ספר החינוך )מצוה, ש(: "וכל ענין שביתת השביעי כשביתת 
יום ראשון, ושניהם כרגל אחד הם חשובין". שהחיינו: סוכה מז, א: "אמר ר' יוחנן, 
פסח".  של  בשביעי  זמן  אומרים  ואין  עצרת(,  )שמיני  חג  של  בשמיני  זמן  אומרים 
הטעם: רמב"ם )שבת, כט, כג(: "מפני שאינו רגל בפני עצמו, וכבר בירך על הזמן 

בתחילת הפסח"

ואילך( מה שדייק הרבי, בשו"ע אדמו"ר הזקן תצ,  לז, עמ' 14  )לקו"ש,  2. וראה 
יב, ב. ולהעיר גם מדברי הרבי )תו"מ תשמ"ג, ג, עמ' 1309(, שהטעם שלא אומרים 
שהחיינו בימים האחרונים של פסח הוא: "מפני שכל זמן שנמצאים עדיין בגלות, 
אין לברך 'שהחיינו' על דבר הקשור בגאולה העתידה . . עניין זה שייך גם ליהודי 
פשוט. הוא שואל: מדוע אין אומרים 'שהחיינו', כמו שאומרים בכל יו"ט ? ועל זה 
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הכוס ביד ימין, ומעבירים ליד שמאל, ומעמידים את הכוס דרך הורדה 
מלמעלה למטה, על כל יד ימין, כשהיא כפופה קצת כמו 'בית קיבול', 
ד' האצבעות מוגבהות, והאגודל מושכב מהצד )הגדה של הרבי בפסקה קדש. 
וכך נהג הרבי בכל אחד מהד' כוסות, אוצר מנהגי חב"ד, עמ' קסז(. האנשים והבנים )גם 

הקטנים, מדין חינוך(, מסבים על צד שמאל, ונזהרים לכתחילה לשתות 
את כל הכוס בבת אחת. )אם קשה הכל ובבת אחת, ראה לעיל(.
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מיוחדות בימים אלה

מהות הימים האחרונים של פסח

)ויקרא, כג, ח(, שהיום השביעי של פסח - כ"א  יום טוב: נאמר בתורה  א� 
ונקרא  יו"ט,  כבכל  שני,  יו"ט  נוהגים  )ובחו"ל  טוב  יום  הוא   - בניסן 
'אחרון של פסח'( אבל לא נחשב, חג בפני עצמו, ולכן לא מברכים עליו 

שהחיינו1 )ספר החינוך, גמ' סוכה, מז, א, רמב"ם שבת כט, כג(2. 

1. אינו חג בפני עצמו: ספר החינוך )מצוה, ש(: "וכל ענין שביתת השביעי כשביתת 
יום ראשון, ושניהם כרגל אחד הם חשובין". שהחיינו: סוכה מז, א: "אמר ר' יוחנן, 
פסח".  של  בשביעי  זמן  אומרים  ואין  עצרת(,  )שמיני  חג  של  בשמיני  זמן  אומרים 
הטעם: רמב"ם )שבת, כט, כג(: "מפני שאינו רגל בפני עצמו, וכבר בירך על הזמן 

בתחילת הפסח"

ואילך( מה שדייק הרבי, בשו"ע אדמו"ר הזקן תצ,  לז, עמ' 14  )לקו"ש,  2. וראה 
יב, ב. ולהעיר גם מדברי הרבי )תו"מ תשמ"ג, ג, עמ' 1309(, שהטעם שלא אומרים 
שהחיינו בימים האחרונים של פסח הוא: "מפני שכל זמן שנמצאים עדיין בגלות, 
אין לברך 'שהחיינו' על דבר הקשור בגאולה העתידה . . עניין זה שייך גם ליהודי 
פשוט. הוא שואל: מדוע אין אומרים 'שהחיינו', כמו שאומרים בכל יו"ט ? ועל זה 
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הכוס ביד ימין, ומעבירים ליד שמאל, ומעמידים את הכוס דרך הורדה 
מלמעלה למטה, על כל יד ימין, כשהיא כפופה קצת כמו 'בית קיבול', 
ד' האצבעות מוגבהות, והאגודל מושכב מהצד )הגדה של הרבי בפסקה קדש. 
וכך נהג הרבי בכל אחד מהד' כוסות, אוצר מנהגי חב"ד, עמ' קסז(. האנשים והבנים )גם 

הקטנים, מדין חינוך(, מסבים על צד שמאל, ונזהרים לכתחילה לשתות 
את כל הכוס בבת אחת. )אם קשה הכל ובבת אחת, ראה לעיל(.
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כדי  רביעית,  שמכילה  כוס  אלא  גדולה,  כוס  לקחת  לא  עדיף  ולכן 
בדיעבד: די בשתיית רוב  שיוכל לשתות את כל הכוס, ובבת אחת. 
הכוס בבת אחת. ואפשר להקל גם, לשתות רק 'רוב רביעית', בבת 

אחת )ואפילו, בכמה פעמים, כדלקמן(.

מנהג -  הוא  וכך  אחת,  בבת  לשתות  להיזהר  צריך  לכתחילה  הזמן: 
חב"ד לכתחילה. )ספר המנהגים עמ' 39 : "בפסח שותה הכוס כולו )ב"ח, תעב(, ובבת 
אפשר לשתות  כוסות"(. בדיעבד,  ג'  בשאר  וכן  בית הרב.  מנהג   - שם(  )מג"א  אחת 

'רוב  )של  לסיומה  השתיה  תחילת  שבין  ובלבד  פעמים,  בכמה 
רביעית'(, לא יעבור ה'זמן'. כמה הוא זמן זה? יש אומרים שהוא: 'כדי 
שתיית רביעית' )הזמן שלוקח לבני אדם לשתות רביעית, והוא זמן 
קצר, כחצי דקה59(, ויש אומרים שהוא זמן של 'כדי אכילת פרס' )-3

4דקות(. ולכן, גם מי שלא יכול לשתות בבת אחת, אלא שותה בכמה 
פעמים, צריך לסיים בזמן קצר של חצי דקה. ובדיעבד: אם עבר יותר 
מ'כדי אכילת פרס'60, )בין תחילת השתיה לסיומה(, לא יצא, וצריך 

לחזור ולשתות. )שו"ע אדמו"ר הזקן, תעב, כ(. 

ז� שתיה על הסדר: צריך לשתות אותם על הסדר והיינו ראשונה אחרי 
הקידוש, השניה אחרי אמירת ההגדה, השלישית אחרי ברכת המזון, 
אחד.  כוס  רק  נחשב  ברציפות  שתה  ההלל.  אמירת  אחרי  והרביעית 
וצריך להיזהר בזה, בעיקר אצל הנשים, שמקפידות על שתיית הכוסות, 
אבל לפעמים לא יודעות  שלא מועיל אם הוא לא 'במקומו' )ראה לעיל 

בחיובי הנשים בליל הסדר(. 

שלו.  בכוס  היין  את  לעצמו  מוזג  אחד61  כל  למעשה:  השתיה  אופן  ח� 
את  ולוקחים  קמב(,  עמ'  חב"ד  מנהגי  )אוצר  החוצה  קצת  שנשפך  עד  ומוזגים 

בכמה  בשתיה  האם  רביעית',  שתיית  'כדי  משערים  איך  הפוסקים  נחלקו   .59
פעמים או בשתיה בפעם אחת, האם בשתיה של יין או בשתיה של משקים אחרים. 
אמנם למעשה, במבואר בפוסקי זמננו )על סימן תריב, בנוגע למי שצריך לשתות 

לשיעורים ביום כיפור( שהשיעור הוא כחצי דקה. 

60. וכיון שמדובר במצוה דרבנן, אולי אפשר להקל כפי השיטות ששיעור 'כדי 
אכילת פרס' הוא עד 9 דקות או 11 דקות. אבל בודאי שאם ניתן יש לשתות עוד כוס, 

אם עברו יותר מ4 דקות שהוא השיעור הנפוץ )הערת ידידי ר' שמעון אלבז שי'(. 

61. בשו"ע אדמו"ר הזקן תעג, א: "טוב שלא ימזוג הבעל הבית בעצמו, אלא אחר 
ימזוג לו". אבל כותב הרבי בהגדה: "מוזגין הכוס, ואין מדקדקין שימזוג אחר". 
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ה. הברכה: 

הכוס -  על  הגפן'  פרי  'בורה  ברכת  את  לברך  שיש  אומרים,  יש 
מנהג  וכך  א(,  )תעד,  שו"ע  כד(,  י,  )פסחים,  )רא"ש  בלבד  והשלישית  הראשונה, 
זאת,  בכל  עצמה',  בפני  'מצוה  היא  'כוס'  שכל  ואף  א(.  תעד,  החיים,  כף  )וראה  הספרדים 

יותר, אבל כאן,  'היסח הדעת', שלא ישתה  מברכים ברכה ראשונה על שתיה, רק אם היה 

ידע שישתה עוד, לכן לא צריך לברך. ובכל זאת לפני כוס שלישית מברכים, כי 'ברכת המזון' 

נחשב 'הפסק' והיסח הדעת. שו"ע אדמו"ר הזקן, תעד, א, דעה א(. 

מנהג האשכנזים )וכך מנהג חב"ד(, לברך את ברכת 'בורא פרי הגפן' - 
לפני שתיית כל אחד מארבעת הכוסות, כי כל אחד מהם הוא "מצוה 
בפני עצמה", ולא יכולים להצטרף יחד בברכה אחת  )רי"ף )כד, א( רמב"ם 
)ח, א( ורוב הגאונים, וכך פוסק הרמ"א תעד, א, ואדמו"ר הזקן בשו"ע ובסידור. וכך ביאר את 

טעם המנהג בר"ן ושו"ע אדמו"ר הזקן תעד, ב(. 

ו� השתיה: 

)כלומר, -  כל הכוס בבת אחת  הכמות: לכתחילה צריך לשתות את 
בשתיה אחת בלי להפסיק(, אפילו אם היא גדולה, וכך מנהג חב"ד. 

ט, עא(: "ופשוט דאין צביעה, בין אוכל בין משקה, כאשר הבינו כל הפוסקים, החכ"צ, 
הנאת  הפמ"ג וכן מבואר בדרכי משה". ואפילו כאשר הצביעה לא נעשית לצורך 
האכילה, אלא לצורך אחר הקשור לאכילה וכנידון דידן, שרוצים שיהיה אדום - 
זכר לדם, גם כן מותר )שו"ת שבה"ל, י, נו(: "דאין חילוק גם בליל פסח דמקפידים 
על יין אדום זכר לדם, סוף סוף הנדון הוא צביעה באוכלים, ומותר מן הדין". ולכן 
של  ל'צביעה'  בכך  שגורם  אע"פ  הלבן,  היין  לתוך  האדום  היין  את  להוסיף  מותר 
היין הלבן. אמנם, מבואר בפוסקים שעדיף להכניס קודם את המשקה הצובע )בנדון 
שלנו: קודם את האדום, ואח"כ את הלבן(, כדי לחשוש לשיטות שיש בעיה של צובע 
בכה"ג. ראה משנ"ב )שיח, שעה"צ סה(: "טוב שיערה המים לתוך הסענס, לצאת בזה 

גם דעת החוששים לצביעה". שו"ת רב פעלים )ג, מא( ועוד. 

הביא  נאה  שהגרא"ח  ואף  כהמתירים,  )שכ(  הזקן  אדמו"ר  דעת  פשטות  אמנם 
שיטה זו האוסרת, בכמה מקומות )קמו, בדה"ש, טו, 9. קכד, בדה"ש, לא(, ונראה 
נמשכתי  )קכד(,  "לעיל   :)12 טו,  )קמו,  כותב  עצמו  שהוא  הרי  זו,  לשיטה  שחושש 
בזה אחר המשנ"ב, וכעת התבוננתי דאין לחלק בסענס, בין נותן הסענס תחילה או 
נותן המים תחילה". כלומר, שאין הבדל אם מניח את הדבר הצובע לפני או אחרי, 
זו, וכהכרעת הרב פרקש בספרו )שבת  הכל מותר. ולמעשה הבאנו בפנים שיטה 
י(: "וליתר שאת, מן הראוי שהרוצה להאדים היין, יתן בתחילה לתוך  כהלכה, כ, 

הכוס את היין האדום, ועליו ימזוג את הלבן". 
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כדי  רביעית,  שמכילה  כוס  אלא  גדולה,  כוס  לקחת  לא  עדיף  ולכן 
בדיעבד: די בשתיית רוב  שיוכל לשתות את כל הכוס, ובבת אחת. 
הכוס בבת אחת. ואפשר להקל גם, לשתות רק 'רוב רביעית', בבת 

אחת )ואפילו, בכמה פעמים, כדלקמן(.

מנהג -  הוא  וכך  אחת,  בבת  לשתות  להיזהר  צריך  לכתחילה  הזמן: 
חב"ד לכתחילה. )ספר המנהגים עמ' 39 : "בפסח שותה הכוס כולו )ב"ח, תעב(, ובבת 
אפשר לשתות  כוסות"(. בדיעבד,  ג'  בשאר  וכן  בית הרב.  מנהג   - שם(  )מג"א  אחת 

'רוב  )של  לסיומה  השתיה  תחילת  שבין  ובלבד  פעמים,  בכמה 
רביעית'(, לא יעבור ה'זמן'. כמה הוא זמן זה? יש אומרים שהוא: 'כדי 
שתיית רביעית' )הזמן שלוקח לבני אדם לשתות רביעית, והוא זמן 
קצר, כחצי דקה59(, ויש אומרים שהוא זמן של 'כדי אכילת פרס' )-3

4דקות(. ולכן, גם מי שלא יכול לשתות בבת אחת, אלא שותה בכמה 
פעמים, צריך לסיים בזמן קצר של חצי דקה. ובדיעבד: אם עבר יותר 
מ'כדי אכילת פרס'60, )בין תחילת השתיה לסיומה(, לא יצא, וצריך 

לחזור ולשתות. )שו"ע אדמו"ר הזקן, תעב, כ(. 

ז� שתיה על הסדר: צריך לשתות אותם על הסדר והיינו ראשונה אחרי 
הקידוש, השניה אחרי אמירת ההגדה, השלישית אחרי ברכת המזון, 
אחד.  כוס  רק  נחשב  ברציפות  שתה  ההלל.  אמירת  אחרי  והרביעית 
וצריך להיזהר בזה, בעיקר אצל הנשים, שמקפידות על שתיית הכוסות, 
אבל לפעמים לא יודעות  שלא מועיל אם הוא לא 'במקומו' )ראה לעיל 

בחיובי הנשים בליל הסדר(. 

שלו.  בכוס  היין  את  לעצמו  מוזג  אחד61  כל  למעשה:  השתיה  אופן  ח� 
את  ולוקחים  קמב(,  עמ'  חב"ד  מנהגי  )אוצר  החוצה  קצת  שנשפך  עד  ומוזגים 

בכמה  בשתיה  האם  רביעית',  שתיית  'כדי  משערים  איך  הפוסקים  נחלקו   .59
פעמים או בשתיה בפעם אחת, האם בשתיה של יין או בשתיה של משקים אחרים. 
אמנם למעשה, במבואר בפוסקי זמננו )על סימן תריב, בנוגע למי שצריך לשתות 

לשיעורים ביום כיפור( שהשיעור הוא כחצי דקה. 

60. וכיון שמדובר במצוה דרבנן, אולי אפשר להקל כפי השיטות ששיעור 'כדי 
אכילת פרס' הוא עד 9 דקות או 11 דקות. אבל בודאי שאם ניתן יש לשתות עוד כוס, 

אם עברו יותר מ4 דקות שהוא השיעור הנפוץ )הערת ידידי ר' שמעון אלבז שי'(. 

61. בשו"ע אדמו"ר הזקן תעג, א: "טוב שלא ימזוג הבעל הבית בעצמו, אלא אחר 
ימזוג לו". אבל כותב הרבי בהגדה: "מוזגין הכוס, ואין מדקדקין שימזוג אחר". 
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ה. הברכה: 

הכוס -  על  הגפן'  פרי  'בורה  ברכת  את  לברך  שיש  אומרים,  יש 
מנהג  וכך  א(,  )תעד,  שו"ע  כד(,  י,  )פסחים,  )רא"ש  בלבד  והשלישית  הראשונה, 
זאת,  בכל  עצמה',  בפני  'מצוה  היא  'כוס'  שכל  ואף  א(.  תעד,  החיים,  כף  )וראה  הספרדים 

יותר, אבל כאן,  'היסח הדעת', שלא ישתה  מברכים ברכה ראשונה על שתיה, רק אם היה 

ידע שישתה עוד, לכן לא צריך לברך. ובכל זאת לפני כוס שלישית מברכים, כי 'ברכת המזון' 

נחשב 'הפסק' והיסח הדעת. שו"ע אדמו"ר הזקן, תעד, א, דעה א(. 

מנהג האשכנזים )וכך מנהג חב"ד(, לברך את ברכת 'בורא פרי הגפן' - 
לפני שתיית כל אחד מארבעת הכוסות, כי כל אחד מהם הוא "מצוה 
בפני עצמה", ולא יכולים להצטרף יחד בברכה אחת  )רי"ף )כד, א( רמב"ם 
)ח, א( ורוב הגאונים, וכך פוסק הרמ"א תעד, א, ואדמו"ר הזקן בשו"ע ובסידור. וכך ביאר את 

טעם המנהג בר"ן ושו"ע אדמו"ר הזקן תעד, ב(. 

ו� השתיה: 

)כלומר, -  כל הכוס בבת אחת  הכמות: לכתחילה צריך לשתות את 
בשתיה אחת בלי להפסיק(, אפילו אם היא גדולה, וכך מנהג חב"ד. 

ט, עא(: "ופשוט דאין צביעה, בין אוכל בין משקה, כאשר הבינו כל הפוסקים, החכ"צ, 
הנאת  הפמ"ג וכן מבואר בדרכי משה". ואפילו כאשר הצביעה לא נעשית לצורך 
האכילה, אלא לצורך אחר הקשור לאכילה וכנידון דידן, שרוצים שיהיה אדום - 
זכר לדם, גם כן מותר )שו"ת שבה"ל, י, נו(: "דאין חילוק גם בליל פסח דמקפידים 
על יין אדום זכר לדם, סוף סוף הנדון הוא צביעה באוכלים, ומותר מן הדין". ולכן 
של  ל'צביעה'  בכך  שגורם  אע"פ  הלבן,  היין  לתוך  האדום  היין  את  להוסיף  מותר 
היין הלבן. אמנם, מבואר בפוסקים שעדיף להכניס קודם את המשקה הצובע )בנדון 
שלנו: קודם את האדום, ואח"כ את הלבן(, כדי לחשוש לשיטות שיש בעיה של צובע 
בכה"ג. ראה משנ"ב )שיח, שעה"צ סה(: "טוב שיערה המים לתוך הסענס, לצאת בזה 

גם דעת החוששים לצביעה". שו"ת רב פעלים )ג, מא( ועוד. 

הביא  נאה  שהגרא"ח  ואף  כהמתירים,  )שכ(  הזקן  אדמו"ר  דעת  פשטות  אמנם 
שיטה זו האוסרת, בכמה מקומות )קמו, בדה"ש, טו, 9. קכד, בדה"ש, לא(, ונראה 
נמשכתי  )קכד(,  "לעיל   :)12 טו,  )קמו,  כותב  עצמו  שהוא  הרי  זו,  לשיטה  שחושש 
בזה אחר המשנ"ב, וכעת התבוננתי דאין לחלק בסענס, בין נותן הסענס תחילה או 
נותן המים תחילה". כלומר, שאין הבדל אם מניח את הדבר הצובע לפני או אחרי, 
זו, וכהכרעת הרב פרקש בספרו )שבת  הכל מותר. ולמעשה הבאנו בפנים שיטה 
י(: "וליתר שאת, מן הראוי שהרוצה להאדים היין, יתן בתחילה לתוך  כהלכה, כ, 

הכוס את היין האדום, ועליו ימזוג את הלבן". 



385

יאח ליל ה.דר ת מצוות ותקנות חכמים

יין אדום: צריך להשתדל שהיין )או מיץ הענבים(, בליל הסדר, יהיה - 
להתאמץ  צורך  אין  ויו"ט,  שבתות  שבשאר  ולמרות  אדום.  בצבע 
בשביל זה, בכל זאת בליל הסדר מקפידים על כך כי יש בכך זכר לדם 
שהיה פרעה שוחט את בני ישראל )שו"ע תעב, יא, ושו"ע אדמו"ר הזקן, תעב, כו. 
טעמם ורמזים נוספים נאמרו לכך ראה בהערה57(� אם יש לו רק יין לבן, יכול לערב 

יין אדום, וכך תהיה בו המעלה של הצבע האדום, שמזכיר את  בו 
הדם וכו'. )הגדת ויגד משה, ז, ד. ויש שכתבו שטוב למזוג לכוס את היין האדום תחילה, 

ואחר כך לתת בו את היין הלבן מצד חשש של צובע58(. 

המבושל,  היין  שכאשר  הזקן,  ואדמו"ר  הרמ"א  מלשון  מבואר  מקום,  מכל  אבל 
מבושל.  שאינו  ביין  להשתמש  עדיפות  יש  בחשיבותם,  שווים  מבושל,  שאינו  וזה 
שהרי כותב הרמ"א: "והמנהג לקדש עליו, אפילו יש לו יין אחר – רק שאינו טוב כמו 
המבושל". ומדייק המשנ"ב: "שאינו טוב וכו': דאם הם שוין - יש לחוש לדעת הי"א 
שמחמירין בזה, שלא לקדש". ואת אותו דיוק ניתן לעשות גם בלשון אדמו"ר הזקן 
שכותב )ערב, ט(: "וכן עיקר, וכן נוהגים לקדש עליהם )היין המבושל(, אפילו יש לו 
יין אחר - אלא שאינו טוב כמותם". משמע שאם הוא כן 'טוב כמותם', עדיף לקדש 
כה(,  )תעב,  יעקב  חק  ראה  שלפניהם.  הפוסקים  כתבו  ]וכן  מבושל.  שאינו  זה  על 
ומהרי"ל )הל' מאכלות אסורות( שמי שאינו יכול לשתות יין, ישתה יין מבושל ולא 
משקה 'מעד'. הרי שלכתחילה יש לשתות יין שאינו מבושל, ורק אם אינו יכול, אז 

יעדיף את המבושל על פני משקה 'מעד'[. 

'בישול'.  נחשב  זה  פוסקים,  הרבה  ולדעת  'מפוסטרים',  יינות  הרבה  להעיר: 
]ב'התקשרות', מציין שיינות רגילים מתוצרת 'כרמל' הם מפוסטרים, אלא אם כן, 
המצב  אך  מפוסטרים.  אינם  הגולן',  'יקבי  של  מהיינות  ורבים  מבושל'.  'לא  כותב 

משתנה מזמן לזמן, ומייצרן לייצרן[. 

57. חשיבות יין אדום: גמ' פסחים )קח, ב(: "ר' יהודה אומר, צריך שיהא בו )ביין(, 
טעם ומראה". ובירושלמי )פסחים, י, ה(, שמצוה לחזר אחר יין אדום. ומובא בטור 
ושו"ע תעב. ומבואר בגמ' )פסחים, קח, ב( שחשיבותו של היין הוא כשהוא אדום:  
"מאי טעמא דרב יהודא, דכתיב )משלי, כג( 'אל תראה יין כי יתאדם'. הובא בלבוש, 
ט"ז שו"ע אדמו"ר הזקן ומשנ"ב, סימן תעב. ואמנם בהלכות שבת )סימן ערב( מבואר 
שלא מתאמצים לחפש יין אדום דוקא, אבל בפסח מכיון שיש בכך רמז לדם וכו', 
יש להקפיד בכך. )שו"ע אדמו"ר הזקן, תעב, כו(. טעמים ורמזים נוספים ביין אדום: 
זכר למכת דם  ב.  רנו(,  זרוע  )אור  נגאלו  ומילה שבזכותם  זכר לדם קרבן פסח  א. 
במצרים )פמ"ג תעב, יג(. ג. רמז לעתיד לבא שנאמר )ישעיה סג, א(: 'מי זה בא מאדום 
זכר לדם שנתנו על המשקוף  ד.  )כף החיים תעב, עח(.  וגו' מדוע אדום ללבושך" 

והמזוזות )קמחא דאבישונא(. 

צביעה באוכלים: לדעת רוב הפוסקים, כשם שאין צביעה באוכלים כך אין   .58
דאין  לחוש,  אין  "ולצביעה  סד(:  שיח  הציון  )שער  משנ"ב  ראה  במשקים.  צביעה 
צביעה באוכלין כדלקמן בסימן שכ, בסופו". וכן כותב הגר"ש וואזנר )שו"ת שבה"ל 
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כוסות -  לד'  להשתמש  שיכול,  למי  המובחר  מן  מצוה  מבושל:  יין 
שאינו מבושל, ושלא מעורבים בו דברים אחרים. אך אם היין  ביין 
המבושל הוא מובחר ומשובח יותר, אפשר להשתמש בו לכתחילה, 
ובפרט במקומות שיש אנשים שיכולים לאסור את היין בנגיעתם )על 
פי רמ"א ערב, ח, ושו"ע אדמו"ר הזקן, תעב, כז, וערב, ט, שאפשר לכתחילה להשתמש ביין 

ולד' כוסות. אך משמע מלשונם, שיש עדיפות ליין שאינו מבושל אם הוא  מבושל, לקידוש 

למזבח(,  פסול  הוא  כי  כשר,  אינו  מבושל  שיין  וכו',  הרמב"ם  לדעת  )לחשוש  'רמה'  באותה 

אמנם, כאשר היין המבושל ערב עליו יותר, או כאשר ישנם אנשים, שיכולים לאסור את היין 

במגעם, עדיף להשתמש ביין מבושל, כדי לא להיכשל ולא להכשיל באיסור סתם יינם 56(. 

ד(, והגר"ש וואזנר בקובץ מבית לוי, ובעוד הרבה ספרי מלקטים שהביאו הוראות 
מפוסקי זמננו, הביאו עיצה זו, לערבב יין ומיץ ענבים, כאשר הרוב יין. ואפילו שליש 

יין(. 

ושו"ע אדמו"ר הזקן שם(, שיין שערבוהו במים,  )שו"ע, רד, ה.  ומבואר בהלכה 
יין  )כפי שביארוהו המשנ"ב שם( מספיק בשישית  יין, ולדעת הרמ"א  נחשב עדיין 
ביינות שלנו שאינם חזקים,  ולדעת כף החיים שם,  יין.  והשאר מים, כדי שיחשב 
רק אם הרוב הוא יין, נחשב יין. ואדמו"ר הזקן )סדר ברכת הנהנין, ז, ו( כותב, שגם 
היום,  הדרך  נחשב  מה  )וצ"ע  כך  לשתותו  הדרך  אם  יין,  להחשב  יכול  מים  ברוב 
וידוע שבהרבה יקבים מוסיפים מים ביינות(. אבל כאשר בא להוסיף מיץ ענבים, 
הוא עדיף לכאורה וכמ"ש אדמו"ר הזקן )שם(: "יין שנתערב בו אחד משאר משקין 
. ואם נתערב בו דבר שאינו מפסיד טעם היין, הולכין אחר הרב". ולכאורה ע"י   .
הוספת מיץ ענבים, גורמים ליין להיות יותר מתוק, אבל לא 'נפסד' היין בכך. ואם 
כן, כל שהרוב הוא יין, נחשב יין לכל דבר. ]וראה ביאור הלכה בתחילת סימן רב, 
שהקשה מדוע במים ביין, מועיל אפילו שישית יין, ובמשקה אחר )שכר(, אפשר רק 
אם יש רוב יין ? ומיישב, שבמשקים אחרים, הוא דבר שאין דרך העולם לערבו ]ולכן 
רק עד רוב[. יוצא: שאפילו אם נאמר שאין הדרך לערבב מיץ ענבים ויין, כל עוד יש 

רוב יין, נחשב יין[. 

מהמילה  מבושל",  ביין   - "יוצאים  א(:  י,  )פסחים,  בירושלמי  מבושל:  יין   .56
'יוצאים', משמע שהוא רק בדיעבד. ]ראה תוס' פסחים לה, ד"ה יוצאין: "מסופק ר"י 
אי בעי למימר 'יוצא' דוקא דיעבד . . אי נמי 'יוצאים' אף לכתחילה"[. ובאמת נחלקו 
יד(,  כט,  שבת,  רמב"ם  פח,  רש"י  )תשובת  והרמב"ם  רש"י  לדעת  הראשונים,  בזה 
אין מקדשים על יין מבושל או יין שיש בו דבש, כי אין מקדשים אלא על יין שראוי 
לנסך על המזבח. ולדעת תוס' )פסחים קט, ב: "ואם כן, יוצאין ארבע כוסות במבושל, 
ומקדשין עליו"(, ורא"ש )פסחים, ו, י(, אין בעיה ביין שאינו מבושל, כי לדעתם, רק 
כאשר  היין פסול למזבח רק מחמת גריעותו, אבל המבושל, יותר טוב מזה שאינו 
מבושל. ומביא השו"ע )סימן ערב( את שתי השיטות, ופוסק בפשטות )סתם, ויש(, 
כדעת הרא"ש ותוס' שאפשר לקדש בו. וכותב הרמ"א שם, שהמנהג לקדש אפילו 

לכתחילה, על יין לא מבושל, וכך פוסק אדמו"ר הזקן )ערב, ט(. 
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יין אדום: צריך להשתדל שהיין )או מיץ הענבים(, בליל הסדר, יהיה - 
להתאמץ  צורך  אין  ויו"ט,  שבתות  שבשאר  ולמרות  אדום.  בצבע 
בשביל זה, בכל זאת בליל הסדר מקפידים על כך כי יש בכך זכר לדם 
שהיה פרעה שוחט את בני ישראל )שו"ע תעב, יא, ושו"ע אדמו"ר הזקן, תעב, כו. 
טעמם ורמזים נוספים נאמרו לכך ראה בהערה57(� אם יש לו רק יין לבן, יכול לערב 

יין אדום, וכך תהיה בו המעלה של הצבע האדום, שמזכיר את  בו 
הדם וכו'. )הגדת ויגד משה, ז, ד. ויש שכתבו שטוב למזוג לכוס את היין האדום תחילה, 

ואחר כך לתת בו את היין הלבן מצד חשש של צובע58(. 

המבושל,  היין  שכאשר  הזקן,  ואדמו"ר  הרמ"א  מלשון  מבואר  מקום,  מכל  אבל 
מבושל.  שאינו  ביין  להשתמש  עדיפות  יש  בחשיבותם,  שווים  מבושל,  שאינו  וזה 
שהרי כותב הרמ"א: "והמנהג לקדש עליו, אפילו יש לו יין אחר – רק שאינו טוב כמו 
המבושל". ומדייק המשנ"ב: "שאינו טוב וכו': דאם הם שוין - יש לחוש לדעת הי"א 
שמחמירין בזה, שלא לקדש". ואת אותו דיוק ניתן לעשות גם בלשון אדמו"ר הזקן 
שכותב )ערב, ט(: "וכן עיקר, וכן נוהגים לקדש עליהם )היין המבושל(, אפילו יש לו 
יין אחר - אלא שאינו טוב כמותם". משמע שאם הוא כן 'טוב כמותם', עדיף לקדש 
כה(,  )תעב,  יעקב  חק  ראה  שלפניהם.  הפוסקים  כתבו  ]וכן  מבושל.  שאינו  זה  על 
ומהרי"ל )הל' מאכלות אסורות( שמי שאינו יכול לשתות יין, ישתה יין מבושל ולא 
משקה 'מעד'. הרי שלכתחילה יש לשתות יין שאינו מבושל, ורק אם אינו יכול, אז 

יעדיף את המבושל על פני משקה 'מעד'[. 

'בישול'.  נחשב  זה  פוסקים,  הרבה  ולדעת  'מפוסטרים',  יינות  הרבה  להעיר: 
]ב'התקשרות', מציין שיינות רגילים מתוצרת 'כרמל' הם מפוסטרים, אלא אם כן, 
המצב  אך  מפוסטרים.  אינם  הגולן',  'יקבי  של  מהיינות  ורבים  מבושל'.  'לא  כותב 

משתנה מזמן לזמן, ומייצרן לייצרן[. 

57. חשיבות יין אדום: גמ' פסחים )קח, ב(: "ר' יהודה אומר, צריך שיהא בו )ביין(, 
טעם ומראה". ובירושלמי )פסחים, י, ה(, שמצוה לחזר אחר יין אדום. ומובא בטור 
ושו"ע תעב. ומבואר בגמ' )פסחים, קח, ב( שחשיבותו של היין הוא כשהוא אדום:  
"מאי טעמא דרב יהודא, דכתיב )משלי, כג( 'אל תראה יין כי יתאדם'. הובא בלבוש, 
ט"ז שו"ע אדמו"ר הזקן ומשנ"ב, סימן תעב. ואמנם בהלכות שבת )סימן ערב( מבואר 
שלא מתאמצים לחפש יין אדום דוקא, אבל בפסח מכיון שיש בכך רמז לדם וכו', 
יש להקפיד בכך. )שו"ע אדמו"ר הזקן, תעב, כו(. טעמים ורמזים נוספים ביין אדום: 
זכר למכת דם  ב.  רנו(,  זרוע  )אור  נגאלו  ומילה שבזכותם  זכר לדם קרבן פסח  א. 
במצרים )פמ"ג תעב, יג(. ג. רמז לעתיד לבא שנאמר )ישעיה סג, א(: 'מי זה בא מאדום 
זכר לדם שנתנו על המשקוף  ד.  )כף החיים תעב, עח(.  וגו' מדוע אדום ללבושך" 

והמזוזות )קמחא דאבישונא(. 

צביעה באוכלים: לדעת רוב הפוסקים, כשם שאין צביעה באוכלים כך אין   .58
דאין  לחוש,  אין  "ולצביעה  סד(:  שיח  הציון  )שער  משנ"ב  ראה  במשקים.  צביעה 
צביעה באוכלין כדלקמן בסימן שכ, בסופו". וכן כותב הגר"ש וואזנר )שו"ת שבה"ל 
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כוסות -  לד'  להשתמש  שיכול,  למי  המובחר  מן  מצוה  מבושל:  יין 
שאינו מבושל, ושלא מעורבים בו דברים אחרים. אך אם היין  ביין 
המבושל הוא מובחר ומשובח יותר, אפשר להשתמש בו לכתחילה, 
ובפרט במקומות שיש אנשים שיכולים לאסור את היין בנגיעתם )על 
פי רמ"א ערב, ח, ושו"ע אדמו"ר הזקן, תעב, כז, וערב, ט, שאפשר לכתחילה להשתמש ביין 

ולד' כוסות. אך משמע מלשונם, שיש עדיפות ליין שאינו מבושל אם הוא  מבושל, לקידוש 

למזבח(,  פסול  הוא  כי  כשר,  אינו  מבושל  שיין  וכו',  הרמב"ם  לדעת  )לחשוש  'רמה'  באותה 

אמנם, כאשר היין המבושל ערב עליו יותר, או כאשר ישנם אנשים, שיכולים לאסור את היין 

במגעם, עדיף להשתמש ביין מבושל, כדי לא להיכשל ולא להכשיל באיסור סתם יינם 56(. 

ד(, והגר"ש וואזנר בקובץ מבית לוי, ובעוד הרבה ספרי מלקטים שהביאו הוראות 
מפוסקי זמננו, הביאו עיצה זו, לערבב יין ומיץ ענבים, כאשר הרוב יין. ואפילו שליש 

יין(. 

ושו"ע אדמו"ר הזקן שם(, שיין שערבוהו במים,  )שו"ע, רד, ה.  ומבואר בהלכה 
יין  )כפי שביארוהו המשנ"ב שם( מספיק בשישית  יין, ולדעת הרמ"א  נחשב עדיין 
ביינות שלנו שאינם חזקים,  ולדעת כף החיים שם,  יין.  והשאר מים, כדי שיחשב 
רק אם הרוב הוא יין, נחשב יין. ואדמו"ר הזקן )סדר ברכת הנהנין, ז, ו( כותב, שגם 
היום,  הדרך  נחשב  מה  )וצ"ע  כך  לשתותו  הדרך  אם  יין,  להחשב  יכול  מים  ברוב 
וידוע שבהרבה יקבים מוסיפים מים ביינות(. אבל כאשר בא להוסיף מיץ ענבים, 
הוא עדיף לכאורה וכמ"ש אדמו"ר הזקן )שם(: "יין שנתערב בו אחד משאר משקין 
. ואם נתערב בו דבר שאינו מפסיד טעם היין, הולכין אחר הרב". ולכאורה ע"י   .
הוספת מיץ ענבים, גורמים ליין להיות יותר מתוק, אבל לא 'נפסד' היין בכך. ואם 
כן, כל שהרוב הוא יין, נחשב יין לכל דבר. ]וראה ביאור הלכה בתחילת סימן רב, 
שהקשה מדוע במים ביין, מועיל אפילו שישית יין, ובמשקה אחר )שכר(, אפשר רק 
אם יש רוב יין ? ומיישב, שבמשקים אחרים, הוא דבר שאין דרך העולם לערבו ]ולכן 
רק עד רוב[. יוצא: שאפילו אם נאמר שאין הדרך לערבב מיץ ענבים ויין, כל עוד יש 

רוב יין, נחשב יין[. 

מהמילה  מבושל",  ביין   - "יוצאים  א(:  י,  )פסחים,  בירושלמי  מבושל:  יין   .56
'יוצאים', משמע שהוא רק בדיעבד. ]ראה תוס' פסחים לה, ד"ה יוצאין: "מסופק ר"י 
אי בעי למימר 'יוצא' דוקא דיעבד . . אי נמי 'יוצאים' אף לכתחילה"[. ובאמת נחלקו 
יד(,  כט,  שבת,  רמב"ם  פח,  רש"י  )תשובת  והרמב"ם  רש"י  לדעת  הראשונים,  בזה 
אין מקדשים על יין מבושל או יין שיש בו דבש, כי אין מקדשים אלא על יין שראוי 
לנסך על המזבח. ולדעת תוס' )פסחים קט, ב: "ואם כן, יוצאין ארבע כוסות במבושל, 
ומקדשין עליו"(, ורא"ש )פסחים, ו, י(, אין בעיה ביין שאינו מבושל, כי לדעתם, רק 
כאשר  היין פסול למזבח רק מחמת גריעותו, אבל המבושל, יותר טוב מזה שאינו 
מבושל. ומביא השו"ע )סימן ערב( את שתי השיטות, ופוסק בפשטות )סתם, ויש(, 
כדעת הרא"ש ותוס' שאפשר לקדש בו. וכותב הרמ"א שם, שהמנהג לקדש אפילו 

לכתחילה, על יין לא מבושל, וכך פוסק אדמו"ר הזקן )ערב, ט(. 
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שיתקיים שמחת יו"ט ורק כך יוצא יד"ח. אבל אם נעשה שמח בכוס אחת, משמע 
שלא קיים את המצוה עדיין.  

ויש לחקור: האם הדין המובא בשו"ע, שצריך לדחוק את עצמו לשתות יין, הוא 
רק במקרה שאין לו דבר אחר לשתות )מיץ ענבים, יין צימוקים, חמר מדינה(, כך 
שאם לא ישתה יין, לא יקיים את המצוה כלל. או גם כשיש לו מיץ ענבים או חמר 

מדינה וכו', וצריך לדחוק מצד המעלה של 'יין' ? 

ולכאורה ניתן לדייק מדברי המשנ"ב, שמדובר דוקא כשאין לו דבר אחר לשתות. 
שעל דברי השו"ע )תעב, י(, שמי שקשה לו, צריך לדחוק את עצמו לשתות יין, כותב 
'חמר מדינה'. משמע שאין חובה  'יין צימוקים' או  גם  )לז(, שיכול לקחת  המשנ"ב 
לדחוק את עצמו כשיכול לשתות דבר אחר שאפשר לצאת בו יד"ח. )וראה סידור 
פסח כהלכתו, ג, הע' 9(. ואולי ניתן לדייק זאת גם בלשון אדמו"ר הזקן )תעב, כא( 
יין. כותב בסעיף הבא:  שאחרי שמביא את הדין שצריך לדחוק את עצמו לשתות 
"אבל קידוש של שאר ימים טובים ושבתות, אין צריך לדחוק את עצמו לשתות את 
לשמוע הקידוש מאחר". משמע, שזה שצריך להתאמץ ולשתות  יכול  הכוס אלא 

הוא כאשר הבחירה היא בין שתיית יין, ולא לשתות כלל אלא לשמוע מאחר.

בשו"ע  להלכה,  )הובא  אילעי,  בר  יהודה  רבי  על  מהמסופר  להוכיח,  אין  אבל, 
אדמו"ר הזקן, תעב, כא(, שהיה דוחק את עצמו לשתות יין, ובגלל זה כאב לו הראש 
עד חג השבועות. ומדוע לא שתה מיץ ענבים? כי מסתבר שבזמנם לא היה בנמצא 
'מיץ ענבים', בתקופה זו של השנה. שהרי סחיטת הענבים נעשית בתקופת תשרי, 
ומיץ ענבים שנסחט בתשרי היה מתקלקל או נהפך ליין. וכמו כן יש לומר שעשה 

זאת, כי לא היה לו חמר מדינה. ודו"ק. 

לדחוק  שצריך  פיינשטיין,  הגר"מ  בשם  מובא  ח(,  )ג,  דודי  קול  שבהגדת  אלא 
את עצמו לשתות יין ולא מיץ ענבים, גם אם יגרום לו כאב ראש, וזאת מצד חובת 

השמחה. 

למעשה: אע"פ שלכמה דעות אין יוצאים אלא ביין, מכל מקום, מוכח בפוסקים 
'מעכב',  אינו  מקום,  מכל  יין,  לשתות  שעדיף  שאף  מכללם,  הזקן  ואדמו"ר  רבים, 
אינם  הם  והרי  צימוקים',  ב'יין  או  מדינה'  ב'חמר  לצאת  שאפשר  פסקו  שהרי 
משמחים ומשכרים! ומיץ ענבים, בוודאי אינו פחות מ'יין צימוקים' )הגרצ"פ פרנק, 
במקראי קודש(. ויש שהתירו גם לכתחילה לקחת מיץ ענבים לד' כוסות, אם אינו 
אוהב יין )שו"ת משנה הלכות, י, פז. והגר"ע יוסף בחזון עובדיה, ב, עמ' קכה(, כי מי 
שלא אוהב יין, אין זה ערב, ואינו 'חירות' בשבילו, ויצא שכרו בהפסדו. וכך נהגו 
שלא  וילדים  לנשים  להתיר  יש  ובפרט  רמג(,  ב,  והנהגות',  )'תשובות  הדור  גדולי 
שייך אצלם שמחה ביין. וכך הציע הרבי לחולה, ראה אג"ק יט עמ' ריג, לשתות מיץ 

ענבים לד' כוסות. 

יכול לערבב מיץ ענבים ביין,  יין,  יין ומיץ ענבים: מי שקשה לו לשתות  לערבב 
וכך מרויח שיהיה גם 'ערב' ו'חרות', וגם 'משמח' קצת, וכן, שלא ירדם בגלל שתיית 
היין )סידור פסח כהלכתו עמ' פג, ושהסכים לכך הגרי"ש אלישיב. וכן כתב בשבות 
יצחק )פסח, עמ' קצג( בשמו, וכן כתב במקראי קודש )ב, לה( ובשו"ת אור לציון )טו, 
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'כוס'  כי  יקח של כסף, מפני שהוא רמז אל החסד,  ידו,  יא(: "אם השיגה  )תעב,  בכף החיים 

בגימטריה אלהים, שהוא בחינת דין, ועל כן, אם הוא של כסף, יהיה ממותק". ר"י עמדין: "יקח 

"לקידוש  )מונקאטש, תקצד(:  ושלום  חיים  יהיו מכסף". דרכי  ידו,  ואם תשיג  יקרות,  כוסות 

לקח כוס של כסף". ובמקור חיים )לחוות יאיר, סימן קפג(, שעדיף כסף על זכוכית. אמנם לגבי 

'כוס של אליה', השתמש הרבי בכוס מזכוכית )המלך במסיבו, ב, עמ' שכב(. 

ד� היין: 

מיץ ענבים או יין: לכתחילה יש להתאמץ ולהשתדל לשתות ארבע - 
אפשר  צורך,  ובמקום  לו.  קשה  הדבר  אם  אפילו  יין,  של  כוסות 
לערבב מיץ ענבים ביין )רוב יין, ומיעוט מיץ ענבים - ונחשב כשתה 
יין, כל עוד יש לו טעם של יין(, ואם גם זה קשה לו, יוצא ידי חובה 
גם במיץ ענבים, וכך נהגו כמה מגדולי ישראל. וכך נהוג לכתחילה 
ולכמה דעות צריך  ענבים,  יותר ממיץ  כי הוא משובח  יין:  )לכתחילה  וקטנים  בנשים 
דווקא יין בליל הסדר, כי הוא 'משמח' וחלק מתקנת ד' כוסות, הוא ה'שמחה' שמביאה שתיית 

יין, דבר שאין במיץ ענבים. ערבוב עם מיץ ענבים: כי מבואר בהלכה, שאם הרוב יין, דינו כיין. 

ובדיעבד מיץ ענבים: שהעיקר בד' שיהיה 'ערב', ויש דעות שגם לכתחילה אפשר לשתות מיץ 

ענבים אם קשה לו יין, וכך נוהגים נשים וילדים, וכך הציע הרבי לחולה, שישתה מיץ ענבים 

לד' כוסות55(. 

שיוצאים  ב(,  )ערב,  בשו"ע  נפסק  לקידוש  בנוגע  כוסות:  לד'  ענבים  מיץ   .55
לכתחילה במיץ ענבים. וכן פוסק אדמו"ר הזקן )ערב, ב(: "יין מגתו ]כלומר: המיץ 
מקדשים  הענבים[,  את  סוחטים  בו  המקום  שהוא  עצמה,  ב'גת'  מהענבים  היוצא 
עליו, וסוחט אדם אשכול של ענבים ואומר עליו קידוש היום".  אך כותב המג"א, 
ומביאו אדמו"ר הזקן שם: "ומכל מקום, מצוה מן המובחר ביין ישן, שהוא משובח 
יותר". ]'יין ישן': הוא מיץ ענבים, שעברו עליו יותר מ40 יום, שיצא מגדר 'יין מגיתו', 
ונחשב 'יין'[. הרי שבכל קידוש, עדיף ומובחר לעשותו על יין כי הוא משובח יותר 

ממיץ ענבים. 

אמנם בליל הסדר ישנה סיבה נוספת להקפיד על יין דוקא, וכמו שכותב הפמ"ג 
)תעב, יב(, שחכמים תקנו ד' כוסות )גם( לשמחה, ומיץ ענבים אינו משמח ]שאין בו 
אלכוהול ואינו משכר[ ולכן ראוי לחזר אחרי יין גמור גם אם יש טורח בזה. וכן דעת 
יין דוקא כי הוא משמח. וכן הביא הפר"ח בשם מהר"ש  ה'חק יעקב', שיש לקחת 
שצריך "יין המשכר" ושכך נראה בירושלמי )שקלים, ג, ב(. ובמקראי קודש )ב, לה( 
יין, ולא מיץ ענבים, כי הוא אינו משכר, ואינו  כותב, ש'מצוה מן המובחר' לקחת 
משמח, ובד' כוסות יוצאים גם ידי שמחת יו"ט. ומוכיח מהמבואר בתוס' ורשב"ם 
)פסחים קח, ב(: "לא נפיק מידי שמחת יו"ט אלא אם כן יצא ידי ארבע כוסות". הרי, 
שמקיימים את מצות שמחת יו"ט בשתיית ד' כוסות. כלומר, תיקנו ד' כוסות, כדי 
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שיתקיים שמחת יו"ט ורק כך יוצא יד"ח. אבל אם נעשה שמח בכוס אחת, משמע 
שלא קיים את המצוה עדיין.  

ויש לחקור: האם הדין המובא בשו"ע, שצריך לדחוק את עצמו לשתות יין, הוא 
רק במקרה שאין לו דבר אחר לשתות )מיץ ענבים, יין צימוקים, חמר מדינה(, כך 
שאם לא ישתה יין, לא יקיים את המצוה כלל. או גם כשיש לו מיץ ענבים או חמר 

מדינה וכו', וצריך לדחוק מצד המעלה של 'יין' ? 

ולכאורה ניתן לדייק מדברי המשנ"ב, שמדובר דוקא כשאין לו דבר אחר לשתות. 
שעל דברי השו"ע )תעב, י(, שמי שקשה לו, צריך לדחוק את עצמו לשתות יין, כותב 
'חמר מדינה'. משמע שאין חובה  'יין צימוקים' או  גם  )לז(, שיכול לקחת  המשנ"ב 
לדחוק את עצמו כשיכול לשתות דבר אחר שאפשר לצאת בו יד"ח. )וראה סידור 
פסח כהלכתו, ג, הע' 9(. ואולי ניתן לדייק זאת גם בלשון אדמו"ר הזקן )תעב, כא( 
יין. כותב בסעיף הבא:  שאחרי שמביא את הדין שצריך לדחוק את עצמו לשתות 
"אבל קידוש של שאר ימים טובים ושבתות, אין צריך לדחוק את עצמו לשתות את 
לשמוע הקידוש מאחר". משמע, שזה שצריך להתאמץ ולשתות  יכול  הכוס אלא 

הוא כאשר הבחירה היא בין שתיית יין, ולא לשתות כלל אלא לשמוע מאחר.

בשו"ע  להלכה,  )הובא  אילעי,  בר  יהודה  רבי  על  מהמסופר  להוכיח,  אין  אבל, 
אדמו"ר הזקן, תעב, כא(, שהיה דוחק את עצמו לשתות יין, ובגלל זה כאב לו הראש 
עד חג השבועות. ומדוע לא שתה מיץ ענבים? כי מסתבר שבזמנם לא היה בנמצא 
'מיץ ענבים', בתקופה זו של השנה. שהרי סחיטת הענבים נעשית בתקופת תשרי, 
ומיץ ענבים שנסחט בתשרי היה מתקלקל או נהפך ליין. וכמו כן יש לומר שעשה 

זאת, כי לא היה לו חמר מדינה. ודו"ק. 

לדחוק  שצריך  פיינשטיין,  הגר"מ  בשם  מובא  ח(,  )ג,  דודי  קול  שבהגדת  אלא 
את עצמו לשתות יין ולא מיץ ענבים, גם אם יגרום לו כאב ראש, וזאת מצד חובת 

השמחה. 

למעשה: אע"פ שלכמה דעות אין יוצאים אלא ביין, מכל מקום, מוכח בפוסקים 
'מעכב',  אינו  מקום,  מכל  יין,  לשתות  שעדיף  שאף  מכללם,  הזקן  ואדמו"ר  רבים, 
אינם  הם  והרי  צימוקים',  ב'יין  או  מדינה'  ב'חמר  לצאת  שאפשר  פסקו  שהרי 
משמחים ומשכרים! ומיץ ענבים, בוודאי אינו פחות מ'יין צימוקים' )הגרצ"פ פרנק, 
במקראי קודש(. ויש שהתירו גם לכתחילה לקחת מיץ ענבים לד' כוסות, אם אינו 
אוהב יין )שו"ת משנה הלכות, י, פז. והגר"ע יוסף בחזון עובדיה, ב, עמ' קכה(, כי מי 
שלא אוהב יין, אין זה ערב, ואינו 'חירות' בשבילו, ויצא שכרו בהפסדו. וכך נהגו 
שלא  וילדים  לנשים  להתיר  יש  ובפרט  רמג(,  ב,  והנהגות',  )'תשובות  הדור  גדולי 
שייך אצלם שמחה ביין. וכך הציע הרבי לחולה, ראה אג"ק יט עמ' ריג, לשתות מיץ 

ענבים לד' כוסות. 

יכול לערבב מיץ ענבים ביין,  יין,  יין ומיץ ענבים: מי שקשה לו לשתות  לערבב 
וכך מרויח שיהיה גם 'ערב' ו'חרות', וגם 'משמח' קצת, וכן, שלא ירדם בגלל שתיית 
היין )סידור פסח כהלכתו עמ' פג, ושהסכים לכך הגרי"ש אלישיב. וכן כתב בשבות 
יצחק )פסח, עמ' קצג( בשמו, וכן כתב במקראי קודש )ב, לה( ובשו"ת אור לציון )טו, 
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'כוס'  כי  יקח של כסף, מפני שהוא רמז אל החסד,  ידו,  יא(: "אם השיגה  )תעב,  בכף החיים 

בגימטריה אלהים, שהוא בחינת דין, ועל כן, אם הוא של כסף, יהיה ממותק". ר"י עמדין: "יקח 

"לקידוש  )מונקאטש, תקצד(:  ושלום  חיים  יהיו מכסף". דרכי  ידו,  ואם תשיג  יקרות,  כוסות 

לקח כוס של כסף". ובמקור חיים )לחוות יאיר, סימן קפג(, שעדיף כסף על זכוכית. אמנם לגבי 

'כוס של אליה', השתמש הרבי בכוס מזכוכית )המלך במסיבו, ב, עמ' שכב(. 

ד� היין: 

מיץ ענבים או יין: לכתחילה יש להתאמץ ולהשתדל לשתות ארבע - 
אפשר  צורך,  ובמקום  לו.  קשה  הדבר  אם  אפילו  יין,  של  כוסות 
לערבב מיץ ענבים ביין )רוב יין, ומיעוט מיץ ענבים - ונחשב כשתה 
יין, כל עוד יש לו טעם של יין(, ואם גם זה קשה לו, יוצא ידי חובה 
גם במיץ ענבים, וכך נהגו כמה מגדולי ישראל. וכך נהוג לכתחילה 
ולכמה דעות צריך  ענבים,  יותר ממיץ  כי הוא משובח  יין:  )לכתחילה  וקטנים  בנשים 
דווקא יין בליל הסדר, כי הוא 'משמח' וחלק מתקנת ד' כוסות, הוא ה'שמחה' שמביאה שתיית 

יין, דבר שאין במיץ ענבים. ערבוב עם מיץ ענבים: כי מבואר בהלכה, שאם הרוב יין, דינו כיין. 

ובדיעבד מיץ ענבים: שהעיקר בד' שיהיה 'ערב', ויש דעות שגם לכתחילה אפשר לשתות מיץ 

ענבים אם קשה לו יין, וכך נוהגים נשים וילדים, וכך הציע הרבי לחולה, שישתה מיץ ענבים 

לד' כוסות55(. 

שיוצאים  ב(,  )ערב,  בשו"ע  נפסק  לקידוש  בנוגע  כוסות:  לד'  ענבים  מיץ   .55
לכתחילה במיץ ענבים. וכן פוסק אדמו"ר הזקן )ערב, ב(: "יין מגתו ]כלומר: המיץ 
מקדשים  הענבים[,  את  סוחטים  בו  המקום  שהוא  עצמה,  ב'גת'  מהענבים  היוצא 
עליו, וסוחט אדם אשכול של ענבים ואומר עליו קידוש היום".  אך כותב המג"א, 
ומביאו אדמו"ר הזקן שם: "ומכל מקום, מצוה מן המובחר ביין ישן, שהוא משובח 
יותר". ]'יין ישן': הוא מיץ ענבים, שעברו עליו יותר מ40 יום, שיצא מגדר 'יין מגיתו', 
ונחשב 'יין'[. הרי שבכל קידוש, עדיף ומובחר לעשותו על יין כי הוא משובח יותר 

ממיץ ענבים. 

אמנם בליל הסדר ישנה סיבה נוספת להקפיד על יין דוקא, וכמו שכותב הפמ"ג 
)תעב, יב(, שחכמים תקנו ד' כוסות )גם( לשמחה, ומיץ ענבים אינו משמח ]שאין בו 
אלכוהול ואינו משכר[ ולכן ראוי לחזר אחרי יין גמור גם אם יש טורח בזה. וכן דעת 
יין דוקא כי הוא משמח. וכן הביא הפר"ח בשם מהר"ש  ה'חק יעקב', שיש לקחת 
שצריך "יין המשכר" ושכך נראה בירושלמי )שקלים, ג, ב(. ובמקראי קודש )ב, לה( 
יין, ולא מיץ ענבים, כי הוא אינו משכר, ואינו  כותב, ש'מצוה מן המובחר' לקחת 
משמח, ובד' כוסות יוצאים גם ידי שמחת יו"ט. ומוכיח מהמבואר בתוס' ורשב"ם 
)פסחים קח, ב(: "לא נפיק מידי שמחת יו"ט אלא אם כן יצא ידי ארבע כוסות". הרי, 
שמקיימים את מצות שמחת יו"ט בשתיית ד' כוסות. כלומר, תיקנו ד' כוסות, כדי 
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קפג(, ועוד(, ומובא בפוסקים להקפיד על כך בליל הסדר. ועל כל פנים, 

לפני כוס ראשונה ושלישית )מהרי"ל, לקט יושר, סידור האריז"ל להר"ר שבתי, כף 
החיים ע"פ הזהר, וראה משנ"ב תעג, סח. וכך נהג הרבי )אוצר מנהג חב"ד עמ' קפח(: "נתן את 

כוסו שישטפוה קודם למזיגת הכוס השלישית"52(. 

הכלים -  כשאר  ומכובדת,  יפה  כוס  לקחת  יש  כסף:  של  כוס 
טוב  פסח  "בליל  ו:  תעב,  הזקן  אדמו"ר  )שו"ע  הסדר  בליל  בהם  שמשתמשים 
להרבות בכלים נאים כפי כוחו"(53, וראוי שלא תהיה כוס חד פעמית54. ונהוג 

לקחת כוס מכסף, בלי רגל  )אוצר מנהגי חב"ד, עמ' קלח, שכך נהג הרבי. ומובא 

52. כך כותב בלקט יושר: "התוס' כתבו שאם הכוס נקי אין צריך שטיפה והדחה, 
ויראה, דבקידוש לילי פסח, משום חיבוב הנס דעליו תקנו ד' כוסות, יש להתנהג 
בפרישות ולעשות שטיפה והדחה לכוס", פרי מגדים )תפו(, שו"ת מהרש"ל )פח(, 
הכוס  לפני  בכך  להקפיד  שיש  משמע,  הפוסקים  ומלשון  הגדולה.  כנסת  ב"ח, 
הראשונה והשלישית. )ראה שו"ע אדמו"ר הזקן, ומשנ"ב )תעט, אם אינו נקי(, אבל 
בסידור האריז"ל להר"ר שבתי כותב: "כוס ג - ידיח הכוס מבחוץ ומבפנים". ובכף 
החיים )תעט( שכן הוא ע"פ הזהר. וכך נהג הרבי למעשה )אוצר מנהגי חב"ד עמ' 
קפח: "נתן את כוסו שישטפוה קודם למזיגת הכוס השלישי"( וצ"ע אם ע"פ קבלה 

יש ענין לעשות זאת בכל כוס(.  

53. בסידור האריז"ל כותב, שיש להכין כוסות טובות ויקרות לקידוש משום 'זה 
אלי ואנוהו', ויכוין לכבוד ה'מלכות', הנקרא 'כוס של ברכה', שתיקונה עתה בליל 
פסח. וכן כתב בסידור הרש"ש. הרי שגם על פי קבלה יש עניין מיוחד בכוסות של 

הסדר, כי בלילה זה מתקנים בחינת 'מלכות' הנקראת כוס.  

54. מלבד העניין הנ"ל, שיש לקחת לליל הסדר כלים יפים. דנו הפוסקים באופן 
כללי לגבי שימוש בכ'לים חד פעמיים' לגבי כל 'כוס של ברכה', ולגבי נטילת ידיים. 
רבים התירו )באר משה )א, מו(, הגר"ש וואזנר )מבית לוי, ג, עמ' ע(, ציץ אליעזר )יב, 
כג(, אז נדברו )ו, מה(, שאילת שאול )ברייש, או"ח, לו(, ועוד(, ולדעתם, מה שכותב 
אותם  שמשליכים  כלים  שהם  הוצין'  של  ש'חותל  ז(,  ה,  כלים,  )הלכות  הרמב"ם 
לאחר השימוש, לא נחשבים כלים ולכן אינם מקבלים טומאה. זהו בכלים כאלה 
שמטבעם אינם ראויים לשימוש חוזר, אבל כלים 'חד פעמיים' ראויים לשימוש חוזר 
כמה וכמה פעמים, ורק מחמת שהם זולים והשפע שיש היום ב"ה, רגילים לזורקם 
שכותב  רימון  של  מקליפה  העשויים  כלים  או  נייר,  לכלי  ודומה  השימוש,  לאחר 
כמה  גיסא  לאידך  אבל  טומאה.  ומקבלים  כלים  שנחשבים  א(  ב,  )כלים,  הרמב"ם 
פוסקים פקפקו בשימוש בכלים חד פעמיים, לנט"י, קידוש וכוס של ברכה )אגרות 
משה )ג, לט(, המנחת יצחק )קובץ אהל משה, ה(, שרגא המאיר )פתחא זוטא(, ועוד. 
ולכן טוב שלא להשתמש בכלים אלו, ואם בכל זאת משתמש בכוס חד פעמית )וכמו 
שמצוי היום, שעושים כוסות חד פעמיים שדומים לכוסות מכסף(, כדאי להחליט 
שפקפקו  מהשיטות  לחלק  יד"ח  יצא  וכך  השימוש,  לאחר  הכוס  את  יזרוק  שלא 

בשימוש בכלים חד פעמיים.  
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אחד ישתה מכוס מלא, שזה הידור מצוה"(. 

נאה -  הגרא"ח  מ"ל.   86( רביעית  לפחות  להכיל  צריכה  רביעית:  מכילה 
)שיעורי  תורה, ג, סו. וראה הערה51 שיש נהגו לקחת כוס של כ120 מ"ל(. ורצוי שיהיה קצת 

יותר, כי מצוי שנשפך קצת. וטוב שלא תהיה גדולה מדי, כדי שיכול לשתות את כולה, שו"ע 

אדמו"ר הזקן, תעב, יט(. 

שטיפה והדחה: על פי דין, כוס שהוא נקי, אינו צריך שטיפה והדחה - 
לפני השימוש בו לכוס של ברכה )שו"ע אדמו"ר הזקן, קפג, ב, ע"פ תוס' ברכות 
ולכן גם אם הדיחו לפני קידוש, אין צריך להדיחו שוב לפני  נא, א(, 

שתיית שאר הכוסות, אלא אם כן, רואה שהתלכלכה )שו"ע אדמו"ר הזקן, 
תעב, לט, ותעט, ב(. אבל על פי סוד, יש לשטוף במים גם כשהכוס נקיה 

)כף החיים קפג, ד, מדברי הזוהר והתיקונים, וכן נהג הגה"ק ממונקאטש )דרכי חיים ושלום 

51. ולהעיר מדברי הצמח צדק )יגדיל תורה, נט, עמ' רסג, ובהוצאה החדשה הוא 
בשו"ת צ"צ, או"ח פד. נעתקה מכתב יד 1331(: "שמעתי קבלה אמיתית מאדמו"ר ז"ל 
נבג"מ, ששיעור רביעית היא תשעה לוט מים". שהם כ115 גרם/מ"ל ]לוט הוא חלק 
32 של פונט רוסי, שהוא 410 גרם, הרי שלוט הוא כ13 גרם, א"כ רביעית שהיא 9 
לוט הוא כ115 גרם[. והנה ידוע שחזר בו אדמו"ר הזקן משיעור ה'גריס', ובזה תלוי 
גם שיעור רביעית כמו שכותב הצמח צדק )יו"ד, קב(: "שמעתי מדודי מהרי"ל נ"י, 
שכאאזמו"ר נ"ע )אדמו"ר הזקן( בסוף ימיו חזר בו ממה שהסכים תחילה להמעיל 
שיעור  בענין  אצלו  תלוי  היה  שזה  ואמר  'גריס'(,  של  השיעור  את  )שקבע  צדקה 
זה, ומביא עדות  )שיעורי מקוה עמ' פג – פו(, מאריך בכל  רביעית". הגרא"ח נאה 
מהרה"ח ר' יעקב יוסף רסקין מלנינגרד, שברוסיה היו מחשיבים שרביעית לדעת 
אדמו"ר הזקן היא 120 גרם. ומביא גם שהרז"י זיסלין מדד את כוס הקידוש של כ"ק 
אדמו"ר הריי"ץ ברוסטוב והיה מאה גרם )ומעיר הרשד"ב לוין, בתיקוני מקואות, 
ברוסיה  בשימוש  היה  שלא  בזמנם  בגרמים  במדידה  דיוק  היה  כמה  ברור  שלא 
באותה ימים(, וכן מביא מה שכתב לו הגר"י לנדא )אב"ד בני ברק( שכ"ק אדמו"ר 

הרש"ב היה מחשב את שיעור רביעית ל120 גרם בערך. 

אך למעשה מסיים הגרא"ח נאה, ששיעור זה לא מובן לו, שאינו מתאים לדברי 
אדמו"ר הזקן לפני החזרה שלו בענין גריס )שאם כן היה צריך להיות שיעור גדול 
יותר(,  קטן  שיעור  להיות  צריך  היה  כן  )שאם  גריס  משיעור  חזרתו  ולאחר  מזה(, 
ויתכן שלגבי שיעור מקוה החמירו יותר, ומסיק למעשה, שלאחר חזרתו של אדמו"ר 
הזקן, שיעור הרביעית הוא 86 מ"ל. וצ"ע למעשה, כמה צריך להקפיד לקחת כוס 
שמכיל 120 מ"ל, שהרי לא שמענו שמחמירים לגבי מדת האמה, אלא סומכים על 
דברים  עוד  לגבי  וכן  מ"ל,   86 של  רביעית  לשיעור  מתאים  וזה  ס"מ,   48 שהיא  כך 
חסידים  בקרב  ולמעשה  נאה.  הגרא"ח  של  משיעורו  יותר  שמחמירים  מצאנו  לא 
ברוסיה היה מקובל שיעור זה של 120 מ"ל, וכפי העדות הנ"ל, אבל המקובל היום, 

הוא שיעור של 86 מ"ל, והרוצה להחמיר ולהדר, תבא עליו ברכה. 
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קפג(, ועוד(, ומובא בפוסקים להקפיד על כך בליל הסדר. ועל כל פנים, 

לפני כוס ראשונה ושלישית )מהרי"ל, לקט יושר, סידור האריז"ל להר"ר שבתי, כף 
החיים ע"פ הזהר, וראה משנ"ב תעג, סח. וכך נהג הרבי )אוצר מנהג חב"ד עמ' קפח(: "נתן את 

כוסו שישטפוה קודם למזיגת הכוס השלישית"52(. 

הכלים -  כשאר  ומכובדת,  יפה  כוס  לקחת  יש  כסף:  של  כוס 
טוב  פסח  "בליל  ו:  תעב,  הזקן  אדמו"ר  )שו"ע  הסדר  בליל  בהם  שמשתמשים 
להרבות בכלים נאים כפי כוחו"(53, וראוי שלא תהיה כוס חד פעמית54. ונהוג 

לקחת כוס מכסף, בלי רגל  )אוצר מנהגי חב"ד, עמ' קלח, שכך נהג הרבי. ומובא 

52. כך כותב בלקט יושר: "התוס' כתבו שאם הכוס נקי אין צריך שטיפה והדחה, 
ויראה, דבקידוש לילי פסח, משום חיבוב הנס דעליו תקנו ד' כוסות, יש להתנהג 
בפרישות ולעשות שטיפה והדחה לכוס", פרי מגדים )תפו(, שו"ת מהרש"ל )פח(, 
הכוס  לפני  בכך  להקפיד  שיש  משמע,  הפוסקים  ומלשון  הגדולה.  כנסת  ב"ח, 
הראשונה והשלישית. )ראה שו"ע אדמו"ר הזקן, ומשנ"ב )תעט, אם אינו נקי(, אבל 
בסידור האריז"ל להר"ר שבתי כותב: "כוס ג - ידיח הכוס מבחוץ ומבפנים". ובכף 
החיים )תעט( שכן הוא ע"פ הזהר. וכך נהג הרבי למעשה )אוצר מנהגי חב"ד עמ' 
קפח: "נתן את כוסו שישטפוה קודם למזיגת הכוס השלישי"( וצ"ע אם ע"פ קבלה 

יש ענין לעשות זאת בכל כוס(.  

53. בסידור האריז"ל כותב, שיש להכין כוסות טובות ויקרות לקידוש משום 'זה 
אלי ואנוהו', ויכוין לכבוד ה'מלכות', הנקרא 'כוס של ברכה', שתיקונה עתה בליל 
פסח. וכן כתב בסידור הרש"ש. הרי שגם על פי קבלה יש עניין מיוחד בכוסות של 

הסדר, כי בלילה זה מתקנים בחינת 'מלכות' הנקראת כוס.  

54. מלבד העניין הנ"ל, שיש לקחת לליל הסדר כלים יפים. דנו הפוסקים באופן 
כללי לגבי שימוש בכ'לים חד פעמיים' לגבי כל 'כוס של ברכה', ולגבי נטילת ידיים. 
רבים התירו )באר משה )א, מו(, הגר"ש וואזנר )מבית לוי, ג, עמ' ע(, ציץ אליעזר )יב, 
כג(, אז נדברו )ו, מה(, שאילת שאול )ברייש, או"ח, לו(, ועוד(, ולדעתם, מה שכותב 
אותם  שמשליכים  כלים  שהם  הוצין'  של  ש'חותל  ז(,  ה,  כלים,  )הלכות  הרמב"ם 
לאחר השימוש, לא נחשבים כלים ולכן אינם מקבלים טומאה. זהו בכלים כאלה 
שמטבעם אינם ראויים לשימוש חוזר, אבל כלים 'חד פעמיים' ראויים לשימוש חוזר 
כמה וכמה פעמים, ורק מחמת שהם זולים והשפע שיש היום ב"ה, רגילים לזורקם 
שכותב  רימון  של  מקליפה  העשויים  כלים  או  נייר,  לכלי  ודומה  השימוש,  לאחר 
כמה  גיסא  לאידך  אבל  טומאה.  ומקבלים  כלים  שנחשבים  א(  ב,  )כלים,  הרמב"ם 
פוסקים פקפקו בשימוש בכלים חד פעמיים, לנט"י, קידוש וכוס של ברכה )אגרות 
משה )ג, לט(, המנחת יצחק )קובץ אהל משה, ה(, שרגא המאיר )פתחא זוטא(, ועוד. 
ולכן טוב שלא להשתמש בכלים אלו, ואם בכל זאת משתמש בכוס חד פעמית )וכמו 
שמצוי היום, שעושים כוסות חד פעמיים שדומים לכוסות מכסף(, כדאי להחליט 
שפקפקו  מהשיטות  לחלק  יד"ח  יצא  וכך  השימוש,  לאחר  הכוס  את  יזרוק  שלא 

בשימוש בכלים חד פעמיים.  
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אחד ישתה מכוס מלא, שזה הידור מצוה"(. 

נאה -  הגרא"ח  מ"ל.   86( רביעית  לפחות  להכיל  צריכה  רביעית:  מכילה 
)שיעורי  תורה, ג, סו. וראה הערה51 שיש נהגו לקחת כוס של כ120 מ"ל(. ורצוי שיהיה קצת 

יותר, כי מצוי שנשפך קצת. וטוב שלא תהיה גדולה מדי, כדי שיכול לשתות את כולה, שו"ע 

אדמו"ר הזקן, תעב, יט(. 

שטיפה והדחה: על פי דין, כוס שהוא נקי, אינו צריך שטיפה והדחה - 
לפני השימוש בו לכוס של ברכה )שו"ע אדמו"ר הזקן, קפג, ב, ע"פ תוס' ברכות 
ולכן גם אם הדיחו לפני קידוש, אין צריך להדיחו שוב לפני  נא, א(, 

שתיית שאר הכוסות, אלא אם כן, רואה שהתלכלכה )שו"ע אדמו"ר הזקן, 
תעב, לט, ותעט, ב(. אבל על פי סוד, יש לשטוף במים גם כשהכוס נקיה 

)כף החיים קפג, ד, מדברי הזוהר והתיקונים, וכן נהג הגה"ק ממונקאטש )דרכי חיים ושלום 

51. ולהעיר מדברי הצמח צדק )יגדיל תורה, נט, עמ' רסג, ובהוצאה החדשה הוא 
בשו"ת צ"צ, או"ח פד. נעתקה מכתב יד 1331(: "שמעתי קבלה אמיתית מאדמו"ר ז"ל 
נבג"מ, ששיעור רביעית היא תשעה לוט מים". שהם כ115 גרם/מ"ל ]לוט הוא חלק 
32 של פונט רוסי, שהוא 410 גרם, הרי שלוט הוא כ13 גרם, א"כ רביעית שהיא 9 
לוט הוא כ115 גרם[. והנה ידוע שחזר בו אדמו"ר הזקן משיעור ה'גריס', ובזה תלוי 
גם שיעור רביעית כמו שכותב הצמח צדק )יו"ד, קב(: "שמעתי מדודי מהרי"ל נ"י, 
שכאאזמו"ר נ"ע )אדמו"ר הזקן( בסוף ימיו חזר בו ממה שהסכים תחילה להמעיל 
שיעור  בענין  אצלו  תלוי  היה  שזה  ואמר  'גריס'(,  של  השיעור  את  )שקבע  צדקה 
זה, ומביא עדות  )שיעורי מקוה עמ' פג – פו(, מאריך בכל  רביעית". הגרא"ח נאה 
מהרה"ח ר' יעקב יוסף רסקין מלנינגרד, שברוסיה היו מחשיבים שרביעית לדעת 
אדמו"ר הזקן היא 120 גרם. ומביא גם שהרז"י זיסלין מדד את כוס הקידוש של כ"ק 
אדמו"ר הריי"ץ ברוסטוב והיה מאה גרם )ומעיר הרשד"ב לוין, בתיקוני מקואות, 
ברוסיה  בשימוש  היה  שלא  בזמנם  בגרמים  במדידה  דיוק  היה  כמה  ברור  שלא 
באותה ימים(, וכן מביא מה שכתב לו הגר"י לנדא )אב"ד בני ברק( שכ"ק אדמו"ר 

הרש"ב היה מחשב את שיעור רביעית ל120 גרם בערך. 

אך למעשה מסיים הגרא"ח נאה, ששיעור זה לא מובן לו, שאינו מתאים לדברי 
אדמו"ר הזקן לפני החזרה שלו בענין גריס )שאם כן היה צריך להיות שיעור גדול 
יותר(,  קטן  שיעור  להיות  צריך  היה  כן  )שאם  גריס  משיעור  חזרתו  ולאחר  מזה(, 
ויתכן שלגבי שיעור מקוה החמירו יותר, ומסיק למעשה, שלאחר חזרתו של אדמו"ר 
הזקן, שיעור הרביעית הוא 86 מ"ל. וצ"ע למעשה, כמה צריך להקפיד לקחת כוס 
שמכיל 120 מ"ל, שהרי לא שמענו שמחמירים לגבי מדת האמה, אלא סומכים על 
דברים  עוד  לגבי  וכן  מ"ל,   86 של  רביעית  לשיעור  מתאים  וזה  ס"מ,   48 שהיא  כך 
חסידים  בקרב  ולמעשה  נאה.  הגרא"ח  של  משיעורו  יותר  שמחמירים  מצאנו  לא 
ברוסיה היה מקובל שיעור זה של 120 מ"ל, וכפי העדות הנ"ל, אבל המקובל היום, 

הוא שיעור של 86 מ"ל, והרוצה להחמיר ולהדר, תבא עליו ברכה. 
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רפואה: כף החיים )תעג( בשם היפה ללב, והעיון יעקב, ארחות  שו"ת מהר"ם שיק )או"ח שלא(. 

יושר )פרק יא((. 

רק  לקיימה  ליל הסדר, אפשר  זו, כשאר המצוות של  זמנה: מצוה  ב� 
של  כעין  חכמים,  שתקנו  מה  שכל  הכוכבים'.  ב'צאת  ממש,  בלילה 
תורה תקנו, וכשם שקרבן פסח ומצה, נאכלים רק בלילה )כנ"ל(, כך ד' 
כוסות מצוותם בלילה. ומכיון שכוס הקידוש הוא אחד מד' הכוסות, 
אפשר לקדש רק בלילה ממש )תרומת הדשן, קלו, שו"ע אדמו"ר הזקן, תעב, ב50(. אך 
אפשר לקיימה כל הלילה, ולא צריך לסיים את שתיית הכוסות שלאחר 
האפיקומן, לפני חצות. )פשטות השו"ע תעז, א, שרק אפיקומן יש לאכול קודם חצות, וכך 
יוצא מספר המנהגים חב"ד עמ' 41 שלא מקפידים לסיים את ההלל לפני חצות, אם כן, קל וחומר 

שהיא  כוסות  ד'  שונה  זאת  בכל  ומצות,  פסח  לקרבן  המצוות  כל  שהשוו  ואע"פ  שאחריו.  לכוס 

מצוה דרבנן, וסומכים על דעת ר' עקיבא שזמן אכילת הפסח הוא כל הלילה. ולא כדעת מהרי"ל 

)הלכות הגדה(, והגר"א )תעז, ו(, שיש לסיים את שתיית ד' הכוסות לפני חצות, כמו מצה וקרבן 

פסח(. 

ג� הכוס: 

והידור -  פגמים,  ללא  שלמה  להיות  צריכה  הכוס  ומלאה:  שלמה, 
מצוה, למלאות את הכוס עד גדותיה )כדין כוס של ברכה. שלמה: שו"ע אדמו"ר 
הזקן, קפג, ד. מלאה: שם, תעג, כד: "מצוה מן המובחר ליתן כוס לכל אחד בפני עצמו כדי שכל 

50. בשונה מכל שבת וחג, שבזמן 'תוספת שבת' אפשר לקדש, כי שם העיקר הוא 
הקדושה, וכשמוסיפים מחול על הקודש, הופכים חלק מהיום החול לקודש, ולכן 
אפשר לעשות קידוש. אבל 'תוספת שבת' לא יכולה להפוך את היום ללילה, ולכן אי 
אפשר לקדש, בזמן תוספת שבת, שהוא עדיין ביום, וצריך להמתין עד הלילה. ראה 
בכל זה, שו"ע אדמו"ר הזקן רסז, ג שלפי הדעה שסעודת שבת צריכה להיות ב'יום', 
דיני היום  יכול לקיימה בזמן תוספת שבת שאע"פ שהתוספת מקבלת את כל  לא 
הזקן,  אדמו"ר  שו"ע  גם  וראה  השבת.  יום  אינו  עדיין  במציאות  מקום  מכל  עצמו, 
תפט, טז. וליקוטי שיחות טז, הערה 33 , יט, עמ' 58 ובהערות. ]אמנם, אם יש צורך, 
יכול לקדש, כדי שיהיה מותר לאכול וכו', אבל לא יקיים בכוס זה של הקידוש זה 
את מצות ד' כוסות, אלא יצטרך לשתות עוד ד' כוסות לצאת יד"ח מצות ד' כוסות. 
זו  בשעה  ארצות,  ובכמה  מוקדם,  לישון  שהולכים  וכדומה,  אבות  בבתי  ונפק"מ 
עדיין אינו לילה, ואיך יקיימו המצוות של ליל הסדר, מצה ומרור ?  אחת העצות 
שניתנו לזה היא, לקדש לפני הלילה כדי שיהיה אפשר לאכול, וכאשר נעשה לילה, 
נוספות, במקום אחר  ובתוספת עצות  אי"ה,  )ויתבאר  מקיימים את מצוות הסדר. 

באריכות, ובפירוט([. 
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הנאמר בהלכה )שו"ע אדמו"ר הזקן, תעב, ל( שעני שאין לו יין, צריך למכור את 
כסותו או להשכיר את עצמו לעבודה, בשביל יין לד' כוסות. 

'ארבע'  של  זה  למנין  ובמדרש,  ירושלמי48,  בגמ'  נאמרו  רבים  טעמים 
על  לה'  מודים  אנו  הכוסות,  ארבעת  שבשתיית  שכתבו,  ויש  כוסות. 
הכוסות,  בשתיית  שיש  כתבו:  עוד  בגאולה49.  שונים  שלבים  ארבעה 

משום 'פרסומי ניסא'. 

ומובא בספרים, שזכות מצוה זו של ד' כוסות, מביאה רפואה, והמתאמץ 
ושותה כוסות אלו, זוכה שלא יצטרך לאכול ולשתות תרופות לרפואתו 
גאולה  ד' לשונות של  כנגד  ורש"י פסחים שם,  והובא ברשב"ם  )הטעם במדרש: בראשית רבה, 

שהוזכרו ביצי"מ: והוצאתי, והצלתי, וגאלתי, ולקחתי, שהם כנגד ד' גזירות שגזר עליהם פרעה. 

פירסומי ניסא: מגיד משנה )הלכות חנוכה, ד, יב, וראה ביאור הלכה תרנו ד"ה אפילו(. ובזה מובן, 

מדוע החמירו חכמים במצוה זו )כשקשה לשתות, או עני(, כי צריך לפרסם הנס, ואף  שמי שנאנס 

ולא עשה, מעלה הכתוב כאילו עשה, כאשר הענין הוא הפרסום, צריך לפרסם בפועל. אבני נזר, 

כמבואר בשו"ע סימן תקכט. 

48. פסחים )י, א(, ר' יוחנן: כנגד ארבע גאולות. ר' יהשוע בן לוי: כנגד ארבע כוסות 
של פרעה, ר' לוי: כנגד ארבע מלכויות וכו'. רבנן: כנגד ארבע כוסות של פורענויות 
שעתיד הקב"ה להשקות את אומות העולם. וכנגדן הקב"ה משקה את ישראל בד' 
כוסות של נחמה. ובשל"ה מובא שהוא כנגד ד' אותיות הוי'. )הביאו הרבי בהגדה(. 
וטעמים נוספים נאמרו בזה. ד' שצריכים להודות. ד' עולמות אבי"ע )גר"א(, גאולה 
בד' דורות )אברהם, מצרים, בזמן הגלות, ובגאולה העתידה, אליה רבה(, ד' גזירות 
שגזר פרעה )וימררו, אם בן הוא והמיתן, כל הבן הילוד, תבן אין ניתן להם, שמות 

רבה(. 

התוס'  מבעלי  אפרים  רבינו  במפרשים:  הובאו  כוסות,  הד'  על  נאים  רמזים 
כותב )כתב יד, רבינו אפרים(, שד' הכוסות רמוזים בפסוק )שמות, יב, יד(: 'תכסו 
פסח(.  )קרבן  השה'  'על  הכוסות  את  ששותים  כוסות,  אותיות  תכסו  השה',  על 
ומתאימים הדברים לנאמר בפיוטו של רבי אליעזר הקליר: 'שה לבית אבות מנות 
במכסות, סבות עליו עסיס, ארבע כוסות'(. וב'בעל הטורים' מובא, שהגימטריה של 
ארבעת הלשונות: 'והוצאתי והצלתי וגאלתי ולקחתי' שווה לגימטריה של: 'זה העני 
בישראל לא יפחתו לו מארבע כוסות'. רמז נוסף הובא בהגדה 'מבית לוי', נאמר על 
יצחק 'ויאמר הגישה לי ואכלה . . ויבא לו יין וישת' )בראשית כז, כה( ואומר רש"י 

)כז, ט( שהיה ליל פסח, ולכן ביקש יצחק להביא לו יין, לד' כוסות. 

הירושלמי  דיוק  לכאורה  וזה  שם.  תמימה  ותורה  ו(  ו,  )שמות,  דבר  העמק   .49
שלבים  ארבעה  שהיו  גאולה',  של  'לשונות  )ולא  גאולות  ד'  כנגד  שהוא  שכותב 

בגאולה(. וראה רמב"ן, רבינו בחיי, וספורנו שם. 
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רפואה: כף החיים )תעג( בשם היפה ללב, והעיון יעקב, ארחות  שו"ת מהר"ם שיק )או"ח שלא(. 

יושר )פרק יא((. 

רק  לקיימה  ליל הסדר, אפשר  זו, כשאר המצוות של  זמנה: מצוה  ב� 
של  כעין  חכמים,  שתקנו  מה  שכל  הכוכבים'.  ב'צאת  ממש,  בלילה 
תורה תקנו, וכשם שקרבן פסח ומצה, נאכלים רק בלילה )כנ"ל(, כך ד' 
כוסות מצוותם בלילה. ומכיון שכוס הקידוש הוא אחד מד' הכוסות, 
אפשר לקדש רק בלילה ממש )תרומת הדשן, קלו, שו"ע אדמו"ר הזקן, תעב, ב50(. אך 
אפשר לקיימה כל הלילה, ולא צריך לסיים את שתיית הכוסות שלאחר 
האפיקומן, לפני חצות. )פשטות השו"ע תעז, א, שרק אפיקומן יש לאכול קודם חצות, וכך 
יוצא מספר המנהגים חב"ד עמ' 41 שלא מקפידים לסיים את ההלל לפני חצות, אם כן, קל וחומר 

שהיא  כוסות  ד'  שונה  זאת  בכל  ומצות,  פסח  לקרבן  המצוות  כל  שהשוו  ואע"פ  שאחריו.  לכוס 

מצוה דרבנן, וסומכים על דעת ר' עקיבא שזמן אכילת הפסח הוא כל הלילה. ולא כדעת מהרי"ל 

)הלכות הגדה(, והגר"א )תעז, ו(, שיש לסיים את שתיית ד' הכוסות לפני חצות, כמו מצה וקרבן 

פסח(. 

ג� הכוס: 

והידור -  פגמים,  ללא  שלמה  להיות  צריכה  הכוס  ומלאה:  שלמה, 
מצוה, למלאות את הכוס עד גדותיה )כדין כוס של ברכה. שלמה: שו"ע אדמו"ר 
הזקן, קפג, ד. מלאה: שם, תעג, כד: "מצוה מן המובחר ליתן כוס לכל אחד בפני עצמו כדי שכל 

50. בשונה מכל שבת וחג, שבזמן 'תוספת שבת' אפשר לקדש, כי שם העיקר הוא 
הקדושה, וכשמוסיפים מחול על הקודש, הופכים חלק מהיום החול לקודש, ולכן 
אפשר לעשות קידוש. אבל 'תוספת שבת' לא יכולה להפוך את היום ללילה, ולכן אי 
אפשר לקדש, בזמן תוספת שבת, שהוא עדיין ביום, וצריך להמתין עד הלילה. ראה 
בכל זה, שו"ע אדמו"ר הזקן רסז, ג שלפי הדעה שסעודת שבת צריכה להיות ב'יום', 
דיני היום  יכול לקיימה בזמן תוספת שבת שאע"פ שהתוספת מקבלת את כל  לא 
הזקן,  אדמו"ר  שו"ע  גם  וראה  השבת.  יום  אינו  עדיין  במציאות  מקום  מכל  עצמו, 
תפט, טז. וליקוטי שיחות טז, הערה 33 , יט, עמ' 58 ובהערות. ]אמנם, אם יש צורך, 
יכול לקדש, כדי שיהיה מותר לאכול וכו', אבל לא יקיים בכוס זה של הקידוש זה 
את מצות ד' כוסות, אלא יצטרך לשתות עוד ד' כוסות לצאת יד"ח מצות ד' כוסות. 
זו  בשעה  ארצות,  ובכמה  מוקדם,  לישון  שהולכים  וכדומה,  אבות  בבתי  ונפק"מ 
עדיין אינו לילה, ואיך יקיימו המצוות של ליל הסדר, מצה ומרור ?  אחת העצות 
שניתנו לזה היא, לקדש לפני הלילה כדי שיהיה אפשר לאכול, וכאשר נעשה לילה, 
נוספות, במקום אחר  ובתוספת עצות  אי"ה,  )ויתבאר  מקיימים את מצוות הסדר. 

באריכות, ובפירוט([. 
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הנאמר בהלכה )שו"ע אדמו"ר הזקן, תעב, ל( שעני שאין לו יין, צריך למכור את 
כסותו או להשכיר את עצמו לעבודה, בשביל יין לד' כוסות. 

'ארבע'  של  זה  למנין  ובמדרש,  ירושלמי48,  בגמ'  נאמרו  רבים  טעמים 
על  לה'  מודים  אנו  הכוסות,  ארבעת  שבשתיית  שכתבו,  ויש  כוסות. 
הכוסות,  בשתיית  שיש  כתבו:  עוד  בגאולה49.  שונים  שלבים  ארבעה 

משום 'פרסומי ניסא'. 

ומובא בספרים, שזכות מצוה זו של ד' כוסות, מביאה רפואה, והמתאמץ 
ושותה כוסות אלו, זוכה שלא יצטרך לאכול ולשתות תרופות לרפואתו 
גאולה  ד' לשונות של  כנגד  ורש"י פסחים שם,  והובא ברשב"ם  )הטעם במדרש: בראשית רבה, 

שהוזכרו ביצי"מ: והוצאתי, והצלתי, וגאלתי, ולקחתי, שהם כנגד ד' גזירות שגזר עליהם פרעה. 

פירסומי ניסא: מגיד משנה )הלכות חנוכה, ד, יב, וראה ביאור הלכה תרנו ד"ה אפילו(. ובזה מובן, 

מדוע החמירו חכמים במצוה זו )כשקשה לשתות, או עני(, כי צריך לפרסם הנס, ואף  שמי שנאנס 

ולא עשה, מעלה הכתוב כאילו עשה, כאשר הענין הוא הפרסום, צריך לפרסם בפועל. אבני נזר, 

כמבואר בשו"ע סימן תקכט. 

48. פסחים )י, א(, ר' יוחנן: כנגד ארבע גאולות. ר' יהשוע בן לוי: כנגד ארבע כוסות 
של פרעה, ר' לוי: כנגד ארבע מלכויות וכו'. רבנן: כנגד ארבע כוסות של פורענויות 
שעתיד הקב"ה להשקות את אומות העולם. וכנגדן הקב"ה משקה את ישראל בד' 
כוסות של נחמה. ובשל"ה מובא שהוא כנגד ד' אותיות הוי'. )הביאו הרבי בהגדה(. 
וטעמים נוספים נאמרו בזה. ד' שצריכים להודות. ד' עולמות אבי"ע )גר"א(, גאולה 
בד' דורות )אברהם, מצרים, בזמן הגלות, ובגאולה העתידה, אליה רבה(, ד' גזירות 
שגזר פרעה )וימררו, אם בן הוא והמיתן, כל הבן הילוד, תבן אין ניתן להם, שמות 

רבה(. 

התוס'  מבעלי  אפרים  רבינו  במפרשים:  הובאו  כוסות,  הד'  על  נאים  רמזים 
כותב )כתב יד, רבינו אפרים(, שד' הכוסות רמוזים בפסוק )שמות, יב, יד(: 'תכסו 
פסח(.  )קרבן  השה'  'על  הכוסות  את  ששותים  כוסות,  אותיות  תכסו  השה',  על 
ומתאימים הדברים לנאמר בפיוטו של רבי אליעזר הקליר: 'שה לבית אבות מנות 
במכסות, סבות עליו עסיס, ארבע כוסות'(. וב'בעל הטורים' מובא, שהגימטריה של 
ארבעת הלשונות: 'והוצאתי והצלתי וגאלתי ולקחתי' שווה לגימטריה של: 'זה העני 
בישראל לא יפחתו לו מארבע כוסות'. רמז נוסף הובא בהגדה 'מבית לוי', נאמר על 
יצחק 'ויאמר הגישה לי ואכלה . . ויבא לו יין וישת' )בראשית כז, כה( ואומר רש"י 

)כז, ט( שהיה ליל פסח, ולכן ביקש יצחק להביא לו יין, לד' כוסות. 

הירושלמי  דיוק  לכאורה  וזה  שם.  תמימה  ותורה  ו(  ו,  )שמות,  דבר  העמק   .49
שלבים  ארבעה  שהיו  גאולה',  של  'לשונות  )ולא  גאולות  ד'  כנגד  שהוא  שכותב 

בגאולה(. וראה רמב"ן, רבינו בחיי, וספורנו שם. 
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על השלחן: שו"ע אדמו"ר הזקן, קסז, ח: "נהגו להניח מלח על השלחן, לפי שהשלחן דומה 

למזבח, והאכילה כקרבן ונאמר 'על כל קרבנן תקריב מלח', וכשישראל יושבים על השלחן, 

וממתינים זה על זה עד שיטלו ידיהם, והם בלא מצות, השטן מקטרג עליהם, ו'ברית מלח' מגין 

עליהם, לכן מצוה להניחו על השלחן אפילו לא יאכלו ממנו"(. 

ג� מצות ארבע כוסות

 א. טעמה וחשיבותה / ב. זמנה / ג. הכוס / ד. היין / ה. הברכה / ו. השתיה / ז.
שתיה על הסדר / ח. אופן השתיה למעשה.

א� טעמה וחשיבותה: תקנו חכמים45, שכל אחד ואחת מישראל, אנשים 
יין  יין, בליל הסדר. שתיית  ונשים46, חייבים לשתות ארבע כוסות של 
יין. בנוסף לכך, היין  'בני חורין' ששותים  הוא סימן של חירות, כדרך 
הוא דבר המביא לידי שמחה47. אפשר להיווכח בחשיבות המצוה, מן 

שהוא ליל שימורים(. 

הכל  "ת"ר  ב(:  )קח,  פסחים  אחד:  כל  ועוד(.  ב,  קיז,  ב,  צט,  )משנה,  פסחים   .45
פסק  וכן  תינוקות".  ואחד  נשים  ואחד  אנשים  אחד  הללו,  כוסות  בארבעה  חייבין 
הרמב"ם )חמץ ומצה, ז, ז(: "וכל אחד ואחד בין אנשים בין נשים חייב לשתות בלילה 
מתי תיקנו: הגר"מ כשר בספרו דברי  הזה ארבע כוסות של יין". ובשו"ע תעב, ח. 
ב'מה  ב(,  ח,  ומצה,  )חמץ  הרמב"ם  מנוסח  ומוכיח  בזה,  הרחיב  כה(  )סימן  מנחם 
נשתנה', שבזמן בית המקדש, היו מזכירים את הד' כוסות. וכן פשטות לשון המשנה 
ב'יוצר' על מוסף פרשת החודש  ובפיוט של רבי אליעזר הקליר,  י.  בפסחים פרק 
מוזכר 'שה לבית אבות מנות במכסות, סבות עליו עסיס, ארבע כוסות'. הרי שביחד 
עם הקרבן פסח, שתו בהסיבה ארבע כוסות. )סבות – הסיבה(. ]ולכמה דעות רבי 
א,  יג,  בחגיגה,  )תוספתא  יוחאי(  )בר  שמעון  ב"ר  אלעזר  רבי  הוא  הקליר  אליעזר 

ורא"ש ברכות(. וי"א שהיה מזמן הגאונים, אבל בכל מקרה דעתו נחשבת ביותר[. 

46. נשים חייבות כי אף הן היו באותו הנס )פסחים קח, ב(. קטנים: קטנים שהגיעו 
לחינוך, בסביבות גילאי 5-6 )חק יעקב 5-6, משנ"ב רסט, א, 6-7(, שמבינים את מה 
שמספרים להם ביציאת מצרים וכו' )שו"ע אדמו"ר הזקן, תעב, כה(, חייבים לחנכם 
ב'מלא  די  אלא  רביעית,  רוב  או  שלמה,  כוס  לשתות  צריכים  לא  אבל  זו.  במצוה 
לוגמיו' של הקטן )ביאור הלכה רעא, יג(, ויש לחנכם גם, לשתות את הד' כוסות 'על 
הסדר' )כדלקמן, שהוא מעכב(, ונותנים  להם מיץ ענבים. ויש להעיר, שנהגו משנים 

קדמוניות, לתת כוסות גם לקטנים ביותר )חק יעקב בשם מהרי"ל(. 

47. פסחים קח, ב: שתאן בבת אחת, רב אמר ידי יין יצא". ופירשו רשב"ם ותוס' 
שיצא יד"ח שמחת יו"ט. ואת עניין ה'חרות' שביין רואים בגמ' שם: "שתאן חי, ידי 
יין יצא ידי חירות לא יצא". וכמבואר בריב"ן שם על הרי"ף שבני חורין שותים יין 
מזוג. ואכן, כאשר שותה את היין, מקיים גם מצוה מן התורה של 'ושמחת בחגיך'. 
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]דרכים נוספות, ראה הערה43[. 

את -  להטביל  נוהגים  לא  הסדר,  של  הלילות  בשני  במלח:  טבילה 
ירגישו רק את  המצה במלח. מפני חיבוב מצות מצה, שבאכילתה 
גם  אין בעיה בכך שיש  טעם המצה ללא טעם אחר, אף שמן הדין 
טעם מלח. אבל נוהגים להניח מלח על השלחן, כי הוא מזכיר את 
מלח  מהרי"ל44.  פי  על  י,  תעה,  הזקן,  אדמו"ר  שו"ע  )רמ"א,  קטרוג  ומנוגע  הברית 

הסדר,  בשלחן  'קערה'  להם  שיש  אנשים  כמה  ישנם  כאשר  נוספת,  עיצה   .43
אפשר לארגן, שכל אחד מהם יתן כזית ממצתו העליונה לכמה מבני הבית שאין 
במצה  כזיתים  כ3  עוד  שנשארו  יוצא  מצה,  כרבע  הוא  שכזית  )מכיון  קערה  להם 
העליונה(, ועושים כך: כל אחד שיש לו קערה, מברך בתורו את הברכות בקול רם, 
הוא בוצע כזית מהמצה העליונה שלו, וכזית מהמצה השניה, ואוכל. היושבים לידו 
שאין להם קערה לוקחים את מה שנשאר ממצתו העליונה, ובוצעים כל אחד כזית 
לעצמם, ומצרפים את הכזית שהכינו מראש, ואוכלים את שני הכזתים יחד, וכך 

הרווחנו גם שקיימו את המצוה במצה העליונה.

מנהגים נוספים: יש נוהגים לברך, לחלק למסובים מה'לחם משנה' ואז להתחיל 
ויש  חלקו(.  את  שאוכל  לפני  לחלק  שמותר  טו  קסז,  הרמ"א  )ע"פ  בעצמם.  לאכול 
שם,  הט"ז  )ע"פ  מהמצה  מעט  אוכל  הוא  לחלק,  בעה"ב  שמתחיל  שלפני  נוהגים, 
שחלק על הרמ"א(. יש נוהגים להניח לפני כל המסובים מצה וחצי, וכל אחד מברך 
יוצאים  משנה  לחם  וחובת  הפרוסה,  על  מצה'  אכילת  ו'על  המוציא  השלמה  על 
מבעל הבית )קונטרס מבית לוי. והרויח בזה, שכל אחד קיים את המצוה לפני שתי 
הדעות, ולגבי לחם משנה, צריכים לפתרונות הקודמים, כדי שיוכל בעה"ב לחלק 
מהלחם משנה שלו, ללא שיהיה הפסק(. ויש נוהגים להניח לכל אחד מהמסובים 
סיון  מוריה  קובץ  שטרנברוך,  הגר"מ  של  וזמנים  מועדים  )הגדה  שלמות  מצות  ג' 
תשמ"ה, בשם הגר"מ פיינשטיין, הובא בשמירת שבת כהלתכה )נה, טו(, הובא גם 
עוד כמה דרכים שהובאו בספרים  ישנם  רס, רסא(.  עמ'  בספר שמעתתא דמשה, 
]ראה מנהגי חת"ס )י, יז(, שהיה מחלק בין שתי הברכות. ומנהג מהרי"צ דושינסקי, 
שהיה מחלק מהלחם משנה, תוך כדי שלועס את הכזיתים בפיו. ומנהג סיגעט, הוא 
בספר ויגד משה. ומנהג אביו של הויגד משה שהיה מצוה לבני הבית ליטול ידיהם 

רק אחרי שסיים לאכול. 

44. יש שכתבו שהטעם הוא כדי שהמצה תהיה ללא טעם, כמו 'לחם עוני' )לבוש. 
שמנהגם  יש  ואדרבה,   ? מלח  בלי  פתו  אוכל  העני  וכי  השלחן,  הערוך  והקשה 
להטביל במלח, וטעמים הוא שכך הוא דומה יותר לאכילת עני, שאוכל לחם במלח 
)ליקוטי מהרי"ל, וכלשון המשנה באבות למסתפק במועט 'פת במלח תאכל'(. יש 
שכתבו הטעם, מפני שפסח הוא ליל שימורים, ולכן אין צורך במלח שיגן על ישראל 
כדברי המדרש )מובא בתוס' ברכות מ, א(: "כשישראל יושבים על השלחן וממתינים 
זה את זה עד שיטלו ידיהם והם בלא מצוה, השטן מקטרג עליהם, וברית מלח מגין 
עליהם". )לקט יושר, ולפי טעם זה, יש לטבול בליל הסדר השני דלא אומרים עליו 



377

יאח ליל ה.דר ת מצוות ותקנות חכמים

על השלחן: שו"ע אדמו"ר הזקן, קסז, ח: "נהגו להניח מלח על השלחן, לפי שהשלחן דומה 

למזבח, והאכילה כקרבן ונאמר 'על כל קרבנן תקריב מלח', וכשישראל יושבים על השלחן, 

וממתינים זה על זה עד שיטלו ידיהם, והם בלא מצות, השטן מקטרג עליהם, ו'ברית מלח' מגין 

עליהם, לכן מצוה להניחו על השלחן אפילו לא יאכלו ממנו"(. 

ג� מצות ארבע כוסות

 א. טעמה וחשיבותה / ב. זמנה / ג. הכוס / ד. היין / ה. הברכה / ו. השתיה / ז.
שתיה על הסדר / ח. אופן השתיה למעשה.

א� טעמה וחשיבותה: תקנו חכמים45, שכל אחד ואחת מישראל, אנשים 
יין  יין, בליל הסדר. שתיית  ונשים46, חייבים לשתות ארבע כוסות של 
יין. בנוסף לכך, היין  'בני חורין' ששותים  הוא סימן של חירות, כדרך 
הוא דבר המביא לידי שמחה47. אפשר להיווכח בחשיבות המצוה, מן 

שהוא ליל שימורים(. 

הכל  "ת"ר  ב(:  )קח,  פסחים  אחד:  כל  ועוד(.  ב,  קיז,  ב,  צט,  )משנה,  פסחים   .45
פסק  וכן  תינוקות".  ואחד  נשים  ואחד  אנשים  אחד  הללו,  כוסות  בארבעה  חייבין 
הרמב"ם )חמץ ומצה, ז, ז(: "וכל אחד ואחד בין אנשים בין נשים חייב לשתות בלילה 
מתי תיקנו: הגר"מ כשר בספרו דברי  הזה ארבע כוסות של יין". ובשו"ע תעב, ח. 
ב'מה  ב(,  ח,  ומצה,  )חמץ  הרמב"ם  מנוסח  ומוכיח  בזה,  הרחיב  כה(  )סימן  מנחם 
נשתנה', שבזמן בית המקדש, היו מזכירים את הד' כוסות. וכן פשטות לשון המשנה 
ב'יוצר' על מוסף פרשת החודש  ובפיוט של רבי אליעזר הקליר,  י.  בפסחים פרק 
מוזכר 'שה לבית אבות מנות במכסות, סבות עליו עסיס, ארבע כוסות'. הרי שביחד 
עם הקרבן פסח, שתו בהסיבה ארבע כוסות. )סבות – הסיבה(. ]ולכמה דעות רבי 
א,  יג,  בחגיגה,  )תוספתא  יוחאי(  )בר  שמעון  ב"ר  אלעזר  רבי  הוא  הקליר  אליעזר 

ורא"ש ברכות(. וי"א שהיה מזמן הגאונים, אבל בכל מקרה דעתו נחשבת ביותר[. 

46. נשים חייבות כי אף הן היו באותו הנס )פסחים קח, ב(. קטנים: קטנים שהגיעו 
לחינוך, בסביבות גילאי 5-6 )חק יעקב 5-6, משנ"ב רסט, א, 6-7(, שמבינים את מה 
שמספרים להם ביציאת מצרים וכו' )שו"ע אדמו"ר הזקן, תעב, כה(, חייבים לחנכם 
ב'מלא  די  אלא  רביעית,  רוב  או  שלמה,  כוס  לשתות  צריכים  לא  אבל  זו.  במצוה 
לוגמיו' של הקטן )ביאור הלכה רעא, יג(, ויש לחנכם גם, לשתות את הד' כוסות 'על 
הסדר' )כדלקמן, שהוא מעכב(, ונותנים  להם מיץ ענבים. ויש להעיר, שנהגו משנים 

קדמוניות, לתת כוסות גם לקטנים ביותר )חק יעקב בשם מהרי"ל(. 

47. פסחים קח, ב: שתאן בבת אחת, רב אמר ידי יין יצא". ופירשו רשב"ם ותוס' 
שיצא יד"ח שמחת יו"ט. ואת עניין ה'חרות' שביין רואים בגמ' שם: "שתאן חי, ידי 
יין יצא ידי חירות לא יצא". וכמבואר בריב"ן שם על הרי"ף שבני חורין שותים יין 
מזוג. ואכן, כאשר שותה את היין, מקיים גם מצוה מן התורה של 'ושמחת בחגיך'. 
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]דרכים נוספות, ראה הערה43[. 

את -  להטביל  נוהגים  לא  הסדר,  של  הלילות  בשני  במלח:  טבילה 
ירגישו רק את  המצה במלח. מפני חיבוב מצות מצה, שבאכילתה 
גם  אין בעיה בכך שיש  טעם המצה ללא טעם אחר, אף שמן הדין 
טעם מלח. אבל נוהגים להניח מלח על השלחן, כי הוא מזכיר את 
מלח  מהרי"ל44.  פי  על  י,  תעה,  הזקן,  אדמו"ר  שו"ע  )רמ"א,  קטרוג  ומנוגע  הברית 

הסדר,  בשלחן  'קערה'  להם  שיש  אנשים  כמה  ישנם  כאשר  נוספת,  עיצה   .43
אפשר לארגן, שכל אחד מהם יתן כזית ממצתו העליונה לכמה מבני הבית שאין 
במצה  כזיתים  כ3  עוד  שנשארו  יוצא  מצה,  כרבע  הוא  שכזית  )מכיון  קערה  להם 
העליונה(, ועושים כך: כל אחד שיש לו קערה, מברך בתורו את הברכות בקול רם, 
הוא בוצע כזית מהמצה העליונה שלו, וכזית מהמצה השניה, ואוכל. היושבים לידו 
שאין להם קערה לוקחים את מה שנשאר ממצתו העליונה, ובוצעים כל אחד כזית 
לעצמם, ומצרפים את הכזית שהכינו מראש, ואוכלים את שני הכזתים יחד, וכך 

הרווחנו גם שקיימו את המצוה במצה העליונה.

מנהגים נוספים: יש נוהגים לברך, לחלק למסובים מה'לחם משנה' ואז להתחיל 
ויש  חלקו(.  את  שאוכל  לפני  לחלק  שמותר  טו  קסז,  הרמ"א  )ע"פ  בעצמם.  לאכול 
שם,  הט"ז  )ע"פ  מהמצה  מעט  אוכל  הוא  לחלק,  בעה"ב  שמתחיל  שלפני  נוהגים, 
שחלק על הרמ"א(. יש נוהגים להניח לפני כל המסובים מצה וחצי, וכל אחד מברך 
יוצאים  משנה  לחם  וחובת  הפרוסה,  על  מצה'  אכילת  ו'על  המוציא  השלמה  על 
מבעל הבית )קונטרס מבית לוי. והרויח בזה, שכל אחד קיים את המצוה לפני שתי 
הדעות, ולגבי לחם משנה, צריכים לפתרונות הקודמים, כדי שיוכל בעה"ב לחלק 
מהלחם משנה שלו, ללא שיהיה הפסק(. ויש נוהגים להניח לכל אחד מהמסובים 
סיון  מוריה  קובץ  שטרנברוך,  הגר"מ  של  וזמנים  מועדים  )הגדה  שלמות  מצות  ג' 
תשמ"ה, בשם הגר"מ פיינשטיין, הובא בשמירת שבת כהלתכה )נה, טו(, הובא גם 
עוד כמה דרכים שהובאו בספרים  ישנם  רס, רסא(.  עמ'  בספר שמעתתא דמשה, 
]ראה מנהגי חת"ס )י, יז(, שהיה מחלק בין שתי הברכות. ומנהג מהרי"צ דושינסקי, 
שהיה מחלק מהלחם משנה, תוך כדי שלועס את הכזיתים בפיו. ומנהג סיגעט, הוא 
בספר ויגד משה. ומנהג אביו של הויגד משה שהיה מצוה לבני הבית ליטול ידיהם 

רק אחרי שסיים לאכול. 

44. יש שכתבו שהטעם הוא כדי שהמצה תהיה ללא טעם, כמו 'לחם עוני' )לבוש. 
שמנהגם  יש  ואדרבה,   ? מלח  בלי  פתו  אוכל  העני  וכי  השלחן,  הערוך  והקשה 
להטביל במלח, וטעמים הוא שכך הוא דומה יותר לאכילת עני, שאוכל לחם במלח 
)ליקוטי מהרי"ל, וכלשון המשנה באבות למסתפק במועט 'פת במלח תאכל'(. יש 
שכתבו הטעם, מפני שפסח הוא ליל שימורים, ולכן אין צורך במלח שיגן על ישראל 
כדברי המדרש )מובא בתוס' ברכות מ, א(: "כשישראל יושבים על השלחן וממתינים 
זה את זה עד שיטלו ידיהם והם בלא מצוה, השטן מקטרג עליהם, וברית מלח מגין 
עליהם". )לקט יושר, ולפי טעם זה, יש לטבול בליל הסדר השני דלא אומרים עליו 
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מהעליונה 	  כזית  בוצע  הברכות,  שתי  את  מברך  הבית  בעל 
)רצוי אחד  ומהתחתונה, ומתחיל לאכול מיד. אחד מבני הבית 
ג'  על  בעצמו  לברך  כך,  אחר  שיוכל  כך  קערה,  כן  גם  לו  שיש 
בעל  של  העליונה  מהמצה  שנשאר  מה  את  לוקח  כנהוג(  מצות 
הבית, ומחלק ממנה חתיכה לכל אחד מבני הבית, שאין לו קערה 
)או שבני הבית, מעבירים ביניהם את מה שנשאר מאותה מצה, 
וכל אחד לוקח חתיכה ל'לחם משנה'(. לאחר שיש  להם חתיכה 
שבשקית,  המצה  ואת  החתיכה  את  לוקחים  משנה,  מהלחם 

מברכים את שתי הברכות ואוכלים. 

בשני אופנים אלה, הרווחנו שלא היה הפסק בין הברכה למצוה,   
וכל אחד טעם מה'לחם משנה'41, והמצות היו על השלחן בזמן 
מהמצה  כזית  אכלו  לא  הבית  בני  אמנם  ההגדה42.  אמירת 
שאת  כהדעה  להלכה  העיקר  אבל  השניה,  ומהמצה  השלמה, 
המצוה מקיימים על מצה חתוכה, והמצות בשקיות הן חתוכות, 
אך  שלמה.  במצה  המצוה  את  לקיים  בידינו,  עלה  לא  זאת  ורק 
שאפשר  במקום  רק  לה  וחוששים  להלכה,  עיקר  אינה  זו  דעה 

ושלום אות תרד, שו"ת קנין תורה ה, נה, בשם הפתחא זוטא, וכן הוא מנהג סקוירא. 
וראה תוס' פסחים קטו, ב, שבליל הסדר, צריך לטעום תיכף לברכה מיד, כי ברכה 
זו היא חובה, משא"כ בשאר ימות השנה שאינה חובה )ומבאר המג"א שם, שבשאר 
ימות השנה אינה מצוה מן התורה(, ולכן אין צריך לטעום תיכף לברכה. ולפי זה, 

אין לחלק להם עד שסיים לאכול את הכזיתים. 

טו  נה, הע'  )שמירת שבת כהלכתה,  ידי חובה  יוצאים  ובטעימה כל שהיא,   .41
בשם הגרש"ז אוייערבאך(. 

42. בספר 'ויגד משה' )ב, ג( שפעם המצות היו עבות, והיה אפשר לחלק לכל בני 
י(, אבל היום שהמצות  )ראה שו"ע אדמו"ר הזקן, תנח,  הבית מהמצות שבקערה 
דקות מאוד אין מספיק במצה של בעה"ב, וכדי שלכולם יהיה כזית, צריך להוסיף 
אלא שהן צריכות להיות על השלחן, בשעת אמירת ההגדה, כדי שיצאו  מצות. 
יד"ח במצות ש'עונין עליו דברים הרבה'. )וכן כתב ברבבות אפרים, ח, תצא, שכדי 
השלחן,  על  תהיה  שהמצה  מספיק  הרבה',  דברים  עליו  ש'עונין  הענין  את  לקיים 
ולאו דוקא אלה שבקערה. והוכיח זאת מזה גופא שכשיש משפחה גדולה, בהכרח 
שבורות,  יהיו  שהמצות  עוד,  וכתב  שבקערה(.  לאלה  מחוץ  מצות  שלוקחים 
העיקרית  הדעה  וזו  בפרוסה,  עני  של  שדרכו  עוני'  'לחם  הדרשה  את  לקיים  כדי 
שטרנברוך  הגר"מ  של  בהגדה  הוא  וכן  שבורות.  במצות  המצוה  את  שמקיימים 

)מועדים וזמנים, עמ' צז(, ובחזון עובדיה )ב, עמ' קמז(. 
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כמה -  אופן חלוקת המצה לבני הבית שאין להם קערה - העצות:  
עצות הובאו בפוסקים לענין זה, ונציע שתים מהם: תחילה, מכינים 
בשעת  השלחן  על  אותם  ומניחים  מצה39,  של  'כזיתים'  החג  לפני 
אמירת ההגדה )בתוך שקיות, כך שלא תהיה בעיה של 'שרויה' וכו'(.  

ה'כזיתים' שלו. 	  ואוכל את  בעל הבית מברך את שתי הברכות, 
לאחר שסיים, הוא מחלק לכל בני הבית חתיכה ל'לחם משנה' 
הוא  החתיכה,  את  מקבל  אחד,  כל  וכאשר  העליונה,  מהמצה 
מברך את שתי הברכות, ואוכל את החתיכה, ואת הכזית מצה 

שהכין בשקית40. 

הזקן הובאו במשנ"ב )קסז, פג, להלכה כפי שציין שם בשער הציון, עב(. 

כזית לכל אחד, מהעליונה ומהאמצעית: פשטות הפוסקים שכתוב שיש לאכול 
לשאר  קערה  לפניו  שיש  מי  בין  חילקו  ולא  ומהאמצעית,  מהעליונה  כזיתים,  ב' 
בני הבית, ומשמע שבעל הבית מחלק לכל אחד ואחד כזית מזו ומזו, וכן מפורש 
העליונה,  מהמצה  כזית  אחד,  לכל  לחלק  שיש  שו"ע,  וקיצור  מהרי"ל,  בראבי"ה, 
והאמצעית. ]הגר"מ שטרנברוך בהגדה שלו )מועדים וזמנים, עמ' צז(, כותב שרק 
אינם צריכים. אבל  כזית מהעליונה, אבל שאר המסובים  בעל הבית צריך לאכול 
ז(,  )קסז,  המעיין בדבריו יראה, שדבריו הם לשיטתו, שביאר על פי המגן אברהם 
שהטעם לאכילת כזית מהמצה העליונה היא מכיון שכך הוא בכל פעם שמברכים 
לבני  בעה"ב  בין  שטרנברוך  הרב  שם  מחלק  ולכן  כזית.  לאכול  שצריך  המוציא, 
"על בעה"ב לאכול מבציעתו כזית דוקא, אבל המסובין שייכי לבציעתו גם  הבית: 
בפחות מכזית", דהיינו שרק הבוצע צריך לאכול כזית מהעליונה.  אבל לפי ביאור 
אדמו"ר הזקן )וכשיטת הפר"ח, וכך ביאר המשנ"ב(, שהסיבה שאנו אוכלים כזית 
מהעליונה היא, כיון שחוששים לשיטה שמקיימים את המצוה במצה השלמה, אין 

מקום לחילוקו[. 

המצות על השלחן: פסחים לו, א, קטו, ב. טור תעג, שו"ע אדמו"ר הזקן )תעג, כ(: 
"יביאו לפני מי שאומר ההגדה ג' מצות של מצוה, כדי לומר עליהם ההגדה, שאנמר: 
לחם עוני', ודרשו חכמים, לחם שעונין עליו דברים הרבה, דהיינו אמירת ההגדה".  
ולהעיר מדברי ה'כל בו', שלכן עושים 'יחץ' לפני 'מגיד', כדי שבזמן אמירת ההגדה, 
תהיה מצה שהיא 'לחם עני' )פרוסה(, שעליה יאכלו לומר את ההגדה )שעונין עליו 

דברים הרבה(. 

39. וכך מרויחים שאין צורך להתמהמה בחלוקת הכזית מצה לכל אחד. וכן כותב 
לכל  המצה  את  לחלק  שראוי   ,)265 הערה  ט  שלמה,  )הליכות  אויערבאך  הגרש"ז 
אחד ואחד לפני הברכה, שלא להפסיק יותר מדאי, ואחרי הברכות, מחלקים רק 

מעט מהלחם משנה. 

בלילה  כך  נוהג  היה  נייטרא  שאב"ד  טז(  )כד,  משה  ויגד  בספר  מובא  כך   .40
הראשון. וכן נהג בעל ערוגות הבושם. וכן מובא בהשמטות בסוף ספר דרכי חיים 
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מהעליונה 	  כזית  בוצע  הברכות,  שתי  את  מברך  הבית  בעל 
)רצוי אחד  ומהתחתונה, ומתחיל לאכול מיד. אחד מבני הבית 
ג'  על  בעצמו  לברך  כך,  אחר  שיוכל  כך  קערה,  כן  גם  לו  שיש 
בעל  של  העליונה  מהמצה  שנשאר  מה  את  לוקח  כנהוג(  מצות 
הבית, ומחלק ממנה חתיכה לכל אחד מבני הבית, שאין לו קערה 
)או שבני הבית, מעבירים ביניהם את מה שנשאר מאותה מצה, 
וכל אחד לוקח חתיכה ל'לחם משנה'(. לאחר שיש  להם חתיכה 
שבשקית,  המצה  ואת  החתיכה  את  לוקחים  משנה,  מהלחם 

מברכים את שתי הברכות ואוכלים. 

בשני אופנים אלה, הרווחנו שלא היה הפסק בין הברכה למצוה,   
וכל אחד טעם מה'לחם משנה'41, והמצות היו על השלחן בזמן 
מהמצה  כזית  אכלו  לא  הבית  בני  אמנם  ההגדה42.  אמירת 
שאת  כהדעה  להלכה  העיקר  אבל  השניה,  ומהמצה  השלמה, 
המצוה מקיימים על מצה חתוכה, והמצות בשקיות הן חתוכות, 
אך  שלמה.  במצה  המצוה  את  לקיים  בידינו,  עלה  לא  זאת  ורק 
שאפשר  במקום  רק  לה  וחוששים  להלכה,  עיקר  אינה  זו  דעה 

ושלום אות תרד, שו"ת קנין תורה ה, נה, בשם הפתחא זוטא, וכן הוא מנהג סקוירא. 
וראה תוס' פסחים קטו, ב, שבליל הסדר, צריך לטעום תיכף לברכה מיד, כי ברכה 
זו היא חובה, משא"כ בשאר ימות השנה שאינה חובה )ומבאר המג"א שם, שבשאר 
ימות השנה אינה מצוה מן התורה(, ולכן אין צריך לטעום תיכף לברכה. ולפי זה, 

אין לחלק להם עד שסיים לאכול את הכזיתים. 

טו  נה, הע'  )שמירת שבת כהלכתה,  ידי חובה  יוצאים  ובטעימה כל שהיא,   .41
בשם הגרש"ז אוייערבאך(. 

42. בספר 'ויגד משה' )ב, ג( שפעם המצות היו עבות, והיה אפשר לחלק לכל בני 
י(, אבל היום שהמצות  )ראה שו"ע אדמו"ר הזקן, תנח,  הבית מהמצות שבקערה 
דקות מאוד אין מספיק במצה של בעה"ב, וכדי שלכולם יהיה כזית, צריך להוסיף 
אלא שהן צריכות להיות על השלחן, בשעת אמירת ההגדה, כדי שיצאו  מצות. 
יד"ח במצות ש'עונין עליו דברים הרבה'. )וכן כתב ברבבות אפרים, ח, תצא, שכדי 
השלחן,  על  תהיה  שהמצה  מספיק  הרבה',  דברים  עליו  ש'עונין  הענין  את  לקיים 
ולאו דוקא אלה שבקערה. והוכיח זאת מזה גופא שכשיש משפחה גדולה, בהכרח 
שבורות,  יהיו  שהמצות  עוד,  וכתב  שבקערה(.  לאלה  מחוץ  מצות  שלוקחים 
העיקרית  הדעה  וזו  בפרוסה,  עני  של  שדרכו  עוני'  'לחם  הדרשה  את  לקיים  כדי 
שטרנברוך  הגר"מ  של  בהגדה  הוא  וכן  שבורות.  במצות  המצוה  את  שמקיימים 

)מועדים וזמנים, עמ' צז(, ובחזון עובדיה )ב, עמ' קמז(. 
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כמה -  אופן חלוקת המצה לבני הבית שאין להם קערה - העצות:  
עצות הובאו בפוסקים לענין זה, ונציע שתים מהם: תחילה, מכינים 
בשעת  השלחן  על  אותם  ומניחים  מצה39,  של  'כזיתים'  החג  לפני 
אמירת ההגדה )בתוך שקיות, כך שלא תהיה בעיה של 'שרויה' וכו'(.  

ה'כזיתים' שלו. 	  ואוכל את  בעל הבית מברך את שתי הברכות, 
לאחר שסיים, הוא מחלק לכל בני הבית חתיכה ל'לחם משנה' 
הוא  החתיכה,  את  מקבל  אחד,  כל  וכאשר  העליונה,  מהמצה 
מברך את שתי הברכות, ואוכל את החתיכה, ואת הכזית מצה 

שהכין בשקית40. 

הזקן הובאו במשנ"ב )קסז, פג, להלכה כפי שציין שם בשער הציון, עב(. 

כזית לכל אחד, מהעליונה ומהאמצעית: פשטות הפוסקים שכתוב שיש לאכול 
לשאר  קערה  לפניו  שיש  מי  בין  חילקו  ולא  ומהאמצעית,  מהעליונה  כזיתים,  ב' 
בני הבית, ומשמע שבעל הבית מחלק לכל אחד ואחד כזית מזו ומזו, וכן מפורש 
העליונה,  מהמצה  כזית  אחד,  לכל  לחלק  שיש  שו"ע,  וקיצור  מהרי"ל,  בראבי"ה, 
והאמצעית. ]הגר"מ שטרנברוך בהגדה שלו )מועדים וזמנים, עמ' צז(, כותב שרק 
אינם צריכים. אבל  כזית מהעליונה, אבל שאר המסובים  בעל הבית צריך לאכול 
ז(,  )קסז,  המעיין בדבריו יראה, שדבריו הם לשיטתו, שביאר על פי המגן אברהם 
שהטעם לאכילת כזית מהמצה העליונה היא מכיון שכך הוא בכל פעם שמברכים 
לבני  בעה"ב  בין  שטרנברוך  הרב  שם  מחלק  ולכן  כזית.  לאכול  שצריך  המוציא, 
"על בעה"ב לאכול מבציעתו כזית דוקא, אבל המסובין שייכי לבציעתו גם  הבית: 
בפחות מכזית", דהיינו שרק הבוצע צריך לאכול כזית מהעליונה.  אבל לפי ביאור 
אדמו"ר הזקן )וכשיטת הפר"ח, וכך ביאר המשנ"ב(, שהסיבה שאנו אוכלים כזית 
מהעליונה היא, כיון שחוששים לשיטה שמקיימים את המצוה במצה השלמה, אין 

מקום לחילוקו[. 

המצות על השלחן: פסחים לו, א, קטו, ב. טור תעג, שו"ע אדמו"ר הזקן )תעג, כ(: 
"יביאו לפני מי שאומר ההגדה ג' מצות של מצוה, כדי לומר עליהם ההגדה, שאנמר: 
לחם עוני', ודרשו חכמים, לחם שעונין עליו דברים הרבה, דהיינו אמירת ההגדה".  
ולהעיר מדברי ה'כל בו', שלכן עושים 'יחץ' לפני 'מגיד', כדי שבזמן אמירת ההגדה, 
תהיה מצה שהיא 'לחם עני' )פרוסה(, שעליה יאכלו לומר את ההגדה )שעונין עליו 

דברים הרבה(. 

39. וכך מרויחים שאין צורך להתמהמה בחלוקת הכזית מצה לכל אחד. וכן כותב 
לכל  המצה  את  לחלק  שראוי   ,)265 הערה  ט  שלמה,  )הליכות  אויערבאך  הגרש"ז 
אחד ואחד לפני הברכה, שלא להפסיק יותר מדאי, ואחרי הברכות, מחלקים רק 

מעט מהלחם משנה. 

בלילה  כך  נוהג  היה  נייטרא  שאב"ד  טז(  )כד,  משה  ויגד  בספר  מובא  כך   .40
הראשון. וכן נהג בעל ערוגות הבושם. וכן מובא בהשמטות בסוף ספר דרכי חיים 
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כך  ואחר  יברך,  ואם בעל הבית  'לחם משנה'.  יד"ח של  כדי לצאת 
יתחיל לחלק לכל אחד מה'לחם משנה', ורק אחר כך יתחיל לאכול, 
'על  ברכת  בין  ובעיקר,   לאכילה,  המוציא  ברכת  בין  הפסק  יעשה 
אכילת מצה' לקיום המצוה ?     ב. כשם שבעל הבית, צריך לאכול 
כזית מהעליונה והאמצעית, כך לכאורה צריך לעשות, כל אחד מבני 
לכל  והאמצעית  העליונה  במצה  'כזיתים'  מספיק,  אין  והרי  הבית 
אחד ?     ג. המצות שאיתם מקיימים את המצוה, צריכות להיות על 
השלחן בשעת אמירת ההגדה, שהרי דרשו חכמים 'לחם עני - לחם 

שעונין עליו דברים הרבה, והיינו אמירת ההגדה38.  

על  לבצוע  אדם  כל  "וחייב  ב(:  )רעד,  הזק  אדמו"ר  כותב  שבת  לגבי  והנה,  לנשים. 
שתי ככרות שלמות, אחד אנשים ואחד נשים". ולגבי חיוב לחם מנשה ביו"ט בכלל, 
כותב אדמו"ר הזקן )תעה, ג(: "אע"פ שבכל יו"ט חייב האדם לבצוע על לחם משנה 
כמו שיתבאר בסימן תקכט". ]וראה לקו"ש לו, בשלח, ג, הערה 35, שמקשה מדוע 
השמיט זאת אדמו"ר הזקן בסימן תקכט, אף שהזכירו כמה פעמים )קסז, ג, עדר, ב, 
תעג, כד, תעה, ג(. ובתורת מנחם )תשמז, ב, עמ' 594( ביאר, שאדמו"ר הזקן הסתפק 
בחיוב לחם משנה בסוכות, ולכן לא הזכיר זאת בהלכות יו"ט )תקכט( כי לא רצה 

לכלול את סוכות, אבל בפסח אין ספק[. 

ולגבי חיוב הנשים בלחם משנה: הנה רעק"א )שו"ת, א, א(, סובר שנשים פטורות, 
כי הוא 'זמן גרמא', וביו"ט לא הושוו הנשים לאנשים כמו בשבת )'כל שישנו בשמור, 
יח(,  )לא,  חינוך  המנחת  ואכן  חייבות,  אינן  בקידוש  גם  דבריו  ולפי  בזכור'(,  ישנו 
התספק בזה, אבל אדמו"ר הזקן )רעא, ה(, כותב בפירוש שנשים חייבות בקידוש 
)אע"פ ש'זכור'  ביו"ט לגבי קידוש  גם  ביו"ט, הרי שסובר שהושוו הנשים לאנשים 
ביו"ט אינו מן התורה(, ובפשטות כן הוא גם  לגבי 'לחם משנה'. ]ואין לומר שחייבות 
כמה  שכתבו  )כפי  ה'מן'  ירידת  של  הנס,  באותו  היו  הן  שאף  מצד  משנה'  ב'לחם 
ראשונים בסימן רצא(, כי אדמו"ר הזקן בסימן רצא, ורצו, לא הביא טעם זה לחיוב 
הוא  וכן  אלו[.  ראשונים  על  מסתמך  שלא  ומשמע  וכו',  שלישית  בסעודה  נשים 
משמעות הדברים בדברי אדמו"ר הזקן )תעג, כד(: "כל דברים אלו דהיינו המצות 
בני  . . אין צריך להביא אלא לפני מי שאומר ההגדה דהיינו בעה"ב, אבל  והמרור 
שהם  כיון  מ"מ  משנה,  לחם  על  לבצוע  צריך  שביו"ט  שאף   .  . צריך  אין   .  . הבית 
בעה"ב".  של  משנה  בלחם  ג"כ  יוצאים  הם  בעה"ב,  של  המוציא  בברכת  יוצאים 

ובפשטות הכוונה לכל בני הבית, כולל הנשים. 

רשאים  המסובים  ד(:"אין  )רעד,  הזקן  אדמו"ר  שו"ע  לטעום:  צריך  אחד  כל   .38
לטעום עד שיטעום הבוצע . . הם יוצאים יד"ח במה ששומעים ממנו ברכת המוציא 
שמברך על 'לחם משנה', ואוכלים מאותו לחם משנה". מפורש, שכדי לצאת יד"ח 
'לחם משנה', חייבים לשמוע את הברכה על הלחם משנה, וחייבים לטעום מהלחם 
זה  ואין  בעצמו,  אחד  כל  לברך  שנוהגים  לעיל,  הוזכר  כבר  הברכה,  ]לגבי  משנה 
בסתירה לכך שצריך לשמוע את הברכה כדי לצאת יד"ח לחם משנה[. דברי אדמו"ר 
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בספרים, שאמר הגרא"ח נאה לגרש"ז אויערבאך, שחזר בו ממה שכתב בספרו, הוא טעות36.  

ואע"פ שמדדו וראו, שלפי הנפח די בכ17 גרם, מכל מקום, ראוי ונכון לכל איש ואשה בריאים, 

לקיים את המצוה מן התורה, פעם אחת בשנה, לפי כל הדעות, ובמיוחד לאור דברי הרבי, 

להרה"ח ר' בערל בוימגארטען: "אז ער איז דאך אונזער פוסק אחרון", והגרא"ח נאה כותב 27 

גרם, אע"פ שכתב כמה פעמים, שהכזית נמדד לפי נפח !  אכן, מי שיש לו קערה ואוכל שני 

כזיתים, מגיע ממילא לשיעור זה, גם אם מחשב את הכזית לפי 17 גרם. אבל מי שאין לו קערה 

)נשים, וכו'(, ראוי שיאכל את הכזית הראשון, שבו מקיים את המצוה מן התורה, בשיעור זה 

שכתב הגרא"ח נאה של 27 גרם, כן נראה לענ"ד, וכן מורה הרה"ח הרב יעקב זרביב. וכן כותב 

הרשד"ב לוין )שיעורי הלכה למעשה, עמ' שכו( וכן הסכימו עוד רבני חב"ד(. 

חלוקת המצה לבני הבית שאין להם קערה  - הבעיה:  כאשר באים - 
אחד  כל  א.  בעיות:  בכמה  נתקלים  הבית,  לבני  המצות  את  לחלק 
משנה',  מה'לחם  לטעום  צריך  והבנות37(  הנשים  )כולל  מהמסובים 

36. בפסקי תשובות )תפו, א( מובא בשם ספר 'הסדר הערוך', שהגרא"ח נאה אמר 
לגרש"ז אויערבאך, שחזר בו ממה שכתוב בספרו, שצריך לקחת מצה של 27 גרם 
אלא יש ללכת לפי הנפח. לאחר שלא מצאתי את הדברים בספר הנ"ל, שאלתי את 
פי הרב רבינוביץ בעהמח"ס פסקי תשובות, לפשר הדבר, וענה, שאכן במהדורות  
הראשונות של ספר הסדר הערוך, היה כתוב כך ואח"כ הושמט, ואינו יודע מדוע, 

ויש לשאול את מחבר הספר הנ"ל. 

הדבר,  לפשר  הערוך'  'הסדר  בעהמח"ס  וינגרטן  הרב  את  שאלתי  זאת  בעקבות 
וענה, שלא שמע זאת בעצמו מהגרש"ז אויערבאך, אלא מפי הרב גרוסמן )בעהמח"ס 
'סידור הלכות פסח', מד"א דאלעד, אה"ק(, ולכן כתב זאת בספרו, ולאחר ששמע 

שמועות אחרות בזה, השמיט זאת מספריו במהדורות הבאות. 

וענה,  גרוסמן, האם הוא מאשר את הדברים,  ולבירור הדבר, שאלתי את הרב 
הגרש"ז  עם  וחצי  כשעה  במשך  שוחח  הוא  ואדרבה,  אלו,  דברים  אמר  שלא 
אויערבאך על שיעור כזית במצה, על כך שדברי הגרא"ח נאה ש27 סמ"ק מצה, הם 
27 גרם, לא מסתדרים עם המציאות, ובמשך כשעה וחצי ניסה הגרשז"א ליישב את 
דברי הגרא"ח נאה וחזר ואמר שוב ושוב, לא יתכן שהגרא"ח נאה טעה !  כמו כן 
סיפר  נוכח בשעת עריכת הסדר באותה שנה אצל הגרשז"א  סיפר, שאדם שהיה 
ליישב  וניסו  ביתו,  בני  עם  הסדר,  בליל  פעמים  כמה  כך  על  דיבר  שהגרשז"א  לו, 
את הדברים. ומעיד הרב גרוסמן שבסיום אותה שיחה ביניהם, הסכים הגרשז"א 
'סידור  בספרו  כתב  כך  ואכן  גרם.  כ15  הוא  מצה  כזית  ששיעור  בספרו  שיכתוב 
הלכות פסח'. הצגתי את הדברים לרב רבינוביץ, ואמר שהדברים יתוקנו במהדורות 

הבאות של ה'פסקי תשובות'.

שכותב  וכפי  טוב,  ביום  משנה'  ב'לחם  חייבות  נשים  גם  בפשטות,  נשים:   .37
בין אנשים  אין חילוק  זה  ז(. שבלילה  )תעב, כה. תעט,  אדמו"ר הזקן כמה פעמים 
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כך  ואחר  יברך,  ואם בעל הבית  'לחם משנה'.  יד"ח של  כדי לצאת 
יתחיל לחלק לכל אחד מה'לחם משנה', ורק אחר כך יתחיל לאכול, 
'על  ברכת  בין  ובעיקר,   לאכילה,  המוציא  ברכת  בין  הפסק  יעשה 
אכילת מצה' לקיום המצוה ?     ב. כשם שבעל הבית, צריך לאכול 
כזית מהעליונה והאמצעית, כך לכאורה צריך לעשות, כל אחד מבני 
לכל  והאמצעית  העליונה  במצה  'כזיתים'  מספיק,  אין  והרי  הבית 
אחד ?     ג. המצות שאיתם מקיימים את המצוה, צריכות להיות על 
השלחן בשעת אמירת ההגדה, שהרי דרשו חכמים 'לחם עני - לחם 

שעונין עליו דברים הרבה, והיינו אמירת ההגדה38.  

על  לבצוע  אדם  כל  "וחייב  ב(:  )רעד,  הזק  אדמו"ר  כותב  שבת  לגבי  והנה,  לנשים. 
שתי ככרות שלמות, אחד אנשים ואחד נשים". ולגבי חיוב לחם מנשה ביו"ט בכלל, 
כותב אדמו"ר הזקן )תעה, ג(: "אע"פ שבכל יו"ט חייב האדם לבצוע על לחם משנה 
כמו שיתבאר בסימן תקכט". ]וראה לקו"ש לו, בשלח, ג, הערה 35, שמקשה מדוע 
השמיט זאת אדמו"ר הזקן בסימן תקכט, אף שהזכירו כמה פעמים )קסז, ג, עדר, ב, 
תעג, כד, תעה, ג(. ובתורת מנחם )תשמז, ב, עמ' 594( ביאר, שאדמו"ר הזקן הסתפק 
בחיוב לחם משנה בסוכות, ולכן לא הזכיר זאת בהלכות יו"ט )תקכט( כי לא רצה 

לכלול את סוכות, אבל בפסח אין ספק[. 

ולגבי חיוב הנשים בלחם משנה: הנה רעק"א )שו"ת, א, א(, סובר שנשים פטורות, 
כי הוא 'זמן גרמא', וביו"ט לא הושוו הנשים לאנשים כמו בשבת )'כל שישנו בשמור, 
יח(,  )לא,  חינוך  המנחת  ואכן  חייבות,  אינן  בקידוש  גם  דבריו  ולפי  בזכור'(,  ישנו 
התספק בזה, אבל אדמו"ר הזקן )רעא, ה(, כותב בפירוש שנשים חייבות בקידוש 
)אע"פ ש'זכור'  ביו"ט לגבי קידוש  גם  ביו"ט, הרי שסובר שהושוו הנשים לאנשים 
ביו"ט אינו מן התורה(, ובפשטות כן הוא גם  לגבי 'לחם משנה'. ]ואין לומר שחייבות 
כמה  שכתבו  )כפי  ה'מן'  ירידת  של  הנס,  באותו  היו  הן  שאף  מצד  משנה'  ב'לחם 
ראשונים בסימן רצא(, כי אדמו"ר הזקן בסימן רצא, ורצו, לא הביא טעם זה לחיוב 
הוא  וכן  אלו[.  ראשונים  על  מסתמך  שלא  ומשמע  וכו',  שלישית  בסעודה  נשים 
משמעות הדברים בדברי אדמו"ר הזקן )תעג, כד(: "כל דברים אלו דהיינו המצות 
בני  . . אין צריך להביא אלא לפני מי שאומר ההגדה דהיינו בעה"ב, אבל  והמרור 
שהם  כיון  מ"מ  משנה,  לחם  על  לבצוע  צריך  שביו"ט  שאף   .  . צריך  אין   .  . הבית 
בעה"ב".  של  משנה  בלחם  ג"כ  יוצאים  הם  בעה"ב,  של  המוציא  בברכת  יוצאים 

ובפשטות הכוונה לכל בני הבית, כולל הנשים. 

רשאים  המסובים  ד(:"אין  )רעד,  הזקן  אדמו"ר  שו"ע  לטעום:  צריך  אחד  כל   .38
לטעום עד שיטעום הבוצע . . הם יוצאים יד"ח במה ששומעים ממנו ברכת המוציא 
שמברך על 'לחם משנה', ואוכלים מאותו לחם משנה". מפורש, שכדי לצאת יד"ח 
'לחם משנה', חייבים לשמוע את הברכה על הלחם משנה, וחייבים לטעום מהלחם 
זה  ואין  בעצמו,  אחד  כל  לברך  שנוהגים  לעיל,  הוזכר  כבר  הברכה,  ]לגבי  משנה 
בסתירה לכך שצריך לשמוע את הברכה כדי לצאת יד"ח לחם משנה[. דברי אדמו"ר 
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בספרים, שאמר הגרא"ח נאה לגרש"ז אויערבאך, שחזר בו ממה שכתב בספרו, הוא טעות36.  

ואע"פ שמדדו וראו, שלפי הנפח די בכ17 גרם, מכל מקום, ראוי ונכון לכל איש ואשה בריאים, 

לקיים את המצוה מן התורה, פעם אחת בשנה, לפי כל הדעות, ובמיוחד לאור דברי הרבי, 

להרה"ח ר' בערל בוימגארטען: "אז ער איז דאך אונזער פוסק אחרון", והגרא"ח נאה כותב 27 

גרם, אע"פ שכתב כמה פעמים, שהכזית נמדד לפי נפח !  אכן, מי שיש לו קערה ואוכל שני 

כזיתים, מגיע ממילא לשיעור זה, גם אם מחשב את הכזית לפי 17 גרם. אבל מי שאין לו קערה 

)נשים, וכו'(, ראוי שיאכל את הכזית הראשון, שבו מקיים את המצוה מן התורה, בשיעור זה 

שכתב הגרא"ח נאה של 27 גרם, כן נראה לענ"ד, וכן מורה הרה"ח הרב יעקב זרביב. וכן כותב 

הרשד"ב לוין )שיעורי הלכה למעשה, עמ' שכו( וכן הסכימו עוד רבני חב"ד(. 

חלוקת המצה לבני הבית שאין להם קערה  - הבעיה:  כאשר באים - 
אחד  כל  א.  בעיות:  בכמה  נתקלים  הבית,  לבני  המצות  את  לחלק 
משנה',  מה'לחם  לטעום  צריך  והבנות37(  הנשים  )כולל  מהמסובים 

36. בפסקי תשובות )תפו, א( מובא בשם ספר 'הסדר הערוך', שהגרא"ח נאה אמר 
לגרש"ז אויערבאך, שחזר בו ממה שכתוב בספרו, שצריך לקחת מצה של 27 גרם 
אלא יש ללכת לפי הנפח. לאחר שלא מצאתי את הדברים בספר הנ"ל, שאלתי את 
פי הרב רבינוביץ בעהמח"ס פסקי תשובות, לפשר הדבר, וענה, שאכן במהדורות  
הראשונות של ספר הסדר הערוך, היה כתוב כך ואח"כ הושמט, ואינו יודע מדוע, 

ויש לשאול את מחבר הספר הנ"ל. 

הדבר,  לפשר  הערוך'  'הסדר  בעהמח"ס  וינגרטן  הרב  את  שאלתי  זאת  בעקבות 
וענה, שלא שמע זאת בעצמו מהגרש"ז אויערבאך, אלא מפי הרב גרוסמן )בעהמח"ס 
'סידור הלכות פסח', מד"א דאלעד, אה"ק(, ולכן כתב זאת בספרו, ולאחר ששמע 

שמועות אחרות בזה, השמיט זאת מספריו במהדורות הבאות. 

וענה,  גרוסמן, האם הוא מאשר את הדברים,  ולבירור הדבר, שאלתי את הרב 
הגרש"ז  עם  וחצי  כשעה  במשך  שוחח  הוא  ואדרבה,  אלו,  דברים  אמר  שלא 
אויערבאך על שיעור כזית במצה, על כך שדברי הגרא"ח נאה ש27 סמ"ק מצה, הם 
27 גרם, לא מסתדרים עם המציאות, ובמשך כשעה וחצי ניסה הגרשז"א ליישב את 
דברי הגרא"ח נאה וחזר ואמר שוב ושוב, לא יתכן שהגרא"ח נאה טעה !  כמו כן 
סיפר  נוכח בשעת עריכת הסדר באותה שנה אצל הגרשז"א  סיפר, שאדם שהיה 
ליישב  וניסו  ביתו,  בני  עם  הסדר,  בליל  פעמים  כמה  כך  על  דיבר  שהגרשז"א  לו, 
את הדברים. ומעיד הרב גרוסמן שבסיום אותה שיחה ביניהם, הסכים הגרשז"א 
'סידור  בספרו  כתב  כך  ואכן  גרם.  כ15  הוא  מצה  כזית  ששיעור  בספרו  שיכתוב 
הלכות פסח'. הצגתי את הדברים לרב רבינוביץ, ואמר שהדברים יתוקנו במהדורות 

הבאות של ה'פסקי תשובות'.

שכותב  וכפי  טוב,  ביום  משנה'  ב'לחם  חייבות  נשים  גם  בפשטות,  נשים:   .37
בין אנשים  אין חילוק  זה  ז(. שבלילה  )תעב, כה. תעט,  אדמו"ר הזקן כמה פעמים 
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)שו"ע אדמו"ר הזקן, תעה, יז, יח, על פי השל"ה ועוד. וכותב הרבי )הגדה, בפיסקא: לפטור(, 

שגם בבית הרב לא נזהרו בזה שלא לדבר עד האפיקומן. הטעם שלא מברכים 'שהחיינו': כי 

מברכים בהגדה 'והגיענו הלילה הזה, לאכול בו מצה ומרור' ויוצאים בזה. או שסומכים על 

'שהחיינו שבקידוש' )אבודרהם, ברכי יוסף(. על הטעם השני, מקשה הרבי בהגדה, שאם כן, 

היה צריך לכוין באמירת 'שהחיינו' בקידוש על המצה, כמו שמכוונים בשהחיינו שמגילה על 

משלוח מנות וסעודה(. 

אופן האכילה: לוקח כזית מהמצה העליונה, וכזית מהמצה השניה - 
מצה',  אכילת  'מצות  את  מקיים  זו  שבאכילה  ומכוין,  )השבורה(, 
ה'כזיתים'  בשתי  מחזיק  כלומר:  בהסיבה.   יחד,  שניהם  את  ואוכל 
יחד ונוגס בהם, כך שבכל לעיסה הוא אוכל משתי המצות. ולא כזית 

של מצה אחת, ואחר כך את הכזית של המצה השניה. 

בדיעבד: גם אם אכל רק כזית אחד, מהמצה הראשונה, או מהשניה,   
או משניהם יחד - יצא יד"ח מצות אכילת מצה. אך צריך לשים לב, 
שלפחות כזית אחד, יאכל בתוך 3/4 דקות, מתחילת אכילת הכזית, 
כזית  א(. ההסבר: המצוה היא לאכול  )תעה,  )כזית משתיהם: שו"ע  עד סוף אכילתו. 
 - השניה  במצה  או  השלמה,   - העליונה  במצה  המצוה  את  מקיימים  האם  נחלקו  אך  מצה, 

החתוכה, ולכן אוכלים כזית מכל אחת מהן. אך בדיעבד, כל שאכל כזית מצה יצא יד"ח, בין 

מהמצה השלמה, בין מהחתוכה )שו"ע אדמו"ר הזקן, תעה, ה, ו, ח(. אכילתם - יחד: כדי שלא 

לעשות הפסק בין ברכת 'על אכילת מצה', לקיום המצוה. שאם יאכל רק את העליונה קודם, 

יעשה הפסק - בין הברכה למצוה - לפי הדעה שהמצוה נעשית במצה השניה. וכן להיפך לפי 

הדיעה השניה, לכן אוכלים משניהם יחד. בדיעבד, העיקר לאכול כזית מצה  )שו"ע אדמו"ר 

הזקן, תעה, ו, ז(.

האכילה, למי שאין לפניו קערה: - 

לוקח את החתיכה מה'לחם משנה' שקיבל )או לקח בעצמו( מהמצה   
של בעל הבית, ואת המצה שהכין כדי לקיים את מצות אכילת מצה.  
)כדי לצאת יד"ח 'לחם משנה', צריך לטעום קצת ממנו, וכדי לקיים את מצות אכילת מצה, 

אוכל מהכזית שהכין מראש(.  

ואוכלם  מצה(,  חצי  )בערך  גרם   27 לפחות  לקחת  ראוי  ולכתחילה   
שהובא  ומה  נאה.  הגרא"ח  כותב  שכך  גרם:   27( דקות.   3/4 של  בזמן  בהסיבה, 
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השנה, שכל אחד מבני הבית מברך את ברכת המוציא )אג"ק יד, כט, על 
פי שו"ע אדמו"ר הזקן, קסז, יד, שחוששים, שהשומע יעשה הפסק בין הברכה לאכילה, או 

שהמברך לא יכוין להוציא, או השומע לא יכוין לצאת(, ולכן גם בפסח, מברך כל 

אחד את שתי הברכות בעצמו. ועל כן: לאחר שקיבל מבעל הבית )או 
לקח בעצמו(, חתיכה מה'לחם משנה', אוחז בשתי ידיו את חתיכת 
המצה של ה'לחם המשנה', ואת חתיכת המצה שהכין מראש כדי 
לקיים בה את מצות אכילת מצה, ומברך את שתי הברכות: המוציא, 

ו'על אכילת מצה'. 

א( -  לכוין:  צריך  הברכה,  בשעת  מצה':  אכילת  'על  בברכת  הכוונה 
שלא  )ונזהרים  ב'כורך'  שיקיים  ה'מצוה'  את  גם  זו  בברכה  לפטור 
לדבר בעניינים שלא קשורים לסעודה, עד אחר אכילת ה'כורך'(35. 
האפיקומן,  אכילת  את  זו  בברכה  שפוטרים  גם  לכוין  מחמירים  ב( 
אבל מאחר שזו חומרא יתירה, לא נזהרים שלא לדבר עד האפיקומן 

שיברך גם הוא בעצמו )אשל אברהם בטשאטש, שו"ת דעת סופר, שו"ת להורות נתן 
)ו, ט(, שמירת שבת כהלכתה )נה, הע' יד(, תשובות והנהגות )ג, צ(, ועוד(, ואדרבה 
"במה  כט(:  עמ'  יד,  )אג"ק,  הרבי  כתב  וכן  רפא(,  ח,  הלוי,  )שבט  כך  לעשות  עדיף 
האחרים,  את  ומוציא  לאחד,  רק  משנה  לחם  שכשיש  אנ"ש  מנהג  שראה  שכותב 
נוהגים שאר בני הבית לברך ברכת המוציא כל אחד לעצמו . . מפני אריכות הזמן 
יש להנהיג דוקא מנהג ההוא, זאת אומרת, שכל  ולכן  . קשה להיזהר מהפסק.   .
אחד ואחד יברך לעצמו ברכת הנהנין . . ובפירוש כתוב באשל אברהם . . שיוצא 
ידי חובתו של לחם משנה אף שמברך ברכת המוציא לעצמו. ולא עוד, אלא אפילו 

אם השומע לא נטל ידיו עדיין". 

35. נחלקו הלל וחבריו לגבי אכילת מרור, האם צריך לאכלו בנפרד או יחד עם 
]אבל לגבי המצה, גם  המצה. לדעת הלל דוקא ביחד, ולדעת חבריו בנפרד דוקא 
צריך  כי  מרור,  עם  ביחד  אוכל  אם  מצה,  יד"ח  יוצא  אינו  הזה  שבזמן  מודה,  הלל 
לטעום את הטעם של המצה, והטעם של המרור שהוא רק מדרבנן, מבטל את טעם 
המצה שהיא מן התורה. אבל בזמן שביהמ"ק היה קיים שניהם היו מן התורה, ואין 
המצה  את  קודם  אוכלים  ולכן  ולכן,  השני[.  של  טעמו  את  מבטל  אחד  של  טעמו 
המרור  את  אוכלים  כך,  ואחר  חבריו.  וכדעת  עליהם  ומברכים  בנפרד  והמרור 
ביחד עם המצה, כדי לקיים את מצות מרור, לדעת הלל. ולכן נזהרים שלא לדבר 
עד 'כורך' בעניינים שלא קשורים לסעודה, כי מצד אחד אי אפשר לברך כשמקיים 
את המצוה לדעת הלל, דשמא הלכה כחבריו, ולא מקיים שום מצוה במה שאוכל 
עכשיו 'כורך', ומצד שני שמא הלכה כהלל, ומקיים בזה את מצות 'מרור', ולכן כדי 
שהברכה תחול גם על ה'כורך', נזהרים שלא לעשות 'הפסק', ולא לדבר בין הברכה 
על אכילת המצה והמרור, לבין אכילת ה'כורך'. )שו"ע אדמו"ר הזקן, תעה, יז, יח(. 
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)שו"ע אדמו"ר הזקן, תעה, יז, יח, על פי השל"ה ועוד. וכותב הרבי )הגדה, בפיסקא: לפטור(, 

שגם בבית הרב לא נזהרו בזה שלא לדבר עד האפיקומן. הטעם שלא מברכים 'שהחיינו': כי 

מברכים בהגדה 'והגיענו הלילה הזה, לאכול בו מצה ומרור' ויוצאים בזה. או שסומכים על 

'שהחיינו שבקידוש' )אבודרהם, ברכי יוסף(. על הטעם השני, מקשה הרבי בהגדה, שאם כן, 

היה צריך לכוין באמירת 'שהחיינו' בקידוש על המצה, כמו שמכוונים בשהחיינו שמגילה על 

משלוח מנות וסעודה(. 

אופן האכילה: לוקח כזית מהמצה העליונה, וכזית מהמצה השניה - 
מצה',  אכילת  'מצות  את  מקיים  זו  שבאכילה  ומכוין,  )השבורה(, 
ה'כזיתים'  בשתי  מחזיק  כלומר:  בהסיבה.   יחד,  שניהם  את  ואוכל 
יחד ונוגס בהם, כך שבכל לעיסה הוא אוכל משתי המצות. ולא כזית 

של מצה אחת, ואחר כך את הכזית של המצה השניה. 

בדיעבד: גם אם אכל רק כזית אחד, מהמצה הראשונה, או מהשניה,   
או משניהם יחד - יצא יד"ח מצות אכילת מצה. אך צריך לשים לב, 
שלפחות כזית אחד, יאכל בתוך 3/4 דקות, מתחילת אכילת הכזית, 
כזית  א(. ההסבר: המצוה היא לאכול  )תעה,  )כזית משתיהם: שו"ע  עד סוף אכילתו. 
 - השניה  במצה  או  השלמה,   - העליונה  במצה  המצוה  את  מקיימים  האם  נחלקו  אך  מצה, 

החתוכה, ולכן אוכלים כזית מכל אחת מהן. אך בדיעבד, כל שאכל כזית מצה יצא יד"ח, בין 

מהמצה השלמה, בין מהחתוכה )שו"ע אדמו"ר הזקן, תעה, ה, ו, ח(. אכילתם - יחד: כדי שלא 

לעשות הפסק בין ברכת 'על אכילת מצה', לקיום המצוה. שאם יאכל רק את העליונה קודם, 

יעשה הפסק - בין הברכה למצוה - לפי הדעה שהמצוה נעשית במצה השניה. וכן להיפך לפי 

הדיעה השניה, לכן אוכלים משניהם יחד. בדיעבד, העיקר לאכול כזית מצה  )שו"ע אדמו"ר 

הזקן, תעה, ו, ז(.

האכילה, למי שאין לפניו קערה: - 

לוקח את החתיכה מה'לחם משנה' שקיבל )או לקח בעצמו( מהמצה   
של בעל הבית, ואת המצה שהכין כדי לקיים את מצות אכילת מצה.  
)כדי לצאת יד"ח 'לחם משנה', צריך לטעום קצת ממנו, וכדי לקיים את מצות אכילת מצה, 

אוכל מהכזית שהכין מראש(.  

ואוכלם  מצה(,  חצי  )בערך  גרם   27 לפחות  לקחת  ראוי  ולכתחילה   
שהובא  ומה  נאה.  הגרא"ח  כותב  שכך  גרם:   27( דקות.   3/4 של  בזמן  בהסיבה, 
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השנה, שכל אחד מבני הבית מברך את ברכת המוציא )אג"ק יד, כט, על 
פי שו"ע אדמו"ר הזקן, קסז, יד, שחוששים, שהשומע יעשה הפסק בין הברכה לאכילה, או 

שהמברך לא יכוין להוציא, או השומע לא יכוין לצאת(, ולכן גם בפסח, מברך כל 

אחד את שתי הברכות בעצמו. ועל כן: לאחר שקיבל מבעל הבית )או 
לקח בעצמו(, חתיכה מה'לחם משנה', אוחז בשתי ידיו את חתיכת 
המצה של ה'לחם המשנה', ואת חתיכת המצה שהכין מראש כדי 
לקיים בה את מצות אכילת מצה, ומברך את שתי הברכות: המוציא, 

ו'על אכילת מצה'. 

א( -  לכוין:  צריך  הברכה,  בשעת  מצה':  אכילת  'על  בברכת  הכוונה 
שלא  )ונזהרים  ב'כורך'  שיקיים  ה'מצוה'  את  גם  זו  בברכה  לפטור 
לדבר בעניינים שלא קשורים לסעודה, עד אחר אכילת ה'כורך'(35. 
האפיקומן,  אכילת  את  זו  בברכה  שפוטרים  גם  לכוין  מחמירים  ב( 
אבל מאחר שזו חומרא יתירה, לא נזהרים שלא לדבר עד האפיקומן 

שיברך גם הוא בעצמו )אשל אברהם בטשאטש, שו"ת דעת סופר, שו"ת להורות נתן 
)ו, ט(, שמירת שבת כהלכתה )נה, הע' יד(, תשובות והנהגות )ג, צ(, ועוד(, ואדרבה 
"במה  כט(:  עמ'  יד,  )אג"ק,  הרבי  כתב  וכן  רפא(,  ח,  הלוי,  )שבט  כך  לעשות  עדיף 
האחרים,  את  ומוציא  לאחד,  רק  משנה  לחם  שכשיש  אנ"ש  מנהג  שראה  שכותב 
נוהגים שאר בני הבית לברך ברכת המוציא כל אחד לעצמו . . מפני אריכות הזמן 
יש להנהיג דוקא מנהג ההוא, זאת אומרת, שכל  ולכן  . קשה להיזהר מהפסק.   .
אחד ואחד יברך לעצמו ברכת הנהנין . . ובפירוש כתוב באשל אברהם . . שיוצא 
ידי חובתו של לחם משנה אף שמברך ברכת המוציא לעצמו. ולא עוד, אלא אפילו 

אם השומע לא נטל ידיו עדיין". 

35. נחלקו הלל וחבריו לגבי אכילת מרור, האם צריך לאכלו בנפרד או יחד עם 
]אבל לגבי המצה, גם  המצה. לדעת הלל דוקא ביחד, ולדעת חבריו בנפרד דוקא 
צריך  כי  מרור,  עם  ביחד  אוכל  אם  מצה,  יד"ח  יוצא  אינו  הזה  שבזמן  מודה,  הלל 
לטעום את הטעם של המצה, והטעם של המרור שהוא רק מדרבנן, מבטל את טעם 
המצה שהיא מן התורה. אבל בזמן שביהמ"ק היה קיים שניהם היו מן התורה, ואין 
המצה  את  קודם  אוכלים  ולכן  ולכן,  השני[.  של  טעמו  את  מבטל  אחד  של  טעמו 
המרור  את  אוכלים  כך,  ואחר  חבריו.  וכדעת  עליהם  ומברכים  בנפרד  והמרור 
ביחד עם המצה, כדי לקיים את מצות מרור, לדעת הלל. ולכן נזהרים שלא לדבר 
עד 'כורך' בעניינים שלא קשורים לסעודה, כי מצד אחד אי אפשר לברך כשמקיים 
את המצוה לדעת הלל, דשמא הלכה כחבריו, ולא מקיים שום מצוה במה שאוכל 
עכשיו 'כורך', ומצד שני שמא הלכה כהלל, ומקיים בזה את מצות 'מרור', ולכן כדי 
שהברכה תחול גם על ה'כורך', נזהרים שלא לעשות 'הפסק', ולא לדבר בין הברכה 
על אכילת המצה והמרור, לבין אכילת ה'כורך'. )שו"ע אדמו"ר הזקן, תעה, יז, יח(. 
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'המוציא'. לאחר מכן נותן למצה התחתונה להישמט מידיו, ומברך 
על המצה הראשונה והשניה )השבורה(, את ברכת 'על אכילת מצה' 
)מחזיק ג' מצות בשעת המוציא: כי לברכת המוציא צריך שתי מצות שלמות ל'לחם משנה' 

גם  מחזיקים  לכן  השבורה,  האמצעית  על  'המוציא'  שמברכים  וי"א  והתחתונה(,  )העליונה, 

אותה בשעת הברכה. מחזיק  ב' מצות בברכת המצה: כי ישנה מחלוקת, האם המצה שעליה 

מברכים 'על אכילת מצה' היא העליונה השלמה, או השניה החצויה. ואף שהדעה העיקרית 

היא, שברכת המצה היא על המצה האמצעית החצויה, בכל זאת חוששים גם לדעה הראשונה, 

ולכן מחזיקים את שניהם בשעת ברכת 'על אכילת מצה'. שו"ע אדמו"ר הזקן, תעה, ד, ה33(. 

סדר הברכה, למי שאין קערה: מנהג חב"ד )וקהילות אחרות(34, בכל - 

שלש המצות בשתי ידיו, אצבעותיו מפרידות בין מצה למצה, ומברך 'המוציא'"(. 
בלשון  'ידו'  שכותב  ה(  ד,  )תעה,  פסח  בהלכות  בשו"ע  הזקן  אדמו"ר  בלשון  וצ"ע 
יחיד. וכן לשונו בהגדה 'ויאחזם בידו ויברך', 'יניח המצה הג' להשמט מידו ויברך', 
)רו, ד( שכל דבר שמברך עליו צריך לאחזו  והרבי בהגדה מביא את דברי השו"ע 

בימינו, ולא מציין לדברי אדמו"ר הזקן בסימן קסז, שטוב לאחוז בשתי ידיו ? 

33. שואל הרבי, מדוע עוזבים את המצה השלישית, הרי בברכה 'על אכילת מצה' 
מכוונים גם לכורך, שעושים עם המצה השלישית ? ועונה: א. כדי להראות שבכל 
זאת, עיקר הברכה היא על המצוה הראשונה והשניה שבהם מקיימים את מצות 
השלישית  ממצה  גם  ויאכל  יטעה,  שלא  כדי  שהוא  נראה,  ויותר  ב.  מצה.  אכילת 
)הגדה של הרבי, בפסקא:  גם שמחביאים את האפיקומן  וזאת הסיבה  התחתונה, 

יניח המצה הג' להשמט"(.  

מברך  אחד  כל  אלא  מאחר,  בשמיעה  הנהנין  בברכת  לצאת  שלא  זה  מנהג   .34
בעצמו, כבר הוזכר בשו"ת רבי טיאה וייל, שכך נהגו בבית אביו בעל ה'קרבן נתנאל' 
)ה'תמז-התקכ"ט 1769 - 1687(, ומסיים: "ופוק חזי מאי עמא דבר", היינו שכך הוא 
הט"ז(:  פי  על  יח,  )קסז,  הזקן  אדמו"ר  בשו"ע  מבואר  המנהג,  טעם  העולם.  מנהג 
"ולפיכך נהגו עכשיו לברך כל אחד לעצמו, משום שההמון לא היו נזהרין מלהשיח 
בין שמיעת הברכה להטעימה". וכעין זה במשנ"ב )ריג, יב(: "וכמדומה שכעת המנהג 
 .  . מאכל  דבר  בשום  כמעט  חבירו  את  אחד  מוציאין  שאין  המקומות  ברוב  פשוט 

ואפשר משום שאין הכל בקיאין להתכוין לצאת ולהוציא". 

ולא רק שנוהגים כך בסתם ברכות הנהנין, אלא אפילו בברכת המוציא של 'לחם 
ממי  הברכה  את  לשמוע  צריך  משנה'  'לחם  יד"ח  לצאת  שבכדי  ואע"פ  משנה'. 
שמברך על ה'לחם משנה' ]וכפשטות לשון אדמו"ר הזקן )רעד, ד(: "והם )המסובים(, 
ששומעים ממנו ברכת המוציא שמברך על לחם  יוצאים יד"ח )לחם משנה(, במה 
)תורת חיים סופר  וכן פשטות הרבה פוסקים שצריך לשמוע את הברכה  משנה" 
בשם מהר"ם שיק, משמעות חיי אדם )ז, ב(, מטה אפרים )תרכה, מט( קיצור שו"ע 
)עז, יח( ועוד. ולא כדעת שו"ת דברי יציב, קנין תורה, ויען יוסף ועוד, שאפילו בלי 
בכך  מניעה  אין  זאת,  בכל  לחמים[,  מאותם  שטועם  כל  מועיל,  הברכה  שמיעת 
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משנה', )ובפסח, ה'לחם' הוא המצה, ולכן צריך שתי מצות(. אלא שבשונה מיו"ט 
רגיל, ישנו דין נוסף בפסח, שה'לחם' שמברכים עליו, צריך להיות 
)כמו עניים שאין להם לחם שלם(, ולכן  'לחם עני', כלומר לחם שאינו שלם 
שהיא  נוספת  מצה  צריך  משנה',  'לחם  של  המצות  לשני  בנוסף 
'פרוסה' )חצויה( לשנים או יותר30. וכמו בכל שבת ויו"ט, אין צורך 
יוצאים  הם  אלא  לפניו,  משנה'  'לחם  יהיה  הבית  מבני  אחד  שלכל 

יד"ח 'לחם משנה', בברכתו של בעל הבית, על ה'לחם משנה'31.  

)העליונה -  המצות  שלשת  את  מחזיק  קערה:  שיש  למי  הברכה,  סדר 
ברכת  את  ומברך  ידיו32,  בשתי  השבורה(  והאמצעית  השלמות,  והתחתונה 

ואדמו"ר  הרמ"א  וכוונת  )עישרון(,  הקמח  לכמות  רק  היא  ההשוואה  הרא"ש  לפי 
כמות  לגבי  רק   - הרא"ש  כביאור  היא  תודה  לקרבן  ההשוואה  את  שהביאו  הזקן, 

הקמח )עישרון(, ולא לגבי מספר המצות[. 

שתהיה  צריך  שבפסח  אלא  א(,  תקכט,  )שו"ע  משנה'  'לחם  צריך  יו"ט  בכל   .30
המצה חצויה, ודרשו זאת ממה שכתוב )דברים, טז, ג( 'לחם עני' בלי ואו )עני לא 
עוני(, שדרכו של עני שהלחם שלו אינו שלם. ונחלקו הראשונים, האם דרשה זאת 
שדרשו חכמים, היא שהמצה החצויה היא בנוסף ל'לחם משנה', או שאחד משתי 
לא  שהוא  והרמב"ם  הרי"ף  דעת  חצוי.  להיות  צריך  משנה'  ה'לחם  של  הלחמים 
בנוסף, אלא שבפסח די במצה וחצי. אבל דעת רש"י, רשב"ם, תוס' )פסחים, קטז, 
א(, רא"ש )י, ל(, המצה החצויה שבאה כ'לחם עני', היא בנוסף לשתי מצות שלמות 
ג(,  שצריך ל'לחם משנה'. וכך נפסק בשו"ע )תעה, א(, וכותב אדמו"ר הזקן )תעה, 
שכך המנהג פשוט, ואין לשנות )אלא במקרים מיוחדים, כמבואר בסימן תפב(. ולכן 

סתמנו בפנים כדיעה זו, שהמצה החצויה היא בנוסף לשתי המצות השלמות. 

31. שו"ע אדמו"ר הזקן תעג, כד: "כל דברים אלו דהיינו המצה והמרור . . אין צריך 
להביא אלא לפני מי שאומר ההגדה דהיינו לפני בעל הבית, אבל בני הבית . . אין 
צריך שיהיו דברים אלו לפניהם . . אף שביו"ט צריך לבצוע על לחם משנה . . הם 

יוצאים גם כן בלחם משנה של בעל הבית". 

32.  הטעם שצריך להחזיק את כל המצות בידיו הוא, כמבואר בשו"ע )רו, ד(: "כל 
דבר שמברך עליו לאכלו, או להריח בו, צריך לאחזו בימינו כשהוא מברך". ומכיון 
השניה  על  או  )השלמה(,  הראשונה  המצה  על  היא  המוציא  ברכת  אם  ספק  שיש 
)החצויה( לכן צריך להחזיק בשניהם. ועל המצה השלישית, בודאי מברך המוציא, 
הרבי  ביאר  וכך  ה,  תעה,  הזקן,  אדמו"ר  )שו"ע  משנה'  מה'לחם  חלק  היא  שהרי 
בהגדה(.  וכתבנו שצריך להחזיק בשתי ידיו, על פי המבואר בשו"ע אדמו"ר הזקן 
)קסז, ז(: "צריך שיתפוס הלחם בימינו שכל דבר שמברכין עליו צריך לאחוז בימין 
בשעת הברכה. וטוב שיתן עליו שתי ידיו, שיש בהן י' אצבעות כנגד י' מצות התלויות 
בפת . . ולכך יש י' תיבות בברכת המוציא וכו'". הרי שטוב להחזיק את הלחם בשתי 
הידיים. ומובא שכך נהג הרבי )אוצר מנהגי חב"ד עמ' קעו: "כ"ק אדמו"ר נוטל את 
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'המוציא'. לאחר מכן נותן למצה התחתונה להישמט מידיו, ומברך 
על המצה הראשונה והשניה )השבורה(, את ברכת 'על אכילת מצה' 
)מחזיק ג' מצות בשעת המוציא: כי לברכת המוציא צריך שתי מצות שלמות ל'לחם משנה' 

גם  מחזיקים  לכן  השבורה,  האמצעית  על  'המוציא'  שמברכים  וי"א  והתחתונה(,  )העליונה, 

אותה בשעת הברכה. מחזיק  ב' מצות בברכת המצה: כי ישנה מחלוקת, האם המצה שעליה 

מברכים 'על אכילת מצה' היא העליונה השלמה, או השניה החצויה. ואף שהדעה העיקרית 

היא, שברכת המצה היא על המצה האמצעית החצויה, בכל זאת חוששים גם לדעה הראשונה, 

ולכן מחזיקים את שניהם בשעת ברכת 'על אכילת מצה'. שו"ע אדמו"ר הזקן, תעה, ד, ה33(. 

סדר הברכה, למי שאין קערה: מנהג חב"ד )וקהילות אחרות(34, בכל - 

שלש המצות בשתי ידיו, אצבעותיו מפרידות בין מצה למצה, ומברך 'המוציא'"(. 
בלשון  'ידו'  שכותב  ה(  ד,  )תעה,  פסח  בהלכות  בשו"ע  הזקן  אדמו"ר  בלשון  וצ"ע 
יחיד. וכן לשונו בהגדה 'ויאחזם בידו ויברך', 'יניח המצה הג' להשמט מידו ויברך', 
)רו, ד( שכל דבר שמברך עליו צריך לאחזו  והרבי בהגדה מביא את דברי השו"ע 

בימינו, ולא מציין לדברי אדמו"ר הזקן בסימן קסז, שטוב לאחוז בשתי ידיו ? 

33. שואל הרבי, מדוע עוזבים את המצה השלישית, הרי בברכה 'על אכילת מצה' 
מכוונים גם לכורך, שעושים עם המצה השלישית ? ועונה: א. כדי להראות שבכל 
זאת, עיקר הברכה היא על המצוה הראשונה והשניה שבהם מקיימים את מצות 
השלישית  ממצה  גם  ויאכל  יטעה,  שלא  כדי  שהוא  נראה,  ויותר  ב.  מצה.  אכילת 
)הגדה של הרבי, בפסקא:  גם שמחביאים את האפיקומן  וזאת הסיבה  התחתונה, 

יניח המצה הג' להשמט"(.  

מברך  אחד  כל  אלא  מאחר,  בשמיעה  הנהנין  בברכת  לצאת  שלא  זה  מנהג   .34
בעצמו, כבר הוזכר בשו"ת רבי טיאה וייל, שכך נהגו בבית אביו בעל ה'קרבן נתנאל' 
)ה'תמז-התקכ"ט 1769 - 1687(, ומסיים: "ופוק חזי מאי עמא דבר", היינו שכך הוא 
הט"ז(:  פי  על  יח,  )קסז,  הזקן  אדמו"ר  בשו"ע  מבואר  המנהג,  טעם  העולם.  מנהג 
"ולפיכך נהגו עכשיו לברך כל אחד לעצמו, משום שההמון לא היו נזהרין מלהשיח 
בין שמיעת הברכה להטעימה". וכעין זה במשנ"ב )ריג, יב(: "וכמדומה שכעת המנהג 
 .  . מאכל  דבר  בשום  כמעט  חבירו  את  אחד  מוציאין  שאין  המקומות  ברוב  פשוט 

ואפשר משום שאין הכל בקיאין להתכוין לצאת ולהוציא". 

ולא רק שנוהגים כך בסתם ברכות הנהנין, אלא אפילו בברכת המוציא של 'לחם 
ממי  הברכה  את  לשמוע  צריך  משנה'  'לחם  יד"ח  לצאת  שבכדי  ואע"פ  משנה'. 
שמברך על ה'לחם משנה' ]וכפשטות לשון אדמו"ר הזקן )רעד, ד(: "והם )המסובים(, 
ששומעים ממנו ברכת המוציא שמברך על לחם  יוצאים יד"ח )לחם משנה(, במה 
)תורת חיים סופר  וכן פשטות הרבה פוסקים שצריך לשמוע את הברכה  משנה" 
בשם מהר"ם שיק, משמעות חיי אדם )ז, ב(, מטה אפרים )תרכה, מט( קיצור שו"ע 
)עז, יח( ועוד. ולא כדעת שו"ת דברי יציב, קנין תורה, ויען יוסף ועוד, שאפילו בלי 
בכך  מניעה  אין  זאת,  בכל  לחמים[,  מאותם  שטועם  כל  מועיל,  הברכה  שמיעת 
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משנה', )ובפסח, ה'לחם' הוא המצה, ולכן צריך שתי מצות(. אלא שבשונה מיו"ט 
רגיל, ישנו דין נוסף בפסח, שה'לחם' שמברכים עליו, צריך להיות 
)כמו עניים שאין להם לחם שלם(, ולכן  'לחם עני', כלומר לחם שאינו שלם 
שהיא  נוספת  מצה  צריך  משנה',  'לחם  של  המצות  לשני  בנוסף 
'פרוסה' )חצויה( לשנים או יותר30. וכמו בכל שבת ויו"ט, אין צורך 
יוצאים  הם  אלא  לפניו,  משנה'  'לחם  יהיה  הבית  מבני  אחד  שלכל 

יד"ח 'לחם משנה', בברכתו של בעל הבית, על ה'לחם משנה'31.  

)העליונה -  המצות  שלשת  את  מחזיק  קערה:  שיש  למי  הברכה,  סדר 
ברכת  את  ומברך  ידיו32,  בשתי  השבורה(  והאמצעית  השלמות,  והתחתונה 

ואדמו"ר  הרמ"א  וכוונת  )עישרון(,  הקמח  לכמות  רק  היא  ההשוואה  הרא"ש  לפי 
כמות  לגבי  רק   - הרא"ש  כביאור  היא  תודה  לקרבן  ההשוואה  את  שהביאו  הזקן, 

הקמח )עישרון(, ולא לגבי מספר המצות[. 

שתהיה  צריך  שבפסח  אלא  א(,  תקכט,  )שו"ע  משנה'  'לחם  צריך  יו"ט  בכל   .30
המצה חצויה, ודרשו זאת ממה שכתוב )דברים, טז, ג( 'לחם עני' בלי ואו )עני לא 
עוני(, שדרכו של עני שהלחם שלו אינו שלם. ונחלקו הראשונים, האם דרשה זאת 
שדרשו חכמים, היא שהמצה החצויה היא בנוסף ל'לחם משנה', או שאחד משתי 
לא  שהוא  והרמב"ם  הרי"ף  דעת  חצוי.  להיות  צריך  משנה'  ה'לחם  של  הלחמים 
בנוסף, אלא שבפסח די במצה וחצי. אבל דעת רש"י, רשב"ם, תוס' )פסחים, קטז, 
א(, רא"ש )י, ל(, המצה החצויה שבאה כ'לחם עני', היא בנוסף לשתי מצות שלמות 
ג(,  שצריך ל'לחם משנה'. וכך נפסק בשו"ע )תעה, א(, וכותב אדמו"ר הזקן )תעה, 
שכך המנהג פשוט, ואין לשנות )אלא במקרים מיוחדים, כמבואר בסימן תפב(. ולכן 

סתמנו בפנים כדיעה זו, שהמצה החצויה היא בנוסף לשתי המצות השלמות. 

31. שו"ע אדמו"ר הזקן תעג, כד: "כל דברים אלו דהיינו המצה והמרור . . אין צריך 
להביא אלא לפני מי שאומר ההגדה דהיינו לפני בעל הבית, אבל בני הבית . . אין 
צריך שיהיו דברים אלו לפניהם . . אף שביו"ט צריך לבצוע על לחם משנה . . הם 

יוצאים גם כן בלחם משנה של בעל הבית". 

32.  הטעם שצריך להחזיק את כל המצות בידיו הוא, כמבואר בשו"ע )רו, ד(: "כל 
דבר שמברך עליו לאכלו, או להריח בו, צריך לאחזו בימינו כשהוא מברך". ומכיון 
השניה  על  או  )השלמה(,  הראשונה  המצה  על  היא  המוציא  ברכת  אם  ספק  שיש 
)החצויה( לכן צריך להחזיק בשניהם. ועל המצה השלישית, בודאי מברך המוציא, 
הרבי  ביאר  וכך  ה,  תעה,  הזקן,  אדמו"ר  )שו"ע  משנה'  מה'לחם  חלק  היא  שהרי 
בהגדה(.  וכתבנו שצריך להחזיק בשתי ידיו, על פי המבואר בשו"ע אדמו"ר הזקן 
)קסז, ז(: "צריך שיתפוס הלחם בימינו שכל דבר שמברכין עליו צריך לאחוז בימין 
בשעת הברכה. וטוב שיתן עליו שתי ידיו, שיש בהן י' אצבעות כנגד י' מצות התלויות 
בפת . . ולכך יש י' תיבות בברכת המוציא וכו'". הרי שטוב להחזיק את הלחם בשתי 
הידיים. ומובא שכך נהג הרבי )אוצר מנהגי חב"ד עמ' קעו: "כ"ק אדמו"ר נוטל את 
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הטעם -  מצות28.  שלש  לוקחים  הסדר  לליל  משנה:  לחם   - מצות  ג' 
'לחם  על  המוציא  לברך  חובה  יו"ט,  בכל  כמו  הוא29:  לכך  העיקרי 

"נהגו העם לעשות שלש  ל:  י,  ג' מצות: תוס' פסחים קטז, א, רא"ש פסחים   .28
 .  . מצות  שלש  בה  שיש  קערה  בעה"ב  לפני  "מביאין  ד:  תעג,  ושו"ע  טור  מצות".  
ושנייה  למוציא,  עליונה  מצה  סגל,  מהר"י  "אמר  פט:  עמ'  הגדה  סדר  מהרי"ל   ,"
לאפיקומן ולאכילת מצה, שלישית לכריכה וכו'. רוקח, כל בו, שו"ע אדמו"ר הזקן, 
תעג, כ, משנ"ב תעג, יח. וכן הוא על פי קבלה כמבואר ב'תיקונים' )תיקון סט(: "תיקנו 
תלת מצות בפסח" ובשער הכוונות )פז, ג(, שמצה העליונה והאמצעית הם חכמה 
ובינה, והתחתונה היא הדעת. וכן הוא בפרי עץ חיים, הביאם כף החיים תעג, מד.  

טעמים נוספים לשלש מצות לליל הסדר: א( כנגד ג' מצות שבקרבן תודה,   .29
שהיוצא מבית האסורים מביא קרבן תודה, ועם הקרבן מביאים ג' מצות, וגם אנחנו 
רא"ש,  ח.  ז,  מהר"ש,  ומנהגי  )הלכות  מצות.  ג'  מביאים  לזה  וזכר  ממצרים,  יצאנו 
פסחים י, ל. הגהות מיימוניות )הלכות חמץ ומצה, ח ו(, אור זרוע )הלכות פסחים, 
רנב(, מהרי"ל )הגדה, עמ' פט(, טור ורמ"א תעה, ז. ובשו"ע אדמו"ר הזקן, תנח, ה. 
וראה לקמן, דיוקו של הרבי בשיטה זו(. ב( כנגד שלש סאין שאמר אברהם לשרה 
שתעשה בשביל המלאכים: 'מהרי שלש סאים, לושי ועשי עוגות'. והרי ידוע שהיה 
זה בפסח. )מעשה רוקח )טז, נח(, ששאלו את רב שרירא גאון, למה לוקחין ג' מצות 
לשרה".  אברהם  שאמר  סאין  לג'  הוא  התורה  מן  רמז  להם  והשיב  פסחים,  בלילי 
ג( כנגד שלשת הררי עולם, אברהם יצחק ויעקב )מעשה רוקח, שם. טעמים ב' וג' 
הובאו בהגדה של הרבי(. ולהעיר שג' המצות הם כנגד כהן, לוי, ישראל. ומעיר הרבי 
התחתונה  קודם  הוא  האריז"ל  בסידור  המובא  לפי  המצות  הנחת  שסדר  בהגדה 
שהיא כנגד ישראל, ואחר כך לוי, ואח"כ ישראל, והם ראשי תיבות ילך ]ולא כמובא 
בפרי עץ חיים, שהתחתונה היא כהן, ועליה לוי ועליה ישראל, ויוצא 'כלי'. והנפק"מ 
אם המצות הם ה'כלים' והסימנים ה'אורות', או להיפך[. ומביא שם משיחת אדמו"ר 

הריי"ץ )פסח, תרח"ץ(, ש'ילך' רומז שהוא 'מהלך' בעבודתו. 

ז,  תעה,  )רמ"א  שהפוסקים  ואע"פ  בפנים,  שהבאנו  מה  הוא  העיקרי:  הטעם 
ואדמו"ר הזקן עצמו בסימן תנח, ה(, הביאו גם  טעם אחר, שהוא משום שבקרבן 
תודה היו מביאים ג' לחמי תודה, ואנו ג"כ מודים לה' על שהוציאנו ממצרים. מדייק 
הרבי )לקו"ש, יב, עמ' 27(, שאין כוונתם להביא את טעם המרדכי שג' המצות הם 
כג' לחמי תודה, אלא את טעם הרא"ש, שכמות הקמח שמהם עושים את הג' מצות 
)עישרון(, הוא ככמות הקמח שהיו עושים את ג' לחמי התודה. אם כן, הטעם הנ"ל 

אינו בא לבאר מדוע לוקחים ג' מצות� 

]הרבי מוכיח זאת מכך שקשה לומר שנעשה בפסח דבר שהוא זכר לקרבן תודה, 
א,  תכט,  הזקן  אדמו"ר  בשו"ע  כמבואר  זאת,  עושים  לא  בדיבור  שאפילו  בשעה 
שבימי פסח לא אומרים מזמור לתודה, כי התודה לא הייתה קריבה משום החמץ 
שבה. וגם, הרי הרמ"א ואדמו"ר הזקן ועוד, הביאו גם טעם אחר לכך שלוקחים ג' 
מצות )כי צריך ב' ל'לחם משנה' ואחת ל'לחם עני'(, ומה א"כ הטעם? אלא מבאר 
הרבי, שהמקור לטעם זה שהוא כקרבן תודה, הוא ברא"ש ובמרדכי, אבל יש חילוק 
ביניהם, שלמרדכי אכן ההשוואה היא מכך שלוקחים ג' מצות כג' לחמי תודה, אבל 
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חינוך( לאכול כזית מצה בליל ט"ו בניסן. את המצה יש לאכול לאחר 
צאת הכוכבים, ולכתחילה עד חצות הלילה. כדי לצאת ידי חובה, 
יש לאכול לפחות כזית מצה )כ20 גרם, שכולל את מה שנשאר בין 
מ3-4  יותר  עברו  לא  לסיומה  האכילה  מתחילת  כאשר  השיניים(, 
דקות. את המצה חובה לאכול ב'הסיבה' .]האנשים, אבל נשים לא 

נוהגות להסב[. 

)דברים, טז, ג(: "שבעת ימים תאכל עליו מצות לחם עוני, כי בחיפזון יצאת . . למען 
תזכור וגו'". הרי שטעם האכילה קשור להיות המצה 'לחם עוני', וראה רמב"ן שם: 
שני  במצה  שיש  מבאר  ובהמשך  לחץ".  ומים  צר  בלחם  במצרים  שהיו  למה  "זכר 
את  מאכילים  היו  שהמצריים  לעבדות,  זכר  הוא  מצה  אכילת  שטעם  העניינים(, 
אבותינו 'מצות' כי הוא לחם שקשה להתעכל והוא מאכל עבדים, שלא צריך לתת 
ממנו הרבה, והוא שומר את האוכל ממנו שבע לזמן רב יותר )וכך העיד האבן עזרא, 
שהיה שבוי בהודו, שהאכילו אותו מצה(. וכך מבאר הרשב"ם את התשובה 'עבדים 
היינו', כלומר, הבן שואל מדוע בלילה הזה אוכלים מצה ? ועונים לו: 'עבדים היינו 
אבהתנא  אכלו  די  עניא  לחמא  "'הא  בהגדה:  ]וכמובא  מצות  אכלנו  ולכן  לפרעה', 
שהכוונה  לומר,  אפשר  אמנם  ממצרים'.  'בצאתם  כתוב  ולא  דמצרים',  בארעא 

לאפיה שנעשה כשהיו עדיין במצרים )ראה מהר"ל ויעב"ץ([. 

על הטעם הראשון, הקשה המהרש"א )פסחים, קטז, ב(, שאם הוא זכר לחירות, 
ותירץ  ממצרים.  יצאנו  שאז  לילה,  חצות  אחרי  המצה  את  לאכול  צריכים  היינו 
החיד"א )קונטרס פני דוד, על ההגדה(, שאנחנו אוכלים לפני חצות כי מהרה יבנה 
המקדש, ונצטרך לאכול את הקרבן פסח, והוא נאכל הרי רק עד חצות, ונאכל על 
השובע, שאין לאכול אחריו כלום, לכן גם בזמן הזה אנחנו אוכלים את המצה לפני 
חצות. ]אפשר לומר בכוונתו, שבאכילה לפני חצות, אנחנו מרמזים, שאנחנו מצפים 
לבנין בית המקדש, ולגאולה. כלומר שליל הסדר אינו רק זכר ליציאת מצרים אלא 

גם הצהרת וחיזוק האמונה בגאולה העתידה[. 

הצטוו  כבר  שהרי  הוא,  הראשון  הטעם  על  המפרשים  שהקשו  נוספת  קושיא 
בתורה 'על מצות ומרורים יאכלוהו', אם כן, טעם אכילת המצוה אינו משום שלא 
הספיק וכו', שהרי הציווי היה לפני זה? ותירץ האבודרהם שהיה על שם העתיד. 
וידוע מה שהאריך אדמו"ר הזקן לבאר עניינים אלו על פי פנימיות העניינים, בלקוטי 

תורה, פרשת צו. 

ולהעיר ממה שהביא הרבי בהגדה שלו )בפסקא, יום חג המצות(: שהשם של החג 
בכל התורה הוא 'חג המצות', ומבאר הרה"ק רבי לוי יצחק מבערדישטוב )קדושת 
לוי, בא(, שהקב"ה קורא לחג כך, כי הוא מספר בשבחן של ישראל, שלא התמהמהו 
ולא אמרו איך נצא למדבר. הרי שהשם העיקרי של החג, מתאים לטעם הראשון 
את  מספרים  אנחנו  כי  הפסח',  'חג  לחג  קוראים  שאנחנו  ]והטעם  מצה  באכילת 

שבחו של הקב"ה, שפסח על בתי בנ"י בנגפו את מצרים ואת בתינו הציל[ 
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הטעם -  מצות28.  שלש  לוקחים  הסדר  לליל  משנה:  לחם   - מצות  ג' 
'לחם  על  המוציא  לברך  חובה  יו"ט,  בכל  כמו  הוא29:  לכך  העיקרי 

"נהגו העם לעשות שלש  ל:  י,  ג' מצות: תוס' פסחים קטז, א, רא"ש פסחים   .28
 .  . מצות  שלש  בה  שיש  קערה  בעה"ב  לפני  "מביאין  ד:  תעג,  ושו"ע  טור  מצות".  
ושנייה  למוציא,  עליונה  מצה  סגל,  מהר"י  "אמר  פט:  עמ'  הגדה  סדר  מהרי"ל   ,"
לאפיקומן ולאכילת מצה, שלישית לכריכה וכו'. רוקח, כל בו, שו"ע אדמו"ר הזקן, 
תעג, כ, משנ"ב תעג, יח. וכן הוא על פי קבלה כמבואר ב'תיקונים' )תיקון סט(: "תיקנו 
תלת מצות בפסח" ובשער הכוונות )פז, ג(, שמצה העליונה והאמצעית הם חכמה 
ובינה, והתחתונה היא הדעת. וכן הוא בפרי עץ חיים, הביאם כף החיים תעג, מד.  

טעמים נוספים לשלש מצות לליל הסדר: א( כנגד ג' מצות שבקרבן תודה,   .29
שהיוצא מבית האסורים מביא קרבן תודה, ועם הקרבן מביאים ג' מצות, וגם אנחנו 
רא"ש,  ח.  ז,  מהר"ש,  ומנהגי  )הלכות  מצות.  ג'  מביאים  לזה  וזכר  ממצרים,  יצאנו 
פסחים י, ל. הגהות מיימוניות )הלכות חמץ ומצה, ח ו(, אור זרוע )הלכות פסחים, 
רנב(, מהרי"ל )הגדה, עמ' פט(, טור ורמ"א תעה, ז. ובשו"ע אדמו"ר הזקן, תנח, ה. 
וראה לקמן, דיוקו של הרבי בשיטה זו(. ב( כנגד שלש סאין שאמר אברהם לשרה 
שתעשה בשביל המלאכים: 'מהרי שלש סאים, לושי ועשי עוגות'. והרי ידוע שהיה 
זה בפסח. )מעשה רוקח )טז, נח(, ששאלו את רב שרירא גאון, למה לוקחין ג' מצות 
לשרה".  אברהם  שאמר  סאין  לג'  הוא  התורה  מן  רמז  להם  והשיב  פסחים,  בלילי 
ג( כנגד שלשת הררי עולם, אברהם יצחק ויעקב )מעשה רוקח, שם. טעמים ב' וג' 
הובאו בהגדה של הרבי(. ולהעיר שג' המצות הם כנגד כהן, לוי, ישראל. ומעיר הרבי 
התחתונה  קודם  הוא  האריז"ל  בסידור  המובא  לפי  המצות  הנחת  שסדר  בהגדה 
שהיא כנגד ישראל, ואחר כך לוי, ואח"כ ישראל, והם ראשי תיבות ילך ]ולא כמובא 
בפרי עץ חיים, שהתחתונה היא כהן, ועליה לוי ועליה ישראל, ויוצא 'כלי'. והנפק"מ 
אם המצות הם ה'כלים' והסימנים ה'אורות', או להיפך[. ומביא שם משיחת אדמו"ר 

הריי"ץ )פסח, תרח"ץ(, ש'ילך' רומז שהוא 'מהלך' בעבודתו. 

ז,  תעה,  )רמ"א  שהפוסקים  ואע"פ  בפנים,  שהבאנו  מה  הוא  העיקרי:  הטעם 
ואדמו"ר הזקן עצמו בסימן תנח, ה(, הביאו גם  טעם אחר, שהוא משום שבקרבן 
תודה היו מביאים ג' לחמי תודה, ואנו ג"כ מודים לה' על שהוציאנו ממצרים. מדייק 
הרבי )לקו"ש, יב, עמ' 27(, שאין כוונתם להביא את טעם המרדכי שג' המצות הם 
כג' לחמי תודה, אלא את טעם הרא"ש, שכמות הקמח שמהם עושים את הג' מצות 
)עישרון(, הוא ככמות הקמח שהיו עושים את ג' לחמי התודה. אם כן, הטעם הנ"ל 

אינו בא לבאר מדוע לוקחים ג' מצות� 

]הרבי מוכיח זאת מכך שקשה לומר שנעשה בפסח דבר שהוא זכר לקרבן תודה, 
א,  תכט,  הזקן  אדמו"ר  בשו"ע  כמבואר  זאת,  עושים  לא  בדיבור  שאפילו  בשעה 
שבימי פסח לא אומרים מזמור לתודה, כי התודה לא הייתה קריבה משום החמץ 
שבה. וגם, הרי הרמ"א ואדמו"ר הזקן ועוד, הביאו גם טעם אחר לכך שלוקחים ג' 
מצות )כי צריך ב' ל'לחם משנה' ואחת ל'לחם עני'(, ומה א"כ הטעם? אלא מבאר 
הרבי, שהמקור לטעם זה שהוא כקרבן תודה, הוא ברא"ש ובמרדכי, אבל יש חילוק 
ביניהם, שלמרדכי אכן ההשוואה היא מכך שלוקחים ג' מצות כג' לחמי תודה, אבל 
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חינוך( לאכול כזית מצה בליל ט"ו בניסן. את המצה יש לאכול לאחר 
צאת הכוכבים, ולכתחילה עד חצות הלילה. כדי לצאת ידי חובה, 
יש לאכול לפחות כזית מצה )כ20 גרם, שכולל את מה שנשאר בין 
מ3-4  יותר  עברו  לא  לסיומה  האכילה  מתחילת  כאשר  השיניים(, 
דקות. את המצה חובה לאכול ב'הסיבה' .]האנשים, אבל נשים לא 

נוהגות להסב[. 

)דברים, טז, ג(: "שבעת ימים תאכל עליו מצות לחם עוני, כי בחיפזון יצאת . . למען 
תזכור וגו'". הרי שטעם האכילה קשור להיות המצה 'לחם עוני', וראה רמב"ן שם: 
שני  במצה  שיש  מבאר  ובהמשך  לחץ".  ומים  צר  בלחם  במצרים  שהיו  למה  "זכר 
את  מאכילים  היו  שהמצריים  לעבדות,  זכר  הוא  מצה  אכילת  שטעם  העניינים(, 
אבותינו 'מצות' כי הוא לחם שקשה להתעכל והוא מאכל עבדים, שלא צריך לתת 
ממנו הרבה, והוא שומר את האוכל ממנו שבע לזמן רב יותר )וכך העיד האבן עזרא, 
שהיה שבוי בהודו, שהאכילו אותו מצה(. וכך מבאר הרשב"ם את התשובה 'עבדים 
היינו', כלומר, הבן שואל מדוע בלילה הזה אוכלים מצה ? ועונים לו: 'עבדים היינו 
אבהתנא  אכלו  די  עניא  לחמא  "'הא  בהגדה:  ]וכמובא  מצות  אכלנו  ולכן  לפרעה', 
שהכוונה  לומר,  אפשר  אמנם  ממצרים'.  'בצאתם  כתוב  ולא  דמצרים',  בארעא 

לאפיה שנעשה כשהיו עדיין במצרים )ראה מהר"ל ויעב"ץ([. 

על הטעם הראשון, הקשה המהרש"א )פסחים, קטז, ב(, שאם הוא זכר לחירות, 
ותירץ  ממצרים.  יצאנו  שאז  לילה,  חצות  אחרי  המצה  את  לאכול  צריכים  היינו 
החיד"א )קונטרס פני דוד, על ההגדה(, שאנחנו אוכלים לפני חצות כי מהרה יבנה 
המקדש, ונצטרך לאכול את הקרבן פסח, והוא נאכל הרי רק עד חצות, ונאכל על 
השובע, שאין לאכול אחריו כלום, לכן גם בזמן הזה אנחנו אוכלים את המצה לפני 
חצות. ]אפשר לומר בכוונתו, שבאכילה לפני חצות, אנחנו מרמזים, שאנחנו מצפים 
לבנין בית המקדש, ולגאולה. כלומר שליל הסדר אינו רק זכר ליציאת מצרים אלא 

גם הצהרת וחיזוק האמונה בגאולה העתידה[. 

הצטוו  כבר  שהרי  הוא,  הראשון  הטעם  על  המפרשים  שהקשו  נוספת  קושיא 
בתורה 'על מצות ומרורים יאכלוהו', אם כן, טעם אכילת המצוה אינו משום שלא 
הספיק וכו', שהרי הציווי היה לפני זה? ותירץ האבודרהם שהיה על שם העתיד. 
וידוע מה שהאריך אדמו"ר הזקן לבאר עניינים אלו על פי פנימיות העניינים, בלקוטי 

תורה, פרשת צו. 

ולהעיר ממה שהביא הרבי בהגדה שלו )בפסקא, יום חג המצות(: שהשם של החג 
בכל התורה הוא 'חג המצות', ומבאר הרה"ק רבי לוי יצחק מבערדישטוב )קדושת 
לוי, בא(, שהקב"ה קורא לחג כך, כי הוא מספר בשבחן של ישראל, שלא התמהמהו 
ולא אמרו איך נצא למדבר. הרי שהשם העיקרי של החג, מתאים לטעם הראשון 
את  מספרים  אנחנו  כי  הפסח',  'חג  לחג  קוראים  שאנחנו  ]והטעם  מצה  באכילת 

שבחו של הקב"ה, שפסח על בתי בנ"י בנגפו את מצרים ואת בתינו הציל[ 
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לקמן אות ה, בשיעור כזית מצה, למי שאין קערה. 

ד� נשים, הסיבה, לחם משנה, כורך ואפיקומן: גם נשים חייבות במצוה 
זו מן התורה. את המצה חייבים ]האנשים והבנים[ לאכול בהסיבה, ואם 
אכלוה ללא הסיבה צריכים לחזור ולאכלה. נוסף למצות אכילת מצה 
מן התורה, תקנו חכמים לאכול עוד כזית מצה ביחד עם המרור )כורך(, 
וכזית מצה נוסף ]ולכתחילה שני כזיתים[ בסוף הסעודה של 'ליל הסדר' 
)אפיקומן(. סך הכל חמשה כזיתים ]א. מוציא. ב. מצה. ג. כורך. ד, ה. 
אפיקומן[. חיוב נוסף שמקיימים עם המצות הוא 'לחם משנה'. ויתבאר 

כל זה לקמן, בדיני  הסיבה, כורך ואפיקומן. 

ה�  סיכום, וההנהגה למעשה – במצות 'אכילת מצה': 

מדין -  וקטנות  )וקטנים  ונשים  לאנשים  התורה,  מן  מצוה  המצוה27: 

כאשר ממלאים כלי של 50 סמ"ק במצה דחוסה בלי שום אויר, מקבלים בערך 25 
 0.55( גרם  כ15-17  רק  שוקל  סמ"ק,   27 שהוא  מצה  כזית  זה,  ולפי  מצה.  של  גרם 
או 0.66 כפול 27(, ובתוספת שני גרם למה שבין השיניים, כ20 גרם(. ולכן מקובל 
השיניים.  בין  שנשאר  למה  גרם  שני  בתוספת  מצה,  לכזית  גרם  בכ17  להסתפק 
]אמנם בכזית הראשון, שהוא מן התורה, יש מקום לחשוש לדברי הגרא"ח נאה, 
שכתב שכזית הוא 27 גרם. אבל מכיון שממילא אוכלים אז ב' כזיתים )מוציא, ומצה( 
יוצא שממילא מגיעים ל27 גרם, לכן סתמנו בפנים שכזית הוא 17 גרם. ולפי זה כדאי 
לחלק ב' כזיתים גם לנשים, אע"פ שאין להן קערה, ומצד הדין די להן בכזית אחד[. 
וכפי  גרם.  כ9  הוא  מצה  שכזית  יוצא  ביצה(,  שליש  הוא  )שכזית  הרמב"ם  ולדעת 
שראינו לפי אדמו"ר הזקן, ניתן להקל כשיטה זו בדברים שחיובם מדרבנן ]ולחולים 

וזקנים, גם בדאורייתא[. 

הגרש"ז  אלישיב,  הגרי"ש  שהסכימו  קז(,  )עמ'  כהלכתו  פסח  בסידור  וראה 
ואין  ביותר  גדול  הוא  נאה  הגרא"ח  שכתב  שהשיעור  קרליץ,  והגר"נ  אויערבאך, 
הראשון  בכזית  עכ"פ  בזה  להחמיר  לקמן,  שכתבנו  מה  ]וראה  כך.  להחמיר  צורך 

שמקיימים בו את המצוה מן התורה[. 

27. טעם המצוה: א� זכר לגאולה: בני ישראל אשר יצאו ממצרים בחיפזון, לא יכלו 
להמתין עד שיחמיץ בצקם, משום כך אפו ממנו 'מצות'. לכן, ציותה התורה לאכול 
מצה בליל ט"ו בניסן, כדי לזכור את היציאה בחיפזון. )הגדה של פסח. וכן הוא בגמ' 
פסחים קטז, א. וזהו הטעם שחייבים לאכול את המצה בהסיבה, כמבואר בגמ' שם 
וכן  זכר לגאולה".  פסחים קח, א, וברש"י: "מצה צריך הסיבה, כבני חורין, שהוא 
פסק בשו"ע אדמו"ר הזקן, תעב, יד(. פירוש זה מתבסס על הפסוק )שמות יב, לט(: 
"ויאפו את הבצק, אשר הוציאו ממצרים, עגות מצות כי לא חמץ כי גורשו ממצרים 

ולא יכול להתמהמה". 

הפסוק  על  )בהתבסס  פירשו  ועוד,  והאבודרהם  האברבנאל  לעבדות:  זכור  ב� 
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מצה לכל 'כזית'. ]לאלו יש להוסיף כ2 גרם שנופל בשעת האכילה, או 
נשאר תקוע בין השיניים. יוצא: 19, ו11 גרם[ וראה לעיל, ב'הכנות לליל 
הסדר', שראוי להכין 'כזיתים' לכל בני המשפחה, ואיך ניתן לשער זאת 
גם בלי מדידה על משקל )לביאור שיעורים אלו של, 17 ו9, ראה הערה 26(. וראה עוד, 

השיעורים  שהתקטנו  קכז(,  )או"ח  סופר  והחתם  קט(  )פסחים,  הצל"ח  דעת   -
לרוב  אמנם   - חזו"א'.  כ'שיטת  מפורסמת  זו  שיטה  פעם,  שהיו  ממה  למחצית 
ונקראת  בזמננו.  שמצוי  מה  פי  על  הוא  והשיעור  הביצים,  התקטנו  לא  הפוסקים 
'שיטת הגרא"ח נאה'. והכריע בשערי תשובה )תפו(, שבדברים שחיובם מן התורה, 
יש להחמיר, ובדברים שחיובים מדרבנן )מרור, אפיקומן, ד' כוסות( אפשר לסמוך 

על השיעור הקטן, וכך הכריע המשנ"ב. 

אמנם המנהג הנפוץ בין אנ"ש הוא כפי השיעור הקטן וכמו שפוסק הגרא"ח נאה 
בספרו שעורי תורה' )וכן הוא נהגו הספרדים מאז ומתמיד, יחוה דעת, ד, נה. וכן, 
שלמה,  )הליכות  אויערבאך  הגרש"ז  שהעיד  כפי  האשכנזים,  מקהילת  גדול  חלק 
הלכות יום כיפור(: "ובעיקר ענין השיעורים, אמר רבינו שעיקר ההוראה, הוא כמו 

שבירר הגרא"ח נאה ז"ל בספריו, וכן היה המנהג בירושלים מקדמת דנא"(. 

]וידוע מה שאמר הרבי לרה"ח ר' דובער )בערל( בוימגארטן, שהיה שליח הרבי 
בארגנטינה, בנוגע לשליחת יין לד' כוסות - שיהיה לפי השיעור של הגרא"ח נאה: 
"אז ער איז דאך אונזער פוסק אחרון" )שהרי הוא הפוסק האחרון שלנו( כפר חב"ד 
332. ומספר הרב יואל כהן, שבאייר תש"י, ניגש אחד החסידים לשאול לגבי שיעור 
ישנו את הט"ק של כ"ק אדמו"ר הכ"מ, ואפשר  של טלית קטן והשיב הרבי: "הרי 
מדרך  אחז  אדמו"ר  מו"ח  "כ"ק  אמר:  נאה  הרב  לספרי  ובנוגע  השיעור"  לראות 
לימודו", ואף שבנוגע לפרט זה לא שמע מאדמו"ר הריי"ץ בפירוש אבל בכלל שמע 
"שאפשר לסמוך עליו". ולכן סתמנו בפנים כשיטת הגרא"ח נאה. ]ולהעיר, שלגבי 
ומצה',  ל'מוציא  כזיתים  שני  אוכל  קערה,  לו  שיש  מי  התורה,  מן  שחיובה  מצה, 
ויוצא, שאפילו אם אוכל את ה'כזיתים' בשיעור הקטן, הרי שבסך הכל, אכל כזית 

כשיעור הגדול )אם אכל את שניהם ב'כדי אכילת פרס'([. 

26. ביאור השיעור של 17 ו9 גרם: לדעת הגרא"ח נאה )שלא חוששים שהתקטנו 
של  חצי  הוא  ש'כזית'  השיטות  לפי   - כן  ואם  סמ"ק.   54 הוא  כביצה  השיעורים(, 
'כביצה' - שיעור 'כזית' הוא 27 סמ"ק. ולכן כותב הגרא"ח נאה )שיעורי תורה, שם(, 
בין השיניים  גרם, למה שנשאר  )ובתוספת שתי  גרם.   27 כזית מצה הוא  ששיעור 
וכו', הוא כ30 גרם(. ולפי דעת הרמב"ם, ששיעור כזית הוא שליש של כביצה יוצא, 

ששיעור כזית הוא שליש של 54, יוצא ש'כזית' הוא כ17 גרם. 

משקל,  לפי  ולא  הנפח  לפי  נמדדים  שהשיעורים  לעיל,  המבואר  פי  על  אמנם, 
ומדידה  דחיסה  שלאחר  ומצאו  המצות,  של  הסגולי'  ה'משקל  את  שבדקו  מי  היו 
המים   של  הסגולי  מהמשקל  חצי  בערך  הוא  מצה  של  הסגולי  המשקל  מדוייקת, 
)מדות ושיעורי תורה, טו, טז.  – 0.55. הרב יצחקי בקובץ בית אהרן וישראל נא, עמ' 
פו – 0.66. ]וראה קובץ הערות וביאורים 1016 עמ' 94, מה שכותב הרב יוסף שמחה 
גינזבורג, שבמדידות חוזרות שעשו בשנת תש"ע נמצא שהוא 0.3 בלבד![(, כלומר: 
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לקמן אות ה, בשיעור כזית מצה, למי שאין קערה. 

ד� נשים, הסיבה, לחם משנה, כורך ואפיקומן: גם נשים חייבות במצוה 
זו מן התורה. את המצה חייבים ]האנשים והבנים[ לאכול בהסיבה, ואם 
אכלוה ללא הסיבה צריכים לחזור ולאכלה. נוסף למצות אכילת מצה 
מן התורה, תקנו חכמים לאכול עוד כזית מצה ביחד עם המרור )כורך(, 
וכזית מצה נוסף ]ולכתחילה שני כזיתים[ בסוף הסעודה של 'ליל הסדר' 
)אפיקומן(. סך הכל חמשה כזיתים ]א. מוציא. ב. מצה. ג. כורך. ד, ה. 
אפיקומן[. חיוב נוסף שמקיימים עם המצות הוא 'לחם משנה'. ויתבאר 

כל זה לקמן, בדיני  הסיבה, כורך ואפיקומן. 

ה�  סיכום, וההנהגה למעשה – במצות 'אכילת מצה': 

מדין -  וקטנות  )וקטנים  ונשים  לאנשים  התורה,  מן  מצוה  המצוה27: 

כאשר ממלאים כלי של 50 סמ"ק במצה דחוסה בלי שום אויר, מקבלים בערך 25 
 0.55( גרם  כ15-17  רק  שוקל  סמ"ק,   27 שהוא  מצה  כזית  זה,  ולפי  מצה.  של  גרם 
או 0.66 כפול 27(, ובתוספת שני גרם למה שבין השיניים, כ20 גרם(. ולכן מקובל 
השיניים.  בין  שנשאר  למה  גרם  שני  בתוספת  מצה,  לכזית  גרם  בכ17  להסתפק 
]אמנם בכזית הראשון, שהוא מן התורה, יש מקום לחשוש לדברי הגרא"ח נאה, 
שכתב שכזית הוא 27 גרם. אבל מכיון שממילא אוכלים אז ב' כזיתים )מוציא, ומצה( 
יוצא שממילא מגיעים ל27 גרם, לכן סתמנו בפנים שכזית הוא 17 גרם. ולפי זה כדאי 
לחלק ב' כזיתים גם לנשים, אע"פ שאין להן קערה, ומצד הדין די להן בכזית אחד[. 
וכפי  גרם.  כ9  הוא  מצה  שכזית  יוצא  ביצה(,  שליש  הוא  )שכזית  הרמב"ם  ולדעת 
שראינו לפי אדמו"ר הזקן, ניתן להקל כשיטה זו בדברים שחיובם מדרבנן ]ולחולים 

וזקנים, גם בדאורייתא[. 

הגרש"ז  אלישיב,  הגרי"ש  שהסכימו  קז(,  )עמ'  כהלכתו  פסח  בסידור  וראה 
ואין  ביותר  גדול  הוא  נאה  הגרא"ח  שכתב  שהשיעור  קרליץ,  והגר"נ  אויערבאך, 
הראשון  בכזית  עכ"פ  בזה  להחמיר  לקמן,  שכתבנו  מה  ]וראה  כך.  להחמיר  צורך 

שמקיימים בו את המצוה מן התורה[. 

27. טעם המצוה: א� זכר לגאולה: בני ישראל אשר יצאו ממצרים בחיפזון, לא יכלו 
להמתין עד שיחמיץ בצקם, משום כך אפו ממנו 'מצות'. לכן, ציותה התורה לאכול 
מצה בליל ט"ו בניסן, כדי לזכור את היציאה בחיפזון. )הגדה של פסח. וכן הוא בגמ' 
פסחים קטז, א. וזהו הטעם שחייבים לאכול את המצה בהסיבה, כמבואר בגמ' שם 
וכן  זכר לגאולה".  פסחים קח, א, וברש"י: "מצה צריך הסיבה, כבני חורין, שהוא 
פסק בשו"ע אדמו"ר הזקן, תעב, יד(. פירוש זה מתבסס על הפסוק )שמות יב, לט(: 
"ויאפו את הבצק, אשר הוציאו ממצרים, עגות מצות כי לא חמץ כי גורשו ממצרים 

ולא יכול להתמהמה". 

הפסוק  על  )בהתבסס  פירשו  ועוד,  והאבודרהם  האברבנאל  לעבדות:  זכור  ב� 
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מצה לכל 'כזית'. ]לאלו יש להוסיף כ2 גרם שנופל בשעת האכילה, או 
נשאר תקוע בין השיניים. יוצא: 19, ו11 גרם[ וראה לעיל, ב'הכנות לליל 
הסדר', שראוי להכין 'כזיתים' לכל בני המשפחה, ואיך ניתן לשער זאת 
גם בלי מדידה על משקל )לביאור שיעורים אלו של, 17 ו9, ראה הערה 26(. וראה עוד, 

השיעורים  שהתקטנו  קכז(,  )או"ח  סופר  והחתם  קט(  )פסחים,  הצל"ח  דעת   -
לרוב  אמנם   - חזו"א'.  כ'שיטת  מפורסמת  זו  שיטה  פעם,  שהיו  ממה  למחצית 
ונקראת  בזמננו.  שמצוי  מה  פי  על  הוא  והשיעור  הביצים,  התקטנו  לא  הפוסקים 
'שיטת הגרא"ח נאה'. והכריע בשערי תשובה )תפו(, שבדברים שחיובם מן התורה, 
יש להחמיר, ובדברים שחיובים מדרבנן )מרור, אפיקומן, ד' כוסות( אפשר לסמוך 

על השיעור הקטן, וכך הכריע המשנ"ב. 

אמנם המנהג הנפוץ בין אנ"ש הוא כפי השיעור הקטן וכמו שפוסק הגרא"ח נאה 
בספרו שעורי תורה' )וכן הוא נהגו הספרדים מאז ומתמיד, יחוה דעת, ד, נה. וכן, 
שלמה,  )הליכות  אויערבאך  הגרש"ז  שהעיד  כפי  האשכנזים,  מקהילת  גדול  חלק 
הלכות יום כיפור(: "ובעיקר ענין השיעורים, אמר רבינו שעיקר ההוראה, הוא כמו 

שבירר הגרא"ח נאה ז"ל בספריו, וכן היה המנהג בירושלים מקדמת דנא"(. 

]וידוע מה שאמר הרבי לרה"ח ר' דובער )בערל( בוימגארטן, שהיה שליח הרבי 
בארגנטינה, בנוגע לשליחת יין לד' כוסות - שיהיה לפי השיעור של הגרא"ח נאה: 
"אז ער איז דאך אונזער פוסק אחרון" )שהרי הוא הפוסק האחרון שלנו( כפר חב"ד 
332. ומספר הרב יואל כהן, שבאייר תש"י, ניגש אחד החסידים לשאול לגבי שיעור 
ישנו את הט"ק של כ"ק אדמו"ר הכ"מ, ואפשר  של טלית קטן והשיב הרבי: "הרי 
מדרך  אחז  אדמו"ר  מו"ח  "כ"ק  אמר:  נאה  הרב  לספרי  ובנוגע  השיעור"  לראות 
לימודו", ואף שבנוגע לפרט זה לא שמע מאדמו"ר הריי"ץ בפירוש אבל בכלל שמע 
"שאפשר לסמוך עליו". ולכן סתמנו בפנים כשיטת הגרא"ח נאה. ]ולהעיר, שלגבי 
ומצה',  ל'מוציא  כזיתים  שני  אוכל  קערה,  לו  שיש  מי  התורה,  מן  שחיובה  מצה, 
ויוצא, שאפילו אם אוכל את ה'כזיתים' בשיעור הקטן, הרי שבסך הכל, אכל כזית 

כשיעור הגדול )אם אכל את שניהם ב'כדי אכילת פרס'([. 

26. ביאור השיעור של 17 ו9 גרם: לדעת הגרא"ח נאה )שלא חוששים שהתקטנו 
של  חצי  הוא  ש'כזית'  השיטות  לפי   - כן  ואם  סמ"ק.   54 הוא  כביצה  השיעורים(, 
'כביצה' - שיעור 'כזית' הוא 27 סמ"ק. ולכן כותב הגרא"ח נאה )שיעורי תורה, שם(, 
בין השיניים  גרם, למה שנשאר  )ובתוספת שתי  גרם.   27 כזית מצה הוא  ששיעור 
וכו', הוא כ30 גרם(. ולפי דעת הרמב"ם, ששיעור כזית הוא שליש של כביצה יוצא, 

ששיעור כזית הוא שליש של 54, יוצא ש'כזית' הוא כ17 גרם. 

משקל,  לפי  ולא  הנפח  לפי  נמדדים  שהשיעורים  לעיל,  המבואר  פי  על  אמנם, 
ומדידה  דחיסה  שלאחר  ומצאו  המצות,  של  הסגולי'  ה'משקל  את  שבדקו  מי  היו 
המים   של  הסגולי  מהמשקל  חצי  בערך  הוא  מצה  של  הסגולי  המשקל  מדוייקת, 
)מדות ושיעורי תורה, טו, טז.  – 0.55. הרב יצחקי בקובץ בית אהרן וישראל נא, עמ' 
פו – 0.66. ]וראה קובץ הערות וביאורים 1016 עמ' 94, מה שכותב הרב יוסף שמחה 
גינזבורג, שבמדידות חוזרות שעשו בשנת תש"ע נמצא שהוא 0.3 בלבד![(, כלומר: 
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גרם  כ9  של  קטן  בשיעור  להקל  ניתן  וכו'(,  זקן  )חולה,  צורך  ובמקום 

יהיה אויר, כדי שיהיה 'כזית' של מאכל ולא של מאכל ואויר, הרי שהשיעור הוא 
לפי נפח. ולא ככף החיים )תפו, א, וקסח, מה( שכותב שהמנהג פשוט לשער לפי 
המשקל(, אלא שכאשר רוצים לציין את הכמות שצריכים לאכול, יותר קל לציין את 
מדת המשקל, אותה יכול כל אחד למדוד, מאשר לציין את מדת הנפח שהוא דבר 

שקשה למדוד. ולכן בכל הפוסקים מובא המשקל של ה'כזית'. 

ביחס  המשקל  כלומר  שלו.  סגולי'  ה'משקל  את  יש  דבר  לכל  סגולי:  משקל  ב� 
לנפח של הדבר, משתנה בהתאם ל'משקל הסגולי' שלו. ]קוביה של ס"מ מעוקב של 
ברזל, שוקלת יותר מקוביה של ס"מ מעוקב של צמר גפן, כי ה'משקל הסגול' של 
הברזל, גבוה יותר משל הצמר גפן[. המשקל הסגולי של מים הוא גרם אחד לסמ"ק 
אחד. ולכן מטר מעוקב של מים ישקול אלף ק"ג. אבל אם נקח דבר שמשקלו הסגולי 
הוא חצי ממשקלו הסגולי של המים, הרי שמטר מעוקב ישקול רק 500 ק"ג. לפי 
זה, כדי לקבוע את המשקל של 'כזית' מצה, צריך להעריך את ה'משקל הסגולי' של 
המצה )לאחר שמועכים אותה היטב ומסירים את כל האויר(, וכך ניתן לומר מהו 
המשקל כזית, שנפחו 27 סמ"ק. ולדוגמא: 27 סמ"ק של מים הם בדיו ק27 גרם. אבל 

27 סמ"ק של דבר שמשקלו הסגולי הוא חצי מהמים, ישקול חצי מ27 גרם ]13.5[. 

ג� חצי או שליש ביצה: נחלקו הראשונים, האם 'כזית' הוא חצי כביצה, או שליש 
של כביצה, לרוב הדעות )מרדכי, תוספות, מהרי"ל, תרומת הדשן, שו"ע, תפו, א(, 
הוא חצי, ולדעת הרמב"ם, הוא שליש ביצה. ופוסק אדמו"ר הזקן )תפו, א( שאפשר 
להקל כשיטת הרמב"ם לגבי כל מה שחיובו מדרבנן: "מרור שהוא מדברי סופרים, 
וכן כל דבר שהוא מדברי סופרים, ששיעורו בכזית, יש לסמוך על האומרים שהוא 
מן  שהוא  דבר  כל  וכן  התורה,  מן  שהוא  במצה  אבל  ביצה,  משליש  מעט  פחות 

התורה, יש להחמיר כסברא הראשונה" )שהוא חצי ביצה(. 

הכריע  א(,  )תפו,  המשנ"ב  כי  לכתחילה,  כך  על  סומכים  לא  המלקטים  ]בספרי 
בדיעבד, אבל לכתחילה, גם בדרבנן  שגם בדרבנן, אפשר לסמוך על הרמב"ם רק 
יש להחמיר כרוב הדעות שכזית הוא חצי ביצה. אבל דעת אדמו"ר הזקן בפשטות 
זו גם לכתחילה. אמנם יש להעיר שהגרא"ח נאה  היא, שאפשר לסמוך על שיטה 
)שיעורי תורה עמ' קצה(, מחדש, שגם ההולכים לאור פסקי אדמו"ר הזקן, יש להם 
להדר לכתחילה, כרוב השיטות שכזית הוא חצי ביצה גם בדברים שהם מדרבנן: 
"כתבנו שליש ביצה בשביל מי שקשה לו לאכול יותר, אע"פ שאדמו"ר ז"ל לא ביאר 
זה מפורש, אבל זה פשוט, דאפילו בדרבנן יש להדר לקיים המצוה אליבא דכולי 
בדרבנן  הקולא  שלגבי  כדבריו,  הזקן  אדמו"ר  בלשון  לדייק  אפשר  ואולי  עלמא". 
כותב: 'יש לסמוך על האומרים שהוא מעט פחות משליש ביצה' ולא כתב שהלכה 
כמותם. אבל פשטות דברי אדמו"ר הזקן, שבכל הדברים שהם מדרבנן אפשר להקל 

לכתחילה, ורק בדבר שהוא מן התורה כותב 'יש להחמיר' כסברא הראשונה[. 

התקטנו  האלו  בדורות  האם  הפוסקים  גדולי  נחלקו  השיעורים:  התקטנו  ד� 
'כביצה' הוא  ונמצא, ששיעור  ה'ביצים' והם מחצית ממה שהוא בימים קדמונים, 
כפול מהביצה שלנו )וממילא גם שיעור כזית הוא כפול(. או שלא התקטנו והם כפי 

שהיו. 
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'אכילה', ולא יצא יד"ח. שו"ע, תעה, א, על פי גמ' ברכות מט, ב פסחים לב, ב, רא"ש רמב"ם ועוד. 

כדי אכילת פרס23: שו"ע, תעה, ו: "אכל כחצי זית, וחזר ואכל כחצי זית, יצא. ובלבד שלא ישהה 

נאה  הגרא"ח  דקות:   4 זמננו.  במידות  הכזית,  שיעור  יתבאר  להלן,  פרס".  אכילת  מכדי  יותר   .  .

)שיעורי מקוה, עמ' קפב(, וכך מקובל לפסוק. אבל יש להעיר, שב'ספר המנהגים חב"ד' )עמ' 45(, 

מביא הרבי, שלדעת הצמח צדק )שו"ת, ט(, הוא 6 דקות, ושבשדי חמד הובאה שמועה בשם רבי 

הלל מפאריטש בשם הצ"צ, שהוא "שלשה מינוטין", וכותב הרבי: "ואף שאין אנו אחראים לכל 

השמועות, ובפרט שהוא בסתירה לשו"ת צמח צדק הנ"ל  – למיחש בעי". אם כן, יש מקום לחוש 

לאכול את הכזית ב3 דקות(.  

ב� זמנה: זמן קיום המצוה, הוא מתחילת הלילה )צאת הכוכבים(, עד 
אחר  יאכל  חצות,  עד  מצה  עדיין  אכל  שלא  בדיעבד,  הלילה.  חצות 
חצות, בלי ברכה. )מהלילה: אף שאפשר להכניס את החג מבעוד יום, בכל זאת, אי אפשר 
בלילה הזה  לקיים את מצות אכילת מצה לפני הלילה. שנאמר )שמות, יב, ח( 'ואכלו את הבשר 

צלי אש ומצות". )תוס' פסחים צט, ב, רא"ש פסחים, י, ב, טור, תעב, שו"ע אדמו"ר הזקן, תעב, ב(. 

עד חצות24: שזמן אכילת מצה, כזמן אכילת קרבן פסח, שהוא עד חצות להרבה דעות, ובדיעבד, 

חוששים לדעות שזמנה כל הלילה. שו"ע תעז, א, משנ"ב, ו, ביאור הלכה שם(.   

גרם.  כ17  הוא  מצה  לכזית  המקובל  השיעור  מצה25:  כזית  שיעור  ג� 

'אכילה אחת',  23. פשוט שאם חלק מ'כזית' בבוקר וחלק שני בערב, לא נחשב 
של 'כזית', אלא הוא כאילו אכל חצי זית ביום אחד, וחצי זית ביום אחר. ורק אם 
אוכל את ה'כזית' בזמן מסויים )מתחילת האכילה עד סופה(, נחשב שאכל 'כזית'. 
ושיערו חכמים שהזמן הוא הזמן שלוקח לאכול 'פרס' כלומר חצי, והכוונה ל'חצי 
ככר לחם' )י"א שככר הוא שש ביצים וי"א שמונה( )לגבי כל אכילה מבואר, במשנה 
כריתות, יב, ב, רמב"ם מאכלות אסורות, יד, ח, ושו"ע תריב, ד. ובפירוש לגבי מצה, 

ראה ברייתא ברכות לז, ב. ורש"י שם ד"ה והוא.  

24. מהפסוק 'ואכלו את הבשר . . מצות ומרורים יאכלוהו' למדו חכמים )רבא, 
פסחים, קכ, ב(, שזמן אכילת מצה, הוא כזמן אכילת הקרבן פסח. ונחלקו התנאים 
וכיון  הלילה.  כל  עקיבא  ולר'  חצות,  עד  לראב"ע  פסח,  קרבן  אכילת  זמן  מתי  עד 
שנחלקו הראשונים כמי הלכה )לרמב"ם, העיטור ועוד כל הלילה, ולר"ח רשב"א 
רא"ש ועוד, רק עד חצות(, פסקו האחרונים, שיש להיזהר מאוד לאכול את המצה 
)ולקמן יתבאר לגבי אפיקומן(, לפני חצות. אך אם לא אכל עדיין, יאכל אחרי חצות 

בלי ברכה. 

25. בכדי להבין 'שיעורים' אלו, יש להקדים, ארבע הקדמות:  

'כזית' הוא מדת נפח, ולא משקל. כלומר:  א� מדת נפח: לרוב הפוסקים שיעור 
כזית פירושו כמו הגודל של הזית ולא כמו המשקל שלו. )רמ"א, שו"ע אדמו"ר הזקן, 
יש למעך את המאכל שלא  'כזית'  ועוד בסימן תפו, שכאשר באים למדוד  משנ"ב 
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גרם  כ9  של  קטן  בשיעור  להקל  ניתן  וכו'(,  זקן  )חולה,  צורך  ובמקום 

יהיה אויר, כדי שיהיה 'כזית' של מאכל ולא של מאכל ואויר, הרי שהשיעור הוא 
לפי נפח. ולא ככף החיים )תפו, א, וקסח, מה( שכותב שהמנהג פשוט לשער לפי 
המשקל(, אלא שכאשר רוצים לציין את הכמות שצריכים לאכול, יותר קל לציין את 
מדת המשקל, אותה יכול כל אחד למדוד, מאשר לציין את מדת הנפח שהוא דבר 

שקשה למדוד. ולכן בכל הפוסקים מובא המשקל של ה'כזית'. 

ביחס  המשקל  כלומר  שלו.  סגולי'  ה'משקל  את  יש  דבר  לכל  סגולי:  משקל  ב� 
לנפח של הדבר, משתנה בהתאם ל'משקל הסגולי' שלו. ]קוביה של ס"מ מעוקב של 
ברזל, שוקלת יותר מקוביה של ס"מ מעוקב של צמר גפן, כי ה'משקל הסגול' של 
הברזל, גבוה יותר משל הצמר גפן[. המשקל הסגולי של מים הוא גרם אחד לסמ"ק 
אחד. ולכן מטר מעוקב של מים ישקול אלף ק"ג. אבל אם נקח דבר שמשקלו הסגולי 
הוא חצי ממשקלו הסגולי של המים, הרי שמטר מעוקב ישקול רק 500 ק"ג. לפי 
זה, כדי לקבוע את המשקל של 'כזית' מצה, צריך להעריך את ה'משקל הסגולי' של 
המצה )לאחר שמועכים אותה היטב ומסירים את כל האויר(, וכך ניתן לומר מהו 
המשקל כזית, שנפחו 27 סמ"ק. ולדוגמא: 27 סמ"ק של מים הם בדיו ק27 גרם. אבל 

27 סמ"ק של דבר שמשקלו הסגולי הוא חצי מהמים, ישקול חצי מ27 גרם ]13.5[. 

ג� חצי או שליש ביצה: נחלקו הראשונים, האם 'כזית' הוא חצי כביצה, או שליש 
של כביצה, לרוב הדעות )מרדכי, תוספות, מהרי"ל, תרומת הדשן, שו"ע, תפו, א(, 
הוא חצי, ולדעת הרמב"ם, הוא שליש ביצה. ופוסק אדמו"ר הזקן )תפו, א( שאפשר 
להקל כשיטת הרמב"ם לגבי כל מה שחיובו מדרבנן: "מרור שהוא מדברי סופרים, 
וכן כל דבר שהוא מדברי סופרים, ששיעורו בכזית, יש לסמוך על האומרים שהוא 
מן  שהוא  דבר  כל  וכן  התורה,  מן  שהוא  במצה  אבל  ביצה,  משליש  מעט  פחות 

התורה, יש להחמיר כסברא הראשונה" )שהוא חצי ביצה(. 

הכריע  א(,  )תפו,  המשנ"ב  כי  לכתחילה,  כך  על  סומכים  לא  המלקטים  ]בספרי 
בדיעבד, אבל לכתחילה, גם בדרבנן  שגם בדרבנן, אפשר לסמוך על הרמב"ם רק 
יש להחמיר כרוב הדעות שכזית הוא חצי ביצה. אבל דעת אדמו"ר הזקן בפשטות 
זו גם לכתחילה. אמנם יש להעיר שהגרא"ח נאה  היא, שאפשר לסמוך על שיטה 
)שיעורי תורה עמ' קצה(, מחדש, שגם ההולכים לאור פסקי אדמו"ר הזקן, יש להם 
להדר לכתחילה, כרוב השיטות שכזית הוא חצי ביצה גם בדברים שהם מדרבנן: 
"כתבנו שליש ביצה בשביל מי שקשה לו לאכול יותר, אע"פ שאדמו"ר ז"ל לא ביאר 
זה מפורש, אבל זה פשוט, דאפילו בדרבנן יש להדר לקיים המצוה אליבא דכולי 
בדרבנן  הקולא  שלגבי  כדבריו,  הזקן  אדמו"ר  בלשון  לדייק  אפשר  ואולי  עלמא". 
כותב: 'יש לסמוך על האומרים שהוא מעט פחות משליש ביצה' ולא כתב שהלכה 
כמותם. אבל פשטות דברי אדמו"ר הזקן, שבכל הדברים שהם מדרבנן אפשר להקל 

לכתחילה, ורק בדבר שהוא מן התורה כותב 'יש להחמיר' כסברא הראשונה[. 

התקטנו  האלו  בדורות  האם  הפוסקים  גדולי  נחלקו  השיעורים:  התקטנו  ד� 
'כביצה' הוא  ונמצא, ששיעור  ה'ביצים' והם מחצית ממה שהוא בימים קדמונים, 
כפול מהביצה שלנו )וממילא גם שיעור כזית הוא כפול(. או שלא התקטנו והם כפי 

שהיו. 
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'אכילה', ולא יצא יד"ח. שו"ע, תעה, א, על פי גמ' ברכות מט, ב פסחים לב, ב, רא"ש רמב"ם ועוד. 

כדי אכילת פרס23: שו"ע, תעה, ו: "אכל כחצי זית, וחזר ואכל כחצי זית, יצא. ובלבד שלא ישהה 

נאה  הגרא"ח  דקות:   4 זמננו.  במידות  הכזית,  שיעור  יתבאר  להלן,  פרס".  אכילת  מכדי  יותר   .  .

)שיעורי מקוה, עמ' קפב(, וכך מקובל לפסוק. אבל יש להעיר, שב'ספר המנהגים חב"ד' )עמ' 45(, 

מביא הרבי, שלדעת הצמח צדק )שו"ת, ט(, הוא 6 דקות, ושבשדי חמד הובאה שמועה בשם רבי 

הלל מפאריטש בשם הצ"צ, שהוא "שלשה מינוטין", וכותב הרבי: "ואף שאין אנו אחראים לכל 

השמועות, ובפרט שהוא בסתירה לשו"ת צמח צדק הנ"ל  – למיחש בעי". אם כן, יש מקום לחוש 

לאכול את הכזית ב3 דקות(.  

ב� זמנה: זמן קיום המצוה, הוא מתחילת הלילה )צאת הכוכבים(, עד 
אחר  יאכל  חצות,  עד  מצה  עדיין  אכל  שלא  בדיעבד,  הלילה.  חצות 
חצות, בלי ברכה. )מהלילה: אף שאפשר להכניס את החג מבעוד יום, בכל זאת, אי אפשר 
בלילה הזה  לקיים את מצות אכילת מצה לפני הלילה. שנאמר )שמות, יב, ח( 'ואכלו את הבשר 

צלי אש ומצות". )תוס' פסחים צט, ב, רא"ש פסחים, י, ב, טור, תעב, שו"ע אדמו"ר הזקן, תעב, ב(. 

עד חצות24: שזמן אכילת מצה, כזמן אכילת קרבן פסח, שהוא עד חצות להרבה דעות, ובדיעבד, 

חוששים לדעות שזמנה כל הלילה. שו"ע תעז, א, משנ"ב, ו, ביאור הלכה שם(.   

גרם.  כ17  הוא  מצה  לכזית  המקובל  השיעור  מצה25:  כזית  שיעור  ג� 

'אכילה אחת',  23. פשוט שאם חלק מ'כזית' בבוקר וחלק שני בערב, לא נחשב 
של 'כזית', אלא הוא כאילו אכל חצי זית ביום אחד, וחצי זית ביום אחר. ורק אם 
אוכל את ה'כזית' בזמן מסויים )מתחילת האכילה עד סופה(, נחשב שאכל 'כזית'. 
ושיערו חכמים שהזמן הוא הזמן שלוקח לאכול 'פרס' כלומר חצי, והכוונה ל'חצי 
ככר לחם' )י"א שככר הוא שש ביצים וי"א שמונה( )לגבי כל אכילה מבואר, במשנה 
כריתות, יב, ב, רמב"ם מאכלות אסורות, יד, ח, ושו"ע תריב, ד. ובפירוש לגבי מצה, 

ראה ברייתא ברכות לז, ב. ורש"י שם ד"ה והוא.  

24. מהפסוק 'ואכלו את הבשר . . מצות ומרורים יאכלוהו' למדו חכמים )רבא, 
פסחים, קכ, ב(, שזמן אכילת מצה, הוא כזמן אכילת הקרבן פסח. ונחלקו התנאים 
וכיון  הלילה.  כל  עקיבא  ולר'  חצות,  עד  לראב"ע  פסח,  קרבן  אכילת  זמן  מתי  עד 
שנחלקו הראשונים כמי הלכה )לרמב"ם, העיטור ועוד כל הלילה, ולר"ח רשב"א 
רא"ש ועוד, רק עד חצות(, פסקו האחרונים, שיש להיזהר מאוד לאכול את המצה 
)ולקמן יתבאר לגבי אפיקומן(, לפני חצות. אך אם לא אכל עדיין, יאכל אחרי חצות 

בלי ברכה. 

25. בכדי להבין 'שיעורים' אלו, יש להקדים, ארבע הקדמות:  

'כזית' הוא מדת נפח, ולא משקל. כלומר:  א� מדת נפח: לרוב הפוסקים שיעור 
כזית פירושו כמו הגודל של הזית ולא כמו המשקל שלו. )רמ"א, שו"ע אדמו"ר הזקן, 
יש למעך את המאכל שלא  'כזית'  ועוד בסימן תפו, שכאשר באים למדוד  משנ"ב 
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ב� מצות אכילת מצה

 א. זמנה / ב. שיעור כזית מצה / ג. נשים, הסיבה, לחם משנה, כורך, אפיקומן
 / ד סיכום - והנהגה למעשה במצות אכילת מצה )המצוה, ג’ מצות – לחם
 משנה, סדר הברכה למי שיש קערה, סדר הברכה למי שאין קערה, הכוונה

 בברכת המצה, אופן האכילה, האכילה למי שאין קערה, חלוקת המצות לבני
הבית שאין להם 'קערה' – הבעיה והעצות, טבילה במלח(.

בליל  מצה21,  'כזית'  לאכול  התורה  מן  מצוה  מצה:  אכילת  מצות  א� 
יש  "בערב תאכלו מצות". את ה'כזית'  יח(:  יב,  )שמות  בניסן22, שנאמר  טו 
לאכול בזמן מוגבל של 'כדי אכילת פרס', שהוא כ3-4 דקות, בין תחילת 
'לאכול' מצה, ופחות מכזית לא נקרא  )כזית: כי כתוב בתורה שצריך  האכילה, לסיומה. 

יתכן  אבל  המשנ"ב.  ומביאו  'מגיד'(,  את  לקיים  צריך  שניה  כוס  )שעם  כוסות  הד' 
שדברים אלו נכונים רק לשיטתו של החיי אדם )קל, ז(, שכל שלא אמר ג' דברים אלו 
לא יצא יד"ח. אבל )כנ"ל, הערה 6(, לרוב הדעות, וכן כותב הרבי בהגדה, גם אם לא 
אמר, יצא יד"ח, רק שלא יצא 'מן המובחר', ולכן יש לעיין האם דברים אלו מעכבים 

את ה'סדר' בשתיית הד' כוסות. 

ומים,  מקמח  נעשית  ה'מצה'  החמיצה'.  שלא  )עיסה(  'פת  פירושה  'מצה'   .21
]ונוהגים רק  דגן  מיני  או אחד מחמשת  )קמח: של חיטה  ונאפית לפני שמחמיצה 
החמיץ  שלא  מצה,  מצות  לשם  'שמור'  להיות  צריך  והכל  א[  תנג,  רמ"א  חיטה, 
משעת הקצירה עד הלישה והאפיה, ראה הפרטים לעיל בפרק אפיית המצות. מים: 

ולא דבר אחר, כדי שיהיה 'לחם עני'.

22. ואף שישנם פסוקים בתורה, שמהם משתמע שישנה מצוה גם בשאר הימים 
)'עד יום האחד ועשרים לחודש בערב', 'שבעת ימים מצות תאכלו' ועוד(, בכל זאת 
פשטות הגמ' )פסחים קכ(, שהמצוה היא רק בלילה הראשון, וכוונתה פסוקים אלו 
היא, שאם רוצה לאכול, יאכל מצות כי אין לאכול חמץ. ואפילו בשבת ויו"ט, שצריך 
לאכול לחם, יכול לאכול 'מצה עשירה' )אמנם למעשה כותב הרמ"א בסימן תסב, 
שנהגו לא לאכול מצה עשירה מחשש חמץ(, וכך נפסק בשו"ע )תעה, ז(: "אין חיוב 
אכילת מצה אלא בלילה הראשון בלבד". וכך מבואר בשו"ע אדמו"ר הזקן תעה, לב: 
"שאר כל הלילות וכל הימים אינו מוזהר אלא שלא לאכול חמץ . . ועל זה אמרה 
תורה שבעת ימים תאכל מצות, כלומר ולא חמץ". אכן בחוץ לארץ, מצוה לאכול 
מצה גם בלילה השני משום 'ספיקא דיומא'. )משנ"ב תעה, מד, ופשוט(. ]ישנן דעות, 
שאמנם אין חיוב לאכול מצה בשאר הימים, אבל כשאוכל מקיים מצוה, על דרך 
במשנ"ב  הובא  הגר"א  דעת  היא  כן  מצוה.  שמקיים  הימים  בשאר  בסוכה  האוכל 
תעה, מה, וראה בעל המאור )פסחים כו, ב(, שו"ת הרשב"א )ג, רפז(, ערוך השלחן 
)תעה, יח(, שו"ת אבני נזר )שעז, ד( ועוד. ולדעתם יש לבאר מדוע לא מברכים על 

האכילה 'על אכילת מצה', ודנו בזה הראשונים הנ"ל[. 
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)חובה: שו"ע אדמו"ר הזקן, תעג מג: "נוסח ההגדה שתקנו חכמים חובה על הכל" נשים: שו"ע 

אדמו"ר הזקן תעב, כה: "כל המצוות הנוהגות בלילה זה, אין חילוק בין אנשים לנשים . . חייבו 

אותן חכמים בכל הדברים שתקנו בלילה זה, לפי שאף הם היו באותו הנס של יציאת מצרים" 

הסיבה בהגדה: שו"ע אדמו"ר הזקן תעג, מח: "לא יקרא ההגדה כשהוא מוטה על צדו, אלא 

ישב באימה וביראה". וכך נהג הרבי )אוצר מנהגי חב"ד עמ' קנו((. 

כל -  את  לשמוע(  )או  לקרא  יש  בהגדה19:  לקרא  שחייבים  הקטעים 
אלו  זאת,  לעשות  ניתן  לא  שונות,  מסיבות  כאשר  אבל  ההגדה, 
הקטעים החשובים שחייב כל אחד )אנשים ונשים, וקטנים וקטנות 
משובח.  זה  הרי   – היינו  עבדים  א.  לשמוע:  או  לקרא  חינוך(  מדין 
ב. מתחילה עובדי ע"ז היו אבותינו – היה נותן בהם סימנים, דצ"ך 
עד"ש באח"ב. ג. פסח שהיו אוכלין . . מצה זו . . מרור זה  . .  עד סוף 
הקטע. ד. בכל דור ודור . .  ואותנו הוציא משם – ברוך אתה ה' גאל 

ישראל" )שו"ע אדמו"ר הזקן, תעג, מג(20. 

)כלומר  רם  בקול  לומר  יכול  היה  לא  עצמו  שהוא  ובזמנים  רם.  בקול  ההגדה  את 
מן  דורש  היה  רם(,  בקול  אומר  הוא  שאין  הגשמיים  בחושיו  היה  נראה  שלזולתו 
- כולל הסוגריים - בשיחה הנ"ל ליל ב' דחג  )כל זה  האחרים שיאמרו בקול רם". 
הפסח תשט"ז, אות ז( ומובא בספר 'אוצר מנהגי חב"ד' )עמ' קנה(, שהרבי עצמו לא 
היה אומר את ההגדה בקול רם, אבל היה מורה למגיד ההגדה שיגביה את קולו, 
ומרגלא בפומיה קדישא )של הרבי, לומר(, שהוא על פי האמור בסידור האריז"ל: 
'אומרים ההגדה בקול רם ובשמחה רבה". ]וכך נהג המהר"ש מבעלז, והחתם סופר. 
ומובא בריטב"א )הלכות ליל הסדר(: "וחייב אדם לומר ההגדה בנעימה ובקול רם 
בכל כחו"[. וב'רשימות' כותב הרבי, מה ששמע מכ"ק אדמו"ר הריי"ץ בפסח תרצ"ה 
בוורשא: "הניגון של אמירת ההגדה הוא מקובל, וכך היו מנגנים גם אצל אדמו"ר 

הזקן". )אוצר מנהגי חב"ד, שם(. 

19. מלבד קטעים אלו בהגדה, חובה לומר גם את ברכת המזון, ואת ההלל וכו', 
אלו  אבל  טז(,  תעב,  הזקן,  אדמו"ר  שו"ע  )ראה  מההגדה  חלק  נחשבים  הם  וגם 

הקטעים המחוייבים בהגדה, מצד מצות סיפור יציאת מצרים. 

וכדברי  אלו,  קטעים  לומר  חובה  ההגדה,  את  לומר  חכמים  תקנת  מצד   .20
]ונפק"מ  'מגיד'  של  יד"ח  לצאת  כדי  המינימום  מהו  לחקור  יש  אך  הזקן.  אדמו"ר 
בכמה דברים, ולדוגמא לגבי 'שתיית הכוסות על הסדר', וכפי שיתבאר לקמן, שאם 
שותה את הכוסות, בלי לעשות את הדברים שיש לעשות עם כוסות אלו, לא יצא 
יוצא  ובנדון דידן, אם לא אומר את ההגדה עם הכוס השניה, לא  יד"ח ד' כוסות. 

יד"ח כוס שני[. 

נוכחות  להיות  יכולות  שלא  )היהודיות(,  שהמשרתות  כותב,  אדם'  ב'חיי  והנה 
בזמן אמירת ההגדה, תאמרנה לפחות 'פסח מצה מרור', כדי שיצאו יד"ח שתיית 
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ב� מצות אכילת מצה

 א. זמנה / ב. שיעור כזית מצה / ג. נשים, הסיבה, לחם משנה, כורך, אפיקומן
 / ד סיכום - והנהגה למעשה במצות אכילת מצה )המצוה, ג’ מצות – לחם
 משנה, סדר הברכה למי שיש קערה, סדר הברכה למי שאין קערה, הכוונה

 בברכת המצה, אופן האכילה, האכילה למי שאין קערה, חלוקת המצות לבני
הבית שאין להם 'קערה' – הבעיה והעצות, טבילה במלח(.

בליל  מצה21,  'כזית'  לאכול  התורה  מן  מצוה  מצה:  אכילת  מצות  א� 
יש  "בערב תאכלו מצות". את ה'כזית'  יח(:  יב,  )שמות  בניסן22, שנאמר  טו 
לאכול בזמן מוגבל של 'כדי אכילת פרס', שהוא כ3-4 דקות, בין תחילת 
'לאכול' מצה, ופחות מכזית לא נקרא  )כזית: כי כתוב בתורה שצריך  האכילה, לסיומה. 

יתכן  אבל  המשנ"ב.  ומביאו  'מגיד'(,  את  לקיים  צריך  שניה  כוס  )שעם  כוסות  הד' 
שדברים אלו נכונים רק לשיטתו של החיי אדם )קל, ז(, שכל שלא אמר ג' דברים אלו 
לא יצא יד"ח. אבל )כנ"ל, הערה 6(, לרוב הדעות, וכן כותב הרבי בהגדה, גם אם לא 
אמר, יצא יד"ח, רק שלא יצא 'מן המובחר', ולכן יש לעיין האם דברים אלו מעכבים 

את ה'סדר' בשתיית הד' כוסות. 

ומים,  מקמח  נעשית  ה'מצה'  החמיצה'.  שלא  )עיסה(  'פת  פירושה  'מצה'   .21
]ונוהגים רק  דגן  מיני  או אחד מחמשת  )קמח: של חיטה  ונאפית לפני שמחמיצה 
החמיץ  שלא  מצה,  מצות  לשם  'שמור'  להיות  צריך  והכל  א[  תנג,  רמ"א  חיטה, 
משעת הקצירה עד הלישה והאפיה, ראה הפרטים לעיל בפרק אפיית המצות. מים: 

ולא דבר אחר, כדי שיהיה 'לחם עני'.

22. ואף שישנם פסוקים בתורה, שמהם משתמע שישנה מצוה גם בשאר הימים 
)'עד יום האחד ועשרים לחודש בערב', 'שבעת ימים מצות תאכלו' ועוד(, בכל זאת 
פשטות הגמ' )פסחים קכ(, שהמצוה היא רק בלילה הראשון, וכוונתה פסוקים אלו 
היא, שאם רוצה לאכול, יאכל מצות כי אין לאכול חמץ. ואפילו בשבת ויו"ט, שצריך 
לאכול לחם, יכול לאכול 'מצה עשירה' )אמנם למעשה כותב הרמ"א בסימן תסב, 
שנהגו לא לאכול מצה עשירה מחשש חמץ(, וכך נפסק בשו"ע )תעה, ז(: "אין חיוב 
אכילת מצה אלא בלילה הראשון בלבד". וכך מבואר בשו"ע אדמו"ר הזקן תעה, לב: 
"שאר כל הלילות וכל הימים אינו מוזהר אלא שלא לאכול חמץ . . ועל זה אמרה 
תורה שבעת ימים תאכל מצות, כלומר ולא חמץ". אכן בחוץ לארץ, מצוה לאכול 
מצה גם בלילה השני משום 'ספיקא דיומא'. )משנ"ב תעה, מד, ופשוט(. ]ישנן דעות, 
שאמנם אין חיוב לאכול מצה בשאר הימים, אבל כשאוכל מקיים מצוה, על דרך 
במשנ"ב  הובא  הגר"א  דעת  היא  כן  מצוה.  שמקיים  הימים  בשאר  בסוכה  האוכל 
תעה, מה, וראה בעל המאור )פסחים כו, ב(, שו"ת הרשב"א )ג, רפז(, ערוך השלחן 
)תעה, יח(, שו"ת אבני נזר )שעז, ד( ועוד. ולדעתם יש לבאר מדוע לא מברכים על 

האכילה 'על אכילת מצה', ודנו בזה הראשונים הנ"ל[. 
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)חובה: שו"ע אדמו"ר הזקן, תעג מג: "נוסח ההגדה שתקנו חכמים חובה על הכל" נשים: שו"ע 

אדמו"ר הזקן תעב, כה: "כל המצוות הנוהגות בלילה זה, אין חילוק בין אנשים לנשים . . חייבו 

אותן חכמים בכל הדברים שתקנו בלילה זה, לפי שאף הם היו באותו הנס של יציאת מצרים" 

הסיבה בהגדה: שו"ע אדמו"ר הזקן תעג, מח: "לא יקרא ההגדה כשהוא מוטה על צדו, אלא 

ישב באימה וביראה". וכך נהג הרבי )אוצר מנהגי חב"ד עמ' קנו((. 

כל -  את  לשמוע(  )או  לקרא  יש  בהגדה19:  לקרא  שחייבים  הקטעים 
אלו  זאת,  לעשות  ניתן  לא  שונות,  מסיבות  כאשר  אבל  ההגדה, 
הקטעים החשובים שחייב כל אחד )אנשים ונשים, וקטנים וקטנות 
משובח.  זה  הרי   – היינו  עבדים  א.  לשמוע:  או  לקרא  חינוך(  מדין 
ב. מתחילה עובדי ע"ז היו אבותינו – היה נותן בהם סימנים, דצ"ך 
עד"ש באח"ב. ג. פסח שהיו אוכלין . . מצה זו . . מרור זה  . .  עד סוף 
הקטע. ד. בכל דור ודור . .  ואותנו הוציא משם – ברוך אתה ה' גאל 

ישראל" )שו"ע אדמו"ר הזקן, תעג, מג(20. 

)כלומר  רם  בקול  לומר  יכול  היה  לא  עצמו  שהוא  ובזמנים  רם.  בקול  ההגדה  את 
מן  דורש  היה  רם(,  בקול  אומר  הוא  שאין  הגשמיים  בחושיו  היה  נראה  שלזולתו 
- כולל הסוגריים - בשיחה הנ"ל ליל ב' דחג  )כל זה  האחרים שיאמרו בקול רם". 
הפסח תשט"ז, אות ז( ומובא בספר 'אוצר מנהגי חב"ד' )עמ' קנה(, שהרבי עצמו לא 
היה אומר את ההגדה בקול רם, אבל היה מורה למגיד ההגדה שיגביה את קולו, 
ומרגלא בפומיה קדישא )של הרבי, לומר(, שהוא על פי האמור בסידור האריז"ל: 
'אומרים ההגדה בקול רם ובשמחה רבה". ]וכך נהג המהר"ש מבעלז, והחתם סופר. 
ומובא בריטב"א )הלכות ליל הסדר(: "וחייב אדם לומר ההגדה בנעימה ובקול רם 
בכל כחו"[. וב'רשימות' כותב הרבי, מה ששמע מכ"ק אדמו"ר הריי"ץ בפסח תרצ"ה 
בוורשא: "הניגון של אמירת ההגדה הוא מקובל, וכך היו מנגנים גם אצל אדמו"ר 

הזקן". )אוצר מנהגי חב"ד, שם(. 

19. מלבד קטעים אלו בהגדה, חובה לומר גם את ברכת המזון, ואת ההלל וכו', 
אלו  אבל  טז(,  תעב,  הזקן,  אדמו"ר  שו"ע  )ראה  מההגדה  חלק  נחשבים  הם  וגם 

הקטעים המחוייבים בהגדה, מצד מצות סיפור יציאת מצרים. 

וכדברי  אלו,  קטעים  לומר  חובה  ההגדה,  את  לומר  חכמים  תקנת  מצד   .20
]ונפק"מ  'מגיד'  של  יד"ח  לצאת  כדי  המינימום  מהו  לחקור  יש  אך  הזקן.  אדמו"ר 
בכמה דברים, ולדוגמא לגבי 'שתיית הכוסות על הסדר', וכפי שיתבאר לקמן, שאם 
שותה את הכוסות, בלי לעשות את הדברים שיש לעשות עם כוסות אלו, לא יצא 
יוצא  ובנדון דידן, אם לא אומר את ההגדה עם הכוס השניה, לא  יד"ח ד' כוסות. 

יד"ח כוס שני[. 

נוכחות  להיות  יכולות  שלא  )היהודיות(,  שהמשרתות  כותב,  אדם'  ב'חיי  והנה 
בזמן אמירת ההגדה, תאמרנה לפחות 'פסח מצה מרור', כדי שיצאו יד"ח שתיית 
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קריאת ה'הגדה', שבה כלולים כל התנאים שבמצוה זו לכל הדעות, 
והיא חובה על כל אחד ואחד אנשים ונשים. על אופן אמירת ההגדה, 
אומר הרבי )ליל ב' דפסח תשט"ז(: "איתא בכתבי האריז"ל לומר את ההגדה 
בקול רם ובשמחה גדולה"18. אין מנהגנו לומר את ההגדה בהסיבה. 

)ברכות לג, א: "תיקנו להם לישראל ברכות ותפלות קדושות והבדלות"(, ומקורה 
ב'מכילתא' )כדברי הראשונים - ספר המנהיג, כל בו, תניא רבתי, סידור רש"י ועוד(, 
אבל הנוסח המדוייק כפי שהוא לפנינו, לא היה עדיין קבוע לגמרי בזמן הגמרא, כפי 
שמוכח ממחלוקת רב ושמואל )פסחים, קטז, א(, האם אומרים: 'מתחילה עובדי ע"ז 
היו אבותינו', ובמשך הדורות הוסיפו עליה עניינים שונים. )ודנו בזה האבודרהם, 
האברבנאל ועוד(. למעשה, מתחילת האלף השישי, התקבל נוסח ההגדה של רב 
עמרם גאון, וכפי שהתקבל בבית מדרשו של רש"י והובא במחזור ויטרי )אוצר כל 

מנהגי ישורון עמ' 138, הגדה שלמה עמ' 171, חקרי זמנים הילביץ, עמ' סח(. 

לספר  אדם  שצריך  מה  כל  את  בתוכו  כולל  ההגדה  נוסח  ההגדה:  חובת  עיקר 
)'סדר היום',  שמפני כן תקנו חכמים על כל אחד לומר זאת, כי  ולומר בלילה זה 
יש שלא ידעו לספר, ויש שידעו ויתרשלו(, הן דברים שחיובים מן התורה, והן אלו 
שחיובם מתקנת חכמים, כמו כן, כוללת ה'הגדה', מדרשי אגדה העוסקים בתיאור 
השעבוד של בנ"י במצרים, ומדרשי הלכה העוסקים בהלכות פסח. במהלך ההגדה 
מבארים את אופן קיום מצות סיפור יציאת מצרים, ומוכיחים כל דבר מהפסוקים. 
איך: בדרך של 'שאלה ותשובה' )מה נשתנה . . עבדים היינו(, ומתחיל בגנות ומסיים 
בשבח )עבדים היינו לפרעה במצרים . . מתחילה עובדי ע"ז היו אבותינו(. מי: כולם 
חייבים לקיים את המצוה )אפילו כולנו חכמים . . מצוה עלינו לספר(. למי: מצוה 
לומר לבנו, ולהתאים את ההסבר לכל סוג של בן )כנגד ארבעה בנים דיברה תורה, 
מראש  )יכול  בניסן  ט"ו  בליל  לספר  היא  המצוה  מתי:  וכו'(.  רשע  אחד  חכם  אחד 
חודש, תלמוד לומר וכו'(. מה: לאחר סיפור השעבוד במצרים, לספר את הניסים 
ונפלאות, להודות עליהם, ולבאר את טעמי המצוות של קרבן פסח, מצה, ומרור, 

ועוד. 

'הגדת  בפרשת  בתורה  פסוקים  ארבעה  על  בנויה  ה'הגדה'  ההגדה:  מבנה 
הביכורים' )דברים כו, ה-ח(: "ארמי אובד אבי וגו'", "וירעו אותנו המצרים ויענונו 
וגו'", "ונצעק אל ה' אלוקי אבותינו וגו'", ויוציאנו ה' ממצרים וגו'". ]ומפסוקים אלו, 
שהם מעין סיכום של פרשיות וארא, בא, בשלח, לומדים ודורשים את כל ה'סיפור', 

הירידה למצרים, השעבוד, המכות, והגאולה[.  

חלקי ה'הגדה': א( קידוש ו'הא לחמא עניא'". ב( מה נשתנה. ג( תשובה לארבעת 
לפני  ההלל  אחרי  הגאולה  ברכת  ה(  ושלאחריה.  הסעודה  שלפני  הלל  ד(  הבנים. 

הסעודה, וברכת השיר אחרי ההלל שאחרי הסעודה. 

השם 'הגדה': ונקראת 'הגדה' מפני כמה טעמים: א. והגדת לבנך. ב. מבנה ההגדה 
מבוסס על הפסוקים של פרשת 'הגדת' הביכורים 'הגדתי היום וגו'. ג. הגדה הוא 

מלשון הודאה ושבח לה' על שהוציאנו ממצרים. 

לומר  )מוהריי"צ(  אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  נהג  זה  טעם  "ומפני  שם:  וממשיך   .18
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קוראים גם כן בשקט )שמא לא ישמעו כל מילה(. ובמקרה שאשה 
קוראת קטעים בהגדה בקול רם )כנהוג במשפחות מסויימות, כשאין 
אנשים זרים וכו'(, יש לאנשים להקפיד לומר בעצמם גם כן, כי לכמה 
דעות, אין האשה מחוייבת במצות סיפור יציאת מצרים מן התורה, 
ואינה יכולה להוציא יד"ח, את מי שמחוייב מן התורה. )פמ"ג, תעט, ב, 
ועל פי דברי הרבי בהגדה, בפסקא 'מצוה עלינו לספר', שכך משמע דעת אדמו"ר הזקן, תעב, 

כה( 16. 

הכנה למצוה: ראוי לבעל הבית, לעיין לפני פסח בספרים ובמדרשים - 
באופן  הבית,  לבני  ולספר  במצרים,  שהיו  הנסים  את  המתארים 
מוחשי, וכך יקיימו בהידור את מצות סיפור יציאת מצרים )יסוד ושורש 
העבודה, ט, ו(, וכך יקיימו בהדיור, את הנאמר בהלכה )שו"ע אדמו"ר הזקן 

הוא  כאילו  עצמו  את  להראות  האדם  חייב  ודור,  דור  "בכל  ז(:  תעב, 

לי, בצאתי  זה עשה ה'  יוצא משעבוד מצרים, שנאמר בעבור  עתה 
. . כאילו אתה בעצמך היית במצרים עבד, ונפדית ויצאת  ממצרים 

לחירות". 

הגדה17: את מצות 'סיפור יציאת מצרים', תקנו חכמים לקיים על ידי - 

16. יתבאר לקמן בחיובי הנשים בליל הסדר, שהדבר תלוי בגדר 'אף הן היו באותו 
הנס', שאפשר לבארו בכמה אופנים, כמבואר בתוס' מגילה ד, א, וכך כותב הפמ"ג 
)תעט, ב(: "הגדה מ"ע מן התורה הוא לספר נסים ונפלאות . . ועיין תוס' מגילה ד, 
לתירוץ אחד י"ל נשים בהגדה דרבנן, ולתירוץ ב' שם חייבת מן התורה, ונפקא מינה 
לספר',  עלינו  'מצוה  בפסקא  שלו  בהגדה  הרבי  כותב  וכך  יד"ח".  אחרים  להוציא 
שתלוי בגדר 'אף הן היו באותו הנס', וממשיך, שמשמע דעת אדמו"ר הזקן )תעב, 
כה( שחייבות רק דרבנן. ונראה שדייק מלשון אדמו"ר הזקן, שרק לגבי מצה כותב 
ש'חייבות מן התורה', אבל לגבי שאר המצוות שבליל הסדר )כולל ההגדה(, כותב 
'חייבו אותן חכמים בכל הדברים שתקנו בלילה זה'. אמנם, אינו מוכרח לכאורה, 
. . שתקנו  שאפשר לומר, שמיירי רק בחיובים דרבנן וכלשון אדמו"ר הזקן 'חייבו 
בלילה זה', משמע שחייבו את מה שתקנו אבל מה שמצוה מן התורה, לא חייבו, 
אלא הן מחוייבות מעצמן. וכאחד התירוצים בתוס' שם, ש'אף הן היו באותו הנס', 
אין בכוחו לחייב לקיים מצוה מן התורה, אלא רק מצוות דרבנן. ודו"ק. אמנם יש 
להעיר, שדעת רוב הראשונים שכבר יצא יד"ח מצות 'סיפור יציאת מצרים' בכמה 
מילים )כנ"ל לדעת רי"ף, רשב"א וכו'(, הרי כבר יצא יד"ח המצוה מן התורה, ושוב 
אין מנעה לצאת יד"ח ע"י אשה שחייבת רק מדרבנן, כי גם הוא מחוייב מעתה רק 

מדרבנן. 

הגדולה  כנסת  אנשי  תיקנו  ההגדה  נוסח  עיקר  את  פסח':  של  ה'הגדה   .17
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קריאת ה'הגדה', שבה כלולים כל התנאים שבמצוה זו לכל הדעות, 
והיא חובה על כל אחד ואחד אנשים ונשים. על אופן אמירת ההגדה, 
אומר הרבי )ליל ב' דפסח תשט"ז(: "איתא בכתבי האריז"ל לומר את ההגדה 
בקול רם ובשמחה גדולה"18. אין מנהגנו לומר את ההגדה בהסיבה. 

)ברכות לג, א: "תיקנו להם לישראל ברכות ותפלות קדושות והבדלות"(, ומקורה 
ב'מכילתא' )כדברי הראשונים - ספר המנהיג, כל בו, תניא רבתי, סידור רש"י ועוד(, 
אבל הנוסח המדוייק כפי שהוא לפנינו, לא היה עדיין קבוע לגמרי בזמן הגמרא, כפי 
שמוכח ממחלוקת רב ושמואל )פסחים, קטז, א(, האם אומרים: 'מתחילה עובדי ע"ז 
היו אבותינו', ובמשך הדורות הוסיפו עליה עניינים שונים. )ודנו בזה האבודרהם, 
האברבנאל ועוד(. למעשה, מתחילת האלף השישי, התקבל נוסח ההגדה של רב 
עמרם גאון, וכפי שהתקבל בבית מדרשו של רש"י והובא במחזור ויטרי )אוצר כל 

מנהגי ישורון עמ' 138, הגדה שלמה עמ' 171, חקרי זמנים הילביץ, עמ' סח(. 

לספר  אדם  שצריך  מה  כל  את  בתוכו  כולל  ההגדה  נוסח  ההגדה:  חובת  עיקר 
)'סדר היום',  שמפני כן תקנו חכמים על כל אחד לומר זאת, כי  ולומר בלילה זה 
יש שלא ידעו לספר, ויש שידעו ויתרשלו(, הן דברים שחיובים מן התורה, והן אלו 
שחיובם מתקנת חכמים, כמו כן, כוללת ה'הגדה', מדרשי אגדה העוסקים בתיאור 
השעבוד של בנ"י במצרים, ומדרשי הלכה העוסקים בהלכות פסח. במהלך ההגדה 
מבארים את אופן קיום מצות סיפור יציאת מצרים, ומוכיחים כל דבר מהפסוקים. 
איך: בדרך של 'שאלה ותשובה' )מה נשתנה . . עבדים היינו(, ומתחיל בגנות ומסיים 
בשבח )עבדים היינו לפרעה במצרים . . מתחילה עובדי ע"ז היו אבותינו(. מי: כולם 
חייבים לקיים את המצוה )אפילו כולנו חכמים . . מצוה עלינו לספר(. למי: מצוה 
לומר לבנו, ולהתאים את ההסבר לכל סוג של בן )כנגד ארבעה בנים דיברה תורה, 
מראש  )יכול  בניסן  ט"ו  בליל  לספר  היא  המצוה  מתי:  וכו'(.  רשע  אחד  חכם  אחד 
חודש, תלמוד לומר וכו'(. מה: לאחר סיפור השעבוד במצרים, לספר את הניסים 
ונפלאות, להודות עליהם, ולבאר את טעמי המצוות של קרבן פסח, מצה, ומרור, 

ועוד. 

'הגדת  בפרשת  בתורה  פסוקים  ארבעה  על  בנויה  ה'הגדה'  ההגדה:  מבנה 
הביכורים' )דברים כו, ה-ח(: "ארמי אובד אבי וגו'", "וירעו אותנו המצרים ויענונו 
וגו'", "ונצעק אל ה' אלוקי אבותינו וגו'", ויוציאנו ה' ממצרים וגו'". ]ומפסוקים אלו, 
שהם מעין סיכום של פרשיות וארא, בא, בשלח, לומדים ודורשים את כל ה'סיפור', 

הירידה למצרים, השעבוד, המכות, והגאולה[.  

חלקי ה'הגדה': א( קידוש ו'הא לחמא עניא'". ב( מה נשתנה. ג( תשובה לארבעת 
לפני  ההלל  אחרי  הגאולה  ברכת  ה(  ושלאחריה.  הסעודה  שלפני  הלל  ד(  הבנים. 

הסעודה, וברכת השיר אחרי ההלל שאחרי הסעודה. 

השם 'הגדה': ונקראת 'הגדה' מפני כמה טעמים: א. והגדת לבנך. ב. מבנה ההגדה 
מבוסס על הפסוקים של פרשת 'הגדת' הביכורים 'הגדתי היום וגו'. ג. הגדה הוא 

מלשון הודאה ושבח לה' על שהוציאנו ממצרים. 

לומר  )מוהריי"צ(  אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  נהג  זה  טעם  "ומפני  שם:  וממשיך   .18
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קוראים גם כן בשקט )שמא לא ישמעו כל מילה(. ובמקרה שאשה 
קוראת קטעים בהגדה בקול רם )כנהוג במשפחות מסויימות, כשאין 
אנשים זרים וכו'(, יש לאנשים להקפיד לומר בעצמם גם כן, כי לכמה 
דעות, אין האשה מחוייבת במצות סיפור יציאת מצרים מן התורה, 
ואינה יכולה להוציא יד"ח, את מי שמחוייב מן התורה. )פמ"ג, תעט, ב, 
ועל פי דברי הרבי בהגדה, בפסקא 'מצוה עלינו לספר', שכך משמע דעת אדמו"ר הזקן, תעב, 

כה( 16. 

הכנה למצוה: ראוי לבעל הבית, לעיין לפני פסח בספרים ובמדרשים - 
באופן  הבית,  לבני  ולספר  במצרים,  שהיו  הנסים  את  המתארים 
מוחשי, וכך יקיימו בהידור את מצות סיפור יציאת מצרים )יסוד ושורש 
העבודה, ט, ו(, וכך יקיימו בהדיור, את הנאמר בהלכה )שו"ע אדמו"ר הזקן 

הוא  כאילו  עצמו  את  להראות  האדם  חייב  ודור,  דור  "בכל  ז(:  תעב, 

לי, בצאתי  זה עשה ה'  יוצא משעבוד מצרים, שנאמר בעבור  עתה 
. . כאילו אתה בעצמך היית במצרים עבד, ונפדית ויצאת  ממצרים 

לחירות". 

הגדה17: את מצות 'סיפור יציאת מצרים', תקנו חכמים לקיים על ידי - 

16. יתבאר לקמן בחיובי הנשים בליל הסדר, שהדבר תלוי בגדר 'אף הן היו באותו 
הנס', שאפשר לבארו בכמה אופנים, כמבואר בתוס' מגילה ד, א, וכך כותב הפמ"ג 
)תעט, ב(: "הגדה מ"ע מן התורה הוא לספר נסים ונפלאות . . ועיין תוס' מגילה ד, 
לתירוץ אחד י"ל נשים בהגדה דרבנן, ולתירוץ ב' שם חייבת מן התורה, ונפקא מינה 
לספר',  עלינו  'מצוה  בפסקא  שלו  בהגדה  הרבי  כותב  וכך  יד"ח".  אחרים  להוציא 
שתלוי בגדר 'אף הן היו באותו הנס', וממשיך, שמשמע דעת אדמו"ר הזקן )תעב, 
כה( שחייבות רק דרבנן. ונראה שדייק מלשון אדמו"ר הזקן, שרק לגבי מצה כותב 
ש'חייבות מן התורה', אבל לגבי שאר המצוות שבליל הסדר )כולל ההגדה(, כותב 
'חייבו אותן חכמים בכל הדברים שתקנו בלילה זה'. אמנם, אינו מוכרח לכאורה, 
. . שתקנו  שאפשר לומר, שמיירי רק בחיובים דרבנן וכלשון אדמו"ר הזקן 'חייבו 
בלילה זה', משמע שחייבו את מה שתקנו אבל מה שמצוה מן התורה, לא חייבו, 
אלא הן מחוייבות מעצמן. וכאחד התירוצים בתוס' שם, ש'אף הן היו באותו הנס', 
אין בכוחו לחייב לקיים מצוה מן התורה, אלא רק מצוות דרבנן. ודו"ק. אמנם יש 
להעיר, שדעת רוב הראשונים שכבר יצא יד"ח מצות 'סיפור יציאת מצרים' בכמה 
מילים )כנ"ל לדעת רי"ף, רשב"א וכו'(, הרי כבר יצא יד"ח המצוה מן התורה, ושוב 
אין מנעה לצאת יד"ח ע"י אשה שחייבת רק מדרבנן, כי גם הוא מחוייב מעתה רק 

מדרבנן. 
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ד� סיכום, ואופן הנהגה למעשה – במצות 'סיפור יציאת מצרים': 

המצוה: מצוה לספר )לומר בפה, או לשמוע ממי שמספר( בלילה זה, - 
את הנסים והנפלאות שעשה ה' לאבותינו במצרים. ומצוה במיוחד, 

לספר זאת לבניו ובנותיו, באופן שיבינו את הדברים. 

ותשובה', -  'שאלה  של  בדרך  לעשותו  יש  זה  סיפור  הסיפור:  אופן 
ומתחיל בגנות ומסיים בשבח, ולכן משתדלים לגרום לילדים לשאול 
שאלות )ונהוג לומר את ה'מה נשתנה' בשפה המדוברת )בבית רבינו 
– באידיש((, ואז מסבירים להם בלשון שהם מבינים, כל אחד לפני 
ומשועבדים,  מה'  רחוקים  בנ"י  היו  שבתחילה  איך  הבנתו,  רמת 

ולבסוף נגאלו מהעבדות, ונעשו לעמו הנבחר של הקב"ה. 

כמו -  לבנך'  'והגדת  של  המצוה  את  לקיים  כדי  הילדים:  את  לשתף 
ה'סדר',  בשעת  פעילים  יהיו  שהילדים  לכך  לגרום  חשוב  שצריך, 
ולכן יש לשתף אותם, וכן לדאוג לכך שינוחו במשך היום, כך שיהיו 

ערים וערניים בליל הסדר.

אופן קריאת ההגדה: הנוהג הנפוץ והמומלץ, בקריאת ההגדה הוא: - 
לקרא קטע מההגדה כלשונו בהגדה, ולבארו בלשון שכל בני הבית 
המסובים  ושאר  רם,  בקול  קורא  שאחד  ונהוג  הלאה.  וכך  יבינו, 

יציאת  על  שנתקנה  הברכה  לברך  להם  יש  "לפיכך,  כותב:  יום  בכל  יצי"מ  זכירת 
לחדש  שרצו  יש  בלילה,  ואמונה'  'אמת  ברכת  ולגבי  ויציב".  'אמת  שהוא  מצרים 
אברהם,  שהמגן  ממה  ודייקו  ערבית,  מתפילת  שפטורות  כשם  פטורות,  שנשים 
את  הזכירו  ולא  ויציב'  'אמת  ברכת  את  רק  הזכירו  פוסקים,  ושאר  הזקן,  אדמו"ר 
ברכת 'אמת ואמונה' )פסקי תשובות, שם(, אבל יתכן שלא הזכירו זאת כי עוסקים 
בהלכות ק"ש של שחרית ]אבל להעיר, שבסימן סז, סעיף א, אע"פ שעוסק אדמו"ר 
הזקן בקריאת שמע של שחרית, הרי הוא מזכיר, את החיוב של ברכת אמת ואמונה 
בלילה, וזה מחזק את דיוקו של ה'פסקי תשובות' מכך שהשמיט זאת אדמו"ר הזקן 
בסימן ע לגבי נשים[, ואכן בקונטרס 'סדר קריאת שמע שעל המיטה', שהוציא לאור 
הרב יוסף שמחה גינזבורג עם לקט ביאורים הלכות ומנהגים, הוסיף את ברכת אמת 
ואמונה, וציין שנשים שלא התפללו ערבית צריכות לומר את הברכה. וכך כותב 
מדינא,  ממנה  )שפטורות  ערבית  מתפללות  שאינן  אלה  "לכאורה,   :9 בהערה  שם 
שו"ע אדמו"ר הזקן, קו, ב(, עליהן לומר לאחר ג' הפרשיות את ברכת 'אמת ואמונה', 
עד 'גאל ישראל', על פי פסק אדמו"ר הזקן בסימן ע סעיף א, שחייבות במצות זכירת 
יציאת מצרים ביום ובלילה, כיון שאינה מצות עשה שהזמן גרמא, וא"כ יש להנהיג 

זה במוסדותינו, ובבתי אנ"ש". 
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במצוה  חייבות  נשים  גם  ועוד,  הזקן  אדמו"ר  שלדעת  לדעת:  וחשוב 
זו, להזכיר את יציאת מצרים, פעם אחת ביום ופעם אחת בלילה - כי 
היא נחשבת מצות עשה 'שלא הזמן גרמא', וכאשר אומרת את פרשת 
תכוין  וכו'12,  המיטה  שעל  בק"ש  או  בתפילה,  שמע  בקריאת  'ויאמר' 
שמקיימת מצות עשה מן התורה13, ומצוה לפרסם!14. ומטעם זה חייבות 
ויציב' שאחרי קריאת שמע, כי חובה  'אמת  נשים לומר גם את ברכת 
מדרבנן להזכיר כל יום את 'קריעת ים סוף' )ובנוגע ל'אמת ואמונה' ראה 

בהערה15(� 

בשעת קריעת ים סוף. לכן נאמר בתוספתא, שצריך להזכיר קריעת ים סוף בכל יום, 
כשם שצריך להזכיר יציאת מצרים בכל יום, כי כל עוד נמצאים לפני קריעת ים סוף, 
אין היציאה ממצרים מושלמת )כן הוא גם בעבודה הרוחנית של יצי"מ, וקריעת ים 
מה  "והנה  דברכות:  ראשון  פרק  סוף  בצל"ח  מבואר  ממש  האלו  וכדברים  סוף(". 
שצריך להזכיר . . קריעת ים סוף, אז נגמר יצי"מ, כי מתחלה לא יצאנו לחלוטין, כי 

אמרו דרך שלשת ימים וגו'". 

12. ואם לא אומרת את פרשת 'ויאמר', יכולה לצאת על ידי כל הזכרה בפה של 
יציאת מצרים, בכל אופן שהוא, כנ"ל, ומכיון שדבר זה חובה על כל אשה )ובת - 
שאם  הרי  עשה,  מצות  על  תעבור  מצרים  יציאת  את  תזכיר  לא  ואם  חינוך(,  מדין 
לפני  לישון  ללכת  שלא  להקפיד  צריכה  'ויאמר',  פרשת  את  תאמר  שלא  יודעת 

שאמרה על כל פנים 'זכר ליציאת מצרים'! ותקיים בזה את המצוה מן התורה. 

13. שהרי נפסק בשלחן ערוך )ס(, ש'מצוות צריכות כוונה', ואם לא יודעת כלל 
שמקיימת מצוה, אז אפילו אם אמרה, יתכן שלא יצאה יד"ח, ודומה למבואר בשו"ע 
יד"ח, כי לא מודע  יוצא  יודע שהיום פסח שלא  ולא  סימן תעה, למי שאוכל מצה 
כי  יד"ח  שיצאה  שיתכן  ואע"פ  בעלמא.  כמתעסק  הוא  והרי  מצוה,  שמקיים  כלל 
מכוונת בסתם שעושה את רצון ה' באמירת קריאת שמע שעל המיטה, אבל להעיר 
רגיל להתכוין  א(, שמי שלא  קו"א  )רסז,  מהמפורש לכאורה בדברי אדמו"ר הזקן 
לצאת בק"ש שעל המיטה, לא יוצא בזה מצות ק"ש. ולכאורה כל שכן שהוא הדין 
להאריך  ויש  מצוה.  בזה  שיש  בכלל  יודע  שלא  למי  מצרים,  יציאת  זכירת  במצות 

הרבה בזה, מהמבואר בפוסקים בנוגע לקיום מצות קידוש בתפילה ואכמ"ל.  

14. הפמ"ג מסתפק בזה, אבל דעת השאגת אריה, שהיא מצוה שהזמן גרמא כי 
המצוה של היום היא רק ביום והמצוה להזכיר בלילה היא רק בלילה. אבל דעת 
שאין  מצוה  שהיא  לכתחילה,  המשנ"ב  דעת  וכן  ע(,  )סימן  הזקן,  ואדמו"ר  המג"א 
הזמן גרמא )כי זו אותה מצוה, רק שהיא מתחלקת ליום ולילה, ואע"פ שאם עבר 
היום ולא הזכיר, עבר על מצות עשה, בכל זתא שניהם ייחד המצוה ביום ובלילה, 
הם סך הכל מצוה אחת, ואם כן, היא מצוה שאין הזמן גמרא(. וכך כותב אדמו"ר 
. ומכל מקום, חייבין בזכירת   . הזקן )ע, א(: "נשים ועבדים פטורים מקריאת שמע 

יציאת מרצים שהוא מצות עשה שלא הזמן גרמא, שמצותה ביום ובלילה".  

במצות  הנשים  חיוב  את  שהביא  לאחר  א(,  )ע,  שם  הזקן  אדמו"ר  כותב  כך   .15
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ד� סיכום, ואופן הנהגה למעשה – במצות 'סיפור יציאת מצרים': 

המצוה: מצוה לספר )לומר בפה, או לשמוע ממי שמספר( בלילה זה, - 
את הנסים והנפלאות שעשה ה' לאבותינו במצרים. ומצוה במיוחד, 

לספר זאת לבניו ובנותיו, באופן שיבינו את הדברים. 

ותשובה', -  'שאלה  של  בדרך  לעשותו  יש  זה  סיפור  הסיפור:  אופן 
ומתחיל בגנות ומסיים בשבח, ולכן משתדלים לגרום לילדים לשאול 
שאלות )ונהוג לומר את ה'מה נשתנה' בשפה המדוברת )בבית רבינו 
– באידיש((, ואז מסבירים להם בלשון שהם מבינים, כל אחד לפני 
ומשועבדים,  מה'  רחוקים  בנ"י  היו  שבתחילה  איך  הבנתו,  רמת 

ולבסוף נגאלו מהעבדות, ונעשו לעמו הנבחר של הקב"ה. 

כמו -  לבנך'  'והגדת  של  המצוה  את  לקיים  כדי  הילדים:  את  לשתף 
ה'סדר',  בשעת  פעילים  יהיו  שהילדים  לכך  לגרום  חשוב  שצריך, 
ולכן יש לשתף אותם, וכן לדאוג לכך שינוחו במשך היום, כך שיהיו 

ערים וערניים בליל הסדר.

אופן קריאת ההגדה: הנוהג הנפוץ והמומלץ, בקריאת ההגדה הוא: - 
לקרא קטע מההגדה כלשונו בהגדה, ולבארו בלשון שכל בני הבית 
המסובים  ושאר  רם,  בקול  קורא  שאחד  ונהוג  הלאה.  וכך  יבינו, 

יציאת  על  שנתקנה  הברכה  לברך  להם  יש  "לפיכך,  כותב:  יום  בכל  יצי"מ  זכירת 
לחדש  שרצו  יש  בלילה,  ואמונה'  'אמת  ברכת  ולגבי  ויציב".  'אמת  שהוא  מצרים 
אברהם,  שהמגן  ממה  ודייקו  ערבית,  מתפילת  שפטורות  כשם  פטורות,  שנשים 
את  הזכירו  ולא  ויציב'  'אמת  ברכת  את  רק  הזכירו  פוסקים,  ושאר  הזקן,  אדמו"ר 
ברכת 'אמת ואמונה' )פסקי תשובות, שם(, אבל יתכן שלא הזכירו זאת כי עוסקים 
בהלכות ק"ש של שחרית ]אבל להעיר, שבסימן סז, סעיף א, אע"פ שעוסק אדמו"ר 
הזקן בקריאת שמע של שחרית, הרי הוא מזכיר, את החיוב של ברכת אמת ואמונה 
בלילה, וזה מחזק את דיוקו של ה'פסקי תשובות' מכך שהשמיט זאת אדמו"ר הזקן 
בסימן ע לגבי נשים[, ואכן בקונטרס 'סדר קריאת שמע שעל המיטה', שהוציא לאור 
הרב יוסף שמחה גינזבורג עם לקט ביאורים הלכות ומנהגים, הוסיף את ברכת אמת 
ואמונה, וציין שנשים שלא התפללו ערבית צריכות לומר את הברכה. וכך כותב 
מדינא,  ממנה  )שפטורות  ערבית  מתפללות  שאינן  אלה  "לכאורה,   :9 בהערה  שם 
שו"ע אדמו"ר הזקן, קו, ב(, עליהן לומר לאחר ג' הפרשיות את ברכת 'אמת ואמונה', 
עד 'גאל ישראל', על פי פסק אדמו"ר הזקן בסימן ע סעיף א, שחייבות במצות זכירת 
יציאת מצרים ביום ובלילה, כיון שאינה מצות עשה שהזמן גרמא, וא"כ יש להנהיג 

זה במוסדותינו, ובבתי אנ"ש". 
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במצוה  חייבות  נשים  גם  ועוד,  הזקן  אדמו"ר  שלדעת  לדעת:  וחשוב 
זו, להזכיר את יציאת מצרים, פעם אחת ביום ופעם אחת בלילה - כי 
היא נחשבת מצות עשה 'שלא הזמן גרמא', וכאשר אומרת את פרשת 
תכוין  וכו'12,  המיטה  שעל  בק"ש  או  בתפילה,  שמע  בקריאת  'ויאמר' 
שמקיימת מצות עשה מן התורה13, ומצוה לפרסם!14. ומטעם זה חייבות 
ויציב' שאחרי קריאת שמע, כי חובה  'אמת  נשים לומר גם את ברכת 
מדרבנן להזכיר כל יום את 'קריעת ים סוף' )ובנוגע ל'אמת ואמונה' ראה 

בהערה15(� 

בשעת קריעת ים סוף. לכן נאמר בתוספתא, שצריך להזכיר קריעת ים סוף בכל יום, 
כשם שצריך להזכיר יציאת מצרים בכל יום, כי כל עוד נמצאים לפני קריעת ים סוף, 
אין היציאה ממצרים מושלמת )כן הוא גם בעבודה הרוחנית של יצי"מ, וקריעת ים 
מה  "והנה  דברכות:  ראשון  פרק  סוף  בצל"ח  מבואר  ממש  האלו  וכדברים  סוף(". 
שצריך להזכיר . . קריעת ים סוף, אז נגמר יצי"מ, כי מתחלה לא יצאנו לחלוטין, כי 

אמרו דרך שלשת ימים וגו'". 

12. ואם לא אומרת את פרשת 'ויאמר', יכולה לצאת על ידי כל הזכרה בפה של 
יציאת מצרים, בכל אופן שהוא, כנ"ל, ומכיון שדבר זה חובה על כל אשה )ובת - 
שאם  הרי  עשה,  מצות  על  תעבור  מצרים  יציאת  את  תזכיר  לא  ואם  חינוך(,  מדין 
לפני  לישון  ללכת  שלא  להקפיד  צריכה  'ויאמר',  פרשת  את  תאמר  שלא  יודעת 

שאמרה על כל פנים 'זכר ליציאת מצרים'! ותקיים בזה את המצוה מן התורה. 

13. שהרי נפסק בשלחן ערוך )ס(, ש'מצוות צריכות כוונה', ואם לא יודעת כלל 
שמקיימת מצוה, אז אפילו אם אמרה, יתכן שלא יצאה יד"ח, ודומה למבואר בשו"ע 
יד"ח, כי לא מודע  יוצא  יודע שהיום פסח שלא  ולא  סימן תעה, למי שאוכל מצה 
כי  יד"ח  שיצאה  שיתכן  ואע"פ  בעלמא.  כמתעסק  הוא  והרי  מצוה,  שמקיים  כלל 
מכוונת בסתם שעושה את רצון ה' באמירת קריאת שמע שעל המיטה, אבל להעיר 
רגיל להתכוין  א(, שמי שלא  קו"א  )רסז,  מהמפורש לכאורה בדברי אדמו"ר הזקן 
לצאת בק"ש שעל המיטה, לא יוצא בזה מצות ק"ש. ולכאורה כל שכן שהוא הדין 
להאריך  ויש  מצוה.  בזה  שיש  בכלל  יודע  שלא  למי  מצרים,  יציאת  זכירת  במצות 

הרבה בזה, מהמבואר בפוסקים בנוגע לקיום מצות קידוש בתפילה ואכמ"ל.  

14. הפמ"ג מסתפק בזה, אבל דעת השאגת אריה, שהיא מצוה שהזמן גרמא כי 
המצוה של היום היא רק ביום והמצוה להזכיר בלילה היא רק בלילה. אבל דעת 
שאין  מצוה  שהיא  לכתחילה,  המשנ"ב  דעת  וכן  ע(,  )סימן  הזקן,  ואדמו"ר  המג"א 
הזמן גרמא )כי זו אותה מצוה, רק שהיא מתחלקת ליום ולילה, ואע"פ שאם עבר 
היום ולא הזכיר, עבר על מצות עשה, בכל זתא שניהם ייחד המצוה ביום ובלילה, 
הם סך הכל מצוה אחת, ואם כן, היא מצוה שאין הזמן גמרא(. וכך כותב אדמו"ר 
. ומכל מקום, חייבין בזכירת   . הזקן )ע, א(: "נשים ועבדים פטורים מקריאת שמע 

יציאת מרצים שהוא מצות עשה שלא הזמן גרמא, שמצותה ביום ובלילה".  

במצות  הנשים  חיוב  את  שהביא  לאחר  א(,  )ע,  שם  הזקן  אדמו"ר  כותב  כך   .15
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תזכור  'למען  מהפסוק  נלמד  זה  חיוב  מצרים.  יציאת  את  לילה,  בכל 
ביום  הזכיר  ולא  והעובר  חייך'.  ימי  כל  מצרים  מארץ  צאתך  יום  את 
את  לומר  חז"ל  תקנו  ולכן  עשה.  מצות  על  עבר  יצי"מ,  את  בלילה  או 
)בק"ש של  'ויאמר' בקריאת שמע, כדי לקיים את המצוה ביום  פרשת 
היום( ובלילה )בק"ש של הלילה(9, אמנם בכל הזכרה של יציאת מצרים 
יוצא10. ונוסף להזכרת יציאת מצרים, תקנו חז"ל להזכיר בכל יום ובכל 
לילה את קריעת ים סוף, ולכן הוסיפו את ברכת 'אמת ויציב' ביום ואמת 

ואמונה בלילה שבהם מוזכרת קריעת ים סוף11. 

9. משנה )ברכות, א, ה(: "מזכירין יציאת מצרים בלילות. אמר ראב"ע הרי אני כבן 
שבעים שנה ולא זכיתי שתאמר יצי"מ בלילות עד שדרשה בן זומא שנאמר 'למען 
והרמב"ם  הברטנורה  ופירוש  חייך".  ימי  כל  מצרים  מארץ  צאתך  יום  את  תזכור 
'ויאמר' בקריאת שמע. ומבואר בגמ' ברכות יב,  שהכוונה להזכרת יצי"מ בפרשת 
ב, שלכן תיקנו את פרשת 'ויאמר' בכל יום בקריאת שמע, כדי לקיים מצות הזכרת 
יצי"מ בכל יום ובכל לילה. ומפורש שם בגמ' שהוא מן התורה שהרי נפסק שאם ספק 
אם קרא קריאת שמע חוזר וקורא:  "מאי טעמא . . אמת ויציב דאורייתא" ומפרש 
דאורייתא  דחיובא  מצרים  יציאת  בה  היא :שמזכיר  דאורייתא  ויציב  "אמת  רש"י: 
היא דכתיב 'למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים'". וכך פוסק הרמב"ם בהלכות 
קריאת שמע: "אע"פ שאין מצות ציצית נוהגת בלילה, קוראין אותה בלילה )ויאמר(, 
ובלילה,  ביום  מצרים  יציאת  להזכיר  ומצוה  מצרים,  יציאת  זכרון  בה  שיש  מפני 
משנה  ובכסף  חייך'".  ימי  כל  מצרים  מארץ  צאתך  יום  את  תזכור'  'למען  שנאמר 
שם כותב שהמקור של פסק הרמב"ם הוא המשנה הנ"ל. וכן נפסק למעשה בשו"ע 
אדמו"ר הזקן )סז, א(: "שמצות עשה מן התורה, לזכור יציאת מצרים בכל יום ביום 

ובלילה, שנאמר 'למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך". 

10. כמבואר בשו"ע אדמו"ר הזקן )סז, א(: "ואם אמר איזה פסוק של יציאת מצרים 
ידי חובתו מן התורה". ובקו"א שם  או איזה הלכה שנזכר בה יציאת מצרים, יצא 

מסתפק לגבי אמירת 'אז ישיר' שמדברת על יצי"מ אבל לא מזכיר אותה בפירוש. 

11. ירושלמי )ברכות, א, ו(, תוספתא )ברכות, ב, א(, טור בסימן סו, ונפסק בשלחן 
ערוך )סו, י(: "כל מי שלא אמר 'אמת ויציב' שחרית, ו'אמת ואמונה' ערבית, לא יצא 
ידי חובת המצוה כתקונה". ומבואר בטור בשם הירושלמי, שצריך להזכיר ב'אמת 
ויציב' את קריעת ים סוף ומכרת בכורות. וכותב המשנ"ב )סו, נג(, שמשמע ברשב"א 
ברכות )יא( שהוא לעכובא, ומקשה המשנ"ב מגמ' ברכות )יד, ב( שמשמע שזה רק 
לכתחילה, ונשאר בצריך עיון. וכותב אדמו"ר הזקן )סו, יב(: "וצריך להזכיר יציאת 
מצרים ומלכות וקריעת ים סוף ומכת בכורות ב'אמת ויציב', וכן ב'אמת ואמונה', 
ג,  שיחות  )לקוטי  הרבי  מבאר  וכך  חובתו".  ידי  יצא  לא  מהן  אחת  הזכיר  לא  ואם 
לבני  עדיין  היה  אז  עד  מצרים.  יציאת  הושלמה  סוף  ים  "בקריעת  בשלח(:  פרשת 
ישראל שייכות למצרים . . אנו רואים שאפילו לאחר שבנ"י הגיעו ל'פי החירות' . 
. היו עדיין נרדפים ע"י פרעה וחילו . . ההשלמה הסופית של יצי"מ הייתה איפה – 
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ומרור7. ה. ויש להאריך בסיפור8. 

ג� מצות 'זכר יציאת מצרים' - בכל יום, לאנשים ולנשים: ראוי להזכיר, 
שמלבד המצוה המיוחדת של 'סיפור יציאת מצרים', בליל ט"ו בניסן, 
ישנה מצות עשה להזכיר באמירה בפה, פעם אחת בכל יום, ופעם אחת 

7. כדברי רבן גמליאל במשנה, הובא בהגדה: "כל שלא אמר ג' דברים אלו בפסח 
לא יצא יד"ח, ואלו הם פסח מצה ומרור". כלומר, שלא אמר וביאר את טעם המצוות 
ה,  ז,  ומצה,  )חמץ  הרמב"ם  מדברי  משמע  וכן  ההגדה,  על  רשב"ץ  )מאירי,  האלו 
שכתב שכל שלא אמר ג' אלו לא יצא יד"ח, ומבאר את טעם כל אחד(. אמנם לרוב 
הדעות גם אם לא הזכיר את טעם המצוות של קרבן פסח, אכילת מצה, ומרור, יצא 
יד"ח, רק שלא יצא יד"ח מן המובחר וכראוי, כי לא עשה כתקנת חכמים. )מאירי 
להלכות  בפתיחה  פמ"ג  ב,  כה  פסחים  ר"ן  א,  כח  סוכה  ריטב"א  א,  קטז,  פסחים 
ק"ש. וכן הוא לכל הראשונים שיוצאים יד"ח באמירת כמה מילים. וכך כותב הרבי 
בהגדה: "לא יצא ידי חובתו – כראוי אבל יצא מן התורה, ר"ן. וכן משמע דעת הרי"ף 
רשב"א אבודרהם ועוד – שכתבו שבדיבור בעלמא יוצא מ"ע של סיפור יצי"מ"(. אבל 
יש אומרים שלא יצא יד"ח מצות סיפור יציאת מצרים )רשב"ץ, אברבנאל, בפירושם 

על ההגדה, פמ"ג תפה, א, חיי אדם )קל, ז(. 

משובח".  זה  הרי  מצרים,  ביציאת  לספר  המרבה  "וכל  בהגדה:  שנאמר  כמו   .8
ד'  "אחר  א(:  )תפא,  הזקן  אדמו"ר  ובשו"ע  ד(.  ז,  ומצה,  )חמץ  ברמב"ם  ונפסק 
אדם  שחייב  לפי   .  . יין  לשתות  שלא  הראשונים  מדורות  ישראל  כל  נהגו  כוסות, 
ונפלאות שעשה  וביציאת מצרים ולספר בניסים  לעסוק כל הלילה בהלכות פסח 
)ספר  הריי"ץ  אדמו"ר  כ"ק  דברי  וראה  שינה".  שתחטפנו  עד  לאבותינו,  הקב"ה 
ערים  היינו  אברכים  "כשהיינו  אמר:  הסדר,  סיום  "אחרי   :)81 עמ'  תש"ד  השיחות 
זה, הרי תרעין פתיחין,  יכולים לקבל הרבה בלילה  ליל ראשון של פסח. אה,  כל 
השערים פתוחים". ומעיר הרבי שם: "ראה פרי עץ חיים שער חג המצות סוף פרק 
ו". ]כתוב שם: "ראיתי אנשי מעשה, כי בליל ראשון של פסח, היו נעורין כל הלילה 
והיו מתעסקים בתורה ומספרין בענין יציאת מצרים עד הבוקר"[. ולהעיר, שבספר 
השיחות תשב עמ' 100 כותב כ"ק אדמו"ר הריי"ץ: "בליובאוויטש היו לילות שבהם 
)כלומר שהיו ערים כל הלילה(, שביעי של פסח,  לא היו קורין ק"ש שעל המיטה 
הושענא רבה, ליל שבועות, וליל א' דפסח". אבל בספר היום יום )כא, ניסן(, הורה 
וליל  רבה,  הושענא  פסח,  של  )שביעי  לילות  ג'  רק  להדפיס  הריי"ץ  אדמו"ר  כ"ק 
תשכ"ט,  פסח  של  שביעי  ליל  רצה,  עמ'  )א,  במסיבו'  ב'המלך  מובא  כך  שבועות(, 
שאמר הרבי, שכך הורה כ"ק מו"ח אדמו"ר להדפיס(. עוד מובא שם )עמ' רפד, יום 
א, דחג הפסח תשכ"ט(, ששאלו את הרבי איך היה מנהגו של כ"ק אדמו"ר מוהריי"ץ 
בלילה הראשון של פסח, האם היה ניעור כל הלילה ? וענה הרבי 'לא יודע'. ושוב 
יוצא,  זה  מכל  בזה'.  דייקו  אם  ידוע,  לא  'ג"כ  וענה:  הרבי,  של  לאביו  בנוגע  שאלו 
שאמנם בשיחת כ"ק אדמו"ר הריי"ץ מובא שבליובאוויטש היו נעורים כל הלילה, 
הריי"ץ,  אדמו"ר  כ"ק  ובפועל  סגולה,  ליחידי  מנהג  זהו  בפע"ח  שמובא  כפי  אבל 

הורה שלא להדפיס זה בהיום יום. 
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תזכור  'למען  מהפסוק  נלמד  זה  חיוב  מצרים.  יציאת  את  לילה,  בכל 
ביום  הזכיר  ולא  והעובר  חייך'.  ימי  כל  מצרים  מארץ  צאתך  יום  את 
את  לומר  חז"ל  תקנו  ולכן  עשה.  מצות  על  עבר  יצי"מ,  את  בלילה  או 
)בק"ש של  'ויאמר' בקריאת שמע, כדי לקיים את המצוה ביום  פרשת 
היום( ובלילה )בק"ש של הלילה(9, אמנם בכל הזכרה של יציאת מצרים 
יוצא10. ונוסף להזכרת יציאת מצרים, תקנו חז"ל להזכיר בכל יום ובכל 
לילה את קריעת ים סוף, ולכן הוסיפו את ברכת 'אמת ויציב' ביום ואמת 

ואמונה בלילה שבהם מוזכרת קריעת ים סוף11. 

9. משנה )ברכות, א, ה(: "מזכירין יציאת מצרים בלילות. אמר ראב"ע הרי אני כבן 
שבעים שנה ולא זכיתי שתאמר יצי"מ בלילות עד שדרשה בן זומא שנאמר 'למען 
והרמב"ם  הברטנורה  ופירוש  חייך".  ימי  כל  מצרים  מארץ  צאתך  יום  את  תזכור 
'ויאמר' בקריאת שמע. ומבואר בגמ' ברכות יב,  שהכוונה להזכרת יצי"מ בפרשת 
ב, שלכן תיקנו את פרשת 'ויאמר' בכל יום בקריאת שמע, כדי לקיים מצות הזכרת 
יצי"מ בכל יום ובכל לילה. ומפורש שם בגמ' שהוא מן התורה שהרי נפסק שאם ספק 
אם קרא קריאת שמע חוזר וקורא:  "מאי טעמא . . אמת ויציב דאורייתא" ומפרש 
דאורייתא  דחיובא  מצרים  יציאת  בה  היא :שמזכיר  דאורייתא  ויציב  "אמת  רש"י: 
היא דכתיב 'למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים'". וכך פוסק הרמב"ם בהלכות 
קריאת שמע: "אע"פ שאין מצות ציצית נוהגת בלילה, קוראין אותה בלילה )ויאמר(, 
ובלילה,  ביום  מצרים  יציאת  להזכיר  ומצוה  מצרים,  יציאת  זכרון  בה  שיש  מפני 
משנה  ובכסף  חייך'".  ימי  כל  מצרים  מארץ  צאתך  יום  את  תזכור'  'למען  שנאמר 
שם כותב שהמקור של פסק הרמב"ם הוא המשנה הנ"ל. וכן נפסק למעשה בשו"ע 
אדמו"ר הזקן )סז, א(: "שמצות עשה מן התורה, לזכור יציאת מצרים בכל יום ביום 

ובלילה, שנאמר 'למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך". 

10. כמבואר בשו"ע אדמו"ר הזקן )סז, א(: "ואם אמר איזה פסוק של יציאת מצרים 
ידי חובתו מן התורה". ובקו"א שם  או איזה הלכה שנזכר בה יציאת מצרים, יצא 

מסתפק לגבי אמירת 'אז ישיר' שמדברת על יצי"מ אבל לא מזכיר אותה בפירוש. 

11. ירושלמי )ברכות, א, ו(, תוספתא )ברכות, ב, א(, טור בסימן סו, ונפסק בשלחן 
ערוך )סו, י(: "כל מי שלא אמר 'אמת ויציב' שחרית, ו'אמת ואמונה' ערבית, לא יצא 
ידי חובת המצוה כתקונה". ומבואר בטור בשם הירושלמי, שצריך להזכיר ב'אמת 
ויציב' את קריעת ים סוף ומכרת בכורות. וכותב המשנ"ב )סו, נג(, שמשמע ברשב"א 
ברכות )יא( שהוא לעכובא, ומקשה המשנ"ב מגמ' ברכות )יד, ב( שמשמע שזה רק 
לכתחילה, ונשאר בצריך עיון. וכותב אדמו"ר הזקן )סו, יב(: "וצריך להזכיר יציאת 
מצרים ומלכות וקריעת ים סוף ומכת בכורות ב'אמת ויציב', וכן ב'אמת ואמונה', 
ג,  שיחות  )לקוטי  הרבי  מבאר  וכך  חובתו".  ידי  יצא  לא  מהן  אחת  הזכיר  לא  ואם 
לבני  עדיין  היה  אז  עד  מצרים.  יציאת  הושלמה  סוף  ים  "בקריעת  בשלח(:  פרשת 
ישראל שייכות למצרים . . אנו רואים שאפילו לאחר שבנ"י הגיעו ל'פי החירות' . 
. היו עדיין נרדפים ע"י פרעה וחילו . . ההשלמה הסופית של יצי"מ הייתה איפה – 
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ומרור7. ה. ויש להאריך בסיפור8. 

ג� מצות 'זכר יציאת מצרים' - בכל יום, לאנשים ולנשים: ראוי להזכיר, 
שמלבד המצוה המיוחדת של 'סיפור יציאת מצרים', בליל ט"ו בניסן, 
ישנה מצות עשה להזכיר באמירה בפה, פעם אחת בכל יום, ופעם אחת 

7. כדברי רבן גמליאל במשנה, הובא בהגדה: "כל שלא אמר ג' דברים אלו בפסח 
לא יצא יד"ח, ואלו הם פסח מצה ומרור". כלומר, שלא אמר וביאר את טעם המצוות 
ה,  ז,  ומצה,  )חמץ  הרמב"ם  מדברי  משמע  וכן  ההגדה,  על  רשב"ץ  )מאירי,  האלו 
שכתב שכל שלא אמר ג' אלו לא יצא יד"ח, ומבאר את טעם כל אחד(. אמנם לרוב 
הדעות גם אם לא הזכיר את טעם המצוות של קרבן פסח, אכילת מצה, ומרור, יצא 
יד"ח, רק שלא יצא יד"ח מן המובחר וכראוי, כי לא עשה כתקנת חכמים. )מאירי 
להלכות  בפתיחה  פמ"ג  ב,  כה  פסחים  ר"ן  א,  כח  סוכה  ריטב"א  א,  קטז,  פסחים 
ק"ש. וכן הוא לכל הראשונים שיוצאים יד"ח באמירת כמה מילים. וכך כותב הרבי 
בהגדה: "לא יצא ידי חובתו – כראוי אבל יצא מן התורה, ר"ן. וכן משמע דעת הרי"ף 
רשב"א אבודרהם ועוד – שכתבו שבדיבור בעלמא יוצא מ"ע של סיפור יצי"מ"(. אבל 
יש אומרים שלא יצא יד"ח מצות סיפור יציאת מצרים )רשב"ץ, אברבנאל, בפירושם 

על ההגדה, פמ"ג תפה, א, חיי אדם )קל, ז(. 

משובח".  זה  הרי  מצרים,  ביציאת  לספר  המרבה  "וכל  בהגדה:  שנאמר  כמו   .8
ד'  "אחר  א(:  )תפא,  הזקן  אדמו"ר  ובשו"ע  ד(.  ז,  ומצה,  )חמץ  ברמב"ם  ונפסק 
אדם  שחייב  לפי   .  . יין  לשתות  שלא  הראשונים  מדורות  ישראל  כל  נהגו  כוסות, 
ונפלאות שעשה  וביציאת מצרים ולספר בניסים  לעסוק כל הלילה בהלכות פסח 
)ספר  הריי"ץ  אדמו"ר  כ"ק  דברי  וראה  שינה".  שתחטפנו  עד  לאבותינו,  הקב"ה 
ערים  היינו  אברכים  "כשהיינו  אמר:  הסדר,  סיום  "אחרי   :)81 עמ'  תש"ד  השיחות 
זה, הרי תרעין פתיחין,  יכולים לקבל הרבה בלילה  ליל ראשון של פסח. אה,  כל 
השערים פתוחים". ומעיר הרבי שם: "ראה פרי עץ חיים שער חג המצות סוף פרק 
ו". ]כתוב שם: "ראיתי אנשי מעשה, כי בליל ראשון של פסח, היו נעורין כל הלילה 
והיו מתעסקים בתורה ומספרין בענין יציאת מצרים עד הבוקר"[. ולהעיר, שבספר 
השיחות תשב עמ' 100 כותב כ"ק אדמו"ר הריי"ץ: "בליובאוויטש היו לילות שבהם 
)כלומר שהיו ערים כל הלילה(, שביעי של פסח,  לא היו קורין ק"ש שעל המיטה 
הושענא רבה, ליל שבועות, וליל א' דפסח". אבל בספר היום יום )כא, ניסן(, הורה 
וליל  רבה,  הושענא  פסח,  של  )שביעי  לילות  ג'  רק  להדפיס  הריי"ץ  אדמו"ר  כ"ק 
תשכ"ט,  פסח  של  שביעי  ליל  רצה,  עמ'  )א,  במסיבו'  ב'המלך  מובא  כך  שבועות(, 
שאמר הרבי, שכך הורה כ"ק מו"ח אדמו"ר להדפיס(. עוד מובא שם )עמ' רפד, יום 
א, דחג הפסח תשכ"ט(, ששאלו את הרבי איך היה מנהגו של כ"ק אדמו"ר מוהריי"ץ 
בלילה הראשון של פסח, האם היה ניעור כל הלילה ? וענה הרבי 'לא יודע'. ושוב 
יוצא,  זה  מכל  בזה'.  דייקו  אם  ידוע,  לא  'ג"כ  וענה:  הרבי,  של  לאביו  בנוגע  שאלו 
שאמנם בשיחת כ"ק אדמו"ר הריי"ץ מובא שבליובאוויטש היו נעורים כל הלילה, 
הריי"ץ,  אדמו"ר  כ"ק  ובפועל  סגולה,  ליחידי  מנהג  זהו  בפע"ח  שמובא  כפי  אבל 

הורה שלא להדפיס זה בהיום יום. 
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בשבח6. ד. יש להזכיר את טעמי המצוות של אותו לילה: פסח, מצה, 

שאלותיהם. 

לחלק  "מצוה  טז:  תעב,  שו"ע  ב,  קח,  )פסחים  אגוזים  מחלקים  א.  ]השינויים: 
)תעב,  הזקן  אדמו"ר  ובשו"ע  וישאלו"  שינוי  שיראו  כדי  ואגוזים  קליות  לתינוקות 
כדי  הסדר,  עשיית  קודם  פסח,  בליל  ואגוזים  קליות  לתינוקות  לחלק  "מצוה  לא(: 
שיראו שינוי ישאלו . . ואע"פ שעל שאלה זו אין לנו מה להשיב להם, מ"מ ע"י שיראו 
שינוי זה, ויתעוררו לשאול עליו, יתעוררו גם כן לשאול על שינויים אחרים, דהיינו 
שאוכלים מצה ומרור, ויושבין בהסיבה, וישיבו להם 'עבדים היינו וכו'"( ב. מוזגים 
את הכוס השניה לפני הסעודה )משנה פסחים קטז, א, שו"ע תעג, ז(. ג. מסירים את 
הקערה שמונחות בה המצות )רשב"ם ותוס' בפסחים שם, שו"ע שם. ומנהגנו רק 
לכסות, אבל מאותה סיבה(. ד. מטבילים ירק במשקה ואוכלים אותו לפני הסעודה 
ו(. וכתב מהרי"ל )סדר הגדה, לז(  )משנה פסחים קיד, א, רמב"ם ח, ב, שו"ע תעג, 

שכל המרבה בשינויים בלילה זה, הרי זה משובח[. 

6. משנה )פסחים, קטז, א( ונחלקו רב ושמואל בזה. לדעת שמואל צריך להזכיר 
צריך  רב  ולדעת  ה'(,  )ויוציאנו  השעבוד  וסיום  היינו(,  )עבדים  בנ"י  שעבוד  את 
להזכיר שאבותינו היו עובדי עבודה זרה )מתחילה עובדי ע"ז היו אבותינו(, ולסיים 
בכך שאחרי יציאת מצרים בחר בנו לעמו )'ועכשיו קרבנו המקום לעבודתו'(, וכתבו 
הראשונים שיש לנהוג כשתי הדעות, ולכן אומרים את שני הדברים בהגדה. )ר"ח, 
ירים  ש'מאשפות  הקב"ה  של  שבחו  להראות  כדי  והטעם:  רא"ש(  רמב"ם,  רי"ף, 
נאמרו  טעמים  ועוד  איתנו.  הטיב  את  בכל  גדולה,  בגנות  שהיינו  שאע"פ  אביון', 
בזה, ונציין לדברי הארחות חיים שעיקר הכוונה בזה היא כדי ללמוד על הגאולה 
העתידה מהגלות הנוכחית, שכשכם שבזמנם היו בשפל המדריגה בתחילה, וחוו 
כל מיני צער, ובכל זאת לבסוף נושעו ממצרים, כן אנחנו פה היום. ולהעיר מדברים 
א(, על מה שאמרו חז"ל ששואלים את האדם אחרי  )מצוה  הנפלאים של הסמ"ק 
לצפות  שצריך  בתורה  כתוב  היכן  ולכאורה  לישועה,  ציפה  הוא  האם  המיתה, 
לישועה ? )כלומר לא רק להאמין שיכול לבא אלא לצפות לכך(, ומיישב: שזה נלמד 
מהדיבר הראשון בעשרת הדברות 'אנכי ה' אלוהיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים', 
לומר,  כוונתו  אלא  וכדומה,  וארץ'  שמים  בראתי  'אשר  לומר  לו  היה  שלכאורה 
אני ה' שהוצאתיך ממצרים, ועליך להאמין: "כשם שאני רוצה שתאמינו בי שאני 
הוצאתי אתכם, כך אני רוצה שתאמינו בי שאני ה' אלהיכם, ואני עתיד לקבץ אתכם 

ולהושיעכם". 
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ומסיימים בגנות,  הסיפור  את  מתחילים  ג.  ותשובה'5.    'שאלה 

את היום, ולאו דוקא לבנו, אלא לאחר או אפילו לעצמו, כך משמע ברמב"ם שבהלכה 
א' כותב: "מ"ע של תורה לספר . . שנאמר 'זכור את היום הזה וגו'', ובהלכה ב' כותב: 
'מצוה להודיע לבנים . . שנאמר והגדת לבנך' )מהר"ל גבורות ה', וראה שו"ת חת"ס 
או"ח טו, וכן כתב במנחת חינוך בדעת הרמב"ם( ולפי"ז הסיפור לאחרים הוא רק 
דרבנן, כי החיוב הוא או לספר לבנו )והגדת( או לעצמו )זכור(, אבל בספר החינוך 
הרמב"ם  פוסק  וכך  בריה".  כל  לעם  אלא  בנו,  דוקא  לאו  'לבנך'  שאמר  "מה  כתב: 
)ז, ג(: "אין לו בן אשתו שואלתו, אין לו אשה שואלין זה את זה . . ואפילו היו כולם 
כולנו  חכמים  כולנו  "ואפילו  בהגדה:  וכנאמר  לעצמו".  שואל  לבדו  היה  חכמים, 

נבונים . . מצוה עלינו לספר". וכן כותב אדמו"ר הזקן תעג, מ. 

ולהעיר מהסברו הנפלא של הרבי )לקו"ש, יב עמ' 43(, מדוע אם אין 'אחר', מספר 
'סיפור  במצות  ההוספות  שאחת  הרבי,  אומר  וכך  ותשובה.  שאלה  בדרך  לעצמו 
יציאת מצרים' בליל הסדר הוא, 'והגדת לבנך', כלומר שלא מספיק להזכיר לעצמו 
אלא צריך לומר לבנו, או לאדם אחר, ואם אין שם אדם אחר, הרי הוא מספר לעצמו, 
בדרך 'שאלה ותשובה': "וע"י שמשיב על שאלתו ומספר לה'אחר' שבעצמו, הוא 
ותשובה':  'שאלה  בדרך  המעלה  את  מסביר  שם,  ובהערה  והגדת"�  מצות  מקיים 
"ע"י זה, באה גם הוספה עיקרית בהבנת הדברים לבוריים ולעומקם". ]וכן כתב גם 
בחיי אדם: "הצריכו שיהיה דוקא בדרך שאלה ותשובה, כי ידוע שכאשר ירצה אדם 
לעמוד על אמיתת איזה דבר, אזי יצטרך לחקור בו, כל חלקי הסותר, בדרך שאלה 

ותשובה, ואז ימצא מבוקשו'[. 

עלינו לספר, בתשובה לשאלה, במה  )בפסקא: מצוה  יש להעיר, שבהגדה  אבל 
שונה מצות סיפור יצי"מ בפסח, משאר הימים(, מביא הרבי שיש מפרשים, שבפסח 
וכותב: "אבל ברי"ף, רשב"א,  יום,  זה, שצריך לספר לאחר, משא"כ כל  נוסף דבר 
רמב"ם, שו"ע רבינו ועוד לא משמע כן". הרי שלדעת אדמו"ר הזקן, זה אינו חלק מן 
המצוה! ובלקו"ש הנ"ל, מביא בפשיטות שזה חלק נוסף במצוה שבליל הסדר ? ויש 
לומר, שאמנם לאותן דעות, אי אפשר לומר שזה החילוק בין המצוה כל יום למצוה 
בפסח, שהרי לדעת הרי"ף וכו' בכמה מילים )לעצמו( כבר יצא יד"ח, אבל אין הכי 

נמי, שיש מצוה במה שמספר לאחר. 

5.  ברייתא פסחים  )קטז, א(: "ת"ר חכם בנו שואלו, ואם אינו חכם אשתו שואלתו, 
ואם לאו הוא שואל את עצמו". וכן נפסק ברמב"ם )חמץ ומצה ז, ג(, ובשו"ע (תעג, 
ו, ז(. ונלמד מהפסוק: 'והיה כי ישאלך בנך וגו'', וכך כותב אדמו"ר הזקן )תעג, יד(: 
'כי  "אמירת ההגדה מצותה לאומרה דרך תשובה על שאלות ששאלוהו, שנאמר 
ישאלך בנך וגו', ואמרת לבנך, עבדים היינו וגו'". ]וכבר הוזכר לעיל, שגם מי שלא 
של  זו  שבדרך  כנ"ל,  והטעם  לבנך'[.  'והגדתך  שנאמר  לו,  לספר  מצוה  בנו,  שאלו 
'שאלה ותשובה', מספרים יותר טוב, כדרך כל אדם שרוצה לחקור ולהבין היטב 
המצוה  את  לקיים  ובשביל  ותשובות.  שאלות  של  בדרך  זאת  יעשה  מסויים,  עניין 
בדרך 'שאלה ותשובה', תקנו חכמים לעשות כמה דברים משונים, כדי לעניין את 
הילדים ולגרום להם לשאול שאלות על המתרחש בליל הסדר, וכך ישאלו גם את 
השאלות על יציאת מצרים, ועל המצוות הנוהגות בליל הסדר )מדוע אוכלים מצה? 
וכו'(, וכך נוכל להסביר להם שיצאנו ממצרים וכו', כתשובה על  מדוע בהסיבה? 
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בשבח6. ד. יש להזכיר את טעמי המצוות של אותו לילה: פסח, מצה, 

שאלותיהם. 

לחלק  "מצוה  טז:  תעב,  שו"ע  ב,  קח,  )פסחים  אגוזים  מחלקים  א.  ]השינויים: 
)תעב,  הזקן  אדמו"ר  ובשו"ע  וישאלו"  שינוי  שיראו  כדי  ואגוזים  קליות  לתינוקות 
כדי  הסדר,  עשיית  קודם  פסח,  בליל  ואגוזים  קליות  לתינוקות  לחלק  "מצוה  לא(: 
שיראו שינוי ישאלו . . ואע"פ שעל שאלה זו אין לנו מה להשיב להם, מ"מ ע"י שיראו 
שינוי זה, ויתעוררו לשאול עליו, יתעוררו גם כן לשאול על שינויים אחרים, דהיינו 
שאוכלים מצה ומרור, ויושבין בהסיבה, וישיבו להם 'עבדים היינו וכו'"( ב. מוזגים 
את הכוס השניה לפני הסעודה )משנה פסחים קטז, א, שו"ע תעג, ז(. ג. מסירים את 
הקערה שמונחות בה המצות )רשב"ם ותוס' בפסחים שם, שו"ע שם. ומנהגנו רק 
לכסות, אבל מאותה סיבה(. ד. מטבילים ירק במשקה ואוכלים אותו לפני הסעודה 
ו(. וכתב מהרי"ל )סדר הגדה, לז(  )משנה פסחים קיד, א, רמב"ם ח, ב, שו"ע תעג, 

שכל המרבה בשינויים בלילה זה, הרי זה משובח[. 

6. משנה )פסחים, קטז, א( ונחלקו רב ושמואל בזה. לדעת שמואל צריך להזכיר 
צריך  רב  ולדעת  ה'(,  )ויוציאנו  השעבוד  וסיום  היינו(,  )עבדים  בנ"י  שעבוד  את 
להזכיר שאבותינו היו עובדי עבודה זרה )מתחילה עובדי ע"ז היו אבותינו(, ולסיים 
בכך שאחרי יציאת מצרים בחר בנו לעמו )'ועכשיו קרבנו המקום לעבודתו'(, וכתבו 
הראשונים שיש לנהוג כשתי הדעות, ולכן אומרים את שני הדברים בהגדה. )ר"ח, 
ירים  ש'מאשפות  הקב"ה  של  שבחו  להראות  כדי  והטעם:  רא"ש(  רמב"ם,  רי"ף, 
נאמרו  טעמים  ועוד  איתנו.  הטיב  את  בכל  גדולה,  בגנות  שהיינו  שאע"פ  אביון', 
בזה, ונציין לדברי הארחות חיים שעיקר הכוונה בזה היא כדי ללמוד על הגאולה 
העתידה מהגלות הנוכחית, שכשכם שבזמנם היו בשפל המדריגה בתחילה, וחוו 
כל מיני צער, ובכל זאת לבסוף נושעו ממצרים, כן אנחנו פה היום. ולהעיר מדברים 
א(, על מה שאמרו חז"ל ששואלים את האדם אחרי  )מצוה  הנפלאים של הסמ"ק 
לצפות  שצריך  בתורה  כתוב  היכן  ולכאורה  לישועה,  ציפה  הוא  האם  המיתה, 
לישועה ? )כלומר לא רק להאמין שיכול לבא אלא לצפות לכך(, ומיישב: שזה נלמד 
מהדיבר הראשון בעשרת הדברות 'אנכי ה' אלוהיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים', 
לומר,  כוונתו  אלא  וכדומה,  וארץ'  שמים  בראתי  'אשר  לומר  לו  היה  שלכאורה 
אני ה' שהוצאתיך ממצרים, ועליך להאמין: "כשם שאני רוצה שתאמינו בי שאני 
הוצאתי אתכם, כך אני רוצה שתאמינו בי שאני ה' אלהיכם, ואני עתיד לקבץ אתכם 

ולהושיעכם". 

352

יאח ליל ה.דר ת מצוות ותקנות חכמים

ומסיימים בגנות,  הסיפור  את  מתחילים  ג.  ותשובה'5.    'שאלה 

את היום, ולאו דוקא לבנו, אלא לאחר או אפילו לעצמו, כך משמע ברמב"ם שבהלכה 
א' כותב: "מ"ע של תורה לספר . . שנאמר 'זכור את היום הזה וגו'', ובהלכה ב' כותב: 
'מצוה להודיע לבנים . . שנאמר והגדת לבנך' )מהר"ל גבורות ה', וראה שו"ת חת"ס 
או"ח טו, וכן כתב במנחת חינוך בדעת הרמב"ם( ולפי"ז הסיפור לאחרים הוא רק 
דרבנן, כי החיוב הוא או לספר לבנו )והגדת( או לעצמו )זכור(, אבל בספר החינוך 
הרמב"ם  פוסק  וכך  בריה".  כל  לעם  אלא  בנו,  דוקא  לאו  'לבנך'  שאמר  "מה  כתב: 
)ז, ג(: "אין לו בן אשתו שואלתו, אין לו אשה שואלין זה את זה . . ואפילו היו כולם 
כולנו  חכמים  כולנו  "ואפילו  בהגדה:  וכנאמר  לעצמו".  שואל  לבדו  היה  חכמים, 

נבונים . . מצוה עלינו לספר". וכן כותב אדמו"ר הזקן תעג, מ. 

ולהעיר מהסברו הנפלא של הרבי )לקו"ש, יב עמ' 43(, מדוע אם אין 'אחר', מספר 
'סיפור  במצות  ההוספות  שאחת  הרבי,  אומר  וכך  ותשובה.  שאלה  בדרך  לעצמו 
יציאת מצרים' בליל הסדר הוא, 'והגדת לבנך', כלומר שלא מספיק להזכיר לעצמו 
אלא צריך לומר לבנו, או לאדם אחר, ואם אין שם אדם אחר, הרי הוא מספר לעצמו, 
בדרך 'שאלה ותשובה': "וע"י שמשיב על שאלתו ומספר לה'אחר' שבעצמו, הוא 
ותשובה':  'שאלה  בדרך  המעלה  את  מסביר  שם,  ובהערה  והגדת"�  מצות  מקיים 
"ע"י זה, באה גם הוספה עיקרית בהבנת הדברים לבוריים ולעומקם". ]וכן כתב גם 
בחיי אדם: "הצריכו שיהיה דוקא בדרך שאלה ותשובה, כי ידוע שכאשר ירצה אדם 
לעמוד על אמיתת איזה דבר, אזי יצטרך לחקור בו, כל חלקי הסותר, בדרך שאלה 

ותשובה, ואז ימצא מבוקשו'[. 

עלינו לספר, בתשובה לשאלה, במה  )בפסקא: מצוה  יש להעיר, שבהגדה  אבל 
שונה מצות סיפור יצי"מ בפסח, משאר הימים(, מביא הרבי שיש מפרשים, שבפסח 
וכותב: "אבל ברי"ף, רשב"א,  יום,  זה, שצריך לספר לאחר, משא"כ כל  נוסף דבר 
רמב"ם, שו"ע רבינו ועוד לא משמע כן". הרי שלדעת אדמו"ר הזקן, זה אינו חלק מן 
המצוה! ובלקו"ש הנ"ל, מביא בפשיטות שזה חלק נוסף במצוה שבליל הסדר ? ויש 
לומר, שאמנם לאותן דעות, אי אפשר לומר שזה החילוק בין המצוה כל יום למצוה 
בפסח, שהרי לדעת הרי"ף וכו' בכמה מילים )לעצמו( כבר יצא יד"ח, אבל אין הכי 

נמי, שיש מצוה במה שמספר לאחר. 

5.  ברייתא פסחים  )קטז, א(: "ת"ר חכם בנו שואלו, ואם אינו חכם אשתו שואלתו, 
ואם לאו הוא שואל את עצמו". וכן נפסק ברמב"ם )חמץ ומצה ז, ג(, ובשו"ע (תעג, 
ו, ז(. ונלמד מהפסוק: 'והיה כי ישאלך בנך וגו'', וכך כותב אדמו"ר הזקן )תעג, יד(: 
'כי  "אמירת ההגדה מצותה לאומרה דרך תשובה על שאלות ששאלוהו, שנאמר 
ישאלך בנך וגו', ואמרת לבנך, עבדים היינו וגו'". ]וכבר הוזכר לעיל, שגם מי שלא 
של  זו  שבדרך  כנ"ל,  והטעם  לבנך'[.  'והגדתך  שנאמר  לו,  לספר  מצוה  בנו,  שאלו 
'שאלה ותשובה', מספרים יותר טוב, כדרך כל אדם שרוצה לחקור ולהבין היטב 
המצוה  את  לקיים  ובשביל  ותשובות.  שאלות  של  בדרך  זאת  יעשה  מסויים,  עניין 
בדרך 'שאלה ותשובה', תקנו חכמים לעשות כמה דברים משונים, כדי לעניין את 
הילדים ולגרום להם לשאול שאלות על המתרחש בליל הסדר, וכך ישאלו גם את 
השאלות על יציאת מצרים, ועל המצוות הנוהגות בליל הסדר )מדוע אוכלים מצה? 
וכו'(, וכך נוכל להסביר להם שיצאנו ממצרים וכו', כתשובה על  מדוע בהסיבה? 
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המצוה,  חובת  ידי  יוצא  הדעות,  לרוב  ואופנה:  המצוה  שיעור  ב� 
אך  מצרים3.  יציאת  את  הזכיר  שבהם  מילים,  כמה  רק  אמר  אם  גם 
וחלקם  התורה  מן  חלקם  פרטים,  כמה  זו  מצוה  כוללת  זאת,  בכל 
אז  לא  אם  בנו,  )לכתחילה  אחר  לאדם  לספר  צריך  א.  מדרבנן: 
של  בדרך  להיות  צריך  הסיפור  ב.  אחר(4.  אדם  אז  לא  ואם   אשתו, 

סיפור  שמצות  חיים(,  ואורחות  פרץ,  )רבינו  והרי"ף  הרשב"א  דעת  הדעות:    .3
יציאת מצרים אין לה קצבה, ואפילו בדיבור בעלמא בענין יציאת מצרים יצא. וכן 
כתב האבודרהם בהגדה שלו: "ואפילו בדיבור בעלמא שידבר מענין יציאת מצרים 
יצא יד"ח". וכן דעת הפר"ח )תעג, ו(, וכך כתב הפמ"ג )פתיחה להלכות ק"ש(, שמן 
הוא  לספר  המאריך  אלו,  ולדעות  יצא.  ממצרים'  הוציאנו  'ה'  אמר  אם  התורה 
'משובח' )'כל המאריך . . הרי זה משובח'( אבל לא מעכב את המצוה. אבל לכמה 
דעות חובה מן התורה להאריך בסיפור. כן היא דעת הרשב"ץ )זהר הרקיע עשין כו(, 
חיי אדם )קל יא, והוכיח זאת מתוס' פסחים קטז, א, ומסמ"ק(. וכן דעת ה'נתיבות' 
ניסים' על ההגדה, מהר"ם שיק על התרי"ג מצות בדעת הרמב"ם,  'מעשה  בספרו 
עמק ברכה בשם הגר"ח, ועוד. ויש לציין לסיפור המובא בהגדה של הרבי )בפסקא: 
מצוה עלינו לספר(, שכאשר נשאל אדמו"ר האמצעי ע"י אביו אדמו"ר הזקן, מדוע 
הזקן(,  אדמו"ר  של  )אחיו  המהרי"ל  ענה  מצרים,   יציאת  סיפור  על  מברכים  לא 
שלדעת הרי"ף והרשב"א אי אפשר לברך כי כבר יצא יד"ח בזכירה כל דהו. והקשה 
אדמו"ר הזקן, שהרי בליל פסח צריכה להיות 'הגדה' ו'סיפור' ! משמע קצת, שלדעת 

אדמו"ר הזקן, לא מספיקה אמירה כל דהו לצאת יד"ח. וצ"ע. 

לו  שיש  שמי  לבנך',  'והגדת  שכתוב  ממה  חז"ל  לומדים  לבנו:  לספר  החיוב   .4
חמץ  רמב"ם  להם.  לספר  חייב  מצרים,  יציאת  סיפור  את  להבין  שיכולים  ילדים 
ומצה, ז, ב: "מצוה להודיע לבנים שנאמר 'והגדת לבנך'". שו"ע אדמו"ר הזקן תעג, 
מב: "ולפי דעתו של בן אביו מלמדו . . שהיא מצות עשה מן התורה אפילו אם לא 
ניתן  זה  ]ומפסוק  וגו'".  ההוא  ביום  לבנך  "והגדת  שנאמר:  כלום,  הבן  אותו  שאלו 
ללמוד גם שחייב לספר לבתו, כדמשמע בערוך השלחן, תעג כא שאם אין לו בן, 
תשאל אותו בתו. וכן מבואר בדברי המג"א, תעא, ו, ובשו"ע אדמו"ר הזקן תעא, י, 
לגבי אכילת מצה לבת: "קטן או קטנה, שיש בהם דעת להבין מה שמספרים להם 
ביציאת מצרים בלילה . . אסור להאכילם בערב פסח שהרי נאמר 'והגדת לבנך' . . 

ואם התינוק מלא כריסו ממצה האיך שייך לומר 'בעבור זה'"[. 

ע"פ  שם,  הזקן  אדמו"ר  ושו"ע  )רמב"ם,  הבנתו  רמת  לפי  בן  לכל  לספר  וצריך 
המבואר בתורה ומובא בהגדה, כנגד ארבעה בנים דיברה תורה וכו'(, ולכן צריך 
להסביר בשפה שהם מבינים, וצריך גם לדאוג שלא ירדמו. ולכן תקנו חכמים כמה 
ורש"י  א,  )גמ' פסחים קט  בלילה  עירניים  כדי שהיו  א. שישנו בערב החג  דברים. 
שם(. ב. למנוע מהם אכילה מרובה כי זה עלול לגרום להם להרדם מקודם )רשב"ם 
שם ד"ה חוטפין, ר"ן פחסים כג, ב ועוד(. ג. להתחיל את הסדר מהר ככל האפשר 

כדי שלא ירדמו )רש"י שם, ראב"ד חמץ ומצה, ז, ג, שו"ע תעב, א(. 

לספר לאחרים: כך נלמד מהכתוב: "זכור את היום הזה", כלומר שצריך להזכיר 
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מדרבנן: ג. ארבע כוסות ד. אכילת מרור. ]באלו, נכללו חלק 
מהמצוות שבכל יום טוב: א. קידוש. ב. לחם משנה. ג. ברכת 

המזון, ד. סעודה[.  

ב.  הסיבה.  א.  הסדר:  שבליל  והתקנות  החיובים  שאר 
ושני  חרוסת,  )כולל  קערה  ה.  הלל.  ד.  אפיקומן.  ג.  כורך. 
תבשילים(. ו. הדברים שעושים כדי להתמיה את התינוקות 
)כרפס, סילוק הקערה, מזיגת הכוס בתחילת ההגדה, ועוד(, 

יתבארו אי"ה בהזדמנות אחרת. 

א� מצות סיפור יציאת מצרים

 א. המצוה / ב. שיעור המצוה ואופנה / ג. מצות זכר ליצי”מ בכל יום, לאנשים
 ונשים / ד. סיכום, ואופן ההנהגה למעשה, במצות סיפור יצי”מ )המצוה, אופן

 הסיפור, לשתף את הילדים, אופן קריאת ההגדה, הכונה למצוה, הגדה,
הקטעים חייבים לקרא בהגדה(

א� מצות סיפור יציאת מצרים: מצוה מן התורה, לספר ביציאת מצרים 
ממצרים',  יצאתם  אשר  הזה  היום  את  'זכור  שנאמר:  בניסן,  טו  בליל 
כלומר צריך לזכור ולהזכיר בפה, את היום הזה. ומנין שזכירה זו היא 
בליל טו ניסן ? למדו זאת חכמים ממה שנאמר: 'והגדת לבנך ביום ההוא 
זה', כלומר: המצוה היא בזמן שיכול להראות באצבעו  לאמור בעבור 
את המצות - "בשעה שמצה ומרור מונחים לפניך", והוא בליל הסדר. 
והיא מצוה יסודית, שמטרתה להחדיר בכל דור ודור, שהקב"ה מנהיג 
את העולם בכל רגע ובכל פרט2 )גמרא פסחים, )קטז, ב(. רמב"ם, )חמץ ומצה, ז, א(. 
מצוה זו, נמנית בראשונים בתרי"ג המצוות )רמב"ם, מצוה קנז, סמ"ג עשין מא, ספר החינוך מצוה 

כא(. וכן הובא בשו"ע אדמו"ר הזקן, בהקדמה להלכות פסח(. 

היהודים  שיזכרו  המצוה,  "משרשי  כא(:  מצוה  החינוך,  )ספר  המצוה  טעם   .2
יסוד  הוא  כי  מצרים.  ביציאת  יתברך,  השם  להם  שעשה  הגדולים  הנסים  לעולם, 
בברכותינו  לעולם  אומרים  אנו  כן  ועל  ובאמונתינו,  בתורתינו  חזק  ועמוד  גדול 
ובתפלותינו 'זכר ליציאת מצרים', לפי שהוא לנו אות ומופת גמור בחידוש העולם, 
וכי יש אלוה קדמון, חפץ, יכול, פועל כל הנמצאות הוא, ובידו לשנות כפי שיחפוץ 
בכל זמן מהזמנים, כמו שעשה במצרים ששינה טבעי העולם בשבילנו, ועשה לנו 
העולם,  בחידוש  כופר  כל  משתיק  זה  הלא  ועצומים,  גדולים  מחודשים  אותות 

ומקיים אמונה בידיעת השי"ת, וכי השגחתו ויכלתו בכללים ובפרטים כולם". 
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המצוה,  חובת  ידי  יוצא  הדעות,  לרוב  ואופנה:  המצוה  שיעור  ב� 
אך  מצרים3.  יציאת  את  הזכיר  שבהם  מילים,  כמה  רק  אמר  אם  גם 
וחלקם  התורה  מן  חלקם  פרטים,  כמה  זו  מצוה  כוללת  זאת,  בכל 
אז  לא  אם  בנו,  )לכתחילה  אחר  לאדם  לספר  צריך  א.  מדרבנן: 
של  בדרך  להיות  צריך  הסיפור  ב.  אחר(4.  אדם  אז  לא  ואם   אשתו, 

סיפור  שמצות  חיים(,  ואורחות  פרץ,  )רבינו  והרי"ף  הרשב"א  דעת  הדעות:    .3
יציאת מצרים אין לה קצבה, ואפילו בדיבור בעלמא בענין יציאת מצרים יצא. וכן 
כתב האבודרהם בהגדה שלו: "ואפילו בדיבור בעלמא שידבר מענין יציאת מצרים 
יצא יד"ח". וכן דעת הפר"ח )תעג, ו(, וכך כתב הפמ"ג )פתיחה להלכות ק"ש(, שמן 
הוא  לספר  המאריך  אלו,  ולדעות  יצא.  ממצרים'  הוציאנו  'ה'  אמר  אם  התורה 
'משובח' )'כל המאריך . . הרי זה משובח'( אבל לא מעכב את המצוה. אבל לכמה 
דעות חובה מן התורה להאריך בסיפור. כן היא דעת הרשב"ץ )זהר הרקיע עשין כו(, 
חיי אדם )קל יא, והוכיח זאת מתוס' פסחים קטז, א, ומסמ"ק(. וכן דעת ה'נתיבות' 
ניסים' על ההגדה, מהר"ם שיק על התרי"ג מצות בדעת הרמב"ם,  'מעשה  בספרו 
עמק ברכה בשם הגר"ח, ועוד. ויש לציין לסיפור המובא בהגדה של הרבי )בפסקא: 
מצוה עלינו לספר(, שכאשר נשאל אדמו"ר האמצעי ע"י אביו אדמו"ר הזקן, מדוע 
הזקן(,  אדמו"ר  של  )אחיו  המהרי"ל  ענה  מצרים,   יציאת  סיפור  על  מברכים  לא 
שלדעת הרי"ף והרשב"א אי אפשר לברך כי כבר יצא יד"ח בזכירה כל דהו. והקשה 
אדמו"ר הזקן, שהרי בליל פסח צריכה להיות 'הגדה' ו'סיפור' ! משמע קצת, שלדעת 

אדמו"ר הזקן, לא מספיקה אמירה כל דהו לצאת יד"ח. וצ"ע. 

לו  שיש  שמי  לבנך',  'והגדת  שכתוב  ממה  חז"ל  לומדים  לבנו:  לספר  החיוב   .4
חמץ  רמב"ם  להם.  לספר  חייב  מצרים,  יציאת  סיפור  את  להבין  שיכולים  ילדים 
ומצה, ז, ב: "מצוה להודיע לבנים שנאמר 'והגדת לבנך'". שו"ע אדמו"ר הזקן תעג, 
מב: "ולפי דעתו של בן אביו מלמדו . . שהיא מצות עשה מן התורה אפילו אם לא 
ניתן  זה  ]ומפסוק  וגו'".  ההוא  ביום  לבנך  "והגדת  שנאמר:  כלום,  הבן  אותו  שאלו 
ללמוד גם שחייב לספר לבתו, כדמשמע בערוך השלחן, תעג כא שאם אין לו בן, 
תשאל אותו בתו. וכן מבואר בדברי המג"א, תעא, ו, ובשו"ע אדמו"ר הזקן תעא, י, 
לגבי אכילת מצה לבת: "קטן או קטנה, שיש בהם דעת להבין מה שמספרים להם 
ביציאת מצרים בלילה . . אסור להאכילם בערב פסח שהרי נאמר 'והגדת לבנך' . . 

ואם התינוק מלא כריסו ממצה האיך שייך לומר 'בעבור זה'"[. 

ע"פ  שם,  הזקן  אדמו"ר  ושו"ע  )רמב"ם,  הבנתו  רמת  לפי  בן  לכל  לספר  וצריך 
המבואר בתורה ומובא בהגדה, כנגד ארבעה בנים דיברה תורה וכו'(, ולכן צריך 
להסביר בשפה שהם מבינים, וצריך גם לדאוג שלא ירדמו. ולכן תקנו חכמים כמה 
ורש"י  א,  )גמ' פסחים קט  בלילה  עירניים  כדי שהיו  א. שישנו בערב החג  דברים. 
שם(. ב. למנוע מהם אכילה מרובה כי זה עלול לגרום להם להרדם מקודם )רשב"ם 
שם ד"ה חוטפין, ר"ן פחסים כג, ב ועוד(. ג. להתחיל את הסדר מהר ככל האפשר 

כדי שלא ירדמו )רש"י שם, ראב"ד חמץ ומצה, ז, ג, שו"ע תעב, א(. 

לספר לאחרים: כך נלמד מהכתוב: "זכור את היום הזה", כלומר שצריך להזכיר 
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מדרבנן: ג. ארבע כוסות ד. אכילת מרור. ]באלו, נכללו חלק 
מהמצוות שבכל יום טוב: א. קידוש. ב. לחם משנה. ג. ברכת 

המזון, ד. סעודה[.  

ב.  הסיבה.  א.  הסדר:  שבליל  והתקנות  החיובים  שאר 
ושני  חרוסת,  )כולל  קערה  ה.  הלל.  ד.  אפיקומן.  ג.  כורך. 
תבשילים(. ו. הדברים שעושים כדי להתמיה את התינוקות 
)כרפס, סילוק הקערה, מזיגת הכוס בתחילת ההגדה, ועוד(, 

יתבארו אי"ה בהזדמנות אחרת. 

א� מצות סיפור יציאת מצרים

 א. המצוה / ב. שיעור המצוה ואופנה / ג. מצות זכר ליצי”מ בכל יום, לאנשים
 ונשים / ד. סיכום, ואופן ההנהגה למעשה, במצות סיפור יצי”מ )המצוה, אופן

 הסיפור, לשתף את הילדים, אופן קריאת ההגדה, הכונה למצוה, הגדה,
הקטעים חייבים לקרא בהגדה(

א� מצות סיפור יציאת מצרים: מצוה מן התורה, לספר ביציאת מצרים 
ממצרים',  יצאתם  אשר  הזה  היום  את  'זכור  שנאמר:  בניסן,  טו  בליל 
כלומר צריך לזכור ולהזכיר בפה, את היום הזה. ומנין שזכירה זו היא 
בליל טו ניסן ? למדו זאת חכמים ממה שנאמר: 'והגדת לבנך ביום ההוא 
זה', כלומר: המצוה היא בזמן שיכול להראות באצבעו  לאמור בעבור 
את המצות - "בשעה שמצה ומרור מונחים לפניך", והוא בליל הסדר. 
והיא מצוה יסודית, שמטרתה להחדיר בכל דור ודור, שהקב"ה מנהיג 
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 הקדמה / א. מצות סיפור יציאת מצרים: א. המצוה / ב. שיעור המצוה
 ואופנה / ג. מצות זכר ליצי”מ בכל יום, לאנשים ונשים / ד. סיכום, ואופן

 ההנהגה למעשה, במצות סיפור יצי”מ. ב. מצות אכילת מצה:   א. זמנה /
 ב. שיעור כזית מצה / ג. נשים, הסיבה, לחם משנה, כורך, אפיקומן / ד סיכום

 והנהגה למעשה במצות אכילת מצה. ג. מצות ארבע כוסות: א. טעמה
 וחשיבותה / ב. זמנה / ג. הכוס / ד. היין / ה. הברכה / ו השתיה / ז. שתיה על

 הסדר / ח. אופן השתיה למעשה.

מן   - רבות  מצוות  סידורו:  ואופן  הפרק,  מטרת  הקדמה: 
התורה, מדרבנן, תקנות חכמים, חיובים – מיוחדים ללילה 
אותן  של  וההלכות  הגדרים  את  לדעת  חשוב  כן,  ועל  זה, 
יכולים  ידיעה,  חוסר  מחמת  לעתים  כי  ותקנות,  מצוות 
לקיימן שלא כדבעי. השתדלנו במסגרת זו, להציג את אותן 
מצוות, וחיובים של 'ליל הסדר', הלכותיהם והגדרותיהם, 
ההידור  מצד  ואלו  הדין,  מעיקר  חובה  הם  אלו  ולבאר 
על  מיוחדים.   במצבים  בהם  להקל  שניתן  כך  והחומרא, 
זאת הוספנו עצות מעשיות באופן קיום המצוות, ומקורות 
אזהרות  וכן,  בקיומן.  חיות  המוסיפים  למצוות,  וטעמים 

והלכות, שלעתים לא שמים לב אליהן1.  

אופן הצגת הדברים: כדי להקיף את כל המצות, התקנות 
סדר  פי  על  הדברים  הוצגו  הסדר',  'ליל  של  והחיובים 
יציאת  סיפור  א.  התורה:  מן  המצוות  והחיובים:  המצוות 
ב. מצות אכילת מצה.  המצוות  ]וקריאת ההגדה[.  מצרים 

1. 'הגדות' רבות, יצאו בשנים האחרונות, ובהן מופיע פירוט מדויק של ההנהגה 
הראויה בכל פרט ופרט במהלך ה'סדר', בתוספת מנהגי חב"ד והנהגת הרבי, כך 
שלא ראינו תועלת, לחזור ולפרט את כל פרטי ההנהגה בליל הסדר, מתחילתו ועד 

סופו. 
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סעודה: מכינים סעודת יו"ט כמו בכל יו"ט, אבל לא אוכלים בשר או - 
עוף צלויים, בסעודה זו )בשני הלילות של הסדר(, שלא ידמה לקרבן 
פסח. גם 'צלי קדר' )צליה בתוך סיר בלי מים( נחשב צליה לגבי דין 
זה, ואסורה. לגבי בשר מטוגן נחלקו, ויש להימנע. מותר לאכול דג 
צלוי. )שו"ע אדמו"ר הזקן, תעו, א – ד. לגבי בשר מטוגן, בשו"ת פני מבין אסר, ובסידור פסח 

כהלכתו התיר(. 

)שו"ע אדמו"ר הזקן, תעב לא(, שיש -  ישנו התינוקות: מבואר בהלכה  שלא 
אך  ישנו.  שלא  כדי  ה'סדר'  לפני  ואגוזים',  'קליות  לילדים  לחלק 
גם דברים אחרים, שאנחנו משערים שיגרמו  כמובן, אפשר לחלק 
להם להישאר ערים. ולכן יש להיערך מראש על אופנים ודרכים כדי 
אותם  לשלוח  בדעת',  יעשה  ערום  'וכל  ערים,  הילדים  על  לשמור 
לנוח במשך היום, כדי שיהיו ערניים בלילה. ולהתחיל את 'הסדר' 
בזמן ולא להתעכב לחינם. אמנם אם במהלך הסדר רואים שהילדים 
מתחילים להירדם, אם הם בגיל חינוך )וראה לקמן הערה 62, שהוא סביבות 
גיל 6, ומעלה(, יש לזרז אותם שיסיימו את הסדר בעצמם, על פי הסדר, 

וישתו את הד' כוסות, אבל לא יכולים לתת להם את שאר הכוסות 
לשתותם בבת אחד אחרי השני, שהרי הכוסות צריכים להיות על 

הסדר כפי שתיקנו חכמים )ע"פ שו"ע אדמו"ר הזקן, תעב, טז(. 
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ולצלותו. -  עוף,  מצוואר  חלק  ל'זרוע',  לקחת  חב"ד  מנהג  זרוע: 
יהיה  )גם לא למחרת(, כדי שלא  מדקדקים שלא לאכול ממנו כלל 
דומה לקרבן פסח. ולכן נהג כ"ק אדמו"ר הריי"ץ וכן נהג אביו כ"ק  
צוואר  עצמות  מעל  הבשר  כל  את  כמעט  להסיר  הרש"ב,  אדמו"ר 
נקראת  לא  'בשר',  ללא  כי  בשר,  קצת  להשאיר  צריך  אבל  העוף. 
שו"ע  ע"פ  חב"ד,  ומנהגי  הלכות  בשר:  להשאיר   .39 עמ'  חב"ד  המנהגים  )ספר  'תבשיל' 

אדמו"ר הזקן תעג, כב(. 

ולהשאירה -  שתתקשה,  עד  מבושלת  להיות  צריכה  הביצה  ביצה: 
חב"ד,  מנהגי  אוצר  בקליפתה:   .39 עמ'  חב"ד  המנהגים  )ספר  קליפתה.  עם  שלמה 
כשהיא  במקומה  להעמידה  טורח  שהיה  אע"פ  תישבר  שלא  מדקדק  היה  שהרי  קלא,  עמ' 

בשלימותה(. 

בדיקת החסה מתולעים: את עלי החסה צריך לבדוק היטב מתולעים. - 
עם  במים  החסה  עלי  את  להשרות  היא,  היום  המקובלת  ההוראה 
קצת סבון נוזלי למשך 3 דקות, ואז לשטוף כל עלה ועלה תחת זרם 
חסה  לעלי  גם  היא  זו  הוראה  העלים.  שפשוף  כדי  תוך  חזק,  מים 
רגילה  לחסה  בנוגע  ויא.  הרב  של  כהלכתו  המזון  בדיקת  ספר  פי  )על  מיוחד.  מגידול 
שאינה מגידול מיוחד ללא תולעים, הוראות הבדיקה מחמירות יותר, ולא הובאו במסגרת זו(. 

"ויש ליזהר שלא -  לו:  )משנ"ב תעג,  צריך לגרר את ה'חריין' במגרדת.  חריין: 
לאכול אותו כשהוא שלם שכמעט הוא סכנה, ואין בו מצוה שמחמת חריפותו הוא מזיק גדול, 

ולכן צריף לפררו על ריב אייזי"ן ולהעמידו כך מגולה'. וראה המלך במסיבו, א, עמ' צט(. 

הרבי -  אליהו'.  של  ל'כוס  שתשמש  כוס,  להכין  יש  אליהו:  של  כוס 
השתמש בכוס מזכוכית שקופה, ובדק שאין בה פגם בשוליה. 

חצות: לבדוק מתי חצות הלילה, כדי לאכול בליל הסדר הראשון, - 
את ה'אפיקומן' לפני חצות הלילה. 

)אבל נשים -  הסיבה: יש להכין ולסדר מושבים לכל הגברים המסובים 
לא נוהגות להסב, שו"ע אדמו"ר הזקן, תעב, י(, כריות וכו', כך שיוכלו לקיים את 

ה'הסיבה' כדין )שו"ע אדמו"ר הזקן, תעב, ז, ח(. 

כרפס: להכין תפוחי אדמה, ובצל, לכרפס. - 

חרוסת בתוך הצלחת שבתחתית הכוס, שבה נמצא היין שנפשך מהד' כוסות". 
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)ספר המנהגים עמ' 39: "אנו נוהגין ליקח חסה וחריין שניהם, הן  יחד - חסה וחריין 
ל'מרור' והן ל'כורך'(, ושניהם מצטרפים לשיעור הכזית, ולכן די ב19 גרם 

משניהם[.   

ה'כרפס', -  את  מטבילים  שבו  המלח'  'מי  את  להכין  צריך  מלח:  מי 
מערב יו"ט. אם שכח להכינם לפני יו"ט, מותר להכינם ביו"ט, אבל 
ואחר כך  זאת בשינוי, כלומר לשים את המים תחילה,  יש לעשות 
את המלח. )חיי אדם, קל, א , קיצור שו"ע, קיח, ד. אמנם הגר"ש וואזנר בקובץ 'מבית לוי' 
לאחר שמביא את דברי החיי"א והקיצור שו"ע, שסתימת הפוסקים, שביו"ט לא צריך שינוי(.  

אגסים -  תפוחים  ה'חרוסת':  לעשיית  לוקחים  חב"ד  למנהג  חרוסת: 
וצריך  עבה.  רסק  שמתקבל  כך  אותם  ומרסקים  בלבד,  ואגוזים, 
לרכך את החרוסת ביין אדום. הרבי נהג, להוסיף את היין רק לפני 
אכילת 'מרור', ע"י שהניח קצת חרוסת בשיירי היין שנפלו מהכוס. 
אבל ב'כורך' אכל מהחרוסת היבשה. )ספר המנהגים חב"ד עמ' 39. תורת מנחם 

תשמ"ו, עמ' 181. וראה עוד בהערה 18(. 

הוא חצי ביצה. הרי שלדעת הרמב"ם שכזית הוא שליש ביצה, יוצא שכזית הוא 17 
גרם, שהוא שליש של 54. כך שבכל אופן נחשב כזית לדעת הרמב"ם. 

למעשה,  אבל  וקנמון  קידה  גם  לקחת  מוזכר  לב  תעג,  הזקן  אדמו"ר  בשו"ע   .18
מובא בספר המנהגים חב"ד עמ' 39: "מכמה שנים מנהגינו לא לקחת קידה וקנמון 

מחשש תערובת חמץ, רק תפוחים אגסים ואגוזים". 

להיות  צריכה  החרוסת  האם  חכמים  נחלקו  בחרוסת:   היין  את  מערבים  מתי 
עבה וסמיכה זכר לטיט או רכה זכר לדם. וכתבו הראשונים שיש לחוש לשניהם. 
ומשמעות רוב הפוסקים שעירבוב היין בחרוסת נעשה לפני אכילת המרור. דהנה 
מלשון הרמב"ם )חו"מ, ז, יא(, משמע שמערבבים את היין )או החומץ למנהגם( לפני 
. ומביאין אותה על   . . ונותנין לתוכן חומץ   . הבאתו לשלחן: "עושין את החרוסת 
השלחן". משמע שנתינת היין היא לפני שמביאים לשלחן. אבל בהגהות מיימוניות 
שם כותב: "בשעת טיבול מקלשין אותו ביין". וכן הוא בתוס' פסחים )קטז, ב(: 'וכן 
חק  במהרי"ל,  וכן  וחומץ',  ביין  אותו  מקלשין  אכילה  ובשעת  לסמוכי,  דבר  עמא 
יעקב, לבוש, ובחיי"א )קל, ד(: "בשעה שצריך לטבול בו המרור, ישפוך לתוכו יין או 
חומץ". וכן מהר"י ווייל )קצג(: "קודם שיטבול המרור לתוכו יערב החרוסת שיהיה 

דק זכר לדם, וכשמביאין אותו לכתחילה יהיה עב זכר לטיט". 

עם  קשור  בחרוסת  "הטיבול   :)181 עמ'  ג,  )תשמ"ו,  מנחם  בתורת  מובא  וכך 
. . כי קודם הטבילה בחרוסת, יש לרכך את החרוסת ביין  מצות שתיית ד' כוסות 
)וטעם הדבר בפשטות, מכיון שטבילה יכולה להיות רק בדבר רך(, וביין גופא, יש 
מעט  לתת  אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  נוהג  שהיה  כפי  כוסות,  דד'  היין  בשיירי  להשתמש 
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ולצלותו. -  עוף,  מצוואר  חלק  ל'זרוע',  לקחת  חב"ד  מנהג  זרוע: 
יהיה  )גם לא למחרת(, כדי שלא  מדקדקים שלא לאכול ממנו כלל 
דומה לקרבן פסח. ולכן נהג כ"ק אדמו"ר הריי"ץ וכן נהג אביו כ"ק  
צוואר  עצמות  מעל  הבשר  כל  את  כמעט  להסיר  הרש"ב,  אדמו"ר 
נקראת  לא  'בשר',  ללא  כי  בשר,  קצת  להשאיר  צריך  אבל  העוף. 
שו"ע  ע"פ  חב"ד,  ומנהגי  הלכות  בשר:  להשאיר   .39 עמ'  חב"ד  המנהגים  )ספר  'תבשיל' 

אדמו"ר הזקן תעג, כב(. 

ולהשאירה -  שתתקשה,  עד  מבושלת  להיות  צריכה  הביצה  ביצה: 
חב"ד,  מנהגי  אוצר  בקליפתה:   .39 עמ'  חב"ד  המנהגים  )ספר  קליפתה.  עם  שלמה 
כשהיא  במקומה  להעמידה  טורח  שהיה  אע"פ  תישבר  שלא  מדקדק  היה  שהרי  קלא,  עמ' 

בשלימותה(. 

בדיקת החסה מתולעים: את עלי החסה צריך לבדוק היטב מתולעים. - 
עם  במים  החסה  עלי  את  להשרות  היא,  היום  המקובלת  ההוראה 
קצת סבון נוזלי למשך 3 דקות, ואז לשטוף כל עלה ועלה תחת זרם 
חסה  לעלי  גם  היא  זו  הוראה  העלים.  שפשוף  כדי  תוך  חזק,  מים 
רגילה  לחסה  בנוגע  ויא.  הרב  של  כהלכתו  המזון  בדיקת  ספר  פי  )על  מיוחד.  מגידול 
שאינה מגידול מיוחד ללא תולעים, הוראות הבדיקה מחמירות יותר, ולא הובאו במסגרת זו(. 

"ויש ליזהר שלא -  לו:  )משנ"ב תעג,  צריך לגרר את ה'חריין' במגרדת.  חריין: 
לאכול אותו כשהוא שלם שכמעט הוא סכנה, ואין בו מצוה שמחמת חריפותו הוא מזיק גדול, 

ולכן צריף לפררו על ריב אייזי"ן ולהעמידו כך מגולה'. וראה המלך במסיבו, א, עמ' צט(. 

הרבי -  אליהו'.  של  ל'כוס  שתשמש  כוס,  להכין  יש  אליהו:  של  כוס 
השתמש בכוס מזכוכית שקופה, ובדק שאין בה פגם בשוליה. 

חצות: לבדוק מתי חצות הלילה, כדי לאכול בליל הסדר הראשון, - 
את ה'אפיקומן' לפני חצות הלילה. 

)אבל נשים -  הסיבה: יש להכין ולסדר מושבים לכל הגברים המסובים 
לא נוהגות להסב, שו"ע אדמו"ר הזקן, תעב, י(, כריות וכו', כך שיוכלו לקיים את 

ה'הסיבה' כדין )שו"ע אדמו"ר הזקן, תעב, ז, ח(. 

כרפס: להכין תפוחי אדמה, ובצל, לכרפס. - 

חרוסת בתוך הצלחת שבתחתית הכוס, שבה נמצא היין שנפשך מהד' כוסות". 
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)ספר המנהגים עמ' 39: "אנו נוהגין ליקח חסה וחריין שניהם, הן  יחד - חסה וחריין 
ל'מרור' והן ל'כורך'(, ושניהם מצטרפים לשיעור הכזית, ולכן די ב19 גרם 

משניהם[.   

ה'כרפס', -  את  מטבילים  שבו  המלח'  'מי  את  להכין  צריך  מלח:  מי 
מערב יו"ט. אם שכח להכינם לפני יו"ט, מותר להכינם ביו"ט, אבל 
ואחר כך  זאת בשינוי, כלומר לשים את המים תחילה,  יש לעשות 
את המלח. )חיי אדם, קל, א , קיצור שו"ע, קיח, ד. אמנם הגר"ש וואזנר בקובץ 'מבית לוי' 
לאחר שמביא את דברי החיי"א והקיצור שו"ע, שסתימת הפוסקים, שביו"ט לא צריך שינוי(.  

אגסים -  תפוחים  ה'חרוסת':  לעשיית  לוקחים  חב"ד  למנהג  חרוסת: 
וצריך  עבה.  רסק  שמתקבל  כך  אותם  ומרסקים  בלבד,  ואגוזים, 
לרכך את החרוסת ביין אדום. הרבי נהג, להוסיף את היין רק לפני 
אכילת 'מרור', ע"י שהניח קצת חרוסת בשיירי היין שנפלו מהכוס. 
אבל ב'כורך' אכל מהחרוסת היבשה. )ספר המנהגים חב"ד עמ' 39. תורת מנחם 

תשמ"ו, עמ' 181. וראה עוד בהערה 18(. 

הוא חצי ביצה. הרי שלדעת הרמב"ם שכזית הוא שליש ביצה, יוצא שכזית הוא 17 
גרם, שהוא שליש של 54. כך שבכל אופן נחשב כזית לדעת הרמב"ם. 

למעשה,  אבל  וקנמון  קידה  גם  לקחת  מוזכר  לב  תעג,  הזקן  אדמו"ר  בשו"ע   .18
מובא בספר המנהגים חב"ד עמ' 39: "מכמה שנים מנהגינו לא לקחת קידה וקנמון 

מחשש תערובת חמץ, רק תפוחים אגסים ואגוזים". 

להיות  צריכה  החרוסת  האם  חכמים  נחלקו  בחרוסת:   היין  את  מערבים  מתי 
עבה וסמיכה זכר לטיט או רכה זכר לדם. וכתבו הראשונים שיש לחוש לשניהם. 
ומשמעות רוב הפוסקים שעירבוב היין בחרוסת נעשה לפני אכילת המרור. דהנה 
מלשון הרמב"ם )חו"מ, ז, יא(, משמע שמערבבים את היין )או החומץ למנהגם( לפני 
. ומביאין אותה על   . . ונותנין לתוכן חומץ   . הבאתו לשלחן: "עושין את החרוסת 
השלחן". משמע שנתינת היין היא לפני שמביאים לשלחן. אבל בהגהות מיימוניות 
שם כותב: "בשעת טיבול מקלשין אותו ביין". וכן הוא בתוס' פסחים )קטז, ב(: 'וכן 
חק  במהרי"ל,  וכן  וחומץ',  ביין  אותו  מקלשין  אכילה  ובשעת  לסמוכי,  דבר  עמא 
יעקב, לבוש, ובחיי"א )קל, ד(: "בשעה שצריך לטבול בו המרור, ישפוך לתוכו יין או 
חומץ". וכן מהר"י ווייל )קצג(: "קודם שיטבול המרור לתוכו יערב החרוסת שיהיה 

דק זכר לדם, וכשמביאין אותו לכתחילה יהיה עב זכר לטיט". 

עם  קשור  בחרוסת  "הטיבול   :)181 עמ'  ג,  )תשמ"ו,  מנחם  בתורת  מובא  וכך 
. . כי קודם הטבילה בחרוסת, יש לרכך את החרוסת ביין  מצות שתיית ד' כוסות 
)וטעם הדבר בפשטות, מכיון שטבילה יכולה להיות רק בדבר רך(, וביין גופא, יש 
מעט  לתת  אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  נוהג  שהיה  כפי  כוסות,  דד'  היין  בשיירי  להשתמש 
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לשקול חתיכות מצה של 27 גרם, ולהכניסם לשקיות, כדי לחלקם 
לכזית הראשון, שכפי שיתבאר לקמן, ראוי לאכול 27 גרם של מצה, 
בכזית הראשון. ]ואם ישנם בין המסובים אנשים זקנים או חולים וכיו"ב, שניתן להקל 

להם עד 11 גרם מצה )כדלקמן(, אפשר להכין גם להם שקיות מתאימות[.  

שקילה ביו"ט: אם לא שקלו, לפני יו"ט, יש אומרים שמותר לשקול   
ביו"ט במשקל מכני )לא חשמלי(, כי מותרת מדידה של מצוה ביו"ט, 

אבל יש לסמוך על זה רק בשעת הדחק16.  

לשער כזית בלי שקילה: קשה לומר איזה גודל הוא 'כזית' של מצה,   
כי הדבר תלוי בעובי המצה ובגדלה. אבל אפשר לחשב זאת באופן 
הבא: סופרים כמה מצות יש בק"ג אחד, ומחשבים כמה הוא משקלה 
של כל מצה, ולפי זה שאפשר לשער כמה הוא 'כזית' במצות אלו. 
'לשקול'  יכול  'קערה', שלא  מי שיש  גם לכל  זה הוא לתועלת  דבר 
אם  לדוגמא:  'כזית'.  הוא  כמה  אומדן  לפי  לשער  וצריך  יו"ט,  לפני 
בחבילה של ק"ג מצות יש 15 מצות, נמצא שכל מצה שוקלת 66.6 

גרם. הרי שרבע ממצה כזו הוא כמעט 17 גרם. 

כזיתים של מרור, וכורך: יש להכין שני כזיתים של מרור לכל אחד - 
מהמסובים. אחד ל'מרור', ואחד ל'כורך'. אפשר להסתפק ב17 גרם 
לכזית של מרור, ובתוספת 2 גרם שעלולים ליפול, או להיתקע בין 
משניהם  כזית  לאכול  יש  חב"ד  ]למנהג  גרם17.   19 הוא:  השיניים, 

16. ראה פסקי תשובות, שו, כה, דעות פוסקים, והרבה  שמתירים. אבל מכיון 
א(,  ותקו  )תנו, ט,  ליו"ט כותב  שיש לכאורה סתירה בדברי אדמו"ר הזקן שבנוגע 
יח, וכן משמע בשח, פח(,  שאסור למדוד אפילו לדבר מצוה, ובהלכות שבת )שו 
מקומות  מראי  ספר  ראה  זאת,  ליישב  דברים  כמה  ומצאנו  מצוה,  לצורך  התיר 
וציונים סימן תנו, שמחלק בכמה אופנים, או משום שכל שהיה אפשר לעשות קודם, 
אז אסור )ולפי"ז בנדו"ד אסור(, או שביו"ט אוסר כי אפשר להסתדר בלי המדידה 
)גם תירץ גם בארחות שבת(, ומציע גם ליישב שבהל' שבת מדובר מדידה שהיא 
מעשה חול וזלזול שבת, ולכן לצורך מצוה מותר, אבל בהל' יו"ט מדובר במדידה 
יז שאיסור   – )כמבואר בסימן שו, טז  גם לדבר מצוה  ולכן אסור  שנראית כמוכר, 
מקח וממכר הוא גם בדבר מצוה(. ויש עוד להאריך בזה. וראה משנ"ב )תריח, כא( 

שגם למתירים, אין לסמוך על היתר זה של מדידה לצורך מצוה לכתחילה.

17. במצוות דרבנן )כמצות מרור, וכורך(, סומך אדמו"ר הזקן )תפו, א(, לכתחילה 
על דעת הרמב"ם שכזית הוא שליש ביצה ולא חצי ביצה ]וכפי שיתבאר לקמן[, ואם 
כן, גם לפי הדעות שכזית הוא 27 גרם, כי כביצה הוא 54 גרם, לפי השיטות שכזית 
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ונוהגים שיהיו מצות כפופות – בית קיבול, שזהו ענין 'כלי' האמיתי.

אם אין, מצות שלמות ממש, אפשר לקחת מצות שנראות שלמות   
אפילו אם חסרות קצת במקומות שונים, באופן שאינו בולט לעין. 
)שו"ת חלקת יעקב )או"ח צג(, שמירת שבת כהלכתה )נה, הע' כד, בשם הגרש"ז אויעבראך((. 

אם יש במצה חלקים שרופים – אם הוא, או אחד מבני הבית אוכל   
נחלקו  אותם,  אוכלים  לא  אם  שלמות.  ונחשבות  בעיה,  אין  אותם, 
לכך  לשים  יש  ולכן  א(,  רעד,  תשובה  )שערי  'שלם'  נחשב  אם  הפוסקים 
במידת האפשר. אם אין מספיק 'שלמות', אפשר לקחת מצה שאינה 
שלמה, ולקרב אותה לאש, ולחרוך את הקצה השבור, כך שנעשית 
'מצה שלמה'. ויש מתירים לעשות זאת אפילו ביו"ט. )פסקי תשובות, תקו, 

ז15(. 

הכנת ה'כזיתים' מצה: כדאי ונכון, להכין מראש, 'כזיתים' של מצה, - 
כמנין המסובים בליל הסדר, שאין לפניהם 'קערה' )כי מי שיש לו 'קערה', 
איזה  מהמסובים  אחד  כל  שידע  כדי  שלו(,  המצות  מג'  ה'כזיתים'  את  אוכל 

כמות מצה הוא צריך לאכול, לא פחות ולא יותר.

'כזיתים', לכל אחד  )עכ"פ שלשה(  כמה כזיתים: יש להכין ארבעה   
ואפשר  לאפיקומן.  ושניים   3,4 כורך,   .2 מצה   .1( 'קערה'  להם  שאין  מהמסובים 

להקל לאכול רק כזית אחד לאפיקומן כנ"ל הערה 10(.  

 20 של  מצה  חתיכות  לשקול  היא,  המובחרת  הדרך  מכינים:  איך   
גרם, ולהכניסם לשקיות, כך שכל שקית מכילה כזית מצה. וכמו כן, 

זה,  ולפי  קערה(.  יש  )שלפניו  הבית  מבעל  ב'שמיעה'  יוצאים  הם  כי  הבית,  מבני 
היום שכולם אומרים בעצמם ולא יוצאים יד"ח בשמיעה, היה צריך שתהיה קערה 
בפני כל אחד? )ויתכן שזו הסיבה למנהג סקוירא, כמובא בויגד משה, וחב"ד כנ"ל, 
שיהיה לפני בן מצוות קערה. אבל לפי"ז היה צ"ל גם לפני הנשים ?( אלא שכותב 
הגר"מ שטרבנרוך )הגדה מועדים וזמנים עמ' מא(, שמכיון שבימינו כולם יושבים 

על שלחן אחד, נחשב שהקערה היא לפני כולם, וראה גם משנ"ב תעג, יז.

ואז  במצה  נתפסת  האש  פעמים  הרבה  כי  מכך,  להימנע  שטוב  שכתבו  ויש   .15
אסור לכבותה ונכשלים בזה. ובספר 'מאור השבת' מביא מכתב מהגרש"ז אויערבאך 
'תיקון מנא', ויש שהשיגו על כך, עיי"ש. ובכל אופן, אם גם  שנוטה לאסור משום 
'מצה שבורה', לא הועיל כלום )שמירת  ניכר שהיא  לאחר שחרך את אותו חלק, 

שבת כהלכתה, נה, י(.
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לשקול חתיכות מצה של 27 גרם, ולהכניסם לשקיות, כדי לחלקם 
לכזית הראשון, שכפי שיתבאר לקמן, ראוי לאכול 27 גרם של מצה, 
בכזית הראשון. ]ואם ישנם בין המסובים אנשים זקנים או חולים וכיו"ב, שניתן להקל 

להם עד 11 גרם מצה )כדלקמן(, אפשר להכין גם להם שקיות מתאימות[.  

שקילה ביו"ט: אם לא שקלו, לפני יו"ט, יש אומרים שמותר לשקול   
ביו"ט במשקל מכני )לא חשמלי(, כי מותרת מדידה של מצוה ביו"ט, 

אבל יש לסמוך על זה רק בשעת הדחק16.  

לשער כזית בלי שקילה: קשה לומר איזה גודל הוא 'כזית' של מצה,   
כי הדבר תלוי בעובי המצה ובגדלה. אבל אפשר לחשב זאת באופן 
הבא: סופרים כמה מצות יש בק"ג אחד, ומחשבים כמה הוא משקלה 
של כל מצה, ולפי זה שאפשר לשער כמה הוא 'כזית' במצות אלו. 
'לשקול'  יכול  'קערה', שלא  מי שיש  גם לכל  זה הוא לתועלת  דבר 
אם  לדוגמא:  'כזית'.  הוא  כמה  אומדן  לפי  לשער  וצריך  יו"ט,  לפני 
בחבילה של ק"ג מצות יש 15 מצות, נמצא שכל מצה שוקלת 66.6 

גרם. הרי שרבע ממצה כזו הוא כמעט 17 גרם. 

כזיתים של מרור, וכורך: יש להכין שני כזיתים של מרור לכל אחד - 
מהמסובים. אחד ל'מרור', ואחד ל'כורך'. אפשר להסתפק ב17 גרם 
לכזית של מרור, ובתוספת 2 גרם שעלולים ליפול, או להיתקע בין 
משניהם  כזית  לאכול  יש  חב"ד  ]למנהג  גרם17.   19 הוא:  השיניים, 

16. ראה פסקי תשובות, שו, כה, דעות פוסקים, והרבה  שמתירים. אבל מכיון 
א(,  ותקו  )תנו, ט,  ליו"ט כותב  שיש לכאורה סתירה בדברי אדמו"ר הזקן שבנוגע 
יח, וכן משמע בשח, פח(,  שאסור למדוד אפילו לדבר מצוה, ובהלכות שבת )שו 
מקומות  מראי  ספר  ראה  זאת,  ליישב  דברים  כמה  ומצאנו  מצוה,  לצורך  התיר 
וציונים סימן תנו, שמחלק בכמה אופנים, או משום שכל שהיה אפשר לעשות קודם, 
אז אסור )ולפי"ז בנדו"ד אסור(, או שביו"ט אוסר כי אפשר להסתדר בלי המדידה 
)גם תירץ גם בארחות שבת(, ומציע גם ליישב שבהל' שבת מדובר מדידה שהיא 
מעשה חול וזלזול שבת, ולכן לצורך מצוה מותר, אבל בהל' יו"ט מדובר במדידה 
יז שאיסור   – )כמבואר בסימן שו, טז  גם לדבר מצוה  ולכן אסור  שנראית כמוכר, 
מקח וממכר הוא גם בדבר מצוה(. ויש עוד להאריך בזה. וראה משנ"ב )תריח, כא( 

שגם למתירים, אין לסמוך על היתר זה של מדידה לצורך מצוה לכתחילה.

17. במצוות דרבנן )כמצות מרור, וכורך(, סומך אדמו"ר הזקן )תפו, א(, לכתחילה 
על דעת הרמב"ם שכזית הוא שליש ביצה ולא חצי ביצה ]וכפי שיתבאר לקמן[, ואם 
כן, גם לפי הדעות שכזית הוא 27 גרם, כי כביצה הוא 54 גרם, לפי השיטות שכזית 

344

 יבח ליל ה.דר   עניינו וחשיבתו, וההכנות אליו

ונוהגים שיהיו מצות כפופות – בית קיבול, שזהו ענין 'כלי' האמיתי.

אם אין, מצות שלמות ממש, אפשר לקחת מצות שנראות שלמות   
אפילו אם חסרות קצת במקומות שונים, באופן שאינו בולט לעין. 
)שו"ת חלקת יעקב )או"ח צג(, שמירת שבת כהלכתה )נה, הע' כד, בשם הגרש"ז אויעבראך((. 

אם יש במצה חלקים שרופים – אם הוא, או אחד מבני הבית אוכל   
נחלקו  אותם,  אוכלים  לא  אם  שלמות.  ונחשבות  בעיה,  אין  אותם, 
לכך  לשים  יש  ולכן  א(,  רעד,  תשובה  )שערי  'שלם'  נחשב  אם  הפוסקים 
במידת האפשר. אם אין מספיק 'שלמות', אפשר לקחת מצה שאינה 
שלמה, ולקרב אותה לאש, ולחרוך את הקצה השבור, כך שנעשית 
'מצה שלמה'. ויש מתירים לעשות זאת אפילו ביו"ט. )פסקי תשובות, תקו, 

ז15(. 

הכנת ה'כזיתים' מצה: כדאי ונכון, להכין מראש, 'כזיתים' של מצה, - 
כמנין המסובים בליל הסדר, שאין לפניהם 'קערה' )כי מי שיש לו 'קערה', 
איזה  מהמסובים  אחד  כל  שידע  כדי  שלו(,  המצות  מג'  ה'כזיתים'  את  אוכל 

כמות מצה הוא צריך לאכול, לא פחות ולא יותר.

'כזיתים', לכל אחד  )עכ"פ שלשה(  כמה כזיתים: יש להכין ארבעה   
ואפשר  לאפיקומן.  ושניים   3,4 כורך,   .2 מצה   .1( 'קערה'  להם  שאין  מהמסובים 

להקל לאכול רק כזית אחד לאפיקומן כנ"ל הערה 10(.  

 20 של  מצה  חתיכות  לשקול  היא,  המובחרת  הדרך  מכינים:  איך   
גרם, ולהכניסם לשקיות, כך שכל שקית מכילה כזית מצה. וכמו כן, 

זה,  ולפי  קערה(.  יש  )שלפניו  הבית  מבעל  ב'שמיעה'  יוצאים  הם  כי  הבית,  מבני 
היום שכולם אומרים בעצמם ולא יוצאים יד"ח בשמיעה, היה צריך שתהיה קערה 
בפני כל אחד? )ויתכן שזו הסיבה למנהג סקוירא, כמובא בויגד משה, וחב"ד כנ"ל, 
שיהיה לפני בן מצוות קערה. אבל לפי"ז היה צ"ל גם לפני הנשים ?( אלא שכותב 
הגר"מ שטרבנרוך )הגדה מועדים וזמנים עמ' מא(, שמכיון שבימינו כולם יושבים 

על שלחן אחד, נחשב שהקערה היא לפני כולם, וראה גם משנ"ב תעג, יז.

ואז  במצה  נתפסת  האש  פעמים  הרבה  כי  מכך,  להימנע  שטוב  שכתבו  ויש   .15
אסור לכבותה ונכשלים בזה. ובספר 'מאור השבת' מביא מכתב מהגרש"ז אויערבאך 
'תיקון מנא', ויש שהשיגו על כך, עיי"ש. ובכל אופן, אם גם  שנוטה לאסור משום 
'מצה שבורה', לא הועיל כלום )שמירת  ניכר שהיא  לאחר שחרך את אותו חלק, 

שבת כהלכתה, נה, י(.
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לבנך  'והגדת  אמרה  והתורה  ישנו,  שלא  התינוקות  בשביל  הסדר, 
ביום ההוא". למעט סידור הקערה, כלומר הנחת הדברים במקומם 
)שו"ע אדמו"ר הזקן, תעג, כה,  בקערה, שנעשה בלילה לפני תחילת הסדר 
והגדה של הרבי, בפסקה יסדר(. ומלבד זאת ישנם דברים, שאסור לעשותם 

להכין,  שצריכים  הדברים  של  תזכורת  להלן  מובאים  ולכן,  ביו"ט. 
לוודא ולבדוק, כדי להיות מוכנים על הצד היותר טוב, לליל הסדר, 
במנוחה ונחת, אשר כל הדברים הנעשים בלילה זה צריכים להיות 

'דרך חירות'. 

עירוב תבשילין: השנה )ה'תש"פ( צריך לעשות 'עירוב תבשילין'. - 

הגדות: להכין הגדות של פסח לכל המסובים, ומכיון שחשוב להבין - 
את מה שאומרים ב'מגיד', כדי לקיים את מצות סיפור יציאת מצרים, 
'הגדות' מתורגמות לשפת המדינה, בשביל אלה שלא  ראוי להכין 

מבינים לשון הקודש. 

כוסות: לוודא שיש מספיק כוסות לכל אחד מהמסובים בליל הסדר, - 
נוהגים 120, ראה לקמן  ויש  יותר מ86 מליליטר,  )קצת  בגודל של רביעית לפחות 
בדיני ד' כוסות(, אבל לא גדולים הרבה יותר, כדי שיוכלו לשתות את כל 

הכוס בבת אחת. 

יין ומיץ ענבים: לבדוק שיש מספיק יין אדום, ועדיף שיהיה יין שערב - 
לחיכו, ובעיקר שיהיה קל לשתיה, כדי שיוכלו לשתות את ארבעת 
הכוסות כדין )כוס שלמה, ובבת אחת(, ו'דרך חירות'. וכן מיץ ענבים, 
לנשים וילדים, ולכל מי שקשה עליו שתיית היין, בכמות המתאימה 

לד' כוסות לכל אחד. 

כלי שבור: כדי לשפוך עליו היין בזמן הסדר באמירת 'דם ואש וכו'. - 

לאו, -  ואם  כדין,  המצות  מן  חלה  שהופרשה  לבדוק  חלה:  הפרשת 
צריך לפריש לפני כניסת החג. 

כמספר -  שלמות,  מצות  ג'  מראש,  להכין  כדאי  שלמות:  מצות 
הסועדים שיהיה לפניהם קערה )כידוע מנהג חב"ד להקפיד שלכל בן מצוות תהיה 
קערה )ספר המנהגים חב"ד, עמ' קכג14(. וצריך לבחור מצות 'שלמות', לגמרי. 

14. ולהעיר מדברי אדמו"ר הזקן )תעג, כד( שלכך לא צריך קערה בפני כל אחד 
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תעה, כה, כ"כ הרבי בהגדה(12. 

נוספת -  סיבה  וקטנות:  או שמיעת ההגדה לנשים  זהירות באמירת 
המחייבת את הנשים לומר או לשמוע את ה'הגדה' )מלבד חיובן מצד מצות 
סיפור יציאת מצרים(, הוא חיובן בד' כוסות, שצריך לשתותם 'על הסדר' 

)כוס ראשונה – קידוש. כוס שניה – מגיד. כוס שלישית – ברהמ"ז. כוס רביעית – הלל(, ואם 

העיקריים  החלקים  את  ולפחות  ההגדה,  את  תשמע  או  תאמר  לא 
)ראה לקמן(, לא תצא יד"ח כוס שני של  ד' כוסות, גם אם תשתה את 

הכוס יחד עם כולם. 

וכן הוא גם בנוגע לבנות קטנות, שהרי חובה לחנכן במצוות ד' כוסות - 
)שו"ע אדמו"ר הזקן תעב, כד 13(, ויש להזהיר על כך, כי מצוי שנכשלות בכך. 

להודיע  צריך  וגם   .  . זה  בכל  יזלזלו  שלא  ביתו  בני  להזהיר  צריך  "ולכן  יב(:  )קל,  אדם  )חיי 

בלשון שמבינים, עכ"פ הטעם של אכילת פסח, מצה ומרור כדי שיקיימו מצוה זו, וגם שישמעו 

וגם  בכך,  להיזהר  שיש  מזכיר  שהחיי"א  הרי  להוציאם",  ויכוין  גאלנו,  אשר  וברכת  קידוש, 

גאלנו',  'אשר  הברכה  את  תשמענה  שעכ"פ  והד',  הג'  הכוס  ובפרט  הכוסות  לשאר  בנוגע 

והאומר יכוין להוציאן(. 

ו� דברים שצריך להכין מבעוד יום ל'ליל הסדר': 

צריך -  שהכל  א(  תעב,  הזקן,  אדמו"ר  ערוך  )שלחן  בהלכה  מבואר  הקדמה: 
להיות מוכן כדי להתחיל את ה'סדר' מיד: "יהיה שלחנו ערוך מבעוד 
. . שמצוה למהר להתחיל  יום, כדי להתחיל הסדר מיד כשתחשך 

12. לדעת ה'חינוך' מצוה כא, חייבות מן התורה, וכך יוצא מהתירוץ השני בתוס' 
מגילה, ד, א,. אמנם לפי התירוץ הראשון בתוס' שם, וכן משמע דעת אדמו"ר הזקן 
)תעה, כה: "חייבו אותן חכמים". כן העיר הרבי בהגדה(, וכן דעת הפמ"ג תעב, טז, 
חייבות רק מדרבנן, ונפק"מ שלא יכולה לקרא ולהוציא את האיש, פמ"ג, תעט, ב, 

תפד, א, והוסיף שאינה יכולה להוציא את האיש גם ביו"ט שני. 

הסדר  על  כוסות  להשקותם  במצות,  לחנכם  אביהם  חייב  הקטנים  "וגם   .13
שיתבאר. אם כבר הגיעו לחינוך דהיינו שהגיעו לזמן שראוי לחנכם לשמוע הדברים 
שאומרים על הכוסות כגון שהן יודעין מענין קדושת יו"ט, ולכן ראוי לחנכן לשמוע 
להם  שמספרים  מה  להבין  דעת  בהן  יש  וגם  ראשון.  כוס  על  שאומרים  הקידוש 
מיצי"מ באמירת ההגדה, ולכן ראוי לחנכם לשמוע ההגדה שאומרים על כוס שני, 
וכן חייב לחנכם לשמוע ברהמ"ז שאומרים על כוס שלישי וגמר ההלל והלל הגדול 
ונשמת שאומרים על כוס רביעי. ואף הקטנות שהגיעו לחינוך כקטנים. וכן בשאר 

כל המצות הנוהגות בלילה זה אין חילוק בין אנשים לנשים . .".
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לבנך  'והגדת  אמרה  והתורה  ישנו,  שלא  התינוקות  בשביל  הסדר, 
ביום ההוא". למעט סידור הקערה, כלומר הנחת הדברים במקומם 
)שו"ע אדמו"ר הזקן, תעג, כה,  בקערה, שנעשה בלילה לפני תחילת הסדר 
והגדה של הרבי, בפסקה יסדר(. ומלבד זאת ישנם דברים, שאסור לעשותם 

להכין,  שצריכים  הדברים  של  תזכורת  להלן  מובאים  ולכן,  ביו"ט. 
לוודא ולבדוק, כדי להיות מוכנים על הצד היותר טוב, לליל הסדר, 
במנוחה ונחת, אשר כל הדברים הנעשים בלילה זה צריכים להיות 

'דרך חירות'. 

עירוב תבשילין: השנה )ה'תש"פ( צריך לעשות 'עירוב תבשילין'. - 

הגדות: להכין הגדות של פסח לכל המסובים, ומכיון שחשוב להבין - 
את מה שאומרים ב'מגיד', כדי לקיים את מצות סיפור יציאת מצרים, 
'הגדות' מתורגמות לשפת המדינה, בשביל אלה שלא  ראוי להכין 

מבינים לשון הקודש. 

כוסות: לוודא שיש מספיק כוסות לכל אחד מהמסובים בליל הסדר, - 
נוהגים 120, ראה לקמן  ויש  יותר מ86 מליליטר,  )קצת  בגודל של רביעית לפחות 
בדיני ד' כוסות(, אבל לא גדולים הרבה יותר, כדי שיוכלו לשתות את כל 

הכוס בבת אחת. 

יין ומיץ ענבים: לבדוק שיש מספיק יין אדום, ועדיף שיהיה יין שערב - 
לחיכו, ובעיקר שיהיה קל לשתיה, כדי שיוכלו לשתות את ארבעת 
הכוסות כדין )כוס שלמה, ובבת אחת(, ו'דרך חירות'. וכן מיץ ענבים, 
לנשים וילדים, ולכל מי שקשה עליו שתיית היין, בכמות המתאימה 

לד' כוסות לכל אחד. 

כלי שבור: כדי לשפוך עליו היין בזמן הסדר באמירת 'דם ואש וכו'. - 

לאו, -  ואם  כדין,  המצות  מן  חלה  שהופרשה  לבדוק  חלה:  הפרשת 
צריך לפריש לפני כניסת החג. 

כמספר -  שלמות,  מצות  ג'  מראש,  להכין  כדאי  שלמות:  מצות 
הסועדים שיהיה לפניהם קערה )כידוע מנהג חב"ד להקפיד שלכל בן מצוות תהיה 
קערה )ספר המנהגים חב"ד, עמ' קכג14(. וצריך לבחור מצות 'שלמות', לגמרי. 

14. ולהעיר מדברי אדמו"ר הזקן )תעג, כד( שלכך לא צריך קערה בפני כל אחד 
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תעה, כה, כ"כ הרבי בהגדה(12. 

נוספת -  סיבה  וקטנות:  או שמיעת ההגדה לנשים  זהירות באמירת 
המחייבת את הנשים לומר או לשמוע את ה'הגדה' )מלבד חיובן מצד מצות 
סיפור יציאת מצרים(, הוא חיובן בד' כוסות, שצריך לשתותם 'על הסדר' 

)כוס ראשונה – קידוש. כוס שניה – מגיד. כוס שלישית – ברהמ"ז. כוס רביעית – הלל(, ואם 

העיקריים  החלקים  את  ולפחות  ההגדה,  את  תשמע  או  תאמר  לא 
)ראה לקמן(, לא תצא יד"ח כוס שני של  ד' כוסות, גם אם תשתה את 

הכוס יחד עם כולם. 

וכן הוא גם בנוגע לבנות קטנות, שהרי חובה לחנכן במצוות ד' כוסות - 
)שו"ע אדמו"ר הזקן תעב, כד 13(, ויש להזהיר על כך, כי מצוי שנכשלות בכך. 

להודיע  צריך  וגם   .  . זה  בכל  יזלזלו  שלא  ביתו  בני  להזהיר  צריך  "ולכן  יב(:  )קל,  אדם  )חיי 

בלשון שמבינים, עכ"פ הטעם של אכילת פסח, מצה ומרור כדי שיקיימו מצוה זו, וגם שישמעו 

וגם  בכך,  להיזהר  שיש  מזכיר  שהחיי"א  הרי  להוציאם",  ויכוין  גאלנו,  אשר  וברכת  קידוש, 

גאלנו',  'אשר  הברכה  את  תשמענה  שעכ"פ  והד',  הג'  הכוס  ובפרט  הכוסות  לשאר  בנוגע 

והאומר יכוין להוציאן(. 

ו� דברים שצריך להכין מבעוד יום ל'ליל הסדר': 

צריך -  שהכל  א(  תעב,  הזקן,  אדמו"ר  ערוך  )שלחן  בהלכה  מבואר  הקדמה: 
להיות מוכן כדי להתחיל את ה'סדר' מיד: "יהיה שלחנו ערוך מבעוד 
. . שמצוה למהר להתחיל  יום, כדי להתחיל הסדר מיד כשתחשך 

12. לדעת ה'חינוך' מצוה כא, חייבות מן התורה, וכך יוצא מהתירוץ השני בתוס' 
מגילה, ד, א,. אמנם לפי התירוץ הראשון בתוס' שם, וכן משמע דעת אדמו"ר הזקן 
)תעה, כה: "חייבו אותן חכמים". כן העיר הרבי בהגדה(, וכן דעת הפמ"ג תעב, טז, 
חייבות רק מדרבנן, ונפק"מ שלא יכולה לקרא ולהוציא את האיש, פמ"ג, תעט, ב, 

תפד, א, והוסיף שאינה יכולה להוציא את האיש גם ביו"ט שני. 

הסדר  על  כוסות  להשקותם  במצות,  לחנכם  אביהם  חייב  הקטנים  "וגם   .13
שיתבאר. אם כבר הגיעו לחינוך דהיינו שהגיעו לזמן שראוי לחנכם לשמוע הדברים 
שאומרים על הכוסות כגון שהן יודעין מענין קדושת יו"ט, ולכן ראוי לחנכן לשמוע 
להם  שמספרים  מה  להבין  דעת  בהן  יש  וגם  ראשון.  כוס  על  שאומרים  הקידוש 
מיצי"מ באמירת ההגדה, ולכן ראוי לחנכם לשמוע ההגדה שאומרים על כוס שני, 
וכן חייב לחנכם לשמוע ברהמ"ז שאומרים על כוס שלישי וגמר ההלל והלל הגדול 
ונשמת שאומרים על כוס רביעי. ואף הקטנות שהגיעו לחינוך כקטנים. וכן בשאר 

כל המצות הנוהגות בלילה זה אין חילוק בין אנשים לנשים . .".
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אח"כ  מקדשים.  ו(  הקערה,  את  )מסדרים  הביתה  כשמגיעים  מיד 
מתמיהים את התינוקות עם טבילת כרפס, חוצים את המצה כדי שתהיה 
'לחם עני', שנוכל לקיים את מצות סיפור יצי"מ על 'לחם שעונים עליו 
לאחר  ההגדה.  בקריאת  יצי"מ  סיפור  למצות  ועוברים  הרבה',  דברים 
אכילת  ומצות  משנה(,  )ולחם  מצה  אכילת  מצות  את  מקיימים  מכן, 
למצות  עוברים  הלל(.  לדעת  מרור  מצות  שהוא  'כורך'  )כולל  מרור 
אוכלים  אח"כ(,  כלום  לאכל  שאין  )כיון  הסעודה  ובגמר  יו"ט,  סעודת 
מצה, זכר לקרבן פסח )אפיקומן(, שאין לאכול אחריו כלום. מברכים 
לה'  ולהודות  להלל  חובה  שהרי  ה'הלל'  את  ומסיימים  המזון,  ברכת 
על הניסים שעשה לאבותינו, ושעושה לנו בכל דור ודור, ובזה אנחנו 

רצויים לפניו. 

לכל שלב במהלך ליל הסדר יש 'כוס' מתאימה, שעליה אומרים 'שירה'11, 
וחובה לשתותם על סדר, זה דוקא: כוס ראשונה - קידוש, כוס שניה - 

הגדה, כוס שלישית – ברהמ"ז, כוס רביעית - הלל. 

ה� חיובי הנשים במצוות ליל הסדר: 

במצוות דרבנן: אע"פ שהמצוות של 'ליל הסדר' תלויות בזמן, ונשים - 
זאת,  בכל  דרבנן(,  במצוות  )גם  גרמא',  שהזמן  מ'מצוות  פטורות 
הן  ש'אף  מכיון  הסדר.  שבליל  והתקנות  המצוות  בכל  הן,  חייבות 
היו באותו הנס' של יציאת מצרים. ולכן חייבות בד' כוסות, אכילת 
מרור, אפיקומן, אמירת הלל וכו'. ולכן חלה חובת 'חינוך' במצותו 

הסדר גם על בנות קטנות )שו"ע אדמו"ר הזקן, תעב, כה(.

)גמ' -  מצה  כזית  באכילת  התורה,  מן  חייבות  התורה:  מן  במצוות 
פסחים )מג, ב(: "נשים חייבות באכילת מצה דבר תורה, שנאמר: 'לא תאכל עליו חמץ, שבעת 

ימים תאכל עליו מצות' - כל שישנו, ב'בל תאכל חמץ' ישנו באכילת מצה"(. גם במצות 

'סיפור יציאת מצרים', חייבות אך נחלקו אם חייבות בו מן התורה 
רק  בזה  שחייבות  ועוד,  הזקן  אדמו"ר  דעת  ומשמעות  מדרבנן,  או 
מדרבנן, ולכן אין לאנשים לצאת יד"ח אמירת ההגדה ע"י שמיעתה 
מאשה )פמ"ג, תעט, ב, תפד, א. והוסיף שכן הוא גם ביו"ט שני. משמעות דעת אדמו"ר הזקן 

11. ראה ליקוטי שיחות, כו, עמ' 45.
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ברך - כמו בכל סעודה שאוכלים בה לחם, צריך לברך ברכת המזון.   
ונוסף לכך  בליל הסדר, שכל אחד מהמסובים צריך לברך את ברכת 
המזון 'על הכוס', כי יחד עם כל כוס שתקנו חכמים, צריך לעשות 
)גמ'  המזון.  ברכת  מצות  את  מקיימים  השלישית,  הכוס  ועם  מצוה, 
של  'כוסו  את  למזוג  המנהג  א(.  תעט,  הזקן,  אדמו"ר  ושו"ע  שו"ע  ב,  קיז,  פסחים 

אליהו' לפני ברכת המזון. )ספר השיחות תשמט )א, עמ' 391(. הטעם שמוזגים לפני 
ברכת המזון: החלק הראשון של ה'סדר' קשור לגאולת מצרים, החלק השני - שאחרי ברהמ"ז, 

קשור לגאולה העתידה, וכוסו של אליהו קשור לגאולה העתידה, לכן בדרך כלל היה המנהג 

למוזגו אחרי ברהמ"ז )ספר המנהגים, עמ' 41(, אבל כותב הרבי )שם(: "ולאחרונה, נהגו למזוג 

לפני ברהמ"ז, בכל פעם". ובהערה 78: "התחלת הגילוי ד'כוסו של אליהו' שייך כבר בסיום זמן 

הגלות"(.  

את  וקיימנו  יצי"מ,  של  הניסים  על  שסיפרנו  לאחר   - נרצה  הלל,   
החובה לראות את עצמו כאילו הוא עצמו יצא ממצרים, חובה עלינו 
וכדברי  לנו  ויעשה  שעשה  הניסים  על  להקב"ה  ולשבח  להודות 
)פסחים, קטז, ב(: "חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא  המשנה 
ממצרים . . לפיכך אנחנו חייבים להודות להלל וכו'10 בסוף ה'הלל' 
שותים את הכוס הרביעית. וכאשר עשינו את כל זה, אנחנו רצויים 

לפניו )נרצה(. 

סיכום מהלך ה'סדר': 

עמ' 38[ לאכול  את ה'אפיקומן' לפני חצות הלילה, כמו הקרבן פסח שהיה נאכל רק 
עד חצות )שו"ע אדמו"ר הזקן, תעז, א- ו(.  

האם מותר לשתות מים אחרי ה'אפיקומן': בשו"ע אדמו"ר הזקן )תעח, א, תעט, 
ג, תפא, א(, מתיר שתיית מים, בליל ראשון של ליל הסדר, ובלילה שני, מתיר את 
כל המשקים מלבד משקים המשכרים. אבל מלשון אדמו"ר הזקן ב'סידור', שכתב: 
'ויזהר שלא ישתה, אחר אפיקומן', ולא כתב שמים מותרים, ולא חילק בין ליל א' 
לליל ב', מדייק הרבי )הגדה, פסקא 'שלא ישתה'(: א. שגם מים אין לשתות. ב שגם 

בלילה השני צריך להיזהר בזה. וסיים הרבי 'וכן נוהגין'. 

אכילת  לפני  ב'מגיד'  ראשון  חלק  חלקים,  לשני  מתחלקת  ה'הלל'  אמירת   .10
עד  ב'הלל':  חלקים  שני  יש  א(  לכך:  הטעם  המזון.  ברכת  אחרי  שני  וחלק  המצה, 
'למעינו מים', מדובר בניסים שכבר נעשו )יצי"מ, קריעת ים סוף(, מ'לא לנו', מדובר 
המתים.  ותחיית  ומגוג,  גוג  מלחמת  המשיח,  בימות  להיות  שעתידים  בניסים 
)מהרי"ל, מעשה רוקח, לבוש תפ, פמ"ג סוף תפו(. ב( כדי שישאלו התינוקות )סדר 

היום(. ג( כדי שגם בכוס השני תהיה 'שירה' )אבודרהם, של"ה(. 
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אח"כ  מקדשים.  ו(  הקערה,  את  )מסדרים  הביתה  כשמגיעים  מיד 
מתמיהים את התינוקות עם טבילת כרפס, חוצים את המצה כדי שתהיה 
'לחם עני', שנוכל לקיים את מצות סיפור יצי"מ על 'לחם שעונים עליו 
לאחר  ההגדה.  בקריאת  יצי"מ  סיפור  למצות  ועוברים  הרבה',  דברים 
אכילת  ומצות  משנה(,  )ולחם  מצה  אכילת  מצות  את  מקיימים  מכן, 
למצות  עוברים  הלל(.  לדעת  מרור  מצות  שהוא  'כורך'  )כולל  מרור 
אוכלים  אח"כ(,  כלום  לאכל  שאין  )כיון  הסעודה  ובגמר  יו"ט,  סעודת 
מצה, זכר לקרבן פסח )אפיקומן(, שאין לאכול אחריו כלום. מברכים 
לה'  ולהודות  להלל  חובה  שהרי  ה'הלל'  את  ומסיימים  המזון,  ברכת 
על הניסים שעשה לאבותינו, ושעושה לנו בכל דור ודור, ובזה אנחנו 

רצויים לפניו. 

לכל שלב במהלך ליל הסדר יש 'כוס' מתאימה, שעליה אומרים 'שירה'11, 
וחובה לשתותם על סדר, זה דוקא: כוס ראשונה - קידוש, כוס שניה - 

הגדה, כוס שלישית – ברהמ"ז, כוס רביעית - הלל. 

ה� חיובי הנשים במצוות ליל הסדר: 

במצוות דרבנן: אע"פ שהמצוות של 'ליל הסדר' תלויות בזמן, ונשים - 
זאת,  בכל  דרבנן(,  במצוות  )גם  גרמא',  שהזמן  מ'מצוות  פטורות 
הן  ש'אף  מכיון  הסדר.  שבליל  והתקנות  המצוות  בכל  הן,  חייבות 
היו באותו הנס' של יציאת מצרים. ולכן חייבות בד' כוסות, אכילת 
מרור, אפיקומן, אמירת הלל וכו'. ולכן חלה חובת 'חינוך' במצותו 

הסדר גם על בנות קטנות )שו"ע אדמו"ר הזקן, תעב, כה(.

)גמ' -  מצה  כזית  באכילת  התורה,  מן  חייבות  התורה:  מן  במצוות 
פסחים )מג, ב(: "נשים חייבות באכילת מצה דבר תורה, שנאמר: 'לא תאכל עליו חמץ, שבעת 

ימים תאכל עליו מצות' - כל שישנו, ב'בל תאכל חמץ' ישנו באכילת מצה"(. גם במצות 

'סיפור יציאת מצרים', חייבות אך נחלקו אם חייבות בו מן התורה 
רק  בזה  שחייבות  ועוד,  הזקן  אדמו"ר  דעת  ומשמעות  מדרבנן,  או 
מדרבנן, ולכן אין לאנשים לצאת יד"ח אמירת ההגדה ע"י שמיעתה 
מאשה )פמ"ג, תעט, ב, תפד, א. והוסיף שכן הוא גם ביו"ט שני. משמעות דעת אדמו"ר הזקן 

11. ראה ליקוטי שיחות, כו, עמ' 45.
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ברך - כמו בכל סעודה שאוכלים בה לחם, צריך לברך ברכת המזון.   
ונוסף לכך  בליל הסדר, שכל אחד מהמסובים צריך לברך את ברכת 
המזון 'על הכוס', כי יחד עם כל כוס שתקנו חכמים, צריך לעשות 
)גמ'  המזון.  ברכת  מצות  את  מקיימים  השלישית,  הכוס  ועם  מצוה, 
של  'כוסו  את  למזוג  המנהג  א(.  תעט,  הזקן,  אדמו"ר  ושו"ע  שו"ע  ב,  קיז,  פסחים 

אליהו' לפני ברכת המזון. )ספר השיחות תשמט )א, עמ' 391(. הטעם שמוזגים לפני 
ברכת המזון: החלק הראשון של ה'סדר' קשור לגאולת מצרים, החלק השני - שאחרי ברהמ"ז, 

קשור לגאולה העתידה, וכוסו של אליהו קשור לגאולה העתידה, לכן בדרך כלל היה המנהג 

למוזגו אחרי ברהמ"ז )ספר המנהגים, עמ' 41(, אבל כותב הרבי )שם(: "ולאחרונה, נהגו למזוג 

לפני ברהמ"ז, בכל פעם". ובהערה 78: "התחלת הגילוי ד'כוסו של אליהו' שייך כבר בסיום זמן 

הגלות"(.  

את  וקיימנו  יצי"מ,  של  הניסים  על  שסיפרנו  לאחר   - נרצה  הלל,   
החובה לראות את עצמו כאילו הוא עצמו יצא ממצרים, חובה עלינו 
וכדברי  לנו  ויעשה  שעשה  הניסים  על  להקב"ה  ולשבח  להודות 
)פסחים, קטז, ב(: "חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא  המשנה 
ממצרים . . לפיכך אנחנו חייבים להודות להלל וכו'10 בסוף ה'הלל' 
שותים את הכוס הרביעית. וכאשר עשינו את כל זה, אנחנו רצויים 

לפניו )נרצה(. 

סיכום מהלך ה'סדר': 

עמ' 38[ לאכול  את ה'אפיקומן' לפני חצות הלילה, כמו הקרבן פסח שהיה נאכל רק 
עד חצות )שו"ע אדמו"ר הזקן, תעז, א- ו(.  

האם מותר לשתות מים אחרי ה'אפיקומן': בשו"ע אדמו"ר הזקן )תעח, א, תעט, 
ג, תפא, א(, מתיר שתיית מים, בליל ראשון של ליל הסדר, ובלילה שני, מתיר את 
כל המשקים מלבד משקים המשכרים. אבל מלשון אדמו"ר הזקן ב'סידור', שכתב: 
'ויזהר שלא ישתה, אחר אפיקומן', ולא כתב שמים מותרים, ולא חילק בין ליל א' 
לליל ב', מדייק הרבי )הגדה, פסקא 'שלא ישתה'(: א. שגם מים אין לשתות. ב שגם 

בלילה השני צריך להיזהר בזה. וסיים הרבי 'וכן נוהגין'. 

אכילת  לפני  ב'מגיד'  ראשון  חלק  חלקים,  לשני  מתחלקת  ה'הלל'  אמירת   .10
עד  ב'הלל':  חלקים  שני  יש  א(  לכך:  הטעם  המזון.  ברכת  אחרי  שני  וחלק  המצה, 
'למעינו מים', מדובר בניסים שכבר נעשו )יצי"מ, קריעת ים סוף(, מ'לא לנו', מדובר 
המתים.  ותחיית  ומגוג,  גוג  מלחמת  המשיח,  בימות  להיות  שעתידים  בניסים 
)מהרי"ל, מעשה רוקח, לבוש תפ, פמ"ג סוף תפו(. ב( כדי שישאלו התינוקות )סדר 

היום(. ג( כדי שגם בכוס השני תהיה 'שירה' )אבודרהם, של"ה(. 
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סיפור יציאת מצרים(. בסיום ה'מגיד' שותים את הכוס השני. 

רחצה, מוציא מצה - לאחר שקיימנו את מצות סיפור יציאת מצרים,   
אנחנו יכולים לקיים את המצוה השניה מן התורה בלילה זה: 'אכילת 
את  גם  מקיימים  מצה,  מצות  עם  ויחד  בהסיבה(.  והבנים,  )האנשים,  מצה' 
)כדלקמן  ג' מצות  יו"ט, ולכן צריכים  מצות 'לחם משנה' שישנה בכל 

במצוות אכילת מצה(. 

מרור, כורך - לאחר שקיימנו את מצוות אכילת מצה, יש לקיים את   
לאכול  יש  התורה  מן  כי  הזה,  בזמן  התורה  מן  )שאינה  מרור  אכילת  של  המצוה 
)את  יאכלוהו  ומרורים  'על מצות  יא(:  ט,  )במדבר,  ביחד עם הקרבן פסח כמ"ש  את המרור 

יט(. ואחר  יב,  הקרבן פסח(, שו"ע אדמו"ר הזקן, תעה, טו. ומצוה לטובלו בחרוסת, שם, 

כך עושים 'כורך' )אכילת מצה ומרור יחד(, כי רק כך יוצאים יד"ח 
'מרור' לדעת הלל, ושמא הלכה כמותו )שם, יח(.

שלחן עורך - מצוה לאכול סעודה, לקיים את מצות סעודת יו"ט.    

בסוף  מצה  כזית  לאכול  ואחת,  אחד  כל  על  מדרבנן  מצוה   - צפון   
זה  כזית  הסעודה,  בסוף  אוכלים  שהוא  פסח  לקרבן  זכר  הסעודה, 
זאת  עושים  ולכן  דבר.  שום  אחריו  אוכלים  לא  כי  'אפיקומן'  נקרא 

בסוף הסעודה9. 

9. בזמן שביהמ"ק היה קיים היו אוכלים את הקרבן פסח בסוף הסעודה, כי כך 
קרבן  אכילת  לאחר  ולכן  לסוף.  אותם  ששומרים  חשובים,  במאכלים  הדרך  הוא 
הפסח לא היו אוכלים 'אפיקומן' שפירושו, הוציאו והביאו מאכלים לשלחן. וכלשון 
אפיקומן"   – הפסח  אחר  מפטירין  "אין  בהגדה(:  ומובא  ב,  קיט,  )פסחים,  המשנה 
כלומר: לאחר הפסח לא מביאים אוכל חדש לשולחן. ולאחר חורבן ביהמ"ק שאין 
ולכן  פסח,  לקרבן  זכר  מצה  כזית  אחד  כל  שיאכל  חכמים  תיקנו  פסח,  קרבן  לנו 
לא  כן,  וכמו  פסח.  הקרבן  אכילת  לזמן  בדומה  הסעודה,  בסוף  נעשית  זו  אכילה 

אוכלים כלום אחרי כזית זה, ולכן נקרא 'אפיקומן'. 

לכתחילה טוב לאכול שני 'כזיתים', כי י"א שאותו כזית שתיקנו חכמים הוא זכר 
לקרבן פסח, וי"א שהוא זכר למצה שהיו אוכלים יחד עם הקרבן פסח )כמ"ש: "על 
מצות ומרורים יאכלוהו' שאוכלים את הקרבן פסח יחד עם מצה. הטעם לכך שלא 
תיקנו לאכול גם מרור, ראה בהגדה של הרבי בפסקא צפון(. אם קשה לאכול שני 
'כזיתים', יאכל כזית אחד ]ויעשה תנאי, שאוכל כזית זה, שיהיה זכר לפי מי שהלכה 

כמותה )עצת הרבי בהגדה שלו בפסקא 'צפון'([. 

כזית מצה זו, חייבים בה אנשים ונשים, ואוכלים אותה ב'הסיבה', וצריך להיזהר 
בליל הסדר הראשון ]אבל בליל הסדר השני, לא מקפידים בזה, ספר המנהגים חב"ד 
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]בחג הפסח, הקידוש הוא גם הכוס הראשונה של הד' כוסות5[. 

רוצים  אנחנו  יצי"מ,  סיפור  מצות  את  לקיים  בכדי   - כפרס  ורחץ,   
לגרום לילדים לשאול שאלות, לכן מיד אחרי הקידוש6 עושים דבר 
טובלים  לכן   ,)? פעמים  שתי  מטבילין  )מדוע  לתמוה  להם  שיגרום 
ירק במי מלח, וככל דבר ש'טיבולו במשקה' צריך ליטול ידיים לפניו. 

יחץ - לפני שמתחילים לספר על יצי"מ, אנחנו חוצים את המצה, כי   
צריך לומר את ההגדה על 'לחם עוני', שפירושו )פסחים קטו, ב( : א. לחם 
פרוס ולא שלם. ופירושו גם: ב. 'לחם ש'עונים' עליו דברים הרבה', 

כלומר: סיפור יצי"מ נעשה כאשר ה'לחם עני' מונח לפנינו7. 

צריכים  מצה,  אכילת  של  המצוה  את  שמקיימים  לפני   - מגיד8   
נעשה  ה'סיפור'  כי  מצרים,  יציאת  סיפור  של  המצוה  את  לקיים 
כאשר המצה מונחת לפנינו כמו שכתוב )שמות, יג, ח(: 'והגדת לבנך . . 
בעבור זה': למדו חז"ל )פסחים, קטז, ב, מכילתא, רמב"ם חו"מ ז, א(: "לא אמרתי 
קיום המצוה הוא  ומרור מונחים לפניך". אופן  אלא בשעה שמצה 
כל  את  שתכלול  כזה  באופן  ומסודרת  שבנויה  ההגדה,  באמירת 
פרטי המצוה )דרך שאלה ותשובה, מתחיל בגנות ומסיים בשבח וכו', כדלקמן במצות 

שותה  אחד  וכל  רגיל,  כבקידוש  שלא  לקידוש,  כוס  המסובים  לכל  יש  ולכן   .5
את הכוס שלו, ולכתחילה יש לשתות את כל הכוס בבת אחת, ושותים )האנשים(, 

בהסיבה.

6. ואמנם מובא בהלכה שגם לפני זה עושים דברים להתמיה התינוקות כדברי 
ואגוזים בליל פסח קודם  אדמו"ר הזקן )תעב, לא(: "מצוה לחלק לתינוקות קליות 
הלילות'.  מכל  הזה  הלילה  נשתנה  'מה  וישאלו  שינוי  שיראו  כדי  הסדר,  עשיית 
ואע"פ שעל שאלה זו אין לנו מה להשיב להם, מ"מ ע"י שיראו שינוי זה ויתעוררו 
לשאול עליו, יתעוררו ג"כ לשאול על שינויים אחרים, דהיינו שאוכלין מצה ומרור 

ויושבין בהסיבה, וישיבו להם 'עבדים היינו' וכו'". 

7. כך מבארים ה'כל בו', וה'לבוש', את הטעם שעושים 'יחץ' לפני 'מגיד', ע"פ הגמ' 
פסחים קטו, ב שמביאה את שני הפירושים ב'לחם עני'. ולכן בתחילת 'מגיד' 'מגלים 
את הקערה', כדי שיאמר את ה'סיפור' לפני המצות. או משום שצריך לספר על מצה 

שראוי לצאת בה יד"ח אכילת מצה, ר"ן פסחים קטו, ב, בשם רב האי גאון.  

להשתתף  לבא  שרוצה  מי  כל  את  'מזמינים'  ההגדה,  את  שמתחילים  לפני   .8
ההגדה,  על  הנתיבות(  )לבעל  ההגדה  על  ניסים'  'מעשה  בפירוש  וראה  ב'סדר'. 
ובשיחת הרבי )לקוטי שיחות, ג, חג הפסח(, מדוע מזמינים עכשיו, ואת מי מזמינים 

כאשר כולם כבר כאן.  
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סיפור יציאת מצרים(. בסיום ה'מגיד' שותים את הכוס השני. 

רחצה, מוציא מצה - לאחר שקיימנו את מצות סיפור יציאת מצרים,   
אנחנו יכולים לקיים את המצוה השניה מן התורה בלילה זה: 'אכילת 
את  גם  מקיימים  מצה,  מצות  עם  ויחד  בהסיבה(.  והבנים,  )האנשים,  מצה' 
)כדלקמן  ג' מצות  יו"ט, ולכן צריכים  מצות 'לחם משנה' שישנה בכל 

במצוות אכילת מצה(. 

מרור, כורך - לאחר שקיימנו את מצוות אכילת מצה, יש לקיים את   
לאכול  יש  התורה  מן  כי  הזה,  בזמן  התורה  מן  )שאינה  מרור  אכילת  של  המצוה 
)את  יאכלוהו  ומרורים  'על מצות  יא(:  ט,  )במדבר,  ביחד עם הקרבן פסח כמ"ש  את המרור 

יט(. ואחר  יב,  הקרבן פסח(, שו"ע אדמו"ר הזקן, תעה, טו. ומצוה לטובלו בחרוסת, שם, 

כך עושים 'כורך' )אכילת מצה ומרור יחד(, כי רק כך יוצאים יד"ח 
'מרור' לדעת הלל, ושמא הלכה כמותו )שם, יח(.

שלחן עורך - מצוה לאכול סעודה, לקיים את מצות סעודת יו"ט.    

בסוף  מצה  כזית  לאכול  ואחת,  אחד  כל  על  מדרבנן  מצוה   - צפון   
זה  כזית  הסעודה,  בסוף  אוכלים  שהוא  פסח  לקרבן  זכר  הסעודה, 
זאת  עושים  ולכן  דבר.  שום  אחריו  אוכלים  לא  כי  'אפיקומן'  נקרא 

בסוף הסעודה9. 

9. בזמן שביהמ"ק היה קיים היו אוכלים את הקרבן פסח בסוף הסעודה, כי כך 
קרבן  אכילת  לאחר  ולכן  לסוף.  אותם  ששומרים  חשובים,  במאכלים  הדרך  הוא 
הפסח לא היו אוכלים 'אפיקומן' שפירושו, הוציאו והביאו מאכלים לשלחן. וכלשון 
אפיקומן"   – הפסח  אחר  מפטירין  "אין  בהגדה(:  ומובא  ב,  קיט,  )פסחים,  המשנה 
כלומר: לאחר הפסח לא מביאים אוכל חדש לשולחן. ולאחר חורבן ביהמ"ק שאין 
ולכן  פסח,  לקרבן  זכר  מצה  כזית  אחד  כל  שיאכל  חכמים  תיקנו  פסח,  קרבן  לנו 
לא  כן,  וכמו  פסח.  הקרבן  אכילת  לזמן  בדומה  הסעודה,  בסוף  נעשית  זו  אכילה 

אוכלים כלום אחרי כזית זה, ולכן נקרא 'אפיקומן'. 

לכתחילה טוב לאכול שני 'כזיתים', כי י"א שאותו כזית שתיקנו חכמים הוא זכר 
לקרבן פסח, וי"א שהוא זכר למצה שהיו אוכלים יחד עם הקרבן פסח )כמ"ש: "על 
מצות ומרורים יאכלוהו' שאוכלים את הקרבן פסח יחד עם מצה. הטעם לכך שלא 
תיקנו לאכול גם מרור, ראה בהגדה של הרבי בפסקא צפון(. אם קשה לאכול שני 
'כזיתים', יאכל כזית אחד ]ויעשה תנאי, שאוכל כזית זה, שיהיה זכר לפי מי שהלכה 

כמותה )עצת הרבי בהגדה שלו בפסקא 'צפון'([. 

כזית מצה זו, חייבים בה אנשים ונשים, ואוכלים אותה ב'הסיבה', וצריך להיזהר 
בליל הסדר הראשון ]אבל בליל הסדר השני, לא מקפידים בזה, ספר המנהגים חב"ד 
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]בחג הפסח, הקידוש הוא גם הכוס הראשונה של הד' כוסות5[. 

רוצים  אנחנו  יצי"מ,  סיפור  מצות  את  לקיים  בכדי   - כפרס  ורחץ,   
לגרום לילדים לשאול שאלות, לכן מיד אחרי הקידוש6 עושים דבר 
טובלים  לכן   ,)? פעמים  שתי  מטבילין  )מדוע  לתמוה  להם  שיגרום 
ירק במי מלח, וככל דבר ש'טיבולו במשקה' צריך ליטול ידיים לפניו. 

יחץ - לפני שמתחילים לספר על יצי"מ, אנחנו חוצים את המצה, כי   
צריך לומר את ההגדה על 'לחם עוני', שפירושו )פסחים קטו, ב( : א. לחם 
פרוס ולא שלם. ופירושו גם: ב. 'לחם ש'עונים' עליו דברים הרבה', 

כלומר: סיפור יצי"מ נעשה כאשר ה'לחם עני' מונח לפנינו7. 

צריכים  מצה,  אכילת  של  המצוה  את  שמקיימים  לפני   - מגיד8   
נעשה  ה'סיפור'  כי  מצרים,  יציאת  סיפור  של  המצוה  את  לקיים 
כאשר המצה מונחת לפנינו כמו שכתוב )שמות, יג, ח(: 'והגדת לבנך . . 
בעבור זה': למדו חז"ל )פסחים, קטז, ב, מכילתא, רמב"ם חו"מ ז, א(: "לא אמרתי 
קיום המצוה הוא  ומרור מונחים לפניך". אופן  אלא בשעה שמצה 
כל  את  שתכלול  כזה  באופן  ומסודרת  שבנויה  ההגדה,  באמירת 
פרטי המצוה )דרך שאלה ותשובה, מתחיל בגנות ומסיים בשבח וכו', כדלקמן במצות 

שותה  אחד  וכל  רגיל,  כבקידוש  שלא  לקידוש,  כוס  המסובים  לכל  יש  ולכן   .5
את הכוס שלו, ולכתחילה יש לשתות את כל הכוס בבת אחת, ושותים )האנשים(, 

בהסיבה.

6. ואמנם מובא בהלכה שגם לפני זה עושים דברים להתמיה התינוקות כדברי 
ואגוזים בליל פסח קודם  אדמו"ר הזקן )תעב, לא(: "מצוה לחלק לתינוקות קליות 
הלילות'.  מכל  הזה  הלילה  נשתנה  'מה  וישאלו  שינוי  שיראו  כדי  הסדר,  עשיית 
ואע"פ שעל שאלה זו אין לנו מה להשיב להם, מ"מ ע"י שיראו שינוי זה ויתעוררו 
לשאול עליו, יתעוררו ג"כ לשאול על שינויים אחרים, דהיינו שאוכלין מצה ומרור 

ויושבין בהסיבה, וישיבו להם 'עבדים היינו' וכו'". 

7. כך מבארים ה'כל בו', וה'לבוש', את הטעם שעושים 'יחץ' לפני 'מגיד', ע"פ הגמ' 
פסחים קטו, ב שמביאה את שני הפירושים ב'לחם עני'. ולכן בתחילת 'מגיד' 'מגלים 
את הקערה', כדי שיאמר את ה'סיפור' לפני המצות. או משום שצריך לספר על מצה 

שראוי לצאת בה יד"ח אכילת מצה, ר"ן פסחים קטו, ב, בשם רב האי גאון.  

להשתתף  לבא  שרוצה  מי  כל  את  'מזמינים'  ההגדה,  את  שמתחילים  לפני   .8
ההגדה,  על  הנתיבות(  )לבעל  ההגדה  על  ניסים'  'מעשה  בפירוש  וראה  ב'סדר'. 
ובשיחת הרבי )לקוטי שיחות, ג, חג הפסח(, מדוע מזמינים עכשיו, ואת מי מזמינים 

כאשר כולם כבר כאן.  



337

 יבח ליל ה.דר   עניינו וחשיבתו, וההכנות אליו

מצוות מן התורה ומדרבנן שעלינו לקיים. ועליהן הוסיפו חכמים, 
ב.  מצרים.  יציאת  סיפור  א.  הם:  והתקנות  המצוות  שונות.  תקנות 
אכילת מצה. ג. אכילת מרור. ד. שתיית ד' כוסות. ה. אמירת 'הלל'. 
ו. אכילת 'אפיקומן'. )זכר לקרבן פסח, וחגיגה(. המצוות של כל יו"ט: 
ז. קידוש. ח.  יו"ט:  ומלבד אלו המיוחדים לחג, ישנן המצות שבכל 

לחם משנה. ט. סעודת יו"ט. י. וברכת המזון.

סביב למצוות: סביב לקיום מצוות אלו, הוסיפו חז"ל תקנות וחיובים - 
שונים, כדי שקיום המצוות יהיה על הצד הטוב ביותר: א. להתמיה: 
כמה דברים נעשים בלילה זה, כדי להתמיה את הילדים, וכך יתרגלו 
נוכל לקיים  וכך  גם על ליל הסדר,  ולבסוף ישאלו  לשאול שאלות, 
את מצות סיפור יצי"מ כדין )תשובה על שאלת הבן(. ב. חירות: יש 
'הסיבה',  כגון,  החירות,  להרגשת  וכעזרה  כסימן  הנעשים  דברים 
)ולהראות( את עצמו כאילו  "לראות  ישנה חובה:  זה  בלילה  שהרי 
הוא יצא בעצמו ממצרים". ג. הגדה: אמירת 'הגדה' שבה נכללו כל 
התנאים כדי לקיים היטב את מצות סיפור יצי"מ )כדלקמן, במצות 
'זכר':  לשם  נעשים  זה  בלילה  דברים  כמה  זכר:  ד.  יצי"מ(.  סיפור 
"חרוסת" )טיט( - זכר לשעבוד4. "זרוע" צלוי - זכר לקרבן פסח שהיה 
זכר   – "ביצה"  עוף(.  צוואר  לוקחים  חב"ד  למנהג  נטויה.  בזרוע  שגאלנו  )ולכך  צלוי 
לקרבן חגיגה )וגם לכך שרצה הקב"ה לגאול אותנו, ביצה בארמית 'ביעא', שפירושו גם 

רוצה(. 

מהלך ה'סדר', בפירוט: - 

נקבע  שסביבן,  התקנות  בשילוב  המצוות,  אותן  את  לקיים  בכדי   
'סדר' הלכתי הגיוני. כך שהכל יהיה כלול, לפי הסדר, בלי להקדים 

את המאוחר. 

קדש - הדבר הראשון שיש לעשות, כמו בכל שבת ויו"ט, הוא קידוש.   

4.  זכר לטיט: כדעת ר' יוחנן בגמ' פסחים קטז, א. עם יין: זכר לדם )מכת דם( שו"ע 
אדמו"ר הזקן )תעג, לב( ע"פ הירושלמי )פסחים, י, ג(. עם תפוחים: זכר לכך שהיו 
יולדות תחת עץ התפוח, ולמנהג חב"ד מוסיפים גם אגוזים )שנמשלו ישראל לאגוז 
'אל גינת אגוז', שו"ע אדמו"ר הזקן שם, ע"פ תוס' פסחים, קטז, א( ואגסים.  כמ"ש 

ספר המנהגים חב"ד עמ 39. 
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וכו'(,  ורחץ,  )קדש,  ליל הסדר  ה'סימנים' של  'סימני' הסדר: שמות  ג� 
יצחק  שלמה  לרבינו  מיוחסים  זה2,  לילה  של  המצוות  את  המפרטים 
מבעלי  שהוא  וי"א  זצ"ל.  יצחק  בר  שלמה  ר'  שסידר  ערוך  "סדר  סה:  ויטרי,  )מחזור  )רש"י(  
)ט,  התוס' ר' שמואל מפלייזא(. על 'סימנים' אלו כותב ב'יסוד ושרש העבודה' 

ו(: "סימנא מילתא היא, בהני חמש עשרה תיבות של הסדר 'קדש ורחץ 
וכו', כי נרמזו בו סודות גדולים ונפלאים מאד, ועל כן, בעבודה זו יאמר 
גם סימניה בפה מלא, דהיינו קודם הקידוש יאמר 'קדש', וקודם הרחיצה 
יאמר 'ורחץ', וכן כל הסדר עד 'נרצה' ועד בכלל, והעיקר שיכוין לעשות 
נחת רוח לבורא יתברך שמו, ויעשה כל דבר בשמחה עצומה, ורחמנא 
ליבא בעי"3. )וכך נהג הרבי, לומר בלחש, את כל ה'סימנים' בתחילת הסדר, ולפני עשיית אותו 

סימן כשמגיע זמנו, אוצר מנהגי חב"ד עמ' קכה(.  

ד� הביאור ההלכתי של 'מהלך' הסדר: 

כמה -  לפנינו  עומדים  זה,  בלילה  ויו"ט:  הסדר,  ליל  של  המצוות 

2.  יש אמנם דברים שלא הוזכרו ב'סימנים' ודנו בזה המפרשים. ולדוגמא: מצות 
ברכת  שהוזכרה  )הגם  ה'כרפס'  על  'האדמה'  ברכת  חרוסת,  'הסיבה',  כוסות,  ד' 
המוציא על המצה(, ועוד. גם הקערה לא הוזכרה, אבל בפשטות הוזכרו רק דברים 

שצריך לעשות. 

את  סוד  פי  על  מבאר  המצות(  חג  שער  חיים,  עץ  )ובפרי  בסידורו  האריז"ל    .3
ה'סדר' של לילה זה, על פי הסימנים קדש ורחץ וכו'. האלשיך והחיד"א, מבאר את 

סימנים אלו על דרך המוסר. )הגדה של הרבי(. 

כך מפרש האלשיך את ה'סימנים' בעבודת ה': קדש ורחץ – קדש עצמך במותר לך, 
ורחץ והטהר, כדכתיב: ורחצו והזכו". כרפס – אותיות כף רש )ש' וס' מתחלפות(, 
חציה  המצה,  את  פרוס   – יחץ  רחבה.  ביד  ולרש,  )בצמצום(,  בכף  לעצמך,  לומר: 
לאכילתך, וחציה לעני. מגיד רחצה – תגיד גם לאחרים שיטהרו את עצמם. מוציא 
מצה – הוצא וגלה את היצר הטוב שבך, הנקרא 'מצה'. מרוך כורך – כרוך היצר 
הטוב יחד עם המרור, היינו היצר הרע, כדברי חז"ל: "בכל לבבך בשני יצריך". שלחן 
עורך, צפון – אם תלך בדרך טובה זו, שולחנך ערוך וצפון )שמור( בגן עדן, כדכתיב: 
"מה רב טובה, אשר צפנת ליראיך". ברך, הלל נרצה – ברכתך והלולך לה' בגן עדן, 

יהיו רצויים לפניו". 

עד כמה כל פרט מכוון על פי סוד ומדויק אפשר לראות בפירוש שמביא הרבי 
בשם אביו לבאר על פי סוד, מדוע שני הסימנים הראשונים הם בלשון ציווי )קדש, 
ורחץ(, ושאר הסימנים בלשון סיפור. כי שני הראשונים רומזים לקדושה וטהרה 
)קדש ורחץ(, שהם בחינות שלא היה בהם פירוד )ג"ר דחכמה, וד"ר דבינה(, וצריך 

להפרידם משאר הבחינות שהיה בהם פירוד. עיי"ש. 
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מצוות מן התורה ומדרבנן שעלינו לקיים. ועליהן הוסיפו חכמים, 
ב.  מצרים.  יציאת  סיפור  א.  הם:  והתקנות  המצוות  שונות.  תקנות 
אכילת מצה. ג. אכילת מרור. ד. שתיית ד' כוסות. ה. אמירת 'הלל'. 
ו. אכילת 'אפיקומן'. )זכר לקרבן פסח, וחגיגה(. המצוות של כל יו"ט: 
ז. קידוש. ח.  יו"ט:  ומלבד אלו המיוחדים לחג, ישנן המצות שבכל 

לחם משנה. ט. סעודת יו"ט. י. וברכת המזון.

סביב למצוות: סביב לקיום מצוות אלו, הוסיפו חז"ל תקנות וחיובים - 
שונים, כדי שקיום המצוות יהיה על הצד הטוב ביותר: א. להתמיה: 
כמה דברים נעשים בלילה זה, כדי להתמיה את הילדים, וכך יתרגלו 
נוכל לקיים  וכך  גם על ליל הסדר,  ולבסוף ישאלו  לשאול שאלות, 
את מצות סיפור יצי"מ כדין )תשובה על שאלת הבן(. ב. חירות: יש 
'הסיבה',  כגון,  החירות,  להרגשת  וכעזרה  כסימן  הנעשים  דברים 
)ולהראות( את עצמו כאילו  "לראות  ישנה חובה:  זה  בלילה  שהרי 
הוא יצא בעצמו ממצרים". ג. הגדה: אמירת 'הגדה' שבה נכללו כל 
התנאים כדי לקיים היטב את מצות סיפור יצי"מ )כדלקמן, במצות 
'זכר':  לשם  נעשים  זה  בלילה  דברים  כמה  זכר:  ד.  יצי"מ(.  סיפור 
"חרוסת" )טיט( - זכר לשעבוד4. "זרוע" צלוי - זכר לקרבן פסח שהיה 
זכר   – "ביצה"  עוף(.  צוואר  לוקחים  חב"ד  למנהג  נטויה.  בזרוע  שגאלנו  )ולכך  צלוי 
לקרבן חגיגה )וגם לכך שרצה הקב"ה לגאול אותנו, ביצה בארמית 'ביעא', שפירושו גם 

רוצה(. 

מהלך ה'סדר', בפירוט: - 

נקבע  שסביבן,  התקנות  בשילוב  המצוות,  אותן  את  לקיים  בכדי   
'סדר' הלכתי הגיוני. כך שהכל יהיה כלול, לפי הסדר, בלי להקדים 

את המאוחר. 

קדש - הדבר הראשון שיש לעשות, כמו בכל שבת ויו"ט, הוא קידוש.   

4.  זכר לטיט: כדעת ר' יוחנן בגמ' פסחים קטז, א. עם יין: זכר לדם )מכת דם( שו"ע 
אדמו"ר הזקן )תעג, לב( ע"פ הירושלמי )פסחים, י, ג(. עם תפוחים: זכר לכך שהיו 
יולדות תחת עץ התפוח, ולמנהג חב"ד מוסיפים גם אגוזים )שנמשלו ישראל לאגוז 
'אל גינת אגוז', שו"ע אדמו"ר הזקן שם, ע"פ תוס' פסחים, קטז, א( ואגסים.  כמ"ש 

ספר המנהגים חב"ד עמ 39. 
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וכו'(,  ורחץ,  )קדש,  ליל הסדר  ה'סימנים' של  'סימני' הסדר: שמות  ג� 
יצחק  שלמה  לרבינו  מיוחסים  זה2,  לילה  של  המצוות  את  המפרטים 
מבעלי  שהוא  וי"א  זצ"ל.  יצחק  בר  שלמה  ר'  שסידר  ערוך  "סדר  סה:  ויטרי,  )מחזור  )רש"י(  
)ט,  התוס' ר' שמואל מפלייזא(. על 'סימנים' אלו כותב ב'יסוד ושרש העבודה' 

ו(: "סימנא מילתא היא, בהני חמש עשרה תיבות של הסדר 'קדש ורחץ 
וכו', כי נרמזו בו סודות גדולים ונפלאים מאד, ועל כן, בעבודה זו יאמר 
גם סימניה בפה מלא, דהיינו קודם הקידוש יאמר 'קדש', וקודם הרחיצה 
יאמר 'ורחץ', וכן כל הסדר עד 'נרצה' ועד בכלל, והעיקר שיכוין לעשות 
נחת רוח לבורא יתברך שמו, ויעשה כל דבר בשמחה עצומה, ורחמנא 
ליבא בעי"3. )וכך נהג הרבי, לומר בלחש, את כל ה'סימנים' בתחילת הסדר, ולפני עשיית אותו 

סימן כשמגיע זמנו, אוצר מנהגי חב"ד עמ' קכה(.  

ד� הביאור ההלכתי של 'מהלך' הסדר: 

כמה -  לפנינו  עומדים  זה,  בלילה  ויו"ט:  הסדר,  ליל  של  המצוות 

2.  יש אמנם דברים שלא הוזכרו ב'סימנים' ודנו בזה המפרשים. ולדוגמא: מצות 
ברכת  שהוזכרה  )הגם  ה'כרפס'  על  'האדמה'  ברכת  חרוסת,  'הסיבה',  כוסות,  ד' 
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 יבח ליל ה.דר   עניינו וחשיבתו, וההכנות אליו

סדר פסח', כי בחב"ד אין הפסח מסתיים, אלא נמשך תמיד. לאמיתו 
הפסח  שחג  אלא  יום,  בכל  המועדים  כל  הארת  מאירה  דבר  של 

נמשך תמיד". 

'ליל שימורים', וכן הוא בכל -  ליל שימורים: לילה זה נקרא בתורה 
בני ישראל  "שימורים הוא לכל  יב, מב(:  )שמות  ודור כמו שנאמר  דור 
- לדורותם". וכך נאמר במדרש רבה: "שבו עשה גדולה לצדיקים, 
כשם שעשה לישראל במצרים, ובו הציל לחזקיהו, ובו הציל לחנניה 
וחביריו, ובו הציל לדניאל מגוב האריות". וכותב בספר 'העמק דבר': 
"ליל פסח הוא הזמן המוכשר להיגאל מכל הצרות, כאשר אז היתה 
 .  . לעולם  הכושר  שעת  הוא  כן  ועל  לישראל,  הראשונה  הגאולה 

שנאמר שימורים לכל בנ"י לדורותם". 

והובא להלכה )שו"ע אדמו"ר הזקן, תפ, ה(: "ובקצת מקומות נוהגין   
שלא לנעול החדרים שישנים שם בליל פסח, כי הוא ליל שמורים 
לכל בית ישראל לדורותם, להוציאם מגלות הזה, ואם יבא אליהו, 
ויש  בזה,  מאמינים  ואנו  במהרה,  לקראתו  ונצא  פתוח  פתח  ימצא 
באמונה זו שכר גדול". וכן לענין אחר )שם, תפא, ב(: "נוהגים שלא לקרא 
. . אבל לא שאר דברים  על מיטתו רק ברכת המפיל, ופרשת שמע 
שנוהגין לקרות בשאר לילות כדי להגן, כי לילה זה לילה המשומרת 

מן המזיקין"

חפשי( -  בתרגום  ב,  מ,  בא  מהימנא  )רעיא  בזהר  כתוב  לבנ"י:  מקשיב  הקב"ה 
בלילה זה הקב"ה מקבץ את הפמליא שלו, ואומר להם: 'לכו ושמעו 
הסיפור של השבח שלי, שמספרים בני'. ובעוד שבכל לילה הקב"ה 
נכנס לגן עדן להשתעשע עם הצדיקים, בליל זה אינו נכנס לגן עדן 
אלא בתוך בנ"י, וזהו שאמרו בהגדה: 'ובמורא גדול זה גילוי שכינה'. 

ב� חשיבות ההקפדה על כל פרט: ביאורים עמוקים ונפלאים, וסודות 
רבים, טמונים בכל פרט ב'סדר' זה, וכדברי המהרי"ל )הובא בהגדת הרבי(: 
"יהא כל אדם חרד באימה לקיים מאמר חכמים, שתקנו מצות הסדר 
והגדה, ולא יהא הדבר קל בעיניו, אף אם כמה דברים יש בסדר שנראה 
בעיני האדם שאין הקפדה בהם, ישכיל בדעתו לקיים שאין שום דבר 

ריק בהן". 
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יבח ליל ה.דר   עניינו וחשיבתו,  וההכנות אליו

 יבח ליל ה.דר   עניינו וחשיבתו, 
וההכנות אליו

א. החשיבות המיוחדת של לילה זה / ב. חשיבות ההקפדה על כל פרט /
 ג. סימני הסדר / ד. הביאור ההלכתי של מהלך הסדר / ה. חיובי הנשים בליל

 הסדר / ו. דברים שצריך להכין מבעוד יום ל'ליל הסדר'.

החשיבות המיוחדת של לילה זה: 

זהירות וקדושה: כותב השל"ה )פסחים(: "וקדושת הלילה הזה וכל - 
הדינים הנוהגים, היא קדושה רבה במאוד, כי אז בחר בנו השי"ת 
מכל העמים, וקדשנו במצותיו, על כן, ראוי לאדם להיות נזהר שלא 
ויעסקו הכל במצוות   .  . זו שום שיחה משיחת חולין  לדבר בלילה 

הלילה, ובניסי יציאת מצרים". 

מה מבקשים מהקב"ה בלילה זה: מביא הרבי את דברי כ"ק אדמו"ר - 
אאמו"ר  לי  אמר  "פעם  תשב(:  הפסח  חג  משיחת  הגדה'  'סדר  )פסקה  הריי"ץ 
– במשך הסדר  מ'דארף טראכטען  יצחק,  "יוסף  )אדמו"ר הרש"ב(: 
בעת  בפרט  העלפן.  אויבערשטער  דער  וועט  מענטש,  א  זיין  אף   –
לחשוב  )צריך  רוחניות".  בעט  גשמיות,  קיין  בעט  ניט  הדלת.  פתיחת 
במשך הסד להיות בן אדם, הקב"ה יעזור. בפרט בעת פתיחת הדלת לא לבקש גשמיות לבקש 

רוחניות(. ואמר רבי אהרן  מקרלין )האדמו"ר הרביעי לבית קרלין, בספרו בית אהרן( 

על הנאמר בהגדה לפני 'מה נשתנה': 'כאן הבן שואל', 'שואל' הוא 
לשון שאלה ובקשה, שכאן יכול הבן ישראל לשאול ולבקש מאביו 

שבשמים כל מה שצריך1. 

ההשפעה נמשכת כל השנה: השפעה זו של ליל הסדר נמשכת לכל - 
)ספר השיחות תש"ג, הובא בסוף ההגדה  השנה וכדברי כ"ק  אדמו"ר הריי"ץ 
של הרבי(: "רבינו הזקן לא הכניס בסידור אחרי ההגדה המילים 'חסל 

1.  ולהעיר מדברי כ"ק אדמו"ר הריי"ץ )ספר השיחות תש"ד( שהטעם לכך שדוקא 
התינוק שואל, כי זה מעורר למעלה הענין של 'כי נער ישראל ואוהבהו' שכתוב על 

הזמן שבנ"י היו במדבר. 
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לז� הדלקת נרות: מדליקים את נרות החג מאש דלוקה, ומברכים: 'אשר 
קדשנו להדליק נר של יו"ט', ושהחיינו. )ויזהרו להדליק נרות גדולים, שידלקו בזמן 

'שלחן עורך', שהרי צריכים להנות מאורן בשעת הסעודה, כמבואר בשו"ע אדה"ז, רעג, יב, ועוד(

הוא  הקידוש  סדר  יו"ט.  שהוא  מוצ"ש  בכל  במו  הקידוש:  סדר  לח� 
נר  בנו'(,  בחר  אשר  הקידוש,  )ברכת  קידוש  הגפן(,  )ברכת  יין  יקנה"ז: 
)בורא מאורי האש, ולא מקרבים את הנרות, ולא מביטים בציפורניים, 
אלא מסתכלים בנרות, ספר המנהגים, עמ' 39(, הבדלה )ברכת הבדלה( 

זמן )שהחיינו(. 

לט� נוסח ההגדה: בברכת 'אשר גאלנו', אומרים 'ונאכל שם מן הפסחים, 
פסח  שערב  כזו,  ובקביעות  'חגיגה',  קרבן  הם  ה'זבחים'  הזבחים',  ומן 
ולכן  למחרת,  אלא  היום  החגיגה  קרבן  את  מקריבים  היו  לא  בשבת, 
יותר מדויק להקדים את הפסחים לזבחים. )שו"ע אדה"ז, תעג, מט, ובסידור שלו(. 
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דסעודה שלישית היום לא גו', היינו שאין צריך פת, אבל צריך לטעום איזה דבר". ובשבת זו: שו"ע 

אדה"ז תמד, ג, ד(22. 

לד� מנחה: מקדימים קצת את תפילת מנחה כדי שיהיה זמן לומר  את 
בפרשת  בתורה  קוראים  השקיעה.  לפני  פסח'  קרבן  ו'סדר  ההגדה,  
'צדקתך'. לאחר התפילה, אומרים את נוסח  שבוע הבא, ולא אומרים 
ההגדה מ'עבדים היינו' עד 'לכפר על כל עוונותינו", כי בשבת זו, הייתה 
התחלת הגאולה והניסים )שו"ע אדה"ז, תל ב(. וכן אומרים  את 'סדר קרבן 

פסח' )לפני השקיעה, שאז הוא זמן ההקרבה(23. 

מוצאי שבת – ליל פסח

ערבית  מתפללים  במוצ"ש,  שחל  שביו"ט  אע"פ  ערבית:  תפילת  לה� 
בזמן של 'מוצאי שבת' )כ10 דק' אחרי 'צאת הכוכבים'(, כי קדושת שבת 
שמצוה  זה  שבערב  הרי  השבת,  על  ומוסיפים  יו"ט,  מקדושת  עדיפה 
להזדרז בעריכת הסדר, כדי שהקטנים לא ירדמו, עדיף להתפלל מיד 
בצאת הכוכבים  בערבית אומרים 'ותודיענו', ככל מוצ"ש שהוא יו"ט. 

)סידור פסח כהלכתו, ב, עמ סו, נט"ג, ער"פ שחל בשבת, עמ' ריד(24.

לו� ברוך המבדיל: הנשים שלא מתפללות ערבית, צריכות לומר 'ברוך 
המבדיל בין קודש לקודש' לפני שמתחילות את ההכנות לחג, והדלקת 

הנרות )שו"ע אדה"ז, רצט יז, יח(. 

ע"פ  אבל  רצא(,  )שו"ע  מנחה  לפני  שלישית  סעודה  לאכול  יכולים  הדין  מן   .22
חיי  חי,  איש  בן  ד,  רצא,  ערוה"ש,  )ראה  מנחה  אחרי  דוקא  לעשותה  יש  האריז"ל 
וזמן לאכלה אחרי מנחה,  שרה(. אך מכיון שלפועל בהרבה מקרים אין אפשרות 
ובפרט בשבת זו, לכן העמדנו את דין סעודה שלישית, לפני מנחה. ולהעיר מדברי 
היה  במערה,  בהיותו  שרשב"י  הזוהר,  בשם  ב(,  תמד,  )סימן  אלו  בהלכות  המג"א 
משמע  להלכה,  המג"א  זאת  שמביא  ומכך  שלישית.  סעודה  במקום  בתורה  עוסק 
קצת שעניין זה שייך קצת גם לאנשים כערכנו. וראה דרכי חיים ושלום, אות תקסא. 

23. משיחת קודש תשמ"א משמע שמקדימים את ההגדה לסדר קרבן פסח, וכך 
כותב בהתקשרות. אמנם אם הזמן קצר עד השקיעה, יש להקדים את סדר אמירת 

קרבן פסח, שהרי כותב אדה"ז בסידור שיש לקרותו בזמנו, לפני השקיעה. 

24. כך כותב אדמו"ר הזקן )תעב, א(: "אף אם הוא בבית המדרש )לומד תורה(, 
יקום מיד כשתחשך, שמצוה למהר להתחילר הסדר בשביל התינוקות שלא ישנו, 
כתבו  זה,  פי  ועל  שם.  בשו"ע  הוא  וכן  ההוא'.  ביום  לבנך  'והגדת  אמרה:  והתורה 

בספרים הנ"ל, שנראה שעדיף להזדרז, מאשר להוסיף מיו"ט על השבת. 
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לז� הדלקת נרות: מדליקים את נרות החג מאש דלוקה, ומברכים: 'אשר 
קדשנו להדליק נר של יו"ט', ושהחיינו. )ויזהרו להדליק נרות גדולים, שידלקו בזמן 

'שלחן עורך', שהרי צריכים להנות מאורן בשעת הסעודה, כמבואר בשו"ע אדה"ז, רעג, יב, ועוד(

הוא  הקידוש  סדר  יו"ט.  שהוא  מוצ"ש  בכל  במו  הקידוש:  סדר  לח� 
נר  בנו'(,  בחר  אשר  הקידוש,  )ברכת  קידוש  הגפן(,  )ברכת  יין  יקנה"ז: 
)בורא מאורי האש, ולא מקרבים את הנרות, ולא מביטים בציפורניים, 
אלא מסתכלים בנרות, ספר המנהגים, עמ' 39(, הבדלה )ברכת הבדלה( 

זמן )שהחיינו(. 

לט� נוסח ההגדה: בברכת 'אשר גאלנו', אומרים 'ונאכל שם מן הפסחים, 
פסח  שערב  כזו,  ובקביעות  'חגיגה',  קרבן  הם  ה'זבחים'  הזבחים',  ומן 
ולכן  למחרת,  אלא  היום  החגיגה  קרבן  את  מקריבים  היו  לא  בשבת, 
יותר מדויק להקדים את הפסחים לזבחים. )שו"ע אדה"ז, תעג, מט, ובסידור שלו(. 

332

יאח דיני ערב פ.ח שחל בשבת

דסעודה שלישית היום לא גו', היינו שאין צריך פת, אבל צריך לטעום איזה דבר". ובשבת זו: שו"ע 

אדה"ז תמד, ג, ד(22. 

לד� מנחה: מקדימים קצת את תפילת מנחה כדי שיהיה זמן לומר  את 
בפרשת  בתורה  קוראים  השקיעה.  לפני  פסח'  קרבן  ו'סדר  ההגדה,  
'צדקתך'. לאחר התפילה, אומרים את נוסח  שבוע הבא, ולא אומרים 
ההגדה מ'עבדים היינו' עד 'לכפר על כל עוונותינו", כי בשבת זו, הייתה 
התחלת הגאולה והניסים )שו"ע אדה"ז, תל ב(. וכן אומרים  את 'סדר קרבן 

פסח' )לפני השקיעה, שאז הוא זמן ההקרבה(23. 

מוצאי שבת – ליל פסח

ערבית  מתפללים  במוצ"ש,  שחל  שביו"ט  אע"פ  ערבית:  תפילת  לה� 
בזמן של 'מוצאי שבת' )כ10 דק' אחרי 'צאת הכוכבים'(, כי קדושת שבת 
שמצוה  זה  שבערב  הרי  השבת,  על  ומוסיפים  יו"ט,  מקדושת  עדיפה 
להזדרז בעריכת הסדר, כדי שהקטנים לא ירדמו, עדיף להתפלל מיד 
בצאת הכוכבים  בערבית אומרים 'ותודיענו', ככל מוצ"ש שהוא יו"ט. 

)סידור פסח כהלכתו, ב, עמ סו, נט"ג, ער"פ שחל בשבת, עמ' ריד(24.

לו� ברוך המבדיל: הנשים שלא מתפללות ערבית, צריכות לומר 'ברוך 
המבדיל בין קודש לקודש' לפני שמתחילות את ההכנות לחג, והדלקת 

הנרות )שו"ע אדה"ז, רצט יז, יח(. 

ע"פ  אבל  רצא(,  )שו"ע  מנחה  לפני  שלישית  סעודה  לאכול  יכולים  הדין  מן   .22
חיי  חי,  איש  בן  ד,  רצא,  ערוה"ש,  )ראה  מנחה  אחרי  דוקא  לעשותה  יש  האריז"ל 
וזמן לאכלה אחרי מנחה,  שרה(. אך מכיון שלפועל בהרבה מקרים אין אפשרות 
ובפרט בשבת זו, לכן העמדנו את דין סעודה שלישית, לפני מנחה. ולהעיר מדברי 
היה  במערה,  בהיותו  שרשב"י  הזוהר,  בשם  ב(,  תמד,  )סימן  אלו  בהלכות  המג"א 
משמע  להלכה,  המג"א  זאת  שמביא  ומכך  שלישית.  סעודה  במקום  בתורה  עוסק 
קצת שעניין זה שייך קצת גם לאנשים כערכנו. וראה דרכי חיים ושלום, אות תקסא. 

23. משיחת קודש תשמ"א משמע שמקדימים את ההגדה לסדר קרבן פסח, וכך 
כותב בהתקשרות. אמנם אם הזמן קצר עד השקיעה, יש להקדים את סדר אמירת 

קרבן פסח, שהרי כותב אדה"ז בסידור שיש לקרותו בזמנו, לפני השקיעה. 

24. כך כותב אדמו"ר הזקן )תעב, א(: "אף אם הוא בבית המדרש )לומד תורה(, 
יקום מיד כשתחשך, שמצוה למהר להתחילר הסדר בשביל התינוקות שלא ישנו, 
כתבו  זה,  פי  ועל  שם.  בשו"ע  הוא  וכן  ההוא'.  ביום  לבנך  'והגדת  אמרה:  והתורה 

בספרים הנ"ל, שנראה שעדיף להזדרז, מאשר להוסיף מיו"ט על השבת. 
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שלא  חמץ  נשאר  אם  ולכן,  הזמן(,  את  )לכתוב  החמישית  השעה  סוף 
נאכל, מפוררים אותו לחתיכות דקות, ומשליכים אותו בתוך האסלה 
בשירותים. כמו כן יש לנער את הבגדים, הזקן וכו', ולוודא שאין עליו 
ולזרוק  החמץ,  את  אכלו  שבו  המקום  את  לטאטא  יש  חמץ.  פירורי 
עליהם  ולשפוך  בשקית,  להניחם  או  בשירותים,  החמץ  פירורי  את 
אקונומיקה )אסור 'לברור' את פירורי החמץ מתוך הלכלוך, כדי לזרקם 
לשירותים לדוגמא, כי יש בזה משום 'בורר'( ולאחר מכן, מניחים את 
המטאטא עם שאר הדברים שנמכרו לגוי. )אסור לפרק את המברשת 
קבוע  דבר  של  הפירוק  כי  אחרת,  במברשת  ולהחליף  המטאטא  של 

אסור משום 'סותר', והברגה באופן קבוע, אסורה משום 'בונה'(. 

לפני סוף  לא� ביטול: לאחר שגמרו לבער את החמץ, 'מבטלים' אותו 
ביום  הביטול  של  הנוסח  כפי  הזמן(,  את  )לכתוב  החמישית  השעה 
)שמבטלים גם את החמץ הידוע(: "כל חמירא וחמיעא דאיכא ברשותי, 
ודלא  דבערתיה  חמיתיה,  ודלא  דחמיתיה  חזיתיה,  ודלא  דחזיתיה 

בערתיה, לבטל ולהוי הפקר, כעפרא דארעא". )שו"ע אדמו"ר הזקן, תמד, יד(. 

לב� איסור הכנה משבת ליו"ט: אסור לערוך את השלחן או להכין את 
המצות, היין ושאר צרכי הסדר לפני הלילה )ואמירת 'ברוך המבדיל'(, 
כי בעשיית דברים אלו 'מכין' משבת ליו"ט, ואסור. אבל מותר לסדר את 
הבית כפי שרגיל כל יום, גם אם כוונתו שיהיה מוכן ללילה, כי נחשב 
לצורך השבת )וראה הערה21(. איסור 'הכנה' הוא גם בדיבור, ולכן אין לומר 
לילדים  לומר  אין  וכן  הסדר'  בליל  ער  להיות  שאוכל  כדי  לישון  'אלך 
ללכת לישון מסיבה זו, אבל מותר ומצוה לנוח כדי להיות עירני בליל 

הסדר )על פי, מג"א, ושו"ע אדמו"ר הזקן, סימן רצ(. 

זו צריך לאכול סעודה שלישית, והיא  גם בשבת  לג� סעודה שלישית: 
מצוה לאנשים ונשים )ומדין חינוך על הבנים והבנות הקטנים(, אך אי 
אפשר לקיימה במיני מזונות, ולכן טועמים דבר מה, יותר מ'כביצה' של 
בשר או דגים, ועל כל פנים 'כזית' פירות. )חיוב סעודה שלישית לאנשים ונשים: 
יום כב אדר א: "הא  וכזית: קצוה"ש, צב, ד. מנהג חב"ד: היום  שו"ע אדמו"ר הזקן, רצא. כביצה 

21. פר"ח ופמ"ג תמד. הלכות המועדים א, י. ויש מתירים להכין את השולחנות 
את  להכניס  שהתיר  תרסז,  המג"א  ע"פ  יב,  תמד,  תשובות,  פסקי  הסדר,  לליל 

השולחנות והספסלים בשמיני עצרת מהסוכה לבית לצורך שמחת תורה.
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יום שבת קודש  - ערב פסח

להספיק  כדי  בתפילה,  מאריכים  ולא  מוקדם,  מתפללים  שחרית:  כז� 
איסור  זמן  סוף  לפני  שבת,  סעודת  את  ולאכול  התפילה,  את  לסיים 

אכילת חמץ. מפטירים 'וערבה'20. 

אכילת  זמן  סוף  שבת.  בליל  כמו  האכילה  אופן  שבת:  סעודת  כח� 
לסיים  יש  ולכתחילה  הזמן(.  את  )לכתוב  רביעית.  שעה  בסוף  החמץ 
יכול להמשיך לאכול את  זו. אמנם, אם לא סיים,  את הסעודה בשעה 
שאר הסעודה )שאינה חמץ(, וכאשר יסיים לאכול, יברך ברכת המזון. 
יש להזכיר, שלמנהג חב"ד לא אוכלים היום מכל מה שנכנס בחרוסת, 

ומרור. )סידור פסח כהלכתו, ב, עמ' נה. ספר המנהגים חב"ד עמ' 37(. 

כט� ניקיון הפה והשיניים: לאחר שגמרו לאכול את החמץ, ולפני סוף 
זמן איסור חמץ, יש לרחוץ את הידיים )שמא יש עליהם חמץ ויכניסו 
לפיו(, לשטוף את הפה היטב, כדי להסיר את כל החמץ הדבוק בחניכיים, 
ומי שיודע שצחצוח השיניים לא מוציא אצלו דם, יכול לקחת מברשת 
שיניים יבישה )שלא הרטיב במים(, ולצחצח את השיניים בלי משחת 
שיניים )לאחר הצחצוח אין לשטוף את המברשת, כי הוא 'הכנה' לחול, 
אלא יניחה כך עם הדברים שנמכרו לגוי(. וכן טוב לחטט בין השיניים 
שלא  במקום  זאת  לעשות  )ראוי  הפה.  את  לשטוף  ואח"כ  קיסם.  עם 

הוכשר לפסח, אלא בחדר אמבטיה וכדומה(. 

לפני  ברשותו  חמץ  שום  ישאר  שלא  לדאוג  צריך  החמץ:  ביעור  ל� 

שאין לעזוב את מקום הסעודה לפני שברך ברכת המזון, הרי לצורך מצוה הדבר 
מותר )ביה"ל שם(, ולא כדאי לברך ברהמ"ז מיד כשסיימו לאכול את הלחם, כי אז 
מה שימשיכו לאכול בבית לא יהיה חלק מסעודת שבת )אלא יהיה בזה רק משום 
'עונג שבת', נט"ג, יט, ה(. וטוב לראות את הנרות מהמקום שמקדש, כמבואר ברמ"א 
)רעא, י, ואדה"ז שם, יט(, שטוב להביט בנרות בשעת הקידוש והוא סגולה לרפואה 
לעיניים. אבל אינו מעכב, כל שהודלקו הנרות במקום הסעודה. אבל צריכים לחזור 
ב,  קעח,  בשו"ע  כמבואר  המזון,  ברכת  את  לברך  כדי  הלחם  את  שאכלו  למקום 
שהלחם הוא מהדברים ש'טעונין ברכה אחריהן במקומם', כלומר, שצריכים לברך 

את הברכה שאחריהם )ברהמ"ז(, במקום שאכלו אותם. 

 ,  .6:50 בשעה  ובתשמ"א   ,7:15 בשעה  היה  הרבי  של  המנין  תשל"ד  בשנת   .20
המנין של הרבי היה בשעה 6:50. ומובן שאין להאריך בתפילה )שו"ע אדמו"ר הזקן, 

תמד, ז(. 'וערבה': הגדה של הרבי. 
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שלא  חמץ  נשאר  אם  ולכן,  הזמן(,  את  )לכתוב  החמישית  השעה  סוף 
נאכל, מפוררים אותו לחתיכות דקות, ומשליכים אותו בתוך האסלה 
בשירותים. כמו כן יש לנער את הבגדים, הזקן וכו', ולוודא שאין עליו 
ולזרוק  החמץ,  את  אכלו  שבו  המקום  את  לטאטא  יש  חמץ.  פירורי 
עליהם  ולשפוך  בשקית,  להניחם  או  בשירותים,  החמץ  פירורי  את 
אקונומיקה )אסור 'לברור' את פירורי החמץ מתוך הלכלוך, כדי לזרקם 
לשירותים לדוגמא, כי יש בזה משום 'בורר'( ולאחר מכן, מניחים את 
המטאטא עם שאר הדברים שנמכרו לגוי. )אסור לפרק את המברשת 
קבוע  דבר  של  הפירוק  כי  אחרת,  במברשת  ולהחליף  המטאטא  של 

אסור משום 'סותר', והברגה באופן קבוע, אסורה משום 'בונה'(. 

לפני סוף  לא� ביטול: לאחר שגמרו לבער את החמץ, 'מבטלים' אותו 
ביום  הביטול  של  הנוסח  כפי  הזמן(,  את  )לכתוב  החמישית  השעה 
)שמבטלים גם את החמץ הידוע(: "כל חמירא וחמיעא דאיכא ברשותי, 
ודלא  דבערתיה  חמיתיה,  ודלא  דחמיתיה  חזיתיה,  ודלא  דחזיתיה 

בערתיה, לבטל ולהוי הפקר, כעפרא דארעא". )שו"ע אדמו"ר הזקן, תמד, יד(. 

לב� איסור הכנה משבת ליו"ט: אסור לערוך את השלחן או להכין את 
המצות, היין ושאר צרכי הסדר לפני הלילה )ואמירת 'ברוך המבדיל'(, 
כי בעשיית דברים אלו 'מכין' משבת ליו"ט, ואסור. אבל מותר לסדר את 
הבית כפי שרגיל כל יום, גם אם כוונתו שיהיה מוכן ללילה, כי נחשב 
לצורך השבת )וראה הערה21(. איסור 'הכנה' הוא גם בדיבור, ולכן אין לומר 
לילדים  לומר  אין  וכן  הסדר'  בליל  ער  להיות  שאוכל  כדי  לישון  'אלך 
ללכת לישון מסיבה זו, אבל מותר ומצוה לנוח כדי להיות עירני בליל 

הסדר )על פי, מג"א, ושו"ע אדמו"ר הזקן, סימן רצ(. 

זו צריך לאכול סעודה שלישית, והיא  גם בשבת  לג� סעודה שלישית: 
מצוה לאנשים ונשים )ומדין חינוך על הבנים והבנות הקטנים(, אך אי 
אפשר לקיימה במיני מזונות, ולכן טועמים דבר מה, יותר מ'כביצה' של 
בשר או דגים, ועל כל פנים 'כזית' פירות. )חיוב סעודה שלישית לאנשים ונשים: 
יום כב אדר א: "הא  וכזית: קצוה"ש, צב, ד. מנהג חב"ד: היום  שו"ע אדמו"ר הזקן, רצא. כביצה 

21. פר"ח ופמ"ג תמד. הלכות המועדים א, י. ויש מתירים להכין את השולחנות 
את  להכניס  שהתיר  תרסז,  המג"א  ע"פ  יב,  תמד,  תשובות,  פסקי  הסדר,  לליל 

השולחנות והספסלים בשמיני עצרת מהסוכה לבית לצורך שמחת תורה.
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יום שבת קודש  - ערב פסח

להספיק  כדי  בתפילה,  מאריכים  ולא  מוקדם,  מתפללים  שחרית:  כז� 
איסור  זמן  סוף  לפני  שבת,  סעודת  את  ולאכול  התפילה,  את  לסיים 

אכילת חמץ. מפטירים 'וערבה'20. 

אכילת  זמן  סוף  שבת.  בליל  כמו  האכילה  אופן  שבת:  סעודת  כח� 
לסיים  יש  ולכתחילה  הזמן(.  את  )לכתוב  רביעית.  שעה  בסוף  החמץ 
יכול להמשיך לאכול את  זו. אמנם, אם לא סיים,  את הסעודה בשעה 
שאר הסעודה )שאינה חמץ(, וכאשר יסיים לאכול, יברך ברכת המזון. 
יש להזכיר, שלמנהג חב"ד לא אוכלים היום מכל מה שנכנס בחרוסת, 

ומרור. )סידור פסח כהלכתו, ב, עמ' נה. ספר המנהגים חב"ד עמ' 37(. 

כט� ניקיון הפה והשיניים: לאחר שגמרו לאכול את החמץ, ולפני סוף 
זמן איסור חמץ, יש לרחוץ את הידיים )שמא יש עליהם חמץ ויכניסו 
לפיו(, לשטוף את הפה היטב, כדי להסיר את כל החמץ הדבוק בחניכיים, 
ומי שיודע שצחצוח השיניים לא מוציא אצלו דם, יכול לקחת מברשת 
שיניים יבישה )שלא הרטיב במים(, ולצחצח את השיניים בלי משחת 
שיניים )לאחר הצחצוח אין לשטוף את המברשת, כי הוא 'הכנה' לחול, 
אלא יניחה כך עם הדברים שנמכרו לגוי(. וכן טוב לחטט בין השיניים 
שלא  במקום  זאת  לעשות  )ראוי  הפה.  את  לשטוף  ואח"כ  קיסם.  עם 

הוכשר לפסח, אלא בחדר אמבטיה וכדומה(. 

לפני  ברשותו  חמץ  שום  ישאר  שלא  לדאוג  צריך  החמץ:  ביעור  ל� 

שאין לעזוב את מקום הסעודה לפני שברך ברכת המזון, הרי לצורך מצוה הדבר 
מותר )ביה"ל שם(, ולא כדאי לברך ברהמ"ז מיד כשסיימו לאכול את הלחם, כי אז 
מה שימשיכו לאכול בבית לא יהיה חלק מסעודת שבת )אלא יהיה בזה רק משום 
'עונג שבת', נט"ג, יט, ה(. וטוב לראות את הנרות מהמקום שמקדש, כמבואר ברמ"א 
)רעא, י, ואדה"ז שם, יט(, שטוב להביט בנרות בשעת הקידוש והוא סגולה לרפואה 
לעיניים. אבל אינו מעכב, כל שהודלקו הנרות במקום הסעודה. אבל צריכים לחזור 
ב,  קעח,  בשו"ע  כמבואר  המזון,  ברכת  את  לברך  כדי  הלחם  את  שאכלו  למקום 
שהלחם הוא מהדברים ש'טעונין ברכה אחריהן במקומם', כלומר, שצריכים לברך 

את הברכה שאחריהם )ברהמ"ז(, במקום שאכלו אותם. 

 ,  .6:50 בשעה  ובתשמ"א   ,7:15 בשעה  היה  הרבי  של  המנין  תשל"ד  בשנת   .20
המנין של הרבי היה בשעה 6:50. ומובן שאין להאריך בתפילה )שו"ע אדמו"ר הזקן, 

תמד, ז(. 'וערבה': הגדה של הרבי. 
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אופן ב: מכינים מקום שבו יאכלו את החמץ )מרפסת, חצר, או מקום - 
את  ואוכלים  שם  מקדשים  חמץ(,  מפירורי  אותו  לנקות  שקל  אחר 
גרם לכל אחד מבני המשפחה(, מנערים את הבגדים,  )כ60  הלחם 
וצריכים  הסעודה.  המשך  את  לאכול  לשולחן  והולכים  וכו',  הזקן 
ברכת  לברך  כדי  הלחם,  את  שאכלו  למקום  הסעודה  בסוף  לחזור 

המזון19. 

מאליהן.  ומתבערים  ברגלים  דנדרסין  מרשותו  להוציאן  צורך  אין  דקים  פירורין 
ומכל מקום, טוב שיכבד הבית אחר כך". ומכיון שמעיקר הדין אין בעיה בפירורים 
וביעורו,  חמץ  )בדיקת  לחצר  או  למרפסת  בהוצאתם  די  הריצפה,  שעל  הקטנים 
לזרוק רק את פירורי הלחם לשירותים, לא  ולהעיר, שאם רוצה  לינדר, עמ' רפ(, 
יברור אותם משאר הלכלוכים, כי יש בזה איסור תורה של 'בורר' בשבת )שהרי לא 

'משתמש' בפירורים(. 

מה  כל  שאמנם  ב(,  קעז,  )שו"ע,  בהלכה  מבואר  הסעודה:  בסוף  כזית  אכילת 
שהוא  ולאחריו,  לפניו  לברך  צורך  אין  ולכן  ללחם,  טפל  הוא  בסעודה  שאוכלים 
הסעודה,  את  סיימו  אם  זאת,  בכל  וברהמ"ז.  הלחם  שעל  המוציא  בברכת  נפטר 
ו'סילקו את השלחן', ורוצים לאכול דברים אחרים )אפילו דברים שבדרך כלל הם 
דברים  כי  ואחריהם,  לפניהם  לברך  צריכים  המזון,  ברכת  לפני  מהסעודה(,  חלק 
אלה אינם חלק מהסעודה, שהרי כבר נגמרה הסעודה. אמנם כתבו הפוסקים )ב"ח, 
מג"א, א"ר, אדמו"ר הזקן, שם(, שבזמננו שלא 'מסלקים' את השלחן אחרי הסעודה, 
ונפטרים  הסעודה,  בתוך  עדיין  נחשב  בסעודה,  יותר  לאכול  שלא  החליט  אם  גם 
שרגילים  מה  על  זכות'  'לימוד  שהביא  שם,  הזקן  אדמו"ר  וכדברי  המאכלים.  כל 
ראוי  והיה  בפירות',  השלחן  ולערוך  הפת,  מן  ידיהם  'למשוך  גדולות:  בסעודות 
לברך כי הוא כמו עקירת השלחן, אלא מסביר:  'שלא הצריכו לברך בימיהם אלא 
. אבל כל מה שאכלין ושותין על השלחן שאכלו   . משום שנראה כסעודה אחרת 
עליו הפת – סעודה אחת היא עם הפת, ולכן נפטרין בברכותיה". אלא שיש שכתבו, 
בזמן הגמ', שהרי מפנים את  ל'עקירת השלחן' שהיה  דומה ממש  זה  זו,  שבשבת 
הלחם לגמרי מהשולחן, ומחליפים מפה וכו' )ובפרט באופן הב' שהולכים לאכול 
במקום אחר, ובשלחן אחר(, ולכן כל מה שאוכלים בהמשך הסעודה, צריך לברך 
י, חזר בו. גם המנח"י ו, מח, נוטה  עליו )שו"ת חשב האפוד, ב, קלא. אך בחלק ג, 
את  לסיים  כדי  הלחם  את  מסלקים  לא  שהרי  דומה,  אינו  שלכאורה  ואף  להקל(, 
הסעודה, אלא רק מחשש פירורים וכו' )סידור פסח כהלכתו, ב עמ' מז(, בכל זאת, 
כדי לצאת מכל חשש, רצוי לאכול שוב כזית לחם בסוף הסעודה, וכך נמצא שלא 
יג(,  ומספיק ש'בעל הבית' יעשה  סילקו ידיהם מהפת. )נט"ג, יט, ד, פסק"ת תמד, 
זאת, וכך כל בני הבית נגררים אחריו, ונחשב שגם הם לא סיימו את הסעודה )נט"ג 

שם, על פי כף החיים, קעז, יד(. 

19. באופן זה מרוויחים שאין חשש שיתפזרו פירורי חמץ בבית, אלא רק במקום 
אין  סעודה',  במקום  'קידוש  ומצד  וכו'(.  חצר,  )מרפסת,  החמץ  לאכילת  שייחדו 
ב(  )קעח,  ברמ"א  המבואר  ומצד  הקידוש.  במקום  לחם  כזית  עכ"פ  אכלו  כי  בעיה 
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כג� נר 72 שעות: אם לא משאירים אש דולקת בבית )לבישול ביו"ט וכו'(, 
צריך להכין נר שדולק 72 שעות, בשביל הדלקת נרות יו"ט ראשון, ויו"ט 

שני. 

כד� מנחה: כרגיל בערב שבת: 'הודו', 'פתח אליהו' וכו', לפני מנחה.

ליל שבת קודש - ערב פסח

כה� תפילת ערבית: קבלת שבת כרגיל, מתחילים 'לכו נרננה', ואומרים 
'גם ברינה ובצהלה'.

כו� סעודת ליל שבת:

ועליה: -  פעמית,  חד  ניילון  מפת  השלחן  על  מניחים  א:  אופן 
מ'פיתות'  משנה'  ו'לחם  השנה,  כל  של  הגביע  עם  לקידוש,  היין 
)'המוציא'(. כל אחד מבני הבית אנשים ונשים, מקבל כ60 גרם פיתה, 
ומשתדלים לאכול בתוך שקית כדי למעט בפיזור הפירורים. לאחר 
נדבקו  שסיימו לאכול, מנער כל אחד מעליו את הפירורים שאולי 
האסלה  בתוך  אותה,  ומנערים  בעדינות,  המפה  את  מסירים  בו, 
בשירותים ]מה שנשאר בשקיות, אפשר לשמור למחר, או לנער ג"כ 
בשירותים[. מטאטאים את החדר, במטאטא של כל השנה, וזורקים 
את הפירורים במרפסת, בחצר, או בשירותים. ולאחר מכן אוכלים 
פסח,  של  בכלים  ושבושלה  לפסח,  )הכשרה  השבת  סעודת  את 
והועברה לתבניות וכדו', כנ"ל(, בכלים חד פעמיים. בסיום הסעודה, 
לפני ברכת המזון, טוב שיאכל בעל הבית עוד כזית לחם )בזהירות 

הנדרשת(, ויברכו ברכת המזון18.  

מן הדין מותר לטלטלם אם נזהר לטלטל בנחת, ראה שו"ע אדה"ז רעז, ג, משנ"ב שם 
יח בשם הפמ"ג 'ליזהר מאוד'. ויש חילוק בדין זה, בין סוגי הנרות ואכמ"ל. 

18. מעלת האופן הראשון: אופן זה מתאים למי שאין לו מקום נוסף שיכול לאכול 
בו את החמץ. ומרוויחים גם שהקידוש נעשה היכן שעושים את הסעודה, וכן הנרות 
מאירות בסעודה. החיסרון הוא בכך שיהיו אולי פירורים שיפלו על הריצפה בבית. 
אך אמנם פירורים אלו בטלים מאליהם, כיון שזהו מקום שדורכים עליהם )כדברי 
הרגלים,  דריסת  במקום  הדקים  הפירורין  "וישליך  ט:  תמד,  הזקן  אדמו"ר  שו"ע 
אפילו בתוך ביתו, דכשתגיע שעה שישית, כבר הן מבוערין ע"י דריסת הרגלים"(, 
"אותן  טו(:  )תמד,  המשנ"ב  כדברי  פירורים  אותם  את  להסיר  טוב  זאת,  בכל  אך 
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אופן ב: מכינים מקום שבו יאכלו את החמץ )מרפסת, חצר, או מקום - 
את  ואוכלים  שם  מקדשים  חמץ(,  מפירורי  אותו  לנקות  שקל  אחר 
גרם לכל אחד מבני המשפחה(, מנערים את הבגדים,  )כ60  הלחם 
וצריכים  הסעודה.  המשך  את  לאכול  לשולחן  והולכים  וכו',  הזקן 
ברכת  לברך  כדי  הלחם,  את  שאכלו  למקום  הסעודה  בסוף  לחזור 

המזון19. 

מאליהן.  ומתבערים  ברגלים  דנדרסין  מרשותו  להוציאן  צורך  אין  דקים  פירורין 
ומכל מקום, טוב שיכבד הבית אחר כך". ומכיון שמעיקר הדין אין בעיה בפירורים 
וביעורו,  חמץ  )בדיקת  לחצר  או  למרפסת  בהוצאתם  די  הריצפה,  שעל  הקטנים 
לזרוק רק את פירורי הלחם לשירותים, לא  ולהעיר, שאם רוצה  לינדר, עמ' רפ(, 
יברור אותם משאר הלכלוכים, כי יש בזה איסור תורה של 'בורר' בשבת )שהרי לא 

'משתמש' בפירורים(. 

מה  כל  שאמנם  ב(,  קעז,  )שו"ע,  בהלכה  מבואר  הסעודה:  בסוף  כזית  אכילת 
שהוא  ולאחריו,  לפניו  לברך  צורך  אין  ולכן  ללחם,  טפל  הוא  בסעודה  שאוכלים 
הסעודה,  את  סיימו  אם  זאת,  בכל  וברהמ"ז.  הלחם  שעל  המוציא  בברכת  נפטר 
ו'סילקו את השלחן', ורוצים לאכול דברים אחרים )אפילו דברים שבדרך כלל הם 
דברים  כי  ואחריהם,  לפניהם  לברך  צריכים  המזון,  ברכת  לפני  מהסעודה(,  חלק 
אלה אינם חלק מהסעודה, שהרי כבר נגמרה הסעודה. אמנם כתבו הפוסקים )ב"ח, 
מג"א, א"ר, אדמו"ר הזקן, שם(, שבזמננו שלא 'מסלקים' את השלחן אחרי הסעודה, 
ונפטרים  הסעודה,  בתוך  עדיין  נחשב  בסעודה,  יותר  לאכול  שלא  החליט  אם  גם 
שרגילים  מה  על  זכות'  'לימוד  שהביא  שם,  הזקן  אדמו"ר  וכדברי  המאכלים.  כל 
ראוי  והיה  בפירות',  השלחן  ולערוך  הפת,  מן  ידיהם  'למשוך  גדולות:  בסעודות 
לברך כי הוא כמו עקירת השלחן, אלא מסביר:  'שלא הצריכו לברך בימיהם אלא 
. אבל כל מה שאכלין ושותין על השלחן שאכלו   . משום שנראה כסעודה אחרת 
עליו הפת – סעודה אחת היא עם הפת, ולכן נפטרין בברכותיה". אלא שיש שכתבו, 
בזמן הגמ', שהרי מפנים את  ל'עקירת השלחן' שהיה  דומה ממש  זה  זו,  שבשבת 
הלחם לגמרי מהשולחן, ומחליפים מפה וכו' )ובפרט באופן הב' שהולכים לאכול 
במקום אחר, ובשלחן אחר(, ולכן כל מה שאוכלים בהמשך הסעודה, צריך לברך 
י, חזר בו. גם המנח"י ו, מח, נוטה  עליו )שו"ת חשב האפוד, ב, קלא. אך בחלק ג, 
את  לסיים  כדי  הלחם  את  מסלקים  לא  שהרי  דומה,  אינו  שלכאורה  ואף  להקל(, 
הסעודה, אלא רק מחשש פירורים וכו' )סידור פסח כהלכתו, ב עמ' מז(, בכל זאת, 
כדי לצאת מכל חשש, רצוי לאכול שוב כזית לחם בסוף הסעודה, וכך נמצא שלא 
יג(,  ומספיק ש'בעל הבית' יעשה  סילקו ידיהם מהפת. )נט"ג, יט, ד, פסק"ת תמד, 
זאת, וכך כל בני הבית נגררים אחריו, ונחשב שגם הם לא סיימו את הסעודה )נט"ג 

שם, על פי כף החיים, קעז, יד(. 

19. באופן זה מרוויחים שאין חשש שיתפזרו פירורי חמץ בבית, אלא רק במקום 
אין  סעודה',  במקום  'קידוש  ומצד  וכו'(.  חצר,  )מרפסת,  החמץ  לאכילת  שייחדו 
ב(  )קעח,  ברמ"א  המבואר  ומצד  הקידוש.  במקום  לחם  כזית  עכ"פ  אכלו  כי  בעיה 
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כג� נר 72 שעות: אם לא משאירים אש דולקת בבית )לבישול ביו"ט וכו'(, 
צריך להכין נר שדולק 72 שעות, בשביל הדלקת נרות יו"ט ראשון, ויו"ט 

שני. 

כד� מנחה: כרגיל בערב שבת: 'הודו', 'פתח אליהו' וכו', לפני מנחה.

ליל שבת קודש - ערב פסח

כה� תפילת ערבית: קבלת שבת כרגיל, מתחילים 'לכו נרננה', ואומרים 
'גם ברינה ובצהלה'.

כו� סעודת ליל שבת:

ועליה: -  פעמית,  חד  ניילון  מפת  השלחן  על  מניחים  א:  אופן 
מ'פיתות'  משנה'  ו'לחם  השנה,  כל  של  הגביע  עם  לקידוש,  היין 
)'המוציא'(. כל אחד מבני הבית אנשים ונשים, מקבל כ60 גרם פיתה, 
ומשתדלים לאכול בתוך שקית כדי למעט בפיזור הפירורים. לאחר 
נדבקו  שסיימו לאכול, מנער כל אחד מעליו את הפירורים שאולי 
האסלה  בתוך  אותה,  ומנערים  בעדינות,  המפה  את  מסירים  בו, 
בשירותים ]מה שנשאר בשקיות, אפשר לשמור למחר, או לנער ג"כ 
בשירותים[. מטאטאים את החדר, במטאטא של כל השנה, וזורקים 
את הפירורים במרפסת, בחצר, או בשירותים. ולאחר מכן אוכלים 
פסח,  של  בכלים  ושבושלה  לפסח,  )הכשרה  השבת  סעודת  את 
והועברה לתבניות וכדו', כנ"ל(, בכלים חד פעמיים. בסיום הסעודה, 
לפני ברכת המזון, טוב שיאכל בעל הבית עוד כזית לחם )בזהירות 

הנדרשת(, ויברכו ברכת המזון18.  

מן הדין מותר לטלטלם אם נזהר לטלטל בנחת, ראה שו"ע אדה"ז רעז, ג, משנ"ב שם 
יח בשם הפמ"ג 'ליזהר מאוד'. ויש חילוק בדין זה, בין סוגי הנרות ואכמ"ל. 

18. מעלת האופן הראשון: אופן זה מתאים למי שאין לו מקום נוסף שיכול לאכול 
בו את החמץ. ומרוויחים גם שהקידוש נעשה היכן שעושים את הסעודה, וכן הנרות 
מאירות בסעודה. החיסרון הוא בכך שיהיו אולי פירורים שיפלו על הריצפה בבית. 
אך אמנם פירורים אלו בטלים מאליהם, כיון שזהו מקום שדורכים עליהם )כדברי 
הרגלים,  דריסת  במקום  הדקים  הפירורין  "וישליך  ט:  תמד,  הזקן  אדמו"ר  שו"ע 
אפילו בתוך ביתו, דכשתגיע שעה שישית, כבר הן מבוערין ע"י דריסת הרגלים"(, 
"אותן  טו(:  )תמד,  המשנ"ב  כדברי  פירורים  אותם  את  להסיר  טוב  זאת,  בכל  אך 
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על השלחן דווקא, יזהרו בכמה דברים, ראה הערה17. 

צורך  אין  החשמל,  אור  את  שיש  כיום  אך  ואבן,  בעץ  נכשלים  שלא  בבית,  שלום 
זו, אא"כ במקום שאין אור חשמל דלוק, והעניין של 'תוספת  בנרות בשביל סיבה 
אורה' )שנהנים מכך שיש יותר אור(, שייך רק בהדלקה שמשום 'עונג שבת', ולכן 
דוקא  זהו  אור, אך  כי כל אחת מוסיפה  נשים להדליק במקום אחד,  יכולות כמה 
בנרות שמדליקים במקום האכילה, שיותר יש אור במקום האכילה יותר הוא עונג 
שבת )קצות השלחן, עד, הערה כב(. ולכן המדליקות במטבח, ויש שם אור חשמל, 
המלון,  של  בלובי  הנשים  כל  שמדליקות  מלון,  בבתי  גם  ומצוי  לחינם.  הדלקה  זו 
להדליק  צריכים  ואם  לבטלה.  וברכתן  המצוה,  קיימו  ולא  תועלת,  שום  בזה  ואין 
במטבח העצה היא, לכבות את החשמל ולהדליק שוב לפני הדלקת הנרות, ולכוין 
שהברכה היא גם על החשמל )ולגבי ההדלקה שמשום 'שלום בית', בוודאי מועיל 

אור החשמל(, או לאכול דבר מה לאור הנרות במטבח[. 

על  י(: "ועיקר הדלקה תלויה בנרות שמדליקין  על השולחן: כתב הרמ"א )רסג, 
השולחן". וכן אדמו"ר הזקן )שם, א(: "ועיקר מצותה הדלקת נרות הוא נר זה שאוכל 
ז: "כשהדליקה הנרות שעל השולחן, שהן עיקר המצוה", ובסעיף  אצלו". ובסעיף 
יד: "שעיקר המצווה הן הנרות שעל השולחן, שאוכלין לאורן". משמע שיש עניין 
בהנחה על השולחן ממש, ואכן הרבה מקפידים להניח על השלחן בדווקא )מנהג 
ישראל תורה, רסו, יב(. וכך נהגו רבותינו נשיאנו, ועל פי השמועה כך הורה הרבי 
)התקשרות, שפ עמ' 18. וראה 'אם המלכות' עמ' צב, בעת ביקור ב'מכון חנה' שאל 
אז  וואנדערט,  "מי  ואמר:  בצד  שולחן  על  שמונחים  לו  והראו  הנרות,  היכן  הרבי 
איר וייסט נישט, אז שבת ויו"ט דארפ'ן שטיין די ליכט אויפ'ן טיש" )"אני מתפלא על 
שאינכן יודעות כי בשבת ויו"ט הנרות צריכות לעמוד על השולחן"(. אלא שכמובן 
יפגעו  שהילדים  או  דליקה,  של  חשש  יש  אם  אך  מתאפשר,  שהדבר  באופן  זהו 
מהנרות, או המשתמשים ב'נרונים' שיש חשש של הבערה וכיבוי בהזזת השולחן, 
הסעודה  בשעת  מהן  שנהנים  כל  לשולחן,  סמוך  גם  להדליק  לכתחילה  ניתן 
)התקשרות, שם. והעיר מדברי הגרא"ח נאה )קצוה"ש, עד, יד(, לאחר שמביא את 
השלחן'  'שעל  נרות  דוקא  דלאו  "ופשוט  השולחן:  על  להדליק  שיש  אדה"ז  דברי 
שאפילו אין הנרות 'על השלחן' כלל, אלא עומדות סמוך לשלחן, כיון שהן הנרות 
של הסעודה שאוכלין אצלן, הן עיקר הנרות. ובזוה"ק מבואר שלא יעמוד הנרות 
על השלחן, אלא השלחן בצפון, ומנורה כנגדו בדרום והובאו דבריו בכף החיים"(. 

17. יש עדיפות להניח את הנרות על השולחן עצמו )ראה הערה, טז(, אלא שצריך 
יהיה  לא  השלחן  כך  חשוב,  ספר  השקיעה  לפני  השולחן  על  להניח  א.  לב:  לשים 
'מוצקה' )בסיס(, ויוכל להזיז את השולחן, על מנת לנקות את הריצפה וכו'. ב. אם 
הנרות מונחות על מגש, יש להניח עליו דבר, שחשוב יותר מהנרות והפמוטים, כך 
לא יהיה המגש מוקצה )ע"פ שו"ע אדה"ז, שט, ד, ואג"מ או"ח ג, נג(. ג. כדאי להניח את 
הנרות באופן כזה, שיוכל להסיר את המפה )בגמר אכילת החמץ(, בלי לטלטל את 
הנרות ]אע"פ שהמפה עצמה לא נעשית 'בסיס', ואכמ"ל[, ולדוגמא בקצה השולחן 
על מפה נפרדת מהמפה שאוכלים עליה, או בלי מפה, או לחתוך את המפה מניילון 
סביב הנרות )הגר"ש וואזנר, מבית לוי ה, עמ' יז(. לגבי דין טלטול נרות דולקים, הנה 
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ואפשר להוסיף תבלינים כשרים לפסח בבישולים של שבת )מג"א תמד, ד, 
ומחצה"ש, משנ"ב תמד, יד. תבלינים: ראה לעיל 'חומרות והידורים' – 'תבלינים'(. 

כא� כלי הסעודה: כדי להימנע מכל חשש מכשול, מומלץ לאכול את 
סעודות השבת בכלים חד פעמיים )נט"ג, יא, יד. מלבד גביע הקידוש. ובגמר הסעודה, 
)סירים,  פסח  של  הכלים  את  להביא  לא  ורצוי  החמץ(.  כלי  שאר  עם  מכניסו 

מגשים וכו'( לשולחן, והעצה היעוצה, לצקת את המאכלים שבסירים 
ומתוכם  לשולחן,  התבניות  את  ולהביא  וכיו"ב,  אלומניום  לתבניות 

יחלקו בכלים חד פעמיים, לצלחות חד פעמיות. )עצה טובה(.15. 

כב� נרות שבת: הנרות צריכות להיות מונחות סמוך למקום האכילה, 
שנהגו  שיש  כמו  ]ולא  הסעודה  בשעת  מאורן  להנות  שאפשר  במקום 
בטעות, להדליק במטבח וכדו', במקום שאי אפשר לראות את הנרות 
בשעת הסעודה[, וזו הדרך המומלצת בשבת זו16. והמקפידים להדליק 

ממה  שנשארו  חמץ  שפירורי  חשש,  איזה  יש  אז  הפסח:  בכלי  אוכלים  אם   .15
)ונשארו בזקן, או על הבגדים, וכדומה, ובפרט אצל ילדים(, יפלו  שאכלו לפני זה 
לכלי הפסח, ואם המאכלים חמים, יבלע חמץ בכלים. ואם אוכלים בכלי חמץ: יש 
חשש של 'ניצוק' כאשר מערים מכלי הפסח, לכלי החמץ, ויאסרו כלי החמץ )ראה 
שעה"צ, תמד, ד(. ולכן הציעו הפוסקים במקרה כזה, לערות קודם ל'כלי שני' של 
פסח, ורק אחר כך לכלי החמץ )פמ"ג בשם אליה רבה(, או להמתין שלא יהיה חם 
ואז לערות לכלי החמץ. ויש שכתבו שאין חשש כאשר כלי החמץ אינו בן יומו )כף 
החיים, תנא, לו(. אבל כאשר אוכלים בכלים חד פעמיים, אין את שתי חששות אלה, 
כי גם אם יפול שם בטעות איזה פירור חמץ, הוא לא יאסור את הכלי ]אלא שאם 
יודע שיש שם חמץ, אסור לזרוק את הכלים החד פעמיים לפח האשפה שברשותו, 
אלא יש לזרוק את החמץ לשירותים, או לשפוך אקונמיקה על המקום שיש חמץ 
לפני שזורק באשפה, או – כשיש עירוב - להוציא את האשפה למקום הפקר[. ואם 
את החשש של 'ניצוק' כשמערה מכלי של פסח לכלי חמץ, כי כלים אלו אינם כלי 
חמץ. וכדי שלא להביא את כלי הפסח לשולחן שבו אכלו לפני זה חמץ )וגם אלה 
שאוכלים את החמץ במקום אחר, הרי יתכן שנדבק עליהם קצת חמץ(, לכן הצענו 
לשפוך את תכולת הסירים לתוך תבניות חד פעמיות וכיו"ב, וכך לא יהיו כלי הפסח 

בסעודה כלל. 

16. סמוך למקום האכילה: עיקר מצות נרות שבת )שמצד עונג שבת(, הוא שיאירו 
במקום הסעודה כמו שאמרו בגמ' )שבת כה, ב(: "הדלקת נר בשבת – חובה" ופירש 
רש"י: "חובה – כבוד שבת הוא, שאין סעודה חשובה אלא במקום אור". והתוס': 
פירוש, במקום הסעודה, דחובה הוא שיסעוד במקום הנר משום עונג", והיום שיש 
את אור החשמל בכל מקום, צריך להיזהר בזה עוד יותר, כי אין תועלת באור של 
יש אור, יש  'שלום בית', שכאשר  יש עוד ענין בנרות שבת, משום  ]אמנם,  הנרות 
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על השלחן דווקא, יזהרו בכמה דברים, ראה הערה17. 

צורך  אין  החשמל,  אור  את  שיש  כיום  אך  ואבן,  בעץ  נכשלים  שלא  בבית,  שלום 
זו, אא"כ במקום שאין אור חשמל דלוק, והעניין של 'תוספת  בנרות בשביל סיבה 
אורה' )שנהנים מכך שיש יותר אור(, שייך רק בהדלקה שמשום 'עונג שבת', ולכן 
דוקא  זהו  אור, אך  כי כל אחת מוסיפה  נשים להדליק במקום אחד,  יכולות כמה 
בנרות שמדליקים במקום האכילה, שיותר יש אור במקום האכילה יותר הוא עונג 
שבת )קצות השלחן, עד, הערה כב(. ולכן המדליקות במטבח, ויש שם אור חשמל, 
המלון,  של  בלובי  הנשים  כל  שמדליקות  מלון,  בבתי  גם  ומצוי  לחינם.  הדלקה  זו 
להדליק  צריכים  ואם  לבטלה.  וברכתן  המצוה,  קיימו  ולא  תועלת,  שום  בזה  ואין 
במטבח העצה היא, לכבות את החשמל ולהדליק שוב לפני הדלקת הנרות, ולכוין 
שהברכה היא גם על החשמל )ולגבי ההדלקה שמשום 'שלום בית', בוודאי מועיל 

אור החשמל(, או לאכול דבר מה לאור הנרות במטבח[. 

על  י(: "ועיקר הדלקה תלויה בנרות שמדליקין  על השולחן: כתב הרמ"א )רסג, 
השולחן". וכן אדמו"ר הזקן )שם, א(: "ועיקר מצותה הדלקת נרות הוא נר זה שאוכל 
ז: "כשהדליקה הנרות שעל השולחן, שהן עיקר המצוה", ובסעיף  אצלו". ובסעיף 
יד: "שעיקר המצווה הן הנרות שעל השולחן, שאוכלין לאורן". משמע שיש עניין 
בהנחה על השולחן ממש, ואכן הרבה מקפידים להניח על השלחן בדווקא )מנהג 
ישראל תורה, רסו, יב(. וכך נהגו רבותינו נשיאנו, ועל פי השמועה כך הורה הרבי 
)התקשרות, שפ עמ' 18. וראה 'אם המלכות' עמ' צב, בעת ביקור ב'מכון חנה' שאל 
אז  וואנדערט,  "מי  ואמר:  בצד  שולחן  על  שמונחים  לו  והראו  הנרות,  היכן  הרבי 
איר וייסט נישט, אז שבת ויו"ט דארפ'ן שטיין די ליכט אויפ'ן טיש" )"אני מתפלא על 
שאינכן יודעות כי בשבת ויו"ט הנרות צריכות לעמוד על השולחן"(. אלא שכמובן 
יפגעו  שהילדים  או  דליקה,  של  חשש  יש  אם  אך  מתאפשר,  שהדבר  באופן  זהו 
מהנרות, או המשתמשים ב'נרונים' שיש חשש של הבערה וכיבוי בהזזת השולחן, 
הסעודה  בשעת  מהן  שנהנים  כל  לשולחן,  סמוך  גם  להדליק  לכתחילה  ניתן 
)התקשרות, שם. והעיר מדברי הגרא"ח נאה )קצוה"ש, עד, יד(, לאחר שמביא את 
השלחן'  'שעל  נרות  דוקא  דלאו  "ופשוט  השולחן:  על  להדליק  שיש  אדה"ז  דברי 
שאפילו אין הנרות 'על השלחן' כלל, אלא עומדות סמוך לשלחן, כיון שהן הנרות 
של הסעודה שאוכלין אצלן, הן עיקר הנרות. ובזוה"ק מבואר שלא יעמוד הנרות 
על השלחן, אלא השלחן בצפון, ומנורה כנגדו בדרום והובאו דבריו בכף החיים"(. 

17. יש עדיפות להניח את הנרות על השולחן עצמו )ראה הערה, טז(, אלא שצריך 
יהיה  לא  השלחן  כך  חשוב,  ספר  השקיעה  לפני  השולחן  על  להניח  א.  לב:  לשים 
'מוצקה' )בסיס(, ויוכל להזיז את השולחן, על מנת לנקות את הריצפה וכו'. ב. אם 
הנרות מונחות על מגש, יש להניח עליו דבר, שחשוב יותר מהנרות והפמוטים, כך 
לא יהיה המגש מוקצה )ע"פ שו"ע אדה"ז, שט, ד, ואג"מ או"ח ג, נג(. ג. כדאי להניח את 
הנרות באופן כזה, שיוכל להסיר את המפה )בגמר אכילת החמץ(, בלי לטלטל את 
הנרות ]אע"פ שהמפה עצמה לא נעשית 'בסיס', ואכמ"ל[, ולדוגמא בקצה השולחן 
על מפה נפרדת מהמפה שאוכלים עליה, או בלי מפה, או לחתוך את המפה מניילון 
סביב הנרות )הגר"ש וואזנר, מבית לוי ה, עמ' יז(. לגבי דין טלטול נרות דולקים, הנה 
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ואפשר להוסיף תבלינים כשרים לפסח בבישולים של שבת )מג"א תמד, ד, 
ומחצה"ש, משנ"ב תמד, יד. תבלינים: ראה לעיל 'חומרות והידורים' – 'תבלינים'(. 

כא� כלי הסעודה: כדי להימנע מכל חשש מכשול, מומלץ לאכול את 
סעודות השבת בכלים חד פעמיים )נט"ג, יא, יד. מלבד גביע הקידוש. ובגמר הסעודה, 
)סירים,  פסח  של  הכלים  את  להביא  לא  ורצוי  החמץ(.  כלי  שאר  עם  מכניסו 

מגשים וכו'( לשולחן, והעצה היעוצה, לצקת את המאכלים שבסירים 
ומתוכם  לשולחן,  התבניות  את  ולהביא  וכיו"ב,  אלומניום  לתבניות 

יחלקו בכלים חד פעמיים, לצלחות חד פעמיות. )עצה טובה(.15. 

כב� נרות שבת: הנרות צריכות להיות מונחות סמוך למקום האכילה, 
שנהגו  שיש  כמו  ]ולא  הסעודה  בשעת  מאורן  להנות  שאפשר  במקום 
בטעות, להדליק במטבח וכדו', במקום שאי אפשר לראות את הנרות 
בשעת הסעודה[, וזו הדרך המומלצת בשבת זו16. והמקפידים להדליק 

ממה  שנשארו  חמץ  שפירורי  חשש,  איזה  יש  אז  הפסח:  בכלי  אוכלים  אם   .15
)ונשארו בזקן, או על הבגדים, וכדומה, ובפרט אצל ילדים(, יפלו  שאכלו לפני זה 
לכלי הפסח, ואם המאכלים חמים, יבלע חמץ בכלים. ואם אוכלים בכלי חמץ: יש 
חשש של 'ניצוק' כאשר מערים מכלי הפסח, לכלי החמץ, ויאסרו כלי החמץ )ראה 
שעה"צ, תמד, ד(. ולכן הציעו הפוסקים במקרה כזה, לערות קודם ל'כלי שני' של 
פסח, ורק אחר כך לכלי החמץ )פמ"ג בשם אליה רבה(, או להמתין שלא יהיה חם 
ואז לערות לכלי החמץ. ויש שכתבו שאין חשש כאשר כלי החמץ אינו בן יומו )כף 
החיים, תנא, לו(. אבל כאשר אוכלים בכלים חד פעמיים, אין את שתי חששות אלה, 
כי גם אם יפול שם בטעות איזה פירור חמץ, הוא לא יאסור את הכלי ]אלא שאם 
יודע שיש שם חמץ, אסור לזרוק את הכלים החד פעמיים לפח האשפה שברשותו, 
אלא יש לזרוק את החמץ לשירותים, או לשפוך אקונמיקה על המקום שיש חמץ 
לפני שזורק באשפה, או – כשיש עירוב - להוציא את האשפה למקום הפקר[. ואם 
את החשש של 'ניצוק' כשמערה מכלי של פסח לכלי חמץ, כי כלים אלו אינם כלי 
חמץ. וכדי שלא להביא את כלי הפסח לשולחן שבו אכלו לפני זה חמץ )וגם אלה 
שאוכלים את החמץ במקום אחר, הרי יתכן שנדבק עליהם קצת חמץ(, לכן הצענו 
לשפוך את תכולת הסירים לתוך תבניות חד פעמיות וכיו"ב, וכך לא יהיו כלי הפסח 

בסעודה כלל. 

16. סמוך למקום האכילה: עיקר מצות נרות שבת )שמצד עונג שבת(, הוא שיאירו 
במקום הסעודה כמו שאמרו בגמ' )שבת כה, ב(: "הדלקת נר בשבת – חובה" ופירש 
רש"י: "חובה – כבוד שבת הוא, שאין סעודה חשובה אלא במקום אור". והתוס': 
פירוש, במקום הסעודה, דחובה הוא שיסעוד במקום הנר משום עונג", והיום שיש 
את אור החשמל בכל מקום, צריך להיזהר בזה עוד יותר, כי אין תועלת באור של 
יש אור, יש  'שלום בית', שכאשר  יש עוד ענין בנרות שבת, משום  ]אמנם,  הנרות 
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הכנת סעודות שבת

יט� לחם: יש להכין לחם שלא מתפורר )פיתות וכיו"ב(, ל'לחם משנה', 
ושיהיה 'שיעור' מספיק לכל אחד מבני המשפחה, אנשים ונשים )שהוא 

יותר מ'כביצה' פת )כ60 גרם(, לכל סעודה(13.   

כ� תבשילי שבת: לא מבשלים תבשילים שהם חמץ )קטניות, או שרויה(, 
כי אם ישאר חמץ דבוק בכלים, יצטרך לנקות את הכלים בשבת, ואסור 
 .14 ח(  תמד  הזקן,  אדמו"ר  )שו"ע  השבת  לצורך  כשאינו  בשבת  כלי  להדיח 
והמנהג הרווח )מצד חשש עירוב כלי החמץ וכלי הפסח, וחשש בישול 
בכלי חמץ על כיריים של פסח(, לבשל את כל המאכלים, בכלי הפסח, 

כי מכין משבת ליו"ט )פמ"ג, תעג, ד(. לעשות בשינוי, כך כתבו החייא אדם, והקיצור 
שו"ע ועוד, אבל העיר המסגרת השלחן, שסתימת הפוסקים אינה כך. ]ביצה: אע"פ 
שהביצה באה כזכר לקרבן חגיגה, וכשהיה חל ערב פסח בשבת, לא היו מקריבים 

אז קרבן חגיגה, בכל זאת לוקחים ביצה )טור, ב"ח שו"ע אדמו"ר הזקן, תעג כג([

13. ראה שו"ע אדמו"ר הזקן, רעד, ו, שצריך קצת יותר מכביצה ולכן כתבנו 60 
שאם  ומסיק  בכזית,  שדי  דעה  גם  שמביא  א,  רצא,  בסימן  בדבריו  ראה  אבל  גרם. 
וכן  מכביצה(.  יותר  קצת  )שצריך  הראשונה  כדעה  לכתחילה  להחמיר  יש  אפשר 
הוא בסימן תרלט, יט. ולהעיר, שמי שאכל פחות מכביצה פת, יזהר לא לברך את 
נט"י  )סדר  המזון  וברכת  'המוציא'  לברך  שצריך  למרות  ידיים',  נטילת  'על  ברכת 
לסעודה, הלכה יח(. ולגבי נשים, ראה שו"ע אדמו"ר הזקן, רצא, ח, שנשים חייבות 
בסעודה שלישית )וכל שכן בשתי הסעודות הראשונות(, וחייבות גם ב'לחם משנה' 
)אלא שדי ב'לחם משנה' אחד לכל בני המשפחה(, כי בלכ מעשה שבת איש ואשה 

שוים. 

לאחר  ולזרוק  וכדומה,  אלומיניום  בתבניות  חמץ  תבשילי  לבשל  עצה  ואין   .14
השימוש. כי יש תמיד חשש שנשאר חמץ דבוק עליהם, וחייב לזרוק אותם במקום 
לא  עירוב,  כשיש  )וגם  אותם  להוציא  יכול  לא  עירוב  שאין  ובמקום  הפקר,  שהוא 
תמיד יכולים למצוא מקום הפקר(. וגם הרי אי אפשר לזרוק אותם לשירותים )נטעי 

גבריאל, ער"פ שחל בשבת, יא, הע' ד(. 

והוספנו שאין לבשל קטניות או שרויה, אע"פ שאין בהם בעיה של בל יראה )עכ"פ 
הכלי  את  להשאיר  לכאורה,  אפשר  והיה  חומרא(,  רק  הוא  שרויה  וגם  בקטניות, 
מלוכלך, אך מאחר שהמנהג הוא לבשל בכלי הפסח, הרי אסור לבשל קטניות או 
שרויה בכלי הפסח )ראה לעיל בדיני קטניות, ושרויה(. אבל כמובן, שמי שמבשל 
את המאכלים בכלי החמץ, יכול לבשל מאכלים 'שרויה' )ער"פ שחל בשבת, להרב 
צבי כהן, ח, טו, כא, ה(. אלא שהמבשל בכלי החמץ, צריך להיזהר שלא יתערבבו 
עם הכלים של פסח. וכן להיזהר שיהיו נקיים מבחוץ כי מבשל על הכיריים הכשרים 
לפסח, ולהיזהר שלא יגלוש רוטב, שאם גלש, הרי הוא מעביר בליעה מכלי לכלי, 

ויצטרך ללבן את הכיריים )וליבון קל מותר ביו"ט, הלכות המועדים ג, כג(. 
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ל'סדר'. 

יח� שכח להכין בערב שבת: חריין: חותכו במוצ"ש, בסכין, לחתיכות 
דקות. זרוע: מניחים בשר מבושל במקום ה'זרוע'. ביצה: מבשל במוצ"ש. 
ל'סדר'  הנצרכת  מועטת  כמות  רק  אך  במוצ"ש,  להכין  מותר  חרוסת: 
הראשון, וצריך לעשות זאת בשינוי )על מפה(, ומותר להוסיף יין, כי אין 
איסור 'לש' ביו"ט. מי מלח:  מכין אותם במוצ"ש, אך רק כמות מועטת, 
לצורך הטיבול של ליל הסדר הראשון. ויש מחמירים לעשות בשינוי, 

כלומר, קודם מים, ואח"כ מלח12. 

12. חסה: אם שכח לבדקה מתולעים בערב שבת, הרי שביו"ט מותר לבדקה עלה 
עלה, אלא שמשום איסור בורר, אם מוצא תולעת יש להסיר אותה יחד עם קצת 
מהעלה )ומלבד הקושי בבדיקת עלה עלה, ישנו קושי לבדוק בלילה לאור החשמל, 
תלוי  סבון,  במי  החסה  שריית  ולגבי  שבת(.  מערב  הכל  להכין  עדיף  בוודאי  ולכן 
במציאות, אם הוא 'פסיק רישיה' שיש תולעים ובהשריית החסה במי הסבון יהרוג 
אותם, אסור. אבל אם אינו פסיק רישיה וגם לא ספק פסיק רישיה, מותר. ומסתבר 
בשו"ע  מבואר  חריין:  בירור.  וצריך  רישיה'  'פסיק  אינו  מיוחד,  מגידול  שבחסה 
את  להפוך  או  השולחן,  על  אלא  כלי  לתוך  )לא  שינוי  ע"י  לפרר  שמותר  א,  תקד, 
המגרדת(, אבל לדעת המג"א ואדמו"ר הזקן )תקד, ד( גם ע"י שינוי אסור, ולכן יש 
לעשות בערב יו"ט ולסגור בכלי שלא יפיג החריפות )וראה משנ"ב תעג, לו. ולהעיר 
שהמשמשים בקודש אצל הרבי מספרים שהחריין היה נטחן בערב פסח, ולא היה 
לאכילה  ראוי  אינו  נחשב  מידי  חריף  שכשהוא  לשיטות  לחוש  )אולי  סגור  בכלי 
)ראה מועדים וזמנים, ז, קפב, שכך נהגו בבית הגרי"ז מבריסק, לקחת חריין שהיה 
גלוי כמה שעות( בכל זאת, כאשר חל ערב פסח בשבת, נראה שיש להשאיר בכלי 
סגור, כי אחרת יאבד את כל חריפותו, בירורי הלכה פרידמן, עמ' 51(. ואם לא עשה 
זאת, מותר לחתוך בסכין, שבצורה כזאת גם לדעת אדמו"ר הזקן מותר. זרוע: אע"פ 
)מג"א תעג,  יו"ט ממה שצלה  זה בתנאי שיאכל באותו  שמותר לצלות ביו"ט, הרי 
קל,  ב,  )אג"ק,  ה'זרוע'  את  כלל  לאכול  לא  שמנהגנו  כיון  אך  כא(,  תעג,  אדה"ז,  ח, 
וספר המנהגים עמ' 39, שלא יהיה שום דמיון לקרבן פסח(, אין היתר לצלותו ביו"ט, 
ששוב אינו צורך אכילה. ולכן העצה להניח בשר מבושל שיש לו כבר מוכן, שהרי 
הנוהגים  לשיטת  סג,  תעג,  החיים  )כף  מבושל  אלא  צלוי  שאינו  בבשר  גם  יוצאים 
אחרת,  עצה  לכאורה  יש  אמנם  ב(  בתעו,  שהביא  כמו  ביום,  גם  צלי  לאכול  שלא 
והוא לצלות את הזרוע, ולהסיר קצת מהבשר, ולאכלו למחרת ביום, שהרי המנהג 
לא לאכול בשר צלוי הוא רק בלילה, ומצד ההנהגה לא לאכול מהזרוע זהו כאשר 
אוכלים את הזרוע עצמו, אבל להסיר מהבשר, ולאכלה למחרת יתכן שאין בעיה 
)בירורי מנהגים, פרידמן, עמ'  51(. חרוסת: מותר לחתוך אותם דק דק ביו"ט, כי אם 
עושים זאת לפני יו"ט הם מאבדים קצת את הטעם )פמ"ג, תקי, ח. חיי אדם, פג, ג. 
משנ"ב, תקד, יט(. אך לגבי דיכה, צריך לעשות בשינוי )שו"ע, ושו"ע אדה"ז, תקד, א(, 
ולישה ביו"ט מותרת כמבואר בשו"ע תצה, א, ותקו, א. מי מלח: אין להכין בשבת, 
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הכנת סעודות שבת

יט� לחם: יש להכין לחם שלא מתפורר )פיתות וכיו"ב(, ל'לחם משנה', 
ושיהיה 'שיעור' מספיק לכל אחד מבני המשפחה, אנשים ונשים )שהוא 

יותר מ'כביצה' פת )כ60 גרם(, לכל סעודה(13.   

כ� תבשילי שבת: לא מבשלים תבשילים שהם חמץ )קטניות, או שרויה(, 
כי אם ישאר חמץ דבוק בכלים, יצטרך לנקות את הכלים בשבת, ואסור 
 .14 ח(  תמד  הזקן,  אדמו"ר  )שו"ע  השבת  לצורך  כשאינו  בשבת  כלי  להדיח 
והמנהג הרווח )מצד חשש עירוב כלי החמץ וכלי הפסח, וחשש בישול 
בכלי חמץ על כיריים של פסח(, לבשל את כל המאכלים, בכלי הפסח, 

כי מכין משבת ליו"ט )פמ"ג, תעג, ד(. לעשות בשינוי, כך כתבו החייא אדם, והקיצור 
שו"ע ועוד, אבל העיר המסגרת השלחן, שסתימת הפוסקים אינה כך. ]ביצה: אע"פ 
שהביצה באה כזכר לקרבן חגיגה, וכשהיה חל ערב פסח בשבת, לא היו מקריבים 

אז קרבן חגיגה, בכל זאת לוקחים ביצה )טור, ב"ח שו"ע אדמו"ר הזקן, תעג כג([

13. ראה שו"ע אדמו"ר הזקן, רעד, ו, שצריך קצת יותר מכביצה ולכן כתבנו 60 
שאם  ומסיק  בכזית,  שדי  דעה  גם  שמביא  א,  רצא,  בסימן  בדבריו  ראה  אבל  גרם. 
וכן  מכביצה(.  יותר  קצת  )שצריך  הראשונה  כדעה  לכתחילה  להחמיר  יש  אפשר 
הוא בסימן תרלט, יט. ולהעיר, שמי שאכל פחות מכביצה פת, יזהר לא לברך את 
נט"י  )סדר  המזון  וברכת  'המוציא'  לברך  שצריך  למרות  ידיים',  נטילת  'על  ברכת 
לסעודה, הלכה יח(. ולגבי נשים, ראה שו"ע אדמו"ר הזקן, רצא, ח, שנשים חייבות 
בסעודה שלישית )וכל שכן בשתי הסעודות הראשונות(, וחייבות גם ב'לחם משנה' 
)אלא שדי ב'לחם משנה' אחד לכל בני המשפחה(, כי בלכ מעשה שבת איש ואשה 

שוים. 

לאחר  ולזרוק  וכדומה,  אלומיניום  בתבניות  חמץ  תבשילי  לבשל  עצה  ואין   .14
השימוש. כי יש תמיד חשש שנשאר חמץ דבוק עליהם, וחייב לזרוק אותם במקום 
לא  עירוב,  כשיש  )וגם  אותם  להוציא  יכול  לא  עירוב  שאין  ובמקום  הפקר,  שהוא 
תמיד יכולים למצוא מקום הפקר(. וגם הרי אי אפשר לזרוק אותם לשירותים )נטעי 

גבריאל, ער"פ שחל בשבת, יא, הע' ד(. 

והוספנו שאין לבשל קטניות או שרויה, אע"פ שאין בהם בעיה של בל יראה )עכ"פ 
הכלי  את  להשאיר  לכאורה,  אפשר  והיה  חומרא(,  רק  הוא  שרויה  וגם  בקטניות, 
מלוכלך, אך מאחר שהמנהג הוא לבשל בכלי הפסח, הרי אסור לבשל קטניות או 
שרויה בכלי הפסח )ראה לעיל בדיני קטניות, ושרויה(. אבל כמובן, שמי שמבשל 
את המאכלים בכלי החמץ, יכול לבשל מאכלים 'שרויה' )ער"פ שחל בשבת, להרב 
צבי כהן, ח, טו, כא, ה(. אלא שהמבשל בכלי החמץ, צריך להיזהר שלא יתערבבו 
עם הכלים של פסח. וכן להיזהר שיהיו נקיים מבחוץ כי מבשל על הכיריים הכשרים 
לפסח, ולהיזהר שלא יגלוש רוטב, שאם גלש, הרי הוא מעביר בליעה מכלי לכלי, 

ויצטרך ללבן את הכיריים )וליבון קל מותר ביו"ט, הלכות המועדים ג, כג(. 
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ל'סדר'. 

יח� שכח להכין בערב שבת: חריין: חותכו במוצ"ש, בסכין, לחתיכות 
דקות. זרוע: מניחים בשר מבושל במקום ה'זרוע'. ביצה: מבשל במוצ"ש. 
ל'סדר'  הנצרכת  מועטת  כמות  רק  אך  במוצ"ש,  להכין  מותר  חרוסת: 
הראשון, וצריך לעשות זאת בשינוי )על מפה(, ומותר להוסיף יין, כי אין 
איסור 'לש' ביו"ט. מי מלח:  מכין אותם במוצ"ש, אך רק כמות מועטת, 
לצורך הטיבול של ליל הסדר הראשון. ויש מחמירים לעשות בשינוי, 

כלומר, קודם מים, ואח"כ מלח12. 

12. חסה: אם שכח לבדקה מתולעים בערב שבת, הרי שביו"ט מותר לבדקה עלה 
עלה, אלא שמשום איסור בורר, אם מוצא תולעת יש להסיר אותה יחד עם קצת 
מהעלה )ומלבד הקושי בבדיקת עלה עלה, ישנו קושי לבדוק בלילה לאור החשמל, 
תלוי  סבון,  במי  החסה  שריית  ולגבי  שבת(.  מערב  הכל  להכין  עדיף  בוודאי  ולכן 
במציאות, אם הוא 'פסיק רישיה' שיש תולעים ובהשריית החסה במי הסבון יהרוג 
אותם, אסור. אבל אם אינו פסיק רישיה וגם לא ספק פסיק רישיה, מותר. ומסתבר 
בשו"ע  מבואר  חריין:  בירור.  וצריך  רישיה'  'פסיק  אינו  מיוחד,  מגידול  שבחסה 
את  להפוך  או  השולחן,  על  אלא  כלי  לתוך  )לא  שינוי  ע"י  לפרר  שמותר  א,  תקד, 
המגרדת(, אבל לדעת המג"א ואדמו"ר הזקן )תקד, ד( גם ע"י שינוי אסור, ולכן יש 
לעשות בערב יו"ט ולסגור בכלי שלא יפיג החריפות )וראה משנ"ב תעג, לו. ולהעיר 
שהמשמשים בקודש אצל הרבי מספרים שהחריין היה נטחן בערב פסח, ולא היה 
לאכילה  ראוי  אינו  נחשב  מידי  חריף  שכשהוא  לשיטות  לחוש  )אולי  סגור  בכלי 
)ראה מועדים וזמנים, ז, קפב, שכך נהגו בבית הגרי"ז מבריסק, לקחת חריין שהיה 
גלוי כמה שעות( בכל זאת, כאשר חל ערב פסח בשבת, נראה שיש להשאיר בכלי 
סגור, כי אחרת יאבד את כל חריפותו, בירורי הלכה פרידמן, עמ' 51(. ואם לא עשה 
זאת, מותר לחתוך בסכין, שבצורה כזאת גם לדעת אדמו"ר הזקן מותר. זרוע: אע"פ 
)מג"א תעג,  יו"ט ממה שצלה  זה בתנאי שיאכל באותו  שמותר לצלות ביו"ט, הרי 
קל,  ב,  )אג"ק,  ה'זרוע'  את  כלל  לאכול  לא  שמנהגנו  כיון  אך  כא(,  תעג,  אדה"ז,  ח, 
וספר המנהגים עמ' 39, שלא יהיה שום דמיון לקרבן פסח(, אין היתר לצלותו ביו"ט, 
ששוב אינו צורך אכילה. ולכן העצה להניח בשר מבושל שיש לו כבר מוכן, שהרי 
הנוהגים  לשיטת  סג,  תעג,  החיים  )כף  מבושל  אלא  צלוי  שאינו  בבשר  גם  יוצאים 
אחרת,  עצה  לכאורה  יש  אמנם  ב(  בתעו,  שהביא  כמו  ביום,  גם  צלי  לאכול  שלא 
והוא לצלות את הזרוע, ולהסיר קצת מהבשר, ולאכלו למחרת ביום, שהרי המנהג 
לא לאכול בשר צלוי הוא רק בלילה, ומצד ההנהגה לא לאכול מהזרוע זהו כאשר 
אוכלים את הזרוע עצמו, אבל להסיר מהבשר, ולאכלה למחרת יתכן שאין בעיה 
)בירורי מנהגים, פרידמן, עמ'  51(. חרוסת: מותר לחתוך אותם דק דק ביו"ט, כי אם 
עושים זאת לפני יו"ט הם מאבדים קצת את הטעם )פמ"ג, תקי, ח. חיי אדם, פג, ג. 
משנ"ב, תקד, יט(. אך לגבי דיכה, צריך לעשות בשינוי )שו"ע, ושו"ע אדה"ז, תקד, א(, 
ולישה ביו"ט מותרת כמבואר בשו"ע תצה, א, ותקו, א. מי מלח: אין להכין בשבת, 
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טו� הכשרת השיניים: מי שיש לו סתימות, גשרים, כתרים וכדומה, לא 
יאכל חמץ חם, 24 שעות לפני סוף זמן אכילת חמץ. מי שיש לו טבעות 
שיניים )קוביות וכו'(, צריך להיזהר לנקות היטב היטב עם קיסם וכו', כי 

קשה מאוד לנקות, ויש לנקות שוב מחר, לפני סוף זמן אכילת חמץ.11

הכנת צרכי הסדר:

שצריך  הסדר',  ל'ליל  הנצרכים  דברים  ישנם  שבת:  בערב  להכין  טז� 
ביו"ט(,  אף  )ולכתחילה  בשבת  לעשותם  אסור  כי  שבת,  מערב  להכין 
ונוסף לכך, מצוה להתחיל את ה'סדר' מוקדם, כדי שהילדים יהיו ערים, 

ואם יצטרכו להכין אותם במוצ"ש, יתעכבו בהתחלת הסדר. 

יז� מה מכינים: חסה: מומלץ לקחת חסה מגידול מיוחד 'בלי תולעים' 
)ולא חסה רגילה, כי קשה מאוד לוודא שאין בה תולעים(. משרים אותה במים עם מעט 

סבון, למשך 3 דקות, ולאחר מכן שוטפים כל עלה תחת זרם מים )ואין 
להשאירה במים, עד למחרת, שאז יהיה 'כבוש', ולא יוצאים יד"ח, במרור כבוש, כמבואר בשו"ע 

אדה"ז תעג, כט(. חריין: מפררים את החריין, וסוגרים אותו היטב בכלי, כדי 

שלא תפוג החריפות. צולים את ה'זרוע', ומכינים את החרוסת ואת 'מי 
הסדר,  צרכי  שאר  את  עתה  כבר  להכין  יש  האפשר  ובמידת  המלח'. 
בהכנות  במוצ"ש  יתעכבו  לא  וכך  ליו"ט,  משבת  להכין  אסור  שהרי 

טעם  ולפי  הסדר,  לליל  הנצרך  וכל  המצות  את  ולהכין  החמץ  את  לבער  וישכח 
ורק  איסור,  שאין  מהרי"ל  כתב  למעשה,  כזו.  בקביעות  גם  אסור  להיות  צריך  זה, 
הוסיף שיש מקום להחמיר משום 'לא פלוג', אבל בכנה"ג )פסח מעובין(, הביא את 
שמכיון  אמת,  זרע  בשו"ת  כתב  וכן  בזה.  נזהרים  ראה  שלא  וכתב  המהרי"ל  דברי 
שלרוב הפוסקים הטעם הוא משום קרבן, מותר. וכן הוא באליה רבה, כף החיים 
בספרי  למעשה  כתבו  וכך  להחמיר'(.  שאין  )'אפשר  הלכה  הביאור  מסקנת  וכך 

המלקטים, ראה 'ערב פסח שחל בשבת' )הרב צבי כהן, יב, כד(. 

11. כותב הגר"ש וואזנר )מבית לוי(: "מי שיש לו שיניים תותבות יזהר שלא יאכל 
בהם בתוך מעל"ע לסוף זמן אכילת חמץ מאכל חמץ חם. ולענין הכשרתם, אם יכול 
בכלי  יכשירם  קלקול,  חשש  יש  אם  אבל  טוב,  מה  ראשון  מכלי  בעירוי  להגעילם 
שני וינקם היטיב כמה פעמים. וכן מי שיש בפיו סתימות, כתרים, גשרים וכדומה, 
זמן אכילת חמץ. טבעות  יש לו להיזהר שלא לאכול חמץ חם בתוך מעל"ע לסוף 
שמלבד  לדעת,  להם  יש  השיניים  ע"ג  המורכבות  טבעות  להם  שיש  אלו  שיניים: 
ענין ההכשרה יש חשש חמץ בעין, שקשה מאד להוציאו לגמרי ע"י מברשת וקסמי 

שיניים". 
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יג� אכילת חמץ אחרי השריפה: מותר לאכול חמץ כל היום, גם אחרי 
הביעור, אך צריך להיזהר שלא יתפזר חמץ בבית. )מאמר מרדכי, ביאור הלכה, 

תמד(.

יד� עשיית מלאכה, להסתפר, לקצוץ ציפורניים: בערב פסח, אסורה 
את  ולקצוץ  להסתפר  אסור  גם  ולכן  חצות,  אחרי  מלאכה  עשיית 
אחרי  גם  מותר,  הדבר  פסח,  ערב  שאינו  זו,  בשנה  אבל  הציפורניים, 

חצות )ביאור הלכה, תסח(10. 

שעת הביעור וכמו כל שנה, כדי שלא יבואו לטעות בשנים אחרות, ויחשבו שאפשר 
למכור את החמץ אחרי חצות )שו"מ, מהר"ם שיק, מנחת אלעזר, ועוד(. אך יש סברא 
לומר, שמכיון שממשיכים להשתמש בחמץ במשך היום, כולל בחמץ שנמכר לגוי, 
הרי זה נראה כהערמה גדולה, שאם הוא נמכר לגוי איך אנחנו ממשיכים להשתמש 
שנמכר  בדבר  להשתמש  מתירים  לחולה,  כמו  הכלל,  מן  יוצאים  במקרים  )ורק   ?
לגוי, והרי זה כהלואה מהגוי, ו'מתחשבנים' אאתו אחרי פסח, אם יעמוד בקניה, וכך 
כותבים בשטר המכירה, לגבי בתי מרקחת שמוכרים תרופות חמץ, שהגוי מרשה 
להשתמש בחמץ שלו, ואחרי הפסח יעשו אתו חשבון(. ולסברא זו, עדיף למכור את 
החמץ לפני שעת הביעור בשבת, אלא שגם זה בעיה, שהרי אסרו חכמים לעשות 
מקח וממכר בשבת )או"ח שו(, ולכן אי אפשר למכור לגוי בשבת זו )שו"ע אדה"ז, 
תמח, טז(. ולכן יש שהציעו למכור את החמץ בזמן הרגיל כמו כל שנה )לפני השעה 
השישית(, בהוספת תנאי בשטר, שלפועל המכירה תחול סמוך לכניסת השבת. וכך 
הרווחנו א. שלא תהיה טעות בשאר שנים, כי המכירה הייתה בזמן הרגיל. ב. אם 
יש צורך, אפשר להמשיך להתעסק עם החמץ עד השבת כי עדיין אינו של הגוי. ג. 
לא נעשה קנין בשבת. אך כיון שסמוך לכניסת השבת, נמכר כל החמץ 'בכל מקום 
שהוא' )כנוסח השטר(, ואיך אפשר לאכול מהחמץ בשבת ? לכך מוסיפים בשטר, 
שהחמץ שצריכים לסעודות שבת, לא כלול במכירה.  )מהר"ם שיק, מהרש"ם, הר 
צבי ועוד(. ]עצה אחרת לבעיה זו )איך אפשר בשבת לאכול חמץ שכבר נמכר לגוי(: 
להתנות בשטר שבפועל החמץ נמכר לגוי, רק בשבת בסוף השעה החמישית, וכך 
עד אז, יכולים להשתמש בחמץ, כי הוא עדיין שלנו. ולדעתם אין בעיה של 'מקח 
וממכר' בשבת, כי מעשה המכירה כבר נעשה בערב שבת )שו"מ, מהרש"ג ועוד([. 
ויש שכתבו שאין לחשוש לטעות בשנים הבאות )שחשש זה נאמר רק לגבי הביעור 
את  ועושים  יטעו(,  לא  והם  הרבנים  ע"י  נעשית  בזמננו  המכירה  אבל  לכל,  שנתון 

המכירה סמוך לכניסת השבת )חתם סופר, אמרי יושר ועוד(.  

10� היתר מלאכה אחרי חצות: ישנם כמה טעמים לאיסור מלאכה בערב פסח. 
שהביא  הטעם  וזה  א,  נ,  פסחים  בתוס'  הובא  א,  ד,  )פסחים,  הירושלמי  לדעת  א. 
אדמו"ר הזקן, תסח, א(, הוא משום שביום זה היו שוחטים את הקרבן פסח, וכאשר 
אדם מקריב קרבן, עושה את אותו יום 'יום טוב' בשבילו, ואסור בעשיית מלאכה. 
ולפי טעם זה, אין איסור זה שייך בקביעות כזו, שהרי שחיטת הפסח היא למחרת. 
טרוד  יהיה  שלא  כדי  והוא  מלאכה,  עשיית  לאיסור  נוסף  טעם  פירש  רש"י  אך  ב. 
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טו� הכשרת השיניים: מי שיש לו סתימות, גשרים, כתרים וכדומה, לא 
יאכל חמץ חם, 24 שעות לפני סוף זמן אכילת חמץ. מי שיש לו טבעות 
שיניים )קוביות וכו'(, צריך להיזהר לנקות היטב היטב עם קיסם וכו', כי 

קשה מאוד לנקות, ויש לנקות שוב מחר, לפני סוף זמן אכילת חמץ.11

הכנת צרכי הסדר:

שצריך  הסדר',  ל'ליל  הנצרכים  דברים  ישנם  שבת:  בערב  להכין  טז� 
ביו"ט(,  אף  )ולכתחילה  בשבת  לעשותם  אסור  כי  שבת,  מערב  להכין 
ונוסף לכך, מצוה להתחיל את ה'סדר' מוקדם, כדי שהילדים יהיו ערים, 

ואם יצטרכו להכין אותם במוצ"ש, יתעכבו בהתחלת הסדר. 

יז� מה מכינים: חסה: מומלץ לקחת חסה מגידול מיוחד 'בלי תולעים' 
)ולא חסה רגילה, כי קשה מאוד לוודא שאין בה תולעים(. משרים אותה במים עם מעט 

סבון, למשך 3 דקות, ולאחר מכן שוטפים כל עלה תחת זרם מים )ואין 
להשאירה במים, עד למחרת, שאז יהיה 'כבוש', ולא יוצאים יד"ח, במרור כבוש, כמבואר בשו"ע 

אדה"ז תעג, כט(. חריין: מפררים את החריין, וסוגרים אותו היטב בכלי, כדי 

שלא תפוג החריפות. צולים את ה'זרוע', ומכינים את החרוסת ואת 'מי 
הסדר,  צרכי  שאר  את  עתה  כבר  להכין  יש  האפשר  ובמידת  המלח'. 
בהכנות  במוצ"ש  יתעכבו  לא  וכך  ליו"ט,  משבת  להכין  אסור  שהרי 

טעם  ולפי  הסדר,  לליל  הנצרך  וכל  המצות  את  ולהכין  החמץ  את  לבער  וישכח 
ורק  איסור,  שאין  מהרי"ל  כתב  למעשה,  כזו.  בקביעות  גם  אסור  להיות  צריך  זה, 
הוסיף שיש מקום להחמיר משום 'לא פלוג', אבל בכנה"ג )פסח מעובין(, הביא את 
שמכיון  אמת,  זרע  בשו"ת  כתב  וכן  בזה.  נזהרים  ראה  שלא  וכתב  המהרי"ל  דברי 
שלרוב הפוסקים הטעם הוא משום קרבן, מותר. וכן הוא באליה רבה, כף החיים 
בספרי  למעשה  כתבו  וכך  להחמיר'(.  שאין  )'אפשר  הלכה  הביאור  מסקנת  וכך 

המלקטים, ראה 'ערב פסח שחל בשבת' )הרב צבי כהן, יב, כד(. 

11. כותב הגר"ש וואזנר )מבית לוי(: "מי שיש לו שיניים תותבות יזהר שלא יאכל 
בהם בתוך מעל"ע לסוף זמן אכילת חמץ מאכל חמץ חם. ולענין הכשרתם, אם יכול 
בכלי  יכשירם  קלקול,  חשש  יש  אם  אבל  טוב,  מה  ראשון  מכלי  בעירוי  להגעילם 
שני וינקם היטיב כמה פעמים. וכן מי שיש בפיו סתימות, כתרים, גשרים וכדומה, 
זמן אכילת חמץ. טבעות  יש לו להיזהר שלא לאכול חמץ חם בתוך מעל"ע לסוף 
שמלבד  לדעת,  להם  יש  השיניים  ע"ג  המורכבות  טבעות  להם  שיש  אלו  שיניים: 
ענין ההכשרה יש חשש חמץ בעין, שקשה מאד להוציאו לגמרי ע"י מברשת וקסמי 

שיניים". 
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יג� אכילת חמץ אחרי השריפה: מותר לאכול חמץ כל היום, גם אחרי 
הביעור, אך צריך להיזהר שלא יתפזר חמץ בבית. )מאמר מרדכי, ביאור הלכה, 

תמד(.

יד� עשיית מלאכה, להסתפר, לקצוץ ציפורניים: בערב פסח, אסורה 
את  ולקצוץ  להסתפר  אסור  גם  ולכן  חצות,  אחרי  מלאכה  עשיית 
אחרי  גם  מותר,  הדבר  פסח,  ערב  שאינו  זו,  בשנה  אבל  הציפורניים, 

חצות )ביאור הלכה, תסח(10. 

שעת הביעור וכמו כל שנה, כדי שלא יבואו לטעות בשנים אחרות, ויחשבו שאפשר 
למכור את החמץ אחרי חצות )שו"מ, מהר"ם שיק, מנחת אלעזר, ועוד(. אך יש סברא 
לומר, שמכיון שממשיכים להשתמש בחמץ במשך היום, כולל בחמץ שנמכר לגוי, 
הרי זה נראה כהערמה גדולה, שאם הוא נמכר לגוי איך אנחנו ממשיכים להשתמש 
שנמכר  בדבר  להשתמש  מתירים  לחולה,  כמו  הכלל,  מן  יוצאים  במקרים  )ורק   ?
לגוי, והרי זה כהלואה מהגוי, ו'מתחשבנים' אאתו אחרי פסח, אם יעמוד בקניה, וכך 
כותבים בשטר המכירה, לגבי בתי מרקחת שמוכרים תרופות חמץ, שהגוי מרשה 
להשתמש בחמץ שלו, ואחרי הפסח יעשו אתו חשבון(. ולסברא זו, עדיף למכור את 
החמץ לפני שעת הביעור בשבת, אלא שגם זה בעיה, שהרי אסרו חכמים לעשות 
מקח וממכר בשבת )או"ח שו(, ולכן אי אפשר למכור לגוי בשבת זו )שו"ע אדה"ז, 
תמח, טז(. ולכן יש שהציעו למכור את החמץ בזמן הרגיל כמו כל שנה )לפני השעה 
השישית(, בהוספת תנאי בשטר, שלפועל המכירה תחול סמוך לכניסת השבת. וכך 
הרווחנו א. שלא תהיה טעות בשאר שנים, כי המכירה הייתה בזמן הרגיל. ב. אם 
יש צורך, אפשר להמשיך להתעסק עם החמץ עד השבת כי עדיין אינו של הגוי. ג. 
לא נעשה קנין בשבת. אך כיון שסמוך לכניסת השבת, נמכר כל החמץ 'בכל מקום 
שהוא' )כנוסח השטר(, ואיך אפשר לאכול מהחמץ בשבת ? לכך מוסיפים בשטר, 
שהחמץ שצריכים לסעודות שבת, לא כלול במכירה.  )מהר"ם שיק, מהרש"ם, הר 
צבי ועוד(. ]עצה אחרת לבעיה זו )איך אפשר בשבת לאכול חמץ שכבר נמכר לגוי(: 
להתנות בשטר שבפועל החמץ נמכר לגוי, רק בשבת בסוף השעה החמישית, וכך 
עד אז, יכולים להשתמש בחמץ, כי הוא עדיין שלנו. ולדעתם אין בעיה של 'מקח 
וממכר' בשבת, כי מעשה המכירה כבר נעשה בערב שבת )שו"מ, מהרש"ג ועוד([. 
ויש שכתבו שאין לחשוש לטעות בשנים הבאות )שחשש זה נאמר רק לגבי הביעור 
את  ועושים  יטעו(,  לא  והם  הרבנים  ע"י  נעשית  בזמננו  המכירה  אבל  לכל,  שנתון 

המכירה סמוך לכניסת השבת )חתם סופר, אמרי יושר ועוד(.  

10� היתר מלאכה אחרי חצות: ישנם כמה טעמים לאיסור מלאכה בערב פסח. 
שהביא  הטעם  וזה  א,  נ,  פסחים  בתוס'  הובא  א,  ד,  )פסחים,  הירושלמי  לדעת  א. 
אדמו"ר הזקן, תסח, א(, הוא משום שביום זה היו שוחטים את הקרבן פסח, וכאשר 
אדם מקריב קרבן, עושה את אותו יום 'יום טוב' בשבילו, ואסור בעשיית מלאכה. 
ולפי טעם זה, אין איסור זה שייך בקביעות כזו, שהרי שחיטת הפסח היא למחרת. 
טרוד  יהיה  שלא  כדי  והוא  מלאכה,  עשיית  לאיסור  נוסף  טעם  פירש  רש"י  אך  ב. 
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י� לוודא שלא נשאר חמץ: יש לוודא שלא נשאר חמץ ברשותו, כגון 
בכלי אכילה מלוכלכים, או בפחי האשפה, ואם הם מלוכלכים בחמץ, 
ינקה אותם, כך שלא ישאר חמץ ברשותו, מלבד הנצרך למשך היום, 

וסעודות השבת. 

הוא  המובחר  שברשותו,  האשפה  בפחי  חמץ  יש  אם  אשפה:  פח  יא� 
להוציאם למקום הפקר, או למקום שאינו שלו. ואם אי אפשר לעשות 
זאת, ישפוך אקונומיקה על החמץ, כך שלא יהיה ראוי לאכילת כלב. 
אם  וגויים,  יהודים  של  משותפים  אשפה  בפחי  החמץ  את  לזרוק  ואין 
יודע שהחמץ יהיה שם למחרת לאחר זמן הביעור )דבר מצוי בבניינים 
בפח  'שותף'  הוא  שהרי  ברשותו,  עדיין  שהחמץ  נמצא  כי  בצרפת(, 
בפני  ויפקיר  החמץ,  על  אקונומיקה  ישפוך  שם,  לזרוק  צריך  ואם  זה. 
ג' אנשים, את כל זכויותיו באותם פחים )ראה פרטי הדינים בזה, לעיל בדיני ערב 

פסח(. 

השעה  לפני  הוא,  המכירה  של  זמנה  שנה,  בכל  חמץ:  מכירת  יב� 
כמה  ישנם  למחרת,  עד  מותר  שהחמץ  כזו,  בקביעות  אך  השישית. 
דרכים באופן עשיית המכירה, ולכן יש לברר אצל הרב שאצלו מכרו 
את החמץ, עד מתי יכולים להשתמש בחמץ שבמכירה, ועד מתי יכולים 

להוסיף חמץ למכירת החמץ9. 

שכל זה הוא גזירה שלא יטעו בשנים אחרות, והטעם שכל שנה עושים בסוף שעה 
חמישית ואסור לבער בשעה שישית, הוא ג"כ גזירה שמא יטעו בשעה, ויעשו זאת 
בשעה שביעית, וא"כ הוא גזירה לגזירה(. ולמעשה, אע"פ שסתימת לשון אדמו"ר 
הזקן שאפשר עד חצות, כתבנו בפנים שיעשו כמו כל שנה, כי ככה נהוג, וגם הרי 
כל הטעם הוא כדי שלא יטעו עם שנים אחרות, וזה יכול להביא לטעות שיחשבו 
עמ'  תש"ע,  אירופה  רבני  בשו"ת  כותב  בלינוב,  ]הגרי"י  חצות.  עד  לבער  שאפשר 
קמג, שיש תח"י תשובה מאביו הגר"מ בלינוב, שהאריך להוכיח דלא כמהרש"ם[. 
וכן כתבו למעשה שצריך לבער לפני שעה שישית בכמה פוסקים )מאמר מרדכי, 
צל"ח, חיי אדם, כנה"ג, כף החיים. וכך נהוג עלמא, ע"פ הקונטרסים שיצאו לדיני 
שלא  בדיעבד  ועכ"פ  אלעזר.  והמנחת  זוננפלד,  הגרי"ח  מאת  בשבת  שחל  ער"פ 

הספיק לבער וכיו"ב אפשר לסמוך על המקילים.

ז,  כהן,  צבי  )הרב  בשבת'  שחל  פסח  'ערב  ספר  רצון',  ה'יהי  את  אומרים  אבל 
)כשם  החמץ  לשריפה  שקשורה  אז  שאומרים  התפילה  תוכן  משמעות  וכפי  ד(, 

שביערתי . . כך תבער . . וכו'(. 

9. ביאור סדר המכירה: בקביעות כזו שערב פסח חל בשבת, התחבטו הפוסקים 
מתי למכור את החמץ. יש סברא לומר, שכדאי למכור את החמץ מוקדם ביום לפני 
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שלא  החמץ  את  מבטלים  הבדיקה  לאחר  ו.  ובשבת.  למחרת  חמץ  בו 
ו.   .)'.  . חזיתיה  דלא   .  . חמירא  )'כל  הבדיקה  אחרי  הרגיל  הנוסח  כפי  מצאנו, 
נזהרים להצניע את החמץ שנשאר, שלא יהיה בהישג ידם של ילדים 
וכו', הן החמץ ששומרים לאכילה למחרת ובשבת, הן ה'פתיתים' של 

הבדיקה, ושאר החמץ המיועד לשריפה )שו"ע, ושו"ע אדמו"ר הזקן, תמד, א(6. 

יום שישי  - י"ג ניסן

ח� תפילת שחרית: כרגיל, ואומרים 'מזמור לתודה' )לוח א"י(7. 

ט� ביעור חמץ: שורפים את החמץ לפני תחילת השעה השישית לציין 
את השעה בצרפת כמו בכל שנה. לאחר הביעור לא מבטלים את החמץ 
באמירת 'כל חמירא' )'ביטול' זה, יעשה בשבת(, אך אומרים את ה'יהי 
רצון'. )מן הדין, אפשר לבער כל היום, אבל הנהיג רש"י לעשות כמו בכל שנה, כדי שלא יטעו 
בשנים אחרות, ונפסק להלכה )שו"ע, ושו"ע אדה"ז, תמד(, אך לא 'מבטלים', כי את החמץ שלא 

אותו לשבת, אדה"ז  יכולים לבטל, שהרי צריכים  לא  והחמץ שנשאר,  ביטל אתמול,  מצא, כבר 

שם, ו(8.  

6. אע"פ שבכל שנה, אם עוזב את ביתו לפני פסח, בימים הסמוכים לפסח, ובודק 
בלילה שלפני צאתו, לא מברך, ואפילו בליל יג, בכל זאת בקביעות זו, שזהו הזמן 
הקבוע לבדיקה מברך. )היוצא לדרך, לא צריך לבער למחרת, ולכן לא שייך לברך 
'על ביעור חמץ', אבל בנדו"ד, מבערים למחרת, ולכן אפשר לברך(. אם שכח לבדוק 
בליל י"ג, יבדוק למחרת לאור הנר )כמו בשנה רגילה, שהשוכח בודק למחרת לאור 

הנר( אלא שבשנה זו, אפשר לבדוק כל היום.  

7. כי הטעם שלא אומרים בערב פסח בשנה רגילה הוא, משום שלא היו מקריבים 
לחמי תודה בערב פסח, כי היו 'חמץ', ונמצא שממעט את זמן אכילתם, ואסור. אבל 

בקביעות כזו, לא ממעט את זמנם, שהרי אכילת חמץ מותרת כל היום(.

8. בכל שנה, זמן שריפת החמץ הוא לפני תחילת שעה שישית, כי את ה'ביטול' 
אפשר לעשות )מדרבנן( רק עד סוף שעה חמישית, אבל משהתחילה שעה שישית 
אבל  ולבטל.  לבער  שיספיק  כדי  מוקדם,  מספיק  מבערים  ולכן  לבטל.  אפשר  אי 
בקביעות כזו, שלא 'מבטלים' אחרי השריפה, אין לכאורה צורה להקפיד בזה. ואכן 
יש שדייקו כך בלשון הפוסקים. בשו"ע כותב: "טוב לבער בערב שבת קודם חצות", 
ובמשנ"ב  שביעית(,  שעה  תחילת  הוא  ודקה  )חצות  שישית  שעה  'סוף'  עד  משמע 
כותב: "רצונו לומר, בתחילת שעה שישית", הרי שגם המשנ"ב לא דייק לומר סוף 
בערב  לבערו  ליזהר  "טוב  היא:  ה(  )תמה,  הזקן  אדמו"ר  לשון  גם   ! חמישית  שעה 
חמישית  שעה  סוף  )ולא  שישית  שעה  סוף  עד  משמע  היום",  חצות  קודם  שבת 
וטעמו שכיון  )דעת תורה למהרש"ם,  יש שפסקו כך למעשה  ואכן  כמו כל שנה(. 
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י� לוודא שלא נשאר חמץ: יש לוודא שלא נשאר חמץ ברשותו, כגון 
בכלי אכילה מלוכלכים, או בפחי האשפה, ואם הם מלוכלכים בחמץ, 
ינקה אותם, כך שלא ישאר חמץ ברשותו, מלבד הנצרך למשך היום, 

וסעודות השבת. 

הוא  המובחר  שברשותו,  האשפה  בפחי  חמץ  יש  אם  אשפה:  פח  יא� 
להוציאם למקום הפקר, או למקום שאינו שלו. ואם אי אפשר לעשות 
זאת, ישפוך אקונומיקה על החמץ, כך שלא יהיה ראוי לאכילת כלב. 
אם  וגויים,  יהודים  של  משותפים  אשפה  בפחי  החמץ  את  לזרוק  ואין 
יודע שהחמץ יהיה שם למחרת לאחר זמן הביעור )דבר מצוי בבניינים 
בפח  'שותף'  הוא  שהרי  ברשותו,  עדיין  שהחמץ  נמצא  כי  בצרפת(, 
בפני  ויפקיר  החמץ,  על  אקונומיקה  ישפוך  שם,  לזרוק  צריך  ואם  זה. 
ג' אנשים, את כל זכויותיו באותם פחים )ראה פרטי הדינים בזה, לעיל בדיני ערב 

פסח(. 

השעה  לפני  הוא,  המכירה  של  זמנה  שנה,  בכל  חמץ:  מכירת  יב� 
כמה  ישנם  למחרת,  עד  מותר  שהחמץ  כזו,  בקביעות  אך  השישית. 
דרכים באופן עשיית המכירה, ולכן יש לברר אצל הרב שאצלו מכרו 
את החמץ, עד מתי יכולים להשתמש בחמץ שבמכירה, ועד מתי יכולים 

להוסיף חמץ למכירת החמץ9. 

שכל זה הוא גזירה שלא יטעו בשנים אחרות, והטעם שכל שנה עושים בסוף שעה 
חמישית ואסור לבער בשעה שישית, הוא ג"כ גזירה שמא יטעו בשעה, ויעשו זאת 
בשעה שביעית, וא"כ הוא גזירה לגזירה(. ולמעשה, אע"פ שסתימת לשון אדמו"ר 
הזקן שאפשר עד חצות, כתבנו בפנים שיעשו כמו כל שנה, כי ככה נהוג, וגם הרי 
כל הטעם הוא כדי שלא יטעו עם שנים אחרות, וזה יכול להביא לטעות שיחשבו 
עמ'  תש"ע,  אירופה  רבני  בשו"ת  כותב  בלינוב,  ]הגרי"י  חצות.  עד  לבער  שאפשר 
קמג, שיש תח"י תשובה מאביו הגר"מ בלינוב, שהאריך להוכיח דלא כמהרש"ם[. 
וכן כתבו למעשה שצריך לבער לפני שעה שישית בכמה פוסקים )מאמר מרדכי, 
צל"ח, חיי אדם, כנה"ג, כף החיים. וכך נהוג עלמא, ע"פ הקונטרסים שיצאו לדיני 
שלא  בדיעבד  ועכ"פ  אלעזר.  והמנחת  זוננפלד,  הגרי"ח  מאת  בשבת  שחל  ער"פ 

הספיק לבער וכיו"ב אפשר לסמוך על המקילים.

ז,  כהן,  צבי  )הרב  בשבת'  שחל  פסח  'ערב  ספר  רצון',  ה'יהי  את  אומרים  אבל 
)כשם  החמץ  לשריפה  שקשורה  אז  שאומרים  התפילה  תוכן  משמעות  וכפי  ד(, 

שביערתי . . כך תבער . . וכו'(. 

9. ביאור סדר המכירה: בקביעות כזו שערב פסח חל בשבת, התחבטו הפוסקים 
מתי למכור את החמץ. יש סברא לומר, שכדאי למכור את החמץ מוקדם ביום לפני 
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שלא  החמץ  את  מבטלים  הבדיקה  לאחר  ו.  ובשבת.  למחרת  חמץ  בו 
ו.   .)'.  . חזיתיה  דלא   .  . חמירא  )'כל  הבדיקה  אחרי  הרגיל  הנוסח  כפי  מצאנו, 
נזהרים להצניע את החמץ שנשאר, שלא יהיה בהישג ידם של ילדים 
וכו', הן החמץ ששומרים לאכילה למחרת ובשבת, הן ה'פתיתים' של 

הבדיקה, ושאר החמץ המיועד לשריפה )שו"ע, ושו"ע אדמו"ר הזקן, תמד, א(6. 

יום שישי  - י"ג ניסן

ח� תפילת שחרית: כרגיל, ואומרים 'מזמור לתודה' )לוח א"י(7. 

ט� ביעור חמץ: שורפים את החמץ לפני תחילת השעה השישית לציין 
את השעה בצרפת כמו בכל שנה. לאחר הביעור לא מבטלים את החמץ 
באמירת 'כל חמירא' )'ביטול' זה, יעשה בשבת(, אך אומרים את ה'יהי 
רצון'. )מן הדין, אפשר לבער כל היום, אבל הנהיג רש"י לעשות כמו בכל שנה, כדי שלא יטעו 
בשנים אחרות, ונפסק להלכה )שו"ע, ושו"ע אדה"ז, תמד(, אך לא 'מבטלים', כי את החמץ שלא 

אותו לשבת, אדה"ז  יכולים לבטל, שהרי צריכים  לא  והחמץ שנשאר,  ביטל אתמול,  מצא, כבר 

שם, ו(8.  

6. אע"פ שבכל שנה, אם עוזב את ביתו לפני פסח, בימים הסמוכים לפסח, ובודק 
בלילה שלפני צאתו, לא מברך, ואפילו בליל יג, בכל זאת בקביעות זו, שזהו הזמן 
הקבוע לבדיקה מברך. )היוצא לדרך, לא צריך לבער למחרת, ולכן לא שייך לברך 
'על ביעור חמץ', אבל בנדו"ד, מבערים למחרת, ולכן אפשר לברך(. אם שכח לבדוק 
בליל י"ג, יבדוק למחרת לאור הנר )כמו בשנה רגילה, שהשוכח בודק למחרת לאור 

הנר( אלא שבשנה זו, אפשר לבדוק כל היום.  

7. כי הטעם שלא אומרים בערב פסח בשנה רגילה הוא, משום שלא היו מקריבים 
לחמי תודה בערב פסח, כי היו 'חמץ', ונמצא שממעט את זמן אכילתם, ואסור. אבל 

בקביעות כזו, לא ממעט את זמנם, שהרי אכילת חמץ מותרת כל היום(.

8. בכל שנה, זמן שריפת החמץ הוא לפני תחילת שעה שישית, כי את ה'ביטול' 
אפשר לעשות )מדרבנן( רק עד סוף שעה חמישית, אבל משהתחילה שעה שישית 
אבל  ולבטל.  לבער  שיספיק  כדי  מוקדם,  מספיק  מבערים  ולכן  לבטל.  אפשר  אי 
בקביעות כזו, שלא 'מבטלים' אחרי השריפה, אין לכאורה צורה להקפיד בזה. ואכן 
יש שדייקו כך בלשון הפוסקים. בשו"ע כותב: "טוב לבער בערב שבת קודם חצות", 
ובמשנ"ב  שביעית(,  שעה  תחילת  הוא  ודקה  )חצות  שישית  שעה  'סוף'  עד  משמע 
כותב: "רצונו לומר, בתחילת שעה שישית", הרי שגם המשנ"ב לא דייק לומר סוף 
בערב  לבערו  ליזהר  "טוב  היא:  ה(  )תמה,  הזקן  אדמו"ר  לשון  גם   ! חמישית  שעה 
חמישית  שעה  סוף  )ולא  שישית  שעה  סוף  עד  משמע  היום",  חצות  קודם  שבת 
וטעמו שכיון  )דעת תורה למהרש"ם,  יש שפסקו כך למעשה  ואכן  כמו כל שנה(. 
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צריך  לא  שהשוכח  יוצא,  זמנה,  וזהו  חמישי  ליום  'נעתקת'  שהתענית 
לצום למחרת, או להשתתף בסיום. )אוצר מנהגי חב"ד, עמ' צא, ע"פ לקו"ש יז, עמ' 

.4)66-70

ביום  גם  'סיום'  לעשות  שיש  שכתבו  יש  שישי:  ביום  סיום  סעודת  ו� 
נעתק  זמן התענית  כי  יוצא שאין צורך בכך,  שישי, אבל מדברי הרבי 
ונקבע ליום חמישי. )שם. 'קולות' מיוחדות בצום בקביעות כזו, ודין נער שנעשה בר מצוה 

בשבת, ראה הערה5(. 

ליל שישי  - י"ג ניסן

זה, שבין חמישי  ללילה  מקדימים את בדיקת החמץ,  ז� בדיקת חמץ: 
)כי אי אפשר לבדוק בליל שבת, שהרי אסור לטלטל את הנר, ואי אפשר לבדוק ביום  לשישי 
לכתחילה(, ולגבי שאר דיני הבדיקה, הוא ככל שנה )וראה לעיל בדיני בדיקת חמץ(: 

א. מכינים ומנקים את הבית שיהיה מוכן לבדוק. ב. לפני הבדיקה, אסור 
ללמוד ולאכול וכו'. ג. צריך לבדוק מיד בתחילת הלילה. ד. מברכים 'על 
ביעור חמץ'. ה. בודקים בכל מקום לאור הנר, וגם את המקום שיאכלו 

כותב  ואכל,  ושכח  מסוים,  יום  להתענות  שהנודר  נפסק  א,  תקסח,  בשו"ע   .4
ציבור  שבתענית  מבואר  ח,  ובמשנ"ב  אחר.  יום  להתענות  מחמירים  שיש  הרמ"א 
אם  שנה,  בכל  ולכן  ואכל.  שכח  עם  אחר  יום  להתענות  צריך  לא  קבועה,  שהוא 
שכח תענית בכורות לא צריך להתענות יום אחר. אבל בשנה זו, שהתענית ביום ה' 
אינה ביום הקבוע לתענית, וגם ביום שישי אפשר להתענות בעיקר הדין רק שלא 
קובעים לכתחילה בערב שבת )כנ"ל(, ואדרבה דעת כמה פוסקים שבקביעות כזאת 
מתענים ביום שישי, נמצא שאם שכח ואכל ביום חמישי, צריך להתענות למחרת 
)ראה ספר ערב פסח שחל בשבת לרב צבי כהן, שהסתפקו בזה הפוסקים ובסידור 
פסח כהלכתו ב, עמ' יד, הכריע שצריך לצום ביום שישי, ושהסכים עמו הגרי"ש 
אלישיב(. אמנם מדברי הרבי בלקו"ש י"ז עמ' 67 ואילך, שבשנה זו נעתק יום הצום 
ליום חמישי, ואינו רק השלמה, או אפשרות אחת מתוך כמה אפשרויות, יוצא, שגם 

אם שכח ולא צם, אין לו לצום ביום שישי. 

5. קשה לו לצום, ולא יכול להשתתף ב'סיום': מכיון שמקילים בתענית של שנה 
זו, יותר משנים אחרות, מכיון שנדחתה ליום אחר, ולכן יש אומרים שאם קשה לו 
להתענות או להשתתף בסיום, ישאל רב אם אפשר להקל ולאכול. ונכון לפדות את 
עצמו בצדקה )עיין סידור יעבץ, וסידור פסח כהלכתו, ב, עמ' יח. וראה 'מבית לוי', 
הבכור  בנו  בשביל  לצום  בכור,  שאינו  למי  חובה  אין  זה  שביום  אומרים  ויש  טז(, 
שהוא קטן )כף החיים, תע, כב(.  מי שיעשה 'בר מצוה' בשבת, יששתפו האב והבן 

בסיום ביום חמישי )ע"פ לקו"ש שם(. 

318

יאח דיני ערב פ.ח שחל בשבת

ששת הימים יהיו ראויים למלאכה, ואכן כל ששת הימים ראויים למלאכה(. 

יום חמישי - י"ב ניסן

ג� תענית בכורות: השנה מקדימים את 'תענית הבכורות' לי"ב ניסן, כי 
ערב פסח חל בשבת, ואי אפשר לצום בשבת, ובערב שבת לא מתענים 
תענית שנדחתה, מפני כבוד השבת, ושלא יכנס לשבת כשהוא מעונה. 

)מהרי"ל, רמ"א, תע, ב, שו"ע אדה"ז תע, ז(2. 

ד� השתתפות בסעודת סיום: נפוץ המנהג, שבמקום תענית, משתתפים 
נפטרים  ובזה  מסכת',  'סיום  בסעודת  כגון  מצוה,  בסעודת  הבכורות 
מהצום, ולכן יש להשתתף בסעודת מצוה ביום זה )שו"ע אדמו"ר הזקן, תע, ח, 

ליקוטי שיחות, יז, עמ' 67(3. 

ה� לא התענה ולא השתתף בסיום: הסתפקו הפוסקים במקרה שטעה 
הרבי  מדברי  אבל  שישי.  ביום  להתענות  צריך  האם  זה,  ביום  ואכל 

2. אם ט' באב חל בשבת, מאחרים את התענית ליום ראשון )מגילה, ה, א(, כי היא 
תענית משום פורענות, אבל תענית זו ותענית אסתר, הם זכר לנס, ולכן מעדיפים 
הקדימו  ומדוע  פסח.  לאחר  אלא  לצום  יוכלו  שלא  ובפרט  לאחר,  ולא  להקדים 
ליום ה,  יותר טוב לדחות  זמנו,  ו(, שמכיון שאינו  )תע,  ? מבאר המשנ"ב  ביומיים 
ולא ביאר. והנה במקום אחר כותב המשנ"ב )תיז, ד, ותרפו, ג(, שאין קובעים תענית 
בערב שבת משום כבוד השבת, כי בתענית אומרים סליחות ולא ישאר זמן להכין 
והיה אפשר  אין אמירת סליחות,  ולהתכונן לשבת. אלא שבתענית של ערב פסח 
לקבוע לערב שבת, וכן מבואר בשו"ע תע, ב, שאם חל פסח בשבת, מתענים תענית 
בכורות בערב שבת !  ויתכן שהטעם בזה הוא כמ"ש המג"א רמט, ז, בשם הב"ח, 
שאין להתענות בער"ש כדי שלא יכנס לשבת כשהוא מעונה, וזה שייך גם בתענית 
בכורות אע"פ שאין בה אמירת סליחות. אבל לפי"ז גם כאשר חל פסח בשבת, לא 
היה צריך לקבוע את התענית בערב שבת ? אלא י"ל, שכאשר הוא זמנו, אז מתענים 
ביום שישי, כי סומכים שעיקר הסיבה שלא מתענים ביום שישי הוא משום כבוד 
השבת, ובתענית בכורות אין אמירת סליחות. אבל כאשר אינו זמנו, אז עדיף לדחות 
כוונת  אולי  וזו  מעונה.  כשהוא  לשבת  יכנס  שלא  השני  הטעם  בגלל  קודם,  ליום 

המשנ"ב )תע, ו(, שמכיון שאינו זמנו, טוב יותר לדחות ליום ה. 

לאכול  הבכורות  יכולים  ידוע  מנהג  שאין  "במקום  כותב:  שם,  אדה"ז  בשו"ע   .3
נהגו  כבר  אלו  במדינות  אבל  ברכה.  עליו  תבא  המחמיר  ומ"מ  מצוה,  סעודת  על 
ולכן  מצוה,  סעודת  על  ולסמוך  בזה,  להקל  המנהג  נפוץ  למעשה  אבל  להחמיר". 
המנהג  נתפשט  "וכבר   :67 עמ'  יז,  בלקו"ש  הרבי  כותב  וכך  מסכת,  סיום  עושים 

להשתתף בסעודת מצוה של סיום מסכת, ובזה נפקעה התענית". 



319

יאח דיני ערב פ.ח שחל בשבת

צריך  לא  שהשוכח  יוצא,  זמנה,  וזהו  חמישי  ליום  'נעתקת'  שהתענית 
לצום למחרת, או להשתתף בסיום. )אוצר מנהגי חב"ד, עמ' צא, ע"פ לקו"ש יז, עמ' 

.4)66-70

ביום  גם  'סיום'  לעשות  שיש  שכתבו  יש  שישי:  ביום  סיום  סעודת  ו� 
נעתק  זמן התענית  כי  יוצא שאין צורך בכך,  שישי, אבל מדברי הרבי 
ונקבע ליום חמישי. )שם. 'קולות' מיוחדות בצום בקביעות כזו, ודין נער שנעשה בר מצוה 

בשבת, ראה הערה5(. 

ליל שישי  - י"ג ניסן

זה, שבין חמישי  ללילה  מקדימים את בדיקת החמץ,  ז� בדיקת חמץ: 
)כי אי אפשר לבדוק בליל שבת, שהרי אסור לטלטל את הנר, ואי אפשר לבדוק ביום  לשישי 
לכתחילה(, ולגבי שאר דיני הבדיקה, הוא ככל שנה )וראה לעיל בדיני בדיקת חמץ(: 

א. מכינים ומנקים את הבית שיהיה מוכן לבדוק. ב. לפני הבדיקה, אסור 
ללמוד ולאכול וכו'. ג. צריך לבדוק מיד בתחילת הלילה. ד. מברכים 'על 
ביעור חמץ'. ה. בודקים בכל מקום לאור הנר, וגם את המקום שיאכלו 

כותב  ואכל,  ושכח  מסוים,  יום  להתענות  שהנודר  נפסק  א,  תקסח,  בשו"ע   .4
ציבור  שבתענית  מבואר  ח,  ובמשנ"ב  אחר.  יום  להתענות  מחמירים  שיש  הרמ"א 
אם  שנה,  בכל  ולכן  ואכל.  שכח  עם  אחר  יום  להתענות  צריך  לא  קבועה,  שהוא 
שכח תענית בכורות לא צריך להתענות יום אחר. אבל בשנה זו, שהתענית ביום ה' 
אינה ביום הקבוע לתענית, וגם ביום שישי אפשר להתענות בעיקר הדין רק שלא 
קובעים לכתחילה בערב שבת )כנ"ל(, ואדרבה דעת כמה פוסקים שבקביעות כזאת 
מתענים ביום שישי, נמצא שאם שכח ואכל ביום חמישי, צריך להתענות למחרת 
)ראה ספר ערב פסח שחל בשבת לרב צבי כהן, שהסתפקו בזה הפוסקים ובסידור 
פסח כהלכתו ב, עמ' יד, הכריע שצריך לצום ביום שישי, ושהסכים עמו הגרי"ש 
אלישיב(. אמנם מדברי הרבי בלקו"ש י"ז עמ' 67 ואילך, שבשנה זו נעתק יום הצום 
ליום חמישי, ואינו רק השלמה, או אפשרות אחת מתוך כמה אפשרויות, יוצא, שגם 

אם שכח ולא צם, אין לו לצום ביום שישי. 

5. קשה לו לצום, ולא יכול להשתתף ב'סיום': מכיון שמקילים בתענית של שנה 
זו, יותר משנים אחרות, מכיון שנדחתה ליום אחר, ולכן יש אומרים שאם קשה לו 
להתענות או להשתתף בסיום, ישאל רב אם אפשר להקל ולאכול. ונכון לפדות את 
עצמו בצדקה )עיין סידור יעבץ, וסידור פסח כהלכתו, ב, עמ' יח. וראה 'מבית לוי', 
הבכור  בנו  בשביל  לצום  בכור,  שאינו  למי  חובה  אין  זה  שביום  אומרים  ויש  טז(, 
שהוא קטן )כף החיים, תע, כב(.  מי שיעשה 'בר מצוה' בשבת, יששתפו האב והבן 

בסיום ביום חמישי )ע"פ לקו"ש שם(. 
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ששת הימים יהיו ראויים למלאכה, ואכן כל ששת הימים ראויים למלאכה(. 

יום חמישי - י"ב ניסן

ג� תענית בכורות: השנה מקדימים את 'תענית הבכורות' לי"ב ניסן, כי 
ערב פסח חל בשבת, ואי אפשר לצום בשבת, ובערב שבת לא מתענים 
תענית שנדחתה, מפני כבוד השבת, ושלא יכנס לשבת כשהוא מעונה. 

)מהרי"ל, רמ"א, תע, ב, שו"ע אדה"ז תע, ז(2. 

ד� השתתפות בסעודת סיום: נפוץ המנהג, שבמקום תענית, משתתפים 
נפטרים  ובזה  מסכת',  'סיום  בסעודת  כגון  מצוה,  בסעודת  הבכורות 
מהצום, ולכן יש להשתתף בסעודת מצוה ביום זה )שו"ע אדמו"ר הזקן, תע, ח, 

ליקוטי שיחות, יז, עמ' 67(3. 

ה� לא התענה ולא השתתף בסיום: הסתפקו הפוסקים במקרה שטעה 
הרבי  מדברי  אבל  שישי.  ביום  להתענות  צריך  האם  זה,  ביום  ואכל 

2. אם ט' באב חל בשבת, מאחרים את התענית ליום ראשון )מגילה, ה, א(, כי היא 
תענית משום פורענות, אבל תענית זו ותענית אסתר, הם זכר לנס, ולכן מעדיפים 
הקדימו  ומדוע  פסח.  לאחר  אלא  לצום  יוכלו  שלא  ובפרט  לאחר,  ולא  להקדים 
ליום ה,  יותר טוב לדחות  זמנו,  ו(, שמכיון שאינו  )תע,  ? מבאר המשנ"ב  ביומיים 
ולא ביאר. והנה במקום אחר כותב המשנ"ב )תיז, ד, ותרפו, ג(, שאין קובעים תענית 
בערב שבת משום כבוד השבת, כי בתענית אומרים סליחות ולא ישאר זמן להכין 
והיה אפשר  אין אמירת סליחות,  ולהתכונן לשבת. אלא שבתענית של ערב פסח 
לקבוע לערב שבת, וכן מבואר בשו"ע תע, ב, שאם חל פסח בשבת, מתענים תענית 
בכורות בערב שבת !  ויתכן שהטעם בזה הוא כמ"ש המג"א רמט, ז, בשם הב"ח, 
שאין להתענות בער"ש כדי שלא יכנס לשבת כשהוא מעונה, וזה שייך גם בתענית 
בכורות אע"פ שאין בה אמירת סליחות. אבל לפי"ז גם כאשר חל פסח בשבת, לא 
היה צריך לקבוע את התענית בערב שבת ? אלא י"ל, שכאשר הוא זמנו, אז מתענים 
ביום שישי, כי סומכים שעיקר הסיבה שלא מתענים ביום שישי הוא משום כבוד 
השבת, ובתענית בכורות אין אמירת סליחות. אבל כאשר אינו זמנו, אז עדיף לדחות 
כוונת  אולי  וזו  מעונה.  כשהוא  לשבת  יכנס  שלא  השני  הטעם  בגלל  קודם,  ליום 

המשנ"ב )תע, ו(, שמכיון שאינו זמנו, טוב יותר לדחות ליום ה. 

לאכול  הבכורות  יכולים  ידוע  מנהג  שאין  "במקום  כותב:  שם,  אדה"ז  בשו"ע   .3
נהגו  כבר  אלו  במדינות  אבל  ברכה.  עליו  תבא  המחמיר  ומ"מ  מצוה,  סעודת  על 
ולכן  מצוה,  סעודת  על  ולסמוך  בזה,  להקל  המנהג  נפוץ  למעשה  אבל  להחמיר". 
המנהג  נתפשט  "וכבר   :67 עמ'  יז,  בלקו"ש  הרבי  כותב  וכך  מסכת,  סיום  עושים 

להשתתף בסעודת מצוה של סיום מסכת, ובזה נפקעה התענית". 
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שינויים  כמה  ישנם  בשבת,  פסח  ערב  חל  שבהם  בשנים 
מעשיים.  ומהם  הלכתיים,  מהם  שנה,  בכל  מהרגיל 
ה  יום  א(  ימים:  לשלשה  פסח'  'ערב  מתחלק  כזו,  בשנה 
ל'סדר'.  והכנות  חמץ  ביעור   - ו  יום  ב(  בכורות'.  'תענית   -
חמץ.  וביטול  והנאה,  אכילה  זמן  סוף   - קודש  שבת  יום  ג( 
לכך,  נוסף  ניסן.  יג  לליל  מוקדמת  חמץ',  'בדיקת  כן,  כמו 
פסח,  ערב  לשבת  הבישולים  לגבי  פרקטיות  שאלות  ישנן 
וכן  החמץ,  נאסר  השני  ובחלקה  חמץ,  אוכלים  שבחלקה 
נדירה  זו  שתופעה  היות  וכו'.  החמץ בשבת  לביעור  בנוגע 
יחסית )פעם שעברה הייתה בשנת תשס"ח, ופעם הבאה בתשפ"ה ואחר כך רק 
בשנת תת"ה(, ולא זוכרים כל כך מה צריך לעשות, ראוי להביא 

בקצרה את ההלכות והעצות כיצד ואיך לנהוג בימים אלה. 
ונציג את הדברים על פי סדר הימים1. 

שבת - ז' ניסן

א� דרשת 'שבת הגדול': זמנה בשבת זו, כדי שיוכלו להזהיר ולהורות 
בהלכות  ובפרט  לפסח,  הנחוצות  ההלכות  את  מועד  מבעוד  לציבור 
ערב פסח שחל בשבת, שידעו כיצד לנהוג בהם )מהרי"ל, חק יעקב )תל, ב(, שו"ע 

אדמו"ר הזקן )תכט, ב((. 

ב� ויהי נועם: במוצאי שבת, אומרים 'ויהי נועם' כמו בכל מוצאי שבת 
)שו"ע רצה, ושו"ע אדמו"ר הזקן רצה, ג. כי אומרים ב'ויהי נועם': "ומעשה ידינו כוננה", צריך שכל 

ובמשך  תמד.  סימן   - בשו"ע  שלם  סימן  ישנו  בשבת  שחל  פסח  ערב  דיני  על   .1
תרכ"ו,  בשנת  לראשונה  אלו.  הלכות  על  מיוחדים  קונטרסים  התפרסמו  השנים 
ובשנת תרנ"ו יצא קונטרס אחר בשם 'פסח מעובין', עם הערות והוספות מהגאון 
הלאה  וכך  ירושלים,  של  רבה  זוננפלד  חיים  יוסף  רבי  והגאון  ברלין,  חיים  רבי 
בשנים הבאות, ובכולם עצות איך לסדר את שני ההפכים - קיום מצות סעודת שבת 

בלחם, ומצות ביעור חמץ. 
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ארמית צריך לומר בלשון שמבין )שו"ע אדמו"ר הזקן, תלד, ח, ט. וראה שם, שאם 
את  שלא מבין  אע"פ  החמץ,  את  הוא מבטל  זו  שבאמירה  יודע  שלא מבין, אבל  אמר בלשון 

המילים, יצא(.

לאחר הביעור, אומרים את נוסח ה'יהי רצון' כפי  י� אמירת יהי רצון: 
שמופיע בסידור. 

יא� הכנות ל'ליל הסדר': כל ההכנות הנדרשות לליל הסדר, מובאות 
בפירוט ובהרחבה, לקמן בפרק יב. 

יב� תפילת מנחה: יש להקדים קצת את תפילת מנחה כדי שישאר זמן 
לקרא את סדר קרבן פסח אחריה, לפני השקיעה, שהרי יש לקרא את 

סדר קרבן פסח 'בזמנו', כלומר לפני השקיעה. 

יג� סדר קרבן פסח: כותב אדמו"ר הזקן בסידור, 'ונשלמה פרים שפתינו', 
ותפילת מנחה היא במקום תמיד של בין הערביים, ובזמן שבית המקדש 
היה קיים, לאחר הקרבת ה'תמיד' היו מקריבים את קרבן הפסח, לכן, 
ראוי לעסוק בסדר קרבן פסח אחרי תפילת מנחה. ויש לקרא את הנוסח 
המובא בסידור, ולדאוג על חורבן הבית, ולהתחנן לפני ה' שיבנה את 

בית המקדש במהרה בימינו, אמן48. 

ואילך, ביאור נפלא  48. כלשון אדמו"ר הזקן בסידורו. וראה לקו"ש לב, עמ' 36 
בגדר אמירה זו, שהיא כהקרבה. ולהעיר מהנהגת כ"ק אדמו"ר הרש"ב שהיה אומרו 
י"א  בזמן,  אמר  שלא  ובדיעבד   ,)1367 עמ'  דיבורים,  )ליקוטי  לדרום  ופניו  בעמידה 
שיכול לאמרה בלילה )הסדר הערוך, יב, ז, ע"פ הספורנו שמות יב, כז, שזמן הקרבן 

פסח גם בלילה, וראה הערות וביאורים, תשע"ב עמ' 12 ואילך. 
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שינויים  כמה  ישנם  בשבת,  פסח  ערב  חל  שבהם  בשנים 
מעשיים.  ומהם  הלכתיים,  מהם  שנה,  בכל  מהרגיל 
ה  יום  א(  ימים:  לשלשה  פסח'  'ערב  מתחלק  כזו,  בשנה 
ל'סדר'.  והכנות  חמץ  ביעור   - ו  יום  ב(  בכורות'.  'תענית   -
חמץ.  וביטול  והנאה,  אכילה  זמן  סוף   - קודש  שבת  יום  ג( 
לכך,  נוסף  ניסן.  יג  לליל  מוקדמת  חמץ',  'בדיקת  כן,  כמו 
פסח,  ערב  לשבת  הבישולים  לגבי  פרקטיות  שאלות  ישנן 
וכן  החמץ,  נאסר  השני  ובחלקה  חמץ,  אוכלים  שבחלקה 
נדירה  זו  שתופעה  היות  וכו'.  החמץ בשבת  לביעור  בנוגע 
יחסית )פעם שעברה הייתה בשנת תשס"ח, ופעם הבאה בתשפ"ה ואחר כך רק 
בשנת תת"ה(, ולא זוכרים כל כך מה צריך לעשות, ראוי להביא 

בקצרה את ההלכות והעצות כיצד ואיך לנהוג בימים אלה. 
ונציג את הדברים על פי סדר הימים1. 

שבת - ז' ניסן

א� דרשת 'שבת הגדול': זמנה בשבת זו, כדי שיוכלו להזהיר ולהורות 
בהלכות  ובפרט  לפסח,  הנחוצות  ההלכות  את  מועד  מבעוד  לציבור 
ערב פסח שחל בשבת, שידעו כיצד לנהוג בהם )מהרי"ל, חק יעקב )תל, ב(, שו"ע 

אדמו"ר הזקן )תכט, ב((. 

ב� ויהי נועם: במוצאי שבת, אומרים 'ויהי נועם' כמו בכל מוצאי שבת 
)שו"ע רצה, ושו"ע אדמו"ר הזקן רצה, ג. כי אומרים ב'ויהי נועם': "ומעשה ידינו כוננה", צריך שכל 

ובמשך  תמד.  סימן   - בשו"ע  שלם  סימן  ישנו  בשבת  שחל  פסח  ערב  דיני  על   .1
תרכ"ו,  בשנת  לראשונה  אלו.  הלכות  על  מיוחדים  קונטרסים  התפרסמו  השנים 
ובשנת תרנ"ו יצא קונטרס אחר בשם 'פסח מעובין', עם הערות והוספות מהגאון 
הלאה  וכך  ירושלים,  של  רבה  זוננפלד  חיים  יוסף  רבי  והגאון  ברלין,  חיים  רבי 
בשנים הבאות, ובכולם עצות איך לסדר את שני ההפכים - קיום מצות סעודת שבת 

בלחם, ומצות ביעור חמץ. 
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ארמית צריך לומר בלשון שמבין )שו"ע אדמו"ר הזקן, תלד, ח, ט. וראה שם, שאם 
את  שלא מבין  אע"פ  החמץ,  את  הוא מבטל  זו  שבאמירה  יודע  שלא מבין, אבל  אמר בלשון 

המילים, יצא(.

לאחר הביעור, אומרים את נוסח ה'יהי רצון' כפי  י� אמירת יהי רצון: 
שמופיע בסידור. 

יא� הכנות ל'ליל הסדר': כל ההכנות הנדרשות לליל הסדר, מובאות 
בפירוט ובהרחבה, לקמן בפרק יב. 

יב� תפילת מנחה: יש להקדים קצת את תפילת מנחה כדי שישאר זמן 
לקרא את סדר קרבן פסח אחריה, לפני השקיעה, שהרי יש לקרא את 

סדר קרבן פסח 'בזמנו', כלומר לפני השקיעה. 

יג� סדר קרבן פסח: כותב אדמו"ר הזקן בסידור, 'ונשלמה פרים שפתינו', 
ותפילת מנחה היא במקום תמיד של בין הערביים, ובזמן שבית המקדש 
היה קיים, לאחר הקרבת ה'תמיד' היו מקריבים את קרבן הפסח, לכן, 
ראוי לעסוק בסדר קרבן פסח אחרי תפילת מנחה. ויש לקרא את הנוסח 
המובא בסידור, ולדאוג על חורבן הבית, ולהתחנן לפני ה' שיבנה את 

בית המקדש במהרה בימינו, אמן48. 

ואילך, ביאור נפלא  48. כלשון אדמו"ר הזקן בסידורו. וראה לקו"ש לב, עמ' 36 
בגדר אמירה זו, שהיא כהקרבה. ולהעיר מהנהגת כ"ק אדמו"ר הרש"ב שהיה אומרו 
י"א  בזמן,  אמר  שלא  ובדיעבד   ,)1367 עמ'  דיבורים,  )ליקוטי  לדרום  ופניו  בעמידה 
שיכול לאמרה בלילה )הסדר הערוך, יב, ז, ע"פ הספורנו שמות יב, כז, שזמן הקרבן 

פסח גם בלילה, וראה הערות וביאורים, תשע"ב עמ' 12 ואילך. 
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הביטול

יש לבטל את החמץ, מחשש  לאחר הביעור,  ח� ביטול אחרי הביעור: 
שמא חלק מהחמץ שנשמר לאכילה בערב פסח, נפל ואבד באיזה מקום 
בבית, וימצא אותו בפסח )וישתהה מעט עד שיבער אותו(, ויעבור על 
'בל יראה'. ולכן מבטלים שוב את החמץ אחרי ה'ביעור'. ודוקא אחרי 
הביעור, כי אם יבטלו קודם, לא יקיים את המצוה בשריפת החמץ, כי 

ישרוף חמץ 'מבוטל' שאינו שלו. )שו"ע אדה"ז, תלד, יב(. 

ט� ביאורים בנוסח הביטול: 

'דחזיתיה': ב'ביטול' זה, מבטלים את כל החמץ, גם את החמץ הידוע - 
)ולא רק את החמץ שלא ידוע לו עליו כמו ב'ביטול' שאחרי הבדיקה(, 
דחזיתיה  ברשותי47,  דאיכא  וחמיעא46,  חמירא  "כל  אומרים:  ולכן 
)ושמא  עליו  ויודע  שראה  החמץ  את  גם  כוללים  כי  חזיתיה",  ודלא 

נפל לאיזה מקום בלא שישים לב(. 

אומרים: -  חזיתיה'  ודלא  'דחזיתיה  שאומרים  לאחר  'דחמיתיה': 
'דחמיתיה ודלא חמיתיה', ולכאורה מה מוסיפים בזה ? הרי חזיתיה 
טעמים  ליקוטי  עם  פסח,  של  )הגדה  הרבי  ומבאר  לראות.  פירושם  וחמיתיה 
ומנהגים(, ש'חמיתיה' הוא כעת, ו'חזיתיה' הוא מקודם, כלומר שראה 

או שלא כעת, ושראה ולא ראה מעולם. 

מבוער -  שכבר  חמץ  לבטל  צריך  מה  בשביל  לכאורה  'דביערתיה': 
מבפנים,  מספיק  נשרף  לא  אך  קצת  שנשרף  לחמץ  הכוונה  אלא   ?
או חמץ שנפלה עליו מפולת והוא כמבוער, ובכל זאת צריך לבטלו 

)דעת תורה, תלד, ג, בשם הדעת קדושים(. 

בלשון שמבין: הטעם שתיקנו את הנוסח בארמית, כי צריך להבין - 
את מה שאומרים שהרי עיקר הביטול הוא בלב, שהחמץ לא נחשב 
מבין  שאינו  מי  ולכן,  הארץ,  עמי  לשון  הייתה  וזו  כלולם,  בשבילו 

מוצש"ק". וראה מעשה מלך עמ' 193 שהרבי לא הכניס בעצמו את הלולב לאש, אבל 
לעתים מכניס זאת המזכיר וכיו"ב. 

46. ראה שו"ע אדמו"ר הזקן, תלד, ט, שראוי לכל מדקדק במעשיו להזכיר בפירוש 
חמץ ושאור, אע"פ שבמילה 'חמירא' כולל את שניהם. 

47. כדי לכלול את כל החמץ שיש לו גם במקומות אחרים. 
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אש גדולה: יש אומרים שצריך להשליך את החמץ לתוך אש גדולה, - 
כך שבהטלה אחת של החמץ לתוכה הוא ישרף עד שיעשה כפחם, 
אבל אם האש קטנה, ויצטרך לעשות פעולות נוספות, כגון לדחוף 
את החמץ לעומק האש, כדי שישרף לגמרי, נמצא שבפעולת ההטלה 
לאש לא קיים את מצות 'תשביתו', כי בתחילה יפסל מאכילת כלב, 
חמץ  שורף  כי  מצוה  יקיים  לא  לגמרי  לשרפו  אותו  ידחוף  וכאשר 

שכבר פסול מאכילת כלב )הגרשז"א, בשו"ת מנחת שלמה, טז(44. 

שריפת הלולב, והערבות: נהגו אנשי מעשה, לשרוף את הלולב, ואת - 
ההושענות של 'הושענא רבא' בשריפת החמץ, כי דבר שנעשתה בו 
מצוה אחת )ד' מינים, וחביטת ערבה(, תעשה בו מצוה אחרת - מצות 
'תשביתו'. )מהרש"ל, כנסת הגדולה, שו"ע אדמו"ר הזקן, תמה, יב. ולגבי מנהג הרבי בזה, 

ראה הערה45. ויש נוהגים לשרוף גם את הכף הנוצה וכו', שאיתם בדקו את החמץ(.

44. אבל כשהאש גדולה, אע"פ שלא נשרף בבת אחת כפחם, אלא בתחילה נשרף 
מכל  לגמרי,  נשרף  כך  אחר  ורק  כלב',  לאכילת  ראוי  'אינו  ונעשה  בלבד,  מבחוץ 
זו נשרף  מקום, הכל הוא חלק מאותה פעולה, שהטיל את החמץ לאש, ובפעולה 
קיים  לא  הראשונה  שבפעולה  נוספות,  פעולות  לעשות  צריך  אם  משא"כ  החמץ, 
ובפעולה השניה הרי הוא שורף חמץ שאין  נשרף כדבעי,  לא  כי  'תשביתו'  מצות 
מצוה לשרפו כי כבר אינו ראוי לאכילת כלב. אבל יש לדחות ולומר, שכל עוד הוא 
מתעסק בשריפת החמץ, נחשב הכל פעולה אחת של שריפה, והרי הטיל לאש חמץ 
ואין משמעות לכך  עוד מתעסק בשריפתו הכל המשך אחד,  וכל  ראויה לאכילה, 
שצריך להתעסק איתו עד שיהיה שרוף כפחם )ראה בדיקת חמץ וביעורו, לינדר, 
ז, הע' לא. נט"ג, פסח, א, נ, כא(. וכך משמע, מכך שנהג הרבי לחתות באש בשעת 

השריפה, הרי שאין הקפדה שישרף החמץ מההטלה הראשונה שלו. 

45. בספר אוצר מנהגי חב"ד )עמ' צו( כותב הרב מונדשיין שהרבי לא נהג לקחת 
עמו את הערבות של 'הושענא רבא', אבל לגבי הלולב אינו יודע. אך ראה בהתקשרות 
זכה  תשל"ד  שבתשרי   ,)54 עמ'   632 גיליון  חב"ד  כפר  שבועון  מתוך   11 עמ'  )סג, 
לקודש  נקראים  להיות  לבקיבקר  זלמן  שלמה  הרב  יבלח"ט  עם  יחד  ע"ה,  הרה"ח 
פנימה ולקבל מהרבה את ארבעת המינים עבור האורחים מצפת, בתוספת הוראות 
כיצד לנהוג בהם לאחר החג וכך ההוראה: "את הלולב – לשרוף בעת ביעור חמץ, 
בהדסים להשתמש לבשמים, ומהאתרוג – לעשות מרקחת". וכן מובא בדו"ח שכתב 
שריפת  עשינו  הפסח  חג  "בערב  תשל"ד:  ניסן  בחודש  לרבי  קפלן  לייב  אריה  הרב 
חמץ עם לולבו של כ"ק אדמו"ר שליט"א" )קונטרס 'קריית חב"ד בצפת', תשורה כ"ט 
טבת תשס"ט עמ' 151(. ולהעיר מספרו של הרה"ח ר' מרדכי שוסטרמן ז"ל )'מזלובין 
נכנסתי לרגל עבודתי להיכל  "פעם אחת לאחר חג הסוכות,   :)135 יורק', עמ'  לניו 
הרבי, ויתן לי בד הדסים באומרו שזהו מה'לולב של הרבי )מוהריי"צ( נ"ע". ושאלתי: 
"ומה עלי לעשות עם זה ?". ויען: "לשים את זה בקופסא של בשמים להבדלה של 
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הביטול

יש לבטל את החמץ, מחשש  לאחר הביעור,  ח� ביטול אחרי הביעור: 
שמא חלק מהחמץ שנשמר לאכילה בערב פסח, נפל ואבד באיזה מקום 
בבית, וימצא אותו בפסח )וישתהה מעט עד שיבער אותו(, ויעבור על 
'בל יראה'. ולכן מבטלים שוב את החמץ אחרי ה'ביעור'. ודוקא אחרי 
הביעור, כי אם יבטלו קודם, לא יקיים את המצוה בשריפת החמץ, כי 

ישרוף חמץ 'מבוטל' שאינו שלו. )שו"ע אדה"ז, תלד, יב(. 

ט� ביאורים בנוסח הביטול: 

'דחזיתיה': ב'ביטול' זה, מבטלים את כל החמץ, גם את החמץ הידוע - 
)ולא רק את החמץ שלא ידוע לו עליו כמו ב'ביטול' שאחרי הבדיקה(, 
דחזיתיה  ברשותי47,  דאיכא  וחמיעא46,  חמירא  "כל  אומרים:  ולכן 
)ושמא  עליו  ויודע  שראה  החמץ  את  גם  כוללים  כי  חזיתיה",  ודלא 

נפל לאיזה מקום בלא שישים לב(. 

אומרים: -  חזיתיה'  ודלא  'דחזיתיה  שאומרים  לאחר  'דחמיתיה': 
'דחמיתיה ודלא חמיתיה', ולכאורה מה מוסיפים בזה ? הרי חזיתיה 
טעמים  ליקוטי  עם  פסח,  של  )הגדה  הרבי  ומבאר  לראות.  פירושם  וחמיתיה 
ומנהגים(, ש'חמיתיה' הוא כעת, ו'חזיתיה' הוא מקודם, כלומר שראה 

או שלא כעת, ושראה ולא ראה מעולם. 

מבוער -  שכבר  חמץ  לבטל  צריך  מה  בשביל  לכאורה  'דביערתיה': 
מבפנים,  מספיק  נשרף  לא  אך  קצת  שנשרף  לחמץ  הכוונה  אלא   ?
או חמץ שנפלה עליו מפולת והוא כמבוער, ובכל זאת צריך לבטלו 

)דעת תורה, תלד, ג, בשם הדעת קדושים(. 

בלשון שמבין: הטעם שתיקנו את הנוסח בארמית, כי צריך להבין - 
את מה שאומרים שהרי עיקר הביטול הוא בלב, שהחמץ לא נחשב 
מבין  שאינו  מי  ולכן,  הארץ,  עמי  לשון  הייתה  וזו  כלולם,  בשבילו 

מוצש"ק". וראה מעשה מלך עמ' 193 שהרבי לא הכניס בעצמו את הלולב לאש, אבל 
לעתים מכניס זאת המזכיר וכיו"ב. 

46. ראה שו"ע אדמו"ר הזקן, תלד, ט, שראוי לכל מדקדק במעשיו להזכיר בפירוש 
חמץ ושאור, אע"פ שבמילה 'חמירא' כולל את שניהם. 

47. כדי לכלול את כל החמץ שיש לו גם במקומות אחרים. 
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אש גדולה: יש אומרים שצריך להשליך את החמץ לתוך אש גדולה, - 
כך שבהטלה אחת של החמץ לתוכה הוא ישרף עד שיעשה כפחם, 
אבל אם האש קטנה, ויצטרך לעשות פעולות נוספות, כגון לדחוף 
את החמץ לעומק האש, כדי שישרף לגמרי, נמצא שבפעולת ההטלה 
לאש לא קיים את מצות 'תשביתו', כי בתחילה יפסל מאכילת כלב, 
חמץ  שורף  כי  מצוה  יקיים  לא  לגמרי  לשרפו  אותו  ידחוף  וכאשר 

שכבר פסול מאכילת כלב )הגרשז"א, בשו"ת מנחת שלמה, טז(44. 

שריפת הלולב, והערבות: נהגו אנשי מעשה, לשרוף את הלולב, ואת - 
ההושענות של 'הושענא רבא' בשריפת החמץ, כי דבר שנעשתה בו 
מצוה אחת )ד' מינים, וחביטת ערבה(, תעשה בו מצוה אחרת - מצות 
'תשביתו'. )מהרש"ל, כנסת הגדולה, שו"ע אדמו"ר הזקן, תמה, יב. ולגבי מנהג הרבי בזה, 

ראה הערה45. ויש נוהגים לשרוף גם את הכף הנוצה וכו', שאיתם בדקו את החמץ(.

44. אבל כשהאש גדולה, אע"פ שלא נשרף בבת אחת כפחם, אלא בתחילה נשרף 
מכל  לגמרי,  נשרף  כך  אחר  ורק  כלב',  לאכילת  ראוי  'אינו  ונעשה  בלבד,  מבחוץ 
זו נשרף  מקום, הכל הוא חלק מאותה פעולה, שהטיל את החמץ לאש, ובפעולה 
קיים  לא  הראשונה  שבפעולה  נוספות,  פעולות  לעשות  צריך  אם  משא"כ  החמץ, 
ובפעולה השניה הרי הוא שורף חמץ שאין  נשרף כדבעי,  לא  כי  'תשביתו'  מצות 
מצוה לשרפו כי כבר אינו ראוי לאכילת כלב. אבל יש לדחות ולומר, שכל עוד הוא 
מתעסק בשריפת החמץ, נחשב הכל פעולה אחת של שריפה, והרי הטיל לאש חמץ 
ואין משמעות לכך  עוד מתעסק בשריפתו הכל המשך אחד,  וכל  ראויה לאכילה, 
שצריך להתעסק איתו עד שיהיה שרוף כפחם )ראה בדיקת חמץ וביעורו, לינדר, 
ז, הע' לא. נט"ג, פסח, א, נ, כא(. וכך משמע, מכך שנהג הרבי לחתות באש בשעת 

השריפה, הרי שאין הקפדה שישרף החמץ מההטלה הראשונה שלו. 

45. בספר אוצר מנהגי חב"ד )עמ' צו( כותב הרב מונדשיין שהרבי לא נהג לקחת 
עמו את הערבות של 'הושענא רבא', אבל לגבי הלולב אינו יודע. אך ראה בהתקשרות 
זכה  תשל"ד  שבתשרי   ,)54 עמ'   632 גיליון  חב"ד  כפר  שבועון  מתוך   11 עמ'  )סג, 
לקודש  נקראים  להיות  לבקיבקר  זלמן  שלמה  הרב  יבלח"ט  עם  יחד  ע"ה,  הרה"ח 
פנימה ולקבל מהרבה את ארבעת המינים עבור האורחים מצפת, בתוספת הוראות 
כיצד לנהוג בהם לאחר החג וכך ההוראה: "את הלולב – לשרוף בעת ביעור חמץ, 
בהדסים להשתמש לבשמים, ומהאתרוג – לעשות מרקחת". וכן מובא בדו"ח שכתב 
שריפת  עשינו  הפסח  חג  "בערב  תשל"ד:  ניסן  בחודש  לרבי  קפלן  לייב  אריה  הרב 
חמץ עם לולבו של כ"ק אדמו"ר שליט"א" )קונטרס 'קריית חב"ד בצפת', תשורה כ"ט 
טבת תשס"ט עמ' 151(. ולהעיר מספרו של הרה"ח ר' מרדכי שוסטרמן ז"ל )'מזלובין 
נכנסתי לרגל עבודתי להיכל  "פעם אחת לאחר חג הסוכות,   :)135 יורק', עמ'  לניו 
הרבי, ויתן לי בד הדסים באומרו שזהו מה'לולב של הרבי )מוהריי"צ( נ"ע". ושאלתי: 
"ומה עלי לעשות עם זה ?". ויען: "לשים את זה בקופסא של בשמים להבדלה של 
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לשרוף היטב: צריך לשרוף את החמץ עד שיעשה כ'פחם', כלומר, - 
שיהיה שרוף גם מבפנים )וצריך שיהיה שרוף כך עכ"פ כזית, לפני 
תחילת השעה השישית, כנ"ל(, ולא מספיק שנשרף מבחוץ, אפילו 
חתיכות  להניח  אין  ולכן  בזה,  כלב  לאכילת  ראוי  אינו  נעשה  אם 
לפורסו  יש  אלא  מבפנים,  ישרפו  שלא  באופן  ועבות,  גדולות  חמץ 
אדמו"ר  )שו"ע  היטב.   לשרוף  דיה  גדולה  שהאש  שיודע  או  לחתיכות, 

הזקן, תמה, ד, וראה בהקדמה לעיל באריכות(. 

שפיכת נפט: ראוי שלא לשפוך נפט כדי לזרז את שריפת החמץ, כי - 
גורם בכך לחמץ שיהיה אינו ראוי לאכילת כלב, לפני שנשרף, ולא 
מקיים את מצות 'תשביתו' בשריפה )הגרשז"א, הליכות שלמה, פסח, ו, ו. באר 
משה, ה, כב. ומכל מקום, כותב שם הגרשז"א, שאין לגעור במי שלא נזהר בכך, כי יש לומר 

ששפיכת הנפט בשעת השריפה נחשב כמעשה אחד עם השריפה עצמה, ונחשב, מעשה אחד 

של 'שריפה', והחמץ בנתינתו לשריפה היא ראוי(. ויש שהקלו בזה גם לכתחילה, 

כי הנפט מתאדה בשעת השריפה, ושוב נעשה ראוי לאכילת כלב, 
ונמצא ששורף חמץ ראוי )סידור פסח כהלכתו, עמ' שכב, בשם הגרנ"ק(. 

יד ימין: יש שכתבו שכמו כל מצוה, ראוי לעשותה בין ימין ולהניח - 
את החמץ בתוך האש ביד ימין, ושמאלי ביד שמאל43. 

שייכות -  כן  ואם  'תשביתו'  במצות  חייבות  נשים  גם  וקטנים:  נשים 
יהודה שכך מקיימים  ר'  למנהג לשרוף את החמץ לחשוש לשיטת 
את המצוה, ולכן  אשה שחיה לבדה, או שכרגע אין מי שישרוף את 
החמץ הנשאר בביתה, תדאג לשרפו, ויכולה לשלוח אחר, שישרוף 
את החמץ שלה. ולגבי קטנים, לאחר שקיים את המצוה בעצמו, יכול 

לתת לקטן לזרוק חמץ לאש מדין חינוך. 

לכך שמכניסים את פתיתי החמץ של הבדיקה בתוך שקית, ומוציאים את ידית הכף 
החוצה, וקושרים, וזאת כדי שיחשבו כל הפתיתים בתוך כלי אחד, והכף הוא הידית 
של הכלי, והכלי 'מצרף' את הפתיתים יחד, כך שיש מעתה כזית חמץ, ונמצא ששרף 

כזית חמץ, ולא כמה חתיכות שבכל אחת מהן פחות מכזית. ודפח"ח. 

43. בספר ארחות חיים )תמה, א(, דן בזה, ומביא מספר מנחת פתים )או"ח רו(, 
מצוה  דבר  דוקא  הוא  ימין  בין  לעשות  שצריך  שכתוב  מה  כי  צורך,  שאין  שכותב 
שמברך עליו או שעושה בו מצוה אבל שחיטה למשל וכיסוי הדם אין מצוה לאחוז 
את הסכין ביד ימין, כי המצוה לא בסכין בלבד אלא לשחוט את העוף או לכסות את 

הדם. אבל ראה שו"ת באר משה, ב, ג, שהביא זאת להלכה, שיש לעשות ביד ימין. 
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לתוכם  לשפוך  או  ברשותו,  שאינו  במקום  ולהניחם  חמץ,  בהם  שיש 
ביתו,  שבחצר  הגדול  בפח  להניחו  אין  )אבל  כאקונומיקה  פוגם  חומר 
או בפח משותף בבניין מגורים, השייך לדיירי הבנין40(, לוודא שהשקית 
ובכיסי  והתפילין,  של שואב האבק רוקנה, שאין חמץ בשקית הטלית 
הבגדים שיתכן שהכניסו לתוכם חמץ מאתמול41. וכן יש להכניס את כלי 
החמץ כולל המטאטא, מברשת השיניים, עם שאר הדברים הנמכרים 
ויש  ומסומנים.  סגורים  לגוי  הנמכרים  המקומות  שכל  ולבדוק  לגוי, 

לזכור לקחת גם את הפתיתים מבדיקת החמץ, להביאם לשריפה. 

ו� זמן שריפת חמץ: כפי שהתבאר בהקדמה, יש לשרוף את החמץ לפני 
סוף השעה החמישית, כדי שיהיה אפשר לבטל את החמץ מיד לאחר 

הביעור. )שו"ע אדמו"ר הזקן, תלד, יב(. 

ז� פרטי דינים בשריפה: 

יכול -  אלא  לו,  שנשאר  החמץ  כל  את  לשרוף  צורך  אין  חמץ:  כזית 
להשליך את החמץ בשירותים, או להניחו במקום הפקר, וכדי לקיים 
י, בשם  )ראה משנ"ב, תמה,  את המצוה בשריפה, ישרוף כזית חמץ גמור. 
הבית מאיר, חיי אדם, חמד משה, שצריך כזית, ולא די בפירורים שהרי האם כבר בטלים42(. 

זמן הביעור, אפשר  להניח את החמץ במקום הפקר, אבל לא במקום  40. לפני 
שברשותו או שהוא שותף בו )שו"ע אדמו"ר הזקן, תמה, א(. ואמנם אם הפח הוא 
רכוש העיריה )גויים(, נמצא שהחמץ הוא ברשות העיריה, ואפילו אם הפח נמצא 
של  הפח  בתוך  שהחמץ  כיו  המגורים,  בנין  בתוך  לכך  המיוחד  בחדר  או  בחצירו 
בכל  ולא  תמיד  לא  אבל  נו(.  ד,  )מנח"י,  העיריה  ברשות  שהחמץ  נחשב  העיריה, 
או בשכירות של הדיירים,  יש שהפח בחכירה  מקום, הפח ברשות העיריה, אלא 
ולכן יש עצה לשפוך שם חומר פוגם כאקונומיקה וכדומה, כך שלא יהיה החמץ 
ראוי לאכילת כלב )מנח"י שם, ושבט הלוי, א, קלז, ועוד(. עצה נוספת היא, להפקיר 
בפני שלשה אנשים את כל זכויותיו בפח שלתוכו זורק )תשובות והנהגות, א, רפט(. 
וראה שם, שמציע לעשות זאת בכל בנין מגורים שיש בו בשותפות יהודים וגוים, 
שותף  היהודי  גם  והרי  הבנין,  לכל  המרכזי  בפח  בפסח,  חמץ  לזרוק  שממשיכים 
באותו פח, ולכן מפקיר את כל זכויותיו באותו מקום, כך שלא נחשב החמץ ברשותו. 

ויש שלימדו זכות, על המון העם שלא מפקידים בזה, ואכמ"ל. 

41. ראה שו"ע אדמו"ר הזקן, תלג, מב. ומדובר מי ששייך שהכניס חמץ לכיסיו, 
ומצוי הדבר אצל ילדים. אכן גם על אלו שלעולם לא מכניסים חמץ לכיסים, כותב 
אדמו"ר הזקן )תלג, מג(: "מי שלעולם אין דרכו בכך )להכניס חמץ לכיס(, אין צריך 

בדיקה כלל . . ומכל מקום המחמיר, תבא עליו ברכה". 

42. וראה לעיל בדיני בדיקת חמץ, מה שביאר הגרמ"ש אשכנזי ע"ה את הטעם 
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לשרוף היטב: צריך לשרוף את החמץ עד שיעשה כ'פחם', כלומר, - 
שיהיה שרוף גם מבפנים )וצריך שיהיה שרוף כך עכ"פ כזית, לפני 
תחילת השעה השישית, כנ"ל(, ולא מספיק שנשרף מבחוץ, אפילו 
חתיכות  להניח  אין  ולכן  בזה,  כלב  לאכילת  ראוי  אינו  נעשה  אם 
לפורסו  יש  אלא  מבפנים,  ישרפו  שלא  באופן  ועבות,  גדולות  חמץ 
אדמו"ר  )שו"ע  היטב.   לשרוף  דיה  גדולה  שהאש  שיודע  או  לחתיכות, 

הזקן, תמה, ד, וראה בהקדמה לעיל באריכות(. 

שפיכת נפט: ראוי שלא לשפוך נפט כדי לזרז את שריפת החמץ, כי - 
גורם בכך לחמץ שיהיה אינו ראוי לאכילת כלב, לפני שנשרף, ולא 
מקיים את מצות 'תשביתו' בשריפה )הגרשז"א, הליכות שלמה, פסח, ו, ו. באר 
משה, ה, כב. ומכל מקום, כותב שם הגרשז"א, שאין לגעור במי שלא נזהר בכך, כי יש לומר 

ששפיכת הנפט בשעת השריפה נחשב כמעשה אחד עם השריפה עצמה, ונחשב, מעשה אחד 

של 'שריפה', והחמץ בנתינתו לשריפה היא ראוי(. ויש שהקלו בזה גם לכתחילה, 

כי הנפט מתאדה בשעת השריפה, ושוב נעשה ראוי לאכילת כלב, 
ונמצא ששורף חמץ ראוי )סידור פסח כהלכתו, עמ' שכב, בשם הגרנ"ק(. 

יד ימין: יש שכתבו שכמו כל מצוה, ראוי לעשותה בין ימין ולהניח - 
את החמץ בתוך האש ביד ימין, ושמאלי ביד שמאל43. 

שייכות -  כן  ואם  'תשביתו'  במצות  חייבות  נשים  גם  וקטנים:  נשים 
יהודה שכך מקיימים  ר'  למנהג לשרוף את החמץ לחשוש לשיטת 
את המצוה, ולכן  אשה שחיה לבדה, או שכרגע אין מי שישרוף את 
החמץ הנשאר בביתה, תדאג לשרפו, ויכולה לשלוח אחר, שישרוף 
את החמץ שלה. ולגבי קטנים, לאחר שקיים את המצוה בעצמו, יכול 

לתת לקטן לזרוק חמץ לאש מדין חינוך. 

לכך שמכניסים את פתיתי החמץ של הבדיקה בתוך שקית, ומוציאים את ידית הכף 
החוצה, וקושרים, וזאת כדי שיחשבו כל הפתיתים בתוך כלי אחד, והכף הוא הידית 
של הכלי, והכלי 'מצרף' את הפתיתים יחד, כך שיש מעתה כזית חמץ, ונמצא ששרף 

כזית חמץ, ולא כמה חתיכות שבכל אחת מהן פחות מכזית. ודפח"ח. 

43. בספר ארחות חיים )תמה, א(, דן בזה, ומביא מספר מנחת פתים )או"ח רו(, 
מצוה  דבר  דוקא  הוא  ימין  בין  לעשות  שצריך  שכתוב  מה  כי  צורך,  שאין  שכותב 
שמברך עליו או שעושה בו מצוה אבל שחיטה למשל וכיסוי הדם אין מצוה לאחוז 
את הסכין ביד ימין, כי המצוה לא בסכין בלבד אלא לשחוט את העוף או לכסות את 

הדם. אבל ראה שו"ת באר משה, ב, ג, שהביא זאת להלכה, שיש לעשות ביד ימין. 
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לתוכם  לשפוך  או  ברשותו,  שאינו  במקום  ולהניחם  חמץ,  בהם  שיש 
ביתו,  שבחצר  הגדול  בפח  להניחו  אין  )אבל  כאקונומיקה  פוגם  חומר 
או בפח משותף בבניין מגורים, השייך לדיירי הבנין40(, לוודא שהשקית 
ובכיסי  והתפילין,  של שואב האבק רוקנה, שאין חמץ בשקית הטלית 
הבגדים שיתכן שהכניסו לתוכם חמץ מאתמול41. וכן יש להכניס את כלי 
החמץ כולל המטאטא, מברשת השיניים, עם שאר הדברים הנמכרים 
ויש  ומסומנים.  סגורים  לגוי  הנמכרים  המקומות  שכל  ולבדוק  לגוי, 

לזכור לקחת גם את הפתיתים מבדיקת החמץ, להביאם לשריפה. 

ו� זמן שריפת חמץ: כפי שהתבאר בהקדמה, יש לשרוף את החמץ לפני 
סוף השעה החמישית, כדי שיהיה אפשר לבטל את החמץ מיד לאחר 

הביעור. )שו"ע אדמו"ר הזקן, תלד, יב(. 

ז� פרטי דינים בשריפה: 

יכול -  אלא  לו,  שנשאר  החמץ  כל  את  לשרוף  צורך  אין  חמץ:  כזית 
להשליך את החמץ בשירותים, או להניחו במקום הפקר, וכדי לקיים 
י, בשם  )ראה משנ"ב, תמה,  את המצוה בשריפה, ישרוף כזית חמץ גמור. 
הבית מאיר, חיי אדם, חמד משה, שצריך כזית, ולא די בפירורים שהרי האם כבר בטלים42(. 

זמן הביעור, אפשר  להניח את החמץ במקום הפקר, אבל לא במקום  40. לפני 
שברשותו או שהוא שותף בו )שו"ע אדמו"ר הזקן, תמה, א(. ואמנם אם הפח הוא 
רכוש העיריה )גויים(, נמצא שהחמץ הוא ברשות העיריה, ואפילו אם הפח נמצא 
של  הפח  בתוך  שהחמץ  כיו  המגורים,  בנין  בתוך  לכך  המיוחד  בחדר  או  בחצירו 
בכל  ולא  תמיד  לא  אבל  נו(.  ד,  )מנח"י,  העיריה  ברשות  שהחמץ  נחשב  העיריה, 
או בשכירות של הדיירים,  יש שהפח בחכירה  מקום, הפח ברשות העיריה, אלא 
ולכן יש עצה לשפוך שם חומר פוגם כאקונומיקה וכדומה, כך שלא יהיה החמץ 
ראוי לאכילת כלב )מנח"י שם, ושבט הלוי, א, קלז, ועוד(. עצה נוספת היא, להפקיר 
בפני שלשה אנשים את כל זכויותיו בפח שלתוכו זורק )תשובות והנהגות, א, רפט(. 
וראה שם, שמציע לעשות זאת בכל בנין מגורים שיש בו בשותפות יהודים וגוים, 
שותף  היהודי  גם  והרי  הבנין,  לכל  המרכזי  בפח  בפסח,  חמץ  לזרוק  שממשיכים 
באותו פח, ולכן מפקיר את כל זכויותיו באותו מקום, כך שלא נחשב החמץ ברשותו. 

ויש שלימדו זכות, על המון העם שלא מפקידים בזה, ואכמ"ל. 

41. ראה שו"ע אדמו"ר הזקן, תלג, מב. ומדובר מי ששייך שהכניס חמץ לכיסיו, 
ומצוי הדבר אצל ילדים. אכן גם על אלו שלעולם לא מכניסים חמץ לכיסים, כותב 
אדמו"ר הזקן )תלג, מג(: "מי שלעולם אין דרכו בכך )להכניס חמץ לכיס(, אין צריך 

בדיקה כלל . . ומכל מקום המחמיר, תבא עליו ברכה". 

42. וראה לעיל בדיני בדיקת חמץ, מה שביאר הגרמ"ש אשכנזי ע"ה את הטעם 
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דיני שריפת החמץ

ה� ההכנות לביעור: לפני שניגשים לבער את החמץ, יש לוודא שנפטרנו 
האשפה  שקיות  את  מהבית  להוציא  דהיינו:  שברשותנו,  החמץ  מכל 

ב(, שהמצוה היא לפני חצות, הרי לכאורה אין צורך בשריפה דוקא שהרי לדעתם, 
ואפשר לקיים את מצות 'תשביתו' בכל אופן, ש'תשביתו' לדעתם פירושו שכאשר 
יגיע חצות לא יהיה לאדם חמץ. וכלשון הרמב"ם: "מצות עשה מן התורה, להשבית 
החמץ קודם זמן איסור אכילתו" )לפני חצות(, ומה היא השבתה זו האמורה בתורה, 

היא שיבטל את החמץ בלבו"[. 

הביאור: אנו חוששים לדעת הטור )שחלק על אביו הרא"ש, שכתב שאין מצוה 
לשרוף לפני חצות( שיש מצוה לשרוף את החמץ גם לפני חצות. כך ביארו הגר"א 
ומאמר מדרכי )תמ"ה(. ראה משנ"ב )תמה, שעה"צ, טז(: "אף שלהרא"ש, גם להני 
פוסקים דביעור חמץ הוא בשריפה, מודו בשעה חמישית, דהשבתתו לכתחילה בכל 
דבר. מכל מקום, נהגו על פי דעת הטור שהשיג על הרא"ש בזה, והוכיח דכל הני 
פוסקים שפסקו דביעור חמץ הוא בשריפה, אפילו ל' יום קודם פסח נמי בשריפה 

דוקא"(. 

חובה לבער את החמץ בשריפה לפני חצות,  ובאופן אחר קצת: הן אמנם שאין 
מדבריו  וכמבואר  קיומית'(,  )'מצוה  מצוה  בזה  מקיים  חצות,  לפני  המבער  אבל 
)פסחים, כז, ב, ד"ה שאם לא מצא(, שכבר שלשים יום לפני החג, אם מבער ושורף, 
מקיים מצות 'תשביתו'. וכך כותב הטור )תמה( בדעת רש"י: "כתב אדוני אבי הרא"ש 
ז"ל דאפילו לרש"י בשעה חמישית השבתתו בכל דבר . . ואינו נראה כן מפירושו, 
שהוא פירש דלר' יהודה, אפילו יוצא בשיירא, הוא דוקא בשריפה". ולפי זה אפשר 
לומר, שגם לשיטות האחרות, שכתבו שאין חובה לבער לפני חצות, יודו, שמ"מ אם 

שורף, מקיים בזה מצוה. 

'תשביתו'  מצות  האם  שדן  ט(,  )מצוה,  חינוך  המנחת  שכתב  כמו  דלא  זה,  וכל 
היא ב'קום ועשה' או 'בשב ואל תעשה', ומחדש שהדבר תלוי במחלוקת מתי היא 
חצות  מגיע  שכאשר  חצות,  לפני  היא  'תשביתו'  שמצות  הסוברים  לדעת  המצוה. 
צריך כבר להיות מושבת )רמב"ם, רמב"ן, רש"י(, אז המצוה היא ב'שב ואל תעשה' 
ועוד(, המצוה  )ר"ת, תוס'  ולדעת הסוברים שהמצוה היא להשבית בחצות  בלבד, 
היא ב'קום ועשה'. אלא גם לשיטות שהמצוה להשבית היא לפני חצות, יש מצוה 

ב'קום ועשה', עכ"פ מצוה קיומית, לשרוף את החמץ. 

לגבי  יד(,  )תלד,  הזקן  אדמו"ר  של  הלשון  מדיוק  להעיר  יש  הזקן:  אדמו"ר  דעת 
המצוה שמקיימים בשריפת החמץ: "טוב ליזהר שלא לבטל החמץ פעם שניה ביום, 
עד שיבער תחלה מן ביתו כל החמץ הידוע לו, כדי שיקיים מצות ביעור חמץ בחמץ 
שלו". הרי ששינה מלשון הרמ"א שכתב "כדי לקיים מצות שריפה". ומעיר על כך 
הגרמ"ש אשכנזי בספרו 'מראי מקומות וציונים', ושולח לדברי הפר"ח, שאכן חולק 
על הרמ"א, כי מצות שריפה היא רק לדעת ר' יהודה, והרי כתבו התוס' שגם לר' 

יהודה, לפני חצות יכול להשביתו בכל דבר. 
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ונחשב  מדרבנן,  בהנאה  אסור  הוא  שאז  השישית,  השעה  תחילת 
'לבטל' חמץ שאינו שלו. לכן צריך לבער את  ואי אפשר  אינו שלו, 
החמץ לפני תחילת השעה השישית, כדי שיספיק לבטל אותו אחרי 
השריפה, בזמן שעדיין ניתן לבטלו. )כך נהג הרא"ש, כמובא בדבריו פסחים, א, 
ט, הביאו הטור ושו"ע תמה, ולכן יש להקדים גם את הביעור: ט"ז, מג"א, תלד, שו"ע אדמו"ר 

הזקן תל"ד, יב, תמה, א, משנ"ב תלד, יב(. 

מבואר בפוסקים, שבשריפה  ד� קיום מצות 'תשביתו' בשריפת חמץ: 
ב(:  )תלד,  הרמ"א  בדברי  כמפורש  'תשביתו',  של  מצוה  מקיימים  זו, 
"ואין לבטלו ביום אלא לאחר ששרף החמץ, כדי לקיים מצות שריפה 
אדם,  חיי  מאיר',  ה'בית  בשם  י(,  )תמה,  המשנ"ב  מביא  וכן  שלו".  בחמץ 
וחמד משה, שיש לדאוג שישאר כזית חמץ כדי לשרפו, ולקיים מצות 

'תשביתו' כדינה38. ]וראה ביאור הדבר, בהערה39[. 

אלא לאחר הבדיקה. ובסימן תמה, א, לשון אדמו"ר הזקן היא: "טוב לנהוג לבערו 
בסוף ה". 

38. ז"ל החיי"א כלל קיט, ל: "ואם נתנו לנכרי קודם שעה ו, אין צריך לבערו, ומ"מ 
לא קיים מצות שריפתה חמץ". ובסעיף כו: "ולא יבטל ביום עד לאחר ששרף החמץ, 

כדי לקיים מצות ביעור חמץ בשריפה בחמץ שלו". 

39. ביאור המנהג לשרוף את החמץ - והאם מקיימים בזה מצוה מן התורה: לפי 
המתבאר עד עתה יוצא, שהעיקר להלכה הוא כדעת חכמים שאין צורך לשרוף את 
החמץ אלא די לבער אותו מן העולם בכל אופן שהוא, ומקיימים בזה מצות 'תשביתו'. 
אלא שמנהג השריפה היא, מכיון שאנחנו רוצים לקיים את מצות 'תשביתו' לפי דעת 

ר' יהודה, שסובר ש'אין ביעור חמץ אלא שריפה'. 

'לבערו מן העולם לגמרי',  אלא, שלכאורה, הצורך לשרוף את החמץ, הוא כדי 
לחכמים,  )משא"כ  לגמרי  העולם  מן  לבערו  היחידה  הדרך  זאת  יהודה  ר'  שלדעת 
היא  העולם  מן  הביעור  שחובת  בראשונים  מבואר  והרי  אחרת(,  בדרך  גם  אפשר 
רק בחצות, אבל לפני חצות, אין צורך לבער את החמץ מן העולם לגמרי, אלא די 
להוציאו מרשותו, ואם כן, מה טעם המנהג לשרוף את החמץ, מאחר ששורפים את 

החמץ לפני חצות, וגם לר' יהודה אין בכך צורך ? 

להלכה,  נפסק  וכן  ועוד,  י,  א,  רא"ש,  ר"ן,  אימתי,  ד"ה  ב,  יב,  בתוס'  מבואר  ]כך 
שו"ע תמה, ושו"ע אדה"ז, תמ"ה, א: "ואם רוצה לבערו קודם שעה שישית, אינו צריך 
לבערו מן העולם לגמרי". התוס' הקשו על רש"י שכתב שה'ביטול' הוא בשביל לקיים 
'תשביתו', והרי 'תשביתו' הוא אחרי חצות, ובשעה זו כבר אי אפשר לעשות ביטול, 
"ולאחר  הרא"ש:  לשון  דוקא.  חצות  אחרית  היא  'תשביתו'  מצות  שלשיטתם  הרי 
"מתחילת  א(:  )תמה,  הזקן  אדמו"ר  פוסק  וכן  להשביתו".  הכתוב  צוה  מיד,  חצות 
יב,  )ב, א,  וגם לדעת הרמב"ם )חו"מ, ב, א(, ורש"י  ז' ואילך, הוא שמחויב לבערו". 
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דיני שריפת החמץ

ה� ההכנות לביעור: לפני שניגשים לבער את החמץ, יש לוודא שנפטרנו 
האשפה  שקיות  את  מהבית  להוציא  דהיינו:  שברשותנו,  החמץ  מכל 

ב(, שהמצוה היא לפני חצות, הרי לכאורה אין צורך בשריפה דוקא שהרי לדעתם, 
ואפשר לקיים את מצות 'תשביתו' בכל אופן, ש'תשביתו' לדעתם פירושו שכאשר 
יגיע חצות לא יהיה לאדם חמץ. וכלשון הרמב"ם: "מצות עשה מן התורה, להשבית 
החמץ קודם זמן איסור אכילתו" )לפני חצות(, ומה היא השבתה זו האמורה בתורה, 

היא שיבטל את החמץ בלבו"[. 

הביאור: אנו חוששים לדעת הטור )שחלק על אביו הרא"ש, שכתב שאין מצוה 
לשרוף לפני חצות( שיש מצוה לשרוף את החמץ גם לפני חצות. כך ביארו הגר"א 
ומאמר מדרכי )תמ"ה(. ראה משנ"ב )תמה, שעה"צ, טז(: "אף שלהרא"ש, גם להני 
פוסקים דביעור חמץ הוא בשריפה, מודו בשעה חמישית, דהשבתתו לכתחילה בכל 
דבר. מכל מקום, נהגו על פי דעת הטור שהשיג על הרא"ש בזה, והוכיח דכל הני 
פוסקים שפסקו דביעור חמץ הוא בשריפה, אפילו ל' יום קודם פסח נמי בשריפה 

דוקא"(. 

חובה לבער את החמץ בשריפה לפני חצות,  ובאופן אחר קצת: הן אמנם שאין 
מדבריו  וכמבואר  קיומית'(,  )'מצוה  מצוה  בזה  מקיים  חצות,  לפני  המבער  אבל 
)פסחים, כז, ב, ד"ה שאם לא מצא(, שכבר שלשים יום לפני החג, אם מבער ושורף, 
מקיים מצות 'תשביתו'. וכך כותב הטור )תמה( בדעת רש"י: "כתב אדוני אבי הרא"ש 
ז"ל דאפילו לרש"י בשעה חמישית השבתתו בכל דבר . . ואינו נראה כן מפירושו, 
שהוא פירש דלר' יהודה, אפילו יוצא בשיירא, הוא דוקא בשריפה". ולפי זה אפשר 
לומר, שגם לשיטות האחרות, שכתבו שאין חובה לבער לפני חצות, יודו, שמ"מ אם 

שורף, מקיים בזה מצוה. 

'תשביתו'  מצות  האם  שדן  ט(,  )מצוה,  חינוך  המנחת  שכתב  כמו  דלא  זה,  וכל 
היא ב'קום ועשה' או 'בשב ואל תעשה', ומחדש שהדבר תלוי במחלוקת מתי היא 
חצות  מגיע  שכאשר  חצות,  לפני  היא  'תשביתו'  שמצות  הסוברים  לדעת  המצוה. 
צריך כבר להיות מושבת )רמב"ם, רמב"ן, רש"י(, אז המצוה היא ב'שב ואל תעשה' 
ועוד(, המצוה  )ר"ת, תוס'  ולדעת הסוברים שהמצוה היא להשבית בחצות  בלבד, 
היא ב'קום ועשה'. אלא גם לשיטות שהמצוה להשבית היא לפני חצות, יש מצוה 

ב'קום ועשה', עכ"פ מצוה קיומית, לשרוף את החמץ. 

לגבי  יד(,  )תלד,  הזקן  אדמו"ר  של  הלשון  מדיוק  להעיר  יש  הזקן:  אדמו"ר  דעת 
המצוה שמקיימים בשריפת החמץ: "טוב ליזהר שלא לבטל החמץ פעם שניה ביום, 
עד שיבער תחלה מן ביתו כל החמץ הידוע לו, כדי שיקיים מצות ביעור חמץ בחמץ 
שלו". הרי ששינה מלשון הרמ"א שכתב "כדי לקיים מצות שריפה". ומעיר על כך 
הגרמ"ש אשכנזי בספרו 'מראי מקומות וציונים', ושולח לדברי הפר"ח, שאכן חולק 
על הרמ"א, כי מצות שריפה היא רק לדעת ר' יהודה, והרי כתבו התוס' שגם לר' 

יהודה, לפני חצות יכול להשביתו בכל דבר. 
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ונחשב  מדרבנן,  בהנאה  אסור  הוא  שאז  השישית,  השעה  תחילת 
'לבטל' חמץ שאינו שלו. לכן צריך לבער את  ואי אפשר  אינו שלו, 
החמץ לפני תחילת השעה השישית, כדי שיספיק לבטל אותו אחרי 
השריפה, בזמן שעדיין ניתן לבטלו. )כך נהג הרא"ש, כמובא בדבריו פסחים, א, 
ט, הביאו הטור ושו"ע תמה, ולכן יש להקדים גם את הביעור: ט"ז, מג"א, תלד, שו"ע אדמו"ר 

הזקן תל"ד, יב, תמה, א, משנ"ב תלד, יב(. 

מבואר בפוסקים, שבשריפה  ד� קיום מצות 'תשביתו' בשריפת חמץ: 
ב(:  )תלד,  הרמ"א  בדברי  כמפורש  'תשביתו',  של  מצוה  מקיימים  זו, 
"ואין לבטלו ביום אלא לאחר ששרף החמץ, כדי לקיים מצות שריפה 
אדם,  חיי  מאיר',  ה'בית  בשם  י(,  )תמה,  המשנ"ב  מביא  וכן  שלו".  בחמץ 
וחמד משה, שיש לדאוג שישאר כזית חמץ כדי לשרפו, ולקיים מצות 

'תשביתו' כדינה38. ]וראה ביאור הדבר, בהערה39[. 

אלא לאחר הבדיקה. ובסימן תמה, א, לשון אדמו"ר הזקן היא: "טוב לנהוג לבערו 
בסוף ה". 

38. ז"ל החיי"א כלל קיט, ל: "ואם נתנו לנכרי קודם שעה ו, אין צריך לבערו, ומ"מ 
לא קיים מצות שריפתה חמץ". ובסעיף כו: "ולא יבטל ביום עד לאחר ששרף החמץ, 

כדי לקיים מצות ביעור חמץ בשריפה בחמץ שלו". 

39. ביאור המנהג לשרוף את החמץ - והאם מקיימים בזה מצוה מן התורה: לפי 
המתבאר עד עתה יוצא, שהעיקר להלכה הוא כדעת חכמים שאין צורך לשרוף את 
החמץ אלא די לבער אותו מן העולם בכל אופן שהוא, ומקיימים בזה מצות 'תשביתו'. 
אלא שמנהג השריפה היא, מכיון שאנחנו רוצים לקיים את מצות 'תשביתו' לפי דעת 

ר' יהודה, שסובר ש'אין ביעור חמץ אלא שריפה'. 

'לבערו מן העולם לגמרי',  אלא, שלכאורה, הצורך לשרוף את החמץ, הוא כדי 
לחכמים,  )משא"כ  לגמרי  העולם  מן  לבערו  היחידה  הדרך  זאת  יהודה  ר'  שלדעת 
היא  העולם  מן  הביעור  שחובת  בראשונים  מבואר  והרי  אחרת(,  בדרך  גם  אפשר 
רק בחצות, אבל לפני חצות, אין צורך לבער את החמץ מן העולם לגמרי, אלא די 
להוציאו מרשותו, ואם כן, מה טעם המנהג לשרוף את החמץ, מאחר ששורפים את 

החמץ לפני חצות, וגם לר' יהודה אין בכך צורך ? 

להלכה,  נפסק  וכן  ועוד,  י,  א,  רא"ש,  ר"ן,  אימתי,  ד"ה  ב,  יב,  בתוס'  מבואר  ]כך 
שו"ע תמה, ושו"ע אדה"ז, תמ"ה, א: "ואם רוצה לבערו קודם שעה שישית, אינו צריך 
לבערו מן העולם לגמרי". התוס' הקשו על רש"י שכתב שה'ביטול' הוא בשביל לקיים 
'תשביתו', והרי 'תשביתו' הוא אחרי חצות, ובשעה זו כבר אי אפשר לעשות ביטול, 
"ולאחר  הרא"ש:  לשון  דוקא.  חצות  אחרית  היא  'תשביתו'  מצות  שלשיטתם  הרי 
"מתחילת  א(:  )תמה,  הזקן  אדמו"ר  פוסק  וכן  להשביתו".  הכתוב  צוה  מיד,  חצות 
יב,  )ב, א,  וגם לדעת הרמב"ם )חו"מ, ב, א(, ורש"י  ז' ואילך, הוא שמחויב לבערו". 
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ג� זמן מצות הביעור והשריפה: 

בתחילת -  כלומר  היום,  בחצות  הוא  המצוה  של  זמנה  התורה:  מן 
שעה שביעית. 

מדרבנן: מכיון שקורה שאדם טועה בשעה אחת, הקדימו חכמים את - 
זמן הביעור בשעה, שאין לבערו בחצות )בתחילת השעה השביעית( 
אלא יש לבערו שעה קודם, בתחילת השעה השישית )משנה, פסחים, יא, 

ב: "ושורפין בתחילת שש", שו"ע אדמו"ר הזקן, תמ"ה א(. 

המנהג למעשה: לבער את החמץ לפני תחילת השעה השישית. כי - 
'לבטל' אחרי  'לבטל' את החמץ 'אחרי הביעור'37, ואי אפשר  רוצים 

מבוער מהעולם. ]ואינו דומה לזורק חמץ לים, שחייב לפוררו קודם, אבל אם זורקו 
לים בלי לפורר, לא נחשב מבוער מן העולם, כי במציאות הוא ראוי לשימוש, ולכן 
נחשב  לא  בו,  וישתמש  המים,  על  צף  החמץ  את  ימצא  שאדם  אפשרות  שיש  כל 
מבוער מן העולם, וחייבים לפורר אותו קודם. אבל החמץ בבית הכיסא שבזמנם, 

הוא מאוס במציאות, וכבר נחשב לא ראוי. ודו"ק[. 

ולפי זה: גם בשירותים של ימינו, שהכל נשטף מיד, ומגיע למקום מטונף ומאוס, 
זה  ועל  חכמים.  לדעת  ביעור  נחשב  הנ"ל,  הזקן  ואדמו"ר  המג"א  לדעת  כן  ואם 
סומכים בערב פסח שחל בשבת לזרוק את שאריות החמץ לשירותים ולהוריד את 
המים. וזהו גם פתרון לאדם שנשאר לו חמץ ואין לו אפשרות לשרפו, שיכול לזרקו 

לשירותים. )ראה בכל זה, 'בדיקת חמץ וביעורו', לינדר, עמ' רכב(. 

וכדו'(, אסור מתחילת שעה שישית  )דגים  אבל להאכיל את החמץ לבעלי חיים 
זהו ביעור גמור מן העולם, ומקיים בזה מצות תשביתו(,  )אבל לפני שעה שישית, 
כי החמץ אסור בהנאה. ואפילו אם הבעל חי אינו שלו אסור, כי נחשב 'הנאה' במה 

שהתמלא רצונו להשביע את הבעל חי )שו"ע, תמח, ו, לבוש, מג"א, ומשנ"ב(. 

נעשה  שכבר  ל'ביטול'  בנוסף   – החמץ  את  שוב  לבטל  שנוהגים  לכך  הטעם   .37
אחרי הבדיקה – התבאר לעיל בפרק על בדיקת חמץ, ונחזור על הדברים כאן. 

ביטול נוסף: נוהגים לבטל את החמץ פעם נוספת ביום, מחשש שמא חלק מהחמץ 
שנשמר לאכילה בערב פסח ]ולא היה כלול ב'ביטול' שאחרי הבדיקה. כי ה'ביטול' 
הוא בלב, שלא מחשיב חמץ זה, והרי הוא כן מחשיב אותו, ואדרבה שומר אותו כדי 
לאכלו, ואפילו אם חשב עליו בביטול לא הועיל כלום, כי בלבו לא מבטלו )אדמו"ר 
הזקן, תל"ד, י[ נפל ואבד באיזה מקום בבית, וימצא אותו בפסח )וישתהה מעט עד 

שיבער אותו(, ויעבור על 'בל יראה'. ולכן מבטלים שוב את החמץ אחרי ה'ביעור'. 

מדוע אחרי הביעור ? כי אם יבטל את החמץ לפני הביעור, נמצא שלא ביער חמץ 
שלו, ולא יקיים את מצות 'תשביתו', לכן קודם מבער את החמץ, ורק אח"כ מבטל כל 
חמץ שאולי יש  ברשותו ואינו יודע עליו. )רמ"א, תלד, ב, שו"ע אדמו"ר הזקן, תלד, 
יד. להעיר שלשון אדמו"ר הזקן הוא 'טוב להיזהר', משא"כ לשון הרמ"א אין לבטל 
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את  ששורף  בשריפה34,  דוקא  לבערו  צריך  יהודה,  ר'  ולדעת  לנהר33. 
החמץ כולו )מבחוץ ומבפנים( עד שנעשה 'פחם', ושוב לא נחשב 'חמץ' 
את  ולשרוף  להחמיר  נוהגים  אבל  כחכמים,  להלכה  והעיקר  כלל35. 

החמץ, כדי לחשוש לדעת ר' יהודה36. 

יזרוק חתיכת לחם שלמה,  זריקתו, כי אם  33. אבל חייב לפררו לפירורים לפני 
יתכן שתצוף החתיכה במים, ויוכל אדם שיעבור שם לקחת את החתיכה, ולהנות 
ממנה, ואם כן לא נחשב 'מבוער מן העולם', אבל פירורים דקים נמסים במים, ולא 
ושו"ע  פירו',  'בעי  ד"ה  ורש"י שם  א,  )גמ' פסחים, כח,  יוכל שום אדם להנות מהן 

אדמו"ר הזקן, תמה, ד(. 

מ'נותר', שכשם שאת ה'נותר' מהקרבן צריך  זאת  יהודה, לומדים  ר'  34. לדעת 
לשרוף, כך צריך לשרוף את החמץ, אבל חכמים סוברים, שזהו דין מיוחד ב'נותר'. 

עיי"ש בגמ'. 

35. עד שנעשה פחם: כך כותב אדמו"ר הזקן )תמה, ד, והביאו המשנ"ב, תמה, א(, 
ומבאר, שכוונתו לומר, שלא מספיק לשרוף את החמץ רק באופן שלא יהיה ראוי 
לאכילת כלב, שהרי מבואר בסימן תמב )סעיף ט, ברמ"א(, שאם שרפו את החמץ 
י"ד(, עד שאינו ראוי לאכילת כלב,  יום  אחרי זמן הביעור )כלומר אחרי חצות של 

עדיין הוא אסור, אלא חייבים לשרפו לגמרי, כי צריך לבערו מן העולם. 

אלא שיש לשאול, הרי גם לאחר שנעשה 'פחם', הוא עדיין בעולם, ואפילו ראוי 
לשימוש, עד שצריכים הרמב"ם והשו"ע )חו"מ, ג, ושו"ע תמה, ב(, להזהיר שאסור 
להנות מאותם פחמים. ואפילו אם ישרוף את החמץ עד שיהפך לאפר, עדיין יהיה 
אסור האפר בהנאה )ראה תוס', פסחים, כא, ב, ועוד(. ומה הועילו בכך ששרפו כולו 
עד שנחשב 'פחם', ובמה הוא שונה משרף את החמץ עד שאינו ראוי לאכילת כלב ? 

ויש לומר, שכאשר כולו שרוף, פנים חדשות באו לכאן, ולא נחשב חמץ כלל, ואם 
ויש כאן מציאות חדשה, אבל אם נשרף רק שאינו  כן ה'חמץ' התבער מן העולם, 
ראוי לאכילת כלב, הרי התבטל ממנו 'שם' 'חמץ ראוי', שאותו אסרה התורה )ולכן, 
כאשר הוא אינו ראוי לאכילת כלב לפני זמן הביעור, אין עליו מצוה של ביעור, ואינו 
עובר עליו בבל יראה(, אבל עדיין נקרא 'חמץ', ועדיין הוא בעולם. ודו"ק. )ע"פ בדיקת 

חמץ וביעורו, עמ' רח, רט. ולהעיר מלקו"ש, ז, עמ' 189, וטז, עמ' 88(. 

36. רמ"א, תמ"ה, א, ט"ז שם, שו"ע אדמו"ר הזקן, תמ"ה ז. ]דעת תוס' כז, ב, הגאונים, 
העיטור, ר' יונה, רמב"ם )חו"מ ג, יא(, והשו"ע )תמ"ה, א(, שהלכה כחכמים. וכתב 

הרא"ש )פסחים ב, ג(, שדעת רש"י, הסמ"ג והרב הברצלוני, שהלכה כר' יהודה[.

דין זריקת החמץ בשירותים: מביאים המג"א )תמה, ב(, אדמו"ר הזקן )תמה, ה(, 
ומשנ"ב )תמה, ה(, שגם אם משליך את החמץ ל'בית הכיסא' נחשב מבוער מהעולם 
וכוונתם ל'בית הכיסא' שבזמנם, שהיה הלכלוך נשאר שם  לגמרי, לדעת חכמים. 
עד שמפנים אותו. וכן הדין לדעתם אם משליכים את החמץ לאשפה מאוסה. ויש 
לבאר, שאע"פ שעדיין ראוי להשתמש בו, ולמשל ע"י הוצאתו משום ונקיונו, מכיון 
נחשב  שימוש,  שום  לעולם  שוב  בו  ישתמשו  ולא  מאוס  זה  חמץ  אנשים  שבדעת 
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ג� זמן מצות הביעור והשריפה: 

בתחילת -  כלומר  היום,  בחצות  הוא  המצוה  של  זמנה  התורה:  מן 
שעה שביעית. 

מדרבנן: מכיון שקורה שאדם טועה בשעה אחת, הקדימו חכמים את - 
זמן הביעור בשעה, שאין לבערו בחצות )בתחילת השעה השביעית( 
אלא יש לבערו שעה קודם, בתחילת השעה השישית )משנה, פסחים, יא, 

ב: "ושורפין בתחילת שש", שו"ע אדמו"ר הזקן, תמ"ה א(. 

המנהג למעשה: לבער את החמץ לפני תחילת השעה השישית. כי - 
'לבטל' אחרי  'לבטל' את החמץ 'אחרי הביעור'37, ואי אפשר  רוצים 

מבוער מהעולם. ]ואינו דומה לזורק חמץ לים, שחייב לפוררו קודם, אבל אם זורקו 
לים בלי לפורר, לא נחשב מבוער מן העולם, כי במציאות הוא ראוי לשימוש, ולכן 
נחשב  לא  בו,  וישתמש  המים,  על  צף  החמץ  את  ימצא  שאדם  אפשרות  שיש  כל 
מבוער מן העולם, וחייבים לפורר אותו קודם. אבל החמץ בבית הכיסא שבזמנם, 

הוא מאוס במציאות, וכבר נחשב לא ראוי. ודו"ק[. 

ולפי זה: גם בשירותים של ימינו, שהכל נשטף מיד, ומגיע למקום מטונף ומאוס, 
זה  ועל  חכמים.  לדעת  ביעור  נחשב  הנ"ל,  הזקן  ואדמו"ר  המג"א  לדעת  כן  ואם 
סומכים בערב פסח שחל בשבת לזרוק את שאריות החמץ לשירותים ולהוריד את 
המים. וזהו גם פתרון לאדם שנשאר לו חמץ ואין לו אפשרות לשרפו, שיכול לזרקו 

לשירותים. )ראה בכל זה, 'בדיקת חמץ וביעורו', לינדר, עמ' רכב(. 

וכדו'(, אסור מתחילת שעה שישית  )דגים  אבל להאכיל את החמץ לבעלי חיים 
זהו ביעור גמור מן העולם, ומקיים בזה מצות תשביתו(,  )אבל לפני שעה שישית, 
כי החמץ אסור בהנאה. ואפילו אם הבעל חי אינו שלו אסור, כי נחשב 'הנאה' במה 

שהתמלא רצונו להשביע את הבעל חי )שו"ע, תמח, ו, לבוש, מג"א, ומשנ"ב(. 

נעשה  שכבר  ל'ביטול'  בנוסף   – החמץ  את  שוב  לבטל  שנוהגים  לכך  הטעם   .37
אחרי הבדיקה – התבאר לעיל בפרק על בדיקת חמץ, ונחזור על הדברים כאן. 

ביטול נוסף: נוהגים לבטל את החמץ פעם נוספת ביום, מחשש שמא חלק מהחמץ 
שנשמר לאכילה בערב פסח ]ולא היה כלול ב'ביטול' שאחרי הבדיקה. כי ה'ביטול' 
הוא בלב, שלא מחשיב חמץ זה, והרי הוא כן מחשיב אותו, ואדרבה שומר אותו כדי 
לאכלו, ואפילו אם חשב עליו בביטול לא הועיל כלום, כי בלבו לא מבטלו )אדמו"ר 
הזקן, תל"ד, י[ נפל ואבד באיזה מקום בבית, וימצא אותו בפסח )וישתהה מעט עד 

שיבער אותו(, ויעבור על 'בל יראה'. ולכן מבטלים שוב את החמץ אחרי ה'ביעור'. 

מדוע אחרי הביעור ? כי אם יבטל את החמץ לפני הביעור, נמצא שלא ביער חמץ 
שלו, ולא יקיים את מצות 'תשביתו', לכן קודם מבער את החמץ, ורק אח"כ מבטל כל 
חמץ שאולי יש  ברשותו ואינו יודע עליו. )רמ"א, תלד, ב, שו"ע אדמו"ר הזקן, תלד, 
יד. להעיר שלשון אדמו"ר הזקן הוא 'טוב להיזהר', משא"כ לשון הרמ"א אין לבטל 
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את  ששורף  בשריפה34,  דוקא  לבערו  צריך  יהודה,  ר'  ולדעת  לנהר33. 
החמץ כולו )מבחוץ ומבפנים( עד שנעשה 'פחם', ושוב לא נחשב 'חמץ' 
את  ולשרוף  להחמיר  נוהגים  אבל  כחכמים,  להלכה  והעיקר  כלל35. 

החמץ, כדי לחשוש לדעת ר' יהודה36. 

יזרוק חתיכת לחם שלמה,  זריקתו, כי אם  33. אבל חייב לפררו לפירורים לפני 
יתכן שתצוף החתיכה במים, ויוכל אדם שיעבור שם לקחת את החתיכה, ולהנות 
ממנה, ואם כן לא נחשב 'מבוער מן העולם', אבל פירורים דקים נמסים במים, ולא 
ושו"ע  פירו',  'בעי  ד"ה  ורש"י שם  א,  )גמ' פסחים, כח,  יוכל שום אדם להנות מהן 

אדמו"ר הזקן, תמה, ד(. 

מ'נותר', שכשם שאת ה'נותר' מהקרבן צריך  זאת  יהודה, לומדים  ר'  34. לדעת 
לשרוף, כך צריך לשרוף את החמץ, אבל חכמים סוברים, שזהו דין מיוחד ב'נותר'. 

עיי"ש בגמ'. 

35. עד שנעשה פחם: כך כותב אדמו"ר הזקן )תמה, ד, והביאו המשנ"ב, תמה, א(, 
ומבאר, שכוונתו לומר, שלא מספיק לשרוף את החמץ רק באופן שלא יהיה ראוי 
לאכילת כלב, שהרי מבואר בסימן תמב )סעיף ט, ברמ"א(, שאם שרפו את החמץ 
י"ד(, עד שאינו ראוי לאכילת כלב,  יום  אחרי זמן הביעור )כלומר אחרי חצות של 

עדיין הוא אסור, אלא חייבים לשרפו לגמרי, כי צריך לבערו מן העולם. 

אלא שיש לשאול, הרי גם לאחר שנעשה 'פחם', הוא עדיין בעולם, ואפילו ראוי 
לשימוש, עד שצריכים הרמב"ם והשו"ע )חו"מ, ג, ושו"ע תמה, ב(, להזהיר שאסור 
להנות מאותם פחמים. ואפילו אם ישרוף את החמץ עד שיהפך לאפר, עדיין יהיה 
אסור האפר בהנאה )ראה תוס', פסחים, כא, ב, ועוד(. ומה הועילו בכך ששרפו כולו 
עד שנחשב 'פחם', ובמה הוא שונה משרף את החמץ עד שאינו ראוי לאכילת כלב ? 

ויש לומר, שכאשר כולו שרוף, פנים חדשות באו לכאן, ולא נחשב חמץ כלל, ואם 
ויש כאן מציאות חדשה, אבל אם נשרף רק שאינו  כן ה'חמץ' התבער מן העולם, 
ראוי לאכילת כלב, הרי התבטל ממנו 'שם' 'חמץ ראוי', שאותו אסרה התורה )ולכן, 
כאשר הוא אינו ראוי לאכילת כלב לפני זמן הביעור, אין עליו מצוה של ביעור, ואינו 
עובר עליו בבל יראה(, אבל עדיין נקרא 'חמץ', ועדיין הוא בעולם. ודו"ק. )ע"פ בדיקת 

חמץ וביעורו, עמ' רח, רט. ולהעיר מלקו"ש, ז, עמ' 189, וטז, עמ' 88(. 

36. רמ"א, תמ"ה, א, ט"ז שם, שו"ע אדמו"ר הזקן, תמ"ה ז. ]דעת תוס' כז, ב, הגאונים, 
העיטור, ר' יונה, רמב"ם )חו"מ ג, יא(, והשו"ע )תמ"ה, א(, שהלכה כחכמים. וכתב 

הרא"ש )פסחים ב, ג(, שדעת רש"י, הסמ"ג והרב הברצלוני, שהלכה כר' יהודה[.

דין זריקת החמץ בשירותים: מביאים המג"א )תמה, ב(, אדמו"ר הזקן )תמה, ה(, 
ומשנ"ב )תמה, ה(, שגם אם משליך את החמץ ל'בית הכיסא' נחשב מבוער מהעולם 
וכוונתם ל'בית הכיסא' שבזמנם, שהיה הלכלוך נשאר שם  לגמרי, לדעת חכמים. 
עד שמפנים אותו. וכן הדין לדעתם אם משליכים את החמץ לאשפה מאוסה. ויש 
לבאר, שאע"פ שעדיין ראוי להשתמש בו, ולמשל ע"י הוצאתו משום ונקיונו, מכיון 
נחשב  שימוש,  שום  לעולם  שוב  בו  ישתמשו  ולא  מאוס  זה  חמץ  אנשים  שבדעת 
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ה� ביעור חמץ

 א. ביאור מצות 'תשביתו' / ב. אופן הביעור / ג. זמן מצות הביעור והשריפה / ד.
 קיום מצות 'תשביתו' בשריפת החמץ / ה. ההכנות לביעור / ו. זמן שריפת חמץ
 / ז. פרטי דינים בשריפה / ח. ביטול אחרי הביעור / ט. ביאורים בנוסח הביטול
 / י. אמירת ה'יהי רצון' / יא. הכנות ל'ליל הסדר' / יב. תפילת מנחה / יג. סדר

 קרבן פסח.

הקדמה 'מצות תשביתו':

ישאיר  שלא  ימצא'  ובל  יראה  'בל  איסור  על  נוסף  המצוה:  ביאור  א� 
אדם חמץ בבעלותו בפסח, ישנה מצות עשה מן התורה 'להשבית' את 
החמץ, בחצות של יום י"ד בניסן, כלומר לבער מן העולם כל חמץ שיש 
לו31. משמעות מצוה זו היא, שלא די בכך שלא יעבור עליו ב'בל יראה' 
על החמץ, כי אינו ברשותו, או שאינו ראוי לאכילת כלב, אלא ציוותה 
התורה לבער את החמץ מן העולם לגמרי, באופן כזה שלא יוכל שום 

אדם  להנות ממנו, לעולם32. 

ב� אופן הביעור: נחלקו ר' יהודה וחכמים )פסחים, כא(, איך מבערים את 
החמץ מן העולם. לדעת חכמים, 'מבער' בכל אופן שירצה, יכול לשרפו, 
אך יכול גם לפורר אותו ולזרקו לרוח, או להטיל את הפירורים לים או 

31. ולומדים זאת בגמ' )פסחים, ד, ב(, מהכתוב 'אך ביום הראשון תשביתו שאור 
מבתיכם', ומפרשים בגמ', ש'אך ביום הראשון' הכוונה לערב פסח, בחצות היום. 
וכל רגע מחצות היום שאינו מבער את החמץ מהעולם, הרי הוא מבטל מצות עשה, 

ועובר על מצות עשה של 'תשביתו'. )שו"ע אדמו"ר הזקן, תמה, א(. 

32. ומה שנחלקו חכמים ור"י, האם מפורר וזורה לרוח, או שצריך דוקא לשרוף, 
הוא רק על אופן הביעור מן העולם, אבל לכל הדעות צריך לבערו מן העולם, ורק 
כמבואר  התורה,  מן  הוא  העולם  מן  הביעור  וחובת  בשריפה.  דווקא  האם  נחלקו 
בכסף משנה )חו"מ, ג, יא(, הובא במג"א, סוף תמ"ה, וכן כתב אדמו"ר הזקן תמה, ג, 

שצריך ביעור מן העולם מן התורה, וראה קו"א שם, ב. 

ואמנם, חמץ שנפסל מאכילת כלב, לפני חצות, לא עוברים עליו ב'בל יראה', וגם 
אין עליו מצות 'תשביתו', כי במצב כזה אין לו 'שם' של 'חמץ', ובמצב כזה לא חייבה 
'תשביתו' לא  התורה לבערו מן העולם. אבל כאשר כבר הגיעה שעת המצוה של 

מספיק שלא יקרא 'חמץ', אלא צריך שלא יהיה בעולם כלל. 
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שלא הוכשר לפסח, אלא בחדר אמבטיה וכדומה(29. וכן יש לנקות את 
השפם, והזקן מפירורים שנשארו אולי שם, ושאר מקומות שיכול חמץ 

להידבק. 

ד� הכשרת השיניים: מי שיש לו סתימות, גשרים, כתרים וכדומה, לא 
יאכל חמץ חם, 24 שעות לפני סוף זמן אכילת חמץ. ומי שיש לו טבעות 
גם לנקות היטב היטב  וכו'(, צריך להיזהר בנוסף לזה  )קוביות  שיניים 
עם קיסם וכו', כי קשה מאוד לנקות, ולנקות שוב למחרת, לפני סוף זמן 

אכילת חמץ30. 

החמישית  השעה  סוף  עד  החמץ,  את  למכור  ניתן  החמץ:  מכירת  ה� 
יכולים  להוסיף חמץ למכירה. אבל  זו,  ולכן, עד שעה  של ערב פסח, 
לאחר מכן, החמץ אסור בהנאה מדרבנן, ולכן אסור למכרו, כי נהנה 
נהנה מזה,  כי  ואפילו במתנה אסור,  ו.  ג, משנ"ב שם  )שו"ע אדמו"ר הזקן, תמג,  מהמכירה. 

שהרי הגוי מחזיק לו טובה( 

ו� בדיעבד: שעבר הזמן ולא מכר )וכגון מי ששכח למכור, ונזכר אחרי 
הזמן(, אסור למכרו, אלא חייב לבער את החמץ מהעולם, ולכתחילה 
הזמן,  אחרי  החמץ  את  ומכר  )הנאה(,  איסור  על  עבר  ואם  בשריפה.  
וכגון שגר בצרפת ונזכר שלא מכר, ומכר אצל רב בארה"ב ששם עדיין 
לא מכרו. חלה המכירה לדעת כמה פוסקים )דעת המקור חיים )תמ, ה(, והנודע 
ביהודה )תנינא, סג(, שלא הועיל כי הוא כאילו אינו שלו, אבל דעת החת"ס )או"ח קיד(, והפמ"ג 

)תמג( ועוד, שחלה המכירה, ראה ביאור הלכה, תמג, ואפילו עד הלילה(. 

29. סיבת הדבר פשוטה, שהרי חצי שיעור אסור מן התורה, וממילא אסור שיהיה 
אפילו פירור של חמץ בפיו. וכך הובא בפוסקים ראה אורחות חיים )תלג, כו(, בן 
איש חי )פרשת צו, ח(. ומסופר בדרכי חיים ושלום )תקסח(, שהגה"ק ממונקאטש 
סיפר שראה אצל זקנו בעל 'שם שלמה', שבערב פסח, שפשף וניקה את שיניו בכלי 

מיוחד לכך, עד שזב דם מהבשר. 

30. כך כותב הגר"ש וואזנר )מבית לוי(: "מי שיש לו שיניים תותבות יזהר שלא 
יאכל בהם בתוך מעל"ע לסוף זמן אכילת חמץ מאכל חמץ חם. ולענין הכשרתם, אם 
יכול להגעילם בעירוי מכלי ראשון מה טוב, אבל אם יש חשש קלקול, יכשירם בכלי 
שני וינקם היטיב כמה פעמים. וכן מי שיש בפיו סתימות, כתרים, גשרים וכדומה, 
זמן אכילת חמץ. טבעות  לו להיזהר שלא לאכול חמץ חם בתוך מעל"ע לסוף  יש 
שמלבד  לדעת,  להם  יש  השיניים  ע"ג  המורכבות  טבעות  להם  שיש  אלו  שיניים: 
ענין ההכשרה יש חשש חמץ בעין, שקשה מאד להוציאו לגמרי ע"י מברשת וקסמי 

שיניים".
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ה� ביעור חמץ

 א. ביאור מצות 'תשביתו' / ב. אופן הביעור / ג. זמן מצות הביעור והשריפה / ד.
 קיום מצות 'תשביתו' בשריפת החמץ / ה. ההכנות לביעור / ו. זמן שריפת חמץ
 / ז. פרטי דינים בשריפה / ח. ביטול אחרי הביעור / ט. ביאורים בנוסח הביטול
 / י. אמירת ה'יהי רצון' / יא. הכנות ל'ליל הסדר' / יב. תפילת מנחה / יג. סדר

 קרבן פסח.

הקדמה 'מצות תשביתו':

ישאיר  שלא  ימצא'  ובל  יראה  'בל  איסור  על  נוסף  המצוה:  ביאור  א� 
אדם חמץ בבעלותו בפסח, ישנה מצות עשה מן התורה 'להשבית' את 
החמץ, בחצות של יום י"ד בניסן, כלומר לבער מן העולם כל חמץ שיש 
לו31. משמעות מצוה זו היא, שלא די בכך שלא יעבור עליו ב'בל יראה' 
על החמץ, כי אינו ברשותו, או שאינו ראוי לאכילת כלב, אלא ציוותה 
התורה לבער את החמץ מן העולם לגמרי, באופן כזה שלא יוכל שום 

אדם  להנות ממנו, לעולם32. 

ב� אופן הביעור: נחלקו ר' יהודה וחכמים )פסחים, כא(, איך מבערים את 
החמץ מן העולם. לדעת חכמים, 'מבער' בכל אופן שירצה, יכול לשרפו, 
אך יכול גם לפורר אותו ולזרקו לרוח, או להטיל את הפירורים לים או 

31. ולומדים זאת בגמ' )פסחים, ד, ב(, מהכתוב 'אך ביום הראשון תשביתו שאור 
מבתיכם', ומפרשים בגמ', ש'אך ביום הראשון' הכוונה לערב פסח, בחצות היום. 
וכל רגע מחצות היום שאינו מבער את החמץ מהעולם, הרי הוא מבטל מצות עשה, 

ועובר על מצות עשה של 'תשביתו'. )שו"ע אדמו"ר הזקן, תמה, א(. 

32. ומה שנחלקו חכמים ור"י, האם מפורר וזורה לרוח, או שצריך דוקא לשרוף, 
הוא רק על אופן הביעור מן העולם, אבל לכל הדעות צריך לבערו מן העולם, ורק 
כמבואר  התורה,  מן  הוא  העולם  מן  הביעור  וחובת  בשריפה.  דווקא  האם  נחלקו 
בכסף משנה )חו"מ, ג, יא(, הובא במג"א, סוף תמ"ה, וכן כתב אדמו"ר הזקן תמה, ג, 

שצריך ביעור מן העולם מן התורה, וראה קו"א שם, ב. 

ואמנם, חמץ שנפסל מאכילת כלב, לפני חצות, לא עוברים עליו ב'בל יראה', וגם 
אין עליו מצות 'תשביתו', כי במצב כזה אין לו 'שם' של 'חמץ', ובמצב כזה לא חייבה 
'תשביתו' לא  התורה לבערו מן העולם. אבל כאשר כבר הגיעה שעת המצוה של 

מספיק שלא יקרא 'חמץ', אלא צריך שלא יהיה בעולם כלל. 
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שלא הוכשר לפסח, אלא בחדר אמבטיה וכדומה(29. וכן יש לנקות את 
השפם, והזקן מפירורים שנשארו אולי שם, ושאר מקומות שיכול חמץ 

להידבק. 

ד� הכשרת השיניים: מי שיש לו סתימות, גשרים, כתרים וכדומה, לא 
יאכל חמץ חם, 24 שעות לפני סוף זמן אכילת חמץ. ומי שיש לו טבעות 
גם לנקות היטב היטב  וכו'(, צריך להיזהר בנוסף לזה  )קוביות  שיניים 
עם קיסם וכו', כי קשה מאוד לנקות, ולנקות שוב למחרת, לפני סוף זמן 

אכילת חמץ30. 

החמישית  השעה  סוף  עד  החמץ,  את  למכור  ניתן  החמץ:  מכירת  ה� 
יכולים  להוסיף חמץ למכירה. אבל  זו,  ולכן, עד שעה  של ערב פסח, 
לאחר מכן, החמץ אסור בהנאה מדרבנן, ולכן אסור למכרו, כי נהנה 
נהנה מזה,  כי  ואפילו במתנה אסור,  ו.  ג, משנ"ב שם  )שו"ע אדמו"ר הזקן, תמג,  מהמכירה. 

שהרי הגוי מחזיק לו טובה( 

ו� בדיעבד: שעבר הזמן ולא מכר )וכגון מי ששכח למכור, ונזכר אחרי 
הזמן(, אסור למכרו, אלא חייב לבער את החמץ מהעולם, ולכתחילה 
הזמן,  אחרי  החמץ  את  ומכר  )הנאה(,  איסור  על  עבר  ואם  בשריפה.  
וכגון שגר בצרפת ונזכר שלא מכר, ומכר אצל רב בארה"ב ששם עדיין 
לא מכרו. חלה המכירה לדעת כמה פוסקים )דעת המקור חיים )תמ, ה(, והנודע 
ביהודה )תנינא, סג(, שלא הועיל כי הוא כאילו אינו שלו, אבל דעת החת"ס )או"ח קיד(, והפמ"ג 

)תמג( ועוד, שחלה המכירה, ראה ביאור הלכה, תמג, ואפילו עד הלילה(. 

29. סיבת הדבר פשוטה, שהרי חצי שיעור אסור מן התורה, וממילא אסור שיהיה 
אפילו פירור של חמץ בפיו. וכך הובא בפוסקים ראה אורחות חיים )תלג, כו(, בן 
איש חי )פרשת צו, ח(. ומסופר בדרכי חיים ושלום )תקסח(, שהגה"ק ממונקאטש 
סיפר שראה אצל זקנו בעל 'שם שלמה', שבערב פסח, שפשף וניקה את שיניו בכלי 

מיוחד לכך, עד שזב דם מהבשר. 

30. כך כותב הגר"ש וואזנר )מבית לוי(: "מי שיש לו שיניים תותבות יזהר שלא 
יאכל בהם בתוך מעל"ע לסוף זמן אכילת חמץ מאכל חמץ חם. ולענין הכשרתם, אם 
יכול להגעילם בעירוי מכלי ראשון מה טוב, אבל אם יש חשש קלקול, יכשירם בכלי 
שני וינקם היטיב כמה פעמים. וכן מי שיש בפיו סתימות, כתרים, גשרים וכדומה, 
זמן אכילת חמץ. טבעות  לו להיזהר שלא לאכול חמץ חם בתוך מעל"ע לסוף  יש 
שמלבד  לדעת,  להם  יש  השיניים  ע"ג  המורכבות  טבעות  להם  שיש  אלו  שיניים: 
ענין ההכשרה יש חשש חמץ בעין, שקשה מאד להוציאו לגמרי ע"י מברשת וקסמי 

שיניים".
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אחרי  חמץ  ויאכלו  חצות  הגיע  לא  שעדיין  ויחשבו  מעונן,  ביום  יטעו 
הזמן האסור, ולכן אסרו את האכילה של החמץ, שעתיים )זמניות( לפני 
חצות, ואת ההנאה מהחמץ, שעה )זמנית( לפני חצות. )שו"ע אדמו"ר הזקן, 
תמג, א, ע"פ המשנה בפסחים, יא, ב, והגמ' שם. שעה זמנית: מחלקים את הזמן שבין 'נץ החמץ' 

החמישית,  השעה  שמתחילת  נמצא:  זמנית'.  'שעה  הוא  חלק  וכל  חלקים,  ל12  החמה'  ל'שקיעת 

מתחיל איסור אכילת החמץ, ומתחילת השעה השישית, מתחיל איסור ההנאה מהחמץ(. 

ב� מה נאסר באכילה: מתחילת השעה החמישית, נאסר לאכול חמץ, 
וכל חשש חמץ, כ'מצה עשירה', ושאר הדברים שיש בהם חשש חמץ, 
כמו כן נוהגים שלא לאכול קטניות27, וכן שאר הדברים שנהגו להחמיר 
שלא לאכלם בפסח28. לגבי מנהג קילוף פירות וירקות, נראה שאפשר 

להקל לאחר שטיפה היטב )ראה לעיל בפרק חומרות והידורים בפסח, הערה 121(. 

ג� ניקיון הפה והשיניים: לפני סוף זמן איסור אכילת חמץ, יש לרחוץ 
הציפורניים  את  וכן  לפיו.  ויכניסו  חמץ  עליהם  יש  )שמא  הידיים  את 
שמא דבוק שם חמץ(, לשטוף את הפה היטב, כדי להסיר את כל החמץ 
את  להניח  יש  מכן,  ולאחר  השיניים,  את  ולצחצח  בחניכיים,  הדבוק 
בין  לחטט  טוב  וכן  לגוי.  שנמכרו  הדברים  שאר  עם  השיניים  מברשת 
השיניים עם קיסם, ואח"כ לשטוף את הפה. )ראוי לעשות זאת במקום 

השיטות(. ג. לגבי חיוב כרת, לכל הדעות הוא מליל ט"ו בלבד. ד. והנוגע לענייננו: 
זמן איסור אכילה והנאה מן התורה, נחלקו בזה ר' שמעון ור' יהודה )פסחים, כח, 
ב(, ונחלקו הראשונים כמי נפסק להלכה. ולמעשה הרמב"ם והרא"ש, המגיד משנה 
בשם הגאונים, ועוד, פסקו כדעת ר' יהודה, וכן פסק השו"ע )תמג, א( ושו"ע אדמו"ר 
הזקן )תמג, א, ותלא, ב(, וראה משנ"ב )תמג, שעה"צ, א שמ"מ לא פסיקא מילתא, 
ומביא הדעות בזה(. דעת ר' יהודה היא, שמכך שכתוב בתורה )דברים, טו, ג(: 'לא 
תאכל עליו חמץ', ו'עליו' הוא הקרבן פסח, והרי לא בא הכתוב ללמד שאין לאכול 
חמץ בפסח, שהרי כבר נאמר )שמות, יג, ג(: "ולא יאכל חמץ', אלא בא ללמד, שאין 
ניסן.  י"ד  יום  לאכול חמץ, מזמן שאפשר להקריב את הקרבן פסח, והיינו מחצות 
וקיבלו חכמים, שכשם שבפסח עצמו, החמץ אסור באכילה וגם בהנאה, כך מחצות 
י"ד ואילך אינו אסור רק באכילה מן התורה אלא גם בהנאה. )שו"ע אדה"ז, תלא, ב(.  

27. נוהגים שלא לאכול קטניות, מערב פסח, מזמן איסור אכילת חמץ )חק יעקב, 
תעא, ב, כנסת הגדולה, וכך מוכח מכל הפוסקים שלא התירו בערב פסח רק פירות 
להגרי"ח  בשבת  שחל  פסח  ערב  בסדר  כך  וכן  קטניות,  לאכול  כתבו  ולא  וירקות 

זוננפלד. וכן המנהג, סידור פסח כהלכתו, עמ' שנ, בשם הגריש"א(. 

28. אע"פ שאין עדיין איסור כרת באכילת חמץ. ]ומטעם זה יש שהקילו בחומרות 
מסוימות[. 
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והבינו25. 

ד� סוף זמן אכילת חמץ:

 א. סוף הזמן מן התורה ומדרבנן / ב. מה נאסר באכילה / ג. ניקיון הפה
והשיניים / ד. הכשרת השיניים / ה. מכירת חמץ / ו. בדיעבד

א� סוף זמן האכילה מן התורה ומדרבנן: מן התורה איסור אכילת חמץ 
מתחיל בחצות היום26. אבל חכמים הקדימו את זמן האיסור, כדי שלא 

כלומד  הוא  הרי  פירושים,  עם  משניות  שהלומד  זרעים,  לסדר  בהקדמתו  תיו"ט 
לרבנן',  טוב  'יום  עושה  הוא  מסכת  מסיימים  שכאשר  שאמר  אביי  שהרי  גמרא, 
היה  )שכך  הפירושים  עם  אותה  שלמדו  אלא  משניות,  מסכת  ללימוד  התכוונן 
לימודים אז שלא היה עדיין גמרא. אך יש לדחות שרק מי שמבין את פירושי הגמ' 
בלומדו את המשנה נחשב כלומד בגמ', וכך כותב בשו"ת פרי השדה, ג, צא(. אבל 
יש שלא הסכימו לכך, שאין בזה שמחה של מצוה )שו"ת ר' עזריאל הילדסהיימר, 
יו"ד שעד(. וצריך להבין מה שלומד, שלולי זאת לא נחשב לימוד, כמבואר בשו"ע 
אדמו"ר הזקן הלכות תלמוד תורה )ב, ג(, שבתורה שבעל פה, לא נחשב לימוד אם 
לא מבין, משא"כ בתורה שבכתב. וראה שו"ת אפרסקא דעניא )קנד(, שגם אם לא 
הבין הכל על בוריו, יכול לעשות סיום. בשעת הדחק אפשר גם על מסכת אחת של 

משניות )ברכת הפסח, פת"ז, ט, ג(. 

25. כך מתבאר מדברי שו"ת בית אבי )ב, נב(. וראה אג"מ )או"ח, א, קנז( שחידש 
שבעצם יתכן לעשות סעודה בסיום כל מצוה שיש שמחה בסיומה. וראה גם שו"ת 
משנה הלכות )ו, קסו(: "הא דלא נהגו לעשות סיום על סתם ספר, אפשר לפי שלא 
הלומד  כמו  לימוד  בדרך  גמירא  ועד  מרישא  קודש  מספרי  בספר  ללמוד  נהוגים 
מסכת, אבל אין הכי נמי, הלומד וגומר יכול לעשות סעודה והוי ליה סעודת מצוה, 
יו"ד  או  או"ח  שו"ע  בגמ'  סיום  לעשות  העולם  דנוהגים  ראיה  ראינו  באמת  ובהא 
ואפילו לפעמים כשגומרים הלכות שבת וכיו"ב, כידוע". ולהעיר עוד מדברי שו"ת 
קנין תורה )ה, נב(, שאם כמה אנשים חילקו ביניהם איזה מסכת, וכל אחד למד רק 

חלק ממנה, יכולים להתאסף יחד ולעשות סיום". 

26. איסור אכילה והנאה מחצות ערב פסח: ניתן לחלק את איסורי דיני התורה 
הנוגעים לחמץ לכמה סוגים: א. מצות 'תשביתו': דהיינו מצות עשה לבער את החמץ, 
וכל המחזיקו ברשותו עובר על עשה. ב. בל יראה ובל ימצא: דהיינו שכל שיש לו 
חמץ עובר על ב' לא תעשה. ג. חיוב כרת. ד. איסור אכילה, והנאה מהחמץ. והנה 
דבר ברור, שבליל ט"ו ניסן, כל ארבעת דברים אלו תקפים, אך לגבי חצות של ערב 
פסח, אין הדברים מוסכמים. א. לגבי מצות תשביתו, לכל הדעות הוא מחצות של 
ערב פסח )גמ' פסחים, ד, ב, ולומדים זאת מהפסוק 'אך ביום הראשון תשביתו'(. ב. 
לגבי בל יראה ובל ימצא, נחלקו הראשונים, ונפסק להלכה שאין עוברים אלא מליל 
טו )שו"ע אדה"ז, תלא, א. וראה משנ"ב תמג, שעה"צ, ב, שלא ברירא מילתא, ומביא 
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אחרי  חמץ  ויאכלו  חצות  הגיע  לא  שעדיין  ויחשבו  מעונן,  ביום  יטעו 
הזמן האסור, ולכן אסרו את האכילה של החמץ, שעתיים )זמניות( לפני 
חצות, ואת ההנאה מהחמץ, שעה )זמנית( לפני חצות. )שו"ע אדמו"ר הזקן, 
תמג, א, ע"פ המשנה בפסחים, יא, ב, והגמ' שם. שעה זמנית: מחלקים את הזמן שבין 'נץ החמץ' 

החמישית,  השעה  שמתחילת  נמצא:  זמנית'.  'שעה  הוא  חלק  וכל  חלקים,  ל12  החמה'  ל'שקיעת 

מתחיל איסור אכילת החמץ, ומתחילת השעה השישית, מתחיל איסור ההנאה מהחמץ(. 

ב� מה נאסר באכילה: מתחילת השעה החמישית, נאסר לאכול חמץ, 
וכל חשש חמץ, כ'מצה עשירה', ושאר הדברים שיש בהם חשש חמץ, 
כמו כן נוהגים שלא לאכול קטניות27, וכן שאר הדברים שנהגו להחמיר 
שלא לאכלם בפסח28. לגבי מנהג קילוף פירות וירקות, נראה שאפשר 

להקל לאחר שטיפה היטב )ראה לעיל בפרק חומרות והידורים בפסח, הערה 121(. 

ג� ניקיון הפה והשיניים: לפני סוף זמן איסור אכילת חמץ, יש לרחוץ 
הציפורניים  את  וכן  לפיו.  ויכניסו  חמץ  עליהם  יש  )שמא  הידיים  את 
שמא דבוק שם חמץ(, לשטוף את הפה היטב, כדי להסיר את כל החמץ 
את  להניח  יש  מכן,  ולאחר  השיניים,  את  ולצחצח  בחניכיים,  הדבוק 
בין  לחטט  טוב  וכן  לגוי.  שנמכרו  הדברים  שאר  עם  השיניים  מברשת 
השיניים עם קיסם, ואח"כ לשטוף את הפה. )ראוי לעשות זאת במקום 

השיטות(. ג. לגבי חיוב כרת, לכל הדעות הוא מליל ט"ו בלבד. ד. והנוגע לענייננו: 
זמן איסור אכילה והנאה מן התורה, נחלקו בזה ר' שמעון ור' יהודה )פסחים, כח, 
ב(, ונחלקו הראשונים כמי נפסק להלכה. ולמעשה הרמב"ם והרא"ש, המגיד משנה 
בשם הגאונים, ועוד, פסקו כדעת ר' יהודה, וכן פסק השו"ע )תמג, א( ושו"ע אדמו"ר 
הזקן )תמג, א, ותלא, ב(, וראה משנ"ב )תמג, שעה"צ, א שמ"מ לא פסיקא מילתא, 
ומביא הדעות בזה(. דעת ר' יהודה היא, שמכך שכתוב בתורה )דברים, טו, ג(: 'לא 
תאכל עליו חמץ', ו'עליו' הוא הקרבן פסח, והרי לא בא הכתוב ללמד שאין לאכול 
חמץ בפסח, שהרי כבר נאמר )שמות, יג, ג(: "ולא יאכל חמץ', אלא בא ללמד, שאין 
ניסן.  י"ד  יום  לאכול חמץ, מזמן שאפשר להקריב את הקרבן פסח, והיינו מחצות 
וקיבלו חכמים, שכשם שבפסח עצמו, החמץ אסור באכילה וגם בהנאה, כך מחצות 
י"ד ואילך אינו אסור רק באכילה מן התורה אלא גם בהנאה. )שו"ע אדה"ז, תלא, ב(.  

27. נוהגים שלא לאכול קטניות, מערב פסח, מזמן איסור אכילת חמץ )חק יעקב, 
תעא, ב, כנסת הגדולה, וכך מוכח מכל הפוסקים שלא התירו בערב פסח רק פירות 
להגרי"ח  בשבת  שחל  פסח  ערב  בסדר  כך  וכן  קטניות,  לאכול  כתבו  ולא  וירקות 

זוננפלד. וכן המנהג, סידור פסח כהלכתו, עמ' שנ, בשם הגריש"א(. 

28. אע"פ שאין עדיין איסור כרת באכילת חמץ. ]ומטעם זה יש שהקילו בחומרות 
מסוימות[. 
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והבינו25. 

ד� סוף זמן אכילת חמץ:

 א. סוף הזמן מן התורה ומדרבנן / ב. מה נאסר באכילה / ג. ניקיון הפה
והשיניים / ד. הכשרת השיניים / ה. מכירת חמץ / ו. בדיעבד

א� סוף זמן האכילה מן התורה ומדרבנן: מן התורה איסור אכילת חמץ 
מתחיל בחצות היום26. אבל חכמים הקדימו את זמן האיסור, כדי שלא 

כלומד  הוא  הרי  פירושים,  עם  משניות  שהלומד  זרעים,  לסדר  בהקדמתו  תיו"ט 
לרבנן',  טוב  'יום  עושה  הוא  מסכת  מסיימים  שכאשר  שאמר  אביי  שהרי  גמרא, 
היה  )שכך  הפירושים  עם  אותה  שלמדו  אלא  משניות,  מסכת  ללימוד  התכוונן 
לימודים אז שלא היה עדיין גמרא. אך יש לדחות שרק מי שמבין את פירושי הגמ' 
בלומדו את המשנה נחשב כלומד בגמ', וכך כותב בשו"ת פרי השדה, ג, צא(. אבל 
יש שלא הסכימו לכך, שאין בזה שמחה של מצוה )שו"ת ר' עזריאל הילדסהיימר, 
יו"ד שעד(. וצריך להבין מה שלומד, שלולי זאת לא נחשב לימוד, כמבואר בשו"ע 
אדמו"ר הזקן הלכות תלמוד תורה )ב, ג(, שבתורה שבעל פה, לא נחשב לימוד אם 
לא מבין, משא"כ בתורה שבכתב. וראה שו"ת אפרסקא דעניא )קנד(, שגם אם לא 
הבין הכל על בוריו, יכול לעשות סיום. בשעת הדחק אפשר גם על מסכת אחת של 

משניות )ברכת הפסח, פת"ז, ט, ג(. 

25. כך מתבאר מדברי שו"ת בית אבי )ב, נב(. וראה אג"מ )או"ח, א, קנז( שחידש 
שבעצם יתכן לעשות סעודה בסיום כל מצוה שיש שמחה בסיומה. וראה גם שו"ת 
משנה הלכות )ו, קסו(: "הא דלא נהגו לעשות סיום על סתם ספר, אפשר לפי שלא 
הלומד  כמו  לימוד  בדרך  גמירא  ועד  מרישא  קודש  מספרי  בספר  ללמוד  נהוגים 
מסכת, אבל אין הכי נמי, הלומד וגומר יכול לעשות סעודה והוי ליה סעודת מצוה, 
יו"ד  או  או"ח  שו"ע  בגמ'  סיום  לעשות  העולם  דנוהגים  ראיה  ראינו  באמת  ובהא 
ואפילו לפעמים כשגומרים הלכות שבת וכיו"ב, כידוע". ולהעיר עוד מדברי שו"ת 
קנין תורה )ה, נב(, שאם כמה אנשים חילקו ביניהם איזה מסכת, וכל אחד למד רק 

חלק ממנה, יכולים להתאסף יחד ולעשות סיום". 

26. איסור אכילה והנאה מחצות ערב פסח: ניתן לחלק את איסורי דיני התורה 
הנוגעים לחמץ לכמה סוגים: א. מצות 'תשביתו': דהיינו מצות עשה לבער את החמץ, 
וכל המחזיקו ברשותו עובר על עשה. ב. בל יראה ובל ימצא: דהיינו שכל שיש לו 
חמץ עובר על ב' לא תעשה. ג. חיוב כרת. ד. איסור אכילה, והנאה מהחמץ. והנה 
דבר ברור, שבליל ט"ו ניסן, כל ארבעת דברים אלו תקפים, אך לגבי חצות של ערב 
פסח, אין הדברים מוסכמים. א. לגבי מצות תשביתו, לכל הדעות הוא מחצות של 
ערב פסח )גמ' פסחים, ד, ב, ולומדים זאת מהפסוק 'אך ביום הראשון תשביתו'(. ב. 
לגבי בל יראה ובל ימצא, נחלקו הראשונים, ונפסק להלכה שאין עוברים אלא מליל 
טו )שו"ע אדה"ז, תלא, א. וראה משנ"ב תמג, שעה"צ, ב, שלא ברירא מילתא, ומביא 
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לשלוח  מועיל  לא  ולכן  בסיום,  נוכח  להיות  צריך  מהסיום:  אוכל  יא� 
שו"ת  )ראה  מתענית  ויתפטר  שיאכל  כדי  בסיום,  היה  שלא  לבכור  אוכל 

יבי"א ד, או"ח מב, ע"פ רמ"א תקסח, ב(. 

יב� אכילה לפני הסיום: המסיים בעצמו, יכול לאכול לפני הסיום )גם אם 
הוא בכור(, כי כל אותו יום הוא כיו"ט שלו, גם לפני שעשה את הסיום 
בפועל )מקראי קודש, ב, כג, הע' 2. כמבואר במג"א )תסקח, י(, לגבי צום כ' סיון, שאין לאכול 

לפני הסיום, אבל בעלי הברית עצמם יכולים לאכול מיד שהוא היו"ט שלהם(. 

יג� סיום לפני התפילה: אין מניעה לסיים בעצמו או להשתתף בסיום,  
לפני שהתפלל, ומצד זה שצריך לאכול דבר מה, הרי יכול לטעום קצת, 

או לשתות משהו )רבבות אפרים, א, סו, ועוד(22. 

יד� על מה אפשר לעשות 'סיום': עיקר הסיום שפוטר מתענית הוא על 
בסיסית,  בהבנה  ברובה  עכ"פ  שנלמדה  ירושלמי23(,  )גם  גמרא  מסכת 
וכמו כן אפשר לעשות סיום על סדר שלם מששה סדרי משנה, שנלמד 
עם פירוש. אך בשעת הדחק שאין אפשרות  להשתתף בסיום, יכולים 
לעשות סיום על אחד מכ"ד ספרי הקודש, או על מסכת משניות, שנלמדה 
עם פירוש והבינו את הנלמד24. או אפילו על ספר שלם ברמב"ם, שלמדו 

האב הבכור עולה גם עבור בנו )יבי"א, ד, מב(. ולכאורה עדיף לעשות שניהם טלפון, 
ושיריים.

22. ולהעיר מהמסופר על כ"ק אדמו"ר הרש"ב, שהיה עורך סיום )אף שלא היה 
בכור(, לאחר הנחת תפילין, אבל לפני התפילה, ליקוטי דיבורים א, קלד, א, אוצר 

מנהגי חב"ד עמ' פח. 

23. כדברי הרבי לאדמו"ר מגור הגה"ק רפ"מ, מובא בשערי הלכה ומנהג, ב, עמ' 
קיב.  

24. סדר שלם של משנה: שו"ת פני מבין )קג(, שו"ת בצל החכמה )ד, צט(. 

אחד מכ"ד ספרי הקודש: פני יהושע )ברכות, יז(, חוות יאיר, )ע(, שו"ת האלף לך 
)א, ש(, שבשעת הדחק  והנהגות  וראה תשובות  קנז(,ועוד.  )א,  )שפו( אג"מ  שלמה 
שלא מוצא סעודת מצוה וסיום מסכת, יש להקל שילמד ספר נביא עם רש"י כגון 

יונה או שיר השירים או מגילת אסתר, ודי בזה כדי לעשות סיום. 

מסכת משניות: שו"ת בנין עולם, שו"ת אפרקסתא דעניא )קנד(, הגהות מהרש"ם 
)תקנא, לה(. ובפתחא זוטא מביא שהרה"צ מרוזי'ן סמך על סיום מסכת משניות, כדי 
לאכול בשר במוצאי ט' באב )וכל שכן תענית בכורות שמקילים בה יותר מאכילת 
בשר בט' הימים, שהרי בט' הימים לא סומכים על מסכת שנלמדה במיוחד בשביל 
כך, ולא מתירים אכילת בשר אחרי סיום למי שבא לסיום רק בשביל זה וכו'(.  וראה 
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שנחשב 'אכילה', אבל נהוג להקל ולהסתפק גם בטעימה או שתיה כל 
שהיא, שבזה מראים שמשתתפים בסיום20. 

אפשרות  כשאין  הדחק,  בשעת  הטלפון:  דרך  ב'סיום'  להשתתף  י� 
וכו',  ולסיים מסכת  אין אפשרות ללמוד בעצמו  וגם  להשתתף בסיום, 
התיר הגאון רבי שלמה זלמן אויערבאך )מעדני שלמה, א. וראה ספר 'יומא טבא 
לרבנן', תשובה מא, שהגרח"ק הסתפק(, להשתתף בסיום בלי להיות נוכח במקום, 

שאמורות  בנשים,  הדבר  ומצוי  וכדומה.  הטלפון  דרך  בשמיעה  אלא 
להתענות ביום זה, כאשר הבעל והבן הקטן הוא בכור )כנ"ל, סעיף ד(, 
וקשה להן בא לביהכנ"ס בבוקרו של ערב פסח, כדי לשמוע את הסיום, 

שיכולות לשמוע דרך טלפון21. 

20. מה אוכלים: היה ראוי לכתחילה לעשות סעודה ממש, שהרי היתר האכילה, 
היא מצד זה שמשתתפים ב'סעודת מצוה'. ואדרבה י"א שמותר לבכור לאכול 'מיני 
תרגימא' בערב פסח, וא"כ כאשר יאכל 'מיני תרגימא' עדיין לא הפסיק את הצום. 
תרגימא  מיני  לאכול  שמותר  המרדכי,  בשם  ופר"ח  רבתי,  התניא  בשם  ב"י  ]ראה 
כן'. אך בכל זאת מקיל  'ולא נהגו  בער"פ, אבל לא נפסק כך בשו"ע, וכדברי הב"י: 
המשנ"ב, תע, ב, לאכול מיני תרגימא, למי שחש בראשו ולא יוכל לעשות ליל הסדר 
כדין[. אבל נהגו העולם לאכול מיני פירות, ומיני תרגימא, מאחר שכבר ניקו את בית 
הכנסת לפסח, ולא רוצים שישארו פירורים של חמץ, וקשה לנקות שוב בערב פסח, 
]וראה שו"ע )או"ח, רצא( שגם מיני תרגימא נחשב 'סעודה' לגבי סעודה שלישית[, 
ומיני  פירות  לאכול  הוא  והמנהג  המנהג,  מטעם  הוא  לצום  הסיבה  שכל  ובפרט 

תרגימא )סידור פסח כהלכתו, יד, הע' 12(. 

כשיעור]אמנם  לאכול  נכון  שלכתחילה  מה(,  )ט,  מנח"י  ראה  האכילה:  שיעור 
בסידור  כותב  וכן  מתיר[.  כלל,  אכילה  בלי  גם  בדיעבד,  שלדעתו,  התבאר  כבר 
מביא  הוא  ]וגם  כזית  לפחות  לאכול  לכתחילה  שראוי  שיג(,  )עמ'  כהלכתו  פסח 
בשם הגריש"א כנ"ל, שגם בלא טעם כלום מועיל, שהעיקר להשתתף בסיום[. אכן, 
ב'תשובות והנהגות' )א, ש(, כותב שלכתחילה יש לאכול ככותבת, או לשתות מלא 
לוגמיו, כי כך נחשב שהפסיק את הצום )כמבואר בהל' יום הכיפורים(, וכל זה אם 
אפשר לכתחילה, אבל נהגו להקל גם בפחות מרביעית וככותבת, כי צום זה הוא 
קל, שלא מוזכר בגמ', וברמב"ם וכו', וגם הדור חלש, ולכן מקילים בו, וסומכים על 
וראוי  המסיים,  עם  שמשתתף  דעת'  'גילוי  שהיא  מספיקה  שהיא  כל  שאכילה  כך 
להחמיר. ואין צורך לאכול דוקא מהמאכלים שמביא המסיים, אלא יכול כל אחד 

להביא אוכל מביתו, ולאכול שם. 

למרות  לסיום,  שייכות  נשים  שגם  ד(,  פת"ז,  )ט,  הפסח  ברכת  בספר  וראה   .21
מסעודת  שיריים  להן  שיביאו  שהציעו  ויש  תורה,  תלמוד  במצוות  חייבות  שאינן 
הסיום, שאע"פ שאינו מספיק כדי לפטור מתענית אם לא היה במקום הסיום, לגבי 
האם יש להקל, כי לדעת כמה פוסקים אינה חייב בתענית עבור בנה, אלא תענית 
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לשלוח  מועיל  לא  ולכן  בסיום,  נוכח  להיות  צריך  מהסיום:  אוכל  יא� 
שו"ת  )ראה  מתענית  ויתפטר  שיאכל  כדי  בסיום,  היה  שלא  לבכור  אוכל 

יבי"א ד, או"ח מב, ע"פ רמ"א תקסח, ב(. 

יב� אכילה לפני הסיום: המסיים בעצמו, יכול לאכול לפני הסיום )גם אם 
הוא בכור(, כי כל אותו יום הוא כיו"ט שלו, גם לפני שעשה את הסיום 
בפועל )מקראי קודש, ב, כג, הע' 2. כמבואר במג"א )תסקח, י(, לגבי צום כ' סיון, שאין לאכול 

לפני הסיום, אבל בעלי הברית עצמם יכולים לאכול מיד שהוא היו"ט שלהם(. 

יג� סיום לפני התפילה: אין מניעה לסיים בעצמו או להשתתף בסיום,  
לפני שהתפלל, ומצד זה שצריך לאכול דבר מה, הרי יכול לטעום קצת, 

או לשתות משהו )רבבות אפרים, א, סו, ועוד(22. 

יד� על מה אפשר לעשות 'סיום': עיקר הסיום שפוטר מתענית הוא על 
בסיסית,  בהבנה  ברובה  עכ"פ  שנלמדה  ירושלמי23(,  )גם  גמרא  מסכת 
וכמו כן אפשר לעשות סיום על סדר שלם מששה סדרי משנה, שנלמד 
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עם פירוש והבינו את הנלמד24. או אפילו על ספר שלם ברמב"ם, שלמדו 

האב הבכור עולה גם עבור בנו )יבי"א, ד, מב(. ולכאורה עדיף לעשות שניהם טלפון, 
ושיריים.

22. ולהעיר מהמסופר על כ"ק אדמו"ר הרש"ב, שהיה עורך סיום )אף שלא היה 
בכור(, לאחר הנחת תפילין, אבל לפני התפילה, ליקוטי דיבורים א, קלד, א, אוצר 

מנהגי חב"ד עמ' פח. 

23. כדברי הרבי לאדמו"ר מגור הגה"ק רפ"מ, מובא בשערי הלכה ומנהג, ב, עמ' 
קיב.  

24. סדר שלם של משנה: שו"ת פני מבין )קג(, שו"ת בצל החכמה )ד, צט(. 

אחד מכ"ד ספרי הקודש: פני יהושע )ברכות, יז(, חוות יאיר, )ע(, שו"ת האלף לך 
)א, ש(, שבשעת הדחק  והנהגות  וראה תשובות  קנז(,ועוד.  )א,  )שפו( אג"מ  שלמה 
שלא מוצא סעודת מצוה וסיום מסכת, יש להקל שילמד ספר נביא עם רש"י כגון 

יונה או שיר השירים או מגילת אסתר, ודי בזה כדי לעשות סיום. 

מסכת משניות: שו"ת בנין עולם, שו"ת אפרקסתא דעניא )קנד(, הגהות מהרש"ם 
)תקנא, לה(. ובפתחא זוטא מביא שהרה"צ מרוזי'ן סמך על סיום מסכת משניות, כדי 
לאכול בשר במוצאי ט' באב )וכל שכן תענית בכורות שמקילים בה יותר מאכילת 
בשר בט' הימים, שהרי בט' הימים לא סומכים על מסכת שנלמדה במיוחד בשביל 
כך, ולא מתירים אכילת בשר אחרי סיום למי שבא לסיום רק בשביל זה וכו'(.  וראה 
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שנחשב 'אכילה', אבל נהוג להקל ולהסתפק גם בטעימה או שתיה כל 
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להתענות ביום זה, כאשר הבעל והבן הקטן הוא בכור )כנ"ל, סעיף ד(, 
וקשה להן בא לביהכנ"ס בבוקרו של ערב פסח, כדי לשמוע את הסיום, 

שיכולות לשמוע דרך טלפון21. 

20. מה אוכלים: היה ראוי לכתחילה לעשות סעודה ממש, שהרי היתר האכילה, 
היא מצד זה שמשתתפים ב'סעודת מצוה'. ואדרבה י"א שמותר לבכור לאכול 'מיני 
תרגימא' בערב פסח, וא"כ כאשר יאכל 'מיני תרגימא' עדיין לא הפסיק את הצום. 
תרגימא  מיני  לאכול  שמותר  המרדכי,  בשם  ופר"ח  רבתי,  התניא  בשם  ב"י  ]ראה 
כן'. אך בכל זאת מקיל  'ולא נהגו  בער"פ, אבל לא נפסק כך בשו"ע, וכדברי הב"י: 
המשנ"ב, תע, ב, לאכול מיני תרגימא, למי שחש בראשו ולא יוכל לעשות ליל הסדר 
כדין[. אבל נהגו העולם לאכול מיני פירות, ומיני תרגימא, מאחר שכבר ניקו את בית 
הכנסת לפסח, ולא רוצים שישארו פירורים של חמץ, וקשה לנקות שוב בערב פסח, 
]וראה שו"ע )או"ח, רצא( שגם מיני תרגימא נחשב 'סעודה' לגבי סעודה שלישית[, 
ומיני  פירות  לאכול  הוא  והמנהג  המנהג,  מטעם  הוא  לצום  הסיבה  שכל  ובפרט 

תרגימא )סידור פסח כהלכתו, יד, הע' 12(. 

כשיעור]אמנם  לאכול  נכון  שלכתחילה  מה(,  )ט,  מנח"י  ראה  האכילה:  שיעור 
בסידור  כותב  וכן  מתיר[.  כלל,  אכילה  בלי  גם  בדיעבד,  שלדעתו,  התבאר  כבר 
מביא  הוא  ]וגם  כזית  לפחות  לאכול  לכתחילה  שראוי  שיג(,  )עמ'  כהלכתו  פסח 
בשם הגריש"א כנ"ל, שגם בלא טעם כלום מועיל, שהעיקר להשתתף בסיום[. אכן, 
ב'תשובות והנהגות' )א, ש(, כותב שלכתחילה יש לאכול ככותבת, או לשתות מלא 
לוגמיו, כי כך נחשב שהפסיק את הצום )כמבואר בהל' יום הכיפורים(, וכל זה אם 
אפשר לכתחילה, אבל נהגו להקל גם בפחות מרביעית וככותבת, כי צום זה הוא 
קל, שלא מוזכר בגמ', וברמב"ם וכו', וגם הדור חלש, ולכן מקילים בו, וסומכים על 
וראוי  המסיים,  עם  שמשתתף  דעת'  'גילוי  שהיא  מספיקה  שהיא  כל  שאכילה  כך 
להחמיר. ואין צורך לאכול דוקא מהמאכלים שמביא המסיים, אלא יכול כל אחד 

להביא אוכל מביתו, ולאכול שם. 

למרות  לסיום,  שייכות  נשים  שגם  ד(,  פת"ז,  )ט,  הפסח  ברכת  בספר  וראה   .21
מסעודת  שיריים  להן  שיביאו  שהציעו  ויש  תורה,  תלמוד  במצוות  חייבות  שאינן 
הסיום, שאע"פ שאינו מספיק כדי לפטור מתענית אם לא היה במקום הסיום, לגבי 
האם יש להקל, כי לדעת כמה פוסקים אינה חייב בתענית עבור בנה, אלא תענית 
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ויש  הדעות,  נחלקו  ה'סיום':  את  )ולהבין(,  לשמוע  חייבים  האם  ח� 
הסוברים שאם לא שמע את הסיום, לא נפטר מהצום, גם אם השתתף 
כן הוא לכתחילה, אבל  ויש אומרים שאמנם  בסעודה שאחרי הסיום. 
בדיעבד, גם אם לא היה שם בשעת הסיום, אם אחר כך משתתף באכילה, 
ובפרט אם מסייע בעשיית הסעודה )הבאת המאכלים, או הסכו"ם וכו'(, 
הצורך  במקום  להקל  ויש  הסיום,  בסעודת  כהשתתפות  נחשב  ואוכל, 

)שלא יוכל לשמוע סיום אחר(19. 

מן  היה  סיום',  ב'סעודת  שמדובר  מכיון  וכמה:  לאכול,  צריך  מה  ט� 
הראוי לאכול לחם או לפחות מיני מזונות, אלא שמכיון שרגילים לערוך 
בפירות  מסתפקים  לפסח,  נוקה  והוא  הכנסת,  בבית  ה'סיומים'  את 
וכדומה, שגם אלו נחשבים 'סעודה' )ראה שו"ע או"ח, רצא, לגבי סעודה 
שלישית(, ולגבי שיעור האכילה, יש שכתבו שראוי לאכול שיעור של 
)27( גרם,  גר'(, שכך לא נחשב שהתענה, או עכ"פ כזית   50( כ'כותבת' 

19. לשון המשנ"ב )תע, י(: "נוהגים כהיום להקל ולאכול אף בסעודת סיום מסכת, 
סעודת  או  המסיים  שאצל  כיון  מ"מ  המסכתא,  למדו  לא  עצמם  שהבכורים  ואף 
ומסיים  שסיים,  קודם  להמסיים  שמתקבצים  והמנהג  לסעודתו.  מצטרפים  מצוה, 
לפניהם המסכת, ושומעים ומצטרפים עמו בסיומו, ואח"כ עושין הסעודה". משמע 

ששמיעת הסיום אינו מעכב, אלא רק שכך המנהג. 

וכן משמע בשו"ת רשב"ן )או"ח, קסח(, שאם היה בעת האכילה אחרי גמר הסיום, 
'יום טוב', משמע שכל היום  מותר לאכול בדיעבד, כי מבואר בגמ' )שם(, שנחשב 
הוא יו"ט, אפילו מי שלא היה בשעת הסיום. ומדייק בלשון ה'אליה רבה' )תקנא, כה, 
לגבי אכילת בשר בט' הימים, בסעודת סיום(, שרק מי שהיה בסעודה מותר לו לאכול 
מועיל.  לא  שם,  היה  לא  עצמו  והוא  מהסעודה  אוכל  לו  ששולחים  מי  אבל  בשר, 
משמע, שהעיקר להיות בסעודה, למרות שלא השתתפו בסיום. ]אך יש לדחות את 
'סעודת מצוה', אבל כאן הוא מדין  כי שם ההיתר לאכול בשר הוא מדין  ראייתו, 
יו"ט, ולכן יתכן שצריך להיות נוכח בעיקר הסיבה של היו"ט – הסיום[. אמנם בספר 
סידור פסח כהלכתו )עמ' שיג(, מביא ששמע מהגריש"א, שעיקר הפטור מן הצום 
ב'סיום', הוא שמיעת הסיום ולא מספיק לאכול שם. וכן הוא בשו"ת יבי"א ד, מב, 

בשם כמה פוסקים.

ומסקנת המנח"י )ט, מה(, שגם מי שלא שמע, אם מסייע קצת בעשיית הסעודה, 
הבאת מאכלים צלחות וכדו', יכול לאכול, ומדייק זאת מדברי הביה"ל תקנא, ד"ה 
סיום, שהמסייעים לסעודה שותפים לסיום ]אמנם לא מבואר שם, שלא שמעו הסיום 
![. ומוסיף שבפרט יש להקל בזה בתענית בכורות.  וכך כותב למעשה בסידור פסח 

כהלכתו, ש'טוב' לשמוע את הסיום. 

300

יח דיני ערב פ.ח

ולדעתם אם לא אכל ב'סיום', לא נחשב שהשתתף בו, ולא נפטר מהצום. 
בשמחת  ההשתתפות  אלא  הסעודה  אינה  שהעיקר  אומרים,  יש  אבל 
באותה  שמשתתף  מי  לכל  טוב',  'יום  כמו  שהוא  בתורה,  חלק  סיום 
שמחה, וממילא נפטר מתענית, ולכן למעשה: לכתחילה יש לאכול דבר 
שרק  ובדיעבד  מביתו(,  שמביא  מאכל   דבר  )גם  הסיום  מסעודת  מה, 

שמע את הסיום, גם אם לא אכל כלום, יכול לאכול באותו יום18. 

18. האם האכילה בסעודת הסיום מעכבת: לדעת שו"ת מהר"מ בריסק )א, קלג(, 
והגרצ"פ פראנק ב'מקראי קודש' )פסח, ב, כב(, יש בהכרח לאכול בסעודה עצמה, 
כדי להיפטר מהתענית, וכן דעת הגר"מ שטרבנרוך )תשובות והנהגות, א, ש(, שאם 
עליו  אין  בסיום  בהשתתפות  אבל  בעצמו,  וסיים  למד  אא"כ  מועיל,  לא  אכל,  לא 
דין שמחה, אא"כ אוכל בסעודה, שאז הוא משתתף עם המסיים בכך שהוא אוכל 
בשמחתו. ומדייק בלשון הגמ' שאביי עשה סעודה ל'צורבא מדרבנן' שהם גם למדו 

את המסכת רק שלא סיימו, ולכן שייכים לענין. 

אבל לדעת הרבה פוסקים אף שבודאי לכתחילה צריך לאכול, אין הדבר מעכב, כך 
היא דעת שו"ת בית אבי )או"ח טז(, הגרשז"א )הליכות שלמה, עמ' קפ, שלכתחילה 
וגם אם המסיים בעצמו לא  יש לטעום, אבל מסתבר שדי בכך ששמע את הסיום, 
ששמע  שיג,  עמ'  כהלכתו,  פסח  )סידור  הגריש"א  מה(,  )ט,  המנח"י  כלום(,  טעם 
ויכול גם לאכול אח"כ בביתו. ואפשר לומר  ממנו(, ומסקנת שו"ת רבבות אפרים, 
שתלוי בחקירה האם מעלת ה'סיום' הוא מצד זה שהוא יום טוב, וא"כ כל מי שחלק 
מאותו מעמד, נפטר מהצום, גם ללא השתתפות באכילה. או שזהו מצד השתתפות 

בסעודת מצוה, ולכן רק אם משתתף בפועל בסעודה עצמה, נפטר מהצום.  

המנח"י )ט, מה( מבאר את המחלוקת כך: דעת המחמירים סוברת, שמכיון שבכל 
)למשל  גם אם אכל  ולכן  ב. איסור לאכול.  א. מצוה לצום.  עניינים  יש שני  תענית 
בסעודת מצוה( ולא התענה, עדיין יש איסור לאכול. אבל בערב פסח יש רק מצוה 
להתענות, ולכן ברגע שאכל, נפטר מהצום. אבל אם היה בסיום ולא אכל לא נפטר 
סוברים,  אכילה  ללא  גם  המתירים  אבל  י(.  תקסח,  מהמג"א  )ומדייקים  מהצום. 
שסעודת מצוה היא 'יומא טובא לרבנן', וא"כ אין חילוק היכן אוכל, כי אותו היום 
נעשה יו"ט. ולכן פוסק המנח"י, שלכתחילה יש לאכול בסיום, לפני שאוכל בביתו. 

]משמע, שבדיעבד, סומכים על השיטות שאינו מעכב[. 

וכן מבאר בסידור פסח כהלכתו )עמ', שיג(, ששמע מהגריש"א שלא צריך לאכול 
כי העיקר שמשתתף בסיום, שאז הוא נחשב בעל שמחה. ]ואמנם מקשה מהדיוק 
כותב  שהרי  הסעודה,  הוא  שהעיקר  משמע  ממנו  י(,  )תקסח,  המג"א  בדברי  הנ"ל 
שאם סעודת הברית לא נערכת בסמוך לברית, אסור למשתתפים לאכול עד שתערך 
הסעודה, משמע שלא די בהשתתפות בברית אלא הסעודה היא שפוטרת מתענית, 
אלא שמחלק, שבנוגע ל'סיום' העיקר הוא שמחת הסיום, שיש שמחת הלימוד, וכל 
שיכול  עצמו,  הברית  בעל  כמו  והם  הלימוד,  בשמחת  חלק  להם  יש  המשתתפים 

לאכול גם לפני הסעודה[. 
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ויש  הדעות,  נחלקו  ה'סיום':  את  )ולהבין(,  לשמוע  חייבים  האם  ח� 
הסוברים שאם לא שמע את הסיום, לא נפטר מהצום, גם אם השתתף 
כן הוא לכתחילה, אבל  ויש אומרים שאמנם  בסעודה שאחרי הסיום. 
בדיעבד, גם אם לא היה שם בשעת הסיום, אם אחר כך משתתף באכילה, 
ובפרט אם מסייע בעשיית הסעודה )הבאת המאכלים, או הסכו"ם וכו'(, 
הצורך  במקום  להקל  ויש  הסיום,  בסעודת  כהשתתפות  נחשב  ואוכל, 

)שלא יוכל לשמוע סיום אחר(19. 

מן  היה  סיום',  ב'סעודת  שמדובר  מכיון  וכמה:  לאכול,  צריך  מה  ט� 
הראוי לאכול לחם או לפחות מיני מזונות, אלא שמכיון שרגילים לערוך 
בפירות  מסתפקים  לפסח,  נוקה  והוא  הכנסת,  בבית  ה'סיומים'  את 
וכדומה, שגם אלו נחשבים 'סעודה' )ראה שו"ע או"ח, רצא, לגבי סעודה 
שלישית(, ולגבי שיעור האכילה, יש שכתבו שראוי לאכול שיעור של 
)27( גרם,  גר'(, שכך לא נחשב שהתענה, או עכ"פ כזית   50( כ'כותבת' 

19. לשון המשנ"ב )תע, י(: "נוהגים כהיום להקל ולאכול אף בסעודת סיום מסכת, 
סעודת  או  המסיים  שאצל  כיון  מ"מ  המסכתא,  למדו  לא  עצמם  שהבכורים  ואף 
ומסיים  שסיים,  קודם  להמסיים  שמתקבצים  והמנהג  לסעודתו.  מצטרפים  מצוה, 
לפניהם המסכת, ושומעים ומצטרפים עמו בסיומו, ואח"כ עושין הסעודה". משמע 

ששמיעת הסיום אינו מעכב, אלא רק שכך המנהג. 

וכן משמע בשו"ת רשב"ן )או"ח, קסח(, שאם היה בעת האכילה אחרי גמר הסיום, 
'יום טוב', משמע שכל היום  מותר לאכול בדיעבד, כי מבואר בגמ' )שם(, שנחשב 
הוא יו"ט, אפילו מי שלא היה בשעת הסיום. ומדייק בלשון ה'אליה רבה' )תקנא, כה, 
לגבי אכילת בשר בט' הימים, בסעודת סיום(, שרק מי שהיה בסעודה מותר לו לאכול 
מועיל.  לא  שם,  היה  לא  עצמו  והוא  מהסעודה  אוכל  לו  ששולחים  מי  אבל  בשר, 
משמע, שהעיקר להיות בסעודה, למרות שלא השתתפו בסיום. ]אך יש לדחות את 
'סעודת מצוה', אבל כאן הוא מדין  כי שם ההיתר לאכול בשר הוא מדין  ראייתו, 
יו"ט, ולכן יתכן שצריך להיות נוכח בעיקר הסיבה של היו"ט – הסיום[. אמנם בספר 
סידור פסח כהלכתו )עמ' שיג(, מביא ששמע מהגריש"א, שעיקר הפטור מן הצום 
ב'סיום', הוא שמיעת הסיום ולא מספיק לאכול שם. וכן הוא בשו"ת יבי"א ד, מב, 

בשם כמה פוסקים.

ומסקנת המנח"י )ט, מה(, שגם מי שלא שמע, אם מסייע קצת בעשיית הסעודה, 
הבאת מאכלים צלחות וכדו', יכול לאכול, ומדייק זאת מדברי הביה"ל תקנא, ד"ה 
סיום, שהמסייעים לסעודה שותפים לסיום ]אמנם לא מבואר שם, שלא שמעו הסיום 
![. ומוסיף שבפרט יש להקל בזה בתענית בכורות.  וכך כותב למעשה בסידור פסח 

כהלכתו, ש'טוב' לשמוע את הסיום. 
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ולדעתם אם לא אכל ב'סיום', לא נחשב שהשתתף בו, ולא נפטר מהצום. 
בשמחת  ההשתתפות  אלא  הסעודה  אינה  שהעיקר  אומרים,  יש  אבל 
באותה  שמשתתף  מי  לכל  טוב',  'יום  כמו  שהוא  בתורה,  חלק  סיום 
שמחה, וממילא נפטר מתענית, ולכן למעשה: לכתחילה יש לאכול דבר 
שרק  ובדיעבד  מביתו(,  שמביא  מאכל   דבר  )גם  הסיום  מסעודת  מה, 

שמע את הסיום, גם אם לא אכל כלום, יכול לאכול באותו יום18. 

18. האם האכילה בסעודת הסיום מעכבת: לדעת שו"ת מהר"מ בריסק )א, קלג(, 
והגרצ"פ פראנק ב'מקראי קודש' )פסח, ב, כב(, יש בהכרח לאכול בסעודה עצמה, 
כדי להיפטר מהתענית, וכן דעת הגר"מ שטרבנרוך )תשובות והנהגות, א, ש(, שאם 
עליו  אין  בסיום  בהשתתפות  אבל  בעצמו,  וסיים  למד  אא"כ  מועיל,  לא  אכל,  לא 
דין שמחה, אא"כ אוכל בסעודה, שאז הוא משתתף עם המסיים בכך שהוא אוכל 
בשמחתו. ומדייק בלשון הגמ' שאביי עשה סעודה ל'צורבא מדרבנן' שהם גם למדו 

את המסכת רק שלא סיימו, ולכן שייכים לענין. 

אבל לדעת הרבה פוסקים אף שבודאי לכתחילה צריך לאכול, אין הדבר מעכב, כך 
היא דעת שו"ת בית אבי )או"ח טז(, הגרשז"א )הליכות שלמה, עמ' קפ, שלכתחילה 
וגם אם המסיים בעצמו לא  יש לטעום, אבל מסתבר שדי בכך ששמע את הסיום, 
ששמע  שיג,  עמ'  כהלכתו,  פסח  )סידור  הגריש"א  מה(,  )ט,  המנח"י  כלום(,  טעם 
ויכול גם לאכול אח"כ בביתו. ואפשר לומר  ממנו(, ומסקנת שו"ת רבבות אפרים, 
שתלוי בחקירה האם מעלת ה'סיום' הוא מצד זה שהוא יום טוב, וא"כ כל מי שחלק 
מאותו מעמד, נפטר מהצום, גם ללא השתתפות באכילה. או שזהו מצד השתתפות 

בסעודת מצוה, ולכן רק אם משתתף בפועל בסעודה עצמה, נפטר מהצום.  

המנח"י )ט, מה( מבאר את המחלוקת כך: דעת המחמירים סוברת, שמכיון שבכל 
)למשל  גם אם אכל  ולכן  ב. איסור לאכול.  א. מצוה לצום.  עניינים  יש שני  תענית 
בסעודת מצוה( ולא התענה, עדיין יש איסור לאכול. אבל בערב פסח יש רק מצוה 
להתענות, ולכן ברגע שאכל, נפטר מהצום. אבל אם היה בסיום ולא אכל לא נפטר 
סוברים,  אכילה  ללא  גם  המתירים  אבל  י(.  תקסח,  מהמג"א  )ומדייקים  מהצום. 
שסעודת מצוה היא 'יומא טובא לרבנן', וא"כ אין חילוק היכן אוכל, כי אותו היום 
נעשה יו"ט. ולכן פוסק המנח"י, שלכתחילה יש לאכול בסיום, לפני שאוכל בביתו. 

]משמע, שבדיעבד, סומכים על השיטות שאינו מעכב[. 

וכן מבאר בסידור פסח כהלכתו )עמ', שיג(, ששמע מהגריש"א שלא צריך לאכול 
כי העיקר שמשתתף בסיום, שאז הוא נחשב בעל שמחה. ]ואמנם מקשה מהדיוק 
כותב  שהרי  הסעודה,  הוא  שהעיקר  משמע  ממנו  י(,  )תקסח,  המג"א  בדברי  הנ"ל 
שאם סעודת הברית לא נערכת בסמוך לברית, אסור למשתתפים לאכול עד שתערך 
הסעודה, משמע שלא די בהשתתפות בברית אלא הסעודה היא שפוטרת מתענית, 
אלא שמחלק, שבנוגע ל'סיום' העיקר הוא שמחת הסיום, שיש שמחת הלימוד, וכל 
שיכול  עצמו,  הברית  בעל  כמו  והם  הלימוד,  בשמחת  חלק  להם  יש  המשתתפים 

לאכול גם לפני הסעודה[. 



299

יח דיני ערב פ.ח

עצמו  את  לפטור  שרוצה  בכור  לכתחילה:  ה'סיום'  עריכת  אופן  ו� 
נוכח  להיות  לכתחילה  צריך  סיום,  בסעודת  השתתפות  ע"י  מתענית 
סיום  לימוד  בזמן  שנאמר  מה  את  להבין  ולהשתדל  לשמוע  בסיום, 
יש  ולכתחילה  הסיום,  מסעודת  מה  דבר  לטעום  כך,  ואחר  המסכת, 
'מלא  או  מאכל,  של  גרם(  )כ50  כ'כותבת'  של  בשיעור  שיהיה  להדר 
את  שהפסיקו  שנחשב  השיעור  שזהו  משקה,  של  מ"ל(  )כ40  לוגמיו' 
ואפילו  גרם(,   27( ב'כזית'  גם   די  בעיקרון  אך  המצוה.  בסעודת  הצום 
באכילה כל שהיא, שעל ידה מראים שמשתתפים בשמחת הסיום, וכך 
נהגו. )ע"פ המתבאר בפוסקים, וכפי שסיכם במשנ"ב תע, י. ובנוגע לשיעור, כך מבואר בתשובות 

והנהגות, א, ש, סידור פסח כהלכתו, עמ' שיג(. 

האכילה  אם  הדעות  נחלקו  שם:  לאכול  בלי  ה'סיום'  את  לשמוע   � ז 
ב'סיום' מעכבת, יש אומרים שהעיקר הוא ההשתתפות בסעודת הסיום, 

הבכורים שלא למדו, הוא שלא ע"פ הוראת חכמים. וכן בשו"ת רעק"א )או"ח, לד(: 
'גם אנכי דרכי למחות באותם שמכוונים לסיים כדי לאכול, ולהזמין הקרואים'. ]וכן 
ערערו בעוד הרבה פוסקים, שו"ת מהרש"ם )או"ח , כה(, שו"ת מהר"ם מבריסק )א, 

קלס(, שו"ת ערוגת הבושם )או"ח קלט( ועוד[.  

יאיר בשם מהרש"ל,  )פר"ח, חוות  בזה  אבל כמה פוסקים כתבו שאפשר להקל 
)תע,  אדה"ז  ובשו"ע  ועוד.  י(  )תע,  משנ"ב  שה(,  )יו"ד,  ומשיב  שואל  השלחן,  ערוך 
ח(, כותב: "במקום שאין מנהג ידוע יכולים הבכורות לאכול על סעודת מצוה, ומ"מ 
נפוץ  המחמיר תבא עליו ברכה. אבל במדינות אלו כבר נהגו להחמיר". ולמעשה 
המנהג להקל בזה, ולסמוך על סעודת מצוה, ולכן עושים סיום מסכת, ויתכן שהוא 
)ערוך  שצריך  כמו  הסדר  ליל  את  לעשות  עליהם  שיקשה  הדורות  חולשת  משום 
שנהגו  וכיון  המנהג,  את  לקיים  שרוצה  בגלל  הוא  שהמתענה  משום  או  השלחן(, 

לעשות 'סיום' ולאכול, הרי קיים בזה את המנהג המנהג  )מחצית השקל(. 

וכך אומר הרבי )לקו"ש יז, עמ' 67(: "וכבר נתפשט המנהג להשתתף בסעודת מצוה 
של סיום מסכת, ובזה נפקעה התענית". וראה מה שכותב כ"ק אדמו"ר הרש"ב לבנו 
כ"ק אדמו"ר הריי"צ )א"ק ד, עמ' רטו(: "כלתי תי' כותבת אשר הסדר הראשון היה 
לא יפה כ"כ כי התענית בערב יו"ט, והיית יגע מאוד . . למה התענית ולא הכנות סיום 
שאפשר  ףהרי  קטנה".  מסכת  ללמוד  אפשר  היה  מ"מ  טרוד,  היית  כי  אם  מקודם, 
ללמוד מסכת במיוחד כדי לעשות סיום ולא לצום. ובשיחת י"ט כסלו תשט"ז אומר 
הרבי: "כ"ק מו"ח אדמו"ר, היה בכור, היה עושה סיום מסכת בערב פסח, נוסף לכך 
רסב(  )עמ'  סיפורים'  וב'ליקוטי  מתענה".  היה  זאת  ובכל  נוסף,  מאדם  סיום  שמע 
שהיה עושה זאת, שמא לא יוכל להתענות, אבל לבסוף היה מתענה. ומענין המובא 
בשיחה הנ"ל, שר' אייזיל האמלער, היה בכור, וכל שנה בערב פסח היה עושה סיום 

על כל הש"ס !  

298

יח דיני ערב פ.ח

יש  ולכן  מהצום,  נפטרים  ובזה  מסכת',  'סיום  בסעודת  כגון  מצוה16, 
לבכור, או למי שבנו הקטן בכור, להשתתף בסעודת מצוה ביום זה )שו"ע 

אדמו"ר הזקן, תע, ח, ליקוטי שיחות, יז, עמ' 67(17.  

16. המשתתף בסעודת מצוה כברית מילה, ושבע ברכות וכדו' נפטר מהצום. ראה 
בן איש חי )שנה ראשונה, צו אות כה( כף החיים )תע, יג( ועוד. אבל לגבי פדיון הבן 
נחלקו, ראה בן איש חי שם, וחיי אדם )קלט, כ( שמקיל, וכן בכף החיים שם. ויש 
שכתבו שאע"פ שמעיקר הדין סעודת ברית מילה וכדו' הם עדיפות על סיום, בכל 
זאת המנהג להקל בתענית בכורות היא דווקא בסיום מסכת, כי היא נעשית במיוחד 
זכר  הסיום  נעשה  לנס,  זכר  הוא  שהצום  וכשם  נס,  זכר  כעין  והיא  הצום,  בשביל 
לנס, משא"כ בברית וכדו' שהם במקרה ביום זה  )ראה סידור פסח כהלכתו, עמ' 
ולא  שי, שמדייק בכמה פוסקים שכתבו שהמשתתף בסעודת מצוה כברית מילה 
ולא כתבו כך לגבי המשתתף בסיום(. אבל  ביום אחר,  צם צריך לפרוע את הצום 
וכן מתבאר מתוך  זה,  בפשטות, השתתפות בסעודת מצוה, פוטרת מתענית ביום 
מתיר  שאדרבה  רסא(,  )ב,  מאהבה  תשובה  בשו"ת  ולדוגמא  פוסקים,  כמה  דברי 
נהוג  וכך  מסכת.  סיום  ולא  מילה,  כברית  מצוה  בסעודת  השתתף  אם  רק  לאכול 

למעשה, שהמשתתף בברית מילה, שבע ברכות וכו', נפטר מצום.  

שכ,  סוכה,  הל'  באו"ז  הובא  )שהש"ר,  במדרש  נאמר  מצוה:  סעודת   - סיום   .17
לגבי שמחת תורה(: "ויבא ירושלים ויעמוד לפני ארון ברית ה' . . ויעשה משתה לכל 
עבדיו', אמר רבי יצחק . . מכאן שעושין סעודה לגמרה של תורה". בגמ' )שבת, קיח, 
ב(: "אמר אביי, תיתי לי, דכי חזינא צורבא דרבנן דשלים מסכתא, עבידנא יומא טובא 
לרבנן" )כשאני רואה ת"ח שסיים מסכת, אני עושה 'יום טוב' לחכמים. וראה רש"י 
)יו"ד  ברמ"א  נפסק  וכך  לתלמידים'(.  'סעודה  היא  לרבנן'  ש'יו"ט  א,  לא,  בקידושין 
רמו, כז(, שכאשר מסיימים מסכת, מצוה לשמוח ולעשות סעודה, ונקראת 'סעודת 

מצוה', וראה ש"ך שם.

עושים  מסכת  מסיימים  שכאשר  אביי,  מדברי  מבואר  למד:  שלא  מי  גם   – סיום 
אביי  שהרי  המסכת  את  למד  שלא  מי  גם  בה  ומשתתפים  מצוה,  וסעודת  שמחה 
עשה סעודה לכל החכמים )ראה 'ים של שלמה' )ב"ק, לז( שהוכיח כן מדברי אביי, 
שגם מי שלא למד מצוה רבה שישמח עם המסיים(. וכן מובא להלכה במג"א, ואליה 
רבה )תקנא(, והביאם המשנ"ב שם )עג(: "מותרין לאכול )בשר( אף אותן שלא למדו 

עמהן" ]וראה ביה"ל שם ד"ה וסיום[. 

סיום - כדי לפטור מתענית: הרבה אחרונים ערערו על כך שבאים לסיום רק כדי 
להתפטר מהצום, שהרי לולי הצום לא היה משתתף באותה סעודת סיום. כך כותב 
הרמ"א )או"ח, תקנא(, לגבי אכילת בשר בט' הימים, שמי שלא היה בא לסיום אם 
יין,  ולשתות  בשר  לאכול  לא  אסור  בשר,  לאכול  בשביל  רק  ובא  אחר,  ביום  היה 
וב'אליה רבה' שם, שאין לכוין לסיים את המסכת בימים אלה, כדי שיוכל לעשות 
סיום ולאכול בשר, וכן מי שלא רגיל לעשות סעודה בסיום מסכת, גם בט' הימים לא 
יעשה כך. ולכן כתב בשו"ת תשובה מאהבה )ב, רסא(, ששאל את רבו בעל הנודע 
בשביל  סיום  סעודת  שעושה  שמי  ברבים  ופירסם  הנו"ב  זה  על  ומיחה  ביהודה, 
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עצמו  את  לפטור  שרוצה  בכור  לכתחילה:  ה'סיום'  עריכת  אופן  ו� 
נוכח  להיות  לכתחילה  צריך  סיום,  בסעודת  השתתפות  ע"י  מתענית 
סיום  לימוד  בזמן  שנאמר  מה  את  להבין  ולהשתדל  לשמוע  בסיום, 
יש  ולכתחילה  הסיום,  מסעודת  מה  דבר  לטעום  כך,  ואחר  המסכת, 
'מלא  או  מאכל,  של  גרם(  )כ50  כ'כותבת'  של  בשיעור  שיהיה  להדר 
את  שהפסיקו  שנחשב  השיעור  שזהו  משקה,  של  מ"ל(  )כ40  לוגמיו' 
ואפילו  גרם(,   27( ב'כזית'  גם   די  בעיקרון  אך  המצוה.  בסעודת  הצום 
באכילה כל שהיא, שעל ידה מראים שמשתתפים בשמחת הסיום, וכך 
נהגו. )ע"פ המתבאר בפוסקים, וכפי שסיכם במשנ"ב תע, י. ובנוגע לשיעור, כך מבואר בתשובות 

והנהגות, א, ש, סידור פסח כהלכתו, עמ' שיג(. 

האכילה  אם  הדעות  נחלקו  שם:  לאכול  בלי  ה'סיום'  את  לשמוע   � ז 
ב'סיום' מעכבת, יש אומרים שהעיקר הוא ההשתתפות בסעודת הסיום, 

הבכורים שלא למדו, הוא שלא ע"פ הוראת חכמים. וכן בשו"ת רעק"א )או"ח, לד(: 
'גם אנכי דרכי למחות באותם שמכוונים לסיים כדי לאכול, ולהזמין הקרואים'. ]וכן 
ערערו בעוד הרבה פוסקים, שו"ת מהרש"ם )או"ח , כה(, שו"ת מהר"ם מבריסק )א, 

קלס(, שו"ת ערוגת הבושם )או"ח קלט( ועוד[.  

יאיר בשם מהרש"ל,  )פר"ח, חוות  בזה  אבל כמה פוסקים כתבו שאפשר להקל 
)תע,  אדה"ז  ובשו"ע  ועוד.  י(  )תע,  משנ"ב  שה(,  )יו"ד,  ומשיב  שואל  השלחן,  ערוך 
ח(, כותב: "במקום שאין מנהג ידוע יכולים הבכורות לאכול על סעודת מצוה, ומ"מ 
נפוץ  המחמיר תבא עליו ברכה. אבל במדינות אלו כבר נהגו להחמיר". ולמעשה 
המנהג להקל בזה, ולסמוך על סעודת מצוה, ולכן עושים סיום מסכת, ויתכן שהוא 
)ערוך  שצריך  כמו  הסדר  ליל  את  לעשות  עליהם  שיקשה  הדורות  חולשת  משום 
שנהגו  וכיון  המנהג,  את  לקיים  שרוצה  בגלל  הוא  שהמתענה  משום  או  השלחן(, 

לעשות 'סיום' ולאכול, הרי קיים בזה את המנהג המנהג  )מחצית השקל(. 

וכך אומר הרבי )לקו"ש יז, עמ' 67(: "וכבר נתפשט המנהג להשתתף בסעודת מצוה 
של סיום מסכת, ובזה נפקעה התענית". וראה מה שכותב כ"ק אדמו"ר הרש"ב לבנו 
כ"ק אדמו"ר הריי"צ )א"ק ד, עמ' רטו(: "כלתי תי' כותבת אשר הסדר הראשון היה 
לא יפה כ"כ כי התענית בערב יו"ט, והיית יגע מאוד . . למה התענית ולא הכנות סיום 
שאפשר  ףהרי  קטנה".  מסכת  ללמוד  אפשר  היה  מ"מ  טרוד,  היית  כי  אם  מקודם, 
ללמוד מסכת במיוחד כדי לעשות סיום ולא לצום. ובשיחת י"ט כסלו תשט"ז אומר 
הרבי: "כ"ק מו"ח אדמו"ר, היה בכור, היה עושה סיום מסכת בערב פסח, נוסף לכך 
רסב(  )עמ'  סיפורים'  וב'ליקוטי  מתענה".  היה  זאת  ובכל  נוסף,  מאדם  סיום  שמע 
שהיה עושה זאת, שמא לא יוכל להתענות, אבל לבסוף היה מתענה. ומענין המובא 
בשיחה הנ"ל, שר' אייזיל האמלער, היה בכור, וכל שנה בערב פסח היה עושה סיום 

על כל הש"ס !  
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יש  ולכן  מהצום,  נפטרים  ובזה  מסכת',  'סיום  בסעודת  כגון  מצוה16, 
לבכור, או למי שבנו הקטן בכור, להשתתף בסעודת מצוה ביום זה )שו"ע 

אדמו"ר הזקן, תע, ח, ליקוטי שיחות, יז, עמ' 67(17.  

16. המשתתף בסעודת מצוה כברית מילה, ושבע ברכות וכדו' נפטר מהצום. ראה 
בן איש חי )שנה ראשונה, צו אות כה( כף החיים )תע, יג( ועוד. אבל לגבי פדיון הבן 
נחלקו, ראה בן איש חי שם, וחיי אדם )קלט, כ( שמקיל, וכן בכף החיים שם. ויש 
שכתבו שאע"פ שמעיקר הדין סעודת ברית מילה וכדו' הם עדיפות על סיום, בכל 
זאת המנהג להקל בתענית בכורות היא דווקא בסיום מסכת, כי היא נעשית במיוחד 
זכר  הסיום  נעשה  לנס,  זכר  הוא  שהצום  וכשם  נס,  זכר  כעין  והיא  הצום,  בשביל 
לנס, משא"כ בברית וכדו' שהם במקרה ביום זה  )ראה סידור פסח כהלכתו, עמ' 
ולא  שי, שמדייק בכמה פוסקים שכתבו שהמשתתף בסעודת מצוה כברית מילה 
ולא כתבו כך לגבי המשתתף בסיום(. אבל  ביום אחר,  צם צריך לפרוע את הצום 
וכן מתבאר מתוך  זה,  בפשטות, השתתפות בסעודת מצוה, פוטרת מתענית ביום 
מתיר  שאדרבה  רסא(,  )ב,  מאהבה  תשובה  בשו"ת  ולדוגמא  פוסקים,  כמה  דברי 
נהוג  וכך  מסכת.  סיום  ולא  מילה,  כברית  מצוה  בסעודת  השתתף  אם  רק  לאכול 

למעשה, שהמשתתף בברית מילה, שבע ברכות וכו', נפטר מצום.  

שכ,  סוכה,  הל'  באו"ז  הובא  )שהש"ר,  במדרש  נאמר  מצוה:  סעודת   - סיום   .17
לגבי שמחת תורה(: "ויבא ירושלים ויעמוד לפני ארון ברית ה' . . ויעשה משתה לכל 
עבדיו', אמר רבי יצחק . . מכאן שעושין סעודה לגמרה של תורה". בגמ' )שבת, קיח, 
ב(: "אמר אביי, תיתי לי, דכי חזינא צורבא דרבנן דשלים מסכתא, עבידנא יומא טובא 
לרבנן" )כשאני רואה ת"ח שסיים מסכת, אני עושה 'יום טוב' לחכמים. וראה רש"י 
)יו"ד  ברמ"א  נפסק  וכך  לתלמידים'(.  'סעודה  היא  לרבנן'  ש'יו"ט  א,  לא,  בקידושין 
רמו, כז(, שכאשר מסיימים מסכת, מצוה לשמוח ולעשות סעודה, ונקראת 'סעודת 

מצוה', וראה ש"ך שם.

עושים  מסכת  מסיימים  שכאשר  אביי,  מדברי  מבואר  למד:  שלא  מי  גם   – סיום 
אביי  שהרי  המסכת  את  למד  שלא  מי  גם  בה  ומשתתפים  מצוה,  וסעודת  שמחה 
עשה סעודה לכל החכמים )ראה 'ים של שלמה' )ב"ק, לז( שהוכיח כן מדברי אביי, 
שגם מי שלא למד מצוה רבה שישמח עם המסיים(. וכן מובא להלכה במג"א, ואליה 
רבה )תקנא(, והביאם המשנ"ב שם )עג(: "מותרין לאכול )בשר( אף אותן שלא למדו 

עמהן" ]וראה ביה"ל שם ד"ה וסיום[. 

סיום - כדי לפטור מתענית: הרבה אחרונים ערערו על כך שבאים לסיום רק כדי 
להתפטר מהצום, שהרי לולי הצום לא היה משתתף באותה סעודת סיום. כך כותב 
הרמ"א )או"ח, תקנא(, לגבי אכילת בשר בט' הימים, שמי שלא היה בא לסיום אם 
יין,  ולשתות  בשר  לאכול  לא  אסור  בשר,  לאכול  בשביל  רק  ובא  אחר,  ביום  היה 
וב'אליה רבה' שם, שאין לכוין לסיים את המסכת בימים אלה, כדי שיוכל לעשות 
סיום ולאכול בשר, וכן מי שלא רגיל לעשות סעודה בסיום מסכת, גם בט' הימים לא 
יעשה כך. ולכן כתב בשו"ת תשובה מאהבה )ב, רסא(, ששאל את רבו בעל הנודע 
בשביל  סיום  סעודת  שעושה  שמי  ברבים  ופירסם  הנו"ב  זה  על  ומיחה  ביהודה, 
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אם  ספק   - צדק  גר  בכור  ז.  קיסרי11.  בניתוח  שנולד  בכור  ו.  ונחלה10. 
חייב, כי אף שהוא כקטן שנולד, הרי במצרים היה ניצל, וטוב שישתתף 

בסיום12. 

ג� לא נחשבים 'בכור' ואינם מתענים: א. בכור שנולד אחרי תינוק חי 
נפטר(,  אח"כ  שמיד  ואפילו  חי,  ויצא  הריון,  חודשי  מספיק  לו  )שהיו 
נוהגים כאותן הדעות שגם הבנות הבכורות  ולא  נחשב בכור13. ב.  לא 

מתענות14. )שו"ע אדמו"ר הזקן, תע, א, ב, ג(. 

ד� בכורות קטנים: בכור קטן )יותר מל' יום, ולפני בר מצוה, משנ"ב, תע, 
צריכה  בכור,  בעצמו  האב  וכאשר  במקומו15.  להתענות  צריך  אביו  י(, 
השתתפות  לגבי  לקמן,  וראה  ה.  ד,  תע,  אדה"ז,  )שו"ע  הבן.  במקום  להתענות  האם 

ב'סיום'(. 

סיום' במקום הצום:

ה� המנהג: נפוץ המנהג, שבמקום תענית, משתתפים הבכורות בסעודת 

אותה  של   - רחם'  'פטר   - בכור  אינו  כן  )ואם  נפל  אחרי  שנולד  זה  אם  אבל   .10
אשה(, ואינו הבן הראשון של אותו אב, אלא יש לו בן אחר מאשה אחרת, אין לו 
דין בכור, כי מצד האם אינו בכור שאינו 'פטר רחם', ומצד האב אינו בכור לירושה 

ונחלה, כי יש לאב בן אחר לפניו )שו"ע אדה"ז, תע, ב(. 

11. נשמת אברהם, יו"ד, שה, ה, 2. שכך כתב לו הגרש"ז אויערבאך. 

12. שבט הלוי, ח, קיז, ב. 

13. שהרי מצד אמו, בוודאי אינו בכור, שהרי גם אם ילדה 'נפל', לא נחשב הבא 
אחריו ל'פטר רחם', וכל שכן בילדה תינוק ששהה מספיק זה בהיריון, ויצא חי. וגם 
מצד אביו לא נחשב בכור )לענין נחלה וירושה(, כי כבר נולד לו בן לפניו )כל שהיו 
תשעה חודשי עיבור, והוציא את ראשו כשהוא חי(, כמבואר בשו"ע חו"מ )רע"ז, ו(, 
. בן תשעה שהוציא רוב ראשו חי, הבא אחריו   . בדיני נחלות: "הבא אחרי נפלים 
אינו בכור'. וכך מדויק בלשון אדמו"ר הזקן שכתב: "אשה שילדה 'נפל', ואח"כ ילד 
בן קיימא", משמע שאילו לא היה הראשון בגדר 'נפל', לא היה נחשב הבא אחריו 

לבכור. 

14. לאותן דעות הבנות גם מתענות כי גם הן ניצלו במכת בכורות. אבל לא נהגו 
כך, כי מה שמפורש בתורה הוא רק לגבי הבכורים הזכרים )שו"ע אדה"ז, תע, ג(. 

15. וכן אם יש לו שני בנים בכורים, אחד מאשתו הראשונה שמתה, והשני מאשתו 
השניה, והאב אינו בכור, לא צריכה אמו )אשתו השניה( להתענות, אלא תענית האב 

עולה לשניהם )שו"ע אדה"ז, תע, ד(. 
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ראה  ממש.  'אורחים'  נחשב  לא  אצלו,  לסעוד  ובאים  להם,  המצטרך  להם  ויש  בסמיכות  הגרים 

רמ"א ושו"ע אדמו"ר הזקן, שלג, ו9(. 

ג� תענית בכורות:

 א. הגדרת בכור / ב. נחשבים 'בכור' ומתענים / ג. לא נחשבים 'בכור' ואינם
 מתענים / בכורות קטנים / ה. מנהג הסיום במקום הצום / ו. אופן עריכת
 הסיום לכתחילה / ז. לשמוע את הסיום בלי לאכול שם / ח. האם חייבים

 לשמוע ולהבין את הסיום / ט. מה צריך לאכול, וכמה / י. להשתתף ב'סיום'
 דרך הטלפון / יא. אוכל מהסיום / יב. אכילה לפני הסיום / יג. סיום לפני

התפילה / יד. על מה אפשר לעשות 'סיום'.

מי מתענה:

לנס  זכר  פסח,  בערב  להתענות  הבכורות  נוהגים  'בכור':  הגדרת  א� 
שניצלו ממכת בכורות, וכיון שהמכה הייתה על כל סוגי הבכורות, גם 

המנהג לצום, הוא על כל מי שנחשב בכור לגבי עניין מסוים: 

ב. בכור מאב בלבד  ואם.  'בכור' ומתענים:  א. בכור מאב  ב� נחשבים 
כי נחשב   - ג. בכור מאם בלבד  ונחלה.  ירושה  כי נחשב בכור לענין   -
אלא  בכור,  נחשבים  כי   - לוי  או  כהן  בכור  ד.  הבן.  פדיון  לעניין  בכור 
שהתורה פטרה אותם מפדיון הבן. ה. בכור שנולד אחרי 'נפל' - כלומר, 
אחרי תינוק שיצא מת ל"ע, או אחרי תינוק שלא היו לו מספיק חודשי 
היריון, ונולד חי, ואח"כ אך נפטר. שלא נחשב בכור לגבי פדיון הבן, כי 
אינו 'פטר רחם' - הראשון שיצא מהרחם, אבל הוא בכור לענין ירושה 

ב, וכנראה שאסורים לאכול כולם על מפה אחת, שלא יטעה אח ויאכל משל חבירו 
ועוד, ולמרות  )כמו שני אנשים שאחד אוכל בשר ואחד חלב, כמבואר ביו"ד פח( 
הטירחא הגדולה מזמינים אותם. וזה הטעם לכך, שלא השמיטו זאת מהנוסח גם 
בזמננו שאין קרבן פסח, כדי להשמיע שגם כאשר יש טירחא רבה בהזמנת האורח, 

יש להזמינו. 

9. זה לשונו: "ואינן נקראים אורחים אלא שבאו מעיר אחרת . . אבל כשזימן חבירו 
שבאותה העיר שיסעוד אצלו, אינו נקרא 'אורח', וסעודת הראשות היא". ואמנם יש 
בהזמנות אלה משום הוספה בשמחת החג, ומשום 'ברוב עם הדרת מלך', ופרסום 
לא,  ומתי  'אורח',  נחשב  מתי  הדברים,  בהגדרת  להאריך  ויש  עניינים.  ועוד  הנס 

וראה שו"ת משנה הלכות )טז, קלב(, שנתן בזה ג' גדרים, ואכמ"ל. 



297

יח דיני ערב פ.ח

אם  ספק   - צדק  גר  בכור  ז.  קיסרי11.  בניתוח  שנולד  בכור  ו.  ונחלה10. 
חייב, כי אף שהוא כקטן שנולד, הרי במצרים היה ניצל, וטוב שישתתף 

בסיום12. 

ג� לא נחשבים 'בכור' ואינם מתענים: א. בכור שנולד אחרי תינוק חי 
נפטר(,  אח"כ  שמיד  ואפילו  חי,  ויצא  הריון,  חודשי  מספיק  לו  )שהיו 
נוהגים כאותן הדעות שגם הבנות הבכורות  ולא  נחשב בכור13. ב.  לא 

מתענות14. )שו"ע אדמו"ר הזקן, תע, א, ב, ג(. 

ד� בכורות קטנים: בכור קטן )יותר מל' יום, ולפני בר מצוה, משנ"ב, תע, 
צריכה  בכור,  בעצמו  האב  וכאשר  במקומו15.  להתענות  צריך  אביו  י(, 
השתתפות  לגבי  לקמן,  וראה  ה.  ד,  תע,  אדה"ז,  )שו"ע  הבן.  במקום  להתענות  האם 

ב'סיום'(. 

סיום' במקום הצום:

ה� המנהג: נפוץ המנהג, שבמקום תענית, משתתפים הבכורות בסעודת 

אותה  של   - רחם'  'פטר   - בכור  אינו  כן  )ואם  נפל  אחרי  שנולד  זה  אם  אבל   .10
אשה(, ואינו הבן הראשון של אותו אב, אלא יש לו בן אחר מאשה אחרת, אין לו 
דין בכור, כי מצד האם אינו בכור שאינו 'פטר רחם', ומצד האב אינו בכור לירושה 

ונחלה, כי יש לאב בן אחר לפניו )שו"ע אדה"ז, תע, ב(. 

11. נשמת אברהם, יו"ד, שה, ה, 2. שכך כתב לו הגרש"ז אויערבאך. 

12. שבט הלוי, ח, קיז, ב. 

13. שהרי מצד אמו, בוודאי אינו בכור, שהרי גם אם ילדה 'נפל', לא נחשב הבא 
אחריו ל'פטר רחם', וכל שכן בילדה תינוק ששהה מספיק זה בהיריון, ויצא חי. וגם 
מצד אביו לא נחשב בכור )לענין נחלה וירושה(, כי כבר נולד לו בן לפניו )כל שהיו 
תשעה חודשי עיבור, והוציא את ראשו כשהוא חי(, כמבואר בשו"ע חו"מ )רע"ז, ו(, 
. בן תשעה שהוציא רוב ראשו חי, הבא אחריו   . בדיני נחלות: "הבא אחרי נפלים 
אינו בכור'. וכך מדויק בלשון אדמו"ר הזקן שכתב: "אשה שילדה 'נפל', ואח"כ ילד 
בן קיימא", משמע שאילו לא היה הראשון בגדר 'נפל', לא היה נחשב הבא אחריו 

לבכור. 

14. לאותן דעות הבנות גם מתענות כי גם הן ניצלו במכת בכורות. אבל לא נהגו 
כך, כי מה שמפורש בתורה הוא רק לגבי הבכורים הזכרים )שו"ע אדה"ז, תע, ג(. 

15. וכן אם יש לו שני בנים בכורים, אחד מאשתו הראשונה שמתה, והשני מאשתו 
השניה, והאב אינו בכור, לא צריכה אמו )אשתו השניה( להתענות, אלא תענית האב 

עולה לשניהם )שו"ע אדה"ז, תע, ד(. 
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ראה  ממש.  'אורחים'  נחשב  לא  אצלו,  לסעוד  ובאים  להם,  המצטרך  להם  ויש  בסמיכות  הגרים 

רמ"א ושו"ע אדמו"ר הזקן, שלג, ו9(. 

ג� תענית בכורות:

 א. הגדרת בכור / ב. נחשבים 'בכור' ומתענים / ג. לא נחשבים 'בכור' ואינם
 מתענים / בכורות קטנים / ה. מנהג הסיום במקום הצום / ו. אופן עריכת
 הסיום לכתחילה / ז. לשמוע את הסיום בלי לאכול שם / ח. האם חייבים

 לשמוע ולהבין את הסיום / ט. מה צריך לאכול, וכמה / י. להשתתף ב'סיום'
 דרך הטלפון / יא. אוכל מהסיום / יב. אכילה לפני הסיום / יג. סיום לפני

התפילה / יד. על מה אפשר לעשות 'סיום'.

מי מתענה:

לנס  זכר  פסח,  בערב  להתענות  הבכורות  נוהגים  'בכור':  הגדרת  א� 
שניצלו ממכת בכורות, וכיון שהמכה הייתה על כל סוגי הבכורות, גם 

המנהג לצום, הוא על כל מי שנחשב בכור לגבי עניין מסוים: 

ב. בכור מאב בלבד  ואם.  'בכור' ומתענים:  א. בכור מאב  ב� נחשבים 
כי נחשב   - ג. בכור מאם בלבד  ונחלה.  ירושה  כי נחשב בכור לענין   -
אלא  בכור,  נחשבים  כי   - לוי  או  כהן  בכור  ד.  הבן.  פדיון  לעניין  בכור 
שהתורה פטרה אותם מפדיון הבן. ה. בכור שנולד אחרי 'נפל' - כלומר, 
אחרי תינוק שיצא מת ל"ע, או אחרי תינוק שלא היו לו מספיק חודשי 
היריון, ונולד חי, ואח"כ אך נפטר. שלא נחשב בכור לגבי פדיון הבן, כי 
אינו 'פטר רחם' - הראשון שיצא מהרחם, אבל הוא בכור לענין ירושה 

ב, וכנראה שאסורים לאכול כולם על מפה אחת, שלא יטעה אח ויאכל משל חבירו 
ועוד, ולמרות  )כמו שני אנשים שאחד אוכל בשר ואחד חלב, כמבואר ביו"ד פח( 
הטירחא הגדולה מזמינים אותם. וזה הטעם לכך, שלא השמיטו זאת מהנוסח גם 
בזמננו שאין קרבן פסח, כדי להשמיע שגם כאשר יש טירחא רבה בהזמנת האורח, 

יש להזמינו. 

9. זה לשונו: "ואינן נקראים אורחים אלא שבאו מעיר אחרת . . אבל כשזימן חבירו 
שבאותה העיר שיסעוד אצלו, אינו נקרא 'אורח', וסעודת הראשות היא". ואמנם יש 
בהזמנות אלה משום הוספה בשמחת החג, ומשום 'ברוב עם הדרת מלך', ופרסום 
לא,  ומתי  'אורח',  נחשב  מתי  הדברים,  בהגדרת  להאריך  ויש  עניינים.  ועוד  הנס 

וראה שו"ת משנה הלכות )טז, קלב(, שנתן בזה ג' גדרים, ואכמ"ל. 
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ז� תספורת וגזיזת ציפורניים: אסור להסתפר מחצות היום ואילך, בין 
)שו"ע  גוי, מותר  לספר אחרים בין לספר את עצמו, אבל להסתפר אצל 
גוי(. ציפורניים: לכתחילה  י, לגבי תספורת אצל  יו"ד קנו,  אדמו"ר הזקן, תסח, ד. וראה 

יש לעשות זאת לפני חצות, בדיעבד שלא קצץ, יכול לקוצצם גם אחרי 
חצות  )שו"ע אדה"ז תסח, ו(. 

ח� טבילה במקווה: מצוה לרחוץ את כל הגוף בערב יו"ט במים חמים 
ונוהגים לטבול במקווה טהרה, כדי להיטהר לכבוד החג  ג(,  )רמ"א, תעא, 

)חיי אדם קלח, ה, ספר המנהגים חב"ד, עמ' 25, שהטבילה בכל ערב שבת )וחג(, הוא מנהג חסידים 

הראשונים בשם מורנו הבעש"ט(7.  

ט� הזמנת אורחים: מצוה להזמין עניים ונצרכים לביתו בכל שבת ויו"ט. 
ודגש מיוחד ניתן לכך בחג הפסח, בו אנו מכריזים: 'כל דכפין ייתי ויכול' 
! כמה טעמים בדבר: א( בכל חג מצוה להזמין עני )זהר, מובא בשער הציון, תעט, 
יז, באריכות(. ב( "שאין שום שמחה גדולה ומפוארה אלא לשמח  ב, ותקכט, 

לב עניים" )רמב"ם, מגילה, ב, יז. ובהל' יו"ט, ו, יח, שמי שנועל ביתו, ואינו מזמין עניים ליו"ט, 
אין זו 'שמחת מצוה' אלא שמחת כריסו וכו'(. ג( כשיש אורחים ליד השלחן, הרי זה 

דרך 'בני חורין', להראות שיש שפע, ויכול להשביע גם אחרים )ריטב"א, 
ליל הסדר  ד( כדי לקיים מה שאומרים בתחילת  'כל דכפין'(.  רשב"ץ, בביאור 

'כל דכפין ייתי ויכול' )סדר היום(. ה( כי צרכי ה'סדר' מרובים, ואין לעניים 
מספיק כדי לקנות כל מה שצריך )אבודרהם(. ו( כדי שיוכלו לומר ברכת 
וקרובים  שכנים  הזמנת  )אבל  ט(8.  תעט,  )משנ"ב,  בשלשה  שבהלל,  ו'הודו'  המזון, 

7. ואם מי המקווה חמים, הרי שבטבילה עצמה מקיים את חובת הרחיצה במים 
"ויכוין בשעת  יד(:  חמים לכבוד החג )תורת שבת, רס, א(. ובמטה אפרים )תרכה, 
הטבילה שהוא טובל לכבוד הרגל, ולהמשיך עליו קדושת היום בשמחה וטוב לב, 
ואף מי שאינו טובל בכל ערב שבת, חייב לטבול עצמו בכל ערב הרגל". וכן מובא 
וטבילה בערב  וראה עוד פרטים לגבי רחיצה  במשנ"ב, תעא, כב, לגבי ערב פסח. 

שבת וחג, לקמן בדיני שביעי של פסח. הע' 13. 

8. טעמים נוספים נאמרו על החשיבות של הזמנת אורחים ל'ליל הסדר', והובאו 
כאן רק חלק מהם. וראוי להביא את דיוקו של המועדים וזמנים )ג, רנד(, שהקשה 
איך אומרים 'כל דצריך ייתי ויפסח', הרי קרבן הפסח לא נאכל אלא למי שנתמנה 
בהכרח  אלא   ? פסח  מהקרבן  לאכול  אחרים  מזמין  ואיך  השחיטה,  לפני  כך  על 
להכין  איך  להם  שאין  אלא  שלהם,  הפסח  קרבן  את  להם  שיש  באנשים  שמדובר 
אותו, ולכן מזמינים אותם שיבוא לצלותו ולאכלו בביתינו, אלא שדרושה לשם כך 
טירחא גדולה, שהרי צריך לצלות כל קרבן פסח בתנור לבדו, כמבואר בפסחים עו, 
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מה  כולל  לאכול,  מותר  דברים,  שאר  לתאבון(5.  הסדר  בליל  לאכלם  כדי   .37 עמ' 

שנכנס ב'קערה': ביצה, עוף וכו'. 

ד� תאבון לאכילת מצה: מתחילת שעה עשירית, אין להרבות באכילת 
המצה  לאכילת  תאבון  שיהיה  כדי  יין,  לשתות  ואין  וכו',  בשר  פירות 

)שו"ע, אדה"ז, תעא, ב(. 

ה� איסור עשיית מלאכה: מחצות היום, אסור לעשות מלאכה6, בשכר 
הכל  גוי,  ידי  ועל  יו"ט,  לצורך  ואפילו  לאחרים,  או  לעצמו  בחינם,  או 
מותר. המלאכות האסורות הינם: כל מלאכה שאסורה בחול המועד, 
אבל מלאכה שהותרה בחוה"מ כגון 'דבר האבד', ומעשה הדיוט שהוא 
צורך החג בחינם, וכל דבר שהוא צורך אוכל נפש, מותר )שו"ע אדה"ז תסח, 

ד(. 

ו� דוגמאות למלאכות: כיבוס אסור, אבל מותר להפעיל מכונת כביסה 
לפני חצות, למרות שממשיך לכבס אחר כך. ויש מקום להתיר במקום 
אחרים  בגדים  גם  להוסיף  אלו,  בגדים  ואגב  ילדים,  בגדי  כיבוס  צורך, 
 .)24 הע'  תסח,  תשובות,  פסקי  קלט,  הע'  מב,  כהלכתה,  שבת  שמירת  )ראה  לחג  שצריך 
גיהוץ בגדים שצריך לחג, מותר. תפירת בגדים חדשים אסור, אבל תיקון 
נעליים, לכתחילה  וכדו'(, מותר. צחצוח  )תיקון כפתור  קיימים  בגדים 

לפני חצות, אבל אם שכח או לא הספיק, מותר גם אח"כ.  

5. בשו"ע אדה"ז תע"א י"א, מביא את המנהג שלא לאכול מרור בערב פסח, וביום 
המנהג  את  מביא  י"ב,  ובסעיף  לתאבון.  הסדר  בליל  לאכלם  כדי  פסח,  של  ראשון 
שלא לאכול פירות כדי לאכול את החרוסת לתאבון, אבל מסיק שאין לחוש למנהג 
זה. אמנם בספר המנהגים חב"ד, מקיים את המנהג, שלא לאכול מכל מה שנכנס 
דברים  לאכול  מניעה  שאין  הזקן  באדמו"ר  הדברים  מסדר  משמע  והנה  לחרוסת. 
היום של ערב  אלה בשלחן עורך שבליל הסדר הראשון, והמניעה היא רק במשך 
חב"ד,  ומנהגי  בהלכות  מובא  פרידמן,  שבתי  )הרב  ראשון  יו"ט  של  והיום  פסח, 
ראשון  וביו"ט  פסח,  בערב  האכילה  אי  את  שחילק  יא,  תעא,  אדה"ז  ממשמעות 
דפסח, לשני עניינים: "יש נוהגים שלא לאכול מרור בערב פסח . . וכן שלא לאכול 
ביום ראשון של פסח", משמע שבלילה אין בעיה. ולהעיר שהלשון ב'ספר המנהגים' 
היא 'מבוקר ערב פסח, עד אחרי כורך השני', משמע שלא לאכול כלל, ואולי הלשון 

שם הוא לאו דוקא(. 

6. ואפילו התחיל לעשותה לפני חצות, צריך להפסיק כאשר מגיע חצות. אלא אם 
כן, המלאכה נעשית מעצמה כמו כיבוס, שהפעילו את המכונה לפני חצות. 
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ז� תספורת וגזיזת ציפורניים: אסור להסתפר מחצות היום ואילך, בין 
)שו"ע  גוי, מותר  לספר אחרים בין לספר את עצמו, אבל להסתפר אצל 
גוי(. ציפורניים: לכתחילה  י, לגבי תספורת אצל  יו"ד קנו,  אדמו"ר הזקן, תסח, ד. וראה 

יש לעשות זאת לפני חצות, בדיעבד שלא קצץ, יכול לקוצצם גם אחרי 
חצות  )שו"ע אדה"ז תסח, ו(. 

ח� טבילה במקווה: מצוה לרחוץ את כל הגוף בערב יו"ט במים חמים 
ונוהגים לטבול במקווה טהרה, כדי להיטהר לכבוד החג  ג(,  )רמ"א, תעא, 

)חיי אדם קלח, ה, ספר המנהגים חב"ד, עמ' 25, שהטבילה בכל ערב שבת )וחג(, הוא מנהג חסידים 

הראשונים בשם מורנו הבעש"ט(7.  

ט� הזמנת אורחים: מצוה להזמין עניים ונצרכים לביתו בכל שבת ויו"ט. 
ודגש מיוחד ניתן לכך בחג הפסח, בו אנו מכריזים: 'כל דכפין ייתי ויכול' 
! כמה טעמים בדבר: א( בכל חג מצוה להזמין עני )זהר, מובא בשער הציון, תעט, 
יז, באריכות(. ב( "שאין שום שמחה גדולה ומפוארה אלא לשמח  ב, ותקכט, 

לב עניים" )רמב"ם, מגילה, ב, יז. ובהל' יו"ט, ו, יח, שמי שנועל ביתו, ואינו מזמין עניים ליו"ט, 
אין זו 'שמחת מצוה' אלא שמחת כריסו וכו'(. ג( כשיש אורחים ליד השלחן, הרי זה 

דרך 'בני חורין', להראות שיש שפע, ויכול להשביע גם אחרים )ריטב"א, 
ליל הסדר  ד( כדי לקיים מה שאומרים בתחילת  'כל דכפין'(.  רשב"ץ, בביאור 

'כל דכפין ייתי ויכול' )סדר היום(. ה( כי צרכי ה'סדר' מרובים, ואין לעניים 
מספיק כדי לקנות כל מה שצריך )אבודרהם(. ו( כדי שיוכלו לומר ברכת 
וקרובים  שכנים  הזמנת  )אבל  ט(8.  תעט,  )משנ"ב,  בשלשה  שבהלל,  ו'הודו'  המזון, 

7. ואם מי המקווה חמים, הרי שבטבילה עצמה מקיים את חובת הרחיצה במים 
"ויכוין בשעת  יד(:  חמים לכבוד החג )תורת שבת, רס, א(. ובמטה אפרים )תרכה, 
הטבילה שהוא טובל לכבוד הרגל, ולהמשיך עליו קדושת היום בשמחה וטוב לב, 
ואף מי שאינו טובל בכל ערב שבת, חייב לטבול עצמו בכל ערב הרגל". וכן מובא 
וטבילה בערב  וראה עוד פרטים לגבי רחיצה  במשנ"ב, תעא, כב, לגבי ערב פסח. 

שבת וחג, לקמן בדיני שביעי של פסח. הע' 13. 

8. טעמים נוספים נאמרו על החשיבות של הזמנת אורחים ל'ליל הסדר', והובאו 
כאן רק חלק מהם. וראוי להביא את דיוקו של המועדים וזמנים )ג, רנד(, שהקשה 
איך אומרים 'כל דצריך ייתי ויפסח', הרי קרבן הפסח לא נאכל אלא למי שנתמנה 
בהכרח  אלא   ? פסח  מהקרבן  לאכול  אחרים  מזמין  ואיך  השחיטה,  לפני  כך  על 
להכין  איך  להם  שאין  אלא  שלהם,  הפסח  קרבן  את  להם  שיש  באנשים  שמדובר 
אותו, ולכן מזמינים אותם שיבוא לצלותו ולאכלו בביתינו, אלא שדרושה לשם כך 
טירחא גדולה, שהרי צריך לצלות כל קרבן פסח בתנור לבדו, כמבואר בפסחים עו, 
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מה  כולל  לאכול,  מותר  דברים,  שאר  לתאבון(5.  הסדר  בליל  לאכלם  כדי   .37 עמ' 

שנכנס ב'קערה': ביצה, עוף וכו'. 

ד� תאבון לאכילת מצה: מתחילת שעה עשירית, אין להרבות באכילת 
המצה  לאכילת  תאבון  שיהיה  כדי  יין,  לשתות  ואין  וכו',  בשר  פירות 

)שו"ע, אדה"ז, תעא, ב(. 

ה� איסור עשיית מלאכה: מחצות היום, אסור לעשות מלאכה6, בשכר 
הכל  גוי,  ידי  ועל  יו"ט,  לצורך  ואפילו  לאחרים,  או  לעצמו  בחינם,  או 
מותר. המלאכות האסורות הינם: כל מלאכה שאסורה בחול המועד, 
אבל מלאכה שהותרה בחוה"מ כגון 'דבר האבד', ומעשה הדיוט שהוא 
צורך החג בחינם, וכל דבר שהוא צורך אוכל נפש, מותר )שו"ע אדה"ז תסח, 

ד(. 

ו� דוגמאות למלאכות: כיבוס אסור, אבל מותר להפעיל מכונת כביסה 
לפני חצות, למרות שממשיך לכבס אחר כך. ויש מקום להתיר במקום 
אחרים  בגדים  גם  להוסיף  אלו,  בגדים  ואגב  ילדים,  בגדי  כיבוס  צורך, 
 .)24 הע'  תסח,  תשובות,  פסקי  קלט,  הע'  מב,  כהלכתה,  שבת  שמירת  )ראה  לחג  שצריך 
גיהוץ בגדים שצריך לחג, מותר. תפירת בגדים חדשים אסור, אבל תיקון 
נעליים, לכתחילה  וכדו'(, מותר. צחצוח  )תיקון כפתור  קיימים  בגדים 

לפני חצות, אבל אם שכח או לא הספיק, מותר גם אח"כ.  

5. בשו"ע אדה"ז תע"א י"א, מביא את המנהג שלא לאכול מרור בערב פסח, וביום 
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היום של ערב  אלה בשלחן עורך שבליל הסדר הראשון, והמניעה היא רק במשך 
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שם הוא לאו דוקא(. 

6. ואפילו התחיל לעשותה לפני חצות, צריך להפסיק כאשר מגיע חצות. אלא אם 
כן, המלאכה נעשית מעצמה כמו כיבוס, שהפעילו את המכונה לפני חצות. 
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יח דיני ערב פ.ח

ב� הלכות מיוחדות ליום זה:

 א. שחרית / ב. אכילת מצה / ג. מאכלים / ד. תאבון לאכילת מצה / ה. איסור
 עשיית מלאכה / ו. דוגמאות למלאכות / ז. תספורת וגזיזת ציפורניים / ח.

 טבילה במקוה / ט. הזמנת אורחים.

א� שחרית: מתפללים שחרית מוקדם, כדי להספיק לגמור את אכילת 
החמץ, לפני 'סוף זמן אכילת חמץ' )מהרי"ל, שו"ע אדה"ז, תכט, טז(, ולא אומרים 
'מזמור לתודה' אחרי 'ברוך שאמר', מהיום עד סוף חג הפסח. )שו"ע אדה"ז, 

תכט, יג, כי קרבן תודה קרב עם חמץ, וראה לקו"ש, יז, עמ' 426(. 

ב� אכילת מצה: בערב פסח אסורה אכילת המצה מן הדין. אמנם, מותר 
להאכילה לקטנים )עד גיל 3. ואפשר להתיר עד 5(, שלא מבינים כשמספרים להם 
במקום  וחולים,  זקנים  ולגבי  י(.  תעא,  הזקן,  אדמו"ר  )שו"ע  מצרים   יציאת  על 
)'מקדש ישראל', עמ'  צורך ניתן להאכילם מצות עד זמן איסור אכילת חמץ 
זמן  עד  לאכול  מותר  מבושלת,  ומצה  עשירה,  מצה  וואזנר(.  הגר"ש  בשם  נג 

איסור אכילת חמץ, אך עוגה מקמח מצה, ומצות מכונה אין לאכול )ראה 
הפרטים בכל זה לעיל בפרק א(. 

ג� מאכלים: מהבוקר, עד אחרי 'כורך' של ליל הסדר השני, לא אוכלים 
מכל מה שנכנס בחרוסת )תפוחים, אגוזים, ואגסים(, ומרור )ספר המנהגים, 

הקטן שלא יענש בעון אביו, ואנו נוהגים כן אחרים לזה עולם כנלע"ד". 

כזכר  אינו רק  ח(, שגדר התענית  )הליכות שלמה, פסח, פרק  והוסיף הגרשז"א 
יום חשבון נפש לבכורות, שקיבלו את הבכורה והעבודה בביהמ"ק  להצלה, אלא 
ואיבדוה בחטא העגל, וע"י התענית מכפרים על חטא העגל. ]ראה שם ששואל: א. 
מדוע קבעוה ליום י"ד, והרי יום זה נחשב כיו"ט, והיה צריך לקובע ביום י"ג? ב. מדוע 
צמים הבכורות שבכל דור, ולא צאצאי הבכורים שניצלו אז? ג. הרי במצרים מתו גם 
מי שהיה גדול הבית גם אם לא היה בכור, ולמה צמים רק הבכורות? וכך מסביר: 
ההצלה הייתה בכך שהקב"ה בחר בבכורים לעבודתו, ולכן ניצלו, אלא שבגלל חטא 
העגל איבדו מעלה זו, וכאשר מגיע יום י"ד בניסן, שבו הגיע עבודת ביהמ"ק לשיא 
הפסח,  ישראל באים להקריב את קרבן  ועם  הכהנים בעבודתם  ותפארתה,  הודה 
מתמלאים הבכורים מרירות על ירידתם ושפלות מעמדם, שאין להם חלק בעבודת 
ביהמ"ק, והכל בעקבות חטא העגל, רוצים לכפר זאת בתענית. ומובן לפי"ז, מדוע 
נוהגים להקל בסיום מסכת, כי התורה מעודדת את הבכורים שהרי 'גדולה תורה 
יותר מכהן גדול שנכנס לפני  ויקרה היא מפנינים,  ו(,  ו,  )אבות,  יותר מן הכהונה' 

ולפנים )סוטה, ד, ב(. ודפח"ח[. 
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יח דיני ערב פ.ח

יכול  שאינו  שמראה  מגונה,  מידה  שהיא  ומפרש:  הנ"ל  הירושלמי 
מראה  פסח,  בערב  מצה  האוכל  וכן  לחופה,  שמכניסה  עד  להתאפק 
שאם  מצוה:  לשם  ניכר  שיהיה  ב.  הלילה.   עד  להתאפק  יכול  שאינו 
יאכל מצה בערב פסח, לא יהיה ניכר שאוכל בלילה לשם מצוה )רמב"ם, 
)בה"ג,  'כדי שיהיה חביב עליו'  ג. חיבוב מצוה, ותאבון:  כף החיים, משנ"ב(.  

רי"ץ גיאת, שבלי הלקט(, 'משום תאבון נאמרה, וכל שמלא כרסו ממנה פרח 

תאבונו' )מאירי(. 

תענית בכורות: 

ח� המנהג: נהגו הבכורות להתענות ביום זה, זכר לנס, שניצלו ב'מכת 
בכורות'2 )טור, שו"ע, ושו"ע אדה"ז, תע 3(. ולמרות שהנס ארע בליל ט"ו בניסן, 
והיה ראוי לצום ביום זה, הקדימו את הצום ליום שלפניו, יום י"ד בניסן, 

כי ביום טוב אסור לצום )ברכי יוסף, שם, ז(. 

זכר לנס,  'תענית'  ויש לשאול, מדוע עושים  ולא משתה:  ט� למה צום 
שמחה  שעושים  פעמים,  בשאר  שמצאנו  כמו  ושמחה',  'משתה  ולא 
לזכר הנס ולא צום ? ובארו החתם סופר )חי' פסחים, קח( והזיכרון יהודה 
שהיה  כמו  לעשות  תיקנו  אבל  לנס,  זכר  מתענים  שאכן  קלג(,  או"ח,  )שו"ת 

הר"ן  וכדברי  בכורות,  ממכת  להינצל  הבכורות,  שצמו  ההם,  בימים 
בתחילת מגילה, בנוגע לתענית אסתר, שהוא זכר לנס, אבל תיקנו צום, 

כפי שהיה במים ההם שהתענו באותו יום, וכן כתב החתם סופר4. 

2. שהרי הבכורות היו בסכנה, ולכן נתן הקב"ה את מצות דם פסח ודם מילה כדי 
שיעשו סימן על הבתים ולא ינגפו הבכורות, ועל אף זאת היו בסכנה ולכן נאמר 'לא 
תצאו איש מפתח ביתו עד בוקר', ואנו מודים לה' על כך ב'הגדה' ש'ניצלו' בנ"י, כי 
המקטרג  טוען  ואדרבה  ורשע,  צדיק  בין  מבחין  אינו  למשחית,  רשות  ניתן  כאשר 
הללו עובדי ע"ז והללו וכו', וזהו אחד הטעמים למצות 'פדיון הבן', שניצלו הבכורות 

)וראה לקו"ש, ג, פרשת בא(. 

3. מנהג תענית הבכורים בערב פסח לא מוזכר בגמ' אלא מובא במסכת סופרים 
זו, מלבד  לא הזכירו תענית  רוב הראשונים  לא מובא טעם לתענית.  ושם  ג(,  )כא, 

הראבי"ב והטור.

4. זה לשון החת"ס: "טעם התענית דבכורים נראה לי, כמו תענית אסתר, שנהגו 
מגילה  ריש  )כר"ן  אבותינו  התענו  עמלק  מלחמת  שביום  בידינו  שקבלה  מפני 
ושאילתות(, ואנו נוהגים אחריהם לעולם, כן נראה שבלי ספק בערב פסח מצרים 
התענו הבכורים שלא ימותו בלילה בעונם עם המצרים, וכל אב התענה בשביל בנו 
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יח דיני ערב פ.ח
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ג� סימן ברכה, וע"י גוי: והעושה מלאכה, אינו רואה סימן ברכה מכך 
לעולם, ובזמן הסנהדרין היו 'משמתין' )מקללים( אותו, כמו כל העובר 
על דברי חכמים )פסחים, שם(. ואפילו בחינם ולצורך יום טוב אסור לעשות 
מלאכות )מרדכי, שו"ע(, אבל על ידי גוי מותר, שלא אסור 'אמירה לגוי', כי 

אינו יו"ט ממש, ואין  בו קדושת יום טוב )רוקח, רמ"א, אדה"ז, תסח, ד, ה(. 

ד� איזה מלאכות: אמנם לא נאסרו כל המלאכות כמו ביו"ט, אלא רק 
'מעשה  או  האבד',  'דבר  אבל  המועד,  בחול  שאסורות  מלאכות  אותן 

הדיוט לצורך המועד', מותר. ויתבארו לקמן פרטי הדינים בזה. 

קרבן תודה: 

ה� מזמור לתודה: בזמן ביהמ"ק, לא היו מקריבים ביום זה 'קרבן תודה', 
כי הוא קרב עם חמץ, ומחצות היום אסור החמץ, ולכן כתבו הפוסקים 
שגם בזמן הזה, אין לומר 'מזמור לתודה' בכל יום אחרי 'ברוך שאמר', 

זכר לקרבן תודה. וכן הוא גם בשאר ימי הפסח )שו"ע אדמו"ר הזקן, נא, א(. 

איסור אכילת מצה: 

ו� האיסור: אסרו חכמים לאכול מצה ביום זה, וכדברי הירושלמי )פסחים(: 
"אמר רבי לוי, האוכל מצה בערב פסח, כבא על ארוסתו בבית חמיו". 
וכן פוסק הרמב"ם )חמץ ומצה, ו, יב(: 'איסור גמור הוא מדברי סופרים . . ומי 
)הובא להלכה ברמ"א, ושו"ע אדמו"ר הזקן )תעא(,  שאכל, מכין אותו מכת מרדות'. 

ושאר פוסקים(. 

דברי  את  מביא  יעקב'(,  ו'חק  בו',  )וה'כל  ה'לבוש'  מגונה:  מדה  א.  הטעם:  ז� 

שמותרים כיום בירושלים בעשיית מלאכה בערב פסח קודם חצות, ואינה כמקום 
שנהגו בו איסור". 

שאסור  קרבן  שמביא  מי  כל  כמו  היום  כל  ולא  מחצות,  רק  שאסרו  והסיבה 
אחרים  שקרבנות  שם(,  בתוס'  הובא  )שם,  בירושלמי  מבואר  היום  כל  במלאכה 
אפשר להקריבם כל היום, אבל קרבן פסח ראוי להקריב רק מחצות, לכן אסרו את 
כי  יום,  כל  המלאכה  את  לאסור  מקום  שהיה  שם,  מבואר  עוד  מחצות.  המלאכה 
מקריבים כל יום קרבן תמיד, והוא קרבן של כל ישראל ? אלא שאם כן, לא יוכלו 
בני ישראל לעבוד לעולם והרי מבואר בתורה 'ואספת דגנך', אם כן קרבן תמיד הוא 

יוצא מן הכלל.  
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יח דיני ערב פ.ח

יח דיני ערב פ.ח
 א. הקדמה / ב. הלכות מיוחדות ליום זה / ג. תענית בכורות / ד. סוף זמן

 אכילת חמץ / ה. ביעור חמץ / ו. הביטול / ז. שאר דיני ערב פסח.

א� הקדמה

 א. בזמן ביהמ"ק / ב. איסור מלאכה בזמן הזה / ג. סימן ברכה, וע"י גוי /
 ד. איזה מלאכות / ה. מזמור לתודה / ו. איסור אכילת מצה / ז. הטעם / ח.

 תענית בכורות – המנהג / ט. למה צום ולא משתה.

ערב פסח, כמו יום טוב:

א� בזמן ביהמ"ק: הגמ' בירושלמי אומרת )פסחים, ד, א, הובאה בתוס' פסחים, נ, 
א(, שערב פסח הוא 'כמו יום טוב', כי כאשר אדם מביא קרבן, עושה את 

אותו יום כמו יום טוב )רמב"ם, כלי המקדש, ו, ט(, ומכיון שבזמן שביהמ"ק היה 
קיים, היה כל אחד מישראל מביא קרבן בערב פסח, נעשה יום זה כעין 

יום טוב לכל ישראל. 

ב� איסור מלאכה, בזמן הזה: זאת הסיבה למבואר במשנה )פסחים, נ, א(: 
הזמן  זהו  כי  ואילך,  מחצות  זה  ביום  מלאכות  לעשות  חכמים  שאסרו 
ולא  ביהמ"ק  שאין  בזמנינו,  וגם   הפסח.  קרבן  את  להקריב  ראוי  שבו 
מקריבים קרבן, נשאר איסור המלאכה, כי כל דבר שנאסר ע"י חכמים 
לכל עם ישראל, לא מתבטל האיסור גם אם בטל הטעם שבגללו אסרוהו 

חכמים )ע"פ שו"ע אדה"ז, תסח, א, ב( 1. 

1. יש מקומות שנהגו איסור מלאכה מבוקרו של יום, כמבואר במשנה שם, ונפסק 
בשו"ע שמקום שנהגו איסור מהבוקר, יש להמשיך במנהג. ולמעשה נראה שהמנהג 
הרווח הוא לאסור מלאכה רק מחצות ואילך. שכך כתבו המהרי"ל והלבוש, וכך 
משמעות אדה"ז שבסעיף א, כותב את הדין בסתם שאסור אחרי חצות, ורק בסעיף 
ולגבי ירושלים  ט, כותב שמקום שנהגו לאסור מלפני חצות לא ישנו את המנהג. 
מבואר בכמה פוסקים שנהגו לא לעשות מלאכה כל היום )מג"א, פר"ח ועוד(, אבל 
בזמנינו לא נהגו כך כמובאר בדברי הגרשז"א )הליכות שלמה, פסח, ח ה(: "מסתבר 
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חובה על התלמידים לבדוק, בלילה שלפני נסיעתם לביתם. 
)ובמקומות המשותפים כמסדרונות, מטבח וכו', חובה על 
הנהלת המוסד לבדוק שם, אם עתידים להיות שם אנשים 

בפסח(. 

יז� אורח: מן הדין פטור מבדיקה כי החובה על בעה"ב, אבל 
לו,  שהוקצה  החדר  את  לו  להשכיר  מבעה"ב  לבקש  טוב 
ויתן לבעה"ב סכום סמלי לדמי השכירות, אח"כ ישמע את 

הברכה מבעה"ב, וילך לבדוק מיד בחדרו. 

החפצים  את  יד,  ליל  יבדוק  רפואה:  בבית  מתאשפז  יח� 
שלו, ואת ארונו, בלי ברכה, ואם הוקצה לו חדר פרטי, יכול 

לברך. 

)בלי  לבדוק  חייב  לפסח,  יום   30 בתוך  מביתו:  היוצא  יט� 
כל  את  ולבטל  הבית,  כל  את  צאתו  שלפני  בלילה  ברכה(, 
'מוכר' את כל  ואם  החמץ שלא מצא, מיד אחרי הבדיקה. 
הבית במכירת חמץ לגוי, ראה בחלק הארוך, שיש בזה כמה 

פרטים. 

 -
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מניחים את השקית הנר והחמץ בתוך קערורית הכף, ואת 
הכל מניחים בשקית נוספת, כך שהידית של כף העץ תבלוט 

מחוץ לשקית, וכורכים את הכל בחוט סביב הידית. 

את  'לבטל'  חכמים  הצריכו  הבדיקה,  לאחר  הביטול:  יא� 
זאת  לעשות  ויש  מבעלותו.  אותו  ולהוציא  בפיו,  החמץ 
בלב שלם, ולכוין שמסיח את דעתו לגמרי מהחמץ, ונחשב 
אחרי  מיד  זאת  לעשות  חכמים  וקבעו  עפר.  כמו  בשבילו 
הביטול  נוסח  קבוע.  זמן  ל'ביטול'  שיהיה  רצו  כי  בדיקה, 
הוא, כמופיע בסידור, שאנחנו מבטלים את כל החמץ שלא 
ראינו ושלא ידוע לנו. וטוב שבני הבית ישמעו את הביטול, 
החמץ  עם  מאוד  להיזהר  וצריך  בעצמם.  יאמרוהו  ואף 

שנשאר, שלא יתפזר בבית. 

הכל  את  לבדוק  שקשה  מכיון  הניקיון:  בשעת  בדיקה  יב� 
בליל יד, יש לבדוק את החמץ תוך כדי ניקיון הבית, שלאחר 
שמסיים לנקות איזה דבר, 'בודק' אותו לשם בדיקת חמץ, 
באמצעות פנס, או נר, ואפשר לעשות זאת לאור היום, אם 

הוא מול חלון. 

יג� השוכר דירה לפסח: אם שכר לפני ליל יד, חייב לבדוק. 
יד, חובה על המשכיר לבדוק.  ליל  אם שכר אחרי תחילת 
אם משכיר את ביתו לגוי, והגוי יהיה שם בפסח, לא צריך 

לבדוק את ביתו. 

יד� אורח במלון: דינו כשוכר כי משלם על החדר, ולכן תלוי 
אם הגיע לשם לפני ליל יד, או אחרי תחילת ליל יד. 

את  למנות  ונוהגים  שם,  לבדוק  חובה  הכנסת:  בית  טו� 
כי  החמץ  את  מבטל  ואינו  יד,  בליל  שם  שיבדוק  השמש 
את  גם  לפטור  ומכוין  בביתו,  מברך  ולכתחילה  שלו.  אינו 

הבדיקה בביהכנ"ס. 

מוכר  המוסד  אם  בפנימיה:  ותלמידות  ישיבה  בחורי  טז� 
מוכרים,  לא  אם  אבל  לבדוק,  צורך  אין  לגוי,  החמץ  את 
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חובה על התלמידים לבדוק, בלילה שלפני נסיעתם לביתם. 
)ובמקומות המשותפים כמסדרונות, מטבח וכו', חובה על 
הנהלת המוסד לבדוק שם, אם עתידים להיות שם אנשים 

בפסח(. 

יז� אורח: מן הדין פטור מבדיקה כי החובה על בעה"ב, אבל 
לו,  שהוקצה  החדר  את  לו  להשכיר  מבעה"ב  לבקש  טוב 
ויתן לבעה"ב סכום סמלי לדמי השכירות, אח"כ ישמע את 

הברכה מבעה"ב, וילך לבדוק מיד בחדרו. 

החפצים  את  יד,  ליל  יבדוק  רפואה:  בבית  מתאשפז  יח� 
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לברך. 

)בלי  לבדוק  חייב  לפסח,  יום   30 בתוך  מביתו:  היוצא  יט� 
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פרטים. 

 -
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מניחים את השקית הנר והחמץ בתוך קערורית הכף, ואת 
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מחוץ לשקית, וכורכים את הכל בחוט סביב הידית. 

את  'לבטל'  חכמים  הצריכו  הבדיקה,  לאחר  הביטול:  יא� 
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אחרי  מיד  זאת  לעשות  חכמים  וקבעו  עפר.  כמו  בשבילו 
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ראינו ושלא ידוע לנו. וטוב שבני הבית ישמעו את הביטול, 
החמץ  עם  מאוד  להיזהר  וצריך  בעצמם.  יאמרוהו  ואף 

שנשאר, שלא יתפזר בבית. 

הכל  את  לבדוק  שקשה  מכיון  הניקיון:  בשעת  בדיקה  יב� 
בליל יד, יש לבדוק את החמץ תוך כדי ניקיון הבית, שלאחר 
שמסיים לנקות איזה דבר, 'בודק' אותו לשם בדיקת חמץ, 
באמצעות פנס, או נר, ואפשר לעשות זאת לאור היום, אם 

הוא מול חלון. 

יג� השוכר דירה לפסח: אם שכר לפני ליל יד, חייב לבדוק. 
יד, חובה על המשכיר לבדוק.  ליל  אם שכר אחרי תחילת 
אם משכיר את ביתו לגוי, והגוי יהיה שם בפסח, לא צריך 

לבדוק את ביתו. 

יד� אורח במלון: דינו כשוכר כי משלם על החדר, ולכן תלוי 
אם הגיע לשם לפני ליל יד, או אחרי תחילת ליל יד. 

את  למנות  ונוהגים  שם,  לבדוק  חובה  הכנסת:  בית  טו� 
כי  החמץ  את  מבטל  ואינו  יד,  בליל  שם  שיבדוק  השמש 
את  גם  לפטור  ומכוין  בביתו,  מברך  ולכתחילה  שלו.  אינו 

הבדיקה בביהכנ"ס. 

מוכר  המוסד  אם  בפנימיה:  ותלמידות  ישיבה  בחורי  טז� 
מוכרים,  לא  אם  אבל  לבדוק,  צורך  אין  לגוי,  החמץ  את 
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פתיתים  עשרה  להניח  ונוהגים  מקום,  בכל  לבדוק  אפשר 
של חמץ, כל חתיכה קטנה מכזית )27 גרם(, ועטופה בנייר, 

וכדאי להכין רשימה היכן הונחו. 

בכל  הוא  הבדיקה  חיוב  בדיקה:  החייבים  מקומות  אלו  ז� 
השנה,  במשך  חמץ  לשם  שהגיע  אפשרות  שישנה  מקום 
מקום  אבל  וכו'.  תיקים  צעצועים,  משרד,  מכונית,  כגון: 
'לשם  היטב  שנוקה  ומקום  פוגם,  חומר  עם  היטב  שנוקה 
בדיקת חמץ' )ועברו שם עם נר או פנס(, ומקום שבודאי לא 
נכנסו לשם עם חמץ כל השנה, לא צריכים בדיקה. גם מקום 

שנמכר לגוי לא צריך בדיקה. 

אבל  בעצמו,  הבית  בעל  יבדוק  לכתחילה  בודק:  מי  ח� 
יכול למנות את בני ביתו כ'שלוחים' לבדוק בחלק מהבית, 
בעה"ב  מצוה(.  )בר/בת  'גדולים'  שיהיו  לכתחילה  ועדיף 
מברך, וה'שלוחים' עונים אמן, ומיד מתחיל כל אחד לבדוק 
במקומו. כשאין איש בבית, צריכה האשה לבדוק, ומברכת 
ל"ע,  'אונן'  שהוא  )מי  מבטלת.  הבדיקה,  ואחרי  ובודקת, 

צריך לבקש מאדם אחר שיבדוק(. 

ט� הברכה: המדקדקים נוטלים את הידיים, לפני הבדיקה. 
וציונו,  במצותיו  קדשנו  אשר   .  . אתה  'ברוך  מברכים: 
סיים  לא  עוד  כל  לברך  יכול  לברך,  שכח  חמץ'.  ביעור  על 
בלי  הברכה  אחרי  מיד  בבדיקה  להתחיל  יש  הבדיקה.  את 
הפסק, ואין להפסיק בדיבור בנושא שאינו קשור לבדיקה, 
מקומות  כמה  לבדוק  צריך  ואם  הבדיקה,  זמן  משך  בכל 

)מכונית, משרד וכו'(, אין לדבר עד שיסיים הכל. 

ונהוג  וכו': יש לקחת נר בעל פתילה אחת,  י� הנר, הנוצה 
שיהיה משעווה, ובמקומות שיש חשש שריפה אפשר לבדוק 
נוהגים  הנר,  מלבד  האור.  את  לכבות  צורך  אין  פנס.  עם 
לקחת: נוצת עוף כדי להוציא פירורים. שק, שבו יניחו את 
ה'פתיתים'  אחד  הבדיקה  בסוף  )אם  עץ.  של  וכף  החמץ, 
חסרים, יש לעשות שוב בדיקה, בלי ברכה(. לאחר הבדיקה: 
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קיצור הלכות בדיקת חמץ 

א� המצוה: כהכנה לביעור חמץ מהבית, תקנו חכמים לבדוק 
את החמץ בליל יד בניסן, בכל מקום שעלול להימצא. ומצוה 
חשובה היא, שיהיה הבית מתוקן וטהור לכבוד פסח. ולכן 
יש לבדוק במתינות, וכלשון הרבי: ‘מנהגנו להאריך ביותר 

בבדיקת חמץ’. 

ב� זמנה: קבעו חכמים את זמן הבדיקה, מיד בצאת הכוכבים 
נחשב  בזמן,  בודק  ולא  והמתעצל  בניסן,  יד  ליל  בתחילת 
‘עבריין’ שעובר על דברי חכמים. ויש להשתדל לסיים את 
העבודה מוקדם כדי לבדוק בזמן, ואם לא יכול, עדיף למנות 

שליח שיבדוק בזמן. 

ג� חצי שעה לפני הבדיקה: אסור להתחיל בעשיית דברים 
זה,  לפני  התחיל  אם  אך  חמץ,  לבדיקת  קשורים  שאינם 
יכול להמשיך, עד צאת הכוכבים. אכילת ארעי )מזונות עד 

‘כביצה’, פירות וירקות(, מותרת עד צאת הכוכבים.

ד� לישון: מי שעייף ויש חשש שיזלזל וימהר בבדיקה, יכול 
לטעום דבר מה, ולנוח מעט, בטרם יבדוק. 

המתפלל  גם  הבדיקה.  לפני  ערבית  תפילת  ערבית:  ה� 
ביחיד, מתפלל ואחר כך בודק. 

ו� הכנה לבדיקה: צריך שהבית יהיה נקי ופנוי כדי שיהיה 

)בדיקת  עיצה  שנתנו  יש  לכן  וכו',  כשצריך  שם  להיכנס  ממשיך  ובעה"ב  המצוה, 
חמץ וביעורו שם, פסקי תשובות, תלו, ב, ועוד(, שישמע את הברכה מבעל הבית, 
ויכוין לצאת וילך לבדוק מיד בחדרו המיוחד לו ששכר מבעל הבית. או שבעל הבית 
ישלח אותו לבדוק בחדרו, וכך יוכל לבדוק בברכה. ]ראה שבט הלוי )ד, מד(: "אשר 
שאל מי שנוסע ליו"ט של פסח לבית חמיו האם רשאי לשכור חדר אחד ממחותנו 
חמץ  בדיקת  מצות  לקיים  שיוכל  כדי  י"ד  בליל  מיוחד  חדר  לו  יהיה  זה,  ידי  שעל 
בברכה . . ובודאי דשכירות זה שכירות רעוע, חדא מן הטעם שכתב כבודו, שאין 
כל ההשתמשות של השוכר . . וגם יש עוד ריעותא, דכנראה דהשכיר לו רק לקיים 
מצות בדיקה, ולא השכיר לו מכאן ואילך, ואם יאמר לו שהשכיר לו מכאן ואילך, 
יעשה  לברך,  רוצה  מ"מ  דאם  יראה  ע"כ  בעלמא,  וערמה  שחוק  מעשה  זה  אולי 

בשליחות חותנו"[. 
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פתיתים  עשרה  להניח  ונוהגים  מקום,  בכל  לבדוק  אפשר 
של חמץ, כל חתיכה קטנה מכזית )27 גרם(, ועטופה בנייר, 

וכדאי להכין רשימה היכן הונחו. 

בכל  הוא  הבדיקה  חיוב  בדיקה:  החייבים  מקומות  אלו  ז� 
השנה,  במשך  חמץ  לשם  שהגיע  אפשרות  שישנה  מקום 
מקום  אבל  וכו'.  תיקים  צעצועים,  משרד,  מכונית,  כגון: 
'לשם  היטב  שנוקה  ומקום  פוגם,  חומר  עם  היטב  שנוקה 
בדיקת חמץ' )ועברו שם עם נר או פנס(, ומקום שבודאי לא 
נכנסו לשם עם חמץ כל השנה, לא צריכים בדיקה. גם מקום 

שנמכר לגוי לא צריך בדיקה. 

אבל  בעצמו,  הבית  בעל  יבדוק  לכתחילה  בודק:  מי  ח� 
יכול למנות את בני ביתו כ'שלוחים' לבדוק בחלק מהבית, 
בעה"ב  מצוה(.  )בר/בת  'גדולים'  שיהיו  לכתחילה  ועדיף 
מברך, וה'שלוחים' עונים אמן, ומיד מתחיל כל אחד לבדוק 
במקומו. כשאין איש בבית, צריכה האשה לבדוק, ומברכת 
ל"ע,  'אונן'  שהוא  )מי  מבטלת.  הבדיקה,  ואחרי  ובודקת, 

צריך לבקש מאדם אחר שיבדוק(. 

ט� הברכה: המדקדקים נוטלים את הידיים, לפני הבדיקה. 
וציונו,  במצותיו  קדשנו  אשר   .  . אתה  'ברוך  מברכים: 
סיים  לא  עוד  כל  לברך  יכול  לברך,  שכח  חמץ'.  ביעור  על 
בלי  הברכה  אחרי  מיד  בבדיקה  להתחיל  יש  הבדיקה.  את 
הפסק, ואין להפסיק בדיבור בנושא שאינו קשור לבדיקה, 
מקומות  כמה  לבדוק  צריך  ואם  הבדיקה,  זמן  משך  בכל 

)מכונית, משרד וכו'(, אין לדבר עד שיסיים הכל. 

ונהוג  וכו': יש לקחת נר בעל פתילה אחת,  י� הנר, הנוצה 
שיהיה משעווה, ובמקומות שיש חשש שריפה אפשר לבדוק 
נוהגים  הנר,  מלבד  האור.  את  לכבות  צורך  אין  פנס.  עם 
לקחת: נוצת עוף כדי להוציא פירורים. שק, שבו יניחו את 
ה'פתיתים'  אחד  הבדיקה  בסוף  )אם  עץ.  של  וכף  החמץ, 
חסרים, יש לעשות שוב בדיקה, בלי ברכה(. לאחר הבדיקה: 
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קיצור הלכות בדיקת חמץ 

א� המצוה: כהכנה לביעור חמץ מהבית, תקנו חכמים לבדוק 
את החמץ בליל יד בניסן, בכל מקום שעלול להימצא. ומצוה 
חשובה היא, שיהיה הבית מתוקן וטהור לכבוד פסח. ולכן 
יש לבדוק במתינות, וכלשון הרבי: ‘מנהגנו להאריך ביותר 

בבדיקת חמץ’. 

ב� זמנה: קבעו חכמים את זמן הבדיקה, מיד בצאת הכוכבים 
נחשב  בזמן,  בודק  ולא  והמתעצל  בניסן,  יד  ליל  בתחילת 
‘עבריין’ שעובר על דברי חכמים. ויש להשתדל לסיים את 
העבודה מוקדם כדי לבדוק בזמן, ואם לא יכול, עדיף למנות 

שליח שיבדוק בזמן. 

ג� חצי שעה לפני הבדיקה: אסור להתחיל בעשיית דברים 
זה,  לפני  התחיל  אם  אך  חמץ,  לבדיקת  קשורים  שאינם 
יכול להמשיך, עד צאת הכוכבים. אכילת ארעי )מזונות עד 

‘כביצה’, פירות וירקות(, מותרת עד צאת הכוכבים.

ד� לישון: מי שעייף ויש חשש שיזלזל וימהר בבדיקה, יכול 
לטעום דבר מה, ולנוח מעט, בטרם יבדוק. 

המתפלל  גם  הבדיקה.  לפני  ערבית  תפילת  ערבית:  ה� 
ביחיד, מתפלל ואחר כך בודק. 

ו� הכנה לבדיקה: צריך שהבית יהיה נקי ופנוי כדי שיהיה 

)בדיקת  עיצה  שנתנו  יש  לכן  וכו',  כשצריך  שם  להיכנס  ממשיך  ובעה"ב  המצוה, 
חמץ וביעורו שם, פסקי תשובות, תלו, ב, ועוד(, שישמע את הברכה מבעל הבית, 
ויכוין לצאת וילך לבדוק מיד בחדרו המיוחד לו ששכר מבעל הבית. או שבעל הבית 
ישלח אותו לבדוק בחדרו, וכך יוכל לבדוק בברכה. ]ראה שבט הלוי )ד, מד(: "אשר 
שאל מי שנוסע ליו"ט של פסח לבית חמיו האם רשאי לשכור חדר אחד ממחותנו 
חמץ  בדיקת  מצות  לקיים  שיוכל  כדי  י"ד  בליל  מיוחד  חדר  לו  יהיה  זה,  ידי  שעל 
בברכה . . ובודאי דשכירות זה שכירות רעוע, חדא מן הטעם שכתב כבודו, שאין 
כל ההשתמשות של השוכר . . וגם יש עוד ריעותא, דכנראה דהשכיר לו רק לקיים 
מצות בדיקה, ולא השכיר לו מכאן ואילך, ואם יאמר לו שהשכיר לו מכאן ואילך, 
יעשה  לברך,  רוצה  מ"מ  דאם  יראה  ע"כ  בעלמא,  וערמה  שחוק  מעשה  זה  אולי 

בשליחות חותנו"[. 
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י"ד: וכן אם לא מתאפשר לו להשאיר חדר בביתו שלא נמכר לגוי, 
ולבדוק שם טרם יציאתו. טוב שיבקש מבעל הבית ש'ישכיר' לו את 
אותו החדר שהקצה לו לשימושו בפסח, ויתן לבעה"ב מחיר סמלי 
וילך  הבית,  מבעל  הברכה  את  ישמע  חמץ,  בדיקת  ובשעת  זה,  על 
תיכף לבדוק בחדרו. )ע"פ שו"ת מהרש"ם, ג, רצא, תשובות והנהגות, ב, ריא, בדיקת 

חמץ וביעורו, לינדר עמ' קנו, ועוד(66. 

 - והפר"ח  הט"ז  אבל  הראבי"ה,  כדעת  פסקו   - רבה  והאליה  הב"ח  פוסקים:  כמי 
פסקו כדעת הטור. ואדמו"ר הזקן מכריע כדעת הטור )שהוא הי"א ברמ"א(, שאם 
נכנס הגוי לפני פסח לבית, פטור היהודי מבדיקה כשיוצא, ועל פי דבריו הכריע גם 

המשנ"ב )תלו לב(. 

של  לדינו  מקום  אין  והמשנ"ב  הזקן,  אדמו"ר  שלדעת  לכאורה,  יוצא  זה  ולפי 
פסח.  לפני  לביתו  'נכנס'  שהגוי  נמצא  לגוי,  ביתו  את  מוכר  הוא  שהרי  החת"ס, 
ותמוה מדוע הביאו כל פוסקי זמננו את דברי החת"ס, והרי להכרעת אדמו"ר הזקן 

והמשנ"ב, לא פוסקים כראבי"ה ? 

אלא שיש לחלק בין המקרים, שבמקרה שלנו )כשמוכר את כל ביתו(, יהיה הבית 
י"ד שהוא שעת חיוב הבדיקה, ורק אח"כ למחרת הוא  ברשותו של היהודי בליל 
נמכר לגוי. אבל במקרה של השו"ע והראבי"ה, הוא לא חוזר לבית זה לעולם. וכן 
העוזב  בישראל  דעות  שתי  "בתל"ו  קעה(:  עמ'  )ב,  והנהגות  בתשובות  לחלק  כתב 
בדיקה  חובת  לקיים  כדי  שם  לבדוק  חייב  אי  לפסח,  יום  ל'  תוך  מגוי  ששכר  בית 
או לא, ואפילו לפוטרין התם ]היא, דעת הטור והי"א ברמ"א, ודעת אדמו"ר הזקן, 
והמשנ"ב[, היינו מפני שאין לו הבית בשעת חיוב בדיקה שהרי מחזירו לגוי, אבל 
כאן שהבית שלו בשעת בדיקה, חייב לקיים המצוה עכ"פ בחדר אחד, וכן מפורש 

בשו"ת חתם סופר". 

במקום  בדיקה  חובת  אין  מכללם,  צדק  והצמח  פוסקים,  הרבה  שלדעת  ]ואע"פ 
שימכר לגוי, גם כאשר בזמן החיוב )ליל י"ד( עדיין לא נמכר. בכל זאת חילוק זה )בין 
המקרה של הראבי"ה למקרה שלנו שמוכר את כל ביתו( קיים, כי הצ"צ ודעימיה, 
סוברים רק, שאין חובת בדיקה, כאשר לא יהיה מקום זה שלו בפסח, אבל הנדון 
הופקעה  בפסח,  שלו  יהיה  לא  והבית  י"ד,  בליל  בית  לו  שיש  מי  האם  הוא,  שלנו 
ממנו מצות 'תשביתו' לגמרי. והתשובה על זה, שלא מיבעיא לדעת הראבי"ה, שכל 
שהתחייב במצות תשביתו ל' יום קודם פסח כי היה לו בית, שוב לא הופקעה ממנו 
הזקן(,  ואדמו"ר  )ורמ"א  הטור  ודעת  י"ד,  בליל  בית  לו  יהיה  לא  אם  גם  זו,  מצוה 
במצות  חייב  הוא  הרי  אז,  בית  לו  יש  ואם  י"ד,  בליל  המצב  על  רק  שמסתכלים 
תשביתו, והרי במקרה שלנו )שמוכר את כל ביתו לגוי(, יהיה לו בית בליל י"ד, ויש 
עליו מצות תשביתו, ואם לא ישאיר חדר אחד שיכול לבדוק, נמצא שהוא מפקיע 

מעצמו את המצוה בידיים[. 

66. בכך ששוכר את החדר, מתחייב בבדיקה מן הדין. אלא מכיון שיש לפקפק 
את  לקיים  כדי  רק  זאת  שעושים  הערמה,  כאן  שיש  ניכר  שהרי  זו,  ב'שכירות' 
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מתארח בחג )בנים אצל הוריהם, וכדומה(, ולא יהיה בביתו בליל - 

חיוב לבדוק, אלא החיוב מוטל על בעה"ב, ומדוע נחשב שקיים מצוה? יש לומר, 
שסוף סוף מכיון שהאורח לא יכול להשתמש באותו חדר ללא בדיקת בעה"ב, יוצא 
צריך  שלא  להבין  אפשר  וכן  מהמצוה.  הופקע  ולא  הבדיקה,  למצות  הוא  ששייך 
בביתו  לגור  אחר  יהודי  לשם  יכנס  אך  פסח,  לפני  מהבית  שיוצא  במקרה  לבדוק, 
של הגוי. ואף שהיהודי הראשון, לא יהיה בשום בית במשך הפסח, הרי אותו יהודי 
שיגור בביתו, נחשב כשלוחו של הראשון, במצות בדיקה )שעה"צ, תלו, כט בשם 

בגדי ישע([. 

ואם כן, מדוע כותב החת"ס שאין למכור את כל הבית, כדי לא להפקיע את עצמו 
מהמצוה, והרי מן הסתם יהיה באיזה מקום בליל י"ד, וממה נפשך: אם יהיה בבית 
ואפילו  ויקיים המצוה,  וכו'(, הרי הוא חייב לבדוק,  )שכירות, מלון  שמשלם עליו 
יתארח באיזה מקום, הרי בעה"ב שם יבדוק את חדרו, ונחשב שלוחו של האורח 
מקרה  שבכל  החת"ס  כותב  ומדוע  מהמצוה.  עצמו  את  הפקיע  שלא  ונמצא  כנ"ל. 
אין למכור את כל ביתו לגוי ? ]ומה שכותב בפסקי תשובות, תלו, ב, שגם המתארח 
חייב לבדוק לפני שיוצא מביתו, כי לאורח אין לו שום חיוב בדיקה, אלא החיוב על 
בעה"ב. הרי מפורש בחק יעקב ושו"ע אדמו"ר הזקן, שאעפ"כ בעה"ב נחשב שלוחו, 

ולכן לא חייב לבדוק כשיוצא מביתו. ולזלה"ב מה שכותב בהערה 10 שם[. 

)כי  ביתו  את  עוזב  שממילא  באדם  מדובר  הגוי,  מבית  היוצא  בדין  לומר:  ויש 
נגמרה תקופת השכירות וכדו'(, ואם כן, באמת אין עליו שום חיוב לבדוק, ורק כדי 
שלא יהיה מופקע לגמרי מהמצוה, צריך לבדוק לפני שעוזב. ולזה מספיק, שבעה"ב 
יבדוק היכן שמתארח, והרי הוא יוצא עי"ז במצוה, כי בעה"ב נחשב 'שלוחו', ולכן 
שם  להשתמש  יכול  היה  לא  בעה"ב  בדיקת  לולא  כי  מהמצוה,  חלק  נחשב  הוא 
בפסח. אבל בנידון של החתם סופר )וכן הוא הנדון שלנו כאן(, הוא ממשיך לגור 
את  ולהפקיע  לבא  רוצה  שהוא  אלא  בעצם,  בבדיקה  חייב  הוא  והרי  בית,  באותו 
עצמו בידיים מהמצוה, על ידי שמוכר את כל ביתו לגוי. לזה סובר החת"ס, שלא 
מועיל לסמוך על מה שבעה"ב יבדוק היכן שהוא מתארח, כי למעשה אין לו חלק 
במצוה באופן זה, שהרי לאורח אין שום חיוב לבדוק, ואין לו חלק בעיקר המצוה 
מצריך  מהמצוה,  עצמו  את  שהפקיע  יחשב  שלא  כדי  ולכן,  הבית,  בעל  שעושה 
החת"ס שישאיר איזה חדר בביתו שלא ימכור, וכך יקיים את המצוה, באמת. )ע"פ 

בדיקת חמץ לינדר, עמ' רפד(. 

העזרי  האבי  דעת  על  מבוסס  החת"ס  של  דינו  כל  הנה,  הזקן:  אדמו"ר  דעת 
בית  בשום  יהיה  ולא  הגוי,  מבית  שהיוצא  ג(,  )תלו,  בשו"ע  שנפסקה  )הראבי"ה(, 
בפסח, חייב לבדוק כי מלבד חובת בית ישנה חובת הגוף לבדוק כל שהוא ל' יום 
שגוי  "שאע"פ  הראבי"ה:  דברי  על  מבוססים  שדבריו  בחת"ס,  ]ומפורש  פסח  לפני 
. אבל  כהראב"י סו"ס תלו"[  יום  ל'  וזוכה בהחמץ, שחייב לבדוק תוך  נכנס בבית 
באמת חלק הטור על הראבי"ה )וכך פוסק הרמ"א בדיעה השניה שמביא(, ודעתו, 
שאם נכנס הגוי לבית לפני פסח, אין חובה על הישראל לבדוק לפני שעוזב, כי אין 
'חובת הגוף' לבדוק אם אין לאדם בית, וכיון שאין לאדם זה בית בהגיע זמן החיוב 
של מצות תשביתו )חצות יום י"ד(, אין עליו חובת בדיקה. ונחלקו האחרונים בזה 
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י"ד: וכן אם לא מתאפשר לו להשאיר חדר בביתו שלא נמכר לגוי, 
ולבדוק שם טרם יציאתו. טוב שיבקש מבעל הבית ש'ישכיר' לו את 
אותו החדר שהקצה לו לשימושו בפסח, ויתן לבעה"ב מחיר סמלי 
וילך  הבית,  מבעל  הברכה  את  ישמע  חמץ,  בדיקת  ובשעת  זה,  על 
תיכף לבדוק בחדרו. )ע"פ שו"ת מהרש"ם, ג, רצא, תשובות והנהגות, ב, ריא, בדיקת 

חמץ וביעורו, לינדר עמ' קנו, ועוד(66. 

 - והפר"ח  הט"ז  אבל  הראבי"ה,  כדעת  פסקו   - רבה  והאליה  הב"ח  פוסקים:  כמי 
פסקו כדעת הטור. ואדמו"ר הזקן מכריע כדעת הטור )שהוא הי"א ברמ"א(, שאם 
נכנס הגוי לפני פסח לבית, פטור היהודי מבדיקה כשיוצא, ועל פי דבריו הכריע גם 

המשנ"ב )תלו לב(. 

של  לדינו  מקום  אין  והמשנ"ב  הזקן,  אדמו"ר  שלדעת  לכאורה,  יוצא  זה  ולפי 
פסח.  לפני  לביתו  'נכנס'  שהגוי  נמצא  לגוי,  ביתו  את  מוכר  הוא  שהרי  החת"ס, 
ותמוה מדוע הביאו כל פוסקי זמננו את דברי החת"ס, והרי להכרעת אדמו"ר הזקן 

והמשנ"ב, לא פוסקים כראבי"ה ? 

אלא שיש לחלק בין המקרים, שבמקרה שלנו )כשמוכר את כל ביתו(, יהיה הבית 
י"ד שהוא שעת חיוב הבדיקה, ורק אח"כ למחרת הוא  ברשותו של היהודי בליל 
נמכר לגוי. אבל במקרה של השו"ע והראבי"ה, הוא לא חוזר לבית זה לעולם. וכן 
העוזב  בישראל  דעות  שתי  "בתל"ו  קעה(:  עמ'  )ב,  והנהגות  בתשובות  לחלק  כתב 
בדיקה  חובת  לקיים  כדי  שם  לבדוק  חייב  אי  לפסח,  יום  ל'  תוך  מגוי  ששכר  בית 
או לא, ואפילו לפוטרין התם ]היא, דעת הטור והי"א ברמ"א, ודעת אדמו"ר הזקן, 
והמשנ"ב[, היינו מפני שאין לו הבית בשעת חיוב בדיקה שהרי מחזירו לגוי, אבל 
כאן שהבית שלו בשעת בדיקה, חייב לקיים המצוה עכ"פ בחדר אחד, וכן מפורש 

בשו"ת חתם סופר". 

במקום  בדיקה  חובת  אין  מכללם,  צדק  והצמח  פוסקים,  הרבה  שלדעת  ]ואע"פ 
שימכר לגוי, גם כאשר בזמן החיוב )ליל י"ד( עדיין לא נמכר. בכל זאת חילוק זה )בין 
המקרה של הראבי"ה למקרה שלנו שמוכר את כל ביתו( קיים, כי הצ"צ ודעימיה, 
סוברים רק, שאין חובת בדיקה, כאשר לא יהיה מקום זה שלו בפסח, אבל הנדון 
הופקעה  בפסח,  שלו  יהיה  לא  והבית  י"ד,  בליל  בית  לו  שיש  מי  האם  הוא,  שלנו 
ממנו מצות 'תשביתו' לגמרי. והתשובה על זה, שלא מיבעיא לדעת הראבי"ה, שכל 
שהתחייב במצות תשביתו ל' יום קודם פסח כי היה לו בית, שוב לא הופקעה ממנו 
הזקן(,  ואדמו"ר  )ורמ"א  הטור  ודעת  י"ד,  בליל  בית  לו  יהיה  לא  אם  גם  זו,  מצוה 
במצות  חייב  הוא  הרי  אז,  בית  לו  יש  ואם  י"ד,  בליל  המצב  על  רק  שמסתכלים 
תשביתו, והרי במקרה שלנו )שמוכר את כל ביתו לגוי(, יהיה לו בית בליל י"ד, ויש 
עליו מצות תשביתו, ואם לא ישאיר חדר אחד שיכול לבדוק, נמצא שהוא מפקיע 

מעצמו את המצוה בידיים[. 

66. בכך ששוכר את החדר, מתחייב בבדיקה מן הדין. אלא מכיון שיש לפקפק 
את  לקיים  כדי  רק  זאת  שעושים  הערמה,  כאן  שיש  ניכר  שהרי  זו,  ב'שכירות' 
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מתארח בחג )בנים אצל הוריהם, וכדומה(, ולא יהיה בביתו בליל - 

חיוב לבדוק, אלא החיוב מוטל על בעה"ב, ומדוע נחשב שקיים מצוה? יש לומר, 
שסוף סוף מכיון שהאורח לא יכול להשתמש באותו חדר ללא בדיקת בעה"ב, יוצא 
צריך  שלא  להבין  אפשר  וכן  מהמצוה.  הופקע  ולא  הבדיקה,  למצות  הוא  ששייך 
בביתו  לגור  אחר  יהודי  לשם  יכנס  אך  פסח,  לפני  מהבית  שיוצא  במקרה  לבדוק, 
של הגוי. ואף שהיהודי הראשון, לא יהיה בשום בית במשך הפסח, הרי אותו יהודי 
שיגור בביתו, נחשב כשלוחו של הראשון, במצות בדיקה )שעה"צ, תלו, כט בשם 

בגדי ישע([. 

ואם כן, מדוע כותב החת"ס שאין למכור את כל הבית, כדי לא להפקיע את עצמו 
מהמצוה, והרי מן הסתם יהיה באיזה מקום בליל י"ד, וממה נפשך: אם יהיה בבית 
ואפילו  ויקיים המצוה,  וכו'(, הרי הוא חייב לבדוק,  )שכירות, מלון  שמשלם עליו 
יתארח באיזה מקום, הרי בעה"ב שם יבדוק את חדרו, ונחשב שלוחו של האורח 
מקרה  שבכל  החת"ס  כותב  ומדוע  מהמצוה.  עצמו  את  הפקיע  שלא  ונמצא  כנ"ל. 
אין למכור את כל ביתו לגוי ? ]ומה שכותב בפסקי תשובות, תלו, ב, שגם המתארח 
חייב לבדוק לפני שיוצא מביתו, כי לאורח אין לו שום חיוב בדיקה, אלא החיוב על 
בעה"ב. הרי מפורש בחק יעקב ושו"ע אדמו"ר הזקן, שאעפ"כ בעה"ב נחשב שלוחו, 

ולכן לא חייב לבדוק כשיוצא מביתו. ולזלה"ב מה שכותב בהערה 10 שם[. 

)כי  ביתו  את  עוזב  שממילא  באדם  מדובר  הגוי,  מבית  היוצא  בדין  לומר:  ויש 
נגמרה תקופת השכירות וכדו'(, ואם כן, באמת אין עליו שום חיוב לבדוק, ורק כדי 
שלא יהיה מופקע לגמרי מהמצוה, צריך לבדוק לפני שעוזב. ולזה מספיק, שבעה"ב 
יבדוק היכן שמתארח, והרי הוא יוצא עי"ז במצוה, כי בעה"ב נחשב 'שלוחו', ולכן 
שם  להשתמש  יכול  היה  לא  בעה"ב  בדיקת  לולא  כי  מהמצוה,  חלק  נחשב  הוא 
בפסח. אבל בנידון של החתם סופר )וכן הוא הנדון שלנו כאן(, הוא ממשיך לגור 
את  ולהפקיע  לבא  רוצה  שהוא  אלא  בעצם,  בבדיקה  חייב  הוא  והרי  בית,  באותו 
עצמו בידיים מהמצוה, על ידי שמוכר את כל ביתו לגוי. לזה סובר החת"ס, שלא 
מועיל לסמוך על מה שבעה"ב יבדוק היכן שהוא מתארח, כי למעשה אין לו חלק 
במצוה באופן זה, שהרי לאורח אין שום חיוב לבדוק, ואין לו חלק בעיקר המצוה 
מצריך  מהמצוה,  עצמו  את  שהפקיע  יחשב  שלא  כדי  ולכן,  הבית,  בעל  שעושה 
החת"ס שישאיר איזה חדר בביתו שלא ימכור, וכך יקיים את המצוה, באמת. )ע"פ 

בדיקת חמץ לינדר, עמ' רפד(. 

העזרי  האבי  דעת  על  מבוסס  החת"ס  של  דינו  כל  הנה,  הזקן:  אדמו"ר  דעת 
בית  בשום  יהיה  ולא  הגוי,  מבית  שהיוצא  ג(,  )תלו,  בשו"ע  שנפסקה  )הראבי"ה(, 
בפסח, חייב לבדוק כי מלבד חובת בית ישנה חובת הגוף לבדוק כל שהוא ל' יום 
שגוי  "שאע"פ  הראבי"ה:  דברי  על  מבוססים  שדבריו  בחת"ס,  ]ומפורש  פסח  לפני 
. אבל  כהראב"י סו"ס תלו"[  יום  ל'  וזוכה בהחמץ, שחייב לבדוק תוך  נכנס בבית 
באמת חלק הטור על הראבי"ה )וכך פוסק הרמ"א בדיעה השניה שמביא(, ודעתו, 
שאם נכנס הגוי לבית לפני פסח, אין חובה על הישראל לבדוק לפני שעוזב, כי אין 
'חובת הגוף' לבדוק אם אין לאדם בית, וכיון שאין לאדם זה בית בהגיע זמן החיוב 
של מצות תשביתו )חצות יום י"ד(, אין עליו חובת בדיקה. ונחלקו האחרונים בזה 
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את המצוה במקום אחר. 

אם מתארח בחג )בנים אצל הוריהם, וכדומה( - ויהיה עדיין בביתו - 
בליל י"ד: במקרה זה, לא טוב למכור את כל ביתו לגוי, כי מפקיע 
בכך את עצמו מהמצוה של 'בדיקת חמץ' ! שהרי בתור אורח הוא 
פטור מבדיקה, כי חובת הבדיקה על בעה"ב. אלא יש להשאיר חדר 
בלילה  שם  ויבדוק  לפסח,  וינקוהו  לגוי,  מוכר  שלא  בביתו,  אחד 
שלפני היציאה ללא ברכה, או בליל י"ד, בברכה )שו"ת חתם סופר, או"ח 
קלא )הובא במשנ"ב, תלו, לב(, שאין להפקיע את עצמו מהמצוה, והוכיח זאת מדברי השו"ע 

תלו, ג, שמי שעוזב את בית הגוי, ולא יהיה בשום בית בפסח, חייב לבדוק לפני שיוצא, כדי 

לקיים את מצות הבדיקה. וכל שכן, שאין לגרום זאת לכתחילה, ע"י מכירת כל הבית לגוי, 

ולהפקיע את עצמו בידיים ממצות הבדיקה(65. 

יפקיע את עצמו  ביתו לפסח, לא  65. החתם סופר פוסק, שמי שבא למכור את 
ומקורו בדברי האבי העזרי  ישאיר איזה חדר שיבדוק שם.  מהמצוה לגמרי, אלא 
)בשכירות  גוי  של  בביתו  גר  היה  יהודי  שכאשר  ג,  תלו,  בשו"ע  להלכה  שנפסק 
יהיה  שלא  כך  בדרכים,  יהיה  עצמו  ובפסח  פסח,  לפני  ביתו  את  ועוזב  לדוגמא(, 
בשום בית בפסח, ולא יקיים את מצות בדיקת חמץ, הרי הוא חייב לבדוק את הבית 
לפני יציאתו, למרות שלא יהיה בבית זה בפסח, והגוי יכנס לגור שם אחרי הפסח, 
כך שאין שום חשש עם החמץ שיהיה בבית, בכל זאת, חייב לבדוק לפני יציאתו. 
וביארו הב"י והאחרונים את דברי האבי העזרי, שהרי זה כאילו ישנו חיוב בדיקה 
על הבית וחיוב על האדם, ולכן, כאשר האדם יהיה בבית מסויים בליל י"ד, יקיים 
אז את חיוב הבדיקה היכן שנמצא, אבל כשלא יהיה בשום בית, נמצא שלא יקיים 
את המצוה, ולכן חייב לבדוק את ביתו לפני שיוצא לדרך. הרי לנו ראיה מפורשת 

מהשו"ע שאין להפקיע את עצמו ממצות בדיקת חמץ. 

אלא שיש להקשות על החתם סופר, מהמבואר שם בפוסקים )חק יעקב, אדמו"ר 
יתארח  אם  אבל  בפסח,  בית  בשום  יהיה  כשלא  זה,  שכל  תלו(,  בסימן  ועוד  הזקן 
באיזה מקום, אע"פ שאין לו חיוב בדיקה שם, אלא החיוב הוא על בעל הבית, בכל 
זאת, לא נחשב שהפקיע את עצמו מן המצוה, כי בעל הבית יבדוק, ונחשב הדבר 
את  שקיים  ונחשב  החמץ,  את  ולבער  לבדוק  האורח,  של  כשלוחו  הוא  שבעה"ב 

המצוה. 

ורוצה  נכרי,  של  בבית  דר  שהיה  "ישראל  כ(:  )תלו,  הזקן  אדמו"ר  של  ]ובלשונו 
לצאת ממנו לדור בבית אחר . . אין צריך לבדוק את בית הנכרי שהוא יוצא ממנה 
ידור  ואפילו אם  ביעור באותו בית שידור שם בפסח.  יוכל לקיים מצות  . שהרי   .
בבית אחר עם אדם אחר ואותו אדם הוא הבעה"ב, ויבדוק את ביתו, ויבער החמץ 
בעצמו, מ"מ כיון שאותו בעה"ב יבדוק ויבער גם החמץ שנשתמש זה בביתו מיום 
בואו עד הפסח , הרי אותו בעה"ב הוא שלוחו של זה לבדוק ולבער חמצו, ושלוחו 
שום  לאורח  שאין  ולמרות  חמצו".  ביער  בעצמו  כאילו  זה  והרי  כמותו,  אדם  של 
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שקבעו  הבדיקה  זמן  לא  הוא  כי  הבדיקה,  על  מברך  לא  אבל  חמץ63, 
חכמים64. ולמרות שלא יהיה בפסח בביתו, ואין חשש שמא יבא לאכלו, 

חששו חכמים שמא יחזור לביתו בפסח )פסחים, ו, א. שו"ע תלו, א(. 

ומוציאו  שמצא  החמץ  את  אוסף  הבדיקה,  לאחר  מיד  הביטול:  ב� 
'כל חמירא  מביתו, ומבטל את החמץ שאולי נשאר ולא מצא, ואומר: 
וחמיעא דאיכא בביתא הדין, דלא חזיתיה ודלא ביערתיה, ודלא ידענא 
ליה, ליבטיל ולהוי הפקר כעפרא דארעא'. )מג"א תלו, א, שכך היא תקנת חכמים, 
שהבודק צריך לבטל, והביאו אדמו"ר הזקן )תלו, א(, וכן הסכימו רוב האחרונים. וכותב המשנ"ב 

)שעה"צ, ה(, שנכון לומר: 'בביתא הדין'(. 

ג� מכירת כל הבית לגוי: העוזב את ביתו לפני פסח, ומוכר את כל ביתו 
במכירת חמץ לגוי, פטור מבדיקת חמץ בביתו )כנ"ל, שלדעת הרבה פוסקים, וכן 

דעת הצמח צדק, מקום שלא יהיה שלו בפסח, אין חובת בדיקה(.

אלא שלמעשה, תלוי היכן עומד לגור בפסח: 

שם -  ויהיה  וכו'(,  שכירות  )מלון,  עליו  שמשלם  למקום  הולך  אם 
שחייב  'שוכר',  כדין  ובברכה,  הדין  מן  שם  לבדוק  חייב  י"ד:  בליל 
בבדיקה, ואם כן לא הפסיד כלום במה שמכר את כל ביתו, כי מקיים 

63. נחלקו הפוסקים בזה, יש אומרים שהבודק לפני הזמן לא יניח פתיתים לפני 
הבדיקה, כי אין חשש ברכה לבטלה כיון שלא מבכך )מנחת יצחק, ה, לה(, ואדרבה 
יש חשש שיאבד את אחד מפתיתי החמץ )חשש הט"ז הובא בשעה"צ תלב, יא(. אבל 
יש אומרים שגם הבודק לפני הזמן ובלי ברכה, יניח פתיתים כנהוג, כי כך יבדוק 
פב, שזהו הרי אחד הטעמים להנחת הפתיתים(.  ב,  קנין, תורה,  )שו"ת  טוב  יותר 
גם טעמים על  'נגלה', אבל מכיון שישנם  פי  זהו רק לפי הטעמים שעל  ולכאורה, 
פי תורת הסוד, להנחת הפתיתים, ועשרה פתיתים דוקא, וכנ"ל, שייך עניין זה גם 

בבדיקת חמץ מוקדמת. 

והנה אם עוזב למקום קרוב,  64. כך ביאר הט"ז את הטעם לכך שלא מברכים. 
שאפשר להגיע בהליכה לביתו, נראה פשוט שחייב לחזור לביתו לבדוק בליל י"ד 
'היוצא מביתו' הוא  כי הדין של  כדין, למרות שלא מתכנן להיות בביתו כל החג, 
למקום רחוק 'לעיר אחרת', וכדומה. )בדיקת חמץ וביעורו, לינדר, עמ' רפב(. ויש 
מי שכתב, שגם כשיהיה רחוק מביתו, אם יכול למנות שליח, שיבדוק בביתו בליל 
י"ד ובברכה, זה עדיף )שבט הלוי, ט, קיח, ב, שהרי רואים שעיקר המצוה היא בליל 
י"ד, ולכן רק אז מברכים, ולכן עדיף שיבדוק אז ע"י שליח(. כמובן כל זה, כאשר לא 
מכר את הבית במכירת החמץ לפסח, וראה בפנים שצריך להשאיר איזה חדר שלא 

מוכר כדי שיוכל לקיים את מצות בדיקת חמץ. 
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את המצוה במקום אחר. 

אם מתארח בחג )בנים אצל הוריהם, וכדומה( - ויהיה עדיין בביתו - 
בליל י"ד: במקרה זה, לא טוב למכור את כל ביתו לגוי, כי מפקיע 
בכך את עצמו מהמצוה של 'בדיקת חמץ' ! שהרי בתור אורח הוא 
פטור מבדיקה, כי חובת הבדיקה על בעה"ב. אלא יש להשאיר חדר 
בלילה  שם  ויבדוק  לפסח,  וינקוהו  לגוי,  מוכר  שלא  בביתו,  אחד 
שלפני היציאה ללא ברכה, או בליל י"ד, בברכה )שו"ת חתם סופר, או"ח 
קלא )הובא במשנ"ב, תלו, לב(, שאין להפקיע את עצמו מהמצוה, והוכיח זאת מדברי השו"ע 

תלו, ג, שמי שעוזב את בית הגוי, ולא יהיה בשום בית בפסח, חייב לבדוק לפני שיוצא, כדי 

לקיים את מצות הבדיקה. וכל שכן, שאין לגרום זאת לכתחילה, ע"י מכירת כל הבית לגוי, 

ולהפקיע את עצמו בידיים ממצות הבדיקה(65. 

יפקיע את עצמו  ביתו לפסח, לא  65. החתם סופר פוסק, שמי שבא למכור את 
ומקורו בדברי האבי העזרי  ישאיר איזה חדר שיבדוק שם.  מהמצוה לגמרי, אלא 
)בשכירות  גוי  של  בביתו  גר  היה  יהודי  שכאשר  ג,  תלו,  בשו"ע  להלכה  שנפסק 
יהיה  שלא  כך  בדרכים,  יהיה  עצמו  ובפסח  פסח,  לפני  ביתו  את  ועוזב  לדוגמא(, 
בשום בית בפסח, ולא יקיים את מצות בדיקת חמץ, הרי הוא חייב לבדוק את הבית 
לפני יציאתו, למרות שלא יהיה בבית זה בפסח, והגוי יכנס לגור שם אחרי הפסח, 
כך שאין שום חשש עם החמץ שיהיה בבית, בכל זאת, חייב לבדוק לפני יציאתו. 
וביארו הב"י והאחרונים את דברי האבי העזרי, שהרי זה כאילו ישנו חיוב בדיקה 
על הבית וחיוב על האדם, ולכן, כאשר האדם יהיה בבית מסויים בליל י"ד, יקיים 
אז את חיוב הבדיקה היכן שנמצא, אבל כשלא יהיה בשום בית, נמצא שלא יקיים 
את המצוה, ולכן חייב לבדוק את ביתו לפני שיוצא לדרך. הרי לנו ראיה מפורשת 

מהשו"ע שאין להפקיע את עצמו ממצות בדיקת חמץ. 

אלא שיש להקשות על החתם סופר, מהמבואר שם בפוסקים )חק יעקב, אדמו"ר 
יתארח  אם  אבל  בפסח,  בית  בשום  יהיה  כשלא  זה,  שכל  תלו(,  בסימן  ועוד  הזקן 
באיזה מקום, אע"פ שאין לו חיוב בדיקה שם, אלא החיוב הוא על בעל הבית, בכל 
זאת, לא נחשב שהפקיע את עצמו מן המצוה, כי בעל הבית יבדוק, ונחשב הדבר 
את  שקיים  ונחשב  החמץ,  את  ולבער  לבדוק  האורח,  של  כשלוחו  הוא  שבעה"ב 

המצוה. 

ורוצה  נכרי,  של  בבית  דר  שהיה  "ישראל  כ(:  )תלו,  הזקן  אדמו"ר  של  ]ובלשונו 
לצאת ממנו לדור בבית אחר . . אין צריך לבדוק את בית הנכרי שהוא יוצא ממנה 
ידור  ואפילו אם  ביעור באותו בית שידור שם בפסח.  יוכל לקיים מצות  . שהרי   .
בבית אחר עם אדם אחר ואותו אדם הוא הבעה"ב, ויבדוק את ביתו, ויבער החמץ 
בעצמו, מ"מ כיון שאותו בעה"ב יבדוק ויבער גם החמץ שנשתמש זה בביתו מיום 
בואו עד הפסח , הרי אותו בעה"ב הוא שלוחו של זה לבדוק ולבער חמצו, ושלוחו 
שום  לאורח  שאין  ולמרות  חמצו".  ביער  בעצמו  כאילו  זה  והרי  כמותו,  אדם  של 
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שקבעו  הבדיקה  זמן  לא  הוא  כי  הבדיקה,  על  מברך  לא  אבל  חמץ63, 
חכמים64. ולמרות שלא יהיה בפסח בביתו, ואין חשש שמא יבא לאכלו, 

חששו חכמים שמא יחזור לביתו בפסח )פסחים, ו, א. שו"ע תלו, א(. 

ומוציאו  שמצא  החמץ  את  אוסף  הבדיקה,  לאחר  מיד  הביטול:  ב� 
'כל חמירא  מביתו, ומבטל את החמץ שאולי נשאר ולא מצא, ואומר: 
וחמיעא דאיכא בביתא הדין, דלא חזיתיה ודלא ביערתיה, ודלא ידענא 
ליה, ליבטיל ולהוי הפקר כעפרא דארעא'. )מג"א תלו, א, שכך היא תקנת חכמים, 
שהבודק צריך לבטל, והביאו אדמו"ר הזקן )תלו, א(, וכן הסכימו רוב האחרונים. וכותב המשנ"ב 

)שעה"צ, ה(, שנכון לומר: 'בביתא הדין'(. 

ג� מכירת כל הבית לגוי: העוזב את ביתו לפני פסח, ומוכר את כל ביתו 
במכירת חמץ לגוי, פטור מבדיקת חמץ בביתו )כנ"ל, שלדעת הרבה פוסקים, וכן 

דעת הצמח צדק, מקום שלא יהיה שלו בפסח, אין חובת בדיקה(.

אלא שלמעשה, תלוי היכן עומד לגור בפסח: 

שם -  ויהיה  וכו'(,  שכירות  )מלון,  עליו  שמשלם  למקום  הולך  אם 
שחייב  'שוכר',  כדין  ובברכה,  הדין  מן  שם  לבדוק  חייב  י"ד:  בליל 
בבדיקה, ואם כן לא הפסיד כלום במה שמכר את כל ביתו, כי מקיים 

63. נחלקו הפוסקים בזה, יש אומרים שהבודק לפני הזמן לא יניח פתיתים לפני 
הבדיקה, כי אין חשש ברכה לבטלה כיון שלא מבכך )מנחת יצחק, ה, לה(, ואדרבה 
יש חשש שיאבד את אחד מפתיתי החמץ )חשש הט"ז הובא בשעה"צ תלב, יא(. אבל 
יש אומרים שגם הבודק לפני הזמן ובלי ברכה, יניח פתיתים כנהוג, כי כך יבדוק 
פב, שזהו הרי אחד הטעמים להנחת הפתיתים(.  ב,  קנין, תורה,  )שו"ת  טוב  יותר 
גם טעמים על  'נגלה', אבל מכיון שישנם  פי  זהו רק לפי הטעמים שעל  ולכאורה, 
פי תורת הסוד, להנחת הפתיתים, ועשרה פתיתים דוקא, וכנ"ל, שייך עניין זה גם 

בבדיקת חמץ מוקדמת. 

והנה אם עוזב למקום קרוב,  64. כך ביאר הט"ז את הטעם לכך שלא מברכים. 
שאפשר להגיע בהליכה לביתו, נראה פשוט שחייב לחזור לביתו לבדוק בליל י"ד 
'היוצא מביתו' הוא  כי הדין של  כדין, למרות שלא מתכנן להיות בביתו כל החג, 
למקום רחוק 'לעיר אחרת', וכדומה. )בדיקת חמץ וביעורו, לינדר, עמ' רפב(. ויש 
מי שכתב, שגם כשיהיה רחוק מביתו, אם יכול למנות שליח, שיבדוק בביתו בליל 
י"ד ובברכה, זה עדיף )שבט הלוי, ט, קיח, ב, שהרי רואים שעיקר המצוה היא בליל 
י"ד, ולכן רק אז מברכים, ולכן עדיף שיבדוק אז ע"י שליח(. כמובן כל זה, כאשר לא 
מכר את הבית במכירת החמץ לפסח, וראה בפנים שצריך להשאיר איזה חדר שלא 

מוכר כדי שיוכל לקיים את מצות בדיקת חמץ. 
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הדין  וכן  וכו',  המדרש  בית  מטבח,  מסדרונות,  המקומות:  ובשאר 
על  חובה  הפסח,  ימי  במשך  שם  להשתמש  רוצים  אם  ספר',  ב'בית 
ויבדוק  לפסח,  ינקה  שמישהו  לדאוג  הספר,  ובית  הישיבה,  הנהלת 
שם, כדין בדיקה בבית הכנסת. אך אם לא נמצאים שם בפסח, יכולים 

למכור לגוי, ולסגור את המקום )סידור פסח כהלכתו, יב, ט(. 

ה� המתארח בחג הפסח: מן הדין, פטור מבדיקת חמץ, וחובת הבדיקה 
החדר  לו את  ש'ישכיר'  טוב שיבקש מבעל הבית  על בעל הבית. אבל 
שהוקצה לו, ויתן לבעל הבית סכום סמלי לשם כך, וישמע את הברכה 
מבעל הבית ויכוין לצאת בה, וילך מיד לבדוק בחדרו. )כפי שהתבאר לעיל, 

בהקדמה(. 

ו� מתאשפז בבית רפואה: יבדוק בליל י"ד, את החפצים שלו, ואת ארונו 
)אע"פ  יכול לברך.  יש לו חדר פרטי שהוקצה בשבילו,  בלי ברכה. ואם 
ועל  המיטה  על  הוא  התשלום  כי  לשכירות,  דומה  אינו  הרפואה,  בבית  השהיה  על  שמשלמים 

הטיפול, אבל אין לו קנין בחדר, והראיה שיכולים להעבירו ממקום למקום כשרוצים, וגם נכנסים 

לחדר בכל עת שיחפצו )הגר"י זילברשטיין תורת היולדת, מג, א, בדיקת חמץ לינדר עמ' קסג(. 

יא� הנוסע מביתו - חיוב הבדיקה בביתו:

א. חיוב הבדיקה / ב. הביטול / ג. מכירת כל הבית לגוי.

חלה  פסח,  לפני  יום  משלשים  פחות  מביתו  היוצא  הבדיקה:  חיוב  א� 
עליו חובת בדיקה מדרבנן. הבדיקה היא בלילה שלפני יציאתו, בחורים 
ובסדקים, באמצעות נר וכו', ומניח עשרה פתיתים כנהוג בכל בדיקת 

חק  ממש,  מבית  חמץ  ולבער  לבדוק  הוא  חכמים,  שתקנו  הבדיקה  מצות  שעיקר 
יעקב )תלו, יז(, חיי"א )קיט, יח(, מגן כף החיים )תלד, צא(. וכשאין חובה מצד הבית, 
וילכו  בוודאי,  שמחוייב  ממי  הברכה  את  שישמעו  להציע,  יש  ולכן  מברכים.  לא 

לבדוק בחדריהם.

שאם  "ונראה  יד(:  אות  חמץ  בדיקת  )ענייני  בסופו  הדר'  'חובת  מספר  ]להעיר 
לפעמים מביאים התלמידים חמץ משלהם שאינו משלחן הישיבה, בודאי שחייבים 
צריך  אינו  הבית  כשמצד  גם  שלדעתו  הרי  עלמא".  לכולי  לברך  ויכולים  בבדיקה 

לבדוק, ובודק רק מצד זה שיש חמץ שלו, בודק בברכה[. 
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לגוי, וסוגר את החדרים, אין צורך לבדוק )כנ"ל שלדעת רוב הפוסקים, וכן דעת 
שמוכרים  או  מוכרים,  לא  אם  אבל  בדיקה(.  צריך  אינו  הנמכר  מקום  צדק,  הצמח 

חלקית בלבד )רק ארונות וכדו'(, כי רוצים להשתמש בחדרים בפסח, 
חובה על התלמידים לבדוק את החמץ ]לאור הנר וכו', ולבטלו לאחר 
. בביתא הדין'60[, בלילה שלפני   . 'כל חמירא  נוסח הביטול:  הבדיקה. 
את  ו'שכרו'  לימוד',  'שכר  משלמים  שהרי  כ'שוכר',  דינם  כי  נסיעתם, 
וראה  חולקים,  יש  אבל  ועוד.  כהלכתו,  פסח  סידור  כד,  א,  לוי,  מבית  וואזנר  )הגר"ש  החדר 
הערה61(. ואם נמצאים שם התלמידים גם בפסח, צריכים לבדוק בליל י"ד 

]בברכה62[. 

בחומרים פוגמים ]כך שאין חשש שמא יבא לאכלו, ולפעמים פוגמים עד כדי כך, 
שאליו היה שם חמץ הוא נעשה אינו ראוי לאכילת כלב[, ואם כן, השאלה היא רק 

לגבי מקומות נסתרים בחדר, הארון וכו'. 

שיש  חמץ  כל  הרגיל  כנוסח  ולא  הזה,  בבית  שיש  חמץ  כל  לומר  צריכים   .60
ברשותי, שהרי לא רוצים עדיין לבטל את כל החמץ שברשותם. )שעה"צ, תלג, ה: 

"אכן נראה שיאמר אז, 'כל חמירא וחמיעא, דאיכא בביתא הדין' וכו'"(. 

61. הנה, לדעה זו, שיש להם דין של 'שוכר', חייבים בבדיקה גם אם לא יהיו שם 
בפסח, כי ה'שוכר' חייב לבדוק את החמץ גם אם לא ישהה במקום ששכר במשך ימי 
הפסח. אמנם יש אומרים, שלבחור בישיבה ותלמידה בפנימיה אין דין 'שוכר', אלא 
דין של 'אורח', והתשלום אינו מקנה זכות קנין בחדר שבו יושן, והראיה שאפשר 
להעבירו למקום אחר בלי לבקש את רשותו ]הגר"י בלוי ב'חובת הדר' )בסוף הספר 
'דיני בדיקת חמץ'(, תשובות והנהגות, )א, רפז(. ויש לעיין, במה שונה הדבר מבית 
מלון, שבו מודים שנחשב 'שוכר', הרי גם שם יכולה הנהלת המלון להחליפם חדר 
אימת שירצו?[. ולדעה זו, אמנם אין חובת בדיקה על התלמידים, כי אע"פ שמכניסים 
שם חמץ שלהם, הרי לחמץ זה, מספיק ה'ביטול' שעושים, כי לא יהיו שם במשך ימי 
והכניס שם חמץ,  וכדין אורח שקיבל חדר  יבא לאכלו',  'שמא  ואין חשש  הפסח, 
ולא יהיה שם במשך הפסח, חובת הבדיקה היא על בעל הבית בלבד ]ואינו דומה 
ליוצא מביתו לפני פסח, שחייב בבדיקה למרות שלא יהיה שם בחג, שגזרו חכמים 
שמא יחזור לביתו בפסח. שזהו רק בבית שלו, או שזכות השימוש במקום קנוי לו, 
כמו שוכר[. ולדעה זו, חובת הבדיקה היא על הנהלת הישיבה, ויכולים למנות את 

התלמידים כשלוחים לבדוק שם, או למכור את הכל לגוי. 

הדעות  לפי  אמנם,  כנ"ל.  ביתו,  את  לבדוק  שחייב  כשוכר,  דינם  שהרי   .62
שבחור ישיבה ותלמידה בפנימיה לא נחשבים בגדר 'שוכר' )'חובת הדר', תשובות 
והנהגות(, כי אין להם קנין בגוף החדר, והראיה, שאפשר להעביר אותם לחדר אחר 
בלי לשאול את דעתם, ואם כן, הם נחשבים 'בני בית' של מנהל הישיבה, ומבואר 
בשו"ע אדמו"ר הזקן תלב, ח שבני הבית פטורים מבדיקת חמץ. וא"כ חובת הבדיקה 
חמץ  לפעמים  שמביאים  ואע"פ  לברך.  יכולים  אינם  זה  ולפי  הישיבה,  הנהלת  על 
לעיל,  ראינו  כבר  הרי  זה,  חמץ  על  בדיקה  וחייבים  לישיבה,  שייך  שאינו  שלהם, 
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הדין  וכן  וכו',  המדרש  בית  מטבח,  מסדרונות,  המקומות:  ובשאר 
על  חובה  הפסח,  ימי  במשך  שם  להשתמש  רוצים  אם  ספר',  ב'בית 
ויבדוק  לפסח,  ינקה  שמישהו  לדאוג  הספר,  ובית  הישיבה,  הנהלת 
שם, כדין בדיקה בבית הכנסת. אך אם לא נמצאים שם בפסח, יכולים 

למכור לגוי, ולסגור את המקום )סידור פסח כהלכתו, יב, ט(. 

ה� המתארח בחג הפסח: מן הדין, פטור מבדיקת חמץ, וחובת הבדיקה 
החדר  לו את  ש'ישכיר'  טוב שיבקש מבעל הבית  על בעל הבית. אבל 
שהוקצה לו, ויתן לבעל הבית סכום סמלי לשם כך, וישמע את הברכה 
מבעל הבית ויכוין לצאת בה, וילך מיד לבדוק בחדרו. )כפי שהתבאר לעיל, 

בהקדמה(. 

ו� מתאשפז בבית רפואה: יבדוק בליל י"ד, את החפצים שלו, ואת ארונו 
)אע"פ  יכול לברך.  יש לו חדר פרטי שהוקצה בשבילו,  בלי ברכה. ואם 
ועל  המיטה  על  הוא  התשלום  כי  לשכירות,  דומה  אינו  הרפואה,  בבית  השהיה  על  שמשלמים 

הטיפול, אבל אין לו קנין בחדר, והראיה שיכולים להעבירו ממקום למקום כשרוצים, וגם נכנסים 

לחדר בכל עת שיחפצו )הגר"י זילברשטיין תורת היולדת, מג, א, בדיקת חמץ לינדר עמ' קסג(. 

יא� הנוסע מביתו - חיוב הבדיקה בביתו:

א. חיוב הבדיקה / ב. הביטול / ג. מכירת כל הבית לגוי.

חלה  פסח,  לפני  יום  משלשים  פחות  מביתו  היוצא  הבדיקה:  חיוב  א� 
עליו חובת בדיקה מדרבנן. הבדיקה היא בלילה שלפני יציאתו, בחורים 
ובסדקים, באמצעות נר וכו', ומניח עשרה פתיתים כנהוג בכל בדיקת 

חק  ממש,  מבית  חמץ  ולבער  לבדוק  הוא  חכמים,  שתקנו  הבדיקה  מצות  שעיקר 
יעקב )תלו, יז(, חיי"א )קיט, יח(, מגן כף החיים )תלד, צא(. וכשאין חובה מצד הבית, 
וילכו  בוודאי,  שמחוייב  ממי  הברכה  את  שישמעו  להציע,  יש  ולכן  מברכים.  לא 

לבדוק בחדריהם.

שאם  "ונראה  יד(:  אות  חמץ  בדיקת  )ענייני  בסופו  הדר'  'חובת  מספר  ]להעיר 
לפעמים מביאים התלמידים חמץ משלהם שאינו משלחן הישיבה, בודאי שחייבים 
צריך  אינו  הבית  כשמצד  גם  שלדעתו  הרי  עלמא".  לכולי  לברך  ויכולים  בבדיקה 

לבדוק, ובודק רק מצד זה שיש חמץ שלו, בודק בברכה[. 
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לגוי, וסוגר את החדרים, אין צורך לבדוק )כנ"ל שלדעת רוב הפוסקים, וכן דעת 
שמוכרים  או  מוכרים,  לא  אם  אבל  בדיקה(.  צריך  אינו  הנמכר  מקום  צדק,  הצמח 

חלקית בלבד )רק ארונות וכדו'(, כי רוצים להשתמש בחדרים בפסח, 
חובה על התלמידים לבדוק את החמץ ]לאור הנר וכו', ולבטלו לאחר 
. בביתא הדין'60[, בלילה שלפני   . 'כל חמירא  נוסח הביטול:  הבדיקה. 
את  ו'שכרו'  לימוד',  'שכר  משלמים  שהרי  כ'שוכר',  דינם  כי  נסיעתם, 
וראה  חולקים,  יש  אבל  ועוד.  כהלכתו,  פסח  סידור  כד,  א,  לוי,  מבית  וואזנר  )הגר"ש  החדר 
הערה61(. ואם נמצאים שם התלמידים גם בפסח, צריכים לבדוק בליל י"ד 

]בברכה62[. 

בחומרים פוגמים ]כך שאין חשש שמא יבא לאכלו, ולפעמים פוגמים עד כדי כך, 
שאליו היה שם חמץ הוא נעשה אינו ראוי לאכילת כלב[, ואם כן, השאלה היא רק 

לגבי מקומות נסתרים בחדר, הארון וכו'. 

שיש  חמץ  כל  הרגיל  כנוסח  ולא  הזה,  בבית  שיש  חמץ  כל  לומר  צריכים   .60
ברשותי, שהרי לא רוצים עדיין לבטל את כל החמץ שברשותם. )שעה"צ, תלג, ה: 

"אכן נראה שיאמר אז, 'כל חמירא וחמיעא, דאיכא בביתא הדין' וכו'"(. 

61. הנה, לדעה זו, שיש להם דין של 'שוכר', חייבים בבדיקה גם אם לא יהיו שם 
בפסח, כי ה'שוכר' חייב לבדוק את החמץ גם אם לא ישהה במקום ששכר במשך ימי 
הפסח. אמנם יש אומרים, שלבחור בישיבה ותלמידה בפנימיה אין דין 'שוכר', אלא 
דין של 'אורח', והתשלום אינו מקנה זכות קנין בחדר שבו יושן, והראיה שאפשר 
להעבירו למקום אחר בלי לבקש את רשותו ]הגר"י בלוי ב'חובת הדר' )בסוף הספר 
'דיני בדיקת חמץ'(, תשובות והנהגות, )א, רפז(. ויש לעיין, במה שונה הדבר מבית 
מלון, שבו מודים שנחשב 'שוכר', הרי גם שם יכולה הנהלת המלון להחליפם חדר 
אימת שירצו?[. ולדעה זו, אמנם אין חובת בדיקה על התלמידים, כי אע"פ שמכניסים 
שם חמץ שלהם, הרי לחמץ זה, מספיק ה'ביטול' שעושים, כי לא יהיו שם במשך ימי 
והכניס שם חמץ,  וכדין אורח שקיבל חדר  יבא לאכלו',  'שמא  ואין חשש  הפסח, 
ולא יהיה שם במשך הפסח, חובת הבדיקה היא על בעל הבית בלבד ]ואינו דומה 
ליוצא מביתו לפני פסח, שחייב בבדיקה למרות שלא יהיה שם בחג, שגזרו חכמים 
שמא יחזור לביתו בפסח. שזהו רק בבית שלו, או שזכות השימוש במקום קנוי לו, 
כמו שוכר[. ולדעה זו, חובת הבדיקה היא על הנהלת הישיבה, ויכולים למנות את 

התלמידים כשלוחים לבדוק שם, או למכור את הכל לגוי. 

הדעות  לפי  אמנם,  כנ"ל.  ביתו,  את  לבדוק  שחייב  כשוכר,  דינם  שהרי   .62
שבחור ישיבה ותלמידה בפנימיה לא נחשבים בגדר 'שוכר' )'חובת הדר', תשובות 
והנהגות(, כי אין להם קנין בגוף החדר, והראיה, שאפשר להעביר אותם לחדר אחר 
בלי לשאול את דעתם, ואם כן, הם נחשבים 'בני בית' של מנהל הישיבה, ומבואר 
בשו"ע אדמו"ר הזקן תלב, ח שבני הבית פטורים מבדיקת חמץ. וא"כ חובת הבדיקה 
חמץ  לפעמים  שמביאים  ואע"פ  לברך.  יכולים  אינם  זה  ולפי  הישיבה,  הנהלת  על 
לעיל,  ראינו  כבר  הרי  זה,  חמץ  על  בדיקה  וחייבים  לישיבה,  שייך  שאינו  שלהם, 
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ואינו מבטל את החמץ אחרי הבדיקה, כי לא יכול לבטל חמץ שאינו 

שלו )שם(. ולכתחילה, לא יאכל לפני הבדיקה בביהכנ"ס, אבל אם קשה 

לו לבדוק כך, מותר לו לאכול, אם כבר בדק בביתו )שו"ת בצל החכמה, ד, ס. 

והטעם: כי המצוה לא מוטלת עליו, והוא רק שליח(. 

החמץ  את  מוכר  המוסד59  אם  בפנימיה:  ותלמידות  ישיבה,  בחורי  ד� 

בדק  ולא  הרגל  כל  "עבר  ד(:  )תלה,  לקמן  הזקן  אדמו"ר  בשו"ע  וכמבואר   ? תקלה 
חייב לבדוק לאחר הרגל . . ועל בדיקה שלאחר הרגל, לא יברך כלום, כי איך יברך 
'וצונו על ביעור חמץ' והרי הוא אוכל חמץ, ומה שהוא מצווה ומחוייב לבער חמץ 
זה שעבר עליו הפסח אינו אלא משום חשש תקלה שלא יבא לאכלו, אבל הביעור 
הזה מצד עצמו אין בו מצוה כלל שהרי אף אם משהה אותו בביתו ואינו מבערו אינו 
זו מצד עצמה בבל יראה ובבל ימצא אפילו מדברי סופרים, אלא  עובר על שהיה 
שנקרא עובר על דברי חכמים שאסור לשהותו, שלא יבא לידי מכשול אכילה אבל 
אם לא היינו חוששין שיבא לידי מכשול אין בשהיה זו מצד עצמה איסור כלל ולכך 

אין לברך על ביעור זה". 

ויש לומר, שגם בבית הכנסת יש חשש של 'בל יראה', כי זה שהכניס את החמץ 
שם, החמץ שייך לו, והוא יעבור על בל יראה על חמץ זה )מדרבנן, כי ממילא ביטל 
את כל החמץ שלו, אבל על בל יראה דרבנן, מברכים(, או משום שחוששים שאחד 
המתפללים עלול לקחת את החמץ שמוצא בפסח ולזכות בו לרגע. )'בן הימין' עמ' 

לד, ד, ובדיקת חמץ וביעורו, לינדר, עמ' שט(. 

לכתחילה מכוין בברכה שבבית: כך מובא בפוסקים, לחשוש לדעות שאין לברך 
על בדיקה של ביהכנ"ס. אבל גם לדעת אדמו"ר הזקן, שכתב שאפשר לברך יש לומר 
כך, שהרי אם יכול להוציא את שני המקומות בברכה אחת, יתכן שיש בכך חשש 
אדמו"ר  לשון  דיוק  זהו  ואולי  ברכות.  שתי  מברך  אם  צריכה'  שאינה  'ברכה  של 
הזקן שכתב בנוגע לברכה בביהכנ"ס: "ויכולין לברך על בדיקה זו", שהיה לו לומר: 
'ומברכין על בדיקה זו' שהרי ממנה נפשך, או שצריך לברך, או שאין לברך, ומה 
הכוונה ש'יכולים' לברך? אלא י"ל, שאמנם יתכן שלא יברך כי יסמוך על הברכה 
שבירך בבדיקה בביתו, ורק אם לא כיון לזה או שעשה הפסק וכו', אז 'יכול' ואם כן 
]יכול, לאפוקי הדעות שאין מברכים על בדיקה בביהכנ"ס. אבל אינו  צריך לברך. 

יכול לומר ומברכין, כי על פי רוב לא יצטרך לברך, כי כבר מברך בביתו[. 

59. אבל התלמידים אינם יכולים להכניס את חדרם למכירת חמץ בלי הסכמת 
ההנהלה )סידור פסח כהלכתו, יב, ט, הע' 23(. ובפרט אם בכוונת המוסד להשתמש 
או  ניתן  הוא  כי  למכור,  יכולים  שלהם  הארון  את  ואולי  בפסח.  חדרים  באותם 
הושכר להם למשך השנה. וצ"ע. אבל יש לומר שאם לא בדק לפני צאתו מהישיבה, 
יכול למכור את החמץ, ומן הסתם הישיבה נותנת לו זכות למכור או להשכיר לגוי 
את כל המקומות שיש בהם חמץ. )הגר"א הלוי הורביץ בספר ארחות רבינו מכירת 
חמץ, טו(. ולהעיר: שכפי שהתבאר לעיל, מקומות חלקים ללא חורים וסדקים, וכן 
הריצפה, הרי שעצם הנקיון לפסח, פוטר אותם מבדיקה, ובפרט כשהנקיון נעשה 
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נדון - שהמקום לא יהיה של הישראל, בזמן האיסור(. 

ב� אורח בבית מלון, אכסניה וכדו': דינו כ'שוכר', כי משלם על החדר, 
ולכן: אם הגיע לפני ליל י"ד וקיבל את המפתח, הרי הוא חייב לבדוק 
בליל י"ד בברכה, ויניח עשרה פתיתים, ויבטל, וישרוף החמץ למחרת. 
מגיע  ואם  ח(,  יב,  כהלכתו,  פסח  סידור  חמץ(,  בדיקת  )דיני  הדר'  'חובת  'שוכר',  בדין  )כנ"ל 

למלון ביום י"ד או בפסח עצמו: יברר אם בדקו שם בליל י"ד, ואם לא, 
חובה עליו לבדוק, ובברכה )סידור פסח כהלכתו, יב, ד, ע"פ שו"ע תלה, א(. 

ג� בדיקה בבית הכנסת: חובה לבדוק את החמץ בליל י"ד בבית הכנסת 
)שו"ע,  חכמים  מצות  בזה  ומקיימים  לבדוק[  צריך  מה  בהערה57,  ]וראה 
תלג, י, ושו"ע אדמו"ר הזקן תלג, לו(. חובת הבדיקה היא על כל המתפללים )גם 

מי שלא הכניס שם חמץ מעולם, ואין חשש שיעבור על 'בל יראה' כי אין 
לו שם שום חמץ(, כי עיקר טעם הבדיקה שם, היא משום החשש 'שמא 

יבא לאכלו', וחשש זה שייך, עם כל מי שיהיה שם בפסח. 

כאשר  ולכתחילה  שם,  לבדוק  ביהכנ"ס  שמש  את  למנות  ונוהגים 

מברך על הבדיקה בביתו, יכוין לפטור גם את הבדיקה בביהכנ"ס, ואם 

לא כיון, יברך כשיבדוק בביהכנ"ס )שו"ע אדמו"ר הזקן, תלג, לו, הביאו המשנ"ב(58. 

שהתבאר  כפי  וא"כ,  פסח,  לכבוד  לנקות  רגילים  ביהכנ"ס  את  שגם  להעיר,   .57
לעיל, בנוגע לחובת הבדיקה לאחר הנקיון, שיש דברים שנקיון רגיל פוטר מבדיקה, 
כן הוא גם לגבי ביהכנ"ס, שמקום כזה, פטור מבדיקה. ולדוגמא: הרצפה, השולחנות, 
והספסלים שהם דברים חלקים ללא 'חורים וסדקים', לא צריכים בדיקה אם עברו 
שטיפה רגילה במים, והקפידו שלא יכנס חמץ אחר כך. כמו כן, כאשר מנקים את 
בית הכנסת, במקומות שיהיה קשה לבדוק בליל י"ד, יש לעבור עם נר או פנס, או 
לסמוך על אור השמש ]במקומות שהדבר מועיל על פי דין, כמבואר לעיל[, ולקיים 

שם מצות בדיקת חמץ מוקדמת. 

58. המקור לחיוב בדיקה בביהכנ"ס הוא בגמ' ירושלמי )פסחים, א א(, כי החזנים 
היו אוכלים שם חמץ במשך השנה, ונפסק בשו"ע תלג, י. וכתב הטור, שהוא משום 
שהילדים מכניסים שם חמץ. וכן נפסק בכל הפוסקים, מג"א, פר"ח, חק יעקב וכו', 
וחידש אדמו"ר הזקן, ששייכת ברכה בבדיקת  שצריך בדיקה בביהכנ"ס מן הדין. 
בית הכנסת, ולא כערוך השלחן )תלג, יב(, ושו"ת מהרש"ם, שאין לברך על בדיקה 

בבית הכנסת. 

לאכלו,  יבא  שמא  תקלה  חשש  משום  הוא,  הכנסת  בבית  הבדיקה  טעם  והנה 
כמבואר בפרי מגדים )תלג, יט(, ואם כן לכאורה לא מובן איך מברכים על בדיקה זו, 
והרי אין מברכים על בדיקה שאין בה חשש של 'בל יראה' והיא באה רק משום חשש 
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ואינו מבטל את החמץ אחרי הבדיקה, כי לא יכול לבטל חמץ שאינו 

שלו )שם(. ולכתחילה, לא יאכל לפני הבדיקה בביהכנ"ס, אבל אם קשה 

לו לבדוק כך, מותר לו לאכול, אם כבר בדק בביתו )שו"ת בצל החכמה, ד, ס. 

והטעם: כי המצוה לא מוטלת עליו, והוא רק שליח(. 

החמץ  את  מוכר  המוסד59  אם  בפנימיה:  ותלמידות  ישיבה,  בחורי  ד� 

בדק  ולא  הרגל  כל  "עבר  ד(:  )תלה,  לקמן  הזקן  אדמו"ר  בשו"ע  וכמבואר   ? תקלה 
חייב לבדוק לאחר הרגל . . ועל בדיקה שלאחר הרגל, לא יברך כלום, כי איך יברך 
'וצונו על ביעור חמץ' והרי הוא אוכל חמץ, ומה שהוא מצווה ומחוייב לבער חמץ 
זה שעבר עליו הפסח אינו אלא משום חשש תקלה שלא יבא לאכלו, אבל הביעור 
הזה מצד עצמו אין בו מצוה כלל שהרי אף אם משהה אותו בביתו ואינו מבערו אינו 
זו מצד עצמה בבל יראה ובבל ימצא אפילו מדברי סופרים, אלא  עובר על שהיה 
שנקרא עובר על דברי חכמים שאסור לשהותו, שלא יבא לידי מכשול אכילה אבל 
אם לא היינו חוששין שיבא לידי מכשול אין בשהיה זו מצד עצמה איסור כלל ולכך 

אין לברך על ביעור זה". 

ויש לומר, שגם בבית הכנסת יש חשש של 'בל יראה', כי זה שהכניס את החמץ 
שם, החמץ שייך לו, והוא יעבור על בל יראה על חמץ זה )מדרבנן, כי ממילא ביטל 
את כל החמץ שלו, אבל על בל יראה דרבנן, מברכים(, או משום שחוששים שאחד 
המתפללים עלול לקחת את החמץ שמוצא בפסח ולזכות בו לרגע. )'בן הימין' עמ' 

לד, ד, ובדיקת חמץ וביעורו, לינדר, עמ' שט(. 

לכתחילה מכוין בברכה שבבית: כך מובא בפוסקים, לחשוש לדעות שאין לברך 
על בדיקה של ביהכנ"ס. אבל גם לדעת אדמו"ר הזקן, שכתב שאפשר לברך יש לומר 
כך, שהרי אם יכול להוציא את שני המקומות בברכה אחת, יתכן שיש בכך חשש 
אדמו"ר  לשון  דיוק  זהו  ואולי  ברכות.  שתי  מברך  אם  צריכה'  שאינה  'ברכה  של 
הזקן שכתב בנוגע לברכה בביהכנ"ס: "ויכולין לברך על בדיקה זו", שהיה לו לומר: 
'ומברכין על בדיקה זו' שהרי ממנה נפשך, או שצריך לברך, או שאין לברך, ומה 
הכוונה ש'יכולים' לברך? אלא י"ל, שאמנם יתכן שלא יברך כי יסמוך על הברכה 
שבירך בבדיקה בביתו, ורק אם לא כיון לזה או שעשה הפסק וכו', אז 'יכול' ואם כן 
]יכול, לאפוקי הדעות שאין מברכים על בדיקה בביהכנ"ס. אבל אינו  צריך לברך. 

יכול לומר ומברכין, כי על פי רוב לא יצטרך לברך, כי כבר מברך בביתו[. 

59. אבל התלמידים אינם יכולים להכניס את חדרם למכירת חמץ בלי הסכמת 
ההנהלה )סידור פסח כהלכתו, יב, ט, הע' 23(. ובפרט אם בכוונת המוסד להשתמש 
או  ניתן  הוא  כי  למכור,  יכולים  שלהם  הארון  את  ואולי  בפסח.  חדרים  באותם 
הושכר להם למשך השנה. וצ"ע. אבל יש לומר שאם לא בדק לפני צאתו מהישיבה, 
יכול למכור את החמץ, ומן הסתם הישיבה נותנת לו זכות למכור או להשכיר לגוי 
את כל המקומות שיש בהם חמץ. )הגר"א הלוי הורביץ בספר ארחות רבינו מכירת 
חמץ, טו(. ולהעיר: שכפי שהתבאר לעיל, מקומות חלקים ללא חורים וסדקים, וכן 
הריצפה, הרי שעצם הנקיון לפסח, פוטר אותם מבדיקה, ובפרט כשהנקיון נעשה 
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נדון - שהמקום לא יהיה של הישראל, בזמן האיסור(. 

ב� אורח בבית מלון, אכסניה וכדו': דינו כ'שוכר', כי משלם על החדר, 
ולכן: אם הגיע לפני ליל י"ד וקיבל את המפתח, הרי הוא חייב לבדוק 
בליל י"ד בברכה, ויניח עשרה פתיתים, ויבטל, וישרוף החמץ למחרת. 
מגיע  ואם  ח(,  יב,  כהלכתו,  פסח  סידור  חמץ(,  בדיקת  )דיני  הדר'  'חובת  'שוכר',  בדין  )כנ"ל 

למלון ביום י"ד או בפסח עצמו: יברר אם בדקו שם בליל י"ד, ואם לא, 
חובה עליו לבדוק, ובברכה )סידור פסח כהלכתו, יב, ד, ע"פ שו"ע תלה, א(. 

ג� בדיקה בבית הכנסת: חובה לבדוק את החמץ בליל י"ד בבית הכנסת 
)שו"ע,  חכמים  מצות  בזה  ומקיימים  לבדוק[  צריך  מה  בהערה57,  ]וראה 
תלג, י, ושו"ע אדמו"ר הזקן תלג, לו(. חובת הבדיקה היא על כל המתפללים )גם 

מי שלא הכניס שם חמץ מעולם, ואין חשש שיעבור על 'בל יראה' כי אין 
לו שם שום חמץ(, כי עיקר טעם הבדיקה שם, היא משום החשש 'שמא 

יבא לאכלו', וחשש זה שייך, עם כל מי שיהיה שם בפסח. 

כאשר  ולכתחילה  שם,  לבדוק  ביהכנ"ס  שמש  את  למנות  ונוהגים 

מברך על הבדיקה בביתו, יכוין לפטור גם את הבדיקה בביהכנ"ס, ואם 

לא כיון, יברך כשיבדוק בביהכנ"ס )שו"ע אדמו"ר הזקן, תלג, לו, הביאו המשנ"ב(58. 

שהתבאר  כפי  וא"כ,  פסח,  לכבוד  לנקות  רגילים  ביהכנ"ס  את  שגם  להעיר,   .57
לעיל, בנוגע לחובת הבדיקה לאחר הנקיון, שיש דברים שנקיון רגיל פוטר מבדיקה, 
כן הוא גם לגבי ביהכנ"ס, שמקום כזה, פטור מבדיקה. ולדוגמא: הרצפה, השולחנות, 
והספסלים שהם דברים חלקים ללא 'חורים וסדקים', לא צריכים בדיקה אם עברו 
שטיפה רגילה במים, והקפידו שלא יכנס חמץ אחר כך. כמו כן, כאשר מנקים את 
בית הכנסת, במקומות שיהיה קשה לבדוק בליל י"ד, יש לעבור עם נר או פנס, או 
לסמוך על אור השמש ]במקומות שהדבר מועיל על פי דין, כמבואר לעיל[, ולקיים 

שם מצות בדיקת חמץ מוקדמת. 

58. המקור לחיוב בדיקה בביהכנ"ס הוא בגמ' ירושלמי )פסחים, א א(, כי החזנים 
היו אוכלים שם חמץ במשך השנה, ונפסק בשו"ע תלג, י. וכתב הטור, שהוא משום 
שהילדים מכניסים שם חמץ. וכן נפסק בכל הפוסקים, מג"א, פר"ח, חק יעקב וכו', 
וחידש אדמו"ר הזקן, ששייכת ברכה בבדיקת  שצריך בדיקה בביהכנ"ס מן הדין. 
בית הכנסת, ולא כערוך השלחן )תלג, יב(, ושו"ת מהרש"ם, שאין לברך על בדיקה 

בבית הכנסת. 

לאכלו,  יבא  שמא  תקלה  חשש  משום  הוא,  הכנסת  בבית  הבדיקה  טעם  והנה 
כמבואר בפרי מגדים )תלג, יט(, ואם כן לכאורה לא מובן איך מברכים על בדיקה זו, 
והרי אין מברכים על בדיקה שאין בה חשש של 'בל יראה' והיא באה רק משום חשש 
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ב, ג, ושו"עאדמו"ר הזקן, תלב, ח(. 

4� אינו חייב בבדיקה )אורח וכדו'(, אבל יש לו חפצים: הרי 
לבדוק  שחובה  )אע"פ  ברכה  בלי  אבל  חמץ,  בבדיקת  חייב  הוא 
חפצים, מ"מ עיקר מצות הבדיקה שתקנו חכמים, הוא לבדוק ולבער חמץ מבית 

ממש, חק יעקב )תלו, יז(, חיי"א )קיט, יח(, כף החיים )תלד, צא(. 

עד כאן הקדמה, להלן, הדינים:

א� שוכר דירה לפסח: אם שוכר את הבית לפני ליל י"ד54, חייב השוכר 
וישרוף  ויבטל,  פתיתים,  עשרה  ]ויניח  ובברכה55  י"ד  בליל  לבדוק 
למחרת[, ואפילו אם לא עומד להשתמש בבית בפסח. והמשכיר פטור 
מבדיקה, אבל חייב לבטל )שו"ע, תלז, א, משנ"ב, ו. חייב לבטל: מג"א תלז, ג, כי יש ספק 
של מי החמץ, ראה פמ"ג תלז, ג(. שכר אחרי תחילת ליל י"ד, חובת הבדיקה על 

המשכיר, אבל אם למעשה המשכיר לא בודק, חובה על השוכר לבדוק 
)כדי שיוכל להשתמש בבית בלי חשש שיאכל מהמחמץ, ר"ן(, וכן אם שוכר מגוי, גם אם 

שכר אחרי ליל י"ד, חייב בבדיקה56. ואם משכיר את ביתו לגוי, אם בזמן 
האיסור )בפסח(, יהיה הבית מושכר לגוי, אין חובת בדיקה )כן הוא לדעת 
רוב הפוסקים, וכך דעת הצמח צדק, כנ"ל בדין בדיקה במקומות שנמכרים לגוי. וכאן הוא אותו 

בתחילת פסחים, לגבי השוכר בית ביום י"ד, שבליל י"ד הייתה חובת הבדיקה על 
לבדוק.  השוכר  חייב  יבדוק,  לא  המשכיר  אם  מקום,  ומכל  בדק,  לא  והוא  בעה"ב 
וכך נפסק שו"ע תלז, ב, ג. הרי שישנה חובת בדיקה על מי שיש לו זכות השתמשות 
במקום, גם כאשר חובת הבדיקה איננה עליו, אלא על בעל הבית, שהרי בליל י"ד 
- שאז חובת הבדיקה חלה - הייתה הבעלות היחידה של המשכיר, והוא התחייב 
)ולא יבדוק(, עוברת חובת הבדיקה על  בבדיקה. ובכל זאת, מכיון שהוא לא בדק 
עליו חובת  וכן הוא הדין באורח, שאין  מי שישתמש שם בפועל, כלומר השוכר. 
בדיקה, אלא על בעל הבית, אבל אם בעל הבית לא בדק ולא יבדוק, ממילא עוברת 

חובת הבדיקה עליו. 

54. ויש לו אפשרות להיכנס לשם, כלומר שיש לו מפתח, או שהבית פתוח, או 
שהמפתח מונח באיזה מקום שיכול לבא לקחתו כשירצה. 

55. ואפילו לא הספיק השוכר להכניס שם חמץ, ואם יש שם חמץ, הרי הוא של 
המשכיר, אעפ"כ חייב בבדיקה, כי חכמים הטילו את חיוב הבדיקה ע למי ששימוש 

המקום קנוי לו בליל י"ד. 

56. פשוט, כי למשכיר הגוי אין חובת בדיקה, ממילא החיוב הוא על השוכר, שרק 
י"ד, שוב לא פוקע  עליו חיוב בליל  אז אומרים שמכיון שהיה  יהודי,  כשהמשכיר 

ממנו החיוב )בדיקת חמץ וביעורו, לינדר, עמ' רעח(. 
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א. מי הם בעלי המקום )בעל הבית, משכיר, בעל המלון(. ב. 
למי יש זכות 'קנין' על ה'השתמשות' )כלומר, שילם ו'קנה' 
את זכות ההשתמשות במקום, אבל המקום עצמו אינו שלו: 
שוכר, אורח במלון, וכדו'(. ג. למי יש זכות השתמשות, בלי 
'קנין' )אורח בבית חבירו, שניתנת לו זכות השתמשות, אבל 
על  בעלים  אין  כאשר  השתמשות,  זכות  ד.  תשלום(.  ללא 
המקום )בית כנסת ציבורי(. ה. חפצים אישיים, שיתכן שיש 

בהם חמץ. הדינים:

1� זכות קנין על ההשתמשות – שוכר: אם שכר את המקום 
לפני ליל יד, חיוב הבדיקה עליו, אפילו לא יהיה שם בפסח, 

והמשכיר פטור מבדיקה )שו"ע תלז, א(. 

בית   – המקום  על  בעלות  כשאין  ההשתמשות,  זכות   �2
למנות  ויכולים  בבדיקה,  חייבים  ה'משתמשים'  כל  כנסת: 
י, ולפי אדמו"ר הזקן  )שו"ע, תלג,  'שליח' שיבדוק שם, בשם כולם52 

)תלג, לו(, מברכים על בדיקה זו(. 

3� זכות השתמשות, בלי תשלום, ויש בעל הבית – אורח: 
חובת הבדיקה היא על בעל הבית, שהמקום שלו. אבל אם 
הוא לא בודק, חובת הבדיקה היא על האורח53. )על פי שו"ע תלז, 

52. אם בית הכנסת שייך לאדם פרטי, אבל חובת הבדיקה עליו. אבל כאשר הוא 
שייך לציבור, אין לאף אחד בעלות על המקום, וגם לא זכות קנין של השתמשות, 
מצד  בבדיקה,  חייבים  זאת  בכל  אבל  שלהם,  אינו  כנסת  שבבית  החמץ  ואפילו 

החשש 'שמא יבא לאכלו'. 

53. האורח פטור מבדיקה, כדין שאר בני הבית, שפטורים מבדיקה כי החמץ לא 
שלהם כדברי שו"ע אדמו"ר הזקן )תלב, ח(: "חובת הבדיקה על בעה"ב אבל בני ביתו 
וכן  כיון שאין החמץ שלהם"  אין חיוב הבדיקה על כליהם כלל,  האוכלים משלו, 
כדי  מבעה"ב  חדר  ישכור  שהאורח  שהציע  רצא(  )ג,  מהרש"ם  שו"ת  מדברי  יוצא 
שיוכל לקיים מצות בדיקת חמץ, וכך פשוט לגר"ש וואזנר, רק שלא קיבל את העצה 
בקונטרס  וכן  והנהגות,  בתשובות  וכן  בלבד,  כהערמה  נראה  כי  השכירות,  של 
הליכות הגרי"ש אלישיב, שצריך לעשות קנין שכירות כדי לבדוק בברכה, ובסידור 
פסח כהלכתו ועוד. ]אבל יש להעיר, שבספר הליכות שלמה )אסיפת הלכות מתוך 
קנין  בלי  גם  לו חדר,  יח(: כותב שאורח שיחדו  ה,  אויערבאך,  ספריו של הגרש"ז 

שכירות, יכול לבדוק בברכה. וצ"ע[. ואם יש לו חפצים וחמץ שלו, יתבאר לקמן.

הר"ן  מדברי  נלמד  זה  דין  עליו.  הבדיקה  חובת  חלה  בדק,  לא  בעה"ב  אם  אבל 
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ב, ג, ושו"עאדמו"ר הזקן, תלב, ח(. 

4� אינו חייב בבדיקה )אורח וכדו'(, אבל יש לו חפצים: הרי 
לבדוק  שחובה  )אע"פ  ברכה  בלי  אבל  חמץ,  בבדיקת  חייב  הוא 
חפצים, מ"מ עיקר מצות הבדיקה שתקנו חכמים, הוא לבדוק ולבער חמץ מבית 

ממש, חק יעקב )תלו, יז(, חיי"א )קיט, יח(, כף החיים )תלד, צא(. 

עד כאן הקדמה, להלן, הדינים:

א� שוכר דירה לפסח: אם שוכר את הבית לפני ליל י"ד54, חייב השוכר 
וישרוף  ויבטל,  פתיתים,  עשרה  ]ויניח  ובברכה55  י"ד  בליל  לבדוק 
למחרת[, ואפילו אם לא עומד להשתמש בבית בפסח. והמשכיר פטור 
מבדיקה, אבל חייב לבטל )שו"ע, תלז, א, משנ"ב, ו. חייב לבטל: מג"א תלז, ג, כי יש ספק 
של מי החמץ, ראה פמ"ג תלז, ג(. שכר אחרי תחילת ליל י"ד, חובת הבדיקה על 

המשכיר, אבל אם למעשה המשכיר לא בודק, חובה על השוכר לבדוק 
)כדי שיוכל להשתמש בבית בלי חשש שיאכל מהמחמץ, ר"ן(, וכן אם שוכר מגוי, גם אם 

שכר אחרי ליל י"ד, חייב בבדיקה56. ואם משכיר את ביתו לגוי, אם בזמן 
האיסור )בפסח(, יהיה הבית מושכר לגוי, אין חובת בדיקה )כן הוא לדעת 
רוב הפוסקים, וכך דעת הצמח צדק, כנ"ל בדין בדיקה במקומות שנמכרים לגוי. וכאן הוא אותו 

בתחילת פסחים, לגבי השוכר בית ביום י"ד, שבליל י"ד הייתה חובת הבדיקה על 
לבדוק.  השוכר  חייב  יבדוק,  לא  המשכיר  אם  מקום,  ומכל  בדק,  לא  והוא  בעה"ב 
וכך נפסק שו"ע תלז, ב, ג. הרי שישנה חובת בדיקה על מי שיש לו זכות השתמשות 
במקום, גם כאשר חובת הבדיקה איננה עליו, אלא על בעל הבית, שהרי בליל י"ד 
- שאז חובת הבדיקה חלה - הייתה הבעלות היחידה של המשכיר, והוא התחייב 
)ולא יבדוק(, עוברת חובת הבדיקה על  בבדיקה. ובכל זאת, מכיון שהוא לא בדק 
עליו חובת  וכן הוא הדין באורח, שאין  מי שישתמש שם בפועל, כלומר השוכר. 
בדיקה, אלא על בעל הבית, אבל אם בעל הבית לא בדק ולא יבדוק, ממילא עוברת 

חובת הבדיקה עליו. 

54. ויש לו אפשרות להיכנס לשם, כלומר שיש לו מפתח, או שהבית פתוח, או 
שהמפתח מונח באיזה מקום שיכול לבא לקחתו כשירצה. 

55. ואפילו לא הספיק השוכר להכניס שם חמץ, ואם יש שם חמץ, הרי הוא של 
המשכיר, אעפ"כ חייב בבדיקה, כי חכמים הטילו את חיוב הבדיקה ע למי ששימוש 

המקום קנוי לו בליל י"ד. 

56. פשוט, כי למשכיר הגוי אין חובת בדיקה, ממילא החיוב הוא על השוכר, שרק 
י"ד, שוב לא פוקע  עליו חיוב בליל  אז אומרים שמכיון שהיה  יהודי,  כשהמשכיר 

ממנו החיוב )בדיקת חמץ וביעורו, לינדר, עמ' רעח(. 
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א. מי הם בעלי המקום )בעל הבית, משכיר, בעל המלון(. ב. 
למי יש זכות 'קנין' על ה'השתמשות' )כלומר, שילם ו'קנה' 
את זכות ההשתמשות במקום, אבל המקום עצמו אינו שלו: 
שוכר, אורח במלון, וכדו'(. ג. למי יש זכות השתמשות, בלי 
'קנין' )אורח בבית חבירו, שניתנת לו זכות השתמשות, אבל 
על  בעלים  אין  כאשר  השתמשות,  זכות  ד.  תשלום(.  ללא 
המקום )בית כנסת ציבורי(. ה. חפצים אישיים, שיתכן שיש 

בהם חמץ. הדינים:

1� זכות קנין על ההשתמשות – שוכר: אם שכר את המקום 
לפני ליל יד, חיוב הבדיקה עליו, אפילו לא יהיה שם בפסח, 

והמשכיר פטור מבדיקה )שו"ע תלז, א(. 

בית   – המקום  על  בעלות  כשאין  ההשתמשות,  זכות   �2
למנות  ויכולים  בבדיקה,  חייבים  ה'משתמשים'  כל  כנסת: 
י, ולפי אדמו"ר הזקן  )שו"ע, תלג,  'שליח' שיבדוק שם, בשם כולם52 

)תלג, לו(, מברכים על בדיקה זו(. 

3� זכות השתמשות, בלי תשלום, ויש בעל הבית – אורח: 
חובת הבדיקה היא על בעל הבית, שהמקום שלו. אבל אם 
הוא לא בודק, חובת הבדיקה היא על האורח53. )על פי שו"ע תלז, 

52. אם בית הכנסת שייך לאדם פרטי, אבל חובת הבדיקה עליו. אבל כאשר הוא 
שייך לציבור, אין לאף אחד בעלות על המקום, וגם לא זכות קנין של השתמשות, 
מצד  בבדיקה,  חייבים  זאת  בכל  אבל  שלהם,  אינו  כנסת  שבבית  החמץ  ואפילו 

החשש 'שמא יבא לאכלו'. 

53. האורח פטור מבדיקה, כדין שאר בני הבית, שפטורים מבדיקה כי החמץ לא 
שלהם כדברי שו"ע אדמו"ר הזקן )תלב, ח(: "חובת הבדיקה על בעה"ב אבל בני ביתו 
וכן  כיון שאין החמץ שלהם"  אין חיוב הבדיקה על כליהם כלל,  האוכלים משלו, 
כדי  מבעה"ב  חדר  ישכור  שהאורח  שהציע  רצא(  )ג,  מהרש"ם  שו"ת  מדברי  יוצא 
שיוכל לקיים מצות בדיקת חמץ, וכך פשוט לגר"ש וואזנר, רק שלא קיבל את העצה 
בקונטרס  וכן  והנהגות,  בתשובות  וכן  בלבד,  כהערמה  נראה  כי  השכירות,  של 
הליכות הגרי"ש אלישיב, שצריך לעשות קנין שכירות כדי לבדוק בברכה, ובסידור 
פסח כהלכתו ועוד. ]אבל יש להעיר, שבספר הליכות שלמה )אסיפת הלכות מתוך 
קנין  בלי  גם  לו חדר,  יח(: כותב שאורח שיחדו  ה,  אויערבאך,  ספריו של הגרש"ז 

שכירות, יכול לבדוק בברכה. וצ"ע[. ואם יש לו חפצים וחמץ שלו, יתבאר לקמן.

הר"ן  מדברי  נלמד  זה  דין  עליו.  הבדיקה  חובת  חלה  בדק,  לא  בעה"ב  אם  אבל 
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הדין בחלון� שכל מקום בחדר שהוא מול החלון, אפשר לבדקו לאור 
היום ללא נר. וגם אם החלון סגור, כל עוד הזכוכית של החלון היא כמו 
רוב החלונות היום - שקופה ממש50. וזאת גם כאשר השמש לא זורחת 
בו  וחדר שיש  )מג"א, אדמו"ר הזקן(.  ביום מעונן  ואפילו  ישירות אל החלון, 
כמה חלונות, כך שכל החדר מואר מאור היום, נחשב כולו כ'אכסדרה', 
ואפשר לבדוק לאור היום בכל החדר, לא רק מול החלונות )שו"ע אדמו"ר 

הזקן תלג, ב, ג, לז. ומשנ"ב תלג, ו, ע"פ הדרכי משה, והמרדכי(. 

ד� יוצא למעשה: ניתן לבדוק לאור היום, כל מקום שנחשב כ'אכסדרה'. 
דהיינו: כל מקום בחדר שהוא מול חלון, וכן ארון שפתוח מול החלון, או 
חפץ שמחזיק בידו כשהוא עומד מול החלון )ומסובב אותו בכל הזוויות 
כדי שיאיר עליו אור היום(. וחצר ומרפסת, וחדר שיש בו הרבה חלונות 
- כך שאור היום מאיר הרבה בכל החדר - ניתן לבדוק את כולו לאור 
יום, כולל הארונות הפתוחים שבו, ושאר חפצים שבחדר שהאור מאיר 
אותם מכל הצדדים. )בדיקת חמץ, לינדר, עמ' קעג, על פי שו"ע אדמו"ר הזקן, תלג, ב, ג, 

לז, ומשנ"ב, תלג, ו, מג( 

י� על מי מוטלת חובת הבדיקה 

 א. שוכר דירה לפסח / ב. אורח בבית מלון / ג. בדיקה בבית הכנסת / ד. בחורי
 ישיבה ותלמידות בפנימיה / ה. המתארח בחג הפסח / ו. מתאשפז בבית

רפואה.

הקדמה: במצב רגיל, כאשר אדם נמצא בביתו בפסח, חובת 
הבדיקה מוטלת על "בעל הבית", שהרי הבית שלו, והחמץ 
שלו51. אבל במצבים אחרים, יש להגדיר על מי מוטלת חובת 

הבדיקה. הדרך לבחון זאת, נמדדת לפי הפרטים הבאים: 

וההיתר  מפריעה,  שזכוכית  כתבו,  והמשנ"ב  הזקן  אדמו"ר  שהמג"א,  אע"פ   .50
זה היה בזמנם שהזכוכית לא הייתה שקופה ממש,  הוא רק כאשר החלון פתוח. 

אבל בזמנינו שהזכוכית שקופה לגמרי, אפשר להקל )דעת תורה, ועוד.

ביתו  בני  אבל  בעה"ב  על  היא  הבדיקה  "חובת  ח:  תלב,  הזקן  אדמו"ר  שו"ע   .51
האוכלים משלו אין חיוב הבדיקה חל עליהם כלל, כיון שאין החמץ שלהם". 
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על כל אדם, להיזהר בזה בביתו. )שו"ע אדמו"ר הזקן, תלד, א, וקו"א ב, שכך מדוייק 
מלשון הב"ח והמג"א. ונביא חלק מדבריו: "וצריך להיזהר בו לשמרו שלא יתגרר ממנו מאומה ע"י 

קטנים או עכברים ויצטרך לחזור ולבדוק פעם אחרת . . הטילו חכמים על כל איש שיזהר בחמץ 

שמצא בבדיקה שישמרנו יפה מפני התינוקות . . ויניחנו במקום גבוה קצת שלא יוכלו התינוקות 

שאר  אבל  בבדיקה,  שמוצאין  החמץ  להצניע  אלא  נזהרין  אין  "והעולם  ג:  ובסעיף  משם"  ליטול 

החמץ מוליכין אנה ואנה בתוך החדרים הבדוקים . . ולא יפה הם עושים, וצריך ללמדם ולהזהירם 

שלא יעשו כן"49(

ט� בדיקה לאור היום:

 א. הקדמה, בדיקה בזמן הניקיון של פסח / ב. דין ‘אכסדרה’ / ג.
בדיקה לאור חלון / ד. יוצא למעשה.

א� הקדמה - 'בדיקה' בשעת הנקיון, בימים שלפני פסח: כפי שראינו, 
ובדיקה, אלא שלא ניתן לבדוק  מקומות וחפצים רבים, חייבים בנקיון 
את כולם בזמן שקבעו חכמים, בליל י"ד בניסן, ולכן הציעו הפוסקים )וכן 
הורה גם אדמו"ר הרש"ב, וכפי שהעיד הגר"י לנדא, כנ"ל(, שלאחר נקיון של מקום או 

חפץ, יערכו 'בדיקה' בלילה, לאור הנר )או פנס(, וישמרו שלא יכנס לשם 
חמץ מעתה. ]וכבר התבאר לעיל פרק ד' אות ח, שאם ניקו באופן יסודי 
עם חומר פוגם בכל החורים והסדקים, הרי זה פוטר גם כן מבדיקה[. 
אופן אחר הוא, לבדוק לאור היום )ללא צורך בנר(, אלא שצריך שיהיה 

מקום שיש בו הרבה אור, וכדלקמן. 

בו אור רב  )פסחים, ח א(, שמקום שנכנס  מבואר בגמ'  'אכסדרה':  דין  ב� 
שעונים  המקומות  נר.  ללא  היום  באור  אותו  לבדוק  ניתן  השמש,  של 
להגדרה זו: א. 'אכסדרה' )מרפסת(: חדר שיש לו רק ג' דפנות, והשמש 
ארובה':  'כנגד  ב.  לגמרי.  פרוצה  שהוא  הרביעית  הדופן  דרך  נכנסת 
המקום בחדר, שהוא 'כנגד' )מול( ה'ארובה', שהיא פתח בתקרת הבית, 

שדרכו נכנסת אור השמש. 

בדיקה לאור חלון: כתבו הפוסקים )לבוש, חק יעקב, אדמו"ר הזקן, משנ"ב(, שכן 

ד'עצה  משמע  דמתניתין  פשטא  לכאורה  "באמת  שם:  ב,  אחרון,  ובקונטרס   .49
. . אבל מלשון הב"ח והמגן אברהם  טובה קא משמע לן', ותקנתא קתני ולא דינא 

מבואר בהדיא דאיסורא נמי איכא". וראה גם צ"צ חידושים על הש"ס, פסחים ג. 
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הדין בחלון� שכל מקום בחדר שהוא מול החלון, אפשר לבדקו לאור 
היום ללא נר. וגם אם החלון סגור, כל עוד הזכוכית של החלון היא כמו 
רוב החלונות היום - שקופה ממש50. וזאת גם כאשר השמש לא זורחת 
בו  וחדר שיש  )מג"א, אדמו"ר הזקן(.  ביום מעונן  ואפילו  ישירות אל החלון, 
כמה חלונות, כך שכל החדר מואר מאור היום, נחשב כולו כ'אכסדרה', 
ואפשר לבדוק לאור היום בכל החדר, לא רק מול החלונות )שו"ע אדמו"ר 

הזקן תלג, ב, ג, לז. ומשנ"ב תלג, ו, ע"פ הדרכי משה, והמרדכי(. 

ד� יוצא למעשה: ניתן לבדוק לאור היום, כל מקום שנחשב כ'אכסדרה'. 
דהיינו: כל מקום בחדר שהוא מול חלון, וכן ארון שפתוח מול החלון, או 
חפץ שמחזיק בידו כשהוא עומד מול החלון )ומסובב אותו בכל הזוויות 
כדי שיאיר עליו אור היום(. וחצר ומרפסת, וחדר שיש בו הרבה חלונות 
- כך שאור היום מאיר הרבה בכל החדר - ניתן לבדוק את כולו לאור 
יום, כולל הארונות הפתוחים שבו, ושאר חפצים שבחדר שהאור מאיר 
אותם מכל הצדדים. )בדיקת חמץ, לינדר, עמ' קעג, על פי שו"ע אדמו"ר הזקן, תלג, ב, ג, 

לז, ומשנ"ב, תלג, ו, מג( 

י� על מי מוטלת חובת הבדיקה 

 א. שוכר דירה לפסח / ב. אורח בבית מלון / ג. בדיקה בבית הכנסת / ד. בחורי
 ישיבה ותלמידות בפנימיה / ה. המתארח בחג הפסח / ו. מתאשפז בבית

רפואה.

הקדמה: במצב רגיל, כאשר אדם נמצא בביתו בפסח, חובת 
הבדיקה מוטלת על "בעל הבית", שהרי הבית שלו, והחמץ 
שלו51. אבל במצבים אחרים, יש להגדיר על מי מוטלת חובת 

הבדיקה. הדרך לבחון זאת, נמדדת לפי הפרטים הבאים: 

וההיתר  מפריעה,  שזכוכית  כתבו,  והמשנ"ב  הזקן  אדמו"ר  שהמג"א,  אע"פ   .50
זה היה בזמנם שהזכוכית לא הייתה שקופה ממש,  הוא רק כאשר החלון פתוח. 

אבל בזמנינו שהזכוכית שקופה לגמרי, אפשר להקל )דעת תורה, ועוד.

ביתו  בני  אבל  בעה"ב  על  היא  הבדיקה  "חובת  ח:  תלב,  הזקן  אדמו"ר  שו"ע   .51
האוכלים משלו אין חיוב הבדיקה חל עליהם כלל, כיון שאין החמץ שלהם". 
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על כל אדם, להיזהר בזה בביתו. )שו"ע אדמו"ר הזקן, תלד, א, וקו"א ב, שכך מדוייק 
מלשון הב"ח והמג"א. ונביא חלק מדבריו: "וצריך להיזהר בו לשמרו שלא יתגרר ממנו מאומה ע"י 

קטנים או עכברים ויצטרך לחזור ולבדוק פעם אחרת . . הטילו חכמים על כל איש שיזהר בחמץ 

שמצא בבדיקה שישמרנו יפה מפני התינוקות . . ויניחנו במקום גבוה קצת שלא יוכלו התינוקות 

שאר  אבל  בבדיקה,  שמוצאין  החמץ  להצניע  אלא  נזהרין  אין  "והעולם  ג:  ובסעיף  משם"  ליטול 

החמץ מוליכין אנה ואנה בתוך החדרים הבדוקים . . ולא יפה הם עושים, וצריך ללמדם ולהזהירם 

שלא יעשו כן"49(

ט� בדיקה לאור היום:

 א. הקדמה, בדיקה בזמן הניקיון של פסח / ב. דין ‘אכסדרה’ / ג.
בדיקה לאור חלון / ד. יוצא למעשה.

א� הקדמה - 'בדיקה' בשעת הנקיון, בימים שלפני פסח: כפי שראינו, 
ובדיקה, אלא שלא ניתן לבדוק  מקומות וחפצים רבים, חייבים בנקיון 
את כולם בזמן שקבעו חכמים, בליל י"ד בניסן, ולכן הציעו הפוסקים )וכן 
הורה גם אדמו"ר הרש"ב, וכפי שהעיד הגר"י לנדא, כנ"ל(, שלאחר נקיון של מקום או 

חפץ, יערכו 'בדיקה' בלילה, לאור הנר )או פנס(, וישמרו שלא יכנס לשם 
חמץ מעתה. ]וכבר התבאר לעיל פרק ד' אות ח, שאם ניקו באופן יסודי 
עם חומר פוגם בכל החורים והסדקים, הרי זה פוטר גם כן מבדיקה[. 
אופן אחר הוא, לבדוק לאור היום )ללא צורך בנר(, אלא שצריך שיהיה 

מקום שיש בו הרבה אור, וכדלקמן. 

בו אור רב  )פסחים, ח א(, שמקום שנכנס  מבואר בגמ'  'אכסדרה':  דין  ב� 
שעונים  המקומות  נר.  ללא  היום  באור  אותו  לבדוק  ניתן  השמש,  של 
להגדרה זו: א. 'אכסדרה' )מרפסת(: חדר שיש לו רק ג' דפנות, והשמש 
ארובה':  'כנגד  ב.  לגמרי.  פרוצה  שהוא  הרביעית  הדופן  דרך  נכנסת 
המקום בחדר, שהוא 'כנגד' )מול( ה'ארובה', שהיא פתח בתקרת הבית, 

שדרכו נכנסת אור השמש. 

בדיקה לאור חלון: כתבו הפוסקים )לבוש, חק יעקב, אדמו"ר הזקן, משנ"ב(, שכן 

ד'עצה  משמע  דמתניתין  פשטא  לכאורה  "באמת  שם:  ב,  אחרון,  ובקונטרס   .49
. . אבל מלשון הב"ח והמגן אברהם  טובה קא משמע לן', ותקנתא קתני ולא דינא 

מבואר בהדיא דאיסורא נמי איכא". וראה גם צ"צ חידושים על הש"ס, פסחים ג. 
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ולכן  לו,  הידוע  החמץ  את  גם  שברשותו,  החמץ  כל  את  מבטל  הוא 
ודלא  דבערתיה   .  . חזיתה  ודלא  דחזתיה   .  . חמירא  "כל  הוא:  הנוסח 
בערתיה"47 )נוסח אדמו"ר הזקן בסידורו, ע"פ הב"ח וכן הוא ברוב הסידורים, בשינויים קלים(. 
יש להזכיר, שהביטול אינו כולל את החמץ שמוכרים לגוי )אדמו"ר הזקן, 
ב'סדר מכירת חמץ', שלכן חשוב שהמכירה תהיה כמו שצריך, שאם לא נמכר כדין, עובר עליו 

ב'בל יראה' מן התורה, כי חמץ זה לא היה כלול ב'ביטול'(. 

ו� נשים, ובני הבית: טוב שכל בני הבית יהיו נוכחים בזמן שבעל הבית 
נוסח  ורצוי שיגידו בעצמם את  אומר את הביטול אחרי בדיקת חמץ, 

הביטול, 'כל חמירא' וכו' בארמית, ובלשון שמבינים48. 

והחמץ  בבדיקה,  שמצא  החמץ  כל  שנשאר:  החמץ  עם  זהירות  ז� 
שמשאיר כדי לשורפו למחרת, ולאכלו בלילה ולמחרת, צריך להיזהר 
מאוד, להניחו במקום שמור וסגור, רחוק מהישג ידם של ילדים ובעלי 
חיים, כדי שלא יתפזר שוב חמץ בביתו, ויצטרך לבדוק שוב. ודבר זה 
אינו רק 'עיצה טובה' שנתנו חכמים, אלא הוא 'תקנת חכמים' שחובה 

47. לכאורה מה כוונה 'דביערתיה', וכי צריך לבטל את החמץ שכבר שרף ? יש 
שהרי  ותמוה,  תל"ד(,  ורה,  )דעת  טוב  נשרף  לא  שאולי  לחמץ  שהכוונה  שיבארו 
החמץ נמצא במקום הפקר, וממילא אין צורך בביטול, כי ממילא הוא הפקר. ואם 
נפרש כמו בביטול של הלילה אפשר לומר, שהכוונה 'דביערתיה' כלומר 'שבדקתיו' 
]שהבדיקה נקראת ביעור, וכנוסח הברכה לבדיקה, שהיא ההתחלה של הביעור[, 

כלומר חמץ שמצא בבדיקה, ואולי נאבד ושכח לשורפו, ולכן מבטלו כעת. 

48. בלקט יושר )תלמידו של התרומת הדשן(, כותב: "יעמדו כל בני ביתו אצלו, 
שאינם  הגדולים  לבניו  כוונתו  אין  ובוודאי  יחיד",  בלשון  שאומרו  אע"פ  ומועיל 
תיקנו  שהרי  בעצמם,  הנוסח  את  לומר  צריכים  הם  שהרי  שלחנו,  על  סמוכים 
חכמים לומר זאת בפה, אלא כוונתו לבני ביתו הסמוכים על שלחנו, שיתכן שקנו 
חמץ ע"י אחר )ראה רמ"א חו"מ רע, ב(, וכן אשתו, שאע"פ ש'כל מה שקנתה אשה 
)ראה  יתכן שיש לה חמץ שהקנה לה אחר, או באופנים אחרים  קנה בעלה', הרי 

שו"ע אבן העזר פה, ז, שכאשר הבעל נתן לה מתנה, היא קנתה. 

וראה ר"ן נדרים, ח, א, ודגול מרבבה אבן העזר, ע, שאם אכלה פחות מכדי שבעה, 
שם,  אותו  ושכחה  עבודתה,  למקום  אוכל  הביאה  ושמא  שלה,  הוא  האוכל  שאר 
וכיו"ב )וראה תוס' נזיר כד, ב(. ולכן טוב שכל בני הבית יאמרו את נוסח הביטול, 
ובלשון שמבינים. ובספר שער המועדים )הרב ספטימוס, עמ' קכ( ששאל להגרח"ק, 
והשיב שגם האשה תבטל. ושמעתי מבני המשפחה, שהגרמ"ש אשכנזי ע"ה היה 
ולומר בעצמם את  ביתו לשמוע את הביטול בלילה אחרי הבדיקה,  בני  מצוה על 
נוסח הביטול למחרת ביום. ]לאחר שריפת החמץ, או כשסיימו לאכול את החמץ[. 
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ויש  ב'ביטול' שנעשה לאחר הבדיקה44,  אינו כלול  זה,  וחמץ  אכילתו. 
חשש שחתיכה מחמץ זה, תיפול לאיזה מקום, ללא שישימו לב לכך, 
ויעבור עליה ב'בל יראה' ]אם ימצאנה בפסח, ולא ישרפנה מיד[, ולכן, 
נכון לבטל את החמץ שוב, לאחר 'ביעור החמץ'45, כדי לבטל גם חמץ 

זה. )שו"ע תלד, ב, שו"ע אדמו"ר הזקן, תלד, יא, ומשנ"ב שם(

ה� איזה חמץ מבטלים - ונוסח הביטול: הביטול בליל י"ד, הוא לחמץ 
שלא מצא בבדיקה, ולא ידוע לו עליו. ולכן אומרים: 'כל חמירא . . דלא 
חמיתיה ולא ביערתיה, ודלא ידענא ליה" ]שלא ראיתיו, ושלא ביערתיו, 
והרי  לביטול,  הגבלה  אין  ביום,  השני  בביטול  אבל  לי[46.  ידוע  ושאינו 

44. וגם אם חשב עליו בפירוש בביטול, וכלל את אותו חמץ בביטול, לא הועיל 
כלום, שהרי חזר וזכה בו מיד )משנ"ב, תלד, יא. ולכאורה לא רק ש'חזר וזכה בו' 
אלא שלא ביטלו כלל, כי כאשר היה בדעתו על חמץ מסויים, לחזור ולהשתמש בו, 
לא נחשב 'ביטול', שהרי לא נחשב בעיניו כעפר שאין בו צורך כלל, ולא הסיח דעתו 
ממנו ? ואולי כוונת המשנ"ב באמרו 'שחוזר וזוכה מיד', כלומר: שלא התבטל, כי 
היה בדעתו לחזור ולזכות בו. וראה משנ"ב תלו, יז: "אבל כאן דעתו לפנות בורו אחר 
הפסח, והרי הוא כמבטל ומכוין לחזור ולזכות בו". ]וראה חידושי הרמב"ן בתחילת 
פסחים, שאם נותן דעתו על החמץ, לא יועיל מה שביטל לפני כן, ועובר עליו. כי 
חזר וזכה בו. הרי שאם בשעת הביטול היה בדעתו לחזור ולזכות בו, לא התבטל 
החמץ כלל. אבל אם ביטלו מלבו והוא כעפר בעיניו, ורק לאחר מכן חזר ונתן דעתו 
ומחשבתו על החמץ שהוא חשוב בעיניו, הועיל הביטול, אלא שבמחשבתו זו, חזר 

וזכה בו[. 

לפני  החמץ  את  יבטל  אם  כי  החמץ,  את  ששרף  אחרי  דוקא  הוא  הביטול   .45
ששורף אותו, לא יהיה החמץ חייב בביעור מן התורה, כי מן התורה מספיק בביטול, 

ולא יקיים מצות 'תשביתו', בחמץ זה שאינו שלו כיון שביטלו )רמ"א, תלד, ב(. 

החק  והעתיקו  ה(  )תלד,  הב"ח  כתבו  ידענא(,  ביערתיה,  )חמיתיה,  זה  נוסח   .46
יעקב, באר היטב ואדמו"ר הזקן ]מלבד המילה חמיתיה, שנוסח הב"ח הוא חזיתיה[, 
ומקורו הוא הרכבה מלשון הירושלמי: "כל חמץ שאיני יודע בו" ומהרמב"ם )ג, ז(: 
"שלא ראיתיו ולא ידעתיו", ושאר ראשונים )רא"ש טור, שו"ע(: "דלא חזיתיה ודלא 
ביערתיה". ומבאר שם הב"ח הצורך בג' הלשונות. והנקודה בכל זה, שכל חמץ שלא 
ידוע לו עליו, כי לא מצא אותו למרות שבדק, הרי הוא מבטלו. וזהו פירוש המילים 
'דלא ביערתיה', שאין הכוונה שלא ביערו עדיין, שהרי לא ביער שום חמץ, ואדרבה, 
החמץ שעומד לשרוף הוא אינו מבטלו, כדי שיוכל לקיים את מצות שריפת החמץ, 
אלא הפירוש ב'שלא ביערתיו' הוא 'שלא בדקתיו', כלומר, שלא מצאתי אותו ע"י 
בדיקה ובכך לבערו מן הבית. 'ודלא ידענא' פירושו, שמעולם לא ידעתי עליו, והגיע 
עליו, שהשאירו כדי  לו  או שידעתי ושכחתי, אבל חמץ הידוע  בידעתי,  אלי שלא 

לאכלו ולשרפו, הוא אינו מבטלו. 
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ולכן  לו,  הידוע  החמץ  את  גם  שברשותו,  החמץ  כל  את  מבטל  הוא 
ודלא  דבערתיה   .  . חזיתה  ודלא  דחזתיה   .  . חמירא  "כל  הוא:  הנוסח 
בערתיה"47 )נוסח אדמו"ר הזקן בסידורו, ע"פ הב"ח וכן הוא ברוב הסידורים, בשינויים קלים(. 
יש להזכיר, שהביטול אינו כולל את החמץ שמוכרים לגוי )אדמו"ר הזקן, 
ב'סדר מכירת חמץ', שלכן חשוב שהמכירה תהיה כמו שצריך, שאם לא נמכר כדין, עובר עליו 

ב'בל יראה' מן התורה, כי חמץ זה לא היה כלול ב'ביטול'(. 

ו� נשים, ובני הבית: טוב שכל בני הבית יהיו נוכחים בזמן שבעל הבית 
נוסח  ורצוי שיגידו בעצמם את  אומר את הביטול אחרי בדיקת חמץ, 

הביטול, 'כל חמירא' וכו' בארמית, ובלשון שמבינים48. 

והחמץ  בבדיקה,  שמצא  החמץ  כל  שנשאר:  החמץ  עם  זהירות  ז� 
שמשאיר כדי לשורפו למחרת, ולאכלו בלילה ולמחרת, צריך להיזהר 
מאוד, להניחו במקום שמור וסגור, רחוק מהישג ידם של ילדים ובעלי 
חיים, כדי שלא יתפזר שוב חמץ בביתו, ויצטרך לבדוק שוב. ודבר זה 
אינו רק 'עיצה טובה' שנתנו חכמים, אלא הוא 'תקנת חכמים' שחובה 

47. לכאורה מה כוונה 'דביערתיה', וכי צריך לבטל את החמץ שכבר שרף ? יש 
שהרי  ותמוה,  תל"ד(,  ורה,  )דעת  טוב  נשרף  לא  שאולי  לחמץ  שהכוונה  שיבארו 
החמץ נמצא במקום הפקר, וממילא אין צורך בביטול, כי ממילא הוא הפקר. ואם 
נפרש כמו בביטול של הלילה אפשר לומר, שהכוונה 'דביערתיה' כלומר 'שבדקתיו' 
]שהבדיקה נקראת ביעור, וכנוסח הברכה לבדיקה, שהיא ההתחלה של הביעור[, 

כלומר חמץ שמצא בבדיקה, ואולי נאבד ושכח לשורפו, ולכן מבטלו כעת. 

48. בלקט יושר )תלמידו של התרומת הדשן(, כותב: "יעמדו כל בני ביתו אצלו, 
שאינם  הגדולים  לבניו  כוונתו  אין  ובוודאי  יחיד",  בלשון  שאומרו  אע"פ  ומועיל 
תיקנו  שהרי  בעצמם,  הנוסח  את  לומר  צריכים  הם  שהרי  שלחנו,  על  סמוכים 
חכמים לומר זאת בפה, אלא כוונתו לבני ביתו הסמוכים על שלחנו, שיתכן שקנו 
חמץ ע"י אחר )ראה רמ"א חו"מ רע, ב(, וכן אשתו, שאע"פ ש'כל מה שקנתה אשה 
)ראה  יתכן שיש לה חמץ שהקנה לה אחר, או באופנים אחרים  קנה בעלה', הרי 

שו"ע אבן העזר פה, ז, שכאשר הבעל נתן לה מתנה, היא קנתה. 

וראה ר"ן נדרים, ח, א, ודגול מרבבה אבן העזר, ע, שאם אכלה פחות מכדי שבעה, 
שם,  אותו  ושכחה  עבודתה,  למקום  אוכל  הביאה  ושמא  שלה,  הוא  האוכל  שאר 
וכיו"ב )וראה תוס' נזיר כד, ב(. ולכן טוב שכל בני הבית יאמרו את נוסח הביטול, 
ובלשון שמבינים. ובספר שער המועדים )הרב ספטימוס, עמ' קכ( ששאל להגרח"ק, 
והשיב שגם האשה תבטל. ושמעתי מבני המשפחה, שהגרמ"ש אשכנזי ע"ה היה 
ולומר בעצמם את  ביתו לשמוע את הביטול בלילה אחרי הבדיקה,  בני  מצוה על 
נוסח הביטול למחרת ביום. ]לאחר שריפת החמץ, או כשסיימו לאכול את החמץ[. 
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ויש  ב'ביטול' שנעשה לאחר הבדיקה44,  אינו כלול  זה,  וחמץ  אכילתו. 
חשש שחתיכה מחמץ זה, תיפול לאיזה מקום, ללא שישימו לב לכך, 
ויעבור עליה ב'בל יראה' ]אם ימצאנה בפסח, ולא ישרפנה מיד[, ולכן, 
נכון לבטל את החמץ שוב, לאחר 'ביעור החמץ'45, כדי לבטל גם חמץ 

זה. )שו"ע תלד, ב, שו"ע אדמו"ר הזקן, תלד, יא, ומשנ"ב שם(

ה� איזה חמץ מבטלים - ונוסח הביטול: הביטול בליל י"ד, הוא לחמץ 
שלא מצא בבדיקה, ולא ידוע לו עליו. ולכן אומרים: 'כל חמירא . . דלא 
חמיתיה ולא ביערתיה, ודלא ידענא ליה" ]שלא ראיתיו, ושלא ביערתיו, 
והרי  לביטול,  הגבלה  אין  ביום,  השני  בביטול  אבל  לי[46.  ידוע  ושאינו 

44. וגם אם חשב עליו בפירוש בביטול, וכלל את אותו חמץ בביטול, לא הועיל 
כלום, שהרי חזר וזכה בו מיד )משנ"ב, תלד, יא. ולכאורה לא רק ש'חזר וזכה בו' 
אלא שלא ביטלו כלל, כי כאשר היה בדעתו על חמץ מסויים, לחזור ולהשתמש בו, 
לא נחשב 'ביטול', שהרי לא נחשב בעיניו כעפר שאין בו צורך כלל, ולא הסיח דעתו 
ממנו ? ואולי כוונת המשנ"ב באמרו 'שחוזר וזוכה מיד', כלומר: שלא התבטל, כי 
היה בדעתו לחזור ולזכות בו. וראה משנ"ב תלו, יז: "אבל כאן דעתו לפנות בורו אחר 
הפסח, והרי הוא כמבטל ומכוין לחזור ולזכות בו". ]וראה חידושי הרמב"ן בתחילת 
פסחים, שאם נותן דעתו על החמץ, לא יועיל מה שביטל לפני כן, ועובר עליו. כי 
חזר וזכה בו. הרי שאם בשעת הביטול היה בדעתו לחזור ולזכות בו, לא התבטל 
החמץ כלל. אבל אם ביטלו מלבו והוא כעפר בעיניו, ורק לאחר מכן חזר ונתן דעתו 
ומחשבתו על החמץ שהוא חשוב בעיניו, הועיל הביטול, אלא שבמחשבתו זו, חזר 

וזכה בו[. 

לפני  החמץ  את  יבטל  אם  כי  החמץ,  את  ששרף  אחרי  דוקא  הוא  הביטול   .45
ששורף אותו, לא יהיה החמץ חייב בביעור מן התורה, כי מן התורה מספיק בביטול, 

ולא יקיים מצות 'תשביתו', בחמץ זה שאינו שלו כיון שביטלו )רמ"א, תלד, ב(. 

החק  והעתיקו  ה(  )תלד,  הב"ח  כתבו  ידענא(,  ביערתיה,  )חמיתיה,  זה  נוסח   .46
יעקב, באר היטב ואדמו"ר הזקן ]מלבד המילה חמיתיה, שנוסח הב"ח הוא חזיתיה[, 
ומקורו הוא הרכבה מלשון הירושלמי: "כל חמץ שאיני יודע בו" ומהרמב"ם )ג, ז(: 
"שלא ראיתיו ולא ידעתיו", ושאר ראשונים )רא"ש טור, שו"ע(: "דלא חזיתיה ודלא 
ביערתיה". ומבאר שם הב"ח הצורך בג' הלשונות. והנקודה בכל זה, שכל חמץ שלא 
ידוע לו עליו, כי לא מצא אותו למרות שבדק, הרי הוא מבטלו. וזהו פירוש המילים 
'דלא ביערתיה', שאין הכוונה שלא ביערו עדיין, שהרי לא ביער שום חמץ, ואדרבה, 
החמץ שעומד לשרוף הוא אינו מבטלו, כדי שיוכל לקיים את מצות שריפת החמץ, 
אלא הפירוש ב'שלא ביערתיו' הוא 'שלא בדקתיו', כלומר, שלא מצאתי אותו ע"י 
בדיקה ובכך לבערו מן הבית. 'ודלא ידענא' פירושו, שמעולם לא ידעתי עליו, והגיע 
עליו, שהשאירו כדי  לו  או שידעתי ושכחתי, אבל חמץ הידוע  בידעתי,  אלי שלא 

לאכלו ולשרפו, הוא אינו מבטלו. 
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א� חשיבות כוונת הלב: הביטול צריך להיות בלב שלם, שמסיח דעתו 
שהוא  כעפר  בשבילו,  שהוא  בלבו,  וגומר  ומפקירו,  מהחמץ,  לגמרי 
דבר שאין בו צורך. ותקנו חכמים לא להסתפק במחשבה בלבד, אלא 
הצריכו לומר זאת בפיו. וצריך להבין את מה שאומר )אמנם, גם אם לא מבין 
כל מילה, אך מבין שבמילים אלו, הוא מפקיר את חמצו, יצא(. תרגום 'כל חמירא': כל 

שאור וחמץ שיש ברשותי, שלא ראיתיו, ושלא ביערתיו, ושלא ידעתי 
עליו, יהא בטל, ויהא הפקר, כעפר הארץ". )פרטים נוספים בגדר וחובת הביטול, 

התבארו לעיל באריכות(. 

ב� מתי: לאחר ה'בדיקה' - שמטרתה, הסרת החמץ מן הבית - הצריכו 
חכמים 'לבטל' את החמץ - שהוא הפקרת החמץ, והוצאתו מבעלותו. 
)שמא נשאר איזה חמץ שלא מצא, וימצאוהו בפסח, וימתין מעט עד שישרפנו, ויעבור עליו ב'בל 

יראה' )פסחים, ו, ב 'הבודק צריך שיבטל', ורש"י שם. שו"ע תלד, ב. שו"ע אדמו"ר הזקן תלד, ו(. 

ג� מדוע אחרי הבדיקה: קבעו חכמי הגמרא, שיש לבטל את החמץ, מיד 
לאחר הבדיקה ]אע"פ שמצות 'תשביתו' ו'בל יראה' הוא רק למחרת - 
בחצות יום י"ד[, כדי שיהיה ל'ביטול' זמן קבוע, וכך לא ישכחו לבטל. 
את  לבטל  שישכחו  אנשים  יהיו  קבוע,  זמן  לביטול  היה  לא  אם  אבל 
יג. והטעם שלא קבעו לו זמן אחר,  ו, ב, רש"י שם, שו"ע אדמו"ר הזקן, תלד,  )פסחים,  החמץ 

ראה בהערה43(. 

הנהיגו רבותינו הגאונים  ד� מדוע מבטלים שוב, לאחר 'ביעור חמץ': 
והראשונים )רבנו מנוח והמאירי בשם הגאונים. רא"ש, סמ"ק ועוד(, לחזור ולבטל את 
החמץ, לאחר שריפתו ביום י"ד. וזאת מכיון, שלאחר הביטול שעושים 
ולמחרת  בלילה  לאכלו  חמץ,  מעט  שומרים  הבדיקה[,  ]לאחר  בלילה 
זמן  סוף  עד  לאכלו  י"ד,  יום  בבוקר  לחם,  קונים  גם  ולפעמים  בבוקר, 

היום,  בחצות  לבער  יש  הדין  מעיקר  כי  הביעור,  בזמן  זאת  לקבוע  רצו  ולא   .43
אז,  אסור  שהרי  ברשותו',  'לא  החמץ  כי  החמץ,  את  לבטל  אפשר  אי  זה  ובזמן 
ומפקיר  כמבטל  זה  שהרי  שלו',  'שאינו  חמץ  לבטל  אפשר  ואי  ובהנאה,  באכילה 
חמץ של חבירו. ולא רצו לקבוע את זמן הביטול, ליום י"ד לפני שעת הביעור, כי 
לפני הביעור אין מה שיזכיר לו לבטל את החמץ, ויש חשש שישכח לבטלו, אבל 
זה מזכיר  מן הבית,  כדי לבערו  ובבדיקה אחר החמץ  י"ד כשעסוק בחיפוש  בליל 
לו שצריך בנוסף לבדיקה גם לבטל את החמץ. )פסחים, ז, א. רשי, ו ב, לבוש, מג"א 

ושו"ע אדמו"ר הזקן, תלד יג(. 
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שהתבאר לעיל, בעת הבדיקה, מניח הבודק את החמץ שמוצא, בשקית 
קטנה. לאחר סיום הבדיקה, לוקחים שקית זו, ושיירי הנר )אם ישנם(, 
ואת הנוצה, ומניחים אותם בקערורית כף העץ ]ואם היא קטנה, מניח 
את קערורית הכף, מתחת לשקית הקטנה, שיירי הנר והנוצה[. לאחר 
]כפי  הללו  הדברים  כל  את  בה  ומניחים  נוספת,  שקית  לוקחים  מכן, 
שהם מונחים בתוך קערורית כף העץ[, אך הידית של כף העץ, נשארת 
סביב  בחוט  הגדולה  השקית  את  כורכים  מכן,  לאחר  לשקית.  מחוץ 
הידית של כף העץ, כך שהיא נעשית כ'ידית' של השקית הגדולה. )ספר 
המנהגים עמ' 37, ע"פ דברי הרבי בהגדה. טעם הנהגה זו בדרך אפשר, ראה הערה 42. שריפת הנר: 

מה נפלא פירושו של רבי ישראל מויזניץ: "החמץ רומז ליצר הרע, על כן שורפים את הנר: 'מה לך 

ולעברותיהם של ישראל, מחפש עבירות אתה? תישרף!"(. 

ח� ה’ביטול’:

 א. חשיבות כוונת הלב / ב. מתי / ג. מדוע אחרי הבדיקה / ד. מדוע מבטלים
 שוב אחר ביעור חמץ / ה. איזה חמץ מבטלים, ונוסח הביטול / ו. נשים, ובני

הבית / ז. זהירות עם החמץ שנשאר.

42. כך כותב הרבי בהגדה: "הבודק מניח החמץ שמוצא בשק קטן של נייר. בגמר 
הבדיקה מניח שק זה, הנוצה, ושירי הנר – אם ישנם – בקערורית כף עץ, מעטף 
הכל בנייר )אבל לא יד הכף, שנשאר בלי מעוטף(, ומהדק ע"י חוט שכורכו סביב 
הנייר כמה פעמים, וקושרו". ונראה שכך היה נהוג בהרבה קהילות, ולדוגמא בספר 
זכרון ועדות של קהילת טרנובז'ג – דזיקוב )גליציה( עמ' 149, מסופר על השמש 'ר' 
אלי' שמש': "צריכים להזכיר עוד תפקיד חשוב )שהיה לשמש(, והוא: שריפת החמץ 
שעליהן  העץ  כפות  כל   .  . חמץ  בדיקת  של  החמץ  כל  את  אסף  הוא  פסח.  בערב 
היו קשורים הנר ופירורי החמץ במטלית מכל בית, והעלה אותן באש כדין בשעת 

שריפת החמץ". 

מצות  את  לקיים  בכדי   : לומר  יש  וכו',  בכף  החמץ  את  להניח  המנהג  ביאור 
'תשביתו' כתיקונה ב'ביעור חמץ', צריך שיהיה לפחות 'כזית' חמץ )בית מאיר, חיי 
אדם, הובא במשנ"ב תמה, י(, אלא שכפי הנהוג, כל אחת מן החתיכות שמפזרים 
בבדיקת חמץ, היא פחותה מכזית ! ולכן, בכדי שיהיה לנו 'כזית', מניחים את כל 
החתיכות בכלי אחד, והדין הוא שה'כלי מצרפן' )ראה שו"ע אדמו"ר הזקן, תמב, 
'יוצרים' כלי, שבתוכו 'יצטרפו' חתיכות  כח(, ונחשב שיש כזית. ולשם כך, אנחנו 
בשקית,  הכל  את  עוטפים  הכף,  בקערורית  חתיכות  כמה  מניחים  ולכן,  החמץ. 
היא  הכף,  וידית  הכלי,  הם  הגדולה  והשקית  שהכף  כך  הכף,  ידית  את  וכורכים 
הידית של הכלי החדש שיצרנו, וכל החתיכות שב'כלי', מצטרפות לכזית, ונמצא 

ששורף כזית חמץ )שמעתי בשם הגרמ"ש אשכנזי ע"ה, ודפח"ח(
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א� חשיבות כוונת הלב: הביטול צריך להיות בלב שלם, שמסיח דעתו 
שהוא  כעפר  בשבילו,  שהוא  בלבו,  וגומר  ומפקירו,  מהחמץ,  לגמרי 
דבר שאין בו צורך. ותקנו חכמים לא להסתפק במחשבה בלבד, אלא 
הצריכו לומר זאת בפיו. וצריך להבין את מה שאומר )אמנם, גם אם לא מבין 
כל מילה, אך מבין שבמילים אלו, הוא מפקיר את חמצו, יצא(. תרגום 'כל חמירא': כל 

שאור וחמץ שיש ברשותי, שלא ראיתיו, ושלא ביערתיו, ושלא ידעתי 
עליו, יהא בטל, ויהא הפקר, כעפר הארץ". )פרטים נוספים בגדר וחובת הביטול, 

התבארו לעיל באריכות(. 

ב� מתי: לאחר ה'בדיקה' - שמטרתה, הסרת החמץ מן הבית - הצריכו 
חכמים 'לבטל' את החמץ - שהוא הפקרת החמץ, והוצאתו מבעלותו. 
)שמא נשאר איזה חמץ שלא מצא, וימצאוהו בפסח, וימתין מעט עד שישרפנו, ויעבור עליו ב'בל 

יראה' )פסחים, ו, ב 'הבודק צריך שיבטל', ורש"י שם. שו"ע תלד, ב. שו"ע אדמו"ר הזקן תלד, ו(. 

ג� מדוע אחרי הבדיקה: קבעו חכמי הגמרא, שיש לבטל את החמץ, מיד 
לאחר הבדיקה ]אע"פ שמצות 'תשביתו' ו'בל יראה' הוא רק למחרת - 
בחצות יום י"ד[, כדי שיהיה ל'ביטול' זמן קבוע, וכך לא ישכחו לבטל. 
את  לבטל  שישכחו  אנשים  יהיו  קבוע,  זמן  לביטול  היה  לא  אם  אבל 
יג. והטעם שלא קבעו לו זמן אחר,  ו, ב, רש"י שם, שו"ע אדמו"ר הזקן, תלד,  )פסחים,  החמץ 

ראה בהערה43(. 

הנהיגו רבותינו הגאונים  ד� מדוע מבטלים שוב, לאחר 'ביעור חמץ': 
והראשונים )רבנו מנוח והמאירי בשם הגאונים. רא"ש, סמ"ק ועוד(, לחזור ולבטל את 
החמץ, לאחר שריפתו ביום י"ד. וזאת מכיון, שלאחר הביטול שעושים 
ולמחרת  בלילה  לאכלו  חמץ,  מעט  שומרים  הבדיקה[,  ]לאחר  בלילה 
זמן  סוף  עד  לאכלו  י"ד,  יום  בבוקר  לחם,  קונים  גם  ולפעמים  בבוקר, 

היום,  בחצות  לבער  יש  הדין  מעיקר  כי  הביעור,  בזמן  זאת  לקבוע  רצו  ולא   .43
אז,  אסור  שהרי  ברשותו',  'לא  החמץ  כי  החמץ,  את  לבטל  אפשר  אי  זה  ובזמן 
ומפקיר  כמבטל  זה  שהרי  שלו',  'שאינו  חמץ  לבטל  אפשר  ואי  ובהנאה,  באכילה 
חמץ של חבירו. ולא רצו לקבוע את זמן הביטול, ליום י"ד לפני שעת הביעור, כי 
לפני הביעור אין מה שיזכיר לו לבטל את החמץ, ויש חשש שישכח לבטלו, אבל 
זה מזכיר  מן הבית,  כדי לבערו  ובבדיקה אחר החמץ  י"ד כשעסוק בחיפוש  בליל 
לו שצריך בנוסף לבדיקה גם לבטל את החמץ. )פסחים, ז, א. רשי, ו ב, לבוש, מג"א 

ושו"ע אדמו"ר הזקן, תלד יג(. 
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שהתבאר לעיל, בעת הבדיקה, מניח הבודק את החמץ שמוצא, בשקית 
קטנה. לאחר סיום הבדיקה, לוקחים שקית זו, ושיירי הנר )אם ישנם(, 
ואת הנוצה, ומניחים אותם בקערורית כף העץ ]ואם היא קטנה, מניח 
את קערורית הכף, מתחת לשקית הקטנה, שיירי הנר והנוצה[. לאחר 
]כפי  הללו  הדברים  כל  את  בה  ומניחים  נוספת,  שקית  לוקחים  מכן, 
שהם מונחים בתוך קערורית כף העץ[, אך הידית של כף העץ, נשארת 
סביב  בחוט  הגדולה  השקית  את  כורכים  מכן,  לאחר  לשקית.  מחוץ 
הידית של כף העץ, כך שהיא נעשית כ'ידית' של השקית הגדולה. )ספר 
המנהגים עמ' 37, ע"פ דברי הרבי בהגדה. טעם הנהגה זו בדרך אפשר, ראה הערה 42. שריפת הנר: 

מה נפלא פירושו של רבי ישראל מויזניץ: "החמץ רומז ליצר הרע, על כן שורפים את הנר: 'מה לך 

ולעברותיהם של ישראל, מחפש עבירות אתה? תישרף!"(. 

ח� ה’ביטול’:

 א. חשיבות כוונת הלב / ב. מתי / ג. מדוע אחרי הבדיקה / ד. מדוע מבטלים
 שוב אחר ביעור חמץ / ה. איזה חמץ מבטלים, ונוסח הביטול / ו. נשים, ובני

הבית / ז. זהירות עם החמץ שנשאר.

42. כך כותב הרבי בהגדה: "הבודק מניח החמץ שמוצא בשק קטן של נייר. בגמר 
הבדיקה מניח שק זה, הנוצה, ושירי הנר – אם ישנם – בקערורית כף עץ, מעטף 
הכל בנייר )אבל לא יד הכף, שנשאר בלי מעוטף(, ומהדק ע"י חוט שכורכו סביב 
הנייר כמה פעמים, וקושרו". ונראה שכך היה נהוג בהרבה קהילות, ולדוגמא בספר 
זכרון ועדות של קהילת טרנובז'ג – דזיקוב )גליציה( עמ' 149, מסופר על השמש 'ר' 
אלי' שמש': "צריכים להזכיר עוד תפקיד חשוב )שהיה לשמש(, והוא: שריפת החמץ 
שעליהן  העץ  כפות  כל   .  . חמץ  בדיקת  של  החמץ  כל  את  אסף  הוא  פסח.  בערב 
היו קשורים הנר ופירורי החמץ במטלית מכל בית, והעלה אותן באש כדין בשעת 

שריפת החמץ". 

מצות  את  לקיים  בכדי   : לומר  יש  וכו',  בכף  החמץ  את  להניח  המנהג  ביאור 
'תשביתו' כתיקונה ב'ביעור חמץ', צריך שיהיה לפחות 'כזית' חמץ )בית מאיר, חיי 
אדם, הובא במשנ"ב תמה, י(, אלא שכפי הנהוג, כל אחת מן החתיכות שמפזרים 
בבדיקת חמץ, היא פחותה מכזית ! ולכן, בכדי שיהיה לנו 'כזית', מניחים את כל 
החתיכות בכלי אחד, והדין הוא שה'כלי מצרפן' )ראה שו"ע אדמו"ר הזקן, תמב, 
'יוצרים' כלי, שבתוכו 'יצטרפו' חתיכות  כח(, ונחשב שיש כזית. ולשם כך, אנחנו 
בשקית,  הכל  את  עוטפים  הכף,  בקערורית  חתיכות  כמה  מניחים  ולכן,  החמץ. 
היא  הכף,  וידית  הכלי,  הם  הגדולה  והשקית  שהכף  כך  הכף,  ידית  את  וכורכים 
הידית של הכלי החדש שיצרנו, וכל החתיכות שב'כלי', מצטרפות לכזית, ונמצא 

ששורף כזית חמץ )שמעתי בשם הגרמ"ש אשכנזי ע"ה, ודפח"ח(
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עמ' 37. מנהג זה נפוץ בהרבה קהילות מדורי דורות, וכמה טעמים נאמרו לשימוש בכף מעץ: י"א 

וי"א  שלוקים דבר מעץ, כי יש דעות, ששריפת חמץ היא רק עם עצים, וכך יהיה דבר מה מעץ. 

היא  החמץ  ששריפת  שביארו,  יש  רמז  וע"פ  סדקים.  עם  עץ  כלי  מגעילים  שלא  להראות  שהוא 

מחיית עמלק, והוא אבד ע"י ה'כף' של משה )'והיה בהרים ידו וגו'(, ואת המן )מזרע עמלק( תלו על 

ה'עץ', וראה עוד, בהערה41(. 

ח� אבד אחד הפתיתים: אם בסוף הבדיקה, חסרה אחת מן החתיכות 
שפוזרו בבית, חייבים לבדוק שוב בלי ברכה. אבל אם בבדיקה החוזרת, 
לא מוצאים את החתיכה, אפשר לסמוך על הביטול )שו"ע, ושו"ע אדה"ז תלד, 
א. ואף שמבטל את החמץ, בכל זאת, גם לאחר הביטול, ישנה חובת בדיקה. ומסתימת הפוסקים 

יודעים באיזה חדר  ואם  יש פחות מכזית.  גם אם באותה חתיכה  ולבדוק,  משמע, שחייב לחזור 

נעלמה אותה חתיכה, די לחפש באותו חדר בלבד. )ולא חוששים שמישהו לקח את החמץ לחדר 

אחר. ע"פ שו"ע אדמו"ר הזקן, תלח, ב. אחרי בדיקה שניה סומכים על הביטול: מג"א תלד, ב(. 

כפי  הבדיקה:  לאחר   - והשקית  הכף  הנוצה,  הנר,  הפתיתים,  ט� 

דוד קלויזנר(, שחקר איך נהגו בזה זקני החסידים, והרה"ח ר' שלום ווילנקין )שאביו 
היה המלמד של הרבי(, ור' ראובן גלפרין בשם זקנו )הרה"ח וכו' ר' שמואל שהיה 
השו"ב בבאבינוביץ ושכ"ק אדמו"ר מוהרש"ב אכל משחיטתו(, השתמשו בכף העץ 
הרבי.  מדברי  שמשמע  כפי  השתמשו,  שלא  אחרים  אנ"ש  וזקני  הבדיקה,  בשעת 
ובספר 'מעשה מלך' )בשם ר' חס"ד הלברשטאם(: "את הנר והכף אוחז בשמאלו, 
את הנוצה בימינו, ואת השקית אחז המשב"ק. כשמצא חמץ, טאטא את זה לתוך 

הכף עם הנוצה, והניחו בשקית", ]ובספרי המנהגים השונים, מובא כך וכך[. 

א� יש שביארו, שנהגו זאת על פי דעת הרש"ש )שבת, סו(, ששריפת החמץ   .41
צריכה להיעשות ע"י עצים דוקא, ולכן נהגו לקחת דבר מעץ כדי שישרפו את החמץ 
כדין )חק לישראל )וועלץ(, ע"פ הרש"ש הנ"ל. אבל ראה מנח"י ב, נג, שדחה את דברי 
ב� ויש שביארו שהוא כדי להראות שאנחנו נזהרים לא להגעיל כלי עץ  הרש"ש(. 
שיש בו סדקים )כדעת הט"ז, תנא, כד, ובפרט לדעת 'כנסת הגדולה' שלא מגעילים 
שום כלי עץ(, ולכן היו לוקחים את הכף עץ שאיתה משתמשים בחמץ כל השנה, 
ושורפים אותה עם החמץ. )הגדת 'מנחת חן' )הרב נח אהלבוים, נ"י תשל"ט( ובספר 
חג המצות הלכות ומנהגים )ליברמן, עמ' קלח(, ואכן בכמה הגדות כתוב 'נוהגים 
לקחת כף של עץ ישן שנבלע בו חמץ לבדיקה(. ג� ויש שביארו ע"ד הרמז, שמקובל 
שמחיית עמלק תהיה בעת שריפת החמץ, ובפעם הראשונה הייתה מפלתו ע"י 'כף 
ידו וגבר ישראל, ובפעם השניה כשנתלה על 'העץ',  ידו' של משה רבינו, שהרים 
ולכן לוקחים 'כף מעץ' )ספר טוב דברך, לרבי שאול בראך(. ואולי לכלי זה התכוין 
'הכלי' שאיתו בדקו את החמץ. וראה לקמן  הרמ"א בסימן תמה, שיש לשרוף את 
אות טז, מה שהתבאר בטעם הנחת החמץ בתוך הכף, ואולי זהו טעם המנהג של 

צירוף ה'כף', בבדיקת חמץ(. 
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בתוך  איתה  לחטט  אפשר  שיהיה  כדי  עוף,  נוצת  לוקחים  נוצה:  ה� 
החורים והסדקים, ולבדוק ולהוציא פירורים ]במקום שיש חשש שיהיו 
שם פירורים נקיים, כנ"ל[ באמצעות הנוצה. ולשם כך יכול לקחת בנוסף 
לנוצה, גם מחט ארוכה, או סכין חד )נוצה: מג"א, חק יעקב, חמד משה )תלג(: "נהגו 
ליטול נוצות בשעת בדיקה, שמא לא כיבד איזה מקום יפה או שמא ימצא חמץ באיזה מקום מפורר 

ויכבדנו בנוצות אלו", חתם סופר, משנ"ב. וכן הובא בהגדה של הרבי, ובספר המנהגים, עמ' 37, 

שנוהגים לקחת נוצה. סכין: 'סדר היום', כדי שיוכל לחטט אם ימצא איזה חמץ בחורים וסדקים, 

וכתבנו שהוא 'בנוסף' לנוצה, כי מנהג ישראל לקחת נוצה(. 

ו� כלי: בנוסף לנוצה, צריך לקחת שק קטן של נייר, שבו יניח את החמץ 
'כלי'  לקחת  שיש  בפוסקים  הוזכר  וכבר   .37 עמ'  המנהגים  ספר  הרבי,  של  )הגדה  שימצא. 
ג( ובשו"ע אדמו"ר הזקן )תמה,  יניח את החמץ. ראה מהרי"ל הובא ברמ"א )תמה,  לבדיקה שבו 

וגם אין לו חמץ אחר לשרוף, ישרוף את הכלי שלקח לבדיקה,  ז(, שאם לא מצא חמץ כשבדק, 

כדי שלא תשתכח חובת ביעור. וכותב הרבי 'שק קטן של נייר', כי זורקים את הכל לאש למחרת, 

ופשוט שהוא הדין, שקית מניילון(. 

ז� כף של עץ: נוהגים לקחת כף של עץ, כדי להכניס את החמץ בתוכו 
בסוף הבדיקה, ולשרוף אותה עם החמץ40. )הגדה של הרבי, ספר המנהגים חב"ד 

יכול לקבוע  )שהרי  יותר  כי אז אור הנר מבהיק  שלכתחילה תיקנו לבדוק בלילה 
שיבדקו ביום ולאור הנר, אלא וודאי שכשאין אור עדיף(, ולכן יש חוששים לכבות 
את אור החשמל, כדי שיבהיק יותר אור הנר )אבל בודאי גם לדעתם, אינו מעכב 
שכאשר  שיודע  מי  ולכן,  כנ"ל(.  ביום  הנר  לאור  בדיקה  מועילה  שהרי  בדיעבד, 
החשמל כבוי עיניו מרוכזות יותר לבדוק עדיף שיכבה, וכן כותב בשו"ת שבט הלוי, 
א, קלו, שרגילים לבדוק לאור הנר בלבד, אבל אם חסר לו לטיב הבדיקה, מדליקים 

גם את החשמל, כי הואר הנר הוא רק מכשיר למצוה. 

וכך כותב בחוט שני: "העיקר בבדיקת חמץ הוא לראות היטב בכל המקומות, וגם 
צריך לבדוק בנר, ולכן אין צריך לכבות את אור החשמל במקום שבודק לאור הנר, 
כיון שהנר מאיר ומסייע למקומות שמאיר, ואין אור החשמל מקלקל כמו אור היום 

שמקום שקרוב לאור הנר, הנר מועיל לו אף שדולק שם החשמל". 

וראה הליכות שלמה )הגרש"ז אויערבאך, ה, הע' 57(: "ורבנו דקדק שיהא גם אור 
החשמל דלוק בחדרים בשעה שבדקם, ואולי כיון שצורת הבדיקה האידנא לדעת 
כדלעיל,  נבדקו,  אם  להיוודע  והחפצים,  המקומות  כל  על  עינו  לשום  היא  רבנו, 

מועיל לכך אור החשמל הנוסף". 

בגמר הבדיקה   .  . 40. מלשון הרבי: "בודקים לאור נר של שעוה וע"י נוצת עוף 
מניח . . בקערורית כף עץ". משמע שהבדיקה נעשית בנר ונוצה, וכף העץ משמשת 
רק לאחר הבדיקה. וראה הערות התמימים )אהלי תורה, תלט, הערת הרב ישכר 
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עמ' 37. מנהג זה נפוץ בהרבה קהילות מדורי דורות, וכמה טעמים נאמרו לשימוש בכף מעץ: י"א 

וי"א  שלוקים דבר מעץ, כי יש דעות, ששריפת חמץ היא רק עם עצים, וכך יהיה דבר מה מעץ. 

היא  החמץ  ששריפת  שביארו,  יש  רמז  וע"פ  סדקים.  עם  עץ  כלי  מגעילים  שלא  להראות  שהוא 

מחיית עמלק, והוא אבד ע"י ה'כף' של משה )'והיה בהרים ידו וגו'(, ואת המן )מזרע עמלק( תלו על 

ה'עץ', וראה עוד, בהערה41(. 

ח� אבד אחד הפתיתים: אם בסוף הבדיקה, חסרה אחת מן החתיכות 
שפוזרו בבית, חייבים לבדוק שוב בלי ברכה. אבל אם בבדיקה החוזרת, 
לא מוצאים את החתיכה, אפשר לסמוך על הביטול )שו"ע, ושו"ע אדה"ז תלד, 
א. ואף שמבטל את החמץ, בכל זאת, גם לאחר הביטול, ישנה חובת בדיקה. ומסתימת הפוסקים 

יודעים באיזה חדר  ואם  יש פחות מכזית.  גם אם באותה חתיכה  ולבדוק,  משמע, שחייב לחזור 

נעלמה אותה חתיכה, די לחפש באותו חדר בלבד. )ולא חוששים שמישהו לקח את החמץ לחדר 

אחר. ע"פ שו"ע אדמו"ר הזקן, תלח, ב. אחרי בדיקה שניה סומכים על הביטול: מג"א תלד, ב(. 

כפי  הבדיקה:  לאחר   - והשקית  הכף  הנוצה,  הנר,  הפתיתים,  ט� 

דוד קלויזנר(, שחקר איך נהגו בזה זקני החסידים, והרה"ח ר' שלום ווילנקין )שאביו 
היה המלמד של הרבי(, ור' ראובן גלפרין בשם זקנו )הרה"ח וכו' ר' שמואל שהיה 
השו"ב בבאבינוביץ ושכ"ק אדמו"ר מוהרש"ב אכל משחיטתו(, השתמשו בכף העץ 
הרבי.  מדברי  שמשמע  כפי  השתמשו,  שלא  אחרים  אנ"ש  וזקני  הבדיקה,  בשעת 
ובספר 'מעשה מלך' )בשם ר' חס"ד הלברשטאם(: "את הנר והכף אוחז בשמאלו, 
את הנוצה בימינו, ואת השקית אחז המשב"ק. כשמצא חמץ, טאטא את זה לתוך 

הכף עם הנוצה, והניחו בשקית", ]ובספרי המנהגים השונים, מובא כך וכך[. 

א� יש שביארו, שנהגו זאת על פי דעת הרש"ש )שבת, סו(, ששריפת החמץ   .41
צריכה להיעשות ע"י עצים דוקא, ולכן נהגו לקחת דבר מעץ כדי שישרפו את החמץ 
כדין )חק לישראל )וועלץ(, ע"פ הרש"ש הנ"ל. אבל ראה מנח"י ב, נג, שדחה את דברי 
ב� ויש שביארו שהוא כדי להראות שאנחנו נזהרים לא להגעיל כלי עץ  הרש"ש(. 
שיש בו סדקים )כדעת הט"ז, תנא, כד, ובפרט לדעת 'כנסת הגדולה' שלא מגעילים 
שום כלי עץ(, ולכן היו לוקחים את הכף עץ שאיתה משתמשים בחמץ כל השנה, 
ושורפים אותה עם החמץ. )הגדת 'מנחת חן' )הרב נח אהלבוים, נ"י תשל"ט( ובספר 
חג המצות הלכות ומנהגים )ליברמן, עמ' קלח(, ואכן בכמה הגדות כתוב 'נוהגים 
לקחת כף של עץ ישן שנבלע בו חמץ לבדיקה(. ג� ויש שביארו ע"ד הרמז, שמקובל 
שמחיית עמלק תהיה בעת שריפת החמץ, ובפעם הראשונה הייתה מפלתו ע"י 'כף 
ידו וגבר ישראל, ובפעם השניה כשנתלה על 'העץ',  ידו' של משה רבינו, שהרים 
ולכן לוקחים 'כף מעץ' )ספר טוב דברך, לרבי שאול בראך(. ואולי לכלי זה התכוין 
'הכלי' שאיתו בדקו את החמץ. וראה לקמן  הרמ"א בסימן תמה, שיש לשרוף את 
אות טז, מה שהתבאר בטעם הנחת החמץ בתוך הכף, ואולי זהו טעם המנהג של 

צירוף ה'כף', בבדיקת חמץ(. 
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בתוך  איתה  לחטט  אפשר  שיהיה  כדי  עוף,  נוצת  לוקחים  נוצה:  ה� 
החורים והסדקים, ולבדוק ולהוציא פירורים ]במקום שיש חשש שיהיו 
שם פירורים נקיים, כנ"ל[ באמצעות הנוצה. ולשם כך יכול לקחת בנוסף 
לנוצה, גם מחט ארוכה, או סכין חד )נוצה: מג"א, חק יעקב, חמד משה )תלג(: "נהגו 
ליטול נוצות בשעת בדיקה, שמא לא כיבד איזה מקום יפה או שמא ימצא חמץ באיזה מקום מפורר 

ויכבדנו בנוצות אלו", חתם סופר, משנ"ב. וכן הובא בהגדה של הרבי, ובספר המנהגים, עמ' 37, 

שנוהגים לקחת נוצה. סכין: 'סדר היום', כדי שיוכל לחטט אם ימצא איזה חמץ בחורים וסדקים, 

וכתבנו שהוא 'בנוסף' לנוצה, כי מנהג ישראל לקחת נוצה(. 

ו� כלי: בנוסף לנוצה, צריך לקחת שק קטן של נייר, שבו יניח את החמץ 
'כלי'  לקחת  שיש  בפוסקים  הוזכר  וכבר   .37 עמ'  המנהגים  ספר  הרבי,  של  )הגדה  שימצא. 
ג( ובשו"ע אדמו"ר הזקן )תמה,  יניח את החמץ. ראה מהרי"ל הובא ברמ"א )תמה,  לבדיקה שבו 

וגם אין לו חמץ אחר לשרוף, ישרוף את הכלי שלקח לבדיקה,  ז(, שאם לא מצא חמץ כשבדק, 

כדי שלא תשתכח חובת ביעור. וכותב הרבי 'שק קטן של נייר', כי זורקים את הכל לאש למחרת, 

ופשוט שהוא הדין, שקית מניילון(. 

ז� כף של עץ: נוהגים לקחת כף של עץ, כדי להכניס את החמץ בתוכו 
בסוף הבדיקה, ולשרוף אותה עם החמץ40. )הגדה של הרבי, ספר המנהגים חב"ד 

יכול לקבוע  )שהרי  יותר  כי אז אור הנר מבהיק  שלכתחילה תיקנו לבדוק בלילה 
שיבדקו ביום ולאור הנר, אלא וודאי שכשאין אור עדיף(, ולכן יש חוששים לכבות 
את אור החשמל, כדי שיבהיק יותר אור הנר )אבל בודאי גם לדעתם, אינו מעכב 
שכאשר  שיודע  מי  ולכן,  כנ"ל(.  ביום  הנר  לאור  בדיקה  מועילה  שהרי  בדיעבד, 
החשמל כבוי עיניו מרוכזות יותר לבדוק עדיף שיכבה, וכן כותב בשו"ת שבט הלוי, 
א, קלו, שרגילים לבדוק לאור הנר בלבד, אבל אם חסר לו לטיב הבדיקה, מדליקים 

גם את החשמל, כי הואר הנר הוא רק מכשיר למצוה. 

וכך כותב בחוט שני: "העיקר בבדיקת חמץ הוא לראות היטב בכל המקומות, וגם 
צריך לבדוק בנר, ולכן אין צריך לכבות את אור החשמל במקום שבודק לאור הנר, 
כיון שהנר מאיר ומסייע למקומות שמאיר, ואין אור החשמל מקלקל כמו אור היום 

שמקום שקרוב לאור הנר, הנר מועיל לו אף שדולק שם החשמל". 

וראה הליכות שלמה )הגרש"ז אויערבאך, ה, הע' 57(: "ורבנו דקדק שיהא גם אור 
החשמל דלוק בחדרים בשעה שבדקם, ואולי כיון שצורת הבדיקה האידנא לדעת 
כדלעיל,  נבדקו,  אם  להיוודע  והחפצים,  המקומות  כל  על  עינו  לשום  היא  רבנו, 

מועיל לכך אור החשמל הנוסף". 

בגמר הבדיקה   .  . 40. מלשון הרבי: "בודקים לאור נר של שעוה וע"י נוצת עוף 
מניח . . בקערורית כף עץ". משמע שהבדיקה נעשית בנר ונוצה, וכף העץ משמשת 
רק לאחר הבדיקה. וראה הערות התמימים )אהלי תורה, תלט, הערת הרב ישכר 
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במכונית וכו', מברך פעם אחת, ולא מדבר עד שמסיים את בדיקת כל 
לא  הבדיקה,  באמצע  כבר  כשהוא  אחר,  לבית  וההליכה  המקומות, 
נחשבת הפסק )שו"ע אדמו"ר הזקן, תלב, ז(. ואם צריך ללכת לשירותים באמצע 
הבדיקה, יכול לברך 'אשר יצר', ולא נחשב הפסק )נטעי גבריאל, א, יד, הגר"ש 

וואזנר מקובץ מבית לוי, א(.

ז� נר, נוצה, כלי, כף, פתיתים:

 א. נר, לא אבוקה / ב. שעווה / ג. פנס / ד. לכבות את האור / ה. נוצה / ו. כלי
 / ז. כף של עץ / ח. אבד אחד הפתיתים / ט. הפתיתים הנר הנוצה וכו’ לאחר

הבדיקה.

א� נר, לא אבוקה: צריך שיהיה נר בעל פתילה אחת ולא 'אבוקה' שיש 
ללא  ובודק  וחוזר  כך,  מועיל  לא  בדיעבד  ואפילו  פתילות,  כמה  לה 

ברכה, בנר בעל פתילה אחת )שו"ע תלג, ב, ושו"ע אדמו"ר הזקן, תלג, ט(. 

ב� שעווה: נהוג לקחת נר משעווה, כי אינו מנטף, וגם יש טעם על פי 
סוד, אבל רוב הנרות בזמננו לא מנטפים, וכשרים לכתחילה )שו"ע אדמו"ר 
הזקן, תלג, ח, נט"ג א, יז, יג, בשם בעל עבודת הקודש. ובהגדת 'קול יהודה' מביא בשם המהר"א 

מבעלזא )רבי אהרן רוקח(, שלכן לוקחים נר משעוה, שהוא בא מהדבורה שהיא טמאה, ובכל זאת 

הדבש היוצא ממנה נהפך לטהור, ובזה מרמזים לבעל תשובה, שגם אם היה ח"ו בשפל המצב, 

אפשר לתקן הכל לפני השי"ת, ולבער את החמץ שבו, מכל וכל, ולהתעלות מעלה מעלה(. 

לכתחילה  גם  יכול  במכונית(,  )ולמשל  לשריפה  חושש  אם  פנס:  ג� 
לבדוק בפנס, ובברכה )נט"ג יז יט, בשם 'שערים מצויינים בהלכה', קיא, ד, הגר"ש ואזנר 
בקובץ 'מבית לוי', וכן כתבו בשם הגר"מ פיינטשיין, והגרש"ז אויעבראך, שפנס דק המאיר היטב 

את החורין והסדקין, הרי הוא כנר, 'בדיקת חמץ וביעורו', לינדר, עמ' קפו(. 

ד� לכבות את האור: לא צריך לכבות את האור )נטעי גבריאל, יז, יב. ואין לחשוש 
לכך שכאשר אור החשמל מאיר אין תועלת בנר, כי יש תועלת בכך שהוא מאיר בחורים ובסדקים. 

ויש אומרים שהרבי בדק כאשר אור החשמל דלוק )מעשה מלך, עמ' 191( 39. 

39. הנדון של כיבוי אור החשמל הוא, כיון שמבואר בהלכה )שו"ע תלג, א(, שמי 
שלא בדק בליל י"ד, בודק למחרת ביום, ולא יבדוק לאור היום שזה לא מועיל אפילו 
בדיעבד, אלא צריך לבדוק לאור הנר, ואע"פ שביום אור הנר לא מועיל כמו בלילה, 
ברור  וזה  ראויה.  'בדיקה'  נחשב  זה  זאת  בכל  בלילה,  בדיקה  חכמים  תיקנו  ולכן 
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ג� דיבור בשעת הבדיקה: לכתחילה אין לדבר בנושאים שאינם קשורים 
ישירות לבדיקה, בכל משך זמן הבדיקה, עד לאחר הביטול, ובדיעבד 
שדיבר, אם היה זה לאחר שכבר התחיל לבדוק, לא צריך לחזור ולברך 
המצוה,  באמצע  המדבר  בדיעבד,  שאפילו  אומרים,  יש  כי  לדבר  אין  לכתחילה  ז.  תלב,  )אדה"ז 

נחשב הפסק, וצריך לחזור ולברך. עד אחר הביטול: פמ"ג )מש"ז, ג(, שכוונת השו"ע 'כל הבדיקה', 

הוא עד אחרי אמירת 'כל חמירא וכו', שהוא חלק מה'ביעור' שעליו בירך(38. 

ד� אם צריך לבדוק כמה מקומות, כי יש לו כמה בתים, או שצריך לבדוק 

בשו"ע: "לפי שהליכה מבית לבית חשובה הפסק, בין הברכה  דברי אדמו"ר הזקן 
לתחילת עשיית המצוה )שו"ע אדה"ז סתל"ב ס"ח(", והרי בשו"ע ה'הפסק' הוא רק 
בהליכה מבית לבית? ושמא, הביא את דברי אדמו"ר הזקן בשו"ע, רק כדי לבאר 
מדוע צריך להתחיל לבדוק בחדר הסמוך, ולא נחית לדיוק זה, שבין הליכה מחדר 
לחדר לבין הליכה מבית לבית, אבל לכאורה היה צריך להעיר שלפי דבריו בסידור, 
גם ההליכה מחדר לחדר חשובה הפסק ? ואולי הלשון 'מבית לבית' יכולה לכלול גם 
הליכה מחדר לחדר ]שכל חדר הוא 'בית'[, ולכן לא הוצרך להעיר, אע"פ שלמעשה 

יש חילוק בין השו"ע לסידור[. 

38. ומובא בתנאי רבתי )יג(: "מצאתי בשם רב האי גאון, ירושה היא לנו מאבותינו, 
שלא לשוח עד שיגמור הבדיקה, כדי שלא יסיח דעתו". דין זה שאין לדבר בשעת 
קיום מצוה, לא שייך בכל המצוות. שבמצות אלו שבתחילת עשייתן כבר קיים את 
המצוה, אין מניעה לדבר, דוגמא: לאחר שהניח את התפילין, או לאחר שאכל כזית 
בסוכה, יכול לדבר ולהמשיך לקיים את המצוה, כי המצוה התקיימה בשלמותה. 
אבל במצוות שיש להם שיעור מסויים, כדי לקיים את המצוה, אין לדבר לכתחילה, 
עד שגומר לקיים את כל המצוה. ובלשון אדמו"ר הזקן )תלב, ז(: "ואינו דומה למשיח 
באמצע סעודתו כשיושב בסוכה, שאין צריך לחזור ולברך לישב בסוכה, לפי שאינו 
לישב  ושלא  עוד,  לאכול  שלא  ירצה  שאם  השיחה,  שלאחר  זו  בישיבה  מוכרח 
בסוכה, הרשות בידו, אבל בבדיקת חמץ מוכרח הוא לגמור את הבדיקה שלאחר 

השיחה, שחייב לבדוק בכל המקומות שמכניסין בהן חמץ". 

זו, כמה מצוות,  כאן המקום להעיר: שאין לדבר כאשר מברך, ומקיים בברכה 
כל  את  לקבוע  שמסיים  עד  לדבר  שאסור  מזוזות,  כמה  קובע  כאשר  ולדוגמא: 
המזוזות, ואם דיבר )בדבר שלא קשור( צריך לחזור ולברך )בית הלל על שו"ע יו"ד 
סימן רפט, חובת הדר יא, ט, קונטרס המזוזה, שו"ת לבושי מרדכי, יד הקטנה(. וכן 
המטביל כמה כלים, אסור לדבר בין כלי לכלי, ואם דיבר צריך לחזור ולברך )כך 
יוצא מדברי אדמו"ר הזקן, ח, כא, וקו"א ג, לגבי דיבור בין לבישת כמה טליתות: "אם 
הפסיק ביניהם בשיחה . . צריך לברך על כל אחד ואחד"(. וראה בפירוש 'מטה אשר' 
שחיטה  בין  שמדברים  השוחטים  על  זכות'  'לימוד  שהביא  חדשה',  ה'שמלה  על 

לשחיטה. 
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במכונית וכו', מברך פעם אחת, ולא מדבר עד שמסיים את בדיקת כל 
לא  הבדיקה,  באמצע  כבר  כשהוא  אחר,  לבית  וההליכה  המקומות, 
נחשבת הפסק )שו"ע אדמו"ר הזקן, תלב, ז(. ואם צריך ללכת לשירותים באמצע 
הבדיקה, יכול לברך 'אשר יצר', ולא נחשב הפסק )נטעי גבריאל, א, יד, הגר"ש 

וואזנר מקובץ מבית לוי, א(.

ז� נר, נוצה, כלי, כף, פתיתים:

 א. נר, לא אבוקה / ב. שעווה / ג. פנס / ד. לכבות את האור / ה. נוצה / ו. כלי
 / ז. כף של עץ / ח. אבד אחד הפתיתים / ט. הפתיתים הנר הנוצה וכו’ לאחר

הבדיקה.

א� נר, לא אבוקה: צריך שיהיה נר בעל פתילה אחת ולא 'אבוקה' שיש 
ללא  ובודק  וחוזר  כך,  מועיל  לא  בדיעבד  ואפילו  פתילות,  כמה  לה 

ברכה, בנר בעל פתילה אחת )שו"ע תלג, ב, ושו"ע אדמו"ר הזקן, תלג, ט(. 

ב� שעווה: נהוג לקחת נר משעווה, כי אינו מנטף, וגם יש טעם על פי 
סוד, אבל רוב הנרות בזמננו לא מנטפים, וכשרים לכתחילה )שו"ע אדמו"ר 
הזקן, תלג, ח, נט"ג א, יז, יג, בשם בעל עבודת הקודש. ובהגדת 'קול יהודה' מביא בשם המהר"א 

מבעלזא )רבי אהרן רוקח(, שלכן לוקחים נר משעוה, שהוא בא מהדבורה שהיא טמאה, ובכל זאת 

הדבש היוצא ממנה נהפך לטהור, ובזה מרמזים לבעל תשובה, שגם אם היה ח"ו בשפל המצב, 

אפשר לתקן הכל לפני השי"ת, ולבער את החמץ שבו, מכל וכל, ולהתעלות מעלה מעלה(. 

לכתחילה  גם  יכול  במכונית(,  )ולמשל  לשריפה  חושש  אם  פנס:  ג� 
לבדוק בפנס, ובברכה )נט"ג יז יט, בשם 'שערים מצויינים בהלכה', קיא, ד, הגר"ש ואזנר 
בקובץ 'מבית לוי', וכן כתבו בשם הגר"מ פיינטשיין, והגרש"ז אויעבראך, שפנס דק המאיר היטב 

את החורין והסדקין, הרי הוא כנר, 'בדיקת חמץ וביעורו', לינדר, עמ' קפו(. 

ד� לכבות את האור: לא צריך לכבות את האור )נטעי גבריאל, יז, יב. ואין לחשוש 
לכך שכאשר אור החשמל מאיר אין תועלת בנר, כי יש תועלת בכך שהוא מאיר בחורים ובסדקים. 

ויש אומרים שהרבי בדק כאשר אור החשמל דלוק )מעשה מלך, עמ' 191( 39. 

39. הנדון של כיבוי אור החשמל הוא, כיון שמבואר בהלכה )שו"ע תלג, א(, שמי 
שלא בדק בליל י"ד, בודק למחרת ביום, ולא יבדוק לאור היום שזה לא מועיל אפילו 
בדיעבד, אלא צריך לבדוק לאור הנר, ואע"פ שביום אור הנר לא מועיל כמו בלילה, 
ברור  וזה  ראויה.  'בדיקה'  נחשב  זה  זאת  בכל  בלילה,  בדיקה  חכמים  תיקנו  ולכן 
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ג� דיבור בשעת הבדיקה: לכתחילה אין לדבר בנושאים שאינם קשורים 
ישירות לבדיקה, בכל משך זמן הבדיקה, עד לאחר הביטול, ובדיעבד 
שדיבר, אם היה זה לאחר שכבר התחיל לבדוק, לא צריך לחזור ולברך 
המצוה,  באמצע  המדבר  בדיעבד,  שאפילו  אומרים,  יש  כי  לדבר  אין  לכתחילה  ז.  תלב,  )אדה"ז 

נחשב הפסק, וצריך לחזור ולברך. עד אחר הביטול: פמ"ג )מש"ז, ג(, שכוונת השו"ע 'כל הבדיקה', 

הוא עד אחרי אמירת 'כל חמירא וכו', שהוא חלק מה'ביעור' שעליו בירך(38. 

ד� אם צריך לבדוק כמה מקומות, כי יש לו כמה בתים, או שצריך לבדוק 

בשו"ע: "לפי שהליכה מבית לבית חשובה הפסק, בין הברכה  דברי אדמו"ר הזקן 
לתחילת עשיית המצוה )שו"ע אדה"ז סתל"ב ס"ח(", והרי בשו"ע ה'הפסק' הוא רק 
בהליכה מבית לבית? ושמא, הביא את דברי אדמו"ר הזקן בשו"ע, רק כדי לבאר 
מדוע צריך להתחיל לבדוק בחדר הסמוך, ולא נחית לדיוק זה, שבין הליכה מחדר 
לחדר לבין הליכה מבית לבית, אבל לכאורה היה צריך להעיר שלפי דבריו בסידור, 
גם ההליכה מחדר לחדר חשובה הפסק ? ואולי הלשון 'מבית לבית' יכולה לכלול גם 
הליכה מחדר לחדר ]שכל חדר הוא 'בית'[, ולכן לא הוצרך להעיר, אע"פ שלמעשה 

יש חילוק בין השו"ע לסידור[. 

38. ומובא בתנאי רבתי )יג(: "מצאתי בשם רב האי גאון, ירושה היא לנו מאבותינו, 
שלא לשוח עד שיגמור הבדיקה, כדי שלא יסיח דעתו". דין זה שאין לדבר בשעת 
קיום מצוה, לא שייך בכל המצוות. שבמצות אלו שבתחילת עשייתן כבר קיים את 
המצוה, אין מניעה לדבר, דוגמא: לאחר שהניח את התפילין, או לאחר שאכל כזית 
בסוכה, יכול לדבר ולהמשיך לקיים את המצוה, כי המצוה התקיימה בשלמותה. 
אבל במצוות שיש להם שיעור מסויים, כדי לקיים את המצוה, אין לדבר לכתחילה, 
עד שגומר לקיים את כל המצוה. ובלשון אדמו"ר הזקן )תלב, ז(: "ואינו דומה למשיח 
באמצע סעודתו כשיושב בסוכה, שאין צריך לחזור ולברך לישב בסוכה, לפי שאינו 
לישב  ושלא  עוד,  לאכול  שלא  ירצה  שאם  השיחה,  שלאחר  זו  בישיבה  מוכרח 
בסוכה, הרשות בידו, אבל בבדיקת חמץ מוכרח הוא לגמור את הבדיקה שלאחר 

השיחה, שחייב לבדוק בכל המקומות שמכניסין בהן חמץ". 

זו, כמה מצוות,  כאן המקום להעיר: שאין לדבר כאשר מברך, ומקיים בברכה 
כל  את  לקבוע  שמסיים  עד  לדבר  שאסור  מזוזות,  כמה  קובע  כאשר  ולדוגמא: 
המזוזות, ואם דיבר )בדבר שלא קשור( צריך לחזור ולברך )בית הלל על שו"ע יו"ד 
סימן רפט, חובת הדר יא, ט, קונטרס המזוזה, שו"ת לבושי מרדכי, יד הקטנה(. וכן 
המטביל כמה כלים, אסור לדבר בין כלי לכלי, ואם דיבר צריך לחזור ולברך )כך 
יוצא מדברי אדמו"ר הזקן, ח, כא, וקו"א ג, לגבי דיבור בין לבישת כמה טליתות: "אם 
הפסיק ביניהם בשיחה . . צריך לברך על כל אחד ואחד"(. וראה בפירוש 'מטה אשר' 
שחיטה  בין  שמדברים  השוחטים  על  זכות'  'לימוד  שהביא  חדשה',  ה'שמלה  על 

לשחיטה. 
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לדבר בין הברכה, לתחילת הבדיקה ]וכדי להתחיל ב'בדיקה' מיד אחר 
הברכה, יש להתחיל את הבדיקה, במקום שעל פי דין חייב בדיקה )שו"ת 
האלף לך שלמה, שצב. וראה לעיל, אלו מקומות פטורים מבדיקה לאחר הנקיון([. ואם דיבר 

בענין שלא קשור לבדיקה, לפני שהתחיל לבדוק, צריך לחזור ולברך. 
כמו כן יש להתחיל את הבדיקה באותו חדר שבו בירך, כי עצם ההליכה 
לחדר אחר, נחשבת הפסק. )לא להפסיק: לגבי בדיקת חמץ, שו"ע אדמו"ר הזקן, תלב, 
ו, ולגבי ברכות אחרות במקומות רבים )ראה, סימנים: כה, תעה, תקצב. קסז, רו, רעא, ועוד(36. 

להתחיל באותו חדר: כך מדוייק בדברי אדמו"ר הזקן בסידור שכתב: "ויזהרו לבדוק תחלה בחדר 

הסמוך למקום ששמעו הברכה, ולא ילכו לבדוק תיכף אחר הברכה, לחדר אחר", ודין זה תקף גם 

ל'שלוחים' ששומעים את הברכה מבעה"ב, שצריכים להתחיל את הבדיקה באותו חדר, במקום  

שעדיין לא נבדק, ואז 'להמשיך' בחדר או בבית אחר37(.      

36. ויש להעיר לדבר מעניין, בענין הפסק בין ברכה למצוה: בספר 'שמלה חדשה' 
סימן יט: "וישחט מיד תוך כדי דיבור לברכה . . ובדיעבד אם שח אפילו דבור אחד, 
בין הברכה לשחיטה, שלא מצורך השחיטה, הוה הפסק, וצריך ברכה אחרת . � יש 
מקומות שהעכו"ם אינם מניחים לישראל לשחוט, אם לא שאומר קודם השחיטה 
סמוך להשחיטה ממש ב' מלות אלו: אלל"ה אוכב"ר ! רצה לומר אל כביר. נראה לי 
דיש להשתדל לבטל זה דנראה כחוקת העכו"ם, ואם אי אפשר לבטל, יש להשתדל 
לאמרם קודם הברכה. ואם גם זה אי אפשר, נראה לי, כיון דהישראל מכוין במלות 
אלו שהשחיטה היא לשם הקב"ה, שהוא אל כביר, שציונו לשחוט, לא הוה הפסק, 

דמדבר מענייני שחיטה הוא".

לבית אחר: "יזהרו שמיד אחר  37. אבל בשו"ע שלו )תלב ח(, חשש רק להליכה 
ששמעו הברכה, יתחילו לבדוק בחדרים הסמוכים לבית ששמעו הברכה, בתוכו, 
אבל לא ילכו מיד לבית אחר לבדוק, לפי שההליכה מבית לבית חשובה הפסק בין 
הברכה לתחילת עשיית המצוה". ודין זה הוא בין לבעה"ב בין ל'שלוחים' שהולכים 
הברכה,  אחרי  שמיד  מבעה"ב,  הברכה  את  ושומעים  אחרים,  בחדרים  לבדוק 
בודקים קצת באותו חדר )במקום שלא בדקו עדיין, אחרת לא התחיל את המצוה(, 

ואח"כ יכולים 'להמשיך' את הבדיקה בחדרים ובבתים אחרים. 

ונראה שב'סידור' חשש לאותן שיטות, שגם הליכה מחדר לחדר נחשבת הפסק. 
ראה שו"ע אדמו"ר הזקן, ח, כב, וקו"א ה, שם, שהליכה מחדר לחדר לא נחשבת 
רבינו  'סידור  וראה  הפסק.  נחשב  לחדר  בחדר  גם  שלכתחילה  ט,  וקסז,  הפסק. 
הזקן' להרלו"י רסקין, עמ' תשלו, שב'סידור' חשש אדמו"ר הזקן, לדעות שהמקדש 
בחדר אחד ואוכל את הסעודה בחדר אחר לא יצא יד"ח קידוש, כי לא נחשב 'קידוש 
במקום סעודה' )ר"ן, הובא בסימן רעג(, ובשו"ע סומך על הדעות שכל שהוא באותו 

בית, לא נחשב 'שינוי מקום', ויצא יד"ח. 

]ויש לעיין מדוע הרבי בהגדה, בפיסקא המצטטת את דברי אדמו"ר הזקן בסידור: 
את  כהסבר  מביא  הברכה',  ששמעו  למקום  הסמוך  בחדר  תחלה  לבדוק  'ויזהרו 
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חמץ'. שכח לברך, יכול לברך כל עוד לא סיים את הבדיקה. )נט"י: כנ"ל, 
שיש מדקדקים בכך, שו"ע אדמו"ר הזקן תלב, יב. כובע חליפה: מקור חיים )תלב(, מכתב סופר 

בשם אביו החת"ס31, ובספר מעשה מלך עמ' 191 בשם המשב"ק רח"ה, שהרבי נהג לבדוק בכובע 

בין בדיקה לברכה, שו"ת עמק  מדליקים לפני הברכה: כדי למעט בהפסק  וסירטוק, בלי אבנט. 

)רו, ח(33,  ימין, ראה שו"ע אדמו"ר הזקן  ככל המצות שעושים ביד  ימין:  ביד  )א, סג(32.  תשובה 

ואיטר יד, ביד שמאל. מברכים:  כמו שמברכים לפני כל מצוה מדרבנן )שו"ע אדמו"ר הזקן, תלב, 

א(34. על ביעור: פסחים, ז, א: "מאי מברך, רב פפא אמר משמיה דרבא, 'על ביעור חמץ'. ההסבר 

שעל 'בדיקה' מברכים 'ביעור': ה'בדיקה' היא ההתחלה של ה'ביעור', אשר נעשה בשני שלבים. א( 

מיד אחרי הבדיקה, מבטל את החמץ, דבר שנחשב ל'ביעור' כדין, לחמץ שלא ידוע לו. ב( למחרת, 

עם  שמתחילים  ב'ביעור'  אלו  השלבים  שני  על  עכשיו  ומברכים  לו.  הידוע  החמץ  את  כששורף 

הבדיקה )שו"ע אדמו"ר הזקן, תלב, א(35. שכח לברך: רמ"א תלב, א, שו"ע אדמו"ר הזקן, תלב, ה(. 

ב� לא להפסיק בין הברכה לבדיקה: כמו בכל מצוה, אין לעשות 'הפסק' 
בין הברכה לקיום המצוה, ולכן אין להתעסק בדבר אחר, וכל שכן שלא 

גם  לכן  דוקא,  בעמידה  להיות  שצריכה  לומר  אפשר  אי  חמץ,  ובדיקת  בעמידה. 
הברכה עליה לא צריכה להיות בעמידה. 

וכל מצוה דאתיא   .  . גדולים מעטפין עצמן בגלימא בברכת הבדיקה  "מנהג   .31
לר'  סופר  מכתב  שו"ת  דמטרד".  מפני  הגלימא  יסיר  רהברכה  אח  ומ"מ  לקיצין, 
מאור הגולה החת"ס  ורבי  מורי  "ועיני ראוה אדוני  בנו של החת"ס:  סופר  שמעון 

כשבדק חמץ לבש הסברל והכובע כהולך לביהכנ"ס". 

32. וראה שו"ע אדמו"ר הזקן )קסז, ג(: "טוב לחתוך מעט בסכין פרוסת הבציעה 
קודם שיתחיל לברך, כדי שלא יספיק בשהיית החיתוך בין ברכה לאכילה". 

33. "כל דבר שמברך עליו לאכלו, או להריח בו, או לעשות בו מצוה, צריך לאחוז 
מצוה,  בהם  שמקיים  דברים  ושאר  ללולב  דומה  אם  וצ"ע  מברך".  כשהוא  בימינו 
שהרי לא מקיים את המצוה עם הנר, אלא הנר רק אמצעי כדי לקיים את המצוה. 
בזמן  בשופר  להחזיק  שלא  הרבי  בהנהגת  ע"ה,  אשכנזי  הגרמ"ש  מביאור  ולהעיר 
הברכה על התקיעות, כי עיקר המצוה היא שמיעת קול השופר, ולא התקיעה בו 
)וכלשון הברכה 'לשמוע קול שופר'(. וא"כ יתכן שהוא הדין גם לגבי החזקת הנר, 

שאין צורך להחזיק בה בשעת הברכה, וממילא גם אין ענין בהחזקה ביד ימין. 

אשר  מכל  תסור  'לא  כמ"ש  לחכמים,  לשמוע  ה'  ציונו  כי  'וציונו',  ואומרים   .34
יגידו לך ימין ושמאל' )גמ' שבת, כג, וטור או"ח קנח ועוד(. 

ולא מברך על הבדיקה  ולכאורה מדוע מברך על הביעור שאחרי הבדיקה,   .35
אמצעי  רק  אלא  המצוה,  מטרת  אינה  שהבדיקה  אלא   ? חמץ'  בדיקת  'על  עצמה: 
לקיים את המצוה שהיא הביעור, ומי שבדק ולא ביטל ולא שרף את החמץ, לא עשה 

כלום, לכן לא מברכים על הבדיקה )שו"ע אדמו"ר הזקן, תלב, ב(. 
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לדבר בין הברכה, לתחילת הבדיקה ]וכדי להתחיל ב'בדיקה' מיד אחר 
הברכה, יש להתחיל את הבדיקה, במקום שעל פי דין חייב בדיקה )שו"ת 
האלף לך שלמה, שצב. וראה לעיל, אלו מקומות פטורים מבדיקה לאחר הנקיון([. ואם דיבר 

בענין שלא קשור לבדיקה, לפני שהתחיל לבדוק, צריך לחזור ולברך. 
כמו כן יש להתחיל את הבדיקה באותו חדר שבו בירך, כי עצם ההליכה 
לחדר אחר, נחשבת הפסק. )לא להפסיק: לגבי בדיקת חמץ, שו"ע אדמו"ר הזקן, תלב, 
ו, ולגבי ברכות אחרות במקומות רבים )ראה, סימנים: כה, תעה, תקצב. קסז, רו, רעא, ועוד(36. 

להתחיל באותו חדר: כך מדוייק בדברי אדמו"ר הזקן בסידור שכתב: "ויזהרו לבדוק תחלה בחדר 

הסמוך למקום ששמעו הברכה, ולא ילכו לבדוק תיכף אחר הברכה, לחדר אחר", ודין זה תקף גם 

ל'שלוחים' ששומעים את הברכה מבעה"ב, שצריכים להתחיל את הבדיקה באותו חדר, במקום  

שעדיין לא נבדק, ואז 'להמשיך' בחדר או בבית אחר37(.      

36. ויש להעיר לדבר מעניין, בענין הפסק בין ברכה למצוה: בספר 'שמלה חדשה' 
סימן יט: "וישחט מיד תוך כדי דיבור לברכה . . ובדיעבד אם שח אפילו דבור אחד, 
בין הברכה לשחיטה, שלא מצורך השחיטה, הוה הפסק, וצריך ברכה אחרת . � יש 
מקומות שהעכו"ם אינם מניחים לישראל לשחוט, אם לא שאומר קודם השחיטה 
סמוך להשחיטה ממש ב' מלות אלו: אלל"ה אוכב"ר ! רצה לומר אל כביר. נראה לי 
דיש להשתדל לבטל זה דנראה כחוקת העכו"ם, ואם אי אפשר לבטל, יש להשתדל 
לאמרם קודם הברכה. ואם גם זה אי אפשר, נראה לי, כיון דהישראל מכוין במלות 
אלו שהשחיטה היא לשם הקב"ה, שהוא אל כביר, שציונו לשחוט, לא הוה הפסק, 

דמדבר מענייני שחיטה הוא".

לבית אחר: "יזהרו שמיד אחר  37. אבל בשו"ע שלו )תלב ח(, חשש רק להליכה 
ששמעו הברכה, יתחילו לבדוק בחדרים הסמוכים לבית ששמעו הברכה, בתוכו, 
אבל לא ילכו מיד לבית אחר לבדוק, לפי שההליכה מבית לבית חשובה הפסק בין 
הברכה לתחילת עשיית המצוה". ודין זה הוא בין לבעה"ב בין ל'שלוחים' שהולכים 
הברכה,  אחרי  שמיד  מבעה"ב,  הברכה  את  ושומעים  אחרים,  בחדרים  לבדוק 
בודקים קצת באותו חדר )במקום שלא בדקו עדיין, אחרת לא התחיל את המצוה(, 

ואח"כ יכולים 'להמשיך' את הבדיקה בחדרים ובבתים אחרים. 

ונראה שב'סידור' חשש לאותן שיטות, שגם הליכה מחדר לחדר נחשבת הפסק. 
ראה שו"ע אדמו"ר הזקן, ח, כב, וקו"א ה, שם, שהליכה מחדר לחדר לא נחשבת 
רבינו  'סידור  וראה  הפסק.  נחשב  לחדר  בחדר  גם  שלכתחילה  ט,  וקסז,  הפסק. 
הזקן' להרלו"י רסקין, עמ' תשלו, שב'סידור' חשש אדמו"ר הזקן, לדעות שהמקדש 
בחדר אחד ואוכל את הסעודה בחדר אחר לא יצא יד"ח קידוש, כי לא נחשב 'קידוש 
במקום סעודה' )ר"ן, הובא בסימן רעג(, ובשו"ע סומך על הדעות שכל שהוא באותו 

בית, לא נחשב 'שינוי מקום', ויצא יד"ח. 

]ויש לעיין מדוע הרבי בהגדה, בפיסקא המצטטת את דברי אדמו"ר הזקן בסידור: 
את  כהסבר  מביא  הברכה',  ששמעו  למקום  הסמוך  בחדר  תחלה  לבדוק  'ויזהרו 
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חמץ'. שכח לברך, יכול לברך כל עוד לא סיים את הבדיקה. )נט"י: כנ"ל, 
שיש מדקדקים בכך, שו"ע אדמו"ר הזקן תלב, יב. כובע חליפה: מקור חיים )תלב(, מכתב סופר 

בשם אביו החת"ס31, ובספר מעשה מלך עמ' 191 בשם המשב"ק רח"ה, שהרבי נהג לבדוק בכובע 

בין בדיקה לברכה, שו"ת עמק  מדליקים לפני הברכה: כדי למעט בהפסק  וסירטוק, בלי אבנט. 

)רו, ח(33,  ימין, ראה שו"ע אדמו"ר הזקן  ככל המצות שעושים ביד  ימין:  ביד  )א, סג(32.  תשובה 

ואיטר יד, ביד שמאל. מברכים:  כמו שמברכים לפני כל מצוה מדרבנן )שו"ע אדמו"ר הזקן, תלב, 

א(34. על ביעור: פסחים, ז, א: "מאי מברך, רב פפא אמר משמיה דרבא, 'על ביעור חמץ'. ההסבר 

שעל 'בדיקה' מברכים 'ביעור': ה'בדיקה' היא ההתחלה של ה'ביעור', אשר נעשה בשני שלבים. א( 

מיד אחרי הבדיקה, מבטל את החמץ, דבר שנחשב ל'ביעור' כדין, לחמץ שלא ידוע לו. ב( למחרת, 

עם  שמתחילים  ב'ביעור'  אלו  השלבים  שני  על  עכשיו  ומברכים  לו.  הידוע  החמץ  את  כששורף 

הבדיקה )שו"ע אדמו"ר הזקן, תלב, א(35. שכח לברך: רמ"א תלב, א, שו"ע אדמו"ר הזקן, תלב, ה(. 

ב� לא להפסיק בין הברכה לבדיקה: כמו בכל מצוה, אין לעשות 'הפסק' 
בין הברכה לקיום המצוה, ולכן אין להתעסק בדבר אחר, וכל שכן שלא 

גם  לכן  דוקא,  בעמידה  להיות  שצריכה  לומר  אפשר  אי  חמץ,  ובדיקת  בעמידה. 
הברכה עליה לא צריכה להיות בעמידה. 

וכל מצוה דאתיא   .  . גדולים מעטפין עצמן בגלימא בברכת הבדיקה  "מנהג   .31
לר'  סופר  מכתב  שו"ת  דמטרד".  מפני  הגלימא  יסיר  רהברכה  אח  ומ"מ  לקיצין, 
מאור הגולה החת"ס  ורבי  מורי  "ועיני ראוה אדוני  בנו של החת"ס:  סופר  שמעון 

כשבדק חמץ לבש הסברל והכובע כהולך לביהכנ"ס". 

32. וראה שו"ע אדמו"ר הזקן )קסז, ג(: "טוב לחתוך מעט בסכין פרוסת הבציעה 
קודם שיתחיל לברך, כדי שלא יספיק בשהיית החיתוך בין ברכה לאכילה". 

33. "כל דבר שמברך עליו לאכלו, או להריח בו, או לעשות בו מצוה, צריך לאחוז 
מצוה,  בהם  שמקיים  דברים  ושאר  ללולב  דומה  אם  וצ"ע  מברך".  כשהוא  בימינו 
שהרי לא מקיים את המצוה עם הנר, אלא הנר רק אמצעי כדי לקיים את המצוה. 
בזמן  בשופר  להחזיק  שלא  הרבי  בהנהגת  ע"ה,  אשכנזי  הגרמ"ש  מביאור  ולהעיר 
הברכה על התקיעות, כי עיקר המצוה היא שמיעת קול השופר, ולא התקיעה בו 
)וכלשון הברכה 'לשמוע קול שופר'(. וא"כ יתכן שהוא הדין גם לגבי החזקת הנר, 

שאין צורך להחזיק בה בשעת הברכה, וממילא גם אין ענין בהחזקה ביד ימין. 

אשר  מכל  תסור  'לא  כמ"ש  לחכמים,  לשמוע  ה'  ציונו  כי  'וציונו',  ואומרים   .34
יגידו לך ימין ושמאל' )גמ' שבת, כג, וטור או"ח קנח ועוד(. 

ולא מברך על הבדיקה  ולכאורה מדוע מברך על הביעור שאחרי הבדיקה,   .35
אמצעי  רק  אלא  המצוה,  מטרת  אינה  שהבדיקה  אלא   ? חמץ'  בדיקת  'על  עצמה: 
לקיים את המצוה שהיא הביעור, ומי שבדק ולא ביטל ולא שרף את החמץ, לא עשה 

כלום, לכן לא מברכים על הבדיקה )שו"ע אדמו"ר הזקן, תלב, ב(. 
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 - לאכלו  יבא  ושמא  שלם,  בלב  יבטל  לא  שמא   - בדיקה  וצריך  בלבד 
שייכים גם בנשים. ולכן אשה שגרה לבדה, או בנות המתגוררות יחד 
חובת  לבדוק,  שיכול  בבית  איש  שאין  אחרת  סיבה  כל  או  בשותפות, 
וכו'  שורפת  כך  ואחר  ומבטלת  ומברכת  האשה,  על  מוטלת  הבדיקה 
ויכולה  בעצמה"(  לבטל  תוכל  שלה,  שהחמץ  כיון  "ואלמנה,  תלד:  סימן  סוף  משנ"ב  )ראה 

למנות איש שיבדוק29. 

ו� אונן: מי שהוא 'אונן', כלומר שנפטרו אחד משבעת הקרובים שחייבים 
גם   - נקברו, הרי הוא פטור מכל המצוות  ועדיין לא  להתאבל עליהם 
ממצות בדיקת חמץ. ומכל מקום, צריך לבקש מאדם אחר שיבדוק את 
ביתו, כי הבדיקה היא 'לאפרושי מאיסורא' שלא יעבור על איסור 'בל 
יראה', ובזה גם 'אונן' חייב )פני ברוך, ט, לט. והביאור, הוא על פי הגרש"ז אויערבאך, 

הליכות שלמה, ה, ט( 

ו� ברכת הבדיקה

 א. אופן הברכה / ב. לא להפסיק בין הברכה לבדיקה / ג. דיבור בשעת
הבדיקה / ד. אם צריך לבדוק כמה מקומות.

כובע  נוהגים ללבוש  ויש  ידיים,  נוטלים  א� אופן הברכה: המדקדקים 
ימין,  ביד  אותה  אוחזים  הנר,  את  מדליקים  לברך,  בכדי  וחליפה 
ביעור  על  וציונו,  במצותיו  קדשנו  אשר   .  . אתה  'ברוך  ומברכים30: 

29. וראה לעיל )אות ח, בפיסקא: 'אנשים נשים וקטנים'(, שעדיף לכתחילה שאיש 
יבדוק  שאיש  המובחר'  מן  ה'מצוה  האם  גוברת,  עדיפות  איזה  לדון:  ויש  יבדוק. 
)שו"ע אדמו"ר הזקן, תלב, י(, או 'מצוה בו יותר מבשלוחו' שתבדוק בעצמה )שם, 
כוונתה  אין  בו',  'מצוה  ב, שהלשון  רנ, קו"א  וראה שו"ע אדמו"ר הזקן,  סעיף ח(? 
שהוא חיוב, אלא 'יתרון מצוה בעלמא', ולאידך מצינו במקום אחר )תנז, ו(, ש'מצוה 
מן המובחר' יתכן לומר גם כשיש חיוב מן הדין, אע"פ שאין זאת המשמעות כאן. 
ובפשטות נראה, שהעדיפות שהבדיקה תהיה טובה, גוברת על העדיפות לעשותה 

בעצמה, כי היא מעלה בעשיה עצמה שהיא טובה יותר, ודו"ק. 

30. האם צריך לברך בעמידה ? ראה שו"ע אדמו"ר הזקן, ח, ג: "כל ברכות המצות, 
צריך להיות מעומד, חוץ מברכת השחיטה והפרשת חלה". וכתב אבודרהם שחובה 
מן הדין לעמוד בשש מצוות, וסימנם על"ץ של"ם )עומר, לולב, ציצית, שופר, לבנה, 
מילה(, שכתוב בהם 'לכם', אבל בשאר מצוות זהו רק מדת חסידות )כמבואר בב"י 
כאן  פמ"ג  וראה  ח.  סימן  לחיד"א  החיים  ובארצות  כז,  בסימן  חיים  אורחות  בשם 
)תלב, ג( שכאשר המצוה עצמה אינה בעמידה דוקא, אין מדת חסידות, ברך עליהם 
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וכדו',  חולה  הוא  כי  או  שם  נמצא  לא  הוא  כי  כלל,  בודק  לא  בעה"ב 
וממנה שליח שיבדוק במקומו, מברך השליח בעצמו27, ובעה"ב מבטל 
את החמץ. )שו"ע, תלב, ב. ושו"ע אדמו"ר הזקן, תלב, ח. והטעם שצריך ה'שליח' לשמוע את 
הברכה הוא, כי אין לעשות מצוה ללא ברכה לפניה, ומצד שני השליח לא יכול לברך בעצמו, כי 

לא מברכים על אותה מצוה פעמיים, והוא עושה זאת רק בתור שליחות של בעה"ב, ואילו היה 

בעה"ב בודק את הכל בעצמו לא היה מברך שוב. ומטעם זה, בדיעבד שלא שמע, לא יברך השליח, 

כי הברכה שברך בעה"ב, חלה גם על בדיקתו של השליח, אע"פ שמצד השליח - שלא שמע את 

הברכה - נחשב שקיים מצוה בלא ברכה(. 

ה� אשה שמתגוררת לבד: נשים חייבות ב'בל יראה ובל ימצא'28, ולכן, 
אלו:  איסורים  על  לעבור  לא  כדי  לעשות,  שיש  הדברים  בכל  חייבות 
נקיון הבית, בדיקת חמץ, ביעור וביטול. ופשוט שלא מספיק 'לבטל' את 
ביטול  מועיל  שלא  לכך,  חכמים  שהביאו  הטעמים  שני  שהרי  החמץ, 

מוטלת  לא  שהמצוה  אע"פ  השליח,  מברך  איך  לבאר  הפוסקים  והאריכו   .27
בביתו,  הבדיקה  על  מברך  שבעה"ב  במקרה  והנה,  אפרים(.  ויד  מג"א,  )ראה  עליו 
אבל מצוה לשליח לבדוק בשבילו במקום אחר רחוק )משרד שנמצא בעיר אחרת 
שכיון  לומר,  אפשר  אחד  שמצד  לברך,  צריך  השליח  אם  להסתפק  יש  וכדומה(, 
לברך  שייך  ולא  אחת,  מצוה  הכל  נחשב  בעה"ב,  של  רכושו  הם  המקומות  ששני 
והחנות  וחנותו,  ביתו  בודק  "אם  ז:  תלב,  משנ"ב,  )וראה  מצוה  אותה  על  פעמיים 
יוסף ובמאמר מרדכי,  הוא בחצר אחרת, צריך לחזור ולברך, אמנם מצאתי בחק 
שדעתם דכולהו חדא מצוה היא, שמחוייב לילך ולבדוק כל המקומות שיש בהם 
חמץ"(, ומצד שני אפשר לומר, שאם הוא באופן כזה, שגם בעה"ב עצמו, אם היה 
)וכלשון אדמו"ר  רוצה לבדוק שם היה צריך לחזור ולברך, גם הם צריכים לברך 
הזקן תלב, ט: "וכיון שבעה"ב בעצמו אם היה בודק גם אותן המקומות שבני ביתו 
כיון שכבר בירך פעם  ולברך על אותן המקומות,  לא היה מחוייב לחזור  בודקין, 
אחת, לפיכך גם בני ביתו, שעושים שליחותו, אינם חייבים לברך", משמע שבאופן 

שהיה צריך לחזור ולברך, אז גם הם צריכים לברך. 

וראה יגדיל תורה נ"י, נג, עמ' רלא, שכך דייק מוהר"ר מאיר גורקאוו, מח"ס ספר 
היא:  העצה  ולמעשה  שלו.  השו"ע  גליון  שעל  בהערותיו  שנמצא  כפי  הזכרונות, 
המקום  את  גם  להוציא  יכוין  ומברך,  בביתו  בעצמו  בודק  כאשר  'שליח'  שאותו 
הברכה  את  ישמע  בעצמו,  בודק  לא  ואם  בעה"ב,  בשליחות  לבדוק  ללכת  שצריך 
מאביו או ממי שמברך היכן שהוא נמצא, ויכוין לצאת יד"ח וילך לבדוק בשליחות 
בעה"ב. )כך כתב הרב מאיר שטרן, לרב ליברמן, בספרו חג המצות הלכות ומנהגים 

עמ', קל(. 

28. אבל לגבי מצות 'תשביתו' נחלקו האחורנים. הפמ"ג בפתיחה להל' פסח )א, 
ז( סובר שא חייבות ולדעת שאגת אריה )פב(, ערוה"ש )תמג(, שד"ח, ואבנ"ז,  פ"א 

חייבות. 
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 - לאכלו  יבא  ושמא  שלם,  בלב  יבטל  לא  שמא   - בדיקה  וצריך  בלבד 
שייכים גם בנשים. ולכן אשה שגרה לבדה, או בנות המתגוררות יחד 
חובת  לבדוק,  שיכול  בבית  איש  שאין  אחרת  סיבה  כל  או  בשותפות, 
וכו'  שורפת  כך  ואחר  ומבטלת  ומברכת  האשה,  על  מוטלת  הבדיקה 
ויכולה  בעצמה"(  לבטל  תוכל  שלה,  שהחמץ  כיון  "ואלמנה,  תלד:  סימן  סוף  משנ"ב  )ראה 

למנות איש שיבדוק29. 

ו� אונן: מי שהוא 'אונן', כלומר שנפטרו אחד משבעת הקרובים שחייבים 
גם   - נקברו, הרי הוא פטור מכל המצוות  ועדיין לא  להתאבל עליהם 
ממצות בדיקת חמץ. ומכל מקום, צריך לבקש מאדם אחר שיבדוק את 
ביתו, כי הבדיקה היא 'לאפרושי מאיסורא' שלא יעבור על איסור 'בל 
יראה', ובזה גם 'אונן' חייב )פני ברוך, ט, לט. והביאור, הוא על פי הגרש"ז אויערבאך, 

הליכות שלמה, ה, ט( 

ו� ברכת הבדיקה

 א. אופן הברכה / ב. לא להפסיק בין הברכה לבדיקה / ג. דיבור בשעת
הבדיקה / ד. אם צריך לבדוק כמה מקומות.

כובע  נוהגים ללבוש  ויש  ידיים,  נוטלים  א� אופן הברכה: המדקדקים 
ימין,  ביד  אותה  אוחזים  הנר,  את  מדליקים  לברך,  בכדי  וחליפה 
ביעור  על  וציונו,  במצותיו  קדשנו  אשר   .  . אתה  'ברוך  ומברכים30: 

29. וראה לעיל )אות ח, בפיסקא: 'אנשים נשים וקטנים'(, שעדיף לכתחילה שאיש 
יבדוק  שאיש  המובחר'  מן  ה'מצוה  האם  גוברת,  עדיפות  איזה  לדון:  ויש  יבדוק. 
)שו"ע אדמו"ר הזקן, תלב, י(, או 'מצוה בו יותר מבשלוחו' שתבדוק בעצמה )שם, 
כוונתה  אין  בו',  'מצוה  ב, שהלשון  רנ, קו"א  וראה שו"ע אדמו"ר הזקן,  סעיף ח(? 
שהוא חיוב, אלא 'יתרון מצוה בעלמא', ולאידך מצינו במקום אחר )תנז, ו(, ש'מצוה 
מן המובחר' יתכן לומר גם כשיש חיוב מן הדין, אע"פ שאין זאת המשמעות כאן. 
ובפשטות נראה, שהעדיפות שהבדיקה תהיה טובה, גוברת על העדיפות לעשותה 

בעצמה, כי היא מעלה בעשיה עצמה שהיא טובה יותר, ודו"ק. 

30. האם צריך לברך בעמידה ? ראה שו"ע אדמו"ר הזקן, ח, ג: "כל ברכות המצות, 
צריך להיות מעומד, חוץ מברכת השחיטה והפרשת חלה". וכתב אבודרהם שחובה 
מן הדין לעמוד בשש מצוות, וסימנם על"ץ של"ם )עומר, לולב, ציצית, שופר, לבנה, 
מילה(, שכתוב בהם 'לכם', אבל בשאר מצוות זהו רק מדת חסידות )כמבואר בב"י 
כאן  פמ"ג  וראה  ח.  סימן  לחיד"א  החיים  ובארצות  כז,  בסימן  חיים  אורחות  בשם 
)תלב, ג( שכאשר המצוה עצמה אינה בעמידה דוקא, אין מדת חסידות, ברך עליהם 

262

 ח דיני בדיקת חמח

וכדו',  חולה  הוא  כי  או  שם  נמצא  לא  הוא  כי  כלל,  בודק  לא  בעה"ב 
וממנה שליח שיבדוק במקומו, מברך השליח בעצמו27, ובעה"ב מבטל 
את החמץ. )שו"ע, תלב, ב. ושו"ע אדמו"ר הזקן, תלב, ח. והטעם שצריך ה'שליח' לשמוע את 
הברכה הוא, כי אין לעשות מצוה ללא ברכה לפניה, ומצד שני השליח לא יכול לברך בעצמו, כי 

לא מברכים על אותה מצוה פעמיים, והוא עושה זאת רק בתור שליחות של בעה"ב, ואילו היה 

בעה"ב בודק את הכל בעצמו לא היה מברך שוב. ומטעם זה, בדיעבד שלא שמע, לא יברך השליח, 

כי הברכה שברך בעה"ב, חלה גם על בדיקתו של השליח, אע"פ שמצד השליח - שלא שמע את 

הברכה - נחשב שקיים מצוה בלא ברכה(. 

ה� אשה שמתגוררת לבד: נשים חייבות ב'בל יראה ובל ימצא'28, ולכן, 
אלו:  איסורים  על  לעבור  לא  כדי  לעשות,  שיש  הדברים  בכל  חייבות 
נקיון הבית, בדיקת חמץ, ביעור וביטול. ופשוט שלא מספיק 'לבטל' את 
ביטול  מועיל  שלא  לכך,  חכמים  שהביאו  הטעמים  שני  שהרי  החמץ, 

מוטלת  לא  שהמצוה  אע"פ  השליח,  מברך  איך  לבאר  הפוסקים  והאריכו   .27
בביתו,  הבדיקה  על  מברך  שבעה"ב  במקרה  והנה,  אפרים(.  ויד  מג"א,  )ראה  עליו 
אבל מצוה לשליח לבדוק בשבילו במקום אחר רחוק )משרד שנמצא בעיר אחרת 
שכיון  לומר,  אפשר  אחד  שמצד  לברך,  צריך  השליח  אם  להסתפק  יש  וכדומה(, 
לברך  שייך  ולא  אחת,  מצוה  הכל  נחשב  בעה"ב,  של  רכושו  הם  המקומות  ששני 
והחנות  וחנותו,  ביתו  בודק  "אם  ז:  תלב,  משנ"ב,  )וראה  מצוה  אותה  על  פעמיים 
יוסף ובמאמר מרדכי,  הוא בחצר אחרת, צריך לחזור ולברך, אמנם מצאתי בחק 
שדעתם דכולהו חדא מצוה היא, שמחוייב לילך ולבדוק כל המקומות שיש בהם 
חמץ"(, ומצד שני אפשר לומר, שאם הוא באופן כזה, שגם בעה"ב עצמו, אם היה 
)וכלשון אדמו"ר  רוצה לבדוק שם היה צריך לחזור ולברך, גם הם צריכים לברך 
הזקן תלב, ט: "וכיון שבעה"ב בעצמו אם היה בודק גם אותן המקומות שבני ביתו 
כיון שכבר בירך פעם  ולברך על אותן המקומות,  לא היה מחוייב לחזור  בודקין, 
אחת, לפיכך גם בני ביתו, שעושים שליחותו, אינם חייבים לברך", משמע שבאופן 

שהיה צריך לחזור ולברך, אז גם הם צריכים לברך. 

וראה יגדיל תורה נ"י, נג, עמ' רלא, שכך דייק מוהר"ר מאיר גורקאוו, מח"ס ספר 
היא:  העצה  ולמעשה  שלו.  השו"ע  גליון  שעל  בהערותיו  שנמצא  כפי  הזכרונות, 
המקום  את  גם  להוציא  יכוין  ומברך,  בביתו  בעצמו  בודק  כאשר  'שליח'  שאותו 
הברכה  את  ישמע  בעצמו,  בודק  לא  ואם  בעה"ב,  בשליחות  לבדוק  ללכת  שצריך 
מאביו או ממי שמברך היכן שהוא נמצא, ויכוין לצאת יד"ח וילך לבדוק בשליחות 
בעה"ב. )כך כתב הרב מאיר שטרן, לרב ליברמן, בספרו חג המצות הלכות ומנהגים 

עמ', קל(. 

28. אבל לגבי מצות 'תשביתו' נחלקו האחורנים. הפמ"ג בפתיחה להל' פסח )א, 
ז( סובר שא חייבות ולדעת שאגת אריה )פב(, ערוה"ש )תמג(, שד"ח, ואבנ"ז,  פ"א 

חייבות. 
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ב� בני ביתו: יכול למנות את בני ביתו כ'שלוחים' לבדוק בחלק מהבית, 
ואדרבה: יתכן שטוב לעשות זאת לכתחילה, כדי לזכות אותם במצות 
בדיקת חמץ. )מלשון אדמו"ר הזקן בשו"ע יוצא, שלכתחילה יבדוק הוא את כל הבית, שמצוה 
לעשות  יש  שכך  קצת,  משמע  ביתו',  מבני  'ויעמיד  ב'סידור':  מלשונו  אבל  מבשלוחו,  יותר  בו 

לכתחילה, ומבאר הרבי )אג"ק, טו, עמ' קנז(, שאם לשונו היא בדווקא, הרי כוונת אדמו"ר הזקן, 

שטוב לעשות זאת, כי מזכה אותם במצוה(. 

ג� אנשים, נשים וקטנים: הממנה אחרים לבדיקה, מצוה מן המובחר, 
אפשר  אבל  החמץ,  את  לבדוק  מצוה(,  )בר  גדולים  אנשים  שימנה 
צריך  מה  שמבין  דעת  בר  ומקטן  מנשים,  גם  זאת  לבקש  לכתחילה, 
לבדוק, ויודעים עליו שהוא אחראי. )שו"ע אדמו"ר הזקן, תלב, י. על פי תוס' פסחים 

ד, ב. וכן כתב במהרי"ל, הובא בחק יעקב, וכן פסק המשנ"ב(25. 

שיבדוק  'שליח'  ממנים  כאשר  מברך:  מי   - בודקים  כמה  כאשר  ד� 
חלק מהבית, יש לנהוג כך: בעה"ב מברך, ומכוין להוציא בברכתו את 
ה'שליח'. בשעת הברכה, עומד ה'שליח' ליד בעה"ב, שומע את הברכה 
ועונה אמן, ומכוין לצאת בברכה. מיד בסיום הברכה, מתחילים בעה"ב 
בין הברכה  יהיה הפסק,  והשליח לבדוק, כל אחד במקומו, כדי שלא 
יכול  הברכה,  את  שמע  לא  ה'שליח'  אם  גם  בדיעבד,  אמנם  למצוה. 
אם  פעמיים26.  אחת  מצוה  על  מברכים  אין  כי  שוב,  יברך  ולא  לבדוק, 

25. בגמ' פסחים ד, א מובאים דברי רב נחמן בר יצחק 'הכל נאמנים על ביעור חמץ 
אפילו נשים אפילו עבדים אפילו קטנים', ומסקנת הגמ' שם, שכיון שבדיקת חמץ 
מדרבנן )שמן התורה מספיק ביטול(, לכן הם נאמנים. ומבארים שם תוס', שאע"פ 
שמעשים שבכל יום, שהאשה נאמנת גם על דברים שהם מן התורה, כמו כשרות 
נאמנת  זה היה מן התורה לא הייתה  לגבי בדיקת חמץ, אם  זאת,  וכו', בכל  ונדה 
ו[, כי יש בזה טירחא גדולה, וצריך דקדוק גדול,  ]וראה שו"ע אדמו"ר הזקן, תלז, 
ואומרות  קצת  ובודקות  הן  עצלניות  שנשים  מפני  שמפרש  מירושלמי  גמ'  ומביא 
יפה בדקנו. וכ"כ הר"ן שם. והמהרי"ל )הלכות בדיקת חמץ(, ביאר זאת כך: שלכן אין 
האשה נאמנת )אם היה חיוב מן התורה(, כי לא נראה להן שיש סיבה באמת לבדוק 
שהן אומרות: "השתא כיבדנו הבית יפה, ואין שום חמץ לבדוק"! ולהעיר מדברי 
ה'ערוך השלחן' )תלז, ז(: שהיום נשי דידן בודקות יותר בטוב, ומחטטין אחר משהו 

חמץ, ורוחצין ומנקין כל המקומות, ומדקדקות יותר מאנשים". 

26. ואפילו אם לא היה הדבר מתוכנן מלכתחילה, אלא באמצע הבדיקה הרגיש 
בעה"ב שאינו מסוגל להמשיך בבדיקה, ומצוה לאחר לבדוק, לא יברך ה'שליח' על 
בדיקה זו, כי הכל מצוה אחת, ואילו בעה"ב היה ממשיך לבדוק לא היה מברך שוב, 

ואין מברכים פעמיים על אותה מצוה )חיי אדם, קיט, כ, משנ"ב תלב, יא(. 
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לפני הבדיקה, כך לא ישכח למנות את הרב שימכור( 23.

ה� מי בודק:

א. בעה”ב בעצמו / ב. בני ביתו / ג. אנשים, נשים וקטנים /
ד. כאשר כמה אנשים בודקים, מי מברך /

ה. אשה שמתגוררת לבד / אונן.

'מצוה  שהרי  בעצמו,  הבית  בעל  יבדוק  לכתחילה  בעצמו:  בעה"ב  א� 
בו יותר מבשלוחו', ואם קשה לו, יבדוק מקום אחד, ויכול למנות אדם 
)מג"א תלב, ה, שו"ע אדמו"ר הזקן  אחר בתור 'שליח', שיבדוק את שאר הבית. 
לכתחילה  מעתה  ויכול  בעצמו,  שעשה  נחשב  מהמצוה  חלק  שבעשיית  הפמ"ג,  וכותב  ח.  תלב, 

לומר לשליח להמשיך. דעת אדמו"ר הזקן בזה - ראה הערה24(. 

23. כדעת הצמח צדק, פוסקים החתם סופר )קלא(, פרי מגדים )תלג(, מהרש"ם 
)תלו, ט(, משנ"ב )תלג, לג, אבל כותב(: 'אף דאין למחות ביד המקילים, המוכר בי"ג 
וקיצור  יח(,  )קיט  והחיי אדם  ד(,  )תלו,  ולא כדעת המקור חיים  שפיר עדיף טפי". 
שהם  המקומות  ככל  יד  בליל  בדיקה  מתחייב  הוא  מכר,  לא  שעדיין  שכיון  שו"ע, 

שלו. 

חיים  המקור  בשם  כת"ר  שכתב  "מה  צדק:  הצמח  של  לשונו  את  להביא  וכדאי 
והחיי אדם, הנה בדבריהם משמע, דלא משום חשש שכחה לבד, שמא לא ימכור 
החמץ . . כי אם משום דחל חיוב הבדיקה מעתה אור לי"ד קודם שישכור למחר . 
. ולפי עניות דעתי, אין בדברי המקו"ח והחי"א שום הכרח נגד המנהג הפשוט, כי 
חיוב הבדיקה לא חל רק על מקומות שיהיו שלו, כמ"ש 'לא יראה לך בכל גבולך', 
לא במה שלא יהיה בגבולו, כי אם של אחרים, ואף שעכשיו עדיין הוא גבולו, מכל 
גבולו הנה בתר סוף אזלינן, דהיינו מה שיהיה  זה  יהיה  כיון שלמחר לא  מקום, 
גבולו מעת התחלת איסור חמץ, אין צריך לבדוק, אף שעדיין לא יצא מגבולו". וראה 

משנ"ב תלו, לב, שמביא את ביאור צדדי המחלוקת בזה בפירוט. 

כי  הבית  כל  את  לבדוק  לכתחילה  שהצריך  בשו"ע,  הזקן  אדמו"ר  מדברי   .24
'מצוה בו' )ורק אם קשה לו לבדוק את כל הבית, אז יבקש מאנשי ביתו(, יוצא שאינו 
כן, אלא מצוה בו יותר מבשלוחו לבדוק את כל הבית. אמנם, מדברי אדמו"ר הזקן 
לכתחילה,  הוא  שכן  לכאורה  ומשמע  ביתו',  מבני  'ויעמיד  בסתם  שכתב  בסידור, 
שיעמיד מבני ביתו לפניו בשעת הברכה כדי שישתתפו בבדיקה, גם אם לא קשה 
לו לעשות הכל בעצמו, משמע שגם כשעושה חלק, כבר קיים את העניין של 'מצוה 
קנו.  עמ'  טו,  אג"ק  הרבי  דייק  כך  ביתו.  מאנשי  להעמיד  לכתחילה  יכול  ולכן  בו', 
]אמנם סייג זאת שם, שאולי אין לדייק בלשון אדמו"ר הזקן בסידור, שכתב בקיצור, 
ולא חוזר על כל הפרטים שמובאים בשו"ע )שלכתחילה יבדוק הוא בעצמו ורק אם 

קשה לו וכו'([.
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ב� בני ביתו: יכול למנות את בני ביתו כ'שלוחים' לבדוק בחלק מהבית, 
ואדרבה: יתכן שטוב לעשות זאת לכתחילה, כדי לזכות אותם במצות 
בדיקת חמץ. )מלשון אדמו"ר הזקן בשו"ע יוצא, שלכתחילה יבדוק הוא את כל הבית, שמצוה 
לעשות  יש  שכך  קצת,  משמע  ביתו',  מבני  'ויעמיד  ב'סידור':  מלשונו  אבל  מבשלוחו,  יותר  בו 

לכתחילה, ומבאר הרבי )אג"ק, טו, עמ' קנז(, שאם לשונו היא בדווקא, הרי כוונת אדמו"ר הזקן, 

שטוב לעשות זאת, כי מזכה אותם במצוה(. 

ג� אנשים, נשים וקטנים: הממנה אחרים לבדיקה, מצוה מן המובחר, 
אפשר  אבל  החמץ,  את  לבדוק  מצוה(,  )בר  גדולים  אנשים  שימנה 
צריך  מה  שמבין  דעת  בר  ומקטן  מנשים,  גם  זאת  לבקש  לכתחילה, 
לבדוק, ויודעים עליו שהוא אחראי. )שו"ע אדמו"ר הזקן, תלב, י. על פי תוס' פסחים 

ד, ב. וכן כתב במהרי"ל, הובא בחק יעקב, וכן פסק המשנ"ב(25. 

שיבדוק  'שליח'  ממנים  כאשר  מברך:  מי   - בודקים  כמה  כאשר  ד� 
חלק מהבית, יש לנהוג כך: בעה"ב מברך, ומכוין להוציא בברכתו את 
ה'שליח'. בשעת הברכה, עומד ה'שליח' ליד בעה"ב, שומע את הברכה 
ועונה אמן, ומכוין לצאת בברכה. מיד בסיום הברכה, מתחילים בעה"ב 
בין הברכה  יהיה הפסק,  והשליח לבדוק, כל אחד במקומו, כדי שלא 
יכול  הברכה,  את  שמע  לא  ה'שליח'  אם  גם  בדיעבד,  אמנם  למצוה. 
אם  פעמיים26.  אחת  מצוה  על  מברכים  אין  כי  שוב,  יברך  ולא  לבדוק, 

25. בגמ' פסחים ד, א מובאים דברי רב נחמן בר יצחק 'הכל נאמנים על ביעור חמץ 
אפילו נשים אפילו עבדים אפילו קטנים', ומסקנת הגמ' שם, שכיון שבדיקת חמץ 
מדרבנן )שמן התורה מספיק ביטול(, לכן הם נאמנים. ומבארים שם תוס', שאע"פ 
שמעשים שבכל יום, שהאשה נאמנת גם על דברים שהם מן התורה, כמו כשרות 
נאמנת  זה היה מן התורה לא הייתה  לגבי בדיקת חמץ, אם  זאת,  וכו', בכל  ונדה 
ו[, כי יש בזה טירחא גדולה, וצריך דקדוק גדול,  ]וראה שו"ע אדמו"ר הזקן, תלז, 
ואומרות  קצת  ובודקות  הן  עצלניות  שנשים  מפני  שמפרש  מירושלמי  גמ'  ומביא 
יפה בדקנו. וכ"כ הר"ן שם. והמהרי"ל )הלכות בדיקת חמץ(, ביאר זאת כך: שלכן אין 
האשה נאמנת )אם היה חיוב מן התורה(, כי לא נראה להן שיש סיבה באמת לבדוק 
שהן אומרות: "השתא כיבדנו הבית יפה, ואין שום חמץ לבדוק"! ולהעיר מדברי 
ה'ערוך השלחן' )תלז, ז(: שהיום נשי דידן בודקות יותר בטוב, ומחטטין אחר משהו 

חמץ, ורוחצין ומנקין כל המקומות, ומדקדקות יותר מאנשים". 

26. ואפילו אם לא היה הדבר מתוכנן מלכתחילה, אלא באמצע הבדיקה הרגיש 
בעה"ב שאינו מסוגל להמשיך בבדיקה, ומצוה לאחר לבדוק, לא יברך ה'שליח' על 
בדיקה זו, כי הכל מצוה אחת, ואילו בעה"ב היה ממשיך לבדוק לא היה מברך שוב, 

ואין מברכים פעמיים על אותה מצוה )חיי אדם, קיט, כ, משנ"ב תלב, יא(. 
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לפני הבדיקה, כך לא ישכח למנות את הרב שימכור( 23.

ה� מי בודק:

א. בעה”ב בעצמו / ב. בני ביתו / ג. אנשים, נשים וקטנים /
ד. כאשר כמה אנשים בודקים, מי מברך /

ה. אשה שמתגוררת לבד / אונן.

'מצוה  שהרי  בעצמו,  הבית  בעל  יבדוק  לכתחילה  בעצמו:  בעה"ב  א� 
בו יותר מבשלוחו', ואם קשה לו, יבדוק מקום אחד, ויכול למנות אדם 
)מג"א תלב, ה, שו"ע אדמו"ר הזקן  אחר בתור 'שליח', שיבדוק את שאר הבית. 
לכתחילה  מעתה  ויכול  בעצמו,  שעשה  נחשב  מהמצוה  חלק  שבעשיית  הפמ"ג,  וכותב  ח.  תלב, 

לומר לשליח להמשיך. דעת אדמו"ר הזקן בזה - ראה הערה24(. 

23. כדעת הצמח צדק, פוסקים החתם סופר )קלא(, פרי מגדים )תלג(, מהרש"ם 
)תלו, ט(, משנ"ב )תלג, לג, אבל כותב(: 'אף דאין למחות ביד המקילים, המוכר בי"ג 
וקיצור  יח(,  )קיט  והחיי אדם  ד(,  )תלו,  ולא כדעת המקור חיים  שפיר עדיף טפי". 
שהם  המקומות  ככל  יד  בליל  בדיקה  מתחייב  הוא  מכר,  לא  שעדיין  שכיון  שו"ע, 

שלו. 

חיים  המקור  בשם  כת"ר  שכתב  "מה  צדק:  הצמח  של  לשונו  את  להביא  וכדאי 
והחיי אדם, הנה בדבריהם משמע, דלא משום חשש שכחה לבד, שמא לא ימכור 
החמץ . . כי אם משום דחל חיוב הבדיקה מעתה אור לי"ד קודם שישכור למחר . 
. ולפי עניות דעתי, אין בדברי המקו"ח והחי"א שום הכרח נגד המנהג הפשוט, כי 
חיוב הבדיקה לא חל רק על מקומות שיהיו שלו, כמ"ש 'לא יראה לך בכל גבולך', 
לא במה שלא יהיה בגבולו, כי אם של אחרים, ואף שעכשיו עדיין הוא גבולו, מכל 
גבולו הנה בתר סוף אזלינן, דהיינו מה שיהיה  זה  יהיה  כיון שלמחר לא  מקום, 
גבולו מעת התחלת איסור חמץ, אין צריך לבדוק, אף שעדיין לא יצא מגבולו". וראה 

משנ"ב תלו, לב, שמביא את ביאור צדדי המחלוקת בזה בפירוט. 

כי  הבית  כל  את  לבדוק  לכתחילה  שהצריך  בשו"ע,  הזקן  אדמו"ר  מדברי   .24
'מצוה בו' )ורק אם קשה לו לבדוק את כל הבית, אז יבקש מאנשי ביתו(, יוצא שאינו 
כן, אלא מצוה בו יותר מבשלוחו לבדוק את כל הבית. אמנם, מדברי אדמו"ר הזקן 
לכתחילה,  הוא  שכן  לכאורה  ומשמע  ביתו',  מבני  'ויעמיד  בסתם  שכתב  בסידור, 
שיעמיד מבני ביתו לפניו בשעת הברכה כדי שישתתפו בבדיקה, גם אם לא קשה 
לו לעשות הכל בעצמו, משמע שגם כשעושה חלק, כבר קיים את העניין של 'מצוה 
קנו.  עמ'  טו,  אג"ק  הרבי  דייק  כך  ביתו.  מאנשי  להעמיד  לכתחילה  יכול  ולכן  בו', 
]אמנם סייג זאת שם, שאולי אין לדייק בלשון אדמו"ר הזקן בסידור, שכתב בקיצור, 
ולא חוזר על כל הפרטים שמובאים בשו"ע )שלכתחילה יבדוק הוא בעצמו ורק אם 

קשה לו וכו'([.
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פירורים במקום זה )על פי שו"ע אדמו"ר הזקן )תלג, ז(: "אם רוצה לבדוק כל חדריו בליל 
י"ג או בשאר לילות השנה לאור הנר, ולהיזהר שלא להכניס לשם עוד חמץ, הרשות בידו"21, וכך 

כ"ק  הורה  וכך  קלה(,  עמ'  לינדר,  חמץ,  )בדיקת  המלקטים  בספרי  ומובא  ההוראה,  מורי  מורים 

אדמו"ר הרש"ב להגר"י לנדא, כמובא בקובץ יגדיל תורה, נב עמ' קנ22(.

3� מקום שבודאי לא נכנסו לשם עם חמץ כל השנה:  

אפשר  שאי  או  שינה(,  שבחדר  בגדים  בארון  גבוהים  מדפים  כגון, 
לא  ההסקה(,  של  חורים  בתוך  או  כבד,  ארון  )מאחורי  אליו  להגיע 

צריך בדיקה. )כנ"ל באריכות, בביאור הצורך בנקיון(. 

כמה  הם  )אם  העבודה  במקום  לבדוק  לשכוח  לא  נוספים:  מקומות  ג� 
שותפים יהודים, כולם חייבים, ויכולים לבחור אחד מהם שיבדוק בשליחות כולם, ט"ז, סוף סימן 

תמה(, את התא שלו בבית הכנסת, את המכונית )גם אם היא אצלו רק 

בשכירות או בהשאלה, וגם אם לא ישתמש בה בכל ימי הפסח(, וכו', 
ואם קשה לעשות זאת בליל יד, ניתן לבדוק גם בלילות קודמים )כנ"ל(. 

ד� נמכר לגוי: כל מקום שמוכרים לגוי, לא צריך בדיקה, וראוי לחתום 
על מינוי הרב למכור את החמץ, לפני הבדיקה. )צמח צדק )או"ח, מז(, וכדעת 
רוב הפוסקים: שאע"פ שעדיין לא מכר, והמקום עדיין שלו, מכל מקום לא חייב בבדיקה, כי עתיד 

למכרו לגוי למחרת, ולא יהיה ברשותו בפסח, ולכן כבר עתה לא חייב בבדיקה. וגם לא חוששים 

שישכח למכור, ובפרט בימינו שהרב אחראי על המכירה והוא לא ישכח, ובכל זאת עדיף לחתום 

21. אמנם נחלקו הפוסקים אם מותר לכתחילה להקדים ולבדוק בליל יג או קודם, 
אבל דעת רוב הפוסקים וכן דעת אדמו"ר הזקן )תלג, ז(, שמותר הדבר לכתחילה, 
בוודאי  ולכן  י"ד,  ולברך בליל  ובלבד שישייר מקום שלא בדק, כדי שיוכל לבדוק 
וכן כתבו  י"ד,  שכך ראוי לעשות בימינו שכמעט אי אפשרי לבדוק את הכל בליל 

בכמה ספרי מלקטים. 

22. הגר"י לנדא היה הפוסק בבית אדמו"ר מוהרש"ב נ"ע ברוסטוב וכו', ואח"כ 
הרב של בני ברק, והנדפס ב'יגדיל תורה' נלקט מרשימותיו ע"י המערכת: "בכלל 
כשמכשירים )מנקים( חדר קודם הפסח לפסח, הנה ע"פ הרוב שוכחים אח"כ לגמרי 
לבדקו, ואם גם בודקים אותו היא בדיקה מוטעית מען נארט זיך, מער ניט אף, כי 
אז כבר מונחים שם כמה דברים ואינה עולה הבדיקה יפה דא ליגט ציבעלע, און 
דא ליגט ווייס, איך וואס, אשר ע"כ בהיותנו בביתנו )בליובאוויטש(, אני לא הייתי 
ע"פ רוב בביתי לפני פסח, והייתי כותב לנחמן שיבדוק את החדר בעת שמכשירים 
אותו כמו מי שהולך בדרך. ושאלתי, הלא אותו שמפרש בדרך לא יכול לבדוק בזמן 
הראוי, ופה הלא יכולים לבדוק בזמן המוגבל על זה ? והשיב לי רבנו: 'אבל הבדיקה 

אז, היא רק בדיקה מוטעית, ע"כ יש לבדוק קודם בלי ברכה". 
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פנס )או באור יום כזה, שמועיל לבדיקה, כדלקמן אות כ20(, שלא נשארו 

ביום, לא מועיל נר או פנס, שאור הנר ביום, אינו מבהיק כמו בלילה. ואם בדק ביום 
)במקום שאין אורו רב(, אפילו אם בדק לאור נר, צריך לחזור ולבדוק. שו"ע אדמו"ר 
עבר  אם  רב(,  אורם  אין  )ולכן  מחיצות  ד'  בהם  שיש  החדרים  "כל  ו(:  )תלג,  הזקן 
ובדקן ביום י"ג לאור הנר, צריך לחזור ולבודקן בליל י"ד, לפי שאין אור הנר מבהיק 
יפה ביום, ואפילו אם בדק חדר אפל ביום י"ג לאור הנר שהחשך בתוכו שוה ביום 
ובלילה, אעפ"כ צריך לחזור ולבודקו בליל י"ד, לפי שאין הבהקת הנר ביום אפילו 
בחדר אפל, דומה להבהקתו בלילה". אמנם במציאות היום, בהרבה מקומות בבית, 

יש דין של 'אכסדרה', שאורה רב, ואפשר לבדוק לאור היום, וכדלקמן, אות כ. 

20. בדיקה באור היום לכתחילה: לקמן )סעיף כ( יתבארו פרט הדין מתי, ואיך, 
לכתחילה,  אינו  זה  דין  אבל  רב(.  שאורה  'אכסדרה',  )דין  יום  לאור  לבדוק  אפשר 
וכדברי אדמו"ר הזקן )תלג, ה(: "לכתחילה אפילו אכסדרה . . אין לבדוק כי אם בליל 
י"ד לאור הנר". וטעם הדבר מבואר שם: "אם רוצה להקדים ולבודקם )את המקומות 
שאורם רב(, ביום יג לאור החמה, אינו רשאי, שמבטל הוא תקנת חכמים שתקנו 
מהקדמת  חמור  שהדבר  הרי  בבתיהם".  מצויין  אדם  שבני  בשעה  בלילה  לבדוק 
הבדיקה בלילות הקודמים שדבר זה התירו גם לכתחילה ]שו"ע אדמו"ר הזקן, תלג, 
ו,  וכן סתם המשנ"ב תלג,  )ובלבד שישייר מקום שלא נבדק כדי שיוכלו לברך(  ז. 

שבדיקה לאור יום, חמורה מבדיקה בלילות קודמים[. 

ובכל זאת, נראה שאפשר להתיר זאת, וכדלקמן: מקור הדבר שאין לבדוק לאור 
היום לכתחילה הוא בפירוש הראשונים )הראב"ד, והרא"ש( בדין 'אכסדרה', שמה 
ורי"ף, שמתירים  )דלא כרש"י  בדיעבד  פירושו,  נבדקת'  'אכסדרה לאורה  שאמרו 
לכתחילה(, טעם הדבר: א. הבדיקה לאור הנר עדיפה בכל זאת על אור היום, גם 
ב. צריך שיהיה כתקנת חכמים, בשעה שבני  ג(.  )פמ"ג, תלג,  כשהוא מאוד מואר 

אדם מצויים בבתיהם )שו"ע אדמו"ר הזקן תלג, ה(. 

אפשר  א.  היום:  לאור  חפצים  בבדיקת  שייכים  לא  אלו  טעמים  ששני  ונראה 
זהו דוקא כאשר  לומר, שגם לפי הפמ"ג שאור הנר עדיף על אור היום המרובה, 
מדובר בבדיקת חדר, כי אור היום לא חודר לכל המקומות ובכל הזוויות, החורים 
והסדקים, אבל כאשר בודק חפץ לאור היום )כנגד חלון וכו'(, שיכול לסובב אותו 
לכל צדדיו, ויאיר אור היום בכל הזוויות שלו, אין מעלה באור הנר על אור היום 
)בדיקת חמץ – לידנר, עמ' קעא(. ב. כאשר מקיים את הבדיקה כדינה בליל יג, ורק 
בחפצים מסויימים סומך על אור היום, לא נחשב שלא בדק כתקנת חכמים לבדוק 
א"כ,  ]וצ"ע  בלילה.  עושה  הבדיקה  עיקר  את  כי  בבתיהם,  מצויים  שאנשים  בזמן 
מדוע לגבי בדיקה בלילות קודמים התיר אדמו"ר הזקן לכתחילה אם משייר חלק 
לבדיקת בזמנה ולא כתב זאת לגבי בדיקה באור היום ? ואולי הבעיה בבדיקה ביום 
)שאינו הזמן שצ"ל בבית ולכן( יהיה טרוד ולא יבדוק טוב, ולכן לא הציע גם בדיקה 

חלקית לאור היום. וצ"ע[. 

נעשה  מהנקיון  גדול  חלק  )כי  בלילות  הכל  לבדוק  שקשה  מכיון  פנים,  כל  על 
ביום(, אין ספק שנחשב שעת הדחק וכדיעבד דמי, ובדיעבד מועילה הבדיקה ביום. 
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פירורים במקום זה )על פי שו"ע אדמו"ר הזקן )תלג, ז(: "אם רוצה לבדוק כל חדריו בליל 
י"ג או בשאר לילות השנה לאור הנר, ולהיזהר שלא להכניס לשם עוד חמץ, הרשות בידו"21, וכך 

כ"ק  הורה  וכך  קלה(,  עמ'  לינדר,  חמץ,  )בדיקת  המלקטים  בספרי  ומובא  ההוראה,  מורי  מורים 

אדמו"ר הרש"ב להגר"י לנדא, כמובא בקובץ יגדיל תורה, נב עמ' קנ22(.

3� מקום שבודאי לא נכנסו לשם עם חמץ כל השנה:  

אפשר  שאי  או  שינה(,  שבחדר  בגדים  בארון  גבוהים  מדפים  כגון, 
לא  ההסקה(,  של  חורים  בתוך  או  כבד,  ארון  )מאחורי  אליו  להגיע 

צריך בדיקה. )כנ"ל באריכות, בביאור הצורך בנקיון(. 

כמה  הם  )אם  העבודה  במקום  לבדוק  לשכוח  לא  נוספים:  מקומות  ג� 
שותפים יהודים, כולם חייבים, ויכולים לבחור אחד מהם שיבדוק בשליחות כולם, ט"ז, סוף סימן 

תמה(, את התא שלו בבית הכנסת, את המכונית )גם אם היא אצלו רק 

בשכירות או בהשאלה, וגם אם לא ישתמש בה בכל ימי הפסח(, וכו', 
ואם קשה לעשות זאת בליל יד, ניתן לבדוק גם בלילות קודמים )כנ"ל(. 

ד� נמכר לגוי: כל מקום שמוכרים לגוי, לא צריך בדיקה, וראוי לחתום 
על מינוי הרב למכור את החמץ, לפני הבדיקה. )צמח צדק )או"ח, מז(, וכדעת 
רוב הפוסקים: שאע"פ שעדיין לא מכר, והמקום עדיין שלו, מכל מקום לא חייב בבדיקה, כי עתיד 

למכרו לגוי למחרת, ולא יהיה ברשותו בפסח, ולכן כבר עתה לא חייב בבדיקה. וגם לא חוששים 

שישכח למכור, ובפרט בימינו שהרב אחראי על המכירה והוא לא ישכח, ובכל זאת עדיף לחתום 

21. אמנם נחלקו הפוסקים אם מותר לכתחילה להקדים ולבדוק בליל יג או קודם, 
אבל דעת רוב הפוסקים וכן דעת אדמו"ר הזקן )תלג, ז(, שמותר הדבר לכתחילה, 
בוודאי  ולכן  י"ד,  ולברך בליל  ובלבד שישייר מקום שלא בדק, כדי שיוכל לבדוק 
וכן כתבו  י"ד,  שכך ראוי לעשות בימינו שכמעט אי אפשרי לבדוק את הכל בליל 

בכמה ספרי מלקטים. 

22. הגר"י לנדא היה הפוסק בבית אדמו"ר מוהרש"ב נ"ע ברוסטוב וכו', ואח"כ 
הרב של בני ברק, והנדפס ב'יגדיל תורה' נלקט מרשימותיו ע"י המערכת: "בכלל 
כשמכשירים )מנקים( חדר קודם הפסח לפסח, הנה ע"פ הרוב שוכחים אח"כ לגמרי 
לבדקו, ואם גם בודקים אותו היא בדיקה מוטעית מען נארט זיך, מער ניט אף, כי 
אז כבר מונחים שם כמה דברים ואינה עולה הבדיקה יפה דא ליגט ציבעלע, און 
דא ליגט ווייס, איך וואס, אשר ע"כ בהיותנו בביתנו )בליובאוויטש(, אני לא הייתי 
ע"פ רוב בביתי לפני פסח, והייתי כותב לנחמן שיבדוק את החדר בעת שמכשירים 
אותו כמו מי שהולך בדרך. ושאלתי, הלא אותו שמפרש בדרך לא יכול לבדוק בזמן 
הראוי, ופה הלא יכולים לבדוק בזמן המוגבל על זה ? והשיב לי רבנו: 'אבל הבדיקה 

אז, היא רק בדיקה מוטעית, ע"כ יש לבדוק קודם בלי ברכה". 
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פנס )או באור יום כזה, שמועיל לבדיקה, כדלקמן אות כ20(, שלא נשארו 

ביום, לא מועיל נר או פנס, שאור הנר ביום, אינו מבהיק כמו בלילה. ואם בדק ביום 
)במקום שאין אורו רב(, אפילו אם בדק לאור נר, צריך לחזור ולבדוק. שו"ע אדמו"ר 
עבר  אם  רב(,  אורם  אין  )ולכן  מחיצות  ד'  בהם  שיש  החדרים  "כל  ו(:  )תלג,  הזקן 
ובדקן ביום י"ג לאור הנר, צריך לחזור ולבודקן בליל י"ד, לפי שאין אור הנר מבהיק 
יפה ביום, ואפילו אם בדק חדר אפל ביום י"ג לאור הנר שהחשך בתוכו שוה ביום 
ובלילה, אעפ"כ צריך לחזור ולבודקו בליל י"ד, לפי שאין הבהקת הנר ביום אפילו 
בחדר אפל, דומה להבהקתו בלילה". אמנם במציאות היום, בהרבה מקומות בבית, 

יש דין של 'אכסדרה', שאורה רב, ואפשר לבדוק לאור היום, וכדלקמן, אות כ. 

20. בדיקה באור היום לכתחילה: לקמן )סעיף כ( יתבארו פרט הדין מתי, ואיך, 
לכתחילה,  אינו  זה  דין  אבל  רב(.  שאורה  'אכסדרה',  )דין  יום  לאור  לבדוק  אפשר 
וכדברי אדמו"ר הזקן )תלג, ה(: "לכתחילה אפילו אכסדרה . . אין לבדוק כי אם בליל 
י"ד לאור הנר". וטעם הדבר מבואר שם: "אם רוצה להקדים ולבודקם )את המקומות 
שאורם רב(, ביום יג לאור החמה, אינו רשאי, שמבטל הוא תקנת חכמים שתקנו 
מהקדמת  חמור  שהדבר  הרי  בבתיהם".  מצויין  אדם  שבני  בשעה  בלילה  לבדוק 
הבדיקה בלילות הקודמים שדבר זה התירו גם לכתחילה ]שו"ע אדמו"ר הזקן, תלג, 
ו,  וכן סתם המשנ"ב תלג,  )ובלבד שישייר מקום שלא נבדק כדי שיוכלו לברך(  ז. 

שבדיקה לאור יום, חמורה מבדיקה בלילות קודמים[. 

ובכל זאת, נראה שאפשר להתיר זאת, וכדלקמן: מקור הדבר שאין לבדוק לאור 
היום לכתחילה הוא בפירוש הראשונים )הראב"ד, והרא"ש( בדין 'אכסדרה', שמה 
ורי"ף, שמתירים  )דלא כרש"י  בדיעבד  פירושו,  נבדקת'  'אכסדרה לאורה  שאמרו 
לכתחילה(, טעם הדבר: א. הבדיקה לאור הנר עדיפה בכל זאת על אור היום, גם 
ב. צריך שיהיה כתקנת חכמים, בשעה שבני  ג(.  )פמ"ג, תלג,  כשהוא מאוד מואר 

אדם מצויים בבתיהם )שו"ע אדמו"ר הזקן תלג, ה(. 

אפשר  א.  היום:  לאור  חפצים  בבדיקת  שייכים  לא  אלו  טעמים  ששני  ונראה 
זהו דוקא כאשר  לומר, שגם לפי הפמ"ג שאור הנר עדיף על אור היום המרובה, 
מדובר בבדיקת חדר, כי אור היום לא חודר לכל המקומות ובכל הזוויות, החורים 
והסדקים, אבל כאשר בודק חפץ לאור היום )כנגד חלון וכו'(, שיכול לסובב אותו 
לכל צדדיו, ויאיר אור היום בכל הזוויות שלו, אין מעלה באור הנר על אור היום 
)בדיקת חמץ – לידנר, עמ' קעא(. ב. כאשר מקיים את הבדיקה כדינה בליל יג, ורק 
בחפצים מסויימים סומך על אור היום, לא נחשב שלא בדק כתקנת חכמים לבדוק 
א"כ,  ]וצ"ע  בלילה.  עושה  הבדיקה  עיקר  את  כי  בבתיהם,  מצויים  שאנשים  בזמן 
מדוע לגבי בדיקה בלילות קודמים התיר אדמו"ר הזקן לכתחילה אם משייר חלק 
לבדיקת בזמנה ולא כתב זאת לגבי בדיקה באור היום ? ואולי הבעיה בבדיקה ביום 
)שאינו הזמן שצ"ל בבית ולכן( יהיה טרוד ולא יבדוק טוב, ולכן לא הציע גם בדיקה 

חלקית לאור היום. וצ"ע[. 

נעשה  מהנקיון  גדול  חלק  )כי  בלילות  הכל  לבדוק  שקשה  מכיון  פנים,  כל  על 
ביום(, אין ספק שנחשב שעת הדחק וכדיעבד דמי, ובדיעבד מועילה הבדיקה ביום. 
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מצד  שהוא  שביארו  ויש  )מהרי"ל(,  הברכה  בשעת  נקיות  יהיו  שהידיים 
וראויה  מחמץ(,  נקי  יהיה  )שהבית  הרגל'  'לטהרת  שבאה  המצוה,  חשיבות 

להיות בנקיות )מהרש"ל, אדמו"ר הזקן(. 

ד� מקומות החייבים, ושאינם חייבים בבדיקה: 

א. המקומות החייבים / ב. המקומות שלא חייבים /
ג. מקומות נוספים / ד. מקום שנמכר לגוי.

א� המקומות החייבים: חיוב הבדיקה הוא, בכל מקום שישנה אפשרות 
אפילו רחוקה, שהגיע לשם חמץ )אפילו פירור קטן, ואפילו פעם אחת 
הבית:  כל  את  כמעט  כולל  שזה  בפרטות,  לעיל  וראה  השנה(.  במשך 
תחת המטות והארונות, חלק מהארונות עצמם, הצעצועים, התיקים, 
ילדים  שישנם  בבית  ובפרט  וכו'.  המכונית  המשרד,  הבגדים,  כיסי 

קטנים, ותלוי בכל בית לפי מנהגו ודרכו. 

ב� המקומות שלא חייבים: 

1� מקום שנוקה היטב עם חומר פוגם:

כך שגם אם נשארו שם פירורים, הרי הם 'מטונפים', ואין חשש שיבא 
שם  אין  שבודאי  כך  כך,  אחר  חמץ  לשם  להכניס  לא  ונזהרו  לאכלם, 

חתיכות או פירורים של חמץ. 

2� מקום שנוקה היטב 'לשם בדיקת חמץ':

ולאחר הנקיון עברו שם בלילה עם נר או פנס )או באור יום כזה, שמועיל לבדיקה, 
כדלקמן אות כ(, ונזהרו לא להכניס לשם חמץ אחר כך, כך שבודאי אין שם 

חתיכות או פירורים של חמץ. 

וכך ראוי לעשות בזמנינו: שמחמת ריבוי החדרים והחפצים, לא ניתן 
היטב  נוקה  שהמקום  לוודא  תמיד  ניתן  לא  וכן  יד,  בליל  הכל  לבדוק 
בחומר פוגם בחורים ובסדקים שלו )ונפטר מבדיקה(. ולכן: לאחר סיום 
או  נר  לאור  ולבדוק  בלילה19,  שם  לעבור  יש  מקום,  אותו  של  הנקיון 

בדיקת  ליל  שלפני  בלילות  שנעשית  בדיקה  ככל  ברכה,  ללא  היא  הבדיקה   .19
חמץ. והבדיקה נעשית בלילה דוקא, כי הבדיקה לאור הנר, מועילה רק בלילה, כי 
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יראה. בכולם כזית: כדי שיקיים מצות ביעור.(18. 

ד� נטילת ידיים: ישנו מנהג עוד מזמן ה'ראשונים', של מהדרים במצוות, 
להקפיד ליטול ידיים )ללא ברכה( לפני קיום מצות בדיקת חמץ )'מנהגים' בשם 
בכדי  שהוא  שביארו  יש  ועוד(,  יב(  )תלב,  הזקן  אדמו"ר  שו"ע  מהרי"ל,  אפרים',  'רבינו 

בראב"ד  הוזכר  וכבר  ב,  תלב,  ברמ"א  הובא  המנהג:  המקורות:  הרחבת   .18
 .  . חמץ  פתיתי  להניח  "הנוהגים  יא:  תלב,  הזקן  אדמו"ר  ובשו"ע  דעים',  ב'תמים 
טעם המנהג: יש אומרים  נתפשט המנהג להניחן, ומנהגן של ישראל תורה היא". 
שטעם המנהג הוא, כדי שלא תהיה ברכתו לבטלה אם לא ימצא כלום. )מהר"י ברין 

הובא ברמ"א, אבל ראה לקמן שלרוב הפוסקים, אינו מעכב, וא"כ אינו הטעם(. 

עשרה ע"פ קבלה: פרי עץ חיים )כא, פה( בשם האריז"ל, נגד יו"ד כתרין דמסאבותא 
)וכן מובא במשנת חסידים, וסידור האריז"ל(, וכן הוא בשל"ה: "עשר חתיכות לא 
שלא  העולם  מן  ולבערם  אותם,  לבטל  כדי  טומאות,  עשר  כנגד  יותר,  ולא  פחות 
ישאר שום קטיגור בעולם על ישראל, אלא ישראל צריכים רחמים בפסח", והובא 
שהמספר  אלקבץ,  מהר"ש  בשם  הכולל'  וב'שער  הזקן.  אדמו"ר  בסידור  להלכה 
עשרה כבר מרומז בגמ' )פסחים י( 'הניח עשר כו'. ובספר 'יסוד יוסף' )הובא בהגדת 
קול יהודה(: "מנהג המדקדקים לקיים מש"כ חסידים הראשונים לצוות לבני ביתו 
יתברך  השם  רחמי  שיכמרו  כדי  והכוונה,  מקומות,  בעשרה  חמץ  פתיתי  שיניחו 
ולנצח,  ולשבר,  ולעקור,  ולהרוס,  ולהמם,  ולהרות,  ולמגר,  ולבער,  לנער,  ב"ה, 
הקדושה  מן  לגמרי  התפשטותם  וכל  ושרשם  ביצתם  לשונות![  ]עשרה  ולקעקע 
העליונה, שלא יעלה קטרוגם למעלה כלל, ושיטהר קדושת א"י המקודשת בעשר 
קדושות, מכל זוהמת ה'סטרא אחרא', ויבדוק בעסק רב לא בדרך ארעי . . כך לא 
יוכלו ג"כ כל זוהמת ה'סטרא אחרא', להתחבא ולהישמר מפני אור השכינה אשר 
יופיע השם יתברך ב"ה, כמ"ש: 'לחפש בירושלם בנרות', ויכוין ג"כ, שיבערו ויסורו 
מכל הבית כל מני ה'סטרא אחרא' שנתפשטו, ונדבקו בבית, ע"י מחשבות רעות, 

ופעולות רעות, שנעשה בבית". 

אינו מעכב: כל בו, רמ"א, שו"ע אדמו"ר הזקן שם: "ומעיקר הדין אין צריך כלל 
חמץ  שום  ימצא  ולא  הבודק  יבדוק  אם  שאף  בדיקה  קודם  הללו  פתיתים  להניח 
בבדיקתו, אעפ"כ, לא בירך לבטלה שכך המצוה לבדוק החמץ ולחפש אחריו, שמא 
ימצא ממנו מאומה, ואם לא מצא אין בכך כלום, וכבר קיים המצוה כתיקונה". יש 
אומרים, שבימינו שמנקים היטב את הבית עם חומר פוגם וכו', אין חובת בדיקה, 
ולכן יש למנהג זה יסוד מן הדין )פת"ש בשם עמק הלכה, הובא בשער הציון, תלב 

יב(, וראה באריכות לעיל בענין חיוב הבדיקה לאחר הנקיון. 

פחות מכזית: כף החיים, ושע"ת תלב, ג בשם החיד"א בשם זרע אמת, שדי חמד, 
וארחות חיים ספינקא. והטעם: כדי שלא יעבור על בל יראה אם לא ימצא את אחד 
מהם שהרי קיי"ל שאין דין 'חצי שיעור' ב'בל יראה', ואינו עובר אלא על כזית. בכולם 
יחד. בכולם כזית: כדי שיאסוף אותם אח"כ ויקיים בהם מצות ביעור )מנחת פתים, 

ארחות חיים, שדי חמד, לוח כולל חב"ד(.
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מצד  שהוא  שביארו  ויש  )מהרי"ל(,  הברכה  בשעת  נקיות  יהיו  שהידיים 
וראויה  מחמץ(,  נקי  יהיה  )שהבית  הרגל'  'לטהרת  שבאה  המצוה,  חשיבות 

להיות בנקיות )מהרש"ל, אדמו"ר הזקן(. 

ד� מקומות החייבים, ושאינם חייבים בבדיקה: 

א. המקומות החייבים / ב. המקומות שלא חייבים /
ג. מקומות נוספים / ד. מקום שנמכר לגוי.

א� המקומות החייבים: חיוב הבדיקה הוא, בכל מקום שישנה אפשרות 
אפילו רחוקה, שהגיע לשם חמץ )אפילו פירור קטן, ואפילו פעם אחת 
הבית:  כל  את  כמעט  כולל  שזה  בפרטות,  לעיל  וראה  השנה(.  במשך 
תחת המטות והארונות, חלק מהארונות עצמם, הצעצועים, התיקים, 
ילדים  שישנם  בבית  ובפרט  וכו'.  המכונית  המשרד,  הבגדים,  כיסי 

קטנים, ותלוי בכל בית לפי מנהגו ודרכו. 

ב� המקומות שלא חייבים: 

1� מקום שנוקה היטב עם חומר פוגם:

כך שגם אם נשארו שם פירורים, הרי הם 'מטונפים', ואין חשש שיבא 
שם  אין  שבודאי  כך  כך,  אחר  חמץ  לשם  להכניס  לא  ונזהרו  לאכלם, 

חתיכות או פירורים של חמץ. 

2� מקום שנוקה היטב 'לשם בדיקת חמץ':

ולאחר הנקיון עברו שם בלילה עם נר או פנס )או באור יום כזה, שמועיל לבדיקה, 
כדלקמן אות כ(, ונזהרו לא להכניס לשם חמץ אחר כך, כך שבודאי אין שם 

חתיכות או פירורים של חמץ. 

וכך ראוי לעשות בזמנינו: שמחמת ריבוי החדרים והחפצים, לא ניתן 
היטב  נוקה  שהמקום  לוודא  תמיד  ניתן  לא  וכן  יד,  בליל  הכל  לבדוק 
בחומר פוגם בחורים ובסדקים שלו )ונפטר מבדיקה(. ולכן: לאחר סיום 
או  נר  לאור  ולבדוק  בלילה19,  שם  לעבור  יש  מקום,  אותו  של  הנקיון 

בדיקת  ליל  שלפני  בלילות  שנעשית  בדיקה  ככל  ברכה,  ללא  היא  הבדיקה   .19
חמץ. והבדיקה נעשית בלילה דוקא, כי הבדיקה לאור הנר, מועילה רק בלילה, כי 
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יראה. בכולם כזית: כדי שיקיים מצות ביעור.(18. 

ד� נטילת ידיים: ישנו מנהג עוד מזמן ה'ראשונים', של מהדרים במצוות, 
להקפיד ליטול ידיים )ללא ברכה( לפני קיום מצות בדיקת חמץ )'מנהגים' בשם 
בכדי  שהוא  שביארו  יש  ועוד(,  יב(  )תלב,  הזקן  אדמו"ר  שו"ע  מהרי"ל,  אפרים',  'רבינו 

בראב"ד  הוזכר  וכבר  ב,  תלב,  ברמ"א  הובא  המנהג:  המקורות:  הרחבת   .18
 .  . חמץ  פתיתי  להניח  "הנוהגים  יא:  תלב,  הזקן  אדמו"ר  ובשו"ע  דעים',  ב'תמים 
טעם המנהג: יש אומרים  נתפשט המנהג להניחן, ומנהגן של ישראל תורה היא". 
שטעם המנהג הוא, כדי שלא תהיה ברכתו לבטלה אם לא ימצא כלום. )מהר"י ברין 

הובא ברמ"א, אבל ראה לקמן שלרוב הפוסקים, אינו מעכב, וא"כ אינו הטעם(. 

עשרה ע"פ קבלה: פרי עץ חיים )כא, פה( בשם האריז"ל, נגד יו"ד כתרין דמסאבותא 
)וכן מובא במשנת חסידים, וסידור האריז"ל(, וכן הוא בשל"ה: "עשר חתיכות לא 
שלא  העולם  מן  ולבערם  אותם,  לבטל  כדי  טומאות,  עשר  כנגד  יותר,  ולא  פחות 
ישאר שום קטיגור בעולם על ישראל, אלא ישראל צריכים רחמים בפסח", והובא 
שהמספר  אלקבץ,  מהר"ש  בשם  הכולל'  וב'שער  הזקן.  אדמו"ר  בסידור  להלכה 
עשרה כבר מרומז בגמ' )פסחים י( 'הניח עשר כו'. ובספר 'יסוד יוסף' )הובא בהגדת 
קול יהודה(: "מנהג המדקדקים לקיים מש"כ חסידים הראשונים לצוות לבני ביתו 
יתברך  השם  רחמי  שיכמרו  כדי  והכוונה,  מקומות,  בעשרה  חמץ  פתיתי  שיניחו 
ולנצח,  ולשבר,  ולעקור,  ולהרוס,  ולהמם,  ולהרות,  ולמגר,  ולבער,  לנער,  ב"ה, 
הקדושה  מן  לגמרי  התפשטותם  וכל  ושרשם  ביצתם  לשונות![  ]עשרה  ולקעקע 
העליונה, שלא יעלה קטרוגם למעלה כלל, ושיטהר קדושת א"י המקודשת בעשר 
קדושות, מכל זוהמת ה'סטרא אחרא', ויבדוק בעסק רב לא בדרך ארעי . . כך לא 
יוכלו ג"כ כל זוהמת ה'סטרא אחרא', להתחבא ולהישמר מפני אור השכינה אשר 
יופיע השם יתברך ב"ה, כמ"ש: 'לחפש בירושלם בנרות', ויכוין ג"כ, שיבערו ויסורו 
מכל הבית כל מני ה'סטרא אחרא' שנתפשטו, ונדבקו בבית, ע"י מחשבות רעות, 

ופעולות רעות, שנעשה בבית". 

אינו מעכב: כל בו, רמ"א, שו"ע אדמו"ר הזקן שם: "ומעיקר הדין אין צריך כלל 
חמץ  שום  ימצא  ולא  הבודק  יבדוק  אם  שאף  בדיקה  קודם  הללו  פתיתים  להניח 
בבדיקתו, אעפ"כ, לא בירך לבטלה שכך המצוה לבדוק החמץ ולחפש אחריו, שמא 
ימצא ממנו מאומה, ואם לא מצא אין בכך כלום, וכבר קיים המצוה כתיקונה". יש 
אומרים, שבימינו שמנקים היטב את הבית עם חומר פוגם וכו', אין חובת בדיקה, 
ולכן יש למנהג זה יסוד מן הדין )פת"ש בשם עמק הלכה, הובא בשער הציון, תלב 

יב(, וראה באריכות לעיל בענין חיוב הבדיקה לאחר הנקיון. 

פחות מכזית: כף החיים, ושע"ת תלב, ג בשם החיד"א בשם זרע אמת, שדי חמד, 
וארחות חיים ספינקא. והטעם: כדי שלא יעבור על בל יראה אם לא ימצא את אחד 
מהם שהרי קיי"ל שאין דין 'חצי שיעור' ב'בל יראה', ואינו עובר אלא על כזית. בכולם 
יחד. בכולם כזית: כדי שיאסוף אותם אח"כ ויקיים בהם מצות ביעור )מנחת פתים, 

ארחות חיים, שדי חמד, לוח כולל חב"ד(.
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ג� הכנות לבדיקה:

א. ניקון הבית / ב. עשרה פתיתים / ג. באופן מעשי / ד. נטילת ידיים.

פנוי  שהבית  לוודא  יש  היטב,  לבדוק  שיוכלו  מנת  על  הבית:  נקיון  א. 
שעומדים  המקומות  כל  את  ולשטוף  לטאטא  צריך  כך  ולשם  ונקי, 
לבדוק )מרדכי, רמ"א, שו"ע אדמו"ר הזקן, תלג, ח: "כל חדר הצריך בדיקה, צריך לכבדו קודם 
הבדיקה, לפי שקודם הכיבוד יש עפרורית הרבה, ואינו יכול לבדוק יפה, ויזהיר כל אדם את בני 

ביתו, שיכבדו גם תחת המטות, שמא נתגלגל לשם מעט חמץ"(.

לפני  בבית  שונים  במקומות  להניח  ישראל  מנהג  פתיתים:  עשרה  ב� 
הבדיקה, חתיכות של חמץ, שימצאם הבודק, ועל פי קבלה צריך שיהיו 
עשרה חתיכות. אבל דבר זה אינו מעכב את הבדיקה, ועל פי דין יכול 
לברך ולבדוק גם בלי חתיכות אלו. )המנהג: רמ"א, שו"ע אדמו"ר הזקן תלב, יא. טעם 
המנהג: א. שלא ישכח לבטל מחר )מהרי"ל(. ב. שאם יבדוק ולא ימצא, יתרשל ולא יבדוק היטב, 

אבל ע"י הפתיתין מתאמץ לבדוק יותר טוב )חק יעקב(. ג. כדי שבביטול היום )למחרת(, יוכל לומר 

'דחמיתיה'. ד. שלא ישכח חובת הביעור )ג, וד: חידוש הרבי, בהגדה שלו(. עשרה: ע"פ האריז"ל, 

לבטל יו"ד כתרין דמסאבותא. אינו מעכב: כל בו, רמ"א, שו"ע אדמו"ר הזקן שם: "המצוה לבדוק 

החמץ ולחפש אחריו, שמא ימצא . . ואם לא מצא אין בכך כלום". ויש אומרים, שבימינו שמנקים 

היטב את כל הבית, שוב אין חיוב בדיקה מן הדין, ונמצא שיש לפתיתים אלו, יסוד מן הדין )פת"ש, 

בשם עמק הלכה(.

ג� באופן מעשי: החתיכות צריכות להיות מחמץ שלא עושה פירורים, 
תהיה  חתיכה  שכל  וראוי  כסף(,  נייר  )לא  בנייר  מהן  אחת  כל  ועוטפים 
פחותה מכזית )27 גרם(, וכל העשרה יחד, לפחות כזית. עצה טובה: להכין 
רשימה מפורטת היכן הונחה כל חתיכה. )חמץ קשה: מג"א, אדמו"ר הזקן, משנ"ב, 
סימן תלב. לעטוף בנייר: שישרף בביעור. פחות מכזית: זרע אמת, שאם לא ימצא לא יעבור בבל 

הוראותיהם. והמנהג המקובל הוא כנ"ל - תמיד לאחר תפילת ערבית". ויש לומר 
להאריך  מנהגנו  כי  כאן.  יש  כן  גם  דלשיטתיה  בעיני,  והמחוור  טעמים.  כמה  בזה 
שעור  בזה  שמעתי  לא  כי  יום,  בהיום  זה  גם  העתקתי  ולא   - חמץ  בבדיקת  ביותר 
מסוים". הנהגת אדמו"ר הריי"ץ הובאה בלקו"ש, יז עמ' 434: "במענה למכתבו מיום 
השני, בו שואל למנהג אנ"ש בהנוגע לזמן בדיקת חמץ, כשמתפלל ערבית ביחידות. 
ראיתי מנהג כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקלל"ה נבג"מ זי"ע שהיה בודק בין מנחה למעריב, 
ומתפלל ערבית לאחרי הבדיקה. )ממכתב כ"ק אדמו"ר שליט"א(". אבל בפועל יש 

לנהוג כפי שהורה הרבי למעשה ב'היום יום', וכפי שחזר וביאר באג"ק הנ"ל. 
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עד  להמתין  מאשר  בזמן,  שיבדוק  אחר,  אדם  או  ביתו,  מבני  אחד  את 
שיחזור ויבדוק בעצמו, כי כך היא תקנת חכמים, וזה עיקר הזמן )כך יוצא 
לגבי מי שלא התפלל ערבית, שיתן לאחר לבדוק כדי שתהיה  )תלא, ח(  מדברי המשנה ברורה 

הבדיקה בזמן ובינתיים הוא יתפלל. וכן פוסק   בתשובות והנהגות )ב, ריד(, לגבי מי שחוזר מאוחר 

מעבודתו. וראה הערה16, שמשמע קצת אחרת באדמו"ר הזקן(. 

מביתו.  יחזור  כאשר  יבדוק  שיבדוק,  אחר  למצוא  אפשרות  אין  ואם 
ובכל אופן, גם הבודק על ידי שליח, ישאיר איזה חדר שלא נבדק, כדי 
יותר  בו  'מצוה  שהרי  מאוחר,  יותר  בעצמו  המצוה  את  לקיים  שיוכל 
מבשלוחו'. )תשובות והנהגות שם. וראה שו"ע אדמו"ר הזקן תלב, ח: "אם בעל הבית רוצה 
לעשות בני ביתו שלוחים לדבר מצוה שיבדקו הם, הרשות בידו. . ומכל מקום, נכון הדבר שיבדוק 

הוא בעצמו, שכן הוא בכל המצוה 'מצוה בו יותר מבשלוחו', ואם אינו יכול לטרוח בעצמו . . יבדוק 

הוא חדר אחד או זוית אחת . ."(. 

ביחיד,  המתפלל  וגם  בודקים,  ואח"כ  מתפללים  ערבית:  תפילת  ח� 
יום  היום  יחיד:  ח.  תלא,  הזקן,  אדמו"ר  שו"ע  )ציבור:  בודק  כך  ואחר  קודם  מתפלל 
יד ניסן. וראה אג"ק ב, עמ' שדמ, שכך המנהג המקובל, והטעם לכך הוא מפני שהמנהג להאריך 

בבדיקת חמץ. וכל זה, למרות שהנהגת אדמו"ר הריי"ץ הייתה לבדוק קודם17(. 

 .  . ונזכר שיש לו חמץ בביתו   .  . י"ד לדבר מצוה כגון למול את בנו  "ההולך ביום 
יבטלנו בלבו". ובמשנ"ב שם: "רצונו לומר שאם יחזור וישתדל אודות הביעור, לא 
ישאר לו זמן ביום לעשות המילה". יבטלנו בלבו: "שהרי אחר הביטול א"צ לבער 

אלא מדרבנן, ובמקום מצוה העמידו חכמים על דברי תורה" )שמפסיק ביטול(. 

הפסד ממון: ואפילו אם על ידי שיבא לבדוק, יפסיד כסף )אבל לא 'מניעת רווח' 
בלבד(, מותר. כמבואר בביאור הלכה )תמ"ד ד"ה להציל(: "ונראה דהוא הדין אם . 
. רק היזק ממון, ג"כ סגי בביטול אם חושש שאדהכי והכי שיעסוק בביעור, ישטוף 
המצוה  את  לקיים  שיכול  שלנו,  בנדון  וק"ו  אחר".  ישראל  רכוש  או  רכושו  הנהר 

מאוחר יותר, ורק לא תתקיים בזמנה. 

16. בשו"ע אדמו"ר הזקן תע, ז, לגבי בכורות שהתענו ביג ניסן )כאשר פסח חל 
בשבת, וערב פסח חל בערב שבת ומקדימים את הצום ליום חמישי יג ניסן(: "יכולים 
שאין  משמע  יאכלו".  והם  לבדוק  לאחר  יצוו  או   .  . הבדיקה  קודם  מעט  לטעום 
עדיפות לכאן או לכאן. שאם הייתה עדיפות לבדוק בזמן ע"י שליח היה צריך לומר 
זאת. אבל אינו מוכרח שהרי יתכן שלא הציע זאת תחילה, כיון שאין תמיד אפשרות 

לבקש ממישהו אחר, ואם אכן היה מישהו אחר, הייתה בזה עדיפות. ודו"ק. 

17. באג"ק שם כותב הרבי: "העתקתי ב'היום יום' שבדיקת חמץ היא לאחר תפילת 
ערבית - סתם. ומקשה שבשו"ע יש בזה חילוקים. הנה ככתוב בהקדמת היום יום, 
הבאתי שם לא דינים, אלא מנהגי החסידים המיוסדים על מנהגי הנשיאים או על 
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ג� הכנות לבדיקה:

א. ניקון הבית / ב. עשרה פתיתים / ג. באופן מעשי / ד. נטילת ידיים.

פנוי  שהבית  לוודא  יש  היטב,  לבדוק  שיוכלו  מנת  על  הבית:  נקיון  א. 
שעומדים  המקומות  כל  את  ולשטוף  לטאטא  צריך  כך  ולשם  ונקי, 
לבדוק )מרדכי, רמ"א, שו"ע אדמו"ר הזקן, תלג, ח: "כל חדר הצריך בדיקה, צריך לכבדו קודם 
הבדיקה, לפי שקודם הכיבוד יש עפרורית הרבה, ואינו יכול לבדוק יפה, ויזהיר כל אדם את בני 

ביתו, שיכבדו גם תחת המטות, שמא נתגלגל לשם מעט חמץ"(.

לפני  בבית  שונים  במקומות  להניח  ישראל  מנהג  פתיתים:  עשרה  ב� 
הבדיקה, חתיכות של חמץ, שימצאם הבודק, ועל פי קבלה צריך שיהיו 
עשרה חתיכות. אבל דבר זה אינו מעכב את הבדיקה, ועל פי דין יכול 
לברך ולבדוק גם בלי חתיכות אלו. )המנהג: רמ"א, שו"ע אדמו"ר הזקן תלב, יא. טעם 
המנהג: א. שלא ישכח לבטל מחר )מהרי"ל(. ב. שאם יבדוק ולא ימצא, יתרשל ולא יבדוק היטב, 

אבל ע"י הפתיתין מתאמץ לבדוק יותר טוב )חק יעקב(. ג. כדי שבביטול היום )למחרת(, יוכל לומר 

'דחמיתיה'. ד. שלא ישכח חובת הביעור )ג, וד: חידוש הרבי, בהגדה שלו(. עשרה: ע"פ האריז"ל, 

לבטל יו"ד כתרין דמסאבותא. אינו מעכב: כל בו, רמ"א, שו"ע אדמו"ר הזקן שם: "המצוה לבדוק 

החמץ ולחפש אחריו, שמא ימצא . . ואם לא מצא אין בכך כלום". ויש אומרים, שבימינו שמנקים 

היטב את כל הבית, שוב אין חיוב בדיקה מן הדין, ונמצא שיש לפתיתים אלו, יסוד מן הדין )פת"ש, 

בשם עמק הלכה(.

ג� באופן מעשי: החתיכות צריכות להיות מחמץ שלא עושה פירורים, 
תהיה  חתיכה  שכל  וראוי  כסף(,  נייר  )לא  בנייר  מהן  אחת  כל  ועוטפים 
פחותה מכזית )27 גרם(, וכל העשרה יחד, לפחות כזית. עצה טובה: להכין 
רשימה מפורטת היכן הונחה כל חתיכה. )חמץ קשה: מג"א, אדמו"ר הזקן, משנ"ב, 
סימן תלב. לעטוף בנייר: שישרף בביעור. פחות מכזית: זרע אמת, שאם לא ימצא לא יעבור בבל 

הוראותיהם. והמנהג המקובל הוא כנ"ל - תמיד לאחר תפילת ערבית". ויש לומר 
להאריך  מנהגנו  כי  כאן.  יש  כן  גם  דלשיטתיה  בעיני,  והמחוור  טעמים.  כמה  בזה 
שעור  בזה  שמעתי  לא  כי  יום,  בהיום  זה  גם  העתקתי  ולא   - חמץ  בבדיקת  ביותר 
מסוים". הנהגת אדמו"ר הריי"ץ הובאה בלקו"ש, יז עמ' 434: "במענה למכתבו מיום 
השני, בו שואל למנהג אנ"ש בהנוגע לזמן בדיקת חמץ, כשמתפלל ערבית ביחידות. 
ראיתי מנהג כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקלל"ה נבג"מ זי"ע שהיה בודק בין מנחה למעריב, 
ומתפלל ערבית לאחרי הבדיקה. )ממכתב כ"ק אדמו"ר שליט"א(". אבל בפועל יש 

לנהוג כפי שהורה הרבי למעשה ב'היום יום', וכפי שחזר וביאר באג"ק הנ"ל. 
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עד  להמתין  מאשר  בזמן,  שיבדוק  אחר,  אדם  או  ביתו,  מבני  אחד  את 
שיחזור ויבדוק בעצמו, כי כך היא תקנת חכמים, וזה עיקר הזמן )כך יוצא 
לגבי מי שלא התפלל ערבית, שיתן לאחר לבדוק כדי שתהיה  )תלא, ח(  מדברי המשנה ברורה 

הבדיקה בזמן ובינתיים הוא יתפלל. וכן פוסק   בתשובות והנהגות )ב, ריד(, לגבי מי שחוזר מאוחר 

מעבודתו. וראה הערה16, שמשמע קצת אחרת באדמו"ר הזקן(. 

מביתו.  יחזור  כאשר  יבדוק  שיבדוק,  אחר  למצוא  אפשרות  אין  ואם 
ובכל אופן, גם הבודק על ידי שליח, ישאיר איזה חדר שלא נבדק, כדי 
יותר  בו  'מצוה  שהרי  מאוחר,  יותר  בעצמו  המצוה  את  לקיים  שיוכל 
מבשלוחו'. )תשובות והנהגות שם. וראה שו"ע אדמו"ר הזקן תלב, ח: "אם בעל הבית רוצה 
לעשות בני ביתו שלוחים לדבר מצוה שיבדקו הם, הרשות בידו. . ומכל מקום, נכון הדבר שיבדוק 

הוא בעצמו, שכן הוא בכל המצוה 'מצוה בו יותר מבשלוחו', ואם אינו יכול לטרוח בעצמו . . יבדוק 

הוא חדר אחד או זוית אחת . ."(. 

ביחיד,  המתפלל  וגם  בודקים,  ואח"כ  מתפללים  ערבית:  תפילת  ח� 
יום  היום  יחיד:  ח.  תלא,  הזקן,  אדמו"ר  שו"ע  )ציבור:  בודק  כך  ואחר  קודם  מתפלל 
יד ניסן. וראה אג"ק ב, עמ' שדמ, שכך המנהג המקובל, והטעם לכך הוא מפני שהמנהג להאריך 

בבדיקת חמץ. וכל זה, למרות שהנהגת אדמו"ר הריי"ץ הייתה לבדוק קודם17(. 

 .  . ונזכר שיש לו חמץ בביתו   .  . י"ד לדבר מצוה כגון למול את בנו  "ההולך ביום 
יבטלנו בלבו". ובמשנ"ב שם: "רצונו לומר שאם יחזור וישתדל אודות הביעור, לא 
ישאר לו זמן ביום לעשות המילה". יבטלנו בלבו: "שהרי אחר הביטול א"צ לבער 

אלא מדרבנן, ובמקום מצוה העמידו חכמים על דברי תורה" )שמפסיק ביטול(. 

הפסד ממון: ואפילו אם על ידי שיבא לבדוק, יפסיד כסף )אבל לא 'מניעת רווח' 
בלבד(, מותר. כמבואר בביאור הלכה )תמ"ד ד"ה להציל(: "ונראה דהוא הדין אם . 
. רק היזק ממון, ג"כ סגי בביטול אם חושש שאדהכי והכי שיעסוק בביעור, ישטוף 
המצוה  את  לקיים  שיכול  שלנו,  בנדון  וק"ו  אחר".  ישראל  רכוש  או  רכושו  הנהר 

מאוחר יותר, ורק לא תתקיים בזמנה. 

16. בשו"ע אדמו"ר הזקן תע, ז, לגבי בכורות שהתענו ביג ניסן )כאשר פסח חל 
בשבת, וערב פסח חל בערב שבת ומקדימים את הצום ליום חמישי יג ניסן(: "יכולים 
שאין  משמע  יאכלו".  והם  לבדוק  לאחר  יצוו  או   .  . הבדיקה  קודם  מעט  לטעום 
עדיפות לכאן או לכאן. שאם הייתה עדיפות לבדוק בזמן ע"י שליח היה צריך לומר 
זאת. אבל אינו מוכרח שהרי יתכן שלא הציע זאת תחילה, כיון שאין תמיד אפשרות 

לבקש ממישהו אחר, ואם אכן היה מישהו אחר, הייתה בזה עדיפות. ודו"ק. 

17. באג"ק שם כותב הרבי: "העתקתי ב'היום יום' שבדיקת חמץ היא לאחר תפילת 
ערבית - סתם. ומקשה שבשו"ע יש בזה חילוקים. הנה ככתוב בהקדמת היום יום, 
הבאתי שם לא דינים, אלא מנהגי החסידים המיוסדים על מנהגי הנשיאים או על 
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ביאור הלכה, ולא יאכל(, שלאותן דעות שתקנת חכמים, שיבדקו בתחילת הלילה )ולא רק זריזות, 

ושמא ישכח, וכן דעת ט"ז, פר"ח, אדמו"ר הזקן וכו'(, השהייה עצמה אסורה, כל שכן האכילה, גם 

מה שנחשב בגדר 'טעימה'(. 

ו� שינה ואכילה למי שקשה עליו הבדיקה: כתבו הפוסקים, שמי שעייף 
לישון  יכול  בבדיקה,  ויזלזל  שימהר  חשש  ויש  הבדיקה,  עליו  וקשה 
מעט. וכן מי שרעב, וקשה עליו הבדיקה ללא אכילה, יכול 'לטעום' דבר 
מה, כלומר: אכילת עד 'כביצה' )54 גרם( לחם או מזונות, ופירות ושתיה 
ללא הגבלה. )שינה: ארחות חיים ספינקא, והגהות מהרש"ם בשם אור לפארו, שעדיף לישון 
קצת כדי שיבדוק כראוי. אכילה: סידור פסח כהלכתו, עמ' רפו, על פי המבואר בסימן תע, בחק 

יעקב, ובאר היטב, ובשו"ע אדמו"ר הזקן )תע, ז(, בנוגע לערב פסח שחל ביום שישי שמקדימים את 

התענית ליג ניסן, שהתירו לבכורות המתענים, לאכול לפני הבדיקה14(. 

אדם  לכל  ראוי  שליח:  ע"י  לבדוק  עדיף  האם  מאוחר,  עד  עובד  ז� 
שיוכל  בכדי  מוקדם,  מספיק  עבודתו  את  לסיים  ביותר,  להשתדל 
לבדוק בזמן, כתקנת חכמים15. ואם לא יכול לעשות זאת, עדיף למנות 

בודקין  שבלילה  כיון  התענית,  להם  קשה  "אם  הזקן:  אדמו"ר  שם  כותב  כך   .14
יכולים לטעום מעט קודם הבדיקה  ויש להם הרבה חדרים לבדוק,   .  . את החמץ 
. . ושיעור טעימה עיין סימן רלב, או יצוו לאחר לבדוק והם יאכלו". ואמנם לדעת 
הפוסקים  פשטות  אבל  שהתענו,  לבכורות  רק  זאת  התירו  שם,  השקל  המחצית 
ולהעיר, שההיתר שם, הוא  שהוא היתר כללי כשקשה להם לבדוק ללא אכילה. 
)לא רק לגבי התחלת אכילה בחצי שעה הסמוכה לבדיקה, אלא גם( לאחר שהגיע 
זמן הבדיקה, שהרי התירו את האכילה בגמר התענית. ואם כן הוא הדין במי שרעב 

וקשה עליו הבדיקה, וכבר הגיע זמן הבדיקה, שיש מקום להתיר לו לטעום. 

15. שהרי מי שעסוק בדבר רשות, ויש לפניו מצוה לעשותה, צריך להיפנות מדבר 
הרשות כדי לקיים את המצוה, ובפרט כאן, שמבואר בשו"ע )תמד, ח(, שמי ששכח 
)תמד,  המשנ"ב  כותב  וכך  לביתו,  לחזור  חייב  לדרך,  ויצא  שלו,  החמץ  את  לבער 
לב(: "יחזור מיד, לבער כמצות חכמים, ואפילו כבר החזיק בדרך שאין דוחין מצות 
חכמים מפני דבר הרשות". ]הוא מצות חכמים בלבד, כי מן התורה, די בביטול[, 
וא"כ  מאוחר,  יותר  שיבא  רק  לבדוק  יבא  הרי  שלנו  שבמקרה  לחלק,  שיש  ואע"פ 
מצות חכמים לא 'נדחית' ? אבל הרי כתב אדמו"ר הזקן )תלב, ו( שמי שלא בודק 
מיד בתחילת כניסת הלילה, למרות שיבדוק אחר כך, הרי הוא מבטל תקנת חכמים 

שתיקנו לבדוק בצאת הכוכבים. 

המצוה,  קיום  אפשרות  תתבטל  לבדוק  ילך  ואם  מצוה:  בדבר  עוסק  אם  אמנם 
ולדוגמא, הולך לזכות יהודים ב'מצה שמורה' לליל הסדר, או במכירת חמץ, ובזכות 
זה, לא יעברו בכל רגע ורגע, בבל יראה ותשביתו, או העוסק ב'קמחא דפסחא' וכו', 
מותר לו לעסוק במצוה זו, ואחר כך ילך לבדוק. כך מוכח מדבר השו"ע )תמד, ז(: 
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ה� אכילת ארעי: בחצי שעה שלפני הבדיקה, מותרת להתחיל באכילת 
ללא  ושתיה  ופירות  סמ"ק(,   54( מזונות  או  פת  כביצה  עד  כלומר:  ארעי, 
הגבלה. אמנם מזמן הבדיקה )צאת הכוכבים(, עצם השהיה בלי בדיקה 
ערבית,  לפני  כמו  שהוא  ועוד,  מג"א  מהרי"ל,  הזמן:  )לפני  אכילה  שכן  וכל  אסורה, 
ש'טעימה' מותרת, כי לא חוששים שימשך באכילה כזו. וכך פשטות דעת אדמו"ר הזקן, שמשווה 

לדין אכילה לפני ערבית. וכך מובא בציונים על שו"ע אדמו"ר הזקן )תלא, ו(: "אבל טעימה בעלמא 

)תלא,  המשנ"ב  כותב  בזמן:  בהערה13.  ראה  בזה,  שפקפקו  יש  אמנם,  רלב".  בסימן  כמ"ש  שרי, 

בזמן,  יבדקו  לא  הם  והרי  ישכח'(,  ו'שמא  'זריזות'  מצד  רק  )ולא  הלילה  בתחילת 
ונראה, שמפני החשיבות של לימוד תורה בציבור, לא  'עבריין'?  ומדוע לא נקרא 

הקפידו על תקנת חכמים לבדוק בזמן זה דווקא. )סידור פסח כהלכתו, עמ' רפח(. 

שאדמו"ר  כך,  על  מעיר  ה(  תלא,  וציונים,  מקומות  )מראי  אשכנזי  הגרמ"ש   .13
ומציע לבאר,  ולא הזכיר את דברי המג"א ש'טעימה' מותרת,  הזקן אוסר אכילה, 
אסורה  והבדלה  קידוש  שלפני  ט(,  )רעא,  קידוש  בהלכות  לדבריו  מתאים  שהוא 
באכילה,  ימשך  שמא  חוששים  כאשר  הוא  'טעימה'  של  ההיתר  כי  'טעימה',  גם 
וב'טעימה' אין חשש כזה, אבל בקידוש והבדלה: "החמירו יותר, לפי שעיקר מצותן 
הוא בתחילת זמנם, דהיינו סמוך לכניסת השבת ויציאתו", וא"כ יש לומר שכן הוא 
הלילה  בתחילת  היא  שהמצוה  לקידוש,  שדומה  חמץ,  בדיקת  לפני  באכילה  גם 
שהרי  אסורה,  שטעימה  בפירוש  לכתוב  צריך  היה  זה,  שלפי  שם,  ומסיים  דוקא. 

משווה בהמשך לדין אכילה לפני ערבית, שבה טעימה מותרת. 

גם הרשד"ב לוין בספרו על הלכות פסח כותב, לדייק ממה שסתם אדמו"ר הזקן 
וכתב שאכילה אסורה, ומשמע כל אכילה )גם 'טעימה'( וכן מסדר הדברים, שחילק 
ורלה  רלב  בסימן  כמו  דברים,  שאר  ב.  ולימוד.  אכילה  איסור  א.  קטעים:  לשני 
)הדברים שנאסרו לפני מנחה וערבית(, שההשוואה למנחה וערבית היא רק בשאר 

דברים לא באכילה ולימוד. 

אבל דבריהם אינם מוכרחים, שהרי: א. אינו דומה לקידוש, ששם 'עיקר המצוה' 
הוא בתחילת הזמן, משא"כ בדיקת חמץ, הוא תקנת חכמים לעשותה אז, אבל מצד 
המצוה, אין יותר חשיבות בתחילת הלילה. ב. ועיקר, הנדון כאן הוא לגבי חצי שעה 
שלפני הבדיקה, והסברא בקידוש הוא לגבי אכילה משהגיע זמן קידוש. ג. בציונים 
ד. מצד אחד, אדמו"ר  שם בשו"ע אדמו"ר הזקן, מובא בפירוש שטעימה מותרת. 
ערבית,  לפני  אכילה  של  ורלה  רלב  בסימן  לדינים  בפירוש  משווה  עצמו  הזקן 
כל אכילה  'אכילה', ומשמע  גיסא, הדיוק ממה שכתב  ולאידך  ש'טעימה' מותרת, 
)כולל טעימה(, אינו מוכרח שהרי ניתן לדייק גם להיפך, שלא כתב שטעימה אסורה 
)וכמו שהרגיש הגרמ"ש אשכנזי עצמו, שם(. ה. הדיוק מהחילוק לשני קטעים אינו 
אכילה  שהם  העיקריים  לדברים  ציין  שתחילה  י"ל,  בפשטות  שהרי  כלל,  מוכרח 
לגבי  ורלה  רלב  בסימן  המבוארים  דברים  בשאר  הוא  שכן  מוסיף  ואח"כ  ולימוד, 
מצינו  לא  וזה  לאכול,  שהתענה,  למי  מתיר  ז,  תע,  בסימן  לקמן  ו.  וערבית.  מנחה 

בקידוש. 
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ביאור הלכה, ולא יאכל(, שלאותן דעות שתקנת חכמים, שיבדקו בתחילת הלילה )ולא רק זריזות, 

ושמא ישכח, וכן דעת ט"ז, פר"ח, אדמו"ר הזקן וכו'(, השהייה עצמה אסורה, כל שכן האכילה, גם 

מה שנחשב בגדר 'טעימה'(. 

ו� שינה ואכילה למי שקשה עליו הבדיקה: כתבו הפוסקים, שמי שעייף 
לישון  יכול  בבדיקה,  ויזלזל  שימהר  חשש  ויש  הבדיקה,  עליו  וקשה 
מעט. וכן מי שרעב, וקשה עליו הבדיקה ללא אכילה, יכול 'לטעום' דבר 
מה, כלומר: אכילת עד 'כביצה' )54 גרם( לחם או מזונות, ופירות ושתיה 
ללא הגבלה. )שינה: ארחות חיים ספינקא, והגהות מהרש"ם בשם אור לפארו, שעדיף לישון 
קצת כדי שיבדוק כראוי. אכילה: סידור פסח כהלכתו, עמ' רפו, על פי המבואר בסימן תע, בחק 

יעקב, ובאר היטב, ובשו"ע אדמו"ר הזקן )תע, ז(, בנוגע לערב פסח שחל ביום שישי שמקדימים את 

התענית ליג ניסן, שהתירו לבכורות המתענים, לאכול לפני הבדיקה14(. 

אדם  לכל  ראוי  שליח:  ע"י  לבדוק  עדיף  האם  מאוחר,  עד  עובד  ז� 
שיוכל  בכדי  מוקדם,  מספיק  עבודתו  את  לסיים  ביותר,  להשתדל 
לבדוק בזמן, כתקנת חכמים15. ואם לא יכול לעשות זאת, עדיף למנות 

בודקין  שבלילה  כיון  התענית,  להם  קשה  "אם  הזקן:  אדמו"ר  שם  כותב  כך   .14
יכולים לטעום מעט קודם הבדיקה  ויש להם הרבה חדרים לבדוק,   .  . את החמץ 
. . ושיעור טעימה עיין סימן רלב, או יצוו לאחר לבדוק והם יאכלו". ואמנם לדעת 
הפוסקים  פשטות  אבל  שהתענו,  לבכורות  רק  זאת  התירו  שם,  השקל  המחצית 
ולהעיר, שההיתר שם, הוא  שהוא היתר כללי כשקשה להם לבדוק ללא אכילה. 
)לא רק לגבי התחלת אכילה בחצי שעה הסמוכה לבדיקה, אלא גם( לאחר שהגיע 
זמן הבדיקה, שהרי התירו את האכילה בגמר התענית. ואם כן הוא הדין במי שרעב 

וקשה עליו הבדיקה, וכבר הגיע זמן הבדיקה, שיש מקום להתיר לו לטעום. 

15. שהרי מי שעסוק בדבר רשות, ויש לפניו מצוה לעשותה, צריך להיפנות מדבר 
הרשות כדי לקיים את המצוה, ובפרט כאן, שמבואר בשו"ע )תמד, ח(, שמי ששכח 
)תמד,  המשנ"ב  כותב  וכך  לביתו,  לחזור  חייב  לדרך,  ויצא  שלו,  החמץ  את  לבער 
לב(: "יחזור מיד, לבער כמצות חכמים, ואפילו כבר החזיק בדרך שאין דוחין מצות 
חכמים מפני דבר הרשות". ]הוא מצות חכמים בלבד, כי מן התורה, די בביטול[, 
וא"כ  מאוחר,  יותר  שיבא  רק  לבדוק  יבא  הרי  שלנו  שבמקרה  לחלק,  שיש  ואע"פ 
מצות חכמים לא 'נדחית' ? אבל הרי כתב אדמו"ר הזקן )תלב, ו( שמי שלא בודק 
מיד בתחילת כניסת הלילה, למרות שיבדוק אחר כך, הרי הוא מבטל תקנת חכמים 

שתיקנו לבדוק בצאת הכוכבים. 

המצוה,  קיום  אפשרות  תתבטל  לבדוק  ילך  ואם  מצוה:  בדבר  עוסק  אם  אמנם 
ולדוגמא, הולך לזכות יהודים ב'מצה שמורה' לליל הסדר, או במכירת חמץ, ובזכות 
זה, לא יעברו בכל רגע ורגע, בבל יראה ותשביתו, או העוסק ב'קמחא דפסחא' וכו', 
מותר לו לעסוק במצוה זו, ואחר כך ילך לבדוק. כך מוכח מדבר השו"ע )תמד, ז(: 
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ה� אכילת ארעי: בחצי שעה שלפני הבדיקה, מותרת להתחיל באכילת 
ללא  ושתיה  ופירות  סמ"ק(,   54( מזונות  או  פת  כביצה  עד  כלומר:  ארעי, 
הגבלה. אמנם מזמן הבדיקה )צאת הכוכבים(, עצם השהיה בלי בדיקה 
ערבית,  לפני  כמו  שהוא  ועוד,  מג"א  מהרי"ל,  הזמן:  )לפני  אכילה  שכן  וכל  אסורה, 
ש'טעימה' מותרת, כי לא חוששים שימשך באכילה כזו. וכך פשטות דעת אדמו"ר הזקן, שמשווה 

לדין אכילה לפני ערבית. וכך מובא בציונים על שו"ע אדמו"ר הזקן )תלא, ו(: "אבל טעימה בעלמא 

)תלא,  המשנ"ב  כותב  בזמן:  בהערה13.  ראה  בזה,  שפקפקו  יש  אמנם,  רלב".  בסימן  כמ"ש  שרי, 

בזמן,  יבדקו  לא  הם  והרי  ישכח'(,  ו'שמא  'זריזות'  מצד  רק  )ולא  הלילה  בתחילת 
ונראה, שמפני החשיבות של לימוד תורה בציבור, לא  'עבריין'?  ומדוע לא נקרא 

הקפידו על תקנת חכמים לבדוק בזמן זה דווקא. )סידור פסח כהלכתו, עמ' רפח(. 

שאדמו"ר  כך,  על  מעיר  ה(  תלא,  וציונים,  מקומות  )מראי  אשכנזי  הגרמ"ש   .13
ומציע לבאר,  ולא הזכיר את דברי המג"א ש'טעימה' מותרת,  הזקן אוסר אכילה, 
אסורה  והבדלה  קידוש  שלפני  ט(,  )רעא,  קידוש  בהלכות  לדבריו  מתאים  שהוא 
באכילה,  ימשך  שמא  חוששים  כאשר  הוא  'טעימה'  של  ההיתר  כי  'טעימה',  גם 
וב'טעימה' אין חשש כזה, אבל בקידוש והבדלה: "החמירו יותר, לפי שעיקר מצותן 
הוא בתחילת זמנם, דהיינו סמוך לכניסת השבת ויציאתו", וא"כ יש לומר שכן הוא 
הלילה  בתחילת  היא  שהמצוה  לקידוש,  שדומה  חמץ,  בדיקת  לפני  באכילה  גם 
שהרי  אסורה,  שטעימה  בפירוש  לכתוב  צריך  היה  זה,  שלפי  שם,  ומסיים  דוקא. 

משווה בהמשך לדין אכילה לפני ערבית, שבה טעימה מותרת. 

גם הרשד"ב לוין בספרו על הלכות פסח כותב, לדייק ממה שסתם אדמו"ר הזקן 
וכתב שאכילה אסורה, ומשמע כל אכילה )גם 'טעימה'( וכן מסדר הדברים, שחילק 
ורלה  רלב  בסימן  כמו  דברים,  שאר  ב.  ולימוד.  אכילה  איסור  א.  קטעים:  לשני 
)הדברים שנאסרו לפני מנחה וערבית(, שההשוואה למנחה וערבית היא רק בשאר 

דברים לא באכילה ולימוד. 

אבל דבריהם אינם מוכרחים, שהרי: א. אינו דומה לקידוש, ששם 'עיקר המצוה' 
הוא בתחילת הזמן, משא"כ בדיקת חמץ, הוא תקנת חכמים לעשותה אז, אבל מצד 
המצוה, אין יותר חשיבות בתחילת הלילה. ב. ועיקר, הנדון כאן הוא לגבי חצי שעה 
שלפני הבדיקה, והסברא בקידוש הוא לגבי אכילה משהגיע זמן קידוש. ג. בציונים 
ד. מצד אחד, אדמו"ר  שם בשו"ע אדמו"ר הזקן, מובא בפירוש שטעימה מותרת. 
ערבית,  לפני  אכילה  של  ורלה  רלב  בסימן  לדינים  בפירוש  משווה  עצמו  הזקן 
כל אכילה  'אכילה', ומשמע  גיסא, הדיוק ממה שכתב  ולאידך  ש'טעימה' מותרת, 
)כולל טעימה(, אינו מוכרח שהרי ניתן לדייק גם להיפך, שלא כתב שטעימה אסורה 
)וכמו שהרגיש הגרמ"ש אשכנזי עצמו, שם(. ה. הדיוק מהחילוק לשני קטעים אינו 
אכילה  שהם  העיקריים  לדברים  ציין  שתחילה  י"ל,  בפשטות  שהרי  כלל,  מוכרח 
לגבי  ורלה  רלב  בסימן  המבוארים  דברים  בשאר  הוא  שכן  מוסיף  ואח"כ  ולימוד, 
מצינו  לא  וזה  לאכול,  שהתענה,  למי  מתיר  ז,  תע,  בסימן  לקמן  ו.  וערבית.  מנחה 

בקידוש. 
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מועיל  לא  רשות  לדבר  אבל  לבדוק.  כדי  במצוה,  להפסיק  לו  שיזכיר 
תפקידו  כאשר  רק  הוא  'שומר',  של  שההיתר  להדגיש,  ויש  שומר. 
להזכיר שצריך להפסיק, כשמגיע הלילה, אבל כאשר כבר הגיע הלילה, 
לא מועיל שומר, אלא חייב להפסיק ולבדוק. )נחלת צבי הובא באליה רבה, ושו"ע 
אדמו"ר הזקן, תלא, ז, וקו"א שם. ומלשונו משמע בפירוש שהשומר מועיל רק בחצי שעה שלפני 

הזמן. ושיש לחלק בין ערבית בכל יום, שמועיל שומר גם לדבר רשות, לבדיקת חמץ שמועיל שומר 

רק לדבר מצוה. ונראה שחששו יותר בבדיקת חמץ, כי אם לא יבדוק בזמן נחשב עבריין שעובר על 

תקנת חכמים, ולכן התירו שומר רק לדבר מצוה. ודו"ק10. הערה בדין 'שומר': יש מדייקים מלשון 

אדמו"ר הזקן כאן, שצריך דוקא אדם שמזכיר, ולא מועיל שעון מעורר11(.

ד� שיעור קבוע: שיעור תורה קבוע, מותר להמשיכו גם לאחר שהגיע 
הלילה )מג"א, חק יעקב, שו"ע אדמו"ר הזקן תלא, ט. והטעם: לא כדאי לבטל שיעור תורה, כי 
מסתבר שגם אם ילמדו יקיימו את מצות בדיקת חמץ, שהרי בסופו של דבר, יחזרו  לביתם,וכשיגיעו 

לביתם, יבדקו מיד12(. 

לשומר  חמץ  בבדיקת  שומר  )בין  לחלק'  'וצריך  כותב:  בקו"א  הזקן  אדמו"ר   .10
כך  על  וכותב  החילוק,  מה  כותב  לא  אך  רשות(,  בדבר  גם  שמועיל  ערבית  לפני 
הרה"ג הרב מרדכי בלינוב )פעמי יעקב ד, עמ' טז(: "ובפסח מצד איזה סיבה שהיא, 
רבינו  החמיר  אחר,  באופן  או  חומרות  כמה  בו  שהחמירו  פסח  חומרת  מצד  או 
כמ"ש  הוא  שהחילוק  ונראה  לרשות".  לא  אבל  מצוה  לדבר  רק  שמירה  שמועיל 
בפנים. ולהעיר שבשיעור תורה קבוע, התירו אפילו להמשיך אחרי הלילה, כי לא 
ולא  כך,  אחר  לבדוק  אפשר  שהרי  חשש,  בגלל  בתורה  קבוע  שיעור  לבטל  כדאי 
תתבטל מצות הבדיקה וכך יתקיימו שניהם )אדמו"ר הזקן תלא, ט(, הרי שבשביל 
מצוה, חוששים פחות, שלא יבדקו בזמן, ולכן מובן שמותר עם שומר. ]אך עי' שו"ע 

תמ"ד ז, ודו"ק[. 

לשון  מדיוק  יג(,  עמ'  ד,  יעקב  )פעמי  בלינוב  מרדכי  הרב  הרה"ג  מדייק  כך   .11
ויפסיק  אותו  יזכיר  הבדיקה  זמן  שכשיגיע  לחבירו  "ואומר  שכתב:  הזקן  אדמו"ר 
אותו מלימודו". ומציין שכך משמע מלשון הערוך השלחן )ערה, ו, לגבי שומר שלא 
יטה: "אבל קטן, נ"ל שאין יכול לסמוך, אפילו הקטן אומר שישמרנו, דאין בו דעת 
לעכבו קודם ההטיה", משמע שצריך לעכב ולא רק להזכיר. ובשאר הפוסקים כתבו 
שלא  משמע  מלימודו',  'שיפסיקו  להוסיף  דייק  הזקן  אדמו"ר  אבל  לו,  שיזכיר  רק 
מועיל דבר שמזכיר בלבד. ולמעשה, בפוסקים מבואר שמועיל שעון מעורר, ראה 
וכך  להזכיר,  'שוכח'  לא  השעון  כי  מאדם,  עדיף  שאדרבה  ב(,  )ע,  חכמה  ישועות 
מקובל לגבי תפילת מעריב. וכך אפשר לפרש גם הלשון באדמו"ר הזקן שהשומר 

יזכיר לו להפסיק מלימודו. 

יבדקו, הרי כפי שהתבאר לדעת  ואע"פ שאפשר לשאול, מה בכך שלבסוף   .12
מיד  לבדוק  היא  חכמים  תקנת  ועוד(,  הזקן,  אדמו"ר  פר"ח,  )ט"ז,  פוסקים  הרבה 
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בזמן.  הבדיקה  לעשות  וישכח  ימשך  שמא  ערבית,  תפילת  לפני  כמו  תלא,  סימן  משנ"ב,  הזקן, 

אומרים  ויש  שעה,  מחצי  יותר  שיגרר  חשש  שיש  מלאכה,  בסוג  שדוקא  אומרים,  יש  מלאכה: 

ד"ה  וביאור הלכה שם  ט,  יש להקל, משנ"ב רלב,  צורך  ולכן: במקום  סוג מלאכה,  שאסור בכל 

לבורסקי(. 

ב� התחיל בהיתר: כלומר, יותר מחצי שעה לפני הלילה, יכול להמשיך, 
עד הלילה, אבל מיד בצאת הכוכבים צריך להפסיק הכל, ולבדוק )טור, 
חייב  בהיתר,  שהתחיל  ואף  והפר"ח,  הט"ז  פי  על  ה,  תלא,  הזקן,  אדמ"ר  שו"ע  ב,  תלא,  רמ"א 

להפסיק, כי אם לא בודק הרי הוא מבטל תקנת חכמים. וביאר זאת באריכות בקונטרס אחרון9(. 

ג� שומר: מותר להתעסק בדבר מצוה, בחצי שעה הסמוכה ללילה, אם 
מעמיד 'שומר', כלומר שמבקש מאדם אחר, שאינו עוסק כעת במצוה, 

שכן  וכתב  )תלא(,  הב"י  והביאו  הוא".  שכן  דכל  דבריהם,  ונראה  לאמשוכי.  אתי 
הוא בסמ"ק, ופשוט הוא שאסור באכילה, שהוא כל שכן מלימוד תורה. וכך נפסק 
להלכה בשו"ע, ושו"ע אדמו"ר הזקן סימן תלא. והוסיף המג"א, שהאיסור מתחיל 
לפני  וכו'  אכילה  איסור  לגבי  ורלה,  רלב,  בסימן  וכמובא  הלילה,  לפני  שעה  חצי 
ערבית. והביאו דבריו אדמו"ר הזקן והמשנ"ב ושאר פוסקים. ]ויש שהתירו לימוד 
תורה בחצי שעה שלפני - חק יעקב, חיי אדם, מגן האלף, וכן הביא המשנ"ב ש'יש 

מתירין', אבל דעת אדמו"ר הזקן בבירור, שגם לימוד תורה אסור[. 

החידוש בדין זה )שלכאורה, כן הוא בכל יום, ומה מחדשים לנו במיוחד בחצי 
שעה שלפני בדיקת חמץ?(, שלא כבכל יום שמועיל העמדת 'שומר', אלא אפילו עם 
'שומר' אסור )אלא אם כן, עוסק בדבר מצוה, שאז מותר להעמיד שומר שיפסיקו 

כשיגיע הזמן(. כך מבואר בדברי אדמו"ר הזקן בקונטרס אחרון, תלא, ב. 

9. מלשון אביי 'לא לפתח' משמע שהבעיה להתחיל, שאם צריך גם להפסיק היה 
ר'  ואכן כך פסק  יד, מפסיק".  'האי צורבא מדרבנן דגריס וחשכה ליל  צריך לומר 
יונה הביאו הטור, אבל כותב הטור שכיון שהטעם הוא משום שמא ישכח לבדוק 
לא  והב"י  ואפילו כבר התחיל, צריך להפסיק.  לא,  או  אין חילוק אם כבר התחיל 
הסכים עם זה ולכן פסק בשו"ע שאין צריך להפסיק. אבל הרמ"א פסק כטור שצריך 
אם  רלה,  בסימן  )שהרי  חמץ,  בבדיקת  כאן  היתירה  לחומרא  והטעם  להפסיק. 
התחיל בהיתר לא צריך להפסיק(, מבאר הב"ח, שבדיקת חמץ הוא פעם בשנה ולכן 

יש יותר חשש שישכח, והמג"א מפרש בדרך אחרת. 

אבל אדמו"ר הזקן מבאר, שהוא ענין יסודי בבדיקת חמץ, שכך היא תקנת חכמים 
'זריזין מקדימין', אבל  לבדוק בתחילת הלילה, ולא כקריאת שמע, שהוא רק מצד 
זמנה לכתחילה עד חצות, ולכן אם לא יבדוק מיד הוא יעבור על תקנת חכמים. וכך 
פירשו בלבוש, דרך החיים יעב"ץ ומשנ"ב. ומוסיף אדמו"ר הזקן, שדין זה שצריך 
להפסיק גם אם התחיל בהיתר, הוא בין מלימוד בין משאר הדברים שאסור לעשות. 

אבל בתוך החצי שעה לא צריך להפסיק, כיון שהתחיל בהיתר. 
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מועיל  לא  רשות  לדבר  אבל  לבדוק.  כדי  במצוה,  להפסיק  לו  שיזכיר 
תפקידו  כאשר  רק  הוא  'שומר',  של  שההיתר  להדגיש,  ויש  שומר. 
להזכיר שצריך להפסיק, כשמגיע הלילה, אבל כאשר כבר הגיע הלילה, 
לא מועיל שומר, אלא חייב להפסיק ולבדוק. )נחלת צבי הובא באליה רבה, ושו"ע 
אדמו"ר הזקן, תלא, ז, וקו"א שם. ומלשונו משמע בפירוש שהשומר מועיל רק בחצי שעה שלפני 

הזמן. ושיש לחלק בין ערבית בכל יום, שמועיל שומר גם לדבר רשות, לבדיקת חמץ שמועיל שומר 

רק לדבר מצוה. ונראה שחששו יותר בבדיקת חמץ, כי אם לא יבדוק בזמן נחשב עבריין שעובר על 

תקנת חכמים, ולכן התירו שומר רק לדבר מצוה. ודו"ק10. הערה בדין 'שומר': יש מדייקים מלשון 

אדמו"ר הזקן כאן, שצריך דוקא אדם שמזכיר, ולא מועיל שעון מעורר11(.

ד� שיעור קבוע: שיעור תורה קבוע, מותר להמשיכו גם לאחר שהגיע 
הלילה )מג"א, חק יעקב, שו"ע אדמו"ר הזקן תלא, ט. והטעם: לא כדאי לבטל שיעור תורה, כי 
מסתבר שגם אם ילמדו יקיימו את מצות בדיקת חמץ, שהרי בסופו של דבר, יחזרו  לביתם,וכשיגיעו 

לביתם, יבדקו מיד12(. 

לשומר  חמץ  בבדיקת  שומר  )בין  לחלק'  'וצריך  כותב:  בקו"א  הזקן  אדמו"ר   .10
כך  על  וכותב  החילוק,  מה  כותב  לא  אך  רשות(,  בדבר  גם  שמועיל  ערבית  לפני 
הרה"ג הרב מרדכי בלינוב )פעמי יעקב ד, עמ' טז(: "ובפסח מצד איזה סיבה שהיא, 
רבינו  החמיר  אחר,  באופן  או  חומרות  כמה  בו  שהחמירו  פסח  חומרת  מצד  או 
כמ"ש  הוא  שהחילוק  ונראה  לרשות".  לא  אבל  מצוה  לדבר  רק  שמירה  שמועיל 
בפנים. ולהעיר שבשיעור תורה קבוע, התירו אפילו להמשיך אחרי הלילה, כי לא 
ולא  כך,  אחר  לבדוק  אפשר  שהרי  חשש,  בגלל  בתורה  קבוע  שיעור  לבטל  כדאי 
תתבטל מצות הבדיקה וכך יתקיימו שניהם )אדמו"ר הזקן תלא, ט(, הרי שבשביל 
מצוה, חוששים פחות, שלא יבדקו בזמן, ולכן מובן שמותר עם שומר. ]אך עי' שו"ע 

תמ"ד ז, ודו"ק[. 

לשון  מדיוק  יג(,  עמ'  ד,  יעקב  )פעמי  בלינוב  מרדכי  הרב  הרה"ג  מדייק  כך   .11
ויפסיק  אותו  יזכיר  הבדיקה  זמן  שכשיגיע  לחבירו  "ואומר  שכתב:  הזקן  אדמו"ר 
אותו מלימודו". ומציין שכך משמע מלשון הערוך השלחן )ערה, ו, לגבי שומר שלא 
יטה: "אבל קטן, נ"ל שאין יכול לסמוך, אפילו הקטן אומר שישמרנו, דאין בו דעת 
לעכבו קודם ההטיה", משמע שצריך לעכב ולא רק להזכיר. ובשאר הפוסקים כתבו 
שלא  משמע  מלימודו',  'שיפסיקו  להוסיף  דייק  הזקן  אדמו"ר  אבל  לו,  שיזכיר  רק 
מועיל דבר שמזכיר בלבד. ולמעשה, בפוסקים מבואר שמועיל שעון מעורר, ראה 
וכך  להזכיר,  'שוכח'  לא  השעון  כי  מאדם,  עדיף  שאדרבה  ב(,  )ע,  חכמה  ישועות 
מקובל לגבי תפילת מעריב. וכך אפשר לפרש גם הלשון באדמו"ר הזקן שהשומר 

יזכיר לו להפסיק מלימודו. 

יבדקו, הרי כפי שהתבאר לדעת  ואע"פ שאפשר לשאול, מה בכך שלבסוף   .12
מיד  לבדוק  היא  חכמים  תקנת  ועוד(,  הזקן,  אדמו"ר  פר"ח,  )ט"ז,  פוסקים  הרבה 
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בזמן.  הבדיקה  לעשות  וישכח  ימשך  שמא  ערבית,  תפילת  לפני  כמו  תלא,  סימן  משנ"ב,  הזקן, 

אומרים  ויש  שעה,  מחצי  יותר  שיגרר  חשש  שיש  מלאכה,  בסוג  שדוקא  אומרים,  יש  מלאכה: 

ד"ה  וביאור הלכה שם  ט,  יש להקל, משנ"ב רלב,  צורך  ולכן: במקום  סוג מלאכה,  שאסור בכל 

לבורסקי(. 

ב� התחיל בהיתר: כלומר, יותר מחצי שעה לפני הלילה, יכול להמשיך, 
עד הלילה, אבל מיד בצאת הכוכבים צריך להפסיק הכל, ולבדוק )טור, 
חייב  בהיתר,  שהתחיל  ואף  והפר"ח,  הט"ז  פי  על  ה,  תלא,  הזקן,  אדמ"ר  שו"ע  ב,  תלא,  רמ"א 

להפסיק, כי אם לא בודק הרי הוא מבטל תקנת חכמים. וביאר זאת באריכות בקונטרס אחרון9(. 

ג� שומר: מותר להתעסק בדבר מצוה, בחצי שעה הסמוכה ללילה, אם 
מעמיד 'שומר', כלומר שמבקש מאדם אחר, שאינו עוסק כעת במצוה, 

שכן  וכתב  )תלא(,  הב"י  והביאו  הוא".  שכן  דכל  דבריהם,  ונראה  לאמשוכי.  אתי 
הוא בסמ"ק, ופשוט הוא שאסור באכילה, שהוא כל שכן מלימוד תורה. וכך נפסק 
להלכה בשו"ע, ושו"ע אדמו"ר הזקן סימן תלא. והוסיף המג"א, שהאיסור מתחיל 
לפני  וכו'  אכילה  איסור  לגבי  ורלה,  רלב,  בסימן  וכמובא  הלילה,  לפני  שעה  חצי 
ערבית. והביאו דבריו אדמו"ר הזקן והמשנ"ב ושאר פוסקים. ]ויש שהתירו לימוד 
תורה בחצי שעה שלפני - חק יעקב, חיי אדם, מגן האלף, וכן הביא המשנ"ב ש'יש 

מתירין', אבל דעת אדמו"ר הזקן בבירור, שגם לימוד תורה אסור[. 

החידוש בדין זה )שלכאורה, כן הוא בכל יום, ומה מחדשים לנו במיוחד בחצי 
שעה שלפני בדיקת חמץ?(, שלא כבכל יום שמועיל העמדת 'שומר', אלא אפילו עם 
'שומר' אסור )אלא אם כן, עוסק בדבר מצוה, שאז מותר להעמיד שומר שיפסיקו 

כשיגיע הזמן(. כך מבואר בדברי אדמו"ר הזקן בקונטרס אחרון, תלא, ב. 

9. מלשון אביי 'לא לפתח' משמע שהבעיה להתחיל, שאם צריך גם להפסיק היה 
ר'  ואכן כך פסק  יד, מפסיק".  'האי צורבא מדרבנן דגריס וחשכה ליל  צריך לומר 
יונה הביאו הטור, אבל כותב הטור שכיון שהטעם הוא משום שמא ישכח לבדוק 
לא  והב"י  ואפילו כבר התחיל, צריך להפסיק.  לא,  או  אין חילוק אם כבר התחיל 
הסכים עם זה ולכן פסק בשו"ע שאין צריך להפסיק. אבל הרמ"א פסק כטור שצריך 
אם  רלה,  בסימן  )שהרי  חמץ,  בבדיקת  כאן  היתירה  לחומרא  והטעם  להפסיק. 
התחיל בהיתר לא צריך להפסיק(, מבאר הב"ח, שבדיקת חמץ הוא פעם בשנה ולכן 

יש יותר חשש שישכח, והמג"א מפרש בדרך אחרת. 

אבל אדמו"ר הזקן מבאר, שהוא ענין יסודי בבדיקת חמץ, שכך היא תקנת חכמים 
'זריזין מקדימין', אבל  לבדוק בתחילת הלילה, ולא כקריאת שמע, שהוא רק מצד 
זמנה לכתחילה עד חצות, ולכן אם לא יבדוק מיד הוא יעבור על תקנת חכמים. וכך 
פירשו בלבוש, דרך החיים יעב"ץ ומשנ"ב. ומוסיף אדמו"ר הזקן, שדין זה שצריך 
להפסיק גם אם התחיל בהיתר, הוא בין מלימוד בין משאר הדברים שאסור לעשות. 

אבל בתוך החצי שעה לא צריך להפסיק, כיון שהתחיל בהיתר. 
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בחצות של יום יד, שאז הוא חובת הביעור, אלא מפני שרוב האנשים 
אינם בביתם בזמן זה, וישכחו לבדוק, קבעו לעשות את הבדיקה בזמן 
ביאתו של אדם לביתו - בליל יד, ומפני שהנר מאיר יפה בחושך, תיקנו 

להמתין עם הבדיקה עד ללילה )שו"ע אדמו"ר הזקן, תלא, ה(. 

רק  ואינו  הלילה,  בתחילת  הוא  זו,  מצוה  זמן  שעיקר  להדגיש,  חשוב 
ישכח  שמא  או  למצוות',  מקדימין  'זריזין  של:  העניין  מצד  עדיפות 
לבדוק. ולכן, המתעצל ולא בודק בזמן, נחשב 'עבריין' - שעבר על דברי 
חכמים שתיקנו לבדוק מיד בתחילת הלילה.)שו"ע אדמו"ר הזקן )תלא, ז(: "שאם 
לא יבדוק מיד בצאת הכוכבים, הרי הוא נקרא 'עובר על תקנת חכמים'". ביאר הדבר, מדוע נחשב 

'עבריין', ראה בהערה7(. 

ב� האסור והמותר לפני הבדיקה:

 א. חצי שעה לפני / ב. התחיל בהיתר / ג. שומר / ד. שיעור קבוע / ה. אכילת
 ארעי /  ו. שינה ואכילה למי שקשה עליו הבדיקה / ז. עובד עד מאוחר - לבדוק

ע”י שליח / ח. תפילת ערבית.

עד  חמץ(,  בדיקת  )זמן  הלילה  לפני  שעה  מחצי  לפני:  שעה  חצי  א� 
שיבדוק בפועל, אסור להתחיל בעשיית דברים אחרים, שאינם קשורים 
לבדיקת חמץ, כאכילה, מלאכה, ואפילו לימוד תורה8. )מג"א, שו"ע אדמו"ר 

כתבו החיד"א )מחזיק ברכה, תלא(, חיי אדם )קיט, ו( ערוך השלחן )תלא, כה( קיצור 
שו"ע )קיא, ב(, בן איש חי )צו, א( משנ"ב )תלא, א(. 

7. הביאור: דעת הט"ז, פר"ח, ואדמו"ר הזקן, שזמן המצוה הוא, בתחילת הלילה 
לבדוק  יש  ישכח'  'שמא  משום  ורק  הלילה,  כל  שזמנה  ומג"א,  הטור,  כדעת  ]ולא 
סוף  שיש להם  שבשאר מצוות,  א(,  )קו"א,  הזקן  אדמו"ר  וביאר  בתחילת הלילה[. 
]שחרית - עד חצות, מנחה - עד הלילה וכו'[, אע"פ שעדיף לעשותן בתחילת זמנם 
מצד 'זרירות', לא צריך לתקן ולקבוע, שעשייתן היא דווקא בתחילת זמנם, שכיון 
)סימן  הפסח  כל  שזמנה  חמץ,  בדיקת  אבל  בעשייתם.  יפשעו  לא  סוף,  להם  שיש 
תלה(, יש חשש שלא יעשוה כלל, לכן צריך לקבוע זמן שכל ישראל חייבים להתחיל 

בו את הבדיקה. ולכן, אם לא מתחיל אז, נחשב 'עבריין'. 

צורבא  האי  הלכך  אביי,  "אמר  א(:  ד,  )פסחים  אביי  בדברי  הדברים  מקור   .8
ליה  משכא  דלמא  ארבסר,  דנגהי  דתליסר  באורתא  בעידניה  לפתח  לא  מדרבנן, 
שמעתיה ואתי לאימנועי ממצוה". ]התלמיד חכם, לא יתחיל ללמוד בליל יד, שמא 
ימשך בסוגיא, וימנע ממצות בדיקת חמץ[. והביא זאת המגיד משנה )חמץ ומצה, 
ב, ג( וכותב: "וכתבו בתוס' מכאן נראה שאסור לאכול בליל יד קודם בדיקה דילמא 
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ד� הטעם הפנימי לאריכות, ולימוד זכות למקצרים:

הדברים,  שבעומק  יודעים  כאשר  תוקף,  משנה  הדברים  ומקבלים 
כמבואר  הנפש  מתוככי  הרע  היצר  להסרת  רומזת  חמץ'  'בדיקת 
בספרים5. ויש שלימדו זכות על אותם שאינם מקפידים כל כך בבדיקה, 
ב.  תלג,  תשובה,  )שערי  פסח.  לפני  שנעשית  הרבה  הרחיצה  על  סומכים  כי 
מחזיק ברכה תלג, ו. וראה משנ"ב שעה"צ תלב יב, בשם שו"ת עמק הלכה, שמנהג הנחת הפתיתים 

היום יש לו יסוד מן הדין, כי מנקים היטב(. 

ה� זמן הבדיקה: קבעו חכמים את זמן בדיקת חמץ, בתחילת ליל יד בניסן, 
מיד ב'צאת הכוכבים'6, ואע"פ שהיה ראוי לקבוע את זמן בדיקת חמץ 

חורי  בכל  אדם,  של  בעומקו  הטמון  החמץ  אחרי  לבדוק  יש  האלשיך,  כתב   .5
וסדקי הלב, לפעמים נדמה לו לאדם שאין בו כל חמץ, אולם אם יחטט עמק בתאי 
הלב הנסתרים, חזקה שימצא שם חמץ. וכך כותב השל"ה )פסחים, תה(: "כבר נודע 
)זהר, קא, ב(, היצר הרע הוא החומץ והמנוול, שאור שבעיסה, ואין ביעור חמץ אלא 
שריפה )פסחים, ה(, אם פגע בך מנוול זה משכהו לבית המדרש דכתיב )ירמיה כג( 
'הלוא כה דברי כאש'. . אור לארבע עשר בודקין . . יפשפש אדם במעשיו, ויבדוק 
חמץ הנגלה וגם החמץ הנסתר, והבדיקה לאור נר יחידי, רוצה לומר - לה' לשמו, 'ה' 
אורי וישעי' . . ויבדוק כל החורין וסדקין, כי הקב"ה בוחן לבבות, גם הרבה עבירות 
שהאדם דש בהן ונשכחות ממנו הקב"ה זוכר כל הנשכחות, על כן יבדקם לתקנם 
בעודו בחיים חיותו". ובקשר לדברי הרמ"א שיש לבדוק את הכיסים אומר השל"ה, 
צריך לאדם לבדוק יפה את כיסיו, אם אין בהם ממון של גניבה, גזלה והונאה. אם 
מקרבו,  העבירות,  את  הרע,  את  אדם  שיעבר  היא,  חמץ  בדיקת  של  תכליתה  כל 
עליו ממילא להקפיד היטב בעבירות שבין אדם לחבירו, ולטהר עצמו מממון זרים, 
הנמצא אולי בכיסיו, לפי שבלעדי זאת אין שום תשובה פועלת. ובהגדה של הרבי 
בפסקה בדיקת חמץ מביא ביאור של בדיקת חמץ על פי חסידות. וראה גם מאמר 
ספר  הנר,  לאור  החמץ  את  בודקין  עשר  לארבעה  אור  ד"ה  הריי"ץ  אדמו"ר  כ"ק 

המאמרים ה'ש"ת, עמ' 37 ואילך. 

דעת  הנר".  לאור  החמץ  את  בודקין  עשר  לארבע  "אור  ב(:  )פסחים,  במשנה   .6
כמה  דעת  וכן  הכוכבים,  צאת  לפני  הוא  הבדיקה  שזמן  )תלא(,  והמג"א  הב"ח 
'אור' שיש עדיין קצת אור. אבל דעת  ירוחם, ראב"ד, שלכן כתוב  ראשונים רבינו 
רוב האחרונים שזמנה אחרי צאת הכוכבים, כן כותב האליה רבה )תלא, ה(, ומביא 
בשם  יעקב  החק  דעת  וכן  צה"כ.  אחרי  הוא  הבדיקה  שתחילת  פוסקים  מכמה 
הרא"ש, ומהרי"ל שצריך להיות בלילה ממש, ומביא מלשון הראב"ד במקום אחר 
)תמים דעים, רמ"ה(, שהוא בלילה ממש, וכן דעת הרז"ה והר"ן. וכן דעת אדמו"ר 
הזקן )תלא, ה(: "זמן הבדיקה . . דהיינו צאת הכוכבים". ובהג"ה שם כותב: "והיינו 
מיד אחר צאת הכוכבים, כמשמעות הגמ' ופרש"י, ורמב"ם וטור ושו"ע ושאר כל 
וכך  אברהם".  ומגן  כב"ח  דלא  יעקב,  וחק  ופר"ח  בט"ז,  בהדיא  הוא  וכן  הפוסקים 
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בחצות של יום יד, שאז הוא חובת הביעור, אלא מפני שרוב האנשים 
אינם בביתם בזמן זה, וישכחו לבדוק, קבעו לעשות את הבדיקה בזמן 
ביאתו של אדם לביתו - בליל יד, ומפני שהנר מאיר יפה בחושך, תיקנו 

להמתין עם הבדיקה עד ללילה )שו"ע אדמו"ר הזקן, תלא, ה(. 

רק  ואינו  הלילה,  בתחילת  הוא  זו,  מצוה  זמן  שעיקר  להדגיש,  חשוב 
ישכח  שמא  או  למצוות',  מקדימין  'זריזין  של:  העניין  מצד  עדיפות 
לבדוק. ולכן, המתעצל ולא בודק בזמן, נחשב 'עבריין' - שעבר על דברי 
חכמים שתיקנו לבדוק מיד בתחילת הלילה.)שו"ע אדמו"ר הזקן )תלא, ז(: "שאם 
לא יבדוק מיד בצאת הכוכבים, הרי הוא נקרא 'עובר על תקנת חכמים'". ביאר הדבר, מדוע נחשב 

'עבריין', ראה בהערה7(. 

ב� האסור והמותר לפני הבדיקה:

 א. חצי שעה לפני / ב. התחיל בהיתר / ג. שומר / ד. שיעור קבוע / ה. אכילת
 ארעי /  ו. שינה ואכילה למי שקשה עליו הבדיקה / ז. עובד עד מאוחר - לבדוק

ע”י שליח / ח. תפילת ערבית.

עד  חמץ(,  בדיקת  )זמן  הלילה  לפני  שעה  מחצי  לפני:  שעה  חצי  א� 
שיבדוק בפועל, אסור להתחיל בעשיית דברים אחרים, שאינם קשורים 
לבדיקת חמץ, כאכילה, מלאכה, ואפילו לימוד תורה8. )מג"א, שו"ע אדמו"ר 

כתבו החיד"א )מחזיק ברכה, תלא(, חיי אדם )קיט, ו( ערוך השלחן )תלא, כה( קיצור 
שו"ע )קיא, ב(, בן איש חי )צו, א( משנ"ב )תלא, א(. 

7. הביאור: דעת הט"ז, פר"ח, ואדמו"ר הזקן, שזמן המצוה הוא, בתחילת הלילה 
לבדוק  יש  ישכח'  'שמא  משום  ורק  הלילה,  כל  שזמנה  ומג"א,  הטור,  כדעת  ]ולא 
סוף  שיש להם  שבשאר מצוות,  א(,  )קו"א,  הזקן  אדמו"ר  וביאר  בתחילת הלילה[. 
]שחרית - עד חצות, מנחה - עד הלילה וכו'[, אע"פ שעדיף לעשותן בתחילת זמנם 
מצד 'זרירות', לא צריך לתקן ולקבוע, שעשייתן היא דווקא בתחילת זמנם, שכיון 
)סימן  הפסח  כל  שזמנה  חמץ,  בדיקת  אבל  בעשייתם.  יפשעו  לא  סוף,  להם  שיש 
תלה(, יש חשש שלא יעשוה כלל, לכן צריך לקבוע זמן שכל ישראל חייבים להתחיל 

בו את הבדיקה. ולכן, אם לא מתחיל אז, נחשב 'עבריין'. 

צורבא  האי  הלכך  אביי,  "אמר  א(:  ד,  )פסחים  אביי  בדברי  הדברים  מקור   .8
ליה  משכא  דלמא  ארבסר,  דנגהי  דתליסר  באורתא  בעידניה  לפתח  לא  מדרבנן, 
שמעתיה ואתי לאימנועי ממצוה". ]התלמיד חכם, לא יתחיל ללמוד בליל יד, שמא 
ימשך בסוגיא, וימנע ממצות בדיקת חמץ[. והביא זאת המגיד משנה )חמץ ומצה, 
ב, ג( וכותב: "וכתבו בתוס' מכאן נראה שאסור לאכול בליל יד קודם בדיקה דילמא 
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ד� הטעם הפנימי לאריכות, ולימוד זכות למקצרים:

הדברים,  שבעומק  יודעים  כאשר  תוקף,  משנה  הדברים  ומקבלים 
כמבואר  הנפש  מתוככי  הרע  היצר  להסרת  רומזת  חמץ'  'בדיקת 
בספרים5. ויש שלימדו זכות על אותם שאינם מקפידים כל כך בבדיקה, 
ב.  תלג,  תשובה,  )שערי  פסח.  לפני  שנעשית  הרבה  הרחיצה  על  סומכים  כי 
מחזיק ברכה תלג, ו. וראה משנ"ב שעה"צ תלב יב, בשם שו"ת עמק הלכה, שמנהג הנחת הפתיתים 

היום יש לו יסוד מן הדין, כי מנקים היטב(. 

ה� זמן הבדיקה: קבעו חכמים את זמן בדיקת חמץ, בתחילת ליל יד בניסן, 
מיד ב'צאת הכוכבים'6, ואע"פ שהיה ראוי לקבוע את זמן בדיקת חמץ 

חורי  בכל  אדם,  של  בעומקו  הטמון  החמץ  אחרי  לבדוק  יש  האלשיך,  כתב   .5
וסדקי הלב, לפעמים נדמה לו לאדם שאין בו כל חמץ, אולם אם יחטט עמק בתאי 
הלב הנסתרים, חזקה שימצא שם חמץ. וכך כותב השל"ה )פסחים, תה(: "כבר נודע 
)זהר, קא, ב(, היצר הרע הוא החומץ והמנוול, שאור שבעיסה, ואין ביעור חמץ אלא 
שריפה )פסחים, ה(, אם פגע בך מנוול זה משכהו לבית המדרש דכתיב )ירמיה כג( 
'הלוא כה דברי כאש'. . אור לארבע עשר בודקין . . יפשפש אדם במעשיו, ויבדוק 
חמץ הנגלה וגם החמץ הנסתר, והבדיקה לאור נר יחידי, רוצה לומר - לה' לשמו, 'ה' 
אורי וישעי' . . ויבדוק כל החורין וסדקין, כי הקב"ה בוחן לבבות, גם הרבה עבירות 
שהאדם דש בהן ונשכחות ממנו הקב"ה זוכר כל הנשכחות, על כן יבדקם לתקנם 
בעודו בחיים חיותו". ובקשר לדברי הרמ"א שיש לבדוק את הכיסים אומר השל"ה, 
צריך לאדם לבדוק יפה את כיסיו, אם אין בהם ממון של גניבה, גזלה והונאה. אם 
מקרבו,  העבירות,  את  הרע,  את  אדם  שיעבר  היא,  חמץ  בדיקת  של  תכליתה  כל 
עליו ממילא להקפיד היטב בעבירות שבין אדם לחבירו, ולטהר עצמו מממון זרים, 
הנמצא אולי בכיסיו, לפי שבלעדי זאת אין שום תשובה פועלת. ובהגדה של הרבי 
בפסקה בדיקת חמץ מביא ביאור של בדיקת חמץ על פי חסידות. וראה גם מאמר 
ספר  הנר,  לאור  החמץ  את  בודקין  עשר  לארבעה  אור  ד"ה  הריי"ץ  אדמו"ר  כ"ק 

המאמרים ה'ש"ת, עמ' 37 ואילך. 

דעת  הנר".  לאור  החמץ  את  בודקין  עשר  לארבע  "אור  ב(:  )פסחים,  במשנה   .6
כמה  דעת  וכן  הכוכבים,  צאת  לפני  הוא  הבדיקה  שזמן  )תלא(,  והמג"א  הב"ח 
'אור' שיש עדיין קצת אור. אבל דעת  ירוחם, ראב"ד, שלכן כתוב  ראשונים רבינו 
רוב האחרונים שזמנה אחרי צאת הכוכבים, כן כותב האליה רבה )תלא, ה(, ומביא 
בשם  יעקב  החק  דעת  וכן  צה"כ.  אחרי  הוא  הבדיקה  שתחילת  פוסקים  מכמה 
הרא"ש, ומהרי"ל שצריך להיות בלילה ממש, ומביא מלשון הראב"ד במקום אחר 
)תמים דעים, רמ"ה(, שהוא בלילה ממש, וכן דעת הרז"ה והר"ן. וכן דעת אדמו"ר 
הזקן )תלא, ה(: "זמן הבדיקה . . דהיינו צאת הכוכבים". ובהג"ה שם כותב: "והיינו 
מיד אחר צאת הכוכבים, כמשמעות הגמ' ופרש"י, ורמב"ם וטור ושו"ע ושאר כל 
וכך  אברהם".  ומגן  כב"ח  דלא  יעקב,  וחק  ופר"ח  בט"ז,  בהדיא  הוא  וכן  הפוסקים 
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'מצוה הבאה מזמן לזמן', אלא שכיון שמצוה זו היא לצורך החג, שיהיה 
הבית מוכן ומתוקן וטהור, הרי היא נפטרת בברכת שהחיינו שמברכים 

בקידוש בליל הסדר. )שו"ע אדמו"ר הזקן, תלב, א, ג, יב(2. 

ג� במתינות: עשיית הבדיקה צריכה להיות במתינות ושימת לב, וכדברי 
'סדר היום': ולא יאמר אדם הרי הנשים ובני הבית כיבדו . . ולא נשאר 
מקום שלא פינו, מה צורך לבדיקה זו, כי לא אמצא דבר, אפילו הכי, לא 
יסמוך על זה, כי אע"פ שאמת כן הוא, המצוה מוטלת עליו בלילה הזה, 
על  ומסופר  דבר".  נעשה  לא  כאילו  לכתחילה  גם  לבדוק  מצוה  והיא 
אדמו"ר הזקן, שכשחזר ממעזריטש בדק חדר אחד במשך לילה שלם 

)הגש"פ של הרבי, ד"ה בדיקת חמץ, משיחת אדמו"ר הריי"ץ פסח תרח"ץ3(. 

וכך כותב הרבי )אג"ק, ב, עמ' שדמ(: "מנהגנו להאריך ביותר בבדיקת חמץ, 
ולא העתקתי ב'היום יום', כי לא שמעתי בזה שיעור מסוים"4.

2. בלשונו של אדמו"ר הזקן: "קודם שיתחיל לבדוק צריך לברך, כמו שמברכין 
על כל מצוות מדברי סופרים" )תלב, א(. "ולמה אין מברכין שהחיינו קודם הבדיקה, 
הבית,  לתקן  הרגל,  לצורך  היא  שמצוה  לפי   ? לזמן  מזמן  הבאה  מצוה  היא  והרי 
ולבער החמץ מתוכו לצורך המועד, לפיכך היא נפטרת בברכת שהחיינו שמברכים 
 . הבדיקה  קודם  ידיהם  ליטול  מהמדקדקים  "יש  ג(.  )תלב,  לילה"  בקידוש  ברגל 
מצוה  א"כ  למעלה,  שכתוב  כמו  הרגל,  לטהרת  באה  היא  חמץ  שבדיקת  מאחר   .

חשובה היא, וראויה להיות בנקיות" )תלב, יב(. 

3. האריכות הייתה בבדיקה עצמה לא בכוונות )תו"מ תשמ"ט א, עמ' 247(: "מובן 
לכוונות  בנוגע  אם  שהרי  בפועל,  חמץ  לבדיקת  בנוגע  הוא  זה  בסיפור  שהחידוש 
האריז"ל, מאי קמ"ל שהבדיקה נמשכה כל כלילה ? ! אלא על כרחך לומר שמדובר 
בבדיקה עצמה, החיפוש בחורים ובסדקים, שגם בחדר קטן ארכה בדיקה זו במשך 

כל הלילה".

4. וראה בן איש חי )צו, ג(: "ולא יקוץ בבדיקתו, אע"ג שיש לו טרחא גדולה . . כי 
מצוה זו היא גדולה מאוד, ולפום צערא אגרא". והחיד"א )עבודת הקודש, ר(: "לא 
יעמוד כמו שבת בבית וילך לארכה ולרחבה ותו לא, רק באמת יחפש ויבדוק מזמן 
אל זמן אולי ימצא איזה דבר ששכחוהו או לא ראוהו". ובספר דרך פיקודיך )מצוה 
ט(: המון עם לוקחין נר קטן והולכין לארכה ולרחבה בבית ואינם מטריחין עצמם 
על בדיקת הנשים שמכבדין הבית,  וסומכין עצמן  ובסדקין,  לבדוק כראוי בחורין 
האנשים האלה עוברין על דברי חכמינו ז"ל, וקרוב לומר שברכתם לבטלה", ומביאו 
בליקוטי מהרי"ח. ולהעיר מדברי אדמו"ר הזקן )תלא, ה(, שמתוך הדברים אפשר 
אולי ללמוד שבדיקת חמץ ]בזמנם שלא היו להם הרבה חדרים בכל בית[ נמשכת 
בממוצע כשעה: "וזמן בדיקה זו, היה ראוי לקבוע ביום י"ד בתחילת שעה שישית, 

כדי שישלים כל אחד בדיקתו בסוף שעה שביעית".
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 א. מצות הבדיקה, זמנה, ואופן קיומה. ב. האסור והמותר לפני הבדיקה. ג.
 הכנות לבדיקה. ד. מקומות החייבים, ושאינם חייבים בבדיקה. ה. מי בודק.

 ו. ברכת הבדיקה. ז. נר, נוצה, כלי, כף, פתיתים. ח. ה’ביטול’. ט. בדיקה לאור
היום. י. על מי מוטלת חובת הבדיקה. יא. הנוסע מביתו – חיוב הבדיקה בביתו.

א� מצות הבדיקה, זמנה, ואופן קיומה

 א. החיוב / ב. המצוה / ג. במתינות / ד. הטעם הפנימי לאריכות, ולימוד זכות
למקצרים / ה. זמן הבדיקה.

א� החיוב: כהכנה ל'ביעור'1 החמץ מן הבית ביום יד בניסן, תקנו חכמים, 
'לבדוק' אם יש חמץ, בכל מקום שעלול להיות שם חמץ, כולל במקומות 
הנסתרים ]בית, חנות, משרד, מכונית, וכל דבר שבבעלותו, בשכירותו, או באחריותו, גם אם 

לא ישתמש בהם בפסח. ואם יש לו כמה בתים חייב לבדוק בכולם, ויכול גם למכור לגוי[. 

ב� המצווה:

 .  . קדשנו  'אשר  עליה:  מברכים  ולכן  מדרבנן,  מצוה  היא  ה'בדיקה', 
וציונו'. ולא זו בלבד, אלא כלשון אדמו"ר הזקן )תלב, יב(: "מצוה חשובה 
היא וראויה להיות בנקיות", ולכן יש נוהגים ליטול ידיים ]בלי ברכה[ לפני 
היא  שהרי  'שהחיינו',  גם  עליה  לברך  ראוי  והיה  אותה.  שמקיימים 

1. מן התורה די ב'ביטול' החמץ, והפקרתו, כי איסור 'בל יראה' הוא רק בחמץ 
'שלו'. אבל חששו חכמים שלא יבטל בלב שלם, או שמא ימצא חמץ בפסח, ומתוך 
הרגל יאכל אותו בפסח. ולכן הצריכו חכמים לעשות 'ביעור', כלומר: להוציא את 
החמץ מהבית. ]אבל חייבו בכל זאת לעשות ביטול כך שגם אם ימצא חמץ חשוב 
קצת במשך הפסח, ויהסס לבערו מיד, לא יעבור על בל יראה מן התורה, כיון שכבר 
עשה ביטול[. מלבד חיוב ביעור, תקנו חכמים לעשות גם 'בדיקה', כדי לוודא שאכן 

יבער את כל החמץ מרשותו. 

רא"ש  וראה  ותלב,  תלא  סימן  בפוסקים  כמבואר  לביעור,  הכנה  היא  הבדיקה 
פסחים א, י. ולשונו של אדמו"ר הזקן תלב, ב: "שאין הבדיקה תכלית המצוה, שהרי 

מי שבדק ולא ביער את החמץ שמצא בבדיקה לא עשה ולא כלום". 



247

 ח דיני בדיקת חמח

'מצוה הבאה מזמן לזמן', אלא שכיון שמצוה זו היא לצורך החג, שיהיה 
הבית מוכן ומתוקן וטהור, הרי היא נפטרת בברכת שהחיינו שמברכים 

בקידוש בליל הסדר. )שו"ע אדמו"ר הזקן, תלב, א, ג, יב(2. 

ג� במתינות: עשיית הבדיקה צריכה להיות במתינות ושימת לב, וכדברי 
'סדר היום': ולא יאמר אדם הרי הנשים ובני הבית כיבדו . . ולא נשאר 
מקום שלא פינו, מה צורך לבדיקה זו, כי לא אמצא דבר, אפילו הכי, לא 
יסמוך על זה, כי אע"פ שאמת כן הוא, המצוה מוטלת עליו בלילה הזה, 
על  ומסופר  דבר".  נעשה  לא  כאילו  לכתחילה  גם  לבדוק  מצוה  והיא 
אדמו"ר הזקן, שכשחזר ממעזריטש בדק חדר אחד במשך לילה שלם 

)הגש"פ של הרבי, ד"ה בדיקת חמץ, משיחת אדמו"ר הריי"ץ פסח תרח"ץ3(. 

וכך כותב הרבי )אג"ק, ב, עמ' שדמ(: "מנהגנו להאריך ביותר בבדיקת חמץ, 
ולא העתקתי ב'היום יום', כי לא שמעתי בזה שיעור מסוים"4.

2. בלשונו של אדמו"ר הזקן: "קודם שיתחיל לבדוק צריך לברך, כמו שמברכין 
על כל מצוות מדברי סופרים" )תלב, א(. "ולמה אין מברכין שהחיינו קודם הבדיקה, 
הבית,  לתקן  הרגל,  לצורך  היא  שמצוה  לפי   ? לזמן  מזמן  הבאה  מצוה  היא  והרי 
ולבער החמץ מתוכו לצורך המועד, לפיכך היא נפטרת בברכת שהחיינו שמברכים 
 . הבדיקה  קודם  ידיהם  ליטול  מהמדקדקים  "יש  ג(.  )תלב,  לילה"  בקידוש  ברגל 
מצוה  א"כ  למעלה,  שכתוב  כמו  הרגל,  לטהרת  באה  היא  חמץ  שבדיקת  מאחר   .

חשובה היא, וראויה להיות בנקיות" )תלב, יב(. 

3. האריכות הייתה בבדיקה עצמה לא בכוונות )תו"מ תשמ"ט א, עמ' 247(: "מובן 
לכוונות  בנוגע  אם  שהרי  בפועל,  חמץ  לבדיקת  בנוגע  הוא  זה  בסיפור  שהחידוש 
האריז"ל, מאי קמ"ל שהבדיקה נמשכה כל כלילה ? ! אלא על כרחך לומר שמדובר 
בבדיקה עצמה, החיפוש בחורים ובסדקים, שגם בחדר קטן ארכה בדיקה זו במשך 

כל הלילה".

4. וראה בן איש חי )צו, ג(: "ולא יקוץ בבדיקתו, אע"ג שיש לו טרחא גדולה . . כי 
מצוה זו היא גדולה מאוד, ולפום צערא אגרא". והחיד"א )עבודת הקודש, ר(: "לא 
יעמוד כמו שבת בבית וילך לארכה ולרחבה ותו לא, רק באמת יחפש ויבדוק מזמן 
אל זמן אולי ימצא איזה דבר ששכחוהו או לא ראוהו". ובספר דרך פיקודיך )מצוה 
ט(: המון עם לוקחין נר קטן והולכין לארכה ולרחבה בבית ואינם מטריחין עצמם 
על בדיקת הנשים שמכבדין הבית,  וסומכין עצמן  ובסדקין,  לבדוק כראוי בחורין 
האנשים האלה עוברין על דברי חכמינו ז"ל, וקרוב לומר שברכתם לבטלה", ומביאו 
בליקוטי מהרי"ח. ולהעיר מדברי אדמו"ר הזקן )תלא, ה(, שמתוך הדברים אפשר 
אולי ללמוד שבדיקת חמץ ]בזמנם שלא היו להם הרבה חדרים בכל בית[ נמשכת 
בממוצע כשעה: "וזמן בדיקה זו, היה ראוי לקבוע ביום י"ד בתחילת שעה שישית, 

כדי שישלים כל אחד בדיקתו בסוף שעה שביעית".
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 ח דיני בדיקת חמח
 א. מצות הבדיקה, זמנה, ואופן קיומה. ב. האסור והמותר לפני הבדיקה. ג.
 הכנות לבדיקה. ד. מקומות החייבים, ושאינם חייבים בבדיקה. ה. מי בודק.

 ו. ברכת הבדיקה. ז. נר, נוצה, כלי, כף, פתיתים. ח. ה’ביטול’. ט. בדיקה לאור
היום. י. על מי מוטלת חובת הבדיקה. יא. הנוסע מביתו – חיוב הבדיקה בביתו.

א� מצות הבדיקה, זמנה, ואופן קיומה

 א. החיוב / ב. המצוה / ג. במתינות / ד. הטעם הפנימי לאריכות, ולימוד זכות
למקצרים / ה. זמן הבדיקה.

א� החיוב: כהכנה ל'ביעור'1 החמץ מן הבית ביום יד בניסן, תקנו חכמים, 
'לבדוק' אם יש חמץ, בכל מקום שעלול להיות שם חמץ, כולל במקומות 
הנסתרים ]בית, חנות, משרד, מכונית, וכל דבר שבבעלותו, בשכירותו, או באחריותו, גם אם 

לא ישתמש בהם בפסח. ואם יש לו כמה בתים חייב לבדוק בכולם, ויכול גם למכור לגוי[. 

ב� המצווה:

 .  . קדשנו  'אשר  עליה:  מברכים  ולכן  מדרבנן,  מצוה  היא  ה'בדיקה', 
וציונו'. ולא זו בלבד, אלא כלשון אדמו"ר הזקן )תלב, יב(: "מצוה חשובה 
היא וראויה להיות בנקיות", ולכן יש נוהגים ליטול ידיים ]בלי ברכה[ לפני 
היא  שהרי  'שהחיינו',  גם  עליה  לברך  ראוי  והיה  אותה.  שמקיימים 

1. מן התורה די ב'ביטול' החמץ, והפקרתו, כי איסור 'בל יראה' הוא רק בחמץ 
'שלו'. אבל חששו חכמים שלא יבטל בלב שלם, או שמא ימצא חמץ בפסח, ומתוך 
הרגל יאכל אותו בפסח. ולכן הצריכו חכמים לעשות 'ביעור', כלומר: להוציא את 
החמץ מהבית. ]אבל חייבו בכל זאת לעשות ביטול כך שגם אם ימצא חמץ חשוב 
קצת במשך הפסח, ויהסס לבערו מיד, לא יעבור על בל יראה מן התורה, כיון שכבר 
עשה ביטול[. מלבד חיוב ביעור, תקנו חכמים לעשות גם 'בדיקה', כדי לוודא שאכן 

יבער את כל החמץ מרשותו. 

רא"ש  וראה  ותלב,  תלא  סימן  בפוסקים  כמבואר  לביעור,  הכנה  היא  הבדיקה 
פסחים א, י. ולשונו של אדמו"ר הזקן תלב, ב: "שאין הבדיקה תכלית המצוה, שהרי 

מי שבדק ולא ביער את החמץ שמצא בבדיקה לא עשה ולא כלום". 
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)בערך  הסחורה  של  תחלופה  שהייתה  שמעריכים  הזמן  עד  בישראל, 
עד חג השבועות(, כי לא מוכרים את החמץ לגוי בפסח. וגם אם מכרו, 
המכירה  שכל  חשש  ויש  החג,  במשך  חמץ  שם  למכור  ממשיכים  הם 
)ואע"פ שהתבאר לעיל שיש לעודד את כולם למכור את החמץ, גם  היא חוכא ואטלולא 
כאשר ידוע שימשיכו להתעסק בו בפסח, הרי זה 'לימוד זכות' בנוגע להצלה מאיסור בל יראה, 

וסומכים על כך שאולי בסוף לא יתעסקו בחמץ, ועל הדעות שהועילה המכירה וכו', אבל אין מכך 

היתר לומר שנחשב שהחמץ נמכר כדין, שיש חשש גדול שעצם ההתעסקות בחמץ, מוכיחה שלא 

התכוונו כלל למכרו(43. 

ליהודי  אסור  פסח:  במוצאי  טיסה  בשביל  טיסה,  כרטיס  לקנות  ט� 
שיש  לשיטות  חוששים  כי  בפסח,  חמץ  בשבילו  שיקנה  גוי,  לשלוח 
הקונה  ולכן,  החמץ.  את  בעצמו  היהודי  קנה  וכאילו  לגוי,  שליחות 
נמצא  כי  לטיסה,  כשר  אוכל  להזמין  אין  פסח,  למוצאי  טיסה  כרטיס 
שיקנו הגויים חמץ בשבילו בפסח )בדיקת חמץ וביעורו עמ' מג, ע"פ משנ"ב תנ, כג, 
שאסור לומר לגוי לקנות חמץ בשבילנו. אמנם אפשר לברר אצל נותני ההכשר לאותן ארוחות, או 

בדרך אחרת, אם ישנה סיבה להתיר, וכגון שקנו את החמץ לפני פסח(. 

הראשית  ברבנות  הכשרות  מחלקת  מאת  שהתפרסמה  ההודעה  לשון  זה   .43
נמכרו  הפסח  במהלך  כי  להבהיר  נבקש  הארץ  מן  וליוצאים  "לבאים  לישראל: 
כן  ועל  שבנתב"ג,  פרי'  ב'דיוטי  לפסח  כשרים  שאינם  וכדומה  וויסקי  משקאות 

המוצרים המכילים חמץ הנמכרים במקום הינם בחזקת 'חמץ שעבר עליו הפסח'. 
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קניית חמץ מחנות של גוי, שיש שותפים או 'בעלי מניות' יהודים: 

ה� הנדון: שאלה מצויה בצרפת, כאשר באים לקנות חמץ אחרי פסח, 
בבעלות  ששותפים  יהודים  יש  האם  לברר  וקשה  גויים,  של  בחנות 

החנות, ומה הדין אם יש יהודים שיש להם מניות באותה חנות ? 

החנות,  בבעלות  שותפים  וגויים  יהודים  כאשר  יהודים:  שותפים  ו� 
את  מכרו  לא  היהודים  השותפים  אם  פסח  אחרי  חמץ  שם  לקנות  אין 
חלקם לפני פסח, אלא אם כן, אחרי פסח, חילקו ביניהם השותפים את 
שאם  הגויים,  לשותפים  החמץ  מוצרי  כל  את  ונתנו  בחנות,  המוצרים 
עשו זאת, התברר למפרע, שכל החמץ היה של הגויים מלכתחילה. )ע"פ 

שע"ת, תמח, ג, שמביא כמה פוסקים, שאומרים 'יש ברירה', בדרבנן, וכן הוא במנח"י, ג, א(. 

ז� בעלי 'מניות' יהודים: כאשר בעלי החנות הם גויים, אלא שיש יהודים 
שיש להם 'מניות' באותה חנות, אפשר לקנות שם חמץ אחרי פסח. )כי 
לגבי מניות נחלקו הפוסקים אם נחשב בעלות, ואפילו לדעת המחמירים, יש להקל ב'חמץ שעבר 

עליו הפסח', כי החמץ נקנה ע"י גוי, ומן הדין אין שליחות לגוי, ולכן לא נחשבים היהודים 'בעלים' 

בחמץ זה, מנח"י, ג, א(42. 

דינים נוספים: 

חמץ  לקנות  אין  גוריון':  'בן  התעופה  בשדה  פרי'  ב'דיוטי  חמץ  ח� 
התעופה  שבשדה  פרי'  ב'דיוטי  הפסח,  לאחר  וכו'(  וודקה  )וויסקי, 

חמצו, וצ"ע. 

'מניות'  של  ההלכתי  המעמד  לגבי  הפוסקים  שנחלקו  ה(,  )ג,  לעיל  התבאר   .42
לגבי בעלות על החמץ של חברה של גויים שיש ליהודים מניות באותה חברה. ואכן 
ומוכרים במכירת החמץ את  נוהגים כשיטות המחמירים,  יראה',  'בל  לגבי איסור 
כל המניות של חברות שיש להם חמץ. אבל בנוגע לדין 'חמץ שעבר עליו הפסח', 
שהוא רק מדרבנן, יש לנטות יותר לקולא. ומלבד זאת, הנה המנח"י עצמו שהוא מן 
הסוברים שיש למניות חשיבות של בעלות, מחלק בין מניות שנקנו לאחר שהחמץ 
ברשות החברה, שאז אכן יש ליהודי המחזיק במניה שותפות בבעלות על החמץ, 
לבין חמץ שנקנה ע"י הגוי לאחר שקנה היהודי את המניה, שבנוגע לחמץ זה, יכול 
היוהדי לזכות בו, רק אם נחשיב את הגוי שקנה, לשליחו של היהודי לקנות חמץ 
זה, אבל מאחר שמן הדין אין שליחות לגוי, לא קנה היהודי חמץ זה. ואם כן, ברוב 
המקרים אין חשש מכך שיש להיודי מניות, כי אותו חמץ שאנו באים לקנות אחרי 
פסח, נקנה מן הסתם אחרי שקנו היהודים את מניותיהם. )וגם אם בחלק מהחמץ 

תהיה בעיה, הרי יש כאן גם ענין של ביטול ברוב וכו'(. כל זה מבואר במנח"י שם.  
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)בערך  הסחורה  של  תחלופה  שהייתה  שמעריכים  הזמן  עד  בישראל, 
עד חג השבועות(, כי לא מוכרים את החמץ לגוי בפסח. וגם אם מכרו, 
המכירה  שכל  חשש  ויש  החג,  במשך  חמץ  שם  למכור  ממשיכים  הם 
)ואע"פ שהתבאר לעיל שיש לעודד את כולם למכור את החמץ, גם  היא חוכא ואטלולא 
כאשר ידוע שימשיכו להתעסק בו בפסח, הרי זה 'לימוד זכות' בנוגע להצלה מאיסור בל יראה, 

וסומכים על כך שאולי בסוף לא יתעסקו בחמץ, ועל הדעות שהועילה המכירה וכו', אבל אין מכך 

היתר לומר שנחשב שהחמץ נמכר כדין, שיש חשש גדול שעצם ההתעסקות בחמץ, מוכיחה שלא 

התכוונו כלל למכרו(43. 

ליהודי  אסור  פסח:  במוצאי  טיסה  בשביל  טיסה,  כרטיס  לקנות  ט� 
שיש  לשיטות  חוששים  כי  בפסח,  חמץ  בשבילו  שיקנה  גוי,  לשלוח 
הקונה  ולכן,  החמץ.  את  בעצמו  היהודי  קנה  וכאילו  לגוי,  שליחות 
נמצא  כי  לטיסה,  כשר  אוכל  להזמין  אין  פסח,  למוצאי  טיסה  כרטיס 
שיקנו הגויים חמץ בשבילו בפסח )בדיקת חמץ וביעורו עמ' מג, ע"פ משנ"ב תנ, כג, 
שאסור לומר לגוי לקנות חמץ בשבילנו. אמנם אפשר לברר אצל נותני ההכשר לאותן ארוחות, או 

בדרך אחרת, אם ישנה סיבה להתיר, וכגון שקנו את החמץ לפני פסח(. 

הראשית  ברבנות  הכשרות  מחלקת  מאת  שהתפרסמה  ההודעה  לשון  זה   .43
נמכרו  הפסח  במהלך  כי  להבהיר  נבקש  הארץ  מן  וליוצאים  "לבאים  לישראל: 
כן  ועל  שבנתב"ג,  פרי'  ב'דיוטי  לפסח  כשרים  שאינם  וכדומה  וויסקי  משקאות 

המוצרים המכילים חמץ הנמכרים במקום הינם בחזקת 'חמץ שעבר עליו הפסח'. 
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קניית חמץ מחנות של גוי, שיש שותפים או 'בעלי מניות' יהודים: 

ה� הנדון: שאלה מצויה בצרפת, כאשר באים לקנות חמץ אחרי פסח, 
בבעלות  ששותפים  יהודים  יש  האם  לברר  וקשה  גויים,  של  בחנות 

החנות, ומה הדין אם יש יהודים שיש להם מניות באותה חנות ? 

החנות,  בבעלות  שותפים  וגויים  יהודים  כאשר  יהודים:  שותפים  ו� 
את  מכרו  לא  היהודים  השותפים  אם  פסח  אחרי  חמץ  שם  לקנות  אין 
חלקם לפני פסח, אלא אם כן, אחרי פסח, חילקו ביניהם השותפים את 
שאם  הגויים,  לשותפים  החמץ  מוצרי  כל  את  ונתנו  בחנות,  המוצרים 
עשו זאת, התברר למפרע, שכל החמץ היה של הגויים מלכתחילה. )ע"פ 

שע"ת, תמח, ג, שמביא כמה פוסקים, שאומרים 'יש ברירה', בדרבנן, וכן הוא במנח"י, ג, א(. 

ז� בעלי 'מניות' יהודים: כאשר בעלי החנות הם גויים, אלא שיש יהודים 
שיש להם 'מניות' באותה חנות, אפשר לקנות שם חמץ אחרי פסח. )כי 
לגבי מניות נחלקו הפוסקים אם נחשב בעלות, ואפילו לדעת המחמירים, יש להקל ב'חמץ שעבר 

עליו הפסח', כי החמץ נקנה ע"י גוי, ומן הדין אין שליחות לגוי, ולכן לא נחשבים היהודים 'בעלים' 

בחמץ זה, מנח"י, ג, א(42. 

דינים נוספים: 

חמץ  לקנות  אין  גוריון':  'בן  התעופה  בשדה  פרי'  ב'דיוטי  חמץ  ח� 
התעופה  שבשדה  פרי'  ב'דיוטי  הפסח,  לאחר  וכו'(  וודקה  )וויסקי, 

חמצו, וצ"ע. 

'מניות'  של  ההלכתי  המעמד  לגבי  הפוסקים  שנחלקו  ה(,  )ג,  לעיל  התבאר   .42
לגבי בעלות על החמץ של חברה של גויים שיש ליהודים מניות באותה חברה. ואכן 
ומוכרים במכירת החמץ את  נוהגים כשיטות המחמירים,  יראה',  'בל  לגבי איסור 
כל המניות של חברות שיש להם חמץ. אבל בנוגע לדין 'חמץ שעבר עליו הפסח', 
שהוא רק מדרבנן, יש לנטות יותר לקולא. ומלבד זאת, הנה המנח"י עצמו שהוא מן 
הסוברים שיש למניות חשיבות של בעלות, מחלק בין מניות שנקנו לאחר שהחמץ 
ברשות החברה, שאז אכן יש ליהודי המחזיק במניה שותפות בבעלות על החמץ, 
לבין חמץ שנקנה ע"י הגוי לאחר שקנה היהודי את המניה, שבנוגע לחמץ זה, יכול 
היוהדי לזכות בו, רק אם נחשיב את הגוי שקנה, לשליחו של היהודי לקנות חמץ 
זה, אבל מאחר שמן הדין אין שליחות לגוי, לא קנה היהודי חמץ זה. ואם כן, ברוב 
המקרים אין חשש מכך שיש להיודי מניות, כי אותו חמץ שאנו באים לקנות אחרי 
פסח, נקנה מן הסתם אחרי שקנו היהודים את מניותיהם. )וגם אם בחלק מהחמץ 

תהיה בעיה, הרי יש כאן גם ענין של ביטול ברוב וכו'(. כל זה מבואר במנח"י שם.  
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בלינוב, והרשד"ב לוין. לטעמים נוספים להיתר, ומה שיש לדון בזה, ראה בהערה41( 

קצת, שלולי זה שהייתה מן התורה, לא היה צריך לחשוש. וראה גם שו"ע אדה"ז 
תמח, ח, בנוגע לשאלה דומה בנושא של 'חמץ שעבר עליו הפסח': "ויש לסמוך על 
דבריהם להקל בחמץ שעבר עליו הפסח שאינו אסור אלא מדברי סופרים, שבדברי 

סופרים הלך אחר המקל". 

)וכדברי  החמץ  את  למכור  כדי  אחד  בקנין  די  א(  להיתר:  נוספים  טעמים   .41
אדמו"ר הזקן עצמו, בשו"ע, תמח, ח(, והסיבה שהצריך אדמו"ר הזקן 'ערב קבלן' 
הוא כדי שיועיל 'קנין כסף', אבל בפועל עושים עוד קניינים. ב( כותב אדה"ז בשו"ע 
)תמח, ח(, שבדיעבד גם אם החמץ לא נמכר, אלא שהיהודי 'גילה את דעתו', שלא 
רוצה את החמץ, לא עובר עליו ב'בל יראה', כי 'גילוי דעת' זה, מספיק להקנות את 
החמץ לגוי. ג( לכאורה יש לדון ולומר, שמכיון שאלו שמכרו ללא 'ערב קבלן', מכרו 
כדין לדעתם, ואם כן, לא עברו על 'בל יראה', וכל חמץ שלא עבור עליו ב'בל יראה', 

לא גזרו חכמים שיהיה אסור אחרי פסח. 

אמנם, יש מקום לפלפל ולדחות טעמים אלה, ונציע את הדברים: 

א( מה שכותב אדה"ז שמספיק קנין אחד, כוונתו רק לאחד מהקניינים 'כסף' או 
'משיכה', שלגבי חמץ שעבר עליו הפסח, סומכים על הדעות שלא צריך את שניהם, 
ומספיק אחד מהם בלבד. אבל אם עשה רק קניינים אחרים )לא כסף ולא משיכה( 
יתכן שלא מספיק גם בדיעבד. ובימינו אין 'משיכה' שהרי יש הרבה חמץ, ואם עשו 
בלי ערב קבלן אין קנין כסף. ]וכך משמע מלשונו של אדמו"ר הזקן ב'סדר מכירת 
יד ישראל באמצע',  'אין תקנה אחרת למכור בהקפה אלא, להיות  חמץ', שכותב: 
הקונים  ולכל  לו  נותן  'והריני  אחרים:  קניינים  גם  לעשות  כותב  שבהמשך  הגם 
דריסת רגל . . וכבר מסרתי לו המפתחות לקנות בהם החמץ . . וגם נתתי לו ידי על 
המכירה הנ"ל כדרך התגרים". הרי שאע"פ שעושים קניינים אחרים, כותב אדה"ז 
'אין תקנה אחרת' )אלא, בערב קבלן( !וראה בצמח צדק )פסקי דינים עמ' כח ואילך( 
מבאר באריכות חסרונו של כל קנין, ומפרט ח' קניינים שונים )ואינו מזכיר 'שטר' 
ויש המועילים  גוי,  ישנם שאינם מועילים עם  אינו קונה מטלטלין(, אשר  כי שטר 
רק מדרבנן. ולהעיר, שאותם קניינים המועילים מדרבנן, צריכים לכאורה להועיל 

לענין 'חמץ שעבר עליו הפסח' שאינו אלא מדרבנן![. 

ב( לכאורה בדבר זה חזר בו אדה"ז ב'סדר מכירת חמץ' שהרי כותב: "ומי שעולה 
על דעתו שמכירת חמץ הוא מדברי סופרים לפי המנהג שהכל מבטלין את החמץ 
'כל חמירא', שגגה היא בידו, כי חמץ הנמכר אינו בכלל ביטול והפקר,  ואומרים 
מאחר שדעתו עליו לחזור ולזכות בו אחר הפסח . . ולזאת אם המכירה אינה כדת 
עובר עליו בבל יראה ובל ימצא". הרי שלא מספיק 'גילוי דעת' כדי לא לעבור על 'בל 

יראה' )וכן כתב הרשד"ב לוין, בספרו על סדר מכירת חמץ(. 

הדבר  נחשב  המוכר,  שלדעת  אע"פ  טובה,  מכירה  נחשב  לא  שלדידן  מכיון  ג( 
הרי  שוגג,  נחשב  אם  וגם  איסור,  על  עבר  המוכר  לשיטתנו  הרי  טובה,  למכירה 
חכמים קנסו על 'חמץ שעבר עליו הפסח' גם בשוגג. אך מצד שני, אולי כיון שעשה 
את  לאסור  סיבה  אין  וממילא  איסור,  נחשב  לא  רבותיו,  שיטת  פי  על  הדבר  את 
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יהודי, ואפשר לקנות שם חמץ ללא חשש.  

ג� חנות של יהודי: יש לוודא שבעליהן מכר את החמץ לגוי, ובדרך כלל, 
מציגים בעלי החנויות, תעודה שמוכיחה על כך ]ובמקרה שלא נמכר 
לגוי, אפשר לקנות שם חמץ, רק לאחר שמשערים שהייתה תחלופה 
השאלה  בפסח[.  היהודי  ברשות  הייתה  לא  זו  וסחורה  הסחורה,  של 
היא: האם חסיד חב"ד שמפקיד לנהוג בכל דבר כדעת רבותינו נשיאנו, 
'ערב קבלן',  יכול לקנות חמץ בחנות של יהודי שמכר את חמצו ללא 
האם נחשב כלא נמכר כראוי, ואין לקנות חמץ זה, או שבדיעבד שנמכר 

כך, אפשר לקנות את החמץ38?

'ערב  ללא  שנמכר  חמץ  פסח,  אחרי  לקנות  שמותר  נראה  הדין:  ד�  
חמץ',  מכירת  ב'סדר  הזקן  אדמו"ר  שחשש  לכך  הסיבה  כי  קבלן', 
לשיטת הרי"ף, והצריך 'ערב קבלן' היא מפני שאם המכירה לא מועילה, 
עוברים בכל רגע ורגע על איסור תורה )בל יראה(39, אבל איסור 'חמץ 
שעבר עליו הפסח', הוא מדרבנן בלבד, ומסתבר שבנוגע לאיסור דרבנן 
לא היה אדמו"ר חושש לשיטה זו אלא סומך על שאר השיטות, שמועיל 
)הגרמ"ש אשכנזי )שואלין ודורשין(, וכן שמעתי מהגרי"י  קנין כסף גם בכהאי גונא40. 

38. והרי לשון אדמו"ר הזקן ב'סדר מכירת חמץ' היא: "אין תקנה אחרת למכור 
בהקפה, אלא להיות יד ישראל אחר באמצע". משמע ברור, שרק כאשר יש 'ערב 
)כפי  בהקפה  נמכר  החמץ  כאשר  לכאורה,  כן  ואם  בהקפה.  למכור  אפשר  קבלן' 

שנהוג( ללא 'ערב קבלן' לא הייתה מכירה, והוא 'חמץ שעבר עליו הפסח' ! 

39. ואע"פ שביטל את החמץ, וממילא לא עובר עליו 'בל יראה' מן התורה, בכל 
זאת, אם המכירה לא תקפה, יעבור על 'בל יראה' מן התורה, ולא יועיל מה שביטל 
ב'סדר  וכלשון אדמו"ר הזקן  נמכר.  נעשה על החמץ שלא  כי הביטול  את החמץ, 
מכירת חמץ': "ומי שעולה על דעתו, שמכירת חמץ הוא מדברי סופרים, לפי המנהג 
שהכל מבטלין החמץ . . שגגה היא בידו, כי חמץ הנמכר, אינו בכלל ביטול והפקר, 
מאחר שדעתו לחזור ולזכות בו אחר הפסח . . ולזאת אם המכירה אינה כדת, עובר 
עליו בבל יראה ובל ימצא". )ואפילו אם בשעת הביטול, מכוין ואפילו אומר בפיו, 
שאם המכירה לא תועיל מאיזה סיבה שתהיה, יחול הביטול גם על מה שבמכירה, 
לא מועיל. מכיון שיודע שימכור חמץ זה, ובדעתו לחזור ולקנותו אחרי פסח, הרי 
שבוודאי אינו 'בטל' בשבילו ולא 'מפקיר'' אותו. )הרשד"ב לוין, בסדר מכירת חמץ, 

הע' 10 ו11(. 

40. ראה הערה הקודמת, שמדגיש אדמו"ר הזקן בתור הקדמה לבעיה, שהמכירה 
נצרכת מן התורה, כי 'חמץ הנמכר אינו בכלל ביטול והפקר . . ולזאת אם המכירה 
אינה כדת, עובר בבל יראה ובל ימצא', ואחר כך מביא את החשש והפתרון, משמע 
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בלינוב, והרשד"ב לוין. לטעמים נוספים להיתר, ומה שיש לדון בזה, ראה בהערה41( 

קצת, שלולי זה שהייתה מן התורה, לא היה צריך לחשוש. וראה גם שו"ע אדה"ז 
תמח, ח, בנוגע לשאלה דומה בנושא של 'חמץ שעבר עליו הפסח': "ויש לסמוך על 
דבריהם להקל בחמץ שעבר עליו הפסח שאינו אסור אלא מדברי סופרים, שבדברי 

סופרים הלך אחר המקל". 

)וכדברי  החמץ  את  למכור  כדי  אחד  בקנין  די  א(  להיתר:  נוספים  טעמים   .41
אדמו"ר הזקן עצמו, בשו"ע, תמח, ח(, והסיבה שהצריך אדמו"ר הזקן 'ערב קבלן' 
הוא כדי שיועיל 'קנין כסף', אבל בפועל עושים עוד קניינים. ב( כותב אדה"ז בשו"ע 
)תמח, ח(, שבדיעבד גם אם החמץ לא נמכר, אלא שהיהודי 'גילה את דעתו', שלא 
רוצה את החמץ, לא עובר עליו ב'בל יראה', כי 'גילוי דעת' זה, מספיק להקנות את 
החמץ לגוי. ג( לכאורה יש לדון ולומר, שמכיון שאלו שמכרו ללא 'ערב קבלן', מכרו 
כדין לדעתם, ואם כן, לא עברו על 'בל יראה', וכל חמץ שלא עבור עליו ב'בל יראה', 

לא גזרו חכמים שיהיה אסור אחרי פסח. 

אמנם, יש מקום לפלפל ולדחות טעמים אלה, ונציע את הדברים: 

א( מה שכותב אדה"ז שמספיק קנין אחד, כוונתו רק לאחד מהקניינים 'כסף' או 
'משיכה', שלגבי חמץ שעבר עליו הפסח, סומכים על הדעות שלא צריך את שניהם, 
ומספיק אחד מהם בלבד. אבל אם עשה רק קניינים אחרים )לא כסף ולא משיכה( 
יתכן שלא מספיק גם בדיעבד. ובימינו אין 'משיכה' שהרי יש הרבה חמץ, ואם עשו 
בלי ערב קבלן אין קנין כסף. ]וכך משמע מלשונו של אדמו"ר הזקן ב'סדר מכירת 
יד ישראל באמצע',  'אין תקנה אחרת למכור בהקפה אלא, להיות  חמץ', שכותב: 
הקונים  ולכל  לו  נותן  'והריני  אחרים:  קניינים  גם  לעשות  כותב  שבהמשך  הגם 
דריסת רגל . . וכבר מסרתי לו המפתחות לקנות בהם החמץ . . וגם נתתי לו ידי על 
המכירה הנ"ל כדרך התגרים". הרי שאע"פ שעושים קניינים אחרים, כותב אדה"ז 
'אין תקנה אחרת' )אלא, בערב קבלן( !וראה בצמח צדק )פסקי דינים עמ' כח ואילך( 
מבאר באריכות חסרונו של כל קנין, ומפרט ח' קניינים שונים )ואינו מזכיר 'שטר' 
ויש המועילים  גוי,  ישנם שאינם מועילים עם  אינו קונה מטלטלין(, אשר  כי שטר 
רק מדרבנן. ולהעיר, שאותם קניינים המועילים מדרבנן, צריכים לכאורה להועיל 

לענין 'חמץ שעבר עליו הפסח' שאינו אלא מדרבנן![. 

ב( לכאורה בדבר זה חזר בו אדה"ז ב'סדר מכירת חמץ' שהרי כותב: "ומי שעולה 
על דעתו שמכירת חמץ הוא מדברי סופרים לפי המנהג שהכל מבטלין את החמץ 
'כל חמירא', שגגה היא בידו, כי חמץ הנמכר אינו בכלל ביטול והפקר,  ואומרים 
מאחר שדעתו עליו לחזור ולזכות בו אחר הפסח . . ולזאת אם המכירה אינה כדת 
עובר עליו בבל יראה ובל ימצא". הרי שלא מספיק 'גילוי דעת' כדי לא לעבור על 'בל 

יראה' )וכן כתב הרשד"ב לוין, בספרו על סדר מכירת חמץ(. 

הדבר  נחשב  המוכר,  שלדעת  אע"פ  טובה,  מכירה  נחשב  לא  שלדידן  מכיון  ג( 
הרי  שוגג,  נחשב  אם  וגם  איסור,  על  עבר  המוכר  לשיטתנו  הרי  טובה,  למכירה 
חכמים קנסו על 'חמץ שעבר עליו הפסח' גם בשוגג. אך מצד שני, אולי כיון שעשה 
את  לאסור  סיבה  אין  וממילא  איסור,  נחשב  לא  רבותיו,  שיטת  פי  על  הדבר  את 
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יהודי, ואפשר לקנות שם חמץ ללא חשש.  

ג� חנות של יהודי: יש לוודא שבעליהן מכר את החמץ לגוי, ובדרך כלל, 
מציגים בעלי החנויות, תעודה שמוכיחה על כך ]ובמקרה שלא נמכר 
לגוי, אפשר לקנות שם חמץ, רק לאחר שמשערים שהייתה תחלופה 
השאלה  בפסח[.  היהודי  ברשות  הייתה  לא  זו  וסחורה  הסחורה,  של 
היא: האם חסיד חב"ד שמפקיד לנהוג בכל דבר כדעת רבותינו נשיאנו, 
'ערב קבלן',  יכול לקנות חמץ בחנות של יהודי שמכר את חמצו ללא 
האם נחשב כלא נמכר כראוי, ואין לקנות חמץ זה, או שבדיעבד שנמכר 

כך, אפשר לקנות את החמץ38?

'ערב  ללא  שנמכר  חמץ  פסח,  אחרי  לקנות  שמותר  נראה  הדין:  ד�  
חמץ',  מכירת  ב'סדר  הזקן  אדמו"ר  שחשש  לכך  הסיבה  כי  קבלן', 
לשיטת הרי"ף, והצריך 'ערב קבלן' היא מפני שאם המכירה לא מועילה, 
עוברים בכל רגע ורגע על איסור תורה )בל יראה(39, אבל איסור 'חמץ 
שעבר עליו הפסח', הוא מדרבנן בלבד, ומסתבר שבנוגע לאיסור דרבנן 
לא היה אדמו"ר חושש לשיטה זו אלא סומך על שאר השיטות, שמועיל 
)הגרמ"ש אשכנזי )שואלין ודורשין(, וכן שמעתי מהגרי"י  קנין כסף גם בכהאי גונא40. 

38. והרי לשון אדמו"ר הזקן ב'סדר מכירת חמץ' היא: "אין תקנה אחרת למכור 
בהקפה, אלא להיות יד ישראל אחר באמצע". משמע ברור, שרק כאשר יש 'ערב 
)כפי  בהקפה  נמכר  החמץ  כאשר  לכאורה,  כן  ואם  בהקפה.  למכור  אפשר  קבלן' 

שנהוג( ללא 'ערב קבלן' לא הייתה מכירה, והוא 'חמץ שעבר עליו הפסח' ! 

39. ואע"פ שביטל את החמץ, וממילא לא עובר עליו 'בל יראה' מן התורה, בכל 
זאת, אם המכירה לא תקפה, יעבור על 'בל יראה' מן התורה, ולא יועיל מה שביטל 
ב'סדר  וכלשון אדמו"ר הזקן  נמכר.  נעשה על החמץ שלא  כי הביטול  את החמץ, 
מכירת חמץ': "ומי שעולה על דעתו, שמכירת חמץ הוא מדברי סופרים, לפי המנהג 
שהכל מבטלין החמץ . . שגגה היא בידו, כי חמץ הנמכר, אינו בכלל ביטול והפקר, 
מאחר שדעתו לחזור ולזכות בו אחר הפסח . . ולזאת אם המכירה אינה כדת, עובר 
עליו בבל יראה ובל ימצא". )ואפילו אם בשעת הביטול, מכוין ואפילו אומר בפיו, 
שאם המכירה לא תועיל מאיזה סיבה שתהיה, יחול הביטול גם על מה שבמכירה, 
לא מועיל. מכיון שיודע שימכור חמץ זה, ובדעתו לחזור ולקנותו אחרי פסח, הרי 
שבוודאי אינו 'בטל' בשבילו ולא 'מפקיר'' אותו. )הרשד"ב לוין, בסדר מכירת חמץ, 

הע' 10 ו11(. 

40. ראה הערה הקודמת, שמדגיש אדמו"ר הזקן בתור הקדמה לבעיה, שהמכירה 
נצרכת מן התורה, כי 'חמץ הנמכר אינו בכלל ביטול והפקר . . ולזאת אם המכירה 
אינה כדת, עובר בבל יראה ובל ימצא', ואחר כך מביא את החשש והפתרון, משמע 
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ח� חמץ אחרי פסח:

 להשתמש בחמץ שנמכר לגוי, מיד בצאת החג / לקנות חמץ שנמכר לגוי בלי
 'ערב קבלן' / קניית חמץ מחנות של גוי, שיש שותפים או 'בעלי מניות' יהודים

/ דינים נוספים.

להשתמש בחמץ שנמכר לגוי, מיד בצאת החג: 

דעת,  )על  החג  בצאת  מיד  לגוי,  הנמכר  בחמץ  להשתמש  מותר  א� 
החמץ  כל  את  לשמור  הגוי  ירצה  אם  החמץ,  מחיר  את  לו  שנשלם 
ישנן שטרות מכירת  ואכן  הגוי.  כך  על  לא מקפיד  בוודאי  כי  לעצמו(, 
להשתמש  למוכר  נתונה  שהרשות  במפורש,  זאת  שכותבים  חמץ, 

בחמץ, וישלמו לו על כך עם ריוח )אשל אברהם בוטשאטש, הגרא"ח נאה(37.

לקנות חמץ שנמכר לגוי בלי 'ערב קבלן': 

ב� הקדמה: חמץ שעבר עליו הפסח, אסור באכילה ובהנאה )שו"ע, תמח(, 
ולכן, כאשר באים לקנות חמץ אחרי פסח, יש לוודא שלא היה החמץ 
בבעלותו של יהודי, במשך הפסח. ואכן מידי שנה מתפרסמות בצרפת, 
שמות של חנויות שידוע בבירור שבעליהן אינם יהודים, ואפשר לקנות 
שם ללא חשש. וכן, ישנן חנויות קטנות פרטיות, שידוע שבעליהן אינו 

מד, שו"ת חבל נחלתו, יב, יג. 

נכרי  בא  כשאין  פסח,  "אחר  ו(:  )תמח,  בוטשאטש  אברהם,  האשל  לשון  זה   .37
שמכרו לו החמץ, והם צריכים אל החמץ, וידוע שלא יקפיד הנכרי, אם הצורך גדול 
)ברכת  זהב  זר  ובקונטרס  כן".  לעשות  נכון  לא  לכתחילה  רק   .  . ליטול  יכול  לכך 
)יגדיל  יז(, התיר זאת בפשיטות, על דעת לשלם את מחירו. והגרא"ח נאה  הפסח, 
תורה, ירושלים, כח, עמ' 2609(, כותב: "כבר ביארתי, דמותר לכל אחד להשתמש 
בחמץ הנמכר לנכרי, תיכף לאחר הבדלה במוצאי פסח ]ראה לקמן בדיני אחרון 
של פסח, שאפשר לקחת את החמץ גם בלי לעשות הבדלה[, אע"פ שהרבנים עוד 
לא הפסיקו לחזור ולקנות החמץ מהנכרי, ואין בזה לא גזל נכרי ולא שום איסור 
אחר, אחרי שלוקח החמץ על מנת לשלם דמיו לנכרי". ובסוף דבריו כותב הגרא"ח 
שבשטר המכירה שלו, הוסיף מילים אלו: "וגם נתן )הגוי( רשות להשתמש עם כל 
החמץ הנ"ל תיכף אחר שביעי של פסח, וישלמו לו עבור החמץ המשומש", ומוסיף 
ואומר: "ואני מפרש זה להנכרי והוא סבו וקבל, שיודע ברור לא יפסיד כלום שהוא 
הגוי  בא  לא  אם  קמא(,  )עמ'  כהלכתו  חמץ  מכירת  בספר  פוסק  וכן  לנו".  מאמין 

ביציאת החג. 
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מצא חמץ שלא היה שלו לפני החג: 

ג� נעשה חמץ בפסח: חמץ שלא היה קיים בשעת הביטול והמכירה, 
ובמכירה,  ב'ביטול',  כלול  שלא  פשוט  בפסח,  ברשותו  החמיץ  אלא 
ומברך  התורה,  מן  לבערו  וחייב  התורה,  מן  יראה'  ב'בל  עליו  ועובר 
מכסה  בשבת,  מוצאו  ואם  כזית.  בו  אין  אם  גם  חמץ',  ביעור  'על  עליו 
אותו בכלי, ושורפו אחרי שבת. ואם מוצאו ביו"ט: נחלקו האם אפשר 
לשורפו ביו"ט, ומחמירים שלא לשורפו, אלא לכסותו עד מוצאי יו"ט, 

ולשורפו אז35. )שו"ע אדה"ז, תמו, ה, ו(. 

ונדונים,  אפשרויות  כמה  זו  בשאלה  יש  בדואר:  אליו  שהגיע  חמץ  ד� 
האם המשלח הוא יהודי שמכר את החמץ שלו, ואם המשלח גוי, האם 
מדובר במקרה שכבר 'קנה' את החמץ, או שעדיין אינו שלו ויכול לכוין 
שלא רוצה לזכות בו, האם חברת המשלוח היא של יהודים או גויים, 
הוראה.  מורה  רב  בפני  השאלה  את  להציע  ויש  פרטים,  הרבה  ועוד 
)ולהעיר שגם כאשר הגיע החמץ אחרי פסח, יש שאלה של חמץ שעבר 

עליו הפסח, אם היה החמץ של יהודי בפסח(36. 

גזילה וגנבה, סעיף ד(: "ולא אסרה תורה בנכרי אלא לגזול ממנו לגמרי שלא על דעת 
לשלם". הרי שאם בכוונתו לשלם אין איסור. וגם כאן, כשקונה בחזרה אחרי פסח 

את החמץ מהגוי, כלול תשלום אותו חמץ בתוך התשלום. 

35. יש אומרים, שמותר לשרוף ביו"ט, כי יש בזה צורך מצוה עוברת, שהרי בכל 
רגע עובר על 'בל יראה'. אבל לכתחילה יש לזרקו בנהר וכדו', כדי למעט בחילול 
לעשות  )לא  תעשה  לא  דוחה  )תשביתו(  ש'עשה'  זה  מצד  להתיר  אין  ]אבל  יו"ט. 
מלאכה ביו"ט(, כי יש בשניהם 'עשה' ו'לא תעשה'. ביו"ט: מצות עשה, לשבות, ומצות 
החמץ.  את  ולבער  להשבית  עשה,  מצות  בחמץ:  מלאכה.  לעשות  לא  תעשה,  לא 
ומצות לא תעשה, 'בל יראה'. ואין עשה ולא תעשה, דוחים עשה ולא תעשה[. ויש 
אומרים, שאסור לטלטל את החמץ כדי לזרקו בנהר וכדו', כי החמץ הוא 'מוקצה' 
)כי אסור בהנאה(, ויש כח ביד חכמים, לאסור דבר, אע"פ שזה  יגרום לאדם לעבור 
שלנו,  במקרה  )כמו  תעשה'  ואל  ב'שב  ממילא  נעשה  שהאיסור  בתנאי  איסור,  על 
חכמים אוסרים לטלטל את המוקצה, אע"פ שממילא נעשה איסור של 'בל יראה'(. 
וגם לא יכול לשרוף את החמץ במקומו בלא לטלטלו, כי לא הותרה שריפה שלא 
לצורך, ולא נחשב ששורפו לצורך מצוה, כי אפשר מן התורה )מוקצה הוא דרבנן( 
הזקן,  אדמו"ר  שו"ע  )ע"פ  וכדו'.  לנהר  טלטול  ע"י  אחר,  באופן  המצוה  את  לקיים 

תמו, ה, ו(. 

36. מקורות לעיון בשאלה זו: שו"ת בית שלמה, או"ח פ. שו"ת אמרי יושר, ב, כג. 
מקראי קודש, פסח, א, עא. שו"ת אגרות משה, או"ח, א, קמו. שו"ת חלקת יעקב, א, 
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ח� חמץ אחרי פסח:

 להשתמש בחמץ שנמכר לגוי, מיד בצאת החג / לקנות חמץ שנמכר לגוי בלי
 'ערב קבלן' / קניית חמץ מחנות של גוי, שיש שותפים או 'בעלי מניות' יהודים

/ דינים נוספים.

להשתמש בחמץ שנמכר לגוי, מיד בצאת החג: 

דעת,  )על  החג  בצאת  מיד  לגוי,  הנמכר  בחמץ  להשתמש  מותר  א� 
החמץ  כל  את  לשמור  הגוי  ירצה  אם  החמץ,  מחיר  את  לו  שנשלם 
ישנן שטרות מכירת  ואכן  הגוי.  כך  על  לא מקפיד  בוודאי  כי  לעצמו(, 
להשתמש  למוכר  נתונה  שהרשות  במפורש,  זאת  שכותבים  חמץ, 

בחמץ, וישלמו לו על כך עם ריוח )אשל אברהם בוטשאטש, הגרא"ח נאה(37.

לקנות חמץ שנמכר לגוי בלי 'ערב קבלן': 

ב� הקדמה: חמץ שעבר עליו הפסח, אסור באכילה ובהנאה )שו"ע, תמח(, 
ולכן, כאשר באים לקנות חמץ אחרי פסח, יש לוודא שלא היה החמץ 
בבעלותו של יהודי, במשך הפסח. ואכן מידי שנה מתפרסמות בצרפת, 
שמות של חנויות שידוע בבירור שבעליהן אינם יהודים, ואפשר לקנות 
שם ללא חשש. וכן, ישנן חנויות קטנות פרטיות, שידוע שבעליהן אינו 

מד, שו"ת חבל נחלתו, יב, יג. 

נכרי  בא  כשאין  פסח,  "אחר  ו(:  )תמח,  בוטשאטש  אברהם,  האשל  לשון  זה   .37
שמכרו לו החמץ, והם צריכים אל החמץ, וידוע שלא יקפיד הנכרי, אם הצורך גדול 
)ברכת  זהב  זר  ובקונטרס  כן".  לעשות  נכון  לא  לכתחילה  רק   .  . ליטול  יכול  לכך 
)יגדיל  יז(, התיר זאת בפשיטות, על דעת לשלם את מחירו. והגרא"ח נאה  הפסח, 
תורה, ירושלים, כח, עמ' 2609(, כותב: "כבר ביארתי, דמותר לכל אחד להשתמש 
בחמץ הנמכר לנכרי, תיכף לאחר הבדלה במוצאי פסח ]ראה לקמן בדיני אחרון 
של פסח, שאפשר לקחת את החמץ גם בלי לעשות הבדלה[, אע"פ שהרבנים עוד 
לא הפסיקו לחזור ולקנות החמץ מהנכרי, ואין בזה לא גזל נכרי ולא שום איסור 
אחר, אחרי שלוקח החמץ על מנת לשלם דמיו לנכרי". ובסוף דבריו כותב הגרא"ח 
שבשטר המכירה שלו, הוסיף מילים אלו: "וגם נתן )הגוי( רשות להשתמש עם כל 
החמץ הנ"ל תיכף אחר שביעי של פסח, וישלמו לו עבור החמץ המשומש", ומוסיף 
ואומר: "ואני מפרש זה להנכרי והוא סבו וקבל, שיודע ברור לא יפסיד כלום שהוא 
הגוי  בא  לא  אם  קמא(,  )עמ'  כהלכתו  חמץ  מכירת  בספר  פוסק  וכן  לנו".  מאמין 

ביציאת החג. 
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מצא חמץ שלא היה שלו לפני החג: 

ג� נעשה חמץ בפסח: חמץ שלא היה קיים בשעת הביטול והמכירה, 
ובמכירה,  ב'ביטול',  כלול  שלא  פשוט  בפסח,  ברשותו  החמיץ  אלא 
ומברך  התורה,  מן  לבערו  וחייב  התורה,  מן  יראה'  ב'בל  עליו  ועובר 
מכסה  בשבת,  מוצאו  ואם  כזית.  בו  אין  אם  גם  חמץ',  ביעור  'על  עליו 
אותו בכלי, ושורפו אחרי שבת. ואם מוצאו ביו"ט: נחלקו האם אפשר 
לשורפו ביו"ט, ומחמירים שלא לשורפו, אלא לכסותו עד מוצאי יו"ט, 

ולשורפו אז35. )שו"ע אדה"ז, תמו, ה, ו(. 

ונדונים,  אפשרויות  כמה  זו  בשאלה  יש  בדואר:  אליו  שהגיע  חמץ  ד� 
האם המשלח הוא יהודי שמכר את החמץ שלו, ואם המשלח גוי, האם 
מדובר במקרה שכבר 'קנה' את החמץ, או שעדיין אינו שלו ויכול לכוין 
שלא רוצה לזכות בו, האם חברת המשלוח היא של יהודים או גויים, 
הוראה.  מורה  רב  בפני  השאלה  את  להציע  ויש  פרטים,  הרבה  ועוד 
)ולהעיר שגם כאשר הגיע החמץ אחרי פסח, יש שאלה של חמץ שעבר 

עליו הפסח, אם היה החמץ של יהודי בפסח(36. 

גזילה וגנבה, סעיף ד(: "ולא אסרה תורה בנכרי אלא לגזול ממנו לגמרי שלא על דעת 
לשלם". הרי שאם בכוונתו לשלם אין איסור. וגם כאן, כשקונה בחזרה אחרי פסח 

את החמץ מהגוי, כלול תשלום אותו חמץ בתוך התשלום. 

35. יש אומרים, שמותר לשרוף ביו"ט, כי יש בזה צורך מצוה עוברת, שהרי בכל 
רגע עובר על 'בל יראה'. אבל לכתחילה יש לזרקו בנהר וכדו', כדי למעט בחילול 
לעשות  )לא  תעשה  לא  דוחה  )תשביתו(  ש'עשה'  זה  מצד  להתיר  אין  ]אבל  יו"ט. 
מלאכה ביו"ט(, כי יש בשניהם 'עשה' ו'לא תעשה'. ביו"ט: מצות עשה, לשבות, ומצות 
החמץ.  את  ולבער  להשבית  עשה,  מצות  בחמץ:  מלאכה.  לעשות  לא  תעשה,  לא 
ומצות לא תעשה, 'בל יראה'. ואין עשה ולא תעשה, דוחים עשה ולא תעשה[. ויש 
אומרים, שאסור לטלטל את החמץ כדי לזרקו בנהר וכדו', כי החמץ הוא 'מוקצה' 
)כי אסור בהנאה(, ויש כח ביד חכמים, לאסור דבר, אע"פ שזה  יגרום לאדם לעבור 
שלנו,  במקרה  )כמו  תעשה'  ואל  ב'שב  ממילא  נעשה  שהאיסור  בתנאי  איסור,  על 
חכמים אוסרים לטלטל את המוקצה, אע"פ שממילא נעשה איסור של 'בל יראה'(. 
וגם לא יכול לשרוף את החמץ במקומו בלא לטלטלו, כי לא הותרה שריפה שלא 
לצורך, ולא נחשב ששורפו לצורך מצוה, כי אפשר מן התורה )מוקצה הוא דרבנן( 
הזקן,  אדמו"ר  שו"ע  )ע"פ  וכדו'.  לנהר  טלטול  ע"י  אחר,  באופן  המצוה  את  לקיים 

תמו, ה, ו(. 

36. מקורות לעיון בשאלה זו: שו"ת בית שלמה, או"ח פ. שו"ת אמרי יושר, ב, כג. 
מקראי קודש, פסח, א, עא. שו"ת אגרות משה, או"ח, א, קמו. שו"ת חלקת יעקב, א, 
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בחמץ ש'ביטל', אבל חובה לבערו מדרבנן, אפילו החמץ פחות מכזית. 
ולכתחילה יש לשרפו )ואם לא יכול, מבערו באופן אחר, מפרר וזורק 
לנהר, או לשירותים(. ואם יש כזית חמץ, מברך עליו לפני הביעור: 'על 
ביעור חמץ'. ואם מצאו בשבת או יו"ט: החמץ מוקצה )כי אסור בהנאה(, 
ואסור לטלטלו, וכדי שלא יכשל ויאכל אותו, צריך לכסותו עד מוצאי 

שבת וחג, ואז שורפו )שו"ע, ושו"ע אדמו"ר הזקן, תמו, א – ה(. 

והחמץ  בפסח,  ברשותו  חמץ  המוצא  חמץ:  מכירת  הייתה  כאשר  ב� 
היה שלו גם לפני פסח, אלא שמכר את חמצו כנהוג, לא צריך לבער את 
החמץ שמוצא, כי חמץ זה נמכר לגוי )ולמרות שכתב שמוכר את החמץ 
שבמקום מסוים, הרי בשטר המכירה מוסיפים, שמוכרים את החמץ 
'בכל מקום שהוא'(. ויוצא: שמצא בביתו, חמץ של גוי, והדין הוא, שמי 
שיש בביתו חמץ של גוי, צריך לעשות לפניו מחיצה של עשרה טפחים 
)שלא יבא לאכלו(. אך בדרך כלל הדבר לא מעשי, ולכן יקח את החמץ 
ויאמר בפה מלא שלא רוצה לזכות בו, ויניחו עם שאר הדברים שנמכרו 
לגוי. ורבים נהגו בכל זאת, לשרוף את החמץ )בלי ברכה(, כי חוששים 
להחזיק ברשותם חמץ שלא ידעו עליו ולא התכוונו למכרו, ואין בכך 
משום גזל. )תמצית דברי הגרצ"פ פראנק במקראי קודש, א, עד, שבט הלוי, ט, קטז, תשובות 

והנהגות, ב, רכט, הליכות והנהגות הגרי"ש אלישיב(34. 

34. במקראי קודש כותב שאין לשרפו או לבערו בכל אופן שהו, כי מאחר שהוא 
חמץ של הגוי, הרי כשיקחהו כדי לבערו יתחייב עליו באונסים, אלא יש להניח אותו 
ביחד עם שאר החמץ הנמכר. באופן קצת שונה כותב הגר"ש וואזנר )שבה"ל, ט, 
טפחים,  עשרה  של  מחיצה  החמץ  בפני  לעמיד  היא  ביותר  הטובה  שהדרך  קטז(, 
מעשי,  לא  הדבר  הפעמים  שברוב  אלא  ברשותו,  גוי  של  חמץ  לו  שיש  מי  כדין 
ולכן מציע שיגיבה את  'קבועות' בדיוק היכן שמצא את החמץ,  להעמיד מחיצות 
החמץ ויכניס אותו עם שאר החמץ המכור, אלא שמצד החשש של שיטת הריב"ש 
כותב  יראה,  עליו בבל  זו שעובר  בו מבחינה  זוכה  )תא( שהמגיה חמץ של הפקר 
השבה"ל )ו, נג(, שיאמר בפה מלא שלא רוצה לקנות אותו, ואין חשש שמא יאכל 
אותו, כי הוא עסוק כרגע להכניסו לרשות הגוי )עם שאר החמץ שנמכר(, כדי לא 
וואזנר, שאם רוצה לשרוף מותר ולא נחשב שעושה  להיכשל בו. ומסיים הגר"ש 
נזק לגוי, כי הוא לא ניזוק מזה כלל, וגם לא נחשב גזל הגוי, עיי"ש בדבריו. אמנם 
לא  הדבר  כאשר  המכירה  על  לסמוך  שקשה  כותב  רכט(,  )ב,  והנהגות  בתשובות 
מקום  'בכל  בשטר  שכותבים  ומה  להקנותו,  ברשותו  שאינו  נחשב  כי  לו,  זכור 
שהוא', הוא לרווחא דמילתא, להידור, ולא להקל שלא עובר עליו כי הוא של הגוי, 
ועל כן מציע שיבקשו מגוי שיבער את החמץ, וכשאין גוי, ישרפנו בעצמו, ואין בזה 
חשש של גזל הגוי, כי יודע שלא יפסיד מזה. ומעיר מדברי אדמו"ר הזקן )הלכות 
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ג� השתמשות במקום שנמכר לגוי: אם יש צורך לקחת דבר מתוך, חדר, 
או ארון שנמכר לגוי, מותר לעשות זאת במקום שיש צורך, ובאופן חד 
פעמי, כי הגוי לא מקפיד על כך )ובכמה שטרות של מכירת חמץ, מופיע 
תנאי, שמרשה הגוי להיכנס למקום שנמכר לו(, אבל אין להיכנס כמה 
פעמים, כי קבעו חז"ל שצריך להעמיד מחיצה בפני החמץ, ואם נכנס 
)הגרש"ז  ומהמכירה  מהמחיצה  ואטלולא,  חוכא  זה  הרי  הזמן,  כל  לשם 
לפסח  הבית  כל  את  המוכרים  אלו  ולכן  ח(33.  ו,  שלמה  בהליכות  אויערבאך, 

ויוצאים מהבית, לא יתנו לאנשים אחרים להתגורר בבית בפסח. )פסקי 
תשובות, תמח הע' 62(.  

ז� חמץ בפסח

 מצא חמץ שהיה שלו לפני החג: א. אם לא מכר את החמץ / ב. כאשר הייתה
 מכירת חמץ. מצא חמץ שלא היה שלו לפני החג: ג. נעשה חמץ בפסח / ד.

חמץ שהגיע אליו בדואר.

מצא חמץ שהיה שלו לפני החג: 

המוצא חמץ ברשותו בפסח, והחמץ היה  א� אם לא מכר את החמץ: 
שלו גם לפני פסח, אינו עובר עליו ב'בל יראה' מן התורה, כי הוא נכלל 

כל השנה, ולכן כתבנו שלכתחילה יש להניח במקרר בפני עצמו. אבל נהוג להקל 
בהיכר  די  אלא  ממש,  במחיצה  צורך  אין  לעיל,  שהתבאר  כפי  א.  והטעם:  בזה, 
המעכב, ולכן אם עוטפים את המאכלים היטב בשקית, וסוגרים את השקית, הרי זה 
היכר המעכב, ולרווחא דמילתא מוסיפים עוד פתק שכתוב עליו שהוא מכור לגוי. 
ב. כבר התבאר לעיל )הערה 3(, שאין צורך שכל מקום שיש עליו חמץ יהיה הקרקע 
מושכר לגוי, אלא די להקנות קרקע אחד, ואגב קרקע זה יקנה את כל החמץ, שבכל 

מקום. ועוד, שאפשר להשכיר את המקום שעליו עומד החמץ במקרר. 

33. בשו"ת שיבת ציון )נודע ביהודה( כותב: "והיהודי ובני ביתו, לא יבואו כל ימי 
הפסח לחדר ההוא, כי חיישינן בחמץ, דילמא אתי למיכל מינה". והגר"מ שטרנבוך 
בשטר  שכותבים  כך  על  פקפק  רסט(,  ג,  וזמנים,  מועדים  רצ,  והנהגות,  )תשובות 
תלויה  המכירה  אם  כי  וכו',  רגל  דריסת  לנו  שיהא  עמו,  "והותנה  'תנאי':  בלשון 
בתנאי, יכולה המכירה להתבטל למפרע. וכך הוא הלשון ב'הליכות שלמה': "ואף 
שמדינא אינו אסור בכך )להיכנס למקום שמכור לגוי(, מ"מ הרי עיקרה של המחיצה 
להפרישו מאותו מקום, ואם יכנס ויצא וישתמש באותו מקום ליטול חפצים וכו', 
הוי ליה המחיצה כחוכא ואטלולא )ואף שהתנה עם הנכרי שיהא מותר ליכנס שם, 
מ"מ הרי עדיין בעי מחיצה(, ולכן יש להזהר בדבר". וכן, אם נכנס לשם כל הזמן, 

הרי נראית כל המכירה כהערמה, שעושה בבית הגוי כבתוך שלו. 
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בחמץ ש'ביטל', אבל חובה לבערו מדרבנן, אפילו החמץ פחות מכזית. 
ולכתחילה יש לשרפו )ואם לא יכול, מבערו באופן אחר, מפרר וזורק 
לנהר, או לשירותים(. ואם יש כזית חמץ, מברך עליו לפני הביעור: 'על 
ביעור חמץ'. ואם מצאו בשבת או יו"ט: החמץ מוקצה )כי אסור בהנאה(, 
ואסור לטלטלו, וכדי שלא יכשל ויאכל אותו, צריך לכסותו עד מוצאי 

שבת וחג, ואז שורפו )שו"ע, ושו"ע אדמו"ר הזקן, תמו, א – ה(. 

והחמץ  בפסח,  ברשותו  חמץ  המוצא  חמץ:  מכירת  הייתה  כאשר  ב� 
היה שלו גם לפני פסח, אלא שמכר את חמצו כנהוג, לא צריך לבער את 
החמץ שמוצא, כי חמץ זה נמכר לגוי )ולמרות שכתב שמוכר את החמץ 
שבמקום מסוים, הרי בשטר המכירה מוסיפים, שמוכרים את החמץ 
'בכל מקום שהוא'(. ויוצא: שמצא בביתו, חמץ של גוי, והדין הוא, שמי 
שיש בביתו חמץ של גוי, צריך לעשות לפניו מחיצה של עשרה טפחים 
)שלא יבא לאכלו(. אך בדרך כלל הדבר לא מעשי, ולכן יקח את החמץ 
ויאמר בפה מלא שלא רוצה לזכות בו, ויניחו עם שאר הדברים שנמכרו 
לגוי. ורבים נהגו בכל זאת, לשרוף את החמץ )בלי ברכה(, כי חוששים 
להחזיק ברשותם חמץ שלא ידעו עליו ולא התכוונו למכרו, ואין בכך 
משום גזל. )תמצית דברי הגרצ"פ פראנק במקראי קודש, א, עד, שבט הלוי, ט, קטז, תשובות 

והנהגות, ב, רכט, הליכות והנהגות הגרי"ש אלישיב(34. 

34. במקראי קודש כותב שאין לשרפו או לבערו בכל אופן שהו, כי מאחר שהוא 
חמץ של הגוי, הרי כשיקחהו כדי לבערו יתחייב עליו באונסים, אלא יש להניח אותו 
ביחד עם שאר החמץ הנמכר. באופן קצת שונה כותב הגר"ש וואזנר )שבה"ל, ט, 
טפחים,  עשרה  של  מחיצה  החמץ  בפני  לעמיד  היא  ביותר  הטובה  שהדרך  קטז(, 
מעשי,  לא  הדבר  הפעמים  שברוב  אלא  ברשותו,  גוי  של  חמץ  לו  שיש  מי  כדין 
ולכן מציע שיגיבה את  'קבועות' בדיוק היכן שמצא את החמץ,  להעמיד מחיצות 
החמץ ויכניס אותו עם שאר החמץ המכור, אלא שמצד החשש של שיטת הריב"ש 
כותב  יראה,  עליו בבל  זו שעובר  בו מבחינה  זוכה  )תא( שהמגיה חמץ של הפקר 
השבה"ל )ו, נג(, שיאמר בפה מלא שלא רוצה לקנות אותו, ואין חשש שמא יאכל 
אותו, כי הוא עסוק כרגע להכניסו לרשות הגוי )עם שאר החמץ שנמכר(, כדי לא 
וואזנר, שאם רוצה לשרוף מותר ולא נחשב שעושה  להיכשל בו. ומסיים הגר"ש 
נזק לגוי, כי הוא לא ניזוק מזה כלל, וגם לא נחשב גזל הגוי, עיי"ש בדבריו. אמנם 
לא  הדבר  כאשר  המכירה  על  לסמוך  שקשה  כותב  רכט(,  )ב,  והנהגות  בתשובות 
מקום  'בכל  בשטר  שכותבים  ומה  להקנותו,  ברשותו  שאינו  נחשב  כי  לו,  זכור 
שהוא', הוא לרווחא דמילתא, להידור, ולא להקל שלא עובר עליו כי הוא של הגוי, 
ועל כן מציע שיבקשו מגוי שיבער את החמץ, וכשאין גוי, ישרפנו בעצמו, ואין בזה 
חשש של גזל הגוי, כי יודע שלא יפסיד מזה. ומעיר מדברי אדמו"ר הזקן )הלכות 
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ג� השתמשות במקום שנמכר לגוי: אם יש צורך לקחת דבר מתוך, חדר, 
או ארון שנמכר לגוי, מותר לעשות זאת במקום שיש צורך, ובאופן חד 
פעמי, כי הגוי לא מקפיד על כך )ובכמה שטרות של מכירת חמץ, מופיע 
תנאי, שמרשה הגוי להיכנס למקום שנמכר לו(, אבל אין להיכנס כמה 
פעמים, כי קבעו חז"ל שצריך להעמיד מחיצה בפני החמץ, ואם נכנס 
)הגרש"ז  ומהמכירה  מהמחיצה  ואטלולא,  חוכא  זה  הרי  הזמן,  כל  לשם 
לפסח  הבית  כל  את  המוכרים  אלו  ולכן  ח(33.  ו,  שלמה  בהליכות  אויערבאך, 

ויוצאים מהבית, לא יתנו לאנשים אחרים להתגורר בבית בפסח. )פסקי 
תשובות, תמח הע' 62(.  

ז� חמץ בפסח

 מצא חמץ שהיה שלו לפני החג: א. אם לא מכר את החמץ / ב. כאשר הייתה
 מכירת חמץ. מצא חמץ שלא היה שלו לפני החג: ג. נעשה חמץ בפסח / ד.

חמץ שהגיע אליו בדואר.

מצא חמץ שהיה שלו לפני החג: 

המוצא חמץ ברשותו בפסח, והחמץ היה  א� אם לא מכר את החמץ: 
שלו גם לפני פסח, אינו עובר עליו ב'בל יראה' מן התורה, כי הוא נכלל 

כל השנה, ולכן כתבנו שלכתחילה יש להניח במקרר בפני עצמו. אבל נהוג להקל 
בהיכר  די  אלא  ממש,  במחיצה  צורך  אין  לעיל,  שהתבאר  כפי  א.  והטעם:  בזה, 
המעכב, ולכן אם עוטפים את המאכלים היטב בשקית, וסוגרים את השקית, הרי זה 
היכר המעכב, ולרווחא דמילתא מוסיפים עוד פתק שכתוב עליו שהוא מכור לגוי. 
ב. כבר התבאר לעיל )הערה 3(, שאין צורך שכל מקום שיש עליו חמץ יהיה הקרקע 
מושכר לגוי, אלא די להקנות קרקע אחד, ואגב קרקע זה יקנה את כל החמץ, שבכל 

מקום. ועוד, שאפשר להשכיר את המקום שעליו עומד החמץ במקרר. 

33. בשו"ת שיבת ציון )נודע ביהודה( כותב: "והיהודי ובני ביתו, לא יבואו כל ימי 
הפסח לחדר ההוא, כי חיישינן בחמץ, דילמא אתי למיכל מינה". והגר"מ שטרנבוך 
בשטר  שכותבים  כך  על  פקפק  רסט(,  ג,  וזמנים,  מועדים  רצ,  והנהגות,  )תשובות 
תלויה  המכירה  אם  כי  וכו',  רגל  דריסת  לנו  שיהא  עמו,  "והותנה  'תנאי':  בלשון 
בתנאי, יכולה המכירה להתבטל למפרע. וכך הוא הלשון ב'הליכות שלמה': "ואף 
שמדינא אינו אסור בכך )להיכנס למקום שמכור לגוי(, מ"מ הרי עיקרה של המחיצה 
להפרישו מאותו מקום, ואם יכנס ויצא וישתמש באותו מקום ליטול חפצים וכו', 
הוי ליה המחיצה כחוכא ואטלולא )ואף שהתנה עם הנכרי שיהא מותר ליכנס שם, 
מ"מ הרי עדיין בעי מחיצה(, ולכן יש להזהר בדבר". וכן, אם נכנס לשם כל הזמן, 

הרי נראית כל המכירה כהערמה, שעושה בבית הגוי כבתוך שלו. 
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להיות  שזקוקים  חמץ,  של  מאכלים  המוכר  במקרר:  מכור  חמץ  ב� 
שלא  מקפיא,  או  במקרר  להניחם  יש  לכתחילה  במקפיא,  או  במקרר 
וכנ"ל.  ולנהוג בו כשאר הארונות שנמכרו לגוי  משתמשים בו בפסח, 
או  למקרר  החמץ  דברי  את  להכניס  מותר  זאת,  לעשות  ניתן  לא  אם 
למקפיא, אך צריך לייחד להם מקום צדדי, ורצוי שיהיה בתא או מגירה 
אותו  ויסגור  וכדומה,  בשקית  היטב  החמץ  את  ויעטוף  עצמה,  בפני 
)ע"פ ספר הכשרות, פוקס, עמ' קעא,  בנייר דבק, ויכתוב עליו שהוא מכור לגוי. 

ותשובת הרב דינר במדריך הכשרות גלאט, כ, עמ' 118(32. 

הסברים  שם  וראה  קפט(,  )ח,  הלכות  משנה  )שו"ת  החמץ  בפני  ומעכב  חוצץ  גם 
נוספים(. 

וכגון המוכר איזה ארון כדי  ולגבי דברים שהם חשש חמץ בלבד,  חשש חמץ: 
חמץ,  בהם  יש  שאולי  בחשש  שהם  מאכלים  או  שם,  ולבדוק  לנקות  יצטרך  שלא 
נראה שדי בהיכר בלבד אפילו שאינו היכר המעכב, דוגמת חוט או פתק שכתוב 

עליו 'מכור', או לכסות בסדין וכדומה )בדיקת חמץ וביעורו, לינדר, עמ' רסג(. 

ארון שאי אפשר לנעול: לגבי נתינת החמץ בארון שלא ניתן לנעול, לכאורה אין 
דבר שחוסם בפני החמץ, שהרי יכול לפתוח את הדלת ולקחת את החמץ ? ולכן 
להסירם  בלי  לפתוח  ניתן  יהיה  שלא  באופן  דבק  בנייר  שידביקו  הפוסקים  כתבו 
)ראה שו"ת קנין תורה, א, קי: "והמנהג בכהאי גונא )שאין דלתות לארון(, לכסות 
בנייר או בבד, ולדבק בדבק בו במסמרים". משמע שאם יש דלתות לארון, לא צריך 

'לכסות בנייר או בבד"(. 

מועיל  לסגור  ניתן  לא  שכאשר  הוסיף,   רנ(,  )עמ'  כהלכתו'  פסח  'סידור  בספר 
לכתוב על נייר 'מכור לגוי', ויהיה בזה תזכורת שאין לקחת חמץ מהארון. ומבאר 
קריאה  לגבי  הנר,  לאור  ד"ה  ביה"ל  ער"ה,  ]סימן  במשנ"ב  המובא  דרך,  על  שהוא 
נייר באותיות  "ושמעתי על אנשי מעשה, שכותבין על חתיכת  לאור הנר בשבת[: 
ואסור להדליק'". אבל לכאורה אינו דומה, שהרי שם מספיק  'שבת היום  גדולות 
היכר, אך כאן, צריך מחיצה שמעכבת ! ]שו"ר, שבספר 'מכירת חמץ כהלכתו' )עמ' 
נייר בלבד, שכתוב עליו 'חמץ בפסח', בלי  טז(, הקשה כך הרב הנ"ל, שהתיר ע"י 
להדביק את הדלתות[. ועכ"פ לגבי דברים שאינם חמץ ממש, בוודאי מועיל לכתוב 
)אשל אברהם, בוטשאטש, שבספק חמץ מועיל היכר כזה(, ועל פי כל זה, כתבנו, 
שידביקו את מקום פתיחת הדלת בנייר דבק וכדומה, ובנוסף לכך יכתבו על נייר 

שהוא מכור לגוי. 

ולכן יש  32. הנה, התבאר לעיל, שהחמץ צריך להיות מאחורי מחיצה קבועה, 
מקום לומר, שאסור להניח חמץ במקרר שישתמש בו בפסח, כי אין לפניו מחיצה. 
ולכן  קרקע',  אגב  'קנין  הוא  החמץ  של  הקנין  מדרכי  שחלק  לעיל,  התבאר  וכן, 
משכירים לגוי את המקום שעליו עומד החמץ, ואם כן לכאורה, אין להכניס חמץ 
ב'שואלין  ע"ה  אשכנזי  הגרמ"ש  כותב  כך  )ואכן  לגוי.  מושכר  הוא  שהרי  למקרר, 
ודורשין' תשע"ד, שמפני סיבות אלה, אסור להניח חמץ במקרר שאתו משתמשים 
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החמץ העומדים למכירה, במקום מסוים בבית. מקום זה צריך להיות 
וכדומה,  דבק  נייר  להדביק  יש  לנעול,  אפשר  אי  ואם  ונעול.  מכוסה, 
שם  להדביק  ונוהגים  הסרתו,  ללא  לחמץ  לגשת  אפשר  שאי  באופן 
שאין להשתמש בכל  לזכור,  כדי  לגוי',  'מכור  עליו  שכתוב  נייר  פיסת 

מה שבאותו מקום31. 

31. כלים של חמץ: מבואר ברא"ש )פסחים, ב, ו( ונפסק בשו"ע )תנא, א(, שצריך 
להצניע אותם במקום שלא רגילים להשתמש שם, כדי שלא ישכחו וישתמשו בהם 
בפסח. עוד מבואר ברא"ש )שם, והובא בשו"ע(, שטוב לא להסתפק בזה, אלא לנעול 
את הכלים במקום מיוחד, ולהניח את המפתח במקום מוצנע. וכך, אם ישכח וירצה 
אמנם  )משנ"ב(.  פסח  שהוא  ויזכר  המפתח,  את  לחפש  יצטרך  בכלים,  להשתמש 
מבואר בפוסקים )חק יעקב, מג"א, אדה"ז(, שאין למחות באלו הנוהגים להניח את 
הכלים במקום גבוה, שלא בהישג יד, בלי להצניע ולסגור במפתח וכו', ואע"פ שכל 
מה שגזרו חכמים 'שמא ישכח' וישתמש, אסור גם אם הוא בגובה של עשר קומות, 
כי לא חילקו בגזירה )ולדוגמא, לגבי קריאה לאור הנר, והחשש 'שמא יטה', לא עוזר 
להניח את הנר במקום גבוה(, מ"מ, מכיון שחשש זה בכלים, לא מבואר בגמ' אלא 
רק בראשונים, אין צורך להחמיר בו כל כך, ובפרט שהכלים בדרך כלל הם לא בני 

יומן )שו"ע אדה"ז, תנא, ד(. 

גוי בביתו, חייב  ו, א(, שמי שיש לו חמץ של  חמץ ממש: מבואר בגמ' )פסחים, 
)תמ,  ונפסק להלכה בשו"ע  עשרה טפחים לפחות,  מאחורי מחיצה של  להעמידו 
ב(. ומבואר בגמ' שהטעם הוא משום היכר, כדי שלא ישכח ויאכל את החמץ. ומכך 
מספיק  שלא  המג"א,  הבין  דוקא,  טפחים  עשרה  בת  ושתהיה  'מחיצה',  שהצריכו 
בפני  וחוצץ  יהיה דבר שחוסם  'תזכורת', אלא צריך שההיכר  'היכר' בלבד בתור 
החמץ, שאם ישכח וירצה לקחת את החמץ, יהיה דבר שיעכב בפניו, ועל ידי כך, 
ייזכר שהוא אסור. ולכן צריכה המחיצה להיות קבועה ועומדת, שאי אפשר להסיר 
זז  כי סדין שאינו קשור  ולא מספיק לפרוס סדין בלי לקשור אותו,  אותה בקלות, 
)מג"א, תמ,  ומעכבת  והרי צריך מחיצה שחוצצת  ויכולים לעבור תחתיו,  בקלות, 
ד, שו"ע אדה"ז, תמ, ה: "וצריך שתהא המחיצה עשויה מדבר קבוע, שחוסמת היא 
העוברים שם, אבל לא מסדין"(. ]ומוסיף, שלא מועיל לכפות כלי על החמץ, כי אולי 

בהמשך יקחו את הכלי, ורק ביו"ט שלא יכולים לעשות מחיצה נתנו עצה זו[. 

והנה, פשוט שלגבי חמץ עצמו, לא מועיל להצניעו במקום שלא רגילים להשתמש 
בו, כמו שכתבו הפוסקים לגבי כלי חמץ, כי בחמץ עצמו, הצריכו חכמים מחיצה 
את  לסגור  שטוב  בשו"ע,  שם  שמובא  מה  אמנם,  שחוצץ.  היכר  שהוא  המעכבת 
הכלים ולהצניע את המפתח, בוודאי מועיל לגבי חמץ, כי הוא עדיף מסתם מחיצה 

המעכבת. 

או  בארון  החמץ  את  להניח  אפשר  האם  לשאול,  ויש  טפחים:  מי'  פחות  ארון 
טפחים?  עשרה  הצריכו  חכמים  והרי  טפחים,  עשרה  בהם  שאין  קטנים,  קופסא 
ונראה, שכאשר אין זו סתם מחיצה, אלא שהחמץ סגור מאחורי דלת ומפתח, לא 
צריך מחיצה של עשרה טפחים דוקא, כי העיקר הוא שיש דבר שעושה היכר, שהוא 
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להיות  שזקוקים  חמץ,  של  מאכלים  המוכר  במקרר:  מכור  חמץ  ב� 
שלא  מקפיא,  או  במקרר  להניחם  יש  לכתחילה  במקפיא,  או  במקרר 
וכנ"ל.  ולנהוג בו כשאר הארונות שנמכרו לגוי  משתמשים בו בפסח, 
או  למקרר  החמץ  דברי  את  להכניס  מותר  זאת,  לעשות  ניתן  לא  אם 
למקפיא, אך צריך לייחד להם מקום צדדי, ורצוי שיהיה בתא או מגירה 
אותו  ויסגור  וכדומה,  בשקית  היטב  החמץ  את  ויעטוף  עצמה,  בפני 
)ע"פ ספר הכשרות, פוקס, עמ' קעא,  בנייר דבק, ויכתוב עליו שהוא מכור לגוי. 

ותשובת הרב דינר במדריך הכשרות גלאט, כ, עמ' 118(32. 

הסברים  שם  וראה  קפט(,  )ח,  הלכות  משנה  )שו"ת  החמץ  בפני  ומעכב  חוצץ  גם 
נוספים(. 

וכגון המוכר איזה ארון כדי  ולגבי דברים שהם חשש חמץ בלבד,  חשש חמץ: 
חמץ,  בהם  יש  שאולי  בחשש  שהם  מאכלים  או  שם,  ולבדוק  לנקות  יצטרך  שלא 
נראה שדי בהיכר בלבד אפילו שאינו היכר המעכב, דוגמת חוט או פתק שכתוב 

עליו 'מכור', או לכסות בסדין וכדומה )בדיקת חמץ וביעורו, לינדר, עמ' רסג(. 

ארון שאי אפשר לנעול: לגבי נתינת החמץ בארון שלא ניתן לנעול, לכאורה אין 
דבר שחוסם בפני החמץ, שהרי יכול לפתוח את הדלת ולקחת את החמץ ? ולכן 
להסירם  בלי  לפתוח  ניתן  יהיה  שלא  באופן  דבק  בנייר  שידביקו  הפוסקים  כתבו 
)ראה שו"ת קנין תורה, א, קי: "והמנהג בכהאי גונא )שאין דלתות לארון(, לכסות 
בנייר או בבד, ולדבק בדבק בו במסמרים". משמע שאם יש דלתות לארון, לא צריך 

'לכסות בנייר או בבד"(. 

מועיל  לסגור  ניתן  לא  שכאשר  הוסיף,   רנ(,  )עמ'  כהלכתו'  פסח  'סידור  בספר 
לכתוב על נייר 'מכור לגוי', ויהיה בזה תזכורת שאין לקחת חמץ מהארון. ומבאר 
קריאה  לגבי  הנר,  לאור  ד"ה  ביה"ל  ער"ה,  ]סימן  במשנ"ב  המובא  דרך,  על  שהוא 
נייר באותיות  "ושמעתי על אנשי מעשה, שכותבין על חתיכת  לאור הנר בשבת[: 
ואסור להדליק'". אבל לכאורה אינו דומה, שהרי שם מספיק  'שבת היום  גדולות 
היכר, אך כאן, צריך מחיצה שמעכבת ! ]שו"ר, שבספר 'מכירת חמץ כהלכתו' )עמ' 
נייר בלבד, שכתוב עליו 'חמץ בפסח', בלי  טז(, הקשה כך הרב הנ"ל, שהתיר ע"י 
להדביק את הדלתות[. ועכ"פ לגבי דברים שאינם חמץ ממש, בוודאי מועיל לכתוב 
)אשל אברהם, בוטשאטש, שבספק חמץ מועיל היכר כזה(, ועל פי כל זה, כתבנו, 
שידביקו את מקום פתיחת הדלת בנייר דבק וכדומה, ובנוסף לכך יכתבו על נייר 

שהוא מכור לגוי. 

ולכן יש  32. הנה, התבאר לעיל, שהחמץ צריך להיות מאחורי מחיצה קבועה, 
מקום לומר, שאסור להניח חמץ במקרר שישתמש בו בפסח, כי אין לפניו מחיצה. 
ולכן  קרקע',  אגב  'קנין  הוא  החמץ  של  הקנין  מדרכי  שחלק  לעיל,  התבאר  וכן, 
משכירים לגוי את המקום שעליו עומד החמץ, ואם כן לכאורה, אין להכניס חמץ 
ב'שואלין  ע"ה  אשכנזי  הגרמ"ש  כותב  כך  )ואכן  לגוי.  מושכר  הוא  שהרי  למקרר, 
ודורשין' תשע"ד, שמפני סיבות אלה, אסור להניח חמץ במקרר שאתו משתמשים 
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החמץ העומדים למכירה, במקום מסוים בבית. מקום זה צריך להיות 
וכדומה,  דבק  נייר  להדביק  יש  לנעול,  אפשר  אי  ואם  ונעול.  מכוסה, 
שם  להדביק  ונוהגים  הסרתו,  ללא  לחמץ  לגשת  אפשר  שאי  באופן 
שאין להשתמש בכל  לזכור,  כדי  לגוי',  'מכור  עליו  שכתוב  נייר  פיסת 

מה שבאותו מקום31. 

31. כלים של חמץ: מבואר ברא"ש )פסחים, ב, ו( ונפסק בשו"ע )תנא, א(, שצריך 
להצניע אותם במקום שלא רגילים להשתמש שם, כדי שלא ישכחו וישתמשו בהם 
בפסח. עוד מבואר ברא"ש )שם, והובא בשו"ע(, שטוב לא להסתפק בזה, אלא לנעול 
את הכלים במקום מיוחד, ולהניח את המפתח במקום מוצנע. וכך, אם ישכח וירצה 
אמנם  )משנ"ב(.  פסח  שהוא  ויזכר  המפתח,  את  לחפש  יצטרך  בכלים,  להשתמש 
מבואר בפוסקים )חק יעקב, מג"א, אדה"ז(, שאין למחות באלו הנוהגים להניח את 
הכלים במקום גבוה, שלא בהישג יד, בלי להצניע ולסגור במפתח וכו', ואע"פ שכל 
מה שגזרו חכמים 'שמא ישכח' וישתמש, אסור גם אם הוא בגובה של עשר קומות, 
כי לא חילקו בגזירה )ולדוגמא, לגבי קריאה לאור הנר, והחשש 'שמא יטה', לא עוזר 
להניח את הנר במקום גבוה(, מ"מ, מכיון שחשש זה בכלים, לא מבואר בגמ' אלא 
רק בראשונים, אין צורך להחמיר בו כל כך, ובפרט שהכלים בדרך כלל הם לא בני 

יומן )שו"ע אדה"ז, תנא, ד(. 

גוי בביתו, חייב  ו, א(, שמי שיש לו חמץ של  חמץ ממש: מבואר בגמ' )פסחים, 
)תמ,  ונפסק להלכה בשו"ע  עשרה טפחים לפחות,  מאחורי מחיצה של  להעמידו 
ב(. ומבואר בגמ' שהטעם הוא משום היכר, כדי שלא ישכח ויאכל את החמץ. ומכך 
מספיק  שלא  המג"א,  הבין  דוקא,  טפחים  עשרה  בת  ושתהיה  'מחיצה',  שהצריכו 
בפני  וחוצץ  יהיה דבר שחוסם  'תזכורת', אלא צריך שההיכר  'היכר' בלבד בתור 
החמץ, שאם ישכח וירצה לקחת את החמץ, יהיה דבר שיעכב בפניו, ועל ידי כך, 
ייזכר שהוא אסור. ולכן צריכה המחיצה להיות קבועה ועומדת, שאי אפשר להסיר 
זז  כי סדין שאינו קשור  ולא מספיק לפרוס סדין בלי לקשור אותו,  אותה בקלות, 
)מג"א, תמ,  ומעכבת  והרי צריך מחיצה שחוצצת  ויכולים לעבור תחתיו,  בקלות, 
ד, שו"ע אדה"ז, תמ, ה: "וצריך שתהא המחיצה עשויה מדבר קבוע, שחוסמת היא 
העוברים שם, אבל לא מסדין"(. ]ומוסיף, שלא מועיל לכפות כלי על החמץ, כי אולי 

בהמשך יקחו את הכלי, ורק ביו"ט שלא יכולים לעשות מחיצה נתנו עצה זו[. 

והנה, פשוט שלגבי חמץ עצמו, לא מועיל להצניעו במקום שלא רגילים להשתמש 
בו, כמו שכתבו הפוסקים לגבי כלי חמץ, כי בחמץ עצמו, הצריכו חכמים מחיצה 
את  לסגור  שטוב  בשו"ע,  שם  שמובא  מה  אמנם,  שחוצץ.  היכר  שהוא  המעכבת 
הכלים ולהצניע את המפתח, בוודאי מועיל לגבי חמץ, כי הוא עדיף מסתם מחיצה 

המעכבת. 

או  בארון  החמץ  את  להניח  אפשר  האם  לשאול,  ויש  טפחים:  מי'  פחות  ארון 
טפחים?  עשרה  הצריכו  חכמים  והרי  טפחים,  עשרה  בהם  שאין  קטנים,  קופסא 
ונראה, שכאשר אין זו סתם מחיצה, אלא שהחמץ סגור מאחורי דלת ומפתח, לא 
צריך מחיצה של עשרה טפחים דוקא, כי העיקר הוא שיש דבר שעושה היכר, שהוא 
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הפוסקים, אפשר למכור את חמץ של אדם אחר בלי ידיעתו, מדין 'זכין 
לאדם שלא בפניו'30. 

ו� ההנהגה עם החמץ המכור

 א. הנחת החמץ במקום סגור / ב. חמץ מכור במקרר / ג. השתמשות במקום
שנמכר לגוי.

וחשש  החמץ  דברי  כל  את  לרכז  יש  סגור:  במקום  החמץ  הנחת  א� 

יצר קשר חם בנושאי יהדות. לקראת חג הפסח תש"כ שיגר להם טופסי הרשאה 
למכירת חמץ, אך לאחר מכן התעורר ספק במוחו בדבר האפשרות שכמה מהם 
עלולים להיכשל )רח"ל( בחמץ בפסח, ולהשתמש בחמץ שמכרו. הוא פנה לקבוצה 
מחשובי רבני ארצות הברית )ביניהם הרבנים הגאונים הרב פיינשטיין הרב ריבקין, 
אל  שיגר  דעתם  חוות  ואת  קווינט(  אליהו  הרב  כהן,  ברוך  הרב  פיקארסקי,  הרב 
יט עמ' רמו(: "פשוט, שצריך לסדר שם  )אג"ק,  הרבי. הרבי ענה בקביעה פסקנית 
מכירת חמץ" )התקשרות(. וביאר כמה צדדים בתועלת מכירה הזו. א. כי יש כאלה 
שלפועל לא ישתמשו בחמץ. ב. ומשמעות אדמו"ר הזקן )תמח, יג, יד(, שהמשתמש 
הרי  המכירה  שבטלה  לדעות  וגם  ג.  בטלה.  לא  המכירה  אבל  גזלן,  נחשב  בחמץ 
זה רק משעה שהשתמש בחמץ, אבל עד אותו רגע ניצל מאיסור 'בל יראה', ועוד 
טעמים שם. ומלבד תועלת מצד 'בל יראה', הרי יש במכירה גם התעוררות וזיכרון 

בנוגע לאיסור חמץ ומנהג אבות.  

30. למכור חמץ של יהודי אחר, ללא ידיעתו: מבואר בגמ' )פסחים, יג, א(, שכאשר 
יהודי הפקיד חמץ אצל יהודי אחר, ולא בא לקחתו עד פסח, ימכור את החמץ לגוי. 
ונפסק בשו"ע תמג, ב. וטעם הדבר, שאפשר למכור דבר שאינו שלו, הוא מדין 'זכין 
לאדם שלא בפניו', והרי דבר זה הוא 'זכות' לבעל החמץ שניצל מאיסור 'בל יראה', 
וכן מציל את כספו, כי אם לא ימכור את החמץ לגוי, יהיה החמץ אסור בהנאה. ואף 
שיש מקום לומר, שדוקא במקרה זה מועיל, כי בעלי החמץ מסרו אותו לשמירה 
אצלו, וזה כמינוי והרשאה למכור את החמץ כדי 'לשמור' עליו שלא יאבד, אבל לא 
מדין 'זכין' בלבד, וכפי שמצאנו אכן דעת כמה פוסקים, שלא שייך לומר 'זכין לאדם 
לו דבר.  ולמכור, אלא רק כדי להקנות  ולהפקיע בעלות  שלא בפניו' כדי להוציא 
מכל מקום, מבואר במג"א )תלו, יא(, שאפשר למכור את החמץ של השני גם כשהוא 
לא מופקד אצלו, כי הוא כמשיב אבידה )שאם לא ימכור, יאבד את חמצו, כי יהיה 

אסור באכילה והנאה(. 

וכן דעת הרבה פוסקים למעשה, שאפשר למכור חמץ של הזולת בלא ידיעתו, 
מדין 'זכין לאדם שלא בפניו'. )שו"ת פנים מאירות, ב, נב, שו"ת חתם סופר אבהע"ז, 
וכך נהגו כמה בתי  ב(.  )ראה שדי חמד חו"מ ט,  ועוד  ב, מו,  יא, שו"ת דברי חיים 
נוהג,  דינים, למכור את כל החמץ של אנשי הקהילה )ראה שד"ח, שם שכך הוא 

מוע"ז, ג, רסט, ועוד(. 
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ה, ב(. 

ד� לזכות יהודים במכירת חמץ: יש להשתדל לזכות כמה שיותר יהודים 
במכירת חמץ, כי בעוד שרבים נזהרים באכילת חמץ, הרי שלגבי איסור 
'בל יראה', אין הדבר כך. והרי המחזיק חמץ ברשותו, עובר בכל רגע 
ורגע על שני לאוין 'בל יראה' ו'בל ימצא', ובקלות יחסית ניתן להינצל 

מאיסור זה - על ידי מכירת החמץ לגוי. 

ומכירה  בחג,  בו  שמשתמשים  אנשים  של  החמץ  מכירת  תועלת  ה� 
ללא ידיעתם: ההשתדלות לזכות יהודים במכירת חמץ, היא גם אם לא 
יקפידו על איסוף החמץ למקום מסוים בבית, וסגירתו מאחורי מחיצה 
ולא עוד, אלא יש תועלת גם במכירת  וכו', כי גם כך תועיל המכירה. 
הרבה  לדעת  כי  החג,  במשך  בחמץ  להשתמש  ימשיכו  אם  גם  חמץ 
רוב  ולדעת  וכך דעת הרבי29.  אין הדבר מבטל את המכירה,  פוסקים, 

29. מכירת חמץ של אדם שממשיך להתעסק עם החמץ במשך החג: יש אומרים, 
עיקר  לדעתם  כי  למפרע,  המכירה  בטלה  החג,  במשך  בחמץ  משתמש  שכאשר 
גילוי דעת שלא רוצה בחמץ, אבל כאשר ממשיך להשתמש בחמץ  המכירה הוא 
כרגיל, מראה שכל המכירה לא הייתה אמיתית בשבילו. )שדי חמד )חו"מ, ט, לה(, 

דברי מלכיאל )ד, כד(, תשובות והנהגות )א, רפח(. 

אבל יש אומרים, שאין המכירה מתבטלת בכך, אלא היא ככל מכירה, שאם אדם 
הדבר  את  גוזל  הוא  הרי  שמכר,  במה  ומשתמש  הולך  כך  ואחר  דבר,  איזה  מכר 
'קנה' אותו  )כי  יראה'  'בבל  עוברים  זה שמשתמש  ויתכן שאמנם על חמץ  שמכר, 
ב, צא. חלקת  א, קמט,  )אג"מ,  בגזילה(, אבל שאר החמץ שנמכר, נשאר של הגוי 

יעקב ג, לא(. 

ואלו דברי החלקת יעקב שם: "ובנדון דידן, עדיף הרבה יותר משאר מכירות, כיון 
דיש מצוה במכירה, שלא לעבור בפסח על בל יראה, ושלא יכשלו בו ישראל שיקח 
ממנו החמץ לאחר הפסח . . וכהסברו של הרמב"ם )גירושין, ב, כ(: "אבל מי שתקפו 
יצרו הרע לבטל מצוה או לעשות עבירה והוכה עד שעשה דבר שחייב לעשותו . 
. אין זה אנוס ממנו אלא הוא אנס עצמו בדעתו הרע . . מאחר שהוא רוצה להיות 
מישראל, ורוצה לעשות כל המצות, ולהתרחק מן העבירות, ויצרו הוא שתקפו . . " . 
. אפילו לענין איסור אשת איש ש'גט מעושה' פסול מן התורה . . כל שכן בנדון דידן, 
כשמוכר החמץ . . מה איכפת לן אם בלבו אינו רוצה בהמכירה, כיון דאמר בשעת 
המכירה 'רוצה אני', מהני, אי משום דבכל מכירה מהני וכנ"ל ד'תלוהו וזבין, זביניה 
זביני' )מי שתלו )הכריחו( אותו למכור, ומכר, מכירתו מכירה(, אם משום דמצוה 

עביד שלא יעבור על בל יראה ושלא יאסר החמץ אחר הפסח". 

הקייץ  בשליחות  לנסוע  זכה  אשר  בוגומילסקי  פסח  שמואל  הרב  הרבי:  דעת 
מטעם המרכז לענייני חינוך בשנת תשי"ט לאיים הקריביים, ופגש שם יהודים עמם 
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הפוסקים, אפשר למכור את חמץ של אדם אחר בלי ידיעתו, מדין 'זכין 
לאדם שלא בפניו'30. 

ו� ההנהגה עם החמץ המכור

 א. הנחת החמץ במקום סגור / ב. חמץ מכור במקרר / ג. השתמשות במקום
שנמכר לגוי.

וחשש  החמץ  דברי  כל  את  לרכז  יש  סגור:  במקום  החמץ  הנחת  א� 

יצר קשר חם בנושאי יהדות. לקראת חג הפסח תש"כ שיגר להם טופסי הרשאה 
למכירת חמץ, אך לאחר מכן התעורר ספק במוחו בדבר האפשרות שכמה מהם 
עלולים להיכשל )רח"ל( בחמץ בפסח, ולהשתמש בחמץ שמכרו. הוא פנה לקבוצה 
מחשובי רבני ארצות הברית )ביניהם הרבנים הגאונים הרב פיינשטיין הרב ריבקין, 
אל  שיגר  דעתם  חוות  ואת  קווינט(  אליהו  הרב  כהן,  ברוך  הרב  פיקארסקי,  הרב 
יט עמ' רמו(: "פשוט, שצריך לסדר שם  )אג"ק,  הרבי. הרבי ענה בקביעה פסקנית 
מכירת חמץ" )התקשרות(. וביאר כמה צדדים בתועלת מכירה הזו. א. כי יש כאלה 
שלפועל לא ישתמשו בחמץ. ב. ומשמעות אדמו"ר הזקן )תמח, יג, יד(, שהמשתמש 
הרי  המכירה  שבטלה  לדעות  וגם  ג.  בטלה.  לא  המכירה  אבל  גזלן,  נחשב  בחמץ 
זה רק משעה שהשתמש בחמץ, אבל עד אותו רגע ניצל מאיסור 'בל יראה', ועוד 
טעמים שם. ומלבד תועלת מצד 'בל יראה', הרי יש במכירה גם התעוררות וזיכרון 

בנוגע לאיסור חמץ ומנהג אבות.  

30. למכור חמץ של יהודי אחר, ללא ידיעתו: מבואר בגמ' )פסחים, יג, א(, שכאשר 
יהודי הפקיד חמץ אצל יהודי אחר, ולא בא לקחתו עד פסח, ימכור את החמץ לגוי. 
ונפסק בשו"ע תמג, ב. וטעם הדבר, שאפשר למכור דבר שאינו שלו, הוא מדין 'זכין 
לאדם שלא בפניו', והרי דבר זה הוא 'זכות' לבעל החמץ שניצל מאיסור 'בל יראה', 
וכן מציל את כספו, כי אם לא ימכור את החמץ לגוי, יהיה החמץ אסור בהנאה. ואף 
שיש מקום לומר, שדוקא במקרה זה מועיל, כי בעלי החמץ מסרו אותו לשמירה 
אצלו, וזה כמינוי והרשאה למכור את החמץ כדי 'לשמור' עליו שלא יאבד, אבל לא 
מדין 'זכין' בלבד, וכפי שמצאנו אכן דעת כמה פוסקים, שלא שייך לומר 'זכין לאדם 
לו דבר.  ולמכור, אלא רק כדי להקנות  ולהפקיע בעלות  שלא בפניו' כדי להוציא 
מכל מקום, מבואר במג"א )תלו, יא(, שאפשר למכור את החמץ של השני גם כשהוא 
לא מופקד אצלו, כי הוא כמשיב אבידה )שאם לא ימכור, יאבד את חמצו, כי יהיה 

אסור באכילה והנאה(. 

וכן דעת הרבה פוסקים למעשה, שאפשר למכור חמץ של הזולת בלא ידיעתו, 
מדין 'זכין לאדם שלא בפניו'. )שו"ת פנים מאירות, ב, נב, שו"ת חתם סופר אבהע"ז, 
וכך נהגו כמה בתי  ב(.  )ראה שדי חמד חו"מ ט,  ועוד  ב, מו,  יא, שו"ת דברי חיים 
נוהג,  דינים, למכור את כל החמץ של אנשי הקהילה )ראה שד"ח, שם שכך הוא 

מוע"ז, ג, רסט, ועוד(. 
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ה, ב(. 

ד� לזכות יהודים במכירת חמץ: יש להשתדל לזכות כמה שיותר יהודים 
במכירת חמץ, כי בעוד שרבים נזהרים באכילת חמץ, הרי שלגבי איסור 
'בל יראה', אין הדבר כך. והרי המחזיק חמץ ברשותו, עובר בכל רגע 
ורגע על שני לאוין 'בל יראה' ו'בל ימצא', ובקלות יחסית ניתן להינצל 

מאיסור זה - על ידי מכירת החמץ לגוי. 

ומכירה  בחג,  בו  שמשתמשים  אנשים  של  החמץ  מכירת  תועלת  ה� 
ללא ידיעתם: ההשתדלות לזכות יהודים במכירת חמץ, היא גם אם לא 
יקפידו על איסוף החמץ למקום מסוים בבית, וסגירתו מאחורי מחיצה 
ולא עוד, אלא יש תועלת גם במכירת  וכו', כי גם כך תועיל המכירה. 
הרבה  לדעת  כי  החג,  במשך  בחמץ  להשתמש  ימשיכו  אם  גם  חמץ 
רוב  ולדעת  וכך דעת הרבי29.  אין הדבר מבטל את המכירה,  פוסקים, 

29. מכירת חמץ של אדם שממשיך להתעסק עם החמץ במשך החג: יש אומרים, 
עיקר  לדעתם  כי  למפרע,  המכירה  בטלה  החג,  במשך  בחמץ  משתמש  שכאשר 
גילוי דעת שלא רוצה בחמץ, אבל כאשר ממשיך להשתמש בחמץ  המכירה הוא 
כרגיל, מראה שכל המכירה לא הייתה אמיתית בשבילו. )שדי חמד )חו"מ, ט, לה(, 

דברי מלכיאל )ד, כד(, תשובות והנהגות )א, רפח(. 

אבל יש אומרים, שאין המכירה מתבטלת בכך, אלא היא ככל מכירה, שאם אדם 
הדבר  את  גוזל  הוא  הרי  שמכר,  במה  ומשתמש  הולך  כך  ואחר  דבר,  איזה  מכר 
'קנה' אותו  )כי  יראה'  'בבל  עוברים  זה שמשתמש  ויתכן שאמנם על חמץ  שמכר, 
ב, צא. חלקת  א, קמט,  )אג"מ,  בגזילה(, אבל שאר החמץ שנמכר, נשאר של הגוי 

יעקב ג, לא(. 

ואלו דברי החלקת יעקב שם: "ובנדון דידן, עדיף הרבה יותר משאר מכירות, כיון 
דיש מצוה במכירה, שלא לעבור בפסח על בל יראה, ושלא יכשלו בו ישראל שיקח 
ממנו החמץ לאחר הפסח . . וכהסברו של הרמב"ם )גירושין, ב, כ(: "אבל מי שתקפו 
יצרו הרע לבטל מצוה או לעשות עבירה והוכה עד שעשה דבר שחייב לעשותו . 
. אין זה אנוס ממנו אלא הוא אנס עצמו בדעתו הרע . . מאחר שהוא רוצה להיות 
מישראל, ורוצה לעשות כל המצות, ולהתרחק מן העבירות, ויצרו הוא שתקפו . . " . 
. אפילו לענין איסור אשת איש ש'גט מעושה' פסול מן התורה . . כל שכן בנדון דידן, 
כשמוכר החמץ . . מה איכפת לן אם בלבו אינו רוצה בהמכירה, כיון דאמר בשעת 
המכירה 'רוצה אני', מהני, אי משום דבכל מכירה מהני וכנ"ל ד'תלוהו וזבין, זביניה 
זביני' )מי שתלו )הכריחו( אותו למכור, ומכר, מכירתו מכירה(, אם משום דמצוה 

עביד שלא יעבור על בל יראה ושלא יאסר החמץ אחר הפסח". 

הקייץ  בשליחות  לנסוע  זכה  אשר  בוגומילסקי  פסח  שמואל  הרב  הרבי:  דעת 
מטעם המרכז לענייני חינוך בשנת תשי"ט לאיים הקריביים, ופגש שם יהודים עמם 
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ח� חמץ בארץ אחרת: כאשר יש לאדם חמץ במדינה אחרת, שיש בה 
הפרשי שעות עם מקומו, נוצרת לכאורה בעיה, שהרי יתכן שיגיע שם 
ודנו הפוסקים,   ! סוף הזמן שאפשר למכור, ובמקומו עדיין לא מכרו 
האם סוף זמן המכירה, נקבע על פי מקומו של האדם המוכר, או לפי 
מקומו של החמץ. ולכן, ראוי לומר לרב שאצלו מוכר את החמץ, שיש לו 
חמץ בארץ אחרת, שהשעה בה שונה, אך בדרך כלל לא תהיה בעיה, כי 
הרב דואג לערוך את המכירה באופן כזה שתכלול את כל האפשרויות. 

ה� מי מוכר

 א. בחורי ישיבה וכיו"ב / ב. חמץ של שותפים / ג. משרדים, מוסדות, בית
 הכנסת / ד. לזכות יהודים במכירת חמץ / ה. תועלת מכירת החמץ של אנשים

שמשתמשים בו בחג, ומכירה ללא ידיעתם:

א� בחורי ישיבה וכיו"ב: 'שותפים' שמתגוררים יחד באותו בית, צריך 
וכן  בבית.  חלקו  את  ולהשכיר  הפרטי,  חמצו  את  למכור  אחד  כל 
בחורי ישיבה או בנות בפנימייה וכיו"ב, שיש להם חמץ בחדריהם )בין 
שנמצאים שם בפסח, בין שלא נמצאים(, צריכים למכור את החמץ לגוי 
)ויציינו בשטר ההרשאה היכן נמצא החמץ, ואת כתובת הישיבה וכו'(. 

ויכולים גם למנות אדם אחר, שיעשה זאת בשבילם. 

ב� חמץ של שותפים: כאשר החמץ שייך לכמה אנשים בשותפות, צריך 
כל אחד מהשותפים למכור את החמץ, שאם ימכור אחד השותפים את 
חלקו בחמץ, והשותף השני לא ימכור, יעבור זה שלא מכר על איסור 
'בל יראה'. ויכולים למנות את אחד השותפים, שימכור את החמץ עבור 
)שערי תשובה, משנ"ב, תמח ב, מכירת חמץ כהלכתו עמ' לח. לגבי דין חדר מדרגות,  כולם. 

וחדר אשפה וכו', ראה לעיל בסוף פרק ד(. 

ג� משרדים, מוסדות, בית הכנסת: וכן חברות, מפעלים ובתי חרושת, 
שיש ברשותם חמץ, חייבים למכור אותו לגוי כדי שלא יעברו הבעלים 
עבור  ולמכור  לקנות  הזכות  את  שיש  מי  ולכן  יראה',  'בל  איסור  על 
החברה, ימכור את החמץ לגוי. וכן הוא בכל המקומות, כבית הכנסת 
מנהל  הכנסת,  בית  גבאי  לגוי,  אותו  ימכור  חמץ,  שם  יש  שאם  וכו', 
ו, סדר מכירת חמץ כהלכתו,  יא,  )סידור פסח כהלכתו,  המוסד או האחראי מטעמו. 
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על  )בפרק  לעיל  התבאר  כבר  אבל  ד(.  תלו,  חיים,  )מקור  נמכר  לא  שעדיין 
בדיקת חמץ(, שלדעת הצמח צדק ועוד, לא חלה חובת בדיקה, במקום 

שיודעים שימכר לגוי, ולכן אין צורך למכור לפני ליל י"ד26. 

ה� מכירה לפני הביטול ביום: יש מקפידים שימכור הרב את החמץ לפני 
שאנשים מבטלים אותו ביום אחרי השריפה, כי אם כבר הפקיר וביטל 
את כל החמץ שלו, איך יכול למכור אותו, והרי אינו שלו והוא כעפר ? 
ואדרבה, כאשר מבטל את החמץ לאחר שמכרו, מראה שהמכירה לא 
הייתה אמיתית )ראה שו"ת חת"ס, או"ח, סב, קיג, קיט, תבואות שור )בכור שור פסחים כא( 
ועוד(. אבל כבר התבאר שלדעת אדמו"ר הזקן, החמץ הנמכר אינו החמץ 

שמבטלים, כך שאין מניעה למכור את החמץ אחרי הביטול27. 

ישנה מעלה, שמכירת החמץ תהיה לאחר  ו� מכירה אחרי השריפה: 
שכבר שרפו את החמץ, כי כך נמצא שבזמן השריפה היה עדיין החמץ 

שלו, וכך מקיימים מצות עשה של 'תשביתו' בשעת השריפה28.

שטר  על  ולחתום  להזדרז  ראוי  ההרשאה:  שטר  על  החתימה  זמן  ז� 
ההרשאה שבו ממנים את הרב כשליח למכור לנו החמץ, ולא להמתין 
לרגע האחרון. ומדויק בשו"ת דברי נחמיה )לה, ראה מכירת חמץ כהלכתו, עמ' 
כ(, שהחתימה על שטר ההרשאה צריכה להיעשות ביום יג, לפני שמגיע 

זמן בדיקת חמץ. 

26. וכן הוא מעשה רב, שחתם כ"ק אדמו"ר הריי"צ על שטר המכירה בליל י"ד 
)רשימות, פסח תרצ"ב(, וכך נהג הרבי בכל פעם שחזר מהאהל מאוחר, שהמכירה 

הייתה אחרי מעריב )אוצר מנהגי חב"ד עמ' פ(.  

27.  ולהעיר, שדעות אלה מתבססות על התבו"ש ודעימיה, שחוששים שמכירת 
החמץ היא 'הערמה', ולכן צריכים מכירה וביטול, ורק בשניהם יחד מועיל. ולדעתם 
כוונת הביטול הוא, שאם המכירה לא הייתה כדין )אלא הערמה(, אז הביטול יועיל, 
ולכן צריך שהביטול יהיה אחרי המכירה. אבל כבר הובא לעיל, שלדעת אדמו"ר 
הזקן זו מכירה גמורה, ואין צורך בביטול כדי לחזק את המכירה, ואדרבה, החמץ 

שמבטלים אינו החמץ שמוכרים. 

28. כך מבואר בפוסקים, שכדי לקיים את המצוה בשריפת החמץ צריך להיות 
החמץ שלו. ראה משנ"ב תמה, י, בשם הבית מאיר, חיי אדם, וחמד משה. וכוונתו 
לחיי אדם קיט, כו: "ולא יבטל ביום עד לאחר ששרף החמץ, כדי לקיים מצות ביעור 
חמץ בשריפה, בחמץ שלו". ואכן, יש שכתבו בפירוש בשטר המכירה, שמוכרים 
לגוי את כל החמץ חוץ מהחמץ שמיועד לשריפה )שו"ת משנה שכיר, ב, צב, וראה 

עצה אחרת בחת"ס על השו"ע, תמח, ועוד. 
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ח� חמץ בארץ אחרת: כאשר יש לאדם חמץ במדינה אחרת, שיש בה 
הפרשי שעות עם מקומו, נוצרת לכאורה בעיה, שהרי יתכן שיגיע שם 
ודנו הפוסקים,   ! סוף הזמן שאפשר למכור, ובמקומו עדיין לא מכרו 
האם סוף זמן המכירה, נקבע על פי מקומו של האדם המוכר, או לפי 
מקומו של החמץ. ולכן, ראוי לומר לרב שאצלו מוכר את החמץ, שיש לו 
חמץ בארץ אחרת, שהשעה בה שונה, אך בדרך כלל לא תהיה בעיה, כי 
הרב דואג לערוך את המכירה באופן כזה שתכלול את כל האפשרויות. 

ה� מי מוכר

 א. בחורי ישיבה וכיו"ב / ב. חמץ של שותפים / ג. משרדים, מוסדות, בית
 הכנסת / ד. לזכות יהודים במכירת חמץ / ה. תועלת מכירת החמץ של אנשים

שמשתמשים בו בחג, ומכירה ללא ידיעתם:

א� בחורי ישיבה וכיו"ב: 'שותפים' שמתגוררים יחד באותו בית, צריך 
וכן  בבית.  חלקו  את  ולהשכיר  הפרטי,  חמצו  את  למכור  אחד  כל 
בחורי ישיבה או בנות בפנימייה וכיו"ב, שיש להם חמץ בחדריהם )בין 
שנמצאים שם בפסח, בין שלא נמצאים(, צריכים למכור את החמץ לגוי 
)ויציינו בשטר ההרשאה היכן נמצא החמץ, ואת כתובת הישיבה וכו'(. 

ויכולים גם למנות אדם אחר, שיעשה זאת בשבילם. 

ב� חמץ של שותפים: כאשר החמץ שייך לכמה אנשים בשותפות, צריך 
כל אחד מהשותפים למכור את החמץ, שאם ימכור אחד השותפים את 
חלקו בחמץ, והשותף השני לא ימכור, יעבור זה שלא מכר על איסור 
'בל יראה'. ויכולים למנות את אחד השותפים, שימכור את החמץ עבור 
)שערי תשובה, משנ"ב, תמח ב, מכירת חמץ כהלכתו עמ' לח. לגבי דין חדר מדרגות,  כולם. 

וחדר אשפה וכו', ראה לעיל בסוף פרק ד(. 

ג� משרדים, מוסדות, בית הכנסת: וכן חברות, מפעלים ובתי חרושת, 
שיש ברשותם חמץ, חייבים למכור אותו לגוי כדי שלא יעברו הבעלים 
עבור  ולמכור  לקנות  הזכות  את  שיש  מי  ולכן  יראה',  'בל  איסור  על 
החברה, ימכור את החמץ לגוי. וכן הוא בכל המקומות, כבית הכנסת 
מנהל  הכנסת,  בית  גבאי  לגוי,  אותו  ימכור  חמץ,  שם  יש  שאם  וכו', 
ו, סדר מכירת חמץ כהלכתו,  יא,  )סידור פסח כהלכתו,  המוסד או האחראי מטעמו. 
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על  )בפרק  לעיל  התבאר  כבר  אבל  ד(.  תלו,  חיים,  )מקור  נמכר  לא  שעדיין 
בדיקת חמץ(, שלדעת הצמח צדק ועוד, לא חלה חובת בדיקה, במקום 

שיודעים שימכר לגוי, ולכן אין צורך למכור לפני ליל י"ד26. 

ה� מכירה לפני הביטול ביום: יש מקפידים שימכור הרב את החמץ לפני 
שאנשים מבטלים אותו ביום אחרי השריפה, כי אם כבר הפקיר וביטל 
את כל החמץ שלו, איך יכול למכור אותו, והרי אינו שלו והוא כעפר ? 
ואדרבה, כאשר מבטל את החמץ לאחר שמכרו, מראה שהמכירה לא 
הייתה אמיתית )ראה שו"ת חת"ס, או"ח, סב, קיג, קיט, תבואות שור )בכור שור פסחים כא( 
ועוד(. אבל כבר התבאר שלדעת אדמו"ר הזקן, החמץ הנמכר אינו החמץ 

שמבטלים, כך שאין מניעה למכור את החמץ אחרי הביטול27. 

ישנה מעלה, שמכירת החמץ תהיה לאחר  ו� מכירה אחרי השריפה: 
שכבר שרפו את החמץ, כי כך נמצא שבזמן השריפה היה עדיין החמץ 

שלו, וכך מקיימים מצות עשה של 'תשביתו' בשעת השריפה28.

שטר  על  ולחתום  להזדרז  ראוי  ההרשאה:  שטר  על  החתימה  זמן  ז� 
ההרשאה שבו ממנים את הרב כשליח למכור לנו החמץ, ולא להמתין 
לרגע האחרון. ומדויק בשו"ת דברי נחמיה )לה, ראה מכירת חמץ כהלכתו, עמ' 
כ(, שהחתימה על שטר ההרשאה צריכה להיעשות ביום יג, לפני שמגיע 

זמן בדיקת חמץ. 

26. וכן הוא מעשה רב, שחתם כ"ק אדמו"ר הריי"צ על שטר המכירה בליל י"ד 
)רשימות, פסח תרצ"ב(, וכך נהג הרבי בכל פעם שחזר מהאהל מאוחר, שהמכירה 

הייתה אחרי מעריב )אוצר מנהגי חב"ד עמ' פ(.  

27.  ולהעיר, שדעות אלה מתבססות על התבו"ש ודעימיה, שחוששים שמכירת 
החמץ היא 'הערמה', ולכן צריכים מכירה וביטול, ורק בשניהם יחד מועיל. ולדעתם 
כוונת הביטול הוא, שאם המכירה לא הייתה כדין )אלא הערמה(, אז הביטול יועיל, 
ולכן צריך שהביטול יהיה אחרי המכירה. אבל כבר הובא לעיל, שלדעת אדמו"ר 
הזקן זו מכירה גמורה, ואין צורך בביטול כדי לחזק את המכירה, ואדרבה, החמץ 

שמבטלים אינו החמץ שמוכרים. 

28. כך מבואר בפוסקים, שכדי לקיים את המצוה בשריפת החמץ צריך להיות 
החמץ שלו. ראה משנ"ב תמה, י, בשם הבית מאיר, חיי אדם, וחמד משה. וכוונתו 
לחיי אדם קיט, כו: "ולא יבטל ביום עד לאחר ששרף החמץ, כדי לקיים מצות ביעור 
חמץ בשריפה, בחמץ שלו". ואכן, יש שכתבו בפירוש בשטר המכירה, שמוכרים 
לגוי את כל החמץ חוץ מהחמץ שמיועד לשריפה )שו"ת משנה שכיר, ב, צב, וראה 

עצה אחרת בחת"ס על השו"ע, תמח, ועוד. 
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ד� מתי מוכרים

 א. הקדמה / ב. עד מתי / ג. בדיעבד / ד. מכירה לפני ליל י"ד / ה. מכירה
 לפני הביטול ביום / ו. מכירה אחרי השריפה / ז. זמן החתימה על שטר

ההרשאה / ח. חמץ בארץ אחרת.

א� הקדמה: במכירת החמץ הנהוגה בימינו, ישנם שני שלבים. א. מינוי 
של  עדיין  החמץ  זה  ובשלב  לגוי,   החמץ  את  למכור  לשליחנו  הרב 
היהודי. ב. מכירת החמץ לגוי ע"י הרב. הנדון שלפנינו הוא בעיקר לגבי 
השלב השני - עד מתי יכול הרב למכור את החמץ לגוי - אך יש בזה 
כמה נפק"מ לכל אחד, ולדוגמא: עד מתי אפשר להוסיף חמץ עם החמץ 

הנמכר, ועוד. 

ב� עד מתי: ניתן למכור את החמץ, עד סוף השעה החמישית של ערב 
פסח, ולכן, עד שעה זו, יכולים  להוסיף חמץ למכירה. אבל לאחר מכן, 
כי נהנה מהמכירה.  ולכן אסור למכרו,  החמץ אסור בהנאה מדרבנן, 
)שו"ע אדמו"ר הזקן, תמג, ג, משנ"ב שם ו. ואפילו במתנה אסור, כי נהנה מזה, שהרי הגוי מחזיק 

לו טובה(25. 

ג� בדיעבד: שעבר הזמן ולא מכר )וכגון מי ששכח למכור, ונזכר אחרי 
הזמן(, אסור למכרו, אלא חייב לבער את החמץ מהעולם, ולכתחילה 
הזמן,  אחרי  החמץ  את  ומכר  )הנאה(,  איסור  על  עבר  ואם  בשריפה.  
וכגון שגר בצרפת ונזכר שלא מכר, ומכר אצל רב בארה"ב ששם עדיין 
לא מכרו. חלה המכירה לדעת כמה פוסקים )לדעת המקור חיים )תמ, ה(, והנודע 
ביהודה )תנינא, סג(, שלא הועיל כי הוא כאילו אינו שלו, אבל דעת החת"ס )או"ח קיד(, והפמ"ג 

)תמג( ועוד, שחלה המכירה, ראה ביאור הלכה, תמג, ואפילו עד הלילה(. 

ד� מכירה לפני ליל י"ד: יש מקפידים שימכור הרב את החמץ לפני ליל 
י"ד בניסן - זמן בדיקת חמץ - כי לדעתם, אם לא ימכור אז, יהיה חייב 
והמקום עדיין שלו,  זמן בדיקת חמץ, שהרי החמץ  לבדוק שם בהגיע 

שיכול למכור את החמץ, בוודאי יסכים, הרי שלא מעוניין בחמץ, אלא בערך הכספי 
ד, מט( והשדי חמד,  )שבה"ל,  וואזנר  נתן, שם(. אכן הגר"ש  )שו"ת להורות  שלו.  

כתבו שהדבר מגונה, אע"פ שמעיקר הדין הדבר מותר. 

החמץ,  את  להשבית  חובה  יש  כי  אז,  למכרו  אפשר  אי  נוספת  סיבה  ומצד   .25
ומכירה או נתינה לגוי, לא נחשבת 'ביעור'. 
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לו  שיהיה  כדי  חמץ(,  במכירת  )ולמכרו  פסח  לפני  חמץ  לקנות  ח� 
בצאת הפסח: יש שאסרו לעשות זאת, אבל הרבה מתירים, וכך נראית 
דעת אדמו"ר הזקן. )אוסרים: שו"ת ר' משולם איגרא, שו"ת להורות נתן. מתירים: שד"ח 
בשם פוסקים, דעת אדה"ז - ראה הערה23(. כמו כן, מותר לבעל חנות לקנות חמץ 

מיד  למכירה  מוכן  לו  שיהיה  כדי  חמץ,  במכירת  ולמכרו  פסח,  לפני 
אחרי פסח, אבל הדבר מגונה )שו"ת להורות נתן, הגר"ש וואזנר(24. 

שמגיע לישראל קצת הנאה מהחמץ בפסח" ]ואפשר לדחוק, שכוונת דבריו 'שמגיע 
קצת הנאה', הוא בגלל זה גופא, ש'רוצה בקיומו', שהרי גם איסור רוצה בקיומו הוא 
משום שנהנה, אבל הרבי לא הבין כך, וכדלקמן[, וכן מבואר בלקו"ש )טז, עמ' 130 
הא  הטור  כתב  זה  שעל  בו'  שמבשלין  כלי  לגוי  להשכיר  ד'אסור  "בהדין   :)31 הע' 
'דרוצה בקיומו' )אינו מזכיר אדה"ז זאת אלא כותב( 'יגיע לישראל הנאה מהחמץ' 
. מוכח מדברי אדה"ז, שהאיסור הוא מצד ההנאה. וכן דעת כמה פוסקים, דלא   .
אסרינן חמץ בפסח משום רוצה בקיומו', ראה פר"ח תנ ז". ויש אכן שנהגו למכור 
דברי חמץ שקיבלו מצדיק )שו"ת הד"ר, כה, שצדיק אחד היה מוכר לגוי עוגה קטנה 
של הה"ק מהרי"א מזידיטשוב. וכן  בלקו"ש שם הע' 7(. אלא שלמעשה מסביר הרבי 

שלא נוהגים למכור לגוי, אבל לא מטעם של 'רוצה בקיומו'. 

)ד, לז, ע"פ שו"ת  : בשו"ת להורות נתן  ביאור דעת האוסרים, ודעת אדה"ז   .23
ר' משולם איגרא, או"ח לט(, כתב לאסור לעשות זאת, כי עיקר מכירת החמץ הוא 
ה'גילוי דעת' שאינו רוצה בחמץ, ולכך בצירוף הביטול מועילה המכירה לגוי, כי 
מראה  למכור,  כדי  במיוחד  כשקונה  אבל  בחמץ.  חפץ  שלא  מראה  הוא  במכירה 
שרוצה בקיומו של החמץ בפסח, ולא מועילה המכירה. )אבל במכירה רגילה, אע"פ 
שרוצה בקיומו של החמץ, אין בכך כלום, כי יתכן שאינו רוצה בחמץ אלא רק בערך 
הכספי שלו, ולא יפריע לו שישלם לו הגוי את המחיר של החמץ. במילים אחרות: 
משא"כ  החמץ,  של  הכספי  הערך  בקיום  אלא  דוקא,  החמץ  בקיום  חפץ  לא  הוא 
כשקונה במיוחד כדי שיהיה לו חמץ אחרי החג, הרי הוא חפץ בחמץ ולא בערך 

הכספי שלו, ולא ירצה לקבל תשלום של ערך החמץ אלא רוצה בחמץ עצמו(. 

זהו רק לפי השיטות שעיקר המכירה היא שמראה שלא רוצה שהחמץ  אמנם, 
ב'סדר  הזקן  אדמו"ר  לדעת  אבל  שי(,  )יו"ד,  החת"ס  דעת  הוא  וכך  ברשותו,  יהיה 
כלול  אינו  הנמכר  החמץ  ואדרבה  לביטול,  קשורה  לא  שהמכירה  חמץ',  מכירת 
אלא  וכו',  החמץ  את  מבטל  שהוא  המכירה  ע"י  שיראה  צורך  אין  שביטל,  בחמץ 
היא מכירה גמורה והוא ככל חמץ שאינו שלו. וראה בשד"ח )חו"מ, ט, כ( שמביא 
כמה פוסקים שמותר למכור 'מאל"ץ' )חמץ( לגוי כדי שיהיה מוכן מיד אחרי פסח, 
ושכך הוא נוהג בעצמו. ולהעיר מהמובא ב'לשמע אוזן' )עמ' 58(, שאצל הצמח צדק 
ואע"פ שלא מוזכר  לו מה לאכול במוצאי פסח,  בזקנותו, מכרו חלה, כדי שיהיה 
שם שקנו במיוחד בשביל זה, אבל סוף סוף, היו מעוניינים בחלה, ולא בערך הכספי 
שלה. ]וראה בהערה הקודמת, שלדעת אדה"ז, אין איסור של 'רוצה בקיומו', ודו"ק[. 

24. גם לדעת האוסרים באדם פרטי, לא יאסרו בבעל חנות, כי אצלו בוודאי לא 
מעונין בחמץ, אלא רק ברווח שיוכל להפיק ממנו, ואם יבא הגוי ויתן לו את הסכום 
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ד� מתי מוכרים

 א. הקדמה / ב. עד מתי / ג. בדיעבד / ד. מכירה לפני ליל י"ד / ה. מכירה
 לפני הביטול ביום / ו. מכירה אחרי השריפה / ז. זמן החתימה על שטר

ההרשאה / ח. חמץ בארץ אחרת.

א� הקדמה: במכירת החמץ הנהוגה בימינו, ישנם שני שלבים. א. מינוי 
של  עדיין  החמץ  זה  ובשלב  לגוי,   החמץ  את  למכור  לשליחנו  הרב 
היהודי. ב. מכירת החמץ לגוי ע"י הרב. הנדון שלפנינו הוא בעיקר לגבי 
השלב השני - עד מתי יכול הרב למכור את החמץ לגוי - אך יש בזה 
כמה נפק"מ לכל אחד, ולדוגמא: עד מתי אפשר להוסיף חמץ עם החמץ 

הנמכר, ועוד. 

ב� עד מתי: ניתן למכור את החמץ, עד סוף השעה החמישית של ערב 
פסח, ולכן, עד שעה זו, יכולים  להוסיף חמץ למכירה. אבל לאחר מכן, 
כי נהנה מהמכירה.  ולכן אסור למכרו,  החמץ אסור בהנאה מדרבנן, 
)שו"ע אדמו"ר הזקן, תמג, ג, משנ"ב שם ו. ואפילו במתנה אסור, כי נהנה מזה, שהרי הגוי מחזיק 

לו טובה(25. 

ג� בדיעבד: שעבר הזמן ולא מכר )וכגון מי ששכח למכור, ונזכר אחרי 
הזמן(, אסור למכרו, אלא חייב לבער את החמץ מהעולם, ולכתחילה 
הזמן,  אחרי  החמץ  את  ומכר  )הנאה(,  איסור  על  עבר  ואם  בשריפה.  
וכגון שגר בצרפת ונזכר שלא מכר, ומכר אצל רב בארה"ב ששם עדיין 
לא מכרו. חלה המכירה לדעת כמה פוסקים )לדעת המקור חיים )תמ, ה(, והנודע 
ביהודה )תנינא, סג(, שלא הועיל כי הוא כאילו אינו שלו, אבל דעת החת"ס )או"ח קיד(, והפמ"ג 

)תמג( ועוד, שחלה המכירה, ראה ביאור הלכה, תמג, ואפילו עד הלילה(. 

ד� מכירה לפני ליל י"ד: יש מקפידים שימכור הרב את החמץ לפני ליל 
י"ד בניסן - זמן בדיקת חמץ - כי לדעתם, אם לא ימכור אז, יהיה חייב 
והמקום עדיין שלו,  זמן בדיקת חמץ, שהרי החמץ  לבדוק שם בהגיע 

שיכול למכור את החמץ, בוודאי יסכים, הרי שלא מעוניין בחמץ, אלא בערך הכספי 
ד, מט( והשדי חמד,  )שבה"ל,  וואזנר  נתן, שם(. אכן הגר"ש  )שו"ת להורות  שלו.  

כתבו שהדבר מגונה, אע"פ שמעיקר הדין הדבר מותר. 

החמץ,  את  להשבית  חובה  יש  כי  אז,  למכרו  אפשר  אי  נוספת  סיבה  ומצד   .25
ומכירה או נתינה לגוי, לא נחשבת 'ביעור'. 
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לו  שיהיה  כדי  חמץ(,  במכירת  )ולמכרו  פסח  לפני  חמץ  לקנות  ח� 
בצאת הפסח: יש שאסרו לעשות זאת, אבל הרבה מתירים, וכך נראית 
דעת אדמו"ר הזקן. )אוסרים: שו"ת ר' משולם איגרא, שו"ת להורות נתן. מתירים: שד"ח 
בשם פוסקים, דעת אדה"ז - ראה הערה23(. כמו כן, מותר לבעל חנות לקנות חמץ 

מיד  למכירה  מוכן  לו  שיהיה  כדי  חמץ,  במכירת  ולמכרו  פסח,  לפני 
אחרי פסח, אבל הדבר מגונה )שו"ת להורות נתן, הגר"ש וואזנר(24. 

שמגיע לישראל קצת הנאה מהחמץ בפסח" ]ואפשר לדחוק, שכוונת דבריו 'שמגיע 
קצת הנאה', הוא בגלל זה גופא, ש'רוצה בקיומו', שהרי גם איסור רוצה בקיומו הוא 
משום שנהנה, אבל הרבי לא הבין כך, וכדלקמן[, וכן מבואר בלקו"ש )טז, עמ' 130 
הא  הטור  כתב  זה  שעל  בו'  שמבשלין  כלי  לגוי  להשכיר  ד'אסור  "בהדין   :)31 הע' 
'דרוצה בקיומו' )אינו מזכיר אדה"ז זאת אלא כותב( 'יגיע לישראל הנאה מהחמץ' 
. מוכח מדברי אדה"ז, שהאיסור הוא מצד ההנאה. וכן דעת כמה פוסקים, דלא   .
אסרינן חמץ בפסח משום רוצה בקיומו', ראה פר"ח תנ ז". ויש אכן שנהגו למכור 
דברי חמץ שקיבלו מצדיק )שו"ת הד"ר, כה, שצדיק אחד היה מוכר לגוי עוגה קטנה 
של הה"ק מהרי"א מזידיטשוב. וכן  בלקו"ש שם הע' 7(. אלא שלמעשה מסביר הרבי 

שלא נוהגים למכור לגוי, אבל לא מטעם של 'רוצה בקיומו'. 

)ד, לז, ע"פ שו"ת  : בשו"ת להורות נתן  ביאור דעת האוסרים, ודעת אדה"ז   .23
ר' משולם איגרא, או"ח לט(, כתב לאסור לעשות זאת, כי עיקר מכירת החמץ הוא 
ה'גילוי דעת' שאינו רוצה בחמץ, ולכך בצירוף הביטול מועילה המכירה לגוי, כי 
מראה  למכור,  כדי  במיוחד  כשקונה  אבל  בחמץ.  חפץ  שלא  מראה  הוא  במכירה 
שרוצה בקיומו של החמץ בפסח, ולא מועילה המכירה. )אבל במכירה רגילה, אע"פ 
שרוצה בקיומו של החמץ, אין בכך כלום, כי יתכן שאינו רוצה בחמץ אלא רק בערך 
הכספי שלו, ולא יפריע לו שישלם לו הגוי את המחיר של החמץ. במילים אחרות: 
משא"כ  החמץ,  של  הכספי  הערך  בקיום  אלא  דוקא,  החמץ  בקיום  חפץ  לא  הוא 
כשקונה במיוחד כדי שיהיה לו חמץ אחרי החג, הרי הוא חפץ בחמץ ולא בערך 

הכספי שלו, ולא ירצה לקבל תשלום של ערך החמץ אלא רוצה בחמץ עצמו(. 

זהו רק לפי השיטות שעיקר המכירה היא שמראה שלא רוצה שהחמץ  אמנם, 
ב'סדר  הזקן  אדמו"ר  לדעת  אבל  שי(,  )יו"ד,  החת"ס  דעת  הוא  וכך  ברשותו,  יהיה 
כלול  אינו  הנמכר  החמץ  ואדרבה  לביטול,  קשורה  לא  שהמכירה  חמץ',  מכירת 
אלא  וכו',  החמץ  את  מבטל  שהוא  המכירה  ע"י  שיראה  צורך  אין  שביטל,  בחמץ 
היא מכירה גמורה והוא ככל חמץ שאינו שלו. וראה בשד"ח )חו"מ, ט, כ( שמביא 
כמה פוסקים שמותר למכור 'מאל"ץ' )חמץ( לגוי כדי שיהיה מוכן מיד אחרי פסח, 
ושכך הוא נוהג בעצמו. ולהעיר מהמובא ב'לשמע אוזן' )עמ' 58(, שאצל הצמח צדק 
ואע"פ שלא מוזכר  לו מה לאכול במוצאי פסח,  בזקנותו, מכרו חלה, כדי שיהיה 
שם שקנו במיוחד בשביל זה, אבל סוף סוף, היו מעוניינים בחלה, ולא בערך הכספי 
שלה. ]וראה בהערה הקודמת, שלדעת אדה"ז, אין איסור של 'רוצה בקיומו', ודו"ק[. 

24. גם לדעת האוסרים באדם פרטי, לא יאסרו בבעל חנות, כי אצלו בוודאי לא 
מעונין בחמץ, אלא רק ברווח שיוכל להפיק ממנו, ואם יבא הגוי ויתן לו את הסכום 
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נקיים, שמא לא שפשפו היטב, פסקי תשובות, תנא, ה, שכך התפשט המנהג. לא צריך טבילה: 

באריכות  שם  ומבאר  טובלים.  שלא  רב',  'מעשה  וכן  אדה"ז,  מסתימת   ,364 עמ'  יח  לקו"ש 

צריכים  לא  לכן  בכלים,  להשתמש  אפשרות  לגוי  שאין  כזה,  באופן  היא  שהמכירה  הטעם, 

טבילה(20. 

ז� מאכל שהתקבל מצדיק: מנהג החסידים, שאם היה להם דבר מאכל 
או משקה שקיבלו מהרבי, ואי אפשר להשהותו ברשותם בימי הפסח 
)כי הוא חמץ, או חשש חמץ21(, שלא למכור אותו לגוי, אלא אכלוהו או 
שתוהו לפני הפסח )לקו"ש, טז, עמ' 134: "על פי השמועה מהחסידים". ומבאר שם הטעם, 
שזה היפך כבוד הרבו כשנותן או מוכר לגוי, מה שקיבל מהרבי, וגם צ"ע אם כשחוזר וקונה מהגוי, 

האם נשאר קדושת הצדיק שהייתה בו מקודם. ויש אומרים שיש בכך גם איסור הלכתי22(.  

הנודע  לדעת  לגוי,  שנמכרו  כלים  טבילת  בענין  בפוסקים  אריכות  ישנה   .20
חייבים  לגוי,  כלי  מוכרים  אם  קט(,  )או"ח,  סופר  והחתם  יא(  ציון,  )שיבת  ביהודה 
להטביל אותו אחרי פסח. וכן מסקנת החכמת אדם )כלל עג(, ועוד הרבה פוסקים. 
ולכן יש שכתבו למכור רק את החמץ הדבוק לכלי. ויש אומרים שאמנם אין למכור 
לגוי, אבל בדיעבד שמכרו לא צריך טבילה, כי מכירת החמץ היא רק 'הערמה'. ויש 
מחמירים למכור את הבליעות של החמץ בלבד, אבל לדעת המג"א, אדה"ז ועוד, 
בדברי  כמבואר  יראה,  בבל  עליהם  עוברים  לא  כי  הבליעות  את  למכור  צורך  אין 
ימצא,  ובל  יראה  בבל  עליו  עובר  אינו  בדפנות,  הבלוע  "שהחמץ  ג:  תמז,  אדה"ז, 
שהרי אינו מצוי לך, לפיכך מותר להשהותן עד לאחר הפסח". אבל כותב הרבי, 
שלדעת אדמו"ר הזקן אין צורך לטבול את הכלים אחרי פסח, ומבאר זאת באריכות, 

בלקו"ש, יח עמ' 364 ואילך.  

21. להעיר מהמסופר בספר השיחות )תשא, עמ' 30(, שבערב פסח נהגו לבדוק 
את הכיסים של הילדים הקטנים, וקרא כ"ק אדמו"ר הצ"צ לכ"ק אדמו"ר הרש"ב, 
ונאלץ  ב'חיידר'(,  ללמוד  כשנכנס  הצ"צ  עליו  )שהשליך  הסוכריות  היכן  ושאלו 
לאוכלן, ולא מכרן עם החמץ. ובפשטות מדובר בדבר שיש בו רק חשש חמץ, וצריך 

לברר את המציאות. 

לאדם  שיהיה  שאסור  יראה',  'בל  איסור  מלבד  הנה,  בקיומו:  'רוצה  איסור   .22
מסוים,  חמץ  של  בקיומו  שירצה  איסור  שישנו  אומרים  יש  בפסח,  ברשותו  חמץ 
)תנ,  השו"ע  דברי  את  לבאר  אפשר  כך  מהחמץ.  כנהנה  הוא  כי  שלו,  אינו  אם  גם 
)ע"פ  המשנ"ב  ומבאר  חמץ",  בו  שיבשל  כדי  בפסח,  לגוי  כלי  להשכיר  אסור  ז(: 
ישפך  שאם  חמץ',  של  בקיומו  רוצה  'שהוא  משום:  הוא  בזה  שהאיסור  הטור(, 
החמץ כשהכלי עומד על האש, יבקע הכלי, והרי הוא כנהנה מן החמץ". ולפי זה, 
כי  )חמץ(, שקיבל מצדיק,  )קיב(, שאסור למכור חלה  כתב בשו"ת ערוגת הבושם 
אדם שומר זאת לסגולה, והרי הוא מעוניין בחמץ ו'רוצה בקיומו'. אמנם המדקדק 
בלשון אדמו"ר הזקן )תנ, יב(, נוכח, שלא ביאר כך את האיסור להשכיר כלי לגוי, 
אלא כותב: "ועכשיו שהחמץ מתבשל בתוכו על גבי האור, אין הכלי מתקבע, נמצא 

228

חח מכירת חמח

כספים בחברות שיש בהם חמץ, ונמצא שיש להם חמץ בבעלותם. וכן 
דנו לגבי 'אחריות' על חמץ כגון, מי שיש לו חברת ביטוח, משלוחים, 
שמירה, אחסנה וכו', האם עובר על איסור. ולמעשה: יש לכלול דברים 
וכו'(  תיווך,  )השקעות,  התעסקות  כל  ולהפסיק  החמץ,  במכירת  אלה 
מכירת  בשטרות  אלה  דברים  כלולים  כלל,  ובדרך  לחמץ.  הקשורה 
החמץ בימינו. )במקרה של הכרח להמשיך להתעסק בחמץ )בעלי חנויות/מלונות/מפעלים, 
עסקי תיווך במוצרי חמץ, פועלים העובדים בחנות או במפעל למוצרי מזון לגויים, יש להתייעץ 

עם רב מורה הוראה(18. 

ו� כלי החמץ: 

כלים נקיים ומלוכלכים: כלים נקיים של חמץ, לא עוברים עליהם - 
צורך  אין  ולכן  שבכלי,  ה'בליעות'  על  איסור  אין  כי  יראה',  ב'בל 
למכרם לגוי. אבל חייבים להצניע אותם במקום סגור, שלא ישכח 
וישתמש בהם בפסח19. אבל כלי שיש עליו חמץ בעין )כי שכחו או 
לא יכלו, לנקותו(, מוכרים אותו לגוי, וכלשון אדמו"ר הזקן ב'סדר 

מכירת חמץ': "וכן כלים מחומצים, שיש עליהם חמץ בעין". 

כלים -  למכור  שיצטרכו  בימינו  מצוי  לא  שכמעט  למעשה:  נמצא 
לגוי, כי רגילים לנקות את הכלים. אמנם, גם הכלים שנמכרו לגוי, 
לא זקוקים לטבילה אחרי פסח. )ויש נוהגים למכור את כל כלי החמץ, אע"פ שהם 

18.  דין שותפות עם גוי בחמץ מבואר בשו"ע תנ, ג. דין איסור אחריות על החמץ, 
בפסח  חמץ  )לקנות  בחמץ  'תיווך'  איסור  א.  תמ,  בשו"ע  מבואר  שלו,  כשאינו  גם 
ו. דין התעסקות עם החמץ בתור  בשביל גוי, מכספו של הגוי( מבואר ברמ"א תנ, 
פועל בחנות או מפעל של גוי, מבואר בשו"ת שער אפרים, סו, הובא בבאר היטב 

תנ, טו. 

בנוגע למניות: נחלקו בזה הפוסקים, י"א שדינם כחמץ של הגוי בביתו של הגוי 
)שו"ת מהרי"א הלוי, ב, קכד, שו"ת חשב האפוד, א, פב, ועוד(, כי אין לבעלי המניות 
שום זכות וכח למכור את החמץ. וי"א שנחשב בעלות לגבי איסור בל יראה )שו"ת 
רסט(,  ג,  וזמנים  מועדים  האפוד,  חשב  דברי  ודוחה  באריכות  כו,  ז,  א,  ג,  מנח"י, 
שגם בעלות מוגבלת כזאת נחשבת שיש לו שותפות בחמץ. ולגבי מי שיש לו חברת 
ביטוח או חברת שמירה וכו' שיש לו אחריות על החמץ, כותב ב'שערים מצוינים 
בהלכה' )קיד, כט(, שנחשב שמקבל אחריות על חמץ שאינו שלו ואינו בביתו, ולכן 
במכירת  לכלול  נהוג  ולמעשה  חולקים,  ויש  ז(,  תמ,  במשנ"ב  )כמבואר  איסור  אין 

החמץ. 

19. להצניע: שו"ע אדה"ז תנא, א. בליעות: שו"ע אדה"ז, תמז, ג.
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נקיים, שמא לא שפשפו היטב, פסקי תשובות, תנא, ה, שכך התפשט המנהג. לא צריך טבילה: 

באריכות  שם  ומבאר  טובלים.  שלא  רב',  'מעשה  וכן  אדה"ז,  מסתימת   ,364 עמ'  יח  לקו"ש 

צריכים  לא  לכן  בכלים,  להשתמש  אפשרות  לגוי  שאין  כזה,  באופן  היא  שהמכירה  הטעם, 

טבילה(20. 

ז� מאכל שהתקבל מצדיק: מנהג החסידים, שאם היה להם דבר מאכל 
או משקה שקיבלו מהרבי, ואי אפשר להשהותו ברשותם בימי הפסח 
)כי הוא חמץ, או חשש חמץ21(, שלא למכור אותו לגוי, אלא אכלוהו או 
שתוהו לפני הפסח )לקו"ש, טז, עמ' 134: "על פי השמועה מהחסידים". ומבאר שם הטעם, 
שזה היפך כבוד הרבו כשנותן או מוכר לגוי, מה שקיבל מהרבי, וגם צ"ע אם כשחוזר וקונה מהגוי, 

האם נשאר קדושת הצדיק שהייתה בו מקודם. ויש אומרים שיש בכך גם איסור הלכתי22(.  

הנודע  לדעת  לגוי,  שנמכרו  כלים  טבילת  בענין  בפוסקים  אריכות  ישנה   .20
חייבים  לגוי,  כלי  מוכרים  אם  קט(,  )או"ח,  סופר  והחתם  יא(  ציון,  )שיבת  ביהודה 
להטביל אותו אחרי פסח. וכן מסקנת החכמת אדם )כלל עג(, ועוד הרבה פוסקים. 
ולכן יש שכתבו למכור רק את החמץ הדבוק לכלי. ויש אומרים שאמנם אין למכור 
לגוי, אבל בדיעבד שמכרו לא צריך טבילה, כי מכירת החמץ היא רק 'הערמה'. ויש 
מחמירים למכור את הבליעות של החמץ בלבד, אבל לדעת המג"א, אדה"ז ועוד, 
בדברי  כמבואר  יראה,  בבל  עליהם  עוברים  לא  כי  הבליעות  את  למכור  צורך  אין 
ימצא,  ובל  יראה  בבל  עליו  עובר  אינו  בדפנות,  הבלוע  "שהחמץ  ג:  תמז,  אדה"ז, 
שהרי אינו מצוי לך, לפיכך מותר להשהותן עד לאחר הפסח". אבל כותב הרבי, 
שלדעת אדמו"ר הזקן אין צורך לטבול את הכלים אחרי פסח, ומבאר זאת באריכות, 

בלקו"ש, יח עמ' 364 ואילך.  

21. להעיר מהמסופר בספר השיחות )תשא, עמ' 30(, שבערב פסח נהגו לבדוק 
את הכיסים של הילדים הקטנים, וקרא כ"ק אדמו"ר הצ"צ לכ"ק אדמו"ר הרש"ב, 
ונאלץ  ב'חיידר'(,  ללמוד  כשנכנס  הצ"צ  עליו  )שהשליך  הסוכריות  היכן  ושאלו 
לאוכלן, ולא מכרן עם החמץ. ובפשטות מדובר בדבר שיש בו רק חשש חמץ, וצריך 

לברר את המציאות. 

לאדם  שיהיה  שאסור  יראה',  'בל  איסור  מלבד  הנה,  בקיומו:  'רוצה  איסור   .22
מסוים,  חמץ  של  בקיומו  שירצה  איסור  שישנו  אומרים  יש  בפסח,  ברשותו  חמץ 
)תנ,  השו"ע  דברי  את  לבאר  אפשר  כך  מהחמץ.  כנהנה  הוא  כי  שלו,  אינו  אם  גם 
)ע"פ  המשנ"ב  ומבאר  חמץ",  בו  שיבשל  כדי  בפסח,  לגוי  כלי  להשכיר  אסור  ז(: 
ישפך  שאם  חמץ',  של  בקיומו  רוצה  'שהוא  משום:  הוא  בזה  שהאיסור  הטור(, 
החמץ כשהכלי עומד על האש, יבקע הכלי, והרי הוא כנהנה מן החמץ". ולפי זה, 
כי  )חמץ(, שקיבל מצדיק,  )קיב(, שאסור למכור חלה  כתב בשו"ת ערוגת הבושם 
אדם שומר זאת לסגולה, והרי הוא מעוניין בחמץ ו'רוצה בקיומו'. אמנם המדקדק 
בלשון אדמו"ר הזקן )תנ, יב(, נוכח, שלא ביאר כך את האיסור להשכיר כלי לגוי, 
אלא כותב: "ועכשיו שהחמץ מתבשל בתוכו על גבי האור, אין הכלי מתקבע, נמצא 
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כספים בחברות שיש בהם חמץ, ונמצא שיש להם חמץ בבעלותם. וכן 
דנו לגבי 'אחריות' על חמץ כגון, מי שיש לו חברת ביטוח, משלוחים, 
שמירה, אחסנה וכו', האם עובר על איסור. ולמעשה: יש לכלול דברים 
וכו'(  תיווך,  )השקעות,  התעסקות  כל  ולהפסיק  החמץ,  במכירת  אלה 
מכירת  בשטרות  אלה  דברים  כלולים  כלל,  ובדרך  לחמץ.  הקשורה 
החמץ בימינו. )במקרה של הכרח להמשיך להתעסק בחמץ )בעלי חנויות/מלונות/מפעלים, 
עסקי תיווך במוצרי חמץ, פועלים העובדים בחנות או במפעל למוצרי מזון לגויים, יש להתייעץ 

עם רב מורה הוראה(18. 

ו� כלי החמץ: 

כלים נקיים ומלוכלכים: כלים נקיים של חמץ, לא עוברים עליהם - 
צורך  אין  ולכן  שבכלי,  ה'בליעות'  על  איסור  אין  כי  יראה',  ב'בל 
למכרם לגוי. אבל חייבים להצניע אותם במקום סגור, שלא ישכח 
וישתמש בהם בפסח19. אבל כלי שיש עליו חמץ בעין )כי שכחו או 
לא יכלו, לנקותו(, מוכרים אותו לגוי, וכלשון אדמו"ר הזקן ב'סדר 

מכירת חמץ': "וכן כלים מחומצים, שיש עליהם חמץ בעין". 

כלים -  למכור  שיצטרכו  בימינו  מצוי  לא  שכמעט  למעשה:  נמצא 
לגוי, כי רגילים לנקות את הכלים. אמנם, גם הכלים שנמכרו לגוי, 
לא זקוקים לטבילה אחרי פסח. )ויש נוהגים למכור את כל כלי החמץ, אע"פ שהם 

18.  דין שותפות עם גוי בחמץ מבואר בשו"ע תנ, ג. דין איסור אחריות על החמץ, 
בפסח  חמץ  )לקנות  בחמץ  'תיווך'  איסור  א.  תמ,  בשו"ע  מבואר  שלו,  כשאינו  גם 
ו. דין התעסקות עם החמץ בתור  בשביל גוי, מכספו של הגוי( מבואר ברמ"א תנ, 
פועל בחנות או מפעל של גוי, מבואר בשו"ת שער אפרים, סו, הובא בבאר היטב 

תנ, טו. 

בנוגע למניות: נחלקו בזה הפוסקים, י"א שדינם כחמץ של הגוי בביתו של הגוי 
)שו"ת מהרי"א הלוי, ב, קכד, שו"ת חשב האפוד, א, פב, ועוד(, כי אין לבעלי המניות 
שום זכות וכח למכור את החמץ. וי"א שנחשב בעלות לגבי איסור בל יראה )שו"ת 
רסט(,  ג,  וזמנים  מועדים  האפוד,  חשב  דברי  ודוחה  באריכות  כו,  ז,  א,  ג,  מנח"י, 
שגם בעלות מוגבלת כזאת נחשבת שיש לו שותפות בחמץ. ולגבי מי שיש לו חברת 
ביטוח או חברת שמירה וכו' שיש לו אחריות על החמץ, כותב ב'שערים מצוינים 
בהלכה' )קיד, כט(, שנחשב שמקבל אחריות על חמץ שאינו שלו ואינו בביתו, ולכן 
במכירת  לכלול  נהוג  ולמעשה  חולקים,  ויש  ז(,  תמ,  במשנ"ב  )כמבואר  איסור  אין 

החמץ. 

19. להצניע: שו"ע אדה"ז תנא, א. בליעות: שו"ע אדה"ז, תמז, ג.
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)מלבד  חומרים  מהרבה  מורכבים  בימינו,  המאכלים  שרוב  מכיון 
מוצרים פשוטים כבשר, ודגים וכדו'( וקשה לדעת אם יש בהם חמץ16, 
בו  שאין  בבירור  יודעים  שלא  מוצר  כל  החמץ,  במכירת  לכלול  ראוי 
להם  שיש  תרופות  ויטמינים,  לפסח(,  הכשר  )בלי  קטניות  כגון:  חמץ, 
טעם טוב, מזון לבעלי חיים, וכו' )סידור פסח כהלכתו, יא, ה, בדיקת חמץ וביעורו, ב(. 
ונהוג להחמיר ולכלול במכירת החמץ גם: מי פה, ומשחת שיניים בלי 
הכשר לפסח, סבונים, תמרוקים, ומוצרי קוסמטיקה )פסקי תשובות, תמח, ב, 

בשם פוסקים(17.

לאכלם  לא  שמחמירים  דברים,  ישנם  למכור:  צריך  שלא  דברים  ד� 
ואין  ברשותו,  להשהותם  איסור  אין  אבל  בפסח,  בהם  להשתמש  או 
צורך לצרפם למכירת החמץ, אלא די להניחם במקום סגור שלא יטעו 
וישתמשו בהם. וכגון: קטניות עם הכשר לפסח, חמץ שנפסל מאכילת 
כלב, טבק להרחה, מוצרי מזון שיודעים שאין במרכיבים שלהם חמץ 
אבל אין להם 'הכשר' לפסח כי לא נזהרו במיוחד בכך, תרופות מרות. 

ה� שותפות עם גוי, מניות: איסור 'בל יראה', הוא גם כאשר ישנה רק 
שותפות, ובעלות חלקית, בחמץ, וכן כאשר החמץ אינו שלו, אך הוא 
באחריותו. ועקב זה, דנו הפוסקים לגבי כמה דברים המצויים בימינו, 
וכגון: מי שיש לו 'מניות' בחברות שמתעסקות בחמץ, שלכמה פוסקים 
נחשב כ'שותף' בבעלות בחמץ. וכן, בעלי חברת השקעות, שמשקיעים 

16. בפרק על חומרות והידורים לפסח, מופיעה רשימת מוצרים שיש בהם חמץ, 
לחמץ  זיקה  להם  שאין  נראה  ראשונה  שבהשקפה  מוצרים  וחלקם,  חמץ,  וחשש 

כלל. 

17. אע"פ שמעיקר הדין, אין חשש בכל אלו )מלבד אלכוהול, בושם וכדו' שכתבו 
הפוסקים )אג"מ ועוד(, שראוי לשתיה בשעת הדחק, ואסור להשהותו מן הדין(, כי 
זה של מוצרי  והארכנו בענין  'אחשביה' בשהיה,  ואין  אינם ראויים לאכילת כלב, 
ומכיון  ולהתיר,  לאסור  הסברות  והובאו,  אחר,  בפרק  וכו',  קוסמטיקה  היגיינה, 
בזה  שהחמירו  ויש  לא,  או  למכרו  צריך  אם  ומוצר  מוצר  כל  לגבי  לכתוב  שקשה 
והקילו בזה, ויש להיפך )ראה לדוגמא, ב'הליכות שלמה' ד, יא, שסבון רחצה לא 
צריך למכור כי פסול מאכילת כלב, אבל לגבי תמרוקים, יש לבדוק אם באמת לא 
ראוי לאכילת כלב, וכל שראוי יכללנו במכירה. ויש שהצריכו למכור את שניהם, 
ויש שפטרו ממכירה את שניהם, ראה באריכות בפרק על דינים אלה(, לכן כתבנו 
שיש לכלול הכל במכירת החמץ, וכך נהוג )ראה פסקי תשובות, תמב, ב(, ובפרט 

שהדבר לא דורש מאמץ גדול, רק שיהיו במקום אחד, ולסמן אותו כמכור לגוי. 
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המכירה היא גמורה, ולכן מוכרים גם חמץ גמור14. )הגרמ"ש אשכנזי שואלין 
ודורשין. וראה 'לשמע אוזן' )צ"צ אות לא(, שכך היה אצל אדמו"ר הצ"צ, ואדמו"ר הרש"ב(. 

שיש  הדברים  את  גם  החמץ  במכירת  לכלול  יש  חמץ:  תערובת  ב� 
תערובת,  חשש  רק  ואפילו  בטל(,  )שאינו  חמץ  של  תערובת  רק  בהם 
שם  שנפל  ויתכן  השנה,  במשך  בהם  שהשתמשו  מאכלים  כדוגמת 
חמץ. וכן מאכלים כאלה, שבאופן יצורם יש חשש של חמץ, כגון קמח 
)ש'לותתים' )מרטיבים( את החטים במים15(. ג� מכירת שאר המאכלים: 

מפרטים את סוגי החמץ, ונראה כהערמה, ולכן הגוי לא סומך דעתו לקנות. ועוד. 
. אם לא כמו   . ועיין אליה רבה )תמח(: "לכתחילה נראה שאין להקל בחמץ גמור 
לכותים  למכרם  להם  אפשר  ואי  ביי"ש  ומתן  משא  שרוב  במדינתנו  הב"ח  שכתב 
רבי  ראה  לגוי.  שנמכר  בחמץ  פסח  אחרי  מלהשתמש  נמנעו  ורבים  לבית".  לחוץ 
עקיבא איגר )אגרות סופרים, מח(: "אני הנני נזהר משתיית שכר בחורף מפני 'חדש', 

ובקיץ בפני המאלץ הנמכר תוך החמץ בערב פסח". 

והאריכו הפוסקים בכל זה, ראה שד"ח )ח, ט, ו(, שכותב ליישב מה שיש פקפקו 
על המכירה כי נראה כהערמה שהמוכר לא חפץ למכור באמת, והקונה לא מתכוון 
לקנות, ומאריך ליישב את המנהג למכור, וכותב שאע"פ שהגוי לא מתכוין לקנות, 
וחושב שזה רק ענין דתי, בכל זאת, מכיון שהיהודי רוצה להציל את החמץ )שאם 
יהיה שלו בפסח, יהיה אסור בהנאה(, וגם לא לעבור על איסור חמץ, בוודאי מתכוין 
שהעיקר  שי(,  )יו"ד,  סופר  בחתם  גם  וכ"כ  שלם,  בלב  מרשותו  ולהוציאו  למכור 
שהיהודי יתכוין להוציאו מרשותו כדי לא לעבור עליו באיסור חמץ ולא ילך כספו 
לאיבוד. ולמעשה מנהג חב"ד למכור גם חמץ גמור, אצל רב המקפיד למכור כעצת 

רבנו הזקן.

14. כך מובן למעיין בלשון אדמו"ר הזקן, והצ"צ, בנוגע למכירת חמץ. וראה לשון 
הרבי )לקו"ש, יח, עמ' 369 הע' 47: "יש אחרונים שכתבו, שכל הענין דמכירת חמץ 
הוא כעין הערמה, אבל שלגבי חמץ גם זה מועיל. ונסמנו בשד"ח, אבל לא כן היא 
שיטת אדה"ז, ראה הלכות מכירת חמץ . . דחמץ הנמכר אינו בכלל ביטול כו' . . ראה 

שו"ת הצ"צ )או"ח, מח( . . ועוד י"ל ועיקר, דאחר . . ערב קבלן . . אין זה הערמה". 

15. במהלך יצור הקמח, 'לותתים' את החטים במים, כלומר, מציפים אותם במים 
לזמן מועט, ומשאירים אותם כך ברטיבותם ומתרככים, וכך נעשה הקילוף שלהם 
קל יותר. ומבואר בשו"ע )תנג, ד, ה, תסז, א, ב, ט(, שחטים שנשרו במים זמן רב, 
אפילו לא התבקעו אסורים, מחשש שהתחמצו. אולם, חטים שנשרו רק זמן מועט 
במים נחלקו בגמ' )פסחים, מ(, האם רק כאשר התבקעו אסורים, או אפילו כאשר 
הם 'קרוב להתבקע', כלומר שהתרככו והתנפחו הרבה. ובזמננו נעשית הלתיתה 
ומתרככים  ברטיבותם,  כך  אותם  משאירים  הלתיתה  ואחרי  בלבד,  קצר  לזמן 
ולכן כתבו הפוסקים שהם בספק חמץ וצריך למכרם  ולפעמים אפילו מתנפחים, 
בפסח )תשובות והנהגות א, שט, ספר מכירת חמץ כהלכתו ד, הע' ב, בשם הגר"ש 

וואזנר(. 
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)מלבד  חומרים  מהרבה  מורכבים  בימינו,  המאכלים  שרוב  מכיון 
מוצרים פשוטים כבשר, ודגים וכדו'( וקשה לדעת אם יש בהם חמץ16, 
בו  שאין  בבירור  יודעים  שלא  מוצר  כל  החמץ,  במכירת  לכלול  ראוי 
להם  שיש  תרופות  ויטמינים,  לפסח(,  הכשר  )בלי  קטניות  כגון:  חמץ, 
טעם טוב, מזון לבעלי חיים, וכו' )סידור פסח כהלכתו, יא, ה, בדיקת חמץ וביעורו, ב(. 
ונהוג להחמיר ולכלול במכירת החמץ גם: מי פה, ומשחת שיניים בלי 
הכשר לפסח, סבונים, תמרוקים, ומוצרי קוסמטיקה )פסקי תשובות, תמח, ב, 

בשם פוסקים(17.

לאכלם  לא  שמחמירים  דברים,  ישנם  למכור:  צריך  שלא  דברים  ד� 
ואין  ברשותו,  להשהותם  איסור  אין  אבל  בפסח,  בהם  להשתמש  או 
צורך לצרפם למכירת החמץ, אלא די להניחם במקום סגור שלא יטעו 
וישתמשו בהם. וכגון: קטניות עם הכשר לפסח, חמץ שנפסל מאכילת 
כלב, טבק להרחה, מוצרי מזון שיודעים שאין במרכיבים שלהם חמץ 
אבל אין להם 'הכשר' לפסח כי לא נזהרו במיוחד בכך, תרופות מרות. 

ה� שותפות עם גוי, מניות: איסור 'בל יראה', הוא גם כאשר ישנה רק 
שותפות, ובעלות חלקית, בחמץ, וכן כאשר החמץ אינו שלו, אך הוא 
באחריותו. ועקב זה, דנו הפוסקים לגבי כמה דברים המצויים בימינו, 
וכגון: מי שיש לו 'מניות' בחברות שמתעסקות בחמץ, שלכמה פוסקים 
נחשב כ'שותף' בבעלות בחמץ. וכן, בעלי חברת השקעות, שמשקיעים 

16. בפרק על חומרות והידורים לפסח, מופיעה רשימת מוצרים שיש בהם חמץ, 
לחמץ  זיקה  להם  שאין  נראה  ראשונה  שבהשקפה  מוצרים  וחלקם,  חמץ,  וחשש 

כלל. 

17. אע"פ שמעיקר הדין, אין חשש בכל אלו )מלבד אלכוהול, בושם וכדו' שכתבו 
הפוסקים )אג"מ ועוד(, שראוי לשתיה בשעת הדחק, ואסור להשהותו מן הדין(, כי 
זה של מוצרי  והארכנו בענין  'אחשביה' בשהיה,  ואין  אינם ראויים לאכילת כלב, 
ומכיון  ולהתיר,  לאסור  הסברות  והובאו,  אחר,  בפרק  וכו',  קוסמטיקה  היגיינה, 
בזה  שהחמירו  ויש  לא,  או  למכרו  צריך  אם  ומוצר  מוצר  כל  לגבי  לכתוב  שקשה 
והקילו בזה, ויש להיפך )ראה לדוגמא, ב'הליכות שלמה' ד, יא, שסבון רחצה לא 
צריך למכור כי פסול מאכילת כלב, אבל לגבי תמרוקים, יש לבדוק אם באמת לא 
ראוי לאכילת כלב, וכל שראוי יכללנו במכירה. ויש שהצריכו למכור את שניהם, 
ויש שפטרו ממכירה את שניהם, ראה באריכות בפרק על דינים אלה(, לכן כתבנו 
שיש לכלול הכל במכירת החמץ, וכך נהוג )ראה פסקי תשובות, תמב, ב(, ובפרט 

שהדבר לא דורש מאמץ גדול, רק שיהיו במקום אחד, ולסמן אותו כמכור לגוי. 
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המכירה היא גמורה, ולכן מוכרים גם חמץ גמור14. )הגרמ"ש אשכנזי שואלין 
ודורשין. וראה 'לשמע אוזן' )צ"צ אות לא(, שכך היה אצל אדמו"ר הצ"צ, ואדמו"ר הרש"ב(. 

שיש  הדברים  את  גם  החמץ  במכירת  לכלול  יש  חמץ:  תערובת  ב� 
תערובת,  חשש  רק  ואפילו  בטל(,  )שאינו  חמץ  של  תערובת  רק  בהם 
שם  שנפל  ויתכן  השנה,  במשך  בהם  שהשתמשו  מאכלים  כדוגמת 
חמץ. וכן מאכלים כאלה, שבאופן יצורם יש חשש של חמץ, כגון קמח 
)ש'לותתים' )מרטיבים( את החטים במים15(. ג� מכירת שאר המאכלים: 

מפרטים את סוגי החמץ, ונראה כהערמה, ולכן הגוי לא סומך דעתו לקנות. ועוד. 
. אם לא כמו   . ועיין אליה רבה )תמח(: "לכתחילה נראה שאין להקל בחמץ גמור 
לכותים  למכרם  להם  אפשר  ואי  ביי"ש  ומתן  משא  שרוב  במדינתנו  הב"ח  שכתב 
רבי  ראה  לגוי.  שנמכר  בחמץ  פסח  אחרי  מלהשתמש  נמנעו  ורבים  לבית".  לחוץ 
עקיבא איגר )אגרות סופרים, מח(: "אני הנני נזהר משתיית שכר בחורף מפני 'חדש', 

ובקיץ בפני המאלץ הנמכר תוך החמץ בערב פסח". 

והאריכו הפוסקים בכל זה, ראה שד"ח )ח, ט, ו(, שכותב ליישב מה שיש פקפקו 
על המכירה כי נראה כהערמה שהמוכר לא חפץ למכור באמת, והקונה לא מתכוון 
לקנות, ומאריך ליישב את המנהג למכור, וכותב שאע"פ שהגוי לא מתכוין לקנות, 
וחושב שזה רק ענין דתי, בכל זאת, מכיון שהיהודי רוצה להציל את החמץ )שאם 
יהיה שלו בפסח, יהיה אסור בהנאה(, וגם לא לעבור על איסור חמץ, בוודאי מתכוין 
שהעיקר  שי(,  )יו"ד,  סופר  בחתם  גם  וכ"כ  שלם,  בלב  מרשותו  ולהוציאו  למכור 
שהיהודי יתכוין להוציאו מרשותו כדי לא לעבור עליו באיסור חמץ ולא ילך כספו 
לאיבוד. ולמעשה מנהג חב"ד למכור גם חמץ גמור, אצל רב המקפיד למכור כעצת 

רבנו הזקן.

14. כך מובן למעיין בלשון אדמו"ר הזקן, והצ"צ, בנוגע למכירת חמץ. וראה לשון 
הרבי )לקו"ש, יח, עמ' 369 הע' 47: "יש אחרונים שכתבו, שכל הענין דמכירת חמץ 
הוא כעין הערמה, אבל שלגבי חמץ גם זה מועיל. ונסמנו בשד"ח, אבל לא כן היא 
שיטת אדה"ז, ראה הלכות מכירת חמץ . . דחמץ הנמכר אינו בכלל ביטול כו' . . ראה 

שו"ת הצ"צ )או"ח, מח( . . ועוד י"ל ועיקר, דאחר . . ערב קבלן . . אין זה הערמה". 

15. במהלך יצור הקמח, 'לותתים' את החטים במים, כלומר, מציפים אותם במים 
לזמן מועט, ומשאירים אותם כך ברטיבותם ומתרככים, וכך נעשה הקילוף שלהם 
קל יותר. ומבואר בשו"ע )תנג, ד, ה, תסז, א, ב, ט(, שחטים שנשרו במים זמן רב, 
אפילו לא התבקעו אסורים, מחשש שהתחמצו. אולם, חטים שנשרו רק זמן מועט 
במים נחלקו בגמ' )פסחים, מ(, האם רק כאשר התבקעו אסורים, או אפילו כאשר 
הם 'קרוב להתבקע', כלומר שהתרככו והתנפחו הרבה. ובזמננו נעשית הלתיתה 
ומתרככים  ברטיבותם,  כך  אותם  משאירים  הלתיתה  ואחרי  בלבד,  קצר  לזמן 
ולכן כתבו הפוסקים שהם בספק חמץ וצריך למכרם  ולפעמים אפילו מתנפחים, 
בפסח )תשובות והנהגות א, שט, ספר מכירת חמץ כהלכתו ד, הע' ב, בשם הגר"ש 

וואזנר(. 
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ג� מה מוכרים

 א. מכירת חמץ גמור / ב. תערובת חמץ / ג. מכירת שאר המאכלים / ד.
 דברים שלא צריך למכור / ה. שותפות עם גוי, מניות / ו. כלי החמץ ז. מאכל

 שהתקבל מצדיק.

א. מכירת חמץ גמור: יש המפקפקים על מכירת החמץ הנהוגה כיום, 
שמוכרים חמץ של מאות, ואלפי אנשים ביחד, מפני כמה סיבות, ולכן 
חשש  בהם  שיש  דברים  רק  אלא  בעין,  חמץ  למכור  שלא  נוהגים,  הם 
קבלן',  ב'ערב  החמץ  את  למכור  הזקן,  אדמו"ר  תקנת  לפי  אך  חמץ13. 

את המקום של החמץ וכו', דברים שלא זוכרים )ולפעמים לא יודעים, שצריך( לומר 
בעל פה. וכדברי שו"ת דברי מלכיאל )ד, כב, יא(, שבפי ההמון מורגל להזכיר את 
מכירת החמץ, אך לא מזכירים את השכרת המקום שעליו החמץ וכו' ומסיק: "ורק 
כשחותם בעצמו על ה'הרשאה', הוא מקבל על עצמו כל מה שכתוב שם". )ולפי זה, 
גם מי שלא יכול ללכת לרב, עדיף שיחתום על ההרשאה, ויבקש ממישהו להביא 
רוזנברג,  שריאל  )הרב  בשבילו  לחתום  שילך  מישהו  לשלוח  מאשר  לרב,  אותה 

בקונטרס ביאור שטרות ההרשאה, עמ' כז(. 

שטעם  לומר,  שיתכן  קטו(,  )עמ'  כהלכתו  חמץ  מכירת  בספר  מובא  נוסף  טעם 
יוכל  לא  המוכר  כי  לגוי,  דעת'  'סמיכות  יותר  שתהיה  כדי  הוא,  השטר  כתיבת 
להכחיש ששלח את הרב למכור את החמץ לגוי. ויש שכתבו שטעם כתיבת שטר 
שטר  על  חתם  לא  כשהמוכר  בעיה  יש  המקו"ח  שלדעת  משום   הוא  ההרשאה, 
המכירה, ולכן חייבים לצרף את שטרות ההרשאה לשטר המכירה )הגדש"פ מוע"ז, 

שו"ת וישב משה, קיח, ועוד(. 

ב'קנין' כדי למנות  צורך  אין  והרי  'קנין סודר',  קנין סודר: טעם הדבר שעושים 
דברים  "יש  יג(:  יב,  יא,  ה,  )מכירה,  ברמב"ם  המבואר  דרך  על  הוא  אלא,   ? שליח 
להקנות  המקומות  רוב  נהגו   .  . טעם  בהם  לקניין  ואין  קנין,  צריכין  שאינן  הרבה, 
למקצת אלו הדברים או כיו"ב )שלא צריכים קנין(, ואומרים 'וקנינו מפלוני' . . אע"פ 
שאינו צריך. קנין זה שנהגו להקנות באלו הדברים אינו מועיל כלום, אלא להודיע 

שאינו אומר דברים אלו כמשחק ומהתל, אלא שגמר בלבו, ואח"כ אמר". 

לא  )כי  משליח  עדיף  וזה  המוכר,  של  כ'פועל'  הרב  נעשה  כך  א(  טירחא:  שכר 
אומרים 'חזקה שליח עושה שליחותו', בדבר שהוא מן התורה, ולדעת אדמו"ר הזקן 
לא  פועל,  הוא  אם  אבל  מבטלים(,  לא  שמוכרים  מה  כי  התורה,  מן  היא  המכירה 
חוששים שלא עשה את מה שמשלמים לו עליו. ב( החמץ נמכר אגב הקרקע, וכדי 
להקנות את הקרקע שלו צריך שטר, וכדי ששטר יועיל הוא צריך להיות של המוכר 

)גיטין, כב(, ובתשלום לרב, משלם על שטר המכירה. )תשובות והנהגות, ב, ריח(. 

13. בשו"ת שואל ומשיב העלה כמה נימוקים לערער על המכירה בצורה כזו: א. 
לא מוסרים לגוי את המפתחות. ב. אין 'שוה פרוטה', לכל אחד מן המוכרים. ג. לא 
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מינוי  לגוי.  שלו  החמץ  את  למכור  שלו,  לשליח  הרב  את  ממנה  אחד 
זה נעשה על ידי מינו בכתב ב'שטר הרשאה' )'אני נותן בזה כח ורשות 
לרב, למכור את חמצי'( וחותם המוכר על השטר, ומלבד זאת נוהגים 
של  בגד  לוקח  המוכר  )כלומר,  המינוי  את  לחזק  סודר',  'קנין  לעשות 
הרב, ומגביה אותו ג' טפחים(. ומועיל גם לחמץ שיקנה אחרי החתימה 

על שטר ההרשאה9. 

ד� מינוי בפה בלי קנין: בדיעבד כל זה אינו מעכב, ויכולים למנות שליח 
ולכן  קנין סודר,  וללא  גם ללא שטר הרשאה,  לנו את החמץ  שימכור 
הקטנים11(,  בניו  ואפליו  אשתו10,  או  )זר,  אחר  אדם  לשלוח  אדם  יכול 
שיבקש בשבילו מהרב למכור את החמץ שלו )כלומר: ממנים אדם אחר, להיות 
השליח שלנו, למנות את הרב שימכור את החמץ בשליחותנו, ולכתחילה יעשו 'קנין סודר', בין 

המוכר לשליח שהולך לרב(, והרב ירשום את פרטי המוכר ומקום החמץ, וכן 

יכולים למנות את הרב דרך הטלפון, או האינטרנט. ומנהג ישראל לתת 
לרב שכר טירחא, ויש לזה גם סיבה הלכתית12. 

9. מדין 'זכין לאדם שלא בפניו'. וכדברי הצמח צדק )שו"ת, מו(: "עושים את המו"צ 
לשליח שימכור חמצם, ומפרשים שימכור כל החמץ גם שיובא לרשותם להבא עד 
ערב פסח, ימכור גם כן". ואחר כך מקשה, והרי אין החמץ ברשותו ? ומסביר: "כיון 
דגילה דעתו שעושהו שליח על זה, נהי דהשליחות לא מהני )כי עדיין לא היה החמץ 
ברשותו(, מ"מ אח"כ המו"צ יכול למכור, משום דזכות הוא לו שלא יפסיד חמצו, 

ושלא יעבור עליו בבל יראה". וכן הוא בשד"ח )חו"מ, ט, ז( בשם שו"ת עונג יו"ט. 

)סידור  כשליחו  בעלה  אותה  מינה  לא  אם  גם  בעצמה,  לחתום  יכולה  אשה   .10
פסח כהלכתו, עמ' רמג(. 

11. כי הקטן לא נעשה 'שליח' למכור את החמץ, אלא רק למנות את הרב שהוא 
ימכור, וכבר התבאר שכדי למנות את הרב לשליחנו למכור את החמץ לא צריך 

קנין אלא די שמגלה דעתו שרוצה למכור )סידור פסח כלהתכו, יא, ט(.  

12. מעיקר הדין, אפשר למנות שליח בדיבור בלבד )שו"ע חו"מ קפב, א(: "ואין 
העושה שליח צריך קנין ולא עדים, אלא באמירה בעלמא, בינו לבין חבירו". ואפשר 
לעשות מינוי זה גם דרך הטלפון או אפילו שלא בפניו כגון במכתב או באינטרנט. 
ראה שער הכולל )על סדר מכירת חמץ(: "מי שרוצה למנות שליח למכור חמצו, 
הגריש"א  בשם   ,)25 הע'  )יא,  כהלכתו  פסח  בסידור  הוא  וכן  וכו'".  בפניו  שלא 
והגרנ"ק, שמועיל מינוי בטלפון וכדומה, כי העיקר הוא להודיע שרוצה למכור את 
החמץ שלו, ושהוא ממנה את הרב לשליחו לעשות זאת, אלא שהרב צריך למסור 

את פרטי המוכר לגוי וכנ"ל. 

שטר הרשאה: נהגו לחזק את המינוי בעל פה, ע"י כתיבת 'שטר הרשאה', וחתימת 
כגון שמשכיר  ומרוויחים בזה, שבשטר ההרשאה מוזכרים כל הפרטים,  המוכר. 
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ג� מה מוכרים

 א. מכירת חמץ גמור / ב. תערובת חמץ / ג. מכירת שאר המאכלים / ד.
 דברים שלא צריך למכור / ה. שותפות עם גוי, מניות / ו. כלי החמץ ז. מאכל

 שהתקבל מצדיק.

א. מכירת חמץ גמור: יש המפקפקים על מכירת החמץ הנהוגה כיום, 
שמוכרים חמץ של מאות, ואלפי אנשים ביחד, מפני כמה סיבות, ולכן 
חשש  בהם  שיש  דברים  רק  אלא  בעין,  חמץ  למכור  שלא  נוהגים,  הם 
קבלן',  ב'ערב  החמץ  את  למכור  הזקן,  אדמו"ר  תקנת  לפי  אך  חמץ13. 

את המקום של החמץ וכו', דברים שלא זוכרים )ולפעמים לא יודעים, שצריך( לומר 
בעל פה. וכדברי שו"ת דברי מלכיאל )ד, כב, יא(, שבפי ההמון מורגל להזכיר את 
מכירת החמץ, אך לא מזכירים את השכרת המקום שעליו החמץ וכו' ומסיק: "ורק 
כשחותם בעצמו על ה'הרשאה', הוא מקבל על עצמו כל מה שכתוב שם". )ולפי זה, 
גם מי שלא יכול ללכת לרב, עדיף שיחתום על ההרשאה, ויבקש ממישהו להביא 
רוזנברג,  שריאל  )הרב  בשבילו  לחתום  שילך  מישהו  לשלוח  מאשר  לרב,  אותה 

בקונטרס ביאור שטרות ההרשאה, עמ' כז(. 

שטעם  לומר,  שיתכן  קטו(,  )עמ'  כהלכתו  חמץ  מכירת  בספר  מובא  נוסף  טעם 
יוכל  לא  המוכר  כי  לגוי,  דעת'  'סמיכות  יותר  שתהיה  כדי  הוא,  השטר  כתיבת 
להכחיש ששלח את הרב למכור את החמץ לגוי. ויש שכתבו שטעם כתיבת שטר 
שטר  על  חתם  לא  כשהמוכר  בעיה  יש  המקו"ח  שלדעת  משום   הוא  ההרשאה, 
המכירה, ולכן חייבים לצרף את שטרות ההרשאה לשטר המכירה )הגדש"פ מוע"ז, 

שו"ת וישב משה, קיח, ועוד(. 

ב'קנין' כדי למנות  צורך  אין  והרי  'קנין סודר',  קנין סודר: טעם הדבר שעושים 
דברים  "יש  יג(:  יב,  יא,  ה,  )מכירה,  ברמב"ם  המבואר  דרך  על  הוא  אלא,   ? שליח 
להקנות  המקומות  רוב  נהגו   .  . טעם  בהם  לקניין  ואין  קנין,  צריכין  שאינן  הרבה, 
למקצת אלו הדברים או כיו"ב )שלא צריכים קנין(, ואומרים 'וקנינו מפלוני' . . אע"פ 
שאינו צריך. קנין זה שנהגו להקנות באלו הדברים אינו מועיל כלום, אלא להודיע 

שאינו אומר דברים אלו כמשחק ומהתל, אלא שגמר בלבו, ואח"כ אמר". 

לא  )כי  משליח  עדיף  וזה  המוכר,  של  כ'פועל'  הרב  נעשה  כך  א(  טירחא:  שכר 
אומרים 'חזקה שליח עושה שליחותו', בדבר שהוא מן התורה, ולדעת אדמו"ר הזקן 
לא  פועל,  הוא  אם  אבל  מבטלים(,  לא  שמוכרים  מה  כי  התורה,  מן  היא  המכירה 
חוששים שלא עשה את מה שמשלמים לו עליו. ב( החמץ נמכר אגב הקרקע, וכדי 
להקנות את הקרקע שלו צריך שטר, וכדי ששטר יועיל הוא צריך להיות של המוכר 

)גיטין, כב(, ובתשלום לרב, משלם על שטר המכירה. )תשובות והנהגות, ב, ריח(. 

13. בשו"ת שואל ומשיב העלה כמה נימוקים לערער על המכירה בצורה כזו: א. 
לא מוסרים לגוי את המפתחות. ב. אין 'שוה פרוטה', לכל אחד מן המוכרים. ג. לא 
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מינוי  לגוי.  שלו  החמץ  את  למכור  שלו,  לשליח  הרב  את  ממנה  אחד 
זה נעשה על ידי מינו בכתב ב'שטר הרשאה' )'אני נותן בזה כח ורשות 
לרב, למכור את חמצי'( וחותם המוכר על השטר, ומלבד זאת נוהגים 
של  בגד  לוקח  המוכר  )כלומר,  המינוי  את  לחזק  סודר',  'קנין  לעשות 
הרב, ומגביה אותו ג' טפחים(. ומועיל גם לחמץ שיקנה אחרי החתימה 

על שטר ההרשאה9. 

ד� מינוי בפה בלי קנין: בדיעבד כל זה אינו מעכב, ויכולים למנות שליח 
ולכן  קנין סודר,  וללא  גם ללא שטר הרשאה,  לנו את החמץ  שימכור 
הקטנים11(,  בניו  ואפליו  אשתו10,  או  )זר,  אחר  אדם  לשלוח  אדם  יכול 
שיבקש בשבילו מהרב למכור את החמץ שלו )כלומר: ממנים אדם אחר, להיות 
השליח שלנו, למנות את הרב שימכור את החמץ בשליחותנו, ולכתחילה יעשו 'קנין סודר', בין 

המוכר לשליח שהולך לרב(, והרב ירשום את פרטי המוכר ומקום החמץ, וכן 

יכולים למנות את הרב דרך הטלפון, או האינטרנט. ומנהג ישראל לתת 
לרב שכר טירחא, ויש לזה גם סיבה הלכתית12. 

9. מדין 'זכין לאדם שלא בפניו'. וכדברי הצמח צדק )שו"ת, מו(: "עושים את המו"צ 
לשליח שימכור חמצם, ומפרשים שימכור כל החמץ גם שיובא לרשותם להבא עד 
ערב פסח, ימכור גם כן". ואחר כך מקשה, והרי אין החמץ ברשותו ? ומסביר: "כיון 
דגילה דעתו שעושהו שליח על זה, נהי דהשליחות לא מהני )כי עדיין לא היה החמץ 
ברשותו(, מ"מ אח"כ המו"צ יכול למכור, משום דזכות הוא לו שלא יפסיד חמצו, 

ושלא יעבור עליו בבל יראה". וכן הוא בשד"ח )חו"מ, ט, ז( בשם שו"ת עונג יו"ט. 

)סידור  כשליחו  בעלה  אותה  מינה  לא  אם  גם  בעצמה,  לחתום  יכולה  אשה   .10
פסח כהלכתו, עמ' רמג(. 

11. כי הקטן לא נעשה 'שליח' למכור את החמץ, אלא רק למנות את הרב שהוא 
ימכור, וכבר התבאר שכדי למנות את הרב לשליחנו למכור את החמץ לא צריך 

קנין אלא די שמגלה דעתו שרוצה למכור )סידור פסח כלהתכו, יא, ט(.  

12. מעיקר הדין, אפשר למנות שליח בדיבור בלבד )שו"ע חו"מ קפב, א(: "ואין 
העושה שליח צריך קנין ולא עדים, אלא באמירה בעלמא, בינו לבין חבירו". ואפשר 
לעשות מינוי זה גם דרך הטלפון או אפילו שלא בפניו כגון במכתב או באינטרנט. 
ראה שער הכולל )על סדר מכירת חמץ(: "מי שרוצה למנות שליח למכור חמצו, 
הגריש"א  בשם   ,)25 הע'  )יא,  כהלכתו  פסח  בסידור  הוא  וכן  וכו'".  בפניו  שלא 
והגרנ"ק, שמועיל מינוי בטלפון וכדומה, כי העיקר הוא להודיע שרוצה למכור את 
החמץ שלו, ושהוא ממנה את הרב לשליחו לעשות זאת, אלא שהרב צריך למסור 

את פרטי המוכר לגוי וכנ"ל. 

שטר הרשאה: נהגו לחזק את המינוי בעל פה, ע"י כתיבת 'שטר הרשאה', וחתימת 
כגון שמשכיר  ומרוויחים בזה, שבשטר ההרשאה מוזכרים כל הפרטים,  המוכר. 
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ברמז, נחשב מכירה. וכן משמע מדברי הצ"צ )שו"ת צ"צ מילואים, ה, י(, שבדיעבד 
לענ"ד  "נראה  'מסומן':  היה  לא  אם  גם  החמץ,  נמצא  היכן  בשטר  כתב  אם  מועיל 
שיש להתיר החמץ בדיעבד . . אף שלכתחילה . . צריך שיבואר כל פרטי המקומות 
שמונחים בו החמץ" ]אך מדובר שם שכתב היכן נמצא החמץ, רק שלא סימן, ויש 

לעיין אם ניתן להוכיח משם גם במקרה שלא כתב כלל את הכתובת[. 

וכך פוסק למעשה ב'קונטרס ביאור שטרות מכירת חמץ' )הרב שריאל רוזנברג, 
עמ' יג(, שלכתחילה צריך לכתוב את שם הרחוב וכו', כדי שיהיה סמיכת דעת לקונה 
ולמוכר, ולכן גם כדאי לפרט את המקום בו מונח החמץ, אבל בדיעבד: "יש לומר 
דאין לחוש, ואפילו לא כתב כלל כתובת, ויסמוך על מה שמפרוש בשטר שמוכר 
החמץ 'בכל מקום שנמצא', ומיהו, בלא כתובת כלל, יש עוד חסרון בסמיכות דעת, 

דאיך ידע הנכרי  . . ואיך יגיע אליו לברר איזה חמץ נמכר, ודו"ק". 

מובא  אפרים,  רבבות  )בעהמח"ס  גרינבלט  אפרים  הרב  בתשובת  מבואר  וכן 
בתפארת צבי עמ' צה(: "שאלה: אם הרב כתב רק שם מוכר החמץ ועירו ולא כתב 
את הכתובת מה הדין ? תשובה: לפענ"ד נראה שמועיל, כיון שנכתב שמו ועירו, כי 
מקודם לא היו כותבים את הכתובת )עי' ב"ב קעב, ב,(, ובשטר מכירה כתבתי 'אפילו 

אני שכחתי לפורטם'. 

מקום  'בכל  בשטר  שכתוב  מה  על  בדיעבד  שסמכו  הפוסקים  בכל  משמע  וכן 
נכלל  הוא  כי  לשורפו,  צריך  שלא  בפסח,  חמץ  מוצא  בדין  )כדלקמן,  שנמצא' 
במכירה, אע"פ שלא היה במקום המסומן, כי כתוב בשטר 'בכל מקום שנמצא'(. וכן 
מבואר בפוסקים )שו"ת חת"ס, אהע"ז יא, שד"ח, שם ט, ב(, שהתירו מכירה בשביל 
אדם אחר שלא בידיעתו, מדין 'זכין לאדם', שאף שלכתחילה בוודאי צריך לכתוב 
את שמו ופרטי מגוריו וכו', הרי בדיעבד מועיל גם בלי פרטים, ובלבד שכתב את 

השם, ועכ"פ ברמז. 

ואכן, יש בתי דינים שנוהגים לכתוב בשטר המכירה שאם מישהו שכח למכור 
וכן כותב הגר"מ  נהג,  )השד"ח כותב שכך הוא  וכדו', הרי הם מוכרים את חמצו 
ושעת  בדיעבד  )עכ"פ  שלדעתם  הרי  נוהג(,  הוא  שכך  רסט,  ג,  במוע"ז,  שטרבנוך 

הדחק וכו'(, מועיל ללא כתובת, וללא שם, ולא סימון מקום החמץ. 

פירוט סוגי החמץ: לדעת ה'מקור חיים' )תמח, ח(, אם לא מפרטים את סוגי חמץ 
שמוכר, המכירה בטילה. אך רוב הפוסקים לא הסכימו לכך, כפי שמביא הביאור 
הלכה )תמח, ד"ה מועט( בשם ה'שדי חמד', בשם כמה אחרונים, שמקילים בדיעבד. 
ולכן לכתחילה טוב לפרט את סוגי החמץ שיש לו, ולכן לרווחא דמילתא, יש שנהגו, 
לפרט בשטר המכירה את כל סוגי החמץ הקיימים כך שאם לאחד מהמוכרים יש 
סוג זה, הרי הוא מפורט )ולא מפריע שמופיעים דברים שאין לו, כי לאדם אחר יש, 
והשטר הוא כללי לכולם(. אך בכל אופן, גם אם לא מפורטים סוגי החמץ, המכירה 
חלה. וכן הוא הלשון בשטר של אדמו"ר הזקן: "מכרתי . . כל מיני חמץ שיש לי". 
)וראה בשטרי ההרשאה המופיעים בסוף ספר 'סדר מכירת חמץ' להרשד"ב לוין(. 
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כי מכירה שלא נעשית בכוונה, לא חלה )קיצור שו"ע, מחצה"ש, שד"ח(7. 

ב� שם, כתובת, ומקום החמץ: כמו בכל מכירה רגילה, יש לפרט בשטר 
המכירה )או בשטר ההרשאה שנותנים לרב(, בכתב ברור וקריא, את 
שם המוכר, ואת הכותבת המדויקת שבו נמצא החמץ, וכן לפרט היכן 
)כלומר, היכן שמסומן  'במקומות המסומנים'  נמצא החמץ או לכתוב 

שהמקום מכור לגוי(8. 

7. קיצור שו"ע )קיד, א(: "ולא יהא ענין מכירת חמץ אצל האדם, כמו מצוות אנשים 
מלומדה, אלא צריך שיגמור בדעתו שהוא מוכרו באמת לגוי מכירה גמורה וחלוטה". 
וראה מחצית השקל )תמח, ד(, שפקפק על המכירה בגלל אלה שלא מוכרים בלב 
שלם: "כל זה לא יועיל . . לעת כזאת אשר נודע ביהודה ובגויים, שהמכירה היא רק 
להפקיע איסור חמץ, אף החרדים על דבר ה' ומוכרים, מכל מקום אין דעת הגוי 
לקנות המקום ולא החמץ, ואם כן במה נקנה החמץ לגוי . . אבל עתה בעוונותינו 
הרבים הן רבים עמי הארץ, שגם בעיניהם הדבר רק מצות אנשים ומנהג אבותיהם 
בידיהם". ]גם בחת"ס )יו"ד, שי(, ובשד"ח )ח, ט, ו(, רואים את חשיבות הכוונה של 

מוכר החמץ, ראה לקמן בענין מכירה של יהודים שאינם שומרים תו"מ[. 

ולהעיר מדברי הצמח צדק )יו"ד, פח(, לגבי 'היתר עיסקא', שאע"פ שכתבו שטר, 
צריך להבין במה מדובר: "אם הבין על כל פנים, המקבל ענין ה'עיסקא', וההיתר, 
דאם לא כן, אפילו בכתב לא מהני"! ולאידך גיסא ראה לקמן, בענין מכירת חמץ של 
יהודים שאינם שומרים תו"מ, שגם אם יאמרו לאחר המכירה שלא התכוונו באמת 

למכור, אינם יכולים ע"י 'דיבור' לבטל את 'מעשה' של המכירה. 

8. שם המוכר וכתובתו, וציון מקום החמץ: הטעם בכל זה הוא, כי צריכה מכירה 
זו להיות כמו כל מכירה רגילה, שצריכים לדעת מי הוא המוכר ואיפה נמצא הדבר 
הנמכר )סידור פסח כהלכתו, עמ' רמא(, וכן מבואר מדברי שו"ת שערי צדק )או"ח, 
מב( לגבי חמץ שהיה מוסתר, ולא יכל הגוי לדעת על קיומו, שלא מועילה המכירה, 

כי בכה"ג הוא הערמה ניכרת, כי מי שמע שמישהו יקנה דבר ולא ידע מקומו. 

בשטר  ולכן  ומסוים,  מוגדר  דבר  למכור  צריך  כי  הכתובת,  בציון  יש  נוסף  ענין 
ופלוני  פלוני  בחדר  לי  שיש  חמץ   .  . שמכרתי  "איך  נכתב:  אדה"ז  של  המכירה 
המסומן במצריו". וכמבואר ברמב"ם )זכיה ומתנה, ג, ה(: "הכותב לחבירו 'קרקע 
מנכסי, נתונה לך', או שכתב לו 'כל נכסי קנויין לך חוץ ממקצתן', הואיל ולא 'סיים' 
הדבר שנתן לו, ואינו ידוע - לא קנה כלום". וכן מבואר באג"מ )או"ח, קנ(: "הנה צריך 
לכתוב שמקום החמץ שבדירתו שברחוב זה בנומבער )מספר( זה, הוא משכיר לו, 
זה שזה  וזה בעצמו עושה המקום למסוים". הרי שכתיבת הכתובת חשובה מצד 

עושה את המקום למוגדר.

שהוא  ד(  מה,  )שו"ת,  הצ"צ  כדברי  במחלוקת,  נתון  זה  דבר  אמנם  בדיעבד: 
מחלוקת בין הרמב"ם ושאר פוסקים. והובאה בשו"ע )חו"מ רמא, ד(, וכותב הט"ז 
שם, שהלכה כדעת החולקים על הרמב"ם. ואכן, נראה שכל זה אינו מעכב בדיעבד, 
המוכר  של  שמו  מוזכר  שאפילו  שלום',  'נהר  מספר  ב(,  ט,  )שם,  בשד"ח  כמובא 
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ברמז, נחשב מכירה. וכן משמע מדברי הצ"צ )שו"ת צ"צ מילואים, ה, י(, שבדיעבד 
לענ"ד  "נראה  'מסומן':  היה  לא  אם  גם  החמץ,  נמצא  היכן  בשטר  כתב  אם  מועיל 
שיש להתיר החמץ בדיעבד . . אף שלכתחילה . . צריך שיבואר כל פרטי המקומות 
שמונחים בו החמץ" ]אך מדובר שם שכתב היכן נמצא החמץ, רק שלא סימן, ויש 

לעיין אם ניתן להוכיח משם גם במקרה שלא כתב כלל את הכתובת[. 

וכך פוסק למעשה ב'קונטרס ביאור שטרות מכירת חמץ' )הרב שריאל רוזנברג, 
עמ' יג(, שלכתחילה צריך לכתוב את שם הרחוב וכו', כדי שיהיה סמיכת דעת לקונה 
ולמוכר, ולכן גם כדאי לפרט את המקום בו מונח החמץ, אבל בדיעבד: "יש לומר 
דאין לחוש, ואפילו לא כתב כלל כתובת, ויסמוך על מה שמפרוש בשטר שמוכר 
החמץ 'בכל מקום שנמצא', ומיהו, בלא כתובת כלל, יש עוד חסרון בסמיכות דעת, 

דאיך ידע הנכרי  . . ואיך יגיע אליו לברר איזה חמץ נמכר, ודו"ק". 

מובא  אפרים,  רבבות  )בעהמח"ס  גרינבלט  אפרים  הרב  בתשובת  מבואר  וכן 
בתפארת צבי עמ' צה(: "שאלה: אם הרב כתב רק שם מוכר החמץ ועירו ולא כתב 
את הכתובת מה הדין ? תשובה: לפענ"ד נראה שמועיל, כיון שנכתב שמו ועירו, כי 
מקודם לא היו כותבים את הכתובת )עי' ב"ב קעב, ב,(, ובשטר מכירה כתבתי 'אפילו 

אני שכחתי לפורטם'. 

מקום  'בכל  בשטר  שכתוב  מה  על  בדיעבד  שסמכו  הפוסקים  בכל  משמע  וכן 
נכלל  הוא  כי  לשורפו,  צריך  שלא  בפסח,  חמץ  מוצא  בדין  )כדלקמן,  שנמצא' 
במכירה, אע"פ שלא היה במקום המסומן, כי כתוב בשטר 'בכל מקום שנמצא'(. וכן 
מבואר בפוסקים )שו"ת חת"ס, אהע"ז יא, שד"ח, שם ט, ב(, שהתירו מכירה בשביל 
אדם אחר שלא בידיעתו, מדין 'זכין לאדם', שאף שלכתחילה בוודאי צריך לכתוב 
את שמו ופרטי מגוריו וכו', הרי בדיעבד מועיל גם בלי פרטים, ובלבד שכתב את 

השם, ועכ"פ ברמז. 

ואכן, יש בתי דינים שנוהגים לכתוב בשטר המכירה שאם מישהו שכח למכור 
וכן כותב הגר"מ  נהג,  )השד"ח כותב שכך הוא  וכדו', הרי הם מוכרים את חמצו 
ושעת  בדיעבד  )עכ"פ  שלדעתם  הרי  נוהג(,  הוא  שכך  רסט,  ג,  במוע"ז,  שטרבנוך 

הדחק וכו'(, מועיל ללא כתובת, וללא שם, ולא סימון מקום החמץ. 

פירוט סוגי החמץ: לדעת ה'מקור חיים' )תמח, ח(, אם לא מפרטים את סוגי חמץ 
שמוכר, המכירה בטילה. אך רוב הפוסקים לא הסכימו לכך, כפי שמביא הביאור 
הלכה )תמח, ד"ה מועט( בשם ה'שדי חמד', בשם כמה אחרונים, שמקילים בדיעבד. 
ולכן לכתחילה טוב לפרט את סוגי החמץ שיש לו, ולכן לרווחא דמילתא, יש שנהגו, 
לפרט בשטר המכירה את כל סוגי החמץ הקיימים כך שאם לאחד מהמוכרים יש 
סוג זה, הרי הוא מפורט )ולא מפריע שמופיעים דברים שאין לו, כי לאדם אחר יש, 
והשטר הוא כללי לכולם(. אך בכל אופן, גם אם לא מפורטים סוגי החמץ, המכירה 
חלה. וכן הוא הלשון בשטר של אדמו"ר הזקן: "מכרתי . . כל מיני חמץ שיש לי". 
)וראה בשטרי ההרשאה המופיעים בסוף ספר 'סדר מכירת חמץ' להרשד"ב לוין(. 
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כי מכירה שלא נעשית בכוונה, לא חלה )קיצור שו"ע, מחצה"ש, שד"ח(7. 

ב� שם, כתובת, ומקום החמץ: כמו בכל מכירה רגילה, יש לפרט בשטר 
המכירה )או בשטר ההרשאה שנותנים לרב(, בכתב ברור וקריא, את 
שם המוכר, ואת הכותבת המדויקת שבו נמצא החמץ, וכן לפרט היכן 
)כלומר, היכן שמסומן  'במקומות המסומנים'  נמצא החמץ או לכתוב 

שהמקום מכור לגוי(8. 

7. קיצור שו"ע )קיד, א(: "ולא יהא ענין מכירת חמץ אצל האדם, כמו מצוות אנשים 
מלומדה, אלא צריך שיגמור בדעתו שהוא מוכרו באמת לגוי מכירה גמורה וחלוטה". 
וראה מחצית השקל )תמח, ד(, שפקפק על המכירה בגלל אלה שלא מוכרים בלב 
שלם: "כל זה לא יועיל . . לעת כזאת אשר נודע ביהודה ובגויים, שהמכירה היא רק 
להפקיע איסור חמץ, אף החרדים על דבר ה' ומוכרים, מכל מקום אין דעת הגוי 
לקנות המקום ולא החמץ, ואם כן במה נקנה החמץ לגוי . . אבל עתה בעוונותינו 
הרבים הן רבים עמי הארץ, שגם בעיניהם הדבר רק מצות אנשים ומנהג אבותיהם 
בידיהם". ]גם בחת"ס )יו"ד, שי(, ובשד"ח )ח, ט, ו(, רואים את חשיבות הכוונה של 

מוכר החמץ, ראה לקמן בענין מכירה של יהודים שאינם שומרים תו"מ[. 

ולהעיר מדברי הצמח צדק )יו"ד, פח(, לגבי 'היתר עיסקא', שאע"פ שכתבו שטר, 
צריך להבין במה מדובר: "אם הבין על כל פנים, המקבל ענין ה'עיסקא', וההיתר, 
דאם לא כן, אפילו בכתב לא מהני"! ולאידך גיסא ראה לקמן, בענין מכירת חמץ של 
יהודים שאינם שומרים תו"מ, שגם אם יאמרו לאחר המכירה שלא התכוונו באמת 

למכור, אינם יכולים ע"י 'דיבור' לבטל את 'מעשה' של המכירה. 

8. שם המוכר וכתובתו, וציון מקום החמץ: הטעם בכל זה הוא, כי צריכה מכירה 
זו להיות כמו כל מכירה רגילה, שצריכים לדעת מי הוא המוכר ואיפה נמצא הדבר 
הנמכר )סידור פסח כהלכתו, עמ' רמא(, וכן מבואר מדברי שו"ת שערי צדק )או"ח, 
מב( לגבי חמץ שהיה מוסתר, ולא יכל הגוי לדעת על קיומו, שלא מועילה המכירה, 

כי בכה"ג הוא הערמה ניכרת, כי מי שמע שמישהו יקנה דבר ולא ידע מקומו. 

בשטר  ולכן  ומסוים,  מוגדר  דבר  למכור  צריך  כי  הכתובת,  בציון  יש  נוסף  ענין 
ופלוני  פלוני  בחדר  לי  שיש  חמץ   .  . שמכרתי  "איך  נכתב:  אדה"ז  של  המכירה 
המסומן במצריו". וכמבואר ברמב"ם )זכיה ומתנה, ג, ה(: "הכותב לחבירו 'קרקע 
מנכסי, נתונה לך', או שכתב לו 'כל נכסי קנויין לך חוץ ממקצתן', הואיל ולא 'סיים' 
הדבר שנתן לו, ואינו ידוע - לא קנה כלום". וכן מבואר באג"מ )או"ח, קנ(: "הנה צריך 
לכתוב שמקום החמץ שבדירתו שברחוב זה בנומבער )מספר( זה, הוא משכיר לו, 
זה שזה  וזה בעצמו עושה המקום למסוים". הרי שכתיבת הכתובת חשובה מצד 

עושה את המקום למוגדר.

שהוא  ד(  מה,  )שו"ת,  הצ"צ  כדברי  במחלוקת,  נתון  זה  דבר  אמנם  בדיעבד: 
מחלוקת בין הרמב"ם ושאר פוסקים. והובאה בשו"ע )חו"מ רמא, ד(, וכותב הט"ז 
שם, שהלכה כדעת החולקים על הרמב"ם. ואכן, נראה שכל זה אינו מעכב בדיעבד, 
המוכר  של  שמו  מוזכר  שאפילו  שלום',  'נהר  מספר  ב(,  ט,  )שם,  בשד"ח  כמובא 



221

חח מכירת חמח

את מלא הסכום. 

באמצעות  לגוי  החמץ  מכירת  א.  פעולות:  שלש  כאן  נעשות  למעשה, 
'קנין כסף', ומשעת המכירה, החמץ שייך לגוי. ב. ה'ערב קבלן', מתחייב 
ג. הגוי, מתחייב לשלם ל'ערב קבלן',  לשלם את יתרת הכסף למוכר6. 
את הכסף שישלם למוכר. הפעולה הראשונה נוגעת למכירת החמץ, 
ויוצא:  ושתי האחרות הם התחייבות ממונית בלבד, בלי קשר לחמץ. 
שמכירת החמץ והעברתו לרשות הגוי, לא תלויה בתשלום על הקניה, 
כי החמץ שייך לגוי מרגע המכירה, ואת התשלום משלם אדם אחר, וגם 

אם לא ישלם, עדיין החמץ נשאר שייך לגוי הקונה� 

את  קבלן',  ל'ערב  לשלם  הגוי  צריך  ההסכם,  לפי  הפסח:  לאחר  יב� 
יתרת הסכום שהתחייב ה'ערב קבלן' לשלם במקומו. אלא ששואלים 
למכור  שמעדיף  או  ולשלם,  החמץ  על  לשמור  רוצה  הוא  האם  אותו 
את החמץ ל'ערב קבלן', עם הריוח שמבואר בשטר ? כאשר אומר הגוי 
שרוצה למכור את החמץ, מתפטר מהתשלום לערב קבלן, ומשלם לו 
הערב קבלן את 'דמי הקדימה' שנתן לפני פסח, בתוספת ריוח. לאחר 

מכן, מקנה ה'ערב קבלן', את החמץ לכל היהודים. 

ב� אופן המכירה

א. בלב שלם / ב. שם כתובת, ומקום החמץ / ג. מינוי הרב ע"י שטר וקנין /
 ד. מינוי בפה בלי קנין.

א� בלב שלם: כאשר אדם מוכר את חמצו, צריך להחליט שהוא מוכר 
את החמץ, ומקנה אותו לגוי בלב שלם ובכוונה גמורה, ואינו רק אמצעי 
שלא יהיה איסור חמץ, וצריך גם ללמד את הגוי שהיא מכירה אמיתית, 

הוא  שהרי  החמץ,  של  בקיומו  רוצה  שה'ערב'  בכך,  בעיה  שיש  שכתבו  יש   .6
מתחייב לשלם במקום הגוי, ואחר כך יגבה את התשלום מהגוי, ואם לא יהיה לו 
לשלם, יהיה לו את החמץ כדי לקבל את כספו בחזרה. וביאר הגרצ"פ פרנק )מקראי 
קודש, פסח, עמ' ע(, שאיסור 'רוצה בקיומו' הוא כאשר נהנה מהחמץ, אבל כשרוצה 
בקיומו, רק כדי לא להפסיד, אין איסור )חת"ס, או"ח קטז(. אבל לפי מנהגנו שאין 
הערב קבלן מוכר במכירה זו את החמץ שלו, הבעיה לא מתחילה, כי גם אם רוצה 
בקיומו, הרי אינו חמץ שלו. )וכן ראה לקמן, שלדעת אדה"ז אין איסור של 'רוצה 

בקיומו'(. 
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לשמש כ'קנין כסף'. והרי במכירת חמץ, סומכים בעיקר על קנין כסף4. 

דרך,  למצוא  צריך  בחוב,  כסף'  'קנין  מועיל  שלא  מכיון  הפתרון:  יא� 
שישלם הגוי את התשלום המלא, בלי לשלם בפועל, כי הוא סכום גדול. 
'ערב קבלן', כלומר, אדם שמתחייב לשלם את  העצה: לערב במכירה 

החוב במקום הקונה5. 

ויוצא כך: ה'ערב קבלן' כותב שטר שבו הוא מתחייב לשלם את שאר 
החוב, ונותן את השטר לגוי שקונה את החמץ. לאחר מכן, נותן הגוי, 
'דמי הקדימה', ואת השטר של הערב,  ליהודי שמוכר את החמץ, את 
ובכך נמצא ש'שילם' את התשלום המלא, על החמץ. באופן כזה יכולים 
'קנין כסף', כי המוכר קיבל את מלא התשלום,  'דמי הקדימה' לשמש 
ומעתה אין שום קשר בין מוכר החמץ, לגוי שקונה אותו, כי סיים לשלם 

4. דבריו של אדמו"ר הזקן שם סתומים, זה לשונו: "לכתוב 'והמותר זקפתי עליו 
במלוה' . . אינו מועיל לפי דעת גדולי הראשונים ז"ל, ולכן אין עצה, אלא שתהיה 
המכירה ע"י ערב קבלן". ואכן גדולי הרבנים פנו למהרי"ל אחיו של אדה"ז שיבאר 
קריצת  להבין  ידיהם  חיל  אנשי  מצאו  "לא  י(:  יהודה,  )שארית  הדברים  את  להם 
. וישוטטו אנה ואנה לבקש דברי גדולי הראשונים ולא ימצאו". והסביר   . ורמיזת 
להם המהרי"ל )וכן כתב גם הצ"צ בפס"ד(, שהכוונה לדעת הרי"ף וכו', שלא מועיל 
'קנין כסף', כאשר אדם מוכר חפץ כי הוא זקוק עתה למלא הסכום, ומקבל רק 'דמי 
קדימה', אלא צריך 'קנין' אחר, והרי אנחנו רוצים לסמוך בעיקר על קנין כסף. ]מוכר 
שמצפה למלא הסכום נקרא: 'עייל ונפיק אזוזי', כלומר: מוכר בשביל כסף, ולא רק 
מלא  את  לקבל  המוכר  שמצפה  נחשב  חמץ  במכירת  גם  החפץ.  את  צריך  לא  כי 
הסכום, כי מצפה לקבל את כל הכסף מיד אחרי פסח )הרשד"ב לוין בסדר מכירת 
קכח(:  עמ'  בלינוב,  )הרי"י  קבלן'  בערב  חמץ  ב'מכירת  אחר  ובאופן   .)18 עמ'  חמץ 
"אשר כיון שהקונה הוא נכרי, ובפרט אם הוא עני שאין בידו לשלם בעד הכל, לא 
סמכה דעת הישראל כלל שיקבל מעותיו אי פעם, וכיון שאינו בטוח במעותיו גרע 

מ'עייל ונפיק אזוזי'[. 

רגיל,  ערב  במקומו.  ששילם  התשלום  את  וידרוש  לגוי,  הערב  ילך  כך  ואחר   .5
מתחייב שאם הקונה )או הלווה( לא שילם, ולא הצליחו להוציא ממנו את הכסף, הוא 
ישלם במקום הקונה )או הלווה(, אבל ערב קבלן, מתחייב שיהיה אפשר מלכתחילה 
ולהעיר,  הלווה(.  )או  הקונה  עם  יתחשבן  הוא  כך  ואחר  ישלם,  והוא  אליו  לפנות 
'ערב שלוף דוץ', אלא שבאופן כללי קוראים לו  שהשם האמיתי של ערב זה הוא 
'ערב קבלן' )'ערב קבלן' הוא ערב שאפשר לבחור אם לגשת אליו או לבעל החוב, 
ואכן  כאן.  מדובר  ובזה  אליו,  רק  פונים  שמלכתחילה  ערב  הוא  דוץ'  'שלוף  ערב 
בשו"ת צ"צ )מה, ה( כותב: "בשטר מכירה של רבינו ז"ל הוסיף 'וכל המעות מחוייב 
ד'ערב  לומר  יש  כן  אם  בזה,  עסק  שום  אין  מטה  החתום  ולי  קבלן,  להערב  לסלק 

קבלן' זה יש לו דין של 'ערב שלוף דוץ' הנזכר ביו"ד הלכות רבית". 
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את מלא הסכום. 

באמצעות  לגוי  החמץ  מכירת  א.  פעולות:  שלש  כאן  נעשות  למעשה, 
'קנין כסף', ומשעת המכירה, החמץ שייך לגוי. ב. ה'ערב קבלן', מתחייב 
ג. הגוי, מתחייב לשלם ל'ערב קבלן',  לשלם את יתרת הכסף למוכר6. 
את הכסף שישלם למוכר. הפעולה הראשונה נוגעת למכירת החמץ, 
ויוצא:  ושתי האחרות הם התחייבות ממונית בלבד, בלי קשר לחמץ. 
שמכירת החמץ והעברתו לרשות הגוי, לא תלויה בתשלום על הקניה, 
כי החמץ שייך לגוי מרגע המכירה, ואת התשלום משלם אדם אחר, וגם 

אם לא ישלם, עדיין החמץ נשאר שייך לגוי הקונה� 

את  קבלן',  ל'ערב  לשלם  הגוי  צריך  ההסכם,  לפי  הפסח:  לאחר  יב� 
יתרת הסכום שהתחייב ה'ערב קבלן' לשלם במקומו. אלא ששואלים 
למכור  שמעדיף  או  ולשלם,  החמץ  על  לשמור  רוצה  הוא  האם  אותו 
את החמץ ל'ערב קבלן', עם הריוח שמבואר בשטר ? כאשר אומר הגוי 
שרוצה למכור את החמץ, מתפטר מהתשלום לערב קבלן, ומשלם לו 
הערב קבלן את 'דמי הקדימה' שנתן לפני פסח, בתוספת ריוח. לאחר 

מכן, מקנה ה'ערב קבלן', את החמץ לכל היהודים. 

ב� אופן המכירה

א. בלב שלם / ב. שם כתובת, ומקום החמץ / ג. מינוי הרב ע"י שטר וקנין /
 ד. מינוי בפה בלי קנין.

א� בלב שלם: כאשר אדם מוכר את חמצו, צריך להחליט שהוא מוכר 
את החמץ, ומקנה אותו לגוי בלב שלם ובכוונה גמורה, ואינו רק אמצעי 
שלא יהיה איסור חמץ, וצריך גם ללמד את הגוי שהיא מכירה אמיתית, 

הוא  שהרי  החמץ,  של  בקיומו  רוצה  שה'ערב'  בכך,  בעיה  שיש  שכתבו  יש   .6
מתחייב לשלם במקום הגוי, ואחר כך יגבה את התשלום מהגוי, ואם לא יהיה לו 
לשלם, יהיה לו את החמץ כדי לקבל את כספו בחזרה. וביאר הגרצ"פ פרנק )מקראי 
קודש, פסח, עמ' ע(, שאיסור 'רוצה בקיומו' הוא כאשר נהנה מהחמץ, אבל כשרוצה 
בקיומו, רק כדי לא להפסיד, אין איסור )חת"ס, או"ח קטז(. אבל לפי מנהגנו שאין 
הערב קבלן מוכר במכירה זו את החמץ שלו, הבעיה לא מתחילה, כי גם אם רוצה 
בקיומו, הרי אינו חמץ שלו. )וכן ראה לקמן, שלדעת אדה"ז אין איסור של 'רוצה 

בקיומו'(. 
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לשמש כ'קנין כסף'. והרי במכירת חמץ, סומכים בעיקר על קנין כסף4. 

דרך,  למצוא  צריך  בחוב,  כסף'  'קנין  מועיל  שלא  מכיון  הפתרון:  יא� 
שישלם הגוי את התשלום המלא, בלי לשלם בפועל, כי הוא סכום גדול. 
'ערב קבלן', כלומר, אדם שמתחייב לשלם את  העצה: לערב במכירה 

החוב במקום הקונה5. 

ויוצא כך: ה'ערב קבלן' כותב שטר שבו הוא מתחייב לשלם את שאר 
החוב, ונותן את השטר לגוי שקונה את החמץ. לאחר מכן, נותן הגוי, 
'דמי הקדימה', ואת השטר של הערב,  ליהודי שמוכר את החמץ, את 
ובכך נמצא ש'שילם' את התשלום המלא, על החמץ. באופן כזה יכולים 
'קנין כסף', כי המוכר קיבל את מלא התשלום,  'דמי הקדימה' לשמש 
ומעתה אין שום קשר בין מוכר החמץ, לגוי שקונה אותו, כי סיים לשלם 

4. דבריו של אדמו"ר הזקן שם סתומים, זה לשונו: "לכתוב 'והמותר זקפתי עליו 
במלוה' . . אינו מועיל לפי דעת גדולי הראשונים ז"ל, ולכן אין עצה, אלא שתהיה 
המכירה ע"י ערב קבלן". ואכן גדולי הרבנים פנו למהרי"ל אחיו של אדה"ז שיבאר 
קריצת  להבין  ידיהם  חיל  אנשי  מצאו  "לא  י(:  יהודה,  )שארית  הדברים  את  להם 
. וישוטטו אנה ואנה לבקש דברי גדולי הראשונים ולא ימצאו". והסביר   . ורמיזת 
להם המהרי"ל )וכן כתב גם הצ"צ בפס"ד(, שהכוונה לדעת הרי"ף וכו', שלא מועיל 
'קנין כסף', כאשר אדם מוכר חפץ כי הוא זקוק עתה למלא הסכום, ומקבל רק 'דמי 
קדימה', אלא צריך 'קנין' אחר, והרי אנחנו רוצים לסמוך בעיקר על קנין כסף. ]מוכר 
שמצפה למלא הסכום נקרא: 'עייל ונפיק אזוזי', כלומר: מוכר בשביל כסף, ולא רק 
מלא  את  לקבל  המוכר  שמצפה  נחשב  חמץ  במכירת  גם  החפץ.  את  צריך  לא  כי 
הסכום, כי מצפה לקבל את כל הכסף מיד אחרי פסח )הרשד"ב לוין בסדר מכירת 
קכח(:  עמ'  בלינוב,  )הרי"י  קבלן'  בערב  חמץ  ב'מכירת  אחר  ובאופן   .)18 עמ'  חמץ 
"אשר כיון שהקונה הוא נכרי, ובפרט אם הוא עני שאין בידו לשלם בעד הכל, לא 
סמכה דעת הישראל כלל שיקבל מעותיו אי פעם, וכיון שאינו בטוח במעותיו גרע 

מ'עייל ונפיק אזוזי'[. 

רגיל,  ערב  במקומו.  ששילם  התשלום  את  וידרוש  לגוי,  הערב  ילך  כך  ואחר   .5
מתחייב שאם הקונה )או הלווה( לא שילם, ולא הצליחו להוציא ממנו את הכסף, הוא 
ישלם במקום הקונה )או הלווה(, אבל ערב קבלן, מתחייב שיהיה אפשר מלכתחילה 
ולהעיר,  הלווה(.  )או  הקונה  עם  יתחשבן  הוא  כך  ואחר  ישלם,  והוא  אליו  לפנות 
'ערב שלוף דוץ', אלא שבאופן כללי קוראים לו  שהשם האמיתי של ערב זה הוא 
'ערב קבלן' )'ערב קבלן' הוא ערב שאפשר לבחור אם לגשת אליו או לבעל החוב, 
ואכן  כאן.  מדובר  ובזה  אליו,  רק  פונים  שמלכתחילה  ערב  הוא  דוץ'  'שלוף  ערב 
בשו"ת צ"צ )מה, ה( כותב: "בשטר מכירה של רבינו ז"ל הוסיף 'וכל המעות מחוייב 
ד'ערב  לומר  יש  כן  אם  בזה,  עסק  שום  אין  מטה  החתום  ולי  קבלן,  להערב  לסלק 

קבלן' זה יש לו דין של 'ערב שלוף דוץ' הנזכר ביו"ד הלכות רבית". 



219

חח מכירת חמח

סודר,  קרקע,  אגב  משיכה,  שטר,  )כסף,  'קניינים'  סוגי  כמה  ישנם  ח� 
סיטומתא )תקיעת כף, מסירת מפתח(, ועוד(, ודנו איזה מהם מועיל עם 
גוי, ולכן הנהיגו גדולי הדורות לחשוש לכל השיטות ולעשות את כל 

הקניינים )ראה שו"ע אדה"ז, תמח, יא, ומשנ"ב תמח, יז(. 

מסירת המפתח:

את  לגוי  למסור  שצריך  מופיע  הזקן  אדמו"ר  של  המכירה  בשטר  ט� 
המפתח שבו נמצא החמץ. לביאור, מדוע לא מקפידים בכך היום, ראה 
שו"ת צמח צדק )מה, א-ב, ושער המילואים, י(, אגרות קודש )יג, ד'שיג(, 

נטעי גבריאל )א, עמ' קכב(, אוצר מנהגי חב"ד )עמ' פב(. 

החידוש של אדמו"ר הזקן - מכירת החמץ ב'ערב קבלן':

על  התשלום  ומירב  קדימה',  'דמי  רק  הגוי  נותן  כאמור,  החשש:  י� 
חמץ'  מכירת  ב'סדר  הזקן  אדמו"ר  ומעיר  כ'חוב'.  עליו  נשאר  החמץ, 
'חוב', ומצפה המוכר  שלו, שלדעת כמה ראשונים, כל עוד יש לקונה 
לשאר התשלום, לא מעיל 'קנין כסף'. ואותם 'דמי קדימה', לא יכולים 

שבו הוא נמצא. ולמעשה: לא חוששים לטעם זה בדיעבד, כמבואר בדברי אחיו של 
אדה"ז )שארית יהודה, ח, הובא בשער הכולל, יח(: "פשוט הוא שאינו דומה לקבלת 
לאחריות  דומה  זה  אין   .  . יהודי  האין  את  לתבוע  יכול  שאינו  דמה  כלל,  אחריות 
שמקבל עליו היזק, וזה אינו מקבל עליו כלום, אלא שאינו יכול לברר שהזיק ונחסר". 
ולכן בשטרות המכירה הנוהגים ימינו, משנים את הנוסח, ולא כותבים: "אגב קנין 
שבהם", ומשמיטים את המילה 'שבהם'. וכך  . . החדרים, יהיה קנוי לו כל החמץ 
יכולים לכלול גם את החמץ השייך לו, ונמצא בכל מקום שהוא )בדואר, או במקום 
שהיוצאים  המצוי  בדבר  ונפק"מ  לגוי(.  'להשכירו'  באפשרותו  ואין  שלו,  שאינו 
מישראל לפני פסח, קונים ב'דיוטי פרי' בקבוק 'משקה' )חמץ(, ומשאירים אותו שם 
למשמרת, על מנת לקחת אותו בחזרתם לארץ, וסומכים על כך שימכרו את החמץ. 
והרי אותו בקבוק יהיה במקום שאין להם 'בעלות' עליו, ולא יכולים 'להשכיר' את 
המקום לגוי, ואיך מועילה מכירת החמץ? אך כפי שהתבאר, טעם זה אינו מעכב 

בדיעבד, ואת הקנין אגב קרקע, אפשר לעשות עם קרקע אחרת. 

ולהעיר, שגם מי שגר בשכירות, יכול להשכיר חלק מביתו לגוי, כי בשכירות כזו 
ש2ק'|לא מיועדת למגורים לא מקפיד בעל הבית )שערים מצוינים בהלכה, קיד, כא, 

שו"ת דברי מלכיאל, ד, כב, ועוד(. 
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קניינים נוספים:

לגוי, הובא בב"ח, מג"א, ומשנ"ב, והוזכרה גם ב'סדר מכירת חמץ' של אדמו"ר הזקן, 
ונמצאו לכך כמה טעמים: 

א. שלא יראה כאילו החמץ הוא שלו: כותב הב"ח )תמח(: "משמע שצריך שהחמץ 
עצמו יהיה חוץ לבית", ובפר"ח תמה הרי לא קיבל עליו הישראל אחריות, ואם כן 
מותר שיהיה חמץ של גוי בבית ישראל ? ומבאר: "ויראה, דאף אם לא קיבל אחריות, 
אע"פ שמכרו לגוי, כיון שיודע הישראל, שהגוי לא יגע בו כלל 'מחזי' כמשהה חמץ 
מכיון  הישראל,  של  בביתו  החמץ  עוד  שכל  הפר"ח,  ביאר  ואסור".  בפסח,  בבית 
עוד  כתבו  וכן  הישראל.  של  החמץ  כאילו  נראה  זה  בו,  יגע  לא  שהגוי  שיודעים 
אחרונים, והביאם המשנ"ב )תמח, יב(. ולכן העצה היא להשכיר את המקום שעליו 

החמץ לגוי, וכך יוצא שהחמץ אינו ברשותו של הישראל. 

גוי שנמצא בבית הישראל בפסח,  יבא לאכלו: ראינו לעיל, שחמץ של  ב. שמא 
צריך לעשות לפניו מחיצה, מחשש שיבא לאכלו. אלא שחשש הרדב"ז )שו"ת, שמ(, 
שמכיון שחמץ זה היה של הישראל לפני פסח, אע"פ שמכר אותו לגוי, לא מספיק 
לעשות לפניו מחיצה, כי לא מסיח דעתו מהחמץ, ויש חשש שיבא לאכלו, והביא 
דבריו המשנ"ב. )אמנם החק יעקב )תמח, יד(, סובר שהוא ככל חמץ של גוי, שדי 
במחיצה(, ולכן העצה היא, להשכיר את המקום שבו החמץ, לגוי, וכך די במחיצה. 

לפי ב' טעמים אלו, אפשר להשכיר את המקום גם לגוי אחר. 

ג. קנין אגב: כדי שתהיה מכירה של החמץ לגוי, כלומר: העברה של החמץ מרשות 
ולכן  גוי,  קניינים שלא מועילים עם  'קנין'. אלא שיש  הישראל לרשות הגוי, צריך 
משכירים את הקרקע לגוי, וכך אגב הקרקע הוא יכול 'לקנות' את החמץ. כך כותב 
החק יעקב )תמח, יד(: "במה קנה הגוי . . כיון דלא משך )לא עשה קנין 'משיכה'( . 
טוב  "היותר  ביהודה:  הנודע  בתקנות  וכן  שבתוכו".  החמץ  ואגבן  חדר  לו  מקנה   .
אגב  נקנים  המטלטלים  כל  כי  החדר,  אגב  לגוי  החמץ  להנות  שבדרכים,  ומובחר 
קרקע, בודאי בלי שום פקפוק". וכן בשו"ע אדה"ז )תמח, ח – יב(: "י"א שהנכרי אינו 
קונה מטלטלין בכסף בלבד אלא במשיכה . . צריך להקנות להנכרי באחד משאר 
דרכי הקניה שהן קנין גמור המועיל . . ע"י אגב קרקע . . ויאמר: אגב החדר תזכה 
מקום  כל  להשכיר  צריך  ולא  אחד,  מקום  מפסיק  זה:  טעם  ולפי  שבתוכו".  החמץ 

שמונח בו חמץ. 

ד. שלא יהיה נחשב שאחריות החמץ על היהודי: חמץ של גוי, אך הוא באחריותו 
של הישראל )שאם יגנב החמץ, יהיה חייב לשלם(, חייב להוציא אותו מביתו )גמ' 
פסחים, ה, ב, ממה שכתוב 'לא ימצא'. טעם האיסור מפרש רש"י: 'דהוי כדידיה'. 
הישראל,  של  באחריותו  החמץ  אין  לגוי,  במכירה  ואמנם  א(.  תמ,  בשו"ע,  ונפסק 
שמכיון  חיים',  ה'מקור  שכותב  אלא  עליו.  והאחריות  לגוי  מעתה  שייך  החמץ  כי 
לא  החמץ,  יגנב  ואם  יש,  חמץ  כמה  בדיוק  ידוע  שלא  כזה  באופן  היא  שהמכירה 
נוכל לחייב את הגוי לשלם עליו, שהרי לא ידוע כמה חמץ היה שם, יוצא שבפועל 
ה'אחריות' נראית על הישראל. ולכן העצה היא, שגם המקום שעליו עומד החמץ 

יהיה של הגוי, ושוב לא אכפת לו שהאחריות היא על הישראל. 

המקום  של  השכירות  את  צריך  שנמכר,  חמץ  כל  עם  שיחד  יוצא:  זה  טעם  לפי 
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סודר,  קרקע,  אגב  משיכה,  שטר,  )כסף,  'קניינים'  סוגי  כמה  ישנם  ח� 
סיטומתא )תקיעת כף, מסירת מפתח(, ועוד(, ודנו איזה מהם מועיל עם 
גוי, ולכן הנהיגו גדולי הדורות לחשוש לכל השיטות ולעשות את כל 

הקניינים )ראה שו"ע אדה"ז, תמח, יא, ומשנ"ב תמח, יז(. 

מסירת המפתח:

את  לגוי  למסור  שצריך  מופיע  הזקן  אדמו"ר  של  המכירה  בשטר  ט� 
המפתח שבו נמצא החמץ. לביאור, מדוע לא מקפידים בכך היום, ראה 
שו"ת צמח צדק )מה, א-ב, ושער המילואים, י(, אגרות קודש )יג, ד'שיג(, 

נטעי גבריאל )א, עמ' קכב(, אוצר מנהגי חב"ד )עמ' פב(. 

החידוש של אדמו"ר הזקן - מכירת החמץ ב'ערב קבלן':

על  התשלום  ומירב  קדימה',  'דמי  רק  הגוי  נותן  כאמור,  החשש:  י� 
חמץ'  מכירת  ב'סדר  הזקן  אדמו"ר  ומעיר  כ'חוב'.  עליו  נשאר  החמץ, 
'חוב', ומצפה המוכר  שלו, שלדעת כמה ראשונים, כל עוד יש לקונה 
לשאר התשלום, לא מעיל 'קנין כסף'. ואותם 'דמי קדימה', לא יכולים 

שבו הוא נמצא. ולמעשה: לא חוששים לטעם זה בדיעבד, כמבואר בדברי אחיו של 
אדה"ז )שארית יהודה, ח, הובא בשער הכולל, יח(: "פשוט הוא שאינו דומה לקבלת 
לאחריות  דומה  זה  אין   .  . יהודי  האין  את  לתבוע  יכול  שאינו  דמה  כלל,  אחריות 
שמקבל עליו היזק, וזה אינו מקבל עליו כלום, אלא שאינו יכול לברר שהזיק ונחסר". 
ולכן בשטרות המכירה הנוהגים ימינו, משנים את הנוסח, ולא כותבים: "אגב קנין 
שבהם", ומשמיטים את המילה 'שבהם'. וכך  . . החדרים, יהיה קנוי לו כל החמץ 
יכולים לכלול גם את החמץ השייך לו, ונמצא בכל מקום שהוא )בדואר, או במקום 
שהיוצאים  המצוי  בדבר  ונפק"מ  לגוי(.  'להשכירו'  באפשרותו  ואין  שלו,  שאינו 
מישראל לפני פסח, קונים ב'דיוטי פרי' בקבוק 'משקה' )חמץ(, ומשאירים אותו שם 
למשמרת, על מנת לקחת אותו בחזרתם לארץ, וסומכים על כך שימכרו את החמץ. 
והרי אותו בקבוק יהיה במקום שאין להם 'בעלות' עליו, ולא יכולים 'להשכיר' את 
המקום לגוי, ואיך מועילה מכירת החמץ? אך כפי שהתבאר, טעם זה אינו מעכב 

בדיעבד, ואת הקנין אגב קרקע, אפשר לעשות עם קרקע אחרת. 

ולהעיר, שגם מי שגר בשכירות, יכול להשכיר חלק מביתו לגוי, כי בשכירות כזו 
ש2ק'|לא מיועדת למגורים לא מקפיד בעל הבית )שערים מצוינים בהלכה, קיד, כא, 

שו"ת דברי מלכיאל, ד, כב, ועוד(. 
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קניינים נוספים:

לגוי, הובא בב"ח, מג"א, ומשנ"ב, והוזכרה גם ב'סדר מכירת חמץ' של אדמו"ר הזקן, 
ונמצאו לכך כמה טעמים: 

א. שלא יראה כאילו החמץ הוא שלו: כותב הב"ח )תמח(: "משמע שצריך שהחמץ 
עצמו יהיה חוץ לבית", ובפר"ח תמה הרי לא קיבל עליו הישראל אחריות, ואם כן 
מותר שיהיה חמץ של גוי בבית ישראל ? ומבאר: "ויראה, דאף אם לא קיבל אחריות, 
אע"פ שמכרו לגוי, כיון שיודע הישראל, שהגוי לא יגע בו כלל 'מחזי' כמשהה חמץ 
מכיון  הישראל,  של  בביתו  החמץ  עוד  שכל  הפר"ח,  ביאר  ואסור".  בפסח,  בבית 
עוד  כתבו  וכן  הישראל.  של  החמץ  כאילו  נראה  זה  בו,  יגע  לא  שהגוי  שיודעים 
אחרונים, והביאם המשנ"ב )תמח, יב(. ולכן העצה היא להשכיר את המקום שעליו 

החמץ לגוי, וכך יוצא שהחמץ אינו ברשותו של הישראל. 

גוי שנמצא בבית הישראל בפסח,  יבא לאכלו: ראינו לעיל, שחמץ של  ב. שמא 
צריך לעשות לפניו מחיצה, מחשש שיבא לאכלו. אלא שחשש הרדב"ז )שו"ת, שמ(, 
שמכיון שחמץ זה היה של הישראל לפני פסח, אע"פ שמכר אותו לגוי, לא מספיק 
לעשות לפניו מחיצה, כי לא מסיח דעתו מהחמץ, ויש חשש שיבא לאכלו, והביא 
דבריו המשנ"ב. )אמנם החק יעקב )תמח, יד(, סובר שהוא ככל חמץ של גוי, שדי 
במחיצה(, ולכן העצה היא, להשכיר את המקום שבו החמץ, לגוי, וכך די במחיצה. 

לפי ב' טעמים אלו, אפשר להשכיר את המקום גם לגוי אחר. 

ג. קנין אגב: כדי שתהיה מכירה של החמץ לגוי, כלומר: העברה של החמץ מרשות 
ולכן  גוי,  קניינים שלא מועילים עם  'קנין'. אלא שיש  הישראל לרשות הגוי, צריך 
משכירים את הקרקע לגוי, וכך אגב הקרקע הוא יכול 'לקנות' את החמץ. כך כותב 
החק יעקב )תמח, יד(: "במה קנה הגוי . . כיון דלא משך )לא עשה קנין 'משיכה'( . 
טוב  "היותר  ביהודה:  הנודע  בתקנות  וכן  שבתוכו".  החמץ  ואגבן  חדר  לו  מקנה   .
אגב  נקנים  המטלטלים  כל  כי  החדר,  אגב  לגוי  החמץ  להנות  שבדרכים,  ומובחר 
קרקע, בודאי בלי שום פקפוק". וכן בשו"ע אדה"ז )תמח, ח – יב(: "י"א שהנכרי אינו 
קונה מטלטלין בכסף בלבד אלא במשיכה . . צריך להקנות להנכרי באחד משאר 
דרכי הקניה שהן קנין גמור המועיל . . ע"י אגב קרקע . . ויאמר: אגב החדר תזכה 
מקום  כל  להשכיר  צריך  ולא  אחד,  מקום  מפסיק  זה:  טעם  ולפי  שבתוכו".  החמץ 

שמונח בו חמץ. 

ד. שלא יהיה נחשב שאחריות החמץ על היהודי: חמץ של גוי, אך הוא באחריותו 
של הישראל )שאם יגנב החמץ, יהיה חייב לשלם(, חייב להוציא אותו מביתו )גמ' 
פסחים, ה, ב, ממה שכתוב 'לא ימצא'. טעם האיסור מפרש רש"י: 'דהוי כדידיה'. 
הישראל,  של  באחריותו  החמץ  אין  לגוי,  במכירה  ואמנם  א(.  תמ,  בשו"ע,  ונפסק 
שמכיון  חיים',  ה'מקור  שכותב  אלא  עליו.  והאחריות  לגוי  מעתה  שייך  החמץ  כי 
לא  החמץ,  יגנב  ואם  יש,  חמץ  כמה  בדיוק  ידוע  שלא  כזה  באופן  היא  שהמכירה 
נוכל לחייב את הגוי לשלם עליו, שהרי לא ידוע כמה חמץ היה שם, יוצא שבפועל 
ה'אחריות' נראית על הישראל. ולכן העצה היא, שגם המקום שעליו עומד החמץ 

יהיה של הגוי, ושוב לא אכפת לו שהאחריות היא על הישראל. 

המקום  של  השכירות  את  צריך  שנמכר,  חמץ  כל  עם  שיחד  יוצא:  זה  טעם  לפי 
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יודעים  לא  אנשים  כי  מכך,  שנבעו  הרבים  המכשולות  את  הפוסקים 
הרב  את  למנות  הנהיגו  וכו',  המועיל  קנין  ולעשות  שטרות  לכתוב 
לשליח שימכור את החמץ של כל אנשי הקהילה, ונהגו למנות את הרב 
את  למכור  השליח  נעשה  שהרב  כתוב  בו  מיוחד,  הרשאה'  'כתב  ע"י 

החמץ שברשותם לגוי2. 

שכירות הקרקע לגוי:

ז� בנוסף למכירת החמץ עצמו, תיקנו שהיהודי ישכיר לגוי את הקרקע 
את  כמשהה  נראה  כי  א(  טעמים:  מכמה  וזאת  החמץ,  מונח  שעליה 
החמץ בביתו בפסח )ב"ח, פר"ח(. ב( מחשש שמא יבא לאכלו )רדב"ז(. 
נחשב  יהיה  שלא  כדי  ד.  ירוחם(.  )רבינו  קרקע'  'אגב  קנין  שיהיה  ג. 

שאחריות החמץ על הישראל )מקור חיים(3. 

כך  פוסקים(,  בשם  ו,  ט,  חו"מ  שד"ח,  )ראה  זו  דרך  על  שפקפקו  שיש  ואף   .2
שלמה  רבי  הגאון  כותב  כך  מכשולות.  למנוע  בכדי  המקומות,  ברוב  המנהג  הוא 
"הרב הגאון הנ"ל לא היה בקהלה רבה  זה:  קולגר, לאחד הגאונים שהתווכח על 
ועצומה ולא בא לפניו מכשול אשר נמשך מן כותבי שטר מכירות חמץ בפסח כל 
. אשר א"א להיות מעצור לרוח כל אחד ואחד ולהשגיח עליו דרך   . אחד לעצמו 
פרט ומכח זה נמשכו כמה מכשולות בשטרי מכירות אשר עצמו ספור וכאשר עיני 
ראו ולא זר" ובשער הכולל )י(: "המנהג שכל בני העיר נותנים הרשאה לרב דמתא 
צדק  בצמח  נזכר  וכבר  ז"ל".  אדמו"ר  בחיי  גם  המנהג  שהיה  כמו  חמצם,  שימכור 

)או"ח, מו(: "בעיר שעושים את המורה צדק לשליח שימכור חמצם". 

אלא  למכור  שליח  הרב  את  לעשות  שלא  עצמם,  נשיאנו  רבותינו  מנהג  אמנם 
למכור לו את החמץ. כמובא בהיום יום )עמ' מה(, ובספר המנהגים: "'בבית רבינו, 
נוהגים שלא לעשות את הרב ל'מורשה', אלא למכור לו את החמץ ובערב קבלן". 
וכן הוא ב'רשימות': "מכירת חמץ ליהודי ובערב קבלן. והיהודי מוכרו אח"כ לאינו 
יהודי". וכך נהגו אנ"ש בשנים קדמוניות )יגדיל תורה, נט, עמ' רז(. ובספר 'שאלות 
ותשובות הרב' )כו(, מבאר שחששו לדעות שלא עוזרת 'הרשאה', וצריך למכור את 

החמץ לרב. 

ומסופר )התקשרות, תרס"ב(, שכמה מאנ"ש פנו אל המרא דאתרא בבת חיינו, 
הגרז"ש דווארקין, וביקשו למכור לו את החמץ )ולא רק לעשותו שליח למכור לגוי( 
וענה: "בשביל הרבי, אני מוכן להיות 'גוי', אבל לא בשבילך". אבל הרבנים שלאחריו 
הגרי"ק מארלאו והגר"א אזדבא, נענו לבקשה. אמנם קרה גם שלא מכרו בעצמם 
)ראה אוצר מנהגי חב"ד עמ' עח, כשכ"ק אדמו"ר הרש"ב לא היה בליובאוויטש, וכן 

כ"ק אדמו"ר הריי"ץ בשנת תרצ"ד, תרח"ץ, ות"ש(. 

המקום  השכרת  דבר  החמץ:  מקום  את  להשכיר  שצריך  הטעמים  ד'  ביאור   .3
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במקרה יוצא דופן, שאין אפשרות אחרת, היו מוכרים את החמץ לגוי 
)תוספתא פסחים, ב, ו: "ישראל ונכרי שהיו באין בספינה וחמץ ביד ישראל, הרי זה מוכרו לנכרי . 

. וחוזר ולוקח ממנו לאחרי הפסח"( 

ג� סדר מכירה: עם השנים, הלכה והתפשטה מכירת החמץ לגוי, בעיקר 
בקרב סוחרים שנשארה להם הרבה סחורה של חמץ, ולפני כ600 שנה, 
תיקן בעל 'תרומת הדשן' )שו"ת, קכ( סדר מכירת חמץ: "מי שיש בידו עניני 
ואותו   .  . לנכרי  לתתם  ורוצה  לבערם,  עליו  וקשה  לפסח  סמוך  חמץ 
נכרי, הישראל מכירו ויודע בו שלא יגע בהן כלל, אלא ישמרם לו עד 
לאחר הפסח, ויחזור ויתנה לו". והובאו הדברים להלכה בשלחן ערוך 

)תמח, ג(. 

ד� מחיר סמלי: ומכיון שמדובר בסכומים גדולים, וקשה לגוי לשלם את 
מלא הסכום, הציע ה'תרומת הדשן', למכור את החמץ במחיל סמלי: 
בדבר מועט", וסומכים עליו שלא יקח את  "וימכרם לו מכירה גמורה 
נמשך  כך  פסח.   אחרי  החמץ  את  וימכור  יחזור  אלא  לעצמו,  החמץ 

הדבר במשך כ300 שנים, עד שנת תקנ לערך. 

ה� דמי קדימה: עם הזמן, התרבו האנשים שהוצרכו למכור את החמץ 
)יהודים רבים התעסקו במכירת חמץ ב'בתי מרזח' וכו'(, והתעורר חשש 
שמא בדרך זו של תשלום חלקי, לא יחזיר הגוי את החמץ אחרי פסח, 
ויפסידו את מקור פרנסתם. ולכן הונהגה מכירה באופן שונה: החמץ 
קדימה',  'דמי  רק  הגוי  נותן  שלפועל  אלא  המלא,  במחירו  לגוי  נמכר 
ואת יתרת הסכום, מתחייב לשלם בהמשך. ולאחר הפסח, באפשרותו 
יתרת הסכום, או למכור חזרה את החמץ ליהודי,  לבחור: לשלם את 
'דמי הקדימה'  ובתור תשלום, מוחלים לו על החוב, ומחזירים לו את 
בתוספת תשלום, שהוא הרווח של הגוי מהמכירה. באופן זה אין חשש 
)דרך מכירה זו,  שיקח את החמץ, כי יצטרך לשלם עליו את מלא הסכום. 
י(,  ו(, שנדפס בשנת תקמ"ו, וכך תיקן ה'נודע ביהודה' בפראג )שיבת ציון,  )תמו,  הובאה בפמ"ג 

והיה באותם שנים שהרי הוא נפטר בשנת תקנ"ג(. 

מינוי הרב כשליח למכור את החמץ

ו� בתחילה היה כל אחד מוכר בעצמו את חמצו לגוי, אבל כשראו גדולי 
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יודעים  לא  אנשים  כי  מכך,  שנבעו  הרבים  המכשולות  את  הפוסקים 
הרב  את  למנות  הנהיגו  וכו',  המועיל  קנין  ולעשות  שטרות  לכתוב 
לשליח שימכור את החמץ של כל אנשי הקהילה, ונהגו למנות את הרב 
את  למכור  השליח  נעשה  שהרב  כתוב  בו  מיוחד,  הרשאה'  'כתב  ע"י 

החמץ שברשותם לגוי2. 

שכירות הקרקע לגוי:

ז� בנוסף למכירת החמץ עצמו, תיקנו שהיהודי ישכיר לגוי את הקרקע 
את  כמשהה  נראה  כי  א(  טעמים:  מכמה  וזאת  החמץ,  מונח  שעליה 
החמץ בביתו בפסח )ב"ח, פר"ח(. ב( מחשש שמא יבא לאכלו )רדב"ז(. 
נחשב  יהיה  שלא  כדי  ד.  ירוחם(.  )רבינו  קרקע'  'אגב  קנין  שיהיה  ג. 

שאחריות החמץ על הישראל )מקור חיים(3. 
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והיה באותם שנים שהרי הוא נפטר בשנת תקנ"ג(. 

מינוי הרב כשליח למכור את החמץ

ו� בתחילה היה כל אחד מוכר בעצמו את חמצו לגוי, אבל כשראו גדולי 
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חח מכירת חמח
 א. מבוא / ב. אופן המכירה / ג. מה מוכרים / ד. מתי מוכרים / ה. מי מוכר / ו.

 ההנהגה עם החמץ המכור / ז. חמץ בפסח / ח. חמץ אחרי פסח.

א� מבוא

 השתלשלות מכירת החמץ, וביאורה / מינוי הרב כשליח למכור את החמץ /
 שכירות הקרקע לגוי / קניינים נוספים / מסירת המפתח / החידוש של אדה"ז

 - מכירת החמץ בערב קבלן.

השתלשלות מכירת החמץ, וביאורה:

א� התועלת: כאמור בפרקים הקודמים, מי שיש בבעלותו חמץ בפסח, 
עובר בכל רגע ורגע על שני לאוין: 'בל יראה', ו'בל ימצא'. אך לא נאסר 
אלא חמץ שהוא שלו, אבל אם מכרו לגוי, אינו עובר עליו. אך בכל זאת, 
חייב לעשות מחיצה בפני החמץ שנמכר לגוי, כדי שלא ישכח ויאכל 
אותו )גמ' פסחים ה, ב: "לא יראה לך, שלך אי אתה רואה אבל אתה רואה של אחרים" ופרש"י, 

אחרים: נכרי( 1. 

ב� בזמן המשנה: כבר בתקופת המשנה מצאנו את העצה למכור את 
במקרים  זה  היה  אבל  פסח,  אחרי  בחזרה  אותו  ולקנות  לגוי,  החמץ 
ורק  מביתם,  החמץ  כל  את  מבערים  היו  אנשים  כי  בלבד,  מיוחדים 

1. מחיצה: כבר התבאר בפרקים הקודמים, שחמץ הנמצא בביתו, אך אינו שלו 
חייבו  זאת  בכל  התורה,  מן  יראה'  ב'בל  עליו  עובר  שאינו  אע"פ  'הפקר',  של  אלא 
חכמים להוציאו מהבית, 'שמא יבא לאכלו', ולא מועיל 'היכר' של 'מחיצה'. אמנם, 
בפניו  אותו מהבית, אך צריך לעשות  אין חובה להוציא  לגוי,  החמץ שייך  כאשר 
'מחיצה' של עשרה טפחים, כדי שלא ישכח ויאכל את החמץ )גמ' פסחים, ו, א, שו"ע 
תמ, ב. כי בצירוף ב' הדברים, א. החמץ שייך למישהו אחר. ב. יש מחיצה גמורה, 
יזכור ולא יאכל ממנו(. וראה לקמן, שיש אומרים, שלא מועיל מחיצה בלבד, אלא 

צריך גם להשכיר לו את מקום החמץ. 

214

 וח תרופות, קו.מ יקה, חומרי ניקוי, וכלים חד פעמיים

בהם  שיש  מהם  ויש  לסודה,  גז  לייצר  דרכים  כמה  יש  לסודה:  גז  טז� 
ובשעת הדחק אפשר  לוודא שאין חשש.  יש  ולכן  חשש לכמה דעות, 

לסמוך על המקילים50

50. בשו"ת חשב האפוד )ב, עד(, כותב שיש ג' סוגים של גז למי סודה. א. ממעיינות 
טבעיים, ששם המים כבר בצורה כזו. ובסוג זה בוודאי אין בעיה. ב. יש שמייצרים 
ע"י דברים כימיים, וגם בזה אין בעיה. ג. יש שקולטים את הגז מ'שכר', בשעה שהוא 
תוסס הוא פולט גם גז. וסוג זה אסור בפסח. וכן כתב הגר"ש וואנזר )מבית לוי פסח(. 

אבל הגרש"ז אויערבאך )הליכות שלמה, פסח, ד, ג(, מקיל בזה בכל אופן. 
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 וח תרופות, קו.מ יקה, חומרי ניקוי, וכלים חד פעמיים

עמילן  חשש  בהם  יש   : מנג'טים  מפיונים,  סופג,  נייר  אפיה,  נייר  יד� 
חמץ, ומכיון שבאים במגע עם אוכל חם ורטוב, ההוראה היא להקפיד 
או  מחיטה  אינו  שהעמילן  שביררו  או  לפסח,  הכשר  עם  רק  לקנות 
מתירס. )אך אפשר להשתמש בהם לניקיון וכיו"ב, בדברים שלא באים 

במגע עם אוכל(48. 

טו� נייר טואלט, טישו, עיתון: מכיון שהם משמשים רק לזמן קצר, אין 
בהם עמילן, ואין בהם חשש49.

מהרדידים העבים )100 מיקרון(, מייצרים תבניות וכלים שונים ע"י 'כיפוף' כאשר 
שלב זה דורש גם כן 'שימון', ברדידים הדקים יש שימוש ישיר המוכר לכולנו - נייר 

כסף. 

השמנים בהם משתמשים לצרכים אלה יכולים להיות מנפט )פרפין(, מהצומח 
)ייתכן גם שמן קטניות( או מהחי )בהמה או דג לא כשרים, נבלה, חלב(. הצדדים 
להקל בנידון: א. אפשרות של פסילה מאכילת כלב בשלבי החימום שאחרי השימון 
שימון,  ע"י  פסילה  ב.  אלומיניום(  תבניות  כיפוף  בשלב  קיימת  שאינה  )אפשרות 
ג. ביטול ברוב או בשישים של השמן  המכילה מלבד השמן גם מרכיבים פגומים. 

מהשלב המוקדם,  בשמן של השלב המאוחד יותר. 

להעיר, שהבד"ץ לא נותן אישור למכסים של תבניות האלומיניום, כי הם עשויים 
את  לבדוק  גם  וצריך  עמילן,  שכיח  ובקרטון  דקה,  אלומיניום  שכבת  עם  מקרטון 
הדבק שמדביק את הקרטון לאלומיניום. ויש לפעמים אישור גם על המכסים. והכל 

הוא הידור וחומרא. 

48. ראה בתשובות והנהגות )ה, קכה(, שהאריך בענין נייר בפסח, וכותב שנייר 
עשוי בדרך כלל ברובו מעץ וכ5 אחוז של עמילן שמקורו אינו ידוע ויתכן שהוא חמץ, 
היות ועשוי מחיטים ומשמש לחיזוק הנייר, ולכן הוא בגדר 'מעמיד' ולא בטל. ואע"פ 
שלכאורה נפסל החמץ מאכילת כלב )ואין 'אחשביה', כי לא מתכוין לזה, ודוגמת 
ה'דיו' שמותר כשנתנו בפיו בלי כוונה(, כותב ב'חוט שני', שיתכן שאין החמץ עצמו 
נפסל אלא שעכשיו שהוא בתוך הנייר הוא במצב שאינו ראוי לאכילת כלב אבל אם 
יפלוט הבליעה של החמץ לתוך מאכל אפשר שיתן טעם הראוי לאכילת כלב )חוט 
שני פסח פרק ז(, ובתשובות והנהגות )שם( מוסיף, שאף שהעמילן נבלע בנייר ואינו 
ניכר ומותר לקיימו, היינו לענין 'בל יראה', אבל לגבי איסור הנאה לא נפקע איסור 
)תשעד(  שנים  כמה  מלפני  לישראל  הראשית  הרבנות  שע"י  בעדכון  ממנו.  חמץ 
נייר סופר המיוצר בארץ, לא מוסיפים עמילן מחיטה או תירס בכל  נכתב, שבכל 
השנה, אלא עמילן מתפוחי אדמה. ובספר שלחן הלוי )יב, ט(, מביא שבנייר הבא 
לברר  יש  המקומות  ובשאר  מקטניות,  מיוצר  שם  העמילן  כי  חשש,  אין  מארה"ב 
שיש  כותבים  החרדית,  העדה  בד"ץ  של  הכשרות  ובמדריך  העמילן.  מיוצר  ממה 

חשש עמילן בנייר, ולכן ניתן להשיג עם חותמת מאושר לפסח. 

49. תשובות והנהגות, שם. 
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אוכל לפסח(44.  

יא� בלונים: שמשחקים בו ילדים וממלאים אותו באויר, אין להשתמש 
בפסח, כי יש עליהם עמילן כדי שלא ידבקו, וכשמנפח עלול לבלעו45. 

מפלסטיק  העשויים  סכו"ם(:  צלחות  )כוסות,  פעמיים  חד  כלים  יב� 
יש בהם  אין בהם חשש, אבל אלה העשויים מקרטון, וקלקר,  וניילון, 

חשש של עמילן חמץ. ויש לקחת רק עם הכשר לפסח46. 

אין בהם בעיה של חמץ  ונייר כסף:  יג� תבניות אלומיניום חד פעמי, 
להשיג  בקלות  אפשר  ואם  איסור,  משומן  שחוששים  יש  אבל  בפסח, 
עם הכשר, יש להעדיף זאת )ויש להחמיר יותר בתבניות, שמצוי יותר 

שהשומן לא פגום(47. 

44. מנוחת אמת )הגר"מ גרוס, עמ' רסא(, חוקת הפסח )פרץ, עמ' יט(, ובעוד ספרי 
הלכה. 

45. תשובות והנהגות )ד, צז, ב(, אהל יעקב )סקוצילס, עמ' קב(, ובעוד הרבה ספרי 
הלכה. 

46. מדריך הכשרות של בד"ץ העדה החרדית. 

47. יש לדעת שהמציאות בזה משתנה, ויש שנים ומקומות שמשתמשים בשומן 
אסור ויש שלא. אלא שגם אם השומן אסור, הוא מועט ופגום, ולכן אין איסור מן 
)ראה חוט שני, פסח עמ' קטו(, שעיקר הנדון הוא מצד חומרא, כי מסתמא  הדין 
השומן )שמרוח על הנייר כסף( פגום, ולכן מתיר להניח נייר כסף על השיש, למרות 
י(, שהשומן פגום מאוד,  יו"ד  )ו,  שיניחו שם סירים חמים. וראה שו"ת יביע אומר 
ומותר להשתמש בלי הכשר. וב'מעין' אומר' )ד' עמ' פז( כותב ששאל שוב, כי היו 
בלי  בתבניות  אוכל  ששמים  והראיה  פגום,  ואינו  השתנתה  שהמציאות  שטענו 
לשטוף, וענה הגרע"י שמותר, כי אעפ"כ הטעם פגום. וראה גם שו"ת משנה הלכות 
)י, קז(, שמכיון שנעשה חום עצום, האיסור כלה עד שאין בו ממשות איסור(. אבל 
שנעשה  שמתברר  בתבניות,  ובפרט  עדיף,  בודאי  הכשר,  עם  להשיג  ניתן  כאשר 

בשומן שאינו פגום. 

ונבאר קצת את אופן עשייתם, וכך יתבהר העניין יותר. יש כמה שלבים בייצור: 
פחות(,  קצת  או  מילימטר  של  גודל  )סדר  עבים  פחים  ייצור  הוא  הראשון  השלב 
אלה  פחים  'כיפוף'.  ע"י  וכיו"ב  סירים  או  כחביות  כלים,  מייצרים  אלה  מפחים 
נמרחים בשמן כמה פעמים. א. בזמן ייצורם.  ב. פעם שניה, לצורך הכיפוף. ג. ופעם 
שלישית לצורך ליטוש וגימור. מפחי האלומיניום שהיא מתכת רכה ונוחה לרידוד, 
עושים ע"י רידוד נוסף, פחים דקים יותר הנקראים 'רדידים' )'נייר כסף'( שעוביים נע 
בין עשירית למאית מילימטר )1-100 מיקרון(. שלב רידוד זה מצריך שימון בכמות 
גדולה בהרבה, מזו שהייתה דרושה לרידוד הפח המקורי, אלא שהשמן המקורי 
בו ביותר מששים.  )גם אם הוא לא נפסל מאכילת כלב בשלב חימום הפח(, בטל 
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עמילן  חשש  בהם  יש   : מנג'טים  מפיונים,  סופג,  נייר  אפיה,  נייר  יד� 
חמץ, ומכיון שבאים במגע עם אוכל חם ורטוב, ההוראה היא להקפיד 
או  מחיטה  אינו  שהעמילן  שביררו  או  לפסח,  הכשר  עם  רק  לקנות 
מתירס. )אך אפשר להשתמש בהם לניקיון וכיו"ב, בדברים שלא באים 

במגע עם אוכל(48. 

טו� נייר טואלט, טישו, עיתון: מכיון שהם משמשים רק לזמן קצר, אין 
בהם עמילן, ואין בהם חשש49.

מהרדידים העבים )100 מיקרון(, מייצרים תבניות וכלים שונים ע"י 'כיפוף' כאשר 
שלב זה דורש גם כן 'שימון', ברדידים הדקים יש שימוש ישיר המוכר לכולנו - נייר 

כסף. 

השמנים בהם משתמשים לצרכים אלה יכולים להיות מנפט )פרפין(, מהצומח 
)ייתכן גם שמן קטניות( או מהחי )בהמה או דג לא כשרים, נבלה, חלב(. הצדדים 
להקל בנידון: א. אפשרות של פסילה מאכילת כלב בשלבי החימום שאחרי השימון 
שימון,  ע"י  פסילה  ב.  אלומיניום(  תבניות  כיפוף  בשלב  קיימת  שאינה  )אפשרות 
ג. ביטול ברוב או בשישים של השמן  המכילה מלבד השמן גם מרכיבים פגומים. 

מהשלב המוקדם,  בשמן של השלב המאוחד יותר. 

להעיר, שהבד"ץ לא נותן אישור למכסים של תבניות האלומיניום, כי הם עשויים 
את  לבדוק  גם  וצריך  עמילן,  שכיח  ובקרטון  דקה,  אלומיניום  שכבת  עם  מקרטון 
הדבק שמדביק את הקרטון לאלומיניום. ויש לפעמים אישור גם על המכסים. והכל 

הוא הידור וחומרא. 

48. ראה בתשובות והנהגות )ה, קכה(, שהאריך בענין נייר בפסח, וכותב שנייר 
עשוי בדרך כלל ברובו מעץ וכ5 אחוז של עמילן שמקורו אינו ידוע ויתכן שהוא חמץ, 
היות ועשוי מחיטים ומשמש לחיזוק הנייר, ולכן הוא בגדר 'מעמיד' ולא בטל. ואע"פ 
שלכאורה נפסל החמץ מאכילת כלב )ואין 'אחשביה', כי לא מתכוין לזה, ודוגמת 
ה'דיו' שמותר כשנתנו בפיו בלי כוונה(, כותב ב'חוט שני', שיתכן שאין החמץ עצמו 
נפסל אלא שעכשיו שהוא בתוך הנייר הוא במצב שאינו ראוי לאכילת כלב אבל אם 
יפלוט הבליעה של החמץ לתוך מאכל אפשר שיתן טעם הראוי לאכילת כלב )חוט 
שני פסח פרק ז(, ובתשובות והנהגות )שם( מוסיף, שאף שהעמילן נבלע בנייר ואינו 
ניכר ומותר לקיימו, היינו לענין 'בל יראה', אבל לגבי איסור הנאה לא נפקע איסור 
)תשעד(  שנים  כמה  מלפני  לישראל  הראשית  הרבנות  שע"י  בעדכון  ממנו.  חמץ 
נייר סופר המיוצר בארץ, לא מוסיפים עמילן מחיטה או תירס בכל  נכתב, שבכל 
השנה, אלא עמילן מתפוחי אדמה. ובספר שלחן הלוי )יב, ט(, מביא שבנייר הבא 
לברר  יש  המקומות  ובשאר  מקטניות,  מיוצר  שם  העמילן  כי  חשש,  אין  מארה"ב 
שיש  כותבים  החרדית,  העדה  בד"ץ  של  הכשרות  ובמדריך  העמילן.  מיוצר  ממה 

חשש עמילן בנייר, ולכן ניתן להשיג עם חותמת מאושר לפסח. 

49. תשובות והנהגות, שם. 
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אוכל לפסח(44.  

יא� בלונים: שמשחקים בו ילדים וממלאים אותו באויר, אין להשתמש 
בפסח, כי יש עליהם עמילן כדי שלא ידבקו, וכשמנפח עלול לבלעו45. 

מפלסטיק  העשויים  סכו"ם(:  צלחות  )כוסות,  פעמיים  חד  כלים  יב� 
יש בהם  אין בהם חשש, אבל אלה העשויים מקרטון, וקלקר,  וניילון, 

חשש של עמילן חמץ. ויש לקחת רק עם הכשר לפסח46. 

אין בהם בעיה של חמץ  ונייר כסף:  יג� תבניות אלומיניום חד פעמי, 
להשיג  בקלות  אפשר  ואם  איסור,  משומן  שחוששים  יש  אבל  בפסח, 
עם הכשר, יש להעדיף זאת )ויש להחמיר יותר בתבניות, שמצוי יותר 

שהשומן לא פגום(47. 

44. מנוחת אמת )הגר"מ גרוס, עמ' רסא(, חוקת הפסח )פרץ, עמ' יט(, ובעוד ספרי 
הלכה. 

45. תשובות והנהגות )ד, צז, ב(, אהל יעקב )סקוצילס, עמ' קב(, ובעוד הרבה ספרי 
הלכה. 

46. מדריך הכשרות של בד"ץ העדה החרדית. 

47. יש לדעת שהמציאות בזה משתנה, ויש שנים ומקומות שמשתמשים בשומן 
אסור ויש שלא. אלא שגם אם השומן אסור, הוא מועט ופגום, ולכן אין איסור מן 
)ראה חוט שני, פסח עמ' קטו(, שעיקר הנדון הוא מצד חומרא, כי מסתמא  הדין 
השומן )שמרוח על הנייר כסף( פגום, ולכן מתיר להניח נייר כסף על השיש, למרות 
י(, שהשומן פגום מאוד,  יו"ד  )ו,  שיניחו שם סירים חמים. וראה שו"ת יביע אומר 
ומותר להשתמש בלי הכשר. וב'מעין' אומר' )ד' עמ' פז( כותב ששאל שוב, כי היו 
בלי  בתבניות  אוכל  ששמים  והראיה  פגום,  ואינו  השתנתה  שהמציאות  שטענו 
לשטוף, וענה הגרע"י שמותר, כי אעפ"כ הטעם פגום. וראה גם שו"ת משנה הלכות 
)י, קז(, שמכיון שנעשה חום עצום, האיסור כלה עד שאין בו ממשות איסור(. אבל 
שנעשה  שמתברר  בתבניות,  ובפרט  עדיף,  בודאי  הכשר,  עם  להשיג  ניתן  כאשר 

בשומן שאינו פגום. 

ונבאר קצת את אופן עשייתם, וכך יתבהר העניין יותר. יש כמה שלבים בייצור: 
פחות(,  קצת  או  מילימטר  של  גודל  )סדר  עבים  פחים  ייצור  הוא  הראשון  השלב 
אלה  פחים  'כיפוף'.  ע"י  וכיו"ב  סירים  או  כחביות  כלים,  מייצרים  אלה  מפחים 
נמרחים בשמן כמה פעמים. א. בזמן ייצורם.  ב. פעם שניה, לצורך הכיפוף. ג. ופעם 
שלישית לצורך ליטוש וגימור. מפחי האלומיניום שהיא מתכת רכה ונוחה לרידוד, 
עושים ע"י רידוד נוסף, פחים דקים יותר הנקראים 'רדידים' )'נייר כסף'( שעוביים נע 
בין עשירית למאית מילימטר )1-100 מיקרון(. שלב רידוד זה מצריך שימון בכמות 
גדולה בהרבה, מזו שהייתה דרושה לרידוד הפח המקורי, אלא שהשמן המקורי 
בו ביותר מששים.  )גם אם הוא לא נפסל מאכילת כלב בשלב חימום הפח(, בטל 
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אלה שספוג בהם אלכוהול, יתכן שיש בהם חשש  ט� מגבונים לחים: 
חמץ, לכן יש לקחת מגבונים ללא אלכוהול, או שידוע שהאלכוהול אינו 
המקילים,  על  לסמוך  ניתן  הדחק  ובשעת  לפסח,  אישור  עם  או  חמץ, 

ויזהרו לשטוף את הידיים אחר כך43. 

י� כפפות ניילון, 'לטקס' )חד פעמיות(: יש להשתמש רק בכפפות שאין 
בהן טלק, כי הטלק עשוי מעמילן, שנעשה לפעמים מחיטה )ואם ישטוף 
בעיה  אין  אמנם,  בכלים.  מהטלק  להיבלע  יכול  לדוגמא,  כלים  בהם 
בהם  יכינו  שלא  ובלבד  פסח,  של  לנקיונות  אלה  בכפפות  להשתמש 

)שאפשר להפריד( לא נאמרו אלא בתמרוקים שעומדים להנאת הגוף, אבל משחת 
הדעות  שלכל  מסתבר  להפרידו,  שאפשר  חמץ  אלכוהול  בה  שיש  אע"פ  נעלים 
נחשב כ'כופת שאור' שייחדו לישיבה וטח בטיט, שאע"פ שאפשר לקלף את הטיט, 
הוא מותר לכל הדעות. ולהוסיף שדברים אלו בוודאי פסולים מאכילת כלב )ואחת 
וכן  כלב(.  מאכילת  נפסל  אם  ברור  שלא  הוא,  אחרים  בדברים  להחמיר  הסיבות 
אין בהם החשש של 'סיכה כשתיה', ויש לצרף לכל זה את הספק שמא האלכוהול 
)אמנם  מאוד.  רחוקה  הוא  באלו  ולתקן  להפריד  האפשרות  ואולי  מחמץ,  אינו 
שמעתי שחיילים ברוסיה היו מחממים משחת נעליים, כדי להוציא את האלכוהול 
שבתוכה(. אכן יש שהחמירו: ראה 'אשרי האיש' )נח, טו(, בשם הגריש"א, שראוי 
להחמיר בחומרי ניקוי שיהיה הכשר לפסח, לחוש לשיטות שאם אפשר להפריד 
כותב  להגרח"ק,  בהגש"פ  וכן  כחמץ.  דינו  ראוי,  ויהיה  כימיקלים  ע"י  החמץ  את 
להניח חומרי ניקוי וכו' עם שאר הדברים הנמכרים לגוי, כדי לצאת מכל הספקות.

חמורים  שמגבונים  ולהעיר  הכשר.  מצריך  ניסן,  לוי,  מבית  וואזנר,  הגר"ש   .43
ממשחת נעליים וכו', כי יש בהם חשש של סיכה כשתיה. וראה בתשובות אביגדור 
)הרב אביגדור נבנצל, עמ' שלט(, שמגבונים מחו"ל שיש בהם אלכוהול, צריך הכשר 
לפסח. ואמר שהטעם לכך הוא, מכיון שמי אמר שאינו ראוי לאכילת כלב, ויתכן 
)בארץ ישראל רוב מוחלט של האלכוהול אינו חמץ,  יכול למצוץ אותם.  שהכלב 
ולכן החמיר דוקא במגבונים מחו"ל. ואכן בספר קיצור הלכות פסח, טשזנר, כותב 
שפעם הייתה בעיה במגבונים לחים, אבל היום השתנו הדברים ורוב הכוהל בארץ 
הקודש, עשוי מקטניות או מסוכר ואינו חמץ ולכן אפשר להשתמש בלי שום חשש. 
נעשה  מהאלכוהול  ניכר  שחלק  עולה,  ובאירופה  בצרפת  הנעשה  מבירור  אבל 
מחיטה ולכן החשש עדיין קיים(. החזו"ע )עמ' קיט( ועוד, הקילו בזה, כי האלכוהול 
שבהם פגום לאכילה ובאהל יעקב )סקוצילס, עמ' רכג( הוסיף, שהוא מיועד בדרך 
יש להיזהר  יותר, אך  ויש להקל  בו סכנה,  כלל לתינוקות שהם בגדר חולה שאין 
לשטוף את הידיים אחרי השימוש, שלא יכנס מהאלכוהול לפה. גם ב'חקת הפסח' 
)פרץ, עמ' לו(, מתיר בצירוף זה שרוב האלכוהול בארץ ישראל אינו חמץ )ואם כן 

בצרפת יחמיר(. 
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ז� סבון לכלים: נוהגים להדר לקחת עם הכשר לפסח, או שידוע שאין 
בו חמץ41. 

ח� אקונומיקה, חומרי ניקוי למיניהם, אבקת כביסה, משחת נעליים, 
ספריי לטיהור אויר: מעיקר הדין אין בהם איסור בפסח, למרות שבאלו 
בהכשר  צורך  ואין  חמץ,  בחשש  שהם  חומרים  שיש  יתכן  ריח  שיש 

לפסח, ויש מחמירים42. 

לגוף  סבון  לגבי  שהובאו  הסברות  ככל  היא  כלים  בסבון  האיסור  סברת   .41
)שהאלכוהול שבו אינו בטל כיון שהוא בגדר 'מעמיד' כי הוא גורם להדפת הריח, 
ואע"פ שהוא פגום לאכילה, יש אומרים שכל שאפשר לתקן, או שמשמש למטרתו, 
ונוסף לכך יש  'סיכה כשתיה', שהרי אינו על הגוף(,  לא נחשב פגום. אך לא מצד 
ויוצא ש'נבלע' הסבון  לדון מצד 'אחשביה', שהרי סבון זה משמש לכלי האכילה, 
והחמץ שבו, בתוך כלי האוכל. אך ראה בשו"ת קנה בשם )ג, כו(, שמבאר שמתיר 
את השימוש בסבון כלים, כי אע"פ שמנקים את הכלים עם מים חמים, ונבלע הסבון 
שייך  לא  בפסח,  בתבשיל  נבלע   - בהם  מבשלים  כאשר   - כך  ואחר  הכלים,  בתוך 
בזה 'אחשביה' )כלומר: שמכיון שאוכל את התבשיל עם הטעם הפגום' של הסבון 
שנפלט מהכלי, הרי באכילתו הוא 'מחשיב' את הטעם הפגום לאוכל, והרי יש בו 
רק  הייתה  אלא  פסח,  של  במאכל  הטעם  את  לבטל  כוונה  שום  כאן  אין  כי  חמץ( 

כוונה לנקות את הכלי, והרי אין 'אחשביה' בכלי כוונה. 

אמנם בחוט שני )עמ' צה(, אף שמקיל בסבון לגוף, כי לא חושש ל'סיכה כשתיה', 
הדין,  מעיקר  שמותר  "ואף  כותב:  כלים  סבון  לגבי  לאסור,  הסברות  לשאר  ולא 

נזהרים שלא לשים סבון זה בכלי אכילה". 

ומצאנו להקל בסבון כלים גם בדברי הרב פסק פאלק )מח"ס שו"ת מחזה אליהו 
של  דינו  את  לבאר  שמאריך  שאחר  מה(,  עמ'  נב,  התורה,  בקול  גייטסהעד,  ועוד, 
מטעם  הגוף  לרחיצת  בסבון  להחמיר  טעם  איזה  עכ"פ  שיש  ומסיק  בפסח,  הסבון 
'סיכה כשתיה', תמה על מה שאנשים מחמירים בסבון לכלים וכותב: "וראיתי אצל 
להדחת  סבון  לקנות  שנזהרים  מוזרה,  לכאורה  שנראית  הנהגה  אדם  בני  הרבה 
. אולם במה שנוגע לרחיצת הגוף הרי הם רוחצים עצמם בכל   . כלים עם הכשר 
סבון שיהיה . . ולכאורה אין להנהגה זו שום טעם וריח, דאין מקום להסתפק שכל 
הסבונים פגומים . . וא"כ מותרים באכילה אי לאו שדעתו לאוכלם דאז הוי בכלל 
'אחשביה' . . וא"כ מצד רחיצת כלים לכאורה פשוט שאין שום חשש דאין בזה שום 
בחינת 'אחשביה' וא"כ אין עליהם שום איסור. משא"כ רחיצת הגוף שאני ושאני, 

דאם נחשוש  . . דסיכה כשתיה . . וכו'". 

שאפשר  וכו',  מלכיאל  דברי  שו"ת  סברת  שייכת  אלו,  בדברים  שגם  ואף   .42
להפריד את החמץ מהדבר הפוגם, מ"מ מבואר בפוסקים שלא חששו לכך, והתירו 
לפגום  כדי  באקונומיקה,  להשתמש  מייעצים  ואדרבה,  וכו',  האקונומיקה  את 
בתכלית כל פירור חמץ במקום שקשה לנקות וכדו' או לשפוך על חמץ כשרוצים 
לזורקו לפח שיישאר ברשותו, וכיו"ב. וביאר ב'שבות יצחק' )עמ' שיז(, שסברות אלו 
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אלה שספוג בהם אלכוהול, יתכן שיש בהם חשש  ט� מגבונים לחים: 
חמץ, לכן יש לקחת מגבונים ללא אלכוהול, או שידוע שהאלכוהול אינו 
המקילים,  על  לסמוך  ניתן  הדחק  ובשעת  לפסח,  אישור  עם  או  חמץ, 

ויזהרו לשטוף את הידיים אחר כך43. 

י� כפפות ניילון, 'לטקס' )חד פעמיות(: יש להשתמש רק בכפפות שאין 
בהן טלק, כי הטלק עשוי מעמילן, שנעשה לפעמים מחיטה )ואם ישטוף 
בעיה  אין  אמנם,  בכלים.  מהטלק  להיבלע  יכול  לדוגמא,  כלים  בהם 
בהם  יכינו  שלא  ובלבד  פסח,  של  לנקיונות  אלה  בכפפות  להשתמש 

)שאפשר להפריד( לא נאמרו אלא בתמרוקים שעומדים להנאת הגוף, אבל משחת 
הדעות  שלכל  מסתבר  להפרידו,  שאפשר  חמץ  אלכוהול  בה  שיש  אע"פ  נעלים 
נחשב כ'כופת שאור' שייחדו לישיבה וטח בטיט, שאע"פ שאפשר לקלף את הטיט, 
הוא מותר לכל הדעות. ולהוסיף שדברים אלו בוודאי פסולים מאכילת כלב )ואחת 
וכן  כלב(.  מאכילת  נפסל  אם  ברור  שלא  הוא,  אחרים  בדברים  להחמיר  הסיבות 
אין בהם החשש של 'סיכה כשתיה', ויש לצרף לכל זה את הספק שמא האלכוהול 
)אמנם  מאוד.  רחוקה  הוא  באלו  ולתקן  להפריד  האפשרות  ואולי  מחמץ,  אינו 
שמעתי שחיילים ברוסיה היו מחממים משחת נעליים, כדי להוציא את האלכוהול 
שבתוכה(. אכן יש שהחמירו: ראה 'אשרי האיש' )נח, טו(, בשם הגריש"א, שראוי 
להחמיר בחומרי ניקוי שיהיה הכשר לפסח, לחוש לשיטות שאם אפשר להפריד 
כותב  להגרח"ק,  בהגש"פ  וכן  כחמץ.  דינו  ראוי,  ויהיה  כימיקלים  ע"י  החמץ  את 
להניח חומרי ניקוי וכו' עם שאר הדברים הנמכרים לגוי, כדי לצאת מכל הספקות.

חמורים  שמגבונים  ולהעיר  הכשר.  מצריך  ניסן,  לוי,  מבית  וואזנר,  הגר"ש   .43
ממשחת נעליים וכו', כי יש בהם חשש של סיכה כשתיה. וראה בתשובות אביגדור 
)הרב אביגדור נבנצל, עמ' שלט(, שמגבונים מחו"ל שיש בהם אלכוהול, צריך הכשר 
לפסח. ואמר שהטעם לכך הוא, מכיון שמי אמר שאינו ראוי לאכילת כלב, ויתכן 
)בארץ ישראל רוב מוחלט של האלכוהול אינו חמץ,  יכול למצוץ אותם.  שהכלב 
ולכן החמיר דוקא במגבונים מחו"ל. ואכן בספר קיצור הלכות פסח, טשזנר, כותב 
שפעם הייתה בעיה במגבונים לחים, אבל היום השתנו הדברים ורוב הכוהל בארץ 
הקודש, עשוי מקטניות או מסוכר ואינו חמץ ולכן אפשר להשתמש בלי שום חשש. 
נעשה  מהאלכוהול  ניכר  שחלק  עולה,  ובאירופה  בצרפת  הנעשה  מבירור  אבל 
מחיטה ולכן החשש עדיין קיים(. החזו"ע )עמ' קיט( ועוד, הקילו בזה, כי האלכוהול 
שבהם פגום לאכילה ובאהל יעקב )סקוצילס, עמ' רכג( הוסיף, שהוא מיועד בדרך 
יש להיזהר  יותר, אך  ויש להקל  בו סכנה,  כלל לתינוקות שהם בגדר חולה שאין 
לשטוף את הידיים אחרי השימוש, שלא יכנס מהאלכוהול לפה. גם ב'חקת הפסח' 
)פרץ, עמ' לו(, מתיר בצירוף זה שרוב האלכוהול בארץ ישראל אינו חמץ )ואם כן 

בצרפת יחמיר(. 
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ז� סבון לכלים: נוהגים להדר לקחת עם הכשר לפסח, או שידוע שאין 
בו חמץ41. 

ח� אקונומיקה, חומרי ניקוי למיניהם, אבקת כביסה, משחת נעליים, 
ספריי לטיהור אויר: מעיקר הדין אין בהם איסור בפסח, למרות שבאלו 
בהכשר  צורך  ואין  חמץ,  בחשש  שהם  חומרים  שיש  יתכן  ריח  שיש 

לפסח, ויש מחמירים42. 

לגוף  סבון  לגבי  שהובאו  הסברות  ככל  היא  כלים  בסבון  האיסור  סברת   .41
)שהאלכוהול שבו אינו בטל כיון שהוא בגדר 'מעמיד' כי הוא גורם להדפת הריח, 
ואע"פ שהוא פגום לאכילה, יש אומרים שכל שאפשר לתקן, או שמשמש למטרתו, 
ונוסף לכך יש  'סיכה כשתיה', שהרי אינו על הגוף(,  לא נחשב פגום. אך לא מצד 
ויוצא ש'נבלע' הסבון  לדון מצד 'אחשביה', שהרי סבון זה משמש לכלי האכילה, 
והחמץ שבו, בתוך כלי האוכל. אך ראה בשו"ת קנה בשם )ג, כו(, שמבאר שמתיר 
את השימוש בסבון כלים, כי אע"פ שמנקים את הכלים עם מים חמים, ונבלע הסבון 
שייך  לא  בפסח,  בתבשיל  נבלע   - בהם  מבשלים  כאשר   - כך  ואחר  הכלים,  בתוך 
בזה 'אחשביה' )כלומר: שמכיון שאוכל את התבשיל עם הטעם הפגום' של הסבון 
שנפלט מהכלי, הרי באכילתו הוא 'מחשיב' את הטעם הפגום לאוכל, והרי יש בו 
רק  הייתה  אלא  פסח,  של  במאכל  הטעם  את  לבטל  כוונה  שום  כאן  אין  כי  חמץ( 

כוונה לנקות את הכלי, והרי אין 'אחשביה' בכלי כוונה. 

אמנם בחוט שני )עמ' צה(, אף שמקיל בסבון לגוף, כי לא חושש ל'סיכה כשתיה', 
הדין,  מעיקר  שמותר  "ואף  כותב:  כלים  סבון  לגבי  לאסור,  הסברות  לשאר  ולא 

נזהרים שלא לשים סבון זה בכלי אכילה". 

ומצאנו להקל בסבון כלים גם בדברי הרב פסק פאלק )מח"ס שו"ת מחזה אליהו 
של  דינו  את  לבאר  שמאריך  שאחר  מה(,  עמ'  נב,  התורה,  בקול  גייטסהעד,  ועוד, 
מטעם  הגוף  לרחיצת  בסבון  להחמיר  טעם  איזה  עכ"פ  שיש  ומסיק  בפסח,  הסבון 
'סיכה כשתיה', תמה על מה שאנשים מחמירים בסבון לכלים וכותב: "וראיתי אצל 
להדחת  סבון  לקנות  שנזהרים  מוזרה,  לכאורה  שנראית  הנהגה  אדם  בני  הרבה 
. אולם במה שנוגע לרחיצת הגוף הרי הם רוחצים עצמם בכל   . כלים עם הכשר 
סבון שיהיה . . ולכאורה אין להנהגה זו שום טעם וריח, דאין מקום להסתפק שכל 
הסבונים פגומים . . וא"כ מותרים באכילה אי לאו שדעתו לאוכלם דאז הוי בכלל 
'אחשביה' . . וא"כ מצד רחיצת כלים לכאורה פשוט שאין שום חשש דאין בזה שום 
בחינת 'אחשביה' וא"כ אין עליהם שום איסור. משא"כ רחיצת הגוף שאני ושאני, 

דאם נחשוש  . . דסיכה כשתיה . . וכו'". 

שאפשר  וכו',  מלכיאל  דברי  שו"ת  סברת  שייכת  אלו,  בדברים  שגם  ואף   .42
להפריד את החמץ מהדבר הפוגם, מ"מ מבואר בפוסקים שלא חששו לכך, והתירו 
לפגום  כדי  באקונומיקה,  להשתמש  מייעצים  ואדרבה,  וכו',  האקונומיקה  את 
בתכלית כל פירור חמץ במקום שקשה לנקות וכדו' או לשפוך על חמץ כשרוצים 
לזורקו לפח שיישאר ברשותו, וכיו"ב. וביאר ב'שבות יצחק' )עמ' שיז(, שסברות אלו 
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לקחת  שהמנהג  לעיל,  קוסמטיקה  במוצרי  ראה  לידיים:  קרם  ה� 
ומצוי  הידיים,  על  הוא  כי  יותר  להחמיר  מקום  יש  ובאלו  הכשר,  עם 

שמכניסים את האצבעות לפה. 

ו� שפתון )לעור יבש(, ואודם: יש להקפיד במידת האפשר שיהיה להם 
ידיעה ברורה שאין בהם חמץ, אבל מעיקר  הכשר לפסח, או שתהיה 

הדין מותר, ויש מתירים לכתחילה40. 

ואם כן, אולי זה עצמו שטועם בכוונה, הוא 'אחשביה', והרי 'טעימת' איסור, אסורה 
גם כן כמבואר ברמ"א יו"ד קח, ה. ]ועל דרך, שיש אסרו 'להריח' טבק חמץ, שחששו 
ואם בריח, כל שכן בטעימה[,  או"ח רמב(,  )מהר"ם שיק,  ע"י ההרחה  ל'אחשביה' 
ואכן כך כתב בשו"ת קנה בשם )א, כה(: "מה ששאלת בדבר שאינו עומד לבולע אלא 
. הנלענ"ד בזה, דאע"פ   . ג"כ אחשביה, לענין חמץ בפסח  לטעום ולפלטו שייך בו 
שגוף הדבר אינו עומד לאכילה, אלא שדרך הנאתו כן הוא ע"י טעימה, ולצורך זה 

נעשה, א"כ בודאי דמחשבתו מחשיבו לחמץ ואסור".

ואכן מובא בפוסקים שכאשר יש משחת שיניים וכו' עם הכשר לפסח, יש להקפיד 
על אלו דוקא. וראה ספר הלכות פסח )איידער, עמ' 27(: "שמעתי מפי הגאון רבי 
משה פינשטיין, דמשחת שיניים נחשבת נפסל מאכילת כלב, ואף עם בלעו בטעות 
אין בזה 'אחשביה', מ"מ כיון שאפשר להשיג משחת שינים בלי כוהל ושאר חשש 
חמץ, אין להשתמש במשחת שינים שיש בה חשש חמץ". ולהעיר מהמבואר לעיל 
)הע' 31, בענין 'אינו ראוי לאכילת כלב'(, שקשה לדעת מתי נחשב אינו ראוי לאכילת 
כלב,  לאכילת  ראוי  שאינו  שמאחר  כותב  צז(,  עמ'  )פסח,  שני'  ב'חוט  אמנם  כלב. 
מותר להשתמש בהם, וגם אם יבלע, אינו 'אחשביה' כי זה בלי כוונה. ]וספר 'שערים 
מצויינים בהלכה' )קיב, ב(, מביא מדבר המצודת דוד על הקיצוש"ע )קיז(, שמשחת 
שיניים שיש בה תערובת חמץ, אין להשתמש בה בפסח. )אמנם הוא מחמיר גם בכל 

מיני תמרוקים, כך שאינו קשור דוקא למה שנכנס לפה([. 

40. כל הטעמים לאסור או להתיר בדברים אחרים, שייכים גם באלו, ושייך בהם 
פעמים  והרבה  לפה,  להיכנס  שיכולים  מכיון  חומרא,  צד  ונוסף  כשתיה',  'סיכה 
לא פסולים לאכילת כלב. ולכן כתבו הרבה פוסקים לקחת רק את אלו שיש להם 
הכשר לפסח או שידוע שאין בהם חמץ, אך מאידך גיסא יש בהם צד קולא ביחס 
למשחת שיניים ומי פה, כי טעמם אינו טוב, משא"כ משחת שיניים ומי פה, מיועדים 
להיות בפה, ומשאירים טעם טוב בפה. ויש שהתירו בכל אופן, כי לא חששו לטעמי 

האיסור, וכן אין כאן 'אחשביה' כי נכנס לפה בלי כוונה. 

האור לציון )ח, עמ' צד( מתיר לכתחילה אין בעיה, כי גם אם נבלע בפה קצת, לא 
מכוונים לאכילה )ולכן אין 'אחשביה'(, אך דעת הגר"מ אליהו שצריך הכשר לפסח 
)כשרות לפסח, בשמו(, ובספר השלחן כהלכתו )וויל עמ' קסב( כותב, שראוי ונכון 
לקחת רק את הכשרים לפסח ובפרט אלה שטעמם טוב. וכן בחוקת הפסח )פרץ, 

עמ' לט( אע"פ שמקיל באיפור, מצריך הכשר בשפתון, כי הוא ראוי קצת לאדם. 
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ד� מי פה, משחת שיניים: מכיון שדברים אלו נכנסים לפה, יש להקפיד 
ידיעה ברורה שאין בהם חמץ,  או שתהיה  שיהיה להם הכשר לפסח 

אבל מעיקר הדין גם זה מותר39.

מאלכוהול חמץ שמטרתו להדיף את הריח". וכן משמע דעת האג"מ )או"ח, ג, סב(, 
שהתיר משחה לרפואה, כי כתב המחנה אפרים שאפילו האוסרים סיכה הוא רק 
בסיכה של תענוג לא לרפואה. משמע, שהיתר מצד שהוא לרפואה, אבל מצד שזה 
פגום לאכילה, אין היתר, ואומרים 'סיכה כשתיה'. ואכן כך כתבו בספר 'יד משה' 

)עמ' כט(, בשם הגר"מ פיינשטיין: "צריך להשתמש רק בסבון כשר לפסח". 

שמותר  למעשה,  בזה  הקיל  יא(,  ד,  שלמה,  )הליכות  אויערבאך  הגרש"ז  אמנם 
ודאי דברים חריפים, הפוסלים מאכילת כלב".  בו  יש  "דבזמננו  להשתמש בפסח: 
)ורק לגבי שאר תמרוקים, כותב שיש לבדוק כל אחד עם באמת פסול לאכילת כלב(. 
אמנם  מותר.  כלב,  מאכילת  פסול  בודאי  ואם  כשתיה',  ל'סיכה  חושש  שלא  הרי 
לעצמו נהג להחמיר )שלמי מועד, עמ' שכח(. גם הגר"י נויבירט מתיר בסבון ושאר 
חומרי ניקוי )מוריה, שנה כז, גליון יא, עמ' קנט. ורק כאשר הסבון ראוי לאכילה, אז 
עדיף אם יש הכשר(, וכן התירו האור לציון )ג, ח, ו(, וחזו"ע )ב, מצרכי מזון, סעיף י(. 
ובתשובות והנהגות )ה, קכז(, כותב שאע"פ שמן הדין מותר, נהגו להחמיר במוצרי 
קוסמטיקה, בושם ושמפו. ולהעיר מדברי הרב פאלק )קול התורה, נב(, שבסבון יש 

יותר חשש חמץ. 

צדדי האיסור בסבון וכו': סיכה כשתיה, ודברי שו"ת מלכיאל וכו', שכאשר אפשר 
להפריד את החמץ מהדבר שפוגם אותו, נחשב שאינו פגום, וא"כ גם לולי 'סיבה 
כשתיה', יהיה אסור בהנאה, כחמץ רגיל שאינו פגום. ]ולדעת החזון נחום וכו', שלא 
חששו לזה, וכן נראה דעת רוב הפוסקים, שלא אמרו חידוש זה, לא חוששים לכך, 
רק הבאנו עוד צד להחמיר[. צד נוסף להחמיר בסבון שמפו וכדו', הוא דברי מהר"ם 
שיק ושו"ת שו"מ, שכאשר מטרתו לכך הוא לא נחשב פגום, והרי כאן מטרתו לכך 
להפיץ ריח טוב. וגם בזה יש חולקים. וצדדי ההיתר: הם החולקים על שיטות אלה, 
ובפרט שאם החמירו כאשר הוא בוודאי חמץ, והרי בכל דברים אלו, החמץ הוא רק 

ספק, שהרי רק חלק מהאלכוהול נעשה מדגן, והרבה נעשה מתירס, או סלק וכו'. 

בתוספת  צמחיים,  משמנים  שמנים,  במפעלי  מיוצרת  שיניים   משחת   .39
ולדוגמא,  קטניות.  או  חמץ,  במרכיביה,  שיש  ויתכן  שונים,  וחומרים  טעם  חומרי 
שיניים,  משחת  והנה,  חמץ.  להיות  עלול  והוא  במשחת  מאוד  מצוי  ה'סורביטול', 
מי פה וכו', לא מיועדים לאכילה, ואדרבה, נחשבים כדבר פגום לאכילה, ומצד זה 
)אפשר  צריך להיות מותר בהנאה, אלא שמלבד הסברות להחמיר בשאר דברים 
להפריד, מטרתו הושלמה וכו'(, ישנה לכאורה סברא נוספת להחמיר, כי הוא נכנס 
לפה, ואפשר לומר 'אחשביה', אלא שכפי שהתבאר בפתיחה לעיל, אין 'אחשביה' 
בלי כוונה )ולכן אין איסור לכתוב בדיו חמץ, כי גם אם יכניס לפיו בלי כוונה ויבלע 
דיו, לא יעשה איסור, כי עשה זאת בלי כוונה, ואין 'אחשביה' בלי כוונה(, ולכן גם אם 

בטעות יבלע קצת מהמשחת שיניים או המי פה, לא יעשה איסור. 

ופליטה,  ל'טעימה'  מיועדים  הם  שהרי  מ'דיו',  יותר  חמורים  שאלו  שיתכן  אלא 
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לקחת  שהמנהג  לעיל,  קוסמטיקה  במוצרי  ראה  לידיים:  קרם  ה� 
ומצוי  הידיים,  על  הוא  כי  יותר  להחמיר  מקום  יש  ובאלו  הכשר,  עם 

שמכניסים את האצבעות לפה. 

ו� שפתון )לעור יבש(, ואודם: יש להקפיד במידת האפשר שיהיה להם 
ידיעה ברורה שאין בהם חמץ, אבל מעיקר  הכשר לפסח, או שתהיה 

הדין מותר, ויש מתירים לכתחילה40. 

ואם כן, אולי זה עצמו שטועם בכוונה, הוא 'אחשביה', והרי 'טעימת' איסור, אסורה 
גם כן כמבואר ברמ"א יו"ד קח, ה. ]ועל דרך, שיש אסרו 'להריח' טבק חמץ, שחששו 
ואם בריח, כל שכן בטעימה[,  או"ח רמב(,  )מהר"ם שיק,  ע"י ההרחה  ל'אחשביה' 
ואכן כך כתב בשו"ת קנה בשם )א, כה(: "מה ששאלת בדבר שאינו עומד לבולע אלא 
. הנלענ"ד בזה, דאע"פ   . ג"כ אחשביה, לענין חמץ בפסח  לטעום ולפלטו שייך בו 
שגוף הדבר אינו עומד לאכילה, אלא שדרך הנאתו כן הוא ע"י טעימה, ולצורך זה 

נעשה, א"כ בודאי דמחשבתו מחשיבו לחמץ ואסור".

ואכן מובא בפוסקים שכאשר יש משחת שיניים וכו' עם הכשר לפסח, יש להקפיד 
על אלו דוקא. וראה ספר הלכות פסח )איידער, עמ' 27(: "שמעתי מפי הגאון רבי 
משה פינשטיין, דמשחת שיניים נחשבת נפסל מאכילת כלב, ואף עם בלעו בטעות 
אין בזה 'אחשביה', מ"מ כיון שאפשר להשיג משחת שינים בלי כוהל ושאר חשש 
חמץ, אין להשתמש במשחת שינים שיש בה חשש חמץ". ולהעיר מהמבואר לעיל 
)הע' 31, בענין 'אינו ראוי לאכילת כלב'(, שקשה לדעת מתי נחשב אינו ראוי לאכילת 
כלב,  לאכילת  ראוי  שאינו  שמאחר  כותב  צז(,  עמ'  )פסח,  שני'  ב'חוט  אמנם  כלב. 
מותר להשתמש בהם, וגם אם יבלע, אינו 'אחשביה' כי זה בלי כוונה. ]וספר 'שערים 
מצויינים בהלכה' )קיב, ב(, מביא מדבר המצודת דוד על הקיצוש"ע )קיז(, שמשחת 
שיניים שיש בה תערובת חמץ, אין להשתמש בה בפסח. )אמנם הוא מחמיר גם בכל 

מיני תמרוקים, כך שאינו קשור דוקא למה שנכנס לפה([. 

40. כל הטעמים לאסור או להתיר בדברים אחרים, שייכים גם באלו, ושייך בהם 
פעמים  והרבה  לפה,  להיכנס  שיכולים  מכיון  חומרא,  צד  ונוסף  כשתיה',  'סיכה 
לא פסולים לאכילת כלב. ולכן כתבו הרבה פוסקים לקחת רק את אלו שיש להם 
הכשר לפסח או שידוע שאין בהם חמץ, אך מאידך גיסא יש בהם צד קולא ביחס 
למשחת שיניים ומי פה, כי טעמם אינו טוב, משא"כ משחת שיניים ומי פה, מיועדים 
להיות בפה, ומשאירים טעם טוב בפה. ויש שהתירו בכל אופן, כי לא חששו לטעמי 

האיסור, וכן אין כאן 'אחשביה' כי נכנס לפה בלי כוונה. 

האור לציון )ח, עמ' צד( מתיר לכתחילה אין בעיה, כי גם אם נבלע בפה קצת, לא 
מכוונים לאכילה )ולכן אין 'אחשביה'(, אך דעת הגר"מ אליהו שצריך הכשר לפסח 
)כשרות לפסח, בשמו(, ובספר השלחן כהלכתו )וויל עמ' קסב( כותב, שראוי ונכון 
לקחת רק את הכשרים לפסח ובפרט אלה שטעמם טוב. וכן בחוקת הפסח )פרץ, 

עמ' לט( אע"פ שמקיל באיפור, מצריך הכשר בשפתון, כי הוא ראוי קצת לאדם. 
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ד� מי פה, משחת שיניים: מכיון שדברים אלו נכנסים לפה, יש להקפיד 
ידיעה ברורה שאין בהם חמץ,  או שתהיה  שיהיה להם הכשר לפסח 

אבל מעיקר הדין גם זה מותר39.

מאלכוהול חמץ שמטרתו להדיף את הריח". וכן משמע דעת האג"מ )או"ח, ג, סב(, 
שהתיר משחה לרפואה, כי כתב המחנה אפרים שאפילו האוסרים סיכה הוא רק 
בסיכה של תענוג לא לרפואה. משמע, שהיתר מצד שהוא לרפואה, אבל מצד שזה 
פגום לאכילה, אין היתר, ואומרים 'סיכה כשתיה'. ואכן כך כתבו בספר 'יד משה' 

)עמ' כט(, בשם הגר"מ פיינשטיין: "צריך להשתמש רק בסבון כשר לפסח". 

שמותר  למעשה,  בזה  הקיל  יא(,  ד,  שלמה,  )הליכות  אויערבאך  הגרש"ז  אמנם 
ודאי דברים חריפים, הפוסלים מאכילת כלב".  בו  יש  "דבזמננו  להשתמש בפסח: 
)ורק לגבי שאר תמרוקים, כותב שיש לבדוק כל אחד עם באמת פסול לאכילת כלב(. 
אמנם  מותר.  כלב,  מאכילת  פסול  בודאי  ואם  כשתיה',  ל'סיכה  חושש  שלא  הרי 
לעצמו נהג להחמיר )שלמי מועד, עמ' שכח(. גם הגר"י נויבירט מתיר בסבון ושאר 
חומרי ניקוי )מוריה, שנה כז, גליון יא, עמ' קנט. ורק כאשר הסבון ראוי לאכילה, אז 
עדיף אם יש הכשר(, וכן התירו האור לציון )ג, ח, ו(, וחזו"ע )ב, מצרכי מזון, סעיף י(. 
ובתשובות והנהגות )ה, קכז(, כותב שאע"פ שמן הדין מותר, נהגו להחמיר במוצרי 
קוסמטיקה, בושם ושמפו. ולהעיר מדברי הרב פאלק )קול התורה, נב(, שבסבון יש 

יותר חשש חמץ. 

צדדי האיסור בסבון וכו': סיכה כשתיה, ודברי שו"ת מלכיאל וכו', שכאשר אפשר 
להפריד את החמץ מהדבר שפוגם אותו, נחשב שאינו פגום, וא"כ גם לולי 'סיבה 
כשתיה', יהיה אסור בהנאה, כחמץ רגיל שאינו פגום. ]ולדעת החזון נחום וכו', שלא 
חששו לזה, וכן נראה דעת רוב הפוסקים, שלא אמרו חידוש זה, לא חוששים לכך, 
רק הבאנו עוד צד להחמיר[. צד נוסף להחמיר בסבון שמפו וכדו', הוא דברי מהר"ם 
שיק ושו"ת שו"מ, שכאשר מטרתו לכך הוא לא נחשב פגום, והרי כאן מטרתו לכך 
להפיץ ריח טוב. וגם בזה יש חולקים. וצדדי ההיתר: הם החולקים על שיטות אלה, 
ובפרט שאם החמירו כאשר הוא בוודאי חמץ, והרי בכל דברים אלו, החמץ הוא רק 

ספק, שהרי רק חלק מהאלכוהול נעשה מדגן, והרבה נעשה מתירס, או סלק וכו'. 

בתוספת  צמחיים,  משמנים  שמנים,  במפעלי  מיוצרת  שיניים   משחת   .39
ולדוגמא,  קטניות.  או  חמץ,  במרכיביה,  שיש  ויתכן  שונים,  וחומרים  טעם  חומרי 
שיניים,  משחת  והנה,  חמץ.  להיות  עלול  והוא  במשחת  מאוד  מצוי  ה'סורביטול', 
מי פה וכו', לא מיועדים לאכילה, ואדרבה, נחשבים כדבר פגום לאכילה, ומצד זה 
)אפשר  צריך להיות מותר בהנאה, אלא שמלבד הסברות להחמיר בשאר דברים 
להפריד, מטרתו הושלמה וכו'(, ישנה לכאורה סברא נוספת להחמיר, כי הוא נכנס 
לפה, ואפשר לומר 'אחשביה', אלא שכפי שהתבאר בפתיחה לעיל, אין 'אחשביה' 
בלי כוונה )ולכן אין איסור לכתוב בדיו חמץ, כי גם אם יכניס לפיו בלי כוונה ויבלע 
דיו, לא יעשה איסור, כי עשה זאת בלי כוונה, ואין 'אחשביה' בלי כוונה(, ולכן גם אם 

בטעות יבלע קצת מהמשחת שיניים או המי פה, לא יעשה איסור. 

ופליטה,  ל'טעימה'  מיועדים  הם  שהרי  מ'דיו',  יותר  חמורים  שאלו  שיתכן  אלא 
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משחות  קולון,  מי  בשמים,  איפור(,  אבקה,  )צבע,  קוסמטיקה  מוצרי  ב� 
קוסמטיות לגוף, דאודורנט: מעיקר הדין לא צריך הכשר, ויש מתירים 
למעשה. אבל התפשט המנהג להדר ולהשתמש רק כשיש הכשר, או 

שידוע שהאלכוהול לא חמץ37. 

ג� סבון לגוף, שמפו: מעיקר הדין מותר, אך מכיון שמצוי עם הכשר, יש 
לקחת עם הכשר, או ממה שבררו שאין בו אלכוהול חמץ38� 

רק  ביעור,  חייב  אין  הדין  "מצד  בושם:  לגבי  )מו(,  נחום  חזון  בשו"ת  כותב   .37
שמנהג למוכרם קודם הפסח, וכן העידו הרבנים שהמנהג למכרם, ובכל זאת אם 
כבר הורה להיתר, אין מזניחין אותו, מאחר שיש היתר מצד הדין". והביאו בשערים 
מצויינים בהלכה )קיב, ו(,  וכן דעת הגר"מ פיינשטיין )יד משה, עמ' כח, בשמו(, שאין 
להשתמש בבושם או מוצרי קוסמטיקה של נשים בפסח כשיש בהם חשש חמץ. וכן 
לגוי  יש למכרם  13(, שתכשירי קוסמטיקה של חמץ,  )הגש"פ, עמ'  דעת הגריש"א 
לוי, מועדי השנה, עמ'  )מבית  וואזנר  וכן דעת הגר"ש  )כי חושש לסיכה כשתיה(. 
רסב(, וכן הוא בתשובות והנהגות )ה, קכז(, שאע"פ שמן הדין מותר, נהגו להחמיר 
במוצרי קוסמטיקה, בושם וכו'. אבל בחוט שני )פסח, עמ' צה(, אור לציון )ג, ח, ו(, 
וחזו"ע )ב, מצרכי מזון, סעיף י(, מתירים. והגרש"ז אויערבאך, כתב, שיש לבדוק על 
כל אחד אם באמת אינו ראוי לאכילת כלב )משמע, שחושש רק לזה, אבל מצד שני, 

משמע, שאם לא בדקו, יש חשש שאולי ראוי, ואסור(. 

הסיבות להחמיר באלו הוא, משום ששייכת בהם הסברא של שו"ת דברי מלכיאל 
וכו' שכאשר אפשר להפריד או לתקן את החמץ, הוא אסור באכילה. וכן יש בהם 
גם  בהם  ויש  נוזלי(,  דאודורנט  לגבי  שפקפקו  )יש  כשתיה'  'סיכה  של  החשש  את 
לריח  גורם  האלכוהול  שהרי  ניכר  והחמץ  וכנ"ל,  למטרתו  שמשמש  הסברא  את 
שינדוף )עכ"פ בבשמים, מי קולון, דאודורנט(. אמנם מצד הדין לכמה שיטות אין 
חשש של סיכה כשתיה בפסח, ואין חשש שאפשר לתקן אלא מסתכלים על המצב 
העכשוי שלא ראוי לאכילת כלב, ובדרך כלל המצב הוא, שלא ראוי )מלבד בבושם 
שלפעמים ראוי ורק מצד זה שכלבים לא שותים אלכוהול לא ישתוהו, אבל יש מיני 
יותר בבושם(.  ולכן מחמירים  יוכלו לשתותם,  גם אנשים  בשמים שבשעת הדחק 
ועיין עוד במה שהתבאר לקמן בענין סבון. ]בספר חוקת הפסח, פרץ )עמ' לט( כותב, 
חמץ,  האלכוהול  אם  ואפילו  מאוד,  רחוקה  באיפור  החמץ  ששכיחות  שמתברר 
ניתן להקל  ולכן  ניתן בקלות להפריד את האלכוהול שלא כמו במוצרים אחרים, 

להשתמש גם בלי הכשר[. 

38. כך כותב הגריש"א )קובץ תשובות, ד, לח(: "אף שבשאר ימות השנה מקילים 
בזה )כמ"ש הביאור הלכה, לרחוץ בסבון העשוי מאיסור(, מכל מקום, בנוגע למילי 
כי  בפגום  לאסור  יש  שבפסח  ]וכוונתו  אחשביה".  מטעם  להחמיר  נוהגים  דפסח 
בפסח אומרים 'אחשביה' במאכל פגום, והסיכה כשתיה[, וכן כתב הגר"ש וואנזר 
)מבית לוי, מועדי השנה, עמ' רסב(: "נהוג להחמיר שלא להשתמש בפסח במוצרי 
קוסמטיקה כסבון, שמפו לרחצה, וכדומה כשיש בהם חשש חמץ, בעיקר בחשש 
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הכשר. ולהלן נפרט את המוצרים השונים ודיניהם35. 

ב� פירוט המוצרים, ודיניהם:

בצרפת  אלכוהול  הרבה  אבל  )מחיטה,  מחמץ  עשוי  הוא  אם  נקי:  אלכוהול  א� 
נעשה מסלק, ותפוחי אדמה(, אע"פ שנעשה לחיטוי ולא מיועד לאכילה כלל, 

ואם רוצים  לגוי.  ויש לבערו, או לכוללו במכירה  בו,  אסור להשתמש 
להשתמש בו, יש לקחת רק עם הכשר )אגרות משה )או"ח, ג, סב(, מקראי קדש )נד(, 
כי לא נחשב אינו ראוי לאכילה, שהרי יש גויים שמערבים בו דברים אחרים ושותים אותו. בנוגע 

לספירט לבעירה, ראה הערה36(.

להחמיר  לעתים  שיש  ראיה,  לכאורה  להביא  היה  ניתן  הטבק:  מדין  הערה   .35
לעיל:  המנויות  הסברות  )וכאחת  כלב  לאכילת  ראוי  כשאינו  גם  בהנאה,  ולאסור 
ש'הושלמה הכוונה', או ש'ניתן לתקן או להפריד' וכו'(, מהדין המובא במגן אברהם 
)תסז, י(, ושו"ע אדמו"ר הזקן )תסז, כד(, וכן בחק יעקב, חיי אדם, ומשנ"ב, שאסור 
לעשן טבק בפסח, אלא אם כן, נזהרו שלא נשרה בשיכר. והרי טבק זה אינו ראוי 
בשהיה  מותר  לכלב,  ראוי  שאינו  שדבר  למדנו  והרי  אסור,  ומדוע  כלב,  לאכילת 
כי  להחמיר,  הנ"ל  מהסברות  כאחת  ראיה  מכאן  שאין  לדחות,  ויש    ? ובהנאה 
דרך  )ועל  בגוף  ונבלע  הפה  דרך  נכנס  הוא  כי  לאכילה,  שדומה  מיוחד  העישון 
ואכן  כנה"ג(,  בשם  ח,  תקנה,  משנ"ב  ראה  בצום,  לעשן  שאין  הפוסקים  שכתבו 
"אפשר  מתרץ:  שהקשינו  כפי  המג"א  על  שהקשה  לאחר  מאיר',  ה'בית  ביאר  כך 
לומר, דמשום חומרא דחמץ הוי דומיא דאכילה". וראה מנח"י )ה, טז(, שיש לומר, 
שטעימת  ה,  קח,  יו"ד  ברמ"א  למבואר  אולי  )וכוונתו  כטעימה.  הריהו  שהעישון 

איסור אסורה, אע"פ שאינו בולע(. 

ראוי  ואינו  ורעיל,  חריף  חומר  בו  שמעורב  אלכוהול  הוא  לבעירה:  ספירט   .36
לאכילת כלב, ועומד להדלקה, נחלקו הפוסקים, ואפשר להקל. כי החשש באלו הוא 
משני טעמים: השו"מ ומהר"ם שיק, שהושלמה הכוונה, ונחשב ראוי. שו"ת דברי 
מלכיאל, אור שמח וכו', שאפשר באמצעים שונים להפריד את החומר הפוגם, אבל 
מאידך גיסא, הרבה חלקו על דעת השו"מ, וכן אין ספק שאינו ראוי לאכילת כלב 
)ולא ראוי להחמיץ עיסות, שלא ככמה מתמרוקי הנשים שאולי ראויים(, ויש להעיר 
גם, שהמחמירים כתבו זאת בדבר שעשוי מאלכוהול חמץ, אבל בדרך כלל, הוא רק 
ספק, שהרי הרבה אלכוהול בצרפת )ובאירופה(, מיוצר מסלק, תירס, תפוחי אדמה 
וכו'. עוד יש להעיר, שהמחמירים ב'בסיכה כשתיה' והחולקים עליהם, לא הזכירו 
כלל חששות אחרים )שאפשר לתקן ושמשמש למטרתו וכו'(, וסתימתם כפירושם 
שלא חוששים לזה. ואכן נראה שלמעשה לא נהוג להחמיר בדברים כאלה, שאין 
'סיכה כשתיה', וגם אין להם קשר  ספק שהם פגומים לגמרי, ואין בהם חשש של 
ועוד,  קודש  מקראי  שמח,  אור  שיק,  מהר"ם  השו"מ,  לדעת  זאת,  ]ובכל  לאכילה. 
אסורים בהנאה )כשהוא מאלכוהול חמץ(, ולכן כתבנו רק בלשון ש'אפשר להקל'[.
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משחות  קולון,  מי  בשמים,  איפור(,  אבקה,  )צבע,  קוסמטיקה  מוצרי  ב� 
קוסמטיות לגוף, דאודורנט: מעיקר הדין לא צריך הכשר, ויש מתירים 
למעשה. אבל התפשט המנהג להדר ולהשתמש רק כשיש הכשר, או 

שידוע שהאלכוהול לא חמץ37. 

ג� סבון לגוף, שמפו: מעיקר הדין מותר, אך מכיון שמצוי עם הכשר, יש 
לקחת עם הכשר, או ממה שבררו שאין בו אלכוהול חמץ38� 

רק  ביעור,  חייב  אין  הדין  "מצד  בושם:  לגבי  )מו(,  נחום  חזון  בשו"ת  כותב   .37
שמנהג למוכרם קודם הפסח, וכן העידו הרבנים שהמנהג למכרם, ובכל זאת אם 
כבר הורה להיתר, אין מזניחין אותו, מאחר שיש היתר מצד הדין". והביאו בשערים 
מצויינים בהלכה )קיב, ו(,  וכן דעת הגר"מ פיינשטיין )יד משה, עמ' כח, בשמו(, שאין 
להשתמש בבושם או מוצרי קוסמטיקה של נשים בפסח כשיש בהם חשש חמץ. וכן 
לגוי  יש למכרם  13(, שתכשירי קוסמטיקה של חמץ,  )הגש"פ, עמ'  דעת הגריש"א 
לוי, מועדי השנה, עמ'  )מבית  וואזנר  וכן דעת הגר"ש  )כי חושש לסיכה כשתיה(. 
רסב(, וכן הוא בתשובות והנהגות )ה, קכז(, שאע"פ שמן הדין מותר, נהגו להחמיר 
במוצרי קוסמטיקה, בושם וכו'. אבל בחוט שני )פסח, עמ' צה(, אור לציון )ג, ח, ו(, 
וחזו"ע )ב, מצרכי מזון, סעיף י(, מתירים. והגרש"ז אויערבאך, כתב, שיש לבדוק על 
כל אחד אם באמת אינו ראוי לאכילת כלב )משמע, שחושש רק לזה, אבל מצד שני, 

משמע, שאם לא בדקו, יש חשש שאולי ראוי, ואסור(. 

הסיבות להחמיר באלו הוא, משום ששייכת בהם הסברא של שו"ת דברי מלכיאל 
וכו' שכאשר אפשר להפריד או לתקן את החמץ, הוא אסור באכילה. וכן יש בהם 
גם  בהם  ויש  נוזלי(,  דאודורנט  לגבי  שפקפקו  )יש  כשתיה'  'סיכה  של  החשש  את 
לריח  גורם  האלכוהול  שהרי  ניכר  והחמץ  וכנ"ל,  למטרתו  שמשמש  הסברא  את 
שינדוף )עכ"פ בבשמים, מי קולון, דאודורנט(. אמנם מצד הדין לכמה שיטות אין 
חשש של סיכה כשתיה בפסח, ואין חשש שאפשר לתקן אלא מסתכלים על המצב 
העכשוי שלא ראוי לאכילת כלב, ובדרך כלל המצב הוא, שלא ראוי )מלבד בבושם 
שלפעמים ראוי ורק מצד זה שכלבים לא שותים אלכוהול לא ישתוהו, אבל יש מיני 
יותר בבושם(.  ולכן מחמירים  יוכלו לשתותם,  גם אנשים  בשמים שבשעת הדחק 
ועיין עוד במה שהתבאר לקמן בענין סבון. ]בספר חוקת הפסח, פרץ )עמ' לט( כותב, 
חמץ,  האלכוהול  אם  ואפילו  מאוד,  רחוקה  באיפור  החמץ  ששכיחות  שמתברר 
ניתן להקל  ולכן  ניתן בקלות להפריד את האלכוהול שלא כמו במוצרים אחרים, 

להשתמש גם בלי הכשר[. 

38. כך כותב הגריש"א )קובץ תשובות, ד, לח(: "אף שבשאר ימות השנה מקילים 
בזה )כמ"ש הביאור הלכה, לרחוץ בסבון העשוי מאיסור(, מכל מקום, בנוגע למילי 
כי  בפגום  לאסור  יש  שבפסח  ]וכוונתו  אחשביה".  מטעם  להחמיר  נוהגים  דפסח 
בפסח אומרים 'אחשביה' במאכל פגום, והסיכה כשתיה[, וכן כתב הגר"ש וואנזר 
)מבית לוי, מועדי השנה, עמ' רסב(: "נהוג להחמיר שלא להשתמש בפסח במוצרי 
קוסמטיקה כסבון, שמפו לרחצה, וכדומה כשיש בהם חשש חמץ, בעיקר בחשש 
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הכשר. ולהלן נפרט את המוצרים השונים ודיניהם35. 

ב� פירוט המוצרים, ודיניהם:

בצרפת  אלכוהול  הרבה  אבל  )מחיטה,  מחמץ  עשוי  הוא  אם  נקי:  אלכוהול  א� 
נעשה מסלק, ותפוחי אדמה(, אע"פ שנעשה לחיטוי ולא מיועד לאכילה כלל, 

ואם רוצים  לגוי.  ויש לבערו, או לכוללו במכירה  בו,  אסור להשתמש 
להשתמש בו, יש לקחת רק עם הכשר )אגרות משה )או"ח, ג, סב(, מקראי קדש )נד(, 
כי לא נחשב אינו ראוי לאכילה, שהרי יש גויים שמערבים בו דברים אחרים ושותים אותו. בנוגע 

לספירט לבעירה, ראה הערה36(.

להחמיר  לעתים  שיש  ראיה,  לכאורה  להביא  היה  ניתן  הטבק:  מדין  הערה   .35
לעיל:  המנויות  הסברות  )וכאחת  כלב  לאכילת  ראוי  כשאינו  גם  בהנאה,  ולאסור 
ש'הושלמה הכוונה', או ש'ניתן לתקן או להפריד' וכו'(, מהדין המובא במגן אברהם 
)תסז, י(, ושו"ע אדמו"ר הזקן )תסז, כד(, וכן בחק יעקב, חיי אדם, ומשנ"ב, שאסור 
לעשן טבק בפסח, אלא אם כן, נזהרו שלא נשרה בשיכר. והרי טבק זה אינו ראוי 
בשהיה  מותר  לכלב,  ראוי  שאינו  שדבר  למדנו  והרי  אסור,  ומדוע  כלב,  לאכילת 
כי  להחמיר,  הנ"ל  מהסברות  כאחת  ראיה  מכאן  שאין  לדחות,  ויש    ? ובהנאה 
דרך  )ועל  בגוף  ונבלע  הפה  דרך  נכנס  הוא  כי  לאכילה,  שדומה  מיוחד  העישון 
ואכן  כנה"ג(,  בשם  ח,  תקנה,  משנ"ב  ראה  בצום,  לעשן  שאין  הפוסקים  שכתבו 
"אפשר  מתרץ:  שהקשינו  כפי  המג"א  על  שהקשה  לאחר  מאיר',  ה'בית  ביאר  כך 
לומר, דמשום חומרא דחמץ הוי דומיא דאכילה". וראה מנח"י )ה, טז(, שיש לומר, 
שטעימת  ה,  קח,  יו"ד  ברמ"א  למבואר  אולי  )וכוונתו  כטעימה.  הריהו  שהעישון 

איסור אסורה, אע"פ שאינו בולע(. 

ראוי  ואינו  ורעיל,  חריף  חומר  בו  שמעורב  אלכוהול  הוא  לבעירה:  ספירט   .36
לאכילת כלב, ועומד להדלקה, נחלקו הפוסקים, ואפשר להקל. כי החשש באלו הוא 
משני טעמים: השו"מ ומהר"ם שיק, שהושלמה הכוונה, ונחשב ראוי. שו"ת דברי 
מלכיאל, אור שמח וכו', שאפשר באמצעים שונים להפריד את החומר הפוגם, אבל 
מאידך גיסא, הרבה חלקו על דעת השו"מ, וכן אין ספק שאינו ראוי לאכילת כלב 
)ולא ראוי להחמיץ עיסות, שלא ככמה מתמרוקי הנשים שאולי ראויים(, ויש להעיר 
גם, שהמחמירים כתבו זאת בדבר שעשוי מאלכוהול חמץ, אבל בדרך כלל, הוא רק 
ספק, שהרי הרבה אלכוהול בצרפת )ובאירופה(, מיוצר מסלק, תירס, תפוחי אדמה 
וכו'. עוד יש להעיר, שהמחמירים ב'בסיכה כשתיה' והחולקים עליהם, לא הזכירו 
כלל חששות אחרים )שאפשר לתקן ושמשמש למטרתו וכו'(, וסתימתם כפירושם 
שלא חוששים לזה. ואכן נראה שלמעשה לא נהוג להחמיר בדברים כאלה, שאין 
'סיכה כשתיה', וגם אין להם קשר  ספק שהם פגומים לגמרי, ואין בהם חשש של 
ועוד,  קודש  מקראי  שמח,  אור  שיק,  מהר"ם  השו"מ,  לדעת  זאת,  ]ובכל  לאכילה. 
אסורים בהנאה )כשהוא מאלכוהול חמץ(, ולכן כתבנו רק בלשון ש'אפשר להקל'[.
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עצמם  שדוחקים  שיש  שונים,  ובשמים  לחיטוי  אלכוהול  כדוגמת 
ושותים זאת. )אג"מ, או"ח ג, סב(34. 

בבית,  באלו  דברים  להשהות  איסור  אין  הדין,  מעיקר  למעשה:  ד� 
שלגבי  אלא  ב.  אות  וכנ"ל  לאכילה  ראויים  אינם  כי  בהם,  ולהשתמש 
חלק מהדברים, התפשטה ההנהגה, להחמיר ולמכרם לגוי, ולהשתמש 
עם  בקלות  שמצוי  בימינו  ובפרט  לפסח,  הכשר  להם   שיש  באלה  רק 

34. אינו ראוי למאכל כלב: אם אינו ראוי מחמת זה שכלב לא אוכל דברים כאלה 
)גם כשהם טובים(, אין היתר. ולמשל 'יין שרף', שגם כשהוא טוב כלבים לא אוכלים 
אותו, ולכן אין היתר מצד זה )שו"ת נטע שורק, הובא בשו"ת לבושי מרדכי, סימן 

פו(. 

'אינו ראוי לכלב', ולכן כותב הגרש"ז  ויש לשים לב, שלא כל דבר פגום, נחשב 
אויערבאך )הליכות שלמה, ד, יא(, שסבון שיש בו תערובת חמץ עם שאר דברים 
חריפים מותר להשתמש בו בפסח, כי נחשב אינו ראוי לאכילת כלב, אבל שאר מיני 
תמרוקים, שיתכן שיש מהם שאינם פסולים מאכילת כלב, יש לבדוק הדבר כראוי 
)אם ראוי לכלב או לא(, וכל שיש בו חשש חמץ, הראוי לאכילת כלב, יכללנו עם 

החמץ הנמכר". 

כלב  מאכילת  פסול  נחשב  מתי  בבירור  לדעת  שקשה  קרליץ,  הגר"נ  אמר  וכך 
כולם  דמילתא,  "כללא  ועתה(:  ד"ה  צא,  )הקדמון,  צדק  הצמח  דברי  את  והביא 
מעידין שטעם הבורית )סבון(, פגומה לגמרי . . עד שנפסלה מלאכול לכלבים, רק 
שלפעמים כשהכלב רעב הרבה, מריח בה בבורית ומניחה, וחוזר ומריח בה ומניח, 
עד שלבסוף לרוב רעבתנותו, טועם ממנה קצת, אע"פ שהיא פגומה לגמרי, כדכתיב 
]אמנם, בהגש"פ  קנב(.  עמ'  )קיצור הל' פסח ספטימוס,  כל מר מתוק'".  'נפש רעב 
להגריש"א )עמ' 13(: "עובדא הוה שראו כלב המלקק סבון עד תומו, ורצו להוכיח 
'כלב  זה  היה  בודאי  כי  ראיה  זה  שאין  רבנו,  ואמר  כלב,  מאכילת  נפסל  זה  שאין 

שוטה'[. 

עיסות  להחמיץ  ראוי  ולא  לאכילה,  ראוי  לא  שכאשר  זה,  בענין  נוספת  נקודה 
אחרות, מותר )וכנ"ל בפתיחה לפרק זה סעיף ג, והערה 3 מדברי הפמ"ג(, ולכן אם 
מחמץ  שעשוי  עכברים  ברעל  איסור  אין  ולכן  מותר,  וכדומה,  רעל  בחמץ  מעורב 
מחמת  אוכל  לא  והכלב  מקלקול,  נובעת  לא  שהפגימה  אע"פ  באקונומיקה,  או 
החריפות )ראה שו"ת מנחת אלעזר )ז, ב(, ושו"ת חלק לוי )או"ח קסב(, שאין לאסור 
הנאה מדלק אע"פ ש20 אחוז ממנו אלכוהול, כי נפסל מאכילת כלב. וראה פסקי 
תשובות, תמב, ג, שביאר כוונתם, שמחמת הפגם באלכוהול, גם אינו ראוי להחמיץ 

בו עיסות אחרות(.  

כל  שלא  להבהיר,  חשוב  היה  אבל  המקום,  כאן  ואין  זה,  בנושא  אריכות  ישנה 
דבר נכנס לגדר אינו ראוי לאכילת כלב, וזאת מלבד המובא בפתיחה לעיל, שחמץ 
עיסות  להחמיץ  ראוי  שאינו  )כיון  אדם  לאכילת  ראוי  שאינו  בכך  די  בתערובת 
אחרות. וצ"ע אם זה תמיד כך(, ולא כל דבר שאינו ראוי לאכילת כלב, מותר בהנאה. 
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ראוי -  לא  שנחשב  ברור  שלא  דברים,  יש  בדוחק:  לאכילה  ראוי 
לאכילת כלב, שהרי רק כאשר התקלקל באופן שלא יכול להחמיץ 
אינו  כאשר  אבל  כלב,  לאכילת  ראוי  אינו  נחשב  אחרות,  עיסות 
)ביאור הלכה, תמב,  ראוי מחמת מרירות או חריפות, נחשב עדיין חמץ 
ט, ד"ה חמץ(,  ויש שאפילו אנשים יכולים לאכול אותם בשעת הדחק, 

אתו  שעירבו  מחמת  רק  נפסל  אם  אבל  'אוכל',  נחשב  לא  ושוב  קלקול,  מחמת 
בדברים אחרים, ומצד דברים אלו נמנע הכלב לאכלם, הרי כל שאפשר להפריד 
את הדבר הפוגם מהחמץ, או להוסיף מים, ושוב יוכל הכלב לאכול, נחשב עדיין 
מאלכוהול  שעשויים  בושם,  מיני  גם  זה  מטעם  אוסר  מג(,  )שם,  ובהמשך  'אוכל'. 
שהוא חמץ גמור, ורק מעורב בהם מעט דברים מריחים )ואפשר להפריד ביניהם, 
וכנ"ל(, ואוסר אפילו להנות מהריח שמפיץ הבושם, כי הדבר המריח נודף למרחוק 

בזכות האלכוהול.  

וכטעם זה כתב גם האור שמח )ב, נה(, לגבי ספירט )אלכוהול, חמץ(, שמעורב בו 
רעל שהממשלה מחייב לערב בו )כדי שלא יהיה ראוי לאכילה(, האם מותר להדליק 
נפסל מאכילת כלב רק  "והשבתי לאיסור, דכיון שהוא  וכותב:  בו בפסח,  ולהאיר 
לתקנן".   ראויים  אחרים  דברים  תערובת  ע"י  אימור  בתוכו,  המעורב  הרע  משום 
וכעין זה במקראי קודש )פסח, א, נד(, לאסור את הספירט הנ"ל בהנאה, ובבל יראה, 
ויחזור  בו,  המעורב  הפוגם  הדבר  את  להפריד  אפשר  כימיקאלים  חומרים  ע"י  כי 

להיות ראוי לשתיה. ]ולכאורה כך דעת החוות דעת, יו"ד קג, א[. 

שייחד  חמץ,  שאור  )קופסת  שאור'  'כופת  מדין  אלו  דברים  על  להקשות  ויש 
אפשר  בוודאי  והרי  בהנאה,  שמותר  שם  הדין  שהרי  בטיט(,  אותה  וטח  לישיבה, 
מכיון  לאכילה,  ועומד  ראוי  ולהיות  לחזור  יכול  כאשר  גם  אלא  הטיט,  את  לקלף 
שסוף סוף, במצב שהוא כעת, אינו ראוי, נקבע הדין לפי המצב העכשווי, ומותר 

בהנאה. )וכן הקשה הרב רובין, מוריה, שנג, עמ' קסט(. 

ואכן הביאו הפוסקים את דברי שו"ת חזון נחום )מו(, לחלוק על סברא זו )וכן הוא 
דעת שו"ת עצי הלבנון )יז(, ושו"ת חלק לוי )קסב, ומוכיח מדברי המג"א או"ח פב, 
שצואה שהתייבשה מותר לקרא ק"ש אע"פ שבזמן החום תחזור לקדמותה(, אלא 
הדין נקבע לפי המצב העכשווי, וכיון שעתה לא ראוי לאכילת כלב, למרות שיש 
)וראה  עכשיו  המצב  לפי  הולכים  ראוי,  יהיה  הפוגם  החלק  את  להוציא  אפשרות 
בטיט,  וטחו  לישיבה  שיחדו  בשאור  "וכמו  שאור':  'כופת  מדין  זאת  שהוכיח  שם, 

דג"כ אפשר בהפרדה, ומ"מ מותר לקיימו", וכן הוכיח בחלק לוי, שם(. 

אמנם למעשה כותב בחזון נחום שם, לגבי בושם: "מצד הדין אין חייב ביעור, רק 
וכן העידו הרבנים שהמנהג למכרם, ובכל זאת אם  שמנהג למכרם קודם הפסח, 

כבר המורה להיתר, אין מזניחין אותו, מאחר שיש היתר מצד הדין". 

ויש לעיין לשיטות אלו, איך יסבירו את הדין של דיו המבושל בשיכר, שמפורש 
יאמרו, שנחשב כאי אפשר  כי אינו ראוי לאכילה. ושמא  י( להיתר,  )תמב,  בשו"ע 

להפריד, את הדיו מהשיכר. 
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עצמם  שדוחקים  שיש  שונים,  ובשמים  לחיטוי  אלכוהול  כדוגמת 
ושותים זאת. )אג"מ, או"ח ג, סב(34. 

בבית,  באלו  דברים  להשהות  איסור  אין  הדין,  מעיקר  למעשה:  ד� 
שלגבי  אלא  ב.  אות  וכנ"ל  לאכילה  ראויים  אינם  כי  בהם,  ולהשתמש 
חלק מהדברים, התפשטה ההנהגה, להחמיר ולמכרם לגוי, ולהשתמש 
עם  בקלות  שמצוי  בימינו  ובפרט  לפסח,  הכשר  להם   שיש  באלה  רק 

34. אינו ראוי למאכל כלב: אם אינו ראוי מחמת זה שכלב לא אוכל דברים כאלה 
)גם כשהם טובים(, אין היתר. ולמשל 'יין שרף', שגם כשהוא טוב כלבים לא אוכלים 
אותו, ולכן אין היתר מצד זה )שו"ת נטע שורק, הובא בשו"ת לבושי מרדכי, סימן 

פו(. 

'אינו ראוי לכלב', ולכן כותב הגרש"ז  ויש לשים לב, שלא כל דבר פגום, נחשב 
אויערבאך )הליכות שלמה, ד, יא(, שסבון שיש בו תערובת חמץ עם שאר דברים 
חריפים מותר להשתמש בו בפסח, כי נחשב אינו ראוי לאכילת כלב, אבל שאר מיני 
תמרוקים, שיתכן שיש מהם שאינם פסולים מאכילת כלב, יש לבדוק הדבר כראוי 
)אם ראוי לכלב או לא(, וכל שיש בו חשש חמץ, הראוי לאכילת כלב, יכללנו עם 

החמץ הנמכר". 

כלב  מאכילת  פסול  נחשב  מתי  בבירור  לדעת  שקשה  קרליץ,  הגר"נ  אמר  וכך 
כולם  דמילתא,  "כללא  ועתה(:  ד"ה  צא,  )הקדמון,  צדק  הצמח  דברי  את  והביא 
מעידין שטעם הבורית )סבון(, פגומה לגמרי . . עד שנפסלה מלאכול לכלבים, רק 
שלפעמים כשהכלב רעב הרבה, מריח בה בבורית ומניחה, וחוזר ומריח בה ומניח, 
עד שלבסוף לרוב רעבתנותו, טועם ממנה קצת, אע"פ שהיא פגומה לגמרי, כדכתיב 
]אמנם, בהגש"פ  קנב(.  עמ'  )קיצור הל' פסח ספטימוס,  כל מר מתוק'".  'נפש רעב 
להגריש"א )עמ' 13(: "עובדא הוה שראו כלב המלקק סבון עד תומו, ורצו להוכיח 
'כלב  זה  היה  בודאי  כי  ראיה  זה  שאין  רבנו,  ואמר  כלב,  מאכילת  נפסל  זה  שאין 

שוטה'[. 

עיסות  להחמיץ  ראוי  ולא  לאכילה,  ראוי  לא  שכאשר  זה,  בענין  נוספת  נקודה 
אחרות, מותר )וכנ"ל בפתיחה לפרק זה סעיף ג, והערה 3 מדברי הפמ"ג(, ולכן אם 
מחמץ  שעשוי  עכברים  ברעל  איסור  אין  ולכן  מותר,  וכדומה,  רעל  בחמץ  מעורב 
מחמת  אוכל  לא  והכלב  מקלקול,  נובעת  לא  שהפגימה  אע"פ  באקונומיקה,  או 
החריפות )ראה שו"ת מנחת אלעזר )ז, ב(, ושו"ת חלק לוי )או"ח קסב(, שאין לאסור 
הנאה מדלק אע"פ ש20 אחוז ממנו אלכוהול, כי נפסל מאכילת כלב. וראה פסקי 
תשובות, תמב, ג, שביאר כוונתם, שמחמת הפגם באלכוהול, גם אינו ראוי להחמיץ 

בו עיסות אחרות(.  

כל  שלא  להבהיר,  חשוב  היה  אבל  המקום,  כאן  ואין  זה,  בנושא  אריכות  ישנה 
דבר נכנס לגדר אינו ראוי לאכילת כלב, וזאת מלבד המובא בפתיחה לעיל, שחמץ 
עיסות  להחמיץ  ראוי  שאינו  )כיון  אדם  לאכילת  ראוי  שאינו  בכך  די  בתערובת 
אחרות. וצ"ע אם זה תמיד כך(, ולא כל דבר שאינו ראוי לאכילת כלב, מותר בהנאה. 
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ראוי -  לא  שנחשב  ברור  שלא  דברים,  יש  בדוחק:  לאכילה  ראוי 
לאכילת כלב, שהרי רק כאשר התקלקל באופן שלא יכול להחמיץ 
אינו  כאשר  אבל  כלב,  לאכילת  ראוי  אינו  נחשב  אחרות,  עיסות 
)ביאור הלכה, תמב,  ראוי מחמת מרירות או חריפות, נחשב עדיין חמץ 
ט, ד"ה חמץ(,  ויש שאפילו אנשים יכולים לאכול אותם בשעת הדחק, 

אתו  שעירבו  מחמת  רק  נפסל  אם  אבל  'אוכל',  נחשב  לא  ושוב  קלקול,  מחמת 
בדברים אחרים, ומצד דברים אלו נמנע הכלב לאכלם, הרי כל שאפשר להפריד 
את הדבר הפוגם מהחמץ, או להוסיף מים, ושוב יוכל הכלב לאכול, נחשב עדיין 
מאלכוהול  שעשויים  בושם,  מיני  גם  זה  מטעם  אוסר  מג(,  )שם,  ובהמשך  'אוכל'. 
שהוא חמץ גמור, ורק מעורב בהם מעט דברים מריחים )ואפשר להפריד ביניהם, 
וכנ"ל(, ואוסר אפילו להנות מהריח שמפיץ הבושם, כי הדבר המריח נודף למרחוק 

בזכות האלכוהול.  

וכטעם זה כתב גם האור שמח )ב, נה(, לגבי ספירט )אלכוהול, חמץ(, שמעורב בו 
רעל שהממשלה מחייב לערב בו )כדי שלא יהיה ראוי לאכילה(, האם מותר להדליק 
נפסל מאכילת כלב רק  "והשבתי לאיסור, דכיון שהוא  וכותב:  בו בפסח,  ולהאיר 
לתקנן".   ראויים  אחרים  דברים  תערובת  ע"י  אימור  בתוכו,  המעורב  הרע  משום 
וכעין זה במקראי קודש )פסח, א, נד(, לאסור את הספירט הנ"ל בהנאה, ובבל יראה, 
ויחזור  בו,  המעורב  הפוגם  הדבר  את  להפריד  אפשר  כימיקאלים  חומרים  ע"י  כי 

להיות ראוי לשתיה. ]ולכאורה כך דעת החוות דעת, יו"ד קג, א[. 

שייחד  חמץ,  שאור  )קופסת  שאור'  'כופת  מדין  אלו  דברים  על  להקשות  ויש 
אפשר  בוודאי  והרי  בהנאה,  שמותר  שם  הדין  שהרי  בטיט(,  אותה  וטח  לישיבה, 
מכיון  לאכילה,  ועומד  ראוי  ולהיות  לחזור  יכול  כאשר  גם  אלא  הטיט,  את  לקלף 
שסוף סוף, במצב שהוא כעת, אינו ראוי, נקבע הדין לפי המצב העכשווי, ומותר 

בהנאה. )וכן הקשה הרב רובין, מוריה, שנג, עמ' קסט(. 

ואכן הביאו הפוסקים את דברי שו"ת חזון נחום )מו(, לחלוק על סברא זו )וכן הוא 
דעת שו"ת עצי הלבנון )יז(, ושו"ת חלק לוי )קסב, ומוכיח מדברי המג"א או"ח פב, 
שצואה שהתייבשה מותר לקרא ק"ש אע"פ שבזמן החום תחזור לקדמותה(, אלא 
הדין נקבע לפי המצב העכשווי, וכיון שעתה לא ראוי לאכילת כלב, למרות שיש 
)וראה  עכשיו  המצב  לפי  הולכים  ראוי,  יהיה  הפוגם  החלק  את  להוציא  אפשרות 
בטיט,  וטחו  לישיבה  שיחדו  בשאור  "וכמו  שאור':  'כופת  מדין  זאת  שהוכיח  שם, 

דג"כ אפשר בהפרדה, ומ"מ מותר לקיימו", וכן הוכיח בחלק לוי, שם(. 

אמנם למעשה כותב בחזון נחום שם, לגבי בושם: "מצד הדין אין חייב ביעור, רק 
וכן העידו הרבנים שהמנהג למכרם, ובכל זאת אם  שמנהג למכרם קודם הפסח, 

כבר המורה להיתר, אין מזניחין אותו, מאחר שיש היתר מצד הדין". 

ויש לעיין לשיטות אלו, איך יסבירו את הדין של דיו המבושל בשיכר, שמפורש 
יאמרו, שנחשב כאי אפשר  כי אינו ראוי לאכילה. ושמא  י( להיתר,  )תמב,  בשו"ע 

להפריד, את הדיו מהשיכר. 
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אפשר לתקן או להפריד: היתר הנאה ב'אינו ראוי לכלב', הוא מכיון - 
החמץ  כאשר  דוקא  זהו  אך  כ'עפר'.  ונחשב  'מאכל',  מגדר  שיצא 
עצמו התקלקל ונעשה מציאות אחרת, אבל כאשר נעשה אינו ראוי 
מחמת שעורב עם דבר אחר, הרי הוא עצמו לא יצא מגדר 'אוכל', 
את  להפריד  או  המאכל,  את  לתקן  שונים  באמצעים  אפשר  ולכן 
הדבר הפוגם, ושוב יהיה החמץ ראוי לאכילה )שו"ת דברי מלכיאל, ד, כב, 

מג. מקראי קודש, פסח, סימן נד, אור שמח, ב, נה(33. 

למאור,  )ספירט  אלו  בדברים  גם  והרי  עליה.  ולשבת  להנות  מותר  בטיט(,  טיחה 
וטבק שנשרה בשיכר(, נעשו שני הדברים, הם 'מיוחדים' לדבר אחר )לא לאכילה(, 
מותרים  להיות  וצריכים  לאכילה,  עומדים  שלא  שמראה  מעשה,  בהם  ונעשה 
בהנאה ? ]אבל אין להקשות מ'כופת שאור' על המג"א ואדמו"ר הזקן שאסרו טבק, 
וכדברי הבית מאיר שהקשה על  כי אפשר להסביר שעישון דומה קצת לאכילה, 
דמשום  לומר,  'אפשר  ותירץ:  כלב,  לאכילת  ראוי  אינו  והרי  טבק  שאסר  המג"א 

חומרא דחמץ הוי דומיא דאכילה'. משא"כ 'כופת שאור', אינו דומה לאכילה[. 

להתיר  צה(  עמ'  )פסח,  שני  בחוט  כותב  שאור',  'כופת  של  זה,  דין  מטעם  ואכן 
במקום הצורך משחות וכדו' שמעורב בהן חמץ, כי עירוב חומרים כימיים, עדיפה 
מטיחה בטיט, ואם 'כופת שאור' מותרת, כל שכן משחות וכו' )ולא כדעת השו"מ, 

ומהר"ם שיק(. 

'כופת  מדין  קושיא  שאין  שיק,  ומהר"ם  השו"מ  דעת  את  ליישב  אפשר  ואולי 
את  בכך  'מחשיב'  ולא  חשובה,  הנאה  נחשבת  לא  'ישיבה'  של  הנאה  כי  שאור', 
)שער  מהספירט.  נהנה  וכן  מהריח,  שנהנה  בטבק  משא"כ  שבתוכו,  החמץ 
המועדים, ספטימוס, עמ' קנז(. או יש לומר, שב'כופת שאור', יש ביטול של החמץ 
יכל לשבת  )ואף שיושב עליו, הרי באותה מידה  לגמרי, שאין שום תועלת בחמץ 
על כל דבר אחר(, אבל באלו, יש מטרה בחמץ )להפיץ ריח וכו'(, ומשתמש בחמץ 
למטרה שלשמה ייעד אותו, לא נחשב שביטל את החמץ כמו בכופת שאור )השלחן 
כהלכתו, וויל, עמ' קסג(. ובסגנון אחר ב'אהל יעקב' )סקוצילס, עמ' 241(, שבכפות 
שאור, החלק ה'חמצי' לא פועל כלום ולכן בטל, אבל בבושם למשל, החמץ עצמו 

)האלכוהול(, מסייע לפעולת הבושם. 

זו לאסור, של השואל ומשיב ומהר"ם  ולמעשה הרבה פוסקים חלקו על סברא 
קודש  מקראי  רד(,  )או"ח,  שלמה  לך  האלף  שו"ת  )קג(,  אסאד  מהר"י  שו"ת  שיק: 
)פסח, א, נד(. וכן יוצא מדברי הבית מאיר )תסז(, שמתיר טבק להרחה ואוסר רק 
טבק לעישון כי דומה לאכילה )וכן כתב הגריש"א )הר המור שם(, שמשמע שהבית 
כ(, ושו"ת  )יו"ד  וסיעתו(, ומדברי שו"ת דברי חיים  יחלוק על המהר"ם שיק  מאיר 

חסד לאברהם )נז(, שמתירים גם כן, להריח טבק שנשרה בחמץ. 

)ד, כד(, מחדש, שיש לצרף  33. אפשר לתקן או להפריד: בשו"ת דברי מלכיאל 
ו(,  את כל מוצרי הקוסמטיקה שיש בהם חמץ, למכירת החמץ לגוי. ומבאר )שם, 
שאין להתירם מצד שנפסלו מאכילת כלב, כי זהו רק כאשר האוכל החמץ נפסל 
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חמץ  נחשב  אלא  ראוי',  'אינו  נחשב  לא  הושלמה,  והמטרה  ריח(, 
)מהר"ם שיק, או"ח רמב. שו"ת  ראוי וטוב, שהרי הוא ראוי לאותה מטרה. 

שואל ומשיב, א, קמא(32. 

אסור  יהיה  האיסורים,  בכל  כשתיה'  'סיכה  האומרים  לדעת  בענייננו:  כן  ואם 
להשתמש בסבון, שמפו וכו' שיש בהם אלכוהול מדגן, אע"פ שהוא פגום ולא ראוי 

לאכילה. וראה מה שכתבנו למעשה לקמן בנוגע לסבון, שמפו וכו'. 

המצאה  לגבי  נשאל  קמג(  א,  )מהדו"ק,  ומשיב'  ה'שואל  הכוונה:  הושלמה   .32
חדשה בזמנו, שעשו שמן למאור שאורו בהיר וכו', האם מותר בפסח, מכיון שנעשה 
טרפנטין,  בו  שמערבבים  אלא  מדגן(,  נעשה  אם  חמץ  שהוא  )אלכוהול,  מספירט 
ואינו ראוי לאכילת כלב,  ונפגם לגמרי, כך שבשום אופן אי אפשר לשתות אותו, 
ולכאורה כל הנפסל מאכילת כלב לפני פסח מותר בהנאה. וענה ה'שואל ומשיב' 
שאסור להנות ממנו להאיר בו )וחייבים גם לבערו לפני פסח, או למכרו לגוי(, כי 
מה שהתירו כשאינו ראוי לאכילה, הוא בדבר המיועד לאכילה )ואינו ראוי לכך(, 
אבל אם מיועד להאיר, הרי הנאה זו לא פגומה, ומה בכך שהוא פגום לאכילה. הרי 
שלדעתו, כל דבר שמיועד לשימוש מסוים, ולגבי שימוש זה אינו פגום, הרי הוא 

אסור בהנאה אע"פ שאינו ראוי לאכילת כלב. 

'טבק'  האוסרים  שיטות  את  תמב(,  )או"ח,  שיק  המהר"ם  ביאר  לזה  ובדומה 
שנשרה בשיכר חמץ )מג"א, אדמו"ר הזקן ועוד, בסימן תסז, ויתבאר לקמן(, והרי 
הטבק לא ראוי לאכילת כלב ומדוע אסור? ומחדש, שרק כאשר נפסל מאכילת כלב 
דבר  ממנו  שעושה  אלא  לאכילה,  ראוי  החמץ  כאשר  אבל  מותר.  קלקול,  מחמת 
אחר שעשוי לריח, הרי מעשה זה 'מחשיב' את החמץ לראוי, שהרי לדבר זה הוא 
נעשה )לטבק לא היה ריח מיוחד, ועכשיו שהוסיפו בתוכו את החמץ, הוא משפר 
את הריח של הטבק, ונהנה מכך, אם כן, הוא 'מחשיב' את החמץ לתפקידו החדש(. 
הרי שלדעתו, גם דבר שאינו ראוי לאכילה, אם נעשה לשם דבר מסוים, ולדבר זה 

הוא ראוי, הרי הוא 'מחשיבו' בכך לראוי, ואסור בהנאה. 

יוצא לדעות אלה, שיש  להחמיר בכל המוצרים שיש בהם אלכוהול, אע"פ שלא 
בו  חומר  ראויים לאכילה, כדוגמת בושם, דאודורנט, אלכוהול לחיטוי שמעורב 

פוגם, וכדו', שהרי הם ראויים למה שהם נעשו. 

ויש להקשות על דעות אלה, מהמבואר בשו"ע )תמב, י(, שדיו המבושל בשיכר, 
ולא  בהנאה,  מותר  לאכילה,  ראוי  שאינו  שכיון  בפירוש,  הרי  בו.  לכתוב  מותר 
בהנאה  אסור  הוא  הרי  נעשה,  שלשמה  למטרה  משמש  שהשיכר  שכיון  אומרים 
החמץ  של  החשיבות  ניכרת  שאין  וכותב  זו,  בקושיא  נזהר  שם,  שיק  ]המהר"ם   ?
שיש  כותב  עצמו  והוא  הטוב.  לריח  שגורם  זה  הוא  בטבק,  משא"כ  בדיו,  כשהוא 
לפקפק בזה. ואכן הגריש"א )קובץ הר המור, ניסן תשנה, עמ' נט(, נשאר בצ"ע על 

שיטה זו, בגלל קושיא זו[. 

וטח  לישיבה,  ותיקנו  שיחדו  'כופת-שאור'  מדין  זו,  שיטה  על  להקשות  יש  עוד 
אותה בטיט שמותר בהנאה )שו"ע, תמב, ט(, כלומר: אם לקחו קופסא של שאור 
)כדוגמת  צורה  ושינוי  מעשה,  עשו  גם  זאת  ומלבד  לישיבה,  אותה  וייחדו  )חמץ(, 
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אפשר לתקן או להפריד: היתר הנאה ב'אינו ראוי לכלב', הוא מכיון - 
החמץ  כאשר  דוקא  זהו  אך  כ'עפר'.  ונחשב  'מאכל',  מגדר  שיצא 
עצמו התקלקל ונעשה מציאות אחרת, אבל כאשר נעשה אינו ראוי 
מחמת שעורב עם דבר אחר, הרי הוא עצמו לא יצא מגדר 'אוכל', 
את  להפריד  או  המאכל,  את  לתקן  שונים  באמצעים  אפשר  ולכן 
הדבר הפוגם, ושוב יהיה החמץ ראוי לאכילה )שו"ת דברי מלכיאל, ד, כב, 

מג. מקראי קודש, פסח, סימן נד, אור שמח, ב, נה(33. 

למאור,  )ספירט  אלו  בדברים  גם  והרי  עליה.  ולשבת  להנות  מותר  בטיט(,  טיחה 
וטבק שנשרה בשיכר(, נעשו שני הדברים, הם 'מיוחדים' לדבר אחר )לא לאכילה(, 
מותרים  להיות  וצריכים  לאכילה,  עומדים  שלא  שמראה  מעשה,  בהם  ונעשה 
בהנאה ? ]אבל אין להקשות מ'כופת שאור' על המג"א ואדמו"ר הזקן שאסרו טבק, 
וכדברי הבית מאיר שהקשה על  כי אפשר להסביר שעישון דומה קצת לאכילה, 
דמשום  לומר,  'אפשר  ותירץ:  כלב,  לאכילת  ראוי  אינו  והרי  טבק  שאסר  המג"א 

חומרא דחמץ הוי דומיא דאכילה'. משא"כ 'כופת שאור', אינו דומה לאכילה[. 

להתיר  צה(  עמ'  )פסח,  שני  בחוט  כותב  שאור',  'כופת  של  זה,  דין  מטעם  ואכן 
במקום הצורך משחות וכדו' שמעורב בהן חמץ, כי עירוב חומרים כימיים, עדיפה 
מטיחה בטיט, ואם 'כופת שאור' מותרת, כל שכן משחות וכו' )ולא כדעת השו"מ, 

ומהר"ם שיק(. 

'כופת  מדין  קושיא  שאין  שיק,  ומהר"ם  השו"מ  דעת  את  ליישב  אפשר  ואולי 
את  בכך  'מחשיב'  ולא  חשובה,  הנאה  נחשבת  לא  'ישיבה'  של  הנאה  כי  שאור', 
)שער  מהספירט.  נהנה  וכן  מהריח,  שנהנה  בטבק  משא"כ  שבתוכו,  החמץ 
המועדים, ספטימוס, עמ' קנז(. או יש לומר, שב'כופת שאור', יש ביטול של החמץ 
יכל לשבת  )ואף שיושב עליו, הרי באותה מידה  לגמרי, שאין שום תועלת בחמץ 
על כל דבר אחר(, אבל באלו, יש מטרה בחמץ )להפיץ ריח וכו'(, ומשתמש בחמץ 
למטרה שלשמה ייעד אותו, לא נחשב שביטל את החמץ כמו בכופת שאור )השלחן 
כהלכתו, וויל, עמ' קסג(. ובסגנון אחר ב'אהל יעקב' )סקוצילס, עמ' 241(, שבכפות 
שאור, החלק ה'חמצי' לא פועל כלום ולכן בטל, אבל בבושם למשל, החמץ עצמו 

)האלכוהול(, מסייע לפעולת הבושם. 

זו לאסור, של השואל ומשיב ומהר"ם  ולמעשה הרבה פוסקים חלקו על סברא 
קודש  מקראי  רד(,  )או"ח,  שלמה  לך  האלף  שו"ת  )קג(,  אסאד  מהר"י  שו"ת  שיק: 
)פסח, א, נד(. וכן יוצא מדברי הבית מאיר )תסז(, שמתיר טבק להרחה ואוסר רק 
טבק לעישון כי דומה לאכילה )וכן כתב הגריש"א )הר המור שם(, שמשמע שהבית 
כ(, ושו"ת  )יו"ד  וסיעתו(, ומדברי שו"ת דברי חיים  יחלוק על המהר"ם שיק  מאיר 

חסד לאברהם )נז(, שמתירים גם כן, להריח טבק שנשרה בחמץ. 

)ד, כד(, מחדש, שיש לצרף  33. אפשר לתקן או להפריד: בשו"ת דברי מלכיאל 
ו(,  את כל מוצרי הקוסמטיקה שיש בהם חמץ, למכירת החמץ לגוי. ומבאר )שם, 
שאין להתירם מצד שנפסלו מאכילת כלב, כי זהו רק כאשר האוכל החמץ נפסל 
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חמץ  נחשב  אלא  ראוי',  'אינו  נחשב  לא  הושלמה,  והמטרה  ריח(, 
)מהר"ם שיק, או"ח רמב. שו"ת  ראוי וטוב, שהרי הוא ראוי לאותה מטרה. 

שואל ומשיב, א, קמא(32. 

אסור  יהיה  האיסורים,  בכל  כשתיה'  'סיכה  האומרים  לדעת  בענייננו:  כן  ואם 
להשתמש בסבון, שמפו וכו' שיש בהם אלכוהול מדגן, אע"פ שהוא פגום ולא ראוי 

לאכילה. וראה מה שכתבנו למעשה לקמן בנוגע לסבון, שמפו וכו'. 

המצאה  לגבי  נשאל  קמג(  א,  )מהדו"ק,  ומשיב'  ה'שואל  הכוונה:  הושלמה   .32
חדשה בזמנו, שעשו שמן למאור שאורו בהיר וכו', האם מותר בפסח, מכיון שנעשה 
טרפנטין,  בו  שמערבבים  אלא  מדגן(,  נעשה  אם  חמץ  שהוא  )אלכוהול,  מספירט 
ואינו ראוי לאכילת כלב,  ונפגם לגמרי, כך שבשום אופן אי אפשר לשתות אותו, 
ולכאורה כל הנפסל מאכילת כלב לפני פסח מותר בהנאה. וענה ה'שואל ומשיב' 
שאסור להנות ממנו להאיר בו )וחייבים גם לבערו לפני פסח, או למכרו לגוי(, כי 
מה שהתירו כשאינו ראוי לאכילה, הוא בדבר המיועד לאכילה )ואינו ראוי לכך(, 
אבל אם מיועד להאיר, הרי הנאה זו לא פגומה, ומה בכך שהוא פגום לאכילה. הרי 
שלדעתו, כל דבר שמיועד לשימוש מסוים, ולגבי שימוש זה אינו פגום, הרי הוא 

אסור בהנאה אע"פ שאינו ראוי לאכילת כלב. 

'טבק'  האוסרים  שיטות  את  תמב(,  )או"ח,  שיק  המהר"ם  ביאר  לזה  ובדומה 
שנשרה בשיכר חמץ )מג"א, אדמו"ר הזקן ועוד, בסימן תסז, ויתבאר לקמן(, והרי 
הטבק לא ראוי לאכילת כלב ומדוע אסור? ומחדש, שרק כאשר נפסל מאכילת כלב 
דבר  ממנו  שעושה  אלא  לאכילה,  ראוי  החמץ  כאשר  אבל  מותר.  קלקול,  מחמת 
אחר שעשוי לריח, הרי מעשה זה 'מחשיב' את החמץ לראוי, שהרי לדבר זה הוא 
נעשה )לטבק לא היה ריח מיוחד, ועכשיו שהוסיפו בתוכו את החמץ, הוא משפר 
את הריח של הטבק, ונהנה מכך, אם כן, הוא 'מחשיב' את החמץ לתפקידו החדש(. 
הרי שלדעתו, גם דבר שאינו ראוי לאכילה, אם נעשה לשם דבר מסוים, ולדבר זה 

הוא ראוי, הרי הוא 'מחשיבו' בכך לראוי, ואסור בהנאה. 

יוצא לדעות אלה, שיש  להחמיר בכל המוצרים שיש בהם אלכוהול, אע"פ שלא 
בו  חומר  ראויים לאכילה, כדוגמת בושם, דאודורנט, אלכוהול לחיטוי שמעורב 

פוגם, וכדו', שהרי הם ראויים למה שהם נעשו. 

ויש להקשות על דעות אלה, מהמבואר בשו"ע )תמב, י(, שדיו המבושל בשיכר, 
ולא  בהנאה,  מותר  לאכילה,  ראוי  שאינו  שכיון  בפירוש,  הרי  בו.  לכתוב  מותר 
בהנאה  אסור  הוא  הרי  נעשה,  שלשמה  למטרה  משמש  שהשיכר  שכיון  אומרים 
החמץ  של  החשיבות  ניכרת  שאין  וכותב  זו,  בקושיא  נזהר  שם,  שיק  ]המהר"ם   ?
שיש  כותב  עצמו  והוא  הטוב.  לריח  שגורם  זה  הוא  בטבק,  משא"כ  בדיו,  כשהוא 
לפקפק בזה. ואכן הגריש"א )קובץ הר המור, ניסן תשנה, עמ' נט(, נשאר בצ"ע על 

שיטה זו, בגלל קושיא זו[. 

וטח  לישיבה,  ותיקנו  שיחדו  'כופת-שאור'  מדין  זו,  שיטה  על  להקשות  יש  עוד 
אותה בטיט שמותר בהנאה )שו"ע, תמב, ט(, כלומר: אם לקחו קופסא של שאור 
)כדוגמת  צורה  ושינוי  מעשה,  עשו  גם  זאת  ומלבד  לישיבה,  אותה  וייחדו  )חמץ(, 
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להפיץ -  )למשל  מסוימת  למטרה  נעשה  כאשר  הכוונה:  הושלמה 

העולם  מנהג  "מיהו  להקל:  שנוהגים  י(,  שכו,  )ביה"ל,  המשנ"ב  כותב  ולמעשה 
מצוי  ואם  בזה.  זהירין  מדקדקים  איזה  ורק  מחלב,  הנעשים  שלנו  בבורית  לרחוץ 
להשיג בורית שלא נעשים מחלב, נכון לחוש לדעת המחמירים בזה". )וכבר כתבו 

כך הש"ך שם, וערוה"ש(. 

יוצא, לגבי דין 'סיכה כשתיה' בפסח: לשיטה א - אין איסור. לשיטה ב - יש איסור 
רק בדבר שעומד לסיכה. ולשיטה ג - אסור. ועל פי עדות המשנ"ב, מנהג העולם, 
להקל בזה )ושמא בפסח יש להחמיר, וכדלקמן(, ורק אם ניתן להשיג כשר, אז נכון 
אסור  בפסח  שהחמץ  זה  מצד  הסיכה  את  לאסור  ]ואין  המחמירים.  לדעת  לחוש 
בהנאה, כי חמץ שאינו ראוי לאכילה מותר בהנאה, ולכן הנדון הוא רק מצד 'סיכה 

כשתיה'[. 

]אלא שיש לכאורה צד קולא בפסח, ביחס לשאר איסורים, כי החמץ לפני פסח 
אינו אסור, ואם כן, כאשר אינו ראוי לאכילת כלב לפני פסח, אין כאן 'איסור' כלל 
בעלמא,  עפר  אלא  חמץ  אין  פסח,  וכשמגיע  בחמץ,  איסור  אין  פסח  לפני  )שהרי 
ולכן מותר להשהות אותו וליהנות ממנו(. אלא שכאשר באים 'לאכול' חמץ זה, יש 
דין חדש )מדרבנן(, שאומרים 'אחשביה', ולכן, אפילו אם נחמיר )מדרבנן(, ונאמר 
'סיכה כשתיה' )ולא כדברי הביאור הלכה, שנוהגים להקל בזה, כנ"ל(, הרי סוף סוף 
שסיכה  שמכיון  ולומר,  לחדש  צריך  לאסור  וכדי  החמץ,  את  'שתה'  ולא  'סך'  רק 
'כשתיה', ובשתיה אומרים 'אחשביה', אז נאמר 'אחשביה' בסיכה, וזה חידוש בגדר 
בסבון  השימוש  את  צה(,  עמ'  )פסח,  שני  בחוט  התיר  זה  מטעם  ואכן  'אחשביה'. 
שמפו וכו', וז"ל: "ואין לומר בזה 'סיכה כשתיה', ד'אחשביה' שייך באכילה . . אבל 
אם סך, הרי הוא לא נתן לזה חשיבות של אכילה . . שע"י 'אחשביה' מחזיר לו שם 
הרב  של  במאמרו  באריכות  )וראה  אוכל".  שם  מקבל  אינו  סיכה  ע"י  אבל  'אוכל', 
רובין)מוריה, שנג, עמ' קסו ואילך(. אבל סברתו לחלק בין שמן שמטרתו להיכנס 
בבשר, שאומרים 'סיכה כשתיה', לסבון שמטרתו רק להסיר זוהמא, ואין ענין של 
'סיכה  בענין  שדנו  וכו',  ש"ך  ט"ז,  ב"י,  נסתרת לכאורה, מדברי הפוסקים,  'סיכה', 

כשתיה' לגבי 'בורית' שהוא סבון שמטרתו רק להסיר לכלוך[.  

אומרים  איסור  )שבכל  המחמירים  לדעת  גם  והנה  פגום:  בדבר  כשתיה  סיכה 
'סיכה כשתיה'(, יש לשאול, האם כן הוא גם בדברים שאינם ראויים לאכילה )כנידון 
דידן - בושם, סבון וכו'(, דשמא, רק כאשר הוא ראוי לאכילה, אז אומרים שהסיכה 
היא כשתיה, אבל אם אפילו השתיה מותרת, לא תהיה הסיכה חמורה מהשתיה 
! ונחלקו בזה הפוסקים, לדעת הפר"ח )יו"ד קיז, ד(, יש להתיר רחיצה בסבון של 
איסור, כי טעמו פגום, ולא אומרים בזה 'סיכה כשתיה'.  וכן דעת הערוך השלחן 
)שם(, וכף החיים )או"ח, שכו, מה(. אבל מדברי הנקודות הכסף )ש"ך( ביו"ד שם, 
שאסר לרחוץ בסבון של איסור, בגלל 'סיכה כשתיה', והביא שכן מובא בכתב יד של 
הרמ"א, שתמה איך נוהגים להתיר זאת, וכן מדברי הביאור הלכה שדן לגבי רחיצה 
בסבון )אע"פ שלמעשה כותב שנוהגים להקל(, מוכח שאין הבדל, ואומרים 'סיכה 
כשתיה' גם בדבר פגום. וכן כתב בשו"ת שבט הלוי )ב, מח(, לדייק מדברי ה'ביאור 

הלכה', והש"ך. 
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סיכה כשתיה: ישנו דין ש'סיכה כשתיה', כלומר, כאשר מורח שמן - 
אפשר  כן  ואם  שמן.  אותו  את  'שתה'  כאילו  נחשב  גופו,  על  אסור 
לומר, שכאשר 'סך' את הסבון האסור למשל על גופו, נחשב כשתה 
אותו, והרי באכילה ושתיה אומרים 'אחשביה'. )לחוש לדעות )נקה"כ, יו"ד 
'אחשביה' ב'סיכה כשתיה.  'סיכה כשתיה' גם בדבר פגום. ושאומרים  ועוד(, שאומרים  קיז, 

ויש להדגיש שטעם זה שייך רק בדברים שמורחים על הגוף כסבון שמפו וכו', לא בחומרי 

ניקוי לכלים וכדו'. וכן לטעם זה, האיסור בהשתמשות, אבל אין איסור להשהותם בבית(31. 

כנ"ל אות ב, אלא שהובאו כמה סברות בפוסקים, לאסור, וכדלקמן. 

ומאחר שדינם של עשרות מוצרים שימושיים מאוד בכל בית, תלויים בסברות 
אלו אם להתיר או לאסור, מן הראוי להאריך בהם קצת, שהרי אפשר לתהות, אם 
יש כל כך הרבה סברות לאסור, מדוע לא אוסרים לגמרי, ואם לא חוששים לסברות 
צריך  כמה  עד  וכן,   ? הכשר  עם  לקחת  ההנהגה  התפשטה  זאת  בכל  מדוע  אלה, 
לתועלת  בהרחבה,  קצת  הדברים  הובאו  ולכן  מוצר?  בכל  והאם  בזה,  להתאמץ 

המעיין. 

וכשם  כ'שתיה',  ש'סיכה' היא  א(, מבואר  פו,  )שבת,  סיכה כשתיה: במשנה   .31
"ותבא כמים בקרבו,  וזכר לדבר:  ששתיה אסורה ביום כיפור כך הסיכה אסורה. 
וכשמן בעצמותיו". וכן מבואר במסכת נדה )לב, א(, שאסור לכהן טמא, לסוך את 

עצמו בשמן תרומה, כשם שאסור לאכול תרומה טמאה. 

ונחלקו הפוסקים מתי נאמר הדין של 'סיכה כשתיה': 

א. רק יום כיפור: פירוש ראשון של ר"ת )תוס' יומא עז, א(, לא אמרו זאת אלא לגבי 
יש אסמכתא מיוחדת.  כי  )ובתרומה אסור,  כיפור שאסור לסוך משום תענוג  יום 
וכן אסור בכל דבר שאסור בהנאה, מצד ההנאה שבסיכה, אבל לא בגלל שנחשב 
כשתיה(, וכן כתבו תוס' רא"ש, והריטב"א שם. וכן משמע דעת הרמ"א או"ח שכו, 
דעת   וכן  מותר.  שבחול  משמע  נולד,  משום  בשבת  בחלב  לסוך  שאסור  שכתב  י, 

הפר"ח )יו"ד קטז(, והחיד"א )מחז"ב, או"ח תריד(. 

ב. רק בשמן שעומד לסיכה: פירוש שני של ר"ת )תוס' נדה לב, א(, אין חילוק בין 
סוגי האיסורים )יו"כ ותרומה וכו'(, אלא במה סך. אם הוא שמן שעומד לסיכה, אז 
נתנו עליו חכמים שם של 'שתיה' ואסור, ולכן אסור לסוך בשמן ביו"כ, וכן כל שמן 
לכך,  עומד  וכדו' שלא  חזיר  לכך, אבל בשומן  עומד  כי  בו  לסוך  איסור אסור  של 
מותר, כי אין על זה שם 'סיכה'. וכן דעת הרשב"א. ור' ירוחם )הובא בב"י יו"ד קכג, 

ופד(, וגם הסמ"ג הביא דעה זו של ר"ת. 

ג. בכל האיסורים בתורה: אך דעת הרבה פוסקים, ש'סיכה כשתיה' הוא דין בכל 
איסורי האכילה בתורה, שאע"פ שאינם אסורים בהנאה, אסור לסוך בהם את הגוף, 
)שבת, רלח(, מרדכי  )ספר התרומה  כי הסך בהם, כאילו אכל את הדבר האסור. 
קיז,  )יו"ד  הב"י  דעת  נראה  וכן  )לט(,  הארוך  או"ה  חיים,  ארחות  שלט(,  ה,  )שבת, 
שהביא את דעת הארחות חיים(, הט"ז, והש"ך בנקה"כ  )יו"ד קיז(, וכך פסק הגר"א 

)או"ח, שכו(. 
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להפיץ -  )למשל  מסוימת  למטרה  נעשה  כאשר  הכוונה:  הושלמה 

העולם  מנהג  "מיהו  להקל:  שנוהגים  י(,  שכו,  )ביה"ל,  המשנ"ב  כותב  ולמעשה 
מצוי  ואם  בזה.  זהירין  מדקדקים  איזה  ורק  מחלב,  הנעשים  שלנו  בבורית  לרחוץ 
להשיג בורית שלא נעשים מחלב, נכון לחוש לדעת המחמירים בזה". )וכבר כתבו 

כך הש"ך שם, וערוה"ש(. 

יוצא, לגבי דין 'סיכה כשתיה' בפסח: לשיטה א - אין איסור. לשיטה ב - יש איסור 
רק בדבר שעומד לסיכה. ולשיטה ג - אסור. ועל פי עדות המשנ"ב, מנהג העולם, 
להקל בזה )ושמא בפסח יש להחמיר, וכדלקמן(, ורק אם ניתן להשיג כשר, אז נכון 
אסור  בפסח  שהחמץ  זה  מצד  הסיכה  את  לאסור  ]ואין  המחמירים.  לדעת  לחוש 
בהנאה, כי חמץ שאינו ראוי לאכילה מותר בהנאה, ולכן הנדון הוא רק מצד 'סיכה 

כשתיה'[. 

]אלא שיש לכאורה צד קולא בפסח, ביחס לשאר איסורים, כי החמץ לפני פסח 
אינו אסור, ואם כן, כאשר אינו ראוי לאכילת כלב לפני פסח, אין כאן 'איסור' כלל 
בעלמא,  עפר  אלא  חמץ  אין  פסח,  וכשמגיע  בחמץ,  איסור  אין  פסח  לפני  )שהרי 
ולכן מותר להשהות אותו וליהנות ממנו(. אלא שכאשר באים 'לאכול' חמץ זה, יש 
דין חדש )מדרבנן(, שאומרים 'אחשביה', ולכן, אפילו אם נחמיר )מדרבנן(, ונאמר 
'סיכה כשתיה' )ולא כדברי הביאור הלכה, שנוהגים להקל בזה, כנ"ל(, הרי סוף סוף 
שסיכה  שמכיון  ולומר,  לחדש  צריך  לאסור  וכדי  החמץ,  את  'שתה'  ולא  'סך'  רק 
'כשתיה', ובשתיה אומרים 'אחשביה', אז נאמר 'אחשביה' בסיכה, וזה חידוש בגדר 
בסבון  השימוש  את  צה(,  עמ'  )פסח,  שני  בחוט  התיר  זה  מטעם  ואכן  'אחשביה'. 
שמפו וכו', וז"ל: "ואין לומר בזה 'סיכה כשתיה', ד'אחשביה' שייך באכילה . . אבל 
אם סך, הרי הוא לא נתן לזה חשיבות של אכילה . . שע"י 'אחשביה' מחזיר לו שם 
הרב  של  במאמרו  באריכות  )וראה  אוכל".  שם  מקבל  אינו  סיכה  ע"י  אבל  'אוכל', 
רובין)מוריה, שנג, עמ' קסו ואילך(. אבל סברתו לחלק בין שמן שמטרתו להיכנס 
בבשר, שאומרים 'סיכה כשתיה', לסבון שמטרתו רק להסיר זוהמא, ואין ענין של 
'סיכה  בענין  שדנו  וכו',  ש"ך  ט"ז,  ב"י,  נסתרת לכאורה, מדברי הפוסקים,  'סיכה', 

כשתיה' לגבי 'בורית' שהוא סבון שמטרתו רק להסיר לכלוך[.  

אומרים  איסור  )שבכל  המחמירים  לדעת  גם  והנה  פגום:  בדבר  כשתיה  סיכה 
'סיכה כשתיה'(, יש לשאול, האם כן הוא גם בדברים שאינם ראויים לאכילה )כנידון 
דידן - בושם, סבון וכו'(, דשמא, רק כאשר הוא ראוי לאכילה, אז אומרים שהסיכה 
היא כשתיה, אבל אם אפילו השתיה מותרת, לא תהיה הסיכה חמורה מהשתיה 
! ונחלקו בזה הפוסקים, לדעת הפר"ח )יו"ד קיז, ד(, יש להתיר רחיצה בסבון של 
איסור, כי טעמו פגום, ולא אומרים בזה 'סיכה כשתיה'.  וכן דעת הערוך השלחן 
)שם(, וכף החיים )או"ח, שכו, מה(. אבל מדברי הנקודות הכסף )ש"ך( ביו"ד שם, 
שאסר לרחוץ בסבון של איסור, בגלל 'סיכה כשתיה', והביא שכן מובא בכתב יד של 
הרמ"א, שתמה איך נוהגים להתיר זאת, וכן מדברי הביאור הלכה שדן לגבי רחיצה 
בסבון )אע"פ שלמעשה כותב שנוהגים להקל(, מוכח שאין הבדל, ואומרים 'סיכה 
כשתיה' גם בדבר פגום. וכן כתב בשו"ת שבט הלוי )ב, מח(, לדייק מדברי ה'ביאור 

הלכה', והש"ך. 
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סיכה כשתיה: ישנו דין ש'סיכה כשתיה', כלומר, כאשר מורח שמן - 
אפשר  כן  ואם  שמן.  אותו  את  'שתה'  כאילו  נחשב  גופו,  על  אסור 
לומר, שכאשר 'סך' את הסבון האסור למשל על גופו, נחשב כשתה 
אותו, והרי באכילה ושתיה אומרים 'אחשביה'. )לחוש לדעות )נקה"כ, יו"ד 
'אחשביה' ב'סיכה כשתיה.  'סיכה כשתיה' גם בדבר פגום. ושאומרים  ועוד(, שאומרים  קיז, 

ויש להדגיש שטעם זה שייך רק בדברים שמורחים על הגוף כסבון שמפו וכו', לא בחומרי 

ניקוי לכלים וכדו'. וכן לטעם זה, האיסור בהשתמשות, אבל אין איסור להשהותם בבית(31. 

כנ"ל אות ב, אלא שהובאו כמה סברות בפוסקים, לאסור, וכדלקמן. 

ומאחר שדינם של עשרות מוצרים שימושיים מאוד בכל בית, תלויים בסברות 
אלו אם להתיר או לאסור, מן הראוי להאריך בהם קצת, שהרי אפשר לתהות, אם 
יש כל כך הרבה סברות לאסור, מדוע לא אוסרים לגמרי, ואם לא חוששים לסברות 
צריך  כמה  עד  וכן,   ? הכשר  עם  לקחת  ההנהגה  התפשטה  זאת  בכל  מדוע  אלה, 
לתועלת  בהרחבה,  קצת  הדברים  הובאו  ולכן  מוצר?  בכל  והאם  בזה,  להתאמץ 

המעיין. 

וכשם  כ'שתיה',  ש'סיכה' היא  א(, מבואר  פו,  )שבת,  סיכה כשתיה: במשנה   .31
"ותבא כמים בקרבו,  וזכר לדבר:  ששתיה אסורה ביום כיפור כך הסיכה אסורה. 
וכשמן בעצמותיו". וכן מבואר במסכת נדה )לב, א(, שאסור לכהן טמא, לסוך את 

עצמו בשמן תרומה, כשם שאסור לאכול תרומה טמאה. 

ונחלקו הפוסקים מתי נאמר הדין של 'סיכה כשתיה': 

א. רק יום כיפור: פירוש ראשון של ר"ת )תוס' יומא עז, א(, לא אמרו זאת אלא לגבי 
יש אסמכתא מיוחדת.  כי  )ובתרומה אסור,  כיפור שאסור לסוך משום תענוג  יום 
וכן אסור בכל דבר שאסור בהנאה, מצד ההנאה שבסיכה, אבל לא בגלל שנחשב 
כשתיה(, וכן כתבו תוס' רא"ש, והריטב"א שם. וכן משמע דעת הרמ"א או"ח שכו, 
דעת   וכן  מותר.  שבחול  משמע  נולד,  משום  בשבת  בחלב  לסוך  שאסור  שכתב  י, 

הפר"ח )יו"ד קטז(, והחיד"א )מחז"ב, או"ח תריד(. 

ב. רק בשמן שעומד לסיכה: פירוש שני של ר"ת )תוס' נדה לב, א(, אין חילוק בין 
סוגי האיסורים )יו"כ ותרומה וכו'(, אלא במה סך. אם הוא שמן שעומד לסיכה, אז 
נתנו עליו חכמים שם של 'שתיה' ואסור, ולכן אסור לסוך בשמן ביו"כ, וכן כל שמן 
לכך,  עומד  וכדו' שלא  חזיר  לכך, אבל בשומן  עומד  כי  בו  לסוך  איסור אסור  של 
מותר, כי אין על זה שם 'סיכה'. וכן דעת הרשב"א. ור' ירוחם )הובא בב"י יו"ד קכג, 

ופד(, וגם הסמ"ג הביא דעה זו של ר"ת. 

ג. בכל האיסורים בתורה: אך דעת הרבה פוסקים, ש'סיכה כשתיה' הוא דין בכל 
איסורי האכילה בתורה, שאע"פ שאינם אסורים בהנאה, אסור לסוך בהם את הגוף, 
)שבת, רלח(, מרדכי  )ספר התרומה  כי הסך בהם, כאילו אכל את הדבר האסור. 
קיז,  )יו"ד  הב"י  דעת  נראה  וכן  )לט(,  הארוך  או"ה  חיים,  ארחות  שלט(,  ה,  )שבת, 
שהביא את דעת הארחות חיים(, הט"ז, והש"ך בנקה"כ  )יו"ד קיז(, וכך פסק הגר"א 

)או"ח, שכו(. 
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)הגריש"א, קונטרס דיני פסח עמ' 21, אשרי האיש, עמ' שפו, ועוד. ולגבי דברים הנאכלים לחיזוק 

הגוף כויטמינים למיניהם, אין להתיר בקטניות. ויש מתירים גם בזה, ובשעת הצורך יש להתייעץ 

עם רב(. 

מוצרי קוסמטיקה והיגיינה, וחומרי ניקוי

א� פתיחה לדיני מוצרים שאינם מזון, ויש בהם חמץ 

יש  אבל  לאכילה,  מיועדים  שלא  רבים  מוצרים  ישנם  המציאות:  א� 
בהם חמץ, או חשש חמץ, ויש לדון לגביהם: א. האם יש עליהם איסור 
האם  וכן  ב.  לגוי.  למכרם  או  מהבית  להוציאם  וצריך  יראה',  'בל  של 
מותר להנות מהם בפסח. דוגמאות: ה'אלכוהול' מופק לעתים מדגנים 
קוסמטיות,  משחות  בשמים,  מוצרים:  בהרבה  מצוי  והוא  חמץ,  שהם 
דאודורנטים, מגבונים לחים, וכדו'. וכמו כן מצוי ה'אלכוהול', בחומרי 
הריח של משחות שיניים, סבון, שמפו, חומר לניקוי לכלים, ועוד. זאת 
אפיה,  נייר  ידיים,  בכפפות  להימצא  שיכול  עמילן  של  בעיות  מלבד 

מפיונים, ועוד. 

דבר  כל  זה,  פרק  בפתיחת  שהתבאר  מה  פי  על  להתיר:  הסיבות  ב� 
שאינו ראוי לאכילת כלב לפני פסח ]וכאשר החמץ בתערובת - די בכך 
שלא יהיה ראוי לאכילת אדם[, אין עליו איסור 'בל יראה', ומותר להנות 
ממנו בפסח. והרי דברים אלו אינם ראויים לאכילה, ולכן צריך להיות 
)שעצם  'אחשביה'  מטעם  לאסור  ]ואין  בפסח.  בהם  להשתמש  מותר 
ההשתמשות בהם, מראה שהם 'ראויים' בעינינו(, כי דין זה נאמר רק 
שהוא  בכך  מראה  לאכילה,  ראוי  שאינו  דבר  שהאוכל  אכילה,  לגבי 

חשוב, וראוי לאכילה, ולא לגבי הנאה[. 

ג� הסיבות לאסור: כמה טעמים נאמרו בפוסקים לאסור את ההשתמשות 
במוצרים שיש בהם חמץ, גם כשלא ראויים לאכילה30: 

30. תחילה יש להקדים, שגם אם החמץ שבתוך דברים אלו בטל לפני פסח, הרי 
וניעור(.  חוזר  שאינו  שמקילים  לח,  בדבר  כן,  אם  )אלא  וניעור'  'חוזר  הוא  לעתים 
כי  המעמיד',  'דבר  בגדר  הוא  וכו'(,  )אלכוהול  החמץ  רבים,  במקרים  זה,  ומלבד 
הוא הגורם להפיץ את הריח וכו', ואינו בטל גם לפני פסח. אלא שיש מקום להתיר 
אינו ראוי לאכילה  זה שהחמץ  וכו'( מצד  ניקוי, קוסמטיקה  )חומרי  בדברים אלה 
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לצורך הכנתן משתמשים באלכוהול, ויש לברר כל מקרה לגופו27. 

ד� טיפות עיניים, פתילות, משחות, ותרופות קטניות: 

א� תרופות לשימוש חיצוני: תרופות שלא מכניסים לפה, אלא מיועדות 
טיפות  חוקן,  תכשירי  פתילות,  זריקות,  כגון:  בלבד,  חיצוני  לשימוש 
עיניים ואוזניים, משחות חיצוניות לעור, משאפים לסוגיהם, מדבקות 
אין  כלל  בדרך  כי  בפסח,  בהם  להשתמש  מותר  וכו',  'יוד'  סוגי  לעור, 
מותרת.  וכו'(,  )אלכוהול  חמץ  תערובת  בהם  יש  אם  וגם  חמץ,  בהם 
יראה',  'בל  איסור  בו  אין  לאכילה,  ראוי  שאינו  בתערובת  חמץ  שהרי 
להנות  מותר  לקיימו,  שמותר  דבר  "כל  כד(:  )תמב,  הזקן  אדמו"ר  וכותב 
ממנו בפסח". )שו"ת אגרות משה, ג, סב. ויסוד הדברים, מבואר לעיל בפתיחה )א, ג(, שבכה"ג 

אין איסור הנאה. ורק באכילה נאמר הדין של  'אחשביה'. לגבי משחות ראה הערה28( 

מותר  סכנה',  בו  שאין  'חולה  המוגדר  קטניות:  בהם  שיש  תרופות  ב� 
לקחת תרופות שאינן מכילות חמץ אך מכילות קטניות, שהרי הותר 
לחולה זה, לאכול את הקטניות עצמן, אם יש לו צורך לכך )משנ"ב, תנג, 
שיק  במהר"ם  הוא  וכן  לזה.  צריך  אם  )קטניות(  לו  לבשל  מותר  סכנה,  בו  שאין  אף  "חולה  ז: 

קטניות,  המכילות  תרופות  לקחת  שמותר  שכן  כל  כן,  ואם  קנא((,  )או"ח 

שהרי בתרופה הקטניות הם בתערובת, ובטלות ברוב29. אך מי שאינו 
קלים  וכאבים  ממיחושים  סובל  אבל  סכנה',  בו  שאין  'חולה  בגדר 
גרון, שיעול וכדומה( הדבר תלוי: א. תרופה שיש לה טעם טוב  )כאב 
)סירופ נגד שיעול וכדו' שיש לו טעם טוב, וכיו"ב(, אסור, כי לא מוגדר 
'חולה', שהתירו לו קטניות. ב. תרופה שנפסלה מאכילה )כדור אקמול 
וכדומה(, מותר, שאין להחמיר בקטניות, בדבר שאינו ראוי לאכילה. 

הלכה  נ(,  )ה,  נתן  להורות  נה(,  )ה,  הלוי  שבט  סח(,  )ח,  יצחק  מנחת  ראה   .27
ורפואה )ג, תשמ"ג, עמ' רמח(. 

אסורה  ושתיה  כשתיה',  'סיכה  אומרים  שיש  אע"פ  להתיר,  יש  משחות  גם   .28
משום 'אחשביה'. מכל מקום, מבואר במחנה אפרים, שגם לדעתם, אומרים 'סיכה 
)קובץ  מובא  שאול  הגרב"צ  ובשם  שם(.  )אג"מ  תענוג  של  ב'סיכה'  רק  כשתיה' 
מהדרין, ז( ש'אחשביה' הוא חידוש ואין לך בו אלא חידושו, ולא נאמר 'אחשביה' 

לגבי 'סיכה כשתיה'. וכן התיר בשש"כ מ, עח, ובקובץ תשובות להגריש"א מט.  

אויערבאך,  סימן תסו(, ששמע מהגרש"ז  א,  )מהדו"ב,  וראה נשמת אברהם   .29
שגזרו על קטניות, לא על תערובת קטניות. 
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)הגריש"א, קונטרס דיני פסח עמ' 21, אשרי האיש, עמ' שפו, ועוד. ולגבי דברים הנאכלים לחיזוק 

הגוף כויטמינים למיניהם, אין להתיר בקטניות. ויש מתירים גם בזה, ובשעת הצורך יש להתייעץ 

עם רב(. 

מוצרי קוסמטיקה והיגיינה, וחומרי ניקוי

א� פתיחה לדיני מוצרים שאינם מזון, ויש בהם חמץ 

יש  אבל  לאכילה,  מיועדים  שלא  רבים  מוצרים  ישנם  המציאות:  א� 
בהם חמץ, או חשש חמץ, ויש לדון לגביהם: א. האם יש עליהם איסור 
האם  וכן  ב.  לגוי.  למכרם  או  מהבית  להוציאם  וצריך  יראה',  'בל  של 
מותר להנות מהם בפסח. דוגמאות: ה'אלכוהול' מופק לעתים מדגנים 
קוסמטיות,  משחות  בשמים,  מוצרים:  בהרבה  מצוי  והוא  חמץ,  שהם 
דאודורנטים, מגבונים לחים, וכדו'. וכמו כן מצוי ה'אלכוהול', בחומרי 
הריח של משחות שיניים, סבון, שמפו, חומר לניקוי לכלים, ועוד. זאת 
אפיה,  נייר  ידיים,  בכפפות  להימצא  שיכול  עמילן  של  בעיות  מלבד 

מפיונים, ועוד. 

דבר  כל  זה,  פרק  בפתיחת  שהתבאר  מה  פי  על  להתיר:  הסיבות  ב� 
שאינו ראוי לאכילת כלב לפני פסח ]וכאשר החמץ בתערובת - די בכך 
שלא יהיה ראוי לאכילת אדם[, אין עליו איסור 'בל יראה', ומותר להנות 
ממנו בפסח. והרי דברים אלו אינם ראויים לאכילה, ולכן צריך להיות 
)שעצם  'אחשביה'  מטעם  לאסור  ]ואין  בפסח.  בהם  להשתמש  מותר 
ההשתמשות בהם, מראה שהם 'ראויים' בעינינו(, כי דין זה נאמר רק 
שהוא  בכך  מראה  לאכילה,  ראוי  שאינו  דבר  שהאוכל  אכילה,  לגבי 

חשוב, וראוי לאכילה, ולא לגבי הנאה[. 

ג� הסיבות לאסור: כמה טעמים נאמרו בפוסקים לאסור את ההשתמשות 
במוצרים שיש בהם חמץ, גם כשלא ראויים לאכילה30: 

30. תחילה יש להקדים, שגם אם החמץ שבתוך דברים אלו בטל לפני פסח, הרי 
וניעור(.  חוזר  שאינו  שמקילים  לח,  בדבר  כן,  אם  )אלא  וניעור'  'חוזר  הוא  לעתים 
כי  המעמיד',  'דבר  בגדר  הוא  וכו'(,  )אלכוהול  החמץ  רבים,  במקרים  זה,  ומלבד 
הוא הגורם להפיץ את הריח וכו', ואינו בטל גם לפני פסח. אלא שיש מקום להתיר 
אינו ראוי לאכילה  זה שהחמץ  וכו'( מצד  ניקוי, קוסמטיקה  )חומרי  בדברים אלה 
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לצורך הכנתן משתמשים באלכוהול, ויש לברר כל מקרה לגופו27. 

ד� טיפות עיניים, פתילות, משחות, ותרופות קטניות: 

א� תרופות לשימוש חיצוני: תרופות שלא מכניסים לפה, אלא מיועדות 
טיפות  חוקן,  תכשירי  פתילות,  זריקות,  כגון:  בלבד,  חיצוני  לשימוש 
עיניים ואוזניים, משחות חיצוניות לעור, משאפים לסוגיהם, מדבקות 
אין  כלל  בדרך  כי  בפסח,  בהם  להשתמש  מותר  וכו',  'יוד'  סוגי  לעור, 
מותרת.  וכו'(,  )אלכוהול  חמץ  תערובת  בהם  יש  אם  וגם  חמץ,  בהם 
יראה',  'בל  איסור  בו  אין  לאכילה,  ראוי  שאינו  בתערובת  חמץ  שהרי 
להנות  מותר  לקיימו,  שמותר  דבר  "כל  כד(:  )תמב,  הזקן  אדמו"ר  וכותב 
ממנו בפסח". )שו"ת אגרות משה, ג, סב. ויסוד הדברים, מבואר לעיל בפתיחה )א, ג(, שבכה"ג 

אין איסור הנאה. ורק באכילה נאמר הדין של  'אחשביה'. לגבי משחות ראה הערה28( 

מותר  סכנה',  בו  שאין  'חולה  המוגדר  קטניות:  בהם  שיש  תרופות  ב� 
לקחת תרופות שאינן מכילות חמץ אך מכילות קטניות, שהרי הותר 
לחולה זה, לאכול את הקטניות עצמן, אם יש לו צורך לכך )משנ"ב, תנג, 
שיק  במהר"ם  הוא  וכן  לזה.  צריך  אם  )קטניות(  לו  לבשל  מותר  סכנה,  בו  שאין  אף  "חולה  ז: 

קטניות,  המכילות  תרופות  לקחת  שמותר  שכן  כל  כן,  ואם  קנא((,  )או"ח 

שהרי בתרופה הקטניות הם בתערובת, ובטלות ברוב29. אך מי שאינו 
קלים  וכאבים  ממיחושים  סובל  אבל  סכנה',  בו  שאין  'חולה  בגדר 
גרון, שיעול וכדומה( הדבר תלוי: א. תרופה שיש לה טעם טוב  )כאב 
)סירופ נגד שיעול וכדו' שיש לו טעם טוב, וכיו"ב(, אסור, כי לא מוגדר 
'חולה', שהתירו לו קטניות. ב. תרופה שנפסלה מאכילה )כדור אקמול 
וכדומה(, מותר, שאין להחמיר בקטניות, בדבר שאינו ראוי לאכילה. 

הלכה  נ(,  )ה,  נתן  להורות  נה(,  )ה,  הלוי  שבט  סח(,  )ח,  יצחק  מנחת  ראה   .27
ורפואה )ג, תשמ"ג, עמ' רמח(. 

אסורה  ושתיה  כשתיה',  'סיכה  אומרים  שיש  אע"פ  להתיר,  יש  משחות  גם   .28
משום 'אחשביה'. מכל מקום, מבואר במחנה אפרים, שגם לדעתם, אומרים 'סיכה 
)קובץ  מובא  שאול  הגרב"צ  ובשם  שם(.  )אג"מ  תענוג  של  ב'סיכה'  רק  כשתיה' 
מהדרין, ז( ש'אחשביה' הוא חידוש ואין לך בו אלא חידושו, ולא נאמר 'אחשביה' 

לגבי 'סיכה כשתיה'. וכן התיר בשש"כ מ, עח, ובקובץ תשובות להגריש"א מט.  

אויערבאך,  סימן תסו(, ששמע מהגרש"ז  א,  )מהדו"ב,  וראה נשמת אברהם   .29
שגזרו על קטניות, לא על תערובת קטניות. 
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רשימות של תרופות, שנבדקו שאין בהם חמץ כלל. 

סירופ,  או  מציצה,  כדורי  כגון  טוב:  טעם  קצת  להן  שיש  תרופות  ג� 
שמכילים חמץ )גלוקוזה העשויה מחיטה וכדו', בחומרי הטעם(, אסור 
לקחת אותם בפסח, ואפילו כמות החמץ שבהם קטנה מאוד, שהרי חמץ 
אסור ב'משהו'. וכן אסור להחזיקם ברשותו כי יש עליהם איסור של 'בל 
ג(. אמנם, אפשר לעטוף את התרופה  ב,  )וראה הפרטים לעיל,  יראה' 
בנייר דק, ולבלעה כך, ואז דינה כתרופה מרה )שמירת שבת כהלכתה, מ, פז. 

הליכות שלמה, ד, ז. ויש צד להתיר גם תרופה זו, ראה הערה 26(. 

לגבי סירופ מתוק, יש מתירים על ידי עירוב בדבר מר, עד שנעשה פגום 
ישנה  לילדים,  סירופ  ולגבי  סג(,  או"ח,  תורה,  של  )באהלה  לאכילה  ראוי  ולא 
המתאים  )במינון  תרופה  אותה  של  המקביל  הכדור  את  לקחת  עצה, 
לילד זה, ובלבד שלא תהיה מניעה מצד הרפואה שיקח כדור זה(, לרסק 
אותו, ולערבב אותו עם סוכר או בתוך המאכל, כי בדרך כלל הכדור 

טעמו מר, ומותר. 

להם  הנזקק  ולכן  חמץ,  של  חששות  הרבה  בהם  יש  וויטמינים,  לגבי 
כי  יש חשש חמץ  וכן לגבי תרופות הומאופטיות,  יעשה שאלת חכם. 

רצוי לקחת את התרופה עטופה בנייר וכדו', כך שבוודאי נחשב שלא דרך אכילה. 
והמהודר ביותר, לקחת תרופה שנבדקה שאין בה חמץ כלל, והרי בכל מקרה, כל 

שאפשר לעשות בהיתר, יש לעשות. 

ט. לא כל מיחוש, הוא בגדר 'חולה שאין בו סכנה', שהותר לו כשהוא לא דרך 
אכילה. 

26. אמנם, אם החמץ מועט מאוד )כך שאין 'אחשביה'(, ומעורב עם דברים מרים, 
אלא שמוסיפים דברים ממתיקים מלמעלה, וההנאה היא רק מהסוכר שלמעלה, 
יתכן שזה לא נחשב 'דרך אכילתו', כי לא נהנה מהחמץ. )הגרשז"א, בשמירת שבת 

כהלכתה, מ, הע' קצד, במהדורה החדשה(. 

לאמר  שנוכל  הכדור,  את  'בולעים'  שלא  נוספת,  בעיה  מצויה  מציצה,  בכדורי 
ש'בליעה' לא נחשבת 'אכילה', כי אדרבה, הדרך למצוץ אותם. אמנם כאשר עוטפים 
אויערבאך   הגרש"ז  כתב  ולכן  אכילה',  דרך  'לא  נחשב  בודאי  מה,  בדבר  אותם 
)תשובה בכתב יד, הובאה בהליכות שלמה, שם(, שניתן לקחת כדורים אלו, באופן 
מעיר  אמנם  אכילה'(.  'דרך  נחשב  לא  שבכה"ג  פוסקים  מכמה   ,15 הע'  )וכנ"ל  זה 
הגרש"ז אויערבאך, שהקפסולה עצמה, לא נחשבת כעטיפה בנייר, כי היא בטלה 

למה שבתוכה )מנחת שלמה, תנינא, סה(. 
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עבר תהליך כימי, ושוב לא מוגדר כ'אוכל'(. 

ב� מהדרין: ההוראה הרווחת, שכאשר צריך לקחת תרופה שיש בה 
חשש חמץ, יש לבלוע אותה כשהיא עטופה בנייר דק, וכדו'24. ו'ישראל 
קדושים', משתדלים שלא להכניס אפילו חשש דחשש של חמץ לפיהם 
ולוקחים רק תרופות כשרות לפסח25. ומידי שנה מתפרסמות  בפסח, 

24. ראה לעיל הערה 15. ובכך מרוויחים, שבוודאי נחשב אכילה שלא כדרכה. 
חששות.  ועוד  אדם,  לאכילת  ראויה  אינה  נחשבת  לא  שהתרופה  נחשוש  אם  ]גם 

וראה בהערה הבאה[. 

)י, כה, כ, ב(. והגרשז"א )מוריה,  'ישראל קדושים', כך הלשון בציץ אליעזר   .25
יש שמאוד מחמירים בזה"  ידעתי למה  "גם אני העני, לא  קמז, עמ' סא(, התבטא: 

)שיהיו התרופות כשרות לפסח, גם בחולה שאין בו סכנה(. 

סיבת הנוהגים להקפיד על תרופות כשרות לפסח לחולה שאין בו סכנה: 

שו"ת  )שאג"א,  לרפואה  שאוכלים  במאכל  גם  'אחשביה'  ששייך  אומרים  יש  א. 
אחיעזר, ועוד, ויש שהבינו כך בדעת אדמו"ר הזקן, והתבאר לעיל באריכות(. 

ב. הסברא שעיקר הדעת הוא על הסם המרפא, אינו מוכרחת, שסוף סוף אוכל 
הכל, ומתכוין לכל התרופה בשלימותה, ובפרט שיש תרופות שהחומר הפעיל הוא 

חמץ. 

ג. לא תמיד החמץ בתרופה הוא בגדר חמץ נוקשה. 

ד. מכיון שדרך אכילת התרופה הוא בבליעה, אולי נחשב דרך אכילתו. 

ה. לא ברור שתרופה מרה היא בגדר 'אינו נאכל לאכילת אדם' )ראה שו"ת הליכות 
שלמה, סימן יז: "יש הרבה תרופות, דאף שסם התרופה מר מעט, מ"מ אפשר דלא 
שאינו  משקה  שהרי  מפונקים,  שאנחנו  זה  מפני  אדם,  למאכל   ראוי  כאינו  חשיב 
ראוי לשתיית אדם אינו מקבל טומאה . . וברמב"ם )טומאת אוכלין, י, ב(, שהיוצא 
מן האוזן ומן החוטם, ומי רגלים של בני אדם בין גדולים בין קטנים, חשיבי משקים 
)ומקבלים טומאה( . . ולכן אפשר שצריכים לבדוק היטב כל סוג לדעת אם זה חשיב 

כעירב בו דברים מרים הפוסלים מאכילת אדם"(. 

שבת  שמירת  מקולקל.  לא  והוא  מבחוץ,  בחמץ  מצופה  התרופה  לפעמים  ו. 
כהלכתה )מ, פט(: "גלולות המצופות חמץ, אסור לבלען . . כי הרי ציפוי החמץ הוא 

בעין, וטעמו לא נתקלקל". 

ז. אע"פ שיש היתר של אכילת דבר שלא ב'דרך אכילה', לחולה שאין בו סכנה, 
שעה"צ  תסו,  משנ"ב  עד"ז  )ראה  עדיף.  בהיתר,  אפשר  אם  לכתחילה  מקום,  מכל 
אחר  בענין  אפשר  שאי  משום  רק  לכתחילה,  אסור  הנאתו  כדרך  שלא  "הנאה  ה: 
מתירים, ועל כן, במקום דאפשר ודאי צריך להדר אהיתרא". ושו"ע אדמו"ר הזקן, 
תסו, ה )אמנם, לגבי חולה שיש בו סכנה(: "כל מה שאפשר לעשות בהיתר, צריך 

לעשות"(  

ח. יש תרופות שטעמן טוב, ויתכן שיטעו ויאכל גם מהן, ובהן האיסור גמור. ולכן, 
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רשימות של תרופות, שנבדקו שאין בהם חמץ כלל. 

סירופ,  או  מציצה,  כדורי  כגון  טוב:  טעם  קצת  להן  שיש  תרופות  ג� 
שמכילים חמץ )גלוקוזה העשויה מחיטה וכדו', בחומרי הטעם(, אסור 
לקחת אותם בפסח, ואפילו כמות החמץ שבהם קטנה מאוד, שהרי חמץ 
אסור ב'משהו'. וכן אסור להחזיקם ברשותו כי יש עליהם איסור של 'בל 
ג(. אמנם, אפשר לעטוף את התרופה  ב,  )וראה הפרטים לעיל,  יראה' 
בנייר דק, ולבלעה כך, ואז דינה כתרופה מרה )שמירת שבת כהלכתה, מ, פז. 

הליכות שלמה, ד, ז. ויש צד להתיר גם תרופה זו, ראה הערה 26(. 

לגבי סירופ מתוק, יש מתירים על ידי עירוב בדבר מר, עד שנעשה פגום 
ישנה  לילדים,  סירופ  ולגבי  סג(,  או"ח,  תורה,  של  )באהלה  לאכילה  ראוי  ולא 
המתאים  )במינון  תרופה  אותה  של  המקביל  הכדור  את  לקחת  עצה, 
לילד זה, ובלבד שלא תהיה מניעה מצד הרפואה שיקח כדור זה(, לרסק 
אותו, ולערבב אותו עם סוכר או בתוך המאכל, כי בדרך כלל הכדור 

טעמו מר, ומותר. 

להם  הנזקק  ולכן  חמץ,  של  חששות  הרבה  בהם  יש  וויטמינים,  לגבי 
כי  יש חשש חמץ  וכן לגבי תרופות הומאופטיות,  יעשה שאלת חכם. 

רצוי לקחת את התרופה עטופה בנייר וכדו', כך שבוודאי נחשב שלא דרך אכילה. 
והמהודר ביותר, לקחת תרופה שנבדקה שאין בה חמץ כלל, והרי בכל מקרה, כל 

שאפשר לעשות בהיתר, יש לעשות. 

ט. לא כל מיחוש, הוא בגדר 'חולה שאין בו סכנה', שהותר לו כשהוא לא דרך 
אכילה. 

26. אמנם, אם החמץ מועט מאוד )כך שאין 'אחשביה'(, ומעורב עם דברים מרים, 
אלא שמוסיפים דברים ממתיקים מלמעלה, וההנאה היא רק מהסוכר שלמעלה, 
יתכן שזה לא נחשב 'דרך אכילתו', כי לא נהנה מהחמץ. )הגרשז"א, בשמירת שבת 

כהלכתה, מ, הע' קצד, במהדורה החדשה(. 

לאמר  שנוכל  הכדור,  את  'בולעים'  שלא  נוספת,  בעיה  מצויה  מציצה,  בכדורי 
ש'בליעה' לא נחשבת 'אכילה', כי אדרבה, הדרך למצוץ אותם. אמנם כאשר עוטפים 
אויערבאך   הגרש"ז  כתב  ולכן  אכילה',  דרך  'לא  נחשב  בודאי  מה,  בדבר  אותם 
)תשובה בכתב יד, הובאה בהליכות שלמה, שם(, שניתן לקחת כדורים אלו, באופן 
מעיר  אמנם  אכילה'(.  'דרך  נחשב  לא  שבכה"ג  פוסקים  מכמה   ,15 הע'  )וכנ"ל  זה 
הגרש"ז אויערבאך, שהקפסולה עצמה, לא נחשבת כעטיפה בנייר, כי היא בטלה 

למה שבתוכה )מנחת שלמה, תנינא, סה(. 
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עבר תהליך כימי, ושוב לא מוגדר כ'אוכל'(. 

ב� מהדרין: ההוראה הרווחת, שכאשר צריך לקחת תרופה שיש בה 
חשש חמץ, יש לבלוע אותה כשהיא עטופה בנייר דק, וכדו'24. ו'ישראל 
קדושים', משתדלים שלא להכניס אפילו חשש דחשש של חמץ לפיהם 
ולוקחים רק תרופות כשרות לפסח25. ומידי שנה מתפרסמות  בפסח, 

24. ראה לעיל הערה 15. ובכך מרוויחים, שבוודאי נחשב אכילה שלא כדרכה. 
חששות.  ועוד  אדם,  לאכילת  ראויה  אינה  נחשבת  לא  שהתרופה  נחשוש  אם  ]גם 

וראה בהערה הבאה[. 

)י, כה, כ, ב(. והגרשז"א )מוריה,  'ישראל קדושים', כך הלשון בציץ אליעזר   .25
יש שמאוד מחמירים בזה"  ידעתי למה  "גם אני העני, לא  קמז, עמ' סא(, התבטא: 

)שיהיו התרופות כשרות לפסח, גם בחולה שאין בו סכנה(. 

סיבת הנוהגים להקפיד על תרופות כשרות לפסח לחולה שאין בו סכנה: 

שו"ת  )שאג"א,  לרפואה  שאוכלים  במאכל  גם  'אחשביה'  ששייך  אומרים  יש  א. 
אחיעזר, ועוד, ויש שהבינו כך בדעת אדמו"ר הזקן, והתבאר לעיל באריכות(. 

ב. הסברא שעיקר הדעת הוא על הסם המרפא, אינו מוכרחת, שסוף סוף אוכל 
הכל, ומתכוין לכל התרופה בשלימותה, ובפרט שיש תרופות שהחומר הפעיל הוא 

חמץ. 

ג. לא תמיד החמץ בתרופה הוא בגדר חמץ נוקשה. 

ד. מכיון שדרך אכילת התרופה הוא בבליעה, אולי נחשב דרך אכילתו. 

ה. לא ברור שתרופה מרה היא בגדר 'אינו נאכל לאכילת אדם' )ראה שו"ת הליכות 
שלמה, סימן יז: "יש הרבה תרופות, דאף שסם התרופה מר מעט, מ"מ אפשר דלא 
שאינו  משקה  שהרי  מפונקים,  שאנחנו  זה  מפני  אדם,  למאכל   ראוי  כאינו  חשיב 
ראוי לשתיית אדם אינו מקבל טומאה . . וברמב"ם )טומאת אוכלין, י, ב(, שהיוצא 
מן האוזן ומן החוטם, ומי רגלים של בני אדם בין גדולים בין קטנים, חשיבי משקים 
)ומקבלים טומאה( . . ולכן אפשר שצריכים לבדוק היטב כל סוג לדעת אם זה חשיב 

כעירב בו דברים מרים הפוסלים מאכילת אדם"(. 

שבת  שמירת  מקולקל.  לא  והוא  מבחוץ,  בחמץ  מצופה  התרופה  לפעמים  ו. 
כהלכתה )מ, פט(: "גלולות המצופות חמץ, אסור לבלען . . כי הרי ציפוי החמץ הוא 

בעין, וטעמו לא נתקלקל". 

ז. אע"פ שיש היתר של אכילת דבר שלא ב'דרך אכילה', לחולה שאין בו סכנה, 
שעה"צ  תסו,  משנ"ב  עד"ז  )ראה  עדיף.  בהיתר,  אפשר  אם  לכתחילה  מקום,  מכל 
אחר  בענין  אפשר  שאי  משום  רק  לכתחילה,  אסור  הנאתו  כדרך  שלא  "הנאה  ה: 
מתירים, ועל כן, במקום דאפשר ודאי צריך להדר אהיתרא". ושו"ע אדמו"ר הזקן, 
תסו, ה )אמנם, לגבי חולה שיש בו סכנה(: "כל מה שאפשר לעשות בהיתר, צריך 

לעשות"(  

ח. יש תרופות שטעמן טוב, ויתכן שיטעו ויאכל גם מהן, ובהן האיסור גמור. ולכן, 
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דברי  ללא  ההוא,  במקום  לבדה  התרופה  שתהיה  ועדיף  לגוי,  הנמכר 
חמץ נוספים שנמכרו. ומניחה קרוב לפתח, כך שבכל פעם יוציא מנה 
אחת של התרופה, בלי להיכנס למקום שנמכר לגוי, ויכוין שלא לזכות 

בה. 

- אם צריך לקנות את התרופה בפסח עצמו, ישתדל לקנות את התרופות 
בבית מרקחת של גויים )או יהודי שמכר את חמצו(, ויקנה את התרופה 
על מנת שלא לזכות בה, וכן יאמר בפיו 'איני רוצה לזכות בה'. וישתדל 
במידת האפשר, לשלם עליהם רק אחרי החג, כך שלא יהיה 'קנין כסף', 

וכשמגיע לביתו, יניח את התרופה במקום שנמכר לגוי.  

ג� תרופות לחולה שאין בו סכנה23:

א. מן הדין / ב. מהדרין / ג. תרופות שיש להן קצת טעם טוב.

א� מן הדין:  אין איסור, לחולה שאין בו סכנה, לאכול תרופות המכילות 
'דרך אכילה'  חמץ, כשהן מרות ואינן ראויות לאכילה, כי דבר שאינו 
איסורו מדרבנן, ולא גזרו בחולה. ואין לאסור תרופות באכילה, משום 
'אחשביה' )לא גזרו לחולה באינו דרך אכילה: שו"ע יו"ד קנה, ג, ש"ך יג, שו"ע אדמו"ר הזקן 
אין לאסור משום 'אחשביה: א. אין 'אחשביה' ברפואה. ב. אין 'אחשביה' על החמץ, כי  תסו, ד. 

כוונת האדם לסם המרפא, ולרוב החמץ הוא במה שמסביב. ג. לרוב, החמץ שבתרופה הוא 'חמץ 

'נבלעת'. ה. החמץ  'נאכלת' אלא  נוקשה', שאינו אסור באכילה כשהוא בתערובת. ד. גלולה לא 

23. חולה שאין בו סכנה הוא כל חולה שנפל למשכב מחמת חוליו אך אין במחלה 
זו חשש סכנה או שיש לו כאבים, וגופו נחלש מהם, אף שהוא מסתובב ואינו שוכב 
במיטה, יש לו דין חולה שאין בו סכנה )שו"ע סי שכח סעי כז( כמו כן מי שסובל 
לו  להתפתח  עלול  בזה  יטפל  לא  שאם  יודע  והוא  קל  ראש  כאב  לו  ויש  ממיגרנה 

מיגרנה נחשב כחולה שאין בו סכנה. 

וראה שו"ת מנחת שלמה )א, יז(, שלא ברור מהו גדר חולה לענין זה, שבשבת לא 
נחשב חולה שאין בו סכנה אלא כאשר נפל למשכב או כאיב לי טובא, אבל לא עבור 
כאב ראש רגיל או כדור שינה וכדומה, ואם כן, יתכן שגם שבנידון פסח לא נחשב 
חולה שאין בו סכנה אלא בחולה כזה שנפל למשכב וכו', אך גם אפשר דשאני שבת 
שעיקר איסור רפואה הוא עבור חולה . . משא"כ בנדון דידן )פסח( . . אפשר דבכל 

ענין של חולי קצת שרי, וצ"ע". 

והגר"ע יוסף )יחוה דעת, ב, ס(, מכריע, שמי שאינו בגדר חולה שאין בו סכנה, 
שיש לו רק מיחושים בעלמא, בודאי יש להחמיר. 
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את  וישתו  בהם,  ישתמשו  לא  שאחרים  התרופות,  לנטילת  מיוחדים 
התרופה עם מים ולא ע"י משקה מתוק )נתיבות הכשרות. כי במשקה ממותק, יש 

סברא שנעשה ראוי לאכילה(. 

ג� 'בל יראה' בתרופה חמץ: כאשר יש בתרופה חמץ )שאינו בטל, או 
לאכלה  שמותר  אע"פ  לאכילה21(,  ראויה  והיא   - בפסח  וניעור  שחוזר 
אין  כי  יראה',  'בל  מצד הסכנה, אסור להחזיקה ברשותו, מצד איסור 
ככל  לעשות  יש  ולכן  מסכנה.  להינצל  כדי  שלו,  החמץ  שיהיה  צורך 

האפשר, שלא יהיה החמץ שלו וברשותו22. 

ד� למעשה, איך להימנע מ'בל יראה' בתרופות חמץ: 

- אם  התרופות ברשותו לפני פסח, מצרפן למכירת החמץ, ומתנה עם 
הגוי, שיוכל לקחת מהם בפסח  )בהרבה שטרות של מכירת חמץ, כבר מופיע תנאי, 
אם  גם  אופן,  ובכל  החג.  אחרי  איתו  ויתחשבנו  לקחת,  רשות  הגוי  נותן  תרופות,  יצטרכו  שאם 

לא התנה, ולא כתוב בשטר, יכול במקום צורך, לקחת ממה שנמכר לגוי(, ומניחן במקום 

21. אבל כשאינה ראויה לאכילת אדם, שוב אין איסור 'בל יראה', כנ"ל בהקדמה, 
אות ה, שתערובת של חמץ שאינה ראויה לאכילת אדם, אין עליה איסור 'בל יראה'. 
וכן הוא ברוב התרופות בימינו, שהחמץ שבהן אינו ראוי לאכילה. ומכל מקום, יש 
לנהוג כמבואר לקמן )לא לזכות בחמץ, ולהניחו במכירת חמץ וכו'(, כי לא תמיד 
ברור אם התרופה היא בגדר 'אינה ראויה לאכילת אדם', ויש חשש שעוברים עליה 

ב'בל יראה', ולכן, יש לעשות ככל הנזכר. 

22. בשו"ע אדמו"ר הזקן )תנ, כד, כה(, ומשנ"ב )תנ, יח, ושמג, ה(, כתבו, שכאשר 
לביתו,  הילד  את  שיקח  מגוי  יבקשו  בפסח,  חמץ  להאכילו  שצריך  חולה,  ילד  יש 
ויאכיל אותו שם, ואם אי אפשר לעשות זאת, יבקש מגוי שיביא חמץ מביתו, ויאכילנו 
בבית הישראל. ולא ישלם לגוי מראש, כך שלא יהיה החמץ קנוי לישראל. אמנם 

בדרך כלל, זה לא מעשי, ולכן הבאנו עצות אחרות, וכמו שהציעו פוסקי זמננו. 

שו"ע  )ראה,  סכנה  במקום  לדקדק  שאין  בפוסקים,  מהמבואר  להקשות  ואין 
אדמו"ר הזקן, תנ, כו, ע"פ המג"א: "וכל זה בחולה שאין בו סכנה, אבל בחולה שיש 
בו סכנה, אין לדקדק בכל זה . . ואין חוששין ללאו של 'בל יראה ובל ימצא', שהקונה 
את החמץ עובר עליו, שאין לך דבר שעומד בפני פיקוח נפש"(. כי הדברים אמורים 
יביא למצב של סכנה או ספק סכנה, אבל ברור, שכל שאפשר  במצב שה'דקדוק' 
עצמו  הזקן  אדמו"ר  וכדברי  לעשות.  יש  בוודאי  סכנה  חשש  בלי  באיסור,  למעט 
)תסו, ה(: "מי שיש לו חולי בבטנו, שרפואתו שמבשלין שעורין או שבולת שועל, 
היטיב  המים  מרתיחין  סכנה,  ויש  בפסח  זה  חולי  אירע  אם  בטנו,  גבי  על  ומניחין 
ואח"כ חולטין השעורין בתוכן, ושוב אינן באים לידי חימוץ, לפי שכל מה שאפשר 
לעשות בהיתר צריך לעשות". )וראה רמ"א יו"ד קנה, שו"ע אדמו"ר הזקן שכח טז(. 
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דברי  ללא  ההוא,  במקום  לבדה  התרופה  שתהיה  ועדיף  לגוי,  הנמכר 
חמץ נוספים שנמכרו. ומניחה קרוב לפתח, כך שבכל פעם יוציא מנה 
אחת של התרופה, בלי להיכנס למקום שנמכר לגוי, ויכוין שלא לזכות 

בה. 

- אם צריך לקנות את התרופה בפסח עצמו, ישתדל לקנות את התרופות 
בבית מרקחת של גויים )או יהודי שמכר את חמצו(, ויקנה את התרופה 
על מנת שלא לזכות בה, וכן יאמר בפיו 'איני רוצה לזכות בה'. וישתדל 
במידת האפשר, לשלם עליהם רק אחרי החג, כך שלא יהיה 'קנין כסף', 

וכשמגיע לביתו, יניח את התרופה במקום שנמכר לגוי.  

ג� תרופות לחולה שאין בו סכנה23:

א. מן הדין / ב. מהדרין / ג. תרופות שיש להן קצת טעם טוב.

א� מן הדין:  אין איסור, לחולה שאין בו סכנה, לאכול תרופות המכילות 
'דרך אכילה'  חמץ, כשהן מרות ואינן ראויות לאכילה, כי דבר שאינו 
איסורו מדרבנן, ולא גזרו בחולה. ואין לאסור תרופות באכילה, משום 
'אחשביה' )לא גזרו לחולה באינו דרך אכילה: שו"ע יו"ד קנה, ג, ש"ך יג, שו"ע אדמו"ר הזקן 
אין לאסור משום 'אחשביה: א. אין 'אחשביה' ברפואה. ב. אין 'אחשביה' על החמץ, כי  תסו, ד. 

כוונת האדם לסם המרפא, ולרוב החמץ הוא במה שמסביב. ג. לרוב, החמץ שבתרופה הוא 'חמץ 

'נבלעת'. ה. החמץ  'נאכלת' אלא  נוקשה', שאינו אסור באכילה כשהוא בתערובת. ד. גלולה לא 

23. חולה שאין בו סכנה הוא כל חולה שנפל למשכב מחמת חוליו אך אין במחלה 
זו חשש סכנה או שיש לו כאבים, וגופו נחלש מהם, אף שהוא מסתובב ואינו שוכב 
במיטה, יש לו דין חולה שאין בו סכנה )שו"ע סי שכח סעי כז( כמו כן מי שסובל 
לו  להתפתח  עלול  בזה  יטפל  לא  שאם  יודע  והוא  קל  ראש  כאב  לו  ויש  ממיגרנה 

מיגרנה נחשב כחולה שאין בו סכנה. 

וראה שו"ת מנחת שלמה )א, יז(, שלא ברור מהו גדר חולה לענין זה, שבשבת לא 
נחשב חולה שאין בו סכנה אלא כאשר נפל למשכב או כאיב לי טובא, אבל לא עבור 
כאב ראש רגיל או כדור שינה וכדומה, ואם כן, יתכן שגם שבנידון פסח לא נחשב 
חולה שאין בו סכנה אלא בחולה כזה שנפל למשכב וכו', אך גם אפשר דשאני שבת 
שעיקר איסור רפואה הוא עבור חולה . . משא"כ בנדון דידן )פסח( . . אפשר דבכל 

ענין של חולי קצת שרי, וצ"ע". 

והגר"ע יוסף )יחוה דעת, ב, ס(, מכריע, שמי שאינו בגדר חולה שאין בו סכנה, 
שיש לו רק מיחושים בעלמא, בודאי יש להחמיר. 
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את  וישתו  בהם,  ישתמשו  לא  שאחרים  התרופות,  לנטילת  מיוחדים 
התרופה עם מים ולא ע"י משקה מתוק )נתיבות הכשרות. כי במשקה ממותק, יש 

סברא שנעשה ראוי לאכילה(. 

ג� 'בל יראה' בתרופה חמץ: כאשר יש בתרופה חמץ )שאינו בטל, או 
לאכלה  שמותר  אע"פ  לאכילה21(,  ראויה  והיא   - בפסח  וניעור  שחוזר 
אין  כי  יראה',  'בל  מצד הסכנה, אסור להחזיקה ברשותו, מצד איסור 
ככל  לעשות  יש  ולכן  מסכנה.  להינצל  כדי  שלו,  החמץ  שיהיה  צורך 

האפשר, שלא יהיה החמץ שלו וברשותו22. 

ד� למעשה, איך להימנע מ'בל יראה' בתרופות חמץ: 

- אם  התרופות ברשותו לפני פסח, מצרפן למכירת החמץ, ומתנה עם 
הגוי, שיוכל לקחת מהם בפסח  )בהרבה שטרות של מכירת חמץ, כבר מופיע תנאי, 
אם  גם  אופן,  ובכל  החג.  אחרי  איתו  ויתחשבנו  לקחת,  רשות  הגוי  נותן  תרופות,  יצטרכו  שאם 

לא התנה, ולא כתוב בשטר, יכול במקום צורך, לקחת ממה שנמכר לגוי(, ומניחן במקום 

21. אבל כשאינה ראויה לאכילת אדם, שוב אין איסור 'בל יראה', כנ"ל בהקדמה, 
אות ה, שתערובת של חמץ שאינה ראויה לאכילת אדם, אין עליה איסור 'בל יראה'. 
וכן הוא ברוב התרופות בימינו, שהחמץ שבהן אינו ראוי לאכילה. ומכל מקום, יש 
לנהוג כמבואר לקמן )לא לזכות בחמץ, ולהניחו במכירת חמץ וכו'(, כי לא תמיד 
ברור אם התרופה היא בגדר 'אינה ראויה לאכילת אדם', ויש חשש שעוברים עליה 

ב'בל יראה', ולכן, יש לעשות ככל הנזכר. 

22. בשו"ע אדמו"ר הזקן )תנ, כד, כה(, ומשנ"ב )תנ, יח, ושמג, ה(, כתבו, שכאשר 
לביתו,  הילד  את  שיקח  מגוי  יבקשו  בפסח,  חמץ  להאכילו  שצריך  חולה,  ילד  יש 
ויאכיל אותו שם, ואם אי אפשר לעשות זאת, יבקש מגוי שיביא חמץ מביתו, ויאכילנו 
בבית הישראל. ולא ישלם לגוי מראש, כך שלא יהיה החמץ קנוי לישראל. אמנם 

בדרך כלל, זה לא מעשי, ולכן הבאנו עצות אחרות, וכמו שהציעו פוסקי זמננו. 

שו"ע  )ראה,  סכנה  במקום  לדקדק  שאין  בפוסקים,  מהמבואר  להקשות  ואין 
אדמו"ר הזקן, תנ, כו, ע"פ המג"א: "וכל זה בחולה שאין בו סכנה, אבל בחולה שיש 
בו סכנה, אין לדקדק בכל זה . . ואין חוששין ללאו של 'בל יראה ובל ימצא', שהקונה 
את החמץ עובר עליו, שאין לך דבר שעומד בפני פיקוח נפש"(. כי הדברים אמורים 
יביא למצב של סכנה או ספק סכנה, אבל ברור, שכל שאפשר  במצב שה'דקדוק' 
עצמו  הזקן  אדמו"ר  וכדברי  לעשות.  יש  בוודאי  סכנה  חשש  בלי  באיסור,  למעט 
)תסו, ה(: "מי שיש לו חולי בבטנו, שרפואתו שמבשלין שעורין או שבולת שועל, 
היטיב  המים  מרתיחין  סכנה,  ויש  בפסח  זה  חולי  אירע  אם  בטנו,  גבי  על  ומניחין 
ואח"כ חולטין השעורין בתוכן, ושוב אינן באים לידי חימוץ, לפי שכל מה שאפשר 
לעשות בהיתר צריך לעשות". )וראה רמ"א יו"ד קנה, שו"ע אדמו"ר הזקן שכח טז(. 
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כגון  רפואיות,  בעיות  מחמת  תרופות  הנוטלים  למעשה:  ההנהגה  ב� 
לחץ דם, סכרת, או חולי לב, כליות ושאר אברים פנימיים, וכן הסובלים 
מבעיות נפשיות וכדומה, יכולים לקחת את תרופותיהם בלי שום חשש 
בין  בין אם הן מופיעות ברשימת התרופות הכשרות לפסח,  ופקפוק, 
התרופות,  ברשימת  יש  אם  אפילו  מכך:  ויתירה  מופיעות19.  אינן  אם 
תרופה דומה למה שלוקח שהיא כשרה לפסח, אין לשנות מהתרופה 
כי  מצבו,  את  שמכיר  מרופא  הוראה  ללא  אחרת  לתרופה  הקבועה 
עצם השינוי יכול לגרום לסיבוכים שונים ובעיות רפואיות, שלא ניתן 
לצפותם מראש, ובזה יקיימו את מצות 'ונשמרתם מאוד לנפשותיכם'. 
כלים  לייחד  ויש  והגריש"א(20.  וואזנר,  הגר"ש  בהסכמת  שטרן,  אליעזר  שמואל  )הרב 

ג, ב(, שחולה שיש בו סכנה שמחמיר על  )יומא,  וידועים דברי הר"ן  כופים אותו. 
עצמו, אינה מידת חסידות, אלא הוא שופך דמים. 

את  לברר  הצליחו  לא  כי  ברשימה,  תופיע  לא  שתרופה  שיתכן  ולהעיר,   .19
כשרותה, ולא בגלל שהיא חמץ. )ע"פ מדריך הכשרות של בד"ץ העדה החרדית(. 

בהזדמנויות  וואזנר,  הגר"ש  של  בהסכמתו  שטרן,  הרב  פרסם  אלו  דברים   .20
פרסומים  בעקבות  הציבור,  בלב  שהשתרשה  טעות  מפני  להזהיר  כדי  שונות, 
להביא  יכולות  המרובה,  תועלתם  שלמרות  לפסח,  כשרות  תרופות  רשימת  של 
לנפשותיכם'.  'ונשמרתם  למצות  ומנוגדת  מוצדקת,  שאינה  מופלגת,  להחמרה 
]ואכן ישנם גופי כשרות, שלא מפרסמים רשימת תרופות כשרות לפסח, כי נוכחו 
מנטילת  ונמנעים  בסכנה,  נתונים  שחייהם  לאלו  נפש,  לפיקוח  מביא  שזה  לדעת 

התפורות החיוניות להם[. 

ההשקפה  הרחב  לציבור  חודרת  האחרונות  "בשנים  שטרן:  הרב  כותב  וכך 
המפולגת  והזהירות  השמירה  הוא  הספח  בחג  המרכזי  הנושא  כאילו  והתודעה 
לא להיכשל חס וחלילה בנטילת תרופות שאין כשרותן לפסח מבורר. כל מדריך 
של  מדוקדקת  לרשימה  החוברת  של  הגדול  חלקה  את  מייחד  מכובד,  כשרות 
והפחד בלבות  וכך חודרים הרתיעה   .  . ואותן שאינן כשרות  הכשרות  התרופות 
התרופות  מלאי  את  ובדיקות  חקירות  בשבע  בודקים  והמה  ישראל  אמוני  שלומי 
מהשקפה  וכתוצאה   .  . ר"ל  בפסח  חמץ  של  כמכשול  אצלם  מתקבל  הדבר  כי   .  .
עושים  והם   .  . סכנה  וחשש  נפשות  סכנת  לידי  רבים  יהודים  באים  זו,  משובשת 
התרופות  את  יטלו  לא  אם  להם  יזיק  לא  שבודאי  בכך,  מה  של  חשבונות  לעצמם 
מוכיחה,  בשטח  והמציאות   .  . הפסח  חג  ימי  שבעת  במשך  שלהם  הקבועות 
שהרבה אנשים מבוגרים חולניים הנזקקים לטיפול תרופתי קבוע, יש אצלם נסיגה 
. לכן מצאתי חושב בנפשי לפרסם   . משמעותית מבריאותם התקינה בימי הפסח 
בשער בת רבים, בהסכמת מרנן ורבנן בעל שבט הלוי, והגרי"ש אלישיב, שכל אותם 
אנשים הנוטלים תרופות ... )המשך הדברים הובאו בפנים(, ומסיים: "והמחמירים 

בזה אינם אלא מן המתמיהים". 

192

 וח תרופות, קו.מ יקה, חומרי ניקוי, וכלים חד פעמיים

ב� תרופות לחולה שיש בו סכנה17:

א. אכילת תרופה חמץ / ב. ההנהגה למעשה / ג. 'בל יראה' בתרופה חמץ /
ד. למעשה, איך להימנע מ'בל יראה' בתרופות חמץ.

א� אכילת תרופה חמץ: חולה במצב של סכנה, ואפילו בחשש סכנה, 
כל תרופה שיכולה להועיל לו, ואפילו רק בספק, מותר לאכלה אפילו 
היא חמץ גמור, וככל דיני פיקוח נפש, אלא אם כן אפשר למצוא בקלות 
או  דק  בנייר  התרופה  את  לעטוף  להדר  ונוהגים  חמץ.  שאינו  תחליף 
בקפסולה, נקיה מחשש חמץ )ירושלמי שבת, יד, ד, שו"ע אדמו"ר הזקן תסו, ה, משנ"ב, 

תסו ב. לעטוף: ראה לעיל הערה 15. ויש לייחד כלים מיוחדים שאחרים לא ישתמשו בהם(18. 

וכדעת רוב הפוסקים, ועל זה אפשר להסתמך להקל מן הדין בתרופות )כי תרופה 
לא דומה ל'תריאקה', כי כי החמץ שבה אינו חלק מ'תיקון עשייתה', ולא נחשב 'דרך 

הנאתו'. ראה 'אסיא' שם(. 

וזאת מלבד הסברות נוספות להקל בתרופות בפסח שהתבארו לעיל, ועל חלקן 
שסובר  בדעתו(,  כמה  שהבינו  )כפי  נאמר  אם  גם  להסכים,  הזקן  אדמו"ר  יכול 

שאומרים 'אחשביה', גם בחולה שאוכל לרפואה.

17. הגדרת חולה שיש בו סכנה אינו רק מי שעכשיו נמצא בסכנה מיידית, אלא כל 
חולה שאם לא יקבל טיפול רפואי מבעוד מועד, עשוי עם הזמן להגיע לידי סכנה, 
הטיפול  מניעת  ע"י  אם  אפילו  אלא  מזה,  שימות  הכוונה  ואין  זה,  בכלל  הוא  הרי 
יכביד עליו החולי עד שיהיה מסוכן, דינו כחולה שיש בו סכנה ומחללין עליו את 
השבת ואוכל ביום הכיפורים ואוכל חמץ בפסח )שו"ע, תריח, שו"ע אדמו"ר הזקן 
שם סעי ב ובמ"ב שם, ב, שו"ת אגרות משה או"ח, ג, צא(. אדם הלוקח תרופות עבור 
מחלות לב למיניהם או לאחר ניתוח, או אדם הלוקח תרופות לסכרת או למחלות 
גרון עם חום,  זיהומיות כמו דלקת ריאות, שושנה, דלקת  או למחלות  ממאירות, 
חזרת באדם מבוגר, קריש ברגלים, יתר לחץ דם, מחלות עיניים, אסטמה, או שאר 
מחלות דרכי הנשימה, תרופות אחרי אירוע מוחי, פרקינסון, אולקוס, ושאר מחלות 
מעים, מחלות נפש לסוגיהן, מעוברות בסיכון שלוקחות תרופות, כל אלו יש בהם 

חשש סכנה ומותר לקחת תרופות הכרוכות באיסור. 

18. גמ' ירושלמי )שבת יד, ד(, מגן אברהם תסו, ב, חק יעקב, א. וכך כותב אדמו"ר 
וזהו  לרפואה".  משלו  החמץ  לעשות  לישראל  מותר  סכנה,  חשש  יש  "אם  הזקן: 
נפש. אמנם,  כדי להציל  איסורי התורה  על  נפש, שהותר לעבור  פיקוח  דיני  ככל 
אם הסכנה היא חשש רחוק, יש להתייעץ עם רופא ורב. אמנם אם אפשר בקלות 
למצוא דרך היתר צריך לעשות, כמ"ש המשנ"ב )תסו, ב(: "כשיש בו סכנה מותר אף 
במקום שיש לאו דבל יראה, אם רק אפשר שרפואה זו תועיל לו, ואין בקל לעשות 
בדרך היתר, ואפילו אכילה ושתיה גמורה של חמץ נמי מותר לרפאותו, כיון שיש 
בו סכנה". ולהעיר מדברי המג"א )שכח, ו(, שאם חולה לא רוצה לקבל את התרופה, 
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כגון  רפואיות,  בעיות  מחמת  תרופות  הנוטלים  למעשה:  ההנהגה  ב� 
לחץ דם, סכרת, או חולי לב, כליות ושאר אברים פנימיים, וכן הסובלים 
מבעיות נפשיות וכדומה, יכולים לקחת את תרופותיהם בלי שום חשש 
בין  בין אם הן מופיעות ברשימת התרופות הכשרות לפסח,  ופקפוק, 
התרופות,  ברשימת  יש  אם  אפילו  מכך:  ויתירה  מופיעות19.  אינן  אם 
תרופה דומה למה שלוקח שהיא כשרה לפסח, אין לשנות מהתרופה 
כי  מצבו,  את  שמכיר  מרופא  הוראה  ללא  אחרת  לתרופה  הקבועה 
עצם השינוי יכול לגרום לסיבוכים שונים ובעיות רפואיות, שלא ניתן 
לצפותם מראש, ובזה יקיימו את מצות 'ונשמרתם מאוד לנפשותיכם'. 
כלים  לייחד  ויש  והגריש"א(20.  וואזנר,  הגר"ש  בהסכמת  שטרן,  אליעזר  שמואל  )הרב 

ג, ב(, שחולה שיש בו סכנה שמחמיר על  )יומא,  וידועים דברי הר"ן  כופים אותו. 
עצמו, אינה מידת חסידות, אלא הוא שופך דמים. 

את  לברר  הצליחו  לא  כי  ברשימה,  תופיע  לא  שתרופה  שיתכן  ולהעיר,   .19
כשרותה, ולא בגלל שהיא חמץ. )ע"פ מדריך הכשרות של בד"ץ העדה החרדית(. 

בהזדמנויות  וואזנר,  הגר"ש  של  בהסכמתו  שטרן,  הרב  פרסם  אלו  דברים   .20
פרסומים  בעקבות  הציבור,  בלב  שהשתרשה  טעות  מפני  להזהיר  כדי  שונות, 
להביא  יכולות  המרובה,  תועלתם  שלמרות  לפסח,  כשרות  תרופות  רשימת  של 
לנפשותיכם'.  'ונשמרתם  למצות  ומנוגדת  מוצדקת,  שאינה  מופלגת,  להחמרה 
]ואכן ישנם גופי כשרות, שלא מפרסמים רשימת תרופות כשרות לפסח, כי נוכחו 
מנטילת  ונמנעים  בסכנה,  נתונים  שחייהם  לאלו  נפש,  לפיקוח  מביא  שזה  לדעת 

התפורות החיוניות להם[. 

ההשקפה  הרחב  לציבור  חודרת  האחרונות  "בשנים  שטרן:  הרב  כותב  וכך 
המפולגת  והזהירות  השמירה  הוא  הספח  בחג  המרכזי  הנושא  כאילו  והתודעה 
לא להיכשל חס וחלילה בנטילת תרופות שאין כשרותן לפסח מבורר. כל מדריך 
של  מדוקדקת  לרשימה  החוברת  של  הגדול  חלקה  את  מייחד  מכובד,  כשרות 
והפחד בלבות  וכך חודרים הרתיעה   .  . ואותן שאינן כשרות  הכשרות  התרופות 
התרופות  מלאי  את  ובדיקות  חקירות  בשבע  בודקים  והמה  ישראל  אמוני  שלומי 
מהשקפה  וכתוצאה   .  . ר"ל  בפסח  חמץ  של  כמכשול  אצלם  מתקבל  הדבר  כי   .  .
עושים  והם   .  . סכנה  וחשש  נפשות  סכנת  לידי  רבים  יהודים  באים  זו,  משובשת 
התרופות  את  יטלו  לא  אם  להם  יזיק  לא  שבודאי  בכך,  מה  של  חשבונות  לעצמם 
מוכיחה,  בשטח  והמציאות   .  . הפסח  חג  ימי  שבעת  במשך  שלהם  הקבועות 
שהרבה אנשים מבוגרים חולניים הנזקקים לטיפול תרופתי קבוע, יש אצלם נסיגה 
. לכן מצאתי חושב בנפשי לפרסם   . משמעותית מבריאותם התקינה בימי הפסח 
בשער בת רבים, בהסכמת מרנן ורבנן בעל שבט הלוי, והגרי"ש אלישיב, שכל אותם 
אנשים הנוטלים תרופות ... )המשך הדברים הובאו בפנים(, ומסיים: "והמחמירים 

בזה אינם אלא מן המתמיהים". 
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ב� תרופות לחולה שיש בו סכנה17:

א. אכילת תרופה חמץ / ב. ההנהגה למעשה / ג. 'בל יראה' בתרופה חמץ /
ד. למעשה, איך להימנע מ'בל יראה' בתרופות חמץ.

א� אכילת תרופה חמץ: חולה במצב של סכנה, ואפילו בחשש סכנה, 
כל תרופה שיכולה להועיל לו, ואפילו רק בספק, מותר לאכלה אפילו 
היא חמץ גמור, וככל דיני פיקוח נפש, אלא אם כן אפשר למצוא בקלות 
או  דק  בנייר  התרופה  את  לעטוף  להדר  ונוהגים  חמץ.  שאינו  תחליף 
בקפסולה, נקיה מחשש חמץ )ירושלמי שבת, יד, ד, שו"ע אדמו"ר הזקן תסו, ה, משנ"ב, 

תסו ב. לעטוף: ראה לעיל הערה 15. ויש לייחד כלים מיוחדים שאחרים לא ישתמשו בהם(18. 

וכדעת רוב הפוסקים, ועל זה אפשר להסתמך להקל מן הדין בתרופות )כי תרופה 
לא דומה ל'תריאקה', כי כי החמץ שבה אינו חלק מ'תיקון עשייתה', ולא נחשב 'דרך 

הנאתו'. ראה 'אסיא' שם(. 

וזאת מלבד הסברות נוספות להקל בתרופות בפסח שהתבארו לעיל, ועל חלקן 
שסובר  בדעתו(,  כמה  שהבינו  )כפי  נאמר  אם  גם  להסכים,  הזקן  אדמו"ר  יכול 

שאומרים 'אחשביה', גם בחולה שאוכל לרפואה.

17. הגדרת חולה שיש בו סכנה אינו רק מי שעכשיו נמצא בסכנה מיידית, אלא כל 
חולה שאם לא יקבל טיפול רפואי מבעוד מועד, עשוי עם הזמן להגיע לידי סכנה, 
הטיפול  מניעת  ע"י  אם  אפילו  אלא  מזה,  שימות  הכוונה  ואין  זה,  בכלל  הוא  הרי 
יכביד עליו החולי עד שיהיה מסוכן, דינו כחולה שיש בו סכנה ומחללין עליו את 
השבת ואוכל ביום הכיפורים ואוכל חמץ בפסח )שו"ע, תריח, שו"ע אדמו"ר הזקן 
שם סעי ב ובמ"ב שם, ב, שו"ת אגרות משה או"ח, ג, צא(. אדם הלוקח תרופות עבור 
מחלות לב למיניהם או לאחר ניתוח, או אדם הלוקח תרופות לסכרת או למחלות 
גרון עם חום,  זיהומיות כמו דלקת ריאות, שושנה, דלקת  או למחלות  ממאירות, 
חזרת באדם מבוגר, קריש ברגלים, יתר לחץ דם, מחלות עיניים, אסטמה, או שאר 
מחלות דרכי הנשימה, תרופות אחרי אירוע מוחי, פרקינסון, אולקוס, ושאר מחלות 
מעים, מחלות נפש לסוגיהן, מעוברות בסיכון שלוקחות תרופות, כל אלו יש בהם 

חשש סכנה ומותר לקחת תרופות הכרוכות באיסור. 

18. גמ' ירושלמי )שבת יד, ד(, מגן אברהם תסו, ב, חק יעקב, א. וכך כותב אדמו"ר 
וזהו  לרפואה".  משלו  החמץ  לעשות  לישראל  מותר  סכנה,  חשש  יש  "אם  הזקן: 
נפש. אמנם,  כדי להציל  איסורי התורה  על  נפש, שהותר לעבור  פיקוח  דיני  ככל 
אם הסכנה היא חשש רחוק, יש להתייעץ עם רופא ורב. אמנם אם אפשר בקלות 
למצוא דרך היתר צריך לעשות, כמ"ש המשנ"ב )תסו, ב(: "כשיש בו סכנה מותר אף 
במקום שיש לאו דבל יראה, אם רק אפשר שרפואה זו תועיל לו, ואין בקל לעשות 
בדרך היתר, ואפילו אכילה ושתיה גמורה של חמץ נמי מותר לרפאותו, כיון שיש 
בו סכנה". ולהעיר מדברי המג"א )שכח, ו(, שאם חולה לא רוצה לקבל את התרופה, 
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אדם אלא הוא מאכל לחולים, ואסור לאכלו בפסח. הרי שגם דבר שהוא לרפואה, 
אסור לאכלו, מדין 'אחשביה'. 

ראויות  שאינן  שאע"פ  ימינו,  של  בתרופות  זה  היתר  שייך  לא  אלו,  ולדעות 
לאכילה, בכל זאת, כאשר אוכל אותן, אף שהוא למטרת רפואה, 'אחשביה', ואסור. 

ג. בירור דעת אדמו"ר הזקן ב'אחשביה' באכילה לרפואה:

יוצא לכאורה, שההיתר העיקרי שעליו התבססו הפוסקים  מהנלמד עד עכשיו 
להקל בתרופות בפסח, הוא אכן דעת רוב הפוסקים אבל לא דעת אדמו"ר הזקן !  

וכו',  הש"ך  כדעת  סובר  הוא  גם  אלא  הזקן,  אדמו"ר  כוונת  זאת  שלא  ונראה, 
ובאנצי'  תשובות,  בפסקי  כמ"ש  )ולא  'אחשביה'  אומרים  לא  לרפואה  שבאכילה 
לחולה,  גם  באכילה  אסורה  שה'תריאקה'  והסיבה  אדה"ז(,  בדעת  ועוד,  רפואית 
איסור  )ואכילת  הנאתו'  'דרך  נחשב  שהוא  משום  אלא  'אחשביה',  משום  לא  היא 
'דרך הנאתו', אסורה לחולה, כמבואר ביו"ד קנה, ג(, והסיבה שנחשב 'דרך הנאתו' 
אע"פ שהוא לא ראוי לאכילת כל אדם היא, כי כך הוא דרך עשייתו של ה'תריאקה', 
והאיסור לא בטל בתוכו, ונחשב כאוכל איסור בדרכו הרגילה, שאסור גם לחולה. 
ואכן כך ביאר רבינו מנוח את דברי הרמב"ם שאסר את ה'תריאקה' )אסיא, עט - פ 

עמ' 82, וקובץ עטרת שלמה, ג, עמ' עדר(. 

]ובזה יומתק, מה שלא הזכיר אדמו"ר דין 'אחשביה' לגבי 'תריאקה'. דהנה, כאשר 
באים להסביר את הדין של 'תריאקה', צריך להסביר שני דברים: א. מדוע החמץ 
שבה לא בטל. ב. מדוע הוא אסור באכילה, והרי אינו ראוי לאכילה. המשנ"ב מבאר 
זאת כך: א. החמץ בטל לפני פסח אך 'חוזר וניעור' בפסח. ב. אסור באכילה מדין 
'אחשביה'. אך אדמו"ר הזקן מבאר רק את נדון א, וכותב שאינו מטעם 'חוזר וניעור' 
)ואחת ההוכחות לכך היא, שהשו"ע בסי' תמז, לא סובר דין 'חוזר וניעור' ובכל זאת 
אוסר את ה'תריאקה'(, אלא מכיון שכך הוא "דרך עשייתו", לא בטל )על דרך דין 
'מעמיד'(. אך לגבי נדון ב, )מדוע אסור באכילה(, לא מבאר כלום, אלא כותב: "אסור 
לאכול מזה התערובת בפסח, ואפילו אין בו אלא חמץ כל שהוא, אם דרך עשייתו 
הוא ע"י תערובת חמץ, כגון התריאקה" )ומוסיף שהטעם בזה הוא, כמו שנתבאר 
'דרך  שכשהוא  הוא,  האיסור  שטעם  בקו"א באריכות  מבואר  ושם  ו,  לעיל בסעיף 
שכוונתו  לומר  אפשר  אמנם  וכו'(.  והמג"א  השו"ע,  דעת  ושכן  בטל,  אינו  עשייתו' 
שאסור באכילה מדין 'אחשביה' )שהביא כמה סעיפים אחר כך, לב-לד(, אבל תמוה 
שלא כתב זאת. ולפי המבואר, שאיסור האכילה אינו מטעם 'אחשביה' אלא מטעם 
זה גופא, שכיון שכך הוא 'דרך עשייתו' לכן נחשב 'דרך הנאה', מובן שלא הוזקק 

להסבר נוסף )של אחשביה(, מדוע אסור באכילה. 

וכן מדוקדק לכאורה בט"ז, שבסעיף ד, לגבי תריאקה, כותב: "יש לאסור באכילה 
משום  שהוא  כתב  ולא  מעמידו",  הוא  שבתוכה  החמץ  דשמא  הטריאקה,  בזה 
ונפסל מאכילת כלב, כותב הט"ז,  ורק בסעיף ט, לגבי חמץ שהתעפש  'אחשביה', 

שאסור באכילה משום 'אחשביה' )ואכן שם לא מדובר במאכל שהוא לרפואה([. 

ויוצא, שגם לדעת אדמו"ר הזקן, לא אומרים 'אחשביה' באכילה שהיא לרפואה, 
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הרי  המחבר,  על  לחלוק  בא  שהרמ"א  משמע  ולא  הרמ"א,  לדעת  מותרת  כדרכה 
שגם לדעת המחבר, אכילה שלא כדרכה לצורך רפואה, מותרת. )אמנם יש לחלק 
בין 'אינו ראוי לאכילה', לראוי, אך אוכלו שלא כדרכו, ראה שד"ח יו"כ ג, ואכמ"ל(, 
ובפרט לדברי היד אברהם שם )יו"ד קנה(, שפירש את היתר האכילה ברמ"א, מטעם 
'אחשביה' בתרופות, מדוע א"כ מסכים הרמ"א  'אחשביה', שהתיר הרמ"א כי אין 
לדין של 'תריאקה' )ורק דן לגבי 'חוזר וניעור(, והרי היה צריך להיות מותר, כי אין 
'אחשביה' שהרי אוכלים אותו לרפואה(. ולהעיר, שגם ברמב"ם מצאנו 'סתירה' זו: 
שבהלכות חמץ ומצה )ד, יב(, פוסק שאסור לאכול את ה'תריאקה' בפסח, ובפשטות 
מדובר בחולה. ובהלכות יסודי התורה )ה, ח(, פוסק, שמותר להתרפאות באיסורים 
את  מיישבים  ז(  פסח,  )דיני  בינה'  וה'אמרי  )תקקט(,  הרדב"ז  ואכן  מר?  שטעמם 
הסתירה ברמב"ם, אבל הסברם לא עולה יפה בדברי השו"ע ונו"כ, כמובן למעיין([. 

בריא,  אדם  על  מדבר  ה'תריאקה',  אכילת  את  שאסר  שהשו"ע  לדחוק,  ויש 
שכאשר אדם בריא אוכל זאת, הרי הוא 'מחשיבו' למאכל, אבל אין הכי נמי, שאם 
אכילה,  אינה  לרפואה  אכילה  כי  אסור,  יהיה  לא  לרפואה,  חולה  אדם  זאת  אוכל 
ולא 'מחשיבה' אותו לאוכל. ]שו"ר שכך כתבו ליישב בנשמת אברהם )מהד"ב, א, 
סימן תסו( ועוד, אך באמת, דוחק לומר שהשו"ע שאסר את ה'תריאקה' מדבר על 
אדם בריא, שהרי אין סיבה שאדם בריא יאכל זאת, וכדברי ה'מגילת ספר' )איזנטל, 
עמ' מב(, שתמה על דברי האג"מ, האומר שאין 'אחשביה' ברפואה, מדברי השו"ע 
בבריא.  מיירי  שהשו"ע  ליישב  רצה  לא  כי  בצ"ע,  ונשאר  ה'תריאק"ה',  את  שאסר 
)ויתכן  ברמב"ם  הסתירה  יישב  עמדתי(  ד"ה  אסורות,  )מאכלות  אפרים  ובמחנה 
אולי לומר זאת גם בשו"ע(, שמה שהתירו לחולה הוא בחולה שנפל למשכב, ומה 
שאסרו תריאקה הוא מי שאינו חולה כל כך. וראה עוד בהליכות שלמה עמ' סט, 
נחשבת  ואכילתו  מלכים',  'מאכל  שהוא  שיתכן  מקורות  מביא   ,29 הלכה  ארחות 

'דרך הנאתו' כשאר מרקחת, ולא דומה לתרופות כלל[. 

דרך אחרת לבאר, על פי דברי רב האי גאון )תשו' הגאונים, לד(, ש'תריאקה' הוא 
בשר נחש אפעה )שהוא מסוגל לרפא מי שננשך ע"י נחש(, ואת אותו בשר מערבים 
בלחם יבש שחוק, ועושים ממנו כדורים. הרי שהחלק המרפא אינו החמץ, אלא הוא 
בא רק כדי שיהיה קצת אכיל, ואם כן אפשר לומר, שאכילה לרפואה לא נחשבת 
יכול  'אחשביה', רק כשהדבר המרפא הוא האיסור, אבל כאן, הרי מצד הרפואה 
לאכול את הסם המרפא ללא החמץ, ומדוע אוכל גם את החמץ? ולכן, באכילתו 
גם את החמץ שסביב לדבר המרפא, 'אחשביה' את הדבר לאכילה  )פעמי יעקב, סד 

עמ' מו(. 

ב. יש אומרים, שגם באכילה בשביל רפואה יש משום 'אחשביה': ואדרבה, מכיון 
שהחולה צריך לאכול זאת בשביל הרפואה, הרי הוא מחשיב אותו ביותר, וחל על 
זה שם אכילה. ולדעתם, האוכל דבר לרפואה שאינו ראוי לאכילה, אסור )גם לחולה 
שאין בו סכנה(. כך דעת השאגת אריה )עד-עה(, שו"ת ערוגת הבושם )צט(, אחיעזר 
הזקן  אדמו"ר  דעת  גם  היא  כך  ולכאורה  יב(.  )או"ח  שאלה  עמק  שו"ת  ד(,  לא,  )ג, 
)תמב, כב, וקו"א שם(, שהרי לגבי ה'תריאקה', כותב אדמו"ר הזקן, שאינו מאכל כל 



191

 וח תרופות, קו.מ יקה, חומרי ניקוי, וכלים חד פעמיים

אדם אלא הוא מאכל לחולים, ואסור לאכלו בפסח. הרי שגם דבר שהוא לרפואה, 
אסור לאכלו, מדין 'אחשביה'. 

ראויות  שאינן  שאע"פ  ימינו,  של  בתרופות  זה  היתר  שייך  לא  אלו,  ולדעות 
לאכילה, בכל זאת, כאשר אוכל אותן, אף שהוא למטרת רפואה, 'אחשביה', ואסור. 

ג. בירור דעת אדמו"ר הזקן ב'אחשביה' באכילה לרפואה:

יוצא לכאורה, שההיתר העיקרי שעליו התבססו הפוסקים  מהנלמד עד עכשיו 
להקל בתרופות בפסח, הוא אכן דעת רוב הפוסקים אבל לא דעת אדמו"ר הזקן !  

וכו',  הש"ך  כדעת  סובר  הוא  גם  אלא  הזקן,  אדמו"ר  כוונת  זאת  שלא  ונראה, 
ובאנצי'  תשובות,  בפסקי  כמ"ש  )ולא  'אחשביה'  אומרים  לא  לרפואה  שבאכילה 
לחולה,  גם  באכילה  אסורה  שה'תריאקה'  והסיבה  אדה"ז(,  בדעת  ועוד,  רפואית 
איסור  )ואכילת  הנאתו'  'דרך  נחשב  שהוא  משום  אלא  'אחשביה',  משום  לא  היא 
'דרך הנאתו', אסורה לחולה, כמבואר ביו"ד קנה, ג(, והסיבה שנחשב 'דרך הנאתו' 
אע"פ שהוא לא ראוי לאכילת כל אדם היא, כי כך הוא דרך עשייתו של ה'תריאקה', 
והאיסור לא בטל בתוכו, ונחשב כאוכל איסור בדרכו הרגילה, שאסור גם לחולה. 
ואכן כך ביאר רבינו מנוח את דברי הרמב"ם שאסר את ה'תריאקה' )אסיא, עט - פ 

עמ' 82, וקובץ עטרת שלמה, ג, עמ' עדר(. 

]ובזה יומתק, מה שלא הזכיר אדמו"ר דין 'אחשביה' לגבי 'תריאקה'. דהנה, כאשר 
באים להסביר את הדין של 'תריאקה', צריך להסביר שני דברים: א. מדוע החמץ 
שבה לא בטל. ב. מדוע הוא אסור באכילה, והרי אינו ראוי לאכילה. המשנ"ב מבאר 
זאת כך: א. החמץ בטל לפני פסח אך 'חוזר וניעור' בפסח. ב. אסור באכילה מדין 
'אחשביה'. אך אדמו"ר הזקן מבאר רק את נדון א, וכותב שאינו מטעם 'חוזר וניעור' 
)ואחת ההוכחות לכך היא, שהשו"ע בסי' תמז, לא סובר דין 'חוזר וניעור' ובכל זאת 
אוסר את ה'תריאקה'(, אלא מכיון שכך הוא "דרך עשייתו", לא בטל )על דרך דין 
'מעמיד'(. אך לגבי נדון ב, )מדוע אסור באכילה(, לא מבאר כלום, אלא כותב: "אסור 
לאכול מזה התערובת בפסח, ואפילו אין בו אלא חמץ כל שהוא, אם דרך עשייתו 
הוא ע"י תערובת חמץ, כגון התריאקה" )ומוסיף שהטעם בזה הוא, כמו שנתבאר 
'דרך  שכשהוא  הוא,  האיסור  שטעם  בקו"א באריכות  מבואר  ושם  ו,  לעיל בסעיף 
שכוונתו  לומר  אפשר  אמנם  וכו'(.  והמג"א  השו"ע,  דעת  ושכן  בטל,  אינו  עשייתו' 
שאסור באכילה מדין 'אחשביה' )שהביא כמה סעיפים אחר כך, לב-לד(, אבל תמוה 
שלא כתב זאת. ולפי המבואר, שאיסור האכילה אינו מטעם 'אחשביה' אלא מטעם 
זה גופא, שכיון שכך הוא 'דרך עשייתו' לכן נחשב 'דרך הנאה', מובן שלא הוזקק 

להסבר נוסף )של אחשביה(, מדוע אסור באכילה. 

וכן מדוקדק לכאורה בט"ז, שבסעיף ד, לגבי תריאקה, כותב: "יש לאסור באכילה 
משום  שהוא  כתב  ולא  מעמידו",  הוא  שבתוכה  החמץ  דשמא  הטריאקה,  בזה 
ונפסל מאכילת כלב, כותב הט"ז,  ורק בסעיף ט, לגבי חמץ שהתעפש  'אחשביה', 

שאסור באכילה משום 'אחשביה' )ואכן שם לא מדובר במאכל שהוא לרפואה([. 

ויוצא, שגם לדעת אדמו"ר הזקן, לא אומרים 'אחשביה' באכילה שהיא לרפואה, 
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הרי  המחבר,  על  לחלוק  בא  שהרמ"א  משמע  ולא  הרמ"א,  לדעת  מותרת  כדרכה 
שגם לדעת המחבר, אכילה שלא כדרכה לצורך רפואה, מותרת. )אמנם יש לחלק 
בין 'אינו ראוי לאכילה', לראוי, אך אוכלו שלא כדרכו, ראה שד"ח יו"כ ג, ואכמ"ל(, 
ובפרט לדברי היד אברהם שם )יו"ד קנה(, שפירש את היתר האכילה ברמ"א, מטעם 
'אחשביה' בתרופות, מדוע א"כ מסכים הרמ"א  'אחשביה', שהתיר הרמ"א כי אין 
לדין של 'תריאקה' )ורק דן לגבי 'חוזר וניעור(, והרי היה צריך להיות מותר, כי אין 
'אחשביה' שהרי אוכלים אותו לרפואה(. ולהעיר, שגם ברמב"ם מצאנו 'סתירה' זו: 
שבהלכות חמץ ומצה )ד, יב(, פוסק שאסור לאכול את ה'תריאקה' בפסח, ובפשטות 
מדובר בחולה. ובהלכות יסודי התורה )ה, ח(, פוסק, שמותר להתרפאות באיסורים 
את  מיישבים  ז(  פסח,  )דיני  בינה'  וה'אמרי  )תקקט(,  הרדב"ז  ואכן  מר?  שטעמם 
הסתירה ברמב"ם, אבל הסברם לא עולה יפה בדברי השו"ע ונו"כ, כמובן למעיין([. 

בריא,  אדם  על  מדבר  ה'תריאקה',  אכילת  את  שאסר  שהשו"ע  לדחוק,  ויש 
שכאשר אדם בריא אוכל זאת, הרי הוא 'מחשיבו' למאכל, אבל אין הכי נמי, שאם 
אכילה,  אינה  לרפואה  אכילה  כי  אסור,  יהיה  לא  לרפואה,  חולה  אדם  זאת  אוכל 
ולא 'מחשיבה' אותו לאוכל. ]שו"ר שכך כתבו ליישב בנשמת אברהם )מהד"ב, א, 
סימן תסו( ועוד, אך באמת, דוחק לומר שהשו"ע שאסר את ה'תריאקה' מדבר על 
אדם בריא, שהרי אין סיבה שאדם בריא יאכל זאת, וכדברי ה'מגילת ספר' )איזנטל, 
עמ' מב(, שתמה על דברי האג"מ, האומר שאין 'אחשביה' ברפואה, מדברי השו"ע 
בבריא.  מיירי  שהשו"ע  ליישב  רצה  לא  כי  בצ"ע,  ונשאר  ה'תריאק"ה',  את  שאסר 
)ויתכן  ברמב"ם  הסתירה  יישב  עמדתי(  ד"ה  אסורות,  )מאכלות  אפרים  ובמחנה 
אולי לומר זאת גם בשו"ע(, שמה שהתירו לחולה הוא בחולה שנפל למשכב, ומה 
שאסרו תריאקה הוא מי שאינו חולה כל כך. וראה עוד בהליכות שלמה עמ' סט, 
נחשבת  ואכילתו  מלכים',  'מאכל  שהוא  שיתכן  מקורות  מביא   ,29 הלכה  ארחות 

'דרך הנאתו' כשאר מרקחת, ולא דומה לתרופות כלל[. 

דרך אחרת לבאר, על פי דברי רב האי גאון )תשו' הגאונים, לד(, ש'תריאקה' הוא 
בשר נחש אפעה )שהוא מסוגל לרפא מי שננשך ע"י נחש(, ואת אותו בשר מערבים 
בלחם יבש שחוק, ועושים ממנו כדורים. הרי שהחלק המרפא אינו החמץ, אלא הוא 
בא רק כדי שיהיה קצת אכיל, ואם כן אפשר לומר, שאכילה לרפואה לא נחשבת 
יכול  'אחשביה', רק כשהדבר המרפא הוא האיסור, אבל כאן, הרי מצד הרפואה 
לאכול את הסם המרפא ללא החמץ, ומדוע אוכל גם את החמץ? ולכן, באכילתו 
גם את החמץ שסביב לדבר המרפא, 'אחשביה' את הדבר לאכילה  )פעמי יעקב, סד 

עמ' מו(. 

ב. יש אומרים, שגם באכילה בשביל רפואה יש משום 'אחשביה': ואדרבה, מכיון 
שהחולה צריך לאכול זאת בשביל הרפואה, הרי הוא מחשיב אותו ביותר, וחל על 
זה שם אכילה. ולדעתם, האוכל דבר לרפואה שאינו ראוי לאכילה, אסור )גם לחולה 
שאין בו סכנה(. כך דעת השאגת אריה )עד-עה(, שו"ת ערוגת הבושם )צט(, אחיעזר 
הזקן  אדמו"ר  דעת  גם  היא  כך  ולכאורה  יב(.  )או"ח  שאלה  עמק  שו"ת  ד(,  לא,  )ג, 
)תמב, כב, וקו"א שם(, שהרי לגבי ה'תריאקה', כותב אדמו"ר הזקן, שאינו מאכל כל 
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* 'אחשביה' ברפואה: בנוגע לסיבה 1  לעיל, שהיא הסיבה  העיקרית, 
עם  מסכים  לא  הזקן  שאדמו"ר  שהבינו  יש  מרות,  תרופות  להתיר 

היתר זה, וראה בהרחבה בהערה16. 

איסור קטניות גם לחולה שאין בו סכנה )שמירת שבת כהלכתה, מו, צ([. 

'אחשביה'  שאין  הפוסקים  רוב  דעת  א.  לרפואה:  באכילה  'אחשביה'  דין   .16
ג.  'אחשביה'.  יש  לרפואה  באכילה  שגם  פוסקים,  כמה  דעת  ב.  לרפואה.  באכילה 

בירור דעת אדמו"ר הזקן.  

שנאמר  'אכילה'  של  חשיבות  לרפואה  באכילה  שאין  הפוסקים,  רוב  דעת  א. 
'אחשביה', ואם אינו ראוי לאכילה, ובטל לפני פסח, מותר. כך נראה דעת הש"ך )יו"ד 
קנה, יג. על דברי השו"ע )קנה, ג(, שחולה שאין בו סכנה, יכול להתרפאות כשאינו 
'דרך הנאה' )לא ראוי לאכילה(, וכותב הש"ך, שזהו דוקא לצרוך רפואה, אבל שלא 
לצורך רפואה אסור, ומציין לרא"ש בפסחים פרק ב )שכותב דין 'אחשביה'(, יוצא: 
כמה  הבינו  כך  הערה:  'אחשביה'.  אומרים  ולא  מותר,  רפואה,  לצורך  שכשהוא 
הכרח  אין  לכאורה  אבל  תסו(,  או"ח  מהד"ב  אברהם,  נשמת  )ראה  הש"ך  בדברי 
שאלו דבריו, אלא כוונתו שם להתיר לצורך רפואה 'להנות' )ולא לאכול( מאיסור 
הנאה, והציון לרא"ש אינו זה שבסימן א, בקשר ל'אחשביה', אלא בסימן ב, שלצורך 
רפואה מותר להנות מאיסורי הנאה. והובאו הדברים להלכה )ראה שו"ע אדה"ז, 
דרך  כשאינו  לאכול,  גם  שמותר  הש"ך  כותב  )יד(,  שאח"כ  בס"ק  ואמנם  ד(,  תסו, 
שחולק  קיא,  )או"ח,  סופר  כתב  שו"ת  ל'אחשביה'(,  זאת  מקשר  לא  אבל  האכילה, 
על ה'שאגת אריה', שסובר שאומרים 'אחשביה' גם ברפואה, וכדלקמן(, יד אברהם 
)יו"ד קנה, מביא את דברי הרא"ש וכותב: "אי לאו לרפואה ודאי אין להתירו באכילה 
אף שנפסד מאוכל אדם דמדאכליה אחשביה. רק כשאכלו לרפואה מותר, דאז לא 
שייך לומר דמדאכליה אחשביה, דחוליו מוכיח עליו שאינו אוכל מחמת חשיבותו 
רק משום רפואה"(, חזו"א )קטז, ח, שאין 'אחשביה' כי דעת האדם על הסם המרפא, 
בביאור  לעיל  ראה  וכו',  העמילן  שסביב,  במה  רק  הוא  החמץ  התרופות  וברוב 
אגרות  אכילה(,  כוונת  בלי  הוא  החמץ  אכילת  כי  'אחשביה'  אין  ולכן  המציאות, 
משה )או"ח ב, צב, ג, סב, שדרך החולים לאכול לרפואתם דברים מרים ומאוסים, 
ואין בזה שהוא אוכלו שום הוכחה שהוא מחשיבו כאוכל(, ציץ אליעזר )י, כה, כ(, 
שערים המצויינים בהלכה )קיז, י(, יחוה דעת )ב, ס(, שמירת שבת כהלכתה )מ, פז 

במהדורה החדשה(, תשובות והנהגות )א, רצו( ועוד. 

ה'תריאק"ה'  את  לאכול  ד(,  )תמב,  השו"ע  אסר  מדוע  להקשות:  יש  ולדעתם 
שביאר  )כפי  'אחשביה'  מטעם  לאכילה(,  ראויה  ואינה  ה'לבוש',  כדברי  )תרופה, 
'אחשביה'  בזה  ואין  לרפואה,  שאוכלה  בחולה  מדובר  בפשטות  והרי  המשנ"ב(, 

לדעתם? 

לאכול  שמותר  שפוסקים  ג(,  קנה,  )יו"ד  והרמ"א  השו"ע  מדברי  סתירה  ]והוא 
לצורך רפואה, מאכל שלא כדרך הנאתו ! )כדברי הש"ך )יג, כפי שהבינו כמה את 
דבריו(, שמתיר השו"ע אכילה שלא כדרך הנאתו, כי אין 'אחשביה' ברפואה. וגם 
אם לא נפרש כך את הש"ך, הרי למעשה פוסק כך בס"ק שאח"כ )יד(, שאכילה שלא 
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'לא דרך אכילה', ומותר לחולה13. 

יש תרופות שהחמץ שבתרופה עובר תהליך כימי והשתנה כך שלא . 5
נחשב אוכל ולא נחשב חמץ14.

כי . 6 אכילה'  'דרך  נחשב  לא  מה,  בדבר  עטוף  שבתרופה,  כשהחמץ 
החמץ לא נוגע בגרון, ולכן אין איסור לחולה )תרופות שהאבקה שמעורב 
בה חמץ, היא בתוך כמוסה )capsule( שאינה חמץ(. ולפי זה יש שייעצו, שכאשר 

אוכלים תרופה בפסח, עוטפים אותה בנייר דק וכדו'15. 

שהן  דזמננו  תרופות  לגבי  יז(,  א,  שלמה,  )מנחת  הגרשז"א  מציע  זו  סברא   .13
נראה, דדוקא באוכל  כן  "אך אע"פ   : גלולות, שהסם המרפא עטוף בחמץ  בצורת 
אכילה,  כדרך  חשיב  בליעה  שגם  אמרינן  אז  רק  ולאכול  ללעוס  שרגילים  גמור 
משא"כ בדבר דלא חזי כלל לאכילה ועומד רק לבלוע וגם רק לחולים כמו גלולות 
סכנה".  בו  שאין  לחולה  ושרי  אכילה  כדרך  שלא  לכו"ע  חשיב  שפיר  דידן,  דנדון 
במקום  שלא  )גם(   .  . מתרפאים  איסורים,  "בשאר  ג(:  קנה,  )יו"ד,  בשו"ע  כמבואר 
סכנה, כדרך הנאתן אסור, שלא כדרך הנאתן, מותר". ו'בליעה' בדבר שלא אמורים 
לאכול, נחשב שלא כדרך הנאה, ולכן מותר לחולה אפילו שאין בו סכנה. ]וראה 
פת"ש )יו"ד קנה( מביא מחלוקת בין התורת חיים )חולין, קכ, א(, הסובר שאכילה 
בזה  והאריך  לה(, שחולק.  יו"ד  )קמא,  והנו"ב  נחשב כדרך הנאתו.  לא  בליעה  ע"י 
הגר"י הענגיל בבית האוצר )מערכת א-כ כלל קנג(, ועוד פוסקים )הלכה ורפואה, 

ד, עמ' עה([. 

תרופות  במיני  דנו  "האחרונים  עג(:  עמ'  ד,  )הרשלר,  ורפואה  הלכה  ראה   .14
דהחמץ עבר תהליך כימי שנשתנה ואזלינן בתר השתא, והוי כעפרא בעלמא", ראה 
)ונראה כוונתם, שגם לא אומרים 'אחשביה'  שם רשימה של פוסקים הדנים בזה. 
בכהאי גוונא, כי השתנה לגמרי ולא רק שהתקלקל, ושייך לדון אם 'החשבנו' אותו 
כאוכל, אלא כאשר עברו תהליך כימי, נעשה דבר חדש, שגם אם 'נחשיבו' כאוכל, 

לא יהיה זה אוכל של חמץ, אלא בריה חדשה(. 

15. שו"ת עצי הלבנן )יט, והוכיח מדברי המשנה למלך )מאכלות אסורות, יד, יב(, 
בענין 'כרכו בסיב'(, שו"ת אחיעזר )לא, ד, שחשש לדעת השאג"א שיש 'אחשביה' 
)ט,  וכדו'(, שו"ת משנה הלכות  בנייר  ולכן הצריך לכרוך את התרופה  בתרופות, 
תשו'  עא,  עמ'  שלמה,  )מנחת  הגרשז"א  מד(,  )ד,  בהלכה  תורה  קנין  שו"ת  קנז(, 
הנאה,  כדרך  שלא  הוי  ואז  דק,  בנייר  הכדור  לכרוך  טוב  שאת,  "וליתר  מכת"י: 
ט(,  עמ'  תש"מ  )ג-ד  הרפואה'  'בשבילי  וראה  סכנה"(,  בו  שאין  חולי  במקום  דשרי 
הגרשז"א  כתב  קפסולה,  שבתוך  תרופה  ולגבי  ועוד.   )13 )עמ'  להגריש"א  הגש"פ 
)מנחת שלמה, ב, סג, ב(, שיתכן שלא נחשב 'חציצה', כי היא נעשתה כדי להקל על 
הבליעה, ולא דומה לכריכת האוכל בסיב, שהוא ממש דבר מיותר. ]בשנים קודמות 
היה חשש חמץ בקפסולה עצמה, כפי שמופיע במדריך הכשרות משנת תשכ"ו ועוד 
)וראה ציץ אליעזר, י כה, כ(, אבל בימינו בדרך כלל אין חשש חמץ רק קטניות, ואין 
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* 'אחשביה' ברפואה: בנוגע לסיבה 1  לעיל, שהיא הסיבה  העיקרית, 
עם  מסכים  לא  הזקן  שאדמו"ר  שהבינו  יש  מרות,  תרופות  להתיר 

היתר זה, וראה בהרחבה בהערה16. 

איסור קטניות גם לחולה שאין בו סכנה )שמירת שבת כהלכתה, מו, צ([. 

'אחשביה'  שאין  הפוסקים  רוב  דעת  א.  לרפואה:  באכילה  'אחשביה'  דין   .16
ג.  'אחשביה'.  יש  לרפואה  באכילה  שגם  פוסקים,  כמה  דעת  ב.  לרפואה.  באכילה 

בירור דעת אדמו"ר הזקן.  

שנאמר  'אכילה'  של  חשיבות  לרפואה  באכילה  שאין  הפוסקים,  רוב  דעת  א. 
'אחשביה', ואם אינו ראוי לאכילה, ובטל לפני פסח, מותר. כך נראה דעת הש"ך )יו"ד 
קנה, יג. על דברי השו"ע )קנה, ג(, שחולה שאין בו סכנה, יכול להתרפאות כשאינו 
'דרך הנאה' )לא ראוי לאכילה(, וכותב הש"ך, שזהו דוקא לצרוך רפואה, אבל שלא 
לצורך רפואה אסור, ומציין לרא"ש בפסחים פרק ב )שכותב דין 'אחשביה'(, יוצא: 
כמה  הבינו  כך  הערה:  'אחשביה'.  אומרים  ולא  מותר,  רפואה,  לצורך  שכשהוא 
הכרח  אין  לכאורה  אבל  תסו(,  או"ח  מהד"ב  אברהם,  נשמת  )ראה  הש"ך  בדברי 
שאלו דבריו, אלא כוונתו שם להתיר לצורך רפואה 'להנות' )ולא לאכול( מאיסור 
הנאה, והציון לרא"ש אינו זה שבסימן א, בקשר ל'אחשביה', אלא בסימן ב, שלצורך 
רפואה מותר להנות מאיסורי הנאה. והובאו הדברים להלכה )ראה שו"ע אדה"ז, 
דרך  כשאינו  לאכול,  גם  שמותר  הש"ך  כותב  )יד(,  שאח"כ  בס"ק  ואמנם  ד(,  תסו, 
שחולק  קיא,  )או"ח,  סופר  כתב  שו"ת  ל'אחשביה'(,  זאת  מקשר  לא  אבל  האכילה, 
על ה'שאגת אריה', שסובר שאומרים 'אחשביה' גם ברפואה, וכדלקמן(, יד אברהם 
)יו"ד קנה, מביא את דברי הרא"ש וכותב: "אי לאו לרפואה ודאי אין להתירו באכילה 
אף שנפסד מאוכל אדם דמדאכליה אחשביה. רק כשאכלו לרפואה מותר, דאז לא 
שייך לומר דמדאכליה אחשביה, דחוליו מוכיח עליו שאינו אוכל מחמת חשיבותו 
רק משום רפואה"(, חזו"א )קטז, ח, שאין 'אחשביה' כי דעת האדם על הסם המרפא, 
בביאור  לעיל  ראה  וכו',  העמילן  שסביב,  במה  רק  הוא  החמץ  התרופות  וברוב 
אגרות  אכילה(,  כוונת  בלי  הוא  החמץ  אכילת  כי  'אחשביה'  אין  ולכן  המציאות, 
משה )או"ח ב, צב, ג, סב, שדרך החולים לאכול לרפואתם דברים מרים ומאוסים, 
ואין בזה שהוא אוכלו שום הוכחה שהוא מחשיבו כאוכל(, ציץ אליעזר )י, כה, כ(, 
שערים המצויינים בהלכה )קיז, י(, יחוה דעת )ב, ס(, שמירת שבת כהלכתה )מ, פז 

במהדורה החדשה(, תשובות והנהגות )א, רצו( ועוד. 

ה'תריאק"ה'  את  לאכול  ד(,  )תמב,  השו"ע  אסר  מדוע  להקשות:  יש  ולדעתם 
שביאר  )כפי  'אחשביה'  מטעם  לאכילה(,  ראויה  ואינה  ה'לבוש',  כדברי  )תרופה, 
'אחשביה'  בזה  ואין  לרפואה,  שאוכלה  בחולה  מדובר  בפשטות  והרי  המשנ"ב(, 

לדעתם? 

לאכול  שמותר  שפוסקים  ג(,  קנה,  )יו"ד  והרמ"א  השו"ע  מדברי  סתירה  ]והוא 
לצורך רפואה, מאכל שלא כדרך הנאתו ! )כדברי הש"ך )יג, כפי שהבינו כמה את 
דבריו(, שמתיר השו"ע אכילה שלא כדרך הנאתו, כי אין 'אחשביה' ברפואה. וגם 
אם לא נפרש כך את הש"ך, הרי למעשה פוסק כך בס"ק שאח"כ )יד(, שאכילה שלא 
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'לא דרך אכילה', ומותר לחולה13. 

יש תרופות שהחמץ שבתרופה עובר תהליך כימי והשתנה כך שלא . 5
נחשב אוכל ולא נחשב חמץ14.

כי . 6 אכילה'  'דרך  נחשב  לא  מה,  בדבר  עטוף  שבתרופה,  כשהחמץ 
החמץ לא נוגע בגרון, ולכן אין איסור לחולה )תרופות שהאבקה שמעורב 
בה חמץ, היא בתוך כמוסה )capsule( שאינה חמץ(. ולפי זה יש שייעצו, שכאשר 

אוכלים תרופה בפסח, עוטפים אותה בנייר דק וכדו'15. 

שהן  דזמננו  תרופות  לגבי  יז(,  א,  שלמה,  )מנחת  הגרשז"א  מציע  זו  סברא   .13
נראה, דדוקא באוכל  כן  "אך אע"פ   : גלולות, שהסם המרפא עטוף בחמץ  בצורת 
אכילה,  כדרך  חשיב  בליעה  שגם  אמרינן  אז  רק  ולאכול  ללעוס  שרגילים  גמור 
משא"כ בדבר דלא חזי כלל לאכילה ועומד רק לבלוע וגם רק לחולים כמו גלולות 
סכנה".  בו  שאין  לחולה  ושרי  אכילה  כדרך  שלא  לכו"ע  חשיב  שפיר  דידן,  דנדון 
במקום  שלא  )גם(   .  . מתרפאים  איסורים,  "בשאר  ג(:  קנה,  )יו"ד,  בשו"ע  כמבואר 
סכנה, כדרך הנאתן אסור, שלא כדרך הנאתן, מותר". ו'בליעה' בדבר שלא אמורים 
לאכול, נחשב שלא כדרך הנאה, ולכן מותר לחולה אפילו שאין בו סכנה. ]וראה 
פת"ש )יו"ד קנה( מביא מחלוקת בין התורת חיים )חולין, קכ, א(, הסובר שאכילה 
בזה  והאריך  לה(, שחולק.  יו"ד  )קמא,  והנו"ב  נחשב כדרך הנאתו.  לא  בליעה  ע"י 
הגר"י הענגיל בבית האוצר )מערכת א-כ כלל קנג(, ועוד פוסקים )הלכה ורפואה, 

ד, עמ' עה([. 

תרופות  במיני  דנו  "האחרונים  עג(:  עמ'  ד,  )הרשלר,  ורפואה  הלכה  ראה   .14
דהחמץ עבר תהליך כימי שנשתנה ואזלינן בתר השתא, והוי כעפרא בעלמא", ראה 
)ונראה כוונתם, שגם לא אומרים 'אחשביה'  שם רשימה של פוסקים הדנים בזה. 
בכהאי גוונא, כי השתנה לגמרי ולא רק שהתקלקל, ושייך לדון אם 'החשבנו' אותו 
כאוכל, אלא כאשר עברו תהליך כימי, נעשה דבר חדש, שגם אם 'נחשיבו' כאוכל, 

לא יהיה זה אוכל של חמץ, אלא בריה חדשה(. 

15. שו"ת עצי הלבנן )יט, והוכיח מדברי המשנה למלך )מאכלות אסורות, יד, יב(, 
בענין 'כרכו בסיב'(, שו"ת אחיעזר )לא, ד, שחשש לדעת השאג"א שיש 'אחשביה' 
)ט,  וכדו'(, שו"ת משנה הלכות  בנייר  ולכן הצריך לכרוך את התרופה  בתרופות, 
תשו'  עא,  עמ'  שלמה,  )מנחת  הגרשז"א  מד(,  )ד,  בהלכה  תורה  קנין  שו"ת  קנז(, 
הנאה,  כדרך  שלא  הוי  ואז  דק,  בנייר  הכדור  לכרוך  טוב  שאת,  "וליתר  מכת"י: 
ט(,  עמ'  תש"מ  )ג-ד  הרפואה'  'בשבילי  וראה  סכנה"(,  בו  שאין  חולי  במקום  דשרי 
הגרשז"א  כתב  קפסולה,  שבתוך  תרופה  ולגבי  ועוד.   )13 )עמ'  להגריש"א  הגש"פ 
)מנחת שלמה, ב, סג, ב(, שיתכן שלא נחשב 'חציצה', כי היא נעשתה כדי להקל על 
הבליעה, ולא דומה לכריכת האוכל בסיב, שהוא ממש דבר מיותר. ]בשנים קודמות 
היה חשש חמץ בקפסולה עצמה, כפי שמופיע במדריך הכשרות משנת תשכ"ו ועוד 
)וראה ציץ אליעזר, י כה, כ(, אבל בימינו בדרך כלל אין חשש חמץ רק קטניות, ואין 
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ונשאר  ל'אוכל'  הדבר  את  בזה,  'החשיב'  לא  להתרפאות,  כדי  רק 
כעפר בעלמא10. 

ולא . 2 לתרופה,  שסביב  במה  הוא  החמץ  חשש  התרופות,  ברוב 
בתרופה עצמה )בחומר הפעיל, המרפא(, ואם כן, לא שייך לומר 'אחשביה', 
כי כוונת האדם היא רק לתרופה עצמה, אך מה שסביבה נאכל בלי 

כוונת אכילה )והתבאר לעיל בסעיף ה, שבלי כוונת אכילה אין דין 'אחשביה'(11. 

)שמתחילת חימוצו לא ראוי . 3 נוקשה'  'חמץ  החמץ שמעורב בתרופות הוא 
לאכילה(, ולכן אינו אוסר באכילה את התערובת כנ"ל12. 

גלולה, לא 'נאכלת' אלא 'נבלעת', ודבר שהדרך רק לבולעו, נחשב . 4

10. דעת הפוסקים, ודעת אדמו"ר הזקן בזה, ראה באריכות לקמן, הערה 16. 

רק  הוא  'אחשביה'  שדין  הדבר:  וביאור  ח(,  )קטז,  החזו"א  כוונת  משמע  כך   .11
הוא  כאן,  אבל  'מחשיבו',  ואז  ה(,  סעיף  )כנ"ל  בכוונה  המאוס  הדבר  את  כשאוכל 
לא מתכוין אליו כלל, אלא כוונתו רק לחלק בתרופה שמרפא והיא לא חמץ. וראה 
ד(,  תמב,  )שו"ע,  באכילה  אסורה  תריאקה  שלכן  מב(,  עמ'  )איזנטל,  ספר  במגילת 
כוונת  כי  'אחשביה',  אומרים  ולכן  התרופה,  ממרכיבי  חלק  הוא  החמץ  שם  כי 
האוכל גם על החמץ, ובאכילתו החשיב אותו לאוכל. ולפי זה, יתכן לפרש בדעת 
גם במאכל שאוכלים  'אחשביה'  כן כך, שאמנם סובר שאומרים  גם  אדמו"ר הזקן 
וכמו שהבינו כמה בדעתו, ראה פסקי תשובות(,  ועוד,  )וכדעת השאג"א  לרפואה 
אין  ואעפ"כ,  בלבד,  לחולים  מאכל  שהיא  אע"פ  באכילה,  התריאקה  אסורה  ולכן 
לא  ובכה"ג  חמץ,  אינו  הפעיל  שהחומר  בזמננו,  )המרות(  התרופות  ברוב  איסור 
]אמנם מדברי רב האי  כי לא מתכוין לחמץ שסביב לתרופה.  'אחשביה',  אומרים 
גאון ועוד )הובאו בהערות לעיל( משמע ברור, שגם בתריאקה החמץ היה רק כדי 
לגבל ולעשות צורה ולא היה חלק מהתרופה, וא"כ נפל לביר היתר זה בדעת אדה"ז, 

ודו"ק[. 

12. כפי שהתבאר לעיל )הערה 3(, אם החמץ שהוכנס בתערובת אינו ראוי לאכילה 
)חמץ נוקשה(, אז אפילו התערב בפסח עצמו, הוא בטל, ומותר אפילו באכילה )מג"א 
מרדכי  לבושי  בשו"ת  וכותב  יט(.  תמב,  משנ"ב,  יח,  תמז,  הזקן,  אדמו"ר  ה,  תמז, 
)או"ח פו(, שכן הוא בתרופות דזמננו, שהחמץ שבהם הוא מלכתחילה חמץ נוקשה: 
"בהני פיללען )תרופות(, פשיטא דאין החשש שערב בו חמץ אפוי כמו לחם, אך ורק 
. . א"כ כבר הוה 'נוקשה'". וכ"כ בחזו"א )קטז, ח(: "טבלאות רפואה  קמח עם מים 
)תרופות(, שמעורב בהן קמח, אם מעורב בהן מים, יש בהן משום 'חמץ נוקשה'". 
וכן כותב בתוך הדברים בפשיטות הגרשז"א )מנחת שלמה, א, יז(: "תרופות בפסח . 
. עושין בתחילה את העיסה שהיא חמץ נוקשה, אך ורק לדבק בה את התרופה . .", 
אמנם יתכן שיהיה בתרופה חמץ באופן אחר )אלכוהול וכו'(, ולא יהיה בגדר 'חמץ 

נוקשה', ולכן סברא זו לא מספיקה להתיר את כל התרופות באכילה. 
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]החמץ נפל שם מעצמו, החמץ הונח שם בשוגג, האכילה עצמה הייתה 
באכילתו,  החמץ  על  חשב  לא  כי  'אחשביה',  נקרא  לא  כוונה9[,  בלי 
ונחשב כאילו אכל 'עפר' שמעורב באוכל כשר )תרומת הדשן, קכט, חק יעקב, 

תמב, יט, שו"ע אדמו"ר הזקן, תמב, לג, לד, משנ"ב, תמב, מג(. 

ו� 'אחשביה', בתערובת: דין 'אחשביה', הוא גם כאשר לא אוכלו בפני 
עצמו, אלא אוכלו כשהוא מעורב ובטל ברוב. כלומר: גם כאשר החמץ 
אסורה  לאכילה,  שראוי  במאכל  מעורב  כלב,  לאכילת  ראוי  שאינו 
אכילת התערובת מדין 'אחשביה' )אא"כ אוכלו בלי כוונה(, כי באכילת 
בלבד,  כ'עפר'  נחשב  אינו  ושוב  שבה,  החמץ  את  מחשיב  התערובת, 

אלא כאוכל. )משמעות הפוסקים הנ"ל, שהתירו אם לא התכוין לחמץ שבתערובת(. 

ז� סיבות שונות, להתיר תרופות מרות: על פי המתבאר עד כאן, נוכל 
להבין את הסברות השונות שנאמרו בפוסקים, להתיר אכילת תרופה 
שיש בה חמץ, אם טעמה מר, ואינה ראויה לאכילה - גם לחולה שאין 

בו סכנה: 

אין 'אחשביה' ברפואה: כיון שהאכילה אינה למטרת אכילה, אלא . 1

מתכוין לאכילה, והרי שם מדובר בשכר )חמץ( שראוי לאכילה, ורק מחמת שבושל 
עם הדיו שאינו ראוי לאכילה נעשה הכל לא ראוי לאכילה. וכלשון אדמו"ר הזקן 
)תמב, לד(: "דיו שבישל נכרי בשכר . . השכר שבדיו נפסל מאכילת כלב . . מותר 
לכתוב בו במועד, דאף אם ישכח, ויתן קולמוסו לתוך פיו אין בכך כלום כיון שאין 

מתכוין לאכלו". משמע אם מתכוין אסור. 

9. ולכן מותר לכתוב בעט שיש בו דיו שהתבשל עם חמץ לפני פסח, כי גם אם 
ישכח ויניח את העט בפה ויטעם מהדיו, לא נחשב שאכל 'חמץ' כי האכילה הייתה 
בלי כוונה, ואי אפשר לומר שהוא 'החשיב' את החמץ שבדיו כשהכניס את העט 
קכט,  תרומה"ד  וז"ל  לד(.  תמב  הזקן,  אדמו"ר  שו"ע  יט,  תמב,  יעקב,  )חק  בפה. 
וחמץ שנפסל מאכילת  פיו,  "ולא חיישינן שיתן קולמוסו לתוך  זה:  דין  מקורו של 
בכוונה  דדוקא  קפידא,  ליכא  בכוונה,  שלא  שנותן  כיון  עכ"פ,  באכילה  אסור  כלב 
אסור דאחשביה לאכילה". ולפי זה יוצא, שאין איסור בדבר שמורחים על השפתיים 
לרפואה וכדו', אפילו אם יתכן שיכנס קצת לתוך הפה, כי אין לו כוונה לאוכלו ולא 
שייך 'אחשביה'. ]ונראה שהוא הדין במשחת שיניים, שגם אם בולע בטעות, אין כאן 
אכילה בכוונה, ולא שייך 'אחשביה', ואע"פ שטעמה אינו מר, בכל זאת אינו דבר 
מאכל, ורק מצד 'אחשביה' היה מקום לאוסרו. אך אעפ"כ בספר 'הלכות פסח' )הרב 
שמעון איידאר, ב, הע' קח( כותב, שאמר לו הגר"מ פיינשטיין, שלמרות שאפילו אם 
בלע בטעות לא נקרא 'אחשביה', מ"מ כיון שאפשר להשיג בלי כוהל ושאר חשש 

חמץ, אין להשתמש במשחת שיניים שיש בה חשש חמץ[. 
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ונשאר  ל'אוכל'  הדבר  את  בזה,  'החשיב'  לא  להתרפאות,  כדי  רק 
כעפר בעלמא10. 

ולא . 2 לתרופה,  שסביב  במה  הוא  החמץ  חשש  התרופות,  ברוב 
בתרופה עצמה )בחומר הפעיל, המרפא(, ואם כן, לא שייך לומר 'אחשביה', 
כי כוונת האדם היא רק לתרופה עצמה, אך מה שסביבה נאכל בלי 

כוונת אכילה )והתבאר לעיל בסעיף ה, שבלי כוונת אכילה אין דין 'אחשביה'(11. 

)שמתחילת חימוצו לא ראוי . 3 נוקשה'  'חמץ  החמץ שמעורב בתרופות הוא 
לאכילה(, ולכן אינו אוסר באכילה את התערובת כנ"ל12. 

גלולה, לא 'נאכלת' אלא 'נבלעת', ודבר שהדרך רק לבולעו, נחשב . 4

10. דעת הפוסקים, ודעת אדמו"ר הזקן בזה, ראה באריכות לקמן, הערה 16. 

רק  הוא  'אחשביה'  שדין  הדבר:  וביאור  ח(,  )קטז,  החזו"א  כוונת  משמע  כך   .11
הוא  כאן,  אבל  'מחשיבו',  ואז  ה(,  סעיף  )כנ"ל  בכוונה  המאוס  הדבר  את  כשאוכל 
לא מתכוין אליו כלל, אלא כוונתו רק לחלק בתרופה שמרפא והיא לא חמץ. וראה 
ד(,  תמב,  )שו"ע,  באכילה  אסורה  תריאקה  שלכן  מב(,  עמ'  )איזנטל,  ספר  במגילת 
כוונת  כי  'אחשביה',  אומרים  ולכן  התרופה,  ממרכיבי  חלק  הוא  החמץ  שם  כי 
האוכל גם על החמץ, ובאכילתו החשיב אותו לאוכל. ולפי זה, יתכן לפרש בדעת 
גם במאכל שאוכלים  'אחשביה'  כן כך, שאמנם סובר שאומרים  גם  אדמו"ר הזקן 
וכמו שהבינו כמה בדעתו, ראה פסקי תשובות(,  ועוד,  )וכדעת השאג"א  לרפואה 
אין  ואעפ"כ,  בלבד,  לחולים  מאכל  שהיא  אע"פ  באכילה,  התריאקה  אסורה  ולכן 
לא  ובכה"ג  חמץ,  אינו  הפעיל  שהחומר  בזמננו,  )המרות(  התרופות  ברוב  איסור 
]אמנם מדברי רב האי  כי לא מתכוין לחמץ שסביב לתרופה.  'אחשביה',  אומרים 
גאון ועוד )הובאו בהערות לעיל( משמע ברור, שגם בתריאקה החמץ היה רק כדי 
לגבל ולעשות צורה ולא היה חלק מהתרופה, וא"כ נפל לביר היתר זה בדעת אדה"ז, 

ודו"ק[. 

12. כפי שהתבאר לעיל )הערה 3(, אם החמץ שהוכנס בתערובת אינו ראוי לאכילה 
)חמץ נוקשה(, אז אפילו התערב בפסח עצמו, הוא בטל, ומותר אפילו באכילה )מג"א 
מרדכי  לבושי  בשו"ת  וכותב  יט(.  תמב,  משנ"ב,  יח,  תמז,  הזקן,  אדמו"ר  ה,  תמז, 
)או"ח פו(, שכן הוא בתרופות דזמננו, שהחמץ שבהם הוא מלכתחילה חמץ נוקשה: 
"בהני פיללען )תרופות(, פשיטא דאין החשש שערב בו חמץ אפוי כמו לחם, אך ורק 
. . א"כ כבר הוה 'נוקשה'". וכ"כ בחזו"א )קטז, ח(: "טבלאות רפואה  קמח עם מים 
)תרופות(, שמעורב בהן קמח, אם מעורב בהן מים, יש בהן משום 'חמץ נוקשה'". 
וכן כותב בתוך הדברים בפשיטות הגרשז"א )מנחת שלמה, א, יז(: "תרופות בפסח . 
. עושין בתחילה את העיסה שהיא חמץ נוקשה, אך ורק לדבק בה את התרופה . .", 
אמנם יתכן שיהיה בתרופה חמץ באופן אחר )אלכוהול וכו'(, ולא יהיה בגדר 'חמץ 

נוקשה', ולכן סברא זו לא מספיקה להתיר את כל התרופות באכילה. 
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]החמץ נפל שם מעצמו, החמץ הונח שם בשוגג, האכילה עצמה הייתה 
באכילתו,  החמץ  על  חשב  לא  כי  'אחשביה',  נקרא  לא  כוונה9[,  בלי 
ונחשב כאילו אכל 'עפר' שמעורב באוכל כשר )תרומת הדשן, קכט, חק יעקב, 

תמב, יט, שו"ע אדמו"ר הזקן, תמב, לג, לד, משנ"ב, תמב, מג(. 

ו� 'אחשביה', בתערובת: דין 'אחשביה', הוא גם כאשר לא אוכלו בפני 
עצמו, אלא אוכלו כשהוא מעורב ובטל ברוב. כלומר: גם כאשר החמץ 
אסורה  לאכילה,  שראוי  במאכל  מעורב  כלב,  לאכילת  ראוי  שאינו 
אכילת התערובת מדין 'אחשביה' )אא"כ אוכלו בלי כוונה(, כי באכילת 
בלבד,  כ'עפר'  נחשב  אינו  ושוב  שבה,  החמץ  את  מחשיב  התערובת, 

אלא כאוכל. )משמעות הפוסקים הנ"ל, שהתירו אם לא התכוין לחמץ שבתערובת(. 

ז� סיבות שונות, להתיר תרופות מרות: על פי המתבאר עד כאן, נוכל 
להבין את הסברות השונות שנאמרו בפוסקים, להתיר אכילת תרופה 
שיש בה חמץ, אם טעמה מר, ואינה ראויה לאכילה - גם לחולה שאין 

בו סכנה: 

אין 'אחשביה' ברפואה: כיון שהאכילה אינה למטרת אכילה, אלא . 1

מתכוין לאכילה, והרי שם מדובר בשכר )חמץ( שראוי לאכילה, ורק מחמת שבושל 
עם הדיו שאינו ראוי לאכילה נעשה הכל לא ראוי לאכילה. וכלשון אדמו"ר הזקן 
)תמב, לד(: "דיו שבישל נכרי בשכר . . השכר שבדיו נפסל מאכילת כלב . . מותר 
לכתוב בו במועד, דאף אם ישכח, ויתן קולמוסו לתוך פיו אין בכך כלום כיון שאין 

מתכוין לאכלו". משמע אם מתכוין אסור. 

9. ולכן מותר לכתוב בעט שיש בו דיו שהתבשל עם חמץ לפני פסח, כי גם אם 
ישכח ויניח את העט בפה ויטעם מהדיו, לא נחשב שאכל 'חמץ' כי האכילה הייתה 
בלי כוונה, ואי אפשר לומר שהוא 'החשיב' את החמץ שבדיו כשהכניס את העט 
קכט,  תרומה"ד  וז"ל  לד(.  תמב  הזקן,  אדמו"ר  שו"ע  יט,  תמב,  יעקב,  )חק  בפה. 
וחמץ שנפסל מאכילת  פיו,  "ולא חיישינן שיתן קולמוסו לתוך  זה:  דין  מקורו של 
בכוונה  דדוקא  קפידא,  ליכא  בכוונה,  שלא  שנותן  כיון  עכ"פ,  באכילה  אסור  כלב 
אסור דאחשביה לאכילה". ולפי זה יוצא, שאין איסור בדבר שמורחים על השפתיים 
לרפואה וכדו', אפילו אם יתכן שיכנס קצת לתוך הפה, כי אין לו כוונה לאוכלו ולא 
שייך 'אחשביה'. ]ונראה שהוא הדין במשחת שיניים, שגם אם בולע בטעות, אין כאן 
אכילה בכוונה, ולא שייך 'אחשביה', ואע"פ שטעמה אינו מר, בכל זאת אינו דבר 
מאכל, ורק מצד 'אחשביה' היה מקום לאוסרו. אך אעפ"כ בספר 'הלכות פסח' )הרב 
שמעון איידאר, ב, הע' קח( כותב, שאמר לו הגר"מ פיינשטיין, שלמרות שאפילו אם 
בלע בטעות לא נקרא 'אחשביה', מ"מ כיון שאפשר להשיג בלי כוהל ושאר חשש 

חמץ, אין להשתמש במשחת שיניים שיש בה חשש חמץ[. 
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ד� 'אכילת' חמץ שאינו ראוי לאכילת כלב ]'אחשביה'[: למרות שחמץ 
שהתקלקל או נשרף וכו' לפני פסח, עד שאינו ראוי לאכילת כלב, לא 
כי  ממנו,  ולהנות  בפסח  ברשותו  להשהותו  יכול  )ולכן  'אוכל'  נחשב 
נחשב כמשהה או נהנה מ'עפר'(, אסור הוא באכילה מדרבנן, כי בעצם 
זה שרוצה לאכול אותו, הרי הוא מחשיב את אכילתו לאכילה גמורה, 
ונמצא ש'אוכל' חמץ בפסח. )רא"ש, תרומת הדשן, ט"ז, שו"ע אדמו"ר הזקן, תמב, לב, 

משנ"ב, שם, מג(6. 

ה� 'אחשביה', כשלא מתכוין לאכילת החמץ: דין 'אחשביה', הוא רק 
כאשר אוכל את החמץ בכוונה, ובכך 'מחשיב' אותו למאכל, אבל אם 
לאכילת  ראוי  שלא  חמץ  וכגון:  ומותר.  'החשיבו'  לא  כונה,  בלי  אכלו 
ראוי  חמץ  או  ברוב7(,  )והתבטל  חמץ  שאינו  באוכל  שמעורב  כלב, 
לאכילה, שהתערב בדבר שאינו ראוי לאכילה, ונעשתה התערובת, לא 
ראויה לאכילה8, אם אכל מאותה תערובת, ולא התכוין לאכילת החמץ 

6. מקור הדין הוא בגמ' פסחים כא, ב: "חרכו קודם זמנו, מותר בהנאה", כלומר, 
אם שרפו את החמץ לפני פסח, הרי הוא מותר בהנאה. והבינו הרבה ראשונים )ר"ן, 
מרמ"א  ולהעיר  תוס'.  הלאווה,  מהר"ם  רא"ה,  בשם  ריטב"א  מאירי,  המאור,  בעל 
תמב, ד, ומה שתמה המשנ"ב, כג(, שזה שהביאה הגמ' רק היתר הנאה ולא היתר 
אכילה, כי בפועל אין הדרך לאכול חמץ שרוף, אבל אין הכי נמי שמותר גם באכילה 
)ולדעתם, אין 'אחשביה', כי אכילת עפר, לא הופכת אותו לאוכל(, אבל הרא"ש שם 
הבין מסברא, שדברי הגמ' מדוייקים, והחמץ השרוף מותר בהנאה אך לא באכילה, 
כי כאשר אוכל אותו הרי הוא מחשיבו באכילתו לאוכל, וכן כתב בתרומת הדשן 
קכט, ונפסק בשו"ע תמב, ד, ט, והט"ז ח, הוסיף שהאיסור הוא רק מדרבנן, וכן דעת 

המג"א טו, שו"ע אדמו"ר הזקן, לב, ומשנ"ב מג. 

שאינו  אוכל  היא  התערובת,  ורוב  מיעוט,  רק  הוא  המקולקל  החמץ  כלומר,   .7
חמץ. ]והטעם שמספיק רוב, כי מן הדין כל איסור בטל ברוב, אלא שאם נותן טעם 
ולכן  נותן טעם טוב,  וצריך שישים, אבל כאינו ראוי לאכילת אדם, לא  אינו בטל, 
מספיק רוב[, אבל אם אותו חמץ לא בטל ברוב, אסורה כל התערובת באכילה גם 
כשלא מתכוין לחמץ, כי מכיון שהוא הרוב ולא בטל, נחשבת כל התערובת חמץ 
שלא ראוי לאכילה, והאוכל תערובת זו, הרי הוא אוכל חמץ שנפסל מאכילת כלב, 
שעצם האכילה 'מחשיבה' אותו כמאכל. )משמעות אדמו"ר הזקן, תמב, לב, שהתיר 
הוא  וכן  מג.  תמב,  משנ"ב  משמעות  וכן  ברוב,  כשבטל  רק  לחמץ,  מתכוין  כשלא 
בלשון החק יעקב: "אם נפל דיו או שאר חמץ שנפסל מאכילת כלב לתוך המאכל, 
אפילו ברובא בעלמא בטל, כיון דעפרא בעלמא הוא, ולא אחשביה באכילתו בזה, 

כי אין כוונתו רק לאכול המאכל"(. 

לא  כי  )חמץ(,  8. כך מוכח מדברי תרומה"ד שהתיר את הדיו שהתבשל בשכר 
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 וח תרופות, קו.מ יקה, חומרי ניקוי, וכלים חד פעמיים

לפני  שעוד  חמץ,  מאכל  כלב:  לאכילת  ראוי  שאינו  מחמץ  הנאה  ב� 
למאכל  ראוי  'אינו  שנעשה  עד  וכו',  נשרף  או  התקלקל  החג,  כניסת 
כלב', לא נחשב 'אוכל', אלא כעפר בעלמא, ואין חובה לבערו לפני פסח 
הטעם:  ומותר בהנאה. )ברייתא, פסחים, מה, שו"ע, תמב, ב, ט, ושו"ע אדה"ז שם כא, לב. 
שצריך שלא יהיה ראוי לאכילת כלב כדי להתירו, למרות שבאיסורים אחרים, די בכך שהמאכל 

לא יהיה ראוי לאכילת אדם כדי להתירו, כי כל עוד ראוי הוא לכלב, יכולים להחמיץ באמצעותו 

עיסות אחרות, ונחשב עדיין חמץ. ורק כשהתקלקל כל כך, עד שלא ראוי אפילו לכלב, שוב לא 

ניתן להחמיץ בו אחרים, ולא נחשב חמץ )ביאור הלכה, תמב, ט בשם הר"ן ומג"א, ע"פ גמ' פסחים 

מה, ב(2. 

וכן   : אדם3  לאכילת  ראויה  שאינה  חמץ,  של  מ'תערובת'  הנאה  ג� 
הדין, כאשר החמץ עצמו ראוי לאכילה4, אלא שהוא מעורב לפני פסח, 
במאכל שלא ראוי לאכילה, ועכשיו כל התערובת אינה אכילה לאדם, 
שמותר בהנאה, ואין חובה לבערו )שו"ע, תמב, א, וד. שו"ע אדמו"ר הזקן, תמב כב, 

כד5(.

כגלוקוזה וסורביטול. גם בטיפות אף, יכול להיות לפעמים סורביטול. במשחות יש 
שני סוגים, סוג אחד הן משחות שומניות, ובהן אין בעיה, אך קיימת גם משחות לא 
יש חשש לסורביטול. ברוב הוויטמינים אין בעיה מלבד בויטמין  שומניות, שבהן 
קיימת  אף,  ובטיפות  בעיה.  עם  כמה  ישנם  בסירופים  פולית.  ובחומצה   b2, c, e

לפעמים בעיה של סורביטול. 

2. ולפי זה, אם אינו ראוי לאכילת כלב, מחמת סיבה צדדית )מליחות, חריפות 
וכו'(, אבל יכול להחמיץ עיסות אחרות, נחשב עדיין חמץ, ואסור, ואכמ"ל. 

3. וכאן לא צריך שלא יהיה ראוי לאכילת כלב, אלא כל שאינו מאכל אדם  )שלא 
ראוי לאכילה כלל, או אפילו שאינו מאכל בריאים, אבל חולים אוכלים ממנו(, מותר 
בשהיה ובהנאה, כי לא שייך פה האפשרות שהחמץ יחמיץ עיסות אחרות כי הוא 

כבר מעורב )פמ"ג, תמב, א"א, ב(. 

אז אפילו התערב בפסח  והתערב,  נוקשה(,  )חמץ  4. אבל אם לא ראוי לאכילה 
יח,  תמז,  הזקן,  אדמו"ר  ה,  תמז,  מג"א  באכילה,  אפילו  ומותר  בטל,  הוא  עצמו, 

משנ"ב, תמב, יט. 

5. לשון השו"ע תמב, ד: "דבר שנתערב בו חמץ ואינו מאכל אדם כלל, או שאינו 
ראוי  שהיה  גמור,  "חמץ  כב:  שם  אדה"ז  שו"ע  לקיימו",  מותר   .  . אדם  כל  מאכל 
לאכילה, שעירב אותו בדבר שאינו מאכל אדם כלל או . . שאינו מאכל אלא לחולים, 
מותר לקיימו בפסח", הרי שאין עליו איסור 'בל יראה' ובסעיף כד, אומר אדמו"ר 
הזקן כלל גדול: "כל דבר שמותר לקיימו, מותר להנות ממנו בפסח", הרי שמותר 
גם בהנאה. וראה לקמן נפק"מ מזה, בדיני תרופות לשימוש חיצוני, כטיפות עיניים 

ואוזניים, משחות וכו'. 
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ד� 'אכילת' חמץ שאינו ראוי לאכילת כלב ]'אחשביה'[: למרות שחמץ 
שהתקלקל או נשרף וכו' לפני פסח, עד שאינו ראוי לאכילת כלב, לא 
כי  ממנו,  ולהנות  בפסח  ברשותו  להשהותו  יכול  )ולכן  'אוכל'  נחשב 
נחשב כמשהה או נהנה מ'עפר'(, אסור הוא באכילה מדרבנן, כי בעצם 
זה שרוצה לאכול אותו, הרי הוא מחשיב את אכילתו לאכילה גמורה, 
ונמצא ש'אוכל' חמץ בפסח. )רא"ש, תרומת הדשן, ט"ז, שו"ע אדמו"ר הזקן, תמב, לב, 

משנ"ב, שם, מג(6. 

ה� 'אחשביה', כשלא מתכוין לאכילת החמץ: דין 'אחשביה', הוא רק 
כאשר אוכל את החמץ בכוונה, ובכך 'מחשיב' אותו למאכל, אבל אם 
לאכילת  ראוי  שלא  חמץ  וכגון:  ומותר.  'החשיבו'  לא  כונה,  בלי  אכלו 
ראוי  חמץ  או  ברוב7(,  )והתבטל  חמץ  שאינו  באוכל  שמעורב  כלב, 
לאכילה, שהתערב בדבר שאינו ראוי לאכילה, ונעשתה התערובת, לא 
ראויה לאכילה8, אם אכל מאותה תערובת, ולא התכוין לאכילת החמץ 

6. מקור הדין הוא בגמ' פסחים כא, ב: "חרכו קודם זמנו, מותר בהנאה", כלומר, 
אם שרפו את החמץ לפני פסח, הרי הוא מותר בהנאה. והבינו הרבה ראשונים )ר"ן, 
מרמ"א  ולהעיר  תוס'.  הלאווה,  מהר"ם  רא"ה,  בשם  ריטב"א  מאירי,  המאור,  בעל 
תמב, ד, ומה שתמה המשנ"ב, כג(, שזה שהביאה הגמ' רק היתר הנאה ולא היתר 
אכילה, כי בפועל אין הדרך לאכול חמץ שרוף, אבל אין הכי נמי שמותר גם באכילה 
)ולדעתם, אין 'אחשביה', כי אכילת עפר, לא הופכת אותו לאוכל(, אבל הרא"ש שם 
הבין מסברא, שדברי הגמ' מדוייקים, והחמץ השרוף מותר בהנאה אך לא באכילה, 
כי כאשר אוכל אותו הרי הוא מחשיבו באכילתו לאוכל, וכן כתב בתרומת הדשן 
קכט, ונפסק בשו"ע תמב, ד, ט, והט"ז ח, הוסיף שהאיסור הוא רק מדרבנן, וכן דעת 

המג"א טו, שו"ע אדמו"ר הזקן, לב, ומשנ"ב מג. 

שאינו  אוכל  היא  התערובת,  ורוב  מיעוט,  רק  הוא  המקולקל  החמץ  כלומר,   .7
חמץ. ]והטעם שמספיק רוב, כי מן הדין כל איסור בטל ברוב, אלא שאם נותן טעם 
ולכן  נותן טעם טוב,  וצריך שישים, אבל כאינו ראוי לאכילת אדם, לא  אינו בטל, 
מספיק רוב[, אבל אם אותו חמץ לא בטל ברוב, אסורה כל התערובת באכילה גם 
כשלא מתכוין לחמץ, כי מכיון שהוא הרוב ולא בטל, נחשבת כל התערובת חמץ 
שלא ראוי לאכילה, והאוכל תערובת זו, הרי הוא אוכל חמץ שנפסל מאכילת כלב, 
שעצם האכילה 'מחשיבה' אותו כמאכל. )משמעות אדמו"ר הזקן, תמב, לב, שהתיר 
הוא  וכן  מג.  תמב,  משנ"ב  משמעות  וכן  ברוב,  כשבטל  רק  לחמץ,  מתכוין  כשלא 
בלשון החק יעקב: "אם נפל דיו או שאר חמץ שנפסל מאכילת כלב לתוך המאכל, 
אפילו ברובא בעלמא בטל, כיון דעפרא בעלמא הוא, ולא אחשביה באכילתו בזה, 

כי אין כוונתו רק לאכול המאכל"(. 

לא  כי  )חמץ(,  8. כך מוכח מדברי תרומה"ד שהתיר את הדיו שהתבשל בשכר 
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 וח תרופות, קו.מ יקה, חומרי ניקוי, וכלים חד פעמיים

לפני  שעוד  חמץ,  מאכל  כלב:  לאכילת  ראוי  שאינו  מחמץ  הנאה  ב� 
למאכל  ראוי  'אינו  שנעשה  עד  וכו',  נשרף  או  התקלקל  החג,  כניסת 
כלב', לא נחשב 'אוכל', אלא כעפר בעלמא, ואין חובה לבערו לפני פסח 
הטעם:  ומותר בהנאה. )ברייתא, פסחים, מה, שו"ע, תמב, ב, ט, ושו"ע אדה"ז שם כא, לב. 
שצריך שלא יהיה ראוי לאכילת כלב כדי להתירו, למרות שבאיסורים אחרים, די בכך שהמאכל 

לא יהיה ראוי לאכילת אדם כדי להתירו, כי כל עוד ראוי הוא לכלב, יכולים להחמיץ באמצעותו 

עיסות אחרות, ונחשב עדיין חמץ. ורק כשהתקלקל כל כך, עד שלא ראוי אפילו לכלב, שוב לא 

ניתן להחמיץ בו אחרים, ולא נחשב חמץ )ביאור הלכה, תמב, ט בשם הר"ן ומג"א, ע"פ גמ' פסחים 

מה, ב(2. 

וכן   : אדם3  לאכילת  ראויה  שאינה  חמץ,  של  מ'תערובת'  הנאה  ג� 
הדין, כאשר החמץ עצמו ראוי לאכילה4, אלא שהוא מעורב לפני פסח, 
במאכל שלא ראוי לאכילה, ועכשיו כל התערובת אינה אכילה לאדם, 
שמותר בהנאה, ואין חובה לבערו )שו"ע, תמב, א, וד. שו"ע אדמו"ר הזקן, תמב כב, 

כד5(.

כגלוקוזה וסורביטול. גם בטיפות אף, יכול להיות לפעמים סורביטול. במשחות יש 
שני סוגים, סוג אחד הן משחות שומניות, ובהן אין בעיה, אך קיימת גם משחות לא 
יש חשש לסורביטול. ברוב הוויטמינים אין בעיה מלבד בויטמין  שומניות, שבהן 
קיימת  אף,  ובטיפות  בעיה.  עם  כמה  ישנם  בסירופים  פולית.  ובחומצה   b2, c, e

לפעמים בעיה של סורביטול. 

2. ולפי זה, אם אינו ראוי לאכילת כלב, מחמת סיבה צדדית )מליחות, חריפות 
וכו'(, אבל יכול להחמיץ עיסות אחרות, נחשב עדיין חמץ, ואסור, ואכמ"ל. 

3. וכאן לא צריך שלא יהיה ראוי לאכילת כלב, אלא כל שאינו מאכל אדם  )שלא 
ראוי לאכילה כלל, או אפילו שאינו מאכל בריאים, אבל חולים אוכלים ממנו(, מותר 
בשהיה ובהנאה, כי לא שייך פה האפשרות שהחמץ יחמיץ עיסות אחרות כי הוא 

כבר מעורב )פמ"ג, תמב, א"א, ב(. 

אז אפילו התערב בפסח  והתערב,  נוקשה(,  )חמץ  4. אבל אם לא ראוי לאכילה 
יח,  תמז,  הזקן,  אדמו"ר  ה,  תמז,  מג"א  באכילה,  אפילו  ומותר  בטל,  הוא  עצמו, 

משנ"ב, תמב, יט. 

5. לשון השו"ע תמב, ד: "דבר שנתערב בו חמץ ואינו מאכל אדם כלל, או שאינו 
ראוי  שהיה  גמור,  "חמץ  כב:  שם  אדה"ז  שו"ע  לקיימו",  מותר   .  . אדם  כל  מאכל 
לאכילה, שעירב אותו בדבר שאינו מאכל אדם כלל או . . שאינו מאכל אלא לחולים, 
מותר לקיימו בפסח", הרי שאין עליו איסור 'בל יראה' ובסעיף כד, אומר אדמו"ר 
הזקן כלל גדול: "כל דבר שמותר לקיימו, מותר להנות ממנו בפסח", הרי שמותר 
גם בהנאה. וראה לקמן נפק"מ מזה, בדיני תרופות לשימוש חיצוני, כטיפות עיניים 

ואוזניים, משחות וכו'. 
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וכלים חד פעמיים

תרופות בפסח

א� פתיחה לדיני תרופות בפסח:

 א. המציאות / ב. הנאה מחמץ שאינו ראוי לאכילת כלב / ג. הנאה מ'תערובת'
 של חמץ, שאינה ראויה לאכילת אדם / ד. 'אכילת' חמץ שאינו ראוי לאכילת

 כלב ]'אחשביה'[ / ה. 'אחשביה', כשלא מתכוין לאכילת החמץ / ו. 'אחשביה',
בתערובת / ז. סיבות שונות, להתיר תרופות מרות.

בדרך  מורכבות  וטבליות  כדורים  בצורת  התרופות  המציאות:  א� 
כלל, משני חלקים: א( 'סם התרופה' )החלק הפעיל - המרפא(. שברוב 
וויטמינים,  )מלבד  חמץ  חשש  בהם  שאין  ממרכיבים  מיוצר  המקרים 
מעמילן  לפעמים  )שנעשה  ומגלוקוזה  )חמץ(,  משמרים  שנעשים  שיש 
של  לצורה  הכל  את  ומגבשת  שמדבקת  עמילן,  אבקת  ב(  חיטה(.  של 
כדור. ועמילן זה יכול להיות מיוצר מכמה דברים: חיטה )חמץ(, תירס 
והוא  בתרופות,  נוסף  חשש  קיים  )כשר(.  אדמה  תפוחי  או  )קטניות(, 
וכן  התפרקותה,  את  למנוע  כדי  לתרופה  שמוסיפים  העזר  בחומרי 
או ממתיק את התרופה.  וברק  החומר שמוסיפים כציפוי שנותן צבע 
שמקורם  ויש  אלכוהול,  או  גלוקוזה,  עמילן,  מכילים  אלו  חומרים 

בדגנים1.  

שחלק  )ויתכן  שנים  כמה  מלפני  הכשרות  ממדריכי  באחד  נוספים:  פרטים   .1
יש  הכדורים  שבכל  מובא  אינדיקציה(,  נותן  הדבר  אך  מעודכנים,  לא  מהדברים 
עמילן, ואלה המיוצרים בישראל, וכן המיוצרים בבתי החרושת באמריקה, מכילים 
הכדורים  גם  סכנה(.  בו  כשאין  גם  לחולה,  קטניות  איסור  )ואין  תירס  עמילן  רק 
המיוצרים בשאר המקומות, הם ברובם ללא חשש חמץ, למעט כמה בתי חרושת כ

zyma וciba  בשוויץ, bayer  בגרמניה, וspecia  מצרפת שמייצרים עמילן מחיטה. 
לא ידוע על בעיות בחומרי הטעם בכדורים, חוץ מטבליות לעיסה כגון vermox  ו 
combambantrin . בסירופים יכולה להיות בעיה של חמץ בחומרים הממתיקים 

182

הח חומרות והידורים במאכלי פ.ח

נפשו  ושומר  מתירין,  ויש  אוסרים  שיש  הביא  יג(,  )קיז,  שו"ע  בקיצור  מהחלב". 
יחמיר. וכן החמיר בבן איש חי )צו, מב(. והמשנ"ב )תמח, לג(, הביא את דברי הפמ"ג, 
להתיר אחרי 24 שעות שאכלה חמץ, ושיש מקילים לגמרי. וראה בשד"ח )חו"מ ב, ד 
שליקט את הדעות בזה לכאן ולכאן, ומסיים שיש מקום לקיים את דברי הנשמ"א(. 

מנהג חב"ד: מהנהגת כ"ק אדמו"ר הרש"ב והרבי לשתות חלב בפסח, מוכח שאין 
מנהגנו לאסור את  החלב בעצם ]הרש"ב: ספר השיחות תשג, עמ' 64, שהיה מדקדק 
מאוד בענין 'שרויה', ולכן אכל מצה רק אם חלב שמור כלומר חלב ששמרו שאין בו 
שום תערובת של מים. הרבי: מפי הרה"ח ר' בנימין קליין, תשורה ח' אדר, תשנ"ו, 
עמ' 29. וי"א שהיה זה רק משנת תשל"ח. וראה אוצר מנהגי חב"ד עמ' נג, שהרבי לא 

היה שותה תה בפסח, ותחת זאת שתה חלב מהול במים[. 

אך אמנם אינו אסור בעצם, אבל בכל זאת, מכיון שהחלב ומוצריו הם 'מוצרים 
תעשייתייים', יש להימנע מכך אא"כ יש בכך צורך גדול, וכנהוג לגבי כל המוצרים 
התעשייתיים, ומבוסס על דברי אדמו"ר הזקן שבפסח לא אוכלים אצל השני. וא"כ 
כל שכן ממה שנעשה במפעל. ]ומה שנהגו הרביים כך, זה עניין אישי ונקודתי מצד 
איזה טעם )רפואה וכדו'(, ולא היתר גורף לכל מוצרי החלב. וכמו שלא יעלה על 
שכ"ק  לנדא  הגר"י  ברשימות  המובא  ע"פ  מתוקים,  שקדים  אכילת  להתיר  הדעת 
והקפיד  רפואה,  לשם  מתוקים  שקדים  בפסח  לאכול  צריך  היה  הרש"ב  אדמו"ר 
הרב  כתב  וכן  חמץ.  של  דברים  מוכרים  שלא  בחנות  פסח,  לפני  אותם  שיקנו 
בפסח.  חלב  מאכלי  אוכל  היה  "הרבי   :183 עמ'  חב"ד'  ומנהגי  ב'הלכות  גינזבורג 
מזה נראה שאין חשש בעצם השימוש בחלב, אבל אלא הנזהרים מאכילת מוצרים 

תעשייתייים, נמנעים גם מחלב ומוצריו, כשאינם תוצרת בית"[. 
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כי  פסח,  לפני  שנחלב  חלב  רק  לשתות  מחמירים  יש  חלב:  מוצרי  ט� 
מהחמץ  נהנה  בפסח,  חמץ  אכלה  פרה  וכאשר  בהנאה,  אסור  החמץ 
שאכלה, כאשר שותה את החלב. ובזמן שלא היו מקררים, היה קשה 
להישמר ולהקפיד בזה, כי היה מצוי רק חלב טרי, ולכן נהגו כמה, שלא 
לאכול כלל מאכלי חלב בפסח. ויש שהחמירו בזה, גם מחשש שאולי 
נפל שם איזה פירור חמץ. אבל היום מוצרי החלב שאנחנו קונים )בפרט 
זמן לפני  )ובארץ ישראל, מקפידים שכמה  בצרפת(, נחלבו לפני פסח 
פסח, לא מאכילים את הפרות בחמץ(. וכן לא מצוי שיהיו פירורי חמץ 

בחלב, ובפרט שיש השגחה לפסח. 

למעשה: יש ששמרו את המנהג, ונמנעים מכל מוצרי החלב בפסח, גם 
אם נחלב לפני פסח, למרות שלא מצוי חשש, שכיון שכך היה המנהג, 
ממשיכים לנהוג בו )ויש שמקפידים רק במוצרי חלב, ושותים את החלב 
שאין  מוכח  בפסח,  חלב  מאכלי  לאכול  הרבי  מהנהגת  אכן,  עצמו(. 
ממוצרים  להימנע  ההנהגה  אמנם,  בעצם.  החלב  את  לאסור  מנהגנו 
תעשייתיים בפסח, תקפה גם לגבי חלב ומוצריו, שיש להימנע, אלא אם 

כן, הוא מהדברים הנצרכים לו ביותר )ע"פ הלכות ומנהגי חב"ד, עמ' 183(108. 

108. דין חלב שנחלב בפסח: פוסק הרמ"א )יו"ד ס, א(, שבהמה שאכלה כל ימיה 
רק דברים אסורים, אסורה באכילה. ומביא הש"ך שם, פוסקים שחלקו על הרמ"א, 
כי מה שמעוכל אין בו איסור. אבל מדגיש, שגם לדעת המקילים, אם אכלה הבהמה 
איסורי הנאה, אסור לאכלה, כי נחשב שנהנה מהאיסור שאכלה. וכותב שם הפמ"ג 
)שפ"ד ה, וכן באו"ח סוף תמח(: "ולפי זה, חמץ בפסח, אין לשתות חלב מבהמות 
גויים, שאוכלין הבהמות חמץ איסורי הנאה. ולאחר שהייה מעת לעת יש להקל, 
דלאו מאיסורי הנאה בא החלב, ובתוך מעל"ע נמי כיון דהוה זה וזה גורם, ומדרבנן 
אסור לכתחילה". הרי שהתיר שתיית חלב רק אחרי שעברו 24 שעות מאז שאכלה 

חמץ. 

אכן הבית אפרים )לה, הובא בשע"ת תמח(, חלק על הפמ"ג, כי החמץ לא אסור 
בשביל הגוי, ואין איסור להנות מחמץ של גוי אלא כשהוא בעין, וחמץ אסרה תורה 
ולא חלב. גם ה'נשמת אדם' )פסח קכד, ט(, התיר, מטעם 'זה וזה גורם', כי הבהמה 
אוכלת גם דברים אחרים, ולא נהנה מהאיסור בלבד, אלא מצירוף איסור והיתר. 
ובכח  בפסח,  חמץ  שאכל  לגוי  שדומה  וכותב,  פה(  )ב,  מהרש"ג  בשו"ת  הקיל  וכן 
אלא  מלאכה.  אותה  את  לאסור  הדעת  על  היעלה  עבודה,  איזה  עושה  האכילה 
של  שאינם  מצות  כענין  אצלי  שזה  שלומי,  ולאנשי  ביתי  לבני  "אמרתי  שמסיים: 
שמורה, או כמו אכילת מצה שרויה, שאע"פ שעל פי דין מותר לאכלן בפסח, מ"מ 
אנו נוהגין להחמיר משום חומרא דפסח". וכן בתשובה מאהבה )ג, שכה(, שנהגו 
לכתחילה  למנוע  מזהיר  אני  "ומ"מ  תמח(:  )בוטשאטש,  אברהם  ובאשל  לאסור, 
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באידיש:  ונקרא  חיים,  בעלי  בשומן  משתמשים  זה  ובמקום  בפסח, 
ובפרט  בפוסקים,  והובאה  זו,  לחומרא  מקום  שיש  ואע"פ  'שמאלץ'. 
רבים  מקום,  מכל  תעשייתיים,  במוצרים  להשתמש  שלא  למחמירים 
נהגו להקל בזה בזמננו, שיש השגחות מהודרות על השמן, והשמן הוא 
מצרך נחוץ ביותר, ואי אפשר לעשות שמן בבית, והשומן אינו מאכל 
)משמעות אדה"ז תנג, ה, ששמן מותר ולא חשש להחלפה בשמן אסור. וממכתב הרבי  בריא 

אג"ק כא, עמ' צו, משמע שאנ"ש משתמשים בשמן. וראה נט"ג, לט, יט(107.

פסח  חוה"מ  בשבת  ופעם  שבת,  בקבלת  שאמר  המאמר  את  לפניו  לחזור  הרש"ב 
נכנס הרה"ח ר' שילם )ראש ה'חוזרים'(, ולא היה המאמר שגור בפיו. ואמר הר"ר 
את  היום  שתה  שילם  שר'  מטעם  הוא  שכנראה  הדעת,  בבדיחות  מורוזוב  אלחנן 
ניט  האב  'איך  הרש"ב,  אדמו"ר  כ"ק  ואמר  בפסח.  זהירות  מטעם  סוכר,  בלי  התה 

האלט אז מען מאכט מיר נאך' )אינני אוהב שמחקים אותי(. 

107. המג"א )תנג, ב( כותב, שמשמע מהמהרי"ל שמותר לאכול שמן זית בפסח. 
שני  מצד  וזאת  בפסח,  זית  שמן  שיאכלו  ראה  שלא  מרבבה,  הדגול  כך  על  כותב 
לחוש  ויש  חריף',  'דבר  נחשבים  והם  במכתשת  הזיתים  את  כותשים  א.  טעמים: 
שאולי נכתשו במכתשת חמץ. ב. דילמא אתי לאחלופי, כלומר שיקראו לזה שמן 
תשובה  בשו"ת  כתב  וכבר  )קטניות(.  אחרים  מדברים  יעשה  במציאות  אבל  זית, 
מאהבה שבזמננו אין חשש, וכן דעת הפרי חדש. גם היעב"ץ מתרעם על החומרות 
הביא  אבל   זית.  בשמן  להשתמש  נהגו  ומעולם  אבותינו,  שערום  שלא  החדשות 
בשו"ת בית שערים )רטו(, מכתב מה'ייטב לב' להחמיר שלא להשתמש בשום שמן 
בפסח )על פי טעמו השני של הדגול מרבבה, ש'אתי לאחלופי'(, ומביאו בספר מנהג 
ישראל תורה. ואכן יש שנהגו כך, שלא להשתמש בשום שמן בפסח, אלא רק בשומן 

מהחי הנקרא 'שמאלץ', וכן כתב בהגדת מטה משה. 

שלא  יוצא  באכילה,  מותר  קטניות  שאינו  ששמן  ה,  תנג,  אדה"ז  מדברי  והנה, 
חושש ל'אחלופי' וכאשר השמן אינו קטניות הוא מותר. וכן ממכתב הרבי )אג"ק כא, 
עמ' צו(: "אנ"ש אוכלים בפסח, שומן נוטאלא". משמע שלקחו שמן ולא השתמשו 
רק ב'שמאלץ'. ומוסיף בנט"ג )לט, יט(, שאפשר להקל בזה, מכיון שהשומן אינו טוב 
לבריאות. ויש להוסיף שאע"פ שמחמירים במוצרים תעשייתיים, הרי כאשר מדובר 
במוצר הכרחי שאי אפשר לעשותו בבית, מתירים )דוגמת מצות, יין וכו'(, והרי שמן 
לא ניתן להכין לבד, והוא מצרך חיוני ביותר. ויש להוסיף גם, שהשמן הוא דבר לח, 
וניעור'  'חוזר  וגם אם היה איזה פירור חמץ בשמן לפני פסח, הרי הוא בטל, ואין 
בלח. ולכן רבים נהגו להשתמש בשמן, עם הכשר מהודר שנזהרו שלא יהיה שום 
חשש של חמץ. אך יש שמהדרים ומשתמשים ב'שמאלץ' בלבד, והוא מנהג ותיקין. 
וראה מה שכתב הגר"ש וואזנר: "מי שנהג כמנהג אבותיו לא להשתמש בשום דבר 
ממצרכי הפסח שלא נעשה בבית אין לו לשנות משום 'אל תטוש תורת אמך', אבל 
אם נהג שלא להשתמש בשמן אלא בשומן, מחשש לכשרות השמן ועתה יש שמן 
)שו"ת  לשנות  שמותר  נראה  חרושת  מבתי  מצרכים  בשאר  משתמש  והוא  כשר, 

שבה"ל, ח קסג, ז(.
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כי  פסח,  לפני  שנחלב  חלב  רק  לשתות  מחמירים  יש  חלב:  מוצרי  ט� 
מהחמץ  נהנה  בפסח,  חמץ  אכלה  פרה  וכאשר  בהנאה,  אסור  החמץ 
שאכלה, כאשר שותה את החלב. ובזמן שלא היו מקררים, היה קשה 
להישמר ולהקפיד בזה, כי היה מצוי רק חלב טרי, ולכן נהגו כמה, שלא 
לאכול כלל מאכלי חלב בפסח. ויש שהחמירו בזה, גם מחשש שאולי 
נפל שם איזה פירור חמץ. אבל היום מוצרי החלב שאנחנו קונים )בפרט 
זמן לפני  )ובארץ ישראל, מקפידים שכמה  בצרפת(, נחלבו לפני פסח 
פסח, לא מאכילים את הפרות בחמץ(. וכן לא מצוי שיהיו פירורי חמץ 

בחלב, ובפרט שיש השגחה לפסח. 

למעשה: יש ששמרו את המנהג, ונמנעים מכל מוצרי החלב בפסח, גם 
אם נחלב לפני פסח, למרות שלא מצוי חשש, שכיון שכך היה המנהג, 
ממשיכים לנהוג בו )ויש שמקפידים רק במוצרי חלב, ושותים את החלב 
שאין  מוכח  בפסח,  חלב  מאכלי  לאכול  הרבי  מהנהגת  אכן,  עצמו(. 
ממוצרים  להימנע  ההנהגה  אמנם,  בעצם.  החלב  את  לאסור  מנהגנו 
תעשייתיים בפסח, תקפה גם לגבי חלב ומוצריו, שיש להימנע, אלא אם 

כן, הוא מהדברים הנצרכים לו ביותר )ע"פ הלכות ומנהגי חב"ד, עמ' 183(108. 

108. דין חלב שנחלב בפסח: פוסק הרמ"א )יו"ד ס, א(, שבהמה שאכלה כל ימיה 
רק דברים אסורים, אסורה באכילה. ומביא הש"ך שם, פוסקים שחלקו על הרמ"א, 
כי מה שמעוכל אין בו איסור. אבל מדגיש, שגם לדעת המקילים, אם אכלה הבהמה 
איסורי הנאה, אסור לאכלה, כי נחשב שנהנה מהאיסור שאכלה. וכותב שם הפמ"ג 
)שפ"ד ה, וכן באו"ח סוף תמח(: "ולפי זה, חמץ בפסח, אין לשתות חלב מבהמות 
גויים, שאוכלין הבהמות חמץ איסורי הנאה. ולאחר שהייה מעת לעת יש להקל, 
דלאו מאיסורי הנאה בא החלב, ובתוך מעל"ע נמי כיון דהוה זה וזה גורם, ומדרבנן 
אסור לכתחילה". הרי שהתיר שתיית חלב רק אחרי שעברו 24 שעות מאז שאכלה 

חמץ. 

אכן הבית אפרים )לה, הובא בשע"ת תמח(, חלק על הפמ"ג, כי החמץ לא אסור 
בשביל הגוי, ואין איסור להנות מחמץ של גוי אלא כשהוא בעין, וחמץ אסרה תורה 
ולא חלב. גם ה'נשמת אדם' )פסח קכד, ט(, התיר, מטעם 'זה וזה גורם', כי הבהמה 
אוכלת גם דברים אחרים, ולא נהנה מהאיסור בלבד, אלא מצירוף איסור והיתר. 
ובכח  בפסח,  חמץ  שאכל  לגוי  שדומה  וכותב,  פה(  )ב,  מהרש"ג  בשו"ת  הקיל  וכן 
אלא  מלאכה.  אותה  את  לאסור  הדעת  על  היעלה  עבודה,  איזה  עושה  האכילה 
של  שאינם  מצות  כענין  אצלי  שזה  שלומי,  ולאנשי  ביתי  לבני  "אמרתי  שמסיים: 
שמורה, או כמו אכילת מצה שרויה, שאע"פ שעל פי דין מותר לאכלן בפסח, מ"מ 
אנו נוהגין להחמיר משום חומרא דפסח". וכן בתשובה מאהבה )ג, שכה(, שנהגו 
לכתחילה  למנוע  מזהיר  אני  "ומ"מ  תמח(:  )בוטשאטש,  אברהם  ובאשל  לאסור, 
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באידיש:  ונקרא  חיים,  בעלי  בשומן  משתמשים  זה  ובמקום  בפסח, 
ובפרט  בפוסקים,  והובאה  זו,  לחומרא  מקום  שיש  ואע"פ  'שמאלץ'. 
רבים  מקום,  מכל  תעשייתיים,  במוצרים  להשתמש  שלא  למחמירים 
נהגו להקל בזה בזמננו, שיש השגחות מהודרות על השמן, והשמן הוא 
מצרך נחוץ ביותר, ואי אפשר לעשות שמן בבית, והשומן אינו מאכל 
)משמעות אדה"ז תנג, ה, ששמן מותר ולא חשש להחלפה בשמן אסור. וממכתב הרבי  בריא 

אג"ק כא, עמ' צו, משמע שאנ"ש משתמשים בשמן. וראה נט"ג, לט, יט(107.

פסח  חוה"מ  בשבת  ופעם  שבת,  בקבלת  שאמר  המאמר  את  לפניו  לחזור  הרש"ב 
נכנס הרה"ח ר' שילם )ראש ה'חוזרים'(, ולא היה המאמר שגור בפיו. ואמר הר"ר 
את  היום  שתה  שילם  שר'  מטעם  הוא  שכנראה  הדעת,  בבדיחות  מורוזוב  אלחנן 
ניט  האב  'איך  הרש"ב,  אדמו"ר  כ"ק  ואמר  בפסח.  זהירות  מטעם  סוכר,  בלי  התה 

האלט אז מען מאכט מיר נאך' )אינני אוהב שמחקים אותי(. 

107. המג"א )תנג, ב( כותב, שמשמע מהמהרי"ל שמותר לאכול שמן זית בפסח. 
שני  מצד  וזאת  בפסח,  זית  שמן  שיאכלו  ראה  שלא  מרבבה,  הדגול  כך  על  כותב 
לחוש  ויש  חריף',  'דבר  נחשבים  והם  במכתשת  הזיתים  את  כותשים  א.  טעמים: 
שאולי נכתשו במכתשת חמץ. ב. דילמא אתי לאחלופי, כלומר שיקראו לזה שמן 
תשובה  בשו"ת  כתב  וכבר  )קטניות(.  אחרים  מדברים  יעשה  במציאות  אבל  זית, 
מאהבה שבזמננו אין חשש, וכן דעת הפרי חדש. גם היעב"ץ מתרעם על החומרות 
הביא  אבל   זית.  בשמן  להשתמש  נהגו  ומעולם  אבותינו,  שערום  שלא  החדשות 
בשו"ת בית שערים )רטו(, מכתב מה'ייטב לב' להחמיר שלא להשתמש בשום שמן 
בפסח )על פי טעמו השני של הדגול מרבבה, ש'אתי לאחלופי'(, ומביאו בספר מנהג 
ישראל תורה. ואכן יש שנהגו כך, שלא להשתמש בשום שמן בפסח, אלא רק בשומן 

מהחי הנקרא 'שמאלץ', וכן כתב בהגדת מטה משה. 

שלא  יוצא  באכילה,  מותר  קטניות  שאינו  ששמן  ה,  תנג,  אדה"ז  מדברי  והנה, 
חושש ל'אחלופי' וכאשר השמן אינו קטניות הוא מותר. וכן ממכתב הרבי )אג"ק כא, 
עמ' צו(: "אנ"ש אוכלים בפסח, שומן נוטאלא". משמע שלקחו שמן ולא השתמשו 
רק ב'שמאלץ'. ומוסיף בנט"ג )לט, יט(, שאפשר להקל בזה, מכיון שהשומן אינו טוב 
לבריאות. ויש להוסיף שאע"פ שמחמירים במוצרים תעשייתיים, הרי כאשר מדובר 
במוצר הכרחי שאי אפשר לעשותו בבית, מתירים )דוגמת מצות, יין וכו'(, והרי שמן 
לא ניתן להכין לבד, והוא מצרך חיוני ביותר. ויש להוסיף גם, שהשמן הוא דבר לח, 
וניעור'  'חוזר  וגם אם היה איזה פירור חמץ בשמן לפני פסח, הרי הוא בטל, ואין 
בלח. ולכן רבים נהגו להשתמש בשמן, עם הכשר מהודר שנזהרו שלא יהיה שום 
חשש של חמץ. אך יש שמהדרים ומשתמשים ב'שמאלץ' בלבד, והוא מנהג ותיקין. 
וראה מה שכתב הגר"ש וואזנר: "מי שנהג כמנהג אבותיו לא להשתמש בשום דבר 
ממצרכי הפסח שלא נעשה בבית אין לו לשנות משום 'אל תטוש תורת אמך', אבל 
אם נהג שלא להשתמש בשמן אלא בשומן, מחשש לכשרות השמן ועתה יש שמן 
)שו"ת  לשנות  שמותר  נראה  חרושת  מבתי  מצרכים  בשאר  משתמש  והוא  כשר, 

שבה"ל, ח קסג, ז(.
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ח� 'שמאלץ' ]שומן, בעלי חיים[: יש נוהגים שלא להשתמש באף שמן 

צוקער  לפסח  לייחד  הדרך  ומ"מ  הקיטור  ע"י  נעשה  הכל  כי  בסוכר  חמץ  חשש 
בנמוקי  כותב  וכן  הכשר.  ונותן  בהפאברי"ק  המשגיח  ת"ח  השגחת  ע"פ  שנעשה 
או"ח )תסז, א(, שבימינו אין כמעט חשש חמץ ורק צריכים השגחה משום חומרא, 
אותו  שיבשלו  הנו"ב  בשם  אדם,  בחיי  הובא  לבשל  המנהג  בפסח.  במשהו  דחמץ 
וכן מנהג  וניעור.  ולא אומרים חוזר  יהיה לח בלח לפני פסח  וכך הוא  לפני פסח 
בעלז וסקוירא )נט"ג, לט(, וכן המנהג במרוקו )נתן דוד(, וכן מנהג קראטשניף )רזא 

דעובדא(, וכן נוהגים בהרבה משפחות. 

ואמנם הסוכר הוא מוצר תעשייתי, שהרי הוא עובר תהליך שלם בבית החרושת 
וממצים במים עד שיוצאת תמיסה, מנקים את תמיסת הסוכר משאר  )מרתיחים, 
התרכיז,  בתוך  הסוכר  את  מגבשים  אח"כ  בוואקום.  לתרכיז  ומרכזים  החומרים, 
עד  פעמים  כמה  מגבשים  וכך  צנטריפוגציה.  ע"י  הסוכר  גבישי  את  ומפרידים 
הסוכר  גבישי  את  טוחנים  אח"כ  ממולסה.  חופשיים  לבנים  גבישים  שמתקבלים 
שלא  כדי  עמילן  קצת  לסוכר  המוסיפים  ויש  דקות.  משי  בנשות  ומנפים  לאבקה 
ייבדק לגושים וישפך באופן חפשי. ולכן מוכרחים הכשר טוב לסוכר בפסח. ואע"פ 
שמקפידים שלא להשתמש בפסח במוצרים תעשייתיים, הרי את הסוכר אי אפשר 
לייצר בבית, והוא מוצר חיוני, ולכן סומכים בזה על ההכשר )ע"ד מצות ויין וכו'(, 
ולכן יש שמהדרים לבשל ולסנן את הסוכר, כי כך לא סומכים רק על ההכשר, אלא 
הופכים את הסוכר לדבר לח, שגם אם יש בו איזה חמץ, הוא בטל לפני פסח ולא 

חוזר וניעור. 

מנהגי  באוצר  בארוכה  ראה  כלל,  בסוכר  להשתמש  לא  נשיאנו  רבותינו  ומנהג 
חב"ד עמ' נ-נד, ובאג"ק מוהרש"ב א, עמ' תו, וספר השיחות הש"ת עמ' 37. וכותב 
הגר"י לנדא ברשימותיו )קובץ יגדיל תורה נ.י נב, עמ' קמט(, שכ"ק אדמו"ר הרש"ב 
וב'שמועות  בסוכר.  אבקה  איזה  שמוסיפים  שמע  כי  בפסח  בסוכר  השתמש  לא 
לו  היה  הרש"ב  של  גיסו  הורנשטיין  משה  שהר"ר  מספר  קה(,  עמ'  )א,  וסיפורים' 
בית חרושת של סוכר, וידע שאין שום חשש, ובכל זאת לקח כלים חדשים והשגיח 
רצון,  שבע  היה  לא  לרבי,  הסוכר  את  וכשהביא  חשש,  שום  יהיה  שלא  בעצמו 
ומתוך  אותה,  ושבר  אחת  חכתיה  הרבי  לקח  השולחן,  על  הסוכר  את  וכשהניחו 
הריי"ץ  אדמו"ר  שכ"ק  הרבי  כותב   )21 עמ'  )ה,  וברשימות  חיטה.  נפלה  הסוכר 
)ג, עמ' 948( שגם הרבי לא  וב'ימי מלך  לא השתמש בסוכר גם באחרון של פסח. 

השתמש בסוכר בימי הפסח. 

אודות  "שאלה:  שז(:  עמ'  )א,  במסיבו'  'המלך  ראה  בכך,  להקפיד  צריך  האם 
המנהג שלא שותים מים חוץ לסוכה כולל בשמע"צ איתא להדיא ב'ספר המנהגים': 
"המהדרים גם מים אין שותים חוץ לסוכה, ואפילו בשמע"צ", מדוע לא נכתב בסגנון 
אדמו"ר  כ"ק  )סוכר(?  בצוקער  הפסח  בחג  שימוש  אי  לגבי  וכו'',  'המהדרים  כזה 
שליט"א: לגבי סוכה ושמע"צ, כך הורה כ"ק מו"ח אדמו"ר להדפיס . . איני יודע אם 
הידור הנ"ל דאי שימוש ב'צוקער' הוא הוראה לרבים - אם יהודי ייצר בעצמו סוכר, 
מסופר  זה  ומעין  עליו?".  לאסור  יש  מדוע  חשש,  כל  בזה  שאין  בבירור  שיודע  או 
)הלקח והלבוב, ב, עמ' רטז(, שהיה נהוג בליובאוויטש להיכנס לחדר כ"ק אדמו"ר 
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ז. סוכר:  בימים עברו היה חשש של חמץ בסוכר ולכן כתבו הפוסקים 
הזקן,  אדמו"ר  שו"ע  רמ"א,  מהרי"ל,  הדשן,  )תרומת  בפסח.  בסוכר  להשתמש  שאין 
תסז, כ(. אלא שמאז החלו לייצר את הסוכר בצורה אוטומטית באמצעות 

מכונות בבתי חרושת, לא מצוי חשש של חמץ בסוכר, ולכן סומכים על 
הכשר, אך יש להקפיד על הכשר מהודר. )כף החיים, ערוך השלחן, נימוקי או"ח(. 

אכן, יש המהדרים גם היום, לבשל את הסוכר לפני פסח, ולסננו בבד, 
כדי לוודא שאין שום דבר נוסף בסוכר, וע"י הבישול נחשב 'דבר לח', 
כך שגם אם היה בו איזה חמץ, הוא בטל לפני פסח, ולא אומרים 'חוזר 
וניעור' בלח.  ורבותינו נשיאנו עצמם, נהגו להימנע מאכילת סוכר, וכל 
מוצר שהוסיפו בו סוכר בפסח, ויש יחידים שנהגו, כמותם, אך הרבי 

אמר, שאינו יודע אם זו הוראה לרבים )אוצר מנהגי חב"ד עמ' נ – נד( 106.  

מחתא,  בחדא  בפוסקים  מובאים  ושום'  'צנון  מנהג  שהרי  שום,  לאכול  הפסיקו 
ולדוגמא החיי"א שדוחה את המנהג דוחה את שניהם יחד, ומכיון שנודע שהצ"צ 
שמצינו  לדחות,  ויש  בצנון.  מעשה  שהיה  אלא  שום,  שאוסר  ה"ה  א"כ  צנון,  אסר 
כמה שנוהגים באיסור אכילת צנון, ולא נהגו באיסור שום, ועוד שהגר"י לנדא היה 

שם גם אחרי תרס"ו, ואכמ"ל[ וידוע שחסידים ברוסיה נהגו שלא לאכול שום. 

כל  בין  הנהוגים  א.  חב"ד:  חסידי  בין  בהנהגות  דרגות  שתי   ,11 הע'  לעיל  וראה 
המשתייך  את  וגוררים  מסוימת,  קהילה  כמנהגי  ונחשבים  רובם(,  )ועכ"פ  אנ"ש 
לאותה קהילה. ב. מנהג של כמה משפחות באנ"ש, שמחייבת לעתים, את בני אותן 
משפחות )ותלמידים, שקיבלו על עצמם את הנהגת רבם ומשפיעם(, מצד 'אל תטוש 
תורת אמך' וכו', אבל לא מחייבת את כל חסידי חב"ד. ויש מקום לומר, שמנהג אי 
נהגו  וכבר  נפוץ,  מנהג  שהוא  לומר,  מקום  יש  אך  השני,  בסוג  נכלל  שום,  אכילת 
בו ויש משום 'אל תטוש'. ויפה כתב בשו"ת בצל החכמה )ד, קיג(, לגבי מנהג שום 
בפסח, שמכיון שהוא מנהג קדום, ורבים וטובים נהגו בו, לכן אין לדחותו, ומ"מ 
מאחר שהרבה נוהגים בו היתר גם אין לאסור, אלא כל אחד ינהג לפי מנהגו, להיתר 

ולאיסור, ואין לשנות משום 'אל תטוש תורת אמך'. 

מסלק  כלל  בדרך  נעשה  שהרי  קטניות,  או  חמץ  אינו  עצמו  מצד  הסוכר   .106
או מקני סוכר ועוד פירות וירקות. אלא שכותב בתרומת הדשן )קיד(, לאסור את 
שהיית ואכילת הסוכר בפסח כי הדרך לתת בו סולת. וכן כותב המהרי"ל )מאכ"א 
יג(, שאסור בפסח כי נותנים לתוכו קמח. והביא זאת הרמ"א )תסז, ח(, להלכה, וכן 
אדמו"ר הזקן  )תסז, כ(. וכותב החיי אדם )קכז, ג(, בשם הנודע ביהודה )כד(, שכבר 
ומערבבים  שמזייפים  מקומות  יש  כי  סוכר,  על  הכשר  להצריך  המנהג  התפשט 

בתוכו קמח )ורק עוד שע"ת תסז, ו, ומשנ"ב כט(. 

שכל  החיים,  הכף  שכותב  וכפי  חמץ,  של  חשש  יש  כאשר  רק  הוא  זה  כל  אך 
הסיבה לחשוש בסוכר הוא מפני חשש תערובת, ולכן בכל מקם שאין חשש מותר. 
וכן בערוך השלחן )תסז טו(, שלפי הידוע, בזמנו )לפני יותר ממאה שנים(, אין שום 
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ח� 'שמאלץ' ]שומן, בעלי חיים[: יש נוהגים שלא להשתמש באף שמן 

צוקער  לפסח  לייחד  הדרך  ומ"מ  הקיטור  ע"י  נעשה  הכל  כי  בסוכר  חמץ  חשש 
בנמוקי  כותב  וכן  הכשר.  ונותן  בהפאברי"ק  המשגיח  ת"ח  השגחת  ע"פ  שנעשה 
או"ח )תסז, א(, שבימינו אין כמעט חשש חמץ ורק צריכים השגחה משום חומרא, 
אותו  שיבשלו  הנו"ב  בשם  אדם,  בחיי  הובא  לבשל  המנהג  בפסח.  במשהו  דחמץ 
וכן מנהג  וניעור.  ולא אומרים חוזר  יהיה לח בלח לפני פסח  וכך הוא  לפני פסח 
בעלז וסקוירא )נט"ג, לט(, וכן המנהג במרוקו )נתן דוד(, וכן מנהג קראטשניף )רזא 

דעובדא(, וכן נוהגים בהרבה משפחות. 

ואמנם הסוכר הוא מוצר תעשייתי, שהרי הוא עובר תהליך שלם בבית החרושת 
וממצים במים עד שיוצאת תמיסה, מנקים את תמיסת הסוכר משאר  )מרתיחים, 
התרכיז,  בתוך  הסוכר  את  מגבשים  אח"כ  בוואקום.  לתרכיז  ומרכזים  החומרים, 
עד  פעמים  כמה  מגבשים  וכך  צנטריפוגציה.  ע"י  הסוכר  גבישי  את  ומפרידים 
הסוכר  גבישי  את  טוחנים  אח"כ  ממולסה.  חופשיים  לבנים  גבישים  שמתקבלים 
שלא  כדי  עמילן  קצת  לסוכר  המוסיפים  ויש  דקות.  משי  בנשות  ומנפים  לאבקה 
ייבדק לגושים וישפך באופן חפשי. ולכן מוכרחים הכשר טוב לסוכר בפסח. ואע"פ 
שמקפידים שלא להשתמש בפסח במוצרים תעשייתיים, הרי את הסוכר אי אפשר 
לייצר בבית, והוא מוצר חיוני, ולכן סומכים בזה על ההכשר )ע"ד מצות ויין וכו'(, 
ולכן יש שמהדרים לבשל ולסנן את הסוכר, כי כך לא סומכים רק על ההכשר, אלא 
הופכים את הסוכר לדבר לח, שגם אם יש בו איזה חמץ, הוא בטל לפני פסח ולא 

חוזר וניעור. 

מנהגי  באוצר  בארוכה  ראה  כלל,  בסוכר  להשתמש  לא  נשיאנו  רבותינו  ומנהג 
חב"ד עמ' נ-נד, ובאג"ק מוהרש"ב א, עמ' תו, וספר השיחות הש"ת עמ' 37. וכותב 
הגר"י לנדא ברשימותיו )קובץ יגדיל תורה נ.י נב, עמ' קמט(, שכ"ק אדמו"ר הרש"ב 
וב'שמועות  בסוכר.  אבקה  איזה  שמוסיפים  שמע  כי  בפסח  בסוכר  השתמש  לא 
לו  היה  הרש"ב  של  גיסו  הורנשטיין  משה  שהר"ר  מספר  קה(,  עמ'  )א,  וסיפורים' 
בית חרושת של סוכר, וידע שאין שום חשש, ובכל זאת לקח כלים חדשים והשגיח 
רצון,  שבע  היה  לא  לרבי,  הסוכר  את  וכשהביא  חשש,  שום  יהיה  שלא  בעצמו 
ומתוך  אותה,  ושבר  אחת  חכתיה  הרבי  לקח  השולחן,  על  הסוכר  את  וכשהניחו 
הריי"ץ  אדמו"ר  שכ"ק  הרבי  כותב   )21 עמ'  )ה,  וברשימות  חיטה.  נפלה  הסוכר 
)ג, עמ' 948( שגם הרבי לא  וב'ימי מלך  לא השתמש בסוכר גם באחרון של פסח. 

השתמש בסוכר בימי הפסח. 

אודות  "שאלה:  שז(:  עמ'  )א,  במסיבו'  'המלך  ראה  בכך,  להקפיד  צריך  האם 
המנהג שלא שותים מים חוץ לסוכה כולל בשמע"צ איתא להדיא ב'ספר המנהגים': 
"המהדרים גם מים אין שותים חוץ לסוכה, ואפילו בשמע"צ", מדוע לא נכתב בסגנון 
אדמו"ר  כ"ק  )סוכר(?  בצוקער  הפסח  בחג  שימוש  אי  לגבי  וכו'',  'המהדרים  כזה 
שליט"א: לגבי סוכה ושמע"צ, כך הורה כ"ק מו"ח אדמו"ר להדפיס . . איני יודע אם 
הידור הנ"ל דאי שימוש ב'צוקער' הוא הוראה לרבים - אם יהודי ייצר בעצמו סוכר, 
מסופר  זה  ומעין  עליו?".  לאסור  יש  מדוע  חשש,  כל  בזה  שאין  בבירור  שיודע  או 
)הלקח והלבוב, ב, עמ' רטז(, שהיה נהוג בליובאוויטש להיכנס לחדר כ"ק אדמו"ר 
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ז. סוכר:  בימים עברו היה חשש של חמץ בסוכר ולכן כתבו הפוסקים 
הזקן,  אדמו"ר  שו"ע  רמ"א,  מהרי"ל,  הדשן,  )תרומת  בפסח.  בסוכר  להשתמש  שאין 
תסז, כ(. אלא שמאז החלו לייצר את הסוכר בצורה אוטומטית באמצעות 

מכונות בבתי חרושת, לא מצוי חשש של חמץ בסוכר, ולכן סומכים על 
הכשר, אך יש להקפיד על הכשר מהודר. )כף החיים, ערוך השלחן, נימוקי או"ח(. 

אכן, יש המהדרים גם היום, לבשל את הסוכר לפני פסח, ולסננו בבד, 
כדי לוודא שאין שום דבר נוסף בסוכר, וע"י הבישול נחשב 'דבר לח', 
כך שגם אם היה בו איזה חמץ, הוא בטל לפני פסח, ולא אומרים 'חוזר 
וניעור' בלח.  ורבותינו נשיאנו עצמם, נהגו להימנע מאכילת סוכר, וכל 
מוצר שהוסיפו בו סוכר בפסח, ויש יחידים שנהגו, כמותם, אך הרבי 

אמר, שאינו יודע אם זו הוראה לרבים )אוצר מנהגי חב"ד עמ' נ – נד( 106.  

מחתא,  בחדא  בפוסקים  מובאים  ושום'  'צנון  מנהג  שהרי  שום,  לאכול  הפסיקו 
ולדוגמא החיי"א שדוחה את המנהג דוחה את שניהם יחד, ומכיון שנודע שהצ"צ 
שמצינו  לדחות,  ויש  בצנון.  מעשה  שהיה  אלא  שום,  שאוסר  ה"ה  א"כ  צנון,  אסר 
כמה שנוהגים באיסור אכילת צנון, ולא נהגו באיסור שום, ועוד שהגר"י לנדא היה 

שם גם אחרי תרס"ו, ואכמ"ל[ וידוע שחסידים ברוסיה נהגו שלא לאכול שום. 

כל  בין  הנהוגים  א.  חב"ד:  חסידי  בין  בהנהגות  דרגות  שתי   ,11 הע'  לעיל  וראה 
המשתייך  את  וגוררים  מסוימת,  קהילה  כמנהגי  ונחשבים  רובם(,  )ועכ"פ  אנ"ש 
לאותה קהילה. ב. מנהג של כמה משפחות באנ"ש, שמחייבת לעתים, את בני אותן 
משפחות )ותלמידים, שקיבלו על עצמם את הנהגת רבם ומשפיעם(, מצד 'אל תטוש 
תורת אמך' וכו', אבל לא מחייבת את כל חסידי חב"ד. ויש מקום לומר, שמנהג אי 
נהגו  וכבר  נפוץ,  מנהג  שהוא  לומר,  מקום  יש  אך  השני,  בסוג  נכלל  שום,  אכילת 
בו ויש משום 'אל תטוש'. ויפה כתב בשו"ת בצל החכמה )ד, קיג(, לגבי מנהג שום 
בפסח, שמכיון שהוא מנהג קדום, ורבים וטובים נהגו בו, לכן אין לדחותו, ומ"מ 
מאחר שהרבה נוהגים בו היתר גם אין לאסור, אלא כל אחד ינהג לפי מנהגו, להיתר 

ולאיסור, ואין לשנות משום 'אל תטוש תורת אמך'. 

מסלק  כלל  בדרך  נעשה  שהרי  קטניות,  או  חמץ  אינו  עצמו  מצד  הסוכר   .106
או מקני סוכר ועוד פירות וירקות. אלא שכותב בתרומת הדשן )קיד(, לאסור את 
שהיית ואכילת הסוכר בפסח כי הדרך לתת בו סולת. וכן כותב המהרי"ל )מאכ"א 
יג(, שאסור בפסח כי נותנים לתוכו קמח. והביא זאת הרמ"א )תסז, ח(, להלכה, וכן 
אדמו"ר הזקן  )תסז, כ(. וכותב החיי אדם )קכז, ג(, בשם הנודע ביהודה )כד(, שכבר 
ומערבבים  שמזייפים  מקומות  יש  כי  סוכר,  על  הכשר  להצריך  המנהג  התפשט 

בתוכו קמח )ורק עוד שע"ת תסז, ו, ומשנ"ב כט(. 

שכל  החיים,  הכף  שכותב  וכפי  חמץ,  של  חשש  יש  כאשר  רק  הוא  זה  כל  אך 
הסיבה לחשוש בסוכר הוא מפני חשש תערובת, ולכן בכל מקם שאין חשש מותר. 
וכן בערוך השלחן )תסז טו(, שלפי הידוע, בזמנו )לפני יותר ממאה שנים(, אין שום 



177

הח חומרות והידורים במאכלי פ.ח

)המנהג מובא  בחיי אדם, וחשש לו הפמ"ג, שד"ח,  בכך עד היום לא ישנה ממנהגו 
הגר"ש וואזנר, הגר"מ שטרנבוך, שו"ת בצל החכמה ועוד, וכך מנהג הרבה קהילות. חב"ד: ה'שבח 

המועדים', הגרמ"ש אשכנזי, הרשד"ב לוין, ופשטות אוצר מנהגי חב"ד, שלא אוכלים שום. אבל 

הגרלו"י גינצבורג מביא בשם הגר"י לנדא שלא נהגו כך בליובאוויטש( 105.

105. החיי אדם )קכז, ז(, מביא מנהג זה וכותב, שמה שיש נוהגים שלא לאכול צנון 
ושום בפסח אין לזה שום טעם וריח, ומותר. אמנם בפמ"ג )תסד( כותב: "יש נוהגים 
שלא לאכול שום בפסח, ואינו יודע טעם למה. ומכל מקום, עתה אין להקל בפני עם 
הארץ, ובצנעה לת"ח אין להחמיר". וביאר את דבריו בשד"ח )חו"מ, ו, ט(, שהוא כדי 

שלא יבואו להקל בפסח גם בשאר דברים. 

)יא(, ש"נתעורר לעיין במה  והביא שם השד"ח, מה שכתב בשו"ת חמדת משה 
שנוהגין הרבה בני אדם שלא לאכול שום בפסח", וכותב ששאל, כמה מורי הוראות 
חשש  שיש  שמע  אבל  למנהג,  טעם  לומר  ידעו  ולא  בפסח,  שום  אוכלים  לא  למה 
שהגויים שורים את השום בשכר, ולא הסכים לטעם זה, שא"כ לא היו הפוסקים 
השום  את  מצניעים  שהיו  כותב,  רמו(  )עמ'  הקודש  ובנזר  זאת.  מלומר  שותקים 
בסובין, ולכן לא אכלו שום, כי חששו שנדבק בהם מהסובין שיש בהם חשש חמץ. 
של  )וזיעה  חמץ  שיש  במקום  במטבח  ליבש  השום  את  לתלות  נוהגים  בימינו  וגם 
חמץ(. ]ובשו"ת זכר יהוסף )קכ(, ומעדני שמואל על הקיצור שו"ע )קיז, כה(, דוחים 

מנהג זה[ . 

בפתחא זוטא חיזק את המנהג, ומביא שהמהר"ש מבעלז נשאל, מדוע לא אוכלים 
כך  ואכן  אמך'.  תורת  תטוש  ו'אל  אביו,  בבית  המנהג  היה  שכך  וענה  בפסח  שום 
שלשלת  )הגש"פ  וסדיגורה  רוזין,  ומנהג  סג(,  עמ'  חב"ד  מנהגי  )אוצר  בעלז  מנהג 
הזהב עמ' עא(, ומנהג סאטמר )נט"ג ב, עמ' רי, שהעיד הרבי מסאטמר שכך נהגו 

בבית אביו(. אך מנהג באבוב ורופשיץ שלא להקפיד בכך. 

בגלל  כנראה  הוא  החומרא  שטעם  כותב,  רסב(  עמ'  לוי,  )מבית  וואזנר  הגר"ש 
זו לא שייכת  )וכמו שהחמירו בפירות יבשים(, וחומרא  שייבשו את השום בתנור 
בשום ירוק )טרי(, ומ"מ לא ישנה את המנהג. ובתשובות והנהגות )ה, קכז( כותב, 
שטעם המנהג הוא משום שהשיניים נחשבות כמו דוחקא דסכינא, ואם אוכל בהם 
דבר חריף הרי הוא פולט טעם החמץ שבלוע בשיניים. )אולם ראה במכתב שבספר 
שלמי מועד עמ' שלה, שלדעת הגרש"ז אויערבאך הבלוע בשן נעשה פגום לגמרי 
כמבואר  לשבח,  משויה  שהחריף  אומרים  לא  לגמרי  ובפגום  הפה,  הבל  מחמת 

בפמ"ג שער התערובות, ו(.

לגבי מנהג חב"ד: הנה, בספר שבח המועדים )עמ' 195(, מביא בפשטות את המנהג 
שלא לאכול שום, וכן כותב הגרמ"ש אשכנזי )שואלין ודורשין, עמ' טז(, והרשד"ב 
לוין בספרו שיעורים הלכה למעשה )עמ' רפח(, אמנם הרב גינזבורג מביא בהלכות 
ומנהגי חב"ד )עמ' 185(, בשם הגר"י לנדא )שהיה בן בית אצל כ"ק אדמו"ר הרש"ב( 
שבליובאוויטש לא היו אוסרים שום בפסח ]ויש להעיר, שמהסיפור על הערת כ"ק 
אדמו"ר הרש"ב לבחורים בשנת תרס"ו, בליובאוויטש על כך שאכלו צנון בפסח, 
משמע שגם לא הקפידו בצנון, ואולי מאז אותה הערה שהפסיקו לאכול צנון, גם 
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אפשר לקלף, מאשר להקל תבלינים שמיוצרים בבית חרושת. וכמו כן, 
אין לבשל עם תבלינים לפני פסח, כדי לאכול בפסח, אבל כדי לאכול עד 
)הגרמ"ש אשכנזי, 'שואלין ודורשין'  ליל הסדר אפשר )ואפילו בכלים של פסח( 

תשע"ד עמ' 15,16(104. 

קדום  מנהג  והוא  בפסח,  שום  לאכול  שלא  נהגו  יש  שום:  אכילת  ו� 
יש  אמנם  אנ"ש.  משפחות  בהרבה  זה  מנהג  ונפוץ  בפוסקים  המובא 
אומרים שבליובאוויטש לא נהגו במנהג זה. ולמעשה נראה, שמי שנהג 

104. במדריך הכשרות של בד"ץ העדה החרדית מובא בנוגע לתבלינים: "על פי 
רוב אורזים ומאחסנים אותם ביחד עם מיני קמחים וסולת, וטעון השגחה קפדנית 

לפסח". 

תבלין  בשום  להשתמש  "אין  כותב:  תקא(,  עמ'  )אדרעי,  בפסח'  'כשרות  ובספר 
ללא הכשר מיוחד לפסח. בתבלינים מצוי שמעורב בהם גרגירי דגנים, יש תבלינים 
שגדלים באדמות שגדלו בהם דגנים במחזור קודם, ובעת קטיפתם נופלים גרגירי 
דגנים ומתערבים אח"כ בתבלינים, וכן יש המתערבים בבית האריזה וכדומה. וכן 
וסולת שהם  או בתי אריזה שאורזים קמחים  יש שאורזים אותם באותם מפעלים 
חמץ, ויש חשש לתערובת חמץ בתבלינים. לכן יש להחמיר בקניית תבלינים ובפרט 
בתבלינים המעובדים, כתבלינים טחונים, תערובות תבלינים, תבלינים מלאכותיים 
שביררו  מוסמכת  רבנות  ע"י  לפסח  מיוחד  הכשר  ללא  להשתמש  ואין  וכדומה, 
ובדקו את התבלינים שלא מעובר בהם גרגירי דגנים או כל דבר חמץ 'כל שהוא', 

ונטחנו במטחנה כשרה לפסח". 

תחת  שעמד  אף  בארץ,  תבלינים  שמפעל  פורסם  "לאחרונה  בהערה:  ושם 
גרעיני  בהם  מעורבים  היו  פסח,  לפני  התבלינים  טחינת  שבעת  התברר  השגחה, 
דגנים, ונטחנו עם התבלינים . . ובשיעור של הרב מרדכי אליהו )קוץ צופיך עמ' 78(, 
דן לגבי מפעל שטחן תבלינים בלי שהמשגיח היה שם, ואחר כך לקח המשגיח את 
התבלין למעבדה, והוברר שיש בפנים דגן". ]הרב אליהו דן לגבי דעת השו"ע, האם 
חמץ,  התערובת  וכל  וניעור',  'חוזר  החמץ  פסח,  לפני  שהתבטל  שאע"פ  אומרים 
ומוכיח מסימן תמב, ד, שמחמיר )אף שיש רצו להוכיח אחרת, מדברי השו"ע בסימן 
תמז, ד(, אבל עכ"פ לדעת הרמ"א )שם(, בוודאי שהחמץ 'חוזר וניעור' בתבלינים, כי 
דעת הרמ"א שרק 'בלח בלח' לא אומרים 'חוזר וניעור', וכן דעת אדמו"ר הזקן, ואם 
'דגן' כפי שהוא  יש איזה גרגיר אחד של חמץ בתוך התערובת, נאסר הכל. אמנם 
אינו 'חמץ' )ע"פ רוב( , אמנם החשש העיקרי הוא, כאשר בפסח, יבא התבלין במגע 

עם מים, אם יש בו דגן, יעשה כל המאכל חמץ[. 

]*בפוסקים דנו לגבי תבלינים שונים )צפורן, זאפרין וכו', ראה דרכי משה, תסז, ח 
בשם מהרי"ל, ט"ז, ומג"א שם, שו"ע אדמו"ר הזקן תסז, כא, כב, ערוך השלחן תסז, 
בכל  היום  שיש  החשש  את  הבאנו  ולכן  בזמנם,  המציאות  לפי  הכל  אבל  ועוד(  יז 

התבלינים[. 
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)המנהג מובא  בחיי אדם, וחשש לו הפמ"ג, שד"ח,  בכך עד היום לא ישנה ממנהגו 
הגר"ש וואזנר, הגר"מ שטרנבוך, שו"ת בצל החכמה ועוד, וכך מנהג הרבה קהילות. חב"ד: ה'שבח 

המועדים', הגרמ"ש אשכנזי, הרשד"ב לוין, ופשטות אוצר מנהגי חב"ד, שלא אוכלים שום. אבל 

הגרלו"י גינצבורג מביא בשם הגר"י לנדא שלא נהגו כך בליובאוויטש( 105.

105. החיי אדם )קכז, ז(, מביא מנהג זה וכותב, שמה שיש נוהגים שלא לאכול צנון 
ושום בפסח אין לזה שום טעם וריח, ומותר. אמנם בפמ"ג )תסד( כותב: "יש נוהגים 
שלא לאכול שום בפסח, ואינו יודע טעם למה. ומכל מקום, עתה אין להקל בפני עם 
הארץ, ובצנעה לת"ח אין להחמיר". וביאר את דבריו בשד"ח )חו"מ, ו, ט(, שהוא כדי 

שלא יבואו להקל בפסח גם בשאר דברים. 

)יא(, ש"נתעורר לעיין במה  והביא שם השד"ח, מה שכתב בשו"ת חמדת משה 
שנוהגין הרבה בני אדם שלא לאכול שום בפסח", וכותב ששאל, כמה מורי הוראות 
חשש  שיש  שמע  אבל  למנהג,  טעם  לומר  ידעו  ולא  בפסח,  שום  אוכלים  לא  למה 
שהגויים שורים את השום בשכר, ולא הסכים לטעם זה, שא"כ לא היו הפוסקים 
השום  את  מצניעים  שהיו  כותב,  רמו(  )עמ'  הקודש  ובנזר  זאת.  מלומר  שותקים 
בסובין, ולכן לא אכלו שום, כי חששו שנדבק בהם מהסובין שיש בהם חשש חמץ. 
של  )וזיעה  חמץ  שיש  במקום  במטבח  ליבש  השום  את  לתלות  נוהגים  בימינו  וגם 
חמץ(. ]ובשו"ת זכר יהוסף )קכ(, ומעדני שמואל על הקיצור שו"ע )קיז, כה(, דוחים 

מנהג זה[ . 

בפתחא זוטא חיזק את המנהג, ומביא שהמהר"ש מבעלז נשאל, מדוע לא אוכלים 
כך  ואכן  אמך'.  תורת  תטוש  ו'אל  אביו,  בבית  המנהג  היה  שכך  וענה  בפסח  שום 
שלשלת  )הגש"פ  וסדיגורה  רוזין,  ומנהג  סג(,  עמ'  חב"ד  מנהגי  )אוצר  בעלז  מנהג 
הזהב עמ' עא(, ומנהג סאטמר )נט"ג ב, עמ' רי, שהעיד הרבי מסאטמר שכך נהגו 

בבית אביו(. אך מנהג באבוב ורופשיץ שלא להקפיד בכך. 

בגלל  כנראה  הוא  החומרא  שטעם  כותב,  רסב(  עמ'  לוי,  )מבית  וואזנר  הגר"ש 
זו לא שייכת  )וכמו שהחמירו בפירות יבשים(, וחומרא  שייבשו את השום בתנור 
בשום ירוק )טרי(, ומ"מ לא ישנה את המנהג. ובתשובות והנהגות )ה, קכז( כותב, 
שטעם המנהג הוא משום שהשיניים נחשבות כמו דוחקא דסכינא, ואם אוכל בהם 
דבר חריף הרי הוא פולט טעם החמץ שבלוע בשיניים. )אולם ראה במכתב שבספר 
שלמי מועד עמ' שלה, שלדעת הגרש"ז אויערבאך הבלוע בשן נעשה פגום לגמרי 
כמבואר  לשבח,  משויה  שהחריף  אומרים  לא  לגמרי  ובפגום  הפה,  הבל  מחמת 

בפמ"ג שער התערובות, ו(.

לגבי מנהג חב"ד: הנה, בספר שבח המועדים )עמ' 195(, מביא בפשטות את המנהג 
שלא לאכול שום, וכן כותב הגרמ"ש אשכנזי )שואלין ודורשין, עמ' טז(, והרשד"ב 
לוין בספרו שיעורים הלכה למעשה )עמ' רפח(, אמנם הרב גינזבורג מביא בהלכות 
ומנהגי חב"ד )עמ' 185(, בשם הגר"י לנדא )שהיה בן בית אצל כ"ק אדמו"ר הרש"ב( 
שבליובאוויטש לא היו אוסרים שום בפסח ]ויש להעיר, שמהסיפור על הערת כ"ק 
אדמו"ר הרש"ב לבחורים בשנת תרס"ו, בליובאוויטש על כך שאכלו צנון בפסח, 
משמע שגם לא הקפידו בצנון, ואולי מאז אותה הערה שהפסיקו לאכול צנון, גם 
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אפשר לקלף, מאשר להקל תבלינים שמיוצרים בבית חרושת. וכמו כן, 
אין לבשל עם תבלינים לפני פסח, כדי לאכול בפסח, אבל כדי לאכול עד 
)הגרמ"ש אשכנזי, 'שואלין ודורשין'  ליל הסדר אפשר )ואפילו בכלים של פסח( 

תשע"ד עמ' 15,16(104. 

קדום  מנהג  והוא  בפסח,  שום  לאכול  שלא  נהגו  יש  שום:  אכילת  ו� 
יש  אמנם  אנ"ש.  משפחות  בהרבה  זה  מנהג  ונפוץ  בפוסקים  המובא 
אומרים שבליובאוויטש לא נהגו במנהג זה. ולמעשה נראה, שמי שנהג 

104. במדריך הכשרות של בד"ץ העדה החרדית מובא בנוגע לתבלינים: "על פי 
רוב אורזים ומאחסנים אותם ביחד עם מיני קמחים וסולת, וטעון השגחה קפדנית 

לפסח". 

תבלין  בשום  להשתמש  "אין  כותב:  תקא(,  עמ'  )אדרעי,  בפסח'  'כשרות  ובספר 
ללא הכשר מיוחד לפסח. בתבלינים מצוי שמעורב בהם גרגירי דגנים, יש תבלינים 
שגדלים באדמות שגדלו בהם דגנים במחזור קודם, ובעת קטיפתם נופלים גרגירי 
דגנים ומתערבים אח"כ בתבלינים, וכן יש המתערבים בבית האריזה וכדומה. וכן 
וסולת שהם  או בתי אריזה שאורזים קמחים  יש שאורזים אותם באותם מפעלים 
חמץ, ויש חשש לתערובת חמץ בתבלינים. לכן יש להחמיר בקניית תבלינים ובפרט 
בתבלינים המעובדים, כתבלינים טחונים, תערובות תבלינים, תבלינים מלאכותיים 
שביררו  מוסמכת  רבנות  ע"י  לפסח  מיוחד  הכשר  ללא  להשתמש  ואין  וכדומה, 
ובדקו את התבלינים שלא מעובר בהם גרגירי דגנים או כל דבר חמץ 'כל שהוא', 

ונטחנו במטחנה כשרה לפסח". 

תחת  שעמד  אף  בארץ,  תבלינים  שמפעל  פורסם  "לאחרונה  בהערה:  ושם 
גרעיני  בהם  מעורבים  היו  פסח,  לפני  התבלינים  טחינת  שבעת  התברר  השגחה, 
דגנים, ונטחנו עם התבלינים . . ובשיעור של הרב מרדכי אליהו )קוץ צופיך עמ' 78(, 
דן לגבי מפעל שטחן תבלינים בלי שהמשגיח היה שם, ואחר כך לקח המשגיח את 
התבלין למעבדה, והוברר שיש בפנים דגן". ]הרב אליהו דן לגבי דעת השו"ע, האם 
חמץ,  התערובת  וכל  וניעור',  'חוזר  החמץ  פסח,  לפני  שהתבטל  שאע"פ  אומרים 
ומוכיח מסימן תמב, ד, שמחמיר )אף שיש רצו להוכיח אחרת, מדברי השו"ע בסימן 
תמז, ד(, אבל עכ"פ לדעת הרמ"א )שם(, בוודאי שהחמץ 'חוזר וניעור' בתבלינים, כי 
דעת הרמ"א שרק 'בלח בלח' לא אומרים 'חוזר וניעור', וכן דעת אדמו"ר הזקן, ואם 
'דגן' כפי שהוא  יש איזה גרגיר אחד של חמץ בתוך התערובת, נאסר הכל. אמנם 
אינו 'חמץ' )ע"פ רוב( , אמנם החשש העיקרי הוא, כאשר בפסח, יבא התבלין במגע 

עם מים, אם יש בו דגן, יעשה כל המאכל חמץ[. 

]*בפוסקים דנו לגבי תבלינים שונים )צפורן, זאפרין וכו', ראה דרכי משה, תסז, ח 
בשם מהרי"ל, ט"ז, ומג"א שם, שו"ע אדמו"ר הזקן תסז, כא, כב, ערוך השלחן תסז, 
בכל  היום  שיש  החשש  את  הבאנו  ולכן  בזמנם,  המציאות  לפי  הכל  אבל  ועוד(  יז 

התבלינים[. 
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 ה� תבלינים: נוהגים להימנע ככל האפשר ממוצרים תעשייתיים )כנ"ל(, 
של  ממשי  חשש  בהם  יש  כי  בתבלינים,  במיוחד  בזה  להחמיר  ויש 
תערובת חמץ, וזאת מכמה סיבות: א. הדרך לאחסנם ביחד עם קמחים 
הקטיפה  ובזמן  דגנים,  בהם  שגדלו  באדמות  שגדלים  יש  ב.  וסולת. 
כך  ואחר  האריזה,  בבתי  שמתערבבים  יש  ג.  בתבלינים.  מתערבבים 

נטחנים יחד. 

ביותר,  מהודרת  השגחה  על  להקפיד  יש  מקילים,  זאת  בכל  ואם 
שמקפידה לבדוק לפני הטחינה שאין גרעיני חיטה מעורבים בתבלינים, 
וספר  החרדית,  העדה  בד"ץ  של  הכשרות  מדריך  פי  )על  לפסח.  כשרה  ושהמטחנה 
ולתבל  בקילוף,  להקל  עדיף  ולכתחילה  ועוד(.   אדרעי,  הרב  בפסח,  כשרות 

שאי  אע"פ  היטב,  שטיפה  לאחר  וכדו',  כפטרוזיליה  ירק  באמצעות 

האם  במציאות,  תלוי  שהדבר  אלא  הביצים,  רחיצת  ומנהג  חמץ,  'משהו'  עליהם 
יש איזה חשש של חמץ שיכול להידבק בביצים. שבזמנו ומקומו של הבן איש חי, 
היה נהוג להניחם בקמח והיה חשש, ובמציאות שהייתה אז בליובאוויטש לא היה 
חשש. ]והגרמ"ש אשכנזי )'שואלין ודורשין' תשע"ד( מדייק, שהסיפור שם היה לגבי 
שטיפת כל הביצים לפני פסח, ועל זה אכן אין צורך להקפיד, אבל על רחיצתם לפני 

הבישול, בוודאי שצריך להקפיד, וק"ו מקילוף[. 

החרדית:  העדה  בד"ץ  של  הכשרות  מדריך  מתוך  נצטט  בזמננו  המציאות  לגבי 
"הביצים עלול להיות דבוק עליהן חשש חמץ, שלפעמים המקום שמטילות הביצים 
אינו נקי משיורי מאכלם העשוי ממיני דגדים, ובעיקר מצוי חשש זה בביצים שאינן 
עוברות תהליך שטיפה ורחיצה, ולכן נהגו המדקדקים לשטוף הביצים וכו'". הרי 
סיבה  שאין  וירקות  פירות  על  מקפידים  ואם  הביצים,  על  חמץ  של  חשש  שישנו 
שיהיה עליהם חמץ, כל שכן שיש להקפיד בביצים שיש סיבה. ובהרבה מקומות 
לא שוטפים את הביצים בלולים )עכ"פ בארץ ישראל, ובצרפת, אבל בארה"ב נראה 
ששוטפים, כפי שדנו בזה במנח"י, ד, נו, ובמשנ"ה ד, סו, ועוד(, כי יש בזה סכנה, 
שהחיידקים שעל הקליפה, נכנסים לביצה דרך החורים שבקליפה, )וכפי שפורסם 
כמה פעמים מטעם משרד הבריאות(, ולכן גם בבית עדיף לא לרחוץ את הביצים 

לפני פסח )כפי שהציעו במדריך שם(, אלא לפני הבישול. 

ייחוד סיר לבישול הביצים: כך כותב באשל אברהם מבוטשאש )תמז(, וכך מובא 
בקובץ מ'בית לוי' )הגר"ש וואנזר(: "נוהגים לייחד כלי מיוחד לבישול ביצים בפסח". 
בטעם המנהג נראה, שהוא על דרך הנוהגים לייחד סכין לקילוף, שכל כלי שיתכן 
שהיה במגע עם חמץ, לא משתמשים בו בפסח, מלבד לשימוש זה. )שהרי אי אפשר 
לייחד סיר חדש כל פעם שמבשלים ביצים(. ]ותמוה שבכמה מלקטים הביאו רק את 
המנהג לייחד כלי לבישול הביצים, ולא הזכירו שטוב לשטוף אותם. ואם חוששים 
שיש חמץ על הביצים, בודאי עדיף לשטוף, שהרי ייחוד כלי לא יפתור את הבעיה, 

בין באותו בישול, בין בבישול הבא של ביצים באותו סיר[. 
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ד� ביצים: יש נוהגים לייחד סיר לבישול ביצים. וטוב לשטוף את הביצים 
במים קרים, לפני הבישול. )סיר מיוחד: אשל אברהם מבוטשאטש, תמז. לרחוץ: בן איש 

חי, הלכות חג בחג, מדריך הכשרות של הבד"ץ(103. 

נפסלו לאכילת כלב, הרי הם עדיין אסורים באכילה. )תשובות והנהגות, ב, רכה. 
'אחשביה', שכאשר אדם  אסור באכילה: למרות שנפסל מאכילת כלב, הוא מדין 
מחליט לאוכלו, הרי הוא 'מחשיב' אותו למאכל ראוי, וממילא אסור מדרבנן. )רא"ש 
הקילוף  שמנהג  לומר,  שרצו  יש  מה(.  כ,  תמב,  המשנ"ב  כך  ופסק  ב,  כא,  פסחים 
בכל הפירות והירקות, התחיל מהמנהג המובא ברמ"א )תסז, ח( שלא לאכול פירות 
שונים  בפירות  מנהגים  הוסיפו  והפוסקים  קמח,  עם  שהתייבשו  מחשש  יבשים 
מחשש שפיזרו עליהם חמץ )מג"א, אגסים. פמ"ג, שזיפים, חיי אדם, קלפות תפוזים(, 

וממנהג זה התפשט לכל הפירות והירקות )שבח פסח, באבוב, עמ' רכז(. 

קילוף ירקות, בבישול לפני פסח: לכאורה תלוי בב' הטעמים הנ"ל, שאם החשש 
הוא משום חומרי הריסוס שיש בהם חמץ, הרי שנפסק להלכה שכאשר ישנו רק 
טעם חמץ במאכל )והוא לא מעמיד וכו'(, אם הוא בטל לפני פסח, לא אומרים 'חוזר 
וניעור' )ראה שו"ע אדמו"ר הזקן, תמז, כב, שזו הדעה העיקרית להלכה, ורק מביא 
דעה המחמירה גם בזה, ומסיק שהמחמיר בזה, יחמיר לעצמו(, וכל שכן בנדון דידן, 
שאין חמץ בודאי, והוא רק חשש דשמא ושמא, ובפרט כפי הנהוג ששוטפים הכל 
לפני הבישול. אבל אם החשש הוא מפירור חמץ, אז אע"פ שהתבטל לפני פסח, הרי 
הוא חוזר וניעור )כמבואר בשו"ע אדמו"ר הזקן, שם(, ואם כן, אם יש איזה פירור 
חמץ בתבשיל, הוא 'חוזר וניעור' ואוסר את התבשיל. ואכן מפי הגרי"ל לנדא נשמע, 
שנוהגים להחמיר בקילוף גם לפני פסח )הו"ב, תתרפו, עמ' 128(. ונראה שאפשר 
להקל בזה לאחר שטיפה ושפשוף היטב, שהרי כל ענין הקילוף אין לו מקור הלכתי 
הוא  וניעור  חוזר  שחמץ  שזה  זה  בצירוף  ושפשוף,  שטיפה  אחרי  ובפרט  מוצהר, 
חומרא שהחמירו חכמים בפסח )כלשון אדמו"ר הזקן תמב יד, תמז, א וקו"א שם(. 
15, והערה 165(,  ודורשין' תשע"ד עמ'  )'שואלין  שו"ר שכך כתב הגרמ"ש אשכנזי 

שהקילוף הוא חומרא והידור, ואפשר להתיר לבשל לפני החג, ולאכול בחג. 

103. מנהג שטיפת הביצים, הוזכר בפוסקים מפני חששות שונים. הבן איש חי 
)צו, ל( כותב שצריך לרחוץ את הביצים כי מוכרי הביצים מניחים אותם בתוך קמח 
לשטוף  להיזהר  שיש  כתב  סד(,  )תעג,  החיים'  ב'כף  גם  הקליפה.  על  נדבק  והוא 
ביצים לפני הבישול, כי לולי התרנגולים אינו נקי ממאכלי חמץ, וגם אח"כ המוכר 
בויגד משה, הגדת לעלוב, בעלז,  )המנהג הוזכר  לא מניחם במקום שמור מחמץ. 
סקווירא, ועוד(. והנה, בספר לקוטי סיפורים )עמ' רסא(, מסופר שהמבשלת בישיבה 
לחג  שהכינו  הביצים  את  רוחצים  אינם  מדוע  הבחורים  את  שאלה  בליובאוויטש 
הפסח, ונכנסו לשאול את הרבנית רבקה נ"ע )סבתו של כ"ק אדמו"ר הריי"צ, ואשת 
כ"ק אדמו"ר מהר"ש(, ואמרה: "אצלנו אין נהוג שרוחצים", אבל נמצאו מהבחורים 
שאמרו מדוע לא לרחוץ, הא מכל מקום יש בזה הידור. והגיע הדבר לכ"ק מוהריי"צ 

והקפיד על זה ואמר: "על הסבתא אין רוצים לסמוך, רק על האשה מהמטבח". 

יש  שאולי  חשש  בגלל  והירקות,  הפירות  קילוף  מנהג  בין  הבדל  אין  ולכאורה, 
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 ה� תבלינים: נוהגים להימנע ככל האפשר ממוצרים תעשייתיים )כנ"ל(, 
של  ממשי  חשש  בהם  יש  כי  בתבלינים,  במיוחד  בזה  להחמיר  ויש 
תערובת חמץ, וזאת מכמה סיבות: א. הדרך לאחסנם ביחד עם קמחים 
הקטיפה  ובזמן  דגנים,  בהם  שגדלו  באדמות  שגדלים  יש  ב.  וסולת. 
כך  ואחר  האריזה,  בבתי  שמתערבבים  יש  ג.  בתבלינים.  מתערבבים 

נטחנים יחד. 

ביותר,  מהודרת  השגחה  על  להקפיד  יש  מקילים,  זאת  בכל  ואם 
שמקפידה לבדוק לפני הטחינה שאין גרעיני חיטה מעורבים בתבלינים, 
וספר  החרדית,  העדה  בד"ץ  של  הכשרות  מדריך  פי  )על  לפסח.  כשרה  ושהמטחנה 
ולתבל  בקילוף,  להקל  עדיף  ולכתחילה  ועוד(.   אדרעי,  הרב  בפסח,  כשרות 

שאי  אע"פ  היטב,  שטיפה  לאחר  וכדו',  כפטרוזיליה  ירק  באמצעות 

האם  במציאות,  תלוי  שהדבר  אלא  הביצים,  רחיצת  ומנהג  חמץ,  'משהו'  עליהם 
יש איזה חשש של חמץ שיכול להידבק בביצים. שבזמנו ומקומו של הבן איש חי, 
היה נהוג להניחם בקמח והיה חשש, ובמציאות שהייתה אז בליובאוויטש לא היה 
חשש. ]והגרמ"ש אשכנזי )'שואלין ודורשין' תשע"ד( מדייק, שהסיפור שם היה לגבי 
שטיפת כל הביצים לפני פסח, ועל זה אכן אין צורך להקפיד, אבל על רחיצתם לפני 

הבישול, בוודאי שצריך להקפיד, וק"ו מקילוף[. 

החרדית:  העדה  בד"ץ  של  הכשרות  מדריך  מתוך  נצטט  בזמננו  המציאות  לגבי 
"הביצים עלול להיות דבוק עליהן חשש חמץ, שלפעמים המקום שמטילות הביצים 
אינו נקי משיורי מאכלם העשוי ממיני דגדים, ובעיקר מצוי חשש זה בביצים שאינן 
עוברות תהליך שטיפה ורחיצה, ולכן נהגו המדקדקים לשטוף הביצים וכו'". הרי 
סיבה  שאין  וירקות  פירות  על  מקפידים  ואם  הביצים,  על  חמץ  של  חשש  שישנו 
שיהיה עליהם חמץ, כל שכן שיש להקפיד בביצים שיש סיבה. ובהרבה מקומות 
לא שוטפים את הביצים בלולים )עכ"פ בארץ ישראל, ובצרפת, אבל בארה"ב נראה 
ששוטפים, כפי שדנו בזה במנח"י, ד, נו, ובמשנ"ה ד, סו, ועוד(, כי יש בזה סכנה, 
שהחיידקים שעל הקליפה, נכנסים לביצה דרך החורים שבקליפה, )וכפי שפורסם 
כמה פעמים מטעם משרד הבריאות(, ולכן גם בבית עדיף לא לרחוץ את הביצים 

לפני פסח )כפי שהציעו במדריך שם(, אלא לפני הבישול. 

ייחוד סיר לבישול הביצים: כך כותב באשל אברהם מבוטשאש )תמז(, וכך מובא 
בקובץ מ'בית לוי' )הגר"ש וואנזר(: "נוהגים לייחד כלי מיוחד לבישול ביצים בפסח". 
בטעם המנהג נראה, שהוא על דרך הנוהגים לייחד סכין לקילוף, שכל כלי שיתכן 
שהיה במגע עם חמץ, לא משתמשים בו בפסח, מלבד לשימוש זה. )שהרי אי אפשר 
לייחד סיר חדש כל פעם שמבשלים ביצים(. ]ותמוה שבכמה מלקטים הביאו רק את 
המנהג לייחד כלי לבישול הביצים, ולא הזכירו שטוב לשטוף אותם. ואם חוששים 
שיש חמץ על הביצים, בודאי עדיף לשטוף, שהרי ייחוד כלי לא יפתור את הבעיה, 

בין באותו בישול, בין בבישול הבא של ביצים באותו סיר[. 
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ד� ביצים: יש נוהגים לייחד סיר לבישול ביצים. וטוב לשטוף את הביצים 
במים קרים, לפני הבישול. )סיר מיוחד: אשל אברהם מבוטשאטש, תמז. לרחוץ: בן איש 

חי, הלכות חג בחג, מדריך הכשרות של הבד"ץ(103. 

נפסלו לאכילת כלב, הרי הם עדיין אסורים באכילה. )תשובות והנהגות, ב, רכה. 
'אחשביה', שכאשר אדם  אסור באכילה: למרות שנפסל מאכילת כלב, הוא מדין 
מחליט לאוכלו, הרי הוא 'מחשיב' אותו למאכל ראוי, וממילא אסור מדרבנן. )רא"ש 
הקילוף  שמנהג  לומר,  שרצו  יש  מה(.  כ,  תמב,  המשנ"ב  כך  ופסק  ב,  כא,  פסחים 
בכל הפירות והירקות, התחיל מהמנהג המובא ברמ"א )תסז, ח( שלא לאכול פירות 
שונים  בפירות  מנהגים  הוסיפו  והפוסקים  קמח,  עם  שהתייבשו  מחשש  יבשים 
מחשש שפיזרו עליהם חמץ )מג"א, אגסים. פמ"ג, שזיפים, חיי אדם, קלפות תפוזים(, 

וממנהג זה התפשט לכל הפירות והירקות )שבח פסח, באבוב, עמ' רכז(. 

קילוף ירקות, בבישול לפני פסח: לכאורה תלוי בב' הטעמים הנ"ל, שאם החשש 
הוא משום חומרי הריסוס שיש בהם חמץ, הרי שנפסק להלכה שכאשר ישנו רק 
טעם חמץ במאכל )והוא לא מעמיד וכו'(, אם הוא בטל לפני פסח, לא אומרים 'חוזר 
וניעור' )ראה שו"ע אדמו"ר הזקן, תמז, כב, שזו הדעה העיקרית להלכה, ורק מביא 
דעה המחמירה גם בזה, ומסיק שהמחמיר בזה, יחמיר לעצמו(, וכל שכן בנדון דידן, 
שאין חמץ בודאי, והוא רק חשש דשמא ושמא, ובפרט כפי הנהוג ששוטפים הכל 
לפני הבישול. אבל אם החשש הוא מפירור חמץ, אז אע"פ שהתבטל לפני פסח, הרי 
הוא חוזר וניעור )כמבואר בשו"ע אדמו"ר הזקן, שם(, ואם כן, אם יש איזה פירור 
חמץ בתבשיל, הוא 'חוזר וניעור' ואוסר את התבשיל. ואכן מפי הגרי"ל לנדא נשמע, 
שנוהגים להחמיר בקילוף גם לפני פסח )הו"ב, תתרפו, עמ' 128(. ונראה שאפשר 
להקל בזה לאחר שטיפה ושפשוף היטב, שהרי כל ענין הקילוף אין לו מקור הלכתי 
הוא  וניעור  חוזר  שחמץ  שזה  זה  בצירוף  ושפשוף,  שטיפה  אחרי  ובפרט  מוצהר, 
חומרא שהחמירו חכמים בפסח )כלשון אדמו"ר הזקן תמב יד, תמז, א וקו"א שם(. 
15, והערה 165(,  ודורשין' תשע"ד עמ'  )'שואלין  שו"ר שכך כתב הגרמ"ש אשכנזי 

שהקילוף הוא חומרא והידור, ואפשר להתיר לבשל לפני החג, ולאכול בחג. 

103. מנהג שטיפת הביצים, הוזכר בפוסקים מפני חששות שונים. הבן איש חי 
)צו, ל( כותב שצריך לרחוץ את הביצים כי מוכרי הביצים מניחים אותם בתוך קמח 
לשטוף  להיזהר  שיש  כתב  סד(,  )תעג,  החיים'  ב'כף  גם  הקליפה.  על  נדבק  והוא 
ביצים לפני הבישול, כי לולי התרנגולים אינו נקי ממאכלי חמץ, וגם אח"כ המוכר 
בויגד משה, הגדת לעלוב, בעלז,  )המנהג הוזכר  לא מניחם במקום שמור מחמץ. 
סקווירא, ועוד(. והנה, בספר לקוטי סיפורים )עמ' רסא(, מסופר שהמבשלת בישיבה 
לחג  שהכינו  הביצים  את  רוחצים  אינם  מדוע  הבחורים  את  שאלה  בליובאוויטש 
הפסח, ונכנסו לשאול את הרבנית רבקה נ"ע )סבתו של כ"ק אדמו"ר הריי"צ, ואשת 
כ"ק אדמו"ר מהר"ש(, ואמרה: "אצלנו אין נהוג שרוחצים", אבל נמצאו מהבחורים 
שאמרו מדוע לא לרחוץ, הא מכל מקום יש בזה הידור. והגיע הדבר לכ"ק מוהריי"צ 

והקפיד על זה ואמר: "על הסבתא אין רוצים לסמוך, רק על האשה מהמטבח". 

יש  שאולי  חשש  בגלל  והירקות,  הפירות  קילוף  מנהג  בין  הבדל  אין  ולכאורה, 
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והירוקת  הפירות  כל  את  לקלף  נוהגים  וירקות:  פירות  קילוף  ג� 
שאוכלים בפסח. ויש מהדרים שלא לאכול את אלו שאין להם קליפה 
מיוחדת  בסכין  להשתמש  מהדרים  ויש  למרור(,  רק  אוכלים  )וחסה, 
לקילוף )הלכות ומנהגי חב"ד, עמ' 185. והטעם: שמא נדבק איזה פירור חמץ, ולא רצו לסמוך 

סמכו השטיפה. וכן משום שבחומרי הריסוס ישנם לפעמים תערובות חמץ(102. 

כלום בין החריצים, ואם נשפך שם אוכל, לא יאכלנו. וכותב שם ב'חק יעקב': "וכל 
זה חומרות יתירות, כי די בחומרא דהגעלה, וכן נוהגין". ]בנט"ג, )ב, עמ' ריז( הביא 
דומה  שאינו  יראה  שם  המעיין  כל  אבל  )רכז(,  שי"ק  המהר"ם  את  למנהג,  כמקור 
כלל, שהרי שאלוהו לגבי המנהג לזרוק בצק שנפל על הרצפה כאשר עושים את 
מקודם  שנפלו  בצק  פירורי  מלאה  הארץ  כי  המנהג,  את  לקיים  והשיב  המצות. 
והחמיצו. ומובן שאינו דומה כלל למאכל שנפל על הרצפה בבית נקי בפסח שלא 

מצוי חמץ כלל[. 

ומובן שמנהג זה הוא חומרא גדולה, ולפעמים קשה לעמוד בזה כי ילדים מפילים 
הרבה על הרצפה , ומגיעים להקפדות יתירות עליהם, לכן כתבנו שאפשר להתיר 
ע"י קילוף או שטיפה היטב, אלא שכדאי להתייעץ עם רב, מכיון שתלוי אם היה חם 

או לא, ואיך והיכן לשטוף, וכן שלא לבא לידי זלזול במנהג זה. 

102. מנהג זה לקלף את הפירות והירקות, מקובל בהרבה קהילות. החשש הוא 
מפני 'משהו' חמץ שנדבק אולי לפרי או לירק. הפירות והירקות הם דברי המאכל 
לפסח,  השגחה  עליהם  ואין  לבית,  מחוץ  שבאים  ביצים(,  )מלבד  כמעט  היחידים 
ואנו אוכלים אותם, והרי הם יכלו להיות בקרבת חמץ. לכן, נהגו רבים להסיר את 
הקליפה החיצונית, שיכלה להיות במגע עם חמץ. אמנם ברור, שמן הדין אין סיבה 
לחשוש בסתם, ש'נבדק' חמץ על הפרי או הירק, וגם אילו נדבק הרי מספיק לשטוף 
ולשפשף היטב. ונראה שמחמת הזהירות מ'משהו' חמץ, לא מסתפקים בשטיפה 
בלבד, שיתכן שלא תעשה כדבעי )שטיפה ושפשוף(, ובפרט בזמנים עברו שלא היה 
מים בברזים וקימצו בשימוש במים, ולכן נהגו לקלף. ]המנהג הוזכר בפוסקים גם 
בהקשר לפירות וירקות שיש עליהם 'קדושת שביעית', שמותר לקלף לפסח גם את 
אלה, שאין הדרך לקלף בדרך כלל )עגבניות, אפרסקים(, ולא נחשב זלזול בקדושת 
שביעית, כי הקילוף בפסח נחשב צורך )הגר"ש וואזנר שיעורי שבט הלוי, שביעית, 

ה, י([.

שאולי  סכין  שאותה  כך  לקילוף,  מיוחדת  בסכין  ולהשתמש  להדר  שנהגו  ]יש 
נגעה בחמץ )בזמן הקילוף(, לא תיגע במאכלים של פסח. ויש שתמהו על כך, שהרי 
בשעת הקילוף, נוגעת הסכין בפרי עצמו ? ונראה ש'אין דנין אפשר משאי אפשר', 
והרי אין דרך אחרת לקלף, בלא שתיגע הסכין בפרי, אבל אין להוסיף נגיעה בחינם 
גם שוטפים את הפרי אחרי הקילוף, כך  ועוד, הרי בדרך כלל  במאכלים אחרים. 
שגם אם היה 'משהו' חמץ על הסכין, ונדבק על הפרי, הוא ילך בשטיפה. ולחשוש 

שלא ישטפו טוב אחרי הקילוף, הוא חשש רחוק מידי[. 

סיבה נוספת בזמננו לקילוף פירות וירקות בפסח: הוא מפני חשש ריסוס שיש 
אם  ואפילו  חמץ.  תערובת  של  חשש  בהם  שיש  בחומרים  והירוקת,  הפירות  על 
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ביותר100. ובודאי שבזכות הזהירות הזאת זוכים לסיוע מלמעלה ש'הבא 
ליטהר מסייעין בידו'. 

ב� אוכל או כלי שנגעו ברצפה : מנהג מקובל, שאוכל שנפל על הרצפה 
בפסח, מחמירים שלא לאכול אותו )יש שנוהגים לקלף אותו תחילה, 
ואז לאכול. ויש מחמירים, שלא לאכלו כלל(. וכן לגבי כלי מאכל )כף 
מזלג וכדו'( שנפלו על הרצפה, נוהגים להניח אותו בצד ולא להשתמש 
בו בשנה זו. )אוצר מנהגי חב"ד, עמ' ס. והוא מנהג נפוץ בין היראים )הגדת לעלוב, עמ' כג, 
ספר מנהג ישראל תורה עמ' ריח ועוד(, וכך נהגו בבית  הגרשז"א )שלמי מועד, עמ' שלא(. אלא 

יש להתייעץ עם רב מורה  ולכן  זה,  וכדו'(, קשה לקיים מנהג  ילדים קטנים  יש  )כאשר  שלעתים 

הוראה, שיוכל להתיר אם הכלי לא היה חם, ולאחר שטיפה היטב במים קרים, ולא על גבי כלים 

אחרים(101.  

דברים  אלו  כי  וסוכר,  מלח,  שמן  קונים  והרבה  ויין,  מצות,  קונים  שהרי   .100
שקדים  אוכל  שהיה  מסופר,  מוהרש"ב  אדמו"ר  כ"ק  ועל  בבית.  לייצר  שקשה 
שלא  ובחנות  פסח,  לפני  לקנותם  מקפיד  והיה  לרפואה,  זאת  צריך  )היה  מתוקים 
מוכרת מוצרי חמץ כלל, אוצר מנהגי חב"ד עמ' סד, בשם הרב יעקב לנדא(, גם על 
הרבי אכל מאכלי חלב )הרב בנימין קליין, ב'תשורה' נה"ח, ח, אדר תשנ"ו, עמ' 29. 
וראה ספר השיחות )תש"ג עמ' 64( שכ"ק אדמו"ר הרש"ב היה אוכל מצה עם חלב 
ששמרו אותו מכל תערובת של מים. אבל אולי לא היה זה חלב 'ביתי'(, ומשמע גם 
שיש שהיו שותים תה )ראה 'הלקח והלבוב, ב, עמ' רטז, אוצר מנהגי חב"ד עמ' נג. 
ובעמ' קג, שהרבי ראה את כ"ק אדמו"ר הריי"צ שותה תה בערב פסח אחרי מנחה(. 
כל  עם  לבית,  מחוץ  הבאים  במאכלים  גם  משתמשים  הכרחיים,  שבדברים  הרי, 

הזהירות הנדרשת. 

101. יסוד החשש הוא שישנם פירורי חמץ על הרצפה , ואע"פ שניקו את הרצפה  
או  בנעליים,  שנדבקו  ע"י  החוץ,  מן  חדשים  פירורים  שהתגלגלו  יתכן  הרי  היטב, 
באופן אחר. ובכן, אם יפול מאכל חם על גבי פירור חמץ, יבלע במאכל 'כדי קליפה' 
)תתאר גבר, ואדמיקר ליה בלע(, ולכן אם קולפים את המאכל אין חשש. אלא שיש 
ואם  וכו'(.  לקלוף  ניתן  לא  שלעתים  פלוג',  'לא  מדין  )כנראה  תמיד  שמחמירים 
המאכל אינו חם, מספיק לכאורה לשטוף את המאכל. ואכן מן הדין סגי בכך, וכך 
כתבו כמה פוסקים למעשה, אלא שנהגו לפחות לקלוף )כמו שנוהגים לקלוף כל פרי 
וירק, אע"פ שמן הדין והחשש, סגי בשטיפה(, ויש שלא אכלו כלל מהמאכל, כנ"ל. 
זו כלל, ראה חוט שני עמ' ק[. ובבית הגרש"ז אויערבאך  ]ויש שלא נהגו בחומרא 
היו נוהגים שאוכלים שנפלו על הרצפה החמירו שלא לאכלו, אבל כלי שנפל על 

הרצפה  נהגו לשטוף ולהשתמש בהם. )שלמי מועד(. 

שכותב  מהרי"ל,  בשם  מג(  )תנא,  היטב  הבאר  מדברי  למנהג,  סמך  שהביאו  יש 
בלי  השנה,  כל  חמץ  בהם  שמחזיקים  בקופסאות  מאכלים  יניחו  שלא  המהרי"ל 
ישאר  שלא  כך  כל  לנקותן  אפשר  אי  כי  הגעלה,  אחרי  ואפילו  וכדומה  דף  הפסק 
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והירוקת  הפירות  כל  את  לקלף  נוהגים  וירקות:  פירות  קילוף  ג� 
שאוכלים בפסח. ויש מהדרים שלא לאכול את אלו שאין להם קליפה 
מיוחדת  בסכין  להשתמש  מהדרים  ויש  למרור(,  רק  אוכלים  )וחסה, 
לקילוף )הלכות ומנהגי חב"ד, עמ' 185. והטעם: שמא נדבק איזה פירור חמץ, ולא רצו לסמוך 

סמכו השטיפה. וכן משום שבחומרי הריסוס ישנם לפעמים תערובות חמץ(102. 

כלום בין החריצים, ואם נשפך שם אוכל, לא יאכלנו. וכותב שם ב'חק יעקב': "וכל 
זה חומרות יתירות, כי די בחומרא דהגעלה, וכן נוהגין". ]בנט"ג, )ב, עמ' ריז( הביא 
דומה  שאינו  יראה  שם  המעיין  כל  אבל  )רכז(,  שי"ק  המהר"ם  את  למנהג,  כמקור 
כלל, שהרי שאלוהו לגבי המנהג לזרוק בצק שנפל על הרצפה כאשר עושים את 
מקודם  שנפלו  בצק  פירורי  מלאה  הארץ  כי  המנהג,  את  לקיים  והשיב  המצות. 
והחמיצו. ומובן שאינו דומה כלל למאכל שנפל על הרצפה בבית נקי בפסח שלא 

מצוי חמץ כלל[. 

ומובן שמנהג זה הוא חומרא גדולה, ולפעמים קשה לעמוד בזה כי ילדים מפילים 
הרבה על הרצפה , ומגיעים להקפדות יתירות עליהם, לכן כתבנו שאפשר להתיר 
ע"י קילוף או שטיפה היטב, אלא שכדאי להתייעץ עם רב, מכיון שתלוי אם היה חם 

או לא, ואיך והיכן לשטוף, וכן שלא לבא לידי זלזול במנהג זה. 

102. מנהג זה לקלף את הפירות והירקות, מקובל בהרבה קהילות. החשש הוא 
מפני 'משהו' חמץ שנדבק אולי לפרי או לירק. הפירות והירקות הם דברי המאכל 
לפסח,  השגחה  עליהם  ואין  לבית,  מחוץ  שבאים  ביצים(,  )מלבד  כמעט  היחידים 
ואנו אוכלים אותם, והרי הם יכלו להיות בקרבת חמץ. לכן, נהגו רבים להסיר את 
הקליפה החיצונית, שיכלה להיות במגע עם חמץ. אמנם ברור, שמן הדין אין סיבה 
לחשוש בסתם, ש'נבדק' חמץ על הפרי או הירק, וגם אילו נדבק הרי מספיק לשטוף 
ולשפשף היטב. ונראה שמחמת הזהירות מ'משהו' חמץ, לא מסתפקים בשטיפה 
בלבד, שיתכן שלא תעשה כדבעי )שטיפה ושפשוף(, ובפרט בזמנים עברו שלא היה 
מים בברזים וקימצו בשימוש במים, ולכן נהגו לקלף. ]המנהג הוזכר בפוסקים גם 
בהקשר לפירות וירקות שיש עליהם 'קדושת שביעית', שמותר לקלף לפסח גם את 
אלה, שאין הדרך לקלף בדרך כלל )עגבניות, אפרסקים(, ולא נחשב זלזול בקדושת 
שביעית, כי הקילוף בפסח נחשב צורך )הגר"ש וואזנר שיעורי שבט הלוי, שביעית, 

ה, י([.

שאולי  סכין  שאותה  כך  לקילוף,  מיוחדת  בסכין  ולהשתמש  להדר  שנהגו  ]יש 
נגעה בחמץ )בזמן הקילוף(, לא תיגע במאכלים של פסח. ויש שתמהו על כך, שהרי 
בשעת הקילוף, נוגעת הסכין בפרי עצמו ? ונראה ש'אין דנין אפשר משאי אפשר', 
והרי אין דרך אחרת לקלף, בלא שתיגע הסכין בפרי, אבל אין להוסיף נגיעה בחינם 
גם שוטפים את הפרי אחרי הקילוף, כך  ועוד, הרי בדרך כלל  במאכלים אחרים. 
שגם אם היה 'משהו' חמץ על הסכין, ונדבק על הפרי, הוא ילך בשטיפה. ולחשוש 

שלא ישטפו טוב אחרי הקילוף, הוא חשש רחוק מידי[. 

סיבה נוספת בזמננו לקילוף פירות וירקות בפסח: הוא מפני חשש ריסוס שיש 
אם  ואפילו  חמץ.  תערובת  של  חשש  בהם  שיש  בחומרים  והירוקת,  הפירות  על 
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ביותר100. ובודאי שבזכות הזהירות הזאת זוכים לסיוע מלמעלה ש'הבא 
ליטהר מסייעין בידו'. 

ב� אוכל או כלי שנגעו ברצפה : מנהג מקובל, שאוכל שנפל על הרצפה 
בפסח, מחמירים שלא לאכול אותו )יש שנוהגים לקלף אותו תחילה, 
ואז לאכול. ויש מחמירים, שלא לאכלו כלל(. וכן לגבי כלי מאכל )כף 
מזלג וכדו'( שנפלו על הרצפה, נוהגים להניח אותו בצד ולא להשתמש 
בו בשנה זו. )אוצר מנהגי חב"ד, עמ' ס. והוא מנהג נפוץ בין היראים )הגדת לעלוב, עמ' כג, 
ספר מנהג ישראל תורה עמ' ריח ועוד(, וכך נהגו בבית  הגרשז"א )שלמי מועד, עמ' שלא(. אלא 

יש להתייעץ עם רב מורה  ולכן  זה,  וכדו'(, קשה לקיים מנהג  ילדים קטנים  יש  )כאשר  שלעתים 

הוראה, שיוכל להתיר אם הכלי לא היה חם, ולאחר שטיפה היטב במים קרים, ולא על גבי כלים 

אחרים(101.  

דברים  אלו  כי  וסוכר,  מלח,  שמן  קונים  והרבה  ויין,  מצות,  קונים  שהרי   .100
שקדים  אוכל  שהיה  מסופר,  מוהרש"ב  אדמו"ר  כ"ק  ועל  בבית.  לייצר  שקשה 
שלא  ובחנות  פסח,  לפני  לקנותם  מקפיד  והיה  לרפואה,  זאת  צריך  )היה  מתוקים 
מוכרת מוצרי חמץ כלל, אוצר מנהגי חב"ד עמ' סד, בשם הרב יעקב לנדא(, גם על 
הרבי אכל מאכלי חלב )הרב בנימין קליין, ב'תשורה' נה"ח, ח, אדר תשנ"ו, עמ' 29. 
וראה ספר השיחות )תש"ג עמ' 64( שכ"ק אדמו"ר הרש"ב היה אוכל מצה עם חלב 
ששמרו אותו מכל תערובת של מים. אבל אולי לא היה זה חלב 'ביתי'(, ומשמע גם 
שיש שהיו שותים תה )ראה 'הלקח והלבוב, ב, עמ' רטז, אוצר מנהגי חב"ד עמ' נג. 
ובעמ' קג, שהרבי ראה את כ"ק אדמו"ר הריי"צ שותה תה בערב פסח אחרי מנחה(. 
כל  עם  לבית,  מחוץ  הבאים  במאכלים  גם  משתמשים  הכרחיים,  שבדברים  הרי, 

הזהירות הנדרשת. 

101. יסוד החשש הוא שישנם פירורי חמץ על הרצפה , ואע"פ שניקו את הרצפה  
או  בנעליים,  שנדבקו  ע"י  החוץ,  מן  חדשים  פירורים  שהתגלגלו  יתכן  הרי  היטב, 
באופן אחר. ובכן, אם יפול מאכל חם על גבי פירור חמץ, יבלע במאכל 'כדי קליפה' 
)תתאר גבר, ואדמיקר ליה בלע(, ולכן אם קולפים את המאכל אין חשש. אלא שיש 
ואם  וכו'(.  לקלוף  ניתן  לא  שלעתים  פלוג',  'לא  מדין  )כנראה  תמיד  שמחמירים 
המאכל אינו חם, מספיק לכאורה לשטוף את המאכל. ואכן מן הדין סגי בכך, וכך 
כתבו כמה פוסקים למעשה, אלא שנהגו לפחות לקלוף )כמו שנוהגים לקלוף כל פרי 
וירק, אע"פ שמן הדין והחשש, סגי בשטיפה(, ויש שלא אכלו כלל מהמאכל, כנ"ל. 
זו כלל, ראה חוט שני עמ' ק[. ובבית הגרש"ז אויערבאך  ]ויש שלא נהגו בחומרא 
היו נוהגים שאוכלים שנפלו על הרצפה החמירו שלא לאכלו, אבל כלי שנפל על 

הרצפה  נהגו לשטוף ולהשתמש בהם. )שלמי מועד(. 

שכותב  מהרי"ל,  בשם  מג(  )תנא,  היטב  הבאר  מדברי  למנהג,  סמך  שהביאו  יש 
בלי  השנה,  כל  חמץ  בהם  שמחזיקים  בקופסאות  מאכלים  יניחו  שלא  המהרי"ל 
ישאר  שלא  כך  כל  לנקותן  אפשר  אי  כי  הגעלה,  אחרי  ואפילו  וכדומה  דף  הפסק 
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הפסח  ממנהגי  ואכן,    ! ממפעל  מוצרים  באכילת  שכן  כל  אמורים, 
במוצרי  להשתמש  שלא  דורות,  מדורי  ושלמים,  חסידים  בהם  שנהגו 
מזון תעשייתיים שמקורם ממפעלים שונים,  והשתדלו לאכול במשך 
מסויימים  מוצרים  מלבד  בית.   מתוצרת  מאכלים  ורק  אך  הפסח  חג 

שנהגו להשתמש, כגון מצות ויין, שקשה לעשותם לבד. 

בהשגחה  לפסח  כשרים  מזון  מוצרי  הרבה  ישנם  שבזמננו  ואע"פ 
מהודרת, וסומכים עליהם במשך השנה, הנה בפסח, משתדלים במידת 
ב'משהו',  אסור  חמץ  שהרי  תעשייתיים,  ממוצרים  להימנע  האפשר 
והוא נפוץ בהרבה מאכלים, וכן קטניות מצויות מאוד ]ואפילו אם בטל 
לפני פסח הרי הוא 'חוזר וניעור', ולפעמים הוא גם 'מעמיד' ולא בטל גם 
לפני פסח[98. ועם כל הרצון הטוב, אין אפשרות להדר במפעלים בכל 
ישנם  אחד  במוצר  שלעתים  בימינו  ובפרט  בבית,  הנוהגים  ההידורים 
חששות  מתגלים  שנה  ומידי  גלם,  וחומרי  רכיבים  של  רבות  עשרות 
שום  בו  שאין  פשוט  מוצר  שנראה  קלופים,  אגוזים  לדוגמא:  חדשים. 
חשש, אלא שגילו בשנים האחרונות במפעל בארה"ב, שהיו מוסיפים 

על האגוזים, חומר אנטי אוקסידנט המכיל שמן קטניות99. 

הכלל הוא: נמנעים בכל מה שאפשר, ובמה שאי אפשר, או שיש צורך 
המהודרת  ההשגחה  עם  תעשייתיים  במוצרים  משתמשים  בכך,  גדול 

בבית,  מהנעשה  יותר  שם  הזהירות  קושי  בודאי  והמפעלים  מעצמו,  יותר  לאדם 
ועי"ז נחשב כ'בא לטהר' ו'מסייעין בידו' שלא להיכשל, ודברים אלו יש בהם חינוך 

לקטנים וכו'". 

במדריך כשרות של אחד הבדצי"ם, מתפרסמת מידי שנה הודעה: "למרות שהננו 
מעידים שהכל נעשה אכן על טהרת הכשרות לפסח, אין זה אומר כי ישנה 'מצוה' 

בצריכת מוצרים תעשייתיים". 

98. ואין כאן המקום להאריך, בדיני 'חוזר וניעור', ו'מעמיד'. וראה לעיל: 'מאכלים 
שיש בהם חשש חמץ בזמננו', רשימה של עשרות מוצרים שיש בהם חשש חמץ, 

וביניהם כמה שהחמץ הוא חשוב ומעמיד. 

99. מתוך מדריך הכשרות של בד"ץ העדה החרדית, עמ' 115. מקרה מפורסם, 
שזעזע את מערכות הכשרות, היה באחד מהיקבים שעמד תחת השגחה מהודרת. 
ביין זה היו מוסיפים חומצת לימון, ורק אחרי תקופה ארוכה, עלו על כך, שהחומצה 
עשויה מחמץ, ומכיון שרכיב זה מטרתו  לשמר את היין, הרי שדינו כ'מעמיד' שאינו 
בטל אפילו באלף, אע"פ שהתערב לפני פסח. מקרה זה אירע בשנת תשל"ח ומוזכר 

בתשובותיו של המנחת יצחק )ז, כז(, שהיה אז ראב"ד העדה החרדית עיין שם. 
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אין  "בפסח  הזקן96:  אדמו"ר  דברי  ידועים  תעשייתיים:  מוצרים  א� 
מכבדים באכילה ושתיה" )שלא לגרום אי נוחות לאורח, שתביא אותו לבטל את הידורו, 
אבל בודאי שיש לקיים מצות הכנסת אורחים ולתת אפשרות לקחת אם רוצה. ספר השיחות תש"ה 

עמ' 91(, ואכן נפוצה בעם ישראל החומרא, שלא לאכול אחד בבית חבירו 

הדברים  חבירו  אצל  באכילה  ואם  כמותו97.  מהדר  הוא  אפילו  בפסח, 

 ,58 עמ'  תשג   ,263 עמ'  תרח"ץ  השיחות  ספר  ע"פ  המנהגים,  בספר  הובא   .96
הפציר  הריי"ץ  אדמו"ר  שכ"ק  תרצ"ז  ש"פ  שביעי  משיחת  ]ולהעיר   .91 עמ'  תש"ה 
בנוכחים לאכול. ויש לבאר בכמה אופנים. אבל פשוט שאין בזה כללי ברזל, ואין 
לעשות מזה 'איסור' לאכול אצל חבירו, וכפי שמוכח באותה אמרה עצמה, שאין 
לכבד, אבל 'רשאי לקחת בעצמו'. והכל לפי הענין.  ולהעיר מהמובא בספר הליכות 
שלמה )פסח, עמ' צ(, שאירע פעם שתלמיד ביקר בבית הגרשז"א, וכיבדו הרב בכוס 
יין, והלה סירב באמרו שמנהג בית אביו שלא לאכול בבית אחרים בפסח, והעיר 
הגרשז"א שאליבא דאמת גם בבית אביו לא מכינים יין בעצמם אלא קונים בחנות, 
האדם  "על  לו:  ואמר  והמשיך  ליין,  בנוגע  בזה  לדקדק  נהגו  לא  בביתם  גם  וא"כ 
לכלכל צעדיו בתבונה ובדרך ארץ, ולא לדחות הכיבוד בצורה כזו, ובפרט תלמיד 

לפני רבו, לא יעלה על הדעת שינהג כך"[.

97. מנהג חסידים ישן, שלא לאכול בבית אחר בפסח, אלא רק בביתו. כך מובא 
כד(:  ד,  )עמ'  לעלוב  ובהגדת  מניז'נוב,  הרב  בשם  ד(  )יח,  דאסוותא  מיכלא  בספר 
כ.  )עמ'  וכן בהגדת בעלז  ולשתות אחד אצל השני בפסח".  "החמירו שלא לאכול 
ובשם מהר"א מבעלזא מובא רמז ממה שלגבי שבועות וסוכות כתוב: 'ושמחת בחגך 
אתה, ובנך ובתך ועבדך ואמתך והלוי', ובפסח לא כתוב, כי בפסח לא מתארחים 
אצל חבירו(, ויש צדיקים לא חילקו 'שיריים' בפסח )נטעי גבריאל ב' עמ' קמו(. ויש 
)תנג מ(  ועוד(. וכבר הביא הכף החיים  שחילקו )הגדת בן אהרן דקרלין עמ' קסז, 
את דברי הגר"ח פלאגי' בספרו מועד לכל חי: 'משפחה ומשפחה מנהג אבותיהם 
יושבי  'אשרי  יקיים  . מה טוב דבימי הפסח   . . שלא לסעוד אצל אחרים   . בידיהם 

ביתך' טפי משאר ימות השנה". 

ממנהגי  "אחד   :)947 גיליון  חב"ד  כפר  )שבועון  ע"ה  אשכנזי  הגרמ"ש  כותב  וכך 
במאכלים  להשתמש  שלא  הוא,  דורות  מדורי  חסידים  בהם  נהגו  אשר  הפסח  חג 
תעשייתיים שמקורם ממפעלים שונים . . " ]ולאחרי אריכות בחשיבות ההשתדלות 
בכשרות מאכלי פסח, והדברים הנפלאים שנאמרו על שמירת מצוה זו, כותב[: "אי 
לכך, על אנ"ש שיחיו להשתדל ככל האפשר שלא לקנות  לחג הפסח מוצרי מזון 
תעשייתיים, ולהשתמש בחג הפסח אך ורק בתוצרת ביתית, ולחנך את הבנים ואת 
הבנות מקטנותם במנהג טוב זה . . הנ"ל אינו מדובר בקשר למזון תינוקות, ועליהם 

להתייעץ עם רב מורה הוראה". 

דברים דומים כותב הגרנ"ק בספר חוט שני )עמ' קסז(: "מאז ומעולם נזהרו ישראל 
באיסורי חמץ יותר משאר איסורים . . ע"כ בודאי ההנהגה הראויה היא, אף שבשאר 
ימות השנה משתמשים בייצור מאכלים במפעלים של זרים, עכו"ם, מומרים וכיו"ב 
באופן שיש השגחה, מ"מ בפסח בודאי ראוי למעט בכל הדברים הנ"ל, שאין שומר 
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במוצרי  להשתמש  שלא  דורות,  מדורי  ושלמים,  חסידים  בהם  שנהגו 
מזון תעשייתיים שמקורם ממפעלים שונים,  והשתדלו לאכול במשך 
מסויימים  מוצרים  מלבד  בית.   מתוצרת  מאכלים  ורק  אך  הפסח  חג 

שנהגו להשתמש, כגון מצות ויין, שקשה לעשותם לבד. 

בהשגחה  לפסח  כשרים  מזון  מוצרי  הרבה  ישנם  שבזמננו  ואע"פ 
מהודרת, וסומכים עליהם במשך השנה, הנה בפסח, משתדלים במידת 
ב'משהו',  אסור  חמץ  שהרי  תעשייתיים,  ממוצרים  להימנע  האפשר 
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בבית,  מהנעשה  יותר  שם  הזהירות  קושי  בודאי  והמפעלים  מעצמו,  יותר  לאדם 
ועי"ז נחשב כ'בא לטהר' ו'מסייעין בידו' שלא להיכשל, ודברים אלו יש בהם חינוך 

לקטנים וכו'". 

במדריך כשרות של אחד הבדצי"ם, מתפרסמת מידי שנה הודעה: "למרות שהננו 
מעידים שהכל נעשה אכן על טהרת הכשרות לפסח, אין זה אומר כי ישנה 'מצוה' 

בצריכת מוצרים תעשייתיים". 

98. ואין כאן המקום להאריך, בדיני 'חוזר וניעור', ו'מעמיד'. וראה לעיל: 'מאכלים 
שיש בהם חשש חמץ בזמננו', רשימה של עשרות מוצרים שיש בהם חשש חמץ, 

וביניהם כמה שהחמץ הוא חשוב ומעמיד. 

99. מתוך מדריך הכשרות של בד"ץ העדה החרדית, עמ' 115. מקרה מפורסם, 
שזעזע את מערכות הכשרות, היה באחד מהיקבים שעמד תחת השגחה מהודרת. 
ביין זה היו מוסיפים חומצת לימון, ורק אחרי תקופה ארוכה, עלו על כך, שהחומצה 
עשויה מחמץ, ומכיון שרכיב זה מטרתו  לשמר את היין, הרי שדינו כ'מעמיד' שאינו 
בטל אפילו באלף, אע"פ שהתערב לפני פסח. מקרה זה אירע בשנת תשל"ח ומוזכר 

בתשובותיו של המנחת יצחק )ז, כז(, שהיה אז ראב"ד העדה החרדית עיין שם. 
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אין  "בפסח  הזקן96:  אדמו"ר  דברי  ידועים  תעשייתיים:  מוצרים  א� 
מכבדים באכילה ושתיה" )שלא לגרום אי נוחות לאורח, שתביא אותו לבטל את הידורו, 
אבל בודאי שיש לקיים מצות הכנסת אורחים ולתת אפשרות לקחת אם רוצה. ספר השיחות תש"ה 

עמ' 91(, ואכן נפוצה בעם ישראל החומרא, שלא לאכול אחד בבית חבירו 

הדברים  חבירו  אצל  באכילה  ואם  כמותו97.  מהדר  הוא  אפילו  בפסח, 

 ,58 עמ'  תשג   ,263 עמ'  תרח"ץ  השיחות  ספר  ע"פ  המנהגים,  בספר  הובא   .96
הפציר  הריי"ץ  אדמו"ר  שכ"ק  תרצ"ז  ש"פ  שביעי  משיחת  ]ולהעיר   .91 עמ'  תש"ה 
בנוכחים לאכול. ויש לבאר בכמה אופנים. אבל פשוט שאין בזה כללי ברזל, ואין 
לעשות מזה 'איסור' לאכול אצל חבירו, וכפי שמוכח באותה אמרה עצמה, שאין 
לכבד, אבל 'רשאי לקחת בעצמו'. והכל לפי הענין.  ולהעיר מהמובא בספר הליכות 
שלמה )פסח, עמ' צ(, שאירע פעם שתלמיד ביקר בבית הגרשז"א, וכיבדו הרב בכוס 
יין, והלה סירב באמרו שמנהג בית אביו שלא לאכול בבית אחרים בפסח, והעיר 
הגרשז"א שאליבא דאמת גם בבית אביו לא מכינים יין בעצמם אלא קונים בחנות, 
האדם  "על  לו:  ואמר  והמשיך  ליין,  בנוגע  בזה  לדקדק  נהגו  לא  בביתם  גם  וא"כ 
לכלכל צעדיו בתבונה ובדרך ארץ, ולא לדחות הכיבוד בצורה כזו, ובפרט תלמיד 

לפני רבו, לא יעלה על הדעת שינהג כך"[.

97. מנהג חסידים ישן, שלא לאכול בבית אחר בפסח, אלא רק בביתו. כך מובא 
כד(:  ד,  )עמ'  לעלוב  ובהגדת  מניז'נוב,  הרב  בשם  ד(  )יח,  דאסוותא  מיכלא  בספר 
כ.  )עמ'  וכן בהגדת בעלז  ולשתות אחד אצל השני בפסח".  "החמירו שלא לאכול 
ובשם מהר"א מבעלזא מובא רמז ממה שלגבי שבועות וסוכות כתוב: 'ושמחת בחגך 
אתה, ובנך ובתך ועבדך ואמתך והלוי', ובפסח לא כתוב, כי בפסח לא מתארחים 
אצל חבירו(, ויש צדיקים לא חילקו 'שיריים' בפסח )נטעי גבריאל ב' עמ' קמו(. ויש 
)תנג מ(  ועוד(. וכבר הביא הכף החיים  שחילקו )הגדת בן אהרן דקרלין עמ' קסז, 
את דברי הגר"ח פלאגי' בספרו מועד לכל חי: 'משפחה ומשפחה מנהג אבותיהם 
יושבי  'אשרי  יקיים  . מה טוב דבימי הפסח   . . שלא לסעוד אצל אחרים   . בידיהם 

ביתך' טפי משאר ימות השנה". 

ממנהגי  "אחד   :)947 גיליון  חב"ד  כפר  )שבועון  ע"ה  אשכנזי  הגרמ"ש  כותב  וכך 
במאכלים  להשתמש  שלא  הוא,  דורות  מדורי  חסידים  בהם  נהגו  אשר  הפסח  חג 
תעשייתיים שמקורם ממפעלים שונים . . " ]ולאחרי אריכות בחשיבות ההשתדלות 
בכשרות מאכלי פסח, והדברים הנפלאים שנאמרו על שמירת מצוה זו, כותב[: "אי 
לכך, על אנ"ש שיחיו להשתדל ככל האפשר שלא לקנות  לחג הפסח מוצרי מזון 
תעשייתיים, ולהשתמש בחג הפסח אך ורק בתוצרת ביתית, ולחנך את הבנים ואת 
הבנות מקטנותם במנהג טוב זה . . הנ"ל אינו מדובר בקשר למזון תינוקות, ועליהם 

להתייעץ עם רב מורה הוראה". 

דברים דומים כותב הגרנ"ק בספר חוט שני )עמ' קסז(: "מאז ומעולם נזהרו ישראל 
באיסורי חמץ יותר משאר איסורים . . ע"כ בודאי ההנהגה הראויה היא, אף שבשאר 
ימות השנה משתמשים בייצור מאכלים במפעלים של זרים, עכו"ם, מומרים וכיו"ב 
באופן שיש השגחה, מ"מ בפסח בודאי ראוי למעט בכל הדברים הנ"ל, שאין שומר 
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יא� קידה וקינמון בפסח:  כותב הרבי בהגדה: "מכמה שנים, מנהגינו 
לא לקחת קידה וקינמון )להניח בחרוסת(, מחשש תערובת חמץ". )הובא 
בספר המנהגים חב"ד עמ' 39. ובפועל נמנעים ככל האפשר ממוצרים תעשייתיים בכלל, וכדלקמן(.

יב� אכילת צנון: הצמח צדק אסר אכילת צנון, בלי לתת טעם. )שמועות 
וסיפורים, א, עמ' עד, ליובאוויטש וחייליה עמ' 54, אוצר מנהגי חב"ד עמ' סג. לגבי אכילת שום, 

ראה לקמן באות ו, ו(95.  

 ו� הידורים נוספים, במאכלי פסח,
הנהוגים בין חסידי חב"ד 

 א. מוצרים תעשייתיים / ב. אוכל או כלי שנגעו ברצפה / ג. קילוף פירות וירקות
 / ד. ביצים / ה. תבלינים / ו. אכילת שום / ז. סוכר / ח. 'שמאלץ' ]שומן, בעלי

חיים[ / ט. מוצרי חלב

על  טעם  איזה  אומר  היה  ואילו   ! הכמוס  מטעם  זאת  אסר  רעק"א  שהגאון  הצ"צ 
אפשר  אי  הכמוס,  מטעם  שאסר  מכיון  אבל  בדברים,  לעיין  אפשר  היה  תורה,  פי 
להקל. ואכן בשו"ת צ"צ )או"ח נא( כותב: "הנוגע לדינא, כיון שמנהג כל ישראל בכל 
חדשים  בטרובען  רק  לעשות  שלא  לפסח  יי"ש  בעשיית  מאוד  שנזהרין  המדינות, 
המדינות  לכל  תשובה  נשלח  אשתקד  וגם  ח"ו.  בזה  להקל  לבו  שיערב  הוא  מי   .  .
יי"ש  בעשיית  להזהר  ככרוכיא  וצווח  מאוד  שהחמיר  נ"י,  איגר  עקיבא  ר'  מהגאון 
נעשה  אם  "גם  אומר:  ושם  תקצו(  )כסלו  רעק"א  שפרסם  לכרוז  והכוונה  לספח". 
משקה זה באמ תבלי שום תערובת חמץ, עוד רחוק בעיני רוחי זרה, למשתי אותו 
בימי דפסחא, מטעם הכמוס עמדי, וצפון בקרבי, העת לא עת לגלותו כיום" )מכתבי 
אדמו"ר  כ"ק  שסיפור  מה  מובא   ,)19 עמ'  )ד,  וברשימות  ק(.  סימן  תשכט,  רעק"א, 
נגד  חריפה  בצורף  התבטא  מהר"ש  אדמו"ר  שכ"ק  תרצ"א,  בשנת  לרבי,  הריי"צ 
בחששות  ועוד,  סג  סב,  תמב,  הזקן,  אדמו"ר  בשו"ע  וראה  בראנפען'.  ה'פסח'דיגע 
שהיו בעשיית יי"ש לפסח, שצריך להכשיר את הכלים שבהם עושים את היי"ש וכו'. 
והאריך בזה בשד"ח )מערכת חו"מ, ז, ט(, ובהגהות חכמת שלמה תסז, ח. ומעיקר 
הדין אם הכלים מוכשרים כראוי אין בעיה. אבל הרבה צדיקים נהגו שלא לשתות 

כלל יי"ש בפסח, ראה נטעי גבריאל פרק לט. 

של  האוכל  למקום  תרס"ו,  בשנת  בא  הרש"ב  אדמו"ר  שכ"ק  שם,  מסופר   .95
ושאל  שומן,  עם  צנון  ראשונה  למנה  שהכינו  וראה  בליובאוויטש  ה'תמימים' 
צנון בפסח, בלי  יודעים שאדמו"ר הצמח צדק אסר אכילת  "האם אינם  בתימהון: 
טעם? ובאג"ק של כ"ק אדמו"ר הרש"ב )ג, עמ' רכח( מובא, שמכר עם החמץ 'רעטעך 
ודוחה אותו  ז(,  )כלל קכז,  זה הובא בחיי אדם  גימאכץ' )מרקחת צנון(. מנהג  איין 
נוהגים  שיש  "מה  אמך'(:  תורת  תטוש  'אל  של  הענין  בחשיבות  שמאריך  )למרות 
שלא לאכול צנון ושומים שאין לזה שום טעם וריח". ואכן הרבה נהגו לקחת צנון 

לכרפס. אכן, מנהג חב"ד כפי שאמר הצמח צדק, שלא לאכול צנון בפסח. 
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ט� מצות מכונה: ראה לעיל בפרק ג, 'המצות'. 

י� יין שרף בפסח: נוהגים שלא לשתות יין שרף בפסח, גם כאשר הוא 
נעשה בכל הזהירות מחמץ. )רשימות, ד, עמ' 19, ליקוטי סיפורים עמ' צב(94. 

)דע"ת, תקכז( מקיל בזה, בנוגע לנזהרים לאכול בפסח רק 'מצה שמורה', ובאחרון 
כי  בער"ש,  שחל  פסח  של  בשביעי  אלה  מצות  לאפות  שמותר  מקילים,  פסח  של 
ההקפדה שלא לאכלם בפסח הוא חומרא בעלמא, ומבואר במג"א )תנט, יג(, שכאשר 
איסור האכילה הוא רק מצד חומרא, אין איסור לאפותו ביו"ט. וכותב  בשו"ת דובב 
מישרים )א, מט(, שהוא הדין לענין מצה שרויה, שיש להתיר, כי הוא רק חומרא. 
]אמנם אדה"ז בסימן תנט, לא מביא את דברי המג"א, ואולי מכיון שלא סובר שדבר 
שהוא רק חומרא, אפשר לבשלו ביו"ט[. סברא נוספת להתיר הובאה בשדי חמד 
)חו"מ, ו, ו(, שתמה על רעק"א, מדוע היה צריך להתיר מצד זה שאולי יזדמן חולה, 
הלא יתכן שיבואו אורחים שלא מקפידים בחומרא זו, ומסיק, שאולי במקומו של 
רעק"א לא היו מצויים אנשים שלא היו מקפידים בפירות יבשים בפסח, אבל במקום 
שמצוי הדבר, ויתכן שיבא אורח שלא מקפיד בזה, מותר. ולפי"ז בנוגע ל'שרויה', 
הרי שבמקום שמצויים אנשים שלא מקפידים בזה, או המקילים לקטנים וכו', יש 
סברא להתיר. כמו כן דנו בזה הכנסת הגדולה )או"ח סב(, שהמקילים באכילת אורז 
באחרון של פסח, יהיה אסור להם לבשלו בשביעי של פסח שחל בערב שבת, על פי 
דברי הרמ"א )תקכז(, שמי שצם ביו"ט תענית חלום, אסור לו לבשל אפילו בשביל 
אותו היום, בשביל אחרים שאוכלים, כי נחשב כאילו לא הניח עירוב תבשילין. אבל 
החיד"א )מחז"ב, תסז, ו(, מעיר שאינו דומה, כי המתענה לא יכול לבשל כלל, ולכן 
נחשב כאילו לא הניח עירוב תבשילין, אבל כאן שמותר לו לבשל, הוא הדין שיכול 
לבשל אורז בשביל אחרים, או בשביל מחר שיהיה שבת. ]גם מדברי רעק"א, מבואר 
שלא סובר כדביר כנה"ג, שהרי התיר אילו יבואו חולים, וכן מהחת"ס שחלק מצד 
שלא מצויים חולים, רואים שאילו היו מצויים היה מסכים שמותר[. ויש שדנו מצד 
'מוקצה' )דובב מישרים שם, חזו"א או"ח מט(, אבל כתבו שאינו מוקצה כי אינו בגדר 
]גם מדברי רעק"א והחת"ס,  'איסור', והראיה שמקילים לאכול באחרון של פסח. 

מוכח שאינו מוקצה[. ויש עוד להאריך בזה ואכ"מ. 

ז( כותב: "מותר לבשל בשביעי של פסח ע"י  למעשה, הגר"ש וואזנר )מבית לוי, 
הפסח  בימי  מלאכלם  חומרא  בהם  שהנוהגים  דברים  גם  לשבת,  תבשילין  עירוב 
ו(.  קסג,  )ב,  הלוי  ושבט  התשובה(,  בסוף  לג,  )ז,  מנח"י  ועיין  שרויה".  מצה  וכגון 
כי  להתיר  אין  בעלמא,  חומרא  אינה  ש'שרויה'  אדה"ז  שלדעת  שטענו  שיש  ואף 
לא נחשב ראוי לאורחים )הרב ביסטריצקי - תפארת מלך, א, עמ' 63 ואילך(, הרי 
שלמעשה מעיד הגרי"ל גרונר )התקשרות מה, עמ' 24, והובא באוצר מנהגי חב"ד, 
ובליל  שרויה(,  ממצה  )קניידלאך,  זאת  הכינו  לא  אחת  ששנה  "זכורני,  רכה(:  עמ' 
וענו  הדבר,  לסיבת  אדמו"ר  כ"ק  שאל  לשולחן,  הביאום  כשלא  פסח,  של  אחרון 
שחשבו שבקביעות כזו )שהיה שביעי של פסח בשבת(, לא כדאי לבשל זאת, ולא 

היה מרוצה מכך כלל". 

94. בליקוטי סיפורים שם מסופר, בשם ר"ש גרונם, ששמע בלויבאוויטש שאמר 
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יא� קידה וקינמון בפסח:  כותב הרבי בהגדה: "מכמה שנים, מנהגינו 
לא לקחת קידה וקינמון )להניח בחרוסת(, מחשש תערובת חמץ". )הובא 
בספר המנהגים חב"ד עמ' 39. ובפועל נמנעים ככל האפשר ממוצרים תעשייתיים בכלל, וכדלקמן(.

יב� אכילת צנון: הצמח צדק אסר אכילת צנון, בלי לתת טעם. )שמועות 
וסיפורים, א, עמ' עד, ליובאוויטש וחייליה עמ' 54, אוצר מנהגי חב"ד עמ' סג. לגבי אכילת שום, 

ראה לקמן באות ו, ו(95.  

 ו� הידורים נוספים, במאכלי פסח,
הנהוגים בין חסידי חב"ד 

 א. מוצרים תעשייתיים / ב. אוכל או כלי שנגעו ברצפה / ג. קילוף פירות וירקות
 / ד. ביצים / ה. תבלינים / ו. אכילת שום / ז. סוכר / ח. 'שמאלץ' ]שומן, בעלי

חיים[ / ט. מוצרי חלב

על  טעם  איזה  אומר  היה  ואילו   ! הכמוס  מטעם  זאת  אסר  רעק"א  שהגאון  הצ"צ 
אפשר  אי  הכמוס,  מטעם  שאסר  מכיון  אבל  בדברים,  לעיין  אפשר  היה  תורה,  פי 
להקל. ואכן בשו"ת צ"צ )או"ח נא( כותב: "הנוגע לדינא, כיון שמנהג כל ישראל בכל 
חדשים  בטרובען  רק  לעשות  שלא  לפסח  יי"ש  בעשיית  מאוד  שנזהרין  המדינות, 
המדינות  לכל  תשובה  נשלח  אשתקד  וגם  ח"ו.  בזה  להקל  לבו  שיערב  הוא  מי   .  .
יי"ש  בעשיית  להזהר  ככרוכיא  וצווח  מאוד  שהחמיר  נ"י,  איגר  עקיבא  ר'  מהגאון 
נעשה  אם  "גם  אומר:  ושם  תקצו(  )כסלו  רעק"א  שפרסם  לכרוז  והכוונה  לספח". 
משקה זה באמ תבלי שום תערובת חמץ, עוד רחוק בעיני רוחי זרה, למשתי אותו 
בימי דפסחא, מטעם הכמוס עמדי, וצפון בקרבי, העת לא עת לגלותו כיום" )מכתבי 
אדמו"ר  כ"ק  שסיפור  מה  מובא   ,)19 עמ'  )ד,  וברשימות  ק(.  סימן  תשכט,  רעק"א, 
נגד  חריפה  בצורף  התבטא  מהר"ש  אדמו"ר  שכ"ק  תרצ"א,  בשנת  לרבי,  הריי"צ 
בחששות  ועוד,  סג  סב,  תמב,  הזקן,  אדמו"ר  בשו"ע  וראה  בראנפען'.  ה'פסח'דיגע 
שהיו בעשיית יי"ש לפסח, שצריך להכשיר את הכלים שבהם עושים את היי"ש וכו'. 
והאריך בזה בשד"ח )מערכת חו"מ, ז, ט(, ובהגהות חכמת שלמה תסז, ח. ומעיקר 
הדין אם הכלים מוכשרים כראוי אין בעיה. אבל הרבה צדיקים נהגו שלא לשתות 

כלל יי"ש בפסח, ראה נטעי גבריאל פרק לט. 

של  האוכל  למקום  תרס"ו,  בשנת  בא  הרש"ב  אדמו"ר  שכ"ק  שם,  מסופר   .95
ושאל  שומן,  עם  צנון  ראשונה  למנה  שהכינו  וראה  בליובאוויטש  ה'תמימים' 
צנון בפסח, בלי  יודעים שאדמו"ר הצמח צדק אסר אכילת  "האם אינם  בתימהון: 
טעם? ובאג"ק של כ"ק אדמו"ר הרש"ב )ג, עמ' רכח( מובא, שמכר עם החמץ 'רעטעך 
ודוחה אותו  ז(,  )כלל קכז,  זה הובא בחיי אדם  גימאכץ' )מרקחת צנון(. מנהג  איין 
נוהגים  שיש  "מה  אמך'(:  תורת  תטוש  'אל  של  הענין  בחשיבות  שמאריך  )למרות 
שלא לאכול צנון ושומים שאין לזה שום טעם וריח". ואכן הרבה נהגו לקחת צנון 

לכרפס. אכן, מנהג חב"ד כפי שאמר הצמח צדק, שלא לאכול צנון בפסח. 
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ט� מצות מכונה: ראה לעיל בפרק ג, 'המצות'. 

י� יין שרף בפסח: נוהגים שלא לשתות יין שרף בפסח, גם כאשר הוא 
נעשה בכל הזהירות מחמץ. )רשימות, ד, עמ' 19, ליקוטי סיפורים עמ' צב(94. 

)דע"ת, תקכז( מקיל בזה, בנוגע לנזהרים לאכול בפסח רק 'מצה שמורה', ובאחרון 
כי  בער"ש,  שחל  פסח  של  בשביעי  אלה  מצות  לאפות  שמותר  מקילים,  פסח  של 
ההקפדה שלא לאכלם בפסח הוא חומרא בעלמא, ומבואר במג"א )תנט, יג(, שכאשר 
איסור האכילה הוא רק מצד חומרא, אין איסור לאפותו ביו"ט. וכותב  בשו"ת דובב 
מישרים )א, מט(, שהוא הדין לענין מצה שרויה, שיש להתיר, כי הוא רק חומרא. 
]אמנם אדה"ז בסימן תנט, לא מביא את דברי המג"א, ואולי מכיון שלא סובר שדבר 
שהוא רק חומרא, אפשר לבשלו ביו"ט[. סברא נוספת להתיר הובאה בשדי חמד 
)חו"מ, ו, ו(, שתמה על רעק"א, מדוע היה צריך להתיר מצד זה שאולי יזדמן חולה, 
הלא יתכן שיבואו אורחים שלא מקפידים בחומרא זו, ומסיק, שאולי במקומו של 
רעק"א לא היו מצויים אנשים שלא היו מקפידים בפירות יבשים בפסח, אבל במקום 
שמצוי הדבר, ויתכן שיבא אורח שלא מקפיד בזה, מותר. ולפי"ז בנוגע ל'שרויה', 
הרי שבמקום שמצויים אנשים שלא מקפידים בזה, או המקילים לקטנים וכו', יש 
סברא להתיר. כמו כן דנו בזה הכנסת הגדולה )או"ח סב(, שהמקילים באכילת אורז 
באחרון של פסח, יהיה אסור להם לבשלו בשביעי של פסח שחל בערב שבת, על פי 
דברי הרמ"א )תקכז(, שמי שצם ביו"ט תענית חלום, אסור לו לבשל אפילו בשביל 
אותו היום, בשביל אחרים שאוכלים, כי נחשב כאילו לא הניח עירוב תבשילין. אבל 
החיד"א )מחז"ב, תסז, ו(, מעיר שאינו דומה, כי המתענה לא יכול לבשל כלל, ולכן 
נחשב כאילו לא הניח עירוב תבשילין, אבל כאן שמותר לו לבשל, הוא הדין שיכול 
לבשל אורז בשביל אחרים, או בשביל מחר שיהיה שבת. ]גם מדברי רעק"א, מבואר 
שלא סובר כדביר כנה"ג, שהרי התיר אילו יבואו חולים, וכן מהחת"ס שחלק מצד 
שלא מצויים חולים, רואים שאילו היו מצויים היה מסכים שמותר[. ויש שדנו מצד 
'מוקצה' )דובב מישרים שם, חזו"א או"ח מט(, אבל כתבו שאינו מוקצה כי אינו בגדר 
]גם מדברי רעק"א והחת"ס,  'איסור', והראיה שמקילים לאכול באחרון של פסח. 

מוכח שאינו מוקצה[. ויש עוד להאריך בזה ואכ"מ. 

ז( כותב: "מותר לבשל בשביעי של פסח ע"י  למעשה, הגר"ש וואזנר )מבית לוי, 
הפסח  בימי  מלאכלם  חומרא  בהם  שהנוהגים  דברים  גם  לשבת,  תבשילין  עירוב 
ו(.  קסג,  )ב,  הלוי  ושבט  התשובה(,  בסוף  לג,  )ז,  מנח"י  ועיין  שרויה".  מצה  וכגון 
כי  להתיר  אין  בעלמא,  חומרא  אינה  ש'שרויה'  אדה"ז  שלדעת  שטענו  שיש  ואף 
לא נחשב ראוי לאורחים )הרב ביסטריצקי - תפארת מלך, א, עמ' 63 ואילך(, הרי 
שלמעשה מעיד הגרי"ל גרונר )התקשרות מה, עמ' 24, והובא באוצר מנהגי חב"ד, 
ובליל  שרויה(,  ממצה  )קניידלאך,  זאת  הכינו  לא  אחת  ששנה  "זכורני,  רכה(:  עמ' 
וענו  הדבר,  לסיבת  אדמו"ר  כ"ק  שאל  לשולחן,  הביאום  כשלא  פסח,  של  אחרון 
שחשבו שבקביעות כזו )שהיה שביעי של פסח בשבת(, לא כדאי לבשל זאת, ולא 

היה מרוצה מכך כלל". 

94. בליקוטי סיפורים שם מסופר, בשם ר"ש גרונם, ששמע בלויבאוויטש שאמר 
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- 'אחרון של פסח'(, כי אין צורך בבישול  יו"ט שני של גלויות  הוא 
זה בשביעי של פסח, שהרי נוהגים לא לאכול 'שרויה', ואסור לבשל 
ביו"ט כשאינו לצורך היום. אלא יבשל בליל אחרון של פסח )או בחול 

המועד, אבל לא ישתמשו בכלים, עד אחרון של פסח(. 

'עירוב -  החג,  בערב  עושים  שישי:  ביום  פסח  של  שביעי  כשחל 
לאכלו  בשביל  שבת,  בערב  'שרויה'  לבשל  מותר  ולכן  תבשילין', 
למחרת בשבת )'אחרון של פסח', ובארץ ישראל 'אסרו חג'(, על סמך 
וניתן להאכיל לאורחים שלא מקפידים בזה,  )כי הוא רק חומרא,  ה'עירוב תבשילין' 
וואזנר, וכך מעיד הגרי"ל  ועוד סברות. שו"ת דובב מישרים, דעת תורה למהרש"ם, הגר"ש 

גרונר בדעת הרבי( 93. 

93. כדי לבאר שאלה זו, נקדים ונבאר את דיני המבשל ביו"ט לצורך מחר, ו'עירוב 
תבשילין': א. אסור מן התורה, לבשל מיו"ט לצורך מחר )חול או יו"ט שני(, כאשר 
אין אפשרות שיהיה בזה צורך לאותו היום, כי הותרה מלאכה לצורך 'אוכל נפש' 
של היום. ב. אין איסור מן התורה, לבשל ביו"ט לצורך מחר, כאשר יש בו צורך, 
והיינו כאשר מבשל מוקדם ביום, כך שיתכן שיזדמנו אורחים, ויאכלו ממנו היום. 
ג. והנה, אסרו חכמים לבשל לצורך מחר, גם כאשר יש זמן לאכול ממנו באותו יום, 
אם יזדמנו אורחים, ועשו זאת חכמים כדי שלא יטרחו ביו"ט בשביל חול, כיון שיכול 
לטרוח למחרת בחול. ד. אלא שכאשר היו"ט חל בערב שבת, ובישל מוקדם באופן 
שאם יזדמנו אורחים, יוכלו לאכול ביו"ט, היה צריך להיות מותר לבשל, כי: א( מן 
התורה אין איסור, כיון שיכולים לבא אורחים, ולאכול באותו היום. ב( ומדרבנן אין 
סיבה לאסור, שהרי אין ברירה אלא לטרוח ביו"ט, שהרי למחרת בשבת, אי אפשר 
להכין את האוכל. אלא שבכל זאת - כדי להוסיף בכבוד יו"ט, ובכבוד שבת - תיקנו  
חכמים שכדי להתיר לבשל ביו"ט לצורך שבת, יש להניח 'עירוב תבשילין' )שו"ע 

אדה"ז, תקכז, א, ב(. 

יוצא: שההיתר של 'עירוב תבשילין' מועיל רק במקרה שמן התורה אין איסור, 
כי שייך שיזדמנו אורחים ויאכלו מאותו תבשיל, ורק כדי להתיר את האיסור של 
חכמים, הצריכו להניח 'עירוב תבשילין'. ויש להיזהר בזה, כאשר מבשלים ביו"ט 
אם  לאכילה  מוכן  יהיה  שלא  באופן  היום,  לסוף  סמוך  יהיה  שלא  שבת,  לצורך 
ה'עירוב  לכך  מועיל  ולא  התורה,  מן  אסור  אז  כי  השקיעה,  לפני  אורחים  יבואו 

תבשילין'�  

ובנוגע לענייננו: יש לדון, האם מועיל ה'עירוב תבשילין', כאשר מבשל דבר שגם 
אם יזדמנו אורחים לא יוכל לתת להם לאכול ! ודנו בזה רבי עקיבא איגר )שו"ת, א, 
ה(, והחת"ס )או"ח, עט(, לגבי צימוקים יבשים שנוהגים בהם איסור בפסח, רעק"א 
כתב להתיר לבשל ביו"ט שביעי של פסח בשביל שבת, מכיון שיתכן שיקלע ביו"ט 
חולה שאין בו סכנה )שמותר להם לאכול צימוקים אלה(, והחת"ס דחה את דבריו, 
שאינו שכיח שחולה שאין בו סכנה, יהיה צריך לפירות יבשים אלה. גם המהרש"ם 
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טעם המנהג: א. להראות היכר בין יום זה לשאר ימי החג )ספר השיחות - 
תשב, עמ' 105(.  ב. אחרון של פסח שייך לגאולה, שבה הרע )חמץ(, יסייע 

לטוב )שרויה, מסייע לשמחת יו"ט )לקו"ש כב, עמ' 31 ואילך. לטעמים נוספים 
ראה הערה 92(. 

ח� לבשל 'שרויה' ב'שביעי של פסח', בשביל 'אחרון של פסח': 

כשחל שביעי של פסח בימים שני ורביעי: אין לבשל 'שרויה' בשביעי - 
של פסח, בשביל יום המחרת )שבארץ ישראל הוא יום חול, ובחו"ל 

שכן הוא מנהג צאנז, באבוב ועוד. ובספר סמא דחיי )יג, ח(: "נוהגין שמבשלין ביו"ט 
אחרון בכל הכלים של פסח מצה במים, ובשנה הבאה משתמשין באותן הכלים על 

שמורה בלי במים"[. 

92. לגבי הטעם של 'היכר' בין אחרון של פסח לשאר ימי הפסח )על דרך המובא 
בסוכה מז, א, שעושים היכר בין שמע"צ לחג הסוכות(, כותב בלקו"ש שם, שדוחק 
לומר שבשביל 'היכר' בלבד, יהיה 'הידור' לאכול 'שרויה', ובפרט שדייקו רבותינו, 
לעשות זאת בכל מאכל ומאכל. ולכן מביא הסבר פנימי, שיום זה קשור עם הגאולה, 

ראה באריכות שם. 

בין חג הפסח  'ממוצע'  זה הוא  )אחש"פ תשד"מ(, שיום  באופן אחר ביאר הרבי 
לשאר ימות השנה, שאוכלים 'מצה' ומצד שני היא 'שרויה', וזה נתינת כח להמשיך 

את חג הפסח לכל השנה. 

ב(,  לב,  )סוכה,  הגמ'  דברי  דרך  על  שהוא  ביאר  תשי"ב(,  )אחש"פ,  אחר  במקום 
'הואיל ונפיק מפומיה דרב כהנא' )מכיון שרב כהנא פסק שמועיל גם הדס שהעלים 
שלו הם שנים בעוקץ אחד, והשלישי מלמטה אבל עולה עד לשניים, היה מהדר 
לעשות  הידרו  שמותר,  פסק  ואדה"ז  שהואיל  כזה(  הדס  לקחת  אחא,  רב  תלמידו 
זאת בדוקא )אבל ראה לקו"ש שם, שאין זה טעם מספיק, שלטעם זה לא היו צריכים 

להדר לעשות זאת בכל מאכל ומאכל(. 

ובאחש"פ תשכ"ז, ביאר הרבי  )והובא גם בלקו"ש שם(, ע"פ המבואר בחסידות 
שביצי"מ החמץ )התנשאות( אסור, כי עדיין נמצאים במצב של 'בריחה' מהרע )כי 
ברח העם(, אך בשבועות הוא מצוה )בשתי הלחם(, כי לאחר בירור המדות, הפכו 
את הרע והוא וה'חושך' עצמו נהפך ל'אור', ובאחרון של פסח )בירור ז' המדות של 

המדה הראשונה(, הוא מעין שבועות, ולכן אוכלים מעין חמץ - שרויה. 

יו"ט. ואע"פ שבשאר ימי החג לא עושים זאת,  יש שביארו שהוא משום שמחת 
הרי כל דבר שעושים מצד חומרא, ראוי שלא לעשות זאת ביום אחרון של פסח, 
כי אז יוחזק הדבר כחמץ גמור, ולא ניחא ליה להקב"ה שיאמרו כך על עם ישראל, 
שאלה שלא נזהרים בזה, כביכול אוכלים חמץ. ויש שכתבו, שיום אחרון של פסח 
ושל סוכות )שמחת תורה(, הם 'ממוצע' בין ימי החג לימי החול, ולכן מקילים בחמץ 

ובסוכה, כדי לא להיפרד מהקדושה פתאום. 
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- 'אחרון של פסח'(, כי אין צורך בבישול  יו"ט שני של גלויות  הוא 
זה בשביעי של פסח, שהרי נוהגים לא לאכול 'שרויה', ואסור לבשל 
ביו"ט כשאינו לצורך היום. אלא יבשל בליל אחרון של פסח )או בחול 

המועד, אבל לא ישתמשו בכלים, עד אחרון של פסח(. 

'עירוב -  החג,  בערב  עושים  שישי:  ביום  פסח  של  שביעי  כשחל 
לאכלו  בשביל  שבת,  בערב  'שרויה'  לבשל  מותר  ולכן  תבשילין', 
למחרת בשבת )'אחרון של פסח', ובארץ ישראל 'אסרו חג'(, על סמך 
וניתן להאכיל לאורחים שלא מקפידים בזה,  )כי הוא רק חומרא,  ה'עירוב תבשילין' 
וואזנר, וכך מעיד הגרי"ל  ועוד סברות. שו"ת דובב מישרים, דעת תורה למהרש"ם, הגר"ש 

גרונר בדעת הרבי( 93. 

93. כדי לבאר שאלה זו, נקדים ונבאר את דיני המבשל ביו"ט לצורך מחר, ו'עירוב 
תבשילין': א. אסור מן התורה, לבשל מיו"ט לצורך מחר )חול או יו"ט שני(, כאשר 
אין אפשרות שיהיה בזה צורך לאותו היום, כי הותרה מלאכה לצורך 'אוכל נפש' 
של היום. ב. אין איסור מן התורה, לבשל ביו"ט לצורך מחר, כאשר יש בו צורך, 
והיינו כאשר מבשל מוקדם ביום, כך שיתכן שיזדמנו אורחים, ויאכלו ממנו היום. 
ג. והנה, אסרו חכמים לבשל לצורך מחר, גם כאשר יש זמן לאכול ממנו באותו יום, 
אם יזדמנו אורחים, ועשו זאת חכמים כדי שלא יטרחו ביו"ט בשביל חול, כיון שיכול 
לטרוח למחרת בחול. ד. אלא שכאשר היו"ט חל בערב שבת, ובישל מוקדם באופן 
שאם יזדמנו אורחים, יוכלו לאכול ביו"ט, היה צריך להיות מותר לבשל, כי: א( מן 
התורה אין איסור, כיון שיכולים לבא אורחים, ולאכול באותו היום. ב( ומדרבנן אין 
סיבה לאסור, שהרי אין ברירה אלא לטרוח ביו"ט, שהרי למחרת בשבת, אי אפשר 
להכין את האוכל. אלא שבכל זאת - כדי להוסיף בכבוד יו"ט, ובכבוד שבת - תיקנו  
חכמים שכדי להתיר לבשל ביו"ט לצורך שבת, יש להניח 'עירוב תבשילין' )שו"ע 

אדה"ז, תקכז, א, ב(. 

יוצא: שההיתר של 'עירוב תבשילין' מועיל רק במקרה שמן התורה אין איסור, 
כי שייך שיזדמנו אורחים ויאכלו מאותו תבשיל, ורק כדי להתיר את האיסור של 
חכמים, הצריכו להניח 'עירוב תבשילין'. ויש להיזהר בזה, כאשר מבשלים ביו"ט 
אם  לאכילה  מוכן  יהיה  שלא  באופן  היום,  לסוף  סמוך  יהיה  שלא  שבת,  לצורך 
ה'עירוב  לכך  מועיל  ולא  התורה,  מן  אסור  אז  כי  השקיעה,  לפני  אורחים  יבואו 

תבשילין'�  

ובנוגע לענייננו: יש לדון, האם מועיל ה'עירוב תבשילין', כאשר מבשל דבר שגם 
אם יזדמנו אורחים לא יוכל לתת להם לאכול ! ודנו בזה רבי עקיבא איגר )שו"ת, א, 
ה(, והחת"ס )או"ח, עט(, לגבי צימוקים יבשים שנוהגים בהם איסור בפסח, רעק"א 
כתב להתיר לבשל ביו"ט שביעי של פסח בשביל שבת, מכיון שיתכן שיקלע ביו"ט 
חולה שאין בו סכנה )שמותר להם לאכול צימוקים אלה(, והחת"ס דחה את דבריו, 
שאינו שכיח שחולה שאין בו סכנה, יהיה צריך לפירות יבשים אלה. גם המהרש"ם 
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טעם המנהג: א. להראות היכר בין יום זה לשאר ימי החג )ספר השיחות - 
תשב, עמ' 105(.  ב. אחרון של פסח שייך לגאולה, שבה הרע )חמץ(, יסייע 

לטוב )שרויה, מסייע לשמחת יו"ט )לקו"ש כב, עמ' 31 ואילך. לטעמים נוספים 
ראה הערה 92(. 

ח� לבשל 'שרויה' ב'שביעי של פסח', בשביל 'אחרון של פסח': 

כשחל שביעי של פסח בימים שני ורביעי: אין לבשל 'שרויה' בשביעי - 
של פסח, בשביל יום המחרת )שבארץ ישראל הוא יום חול, ובחו"ל 

שכן הוא מנהג צאנז, באבוב ועוד. ובספר סמא דחיי )יג, ח(: "נוהגין שמבשלין ביו"ט 
אחרון בכל הכלים של פסח מצה במים, ובשנה הבאה משתמשין באותן הכלים על 

שמורה בלי במים"[. 

92. לגבי הטעם של 'היכר' בין אחרון של פסח לשאר ימי הפסח )על דרך המובא 
בסוכה מז, א, שעושים היכר בין שמע"צ לחג הסוכות(, כותב בלקו"ש שם, שדוחק 
לומר שבשביל 'היכר' בלבד, יהיה 'הידור' לאכול 'שרויה', ובפרט שדייקו רבותינו, 
לעשות זאת בכל מאכל ומאכל. ולכן מביא הסבר פנימי, שיום זה קשור עם הגאולה, 

ראה באריכות שם. 

בין חג הפסח  'ממוצע'  זה הוא  )אחש"פ תשד"מ(, שיום  באופן אחר ביאר הרבי 
לשאר ימות השנה, שאוכלים 'מצה' ומצד שני היא 'שרויה', וזה נתינת כח להמשיך 

את חג הפסח לכל השנה. 

ב(,  לב,  )סוכה,  הגמ'  דברי  דרך  על  שהוא  ביאר  תשי"ב(,  )אחש"פ,  אחר  במקום 
'הואיל ונפיק מפומיה דרב כהנא' )מכיון שרב כהנא פסק שמועיל גם הדס שהעלים 
שלו הם שנים בעוקץ אחד, והשלישי מלמטה אבל עולה עד לשניים, היה מהדר 
לעשות  הידרו  שמותר,  פסק  ואדה"ז  שהואיל  כזה(  הדס  לקחת  אחא,  רב  תלמידו 
זאת בדוקא )אבל ראה לקו"ש שם, שאין זה טעם מספיק, שלטעם זה לא היו צריכים 

להדר לעשות זאת בכל מאכל ומאכל(. 

ובאחש"פ תשכ"ז, ביאר הרבי  )והובא גם בלקו"ש שם(, ע"פ המבואר בחסידות 
שביצי"מ החמץ )התנשאות( אסור, כי עדיין נמצאים במצב של 'בריחה' מהרע )כי 
ברח העם(, אך בשבועות הוא מצוה )בשתי הלחם(, כי לאחר בירור המדות, הפכו 
את הרע והוא וה'חושך' עצמו נהפך ל'אור', ובאחרון של פסח )בירור ז' המדות של 

המדה הראשונה(, הוא מעין שבועות, ולכן אוכלים מעין חמץ - שרויה. 

יו"ט. ואע"פ שבשאר ימי החג לא עושים זאת,  יש שביארו שהוא משום שמחת 
הרי כל דבר שעושים מצד חומרא, ראוי שלא לעשות זאת ביום אחרון של פסח, 
כי אז יוחזק הדבר כחמץ גמור, ולא ניחא ליה להקב"ה שיאמרו כך על עם ישראל, 
שאלה שלא נזהרים בזה, כביכול אוכלים חמץ. ויש שכתבו, שיום אחרון של פסח 
ושל סוכות )שמחת תורה(, הם 'ממוצע' בין ימי החג לימי החול, ולכן מקילים בחמץ 

ובסוכה, כדי לא להיפרד מהקדושה פתאום. 
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באיזה כלי: האכילה היא בכלי הפסח הרגילים, ואין צורך להגעיל - 
)אוצר מנהגי חב"ד, עמ' רכד, שכך נהגו בבית אדמו"ר הרש"ב,  אותם בשנה הבאה. 

ע"פ עדות הרב לנדא(91.  

גם על רבותינו נשיאנו מסופר, שהיו מדקדקים לאכול שרויה באחרון של פסח: 
וב'רשימות'   ,)105 עמ'  )תשב,  השיחות  בספר  כך  מסופר  הרש"ב,  כ"אדמו"ר  על 
ששמע מאדמו"ר הריי"צ, שהרבי הרש"ב הקפיד בדווקא לשרות. ועל כ"ק אדמו"ר 
הריי"ץ, העיד הרבי, שהקפיד לשרות את המצה בכל מקום שהיה אפשרי, בדגים, 
במרק וכו' )שיחת אחרון של פסח, תשי"ב, עמ' ט. וכן בלקוטי שיחות )כב, עמ' 31(: 
"רבותינו נשיאנו, דקדקו לשרות בכל מאכל ומאכל". וכן נהגו בשלחנו של הרבי, 
לאכול קניידלעך ממצות טחונות, כפי שהעידו המשתתפים בלילי הסדר עם הרבי.  

וכך מנהג חב"ד: ספר המנהגים - חב"ד )עמ' 43,  שבסעודות יו"ט אחרון של פסח 
נוהגים לאכול 'שרויה', ושכך נהג כ"ק אדמו"ר הריי"ץ, כדי לעשות היכר בין שבעת 
מהדרין  פסח  של  "באחרון  הרבי:  של  ובהגדה  השמיני.  ליום  הראשונים,  הימים 

לשרות". 

91. יסוד היתר השתמשות בכלים של פסח לשנה הבאה, הוא על פי דעת החכם 
צבי )עה(, שאחרי י"ב חודש, התייבשו הבליעות שבתוך הכלי, ונעשו כעפר בעלמא. 
)או"ח  שע"ת  יז(,  קג,  )יו"ד  )פמ"ג  דעתו  על  סומכים  לא  דינים,  שאר  שלגבי  ואע"פ 
הרבה  הובאו  מט(,  )קכב,  תשובה  ובדרכי  ג(,  ז,  חו"מ,  )אס"ד,  חמד  ובשדי  תנא(. 
על  לכתחילה  לבשל  התיר  לא  עצמו,  והחכ"צ  עליו(,  שחלקו  ואחרונים  ראשונים 
סמך שיתיישן י"ב חודש )כמפורש בחכ"צ שם(, וגם, לא יעברו ממש י"ב חודש עד 
)אבל  מעכב.  שזה  משמע,  אדם  החיי  שמדברי  כותב,  שם  )ובשד"ח  פסח  תחילת 

מדברי החק יעקב )תמז, מו(, משמע שאינו מעכב((. 

בכל זאת, מכיון שלמעשה סומכים על דעת החכ"צ, כאשר ניתן לצרף עוד צדדי 
היתר, או במקום הפסד וכו' ]כמבואר בשע"ת )שם(, ערוה"ש )תנא, ב(, דרכ"ת )שם(, 
נו ב(, ועוד[, כמו כן, ניתן לצרף את דעת ה'חכם  )ו,  )יו"ד ב, מו(, שבט הלוי  אג"מ 
צבי' ולהשתמש בכלים אלו, מאחר שאיסור 'שרויה' הוא חומרא בלבד. ואכן, ע"פ 
עדותו של הרב לנדא, כך נהגו בבית כ"ק אדמו"ר הרש"ב )אוצר מנהגי חב"ד עמ' 
רכד(. ואע"פ שלא יעברו י"ב חודש שלמים עד פסח הבא, יש לומר שגם החכ"צ לא 
התכוון שצריך י"ב חודשים שלמים )שו"ת מהרי"א הלוי, א, לא( ואע"פ שלא התיר 
לכתחילה לסמוך על כך, זהו מפני שחשש שישתמשו קודם, אבל בכלים אלו אין 

חשש )שו"ת מהרי"א הלוי, א, לא(. 

]ויש שהשתמשו בכלים בפסח לשנה הבאה, רק בשנה מעוברת שבה אכן עברו 
זוטא' כותב, שמנהג רוב העולם להשתמש בכלים מיוחדים,  וב'פתחא  י"ב חודש, 
הקילו  רבים  אמנם,  'שרויה'.  בהם  שבישלו  בכלים  הבאה  בשנה  לאכול  שלא  כדי 
בזה. מקפידים: דרכי חיים ושלום )תקעב(, ערכי יהושע - שכך נהג חותנו הגה"ק ר' 
פנחס מסוקוליבקה, בספר אוהב שלום שהרה"ק ר"ש מקאמינקא נהג כך, וראה גם 
מש"כ בנטעי גבריאל )ג, עמ' עו, הערה יא(. לא מקפידים: הרבה צדיקים לא הפקידו 
על זה, כפי שהעיד המעדני שמואל )קיז, כו(, ובאוצר מנהגי חב"ד )עמ' רכו ואילך(, 
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ז� מצה שרויה ב'אחרון של פסח': 

המנהג: מנהג ישראל, שגם אלו שלא אוכלים 'מצה שרויה' בפסח, - 
מקילים בזה ב'אחרון של פסח'. ואדרבה, מנהג כמה צדיקים להדר 
לאכול 'שרויה', וכן מנהג חב"ד  )ספר המנהגים חב"ד, עמ' 43. ורבותינו נשיאנו, 

דייקו לעשות זאת בכל מאכל ומאכל(90. 

שאז  שעות   24 במשך  המשקה  בתוך  המצה  שנשארה  או  סולדת(,  )יד  חם  יהיה 
הוא כבוש )ויש בזה כמה תנאים מה נחשב 'כבוש', ולכמה דעות, תתכן גם כבישה 

מהירה כאשר המשקה הוא חריף, וכו' ואכמ"ל(. 

בין  לחלק  העם  להמון  שקשה  מכיון  הוא  פעם,  בכל  להחמיר  שהמנהג  ונראה 
מקום  שיש  ברור,  נראה  אבל  וכו'(,  כבוש  מיל,  שיעור  חם/קר,  )משקה  המקרים 
להקל בזה, ולהתיר את הכלי במקום צורך, ולמשל כאשר הוא כלי יפה או מאוד 
בכמה  תלוי  שהדבר  שמכיון  אלא  וכדומה,  לחג,  בו  להשתמש  שצריכים  שימושי 
פרטים, כתבנו שיש להתייעץ עם רב מורה הוראה. ובכל מקרה, רצוי שלא להשאיר 

את המצה בתוך הכלי, אלא לנקות מיד אחרי הסעודה. 

]יש שנהגו בימי הפסח, להדיח את הכלים במים, מיד אחרי הסעודה, כך שאם 
נפלה מצה, לא תספיק להחמיץ, או להיבלע בכלי, אלא שנכנסים לבעיה של הכנה 
מג(,  )ח,  מנח"י  וראה  היום,  באותו  כלים  לאותם  זקוקים  לא  כאשר  לחול,  מיו"ט 
שמיישב את המנהג, שלא נחשב 'הכנה' כי עושים זאת לצורך היום - כדי שלא יאסר 
בלי  בקינוח  בכלי,  הדבוק  את  להסיר  אפשר  שאם  מסיק,  הוא  מקום  ומכל  הכלי. 
הדחה במים, אין להקל בהדחה במים שלא לצורך. וראה מה שהאריך בזה בנטעי 
גבריאל )פסח, ג, ב, א( שאלה שנהגו כך להדיח תמיד אחרי הסעודה יש להם על מי 

לסמוך, אבל מי שאין לו קבלה כזו, אין לנהוג כך[. 

90. מנהג זה - להקל באכילת מצה שרויה באחרון של פסח - מוזכר במקומות 
רבים )דרך פיקודך )ל'בני יששכר', ל"ת יב(, שו"ת פרי השדה )ג, לא(, ליקוטי מהרי"ח 
ג(. גם אדמו"ר  )ג, מא, ב(, אשל אברהם )בוטשאטש, תסג(, וראה פמ"ג )תסג, מ"ז, 
שרויה'  ב'מצה  החומרא  טעם  את  לבאר  הנ"ל(,  )בתשובה  שהאריך  לאחר  הזקן, 
יש  ]אמנם,  יו"ט לא הפסיד".  ביו"ט האחרון, המקיל משום שמחת  "ומ"מ,  מסיים: 
שהקפידו שלא לאכול 'שרויה' גם באחרון של פסח: הרה"ק מליסקא )דרכי הישר 
והטוב(, וכך מקובל מהרה"ק ר' אהרן לייב מפרעמישלאן, וגם החפץ חיים החמיר 

בזה, כפי שסיפר בנו )מכתבי הח"ח, עמ' ל[. 

הד"ר  בשו"ת  מקומות.  בכמה  הוזכר  'שרויה',  לאכול  להקפיד  הצדיקים  מנהג 
מהדו"ת בסופו, על רבי אברהם דוד מבוטשאטש, ובספר אבני"ה ברזל מסופר על 
רבי נחמן מברסלב שהיה רגיל ללכת באחרון של פסח, לבתו הצדקת אדיל, והייתה 
מכבדת אותו בשני קניידלעך. ובספר אמונות ישראל )עמ' פא(, מסופר על המגיד 
מקאזניץ שהיה מצפה שיראו כוכבים, כדי לאכול מצה שרויה. ובהגדת ביאלא )עמ' 
מקיים  הריני  וכו',  יחוד'  'לשם  זה  על  אומר  היה  מניישטאטא,  מה"י  שהרה"ק   )75

מנהג ישראל תורה". 
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באיזה כלי: האכילה היא בכלי הפסח הרגילים, ואין צורך להגעיל - 
)אוצר מנהגי חב"ד, עמ' רכד, שכך נהגו בבית אדמו"ר הרש"ב,  אותם בשנה הבאה. 

ע"פ עדות הרב לנדא(91.  

גם על רבותינו נשיאנו מסופר, שהיו מדקדקים לאכול שרויה באחרון של פסח: 
וב'רשימות'   ,)105 עמ'  )תשב,  השיחות  בספר  כך  מסופר  הרש"ב,  כ"אדמו"ר  על 
ששמע מאדמו"ר הריי"צ, שהרבי הרש"ב הקפיד בדווקא לשרות. ועל כ"ק אדמו"ר 
הריי"ץ, העיד הרבי, שהקפיד לשרות את המצה בכל מקום שהיה אפשרי, בדגים, 
במרק וכו' )שיחת אחרון של פסח, תשי"ב, עמ' ט. וכן בלקוטי שיחות )כב, עמ' 31(: 
"רבותינו נשיאנו, דקדקו לשרות בכל מאכל ומאכל". וכן נהגו בשלחנו של הרבי, 
לאכול קניידלעך ממצות טחונות, כפי שהעידו המשתתפים בלילי הסדר עם הרבי.  

וכך מנהג חב"ד: ספר המנהגים - חב"ד )עמ' 43,  שבסעודות יו"ט אחרון של פסח 
נוהגים לאכול 'שרויה', ושכך נהג כ"ק אדמו"ר הריי"ץ, כדי לעשות היכר בין שבעת 
מהדרין  פסח  של  "באחרון  הרבי:  של  ובהגדה  השמיני.  ליום  הראשונים,  הימים 

לשרות". 

91. יסוד היתר השתמשות בכלים של פסח לשנה הבאה, הוא על פי דעת החכם 
צבי )עה(, שאחרי י"ב חודש, התייבשו הבליעות שבתוך הכלי, ונעשו כעפר בעלמא. 
)או"ח  שע"ת  יז(,  קג,  )יו"ד  )פמ"ג  דעתו  על  סומכים  לא  דינים,  שאר  שלגבי  ואע"פ 
הרבה  הובאו  מט(,  )קכב,  תשובה  ובדרכי  ג(,  ז,  חו"מ,  )אס"ד,  חמד  ובשדי  תנא(. 
על  לכתחילה  לבשל  התיר  לא  עצמו,  והחכ"צ  עליו(,  שחלקו  ואחרונים  ראשונים 
סמך שיתיישן י"ב חודש )כמפורש בחכ"צ שם(, וגם, לא יעברו ממש י"ב חודש עד 
)אבל  מעכב.  שזה  משמע,  אדם  החיי  שמדברי  כותב,  שם  )ובשד"ח  פסח  תחילת 

מדברי החק יעקב )תמז, מו(, משמע שאינו מעכב((. 

בכל זאת, מכיון שלמעשה סומכים על דעת החכ"צ, כאשר ניתן לצרף עוד צדדי 
היתר, או במקום הפסד וכו' ]כמבואר בשע"ת )שם(, ערוה"ש )תנא, ב(, דרכ"ת )שם(, 
נו ב(, ועוד[, כמו כן, ניתן לצרף את דעת ה'חכם  )ו,  )יו"ד ב, מו(, שבט הלוי  אג"מ 
צבי' ולהשתמש בכלים אלו, מאחר שאיסור 'שרויה' הוא חומרא בלבד. ואכן, ע"פ 
עדותו של הרב לנדא, כך נהגו בבית כ"ק אדמו"ר הרש"ב )אוצר מנהגי חב"ד עמ' 
רכד(. ואע"פ שלא יעברו י"ב חודש שלמים עד פסח הבא, יש לומר שגם החכ"צ לא 
התכוון שצריך י"ב חודשים שלמים )שו"ת מהרי"א הלוי, א, לא( ואע"פ שלא התיר 
לכתחילה לסמוך על כך, זהו מפני שחשש שישתמשו קודם, אבל בכלים אלו אין 

חשש )שו"ת מהרי"א הלוי, א, לא(. 

]ויש שהשתמשו בכלים בפסח לשנה הבאה, רק בשנה מעוברת שבה אכן עברו 
זוטא' כותב, שמנהג רוב העולם להשתמש בכלים מיוחדים,  וב'פתחא  י"ב חודש, 
הקילו  רבים  אמנם,  'שרויה'.  בהם  שבישלו  בכלים  הבאה  בשנה  לאכול  שלא  כדי 
בזה. מקפידים: דרכי חיים ושלום )תקעב(, ערכי יהושע - שכך נהג חותנו הגה"ק ר' 
פנחס מסוקוליבקה, בספר אוהב שלום שהרה"ק ר"ש מקאמינקא נהג כך, וראה גם 
מש"כ בנטעי גבריאל )ג, עמ' עו, הערה יא(. לא מקפידים: הרבה צדיקים לא הפקידו 
על זה, כפי שהעיד המעדני שמואל )קיז, כו(, ובאוצר מנהגי חב"ד )עמ' רכו ואילך(, 
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ז� מצה שרויה ב'אחרון של פסח': 

המנהג: מנהג ישראל, שגם אלו שלא אוכלים 'מצה שרויה' בפסח, - 
מקילים בזה ב'אחרון של פסח'. ואדרבה, מנהג כמה צדיקים להדר 
לאכול 'שרויה', וכן מנהג חב"ד  )ספר המנהגים חב"ד, עמ' 43. ורבותינו נשיאנו, 

דייקו לעשות זאת בכל מאכל ומאכל(90. 

שאז  שעות   24 במשך  המשקה  בתוך  המצה  שנשארה  או  סולדת(,  )יד  חם  יהיה 
הוא כבוש )ויש בזה כמה תנאים מה נחשב 'כבוש', ולכמה דעות, תתכן גם כבישה 

מהירה כאשר המשקה הוא חריף, וכו' ואכמ"ל(. 

בין  לחלק  העם  להמון  שקשה  מכיון  הוא  פעם,  בכל  להחמיר  שהמנהג  ונראה 
מקום  שיש  ברור,  נראה  אבל  וכו'(,  כבוש  מיל,  שיעור  חם/קר,  )משקה  המקרים 
להקל בזה, ולהתיר את הכלי במקום צורך, ולמשל כאשר הוא כלי יפה או מאוד 
בכמה  תלוי  שהדבר  שמכיון  אלא  וכדומה,  לחג,  בו  להשתמש  שצריכים  שימושי 
פרטים, כתבנו שיש להתייעץ עם רב מורה הוראה. ובכל מקרה, רצוי שלא להשאיר 

את המצה בתוך הכלי, אלא לנקות מיד אחרי הסעודה. 

]יש שנהגו בימי הפסח, להדיח את הכלים במים, מיד אחרי הסעודה, כך שאם 
נפלה מצה, לא תספיק להחמיץ, או להיבלע בכלי, אלא שנכנסים לבעיה של הכנה 
מג(,  )ח,  מנח"י  וראה  היום,  באותו  כלים  לאותם  זקוקים  לא  כאשר  לחול,  מיו"ט 
שמיישב את המנהג, שלא נחשב 'הכנה' כי עושים זאת לצורך היום - כדי שלא יאסר 
בלי  בקינוח  בכלי,  הדבוק  את  להסיר  אפשר  שאם  מסיק,  הוא  מקום  ומכל  הכלי. 
הדחה במים, אין להקל בהדחה במים שלא לצורך. וראה מה שהאריך בזה בנטעי 
גבריאל )פסח, ג, ב, א( שאלה שנהגו כך להדיח תמיד אחרי הסעודה יש להם על מי 

לסמוך, אבל מי שאין לו קבלה כזו, אין לנהוג כך[. 

90. מנהג זה - להקל באכילת מצה שרויה באחרון של פסח - מוזכר במקומות 
רבים )דרך פיקודך )ל'בני יששכר', ל"ת יב(, שו"ת פרי השדה )ג, לא(, ליקוטי מהרי"ח 
ג(. גם אדמו"ר  )ג, מא, ב(, אשל אברהם )בוטשאטש, תסג(, וראה פמ"ג )תסג, מ"ז, 
שרויה'  ב'מצה  החומרא  טעם  את  לבאר  הנ"ל(,  )בתשובה  שהאריך  לאחר  הזקן, 
יש  ]אמנם,  יו"ט לא הפסיד".  ביו"ט האחרון, המקיל משום שמחת  "ומ"מ,  מסיים: 
שהקפידו שלא לאכול 'שרויה' גם באחרון של פסח: הרה"ק מליסקא )דרכי הישר 
והטוב(, וכך מקובל מהרה"ק ר' אהרן לייב מפרעמישלאן, וגם החפץ חיים החמיר 

בזה, כפי שסיפר בנו )מכתבי הח"ח, עמ' ל[. 

הד"ר  בשו"ת  מקומות.  בכמה  הוזכר  'שרויה',  לאכול  להקפיד  הצדיקים  מנהג 
מהדו"ת בסופו, על רבי אברהם דוד מבוטשאטש, ובספר אבני"ה ברזל מסופר על 
רבי נחמן מברסלב שהיה רגיל ללכת באחרון של פסח, לבתו הצדקת אדיל, והייתה 
מכבדת אותו בשני קניידלעך. ובספר אמונות ישראל )עמ' פא(, מסופר על המגיד 
מקאזניץ שהיה מצפה שיראו כוכבים, כדי לאכול מצה שרויה. ובהגדת ביאלא )עמ' 
מקיים  הריני  וכו',  יחוד'  'לשם  זה  על  אומר  היה  מניישטאטא,  מה"י  שהרה"ק   )75

מנהג ישראל תורה". 
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ו� כלי האכילה, שהיו בהם 'מצה שרויה': נהגו להחמיר, לא להשתמש 
בכלי, שנפלה בו חתיכת מצה ונרטבה מלחלוחית מים שבכלי. אמנם, 
לשנה הבאה, ניתן להשתמש בכלי זה, ללא הגעלה. )אוצר מנהגי חב"ד עמ' מח, 
הלכות ומנהגי חב"ד עמ' 182. יש להבהיר שבהרבה מקרים לא יאסר הכלי מן הדין, ולכן בשעת 

הצורך ניתן להתירו, ויש להתייעץ עם רב מורה הוראה(89. 

דעת  וראה  מלעכוויטש,  הר"מ  נהג  וכך  פז(,  )ב,  תורה  קנין  בשו"ת  וכן  משתבש". 
הגרצ"פ פראנק )מקראי קדש, פסח, ב, טו, והררי קודש שם(. 

אדמו"ר  כ"ק   של  והנהגתו  הדבר,  את  התיר  הזקן  שאדמו"ר  אע"פ  ולמעשה: 
הרש"ב לאכול מצה עם יין וכו', הובאה בספר המנהגים, נהגו רבים להחמיר בזה, 
לטעויות  להביא  יכול  וגם  כלל,  מים  יהיה  שלא  מרובה,  זהירות  מצריך  הדבר  כי 
ומכשולים, ולמשל ידוע שהיום מעורבים מים ביין ובחלב, ולכן בהם פשוט שאסור, 
ויש שטועים לאכול עם ביצים שהתבשלו במים, ובהם בוודאי יש מים שעברו דרך 
הקליפה, וקשה להיזהר שלא יהיה מים על הסכין, וכו'. וכל אחד יעשה כהוראת 

רבו.  

יש  א.  הנהגות.  כמה  זה  בדבר  יש  שרויה:  מצה  בו  שהייתה  בכלי  שימוש   .89
כי  בפסח.  מצה  בהם  שבישלו  בכלים  החמירו  לא  אבל  שרויה,  במצה  שהחמירו 
לכך  ]סמך  עצמה  המצה  באכילת  שנחמיר  ודי  חומרא,  בעצמה  היא  שרויה  מצה 
משחיטה  לאכול  שלא  מחמירים  יש  שאם  רצו(,  )ג,  הרדב"ז  מדברי  להביא  ניתן 
מסויימת, אין לחוש לכלים שבישלו בהם משחיטה זו. וכן מדברי המג"א )תפט, יז(, 
בשם תשובות הרמ"א שהנזהר מאיסור 'חדש' בזמן הזה )שאינו אלא ספק דרבנן(, 
)תפט  הזקן  אדמו"ר  בשו"ע  ועד"ז  ה'חדש'.  את  בהם  שבישלו  לחוש לכלים  לו  אין 
. אין צריך ליזהר מפליטת הכלים שנתבשל   . )ב'חדש'(  ל(: "המחמירים על עצמם 
בהם" )אמנם מסייג, למבשל בהם מאותו מין, שבטל ברוב מן התורה(, והוא הדין 
הפתחא  זקנו  בשם  פז(,  )ב,  תורה'  ה'קנין  ומביא  חומרא[.  אלא  שאינו  ב'שרויה' 
מצות  פיררה  והיא  אמו,  עם  אחת  מקערה  אוכל  היה  מבעלזא  שהמהר"ש  זוטא, 
לעצמה בתוך המרק, והוא היה דוחף בכף את המצה ואוכל את המרק, וכל שכן 
שלדעתו הכלי מותר. ב. יש שנהגו שלא להשתמש בכל כלי שנגעה בו מצה, אפילו 
היה הכלי יבש )מנהגי סקווירא, הגדת ראפשיץ(. ג. רוב המחמירים במצה שרויה, 
נהגו שלא להשתמש בכלי אם היה בו לחלוחית, ומצות. וכדברי המנח"י )ח, מג(: 
"רוב המחמירים )בשרויה(, נוהגים אם השתמשו בשוגג בכלי 'מצה שרויה', שלא 
להשתמש באותו פסח באותו כלי, עד שנה הבאה". וכן מבואר בפוסקים, שאם יש 
בבית כאלה שאוכלים 'שרויה', יש לייחד להם כלים מיוחדים )דרכי חיים ושלום, 
שבו  פסח  של  אחרון  ליו"ט  כלים  לייחד  נוהגים  שיש  לקמן,  וראה  ועוד.  תקעב, 

אוכלים 'שרויה'(.  

אמנם מן הדין, כדי שכלי יאסר ממצה שהייתה שרויה בו, צריך: א. שיהיה שם 
חמץ. ב. שיבלע החמץ בדופנות הכלי. והנה, כדי שיהיה חמץ צריך שיעבור זמן של 
שיעור מיל )18 דקות(, בין הזמן שנגעה המצה במים, לזמן ששטפו את הכלי )ראה 
שהמשקה  וכדי שיבלע החמץ בדפנות הכלי צריך  כו(.  הזקן, תנט,  שו"ע אדמו"ר 
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ה. מצה שרויה ב'מי פירות': בעיקרון, אין חשש של 'מצה שרויה' ב'מי 
פירות' )דוגמת: חלב, דבש, מיץ פירות טבעי, וכו'(, ובלבד שלא תהיה 
שום תערובת של מים, בכל תהליך הכנת המאכל )פרי יבש לגמרי ללא 
לחות כלל, וכן הסכין שאתה חתכו את הפרי, והצלחת שעליה הניחו 
רבים  רבה,  זהירות  דורש  שהדבר  מכיון  ולמעשה,  וכו'(.  הפרי,  את 
למעשה רבים נמנעים: הלכות  )אין איסור: אדמו"ר הזקן שו"ת,  נמנעים מכך לחלוטין. 
ומנהגי חב"ד, עמ' 182. ונראה שאפשר להקל לילדים למרוח אבוקדו וכדו' על המצה, בזהירות 

שהכל יהיה יבש, הגרמ"ש אשכנזי – שואלין ודורשין, תשע"ד עמ' 16(88. 

אצל כ"ק אדמו"ר שליט"א אם אפשר ליתן לנכדיו הקטנים בחג הפסח מצות של 
מכונה, והשיב כ"ק אדמו"ר שליט"א: "בנוגע לשרויה או שאר הידורים יכולים להקל 
בזה )'מאכט ניט אויס'(, אבל לא בנוגע למצות של מכונה, כי, מצה ענינה אמונה, 

וצריכים לעבוד על זה כבר מקטנות". 

כך  כי  בתשי"א,  הרבי  שאמר  הדברים  ע"פ  הצורך,  בעת  להקל  שניתן  ]כתבנו 
מסתבר לבאר כוונתו, שהוא בדוגמת עניינים אחרים, שמקילים בהם לקטנים )ראה 
שו"ע אדמו"ר הזקן סימן שמג, ועוד(, מלבד בענייני אמונה, וכלשון הרבי: ש'צריכים 
ו'משנה  חזרה,  כאן  יש  א(  אחרת:  לפרש  יתכן  אבל  מקטנות'.  כבר  זה  על  לעבוד 
לכאורה  הבינו  )כך  קטנים  עם  בזה  להיזהר  שיש  בתשמ"ח,  שאמר  מה  אחרונה' 
המו"ל ב'שערי הלכה ומנהג'(. ב( בנוגע לקטנים ביותר שלא הגיעו לגיל חינוך, עדיף 
להאכילם 'שרויה' מאשר מצת מכונה, אבל בנוגע לקטנים שהגיעו לחינוך ואפשר 
לחנכם לזה, צריך לחנכם להיזהר בשרויה )כך הציעו המו"ל ב'שלחן מנחם'. והרב 

גינזבורג, ב'הלכות ומנהגי חב"ד', עמ' 182([. 

88. שרויה במי פירות: בסוף תשובת אדמו"ר הזקן, המבארת את החומרא של 
מצה שרויה כותב: "ובמי פירות, פשיטא דאין להחמיר כלל בכל הפסח". וכן כתב 
גם בשע"ת שאין להחמיר ב'שרויה' במי פירות. ביאור הדברים: בגמ' בפסחים )לה, 
א( מבואר שמי פירות אינם מחמיצים: "אמר ריש לקיש, עיסה שנילושה ביין ושמן 
ודבש )דלא נתן בה מים, רש"י(, אין חייבין על חימוצה כרת וכו', משום דהוו להו 
מי פירות, ומי פירות אין מחמיצין" )ונפסק בשו"ע תסב, א(. אלא שלמעשה אנחנו 
'מצה עשירה' )מצה שנילושה במי פירות(, מחשש שיהיה  מחמירים שלא לאכול 
שהוא  'שרויה',  חשש  לגבי  אמנם,  ד(.  תסב,  )רמ"א,  ויחמיץ  מים,  גם  שם  מעורב 
רק מחשש שמא יש קמח שאינו אפוי על המצה, ויתחמץ כשיגע במים, אין צורך 
לחשוש לכך גם ב'מי פירות', כי הוא חשש רחוק: א. שיהיו מים במי הפירות. ב. 
ושהקמח לא אפוי. ואכן מסופר על כ"ק אדמו"ר הרש"ב שהיה אוכל מצה עם יין, 
או חלב שאין בהם שום חשש של מים )ספר השיחות ה'ת"ש עמ' 37 ותש"ג, עמ' 64, 
והובא בספר המנהגים חב"ד עמ' 41( ומסופר שאצל הצמח צדק היו אוכלים מצה 

חלוטה בשמן )אוצר מנהגי חב"ד עמ' מט, מרשימת דברים א, עמ' רל(. 

דחיי  סמא  ספר  וכלשון  פירות,  במי  אפילו  בשרויה  שהחמירו  שיש  ודע 
)בארדיטשוב תרנ"ו(: "מאן דמחמיר אפילו במי פירות בבישול בפסח או שרוי לא 
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ו� כלי האכילה, שהיו בהם 'מצה שרויה': נהגו להחמיר, לא להשתמש 
בכלי, שנפלה בו חתיכת מצה ונרטבה מלחלוחית מים שבכלי. אמנם, 
לשנה הבאה, ניתן להשתמש בכלי זה, ללא הגעלה. )אוצר מנהגי חב"ד עמ' מח, 
הלכות ומנהגי חב"ד עמ' 182. יש להבהיר שבהרבה מקרים לא יאסר הכלי מן הדין, ולכן בשעת 

הצורך ניתן להתירו, ויש להתייעץ עם רב מורה הוראה(89. 

דעת  וראה  מלעכוויטש,  הר"מ  נהג  וכך  פז(,  )ב,  תורה  קנין  בשו"ת  וכן  משתבש". 
הגרצ"פ פראנק )מקראי קדש, פסח, ב, טו, והררי קודש שם(. 

אדמו"ר  כ"ק   של  והנהגתו  הדבר,  את  התיר  הזקן  שאדמו"ר  אע"פ  ולמעשה: 
הרש"ב לאכול מצה עם יין וכו', הובאה בספר המנהגים, נהגו רבים להחמיר בזה, 
לטעויות  להביא  יכול  וגם  כלל,  מים  יהיה  שלא  מרובה,  זהירות  מצריך  הדבר  כי 
ומכשולים, ולמשל ידוע שהיום מעורבים מים ביין ובחלב, ולכן בהם פשוט שאסור, 
ויש שטועים לאכול עם ביצים שהתבשלו במים, ובהם בוודאי יש מים שעברו דרך 
הקליפה, וקשה להיזהר שלא יהיה מים על הסכין, וכו'. וכל אחד יעשה כהוראת 

רבו.  

יש  א.  הנהגות.  כמה  זה  בדבר  יש  שרויה:  מצה  בו  שהייתה  בכלי  שימוש   .89
כי  בפסח.  מצה  בהם  שבישלו  בכלים  החמירו  לא  אבל  שרויה,  במצה  שהחמירו 
לכך  ]סמך  עצמה  המצה  באכילת  שנחמיר  ודי  חומרא,  בעצמה  היא  שרויה  מצה 
משחיטה  לאכול  שלא  מחמירים  יש  שאם  רצו(,  )ג,  הרדב"ז  מדברי  להביא  ניתן 
מסויימת, אין לחוש לכלים שבישלו בהם משחיטה זו. וכן מדברי המג"א )תפט, יז(, 
בשם תשובות הרמ"א שהנזהר מאיסור 'חדש' בזמן הזה )שאינו אלא ספק דרבנן(, 
)תפט  הזקן  אדמו"ר  בשו"ע  ועד"ז  ה'חדש'.  את  בהם  שבישלו  לחוש לכלים  לו  אין 
. אין צריך ליזהר מפליטת הכלים שנתבשל   . )ב'חדש'(  ל(: "המחמירים על עצמם 
בהם" )אמנם מסייג, למבשל בהם מאותו מין, שבטל ברוב מן התורה(, והוא הדין 
הפתחא  זקנו  בשם  פז(,  )ב,  תורה'  ה'קנין  ומביא  חומרא[.  אלא  שאינו  ב'שרויה' 
מצות  פיררה  והיא  אמו,  עם  אחת  מקערה  אוכל  היה  מבעלזא  שהמהר"ש  זוטא, 
לעצמה בתוך המרק, והוא היה דוחף בכף את המצה ואוכל את המרק, וכל שכן 
שלדעתו הכלי מותר. ב. יש שנהגו שלא להשתמש בכל כלי שנגעה בו מצה, אפילו 
היה הכלי יבש )מנהגי סקווירא, הגדת ראפשיץ(. ג. רוב המחמירים במצה שרויה, 
נהגו שלא להשתמש בכלי אם היה בו לחלוחית, ומצות. וכדברי המנח"י )ח, מג(: 
"רוב המחמירים )בשרויה(, נוהגים אם השתמשו בשוגג בכלי 'מצה שרויה', שלא 
להשתמש באותו פסח באותו כלי, עד שנה הבאה". וכן מבואר בפוסקים, שאם יש 
בבית כאלה שאוכלים 'שרויה', יש לייחד להם כלים מיוחדים )דרכי חיים ושלום, 
שבו  פסח  של  אחרון  ליו"ט  כלים  לייחד  נוהגים  שיש  לקמן,  וראה  ועוד.  תקעב, 

אוכלים 'שרויה'(.  

אמנם מן הדין, כדי שכלי יאסר ממצה שהייתה שרויה בו, צריך: א. שיהיה שם 
חמץ. ב. שיבלע החמץ בדופנות הכלי. והנה, כדי שיהיה חמץ צריך שיעבור זמן של 
שיעור מיל )18 דקות(, בין הזמן שנגעה המצה במים, לזמן ששטפו את הכלי )ראה 
שהמשקה  וכדי שיבלע החמץ בדפנות הכלי צריך  כו(.  הזקן, תנט,  שו"ע אדמו"ר 
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ה. מצה שרויה ב'מי פירות': בעיקרון, אין חשש של 'מצה שרויה' ב'מי 
פירות' )דוגמת: חלב, דבש, מיץ פירות טבעי, וכו'(, ובלבד שלא תהיה 
שום תערובת של מים, בכל תהליך הכנת המאכל )פרי יבש לגמרי ללא 
לחות כלל, וכן הסכין שאתה חתכו את הפרי, והצלחת שעליה הניחו 
רבים  רבה,  זהירות  דורש  שהדבר  מכיון  ולמעשה,  וכו'(.  הפרי,  את 
למעשה רבים נמנעים: הלכות  )אין איסור: אדמו"ר הזקן שו"ת,  נמנעים מכך לחלוטין. 
ומנהגי חב"ד, עמ' 182. ונראה שאפשר להקל לילדים למרוח אבוקדו וכדו' על המצה, בזהירות 

שהכל יהיה יבש, הגרמ"ש אשכנזי – שואלין ודורשין, תשע"ד עמ' 16(88. 

אצל כ"ק אדמו"ר שליט"א אם אפשר ליתן לנכדיו הקטנים בחג הפסח מצות של 
מכונה, והשיב כ"ק אדמו"ר שליט"א: "בנוגע לשרויה או שאר הידורים יכולים להקל 
בזה )'מאכט ניט אויס'(, אבל לא בנוגע למצות של מכונה, כי, מצה ענינה אמונה, 

וצריכים לעבוד על זה כבר מקטנות". 

כך  כי  בתשי"א,  הרבי  שאמר  הדברים  ע"פ  הצורך,  בעת  להקל  שניתן  ]כתבנו 
מסתבר לבאר כוונתו, שהוא בדוגמת עניינים אחרים, שמקילים בהם לקטנים )ראה 
שו"ע אדמו"ר הזקן סימן שמג, ועוד(, מלבד בענייני אמונה, וכלשון הרבי: ש'צריכים 
ו'משנה  חזרה,  כאן  יש  א(  אחרת:  לפרש  יתכן  אבל  מקטנות'.  כבר  זה  על  לעבוד 
לכאורה  הבינו  )כך  קטנים  עם  בזה  להיזהר  שיש  בתשמ"ח,  שאמר  מה  אחרונה' 
המו"ל ב'שערי הלכה ומנהג'(. ב( בנוגע לקטנים ביותר שלא הגיעו לגיל חינוך, עדיף 
להאכילם 'שרויה' מאשר מצת מכונה, אבל בנוגע לקטנים שהגיעו לחינוך ואפשר 
לחנכם לזה, צריך לחנכם להיזהר בשרויה )כך הציעו המו"ל ב'שלחן מנחם'. והרב 

גינזבורג, ב'הלכות ומנהגי חב"ד', עמ' 182([. 

88. שרויה במי פירות: בסוף תשובת אדמו"ר הזקן, המבארת את החומרא של 
מצה שרויה כותב: "ובמי פירות, פשיטא דאין להחמיר כלל בכל הפסח". וכן כתב 
גם בשע"ת שאין להחמיר ב'שרויה' במי פירות. ביאור הדברים: בגמ' בפסחים )לה, 
א( מבואר שמי פירות אינם מחמיצים: "אמר ריש לקיש, עיסה שנילושה ביין ושמן 
ודבש )דלא נתן בה מים, רש"י(, אין חייבין על חימוצה כרת וכו', משום דהוו להו 
מי פירות, ומי פירות אין מחמיצין" )ונפסק בשו"ע תסב, א(. אלא שלמעשה אנחנו 
'מצה עשירה' )מצה שנילושה במי פירות(, מחשש שיהיה  מחמירים שלא לאכול 
שהוא  'שרויה',  חשש  לגבי  אמנם,  ד(.  תסב,  )רמ"א,  ויחמיץ  מים,  גם  שם  מעורב 
רק מחשש שמא יש קמח שאינו אפוי על המצה, ויתחמץ כשיגע במים, אין צורך 
לחשוש לכך גם ב'מי פירות', כי הוא חשש רחוק: א. שיהיו מים במי הפירות. ב. 
ושהקמח לא אפוי. ואכן מסופר על כ"ק אדמו"ר הרש"ב שהיה אוכל מצה עם יין, 
או חלב שאין בהם שום חשש של מים )ספר השיחות ה'ת"ש עמ' 37 ותש"ג, עמ' 64, 
והובא בספר המנהגים חב"ד עמ' 41( ומסופר שאצל הצמח צדק היו אוכלים מצה 

חלוטה בשמן )אוצר מנהגי חב"ד עמ' מט, מרשימת דברים א, עמ' רל(. 

דחיי  סמא  ספר  וכלשון  פירות,  במי  אפילו  בשרויה  שהחמירו  שיש  ודע 
)בארדיטשוב תרנ"ו(: "מאן דמחמיר אפילו במי פירות בבישול בפסח או שרוי לא 
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ממצה  להיזהר  הקטנים,  את  גם  לחנך  יש  לקטנים:  שרויה  מצה  ד� 
שרויה, אמנם בעת הצורך ניתן להקל ובפרט בקטני קטנים, שלא הגיעו 
בכלים  לאכול  להם  לתת  יש  חששות,  למנוע  שכדי  אלא  חינוך.  לגיל 
חד פעמיים, כך שיהיה ניתן לזרוק את הכלים לאחר האכילה. ועדיף 

להאכילם 'שרויה' )בעת הצורך(, מאשר להאכילם קטניות86. 

הקפדה  בגלל  היו"ט,  שמחת  את  להרוס  לא  בראשו',  עיניו  ו'החכם 
לאכול  נוהגים  יש  זה  ומטעם  ב'שרויה'.  הקטנים  הילדים  על  יתירה 
תחילה את המצות לבדן, על מפה חד פעמית, וכשמסיימים לאכול את 
המצות, מחליפים מפה, ואוכלים את הסעודה ללא מצות )או שאוכלים 
את  ומביאים  השקיות,  את  מסלקים  ואח"כ  שקית,  מתוך  המצות  את 
התבשילים לשלחן(, 'וכל ערום יעשה בדעת' )לחנך את קטנים: תו"מ תשמח ג, 
עמ' 111 הע' 258. להקל בעת הצורך, ובפרט בקטני קטנים: משמעות תו"מ תשי"א ב, עמ' 7. וראה 

הערה 87(. 

הרש"ב, היה מקנח את הכף בכל פעם שהוציא אותה מהפה, וכן היה נזהר לבלוע 
תחילה את המצה שבפיו, ורק אח"כ אוכל מהמרק )ליובאוויטש וחייליה, עמ' 56(, 
כ"ק אדמו"ר הריי"ץ אכל מצה לפני או אחרי המאכלים, אבל לא יחד איתם )רשימות 

דברים, א, עמ' קפו, ממה שראה בחגה"פ תרפ"ג([. 

מסתבר   ? )כשיש צורך(, לתת לקטנים קטניות או מצה שרויה  האם עדיף   .86
שעדיף מצה שרויה, כי הוא הידור וחשש רחוק, וכלשון אדמו"ר הזקן בתשובה, 
שהנזהר בזה 'אינו מן המתמיהין' ו'תבא עליו ברכה', ולכן מתירים ביו"ט אחרון של 
אין היתר של קטניות  ולכן  'קטניות' הוא מנהג ברור לאיסור,  )בחו"ל(, אבל  פסח 
ע"ה  הכהן  צבי  אברהם  ר'  הרה"ח  ונהג  שפסק  מובא  וכך  פסח.  של  אחרון  ביו"ט 
שאדרבה   ,)175 עמ'   17( חב"ד  פרדס  וראה  שם.  חב"ד  ומנהגי  )הלכות  מירושלים 
מסתבר להקל יותר בקטניות, שאין בהם חשש חמץ )אלא חשש טעות עם חמץ(, 
יוכיח,  אחרון  ויו"ט  כלל,  מסתבר  לא  ולענ"ד  חמץ.  חשש  שהוא  'שרויה',  משא"כ 

כנ"ל(.

תורה  קנין  שו"ת  ראה  לקטנים.  מקילים  שרויה'  ב'מצה  המחמירים  רבים   .87
ישראל,  אוהב  בילקוט  וילדים.  בנשים  בזה  החמירו  שלא  בפולין  שהמנהג  פ(  )ב, 
שלא הקפידו על קטנים שאכלו שרויה על אותו שולחן בכלים מיוחדים. וכן הוא 
)עמ'  )עמ' רטו(, ובמנהגי סקוירא. ובספר חפץ חיים על שבת ומועד  בהגדת צאנז 
צה( שהוא עצמו לא אכל שרויה, אבל על בני ביתו ציוה שלא ימנעו מלאכול שרויה 
מפני שמחת יו"ט. אבל דעת הרבי שיש להקפיד בזה גם לקטנים, כמבואר בדבריו 
)תו"מ, תשמ"ח, ג, עמ' 111 הע' 258(: "תכלית הזהירות ממצה שרויה כולל גם בנוגע 
לקטנים, אשר מצד ענין החינוך, צריכים גם הם להיזהר ממצה שרויה". אלא שניתן 
שאל  "אחד   :)7 עמ'  ב,  תשי"א,  )תו"מ,  מדבריו  נראה  כך  הצורך,  לעת  בזה  להקל 
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על  האצבעות  את  מעבירים  לא  אחרונים,  במים  מצה.  פירורי  שם 
השפתיים, שמא יש עליהם פירורי מצה. )ספר המנהגים חב"ד, עמ' 41, הגדה של 

הרבי(85. 

85. ביאור ההנהגה לכסות את המצות: הנהגה זו הובאה למעשה בספר המנהגים 
חב"ד, ולפני זה בספר השיחות )ה'ש"ת עמ' 37(: "במנהגי ליובאוויטש, שה'שמורה' 
שלא  'שרויה'  מחשש  מכוסה  תהא  האכילה  בשעת  השלחן  על  המונחת  )המצה( 
המרק".  או  היין  לתוך  מה'שמורה'  יפול  ולא  מרק,  או  מים  טיפת  עליה  תיפול 
)ה, עמ' 21(: "המצות שלו )של הרבי הריי"ץ(, בעת האכילה, מכוסים  וב'רשימות' 
תמיד במפה". וכך נהגו הרבה צדיקים )מנהגי מהריי"ו )אות שעה(, החזיק המצות 
יתלחלחו  שלא  כדי  למפה  מתחת  היו  המצות  )קט(,  יהושע  ערכי  המפה.  תחת 
בעלז  מהד(,  )אות  ראפשיץ  יז(,  )עמ'  וסקווירא  כד(,  )עמ'  לעלוב  בהגדת  ממשקים. 
)עמ' כ(, מנהג באבוב, ובהגדת בית אהרן )עמ' קסח( שהיה מרים את מפת השולחן, 

ובתוך מגירה הייתה שקית של מצה(. 

האם 'שרויה' נעשה חמץ מיד ? לכאורה יש לשאול על הנהגה זו, שהרי גם אם 
הזקן  אדמו"ר  מדברי  הרי  וכו',  במים  מהמצה  ויפול  אפוי,  לא  קמח  המצה  על  יש 
וכן  )18 או 24 דקות(,  יוצא, שלא יחמיץ מיד אלא רק אחרי שיעור מיל  כו(  )תנט, 
מבואר להדיא בשע"ת )תס, י, לאחר שמביא באריכות את החשש של 'מצה שרויה'(: 
"נראה דאף המחמיר )בשרויה(, אין צריך להחמיר שלא לטבל מצה אפויה במים 
אם נותן מיד לתוך פיו, דפשיטא דאין בזה שיעור להחמיץ כלל, וכך  או במשקה, 
מבואר מדברי המג"א תסו, א". ]כוונתו לדברי המג"א שדייק בלשון השו"ע )תסו(: 
"לא ילעוס אדם חטים ויתן על מכתו, מפני שהן מחמיצות, שהרוק מחמיץ", וכותב 
המג"א: "לא ילעוס - משמע דמותר ללועסן ולבולען, דאין מחמיצין מיד". ומסביר 
לועס  )ומוסיף שאם  אינו מחמיץ  בוודאי  מיל,  הפמ"ג שם, שאם לא שוהה שיעור 
כל היום ג"כ לא מחמיץ כי הוא עוסק עם הפת([. וכך כותב המנחת יצחק )ח, מג(: 
שאוכלין  הקערה  לתוך  פרורים  איזה  נפלו  האכילה  באמצע  דלמא  לחשוש  "אין 
)אף שידעתי כי יש צדיקים שנהגו לכסות המצות במטפחת בשעת האכילה שלא 
יפלו איזה פרורים תוך הקערה, אבל רוב העולם אין נזהרים בזה(, משום דפשיטא 
דאין בזה שיעור להחמיץ, וכמו שכתב בשערי תשובה". ויש לומר: שחששו שיפול 
למים, וישאר שם שיעור מיל, ויחמיץ, אלא שלא חילקו בין המקרים, וחששו תמיד.  
'בישול':  על  רק  שדיבר  בתשובה,  הזקן  אדמו"ר  בלשון  דייק  הרב'  'שו"ת  ]בספר 
"אודות איסור בישול מצה שנתפררה . . כשמפררים את המצה לתוך המרק ", כי 

לא חשש לשריה במשקה שאוכל מיד, כי באופן כזה לא מספיק להחמיץ[. 

נוספות בקשר ל'שרויה', שנהגו בהן רבותינו  ישנן הקפדות  נוספות:  *זהירויות 
נשיאנו, אבל לא הבאנום בפנים, אלא רק את המובא ב'ספר המנהגים – חב"ד', כי 
אלו הן הנוגעות לכל אחד. ]כ"ק אדמו"ר הרש"ב, לא היו משתמש במזלג לאכילה 
בפסח בגלל הקושי לנקות בין שיני המזלג )שיחת אחש"פ תשי"ב, ט(, וכך נהג גם כ"ק 
אדמו"ר הריי"ץ )רשימות, )ה, עמ' 21(: "כל הפסח אוכל מו"ח כ"ק אדמו"ר שליט"א 
רק בכף ולא במזלג, וניכר שהוא מחשש 'שרויה'. ולהעיר מה'מלך במסיבו' ב, עמ' 
כ"ק אדמו"ר  מו(.  )אוצר מנהגי חב"ד עמ'  קיב(, אבל הרבי השתמש במזלג בפסח 
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ממצה  להיזהר  הקטנים,  את  גם  לחנך  יש  לקטנים:  שרויה  מצה  ד� 
שרויה, אמנם בעת הצורך ניתן להקל ובפרט בקטני קטנים, שלא הגיעו 
בכלים  לאכול  להם  לתת  יש  חששות,  למנוע  שכדי  אלא  חינוך.  לגיל 
חד פעמיים, כך שיהיה ניתן לזרוק את הכלים לאחר האכילה. ועדיף 

להאכילם 'שרויה' )בעת הצורך(, מאשר להאכילם קטניות86. 

הקפדה  בגלל  היו"ט,  שמחת  את  להרוס  לא  בראשו',  עיניו  ו'החכם 
לאכול  נוהגים  יש  זה  ומטעם  ב'שרויה'.  הקטנים  הילדים  על  יתירה 
תחילה את המצות לבדן, על מפה חד פעמית, וכשמסיימים לאכול את 
המצות, מחליפים מפה, ואוכלים את הסעודה ללא מצות )או שאוכלים 
את  ומביאים  השקיות,  את  מסלקים  ואח"כ  שקית,  מתוך  המצות  את 
התבשילים לשלחן(, 'וכל ערום יעשה בדעת' )לחנך את קטנים: תו"מ תשמח ג, 
עמ' 111 הע' 258. להקל בעת הצורך, ובפרט בקטני קטנים: משמעות תו"מ תשי"א ב, עמ' 7. וראה 

הערה 87(. 

הרש"ב, היה מקנח את הכף בכל פעם שהוציא אותה מהפה, וכן היה נזהר לבלוע 
תחילה את המצה שבפיו, ורק אח"כ אוכל מהמרק )ליובאוויטש וחייליה, עמ' 56(, 
כ"ק אדמו"ר הריי"ץ אכל מצה לפני או אחרי המאכלים, אבל לא יחד איתם )רשימות 

דברים, א, עמ' קפו, ממה שראה בחגה"פ תרפ"ג([. 

מסתבר   ? )כשיש צורך(, לתת לקטנים קטניות או מצה שרויה  האם עדיף   .86
שעדיף מצה שרויה, כי הוא הידור וחשש רחוק, וכלשון אדמו"ר הזקן בתשובה, 
שהנזהר בזה 'אינו מן המתמיהין' ו'תבא עליו ברכה', ולכן מתירים ביו"ט אחרון של 
אין היתר של קטניות  ולכן  'קטניות' הוא מנהג ברור לאיסור,  )בחו"ל(, אבל  פסח 
ע"ה  הכהן  צבי  אברהם  ר'  הרה"ח  ונהג  שפסק  מובא  וכך  פסח.  של  אחרון  ביו"ט 
שאדרבה   ,)175 עמ'   17( חב"ד  פרדס  וראה  שם.  חב"ד  ומנהגי  )הלכות  מירושלים 
מסתבר להקל יותר בקטניות, שאין בהם חשש חמץ )אלא חשש טעות עם חמץ(, 
יוכיח,  אחרון  ויו"ט  כלל,  מסתבר  לא  ולענ"ד  חמץ.  חשש  שהוא  'שרויה',  משא"כ 

כנ"ל(.

תורה  קנין  שו"ת  ראה  לקטנים.  מקילים  שרויה'  ב'מצה  המחמירים  רבים   .87
ישראל,  אוהב  בילקוט  וילדים.  בנשים  בזה  החמירו  שלא  בפולין  שהמנהג  פ(  )ב, 
שלא הקפידו על קטנים שאכלו שרויה על אותו שולחן בכלים מיוחדים. וכן הוא 
)עמ'  )עמ' רטו(, ובמנהגי סקוירא. ובספר חפץ חיים על שבת ומועד  בהגדת צאנז 
צה( שהוא עצמו לא אכל שרויה, אבל על בני ביתו ציוה שלא ימנעו מלאכול שרויה 
מפני שמחת יו"ט. אבל דעת הרבי שיש להקפיד בזה גם לקטנים, כמבואר בדבריו 
)תו"מ, תשמ"ח, ג, עמ' 111 הע' 258(: "תכלית הזהירות ממצה שרויה כולל גם בנוגע 
לקטנים, אשר מצד ענין החינוך, צריכים גם הם להיזהר ממצה שרויה". אלא שניתן 
שאל  "אחד   :)7 עמ'  ב,  תשי"א,  )תו"מ,  מדבריו  נראה  כך  הצורך,  לעת  בזה  להקל 
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על  האצבעות  את  מעבירים  לא  אחרונים,  במים  מצה.  פירורי  שם 
השפתיים, שמא יש עליהם פירורי מצה. )ספר המנהגים חב"ד, עמ' 41, הגדה של 

הרבי(85. 

85. ביאור ההנהגה לכסות את המצות: הנהגה זו הובאה למעשה בספר המנהגים 
חב"ד, ולפני זה בספר השיחות )ה'ש"ת עמ' 37(: "במנהגי ליובאוויטש, שה'שמורה' 
שלא  'שרויה'  מחשש  מכוסה  תהא  האכילה  בשעת  השלחן  על  המונחת  )המצה( 
המרק".  או  היין  לתוך  מה'שמורה'  יפול  ולא  מרק,  או  מים  טיפת  עליה  תיפול 
)ה, עמ' 21(: "המצות שלו )של הרבי הריי"ץ(, בעת האכילה, מכוסים  וב'רשימות' 
תמיד במפה". וכך נהגו הרבה צדיקים )מנהגי מהריי"ו )אות שעה(, החזיק המצות 
יתלחלחו  שלא  כדי  למפה  מתחת  היו  המצות  )קט(,  יהושע  ערכי  המפה.  תחת 
בעלז  מהד(,  )אות  ראפשיץ  יז(,  )עמ'  וסקווירא  כד(,  )עמ'  לעלוב  בהגדת  ממשקים. 
)עמ' כ(, מנהג באבוב, ובהגדת בית אהרן )עמ' קסח( שהיה מרים את מפת השולחן, 

ובתוך מגירה הייתה שקית של מצה(. 

האם 'שרויה' נעשה חמץ מיד ? לכאורה יש לשאול על הנהגה זו, שהרי גם אם 
הזקן  אדמו"ר  מדברי  הרי  וכו',  במים  מהמצה  ויפול  אפוי,  לא  קמח  המצה  על  יש 
וכן  )18 או 24 דקות(,  יוצא, שלא יחמיץ מיד אלא רק אחרי שיעור מיל  כו(  )תנט, 
מבואר להדיא בשע"ת )תס, י, לאחר שמביא באריכות את החשש של 'מצה שרויה'(: 
"נראה דאף המחמיר )בשרויה(, אין צריך להחמיר שלא לטבל מצה אפויה במים 
אם נותן מיד לתוך פיו, דפשיטא דאין בזה שיעור להחמיץ כלל, וכך  או במשקה, 
מבואר מדברי המג"א תסו, א". ]כוונתו לדברי המג"א שדייק בלשון השו"ע )תסו(: 
"לא ילעוס אדם חטים ויתן על מכתו, מפני שהן מחמיצות, שהרוק מחמיץ", וכותב 
המג"א: "לא ילעוס - משמע דמותר ללועסן ולבולען, דאין מחמיצין מיד". ומסביר 
לועס  )ומוסיף שאם  אינו מחמיץ  בוודאי  מיל,  הפמ"ג שם, שאם לא שוהה שיעור 
כל היום ג"כ לא מחמיץ כי הוא עוסק עם הפת([. וכך כותב המנחת יצחק )ח, מג(: 
שאוכלין  הקערה  לתוך  פרורים  איזה  נפלו  האכילה  באמצע  דלמא  לחשוש  "אין 
)אף שידעתי כי יש צדיקים שנהגו לכסות המצות במטפחת בשעת האכילה שלא 
יפלו איזה פרורים תוך הקערה, אבל רוב העולם אין נזהרים בזה(, משום דפשיטא 
דאין בזה שיעור להחמיץ, וכמו שכתב בשערי תשובה". ויש לומר: שחששו שיפול 
למים, וישאר שם שיעור מיל, ויחמיץ, אלא שלא חילקו בין המקרים, וחששו תמיד.  
'בישול':  על  רק  שדיבר  בתשובה,  הזקן  אדמו"ר  בלשון  דייק  הרב'  'שו"ת  ]בספר 
"אודות איסור בישול מצה שנתפררה . . כשמפררים את המצה לתוך המרק ", כי 

לא חשש לשריה במשקה שאוכל מיד, כי באופן כזה לא מספיק להחמיץ[. 

נוספות בקשר ל'שרויה', שנהגו בהן רבותינו  ישנן הקפדות  נוספות:  *זהירויות 
נשיאנו, אבל לא הבאנום בפנים, אלא רק את המובא ב'ספר המנהגים – חב"ד', כי 
אלו הן הנוגעות לכל אחד. ]כ"ק אדמו"ר הרש"ב, לא היו משתמש במזלג לאכילה 
בפסח בגלל הקושי לנקות בין שיני המזלג )שיחת אחש"פ תשי"ב, ט(, וכך נהג גם כ"ק 
אדמו"ר הריי"ץ )רשימות, )ה, עמ' 21(: "כל הפסח אוכל מו"ח כ"ק אדמו"ר שליט"א 
רק בכף ולא במזלג, וניכר שהוא מחשש 'שרויה'. ולהעיר מה'מלך במסיבו' ב, עמ' 
כ"ק אדמו"ר  מו(.  )אוצר מנהגי חב"ד עמ'  קיב(, אבל הרבי השתמש במזלג בפסח 
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ולכן  שרויה,  ממצה  ביותר  להיזהר  חב"ד,  מנהג  שרויה:  מצה  דיני  ג� 
תמיד  מכוסה  המצה  תהיה  השולחן  על  מאכלים  יש  שכאשר  נזהרים 
פירורים  או  המצה,  על  מים  יפלו  שלא  כדי  שקית(,  בתוך  או  )במפה, 
מהמצה למים או למרק. וכן, לפני ששופכים מים לכלי, בודקים שאין 

מצה בפסח יש חשש של 'חזור וניעור' של גרגירי קמח שאולי החמיצו בתוך העיסה 
)לדעת הב"ח שבעל נפש יחשוש לקמח כזה לפי הדעות שקמח נחשב 'יבש ביבש', 
ולכן יש לאפות את המצות בערב פסח דוקא(, אבל המג"א דחה את דבריו, שכל 
שנאפה לפני פסח התבטל הקמח לגמרי בלישה, שאל"כ תאסר המצה עצמה גם 
ללא בישול, שיהיה 'חוזר וניעור' בפסח. ואע"פ שתירץ הפמ"ג את קושיית המג"א 
]שדווקא בבישול מתחדש טעם חדש, וחוזר וניעור, משא"כ באכילת המצה האפויה 
מכבר[ לא התקבל בפוסקים, חששו של ה'עולת שבת', וכדברי אדמו"ר הזקן )תנג, 
ט(: ""אבל כשאופה קודם הפסח, הרי נעשה כל הקמח שבכל מצה ומצה חתיכה 

אחת ממש ע"י האפיה, ולכך אינו חוזר וניער בפסח".  

טעם המקילים במצה שרויה: כותב השע"ת שהמקילים בזה כוונתם לשם שמים, 
מן  עשה  מצות  שהיא  יו"ט  שמחת  במצות  ולמעט  רחוקה  לחומרא  לחשוש  שלא 
התורה, וכשלא אוכלים מצה שרויה זה מגביל בהרבה מאכלים )שע"ת, תס. עיין 
שם(, וכך מובא גם בדברי ר"א ווירמיש )בסביבות שנת תקן( : "ויש מתחסדים שלא 
לאכול מצה שרויה, יצא שכרם בהפסדם ביטול שמחת יו"ט מדאו' ואינו כלום ..". 

וכן בשו"ת שאלת יעב"ץ )ב, סה(, בשם אביו החכ"צ. 

טבילה  אבל  רב,  זמן  בנוזלים  שורים  או  מבשלים  אם  רק  היא  בשרויה  הבעיה 
קצרה במים ואכילה מיד אינה בעיה כי אין זמן כדי להחמיץ, ולכן יש שחששו רק 
מבישול מצה שרויה, אבל לא הקפידו לכסות את המצוה וכו' שלא יגע במים, כי לא 

יספיק להחמיץ. 

והנה, אדמו"ר הזקן כותב, שהמדקדקים רואים שיש קמח ע"ג המצה, ולפי זה, איך 
יש מקילים במצה שרויה ? ואין לומר שלא חששו שהקמח לא נאפה היטב, שהרי 
כותב המשנ"ב )תסג, ח(, שלדעת רוב הפוסקים חוששים לכך, כשיש בוודאי קמח, 
ויש לבאר  )ורק בדיעבד מתיר ורק בהנאה, לא באכילה(.  שמא הוא לא אפוי טוב 
בכמה אופנים: א. לדעת הפר"ח אין חשש במעט קמח שעל המצה שלא נאפה היטב, 
כי הוא מעט ומן הסתם נאפה, אלא שאדמו"ר הזקן חושש לשיטת המהרשד"ם, אבל 
המתירים שרויה יכולים לסמוך על הפר"ח )ואדה"ז עצמו, כותב שיש להחמיר מפני 
דברי האריז"ל שיש להחמיר כל החומרות בפסח(. ב. אולי סוברים, שדברי אדה"ז 
שעינינו רואות שיש קמח על המצה, היה בזמן שהיה כל אחד עושה מצות בביתו, 
ו'לא נילושה יפה יפה' אבל כאשר עושים זאת בידי מומחים במאפיה, ובמיוחד עם 
'פינר' וכו', אכן אין קמח על המצה. וכמ"ש בהלכות חג בחג עמ' רכד(, שהמצות 
שלנו נילושות היטב ולא מצינו שהיא בהם חשש קמח אפילו מועט על המצות. ולו 
יהא הדבר בגדר 'לימוד זכות' עכ"פ, על המתירים. אבל לדידן חסידי חב"ד, בוודאי 
)תודתי להגה"ח  אין מקום לשום קולא, בדבר שהכריע בו אדמו"ר הזקן לחומרא 

הרב ברוך שי' אבערלאנדער על עזרתו, בליבון סוגית 'מצה שרויה'(. 
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*טעמים נוספים בחומרת 'מצה שרויה', וטעם המקילים, ראה בהערה84.

בתוך  המצות בזרירזות, ולכן לא היה קמח על המצה. ואע"פ שאולי היה אז קמח 
המצה )כדברי השע"ת(, מצד זה אין לחשוש )וכדברי השע"ת(, ורק מזמן שעושים 
את המצות בזריזות שיש קמח גם על המצה, יש חשש חדש, ויש להיזהר בשרויה. 
כי  זה,  חשש  לא הביאו  )אדה"ז אומר, שלדבריו, מובן מדוע הפוסקים הקדמונים 
זאת  ויש להעיר, שלדעת השע"ת קשה, מדוע לא כתבו  בזרירזות.  היו עושים  לא 
יש  כן  כמו  תקופה(.  באותה  גם  הוא  אך  זאת,  מביא  )המחצה"ש  לפניו  הפוסקים 
לשאול, מדוע לא חשש השע"ת לקמח שעל המצה ? ואולי הוא לא מדבר על המצות 
הנעשות בזריזות שיש עליהן קמח, או שלא חושש לקמח זה כי הוא מועט, וכדברי 
הפר"ח. ולהעיר שהמחצה"ש )תנח, א(, כותב כהשע"ת שהחשש הוא בקמח שבתוך 
המצה, ומדגיש בפירוש, שאין לחשוש לקמח שעל המצה. ונראה שלדעתם החשש 
לבין  בינו  הפסק  יש  שהרי  יותר,  חמור  הוא  כי  המצה,  שבתוך  בקמח  דווקא  הוא 
האש. )ז"ל מחהצ"ש: "יש להחמיר לבעל נפש שלא לעשות תבשיל ממצות בפסח, 
דלפעמים אין כל הקמח נילוש ומתגבל ונשאר מעט קמח ע"ג עיסה, ואם היה נשאר 
ע"ג מצה למעלה לא היה חשש כל כך, אבל לפעמים אותו קמח הוא באמצע המצה 

מבפנים, וכה"ג כתב המג"א לאסור ליתן לתוך התבשיל"([. 

*יש אומרים שבמציאות של היום אין קמח על המצות )שערי ימי הפסח, טשזנר, 
מהתנור  אפר  אלא  קמח  אינה  היום,  המצות  על  שיש  הלבנה  שהאבקה  קיט,  עמ' 
שמסיקים בעצים, והם נהפכים לבן. הרב קארפ )הלכות חג בג עמ' רכד(, שהמצות 
המצות.  על  מועט  אפילו  קמח  חשש  בהם  שהיא  מצינו  ולא  היטב  נילושות  שלנו 
ועל יסוד זה, רצו מרבני זמננו להורות שאין מקום להחמיר בשרויה )הרב בן ציון 
וואזנר, בנו של ה'שבט הלוי' בשיעוריו(, אמנם יש שהעידו שבשנת תשס"ו נעשתה 
בדיקת מעבדה על מצות מכמה מאפיות, ואישרו שהאבק שעל המצות הוא 'קמח 
שעוד לא התערב במים'. אמנם, את האבק הלבן גילו רק במאפיות שלא משתמשים 
במוטות ברזל )פינר(, שבהם לשים את העיסה היטב במשך כ3 דקות, לפני שמגיעה 
ב'פינר' לא נמצא אבק לבן  העיסה לשולחן החיתוך, אבל במאפיות שמשתמשים 
)הרב ברוך אבערלאנדער, הו"ב, תתקיט, בשם הגר"י כ"ץ, בעהמח"ס מקוה מים(. 
ועדיין יש לברר איך ומה בדיוק בדקו, והאם התוצאה תהיה זהה במקומות אחרים 

שיש 'פינר' ועוד ספקות כאלה ואחרות. 

העיקריים  הטעמים  שני  את  הבאנו  שרויה:  מצה  לחומרת  נוספים  טעמים   .84
]א. טעמו של השערי תשובה, משנ"ב וכו'. ב. טעמו של אדמו"ר הזקן[. אבל ישנם 
א� הראב"ן )הביאו ברכ"י, תסג, ב(,  טעמים נוספים, אך טעמים אלו לא התקבלו. 
יטעו  אפוי,  בקמח  לבשל  נתיר  שאם  לחוש,  שיש  כתבו:  הגדולה',  ו'כנסת  הטור, 
להתיר גם בקמח לא אפוי ]ולפי זה אין חשש אלא במצה כתושה שנעשתה קמח[. 
אמנם כתב הפר"ח )תסא, ב(, שאין לגזור גזירות מדעתנו. וכך מקובל למעשה, ראה 
וכו'  וכו', דחששו דלמא אתי לאחלופי  :"יש שאין אוכלין מצה אפויה  פמ"ג )תסג( 
והעולם סומכין על המחבר ומבשלין מצה אפויה, גם הרב )הרמ"א( מדשתיק אודי 
ליה עיין פר"ח". וכן כתב הרשד"ם, שרוב העולם לא חששו לזה. וכן פוסק אדמו"ר 
הזקן )תסג, ג(, דלא חיישינן לאחלופי. ב� ה'עולת שבת' )תנג, ג( כותב:, שבבישול 
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ולכן  שרויה,  ממצה  ביותר  להיזהר  חב"ד,  מנהג  שרויה:  מצה  דיני  ג� 
תמיד  מכוסה  המצה  תהיה  השולחן  על  מאכלים  יש  שכאשר  נזהרים 
פירורים  או  המצה,  על  מים  יפלו  שלא  כדי  שקית(,  בתוך  או  )במפה, 
מהמצה למים או למרק. וכן, לפני ששופכים מים לכלי, בודקים שאין 

מצה בפסח יש חשש של 'חזור וניעור' של גרגירי קמח שאולי החמיצו בתוך העיסה 
)לדעת הב"ח שבעל נפש יחשוש לקמח כזה לפי הדעות שקמח נחשב 'יבש ביבש', 
ולכן יש לאפות את המצות בערב פסח דוקא(, אבל המג"א דחה את דבריו, שכל 
שנאפה לפני פסח התבטל הקמח לגמרי בלישה, שאל"כ תאסר המצה עצמה גם 
ללא בישול, שיהיה 'חוזר וניעור' בפסח. ואע"פ שתירץ הפמ"ג את קושיית המג"א 
]שדווקא בבישול מתחדש טעם חדש, וחוזר וניעור, משא"כ באכילת המצה האפויה 
מכבר[ לא התקבל בפוסקים, חששו של ה'עולת שבת', וכדברי אדמו"ר הזקן )תנג, 
ט(: ""אבל כשאופה קודם הפסח, הרי נעשה כל הקמח שבכל מצה ומצה חתיכה 

אחת ממש ע"י האפיה, ולכך אינו חוזר וניער בפסח".  

טעם המקילים במצה שרויה: כותב השע"ת שהמקילים בזה כוונתם לשם שמים, 
מן  עשה  מצות  שהיא  יו"ט  שמחת  במצות  ולמעט  רחוקה  לחומרא  לחשוש  שלא 
התורה, וכשלא אוכלים מצה שרויה זה מגביל בהרבה מאכלים )שע"ת, תס. עיין 
שם(, וכך מובא גם בדברי ר"א ווירמיש )בסביבות שנת תקן( : "ויש מתחסדים שלא 
לאכול מצה שרויה, יצא שכרם בהפסדם ביטול שמחת יו"ט מדאו' ואינו כלום ..". 

וכן בשו"ת שאלת יעב"ץ )ב, סה(, בשם אביו החכ"צ. 

טבילה  אבל  רב,  זמן  בנוזלים  שורים  או  מבשלים  אם  רק  היא  בשרויה  הבעיה 
קצרה במים ואכילה מיד אינה בעיה כי אין זמן כדי להחמיץ, ולכן יש שחששו רק 
מבישול מצה שרויה, אבל לא הקפידו לכסות את המצוה וכו' שלא יגע במים, כי לא 

יספיק להחמיץ. 

והנה, אדמו"ר הזקן כותב, שהמדקדקים רואים שיש קמח ע"ג המצה, ולפי זה, איך 
יש מקילים במצה שרויה ? ואין לומר שלא חששו שהקמח לא נאפה היטב, שהרי 
כותב המשנ"ב )תסג, ח(, שלדעת רוב הפוסקים חוששים לכך, כשיש בוודאי קמח, 
ויש לבאר  )ורק בדיעבד מתיר ורק בהנאה, לא באכילה(.  שמא הוא לא אפוי טוב 
בכמה אופנים: א. לדעת הפר"ח אין חשש במעט קמח שעל המצה שלא נאפה היטב, 
כי הוא מעט ומן הסתם נאפה, אלא שאדמו"ר הזקן חושש לשיטת המהרשד"ם, אבל 
המתירים שרויה יכולים לסמוך על הפר"ח )ואדה"ז עצמו, כותב שיש להחמיר מפני 
דברי האריז"ל שיש להחמיר כל החומרות בפסח(. ב. אולי סוברים, שדברי אדה"ז 
שעינינו רואות שיש קמח על המצה, היה בזמן שהיה כל אחד עושה מצות בביתו, 
ו'לא נילושה יפה יפה' אבל כאשר עושים זאת בידי מומחים במאפיה, ובמיוחד עם 
'פינר' וכו', אכן אין קמח על המצה. וכמ"ש בהלכות חג בחג עמ' רכד(, שהמצות 
שלנו נילושות היטב ולא מצינו שהיא בהם חשש קמח אפילו מועט על המצות. ולו 
יהא הדבר בגדר 'לימוד זכות' עכ"פ, על המתירים. אבל לדידן חסידי חב"ד, בוודאי 
)תודתי להגה"ח  אין מקום לשום קולא, בדבר שהכריע בו אדמו"ר הזקן לחומרא 

הרב ברוך שי' אבערלאנדער על עזרתו, בליבון סוגית 'מצה שרויה'(. 
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*טעמים נוספים בחומרת 'מצה שרויה', וטעם המקילים, ראה בהערה84.

בתוך  המצות בזרירזות, ולכן לא היה קמח על המצה. ואע"פ שאולי היה אז קמח 
המצה )כדברי השע"ת(, מצד זה אין לחשוש )וכדברי השע"ת(, ורק מזמן שעושים 
את המצות בזריזות שיש קמח גם על המצה, יש חשש חדש, ויש להיזהר בשרויה. 
כי  זה,  חשש  לא הביאו  )אדה"ז אומר, שלדבריו, מובן מדוע הפוסקים הקדמונים 
זאת  ויש להעיר, שלדעת השע"ת קשה, מדוע לא כתבו  בזרירזות.  היו עושים  לא 
יש  כן  כמו  תקופה(.  באותה  גם  הוא  אך  זאת,  מביא  )המחצה"ש  לפניו  הפוסקים 
לשאול, מדוע לא חשש השע"ת לקמח שעל המצה ? ואולי הוא לא מדבר על המצות 
הנעשות בזריזות שיש עליהן קמח, או שלא חושש לקמח זה כי הוא מועט, וכדברי 
הפר"ח. ולהעיר שהמחצה"ש )תנח, א(, כותב כהשע"ת שהחשש הוא בקמח שבתוך 
המצה, ומדגיש בפירוש, שאין לחשוש לקמח שעל המצה. ונראה שלדעתם החשש 
לבין  בינו  הפסק  יש  שהרי  יותר,  חמור  הוא  כי  המצה,  שבתוך  בקמח  דווקא  הוא 
האש. )ז"ל מחהצ"ש: "יש להחמיר לבעל נפש שלא לעשות תבשיל ממצות בפסח, 
דלפעמים אין כל הקמח נילוש ומתגבל ונשאר מעט קמח ע"ג עיסה, ואם היה נשאר 
ע"ג מצה למעלה לא היה חשש כל כך, אבל לפעמים אותו קמח הוא באמצע המצה 

מבפנים, וכה"ג כתב המג"א לאסור ליתן לתוך התבשיל"([. 

*יש אומרים שבמציאות של היום אין קמח על המצות )שערי ימי הפסח, טשזנר, 
מהתנור  אפר  אלא  קמח  אינה  היום,  המצות  על  שיש  הלבנה  שהאבקה  קיט,  עמ' 
שמסיקים בעצים, והם נהפכים לבן. הרב קארפ )הלכות חג בג עמ' רכד(, שהמצות 
המצות.  על  מועט  אפילו  קמח  חשש  בהם  שהיא  מצינו  ולא  היטב  נילושות  שלנו 
ועל יסוד זה, רצו מרבני זמננו להורות שאין מקום להחמיר בשרויה )הרב בן ציון 
וואזנר, בנו של ה'שבט הלוי' בשיעוריו(, אמנם יש שהעידו שבשנת תשס"ו נעשתה 
בדיקת מעבדה על מצות מכמה מאפיות, ואישרו שהאבק שעל המצות הוא 'קמח 
שעוד לא התערב במים'. אמנם, את האבק הלבן גילו רק במאפיות שלא משתמשים 
במוטות ברזל )פינר(, שבהם לשים את העיסה היטב במשך כ3 דקות, לפני שמגיעה 
ב'פינר' לא נמצא אבק לבן  העיסה לשולחן החיתוך, אבל במאפיות שמשתמשים 
)הרב ברוך אבערלאנדער, הו"ב, תתקיט, בשם הגר"י כ"ץ, בעהמח"ס מקוה מים(. 
ועדיין יש לברר איך ומה בדיוק בדקו, והאם התוצאה תהיה זהה במקומות אחרים 

שיש 'פינר' ועוד ספקות כאלה ואחרות. 

העיקריים  הטעמים  שני  את  הבאנו  שרויה:  מצה  לחומרת  נוספים  טעמים   .84
]א. טעמו של השערי תשובה, משנ"ב וכו'. ב. טעמו של אדמו"ר הזקן[. אבל ישנם 
א� הראב"ן )הביאו ברכ"י, תסג, ב(,  טעמים נוספים, אך טעמים אלו לא התקבלו. 
יטעו  אפוי,  בקמח  לבשל  נתיר  שאם  לחוש,  שיש  כתבו:  הגדולה',  ו'כנסת  הטור, 
להתיר גם בקמח לא אפוי ]ולפי זה אין חשש אלא במצה כתושה שנעשתה קמח[. 
אמנם כתב הפר"ח )תסא, ב(, שאין לגזור גזירות מדעתנו. וכך מקובל למעשה, ראה 
וכו'  וכו', דחששו דלמא אתי לאחלופי  :"יש שאין אוכלין מצה אפויה  פמ"ג )תסג( 
והעולם סומכין על המחבר ומבשלין מצה אפויה, גם הרב )הרמ"א( מדשתיק אודי 
ליה עיין פר"ח". וכן כתב הרשד"ם, שרוב העולם לא חששו לזה. וכן פוסק אדמו"ר 
הזקן )תסג, ג(, דלא חיישינן לאחלופי. ב� ה'עולת שבת' )תנג, ג( כותב:, שבבישול 
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נילוש, וממילא לא אפוי(, בתוך המצה, לא צריך לחשוש לכך, שהרי המצה בחזקת 
שהיו  פעם  של  במצות  מצוי  היה  הדבר  ב(  מחזקינן.  לא  איסורא  ואחזוקי  כשרה, 
עבות קצת, אבל במצות שעושים היום שהן דקות ביותר, לא מצוי שיהיה קמח שלא 
נילוש בתוך המצה. ומסיים: "ומ"מ הרוצה לקדש עצמו במותר לו שלא לאכול מצה 

שרויה או מבושלת אפילו טחונה וכתושה אין מזניחין אותו".

ב� אדמו"ר הזקן )קמח על המצה(: כפי שראינו, ההנהגה להקפיד במצה שרויה, 
ביאר  הזקן,  אדמו"ר  אך  ממעזריטש,  המגיד  של  מזמנו  החסידים  בין  התפשטה 
של  המחודשות  במהדורות  ג'  חלק  בסוף  )מופיעה  שכתב  ב'תשובה'  זו  הנהגה 
על  קמח  מעט  שישנו  בחוש",  רואים  באמת  "המדקדקים  דבריו:  תמצית  השו"ע(. 
המצות, ומבאר, שדבר זה נובע מכך, שעושים אותן דקות מאוד, ו'ישראל קדושים' 
שלא  קמח  ונשאר  היטב,  ללוש  מספיקים  לא  ולכן  בלישה,  מאוד  למהר  נזהרים 
יכול להחמיץ אם יבא במגע עם  זה  נילוש על העיסה, ואחר כך על המצה. וקמח 
מים, לדעת ר' ירוחם והסמ"ק, שקמח אפוי, לא נאפה טוב ומחמיץ )וכדעתם פסק 
הפר"ח, והמג"א חושש להם, וראה שו"ע אדה"ז, תסג, ב(. ולדעת המהרשד"ם, יש 
)ולא רק כשיש הרבה קמח  לחשוש שלא נאפה טוב, גם כאשר יש רק מעט קמח 
יחד בתנור, כמו שמחלק הפר"ח(, ולפי דבריו יש לחשוש, שגם הקמח המועט שעל 
המצה לא נאפה טוב. ואף שאין למחות במקילים, כי יש להם על מה לסמוך )רש"י 
לדעת  גם  נאפה,  בודאי  מועט  שקמח  והפר"ח  מחמיץ,  לא  אפוי  שקמח  והרמב"ם 
החומרות  בכל  להחמיר  שיש  האריז"ל  דברי  לפי  מקום,  מכל  והסמ"ק(,  ירוחם  ר' 

בפסח, יש להחמיר. 

*חומרת האיסור: מלשון אדמו"ר הזקן, רואים, שאין בזה איסור גמור מן הדין, 
וברור  גמור  איסור  שאינו  גם  "כי  כותב:  וכך  להחמיר.  ושטוב  איסור,  חשש  אלא 
מדינא, מ"מ המחמיר תבא עליו ברכה, ואינו מן המתמיהין לאמר כי הוא חומרא 
בלא טעם, אלא טעמא רבא איכא במילתא ליזהר מחשש איסור דאורייתא . . מ"מ 
האחרון,  וביו"ט   .  . שיסמוכו  מה  על  להם  שיש  המקילים  עם  בהמון  למחות  אין 

המקיל משום שמחת יו"ט לא הפסיד". 

*ההבדל, בין השע"ת, לאדמו"ר הזקן:  לדברי השע"ת, החשש הוא רק 'שמא' יש 
למצה(,  האש  בין  מפסיקה  המצה  כי  טוב,  אפוי  לא  )שבוודאי  המצה  'בתוך'  קמח 
ולכן מקיל למעשה כי: א( יש למצה חזקת כשרות, ואין סיבה לחשוש שיש קמח 
בתוכה. ב( החשש לא שייך כ"כ במצות דקות מאוד. ויתכן, שאדמו"ר הזקן מסכים 
עם טענות אלו להיתר, ולכן לא חושש לקמח שבתוך המצה. אך לדעתו יש חשש 
בחוש,  נראה  הוא  שהרי  בספק,  אינו  זה  וקמח  המצה,  שעל  הקמח  והוא  אחר, 
למדקדקים באמת. השאלה לגבי קמח זה היא רק, האם הוא אפוי או לא )ואין וודאות 
שלא נאפה טוב, שהרי אינו ב'תוך' המצה, ואין הפסק בינו לבין האש(, ולכך מביא 
שלכמה וכמה שיטות יש לחשוש שאינו אפוי  )ר' ירוחם, סמ"ק, מהרשד"ם וכו'(, 
אבל אינו איסור גמור )כנ"ל(, כי לדעת כמה פוסקים אין חשש בקמח זה )רמב"ם, 

רש"י, פר"ח(. 

את  עושים  היו  לא  לפניו  כי  המגיד,  מזמן  רק  החשש  שהתחיל  מה  מובן  ]ובזה 
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יש  הדעות  לכל  קמח(  מהם  עשו  ואח"כ  בתנור,  )שהיו  גרעינים  שלגבי  יוצא, 
חשש, אבל לגבי קמח שהיה בתנור, נחלקו, ולדעת הרמב"ם מותר. ואכן הדין של 
אותו  שמהבהבין  רכים(,  חיטה,  )שיבולי  "כרמל  ג(:  )תסג,  בשו"ע  נפסק  הגרעינים 
יפה,  באור  נקלה  לא  שמא  במים,  שלו  הקמח  מבשלים  אין  אותו,  וטוחנין  באור 
נקלה  )האם חוששים שלא  יבש  דין קמח  אותו". אבל  ונמצא מחמיץ כשמבשלים 
בזה,  להחמיר  הפוסקים  רוב  דעת  אך  בשו"ע,  מבואר  לא  ומחמיץ(,  בתנור,  היטב 
)הפרי חדש, מחמיר כדעת  זה בתבשיל, מותר.  - שכבר הניחו קמח  ורק בדיעבד 
ר' ירוחם והסמ"ק, וכותב המשנ"ב )תסג, שעה"צ, ט( שכך היא דעת רוב הפוסקים. 
הזקן,  אדמו"ר  מרדכי,  מאמר  יעקב,  חק   - להתיר  הרמב"ם  על  סומכים  ובדיעבד 

משנ"ב(.  

לגבי  לדון  יש  אפוי',  'קמח  בדין  שראינו  לאחר  מצה:  בתוך  אפוי,  קמח  דין  ג� 
'מצה אפויה' שנמצא בתוכה קמח )כי לא התערב היטב כשלשו את העיסה במים(, 
האם כאשר יניחו מצה זו במים, יחמיץ אותו קמח ? כותב המגן אברהם )תסג, ד, 
והביאוהו השע"ת )תס, י(, והמשנ"ב )תסג, ד((, שאפילו בדיעבד אסור, כי אותו קמח 
בודאי לא נאפה היטב, כיון שהמצה עושה 'הפסק' בין האש לקמח, ואם יבא במגע 

אם מים, בודאי יחמיץ. 

אפוי'  כ'קמח  דינו  המצה,  גבי  על  קמח  לכאורה  המצה:  על  אפוי,  קמח  דין  ד� 
)שאסור לכתחילה אם בא במגע עם מים, כי חוששים שקמח לא נאפה טוב כדעת 
ר' ירוחם וכו', ומותר בדיעבד, כדעת הרמב"ם וכו', שקמח נאפה טוב. ולא דומה 
על המצה, היא לא עושה 'הפסק' בין הקמח  שבתוך המצה, שהרי כשהוא  לקמח 
שלא(,  ומ"ש  ד"ה  )תנט,  חדש  הפרי  הפסוקים:  בזה  נחלקו  שבאמת,  אלא  לאש(. 
מחלק בין 'קמח אפוי' לקמח שעל המצה, ולדעתו, מכיון שקמח שעל המצה מועט, 
זה,  בקמח  בעיה  שאין  יסכימו,  וכו'  ירוחם  ר'  וגם  נאפה,  שלא  לחשוש  מקום  אין 
אפילו לכתחילה. אבל הרשד"ם )או"ח, כו(, לא מסכים לחילוק זה, ולדעתו ר' ירוחם 
וכו' יחמירו גם בקמח כזה. יוצא הדין: מצה שיש על גבה קמח, לדעת הפר"ח אין 

חשש שתבא המצה במגע עם מים, ולדעת המהרשד"ם, יש חשש. 

סיכום: א. חימוץ אחר אפיה: דבר שנאפה, לא יכול להחמיץ. ב. קמח אפוי: קמח 
יהיה  ויכול להחמיץ, אם  ש'נאפה' בתנור, חוששים לכתחילה, שלא נאפה היטב, 
במגע עם מים, ובדיעבד )שנשרה במים(, מותר. ג. מצה שיש בתוכה קמח: הקמח 
לא נאפה היטב, כי המצה 'מפסיקה' בין האש לקמח, ואפילו בדיעבד אסור. ד. מצה 
שעל גבה קמח: י"א שאין חשש, כי הקמח מועט, ובוודאי נאפה היטב. וי"א שאין 

חילוק, ודינו כקמח אפוי. ]ע"כ הקדמה[.

ביאור החששות: 

א� 'שערי תשובה' )קמח בתוך המצה(: כפי שראינו, כאשר יש קמח שלא נילוש, 
והוא בתוך המצה, הרי הוא לא נאפה היטב כי המצה מפסיקה בינו לבין האש, ואם 
בא במגע עם מים מחמיץ. ולפי זה - מבאר השע"ת, שיש שחששו שאולי יש קמח 

בתוך המצה, ויחמיץ כשתבא המצה במגע עם מים ]וכן כתב במחצה"ש, תנח, א[. 

אלא שכותב השע"ת, שמן הדין אין לחשוש לכך, כי: א( אם לא ראינו קמח )שלא 
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נילוש, וממילא לא אפוי(, בתוך המצה, לא צריך לחשוש לכך, שהרי המצה בחזקת 
שהיו  פעם  של  במצות  מצוי  היה  הדבר  ב(  מחזקינן.  לא  איסורא  ואחזוקי  כשרה, 
עבות קצת, אבל במצות שעושים היום שהן דקות ביותר, לא מצוי שיהיה קמח שלא 
נילוש בתוך המצה. ומסיים: "ומ"מ הרוצה לקדש עצמו במותר לו שלא לאכול מצה 

שרויה או מבושלת אפילו טחונה וכתושה אין מזניחין אותו".

ב� אדמו"ר הזקן )קמח על המצה(: כפי שראינו, ההנהגה להקפיד במצה שרויה, 
ביאר  הזקן,  אדמו"ר  אך  ממעזריטש,  המגיד  של  מזמנו  החסידים  בין  התפשטה 
של  המחודשות  במהדורות  ג'  חלק  בסוף  )מופיעה  שכתב  ב'תשובה'  זו  הנהגה 
על  קמח  מעט  שישנו  בחוש",  רואים  באמת  "המדקדקים  דבריו:  תמצית  השו"ע(. 
המצות, ומבאר, שדבר זה נובע מכך, שעושים אותן דקות מאוד, ו'ישראל קדושים' 
שלא  קמח  ונשאר  היטב,  ללוש  מספיקים  לא  ולכן  בלישה,  מאוד  למהר  נזהרים 
יכול להחמיץ אם יבא במגע עם  זה  נילוש על העיסה, ואחר כך על המצה. וקמח 
מים, לדעת ר' ירוחם והסמ"ק, שקמח אפוי, לא נאפה טוב ומחמיץ )וכדעתם פסק 
הפר"ח, והמג"א חושש להם, וראה שו"ע אדה"ז, תסג, ב(. ולדעת המהרשד"ם, יש 
)ולא רק כשיש הרבה קמח  לחשוש שלא נאפה טוב, גם כאשר יש רק מעט קמח 
יחד בתנור, כמו שמחלק הפר"ח(, ולפי דבריו יש לחשוש, שגם הקמח המועט שעל 
המצה לא נאפה טוב. ואף שאין למחות במקילים, כי יש להם על מה לסמוך )רש"י 
לדעת  גם  נאפה,  בודאי  מועט  שקמח  והפר"ח  מחמיץ,  לא  אפוי  שקמח  והרמב"ם 
החומרות  בכל  להחמיר  שיש  האריז"ל  דברי  לפי  מקום,  מכל  והסמ"ק(,  ירוחם  ר' 

בפסח, יש להחמיר. 

*חומרת האיסור: מלשון אדמו"ר הזקן, רואים, שאין בזה איסור גמור מן הדין, 
וברור  גמור  איסור  שאינו  גם  "כי  כותב:  וכך  להחמיר.  ושטוב  איסור,  חשש  אלא 
מדינא, מ"מ המחמיר תבא עליו ברכה, ואינו מן המתמיהין לאמר כי הוא חומרא 
בלא טעם, אלא טעמא רבא איכא במילתא ליזהר מחשש איסור דאורייתא . . מ"מ 
האחרון,  וביו"ט   .  . שיסמוכו  מה  על  להם  שיש  המקילים  עם  בהמון  למחות  אין 

המקיל משום שמחת יו"ט לא הפסיד". 

*ההבדל, בין השע"ת, לאדמו"ר הזקן:  לדברי השע"ת, החשש הוא רק 'שמא' יש 
למצה(,  האש  בין  מפסיקה  המצה  כי  טוב,  אפוי  לא  )שבוודאי  המצה  'בתוך'  קמח 
ולכן מקיל למעשה כי: א( יש למצה חזקת כשרות, ואין סיבה לחשוש שיש קמח 
בתוכה. ב( החשש לא שייך כ"כ במצות דקות מאוד. ויתכן, שאדמו"ר הזקן מסכים 
עם טענות אלו להיתר, ולכן לא חושש לקמח שבתוך המצה. אך לדעתו יש חשש 
בחוש,  נראה  הוא  שהרי  בספק,  אינו  זה  וקמח  המצה,  שעל  הקמח  והוא  אחר, 
למדקדקים באמת. השאלה לגבי קמח זה היא רק, האם הוא אפוי או לא )ואין וודאות 
שלא נאפה טוב, שהרי אינו ב'תוך' המצה, ואין הפסק בינו לבין האש(, ולכך מביא 
שלכמה וכמה שיטות יש לחשוש שאינו אפוי  )ר' ירוחם, סמ"ק, מהרשד"ם וכו'(, 
אבל אינו איסור גמור )כנ"ל(, כי לדעת כמה פוסקים אין חשש בקמח זה )רמב"ם, 

רש"י, פר"ח(. 

את  עושים  היו  לא  לפניו  כי  המגיד,  מזמן  רק  החשש  שהתחיל  מה  מובן  ]ובזה 
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יש  הדעות  לכל  קמח(  מהם  עשו  ואח"כ  בתנור,  )שהיו  גרעינים  שלגבי  יוצא, 
חשש, אבל לגבי קמח שהיה בתנור, נחלקו, ולדעת הרמב"ם מותר. ואכן הדין של 
אותו  שמהבהבין  רכים(,  חיטה,  )שיבולי  "כרמל  ג(:  )תסג,  בשו"ע  נפסק  הגרעינים 
יפה,  באור  נקלה  לא  שמא  במים,  שלו  הקמח  מבשלים  אין  אותו,  וטוחנין  באור 
נקלה  )האם חוששים שלא  יבש  דין קמח  אותו". אבל  ונמצא מחמיץ כשמבשלים 
בזה,  להחמיר  הפוסקים  רוב  דעת  אך  בשו"ע,  מבואר  לא  ומחמיץ(,  בתנור,  היטב 
)הפרי חדש, מחמיר כדעת  זה בתבשיל, מותר.  - שכבר הניחו קמח  ורק בדיעבד 
ר' ירוחם והסמ"ק, וכותב המשנ"ב )תסג, שעה"צ, ט( שכך היא דעת רוב הפוסקים. 
הזקן,  אדמו"ר  מרדכי,  מאמר  יעקב,  חק   - להתיר  הרמב"ם  על  סומכים  ובדיעבד 

משנ"ב(.  

לגבי  לדון  יש  אפוי',  'קמח  בדין  שראינו  לאחר  מצה:  בתוך  אפוי,  קמח  דין  ג� 
'מצה אפויה' שנמצא בתוכה קמח )כי לא התערב היטב כשלשו את העיסה במים(, 
האם כאשר יניחו מצה זו במים, יחמיץ אותו קמח ? כותב המגן אברהם )תסג, ד, 
והביאוהו השע"ת )תס, י(, והמשנ"ב )תסג, ד((, שאפילו בדיעבד אסור, כי אותו קמח 
בודאי לא נאפה היטב, כיון שהמצה עושה 'הפסק' בין האש לקמח, ואם יבא במגע 

אם מים, בודאי יחמיץ. 

אפוי'  כ'קמח  דינו  המצה,  גבי  על  קמח  לכאורה  המצה:  על  אפוי,  קמח  דין  ד� 
)שאסור לכתחילה אם בא במגע עם מים, כי חוששים שקמח לא נאפה טוב כדעת 
ר' ירוחם וכו', ומותר בדיעבד, כדעת הרמב"ם וכו', שקמח נאפה טוב. ולא דומה 
על המצה, היא לא עושה 'הפסק' בין הקמח  שבתוך המצה, שהרי כשהוא  לקמח 
שלא(,  ומ"ש  ד"ה  )תנט,  חדש  הפרי  הפסוקים:  בזה  נחלקו  שבאמת,  אלא  לאש(. 
מחלק בין 'קמח אפוי' לקמח שעל המצה, ולדעתו, מכיון שקמח שעל המצה מועט, 
זה,  בקמח  בעיה  שאין  יסכימו,  וכו'  ירוחם  ר'  וגם  נאפה,  שלא  לחשוש  מקום  אין 
אפילו לכתחילה. אבל הרשד"ם )או"ח, כו(, לא מסכים לחילוק זה, ולדעתו ר' ירוחם 
וכו' יחמירו גם בקמח כזה. יוצא הדין: מצה שיש על גבה קמח, לדעת הפר"ח אין 

חשש שתבא המצה במגע עם מים, ולדעת המהרשד"ם, יש חשש. 

סיכום: א. חימוץ אחר אפיה: דבר שנאפה, לא יכול להחמיץ. ב. קמח אפוי: קמח 
יהיה  ויכול להחמיץ, אם  ש'נאפה' בתנור, חוששים לכתחילה, שלא נאפה היטב, 
במגע עם מים, ובדיעבד )שנשרה במים(, מותר. ג. מצה שיש בתוכה קמח: הקמח 
לא נאפה היטב, כי המצה 'מפסיקה' בין האש לקמח, ואפילו בדיעבד אסור. ד. מצה 
שעל גבה קמח: י"א שאין חשש, כי הקמח מועט, ובוודאי נאפה היטב. וי"א שאין 

חילוק, ודינו כקמח אפוי. ]ע"כ הקדמה[.

ביאור החששות: 

א� 'שערי תשובה' )קמח בתוך המצה(: כפי שראינו, כאשר יש קמח שלא נילוש, 
והוא בתוך המצה, הרי הוא לא נאפה היטב כי המצה מפסיקה בינו לבין האש, ואם 
בא במגע עם מים מחמיץ. ולפי זה - מבאר השע"ת, שיש שחששו שאולי יש קמח 

בתוך המצה, ויחמיץ כשתבא המצה במגע עם מים ]וכן כתב במחצה"ש, תנח, א[. 

אלא שכותב השע"ת, שמן הדין אין לחשוש לכך, כי: א( אם לא ראינו קמח )שלא 
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דקות(,  המצות  )כי  המצה  שבתוך  לקמח  נחשוש  לא  אם  גם  ולכן 
יש חשש בגלל הקמח שעל המצות, שכאשר תבא המצה במגע עם 
ואע"פ שלכאורה הקמח כבר אפוי )שהרי  יחמיץ אותו קמח.  מים, 
אין 'הפסק' בין הקמח לאש, ובפרט שהוא מועט, ומסתבר שנאפה(, 
ודבר אפוי לא מחמיץ, מכל מקום לדעת כמה ראשונים יש לחשוש 
ויכול עדיין להחמיץ, ולפי מה שכתב האריז"ל  שהקמח לא נאפה, 
להחמיר כל החומרות בפסח, יש להחמיר כדעות אלה )אדמו"ר הזקן, 

שו"ת, ו(83. 

83. הסבר החומרא, של 'מצה שרויה': ותחילה, ד' הקדמות: א. דין חימוץ אחר 
אפיה. ב. דין קמח אפוי. ג. דין מצה שמצאו בתוכה קמח. ד. דין מצה שעל גבה קמח. 

א� דין חימוץ אחרי אפיה: מעיקר הדין, לא צריכה להיות בעיה ב'מצה שרויה', 
שהרי דבר אפוי לא יכול להחמיץ, וממילא מצה אפויה שנשרתה במים לא יכולה 
להחמיץ. דבר זה מבואר בכמה מקומות: 1. גמ' פסחים )לט, ב(: "אלו דברים שאין 
באין לידי חימוץ, האפוי והמבושל". ופירש רש"י: "כלומר, אפוי, אפילו הוא מבשלו 
לאחר אפיה, אינו מחמיץ". 2. גמ' פסחים, )מא, א, ונפסק בשו"ע תסא, ד(: יוצאין 
בתבשיל.  שנשרתה  במצה  מצה',  אכילת  'מצות  יד"ח  שיוצאים  השרויה",  ברקיק 
)תסג,  בשו"ע   .3 יד"ח.  בה  לצאת  יכולים  ואדרבה  שרויה,  במצה  בעיה  שאין  הרי 
הוא  וכן  אותה במים,  מותר לבשל  אותה,  וטחנו  שחזרו  שמצה אפויה  מבואר,  ג( 
בשו"ע אדמו"ר הזקן )תסג, ג(: "מצה אפויה, שחזר וטחנה, מותר לבקש הקמח שלה, 
שפירשו  כפי  ב,  )מ,  פסחים  בגמ'  הדברים  מקור  שירצה".  מה  כל  ממנה  ולעשות 
הרי"ף והרא"ש(, שרב פפי התיר לנחתומים לבשל מצה אפויה. ]אמנם הטור תמה 
שמזלזלים  כאלה  שיש  במקום  זאת  התירו  שלא  מבואר,  שם  בגמ'  שהרי  עליהם, 
לכך?  לחשוש  שיש  בוודאי  היום  והרי  אפוי,  כשלא  גם  להתיר  ויבואו  במצוות, 
ומתירה תמיד.  בגמ', חולקת  ומיישב הב"י שהם סוברים, שה'לישנא השניה' שם 
סמך  יש  הטור  שלדעת  כתבו,  שלמה,  חכמת  ובהגהות  הש"ס',  ב'גליוני  ואמנם 
לנזהרים ממצה שרויה, שהרי רבא הקפיד שלא יעשו זאת במקום שמצויים עבדים 

שמזלזלים במצוות, ובעוונותינו בדורות הללו איננו טובים מעבדים אלו([. 

קידרא  אינש  לימחי  "לא  אומרת:  ב(  )לט,  בפסחים  הגמרא  אפוי:  קמח  דין  ב� 
בקימחא דאבישונא, דלמא לא בשיל שפיר, ואתי לידי חימוץ" )לא להניח קמח יבש 
בתבשיל, שמא יחמיץ(, ומצאנו שני דרכים בהבנת הגמרא: לדעת ר' ירוחם והסמ"ק 
)שלא  אפוי  כמו  הוא  והרי  שם,  והתייבש  בתנור,  קמח  שהניחו  במקרה  מדובר   -
יכול להחמיץ(, ובכל זאת אומרת הגמ', שאין להניח את הקמח בתבשיל, שמא לא 
נקלה )נאפה( הקמח כל צרכו, ויכול עדיין להחמיץ. אך לדעת הרמב"ם )חו"מ, ה, 
ג, ע"פ המ"מ( - אם הקמח עצמו היה בתנור אין בעיה, כי הוא בוודאי נקלה היטב 
ולא מחמיץ מעתה, אלא מדובר בגרעיני חיטה שקלו אותם בתנור, ואחר כך עשו 
מהם קמח, ואומרת הגמ' שאת אותו קמח אין להניח בתבשיל, שמא לא נקלו )נאפו( 

הגרעינים היטב, ואם כן הקמח שנעשה מהן עדיין יכול להחמיץ. 
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הדורות[. 

ב� טעם החומרא ב'מצה שרויה':  

קמח בתוך המצה: יש שביארו, שחוששים, שמא הלישה לא הייתה - 
את  יאפו  וכאשר  נילוש,  שלא  קמח  העיסה  על  ונשאר  מושלמת, 
המצה, ימצא בתוכה קמח שלא נאפה )כי המצה עושה 'הפסק' בין 
האש לקמח(, וכשתבא המצה במגע עם מים, יחמיץ אותו קמח. אך 
י(,  )שערי תשובה )תס,  חשש זה לא שייך כל כך במצות דקות של ימינו. 
מחצית השקל )תנח, א(, משנ"ב )תנח, ד(. אך מסקנת השע"ת והמשנ"ב למעשה, שאין מקום 

לחשש זה מן הדין, ובפרט בזמננו שהמצות דקות מאוד, והרוצה יכול לקדש עצמו במותר לו(. 

קמח על המצה: מבאר אדמו"ר הזקן, שמאחר שמהדרים ללוש את - 
המצות במהירות, נשאר קמח שלא נילוש על העיסה, ואחר כך על 
'חשש' וספק, אלא רואים זאת בחוש,  גבי המצות. והדבר אינו רק 

יו"ט, כי היה בזה באמת 'שמחת יו"ט', כי בלי )פירור, ו/או( שריה במשקה היה קשה 
לאכול. 

)בגלל  'שרויה'  של  החשש  את  לפתור  כדי  במתינות:   - מאוד  ודקות  קשות,  ד. 
הקמח שנשאר בפנים לא אפוי(, ואת הקושי באכילת מצות קשות, התחילו לעשות 
אותן דקות מאוד )כפי שהן היום(, דבר שהצריך לישה מרובה, שנמשכת הרבה זמן 
)וכלשון אדמו"ר הזקן בתשובה: "היו שוהין הרבה בלישה וגלגול, עד שהיה נילוש 

יפה"(. 

על מצות אלו כותב השע"ת )והביאו המשנ"ב וכו'(, שאין כמעט חשש של 'שרויה', 
כי מרוב דקותן, אין בהם קמח לא אפוי: "התחלת חומר זה )של שרויה( יצא ממה 
והוא מילתא דשכיחא טובה   .  . נוהגים מקדם לעשות על פסח מצות עבות  שהיו 
דאינשי  ורובא  דרא,  אתכשר  האידנא  אבל   .  . יפה  נאפה  שלא  מה  מהם  שימצאו 
אין אופין מצות עבות כלל, רק רקיקין דקים". ובפשטות מסכים לכך אדמו"ר הזקן, 

שהרי ביאר שהחשש הוא בגלל המצות שעושים בזרירזות, כדלקמן. 

ה. קשות, ודקות מאוד - בזריזות: אחר כך התחילו להדר לעשות אתן אותן מצות 
בזריזות, כך שלא יהיה חשש של החמצה בזמן הלישה, וזהו אופן עשיית המצות 
המהירות  שמחמת  'שרויה',  של  חדשה  לבעיה  הביא  שזה  אלא  היום,  שעושים 
ימינו,  של  מצות  כמה  על  שעשו  מעבדה  ]ובבדיקת  המצות.  גבי  על  קמח  נשאר 
אישרו שה'אבק' שעל המצות, אינו אלא 'קמח שעוד לא התרטב במים' )הרב ברוך 
אבערלאנדער, בשם הרב ירמיה כ"ץ בעהמח"ס מקוה מים. וראה לקמן סוף הערה 

91 פרטים נוספים בזה[.  

במצה  להקפיד  המנהג,  התפשט  ממעזרטיש  המגיד  שמזמן  אלו  מצות  בעקבות 
שרויה, וכפי שביאר אדמו"ר הזקן בתשובתו. 
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דקות(,  המצות  )כי  המצה  שבתוך  לקמח  נחשוש  לא  אם  גם  ולכן 
יש חשש בגלל הקמח שעל המצות, שכאשר תבא המצה במגע עם 
ואע"פ שלכאורה הקמח כבר אפוי )שהרי  יחמיץ אותו קמח.  מים, 
אין 'הפסק' בין הקמח לאש, ובפרט שהוא מועט, ומסתבר שנאפה(, 
ודבר אפוי לא מחמיץ, מכל מקום לדעת כמה ראשונים יש לחשוש 
ויכול עדיין להחמיץ, ולפי מה שכתב האריז"ל  שהקמח לא נאפה, 
להחמיר כל החומרות בפסח, יש להחמיר כדעות אלה )אדמו"ר הזקן, 

שו"ת, ו(83. 

83. הסבר החומרא, של 'מצה שרויה': ותחילה, ד' הקדמות: א. דין חימוץ אחר 
אפיה. ב. דין קמח אפוי. ג. דין מצה שמצאו בתוכה קמח. ד. דין מצה שעל גבה קמח. 

א� דין חימוץ אחרי אפיה: מעיקר הדין, לא צריכה להיות בעיה ב'מצה שרויה', 
שהרי דבר אפוי לא יכול להחמיץ, וממילא מצה אפויה שנשרתה במים לא יכולה 
להחמיץ. דבר זה מבואר בכמה מקומות: 1. גמ' פסחים )לט, ב(: "אלו דברים שאין 
באין לידי חימוץ, האפוי והמבושל". ופירש רש"י: "כלומר, אפוי, אפילו הוא מבשלו 
לאחר אפיה, אינו מחמיץ". 2. גמ' פסחים, )מא, א, ונפסק בשו"ע תסא, ד(: יוצאין 
בתבשיל.  שנשרתה  במצה  מצה',  אכילת  'מצות  יד"ח  שיוצאים  השרויה",  ברקיק 
)תסג,  בשו"ע   .3 יד"ח.  בה  לצאת  יכולים  ואדרבה  שרויה,  במצה  בעיה  שאין  הרי 
הוא  וכן  אותה במים,  מותר לבשל  אותה,  וטחנו  שחזרו  שמצה אפויה  מבואר,  ג( 
בשו"ע אדמו"ר הזקן )תסג, ג(: "מצה אפויה, שחזר וטחנה, מותר לבקש הקמח שלה, 
שפירשו  כפי  ב,  )מ,  פסחים  בגמ'  הדברים  מקור  שירצה".  מה  כל  ממנה  ולעשות 
הרי"ף והרא"ש(, שרב פפי התיר לנחתומים לבשל מצה אפויה. ]אמנם הטור תמה 
שמזלזלים  כאלה  שיש  במקום  זאת  התירו  שלא  מבואר,  שם  בגמ'  שהרי  עליהם, 
לכך?  לחשוש  שיש  בוודאי  היום  והרי  אפוי,  כשלא  גם  להתיר  ויבואו  במצוות, 
ומתירה תמיד.  בגמ', חולקת  ומיישב הב"י שהם סוברים, שה'לישנא השניה' שם 
סמך  יש  הטור  שלדעת  כתבו,  שלמה,  חכמת  ובהגהות  הש"ס',  ב'גליוני  ואמנם 
לנזהרים ממצה שרויה, שהרי רבא הקפיד שלא יעשו זאת במקום שמצויים עבדים 

שמזלזלים במצוות, ובעוונותינו בדורות הללו איננו טובים מעבדים אלו([. 

קידרא  אינש  לימחי  "לא  אומרת:  ב(  )לט,  בפסחים  הגמרא  אפוי:  קמח  דין  ב� 
בקימחא דאבישונא, דלמא לא בשיל שפיר, ואתי לידי חימוץ" )לא להניח קמח יבש 
בתבשיל, שמא יחמיץ(, ומצאנו שני דרכים בהבנת הגמרא: לדעת ר' ירוחם והסמ"ק 
)שלא  אפוי  כמו  הוא  והרי  שם,  והתייבש  בתנור,  קמח  שהניחו  במקרה  מדובר   -
יכול להחמיץ(, ובכל זאת אומרת הגמ', שאין להניח את הקמח בתבשיל, שמא לא 
נקלה )נאפה( הקמח כל צרכו, ויכול עדיין להחמיץ. אך לדעת הרמב"ם )חו"מ, ה, 
ג, ע"פ המ"מ( - אם הקמח עצמו היה בתנור אין בעיה, כי הוא בוודאי נקלה היטב 
ולא מחמיץ מעתה, אלא מדובר בגרעיני חיטה שקלו אותם בתנור, ואחר כך עשו 
מהם קמח, ואומרת הגמ' שאת אותו קמח אין להניח בתבשיל, שמא לא נקלו )נאפו( 

הגרעינים היטב, ואם כן הקמח שנעשה מהן עדיין יכול להחמיץ. 
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הדורות[. 

ב� טעם החומרא ב'מצה שרויה':  

קמח בתוך המצה: יש שביארו, שחוששים, שמא הלישה לא הייתה - 
את  יאפו  וכאשר  נילוש,  שלא  קמח  העיסה  על  ונשאר  מושלמת, 
המצה, ימצא בתוכה קמח שלא נאפה )כי המצה עושה 'הפסק' בין 
האש לקמח(, וכשתבא המצה במגע עם מים, יחמיץ אותו קמח. אך 
י(,  )שערי תשובה )תס,  חשש זה לא שייך כל כך במצות דקות של ימינו. 
מחצית השקל )תנח, א(, משנ"ב )תנח, ד(. אך מסקנת השע"ת והמשנ"ב למעשה, שאין מקום 

לחשש זה מן הדין, ובפרט בזמננו שהמצות דקות מאוד, והרוצה יכול לקדש עצמו במותר לו(. 

קמח על המצה: מבאר אדמו"ר הזקן, שמאחר שמהדרים ללוש את - 
המצות במהירות, נשאר קמח שלא נילוש על העיסה, ואחר כך על 
'חשש' וספק, אלא רואים זאת בחוש,  גבי המצות. והדבר אינו רק 

יו"ט, כי היה בזה באמת 'שמחת יו"ט', כי בלי )פירור, ו/או( שריה במשקה היה קשה 
לאכול. 

)בגלל  'שרויה'  של  החשש  את  לפתור  כדי  במתינות:   - מאוד  ודקות  קשות,  ד. 
הקמח שנשאר בפנים לא אפוי(, ואת הקושי באכילת מצות קשות, התחילו לעשות 
אותן דקות מאוד )כפי שהן היום(, דבר שהצריך לישה מרובה, שנמשכת הרבה זמן 
)וכלשון אדמו"ר הזקן בתשובה: "היו שוהין הרבה בלישה וגלגול, עד שהיה נילוש 

יפה"(. 

על מצות אלו כותב השע"ת )והביאו המשנ"ב וכו'(, שאין כמעט חשש של 'שרויה', 
כי מרוב דקותן, אין בהם קמח לא אפוי: "התחלת חומר זה )של שרויה( יצא ממה 
והוא מילתא דשכיחא טובה   .  . נוהגים מקדם לעשות על פסח מצות עבות  שהיו 
דאינשי  ורובא  דרא,  אתכשר  האידנא  אבל   .  . יפה  נאפה  שלא  מה  מהם  שימצאו 
אין אופין מצות עבות כלל, רק רקיקין דקים". ובפשטות מסכים לכך אדמו"ר הזקן, 

שהרי ביאר שהחשש הוא בגלל המצות שעושים בזרירזות, כדלקמן. 

ה. קשות, ודקות מאוד - בזריזות: אחר כך התחילו להדר לעשות אתן אותן מצות 
בזריזות, כך שלא יהיה חשש של החמצה בזמן הלישה, וזהו אופן עשיית המצות 
המהירות  שמחמת  'שרויה',  של  חדשה  לבעיה  הביא  שזה  אלא  היום,  שעושים 
ימינו,  של  מצות  כמה  על  שעשו  מעבדה  ]ובבדיקת  המצות.  גבי  על  קמח  נשאר 
אישרו שה'אבק' שעל המצות, אינו אלא 'קמח שעוד לא התרטב במים' )הרב ברוך 
אבערלאנדער, בשם הרב ירמיה כ"ץ בעהמח"ס מקוה מים. וראה לקמן סוף הערה 

91 פרטים נוספים בזה[.  

במצה  להקפיד  המנהג,  התפשט  ממעזרטיש  המגיד  שמזמן  אלו  מצות  בעקבות 
שרויה, וכפי שביאר אדמו"ר הזקן בתשובתו. 
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תחילה נקדים ונאמר, שהמצה לא חייבת להיות דקה כמו שהיא בימינו. 'מצה' 
פירושה פת שלא החמיצה. ולדוגמא, 'לחם הפנים' בבית המקדש היה לחם 'מצה' 
)לא חמץ(, אך היו בעובי של טפח )פסחים לז, א(. מצות דקות מאוד )הנהוגות מזה 
כ250 שנה(, נקראות 'רקיקים', כלומר, מצות דקות. ובמהלך הדורות, נעשו שינויים 
באופן הכנת המצות, ובצורתן, דבר שהביא לשאלות חדשות, ואחת מהן היא 'מצה 

שרויה'. ולהלן, האופנים השונים בעשיית המצות. 

א. עבות ורכות: בתחילה היו עושים מצות עבות ורכות על ידי הוספת הרבה מים 
בעיסה. המעלה באופן זה, שהמצה מתקרבת לטעם לחם רגיל )משמעות הברייתא 

בפסחים )לו, ב, שו"ע, תס, ה(, שאין לעשותן עבות יותר מטפח(.

ב. עבות פחות, ורכות: מאוחר יותר התחילו לעשות מצות דקות יותר, אך עבות 
מהמקובל היום, והיו בעובי של 2 ס"מ בערך, ורכות כמו פיתות. )בית הילל )יו"ד 
צז(, מובא בחק יעקב )תס יג(, ובאר היטב שם: "לחם דק כמו מצות שאופין לפסח 
מבואר  לא  רכות  המצות  שהיו  זה  ]פרט  במצות"(.  כנהוג  אצבע  כעובי  שהוא   .  .
במפורש, אלא שכך מסתבר, כי אחרת אי אפשר לאכול אותן. אך ראה פמ"ג, תס, 
ד[. טעם השינוי למצות דקות, כי במצות עבות ישנו חשש, שחום התנור לא יגיע 
לכל עובי המצה, ויחמיץ. )ראה שו"ע אדמו"ר הזקן, תס, י, ורמ"א תס, ד, שמטעם 
זה יש לעשות את המצות רקיקין דקין'. אבל, אין הכוונה לדקים כמו היום, שהרי 
מבואר ברמ"א )תעה, ה( ואדמו"ר הזקן )תנח, ה(, שאת ג' המצות של ליל הסדר עשו 
להיות  צריכות  היו  מאוד,  דקות  היו  המצות  ואם  גדולה,  כמות  שהיא  מ'עישרון', 
מאוד גדולות. וכן מבואר באדמו"ר הזקן שם, שמהמצה האמצעית מחלק בעה"ב 
כזית לכל בני הבית ! מוכח שהיו עבות יותר מהמקובל היום, ולכן יכל להיות במצה 
אחת, נפח של 'כזית' לכל אחד מבני הבית. ]ואע"פ שאדמו"ר הזקן מביא זאת בשו"ע, 
אין זה אומר שכך היה נהוג לעשות בזמנו. ראה 'שיעורי הלכה למעשה' )הרשד"ב 
לוין עמ' שיא(, שמבאר את הטעם לכך שבשו"ע, מביא אדמו"ר את ההידור לבלוע 
את כל הכזית בבת אחת, וב'סידור' לא מזכיר זאת, כי בסידור כותב את הדין, לפי 
המציאות הנהוגה היום שהמצות קשות, ובמצות אלה, הדבר מאוד קשה לביצוע[. 

עד שלב זה, לא היו בעיות של קמח לא אפוי, שגורם לחשש 'שרויה', כי המצות 
היו רכות והקמח התערב יפה בבצק.  

ג. קשות, ודקות קצת: אלא שמצות רכות לא נשמרות בטריותן זמן רב, ולכן היו 
צריכים לאפות מצות גם בימי הפסח, דבר שהביא למכשולים רבים, וכדי להימנע 
ונשמרות  קשות,  שהיו  כך  מים,  פחות  הרבה  עם  מצות  לאפות  התחילו  מכך, 
בטריותן למשך זמן, וניתן לאפות את כל המצות לפני החג. אלא שמחמת הקושי 
ללוש בצק כזה עד שיהיו המצות דקות מאוד, היו עושים את המצות עבות יותר 
מהמקובל היום, והיה קשה לאוכלן, ולכן היו שורים אותן במים, או שהיו מפררים 
את המצות המוכנות למין קמח, ואופים או מכינים מאכלים מקמח זה. ואז התחיל 
החשש של 'שרויה' כי מחמת הקושי בלישת ורדיית הבצק )שיש בו רק קצת מים(, 
יש חשש, שחלק מהקמח לא יתערב היטב בעיסה, וישאר בתוך המצה, ולא יאפה. 

שמחת  נמנע  לא  רחוק,  חשש  שמפני  והיעב"ץ  צבי  החכם  כתבו  זה,  חשש  ועל 
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וכן אצל יראים ושלמים שלא נמנו על עדת החסידים81.  

חשש  להיות  אמור  לא  כן,  ואם  מחמיץ,  לא  אפוי  דבר  בעיקרון,  והנה 
לבשל את המצה האפויה במים, או לפורר אותה ל'קמח', ולהכין ממנו 
מאכלים. אלא שבעקבות שינוים באופן עשיית המצות, התעורר חשש 
של חמץ, בשריית המצה, וכדלקמן. ]לתוספת בהירות בנושא, מוצגת 
במהלך  המצות,  הכנת  אופן  השתלשלות  על  סקירה  הגיליון82,  בשולי 

הרבה . . אבל האידנא אתכשר דרא ורובא דאינשי אין אופין מצות עבות כלל". גם 
ה'חכם צבי' )נפטר בשנת תע"ח כ75 שנים לפני כתיבת המכתב של אדמו"ר הזקן(, 
שהיו  הרי  סה(,  ב,  יעב"ץ  שאילת  )שו"ת  בזה  שמקפידים  'מתחסדים'  שיש  כותב 
כאלה שנהגו בזה, אבל לא מטעם החשש שמביא אדמו"ר הזקן )שהרי אז לא היו 

עושים עדיין מצות דקות ובזריזות(, ושעליו מבוססת החומרא הנהוגה היום. 

מבושלת  מצה  אכל  שלא  מובא  א(  )ל,  יהודה  זכרון  א"ש  מהר"ם  במנהגי   .81
ושרויה. בספר יסוד ושרש העבודה )ט, ג(, מביא את חומרת אכילת שרויה בפסח. 
ומסופר על החפץ חיים )החפץ חיים ופועלו, ג, עמ' תתקל(, שלא היה אוכל שרויה 
בפסח, וכששאלוהו, הרי הגר"א לא הקפיד על כך, השיב: "מי יתן לי ממצותיו של 
הגר"א, ואוכל גם אני שרויה" )כוונתו אולי שהיו נעשות באופן שלא היה שם חשש 
לקמח לא אפוי(. ובהרבה פוסקים מובא שיראים ושלמים החמירו בזה בתור הידור 
וחומרא. החכם צבי: "מצה שרויה שהמתחסדים פורשים מהם" )אבל הוא מדבר 
על סוג מצות אחרות וכנ"ל(, בשע"ת: "ולכן החלו אנשים יראי ה' לפרוש מלאכול 
מה שנעשו מקמח מצה אפויה" )אבל מחלק, שבמצות דקות מאוד הנהוגות היום, 
אין סיבה כ"כ לחשש(, בית הלוי )הגש"פ מבית לוי, עמ' טז(: "גם נהגו יראים ושלמים 
לאחד  סד(  )ג,  משה  אגרות  אפייתה",  אחר  מים  עליה  שבא  מצה  אוכלים  שאין 
שליכא  כמעט  טובא,  דקים  שהם  שלנו,  שבמצות  "ואף  שרויה:  לאכול  לא  שנהג 
. מ"מ קצת חשש יש אולי גם עתה, ולכן כיון שנהג בזה,   . חשש כדאיתא בשע"ת 
הזקן,  אדמו"ר  דברי  את  מזכיר  שלא  )ותמוה  בפסח".  שרויה  מצה  לאכול  אסור 
]ויש שהיו אוכלים שרויה רק כשנחלטה ברותחים  שגם במצות דקות יש חשש(. 
)שמעיקר הדין לא מחמיץ, אלא שאיננו בקיאים בזה, כמבואר בסימן תנד(: בספר 
קניידלעך  אוכל  הגר"א  רבו  את  ראה  מוואלאזי'ן  שהגר"ח  מסופר,  יהודה  מנחת 
ואמר לו הגר"א בין השאר שאין חשש, כי הם נחלטו ברותחים. וכן היה נהוג אצל 
אפוי,  לא  קמח  של  בחשש  מ"מ  בחלוטה,  בקיאין  שאיננו  שאע"פ  ואמר  החזו"א, 
ניתן להקל בחלוטה. ומעניין לציין למובא ב'רשימת דברים' )חיטריק, א, עמ' רל(, 
ששמע, שבבית הרחש"ז מליאדי )בנו של הצ"צ( אכלו בפסח מצה שמורה חלוטה, 
ואמר שגם בבית אביו הצ"צ אכלו חלוטה  . . אבל מעת נשיאת כ"ק אדמו"ר מהר"ש 

נמנעו מלאכול מצה חלוטה[. 

82. סקירה על השתלשלות אופן הכנת המצות במהלך הדורות: ע"פ מאמרו של 
הרב ברוך אבערלאנדער )העו"ב תתקיט(. וזאת למודעי, לא כל הדברים מפורשים 

בפוסקים, אך מרביתם מוכרחים מתוך דבריהם.  
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תחילה נקדים ונאמר, שהמצה לא חייבת להיות דקה כמו שהיא בימינו. 'מצה' 
פירושה פת שלא החמיצה. ולדוגמא, 'לחם הפנים' בבית המקדש היה לחם 'מצה' 
)לא חמץ(, אך היו בעובי של טפח )פסחים לז, א(. מצות דקות מאוד )הנהוגות מזה 
כ250 שנה(, נקראות 'רקיקים', כלומר, מצות דקות. ובמהלך הדורות, נעשו שינויים 
באופן הכנת המצות, ובצורתן, דבר שהביא לשאלות חדשות, ואחת מהן היא 'מצה 

שרויה'. ולהלן, האופנים השונים בעשיית המצות. 

א. עבות ורכות: בתחילה היו עושים מצות עבות ורכות על ידי הוספת הרבה מים 
בעיסה. המעלה באופן זה, שהמצה מתקרבת לטעם לחם רגיל )משמעות הברייתא 

בפסחים )לו, ב, שו"ע, תס, ה(, שאין לעשותן עבות יותר מטפח(.

ב. עבות פחות, ורכות: מאוחר יותר התחילו לעשות מצות דקות יותר, אך עבות 
מהמקובל היום, והיו בעובי של 2 ס"מ בערך, ורכות כמו פיתות. )בית הילל )יו"ד 
צז(, מובא בחק יעקב )תס יג(, ובאר היטב שם: "לחם דק כמו מצות שאופין לפסח 
מבואר  לא  רכות  המצות  שהיו  זה  ]פרט  במצות"(.  כנהוג  אצבע  כעובי  שהוא   .  .
במפורש, אלא שכך מסתבר, כי אחרת אי אפשר לאכול אותן. אך ראה פמ"ג, תס, 
ד[. טעם השינוי למצות דקות, כי במצות עבות ישנו חשש, שחום התנור לא יגיע 
לכל עובי המצה, ויחמיץ. )ראה שו"ע אדמו"ר הזקן, תס, י, ורמ"א תס, ד, שמטעם 
זה יש לעשות את המצות רקיקין דקין'. אבל, אין הכוונה לדקים כמו היום, שהרי 
מבואר ברמ"א )תעה, ה( ואדמו"ר הזקן )תנח, ה(, שאת ג' המצות של ליל הסדר עשו 
להיות  צריכות  היו  מאוד,  דקות  היו  המצות  ואם  גדולה,  כמות  שהיא  מ'עישרון', 
מאוד גדולות. וכן מבואר באדמו"ר הזקן שם, שמהמצה האמצעית מחלק בעה"ב 
כזית לכל בני הבית ! מוכח שהיו עבות יותר מהמקובל היום, ולכן יכל להיות במצה 
אחת, נפח של 'כזית' לכל אחד מבני הבית. ]ואע"פ שאדמו"ר הזקן מביא זאת בשו"ע, 
אין זה אומר שכך היה נהוג לעשות בזמנו. ראה 'שיעורי הלכה למעשה' )הרשד"ב 
לוין עמ' שיא(, שמבאר את הטעם לכך שבשו"ע, מביא אדמו"ר את ההידור לבלוע 
את כל הכזית בבת אחת, וב'סידור' לא מזכיר זאת, כי בסידור כותב את הדין, לפי 
המציאות הנהוגה היום שהמצות קשות, ובמצות אלה, הדבר מאוד קשה לביצוע[. 

עד שלב זה, לא היו בעיות של קמח לא אפוי, שגורם לחשש 'שרויה', כי המצות 
היו רכות והקמח התערב יפה בבצק.  

ג. קשות, ודקות קצת: אלא שמצות רכות לא נשמרות בטריותן זמן רב, ולכן היו 
צריכים לאפות מצות גם בימי הפסח, דבר שהביא למכשולים רבים, וכדי להימנע 
ונשמרות  קשות,  שהיו  כך  מים,  פחות  הרבה  עם  מצות  לאפות  התחילו  מכך, 
בטריותן למשך זמן, וניתן לאפות את כל המצות לפני החג. אלא שמחמת הקושי 
ללוש בצק כזה עד שיהיו המצות דקות מאוד, היו עושים את המצות עבות יותר 
מהמקובל היום, והיה קשה לאוכלן, ולכן היו שורים אותן במים, או שהיו מפררים 
את המצות המוכנות למין קמח, ואופים או מכינים מאכלים מקמח זה. ואז התחיל 
החשש של 'שרויה' כי מחמת הקושי בלישת ורדיית הבצק )שיש בו רק קצת מים(, 
יש חשש, שחלק מהקמח לא יתערב היטב בעיסה, וישאר בתוך המצה, ולא יאפה. 

שמחת  נמנע  לא  רחוק,  חשש  שמפני  והיעב"ץ  צבי  החכם  כתבו  זה,  חשש  ועל 
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וכן אצל יראים ושלמים שלא נמנו על עדת החסידים81.  

חשש  להיות  אמור  לא  כן,  ואם  מחמיץ,  לא  אפוי  דבר  בעיקרון,  והנה 
לבשל את המצה האפויה במים, או לפורר אותה ל'קמח', ולהכין ממנו 
מאכלים. אלא שבעקבות שינוים באופן עשיית המצות, התעורר חשש 
של חמץ, בשריית המצה, וכדלקמן. ]לתוספת בהירות בנושא, מוצגת 
במהלך  המצות,  הכנת  אופן  השתלשלות  על  סקירה  הגיליון82,  בשולי 

הרבה . . אבל האידנא אתכשר דרא ורובא דאינשי אין אופין מצות עבות כלל". גם 
ה'חכם צבי' )נפטר בשנת תע"ח כ75 שנים לפני כתיבת המכתב של אדמו"ר הזקן(, 
שהיו  הרי  סה(,  ב,  יעב"ץ  שאילת  )שו"ת  בזה  שמקפידים  'מתחסדים'  שיש  כותב 
כאלה שנהגו בזה, אבל לא מטעם החשש שמביא אדמו"ר הזקן )שהרי אז לא היו 

עושים עדיין מצות דקות ובזריזות(, ושעליו מבוססת החומרא הנהוגה היום. 

מבושלת  מצה  אכל  שלא  מובא  א(  )ל,  יהודה  זכרון  א"ש  מהר"ם  במנהגי   .81
ושרויה. בספר יסוד ושרש העבודה )ט, ג(, מביא את חומרת אכילת שרויה בפסח. 
ומסופר על החפץ חיים )החפץ חיים ופועלו, ג, עמ' תתקל(, שלא היה אוכל שרויה 
בפסח, וכששאלוהו, הרי הגר"א לא הקפיד על כך, השיב: "מי יתן לי ממצותיו של 
הגר"א, ואוכל גם אני שרויה" )כוונתו אולי שהיו נעשות באופן שלא היה שם חשש 
לקמח לא אפוי(. ובהרבה פוסקים מובא שיראים ושלמים החמירו בזה בתור הידור 
וחומרא. החכם צבי: "מצה שרויה שהמתחסדים פורשים מהם" )אבל הוא מדבר 
על סוג מצות אחרות וכנ"ל(, בשע"ת: "ולכן החלו אנשים יראי ה' לפרוש מלאכול 
מה שנעשו מקמח מצה אפויה" )אבל מחלק, שבמצות דקות מאוד הנהוגות היום, 
אין סיבה כ"כ לחשש(, בית הלוי )הגש"פ מבית לוי, עמ' טז(: "גם נהגו יראים ושלמים 
לאחד  סד(  )ג,  משה  אגרות  אפייתה",  אחר  מים  עליה  שבא  מצה  אוכלים  שאין 
שליכא  כמעט  טובא,  דקים  שהם  שלנו,  שבמצות  "ואף  שרויה:  לאכול  לא  שנהג 
. מ"מ קצת חשש יש אולי גם עתה, ולכן כיון שנהג בזה,   . חשש כדאיתא בשע"ת 
הזקן,  אדמו"ר  דברי  את  מזכיר  שלא  )ותמוה  בפסח".  שרויה  מצה  לאכול  אסור 
]ויש שהיו אוכלים שרויה רק כשנחלטה ברותחים  שגם במצות דקות יש חשש(. 
)שמעיקר הדין לא מחמיץ, אלא שאיננו בקיאים בזה, כמבואר בסימן תנד(: בספר 
קניידלעך  אוכל  הגר"א  רבו  את  ראה  מוואלאזי'ן  שהגר"ח  מסופר,  יהודה  מנחת 
ואמר לו הגר"א בין השאר שאין חשש, כי הם נחלטו ברותחים. וכן היה נהוג אצל 
אפוי,  לא  קמח  של  בחשש  מ"מ  בחלוטה,  בקיאין  שאיננו  שאע"פ  ואמר  החזו"א, 
ניתן להקל בחלוטה. ומעניין לציין למובא ב'רשימת דברים' )חיטריק, א, עמ' רל(, 
ששמע, שבבית הרחש"ז מליאדי )בנו של הצ"צ( אכלו בפסח מצה שמורה חלוטה, 
ואמר שגם בבית אביו הצ"צ אכלו חלוטה  . . אבל מעת נשיאת כ"ק אדמו"ר מהר"ש 

נמנעו מלאכול מצה חלוטה[. 

82. סקירה על השתלשלות אופן הכנת המצות במהלך הדורות: ע"פ מאמרו של 
הרב ברוך אבערלאנדער )העו"ב תתקיט(. וזאת למודעי, לא כל הדברים מפורשים 

בפוסקים, אך מרביתם מוכרחים מתוך דבריהם.  
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ה� הידורים במאכלי פסח שהם מנהג חב"ד

 א. מצה שרויה / ב. טעם החומרא ב'שרויה' / ג. דיני מצה שרויה / ד. מצה
 שרויה לקטנים / ה. 'מצה שרויה' במי פירות / ו. כלי האכילה שהיו בהם 'מצה
 שרויה' / ז. מצה שרויה באחרון של פסח / ח. לבשל שרויה ב'שביעי של פסח',

 בשביל 'אחרון של פסח' /  ט. מצות מכונה  / י. יין שרף בפסח / יא. קידה
וקינמון בפסח / יב. אכילת צנון.

א� מצה שרויה: ידועה ההקפדה הרבה, ב'מצה שרויה' בפסח, וכמובא 
ביותר ממצה שרויה". הנהגה  "נזהרים   :)  41 )עמ'  בספר המנהגים חב"ד 
בלבד,  סגולה  יחידי  אצל  אלא  הקדמונים  בימי  נפוצה  הייתה  לא  זו 
כלשון ה'חכם צבי' )מובא בשאילת יעב"ץ, ב, סה(: "מצה שרויה שהמתחסדים 
פורשים מהם". התפשטות הקפדה זו הנהוגה כיום, החלה מזמן המגיד 
ממעזריטש80 )בשנת ה'תקל בערך(, ומכאן התפשטה אצל כל עדת החסידים, 

בה  נוהגים  שאנו  שרויה,  במצה  שההקפדה  מקומות,  בכמה  מבואר  כך   .80
עדיין(.  כך,  נהג  לא  הבעש"ט  )אבל  ממעזריטש  המגיד  של  מזמנו  החלה  היום, 
שרויה:  במצה  האיסור  טעם  את  מבאר  בה  ו(,  )שו"ת,  הזקן  אדמו"ר  תשובת  ראה 
)ולכן  יפה  נילוש  וגלגול עד שהיה  היו שוהין הרבה בלישה  "ובדורות הראשונים 
זו  זהירות  נתפשטה  יותר,  או  שנה  עשרים  זה  שמקרוב  אלא  זו(  בעיה  הייתה  לא 
בישראל קדושים, למהר מאוד מאוד בלישה ואין לשין יפה יפה, ולכן נמצא קמח 

מעט במצות". 

תלויה  הזקן,  אדמו"ר  לדעת  'שרויה'  של  החשש  מבוסס  שעליה  שהסיבה  הרי 
בהנהגה שהחלה כעשרים שנה לפני כתיבת המכתב. והנה, בסיום המכתב חותם 
זלה"ה", דהיינו אחרי פטירת אביו, בשנת  אדמו"ר הזקן: "בן מורי ורבי הרב ברוך 
תקנ"ב )כמובא במבוא לאג"ק של אדמו"ר הזקן(, ואם כן החשש התחיל מזמן המגיד, 

שהסתלק בשנת תקל"ג. 

וכך מבואר גם ממקור אחר )כתבי ר' יאשע שו"ב עמ' נד, הובא באוצר מנהגי חב"ד 
עמ' מח(: "ואמר )רבי מנחם מענדל מוויטעבסק(, שחומרא )שרויה( של המגיד, אי 
וכן  זו, רק המגיד מעזריטש".  אפשר לו להקל כי הבעש"ט לא נהג עדיין בחומרא 
בתשובת ר' יצחק אייזיק מוייטעבסק )תלמיד מובהק של אדמו"ר הזקן, וכותב את 
של  דרכם  היה  "וכך  י(:  יב,  תורה,  ביגדיל  מובא  צדק,  הצמח  לאדמו"ר  התשובה 
רבותינו במעזריטש, שהיו נזהרים מלאכול מאכלי מצה טחונה קניידלעך וכדומה".

זו של זהירות ממצה שרויה, הייתה נהוגה קצת, גם קודם לזה,  ואמנם, הנהגה 
ולכן כתבנו  זו לא שייכת היום כל כך, שהמצות דקות מאוד.  אך הטעם להנהגה 
שהמנהג הנפוץ היום, הוא מזמן המגיד. כך מבואר בשערי תשובה )סימן תס. ונכתב 
מאוחר קצת יותר, שהרי החל להדפיס את ספרו בשנת תקפ(: "התחלת חומר זה 
עבות  מצות  פסח  על  לעשות  מקדם  נוהגין  שהיו  ממה  יצא  'שרויה'(,  איסור  )של 
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ויבשל אותם בכלי מיוחד, ויניח אותם במים כאשר המים כבר רותחים 
)חתם סופר, משנה ברורה(79. ובכל אופן יש להעדיף שאר קטניות על פני אורז 

ודוחן שהם הדומים ביותר לחמץ. )משנה ברורה ועוד(. 

)הגר"ש וואזנר מבית לוי, א, עמ' רסד(. 

]ולהעיר מדברי אדמו"ר הזקן )רסט, ג(, שמותר להאכיל את הקטן לפני קידוש כי 
האיסור להאכיל בידיים הוא בדבר שמצד עצמו הוא אסור, אבל דבר שאינו אסור 
מצד עצמו, אלא הזמן גורם לו להיות אסור )כמו אכילה לפני קידוש(, אין איסור 
ו'גברא'.  'חפצא'  בגדר  הוא  הזקן,  אדמו"ר  של  שחילוקו  לבאר  ואפשר  להאכילו. 
כלומר, דבר שתלוי בזמן, אינו דבר איסור אלא אסור לאדם לאוכלו ביום זה, ודבר 
ומכיון שקטן פטור ממצוות, לא חל עליו  'חפצא'.  שהוא עצמו אסור, הוא איסור 
החיוב של ה'גברא', ולכן באיסורים התלויים בזמן אין איסור להאכילו. ואם כן גם 
בנדון דידן, הקטניות אינן אסורות בעצם שהרי אינן חמץ, אלא הוא מנהג וחומרא 
וכעין נדר על ה'גברא', ולכן אין איסור על הקטן. ואולי תלוי בשני הטעמים לאיסור 
שמא  מחשש  אלא  בעצם  איסור  אינו  לחמץ  שדומה  שחוששים  שלטעם  קטניות, 
יטעו, אבל לטעם השני מחשש שמעורב בו חמץ, הוא איסור במאכל עצמו שמא 

הוא עצמו חמץ. ואדמו"ר הזקן הביא רק את הטעם הראשון. ודו"ק. 

וכותב השד"ח )חו"מ, ו, ו( שאפשר לתת טעם נוסף להיתר הקטניות לקטן. והוא 
על פי דברי שו"ת שם אריה )אה"ע צה(, שאין איסור לתת לקטן שלא הגיע לחינוך 
משום  ח  תסז,  ברמ"א  כמובא  לאכלם,  לא  )שנוהגים  יבשים  פירות  בפסח  לאכול 
חשש חמץ(, כי אין איסור לתת לקטן דבר שאסור רק משום חומרא. ועל פי דבריו, 
מותר לתת לקטן שלא הגיע לחינוך, לאכול קטניות בפסח, כי גם הן רק חומרא. 
ולהעיר מדברי הרבי )תו"מ, ג, עמ' 7(: "בנוגע לשרויה או שאר הידורים – יכולים 
להקל, אבל לא בנוגע למצות של מכונה, כי מצאה ענינה אמונה, וצריכים לעבוד 
על זה כבר מקטנות". )וראה לקמן ב'מצה שרויה' מה שכתבנו לגבי זהירות לקטנים, 

ואם יש להעדיף לתת להם קטניות או מצה שרויה([. 

בחליטה  הקטניות  את  לבשל  שיש  )קכב(,  החת"ס  דברי  את  מביא  המשנ"ב   .79
ברותחים )נתינה לתוך מים שרותחים כבר(, כי גם ה' מיני דגן לא מחמיצים באופן 
לתקן  שאפשר  מה  כל  ולכן  בזה(,  בקיאים  לא  כי  זה,  על  סומכים  שלא  )אלא  כזה 
)כלומר, אע"פ שמתירים את אכילת הקטניות, כל מה שאפשר להרחיק  מתקנינן 
מהאיסור מרחיקים, והרי באופן זה יתכן שכלל לא מחמיץ אפילו אם היו ה' מיני דגן. 
ולכן, אפילו אם יטעו בינם לה' מיני דגן )טעם א(, או שיהיו ה' מיני דגן מעורבים בהם 
)טעם ב(, לא יאסרו כי, הדגן לא מחמיץ בחליטה ברותחים(. ומסיים המשנ"ב, שבכל 
אופן יש להעדיף את שאר קטניות, על פני האורז דוחן וכוסמת, שהם הדומים יותר 
לחמץ. ]בספר אשרי האיש )נט, ח( כותב בשם הגריש"א, שענין החליטה נאמרה רק 
בחולה ולא בתינוק, וראה קובץ תל תלפיות, סד, עמ' קעד ואילך שדן בזה באריכות 

ולא מקבל את החילוק, ובשניהם צריך לכתחילה חליטה[. 



151

הח חומרות והידורים במאכלי פ.ח

ה� הידורים במאכלי פסח שהם מנהג חב"ד

 א. מצה שרויה / ב. טעם החומרא ב'שרויה' / ג. דיני מצה שרויה / ד. מצה
 שרויה לקטנים / ה. 'מצה שרויה' במי פירות / ו. כלי האכילה שהיו בהם 'מצה
 שרויה' / ז. מצה שרויה באחרון של פסח / ח. לבשל שרויה ב'שביעי של פסח',

 בשביל 'אחרון של פסח' /  ט. מצות מכונה  / י. יין שרף בפסח / יא. קידה
וקינמון בפסח / יב. אכילת צנון.

א� מצה שרויה: ידועה ההקפדה הרבה, ב'מצה שרויה' בפסח, וכמובא 
ביותר ממצה שרויה". הנהגה  "נזהרים   :)  41 )עמ'  בספר המנהגים חב"ד 
בלבד,  סגולה  יחידי  אצל  אלא  הקדמונים  בימי  נפוצה  הייתה  לא  זו 
כלשון ה'חכם צבי' )מובא בשאילת יעב"ץ, ב, סה(: "מצה שרויה שהמתחסדים 
פורשים מהם". התפשטות הקפדה זו הנהוגה כיום, החלה מזמן המגיד 
ממעזריטש80 )בשנת ה'תקל בערך(, ומכאן התפשטה אצל כל עדת החסידים, 

בה  נוהגים  שאנו  שרויה,  במצה  שההקפדה  מקומות,  בכמה  מבואר  כך   .80
עדיין(.  כך,  נהג  לא  הבעש"ט  )אבל  ממעזריטש  המגיד  של  מזמנו  החלה  היום, 
שרויה:  במצה  האיסור  טעם  את  מבאר  בה  ו(,  )שו"ת,  הזקן  אדמו"ר  תשובת  ראה 
)ולכן  יפה  נילוש  וגלגול עד שהיה  היו שוהין הרבה בלישה  "ובדורות הראשונים 
זו  זהירות  נתפשטה  יותר,  או  שנה  עשרים  זה  שמקרוב  אלא  זו(  בעיה  הייתה  לא 
בישראל קדושים, למהר מאוד מאוד בלישה ואין לשין יפה יפה, ולכן נמצא קמח 

מעט במצות". 

תלויה  הזקן,  אדמו"ר  לדעת  'שרויה'  של  החשש  מבוסס  שעליה  שהסיבה  הרי 
בהנהגה שהחלה כעשרים שנה לפני כתיבת המכתב. והנה, בסיום המכתב חותם 
זלה"ה", דהיינו אחרי פטירת אביו, בשנת  אדמו"ר הזקן: "בן מורי ורבי הרב ברוך 
תקנ"ב )כמובא במבוא לאג"ק של אדמו"ר הזקן(, ואם כן החשש התחיל מזמן המגיד, 

שהסתלק בשנת תקל"ג. 

וכך מבואר גם ממקור אחר )כתבי ר' יאשע שו"ב עמ' נד, הובא באוצר מנהגי חב"ד 
עמ' מח(: "ואמר )רבי מנחם מענדל מוויטעבסק(, שחומרא )שרויה( של המגיד, אי 
וכן  זו, רק המגיד מעזריטש".  אפשר לו להקל כי הבעש"ט לא נהג עדיין בחומרא 
בתשובת ר' יצחק אייזיק מוייטעבסק )תלמיד מובהק של אדמו"ר הזקן, וכותב את 
של  דרכם  היה  "וכך  י(:  יב,  תורה,  ביגדיל  מובא  צדק,  הצמח  לאדמו"ר  התשובה 
רבותינו במעזריטש, שהיו נזהרים מלאכול מאכלי מצה טחונה קניידלעך וכדומה".

זו של זהירות ממצה שרויה, הייתה נהוגה קצת, גם קודם לזה,  ואמנם, הנהגה 
ולכן כתבנו  זו לא שייכת היום כל כך, שהמצות דקות מאוד.  אך הטעם להנהגה 
שהמנהג הנפוץ היום, הוא מזמן המגיד. כך מבואר בשערי תשובה )סימן תס. ונכתב 
מאוחר קצת יותר, שהרי החל להדפיס את ספרו בשנת תקפ(: "התחלת חומר זה 
עבות  מצות  פסח  על  לעשות  מקדם  נוהגין  שהיו  ממה  יצא  'שרויה'(,  איסור  )של 
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ויבשל אותם בכלי מיוחד, ויניח אותם במים כאשר המים כבר רותחים 
)חתם סופר, משנה ברורה(79. ובכל אופן יש להעדיף שאר קטניות על פני אורז 

ודוחן שהם הדומים ביותר לחמץ. )משנה ברורה ועוד(. 

)הגר"ש וואזנר מבית לוי, א, עמ' רסד(. 

]ולהעיר מדברי אדמו"ר הזקן )רסט, ג(, שמותר להאכיל את הקטן לפני קידוש כי 
האיסור להאכיל בידיים הוא בדבר שמצד עצמו הוא אסור, אבל דבר שאינו אסור 
מצד עצמו, אלא הזמן גורם לו להיות אסור )כמו אכילה לפני קידוש(, אין איסור 
ו'גברא'.  'חפצא'  בגדר  הוא  הזקן,  אדמו"ר  של  שחילוקו  לבאר  ואפשר  להאכילו. 
כלומר, דבר שתלוי בזמן, אינו דבר איסור אלא אסור לאדם לאוכלו ביום זה, ודבר 
ומכיון שקטן פטור ממצוות, לא חל עליו  'חפצא'.  שהוא עצמו אסור, הוא איסור 
החיוב של ה'גברא', ולכן באיסורים התלויים בזמן אין איסור להאכילו. ואם כן גם 
בנדון דידן, הקטניות אינן אסורות בעצם שהרי אינן חמץ, אלא הוא מנהג וחומרא 
וכעין נדר על ה'גברא', ולכן אין איסור על הקטן. ואולי תלוי בשני הטעמים לאיסור 
שמא  מחשש  אלא  בעצם  איסור  אינו  לחמץ  שדומה  שחוששים  שלטעם  קטניות, 
יטעו, אבל לטעם השני מחשש שמעורב בו חמץ, הוא איסור במאכל עצמו שמא 

הוא עצמו חמץ. ואדמו"ר הזקן הביא רק את הטעם הראשון. ודו"ק. 

וכותב השד"ח )חו"מ, ו, ו( שאפשר לתת טעם נוסף להיתר הקטניות לקטן. והוא 
על פי דברי שו"ת שם אריה )אה"ע צה(, שאין איסור לתת לקטן שלא הגיע לחינוך 
משום  ח  תסז,  ברמ"א  כמובא  לאכלם,  לא  )שנוהגים  יבשים  פירות  בפסח  לאכול 
חשש חמץ(, כי אין איסור לתת לקטן דבר שאסור רק משום חומרא. ועל פי דבריו, 
מותר לתת לקטן שלא הגיע לחינוך, לאכול קטניות בפסח, כי גם הן רק חומרא. 
ולהעיר מדברי הרבי )תו"מ, ג, עמ' 7(: "בנוגע לשרויה או שאר הידורים – יכולים 
להקל, אבל לא בנוגע למצות של מכונה, כי מצאה ענינה אמונה, וצריכים לעבוד 
על זה כבר מקטנות". )וראה לקמן ב'מצה שרויה' מה שכתבנו לגבי זהירות לקטנים, 

ואם יש להעדיף לתת להם קטניות או מצה שרויה([. 

בחליטה  הקטניות  את  לבשל  שיש  )קכב(,  החת"ס  דברי  את  מביא  המשנ"ב   .79
ברותחים )נתינה לתוך מים שרותחים כבר(, כי גם ה' מיני דגן לא מחמיצים באופן 
לתקן  שאפשר  מה  כל  ולכן  בזה(,  בקיאים  לא  כי  זה,  על  סומכים  שלא  )אלא  כזה 
)כלומר, אע"פ שמתירים את אכילת הקטניות, כל מה שאפשר להרחיק  מתקנינן 
מהאיסור מרחיקים, והרי באופן זה יתכן שכלל לא מחמיץ אפילו אם היו ה' מיני דגן. 
ולכן, אפילו אם יטעו בינם לה' מיני דגן )טעם א(, או שיהיו ה' מיני דגן מעורבים בהם 
)טעם ב(, לא יאסרו כי, הדגן לא מחמיץ בחליטה ברותחים(. ומסיים המשנ"ב, שבכל 
אופן יש להעדיף את שאר קטניות, על פני האורז דוחן וכוסמת, שהם הדומים יותר 
לחמץ. ]בספר אשרי האיש )נט, ח( כותב בשם הגריש"א, שענין החליטה נאמרה רק 
בחולה ולא בתינוק, וראה קובץ תל תלפיות, סד, עמ' קעד ואילך שדן בזה באריכות 

ולא מקבל את החילוק, ובשניהם צריך לכתחילה חליטה[. 
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חולה אפילו שאין בו סכנה, שזקוק לאכילת  יב� קטניות לקטן וחולה: 
אחרת  סיבה  כל  או  קטניות76,  המכילות  )תרופות  בפסח  קטניות 
שבעקבותיה חולה זקוק לקטניות(, מותר לאכלם בפסח לצורך רפואה 

)חיי אדם )קכז, ו(, משנה ברורה )תנג, ז(77. 

)ולדוגמא:  לקטניות  הזקוקים  קטנים  לילדים  לתת  להתיר  יש  כן,  כמו 
שאינם  מתאימים  תחליפים  כשאין  תירס,  מקמח  קורנפלור  דייסת 
קטניות(, אלא שיש לברור היטב היטב את הגרעינים כדי לוודא שאין 
לוודא  לפסח,  טובה  השגחה  שתהיה  לחילופין,  או  דגן,  מיני  מה'  שם 

שאין שם חשש חמץ כלל )מבית לוי, א, עמ' רסד(78. 

ואם אי אפשר, יעשה בכלים מיוחדים. וכן כתב הגר"ש וואזנר )מבית לוי, עמ' רסה(. 
וכך יוצא מדברי הגרי"ש אלישיב )הגש"פ שלו עמ' 12(, והגרש"ז אויערבאך )הליכות 
שלמה, פסח עמ' פח(, שהמנהג להחמיר שאין לבשל בכלי שאינו בן יומו, כי גוזרים 
אטו בן יומו כמו בשאר איסורים. ולפי זה מובן המנהג לייחד כלים מיוחדים לבישול 
לוי,  )מבית  למאכל  יתיז  שלא  לב  ולשים  כירה,  באותה  לבשל  חשש  ואין  קטניות. 

שם(. 

ולהעיר, שמותר לבשל בחול המועד בשביל אחרים, גם אם לא אוכל בעצמו, אבל 
ביו"ט אסור לבשל אם הוא אינו אוכל מזה, כי זה לא נחשב 'אוכל נפש', אבל אם הוא 

מבשל לצורך חולה או קטן, מותר )סדור פסח כלהכתו עמ' שמז(. 

76. החומרים שמהם מורכות התרופות בדרך כלל אין בהם חשש, כי הם מופקים 
מתעוררת  הבעיה  בכלל.  וכשרות  חמץ  חשש  בהם  ואין  כימיות,  סינטזות  ידי  על 
בחומרי הטעם הממתיקים שמוסיפים לתרופה. בדוגמת ה'סורביטול' שהוא חמור 
שמופק מעמילן, ונמצא ברוב הסירופים כמרכיב חשוב. ובשנים האחרונות החלו 
להפיק אותו מעמילן של חיטה, לאחר שבמשך תקופה ארוכה הוא הופק מעמילן 
תירס. מרכיב נוסף בעייתי הוא התמצית, שברבים מהם עלולים להכיל תרכובות 
של אלכוהול, או חששות אחרות של חמץ. ומבואר כל זה באריכות בפרק העוסק 

בתרופות בפסח. 

77. ולמדו זאת ממה שהתירו הפוסקים בשעת הדחק למי שאין מה לאכול, לאכול 
קטניות בפסח, וא"כ פשוט שהוא הדין שמותר לחולה אף שאין בו סכנה, אם צריך 
יפה בדקדוק טוב שאין בו גרעינים בה' מיני דגן.  יפה  לזה. וכמובן שצריך לברור 
וככל האוכל זרעים המותרים בפסח, כדברי אדמו"ר הזקן )תנג, ו(: "כל מיני זרעים 
מהם  לברור  תבשיל,  מהם  שיעשה  קודם  רבה  בדיקה  צריכין  בפסח,  המותרים 

גרעיני דגן שדרכן להמצא ביניהם". 

78. טעם היתר קטניות לקטן הצריך לכך: מכיון שלקטן יש דין של חולה שאין 
בו סכנה, כמבואר בהרבה מקומות )ראה רמ"א שכח, יז, לענין אמירה לגוי לצורך 
חולה שאין בו סכנה, שסתם צרכי קטן דינם כצרכי חולה שאין בו סכנה(, לכן כשם 
שיש היתר לחולה, כך אפשר לתת קטניות לקטן, אם זקוק לכך ואין תחליף אחר 
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קטניות בתבשיל: קטניות שנפלו בתבשיל, כל עוד הקטניות הם המיעוט 
והתבשיל הרוב, הם בטלים ברוב, ולא אוסרים את התבשיל73, )ואם יש 
לערב  אין  לכתחילה  אבל  להוציאם(,  צריך  בתבשיל,  ניכרות  קטניות 
ועירב  עבר,  ואם  לכתחילה',  איסור  מבטלין  ש'אין  בתבשיל,  קטניות 

לכתחילה, אסור לאכול )חק יעקב, ושו"ע אדמו"ר הזקן, תסד(. 

בן -  ש'אינו  כלי  לקחת  יש  קטניות:  בו  שבישלו  בכלי  להשתמש 
שעות  ב24  קטניות  בו  בישלו  שלא  )כלומר,  קטניות  מבישול  יומו' 
האחרונות(, כי אם הכלי 'בן יומו', הרי הוא 'מבטל איסור' כשמבשל 
בו )ש'מבטל' את 'בליעות' הקטניות שבדופני הכלי(. ובדיעבד גם אם 

בישל בכלי בן יומו, התבשיל כשר )כף החיים, תנג כז(74. 

או -  לחולה  כגון  בביתו,  קטניות  לבשל  צריך  אם  למעשה:  המנהג 
לבישול  מיוחד  כלי  לייחד  לכתחילה  להחמיר  יש  )וכדלקמן(,  קטן 
ייחד  קטניות,  בו  שאוכלים  במקום  לאכול  צריך  אם  וכן  הקטניות. 
כלי מיוחד שלא בישלו בו קטניות כדי לבשל בו את מאכליו. ומותר 
לבשל על אותה כירה, ואפילו אם יגלוש על החצובה אין חשש, ודי 
לנקות, רק צריך להיזהר שלא ינתז מתבשיל הקטניות על המאכלים 

האחרים, ואם ניתז ולא ניכר בתבשיל, בטל ברוב כנ"ל, וכשר75.  

73. כך דעת החק יעקב, ושו"ע אדמו"ר הזקן שכך משמעות הרמ"א שמספיק רוב 
ולא צריך שישים כדעת התרומת הדשן. 

)קכא(  )ג, מח( מהרלנ"ח  )זרע אמת  בזה  74. בכף החיים, הביא דעות הפוסקים 
יומו, כי  בן  )למהר"י טייב בעל ערך השלחן(. יש שאסרו לבשל בכלי  חקת הפסח 
אבל  הכלי(,  שבדפנות  הבליעות  את  )שמבטל  לכתחילה'  איסור  'מבטל  נחשב 
יש רוב  כי בודאי  יומו של קטניות, מותר בדיעבד,  בן  גם לדעתם, אם בישל בכלי 
בתבשיל נהג הבלוע שבכלי. ומסיבה זאת התירו לכתחילה לבשל בכלי שאינו בן 
יומו ולא גזרו 'אטו בן יומו' כי בדיעבד גם בבן יומו מותר. )ולהעיר מש"ך )יו"ד קיט, 
כ(, ופר"ח שם, שכאשר נאסר דבר בגלל מנהג אבותיו או בני מדינתו, יכולים אלו 
יומו,  שמנהגם כך, לבשל בכלים של אלו שאינם נוהגים כך, כאשר הכלי אינו בן 
זה שע"פ  'איסור'  יומו של  בן  אינו  כי לא קיבלו עליהם את המנהג להחמיר בכלי 
מנהגם(. ויש שהתירו לכתחילה לבשל בכלי בן יומו של קטניות, ולדעתם יש לומר, 
לכתחילה',  איסור  'מבטל  נחשב  לא  המבשל  ולכן  כממשו,  נחשבת  לא  ש'בליעה' 
ובפרט שהוא רק חומרא של קטניות, וגם אינו מתכוין לבליעה שבדפנות. )סידור 

פסח כהלכתו, עמ' שטז(. 

75. נוהגים לייחד כלים: שו"ת מהר"ם שיק )רמא(, שחולה שצריך לאכול קטניות 
בפסח, אם אפשר ילוש במי פירות, או יבשל את הקטניות בחליטה במים רותחים, 
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חולה אפילו שאין בו סכנה, שזקוק לאכילת  יב� קטניות לקטן וחולה: 
אחרת  סיבה  כל  או  קטניות76,  המכילות  )תרופות  בפסח  קטניות 
שבעקבותיה חולה זקוק לקטניות(, מותר לאכלם בפסח לצורך רפואה 

)חיי אדם )קכז, ו(, משנה ברורה )תנג, ז(77. 

)ולדוגמא:  לקטניות  הזקוקים  קטנים  לילדים  לתת  להתיר  יש  כן,  כמו 
שאינם  מתאימים  תחליפים  כשאין  תירס,  מקמח  קורנפלור  דייסת 
קטניות(, אלא שיש לברור היטב היטב את הגרעינים כדי לוודא שאין 
לוודא  לפסח,  טובה  השגחה  שתהיה  לחילופין,  או  דגן,  מיני  מה'  שם 

שאין שם חשש חמץ כלל )מבית לוי, א, עמ' רסד(78. 

ואם אי אפשר, יעשה בכלים מיוחדים. וכן כתב הגר"ש וואזנר )מבית לוי, עמ' רסה(. 
וכך יוצא מדברי הגרי"ש אלישיב )הגש"פ שלו עמ' 12(, והגרש"ז אויערבאך )הליכות 
שלמה, פסח עמ' פח(, שהמנהג להחמיר שאין לבשל בכלי שאינו בן יומו, כי גוזרים 
אטו בן יומו כמו בשאר איסורים. ולפי זה מובן המנהג לייחד כלים מיוחדים לבישול 
לוי,  )מבית  למאכל  יתיז  שלא  לב  ולשים  כירה,  באותה  לבשל  חשש  ואין  קטניות. 

שם(. 

ולהעיר, שמותר לבשל בחול המועד בשביל אחרים, גם אם לא אוכל בעצמו, אבל 
ביו"ט אסור לבשל אם הוא אינו אוכל מזה, כי זה לא נחשב 'אוכל נפש', אבל אם הוא 

מבשל לצורך חולה או קטן, מותר )סדור פסח כלהכתו עמ' שמז(. 

76. החומרים שמהם מורכות התרופות בדרך כלל אין בהם חשש, כי הם מופקים 
מתעוררת  הבעיה  בכלל.  וכשרות  חמץ  חשש  בהם  ואין  כימיות,  סינטזות  ידי  על 
בחומרי הטעם הממתיקים שמוסיפים לתרופה. בדוגמת ה'סורביטול' שהוא חמור 
שמופק מעמילן, ונמצא ברוב הסירופים כמרכיב חשוב. ובשנים האחרונות החלו 
להפיק אותו מעמילן של חיטה, לאחר שבמשך תקופה ארוכה הוא הופק מעמילן 
תירס. מרכיב נוסף בעייתי הוא התמצית, שברבים מהם עלולים להכיל תרכובות 
של אלכוהול, או חששות אחרות של חמץ. ומבואר כל זה באריכות בפרק העוסק 

בתרופות בפסח. 

77. ולמדו זאת ממה שהתירו הפוסקים בשעת הדחק למי שאין מה לאכול, לאכול 
קטניות בפסח, וא"כ פשוט שהוא הדין שמותר לחולה אף שאין בו סכנה, אם צריך 
יפה בדקדוק טוב שאין בו גרעינים בה' מיני דגן.  יפה  לזה. וכמובן שצריך לברור 
וככל האוכל זרעים המותרים בפסח, כדברי אדמו"ר הזקן )תנג, ו(: "כל מיני זרעים 
מהם  לברור  תבשיל,  מהם  שיעשה  קודם  רבה  בדיקה  צריכין  בפסח,  המותרים 

גרעיני דגן שדרכן להמצא ביניהם". 

78. טעם היתר קטניות לקטן הצריך לכך: מכיון שלקטן יש דין של חולה שאין 
בו סכנה, כמבואר בהרבה מקומות )ראה רמ"א שכח, יז, לענין אמירה לגוי לצורך 
חולה שאין בו סכנה, שסתם צרכי קטן דינם כצרכי חולה שאין בו סכנה(, לכן כשם 
שיש היתר לחולה, כך אפשר לתת קטניות לקטן, אם זקוק לכך ואין תחליף אחר 
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קטניות בתבשיל: קטניות שנפלו בתבשיל, כל עוד הקטניות הם המיעוט 
והתבשיל הרוב, הם בטלים ברוב, ולא אוסרים את התבשיל73, )ואם יש 
לערב  אין  לכתחילה  אבל  להוציאם(,  צריך  בתבשיל,  ניכרות  קטניות 
ועירב  עבר,  ואם  לכתחילה',  איסור  מבטלין  ש'אין  בתבשיל,  קטניות 

לכתחילה, אסור לאכול )חק יעקב, ושו"ע אדמו"ר הזקן, תסד(. 

בן -  ש'אינו  כלי  לקחת  יש  קטניות:  בו  שבישלו  בכלי  להשתמש 
שעות  ב24  קטניות  בו  בישלו  שלא  )כלומר,  קטניות  מבישול  יומו' 
האחרונות(, כי אם הכלי 'בן יומו', הרי הוא 'מבטל איסור' כשמבשל 
בו )ש'מבטל' את 'בליעות' הקטניות שבדופני הכלי(. ובדיעבד גם אם 

בישל בכלי בן יומו, התבשיל כשר )כף החיים, תנג כז(74. 

או -  לחולה  כגון  בביתו,  קטניות  לבשל  צריך  אם  למעשה:  המנהג 
לבישול  מיוחד  כלי  לייחד  לכתחילה  להחמיר  יש  )וכדלקמן(,  קטן 
ייחד  קטניות,  בו  שאוכלים  במקום  לאכול  צריך  אם  וכן  הקטניות. 
כלי מיוחד שלא בישלו בו קטניות כדי לבשל בו את מאכליו. ומותר 
לבשל על אותה כירה, ואפילו אם יגלוש על החצובה אין חשש, ודי 
לנקות, רק צריך להיזהר שלא ינתז מתבשיל הקטניות על המאכלים 

האחרים, ואם ניתז ולא ניכר בתבשיל, בטל ברוב כנ"ל, וכשר75.  

73. כך דעת החק יעקב, ושו"ע אדמו"ר הזקן שכך משמעות הרמ"א שמספיק רוב 
ולא צריך שישים כדעת התרומת הדשן. 

)קכא(  )ג, מח( מהרלנ"ח  )זרע אמת  בזה  74. בכף החיים, הביא דעות הפוסקים 
יומו, כי  בן  )למהר"י טייב בעל ערך השלחן(. יש שאסרו לבשל בכלי  חקת הפסח 
אבל  הכלי(,  שבדפנות  הבליעות  את  )שמבטל  לכתחילה'  איסור  'מבטל  נחשב 
יש רוב  כי בודאי  יומו של קטניות, מותר בדיעבד,  בן  גם לדעתם, אם בישל בכלי 
בתבשיל נהג הבלוע שבכלי. ומסיבה זאת התירו לכתחילה לבשל בכלי שאינו בן 
יומו ולא גזרו 'אטו בן יומו' כי בדיעבד גם בבן יומו מותר. )ולהעיר מש"ך )יו"ד קיט, 
כ(, ופר"ח שם, שכאשר נאסר דבר בגלל מנהג אבותיו או בני מדינתו, יכולים אלו 
יומו,  שמנהגם כך, לבשל בכלים של אלו שאינם נוהגים כך, כאשר הכלי אינו בן 
זה שע"פ  'איסור'  יומו של  בן  אינו  כי לא קיבלו עליהם את המנהג להחמיר בכלי 
מנהגם(. ויש שהתירו לכתחילה לבשל בכלי בן יומו של קטניות, ולדעתם יש לומר, 
לכתחילה',  איסור  'מבטל  נחשב  לא  המבשל  ולכן  כממשו,  נחשבת  לא  ש'בליעה' 
ובפרט שהוא רק חומרא של קטניות, וגם אינו מתכוין לבליעה שבדפנות. )סידור 

פסח כהלכתו, עמ' שטז(. 

75. נוהגים לייחד כלים: שו"ת מהר"ם שיק )רמא(, שחולה שצריך לאכול קטניות 
בפסח, אם אפשר ילוש במי פירות, או יבשל את הקטניות בחליטה במים רותחים, 
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שמן צמר גפן - ראה שמן כותנה.  	

שמן קנבוס -  נהוג לאסור, וראה הערה70.  	

שמן שומשום  - אסור )נחשב קטניות, כמובא בשו"ע אדה"ז תנג, ג(.  	

* יש נהגו שלא להשתמש בשמן בפסח בכלל, אלא רק בשומן מעוף או 
בשר, שעושים בעצמם )'שמאלץ'(, וראה לקמן: 'שמאלץ'. 

י� מכירת הקטניות לגוי, והאכלת בעלי חיים בקטניות: בעיקרון, מנהג 
איסור הקטניות הוא לגבי אכילה, לא לגבי החזקה )בל יראה( והנאה. 
או  הבית,  מן  להוציאם  צורך  אין  הקטניות,  התבשלו  אם  אפילו  ולכן, 
מכיון  למעשה:  אמנם  החיות.  את  בהם  להאכיל  ומותר  לגוי,  למכרם 
שיתכן שיהיה מעורב חמץ גמור בקטניות )כשאין עליהם הכשר לפסח(, 
יש לכלול אותם במכירת החמץ, ולהאכיל את החיות, רק בקטניות עם 
הכשר לפסח )רק באכילה: תרומה"ד, מהרי"ל, רמ"א )תנג, א(, שו"ע אדמו"ר הזקן )תנג, ה(. 
למעשה למכור: באר יעקב, שו"ת דברי מלכיאל )ד, כב(, סידור פסח כהלכתו )עמ' שמו(. דוגמאות 

שונות לכך, בהערה71(. 

יא� קטניות בתבשיל, והמתארח בבית שאוכלים קטניות72: 

מצד זה שיטעו עם תבשיל אחר. 

שכל  כיון  הזקן,  אדמו"ר  לדעת  להקל  מקום  ויש  לקנבוס,  בנוגע  לעיל  ראה   .70
איסורו כי דומה לקטניות כי הוא נאסף בכרי והוא 'מידי דמדגן', אבל אדמו"ר הזקן 
כט"ז, שהביאו רק לאסור את הדומה לקטניות כי גדל בשרביטין, והקנבוס לא גדל 

בשרביטין. 

פי  ]על  חמץ  חשש  יש  אבל  קטניות,  הם  שבעיקרון  מוצרים  של  דוגמאות   .71
מדריך הכשרות של בד"צ העדה החרדית[. אבקת פודינג: ברובם קטניות, ומכיל 
לפעמים גם תערובת מחמשת מיני דגן, כקמח, לתת וכדומה, וכן חומרי עזר נוספים 
בחשש חמץ. במבה: קטניות, אבל יש מפעלים שמוסיפים קמח. ממרח חרדל: מכיל 
מכיל  אורז:  פצפוצי  וכדומה(.  לתת  )קמח  דגן  מיני  מחמשת  תערובת  גם  לפעמים 
לפעמים גם תערובת מחמשת מיני דגן )קמח לתת וכדומה(, וכן חומרי עזר נוספים 

בחשש חמץ. פרכיות אורז: עלול להיות בחשש חמץ. 

72. כל המדובר בסעיף זה הוא והבא, הוא בקטניות עם הכשר לפסח, או שידוע 
שאין בהם חמץ )קטניות ללא שום תוספות ועברו ברירה קפדנית וכו'(, אבל קטניות 
שאין עליהם הכשר לפסח, יש חשש גדול שמעורב בהם חמץ ממש, וכנ"ל בהערה 
הקודמת. ואם כן המאכל יהיה אסור, וגם הכלי שבושלו בו הקטניות יהיה אסור, 

וכל מאכל שיתבשל בו יאסר. 
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שמן לפתית )קנולה( - נהוג לאסור  )כי הוא בגדר 'דומה לקטניות' ,כיון שגדל  	
בשרביטים(68.

שמן סויה - אסור )ראה לעיל בדין הסויה, שנכללת בהגדרה ההלכתית של קטניות,  	
אלא שיש שהתירו מצד זה שהגרעינים כשלעצמם לא נאכלים, אבל המנהג למעשה להחמיר 

שנחשב קטניות, ובפרט בימינו שרגילים לעשות מאכלים ותבשילים מהסויה(. 

זה  	 ויש מחמירים מצד  )יש אומרים ש'דומה לקטניות',  נהוג לאסור   - שמן פשתן 
שמצוי היום שאוכלים זרעי פשתן(69. 

בשרביטין. אמנם לדעת הלבוש ומשנ"ב, שחרדל אסור, כיון שדומה לקטניות בכך 
שהוא 'מידי דמידגן', יוצא שכותנה אסור, שהרי היא 'מידי דמדגן'. 

לפני  לאכילה  ראוי  היה  לא  כי  כותנה,  שמן  שהתירו  הפוסקים  שמלבד  יוצא, 
שנעשה שמן, אין סיבה לאסור שמן זה לדעת אדמו"ר הזקן, כי הכותנה עצמה אינה 
קטנית, וגם אינה דומה לקטנית לדעת אדמו"ר הזקן. ומתאים לדברי הרבי שהובאו 
בתחילת ההערה ]ואין סיבה לחשוש למה שכתבו המו"ל בשלחן מנחם, כנלענ"ד[. 

ובלבד שיהיה הכשר מהודר, לפסח. 

גודלת  היא   ,)rapeseed( רעפס  או  רעבס,  גם  בפוסקים  נקראת  הלפתית   .68
שמן,  מהם  שמוציאים  אלא  אדם,  למאכל  ראויים  לא  הגרעינים  אבל  בשרביטים, 
שנקראת היום שמן קנולה. ]שמן שמופק מזרעי הלפתית, אלא שלפני כ50 שנה, 
הצליחו חוקרים בקנדה להשביח את תכונותיו של שמן הלפתית, ולהוריד ממנו 
 .]"CANadian Oil Low Acid" תיבות:  ראשי    canolaלו וקראו  חומציותו,  את 
לא  וגם  קטניות,  של  ההלכתי  בגדר  נכלל  ולכן  שהוא,  כמות  נאכל  שלא  ואע"פ 
עושים ממנו תבשילים, או קמח שנוכל לחשוש לטעות. מכל מקום נוהגים לאוסרו, 
כי הוא דומה לקטניות, ועל דרך שאסרו את החרדל. ונחשב 'דומה' לקטניות לכל 
- כי הוא גודל בשרביטים, בין לשיטת הלבוש  )בין לשיטת הט"ז ואדה"ז  השיטות 
והמשנ"ב – שהרי  הוא נאסף בכרי והוא 'מידי דמדגן'(. כך מבואר בשו"ת אבני נזר: 
כנים  פסח,  על  אותו  שאסרתי  משמי  לו  הוגד  אשר  )לפתית(  מרעפס  השמן  "דבר 
. ותירץ משום שגדל בשרביטין,   . הדברים וראייתי הייתה מחרדל שהקשה הט"ז 
. והוא הדין רעפס שגדל   . ודומה לגידול קטניות, על כן היה בכלל גזירת קטניות 
להלכות  בהשמטות  מדבריו  )ולהעיר  מקום  בכל  המנהג  שכן  ומעיד  בשרביטין". 
בשו"ת  כתב  וכן  מים(.  עם  במגע  היו  לא  אם  שמתיר  שנראה  תקלב,  סימן  פסח, 
מהרש"ם )א, קפג(, ובשו"ת מנחת אלעזר )ד, לד(. ויש שמתירים אותו, כיון שהזרע 
אינו ראוי לאכילה מצד עצמו, ונעשה ראוי רק כשנעשה שמן. )שו"ת מהרש"ם שם, 
שמחפש צדדי היתר, ומסיק שבמקום שנהגו להקל, יש להם על מה שיסמכו. וכן 

האג"מ התיר במקום שלא נהגו שאין להוסיף דברים על דעת עצמנו(. 

69. ראה לעיל, בנוגע לפשתן, שאלו שאסרוהו משום שדומה לקטניות, כי הוא 
זה  יש צד להתיר שמן  כן  ואם  זה,  מידי דמדגן, אבל אדמו"ר הזקן לא הביא טעם 
לדעת אדמו"ר הזקן. אמנם מכיון שמצוי היום שאוכלים זרעי פשתן, יש צד לאסרו 
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שמן צמר גפן - ראה שמן כותנה.  	

שמן קנבוס -  נהוג לאסור, וראה הערה70.  	

שמן שומשום  - אסור )נחשב קטניות, כמובא בשו"ע אדה"ז תנג, ג(.  	

* יש נהגו שלא להשתמש בשמן בפסח בכלל, אלא רק בשומן מעוף או 
בשר, שעושים בעצמם )'שמאלץ'(, וראה לקמן: 'שמאלץ'. 

י� מכירת הקטניות לגוי, והאכלת בעלי חיים בקטניות: בעיקרון, מנהג 
איסור הקטניות הוא לגבי אכילה, לא לגבי החזקה )בל יראה( והנאה. 
או  הבית,  מן  להוציאם  צורך  אין  הקטניות,  התבשלו  אם  אפילו  ולכן, 
מכיון  למעשה:  אמנם  החיות.  את  בהם  להאכיל  ומותר  לגוי,  למכרם 
שיתכן שיהיה מעורב חמץ גמור בקטניות )כשאין עליהם הכשר לפסח(, 
יש לכלול אותם במכירת החמץ, ולהאכיל את החיות, רק בקטניות עם 
הכשר לפסח )רק באכילה: תרומה"ד, מהרי"ל, רמ"א )תנג, א(, שו"ע אדמו"ר הזקן )תנג, ה(. 
למעשה למכור: באר יעקב, שו"ת דברי מלכיאל )ד, כב(, סידור פסח כהלכתו )עמ' שמו(. דוגמאות 

שונות לכך, בהערה71(. 

יא� קטניות בתבשיל, והמתארח בבית שאוכלים קטניות72: 

מצד זה שיטעו עם תבשיל אחר. 

שכל  כיון  הזקן,  אדמו"ר  לדעת  להקל  מקום  ויש  לקנבוס,  בנוגע  לעיל  ראה   .70
איסורו כי דומה לקטניות כי הוא נאסף בכרי והוא 'מידי דמדגן', אבל אדמו"ר הזקן 
כט"ז, שהביאו רק לאסור את הדומה לקטניות כי גדל בשרביטין, והקנבוס לא גדל 

בשרביטין. 

פי  ]על  חמץ  חשש  יש  אבל  קטניות,  הם  שבעיקרון  מוצרים  של  דוגמאות   .71
מדריך הכשרות של בד"צ העדה החרדית[. אבקת פודינג: ברובם קטניות, ומכיל 
לפעמים גם תערובת מחמשת מיני דגן, כקמח, לתת וכדומה, וכן חומרי עזר נוספים 
בחשש חמץ. במבה: קטניות, אבל יש מפעלים שמוסיפים קמח. ממרח חרדל: מכיל 
מכיל  אורז:  פצפוצי  וכדומה(.  לתת  )קמח  דגן  מיני  מחמשת  תערובת  גם  לפעמים 
לפעמים גם תערובת מחמשת מיני דגן )קמח לתת וכדומה(, וכן חומרי עזר נוספים 

בחשש חמץ. פרכיות אורז: עלול להיות בחשש חמץ. 

72. כל המדובר בסעיף זה הוא והבא, הוא בקטניות עם הכשר לפסח, או שידוע 
שאין בהם חמץ )קטניות ללא שום תוספות ועברו ברירה קפדנית וכו'(, אבל קטניות 
שאין עליהם הכשר לפסח, יש חשש גדול שמעורב בהם חמץ ממש, וכנ"ל בהערה 
הקודמת. ואם כן המאכל יהיה אסור, וגם הכלי שבושלו בו הקטניות יהיה אסור, 

וכל מאכל שיתבשל בו יאסר. 
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שמן לפתית )קנולה( - נהוג לאסור  )כי הוא בגדר 'דומה לקטניות' ,כיון שגדל  	
בשרביטים(68.

שמן סויה - אסור )ראה לעיל בדין הסויה, שנכללת בהגדרה ההלכתית של קטניות,  	
אלא שיש שהתירו מצד זה שהגרעינים כשלעצמם לא נאכלים, אבל המנהג למעשה להחמיר 

שנחשב קטניות, ובפרט בימינו שרגילים לעשות מאכלים ותבשילים מהסויה(. 

זה  	 ויש מחמירים מצד  )יש אומרים ש'דומה לקטניות',  נהוג לאסור   - שמן פשתן 
שמצוי היום שאוכלים זרעי פשתן(69. 

בשרביטין. אמנם לדעת הלבוש ומשנ"ב, שחרדל אסור, כיון שדומה לקטניות בכך 
שהוא 'מידי דמידגן', יוצא שכותנה אסור, שהרי היא 'מידי דמדגן'. 

לפני  לאכילה  ראוי  היה  לא  כי  כותנה,  שמן  שהתירו  הפוסקים  שמלבד  יוצא, 
שנעשה שמן, אין סיבה לאסור שמן זה לדעת אדמו"ר הזקן, כי הכותנה עצמה אינה 
קטנית, וגם אינה דומה לקטנית לדעת אדמו"ר הזקן. ומתאים לדברי הרבי שהובאו 
בתחילת ההערה ]ואין סיבה לחשוש למה שכתבו המו"ל בשלחן מנחם, כנלענ"ד[. 

ובלבד שיהיה הכשר מהודר, לפסח. 

גודלת  היא   ,)rapeseed( רעפס  או  רעבס,  גם  בפוסקים  נקראת  הלפתית   .68
שמן,  מהם  שמוציאים  אלא  אדם,  למאכל  ראויים  לא  הגרעינים  אבל  בשרביטים, 
שנקראת היום שמן קנולה. ]שמן שמופק מזרעי הלפתית, אלא שלפני כ50 שנה, 
הצליחו חוקרים בקנדה להשביח את תכונותיו של שמן הלפתית, ולהוריד ממנו 
 .]"CANadian Oil Low Acid" תיבות:  ראשי    canolaלו וקראו  חומציותו,  את 
לא  וגם  קטניות,  של  ההלכתי  בגדר  נכלל  ולכן  שהוא,  כמות  נאכל  שלא  ואע"פ 
עושים ממנו תבשילים, או קמח שנוכל לחשוש לטעות. מכל מקום נוהגים לאוסרו, 
כי הוא דומה לקטניות, ועל דרך שאסרו את החרדל. ונחשב 'דומה' לקטניות לכל 
- כי הוא גודל בשרביטים, בין לשיטת הלבוש  )בין לשיטת הט"ז ואדה"ז  השיטות 
והמשנ"ב – שהרי  הוא נאסף בכרי והוא 'מידי דמדגן'(. כך מבואר בשו"ת אבני נזר: 
כנים  פסח,  על  אותו  שאסרתי  משמי  לו  הוגד  אשר  )לפתית(  מרעפס  השמן  "דבר 
. ותירץ משום שגדל בשרביטין,   . הדברים וראייתי הייתה מחרדל שהקשה הט"ז 
. והוא הדין רעפס שגדל   . ודומה לגידול קטניות, על כן היה בכלל גזירת קטניות 
להלכות  בהשמטות  מדבריו  )ולהעיר  מקום  בכל  המנהג  שכן  ומעיד  בשרביטין". 
בשו"ת  כתב  וכן  מים(.  עם  במגע  היו  לא  אם  שמתיר  שנראה  תקלב,  סימן  פסח, 
מהרש"ם )א, קפג(, ובשו"ת מנחת אלעזר )ד, לד(. ויש שמתירים אותו, כיון שהזרע 
אינו ראוי לאכילה מצד עצמו, ונעשה ראוי רק כשנעשה שמן. )שו"ת מהרש"ם שם, 
שמחפש צדדי היתר, ומסיק שבמקום שנהגו להקל, יש להם על מה שיסמכו. וכן 

האג"מ התיר במקום שלא נהגו שאין להוסיף דברים על דעת עצמנו(. 

69. ראה לעיל, בנוגע לפשתן, שאלו שאסרוהו משום שדומה לקטניות, כי הוא 
זה  יש צד להתיר שמן  כן  ואם  זה,  מידי דמדגן, אבל אדמו"ר הזקן לא הביא טעם 
לדעת אדמו"ר הזקן. אמנם מכיון שמצוי היום שאוכלים זרעי פשתן, יש צד לאסרו 
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זה, כאשר אפשר בקלות למצוא שמן שלא נחשב קטניות לכל הדעות. וראה מש"כ 
בסוף ההערה[. 

שמן  א(,  כא,  )שבת  רש"י  כדברי  גפן,  לצמר  הכוונה  כאן,  המדוברת  *ה'כותנה' 
שעושים מגרעיני צמר גפן, שקוראים קוטון. וכן ברמב"ם )פיה"מ, כלאים, ז, ב(: "צמר 
גפן נקרא בלשון ערבי קוטון". והר"ש שם: "צמר גפן שגדול בו מוך, שבכל הגמרא 
בראשו  ויש  ב(.  ז,  כלאים,  ראה  לגפן,  בגדילתו  דומה  כי  גפן'  'צמר  )ונקרא  קוטון" 

בתוך הצמר גפן גרעינים, שעושים מהם שמן, ע"י סחיטת הגרעינים במכונה. 

הדעות: במקראי קודש )ס, ב( מביא, שהגר"ח סולובייצ'יק, התיר שמן צמר גפן, 
שיטעו  חשש  ואין  שמן,  ממנה  לעשות  רק  אלא  לאכילה,  ראויה  לא  הכותנה  כי 
ויתירו חמץ בכה"ג. ובהררי קודש מביא, שבשנת תרפ"ז, נתנו בית הדין בירושלים 
- בראשות הגרצ"פ פרנק - הכשר על שמן צמר גפן לפסח )ואכן בקובץ הר המור, 
פסח תשנ"ה עמ' רלב, מופיעה תמונה של אותו כתב הכשר, עם שמו של הגרצ"פ 
הגרעינים  רק  אסורים  כי  תנג(,  לסימן  )הוספות  פתים  במנחת  התיר  וכן  פראנק(. 
הדומים לדגן, ולא כל הזרעונים בעולם. וכן התיר האג"מ )ספר סידור פסח כהלכתו, 
עמ' שמג, בשמו(. והתאחדות הרבנים בארה"ב, נותנים הכשר על שמן כותנה )שם(.  

)ג, קלח(, הביא בשם שו"ת זכרון יהודה )או"ח קלט(, לאסור את  אמנם המנח"י 
כל השמנים של כל מיני הזרעונים, ומביא הוכחה לאיסור, מדברי תרומה"ד )קיג( 
ומהרי"ל )שו"ת, כה(, שהתירו שמן מזרע פשתן וקנבוס בהנאה, משמע שבאכילה 
אסור, והרי גם הם לא ראויים לאכילה אלא לאחר שנעשים שמן, וא"כ לכאורה הוא 
הדין שמן כותנה, שאסור. ]ולמעשה מסקנתו שם לאסור, כי הסמ"ק אוסר בפירוש 
ממסקנתו,  בו  חוזר  ב(,  קיד,  )ד,  אחר  במקום  אמנם  דמדגן'.  'מידי  שהוא  דבר  כל 
הט"ז  כמו  לדינא  שהכריע  אריק(,  מאיר  להג"ר  )תנג,  פתים  מנחת  בספר  מצא  כי 
ואדמו"ר הזקן, שטעם האיסור בחרדל הוא רק משום שגדל בשרביטין כמו קטניות 

)ולא הביאו חלק זה בדברי הסמ"ק(, ולפי זה מכריע, שאין לאסור שמן כותנה[. 

ויש לדחות את ההוכחה מדברי תרומה"ד: א. יתכן שתרומה"ד ומהרי"ל שאסרו 
שמן פשתן וכו', מדברים בשמן שנעשה מפשתן שלא בררו לפני פסח, ולכן חוששים 
שמעורב בהם חמץ )שו"ת באר יצחק, להגאון מקוונא, יא(, ובאופן אחר כתב בשו"ת 
מהרש"ם )א, קפג(, שתרומה"ד ומהרי"ל מדברים במקרה שבאו עליהם מים, אבל 
בלאו הכי, מותר. ב. גרעיני פשתן וקנבוס, אפשר לאוכלם בעת הצורך )היום אכילת 
עבודה  לאחר  שרק  כותנה  משא"כ  הטבעונים,  במאכלי  ובעיקר  נפוצה,  הפשתן 
במכונות להוצאת השמן, הוא ראוי למאכל(. ג. המנח"י עצמו כותב, שלדעת הט"ז 
אינו בכלל הדומים לקטניות, שהרי לא  כי  אינה אסורה,  ואדמו"ר הזקן, הכותנה 

גדלים בשרביטים, ואין סיבה לאסור. וכדלקמן. 

הט"ז  שלדעת  קלח(,  )ג,  המנח"י  כותב  הזקן:  אדמו"ר  לדעת  כותנה,  שמן  דין 
ואדמו"ר הזקן בביאור האיסור ב'חרדל' יוצא, ששמן כותנה מותר. וכפי שהתבאר 
לעיל סעיף ז', החרדל לא נכלל בהגדרה ההלכתית של קטניות, ובכל זאת הרמ"א 
)תסד(, אוסר אותן. וביארו הט"ז ואדמו"ר הזקן )תנג(, שהוא משום שדומה לקטניות 
כי גדל בשרביטין. ולפי זה כותב המנח"י, שאין לאסור כותנה, שהרי היא לא גדלה 
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שמן אגוזים - מותר )כי האגוזים עם פי העץ, ולא קטניות(.  	

שמן בוטנים - נהוג להחמיר )ראה לעיל, בדין הבוטנים. ש'דומים לקטניות' בכך  	
שהם גדלים בשרביטים, ולמעשה הביאו הרבה פסוקים שנהגו לאסור(. 

שמן דקלים - מותר )הדקל, אינו קטניות, אבל צריך להיזהר שיהיה הכשר טוב לפסח(.  	

רק  	 להשתמש  להיזהר  יש  אבל  קטניות.  ולא  העץ  פרי  הוא  )הזית  מותר   - זית  שמן 
בהכשר מהודר, בפרט בשמן זית שיש בו הרבה זיופים(. 

שמן חמניות - נהוג להחמיר )ראה לעיל בדין חמניות, שיש סיבה להקל, אבל כתבו  	
הפוסקים שלמעשה נהגו להחשיב כקטניות(. 

שמן חרצני ענבים  - מותר )החרצנים הם חלק מהפרי שגדל על העץ אינם קטניות(.  	

שלדעת  	 המנח"י  וכותב  הפוסקים,  בזה  )דנו  להתיר  גדול  צד  יש   - כותנה  שמן 
אדמו"ר הזקן צריך להיות מותר. וכן נראה להתיר מדברי הרבי באג"ק כא, עמ' צו(67. 

שאסרו רק דברים ששייך לטעות בהם באכילה, ולא כל 'מידי דמדגן'(. ויש אומרים 
שגם שמנים אלו נאסרו, שאע"פ שלא ראויים לאכילה, האיסור אינו רק משום טעות 
באכילה, אלא גם כל 'מידי דמדגן' )שצוברים אותם בשדה לכרי(, והרי מינים אלו, 
הם מידי דמדגן )מהרי"ל, תרומה"ד, מעשה רב, חשב האפוד(. ויתבאר לקמן, דיני 

כל שמן בפרטות. 

זייפנים  יש  כי  זית,  בשמן  מוסמך  הכשר  על  להקפיד  צריך  בשמן:  זהירות 
מתוחכמים שמייצרים שמן שצבעו וריחו הוא בדיוק כשמן זית, אבל הוא שמן סויה, 
ואפשר לגלות זאת רק בבדיקת מעבדה, ולא באמצעות חוש הריח או המראה של 
השמן. )מתוך מדריך הכשרות של הבד"ץ( כמו כן, במפעלים לייצור שמן מדברים 
בשמן  להשתמש  שלא  המקפידים  ויש  חיטה.  גרעיני  גם  נמצאו  בפסח,  המותרים 

כלל, אלא בשומן מעוף או בשר )שמאלץ(, וראה לקמן בדין שמאלץ. 

דין שמן כותנה: מצד ההגדרה ההלכתית, לא נחשבת הכותנה לקטנית, כי   .67
הזרע לא נאכל )ואדרבה, הוא מזיק לגוף, ורק אחרי פעולות כימיות רבות מוציאים 
ממנו את הרעל(, אלא שלכמה דעות הוא נכלל במינים הדומים לקטניות, ויתבאר 
לקטניות  הדומים  במינים  כלול  שאינו  נראה  ועוד,  הזקן  אדמו"ר  שלדעת  לקמן 
מבשלים  לא  כי  שלו  בתבשיל  שיטעו  בכותנה,  שייך  לא  זאת,  ומלבד  ואסורים. 
אותו, ולא עושים ממנו קמח, וכן לא מעורב בו דגן. וכל שכן שיש להתיר את השמן 
הנעשה ממנו, שהרי אינו ראוי לאכילה כמות שהוא, אלא רק לאחר שנעשה שמן. 
  Nutola ."וכך כותב הרבי )אג"ק כא, עמ' צו(: "אנ"ש אוכלים בפסח, שומן נוטאלא
הוא שמן כותנה, וכותב הרבי, שאנ"ש משתמשים בו לפסח ]בשולי הגיליון בשלחן 
מנחם )ב, עמ' רסז(, מעיר המו"ל, שזהו חלק ממברק משנת תש"ט, לפליטי רוסיה 
ששהו בפריז אחרי המלחמה, ולכן יתכן שאין מכאן הוכחה, שאפשר לקחת שמן 
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זה, כאשר אפשר בקלות למצוא שמן שלא נחשב קטניות לכל הדעות. וראה מש"כ 
בסוף ההערה[. 

שמן  א(,  כא,  )שבת  רש"י  כדברי  גפן,  לצמר  הכוונה  כאן,  המדוברת  *ה'כותנה' 
שעושים מגרעיני צמר גפן, שקוראים קוטון. וכן ברמב"ם )פיה"מ, כלאים, ז, ב(: "צמר 
גפן נקרא בלשון ערבי קוטון". והר"ש שם: "צמר גפן שגדול בו מוך, שבכל הגמרא 
בראשו  ויש  ב(.  ז,  כלאים,  ראה  לגפן,  בגדילתו  דומה  כי  גפן'  'צמר  )ונקרא  קוטון" 

בתוך הצמר גפן גרעינים, שעושים מהם שמן, ע"י סחיטת הגרעינים במכונה. 

הדעות: במקראי קודש )ס, ב( מביא, שהגר"ח סולובייצ'יק, התיר שמן צמר גפן, 
שיטעו  חשש  ואין  שמן,  ממנה  לעשות  רק  אלא  לאכילה,  ראויה  לא  הכותנה  כי 
ויתירו חמץ בכה"ג. ובהררי קודש מביא, שבשנת תרפ"ז, נתנו בית הדין בירושלים 
- בראשות הגרצ"פ פרנק - הכשר על שמן צמר גפן לפסח )ואכן בקובץ הר המור, 
פסח תשנ"ה עמ' רלב, מופיעה תמונה של אותו כתב הכשר, עם שמו של הגרצ"פ 
הגרעינים  רק  אסורים  כי  תנג(,  לסימן  )הוספות  פתים  במנחת  התיר  וכן  פראנק(. 
הדומים לדגן, ולא כל הזרעונים בעולם. וכן התיר האג"מ )ספר סידור פסח כהלכתו, 
עמ' שמג, בשמו(. והתאחדות הרבנים בארה"ב, נותנים הכשר על שמן כותנה )שם(.  

)ג, קלח(, הביא בשם שו"ת זכרון יהודה )או"ח קלט(, לאסור את  אמנם המנח"י 
כל השמנים של כל מיני הזרעונים, ומביא הוכחה לאיסור, מדברי תרומה"ד )קיג( 
ומהרי"ל )שו"ת, כה(, שהתירו שמן מזרע פשתן וקנבוס בהנאה, משמע שבאכילה 
אסור, והרי גם הם לא ראויים לאכילה אלא לאחר שנעשים שמן, וא"כ לכאורה הוא 
הדין שמן כותנה, שאסור. ]ולמעשה מסקנתו שם לאסור, כי הסמ"ק אוסר בפירוש 
ממסקנתו,  בו  חוזר  ב(,  קיד,  )ד,  אחר  במקום  אמנם  דמדגן'.  'מידי  שהוא  דבר  כל 
הט"ז  כמו  לדינא  שהכריע  אריק(,  מאיר  להג"ר  )תנג,  פתים  מנחת  בספר  מצא  כי 
ואדמו"ר הזקן, שטעם האיסור בחרדל הוא רק משום שגדל בשרביטין כמו קטניות 

)ולא הביאו חלק זה בדברי הסמ"ק(, ולפי זה מכריע, שאין לאסור שמן כותנה[. 

ויש לדחות את ההוכחה מדברי תרומה"ד: א. יתכן שתרומה"ד ומהרי"ל שאסרו 
שמן פשתן וכו', מדברים בשמן שנעשה מפשתן שלא בררו לפני פסח, ולכן חוששים 
שמעורב בהם חמץ )שו"ת באר יצחק, להגאון מקוונא, יא(, ובאופן אחר כתב בשו"ת 
מהרש"ם )א, קפג(, שתרומה"ד ומהרי"ל מדברים במקרה שבאו עליהם מים, אבל 
בלאו הכי, מותר. ב. גרעיני פשתן וקנבוס, אפשר לאוכלם בעת הצורך )היום אכילת 
עבודה  לאחר  שרק  כותנה  משא"כ  הטבעונים,  במאכלי  ובעיקר  נפוצה,  הפשתן 
במכונות להוצאת השמן, הוא ראוי למאכל(. ג. המנח"י עצמו כותב, שלדעת הט"ז 
אינו בכלל הדומים לקטניות, שהרי לא  כי  אינה אסורה,  ואדמו"ר הזקן, הכותנה 

גדלים בשרביטים, ואין סיבה לאסור. וכדלקמן. 

הט"ז  שלדעת  קלח(,  )ג,  המנח"י  כותב  הזקן:  אדמו"ר  לדעת  כותנה,  שמן  דין 
ואדמו"ר הזקן בביאור האיסור ב'חרדל' יוצא, ששמן כותנה מותר. וכפי שהתבאר 
לעיל סעיף ז', החרדל לא נכלל בהגדרה ההלכתית של קטניות, ובכל זאת הרמ"א 
)תסד(, אוסר אותן. וביארו הט"ז ואדמו"ר הזקן )תנג(, שהוא משום שדומה לקטניות 
כי גדל בשרביטין. ולפי זה כותב המנח"י, שאין לאסור כותנה, שהרי היא לא גדלה 
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שמן אגוזים - מותר )כי האגוזים עם פי העץ, ולא קטניות(.  	

שמן בוטנים - נהוג להחמיר )ראה לעיל, בדין הבוטנים. ש'דומים לקטניות' בכך  	
שהם גדלים בשרביטים, ולמעשה הביאו הרבה פסוקים שנהגו לאסור(. 

שמן דקלים - מותר )הדקל, אינו קטניות, אבל צריך להיזהר שיהיה הכשר טוב לפסח(.  	

רק  	 להשתמש  להיזהר  יש  אבל  קטניות.  ולא  העץ  פרי  הוא  )הזית  מותר   - זית  שמן 
בהכשר מהודר, בפרט בשמן זית שיש בו הרבה זיופים(. 

שמן חמניות - נהוג להחמיר )ראה לעיל בדין חמניות, שיש סיבה להקל, אבל כתבו  	
הפוסקים שלמעשה נהגו להחשיב כקטניות(. 

שמן חרצני ענבים  - מותר )החרצנים הם חלק מהפרי שגדל על העץ אינם קטניות(.  	

שלדעת  	 המנח"י  וכותב  הפוסקים,  בזה  )דנו  להתיר  גדול  צד  יש   - כותנה  שמן 
אדמו"ר הזקן צריך להיות מותר. וכן נראה להתיר מדברי הרבי באג"ק כא, עמ' צו(67. 

שאסרו רק דברים ששייך לטעות בהם באכילה, ולא כל 'מידי דמדגן'(. ויש אומרים 
שגם שמנים אלו נאסרו, שאע"פ שלא ראויים לאכילה, האיסור אינו רק משום טעות 
באכילה, אלא גם כל 'מידי דמדגן' )שצוברים אותם בשדה לכרי(, והרי מינים אלו, 
הם מידי דמדגן )מהרי"ל, תרומה"ד, מעשה רב, חשב האפוד(. ויתבאר לקמן, דיני 

כל שמן בפרטות. 

זייפנים  יש  כי  זית,  בשמן  מוסמך  הכשר  על  להקפיד  צריך  בשמן:  זהירות 
מתוחכמים שמייצרים שמן שצבעו וריחו הוא בדיוק כשמן זית, אבל הוא שמן סויה, 
ואפשר לגלות זאת רק בבדיקת מעבדה, ולא באמצעות חוש הריח או המראה של 
השמן. )מתוך מדריך הכשרות של הבד"ץ( כמו כן, במפעלים לייצור שמן מדברים 
בשמן  להשתמש  שלא  המקפידים  ויש  חיטה.  גרעיני  גם  נמצאו  בפסח,  המותרים 

כלל, אלא בשומן מעוף או בשר )שמאלץ(, וראה לקמן בדין שמאלץ. 

דין שמן כותנה: מצד ההגדרה ההלכתית, לא נחשבת הכותנה לקטנית, כי   .67
הזרע לא נאכל )ואדרבה, הוא מזיק לגוף, ורק אחרי פעולות כימיות רבות מוציאים 
ממנו את הרעל(, אלא שלכמה דעות הוא נכלל במינים הדומים לקטניות, ויתבאר 
לקטניות  הדומים  במינים  כלול  שאינו  נראה  ועוד,  הזקן  אדמו"ר  שלדעת  לקמן 
מבשלים  לא  כי  שלו  בתבשיל  שיטעו  בכותנה,  שייך  לא  זאת,  ומלבד  ואסורים. 
אותו, ולא עושים ממנו קמח, וכן לא מעורב בו דגן. וכל שכן שיש להתיר את השמן 
הנעשה ממנו, שהרי אינו ראוי לאכילה כמות שהוא, אלא רק לאחר שנעשה שמן. 
  Nutola ."וכך כותב הרבי )אג"ק כא, עמ' צו(: "אנ"ש אוכלים בפסח, שומן נוטאלא
הוא שמן כותנה, וכותב הרבי, שאנ"ש משתמשים בו לפסח ]בשולי הגיליון בשלחן 
מנחם )ב, עמ' רסז(, מעיר המו"ל, שזהו חלק ממברק משנת תש"ט, לפליטי רוסיה 
ששהו בפריז אחרי המלחמה, ולכן יתכן שאין מכאן הוכחה, שאפשר לקחת שמן 
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להלן סוגי השמנים ודיניהם: 

"כי גזירת קטניות בעצמה היא חומרא גדולה . . הבו דלא להוסיף עלה, דיו לאסור 
קטניות בעין, או תבשיל של קטניות, ולא להוסיף ולאסור את השמן הנעשה מהם". 
אותו  שמרו  שלא  בשמן  מדבר  שהרמ"א  שם,  כותב  מהרמ"א,  שמשמע  מה  ולגבי 
במיוחד לפסח, אבל שמן עם השגחה מיוחדת לפסח לא היה הרמ"א אוסר. ומוסיף, 
שאע"פ שדבריו אינם מוכחים ברמ"א: "מ"מ לא שמענו שנתפשט איסור זה של שמן 
ואין להחמיר יותר ממה שקיבלו עליהם". עוד כותב, שאולי נאסר רק שמן קטניות 

שנעשה בפסח עצמו, משא"כ אם נעשה לפני פסח. 

גם המרחשת )ג, ח(, והמהרש"ם )א, קפג(, כתבו להתיר שמן קטניות, אם נעשה 
באופן כזה שלא היה במגע עם מים. שהרי השמן עצמו אינו מחמיץ, ואע"פ שיצאו 
מקטניות, הרי מבואר בגמ' שמלבד זיתים וענבים, שלמשקה שלהם יש דין 'משקה' 
מוגדר  ולא  בעלמא,  זיעה  נחשב  היוצא  המשקה  הפירות,  בשאר  זית(,  שמן  )יין, 
בהם  יהיה  שלא  הקטניות  את  היטב  בדקו  אם  רק  מותר  למעשה,  ולכן  כקטניות, 

תבואה. 

גזירת קטניות: האם הגזירה היא להחשיבם כדגן  זה תלוי בהגדרת  ]יתכן שדין 
לא  רותחים(,  במים  בחליטה  )כגון  בדגן  יאסר  שלא  באופן  כן  ואם  תקלג(,  )אבנ"ז 
יאסר גם בקטניות. או שנחשבים כחמץ )שו"ת בית שלמה(, וא"כ בכל אופן אסורים. 
ודברי המרחשת והמהרש"ם הם לפי הדעות שהם רק כדגן, אבל הרבה חלקו על 
לומר  שייך  ולא  כמותם,  מהם  היוצא  וכל  כחמץ,  דינם  שהקטניות  וסוברים  זה, 
)א, שעג(, אורח  נזר  )יו"ד קעח(, שו"ת אבני  )שו"ת בית שלמה  זיעא בעלמא  שהם 
ממאמרו  ולהעיר  )רז((.  יעקב  חלקת  שו"ת  מג(,  )ב,  מהרש"ג  שו"ת  )קיב(,  למשפט 
צדק  הצמח  בדברי  שדן   ,)100 עמ'  תתרעא,  )הו"ב  אבערלאנדער  ברוך  הרב  של 
)או"ח נו(, שמתיר בשעת הדחק לעשות שמן מקטניות, באופן שבדגן באופן כזה לא 
היה נאסר. וכעין דברי אדמו"ר הזקן )תנג, ה(, שקטניות לא נאסרו אלא אם כן נפל 
עליהם מים. ומביא שם, שדרכם של תלמידי המגיד ממעזריטש היה, לאפות מצות 
בשמן  הדחק  בשעת  היתר  ללמוד  ניתן  עכ"פ  קניידלעך.  מהם  ולעשות  מקטניות, 

קטניות שנעשה בזהירות מיוחדת, ואכמ"ל[. 

אמנם רוב הפוסקים למדו את דברי הרמ"א כפשוטם, שדין שמן הקטניות, הוא 
לעניים,  ורק בשעת הדחק  נו,  )או"ח  )צמח צדק  כקטניות עצמן, שאסור באכילה. 
ובנעשה באופן מסויים התיר(, שו"ת אבני נזר )א, שעג: "וכן המנהג בכל מקום לאסור, 
ולית דין צריך בושש"(, שו"ת בית שערים )א, רטו(, וכך מבואר מכל הפוסקים שדנו 
לגבי שמן קנבוס, ושמן בוטנים וכו', שהיה פשוט להם שאם נחשבים קטניות, גם 
ג(: "המנהג בכל  )ד, קיד,  יצחק  וכך המנהג למעשה, וכדברי המנחת  שמנן אסור. 

התפוצות להחמיר בשמן קטניות לפסח בכל אופן".

צמר  קנבוס,  שמן  לגבי  הפוסקים  נחלקו  לאכילה:  ראויות  שאינן  מקטניות  שמן 
גפן, ופשתן, שרק לאחר  שעושים מהן שמן, נעשו ראויים לאכילה. יש אומרים שלא 
נאסר שמן כזה, כי לא נכלל בגזירת קטניות שהרי האיסור בקטניות הוא מחשש 
שיטעו בינן לדגן, ויתירו אכילת חמץ, אבל אלו שאי אפשר לאכול, מותרים  )מקראי 
וכו',  הזקן  אדמו"ר  הט"ז,  לדעת   - יצחק  ומנחת  יציב,  דברי  פתים,  מנחת  קודש, 
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)שו"ע אדמו"ר הזקן שם(, או משום שהם מיני בשמים )לבוש(64. גם תפוחי אדמה 

מותרים באכילה, אע"פ שעושים מהם קמח )פמ"ג תנג, א, ערוה"ש תנג, י, אג"מ 
או"ח ג, סג. וכך המנהג הפשוט - שו"ת דברי מלכיאל א, כח(65. 

שמן  לגבי   בפוסקים  דיון  ישנו  והאסורים:  המותרים  השמנים  ט� 
גם השמן המופק מהם,  או  נאסרו רק הקטניות עצמן  מקטניות, האם 
ולמעשה נוהגים לאסור גם את השמן שלהם, וכך משמע דעת אדמו"ר 
הזקן. אלא שלגבי כמה שמנים דנו הפוסקים כיון  שהם נעשים מקטניות 

שאינן ראויות לאכילה, ושמא בכהאי גוונא לא גזרו66. 

ולא התבאר  א(, שאינם בכלל קטניות.  )תנג,  64. האמת שג' אלו הובאו ברמ"א 
זרעוני  אלא  'קטניות',  אינם  שאלו  הזקן  אדמו"ר  וביאר  קטניות.  בכלל  אינם  מדוע 
נקרא  והסוג השלישי  זרעים  סוגי  ג'  ח(, שיש  א,  )כלאים,  וכמבואר ברמב"ם  גינה. 
מיני  שם  משום  הוא  באלו,  להתיר  הרמ"א  שטעם  ביאר  וב'לבוש'  גינה'.  'זרעוני 
הגהות  וכדברי  לדגן,  ביניהם  יטעו  לא  ולכן  ריח  בהם  שיש  כוונתו  ואולי  בשמים, 
להחליפו  יבואו  לא  כי  נאסר  שלא  כמון  לענין  כותב  מטירנא  אייזיק  לר'  מנהגים 
עם קטניות כי יש לו ריח. ויש שכתבו שטעם הרמ"א משום שהם כתבלינים כי לא 
נאכלים בפני עצמם אלא באים לתת טעם באוכל, ואולי זו כוונת הלבוש. ההסבר 
לחילוק בטעם הרמ"א מובן, כי לדעת אדמו"ר הזקן, כל מה שלא גדל בשרביטים לא 
דומה לקטניות, ואלו לא גדלים בשרביטים. אבל לדעות שכל שנאסף בכרי אסור, 
הרי אלו נאספים בכרי )מידי דמדגן(, ולכן ביארו שההיתר בהם הוא משום שהם 

מיני בשמים, ואכן ה'לבוש' לשיטתו. 

היא  קטניות  מגזירת  שחלק  ואע"פ  קטנית.  ולא  ירק  נחשב  האדמה:  תפוח   .65
משום שעושים מהקטניות קמח, ויבואו לטעות בינם לבין דגן שעושים ממנו קמח 
גם כן )משנ"ב, תנג, ו(, בכל זאת מכיון שבשעת הגזירה, לא היה מצוי שום ירק שהיו 
מרדכי,  לבושי  )שו"ת  הקטניות.  על  אלא  גזרו  לא  קטניות,  רק  קמח  ממנו  עושים 
כ(,  פסח,  )נשמ"א,  אדם'  וה'חיי  אדמה(.  תפוחי  קמח  נאסר  לא  מדוע  שביאר  קכז, 
אכן אסר את אכילת תפוחי האדמה כי עושים מהם קמח, אבל לא נהגו כך, ואמר 
על כך הגה"ק מצאנז, שה'חיי אדם' רצה לאסור דבר שחיי אדם תלוי בו )שתפוח 
האדמה הוא מאכל חשוב פסח, ובעיקר בזמנם(, ובעל התפארת שלמה מרדאמסק 
אמר שצריכים להודות שלא היו תפוחי אדמה בזמן הגאונים כי אילו היה בזמנם 
היו אוסרים אותם לפסח, בכלל גזירת הקטניות כי עושים מהם קמח )אהל שלמה, 

עמ' לה(. 

תרומת  בשם  הביאו  ה(,  א,  )תנג,  הזקן  ואדמו"ר  הרמ"א  קטניות:  שמן  דין   .66
הדשן, שמותר להדליק נרות על השלחן בשמנים שנעשים מקטניות, ואין לחשוש 
שיפלו לתוך התבשיל, שהרי בדיעבד הקטניות אינם אוסרות את האוכל. מבואר, 

ששמן קטניות אסור. 

דעות המתירים: בשו"ת מהרש"ג )ב, מג(, כתב להתיר שמן של קטניות באכילה: 
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להלן סוגי השמנים ודיניהם: 

"כי גזירת קטניות בעצמה היא חומרא גדולה . . הבו דלא להוסיף עלה, דיו לאסור 
קטניות בעין, או תבשיל של קטניות, ולא להוסיף ולאסור את השמן הנעשה מהם". 
אותו  שמרו  שלא  בשמן  מדבר  שהרמ"א  שם,  כותב  מהרמ"א,  שמשמע  מה  ולגבי 
במיוחד לפסח, אבל שמן עם השגחה מיוחדת לפסח לא היה הרמ"א אוסר. ומוסיף, 
שאע"פ שדבריו אינם מוכחים ברמ"א: "מ"מ לא שמענו שנתפשט איסור זה של שמן 
ואין להחמיר יותר ממה שקיבלו עליהם". עוד כותב, שאולי נאסר רק שמן קטניות 

שנעשה בפסח עצמו, משא"כ אם נעשה לפני פסח. 

גם המרחשת )ג, ח(, והמהרש"ם )א, קפג(, כתבו להתיר שמן קטניות, אם נעשה 
באופן כזה שלא היה במגע עם מים. שהרי השמן עצמו אינו מחמיץ, ואע"פ שיצאו 
מקטניות, הרי מבואר בגמ' שמלבד זיתים וענבים, שלמשקה שלהם יש דין 'משקה' 
מוגדר  ולא  בעלמא,  זיעה  נחשב  היוצא  המשקה  הפירות,  בשאר  זית(,  שמן  )יין, 
בהם  יהיה  שלא  הקטניות  את  היטב  בדקו  אם  רק  מותר  למעשה,  ולכן  כקטניות, 

תבואה. 

גזירת קטניות: האם הגזירה היא להחשיבם כדגן  זה תלוי בהגדרת  ]יתכן שדין 
לא  רותחים(,  במים  בחליטה  )כגון  בדגן  יאסר  שלא  באופן  כן  ואם  תקלג(,  )אבנ"ז 
יאסר גם בקטניות. או שנחשבים כחמץ )שו"ת בית שלמה(, וא"כ בכל אופן אסורים. 
ודברי המרחשת והמהרש"ם הם לפי הדעות שהם רק כדגן, אבל הרבה חלקו על 
לומר  שייך  ולא  כמותם,  מהם  היוצא  וכל  כחמץ,  דינם  שהקטניות  וסוברים  זה, 
)א, שעג(, אורח  נזר  )יו"ד קעח(, שו"ת אבני  )שו"ת בית שלמה  זיעא בעלמא  שהם 
ממאמרו  ולהעיר  )רז((.  יעקב  חלקת  שו"ת  מג(,  )ב,  מהרש"ג  שו"ת  )קיב(,  למשפט 
צדק  הצמח  בדברי  שדן   ,)100 עמ'  תתרעא,  )הו"ב  אבערלאנדער  ברוך  הרב  של 
)או"ח נו(, שמתיר בשעת הדחק לעשות שמן מקטניות, באופן שבדגן באופן כזה לא 
היה נאסר. וכעין דברי אדמו"ר הזקן )תנג, ה(, שקטניות לא נאסרו אלא אם כן נפל 
עליהם מים. ומביא שם, שדרכם של תלמידי המגיד ממעזריטש היה, לאפות מצות 
בשמן  הדחק  בשעת  היתר  ללמוד  ניתן  עכ"פ  קניידלעך.  מהם  ולעשות  מקטניות, 

קטניות שנעשה בזהירות מיוחדת, ואכמ"ל[. 

אמנם רוב הפוסקים למדו את דברי הרמ"א כפשוטם, שדין שמן הקטניות, הוא 
לעניים,  ורק בשעת הדחק  נו,  )או"ח  )צמח צדק  כקטניות עצמן, שאסור באכילה. 
ובנעשה באופן מסויים התיר(, שו"ת אבני נזר )א, שעג: "וכן המנהג בכל מקום לאסור, 
ולית דין צריך בושש"(, שו"ת בית שערים )א, רטו(, וכך מבואר מכל הפוסקים שדנו 
לגבי שמן קנבוס, ושמן בוטנים וכו', שהיה פשוט להם שאם נחשבים קטניות, גם 
ג(: "המנהג בכל  )ד, קיד,  יצחק  וכך המנהג למעשה, וכדברי המנחת  שמנן אסור. 

התפוצות להחמיר בשמן קטניות לפסח בכל אופן".

צמר  קנבוס,  שמן  לגבי  הפוסקים  נחלקו  לאכילה:  ראויות  שאינן  מקטניות  שמן 
גפן, ופשתן, שרק לאחר  שעושים מהן שמן, נעשו ראויים לאכילה. יש אומרים שלא 
נאסר שמן כזה, כי לא נכלל בגזירת קטניות שהרי האיסור בקטניות הוא מחשש 
שיטעו בינן לדגן, ויתירו אכילת חמץ, אבל אלו שאי אפשר לאכול, מותרים  )מקראי 
וכו',  הזקן  אדמו"ר  הט"ז,  לדעת   - יצחק  ומנחת  יציב,  דברי  פתים,  מנחת  קודש, 
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)שו"ע אדמו"ר הזקן שם(, או משום שהם מיני בשמים )לבוש(64. גם תפוחי אדמה 

מותרים באכילה, אע"פ שעושים מהם קמח )פמ"ג תנג, א, ערוה"ש תנג, י, אג"מ 
או"ח ג, סג. וכך המנהג הפשוט - שו"ת דברי מלכיאל א, כח(65. 

שמן  לגבי   בפוסקים  דיון  ישנו  והאסורים:  המותרים  השמנים  ט� 
גם השמן המופק מהם,  או  נאסרו רק הקטניות עצמן  מקטניות, האם 
ולמעשה נוהגים לאסור גם את השמן שלהם, וכך משמע דעת אדמו"ר 
הזקן. אלא שלגבי כמה שמנים דנו הפוסקים כיון  שהם נעשים מקטניות 

שאינן ראויות לאכילה, ושמא בכהאי גוונא לא גזרו66. 

ולא התבאר  א(, שאינם בכלל קטניות.  )תנג,  64. האמת שג' אלו הובאו ברמ"א 
זרעוני  אלא  'קטניות',  אינם  שאלו  הזקן  אדמו"ר  וביאר  קטניות.  בכלל  אינם  מדוע 
נקרא  והסוג השלישי  זרעים  סוגי  ג'  ח(, שיש  א,  )כלאים,  וכמבואר ברמב"ם  גינה. 
מיני  שם  משום  הוא  באלו,  להתיר  הרמ"א  שטעם  ביאר  וב'לבוש'  גינה'.  'זרעוני 
הגהות  וכדברי  לדגן,  ביניהם  יטעו  לא  ולכן  ריח  בהם  שיש  כוונתו  ואולי  בשמים, 
להחליפו  יבואו  לא  כי  נאסר  שלא  כמון  לענין  כותב  מטירנא  אייזיק  לר'  מנהגים 
עם קטניות כי יש לו ריח. ויש שכתבו שטעם הרמ"א משום שהם כתבלינים כי לא 
נאכלים בפני עצמם אלא באים לתת טעם באוכל, ואולי זו כוונת הלבוש. ההסבר 
לחילוק בטעם הרמ"א מובן, כי לדעת אדמו"ר הזקן, כל מה שלא גדל בשרביטים לא 
דומה לקטניות, ואלו לא גדלים בשרביטים. אבל לדעות שכל שנאסף בכרי אסור, 
הרי אלו נאספים בכרי )מידי דמדגן(, ולכן ביארו שההיתר בהם הוא משום שהם 

מיני בשמים, ואכן ה'לבוש' לשיטתו. 

היא  קטניות  מגזירת  שחלק  ואע"פ  קטנית.  ולא  ירק  נחשב  האדמה:  תפוח   .65
משום שעושים מהקטניות קמח, ויבואו לטעות בינם לבין דגן שעושים ממנו קמח 
גם כן )משנ"ב, תנג, ו(, בכל זאת מכיון שבשעת הגזירה, לא היה מצוי שום ירק שהיו 
מרדכי,  לבושי  )שו"ת  הקטניות.  על  אלא  גזרו  לא  קטניות,  רק  קמח  ממנו  עושים 
כ(,  פסח,  )נשמ"א,  אדם'  וה'חיי  אדמה(.  תפוחי  קמח  נאסר  לא  מדוע  שביאר  קכז, 
אכן אסר את אכילת תפוחי האדמה כי עושים מהם קמח, אבל לא נהגו כך, ואמר 
על כך הגה"ק מצאנז, שה'חיי אדם' רצה לאסור דבר שחיי אדם תלוי בו )שתפוח 
האדמה הוא מאכל חשוב פסח, ובעיקר בזמנם(, ובעל התפארת שלמה מרדאמסק 
אמר שצריכים להודות שלא היו תפוחי אדמה בזמן הגאונים כי אילו היה בזמנם 
היו אוסרים אותם לפסח, בכלל גזירת הקטניות כי עושים מהם קמח )אהל שלמה, 

עמ' לה(. 

תרומת  בשם  הביאו  ה(,  א,  )תנג,  הזקן  ואדמו"ר  הרמ"א  קטניות:  שמן  דין   .66
הדשן, שמותר להדליק נרות על השלחן בשמנים שנעשים מקטניות, ואין לחשוש 
שיפלו לתוך התבשיל, שהרי בדיעבד הקטניות אינם אוסרות את האוכל. מבואר, 

ששמן קטניות אסור. 

דעות המתירים: בשו"ת מהרש"ג )ב, מג(, כתב להתיר שמן של קטניות באכילה: 
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קינואה57, קנבוס58, קצח59, שוש, שיטה, שעועית60, שומשום61, תורמוס62, 
תירס63. 

על  גדלים  הם  כי  מותרים,  וקשיו,  חלבי,  פיסטוק  צנובר,  גרעיני  אבל: 
מעץ  חלבי,  פיסטוק  אורן,  מעץ  )צנובר  בקטניות.  נכללים  ולא  העץ 
וכותב הרמ"א,  'אלה', קשיו ממשפחת האגוזים שגדל על העץ(.  בשם 
)רמ"א  נאסרו  לא  אקלייזא,  וזרע  )אליינדר(,  והכוסבר  )אניס(,  שה'שבת' 
תנג, א, אדה"ז שם ד(. והטעם: או משום שהם נחשבים 'זרעי גינה' ולא קטניות 

הקינואה  ונאכל,  שנזרע  גרעין  שהוא  קטניות,  בגדר  המתבאר  לפי  קינואה:   .57
נכלל בהגדרה זו, ומכיון שעושים ממנו קמח ותבשילים, ובדואי יש מקום לטעות, 
רק  שזהו  בשרביטין,  גדל  שלא  )ואע"פ  קטניות.  מדין  אסור  להיות  צריך  הוא  הרי 
כדי לאסור דבר שרק דומה לקטניות, כחרדל(. אכן לפי סברת האג"מ )ג, סג(, שכל 
דבר חדש שלא הוזכר בפוסקים אין לאסור, יש מקום להתיר את הקינואה שהוא 
דבר חדש שלא היה בדורות הקודמים, אבל מבואר בשאר הפסוקים שלא סברו כך, 
שהרי דנו לגבי בוטנים, והרי לא היה מצוי בשעת הגזירה, וכן מובא בכל הפוסקים 
שתירס אסור, והרי הוא התחדש במקומותינו, רק לפני כ500 שנים, ולא היה בשעת 

גזירת קטניות וראה לעיל .

58. קנבוס: שו"ת תרומת הדשן קלג, ושו"ת מהרי"ל כח, ועושים ממנו שמן. ודין 
שמן זה הוא כדין שמן כותנה, כי הקנבוס לא ראוי לאכילה באופן אחר, ולא עושים 
ממנו קמח ותבשילים, וגם לא גדל בשרביטים, אלא שצוברים אותו לכרי בשדה, 
כי  'מידי דמדגן' אסור  זה הוא דומה לקטניות, לדעת הסוברים שכל שהוא  ומצד 
דומה לקטניות. ולדעת הט"ז ואדמו"ר הזקן ועוד שאסרו רק את הדומה לקטניות כי 

הוא גדל בשרביטין, צריך להיות מותר. 

59. ראה קימל, לעיל. 

60. השעועית: לכל סוגיה )לבנה, אדומה )לוביה או רוביה(, מנומרת )ברבוניה((, 
,ג:  תנג  השלחן  ערוך  הלבנה,  לשעועית  מתייחס  א,  תנג,  השע"ת  הקטניות.  בכלל 

"וכן פולים לבנים שקורין פאסאליעס, או בעבלאך, הו גם כן מין קטניות". 

61. שומשום: בשו"ע יו"ד רצו, ג, מחשיב את השומשום כקטניות, וכן בתרומה"ד 
האסורים  הקטניות  ממיני  אחד  שהוא  ג,  תנג,  הזקן  אדמו"ר  בשו"ע  ומפורש  קיג, 

בפסח. 

ג.  א,  כלאים  רא"ש  ב.  כה,  ביצה  ברש"י  כמבואר  כקטניות,  נחשב  תורמוס:   .62
ברטנורא כלאים, א, ג: "ותורמוס מן קטניות ידוע".

63. תירס: רש"י שם, וכן מובא בהרבה פוסקים, חק יעקב, אליה רבה, שו"ת חתם 
סופר )או"ח, קכא(, שו"ע אדמו"ר הזקן, ערוך השלחן )תנג, ג, ד(, משנ"ב )תנג, ד(, 

דעת תורה )תנג, א, שהביא משו"ת בית שלמה(, ונקרא בלשונם 'טירקשין וויץ'.
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קורנפלור55, קימל  )דומה לכמון( 56,

כי הוא לא גדל בשרביטין, וגם גרעיניו לא נאכלים ואם כן לא שייך לחשוש גם אם 
מבריסק,  הגר"ח  בשם  קודש  והמקראי  פתים,  המנחת  דייק  כך  דומים.  הגרעינים 
מנח"י )ג, קלח, ד, קיד(, ושו"ת דברי יציב )וכן משמע במהרי"ל עצמו, שהחמיר על 
פי דברי הסמ"ק שאוסר 'כל מילי דמדגן', הרי שמי שלא סובר כך, לא יאסור את 
הפשתן(. יוצא: שלדעת אדמו"ר הזקן וכו', אין איסור באכילת זרעוני פשתן. ]אמנם, 
יש לעיין מחדש בעניין זרעי פשתן, שהרי מקובל היום לאכול זרעי פשתן, או לטחון 
צג,  ב"ב  מגמ'  )ולהעיר  דגן.  עם  שיטעו  לחשוש  יש  כן  ואם  באוכל,  ולערבם  אותם 

ורשב"ם שם, שזרעי פשתן נאכלים ע"י הדחק([. 

קורנפלור: עשוי מקמח תירס. ומצוי בדייסות לתינוקות )דייסת קורנפלור(,   .55
וראה לקמן בדיני קטניות לקטנים. 

56. קימל: הט"ז )תנג, א( כותב שהקימל הוא הנקרא בלשון הקודש 'קצח'. הקצח 
מוזכר במשנה  ובגמ' )משנה טבול יום, א, ה. ופירש הברטנורא: "מין זרע שחור, 
ובלע"ז 'ניילו", ]וכ"כ רש"י )ברכות מ, א, לגבי קצח(: 'רבותינו מפרשים ניילא בלע"ז[, 
ובתפארת ישראל, קוראו 'קיממעל'. וראה אבן עזרא )ישעיה כח, כב(, שהקצח הוא 
)רמב"ם  גינה  זרעוני  אלא  קטניות  מין  אינו  הקצח  שחור(.   והוא  ממנו  ודק  כמון 
ג(, שטוב להחמיר שלא לאכול  )תנג,  גם בדברי המג"א  וכך מבואר  ח(,  א,  כלאים 
קימל כי אפשר לבררן יפה, משמע שאינן קטניות, ורק 'טוב להחמיר'. אבל לדעת 
לדגן.  בצורתם  שדומים  משום  והוא  הקצח,  את  לאסור  נוספת  סיבה  ישנה  הט"ז 
ומטעם זה לא נאסרו לדעתו אלא הדומים לדגן, ולכן כותב הט"ז שנאסרו רק אלה 
הנקראים 'קראם קימל' אבל כמון, שנקרא 'פעלד קימל' לא נאסר, כי לא דומה לדגן. 
ובשו"ע אדמו"ר הזקן )תנג, ד(, ביאר כמו הט"ז. אלא שבהמשך כותב אדמו"ר הזקן, 
שהמחמיר לא לאכל את ה'פעלד קימל' תבא עליו ברכה, כי קשה לבררם, וכדברי 
המג"א. הרי שלמעשה, הסכים לחשש הט"ז שאוסרים 'קראם קימל' מצד שדומה 

לדגן, ולמג"א שהמחמיר גם ב'פעלד קימל' תע"ב, כי קשה לבוררם.  

שנקרא  המין  וקצח.  כמון,  קימל,  נפרדים,  מינים  שלשה  ישנם  ימינו:  במציאות 
)'גוחדה'  שחור'  'שומשום  גם  ומכונה  מאוד  שחור  שומשום  כמו  נראה  קצח 
בערבית(, וישנם עוד שני מיני תבלינים, כמון וקימל, שדומים מאוד בגודלם וטעמם, 
יוצא: כמון וקימל אינם מיני  אלא שהקימל צבעו אפור והכמון נוטה יותר לירוק. 
קטניות, אבל הקימל דומה לקטניות ואסור, והכמון לא דומה ולא אסור, אבל טוב 
להחמיר כי מעורב בו דגן ואי אפשר לברור טוב. ומה שנקרא היום קצח הוא מין 
אחר, אבל מכיון שהוא גדל בשרביטים )על פי ספרי המחקר(, נראה שיש להחמיר 
בו כמו שהחמירו בחרדל. )על פי מאמרו של הרב אליעזר פריזנד, ממחלקת קטניות 

בועד הכשרות שע"י העדה החרדית, בקובץ תפארת ישראל, נא(. 
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קינואה57, קנבוס58, קצח59, שוש, שיטה, שעועית60, שומשום61, תורמוס62, 
תירס63. 

על  גדלים  הם  כי  מותרים,  וקשיו,  חלבי,  פיסטוק  צנובר,  גרעיני  אבל: 
מעץ  חלבי,  פיסטוק  אורן,  מעץ  )צנובר  בקטניות.  נכללים  ולא  העץ 
וכותב הרמ"א,  'אלה', קשיו ממשפחת האגוזים שגדל על העץ(.  בשם 
)רמ"א  נאסרו  לא  אקלייזא,  וזרע  )אליינדר(,  והכוסבר  )אניס(,  שה'שבת' 
תנג, א, אדה"ז שם ד(. והטעם: או משום שהם נחשבים 'זרעי גינה' ולא קטניות 

הקינואה  ונאכל,  שנזרע  גרעין  שהוא  קטניות,  בגדר  המתבאר  לפי  קינואה:   .57
נכלל בהגדרה זו, ומכיון שעושים ממנו קמח ותבשילים, ובדואי יש מקום לטעות, 
רק  שזהו  בשרביטין,  גדל  שלא  )ואע"פ  קטניות.  מדין  אסור  להיות  צריך  הוא  הרי 
כדי לאסור דבר שרק דומה לקטניות, כחרדל(. אכן לפי סברת האג"מ )ג, סג(, שכל 
דבר חדש שלא הוזכר בפוסקים אין לאסור, יש מקום להתיר את הקינואה שהוא 
דבר חדש שלא היה בדורות הקודמים, אבל מבואר בשאר הפסוקים שלא סברו כך, 
שהרי דנו לגבי בוטנים, והרי לא היה מצוי בשעת הגזירה, וכן מובא בכל הפוסקים 
שתירס אסור, והרי הוא התחדש במקומותינו, רק לפני כ500 שנים, ולא היה בשעת 

גזירת קטניות וראה לעיל .

58. קנבוס: שו"ת תרומת הדשן קלג, ושו"ת מהרי"ל כח, ועושים ממנו שמן. ודין 
שמן זה הוא כדין שמן כותנה, כי הקנבוס לא ראוי לאכילה באופן אחר, ולא עושים 
ממנו קמח ותבשילים, וגם לא גדל בשרביטים, אלא שצוברים אותו לכרי בשדה, 
כי  'מידי דמדגן' אסור  זה הוא דומה לקטניות, לדעת הסוברים שכל שהוא  ומצד 
דומה לקטניות. ולדעת הט"ז ואדמו"ר הזקן ועוד שאסרו רק את הדומה לקטניות כי 

הוא גדל בשרביטין, צריך להיות מותר. 

59. ראה קימל, לעיל. 

60. השעועית: לכל סוגיה )לבנה, אדומה )לוביה או רוביה(, מנומרת )ברבוניה((, 
,ג:  תנג  השלחן  ערוך  הלבנה,  לשעועית  מתייחס  א,  תנג,  השע"ת  הקטניות.  בכלל 

"וכן פולים לבנים שקורין פאסאליעס, או בעבלאך, הו גם כן מין קטניות". 

61. שומשום: בשו"ע יו"ד רצו, ג, מחשיב את השומשום כקטניות, וכן בתרומה"ד 
האסורים  הקטניות  ממיני  אחד  שהוא  ג,  תנג,  הזקן  אדמו"ר  בשו"ע  ומפורש  קיג, 

בפסח. 

ג.  א,  כלאים  רא"ש  ב.  כה,  ביצה  ברש"י  כמבואר  כקטניות,  נחשב  תורמוס:   .62
ברטנורא כלאים, א, ג: "ותורמוס מן קטניות ידוע".

63. תירס: רש"י שם, וכן מובא בהרבה פוסקים, חק יעקב, אליה רבה, שו"ת חתם 
סופר )או"ח, קכא(, שו"ע אדמו"ר הזקן, ערוך השלחן )תנג, ג, ד(, משנ"ב )תנג, ד(, 

דעת תורה )תנג, א, שהביא משו"ת בית שלמה(, ונקרא בלשונם 'טירקשין וויץ'.
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קורנפלור55, קימל  )דומה לכמון( 56,

כי הוא לא גדל בשרביטין, וגם גרעיניו לא נאכלים ואם כן לא שייך לחשוש גם אם 
מבריסק,  הגר"ח  בשם  קודש  והמקראי  פתים,  המנחת  דייק  כך  דומים.  הגרעינים 
מנח"י )ג, קלח, ד, קיד(, ושו"ת דברי יציב )וכן משמע במהרי"ל עצמו, שהחמיר על 
פי דברי הסמ"ק שאוסר 'כל מילי דמדגן', הרי שמי שלא סובר כך, לא יאסור את 
הפשתן(. יוצא: שלדעת אדמו"ר הזקן וכו', אין איסור באכילת זרעוני פשתן. ]אמנם, 
יש לעיין מחדש בעניין זרעי פשתן, שהרי מקובל היום לאכול זרעי פשתן, או לטחון 
צג,  ב"ב  מגמ'  )ולהעיר  דגן.  עם  שיטעו  לחשוש  יש  כן  ואם  באוכל,  ולערבם  אותם 

ורשב"ם שם, שזרעי פשתן נאכלים ע"י הדחק([. 

קורנפלור: עשוי מקמח תירס. ומצוי בדייסות לתינוקות )דייסת קורנפלור(,   .55
וראה לקמן בדיני קטניות לקטנים. 

56. קימל: הט"ז )תנג, א( כותב שהקימל הוא הנקרא בלשון הקודש 'קצח'. הקצח 
מוזכר במשנה  ובגמ' )משנה טבול יום, א, ה. ופירש הברטנורא: "מין זרע שחור, 
ובלע"ז 'ניילו", ]וכ"כ רש"י )ברכות מ, א, לגבי קצח(: 'רבותינו מפרשים ניילא בלע"ז[, 
ובתפארת ישראל, קוראו 'קיממעל'. וראה אבן עזרא )ישעיה כח, כב(, שהקצח הוא 
)רמב"ם  גינה  זרעוני  אלא  קטניות  מין  אינו  הקצח  שחור(.   והוא  ממנו  ודק  כמון 
ג(, שטוב להחמיר שלא לאכול  )תנג,  גם בדברי המג"א  וכך מבואר  ח(,  א,  כלאים 
קימל כי אפשר לבררן יפה, משמע שאינן קטניות, ורק 'טוב להחמיר'. אבל לדעת 
לדגן.  בצורתם  שדומים  משום  והוא  הקצח,  את  לאסור  נוספת  סיבה  ישנה  הט"ז 
ומטעם זה לא נאסרו לדעתו אלא הדומים לדגן, ולכן כותב הט"ז שנאסרו רק אלה 
הנקראים 'קראם קימל' אבל כמון, שנקרא 'פעלד קימל' לא נאסר, כי לא דומה לדגן. 
ובשו"ע אדמו"ר הזקן )תנג, ד(, ביאר כמו הט"ז. אלא שבהמשך כותב אדמו"ר הזקן, 
שהמחמיר לא לאכל את ה'פעלד קימל' תבא עליו ברכה, כי קשה לבררם, וכדברי 
המג"א. הרי שלמעשה, הסכים לחשש הט"ז שאוסרים 'קראם קימל' מצד שדומה 

לדגן, ולמג"א שהמחמיר גם ב'פעלד קימל' תע"ב, כי קשה לבוררם.  

שנקרא  המין  וקצח.  כמון,  קימל,  נפרדים,  מינים  שלשה  ישנם  ימינו:  במציאות 
)'גוחדה'  שחור'  'שומשום  גם  ומכונה  מאוד  שחור  שומשום  כמו  נראה  קצח 
בערבית(, וישנם עוד שני מיני תבלינים, כמון וקימל, שדומים מאוד בגודלם וטעמם, 
יוצא: כמון וקימל אינם מיני  אלא שהקימל צבעו אפור והכמון נוטה יותר לירוק. 
קטניות, אבל הקימל דומה לקטניות ואסור, והכמון לא דומה ולא אסור, אבל טוב 
להחמיר כי מעורב בו דגן ואי אפשר לברור טוב. ומה שנקרא היום קצח הוא מין 
אחר, אבל מכיון שהוא גדל בשרביטים )על פי ספרי המחקר(, נראה שיש להחמיר 
בו כמו שהחמירו בחרדל. )על פי מאמרו של הרב אליעזר פריזנד, ממחלקת קטניות 

בועד הכשרות שע"י העדה החרדית, בקובץ תפארת ישראל, נא(. 
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פשתן54, פול53,  פרג52,  עדשים51,   סויה50, 

אם הוא מופק משמן ליפתית, אינם מציינים שהמאכל מותר רק לאוכלי קטניות. 
ויש שהגדילו לעשות וכותבים כשר לפסח לאוכלי לפתית. 

50. הסויה: נכללת בהגדרה ההלכתית של קטניות, ועושים ממנו קמח וכו', ומצד 
מצד  הסויה  גרעיני  גיסא,  שלאידך  אלא  קטניות.  באיסור  להיכלל  אמור  הוא  זה 
עצמם לא ראוים לאכילת אדם, ולכן יש שהתירו את הסויה. אבל המנהג למעשה 
להחמיר בסויה להחשיבו קטניות. ובימינו הרבה מאכלים נעשים מסויה, ולדוגמא: 
טופו )גבינת סויה( מיוצרת מחלב סויה, וממילא נחשבת קטניות כי מקורה בסויה. 
נוספים  )יש המוסיפים רכיבים  ונחשב קטניות.  רוטב סויה, המיוצר מקמח סויה, 
ברוטב זה, ויש חשש של חמץ(. גם שמן סויה נחשב קטניות, וראה לקמן בדיני שמן 

קטניות. 

51. עדשים: מרדכי פסחים תקפח, 'פולין ועדשים', ומוזכרים בפירוש לגבי איסור 
קטניות בפסח בטור, לבוש, כנה"ג, שו"ע אדמו"ר הזקן תנג, ג. 

52. הפרג: הוא בכלל מיני הקטניות )רמב"ם כלאים א, ח, ושו"ע יו"ד רצז(. ועל פי 
המובא במפרשים יוצא, שמה שקוראים היום פרג, הוא אכן הפרג שמוזכר במשנה, 
פרגין(  )ערך  והערוך  ז(,  ב,  )שביעית  הברטנורא  ]המקור:  מהקטניות.  הוא  כן  ואם 
כותבים, שהפרג נקרא בערבית 'כשכש', ועד היום נקרא הפרג כך בערבית. ברש"י 
ברוסית.  מאק  הפרג  נקרא  היום  ועד  בלע"ז  מקו  נקרא  שהפרג  כותב  ב(  יג,  )ר"ה, 
בתפארת ישראל )שביעית שם(, קוראו 'מאהן', ועד היום כך מכונה הפרג באידיש, 
בספר  כתב  וכן  באיטלקית.  כך  קרוי  היום  ועד  פפאוירו,  גם  קוראו  )שם(,  ובערוך 
מאמרו  )ע"פ  היום.  של  הפרג  הוא  במשנה  המובא  שפרגין  והתרומה  המעשר 
תפארת  החרדית,  העדה  שע"י  קטניות  במחלקת  מפקח  פריזנד,  אליעזר  הרב  של 

ישראל, נא(. 

נדרים  בגמ'  שהרי  ה'פול',  בנושא  להאריך  ויש  הקודמת.  הערה  ראה  פול:   .53
ומותר ביבש, הרי שהפול  א(, מובא שהנודר מהירק אסור בפול המצרי לח,  )נד, 
הלח נחשב ירק ולא קטנית. ואכן בברכ"י )תנג, ב(, הביא שהבית דוד מתיר פולים 
כי  חרדל  שאסרו  )כמו  לקטניות  שדומה  משום  ואוסר  חולק  שהוא  אלא  לחים, 
דומה לקטניות(. וברש"י )ר"ה יג, ב(, שאם זורעים את הפול לאכול את הזרע נחשב 

קטניות. למעשה בשו"ת חלקת יעקב )ב, עא(, פוסק שנהגו איסור קטניות בפול. 

)פירוש המשניות )כלאים ב, ב(:  הפשתן: אינו מין קטניות, כדברי הרמב"ם   .54
"זרע פשתן אינו מין הקטניות, אבל הוא כזרעוני גינה"(, וכך נפסק בשו"ע )יו"ד רצז, 
באכילה  אסרוהו  הפוסקים  מגדולי  כמה  זאת  ובכל  גינה.  זרעוני  בכלל  שהוא  ג(, 
בפסח )תרומת הדשן )קנג(, מהרי"ל )שו"ת מהרי"ל כה(, נשמת אדם )לג((, ומבואר 
בדבריהם, שהאיסור הוא מכיון שהוא 'מידי דמדגן', שאוספים אותו בכרי, שהרי 
כתב הסמ"ק שכל מידי דמדגן אסור גם אם אינו קטניות. וכך דעת הגר"א )מעשה 
רב(, וכך פסק בשו"ת בית שלמה )יו"ד, קעז(, ושו"ת חשב האפוד )ב, יח(. אמנם לדעת 
הט"ז ואדמו"ר הזקן, שלא נאסר כל הדומה לקטניות שהוא 'מידי דמדגן', אלא רק 
מה שגדל בשרביטין, או שגרעיניו דומים לקטניות, יוצא שאין איסור בגרעיני פשתן, 
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לציטין49, לוביה48,  כוסמת47,  טופח46,  חרדל45,   חמניות44, 

שחורים(,  )גרעינים  החמניות  גרעיני  נכללים  המציאות,  מצד  חמניות:   .44
בהגדרה של 'קטניות'. אלא שמכיון שלא עושים מהם קמח או תבשילים, יש מקום 
להתירם לדעת הסמ"ק וכו', שהחשש בקטניות הוא שעושים מהם קמח ותבשילים, 
וחוששים שיטעו עם קמח או תבשילים אחרים של חמץ. וכן, אינם 'דומים לקטניות' 
כי אינם גדלים בשרביטים. ואע"פ שהם 'מידי דמדגן', אין הדבר סיבה לאסור לדעת 
שערים  בית  בשו"ת  כותב  וכך  דמדגן.  מידי  כל  אסרו  שלא  הזקן,  ואדמו"ר  הט"ז 
)רטו(, שיש לאסרם רק מהטעם שהם 'מידי דמדגן'. אלא שנהוג למעשה, להחשיבם 
כקטניות )בשו"ת מהר"ם מבריסק )ב, יט(, התיר רק בשעת המלחמה, והביא שיש 
מהגדולים שלא מחשיבים כקטניות. אך בשו"ת יד יצחק )ג, ח(, זכרון יהודה )קטו(, 
כתבו  השמש"(,  מפרחי  בשמן  איסור  "נהגו  לד:  )ד,  אלעזר  מנחת  ג(,  )א,  מרחשת 
שנחשב קטניות. ]ועיין, בבית שלמה )יו"ד קעז(, משפטיך ליעקב )מא(,  משיב דברים 
ויש להעיר, שכאשר קולים את הגרעינים השחורים, מערבים אותם  )יו"ד רכג([.  

במלח וקמח, והם חמץ גמור. 

45. חרדל: הרמ"א )תסד(, כותב לאסור. וביאר הט"ז )תנג(, והביאו אדמו"ר הזקן 
)תנג, ד(, שאע"פ שאינו 'קטניות', בכל זאת אסור כי הם גדלים בשרביטין כמו קטניות 
ודומים להם, ולכן אסורים כי אפשר לטעות. ויש שפירשו, שהם דומים לקטניות כי 
הם 'מידי דמדגן' כלומר, נאספים בכרי כמו קטניות )לבוש, משנ"ב(, ונפק"מ בשמן 

כותנה, קנבוס, ועוד. 

בראש  כדאמרינן  הוא,  קטניות  ממיני  מין  פירוש  טפח,  ערוך  ראה  טופח:   .46
כלאים, הפורקדן והטופח. וכן בסוף מכשירין, ובפרק ו' דפאה. לשון ישמעאל שמם 

גולבאן והן דקים. 

דגן,  מיני  מחמשת  אחד  שהוא  מהכוסמין  להבדיל  קטנית,  היא  הכוסמת:   .47
והוא חמץ גמור. אבל הכוסמת היא מין קטניות ונקרא גם קאשע, גרישע, גריקע, או 
רעצקא, ראה ערוך השלחן )תנג, ג( משנ"ב )תנג, ד(, ובשו"ע אדמו"ר הזקן )תנג, ג(, 
ש'טטררקי' או 'גריקע' הם ממיני קטניות. וראה מג"א )תנג א(, חק יעקב )א וג(, א"ר 

)תנג, ב(, פמ"ג )א"א תנג, א(, שו"ת חת"ס )או"ח נ, וקכא(, חיי אדם )קכז, א(. 

הוא  שלוביא  כותב,  ב(  ב,  )כלאים  המשניות  בפירוש  הרמב"ם  לוביה:   .48
ממנו  ועושים  בתוכו.  שחורה'  'עין  עם  אבל  לשעועית,  דומה  הלוביא  מהקטניות. 

תבשילים, והוא גדל בשרביטים. ויש גם לוביא תרבותית. 

יכול להתערב עם המים,  הלציטין: הוא חומר שומני המתייחד בכך שהוא   .49
שונות,  מזון  בתעשיות  מרכיב  משמש  הוא  ולכן  טבעי,  חמצון  ומונע  ומשמר, 
ממתקים, מזון לתינוקות, אבקת חלב ועוד, לרוב הוא מופק משמן סויה )ברכיבים 
הוא מופיע כ:  E 322(, ולכן לפי השיטות )וכך נהוג( ששמן קטניות אסור כקטניות 
עצמן, הרי שהלציטין המופק מסויה שנחשבת כקטניות, אסורה. ואכן מצוי הדבר 
על גבי השוקולד הכיתוב 'כשר לפסח לאוכלי קטניות', כי יש בו לציטין משמן סויה. 
ויש להוסיף שמצוי גם לציטין המופק משמן ליפתית, ולגבי לפתית נחלקו הדעות 
האם נחשב קטניות. ואכן בכמה הכשרים חשובים, גם כאשר המאכל מכיל לציטין, 
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פשתן54, פול53,  פרג52,  עדשים51,   סויה50, 

אם הוא מופק משמן ליפתית, אינם מציינים שהמאכל מותר רק לאוכלי קטניות. 
ויש שהגדילו לעשות וכותבים כשר לפסח לאוכלי לפתית. 

50. הסויה: נכללת בהגדרה ההלכתית של קטניות, ועושים ממנו קמח וכו', ומצד 
מצד  הסויה  גרעיני  גיסא,  שלאידך  אלא  קטניות.  באיסור  להיכלל  אמור  הוא  זה 
עצמם לא ראוים לאכילת אדם, ולכן יש שהתירו את הסויה. אבל המנהג למעשה 
להחמיר בסויה להחשיבו קטניות. ובימינו הרבה מאכלים נעשים מסויה, ולדוגמא: 
טופו )גבינת סויה( מיוצרת מחלב סויה, וממילא נחשבת קטניות כי מקורה בסויה. 
נוספים  )יש המוסיפים רכיבים  ונחשב קטניות.  רוטב סויה, המיוצר מקמח סויה, 
ברוטב זה, ויש חשש של חמץ(. גם שמן סויה נחשב קטניות, וראה לקמן בדיני שמן 

קטניות. 

51. עדשים: מרדכי פסחים תקפח, 'פולין ועדשים', ומוזכרים בפירוש לגבי איסור 
קטניות בפסח בטור, לבוש, כנה"ג, שו"ע אדמו"ר הזקן תנג, ג. 

52. הפרג: הוא בכלל מיני הקטניות )רמב"ם כלאים א, ח, ושו"ע יו"ד רצז(. ועל פי 
המובא במפרשים יוצא, שמה שקוראים היום פרג, הוא אכן הפרג שמוזכר במשנה, 
פרגין(  )ערך  והערוך  ז(,  ב,  )שביעית  הברטנורא  ]המקור:  מהקטניות.  הוא  כן  ואם 
כותבים, שהפרג נקרא בערבית 'כשכש', ועד היום נקרא הפרג כך בערבית. ברש"י 
ברוסית.  מאק  הפרג  נקרא  היום  ועד  בלע"ז  מקו  נקרא  שהפרג  כותב  ב(  יג,  )ר"ה, 
בתפארת ישראל )שביעית שם(, קוראו 'מאהן', ועד היום כך מכונה הפרג באידיש, 
בספר  כתב  וכן  באיטלקית.  כך  קרוי  היום  ועד  פפאוירו,  גם  קוראו  )שם(,  ובערוך 
מאמרו  )ע"פ  היום.  של  הפרג  הוא  במשנה  המובא  שפרגין  והתרומה  המעשר 
תפארת  החרדית,  העדה  שע"י  קטניות  במחלקת  מפקח  פריזנד,  אליעזר  הרב  של 

ישראל, נא(. 

נדרים  בגמ'  שהרי  ה'פול',  בנושא  להאריך  ויש  הקודמת.  הערה  ראה  פול:   .53
ומותר ביבש, הרי שהפול  א(, מובא שהנודר מהירק אסור בפול המצרי לח,  )נד, 
הלח נחשב ירק ולא קטנית. ואכן בברכ"י )תנג, ב(, הביא שהבית דוד מתיר פולים 
כי  חרדל  שאסרו  )כמו  לקטניות  שדומה  משום  ואוסר  חולק  שהוא  אלא  לחים, 
דומה לקטניות(. וברש"י )ר"ה יג, ב(, שאם זורעים את הפול לאכול את הזרע נחשב 

קטניות. למעשה בשו"ת חלקת יעקב )ב, עא(, פוסק שנהגו איסור קטניות בפול. 

)פירוש המשניות )כלאים ב, ב(:  הפשתן: אינו מין קטניות, כדברי הרמב"ם   .54
"זרע פשתן אינו מין הקטניות, אבל הוא כזרעוני גינה"(, וכך נפסק בשו"ע )יו"ד רצז, 
באכילה  אסרוהו  הפוסקים  מגדולי  כמה  זאת  ובכל  גינה.  זרעוני  בכלל  שהוא  ג(, 
בפסח )תרומת הדשן )קנג(, מהרי"ל )שו"ת מהרי"ל כה(, נשמת אדם )לג((, ומבואר 
בדבריהם, שהאיסור הוא מכיון שהוא 'מידי דמדגן', שאוספים אותו בכרי, שהרי 
כתב הסמ"ק שכל מידי דמדגן אסור גם אם אינו קטניות. וכך דעת הגר"א )מעשה 
רב(, וכך פסק בשו"ת בית שלמה )יו"ד, קעז(, ושו"ת חשב האפוד )ב, יח(. אמנם לדעת 
הט"ז ואדמו"ר הזקן, שלא נאסר כל הדומה לקטניות שהוא 'מידי דמדגן', אלא רק 
מה שגדל בשרביטין, או שגרעיניו דומים לקטניות, יוצא שאין איסור בגרעיני פשתן, 
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לציטין49, לוביה48,  כוסמת47,  טופח46,  חרדל45,   חמניות44, 

שחורים(,  )גרעינים  החמניות  גרעיני  נכללים  המציאות,  מצד  חמניות:   .44
בהגדרה של 'קטניות'. אלא שמכיון שלא עושים מהם קמח או תבשילים, יש מקום 
להתירם לדעת הסמ"ק וכו', שהחשש בקטניות הוא שעושים מהם קמח ותבשילים, 
וחוששים שיטעו עם קמח או תבשילים אחרים של חמץ. וכן, אינם 'דומים לקטניות' 
כי אינם גדלים בשרביטים. ואע"פ שהם 'מידי דמדגן', אין הדבר סיבה לאסור לדעת 
שערים  בית  בשו"ת  כותב  וכך  דמדגן.  מידי  כל  אסרו  שלא  הזקן,  ואדמו"ר  הט"ז 
)רטו(, שיש לאסרם רק מהטעם שהם 'מידי דמדגן'. אלא שנהוג למעשה, להחשיבם 
כקטניות )בשו"ת מהר"ם מבריסק )ב, יט(, התיר רק בשעת המלחמה, והביא שיש 
מהגדולים שלא מחשיבים כקטניות. אך בשו"ת יד יצחק )ג, ח(, זכרון יהודה )קטו(, 
כתבו  השמש"(,  מפרחי  בשמן  איסור  "נהגו  לד:  )ד,  אלעזר  מנחת  ג(,  )א,  מרחשת 
שנחשב קטניות. ]ועיין, בבית שלמה )יו"ד קעז(, משפטיך ליעקב )מא(,  משיב דברים 
ויש להעיר, שכאשר קולים את הגרעינים השחורים, מערבים אותם  )יו"ד רכג([.  

במלח וקמח, והם חמץ גמור. 

45. חרדל: הרמ"א )תסד(, כותב לאסור. וביאר הט"ז )תנג(, והביאו אדמו"ר הזקן 
)תנג, ד(, שאע"פ שאינו 'קטניות', בכל זאת אסור כי הם גדלים בשרביטין כמו קטניות 
ודומים להם, ולכן אסורים כי אפשר לטעות. ויש שפירשו, שהם דומים לקטניות כי 
הם 'מידי דמדגן' כלומר, נאספים בכרי כמו קטניות )לבוש, משנ"ב(, ונפק"מ בשמן 

כותנה, קנבוס, ועוד. 

בראש  כדאמרינן  הוא,  קטניות  ממיני  מין  פירוש  טפח,  ערוך  ראה  טופח:   .46
כלאים, הפורקדן והטופח. וכן בסוף מכשירין, ובפרק ו' דפאה. לשון ישמעאל שמם 

גולבאן והן דקים. 

דגן,  מיני  מחמשת  אחד  שהוא  מהכוסמין  להבדיל  קטנית,  היא  הכוסמת:   .47
והוא חמץ גמור. אבל הכוסמת היא מין קטניות ונקרא גם קאשע, גרישע, גריקע, או 
רעצקא, ראה ערוך השלחן )תנג, ג( משנ"ב )תנג, ד(, ובשו"ע אדמו"ר הזקן )תנג, ג(, 
ש'טטררקי' או 'גריקע' הם ממיני קטניות. וראה מג"א )תנג א(, חק יעקב )א וג(, א"ר 

)תנג, ב(, פמ"ג )א"א תנג, א(, שו"ת חת"ס )או"ח נ, וקכא(, חיי אדם )קכז, א(. 

הוא  שלוביא  כותב,  ב(  ב,  )כלאים  המשניות  בפירוש  הרמב"ם  לוביה:   .48
ממנו  ועושים  בתוכו.  שחורה'  'עין  עם  אבל  לשעועית,  דומה  הלוביא  מהקטניות. 

תבשילים, והוא גדל בשרביטים. ויש גם לוביא תרבותית. 

יכול להתערב עם המים,  הלציטין: הוא חומר שומני המתייחד בכך שהוא   .49
שונות,  מזון  בתעשיות  מרכיב  משמש  הוא  ולכן  טבעי,  חמצון  ומונע  ומשמר, 
ממתקים, מזון לתינוקות, אבקת חלב ועוד, לרוב הוא מופק משמן סויה )ברכיבים 
הוא מופיע כ:  E 322(, ולכן לפי השיטות )וכך נהוג( ששמן קטניות אסור כקטניות 
עצמן, הרי שהלציטין המופק מסויה שנחשבת כקטניות, אסורה. ואכן מצוי הדבר 
על גבי השוקולד הכיתוב 'כשר לפסח לאוכלי קטניות', כי יש בו לציטין משמן סויה. 
ויש להוסיף שמצוי גם לציטין המופק משמן ליפתית, ולגבי לפתית נחלקו הדעות 
האם נחשב קטניות. ואכן בכמה הכשרים חשובים, גם כאשר המאכל מכיל לציטין, 
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ולפעמים  מאוד,  )מצוי  גלוקוזה38  להחמיר(,  ונוהגים  קטניות,  נחשב 

חילבה43, חומוס42,  הל41,  דורה40,  דוחן39,  גמור(,  חמץ   הוא 

בנעימים )ד, ז(, אגרות משה )ג, סג. לשיטתו שדבר שלא היה מצוי בזמן שגזרו את 
לא  שברוסיה  ומובא  לאסרו((,  ידוע  מנהג  יש  כן  אם  אלא  איסור,  בו  אין  הגזירה, 
הרבה  המביאים  אלה  )גם  הפוסקים  רוב  הביאו  למעשה:  לקטניות.  זאת  החשיבו 
צדדים להתיר כה'מקראי קודש' וכו'(, שנהגו להחמיר. בשו"ת מלמד להועיל )פח( 
כותב, שנהגו בירושלים שלא לאכול בוטנים. הגר"ש וואזנר )מבית לוי, א, עמ' רסד(, 
בשם כמה ספרים, שבהונגריה ובגליציה נהגו להחמיר בבוטנים. בליקוטי מהרי"ח 
)ג, כא, ב( כותב, שהוא מין קטניות גמור, ואסור לאכלן בפסח משום גזירת קטניות. 

וכך הוא המנהג הנפוץ היום בהכשרים להחשיב את הבוטנים ומוצריו לקטניות. 

גלוקוזה: מצויה בהרבה מאכלים תעשייתיים, ועשוי הרבה פעמים מתירס.   .38
כי  בזה  להיזהר  ויש  חמץ,  והיא  ממש,  דגן  שהיא  גלוקוזה  שיש  לדעת  יש  אמנם 
קלים,  משקאות  ביין,  שמצויה  לימון  חומצת  ולדוגמא:  מאכלים.  בהרבה  מצוי  זה 
ריבות, ממתקים, שימורים, קקאו ועוד, )היא מיוצרת מגלוקוז, שפטריות מיוחדות 
וחומצה  פומרית,  חומצה  המאכל  חומצות  גם  לימון(.  לחומצת  אותו  הופכות 
לחומצה  הגלוקוז  את  ההופכים  חיידקים  באמצעות  לפעמים  מיוצרות  לקטית, 
'חומר המתקה' למוצרים אחרים,  גם לאבקה, ומשמש  הנדרשת. הגלוקוז מיובש 

ולעוד שימושים כגון להקרשת ריבות וכו'. 

ומוזכר בפירוש כאחד מן הקטניות  ג.  יו"ד רצז,  דוחן: נחשב קטנית בשו"ע   .39
האסורות בפסח בשו"ע אדמו"ר הזקן ומשנ"ב )תנג, ג(, ומובן, שהרי רגילים לעשות 

ממנו תבשילים וקמח. 

40. דורה: בספר חסדי דוד )עמ' עז( מביא שבארץ ישראל מאכילים את התרנגולים 
'דורא' שהוא מין קטניות. בעברית נקראת דורה  בפסח את המין הנקרא בערבית 
או סורגום )sorghum(, הוא נחשב כדגן החמישי בחשיבותו בעולם, אחרי החיטה 
האורז התירס והשעורה. ואפשר בקלות לטעות בינו לה' מיני דגן, שהרי מכינים 

ממנו דייסות לחמים וכו', והוא עונה להגדרה ההלכתית של קטניות. 

וכן  הקפה,  טעם  את  להשביח  הוא  )קרדמון(  ה'הל'  של  שימושו  עיקור  הל:   .41
משתמשים בו בתערובות של תבלינים. אע"פ שלכאורה אין מקור הלכתי להחשיבו 
קטניות, בכל זאת רגילים להחשיבו כקטניות, ולכן בד"ץ העדה החרדית לא נותן 

הכשר לקפה לפסח, עם הל. 

הנקרא  הוא  דעות  ולכמה  קטניות,  של  ההלכתית  להגדרה  עונה  החומוס:   .42
ורגילים  שם(.  ובמתרגם  רש"י  וראה  א,  סג,  ויבמות  א,  )נב,  חולין  במסכת  'חמצי' 
לעשות ממנו תבשילים. ]ומלבד זאת, הרי הוא גדל בשרביטים, והוא מידי דמדגן, 

הרי שגם אם לא היה קטנית, הוא דומה לקטנית[. 

43. חילבה: רש"י )ביצה ג, ב(, בבואו לבאר מהו ה'תלתן' כותב: "מין קטנית למתק 
קדירה, פילוג"ר בלע"ז, והרמב"ם בפירוש המשניות )כלאים, ב, ה(, כותב שתלתן, 
הוא הנקרא בערבית חילבא )Trigonela(. אינו המין שנקרא היום בעברית תלתן, 

שהוא מין אחר, המיועד למאכל בהמות.
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בביאור  הזקן  ואדמו"ר  )ט"ז  בשרביטים  גדלים  כי  לקטניות  דומים 
איסור חרדל(. ד. דומים לקטניות כי צוברים אותם בכרי בשדה 

)הסמ"ק הלבוש והמשנ"ב בביאור דין חרדל, שאוסרים  'כל מידי דמדגן'. נפק"מ 

חשש  בשרביטין(.  גדל  לא  אבל  בכרי  שצוברים  כותנה,  בשמן  לד,  ג,  בין 

ולא  קטניות,  בהגדרת  כלולים  שלא  גרעינים  ה.  תערובת: 
דומים לקטניות, אבל יש בהם חשש תערובת דגן, והמחמיר 

בהם תבא עליו ברכה )מג"א, שו"ע אדה"ז, תנג, ו(.

אם )נחלקו  בוטנים37  אפונה36,  אספסת,  אורז35,  הקטניות:   ח� 

35. האורז: מוזכר כקטניות ברמב"ם )כלאים א, ח(, תוספות )חולין נב, א(, ושו"ע 
)יו"ד רצז, ג, ונמנים שם כקטניות גם: אפונים, עדשים, דוחן, שומשום ועוד(. ומובא 
בפוסקים כאחד מן הקטניות האסורות בפסח, ומובן, כיון שרגילים לעשות ממנו 
תבשילים וקמח )רמ"א, שו"ע אדמו"ר הזקן, משנ"ב סימן תנג(. וכפי שהוזכר לעיל, 
לאכול  שלא  נוהגים  קטניות,  אכילת  באיסור  נוהגים  שלא  הספרדים  מבין  הרבה 
כאשר  גם  ולכן  קטניות,  משאר  יותר  באורז  שמחמירים  הפוסקים,  וכתבו  אורז. 
מתירים קטניות לחולה וקטן, יש להעדיף דברים אחרים ולא אורז. ]טעם החומרא 
באורז, כי הוא דומה ביותר לדגן. וכדברי הלבוש )תנג, ב(, שהאורז הוא אחר הדגן, 
נורי, האורז הוא  )לה, א(, שלדעת ר"י בן  וקרוב הוא לדגן. ולהעיר מהגמ' פסחים 
מין דגן )אלא שחכמים חולקים עליו(. ועוד שם )נ, ב(, בני חוזאי נהגו להפריש חלה 

מאורז. ולכן מובן שאפשר לטעות בקלות בינו לבין דגן([. 

36. אפונה: רמב"ם כלאים, א, ח, שו"ע יו"ד רצז, ג. ורגילים לעשות ממנו תבשילים. 

נהוג  ולמעשה  הקטניות,  בכלל  הם  הבוטנים  אם  הדעות  נחלקו  בוטנים:   .37
להחמיר בזה. ההסבר: מכיון שלא עושים מהבוטנים קמח או תבשילים, לא שייך 
וכן לא דומים לקטניות, שהרי לא  החשש שיטעו בינם לקמח או תבשיל של דגן. 
צוברים אותם לכרי בשדה )מקראי קודש, ומלמד להועיל, שלכן יש להקל לדעת 
הסמ"ק, לבוש, ומשנ"ב, שאוסרים כל מילי דמדגן(. וכן החשש שמעורב בהם דגן 
שם.  קודש,  )מקראי  שלמים  כשהם  אחד  אחד  אותם  כשאוכלים  כך,  כל  שייך  לא 
לאסרם.  סיבה  לכאורה  אין  כן,  אם  מים(.  עליהם  בא  שלא  בחזקת  שהם  ומוסיף, 
גדלים  שהם  בכך  לקטניות,  דומים  הם  שהרי  לאסרם,  סיבה  יש  אחר  שמצד  אלא 
את  אסרו  שהם  כמו  לאסרם,  מקום  היה  הזקן  ואדמו"ר  הט"ז  ולדעת  בשרביטים, 
ה'חרדל', משום שדומה לקטניות בכך שגדל בשרביטים )מקראי קודש, שו"ת מלמד 
להועיל(. אמנם יש להעיר, שבשו"ת שרידי אש כותב, שחקר אחר דרך גידולו, ולא 
נחשב שגדל בשרביטים, כי הרבה פעמים גדלים אחד אחד לבד בקליפה, וכן כתב 
בשו"ת חלקת יעקב )או"ח, רז, ב(, ולפי זה אין לאסור גם לדעת הט"ז ואדמו"ר הזקן. 

דעות הפוסקים: א� אסור: יש שכתבו שנוהגים לאסור את הבוטנים, ולהתיר את 
השמן שלהם כי הם ספק קטניות )אבני נזר )שעג(, מקראי קודש, )ב, ס(, שו"ת חלקת 
חבלים  שו"ת  לז(,  )ב,  אש  שרידי  )שו"ת  לגמרי  שהתירו  יש  מותר:  ב�  )צז((.  יעקב 
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ולפעמים  מאוד,  )מצוי  גלוקוזה38  להחמיר(,  ונוהגים  קטניות,  נחשב 

חילבה43, חומוס42,  הל41,  דורה40,  דוחן39,  גמור(,  חמץ   הוא 

בנעימים )ד, ז(, אגרות משה )ג, סג. לשיטתו שדבר שלא היה מצוי בזמן שגזרו את 
לא  שברוסיה  ומובא  לאסרו((,  ידוע  מנהג  יש  כן  אם  אלא  איסור,  בו  אין  הגזירה, 
הרבה  המביאים  אלה  )גם  הפוסקים  רוב  הביאו  למעשה:  לקטניות.  זאת  החשיבו 
צדדים להתיר כה'מקראי קודש' וכו'(, שנהגו להחמיר. בשו"ת מלמד להועיל )פח( 
כותב, שנהגו בירושלים שלא לאכול בוטנים. הגר"ש וואזנר )מבית לוי, א, עמ' רסד(, 
בשם כמה ספרים, שבהונגריה ובגליציה נהגו להחמיר בבוטנים. בליקוטי מהרי"ח 
)ג, כא, ב( כותב, שהוא מין קטניות גמור, ואסור לאכלן בפסח משום גזירת קטניות. 

וכך הוא המנהג הנפוץ היום בהכשרים להחשיב את הבוטנים ומוצריו לקטניות. 

גלוקוזה: מצויה בהרבה מאכלים תעשייתיים, ועשוי הרבה פעמים מתירס.   .38
כי  בזה  להיזהר  ויש  חמץ,  והיא  ממש,  דגן  שהיא  גלוקוזה  שיש  לדעת  יש  אמנם 
קלים,  משקאות  ביין,  שמצויה  לימון  חומצת  ולדוגמא:  מאכלים.  בהרבה  מצוי  זה 
ריבות, ממתקים, שימורים, קקאו ועוד, )היא מיוצרת מגלוקוז, שפטריות מיוחדות 
וחומצה  פומרית,  חומצה  המאכל  חומצות  גם  לימון(.  לחומצת  אותו  הופכות 
לחומצה  הגלוקוז  את  ההופכים  חיידקים  באמצעות  לפעמים  מיוצרות  לקטית, 
'חומר המתקה' למוצרים אחרים,  גם לאבקה, ומשמש  הנדרשת. הגלוקוז מיובש 

ולעוד שימושים כגון להקרשת ריבות וכו'. 

ומוזכר בפירוש כאחד מן הקטניות  ג.  יו"ד רצז,  דוחן: נחשב קטנית בשו"ע   .39
האסורות בפסח בשו"ע אדמו"ר הזקן ומשנ"ב )תנג, ג(, ומובן, שהרי רגילים לעשות 

ממנו תבשילים וקמח. 

40. דורה: בספר חסדי דוד )עמ' עז( מביא שבארץ ישראל מאכילים את התרנגולים 
'דורא' שהוא מין קטניות. בעברית נקראת דורה  בפסח את המין הנקרא בערבית 
או סורגום )sorghum(, הוא נחשב כדגן החמישי בחשיבותו בעולם, אחרי החיטה 
האורז התירס והשעורה. ואפשר בקלות לטעות בינו לה' מיני דגן, שהרי מכינים 

ממנו דייסות לחמים וכו', והוא עונה להגדרה ההלכתית של קטניות. 

וכן  הקפה,  טעם  את  להשביח  הוא  )קרדמון(  ה'הל'  של  שימושו  עיקור  הל:   .41
משתמשים בו בתערובות של תבלינים. אע"פ שלכאורה אין מקור הלכתי להחשיבו 
קטניות, בכל זאת רגילים להחשיבו כקטניות, ולכן בד"ץ העדה החרדית לא נותן 

הכשר לקפה לפסח, עם הל. 

הנקרא  הוא  דעות  ולכמה  קטניות,  של  ההלכתית  להגדרה  עונה  החומוס:   .42
ורגילים  שם(.  ובמתרגם  רש"י  וראה  א,  סג,  ויבמות  א,  )נב,  חולין  במסכת  'חמצי' 
לעשות ממנו תבשילים. ]ומלבד זאת, הרי הוא גדל בשרביטים, והוא מידי דמדגן, 

הרי שגם אם לא היה קטנית, הוא דומה לקטנית[. 

43. חילבה: רש"י )ביצה ג, ב(, בבואו לבאר מהו ה'תלתן' כותב: "מין קטנית למתק 
קדירה, פילוג"ר בלע"ז, והרמב"ם בפירוש המשניות )כלאים, ב, ה(, כותב שתלתן, 
הוא הנקרא בערבית חילבא )Trigonela(. אינו המין שנקרא היום בעברית תלתן, 

שהוא מין אחר, המיועד למאכל בהמות.
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בביאור  הזקן  ואדמו"ר  )ט"ז  בשרביטים  גדלים  כי  לקטניות  דומים 
איסור חרדל(. ד. דומים לקטניות כי צוברים אותם בכרי בשדה 

)הסמ"ק הלבוש והמשנ"ב בביאור דין חרדל, שאוסרים  'כל מידי דמדגן'. נפק"מ 

חשש  בשרביטין(.  גדל  לא  אבל  בכרי  שצוברים  כותנה,  בשמן  לד,  ג,  בין 

ולא  קטניות,  בהגדרת  כלולים  שלא  גרעינים  ה.  תערובת: 
דומים לקטניות, אבל יש בהם חשש תערובת דגן, והמחמיר 

בהם תבא עליו ברכה )מג"א, שו"ע אדה"ז, תנג, ו(.

אם )נחלקו  בוטנים37  אפונה36,  אספסת,  אורז35,  הקטניות:   ח� 

35. האורז: מוזכר כקטניות ברמב"ם )כלאים א, ח(, תוספות )חולין נב, א(, ושו"ע 
)יו"ד רצז, ג, ונמנים שם כקטניות גם: אפונים, עדשים, דוחן, שומשום ועוד(. ומובא 
בפוסקים כאחד מן הקטניות האסורות בפסח, ומובן, כיון שרגילים לעשות ממנו 
תבשילים וקמח )רמ"א, שו"ע אדמו"ר הזקן, משנ"ב סימן תנג(. וכפי שהוזכר לעיל, 
לאכול  שלא  נוהגים  קטניות,  אכילת  באיסור  נוהגים  שלא  הספרדים  מבין  הרבה 
כאשר  גם  ולכן  קטניות,  משאר  יותר  באורז  שמחמירים  הפוסקים,  וכתבו  אורז. 
מתירים קטניות לחולה וקטן, יש להעדיף דברים אחרים ולא אורז. ]טעם החומרא 
באורז, כי הוא דומה ביותר לדגן. וכדברי הלבוש )תנג, ב(, שהאורז הוא אחר הדגן, 
נורי, האורז הוא  )לה, א(, שלדעת ר"י בן  וקרוב הוא לדגן. ולהעיר מהגמ' פסחים 
מין דגן )אלא שחכמים חולקים עליו(. ועוד שם )נ, ב(, בני חוזאי נהגו להפריש חלה 

מאורז. ולכן מובן שאפשר לטעות בקלות בינו לבין דגן([. 

36. אפונה: רמב"ם כלאים, א, ח, שו"ע יו"ד רצז, ג. ורגילים לעשות ממנו תבשילים. 

נהוג  ולמעשה  הקטניות,  בכלל  הם  הבוטנים  אם  הדעות  נחלקו  בוטנים:   .37
להחמיר בזה. ההסבר: מכיון שלא עושים מהבוטנים קמח או תבשילים, לא שייך 
וכן לא דומים לקטניות, שהרי לא  החשש שיטעו בינם לקמח או תבשיל של דגן. 
צוברים אותם לכרי בשדה )מקראי קודש, ומלמד להועיל, שלכן יש להקל לדעת 
הסמ"ק, לבוש, ומשנ"ב, שאוסרים כל מילי דמדגן(. וכן החשש שמעורב בהם דגן 
שם.  קודש,  )מקראי  שלמים  כשהם  אחד  אחד  אותם  כשאוכלים  כך,  כל  שייך  לא 
לאסרם.  סיבה  לכאורה  אין  כן,  אם  מים(.  עליהם  בא  שלא  בחזקת  שהם  ומוסיף, 
גדלים  שהם  בכך  לקטניות,  דומים  הם  שהרי  לאסרם,  סיבה  יש  אחר  שמצד  אלא 
את  אסרו  שהם  כמו  לאסרם,  מקום  היה  הזקן  ואדמו"ר  הט"ז  ולדעת  בשרביטים, 
ה'חרדל', משום שדומה לקטניות בכך שגדל בשרביטים )מקראי קודש, שו"ת מלמד 
להועיל(. אמנם יש להעיר, שבשו"ת שרידי אש כותב, שחקר אחר דרך גידולו, ולא 
נחשב שגדל בשרביטים, כי הרבה פעמים גדלים אחד אחד לבד בקליפה, וכן כתב 
בשו"ת חלקת יעקב )או"ח, רז, ב(, ולפי זה אין לאסור גם לדעת הט"ז ואדמו"ר הזקן. 

דעות הפוסקים: א� אסור: יש שכתבו שנוהגים לאסור את הבוטנים, ולהתיר את 
השמן שלהם כי הם ספק קטניות )אבני נזר )שעג(, מקראי קודש, )ב, ס(, שו"ת חלקת 
חבלים  שו"ת  לז(,  )ב,  אש  שרידי  )שו"ת  לגמרי  שהתירו  יש  מותר:  ב�  )צז((.  יעקב 
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כ'כותנה'  בשרביטים,  גדל  לא  אך  דמדגן'  'מידי  שהוא  בדבר  ההסברים:  בין  מינה  )נפקא 

לדוגמא, שאינה גדלה בשרביטים. וראה לקמן בדין 'שמן כותנה'(. 

חשש לפירורי חמץ: ישנם זרעים שאינם כלולים בהגדרת 'קטניות'32, - 
ביניהם  שימצא  הדבר,  שמצוי  מכיון  אבל  לקטניות',  'דומים  ואינם 
כלל,  לאכלם  שלא  המחמיר  אותם,  לברור  וקשה  דגן  של  גרעינים 

תבא עליו ברכה )של"ה, מג"א, שו"ע אדה"ז תנג, ו, משנ"ב33(. 

שזורעים,  זרעים,  גרעיני  הם  'קטניות',  )א-ז(:  סיכום 
והזרע  'בשר'(,  תוספת  )ללא  כמותם  גרעינים  ומצמיחים 
נאסר, אלא אלו שיש  זו  נאכל. אך לא כל הנכלל בהגדרה 
בהם מקום לחשש: א. חשש לטעות, כי עושים מהם קמח, 
דגן  תערובת  של  חשש  ב.  הנ"ל(34.  הראשון  )לטעם  תבשיל  או 
ג.  לקטניות.  הדומים  מינים  נאסרו  כן  כמו  הנ"ל(.  השני  )לטעם 

גידולו לקטניות, כי גדל בתרמילים כמו קטניות, אסור כמו קטניות. וכדברי הט"ז 
כתב אדמו"ר הזקן )תנג, ד(. ב. הלבוש )והביאו המשנ"ב( יישב אחרת: שחרדל דומה 
לקטניות כי הוא דבר 'דמידגן', כלומר, החרדל הוא כמו דגן שאוספים אותו בשדה 
הגון  "ומנהג  עצמו:  בסמ"ק  מובא  הלבוש  שכדברי  ולהעיר  )כרי(.  גדולה  בערימה 
ליזהר מכל מיני קטניות, ואפילו מחרדל דהוי מידי דמידגן". נפק"מ בין הביאורים 

בדבר שגדל בשרביטים ואינו מידי דמדגן, ככותנה. וראה לקמן בדין שמן כותנה. 

32. כמבואר ברמ"א )תנג, א(, וט"ז )שם(, ובשו"ע אדמו"ר הזקן )תנג, ד(: "ולא נהגו 
איסור אלא במיני קטניות שהתבשיל הנעשה מהם מתחלף בתבשיל הנעשה ממיני 
דגן . . אבל מיני זרעים כגון השבת )אניס(, והכסבר, וכיו"ב משאר מיני זרעוני גינה 

אין נוהגים בהם איסור". 

33. לכאורה יש לשאול, לפי הטעם השני באיסור קטניות )חשש תערובת דגן(, 
מדוע אינם אסורים כקטניות, ורק שהמחמיר 'תבא עליו ברכה'? והיה אפשר לבאר, 
תערובת(  )חשש  השני  הטעם  את  הביאו  שלא  לשיטתם,  הזקן  ואדמו"ר  שהמג"א 
מדין  אותם  אוסר  אינו  דגן,  עירוב  של  חשש  בהם  שיש  זה  ולכן  קטניות,  באיסור 
הטעמים  שני  את  הביא  שהמשנ"ב  מכך  אבל  להחמיר.  שטוב  רק  אלא  קטניות, 
באיסור קטניות )גם את הטעם שהוא משום חשש תערובת(, ואעפ"כ מביא את דברי 
המג"א, שהמחמיר באלו תבא עליו ברכה, מוכח שאינם אסורים כקטניות. והטעם 
בפשטות יש לומר, שגם לפי הטעם השני שהחשש בקטניות הוא משום תערובת 
נכללים  שלא  אלה  אבל  קטניות,  של  בהגדרה  שנכללו  אלה,  אלא  נאסרו  לא  דגן, 
בהגדרה,  לא נאסרים מדין קטניות, ורק מכיון שיש חשש תערובת, המחמיר בהם, 

תבא עליו ברכה. 

34. וכדברי אדמו"ר הזקן )תנג, ד(: "ולא נהגו איסור אלא במיני קטניות שהתבשיל 
הנעשה מהם מתחלף בתבשיל הנעשה ממיני דגן שהם דומים זה לזה".
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מה' מיני דגן, וקשה מאוד לברור אותם, וכאשר יבשל את הקטניות 
גרגירים את כל התבשיל, שהרי החמץ אוסר  יאסרו אותם  בפסח, 

במשהו. )טור, ב"י בשם הגה"מ והובא בט"ז, משנ"ב וכו' וכן הוא ברוקח30(. 

ז�  לא נכללו בהגדרת 'קטניות', אבל אסורים: 

זרעים -  גם  נאסרו  'קטניות',  המוגדר  למין  נוסף  לקטניות:  הדומים 
הדומים לקטניות, מחשש שיבואו להתיר את הקטניות. כך הוכיחו 
הפוסקים ממה שאסרו את החרדל, אע"פ שאינו 'קטנית'. במה הוא 
גדל  כי  תסד(,  הרמ"א,  פי  על  ד,  )תנג,  הזקן  ואדמו"ר  הט"ז  לדעת  'דומה': 
'מידי דמדגן'  )תסד, ד(, כי הוא  בשרביטים. ולדעת הלבוש והמשנ"ב 
בקטניות31.  שעושים  כמו  בשדה,  ב'כרי'  אותם  שאוספים  כלומר, 

במדריך הכשרות של בד"ץ העדה החרדית: "לידיעת אחינו הספרדים, בתי אריזה 
וסולת  קמח  מוצרי  גם  אורזים  וכדומה,  כמון  אורז,  כמו  קטניות,  האורזים  רבים 
העלולים לעבור למוצרי הקטניות, גם כאשר אינם נארזים באותם המכונות ממש. 
וכבר התפרסם, שמצאנו במפעלי השנים כאן בארץ בגרעיני הקטניות המיובאים 
במתקני  מאוחסנים  היותם  עקב  )כנראה  חיטה  גרעיני  בהם  שמעורבבים  מחו"ל 
איחסון סמוכים וכדומה(, ולכן אם לא בוררים בקפדנות את פולי הסויה, לפתית 
וכדו', קיים חשש של תערובת חמץ. בעבר, מצאו משגיחי הכשרות גרעיני חיטה בין 
גרגרי האפונה, ונתעוררה שאלה גם על הכלים וקווי הייצור, למרות שעברו מיון 

קפדני טרם הייצור ע"י עובדי המפעל". 

30. אבל אדמו"ר הזקן לא הביא טעם זה, ונפק"מ לכאורה, שלטעם זה אם בוררים 
לטעם  משא"כ  וכדומה(,  הדחק  )בשעת  להתיר  ניתן  דגן,  שאין  ובטוחים  היטב 
הראשון הוא נעשה איסור עצמי. ויש לדעת שרוב הראשונים הזכירו רק את הטעם 
רק  מובא  השני  הטעם  אבל  חיים.  ארחות  כלבו,  אגור,  מרדכי,  )סמ"ק,  הראשון 
בהגהות מיימוניות( והוא הטעם העיקרי )ב"ח, כיון שהסמ"ק והמרדכי הביאו רק 

אותו(. 

31. לאחר שהביא הרמ"א את המנהג שלא לאכול קטניות בפסח, כותב )תנג, א(: 
"וזרע אקליז"א, ואניס אלינד"ר, אינן מיני קטניות, ומותר לאכלם בפסח, כן נראה 
לי". פשטות דבריו, שכיון שזרעים אלה, לא נכללים בהגדרה של 'קטניות' )כי לא 
נאכלים בפני עצמם, אלא בתור תבלין(, מותרים באכילה. אלא שלפי זה, כך הוא 
הדין גם בחרדל, שגם הוא רק תבלין )ולא עושים ממנו קמח, שהיה מקום לטעות עם 
דגן(, ובכל זאת, בסימן תסד, כותב הרמ"א: "והמנהג שלא לאכול חרדל כלל בפסח 

. . דהוי כמיני קטניות שנוהגים בו איסור". 

)תנג( מיישב:  זו, ותירצו בכמה אופנים: א. הט"ז  'סתירה'  ותמהו האחרונים על 
"ונראה הטעם, לפי שגידול החרדל הוא בשרביטים, דומה לגידול קטניות, ע"כ הוי 
בכלל איסור קטניות". כלומר, שלא רק קטניות אסורות, אלא כל דבר שדומה בצורת 
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כ'כותנה'  בשרביטים,  גדל  לא  אך  דמדגן'  'מידי  שהוא  בדבר  ההסברים:  בין  מינה  )נפקא 

לדוגמא, שאינה גדלה בשרביטים. וראה לקמן בדין 'שמן כותנה'(. 

חשש לפירורי חמץ: ישנם זרעים שאינם כלולים בהגדרת 'קטניות'32, - 
ביניהם  שימצא  הדבר,  שמצוי  מכיון  אבל  לקטניות',  'דומים  ואינם 
כלל,  לאכלם  שלא  המחמיר  אותם,  לברור  וקשה  דגן  של  גרעינים 

תבא עליו ברכה )של"ה, מג"א, שו"ע אדה"ז תנג, ו, משנ"ב33(. 

שזורעים,  זרעים,  גרעיני  הם  'קטניות',  )א-ז(:  סיכום 
והזרע  'בשר'(,  תוספת  )ללא  כמותם  גרעינים  ומצמיחים 
נאסר, אלא אלו שיש  זו  נאכל. אך לא כל הנכלל בהגדרה 
בהם מקום לחשש: א. חשש לטעות, כי עושים מהם קמח, 
דגן  תערובת  של  חשש  ב.  הנ"ל(34.  הראשון  )לטעם  תבשיל  או 
ג.  לקטניות.  הדומים  מינים  נאסרו  כן  כמו  הנ"ל(.  השני  )לטעם 

גידולו לקטניות, כי גדל בתרמילים כמו קטניות, אסור כמו קטניות. וכדברי הט"ז 
כתב אדמו"ר הזקן )תנג, ד(. ב. הלבוש )והביאו המשנ"ב( יישב אחרת: שחרדל דומה 
לקטניות כי הוא דבר 'דמידגן', כלומר, החרדל הוא כמו דגן שאוספים אותו בשדה 
הגון  "ומנהג  עצמו:  בסמ"ק  מובא  הלבוש  שכדברי  ולהעיר  )כרי(.  גדולה  בערימה 
ליזהר מכל מיני קטניות, ואפילו מחרדל דהוי מידי דמידגן". נפק"מ בין הביאורים 

בדבר שגדל בשרביטים ואינו מידי דמדגן, ככותנה. וראה לקמן בדין שמן כותנה. 

32. כמבואר ברמ"א )תנג, א(, וט"ז )שם(, ובשו"ע אדמו"ר הזקן )תנג, ד(: "ולא נהגו 
איסור אלא במיני קטניות שהתבשיל הנעשה מהם מתחלף בתבשיל הנעשה ממיני 
דגן . . אבל מיני זרעים כגון השבת )אניס(, והכסבר, וכיו"ב משאר מיני זרעוני גינה 

אין נוהגים בהם איסור". 

33. לכאורה יש לשאול, לפי הטעם השני באיסור קטניות )חשש תערובת דגן(, 
מדוע אינם אסורים כקטניות, ורק שהמחמיר 'תבא עליו ברכה'? והיה אפשר לבאר, 
תערובת(  )חשש  השני  הטעם  את  הביאו  שלא  לשיטתם,  הזקן  ואדמו"ר  שהמג"א 
מדין  אותם  אוסר  אינו  דגן,  עירוב  של  חשש  בהם  שיש  זה  ולכן  קטניות,  באיסור 
הטעמים  שני  את  הביא  שהמשנ"ב  מכך  אבל  להחמיר.  שטוב  רק  אלא  קטניות, 
באיסור קטניות )גם את הטעם שהוא משום חשש תערובת(, ואעפ"כ מביא את דברי 
המג"א, שהמחמיר באלו תבא עליו ברכה, מוכח שאינם אסורים כקטניות. והטעם 
בפשטות יש לומר, שגם לפי הטעם השני שהחשש בקטניות הוא משום תערובת 
נכללים  שלא  אלה  אבל  קטניות,  של  בהגדרה  שנכללו  אלה,  אלא  נאסרו  לא  דגן, 
בהגדרה,  לא נאסרים מדין קטניות, ורק מכיון שיש חשש תערובת, המחמיר בהם, 

תבא עליו ברכה. 

34. וכדברי אדמו"ר הזקן )תנג, ד(: "ולא נהגו איסור אלא במיני קטניות שהתבשיל 
הנעשה מהם מתחלף בתבשיל הנעשה ממיני דגן שהם דומים זה לזה".
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מה' מיני דגן, וקשה מאוד לברור אותם, וכאשר יבשל את הקטניות 
גרגירים את כל התבשיל, שהרי החמץ אוסר  יאסרו אותם  בפסח, 

במשהו. )טור, ב"י בשם הגה"מ והובא בט"ז, משנ"ב וכו' וכן הוא ברוקח30(. 

ז�  לא נכללו בהגדרת 'קטניות', אבל אסורים: 

זרעים -  גם  נאסרו  'קטניות',  המוגדר  למין  נוסף  לקטניות:  הדומים 
הדומים לקטניות, מחשש שיבואו להתיר את הקטניות. כך הוכיחו 
הפוסקים ממה שאסרו את החרדל, אע"פ שאינו 'קטנית'. במה הוא 
גדל  כי  תסד(,  הרמ"א,  פי  על  ד,  )תנג,  הזקן  ואדמו"ר  הט"ז  לדעת  'דומה': 
'מידי דמדגן'  )תסד, ד(, כי הוא  בשרביטים. ולדעת הלבוש והמשנ"ב 
בקטניות31.  שעושים  כמו  בשדה,  ב'כרי'  אותם  שאוספים  כלומר, 

במדריך הכשרות של בד"ץ העדה החרדית: "לידיעת אחינו הספרדים, בתי אריזה 
וסולת  קמח  מוצרי  גם  אורזים  וכדומה,  כמון  אורז,  כמו  קטניות,  האורזים  רבים 
העלולים לעבור למוצרי הקטניות, גם כאשר אינם נארזים באותם המכונות ממש. 
וכבר התפרסם, שמצאנו במפעלי השנים כאן בארץ בגרעיני הקטניות המיובאים 
במתקני  מאוחסנים  היותם  עקב  )כנראה  חיטה  גרעיני  בהם  שמעורבבים  מחו"ל 
איחסון סמוכים וכדומה(, ולכן אם לא בוררים בקפדנות את פולי הסויה, לפתית 
וכדו', קיים חשש של תערובת חמץ. בעבר, מצאו משגיחי הכשרות גרעיני חיטה בין 
גרגרי האפונה, ונתעוררה שאלה גם על הכלים וקווי הייצור, למרות שעברו מיון 

קפדני טרם הייצור ע"י עובדי המפעל". 

30. אבל אדמו"ר הזקן לא הביא טעם זה, ונפק"מ לכאורה, שלטעם זה אם בוררים 
לטעם  משא"כ  וכדומה(,  הדחק  )בשעת  להתיר  ניתן  דגן,  שאין  ובטוחים  היטב 
הראשון הוא נעשה איסור עצמי. ויש לדעת שרוב הראשונים הזכירו רק את הטעם 
רק  מובא  השני  הטעם  אבל  חיים.  ארחות  כלבו,  אגור,  מרדכי,  )סמ"ק,  הראשון 
בהגהות מיימוניות( והוא הטעם העיקרי )ב"ח, כיון שהסמ"ק והמרדכי הביאו רק 

אותו(. 

31. לאחר שהביא הרמ"א את המנהג שלא לאכול קטניות בפסח, כותב )תנג, א(: 
"וזרע אקליז"א, ואניס אלינד"ר, אינן מיני קטניות, ומותר לאכלם בפסח, כן נראה 
לי". פשטות דבריו, שכיון שזרעים אלה, לא נכללים בהגדרה של 'קטניות' )כי לא 
נאכלים בפני עצמם, אלא בתור תבלין(, מותרים באכילה. אלא שלפי זה, כך הוא 
הדין גם בחרדל, שגם הוא רק תבלין )ולא עושים ממנו קמח, שהיה מקום לטעות עם 
דגן(, ובכל זאת, בסימן תסד, כותב הרמ"א: "והמנהג שלא לאכול חרדל כלל בפסח 

. . דהוי כמיני קטניות שנוהגים בו איסור". 

)תנג( מיישב:  זו, ותירצו בכמה אופנים: א. הט"ז  'סתירה'  ותמהו האחרונים על 
"ונראה הטעם, לפי שגידול החרדל הוא בשרביטים, דומה לגידול קטניות, ע"כ הוי 
בכלל איסור קטניות". כלומר, שלא רק קטניות אסורות, אלא כל דבר שדומה בצורת 
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ו� טעם האיסור:  

)אבל שאר -  יכול להחמיץ  'דגן'  טעות בין קטניות לדגן: אע"פ שרק 
קמח  מהם  עושה  כאשר  גם  דגן,  מיני  מחמשת  שאינם  דברים, 
ומערב במים והעיסה תופחת, נחשב הדבר ל'סירחון ולא להחמצה, 
ומותר בפסח28(, בכל זאת, מכיון שרגילים לעשות מהקטניות קמח, 
אנשים  עלולים  דגן,  עם  שעושים  לתבשילים  הדומים  ותבשילים 
בפסח.  מותרים  דגן  של  תבשילים  או  קמח  שגם  ולחשוב,  לטעות 
)סמ"ק, מרדכי, ט"ז, חק יעקב, שו"ע אדמו"ר הזקן תנג, ג. ולטעם זה, יש מקום להקל בקטניות 

שלא עושים מהם קמח או תבשילים(.  

תערובת דגן: מצוי מאוד29, שבתוך הקטניות יהיו מעורבים, גרגירים - 

סוגים. א. תבואה. ב. קטניות. ג. זרעוני גינה. תבואה הם ה' מיני דגן. קטניות: "הן כל 
זרעים, הנאכלים לאדם חוץ מן התבואה, כגון הפול והאפונים והעדשים, והדוחן 
והאורז . . ". וזרעוני גינה: הם זרעים שלא ראויים למאכל אבל הפרי של אותו זרע 
מהם  לזרוע  שדרך  אלה  הם  זרעים  מיני  סוגים.  לב'  מחלק  )ובזה  אדם  מאכל  הוא 
לפת,  צנון,  כמו  קטנות  ערוגות  מהם  לזרוע  שדרך  ירקות',  ו'מיני  שלמים,  שדות 
בצל(. יוצא מדבריו: שכל גרעיני זרעים, שנאכלים לאדם, ואין 'בשר' סביבם, נחשב 

'קטניות'. וראה גם ביאור הגר"א במשנה כלאים ג, ב. 

גרעיני דלעת ואבטיח, נחשבים קטניות, אך זהו דווקא כאשר ייבשו אותם והכינו 
אותם לאכילה, אבל מותר לאכול בפסח אבטיח עם גרעיניו, כי כאשר אוכל אותם 
לא  הגרעינים  כי  פרי,  כאכילת  אלא  קטניות,  כאכילת  נחשב  לא  הפרי,  עם  יחד 
ד, טז. הגרנ"ק חוט שני  )הגרש"ז אויערבאך הליכות שלמה,  נחשבים בפני עצמם 
רבית קובץ ענינים טז(. ואולי זהו המקור למנהג כמה משפחות, שלא לאכול מיני 

ירקות שיש בהם גרעינים, כי החמירו להחשיבם כקטניות. 

)באכילת  בפסח  יד"ח  בהם  יוצא  שאדם  דברים  "אלו  א:  לה,  פסחים  משנה   .28
מצה( בחטים בשעורים . . " ואומרת הגמ': "הני אין, אורז ודוחן לא. מנא הני מילי . 
. דברים הבאים לידי חימוץ אדם יוצא בהם יד"ח במצה, יצאו אלו, שאין באים לידי 
חימוץ אלא לידי סירחון". ואף שיש שכתבו שאין ראיה ממשנה זו להיתר, כי אע"פ 
שאינו מחמיץ ממש, אבל הוא מחמיץ קצת ונחשב 'חמץ נוקשה' האסור מדרבנן 
)ראב"ד חו"מ ה, ב, ריטב"א פסחים שם בשם י"א ועוד(, ישנה לכאורה ראיה שאינו 
ב(, שבשביל התבשילים של ליל הסדר,  )קיד,  כלל, מדברי הגמ' בפסחים  מחמיץ 
לקח רבא סלק ואורז, ובוודאי לא לקח רבא דבר האסור מדרבנן )ואכן כך הוכיח רב 
אחאי גאון בשאילתות צו, עו, ומהר"ם חלאוה פסחים קיד, ב: "מהא שמעינן דליתא 
למאי דכתבו רבותינו הצרפתים ז"ל, דאורז ודוחן . . לידי חמץ נוקשה מיהא אתי". 

ולשיטת הראב"ד וכו' יש לומר שהיו נותנים מים רותחים שלא מחמיץ(. 

29. וגם בימינו הדבר מצוי, ונציין לדוגמא את ההודעה המתפרסמת מידי שנה 
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זה26 )חיד"א: "המיקל פורץ גדר". מהרי"ל: "כל דגזור רבנן, העובר עליו חייב מיתה"(. 

ה� הגדרת קטניות: ה'קטניות' הם כל גרעין זרע, שזורעים אותו ומצמיח 
בצמיחתם.  'בשר'  עליהם  נוסף  ולא  נאכל,  עצמו  והזרע  גרעינים, 
אורז,  להצמיח  וכדי  נאכל,  האורז  שגרגיר  ואפונה,  אורז  וכדוגמת 
בשונה  סביבם,  'בשר'  נוסף  לא  ובצמיחתם  האורז,  גרגירי  את  זורעים 
מעגבניות למשל, שסביב הגרעין גדל פרי שאותו אוכלים, ושונה מפולי 
קפה שלא צומחים באדמה אלא גדלים על עץ )על פי הרמב"ם כלאים א, ח, שו"ת 

מהרש"ג מג, שנות אליהו פאה, א, ד(27. 

מיני  כל  גזרו  מ"מ  כו',  מחמיצין  שלא  אע"פ  בפסח  לבשלן  שלא  דמנהג  מהר"ש 
קטניות אטו הם, ואל יאמר אדם כיון שאין איסור מן התורה אין לחוש, דכל דגזור 
רבנן העובר עליו חייב מיתה ועובר על לא תסור". וכן הוא בלשון 'גזירה' בחת"ס 
)או"ח קכב(, ערוך השלחן )תנג, ה(, ועוד אחרונים. ]וגם הלשון 'נהגו' אינו מוכרח 
שאינו מכח גזירה, ובמהרי"ל עצמו בתחילה אומר נהגו ואח"כ כותב שהיא גזירה[, 
או  מנהג  הוא  האם  בכתובות(,  מהרש"א  גליון  )ראה  איגר  הגר"ש  בזה  והסתפק 
הרי  מעצמם,  שנהגו  מנהג  רק  זה  היה  שבתחילה,  נאמר  אם  שגם  ונראה,  גזירה. 
שבהמשך הדורות קיבלוהו כגזירה. כמבואר בשע"ת )תנג, א(: "במקום אחד עמדו 
קצת חכמים שרצו לפרוץ הגדר . . ולא עלתה בידם, לפי שחכמי הדור . . החליטו 

האיסור במדינות אלו. 

ולכאורה נפק"מ לדינא )אם הוא גזירה או מנהג(, לגבי דין קטניות שלא היו בזמן 
הגזירה, שאם הוא רק מנהג, הרי הוא כולל רק את מה שנהגו, אבל אם הוא גזירה, 
הרי הוא כולל את כל הקטניות, גם אלה שלא היו בזמנם. ולדוגמא שמן כותנה וכו' 

)סדור פסח כהלכתו(.

26. המהרי"ל כותב לגבי קטניות בפסח: "כל דגזרו רבנן העובר עליו חייב מיתה, 
ועובר על 'לא תסור מן הדבר אשר יורוך'". ובשע"ת )תנג(, מביא את דברי החיד"א 
)טוב עין, יח, פב(: "באשכנז ופולין שקיבלו עליהם זה כמה מאות שנים חומרא זו 
כו', אין להקל להם, והמיקל פורץ גדר". בשו"ת תשובה מאהבה )או"ח רנט(, מאריך 
הרמתי  שמואל  של  ב"ד  יתכנשון  אם  "אף  ומסיים:  קטניות  איסור  בחומרת  מאוד 
ואליהו ובית דינו וכל גדולי ישראל אף עמהם, לענ"ד אין בידם להתיר אורז ומיני 
ורחבה,  ונירש טובה בארץ חמדה טובה  ונראה  ונחיה  קטניות בפסח, עד שנזכה 
ויוליכנו קוממיות כימי עולם וכשנים קדמוניות, אז נאכל גם אורז ומיני קטניות". 
שמים.  בידי  מיתה  חייב  זה  על  שהעובר  מהרי"ל  ליקוטי  בשם  בשע"ת  מביא  עוד 
קטניות,  איסור  על  ללעוג  הדת  מחריבי  קמו  שנה,  וחמשים  כמאה  שלפני  ולאחר 
בהם  שאין  עצמן  על  מעידין  בזה,  והמקילים  "והמפקפקים  השלחן:  הערוך  כתב 

יראת שמים ויראת חטא, ואין בקיאין בדרכי התורה". 

27. הגדרת הקטניות בהלכה, אינה כהגדרתה בתורת הבוטניקה )שלא מחשיבה 
ג'  שישנם  ח(,  א,  )כלאים,  למשל את האורז כקטנית(, אלא כפי שהגדיר הרמב"ם 
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ו� טעם האיסור:  

)אבל שאר -  יכול להחמיץ  'דגן'  טעות בין קטניות לדגן: אע"פ שרק 
קמח  מהם  עושה  כאשר  גם  דגן,  מיני  מחמשת  שאינם  דברים, 
ומערב במים והעיסה תופחת, נחשב הדבר ל'סירחון ולא להחמצה, 
ומותר בפסח28(, בכל זאת, מכיון שרגילים לעשות מהקטניות קמח, 
אנשים  עלולים  דגן,  עם  שעושים  לתבשילים  הדומים  ותבשילים 
בפסח.  מותרים  דגן  של  תבשילים  או  קמח  שגם  ולחשוב,  לטעות 
)סמ"ק, מרדכי, ט"ז, חק יעקב, שו"ע אדמו"ר הזקן תנג, ג. ולטעם זה, יש מקום להקל בקטניות 

שלא עושים מהם קמח או תבשילים(.  

תערובת דגן: מצוי מאוד29, שבתוך הקטניות יהיו מעורבים, גרגירים - 

סוגים. א. תבואה. ב. קטניות. ג. זרעוני גינה. תבואה הם ה' מיני דגן. קטניות: "הן כל 
זרעים, הנאכלים לאדם חוץ מן התבואה, כגון הפול והאפונים והעדשים, והדוחן 
והאורז . . ". וזרעוני גינה: הם זרעים שלא ראויים למאכל אבל הפרי של אותו זרע 
מהם  לזרוע  שדרך  אלה  הם  זרעים  מיני  סוגים.  לב'  מחלק  )ובזה  אדם  מאכל  הוא 
לפת,  צנון,  כמו  קטנות  ערוגות  מהם  לזרוע  שדרך  ירקות',  ו'מיני  שלמים,  שדות 
בצל(. יוצא מדבריו: שכל גרעיני זרעים, שנאכלים לאדם, ואין 'בשר' סביבם, נחשב 

'קטניות'. וראה גם ביאור הגר"א במשנה כלאים ג, ב. 

גרעיני דלעת ואבטיח, נחשבים קטניות, אך זהו דווקא כאשר ייבשו אותם והכינו 
אותם לאכילה, אבל מותר לאכול בפסח אבטיח עם גרעיניו, כי כאשר אוכל אותם 
לא  הגרעינים  כי  פרי,  כאכילת  אלא  קטניות,  כאכילת  נחשב  לא  הפרי,  עם  יחד 
ד, טז. הגרנ"ק חוט שני  )הגרש"ז אויערבאך הליכות שלמה,  נחשבים בפני עצמם 
רבית קובץ ענינים טז(. ואולי זהו המקור למנהג כמה משפחות, שלא לאכול מיני 

ירקות שיש בהם גרעינים, כי החמירו להחשיבם כקטניות. 

)באכילת  בפסח  יד"ח  בהם  יוצא  שאדם  דברים  "אלו  א:  לה,  פסחים  משנה   .28
מצה( בחטים בשעורים . . " ואומרת הגמ': "הני אין, אורז ודוחן לא. מנא הני מילי . 
. דברים הבאים לידי חימוץ אדם יוצא בהם יד"ח במצה, יצאו אלו, שאין באים לידי 
חימוץ אלא לידי סירחון". ואף שיש שכתבו שאין ראיה ממשנה זו להיתר, כי אע"פ 
שאינו מחמיץ ממש, אבל הוא מחמיץ קצת ונחשב 'חמץ נוקשה' האסור מדרבנן 
)ראב"ד חו"מ ה, ב, ריטב"א פסחים שם בשם י"א ועוד(, ישנה לכאורה ראיה שאינו 
ב(, שבשביל התבשילים של ליל הסדר,  )קיד,  כלל, מדברי הגמ' בפסחים  מחמיץ 
לקח רבא סלק ואורז, ובוודאי לא לקח רבא דבר האסור מדרבנן )ואכן כך הוכיח רב 
אחאי גאון בשאילתות צו, עו, ומהר"ם חלאוה פסחים קיד, ב: "מהא שמעינן דליתא 
למאי דכתבו רבותינו הצרפתים ז"ל, דאורז ודוחן . . לידי חמץ נוקשה מיהא אתי". 

ולשיטת הראב"ד וכו' יש לומר שהיו נותנים מים רותחים שלא מחמיץ(. 

29. וגם בימינו הדבר מצוי, ונציין לדוגמא את ההודעה המתפרסמת מידי שנה 
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זה26 )חיד"א: "המיקל פורץ גדר". מהרי"ל: "כל דגזור רבנן, העובר עליו חייב מיתה"(. 

ה� הגדרת קטניות: ה'קטניות' הם כל גרעין זרע, שזורעים אותו ומצמיח 
בצמיחתם.  'בשר'  עליהם  נוסף  ולא  נאכל,  עצמו  והזרע  גרעינים, 
אורז,  להצמיח  וכדי  נאכל,  האורז  שגרגיר  ואפונה,  אורז  וכדוגמת 
בשונה  סביבם,  'בשר'  נוסף  לא  ובצמיחתם  האורז,  גרגירי  את  זורעים 
מעגבניות למשל, שסביב הגרעין גדל פרי שאותו אוכלים, ושונה מפולי 
קפה שלא צומחים באדמה אלא גדלים על עץ )על פי הרמב"ם כלאים א, ח, שו"ת 

מהרש"ג מג, שנות אליהו פאה, א, ד(27. 

מיני  כל  גזרו  מ"מ  כו',  מחמיצין  שלא  אע"פ  בפסח  לבשלן  שלא  דמנהג  מהר"ש 
קטניות אטו הם, ואל יאמר אדם כיון שאין איסור מן התורה אין לחוש, דכל דגזור 
רבנן העובר עליו חייב מיתה ועובר על לא תסור". וכן הוא בלשון 'גזירה' בחת"ס 
)או"ח קכב(, ערוך השלחן )תנג, ה(, ועוד אחרונים. ]וגם הלשון 'נהגו' אינו מוכרח 
שאינו מכח גזירה, ובמהרי"ל עצמו בתחילה אומר נהגו ואח"כ כותב שהיא גזירה[, 
או  מנהג  הוא  האם  בכתובות(,  מהרש"א  גליון  )ראה  איגר  הגר"ש  בזה  והסתפק 
הרי  מעצמם,  שנהגו  מנהג  רק  זה  היה  שבתחילה,  נאמר  אם  שגם  ונראה,  גזירה. 
שבהמשך הדורות קיבלוהו כגזירה. כמבואר בשע"ת )תנג, א(: "במקום אחד עמדו 
קצת חכמים שרצו לפרוץ הגדר . . ולא עלתה בידם, לפי שחכמי הדור . . החליטו 

האיסור במדינות אלו. 

ולכאורה נפק"מ לדינא )אם הוא גזירה או מנהג(, לגבי דין קטניות שלא היו בזמן 
הגזירה, שאם הוא רק מנהג, הרי הוא כולל רק את מה שנהגו, אבל אם הוא גזירה, 
הרי הוא כולל את כל הקטניות, גם אלה שלא היו בזמנם. ולדוגמא שמן כותנה וכו' 

)סדור פסח כהלכתו(.

26. המהרי"ל כותב לגבי קטניות בפסח: "כל דגזרו רבנן העובר עליו חייב מיתה, 
ועובר על 'לא תסור מן הדבר אשר יורוך'". ובשע"ת )תנג(, מביא את דברי החיד"א 
)טוב עין, יח, פב(: "באשכנז ופולין שקיבלו עליהם זה כמה מאות שנים חומרא זו 
כו', אין להקל להם, והמיקל פורץ גדר". בשו"ת תשובה מאהבה )או"ח רנט(, מאריך 
הרמתי  שמואל  של  ב"ד  יתכנשון  אם  "אף  ומסיים:  קטניות  איסור  בחומרת  מאוד 
ואליהו ובית דינו וכל גדולי ישראל אף עמהם, לענ"ד אין בידם להתיר אורז ומיני 
ורחבה,  ונירש טובה בארץ חמדה טובה  ונראה  ונחיה  קטניות בפסח, עד שנזכה 
ויוליכנו קוממיות כימי עולם וכשנים קדמוניות, אז נאכל גם אורז ומיני קטניות". 
שמים.  בידי  מיתה  חייב  זה  על  שהעובר  מהרי"ל  ליקוטי  בשם  בשע"ת  מביא  עוד 
קטניות,  איסור  על  ללעוג  הדת  מחריבי  קמו  שנה,  וחמשים  כמאה  שלפני  ולאחר 
בהם  שאין  עצמן  על  מעידין  בזה,  והמקילים  "והמפקפקים  השלחן:  הערוך  כתב 

יראת שמים ויראת חטא, ואין בקיאין בדרכי התורה". 

27. הגדרת הקטניות בהלכה, אינה כהגדרתה בתורת הבוטניקה )שלא מחשיבה 
ג'  שישנם  ח(,  א,  )כלאים,  למשל את האורז כקטנית(, אלא כפי שהגדיר הרמב"ם 
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ג� קטניות חדשות: יש אומרים, שאין לאסור אלא קטניות שהיו בזמן 
הגזירה, אבל לדעת רוב הפוסקים, האיסור הוא גם בקטניות שלא היו 

קיימות בזמן הגזירה 24. 

ד� חשיבות המנהג: חשיבות רבה ראו הפוסקים במנהג זה, והוא בגדר 
'גזירה' ולא מנהג בעלמא25, ודברים חמורים נאמרו, על המזלזל במנהג 

אפגניסטן )נר ציון, ניסן((.

לגבי  כתב  קנז(  )או"ח  יוסף  זכרון  בשו"ת  הגזירה:  בזמן  היו  שלא  קטניות   .24
מצויה,  השעועית  הייתה  לא  קטניות,  איסור  שהתחדש  שבזמן  שכיון  שעועית 
ממילא אינה בכלל הגזירה )אך סמך על זה רק בשנת בצורת ובצירוף עוד תנאים. 
ובשו"ת חלקת יעקב ושרדי אש, צירפו דעתו, כדי להקל בבוטנים, אע"פ שלמעשה 
החמירו(, וכן כתב באגרות משה )ג, סג(, והאריך בזה, שגזירת קטניות אינה לאסור 
כל דבר שעושים ממנו קמח, או ששייך שיתערבו בו קטניות, שהרי הרמ"א התיר 
)ולכן כתבו השל"ה המג"א, אדמו"ר  'אניס', אע"פ שמעורבים בו קטניות לפעמים 
אדמה,  תפוחי  לאכול  רגילים  וכן  תע"ב(,  לאכלם  שלא  שהמחמיר  והמשנ"ב  הזקן 
אע"פ שרגילים לעשות מהם קמח, אלא שאיסור קטניות הוא על מינים מסוימים, 
ורק באלה שהנהיגו יש איסור, ולכן כל מה שלא היה מצוי אז וממילא לא הנהיגו 

איסור, אינם כלולים במנהג קטניות. 

אמנם מדברי הפוסקים מוכח שלא סברו כך, שהרי דנו לגבי בוטנים אם אסור 
והרי הבוטנים לא היו אז )שו"ת שרידי שם, אבני נזר, מנחת אלעזר, שו"ת מלמד 
יש להוכיח ממה שהפוסקים אסרו את ה'תירס'  וכן  ועוד(.  להועיל, מקראי קודש 
)חק יעקב, אליה רבה, שו"ת חתם סופר, שו"ע אדמו"ר הזקן, ערוך השלחן, משנ"ב, 
גילוי  מזמן  שנים  כ500  לפני  רק  הגיע  הוא  והרי  וויץ'(,  'טירקשין  בלשונם  ונקרא 
יבשת אמריקה, ולא היה בזמן תקנת הגזירה, וכן ניתן להוכיח, ממה שדנו הפוסקים 

לגבי לפתית, ועוד הרבה דברים שלא היו מצויים בזמן הגזירה. 

25. מנהג או גזירה: יש שהתייחסו לאיסור אכילת קטנית כמנהג שנהגו ישראל 
)קכז,  אדם  החיי  דעת  כך  אמך'.  תורת  תטוש  'אל  מצד:  שחיובו  הקדמונים,  מזמן 
נהגו  שאבותינו  וכיון   .  . לאסור  נהגו  לפנינו  שנה  מאות  כמה  שהיו  "הגאונים  א(: 
כך, אסור לנו לשנות, משום 'אל תטוש תורת אמך' )משלי א, ח( . . וכן בכל מנהגי 
ישראל שנהגו באיזה דבר, אע"פ שלא עשו דבר זה לתקנה אלא שנהגו כך מעצמם, 
או  חז"ל  כו'. אבל דבר שתקנו  נביאים, כמ"ש אל תטוש  לאו, מדברי  איסור  איכא 
אפילו הגאונים שבזמנינו לעשו סייג וגדר לתורה, אזי אסור לשנות בלאו דאורייתא, 
דכתיב 'לא תסור' כו'". ]ובנשמת אדם )קל, כ(, מאריך בזה, ומביא את דברי הרמב"ם 
מ'לא  יש בהם חומר של לא תעשה  ב"ד,  בהלכות ממרים, שכל התקנות שתיקנו 
תסור'[. וכך לכאורה משמע מלשון הרבה פוסקים, ראה סמ"ק: "ונהגו כל העולם' 
וכן בדרכי משה ורמ"א: 'נהגו איסור' וכן הוא הלשון בט"ז, חק יעקב, מקו"ח, גר"א, 

חיי"א, שו"ע אדמו"ר הזקן ועוד, בלשון 'נהגו' ולא 'תיקנו' או 'גזרו'. 

אמר  מיניהן,  כל  "קטניות  כותב:  ט(  בפסח,  אסורות  )מאכלות  המהרי"ל  אבל 
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החג )סמ"ק, רוקח, תרמוה"ד, רמ"א. מערב פסח: חק יעקב, כנסת הגדולה( 21.

ב� אשכנזים וספרדים: מנהג הקטניות נפוץ בין האשכנזים22, ומרבית 
הספרדים לא חששו למנהג זה, אך הרבה נמנעו מאכילת אורז, וחלקם 

אף נהגו באיסור קטניות23.

21. איסור אכילת קטניות בערב פסח: נוהגים שלא לאכול קטניות, מערב פסח, 
מזמן איסור אכילת חמץ )חק יעקב, תעא, ב, כנסת הגדולה, וכך מוכח מכל הפוסקים 
שלא התירו בערב פסח רק פירות וירקות ולא כתבו לאכול קטניות, וכן כך בסדר 
ערב פסח שחל בשבת להגרי"ח זוננפלד. וכן המנהג, סידור פסח כהלכתו, עמ' שנ, 

בשם הגריש"א(. 

אבל מצד הדין אין איסור קטניות בערב פסח כמו שמשמע מדברי האורחות חיים 
שבערב פסח מט' שעות ומעלה לא יאכל אדם )כדי להיות תאב לאכול בפסח(, אבל 
מטבל במיני תרגימא כגון פירות וירקות בשר וגבינה ו'קטניות'. )והרי סובר שאסור 
לאכול קטניות בפסח )כמבואר בדבריו הלכות חמץ ומצה, נה(. וכן נראה מדברי 
השד"ח  הוכיח  וכך  מקטניות,  מצות  פסח  בערב  לאכול  שאפשר  ב,  תמד,  הפמ"ג 
החמץ  שכאשר  קנח(,  )א,  תשובה  בהתעוררות  וראה  הפמ"ג.  מדברי  ב(  ו,  )חו"מ, 

הוא בכרת, אז גזרו בקטניות, אבל כשהחמץ רק בלאו )ערב פסח( לא גזרו. 

22. כנ"ל, שכך פוסקים כל פוסקי אשכנז: תרומה"ד, מהרי"ל, רמ"א, אדמו"ר הזקן 
וכו' )תנג(. 

23. מנהג קטניות אצל הספרדים: מצאנו ג' הנהגות אצל בני ספרד: א� לא נהגו 
כלל: בית יוסף )תנג(: "ולית דחש לדברים הללו זולת האשכנזים". פרי חדש, חיד"א, 
בני ספרד לא נהגו במניעת הקטניות )כף החיים, תנג(. ב� נהגו להיזהר רק באורז: 
שלא  נהגו  ד',  ויראי  הת"ח  מרבית  ת"ו  ירשלים  שבעיה"ק  כותב,  שם  החיים  בכף 
אחר  ושוב  פעמים  כמה  האורז  שביררו  עובדה  דהוה  משום  בפסח,  אורז  לאכול 
מהגר"ח  מביא  )חו"מ(,  ובשד"ח  מלאכלו.  נמנעו  ולכן  חיטה  נמצאת  שבישלוהו 
פלאג'י בשו"ת לב חיים )ב, צד( בשם ה'חקרי לב', שמנהג פשוט שאין אוכלים אורז 
)מנהג  בפסח  אורז  לאכול  שלא  קהילתם  מנהג  מוזכר  ספרים  בכמה  ואכן  בפסח. 
בגדאד )בין איש חי, צו, מא(, מנהג המשפחות באלגי'ר )הוד יוסף עמ' קכד(, מנהג 
שהתיר  אחד  חכם  והיה  גבוה((,  )שלחן  סלוניקי  מנהג  חי(,  לכל  )מועד  טורקיה 
אורז במרוקו, ושלח לו רבי יעקב אבוחצירה אגרת, שכבר נהגו ראשונים וחכמים 
ג� חלק  'ואל תטוש תורת אמך'.  גדולים שאין לאכלו ומנהג אבותינו תורה משום 
מהספרדים נהגו במנהג הקטניות: בספר פקודת אלעזר )נא( כותב, שעכשיו נוהגים 
גם הספרדים בירושת"ו לאסור הקטניות בפסח. וכן הביא באור לציון )ג, עמ' קה( 
לעצמם  שהחמירו  יחידים  שהיו  אלא  קטניות,  באכילת  להקל  ספרד  בני  שמנהג 
חומרות פרטיות, יש שנהגו להחמיר באכילת אורז, ויש בקטניות אחרות. ובתשו' 
בית דוד )רטז, כ( שעכשיו נראה שהמנהג כמו באשכנז שנזהרין שלא לעשות שום 
תבשיל מקטניות. קטניות לחות: ויש מהספרדים שנוהגים לאכול רק קטניות לחות 
ולא יבשות )מנהג מרוקו )נוהג בחכמה(, תוניס )עלי הדס(, דמשק, לבנון, בוכרה, 
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ג� קטניות חדשות: יש אומרים, שאין לאסור אלא קטניות שהיו בזמן 
הגזירה, אבל לדעת רוב הפוסקים, האיסור הוא גם בקטניות שלא היו 

קיימות בזמן הגזירה 24. 

ד� חשיבות המנהג: חשיבות רבה ראו הפוסקים במנהג זה, והוא בגדר 
'גזירה' ולא מנהג בעלמא25, ודברים חמורים נאמרו, על המזלזל במנהג 

אפגניסטן )נר ציון, ניסן((.

לגבי  כתב  קנז(  )או"ח  יוסף  זכרון  בשו"ת  הגזירה:  בזמן  היו  שלא  קטניות   .24
מצויה,  השעועית  הייתה  לא  קטניות,  איסור  שהתחדש  שבזמן  שכיון  שעועית 
ממילא אינה בכלל הגזירה )אך סמך על זה רק בשנת בצורת ובצירוף עוד תנאים. 
ובשו"ת חלקת יעקב ושרדי אש, צירפו דעתו, כדי להקל בבוטנים, אע"פ שלמעשה 
החמירו(, וכן כתב באגרות משה )ג, סג(, והאריך בזה, שגזירת קטניות אינה לאסור 
כל דבר שעושים ממנו קמח, או ששייך שיתערבו בו קטניות, שהרי הרמ"א התיר 
)ולכן כתבו השל"ה המג"א, אדמו"ר  'אניס', אע"פ שמעורבים בו קטניות לפעמים 
אדמה,  תפוחי  לאכול  רגילים  וכן  תע"ב(,  לאכלם  שלא  שהמחמיר  והמשנ"ב  הזקן 
אע"פ שרגילים לעשות מהם קמח, אלא שאיסור קטניות הוא על מינים מסוימים, 
ורק באלה שהנהיגו יש איסור, ולכן כל מה שלא היה מצוי אז וממילא לא הנהיגו 

איסור, אינם כלולים במנהג קטניות. 

אמנם מדברי הפוסקים מוכח שלא סברו כך, שהרי דנו לגבי בוטנים אם אסור 
והרי הבוטנים לא היו אז )שו"ת שרידי שם, אבני נזר, מנחת אלעזר, שו"ת מלמד 
יש להוכיח ממה שהפוסקים אסרו את ה'תירס'  וכן  ועוד(.  להועיל, מקראי קודש 
)חק יעקב, אליה רבה, שו"ת חתם סופר, שו"ע אדמו"ר הזקן, ערוך השלחן, משנ"ב, 
גילוי  מזמן  שנים  כ500  לפני  רק  הגיע  הוא  והרי  וויץ'(,  'טירקשין  בלשונם  ונקרא 
יבשת אמריקה, ולא היה בזמן תקנת הגזירה, וכן ניתן להוכיח, ממה שדנו הפוסקים 

לגבי לפתית, ועוד הרבה דברים שלא היו מצויים בזמן הגזירה. 

25. מנהג או גזירה: יש שהתייחסו לאיסור אכילת קטנית כמנהג שנהגו ישראל 
)קכז,  אדם  החיי  דעת  כך  אמך'.  תורת  תטוש  'אל  מצד:  שחיובו  הקדמונים,  מזמן 
נהגו  שאבותינו  וכיון   .  . לאסור  נהגו  לפנינו  שנה  מאות  כמה  שהיו  "הגאונים  א(: 
כך, אסור לנו לשנות, משום 'אל תטוש תורת אמך' )משלי א, ח( . . וכן בכל מנהגי 
ישראל שנהגו באיזה דבר, אע"פ שלא עשו דבר זה לתקנה אלא שנהגו כך מעצמם, 
או  חז"ל  כו'. אבל דבר שתקנו  נביאים, כמ"ש אל תטוש  לאו, מדברי  איסור  איכא 
אפילו הגאונים שבזמנינו לעשו סייג וגדר לתורה, אזי אסור לשנות בלאו דאורייתא, 
דכתיב 'לא תסור' כו'". ]ובנשמת אדם )קל, כ(, מאריך בזה, ומביא את דברי הרמב"ם 
מ'לא  יש בהם חומר של לא תעשה  ב"ד,  בהלכות ממרים, שכל התקנות שתיקנו 
תסור'[. וכך לכאורה משמע מלשון הרבה פוסקים, ראה סמ"ק: "ונהגו כל העולם' 
וכן בדרכי משה ורמ"א: 'נהגו איסור' וכן הוא הלשון בט"ז, חק יעקב, מקו"ח, גר"א, 

חיי"א, שו"ע אדמו"ר הזקן ועוד, בלשון 'נהגו' ולא 'תיקנו' או 'גזרו'. 

אמר  מיניהן,  כל  "קטניות  כותב:  ט(  בפסח,  אסורות  )מאכלות  המהרי"ל  אבל 
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החג )סמ"ק, רוקח, תרמוה"ד, רמ"א. מערב פסח: חק יעקב, כנסת הגדולה( 21.

ב� אשכנזים וספרדים: מנהג הקטניות נפוץ בין האשכנזים22, ומרבית 
הספרדים לא חששו למנהג זה, אך הרבה נמנעו מאכילת אורז, וחלקם 

אף נהגו באיסור קטניות23.

21. איסור אכילת קטניות בערב פסח: נוהגים שלא לאכול קטניות, מערב פסח, 
מזמן איסור אכילת חמץ )חק יעקב, תעא, ב, כנסת הגדולה, וכך מוכח מכל הפוסקים 
שלא התירו בערב פסח רק פירות וירקות ולא כתבו לאכול קטניות, וכן כך בסדר 
ערב פסח שחל בשבת להגרי"ח זוננפלד. וכן המנהג, סידור פסח כהלכתו, עמ' שנ, 

בשם הגריש"א(. 

אבל מצד הדין אין איסור קטניות בערב פסח כמו שמשמע מדברי האורחות חיים 
שבערב פסח מט' שעות ומעלה לא יאכל אדם )כדי להיות תאב לאכול בפסח(, אבל 
מטבל במיני תרגימא כגון פירות וירקות בשר וגבינה ו'קטניות'. )והרי סובר שאסור 
לאכול קטניות בפסח )כמבואר בדבריו הלכות חמץ ומצה, נה(. וכן נראה מדברי 
השד"ח  הוכיח  וכך  מקטניות,  מצות  פסח  בערב  לאכול  שאפשר  ב,  תמד,  הפמ"ג 
החמץ  שכאשר  קנח(,  )א,  תשובה  בהתעוררות  וראה  הפמ"ג.  מדברי  ב(  ו,  )חו"מ, 

הוא בכרת, אז גזרו בקטניות, אבל כשהחמץ רק בלאו )ערב פסח( לא גזרו. 

22. כנ"ל, שכך פוסקים כל פוסקי אשכנז: תרומה"ד, מהרי"ל, רמ"א, אדמו"ר הזקן 
וכו' )תנג(. 

23. מנהג קטניות אצל הספרדים: מצאנו ג' הנהגות אצל בני ספרד: א� לא נהגו 
כלל: בית יוסף )תנג(: "ולית דחש לדברים הללו זולת האשכנזים". פרי חדש, חיד"א, 
בני ספרד לא נהגו במניעת הקטניות )כף החיים, תנג(. ב� נהגו להיזהר רק באורז: 
שלא  נהגו  ד',  ויראי  הת"ח  מרבית  ת"ו  ירשלים  שבעיה"ק  כותב,  שם  החיים  בכף 
אחר  ושוב  פעמים  כמה  האורז  שביררו  עובדה  דהוה  משום  בפסח,  אורז  לאכול 
מהגר"ח  מביא  )חו"מ(,  ובשד"ח  מלאכלו.  נמנעו  ולכן  חיטה  נמצאת  שבישלוהו 
פלאג'י בשו"ת לב חיים )ב, צד( בשם ה'חקרי לב', שמנהג פשוט שאין אוכלים אורז 
)מנהג  בפסח  אורז  לאכול  שלא  קהילתם  מנהג  מוזכר  ספרים  בכמה  ואכן  בפסח. 
בגדאד )בין איש חי, צו, מא(, מנהג המשפחות באלגי'ר )הוד יוסף עמ' קכד(, מנהג 
שהתיר  אחד  חכם  והיה  גבוה((,  )שלחן  סלוניקי  מנהג  חי(,  לכל  )מועד  טורקיה 
אורז במרוקו, ושלח לו רבי יעקב אבוחצירה אגרת, שכבר נהגו ראשונים וחכמים 
ג� חלק  'ואל תטוש תורת אמך'.  גדולים שאין לאכלו ומנהג אבותינו תורה משום 
מהספרדים נהגו במנהג הקטניות: בספר פקודת אלעזר )נא( כותב, שעכשיו נוהגים 
גם הספרדים בירושת"ו לאסור הקטניות בפסח. וכן הביא באור לציון )ג, עמ' קה( 
לעצמם  שהחמירו  יחידים  שהיו  אלא  קטניות,  באכילת  להקל  ספרד  בני  שמנהג 
חומרות פרטיות, יש שנהגו להחמיר באכילת אורז, ויש בקטניות אחרות. ובתשו' 
בית דוד )רטז, כ( שעכשיו נראה שהמנהג כמו באשכנז שנזהרין שלא לעשות שום 
תבשיל מקטניות. קטניות לחות: ויש מהספרדים שנוהגים לאכול רק קטניות לחות 
ולא יבשות )מנהג מרוקו )נוהג בחכמה(, תוניס )עלי הדס(, דמשק, לבנון, בוכרה, 
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ד� מנהג איסור קטניות

 א. המנהג / ב. אשכנזים וספרדים / ג. קטניות חדשות / ד. חשיבות המנהג /
 ה. הגדרת קטניות / ו. טעם האיסור / ז. לא נכללו בקטניות אבל אסורים / ח.
 הקטניות / ט. השמנים המותרים והאסורים / י. קטניות בתבשיל, והמתארח

בבית שאוכלים קטניות / יא. קטניות לקטן וחולה.

שנה,  מ800  יותר  לפני  אשכנז  גדולי  הקדמונים  רבותינו  המנהג:  א� 
אסרו את אכילת ה'קטניות' בפסח20, ונהוג להימנע מערב פסח, עד סוף 

20. מקור המנהג של איסור הקטניות: אחד המקורות הראשונים לאיסור קטניות 
בפסח הוא בסמ"ק )לרבי יצחק מקורביל, מבעלי התוס', נפטר בשנת ה'מ, לפני 750 
שנה. וליתר דיוק הדברים מובאים ב"הגהות סמ"ק", שהם הגהותיו של רבינו פרץ, 
הדבר  "קשה  כותב:  לזה,  חששו  שלא  שיש  שמביא  ולאחר  הסמ"ק(,  של  תלמידו 
מאד להתיר דבר שנוהגין בו העולם איסור מימי חכמים קדמונים". ועוד קודם לזה 
הסמ"ק:  לפני  שנה  כ50  שחי  מורמייזא(,  אלעזר  )לרבי  ברוקח  הדברים,  מוזכרים 
"ומה שאין אוכלין פולין ועדשים, מפני שיש בהם חטים". הרי שגם בזמנו היה הדבר 

נהוג מכבר. 

שמביא  כפי  בו,  נהגו  ולא  זה  למנהג  הסכימו  שלא  מהראשונים  שיש  ואע"פ 
הסמ"ק שר' יחיאל מפאריש אכל פול הלבן, ורבנו שמואל מפלייזא כותב: "והמנהג 
שנהגו אבותינו מחמת טעות", וכן כתבו רבנו מנוח ועוד. הרי שהפוסקים בדורות 
מאוחרים יותר, הסכימו כולם פה אחד )מלבד החכם צבי, ראה יעב"ץ מו"ק תנג( 
לקיים את המנהג. תרמוה"ד )א, קיג(, מהרי"ל, והרמ"א )תנג, א(: "והמנהג באשכנז 

להחמיר, ואין לשנות". והביאו כך למעשה בכל הפוסקים האשכנזים.

]הפרי חדש, והגר"א )תנג(, הביאו סמך למנהג זה מהגמרא )פסחים מ, ב(: "רב פפי 
שרי ליה לבורדיקי )נחתומין(, דבי ריש גלותא, לממחה קדירה בחסיסי. אמר רבא: 
שמתיר  מי  יש  האם  כלומר,  עבדי".  דשכיחי  בדוכתא  מילתא  האי  כי  דשרי  איכא 
דבר זה, כאשר שכיחים עבדים )שמזלזים באיסורים(. וכתבו התוס': ונראה לר"י, 
כדפירש בערוך 'בחסיסי' קמח של עדשים . . ואף שעדשים מן קטנית )והרי קטנית 
אינו מחמיץ?( אסור, משום אחלופי )שיחשבו שגם דגן מותר(, כל שכן בזמן הזה 
שכן  כל  לטעות,  לחשוש  מקום  היה  כבר  הגמ'  בזמן  אם  כלומר,  להחמיר".  שיש 
חיים,  ארחות  והיתר,  איסור  בדיני  בקיאים  ואיננו  תורה',  'בני  )שאיננו  הזה  בזמן 
סמ"ק, והגה"מ(, שיש עוד יותר חשש, שיטעו ויתירו דגן. הרי שגם בזמן הגמ' נזהרו 
בקמח עדשים בפסח. ויש להדגיש שבגמ' מדובר על קמח, וחכמי אשכנז אסרו גם 
הראשונים  ורוב  הרי"ף  לדעת  אמנם  טעות.  מחשש  שלמות,  הקטניות  בישול  את 
בגמ' שם )ר"ן, ריטב"א, מהר"ם חלאווה, מאירי ועוד(, מה שאסרו )כאשר מצויים 
עבדים שמזלזלים במצוות(, הוא קמח של מצה אפויה, )כאשר לוקחים מצה אפויה, 
ועושים ממנה קמח. והרי אינו מחמיץ, כי כבר אפוי(, שמא יטעו בקמח דגן רגיל, 

וכך פסק הטור בסימן תסג, ולפי דעתם אין ראיה מהגמ' לאיסור קטניות[. 
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תחליף קפה: חשש חמץ גמור.  	

תחליפי בשר: לעתים מכיל גם  	
קמח חיטה או תערובת שמנים 

שטיגנו בהם פירורי לחם. 

בהם  	 קיים  למיניהם:  תמציות 

בעיות מרובות וסבוכות, וכן יש 
חשש אלכוהול חמץ בייצורם. 

)סירופ  	 למיניהם  תרכיזים 
בעיות  קיימת  ממותק(: 

בתמציות שלהם. 
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ד� מנהג איסור קטניות

 א. המנהג / ב. אשכנזים וספרדים / ג. קטניות חדשות / ד. חשיבות המנהג /
 ה. הגדרת קטניות / ו. טעם האיסור / ז. לא נכללו בקטניות אבל אסורים / ח.
 הקטניות / ט. השמנים המותרים והאסורים / י. קטניות בתבשיל, והמתארח

בבית שאוכלים קטניות / יא. קטניות לקטן וחולה.

שנה,  מ800  יותר  לפני  אשכנז  גדולי  הקדמונים  רבותינו  המנהג:  א� 
אסרו את אכילת ה'קטניות' בפסח20, ונהוג להימנע מערב פסח, עד סוף 

20. מקור המנהג של איסור הקטניות: אחד המקורות הראשונים לאיסור קטניות 
בפסח הוא בסמ"ק )לרבי יצחק מקורביל, מבעלי התוס', נפטר בשנת ה'מ, לפני 750 
שנה. וליתר דיוק הדברים מובאים ב"הגהות סמ"ק", שהם הגהותיו של רבינו פרץ, 
הדבר  "קשה  כותב:  לזה,  חששו  שלא  שיש  שמביא  ולאחר  הסמ"ק(,  של  תלמידו 
מאד להתיר דבר שנוהגין בו העולם איסור מימי חכמים קדמונים". ועוד קודם לזה 
הסמ"ק:  לפני  שנה  כ50  שחי  מורמייזא(,  אלעזר  )לרבי  ברוקח  הדברים,  מוזכרים 
"ומה שאין אוכלין פולין ועדשים, מפני שיש בהם חטים". הרי שגם בזמנו היה הדבר 

נהוג מכבר. 

שמביא  כפי  בו,  נהגו  ולא  זה  למנהג  הסכימו  שלא  מהראשונים  שיש  ואע"פ 
הסמ"ק שר' יחיאל מפאריש אכל פול הלבן, ורבנו שמואל מפלייזא כותב: "והמנהג 
שנהגו אבותינו מחמת טעות", וכן כתבו רבנו מנוח ועוד. הרי שהפוסקים בדורות 
מאוחרים יותר, הסכימו כולם פה אחד )מלבד החכם צבי, ראה יעב"ץ מו"ק תנג( 
לקיים את המנהג. תרמוה"ד )א, קיג(, מהרי"ל, והרמ"א )תנג, א(: "והמנהג באשכנז 

להחמיר, ואין לשנות". והביאו כך למעשה בכל הפוסקים האשכנזים.

]הפרי חדש, והגר"א )תנג(, הביאו סמך למנהג זה מהגמרא )פסחים מ, ב(: "רב פפי 
שרי ליה לבורדיקי )נחתומין(, דבי ריש גלותא, לממחה קדירה בחסיסי. אמר רבא: 
שמתיר  מי  יש  האם  כלומר,  עבדי".  דשכיחי  בדוכתא  מילתא  האי  כי  דשרי  איכא 
דבר זה, כאשר שכיחים עבדים )שמזלזים באיסורים(. וכתבו התוס': ונראה לר"י, 
כדפירש בערוך 'בחסיסי' קמח של עדשים . . ואף שעדשים מן קטנית )והרי קטנית 
אינו מחמיץ?( אסור, משום אחלופי )שיחשבו שגם דגן מותר(, כל שכן בזמן הזה 
שכן  כל  לטעות,  לחשוש  מקום  היה  כבר  הגמ'  בזמן  אם  כלומר,  להחמיר".  שיש 
חיים,  ארחות  והיתר,  איסור  בדיני  בקיאים  ואיננו  תורה',  'בני  )שאיננו  הזה  בזמן 
סמ"ק, והגה"מ(, שיש עוד יותר חשש, שיטעו ויתירו דגן. הרי שגם בזמן הגמ' נזהרו 
בקמח עדשים בפסח. ויש להדגיש שבגמ' מדובר על קמח, וחכמי אשכנז אסרו גם 
הראשונים  ורוב  הרי"ף  לדעת  אמנם  טעות.  מחשש  שלמות,  הקטניות  בישול  את 
בגמ' שם )ר"ן, ריטב"א, מהר"ם חלאווה, מאירי ועוד(, מה שאסרו )כאשר מצויים 
עבדים שמזלזלים במצוות(, הוא קמח של מצה אפויה, )כאשר לוקחים מצה אפויה, 
ועושים ממנה קמח. והרי אינו מחמיץ, כי כבר אפוי(, שמא יטעו בקמח דגן רגיל, 

וכך פסק הטור בסימן תסג, ולפי דעתם אין ראיה מהגמ' לאיסור קטניות[. 
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תחליף קפה: חשש חמץ גמור.  	

תחליפי בשר: לעתים מכיל גם  	
קמח חיטה או תערובת שמנים 

שטיגנו בהם פירורי לחם. 

בהם  	 קיים  למיניהם:  תמציות 

בעיות מרובות וסבוכות, וכן יש 
חשש אלכוהול חמץ בייצורם. 

)סירופ  	 למיניהם  תרכיזים 
בעיות  קיימת  ממותק(: 

בתמציות שלהם. 
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מדגנים. 

מחיטה.  	 גם  מיוצר  עמילן: 
בהרבה  חשוב  מרכיב  משמש 
בו  שיש  מוצר  וכל  מזון,  מוצרי 

מרכיב זה, יש בו חשש חמץ.  

חמץ  	 רובם  קלויים:  פיצוחים 
המעורב  הקמח  עקב  גמור, 
בדרך כלל במלח בעת הקלייה. 
לפסח,  הכשר  שעם  )אלה 
עושים עם קמח תפוחי אדמה(. 

לפעמים  	 מכיל  אורז:  פצפוצי 
מיני  מחמשת  תערובת  גם 
וכן  וכדומה,  כקמח/לתת,  דגן, 
חומרי עזר נוספים בחשש חמץ. 

ועלול  	 קטניות,  אורז:  פריכיות 
גם להיות בחשש חמץ. 

מיוצר  	 לעתים  מאכל:  צבע 
גלם  וחומרי  אלכוהול,  בעזרת 

בחשש חמץ. 

יש  	 תירס(:  )סירופ  סירופ  קורן 
משמש  מחיטה.  גם  שמיוצר 
מוצרי  בהרבה  חשוב  כמרכיב 
מזון, וכל מוצר שיש בו מרכיב 

זה הריהו בחשש חמץ. 

קונפולור: קטניות.  	

עם  	 מעובד  צמחית:  קצפת 
חשש  ויש  שונים,  חומרים 

לפסח. 

שיש  	 התמציות  מלבד  ריבות: 
חמץ,  בחשש  גם  ביניהם 
בתהליך  כלל  בדרך  מוסיפים 
הייצור גם גלוקוזה, דקסטרוזה, 

וכדומה. 

שיבולת שוער/קוואקר: חמץ. 	

צמחי  	 שומן  צמחי:  שומן 
חשוב  מרכיב  משמש  מוקשה, 
יתכן  רבים.  מזון  במוצרי 
הייצור  בזמן  וגם  מקטניות, 

מוסיפים חומצת לימון. 

חשש  	 או  קטניות  שוקולד: 
קטניות. 

מכיל  	 למריחה:  שוקולד 
מחמשת  תערובת  גם  לפעמים 
קמח/לתת  כמו  דגן,  מיני 
וכדומה, או קטניות, וכן חומרי 

עזר נוספים בחשש חמץ. 

שמרים: בשמרים היבשים קיים  	
חשש תערובת משהו חמץ. 

ואורזים  	 היות  תבלינים: 
עם  ביחד  אותם  ומאחסנים 
וסולת קיים חשש לפסח.  קמח 
מערבבים  זעתר,  ובתבלין 
ה,  ו,  לקמן,  )ראה  קמח.  גם 

'תבלינים'(

עם  	 מעובד  בטעמים:  תה 
חומרים שונים )תמציות(, חשש 

לפסח. 
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גם קמח, וגלוטן, שבחשש חמץ. 

כלל  	 בדרך  בוטנים:  חמאת 
של  קטן  אחוז  מוסיפים 
שבחשש  ועמילן,  אמולסיפייר, 

חמץ. 

לפעמים  	 מכיל  )ממרח(:  חרדל 
מיני  מחמשת  תערובת  גם 
קטניות,  או  כקמח/לתת,  דגן, 
בחשש  נוספים  עזר  וחומרי 

חמץ. 

בתהליך  	 מיובשים:  ירקות 
הייבוש, יתכן שימוש בסוכרים 

המופקים מעמילן. 

מזון תינוקות: בחשש חמץ.  	

קטניות  	 יש  כלל  בדרך  מיונז: 
)ויש שיש בהם חיטה(. 

מלבין קפה: מעובד עם חומרים  	
שונים, ובמקרים רבים חומרים 

אלו הם חמץ גמור. 

מלטו דקסטרין: מיוצר היום גם  	
חשוב  מרכיב  משמש  מחיטה. 
מוצר  וכל  מזון,  מוצרי  בהרבה 
שיש בו מרכיב זה, יש להיזהר. 

חשש  	 יש  למיניהם:  ממרחים 
חמץ בתמציות, ובתהליך היצור 
דקסטרוזה  עמילנים,  מוסיפים 

וכדומה. 

חמץ  	 חשש  יש  ממתקים: 

היצור  ובתהליך  בתמציות, 
דקסרוזה,  עמילנים,  מוסיפים 

גלוקוזה, וכדומה. 

סוכרזית:  	 עם  ממתיקים 
מעורבים תמיד עם דקסטרוזה, 
ובממתיק  דקסטרין,  מלטו  או 
נוזלי מעורב לפעמים סורביטול, 
שהם עלולים להיות קטניות או 

חמץ גמור. 

חשש  	 או  קטניות,  מרגרינה: 
חמץ גמור. 

בהם  	 יש  אפיה:  משפרי 
ורובם  שונות,  תרכובות 

בחששות חמץ. 

בדרך  	 מכיל  חריפים:  משקאות 
כלל תמציות. )ראה תמציות(. 

מעובד:  	 בשר  ומוצרי  נקניקים, 
דקסטרין  עמילן  בתוכם  מצוי 
וגלוקוז,  עמילן(,  של  )חלק 
מייצב,  כחומר  או  להמתקה 
חמץ  בחשש  הם  אלו  וחומרים 

או קטניות.

סוכר ענבים: ראה דקסטרוזה.  	

סוכריות: ראה ממתקים.  	

גמור,  	 חמץ  חשש  סורביטול: 
מזון,  במוצרי  מרכיב  משמש 
באירופה  רבים.  ומשקאות 
ברובו  מיוצר  הרחוק,  ובמזרח 
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מדגנים. 

מחיטה.  	 גם  מיוצר  עמילן: 
בהרבה  חשוב  מרכיב  משמש 
בו  שיש  מוצר  וכל  מזון,  מוצרי 

מרכיב זה, יש בו חשש חמץ.  

חמץ  	 רובם  קלויים:  פיצוחים 
המעורב  הקמח  עקב  גמור, 
בדרך כלל במלח בעת הקלייה. 
לפסח,  הכשר  שעם  )אלה 
עושים עם קמח תפוחי אדמה(. 

לפעמים  	 מכיל  אורז:  פצפוצי 
מיני  מחמשת  תערובת  גם 
וכן  וכדומה,  כקמח/לתת,  דגן, 
חומרי עזר נוספים בחשש חמץ. 

ועלול  	 קטניות,  אורז:  פריכיות 
גם להיות בחשש חמץ. 

מיוצר  	 לעתים  מאכל:  צבע 
גלם  וחומרי  אלכוהול,  בעזרת 

בחשש חמץ. 

יש  	 תירס(:  )סירופ  סירופ  קורן 
משמש  מחיטה.  גם  שמיוצר 
מוצרי  בהרבה  חשוב  כמרכיב 
מזון, וכל מוצר שיש בו מרכיב 

זה הריהו בחשש חמץ. 

קונפולור: קטניות.  	

עם  	 מעובד  צמחית:  קצפת 
חשש  ויש  שונים,  חומרים 

לפסח. 

שיש  	 התמציות  מלבד  ריבות: 
חמץ,  בחשש  גם  ביניהם 
בתהליך  כלל  בדרך  מוסיפים 
הייצור גם גלוקוזה, דקסטרוזה, 

וכדומה. 

שיבולת שוער/קוואקר: חמץ. 	

צמחי  	 שומן  צמחי:  שומן 
חשוב  מרכיב  משמש  מוקשה, 
יתכן  רבים.  מזון  במוצרי 
הייצור  בזמן  וגם  מקטניות, 

מוסיפים חומצת לימון. 

חשש  	 או  קטניות  שוקולד: 
קטניות. 

מכיל  	 למריחה:  שוקולד 
מחמשת  תערובת  גם  לפעמים 
קמח/לתת  כמו  דגן,  מיני 
וכדומה, או קטניות, וכן חומרי 

עזר נוספים בחשש חמץ. 

שמרים: בשמרים היבשים קיים  	
חשש תערובת משהו חמץ. 

ואורזים  	 היות  תבלינים: 
עם  ביחד  אותם  ומאחסנים 
וסולת קיים חשש לפסח.  קמח 
מערבבים  זעתר,  ובתבלין 
ה,  ו,  לקמן,  )ראה  קמח.  גם 

'תבלינים'(

עם  	 מעובד  בטעמים:  תה 
חומרים שונים )תמציות(, חשש 

לפסח. 

126

הח חומרות והידורים במאכלי פ.ח

גם קמח, וגלוטן, שבחשש חמץ. 

כלל  	 בדרך  בוטנים:  חמאת 
של  קטן  אחוז  מוסיפים 
שבחשש  ועמילן,  אמולסיפייר, 

חמץ. 

לפעמים  	 מכיל  )ממרח(:  חרדל 
מיני  מחמשת  תערובת  גם 
קטניות,  או  כקמח/לתת,  דגן, 
בחשש  נוספים  עזר  וחומרי 

חמץ. 

בתהליך  	 מיובשים:  ירקות 
הייבוש, יתכן שימוש בסוכרים 

המופקים מעמילן. 

מזון תינוקות: בחשש חמץ.  	

קטניות  	 יש  כלל  בדרך  מיונז: 
)ויש שיש בהם חיטה(. 

מלבין קפה: מעובד עם חומרים  	
שונים, ובמקרים רבים חומרים 

אלו הם חמץ גמור. 

מלטו דקסטרין: מיוצר היום גם  	
חשוב  מרכיב  משמש  מחיטה. 
מוצר  וכל  מזון,  מוצרי  בהרבה 
שיש בו מרכיב זה, יש להיזהר. 

חשש  	 יש  למיניהם:  ממרחים 
חמץ בתמציות, ובתהליך היצור 
דקסטרוזה  עמילנים,  מוסיפים 

וכדומה. 

חמץ  	 חשש  יש  ממתקים: 

היצור  ובתהליך  בתמציות, 
דקסרוזה,  עמילנים,  מוסיפים 

גלוקוזה, וכדומה. 

סוכרזית:  	 עם  ממתיקים 
מעורבים תמיד עם דקסטרוזה, 
ובממתיק  דקסטרין,  מלטו  או 
נוזלי מעורב לפעמים סורביטול, 
שהם עלולים להיות קטניות או 

חמץ גמור. 

חשש  	 או  קטניות,  מרגרינה: 
חמץ גמור. 

בהם  	 יש  אפיה:  משפרי 
ורובם  שונות,  תרכובות 

בחששות חמץ. 

בדרך  	 מכיל  חריפים:  משקאות 
כלל תמציות. )ראה תמציות(. 

מעובד:  	 בשר  ומוצרי  נקניקים, 
דקסטרין  עמילן  בתוכם  מצוי 
וגלוקוז,  עמילן(,  של  )חלק 
מייצב,  כחומר  או  להמתקה 
חמץ  בחשש  הם  אלו  וחומרים 

או קטניות.

סוכר ענבים: ראה דקסטרוזה.  	

סוכריות: ראה ממתקים.  	

גמור,  	 חמץ  חשש  סורביטול: 
מזון,  במוצרי  מרכיב  משמש 
באירופה  רבים.  ומשקאות 
ברובו  מיוצר  הרחוק,  ובמזרח 
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פירורי  בהם  שטיגנו  שמנים 
לחם. 

גלוטן: חמץ גמור.  	

גלוקוזה: יש שמיוצר מקטניות,  	
מחיטה.  שמיוצר  גם  ויש 
בהרבה  חשוב  מרכיב  )משמש 
בו  שיש  מוצר  וכל  מזון,  מוצרי 
מחשש  להיזהר  יש  זה,  מרכיב 

חמץ(. 

התמציות  	 מלבד  גלידות: 
חמץ,  בחשש  גם  ביניהם  שיש 
בתהליך  כלל  בדרך  מוסיפים 
הייצור גם עמילנים, דקסטרוזה 

וכדומה. 

מכיל  	 לפעמים  פיש:  געפילטע 
שמנים  או  חיטה  קמח  גם 

שטיגנו בהם פירורי לחם.

גרנולה: חמץ גמור. 	

עם  	 מעובד  מעושנים:  דגים 
שיש  ויתכן  שונים,  חומרים 

חשש לפסח. 

מקטניות,  	 מיוצר  דקסטרוזה: 
מרכיב  משמש  מחיטה.  וגם 
חשוב בהרבה מוצרי מזון, וכל 
יש  זה,  מרכיב  בו  שיש  מוצר 

להיזהר מחשש חמץ. 

דגני בוקר: חמץ או קטניות.  	

ויטמין C: משמש מרכיב חשוב  	

רבים,  ומשקאות  מזון  במוצרי 
ובדרך כלל מיוצר מדגנים. 

משמן  	 שמופק  יש   :E ויטמין 
חיטה, או שמני קטניות. 

עלולים  	 למינהם:  ויטמינים 
עמילנים,  דגן,  מיני  להכיל 
להתייחס  ויש  ודקסטרוזה, 

אליהם בחשש חמץ. 

חשש.  	 ללא  הסינטטי  חומץ: 
בתהליך  מיוצר  הטבעי  אבל 
שבחשש  חומרים  עם  תסיסה 

חמץ.  

חלק גדול מהן  	 חומצות אמינו: 
על  תסיסה  בתהליך  מיוצרות 
כלל  בדרך  המכיל  מזון  מצע 
עמילנים וסוכרים בחשש חמץ. 

ברוב המפעלים  	 חיטה תפוחה: 
והם  במים  רחיצה  עוברים  הם 

חמץ גמור. 

חלב סויה בטעמים: מעובד עם  	
חשש  ויתכן  שונים,  חומרים 

לפסח. 

ללא  	 )חלבה  קטניות.  חלבה: 
סוכה, היא בתוספת סורביטול, 

שהוא חשש חמץ(. 

חלבונים ומוצריהם: החלבונים  	
כלל  בדרך  הם  הכשרים 
שמכילים  רבים  ויש  מקטניות, 
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חמץ ביבוש. מלוחים: שם תמז, מחשש חמץ במלח. דבש: רמ"א אדה"ז, תסז מחשש עירבוב קמח. 

ציפורן וכרכום: שם, כי שורים במי שעורים, או מזלפים מים עם קמח. מצה עשירה: רמ"א, ואדה"ז 

תסב ז, והתבאר לעיל בפרק מצות(.

ג� מאכלים שיש בהם חשש חמץ בזמננו:

של  החרדית(.  העדה  בד"ץ  של  הכשרות  מדריך  )מתוך  חלקית  רשימה  להלן, 
רשימה  מטרת  וקטניות.  חמץ  חשש  בהם  שיש  גלם,  וחומרי  מוצרים 
זו: א. להיווכח שבהרבה מוצרים יש חשש חמץ וקטניות, וכמה נכונה 
משתמשים  זאת  בכל  אם  ב.  תעשייתיים.  ממוצרים  להימנע  ההנהגה 
במוצרים שבאים מחוץ לבית, כמה חשוב שההשגחה תהיה מהודרת 
ברכיבים  לבדוק  ד.  חמץ.  במכירת  לכלול  יש  מוצרים  אלו  ג.  ביותר. 
הגלם  חומרי  באמצעות  חמץ,  חשש  יש  האם  המוצר,  על  המופיעים 
שברשימה )ומובן שאין לסמוך על רשימת הרכיבים, כי המרכיבים שנמצאים באחוזים קטנים 

לא מופיעים בדרך כלל, וחמץ אסור במשהו(. 

מדריך הכשרות של בד"ץ העדה החרדית(. 

פלאפל  	 אפיה,  )מרק,  אבקות 
מיני  להכיל  עלולים  וכו'(: 
ודקסטרוזה  עמילנים,  או  דגן, 

וכדומה, שהם בחשש חמץ.

או  	 קטניות  פודינג:  אבקת 
לפעמים  ומכיל  קטניות,  חשש 
דגן  מיני  מחמשת  תערובת  גם 

)קמח/לתת(. 

אגוזים קלופים: נמצא במפעלים  	
אנטי  חומר  שהוסיפו  בחו"ל, 
אוקסידנט )נגד חימצון( שיש בו 

שמן קטניות. 

חשש  	 או  קטניות  אמולסיפייר: 
גם  לפעמים  מכיל  קטניות. 

דגן  מיני  מחמשת  תערובת 
קטניות,  או  וכדו'  כקמח/לתת 
בחשש  נוספים  חומרים  וכן 

חמץ. 

ממתיק  	 הוא  אספרטיים: 
דיאטטי.  ונפוץ במזון  מלאכותי 
המופקים  מחומרים  גם  מיוצר 

מחמץ. 

)אסקורביד  	 אסקרוביד  חומצה 
אסיד( ויטמין C: משמש מרכיב 
רבים,  ומשקאות  מזון  במוצרי 

ובדרך כלל מיוצר מדגנים.

גם  	 מכיל  לפעמים  צמחי:  בשר 
קמח חיטה, וגלוטן או תערובת 
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פירורי  בהם  שטיגנו  שמנים 
לחם. 

גלוטן: חמץ גמור.  	

גלוקוזה: יש שמיוצר מקטניות,  	
מחיטה.  שמיוצר  גם  ויש 
בהרבה  חשוב  מרכיב  )משמש 
בו  שיש  מוצר  וכל  מזון,  מוצרי 
מחשש  להיזהר  יש  זה,  מרכיב 

חמץ(. 

התמציות  	 מלבד  גלידות: 
חמץ,  בחשש  גם  ביניהם  שיש 
בתהליך  כלל  בדרך  מוסיפים 
הייצור גם עמילנים, דקסטרוזה 

וכדומה. 

מכיל  	 לפעמים  פיש:  געפילטע 
שמנים  או  חיטה  קמח  גם 

שטיגנו בהם פירורי לחם.

גרנולה: חמץ גמור. 	

עם  	 מעובד  מעושנים:  דגים 
שיש  ויתכן  שונים,  חומרים 

חשש לפסח. 

מקטניות,  	 מיוצר  דקסטרוזה: 
מרכיב  משמש  מחיטה.  וגם 
חשוב בהרבה מוצרי מזון, וכל 
יש  זה,  מרכיב  בו  שיש  מוצר 

להיזהר מחשש חמץ. 

דגני בוקר: חמץ או קטניות.  	

ויטמין C: משמש מרכיב חשוב  	

רבים,  ומשקאות  מזון  במוצרי 
ובדרך כלל מיוצר מדגנים. 

משמן  	 שמופק  יש   :E ויטמין 
חיטה, או שמני קטניות. 

עלולים  	 למינהם:  ויטמינים 
עמילנים,  דגן,  מיני  להכיל 
להתייחס  ויש  ודקסטרוזה, 

אליהם בחשש חמץ. 

חשש.  	 ללא  הסינטטי  חומץ: 
בתהליך  מיוצר  הטבעי  אבל 
שבחשש  חומרים  עם  תסיסה 

חמץ.  

חלק גדול מהן  	 חומצות אמינו: 
על  תסיסה  בתהליך  מיוצרות 
כלל  בדרך  המכיל  מזון  מצע 
עמילנים וסוכרים בחשש חמץ. 

ברוב המפעלים  	 חיטה תפוחה: 
והם  במים  רחיצה  עוברים  הם 

חמץ גמור. 

חלב סויה בטעמים: מעובד עם  	
חשש  ויתכן  שונים,  חומרים 

לפסח. 

ללא  	 )חלבה  קטניות.  חלבה: 
סוכה, היא בתוספת סורביטול, 

שהוא חשש חמץ(. 

חלבונים ומוצריהם: החלבונים  	
כלל  בדרך  הם  הכשרים 
שמכילים  רבים  ויש  מקטניות, 
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חמץ ביבוש. מלוחים: שם תמז, מחשש חמץ במלח. דבש: רמ"א אדה"ז, תסז מחשש עירבוב קמח. 

ציפורן וכרכום: שם, כי שורים במי שעורים, או מזלפים מים עם קמח. מצה עשירה: רמ"א, ואדה"ז 

תסב ז, והתבאר לעיל בפרק מצות(.

ג� מאכלים שיש בהם חשש חמץ בזמננו:

של  החרדית(.  העדה  בד"ץ  של  הכשרות  מדריך  )מתוך  חלקית  רשימה  להלן, 
רשימה  מטרת  וקטניות.  חמץ  חשש  בהם  שיש  גלם,  וחומרי  מוצרים 
זו: א. להיווכח שבהרבה מוצרים יש חשש חמץ וקטניות, וכמה נכונה 
משתמשים  זאת  בכל  אם  ב.  תעשייתיים.  ממוצרים  להימנע  ההנהגה 
במוצרים שבאים מחוץ לבית, כמה חשוב שההשגחה תהיה מהודרת 
ברכיבים  לבדוק  ד.  חמץ.  במכירת  לכלול  יש  מוצרים  אלו  ג.  ביותר. 
הגלם  חומרי  באמצעות  חמץ,  חשש  יש  האם  המוצר,  על  המופיעים 
שברשימה )ומובן שאין לסמוך על רשימת הרכיבים, כי המרכיבים שנמצאים באחוזים קטנים 

לא מופיעים בדרך כלל, וחמץ אסור במשהו(. 

מדריך הכשרות של בד"ץ העדה החרדית(. 

פלאפל  	 אפיה,  )מרק,  אבקות 
מיני  להכיל  עלולים  וכו'(: 
ודקסטרוזה  עמילנים,  או  דגן, 

וכדומה, שהם בחשש חמץ.

או  	 קטניות  פודינג:  אבקת 
לפעמים  ומכיל  קטניות,  חשש 
דגן  מיני  מחמשת  תערובת  גם 

)קמח/לתת(. 

אגוזים קלופים: נמצא במפעלים  	
אנטי  חומר  שהוסיפו  בחו"ל, 
אוקסידנט )נגד חימצון( שיש בו 

שמן קטניות. 

חשש  	 או  קטניות  אמולסיפייר: 
גם  לפעמים  מכיל  קטניות. 

דגן  מיני  מחמשת  תערובת 
קטניות,  או  וכדו'  כקמח/לתת 
בחשש  נוספים  חומרים  וכן 

חמץ. 

ממתיק  	 הוא  אספרטיים: 
דיאטטי.  ונפוץ במזון  מלאכותי 
המופקים  מחומרים  גם  מיוצר 

מחמץ. 

)אסקורביד  	 אסקרוביד  חומצה 
אסיד( ויטמין C: משמש מרכיב 
רבים,  ומשקאות  מזון  במוצרי 

ובדרך כלל מיוצר מדגנים.

גם  	 מכיל  לפעמים  צמחי:  בשר 
קמח חיטה, וגלוטן או תערובת 
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ב� המאכלים: פירות יבשים16, דגים מלוחים )הערינג( ומיני מלוחים17, 
)פירות יבשים: רמ"א, ואדה"ז תסז, מחשש  דבש18, ציפורן וכרכום19, מצה עשירה 

16. כותב הרמ"א: "נהגו במדינות אלו, להחמיר שלא לאכול שום פירות יבשים, 
אם לא שידוע שנתייבשו בדרך שאין לחוש לחמץ". ומבאר הט"ז, שחוששים שפיזרו 
בתנור,  אותם  ליבש  שרגילים  שיש  כותב,  והמג"א  הייבוש.  בשעת  קמח  עליהם 
ולפעמים עושים זאת לאחר שאפו בתנור לחם. וכן פסק בשו"ע אדמו"ר הזקן תסז, 
יז, ומביא את שני הטעמים. ופשוט שהדבר תלוי בכל זמן ובכל מקום, וכפי שכותב 
בכף החיים )תסז, נט(: "זה הענין ישתנה לפי העת והזמן והמקום, וגם פירות יבשים 
אינם שוים שיש אשר נכנסים לבית הספק ויש אשר אינם נכנסים, והכל לפי המנהג, 
מובן,  ולכן  והחקירה".  הדרישה  אחר  ההוא,  דאתרא  המורה,  עיני  ראות  ולפי 
שכאשר ישנו הכשר טוב לפסח, אין איסור בפירות יבשים, וכדברי הרמ"א הנ"ל, 
ואדמו"ר הזקן שם: "אבל אם ידוע שאין בהם חשש חימוץ, כגון שנתייבשו על ידי 
ישראל, ונזהר בהם מחמץ, אין להחמיר בהם". וכן הורה הגר"ש וואזנר )מבית לוי, 
ז, עמ' לט(: "שהיום אין חשש זה )שמייבשים בתנור חמץ(, ובפרט כשנעשה בהכשר, 
מאכילת  והנמנעים  אוכלים".  רבים  מ"מ  המנהג,  מחמת  הנמנעים  שיש  ואע"פ 
יבשים, שהרי אינם כפירות טריים  מוצרים תעשייתיים, צריכים להימנע מפירות 
שלא נעשה בהם שום שינוי. וכך מובא במדריך של בד"ץ העדה החרדית: "פירות 
יבשים: ישנם המיוצרים בתוספת חומרי עזר כמו שמני קטניות, תמציות, ולעתים 
מקבלים ציפוי של סורביטול – חשש חמץ". וכפי שהובא בהקדמה, נוהגים רבים 
שהיה  המאכלים  את  אוכלים,  ולא  אבותיהם,  במנהג  להמשיך  ישראל,  מקהילות 
עליהם חשש חמץ בדורות קודמים, גם כאשר אין חשש חמץ כלל בימינו, משום 
אל תטוש תורת אמך. ]אלא שבנוגע לפירות יבשים, מבואר בפוסקים עצמם, שאם 
ידוע שאין חמץ, אין לחשוש. הרי שבמקרה שאין חשש, אין מנהג, ולא שייך לומר 

'אל תטוש'. ודו"ק[. 

נראה  לא  למעשה,  התירו.  האכילה  לפני  להדיח  שהדרך  מלוחים  ודברים   .17
שחשש זה של חמץ במלח, שייך בימינו. אבל המקפידים במוצרים תעשייתיים, לא 
אוכלים דברים שהוכנו מחוץ לבית. ומלבד זאת, הרבה נוהגים להימנע ממאכלים 

שנהגו בהם איסור, וכנ"ל. 

שבא  בדבש  ישתמשו  לא  תעשייתיים,  במוצרים  המקפידים  בימינו,  וגם   .18
ממפעל. וכן הנוהגים מטעם 'אל תטוש וגו', לא אוכלים דבש, שהרי נהגו אבותינו 
לא להשתמש בו. אלא שיש לחלק לכאורה, שבנוגע לדבש מבואר באותם פוסקים 
שאם יודעים בבירור שאין עירוב של קמח, אין לאסור. הרי שהמנהג עצמו הוא רק 
במקום שיש חשש. אלא שלמעשה, בימינו יש חשש אחר, שמוסיפים צבעי מאכל 
לשיפור מראה הדבש, שאסורים בפסח, וכן יש שמערבים בדבש סירופ, שמקורו 
יש חשש אחר, נחשב אותו  וצ"ע כאשר  )כשרות בפסח, אדרעי עמ' שפ(,  מתירס 
מנהג, וצריך להקפיד מצד 'אל תטוש'. ועכ"פ יש להקפיד על השגחה מהודרת, כי 

יש אפשרות לחשש חמץ. 

19. מלבד הטעמים לאסור גם בימינו המבוארים בהערה הקודמת, יש להוסיף, 
)ע"פ  אלכוהול.  בעזרת  אותו  מעבדים  כי  )נעגאלאך(,  ב'צפורן'  חמץ  חשש  שיש 
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ורבים  קדושים',  ש'ישראל  אלא  בהם,  להחמיר  סיבה  אין  ולכאורה 
המשיכו לנהוג בכך משום 'אל תטוש תורת אמך'15. 

15. כותב החיי אדם )קכז, א( לגבי קטניות: "וכיון שאבותינו נהגו כך, אסור לנו 
לשנות משום 'אל תטוש תורך אמך' . . וכן בכל מנהגי ישראל שנהגו באיזה דבר, 
אע"פ שלא עשו דבר זה לתקנה אלא שנהגו כך מעצמם איכא איסור לאו, מדברי 

נביאים כמ"ש 'אל תטוש'". 

ויש בענין זה הרבה חילוקים וכללים, ראה שו"ע יו"ד ריד, ונו"כ שם, ובחת"ס יו"ד 
קצא, שמביא כמה כללים. ולדוגמא, כאשר החומרא אינה קבלה של קהילה שלמה 
אלא של אנשים פרטיים, אין חיוב על הבנים לנהוג בכך )פת"ש, יו"ד ריד, ה. אא"כ 

כבר התחיל הבן לנהוג בזה בעצמו מאז שנעשה גדול, וכדעת הזיכרון יוסף שם. 

ולכאורה יש לחלק בין הנהגות וחומרות שהייתה להם סיבה, וגם בשעת קבלת 
וכך משמע בחיי אדם שם, שלאחר שהביא  זה בתנאי שיש חשש.  החומרא, היה 
שבכל מנהגי ישראל ישנו 'אל תטוש', כותב בסעיף שאחרי זה: "מנהג אבותינו שלא 
חמוץ".  חשש  בו  שאין  בדרך  שניבש  בבירור  שידע  לא  אם  יבשים,  פירות  לאכול 
מנהג  ולידע  לחקור  וצריך   .  . לאכול  שלא  "נוהגים  כותב:  דבש  לגבי  בהמשך  וכן 
המקומות . . ובמקום שיש לחש אסור הדבש". ולגבי 'שמאלץ' כותב הגר"ש וואזנר 
)שבט הלוי, ח, קסג(: "הנה ענין מנהג אבותיו ענין רחב מאוד . . אם נהג להחמיר על 
עצמם שלא להשתמש בפסח בשום דבר שנעשה חוץ לבית, אפילו הוא כשר גמור, 
ונהגו כן לאו דוקא בשומן אלא בכל דבר, קרוב מאוד שהוא בכלל 'אל תטוש תורך 
אמך', אבל אם נהגו כן רק עבור שלא נמצא ולא האמינו על כשרות השמן לשום 
אדם, יתכן מאוד, שבזה נשתנה העתים, אם ברור מאוד דקדוק כשרות המזון". הרי 
שמחלק בין חומרא כוללת שצריך להמשיך לנהוג בה )שהרי הטעם לחומרא נשאר 
גם היום, שמחמירים לא לסמוך על שום דבר שבא מחוץ לבית, גם אם הוא בודאי 
שאפשר  יתכן  הסיבה,  בטלה  שאם  מסוימת,  סיבה  בה  שיש  חומרא  לבין  כשר(, 

להקל. 

ז(,  ב,  הפסח,  )ברכת  זוטא'  ה'פתחא  כדברי  אופן,  בכל  מחמירים  שיש  אלא 
'כתיב  וענה:  'שום' בפסח,  אינו אוכל  שהביא בשם מהר"ש מבעלז, שנשאל מדוע 
אל תטוש תורת אמך, ושכן היה הנוהג בבית אביו שלא אכלו שום בפסח. ובקובץ 
)כא, עמ' מט( מביא דברים דומים בשם מהרי"ד, ובדרכי חיים ושלום  אור הצפון 
)אות תרו( לגבי דגים ]ומודגש הדבר במיוחד במנהגי חג הפסח, כמבואר במדרש 
שנגאלו בזכות שלא שינו שמם לשונם ומלבושם, והמשיכו מסורת אבותם[. ומידי 
שנה מתפרסמת מודעה מטעם אחד הבדצי"ם, בזה הלשון: "אל תטוש תורת אמך, 
באנו לעורר את הציבור החרדי, על חובת הזהירות בשמירת המנהגים הקדושים 
. . מאחר שנצטוינו 'אל תטוש תורך אמך' חייב כל אחד ואחד להקפיד על מנהגי 
אבותיו, ללא שינוי כל שהוא". ואכן, בהרבה קהילות נמנעים ממאכלים מסוימים 

למרות שטעם החומרא לא שייכת היום. 
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ב� המאכלים: פירות יבשים16, דגים מלוחים )הערינג( ומיני מלוחים17, 
)פירות יבשים: רמ"א, ואדה"ז תסז, מחשש  דבש18, ציפורן וכרכום19, מצה עשירה 

16. כותב הרמ"א: "נהגו במדינות אלו, להחמיר שלא לאכול שום פירות יבשים, 
אם לא שידוע שנתייבשו בדרך שאין לחוש לחמץ". ומבאר הט"ז, שחוששים שפיזרו 
בתנור,  אותם  ליבש  שרגילים  שיש  כותב,  והמג"א  הייבוש.  בשעת  קמח  עליהם 
ולפעמים עושים זאת לאחר שאפו בתנור לחם. וכן פסק בשו"ע אדמו"ר הזקן תסז, 
יז, ומביא את שני הטעמים. ופשוט שהדבר תלוי בכל זמן ובכל מקום, וכפי שכותב 
בכף החיים )תסז, נט(: "זה הענין ישתנה לפי העת והזמן והמקום, וגם פירות יבשים 
אינם שוים שיש אשר נכנסים לבית הספק ויש אשר אינם נכנסים, והכל לפי המנהג, 
מובן,  ולכן  והחקירה".  הדרישה  אחר  ההוא,  דאתרא  המורה,  עיני  ראות  ולפי 
שכאשר ישנו הכשר טוב לפסח, אין איסור בפירות יבשים, וכדברי הרמ"א הנ"ל, 
ואדמו"ר הזקן שם: "אבל אם ידוע שאין בהם חשש חימוץ, כגון שנתייבשו על ידי 
ישראל, ונזהר בהם מחמץ, אין להחמיר בהם". וכן הורה הגר"ש וואזנר )מבית לוי, 
ז, עמ' לט(: "שהיום אין חשש זה )שמייבשים בתנור חמץ(, ובפרט כשנעשה בהכשר, 
מאכילת  והנמנעים  אוכלים".  רבים  מ"מ  המנהג,  מחמת  הנמנעים  שיש  ואע"פ 
יבשים, שהרי אינם כפירות טריים  מוצרים תעשייתיים, צריכים להימנע מפירות 
שלא נעשה בהם שום שינוי. וכך מובא במדריך של בד"ץ העדה החרדית: "פירות 
יבשים: ישנם המיוצרים בתוספת חומרי עזר כמו שמני קטניות, תמציות, ולעתים 
מקבלים ציפוי של סורביטול – חשש חמץ". וכפי שהובא בהקדמה, נוהגים רבים 
שהיה  המאכלים  את  אוכלים,  ולא  אבותיהם,  במנהג  להמשיך  ישראל,  מקהילות 
עליהם חשש חמץ בדורות קודמים, גם כאשר אין חשש חמץ כלל בימינו, משום 
אל תטוש תורת אמך. ]אלא שבנוגע לפירות יבשים, מבואר בפוסקים עצמם, שאם 
ידוע שאין חמץ, אין לחשוש. הרי שבמקרה שאין חשש, אין מנהג, ולא שייך לומר 

'אל תטוש'. ודו"ק[. 

נראה  לא  למעשה,  התירו.  האכילה  לפני  להדיח  שהדרך  מלוחים  ודברים   .17
שחשש זה של חמץ במלח, שייך בימינו. אבל המקפידים במוצרים תעשייתיים, לא 
אוכלים דברים שהוכנו מחוץ לבית. ומלבד זאת, הרבה נוהגים להימנע ממאכלים 

שנהגו בהם איסור, וכנ"ל. 

שבא  בדבש  ישתמשו  לא  תעשייתיים,  במוצרים  המקפידים  בימינו,  וגם   .18
ממפעל. וכן הנוהגים מטעם 'אל תטוש וגו', לא אוכלים דבש, שהרי נהגו אבותינו 
לא להשתמש בו. אלא שיש לחלק לכאורה, שבנוגע לדבש מבואר באותם פוסקים 
שאם יודעים בבירור שאין עירוב של קמח, אין לאסור. הרי שהמנהג עצמו הוא רק 
במקום שיש חשש. אלא שלמעשה, בימינו יש חשש אחר, שמוסיפים צבעי מאכל 
לשיפור מראה הדבש, שאסורים בפסח, וכן יש שמערבים בדבש סירופ, שמקורו 
יש חשש אחר, נחשב אותו  וצ"ע כאשר  )כשרות בפסח, אדרעי עמ' שפ(,  מתירס 
מנהג, וצריך להקפיד מצד 'אל תטוש'. ועכ"פ יש להקפיד על השגחה מהודרת, כי 

יש אפשרות לחשש חמץ. 

19. מלבד הטעמים לאסור גם בימינו המבוארים בהערה הקודמת, יש להוסיף, 
)ע"פ  אלכוהול.  בעזרת  אותו  מעבדים  כי  )נעגאלאך(,  ב'צפורן'  חמץ  חשש  שיש 

122

הח חומרות והידורים במאכלי פ.ח

ורבים  קדושים',  ש'ישראל  אלא  בהם,  להחמיר  סיבה  אין  ולכאורה 
המשיכו לנהוג בכך משום 'אל תטוש תורת אמך'15. 

15. כותב החיי אדם )קכז, א( לגבי קטניות: "וכיון שאבותינו נהגו כך, אסור לנו 
לשנות משום 'אל תטוש תורך אמך' . . וכן בכל מנהגי ישראל שנהגו באיזה דבר, 
אע"פ שלא עשו דבר זה לתקנה אלא שנהגו כך מעצמם איכא איסור לאו, מדברי 

נביאים כמ"ש 'אל תטוש'". 

ויש בענין זה הרבה חילוקים וכללים, ראה שו"ע יו"ד ריד, ונו"כ שם, ובחת"ס יו"ד 
קצא, שמביא כמה כללים. ולדוגמא, כאשר החומרא אינה קבלה של קהילה שלמה 
אלא של אנשים פרטיים, אין חיוב על הבנים לנהוג בכך )פת"ש, יו"ד ריד, ה. אא"כ 

כבר התחיל הבן לנהוג בזה בעצמו מאז שנעשה גדול, וכדעת הזיכרון יוסף שם. 

ולכאורה יש לחלק בין הנהגות וחומרות שהייתה להם סיבה, וגם בשעת קבלת 
וכך משמע בחיי אדם שם, שלאחר שהביא  זה בתנאי שיש חשש.  החומרא, היה 
שבכל מנהגי ישראל ישנו 'אל תטוש', כותב בסעיף שאחרי זה: "מנהג אבותינו שלא 
חמוץ".  חשש  בו  שאין  בדרך  שניבש  בבירור  שידע  לא  אם  יבשים,  פירות  לאכול 
מנהג  ולידע  לחקור  וצריך   .  . לאכול  שלא  "נוהגים  כותב:  דבש  לגבי  בהמשך  וכן 
המקומות . . ובמקום שיש לחש אסור הדבש". ולגבי 'שמאלץ' כותב הגר"ש וואזנר 
)שבט הלוי, ח, קסג(: "הנה ענין מנהג אבותיו ענין רחב מאוד . . אם נהג להחמיר על 
עצמם שלא להשתמש בפסח בשום דבר שנעשה חוץ לבית, אפילו הוא כשר גמור, 
ונהגו כן לאו דוקא בשומן אלא בכל דבר, קרוב מאוד שהוא בכלל 'אל תטוש תורך 
אמך', אבל אם נהגו כן רק עבור שלא נמצא ולא האמינו על כשרות השמן לשום 
אדם, יתכן מאוד, שבזה נשתנה העתים, אם ברור מאוד דקדוק כשרות המזון". הרי 
שמחלק בין חומרא כוללת שצריך להמשיך לנהוג בה )שהרי הטעם לחומרא נשאר 
גם היום, שמחמירים לא לסמוך על שום דבר שבא מחוץ לבית, גם אם הוא בודאי 
שאפשר  יתכן  הסיבה,  בטלה  שאם  מסוימת,  סיבה  בה  שיש  חומרא  לבין  כשר(, 

להקל. 

ז(,  ב,  הפסח,  )ברכת  זוטא'  ה'פתחא  כדברי  אופן,  בכל  מחמירים  שיש  אלא 
'כתיב  וענה:  'שום' בפסח,  אינו אוכל  שהביא בשם מהר"ש מבעלז, שנשאל מדוע 
אל תטוש תורת אמך, ושכן היה הנוהג בבית אביו שלא אכלו שום בפסח. ובקובץ 
)כא, עמ' מט( מביא דברים דומים בשם מהרי"ד, ובדרכי חיים ושלום  אור הצפון 
)אות תרו( לגבי דגים ]ומודגש הדבר במיוחד במנהגי חג הפסח, כמבואר במדרש 
שנגאלו בזכות שלא שינו שמם לשונם ומלבושם, והמשיכו מסורת אבותם[. ומידי 
שנה מתפרסמת מודעה מטעם אחד הבדצי"ם, בזה הלשון: "אל תטוש תורת אמך, 
באנו לעורר את הציבור החרדי, על חובת הזהירות בשמירת המנהגים הקדושים 
. . מאחר שנצטוינו 'אל תטוש תורך אמך' חייב כל אחד ואחד להקפיד על מנהגי 
אבותיו, ללא שינוי כל שהוא". ואכן, בהרבה קהילות נמנעים ממאכלים מסוימים 

למרות שטעם החומרא לא שייכת היום. 
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לזלזל  לא  שהזהירו  פעמים  כמה  מצאנו  גיסא,  מאידך  לזלזל:  לא  י� 
בחומרותיהם ומנהגיהם של 'ישראל קדוש'ים, וכך כותב ב'בני יששכר': 
בימי  כזאת  היתה  לא  באומרם,  עתק  ודוברים  והמלעיגים  "והמבזים 
אבותינו, עתידים ליתן את הדין, והמדקדק בשמירה, ישמר מכל צרה". 

עוד מקורות לכך, ראה בהערה14. 

ב� מאכלים שהוזכר בפוסקים שיש בהם חשש חמץ:

במקומות  חמץ  של  חששות  בהם  שהיו  מאכלים  ישנם  הקדמה:  א� 
חשש,  בהם  ואין  המצב  השתנה  הזמן,  במשך  אך  שונים.  ובזמנים 

לומר,  דאין ללעוג על המנהג לומר שהוא מנהג שטות וחומרא יתירא, אלא יש לזה 
סמך מן הירושלמי". הרי לנו, שגם על דבר שעושים מצד 'ישראל קדושים' )כלשון 

הרא"ש ואדמו"ר הזקן(, צריך איזה מקור וסמך. 

'מצה  לחומרת  הסיבה  את  מבאר  בה  ו(,  )שו"ת,  הזקן  אדמו"ר  של  בתשובתו 
שרויה', כותב אדמו"ר הזקן: "המחמיר תבא עליו ברכה, ואינו מן המתמיהין לאמר 
כי הוא חומרא בלא טעם, אלא טעמא רבא איכא במילתא וכו'". הרי שללא טעם 

נכון, נחשב המחמיר ל'מתמיהין'. 

שהמבשלת  רסא(,  עמ'  סיפורים,  )ליקוטי  מסופר  בפסח,  ביצים  לרחיצת  בנוגע 
הביצים  את  רוחצים  לא  הם  מדוע  הבחורים,  את  שאלה  בליובאוויטש  בישיבה 
שהכינו בשביל פסח, שאלו הבחורים את הרבנית רבקה, וענתה: "ביי אונז, וואשט 
מען ניט" )אצלנו לא רוחצים(. אבל כמה בחורים אמרו, שמדוע שלא ירחצו, הרי 
מכל מקום יש בזה הידור, והגיע הדבר לכ"ק אדמו"ר הריי"ץ והקפיד מאוד על זה 
ואמר: "אוף דער באבען וויל מען זיך ניט פארלאזען, נאהר אוף דער אידענע פון קיך" 

)על הסבתא לא רוצים לסמוך, רק על האשה מהמטבח(. 

כותב המקור חיים )תנא(: שנהגו נשים שלא לקחת אוד שורף )חתיכת עץ דולקת, 
כדי להדליק אש אחרת תחת התבשיל(, מתנור שלא הוכשר לפסח, ומנהג שטות 
הוא. ובשלחן גבוה )תנא( כותב, שלמחבת סגי בהגעלה, ומי שהחמיר והצריך ליבון, 

הוא בגלל  שחשש בפסח לסברת יחיד, ואין טעם לדבר. 

14. בחשיבות המנהגים ראה רמ"א )או"ח, תרצ, יז(, שהביא מהב"י בענין הכאת 
המן, שאין לבטל שום מנהג או ללעוג עליו, כל לא לחנם הוקבע. )וראה שם במג"א, 
איש(.  כך קבלו אבותינו איש מפי  ודאי  כי  עוקר הלכה,  שמנהג  שמביא מהרא"ש 
ובחת"ס )שו"ת או"ח נא(: "רגיל אני לומר, כל המפקפק על נימוסינו ומנהגנו, צריך 
בינתינו  על  להישען  הדרך  זו  "לא  )עח(:  פדאווה  ובמהר"ם  וכו'".  אחריו  בדיקה 
ולבטל מנהג קדום, אך צריך לבקש בכל עוז, למצוא סמך ליישב אותו, וככה עשו 
כל קדמונינו, כאשר מצאו מנהג של תימהון". ובגינת וורדים )שו"ת או"ח ב, כח(: 
"חובה עלינו להליץ על מנהג ישראל, ככל הבא מידינו, ולא להחזיק במנהג בטעות, 

כי מנהגם של ישראל תורה היא". 
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ח� סיפור: הממחיש ענין זה, כאשר הגיע כ"ק אדמו"ר הריי"צ לארה"ב, 
הוזמנו לסעודות החג בביתו גם יהודים שאינם בקיאים בהוויי החיים 
השלחן,  סביב  מהומה  פתאום  נוצרה  החג,  מסעודות  באחת  החסידי. 
מודע  היה  שלא  אורח,  שיהודי  לו,  והשיבו  אירע,  מה  שאל  הרבי 
לזהירות הגדולה הנהוגה אצל חסידים מ'מצה שרויה', טבל את המצה 
בתוך המרק. נענה הרבי ואמר: "מוטב שהמצה תאדים בתוך ה'בורשט' 

)מרק סלק(, משפניו של יהודי יאדימו מבושה" )שיחת השבוע, 1465(. 

האם באמת כל חומרא בפסח מתקבלת ?

מנהג  שאין  האמרה,  בעולם  מקובלת  מנהג:  נחשב  'מנהג'  כל  לא  ט� 
הם',  קדושים  'ישראל  אמנם,  והן  מקובלת.  חומרא  וכל  בפסח,  שטות 
נמנעו  ומצאנו חומרות בגלל חששות רחוקים ביותר, מכל מקום, לא 
יתירות  חומרות  שהם  בפסח,  מסוימים  מנהגים  על  לומר  הפוסקים, 

ושאין לנהוג בהם. כמה דוגמאות לכך בהערה13. 

ישראל כו', נפעל ענין הנוי והיופי שבדירה, בדוגמת הנוי שע"י קישוטים ופרחים. 

אבל לאידך ישנה מעלה במנהגי ישראל וכו', לגבי עניינים מן התורה וכו', בדוגמת 
בזה:  והביאור  מקושטת.  שאינה  דירה  לגבי  ומקושטת,  נאה  בדירה  שיש  המעלה 
קיום התומ"צ על פי התורה )ללא הידור( הרי זה ענין שישנו בטבע של כל אחד ואחד 
מישראל . . היינו שעבודה זו אינה דורשת יגיעה והשתדלות מיוחדת . . אבל כאשר 
מדובר אודות קיום התומ"צ באופן של הידור ודיוק בכל פרטי מנהגי ישראל וכו', 
הנה כדי להגיע לאופן עבודה זו, צריך האדם לעורר ולגלות בנפשו כחות פנימיים 
ונעלים יותר . . ועל פי זה מובנת המעלה שב'דברי סופרים' לגבי דברי תורה, ומעלת 
כי לצורך קיום דברי סופרים ועל דרך זה, בקיום מנהגי ישראל,   .  . מנהג ישראל 

צריכים לעורר כחות פנימיים נעלים יותר". 

לסיכום: כאשר צריך לבחור בין מצוה מן התורה ומצוה מדרבנן וכל שכן מנהג, 
יחסית לקישוטים שלה,  צריך לקיים את המצוה, בדוגמת עדיפות הדירה עצמה, 
אבל מאידך גיסא, כדי לקיים מנהג צריך לגלות כחות נעלים יותר בעצמו, ולכן ישנה 
מעלה בדברי סופרים ובמנהגים, כי כדי לקיים אותם בתכלית הזהירות מוכרחים 

לגלות ולעורר כחות פנימיים ונעלים. 

הרא"ש(:  ע"פ  ל,  )תמב,  הזקן  אדמו"ר  כותב  פסח  לפני  הקירות  ניקיון  לגבי   .13
"ישראל קדושים הם, ונוהגין להחמיר על עצמן, וגוררים כל החמץ הנמצא, אפילו 
משהו והוא דבוק בבית". ולשון השו"ע )תמב, ו, ע"פ הראב"ן ורא"ש( הוא: "נהגו העם 
ויש להם על מה שיסמוכו". ולכאורה  לגרר הכתלים והכיסאות שנגע בהם חמץ, 
 ? 'יש על מה שיסמוכו', מתאים כאשר באים להקל, לא כאשר מחמירים  הביטוי 
אלא למדים מכאן, שגם כדי להחמיר צריך איזה מקור, וכדברי המשנ"ב שם: "רצונו 
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לזלזל  לא  שהזהירו  פעמים  כמה  מצאנו  גיסא,  מאידך  לזלזל:  לא  י� 
בחומרותיהם ומנהגיהם של 'ישראל קדוש'ים, וכך כותב ב'בני יששכר': 
בימי  כזאת  היתה  לא  באומרם,  עתק  ודוברים  והמלעיגים  "והמבזים 
אבותינו, עתידים ליתן את הדין, והמדקדק בשמירה, ישמר מכל צרה". 

עוד מקורות לכך, ראה בהערה14. 

ב� מאכלים שהוזכר בפוסקים שיש בהם חשש חמץ:

במקומות  חמץ  של  חששות  בהם  שהיו  מאכלים  ישנם  הקדמה:  א� 
חשש,  בהם  ואין  המצב  השתנה  הזמן,  במשך  אך  שונים.  ובזמנים 

לומר,  דאין ללעוג על המנהג לומר שהוא מנהג שטות וחומרא יתירא, אלא יש לזה 
סמך מן הירושלמי". הרי לנו, שגם על דבר שעושים מצד 'ישראל קדושים' )כלשון 

הרא"ש ואדמו"ר הזקן(, צריך איזה מקור וסמך. 

'מצה  לחומרת  הסיבה  את  מבאר  בה  ו(,  )שו"ת,  הזקן  אדמו"ר  של  בתשובתו 
שרויה', כותב אדמו"ר הזקן: "המחמיר תבא עליו ברכה, ואינו מן המתמיהין לאמר 
כי הוא חומרא בלא טעם, אלא טעמא רבא איכא במילתא וכו'". הרי שללא טעם 

נכון, נחשב המחמיר ל'מתמיהין'. 

שהמבשלת  רסא(,  עמ'  סיפורים,  )ליקוטי  מסופר  בפסח,  ביצים  לרחיצת  בנוגע 
הביצים  את  רוחצים  לא  הם  מדוע  הבחורים,  את  שאלה  בליובאוויטש  בישיבה 
שהכינו בשביל פסח, שאלו הבחורים את הרבנית רבקה, וענתה: "ביי אונז, וואשט 
מען ניט" )אצלנו לא רוחצים(. אבל כמה בחורים אמרו, שמדוע שלא ירחצו, הרי 
מכל מקום יש בזה הידור, והגיע הדבר לכ"ק אדמו"ר הריי"ץ והקפיד מאוד על זה 
ואמר: "אוף דער באבען וויל מען זיך ניט פארלאזען, נאהר אוף דער אידענע פון קיך" 

)על הסבתא לא רוצים לסמוך, רק על האשה מהמטבח(. 

כותב המקור חיים )תנא(: שנהגו נשים שלא לקחת אוד שורף )חתיכת עץ דולקת, 
כדי להדליק אש אחרת תחת התבשיל(, מתנור שלא הוכשר לפסח, ומנהג שטות 
הוא. ובשלחן גבוה )תנא( כותב, שלמחבת סגי בהגעלה, ומי שהחמיר והצריך ליבון, 

הוא בגלל  שחשש בפסח לסברת יחיד, ואין טעם לדבר. 

14. בחשיבות המנהגים ראה רמ"א )או"ח, תרצ, יז(, שהביא מהב"י בענין הכאת 
המן, שאין לבטל שום מנהג או ללעוג עליו, כל לא לחנם הוקבע. )וראה שם במג"א, 
איש(.  כך קבלו אבותינו איש מפי  ודאי  כי  עוקר הלכה,  שמנהג  שמביא מהרא"ש 
ובחת"ס )שו"ת או"ח נא(: "רגיל אני לומר, כל המפקפק על נימוסינו ומנהגנו, צריך 
בינתינו  על  להישען  הדרך  זו  "לא  )עח(:  פדאווה  ובמהר"ם  וכו'".  אחריו  בדיקה 
ולבטל מנהג קדום, אך צריך לבקש בכל עוז, למצוא סמך ליישב אותו, וככה עשו 
כל קדמונינו, כאשר מצאו מנהג של תימהון". ובגינת וורדים )שו"ת או"ח ב, כח(: 
"חובה עלינו להליץ על מנהג ישראל, ככל הבא מידינו, ולא להחזיק במנהג בטעות, 

כי מנהגם של ישראל תורה היא". 
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ח� סיפור: הממחיש ענין זה, כאשר הגיע כ"ק אדמו"ר הריי"צ לארה"ב, 
הוזמנו לסעודות החג בביתו גם יהודים שאינם בקיאים בהוויי החיים 
השלחן,  סביב  מהומה  פתאום  נוצרה  החג,  מסעודות  באחת  החסידי. 
מודע  היה  שלא  אורח,  שיהודי  לו,  והשיבו  אירע,  מה  שאל  הרבי 
לזהירות הגדולה הנהוגה אצל חסידים מ'מצה שרויה', טבל את המצה 
בתוך המרק. נענה הרבי ואמר: "מוטב שהמצה תאדים בתוך ה'בורשט' 

)מרק סלק(, משפניו של יהודי יאדימו מבושה" )שיחת השבוע, 1465(. 

האם באמת כל חומרא בפסח מתקבלת ?

מנהג  שאין  האמרה,  בעולם  מקובלת  מנהג:  נחשב  'מנהג'  כל  לא  ט� 
הם',  קדושים  'ישראל  אמנם,  והן  מקובלת.  חומרא  וכל  בפסח,  שטות 
נמנעו  ומצאנו חומרות בגלל חששות רחוקים ביותר, מכל מקום, לא 
יתירות  חומרות  שהם  בפסח,  מסוימים  מנהגים  על  לומר  הפוסקים, 

ושאין לנהוג בהם. כמה דוגמאות לכך בהערה13. 

ישראל כו', נפעל ענין הנוי והיופי שבדירה, בדוגמת הנוי שע"י קישוטים ופרחים. 

אבל לאידך ישנה מעלה במנהגי ישראל וכו', לגבי עניינים מן התורה וכו', בדוגמת 
בזה:  והביאור  מקושטת.  שאינה  דירה  לגבי  ומקושטת,  נאה  בדירה  שיש  המעלה 
קיום התומ"צ על פי התורה )ללא הידור( הרי זה ענין שישנו בטבע של כל אחד ואחד 
מישראל . . היינו שעבודה זו אינה דורשת יגיעה והשתדלות מיוחדת . . אבל כאשר 
מדובר אודות קיום התומ"צ באופן של הידור ודיוק בכל פרטי מנהגי ישראל וכו', 
הנה כדי להגיע לאופן עבודה זו, צריך האדם לעורר ולגלות בנפשו כחות פנימיים 
ונעלים יותר . . ועל פי זה מובנת המעלה שב'דברי סופרים' לגבי דברי תורה, ומעלת 
כי לצורך קיום דברי סופרים ועל דרך זה, בקיום מנהגי ישראל,   .  . מנהג ישראל 

צריכים לעורר כחות פנימיים נעלים יותר". 

לסיכום: כאשר צריך לבחור בין מצוה מן התורה ומצוה מדרבנן וכל שכן מנהג, 
יחסית לקישוטים שלה,  צריך לקיים את המצוה, בדוגמת עדיפות הדירה עצמה, 
אבל מאידך גיסא, כדי לקיים מנהג צריך לגלות כחות נעלים יותר בעצמו, ולכן ישנה 
מעלה בדברי סופרים ובמנהגים, כי כדי לקיים אותם בתכלית הזהירות מוכרחים 

לגלות ולעורר כחות פנימיים ונעלים. 

הרא"ש(:  ע"פ  ל,  )תמב,  הזקן  אדמו"ר  כותב  פסח  לפני  הקירות  ניקיון  לגבי   .13
"ישראל קדושים הם, ונוהגין להחמיר על עצמן, וגוררים כל החמץ הנמצא, אפילו 
משהו והוא דבוק בבית". ולשון השו"ע )תמב, ו, ע"פ הראב"ן ורא"ש( הוא: "נהגו העם 
ויש להם על מה שיסמוכו". ולכאורה  לגרר הכתלים והכיסאות שנגע בהם חמץ, 
 ? 'יש על מה שיסמוכו', מתאים כאשר באים להקל, לא כאשר מחמירים  הביטוי 
אלא למדים מכאן, שגם כדי להחמיר צריך איזה מקור, וכדברי המשנ"ב שם: "רצונו 
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תורה, ו'מנהג' נמשך מבחינה נעלית כל כך, שלא יכל להיכתב, ומאיד גיסא, כאשר צריך לבחור 

בין השניים, בוודאי שדברי תורה חשובים מדברי סופרים וכו'. ומסביר: המצוות - הם כמו בית, 

המנהגים - כמו קישוט בבית, ובוודאי שהבית חשוב יותר מהקישוטים שבתוכו. אבל מצד שני, 

מעלת המנהג הוא, שהוא דורש מאמץ גדול יותר מהאדם, וגורם לו לעורר אצלו כוחות פנימיים 

ונעלים12(. 

12. אחד המקורות הראשונים לכך, שיש סדר קדימה בין הדברים, הוא המבואר 
שני  לאדם  יש  שכאשר  תקצה(,  )או"ח  בשו"ע  להלכה  ונפסק  ב(,  לד,  )ר"ה,  בגמ' 
או ללכת למקום  יכול לשמוע תקיעת שופר,  או ללכת למקום שאולי  אפשרויות: 
שבוודאי יוכל להתפלל מוסף )כי הוא לא יודע להתפלל לבד(,  ילך למקום שיוכל 
של  לוודאי  קודם  תורה,  של  וספק  התורה,  מן  מצוה  זו  כי  שופר,  תקיעת  לשמוע 
דברי סופרים )וראה שו"ת צ"צ, יו"ד רמז, ורפח, ד ועוד, שלפעמים ספק דאו' יותר 

קל מוודאי דרבנן, ואכ"מ(.   

'מנהג  וראה דברי הרבי בשיחה )תו"מ תשמב עמ' 264(: "מבואר בנוגע למעלת 
שלא  יותר,  נעלית  מבחינה  נמשך  זה  שענין  ד'הקפות',  המנהג  בדוגמת  ישראל', 
ניתן להיכתב אפילו בתורה שבעל פה, ולכן הרי זה רק 'מנהג' . . והנה, ישנם כאלו 
שהבינו ענין זה באופן מוזר ביותר, היפך השו"ע, באמרם שעל פי זה יוצא, שעיקר 
תכליתו של יהודי, הרי זה ענין ההקפות, וכל שאר העניינים הם טפלים בלבד וכו'. 
ועל פי זה רצו הם לומר . . שכאשר ישנם ב' אפשרויות: להתפלל תפלת מוסף . . 
מאחר  ל'הקפות'  ולרוץ  העניינים  שאר  כל  את  לעזוב  צריכים  להקפות,  ללכת  או 
שהמנהג' ד'הקפות' הוא נעלה יותר מכל שאר העניינים, הן עניינים מן התורה, והן 
עניינים שמדברי סופרים. הנה סברא זו היא 'סברא פראית', כתוצאה מלימוד בדרך 
עקלתון וכו', מאחר שזהו היפך השו"ע לגמרי. בודאי שקיום מצוה מן התורה קודם 
לקיום מצוה מדרבנן, וקיום מצוה מדרבנן קודם לקיום 'מנהג ישראל'. ולאידך, אין 
זה בסתירה להמבואר אודות גודל המעלה ד'דברי סופרים' לגבי 'דברי תורה', וגודל 

המעלה ד'מנהג ישראל'". 

והולך הרבי ומבאר, כיצד מצד אחד יש לקיים תחילת את המצות ורק אחר כך 
את המנהגים, ומאידך גיסא, ישנה מעלה במנהגים שאין במצוות: 

"כללות עבודת בנ"י היא, לעשות לו יתברך דירה בתחתונים. והנה, כללות ענין 
הדירה נעשה ע"י עצים ואבנים ועפר, שע"י זה, בונים את הרצפה והכתלים והגג. 
ולאחרי בנין הדירה עצמה, צריכים להשתדל שהדירה תהיה נאה, כראוי ומתאים 
לכבודו של מלך מלכי המלכים הקב"ה. וכדי שהדירה תהיה נאה, מקשטים אותה 
עם ציורים ופרחים, זהב וכו'. והנה כאשר יבא מישהו וישאל: במה עדיף להתעסק, 
בבנין הדירה עצמה, או בעשיית הקישוטים והפרחים וכו' ? יאמרו לו, שלכל לראש 
צריך להיות בנין הדירה עצמה, ורק אח"כ אפשר להוסיף בזה קישוטים וכו'. ומובן 
בפשטות שאין כל תועלת בעשיית קישוטים וכו' כאשר הדירה עצמה אינה בנויה. 
קיום  ע"י  היא  הדירה  עצם  עשיית  דבנ"י:  הרוחנית  לעבודה  בנוגע  זה,  דרך  ועל 
המצוות שהם מן התורה וכו', שעל ידי זה, בונים את הדירה עצמה, בדוגמת בנין 
הדירה ע"י עצים ועפר. וע"י קיום המצוות באופן של הידור וכו', כולל הדיוק במנהגי 
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מנהגי חב"ד:

בחומרות  הרבה,  ההקפדה  ומפורסמת  ידועה  ובמסורת:   בכתב  ה� 
וחסידי חב"ד בפרט, בכל  והידורים שונים, של עדת החסידים בכלל, 
הקשור למאכלים בחג הפסח. במסגרת זו, נשתדל להביא את החומרות 
הנהוגות בין חסידי חב"ד11, בין אלו המובאות בכתב )שו"ע אדמו"ר הזקן, ספר 
המנהגים, ובדברי רבותינו נשיאנו ותלמידיהם(, בין אלו שהתקבלו במרוצת הדורות 

ונהוגות בקרב אנ"ש, מימי קדם ועד ימינו. 

ו� עשה לך רב, ושמחה: לא כל הידור וחומרא שנהגו בה כמה, שייכת 
לכל אחד, ולכן מלבד אותן חומרות והידורים ידועים ומקובלים )בכתב 
ובמסורת(, יש לנהוג לפי עצת הרב או המשפיע שמכיר את המשפחה. 
ויש לזכור  שיש לעשות זאת בשמחה, שהרי שמחת יו"ט היא מצוה מן 

התורה, לכל המשפחה.  

עיקר וטפל:

המנויות  הסיבות  כל  למרות  מנהג:  דרבנן,  תורה,   - בפסח  'סדר'  ז� 
הנהגותיו  שכל  לזכור  יש  הפסח,  במאכלי  ההקפדה  בחשיבות  לעיל, 
של האדם צריכים להיות מכוונים על פי התורה והשלחן ערוך, ולדעת 
ויתכן לפעמים שאדם  'טפל',  ואחרים שהם  'עיקר',  שיש דברים שהם 
ידקדק בהידור גדול, ובעקבות זה, ידלג על דין מפורש בשו"ע.  )ראה  תו"מ 
יותר מדברי  כיצד מצד אחד, חביבים דברי סופרים  א, עמ' 264, שמאריך הרבי לבאר,  תשמ"ב 

11. שהרי בודאי אין חובה להחמיר בכל החומרות הקיימות בעולם היהודי, אלא 
יש לנהוג כפי המקובל בין חסידי חב"ד. ובזה גופא, ישנם מחמירים יותר ומחמירים 

פחות ... 

במנהגי חב"ד עצמם, יש לחלק בין ג' סוגים: א. מנהגים מפורשים בכתבי רבותינו 
נשיאנו ותלמידיהם, שהם מנהגים שמחייבים כל אחד מאנ"ש )מצה שרויה, צנון 
קהילה  כמנהגי  הנחשבים  רובם(,  )עכ"פ  אנ"ש  בין  הנהוגים  מנהגים  ב.  וכיו"ב(. 
וכנ"ל  הפוסקים,  בזה  והאריכו  קהילה,  לאותה  המשתייך  את  הגוררים  מסוימת, 
בהערה הקודמת )הימנעות ממוצרים תעשייתיים ככל האפשר, וכיו"ב(. ג. מנהגים 
)ותלמידים,  בני אותן משפחות  של כמה משפחות באנ"ש, שמחייבת לעתים, את 
שקיבלו על עצמם את הנהגת רבם ומשפיעם, ראה תשובות והנהגות, א, שנד(, מצד 
'אל תטוש תורת אמך' וכו', אבל לא מחייבת את כל חסידי חב"ד )דוגמת ההנהגה 

להימנע מאכילת עגבניות וכו', וכיו"ב(. 
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תורה, ו'מנהג' נמשך מבחינה נעלית כל כך, שלא יכל להיכתב, ומאיד גיסא, כאשר צריך לבחור 

בין השניים, בוודאי שדברי תורה חשובים מדברי סופרים וכו'. ומסביר: המצוות - הם כמו בית, 

המנהגים - כמו קישוט בבית, ובוודאי שהבית חשוב יותר מהקישוטים שבתוכו. אבל מצד שני, 

מעלת המנהג הוא, שהוא דורש מאמץ גדול יותר מהאדם, וגורם לו לעורר אצלו כוחות פנימיים 

ונעלים12(. 

12. אחד המקורות הראשונים לכך, שיש סדר קדימה בין הדברים, הוא המבואר 
שני  לאדם  יש  שכאשר  תקצה(,  )או"ח  בשו"ע  להלכה  ונפסק  ב(,  לד,  )ר"ה,  בגמ' 
או ללכת למקום  יכול לשמוע תקיעת שופר,  או ללכת למקום שאולי  אפשרויות: 
שבוודאי יוכל להתפלל מוסף )כי הוא לא יודע להתפלל לבד(,  ילך למקום שיוכל 
של  לוודאי  קודם  תורה,  של  וספק  התורה,  מן  מצוה  זו  כי  שופר,  תקיעת  לשמוע 
דברי סופרים )וראה שו"ת צ"צ, יו"ד רמז, ורפח, ד ועוד, שלפעמים ספק דאו' יותר 

קל מוודאי דרבנן, ואכ"מ(.   

'מנהג  וראה דברי הרבי בשיחה )תו"מ תשמב עמ' 264(: "מבואר בנוגע למעלת 
שלא  יותר,  נעלית  מבחינה  נמשך  זה  שענין  ד'הקפות',  המנהג  בדוגמת  ישראל', 
ניתן להיכתב אפילו בתורה שבעל פה, ולכן הרי זה רק 'מנהג' . . והנה, ישנם כאלו 
שהבינו ענין זה באופן מוזר ביותר, היפך השו"ע, באמרם שעל פי זה יוצא, שעיקר 
תכליתו של יהודי, הרי זה ענין ההקפות, וכל שאר העניינים הם טפלים בלבד וכו'. 
ועל פי זה רצו הם לומר . . שכאשר ישנם ב' אפשרויות: להתפלל תפלת מוסף . . 
מאחר  ל'הקפות'  ולרוץ  העניינים  שאר  כל  את  לעזוב  צריכים  להקפות,  ללכת  או 
שהמנהג' ד'הקפות' הוא נעלה יותר מכל שאר העניינים, הן עניינים מן התורה, והן 
עניינים שמדברי סופרים. הנה סברא זו היא 'סברא פראית', כתוצאה מלימוד בדרך 
עקלתון וכו', מאחר שזהו היפך השו"ע לגמרי. בודאי שקיום מצוה מן התורה קודם 
לקיום מצוה מדרבנן, וקיום מצוה מדרבנן קודם לקיום 'מנהג ישראל'. ולאידך, אין 
זה בסתירה להמבואר אודות גודל המעלה ד'דברי סופרים' לגבי 'דברי תורה', וגודל 

המעלה ד'מנהג ישראל'". 

והולך הרבי ומבאר, כיצד מצד אחד יש לקיים תחילת את המצות ורק אחר כך 
את המנהגים, ומאידך גיסא, ישנה מעלה במנהגים שאין במצוות: 

"כללות עבודת בנ"י היא, לעשות לו יתברך דירה בתחתונים. והנה, כללות ענין 
הדירה נעשה ע"י עצים ואבנים ועפר, שע"י זה, בונים את הרצפה והכתלים והגג. 
ולאחרי בנין הדירה עצמה, צריכים להשתדל שהדירה תהיה נאה, כראוי ומתאים 
לכבודו של מלך מלכי המלכים הקב"ה. וכדי שהדירה תהיה נאה, מקשטים אותה 
עם ציורים ופרחים, זהב וכו'. והנה כאשר יבא מישהו וישאל: במה עדיף להתעסק, 
בבנין הדירה עצמה, או בעשיית הקישוטים והפרחים וכו' ? יאמרו לו, שלכל לראש 
צריך להיות בנין הדירה עצמה, ורק אח"כ אפשר להוסיף בזה קישוטים וכו'. ומובן 
בפשטות שאין כל תועלת בעשיית קישוטים וכו' כאשר הדירה עצמה אינה בנויה. 
קיום  ע"י  היא  הדירה  עצם  עשיית  דבנ"י:  הרוחנית  לעבודה  בנוגע  זה,  דרך  ועל 
המצוות שהם מן התורה וכו', שעל ידי זה, בונים את הדירה עצמה, בדוגמת בנין 
הדירה ע"י עצים ועפר. וע"י קיום המצוות באופן של הידור וכו', כולל הדיוק במנהגי 
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מנהגי חב"ד:

בחומרות  הרבה,  ההקפדה  ומפורסמת  ידועה  ובמסורת:   בכתב  ה� 
וחסידי חב"ד בפרט, בכל  והידורים שונים, של עדת החסידים בכלל, 
הקשור למאכלים בחג הפסח. במסגרת זו, נשתדל להביא את החומרות 
הנהוגות בין חסידי חב"ד11, בין אלו המובאות בכתב )שו"ע אדמו"ר הזקן, ספר 
המנהגים, ובדברי רבותינו נשיאנו ותלמידיהם(, בין אלו שהתקבלו במרוצת הדורות 

ונהוגות בקרב אנ"ש, מימי קדם ועד ימינו. 

ו� עשה לך רב, ושמחה: לא כל הידור וחומרא שנהגו בה כמה, שייכת 
לכל אחד, ולכן מלבד אותן חומרות והידורים ידועים ומקובלים )בכתב 
ובמסורת(, יש לנהוג לפי עצת הרב או המשפיע שמכיר את המשפחה. 
ויש לזכור  שיש לעשות זאת בשמחה, שהרי שמחת יו"ט היא מצוה מן 

התורה, לכל המשפחה.  

עיקר וטפל:

המנויות  הסיבות  כל  למרות  מנהג:  דרבנן,  תורה,   - בפסח  'סדר'  ז� 
הנהגותיו  שכל  לזכור  יש  הפסח,  במאכלי  ההקפדה  בחשיבות  לעיל, 
של האדם צריכים להיות מכוונים על פי התורה והשלחן ערוך, ולדעת 
ויתכן לפעמים שאדם  'טפל',  ואחרים שהם  'עיקר',  שיש דברים שהם 
ידקדק בהידור גדול, ובעקבות זה, ידלג על דין מפורש בשו"ע.  )ראה  תו"מ 
יותר מדברי  כיצד מצד אחד, חביבים דברי סופרים  א, עמ' 264, שמאריך הרבי לבאר,  תשמ"ב 

11. שהרי בודאי אין חובה להחמיר בכל החומרות הקיימות בעולם היהודי, אלא 
יש לנהוג כפי המקובל בין חסידי חב"ד. ובזה גופא, ישנם מחמירים יותר ומחמירים 

פחות ... 

במנהגי חב"ד עצמם, יש לחלק בין ג' סוגים: א. מנהגים מפורשים בכתבי רבותינו 
נשיאנו ותלמידיהם, שהם מנהגים שמחייבים כל אחד מאנ"ש )מצה שרויה, צנון 
קהילה  כמנהגי  הנחשבים  רובם(,  )עכ"פ  אנ"ש  בין  הנהוגים  מנהגים  ב.  וכיו"ב(. 
וכנ"ל  הפוסקים,  בזה  והאריכו  קהילה,  לאותה  המשתייך  את  הגוררים  מסוימת, 
בהערה הקודמת )הימנעות ממוצרים תעשייתיים ככל האפשר, וכיו"ב(. ג. מנהגים 
)ותלמידים,  בני אותן משפחות  של כמה משפחות באנ"ש, שמחייבת לעתים, את 
שקיבלו על עצמם את הנהגת רבם ומשפיעם, ראה תשובות והנהגות, א, שנד(, מצד 
'אל תטוש תורת אמך' וכו', אבל לא מחייבת את כל חסידי חב"ד )דוגמת ההנהגה 

להימנע מאכילת עגבניות וכו', וכיו"ב(. 



117

הח חומרות והידורים במאכלי פ.ח

כי בטל אותו חשש לגמרי, ואין צורך לחשוש לחומרות אלה בזמננו. 2. 
חומרות מהסוג הנזכר )שבמציאות לא שייכות היום(, אבל נהגו רבים 
להמשיך ולהקפיד עליהם מצד 'אל תטוש תורת אמך'. )חיי אדם כלל קל 9(. 
3. חומרות שאותו חשש שהיה אז, קיים גם היום, ובוודאי יש להמשיך 
לנהוג בהן. 4. חומרות שגם מלכתחילה לא ידוע עליהן שום טעם, ובכל 
חומרות   .5 באדיקות.  אותן  לקיים  וממשיכים  קדושים',  'ישראל  זאת 
להחמיר  צורך  שאין  הפוסקים  וכתבו  טועם,  שום  עליהן  ידוע  שלא 
בהן. 6. חששות ותקנות, שהובאו בפוסקים )קטניות, שרויה וכו'(, והן 
והנהגות  חומרות   .7 אלה.   פוסקים  בעקבות  ההולכים  את  מחייבות 
שלא הובאו בפוסקים, אך הן מנהג קהילות שונות, ומשפחות מסוימות, 

והן מחייבות את אותן קהילות, ואת אותן המשפחות10. 

9. נשמת אדם )לב(: "מאחר שקבלו זה אבותינו, אנו מוזהרים בלאו ד'אל תטוש 
תורת אמך". ומקורו בגמ' פסחים )נ, ב(, בנוגע ל'בני ביישן', שנהגו לא להפליג בערב 
רבינו בחיי  לבניהם.  להעיר מדברי  גם  ונחשב הדבר למנהג  לצידון,  שבת, מצור 
)בראשית, כז, טו( לגבי הבארות שחפר יצחק שנתן להם שמות כשמות שנתן להם 
אביו: "שלא ישנה אדם מדרך אבותיו . . וזה קל וחומר לדרכי האבות ומנהגותיהם 
ומוסר שלהם, ואולי מפני זה לא נשתנה שמו כמו שאר האבות )אברם – אברהם, 

יעקב – ישראל(, וזו מדה כנגד מדה". 

10. ויש להאריך בענין חובת המצטרף לקהילה, לקיים את החומרות של אותה 
קהילה, גם אם במשפחתו לא קיימו חומרות אלו.  בשד"ח )כללים מערכת מ, כלל 
לז(, דן לענין התרה לבנים על מנהג אבותיהם, ובשו"ת חוות יאיר )סימן קכו(, כותב 
חסידות של אנשים פרטיים לא חלה חובת החסידות על בניהם. ועיין בדברי הגר"ש 
וואזנר בשו"ת שבה"ל )ה, קכט(. וכן בפר"ח )או"ח, תצו, דיני מנהגי או"ה, יט(, שלכל 
'קהל' יש דין של עיר, והמשתייך לקהילה חייב לנהוג בחומרות של אותה קהילה. 

וכן בנו"כ השו"ע באו"ח תסח, ויו"ד ריד. 

ובנוגע לנדון, האם הנוהג במנהג מסויים צריך התרה, כאשר רוצה לחדול ממנו. 
הנה, כאשר קיבלו מלכתחילה בתור חומרא, יש אומרים שצריך התרה כדין נדר 
שקיבל על עצמו )אא"כ קיבלו בלי נדר(, אבל אם מתחילה חשב שזה איסור גדול, 
והתברר לו שהוא רק מנהג, בודאי אין צריך התרה )רמ"א יו"ד ריד, א. פר"ח, שם, 

חיי אדם כלל קכז, ט. שו"ע אדמו"ר הזקן תסח יז, ורמט, יג(. 

ולא  לבטל  אפשר  אי  ואותם  לדור,  מדור  במסורת  שהשתרשו  מנהגים  יש  אבל 
זה כותב החיי אדם  תועיל להם התרה, כדוגמת אכילת קטניות לאשכנזים, שעל 
שהם כמנהג נביאים, ואסור לעוזבם מדין 'אל תיטוש תורת אמך', וכן כתבו הרבה 
'אל  פוסקים לגבי מנהגים שנהגו במשפחות מסוימות, שאי אפשר לבטלם משום 

תטוש' ויש אריכות רבה בפוסקים מתי אפשר לבטל מנהג ומתי לא. ואכמ"ל.  

116

הח חומרות והידורים במאכלי פ.ח

כתב -  וכן  בא.  פרשת  חכמה  )משך  האלשיך  כותב  נגאלו:  ה'חומרות'  בזכות 
מכיון  הוא,  בחמץ  המיוחדות  לחומרות  שהטעם  הרי"מ(,  החידושי 

שביציאתם ממצרים שכחו בנ"י את כל גופי התורה, כמאמר חז"ל 
)מדרש תהילים א, כ(: 'ואת ערום ועריה' . . הללו עובדי ע"ז והללו עובדי 

שמרו:  ולשונם(,  לבושם,  )שמם,  והסייגים  הגדרים  את  אבל  ע"ז', 
"ולכן הרבתה התורה בסייגים גבי פסח וחמץ בבל יראה, מפני שעל 

פי הגדרים והסייגים נגאלו". 

ה'חומרות' סימן לאהבה: רבינו יעקב ממרויש מבעלי התוס', כותב - 
בספרו שו"ת מן השמים )סימן עא( שאת מצוות מצה וחמץ, קיבלו בנ"י 
בכללים  בהם  והחמירו  וחיבה  באהבה  אותן  קבלו  ולכן  בתחילה, 
ובפרטיהם: "וכל המאריך בדקדוקיהם, מאריכים לו ימיו ושנותיו". 

לטעמים נוספים - ראה בהערה8. 

סוגים שונים של חומרות :

סוגים שונים  במכלול החומרות של פסח, מצאנו  סיווג החומרות:  ד� 
המתחלקים לקבוצות שונות, וכאשר באים לדון לגבי חומרה מסוימת, 
יש לשים לב, לאיזה סוג היא משתייכת, וכך לדעת היאך לנהוג בעניינה. 

ואלו הן: 1. חומרות, שהיו שייכות למצב בזמן מסוים, ולא שייכות היום, 

ולהעיר מלשון הזהר הנ"ל לגבי הזהירות מחמץ: "'לא יגורך רע', דהא אתעביד 
גופיה קודש". ומובא בשם הרה"ק רבי פנחס מקוריץ, שאין אדם מובטח מהחטא, 
ומדייק שלכן הלשון ב'משנת חסידים' הוא: 'יועיל לו שלא יזדמן לו חטא", ולא כתב 

'שלא יחטא', כלשון שב'באר היטב'. 

עוד מוסיף שם הרבי, שישנה שייכות מיוחדת בין זהירות מחמץ וההבטחה שלא 
יחטא )בשוגג(, כי מצה ענינה ביטול ואמונה, המביאה במילא לקיום התרי"ג מצות, 

וחמץ מסמל ישות וגאוה, המביאה במילא לכל מיני רע. 

8. הרדב"ז )ג, תקמ(, מבאר את ההחמרה הכללית בחמץ לא רק בקשר לאכילה, 
יגרש  'גרש  ולכן  שבעיסה',  ה'שאור  הרע,  ליצר  רומז  שחמץ  משום  שהוא  וכותב 
אותו האדם מעליו . . בכל מחבואותיו מחשבותיו, ואפילו כל שהוא לא בטיל'. ובשם 
רבי פנחס מקוריץ מובא, שיש להחמיר כל כך בפסח, כי בזה מבטלים את כוחה של 
העבודה זרה )אסיפת חכמים עמ' תיא, לחפש מקור( בלקט יושר )תלמידו של בעל 
תרומת הדשן( מבאר שהטעם לכך שאנחנו מחמירים הוא: "כמלך שציוה לעבדיו 
לעשות דבר, וכיון שראינו שהמלך מחמיר )בל יראה וכו'(, אנו עבדיו נמי מחמירים 

בזה המצוה". 
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כי בטל אותו חשש לגמרי, ואין צורך לחשוש לחומרות אלה בזמננו. 2. 
חומרות מהסוג הנזכר )שבמציאות לא שייכות היום(, אבל נהגו רבים 
להמשיך ולהקפיד עליהם מצד 'אל תטוש תורת אמך'. )חיי אדם כלל קל 9(. 
3. חומרות שאותו חשש שהיה אז, קיים גם היום, ובוודאי יש להמשיך 
לנהוג בהן. 4. חומרות שגם מלכתחילה לא ידוע עליהן שום טעם, ובכל 
חומרות   .5 באדיקות.  אותן  לקיים  וממשיכים  קדושים',  'ישראל  זאת 
להחמיר  צורך  שאין  הפוסקים  וכתבו  טועם,  שום  עליהן  ידוע  שלא 
בהן. 6. חששות ותקנות, שהובאו בפוסקים )קטניות, שרויה וכו'(, והן 
והנהגות  חומרות   .7 אלה.   פוסקים  בעקבות  ההולכים  את  מחייבות 
שלא הובאו בפוסקים, אך הן מנהג קהילות שונות, ומשפחות מסוימות, 

והן מחייבות את אותן קהילות, ואת אותן המשפחות10. 

9. נשמת אדם )לב(: "מאחר שקבלו זה אבותינו, אנו מוזהרים בלאו ד'אל תטוש 
תורת אמך". ומקורו בגמ' פסחים )נ, ב(, בנוגע ל'בני ביישן', שנהגו לא להפליג בערב 
רבינו בחיי  לבניהם.  להעיר מדברי  גם  ונחשב הדבר למנהג  לצידון,  שבת, מצור 
)בראשית, כז, טו( לגבי הבארות שחפר יצחק שנתן להם שמות כשמות שנתן להם 
אביו: "שלא ישנה אדם מדרך אבותיו . . וזה קל וחומר לדרכי האבות ומנהגותיהם 
ומוסר שלהם, ואולי מפני זה לא נשתנה שמו כמו שאר האבות )אברם – אברהם, 

יעקב – ישראל(, וזו מדה כנגד מדה". 

10. ויש להאריך בענין חובת המצטרף לקהילה, לקיים את החומרות של אותה 
קהילה, גם אם במשפחתו לא קיימו חומרות אלו.  בשד"ח )כללים מערכת מ, כלל 
לז(, דן לענין התרה לבנים על מנהג אבותיהם, ובשו"ת חוות יאיר )סימן קכו(, כותב 
חסידות של אנשים פרטיים לא חלה חובת החסידות על בניהם. ועיין בדברי הגר"ש 
וואזנר בשו"ת שבה"ל )ה, קכט(. וכן בפר"ח )או"ח, תצו, דיני מנהגי או"ה, יט(, שלכל 
'קהל' יש דין של עיר, והמשתייך לקהילה חייב לנהוג בחומרות של אותה קהילה. 

וכן בנו"כ השו"ע באו"ח תסח, ויו"ד ריד. 

ובנוגע לנדון, האם הנוהג במנהג מסויים צריך התרה, כאשר רוצה לחדול ממנו. 
הנה, כאשר קיבלו מלכתחילה בתור חומרא, יש אומרים שצריך התרה כדין נדר 
שקיבל על עצמו )אא"כ קיבלו בלי נדר(, אבל אם מתחילה חשב שזה איסור גדול, 
והתברר לו שהוא רק מנהג, בודאי אין צריך התרה )רמ"א יו"ד ריד, א. פר"ח, שם, 

חיי אדם כלל קכז, ט. שו"ע אדמו"ר הזקן תסח יז, ורמט, יג(. 

ולא  לבטל  אפשר  אי  ואותם  לדור,  מדור  במסורת  שהשתרשו  מנהגים  יש  אבל 
זה כותב החיי אדם  תועיל להם התרה, כדוגמת אכילת קטניות לאשכנזים, שעל 
שהם כמנהג נביאים, ואסור לעוזבם מדין 'אל תיטוש תורת אמך', וכן כתבו הרבה 
'אל  פוסקים לגבי מנהגים שנהגו במשפחות מסוימות, שאי אפשר לבטלם משום 

תטוש' ויש אריכות רבה בפוסקים מתי אפשר לבטל מנהג ומתי לא. ואכמ"ל.  
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כתב -  וכן  בא.  פרשת  חכמה  )משך  האלשיך  כותב  נגאלו:  ה'חומרות'  בזכות 
מכיון  הוא,  בחמץ  המיוחדות  לחומרות  שהטעם  הרי"מ(,  החידושי 

שביציאתם ממצרים שכחו בנ"י את כל גופי התורה, כמאמר חז"ל 
)מדרש תהילים א, כ(: 'ואת ערום ועריה' . . הללו עובדי ע"ז והללו עובדי 

שמרו:  ולשונם(,  לבושם,  )שמם,  והסייגים  הגדרים  את  אבל  ע"ז', 
"ולכן הרבתה התורה בסייגים גבי פסח וחמץ בבל יראה, מפני שעל 

פי הגדרים והסייגים נגאלו". 

ה'חומרות' סימן לאהבה: רבינו יעקב ממרויש מבעלי התוס', כותב - 
בספרו שו"ת מן השמים )סימן עא( שאת מצוות מצה וחמץ, קיבלו בנ"י 
בכללים  בהם  והחמירו  וחיבה  באהבה  אותן  קבלו  ולכן  בתחילה, 
ובפרטיהם: "וכל המאריך בדקדוקיהם, מאריכים לו ימיו ושנותיו". 

לטעמים נוספים - ראה בהערה8. 

סוגים שונים של חומרות :

סוגים שונים  במכלול החומרות של פסח, מצאנו  סיווג החומרות:  ד� 
המתחלקים לקבוצות שונות, וכאשר באים לדון לגבי חומרה מסוימת, 
יש לשים לב, לאיזה סוג היא משתייכת, וכך לדעת היאך לנהוג בעניינה. 

ואלו הן: 1. חומרות, שהיו שייכות למצב בזמן מסוים, ולא שייכות היום, 

ולהעיר מלשון הזהר הנ"ל לגבי הזהירות מחמץ: "'לא יגורך רע', דהא אתעביד 
גופיה קודש". ומובא בשם הרה"ק רבי פנחס מקוריץ, שאין אדם מובטח מהחטא, 
ומדייק שלכן הלשון ב'משנת חסידים' הוא: 'יועיל לו שלא יזדמן לו חטא", ולא כתב 

'שלא יחטא', כלשון שב'באר היטב'. 

עוד מוסיף שם הרבי, שישנה שייכות מיוחדת בין זהירות מחמץ וההבטחה שלא 
יחטא )בשוגג(, כי מצה ענינה ביטול ואמונה, המביאה במילא לקיום התרי"ג מצות, 

וחמץ מסמל ישות וגאוה, המביאה במילא לכל מיני רע. 

8. הרדב"ז )ג, תקמ(, מבאר את ההחמרה הכללית בחמץ לא רק בקשר לאכילה, 
יגרש  'גרש  ולכן  שבעיסה',  ה'שאור  הרע,  ליצר  רומז  שחמץ  משום  שהוא  וכותב 
אותו האדם מעליו . . בכל מחבואותיו מחשבותיו, ואפילו כל שהוא לא בטיל'. ובשם 
רבי פנחס מקוריץ מובא, שיש להחמיר כל כך בפסח, כי בזה מבטלים את כוחה של 
העבודה זרה )אסיפת חכמים עמ' תיא, לחפש מקור( בלקט יושר )תלמידו של בעל 
תרומת הדשן( מבאר שהטעם לכך שאנחנו מחמירים הוא: "כמלך שציוה לעבדיו 
לעשות דבר, וכיון שראינו שהמלך מחמיר )בל יראה וכו'(, אנו עבדיו נמי מחמירים 

בזה המצוה". 
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צריכים להיות זהירים בכל הפסח" )שמועות וסיפורים, א, עמ' 118(5.

ג� סיבות רוחניות ופנימיות, לחומרות בפסח: 

מובטח שלא יחטא: ישנה סיבה פנימית ורוחנית לזהירות המיוחדת - 
מחמץ, וכמו שכותב הזהר, שהנזהר ממשהו חמץ, שמור מן היצר 
וכך מובא גם בשם האריז"ל, שהנזהר ממשהו חמץ מובטח  הרע6. 
מהאדם,  ה'בחירה'  ניטלת  לא  שבודאי  הרבי,  ומבאר  יחטא.  שלא 
כוונת הדברים היא, שמובטח שלא  )ח"ו(, אך  ויכול לחטוא במזיד 
יחטא בשוגג.  כי החטא בשוגג, נובע מפגם באדם, והנזהר מ'משהו' 

חמץ )ישות(, התקדש והתעדן, וממילא לא מגיע לחטא בשוגג7. 

5. והמליצו על כך בדרך הצחות, מדברי המשנה )זבחים, ה, ח(: "הבכור והמעשר 
והפסח וכו':  הבכור נאכל לכהנים, והמעשר לכל אדם, ונאכלין בכל העיר . . הפסח 
ואינו נאכל אלא צלי". בשאר  ואינו נאכל אלא עד חצות,  אינו נאכל אלא בלילה, 
'אין  הלשון  נאמר  ולכן  ביותר,  להיזהר  צריך  פסח  ולגבי  'נאכלין',  נאמר  הדברים 

נאכלין'. 

6. כך כותב הזהר )תצא, רפב, ב(: "כלהו צריכים למיהוי שמורים ונטורים מחמץ 
מחמץ  לון  דנטיר  ומאן  נטורין,  כלהו  ומשקים  מאכלים  וכל  שהוא',  ב'כל  ושאור 
ושאור, גופה איהו נטיר מיצר הרע לתתא, ונשמתא לעילא, ואתמר ביה 'לא יגורך 
'וכל  ביצה"ר:  ואתמר  קודשים,  קודש  ונשמתיה  קודש,  גופיה  אתעביד  דהא  רע', 
זר לא יאכל קודש, והזר הקרב יומת". )הובא בכף החיים תמז, ב, ובלקו"ש, ג' פר' 

ויקרא, הערה 26). 

בפסח,  חמץ  ממשהו  הנזהר  כתב,  "האריז"ל  א(:  )תמז,  היטב'  ה'באר  כותב   .7
מובטח לו שלא יחטא כל השנה". והעיר בכף החיים שם, שהדבר לא נמצא בכתבי 
האריז"ל שבידינו, אבל מובא בספר 'משנת חסידים' )ניסן, ג, ד. מאת המקובל רבי 
עמנואל חי ריקי ה'תמז – ה' תקג(, ושם הלשון הוא: "יועיל לנפשו מאוד כל השנה". 
]ולכאורה מקור דברי האריז"ל מבוארים בזהר הנ"ל שבהערה הקודמת )ואכן, כך 

כותב בהגהות מהרצ"א לבעל הבני יששכר, שמקורו טהור מהזוה"ק שם([. 

ויקרא,  פרשת  ג,  )לקו"ש,  הנ"ל  האריז"ל  דברי  על  הרבי  של  ביאורו  נפלא  ומה 
לאחר שמבאר באריכות, מדוע גם האדם שחטא בשוגג צריך 'כפרה', כי זה שהאדם 
יכול לעבור עבירה בשוגג, מוכיחה שאין הוא כהוגן(: "ואינו מובן, האדם הרי הוא 
'בעל בחירה', הוא יכול לבחור תמיד בכל דרך שיחפוץ, כיצד אפשר לומר, שעל 
ידי זה שיזהר ממשהו חמץ שמונה ימים תינטל ממנו הבחירה ? אלא פירוש הדבר 
עבירה  שיעבור  אמנם  יתכן  במזיד,  בשוגג.  חטאים  על  הם  האריז"ל  שדברי  הוא, 
ח"ו, מאחר שהוא תמיד בעל בחירה והוא חפשי תמיד לעשות כרצונו, אבל בחטא 
בשוגג הנעשה שלו מדעתו, לא יכשל )כל כך(, כי על ידי זה שנזהר ממשהו חמץ, 
נעשתה מהותו במידה מסוימת מהות של קדושה, ועל ידי כך במילא לא יהא נמשך 

לעבירות". עד כאן. 
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כאשר הוא מעורב במאכל אחר, הוא לא בטל. ג. אין לכך שום פתרון 
הלכתי, אלא לדאוג שלא לאכלו. ולכן, נהגו עם ישראל במשך הדורות, 
בזהירויות שונות, כדי שלא להיכשל ח"ו באכילת מאכל שיש בו אפילו 

'משהו' חמץ. 

אין פתרון הלכתי: בהשקפה ראשונה נראה, שאיסור 'בל יראה ובל - 
ימצא' קשה יותר לביצוע מהזהירות מאכילת החמץ, שהרי החמץ 
מצוי בכל מקום בבית, וצריך לנקות ולחפש אחריו. אלא שלפועל 
)א.  הלכתיים  פתרונות  ישנם  יראה',  ל'בל  בנוגע  שהרי  כן,  אינו 
בדיקה. ב. ביטול. ג. מכירה לגוי3(, אבל בנוגע לאיסור אכילת חמץ, 
'אין חכמה ואין תבונה', וצריך לדאוג שלא לאכול שום מאכל שיש 

בו 'משהו' חמץ, במשך כל ימי חג הפסח.  

התורה -  מן  באכילה  אסורה  חמץ  של  קטנה  חתיכה  גם  בטל:  אינו 
)וככל איסורי האכילה שבתורה, ש'חצי שיעור אסור מן התורה'(, 
שאינו  כלומר:  ב'משהו'  החמץ  את  ואסרו  חכמים,  הוסיפו  כך  ועל 
באכילה,  אסור  בפסח  חמץ  בו  שהתערב  מאכל  וכל  לעולם,  בטל 
'חוזר  הוא  והתבטל,  פסח  לפני  התערב  כאשר  גם  מקרים,  ובכמה 

וניעור' בפסח, ואוסר את כל המאכל4. 

שכך -  אלפרוביץ',  יצחק  ר'  החסיד  סיפר  והחנויות:  הגנבים  משל 
אמר לו כ"ק אדמו"ר הרש"ב, בקשר לחומרות בפסח: "כמה חנויות 
יש בעיר סמרגון ? ענה ר' יצחק: כמאתיים. שאלו הרבי: וכמה גנבים 
בעיר ? ענה לו: כחמשה או ששה. שאלו הרבי: נו, ושומרים על כל 
החנויות ? אמר לו: וודאי. אמר לו הרבי: והרי יש רק חמשה גנבים, 
לשם מה שמרו על כל מאתים החנויות ? אלא, התירוץ הוא מען וויס 
ניט וואו אהין דער גנב וועט קריכין )לא יודעים לאן הגנב יפרוץ(, כך 

אחד  שבכל  הצורך  לעיל,  והתבאר  לבדו,  התורה  מן  מועיל  מהם  אחד  שכל   .3
מהם, מדרבנן.

4. ונאמרו כמה סיבות לכך שהחמירו חכמים כל כך באיסור אכילת חמץ, לאסור 
א. מכיון שהתורה החמירה בחמץ שחייבים  'משהו' חמץ:  בו  כל מאכל שמעורב 
עליו עונש כרת. ב. המחזיק חמץ ברשותו עובר על 'בל יראה ובל ימצא'. ג. בני אדם 
רגילים בחמץ כל השנה, ויכולים בקלות לשכוח ולאכלו )שו"ע אדמו"ר הזקן, תמז, 

א, על פי רש"י פסחים כט ב, תוס' חולין צז א, לבוש, מגן אברהם תמז(. 
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צריכים להיות זהירים בכל הפסח" )שמועות וסיפורים, א, עמ' 118(5.

ג� סיבות רוחניות ופנימיות, לחומרות בפסח: 

מובטח שלא יחטא: ישנה סיבה פנימית ורוחנית לזהירות המיוחדת - 
מחמץ, וכמו שכותב הזהר, שהנזהר ממשהו חמץ, שמור מן היצר 
וכך מובא גם בשם האריז"ל, שהנזהר ממשהו חמץ מובטח  הרע6. 
מהאדם,  ה'בחירה'  ניטלת  לא  שבודאי  הרבי,  ומבאר  יחטא.  שלא 
כוונת הדברים היא, שמובטח שלא  )ח"ו(, אך  ויכול לחטוא במזיד 
יחטא בשוגג.  כי החטא בשוגג, נובע מפגם באדם, והנזהר מ'משהו' 

חמץ )ישות(, התקדש והתעדן, וממילא לא מגיע לחטא בשוגג7. 

5. והמליצו על כך בדרך הצחות, מדברי המשנה )זבחים, ה, ח(: "הבכור והמעשר 
והפסח וכו':  הבכור נאכל לכהנים, והמעשר לכל אדם, ונאכלין בכל העיר . . הפסח 
ואינו נאכל אלא צלי". בשאר  ואינו נאכל אלא עד חצות,  אינו נאכל אלא בלילה, 
'אין  הלשון  נאמר  ולכן  ביותר,  להיזהר  צריך  פסח  ולגבי  'נאכלין',  נאמר  הדברים 

נאכלין'. 

6. כך כותב הזהר )תצא, רפב, ב(: "כלהו צריכים למיהוי שמורים ונטורים מחמץ 
מחמץ  לון  דנטיר  ומאן  נטורין,  כלהו  ומשקים  מאכלים  וכל  שהוא',  ב'כל  ושאור 
ושאור, גופה איהו נטיר מיצר הרע לתתא, ונשמתא לעילא, ואתמר ביה 'לא יגורך 
'וכל  ביצה"ר:  ואתמר  קודשים,  קודש  ונשמתיה  קודש,  גופיה  אתעביד  דהא  רע', 
זר לא יאכל קודש, והזר הקרב יומת". )הובא בכף החיים תמז, ב, ובלקו"ש, ג' פר' 

ויקרא, הערה 26). 

בפסח,  חמץ  ממשהו  הנזהר  כתב,  "האריז"ל  א(:  )תמז,  היטב'  ה'באר  כותב   .7
מובטח לו שלא יחטא כל השנה". והעיר בכף החיים שם, שהדבר לא נמצא בכתבי 
האריז"ל שבידינו, אבל מובא בספר 'משנת חסידים' )ניסן, ג, ד. מאת המקובל רבי 
עמנואל חי ריקי ה'תמז – ה' תקג(, ושם הלשון הוא: "יועיל לנפשו מאוד כל השנה". 
]ולכאורה מקור דברי האריז"ל מבוארים בזהר הנ"ל שבהערה הקודמת )ואכן, כך 

כותב בהגהות מהרצ"א לבעל הבני יששכר, שמקורו טהור מהזוה"ק שם([. 

ויקרא,  פרשת  ג,  )לקו"ש,  הנ"ל  האריז"ל  דברי  על  הרבי  של  ביאורו  נפלא  ומה 
לאחר שמבאר באריכות, מדוע גם האדם שחטא בשוגג צריך 'כפרה', כי זה שהאדם 
יכול לעבור עבירה בשוגג, מוכיחה שאין הוא כהוגן(: "ואינו מובן, האדם הרי הוא 
'בעל בחירה', הוא יכול לבחור תמיד בכל דרך שיחפוץ, כיצד אפשר לומר, שעל 
ידי זה שיזהר ממשהו חמץ שמונה ימים תינטל ממנו הבחירה ? אלא פירוש הדבר 
עבירה  שיעבור  אמנם  יתכן  במזיד,  בשוגג.  חטאים  על  הם  האריז"ל  שדברי  הוא, 
ח"ו, מאחר שהוא תמיד בעל בחירה והוא חפשי תמיד לעשות כרצונו, אבל בחטא 
בשוגג הנעשה שלו מדעתו, לא יכשל )כל כך(, כי על ידי זה שנזהר ממשהו חמץ, 
נעשתה מהותו במידה מסוימת מהות של קדושה, ועל ידי כך במילא לא יהא נמשך 

לעבירות". עד כאן. 
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כאשר הוא מעורב במאכל אחר, הוא לא בטל. ג. אין לכך שום פתרון 
הלכתי, אלא לדאוג שלא לאכלו. ולכן, נהגו עם ישראל במשך הדורות, 
בזהירויות שונות, כדי שלא להיכשל ח"ו באכילת מאכל שיש בו אפילו 

'משהו' חמץ. 

אין פתרון הלכתי: בהשקפה ראשונה נראה, שאיסור 'בל יראה ובל - 
ימצא' קשה יותר לביצוע מהזהירות מאכילת החמץ, שהרי החמץ 
מצוי בכל מקום בבית, וצריך לנקות ולחפש אחריו. אלא שלפועל 
)א.  הלכתיים  פתרונות  ישנם  יראה',  ל'בל  בנוגע  שהרי  כן,  אינו 
בדיקה. ב. ביטול. ג. מכירה לגוי3(, אבל בנוגע לאיסור אכילת חמץ, 
'אין חכמה ואין תבונה', וצריך לדאוג שלא לאכול שום מאכל שיש 

בו 'משהו' חמץ, במשך כל ימי חג הפסח.  

התורה -  מן  באכילה  אסורה  חמץ  של  קטנה  חתיכה  גם  בטל:  אינו 
)וככל איסורי האכילה שבתורה, ש'חצי שיעור אסור מן התורה'(, 
שאינו  כלומר:  ב'משהו'  החמץ  את  ואסרו  חכמים,  הוסיפו  כך  ועל 
באכילה,  אסור  בפסח  חמץ  בו  שהתערב  מאכל  וכל  לעולם,  בטל 
'חוזר  הוא  והתבטל,  פסח  לפני  התערב  כאשר  גם  מקרים,  ובכמה 

וניעור' בפסח, ואוסר את כל המאכל4. 

שכך -  אלפרוביץ',  יצחק  ר'  החסיד  סיפר  והחנויות:  הגנבים  משל 
אמר לו כ"ק אדמו"ר הרש"ב, בקשר לחומרות בפסח: "כמה חנויות 
יש בעיר סמרגון ? ענה ר' יצחק: כמאתיים. שאלו הרבי: וכמה גנבים 
בעיר ? ענה לו: כחמשה או ששה. שאלו הרבי: נו, ושומרים על כל 
החנויות ? אמר לו: וודאי. אמר לו הרבי: והרי יש רק חמשה גנבים, 
לשם מה שמרו על כל מאתים החנויות ? אלא, התירוץ הוא מען וויס 
ניט וואו אהין דער גנב וועט קריכין )לא יודעים לאן הגנב יפרוץ(, כך 

אחד  שבכל  הצורך  לעיל,  והתבאר  לבדו,  התורה  מן  מועיל  מהם  אחד  שכל   .3
מהם, מדרבנן.

4. ונאמרו כמה סיבות לכך שהחמירו חכמים כל כך באיסור אכילת חמץ, לאסור 
א. מכיון שהתורה החמירה בחמץ שחייבים  'משהו' חמץ:  בו  כל מאכל שמעורב 
עליו עונש כרת. ב. המחזיק חמץ ברשותו עובר על 'בל יראה ובל ימצא'. ג. בני אדם 
רגילים בחמץ כל השנה, ויכולים בקלות לשכוח ולאכלו )שו"ע אדמו"ר הזקן, תמז, 

א, על פי רש"י פסחים כט ב, תוס' חולין צז א, לבוש, מגן אברהם תמז(. 
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א� הקדמה כללית, בעניין החומרות וההידורים בפסח

 הסיבות להחמרה המיוחדת במאכלי פסח / סוגים שונים של חומרות / מנהגי
חב"ד / עיקר וטפל / האם באמת כל חומרא בפסח מתקבלת

בכל  ישראל  בני  בו  שנהגו  מיוחד הוא חג הפסח,  "חג החומרות":  א� 
יותר משאר איסורים  תפוצות ישראל באשר הם, חומרות והרחקות, 
שבתורה1. וכדברי אדמו"ר הזקן  )שו"ת, ו(, "מה שאמר האריז"ל, להחמיר 

כל החומרות בפסח"2. 

הסיבות להחמרה המיוחדת במאכלי פסח:

בקיום  קושי  ישנו  מעשית,  מבחינה  הלכתית:   - העיקרית  הסיבה  ב� 
גם  ב.  מאכלים.  בהרבה  מצוי  החמץ  א.  חמץ.  לאכול  שלא  המצוה 

1. המעיין בספרות ההלכתית מכל התפוצות ומכל הדורות, נוכח בדגש המיוחד 
שישנם לחומרות וזהירויות שונות בנוגע לחמץ בפסח. וכך כותב החיד"א )מחזיק 
גדרות  ועושה  לעצמו  מחמיר  אחד  כל  שבפסח  ידעי,  עלמא  "כולי  תסז(:  ברכה, 
וסייגים, כי רב הוא תוקף איסור חמץ החמור מכל איסורים שבתורה, כאשר בירר 
הדרב"ז בתשובה, ואינו יוהרא ולא דבר תמוה, כי כל העם מקצה יודעים כמה מיני 
חומרות עושה כל אחד כאשר תאווה נפשו . . ואת צנועים חכמה להחמיר כרצונו 
המובא  וראה  מסתוריו".  לגלות  שלא  האפשר  ככה  ולהישמט  ובחומותיו,  בביתו 
לקמן, מהזהר, והאריז"ל, וכן בדברי הראשונים )שו"ת מן השמים, וכו'(, ואחרונים 

)רדב"ז, אלשיך ועוד(. 

ובכל  אופן  בכל  הקיימות,  החומרות  בכל  להחמיר  שיש  כוונתו  שאין  מובן   .2
)שו"ת, ה(, מקיל  זו  המקרים. שהרי אדמו"ר הזקן עצמו, בתשובה שלפני תשובה 
את  לבאר  ויש  שהחמיר.  המג"א  דעת  נגד  ומתיר  מים,  עליו  שנפל  קמח  בשאלת 
יח(,  )או"ח  בנעימים'  'חבלים  בספר  שהציע  כפי  ולדוגמא:  אופנים,  בכמה  כוונתו 
שכוונת אדמו"ר הזקן היא, שכאשר ישנה שאלה של הנהגה קבועה, אז יש להחמיר, 
אבל כאשר יארע מקרה, ותבא לפנינו שאלה, אז אין צורך להחמיר, אלא לראות את 
מה שכתבו הפוסקים ולהכריע על פי הכללים, וכדרך הפסיקה בכל התורה. וראה 

עוד לקמן, בענין האם צריך להחמיר כל החומורת בפסח. 
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לכל  שהגיע  מיוחד,  ניקיון   .3 וסדקים.  חורים  בלי  חלקים 
החורים והסדקים )עם סכין, או ששפכו חומר פוגם(, מועיל 
שלמעשה  אלא  מבדיקה.  מקום  אותו  את  לפטור  הדין,  מן 
יש לבדוק גם אחרי ניקיון כזה. כי א( שמא לא ניקו טוב כמו 
שמא  ג(  מסוים.  מקום  לנקות  שכחו  שמא  ב(  שחושבים. 

ילדים הכניסו חמץ אחרי הניקיון. 

ביטוח,  קניה,  שותפות,  בהערות:  שהתבארו  דינים  י� 
בעסק  גוי  עם  שותפות  לו  שיש  מי  בחמץ:  שותפות  מלון: 
לגוי,  חלקו  את  למכור  חייב  למשל(,  )מאפיה  חמץ  של 
כוללים  החמץ  מכירת  בשטרי  ואכן  'מניות',  לגבי  ונחלקו 
את המניות שבעסקים של חמץ. קניית חמץ: אסור לתווך 
בעסקים של חמץ בין גוי לגוי אחר בפסח, וכן אסור לשלוח 
גוי לפני פסח, לקנות בשבילנו חמץ בפסח. חברת ביטוח: 
של  חמץ  לבטח  אסור  שלה,  במחסנים  חפצים  שמאחסנת 
גויים, כי אסור שיהיה חמץ ברשותנו גם אם אינו שלנו אם 
הוא באחריותנו. מלון: לפי החוק, חייב בעל מלון לבטח את 
החפצים של הלקוחות, ואם יש שם חמץ, הרי הם עובר בעל 
המלון על 'בל יראה', והעצה למכור את בעלות המלון לגוי.
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ב(  חמץ.  כזית  התורה:  מן  א(  ‘ביעור’:  חייב  חמץ  איזה  ו� 
פירורים  ונקיים,  קטנים  פירורים  מכזית,  פחות  מדרבנן: 
שעלולים  או  האכילה,  בכלי  שדבוקים  מטונפים  אפילו 
ג( לא חייב ביעור: פירורים מטונפים,  ליפול לתוך האוכל. 
פירורים קטנים על הרצפה, פירורים קטנים שלא ניכר מה 

הם, חמץ שקשה להשגה, חמץ שלא ראוי לאכילת כלב. 

ז� כמה ואיפה צריך לנקות: 

בחמץ  שם  שמשתמשים  מקום  כל  יסודי:  ניקיון  חייב  א( 
בתדירות במשך השנה, וישתמשו שם בפסח )ארון מטבח, 
שיש, מקרר וכו’(, שם צריך לנקות גם פירורים מלוכלכים, 
כי עלול להיכנס באוכל בפסח, וכדאי לנקות עם חומר פוגם 

)אקונומיקה, שומנית(. 

ב( אין חיוב ניקיון ובדיקה: חמץ שקשה להשגה )מאחורי 
חמץ  מכניסים  שלא  ומקום  וכו’(,  הסקה  חורי  כבד,  ארון 
כלל כל השנה )מדפים גבוהים של ארון בגדים שגם הילדים 

לא מגיעים אליו(. 

ג( חייב ניקיון ובדיקה: כל מקום שיש סיבה לחשוש שהוכנס 
שנכנסו  שיתכן  המקומות  כולל  השנה,  במשך  חמץ  לשם 
לנקות  וצריך  וכו’(,  משחקים  שינה,  )חדרי  אוכל  עם  לשם 
ולבדוק שאין חתיכה של חמץ אפילו לא נקי, או פירור נקי 

– ובגלל זה כל הניקיון של פסח. 

לכאורה לאחר שניקו  ניקיון, לפני בדיקה:  ח� מדוע צריך 
בשביל  הכל,  בודקים  ממילא  ואם  'לבדוק',  צורך  אין  הכל 
מה צריך גם לנקות ? ההסבר: כי אי אפשר לבדוק אם הבית 

לא נקי. 

ט� מדוע צריך בדיקה אחרי הניקיון: בדיקה אחרי הניקיון: 
השנה,  כבכל  סתמי  ניקיון   .1 ניקיון.  של  רמות  כמה  ישנן 
לשם  מיוחד  ניקיון   .2 לבדוק.  ניתן  שיהיה  כדי  רק  מועיל 
פסח והסרת החמץ, מהווה תחליף לבדיקה, רק במקומות 
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קיצור דיני הנקיון לפסח

החמץ  את  להוציא  מיועד  פסח  של  הניקיון  הקדמה:  א� 
המנהג  ופשט  יראה’.  ‘בל  איסור  על  נעבור  לא  כך  מהבית 
להדר בזה יותר מהניקיון הנדרש על פי דין, ויש בזה זכות 
על  לשמור  כדי  בחכמה  זאת  לעשות  צריך  אך  גדולה, 
הבריאות הגופנית והנפשית של כל בני הבית, ועל שמחת 
החג.  ולהלן כמה כללים, שיעזרו להבין כמה ואיפה צריך 

לנקות. 

ב� איסור ‘בל יראה ובל ימצא’: מי שיש לו, או באחריותו, 
‘בל יראה’  חמץ בפסח, עובר בכל רגע ורגע אל שני לאוין 
ו’בל ימצא’. האיסור הוא גם אם לא ‘רואים’ את החמץ, אלא 

עצם זה שהוא ‘נמצא’ ברשותו, ובמקום שניתן להשגה. 

מן  באחד  די  התורה,  מן  זה:  מאיסור  להינצל  הדרכים  ג� 
שאינו  כך  החמץ,  את  ומפקיר  שמבטל  ביטול,  א(  השנים: 
חמץ ‘שלו’. ב( ביעור, להוציא את החמץ מרשותו, וכך אינו 
עובר עליו. מדרבנן, צריך את שניהם: א( ביטול בלבד, לא 
ב(  לאכלו.  יבא  ושמא  שלם,  בלב  יבטל  לא  שמא  מספיק, 
ביעור בלבד, לא מספיק, שמא ימצא חמץ בפסח )שלא מצא 

בבדיקה(, ויהסס לשרפה, ויעבור על ‘בל יראה’. 

ד� הביטול: עיקר הביטול הוא בלב, שמחליט בלבו שלחמץ 
אין שום ערך בעיניו, והוא מפקירו ולא רוצה בו שוב לעולם, 
חצות  עד  רק  החמץ  את  לבטל  ניתן  בפיו.  זאת  אומר  וגם 

היום של ערב פסח. 

ה� חובת הביעור והבדיקה: בהוצאת החמץ מרשותו מקיים 
האדם מצות עשה של ‘תשביתו’. ואינו עובר על האיסור של 
‘בל יראה’. )חובת הביעור היום היא מדרבנן, כי מבטלים את 
החמץ, וממילא לא עוברים על בל יראה(. בנוסף להוצאת 
החמץ מהבית )ביעור(, חייבו חכמים גם לחפש אחרי החמץ 
)לבדוק(, ואפילו במקומות שיש רק סיכוי קטן שיש בו חמץ. 
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החמץ, וממילא לא עוברים על בל יראה(. בנוסף להוצאת 
החמץ מהבית )ביעור(, חייבו חכמים גם לחפש אחרי החמץ 
)לבדוק(, ואפילו במקומות שיש רק סיכוי קטן שיש בו חמץ. 
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המשובצות יהלומים וכו', שיש בהן סדקים וחריצים. ומכיון שקשה 
חומר  בתוך  להטבילן  רצוי  הנ"ל(,  הטבעות  )ובפרט  היטב  לנקותן 
פוגם )מי 'ביקרבונט' או אקונומיקה( לרגע קצר, וכך, גם אם נשארה 
איזה ממשות של חמץ על הטבעת, הרי הוא נפסל מאכילת כלב, וגם 
אם יפול לאוכל בפסח לא יאסור. )כך נהגו בביתו של הגרש"ז אויערבאך53, הרי"י 

בלינוב, פעמי יעקב, סד עמ' קנז54(. 

חשש,  מכל  לצאת  כדי  הטבעות  את  להגעיל  שראוי  שכתבו,  ויש   
או שלא לענוד אותן בפסח, בזמן ההתעסקות עם האוכל. )כך מופיע 
במדריכי הכשרות של הבדצי"ם בארה"ק שנכון להגעיל, וכן דעת הרי"י בלינוב )פעמי יעקב, 

סד, עמ' קנו(, 

אותה  להסיר  יש  הטבעת,  של  היטב  ניקיון  לאחר  ההגעלה:  אופן   
מהאצבע 24 שעות לפני ההגעלה, לקשור אותה בחוט )באופן רפוי 
מאוד, כך שהמים יוכלו לעבור( כדי לתפסה בזמן ההגעלה, ולהטביל 
גם לערות  את הטבעת בתוך מים רותחים שבכלי ראשון55. אפשר 

עליהם מים רותחים. 

התיק  כובע,  אבק,  שואב  ברכונים,  למכור:  או  לנקות  לשכוח  לא   
של הטלית והתפילין, ארנק, מתכונים, וכו' וכו', אלו דברים שקרוב 

לוודאי שיש בהם חמץ, ולעתים שוכחים לנקותם ולבדקם.

53. הליכות שלמה )ג, הע' 51(: "הטבעות שעל ידי הנשים שמתעסקות בהן כל ימות 
השנה בתבשילים וכדו', נהגו בבית רבנו לשרותן לזמן קצר בדבר הפוסל מאכילת 
כלב )אקונומיקה וכדו'(, ולא הגעילום ברותחים". וראה אור לציון )להגרב"צ אבא 
שאול, ג, י, טז: "אין צריך להגעילן, כיון שאין רגילות שיכנס או יבלע חמץ בטבעות, 
אין בהן חשש ואינן צריכות שום הכשר בפסח". ויש מחמירים אדרבה, שטבעות עם 
חריצים קשה מאוד לנקותם ולכן אין להשתמש בהם בפסח ויש למכרם במכירת 

חמץ )הרב גרוסמן, סידור פסח כהלכתו, עמ' קעו(. 

במי  טבילה  גם  מצריך  מקום  מכל  הגעלה,  גם  להצריך  חושש  שהוא  אע"פ   .54
תועיל  ולא  חמץ(,  שאינה  )אפילו  ממשות  שתישאר  יתכן  זה  לולי  כי  'ביקרבונט', 

ההגעלה, שהלכלוך מפריע להגעלה. 

תתקלקל  'זרקוניא',  אבן  עם  משובצת  גם  שטבעת  חשש  אין  כלל  בדרך   .55
)שסתמו את הסדרים הזעירים  'מעובדים'  יהלומים  גם  מהכנסתה למים רותחים. 
במים  מהכנסה  קלקול  חשש  בהם  אין  גבוה(,  וחום  לחץ  של  בתהליך  ביהלום 

רותחים )לא בישול(. 
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השלחן  על  הפלאפון  את  מניחים  כאשר  או  המקלדת,  חריצי  בין 
במשך הארוחה וכיו"ב, ולכן יש לנקותם היטב. את המקלדת כדאי 
לנקות באמצעות שואב אבק ומטלית רטובה, וכן יש לנקות את שאר 
המכשירים עד כמה שניתן, מאחר ויש בהם לעתים מקומות צרים 
ניקוי  חומר  עם  עליהם  לעבור  ניתן  תמיד  לא  וגם  לנקותם,  שקשה 

פוגם, ולכן יש להימנע מלהניחם על השולחן במשך חג הפסח. 

כי  	 היטב,  אותם  לנקות  צריך  לתינוק:  אוכל  וכסא  תינוק,  עגלת 
מצויים שם הרבה פירורים של חמץ. ורצוי לנקות אותם עם מטלית 
יגיע  לא  אם  שגם  כך  וכדומה(,  )אקונומיקה,  פוגם  בחומר  הספוגה 
יאסרו  לא  דבוקים,  פירורים  שם  וישארו  וסדק,  חריץ  לכל  בניקיון 
פירורים אלו את המאכלים, גם אם יפלו לתוך האוכל בפסח, כי לא 
יהיו ראויים לאכילת כלב. ויש לכסות את המגש בכיסוי עבה, שלא 

יקרע כאשר יאכל עליו התינוק, במשך ימי חג הפסח. 

בפמוטים  	 להשתמש  הנוהגת  שלהם:  והמגש  לנרות,  הפמוטים 
מכסף )או חומר אחר(, להדלקת נרות, יכולה להשתמש בהם בחג, 
שאין דינם כ'כלי אכילה' שלא משתמשים בהם בפסח, כי הפמוטים 
לא מיועדים לבא במגע ישיר עם האוכל. אכן, יש לנקות אותם היטב 
ישאר  שלא  כך  שלהם,  המגש  את  וכן  והפיתולים,  החריצים  בכל 
שום פירור וממשות של חמץ. )וראוי לשים לב שלא יגע בפמוטים ובפרט במגש 
על המגש,  או הונח  נגע בפמוטים  )רחוק( שחמץ חם  יש חשש  כי  שלהם, אוכל חם בפסח, 

במשך השנה. ויש מחמירים לעטוף אותם, אם רוצים להניח אותם על השלחן(. 

טבעות: יש שחוששים שמא נדבק חמץ בטבעות במשך השנה, וכן  	
ש'נבלע' בהן חמץ52, לכן יש לנקות היטב את הטבעות שעונדת האשה 
הטבעות  ובפרט  בפסח,  אותן  לענוד  רוצה  אם  השנה,  ימי  במשך 

52. ישנם שני חששות בטבעות: א� ממשות: במשך השנה, נוגעת האשה בחמץ 
)במיוחד, אם לא מסירה את הטבעות בזמן לישת הפת(, ויתכן מאוד, שנדבק קצת 
חריצים  עם  דוגמא  עליהן  שיש  ואלו  אבן,  עם  בטבעות  )ובמיוחד  בטבעת  חמץ 
למיניהם(, וכאשר תיגע באוכל בפסח, ידבק חמץ לאוכל. ב� בליעות: יש לחשוש, 
שבמשך השנה 'נבלע' חמץ בטבעת, כאשר הוציאה חלות חמות מהתנור לדוגמא, 
ועלתה 'זיעה' של חמץ ונבלע בטבעת, או כאשר שטפה כלים במים חמים, והיה שם 
חמץ באחד הכלים, או שמא נגעה בחמץ חם שהוא 'דבר גוש', שלכמה דעות דינו 

כ'כלי ראשון'.
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המשובצות יהלומים וכו', שיש בהן סדקים וחריצים. ומכיון שקשה 
חומר  בתוך  להטבילן  רצוי  הנ"ל(,  הטבעות  )ובפרט  היטב  לנקותן 
פוגם )מי 'ביקרבונט' או אקונומיקה( לרגע קצר, וכך, גם אם נשארה 
איזה ממשות של חמץ על הטבעת, הרי הוא נפסל מאכילת כלב, וגם 
אם יפול לאוכל בפסח לא יאסור. )כך נהגו בביתו של הגרש"ז אויערבאך53, הרי"י 

בלינוב, פעמי יעקב, סד עמ' קנז54(. 

חשש,  מכל  לצאת  כדי  הטבעות  את  להגעיל  שראוי  שכתבו,  ויש   
או שלא לענוד אותן בפסח, בזמן ההתעסקות עם האוכל. )כך מופיע 
במדריכי הכשרות של הבדצי"ם בארה"ק שנכון להגעיל, וכן דעת הרי"י בלינוב )פעמי יעקב, 

סד, עמ' קנו(, 

אותה  להסיר  יש  הטבעת,  של  היטב  ניקיון  לאחר  ההגעלה:  אופן   
מהאצבע 24 שעות לפני ההגעלה, לקשור אותה בחוט )באופן רפוי 
מאוד, כך שהמים יוכלו לעבור( כדי לתפסה בזמן ההגעלה, ולהטביל 
גם לערות  את הטבעת בתוך מים רותחים שבכלי ראשון55. אפשר 

עליהם מים רותחים. 

התיק  כובע,  אבק,  שואב  ברכונים,  למכור:  או  לנקות  לשכוח  לא   
של הטלית והתפילין, ארנק, מתכונים, וכו' וכו', אלו דברים שקרוב 

לוודאי שיש בהם חמץ, ולעתים שוכחים לנקותם ולבדקם.

53. הליכות שלמה )ג, הע' 51(: "הטבעות שעל ידי הנשים שמתעסקות בהן כל ימות 
השנה בתבשילים וכדו', נהגו בבית רבנו לשרותן לזמן קצר בדבר הפוסל מאכילת 
כלב )אקונומיקה וכדו'(, ולא הגעילום ברותחים". וראה אור לציון )להגרב"צ אבא 
שאול, ג, י, טז: "אין צריך להגעילן, כיון שאין רגילות שיכנס או יבלע חמץ בטבעות, 
אין בהן חשש ואינן צריכות שום הכשר בפסח". ויש מחמירים אדרבה, שטבעות עם 
חריצים קשה מאוד לנקותם ולכן אין להשתמש בהם בפסח ויש למכרם במכירת 

חמץ )הרב גרוסמן, סידור פסח כהלכתו, עמ' קעו(. 

במי  טבילה  גם  מצריך  מקום  מכל  הגעלה,  גם  להצריך  חושש  שהוא  אע"פ   .54
תועיל  ולא  חמץ(,  שאינה  )אפילו  ממשות  שתישאר  יתכן  זה  לולי  כי  'ביקרבונט', 

ההגעלה, שהלכלוך מפריע להגעלה. 

תתקלקל  'זרקוניא',  אבן  עם  משובצת  גם  שטבעת  חשש  אין  כלל  בדרך   .55
)שסתמו את הסדרים הזעירים  'מעובדים'  יהלומים  גם  מהכנסתה למים רותחים. 
במים  מהכנסה  קלקול  חשש  בהם  אין  גבוה(,  וחום  לחץ  של  בתהליך  ביהלום 

רותחים )לא בישול(. 
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השלחן  על  הפלאפון  את  מניחים  כאשר  או  המקלדת,  חריצי  בין 
במשך הארוחה וכיו"ב, ולכן יש לנקותם היטב. את המקלדת כדאי 
לנקות באמצעות שואב אבק ומטלית רטובה, וכן יש לנקות את שאר 
המכשירים עד כמה שניתן, מאחר ויש בהם לעתים מקומות צרים 
ניקוי  חומר  עם  עליהם  לעבור  ניתן  תמיד  לא  וגם  לנקותם,  שקשה 

פוגם, ולכן יש להימנע מלהניחם על השולחן במשך חג הפסח. 

כי  	 היטב,  אותם  לנקות  צריך  לתינוק:  אוכל  וכסא  תינוק,  עגלת 
מצויים שם הרבה פירורים של חמץ. ורצוי לנקות אותם עם מטלית 
יגיע  לא  אם  שגם  כך  וכדומה(,  )אקונומיקה,  פוגם  בחומר  הספוגה 
יאסרו  לא  דבוקים,  פירורים  שם  וישארו  וסדק,  חריץ  לכל  בניקיון 
פירורים אלו את המאכלים, גם אם יפלו לתוך האוכל בפסח, כי לא 
יהיו ראויים לאכילת כלב. ויש לכסות את המגש בכיסוי עבה, שלא 

יקרע כאשר יאכל עליו התינוק, במשך ימי חג הפסח. 

בפמוטים  	 להשתמש  הנוהגת  שלהם:  והמגש  לנרות,  הפמוטים 
מכסף )או חומר אחר(, להדלקת נרות, יכולה להשתמש בהם בחג, 
שאין דינם כ'כלי אכילה' שלא משתמשים בהם בפסח, כי הפמוטים 
לא מיועדים לבא במגע ישיר עם האוכל. אכן, יש לנקות אותם היטב 
ישאר  שלא  כך  שלהם,  המגש  את  וכן  והפיתולים,  החריצים  בכל 
שום פירור וממשות של חמץ. )וראוי לשים לב שלא יגע בפמוטים ובפרט במגש 
על המגש,  או הונח  נגע בפמוטים  )רחוק( שחמץ חם  יש חשש  כי  שלהם, אוכל חם בפסח, 

במשך השנה. ויש מחמירים לעטוף אותם, אם רוצים להניח אותם על השלחן(. 

טבעות: יש שחוששים שמא נדבק חמץ בטבעות במשך השנה, וכן  	
ש'נבלע' בהן חמץ52, לכן יש לנקות היטב את הטבעות שעונדת האשה 
הטבעות  ובפרט  בפסח,  אותן  לענוד  רוצה  אם  השנה,  ימי  במשך 

52. ישנם שני חששות בטבעות: א� ממשות: במשך השנה, נוגעת האשה בחמץ 
)במיוחד, אם לא מסירה את הטבעות בזמן לישת הפת(, ויתכן מאוד, שנדבק קצת 
חריצים  עם  דוגמא  עליהן  שיש  ואלו  אבן,  עם  בטבעות  )ובמיוחד  בטבעת  חמץ 
למיניהם(, וכאשר תיגע באוכל בפסח, ידבק חמץ לאוכל. ב� בליעות: יש לחשוש, 
שבמשך השנה 'נבלע' חמץ בטבעת, כאשר הוציאה חלות חמות מהתנור לדוגמא, 
ועלתה 'זיעה' של חמץ ונבלע בטבעת, או כאשר שטפה כלים במים חמים, והיה שם 
חמץ באחד הכלים, או שמא נגעה בחמץ חם שהוא 'דבר גוש', שלכמה דעות דינו 

כ'כלי ראשון'.
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מכונית: ככל המקומות השייכים לאדם, חובה לנקות, ולבדוק את  	
המכונית. ויש לעשות זאת עם פנס )ולא עם נר, בגלל הסכנה(, בליל 

י"ד בניסן. 

של  	 בביתו  מקום  כל  בפסח:  ישתמש  ולא  לבדקו,  שטורח  מקום 
אדם, שטורח לנקות ולבדוק שם, אם יודע שלא ישתמש בו בפסח, 
יכול למכור את אותו מקום לגוי עם החמץ שבהם. ויעשה מחיצה 

בפניהם או שיסגור את כל אותו המקום. 

חדר מדריגות, משרדים: בבנין שגרים בו יהודים51, וכן שאר מקומות  	
כל  חייבים  יהודים,  כמה  של  כמשרדים  יהודים  לכמה  משותפים 
השותפים בבדיקת חמץ )ויכולים למנות אחד שיהיה 'שליח' לבדוק שם בשביל כולם, 
הגר"ש וואזנר, מבית לוי(. ולמעשה, אם שוטפים היטב את חדר המדרגות, 

יש לסמוך על זה ולא צריך בדיקה כי כאמור, לרצפה מספיק ניקיון 
היטב לפסח, וכן במשרדים, ניקיון טוב של הרצפה ושל המקומות 
שאר  את  רק  לבדוק  ויש  שם,  בדיקה  במקום  מועילה  החלקים 
המקומות במשרד, ואם לא ישתמשו שם בפסח, אפשר להכניס את 

המשרד למכירת החמץ לגוי, ונפטר מבדיקה. 

מקרר: למרות שכבר ניקו אותו היטב, ו'בדקו' לאחר הניקיון לשם  	
בדיקת חמץ, צריך לפתוח את המקרר בליל י"ד בשעת 'בדיקת חמץ', 

ולוודא, שלא הכניסו לשם מאכל חמץ בטעות, מחמת ההרגל. 

דברים  	 מחשב:  מקלדת  פלאפון,  טלפון,  אלקטרוניים  מכשירים 
אלו באים במגע תמידי עם חמץ, כאשר אוכלים לידם והחמץ נופל 

וישתמש בהן  ישכח  ימי הפסח כדי שלא  כל  לילך לשם  רגיל  צנוע שאינו  במקום 
ואע"פ שכל הכלים הבלועים משאר איסורין, מותר להשהותן עמו בבית,  בפסח, 
ואין חוששין לשכחה, מ"מ חמץ כיון שהוא רגיל בו כל השנה, יש לחוש בו יותר 
ימי  כל  לשם  ילך  שלא  המפתח,  ולהצניע  מיוחד,  בחדר  לסגרם  וטוב  לשכחה, 
הפסח". ובסעיף ג שם: "ואם עבר הפסח, ולא שפשפן, צריך לשפשפן לאחר הפסח, 

להעביר מהם כל חמץ הדבוק בהן שהוא אסור בהנאה, מפני שעבר עליו הפסח". 

51. אבל בבניין שגרים רק גויים, אין צורך לבדוק את חדר המדרגות. ואם יקרה 
שגוי יניח חמץ במקומות המשותפים בבנין, אין בכך בעיה, כי הוא אינו רוצה לזכות 
בו. יש להסתפק אם קונה היהודי את החמץ, ולכן טוב לומר לפני פסח בפני שלשה 
אנשים )אפילו אחד מהם קרוב(: "הריני מפקיר כל זכויותי בחצר, גג, חדר מדרגות, 

ובפח האשפה, ומקומו". )תשובות והנהגות, א, רפט(. 
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היטב,  	 לנקותם  צריך  ונפות49:  אפיה  תנורי  ובישול,  אכילה  כלי 
ולהצניעם במקום מוסתר, וכדאי למכרם לגוי. 

בפסח,  לאכילה  בהם  וישתמש  שישכח  שחוששים  מכיון  לנקותם:   
וגם  למאכלו,  קצת(,  מטונף  )אפילו  חמץ  פירור  שיכנס  חשש  ויש 
על  באכילתו,  ויעבור  פירור  שם  יהיה  הפסח  שאחרי  החשש  מפני 
א"צ  היטב,  הניקיון  אחרי  ]אבל  הפסח'.  עליו  שעבר  'חמץ  איסור 
לבדוק לאור הנר וכו', כי שפשוף היטב מועיל כמו בדיקה. )כשאין 

בהם חורים וסדקים([. 

)באחד  להצניעם  גם  חובה  אלא  לנקותם,  מספיק  ולא  ולהצניעם:   
וישתמש בהם בפסח,  וכדומה(, מחשש שישכח  מארונות המטבח 
'יצא'  בהם,  יבשל  ואם  הכלי,  בדפנות  'בלוע'  חמץ  בהם  יש  והרי 

החמץ הבלוע בדפנות הכלי, ויכנס למאכל. 

בגלל  או  חריצים,  בגלל  הכלי,  את  היטב  לנקות  קשה  אם  למכרם:   
תהיה  לא  וכך  לגוי,  למכרם  יכול  וכדומה,  שונים  מחלקים  שעשוי 

בעיה של חמץ שעבר עליו הפסח, אם נשארו פירורים50. 

קטנים מאוד שלא ניכר שהם חמץ, ופירורים קטנים כאלה, שלא יודעים מה הם, אין 
חשש שיכניס אותם אדם לפיו. 

וגם אם נשאר איזה פירור גדול קצת שניכר מה הוא, הרי הוא מעוך ונמאס, והוא 
כפירורים 'מטופנים קצת' שפטורים מביעור ובדיקה )כנ"ל. ובפרט בספרים של בית 
הכנסת, שאם יש שם איזה פירור, הרי הוא מאוס בעיני בני אדם, כי אינם פירורים 
שלו(, יוצא שהפירורים שיש לחשוש בהם בספרים, הם נדירים, ולכן לא חוששים 
להם, להצריך בדיקה דף דף. אכן מנהג רבים לנער את הספרים, ומרוויחים בזה, 

שלא ישארו פירורים גדולים.

49. שלא מכשירים אותם לפסח. אבל אם רוצים להכשירם ע"י הגעלה, ליבון וכו', 
ולהשתמש בהם בפסח, ראה בהלכות הגעלה. 

50. שו"ע תנא, א, לגבי כלים: "משפשפן היטב בענין שלא יהא חמץ ניכר בהם". 
ויש חשש שיכנס  וישתמש בהם, כי רגילים להשתמש בהם,  והטעם, שמא ישכח 
איזה פירור אפילו מטונף וקטן וכו', למאכל. ועוד טעם מובא בתוס' )מה, א(, שאם 
של  איסור  על  יעבור  פסח,  אחרי  בכלי  ישתמש  שכאשר  הרי  בכלי,  פירור  ישאר 
חמץ שעבר עליו הפסח. וגם אחרי שניקה אותם שאין חשש שנשאר פירור חמץ, 
חייב להצניעם במקום שלא רגיל ללכת לשם, וטוב לסוגרם באיזה מקום ולהצניע 
בכלי  הבלוע  ע"י  המאכל  ויאסר  החמץ,  בכלי  וישתמש  ישכח  שלא  כדי  המפתח, 
)שו"ע תנא, א(. וכך כותב אדמו"ר הזקן )תנא, א(: "כל הכלים שאינו רוצה להכשירן 
לפסח ע"י הגעלה . . צריך לשפשפן היטיב . . בענין שלא יהא חמץ ניכר בהן, ויצניעם 
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מכונית: ככל המקומות השייכים לאדם, חובה לנקות, ולבדוק את  	
המכונית. ויש לעשות זאת עם פנס )ולא עם נר, בגלל הסכנה(, בליל 

י"ד בניסן. 

של  	 בביתו  מקום  כל  בפסח:  ישתמש  ולא  לבדקו,  שטורח  מקום 
אדם, שטורח לנקות ולבדוק שם, אם יודע שלא ישתמש בו בפסח, 
יכול למכור את אותו מקום לגוי עם החמץ שבהם. ויעשה מחיצה 

בפניהם או שיסגור את כל אותו המקום. 

חדר מדריגות, משרדים: בבנין שגרים בו יהודים51, וכן שאר מקומות  	
כל  חייבים  יהודים,  כמה  של  כמשרדים  יהודים  לכמה  משותפים 
השותפים בבדיקת חמץ )ויכולים למנות אחד שיהיה 'שליח' לבדוק שם בשביל כולם, 
הגר"ש וואזנר, מבית לוי(. ולמעשה, אם שוטפים היטב את חדר המדרגות, 

יש לסמוך על זה ולא צריך בדיקה כי כאמור, לרצפה מספיק ניקיון 
היטב לפסח, וכן במשרדים, ניקיון טוב של הרצפה ושל המקומות 
שאר  את  רק  לבדוק  ויש  שם,  בדיקה  במקום  מועילה  החלקים 
המקומות במשרד, ואם לא ישתמשו שם בפסח, אפשר להכניס את 

המשרד למכירת החמץ לגוי, ונפטר מבדיקה. 

מקרר: למרות שכבר ניקו אותו היטב, ו'בדקו' לאחר הניקיון לשם  	
בדיקת חמץ, צריך לפתוח את המקרר בליל י"ד בשעת 'בדיקת חמץ', 

ולוודא, שלא הכניסו לשם מאכל חמץ בטעות, מחמת ההרגל. 

דברים  	 מחשב:  מקלדת  פלאפון,  טלפון,  אלקטרוניים  מכשירים 
אלו באים במגע תמידי עם חמץ, כאשר אוכלים לידם והחמץ נופל 

וישתמש בהן  ישכח  ימי הפסח כדי שלא  כל  לילך לשם  רגיל  צנוע שאינו  במקום 
ואע"פ שכל הכלים הבלועים משאר איסורין, מותר להשהותן עמו בבית,  בפסח, 
ואין חוששין לשכחה, מ"מ חמץ כיון שהוא רגיל בו כל השנה, יש לחוש בו יותר 
ימי  כל  לשם  ילך  שלא  המפתח,  ולהצניע  מיוחד,  בחדר  לסגרם  וטוב  לשכחה, 
הפסח". ובסעיף ג שם: "ואם עבר הפסח, ולא שפשפן, צריך לשפשפן לאחר הפסח, 

להעביר מהם כל חמץ הדבוק בהן שהוא אסור בהנאה, מפני שעבר עליו הפסח". 

51. אבל בבניין שגרים רק גויים, אין צורך לבדוק את חדר המדרגות. ואם יקרה 
שגוי יניח חמץ במקומות המשותפים בבנין, אין בכך בעיה, כי הוא אינו רוצה לזכות 
בו. יש להסתפק אם קונה היהודי את החמץ, ולכן טוב לומר לפני פסח בפני שלשה 
אנשים )אפילו אחד מהם קרוב(: "הריני מפקיר כל זכויותי בחצר, גג, חדר מדרגות, 

ובפח האשפה, ומקומו". )תשובות והנהגות, א, רפט(. 
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היטב,  	 לנקותם  צריך  ונפות49:  אפיה  תנורי  ובישול,  אכילה  כלי 
ולהצניעם במקום מוסתר, וכדאי למכרם לגוי. 

בפסח,  לאכילה  בהם  וישתמש  שישכח  שחוששים  מכיון  לנקותם:   
וגם  למאכלו,  קצת(,  מטונף  )אפילו  חמץ  פירור  שיכנס  חשש  ויש 
על  באכילתו,  ויעבור  פירור  שם  יהיה  הפסח  שאחרי  החשש  מפני 
א"צ  היטב,  הניקיון  אחרי  ]אבל  הפסח'.  עליו  שעבר  'חמץ  איסור 
לבדוק לאור הנר וכו', כי שפשוף היטב מועיל כמו בדיקה. )כשאין 

בהם חורים וסדקים([. 

)באחד  להצניעם  גם  חובה  אלא  לנקותם,  מספיק  ולא  ולהצניעם:   
וישתמש בהם בפסח,  וכדומה(, מחשש שישכח  מארונות המטבח 
'יצא'  בהם,  יבשל  ואם  הכלי,  בדפנות  'בלוע'  חמץ  בהם  יש  והרי 

החמץ הבלוע בדפנות הכלי, ויכנס למאכל. 

בגלל  או  חריצים,  בגלל  הכלי,  את  היטב  לנקות  קשה  אם  למכרם:   
תהיה  לא  וכך  לגוי,  למכרם  יכול  וכדומה,  שונים  מחלקים  שעשוי 

בעיה של חמץ שעבר עליו הפסח, אם נשארו פירורים50. 

קטנים מאוד שלא ניכר שהם חמץ, ופירורים קטנים כאלה, שלא יודעים מה הם, אין 
חשש שיכניס אותם אדם לפיו. 

וגם אם נשאר איזה פירור גדול קצת שניכר מה הוא, הרי הוא מעוך ונמאס, והוא 
כפירורים 'מטופנים קצת' שפטורים מביעור ובדיקה )כנ"ל. ובפרט בספרים של בית 
הכנסת, שאם יש שם איזה פירור, הרי הוא מאוס בעיני בני אדם, כי אינם פירורים 
שלו(, יוצא שהפירורים שיש לחשוש בהם בספרים, הם נדירים, ולכן לא חוששים 
להם, להצריך בדיקה דף דף. אכן מנהג רבים לנער את הספרים, ומרוויחים בזה, 

שלא ישארו פירורים גדולים.

49. שלא מכשירים אותם לפסח. אבל אם רוצים להכשירם ע"י הגעלה, ליבון וכו', 
ולהשתמש בהם בפסח, ראה בהלכות הגעלה. 

50. שו"ע תנא, א, לגבי כלים: "משפשפן היטב בענין שלא יהא חמץ ניכר בהם". 
ויש חשש שיכנס  וישתמש בהם, כי רגילים להשתמש בהם,  והטעם, שמא ישכח 
איזה פירור אפילו מטונף וקטן וכו', למאכל. ועוד טעם מובא בתוס' )מה, א(, שאם 
של  איסור  על  יעבור  פסח,  אחרי  בכלי  ישתמש  שכאשר  הרי  בכלי,  פירור  ישאר 
חמץ שעבר עליו הפסח. וגם אחרי שניקה אותם שאין חשש שנשאר פירור חמץ, 
חייב להצניעם במקום שלא רגיל ללכת לשם, וטוב לסוגרם באיזה מקום ולהצניע 
בכלי  הבלוע  ע"י  המאכל  ויאסר  החמץ,  בכלי  וישתמש  ישכח  שלא  כדי  המפתח, 
)שו"ע תנא, א(. וכך כותב אדמו"ר הזקן )תנא, א(: "כל הכלים שאינו רוצה להכשירן 
לפסח ע"י הגעלה . . צריך לשפשפן היטיב . . בענין שלא יהא חמץ ניכר בהן, ויצניעם 
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כלל. ספרים אחרים, שלא נבדקו במיוחד לפסח, אין להשתמש בהם 
בשעת האכילה, כי יש חשש שיפלו פירורים לתוך המאכל, ואפילו 
פירורים קטנים ביותר, ולא נקיים, אסורים באכילה, ויש להזהיר על 

כך. 

ולגבי השתמשות בספרים, שיתכן שיש בהם פירורים, נהגו העולם   
להקל להשתמש בהם שלא בשעת אכילה� ויש שנהגו לנער את כל 
הספרים, כך שאם יש פירורים גדולים קצת, יפלו ע"י הניעור. )טעם 
המנהג להקל: כי לא חוששים שימצא אדם פירור בתוך איזה דף ויאכל אותו. שהרי אותם 

פירורים שעלולים להיות בין דפי ספר, אינם ניכרים )ואדם לא מכניס לפיו דבר שלא ניכר מה 

הוא(, ובדרך כלל הם גם מטונפים קצת. ושימצא פירור ניכר, שראוי לאכילה, בין דפי ספר, 

הוא חשש גדול שאין לחשוש לו. לביאור הסוגיא של חיוב ניקיון ובדיקת הספרים, וכן לגבי 

המנהג לנער את הספרים, ראה בהערה(48. 

48. נחלקו האחרונים לגבי החיוב של בדיקה בספרים. תמצית הענין הוא: מלבד 
איסור 'בל יראה', שאין בפירורים קטנים, כי הם בטלים מאליהם, ישנה חובת ביעור 
ובדיקה לפירורים )וכנ"ל שכן דעת הרבה פוסקים, וכן דעת אדמו"ר הזקן, תמב, כח, 

חיי אדם, משנ"ב ועוד(, כי יש חשש 'שמא יבא לאכלו'. 

ולפי זה, היה צריך להקפיד לבדוק כל ספר וספר שרוצה להשתמש בו בפסח, 
ולעבור דף דף, ולבדוק שאין שום פירור של חמץ, ככל דבר שחייב בדיקה אחרי 
ילמד בהם, היה חובה להצניע מאחורי מחיצה, או  )ואת הספרים שלא  פירורים. 
לסגרם בארון, או למכרם לגוי, כך שלא יבא להשתמש בהם בפסח(. ואכן כך דעת 
החזו"א )קטז, יג(, והגר"א בספר מעשה רב, ובארחות רבינו שבמשך כמה ימים לפני 
פסח היו עוברים על כל ספר שרצו להשתמש בו, דף דף, ואת שאר הספרים היום 

מוכרים. 

בטלים  שהפירורים  כך  על  סומכים  כי  זה,  בכל  צורך  שאין  אומרים,  יש  אבל 
מאליהם, ואין צורך בבדיקה וביעור של פירורים קטנים. )הגר"ע יוסף בהגש"פ חזון 

עובדיה, והרב בן ציון אבא שאול, א, לב(. 

לומר  אפשר  אי  פירורים,  על  בדיקה  חובת  שישנה  הזקן,  אדמו"ר  לדעת  אבל 
קצת  לנער  הנפוץ,  המנהג  אלא  ודף.  דף  כל  על  שיעברו  ראינו  לא  ומאידך  זאת, 
את הספרים ותו לא ! זאת ועוד, אם ישנה חובת בדיקה מן הדין בספרים, הרי הם 
ולא ראינו שיהיה אסור  ככל דבר שחייב בדיקה, שאם לא נבדק, אסור בשימוש, 
להשתמש בסידור בבית הכנסת, במקרה שלא 'בדקו' את הספר לפני פסח, ומנהג 
רוב העולם שלא להקפיד בכך, ויש לבאר על מה סמכו שלא לבדוק את הספרים דף 

דף, ולא מקפידים שלא להשתמש בספרים שלא נבדקו כלל. 

בספר,  קצת  גדולים  פירורים  נופלים  השנה,  במשך  כאשר  כלל  בדרך  ההסבר: 
רגילים לנער אותם מיד מהספר, ומה שיתכן שנשארו פירורים, אלו רק פירורים 
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מאכילת כלב. 

רגילים  	 כי  בבדיקה,  חייבים  אלה  מקומות  גינה:  חצר,  מרפסת, 
ז(, אבל אם מצויים  )מגן אברהם, תמה,  להכניס לשם חמץ והם ברשותו 
על  סומכים  החמץ,  את  לקחת  שרגילים  וכדומה,  ציפורים  שם 
באריזה  שעטוף  מחמץ  ]חוץ  שם  שהיה  החמץ  את  לקחו  שהם  כך 
ושקית, שאי אפשר לסמוך שצפרים יאכלו זאת, וכן החמץ הנמצא 
שם, מקומות סגורים כמו בארונות במרפסת ושאר דברים סגורים 
חמץ  שיש  י"ד  ביום  רואה  אם  ואמנם,  בדיקה[.  שחייבים  בחצר, 
בחצר, חייב לבערו, ומצוי שאוכלים חמץ בחצר בימים שלפני פסח, 
)פסחים, ח, א.  י"ד, צריך לוודא שאין חתיכות46 חמץ בחצר  ולכן ביום 
וכדעת רמ"א )תלג, ו(, ומגן אברהם, ושו"ע אדמו"ר הזקן )תלג כח47(, שמקילים לומר, שגם 

לקחו,  שהציפורים  כך  על  סומכים  כי  שם,  להשאירו  מותר  י"ד,  בליל  חמץ  בודאי  היה  אם 

ורק בהיה חמץ ביום יד, חייב לבדוק אחריו. ]אבל הב"ח, ט"ז, גר"א, אליה רבה ומשנ"ב, נקטו 

כדעת המחבר, שגם בליל יד, מותר רק בספק חמץ, אבל אם היה בודאי חמץ בליל יד, חייב 

לבדוק, שאין ספק )שאכלו( מוציא מידי וודאי(. 

בגדים: כיסי הבגדים, יש להפכם ולבדקם לאור השמש, במרפסת,  	
חצר, או מול החלון )ואם א"א להפוך, צריך לנקות היטב היטב(. ובגדים שיודע 
שלא ילבש בפסח יכול למכרם לגוי, ולהניחם עם הדברים הנמכרים 
את  הופך  הכיבוס  ולפני  כביסה,  במכונת  בגדים  מנקים  אם  לגוי. 
ולא  זה,  על  לסמוך  יש  ניקוי,  חומר  עם  ומכבס  חוץ,  כלפי  הכיסים 
צריך בדיקה של הכיסים. ובתנאי שלא ישתמש בבגדים אלו עד פסח. 

ספרים: אותם ספרים, שרגילים במשך השנה, להשתמש בהם בשעת  	
האכילה )סידורים וברכונים, דף לקידוש, וכדומה(, מומלץ למכרם 
בפסח  בהם  להשתמש  ולא  מיוחד,  במקום  להצניעם  ועכ"פ  לגוי, 

כי כבר ראינו שפירורים על הרצפה בטלים,  אין חשש,  לגבי פירורים  46. אבל 
והרי הם נחשבים כבר מבוערים על ידי דריסת הרגליים. 

47. זה לשונו: "קרקעת החמץ אין צריך בדיקה, לפי שעורבין ושאר עופות מצויין 
שם והם אוכלים כל חמץ שנפול, ואפילו אם ידוע לו שיש שם בחצר ודאי חמץ אין 
צריך ליטלו משם בשעת בדיקת ליל י"ד ואפילו לכתחילה יכול להשליך למץ לחצר 
קודם שתגיע שעה שישית, וכשתגיע שעה שישית, ילך לראות החמץ בחצר, ואם 
מיד  לגמרי  העולם  מן  לבערו  חייב  העורבים,  אכלוהו  שלא  שם,  מנוח  הוא  עדיין 

שיראנו" ! 
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כלל. ספרים אחרים, שלא נבדקו במיוחד לפסח, אין להשתמש בהם 
בשעת האכילה, כי יש חשש שיפלו פירורים לתוך המאכל, ואפילו 
פירורים קטנים ביותר, ולא נקיים, אסורים באכילה, ויש להזהיר על 

כך. 

ולגבי השתמשות בספרים, שיתכן שיש בהם פירורים, נהגו העולם   
להקל להשתמש בהם שלא בשעת אכילה� ויש שנהגו לנער את כל 
הספרים, כך שאם יש פירורים גדולים קצת, יפלו ע"י הניעור. )טעם 
המנהג להקל: כי לא חוששים שימצא אדם פירור בתוך איזה דף ויאכל אותו. שהרי אותם 

פירורים שעלולים להיות בין דפי ספר, אינם ניכרים )ואדם לא מכניס לפיו דבר שלא ניכר מה 

הוא(, ובדרך כלל הם גם מטונפים קצת. ושימצא פירור ניכר, שראוי לאכילה, בין דפי ספר, 

הוא חשש גדול שאין לחשוש לו. לביאור הסוגיא של חיוב ניקיון ובדיקת הספרים, וכן לגבי 

המנהג לנער את הספרים, ראה בהערה(48. 

48. נחלקו האחרונים לגבי החיוב של בדיקה בספרים. תמצית הענין הוא: מלבד 
איסור 'בל יראה', שאין בפירורים קטנים, כי הם בטלים מאליהם, ישנה חובת ביעור 
ובדיקה לפירורים )וכנ"ל שכן דעת הרבה פוסקים, וכן דעת אדמו"ר הזקן, תמב, כח, 

חיי אדם, משנ"ב ועוד(, כי יש חשש 'שמא יבא לאכלו'. 

ולפי זה, היה צריך להקפיד לבדוק כל ספר וספר שרוצה להשתמש בו בפסח, 
ולעבור דף דף, ולבדוק שאין שום פירור של חמץ, ככל דבר שחייב בדיקה אחרי 
ילמד בהם, היה חובה להצניע מאחורי מחיצה, או  )ואת הספרים שלא  פירורים. 
לסגרם בארון, או למכרם לגוי, כך שלא יבא להשתמש בהם בפסח(. ואכן כך דעת 
החזו"א )קטז, יג(, והגר"א בספר מעשה רב, ובארחות רבינו שבמשך כמה ימים לפני 
פסח היו עוברים על כל ספר שרצו להשתמש בו, דף דף, ואת שאר הספרים היום 

מוכרים. 

בטלים  שהפירורים  כך  על  סומכים  כי  זה,  בכל  צורך  שאין  אומרים,  יש  אבל 
מאליהם, ואין צורך בבדיקה וביעור של פירורים קטנים. )הגר"ע יוסף בהגש"פ חזון 

עובדיה, והרב בן ציון אבא שאול, א, לב(. 

לומר  אפשר  אי  פירורים,  על  בדיקה  חובת  שישנה  הזקן,  אדמו"ר  לדעת  אבל 
קצת  לנער  הנפוץ,  המנהג  אלא  ודף.  דף  כל  על  שיעברו  ראינו  לא  ומאידך  זאת, 
את הספרים ותו לא ! זאת ועוד, אם ישנה חובת בדיקה מן הדין בספרים, הרי הם 
ולא ראינו שיהיה אסור  ככל דבר שחייב בדיקה, שאם לא נבדק, אסור בשימוש, 
להשתמש בסידור בבית הכנסת, במקרה שלא 'בדקו' את הספר לפני פסח, ומנהג 
רוב העולם שלא להקפיד בכך, ויש לבאר על מה סמכו שלא לבדוק את הספרים דף 

דף, ולא מקפידים שלא להשתמש בספרים שלא נבדקו כלל. 

בספר,  קצת  גדולים  פירורים  נופלים  השנה,  במשך  כאשר  כלל  בדרך  ההסבר: 
רגילים לנער אותם מיד מהספר, ומה שיתכן שנשארו פירורים, אלו רק פירורים 
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מאכילת כלב. 

רגילים  	 כי  בבדיקה,  חייבים  אלה  מקומות  גינה:  חצר,  מרפסת, 
ז(, אבל אם מצויים  )מגן אברהם, תמה,  להכניס לשם חמץ והם ברשותו 
על  סומכים  החמץ,  את  לקחת  שרגילים  וכדומה,  ציפורים  שם 
באריזה  שעטוף  מחמץ  ]חוץ  שם  שהיה  החמץ  את  לקחו  שהם  כך 
ושקית, שאי אפשר לסמוך שצפרים יאכלו זאת, וכן החמץ הנמצא 
שם, מקומות סגורים כמו בארונות במרפסת ושאר דברים סגורים 
חמץ  שיש  י"ד  ביום  רואה  אם  ואמנם,  בדיקה[.  שחייבים  בחצר, 
בחצר, חייב לבערו, ומצוי שאוכלים חמץ בחצר בימים שלפני פסח, 
)פסחים, ח, א.  י"ד, צריך לוודא שאין חתיכות46 חמץ בחצר  ולכן ביום 
וכדעת רמ"א )תלג, ו(, ומגן אברהם, ושו"ע אדמו"ר הזקן )תלג כח47(, שמקילים לומר, שגם 

לקחו,  שהציפורים  כך  על  סומכים  כי  שם,  להשאירו  מותר  י"ד,  בליל  חמץ  בודאי  היה  אם 

ורק בהיה חמץ ביום יד, חייב לבדוק אחריו. ]אבל הב"ח, ט"ז, גר"א, אליה רבה ומשנ"ב, נקטו 

כדעת המחבר, שגם בליל יד, מותר רק בספק חמץ, אבל אם היה בודאי חמץ בליל יד, חייב 

לבדוק, שאין ספק )שאכלו( מוציא מידי וודאי(. 

בגדים: כיסי הבגדים, יש להפכם ולבדקם לאור השמש, במרפסת,  	
חצר, או מול החלון )ואם א"א להפוך, צריך לנקות היטב היטב(. ובגדים שיודע 
שלא ילבש בפסח יכול למכרם לגוי, ולהניחם עם הדברים הנמכרים 
את  הופך  הכיבוס  ולפני  כביסה,  במכונת  בגדים  מנקים  אם  לגוי. 
ולא  זה,  על  לסמוך  יש  ניקוי,  חומר  עם  ומכבס  חוץ,  כלפי  הכיסים 
צריך בדיקה של הכיסים. ובתנאי שלא ישתמש בבגדים אלו עד פסח. 

ספרים: אותם ספרים, שרגילים במשך השנה, להשתמש בהם בשעת  	
האכילה )סידורים וברכונים, דף לקידוש, וכדומה(, מומלץ למכרם 
בפסח  בהם  להשתמש  ולא  מיוחד,  במקום  להצניעם  ועכ"פ  לגוי, 

כי כבר ראינו שפירורים על הרצפה בטלים,  אין חשש,  לגבי פירורים  46. אבל 
והרי הם נחשבים כבר מבוערים על ידי דריסת הרגליים. 

47. זה לשונו: "קרקעת החמץ אין צריך בדיקה, לפי שעורבין ושאר עופות מצויין 
שם והם אוכלים כל חמץ שנפול, ואפילו אם ידוע לו שיש שם בחצר ודאי חמץ אין 
צריך ליטלו משם בשעת בדיקת ליל י"ד ואפילו לכתחילה יכול להשליך למץ לחצר 
קודם שתגיע שעה שישית, וכשתגיע שעה שישית, ילך לראות החמץ בחצר, ואם 
מיד  לגמרי  העולם  מן  לבערו  חייב  העורבים,  אכלוהו  שלא  שם,  מנוח  הוא  עדיין 

שיראנו" ! 
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לבא במגע עם חמץ, חייבים בניקיון ובדיקה, כי הם נחשבים 'מקום 
בבית  הנמצאים  הכלים  כל  כמעט  ולמעשה  חמץ',  בו  שמכניסים 
בכלל זה, כולל כלי תפירה וכלי עבודה וכו'. ורק אם ידוע בבירור, 
מבדיקה.  פטורים  הם  הרי  אופן,  בשום  חמץ  עם  במגע  באו  שלא 
ולמעשה, אם רחץ חפצים אלו היטב לשם פסח, תלוי בצורת החפץ 

ואופן הניקיון: 

חפצים 'חלקים' ללא 'חורים וסדקים: אינם צריכים בדיקה, כי רחיצה   
לשם פסח במקום 'חלק', מועילה במקום בדיקה. 

בצעצועים  שמצוי  וכמו  וסדקים:  חורים  בהם  שיש  חפצים  אבל   
למיניהם, צריך בדיקה באותם חורים וסדקים. ולכן כאשר מסיימים 
נשאר  שלא  ולראות  אותם  לבדוק  צריכים  הצעצועים  את  לנקות 
עליהם חמץ45, אפשר לעשות זאת בלילה לאור נר או פנס, או ביום 
היטב  אותם  ניקו  אם  אמנם  השמש.  לאור  במרפסת  או  חלון,  מול 
בשטיפה במים, וחומר פוגם, שהגיע לכל החורים והסדקים שלהם, 
ולדוגמא, אותם צעצועים שניתן להכניס אותם למכונת כביסה, הרי 

הם פטורים מבדיקה. 

או  	 הסעודה  באמצע  אליהם  להגיע  עשויים  שלא  ותיבות  ארונות 
תוך כדי אכילה� כגון ארונות של בגדים נקיים, הרי הם בגדר 'מקום 
שאין מכנסים בו חמץ', ולא צריך בדיקה. אבל בבית שמצויים ילדים 
קטנים, חוששים שהם הכניסו לשם חמץ, כמובן רק עד הגובה שהם 

מסוגלים להגיע אליו. 

אין  	 לזה,  הדומה  רהיט  כל  או  מזיזים(,  )שלא  כבד  ארון  תחת  חלל 
יודע  אם  ואפילו  לקיר,  הארון  שבין  בחלל  וכן  כלל,  בדיקה  צריך 
תחת  הנמצא  חמץ  כן  וכמו  בביטול.  די  חמץ,  שם  שנפל  בוודאות 
חלקים מוברגים או במקום שאין גישה אליהם כמו בתוך הסקה. אך 
בכל אלו, טוב לשפוך חומר פוגם )אקונומיקה, וכדומה(, כך שיפסל 

45. אם יש שם פירורים שלא ניכר אם הם חמץ אין בזה בעיה, דצריך רק לבדוק 
אם יש פירור שניכר עליו שהוא חמץ, וכן א"צ בדיקה לפירורים מטונפים. וכן אם 

הוא מקום שא"א להגיע אליו, אז הוא כ'מפולת' והוא כמבוער כבר(. 
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באמצע  	 אליהם  להגיע  שעשויים  וקופסאות,  מגירות,  ארונות, 
דברי  בהם  שמאכסנים  ארונות  כגון  אכילה�  כדי  תוך  או  הסעודה 
פעמי(,  וחד  )רגיל  סכו"ם  צלחות,  חמץ(,  שאינם  )גם  ושתיה  מאכל 
קישוטים לשולחן וכדומה, ושאר רהיטים שאדם יודע שעל פי הנהוג 
בביתו, יתכן שהשתמשו בהם באמצע הסעודה או תוך כדי אכילה, 
הרי הם חייבים בניקיון ובדיקה. )כי חוששים שנכנס לשם עם לחם למשל, והניחו 

לרגע, ושכח אותו שם, ע"פ שו"ע אדמו"ר הזקן, תלג, יג(. 

מיטות: ובפרט מיטות ילדים מצוי בהם הרבה חמץ, וחייבים ניקיון  	
החורים  הפינות  בכל  כולה  והמיטה  עצמם,  המזרונים  ובדיקה. 
והסדקים שלה. )אבל כל כלי המיטה שעוברים במכונת כביסה, לא 

צריכים ניקיון ובדיקה נוספים(. 

יושבים  	 כאשר  לאכול  רגילים  כי  חמץ,  הרבה  בהם  מצוי  ספות: 
וחייבים  גדולות,  חתיכות  ולעתים  חמץ,  פירורי  ונופלים  עליהם, 

ניקיון בכל הפינות, החורים והסדקים והקפלים שלהם43.

'חורים  	 בלי  חלקה  שהיא  בימינו  רגילה  בית  ריצפת  הבית:  ריצפת 
או  חתיכות  שאין  לב  בשימת  ולשטוף  לטאטא  מספיק  וסדקים', 
פירורי חמץ על הריצפה, והיא כשרה לפסח. ובבדיקת חמץ צריך 

לבדוק רק בפינות, ובמקומות שאנשים לא דורכים44. 

משחקים וצעצועים, שעונים, תכשיטים, אלבומי תמונות, דיסקים,  	
תיקים, ילקוטים, מזוודות, וכל כיוצא באלו, שהם חפצים שעלולים 

43. אין צורך להסיר חמץ שאי אפשר להגיע אליו, אך אם אפשר להגיע אל פירורי 
חמץ, חובה לנקות אותם, שמא יש שם פירור חמץ נקי, ויבא לאכלו. 

הריצפה,  על  מכזית(,  פחותות  )אפילו  חמץ  של  חתיכות  שאין  לוודא  צריך   .44
ראינו  כבר  פירורים  ולגבי  גדולות.  חתיכות  אין  בוודאי  רגילה,  שטיפה  ואחרי 
ו, ד"ה פירורים קטנים על הריצפה(, שמן הדין אפשר להשאיר אותם  )אות  לעיל 
על הרצפה כי הם מתבערים מאליהם על ידי דריסת האנשים. ולכן גם אם נשארו 
פירורי חמץ אחרי השטיפה הרגילה, הרי היא כשרה לפסח. ורק בפינות, ובמקומות 
שאנשים לא דורכים שם, צריך לבדוק שאין פירורים. וטוב בכל זאת לטאטא את 
החדר בשימת לב שאין פירורים ]ולא רק ניקיון רגיל[. שכך מעיר המשנה ברורה 
)תמד, טו( לגבי הדין שמותר לזרוק את הפירורים על הרצפה בגמר הסעודה בערב 
. אין צורך להוציאן מרשותו, דנדרסין   . "ואותן פירורים דקים  פסח שחל בשבת: 
ברגלים ומתבערים מאליהן, ומכל מקום, טוב שיכבד הבית אחר כך . . ]אחרונים[". 
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לבא במגע עם חמץ, חייבים בניקיון ובדיקה, כי הם נחשבים 'מקום 
בבית  הנמצאים  הכלים  כל  כמעט  ולמעשה  חמץ',  בו  שמכניסים 
בכלל זה, כולל כלי תפירה וכלי עבודה וכו'. ורק אם ידוע בבירור, 
מבדיקה.  פטורים  הם  הרי  אופן,  בשום  חמץ  עם  במגע  באו  שלא 
ולמעשה, אם רחץ חפצים אלו היטב לשם פסח, תלוי בצורת החפץ 

ואופן הניקיון: 

חפצים 'חלקים' ללא 'חורים וסדקים: אינם צריכים בדיקה, כי רחיצה   
לשם פסח במקום 'חלק', מועילה במקום בדיקה. 

בצעצועים  שמצוי  וכמו  וסדקים:  חורים  בהם  שיש  חפצים  אבל   
למיניהם, צריך בדיקה באותם חורים וסדקים. ולכן כאשר מסיימים 
נשאר  שלא  ולראות  אותם  לבדוק  צריכים  הצעצועים  את  לנקות 
עליהם חמץ45, אפשר לעשות זאת בלילה לאור נר או פנס, או ביום 
היטב  אותם  ניקו  אם  אמנם  השמש.  לאור  במרפסת  או  חלון,  מול 
בשטיפה במים, וחומר פוגם, שהגיע לכל החורים והסדקים שלהם, 
ולדוגמא, אותם צעצועים שניתן להכניס אותם למכונת כביסה, הרי 

הם פטורים מבדיקה. 

או  	 הסעודה  באמצע  אליהם  להגיע  עשויים  שלא  ותיבות  ארונות 
תוך כדי אכילה� כגון ארונות של בגדים נקיים, הרי הם בגדר 'מקום 
שאין מכנסים בו חמץ', ולא צריך בדיקה. אבל בבית שמצויים ילדים 
קטנים, חוששים שהם הכניסו לשם חמץ, כמובן רק עד הגובה שהם 

מסוגלים להגיע אליו. 

אין  	 לזה,  הדומה  רהיט  כל  או  מזיזים(,  )שלא  כבד  ארון  תחת  חלל 
יודע  אם  ואפילו  לקיר,  הארון  שבין  בחלל  וכן  כלל,  בדיקה  צריך 
תחת  הנמצא  חמץ  כן  וכמו  בביטול.  די  חמץ,  שם  שנפל  בוודאות 
חלקים מוברגים או במקום שאין גישה אליהם כמו בתוך הסקה. אך 
בכל אלו, טוב לשפוך חומר פוגם )אקונומיקה, וכדומה(, כך שיפסל 

45. אם יש שם פירורים שלא ניכר אם הם חמץ אין בזה בעיה, דצריך רק לבדוק 
אם יש פירור שניכר עליו שהוא חמץ, וכן א"צ בדיקה לפירורים מטונפים. וכן אם 

הוא מקום שא"א להגיע אליו, אז הוא כ'מפולת' והוא כמבוער כבר(. 
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באמצע  	 אליהם  להגיע  שעשויים  וקופסאות,  מגירות,  ארונות, 
דברי  בהם  שמאכסנים  ארונות  כגון  אכילה�  כדי  תוך  או  הסעודה 
פעמי(,  וחד  )רגיל  סכו"ם  צלחות,  חמץ(,  שאינם  )גם  ושתיה  מאכל 
קישוטים לשולחן וכדומה, ושאר רהיטים שאדם יודע שעל פי הנהוג 
בביתו, יתכן שהשתמשו בהם באמצע הסעודה או תוך כדי אכילה, 
הרי הם חייבים בניקיון ובדיקה. )כי חוששים שנכנס לשם עם לחם למשל, והניחו 

לרגע, ושכח אותו שם, ע"פ שו"ע אדמו"ר הזקן, תלג, יג(. 

מיטות: ובפרט מיטות ילדים מצוי בהם הרבה חמץ, וחייבים ניקיון  	
החורים  הפינות  בכל  כולה  והמיטה  עצמם,  המזרונים  ובדיקה. 
והסדקים שלה. )אבל כל כלי המיטה שעוברים במכונת כביסה, לא 

צריכים ניקיון ובדיקה נוספים(. 

יושבים  	 כאשר  לאכול  רגילים  כי  חמץ,  הרבה  בהם  מצוי  ספות: 
וחייבים  גדולות,  חתיכות  ולעתים  חמץ,  פירורי  ונופלים  עליהם, 

ניקיון בכל הפינות, החורים והסדקים והקפלים שלהם43.

'חורים  	 בלי  חלקה  שהיא  בימינו  רגילה  בית  ריצפת  הבית:  ריצפת 
או  חתיכות  שאין  לב  בשימת  ולשטוף  לטאטא  מספיק  וסדקים', 
פירורי חמץ על הריצפה, והיא כשרה לפסח. ובבדיקת חמץ צריך 

לבדוק רק בפינות, ובמקומות שאנשים לא דורכים44. 

משחקים וצעצועים, שעונים, תכשיטים, אלבומי תמונות, דיסקים,  	
תיקים, ילקוטים, מזוודות, וכל כיוצא באלו, שהם חפצים שעלולים 

43. אין צורך להסיר חמץ שאי אפשר להגיע אליו, אך אם אפשר להגיע אל פירורי 
חמץ, חובה לנקות אותם, שמא יש שם פירור חמץ נקי, ויבא לאכלו. 

הריצפה,  על  מכזית(,  פחותות  )אפילו  חמץ  של  חתיכות  שאין  לוודא  צריך   .44
ראינו  כבר  פירורים  ולגבי  גדולות.  חתיכות  אין  בוודאי  רגילה,  שטיפה  ואחרי 
ו, ד"ה פירורים קטנים על הריצפה(, שמן הדין אפשר להשאיר אותם  )אות  לעיל 
על הרצפה כי הם מתבערים מאליהם על ידי דריסת האנשים. ולכן גם אם נשארו 
פירורי חמץ אחרי השטיפה הרגילה, הרי היא כשרה לפסח. ורק בפינות, ובמקומות 
שאנשים לא דורכים שם, צריך לבדוק שאין פירורים. וטוב בכל זאת לטאטא את 
החדר בשימת לב שאין פירורים ]ולא רק ניקיון רגיל[. שכך מעיר המשנה ברורה 
)תמד, טו( לגבי הדין שמותר לזרוק את הפירורים על הרצפה בגמר הסעודה בערב 
. אין צורך להוציאן מרשותו, דנדרסין   . "ואותן פירורים דקים  פסח שחל בשבת: 
ברגלים ומתבערים מאליהן, ומכל מקום, טוב שיכבד הבית אחר כך . . ]אחרונים[". 



101

דח הניקיון לפ.ח

ילדים  שמא  ג(  מקום.  אותו  את  לנקות  שכחו  שמא  ב(  כך.  נעשה  לא 
הכניסו לשם חמץ, אחרי הניקיון. 

ולכן מורים בעלי ההוראה, שגם אחרי ניקיון טוב, ראוי לבדוק היטב, - 
וידוע כמה הקפידו צדיקי הדורות לבדוק בפישוט ידיים ורגליים41, 

ובוודאי שהיה זה אחרי ניקיון היטב. 

 ט� פירוט חלקי, של המקומות והחפצים
הזקוקים לניקיון ובדיקה:

חייבים  	 כלל,  לאכילה  מיועדים  שאינם  אותם  אפילו  הבית:  חדרי 
בניקיון ובדיקה, כי לפעמים אדם נכנס לשם עם חמץ בידו42. 

הן בכל ביעורי חמץ". ובספר 'סדר היום' )סדר ביעור חמץ(: "ולא יאמר אדם, הרי 
הנשים ובני הבית כיבדו הכל ולא נשאר מקום שלא פינו, מה צורך לבדיקה זו, כי 
לא אמצא דבר, אפילו הכי, לא יסמוך על זה, כי אע"פ שאמת הדבר שבדקו וחפשו 
הכל, המצוה מוטלת עליו, הלילה הזה מדברי סופרים לבדוק הכל לכתחילה כאילו 
לא נעשה דבר". ]למעשה, לא נהוג לבדוק שוב הכל, שזה כמעט אי אפשרי בימינו 
עם הכמות הגדולה של החפצים שיש בבית, וכל הכיסים והצעצועים וכו'. דבריו 
הובאו רק להראות את חשיבות הבדיקה למרות שכבר ניקו, שלא לסמוך על כך 
שכבר ניקו. ואולי דעתו כדעת הראב"ן )תחילת ספרו, סימן ז( שגם כאשר בוודאי אין 

חמץ יש חובת בדיקה מדרבנן בלילה זה[.

אלעזר  המנחת  )לבעל  תורה'  'דברי  בספר  שכתב  מה  לעיל,  הובא  וכבר 
ניצול  חמץ  ממשהו  שהנזהר  האריז"ל  בשם  שכתוב  שמה  קלד(  אות  ממונקאטש, 
מחטא כל השנה, זה כולל גם שלא יישאר משהו חמץ ברשותו, ולא רק שלא ייכשל 
ח"ו באכילת משהו חמץ, והוכיח זאת מזה גופא שראינו מנהג צדיקים שמסרו נפשם 
פירור  איזה  ימצאו  אולי  וסדקין,  בחורין  לחפש  הארץ  על  ורגליים  ידיים  בפישוט 
מעט מזהיו ממשהו, אע"פ שמכבדים הבתים והחדרים וירחצו מקודם אשר ממש 
בל יראה ובל ימצא כל דהו, עם כל זה, יחפשו אולי יימצא עוד משהו הנעלם מעין 
הרוחצים ומנקים ומכבדים, והיינו כי ע"י שנזהר שלא יישאר משהו חמץ, יישמר 

מחטא כל השנה, ועבוד זה הטריחו עצמם כ"כ בכל כוחם ויותר. עד כאן דבריו. 

)הגדה של הרבי ד"ה בדיקת חמץ(, שבדק חדר  41. וכמסופר על אדמו"ר הזקן 
אחד במשך לילה שלם, וכותב הרבי )אג"ק, ב, עמ' שדמ(: "מנהגנו להאריך ביותר 
בבדיקת חמץ". ראה לקמן בדיני בדיקת חמץ, אות ב. וכך מסופר גם על עוד מגדולי 
ישראל, ובטח גם הם עשו זאת לאחר שנעשה ניקיון יסודי. וראה הערה הקודמת 

דברי על המנחת אלעזר. 

42. אלא אם כן מדובר בחדר שנזהרו לא להכניס שם חמץ כל השנה, ואין שם 
ילדים קטנים שיכולים להיכנס לשם עם חמץ. 
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כתבו  ולכן  הדין,  מצד  בדיקה  חובת  אין  הבית38,  בכל  כמעט  מאוד, 
הפוסקים, שישנו 'לימוד זכות', על אלו שאינם מקפידים ב'בדיקת חמץ 

לעשותה במתינות כפי הדרוש, אלא עושים במהירות39. 

ד� למעשה: גם לאחר הניקיון הטוב ביותר, ישנן כמה סיבות להצריך 
בכל זאת בדיקה40: א( שמא חושבים שעשו ניקיון טוב כזה, אבל בפועל 

וסדקים,  ויש בהם הרבה חורים  וכדומה, שמורכבים מכמה חלקים,  לגו  כדוגמת 
מאוד  קשה  וכן  י"ד,  בליל  לבדקם  להספיק  אפשר  ואי  'בדיקה',  חייבים  הם  והרי 
לנקותם בכל החורים והסדקים שלהם, לכן העצה היא להכניסם למים עם חומר 
פוגם או בתוך שק במכונת כביסה, וכך נפטרים מבדיקה. ]כמובן אפשר גם, לכוללם 

במכירת החמץ לגוי[. 

את  לנקות  שנוהגים  וכו'  הרמ"א  שכתב  ממה  השתרש,  זה  שמנהג  כנראה   .38
הבית כדי שיהיה אפשר לבדוק, )אף שכוונת הרמ"א לא הייתה לקניון יסודי כזה 
כנ"ל(, וגם מכך שמקום שמשתמשים שם עם חמץ כל השנה, כגון שלחנות ארונות 
וכיסאות במטבח, הרי הם זקוקים לניקיון יסודי מן הדין, כי יש חשש שהחמץ שיש 
שם יפול בטעות לאוכל במשך הפסח, וכמובא להלכה בשו"ע תמב, ו: "ונהגו לגרר 
הכתלים והכסאות שנגע בהם חמץ", ומזה השתרש המנהג לנקות באופן יסודי גם 

את שאר המקומות בבית. 

39. והעירו על כך באחרונים, ראה שער הציון תלב, יב בשם שערי תשובה בשם 
שו"ת עמק הלכה, שכיון שהמנהג היום לכבד ולנקות הבית מכל חשש חמץ לפני 
ליל יד, יש למנהג להניח פתיתי חמץ יסוד מן הדין. והובא גם בשדי חמד, ומעדני 
שמואל )קיא, כט(, בשם ארחות חיים החדש, שלאחר ניקיון כמו עושים היום יש 
חשש ברכה לבטלה אם לא מניח פתיתים לפני הברכה. וזה לשון ה'עמק הלכה': 
הבדיקה  קודם  חדריו  לכבד  דצריך  המרדכי,  שכותב  כמו  שנוהגות  שלנו  "נשים 
נמי  בגומא  ואפילו  החדרים  כל  יצאו  מדינא  א"כ  בגמ',  כדאיתא  בודקות  וסתמא 

מחובת הבדיקה, וא"כ הבדיקה היא אך למותר". 

ובערוך השלחן )תלב, ה(: "ידוע שואלים לפי מנהגינו שהנשים מנקים החדרים 
לי"ד  ואור  הפסח  קודם  ימים  כמה  חמץ  בהם  שנשתמש  המקומות  וכל  והתיבות 
כבר לא נמצא שום חמץ זולת מה שמניחים לאכול בלילה ולמחר . . א"כ מהו ענין 
הבדיקה שאנו מברכים, והרי כבר נבדקו כל המקומות". ומיישב שהברכה כוללת 
וכו', אבל לא מבאר מה התועלת בבדיקה לאחר  גם את הביעור שיעשה למחרת 
שהיה ניקיון יסודי. ובהמשך )תלג, יג, בענין מה שכתב המג"א שלאחר הניקיון צריך 
לבדוק כי יש חורים וסדקים כותב(: "וזה לא שייך אצלינו שבודקים יפה יפה קודם 

הפסח". ובהמשך )תלג, יד(: "שמה שאנחנו רוחצים וגוררים, עדיף יותר מכיבוד".

40. כך מורים מורי ההוראה, וכך היה מורה הגרש"ז אויערבאך לשואלים ש"צריך 
לבדוק אם ניקו, ושאין שום חמץ". כי החפצים היום רבים מאוד. וראה מה שכתב 
השל"ה )תחילת מסכת פסחים(: "הלכות פסח רבות במאוד יותר משאר איסורין, 
על כן ידקדק אדם במאוד ואל יסמוך על אנשי ביתו, רק בעיניו יראה הן בהגעלה 
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ילדים  שמא  ג(  מקום.  אותו  את  לנקות  שכחו  שמא  ב(  כך.  נעשה  לא 
הכניסו לשם חמץ, אחרי הניקיון. 

ולכן מורים בעלי ההוראה, שגם אחרי ניקיון טוב, ראוי לבדוק היטב, - 
וידוע כמה הקפידו צדיקי הדורות לבדוק בפישוט ידיים ורגליים41, 

ובוודאי שהיה זה אחרי ניקיון היטב. 

 ט� פירוט חלקי, של המקומות והחפצים
הזקוקים לניקיון ובדיקה:

חייבים  	 כלל,  לאכילה  מיועדים  שאינם  אותם  אפילו  הבית:  חדרי 
בניקיון ובדיקה, כי לפעמים אדם נכנס לשם עם חמץ בידו42. 

הן בכל ביעורי חמץ". ובספר 'סדר היום' )סדר ביעור חמץ(: "ולא יאמר אדם, הרי 
הנשים ובני הבית כיבדו הכל ולא נשאר מקום שלא פינו, מה צורך לבדיקה זו, כי 
לא אמצא דבר, אפילו הכי, לא יסמוך על זה, כי אע"פ שאמת הדבר שבדקו וחפשו 
הכל, המצוה מוטלת עליו, הלילה הזה מדברי סופרים לבדוק הכל לכתחילה כאילו 
לא נעשה דבר". ]למעשה, לא נהוג לבדוק שוב הכל, שזה כמעט אי אפשרי בימינו 
עם הכמות הגדולה של החפצים שיש בבית, וכל הכיסים והצעצועים וכו'. דבריו 
הובאו רק להראות את חשיבות הבדיקה למרות שכבר ניקו, שלא לסמוך על כך 
שכבר ניקו. ואולי דעתו כדעת הראב"ן )תחילת ספרו, סימן ז( שגם כאשר בוודאי אין 

חמץ יש חובת בדיקה מדרבנן בלילה זה[.

אלעזר  המנחת  )לבעל  תורה'  'דברי  בספר  שכתב  מה  לעיל,  הובא  וכבר 
ניצול  חמץ  ממשהו  שהנזהר  האריז"ל  בשם  שכתוב  שמה  קלד(  אות  ממונקאטש, 
מחטא כל השנה, זה כולל גם שלא יישאר משהו חמץ ברשותו, ולא רק שלא ייכשל 
ח"ו באכילת משהו חמץ, והוכיח זאת מזה גופא שראינו מנהג צדיקים שמסרו נפשם 
פירור  איזה  ימצאו  אולי  וסדקין,  בחורין  לחפש  הארץ  על  ורגליים  ידיים  בפישוט 
מעט מזהיו ממשהו, אע"פ שמכבדים הבתים והחדרים וירחצו מקודם אשר ממש 
בל יראה ובל ימצא כל דהו, עם כל זה, יחפשו אולי יימצא עוד משהו הנעלם מעין 
הרוחצים ומנקים ומכבדים, והיינו כי ע"י שנזהר שלא יישאר משהו חמץ, יישמר 

מחטא כל השנה, ועבוד זה הטריחו עצמם כ"כ בכל כוחם ויותר. עד כאן דבריו. 

)הגדה של הרבי ד"ה בדיקת חמץ(, שבדק חדר  41. וכמסופר על אדמו"ר הזקן 
אחד במשך לילה שלם, וכותב הרבי )אג"ק, ב, עמ' שדמ(: "מנהגנו להאריך ביותר 
בבדיקת חמץ". ראה לקמן בדיני בדיקת חמץ, אות ב. וכך מסופר גם על עוד מגדולי 
ישראל, ובטח גם הם עשו זאת לאחר שנעשה ניקיון יסודי. וראה הערה הקודמת 

דברי על המנחת אלעזר. 

42. אלא אם כן מדובר בחדר שנזהרו לא להכניס שם חמץ כל השנה, ואין שם 
ילדים קטנים שיכולים להיכנס לשם עם חמץ. 
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כתבו  ולכן  הדין,  מצד  בדיקה  חובת  אין  הבית38,  בכל  כמעט  מאוד, 
הפוסקים, שישנו 'לימוד זכות', על אלו שאינם מקפידים ב'בדיקת חמץ 

לעשותה במתינות כפי הדרוש, אלא עושים במהירות39. 

ד� למעשה: גם לאחר הניקיון הטוב ביותר, ישנן כמה סיבות להצריך 
בכל זאת בדיקה40: א( שמא חושבים שעשו ניקיון טוב כזה, אבל בפועל 

וסדקים,  ויש בהם הרבה חורים  וכדומה, שמורכבים מכמה חלקים,  לגו  כדוגמת 
מאוד  קשה  וכן  י"ד,  בליל  לבדקם  להספיק  אפשר  ואי  'בדיקה',  חייבים  הם  והרי 
לנקותם בכל החורים והסדקים שלהם, לכן העצה היא להכניסם למים עם חומר 
פוגם או בתוך שק במכונת כביסה, וכך נפטרים מבדיקה. ]כמובן אפשר גם, לכוללם 

במכירת החמץ לגוי[. 

את  לנקות  שנוהגים  וכו'  הרמ"א  שכתב  ממה  השתרש,  זה  שמנהג  כנראה   .38
הבית כדי שיהיה אפשר לבדוק, )אף שכוונת הרמ"א לא הייתה לקניון יסודי כזה 
כנ"ל(, וגם מכך שמקום שמשתמשים שם עם חמץ כל השנה, כגון שלחנות ארונות 
וכיסאות במטבח, הרי הם זקוקים לניקיון יסודי מן הדין, כי יש חשש שהחמץ שיש 
שם יפול בטעות לאוכל במשך הפסח, וכמובא להלכה בשו"ע תמב, ו: "ונהגו לגרר 
הכתלים והכסאות שנגע בהם חמץ", ומזה השתרש המנהג לנקות באופן יסודי גם 

את שאר המקומות בבית. 

39. והעירו על כך באחרונים, ראה שער הציון תלב, יב בשם שערי תשובה בשם 
שו"ת עמק הלכה, שכיון שהמנהג היום לכבד ולנקות הבית מכל חשש חמץ לפני 
ליל יד, יש למנהג להניח פתיתי חמץ יסוד מן הדין. והובא גם בשדי חמד, ומעדני 
שמואל )קיא, כט(, בשם ארחות חיים החדש, שלאחר ניקיון כמו עושים היום יש 
חשש ברכה לבטלה אם לא מניח פתיתים לפני הברכה. וזה לשון ה'עמק הלכה': 
הבדיקה  קודם  חדריו  לכבד  דצריך  המרדכי,  שכותב  כמו  שנוהגות  שלנו  "נשים 
נמי  בגומא  ואפילו  החדרים  כל  יצאו  מדינא  א"כ  בגמ',  כדאיתא  בודקות  וסתמא 

מחובת הבדיקה, וא"כ הבדיקה היא אך למותר". 

ובערוך השלחן )תלב, ה(: "ידוע שואלים לפי מנהגינו שהנשים מנקים החדרים 
לי"ד  ואור  הפסח  קודם  ימים  כמה  חמץ  בהם  שנשתמש  המקומות  וכל  והתיבות 
כבר לא נמצא שום חמץ זולת מה שמניחים לאכול בלילה ולמחר . . א"כ מהו ענין 
הבדיקה שאנו מברכים, והרי כבר נבדקו כל המקומות". ומיישב שהברכה כוללת 
וכו', אבל לא מבאר מה התועלת בבדיקה לאחר  גם את הביעור שיעשה למחרת 
שהיה ניקיון יסודי. ובהמשך )תלג, יג, בענין מה שכתב המג"א שלאחר הניקיון צריך 
לבדוק כי יש חורים וסדקים כותב(: "וזה לא שייך אצלינו שבודקים יפה יפה קודם 

הפסח". ובהמשך )תלג, יד(: "שמה שאנחנו רוחצים וגוררים, עדיף יותר מכיבוד".

40. כך מורים מורי ההוראה, וכך היה מורה הגרש"ז אויערבאך לשואלים ש"צריך 
לבדוק אם ניקו, ושאין שום חמץ". כי החפצים היום רבים מאוד. וראה מה שכתב 
השל"ה )תחילת מסכת פסחים(: "הלכות פסח רבות במאוד יותר משאר איסורין, 
על כן ידקדק אדם במאוד ואל יסמוך על אנשי ביתו, רק בעיניו יראה הן בהגעלה 
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לבדיקה, אבל רק למקומות חלקים, לא לחורים וסדקים36. 

שהקפידו  כלומר,  והסדקים:  החורים  לכל  בודאי  שהגיע  ניקיון   �3
לנקות בכל החורים והסדקים עם סכין וכדומה, או ששפכו חומר פוגם 
פטור  שיהיה  מקום,  לאותו  הדין  מן  מועיל  כזה,  ניקיון  הסדקים.  בכל 
מבדיקה37. ואכן, כפי שנהגו היום 'נשים צדקניות', לעשות ניקיון יסודי 

36. כאשר מנקה עם כוונה שהניקיון הוא בשביל פסח להסיר את החמץ, הרי הוא 
מנקה באופן כזה שמקפיד שלא ישאר חמץ, ולכן מועיל לכל מקום שהוא חלק, בלי 
חורים וסדקים ופינות. אבל בחורים וסדקים, לא מועיל, כי חוששים שלא הגיע לכל 
ונשארה איזו חתיכה או אפילו פירור חמץ, שלא שם לב אליו, או  מקום בניקיון, 
והניקיון לא הועיל להסירו, ולכן לא נחשב כ'בדיקה', שבה צריך רק 'לראות' אם יש 
או אין חמץ. וכמבואר בדברי אדמו"ר הזקן )תלג, לט, ומקורו במרדכי ומגן אברהם(: 
"ואחר שכיבדו היטב . . צריך הוא לחזור ולבדוק . . שמא יש מעט חמץ, שהכיבוד 

אינו מועיל כלום למה שבחורים וסדקים". וכוונתם גם לניקיון שהוא 'לשם פסח'. 

מקור הדברים: במדרכי )פסחים תקלו(: "ובכיבוד לחוד לא סגי )לפטור מבדיקת 
חמץ(, דילמא משתכח בגומא כדאיתא התם )בנדה נו, א( 'דאשתכח בגומא'". הרי 
יכול לפטור מבדיקה, והיה אפשר לסמוך  שלולי החורים והסדקים, הניקיון היה 
עליו, רק הבעיה היא ב'גומא'. והנה הגמ' שם שואלת, האם 'כיבוד' )ניקיון(, נחשב 
כ'בדיקה' או לא ? ומסקנת הגמ', שהניקיון לא נחשב כבדיקה, ולא רק בגומא, אלא 
דברי  לפי  כן,  ואם  כבדיקה.  נחשב  לא  סתם  ה'כיבוד'  החלקים,  במקומות  אפילו 
המרדכי,  שהבין  ונראה   ? בגומא  רק  ולא  כלל  כבדיקה  נחשב  לא  הניקיון  הגמ', 
שיש הבדל בין ניקיון סתם )שעל זה מדובר שם(, שלא מועיל אפילו למקום חלק, 
לניקיון לשם בדיקה, שזה מועיל למקום חלק אבל לא מועיל לחורים וסדקים. וכן 
הובא בפוסקים כנ"ל מג"א, אדמו"ר הזקן ומשנ"ב, שהניקיון שנעשה לשם החמץ, 
לא מועיל בחורים וסדקים אבל מועיל למקומות החלקים ]ונראה שיסכימו, שאילו 
היה מדובר בניקיון סתם )לא לשם חמץ(, לא היה מועיל אפילו למקומות החלקים[. 
ולהעיר, שניקיון זה, 'לשם פסח', עדיף מבדיקה לאור הנר ביום, שהרי בדיקה כזו, 
לא מועילה גם למקום חלק, וכמבואר בפוסקים, וטעם הדבר: שאם באים להכשיר 
ע"י 'בדיקה' צריכים 'לראות' הכל, וביו םהנר לא מועיל, אבל כשמנקה היטב לשם 
פסח, אז גם אם לא 'ראה' בפועל, מה בכך, ובלבד שבניקיון הסיר את כל החמץ ]ורק 

לגבי חורים וסדקים אנחנו חוששים שלא הגיע אליהם וכו'[. 

א(  )תנא,  בשו"ע  מהמובא  חלק[:  ]למקום  בדיקה  כמו  ניקיון  שמועיל  מקור  עוד 
שכלי אכילה ובישול, משפשף אותם היטב עד שלא יהיה חמץ ניכר. ושוב אין צורך 

בבדיקת חמץ באותם כלים.

שאינו  וכדומה,  סכין  באמצעות  ופינה,  חור  כל  לנקות  מקפיד  שאם  פשוט   .37
עם  מקום  כל  על  עובר  אם  כן,  וכמו  חמץ.  בו  שאין  מקום  ונחשב  מבדיקה,  פחות 
חומר פוגם )אקונומיקה, שומנית וכדומה(, עד שאם יש שם חמץ הוא נעשה 'אינו 
לצעצועים  טובה  עצה  וזו  מבדיקה.  פטור  מקום  אותו  נעשה  כלב',  לאכילת  ראוי 
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ח� הצורך בשני הדברים: ניקיון - ובדיקת חמץ: 

החמץ  את  להוציא  הם:  אחד  והניקיון,  ה'בדיקה'  מטרת  הקדמה:  א� 
מרשותינו ! אם כן, לכאורה אינו מובן, מדוע צריך את שניהם ? והרי 
ומה  החמץ,  כל  את  הוציאו,  כבר  הבית,  בכל  ניקיון  שנעשה  לאחר 
הצורך ב'בדיקה', והרי זה לכאורה, ככל 'מקום שאין מכניסים בו חמץ', 
שפטור מבדיקה ? וכן לאידך גיסא, מדוע צריך לנקות את הבית, והרי 
לכאורה די בכך שבליל י"ד, יבדקו היטב את כל הבית, ויוציאו את כל 

החמץ שמוצאים34, ולשם מה זקוקים לניקיון ? 

'לבדוק'  אפשר  שאי  בפשטות,  מובן  הבדיקה:  לפני  הניקיון  טעם  ב� 
בבית לא נקי, וכדברי הרמ"א )תלג, יא(: "וכל אדם צריך לכבד חדריו קודם 
הצריך  חדר  "כל  לח(:  )תלג,  הזקן  אדמו"ר  ביאר  וכן  )מדרכי(".  הבדיקה 
בדיקה, צריך לכבדו קודם הבדיקה, לפי שקודם הכיבוד יש עפרורית 
תחת  גם  שיכבדו  ביתו  בני  את  ויזהיר  יפה,  לבדוק  יכול  ואינו  הרבה, 
המטות וכו'". ובמשנ"ב )תלג, מו(: "והמנהג לכבד כל הבית והחדרים ביום 

יג, כדי שיכול לעשות הבדיקה כדין, בתחילת ליל יד". 

ג� טעם הבדיקה לאחר הניקיון: ישנם כמה רמות של 'ניקיון', ורק ניקיון 
ברמה גבוהה, יכול להוות תחליף לבדיקה ]וגם לאחר ניקיון כזה - ראוי 

לבדוק, וכדלקמן[, ובכללות ישנן שלש רמות של ניקיון: 

1� ניקיון סתמי כמו כל השנה: מועיל רק, כדי שיהיה ניתן לבדוק35.

2� ניקיון מיוחד 'לשם פסח' - לשם הסרת החמץ: יכול להוות תחליף 

34. וגם אם יהיה איזה חמץ שלא ימצא, אין בכך כלום, שהרי עשה כמיטב יכלתו, 
התורה:  מן  החיוב  לגבי  יב(  )תלג,  הזקן  אדמו"ר  כדברי  מקום,  בכל  אחריו  לחפש 
"וכשהוא עושה כך )לבדוק אחרי החמץ(, אם בתוך הפסח מצא כזית חמץ בביתו, 
שלא מצא בבדיקתו, לא עבר עליו למפרע בבל יראה ובל ימצא שהרי אנוס הוא כיון 

שבדק כדינו". 

35. כנ"ל בדברי הרמ"א, אדמו"ר הזקן וכו', שצריך לכבד את הבית לפני הבדיקה 
כדי שיוכל לבדוק, הרי שהניקיון לא פטר מבדיקה. וכך מוכח מדברי הגמ' בנדה 
ניקיון,  לשם  סתם  שכשמנקים  פשוט,  והטעם  כבדיקה.  נחשב  לא  שניקיון  א,  נו, 
לא נזהרים להסיר את כל הפירורים, ולעבור בכל מקום ממש, אלא המטרה היא 

שיהיה נקי ונעים וכו', ולכן לא נחשב שבדק שאין חמץ במקום זה. 
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לבדיקה, אבל רק למקומות חלקים, לא לחורים וסדקים36. 

שהקפידו  כלומר,  והסדקים:  החורים  לכל  בודאי  שהגיע  ניקיון   �3
לנקות בכל החורים והסדקים עם סכין וכדומה, או ששפכו חומר פוגם 
פטור  שיהיה  מקום,  לאותו  הדין  מן  מועיל  כזה,  ניקיון  הסדקים.  בכל 
מבדיקה37. ואכן, כפי שנהגו היום 'נשים צדקניות', לעשות ניקיון יסודי 

36. כאשר מנקה עם כוונה שהניקיון הוא בשביל פסח להסיר את החמץ, הרי הוא 
מנקה באופן כזה שמקפיד שלא ישאר חמץ, ולכן מועיל לכל מקום שהוא חלק, בלי 
חורים וסדקים ופינות. אבל בחורים וסדקים, לא מועיל, כי חוששים שלא הגיע לכל 
ונשארה איזו חתיכה או אפילו פירור חמץ, שלא שם לב אליו, או  מקום בניקיון, 
והניקיון לא הועיל להסירו, ולכן לא נחשב כ'בדיקה', שבה צריך רק 'לראות' אם יש 
או אין חמץ. וכמבואר בדברי אדמו"ר הזקן )תלג, לט, ומקורו במרדכי ומגן אברהם(: 
"ואחר שכיבדו היטב . . צריך הוא לחזור ולבדוק . . שמא יש מעט חמץ, שהכיבוד 

אינו מועיל כלום למה שבחורים וסדקים". וכוונתם גם לניקיון שהוא 'לשם פסח'. 

מקור הדברים: במדרכי )פסחים תקלו(: "ובכיבוד לחוד לא סגי )לפטור מבדיקת 
חמץ(, דילמא משתכח בגומא כדאיתא התם )בנדה נו, א( 'דאשתכח בגומא'". הרי 
יכול לפטור מבדיקה, והיה אפשר לסמוך  שלולי החורים והסדקים, הניקיון היה 
עליו, רק הבעיה היא ב'גומא'. והנה הגמ' שם שואלת, האם 'כיבוד' )ניקיון(, נחשב 
כ'בדיקה' או לא ? ומסקנת הגמ', שהניקיון לא נחשב כבדיקה, ולא רק בגומא, אלא 
דברי  לפי  כן,  ואם  כבדיקה.  נחשב  לא  סתם  ה'כיבוד'  החלקים,  במקומות  אפילו 
המרדכי,  שהבין  ונראה   ? בגומא  רק  ולא  כלל  כבדיקה  נחשב  לא  הניקיון  הגמ', 
שיש הבדל בין ניקיון סתם )שעל זה מדובר שם(, שלא מועיל אפילו למקום חלק, 
לניקיון לשם בדיקה, שזה מועיל למקום חלק אבל לא מועיל לחורים וסדקים. וכן 
הובא בפוסקים כנ"ל מג"א, אדמו"ר הזקן ומשנ"ב, שהניקיון שנעשה לשם החמץ, 
לא מועיל בחורים וסדקים אבל מועיל למקומות החלקים ]ונראה שיסכימו, שאילו 
היה מדובר בניקיון סתם )לא לשם חמץ(, לא היה מועיל אפילו למקומות החלקים[. 
ולהעיר, שניקיון זה, 'לשם פסח', עדיף מבדיקה לאור הנר ביום, שהרי בדיקה כזו, 
לא מועילה גם למקום חלק, וכמבואר בפוסקים, וטעם הדבר: שאם באים להכשיר 
ע"י 'בדיקה' צריכים 'לראות' הכל, וביו םהנר לא מועיל, אבל כשמנקה היטב לשם 
פסח, אז גם אם לא 'ראה' בפועל, מה בכך, ובלבד שבניקיון הסיר את כל החמץ ]ורק 

לגבי חורים וסדקים אנחנו חוששים שלא הגיע אליהם וכו'[. 

א(  )תנא,  בשו"ע  מהמובא  חלק[:  ]למקום  בדיקה  כמו  ניקיון  שמועיל  מקור  עוד 
שכלי אכילה ובישול, משפשף אותם היטב עד שלא יהיה חמץ ניכר. ושוב אין צורך 

בבדיקת חמץ באותם כלים.

שאינו  וכדומה,  סכין  באמצעות  ופינה,  חור  כל  לנקות  מקפיד  שאם  פשוט   .37
עם  מקום  כל  על  עובר  אם  כן,  וכמו  חמץ.  בו  שאין  מקום  ונחשב  מבדיקה,  פחות 
חומר פוגם )אקונומיקה, שומנית וכדומה(, עד שאם יש שם חמץ הוא נעשה 'אינו 
לצעצועים  טובה  עצה  וזו  מבדיקה.  פטור  מקום  אותו  נעשה  כלב',  לאכילת  ראוי 
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ח� הצורך בשני הדברים: ניקיון - ובדיקת חמץ: 

החמץ  את  להוציא  הם:  אחד  והניקיון,  ה'בדיקה'  מטרת  הקדמה:  א� 
מרשותינו ! אם כן, לכאורה אינו מובן, מדוע צריך את שניהם ? והרי 
ומה  החמץ,  כל  את  הוציאו,  כבר  הבית,  בכל  ניקיון  שנעשה  לאחר 
הצורך ב'בדיקה', והרי זה לכאורה, ככל 'מקום שאין מכניסים בו חמץ', 
שפטור מבדיקה ? וכן לאידך גיסא, מדוע צריך לנקות את הבית, והרי 
לכאורה די בכך שבליל י"ד, יבדקו היטב את כל הבית, ויוציאו את כל 

החמץ שמוצאים34, ולשם מה זקוקים לניקיון ? 

'לבדוק'  אפשר  שאי  בפשטות,  מובן  הבדיקה:  לפני  הניקיון  טעם  ב� 
בבית לא נקי, וכדברי הרמ"א )תלג, יא(: "וכל אדם צריך לכבד חדריו קודם 
הצריך  חדר  "כל  לח(:  )תלג,  הזקן  אדמו"ר  ביאר  וכן  )מדרכי(".  הבדיקה 
בדיקה, צריך לכבדו קודם הבדיקה, לפי שקודם הכיבוד יש עפרורית 
תחת  גם  שיכבדו  ביתו  בני  את  ויזהיר  יפה,  לבדוק  יכול  ואינו  הרבה, 
המטות וכו'". ובמשנ"ב )תלג, מו(: "והמנהג לכבד כל הבית והחדרים ביום 

יג, כדי שיכול לעשות הבדיקה כדין, בתחילת ליל יד". 

ג� טעם הבדיקה לאחר הניקיון: ישנם כמה רמות של 'ניקיון', ורק ניקיון 
ברמה גבוהה, יכול להוות תחליף לבדיקה ]וגם לאחר ניקיון כזה - ראוי 

לבדוק, וכדלקמן[, ובכללות ישנן שלש רמות של ניקיון: 

1� ניקיון סתמי כמו כל השנה: מועיל רק, כדי שיהיה ניתן לבדוק35.

2� ניקיון מיוחד 'לשם פסח' - לשם הסרת החמץ: יכול להוות תחליף 

34. וגם אם יהיה איזה חמץ שלא ימצא, אין בכך כלום, שהרי עשה כמיטב יכלתו, 
התורה:  מן  החיוב  לגבי  יב(  )תלג,  הזקן  אדמו"ר  כדברי  מקום,  בכל  אחריו  לחפש 
"וכשהוא עושה כך )לבדוק אחרי החמץ(, אם בתוך הפסח מצא כזית חמץ בביתו, 
שלא מצא בבדיקתו, לא עבר עליו למפרע בבל יראה ובל ימצא שהרי אנוס הוא כיון 

שבדק כדינו". 

35. כנ"ל בדברי הרמ"א, אדמו"ר הזקן וכו', שצריך לכבד את הבית לפני הבדיקה 
כדי שיוכל לבדוק, הרי שהניקיון לא פטר מבדיקה. וכך מוכח מדברי הגמ' בנדה 
ניקיון,  לשם  סתם  שכשמנקים  פשוט,  והטעם  כבדיקה.  נחשב  לא  שניקיון  א,  נו, 
לא נזהרים להסיר את כל הפירורים, ולעבור בכל מקום ממש, אלא המטרה היא 

שיהיה נקי ונעים וכו', ולכן לא נחשב שבדק שאין חמץ במקום זה. 
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וראוי  פנוי  שיהיה  המקום,  את  כן  לפני  לנקות  גם  צריך  כזה,  באופן 
שיתבאר  וכפי  ה'בדיקה',  הוא  הוא  עצמו  הניקיון  ולפעמים  לבדיקה, 
לקמן אות ח. )שו"ע תלג, ג, בשו"ע אדמו"ר הזקן תלג, יג יד, משנ"ב תלג, יט, על פי פסחים, 

ח, א 33(.

33. ונביא את לשונו הזהב של אדמו"ר הזקן, שהם קילורין לעיניים: "אבל מדברי 
המקומות  בכל  אחריו  ולחפש  לבדוק  הוא  חייב  חמצו,  כל  שביטל  אע"פ  סופרים, 
הבית  חדרי  כל  לפיכך  באקראי,  חמץ  לשם  הכניס  שמא  ולהסתפק  לחוש  שיש 
והעליות, אפילו אותן שברי לו שלא אכל בהן חמץ מעולם ]כלומר: ודאי שלא 'אכל', 
אבל יתכן ש'נכנס' לשם עם חמץ[, הרי הם צריכים בדיקה כדינה בלילה לאור הנר, 
בהן  להשתמש  לחדריו  ונכנס  בידו,  ופתו  סעודתו  מתוך  קם  אדם  שלפעמים  לפי 
להוציא  הסעודה  באמצע  לתוכו  נכנס  שלפעמים  המשכנות  חדר  כגון  תשמישו, 
משם משכון להחזירו לבעליו, ויש לחוש שמא שכח שם את פתו, או שמא נתפרר 
ממנו שום פירור חמץ". ובסעיף יד: "אבל אותן חדרים שאין דרך האדם ליכנס בהן 
בתוך הסעודה . . אין צריכים בדיקה, אא"כ ידוע לו שהכניס לשם חמץ פעם אחת". 
שיתכן  מקום  ואפילו  חמץ,  עם  לשם  שנכנס  בודאי  שיודע  שמקום  מדבריו:  יוצא 

שעשה זאת, כי נכנסים לשם תוך כדי סעודה, הרי הוא חייב בבדיקה כדינה. 

כשיש ילדים בבית: אפילו מקומות שיודע שלא נכנס לשם עם חמץ, אם יש ילדים 
בבית, חייב בדיקה. )משנ"ב, תלג, יט, על פי מג"א בשם הראב"ד, וכן כתב אדמו"ר 
הזקן תלג יז(: "ובבית שהתינוקות מצוין בו, בכהאי גונא צריכין בדיקה, שמא הניחו 

שם התינוקות מעט חמץ". 

)רוקח  שוב  ונזכירם  לעיל,  המקורות  הובאו  כבר  נקי:  פירור  יש  שמא  החיפוש 
)סימן רסו( "כל המצות מברך עליהן עובר לעשייתן, והולך לחפש פירורין". והחיי 
אדם )קיט, ו(, הוכיח זאת מכך שצריך לחפש בחורין ובסדקין. החפץ חיים )'מחנה 
י(, שגם פירורים שלא עוברים עליהם בל יראה צריכים בדיקה. וכן  ישראל', פרק 
מבואר ב'חק יעקב' )תלג, כו(, לגבי חובת הבדיקה בכיסים, שמא נדבק שם פירור 

חמץ. ]אבל בפירור מטונף אין חשש שמא יבא לאכלו, וכנ"ל באריכות[. 

לאור  ולא  החמה,  לאור  לא  בודקין  אין  "ת"ר  ח:  דף  פסחים  ובסדקין:  בחורין 
הלבנה ולא לאור האבוקה, אלא לאור הנר מפני שאור הנר יפה לבדיקה . . שואלת 
. ואמר רבא אבוקה להבדלה מצוה מן המובחר? אמר רב   .  ? 'ואבוקה לא'  הגמ': 
יכול  אינו  )אבוקה(,  וזה  ולסדקין  לחורין  להכניסו  יכול  )הנר(,  זה  יצחק  בר  נחמן 
שצריך  "לפי  ה(:  )תלא,  הזקן  אדמו"ר  בשו"ע  נפסק  וכך  וסדקין".  לחורין  להכניסו 
לחפש אחריו בחורים ובסדקים, וחיפוש זה אי אפשר אלא לאור הנר". ויתירה מזו 
מבואר בפוסקים )מג"א, חק יעקב, וכן מנהג חב"ד - ספר המנהגים עמ' 37( שנוהגים 
)תלג, שעה"צ מו(:  נוצה לבדיקת חמץ ובטעם הדבר כותב המשנה ברורה  לקחת 
"ובשעת בדיקה המנהג ליטול נוצות ולכבד היטב במקום החורים והסדקים לגרור 

משום החמץ עם הנוצה". 
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מלוכלכים שאינם ראויים לאכילת אדם. כי בוודאי יש שם חמץ, וגם 
עלול להיכנס  כי  היו מנקים שם היטב,  חז"ל,  'תקנת בדיקה' של  לולי 
כדאי  אלו,  במקומות  ולכן  פסח.  של  במאכלים  מאליו  ולהידבק  חמץ, 
לעבור עם חומר פוגם )אקונומיקה, שומנית, וכדומה(, כך שגם אם לא 
הגיע לכל החמץ, הרי פגמו מאכילת כלב, וגם אם יפול לאוכל בפסח, 

לא יאסור אותו. )על פי שו"ע תנא, א32(. 

או  כלל,  אליו  להגיע  אפשר  שאי  חמץ  ובדיקה:  ניקיון  חיוב  אין  ב� 
חורי  בתוך  או  כבד,  ארון  ]מאחורי  טירחא  ידי  על  רק  להגיע  שאפשר 
ההסקה, או כסא המורכב מחלקים מוברגים, ונפל חמץ בין החלקים, 
וכן מקום  באופן שאי אפשר להגיע אליהם מבלי לפרק את הברגים[, 
שלא מכניסים לשם חמץ כלל כל השנה אפילו לא פעם אחת ]מדפים 
)גם לא בזריקה(,  גבוהים בארון בגדים, שגם הילדים לא מגיעים אליו 
ושמעולם לא משתמש שם - גם לא לחפש איזה בגד וכדומה - כשהוא 
באמצע לאכול[, לא צריך ניקיון ובדיקה כלל )לעיל, ו, ד"ה 'חמץ שקשה להשגה', 

ובהערה 30. שו"ע תלג, ג, ושו"ע אדמו"ר הזקן, תלג, יג, יד, ומשנ"ב שם יג(

ג� חייב ניקיון ובדיקה: כל מקום שיש סיבה לחשוש שהוכנס לשם חמץ 
על ידי אדם או ילדים קטנים, אפילו פעם אחת במשך השנה ]כלומר: 
לא רק מקומות שרגילים לאכול שם, אלא אפילו מקום שבטוח שלא 
אכלו שם חמץ, אבל יתכן שנכנסו לשם עם אוכל - חדרי שינה, ארונות 
שמאכסנים בהם כלי אכילה, מיטות, משחקים וכו'[, חייבים ב'בדיקה'.

יראה'  ב'בל  עובר  שעליה  חמץ  של  חתיכה  שאין  א(  היא:  והבדיקה 
בחורים  ואפילו  חמץ,  של  נקי  פירור  שאין  ב(  ביטל(,  כי  )מדרבנן, 
'לבדוק'  שחייבים  ומכיון  בפסח.  אותו  יאכל  הרגל  ומתוך  ובסדקים, 

32. שם מבואר שאת כלי החמץ צריך לשפשף היטב, הרי ש'בדיקה' לא מספיקה 
צריך  אלא   )? ו'יבדוק'  'יחפש'  ומה  חמץ  שם  יש  בודאי  )שהרי  להם  מועילה  ולא 
ושם מדובר בכלים שלא ישתמש בהם  גלוי.  ישאר שום חמץ  לנקות בפועל שלא 
בפסח, רק מחשש שמא ישתמש כי עומדים לכך, וכל שכן בדברים שישתמש שם 
אוכל בפסח, ולכן נראה פשוט לגבי ארונות והשלחן במטבח, השיש, המקרר וכו' 
שיש חובה לנקותם היטב היטב כנ"ל. ואולי מפני ניקיון זה שהוא הכרחי, התרחב 
המנהג לנקות היטב היטב את כל הבית, ראה לעיל הערה 28. ולמעשה נהגו רוב 
ישראל לכסות את המקומות האלה באיזה כיסוי, בנוסף לניקיון, ואעפ"כ יש תמיד 

חשש שהכיסוי יזוז וכדומה. 
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וראוי  פנוי  שיהיה  המקום,  את  כן  לפני  לנקות  גם  צריך  כזה,  באופן 
שיתבאר  וכפי  ה'בדיקה',  הוא  הוא  עצמו  הניקיון  ולפעמים  לבדיקה, 
לקמן אות ח. )שו"ע תלג, ג, בשו"ע אדמו"ר הזקן תלג, יג יד, משנ"ב תלג, יט, על פי פסחים, 

ח, א 33(.

33. ונביא את לשונו הזהב של אדמו"ר הזקן, שהם קילורין לעיניים: "אבל מדברי 
המקומות  בכל  אחריו  ולחפש  לבדוק  הוא  חייב  חמצו,  כל  שביטל  אע"פ  סופרים, 
הבית  חדרי  כל  לפיכך  באקראי,  חמץ  לשם  הכניס  שמא  ולהסתפק  לחוש  שיש 
והעליות, אפילו אותן שברי לו שלא אכל בהן חמץ מעולם ]כלומר: ודאי שלא 'אכל', 
אבל יתכן ש'נכנס' לשם עם חמץ[, הרי הם צריכים בדיקה כדינה בלילה לאור הנר, 
בהן  להשתמש  לחדריו  ונכנס  בידו,  ופתו  סעודתו  מתוך  קם  אדם  שלפעמים  לפי 
להוציא  הסעודה  באמצע  לתוכו  נכנס  שלפעמים  המשכנות  חדר  כגון  תשמישו, 
משם משכון להחזירו לבעליו, ויש לחוש שמא שכח שם את פתו, או שמא נתפרר 
ממנו שום פירור חמץ". ובסעיף יד: "אבל אותן חדרים שאין דרך האדם ליכנס בהן 
בתוך הסעודה . . אין צריכים בדיקה, אא"כ ידוע לו שהכניס לשם חמץ פעם אחת". 
שיתכן  מקום  ואפילו  חמץ,  עם  לשם  שנכנס  בודאי  שיודע  שמקום  מדבריו:  יוצא 

שעשה זאת, כי נכנסים לשם תוך כדי סעודה, הרי הוא חייב בבדיקה כדינה. 

כשיש ילדים בבית: אפילו מקומות שיודע שלא נכנס לשם עם חמץ, אם יש ילדים 
בבית, חייב בדיקה. )משנ"ב, תלג, יט, על פי מג"א בשם הראב"ד, וכן כתב אדמו"ר 
הזקן תלג יז(: "ובבית שהתינוקות מצוין בו, בכהאי גונא צריכין בדיקה, שמא הניחו 

שם התינוקות מעט חמץ". 

)רוקח  שוב  ונזכירם  לעיל,  המקורות  הובאו  כבר  נקי:  פירור  יש  שמא  החיפוש 
)סימן רסו( "כל המצות מברך עליהן עובר לעשייתן, והולך לחפש פירורין". והחיי 
אדם )קיט, ו(, הוכיח זאת מכך שצריך לחפש בחורין ובסדקין. החפץ חיים )'מחנה 
י(, שגם פירורים שלא עוברים עליהם בל יראה צריכים בדיקה. וכן  ישראל', פרק 
מבואר ב'חק יעקב' )תלג, כו(, לגבי חובת הבדיקה בכיסים, שמא נדבק שם פירור 

חמץ. ]אבל בפירור מטונף אין חשש שמא יבא לאכלו, וכנ"ל באריכות[. 

לאור  ולא  החמה,  לאור  לא  בודקין  אין  "ת"ר  ח:  דף  פסחים  ובסדקין:  בחורין 
הלבנה ולא לאור האבוקה, אלא לאור הנר מפני שאור הנר יפה לבדיקה . . שואלת 
. ואמר רבא אבוקה להבדלה מצוה מן המובחר? אמר רב   .  ? 'ואבוקה לא'  הגמ': 
יכול  אינו  )אבוקה(,  וזה  ולסדקין  לחורין  להכניסו  יכול  )הנר(,  זה  יצחק  בר  נחמן 
שצריך  "לפי  ה(:  )תלא,  הזקן  אדמו"ר  בשו"ע  נפסק  וכך  וסדקין".  לחורין  להכניסו 
לחפש אחריו בחורים ובסדקים, וחיפוש זה אי אפשר אלא לאור הנר". ויתירה מזו 
מבואר בפוסקים )מג"א, חק יעקב, וכן מנהג חב"ד - ספר המנהגים עמ' 37( שנוהגים 
)תלג, שעה"צ מו(:  נוצה לבדיקת חמץ ובטעם הדבר כותב המשנה ברורה  לקחת 
"ובשעת בדיקה המנהג ליטול נוצות ולכבד היטב במקום החורים והסדקים לגרור 

משום החמץ עם הנוצה". 
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מלוכלכים שאינם ראויים לאכילת אדם. כי בוודאי יש שם חמץ, וגם 
עלול להיכנס  כי  היו מנקים שם היטב,  חז"ל,  'תקנת בדיקה' של  לולי 
כדאי  אלו,  במקומות  ולכן  פסח.  של  במאכלים  מאליו  ולהידבק  חמץ, 
לעבור עם חומר פוגם )אקונומיקה, שומנית, וכדומה(, כך שגם אם לא 
הגיע לכל החמץ, הרי פגמו מאכילת כלב, וגם אם יפול לאוכל בפסח, 

לא יאסור אותו. )על פי שו"ע תנא, א32(. 

או  כלל,  אליו  להגיע  אפשר  שאי  חמץ  ובדיקה:  ניקיון  חיוב  אין  ב� 
חורי  בתוך  או  כבד,  ארון  ]מאחורי  טירחא  ידי  על  רק  להגיע  שאפשר 
ההסקה, או כסא המורכב מחלקים מוברגים, ונפל חמץ בין החלקים, 
וכן מקום  באופן שאי אפשר להגיע אליהם מבלי לפרק את הברגים[, 
שלא מכניסים לשם חמץ כלל כל השנה אפילו לא פעם אחת ]מדפים 
)גם לא בזריקה(,  גבוהים בארון בגדים, שגם הילדים לא מגיעים אליו 
ושמעולם לא משתמש שם - גם לא לחפש איזה בגד וכדומה - כשהוא 
באמצע לאכול[, לא צריך ניקיון ובדיקה כלל )לעיל, ו, ד"ה 'חמץ שקשה להשגה', 

ובהערה 30. שו"ע תלג, ג, ושו"ע אדמו"ר הזקן, תלג, יג, יד, ומשנ"ב שם יג(

ג� חייב ניקיון ובדיקה: כל מקום שיש סיבה לחשוש שהוכנס לשם חמץ 
על ידי אדם או ילדים קטנים, אפילו פעם אחת במשך השנה ]כלומר: 
לא רק מקומות שרגילים לאכול שם, אלא אפילו מקום שבטוח שלא 
אכלו שם חמץ, אבל יתכן שנכנסו לשם עם אוכל - חדרי שינה, ארונות 
שמאכסנים בהם כלי אכילה, מיטות, משחקים וכו'[, חייבים ב'בדיקה'.

יראה'  ב'בל  עובר  שעליה  חמץ  של  חתיכה  שאין  א(  היא:  והבדיקה 
בחורים  ואפילו  חמץ,  של  נקי  פירור  שאין  ב(  ביטל(,  כי  )מדרבנן, 
'לבדוק'  שחייבים  ומכיון  בפסח.  אותו  יאכל  הרגל  ומתוך  ובסדקים, 

32. שם מבואר שאת כלי החמץ צריך לשפשף היטב, הרי ש'בדיקה' לא מספיקה 
צריך  אלא   )? ו'יבדוק'  'יחפש'  ומה  חמץ  שם  יש  בודאי  )שהרי  להם  מועילה  ולא 
ושם מדובר בכלים שלא ישתמש בהם  גלוי.  ישאר שום חמץ  לנקות בפועל שלא 
בפסח, רק מחשש שמא ישתמש כי עומדים לכך, וכל שכן בדברים שישתמש שם 
אוכל בפסח, ולכן נראה פשוט לגבי ארונות והשלחן במטבח, השיש, המקרר וכו' 
שיש חובה לנקותם היטב היטב כנ"ל. ואולי מפני ניקיון זה שהוא הכרחי, התרחב 
המנהג לנקות היטב היטב את כל הבית, ראה לעיל הערה 28. ולמעשה נהגו רוב 
ישראל לכסות את המקומות האלה באיזה כיסוי, בנוסף לניקיון, ואעפ"כ יש תמיד 

חשש שהכיסוי יזוז וכדומה. 
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ז� מה צריך לנקות לפסח, ואיפה ?

כמה  לדעת  נוכל  עתה,  עד  שראינו  מה  פי  על  הקדמה: 
ואיפה צריך לנקות לכבוד פסח. חז"ל תיקנו )ראה לעיל, אות ה(, 
שמלבד הביטול, והביעור של החמץ מהבית, צריך לעשות 
'בדיקה', כלומר לחפש אחרי החמץ בכל מקום שהוא.  גם 
הבדיקה  הוא  ולפעמים  זו,  לבדיקה  הכנה  הוא  הניקיון 
שצריך  היכן   - ניקיון  'צריך  הוא:  שהכלל  נמצא  עצמה, 

'בדיקה''. 

יוצא,  שלמדנו  מה  פי  על   ? ומנקים  מחפשים  חמץ  איזה 
)כזית, שאז  שאנו מחפשים להוציא מרשותנו חמץ גדול קצת 
עוברים עליו מן התורה(, או קטן ונקי ואפילו קטן מאוד )גרגיר שלוה, 

שקד מרק, גרגיר קוסקוס, כל עוד ניכר עליו מה הוא(, וכן כל חמץ - אפילו 

מטונף - שיכול לבא במגע עם האוכל בפסח )פירורים במקרר, או 
בתוך ארון מטבח וכדו'(. אבל: פירור קטן ומטונף, או פירור כל כך 

קטן שלא ניכר מה הוא, או פירור קטן על הריצפה, או חמץ 
שקשה להגיע אליו )בתוך חורי ההסקה למשל(, וכמובן חמץ שאינו 
מהבית.  ולהוציאו  לנקותו  צורך  אין  כלב,  לאכילת  ראוי 
]אכן, כדי להגיע לחמץ זה, שכן צריך להוציא מהבית, חובה 
בכל מקום שיש אפשרות שיהיה שם, שמא  לחפש אחריו 
תקנת  היא  וזו  מהבית,  להוציאו  שצריך  כזה  חמץ  ימצא 

בדיקת חמץ[. 

איפה מנקים ? ישנם ג' סוגי מקומות: א. מקומות שחייבים 
ניקיון יסודי. ב. מקומות שלא חייבים ניקיון, כלל. ג. מקומות 
לנקות  קדושים  ישראל  )ומנהג  ובדיקה  ניקיון  שחייבים 

היטב(. עד כאן הקדמה. 

א� חייב ניקיון יסודי: מקום שמשתמשים שם בחמץ כל השנה בתדירות, 
וישתמשו במקומות אלו בפסח ]כלי אכילה, ארון מטבח, שיש, מקרר, 
ובסדקים',  ב'חורים  היטב,  ולשפשף  לנקות  חייבים   - וכדומה[  כיור, 
כדי להסיר את כל החמץ, שלא ישאר 'כל שהוא' חמץ, גם לא פירורים 

עד, שעה"צ, כד([. 
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חמץ שנמצא בתוך החריצים של ההסקה, או מתחת למשטח הפריזר, 
מאחורי  או  מתחת  אליהם,  לגשת  אפשר  שאי  במכונית  בחריצים  או 

ארון כבד. 

יד,  יום  של  חצות  שלפני  חמץ  כלב:  לאכילת  ראוי  שאינו  חמץ  י� 
על  שפכו  כאשר  ולמשל  כלב,  מאכילת  שנפסל  עד  כך,  כל  התקלקל 
החמץ דבר הפוגם אותו לגמרי, באופן שאי אפשר להפריד את הדבר 
ולא  יראה,  בבל  עליו  עוברים  ולא  'אוכל',  נחשב  לא  מהחמץ,  הפוגם 
תמב,  הזקן,  אדמו"ר  ושו"ע  ב,  תמב,  שו"ע  ב,  מה,  )פסחים,  מדרבנן.  גם  לבערו,  צריך 
כא(. דוגמא: טבק להרחה שמעורב בו חמץ, מותר להשהותו בפסח, כי 

וכן, פירורי חמץ ששפכו עליהם חומר פוגם  אינו ראוי לאכילת כלב. 
כאקונומיקה או 'שומנית', לא עוברים עליהם, ואפשר להשאירם )וראה 

לעיל הערה 27(31.

הברגים - אפילו 'ביטול' לא צריך, כי הוא נחשב בטל. ב( מקום שאפשר להגיע אליו 
במאמץ גדול: מתחת לארון כבד, או מאחוריו, ואין מגירה למטה שאפשר להסיר 
כדי להגיע לאחורי הארון בקלות - מספיק לבטל את החמץ. ג( מקום שאפשר להגיע 
אליו אבל יש איזה טרחא: מעל ארון גבוה, שצריך לקחת סולם כדי להגיע לשם – 

מספיק ביטול. ]אם יש שם בוודאי חמץ, צריך להסירו, אבל אין צורך לבדוק שם[. 

31. אבל מזון לבעלי חיים )דוגמת מזון לתרנגולים שיש בהם חטים או שעורים, 
ומערבים אותם בדברים שפסולים מאכילת אדם( אסור להשהותם, כי אינם פסולים 
מאכילת כלב, וחייבים בביעור. ואם מאכיל אותם בהם, עובר גם על איסור הנאה 
מחמץ. וגם לבקש מגוי שיאכיל אותם אינו פתרון, כי נהנה מכך שבהמתו אוכלת 
חמץ )שו"ע תמח, ז(. וכן לא מועיל למכור את הבעל חי, עם האוכל שלה לגוי, אם 
משאיר אותה בביתו ומאכיל אותה, כי אסור ליהודי להאכיל חמץ לבהמה בפסח, גם 
אם החמץ והבהמה אינם שלו )כי זה נחשב הנאה. ראה שו"ע תמח, ו(. ויש מתירים 
באופן שמוכר הכל לגוי, ויהיו אצל הגוי בפסח, והגוי מאכיל אותם. )משנ"ב, תמח, 
לג(. והמובחר, לתת להם מאכל שאינו חמץ, כקטניות וכדומה. )שהרי אין איסור בל 

יראה, והנאה, בקטניות(. 

ידי שמוכר את  על  יש שהתירו  דגים בביתו,  לו אקווריום עם  ובנוגע למי שיש 
האקווריום ביחד עם האוכל לגוי, וכדי להאכיל אותם, משתמש במתקן אוטומטי 
של  הנאה  איסור  כאן  אין  וכך  לדגים,  מזון  ונשפך  לפעם  מפעם  מאליו  שנפתח 
שהרי  חלה,  לא  שהמכירה  חוששים  כי  אוסרים,  יש  זה  גם  אבל  חי.  בעל  האכלת 
מוכח שרוצה שהחמץ יחזור אליו, ויש כאן הערמה ניכרת. ולכן הפיתרון הכי טוב 
הוא, למצוא אוכל שאין בו חמץ. ]יש סברא להקל יותר במאכל של דגים, כי אע"פ 
שראוי לאכילת כלב, הנה נשתנה צורתו, ואינו ראוי להחמיץ עיסה אחרת, ולדעת 
כמה ראשונים, חמץ שנפסל מאכילת אדם, ואינו ראוי להחמיץ עיסה אחרת, אין 
י, ביאור הלכה, תמב ט ד"ה  איסור להשהותו. )ראה מג"א תמב, יד, משנ"ב תמב, 
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ז� מה צריך לנקות לפסח, ואיפה ?

כמה  לדעת  נוכל  עתה,  עד  שראינו  מה  פי  על  הקדמה: 
ואיפה צריך לנקות לכבוד פסח. חז"ל תיקנו )ראה לעיל, אות ה(, 
שמלבד הביטול, והביעור של החמץ מהבית, צריך לעשות 
'בדיקה', כלומר לחפש אחרי החמץ בכל מקום שהוא.  גם 
הבדיקה  הוא  ולפעמים  זו,  לבדיקה  הכנה  הוא  הניקיון 
שצריך  היכן   - ניקיון  'צריך  הוא:  שהכלל  נמצא  עצמה, 

'בדיקה''. 

יוצא,  שלמדנו  מה  פי  על   ? ומנקים  מחפשים  חמץ  איזה 
)כזית, שאז  שאנו מחפשים להוציא מרשותנו חמץ גדול קצת 
עוברים עליו מן התורה(, או קטן ונקי ואפילו קטן מאוד )גרגיר שלוה, 

שקד מרק, גרגיר קוסקוס, כל עוד ניכר עליו מה הוא(, וכן כל חמץ - אפילו 

מטונף - שיכול לבא במגע עם האוכל בפסח )פירורים במקרר, או 
בתוך ארון מטבח וכדו'(. אבל: פירור קטן ומטונף, או פירור כל כך 

קטן שלא ניכר מה הוא, או פירור קטן על הריצפה, או חמץ 
שקשה להגיע אליו )בתוך חורי ההסקה למשל(, וכמובן חמץ שאינו 
מהבית.  ולהוציאו  לנקותו  צורך  אין  כלב,  לאכילת  ראוי 
]אכן, כדי להגיע לחמץ זה, שכן צריך להוציא מהבית, חובה 
בכל מקום שיש אפשרות שיהיה שם, שמא  לחפש אחריו 
תקנת  היא  וזו  מהבית,  להוציאו  שצריך  כזה  חמץ  ימצא 

בדיקת חמץ[. 

איפה מנקים ? ישנם ג' סוגי מקומות: א. מקומות שחייבים 
ניקיון יסודי. ב. מקומות שלא חייבים ניקיון, כלל. ג. מקומות 
לנקות  קדושים  ישראל  )ומנהג  ובדיקה  ניקיון  שחייבים 

היטב(. עד כאן הקדמה. 

א� חייב ניקיון יסודי: מקום שמשתמשים שם בחמץ כל השנה בתדירות, 
וישתמשו במקומות אלו בפסח ]כלי אכילה, ארון מטבח, שיש, מקרר, 
ובסדקים',  ב'חורים  היטב,  ולשפשף  לנקות  חייבים   - וכדומה[  כיור, 
כדי להסיר את כל החמץ, שלא ישאר 'כל שהוא' חמץ, גם לא פירורים 

עד, שעה"צ, כד([. 
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חמץ שנמצא בתוך החריצים של ההסקה, או מתחת למשטח הפריזר, 
מאחורי  או  מתחת  אליהם,  לגשת  אפשר  שאי  במכונית  בחריצים  או 

ארון כבד. 

יד,  יום  של  חצות  שלפני  חמץ  כלב:  לאכילת  ראוי  שאינו  חמץ  י� 
על  שפכו  כאשר  ולמשל  כלב,  מאכילת  שנפסל  עד  כך,  כל  התקלקל 
החמץ דבר הפוגם אותו לגמרי, באופן שאי אפשר להפריד את הדבר 
ולא  יראה,  בבל  עליו  עוברים  ולא  'אוכל',  נחשב  לא  מהחמץ,  הפוגם 
תמב,  הזקן,  אדמו"ר  ושו"ע  ב,  תמב,  שו"ע  ב,  מה,  )פסחים,  מדרבנן.  גם  לבערו,  צריך 
כא(. דוגמא: טבק להרחה שמעורב בו חמץ, מותר להשהותו בפסח, כי 

וכן, פירורי חמץ ששפכו עליהם חומר פוגם  אינו ראוי לאכילת כלב. 
כאקונומיקה או 'שומנית', לא עוברים עליהם, ואפשר להשאירם )וראה 

לעיל הערה 27(31.

הברגים - אפילו 'ביטול' לא צריך, כי הוא נחשב בטל. ב( מקום שאפשר להגיע אליו 
במאמץ גדול: מתחת לארון כבד, או מאחוריו, ואין מגירה למטה שאפשר להסיר 
כדי להגיע לאחורי הארון בקלות - מספיק לבטל את החמץ. ג( מקום שאפשר להגיע 
אליו אבל יש איזה טרחא: מעל ארון גבוה, שצריך לקחת סולם כדי להגיע לשם – 

מספיק ביטול. ]אם יש שם בוודאי חמץ, צריך להסירו, אבל אין צורך לבדוק שם[. 

31. אבל מזון לבעלי חיים )דוגמת מזון לתרנגולים שיש בהם חטים או שעורים, 
ומערבים אותם בדברים שפסולים מאכילת אדם( אסור להשהותם, כי אינם פסולים 
מאכילת כלב, וחייבים בביעור. ואם מאכיל אותם בהם, עובר גם על איסור הנאה 
מחמץ. וגם לבקש מגוי שיאכיל אותם אינו פתרון, כי נהנה מכך שבהמתו אוכלת 
חמץ )שו"ע תמח, ז(. וכן לא מועיל למכור את הבעל חי, עם האוכל שלה לגוי, אם 
משאיר אותה בביתו ומאכיל אותה, כי אסור ליהודי להאכיל חמץ לבהמה בפסח, גם 
אם החמץ והבהמה אינם שלו )כי זה נחשב הנאה. ראה שו"ע תמח, ו(. ויש מתירים 
באופן שמוכר הכל לגוי, ויהיו אצל הגוי בפסח, והגוי מאכיל אותם. )משנ"ב, תמח, 
לג(. והמובחר, לתת להם מאכל שאינו חמץ, כקטניות וכדומה. )שהרי אין איסור בל 

יראה, והנאה, בקטניות(. 

ידי שמוכר את  על  יש שהתירו  דגים בביתו,  לו אקווריום עם  ובנוגע למי שיש 
האקווריום ביחד עם האוכל לגוי, וכדי להאכיל אותם, משתמש במתקן אוטומטי 
של  הנאה  איסור  כאן  אין  וכך  לדגים,  מזון  ונשפך  לפעם  מפעם  מאליו  שנפתח 
שהרי  חלה,  לא  שהמכירה  חוששים  כי  אוסרים,  יש  זה  גם  אבל  חי.  בעל  האכלת 
מוכח שרוצה שהחמץ יחזור אליו, ויש כאן הערמה ניכרת. ולכן הפיתרון הכי טוב 
הוא, למצוא אוכל שאין בו חמץ. ]יש סברא להקל יותר במאכל של דגים, כי אע"פ 
שראוי לאכילת כלב, הנה נשתנה צורתו, ואינו ראוי להחמיץ עיסה אחרת, ולדעת 
כמה ראשונים, חמץ שנפסל מאכילת אדם, ואינו ראוי להחמיץ עיסה אחרת, אין 
י, ביאור הלכה, תמב ט ד"ה  איסור להשהותו. )ראה מג"א תמב, יד, משנ"ב תמב, 
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לבערם, כי אין חשש שיקחו דבר שלא ניכר מה הוא, ויכינסוהו לפה. )כך 
מסתבר - בדיקת חמץ וביעורו לינדר עמ' סא. וראה חוט שני עמ' עז(. 

ט� חמץ שקשה להשגה: כאשר החמץ אינו בהישג ידו של אדם, מספיק 
שיעשה 'ביטול', ואין צורך לחפש אחריו ולהוציאו מרשותו30. דוגמא: 

30. בנושא זה של 'חמץ תחת מפולת' ישנם שלש דרגות כלליות: א( חמץ שאי 
אפשר לגשת אליו כלל "מפולת גדולה" שאי אפשר לפנותה. במקרה זה, החמץ בטל 
מאליו, גם בלי שיבטל אותו. ב( חמץ שאולי יגיע אליו, "מפולת קטנה" שיתכן לפנות 
אותה עם כלים וכו', גם הוא בטל מן התורה, אך מדרבנן צריך לבטלה שמא יפנה. 
ג( חמץ שאינו תחת מפולת אך אפשר להגיע אליו רק במאמץ, דוגמת חמץ שנפל 
אינו  החמץ  כזה  במקרה  ולקחתו.  לבור  לרדת  או  מקל  עם  לקחתו  שאפשר  לבור 
בטל מאליו וצריך לבטלו, אבל גם מדרבנן מספיק הביטול ולא צריך ללכת ולבערו, 
כי לא חוששים שילך לשם בפסח. יוצא שגם במקרה הכי חמור, מספיק לבטל ולא 

צריך ביעור. 

ב(: "חמץ שנפלה עליו מפולת, הרי  )לא,  דינים אלו נלמדים מהמשנה בפסחים 
הוא כמבוער, רשב"ג אומר כל שאין הכלב יכול לחפש אחריו". ובגמ' שם: "אמר רב 
חסדא, וצריך שיבטל". וכותב שם הר"ן: "וכי מצריכין בטול, הני מילי מדרבנן, אבל 
מדאורייתא, כיון שנפלה עליו מפולת, אינו עובר עליו". וכך פוסק בשו"ע אדמו"ר 
הכלב  אין  אם  ועפר(  אבנים  גל  )פירוש  מפולת  עליו  שנפלה  "חמץ  ל(:  )תלג,  הזקן 
יכול להריח ריחו ולחפש אחריו . . הרי הוא כמבוער מן העולם לגמרי, ואינו עובר 
עליו בבל יראה ובל ימצא מן התורה, אע"פ שלא בטלו . . אבל מדברי סופרים אפילו 
ויתגלה  הפסח  בתוך  הגל  יתפקח  שמא   .  . לבטלו  צריך  מאליו  מפולת  עליו  נפלה 

החמץ ויעבור". זו הדרגא השניה הנ"ל. 

והדרגא הראשונה - שלא צריך ביטול כלל - הוזכרה בשו"ע אדמו"ר הזקן במקום 
אחר )תלג, ל(: "ומכל מקום אם נפל עליו גל גדול שאי אפשר לפקחו אפילו ע"י מרא 
וקרדום, והרי זה החמץ אבוד מבעליו ומשאר כל אדם, והרי זה כמבוער מן העולם 
לגמרי . . ואפילו לכתחילה אינו צריך לבטלו כלל, שהרי אמרה תורה ולא יראה לך 
חמץ שלך אי אתה רואה וחמץ זה אינו נקרא שלך, דכיון שאינו יכול להוציאו מן 
הגל הרי אין לו שום זכות בו". והדרגא השלישית - שצריך ביטול מן התורה, אך 
)י, ב(: "ככר בבור צריך סולם  - מבוארת בגמ' פסחים  לא צריך ביעור גם מדרבנן 
להעלותה או אין צריך )כלומר האם צריך לבער( ? הכא ודאי דלא עבידא דסלקה 
מנפשא או דילמא זימנין דנחית למעבד צורכיה ואתי למכלה או דלמא לא שנא ? 
תיקו". ונפסק להלכה )שו"ע אדמו"ר הזקן, תלח יא(: "אבל אם היה חמץ בבור בין 
אין  בו כל השנה,  לירד בתוכו להשתמש  אין דרך  בו, אם  ובין שאין  בו מים  שיש 
חוששין שמא ירד לתוכו בפסח ויאכל מהחמץ, לפיכך אין מטריחין אותו להביא 

סולם להעלות החמץ משם אלא מבטלו ודיו". 

דוגמאות לג' הדרגות: א( מקום שאי אפשר לגשת אליו: מתחת למשטח כירי גז 
מוברג, או משטח פריזר מוברג, שהדרך היחידה לגשת לחמץ היא, על ידי הסרת 
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חמץ שאינו חייב ביעור כלל: 

ו� פירורים מטונפים: במקרה זה אין חובת ביעור אפילו מדרבנן, כי יש 
שתי מעלות. א( נעשה 'ביטול', ואין חשש שלא ביטלו בלב שלם. ב( כיון 
שהוא 'מטונף' אין חשש 'שמא יבא לאכלו'. ולכן אין חובת ביעור כלל. 
'אינו ראוי לאכילת  'מטונף קצת', שלא צריך שיהיה  ומשמע מהלשון 
אדם', אלא כל שמטונף קצת, אדם נמנע לאכלו, ואין חשש שיאכל. )ר' 

אליעזר ממיץ, הגהות מיימוניות, מגן אברהם, שו"ע אדמו"ר הזקן 29(. 

ביעור  חובת  אין  נקיים,  הם  אם  גם  הרצפה:  על  קטנים,  פירורים  ז� 
נחשב  עליהם  ההליכה  ועצם  עליהם,  ללכת  שעומדים  מכיון  עליהם, 
)ב"י תמד, בשם הרא"ש. ושו"ע אדמו"ר הזקן תמד, ט(. "אחר שגמר מלאכול סעודת  'ביעור'. 
 .  . הדקין  הפירורין  מן  עליה  שאכלו  המפה  את  היטיב  ינער  פסח(,  בערב  )שחל  בשבת  שחרית 

וישליך הפירורין הדקים במקום דריסת הרגלים, אפילו בתוך ביתו, דכשתגיע שעה שישית, כבר 

הן מבוערין ע"י דריסת הרגליים". 

שיכולים  במקום  לא  הם  אם  הם:  מה  ניכר  שלא  קטנים,  פירורים  ח� 
להידבק מעצמם באוכל, אין בהם איסור, ואפילו אם הם נקיים אין חובה 

אלו, אומר הרא"ש שהוא מצד 'ישראל קדושים'. )בדיקת חמץ וביעורו, לינדר, עמ' 
קכא(. ]אמנם כפי שמובא ברא"ש שם, הראב"ן עצמו אומר שמצא ל'מנהג ישראל' 

סמך בירושלמי ! ועיין[.

שראוי  והוא  רא"מ,  "כתב  טז(:  ב,  חו"מ  )הלכות  מיימוניות  בהגהות  כתב   .29
תרתי  דאיכא  כיון  קצת,  מטונף  והוא  מכזית  פחות  הוא  אם  אבל  קצת,  לאכילה 
לריעותא, אינו חייב לבער". והביאו המג"א )תמב, י(, וכן כתב אדמו"ר הזקן )תמב, 
כח(: "לפיכך אם הוא מטונף קצת, שאינו ראוי לאכילה, אין צריך לבערו, אפילו הוא 

עומד בעינו, כיון שאין בו כזית, וכבר ביטלו". וכן פסק המשנה ברורה )תמב, לג(. 

אדם,  לאכילת  עומדים  אינם  מכזית,  פחות  פירורים  סתם  ברורה:  הדין  סברת 
וכמבואר גם בהלכה )שח, כז, לגבי הלכות מוקצה, קפ, ג וד, בהיתר לאבדם שלא 
בדרך בזיון(. ומכל מקום החמירו חכמים שצריך לבערם - שמא אעפ"כ יקרה ויבא 
אבל ביותר  לאכלם - אבל כל שהם מטונפים קצת, שוב אין חשש שיבא לאכלם. 
)כל עוד לא נפסלו מאכילת  מכזית, יש חובת ביעור גם כאשר הם מטונפים קצת 
כלב(, כי מלבד החשש 'שמא יבא לאכלו' יש בכזית גם איסור בלי יראה מן התורה, 
ואע"פ שביטלו, הרי תקנו חכמים, לעשות כאילו שהביטול אינו מועיל, ולכן אם לא 
מבערו, עובר על 'בל יראה' מדרבנן. ]ואף שקשה להבין איזה חשש יש בזה, שמא 
יבא לאכלו לא שייך, ושמא לא יבטל בלב שלם נראה רחוק, שמדוע לא יבטל אדם 
חתיכת חמץ מטונפת בלב שלם ? ונראה שהוא בגדר 'לא פלוג', שלגבי כל חמץ, 

חוששים שלא יבטל בלב שלם[
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לבערם, כי אין חשש שיקחו דבר שלא ניכר מה הוא, ויכינסוהו לפה. )כך 
מסתבר - בדיקת חמץ וביעורו לינדר עמ' סא. וראה חוט שני עמ' עז(. 

ט� חמץ שקשה להשגה: כאשר החמץ אינו בהישג ידו של אדם, מספיק 
שיעשה 'ביטול', ואין צורך לחפש אחריו ולהוציאו מרשותו30. דוגמא: 

30. בנושא זה של 'חמץ תחת מפולת' ישנם שלש דרגות כלליות: א( חמץ שאי 
אפשר לגשת אליו כלל "מפולת גדולה" שאי אפשר לפנותה. במקרה זה, החמץ בטל 
מאליו, גם בלי שיבטל אותו. ב( חמץ שאולי יגיע אליו, "מפולת קטנה" שיתכן לפנות 
אותה עם כלים וכו', גם הוא בטל מן התורה, אך מדרבנן צריך לבטלה שמא יפנה. 
ג( חמץ שאינו תחת מפולת אך אפשר להגיע אליו רק במאמץ, דוגמת חמץ שנפל 
אינו  החמץ  כזה  במקרה  ולקחתו.  לבור  לרדת  או  מקל  עם  לקחתו  שאפשר  לבור 
בטל מאליו וצריך לבטלו, אבל גם מדרבנן מספיק הביטול ולא צריך ללכת ולבערו, 
כי לא חוששים שילך לשם בפסח. יוצא שגם במקרה הכי חמור, מספיק לבטל ולא 

צריך ביעור. 

ב(: "חמץ שנפלה עליו מפולת, הרי  )לא,  דינים אלו נלמדים מהמשנה בפסחים 
הוא כמבוער, רשב"ג אומר כל שאין הכלב יכול לחפש אחריו". ובגמ' שם: "אמר רב 
חסדא, וצריך שיבטל". וכותב שם הר"ן: "וכי מצריכין בטול, הני מילי מדרבנן, אבל 
מדאורייתא, כיון שנפלה עליו מפולת, אינו עובר עליו". וכך פוסק בשו"ע אדמו"ר 
הכלב  אין  אם  ועפר(  אבנים  גל  )פירוש  מפולת  עליו  שנפלה  "חמץ  ל(:  )תלג,  הזקן 
יכול להריח ריחו ולחפש אחריו . . הרי הוא כמבוער מן העולם לגמרי, ואינו עובר 
עליו בבל יראה ובל ימצא מן התורה, אע"פ שלא בטלו . . אבל מדברי סופרים אפילו 
ויתגלה  הפסח  בתוך  הגל  יתפקח  שמא   .  . לבטלו  צריך  מאליו  מפולת  עליו  נפלה 

החמץ ויעבור". זו הדרגא השניה הנ"ל. 

והדרגא הראשונה - שלא צריך ביטול כלל - הוזכרה בשו"ע אדמו"ר הזקן במקום 
אחר )תלג, ל(: "ומכל מקום אם נפל עליו גל גדול שאי אפשר לפקחו אפילו ע"י מרא 
וקרדום, והרי זה החמץ אבוד מבעליו ומשאר כל אדם, והרי זה כמבוער מן העולם 
לגמרי . . ואפילו לכתחילה אינו צריך לבטלו כלל, שהרי אמרה תורה ולא יראה לך 
חמץ שלך אי אתה רואה וחמץ זה אינו נקרא שלך, דכיון שאינו יכול להוציאו מן 
הגל הרי אין לו שום זכות בו". והדרגא השלישית - שצריך ביטול מן התורה, אך 
)י, ב(: "ככר בבור צריך סולם  - מבוארת בגמ' פסחים  לא צריך ביעור גם מדרבנן 
להעלותה או אין צריך )כלומר האם צריך לבער( ? הכא ודאי דלא עבידא דסלקה 
מנפשא או דילמא זימנין דנחית למעבד צורכיה ואתי למכלה או דלמא לא שנא ? 
תיקו". ונפסק להלכה )שו"ע אדמו"ר הזקן, תלח יא(: "אבל אם היה חמץ בבור בין 
אין  בו כל השנה,  לירד בתוכו להשתמש  אין דרך  בו, אם  ובין שאין  בו מים  שיש 
חוששין שמא ירד לתוכו בפסח ויאכל מהחמץ, לפיכך אין מטריחין אותו להביא 

סולם להעלות החמץ משם אלא מבטלו ודיו". 

דוגמאות לג' הדרגות: א( מקום שאי אפשר לגשת אליו: מתחת למשטח כירי גז 
מוברג, או משטח פריזר מוברג, שהדרך היחידה לגשת לחמץ היא, על ידי הסרת 
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חמץ שאינו חייב ביעור כלל: 

ו� פירורים מטונפים: במקרה זה אין חובת ביעור אפילו מדרבנן, כי יש 
שתי מעלות. א( נעשה 'ביטול', ואין חשש שלא ביטלו בלב שלם. ב( כיון 
שהוא 'מטונף' אין חשש 'שמא יבא לאכלו'. ולכן אין חובת ביעור כלל. 
'אינו ראוי לאכילת  'מטונף קצת', שלא צריך שיהיה  ומשמע מהלשון 
אדם', אלא כל שמטונף קצת, אדם נמנע לאכלו, ואין חשש שיאכל. )ר' 

אליעזר ממיץ, הגהות מיימוניות, מגן אברהם, שו"ע אדמו"ר הזקן 29(. 

ביעור  חובת  אין  נקיים,  הם  אם  גם  הרצפה:  על  קטנים,  פירורים  ז� 
נחשב  עליהם  ההליכה  ועצם  עליהם,  ללכת  שעומדים  מכיון  עליהם, 
)ב"י תמד, בשם הרא"ש. ושו"ע אדמו"ר הזקן תמד, ט(. "אחר שגמר מלאכול סעודת  'ביעור'. 
 .  . הדקין  הפירורין  מן  עליה  שאכלו  המפה  את  היטיב  ינער  פסח(,  בערב  )שחל  בשבת  שחרית 

וישליך הפירורין הדקים במקום דריסת הרגלים, אפילו בתוך ביתו, דכשתגיע שעה שישית, כבר 

הן מבוערין ע"י דריסת הרגליים". 

שיכולים  במקום  לא  הם  אם  הם:  מה  ניכר  שלא  קטנים,  פירורים  ח� 
להידבק מעצמם באוכל, אין בהם איסור, ואפילו אם הם נקיים אין חובה 

אלו, אומר הרא"ש שהוא מצד 'ישראל קדושים'. )בדיקת חמץ וביעורו, לינדר, עמ' 
קכא(. ]אמנם כפי שמובא ברא"ש שם, הראב"ן עצמו אומר שמצא ל'מנהג ישראל' 

סמך בירושלמי ! ועיין[.

שראוי  והוא  רא"מ,  "כתב  טז(:  ב,  חו"מ  )הלכות  מיימוניות  בהגהות  כתב   .29
תרתי  דאיכא  כיון  קצת,  מטונף  והוא  מכזית  פחות  הוא  אם  אבל  קצת,  לאכילה 
לריעותא, אינו חייב לבער". והביאו המג"א )תמב, י(, וכן כתב אדמו"ר הזקן )תמב, 
כח(: "לפיכך אם הוא מטונף קצת, שאינו ראוי לאכילה, אין צריך לבערו, אפילו הוא 

עומד בעינו, כיון שאין בו כזית, וכבר ביטלו". וכן פסק המשנה ברורה )תמב, לג(. 

אדם,  לאכילת  עומדים  אינם  מכזית,  פחות  פירורים  סתם  ברורה:  הדין  סברת 
וכמבואר גם בהלכה )שח, כז, לגבי הלכות מוקצה, קפ, ג וד, בהיתר לאבדם שלא 
בדרך בזיון(. ומכל מקום החמירו חכמים שצריך לבערם - שמא אעפ"כ יקרה ויבא 
אבל ביותר  לאכלם - אבל כל שהם מטונפים קצת, שוב אין חשש שיבא לאכלם. 
)כל עוד לא נפסלו מאכילת  מכזית, יש חובת ביעור גם כאשר הם מטונפים קצת 
כלב(, כי מלבד החשש 'שמא יבא לאכלו' יש בכזית גם איסור בלי יראה מן התורה, 
ואע"פ שביטלו, הרי תקנו חכמים, לעשות כאילו שהביטול אינו מועיל, ולכן אם לא 
מבערו, עובר על 'בל יראה' מדרבנן. ]ואף שקשה להבין איזה חשש יש בזה, שמא 
יבא לאכלו לא שייך, ושמא לא יבטל בלב שלם נראה רחוק, שמדוע לא יבטל אדם 
חתיכת חמץ מטונפת בלב שלם ? ונראה שהוא בגדר 'לא פלוג', שלגבי כל חמץ, 

חוששים שלא יבטל בלב שלם[
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תנא, ה(. 

כאשר  האוכל:  לתוך  ליפול  שעלולים  נקיים(  לא  )אפילו  פירורים  ה� 
יש מקום לחשוש שפירורי חמץ יפלו לאוכל בפסח, חייבים להסירם, 
חמץ  שהרי  אותו,  יאסרו  לאוכל,  יפלו  אם  כי  מטונפים27,  הם  ואפילו 
אוסר באכילה אפילו ב'משהו'. דוגמא: פירורים בקפלי הגומי שבדלת 
המקרר, עלולים ליפול למאכלים במשך ימי הפסח. )הסרת פירורים אלו הוא 
דבר פשוט, ואמנם מצאנו זאת בפירוש בדברי הראשונים )ראב"ן(, ויתכן שמכך הגיע 'מנהג ישראל 

קדושים', )שהביא הרא"ש(, לנקות היטב את כל המקומות28(. 

ה'בלוע'  )בגלל  בפסח  בהם  ישתמש  שלא  אע"פ  כלום,  ישאר  שלא  היטב'  'שפשוף 
שבהם שהוא חמץ(, ולכן חייב להצניען. וכן מבואר בשו"ע אדמו"ר הזקן שם. ובסימן 
תמד, ח, לגבי ער"פ שחל בשבת: "בישל מינים אלו )של חמץ( ונדבקו בכלים בענין 
שאי אפשר לקנחם היטב )כלומר, לנקותם בקינוח בלבד, בלי מים(, שלא ישאר בהם 
החמץ  להעביר  מצוה  צורך  זו  בהדחה  שיש  כיון  בשבת,  להדיחם  מותר  מאומה, 
מהכלי כדי לבערו. וטוב להדיחם, אפילו אין בהם אלא מעט חמץ, בענין שאין צורך 
לבערו מעיקר הדין". כוונתו אולי למבואר בסעיף כח, שאין צורך לבער כאשר הוא 
מטונף. או לדבריו בסעיף ל', שישראל קדושים, ונוהגים להחמיר על עצמן לגרור 

כל החמץ אפילו משהו. 

27. ואפילו אינם ראויים לאכילת אדם, הרי הם אסורים באכילה. אמנם אם אינם 
ראויים לאכילת כלב, לא יאסרו את המאכל באכילה, ולכן רצוי תמיד לנקות מקומות 
כאלה עם חומר פוגם. ]ואע"פ שחמץ שאינו ראוי לאכילת כלב, אסור באכילה מדין 
'אחשביה' )שבעצם אכילתו, הרי הוא 'מחשיבו' לאוכל( כמבואר ברא"ש, וט"ז תמב, 
ח ובשו"ע אדמו"ר הזקן תמב, לב. בכל אופן, כאשר אוכל אותו בלי כוונה, אין דין 
'אחשביה', כי לא 'החשיב' אותו באכילה זו, שהרי אכלו בלי כוונה. )שו"ע אדמו"ר 
הזקן, תמב, לג: "במה דברים אמורים, כשהוא מתכוין לאכלו, אבל אם הוא מתכוין 
. מותר   . לאכול מאכל אחר, אע"פ שנתערב בתוכו חמץ זה שנפסל מאכילת כלב 
לאכלו ואינו חושש לחמץ זה שבתוכו כיון שאין מתכוין כדי לאכלו שהרי לא עירבו 

בתוכו בכוונה אלא מאילו נפל שמה"[. 

28. כותב הראב"ן )פסחים קסא, א(: "אע"פ שמבטל אדם חמץ בלבו, צריך לחפש 
 .  . לרחוץ  הראשונים  נהגו  ולפיכך  שהוא,  מקום  בכל  הבית  מן  ולבערו  אחריו 
שלא  התיבות, שמא ישאר בהן משהו חמץ  השולחנות, שמא נדבק בהן חמץ וגם 
יתערב במאכלו בפסח . . ויאסרהו". הרי שכל מקום שיש חשש שידבק איזה פירור 
חמץ חייבים לנקותו היטב היטב. ונראה שמכך הגיע 'מנהג ישראל קדושים', לגרר 
הכתלים ולרחוץ הכיסאות שנגע בהם חמץ והובא להלכה בשו"ע )תמב, ו. ושו"ע 
אדה"ז תמב, ל(, ומקור דברי השו"ע בראב"ן במקום אחר )דף ז, ב( והובא ברא"ש 
זה ש'ישראל קדושים', אבל אפשר לבאר  ובטור, אלא שהרא"ש כתב שהוא מצד 
כדברי  במאכל  להידבק  החמץ  שעלול  המקומות  את  היטב  מנקים  היו  שבמקור 
הראב"ן, ואחר כך התפשט המנהג גם לדברים אחרים )כתלים, כסאות וכו'(, ולגבי 
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)לגבי 'בל יראה': מפורש בגמ' )פסחים, ו, ב( שפירורים לא חשובים, ואין אדם מקפיד עליהם והרי 

הם בטלים מאליהם. אבל לגבי חובת ביעור: יש חשש שמא יבא לאכלם 25. ואע"פ שאין לכאורה 

חשש, שימצא אדם איזה פירור ויאכל אותו סתם כך, אבל חוששים שתוך כדי סעודה, ימצא פירור 

ויאכל, ומעשים שבכל יום, שתוך כדי אכילה, נוטל פירור ואוכלו )בדיקת חמץ וביעורו, לינדר עמ' 

ס((. 

ד� פירורים קטנים )אפילו לא נקיים( שדבוקים בכלי האכילה: חומרא 
מיוחדת מצאנו בחמץ הדבוק בכלי האכילה )כפי שמצוי, שמאכלים נדבקים לכלי 
שיתכן  חמץ  כל  להסיר  כדי  הכלים,  את  לשפשף  שחייבים  הבישול(,  ע"י 

בכלי  וישתמשו  שישכחו  חשש,  יש  כי  פשוט:  והטעם  עליהם.  שדבוק 
באכילה ב'משהו'. אמנם למעשה, נהוג היום  בפסח, והרי חמץ אסור 
למכור את כל כלי החמץ לגוי, כך שגם אם לא שפשפו היטב את החמץ, 
אין בכך כלום )חומרא בכלי אכילה: כך יוצא מהשו"ע תנא, א, ושו"ע אדמו"ר הזקן תנא, א. 
ותמד, ח 26. המנהג למכור: אולי הסיבה שנהגו כך, כי חששו שלא ישפשפו היטב, פסקי תשובות, 

חששו  ביטול(,  אחרי   - גדולה  )חתיכה  יראה'  'בל  כשאין  שגם  מצינו  כבר   .25
ואין  מאליהם  שבטלים  בפירורים  שגם  יתכן  כן,  ואם  לאכלו',  יבא  'שמא  חכמים 
בהם חשש 'בל יראה', יש חשש 'שמא יאכל'. ואכן, סתימת הפוסקים שחייבו ביעור 
וכו'(  משנ"ב  מג"א  ט"ז  רדב"ז,  רמב"ם,  רי"ף,  )רש"י,  יאכלם  שמא  מכזית,  בפחות 
ולא חילקו בין פחות מכזית לפירורים, משמע שגם בפירורים יש חשש 'שמא יבא 
וכן בחיי אדם  )רסו( שבדיקת חמץ היא לחפש פירורים,  לאכלו'. ומפורש ברוקח 
בדיקה  שחייבו  ממה  והוכיח  בפירורים,  לאכלו'  יבא  'שמא  חשש  שיש  ט(,  )קיט, 
'בחורים וסדקים', שבפשטות יכולים להיות שם רק פירורים. וכן כתב החפץ חיים 
בספרו מחנה ישראל, שחובת ביעור ובדיקה מדרבנן היא גם בפירורים שאין בהם 
בל יראה מן התורה כי הם בטלים ממילא. וכן מוכח מדברי הרא"ש שהובאו בשו"ע 
הסעודה,  בגמר  שנשאר  פירורים  לגבי  ט(,  )תמד,  הזקן  אדמו"ר  ושו"ע  ד(  )תמד, 
בערב פסח שחל בשבת: "וישליך הפירורין הדקים במקום דריסת הרגליים, אפילו 
מבוערין ע"י דריסת הרגליים". הרי  בתוך הבית דכשתגיע שעה שישית, כבר יהיו 
וכן  יתבערו.  בטח  הרגליים'  'דריסת  שבמקום  אלא  ל'ביעור',  זקוקים  שהפירורים 
ו, לגבי פירורים: 'אם היה  בהגה תלג, כה. ]ומה שכתב אדמו"ר הזקן בסימן תלד, 
לא היה נוטלם ואוכלם אלא היה משליכם', הוא לגבי עניין  מוצא אותם בבדיקתו 
אחר, לומר שהם בטלים, והתבאר לעיל בהערה 9. ויש להאריך ולפלפל בזה, במה 
והוא  כלל,  חשוב  לא  לארץ  המושלך  "אבל  יח(:  קו"א  )תמב,  הזקן  אדמו"ר  שכתב 
צריכים  ואין  ממילא,  ובטלי  כלל  חשיבי  דלא  קמא  בפרק  דאמרינן  פירורין  בכלל 
וה"ה  ביעור,  א"צ  חשוב,  ולא  דבטיל  מאי  דכל  "אלמא  ושם:  ביעור".  ולא  ביטול 

לפירורין דלא חשיבי". ואכמ"ל[. 

26. שו"ע תנא, א: "קדירות . . משפשפן היטב, בענין שלא יהא חמץ ניכר בהם . 
. ומצניען בפסח במקום צנוע . . כדי שלא יבא להשתמש בהם בפסח". הרי שצריך 
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תנא, ה(. 

כאשר  האוכל:  לתוך  ליפול  שעלולים  נקיים(  לא  )אפילו  פירורים  ה� 
יש מקום לחשוש שפירורי חמץ יפלו לאוכל בפסח, חייבים להסירם, 
חמץ  שהרי  אותו,  יאסרו  לאוכל,  יפלו  אם  כי  מטונפים27,  הם  ואפילו 
אוסר באכילה אפילו ב'משהו'. דוגמא: פירורים בקפלי הגומי שבדלת 
המקרר, עלולים ליפול למאכלים במשך ימי הפסח. )הסרת פירורים אלו הוא 
דבר פשוט, ואמנם מצאנו זאת בפירוש בדברי הראשונים )ראב"ן(, ויתכן שמכך הגיע 'מנהג ישראל 

קדושים', )שהביא הרא"ש(, לנקות היטב את כל המקומות28(. 

ה'בלוע'  )בגלל  בפסח  בהם  ישתמש  שלא  אע"פ  כלום,  ישאר  שלא  היטב'  'שפשוף 
שבהם שהוא חמץ(, ולכן חייב להצניען. וכן מבואר בשו"ע אדמו"ר הזקן שם. ובסימן 
תמד, ח, לגבי ער"פ שחל בשבת: "בישל מינים אלו )של חמץ( ונדבקו בכלים בענין 
שאי אפשר לקנחם היטב )כלומר, לנקותם בקינוח בלבד, בלי מים(, שלא ישאר בהם 
החמץ  להעביר  מצוה  צורך  זו  בהדחה  שיש  כיון  בשבת,  להדיחם  מותר  מאומה, 
מהכלי כדי לבערו. וטוב להדיחם, אפילו אין בהם אלא מעט חמץ, בענין שאין צורך 
לבערו מעיקר הדין". כוונתו אולי למבואר בסעיף כח, שאין צורך לבער כאשר הוא 
מטונף. או לדבריו בסעיף ל', שישראל קדושים, ונוהגים להחמיר על עצמן לגרור 

כל החמץ אפילו משהו. 

27. ואפילו אינם ראויים לאכילת אדם, הרי הם אסורים באכילה. אמנם אם אינם 
ראויים לאכילת כלב, לא יאסרו את המאכל באכילה, ולכן רצוי תמיד לנקות מקומות 
כאלה עם חומר פוגם. ]ואע"פ שחמץ שאינו ראוי לאכילת כלב, אסור באכילה מדין 
'אחשביה' )שבעצם אכילתו, הרי הוא 'מחשיבו' לאוכל( כמבואר ברא"ש, וט"ז תמב, 
ח ובשו"ע אדמו"ר הזקן תמב, לב. בכל אופן, כאשר אוכל אותו בלי כוונה, אין דין 
'אחשביה', כי לא 'החשיב' אותו באכילה זו, שהרי אכלו בלי כוונה. )שו"ע אדמו"ר 
הזקן, תמב, לג: "במה דברים אמורים, כשהוא מתכוין לאכלו, אבל אם הוא מתכוין 
. מותר   . לאכול מאכל אחר, אע"פ שנתערב בתוכו חמץ זה שנפסל מאכילת כלב 
לאכלו ואינו חושש לחמץ זה שבתוכו כיון שאין מתכוין כדי לאכלו שהרי לא עירבו 

בתוכו בכוונה אלא מאילו נפל שמה"[. 

28. כותב הראב"ן )פסחים קסא, א(: "אע"פ שמבטל אדם חמץ בלבו, צריך לחפש 
 .  . לרחוץ  הראשונים  נהגו  ולפיכך  שהוא,  מקום  בכל  הבית  מן  ולבערו  אחריו 
שלא  התיבות, שמא ישאר בהן משהו חמץ  השולחנות, שמא נדבק בהן חמץ וגם 
יתערב במאכלו בפסח . . ויאסרהו". הרי שכל מקום שיש חשש שידבק איזה פירור 
חמץ חייבים לנקותו היטב היטב. ונראה שמכך הגיע 'מנהג ישראל קדושים', לגרר 
הכתלים ולרחוץ הכיסאות שנגע בהם חמץ והובא להלכה בשו"ע )תמב, ו. ושו"ע 
אדה"ז תמב, ל(, ומקור דברי השו"ע בראב"ן במקום אחר )דף ז, ב( והובא ברא"ש 
זה ש'ישראל קדושים', אבל אפשר לבאר  ובטור, אלא שהרא"ש כתב שהוא מצד 
כדברי  במאכל  להידבק  החמץ  שעלול  המקומות  את  היטב  מנקים  היו  שבמקור 
הראב"ן, ואחר כך התפשט המנהג גם לדברים אחרים )כתלים, כסאות וכו'(, ולגבי 
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)לגבי 'בל יראה': מפורש בגמ' )פסחים, ו, ב( שפירורים לא חשובים, ואין אדם מקפיד עליהם והרי 

הם בטלים מאליהם. אבל לגבי חובת ביעור: יש חשש שמא יבא לאכלם 25. ואע"פ שאין לכאורה 

חשש, שימצא אדם איזה פירור ויאכל אותו סתם כך, אבל חוששים שתוך כדי סעודה, ימצא פירור 

ויאכל, ומעשים שבכל יום, שתוך כדי אכילה, נוטל פירור ואוכלו )בדיקת חמץ וביעורו, לינדר עמ' 

ס((. 

ד� פירורים קטנים )אפילו לא נקיים( שדבוקים בכלי האכילה: חומרא 
מיוחדת מצאנו בחמץ הדבוק בכלי האכילה )כפי שמצוי, שמאכלים נדבקים לכלי 
שיתכן  חמץ  כל  להסיר  כדי  הכלים,  את  לשפשף  שחייבים  הבישול(,  ע"י 

בכלי  וישתמשו  שישכחו  חשש,  יש  כי  פשוט:  והטעם  עליהם.  שדבוק 
באכילה ב'משהו'. אמנם למעשה, נהוג היום  בפסח, והרי חמץ אסור 
למכור את כל כלי החמץ לגוי, כך שגם אם לא שפשפו היטב את החמץ, 
אין בכך כלום )חומרא בכלי אכילה: כך יוצא מהשו"ע תנא, א, ושו"ע אדמו"ר הזקן תנא, א. 
ותמד, ח 26. המנהג למכור: אולי הסיבה שנהגו כך, כי חששו שלא ישפשפו היטב, פסקי תשובות, 

חששו  ביטול(,  אחרי   - גדולה  )חתיכה  יראה'  'בל  כשאין  שגם  מצינו  כבר   .25
ואין  מאליהם  שבטלים  בפירורים  שגם  יתכן  כן,  ואם  לאכלו',  יבא  'שמא  חכמים 
בהם חשש 'בל יראה', יש חשש 'שמא יאכל'. ואכן, סתימת הפוסקים שחייבו ביעור 
וכו'(  משנ"ב  מג"א  ט"ז  רדב"ז,  רמב"ם,  רי"ף,  )רש"י,  יאכלם  שמא  מכזית,  בפחות 
ולא חילקו בין פחות מכזית לפירורים, משמע שגם בפירורים יש חשש 'שמא יבא 
וכן בחיי אדם  )רסו( שבדיקת חמץ היא לחפש פירורים,  לאכלו'. ומפורש ברוקח 
בדיקה  שחייבו  ממה  והוכיח  בפירורים,  לאכלו'  יבא  'שמא  חשש  שיש  ט(,  )קיט, 
'בחורים וסדקים', שבפשטות יכולים להיות שם רק פירורים. וכן כתב החפץ חיים 
בספרו מחנה ישראל, שחובת ביעור ובדיקה מדרבנן היא גם בפירורים שאין בהם 
בל יראה מן התורה כי הם בטלים ממילא. וכן מוכח מדברי הרא"ש שהובאו בשו"ע 
הסעודה,  בגמר  שנשאר  פירורים  לגבי  ט(,  )תמד,  הזקן  אדמו"ר  ושו"ע  ד(  )תמד, 
בערב פסח שחל בשבת: "וישליך הפירורין הדקים במקום דריסת הרגליים, אפילו 
מבוערין ע"י דריסת הרגליים". הרי  בתוך הבית דכשתגיע שעה שישית, כבר יהיו 
וכן  יתבערו.  בטח  הרגליים'  'דריסת  שבמקום  אלא  ל'ביעור',  זקוקים  שהפירורים 
ו, לגבי פירורים: 'אם היה  בהגה תלג, כה. ]ומה שכתב אדמו"ר הזקן בסימן תלד, 
לא היה נוטלם ואוכלם אלא היה משליכם', הוא לגבי עניין  מוצא אותם בבדיקתו 
אחר, לומר שהם בטלים, והתבאר לעיל בהערה 9. ויש להאריך ולפלפל בזה, במה 
והוא  כלל,  חשוב  לא  לארץ  המושלך  "אבל  יח(:  קו"א  )תמב,  הזקן  אדמו"ר  שכתב 
צריכים  ואין  ממילא,  ובטלי  כלל  חשיבי  דלא  קמא  בפרק  דאמרינן  פירורין  בכלל 
וה"ה  ביעור,  א"צ  חשוב,  ולא  דבטיל  מאי  דכל  "אלמא  ושם:  ביעור".  ולא  ביטול 

לפירורין דלא חשיבי". ואכמ"ל[. 

26. שו"ע תנא, א: "קדירות . . משפשפן היטב, בענין שלא יהא חמץ ניכר בהם . 
. ומצניען בפסח במקום צנוע . . כדי שלא יבא להשתמש בהם בפסח". הרי שצריך 
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חמץ שחייב ביעור מדרבנן: 

לבער  מדרבנן  חיוב  יש  פוסקים23,  רוב  לדעת  חמץ:  מכזית  פחות  ב� 
ולהוציא מהבית חתיכות של חמץ גם כשהן פחותות מכזית, שמא יבא 

לאכלו24. 

ג� פירורים קטנים, נקיים: גם פירורים קטנים חייבים בביעור מדרבנן. 

שייך לומר 'חזי לאצטרופי'. ה'שאגת אריה' מביא הסבר נוסף: 3. דין 'חצי שיעור' 
מבוסס הרי על 'חזי לאצטרופי', ולכן דוקא ב'אכילה' ]בזמן של 'כדי אכילת פרס'[ 
מצטרפת תחילה האכילה להמשך שלה, אבל ב'בל יראה' )שבתחילה יש חצי זית 
ורק  הראשון,  ל'חצי'  משמעות  אין  מבחוץ(,  זית  חצי  מתווסף  מכן  ולאחר  בבית, 
קודם  ולא  יראה',  ב'בל  להתחייב  מתחיל  הוא  השני,  זית  החצי  התווסף  כאשר 
)כאשר היה רק 'חצי שיעור'(, כי אין מה שיכול להחשיב את שתי החתיכות שמצא 
ל''מציאה אחת'. ]משא"כ באכילה, נחשבים שתי החתיכות שאכל ל"אכילה אחת", 
ונמצא שמאז שאכל את האכילה הראשונה, התחיל להתחייב )כאשר לבסוף אכל, 
כשיעור(, ולכן גם בפחות מכשיעור אסור, כי 'חזי לאצטרופי', כלומר: כבר מעכשיו, 
יכולה אותה האכילה הראשונה, להיות חלק מהאיסור השלם, אם יאכל עוד. כך 

נלענ"ד לבאר את דברי השאגת אריה[. 

23. רש"י, רי"ף, מהר"ם חלאוה )פסחים מה, א, ב(, רמב"ם )חו"מ, ב, טו, טז( מגיד 
משנה )שם( רדב"ז )א, קלה(. ט"ז )תמב, ה(, מגן אברהם )תמב, י(, פרי מגדים )תמב, 
חלק  ]ולדעת  לג(.  )תמב,  ברורה  משנה  כח(,  )תמב,  הזקן  אדמו"ר  שו"ע  יב(,  א"א, 
הדשן  תרומת  כמותם:  נוהגים  לא  אך  מכזית  בפחות  ביעור  חיוב  אין  מהפוסקים 

)פסקים קסד(, פרי חדש )תמב, ז(, גר"א )סוף תמב(, שאגת אריה )פא([. 

24. כותב אדמו"ר הזקן )תמב, כח(: "אפילו פחות מכזית חמץ . . חייב לבערו גזרה 
משום כזית" ]וכן כתב במקומות אחרים )תמב, ג, כט, תמו, ד([. וכוונתו לכאורה, 
בבית  חשש שישאיר  יש  יהיה מותר להשאיר בבית חתיכה פחותה מכזית,  שאם 
]ואע"פ שכבר ביטל, כבר  ויעבור על בל יראה מן התורה  גם חתיכה בגודל כזית, 
'ביטלו' חכמים ביטול זה, והרי הוא כאילו לא ביטל כלל[. אבל יעויין בדבריו לעיל 
)תמב, קו"א טז, הגה א(: "הא דפחות מכזית צריך ביעור, היינו מדרבנן 'שמא יבא 
לאכלו' כמו שכתבתי בפנים". ]וקשה לומר שכוונתו ב'כמו שכתבתי בפנים' היא, 
למה שכתב בהמשך שם )תמב, כח(, שבהתערב פחות מכזית חמץ בתערובת חייב 
לבער שמא יאכלו. זה לשונו שם: "ואפילו נתערב בדבר אחר . . חייב לבערו . . שמא 
ויש לומר,  ויאכל ממנו בפסח", שהרי לא מדובר שם בחמץ שהתערב ?[  יששכח 
ששייך לגזור 'משום כזית' )שמא ישהה כזית, ויעבור על בל יראה, כי הביטול לא 
יבא  'שמא  יבא לאכלו'. אבל אם לא שייך  'שמא  תקף( רק במקום ששייך לחשוש 
 .)55 וביאורים תתמ"ד, עמ'  לוין, הערות  )הרשד"ב  כזית'  'משום  נגזור  לאכלו', לא 
וראה תהלה לדוד, שביאר, שהגזירה 'משום כזית' היא רק בלא ביטלו, אבל בביטל 
טעם הגזירה הוא משום 'שמא יבא לאכלו'. ולכן סתמנו בפנים שהטעם הוא משום 

'שמא יבא לאכלו'. 
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גם מדרבנן. 

חמץ החייב ביעור מן התורה : 

ובל ימצא' מן  שיעור החמץ, כדי להתחייב ב'בל יראה  א� כזית חמץ: 
התורה, הוא 'כזית', ולכן בשיעור זה, חייב החמץ ביעור מן התורה21 )גמ' 
ביצה, ז, ב. וכן נפסק להלכה, בשו"ע אדמו"ר הזקן )תמב, כח(: "אינו חייב לבערו אלא אם כן יש 

בו כזית, שנאמר 'לא תאכל עליו חמץ וגו', ולא יראה לך שאור וגו', מה אכילה בכזית, אף ראיה 

אבל בפחות מכזית אין 'בל יראה' מן התורה', לדעת החכם צבי, שאגת אריה, אדמו"ר  בכזית". 

הזקן ועוד, כי לא שייך לומר את הכלל של 'חצי שיעור אסור מן התורה', באיסור כ'בל יראה', ולכן 

אין בו חיוב ביעור מן התורה. וראה עוד בהערה22(. 

21. אם לא ביטל את החמץ, אבל אם ביטל, אז אינו חייב בביעור אלא מדרבנן, 
כי מן התורה די בביטול, כנ"ל. אבל מכיון שהיה חייב ביעור מן התורה, וחכמים 
חייבו ביעור והתייחסו לביטול כאילו אינו קיים, יהיה חמץ זה אסור אחרי הפסח, 
כשאר חמץ שעבר עליו הפסח )שו"ע, תמח ה(, אבל חמץ שכל חיוב ביעורו הוא 

רק מדרבנן )גם לולי הביטול(, הרי הוא מותר בדיעבד אחרי פסח )שו"ע, תמז, יב(. 

22. בפחות מכזית, אין איסור 'בל יראה', מן התורה, לדעת הרבה פוסקים - וכן 
דעת אדמו"ר הזקן - כי לא שייך לומר 'חצי שיעור אסור מן התורה', באיסור 'בל 
יראה', ולכן אין חיוב מן התורה, לבער פחות מכזית, והוא בטל ממילא. ]אלא שבכל 
אין  זה:  בענין  הדעות  וכדלקמן[.  שיעור'  'חצי  גם  לבער,  מדרבנן  חיוב  ישנו  אופן, 
חיוב - שו"ע אדמו"ר הזקן, )תמב, כח, וקו"א יח(, חכם צבי, ט"ז )תמב, ה(, שאגת 
אריה )פא(. יש חיוב - תוס' ר"ש משאנץ )פסחים ב(, פרי חדש )תמב, ז. תסו, א(, ר' 

עקיבא איגר )תמד(, מנחת חינוך )יט, ה(, ועוד(. 

איסורי  יראה' מן התורה בפחות מכזית: ברוב  'בל  ביאור הדעות שאין איסור 
התורה, ישנו 'שיעור' )כזית, כביצה וכו'(, בכדי להתחייב בעונש )מלקות, כרת וכו'(, 
נאסר מן  )האם הדבר  ה'איסור'  לגבי  נענש(. אך  )לא  'חייב'  לא  ובפחות מהשיעור 
התורה, ללא עונש(, מבואר בגמרא )יומא, עד, א( ש'חצי שיעור אסור מן התורה', 
שבצירוף  כלומר,  לשיעור(,  להצטרף  וראוי  )יכול  לאצטרופי'  ש'חזי  כיון  והטעם: 
'חצי' ועוד 'חצי' אפשר להגיע לשיעור שלם, לדוגמא: אם אוכל חצי זית של חזיר, 
יגיע  פרס'(,  אכילת  'כדי  של  זמן  שיעור  )בתוך  נוסף  זית  חצי  של  שבאכילה  הרי 
לשיעור שלם, הרי, שיש חשיבות כבר לאכילה הראשונה, שהרי היא 'ההתחלה' 
של האיסור, ובלעדיה לא יגיע לשיעור שלם, ולכן גם היא אסורה מן התורה. אלא 

שנחלקו האם שייך לומר 'כלל' זה, גם באיסור כמו 'בל יראה'. 

טעם הסוברים שלא שייך לומר 'חצי שיעור', ב'בל יראה', התבאר בכמה אופנים: 

'חצי שיעור' שייך רק באיסורי אכילה, שהרי הפסוק שממנו  1. דין  החכם צבי: 
2.'חצי שיעור' שייך רק בלאו  'חלב'.  'חצי שיעור' הוא באיסור אכילת  דין  למדים 
שיש בו מעשה. כי רק כאשר עושה מעשה, הרי הוא מחשיב את ה'חצי שיעור', ואז 
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חמץ שחייב ביעור מדרבנן: 

לבער  מדרבנן  חיוב  יש  פוסקים23,  רוב  לדעת  חמץ:  מכזית  פחות  ב� 
ולהוציא מהבית חתיכות של חמץ גם כשהן פחותות מכזית, שמא יבא 

לאכלו24. 

ג� פירורים קטנים, נקיים: גם פירורים קטנים חייבים בביעור מדרבנן. 

שייך לומר 'חזי לאצטרופי'. ה'שאגת אריה' מביא הסבר נוסף: 3. דין 'חצי שיעור' 
מבוסס הרי על 'חזי לאצטרופי', ולכן דוקא ב'אכילה' ]בזמן של 'כדי אכילת פרס'[ 
מצטרפת תחילה האכילה להמשך שלה, אבל ב'בל יראה' )שבתחילה יש חצי זית 
ורק  הראשון,  ל'חצי'  משמעות  אין  מבחוץ(,  זית  חצי  מתווסף  מכן  ולאחר  בבית, 
קודם  ולא  יראה',  ב'בל  להתחייב  מתחיל  הוא  השני,  זית  החצי  התווסף  כאשר 
)כאשר היה רק 'חצי שיעור'(, כי אין מה שיכול להחשיב את שתי החתיכות שמצא 
ל''מציאה אחת'. ]משא"כ באכילה, נחשבים שתי החתיכות שאכל ל"אכילה אחת", 
ונמצא שמאז שאכל את האכילה הראשונה, התחיל להתחייב )כאשר לבסוף אכל, 
כשיעור(, ולכן גם בפחות מכשיעור אסור, כי 'חזי לאצטרופי', כלומר: כבר מעכשיו, 
יכולה אותה האכילה הראשונה, להיות חלק מהאיסור השלם, אם יאכל עוד. כך 

נלענ"ד לבאר את דברי השאגת אריה[. 

23. רש"י, רי"ף, מהר"ם חלאוה )פסחים מה, א, ב(, רמב"ם )חו"מ, ב, טו, טז( מגיד 
משנה )שם( רדב"ז )א, קלה(. ט"ז )תמב, ה(, מגן אברהם )תמב, י(, פרי מגדים )תמב, 
חלק  ]ולדעת  לג(.  )תמב,  ברורה  משנה  כח(,  )תמב,  הזקן  אדמו"ר  שו"ע  יב(,  א"א, 
הדשן  תרומת  כמותם:  נוהגים  לא  אך  מכזית  בפחות  ביעור  חיוב  אין  מהפוסקים 

)פסקים קסד(, פרי חדש )תמב, ז(, גר"א )סוף תמב(, שאגת אריה )פא([. 

24. כותב אדמו"ר הזקן )תמב, כח(: "אפילו פחות מכזית חמץ . . חייב לבערו גזרה 
משום כזית" ]וכן כתב במקומות אחרים )תמב, ג, כט, תמו, ד([. וכוונתו לכאורה, 
בבית  חשש שישאיר  יש  יהיה מותר להשאיר בבית חתיכה פחותה מכזית,  שאם 
]ואע"פ שכבר ביטל, כבר  ויעבור על בל יראה מן התורה  גם חתיכה בגודל כזית, 
'ביטלו' חכמים ביטול זה, והרי הוא כאילו לא ביטל כלל[. אבל יעויין בדבריו לעיל 
)תמב, קו"א טז, הגה א(: "הא דפחות מכזית צריך ביעור, היינו מדרבנן 'שמא יבא 
לאכלו' כמו שכתבתי בפנים". ]וקשה לומר שכוונתו ב'כמו שכתבתי בפנים' היא, 
למה שכתב בהמשך שם )תמב, כח(, שבהתערב פחות מכזית חמץ בתערובת חייב 
לבער שמא יאכלו. זה לשונו שם: "ואפילו נתערב בדבר אחר . . חייב לבערו . . שמא 
ויש לומר,  ויאכל ממנו בפסח", שהרי לא מדובר שם בחמץ שהתערב ?[  יששכח 
ששייך לגזור 'משום כזית' )שמא ישהה כזית, ויעבור על בל יראה, כי הביטול לא 
יבא  'שמא  יבא לאכלו'. אבל אם לא שייך  'שמא  תקף( רק במקום ששייך לחשוש 
 .)55 וביאורים תתמ"ד, עמ'  לוין, הערות  )הרשד"ב  כזית'  'משום  נגזור  לאכלו', לא 
וראה תהלה לדוד, שביאר, שהגזירה 'משום כזית' היא רק בלא ביטלו, אבל בביטל 
טעם הגזירה הוא משום 'שמא יבא לאכלו'. ולכן סתמנו בפנים שהטעם הוא משום 

'שמא יבא לאכלו'. 
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גם מדרבנן. 

חמץ החייב ביעור מן התורה : 

ובל ימצא' מן  שיעור החמץ, כדי להתחייב ב'בל יראה  א� כזית חמץ: 
התורה, הוא 'כזית', ולכן בשיעור זה, חייב החמץ ביעור מן התורה21 )גמ' 
ביצה, ז, ב. וכן נפסק להלכה, בשו"ע אדמו"ר הזקן )תמב, כח(: "אינו חייב לבערו אלא אם כן יש 

בו כזית, שנאמר 'לא תאכל עליו חמץ וגו', ולא יראה לך שאור וגו', מה אכילה בכזית, אף ראיה 

אבל בפחות מכזית אין 'בל יראה' מן התורה', לדעת החכם צבי, שאגת אריה, אדמו"ר  בכזית". 

הזקן ועוד, כי לא שייך לומר את הכלל של 'חצי שיעור אסור מן התורה', באיסור כ'בל יראה', ולכן 

אין בו חיוב ביעור מן התורה. וראה עוד בהערה22(. 

21. אם לא ביטל את החמץ, אבל אם ביטל, אז אינו חייב בביעור אלא מדרבנן, 
כי מן התורה די בביטול, כנ"ל. אבל מכיון שהיה חייב ביעור מן התורה, וחכמים 
חייבו ביעור והתייחסו לביטול כאילו אינו קיים, יהיה חמץ זה אסור אחרי הפסח, 
כשאר חמץ שעבר עליו הפסח )שו"ע, תמח ה(, אבל חמץ שכל חיוב ביעורו הוא 

רק מדרבנן )גם לולי הביטול(, הרי הוא מותר בדיעבד אחרי פסח )שו"ע, תמז, יב(. 

22. בפחות מכזית, אין איסור 'בל יראה', מן התורה, לדעת הרבה פוסקים - וכן 
דעת אדמו"ר הזקן - כי לא שייך לומר 'חצי שיעור אסור מן התורה', באיסור 'בל 
יראה', ולכן אין חיוב מן התורה, לבער פחות מכזית, והוא בטל ממילא. ]אלא שבכל 
אין  זה:  בענין  הדעות  וכדלקמן[.  שיעור'  'חצי  גם  לבער,  מדרבנן  חיוב  ישנו  אופן, 
חיוב - שו"ע אדמו"ר הזקן, )תמב, כח, וקו"א יח(, חכם צבי, ט"ז )תמב, ה(, שאגת 
אריה )פא(. יש חיוב - תוס' ר"ש משאנץ )פסחים ב(, פרי חדש )תמב, ז. תסו, א(, ר' 

עקיבא איגר )תמד(, מנחת חינוך )יט, ה(, ועוד(. 

איסורי  יראה' מן התורה בפחות מכזית: ברוב  'בל  ביאור הדעות שאין איסור 
התורה, ישנו 'שיעור' )כזית, כביצה וכו'(, בכדי להתחייב בעונש )מלקות, כרת וכו'(, 
נאסר מן  )האם הדבר  ה'איסור'  לגבי  נענש(. אך  )לא  'חייב'  לא  ובפחות מהשיעור 
התורה, ללא עונש(, מבואר בגמרא )יומא, עד, א( ש'חצי שיעור אסור מן התורה', 
שבצירוף  כלומר,  לשיעור(,  להצטרף  וראוי  )יכול  לאצטרופי'  ש'חזי  כיון  והטעם: 
'חצי' ועוד 'חצי' אפשר להגיע לשיעור שלם, לדוגמא: אם אוכל חצי זית של חזיר, 
יגיע  פרס'(,  אכילת  'כדי  של  זמן  שיעור  )בתוך  נוסף  זית  חצי  של  שבאכילה  הרי 
לשיעור שלם, הרי, שיש חשיבות כבר לאכילה הראשונה, שהרי היא 'ההתחלה' 
של האיסור, ובלעדיה לא יגיע לשיעור שלם, ולכן גם היא אסורה מן התורה. אלא 

שנחלקו האם שייך לומר 'כלל' זה, גם באיסור כמו 'בל יראה'. 

טעם הסוברים שלא שייך לומר 'חצי שיעור', ב'בל יראה', התבאר בכמה אופנים: 

'חצי שיעור' שייך רק באיסורי אכילה, שהרי הפסוק שממנו  1. דין  החכם צבי: 
2.'חצי שיעור' שייך רק בלאו  'חלב'.  'חצי שיעור' הוא באיסור אכילת  דין  למדים 
שיש בו מעשה. כי רק כאשר עושה מעשה, הרי הוא מחשיב את ה'חצי שיעור', ואז 
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סיכום )ב - ה(: 

הדרכים, להינצל מ'בל יראה': מן התורה מועיל גם אם עושה רק, - 
ביעור  שניהם.  את  לעשות  חייבו  חכמים  אבל  'ביעור'.  או  ביטול' 
ביטול  מהחמץ.  ויאכל  יכשל  שמא  או  שלם,  בלב  יבטל  לא  שמא   -
מיד,  ישרפנו  ולא  וביעור(,  בבדיקה  מצא  )שלא  בפסח  חמץ  ימצא  שמא   -

ויעבור על בל יראה. 

הביטול: ניתן 'לבטל' רק עד חצות היום של ערב פסח, ועיקר הביטול - 
הוא בלב, בהחלטה שלחמץ אין שום ערך בעיניו, והוא מפקירו, ולא 

רוצה בו שוב לעולם, וגם אומר זאת גם בפיו. 

הביעור: בנוסף ל'חובת ביעור' - הוצאת החמץ מביתו ]שחיובו מדרבנן - 
'תקנת בדיקה' מדרבנן, לחפש אחר  בלבד, כאשר מבטל את החמץ[, ישנה 

החמץ המוסתר, גם במקומות שסיכוי קטן מאוד שיהיה שם חמץ, 
ולהוציאו מביתו. 

 ו� חמץ החייב בביעור - מן התורה, מדרבנן,
ושאינו צריך ביעור כלל 

הקדמה: מטרת הניקיון של פסח הוא, להוציא את החמץ מהבית. וזאת 
מכמה טעמים: א( שלא לעבור על איסור, 'בל יראה'20. ב( שלא להיכשל 
יפול חמץ לתוך  ג( שלא  יבא לאכלו'.  'שמא   - בטעות, באכילת החמץ 
כן, שחמץ שאין  ויאסור את המאכלים. מובן אם  המאכלים של פסח, 
עליו חששות אלו, אין סיבה לנקותו, כדי להוציאו מן הבית. ]אלא אם 

כן, מצד 'ישראל קדושים'[. 

ובכללות ישנם ג' סוגים: 1( חמץ שחייב בביעור מן התורה )כי עוברים עליו 
'בל יראה' מן התורה, ואם משאירו ברשותו עובר על איסור תורה, ובאמת לזה מספיק 'ביטול', 

אלא שחכמים חששו שהביטול לא יהיה טוב, וחייבו לבערו, כאילו לא היה ביטול(. 2( חמץ 

שחייב 'ביעור' רק מדרבנן )כי לא עוברים עליו 'בל יראה', ומן התורה אפשר להשאירו 
בבית, אבל חכמים גזרו לבערו 'שמא יבא לאכלו'(. 3( חמץ, שאפשר להשאיר בבית 

20. כולל איסור בל יראה דרבנן, שהוא כאשר יש לו חמץ בבית, אלא שהוא 'ביטל' 
אותו. שחכמים החשיבו זאת כאילו לא ביטל, וממילא עובר על בל יראה, מדרבנן!
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הוא, לגבי 'בל יראה' – כלומר: מהו חיוב ה'ביעור' מן התורה ומדרבנן, 
כדי שלא לעבור על 'בל יראה'. 

)להוציא  לבער  מספיק  תורה,  מדין  ומדרבנן:  התורה,  מן  הביעור  ב� 
מרשותו(, את החמץ הגלוי והידוע, הנמצא במקום שרגילים להשתמש 
שם בחמץ באופן תדיר, ומן הסתם יש שם חמץ בגודל של 'כזית' )שו"ע 
והרי  בביטול,  די  התורה  ומן  מאחר  אמנם,  יב(.  תלג  הזקן,  אדמו"ר 
כולם מבטלים את החמץ, נמצא שלפועל, אין חובת ביעור מן התורה. 
אלא שבכל זאת, חייבו חכמים לבער את החמץ, וזוהי 'חובת הביעור' 

מדרבנן. 

ג� תקנת בדיקה: בנוסף ל'חובת ביעור' מדרבנן )הוצאת החמץ הגלוי 
חכמים,  שתקנו  מדרבנן,  בדיקה'  'תקנת  ישנה  מרשותו(,  והידוע, 
ובמקומות  הנסתרים,  שבמקומות  החמץ,  אחרי  גם  ולחפש  לבדוק18 
)כלשון הטור  תדיר.  שאין רגילות להשתמש שם בחמץ כל השנה באופן 
)תלא(: חכמים הצריכו להוציאו מן הבית . . והצריכו עוד לבדוק אחריו בחורין ובסדקין". ולשון 

שרגיל להשתמש  התורה אלא במקומות  יג(: "אינו חייב לבדוק מן  שו"ע אדמו"ר הזקן )תלג, יב, 

סופרים, אע"פ שביטל כל חמצו, חייב הוא לבדוק  . אבל מדברי   . בתדירות  בהן חמץ כל השנה 

לחוש ולהסתפק שמא הכניס לשם חמץ באקראי"(19. דיני  ולחפש אחריו בכל המקומות שיש 

ה'בדיקה' רבים, ויתבארו בפרק הבא. 

וכיון שהבדיקה היא מצוה בפני עצמה, היה ראוי לברך על מצות הבדיקה   .18
עצמה: 'על בדיקת חמץ', אלא בגלל שהמטרה והתכלית של הבדיקה הוא הביעור, 
ואם בדק ולא ביער לא עשה כלום, לכן, מברכים על הבדיקה: 'על ביעור חמץ' )בית 

יוסף, ושו"ע אדמו"ר הזקן תלב, ב(. 

19. ב'מקור חיים' )פתיחה לסימן תלא(, השווה את הדבר לפירות שדרכן להתליע 
במחובר, שמבואר בהלכה )יו"ד, פד(, שחייבים בדיקה מן התורה, כי הוא דבר מצוי 
שיש שם תולעים, וכן הוא גם בחמץ, שמקום שמשתמשים בו חמץ כל השנה, הוא 
'ביטול', אינו חייב  מצוי שיהיה חמץ, וחייב בדיקה מן התורה )ורק בגלל שעושה 
והרי  יהיה כדבעי,  לא  מן התורה. אבל מכיון שחכמים חששו שהביטול  בבדיקה 
הוא כאילו לא ביטל ועובר על בל יראה ובל ימצא מדרבנן, ולכן, כל עוד לא בודק 
במקומות אלו שרגילות שיש שם חמץ, עובר על בל יראה מדרבנן. וראה, בדיקת 
שמא נכנס שם  חמץ וביעורו, לינדר מילואים א, א, ד(, אבל מקום שיש רק חשש 
במקרה, לא חייב בדיקה מן התורה. אבל חכמים הצריכו בדיקה  אחת  חמץ פעם 

גם שם. 



87

דח הניקיון לפ.ח

סיכום )ב - ה(: 

הדרכים, להינצל מ'בל יראה': מן התורה מועיל גם אם עושה רק, - 
ביעור  שניהם.  את  לעשות  חייבו  חכמים  אבל  'ביעור'.  או  ביטול' 
ביטול  מהחמץ.  ויאכל  יכשל  שמא  או  שלם,  בלב  יבטל  לא  שמא   -
מיד,  ישרפנו  ולא  וביעור(,  בבדיקה  מצא  )שלא  בפסח  חמץ  ימצא  שמא   -

ויעבור על בל יראה. 

הביטול: ניתן 'לבטל' רק עד חצות היום של ערב פסח, ועיקר הביטול - 
הוא בלב, בהחלטה שלחמץ אין שום ערך בעיניו, והוא מפקירו, ולא 

רוצה בו שוב לעולם, וגם אומר זאת גם בפיו. 

הביעור: בנוסף ל'חובת ביעור' - הוצאת החמץ מביתו ]שחיובו מדרבנן - 
'תקנת בדיקה' מדרבנן, לחפש אחר  בלבד, כאשר מבטל את החמץ[, ישנה 

החמץ המוסתר, גם במקומות שסיכוי קטן מאוד שיהיה שם חמץ, 
ולהוציאו מביתו. 

 ו� חמץ החייב בביעור - מן התורה, מדרבנן,
ושאינו צריך ביעור כלל 

הקדמה: מטרת הניקיון של פסח הוא, להוציא את החמץ מהבית. וזאת 
מכמה טעמים: א( שלא לעבור על איסור, 'בל יראה'20. ב( שלא להיכשל 
יפול חמץ לתוך  ג( שלא  יבא לאכלו'.  'שמא   - בטעות, באכילת החמץ 
כן, שחמץ שאין  ויאסור את המאכלים. מובן אם  המאכלים של פסח, 
עליו חששות אלו, אין סיבה לנקותו, כדי להוציאו מן הבית. ]אלא אם 

כן, מצד 'ישראל קדושים'[. 

ובכללות ישנם ג' סוגים: 1( חמץ שחייב בביעור מן התורה )כי עוברים עליו 
'בל יראה' מן התורה, ואם משאירו ברשותו עובר על איסור תורה, ובאמת לזה מספיק 'ביטול', 

אלא שחכמים חששו שהביטול לא יהיה טוב, וחייבו לבערו, כאילו לא היה ביטול(. 2( חמץ 

שחייב 'ביעור' רק מדרבנן )כי לא עוברים עליו 'בל יראה', ומן התורה אפשר להשאירו 
בבית, אבל חכמים גזרו לבערו 'שמא יבא לאכלו'(. 3( חמץ, שאפשר להשאיר בבית 

20. כולל איסור בל יראה דרבנן, שהוא כאשר יש לו חמץ בבית, אלא שהוא 'ביטל' 
אותו. שחכמים החשיבו זאת כאילו לא ביטל, וממילא עובר על בל יראה, מדרבנן!
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הוא, לגבי 'בל יראה' – כלומר: מהו חיוב ה'ביעור' מן התורה ומדרבנן, 
כדי שלא לעבור על 'בל יראה'. 

)להוציא  לבער  מספיק  תורה,  מדין  ומדרבנן:  התורה,  מן  הביעור  ב� 
מרשותו(, את החמץ הגלוי והידוע, הנמצא במקום שרגילים להשתמש 
שם בחמץ באופן תדיר, ומן הסתם יש שם חמץ בגודל של 'כזית' )שו"ע 
והרי  בביטול,  די  התורה  ומן  מאחר  אמנם,  יב(.  תלג  הזקן,  אדמו"ר 
כולם מבטלים את החמץ, נמצא שלפועל, אין חובת ביעור מן התורה. 
אלא שבכל זאת, חייבו חכמים לבער את החמץ, וזוהי 'חובת הביעור' 

מדרבנן. 

ג� תקנת בדיקה: בנוסף ל'חובת ביעור' מדרבנן )הוצאת החמץ הגלוי 
חכמים,  שתקנו  מדרבנן,  בדיקה'  'תקנת  ישנה  מרשותו(,  והידוע, 
ובמקומות  הנסתרים,  שבמקומות  החמץ,  אחרי  גם  ולחפש  לבדוק18 
)כלשון הטור  תדיר.  שאין רגילות להשתמש שם בחמץ כל השנה באופן 
)תלא(: חכמים הצריכו להוציאו מן הבית . . והצריכו עוד לבדוק אחריו בחורין ובסדקין". ולשון 

שרגיל להשתמש  התורה אלא במקומות  יג(: "אינו חייב לבדוק מן  שו"ע אדמו"ר הזקן )תלג, יב, 

סופרים, אע"פ שביטל כל חמצו, חייב הוא לבדוק  . אבל מדברי   . בתדירות  בהן חמץ כל השנה 

לחוש ולהסתפק שמא הכניס לשם חמץ באקראי"(19. דיני  ולחפש אחריו בכל המקומות שיש 

ה'בדיקה' רבים, ויתבארו בפרק הבא. 

וכיון שהבדיקה היא מצוה בפני עצמה, היה ראוי לברך על מצות הבדיקה   .18
עצמה: 'על בדיקת חמץ', אלא בגלל שהמטרה והתכלית של הבדיקה הוא הביעור, 
ואם בדק ולא ביער לא עשה כלום, לכן, מברכים על הבדיקה: 'על ביעור חמץ' )בית 

יוסף, ושו"ע אדמו"ר הזקן תלב, ב(. 

19. ב'מקור חיים' )פתיחה לסימן תלא(, השווה את הדבר לפירות שדרכן להתליע 
במחובר, שמבואר בהלכה )יו"ד, פד(, שחייבים בדיקה מן התורה, כי הוא דבר מצוי 
שיש שם תולעים, וכן הוא גם בחמץ, שמקום שמשתמשים בו חמץ כל השנה, הוא 
'ביטול', אינו חייב  מצוי שיהיה חמץ, וחייב בדיקה מן התורה )ורק בגלל שעושה 
והרי  יהיה כדבעי,  לא  מן התורה. אבל מכיון שחכמים חששו שהביטול  בבדיקה 
הוא כאילו לא ביטל ועובר על בל יראה ובל ימצא מדרבנן, ולכן, כל עוד לא בודק 
במקומות אלו שרגילות שיש שם חמץ, עובר על בל יראה מדרבנן. וראה, בדיקת 
שמא נכנס שם  חמץ וביעורו, לינדר מילואים א, א, ד(, אבל מקום שיש רק חשש 
במקרה, לא חייב בדיקה מן התורה. אבל חכמים הצריכו בדיקה  אחת  חמץ פעם 

גם שם. 
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'ביטול', ואינו מבין מה שאומר, לא עשה כלום, כי העיקר הוא הביטול 
בלב, וצריכים להיות 'פיו ולבו שוין'. )תקנת חכמים: ירושלמי, בית יוסף סימן תלד, 
וכך דעת אדמו"ר הזקן )תלד, ז, וקו"א ג, שם(. ולא כדעת הטור והב"ח, שהוא רק מנהג, ולא כדעת 

מועיל:  לא  יודע מבין,  אינו  כלום.  עשה  לא  אמירה  וללא  אינם דברים,  הפר"ח, שדברים שבלב 

רמב"ן, ר"ן. ובשו"ת משאת בנימין, )הביאו פמ"ג, תמח, ח(, שהרי הוא כטובל ושרץ בידו, שו"ע 

אדמו"ר הזקן )תלד, ח((. 

ג� עד מתי אפשר לבטל: לאחר שהחמץ נאסר בהנאה )מחצות של יום 
יד(, אין אפשרות 'לבטל' את החמץ, כי מאחר שאין לו שום אפשרות 
כמבטל  זה  והרי  בו,  'זכות'  לו  ואין  שלו,  נחשב  לא  מהחמץ,  הנאה 
ומפקיר את החמץ של חבירו, ואין משמעות לביטול והפקר של החמץ. 
)פסחים )ו, ב(: "דלבתר איסורא, לאו ברשותיה קיימא ולא מצי מבטיל". שו"ע אדמו"ר הזקן תלא, 

ב: "וכיון שאסור לו להנות ממנו, הרי אין לו שום זכות בו, ואינו שלו כלל, ולפיכך אינו יכול לבטלו 

ולהפקירו"(. 

ה'ביטול'  ואופן  הדינים  פרטי  יתבארו  חמץ,  בדיקת  בדיני  לקמן   *
שמבין,  ובשפה  בארמית  )הנוסח  אומרים  מה  ולמחרת(,  )בלילה,  אומרים  ]מתי  למעשה 

וטעם השינוי בין הנוסח בלילה לנוסח ביום(, מי אומר )בעל הבית, ובני הבית( ועוד[. 

ה� מהו 'ביעור' ואיך עושים אותו ?

שתי  ישנן  יראה':  'בל  של  והביעור  'תשביתו'  של  הביעור  הקדמה:  א� 
מצות  את  לקיים  כדי  א(  החמץ.  את  מרשותו[  ]להוציא  'לבער'  סיבות 
'תשביתו'16. ב( כדי לא לעבור על איסור 'בל יראה'17� הנדון שלנו כעת 

16. ה'ביעור' של 'תשביתו': ישנה מצות עשה מן התורה, של 'תשביתו' )'אך ביום 
הראשון, תשביתו שאור מבתיכם' )שמות יב, טו((, שהיא מצוה חיובית, לבער את 
החמץ שברשותו. חיוב מצוה זו מתחיל בחצות של ערב פסח. וחכמים תיקנו לבער 
)האם  רבים  פרטים  זו  במצוה  יש  ממכשול.  להימנע  כדי  חצות,  לפני  שעתיים  עד 
דוקא בשריפה ? האם חיובה ב'קום ועשה', לבער את החמץ, או העיקר שבהגיע 
ויתבארו בע"ה לקמן בדיני ערב  ועוד(,   ? לו חמץ ברשותו7  אין  יד,  יום  חצות של 

פסח. אלא שהנושא שלנו כעת, אינו קשור ל'ביעור' זה. 

'בל  ה'ביעור' של 'בל יראה': אחד האופנים, כדי לא לעבור על האיסור של   .17
יראה', הוא על ידי ש'מבער' כלומר מוציא את החמץ מרשותו, וכך בהגיע חצות של 
יום יד, אינו עובר על 'בל יראה ובל ימצא', כי אין לו חמץ. והתבאר לעיל, שמדרבנן 

לא מסתפקים בזה, אלא צריך גם 'לבטל' את החמץ. 
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אבל אם חושב בדעתו, שיתכן שישתמש בחמץ זה אחרי פסח, לא נחשב 
ביטול והפקר, שהרי יש לחמץ זה ערך בעיניו, ועובר עליו בבל יראה, 
מן התורה )רמב"ן: 'שלא יהנה בו לעולם', רשב"א )שו"ת א, ע, הביאו המשנ"ב, תלו יז(, המבטל 
ודעתו לחזור ולזכות בו אחרי פסח: "לא הועיל כלום"14. ומחדש אדמו"ר הזקן )תמה, ב(, שכן הוא 

הדין, אפילו עשה מעשה )לא רק דיבור(, של הפקרה: "ואפילו הניחו במקום המופקר לכל, צריך 

שיפקירנו בפיו ובלבו, ולא יהיה בדעתו בשעת הפקר לחזור ולזכות בו, לאחר הפסח . . שאם יש 

בדעתו כן, אינו הפקר גמור והרי הוא כשלו ממש"(. 

בלבד,  במחשבה  הביטול  מספיק  שלא  חכמים,  תקנו  בפה:  ביטול  ב� 
הרי  ברשותו,  לו  שיש  חמץ  שכל  ולומר  בפיו,  זאת  להוציא  יש  אלא 
הוא מבוטל ]והפקר15[. אבל: אם 'אומר' שמבטל, אבל אינו יודע מה זה 

שביטול הוא מכח הפקר(, כך לכאורה צריך לחשוב ולכוין על כך בפירוש, שהוא 
מפקיר את החמץ. ראה 'בדיקת חמץ וביעור' )עמ' ר(. ]ולהעיר מלשון אדמו"ר הזקן 
)תלא, ד(: "הביטול וההפקר תלוי במחשבתו של אדם, שיפקירנו בלב שלם, ויוציאנו 
מלבו לגמרי". משמע שלא רק הביטול צריך להיות בלב שלם, אלא צריך להפקירו 
בלב שלם. אמנם אין מכך ראיה ברורה שצריך לחשוב על זה בפירוש, שיתכן כוונתו, 
שכאשר מבטלו בלבו והביטול הוא מכח הפקר, צריך לבטלו בכל לבו ואם לא עושה 
כך, הרי ממילא לא מפקירנו בלב שלם. ודו"ק[. ולמעשה: מכיון שמקפידים לומר גם 
'הפקר', יוצא ממילא )אם חושבים על מה שאומרים(, שמכוונים לכך שהוא הפקר. 

14. וכן יוצא מדברי אדמו"ר הזקן בתחילת הלכות מכירת חמץ. שיש חושבים, 
שגם אם המכירה לא הייתה טובה, לא יעבור על בל יראה מן התורה על חמץ זה, 
שהרי כבר ביטל והפקיר את כל החמץ שלו )כולל את החמץ ש'מכר'(. והחושבים 
כך, טעות בידם, כי החמץ הנמכר אינו כלול בחמץ שמבטל ומפקיר, שהרי בדעתו 
צריך  ]ולכן  גונא.  בכהאי  והפקר  ביטול  נחשב  ולא  פסח,  אחרי  בו  ולזכות  לחזור 
שהמכירה תהיה כמו שצריך, שאל"כ יעבור על בל יראה מן התורה[. הרי בפירוש 
שביטול והפקר שרוצה לזכות בו אחרי הפסח, לא מועיל, ועובר עליו בל יראה מן 

התורה. 

הלשון  ]וכן  'הפקר'  לשון  לומר  צריך  ולא  'ביטול'  בלשון  די  הדין  מעיקר   .15
בגאונים וראשונים 'ליבטל כעפרא דארעא', ולא מוזכר לשון הפקר[. אלא שכותב 
מדין  מועיל  שהביטול  ור"י,  ר"ת,  כמו  סוברים  והרוקח  שהיראים  שמכיון  הב"ח, 
הפקר, טוב לדקדק ולהזכיר לשון הפקר בביטול, וכ"כ בחק יעקב, מקו"ח, משב"ז, 
אדה"ז, חיי אדם, משנ"ב. ]ולכאורה כבר מובא בהגהות מיימוני )חו"מ ג, ח(, בשם 
משום  הוא  ביטול  כי  דארעא,  כעפרא  הפקר  ולהוי  "לבטיל  לומר:  שיש  ראבי"ה, 
הפקר לדעת ר"ת"[. וכוונתם לכאורה, שכיון שהביטול הוא מדין הפקר, לכן נכון 
לומר בלשון ברורה ומפורשת. ]וכך מרויחים שגם לשיטות שלשון ביטול לא מועיל 
לעשות הפקר[. וכ"כ בשו"ע אדה"ז )תלג, ז(: "כל מדקדק במעשיו, יפרט בפירוש . . 

לשון הפקר גמור". 
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'ביטול', ואינו מבין מה שאומר, לא עשה כלום, כי העיקר הוא הביטול 
בלב, וצריכים להיות 'פיו ולבו שוין'. )תקנת חכמים: ירושלמי, בית יוסף סימן תלד, 
וכך דעת אדמו"ר הזקן )תלד, ז, וקו"א ג, שם(. ולא כדעת הטור והב"ח, שהוא רק מנהג, ולא כדעת 

מועיל:  לא  יודע מבין,  אינו  כלום.  עשה  לא  אמירה  וללא  אינם דברים,  הפר"ח, שדברים שבלב 

רמב"ן, ר"ן. ובשו"ת משאת בנימין, )הביאו פמ"ג, תמח, ח(, שהרי הוא כטובל ושרץ בידו, שו"ע 

אדמו"ר הזקן )תלד, ח((. 

ג� עד מתי אפשר לבטל: לאחר שהחמץ נאסר בהנאה )מחצות של יום 
יד(, אין אפשרות 'לבטל' את החמץ, כי מאחר שאין לו שום אפשרות 
כמבטל  זה  והרי  בו,  'זכות'  לו  ואין  שלו,  נחשב  לא  מהחמץ,  הנאה 
ומפקיר את החמץ של חבירו, ואין משמעות לביטול והפקר של החמץ. 
)פסחים )ו, ב(: "דלבתר איסורא, לאו ברשותיה קיימא ולא מצי מבטיל". שו"ע אדמו"ר הזקן תלא, 

ב: "וכיון שאסור לו להנות ממנו, הרי אין לו שום זכות בו, ואינו שלו כלל, ולפיכך אינו יכול לבטלו 

ולהפקירו"(. 

ה'ביטול'  ואופן  הדינים  פרטי  יתבארו  חמץ,  בדיקת  בדיני  לקמן   *
שמבין,  ובשפה  בארמית  )הנוסח  אומרים  מה  ולמחרת(,  )בלילה,  אומרים  ]מתי  למעשה 

וטעם השינוי בין הנוסח בלילה לנוסח ביום(, מי אומר )בעל הבית, ובני הבית( ועוד[. 

ה� מהו 'ביעור' ואיך עושים אותו ?

שתי  ישנן  יראה':  'בל  של  והביעור  'תשביתו'  של  הביעור  הקדמה:  א� 
מצות  את  לקיים  כדי  א(  החמץ.  את  מרשותו[  ]להוציא  'לבער'  סיבות 
'תשביתו'16. ב( כדי לא לעבור על איסור 'בל יראה'17� הנדון שלנו כעת 

16. ה'ביעור' של 'תשביתו': ישנה מצות עשה מן התורה, של 'תשביתו' )'אך ביום 
הראשון, תשביתו שאור מבתיכם' )שמות יב, טו((, שהיא מצוה חיובית, לבער את 
החמץ שברשותו. חיוב מצוה זו מתחיל בחצות של ערב פסח. וחכמים תיקנו לבער 
)האם  רבים  פרטים  זו  במצוה  יש  ממכשול.  להימנע  כדי  חצות,  לפני  שעתיים  עד 
דוקא בשריפה ? האם חיובה ב'קום ועשה', לבער את החמץ, או העיקר שבהגיע 
ויתבארו בע"ה לקמן בדיני ערב  ועוד(,   ? לו חמץ ברשותו7  אין  יד,  יום  חצות של 

פסח. אלא שהנושא שלנו כעת, אינו קשור ל'ביעור' זה. 

'בל  ה'ביעור' של 'בל יראה': אחד האופנים, כדי לא לעבור על האיסור של   .17
יראה', הוא על ידי ש'מבער' כלומר מוציא את החמץ מרשותו, וכך בהגיע חצות של 
יום יד, אינו עובר על 'בל יראה ובל ימצא', כי אין לו חמץ. והתבאר לעיל, שמדרבנן 

לא מסתפקים בזה, אלא צריך גם 'לבטל' את החמץ. 
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אבל אם חושב בדעתו, שיתכן שישתמש בחמץ זה אחרי פסח, לא נחשב 
ביטול והפקר, שהרי יש לחמץ זה ערך בעיניו, ועובר עליו בבל יראה, 
מן התורה )רמב"ן: 'שלא יהנה בו לעולם', רשב"א )שו"ת א, ע, הביאו המשנ"ב, תלו יז(, המבטל 
ודעתו לחזור ולזכות בו אחרי פסח: "לא הועיל כלום"14. ומחדש אדמו"ר הזקן )תמה, ב(, שכן הוא 

הדין, אפילו עשה מעשה )לא רק דיבור(, של הפקרה: "ואפילו הניחו במקום המופקר לכל, צריך 

שיפקירנו בפיו ובלבו, ולא יהיה בדעתו בשעת הפקר לחזור ולזכות בו, לאחר הפסח . . שאם יש 

בדעתו כן, אינו הפקר גמור והרי הוא כשלו ממש"(. 

בלבד,  במחשבה  הביטול  מספיק  שלא  חכמים,  תקנו  בפה:  ביטול  ב� 
הרי  ברשותו,  לו  שיש  חמץ  שכל  ולומר  בפיו,  זאת  להוציא  יש  אלא 
הוא מבוטל ]והפקר15[. אבל: אם 'אומר' שמבטל, אבל אינו יודע מה זה 

שביטול הוא מכח הפקר(, כך לכאורה צריך לחשוב ולכוין על כך בפירוש, שהוא 
מפקיר את החמץ. ראה 'בדיקת חמץ וביעור' )עמ' ר(. ]ולהעיר מלשון אדמו"ר הזקן 
)תלא, ד(: "הביטול וההפקר תלוי במחשבתו של אדם, שיפקירנו בלב שלם, ויוציאנו 
מלבו לגמרי". משמע שלא רק הביטול צריך להיות בלב שלם, אלא צריך להפקירו 
בלב שלם. אמנם אין מכך ראיה ברורה שצריך לחשוב על זה בפירוש, שיתכן כוונתו, 
שכאשר מבטלו בלבו והביטול הוא מכח הפקר, צריך לבטלו בכל לבו ואם לא עושה 
כך, הרי ממילא לא מפקירנו בלב שלם. ודו"ק[. ולמעשה: מכיון שמקפידים לומר גם 
'הפקר', יוצא ממילא )אם חושבים על מה שאומרים(, שמכוונים לכך שהוא הפקר. 

14. וכן יוצא מדברי אדמו"ר הזקן בתחילת הלכות מכירת חמץ. שיש חושבים, 
שגם אם המכירה לא הייתה טובה, לא יעבור על בל יראה מן התורה על חמץ זה, 
שהרי כבר ביטל והפקיר את כל החמץ שלו )כולל את החמץ ש'מכר'(. והחושבים 
כך, טעות בידם, כי החמץ הנמכר אינו כלול בחמץ שמבטל ומפקיר, שהרי בדעתו 
צריך  ]ולכן  גונא.  בכהאי  והפקר  ביטול  נחשב  ולא  פסח,  אחרי  בו  ולזכות  לחזור 
שהמכירה תהיה כמו שצריך, שאל"כ יעבור על בל יראה מן התורה[. הרי בפירוש 
שביטול והפקר שרוצה לזכות בו אחרי הפסח, לא מועיל, ועובר עליו בל יראה מן 

התורה. 

הלשון  ]וכן  'הפקר'  לשון  לומר  צריך  ולא  'ביטול'  בלשון  די  הדין  מעיקר   .15
בגאונים וראשונים 'ליבטל כעפרא דארעא', ולא מוזכר לשון הפקר[. אלא שכותב 
מדין  מועיל  שהביטול  ור"י,  ר"ת,  כמו  סוברים  והרוקח  שהיראים  שמכיון  הב"ח, 
הפקר, טוב לדקדק ולהזכיר לשון הפקר בביטול, וכ"כ בחק יעקב, מקו"ח, משב"ז, 
אדה"ז, חיי אדם, משנ"ב. ]ולכאורה כבר מובא בהגהות מיימוני )חו"מ ג, ח(, בשם 
משום  הוא  ביטול  כי  דארעא,  כעפרא  הפקר  ולהוי  "לבטיל  לומר:  שיש  ראבי"ה, 
הפקר לדעת ר"ת"[. וכוונתם לכאורה, שכיון שהביטול הוא מדין הפקר, לכן נכון 
לומר בלשון ברורה ומפורשת. ]וכך מרויחים שגם לשיטות שלשון ביטול לא מועיל 
לעשות הפקר[. וכ"כ בשו"ע אדה"ז )תלג, ז(: "כל מדקדק במעשיו, יפרט בפירוש . . 

לשון הפקר גמור". 
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החמץ  את  ולבער  לבדוק  חכמים  שחייבו  אע"פ  בביטול:  הצורך  ג� 
שמא  חכמים,  חששו  כי  פסח,  לפני  אותו  לבטל  גם  הצריכו  מהבית, 
בבדיקה,  מצא  שלא  יפה'9(  )'גלוסקא  טובה  חמץ  חתיכת  בפסח  ימצא 
יעבור על איסור תורה  ולא ישרפנה10,  וימתין  ורגע שיהסס  ובכל רגע 
של 'בל יראה ובל ימצא'11. ולכן תיקנו חכמים לבטל את החמץ, וכך, גם 
אם ימצא חמץ כזה בפסח, ויהסס וישתהה מלשורפו, לא יעבור אלא על 
)גמ' פסחים ו, ב: "א"ר יהודה אמר רב: 'הבודק – צריך שיבטל', שו"ע,  'בל יראה' מדרבנן 

תלד, ב, ושו"ע אדמו"ר הזקן, תלד, ו(. 

ד� מהו 'ביטול' בפועל, ואיך עושים אותו ?

ולכוין  שלו,  החמץ  את  בליבו  לבטל  במחשבה:   - הביטול  עיקר  א� 
בדעתו, שאין לחמץ ערך בשבילו, והרי הוא כעפר שהוא דבר שאין בו 
צורך, ומסיח את הדעת ממנו לגמרי. ובמחשבה זו עצמה, נעשה החמץ, 
הפקר גמור12 )שו"ע אדה"ז תלד, ז. ולכאורה - לפי מה שנהוג לומר גם 'הפקר' - טוב לכוין 
בפירוש על כך שהוא הפקר13(. וצריך להחליט שלא ישתמש בחמץ זה לעולם, 

9. אבל חתיכת חמץ כזו, שאילו היה מוצא אותה לפני פסח, לא הייתה חשובה 
בעיניו, והיה זורק אותה ומפקירה, הרי היא כבר בטילה מעצמה, ולכן גם אם ימצא 
ולבער  ]אלא שהצריכו חכמים לבדוק  יראה.  יעבור על בל  כזו בפסח, לא  חתיכה 
אותה מהבית לפני פסח, שמא יבא לאכלה בטעות בפסח, מחמת רגילותו לאכול 
חמץ[, אלא החשש כאן הוא שימצא 'גלוסקא יפה', כלומר חמץ כזה שחשוב בעיניו, 
יש  בפסח  אותו  ימצא  ואם  מאליו,  בטל  לא  והוא  פסח,  בערב  מפקירו  היה  ולא 
לחשוש שלא ישרוף ויבער אותו מיד, ובכל רגע שלא ישרוף אותו יעבור על איסור 

בל יראה ובל ימצא. 

10. אבל 'לבטל' בפסח אי אפשר, כי מחצות של יום יד, אסור החמץ, בהנאה ולכן 
לא נחשב 'שלו', ואינו יכול לבטל, שהרי אי אפשר לבטל דבר שאינו שלו, כדלקמן. 

11. אמנם עד רגע זה שמצא, לא עבר עליו ב'בל יראה ובל ימצא', כי חיפש ובדק 
ולא מצאו. 

12. ולמרות שבדרך כלל, לא מספיק להחשיב דבר כעפר שאין בו שום צורך, כדי 
שיהיה הדבר הפקר, מכל מקום, לגבי חמץ, שאסור באכילה ובהנאה והרי הוא כבר 
נחשב לא שלו, שהרי אין לו שום זכות בו, רק שהחשיבה אותו התורה כאילו הוא 
שלו, כדי שיעבור עליו בל יראה ובל ימצא, לכן לא צריך להפקירו ממש ומספיק 
זה שמסיח דעתו ממנו, ובלבו הוא נחשב כמו עפר, ובכך לא נחשב שלו כדי לעבור 

עליו. )ר"ן, שו"ע אדמו"ר הזקן, תלג, ז(. 

13. כשם שנוהגים להחמיר ולומר בלשון ברורה שזה הפקר )ולא לסמוך על כך 

82

דח הניקיון לפ.ח

ג� הסיבה שהצריכו חכמים את שניהם – 'ביטול' ו'ביעור': 

התורה  מן  די  יראה',  'בל  מאיסור  להינצל  שבכדי  אע"פ  הקדמה:  א� 
ב'ביטול' או 'ביעור' בלבד, החמירו חכמים להצריך לעשות את שניהם. 

כי בכל אחד מהם לבדו, ישנו חשש שיעבור על איסור. 

ב� הצורך בביעור:

1( שמא לא יבטל בלב שלם: מכיון שהביטול תלוי במחשבה, ומועיל 
רק אם מוציאו מליבו בלב שלם, חששו חכמים שמא לא יבטל כראוי 
בכל ליבו, ויעבור על 'בל יראה ובל ימצא', לכן הצריכו חכמים להוציאו 
מביתו בפועל, ולא רק לבטלו ולהפקירו )רש"י, ר"ן תחילת פסחים, הובא בשו"ע 

אדמו"ר הזקן, תלא, ד(. 

2( שמא יבא לאכלו: מכיון שאדם רגיל לאכול חמץ כל השנה, חששו 
חכמים שאם יהיה לפניו, ישכח ויאכל ממנו בפסח, לכן הצריכו חכמים, 
לחפש אחריו, ולהוציאו מביתו )תוספות ועוד. וזהו הטעם העיקרי: ולכן כשלא 
אין צורך  ואין חשש שיאכלהו[,  יכול להגיע אליו,  ]למשל כשהחמץ במקום שלא  זה  שייך טעם 

לבער את החמץ, ודי ב'ביטול' - שו"ע אדמו"ר הזקן, תלג, יט, ל, ועוד8(. 

8. אבל כשיש חשש זה של 'שמא יבא לאכלו', אז גם כשלא שייך החשש הראשון 
]שמא לא ביטל כדבעי, ולדוגמא, כשהוא מבוטל ממילא[, חייב לבער מדרבנן. 

אמנם מצד שני, כאשר אין חשש שהביטול לא היה כמו שצריך, והסיבה לביעור 
הוא רק מחשש תקלה - 'שמא יבא לאכלו', לא מברכים על הביעור ]לדוגמא, שכח 
לבדוק לפני פסח, ובודק אחרי פסח, שהחשש בזה הוא רק שמא יבא לאכול את 
החמץ שעבר עליו הפסח, אבל אין חשש של 'בל יראה' אפילו מדרבנן, שהרי כבר 
עבר פסח )שו"ע אדמו"ר הזקן, תלה, ד(. או כאשר החמץ מובלע בתבשיל, ויש כאן 

רק איסור אכילה, אבל אין 'בל יראה' כי לא נראה )שו"ע אדמו"ר הזקן תמב, ז([. 

והמצוה  חמץ'(,  ביעור  על  )'וציונו  מצוה  על  היא  הברכה  מברכים:  שלא  הטעם 
מן  מצוה  בזה  שאין  ואע"פ  מבתיכם'(.  שאור  )'תשביתו  החמץ  את  להשבית  היא, 
לא  זה  שביטול  גזרו  שחכמים  מכיון  זאת,  בכל  החמץ,  את  ביטל  כבר  כי  התורה, 
יראה  'בל  עליו  עובר  ולכן  בוטל,  לא  כאילו  זה  חמץ  הרי  קיים,  לא  וכאילו  מועיל, 
מדרבנן', וממילא יש עליו גם מצות 'תשביתו' מדרבנן, ולכן מברכים על הביעור, 
'וציונו על ביעור חמץ'. אבל כשהביעור הוא רק מחשש תקלה - 'שמא יאכל' - לא 
שיין לברך, שאין בזה מצוה, רק שאם לא עושה זאת, עובר על דברי חכמים, וכמו 
אדמו"ר  )שו"ע  לתקלה  להביא  שיכולים  אחרים  דברים  ביעור  על  מברכים  שלא 

הזקן, תלה, ד(. וראה גם שו"ע אדמו"ר הזקן, תמב, יג, כ. ותמו קו"א, א(. 
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החמץ  את  ולבער  לבדוק  חכמים  שחייבו  אע"פ  בביטול:  הצורך  ג� 
שמא  חכמים,  חששו  כי  פסח,  לפני  אותו  לבטל  גם  הצריכו  מהבית, 
בבדיקה,  מצא  שלא  יפה'9(  )'גלוסקא  טובה  חמץ  חתיכת  בפסח  ימצא 
יעבור על איסור תורה  ולא ישרפנה10,  וימתין  ורגע שיהסס  ובכל רגע 
של 'בל יראה ובל ימצא'11. ולכן תיקנו חכמים לבטל את החמץ, וכך, גם 
אם ימצא חמץ כזה בפסח, ויהסס וישתהה מלשורפו, לא יעבור אלא על 
'בל יראה' מדרבנן )גמ' פסחים ו, ב: "א"ר יהודה אמר רב: 'הבודק – צריך שיבטל', שו"ע, 

תלד, ב, ושו"ע אדמו"ר הזקן, תלד, ו(. 

ד� מהו 'ביטול' בפועל, ואיך עושים אותו ?

ולכוין  שלו,  החמץ  את  בליבו  לבטל  במחשבה:   - הביטול  עיקר  א� 
בדעתו, שאין לחמץ ערך בשבילו, והרי הוא כעפר שהוא דבר שאין בו 
צורך, ומסיח את הדעת ממנו לגמרי. ובמחשבה זו עצמה, נעשה החמץ, 
הפקר גמור12 )שו"ע אדה"ז תלד, ז. ולכאורה - לפי מה שנהוג לומר גם 'הפקר' - טוב לכוין 
בפירוש על כך שהוא הפקר13(. וצריך להחליט שלא ישתמש בחמץ זה לעולם, 

9. אבל חתיכת חמץ כזו, שאילו היה מוצא אותה לפני פסח, לא הייתה חשובה 
בעיניו, והיה זורק אותה ומפקירה, הרי היא כבר בטילה מעצמה, ולכן גם אם ימצא 
ולבער  ]אלא שהצריכו חכמים לבדוק  יראה.  יעבור על בל  כזו בפסח, לא  חתיכה 
אותה מהבית לפני פסח, שמא יבא לאכלה בטעות בפסח, מחמת רגילותו לאכול 
חמץ[, אלא החשש כאן הוא שימצא 'גלוסקא יפה', כלומר חמץ כזה שחשוב בעיניו, 
יש  בפסח  אותו  ימצא  ואם  מאליו,  בטל  לא  והוא  פסח,  בערב  מפקירו  היה  ולא 
לחשוש שלא ישרוף ויבער אותו מיד, ובכל רגע שלא ישרוף אותו יעבור על איסור 

בל יראה ובל ימצא. 

10. אבל 'לבטל' בפסח אי אפשר, כי מחצות של יום יד, אסור החמץ, בהנאה ולכן 
לא נחשב 'שלו', ואינו יכול לבטל, שהרי אי אפשר לבטל דבר שאינו שלו, כדלקמן. 

11. אמנם עד רגע זה שמצא, לא עבר עליו ב'בל יראה ובל ימצא', כי חיפש ובדק 
ולא מצאו. 

12. ולמרות שבדרך כלל, לא מספיק להחשיב דבר כעפר שאין בו שום צורך, כדי 
שיהיה הדבר הפקר, מכל מקום, לגבי חמץ, שאסור באכילה ובהנאה והרי הוא כבר 
נחשב לא שלו, שהרי אין לו שום זכות בו, רק שהחשיבה אותו התורה כאילו הוא 
שלו, כדי שיעבור עליו בל יראה ובל ימצא, לכן לא צריך להפקירו ממש ומספיק 
זה שמסיח דעתו ממנו, ובלבו הוא נחשב כמו עפר, ובכך לא נחשב שלו כדי לעבור 

עליו. )ר"ן, שו"ע אדמו"ר הזקן, תלג, ז(. 

13. כשם שנוהגים להחמיר ולומר בלשון ברורה שזה הפקר )ולא לסמוך על כך 
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ג� הסיבה שהצריכו חכמים את שניהם – 'ביטול' ו'ביעור': 

התורה  מן  די  יראה',  'בל  מאיסור  להינצל  שבכדי  אע"פ  הקדמה:  א� 
ב'ביטול' או 'ביעור' בלבד, החמירו חכמים להצריך לעשות את שניהם. 

כי בכל אחד מהם לבדו, ישנו חשש שיעבור על איסור. 

ב� הצורך בביעור:

1( שמא לא יבטל בלב שלם: מכיון שהביטול תלוי במחשבה, ומועיל 
רק אם מוציאו מליבו בלב שלם, חששו חכמים שמא לא יבטל כראוי 
בכל ליבו, ויעבור על 'בל יראה ובל ימצא', לכן הצריכו חכמים להוציאו 
מביתו בפועל, ולא רק לבטלו ולהפקירו )רש"י, ר"ן תחילת פסחים, הובא בשו"ע 

אדמו"ר הזקן, תלא, ד(. 

2( שמא יבא לאכלו: מכיון שאדם רגיל לאכול חמץ כל השנה, חששו 
חכמים שאם יהיה לפניו, ישכח ויאכל ממנו בפסח, לכן הצריכו חכמים, 
לחפש אחריו, ולהוציאו מביתו )תוספות ועוד. וזהו הטעם העיקרי: ולכן כשלא 
אין צורך  ואין חשש שיאכלהו[,  יכול להגיע אליו,  ]למשל כשהחמץ במקום שלא  זה  שייך טעם 

לבער את החמץ, ודי ב'ביטול' - שו"ע אדמו"ר הזקן, תלג, יט, ל, ועוד8(. 

8. אבל כשיש חשש זה של 'שמא יבא לאכלו', אז גם כשלא שייך החשש הראשון 
]שמא לא ביטל כדבעי, ולדוגמא, כשהוא מבוטל ממילא[, חייב לבער מדרבנן. 

אמנם מצד שני, כאשר אין חשש שהביטול לא היה כמו שצריך, והסיבה לביעור 
הוא רק מחשש תקלה - 'שמא יבא לאכלו', לא מברכים על הביעור ]לדוגמא, שכח 
לבדוק לפני פסח, ובודק אחרי פסח, שהחשש בזה הוא רק שמא יבא לאכול את 
החמץ שעבר עליו הפסח, אבל אין חשש של 'בל יראה' אפילו מדרבנן, שהרי כבר 
עבר פסח )שו"ע אדמו"ר הזקן, תלה, ד(. או כאשר החמץ מובלע בתבשיל, ויש כאן 

רק איסור אכילה, אבל אין 'בל יראה' כי לא נראה )שו"ע אדמו"ר הזקן תמב, ז([. 

והמצוה  חמץ'(,  ביעור  על  )'וציונו  מצוה  על  היא  הברכה  מברכים:  שלא  הטעם 
מן  מצוה  בזה  שאין  ואע"פ  מבתיכם'(.  שאור  )'תשביתו  החמץ  את  להשבית  היא, 
לא  זה  שביטול  גזרו  שחכמים  מכיון  זאת,  בכל  החמץ,  את  ביטל  כבר  כי  התורה, 
יראה  'בל  עליו  עובר  ולכן  בוטל,  לא  כאילו  זה  חמץ  הרי  קיים,  לא  וכאילו  מועיל, 
מדרבנן', וממילא יש עליו גם מצות 'תשביתו' מדרבנן, ולכן מברכים על הביעור, 
'וציונו על ביעור חמץ'. אבל כשהביעור הוא רק מחשש תקלה - 'שמא יאכל' - לא 
שיין לברך, שאין בזה מצוה, רק שאם לא עושה זאת, עובר על דברי חכמים, וכמו 
אדמו"ר  )שו"ע  לתקלה  להביא  שיכולים  אחרים  דברים  ביעור  על  מברכים  שלא 

הזקן, תלה, ד(. וראה גם שו"ע אדמו"ר הזקן, תמב, יג, כ. ותמו קו"א, א(. 
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שאינו שלו, ולא באחריותו, אין איסור מן התורה, שיהיה בביתו בפסח. 
]ובהמשך יתבאר, על איזה כמות של חמץ, עוברים איסור של בל יראה 

ובל ימצא[. 

 ב� שני הדרכים, להינצל מאיסור 'בל יראה'
- ביטול, או ביעור�

שלו,  בחמץ  רק  הוא  ימצא',  ובל  יראה  'בל  שאיסור  מכיון  'ביטול':  א� 
את  'יבטל'  או  שיפקיר  ידי  על  זה,  מאיסור  להינצל  התורה,  מן  יכול 
החמץ שלו. וכך: נחשב שאין לו חמץ, ואינו עובר על איסור 'בל יראה' 
)גמ' פסחים ד, ב: "מדאורייתא בביטול בעלמא סגי". ביטול והפקר: ע"י הביטול אין כאן חמץ אלא 

עפר. ע"י ההפקר החמץ אינו שלו. ולדעת התוס' רא"ש ור"ן7, הביטול הוא משום הפקר, וכן הוא 

עיקר להלכה, ראה שו"ע אדמו"ר הזקן, תלג, ז, ותלא, ב(. 

ובל  יראה  'בל  על  לעבור  שלא  נוספת,  דרך  ישנה  וביעור:  בדיקה  ב� 
ימצא' מן התורה, והיא, על ידי שיבדוק בביתו במקומות שרגיל להיות 
שם חמץ )בגודל של 'כזית' לפחות(, ו'יבער' )יסיר( אותו מרשותו לפני 
פסח. )ר"ן, ריטב"א, שבדיקה בלי ביטול, מועילה מן התורה. וכן מבואר ברש"י )ו, ב(, שאם מצא 
'גלוסקא' ולא ביער מיד, עובר בבל יראה, משמע שעד עתה לא עבר. וזאת מכיון שבדק ועשה מה 

ג(, ומשנ"ב  יב, ובקו"א שם  )תלג  )תלא, א(, אדמו"ר הזקן  וכן פסקו הפר"ח  שביכולתו ולא מצא. 

)תלד, ו(. ולא כדעת הטור רמב"ם וסמ"ג, שהביא ב"י, תלא(. 

)ולדוגמא:  הישראל  ברשות  נמצאים  החפצים  אם  אבל  ברשותו,  נמצא  כשהחמץ 
ובל  יראה  בל  איסור  בזה  יש  שלה(,  במחסנים  חפצים  שמאחסנת  ביטוח  חברת 
ימצא, כי החמץ באחריותו של היהודי. ובכל אופן, מקובל היום שחברות הביטוח 

והשמירה, מוכרות את החמץ שלהן לגוי. 

בעלי מלונות: שלפי החוק המקובל, חייבים לבטח את החפצים של הלקוחות, 
אם יש חמץ ברשות אחד הלקוחות, הרי הם עוברים על איסור בל יראה ובל ימצא, 

והעצה היא למכור את בעלות המלון לגוי. 

ב(, שהוא  ב,  )חו"מ,  יש ביאורים אחרים בראשונים: ראה רש"י שם, ורמב"ם   .7
זה  פקע  כך  וע"י  בו,  רוצה  שאינו  דעת'  'גילוי  הוא  ולרמב"ן  'השבתה',  של  מעשה 

שעשאו הכתוב כאילו ברשותו. 

80

דח הניקיון לפ.ח

להשגה[,  ]וניתן  לו  השייך  חמץ  בפסח,  לאדם  שיהיה  אסור  סיכום:  ו� 
ואסור  וברשותו.  בביתו  החמץ  שאין  ואפילו  מוסתר,  הוא  אם  אפילו 
חמץ  אבל  באחריותו6.  הוא  אם  שלו,  אינו  אפילו  בביתו  חמץ  שישאר 

ברשותו.  אינו  אם  גם  עליו,  עוברים  )בעלות(,  שלו  שהוא  חמץ  שכל  יונה,  רבינו 
המשנ"ב הביא המחלוקת, וכתב שדעת הפמ"ג והמקו"ח משמע כהט"ז, ולא הכריע 

למעשה. 

ובל ימצא, על חמץ  יראה  זה: האם עוברים איסור בל  הנפקא מינה ממחלוקת 
נפק"מ  עוד  כן(.  הט"ז  ולדעת  לא,  אדה"ז  )לדעת  ידיעתו.  בלי  חבירו  אצל  שהונח 
לכאורה: אם הניח חמץ שלו ברשות הרבים, במקום מוסתר ומשומר )שלא נחשב 
הפקר(, שלכאורה לדעת אדמו"ר הזקן, לא עובר עליו כי אינו ברשותו, ולדעת הט"ז 
עובר. ]ולפי זה, מה שכתוב בגמ' שם, שאם מניח את החמץ בבורות שיחין ומערות, 
עובר, צריך לומר שמדובר בבורות השייכים לו ![. אבל אולי בכהאי גונא גם לדעת 
אדמו"ר הזקן עובר עליו, כי נחשב כנמצא עדיין ברשותו, שהרי יכול להגיע למקום 
זה כל זמן שירצה. ויש לדון בזה. )ראה בדיקת חמץ וביעורו – לינדר, מילואים ג, ד(. 

איסור  עליו  אין  'ברשותו',  אינו  שחמץ  שאע"פ  להדגיש,  חשוב  למעשה,  אמנם 
'בל יראה ובל ימצא' מן התורה לדעת אדמו"ר הזקן וכו', הרי בכל זאת ישנו חיוב 
מדרבנן לבער או למכור לגוי את החמץ, כי גוף החמץ הוא שלו, ובכל רגע ורגע 
שלא מבערו עובר עליו בבל יראה ובל ימצא מדרבנן. )שו"ע אדמו"ר הזקן תמ, ב. 

ובקונטרס אחרון שם, הוכיח זאת מדברי הראשונים ואחרונים, עיי"ש(. 

6. דוגמאות מעשיות מדינים אלו: 

מפעל  )מאפיה,  חמץ  של  בעסק  גוי  עם  שותפות  לו  שיש  מי  גוי:  עם  שותפות 
עליו  ועובר  שלו,  הוא  מהחמץ  חלק  שהרי  לגוי,  חלקו  את  למכור  חייב  וכדומה(, 
'מניות', בחברה שיש  לו  ונוגע הדבר למעשה לכל מי שיש  ימצא.  ובל  יראה  בבל 
לגוי  המניות  את  למכור  צריך  אם  הפוסקים  שנחלקו  חמץ,  של  עסקים  בבעלותה 
לפני פסח, כי לבעל מניה יש זכות מסויימת להביע דעה )במה להשקיע את הכספים 
למשל( באותה חברה, ומצד שני אין לו שום זכות בנכסים של החברה. ולכן נחלקו 
האם זה נחשב שיש לו 'שותפות' בחמץ ששייך לאותה חברה. ודעת המנחת יצחק 
)ג, א(, שגם בעלות מוגבלת כזאת נחשבת בעלות, ולכן חייב למכור לגוי. ולמעשה, 
היום בשטרות מכירת החמץ, מופיע בפירוש שאם יש למוכר החמץ, מניות בחברה 

כזו, הרי הם כלולים במכירה. 

קניית חמץ: אסור לתווך בפסח, בעסקים של חמץ בין גוי אחד לגוי שני )רמ"א תנ, 
ו, ומשנ"ב, תנ, כג, כי מרויח מדבר האסור בהנאה(, אסור לבקש מגוי אפילו לפני 
פסח, שיקנה בשבילנו חמץ בפסח, גם אם הגוי שומר את החמץ אצלו )שם, שיש 
שליחות לגוי, לחומרא. ויש שכתבו לחשוש לפי זה, לקנות כרטיס טיסה לפני פסח 
לצורך אחרי פסח, ולהזמין ארוחה כשרה, כי בתשלום על הכרטיס הוא 'שולח' את 

הגוי לקנות לו חמץ, ראה בדיקת חמץ וביעורו עמ' מג(, 

חברת ביטוח ושמירה: מי שיש לו חברת ביטוח, ומבטח את הנכסים של גויים, 
רק  אסורה,  חמץ  על  אחריות  קבלת  כי  איסור,  בכך  אין  הגוי,  בבית  הנמצאים 
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שאינו שלו, ולא באחריותו, אין איסור מן התורה, שיהיה בביתו בפסח. 
]ובהמשך יתבאר, על איזה כמות של חמץ, עוברים איסור של בל יראה 

ובל ימצא[. 

 ב� שני הדרכים, להינצל מאיסור 'בל יראה'
- ביטול, או ביעור�

שלו,  בחמץ  רק  הוא  ימצא',  ובל  יראה  'בל  שאיסור  מכיון  'ביטול':  א� 
את  'יבטל'  או  שיפקיר  ידי  על  זה,  מאיסור  להינצל  התורה,  מן  יכול 
החמץ שלו. וכך: נחשב שאין לו חמץ, ואינו עובר על איסור 'בל יראה' 
)גמ' פסחים ד, ב: "מדאורייתא בביטול בעלמא סגי". ביטול והפקר: ע"י הביטול אין כאן חמץ אלא 

עפר. ע"י ההפקר החמץ אינו שלו. ולדעת התוס' רא"ש ור"ן7, הביטול הוא משום הפקר, וכן הוא 

עיקר להלכה, ראה שו"ע אדמו"ר הזקן, תלג, ז, ותלא, ב(. 

ובל  יראה  'בל  על  לעבור  שלא  נוספת,  דרך  ישנה  וביעור:  בדיקה  ב� 
ימצא' מן התורה, והיא, על ידי שיבדוק בביתו במקומות שרגיל להיות 
שם חמץ )בגודל של 'כזית' לפחות(, ו'יבער' )יסיר( אותו מרשותו לפני 
פסח. )ר"ן, ריטב"א, שבדיקה בלי ביטול, מועילה מן התורה. וכן מבואר ברש"י )ו, ב(, שאם מצא 
'גלוסקא' ולא ביער מיד, עובר בבל יראה, משמע שעד עתה לא עבר. וזאת מכיון שבדק ועשה מה 

ג(, ומשנ"ב  יב, ובקו"א שם  )תלג  )תלא, א(, אדמו"ר הזקן  וכן פסקו הפר"ח  שביכולתו ולא מצא. 

)תלד, ו(. ולא כדעת הטור רמב"ם וסמ"ג, שהביא ב"י, תלא(. 

)ולדוגמא:  הישראל  ברשות  נמצאים  החפצים  אם  אבל  ברשותו,  נמצא  כשהחמץ 
ובל  יראה  בל  איסור  בזה  יש  שלה(,  במחסנים  חפצים  שמאחסנת  ביטוח  חברת 
ימצא, כי החמץ באחריותו של היהודי. ובכל אופן, מקובל היום שחברות הביטוח 

והשמירה, מוכרות את החמץ שלהן לגוי. 

בעלי מלונות: שלפי החוק המקובל, חייבים לבטח את החפצים של הלקוחות, 
אם יש חמץ ברשות אחד הלקוחות, הרי הם עוברים על איסור בל יראה ובל ימצא, 

והעצה היא למכור את בעלות המלון לגוי. 

ב(, שהוא  ב,  )חו"מ,  יש ביאורים אחרים בראשונים: ראה רש"י שם, ורמב"ם   .7
זה  פקע  כך  וע"י  בו,  רוצה  שאינו  דעת'  'גילוי  הוא  ולרמב"ן  'השבתה',  של  מעשה 

שעשאו הכתוב כאילו ברשותו. 
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להשגה[,  ]וניתן  לו  השייך  חמץ  בפסח,  לאדם  שיהיה  אסור  סיכום:  ו� 
ואסור  וברשותו.  בביתו  החמץ  שאין  ואפילו  מוסתר,  הוא  אם  אפילו 
חמץ  אבל  באחריותו6.  הוא  אם  שלו,  אינו  אפילו  בביתו  חמץ  שישאר 

ברשותו.  אינו  אם  גם  עליו,  עוברים  )בעלות(,  שלו  שהוא  חמץ  שכל  יונה,  רבינו 
המשנ"ב הביא המחלוקת, וכתב שדעת הפמ"ג והמקו"ח משמע כהט"ז, ולא הכריע 

למעשה. 

ובל ימצא, על חמץ  יראה  זה: האם עוברים איסור בל  הנפקא מינה ממחלוקת 
נפק"מ  עוד  כן(.  הט"ז  ולדעת  לא,  אדה"ז  )לדעת  ידיעתו.  בלי  חבירו  אצל  שהונח 
לכאורה: אם הניח חמץ שלו ברשות הרבים, במקום מוסתר ומשומר )שלא נחשב 
הפקר(, שלכאורה לדעת אדמו"ר הזקן, לא עובר עליו כי אינו ברשותו, ולדעת הט"ז 
עובר. ]ולפי זה, מה שכתוב בגמ' שם, שאם מניח את החמץ בבורות שיחין ומערות, 
עובר, צריך לומר שמדובר בבורות השייכים לו ![. אבל אולי בכהאי גונא גם לדעת 
אדמו"ר הזקן עובר עליו, כי נחשב כנמצא עדיין ברשותו, שהרי יכול להגיע למקום 
זה כל זמן שירצה. ויש לדון בזה. )ראה בדיקת חמץ וביעורו – לינדר, מילואים ג, ד(. 

איסור  עליו  אין  'ברשותו',  אינו  שחמץ  שאע"פ  להדגיש,  חשוב  למעשה,  אמנם 
'בל יראה ובל ימצא' מן התורה לדעת אדמו"ר הזקן וכו', הרי בכל זאת ישנו חיוב 
מדרבנן לבער או למכור לגוי את החמץ, כי גוף החמץ הוא שלו, ובכל רגע ורגע 
שלא מבערו עובר עליו בבל יראה ובל ימצא מדרבנן. )שו"ע אדמו"ר הזקן תמ, ב. 

ובקונטרס אחרון שם, הוכיח זאת מדברי הראשונים ואחרונים, עיי"ש(. 

6. דוגמאות מעשיות מדינים אלו: 

מפעל  )מאפיה,  חמץ  של  בעסק  גוי  עם  שותפות  לו  שיש  מי  גוי:  עם  שותפות 
עליו  ועובר  שלו,  הוא  מהחמץ  חלק  שהרי  לגוי,  חלקו  את  למכור  חייב  וכדומה(, 
'מניות', בחברה שיש  לו  ונוגע הדבר למעשה לכל מי שיש  ימצא.  ובל  יראה  בבל 
לגוי  המניות  את  למכור  צריך  אם  הפוסקים  שנחלקו  חמץ,  של  עסקים  בבעלותה 
לפני פסח, כי לבעל מניה יש זכות מסויימת להביע דעה )במה להשקיע את הכספים 
למשל( באותה חברה, ומצד שני אין לו שום זכות בנכסים של החברה. ולכן נחלקו 
האם זה נחשב שיש לו 'שותפות' בחמץ ששייך לאותה חברה. ודעת המנחת יצחק 
)ג, א(, שגם בעלות מוגבלת כזאת נחשבת בעלות, ולכן חייב למכור לגוי. ולמעשה, 
היום בשטרות מכירת החמץ, מופיע בפירוש שאם יש למוכר החמץ, מניות בחברה 

כזו, הרי הם כלולים במכירה. 

קניית חמץ: אסור לתווך בפסח, בעסקים של חמץ בין גוי אחד לגוי שני )רמ"א תנ, 
ו, ומשנ"ב, תנ, כג, כי מרויח מדבר האסור בהנאה(, אסור לבקש מגוי אפילו לפני 
פסח, שיקנה בשבילנו חמץ בפסח, גם אם הגוי שומר את החמץ אצלו )שם, שיש 
שליחות לגוי, לחומרא. ויש שכתבו לחשוש לפי זה, לקנות כרטיס טיסה לפני פסח 
לצורך אחרי פסח, ולהזמין ארוחה כשרה, כי בתשלום על הכרטיס הוא 'שולח' את 

הגוי לקנות לו חמץ, ראה בדיקת חמץ וביעורו עמ' מג(, 

חברת ביטוח ושמירה: מי שיש לו חברת ביטוח, ומבטח את הנכסים של גויים, 
רק  אסורה,  חמץ  על  אחריות  קבלת  כי  איסור,  בכך  אין  הגוי,  בבית  הנמצאים 
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פסחים כח, א, מגן אברהם, תמד, יא. שו"ע אדמו"ר הזקן, תלד, ו, תמו, ה(.

ב� גם בלי לראות: איסור זה הוא בין אם החמץ נראה, בין אם לא נראה. 
שימצא,  מקום  בכל  כלומר,  ימצא',  'לא  שכתוב:  ממה  נלמד  זה  דבר 
וגם אם מוסתר באיזה מקום ]שניתן להשגה[, ולא נראה, עוברים עליו 

איסור. )גמ' פסחים, ה, ב, רמב"ם שם, ד, א, שו"ע אדמו"ר הזקן תמ, א(. 

ג� דוקא חמץ שלו: איסור זה הוא רק על חמץ שלו, דבר זה נלמד, ממה 
שכתוב 'לא יראך לך', כלומר 'שלך', אבל חמץ של אחר, וכגון חמצו של 
גוי או של הפקר, אפילו אם הוא נמצא בביתו של היהודי, לא עוברים 

עליו איסור. )גמ' פסחים ה, ב. שו"ע, ושו"ע אדמו"ר הזקן, תמ, ב(. 

'בבל  עליו  עובר  אחריותו,  תחת  הוא  החמץ  אם  באחריותו:  חמץ  ד� 
יראה ובל ימצא', אפילו החמץ אינו שלו, ואפילו הוא שייך לגוי. דבר 
לכם',  ימצא  'לא  נאמר  ולא  ימצא', סתם.  'לא  נלמד, ממה שנאמר:  זה 
משמע - שישנו מקרה, שאסור שימצא אצלו חמץ, אע"פ שאינו שלו, 
והיינו: כשהחמץ אינו שלו אך תחת אחריותו4. טעם הדבר: מכיון שהוא 
אחראי על אותו חמץ, גזירת הכתוב הוא, שנחשב כאילו הוא שלו, ולכן 
עובר עליו. )גמ' פסחים, ה, ב. לשון רש"י ו, א: דהוי כדידיה'. וכן לשון הרמב"ם ד, ג: 'נעשה 
כשלו'. שו"ע אדמו"ר הזקן, תמ, ט. ונחלקו באיזה 'אחריות' בדיוק מדובר, ראה בהמשך שם עד 

סוף סעיף טז(. 

איסור זה על חמץ שלו, הוא גם אם נמצא  ה� החמץ, שמחוץ לביתו: 
החמץ מחוץ לביתו. זאת לומדים ממה שכתוב 'לא ימצא', שכל שהחמץ 
שלו 'נמצא' באיזה מקום )ברשות בעלי המקום( הרי הוא עובר עליו. )גמ' 
שם, שו"ע תמ, ד, ושו"ע אדמו"ר הזקן שם. שאע"פ שנאמר 'לא ימצא בבתיכם', בכל זאת, מכיון 

שהחמץ הונח במקום זה ברשות הבעלים, הרי זה כאילו השאילו לו הבעלים את המקום, והוא 

כאילו מונח בביתו(5. 

4. שהרי לא יתכן שמדובר בכל חמץ שאינו שלו, שנמצא בביתו ,שהרי נאמר 'לא 
יראה לך', ולמדנו מכך, שאין איסור בחמץ שאינו שלו ! אלא הוא מקרה אמצעי, 

שהוא לא שלו, אך באחריותו )גמ' שם, אדמו"ר הזקן תמ, ט(.

ביתו  הנפקד  שהשאילו  דכיון   .  . הוא  פשוט  דדבר  לי  "ונראה  הרא"ש:  כותב   .5
לשמירת ממונו, קרינא ביה ביתו". כוונת דבריו, שלא די שהחמץ יהיה שלו )בעלות( 
)אלא שרשות להניח, נחשב כנמצא ברשותו(, וכך  אלא צריך שיהיה גם ברשותו 
פוסק אדמו"ר הזקן )תמ, א, ובקונטרס אחרון, שם(, אבל דעת הט"ז, שהלכה כדעת 
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מבנה הפרק:

‘בל  איסור  על  לעבור  לא  כדי  הוא  הניקיון  שמטרת  מכיון 
להגדיר  יש  חמץ,  באכילת  ניכשל  ושלא  ימצא’,  ובל  יראה 
את האיסורים ומה הם הדרכים שלא לעבור עליהם. ולכך 

הובאו שמונה נדונים יסודיים, בסוגיא זו.

כל  לקנות  צריך  וכמה  איך  לדעת  נוכל  זו,  הקדמה  ולאחר 
מקום וחפץ בבית, ולהציג פירוט של המקומות והחפצים, 

הדורשים ניקיון. 

שמונת הנדונים הם: א. הגדרת איסור בל יראה. ב. הדרך 
חכמים  שהצריכו  הטעם  ג.  ‘ביעור’.  או  ‘ביטול’  להינצל 
את שניהם, ‘ביטול’ ו’ביעור’.  ד. מהו ‘ביטול’ בפועל, ואיך 
עושים אותו ? ה. מהו ‘ביעור’, ואיך עושים אותו ? ו. איזה 
חמץ חייב ביעור מן התורה, מדרבנן, ואינו חייב ביעור כלל.  
ז. מה צריך לנקות לפסח, ואיפה ? ח. הצורך בשני הדברים 

- ניקיון, ובדיקת חמץ.

א� איסור 'בל יראה - ובל ימצא'

א� האיסור: החמירה התורה באיסור זה של חמץ בפסח, שמלבד איסור 
אכילה והנאה, ישנו איסור של 'בל יראה' )'ולא יראה לך שאור בכל גבולך' – שמות, 
יג, ז(, ו'בל ימצא' )'שבעת ימים, שאור לא ימצא בבתיכם' – שמות, יב, יט(, שכל מי שיש 

בבעלותו חמץ בפסח, עובר בכל רגע ורגע על שני לאוין: בל יראה, ובל 
ימצא'3. )שני לאוין: רמב"ם, כסף משנה )חמץ ומצה, א, ב. ספה"מ, ל"ת ר, רא(. בכל רגע: תוס' 

3. וראה כסף משנה שם )א, ג(, שלא בכל מקרה עוברים על שני לאוין, ולדוגמא 
אם החמץ טמון, עובר רק על לא ימצא. אבל דבר זה אינו מוסכם, ראה רא"ש פסחים 
א, ט, וריטב"א ר"ן, ורבינו דוד, שם ה, ב. והפר"ח תמג א, שחלק על הכס"מ, ומנחת 
חינוך מצוה כ, אות א. ואכמ"ל. בכל רגע ורגע: תוס' פסחים כח, א, סוף ד"ה וחמץ, 
וכן פשוט בכל הפוסקים, ראה מגן אברהם, תמד יא, ומשנ"ב שם כט, ולז, ורעק"א 
בסוף הסימן. וראה שו"ע אדמו"ר הזקן, תלד, ו. ]ולהעיר מדברי אדמו"ר הזקן תלג, 
"ועובר עליו בבל ימצא מן התורה, אע"פ שאינו נראה לו", דייק לומר שעובר  יב: 
ב'בל ימצא' )ולא בל יראה(, בחמץ שאינו נראה. ומתאים לדברי הכסף משנה )וכבר 

העיר זאת בספר 'מראי מקומות וציונים לשו"ע'([. 
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פסחים כח, א, מגן אברהם, תמד, יא. שו"ע אדמו"ר הזקן, תלד, ו, תמו, ה(.

ב� גם בלי לראות: איסור זה הוא בין אם החמץ נראה, בין אם לא נראה. 
שימצא,  מקום  בכל  כלומר,  ימצא',  'לא  שכתוב:  ממה  נלמד  זה  דבר 
וגם אם מוסתר באיזה מקום ]שניתן להשגה[, ולא נראה, עוברים עליו 

איסור. )גמ' פסחים, ה, ב, רמב"ם שם, ד, א, שו"ע אדמו"ר הזקן תמ, א(. 

ג� דוקא חמץ שלו: איסור זה הוא רק על חמץ שלו, דבר זה נלמד, ממה 
שכתוב 'לא יראך לך', כלומר 'שלך', אבל חמץ של אחר, וכגון חמצו של 
גוי או של הפקר, אפילו אם הוא נמצא בביתו של היהודי, לא עוברים 

עליו איסור. )גמ' פסחים ה, ב. שו"ע, ושו"ע אדמו"ר הזקן, תמ, ב(. 

'בבל  עליו  עובר  אחריותו,  תחת  הוא  החמץ  אם  באחריותו:  חמץ  ד� 
יראה ובל ימצא', אפילו החמץ אינו שלו, ואפילו הוא שייך לגוי. דבר 
לכם',  ימצא  'לא  נאמר  ולא  ימצא', סתם.  'לא  נלמד, ממה שנאמר:  זה 
משמע - שישנו מקרה, שאסור שימצא אצלו חמץ, אע"פ שאינו שלו, 
והיינו: כשהחמץ אינו שלו אך תחת אחריותו4. טעם הדבר: מכיון שהוא 
אחראי על אותו חמץ, גזירת הכתוב הוא, שנחשב כאילו הוא שלו, ולכן 
עובר עליו. )גמ' פסחים, ה, ב. לשון רש"י ו, א: דהוי כדידיה'. וכן לשון הרמב"ם ד, ג: 'נעשה 
כשלו'. שו"ע אדמו"ר הזקן, תמ, ט. ונחלקו באיזה 'אחריות' בדיוק מדובר, ראה בהמשך שם עד 

סוף סעיף טז(. 

איסור זה על חמץ שלו, הוא גם אם נמצא  ה� החמץ, שמחוץ לביתו: 
החמץ מחוץ לביתו. זאת לומדים ממה שכתוב 'לא ימצא', שכל שהחמץ 
שלו 'נמצא' באיזה מקום )ברשות בעלי המקום( הרי הוא עובר עליו. )גמ' 
שם, שו"ע תמ, ד, ושו"ע אדמו"ר הזקן שם. שאע"פ שנאמר 'לא ימצא בבתיכם', בכל זאת, מכיון 

שהחמץ הונח במקום זה ברשות הבעלים, הרי זה כאילו השאילו לו הבעלים את המקום, והוא 

כאילו מונח בביתו(5. 

4. שהרי לא יתכן שמדובר בכל חמץ שאינו שלו, שנמצא בביתו ,שהרי נאמר 'לא 
יראה לך', ולמדנו מכך, שאין איסור בחמץ שאינו שלו ! אלא הוא מקרה אמצעי, 

שהוא לא שלו, אך באחריותו )גמ' שם, אדמו"ר הזקן תמ, ט(.

ביתו  הנפקד  שהשאילו  דכיון   .  . הוא  פשוט  דדבר  לי  "ונראה  הרא"ש:  כותב   .5
לשמירת ממונו, קרינא ביה ביתו". כוונת דבריו, שלא די שהחמץ יהיה שלו )בעלות( 
)אלא שרשות להניח, נחשב כנמצא ברשותו(, וכך  אלא צריך שיהיה גם ברשותו 
פוסק אדמו"ר הזקן )תמ, א, ובקונטרס אחרון, שם(, אבל דעת הט"ז, שהלכה כדעת 
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מבנה הפרק:

‘בל  איסור  על  לעבור  לא  כדי  הוא  הניקיון  שמטרת  מכיון 
להגדיר  יש  חמץ,  באכילת  ניכשל  ושלא  ימצא’,  ובל  יראה 
את האיסורים ומה הם הדרכים שלא לעבור עליהם. ולכך 

הובאו שמונה נדונים יסודיים, בסוגיא זו.

כל  לקנות  צריך  וכמה  איך  לדעת  נוכל  זו,  הקדמה  ולאחר 
מקום וחפץ בבית, ולהציג פירוט של המקומות והחפצים, 

הדורשים ניקיון. 

שמונת הנדונים הם: א. הגדרת איסור בל יראה. ב. הדרך 
חכמים  שהצריכו  הטעם  ג.  ‘ביעור’.  או  ‘ביטול’  להינצל 
את שניהם, ‘ביטול’ ו’ביעור’.  ד. מהו ‘ביטול’ בפועל, ואיך 
עושים אותו ? ה. מהו ‘ביעור’, ואיך עושים אותו ? ו. איזה 
חמץ חייב ביעור מן התורה, מדרבנן, ואינו חייב ביעור כלל.  
ז. מה צריך לנקות לפסח, ואיפה ? ח. הצורך בשני הדברים 

- ניקיון, ובדיקת חמץ.

א� איסור 'בל יראה - ובל ימצא'

א� האיסור: החמירה התורה באיסור זה של חמץ בפסח, שמלבד איסור 
אכילה והנאה, ישנו איסור של 'בל יראה' )'ולא יראה לך שאור בכל גבולך' – שמות, 
יג, ז(, ו'בל ימצא' )'שבעת ימים, שאור לא ימצא בבתיכם' – שמות, יב, יט(, שכל מי שיש 

בבעלותו חמץ בפסח, עובר בכל רגע ורגע על שני לאוין: בל יראה, ובל 
ימצא'3. )שני לאוין: רמב"ם, כסף משנה )חמץ ומצה, א, ב. ספה"מ, ל"ת ר, רא(. בכל רגע: תוס' 

3. וראה כסף משנה שם )א, ג(, שלא בכל מקרה עוברים על שני לאוין, ולדוגמא 
אם החמץ טמון, עובר רק על לא ימצא. אבל דבר זה אינו מוסכם, ראה רא"ש פסחים 
א, ט, וריטב"א ר"ן, ורבינו דוד, שם ה, ב. והפר"ח תמג א, שחלק על הכס"מ, ומנחת 
חינוך מצוה כ, אות א. ואכמ"ל. בכל רגע ורגע: תוס' פסחים כח, א, סוף ד"ה וחמץ, 
וכן פשוט בכל הפוסקים, ראה מגן אברהם, תמד יא, ומשנ"ב שם כט, ולז, ורעק"א 
בסוף הסימן. וראה שו"ע אדמו"ר הזקן, תלד, ו. ]ולהעיר מדברי אדמו"ר הזקן תלג, 
"ועובר עליו בבל ימצא מן התורה, אע"פ שאינו נראה לו", דייק לומר שעובר  יב: 
ב'בל ימצא' )ולא בל יראה(, בחמץ שאינו נראה. ומתאים לדברי הכסף משנה )וכבר 

העיר זאת בספר 'מראי מקומות וציונים לשו"ע'([. 
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בנוגע  גם  חמץ  ממשהו  לנזהר  האריז"ל  כוונת  מקובל(,  שכך 

המיוחדת,  החומרא  שלמעשה,  ]אע"פ  יראה'  'בל  לאיסור 
אכילה  לאיסור  בנוגע  הוא  ב'משהו',  אסור  בפסח  שחמץ 
זאת  לקשר  ויש  בטל[.  ושאינו  באכילה,  מה"ת  שאסור   -
ג, תתקעז(, שהסיבה שהחמירה התורה  )שו"ת,  לדברי הרדב"ז 
כל כך בחמץ, להצריכו שריפה וביטול, ועוד הוסיפו חכמים 
בדיקה בחורים וסדקים, ואסרוהו ב'משהו', כי אמרו חז"ל 
אותו  לגרש  צריך  ולכן  הרע,  ליצר  רומז  שהחמץ  במדרש, 
מכל וכל, ולחפש אותו בכל המחבואות והמחשבות, ואפילו 

'כל שהוא' ממנו, אינו בטל. 

'אוהבם  מברדיטשוב  יצחק  לוי  ר'  הרה"צ  כך  על  והמליץ 
של ישראל' )על פי ליקוטי דיבורים, א, עמ' 180(: "אב חנון, אב רחום, 
באם המלאכים שיצאו מן השופר שתקע לוי יצחק בן שרה 
]רלוי"צ מברדיטשוב[ מלאכים חלשים המה, יבואו נא המלאכים 

בני  של  ויגיעתם  מעבודתם  שנבראו  והבריאים  הקדושים 
העבודות  את  בכלים,  שביצעו  ממה  פסח,  לפני  ישראל 
רייבען  )שפשוף(,  שאבען  )קרצוף(,  קראצען  קשר"ק2:  של 
- לכבוד פסח לשם הידור מצוה,  קשרן )הכשרה(  )גירוד(, 

וימליצו טוב בעדינו". 

כי  דין,  פי  על  לנקות  צריך  ואיפה  כמה  לבאר  יש  אבל 
בהם  שאין  במקומות  המידה  על  יתר  מחמירים  לפעמים 
ההקפדה  ולעתים  שצריך.  במקומות  מקפידים  ולא  צורך, 
היתירה פוגעת בבריאות הגופנית והנפשית של בני הבית, 
תרגום   - תקכו  עמ'  ב,  )אג"ק,  לזוגתו  הרש"ב  אדמו"ר  כ"ק  וכדברי 
חפשי(: "הנני מבקשך, שלא תתאמצי עם 'מעשי הפסח', את 

צריכה לשמור על הבריאות, והשי"ת, ישמרך בכל". ולעתים 
עלולה לפגום גם בשמחת החג. 

'הנזהר ממשהו' וכו'. 

 .  . 2. על פי נוסח ה'יהי רצון' שאומרים לפני התקיעות בראש השנה: יהי רצון 
)כלומר: תקיעה שברים  . ומן קשר"ק   . שיעלו אלו המלאכים היוצאים מן השופר 

תרועה תקיעה(. 
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 הקדמה כללית/ א. הגדרת איסור, 'בל יראה ובל ימצא'/ ב. שני הדרכים,
 להינצל מ'בל יראה' - 'ביטול' או 'ביעור'/ ג. הסיבה שהצריכו חכמים את

 שניהם - 'ביטול' ו'ביעור'/ ד. מהו 'ביטול', ואיך עושים אותו/ ה. מהו 'ביעור',
 ואיך עושים אותו/ ו. חמץ החייב ביעור מן התורה, מדרבנן, וזה שאינו חייב

 ביעור כלל/ ז. מה צריך לנקות לפסח, ואיפה/ ח. הצורך בשני הדברים - ניקיון,
ובדיקת חמץ/ ט. פירוט חלקי, של המקומות והחפצים הזקוקים

לניקיון ובדיקה.

הקדמה כללית: הסיבה העיקרית לניקיון היסודי שרגילים 
לעשות לקראת הפסח, הוא משום האיסור המיוחד של 'בל 
יראה ובל ימצא', שהחמירה התורה באיסור 'חמץ' בפסח, 
גם  נאסרה  אלא  ובהנאה,  באכילה  שנאסר  בלבד  זו  שלא 

הימצאותו של החמץ ברשותנו במשך הפסח. 

בניקיון  להסתפק  שלא  ישראל,  בעם  המנהג  פשט  אמנם 
 , ג  )פסחים,  הרא"ש  כדברי  אלא  דין,  פי  על  הנדרש  ההכרחי 
"ישראל  ל(:  תמב,  הזקן,  אדמו"ר  ובשו"ע  ו,  תמב,  בשו"ע,  להלכה  הובאו  ב. 

קדושים הם, ונוהגים להחמיר על עצמן, וגוררים כל החמץ 
הנמצא, אפילו משהו". 

תמז,  היטב,  בבאר  הובא  חסידים,  )משנת  האריז"ל  לדברי  ומתאים 
א(: "הנזהר ממשהו חמץ בפסח, מובטח לו שלא יחטא כל 
ב, קלד,  - מונקאטש,  )'דברי תורה'  ועל פי אחד הביאורים1  השנה", 

1. להעיר, שאדמו"ר הזקן )שו"ת, ו(, בקשר לחומרא של 'מצה שרויה' כותב: "לפי 
מה שאמר האריז"ל, להחמיר כל החומרות בפסח". הרי שהבין שכוונת האריז"ל 
ואולי  "להחמיר בכל החומרות".   - ב'הנזהר ממשהו חמץ' הוא דבר כללי  באמרו 
הזקן,  אדמו"ר  דברי  עם  ממונקאטש  האדמו"ר  של  פירושו  את  להעמיס  אפשר 
והיינו: לפי אותן דעות שיש דין של 'חצי שיעור' גם באיסור 'בל יראה' )תוס' ר"ש 
משאנץ )פסחים ב(,  פרי חדש )תמב, ז. תסו, א(, ר' עקיבא איגר )תמד(, מנחת חינוך 
)יט, ה(, ועוד, ויתבאר לקמן )הערה 22( שאין כן דעת אדמו"ר הזקן(, הרי שגם על 
יראה',  'בל  על  גם  לומר  שייך  ולכן  התורה,  מן  יראה'  'בל  איסור  יש  חמץ  'משהו' 
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בנוגע  גם  חמץ  ממשהו  לנזהר  האריז"ל  כוונת  מקובל(,  שכך 

המיוחדת,  החומרא  שלמעשה,  ]אע"פ  יראה'  'בל  לאיסור 
אכילה  לאיסור  בנוגע  הוא  ב'משהו',  אסור  בפסח  שחמץ 
זאת  לקשר  ויש  בטל[.  ושאינו  באכילה,  מה"ת  שאסור   -
ג, תתקעז(, שהסיבה שהחמירה התורה  )שו"ת,  לדברי הרדב"ז 
כל כך בחמץ, להצריכו שריפה וביטול, ועוד הוסיפו חכמים 
בדיקה בחורים וסדקים, ואסרוהו ב'משהו', כי אמרו חז"ל 
אותו  לגרש  צריך  ולכן  הרע,  ליצר  רומז  שהחמץ  במדרש, 
מכל וכל, ולחפש אותו בכל המחבואות והמחשבות, ואפילו 

'כל שהוא' ממנו, אינו בטל. 

'אוהבם  מברדיטשוב  יצחק  לוי  ר'  הרה"צ  כך  על  והמליץ 
של ישראל' )על פי ליקוטי דיבורים, א, עמ' 180(: "אב חנון, אב רחום, 
באם המלאכים שיצאו מן השופר שתקע לוי יצחק בן שרה 
]רלוי"צ מברדיטשוב[ מלאכים חלשים המה, יבואו נא המלאכים 

בני  של  ויגיעתם  מעבודתם  שנבראו  והבריאים  הקדושים 
העבודות  את  בכלים,  שביצעו  ממה  פסח,  לפני  ישראל 
רייבען  )שפשוף(,  שאבען  )קרצוף(,  קראצען  קשר"ק2:  של 
- לכבוד פסח לשם הידור מצוה,  קשרן )הכשרה(  )גירוד(, 

וימליצו טוב בעדינו". 

כי  דין,  פי  על  לנקות  צריך  ואיפה  כמה  לבאר  יש  אבל 
בהם  שאין  במקומות  המידה  על  יתר  מחמירים  לפעמים 
ההקפדה  ולעתים  שצריך.  במקומות  מקפידים  ולא  צורך, 
היתירה פוגעת בבריאות הגופנית והנפשית של בני הבית, 
תרגום   - תקכו  עמ'  ב,  )אג"ק,  לזוגתו  הרש"ב  אדמו"ר  כ"ק  וכדברי 
חפשי(: "הנני מבקשך, שלא תתאמצי עם 'מעשי הפסח', את 

צריכה לשמור על הבריאות, והשי"ת, ישמרך בכל". ולעתים 
עלולה לפגום גם בשמחת החג. 

'הנזהר ממשהו' וכו'. 

 .  . 2. על פי נוסח ה'יהי רצון' שאומרים לפני התקיעות בראש השנה: יהי רצון 
)כלומר: תקיעה שברים  . ומן קשר"ק   . שיעלו אלו המלאכים היוצאים מן השופר 

תרועה תקיעה(. 
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דח הניקיון לפ.ח
 הקדמה כללית/ א. הגדרת איסור, 'בל יראה ובל ימצא'/ ב. שני הדרכים,
 להינצל מ'בל יראה' - 'ביטול' או 'ביעור'/ ג. הסיבה שהצריכו חכמים את

 שניהם - 'ביטול' ו'ביעור'/ ד. מהו 'ביטול', ואיך עושים אותו/ ה. מהו 'ביעור',
 ואיך עושים אותו/ ו. חמץ החייב ביעור מן התורה, מדרבנן, וזה שאינו חייב

 ביעור כלל/ ז. מה צריך לנקות לפסח, ואיפה/ ח. הצורך בשני הדברים - ניקיון,
ובדיקת חמץ/ ט. פירוט חלקי, של המקומות והחפצים הזקוקים

לניקיון ובדיקה.

הקדמה כללית: הסיבה העיקרית לניקיון היסודי שרגילים 
לעשות לקראת הפסח, הוא משום האיסור המיוחד של 'בל 
יראה ובל ימצא', שהחמירה התורה באיסור 'חמץ' בפסח, 
גם  נאסרה  אלא  ובהנאה,  באכילה  שנאסר  בלבד  זו  שלא 

הימצאותו של החמץ ברשותנו במשך הפסח. 

בניקיון  להסתפק  שלא  ישראל,  בעם  המנהג  פשט  אמנם 
 , ג  )פסחים,  הרא"ש  כדברי  אלא  דין,  פי  על  הנדרש  ההכרחי 
"ישראל  ל(:  תמב,  הזקן,  אדמו"ר  ובשו"ע  ו,  תמב,  בשו"ע,  להלכה  הובאו  ב. 

קדושים הם, ונוהגים להחמיר על עצמן, וגוררים כל החמץ 
הנמצא, אפילו משהו". 

תמז,  היטב,  בבאר  הובא  חסידים,  )משנת  האריז"ל  לדברי  ומתאים 
א(: "הנזהר ממשהו חמץ בפסח, מובטח לו שלא יחטא כל 
ב, קלד,  - מונקאטש,  )'דברי תורה'  ועל פי אחד הביאורים1  השנה", 

1. להעיר, שאדמו"ר הזקן )שו"ת, ו(, בקשר לחומרא של 'מצה שרויה' כותב: "לפי 
מה שאמר האריז"ל, להחמיר כל החומרות בפסח". הרי שהבין שכוונת האריז"ל 
ואולי  "להחמיר בכל החומרות".   - ב'הנזהר ממשהו חמץ' הוא דבר כללי  באמרו 
הזקן,  אדמו"ר  דברי  עם  ממונקאטש  האדמו"ר  של  פירושו  את  להעמיס  אפשר 
והיינו: לפי אותן דעות שיש דין של 'חצי שיעור' גם באיסור 'בל יראה' )תוס' ר"ש 
משאנץ )פסחים ב(,  פרי חדש )תמב, ז. תסו, א(, ר' עקיבא איגר )תמד(, מנחת חינוך 
)יט, ה(, ועוד, ויתבאר לקמן )הערה 22( שאין כן דעת אדמו"ר הזקן(, הרי שגם על 
יראה',  'בל  על  גם  לומר  שייך  ולכן  התורה,  מן  יראה'  'בל  איסור  יש  חמץ  'משהו' 



75

אח המצות

ובשאר ימי הפסח, יאכל לכתחילה מצות מחטים ללא גלוטן, ואם 
או  כשיפון  אחר  מדבר  שעשויות  מצות  לאכול  יכול  אפשרות,  אין 
שיבולת שועל, אך בני הבית לא יאכלו. )קול תורה, נט, הרב וועסטהיים מעיד, 
הגרי"ש  פסק  וכן  הבית.  לבני  לא  אך  לחולים,  להתיר  שיש  יצחק',  ה'מנחת  אתו  שהסכים 

אלישיב )קובץ דרכי הוראה, א, עמ' קצד(. 

שהוציאו -  חיטה,  מקמח  שעשויה  מצה  גלוטן:  בלי  מחטים,  מצה 
ממנו את הגלוטן, שהוא החלק בחטים שבעייתי לאותם חולים, אבל 
יד"ח  זו  במצה  יוצאים  שלא  אומרים  יש  להחמצה,  הגורם  גם  הוא 
מצות אכילת מצה, בפסח, כי אינה יכולה להחמיץ )הגר"ש וואזנר, מבית 
לבוי, יח, עמ' קיז, וכן נוטה דעת הגרי"ש אלישיב, )קובץ שערי הוראה, ג, עמ' מב, ובנט"ג פוסק 

שזה ספק דאורייתא, ולכן כל מי שלא סובל הרבה מזה, ודאי יאכל כזית מצה רגילה(. 

שבסוף -  וחשוב  מאחר  מצה:  של  אחד  כזית  רק  לאוכל  ההנהגה, 
אחרים,  מאכלים  של  הטעם  ולא  בפיו,  מצה  טעם  רק  ישאר  הסדר 
לכן מי שבגלל סיבה כל שהיא )חולה וכו'(, אוכל רק כזית אחד של 
מצה בליל הסדר, ידלג על 'מוציא מצה', ויאכל את הסעודה )שלחן 
עורך(, ללא נטילת ידיים ואכילת מצה וכו'. וכאשר מסיים לאכול, 
לא  פת  מכביצה  פחות  אוכלים  כאשר  כי  ידיים',  נטילת  'על  מברך  )ולא  ידיו  את  נוטל 
מברכים, שו"ע אדמו"ר הזקן, קנח, ב(, ויאכל את 'כזית' המצה בהסיבה, ויברך 

ברכת המזון. וכך יקיים את המצוה מן התורה של אכילת כזית מצה 
בליל ט"ו, וביחד עם זה, ישאר עם טעם מצה בפיו )הערת ידידי הרב מיכאל 

אבישיד, ע"פ שלחן ערוך אדמו"ר הזקן, תפב, ג(. 

יאכלו מזה, וכן הורה הגרי"ש אלישיב בקובץ דרכי הוראה )א, עמ' קצד(, שיש להקל 
בשעת הדחק לחולה, אך בני הבית אסורים.
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ט� מצה מקמח אחר ]לא חיטה[, וחולה ציאליק: 

אחד מחמשת מיני דגן: המצה צריכה להיות מאחד מחמשת מיני - 
דברים  הם  כי  שיפון(,  שועל,  שבולת  כוסמין,  שעורים,  )חטים,  דגן 
שיכולים להחמיץ )משנה פסחים לה, שו"ע תנג, א(, אבל מצוה מן המובחר 
לכתחילה, לקחת חטים, וכך המנהג )מהרי"ל, רמ"א, שו"ע אדמו"ר הזקן, תנג, 
ב(. הטעם להעדפה של חטים, מכיון שהוא המין המובחר, ולכן איתו 

יש לקיים את המצוה )לבוש(, והוא המין החביב יותר לאדם )משנ"ב(. 

טעם -  הביא  לתנג(  )בהגהות  המהרש"ם  חטים:  כשאינו  חמץ,  חשש 
נוסף לכך שאין לאכול מצה שאינה מחטים. והוא מטעם שמצאנו 
)ראה מג"א תנג, ט  ששעורים, שיפון, ושיבולת שועל ממהרים להחמיץ 
לגבי לתיתת שעורים, ושו"ע אדמו"ר הזקן, תנג, ח, ועוד(, ולכן כתב המנחת יצחק )ט, 

מט(, שיש לחשוש לחמץ, כי איננו בקיאים בדיני עשיית מצות מקמח 

אחר12. וכן כתב בתשובות והנהגות )ה, קל(, שאין לנו קבלה איך אופים 
שבולת שועל באופן שימנע מחימוץ. 

חולה ציאלק: שקשה להם לאכול מוצרים שיש בהם גלוטן, יש בזה - 
כמה דרגות, יש שיכולים לאכול כמות קטנה, ויש שגם זה גורם להם 
כאבים, ויש שהוא ממש סכנה. ולכן מי שאפשר לו, ישתדל לאכול 
המצוה13,  את  יקיים  שבוודאי  כדי  חטים,  מקמח  ממצה  כזית  עכ"פ 

העדיף לוותר על אפית המצות לאחר חצות, כי רצה דוקא 'תנור ראשון'(, ובספר 
הליכות חיים )עמ' קיד( שהאדמו"ר בעל השפע חיים מצאנז )הרב יקותיאל יהודה 
הלברשטאם( היה מקפיד בזה: "ייחס חשיבות למצות מתנור ראשון". וכן מסופר 
על הרב שריה דבליצקי )הגדה של פסח, יקרא דאורייתא, עמ' לד, הע' מח: "המצות 

מקבל מתנור ראשון". 

לישות  וסדר  במקום  זהירות  עניני  כמה  דיש   .  . בדיעבד  אף  להתיר  "קשה   .12
מיירי  זה  וכל  ופוסקים,  )תנט(,  בשו"ע  מבואר  דדינם  עסק,  בלא  והנחה  המצות, 
בקמח חטים, אבל בקמח שעורים דממהר להחמיץ ,א נתבאר דינם בכל אלה, והיינו 
צריכים לחבר שו"ע חדש בזה בביאור כל פרט ופרט, ומי יכול לקבל עליו האחריות 

בזה, ממילא יש לחשוש אף בדיעבד". 

יכול לאכול אף  לא  כזה, אשר  "ולדעתי לא שכיח חולה  יצחק שם:  13. במנחת 
פעם אחת בשנה כזית מצה מחטים, בכן לענ"ד אין להכניס עצמו בדוחקים היכא 
לבדיעבד".  אף  גדול  חשש  דיש  ומכש"כ  לכתחילה,  חמץ  לחשש  אפילו  ע"י  דיבא 
וראה בחוברת קול תורה נט, שהרב וועסטהיים כותב שדן בזה עם המנח"י, והסכים 
לא  המשפחה  בני  אבל  מינים  משאר  מצות  לעשות  אפשר  לחולים  שעכ"פ  אייתו 
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ובשאר ימי הפסח, יאכל לכתחילה מצות מחטים ללא גלוטן, ואם 
או  כשיפון  אחר  מדבר  שעשויות  מצות  לאכול  יכול  אפשרות,  אין 
שיבולת שועל, אך בני הבית לא יאכלו. )קול תורה, נט, הרב וועסטהיים מעיד, 
הגרי"ש  פסק  וכן  הבית.  לבני  לא  אך  לחולים,  להתיר  שיש  יצחק',  ה'מנחת  אתו  שהסכים 

אלישיב )קובץ דרכי הוראה, א, עמ' קצד(. 

שהוציאו -  חיטה,  מקמח  שעשויה  מצה  גלוטן:  בלי  מחטים,  מצה 
ממנו את הגלוטן, שהוא החלק בחטים שבעייתי לאותם חולים, אבל 
יד"ח  זו  במצה  יוצאים  שלא  אומרים  יש  להחמצה,  הגורם  גם  הוא 
מצות אכילת מצה, בפסח, כי אינה יכולה להחמיץ )הגר"ש וואזנר, מבית 
לבוי, יח, עמ' קיז, וכן נוטה דעת הגרי"ש אלישיב, )קובץ שערי הוראה, ג, עמ' מב, ובנט"ג פוסק 

שזה ספק דאורייתא, ולכן כל מי שלא סובל הרבה מזה, ודאי יאכל כזית מצה רגילה(. 

שבסוף -  וחשוב  מאחר  מצה:  של  אחד  כזית  רק  לאוכל  ההנהגה, 
אחרים,  מאכלים  של  הטעם  ולא  בפיו,  מצה  טעם  רק  ישאר  הסדר 
לכן מי שבגלל סיבה כל שהיא )חולה וכו'(, אוכל רק כזית אחד של 
מצה בליל הסדר, ידלג על 'מוציא מצה', ויאכל את הסעודה )שלחן 
עורך(, ללא נטילת ידיים ואכילת מצה וכו'. וכאשר מסיים לאכול, 
לא  פת  מכביצה  פחות  אוכלים  כאשר  כי  ידיים',  נטילת  'על  מברך  )ולא  ידיו  את  נוטל 
מברכים, שו"ע אדמו"ר הזקן, קנח, ב(, ויאכל את 'כזית' המצה בהסיבה, ויברך 

ברכת המזון. וכך יקיים את המצוה מן התורה של אכילת כזית מצה 
בליל ט"ו, וביחד עם זה, ישאר עם טעם מצה בפיו )הערת ידידי הרב מיכאל 

אבישיד, ע"פ שלחן ערוך אדמו"ר הזקן, תפב, ג(. 

יאכלו מזה, וכן הורה הגרי"ש אלישיב בקובץ דרכי הוראה )א, עמ' קצד(, שיש להקל 
בשעת הדחק לחולה, אך בני הבית אסורים.
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ט� מצה מקמח אחר ]לא חיטה[, וחולה ציאליק: 

אחד מחמשת מיני דגן: המצה צריכה להיות מאחד מחמשת מיני - 
דברים  הם  כי  שיפון(,  שועל,  שבולת  כוסמין,  שעורים,  )חטים,  דגן 
שיכולים להחמיץ )משנה פסחים לה, שו"ע תנג, א(, אבל מצוה מן המובחר 
לכתחילה, לקחת חטים, וכך המנהג )מהרי"ל, רמ"א, שו"ע אדמו"ר הזקן, תנג, 
ב(. הטעם להעדפה של חטים, מכיון שהוא המין המובחר, ולכן איתו 

יש לקיים את המצוה )לבוש(, והוא המין החביב יותר לאדם )משנ"ב(. 

טעם -  הביא  לתנג(  )בהגהות  המהרש"ם  חטים:  כשאינו  חמץ,  חשש 
נוסף לכך שאין לאכול מצה שאינה מחטים. והוא מטעם שמצאנו 
)ראה מג"א תנג, ט  ששעורים, שיפון, ושיבולת שועל ממהרים להחמיץ 
לגבי לתיתת שעורים, ושו"ע אדמו"ר הזקן, תנג, ח, ועוד(, ולכן כתב המנחת יצחק )ט, 

מט(, שיש לחשוש לחמץ, כי איננו בקיאים בדיני עשיית מצות מקמח 

אחר12. וכן כתב בתשובות והנהגות )ה, קל(, שאין לנו קבלה איך אופים 
שבולת שועל באופן שימנע מחימוץ. 

חולה ציאלק: שקשה להם לאכול מוצרים שיש בהם גלוטן, יש בזה - 
כמה דרגות, יש שיכולים לאכול כמות קטנה, ויש שגם זה גורם להם 
כאבים, ויש שהוא ממש סכנה. ולכן מי שאפשר לו, ישתדל לאכול 
המצוה13,  את  יקיים  שבוודאי  כדי  חטים,  מקמח  ממצה  כזית  עכ"פ 

העדיף לוותר על אפית המצות לאחר חצות, כי רצה דוקא 'תנור ראשון'(, ובספר 
הליכות חיים )עמ' קיד( שהאדמו"ר בעל השפע חיים מצאנז )הרב יקותיאל יהודה 
הלברשטאם( היה מקפיד בזה: "ייחס חשיבות למצות מתנור ראשון". וכן מסופר 
על הרב שריה דבליצקי )הגדה של פסח, יקרא דאורייתא, עמ' לד, הע' מח: "המצות 

מקבל מתנור ראשון". 

לישות  וסדר  במקום  זהירות  עניני  כמה  דיש   .  . בדיעבד  אף  להתיר  "קשה   .12
מיירי  זה  וכל  ופוסקים,  )תנט(,  בשו"ע  מבואר  דדינם  עסק,  בלא  והנחה  המצות, 
בקמח חטים, אבל בקמח שעורים דממהר להחמיץ ,א נתבאר דינם בכל אלה, והיינו 
צריכים לחבר שו"ע חדש בזה בביאור כל פרט ופרט, ומי יכול לקבל עליו האחריות 

בזה, ממילא יש לחשוש אף בדיעבד". 

יכול לאכול אף  לא  כזה, אשר  "ולדעתי לא שכיח חולה  יצחק שם:  13. במנחת 
פעם אחת בשנה כזית מצה מחטים, בכן לענ"ד אין להכניס עצמו בדוחקים היכא 
לבדיעבד".  אף  גדול  חשש  דיש  ומכש"כ  לכתחילה,  חמץ  לחשש  אפילו  ע"י  דיבא 
וראה בחוברת קול תורה נט, שהרב וועסטהיים כותב שדן בזה עם המנח"י, והסכים 
לא  המשפחה  בני  אבל  מינים  משאר  מצות  לעשות  אפשר  לחולים  שעכ"פ  אייתו 
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סז(: "מכאן ראיה דמצה שנאפה בפסח והסירה ממקומה, אסור ליתן במקומה מצה 
מהר"ל  שנאפה.  ראשונה  מצה  ע"י  האש  החום  כח  תשש  שכבר  לפי  חיה,  אחרת 
מפראג, וכ"כ הרב אליה רבה . . וכ"כ המחצה"ש תסא, ד: "כתב בספר א"ר, מצאתי 
כתוב דבמקום שעמדה מצה בתנור והוציאוה או דחפוה למקום אחר, אין ליתן שם 
לתנור לאותו מקום מצה אחר, שכבר נצטנן אותו מקום ע"י מצה ראשונה, ותחמיץ 
השניה טרם תאפה". וכתב בדע"ת למהרש"ם: "ואני מצאתי דבר זה בחידושי מהר"ל 

מפראג על יו"ד סז, וצ"ע שאין נוהגין כן". 

ובפוסקים מובאים ארבעה הסברים מדוע לא מקפידים על דברי הא"ר ומחצה"ש: 

א. הם מדברים בתנור שגרפו את כל האש בשעת האפיה, אבל אם יש גחלים אין 
בעיה )דעת תורה למהרש"ם ביו"ד סז(. 

ב. הא"ר מדבר בתנור שאינו חם כמו שלנו אבל כשהתנור חם מאוד, המקום מיד 
מתחמם בחזרה, ואין שום חשש )הגרי"א ענקין )לב איברא, דף קסט(. 

ג. מדובר במצות עבות כמו פעם, אבל במצות דקות כמו בזמננו אין הקפדה, כי 
במצות דקות הדרך שיהיו עצים בוערים בתנור תמיד, ולכן מיד שמסיר מצה אחת 
מיד מתלבן התנור וכאילו נדלק עכשיו מחדש )מעדני שמואל על הקיצור שו"ע, קי(. 

זו רק זהירות רק לכתחילה, שאולי לא יתחמם מיד בחזרה ע"י חום התנור,  ד. 
וקשה לשער בדיוק מהו השיעור בזה, אבל אין זה אלא זהירות בעלמא, ומי שלא 

נזהר לא הפסיד )פמ"ג, תנא, א"א, ד(. 

ואם כן, אע"פ שיש הרבה סיבות שלא צריך להקפיד בזה, יתכן שיש ענין להדר 
בזה כשהדבר אפשרי, וזה המקור להידור של 'תנור ראשון'. )ע"פ הרב יודה טשזנר, 

אב"ד אופקים, קובץ מבי דינא ניסן תשס"ו(. 

)האדמו"ר  זצ"ל  אדמו"ר  מרן  מכ"ק  שמענו  פ(:  )עמ'  פסח  שבח  בספר  כותב  וכן 
מבאבאב(, דמלפנים היה ענין מיוחד להדר לאפות המצות בתנור ראשון שהוסק 
בו ביום, מפני שהיו רגילים להסיר תנור הראשון בגחלים ע"פ כולו, ועי"ז הוכשר 
התנור מכל חשש חימוץ שהיה אפשר להזדמן בשעת אפיית המצות של יום אתמול. 
אמנם כל זה היה שייך באותן הימים שלא היו מסיקין את התנור היטב אלא פעם 
גזרות עצים. מה  אחת בתחילת היום, ובמשך היום היו מוסיפים מזמן לזמן איזה 
שאין כן כהיום שמרבים להסיר התנור כמה פעמים ביום, "איז א גאנצע טאג )כל 

היום(, תנור ראשון, מפני שנשאר תמיד בחום גבוה. 

ואולי מקור המנהג הוא על דרך המובא בקיצור שו"ע )קי, יא( והחיי אדם )קכח, 
כז(: "הירא דבר ה', יזהר שקודם אפיית המצות שלו, יסיקו היטב מחדש את התנור 
וכו', כי מי יודע אם זה אשר אפה קודם לו, היה נזהר בכל הזהירות". חשש זה היה 
שייך לכאורה בזמנם שכל אחד היה אופה את המצות בתנור משותף, והתנור לא 

היה חם כל הזמן ובכל מקום, כמו היום. 

נהג  שכך  מובא  ומהם:  זה,  על  שהקפידו  ישראל  מגדולי  הרבה  על  והעידו 
הרב  כתב  וכן  כ.  כח,  פסח,  גבריאל,  )נטעי  הריי"ץ  האדמו"ר  וכ"ק  שיק,  המהר"ם 
הריי"ץ  שהרבי   ,115 עמ'  תתקלו,  וביאורים,  בהערות  בקובץ  אבערלאנדער,  ברוך 
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)א, כג(  יותר עב אינו שורף אותה אפילו בפסח כשהיא כפולה". אבל ראה שו"ת קנה בשם 

שתמה עליו שהרי כבר בזמן הראשונים עשו את המצות דקות )ראה דרכי משה, תס, ג, בשם 

גם  בצדדיו  ס"מ  ו2  הקפל  מקום  את  להסיר  נהוג  למעשה  ולכן  ועוד(,  הראב"ד  האבודרהם, 

במצות שלנו(. 

אפשר -  שאי  כזה  באופן  השניה  על  מקופלת  אחת  חתיכה  כאשר 
נוצר  זה  להפריד ביניהם כלל, אין חשש אפילו לכתחילה, כי דבר 
בזמן ש'עורכים' )מרדדים( את המצות, ומכיון שאי אפשר להפריד 
ביניהם, הרי זה מוכיח שזה נעשה כמצה אחת, והכל נאפה היטב 
)הגר"ש וואזנר, שו"ת שבט הלוי, ח, קטז, הרב שטרנברוך, מועדים וזמנים, ג, רסא, וכדיוק 

לשון הרמ"א: "מצה שנתכפלה בתנור". ולא בשעת הרידוד(. 

נחלקה -  נפוחה', כלומר: שהמצה  'מצה  יש מושג של  נפוחה:  מצה 
למעלה,  עלה  אחד  וחלק  בתוכה  אויר  חלל  ונעשה  לשנים  באמצע 
ונעשה חלל אויר בתוך המצה, ויש חשש שלא נאפתה המצה היטב 
בחלל זה. ויש עוד פירושים בגדר של 'מצה נפוחה', אבל כתבו רוב 
מציאות  שייכת  לא  מאוד,  דקות  שהן  שלנו  שבמצות  הפוסקים, 
נוהגים להחמיר ולהסיר את מקום  יש  'מצה נפוחה', ולמעשה  של 
הנפיחות עצמה. )משנ"ב, תסא, לה, אשל אברהם בטשאטש, שע"ת בשם שו"ת דברי 
שמואל. אמנם יש שהחמירו גם בזה, מסגרת השלחן )קי, י( ומעדני שמואל, ולכן יש שכתבו 

שנוהגים להסיר את מקום הנפיחות עצמה )מצות מצוה, לינדר, עמ' רלב(. ויש לציין לדברי 

עיקר  להם  אין  ונפוחה  כפולה  במצה  שנתבאר  אלו  איסורין  "וכל  כז:  תסא,  הזקן  אדמו"ר 

בגמרא, ואינן אלא מנהג שנהגו בדורות האחרונים, ואע"פ שאין לנו להקל בדבר שאבותינו 

כמו  בהם  להחמיר  אין  מקום,  מכל  אמך',  תורת  תטוש  'ואל  שנאמר  משום  איסור,  בו  נהגו 

בחמץ גמור וכו'"(

ח� תנור ראשון: יש מהדרים לקחת מצות 'תנור ראשון', כלומר: המצות 
שנאפו תוך 18 הדקות הראשונות מתחילת האפיה הראשונה בתנור, 
כאשר לפני כן הוכשר התנור. וישנן עדויות על גדולי ישראל שהקפידו 
בזה )ביניהם כ"ק אדמו"ר הריי"ץ !(. אלא שלפי המציאות של התנורים 
'מתכשרים' בכל רגע, אפשר  והרי הם  גדול מאוד,  ימינו, שחומם  של 
להחשיב את כל המצות כ'תנור ראשון', וגם אין מקום לחששות שהיוו 

את הסיבה להידור זה. והרבה ממשיכים להדר בזה גם בימינו11.

11. כמקור להידור זה, אפשר להביא את דברי בעל 'ערך השלחן' )הגר"י טייב, יו"ד 
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סז(: "מכאן ראיה דמצה שנאפה בפסח והסירה ממקומה, אסור ליתן במקומה מצה 
מהר"ל  שנאפה.  ראשונה  מצה  ע"י  האש  החום  כח  תשש  שכבר  לפי  חיה,  אחרת 
מפראג, וכ"כ הרב אליה רבה . . וכ"כ המחצה"ש תסא, ד: "כתב בספר א"ר, מצאתי 
כתוב דבמקום שעמדה מצה בתנור והוציאוה או דחפוה למקום אחר, אין ליתן שם 
לתנור לאותו מקום מצה אחר, שכבר נצטנן אותו מקום ע"י מצה ראשונה, ותחמיץ 
השניה טרם תאפה". וכתב בדע"ת למהרש"ם: "ואני מצאתי דבר זה בחידושי מהר"ל 

מפראג על יו"ד סז, וצ"ע שאין נוהגין כן". 

ובפוסקים מובאים ארבעה הסברים מדוע לא מקפידים על דברי הא"ר ומחצה"ש: 

א. הם מדברים בתנור שגרפו את כל האש בשעת האפיה, אבל אם יש גחלים אין 
בעיה )דעת תורה למהרש"ם ביו"ד סז(. 

ב. הא"ר מדבר בתנור שאינו חם כמו שלנו אבל כשהתנור חם מאוד, המקום מיד 
מתחמם בחזרה, ואין שום חשש )הגרי"א ענקין )לב איברא, דף קסט(. 

ג. מדובר במצות עבות כמו פעם, אבל במצות דקות כמו בזמננו אין הקפדה, כי 
במצות דקות הדרך שיהיו עצים בוערים בתנור תמיד, ולכן מיד שמסיר מצה אחת 
מיד מתלבן התנור וכאילו נדלק עכשיו מחדש )מעדני שמואל על הקיצור שו"ע, קי(. 

זו רק זהירות רק לכתחילה, שאולי לא יתחמם מיד בחזרה ע"י חום התנור,  ד. 
וקשה לשער בדיוק מהו השיעור בזה, אבל אין זה אלא זהירות בעלמא, ומי שלא 

נזהר לא הפסיד )פמ"ג, תנא, א"א, ד(. 

ואם כן, אע"פ שיש הרבה סיבות שלא צריך להקפיד בזה, יתכן שיש ענין להדר 
בזה כשהדבר אפשרי, וזה המקור להידור של 'תנור ראשון'. )ע"פ הרב יודה טשזנר, 

אב"ד אופקים, קובץ מבי דינא ניסן תשס"ו(. 

)האדמו"ר  זצ"ל  אדמו"ר  מרן  מכ"ק  שמענו  פ(:  )עמ'  פסח  שבח  בספר  כותב  וכן 
מבאבאב(, דמלפנים היה ענין מיוחד להדר לאפות המצות בתנור ראשון שהוסק 
בו ביום, מפני שהיו רגילים להסיר תנור הראשון בגחלים ע"פ כולו, ועי"ז הוכשר 
התנור מכל חשש חימוץ שהיה אפשר להזדמן בשעת אפיית המצות של יום אתמול. 
אמנם כל זה היה שייך באותן הימים שלא היו מסיקין את התנור היטב אלא פעם 
גזרות עצים. מה  אחת בתחילת היום, ובמשך היום היו מוסיפים מזמן לזמן איזה 
שאין כן כהיום שמרבים להסיר התנור כמה פעמים ביום, "איז א גאנצע טאג )כל 

היום(, תנור ראשון, מפני שנשאר תמיד בחום גבוה. 

ואולי מקור המנהג הוא על דרך המובא בקיצור שו"ע )קי, יא( והחיי אדם )קכח, 
כז(: "הירא דבר ה', יזהר שקודם אפיית המצות שלו, יסיקו היטב מחדש את התנור 
וכו', כי מי יודע אם זה אשר אפה קודם לו, היה נזהר בכל הזהירות". חשש זה היה 
שייך לכאורה בזמנם שכל אחד היה אופה את המצות בתנור משותף, והתנור לא 

היה חם כל הזמן ובכל מקום, כמו היום. 

נהג  שכך  מובא  ומהם:  זה,  על  שהקפידו  ישראל  מגדולי  הרבה  על  והעידו 
הרב  כתב  וכן  כ.  כח,  פסח,  גבריאל,  )נטעי  הריי"ץ  האדמו"ר  וכ"ק  שיק,  המהר"ם 
הריי"ץ  שהרבי   ,115 עמ'  תתקלו,  וביאורים,  בהערות  בקובץ  אבערלאנדער,  ברוך 
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)א, כג(  יותר עב אינו שורף אותה אפילו בפסח כשהיא כפולה". אבל ראה שו"ת קנה בשם 

שתמה עליו שהרי כבר בזמן הראשונים עשו את המצות דקות )ראה דרכי משה, תס, ג, בשם 

גם  בצדדיו  ס"מ  ו2  הקפל  מקום  את  להסיר  נהוג  למעשה  ולכן  ועוד(,  הראב"ד  האבודרהם, 

במצות שלנו(. 

אפשר -  שאי  כזה  באופן  השניה  על  מקופלת  אחת  חתיכה  כאשר 
נוצר  זה  להפריד ביניהם כלל, אין חשש אפילו לכתחילה, כי דבר 
בזמן ש'עורכים' )מרדדים( את המצות, ומכיון שאי אפשר להפריד 
ביניהם, הרי זה מוכיח שזה נעשה כמצה אחת, והכל נאפה היטב 
)הגר"ש וואזנר, שו"ת שבט הלוי, ח, קטז, הרב שטרנברוך, מועדים וזמנים, ג, רסא, וכדיוק 

לשון הרמ"א: "מצה שנתכפלה בתנור". ולא בשעת הרידוד(. 

נחלקה -  נפוחה', כלומר: שהמצה  'מצה  יש מושג של  נפוחה:  מצה 
למעלה,  עלה  אחד  וחלק  בתוכה  אויר  חלל  ונעשה  לשנים  באמצע 
ונעשה חלל אויר בתוך המצה, ויש חשש שלא נאפתה המצה היטב 
בחלל זה. ויש עוד פירושים בגדר של 'מצה נפוחה', אבל כתבו רוב 
מציאות  שייכת  לא  מאוד,  דקות  שהן  שלנו  שבמצות  הפוסקים, 
נוהגים להחמיר ולהסיר את מקום  יש  'מצה נפוחה', ולמעשה  של 
הנפיחות עצמה. )משנ"ב, תסא, לה, אשל אברהם בטשאטש, שע"ת בשם שו"ת דברי 
שמואל. אמנם יש שהחמירו גם בזה, מסגרת השלחן )קי, י( ומעדני שמואל, ולכן יש שכתבו 

שנוהגים להסיר את מקום הנפיחות עצמה )מצות מצוה, לינדר, עמ' רלב(. ויש לציין לדברי 

עיקר  להם  אין  ונפוחה  כפולה  במצה  שנתבאר  אלו  איסורין  "וכל  כז:  תסא,  הזקן  אדמו"ר 

בגמרא, ואינן אלא מנהג שנהגו בדורות האחרונים, ואע"פ שאין לנו להקל בדבר שאבותינו 

כמו  בהם  להחמיר  אין  מקום,  מכל  אמך',  תורת  תטוש  'ואל  שנאמר  משום  איסור,  בו  נהגו 

בחמץ גמור וכו'"(

ח� תנור ראשון: יש מהדרים לקחת מצות 'תנור ראשון', כלומר: המצות 
שנאפו תוך 18 הדקות הראשונות מתחילת האפיה הראשונה בתנור, 
כאשר לפני כן הוכשר התנור. וישנן עדויות על גדולי ישראל שהקפידו 
בזה )ביניהם כ"ק אדמו"ר הריי"ץ !(. אלא שלפי המציאות של התנורים 
'מתכשרים' בכל רגע, אפשר  והרי הם  גדול מאוד,  ימינו, שחומם  של 
להחשיב את כל המצות כ'תנור ראשון', וגם אין מקום לחששות שהיוו 

את הסיבה להידור זה. והרבה ממשיכים להדר בזה גם בימינו11.

11. כמקור להידור זה, אפשר להביא את דברי בעל 'ערך השלחן' )הגר"י טייב, יו"ד 
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אח המצות

ז� מצה כפולה, ונפוחה : 

כזו, -  בצורה  המצה  מונחת  המצות,  אפיית  שבשעת  לפעמים  מצוי 
שחלק אחד מהמצה מונח על החלק השני, כך שנוצר מעין 'קפל', 
האפיה,  בשעת  חום  מספיק  קיבל  לא  'קפל'  שאותו  לחשוש  ויש 
להסיר  יש  במצה,  כזה  'קפל'  רואים  כאשר  לכן,  להחמיץ,  והספיק 
את אותו מקום, ונוסף לכך, יש להסיר גם 'כדי נטילה' )2 ס"מ(, מכל 

צד של הקפל. )שו"ע תסא, ה. ושו"ע אדמו"ר הזקן, תסא, טז(. 

המקופל -  החלק  אותו  כאשר  רק  הוא  כפולה',  'מצה  של  זה  איסור 
קצת  יש  כאשר  אבל  ביניהם.  להפריד  ואפשר  השני,  לחלק  דבוק 
ויש  מאחר  חשש,  אין  בזה,  זה  נוגעים  כמעט  שהם  למרות  רווח, 
אויר בין שני החלקים, חום האש חודר לשם והם נאפו טוב, לפני 

שהספיקו להחמיץ )ט"ז, מג"א, אליה רבה, שו"ע אדמו"ר הזקן, תסא, טז(. 

ל'מצה -  לחשוש  אין  מאוד,  דקות  שהן  שלנו  שבמצות  אומרים  יש 
כפולה', אבל למעשה נהוג להסיר את כל המקומות שיש בהם קפל 
וראה  הרדב"ז,  בשם  תורה  בדעת  )המהרש"ם,  הקפל.  צדדי  בשני  נטילה'  ו'כדי 
לקט יושר תלמידו של תרומת הדשן שמעיד: "וכשהמצה היתה דקה כמו קליפת אגוז או מעט 

שמיועדות לחלוקה אומר הרבי שצריכות להיות עבודת יד ועגולות, )לקוטי שיחות, 
א )המתורגם(, עמ' 231(: "לו יישר חילי, הייתי מצוה . . - אם יש לו מישהו שכאשר 
ישלח לו מצות, ישתמש הלה ב'סדר', במצות ששלח לו - לשלוח לו מצות, דוקא 
מאות,  ידי  על  תתקיים  כך  ומתוך  שמורה,  מצה  ודוקא  יד,  אפויות  דוקא  עגולות, 
ובהערה  ובהידור".  הצריך,  כפי  מצה  אכילת  מצוות  מישראל,  אלפים,  ע"י  ואולי 
מהר"י  בשו"ת  בזה  והאריך  מצות'.  'עוגות  לט(:  )יב,  שמות  "ראה  עגולות:  שם:   18
אסאד )או"ח קנז(". מוכיח הרבי מלשון הפסוק 'עוגות' שמצות הן עגולות )פירוש 
המילה 'עוגה' הוא עגול(. ובהערה 19 שם: לגבי מצות יד, מציין לספרים שליקטו את 
השיטות בזה, כשדי חמד וכו'. הרי שמציין הרבי לכך שהרבה אסרו זאת, ולכן יש 

להקפיד לשלוח מצות שכשרות ואפשר לצאת בהם יד"ח, לכל הדעות. 

ובנוגע לנתינה לילדים, מובא ב'תורת מנחם' )תשי"א, ב, עמ' 7(: "אחד שאל אצל 
כ"ק אדמו"ר שליט"א אם אפשר ליתן לנכדיו הקטנים בחג הפסח מצות של מכונה, 
בנוגע  לא  "אבל  לקטנים(  להקל  יכולים  מסויימים  לדברים  בנוגע  )שאמנם  והשיב 
למצות של מכונה, כי, מצה ענינה אמונה )'מיכלא דמהימנותא'( וצריכים לעבוד על 
זה מקטנות. בנוגע לענין האמונה שנעשה ע"י אכילת מצה, מובא בחסידות שזהו על 
דרך מאמר רז"ל 'אין התינוק יודע לקרות אבא כו', עד שיטעום טעם דגן', ופשוט, 

שאין הכוונה בזה למצות של מכונה!". 
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אח המצות

דעת רבותינו נשיאנו, שאין  ו� מצות עגולות עבודת יד - מנהג חב"ד: 
לאכול כלל מצות מכונה, וגם לא בשעת הדחק, אלא יש להקפיד שיהיו 
מצות עבודת יד, ועגולות, וכן יש להקפיד בזה גם לילדים קטנים, שלא 
לתת להם לאכול בפסח מצות מכונה, וכן יש להקפיד בכל זה, במצות 
שמחלקים כהוראת הרבי, ב'מצבעים'. )אין לאכול כלל: אג"ק כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב 
)א, שטז. ד, רכח(, ואג"ק כ"ק אדמו"ר הריי"ץ א, שפח. שחששו לכל הטעמים של האוסרים, ולא 

רק שאינו 'לשמה', שהוא בעיה רק בליל הסדר. עגולות: הרבי )לקו"ש, א, עמ' 231(, על פי המבואר 

בתורה 'עוגות מצות' )עוגה, פירושה עיגול(. ילדים: הרבי )תורת מנחם תשי"א, ב, עמ' 7(, שהמצות 

הוא ענין של אמונה, וצריך להחדיר אמונה בילדים מגיל קטן. 'מבצעים': הרבי שם )לקו"ש א, עמ' 

231(, כי הכוונה שיהודים יקיימו את המצוה לכל הדעות ובהידור( 10. 

10. אמנם מצאנו בין גדולי רבני חב"ד בדורות קודמים שהתירו מצות מכונה, כפי 
שהעיד הרר"א ארלזורוב אבד"ק ראמען )יגדיל תורה, ירושלים, יז, עמ' 61(: "העיד 
לי מחותני הרב מנשה לאווט, שכבוד אביו )הרב אברהם דוד, בעל 'שער הכולל', 
סב סבו של הרבי(, הידוע לרב בעל הוראה מובהק, הוא בעצמו השתדל בהבאת 
המאשין לניקולייב, והוא הראשון אפה שמה ה'שמורה' שלו. . אך אולי ראה והתקין 

דברים המקולקלים שהיו בה". 

אבל רבותינו נשיאנו שללו זאת, ונציין כמה דוגמאות. כ"ק אדמו"ר הרש"ב )אג"ק 
מוהרש"ב, א, עמ' שטז(, מביא במכתבו חלק מהטעמים של האוסרים, ומסכים לאסור 
בכל תוקף. "בדבר המאשין )מכונה(, לאפיית מצה, הלא זה כמה שנים מלפנים, רבו 
הגדולים  הרבנים  אשר   .  . היא  שטובה  עתה  מצאו  ובמה  המשינען,  על  המנגדים 
יראי ה' וחרדים לדבר הוי', אשר בדור שלפנינו אסרו את המאשין, ומהם אשר לא 
לאיסור,  בתוקף  פסקו  אבל  אותם,  יסתרו  שלא  בכדי  שלהם  הטעמים  לגלות  רצו 
ומהם שכותבים שהוא חמץ גמור, איך ימלא לבנו לעבור ח"ו על דבריהם . . ואני 
מאמין אשר הרבנים הגאונים הנ"ל רוח ה' נוססה בהם לאסור בתוקף את המכונה 
. . וכאשר כבודו שאול מאתי, אני איני מסכים על זה בשום אופן, ואין לנו לחדש 
גם  וראה   ."  .  . לנו רבותינו הקדושים  שהניחו  לילך בדרך הישרה  כי אם  דברים, 
ברשימות דברים )חיטריק, ב' עמ' צה(, המשל שהביא כ"ק אדמו"ר הרש"ב, לאותו 
רב שרצה להתיר מצות מכונה. וכך כותב כ"ק אדמו"ר מוהריי"ץ )אג"ק מוהריי"צ, 
. . על דבר המצות מאשינאווע, והנה אשיב רק  א, עמ' שפח(: "במענה על מכתבו 
בהנוגע לו, כי בכללות ענין מצה זו אין אני חפץ לדבר, והוא דבר הידוע לכל. אמנם 
בדבר שאלתו מה יעשה, הנה בלתי ספק אצלי אשר בודאי ישנה במדינתם 'שמורה' 

מהודרה . . אפיה בתנור כנהוג אצלנו ונאפות בידים . .". 

ומשמעות דברי הרבי )אג"ק, יא, עמ' רחצ(, שאפילו בשעת הדחק אין להתיר את 
ידי מכונה,  לגבי ציצית שנעשה על  )עכ"פ לחסידי חב"ד(, שהרי כותב שם  הדבר 
שהורה כ"ק אדמו"ר הריי"צ להתיר זאת בשעת הדחק בעת שרבו הפליטים ברוסיא. 
המצויינים  ובשערים  חמד,  בשדי  לעיין  יש  מכונה,  למצות  שבנוגע  שם,  וממשיך 
בהלכה. הרי שלגבי מצות לא הביא היתר אפילו בשעת הדחק. וגם בנוגע למצות 
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אח המצות

ז� מצה כפולה, ונפוחה : 

כזו, -  בצורה  המצה  מונחת  המצות,  אפיית  שבשעת  לפעמים  מצוי 
שחלק אחד מהמצה מונח על החלק השני, כך שנוצר מעין 'קפל', 
האפיה,  בשעת  חום  מספיק  קיבל  לא  'קפל'  שאותו  לחשוש  ויש 
להסיר  יש  במצה,  כזה  'קפל'  רואים  כאשר  לכן,  להחמיץ,  והספיק 
את אותו מקום, ונוסף לכך, יש להסיר גם 'כדי נטילה' )2 ס"מ(, מכל 

צד של הקפל. )שו"ע תסא, ה. ושו"ע אדמו"ר הזקן, תסא, טז(. 

המקופל -  החלק  אותו  כאשר  רק  הוא  כפולה',  'מצה  של  זה  איסור 
קצת  יש  כאשר  אבל  ביניהם.  להפריד  ואפשר  השני,  לחלק  דבוק 
ויש  מאחר  חשש,  אין  בזה,  זה  נוגעים  כמעט  שהם  למרות  רווח, 
אויר בין שני החלקים, חום האש חודר לשם והם נאפו טוב, לפני 

שהספיקו להחמיץ )ט"ז, מג"א, אליה רבה, שו"ע אדמו"ר הזקן, תסא, טז(. 

ל'מצה -  לחשוש  אין  מאוד,  דקות  שהן  שלנו  שבמצות  אומרים  יש 
כפולה', אבל למעשה נהוג להסיר את כל המקומות שיש בהם קפל 
וראה  הרדב"ז,  בשם  תורה  בדעת  )המהרש"ם,  הקפל.  צדדי  בשני  נטילה'  ו'כדי 
לקט יושר תלמידו של תרומת הדשן שמעיד: "וכשהמצה היתה דקה כמו קליפת אגוז או מעט 

שמיועדות לחלוקה אומר הרבי שצריכות להיות עבודת יד ועגולות, )לקוטי שיחות, 
א )המתורגם(, עמ' 231(: "לו יישר חילי, הייתי מצוה . . - אם יש לו מישהו שכאשר 
ישלח לו מצות, ישתמש הלה ב'סדר', במצות ששלח לו - לשלוח לו מצות, דוקא 
מאות,  ידי  על  תתקיים  כך  ומתוך  שמורה,  מצה  ודוקא  יד,  אפויות  דוקא  עגולות, 
ובהערה  ובהידור".  הצריך,  כפי  מצה  אכילת  מצוות  מישראל,  אלפים,  ע"י  ואולי 
מהר"י  בשו"ת  בזה  והאריך  מצות'.  'עוגות  לט(:  )יב,  שמות  "ראה  עגולות:  שם:   18
אסאד )או"ח קנז(". מוכיח הרבי מלשון הפסוק 'עוגות' שמצות הן עגולות )פירוש 
המילה 'עוגה' הוא עגול(. ובהערה 19 שם: לגבי מצות יד, מציין לספרים שליקטו את 
השיטות בזה, כשדי חמד וכו'. הרי שמציין הרבי לכך שהרבה אסרו זאת, ולכן יש 

להקפיד לשלוח מצות שכשרות ואפשר לצאת בהם יד"ח, לכל הדעות. 

ובנוגע לנתינה לילדים, מובא ב'תורת מנחם' )תשי"א, ב, עמ' 7(: "אחד שאל אצל 
כ"ק אדמו"ר שליט"א אם אפשר ליתן לנכדיו הקטנים בחג הפסח מצות של מכונה, 
בנוגע  לא  "אבל  לקטנים(  להקל  יכולים  מסויימים  לדברים  בנוגע  )שאמנם  והשיב 
למצות של מכונה, כי, מצה ענינה אמונה )'מיכלא דמהימנותא'( וצריכים לעבוד על 
זה מקטנות. בנוגע לענין האמונה שנעשה ע"י אכילת מצה, מובא בחסידות שזהו על 
דרך מאמר רז"ל 'אין התינוק יודע לקרות אבא כו', עד שיטעום טעם דגן', ופשוט, 

שאין הכוונה בזה למצות של מכונה!". 
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אח המצות

דעת רבותינו נשיאנו, שאין  ו� מצות עגולות עבודת יד - מנהג חב"ד: 
לאכול כלל מצות מכונה, וגם לא בשעת הדחק, אלא יש להקפיד שיהיו 
מצות עבודת יד, ועגולות, וכן יש להקפיד בזה גם לילדים קטנים, שלא 
לתת להם לאכול בפסח מצות מכונה, וכן יש להקפיד בכל זה, במצות 
שמחלקים כהוראת הרבי, ב'מצבעים'. )אין לאכול כלל: אג"ק כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב 
)א, שטז. ד, רכח(, ואג"ק כ"ק אדמו"ר הריי"ץ א, שפח. שחששו לכל הטעמים של האוסרים, ולא 

רק שאינו 'לשמה', שהוא בעיה רק בליל הסדר. עגולות: הרבי )לקו"ש, א, עמ' 231(, על פי המבואר 

בתורה 'עוגות מצות' )עוגה, פירושה עיגול(. ילדים: הרבי )תורת מנחם תשי"א, ב, עמ' 7(, שהמצות 

הוא ענין של אמונה, וצריך להחדיר אמונה בילדים מגיל קטן. 'מבצעים': הרבי שם )לקו"ש א, עמ' 

231(, כי הכוונה שיהודים יקיימו את המצוה לכל הדעות ובהידור( 10. 

10. אמנם מצאנו בין גדולי רבני חב"ד בדורות קודמים שהתירו מצות מכונה, כפי 
שהעיד הרר"א ארלזורוב אבד"ק ראמען )יגדיל תורה, ירושלים, יז, עמ' 61(: "העיד 
לי מחותני הרב מנשה לאווט, שכבוד אביו )הרב אברהם דוד, בעל 'שער הכולל', 
סב סבו של הרבי(, הידוע לרב בעל הוראה מובהק, הוא בעצמו השתדל בהבאת 
המאשין לניקולייב, והוא הראשון אפה שמה ה'שמורה' שלו. . אך אולי ראה והתקין 

דברים המקולקלים שהיו בה". 

אבל רבותינו נשיאנו שללו זאת, ונציין כמה דוגמאות. כ"ק אדמו"ר הרש"ב )אג"ק 
מוהרש"ב, א, עמ' שטז(, מביא במכתבו חלק מהטעמים של האוסרים, ומסכים לאסור 
בכל תוקף. "בדבר המאשין )מכונה(, לאפיית מצה, הלא זה כמה שנים מלפנים, רבו 
הגדולים  הרבנים  אשר   .  . היא  שטובה  עתה  מצאו  ובמה  המשינען,  על  המנגדים 
יראי ה' וחרדים לדבר הוי', אשר בדור שלפנינו אסרו את המאשין, ומהם אשר לא 
לאיסור,  בתוקף  פסקו  אבל  אותם,  יסתרו  שלא  בכדי  שלהם  הטעמים  לגלות  רצו 
ומהם שכותבים שהוא חמץ גמור, איך ימלא לבנו לעבור ח"ו על דבריהם . . ואני 
מאמין אשר הרבנים הגאונים הנ"ל רוח ה' נוססה בהם לאסור בתוקף את המכונה 
. . וכאשר כבודו שאול מאתי, אני איני מסכים על זה בשום אופן, ואין לנו לחדש 
גם  וראה   ."  .  . לנו רבותינו הקדושים  שהניחו  לילך בדרך הישרה  כי אם  דברים, 
ברשימות דברים )חיטריק, ב' עמ' צה(, המשל שהביא כ"ק אדמו"ר הרש"ב, לאותו 
רב שרצה להתיר מצות מכונה. וכך כותב כ"ק אדמו"ר מוהריי"ץ )אג"ק מוהריי"צ, 
. . על דבר המצות מאשינאווע, והנה אשיב רק  א, עמ' שפח(: "במענה על מכתבו 
בהנוגע לו, כי בכללות ענין מצה זו אין אני חפץ לדבר, והוא דבר הידוע לכל. אמנם 
בדבר שאלתו מה יעשה, הנה בלתי ספק אצלי אשר בודאי ישנה במדינתם 'שמורה' 

מהודרה . . אפיה בתנור כנהוג אצלנו ונאפות בידים . .". 

ומשמעות דברי הרבי )אג"ק, יא, עמ' רחצ(, שאפילו בשעת הדחק אין להתיר את 
ידי מכונה,  לגבי ציצית שנעשה על  )עכ"פ לחסידי חב"ד(, שהרי כותב שם  הדבר 
שהורה כ"ק אדמו"ר הריי"צ להתיר זאת בשעת הדחק בעת שרבו הפליטים ברוסיא. 
המצויינים  ובשערים  חמד,  בשדי  לעיין  יש  מכונה,  למצות  שבנוגע  שם,  וממשיך 
בהלכה. הרי שלגבי מצות לא הביא היתר אפילו בשעת הדחק. וגם בנוגע למצות 
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התירו8 - אחת הסיבות העיקריות של האוסרים היא, מכיון שהלישה 
צריכה  מצה(,  אכילת  מצות  יד"ח  בה  )שיוצאים  המצות  של  והאפיה 
המכונה  ו"עשיית"  דעת(,  ובר  )גדול  יהודי  ידי  על  'לשמה',  להיעשות 
שוטה  או  גוי,  ע"י  מצות  לעשיית  ודומה  לשמה',  'עשיה  נחשבת  לא 
וקטן, שכשרה רק בדיעבד ושעת הדחק כנ"ל )מלבד זאת, חששו האוסרים גם 
לכך שלא יוכלו לנקות היטב כל 18 דקות, את כל חלקי המכונה )גלגלים, ברגים וכו'( משאריות 

עיסה, ושמחמת מהירות סיבוב המכונה, מתחממת העיסה וממהרת להחמיץ, וגם שמצה צריכה 

להיות עגולה, ויש שכתבו לאסור, מטעם כמוס )בספר מקראי קודש – הררי, אסף ומצא 14 טעמים 

לאסור!(. והמתירים סוברים, שאפשר לנקות היטב, ואין חשש שמתחמם, ועל ידי כך שמתחיל 

האדם את פעולת המכונה, נחשב שפיר כעשיה לשם מצת מצוה9. 

במצות מכונה, ואף שגאוני ליטא )האור שמח והגרח"ע, ועוד( הכשירו זאת, כי היה 
מדובר במכונות שהיה צורך במעשה אדם, משא"כ היום(. 

שאם  אלא  יד"ח,  בהם  לצאת  שאפשר  אמר  אויערבאך  הגרש"ז  זמננו:  ובפוסקי 
משגיחים היטב היטב, אז עדיף מצות יד, שהרי משה רבינו אכל מצות יד )כך מעיד 
הרב הררי בספרו מקראי קדש עמ' שנז(, והגר"ע יוסף כותב שמצוה מן המובחר 
להשתדל לקחת מצות ללילה הראשון מצות של עבודת יד, שנעשו ע"י אנשים יר"ש 
הבקיאים בהלכה כדי 'לצאת ידי כל הדעות' )אבל בשעת הדחק יוצאים גם בלילה 
הראשון במצות מכונה(, אבל בשאר ימי החג רשאים לאכול מצות מכונה )יחו"ד א, 
יד, יבי"א ד, יו"ד כ, חזו"ע ב, עמ' קסד הע' ט(. הגרי"ש אלישיב אמר שאפשר לצאת 
יש כאלו שאי  כי  ומכונה  יד"ח במצות מכונה, אבל צריך לבדוק היטב כל מכונה 
אפשר לנקות היטב, וכיון שנהגו ישראל להקל בזה, אי אפשר להחמיר. וכן התיר 

בעל שו"ת ציץ אליעזר )כפי שמעיד הרב הררי שם(. 

8. האוסרים: חידושי הרי"ם, דברי חיים, הרב שלמה קלוגר )בספרו שו"ת 'האלף 
נוסף, שהמצות צריכות להיות  לך שלמה', השמטות לאו"ח, לב – לו( מביא טעם 
עגולות, משום 'ובחוקותיהם לא תלכו'(, האבני נזר, שו"ת מהרש"ם )ט, לא(, דרכי 
תשובה, החפץ חיים, מנחת יצחק ועוד. המתירים: השואל ומשיב, כתב סופר, ערוך 
אריכות  יג,  סימן  ומצה  חמץ  מערכת  חמד  שדי  וראה  ועוד.  ישראל  תפארת  לנר, 

במחלוקת זו. 

9. בשו"ת מהרש"ם )ב, טז(, כותב שגם הפוסקים שהתירו מכונות, כי החשיבו את 
הפעלת המכונה על ידי האדם, כמעשה של האדם, לא התירו זאת אלא במכונות 
של זמנם שהיו מופעלות על ידי סיבוב גלגלים, אבל כאשר המכונה מופעלת על ידי 
כח החשמל, גם לדעתם לא נחשב מעשה האדם, שהרי האדם אינו עושה כלום, רק 
לוחץ על כפתור, והכל נעשה מאיליו. אבל רבים התירו גם זאת, כי על ידי שהאדם 
לוחץ על הכפתור ומפעיל את המכונה, ואומר 'לשם מצת מצוה', נחשב כל מעשה 
המכונה, כהמשך פעולתו של האדם שלחץ, כי למכונה אין שום דעת, והכל נעשה 
בדעת האדם המפעיל. )שו"ת דעת סופר )או"ח, סב(, שו"ת חסד לאברהם )ג(, שו"ת 

דברי מלכיאל )ד, כ(, והגרצ"פ פרנק במקראי קודש, פסח ב, ג(. 
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בין הפוסקים האם אפשר להשתמש במצות אלו - רבים אסרו, ורבים 

מאיר  הרב   - לובלין  של  )רבה  לאיסור  והצטרפו  נענו  הדור  מרבני  רבים  ואכן 
במיוחד,  חריפות  ובמילים  ועוד(  בינה',  ה'אמרי  בעל   - קאליש  של  ורבה  אורבוך, 
בתשובותיהם של גדולי החסידות )האדמו"ר הרב חיים מצאנז בעל ה'דברי חיים': 
"לדעתי הרבה טעמים ע"פ דין לאיסור, אך עם כמוסים אתי כשאר קבלתי כן שבכמות 
אלה הדברים אין לגלות הטעם רק לפסוק הדין בהחלט. . אין להתיר זה בשום אופן, 
ואם לא יאבו שמוע מה נעשה להם אם אוכלים חמץ ממש בפסח". ובחידושי הרי"ם: 
"ב"ה ג' אמור כ"ח למב"י תרי"ח, ווארשא. על דבר שאלתם אודו המצות לחג הפסח 
על ידי מאשין, הנני מסכים לאסור . . וה' יציל את עמו מאותן אנשים שלוחי היצר 
הרע תלמדי ירבעם בן נבט . . "(. ומעניין שישנה גם תשובה )כתב יד קדש( מרבינו 
מלובלין,  חסד'  ה'תורת  בעל  תלמידו  שמעיד  כפי  מכונה,  מצות  נגד  צדק,  הצמח 
במכתב עליו חתומים רבני ירושלים ובתוכם האדמו"ר מלעלוב )נדפס בשו"ת באר 
משה, חלק א(: "זה כשתי שנים שעלה בידי איזה אופים להביא הנה מכונה לעריכת 
המצות, היא המכונה שהרעישו עליה רבותינו ומאורות הקדושים הגאונים, בעל 
מוהרש"ז   �  � תלמידו  העיד  כאשר  צדק,  וצמח  הרי"ם,  וחידושי  חיים,  הדברים 

מלובלבין בעל תורת חסד שראה בעצמו תשובה כי"ק באיסור מאשין מצות". 

את  שהתירו  רק  שלא  רבנים  קבוצת  עמדה  אלו,  למכונות  המתנגדים  לעומת 
מצות המכונה, אלא שראו בה הידור מצוה. ולדוגמא בעל ה'כתב סופר' עקב בעיות 
גדולות שראה באפיה של מצות ביד, בחן את המכונה יחד עם בית דינו, והתקין 
תקנות מיוחדות והתיר את האפיה, אך כתב שאין ללמוד מהיתרו למקומות אחרים. 
חוברת  ופירסם  האוסרים,  נגד  בחריפות  יצא  ומשיב'  ה'שואל  לבוב  של  רבה  וכן 
מיוחדת בשם 'ביטול מודעה' )כנגד ה'מודעה לבית ישראל' של רבי שלמה קלוגר(, 
כדי לבטל את כל נימוקי האיסור. ובחוברת זו כותב אחד הרבנים: "לו ידעו גאוני 
של  המצות  עשיית  וראו  עירנו,  פה  המצות  בעשיית  הרבות  מהמכשולות  זמננו, 
המאעשינא, כבר גזרו הם לעשות מצות רק במאעשינא". וכשם שבפולין החסידית 
כמעט  הדעה  הייתה  המתנגדת,  בליטה  גם  לאיסור,  אחידה  כמעט  הדעה  הייתה 
מווילנא,  גרודז'ינסקי  עוזר  חיים  הרב  הגאונים  התירו  למשל  כך  להתיר.  אחידה 
והרב מאיר שמחה מדווינסק בעל ה'אור שמח', והרב משה מרדכי אפשטיין, ראש 

ישיבת סלבודקה. 

"מאחר  נזר:  האבני  כותב  וכך  הפוסקים,  בין  הויכוח  נמשך  הבא,  בדור  גם  וכך 
שיהיו,  טעם  מאיזה  יהיו  המתירין,  על  מאוד  והרעישו  אסרו  שלפנינו  שהגאונים 
יוכל  כן אם  על   .  . השרת  הראשונים כמלאכי  גבלו  אשר  גבול  ישיג  אשר  הוא  מי 
לבטל מנהג הרע הזה לגמרי מה טוב . . ובטח זכות זה יעמוד להם . . כי עיקר הדין 
בראש השנה למאן דלא שקיל מיכלא דאסוותא". וכן כתבו לאסור בשדי חמד, ובעל 

ה'לבושי מרדכי' תלמידו של הכתב סופר, ועוד. 

אמנם בדורות הבאים, רבים גם מגדולי הליטאים אסרו זאת )ראה חזו"א אגרות, 
א, קפה, יט: "כל העסק יהיה בידי אדם, ולא במכונה כלל". החפץ חיים היה אוכל 
רק מצות יד )הגש"פ מועדים וזמנים(, וכן גם הרב חיים מבריסק )הגדה מבית לוי 
עמ' ט(. וראה במועדים וזמנים להרב שטרנבוך, שאין לצאת יד"ח בלילה הראשון 
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התירו8 - אחת הסיבות העיקריות של האוסרים היא, מכיון שהלישה 
צריכה  מצה(,  אכילת  מצות  יד"ח  בה  )שיוצאים  המצות  של  והאפיה 
המכונה  ו"עשיית"  דעת(,  ובר  )גדול  יהודי  ידי  על  'לשמה',  להיעשות 
שוטה  או  גוי,  ע"י  מצות  לעשיית  ודומה  לשמה',  'עשיה  נחשבת  לא 
וקטן, שכשרה רק בדיעבד ושעת הדחק כנ"ל )מלבד זאת, חששו האוסרים גם 
לכך שלא יוכלו לנקות היטב כל 18 דקות, את כל חלקי המכונה )גלגלים, ברגים וכו'( משאריות 

עיסה, ושמחמת מהירות סיבוב המכונה, מתחממת העיסה וממהרת להחמיץ, וגם שמצה צריכה 

להיות עגולה, ויש שכתבו לאסור, מטעם כמוס )בספר מקראי קודש – הררי, אסף ומצא 14 טעמים 

לאסור!(. והמתירים סוברים, שאפשר לנקות היטב, ואין חשש שמתחמם, ועל ידי כך שמתחיל 

האדם את פעולת המכונה, נחשב שפיר כעשיה לשם מצת מצוה9. 

במצות מכונה, ואף שגאוני ליטא )האור שמח והגרח"ע, ועוד( הכשירו זאת, כי היה 
מדובר במכונות שהיה צורך במעשה אדם, משא"כ היום(. 

שאם  אלא  יד"ח,  בהם  לצאת  שאפשר  אמר  אויערבאך  הגרש"ז  זמננו:  ובפוסקי 
משגיחים היטב היטב, אז עדיף מצות יד, שהרי משה רבינו אכל מצות יד )כך מעיד 
הרב הררי בספרו מקראי קדש עמ' שנז(, והגר"ע יוסף כותב שמצוה מן המובחר 
להשתדל לקחת מצות ללילה הראשון מצות של עבודת יד, שנעשו ע"י אנשים יר"ש 
הבקיאים בהלכה כדי 'לצאת ידי כל הדעות' )אבל בשעת הדחק יוצאים גם בלילה 
הראשון במצות מכונה(, אבל בשאר ימי החג רשאים לאכול מצות מכונה )יחו"ד א, 
יד, יבי"א ד, יו"ד כ, חזו"ע ב, עמ' קסד הע' ט(. הגרי"ש אלישיב אמר שאפשר לצאת 
יש כאלו שאי  כי  ומכונה  יד"ח במצות מכונה, אבל צריך לבדוק היטב כל מכונה 
אפשר לנקות היטב, וכיון שנהגו ישראל להקל בזה, אי אפשר להחמיר. וכן התיר 

בעל שו"ת ציץ אליעזר )כפי שמעיד הרב הררי שם(. 

8. האוסרים: חידושי הרי"ם, דברי חיים, הרב שלמה קלוגר )בספרו שו"ת 'האלף 
נוסף, שהמצות צריכות להיות  לך שלמה', השמטות לאו"ח, לב – לו( מביא טעם 
עגולות, משום 'ובחוקותיהם לא תלכו'(, האבני נזר, שו"ת מהרש"ם )ט, לא(, דרכי 
תשובה, החפץ חיים, מנחת יצחק ועוד. המתירים: השואל ומשיב, כתב סופר, ערוך 
אריכות  יג,  סימן  ומצה  חמץ  מערכת  חמד  שדי  וראה  ועוד.  ישראל  תפארת  לנר, 

במחלוקת זו. 

9. בשו"ת מהרש"ם )ב, טז(, כותב שגם הפוסקים שהתירו מכונות, כי החשיבו את 
הפעלת המכונה על ידי האדם, כמעשה של האדם, לא התירו זאת אלא במכונות 
של זמנם שהיו מופעלות על ידי סיבוב גלגלים, אבל כאשר המכונה מופעלת על ידי 
כח החשמל, גם לדעתם לא נחשב מעשה האדם, שהרי האדם אינו עושה כלום, רק 
לוחץ על כפתור, והכל נעשה מאיליו. אבל רבים התירו גם זאת, כי על ידי שהאדם 
לוחץ על הכפתור ומפעיל את המכונה, ואומר 'לשם מצת מצוה', נחשב כל מעשה 
המכונה, כהמשך פעולתו של האדם שלחץ, כי למכונה אין שום דעת, והכל נעשה 
בדעת האדם המפעיל. )שו"ת דעת סופר )או"ח, סב(, שו"ת חסד לאברהם )ג(, שו"ת 

דברי מלכיאל )ד, כ(, והגרצ"פ פרנק במקראי קודש, פסח ב, ג(. 
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בין הפוסקים האם אפשר להשתמש במצות אלו - רבים אסרו, ורבים 

מאיר  הרב   - לובלין  של  )רבה  לאיסור  והצטרפו  נענו  הדור  מרבני  רבים  ואכן 
במיוחד,  חריפות  ובמילים  ועוד(  בינה',  ה'אמרי  בעל   - קאליש  של  ורבה  אורבוך, 
בתשובותיהם של גדולי החסידות )האדמו"ר הרב חיים מצאנז בעל ה'דברי חיים': 
"לדעתי הרבה טעמים ע"פ דין לאיסור, אך עם כמוסים אתי כשאר קבלתי כן שבכמות 
אלה הדברים אין לגלות הטעם רק לפסוק הדין בהחלט. . אין להתיר זה בשום אופן, 
ואם לא יאבו שמוע מה נעשה להם אם אוכלים חמץ ממש בפסח". ובחידושי הרי"ם: 
"ב"ה ג' אמור כ"ח למב"י תרי"ח, ווארשא. על דבר שאלתם אודו המצות לחג הפסח 
על ידי מאשין, הנני מסכים לאסור . . וה' יציל את עמו מאותן אנשים שלוחי היצר 
הרע תלמדי ירבעם בן נבט . . "(. ומעניין שישנה גם תשובה )כתב יד קדש( מרבינו 
מלובלין,  חסד'  ה'תורת  בעל  תלמידו  שמעיד  כפי  מכונה,  מצות  נגד  צדק,  הצמח 
במכתב עליו חתומים רבני ירושלים ובתוכם האדמו"ר מלעלוב )נדפס בשו"ת באר 
משה, חלק א(: "זה כשתי שנים שעלה בידי איזה אופים להביא הנה מכונה לעריכת 
המצות, היא המכונה שהרעישו עליה רבותינו ומאורות הקדושים הגאונים, בעל 
מוהרש"ז   �  � תלמידו  העיד  כאשר  צדק,  וצמח  הרי"ם,  וחידושי  חיים,  הדברים 

מלובלבין בעל תורת חסד שראה בעצמו תשובה כי"ק באיסור מאשין מצות". 

את  שהתירו  רק  שלא  רבנים  קבוצת  עמדה  אלו,  למכונות  המתנגדים  לעומת 
מצות המכונה, אלא שראו בה הידור מצוה. ולדוגמא בעל ה'כתב סופר' עקב בעיות 
גדולות שראה באפיה של מצות ביד, בחן את המכונה יחד עם בית דינו, והתקין 
תקנות מיוחדות והתיר את האפיה, אך כתב שאין ללמוד מהיתרו למקומות אחרים. 
חוברת  ופירסם  האוסרים,  נגד  בחריפות  יצא  ומשיב'  ה'שואל  לבוב  של  רבה  וכן 
מיוחדת בשם 'ביטול מודעה' )כנגד ה'מודעה לבית ישראל' של רבי שלמה קלוגר(, 
כדי לבטל את כל נימוקי האיסור. ובחוברת זו כותב אחד הרבנים: "לו ידעו גאוני 
של  המצות  עשיית  וראו  עירנו,  פה  המצות  בעשיית  הרבות  מהמכשולות  זמננו, 
המאעשינא, כבר גזרו הם לעשות מצות רק במאעשינא". וכשם שבפולין החסידית 
כמעט  הדעה  הייתה  המתנגדת,  בליטה  גם  לאיסור,  אחידה  כמעט  הדעה  הייתה 
מווילנא,  גרודז'ינסקי  עוזר  חיים  הרב  הגאונים  התירו  למשל  כך  להתיר.  אחידה 
והרב מאיר שמחה מדווינסק בעל ה'אור שמח', והרב משה מרדכי אפשטיין, ראש 

ישיבת סלבודקה. 

"מאחר  נזר:  האבני  כותב  וכך  הפוסקים,  בין  הויכוח  נמשך  הבא,  בדור  גם  וכך 
שיהיו,  טעם  מאיזה  יהיו  המתירין,  על  מאוד  והרעישו  אסרו  שלפנינו  שהגאונים 
יוכל  כן אם  על   .  . השרת  הראשונים כמלאכי  גבלו  אשר  גבול  ישיג  אשר  הוא  מי 
לבטל מנהג הרע הזה לגמרי מה טוב . . ובטח זכות זה יעמוד להם . . כי עיקר הדין 
בראש השנה למאן דלא שקיל מיכלא דאסוותא". וכן כתבו לאסור בשדי חמד, ובעל 

ה'לבושי מרדכי' תלמידו של הכתב סופר, ועוד. 

אמנם בדורות הבאים, רבים גם מגדולי הליטאים אסרו זאת )ראה חזו"א אגרות, 
א, קפה, יט: "כל העסק יהיה בידי אדם, ולא במכונה כלל". החפץ חיים היה אוכל 
רק מצות יד )הגש"פ מועדים וזמנים(, וכן גם הרב חיים מבריסק )הגדה מבית לוי 
עמ' ט(. וראה במועדים וזמנים להרב שטרנבוך, שאין לצאת יד"ח בלילה הראשון 



67

אח המצות

'לשמה', חייבת המצה להיעשות על ידי יהודי גדול ובר דעת שיודע 
לכוין לשם מצת מצוה. אבל אם נעשית על ידי גוי או קטן, ושוטה )גוי 
לא נאמן שמכוין, וקטן ושוטה לא יודעים לכוין(, לא יוצאים במצה זו 

בליל הסדר. )ונפקא מינה, לגבי 'מצות מכונה', וכדלקמן(. 

אפשר על ידי גוי )או שוטה וקטן(: אבל לפי הדעה שרק ה'שמירה' - 
ושומר  שרואה  יהודי  שם  שיהיה  מספיק  לשמה,  להיות  צריכה 
הכנת  של  עצמו  שהמעשה  אע"פ  מחמיצה,  לא  שהמצה  'לשמה', 
א.  ותס,  יד,  תנג,  הזקן,  אדמו"ר  )שו"ע  לשמה  שלא  גוי,  ידי  על  נעשה  המצה, 

משנ"ב תס, ג(

למעשה: רק בשעת הדחק, כשאי אפשר בענין אחר, אפשר לסמוך - 
וישראל  גוי,  ידי  על  המצות  את  ולאפות  וללוש  השניה,  הדעה  על 
ישמור עליו6. )ב"ח, מגן אברהם, שו"ע אדמו"ר הזקן, משנה ברורה תס, א. כמובן מדובר 

במצות שיוצאים בהם יד"ח מצוות מצה בליל הסדר(. 

ה� מצות מכונה7: כאשר הומצאו המכונות ליצור מצות, התעורר ויכוח 

היהודי  ויסייע  מצוה,  מצת  לשם  לכוין  הנכרי  את  ללמד  ישתדלו  זאת  ובכל   .6
בלישה עצמה. ואם אפשר למצוא יהודי שוטה או קטן, עדיף, כי הם שומעים בקולנו 

לעשות לשמה.

'מצות  אלפסי  יצחק  ד"ר  של  מאמרו  על  ]מיוסד  המכונה:  מצות  על  סקירה   .7
'מצות  בדבר  'הפולמוס  מונדשיין  יהושע  הרב  של  ומאמרו  יד'  של  ומצות  מכונה 

מכונה', ב'קובץ המועדים' עמ' תקפ[. 

המכונה לעשיית מצות הומצאה בשנת תקצ"ח, על ידי המכונאי ר' איציק זינגר 
חשמלית,  ולא  מכנית  הייתה  זו  מכונה  כיום(,  )צרפת,  אלזס  שבחבל  מראפשוויר 
והופעלה על ידי סיבוב גלגלים בידי אדם. היא הייתה מיועדת בתחילה רק להכנת 
העיסה, ושאר המלאכות נעשו בידי אדם ]מאז עברה המכונה גלגולים רבים, והיום 
המכונות חשמליות ופועלות באופן אוטומטי מלא, מנתינת הקמח עד גמר האפיה 

בתנור ללא צורך בכח אדם, מלבד הלחיצה על הכפתור להפעלת המכונה[. 

היא זכתה להסכמת רבני צרפת וגרמניה )תחילה הרב של בראפשוויר רבי ליפמן 
אך  ועוד(,  לנר,  הערוך  בעל  ובגרמניה  פריז,  אב"ד  אינרייך  קאפיל  והרב  בהרז"ל, 
כאשר הגיע המכונה לערים קראקא, ברודי, ולבוב, יצאו גדולי רבני גאליציה )הרב 
שלמה קלוגר רבה של בראד, והרב מרדכי זאב איטינגא מלבוב בעל 'מפרשי הים'( 
חוצץ לאסור את המכונה. ובמילים חריפות ביותר: "כי אש תוקד באפי . . בראותי כי 
פשתה משפחות אשר היא לקרחת ולגבחת בערי אשכנז, גם במדינתנו אשר עודנה 
משובחת .. ". ופורסם קונטרס בשם 'מודעה לבית ישראל', בו הובא איסורו של הרב 

שלמה קלוגר, ונשלח לכל הרבנים, שיצטרפו לאיסור. 
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ולדעת הפרי חדש, דבר זה מעכב אפילו בדיעבד, והובאה דעה זו בביאור הלכה )תנג, ד ד"ה 

מישהו  שמכיר  מי  לכל  הרבי  )והוראות  הרבנים  מנהג  בטעם  זו,  לדעה  הרבי  ציין  וכן  טוב(. 

 .)243 עמ'  א,  שיחות  )ליקוטי  שמורות  מצות  לחלק  לסדר(,  בהם  ישתמש  לו,  ישלחו  שאם 

ולמעשה, רוב רובן של מצות עבודת יד היום, הם שמורים משעת 
קצירה. 

לגבי 'שמורה משעת טחינה', ראה הערה5: - 

נחלקו הדעות בגדר 'לשמה'  ג� 'שמירה' לשמה - או 'עשיה' לשמה ? 
זה: יש אומרים, שרק ה'שמירה' שלא תחמיץ, צריכה להיות 'לשמה', 
אבל לא העשיה עצמה של המצות )רב האי גאון, רא"ה(, אך יש סוברים, שגם 
הכנת המצה )לישה, אפיה(, צריכה להיות 'לשמה', וכך נפסק להלכה 
)טור, ושו"ע תס, א, ריטב"א ועוד. וראה שו"ע אדמו"ר הזקן, ומשנ"ב, תס, א, שמביאים את שתי 

הדעות, ומכריעים כדיעה זו, עכ"פ לכתחילה(. 

ד� נפקא מינה - הכנת מצה ע"י גוי וקטן: 

להיות -  צריכה  עצמה  שהעשייה  הדעה  לפי  גדול:  יהודי  דוקא 

5. מעיקר הדין אפשר לקחת קמח רגיל מהשוק, כל שאין סיבה לחשוש שהחמיץ 
לפני או בשעת הטחינה, אבל כותב הרא"ש )פסחים ב, כו(, שנהגו באשכנז ובצרפת 
משעת  'שמור'  מקמח  שנעשו  מצות  רק  הסדר,  ליל  של  המצוה  למצות  לקחת 
טחינה, כי משעת הטחינה גובר החשש של החמצה, כי מקרבים את החיטים למים 
)בזמנם שהיו טוחנים במטחנות מים. או מטעם שמרטיבים את החיטים במים, לפני 
הטחינה(. וישראל קדושים, ולוקחים מצות כאלו לכל הפסח )שו"ע אדמו"ר הזקן 

תנג יט(. 

אך זה היה נכון בזמנים קדמונים, אבל בזמנים מאוחרים יותר, התחילו )ללתות( 
להשרות את החיטים במים לפני הטחינה, וכפי שמעיד המגן אברהם, ואם כן, בכל 
קמח רגיל שלא הושגח במיוחד לפסח, יש חשש חמץ, וגם לולי הענין של 'שמירה' 
לחשוש  צריך  ואילך(,  מלישה  אם  כי  צורך,  בה  אין  הדין  מעיקר  )אשר  מיוחדת 
שהקמח חמץ, ולכן אי אפשר לקנות סתם קמח בשוק. והובא בשו"ע אדמו"ר הזקן, 
ובמשנה ברורה. ותלוי הדבר מאוד במציאות, אם רגילים 'ללתות' את הקמח )ראה 
שו"ע אדמו"ר הזקן תנג, יח(. ולכן למעשה אין לקחת קמח רגיל לאפיית מצות. ]לגבי 
צירוף הקמח למכירת חמץ לגוי, והשתמשות בקמח אחרי פסח )האם נחשב 'חמץ 
שעבר עליו הפסח'(, ראה 'תשובות והנהגות' )א, שט(, שאע"פ ש'לותתים' )מרטיבים( 
את החטים במים, יש המתירים אף בפסח, רק שמבואר בפוסקים שאיננו בקיאים 
משרים  לא  כי  מתבקעות  אינן  החטים  בימינו  והרי  האוסרת,  'לתיתה'  נחשב  מה 
אותם בהרבה במים, ולא נראה שום הבדל בין חטים לתותות לאלו שאינן. ויתבאר 

אי"ה בהמשך, בפרק העוסק במכירת חמץ, ובחמץ שעבר עליו הפסח[. 
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'לשמה', חייבת המצה להיעשות על ידי יהודי גדול ובר דעת שיודע 
לכוין לשם מצת מצוה. אבל אם נעשית על ידי גוי או קטן, ושוטה )גוי 
לא נאמן שמכוין, וקטן ושוטה לא יודעים לכוין(, לא יוצאים במצה זו 

בליל הסדר. )ונפקא מינה, לגבי 'מצות מכונה', וכדלקמן(. 

אפשר על ידי גוי )או שוטה וקטן(: אבל לפי הדעה שרק ה'שמירה' - 
ושומר  שרואה  יהודי  שם  שיהיה  מספיק  לשמה,  להיות  צריכה 
הכנת  של  עצמו  שהמעשה  אע"פ  מחמיצה,  לא  שהמצה  'לשמה', 
א.  ותס,  יד,  תנג,  הזקן,  אדמו"ר  )שו"ע  לשמה  שלא  גוי,  ידי  על  נעשה  המצה, 

משנ"ב תס, ג(

למעשה: רק בשעת הדחק, כשאי אפשר בענין אחר, אפשר לסמוך - 
וישראל  גוי,  ידי  על  המצות  את  ולאפות  וללוש  השניה,  הדעה  על 
ישמור עליו6. )ב"ח, מגן אברהם, שו"ע אדמו"ר הזקן, משנה ברורה תס, א. כמובן מדובר 

במצות שיוצאים בהם יד"ח מצוות מצה בליל הסדר(. 

ה� מצות מכונה7: כאשר הומצאו המכונות ליצור מצות, התעורר ויכוח 

היהודי  ויסייע  מצוה,  מצת  לשם  לכוין  הנכרי  את  ללמד  ישתדלו  זאת  ובכל   .6
בלישה עצמה. ואם אפשר למצוא יהודי שוטה או קטן, עדיף, כי הם שומעים בקולנו 

לעשות לשמה.

'מצות  אלפסי  יצחק  ד"ר  של  מאמרו  על  ]מיוסד  המכונה:  מצות  על  סקירה   .7
'מצות  בדבר  'הפולמוס  מונדשיין  יהושע  הרב  של  ומאמרו  יד'  של  ומצות  מכונה 

מכונה', ב'קובץ המועדים' עמ' תקפ[. 

המכונה לעשיית מצות הומצאה בשנת תקצ"ח, על ידי המכונאי ר' איציק זינגר 
חשמלית,  ולא  מכנית  הייתה  זו  מכונה  כיום(,  )צרפת,  אלזס  שבחבל  מראפשוויר 
והופעלה על ידי סיבוב גלגלים בידי אדם. היא הייתה מיועדת בתחילה רק להכנת 
העיסה, ושאר המלאכות נעשו בידי אדם ]מאז עברה המכונה גלגולים רבים, והיום 
המכונות חשמליות ופועלות באופן אוטומטי מלא, מנתינת הקמח עד גמר האפיה 

בתנור ללא צורך בכח אדם, מלבד הלחיצה על הכפתור להפעלת המכונה[. 

היא זכתה להסכמת רבני צרפת וגרמניה )תחילה הרב של בראפשוויר רבי ליפמן 
אך  ועוד(,  לנר,  הערוך  בעל  ובגרמניה  פריז,  אב"ד  אינרייך  קאפיל  והרב  בהרז"ל, 
כאשר הגיע המכונה לערים קראקא, ברודי, ולבוב, יצאו גדולי רבני גאליציה )הרב 
שלמה קלוגר רבה של בראד, והרב מרדכי זאב איטינגא מלבוב בעל 'מפרשי הים'( 
חוצץ לאסור את המכונה. ובמילים חריפות ביותר: "כי אש תוקד באפי . . בראותי כי 
פשתה משפחות אשר היא לקרחת ולגבחת בערי אשכנז, גם במדינתנו אשר עודנה 
משובחת .. ". ופורסם קונטרס בשם 'מודעה לבית ישראל', בו הובא איסורו של הרב 

שלמה קלוגר, ונשלח לכל הרבנים, שיצטרפו לאיסור. 
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ולדעת הפרי חדש, דבר זה מעכב אפילו בדיעבד, והובאה דעה זו בביאור הלכה )תנג, ד ד"ה 

מישהו  שמכיר  מי  לכל  הרבי  )והוראות  הרבנים  מנהג  בטעם  זו,  לדעה  הרבי  ציין  וכן  טוב(. 

 .)243 עמ'  א,  שיחות  )ליקוטי  שמורות  מצות  לחלק  לסדר(,  בהם  ישתמש  לו,  ישלחו  שאם 

ולמעשה, רוב רובן של מצות עבודת יד היום, הם שמורים משעת 
קצירה. 

לגבי 'שמורה משעת טחינה', ראה הערה5: - 

נחלקו הדעות בגדר 'לשמה'  ג� 'שמירה' לשמה - או 'עשיה' לשמה ? 
זה: יש אומרים, שרק ה'שמירה' שלא תחמיץ, צריכה להיות 'לשמה', 
אבל לא העשיה עצמה של המצות )רב האי גאון, רא"ה(, אך יש סוברים, שגם 
הכנת המצה )לישה, אפיה(, צריכה להיות 'לשמה', וכך נפסק להלכה 
)טור, ושו"ע תס, א, ריטב"א ועוד. וראה שו"ע אדמו"ר הזקן, ומשנ"ב, תס, א, שמביאים את שתי 

הדעות, ומכריעים כדיעה זו, עכ"פ לכתחילה(. 

ד� נפקא מינה - הכנת מצה ע"י גוי וקטן: 

להיות -  צריכה  עצמה  שהעשייה  הדעה  לפי  גדול:  יהודי  דוקא 

5. מעיקר הדין אפשר לקחת קמח רגיל מהשוק, כל שאין סיבה לחשוש שהחמיץ 
לפני או בשעת הטחינה, אבל כותב הרא"ש )פסחים ב, כו(, שנהגו באשכנז ובצרפת 
משעת  'שמור'  מקמח  שנעשו  מצות  רק  הסדר,  ליל  של  המצוה  למצות  לקחת 
טחינה, כי משעת הטחינה גובר החשש של החמצה, כי מקרבים את החיטים למים 
)בזמנם שהיו טוחנים במטחנות מים. או מטעם שמרטיבים את החיטים במים, לפני 
הטחינה(. וישראל קדושים, ולוקחים מצות כאלו לכל הפסח )שו"ע אדמו"ר הזקן 

תנג יט(. 

אך זה היה נכון בזמנים קדמונים, אבל בזמנים מאוחרים יותר, התחילו )ללתות( 
להשרות את החיטים במים לפני הטחינה, וכפי שמעיד המגן אברהם, ואם כן, בכל 
קמח רגיל שלא הושגח במיוחד לפסח, יש חשש חמץ, וגם לולי הענין של 'שמירה' 
לחשוש  צריך  ואילך(,  מלישה  אם  כי  צורך,  בה  אין  הדין  מעיקר  )אשר  מיוחדת 
שהקמח חמץ, ולכן אי אפשר לקנות סתם קמח בשוק. והובא בשו"ע אדמו"ר הזקן, 
ובמשנה ברורה. ותלוי הדבר מאוד במציאות, אם רגילים 'ללתות' את הקמח )ראה 
שו"ע אדמו"ר הזקן תנג, יח(. ולכן למעשה אין לקחת קמח רגיל לאפיית מצות. ]לגבי 
צירוף הקמח למכירת חמץ לגוי, והשתמשות בקמח אחרי פסח )האם נחשב 'חמץ 
שעבר עליו הפסח'(, ראה 'תשובות והנהגות' )א, שט(, שאע"פ ש'לותתים' )מרטיבים( 
את החטים במים, יש המתירים אף בפסח, רק שמבואר בפוסקים שאיננו בקיאים 
משרים  לא  כי  מתבקעות  אינן  החטים  בימינו  והרי  האוסרת,  'לתיתה'  נחשב  מה 
אותם בהרבה במים, ולא נראה שום הבדל בין חטים לתותות לאלו שאינן. ויתבאר 

אי"ה בהמשך, בפרק העוסק במכירת חמץ, ובחמץ שעבר עליו הפסח[. 
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על  ומסופר  הפסח.  בחג  לאכילה,  מיועדות  שהמצות  בידיעה  היטב, 
חסיד שהביא לכ"ק אדמו"ר הריי"ץ 'מצה שמורה' לקראת פסח, אמר 
לו הרבי: 'מצה זה ביטול, 'מצה - שמורה', שצריך לשמור )ולשמר( על 

הביטול. 

ב� שמורה משעת קצירה, טחינה, לישה: 

שלשת -  בין  שלב  באיזה  הפוסקים,  נחלקו  שמירה:  צריך  מאימתי 
שלבי הכנת המצות, מתחילה חובת ה'שמירה', וג' דעות בדבר: א( 
כבר משעת קצירת החטים )לפני הקצירה, לא יכולים להחמיץ(. ב( 
משעת טחינת החטים )שאז הם עלולים לבא במגע עם מים(. ג( משעת 
לישה )שאז מערבבים בפועל את הקמח במים(, ונמצא למעשה כך: 

משעת לישה: הדעה העיקרית להלכה היא, שחובת השמירה היא - 
אין  'נשמרה' משעת לישה,  ומצה שלא  ואילך בלבד,  משעת לישה 
יוצאים בה יד"ח מצות אכילת מצה בליל פסח )שו"ע תנג, ד, ושו"ע אדמו"ר 

הזקן, תנג, יד(. 

משעת קצירה: יש אומרים )רי"ף רמב"ם(, שיש חיוב מדרבנן של שמירת - 
החיטים משעת הקצירה3, ולדעתם, מדרבנן אין יוצאים יד"ח, אם לא 
נשמרו כך, ולכן למעשה, טוב להחמיר )עכ"פ לכזית של ליל הסדר(, 
יג.  ושו"ע אדה"ז, תנג,  ד  )שו"ע תנג,  שיהיו החיטים שמורים משעת קצירה4 

3. כדברי רבא בגמ' פסחים מ, א: "שימור מעיקרא בעינן". כלומר משעת הקצירה. 
ונדחית  בגמ'  שם  עליו  הקשו  כי  כרבא,  הלכה  אין  שנקטו  דלעיל  הראשונים  אבל 

דעתו מההלכה. 

4. ראה אוצר מנהגי חב"ד )ניסן עמ' כ( הוראות כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב נ"ע להרה"ח 
הגר"י לנדא ע"ה, בדבר קצירת החטים לשמורה. א. באיזה שעה לקצור אותם. ב. 
שלא יקצור סמוך לארץ. ג. לדוש ולזרות על מקום נקי. ד. לא להשאיר את התבואה 
הקצורה בחוץ אחרי השעה 4 כי אין כבר שמש. ה. לא לדחוק אותם בשקים. ו. לא 
לפני  בשדה  התבואה  את  לייבש  ז.  בארץ.  ונוגעים  כפופים  שהם  שיבולים  לקצור 
את  ינגבו  התבואה,  את  הקוצרים  שהפועלים  להשגיח  ח.  בשקים.  אותם  ששמים 
פיהם וידיהם אם שתו מים. ט. שהקצירה תעשה בהשגחת רב. ועוד שם מתוך כמה 
ימים  ביום שהשמש מכה בכל תקפה ושלשה  ומוהריי"ץ: שיהיה  אג"ק מוהרש"ב 
קודם לא ירדו גשמים, שעת הקצירה מ12 בצהריים עד 3. ועוד שם, על דבר האריזה 
של החטים למשלוח, שיהיה בתוך חביות עץ אלון סתומות, עטופות וכו' שלא יגיע 
הקור לחטים, אבל גם לא באופן שיתחמם. ובהמשך שם, שיהיה שק חדש, קשור 

היטב, בתוך שק אחר. ובהמשך שם כמה וכמה זהירויות בשעת הטחינה עצמה. 
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'שמירה' זו, צריכה להיות 'לשמה' כלומר: 'לשם מצות מצה'2 - שישמור 

להישמר שלא תחמיץ, אלא שהיה אפשר לסמוך על הסימנים שנתנו חז"ל. 

2. גמ' פסחים לח, ב: "חלות תודה שעשאן לעצמו, אינו יוצא יד"ח בפסח, דאמר 
קרא 'ושמרתם את המצות', מצה המשתמרת לשם מצה, יצתה זו, שאינה משתמרת 
לשם מצה אלא לשום זבח". כלומר: אי אפשר לקיים את מצות מצה ב'מצות' שנעשו 
לשם 'קרבן תודה', כי לא נשמרו לשם מצות מצה. וכפירוש רש"י שם: "ושמרתם 
את המצות, עביד לה שמירה לשם מצה, כי שימור שאתה משמרה שלא תחמיץ, 
התכוין לשם מצה של מצוה". וכן מבואר ברש"י )פסחים מ, א(: "ואע"פ שאנו רואין 
שאין כאן חימוץ )אינו מספיק( למצה של מצוה, שימור לשמה בעינן". ]יש אומרים 
שצריך לכוין, לשם המצה שיוצא בה יד"ח בליל הסדר )אור זרוע, דרכי משה(, אבל 
העיקר להלכה כדעת הרא"ש, שמספיקה כוונה לשם מצות שיאכלו בפסח )שו"ע 

אדמו"ר הזקן, תנג, יד([ 

)מהרי"ל,  מצוה"  מצת  "לשם  לומר:  שצריך  אומרים  יש  בפה:  אמירה  צריך  אם 
הלכות תיקון המצות. הובא ברמ"א תנו, א, ובשו"ע אדמו"ר הזקן, תנו, ו: "כשנותן 
הקמח לתוך העריבה או לתוך המדה ללישת המצות של מצוה, טוב שיאמר בפיו 
)ובסימן  לקמח".  המים  נתינת  בשעת  יאמר  וכן  מצוה,  של  מצה  לשם  כן  שעושה 
מספיקה  הדין  מעיקר  אך  שלנו'(.  ה'מים  שאיבת  בשעת  גם  לומר  מביא  כא,  תנה, 
מחשבה לשם מצת מצוה )פמ"ג, תס, א. וכן מבואר בלשון הרמ"א ושו"ע אדמו"ר 

הזקן שאמרו 'טוב שיאמר .. '(.

מתי לכוין: אין צורך לומר זאת בכל פעם, אלא יכול לומר בתחילת היום 'כל מה 
שאעשה היום, הכל לשם מצות מצה' )ביאור הלכה, תס, ד"ה וקטן(. 

כוונה סתמית: אם לא התכוין לעשות לשמה, מפני שחשב שאין צורך ב'לשמה', 
או שאינו יודע מה זה 'לשמה', הוא גרוע יותר מ'כונה סתמית', כי לא נחשב 'כונה 
סתמית' אלא הוא כמתכיון 'שלא לשמה', כי הוא חושב בפירוש שאין צורך בזה, 
או שלא יודע מה זה, וכיון שכונה לשמה מעכבת בלישה ואפיה, לא יוצאים יד"ח, 
במצה זו בליל הסדר )מצות מצוה, עמ' רנא(. ואם עשה בסתם, בלי לחשוב שעושה 
לשם המצוה, אבל גם לא חשב שעושה שלא לשם מצוה הסתפק בזה בביאור הלכה 
)תס, ד"ה אין לשין(, שהרי מרש"י שכתב: "כל שימור שאתה משמרה התכוין לשם 
מצה של מצוה" משמע שאם לא חשב לא מועיל, ולא דומה לקדשים שבהם אומרים 
'סתמא לשמה', כי מלכתחילה הוקדשו הקדשים לשם זה, ולכן מן הסתם מתעסק 
ומאידך בריטב"א לפסחים כתב, שכיון שעושים את המצות בשביל  בהם לשמה. 
פסח, הרי זה כפירש לשם מצוה. ותמה הביאור הלכה במה שונה עשיית המצה 
לשמה,  שלא  הם  תורה  בספר  האזכרות  כתיבת  שסתם  גיטין,  במסכת  מהמבואר 
)תס,  מגדים  ובפרי   ? המצוה  בשביל  הסתם  מן  היא  תורה  ספר  כתיבת  גם  והרי 
מ"ז, א( ודעת תורה )סימן תס( כתבו, שסתמא לשמה כמו בקדשים, ובמנחת חינוך 
)מצוה י( מביא את דברי הפרי חדש, שסתמא לא לשמה. ולכן טוב להזכיר לעוסקים 
במלאכה, לכוין לשם מצוה )ביאור הלכה, תס, ד"ה קטן: "וזכורני בימי נעורי, היה 
המנהג בישראל, שבעת אפיית מצות, בעל המצות היה אומר וחוזר להעוסקים כמה 

פעמים שיזכרו שהיא מצת מצוה"(.
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על  ומסופר  הפסח.  בחג  לאכילה,  מיועדות  שהמצות  בידיעה  היטב, 
חסיד שהביא לכ"ק אדמו"ר הריי"ץ 'מצה שמורה' לקראת פסח, אמר 
לו הרבי: 'מצה זה ביטול, 'מצה - שמורה', שצריך לשמור )ולשמר( על 

הביטול. 

ב� שמורה משעת קצירה, טחינה, לישה: 

שלשת -  בין  שלב  באיזה  הפוסקים,  נחלקו  שמירה:  צריך  מאימתי 
שלבי הכנת המצות, מתחילה חובת ה'שמירה', וג' דעות בדבר: א( 
כבר משעת קצירת החטים )לפני הקצירה, לא יכולים להחמיץ(. ב( 
משעת טחינת החטים )שאז הם עלולים לבא במגע עם מים(. ג( משעת 
לישה )שאז מערבבים בפועל את הקמח במים(, ונמצא למעשה כך: 

משעת לישה: הדעה העיקרית להלכה היא, שחובת השמירה היא - 
אין  'נשמרה' משעת לישה,  ומצה שלא  ואילך בלבד,  משעת לישה 
יוצאים בה יד"ח מצות אכילת מצה בליל פסח )שו"ע תנג, ד, ושו"ע אדמו"ר 

הזקן, תנג, יד(. 

משעת קצירה: יש אומרים )רי"ף רמב"ם(, שיש חיוב מדרבנן של שמירת - 
החיטים משעת הקצירה3, ולדעתם, מדרבנן אין יוצאים יד"ח, אם לא 
נשמרו כך, ולכן למעשה, טוב להחמיר )עכ"פ לכזית של ליל הסדר(, 
יג.  ושו"ע אדה"ז, תנג,  ד  )שו"ע תנג,  שיהיו החיטים שמורים משעת קצירה4 

3. כדברי רבא בגמ' פסחים מ, א: "שימור מעיקרא בעינן". כלומר משעת הקצירה. 
ונדחית  בגמ'  שם  עליו  הקשו  כי  כרבא,  הלכה  אין  שנקטו  דלעיל  הראשונים  אבל 

דעתו מההלכה. 

4. ראה אוצר מנהגי חב"ד )ניסן עמ' כ( הוראות כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב נ"ע להרה"ח 
הגר"י לנדא ע"ה, בדבר קצירת החטים לשמורה. א. באיזה שעה לקצור אותם. ב. 
שלא יקצור סמוך לארץ. ג. לדוש ולזרות על מקום נקי. ד. לא להשאיר את התבואה 
הקצורה בחוץ אחרי השעה 4 כי אין כבר שמש. ה. לא לדחוק אותם בשקים. ו. לא 
לפני  בשדה  התבואה  את  לייבש  ז.  בארץ.  ונוגעים  כפופים  שהם  שיבולים  לקצור 
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'שמירה' זו, צריכה להיות 'לשמה' כלומר: 'לשם מצות מצה'2 - שישמור 
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פעמים שיזכרו שהיא מצת מצוה"(.



63

אח המצות

אח המצות
א. מצה שמורה – הקדמה / ב. שמורה משעת קצירה, טחינה, לישה. /

 ג. שמירה לשמע, או עשיה לשמה ? / ד. נפק"מ – הכנת מצה ע"י גוי וקטן. /
 ה. מצות מכונה. / ו. מצה עגולה עבודת יד – מנהג חב"ד. / ז. מצה כפולה,

ונפוחה. / ח. תנור ראשון. / ט. מצה מקמח אחר,
 ומצה בלי גלוטן, לחולה ציאליק.

)תשעה  המצות  לאפיית  קשורים  רבים  דינים  הקדמה: 
נוגעים  הם  אך  תסא(,   – תנג  בשו"ע.  לכך  הוקדשו  סימנים 
אנחנו  זו,  במסגרת  מצות.  לאפות  הבאים  לאלו  בעיקר 
נסתפק בדינים הנוגעים לכל אחד, בבואו לקנות מצות, כדי 
לידע לבחור את הטוב ביותר, ולהדגיש את החשיבות של 
רכישת מצות מהודרות בתכלית ההידור. ובפרט לפי הידוע 
רבות  פעמים  והוזכר  א(,  ומא  ב,  קפג,  )זח"ב  בזהר  שכתוב  מה 
היא  שהמצה  הזקן(,  אדמו"ר  בשם  ניסן,  טו  יום'  )'היום  הרבי  בדברי 
האמונה  )מאכל  דאסוותא'  ו'מיכלא  דמיהמנותא',  'מיכלא 
מצה'  'אכילת  מצות  את  מקיימים  ובה  הרפואה(,  ומאכל 
בליל הסדר, אם כן, בוודאי שיש להדר ולהקפיד שהמצות 
תהיינה באופן הטוב והמהודר ביותר. )וראה אג"ק, ט, עמ' כב, כג(. 

א� מצה שמורה - הקדמה: בנוגע לעשיית המצות, לצורך קיום המצוה 
יב,  )שמות,  מיוחדת  אזהרה  בתורה  מצאנו  פסח,  בליל  מצה  אכילת  של 
יז(: "ושמרתם את המצות"! דבר שלא מצאנו באיסורים אחרים. למדו 
מכך חכמים )פסחים, לה, א, מ, א(, שנדרשת זהירות ו'שמירה' מיוחדת, בעת 
תחמיץ1.  לא  שהמצה   - היא  והזהירות  ואפיה(,  )לישה,  המצות  הכנת 

ולא  מחמיץ,  שלא  כך  על  מיוחדת  לב  שימת  פירושה,  )'ושמרתם'(  'שמירה'   .1
להסתמך על כללי התורה הרגילים, כ'רוב' 'חזקה', וכיו"ב, או סימנים שנתנו חז"ל 
שהעיסה לא החמיצה, אלא צריך לעשות פעולה של שמירה, כהתעסקות בעיסה 
כל הזמן כדי שלא תחמיץ )שו"ע תנט, ב, אדמוה"ז תנג, יד, ביה"ל תסא ד"ה ויש(, 
או לנקות את השלחן והכלים מכל פירור )ב"ח תנט, מג"א שם יא(, וראה מועדים 
וזמנים ג, רסג בשם הגרי"ז הלוי מבריסק, שגם לולי חיוב ה'שמירה', היה לנו חיוב 
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כי מסתבר שראיה כללית של עץ גם אם יש עליו פרחים לא מספיקה, וכפי 
שאכן מצאנו שכתב ב'אשל אברהם' )בוטשאטש(, שראיה כזו שלא רואים את 

הפרחים לא נחשבת ראיה המחייבת ברכה. 

הנ"ל  הפוסקים  שיטות  על  לסמוך  לענ"ד  ניתן  בירך,  ולא  ראה  אם  וגם 
שאפשר עדיין לברך, ואין הוכחה שדעת אדמו"ר הזקן אינה כדעתם, ובפרט 
שמדובר ב'ברכת השבח', ומבואר בצמח צדק )פס"ד, ליקוטים, תז, ב(, ובדברי 
הרבי )תו"מ, תשמ"ט, ג, עמ' 127, בשם אליה רבה, כב(, שעל ברכת שהחיינו לא 
עוברים על 'לא תשא', ואפשר לברך גם בספק, כי לא אומרים בזה 'ספק 
ברכות להקל'. ]אמנם יש להעיר מדברי אדמו"ר הזקן )סדר ברכה"נ, יא, יג(, 
שאם לא ברך באכילה הראשונה של פרי חדש, מברך באכילה השניה 'בלי 
שם ומלכות', משמע שלא סובר כך, או עכ"פ לא לגבי ברכת שהחיינו. וצ"ע[.
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ולא ברור ממה דייק זאת: 

כתבו  זו,  בלשון  הרי  שרואה',  ראשונה  'בפעם  שכתב:  ממה  דייק  אם  א. 
הרבה 'ראשונים', ואעפ"כ הבינו האחרונים, שכוונתם לומר שמברכים פעם 
וכן  עוד.  לברך  יכול  לא  בירך,  ולא  ראה  שאם  דוקא,  ולאו  בשנה,  אחת 
העירו על דיוקו של קצוה"ש בלשון אדמו"ר הזקן, ב'הליכות שלמה' )ניסן, 
עמ' לב הע' 12(, שכן הוא גם לשון ה'לבוש', ואעפ"כ פירש ה'אליה רבה' שם, 

שהכוונה שניתן לברך לפעם אחת בשנה, אך אם ראה ולא בירך, יכול לברך 
בפעם הבאה שרואה, וא"כ אפשר לומר כך גם בכוונת אדמו"ר הזקן. 

ב. ואם דייק ממה שב'סדר' השמיט אדמו"ר הזקן, את מה שכתב ב'לוח': 
'ואם חוזר ורואה אחר שלשים יום . . יברך בלא שם ומלכות', שב'סדר' 
סובר שאין אפשרות לברך כאשר רואה שוב, הרי זה שהשמיט מילים אלו, 
הרי זה מפני שב'סדר' סובר אדמו"ר הזקן, שניתן לברך ברכה זו רק בחודש 
ניסן, ואם כן לא שייך לברך אחרי שלשלים יום, וגם מפני שסובר שניתן 

לברך רק פעם אחת בשנה )אגרות קודש, כג, עמ' שסג(. 

ג. גם אין ללמוד לכאורה, ממה שכתב לגבי שהחיינו )לעיל יא, יג(, שכאשר 
לא בירך בפעם הראשונה, יברך בפעם השניה בלי שם ומלכות, ונאמר שגם 
כאן, יברך בלי שם ומלכות, שהרי לא כתב זאת, ואדרבה מוכח שלדעתו יש 

חילוק בין שהחיינו לברכת האילנות, ולכן הדין בהם שונה. 

]אמנם את החילוק עצמו, אפשר לפרש לשני הצדדים: א. בקצוה"ש כתב 
בפעם  גם  כי  ומלכות,  שם  בלא  עכ"פ  מברך  שבשהחיינו  הוא,  שהחילוק 
השניה יש לו איזה שמחה, אבל ברכת האילנות לא באה על השמחה, אלא 
היא שבח, ולא שייך בראיה שניה לשבח שוב, ולכן השמיט אדמו"ר הזקן, 
ב. אבל  בפעם השניה שרואה.  כלל ברכה  לא שייכת  כי בברכת האילנות 
אפשר לפרש להיפך, שלא כתב כמו בשהחיינו, כי סובר כהרבה אחרונים, 
שמברכים בשם ומלכות, והחילוק הוא להיפך, וכמו שפירש ב'ברכת הבית', 
שבשהחיינו אומרים 'לזמן הזה', ולכן לא שייך ברכה בפעם השניה, שכבר 
על  שבח  רק  אלא  הזמן,  מוזכר  לא  האילנות  בברכת  אבל  ה'זמן',  היה 
הצמיחה המוחדשת, וזה עדיין הצמיחה החדשה של השנה )וכמו שכתב האליה 

רבה, כעין זה(. 

כלומר  כשמתאפשר,  מיד  לברך  ראוי  מספק,  לצאת  כדי  לכתחילה  ולכן, 
ניתן, מצד איזה סיבה לברך מיד, יש להשתדל  ניסן, אבל אם לא  מר"ח 
שלא להביט בעצים היטב, וכך לא יראה את הלבלוב, ולא יתחייב בברכה, 
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מברכים גם בראיה השניה: 

אליה רבה )רכו, ב(, מחצית השקל, מאמר מרדכי )רכו, א(, פרי מגדים )רכז, 
הגרשז"א  ברורה,  משנה  יד(,  )שכט,  הבית  ברכת  )שסא(,  משה  מטה  ב(, 
בהליכות שלמה )פסח, ב, ה(, בירור הלכה )הרב זיבלר, שהאחרונים שלא כתבו כך, 
כי לא ראו את דברי מהרי"ל(. סברת האליה רבה ועוד, כיון שאותו דבר שראה 

עדיין  השמחה  סיבת  כי  לברך,  עדיין  יכול  קיים,  עדיין  הראשונה  בפעם 
קיימת כשרואה שוב )משא"כ אם כבר נפלו הפירות(. והאשל אברהם )בוטשאטש( 
מסתפק בזה ]אבל כותב שלפי הדעות שאין מברכים בפעם השני בשהחיינו, 
כמו כן, אין לברך בפעם השניה גם ברכת האילנות[. ]ולהעיר מדברי הב"ח, 

עולת תמיד, ופרישה, ואכמ"ל[. 

סיכום: בדעת הראשונים אין הכרע, מלבד דעת מהרי"ל, שפשוט לו שאפשר 
לברך גם אם ראה ולא בירך )ומזה למד גם לברכת שהחיינו(. והאחרונים נחלקו 
שיש  מהפוסקים  ]וחלק  שהחיינו  לדין  זאת  משווים  אם  נחלקו  וכן  בזה, 
לברך את ברכת האילנות גם בפעם השניה שרואה, סוברים שלא מברכים 
מהפוסקים  חלק  גיסא,  לאידך  וכן  החדש.  מהפרי  אכל  כשכבר  שהחיינו 
שאין מברכים את ברכת האילנות בפעם השניה שרואים, סוברים שמברכים 
שהחיינו בפעם השניה, או עכ"פ חוששים לשיטות שצריך לברך שהחיינו. 
והמשנ"ב עצמו שבשאר 'ברכות הראיה', סובר שלא מברכים בראיה השניה 
)ביה"ל בסימן ריח, כנ"ל(, מכל מקום, ב'ברכות האילנות', מכריע שמברכים. 

ומנהג העולם, שלא מקפידים בזה, ואדרבה, מחפשים מקום ראוי לברכה 
שיש בו הרבה עצים, ומחוץ לעיר, וברוב עם, וכו', אע"פ שבינתיים רואים 
עצים אחרים )ישמח לב )גאגין( סימן יב, מעשה חמד עמ' קס, חזון עובדיה 
)פסח, עמ' כד(, ועוד. ומכל מקום הכריעו כמה, שלכתחילה אין להיכנס בספק 

הלכה  )קארפ(,  בחג  חג  )הלכות  שרואים  הראשונה  בפעם  לברך  ויש  ברכות, 
ברורה )דוד יוסף(, שערי הברכה )שטיצברג(, פסקי תשובות )רכו, ז: "מהיות טוב 

..."(, ועוד(. 

דעת אדמו"ר הזקן )סדבה"נ, יג, יד(:

זה לשונו: "ואינו מברך אלא בפעם ראשונה שרואה בכל שנה". דייק מכך 
הגרא"ח נאה )קצוה"ש, סו, יח(, שאם ראה ולא בירך, שוב לא יכול יברך. 
לומר, שאין  בפשטות  הזקן  וכוונת אדמו"ר  מוכרח,  אינו  דיוקו  ולכאורה 
ומנהגי  'הלכות  גינזברוג,  הרב  שהעיר  )וכפי  שנה  בכל  אחת  פעם  אלא  מברכים 

חב"ד' עמ' 175(. 
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ולא ברור ממה דייק זאת: 

כתבו  זו,  בלשון  הרי  שרואה',  ראשונה  'בפעם  שכתב:  ממה  דייק  אם  א. 
הרבה 'ראשונים', ואעפ"כ הבינו האחרונים, שכוונתם לומר שמברכים פעם 
וכן  עוד.  לברך  יכול  לא  בירך,  ולא  ראה  שאם  דוקא,  ולאו  בשנה,  אחת 
העירו על דיוקו של קצוה"ש בלשון אדמו"ר הזקן, ב'הליכות שלמה' )ניסן, 
עמ' לב הע' 12(, שכן הוא גם לשון ה'לבוש', ואעפ"כ פירש ה'אליה רבה' שם, 

שהכוונה שניתן לברך לפעם אחת בשנה, אך אם ראה ולא בירך, יכול לברך 
בפעם הבאה שרואה, וא"כ אפשר לומר כך גם בכוונת אדמו"ר הזקן. 

ב. ואם דייק ממה שב'סדר' השמיט אדמו"ר הזקן, את מה שכתב ב'לוח': 
'ואם חוזר ורואה אחר שלשים יום . . יברך בלא שם ומלכות', שב'סדר' 
סובר שאין אפשרות לברך כאשר רואה שוב, הרי זה שהשמיט מילים אלו, 
הרי זה מפני שב'סדר' סובר אדמו"ר הזקן, שניתן לברך ברכה זו רק בחודש 
ניסן, ואם כן לא שייך לברך אחרי שלשלים יום, וגם מפני שסובר שניתן 

לברך רק פעם אחת בשנה )אגרות קודש, כג, עמ' שסג(. 

ג. גם אין ללמוד לכאורה, ממה שכתב לגבי שהחיינו )לעיל יא, יג(, שכאשר 
לא בירך בפעם הראשונה, יברך בפעם השניה בלי שם ומלכות, ונאמר שגם 
כאן, יברך בלי שם ומלכות, שהרי לא כתב זאת, ואדרבה מוכח שלדעתו יש 

חילוק בין שהחיינו לברכת האילנות, ולכן הדין בהם שונה. 

]אמנם את החילוק עצמו, אפשר לפרש לשני הצדדים: א. בקצוה"ש כתב 
בפעם  גם  כי  ומלכות,  שם  בלא  עכ"פ  מברך  שבשהחיינו  הוא,  שהחילוק 
השניה יש לו איזה שמחה, אבל ברכת האילנות לא באה על השמחה, אלא 
היא שבח, ולא שייך בראיה שניה לשבח שוב, ולכן השמיט אדמו"ר הזקן, 
ב. אבל  בפעם השניה שרואה.  כלל ברכה  לא שייכת  כי בברכת האילנות 
אפשר לפרש להיפך, שלא כתב כמו בשהחיינו, כי סובר כהרבה אחרונים, 
שמברכים בשם ומלכות, והחילוק הוא להיפך, וכמו שפירש ב'ברכת הבית', 
שבשהחיינו אומרים 'לזמן הזה', ולכן לא שייך ברכה בפעם השניה, שכבר 
על  שבח  רק  אלא  הזמן,  מוזכר  לא  האילנות  בברכת  אבל  ה'זמן',  היה 
הצמיחה המוחדשת, וזה עדיין הצמיחה החדשה של השנה )וכמו שכתב האליה 

רבה, כעין זה(. 

כלומר  כשמתאפשר,  מיד  לברך  ראוי  מספק,  לצאת  כדי  לכתחילה  ולכן, 
ניתן, מצד איזה סיבה לברך מיד, יש להשתדל  ניסן, אבל אם לא  מר"ח 
שלא להביט בעצים היטב, וכך לא יראה את הלבלוב, ולא יתחייב בברכה, 
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מברכים גם בראיה השניה: 

אליה רבה )רכו, ב(, מחצית השקל, מאמר מרדכי )רכו, א(, פרי מגדים )רכז, 
הגרשז"א  ברורה,  משנה  יד(,  )שכט,  הבית  ברכת  )שסא(,  משה  מטה  ב(, 
בהליכות שלמה )פסח, ב, ה(, בירור הלכה )הרב זיבלר, שהאחרונים שלא כתבו כך, 
כי לא ראו את דברי מהרי"ל(. סברת האליה רבה ועוד, כיון שאותו דבר שראה 

עדיין  השמחה  סיבת  כי  לברך,  עדיין  יכול  קיים,  עדיין  הראשונה  בפעם 
קיימת כשרואה שוב )משא"כ אם כבר נפלו הפירות(. והאשל אברהם )בוטשאטש( 
מסתפק בזה ]אבל כותב שלפי הדעות שאין מברכים בפעם השני בשהחיינו, 
כמו כן, אין לברך בפעם השניה גם ברכת האילנות[. ]ולהעיר מדברי הב"ח, 

עולת תמיד, ופרישה, ואכמ"ל[. 

סיכום: בדעת הראשונים אין הכרע, מלבד דעת מהרי"ל, שפשוט לו שאפשר 
לברך גם אם ראה ולא בירך )ומזה למד גם לברכת שהחיינו(. והאחרונים נחלקו 
שיש  מהפוסקים  ]וחלק  שהחיינו  לדין  זאת  משווים  אם  נחלקו  וכן  בזה, 
לברך את ברכת האילנות גם בפעם השניה שרואה, סוברים שלא מברכים 
מהפוסקים  חלק  גיסא,  לאידך  וכן  החדש.  מהפרי  אכל  כשכבר  שהחיינו 
שאין מברכים את ברכת האילנות בפעם השניה שרואים, סוברים שמברכים 
שהחיינו בפעם השניה, או עכ"פ חוששים לשיטות שצריך לברך שהחיינו. 
והמשנ"ב עצמו שבשאר 'ברכות הראיה', סובר שלא מברכים בראיה השניה 
)ביה"ל בסימן ריח, כנ"ל(, מכל מקום, ב'ברכות האילנות', מכריע שמברכים. 

ומנהג העולם, שלא מקפידים בזה, ואדרבה, מחפשים מקום ראוי לברכה 
שיש בו הרבה עצים, ומחוץ לעיר, וברוב עם, וכו', אע"פ שבינתיים רואים 
עצים אחרים )ישמח לב )גאגין( סימן יב, מעשה חמד עמ' קס, חזון עובדיה 
)פסח, עמ' כד(, ועוד. ומכל מקום הכריעו כמה, שלכתחילה אין להיכנס בספק 

הלכה  )קארפ(,  בחג  חג  )הלכות  שרואים  הראשונה  בפעם  לברך  ויש  ברכות, 
ברורה )דוד יוסף(, שערי הברכה )שטיצברג(, פסקי תשובות )רכו, ז: "מהיות טוב 

..."(, ועוד(. 

דעת אדמו"ר הזקן )סדבה"נ, יג, יד(:

זה לשונו: "ואינו מברך אלא בפעם ראשונה שרואה בכל שנה". דייק מכך 
הגרא"ח נאה )קצוה"ש, סו, יח(, שאם ראה ולא בירך, שוב לא יכול יברך. 
לומר, שאין  בפשטות  הזקן  וכוונת אדמו"ר  מוכרח,  אינו  דיוקו  ולכאורה 
ומנהגי  'הלכות  גינזברוג,  הרב  שהעיר  )וכפי  שנה  בכל  אחת  פעם  אלא  מברכים 

חב"ד' עמ' 175(. 
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ורואה  ניסן  בימי  "היוצא  ה'לבוש':  דברי  שעל  רבה',  ב'אליה  משמע  וכך 
אילנות שמוציאין פרח, בפעם הראשונה שרואה אותם אומר ... ואם איחר 
מלברך, עד שגדלו הפירות, שוב לא יברך" מפרש ה'אליה רבה', שמדובר 
במקרה שראה ולא בירך, ולכן: אם לא גדלו הפירות עדיין, יכול לברך, אבל 
אם גדלו, לא מברך. הרי שלא הפריע לו כלל לפרש בדעת הלבוש, שאם ראה 
ולא בירך, יכול עדיין לברך )אם לא גדלו הפירות(, למרות שלשון הלבוש היא: 
זו יכולה להיות,  'בפעם הראשונה שרואה' ! אלא וודאי שהכוונה, בלשון 

שמברכים פעם אחת כל שנה ולא יותר. 

בסוף הספר(: "מה  כז  'מעשה חמד', הערה  על ספר  )בהערותיו  וכן כתב הגרח"ק 
שכתב )מחבר הספר( בשם כמה ראשונים, דראיה ראשונה היא בדוקא, זה 
אחת  פעם  אלא  לברך  שאין  בשו"ע  שכתב  כמו  כוונתם  לפרש  דיש  אינו, 
בשנה, ולהכי כתוב דנפיק פעם ראשונה, ורצו לומר, שלא יברך פעם שניה, 
אבל אין הכרח דס"ל דראיה ראשונה מעכבת . . ויתכן שנחלקו האחרונים 

אם לברך על ראיה שניה, אבל אין הכרע בדברי הראשונים בזה". 

ברכת  את  שמברכים  בפירוש,  כתבו  אלו  ראשונים  ואגור:  מהרי"ל  דעת 
האילנות גם בראיה שניה, ואדרבה, דבר זה היה פשוט להם, ומשם הוכיחו 
לגבי שאלה דומה בשהחיינו: "ומה שכתבת דמשמע מלשון סמ"ק דאם לא 
בירך בפעם ראשון על פרי חדש, שאין לו לברך עוד, לא ידענא מאין דקדקת 
זה, אלא אדרבה נראה לי, לדמותו למאן דנפק ביומי ניסן וחזי אילנא וכו', 
דאי לא בירך בזימנא קמא, מברך בתר הכי, כל זמן שלא גדלו הפירות, 

וטעמא משום דאותה שמחה עדיין קיימא, הוא הדין, לא שנא". 

באחרונים:

מברכים רק בראיה הראשונה: 

מגן אברהם )לפי המחצית השקל, רכו, א(, שגם בשהחיינו הכריע המג"א )רכה, 
ט(, שלא מברכים בפעם השניה, ואפשר ללמוד משם. ]והטעם לכך שלדעת 
השו"ע, מברכים בראיה שניה )כך משמע - שמברכים כל עוד לא גדלו פירות(, כי 
הוא מתאים לשיטת הרמ"א, שמברכים שהחיינו, כשאוכל פרי חדש, שלא 
הראשונה  פעם  אחרי  כי  א(,  )סג,  אדם  חיי  הראשונה[.  בפעם  עליו,  בירך 
השמחה עברה. קיצור שו"ע )ס, א(, הגר"ש קלוגר )ספר החיים(. הגרא"ח נאה 

)קצוה"ש, סו, יח(, בדעת אדמו"ר הזקן. 
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]ולהעיר מדברי הרבי )אג"ק, כג, עמ' שסה(, שמסתבר לומר, שהסיבה שהשמיט 
זאת אדמו"ר הזקן, איננה רק כי לא חושש לשיטות הנ"ל, אלא הוא מכיון 
שדעתו בסדבה"נ היא, שניתן לברך ברכה זו רק בחודש ניסן, ולכן לא שייך 

לברך אחר שלשים יום, שהוא כבר חודש אייר[. 

ב. ברכת האילנות - ראה ולא בירך, האם מברך כאשר רואה שוב ?

בשאלה זו נחלקו הפוסקים, יש שפסקו שאין לברך, ורבים פסקו שמברכים. 
כמו כן נחלקו האם ניתן ללמוד דין זה מברכת שהחיינו, או שאין לדמות. 

וגם בדעת אדמו"ר הזקן, יש להסתפק, וכדלקמן: 

בראשונים:

זו, האם כוונת  מעיון ב'ראשונים' עולה, שאין הוכחה מה דעתם בשאלה 
רק  רק על הראיה הראשונה, או שכוונתם שמברכים  דבריהם שמברכים 
שאפשר  בפירוש,  שכתבו  והאגור,  המהרי"ל,  ]מלבד  שנה.  כל  אחת  פעם 

לברך גם אם ראה ולא בירך. וכדלקמן[. 

שהרי על דברי הגמ' )ברכות מג, ב( 'האי מאן דנפיק ביומי ניסן וחזי אילני 
את  שרואים  הראשונה  בפעם  שמברכים  ראשונים  כמה  כתבו  דמלבלבי', 
הרי"ף(:  )על  רש"י  פרח",  שמוציאין  הראשונה  "בפעם  ]מרדכי:  הלבלוב 
יתכן  פרח"[,  מוציאין  כשהן  בשנה,  ראשונה  פעם  דמלבלבי,  אילני  "וחזי 
שכוונתם, שמברכים על הלבלוב הראשון כל שנה, שהרי לא כתבו שמברכים 
הראשונה  בפעם  שמברכים  שכתבו  הראשונים  וגם  הראשונה.  הראיה  על 
שרואים ]הגהות מיימוניות: "כתב מורי )מהר"ם(, דדוקא בפעם הראשונה 
כשרואה". האשכול: "ולאו דוקא בימי ניסן, אלא בזמן שרואה הפרח פעם 
ראשון בשנה"[, יתכן גם כן, שכוונתם רק לומר, שמברכים רק פעם אחת 
בשנה, ולא כל שלשים יום, או כל פעם שרואים עץ אחר, כמו רוב 'ברכות 

הרואה'. 

לפעם  הראשונים  דברי  כוונת  שאין  שהבינו,  אחרונים,  בכמה  מוכח  וכך 
את  שהביא  יוסף',  'בית  ראה  בשנה.  אחת  פעם  אלא  שרואים,  ראשונה 
המרדכי בקיצור, ובחדא מחתא עם 'הגהות מיימוניות' )ולא חילק בין ראית 
הלבלוב הראשון, לראיה ראשונה( משמע שהכל שיטה אחת, והיא: שמברכים רק 

פעם אחת כל שנה. כך כותב הב"י: "כתב המרדכי, שאינו צריך לברך אלא 
פעם ראשונה בכל שנה, וכן כתב הגהות מיימוניות". ולא כתב 'פעם ראשונה 
שרואה'. ואכן בשו"ע כותב: "ואינו מברך אלא פעם אחת כל שנה", ומציין 

שם 'באר הגולה', למרדכי. ולא הוזכרה כלל 'ראיה ראשונה' ! 
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ורואה  ניסן  בימי  "היוצא  ה'לבוש':  דברי  שעל  רבה',  ב'אליה  משמע  וכך 
אילנות שמוציאין פרח, בפעם הראשונה שרואה אותם אומר ... ואם איחר 
מלברך, עד שגדלו הפירות, שוב לא יברך" מפרש ה'אליה רבה', שמדובר 
במקרה שראה ולא בירך, ולכן: אם לא גדלו הפירות עדיין, יכול לברך, אבל 
אם גדלו, לא מברך. הרי שלא הפריע לו כלל לפרש בדעת הלבוש, שאם ראה 
ולא בירך, יכול עדיין לברך )אם לא גדלו הפירות(, למרות שלשון הלבוש היא: 
זו יכולה להיות,  'בפעם הראשונה שרואה' ! אלא וודאי שהכוונה, בלשון 

שמברכים פעם אחת כל שנה ולא יותר. 

בסוף הספר(: "מה  כז  'מעשה חמד', הערה  על ספר  )בהערותיו  וכן כתב הגרח"ק 
שכתב )מחבר הספר( בשם כמה ראשונים, דראיה ראשונה היא בדוקא, זה 
אחת  פעם  אלא  לברך  שאין  בשו"ע  שכתב  כמו  כוונתם  לפרש  דיש  אינו, 
בשנה, ולהכי כתוב דנפיק פעם ראשונה, ורצו לומר, שלא יברך פעם שניה, 
אבל אין הכרח דס"ל דראיה ראשונה מעכבת . . ויתכן שנחלקו האחרונים 

אם לברך על ראיה שניה, אבל אין הכרע בדברי הראשונים בזה". 

ברכת  את  שמברכים  בפירוש,  כתבו  אלו  ראשונים  ואגור:  מהרי"ל  דעת 
האילנות גם בראיה שניה, ואדרבה, דבר זה היה פשוט להם, ומשם הוכיחו 
לגבי שאלה דומה בשהחיינו: "ומה שכתבת דמשמע מלשון סמ"ק דאם לא 
בירך בפעם ראשון על פרי חדש, שאין לו לברך עוד, לא ידענא מאין דקדקת 
זה, אלא אדרבה נראה לי, לדמותו למאן דנפק ביומי ניסן וחזי אילנא וכו', 
דאי לא בירך בזימנא קמא, מברך בתר הכי, כל זמן שלא גדלו הפירות, 

וטעמא משום דאותה שמחה עדיין קיימא, הוא הדין, לא שנא". 

באחרונים:

מברכים רק בראיה הראשונה: 

מגן אברהם )לפי המחצית השקל, רכו, א(, שגם בשהחיינו הכריע המג"א )רכה, 
ט(, שלא מברכים בפעם השניה, ואפשר ללמוד משם. ]והטעם לכך שלדעת 
השו"ע, מברכים בראיה שניה )כך משמע - שמברכים כל עוד לא גדלו פירות(, כי 
הוא מתאים לשיטת הרמ"א, שמברכים שהחיינו, כשאוכל פרי חדש, שלא 
הראשונה  פעם  אחרי  כי  א(,  )סג,  אדם  חיי  הראשונה[.  בפעם  עליו,  בירך 
השמחה עברה. קיצור שו"ע )ס, א(, הגר"ש קלוגר )ספר החיים(. הגרא"ח נאה 

)קצוה"ש, סו, יח(, בדעת אדמו"ר הזקן. 
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]ולהעיר מדברי הרבי )אג"ק, כג, עמ' שסה(, שמסתבר לומר, שהסיבה שהשמיט 
זאת אדמו"ר הזקן, איננה רק כי לא חושש לשיטות הנ"ל, אלא הוא מכיון 
שדעתו בסדבה"נ היא, שניתן לברך ברכה זו רק בחודש ניסן, ולכן לא שייך 

לברך אחר שלשים יום, שהוא כבר חודש אייר[. 

ב. ברכת האילנות - ראה ולא בירך, האם מברך כאשר רואה שוב ?

בשאלה זו נחלקו הפוסקים, יש שפסקו שאין לברך, ורבים פסקו שמברכים. 
כמו כן נחלקו האם ניתן ללמוד דין זה מברכת שהחיינו, או שאין לדמות. 

וגם בדעת אדמו"ר הזקן, יש להסתפק, וכדלקמן: 

בראשונים:

זו, האם כוונת  מעיון ב'ראשונים' עולה, שאין הוכחה מה דעתם בשאלה 
רק  רק על הראיה הראשונה, או שכוונתם שמברכים  דבריהם שמברכים 
שאפשר  בפירוש,  שכתבו  והאגור,  המהרי"ל,  ]מלבד  שנה.  כל  אחת  פעם 

לברך גם אם ראה ולא בירך. וכדלקמן[. 

שהרי על דברי הגמ' )ברכות מג, ב( 'האי מאן דנפיק ביומי ניסן וחזי אילני 
את  שרואים  הראשונה  בפעם  שמברכים  ראשונים  כמה  כתבו  דמלבלבי', 
הרי"ף(:  )על  רש"י  פרח",  שמוציאין  הראשונה  "בפעם  ]מרדכי:  הלבלוב 
יתכן  פרח"[,  מוציאין  כשהן  בשנה,  ראשונה  פעם  דמלבלבי,  אילני  "וחזי 
שכוונתם, שמברכים על הלבלוב הראשון כל שנה, שהרי לא כתבו שמברכים 
הראשונה  בפעם  שמברכים  שכתבו  הראשונים  וגם  הראשונה.  הראיה  על 
שרואים ]הגהות מיימוניות: "כתב מורי )מהר"ם(, דדוקא בפעם הראשונה 
כשרואה". האשכול: "ולאו דוקא בימי ניסן, אלא בזמן שרואה הפרח פעם 
ראשון בשנה"[, יתכן גם כן, שכוונתם רק לומר, שמברכים רק פעם אחת 
בשנה, ולא כל שלשים יום, או כל פעם שרואים עץ אחר, כמו רוב 'ברכות 

הרואה'. 

לפעם  הראשונים  דברי  כוונת  שאין  שהבינו,  אחרונים,  בכמה  מוכח  וכך 
את  שהביא  יוסף',  'בית  ראה  בשנה.  אחת  פעם  אלא  שרואים,  ראשונה 
המרדכי בקיצור, ובחדא מחתא עם 'הגהות מיימוניות' )ולא חילק בין ראית 
הלבלוב הראשון, לראיה ראשונה( משמע שהכל שיטה אחת, והיא: שמברכים רק 

פעם אחת כל שנה. כך כותב הב"י: "כתב המרדכי, שאינו צריך לברך אלא 
פעם ראשונה בכל שנה, וכן כתב הגהות מיימוניות". ולא כתב 'פעם ראשונה 
שרואה'. ואכן בשו"ע כותב: "ואינו מברך אלא פעם אחת כל שנה", ומציין 

שם 'באר הגולה', למרדכי. ולא הוזכרה כלל 'ראיה ראשונה' ! 
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יש אומרים  ישראל(, אבל  לגבי ברכת הרואה קברי  ועוד,  )אשל אברהם  פוסקים 
)הגרשז"א, לגבי ברכה על הים(, שמברכים. עד כאן הקדמה. 

ברכת האילנות:

ומעתה יש לדון גם בנוגע 'לברכת האילנות': א. כל כמה זמן מברכים, פעם 
אחת בחיים, בשנה, בשלשים יום ? ב. ראה ולא בירך, האם יכול לברך עוד?

א. כל כמה זמן מברכים את 'ברכת האילנות':

הנה בפוסקים מבואר, שברכה זו אינה כרובן של ברכות הראיה, שברכתם 
מבואר  ]כן  שנה.  בכל  אחת  פעם  היא  זו  ברכה  אלא  יום,  שלשים  כל 
הראשונה  בפעם  דמלבלבי,  אילני  "וחזי  קמח(:  )ברכות,  מרדכי  בראשונים: 
מורי  "כתב  יג(:  י,  )ברכות,  מיימוניות  ובהגהות  פרח".  שמוציאין  בשנה 
רבינו ]מהר"ם מרוטנבורג[, דדוקא פעם ראשונה כשרואה". וכן הוא בעוד 
ראשונים )'אגודה', האשכול ועוד([, וכך פסק בשו"ע )רכו, א(: "ואינו מברך אלא 

פעם אחת בכל שנה". וכן פסק הב"ח, משנ"ב ואדמו"ר הזקן )כדלקמן(. 

ובטעם הדבר, מסביר הפרי מגדים )מ"ז, א. וכן בערוך השלחן, ומשנה ברורה(, 
שברכה זו היא שבח על השמחה כשרואים שהעצים מתחילים לגדול שוב 
בשנה זו, ואין שמחה כל כך, בראיה שוב )גם אחר שלשים יום(, כי כך הוא 

הטבע, שהולכים וגדלים, ואין שמחה חדשה. 

]ואף שלגבי ברכות אחרות, הדומות לברכה זו, נחלקו הפוסקים אם מברכים 
בתחילת  לעיל  בזה  והדעות  ט.  רכה,  שו"ע  )ראה  יום  שלשים  כל  או  אחת  פעם 
ההערה(, מכל מקום, לגבי ברכת האילנות של 'ימי ניסן', שהיא על הפריחה 

המוחדשת, הסכימו רוב הפוסקים שהברכה היא פעם אחת בשנה בלבד[. 

דעת אדמו"ר הזקן:

ב'לוח ברכת הנהנין' )יב, כג(: "ואינו מברך אלא בפעם ראשונה שרואה בכל 
יום,  שלשים  אחר  ורואה  חוזר  'ואם  מוסיף(:  אבל  וכו',  המרדכי  )כדעת  שנה 
אילנות שמוציאים פרח, יברך בלא שם ומלכות, כמו שנתבאר לעיל בכל 
בריות ואילנות טובות". כוונתו לומר, שלגבי ברכה כללית על בריות נאות 
)כולל עצים יפים(, נחלקו הפוסקים האם מברכים פעם אחת בחיים או כל 

שאחר  מכריע  ולכן  האילנות',  ב'ברכת  גם  יחלקו  זה,  ולפי  יום,  שלשים 
שלשים יום, יש לברך 'בלא שם ומלכות'. אבל ב'סדר ברכת הנהנין' )יג, יד(, 
השמיט זאת, וכתב רק: "ואינו מברך אלא בפעם הראשונה שרואה, בכל 

שנה", הרי שלמעשה פסק כשו"ע משנ"ב, וכו' שמברכים רק פעם אחת. 
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לחוד . . וכיון שכבר ראה המקום, ואין דבר זה חדש אצלו, אין צריך לברך 
עד שיעבור ל' יום, ואז הוי כראיה חדשה". 

כלומר: אפשר ללמוד את הדין בכל ברכות הראיה מברכת שהחיינו, ואע"פ 
שדין זה - שאין לברך שהחיינו בפעם השניה - אינו לכל הדעות, ולכמה דעות 
מנוח, סמ"ק,  רכה, שלרבינו  בסימן  ]ראה שם  השניה  בפעם  גם  מברכים 
רדב"ז, מג"א, כנה"ג, אכן אין מברכים. אבל לדעת רמ"א, פרישה, לבוש, 
אליה רבה, חיי אדם, קיצור שו"ע, ועוד, מברכים[, זהו מפני שאיננו נוהגים 
לברך על הראיה, אלא על האכילה בלבד, ולכן לא אכפת לן, במה שכבר 
ראה, אבל בברכות אלו שמברכים על הראיה - אם ראה ולא בירך, שוב 
אינו יכול לברך. ]אגב, רואים שפשוט למשנ"ב, שאפשר ללמוד מ'שהחיינו', 
שהיא ברכה שמברכים רק פעם אחת, ולא כל שלשים יום, לברכת ראיה 

אחרות, שהברכה עליהם היא כל שלשים יום[. 

וכן דעת פוסקים אחרים - שאין לברך בראיה שניה. ראה, 'אשל אברהם' 
)בוטשאטש, סימן רכד( לגבי מי שראה 'בית הקברות' וכיון שהיה 'אונן' ר"ל 

)שפטור מכל המצוות(, לא בירך את הברכה על ראיית קברי ישראל. אם רואה 

שוב קברים בתוך שלשים יום, אינו מברך. וכן אמר בפשיטות הגר"ע יוסף 
"אם  יז(:  )כט,  החיים  בגשר  נקט  וכן  אביו(.  בשם  קמג,  עמ'  יא,  ברורה,  )הלכה 

רואה קברים מרחוק, אינו מברך. וגם כשבא אח"כ תוך ל' יום מראיתו זו 
לבית הקברות, אינו מברך תו, כיון שראה עכ"פ את הקברות, אע"פ שלא 
ברך על ראיה זו. ]אבל הגרש"ז אויערבאך )שו"ת מנחת שלמה, א, עג(, כותב 
שלמה,  הליכות  וראה  המשנ"ב,  על  בזה  שחולק  לציין  ובלי  הוכחות,  )בלי  בפשיטות 
ניסן עמ' לג(: "הרואה ים הגדול או מלך . . הרי מסתבר שאם עבר ולא בירך 

ל' לראיה  ב', אע"ג שעדיין הוא תוך  בפעם ראשונה, דמברך שפיר בפעם 
ראשונה". וכן דעת הרב לוי בספרו ברכת ה' )סימן ריח(, וסובר שאין לדמות 

לברכת שהחיינו[.

סיכום: 

א. כל כמה זמן: יש מ'ברכות הראיה', שמברכים עליהם כל שלשים יום )אם 
רואה אותו הדבר, אבל אם רואה אחר, מברך שוב(, ויש שמברכים עליהם, רק פעם 

אחת בחיים )או בשנה(. 

וכו',  בשו"ע  מבואר  לא  יום,  שלשים  תוך  שוב  וראה  בירך:  ולא  ראה  ב. 
אבל המשנ"ב )ריח(, לומד מברכת שהחיינו, שאין לברך שוב, שהרי )לכמה 
דעות(, אם לא בירך שהחיינו, בפעם הראשונה, שוב לא מברך. וכן דעת עוד 
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יש אומרים  ישראל(, אבל  לגבי ברכת הרואה קברי  ועוד,  )אשל אברהם  פוסקים 
)הגרשז"א, לגבי ברכה על הים(, שמברכים. עד כאן הקדמה. 

ברכת האילנות:

ומעתה יש לדון גם בנוגע 'לברכת האילנות': א. כל כמה זמן מברכים, פעם 
אחת בחיים, בשנה, בשלשים יום ? ב. ראה ולא בירך, האם יכול לברך עוד?

א. כל כמה זמן מברכים את 'ברכת האילנות':

הנה בפוסקים מבואר, שברכה זו אינה כרובן של ברכות הראיה, שברכתם 
מבואר  ]כן  שנה.  בכל  אחת  פעם  היא  זו  ברכה  אלא  יום,  שלשים  כל 
הראשונה  בפעם  דמלבלבי,  אילני  "וחזי  קמח(:  )ברכות,  מרדכי  בראשונים: 
מורי  "כתב  יג(:  י,  )ברכות,  מיימוניות  ובהגהות  פרח".  שמוציאין  בשנה 
רבינו ]מהר"ם מרוטנבורג[, דדוקא פעם ראשונה כשרואה". וכן הוא בעוד 
ראשונים )'אגודה', האשכול ועוד([, וכך פסק בשו"ע )רכו, א(: "ואינו מברך אלא 

פעם אחת בכל שנה". וכן פסק הב"ח, משנ"ב ואדמו"ר הזקן )כדלקמן(. 

ובטעם הדבר, מסביר הפרי מגדים )מ"ז, א. וכן בערוך השלחן, ומשנה ברורה(, 
שברכה זו היא שבח על השמחה כשרואים שהעצים מתחילים לגדול שוב 
בשנה זו, ואין שמחה כל כך, בראיה שוב )גם אחר שלשים יום(, כי כך הוא 

הטבע, שהולכים וגדלים, ואין שמחה חדשה. 

]ואף שלגבי ברכות אחרות, הדומות לברכה זו, נחלקו הפוסקים אם מברכים 
בתחילת  לעיל  בזה  והדעות  ט.  רכה,  שו"ע  )ראה  יום  שלשים  כל  או  אחת  פעם 
ההערה(, מכל מקום, לגבי ברכת האילנות של 'ימי ניסן', שהיא על הפריחה 

המוחדשת, הסכימו רוב הפוסקים שהברכה היא פעם אחת בשנה בלבד[. 

דעת אדמו"ר הזקן:

ב'לוח ברכת הנהנין' )יב, כג(: "ואינו מברך אלא בפעם ראשונה שרואה בכל 
יום,  שלשים  אחר  ורואה  חוזר  'ואם  מוסיף(:  אבל  וכו',  המרדכי  )כדעת  שנה 
אילנות שמוציאים פרח, יברך בלא שם ומלכות, כמו שנתבאר לעיל בכל 
בריות ואילנות טובות". כוונתו לומר, שלגבי ברכה כללית על בריות נאות 
)כולל עצים יפים(, נחלקו הפוסקים האם מברכים פעם אחת בחיים או כל 

שאחר  מכריע  ולכן  האילנות',  ב'ברכת  גם  יחלקו  זה,  ולפי  יום,  שלשים 
שלשים יום, יש לברך 'בלא שם ומלכות'. אבל ב'סדר ברכת הנהנין' )יג, יד(, 
השמיט זאת, וכתב רק: "ואינו מברך אלא בפעם הראשונה שרואה, בכל 

שנה", הרי שלמעשה פסק כשו"ע משנ"ב, וכו' שמברכים רק פעם אחת. 
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לחוד . . וכיון שכבר ראה המקום, ואין דבר זה חדש אצלו, אין צריך לברך 
עד שיעבור ל' יום, ואז הוי כראיה חדשה". 

כלומר: אפשר ללמוד את הדין בכל ברכות הראיה מברכת שהחיינו, ואע"פ 
שדין זה - שאין לברך שהחיינו בפעם השניה - אינו לכל הדעות, ולכמה דעות 
מנוח, סמ"ק,  רכה, שלרבינו  בסימן  ]ראה שם  השניה  בפעם  גם  מברכים 
רדב"ז, מג"א, כנה"ג, אכן אין מברכים. אבל לדעת רמ"א, פרישה, לבוש, 
אליה רבה, חיי אדם, קיצור שו"ע, ועוד, מברכים[, זהו מפני שאיננו נוהגים 
לברך על הראיה, אלא על האכילה בלבד, ולכן לא אכפת לן, במה שכבר 
ראה, אבל בברכות אלו שמברכים על הראיה - אם ראה ולא בירך, שוב 
אינו יכול לברך. ]אגב, רואים שפשוט למשנ"ב, שאפשר ללמוד מ'שהחיינו', 
שהיא ברכה שמברכים רק פעם אחת, ולא כל שלשים יום, לברכת ראיה 

אחרות, שהברכה עליהם היא כל שלשים יום[. 

וכן דעת פוסקים אחרים - שאין לברך בראיה שניה. ראה, 'אשל אברהם' 
)בוטשאטש, סימן רכד( לגבי מי שראה 'בית הקברות' וכיון שהיה 'אונן' ר"ל 

)שפטור מכל המצוות(, לא בירך את הברכה על ראיית קברי ישראל. אם רואה 

שוב קברים בתוך שלשים יום, אינו מברך. וכן אמר בפשיטות הגר"ע יוסף 
"אם  יז(:  )כט,  החיים  בגשר  נקט  וכן  אביו(.  בשם  קמג,  עמ'  יא,  ברורה,  )הלכה 

רואה קברים מרחוק, אינו מברך. וגם כשבא אח"כ תוך ל' יום מראיתו זו 
לבית הקברות, אינו מברך תו, כיון שראה עכ"פ את הקברות, אע"פ שלא 
ברך על ראיה זו. ]אבל הגרש"ז אויערבאך )שו"ת מנחת שלמה, א, עג(, כותב 
שלמה,  הליכות  וראה  המשנ"ב,  על  בזה  שחולק  לציין  ובלי  הוכחות,  )בלי  בפשיטות 
ניסן עמ' לג(: "הרואה ים הגדול או מלך . . הרי מסתבר שאם עבר ולא בירך 

ל' לראיה  ב', אע"ג שעדיין הוא תוך  בפעם ראשונה, דמברך שפיר בפעם 
ראשונה". וכן דעת הרב לוי בספרו ברכת ה' )סימן ריח(, וסובר שאין לדמות 

לברכת שהחיינו[.

סיכום: 

א. כל כמה זמן: יש מ'ברכות הראיה', שמברכים עליהם כל שלשים יום )אם 
רואה אותו הדבר, אבל אם רואה אחר, מברך שוב(, ויש שמברכים עליהם, רק פעם 

אחת בחיים )או בשנה(. 

וכו',  בשו"ע  מבואר  לא  יום,  שלשים  תוך  שוב  וראה  בירך:  ולא  ראה  ב. 
אבל המשנ"ב )ריח(, לומד מברכת שהחיינו, שאין לברך שוב, שהרי )לכמה 
דעות(, אם לא בירך שהחיינו, בפעם הראשונה, שוב לא מברך. וכן דעת עוד 
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את  רק  הזקן,  אדמו"ר  מביא  יג(,  )יג,  הנהנין'  ברכת  ב'סדר  למעשה,  אבל 
דעת הראב"ד והשו"ע, שמברכים רק בפעם הראשונה. ויש פוסקים שפסקו 
כרמ"א שמברכים שוב )ערוך השלחן, אשל אברהם בוטשאטש, שלחן הטהור, ועוד([. 

ב. אם ראה, ולא בירך, האם מברך כשרואה שוב?

שאלה זו שייכת, בב' מקרים: 

א( בדברים שמברכים עליהם כל שלשים יום, וראה ולא בירך, האם מברך 
כאשר רואה את אותו הדבר שוב ]אבל אם רואה אחר, פשוט שמברך, כנ"ל 

אות ב[, בתוך שלשים יום לראיה הראשונה. 

ב( בדברים שמברכים עליהם רק פעם אחת - בפעם הראשונה שרואה בחייו 
והנה מצד   ? לברך, כשרואה בפעם השניה  יכול  בירך, האם  ולא  וראה   -
הסברא, היה נראה לכאורה, שיכול לברך, כי ראה ועדיין לא בירך, ויש עליו 
עדיין החיוב לברך כדי לתת שבח לה' על דבר זה. ]ועכ"פ, במקרה הראשון 
- בדברים שמברכים עליהם שוב כל ל' יום - שאין צורך להמתין ל' יום 
כדי לשבח את ה', מכיון שראה ועדיין לא שיבח. אמנם בדברים שמברכים 
הבאה  בפעם  כי  הברכה,  את  שהפסיד  יתכן  הראשונה,  בפעם  רק  עליהם 

שרואה, אינו מתפעל כמו בפעם הראשונה, ואולי אינו יכול לברך עוד[. 

אמנם, שאלה זו לא מבוארת בפוסקים )גמ', ראשונים, שו"ע(, על כלל 'ברכות 
הוא  הראיה  בברכות  שהכלל  עליהם  שנאמר  אחרים,  ]כבדברים  הראיה' 
כך וכך[, אך אולי ניתן ללמוד את הכלל בזה, מהמבואר באחת מ'ברכות 

הראיה', וממנה נלמד ל'ברכות הראיה' האחרות. 

מברכת שהחיינו, אפשר ללמוד שאין לברך:

בנוגע למי שראה 'מקום שנעשה לו נס', ולא בירך, ותוך שלשים יום ראה 
)ביה"ל, סימן ריח, ד"ה  שוב את אותו המקום, האם מברך? כותב המשנ"ב 
במקום הזה(, שאינו יכול לברך, ולומד זאת משאלה דומה בברכת 'שהחיינו' 

]שהיא ג"כ, מ'ברכות הראיה', שהרי מעיקר הדין, הברכה היא בשעת 'ראית' 
הפרי החדש, אלא שנהגו לברך באכילה )שו"ע רכה([, וכך כותב: "כל שלא 
עבר שלשים יום מראיה ראשונה, אינו מברך, אף שלא בירך בפעם ראשון". 
יש  חדש,  פרי  לענין  "דהרי  חדש:  פרי  על  שהחיינו  מברכת  זאת  ומוכיח 
כמה פוסקים שסוברים דמכיון שלא בירך בפעם ראשון כשראהו, שוב אינו 
מברך, כמ"ש המג"א רכה, ט. ואף דאנן לא נהיגין הכי, היינו משום דאנן 
קיי"ל דתלוי הדבר באכילה . . אבל בזה דודאי הברכה נתקנה על הראיה 
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עיונים
האם אפשר לברך את ברכת האילנות רק בראיה הראשונה?

'ברכות  הראיה':  'ברכות  בדיני  כללית  הקדמה  נקדים  זו,  הלכה  לבירור 
הראיה' מתייחדות בכך, שמתחייבים בהן בראיה בלבד, ולכן יש לדון בשני 
דברים: א. האם מברכים בכל ראיה וראיה ? ב. אם ראה ולא בירך, האם 

מברך כאשר רואה שוב? ונבארם אחד לאחד. 

א. האם מברכים בכל ראיה וראיה ?

ג' תשובות בדבר: 

א( כל שלשים יום: באופן כללי, 'ברכות הראיה', הם אחת לשלשים יום, 
כמבואר בשו"ע )ריח, ג, על פי תוס' ורא"ש, ברכות נד(: "כל אלו הברכות )'ברכות 
הראיה'(, אינם אלא כשרואה אותם משלשים לשלשים יום, ואז הם חובה 

כמבואר  שוב,  מברך  אינו  יום  שלשים  בתוך  אבל  הראשונה".  בפעם  כמו 
בשו"ע )רכד, יג(: "כל ברכות הראיה, אם חזר וראה אותו דבר, בתוך שלשים 

יום, אינו חוזר ומברך". 

ב( בכל פעם שרואה: אמנם זהו רק כאשר חוזר ורואה את אותו הדבר, 
אבל אם רואה אחר, מברך שוב, ואפילו מיד אחר כך. וכדברי אדמו"ר הזקן 
)לוח ברכה"נ, יב, יט. על פי המגן אברהם שם, ורדב"ז(: "אבל אם ראה דבר אחר 

כיוצא בו, כגון מלך אחר, או חכם אחר, אפילו ראה זה אחר זה מיד, צריך 
לחזור ולברך". 

ג( רק בפעם הראשונה שרואה: לגבי ברכות מסויימות ב'ברכות הראיה', 
נחלקו הפוסקים, אם הן כשאר ברכות הראיה שמברכים כל שלשים יום, 
או שאין לברך אותן אלא בפעם הראשונה שרואה בחייו. והטעם: ברכות 
אלו הם על דברים שאין בהם תועלת לאדם, והברכה היא על ההתפעלות 
מהראיה בלבד, וההתפעלות העיקרית, היא בפעם הראשונה שרואים אותם. 
דוגמא: הרואה בריה משונה, או בריות נאות )עוד דוגמאות בשו"ע רכה, ח - י. 
ולוח ברה"נ, יב, כ - כב(. הדעות: דעת הראב"ד, ורבינו ירוחם, שמברכים רק 

בפעם הראשונה, וכן פסק השו"ע. ודעת הרא"ש, שמברכים כל שלשים יום, 
שמברכים  והמשנ"ב,  הזקן  אדמו"ר  הכריעו  למעשה:  הרמ"א.  הביא  וכן 
בשם ומלכות, רק בפעם הראשונה שרואים בחיים. ]אדמו"ר הזקן, בלוח 
ומלכות.  שם  בלא  יברך  יום,  שלשים  שאחר  הכריעו  והמשנ"ב,  ברכה"נ, 
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את  רק  הזקן,  אדמו"ר  מביא  יג(,  )יג,  הנהנין'  ברכת  ב'סדר  למעשה,  אבל 
דעת הראב"ד והשו"ע, שמברכים רק בפעם הראשונה. ויש פוסקים שפסקו 
כרמ"א שמברכים שוב )ערוך השלחן, אשל אברהם בוטשאטש, שלחן הטהור, ועוד([. 

ב. אם ראה, ולא בירך, האם מברך כשרואה שוב?

שאלה זו שייכת, בב' מקרים: 

א( בדברים שמברכים עליהם כל שלשים יום, וראה ולא בירך, האם מברך 
כאשר רואה את אותו הדבר שוב ]אבל אם רואה אחר, פשוט שמברך, כנ"ל 

אות ב[, בתוך שלשים יום לראיה הראשונה. 

ב( בדברים שמברכים עליהם רק פעם אחת - בפעם הראשונה שרואה בחייו 
והנה מצד   ? לברך, כשרואה בפעם השניה  יכול  בירך, האם  ולא  וראה   -
הסברא, היה נראה לכאורה, שיכול לברך, כי ראה ועדיין לא בירך, ויש עליו 
עדיין החיוב לברך כדי לתת שבח לה' על דבר זה. ]ועכ"פ, במקרה הראשון 
- בדברים שמברכים עליהם שוב כל ל' יום - שאין צורך להמתין ל' יום 
כדי לשבח את ה', מכיון שראה ועדיין לא שיבח. אמנם בדברים שמברכים 
הבאה  בפעם  כי  הברכה,  את  שהפסיד  יתכן  הראשונה,  בפעם  רק  עליהם 

שרואה, אינו מתפעל כמו בפעם הראשונה, ואולי אינו יכול לברך עוד[. 

אמנם, שאלה זו לא מבוארת בפוסקים )גמ', ראשונים, שו"ע(, על כלל 'ברכות 
הוא  הראיה  בברכות  שהכלל  עליהם  שנאמר  אחרים,  ]כבדברים  הראיה' 
כך וכך[, אך אולי ניתן ללמוד את הכלל בזה, מהמבואר באחת מ'ברכות 

הראיה', וממנה נלמד ל'ברכות הראיה' האחרות. 

מברכת שהחיינו, אפשר ללמוד שאין לברך:

בנוגע למי שראה 'מקום שנעשה לו נס', ולא בירך, ותוך שלשים יום ראה 
)ביה"ל, סימן ריח, ד"ה  שוב את אותו המקום, האם מברך? כותב המשנ"ב 
במקום הזה(, שאינו יכול לברך, ולומד זאת משאלה דומה בברכת 'שהחיינו' 

]שהיא ג"כ, מ'ברכות הראיה', שהרי מעיקר הדין, הברכה היא בשעת 'ראית' 
הפרי החדש, אלא שנהגו לברך באכילה )שו"ע רכה([, וכך כותב: "כל שלא 
עבר שלשים יום מראיה ראשונה, אינו מברך, אף שלא בירך בפעם ראשון". 
יש  חדש,  פרי  לענין  "דהרי  חדש:  פרי  על  שהחיינו  מברכת  זאת  ומוכיח 
כמה פוסקים שסוברים דמכיון שלא בירך בפעם ראשון כשראהו, שוב אינו 
מברך, כמ"ש המג"א רכה, ט. ואף דאנן לא נהיגין הכי, היינו משום דאנן 
קיי"ל דתלוי הדבר באכילה . . אבל בזה דודאי הברכה נתקנה על הראיה 
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עיונים
האם אפשר לברך את ברכת האילנות רק בראיה הראשונה?

'ברכות  הראיה':  'ברכות  בדיני  כללית  הקדמה  נקדים  זו,  הלכה  לבירור 
הראיה' מתייחדות בכך, שמתחייבים בהן בראיה בלבד, ולכן יש לדון בשני 
דברים: א. האם מברכים בכל ראיה וראיה ? ב. אם ראה ולא בירך, האם 

מברך כאשר רואה שוב? ונבארם אחד לאחד. 

א. האם מברכים בכל ראיה וראיה ?

ג' תשובות בדבר: 

א( כל שלשים יום: באופן כללי, 'ברכות הראיה', הם אחת לשלשים יום, 
כמבואר בשו"ע )ריח, ג, על פי תוס' ורא"ש, ברכות נד(: "כל אלו הברכות )'ברכות 
הראיה'(, אינם אלא כשרואה אותם משלשים לשלשים יום, ואז הם חובה 

כמבואר  שוב,  מברך  אינו  יום  שלשים  בתוך  אבל  הראשונה".  בפעם  כמו 
בשו"ע )רכד, יג(: "כל ברכות הראיה, אם חזר וראה אותו דבר, בתוך שלשים 

יום, אינו חוזר ומברך". 

ב( בכל פעם שרואה: אמנם זהו רק כאשר חוזר ורואה את אותו הדבר, 
אבל אם רואה אחר, מברך שוב, ואפילו מיד אחר כך. וכדברי אדמו"ר הזקן 
)לוח ברכה"נ, יב, יט. על פי המגן אברהם שם, ורדב"ז(: "אבל אם ראה דבר אחר 

כיוצא בו, כגון מלך אחר, או חכם אחר, אפילו ראה זה אחר זה מיד, צריך 
לחזור ולברך". 

ג( רק בפעם הראשונה שרואה: לגבי ברכות מסויימות ב'ברכות הראיה', 
נחלקו הפוסקים, אם הן כשאר ברכות הראיה שמברכים כל שלשים יום, 
או שאין לברך אותן אלא בפעם הראשונה שרואה בחייו. והטעם: ברכות 
אלו הם על דברים שאין בהם תועלת לאדם, והברכה היא על ההתפעלות 
מהראיה בלבד, וההתפעלות העיקרית, היא בפעם הראשונה שרואים אותם. 
דוגמא: הרואה בריה משונה, או בריות נאות )עוד דוגמאות בשו"ע רכה, ח - י. 
ולוח ברה"נ, יב, כ - כב(. הדעות: דעת הראב"ד, ורבינו ירוחם, שמברכים רק 

בפעם הראשונה, וכן פסק השו"ע. ודעת הרא"ש, שמברכים כל שלשים יום, 
שמברכים  והמשנ"ב,  הזקן  אדמו"ר  הכריעו  למעשה:  הרמ"א.  הביא  וכן 
בשם ומלכות, רק בפעם הראשונה שרואים בחיים. ]אדמו"ר הזקן, בלוח 
ומלכות.  שם  בלא  יברך  יום,  שלשים  שאחר  הכריעו  והמשנ"ב,  ברכה"נ, 



53

בח חודש ני.ן

י"ד ניסן: 

יום ההולדת של הרמב"ם )יד ניסן ד' אלפים, תתצח(. אומר הרבי: "ביום 
הולדתו של הרמב"ם צריכים לכל לראש לנצל את ההזדמנות לעורר 
אודות השיעורים בלימוד הרמב"ם, כל אחד ואחת לפי יכולתו, ג' פרקים 
ליום, או הלימוד המקביל בספר המצוות להרמב"ם"  ליום, פרק אחד 

)תו"מ תש"נ ערב פסח עמ' 43, 44(. 

ח"י ניסן: 

יום ההולדת של המקובל רבי לוי יצחק שניארוסאהן - אביו של הרבי 
)חי ניסן, תרלח(. ויום היכנסו של הרבי בבריתו של אאע"ה. אומר הרבי: 

"ביום זה כדאי לערוך התוועדות של שמחה" )תו"מ תשמ"ח עמ' 90(.
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כך נהג הרבי(. 

י"ג ניסן: 

בשנת  נ"ע,  צדק  הצמח  אדמו"ר  כ"ק  של  ההסתלקות-הילולא,  יום 
כ"ק  של  נשיאותו  התחלת  ויום  בליובאוויטש.  כבוד  ומנוחתו  תרכ"ו, 

אדמו"ר מהר"ש, נ"ע. )לקו"ש לב, עמ' 23 הע' 39(34. 

אומר הרבי: "בודאי ינצלו יום סגולה זה )והימים הסמוכים אליו( להוסיף 
והן בנסתר דתורה  בנגלה דתורה  )הן  בלימוד תורתו של הצמח צדק 
קבלה וחסידות( ומה טוב ג' פעמים במשך המעת לעת, וכל המרבה הרי 

זה משובח". )תו"מ תש"נ, ג, ש"פ צו עמ' 29(. 

ושייך לומר את הפרק של הרבי גם לאחר ההסתלקות, כדברי הרבי )תו"מ תשכ"ב, 
ג, עמ' 111 מוגה, בנוגע לפרקו החדש של אדמו"ר הריי"ץ בשנה זו(: "כבר סיפרתי פעם, שישנה 

. שבה רשם חזיון שחזה ביום הולדת של אביו, הרבי   . )הריי"ץ(  רשימה של הרבי 
שבתהילים  שמונים  קאפיטל  על  מאמר  אז  אמר  נ"ע  שהרבי  וכותב,  )הרש"ב(,  נ"ע 
– עשרים שנה לאחרי הסתלקותו. ומזה מובן שגם לאחר ההסתלקות ישנם ביום 

ההולדת העליות שבכל שנה ושנה, שבכל שנה עוברים לקאפיטל נעלה יותר". 

הטעם למנהג זה - לומר את פרקו של הרבי - מובן בפשטות, שמאחר שהרבי הוא 
נשמה כללית, הרי כשם שחשוב לומר את פרקו הפרטי של נשמתו הפרטית, כך 
חשוב לומר את פרקו של הנשמה הכללית. ומעניין לציין שבאותה שיחה )י"ב תמוז 
וכותב כך: "בקאפיטל  תשכ"ב(, מתעכב הרבי על פרקו החדש של אדמו"ר הריי"ץ 

פג – הקאפיטל של הרבי הנשיא, שמתחיל מי"ב תמוז זה . . ". את המילים 'של הרבי 
הנשיא', הוסיף הרבי כאשר הגיה את השיחה. ]בשיחה להגהה היה כתוב: "דעם 
זיך אן פון היינטיקן יב  קאפיטל פג, וואס דאס איז דאך דער קאפיטל וואס הייבט 
תמוז". הגיה הרבי, אחרי המילה קאפיטל "פון רבי'ן הנשיא". ונראה שבזה מבאר 
הוא  "שמשה  חקת:  בפרשת  רש"י  וכדברי  'הנשיא'.  הוא  כי  לאמרו,  חשוב  מדוע 
ישראל, וישראל הם משה, לומר לך, שנשיא הדור הוא ככל הדור, כי הנשיא הוא 

הכל"[. 

34. כך כותב שם הרבי: "י"ג ניסן – יום ההילולא דאדמו"ר הצ"צ, ואולי י"ל – גם 
יום התחלת הנשיאות של ממלא מקומו אדמו"ר מהר"ש". וראה לקו"ש ו' עמ' 409: 
"'דער רבי מהר"ש, איז זיין התחלת הנשיאות, לויט צוואת הצ"צ, בו ביום". ומציין 

לספר התולדות אדמו"ר מהר"ש, עמ' 13 14 ובהערה שם.

כ"ק  בין  הקשר  על  רבות(,  פעמים  הרבי  ע"י  )הוזכר  חסידים  פתגם  שישנו  ולהעיר 
אדמו"ר הצמח צדק, לכ"ק אדמו"ר מוהר"ש, על הפסוק )איוב, מא, ח(: 'אחד באחד 
בחודש  יג  ביום  הוא  ההילולא  יום  שניהם,  שאצל  ביניהם',  יבא  לא  ורוח  יגשו, 
בגימטרייה 'אחד' )מהר"ש – י"ג תשרי, צ"צ – י"ג ניסן(. וראה תו"מ תשמ"ג, א, עמ' 130 – 

134 שיחה שלמה על ענין זה. 
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י"ד ניסן: 

יום ההולדת של הרמב"ם )יד ניסן ד' אלפים, תתצח(. אומר הרבי: "ביום 
הולדתו של הרמב"ם צריכים לכל לראש לנצל את ההזדמנות לעורר 
אודות השיעורים בלימוד הרמב"ם, כל אחד ואחת לפי יכולתו, ג' פרקים 
ליום, או הלימוד המקביל בספר המצוות להרמב"ם"  ליום, פרק אחד 

)תו"מ תש"נ ערב פסח עמ' 43, 44(. 

ח"י ניסן: 

יום ההולדת של המקובל רבי לוי יצחק שניארוסאהן - אביו של הרבי 
)חי ניסן, תרלח(. ויום היכנסו של הרבי בבריתו של אאע"ה. אומר הרבי: 

"ביום זה כדאי לערוך התוועדות של שמחה" )תו"מ תשמ"ח עמ' 90(.
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כך נהג הרבי(. 

י"ג ניסן: 

בשנת  נ"ע,  צדק  הצמח  אדמו"ר  כ"ק  של  ההסתלקות-הילולא,  יום 
כ"ק  של  נשיאותו  התחלת  ויום  בליובאוויטש.  כבוד  ומנוחתו  תרכ"ו, 

אדמו"ר מהר"ש, נ"ע. )לקו"ש לב, עמ' 23 הע' 39(34. 

אומר הרבי: "בודאי ינצלו יום סגולה זה )והימים הסמוכים אליו( להוסיף 
והן בנסתר דתורה  בנגלה דתורה  )הן  בלימוד תורתו של הצמח צדק 
קבלה וחסידות( ומה טוב ג' פעמים במשך המעת לעת, וכל המרבה הרי 

זה משובח". )תו"מ תש"נ, ג, ש"פ צו עמ' 29(. 

ושייך לומר את הפרק של הרבי גם לאחר ההסתלקות, כדברי הרבי )תו"מ תשכ"ב, 
ג, עמ' 111 מוגה, בנוגע לפרקו החדש של אדמו"ר הריי"ץ בשנה זו(: "כבר סיפרתי פעם, שישנה 

. שבה רשם חזיון שחזה ביום הולדת של אביו, הרבי   . )הריי"ץ(  רשימה של הרבי 
שבתהילים  שמונים  קאפיטל  על  מאמר  אז  אמר  נ"ע  שהרבי  וכותב,  )הרש"ב(,  נ"ע 
– עשרים שנה לאחרי הסתלקותו. ומזה מובן שגם לאחר ההסתלקות ישנם ביום 

ההולדת העליות שבכל שנה ושנה, שבכל שנה עוברים לקאפיטל נעלה יותר". 

הטעם למנהג זה - לומר את פרקו של הרבי - מובן בפשטות, שמאחר שהרבי הוא 
נשמה כללית, הרי כשם שחשוב לומר את פרקו הפרטי של נשמתו הפרטית, כך 
חשוב לומר את פרקו של הנשמה הכללית. ומעניין לציין שבאותה שיחה )י"ב תמוז 
וכותב כך: "בקאפיטל  תשכ"ב(, מתעכב הרבי על פרקו החדש של אדמו"ר הריי"ץ 

פג – הקאפיטל של הרבי הנשיא, שמתחיל מי"ב תמוז זה . . ". את המילים 'של הרבי 
הנשיא', הוסיף הרבי כאשר הגיה את השיחה. ]בשיחה להגהה היה כתוב: "דעם 
זיך אן פון היינטיקן יב  קאפיטל פג, וואס דאס איז דאך דער קאפיטל וואס הייבט 
תמוז". הגיה הרבי, אחרי המילה קאפיטל "פון רבי'ן הנשיא". ונראה שבזה מבאר 
הוא  "שמשה  חקת:  בפרשת  רש"י  וכדברי  'הנשיא'.  הוא  כי  לאמרו,  חשוב  מדוע 
ישראל, וישראל הם משה, לומר לך, שנשיא הדור הוא ככל הדור, כי הנשיא הוא 

הכל"[. 

34. כך כותב שם הרבי: "י"ג ניסן – יום ההילולא דאדמו"ר הצ"צ, ואולי י"ל – גם 
יום התחלת הנשיאות של ממלא מקומו אדמו"ר מהר"ש". וראה לקו"ש ו' עמ' 409: 
"'דער רבי מהר"ש, איז זיין התחלת הנשיאות, לויט צוואת הצ"צ, בו ביום". ומציין 

לספר התולדות אדמו"ר מהר"ש, עמ' 13 14 ובהערה שם.

כ"ק  בין  הקשר  על  רבות(,  פעמים  הרבי  ע"י  )הוזכר  חסידים  פתגם  שישנו  ולהעיר 
אדמו"ר הצמח צדק, לכ"ק אדמו"ר מוהר"ש, על הפסוק )איוב, מא, ח(: 'אחד באחד 
בחודש  יג  ביום  הוא  ההילולא  יום  שניהם,  שאצל  ביניהם',  יבא  לא  ורוח  יגשו, 
בגימטרייה 'אחד' )מהר"ש – י"ג תשרי, צ"צ – י"ג ניסן(. וראה תו"מ תשמ"ג, א, עמ' 130 – 

134 שיחה שלמה על ענין זה. 
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הדחק, הורה הרבי )אג"ק, טו, עמ' רלד( שאפשר לאמרו אחרי שיעור התהילים היומי. אמירת 

וחיזק הרבי  ועודד  כג(.  )ג, עמ'  כך כותב הרבי, ספר המאמרים קונטרסים  פרקו של הרבי: 

מנהג זה, כפי שרואים באגרותיו הקדושות33. יש שנהגו לומר גם את פרקה של הרבנית, כי 

השיעור תהילים בכל יום כנהוג". 

הדברים מופיעים במאמר של אדמו"ר הזקן )מאמרי אדה"ז הקצרים, תשמ"א, עמ' שמא, 
שהשתלשל  לאחר  הוי'ה  שם  הוא  'דויד'  שהשם  מבואר  שם  ישראל(,  מלך  דוד  ד"ה 

ו"דויד מלך ישראל" פירושו:  ד'.  ולכן נהפכה האות ה' לאות  מ'אצילות' ל'עשיה', 
ש'דויד' מגלה )מלך מלשון גילוי(, את בחינת 'ישראל', הוא בחי' אצילות. אבל תכלית 
שיתעלה  כך,  כדי  עד  ביטול  שיפעול  היא  העשיה,  לעולם  הירידה  של  הכוונה 
אחד  כל  צריך  "לכן  במאמר:  ומסיים  תהילים.  אמירת  ידי  על  נפעל  וזה  לאצילות, 
כך  על  ואומר  וד"ל".  כו'  בתהילות  ולהלל  זו,  בשנה  עומד  שהוא  הקפיטל  לאמור 
אדמו"ר,  מו"ח  כ"ק  למ"ש  המקור  שזהו  "וכנראה   :)269 עמ'  א  תשכא,  )תו"מ,  הרבי 
למספר  המתאים  בתהילים  המזמור  את  יאמר  אחד  שכל  היא  הקדמונים  שתקנת 

שנותיו". 

עליה  נעשית  ההולדת  "ביום   :)164 עמ'  ג,  תשכא,  )תו"מ,  הרבי  ביאר  אחר  ובמקום 
כללית לעולם עליון יותר, ועליה זו צריכים להמשיכה על כל השנה. וזהו גם הטעם 
למנהג הקדמונים . . שביום ההולדת מתחילים לומר את הקאפיטל תהילים החדש 
המתאים לשנה זו . . ששייך להדרגא שבה מתחיל לעלות עתה. וענין העליה שביום 
גם לאחרי צאת הנשמה  דין, אלא  ההולדת הוא לא רק במשך חיי האדם בעלמא 
אביו,  אודות  אדמו"ר,  מו"ח  כ"ק  סיפור  וכידוע  ההולדת,  ביום  עליה  יש  מהגוף, 
)מוהרש"ב( נ"ע, שביום הולדתו השמונים – שהי' עשרים שנה לאחרי  כ"ק אדמו"ר 

הסתלקותו – אמר מאמר חסידות בהיכלו על קאיפטל פא". 

נדפס בתור  כ"ק אדמו"ר הריי"ץ,  33. באחד הקונטרסים שיצאו לאור ממאמרי 
שהיא  והתוצאות  לרבי,  חסידים  אהבת  של  החשיבות  גודל  בדבר  מכתב  הוספה, 
מביאה בפועל, ועל זה הוסיף הרבי )שהיה ממונה על ההוצאה לאור באותם שנים( הערה 
נוהגים. א( לומר בסדר דהרחמן: הוא יברך את  בשולי הגיליון: "כמה מהחסידים 
אדוננו מורנו ורבנו. ב( לומר בסיום דשמו"ע גם הפסוק של שם אדמו"ר. ג. לומר גם 

הקאפיטל תהלים של שנות האדמו"ר". 

כמה  הקדושות.  באגרותיו  שנראה  כפי  בפועל,  זה  מנהג  הרבי  וחיזק  עודד  וכך 
דוגמאות: אג"ק ג עמ' שמח: "ובטח אומר בלי נדר, בכל יום דעם רבינ'ס קאפ' )הוא 
ידו  על  אשר  על  "ת"ח  שצז:  עמ'  שם  התשי"א".  שבט  יו"ד  עד  עכ"פ  עא(,  קאפ'  עתה 

הנה כמה וכמה מאחב"י כן ירבו, התחילו לומר קאפיטל ע"א של כ"ק מו"ח אדמו"ר 
הכ"מ, וזכות הרבים תלוי בו". שם עמ' שסט: "ומהנכון אשר בכל יום יאמר בלי נדר 
דעם רבינ'ס קאפיטל תהילים, שהוא עתה קאפי' עא . . אשר זהו כלי רחב להמשכת 
ברכות הצדיק, הוא כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ, בעוה"ז עולם המעשה". שם עמ' ח: 
"מסתמא אומרים אתם תהילים. הייתי מציע לכם, אשר בשלושת החדשים הבאים 
תאמרו בכל יום פרק עא בתהילים, נוסף על השיעור תהילים שאומרים אתם בלאו 

הכי, ותקוותי שזה יהיה כלי לברכה". 
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עמ' 38(. 

לימוד פרק התהילים של הרבי: ביום ההולדת הפרטי של כל אחד, - 
נוהגים ללמוד את פרק התהילים החדש המתאים למספר שנותיו, 
על  נוסף  וזאת  הולדת'.  יום  'מנהגי   -  160 עמ'  תנש"א,  )תו"מ,  המפרשים  ביאור  עם 
המנהג ללמוד בכל ר"ח פסוק אחד מהתהילים שלו, כמבואר באג"ק כ"ק אדמו"ר מוהריי"ץ 

"ויש  החדש:  פרקו  לימוד  לגבי  הרבי  פעם  התבטא  וכך  א'שלט(.  ה, 

לקשר זה עם מזמור צדי"ק בספר תהילים של 'נעים זמירות ישראל', 
ובודאי ישנם כמה  ]י"א ניסן, תנש"א[.  שהתחילו לומר בימים אלה 
שנתבארו  כפי  זה,  דמזמור  הפסוקים  פירושי  למדו  שכבר  וכמה 

בפנימיות התורה" )תו"מ תנש"א, ליל י"ג ניסן, עמ' 48, הערה 77. 30(.

- תש"פ פרק -  ]השנה  מתחילים לומר את הפרק החדש של הרבי 
קיט31[: מנהג שהתקבל מאת הבעל שם טוב בשם 'רבו הידוע', לומר 
בכל יום את פרק התהילים המתאים למספר שנותיו. ונוהגים לאמרו 
לפני אמירת שיעור התהילים שבכל יום. בנוסף לכך, נהגו חסידים, 
לומר גם, את פרקו המתאים למספר שנותיו של הרבי. )המנהג: הובא ע"י 
כ"ק אדמו"ר הריי"ץ )אג"ק שלו )י, עמ' נג(, ונעתק בסוף ה'מילואים' ל'קובץ מכתבים' שבסוף 

מורנו  רבו  בשם  )המגיד(,  מרבו  הזקן,  אדמו"ר  קיבל  שכך  יצחק'(,  יוסף  'אהל  תהילים  ספר 

הבעש"ט32. לפני שיעור היומי: כדברי כ"ק אדמו"ר הריי"ץ שהובא בהערה 32 אמנם בשעת 

30. כך הביאו בכמה מקומות להוכיח שיש ענין ללמוד גם את הפרק של הרבי. 
אבל יש להעיר: א. הרבי לא הורה, אלא אמר שבטח יש כאלה שעשו זאת. ב. יתכן 
שכוונת הרבי לומר, שבודאי יש כמה וכמה שיום אחד, למדו פרק זה בתהילים )עם 
המפרשים וכן איך שהוא מתפרש בתורת החסידות(, אבל אין כוונתו לומר, שלמדו זאת 

דוקא עתה, בגלל שזה הפרק החדש של הרבי. 

31. להעיר מהמנהג לומר את ה'תמניא אפי' )פרק קיט, בתהילים( כל שבוע, כמוזכר 
בסדר היום )ל, ב בסופו( ובתניא - קונטרס אחרון )קסג, א(. ומעיר הרבי שם )שיעורים 
בספר התניא( 'לא ראיתי נזהרין בזה'. והעיר עוד שם, שבמקום אחר כתב הרבי שיש 

מקומות שנהגו לאמרו אחרי מנחה בשבת, ושכן נהג אביו. 

32. כך כותב כ"ק אדמו"ר הריי"ץ שם, במכתב להרה"ח הרב מיכאל דווארקין: 
"זקני החסידים אשר הכירו את הוד כ"ק רבינו הזקן אמרו, אשר בפעם הראשונה 
שחזר הוד כ"ק רבינו הזקן ממעזריטש, הנה בין המרגליות טובות - בלשון זה אמר 
להוד  ומסרו  מוהר"ש,  אאזמו"ר  כ"ק  להוד  צדק,  צמח  הרה"ק  אאזמו"ר  כ"ק  הו"ד 
כ"ק אאמו"ר - המאירות באור צח להעיר אור הנר"ן של האדם שיהיו כלים רחבים 
לאמר  הבעש"ט,  מורינו  רבו  בשם  )המגיד(  מרבו  וקיבל   .  . העליונה  ברכה  לשפע 
אמירת  קודם  שחרית  תפילת  אחר  שנותיו,  למספר  המתאים  תהילים  הקפיטל 
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הדחק, הורה הרבי )אג"ק, טו, עמ' רלד( שאפשר לאמרו אחרי שיעור התהילים היומי. אמירת 

וחיזק הרבי  ועודד  כג(.  )ג, עמ'  כך כותב הרבי, ספר המאמרים קונטרסים  פרקו של הרבי: 

מנהג זה, כפי שרואים באגרותיו הקדושות33. יש שנהגו לומר גם את פרקה של הרבנית, כי 

השיעור תהילים בכל יום כנהוג". 

הדברים מופיעים במאמר של אדמו"ר הזקן )מאמרי אדה"ז הקצרים, תשמ"א, עמ' שמא, 
שהשתלשל  לאחר  הוי'ה  שם  הוא  'דויד'  שהשם  מבואר  שם  ישראל(,  מלך  דוד  ד"ה 

ו"דויד מלך ישראל" פירושו:  ד'.  ולכן נהפכה האות ה' לאות  מ'אצילות' ל'עשיה', 
ש'דויד' מגלה )מלך מלשון גילוי(, את בחינת 'ישראל', הוא בחי' אצילות. אבל תכלית 
שיתעלה  כך,  כדי  עד  ביטול  שיפעול  היא  העשיה,  לעולם  הירידה  של  הכוונה 
אחד  כל  צריך  "לכן  במאמר:  ומסיים  תהילים.  אמירת  ידי  על  נפעל  וזה  לאצילות, 
כך  על  ואומר  וד"ל".  כו'  בתהילות  ולהלל  זו,  בשנה  עומד  שהוא  הקפיטל  לאמור 
אדמו"ר,  מו"ח  כ"ק  למ"ש  המקור  שזהו  "וכנראה   :)269 עמ'  א  תשכא,  )תו"מ,  הרבי 
למספר  המתאים  בתהילים  המזמור  את  יאמר  אחד  שכל  היא  הקדמונים  שתקנת 

שנותיו". 

עליה  נעשית  ההולדת  "ביום   :)164 עמ'  ג,  תשכא,  )תו"מ,  הרבי  ביאר  אחר  ובמקום 
כללית לעולם עליון יותר, ועליה זו צריכים להמשיכה על כל השנה. וזהו גם הטעם 
למנהג הקדמונים . . שביום ההולדת מתחילים לומר את הקאפיטל תהילים החדש 
המתאים לשנה זו . . ששייך להדרגא שבה מתחיל לעלות עתה. וענין העליה שביום 
גם לאחרי צאת הנשמה  דין, אלא  ההולדת הוא לא רק במשך חיי האדם בעלמא 
אביו,  אודות  אדמו"ר,  מו"ח  כ"ק  סיפור  וכידוע  ההולדת,  ביום  עליה  יש  מהגוף, 
)מוהרש"ב( נ"ע, שביום הולדתו השמונים – שהי' עשרים שנה לאחרי  כ"ק אדמו"ר 

הסתלקותו – אמר מאמר חסידות בהיכלו על קאיפטל פא". 

נדפס בתור  כ"ק אדמו"ר הריי"ץ,  33. באחד הקונטרסים שיצאו לאור ממאמרי 
שהיא  והתוצאות  לרבי,  חסידים  אהבת  של  החשיבות  גודל  בדבר  מכתב  הוספה, 
מביאה בפועל, ועל זה הוסיף הרבי )שהיה ממונה על ההוצאה לאור באותם שנים( הערה 
נוהגים. א( לומר בסדר דהרחמן: הוא יברך את  בשולי הגיליון: "כמה מהחסידים 
אדוננו מורנו ורבנו. ב( לומר בסיום דשמו"ע גם הפסוק של שם אדמו"ר. ג. לומר גם 

הקאפיטל תהלים של שנות האדמו"ר". 

כמה  הקדושות.  באגרותיו  שנראה  כפי  בפועל,  זה  מנהג  הרבי  וחיזק  עודד  וכך 
דוגמאות: אג"ק ג עמ' שמח: "ובטח אומר בלי נדר, בכל יום דעם רבינ'ס קאפ' )הוא 
ידו  על  אשר  על  "ת"ח  שצז:  עמ'  שם  התשי"א".  שבט  יו"ד  עד  עכ"פ  עא(,  קאפ'  עתה 

הנה כמה וכמה מאחב"י כן ירבו, התחילו לומר קאפיטל ע"א של כ"ק מו"ח אדמו"ר 
הכ"מ, וזכות הרבים תלוי בו". שם עמ' שסט: "ומהנכון אשר בכל יום יאמר בלי נדר 
דעם רבינ'ס קאפיטל תהילים, שהוא עתה קאפי' עא . . אשר זהו כלי רחב להמשכת 
ברכות הצדיק, הוא כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ, בעוה"ז עולם המעשה". שם עמ' ח: 
"מסתמא אומרים אתם תהילים. הייתי מציע לכם, אשר בשלושת החדשים הבאים 
תאמרו בכל יום פרק עא בתהילים, נוסף על השיעור תהילים שאומרים אתם בלאו 

הכי, ותקוותי שזה יהיה כלי לברכה". 
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עמ' 38(. 

לימוד פרק התהילים של הרבי: ביום ההולדת הפרטי של כל אחד, - 
נוהגים ללמוד את פרק התהילים החדש המתאים למספר שנותיו, 
על  נוסף  וזאת  הולדת'.  יום  'מנהגי   -  160 עמ'  תנש"א,  )תו"מ,  המפרשים  ביאור  עם 
המנהג ללמוד בכל ר"ח פסוק אחד מהתהילים שלו, כמבואר באג"ק כ"ק אדמו"ר מוהריי"ץ 

"ויש  החדש:  פרקו  לימוד  לגבי  הרבי  פעם  התבטא  וכך  א'שלט(.  ה, 

לקשר זה עם מזמור צדי"ק בספר תהילים של 'נעים זמירות ישראל', 
ובודאי ישנם כמה  ]י"א ניסן, תנש"א[.  שהתחילו לומר בימים אלה 
שנתבארו  כפי  זה,  דמזמור  הפסוקים  פירושי  למדו  שכבר  וכמה 

בפנימיות התורה" )תו"מ תנש"א, ליל י"ג ניסן, עמ' 48, הערה 77. 30(.

- תש"פ פרק -  ]השנה  מתחילים לומר את הפרק החדש של הרבי 
קיט31[: מנהג שהתקבל מאת הבעל שם טוב בשם 'רבו הידוע', לומר 
בכל יום את פרק התהילים המתאים למספר שנותיו. ונוהגים לאמרו 
לפני אמירת שיעור התהילים שבכל יום. בנוסף לכך, נהגו חסידים, 
לומר גם, את פרקו המתאים למספר שנותיו של הרבי. )המנהג: הובא ע"י 
כ"ק אדמו"ר הריי"ץ )אג"ק שלו )י, עמ' נג(, ונעתק בסוף ה'מילואים' ל'קובץ מכתבים' שבסוף 

מורנו  רבו  בשם  )המגיד(,  מרבו  הזקן,  אדמו"ר  קיבל  שכך  יצחק'(,  יוסף  'אהל  תהילים  ספר 

הבעש"ט32. לפני שיעור היומי: כדברי כ"ק אדמו"ר הריי"ץ שהובא בהערה 32 אמנם בשעת 

30. כך הביאו בכמה מקומות להוכיח שיש ענין ללמוד גם את הפרק של הרבי. 
אבל יש להעיר: א. הרבי לא הורה, אלא אמר שבטח יש כאלה שעשו זאת. ב. יתכן 
שכוונת הרבי לומר, שבודאי יש כמה וכמה שיום אחד, למדו פרק זה בתהילים )עם 
המפרשים וכן איך שהוא מתפרש בתורת החסידות(, אבל אין כוונתו לומר, שלמדו זאת 

דוקא עתה, בגלל שזה הפרק החדש של הרבי. 

31. להעיר מהמנהג לומר את ה'תמניא אפי' )פרק קיט, בתהילים( כל שבוע, כמוזכר 
בסדר היום )ל, ב בסופו( ובתניא - קונטרס אחרון )קסג, א(. ומעיר הרבי שם )שיעורים 
בספר התניא( 'לא ראיתי נזהרין בזה'. והעיר עוד שם, שבמקום אחר כתב הרבי שיש 

מקומות שנהגו לאמרו אחרי מנחה בשבת, ושכן נהג אביו. 

32. כך כותב כ"ק אדמו"ר הריי"ץ שם, במכתב להרה"ח הרב מיכאל דווארקין: 
"זקני החסידים אשר הכירו את הוד כ"ק רבינו הזקן אמרו, אשר בפעם הראשונה 
שחזר הוד כ"ק רבינו הזקן ממעזריטש, הנה בין המרגליות טובות - בלשון זה אמר 
להוד  ומסרו  מוהר"ש,  אאזמו"ר  כ"ק  להוד  צדק,  צמח  הרה"ק  אאזמו"ר  כ"ק  הו"ד 
כ"ק אאמו"ר - המאירות באור צח להעיר אור הנר"ן של האדם שיהיו כלים רחבים 
לאמר  הבעש"ט,  מורינו  רבו  בשם  )המגיד(  מרבו  וקיבל   .  . העליונה  ברכה  לשפע 
אמירת  קודם  שחרית  תפילת  אחר  שנותיו,  למספר  המתאים  תהילים  הקפיטל 
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שלא הייתה להם ההזדמנות ללמוד בעצמם מסיבות שאינן תלויות 
ביתם,  ובני  שם(  ללמוד  בניהם  ובני  בניהם  את  שלחו  אבל  בהן, 
בעניינים  להתבונן  מזה(  )ויותר  דקה  יקדישו   - שלהם  ומושפעים 
לימוד  בחיזוק  להבא,  גם  לפעול  וצריכה  עליהם,  פעלה  שהישיבה 
ועבודת  בהידור,  המצות  וקיום  התורה,  ופנימיות  נגלה  התורה, 
התפילה, וכל מעשיך לשם שמים ובכל דרכיך דעהו". וממשיך שם: 
"ובודאי למותר להסביר בארוכה במה צריכה להיות ההתבוננות, 
כל מי שיש לו רק מושג בזה, שתומכי תמימים צריכה לפעול, מבין 
יוכל לפני לשני שיוכל להסביר  נוסף,  ובאם צריך לביאור  מעצמו, 

לו". )תו"מ, תשמ"ט, ב, עמ' 532(.

"יום -  רנז(:  עמ'  ג,  )אג"ק,  הרבי  כותב  עוד  טובות:  להחלטות  מסוגל  יום 
היכנסו  ויום  מוהרש"ב,  אדמו"ר  כ"ק  של  ההילולא  יום  ניסן,  ב' 
בנשיאות של כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ, הוא היום המסוגל לכל אחד 
ואחת, לקבל על עצמו ועצמה, ללכת בדרכיהם אשר הורו, בקבלה 
בר קיימא על כל השנה כולה. ועל פי הבטחתם, בכתב ובעל פה, הרי 

זה כלי לקבל ברכתם בגשמיות וברוחניות". 

יום הבהיר29 - י"א ניסן: 

יום ההולדת של כ"ק האדמו"ר מליובאוויטש, בשנת תרס"ב. 

יום התוועדות: "יש לנצל יום זה, באופן שעל ידו יתוסף בכל עניני - 
שמחה  של  התוועדות  ידי  על  שמחה,  ומתוך  ומצוותיה,  תורה 
במעמד כמה וכמה מישראל, אנשים נשים וטף )כמובן עם מחיצה 
ע"פ שו"ע(, שמחה של מצוה ושמחה של תורה" )תו"מ תשמ"ח, ג, י"א ניסן, 

חלקו של מי שיעשה זאת, לא הבאנו כהוראה מחוייבת, שהרי הדברים לא נאמרו 
לגבי ב' ניסן, אלא אלו הוראות שנלקטו מדברי הרבי לגבי כ"ד טבת וכדומה )לקו"ש, 
כא, עמ' 296. תו"מ תשמז, ב, עמ' 286. שיחות קודש תשנ"ב, עמ' 382, לקו"ש כ, עמ' 67, לקו"ש כז, 

עמ' 25, תו"מ תשמ"ז, א, עמ' 495 ועוד(, ומשם הסיק הרב גינזבורג לב' ניסן. ]וגם צ"ע אם 

הוראות הנ"ל, היו 'לשעה', או 'לדורות'[. 

29. כך מכונה יום זה, בכמה הזדמנויות, ראה לדוגמא, ספר המאמרים מלוקט, 
ב'פתח דבר' )שהוגה ע"י הרבי(, למאמר ד"ה כימי צאתך מארץ מצרים, שיצא לאור 
בקונטרס י"א ניסן – תשמ"ז: "לקראת יום הבהיר י"א ניסן, יום הולדת . . כ"ק אדמו"ר 

שליט"א . . הננו מוצאים לאור . . " 
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וקשה להיזהר בכל ההידורים כאשר לא נמצאים בבית. וכידוע מנהג 
רבים שלא לאכול מחוץ לבית. )היום יום כ ניסן: "רבינו הזקן אמר, שבפסח אין האחד 

מכבד את זולתו באכילה ושתיה, אך ליטול ביוזמה עצמית מותר"(. 

אמנם, אם מחמת סיבות ואילוצים שונים, שמירת החג, תהיה בהידור 
בבית מלון יותר מאשר בביתו, או כשיש הכרח וצורך גדול, ניתן לעשות 
זאת. ויש להקפיד על מקום שהממונים במקום, הם יראי שמים, כי גם 
שיהיה  וכמובן  פרט.  כל  על  להשגיח  מאוד  קשה  טוב,  הכשר  כשיש 
וכידוע לעוסקים בזה, הכשרת מלון  ניסיון,  למקום הכשר מהודר עם 
צריך  כאשר  החג,  ימי  כל  במשך  כחמורה  קלה  על  והקפדה  לפסח, 
להגיש לאורחים הרבים ארוחות מגוונות וברמה גבוהה, אינו דבר של 
מה בכך, וצריך הרבה סייעתא דשמיא ויראת שמים, כדי לא להיכשל 

ולא להכשיל. 

ז� יומי דפגרא: 

ב' ניסן: 

יום ההסתלקות -הילולא, של כ"ק אדמו"ר, רבינו שלום דובער נ"ע - 
מליובאוויטש, אדמו"ר מוהרש"ב, דור חמישי לנשיאי חב"ד, בשנת 
לה,  שקדמו  והימים  הסתלקותו,  )פרשת  רוסטוב  בעיר  כבוד  ומנוחתו  תר"פ, 
אדמו"ר  כ"ק  של  נשיאותו  תחילת  ויום  דרבי27(  אשכבתא  בספר  מתוארות 

הריי"ץ )הקדמת הרבי, לקונטרס ב' ניסן תש"י. ולקו"ש ד, עמ' 1293(. 

ההנהגה ביום זה28:: "כדאי ונכון שכל אלו שלמדו בהישיבה )או אלו - 

ע"י הרה"ח הרב משה דובער רבקין, אשר סעד  27. ספר אשכבתא דרבי נכתב 
את כ"ק אדמו"ר הרש"ב בימיו האחרונים בעלמא דין, ובו מובאים בפרטי פרטים 
מיוחדים  דברים  להתפלל,  התאמץ  היאך  הרש"ב,  אדמו"ר  של  בקודש  הנהגתו 
תאורים  ועוד  בנותיו,  ואת  אותו  שבירך  ואיך  הריי"ץ,  אדמו"ר  כ"ק  לבנו  שאמר 
מהנהגתו  הרבה  גם  בו  ומובאים  הרבי,  של  בעידודו  לאור  יצא  הספר  מבהילים. 

בקודש ודקדוקי הלכה, של כ"ק אדמו"ר הרש"ב.

28. בספר הלכות ומנהגי חב"ד )מאת הרה"ח הרב יוסף שמחה גינזבורג, עמ' 176(, מביא 
שורה של הנהגות שיש לנהוג ביום זה: א( ללמוד פרק משנה המתחיל באות משמו 
הקדוש של אדמו"ר הרש"ב. ב( להוסיף בלימוד תורות של בעל ההילולא. ג( להוסיף 
לעבודתו  השייך  לעניין  טוב  ומה  צדקה,  בנתינת  להוסיף  ד(  התפילה.  בעבודת 
המיוחדת של בעל ההילולא. ה( לקיים התוועדות של שמחה, שבה יקבלו עליהם 
הנאספים החלטות טובות בענייני תורה ומצוות. ואף שהדברים מסתברים, ואשרי 
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שלא הייתה להם ההזדמנות ללמוד בעצמם מסיבות שאינן תלויות 
ביתם,  ובני  שם(  ללמוד  בניהם  ובני  בניהם  את  שלחו  אבל  בהן, 
בעניינים  להתבונן  מזה(  )ויותר  דקה  יקדישו   - שלהם  ומושפעים 
לימוד  בחיזוק  להבא,  גם  לפעול  וצריכה  עליהם,  פעלה  שהישיבה 
ועבודת  בהידור,  המצות  וקיום  התורה,  ופנימיות  נגלה  התורה, 
התפילה, וכל מעשיך לשם שמים ובכל דרכיך דעהו". וממשיך שם: 
"ובודאי למותר להסביר בארוכה במה צריכה להיות ההתבוננות, 
כל מי שיש לו רק מושג בזה, שתומכי תמימים צריכה לפעול, מבין 
יוכל לפני לשני שיוכל להסביר  נוסף,  ובאם צריך לביאור  מעצמו, 

לו". )תו"מ, תשמ"ט, ב, עמ' 532(.

"יום -  רנז(:  עמ'  ג,  )אג"ק,  הרבי  כותב  עוד  טובות:  להחלטות  מסוגל  יום 
היכנסו  ויום  מוהרש"ב,  אדמו"ר  כ"ק  של  ההילולא  יום  ניסן,  ב' 
בנשיאות של כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ, הוא היום המסוגל לכל אחד 
ואחת, לקבל על עצמו ועצמה, ללכת בדרכיהם אשר הורו, בקבלה 
בר קיימא על כל השנה כולה. ועל פי הבטחתם, בכתב ובעל פה, הרי 

זה כלי לקבל ברכתם בגשמיות וברוחניות". 

יום הבהיר29 - י"א ניסן: 

יום ההולדת של כ"ק האדמו"ר מליובאוויטש, בשנת תרס"ב. 

יום התוועדות: "יש לנצל יום זה, באופן שעל ידו יתוסף בכל עניני - 
שמחה  של  התוועדות  ידי  על  שמחה,  ומתוך  ומצוותיה,  תורה 
במעמד כמה וכמה מישראל, אנשים נשים וטף )כמובן עם מחיצה 
ע"פ שו"ע(, שמחה של מצוה ושמחה של תורה" )תו"מ תשמ"ח, ג, י"א ניסן, 

חלקו של מי שיעשה זאת, לא הבאנו כהוראה מחוייבת, שהרי הדברים לא נאמרו 
לגבי ב' ניסן, אלא אלו הוראות שנלקטו מדברי הרבי לגבי כ"ד טבת וכדומה )לקו"ש, 
כא, עמ' 296. תו"מ תשמז, ב, עמ' 286. שיחות קודש תשנ"ב, עמ' 382, לקו"ש כ, עמ' 67, לקו"ש כז, 

עמ' 25, תו"מ תשמ"ז, א, עמ' 495 ועוד(, ומשם הסיק הרב גינזבורג לב' ניסן. ]וגם צ"ע אם 

הוראות הנ"ל, היו 'לשעה', או 'לדורות'[. 

29. כך מכונה יום זה, בכמה הזדמנויות, ראה לדוגמא, ספר המאמרים מלוקט, 
ב'פתח דבר' )שהוגה ע"י הרבי(, למאמר ד"ה כימי צאתך מארץ מצרים, שיצא לאור 
בקונטרס י"א ניסן – תשמ"ז: "לקראת יום הבהיר י"א ניסן, יום הולדת . . כ"ק אדמו"ר 

שליט"א . . הננו מוצאים לאור . . " 
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וקשה להיזהר בכל ההידורים כאשר לא נמצאים בבית. וכידוע מנהג 
רבים שלא לאכול מחוץ לבית. )היום יום כ ניסן: "רבינו הזקן אמר, שבפסח אין האחד 

מכבד את זולתו באכילה ושתיה, אך ליטול ביוזמה עצמית מותר"(. 

אמנם, אם מחמת סיבות ואילוצים שונים, שמירת החג, תהיה בהידור 
בבית מלון יותר מאשר בביתו, או כשיש הכרח וצורך גדול, ניתן לעשות 
זאת. ויש להקפיד על מקום שהממונים במקום, הם יראי שמים, כי גם 
שיהיה  וכמובן  פרט.  כל  על  להשגיח  מאוד  קשה  טוב,  הכשר  כשיש 
וכידוע לעוסקים בזה, הכשרת מלון  ניסיון,  למקום הכשר מהודר עם 
צריך  כאשר  החג,  ימי  כל  במשך  כחמורה  קלה  על  והקפדה  לפסח, 
להגיש לאורחים הרבים ארוחות מגוונות וברמה גבוהה, אינו דבר של 
מה בכך, וצריך הרבה סייעתא דשמיא ויראת שמים, כדי לא להיכשל 

ולא להכשיל. 

ז� יומי דפגרא: 

ב' ניסן: 

יום ההסתלקות -הילולא, של כ"ק אדמו"ר, רבינו שלום דובער נ"ע - 
מליובאוויטש, אדמו"ר מוהרש"ב, דור חמישי לנשיאי חב"ד, בשנת 
לה,  שקדמו  והימים  הסתלקותו,  )פרשת  רוסטוב  בעיר  כבוד  ומנוחתו  תר"פ, 
אדמו"ר  כ"ק  של  נשיאותו  תחילת  ויום  דרבי27(  אשכבתא  בספר  מתוארות 

הריי"ץ )הקדמת הרבי, לקונטרס ב' ניסן תש"י. ולקו"ש ד, עמ' 1293(. 

ההנהגה ביום זה28:: "כדאי ונכון שכל אלו שלמדו בהישיבה )או אלו - 

ע"י הרה"ח הרב משה דובער רבקין, אשר סעד  27. ספר אשכבתא דרבי נכתב 
את כ"ק אדמו"ר הרש"ב בימיו האחרונים בעלמא דין, ובו מובאים בפרטי פרטים 
מיוחדים  דברים  להתפלל,  התאמץ  היאך  הרש"ב,  אדמו"ר  של  בקודש  הנהגתו 
תאורים  ועוד  בנותיו,  ואת  אותו  שבירך  ואיך  הריי"ץ,  אדמו"ר  כ"ק  לבנו  שאמר 
מהנהגתו  הרבה  גם  בו  ומובאים  הרבי,  של  בעידודו  לאור  יצא  הספר  מבהילים. 

בקודש ודקדוקי הלכה, של כ"ק אדמו"ר הרש"ב.

28. בספר הלכות ומנהגי חב"ד )מאת הרה"ח הרב יוסף שמחה גינזבורג, עמ' 176(, מביא 
שורה של הנהגות שיש לנהוג ביום זה: א( ללמוד פרק משנה המתחיל באות משמו 
הקדוש של אדמו"ר הרש"ב. ב( להוסיף בלימוד תורות של בעל ההילולא. ג( להוסיף 
לעבודתו  השייך  לעניין  טוב  ומה  צדקה,  בנתינת  להוסיף  ד(  התפילה.  בעבודת 
המיוחדת של בעל ההילולא. ה( לקיים התוועדות של שמחה, שבה יקבלו עליהם 
הנאספים החלטות טובות בענייני תורה ומצוות. ואף שהדברים מסתברים, ואשרי 
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ראה, נראה שיברך גם בשבת. )מן הדין מותר: לב חיים )פלאג'י, ב, מד( 26, שו"ת 
פי  על  לחול.  שבת  בין  חילקו,  ולא  שסתמו  הפוסקים,  פשטות  הוא  וכן  ס(,  )א,  יוסף  משנת 

קבלה: כף החיים )רכו(, שעל ידי הברכה מברר את ניצוצי הקדושה מן הצומח ו'עובר' בזה 

על איסור 'בורר', ומסיים: 'וכן עמא דבר'. אם יכול לברך רק בשבת: ב'תשובות והנהגות' )א, 

קצא(, העיר, שאם על ידי כך שימנע מלברך בשבת, יגרום שלא יוכל לברך שוב - כגון, לדעת 

הפוסקים שאפשר לברך רק בפעם הראשונה שרואים )וכן היא דעת אדה"ז לפי הגרא"ח נאה. 

וראה בעיונים, בסוף הפרק(, והוא הדין, כאשר היום היחיד שרואה עצים הוא בשבת - יש 

לברך בשבת, ולא לאבד ברכה חשובה זו(. 

גרמא, שלכמה -  נחשב מצוה שהזמן  ולא  נשים מברכות,  גם  נשים: 
שיש  במציאות  אלא  בזמן,  תלוי  לא  כי  מברכות,  לא  נשים  דעות 
לבלוב. )שו"ת הר צבי, או"ח, קיח. וכן כתב הגר"ע יוסף בחזון עובדיה )ב, ז(, שאע"פ שנשים 
ומוכיח את דבריו,  )לשיטתו(, מברכות ברכת האילנות.  גרמא  אינן מברכות במצות שהזמן 

מדברי ה'טורי אבן' )מגילה, כ, ב(, שנשים חייבות במצות ביכורים, ולא נחשבת מצוה שהזמן 

גרמא, אע"פ שמצוה זו מתחילה רק מחנוכה ואילך, כי אינו קשור לזמן, אלא למציאות, שלפני 

זמן זה, אין פירות. וראה אג"מ, חו"מ, ב, מז, ב. ואכמ"ל(. 

)לקו"ש, לז, עמ' 150(: "במענה לשאלתו – הנוהג  כותב הרבי  ו� פסח בבית: 
בישראל שבחג הפסח נמצאים ביחד איש וביתו )ובביתו( – ובפרט ראש 
 – פסח  בעניני  הרצון  כפי  להדר  ביותר  שקשה  על  נוסף   – המשפחה. 
כשנמצאים במקום אחר. וקל להבין". הרי שמשתי סיבות יש להשתדל 
כל  יחד  שנמצאים  ישראל,  מנהג  כך  א(  הפסח.  בחג  בבית  להיות 
המשפחה בבית ]מסתבר שמנהג זה מיוסד על כך, שחג הפסח הוא החג 
של :'והגדת לבנך', שהיא מצוה מיוחדת על האב ! וכדיוק לשון הרבי 
בכשרות,  יותר  מהדרים  זה  שבחג  מפני  ב(  המשפחה'[.  ראש  'ובפרט 

י(, שאסור להריח  )סימן שלו,  יתלוש'. שהרי מבואר בשו"ע  'שמא  ואין חשש   .26
)כדי לאכול(, אבל  יתלוש'  'שמא  גם לאכילה, כמו אתרוג,  בשבת, דברים שעומדים 
דברים שעומדים רק להריח, כמו הדס, מותר להריח בשבת, כי אין חשש שיתלוש. 
]בכמה  אין לחשוש שיתלוש.  - רק לברך,  דידן, כשלא בא להריח  בנדון  וכל שכן 
ספרים העירו על הכף החיים, שהביא שה'מועד לכל חי' )פלאגי', א, סט( פוסק שאסור 
לברך בשבת, שהרי בספרו 'לב חיים', חזר בו והתיר )וכנ"ל(. אמנם יש להעיר, שעל 
פי ספר 'עמודי הוראה' )ט, טז(, את הספר 'מועד לכל חי', כתב אחרי ספרו 'לב חיים'. 
אוסר  שבו  חי'  לכל  'מועד  שבספר  דבריו  את  שמביא  החיים  הכף  צודק  זה,  ולפי 

לברך[.

46

בח חודש ני.ן

דעת אדמו"ר הזקן אינה מוכרעת ]ראה בסוף הפרק ב'עיונים'[, לכן כדאי לא להסתכל היטב 

בפרחים, וכך לא יתחייב בברכה )כנ"ל: 'מה צריך לראות'(, ולכל הדעות יוכל לברך שוב(. 

משעה -  זו  ברכה  לברך  אפשר  הדין,  מעיקר  ניסן:  בחודש  רק 
שהתחילו העצים להוציא פרחים, וכל עוד יש עליהם פרחים. ולאו 
חיי  השלחן,  ערוך  השקל,  )מחצית  ואייר  באדר  גם  אלא  ניסן,  בחודש  דוקא 
אדם, קיצור שו"ע, משנה ברורה(, אבל על פי קבלה, אין לברך ברכה זו אלא 

בחודש ניסן, וכן הוא הדין לדעת אדמו"ר הזקן )ברכי יוסף, מורה באצבע, 
שדי חמד, והרבי באג"ק כג, עמ' שסה, לפי השמטת אדמו"ר הזקן בסדר ברכה"נ( 25. 

יש -  אבל  ויו"ט.  בשבת  גם  לברך  אפשר  הדין,  מן  טוב:  ויום  שבת 
ר"ח  ואם  ויו"ט.  זו בשבת  אין לברך ברכה  פי קבלה  שעל  אומרים, 
אם  אבל  הלבלוב,  את  לראות  לא  להשתדל  צריך  בשבת,  חל  ניסן 

25. מעיקר הדין, העניין הוא לברך בזמן שהעצים מלבלבים, וכדיוק הלשון בכמה 
ראשונים 'כגון בניסן', ובאשכול כותב בפירוש דלאו דוקא ניסן. וכן כתוב האליה 
רבה ומקור חיים )להחוות יאיר( בשם ה'צדה לדרך' )כלל ג, כח(, והחת"ס בחידושים 
יוסף. וכן הכריע להלכה למעשה ב'מחצית  על השו"ע, מביא ראיה לדבר מהבית 
והוא  האילנות,  ללבלב  החמים  ארצות  דרך  שאז  נקט,  דמילתא  "אורחא  השקל': 
הדין בחודש אחר", והביאו המשנה ברורה )רכו, א(, להלכה. ובערוך השלחן כותב 
שבמדינתו הוא בחודש אייר או סיון, ומברכים אז. ובקיצור שו"ע השמיט המילה 

'ניסן', וכן בחיי אדם )סג, ב(, כתב שניסן לאו דוקא, ואפשר לברך גם באדר ובאייר. 

פי  שעל  החיים(,  כף  קצח,  ז,  באצבע  מורה  ב.  רכו,  יוסף,  )ברכי  בספרים  מבואר  אך 
פי  ב'פתח הדביר', שהוא על  וביאר  ניסן דוקא.  זו בחודש  יש לברך ברכה  קבלה, 
ישנם  ניסן  שבחודש  האילנות(,  וברכת  הנשיא,  לאמירת  בנוגע  לעיל,  שהובא  )בלק.  הזהר 
נשמות שמשוטטות בין העצים, ולא יכולות להיכנס עם הצדיקים, ועל ידי הברכה, 
מתקנים אותן. וזה שייך רק בחודש ניסן. וכתב בשדי חמד )אסיפת דינים מערכת ברכות 
וכן פסק בכף  פי המקובלים.  על  יש לעשות כדברי החיד"א, שהוא  א(, שלדידן  ב, 

החיים. ומעיר בתשובות והנהגות )א, קצא( שלדעת הפוסקים שאין לברך אלא בפעם 
הראשונה שרואה, בודאי אין להמנע מלברך בשבת, כי אם ימנע, תתבטל הברכה.

יום,  שלשים  לאחר  וראה  חזר  שאם  כתב  ברכה"נ,  בלוח  הזקן:  אדמו"ר  דעת 
מברך בלא שם ומלכות, משמע בדעתו שאפשר לברך גם בחודש אייר )שהרי אחרי 
30 יום אינו חודש ניסן(, וכן כתב למעשה הגרא"ח נאה בקצוה"ש סו, יח. אבל בסדר 

ברכה"נ השמיט זאת אדמו"ר הזקן ולא הביא שאחר שלשים יום יש לברך, אפילו 
בלא שם ומלכות, ולמד מזה הרבי )אג"ק, כג, עמ' שסה(, שלדעת אדמו"ר הזקן בסידור, 
אין לברך ברכה זו אלא בחודש ניסן. ]וידוע, שבסידורו, שינה אדמו"ר הזקן, כמה 

פסקים, שיתאימו על פי קבלה[. 
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ראה, נראה שיברך גם בשבת. )מן הדין מותר: לב חיים )פלאג'י, ב, מד( 26, שו"ת 
פי  על  לחול.  שבת  בין  חילקו,  ולא  שסתמו  הפוסקים,  פשטות  הוא  וכן  ס(,  )א,  יוסף  משנת 

קבלה: כף החיים )רכו(, שעל ידי הברכה מברר את ניצוצי הקדושה מן הצומח ו'עובר' בזה 

על איסור 'בורר', ומסיים: 'וכן עמא דבר'. אם יכול לברך רק בשבת: ב'תשובות והנהגות' )א, 

קצא(, העיר, שאם על ידי כך שימנע מלברך בשבת, יגרום שלא יוכל לברך שוב - כגון, לדעת 

הפוסקים שאפשר לברך רק בפעם הראשונה שרואים )וכן היא דעת אדה"ז לפי הגרא"ח נאה. 

וראה בעיונים, בסוף הפרק(, והוא הדין, כאשר היום היחיד שרואה עצים הוא בשבת - יש 

לברך בשבת, ולא לאבד ברכה חשובה זו(. 

גרמא, שלכמה -  נחשב מצוה שהזמן  ולא  נשים מברכות,  גם  נשים: 
שיש  במציאות  אלא  בזמן,  תלוי  לא  כי  מברכות,  לא  נשים  דעות 
לבלוב. )שו"ת הר צבי, או"ח, קיח. וכן כתב הגר"ע יוסף בחזון עובדיה )ב, ז(, שאע"פ שנשים 
ומוכיח את דבריו,  )לשיטתו(, מברכות ברכת האילנות.  גרמא  אינן מברכות במצות שהזמן 

מדברי ה'טורי אבן' )מגילה, כ, ב(, שנשים חייבות במצות ביכורים, ולא נחשבת מצוה שהזמן 

גרמא, אע"פ שמצוה זו מתחילה רק מחנוכה ואילך, כי אינו קשור לזמן, אלא למציאות, שלפני 

זמן זה, אין פירות. וראה אג"מ, חו"מ, ב, מז, ב. ואכמ"ל(. 

)לקו"ש, לז, עמ' 150(: "במענה לשאלתו – הנוהג  כותב הרבי  ו� פסח בבית: 
בישראל שבחג הפסח נמצאים ביחד איש וביתו )ובביתו( – ובפרט ראש 
 – פסח  בעניני  הרצון  כפי  להדר  ביותר  שקשה  על  נוסף   – המשפחה. 
כשנמצאים במקום אחר. וקל להבין". הרי שמשתי סיבות יש להשתדל 
כל  יחד  שנמצאים  ישראל,  מנהג  כך  א(  הפסח.  בחג  בבית  להיות 
המשפחה בבית ]מסתבר שמנהג זה מיוסד על כך, שחג הפסח הוא החג 
של :'והגדת לבנך', שהיא מצוה מיוחדת על האב ! וכדיוק לשון הרבי 
בכשרות,  יותר  מהדרים  זה  שבחג  מפני  ב(  המשפחה'[.  ראש  'ובפרט 

י(, שאסור להריח  )סימן שלו,  יתלוש'. שהרי מבואר בשו"ע  'שמא  ואין חשש   .26
)כדי לאכול(, אבל  יתלוש'  'שמא  גם לאכילה, כמו אתרוג,  בשבת, דברים שעומדים 
דברים שעומדים רק להריח, כמו הדס, מותר להריח בשבת, כי אין חשש שיתלוש. 
]בכמה  אין לחשוש שיתלוש.  - רק לברך,  דידן, כשלא בא להריח  בנדון  וכל שכן 
ספרים העירו על הכף החיים, שהביא שה'מועד לכל חי' )פלאגי', א, סט( פוסק שאסור 
לברך בשבת, שהרי בספרו 'לב חיים', חזר בו והתיר )וכנ"ל(. אמנם יש להעיר, שעל 
פי ספר 'עמודי הוראה' )ט, טז(, את הספר 'מועד לכל חי', כתב אחרי ספרו 'לב חיים'. 
אוסר  שבו  חי'  לכל  'מועד  שבספר  דבריו  את  שמביא  החיים  הכף  צודק  זה,  ולפי 

לברך[.
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דעת אדמו"ר הזקן אינה מוכרעת ]ראה בסוף הפרק ב'עיונים'[, לכן כדאי לא להסתכל היטב 

בפרחים, וכך לא יתחייב בברכה )כנ"ל: 'מה צריך לראות'(, ולכל הדעות יוכל לברך שוב(. 

משעה -  זו  ברכה  לברך  אפשר  הדין,  מעיקר  ניסן:  בחודש  רק 
שהתחילו העצים להוציא פרחים, וכל עוד יש עליהם פרחים. ולאו 
חיי  השלחן,  ערוך  השקל,  )מחצית  ואייר  באדר  גם  אלא  ניסן,  בחודש  דוקא 
אדם, קיצור שו"ע, משנה ברורה(, אבל על פי קבלה, אין לברך ברכה זו אלא 

בחודש ניסן, וכן הוא הדין לדעת אדמו"ר הזקן )ברכי יוסף, מורה באצבע, 
שדי חמד, והרבי באג"ק כג, עמ' שסה, לפי השמטת אדמו"ר הזקן בסדר ברכה"נ( 25. 

יש -  אבל  ויו"ט.  בשבת  גם  לברך  אפשר  הדין,  מן  טוב:  ויום  שבת 
ר"ח  ואם  ויו"ט.  זו בשבת  אין לברך ברכה  פי קבלה  שעל  אומרים, 
אם  אבל  הלבלוב,  את  לראות  לא  להשתדל  צריך  בשבת,  חל  ניסן 

25. מעיקר הדין, העניין הוא לברך בזמן שהעצים מלבלבים, וכדיוק הלשון בכמה 
ראשונים 'כגון בניסן', ובאשכול כותב בפירוש דלאו דוקא ניסן. וכן כתוב האליה 
רבה ומקור חיים )להחוות יאיר( בשם ה'צדה לדרך' )כלל ג, כח(, והחת"ס בחידושים 
יוסף. וכן הכריע להלכה למעשה ב'מחצית  על השו"ע, מביא ראיה לדבר מהבית 
והוא  האילנות,  ללבלב  החמים  ארצות  דרך  שאז  נקט,  דמילתא  "אורחא  השקל': 
הדין בחודש אחר", והביאו המשנה ברורה )רכו, א(, להלכה. ובערוך השלחן כותב 
שבמדינתו הוא בחודש אייר או סיון, ומברכים אז. ובקיצור שו"ע השמיט המילה 

'ניסן', וכן בחיי אדם )סג, ב(, כתב שניסן לאו דוקא, ואפשר לברך גם באדר ובאייר. 

פי  שעל  החיים(,  כף  קצח,  ז,  באצבע  מורה  ב.  רכו,  יוסף,  )ברכי  בספרים  מבואר  אך 
פי  ב'פתח הדביר', שהוא על  וביאר  ניסן דוקא.  זו בחודש  יש לברך ברכה  קבלה, 
ישנם  ניסן  שבחודש  האילנות(,  וברכת  הנשיא,  לאמירת  בנוגע  לעיל,  שהובא  )בלק.  הזהר 
נשמות שמשוטטות בין העצים, ולא יכולות להיכנס עם הצדיקים, ועל ידי הברכה, 
מתקנים אותן. וזה שייך רק בחודש ניסן. וכתב בשדי חמד )אסיפת דינים מערכת ברכות 
וכן פסק בכף  פי המקובלים.  על  יש לעשות כדברי החיד"א, שהוא  א(, שלדידן  ב, 

החיים. ומעיר בתשובות והנהגות )א, קצא( שלדעת הפוסקים שאין לברך אלא בפעם 
הראשונה שרואה, בודאי אין להמנע מלברך בשבת, כי אם ימנע, תתבטל הברכה.

יום,  שלשים  לאחר  וראה  חזר  שאם  כתב  ברכה"נ,  בלוח  הזקן:  אדמו"ר  דעת 
מברך בלא שם ומלכות, משמע בדעתו שאפשר לברך גם בחודש אייר )שהרי אחרי 
30 יום אינו חודש ניסן(, וכן כתב למעשה הגרא"ח נאה בקצוה"ש סו, יח. אבל בסדר 

ברכה"נ השמיט זאת אדמו"ר הזקן ולא הביא שאחר שלשים יום יש לברך, אפילו 
בלא שם ומלכות, ולמד מזה הרבי )אג"ק, כג, עמ' שסה(, שלדעת אדמו"ר הזקן בסידור, 
אין לברך ברכה זו אלא בחודש ניסן. ]וידוע, שבסידורו, שינה אדמו"ר הזקן, כמה 

פסקים, שיתאימו על פי קבלה[. 



45

בח חודש ני.ן

רק בפעם הראשונה שרואים: כותב אדמו"ר הזקן )סדר ברכה"נ, יג, יד(: - 
"היוצא בימי ניסן ורואה אילנות שמוציאין פרח צריך לברך . . ואינו 
מברך אלא בפעם הראשונה שרואה בכל שנה". וכותב הגרא"ח נאה 
)קצות השלחן, סו, ג( שמדברים אלו משמע, שאם ראה בחודש ניסן עצי 

פרי מלבלבים, ולא בירך עליהם, שוב אינו יכול לברך בשנה זו. 

עץ  ראה  נקיות,  לא  )ידיים  מיד  לברך  יכול  שלא  במקרה  למעשה,  אמנם   
אחד ורוצה לברך על שני עצים, וכדומה(, העיצה היא, שלא יתבונן היטב בעץ 

ובפרחים, אלא יסיר את מבטו מהעץ, כדי שלא יראה את ה'לבלוב', 
וכך יוכל לברך בפעם אחרת, לכל הדעות. )ביאור הדין: נחלקו הפוסקים האם 
אפשר לברך כאשר רואה שוב עצים שמוציאים פרח, לאחר שכבר ראה קודם, ולא בירך24. 

יש שדימו זאת לברכת שהחיינו, שכאשר כבר אכל מהפרי החדש, ולא בירך שהחיינו, ואוכל 

קיים,  עדיין  הראשון  השבח  כי  לברך,  ואפשר  דומה,  שאינו  שכתבו  ויש  מברך.  לא  שנית, 

אבל ב'שהחיינו' אומרים 'לזמן הזה', והזמן כבר היה )ברכת הבית(. וכיון שנחלקו בזה, וגם 

)קצות השלחן, סו, בדה"ש  וכן כתב הגרא"ח נאה  ניצוצי קדושה מכל מה שיש שם". 
יח(: "כתב החיד"א )מורה באצבע(, שצריך שיהיו ב' אילנות, והיינו לכתחילה, ואם אין 

רק אילן אחד, יכול לברך". ]ולהעיר מדברי הדרב"ז )הובא בבאר היטב ומשנ"ב רכד, ח( 
על דברי השו"ע 'הרואה קברי ישראל, מברך ..' שאפילו על קבר אחד מברך. אבל 
בהלכות קטנות חולק, וכותב שעל קבר אחד לא מברכים. והוא לשיטתו גם כאן, 

שמברכים דוקא כשישנם כמה עצים[. 

24. מברכים רק בראיה הראשונה: מגן אברהם )לפי המחצית השקל, רכו, א(, שגם 
ללמוד  ואפשר  השניה,  בפעם  מברכים  שלא  ט(,  )רכה,  המג"א  הכריע  בשהחיינו 
משם. ]והטעם לכך שלדעת השו"ע, מברכים בראיה שניה )כך משמע - שמברכים כל 
עוד לא גדלו פירות(, כי הוא מתאים לשיטת הרמ"א, שמברכים שהחיינו, כשאוכל פרי 

חדש, שלא בירך עליו, בפעם הראשונה[. חיי אדם )סג, א(, כי אחרי פעם הראשונה 
השמחה עברה. קיצור שו"ע )ס, א(, הגר"ש קלוגר )ספר החיים(. הגרא"ח נאה )קצוה"ש, 

סו, יח(, בדעת אדמו"ר הזקן. 

מרדכי  מאמר  השקל,  מחצית  ב(,  )רכו,  רבה  אליה  השניה:  בראיה  גם  מברכים 
)רכו, א(, פרי מגדים )רכז, ב(, מטה משה )שסא(, ברכת הבית )שכט, יד(, משנה ברורה, 

הגרשז"א בהליכות שלמה )פסח, ב, ה(, בירור הלכה )הרב זיבלר, שהאחרונים שלא כתבו 
כך, כי לא ראו את דברי מהרי"ל(. סברת האליה רבה ועוד, כיון שאותו דבר שראה בפעם 

קיימת כשרואה  עדיין  כי סיבת השמחה  עדיין לברך,  יכול  קיים,  עדיין  הראשונה 
שוב )משא"כ אם כבר נפלו הפירות(. והאשל אברהם )בוטשאטש( מסתפק בזה ]אבל כותב 
שלפי הדעות שאין מברכים בפעם השני בשהחיינו, כמו כן, אין לברך בפעם השניה 

גם ברכת האילנות[. ]ולהעיר מדברי הב"ח, עולת תמיד, ופרישה, ואכמ"ל[. 
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לראות  צריך  לברך,  כדי  ולכן  הפירות.  בראש  שצומחים  'פרחים', 
הירוקים  העלים  את  לראות  מספיק  ולא  ברור,  באופן  זה  'לבלוב' 
שמכסים את הענפים מחדש, לאחר שנשרו בחורף )על פי אשל אברהם 
בוטשאטש(21. ומותר לברך גם אם רואה דרך חלון זכוכית22, וכן אפשר 

לברך בלילה, אם יש אור, ורואה היטב את הלבלוב. )ציץ אליעזר )יב, כ(, 
רבבות אפרים )ו, תנח(, וכן מוכח מדברי מהרש"ם )ב, קכד(, שניתן לברך 

על ראיית הקשת בלילה. )אילנא רברבא, עמ' לו((. 

כמה עצים: לכתחילה, צריך שיהיו בשעת הברכה לפחות שני עצי - 
כתבו,  ועוד,  חיד"א  קטנות,  )הלכות  אחד  עץ  מספיק  הדין  מעיקר  אבל  פרי, 
ובכך,  רבים(,  )לשון  דמלבלבי'  'אילני  הגמ'  מלשון  מדוקדק  שכך  עצים,  כמה  שיהיו  שצריך 

מעלה ניצוצות רבים )כף החיים(, אבל למעשה, אינו מעכב, כי אפשר לומר, שלשון הגמ' לאו 

דוקא. ולכן דייק החיד"א לומר, שכך נהגו 'המדקדקים'. וכן כתב בקצות השלחן(23. 

מלבלבים',  'אילנות  הרואה  הוא  ושו"ע  ראשונים  הגמרא  שלשון  למרות   .21
ומשמע שמספיק לראות את העץ עצמו, הרי מובן מסברא, שהעיקר הוא לא ראיית 
העץ, כי אם רואה רק עץ לא ראה כלום, אלא ה'ראיה' כאן היא החידוש של צמיחת 
"הרואה פרחי  )ויש לעיין מי כתבם( היא:  זה  ומעניין שה'כותרת' של סימן  הפרחים. 
אברהם'  ה'אשל  שכותב  כמו  ברור,  באופן  הלבלוב  את  לראות  וצריך   ." האילן.. 
גם   .  . ירוקים, כל שאין ראיה ממש  יער שאילנותיו  )בוטאשאש(: "כשרואה מרחוק 

שבידיעה נוטה )שהירוק שרואה( הוא מצד העלים שהנצו, מכל מקום, לגבי ברכה, 
העיקר בראיה מפורשת ממש". 

22. כך הוכיחו אחרונים בנוגע להלכות שונות, ולדוגמא מדברי הרשב"א )ברכות 
נג, ב( שאפשר לברך 'בורא מאורי האש', על שלהבת שבתוך עששית. ראה שבות 

יעקב, א, קכו. קול אליהו, ב, יז. ברכי יוסף רכד, א, מקור חיים רכט. ]ושאלתי את 
ואמר  מהחלון,  בירך  שהרבי  השמועה  נכונה  אם  גרונר,  לייב  יהודה  ר'  הרה"ח 

שאינו נכון, ושראה בעצמו כל שנה, שיצא ובירך[. 

23. בשו"ת הלכות קטנות, כותב: "גם אין לברך אלא על ריבוי אילנות. ודייקתי 
יש  וגינות  בשדות  כלומר,  ולגינות".  לשדות  'היוצא  שכתב  הרמב"ם  שכתב  ממה 
כמה עצים לא רק עץ אחד. וב'פתח הדביר' )רכו, א. וכן דייק בכף החיים רכו, ב(, כותב 
שכך מוכח בגמ' )ברכות, מג, ב(: אילני דמלבלבי" בלשון רבים, ומיעוט רבים שנים. 
אבל לכאורה אינו מוכרח, ואפשר שנקטו על דרך הרגילות שיש כמה עצים, אבל 
אין זה אומר שאי אפשר לברך כשיש רק עץ אחד. ולדוגמא: )ברכות נח, א( 'הרואה 
חכמי ישראל . . מלכי ישראל . . מברך', וודאי שאפשר וצריך לברך גם כשיש רק 
)וכמסופר שם בגמ' על אמוראים שבירכו על מלך אחד(. ולהעיר  מלך אחד או חכם אחד 
)מורה  החיד"א  לשון  ואכן  יחיד(.  )בלשון  'אילנא'  בגמרא  גרסו  ומהרי"ל  שהראבי"ה 
באצבע ז' קצח(: והמדקדקים מקפידים . . שיהיה שני אילנות . .". ומוסיף בכף החיים 

שם: "יש לחזר אחר מקום שיש בו ריבוי אילנות ועשבים, כדי להעלות ע"י ברכתו 
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רק בפעם הראשונה שרואים: כותב אדמו"ר הזקן )סדר ברכה"נ, יג, יד(: - 
"היוצא בימי ניסן ורואה אילנות שמוציאין פרח צריך לברך . . ואינו 
מברך אלא בפעם הראשונה שרואה בכל שנה". וכותב הגרא"ח נאה 
)קצות השלחן, סו, ג( שמדברים אלו משמע, שאם ראה בחודש ניסן עצי 

פרי מלבלבים, ולא בירך עליהם, שוב אינו יכול לברך בשנה זו. 

עץ  ראה  נקיות,  לא  )ידיים  מיד  לברך  יכול  שלא  במקרה  למעשה,  אמנם   
אחד ורוצה לברך על שני עצים, וכדומה(, העיצה היא, שלא יתבונן היטב בעץ 

ובפרחים, אלא יסיר את מבטו מהעץ, כדי שלא יראה את ה'לבלוב', 
וכך יוכל לברך בפעם אחרת, לכל הדעות. )ביאור הדין: נחלקו הפוסקים האם 
אפשר לברך כאשר רואה שוב עצים שמוציאים פרח, לאחר שכבר ראה קודם, ולא בירך24. 

יש שדימו זאת לברכת שהחיינו, שכאשר כבר אכל מהפרי החדש, ולא בירך שהחיינו, ואוכל 

קיים,  עדיין  הראשון  השבח  כי  לברך,  ואפשר  דומה,  שאינו  שכתבו  ויש  מברך.  לא  שנית, 

אבל ב'שהחיינו' אומרים 'לזמן הזה', והזמן כבר היה )ברכת הבית(. וכיון שנחלקו בזה, וגם 

)קצות השלחן, סו, בדה"ש  וכן כתב הגרא"ח נאה  ניצוצי קדושה מכל מה שיש שם". 
יח(: "כתב החיד"א )מורה באצבע(, שצריך שיהיו ב' אילנות, והיינו לכתחילה, ואם אין 

רק אילן אחד, יכול לברך". ]ולהעיר מדברי הדרב"ז )הובא בבאר היטב ומשנ"ב רכד, ח( 
על דברי השו"ע 'הרואה קברי ישראל, מברך ..' שאפילו על קבר אחד מברך. אבל 
בהלכות קטנות חולק, וכותב שעל קבר אחד לא מברכים. והוא לשיטתו גם כאן, 

שמברכים דוקא כשישנם כמה עצים[. 

24. מברכים רק בראיה הראשונה: מגן אברהם )לפי המחצית השקל, רכו, א(, שגם 
ללמוד  ואפשר  השניה,  בפעם  מברכים  שלא  ט(,  )רכה,  המג"א  הכריע  בשהחיינו 
משם. ]והטעם לכך שלדעת השו"ע, מברכים בראיה שניה )כך משמע - שמברכים כל 
עוד לא גדלו פירות(, כי הוא מתאים לשיטת הרמ"א, שמברכים שהחיינו, כשאוכל פרי 

חדש, שלא בירך עליו, בפעם הראשונה[. חיי אדם )סג, א(, כי אחרי פעם הראשונה 
השמחה עברה. קיצור שו"ע )ס, א(, הגר"ש קלוגר )ספר החיים(. הגרא"ח נאה )קצוה"ש, 

סו, יח(, בדעת אדמו"ר הזקן. 

מרדכי  מאמר  השקל,  מחצית  ב(,  )רכו,  רבה  אליה  השניה:  בראיה  גם  מברכים 
)רכו, א(, פרי מגדים )רכז, ב(, מטה משה )שסא(, ברכת הבית )שכט, יד(, משנה ברורה, 

הגרשז"א בהליכות שלמה )פסח, ב, ה(, בירור הלכה )הרב זיבלר, שהאחרונים שלא כתבו 
כך, כי לא ראו את דברי מהרי"ל(. סברת האליה רבה ועוד, כיון שאותו דבר שראה בפעם 

קיימת כשרואה  עדיין  כי סיבת השמחה  עדיין לברך,  יכול  קיים,  עדיין  הראשונה 
שוב )משא"כ אם כבר נפלו הפירות(. והאשל אברהם )בוטשאטש( מסתפק בזה ]אבל כותב 
שלפי הדעות שאין מברכים בפעם השני בשהחיינו, כמו כן, אין לברך בפעם השניה 

גם ברכת האילנות[. ]ולהעיר מדברי הב"ח, עולת תמיד, ופרישה, ואכמ"ל[. 
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לראות  צריך  לברך,  כדי  ולכן  הפירות.  בראש  שצומחים  'פרחים', 
הירוקים  העלים  את  לראות  מספיק  ולא  ברור,  באופן  זה  'לבלוב' 
שמכסים את הענפים מחדש, לאחר שנשרו בחורף )על פי אשל אברהם 
בוטשאטש(21. ומותר לברך גם אם רואה דרך חלון זכוכית22, וכן אפשר 

לברך בלילה, אם יש אור, ורואה היטב את הלבלוב. )ציץ אליעזר )יב, כ(, 
רבבות אפרים )ו, תנח(, וכן מוכח מדברי מהרש"ם )ב, קכד(, שניתן לברך 

על ראיית הקשת בלילה. )אילנא רברבא, עמ' לו((. 

כמה עצים: לכתחילה, צריך שיהיו בשעת הברכה לפחות שני עצי - 
כתבו,  ועוד,  חיד"א  קטנות,  )הלכות  אחד  עץ  מספיק  הדין  מעיקר  אבל  פרי, 
ובכך,  רבים(,  )לשון  דמלבלבי'  'אילני  הגמ'  מלשון  מדוקדק  שכך  עצים,  כמה  שיהיו  שצריך 

מעלה ניצוצות רבים )כף החיים(, אבל למעשה, אינו מעכב, כי אפשר לומר, שלשון הגמ' לאו 

דוקא. ולכן דייק החיד"א לומר, שכך נהגו 'המדקדקים'. וכן כתב בקצות השלחן(23. 

מלבלבים',  'אילנות  הרואה  הוא  ושו"ע  ראשונים  הגמרא  שלשון  למרות   .21
ומשמע שמספיק לראות את העץ עצמו, הרי מובן מסברא, שהעיקר הוא לא ראיית 
העץ, כי אם רואה רק עץ לא ראה כלום, אלא ה'ראיה' כאן היא החידוש של צמיחת 
"הרואה פרחי  )ויש לעיין מי כתבם( היא:  זה  ומעניין שה'כותרת' של סימן  הפרחים. 
אברהם'  ה'אשל  שכותב  כמו  ברור,  באופן  הלבלוב  את  לראות  וצריך   ." האילן.. 
גם   .  . ירוקים, כל שאין ראיה ממש  יער שאילנותיו  )בוטאשאש(: "כשרואה מרחוק 

שבידיעה נוטה )שהירוק שרואה( הוא מצד העלים שהנצו, מכל מקום, לגבי ברכה, 
העיקר בראיה מפורשת ממש". 

22. כך הוכיחו אחרונים בנוגע להלכות שונות, ולדוגמא מדברי הרשב"א )ברכות 
נג, ב( שאפשר לברך 'בורא מאורי האש', על שלהבת שבתוך עששית. ראה שבות 

יעקב, א, קכו. קול אליהו, ב, יז. ברכי יוסף רכד, א, מקור חיים רכט. ]ושאלתי את 
ואמר  מהחלון,  בירך  שהרבי  השמועה  נכונה  אם  גרונר,  לייב  יהודה  ר'  הרה"ח 

שאינו נכון, ושראה בעצמו כל שנה, שיצא ובירך[. 

23. בשו"ת הלכות קטנות, כותב: "גם אין לברך אלא על ריבוי אילנות. ודייקתי 
יש  וגינות  בשדות  כלומר,  ולגינות".  לשדות  'היוצא  שכתב  הרמב"ם  שכתב  ממה 
כמה עצים לא רק עץ אחד. וב'פתח הדביר' )רכו, א. וכן דייק בכף החיים רכו, ב(, כותב 
שכך מוכח בגמ' )ברכות, מג, ב(: אילני דמלבלבי" בלשון רבים, ומיעוט רבים שנים. 
אבל לכאורה אינו מוכרח, ואפשר שנקטו על דרך הרגילות שיש כמה עצים, אבל 
אין זה אומר שאי אפשר לברך כשיש רק עץ אחד. ולדוגמא: )ברכות נח, א( 'הרואה 
חכמי ישראל . . מלכי ישראל . . מברך', וודאי שאפשר וצריך לברך גם כשיש רק 
)וכמסופר שם בגמ' על אמוראים שבירכו על מלך אחד(. ולהעיר  מלך אחד או חכם אחד 
)מורה  החיד"א  לשון  ואכן  יחיד(.  )בלשון  'אילנא'  בגמרא  גרסו  ומהרי"ל  שהראבי"ה 
באצבע ז' קצח(: והמדקדקים מקפידים . . שיהיה שני אילנות . .". ומוסיף בכף החיים 

שם: "יש לחזר אחר מקום שיש בו ריבוי אילנות ועשבים, כדי להעלות ע"י ברכתו 
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הברכה איננה על ראיית העץ עצמו בלבד, אלא -  מה צריך לראות: 
אותם  שהם  ב'ליבלוב',  ניכר  וזה  המחודשת,  הצמיחה  ראיית  על 

פרחים. ]אך אם מלבד הפירות, ישנן גם פרחים, אפשר לברך )חוט שני, שבת, ב, קובץ 
עניינים, ט. ומסתברים דבריו, שהרי סוף סוף ישנם פרחים, שמראים על חידוש הבריאה([. 

ב� מאימתי נחשב שיש 'פרי' ולא פרח )ולכן אי אפשר לברך לפי הטור ושו"ע(: דבר זה 
תלוי, בטעם שלא מברכים כשיש פירות, ואפשר לבאר זאת בב' אופנים: א( כשאין 
ברכה  חלה  כבר  פירות,  כשיש  ב(  החידוש.  ניכר  לא   – פירות  ומתחילים  פרחים 
ונחלקו  העץ.  על  לברך  שייך  לא  ושוב  העץ(,  )שהחיינו,  עצמם  הפירות  על  מיוחדת 
שמתחיל לגדול פרי, יצא ממנו 'שם  בזה הפוסקים. לדעת ה'מטה אפרים' משעה 
'פרח',  'מלבלבי' שפירושו  )כי בגמרא כתוב שהברכה היא כשהעצים  פרח', ושוב אין לברך 
"ואם לא ראה הפרח אלא אחר  ב(:  )סח,  וכן דעת ה'אשכול'  ואין לך בו אלא חידושו(, 

שראה התחלת גידול הפרי, אינו מברך". אבל ה'לבוש' כתב שהטעם שלא מברכים 
משגדלו הפירות הוא, מכיון שלפרי יש ברכה אחרת, וכלשונו: 'כיון שכבר הוקבע 
שאי  מדבריו,  מובן  וכו'".  שהחיינו  כגון  עצמו,  בפני  ברכה  ברכתו,  ופרי  פרי  לכל 
אפשר לברך רק כאשר הפרי כבר גדול וראוי לברך על הפרי עצמו. וכך אכן דייקו 
ו'מטה אפרים'(. והכריע  )סג(,  )רכ"ו, א"א, א(, חיי אדם  )'פרי מגדים'  הפוסקים בדבריו 
המשנ"ב )רכו, שעה"צ, ב(, שאפשר לסמוך על דברי הלבוש - ולברך כל עוד הפירות 
לא גדלו לגמרי ]אבל רק במקרה שלא בירך עד עתה, כי לא ראה עדיין עצים עם 

פרחים. עיי"ש טעמו[. 

דעת אדמו"ר הזקן: הנה ב'סדר ברכת הנהנין', הביא רק את דעת הטור והשו"ע, 
שמברכים בשעה שיש פרחים ]והשמיט, את דעת המרדכי, שבדיעבד אפשר לברך 
גם כשכבר יש פירות, וכנ"ל[, אבל יש לדון, מה נחשב 'שיש פירות' )ואי אפשר לברך, 
לדעת השו"ע(, האם כבר משעת נפילת הפרחים ותחילת צמיחת הפירות, או שמא, 

כל עוד לא גדלו הפירות, נחשב שאין עדיין פירות, ואפשר לברך ? ולכאורה ניתן 
לדייק מלשונו ב'לוח ברכת הנהנין', שכאשר הביא את דעת המתירין לברך כשיש 
הפירות",  וגדלו  הפרח,  שנפל  עד  מלברך,  איחר  "ואם  כותב:  וכו'(,  )מרדכי  פירות 
ואע"פ שב'סדר ברכה"נ' השמיט דעה זו, הרי משמע, שלפני ש'גדלו הפירות' אפשר 
לברך לכל הדעות גם לדעת האוסרים לברך כשיש פירות )וכדברי הלבוש, פרי מגדים 
שכותב:  להיפך,  לדייק  אולי  אפשר  ברכה"נ',  ב'סדר  בלשונו  גיסא,  מאידך  וכו'(. 

אבל  גונא,  בכהאי  רק  משמע  פרח",  שמוציאין  אילנות  ורואה  ניסן,  בימי  "היוצא 
כשאין פרחים, אע"פ שעדיין לא 'גדלו הפירות', שוב אי אפשר לברך )וכך הבין הרב 

אלאשוילי, בהערותיו שם(. 

שיש  בשעה  רק  לברך  העולם  שמנהג  ט(,  )רכו,  החיים  הכף  הביא  כבר  למעשה: 
עתה  מהנלמד  אבל  פרחים.  שיש  בשעה  לברך  בפנים  סתמנו  ולכן  פרחים,  עדיין 
יוצא, שבמקרה שלא מצא עצים עם פרחים כדי לברך עליהם, אלא מצא רק עצים 
לאכילה,  שראויים  באופן  צרכן,  כל  עדיין  צמחו  לא  אם  פירות,  כבר  עליהם  שיש 
יש מקום להתיר לברך, גם לדעת אדמו"ר הזקן )שלא סמך על המרדכי וכו' בסדבה"נ(, 
כי לדעת הלבוש, פרי מגדים וכו', לא נחשבים עדיין כעצים שצמחו עליהם פירות 

שאין לברך עליהם. 
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העצים, אותם הפרחים שצומחים בראש הפירות הקטנים ומכסים 
עליהם, אבל לאחר מכן, כאשר הפירות גדלו, ואותם פרחים נפלו, 
 .  . ברוך  אומר  פרח,  שמוציאין  אילנות  וראה  ניסן,  בימי  "היוצא  רכו:  )שו"ע  לברך.  אין 
יברך עוד". הטעם: הברכה היא על הצמיחה  ואם איחר לברך עד אחר שגדלו הפירות, לא 

המתחדשת, דבר הניכר בלבלוב הפרחים, לא כל כך בפירות. ואם הפירות קטנים, ובתחילת 

צמיחתם, ראה בסוף ההערה(20. 

הפרי עדיין כמו גרעין קטן מאוד, ואי אפשר להבחין בו. ד� הנץ והחנטה: אחרי כמה 
שבועות של התפתחות הפרי, מגיעים לשלב שבו הפרי כבר לא חבוי בתוך הפרח, 
'חנטה', כלומר  והוא מתחיל לבצבץ החוצה, והפרחים נופלים. דבר זה נקרא גם 
תחילת יצירה הפרי. ]באמת הוא כבר היה קיים שם קודם, אלא שלא היה נראה 
וראו רק פרחים, אבל עכשיו שהתפתח הפרי קצת, והפך מגרעין קטן בלתי נראה, 
לפרי שאפשר לראותו[. ה� בוסר: הפרי ממשיך לגדול, ונעשה בגודל של 'פול הלבן', 
אבל אינו ראוי עדיין לאכילה, אפילו ע"י הדחק. ו� פרי: הבוסר גדל עד שנעשה ראוי 

לאכילה, ונחשב מעתה פרי. 

20. בענין זה ישנם שני נדונים: א. האם מברכים רק בזמן שיש פרחים, או שאפשר 
ויש  פרחים  שאין  נחשב  מתי  ב.  פירות?  ויצאו  הפרחים,  שנפלו  לאחר  גם  לברך 
פירות, האם כבר בתחילת יציאת הפרי, או רק כאשר הם בשלים ומוכנים לאכילה? 

הדעות: 

א� פרחים או גם פירות: הטור כתב שמברכים רק כל עוד יש פרחים, אבל לאחר 
שגדלו פירות אין מברכים. וכן משמע ברמב"ם )ברכות, י, יג, שהזכיר רק פרחים. 'הלכות 
ב(: "אמר רב  )ברכות מג,  קטנות' בדעתו(. מקור הדברים הוא לכאורה בלשון הגמרא 

'לבלוב' הוא הפרח לא  אילני דמלבלבי".  וחזי  ניסן  יהודה, האי מאן דנפיק ביומי 
הפרי. ]וכלשון התרגום )במדבר, יז, כג(: "והנה פרח מטה אהרן . . ויצא פרח ויצץ - 

ואפיק לבלבין"[. 

אבל המרדכי, והגהות מיימוניות כתבו, שאם לא ראה עצים מלבלבים עד שיצאו 
אפשר  האם  והמרדכי,  הטור  נחלקו  יוסף,  הבית  הבנת  לפי  לברך.  יכול  הפירות, 
לברך לאחר שכבר יצאו פירות, ופסק בשלחן ערוך כמו הטור, שאין לברך כשיש 
פירות. אמנם הב"ח, והאליה רבה הבינו, שאין מחלוקת, ולכל הדעות לכתחילה יש 
לברך כשיש פרחים, ובמקרה שלא ראה עד שיצאו הפירות, יכול לברך גם אז )כי 
בשבילו, זו הפעם הראשונה שרואה, וגם בראיית הפירות החדשים, ניכרת הצמיחה המחודשת(. 

)רכו, ד, ושעה"צ, ב(, שיש לסמוך על דבריהם בדיעבד, כדי  והכריע המשנה ברורה 
שלא לאבד את הברכה. 

דעת אדמו"ר הזקן: ב'לוח ברכת הנהנין' )יב, כג(, הביא את ב' הדעות, ופסק שאם 
כבר נפלו הפרחים ורואה רק פירות, מברך בלא 'שם ומלכות'. אמנם ב'סדר ברכת 
הנהנין' ]יג, יד. וכידוע 'סדר ברכה"נ' הוא 'משנה אחרונה', והלכה למעשה כדבריו 
ב'סדר'[, השמיט זאת, והביא רק את דעת השו"ע, שמברכים רק כל עוד יש פרחים. 
ומשמע שדעתו למעשה, כפשטות השו"ע, שאין לברך כלל, כאשר ישנן פירות ולא 
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הברכה איננה על ראיית העץ עצמו בלבד, אלא -  מה צריך לראות: 
אותם  שהם  ב'ליבלוב',  ניכר  וזה  המחודשת,  הצמיחה  ראיית  על 

פרחים. ]אך אם מלבד הפירות, ישנן גם פרחים, אפשר לברך )חוט שני, שבת, ב, קובץ 
עניינים, ט. ומסתברים דבריו, שהרי סוף סוף ישנם פרחים, שמראים על חידוש הבריאה([. 

ב� מאימתי נחשב שיש 'פרי' ולא פרח )ולכן אי אפשר לברך לפי הטור ושו"ע(: דבר זה 
תלוי, בטעם שלא מברכים כשיש פירות, ואפשר לבאר זאת בב' אופנים: א( כשאין 
ברכה  חלה  כבר  פירות,  כשיש  ב(  החידוש.  ניכר  לא   – פירות  ומתחילים  פרחים 
ונחלקו  העץ.  על  לברך  שייך  לא  ושוב  העץ(,  )שהחיינו,  עצמם  הפירות  על  מיוחדת 
שמתחיל לגדול פרי, יצא ממנו 'שם  בזה הפוסקים. לדעת ה'מטה אפרים' משעה 
'פרח',  'מלבלבי' שפירושו  )כי בגמרא כתוב שהברכה היא כשהעצים  פרח', ושוב אין לברך 
"ואם לא ראה הפרח אלא אחר  ב(:  )סח,  וכן דעת ה'אשכול'  ואין לך בו אלא חידושו(, 

שראה התחלת גידול הפרי, אינו מברך". אבל ה'לבוש' כתב שהטעם שלא מברכים 
משגדלו הפירות הוא, מכיון שלפרי יש ברכה אחרת, וכלשונו: 'כיון שכבר הוקבע 
שאי  מדבריו,  מובן  וכו'".  שהחיינו  כגון  עצמו,  בפני  ברכה  ברכתו,  ופרי  פרי  לכל 
אפשר לברך רק כאשר הפרי כבר גדול וראוי לברך על הפרי עצמו. וכך אכן דייקו 
ו'מטה אפרים'(. והכריע  )סג(,  )רכ"ו, א"א, א(, חיי אדם  )'פרי מגדים'  הפוסקים בדבריו 
המשנ"ב )רכו, שעה"צ, ב(, שאפשר לסמוך על דברי הלבוש - ולברך כל עוד הפירות 
לא גדלו לגמרי ]אבל רק במקרה שלא בירך עד עתה, כי לא ראה עדיין עצים עם 

פרחים. עיי"ש טעמו[. 

דעת אדמו"ר הזקן: הנה ב'סדר ברכת הנהנין', הביא רק את דעת הטור והשו"ע, 
שמברכים בשעה שיש פרחים ]והשמיט, את דעת המרדכי, שבדיעבד אפשר לברך 
גם כשכבר יש פירות, וכנ"ל[, אבל יש לדון, מה נחשב 'שיש פירות' )ואי אפשר לברך, 
לדעת השו"ע(, האם כבר משעת נפילת הפרחים ותחילת צמיחת הפירות, או שמא, 

כל עוד לא גדלו הפירות, נחשב שאין עדיין פירות, ואפשר לברך ? ולכאורה ניתן 
לדייק מלשונו ב'לוח ברכת הנהנין', שכאשר הביא את דעת המתירין לברך כשיש 
הפירות",  וגדלו  הפרח,  שנפל  עד  מלברך,  איחר  "ואם  כותב:  וכו'(,  )מרדכי  פירות 
ואע"פ שב'סדר ברכה"נ' השמיט דעה זו, הרי משמע, שלפני ש'גדלו הפירות' אפשר 
לברך לכל הדעות גם לדעת האוסרים לברך כשיש פירות )וכדברי הלבוש, פרי מגדים 
שכותב:  להיפך,  לדייק  אולי  אפשר  ברכה"נ',  ב'סדר  בלשונו  גיסא,  מאידך  וכו'(. 

אבל  גונא,  בכהאי  רק  משמע  פרח",  שמוציאין  אילנות  ורואה  ניסן,  בימי  "היוצא 
כשאין פרחים, אע"פ שעדיין לא 'גדלו הפירות', שוב אי אפשר לברך )וכך הבין הרב 

אלאשוילי, בהערותיו שם(. 

שיש  בשעה  רק  לברך  העולם  שמנהג  ט(,  )רכו,  החיים  הכף  הביא  כבר  למעשה: 
עתה  מהנלמד  אבל  פרחים.  שיש  בשעה  לברך  בפנים  סתמנו  ולכן  פרחים,  עדיין 
יוצא, שבמקרה שלא מצא עצים עם פרחים כדי לברך עליהם, אלא מצא רק עצים 
לאכילה,  שראויים  באופן  צרכן,  כל  עדיין  צמחו  לא  אם  פירות,  כבר  עליהם  שיש 
יש מקום להתיר לברך, גם לדעת אדמו"ר הזקן )שלא סמך על המרדכי וכו' בסדבה"נ(, 
כי לדעת הלבוש, פרי מגדים וכו', לא נחשבים עדיין כעצים שצמחו עליהם פירות 

שאין לברך עליהם. 
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העצים, אותם הפרחים שצומחים בראש הפירות הקטנים ומכסים 
עליהם, אבל לאחר מכן, כאשר הפירות גדלו, ואותם פרחים נפלו, 
 .  . ברוך  אומר  פרח,  שמוציאין  אילנות  וראה  ניסן,  בימי  "היוצא  רכו:  )שו"ע  לברך.  אין 
יברך עוד". הטעם: הברכה היא על הצמיחה  ואם איחר לברך עד אחר שגדלו הפירות, לא 

המתחדשת, דבר הניכר בלבלוב הפרחים, לא כל כך בפירות. ואם הפירות קטנים, ובתחילת 

צמיחתם, ראה בסוף ההערה(20. 

הפרי עדיין כמו גרעין קטן מאוד, ואי אפשר להבחין בו. ד� הנץ והחנטה: אחרי כמה 
שבועות של התפתחות הפרי, מגיעים לשלב שבו הפרי כבר לא חבוי בתוך הפרח, 
'חנטה', כלומר  והוא מתחיל לבצבץ החוצה, והפרחים נופלים. דבר זה נקרא גם 
תחילת יצירה הפרי. ]באמת הוא כבר היה קיים שם קודם, אלא שלא היה נראה 
וראו רק פרחים, אבל עכשיו שהתפתח הפרי קצת, והפך מגרעין קטן בלתי נראה, 
לפרי שאפשר לראותו[. ה� בוסר: הפרי ממשיך לגדול, ונעשה בגודל של 'פול הלבן', 
אבל אינו ראוי עדיין לאכילה, אפילו ע"י הדחק. ו� פרי: הבוסר גדל עד שנעשה ראוי 

לאכילה, ונחשב מעתה פרי. 

20. בענין זה ישנם שני נדונים: א. האם מברכים רק בזמן שיש פרחים, או שאפשר 
ויש  פרחים  שאין  נחשב  מתי  ב.  פירות?  ויצאו  הפרחים,  שנפלו  לאחר  גם  לברך 
פירות, האם כבר בתחילת יציאת הפרי, או רק כאשר הם בשלים ומוכנים לאכילה? 

הדעות: 

א� פרחים או גם פירות: הטור כתב שמברכים רק כל עוד יש פרחים, אבל לאחר 
שגדלו פירות אין מברכים. וכן משמע ברמב"ם )ברכות, י, יג, שהזכיר רק פרחים. 'הלכות 
ב(: "אמר רב  )ברכות מג,  קטנות' בדעתו(. מקור הדברים הוא לכאורה בלשון הגמרא 

'לבלוב' הוא הפרח לא  אילני דמלבלבי".  וחזי  ניסן  יהודה, האי מאן דנפיק ביומי 
הפרי. ]וכלשון התרגום )במדבר, יז, כג(: "והנה פרח מטה אהרן . . ויצא פרח ויצץ - 

ואפיק לבלבין"[. 

אבל המרדכי, והגהות מיימוניות כתבו, שאם לא ראה עצים מלבלבים עד שיצאו 
אפשר  האם  והמרדכי,  הטור  נחלקו  יוסף,  הבית  הבנת  לפי  לברך.  יכול  הפירות, 
לברך לאחר שכבר יצאו פירות, ופסק בשלחן ערוך כמו הטור, שאין לברך כשיש 
פירות. אמנם הב"ח, והאליה רבה הבינו, שאין מחלוקת, ולכל הדעות לכתחילה יש 
לברך כשיש פרחים, ובמקרה שלא ראה עד שיצאו הפירות, יכול לברך גם אז )כי 
בשבילו, זו הפעם הראשונה שרואה, וגם בראיית הפירות החדשים, ניכרת הצמיחה המחודשת(. 

)רכו, ד, ושעה"צ, ב(, שיש לסמוך על דבריהם בדיעבד, כדי  והכריע המשנה ברורה 
שלא לאבד את הברכה. 

דעת אדמו"ר הזקן: ב'לוח ברכת הנהנין' )יב, כג(, הביא את ב' הדעות, ופסק שאם 
כבר נפלו הפרחים ורואה רק פירות, מברך בלא 'שם ומלכות'. אמנם ב'סדר ברכת 
הנהנין' ]יג, יד. וכידוע 'סדר ברכה"נ' הוא 'משנה אחרונה', והלכה למעשה כדבריו 
ב'סדר'[, השמיט זאת, והביא רק את דעת השו"ע, שמברכים רק כל עוד יש פרחים. 
ומשמע שדעתו למעשה, כפשטות השו"ע, שאין לברך כלל, כאשר ישנן פירות ולא 
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מנחת יצחק ג, כה, שו"ת יביע אומר ה, כ, ועוד. שלכתחילה אין לברך, עליהם18(. 

על -  נראים  עוד  כל  להיעשות  יכולה  הברכה  פירות19:  ולא  פרחים 

טעמים: א. כי בעודו פרח אין איסור ערלה. ב. יש אופנים שערלה מותר בהנאה. 
ג. או משום שהברכה היא כללית, על הפריחה שמביאה פירות, ואינה ברכה על 

פירות אלו דוקא. 

ערלה  בספק  לכתחילה  התיר  בערלה(,  )שהסתפק  עצמו  רעק"א  ערלה,  ספק  לגבי 
ויש  מותר.  בחו"ל,  ערלה  שספק  כידוע  באכילה,  מותר  הפרי  גם  שהרי  בחו"ל, 
פרחים  יצמיח  ערלה  שעץ  מצוי  אינו  כי  ישראל,  בארץ  ערלה  בספק  גם  שהתירו 

ופירות )מקור חיים, לחוות יאיר(. 

18. ראה ביאור הלכה רכה, א, לגבי ברכת שהחיינו על פרי חדש שהוא 'מורכב' 
באיסור. דעת הלכות קטנות שאין מברכים כי נעשה נגד מצות הבורא ]הגם שמותר 
לאכול פירות אלו, יש לדון לגבי ברכת שהחיינו ואילנות כיון שמשבח את הקב"ה 
ומודה על דבר שנעשה באיסור[ והיעב"ץ חולק ואפשר לברך, ומוכיח מברכה על 

'בריות נאות', שאפשר לברך על ממזר, ואין לך פסול גדול מזה. 

שהורכבו  באילנות  האילנות,  ברכת  לגבי  הפוסקים  דנו  זו  מחלוקת  פי  ועל 
ג כה,  )ג, נט(, מנחת יצחק  )ב, לו( וההתעוררות תשובה  באיסור. בשו"ת רב פעלים 
כיון שאפשר לברך בפעם  כותב שאין לברך  ]המנח"י, שם  מחמירים שאין לברך. 
השניה שיראה, ולפי זה, לדעת אדמו"ר הזקן, שמחמיר בזה, יתכן שיסכים המנח"י, 
שהיעב"ץ  שהוזכר  וכפי  התירו,  פוסקים  הרבה  אבל  מורכב[.  על  לברך  שאפשר 
התיר לברך שהחיינו על פרי מורכב. וראה תשובות והנהגות א, קצב, ובספר אילני 
רוב  ומסיק שלדעת  בזה,  ט(, שהאריך לברר את שיטות הפוסקים  ח,  )פרקים,  דחיי 

הפוסקים מורכב מותר, ולא דומה לערלה, שהרבה אסרו. 

וגם כאשר הורכבו ע"י גוי, יש להימנע מלברך עליהם, כמבואר בשו"ת התעוררות 
אילנות  והמה  דמלבלבי,  אילני  וחזי  ניסן  ביומי  דנפיק  מאן  "לענ"ד  )קה(:  תשובה 
מורכבים, לא יברך עליהם כיון דנעבדה בהם עבירה, וגם בן נח מצווה על הרכבה, 
כדאיתא ברמב"ם )הל' מלכים, י, ו(, ולא שייך לברך עליהם 'אשר ברא בריות טובות'". 
אמנם, לא מצאנו שיהיה צורך שהעץ יהיה ברשות יהודי, ולכן אין מניעה לברך על 

עץ ששייך לגוי )'פסקי תשובות' רכו, הע' 51(. 

א� שלכת:  נציג את שלבי ההתפתחות של פרי על עץ:  להבנת המציאות,   .19
שלהם,  העלים  את  העצים  'משליכים'  הפירות,  קטיפת  אחר  הבאים  הסתיו,  בימי 
ב�  רש"י(.  יג,  ו,  )ישעיה,  יבש  עץ  כמו  ונראים  והענפים,  הגזע  רק  'ערומים'  ונשארים 
הוא  כלומר:  ו'מלבלב',  שוב,  'לחיות'  העץ  מתחיל  הסתיו,  תקופת  בסיום  לבלוב: 
בהם  ניכרת  שלא  עצים  )יש  פירות.  יתפתחו  שמהם  פרחים,  כך  ואחר  עלים,  מוציא 
ה'שלכת', כי חלק מהעלים נושרים, ובו זמנית חלק צומחים חזרה, כך שלא ניכר כל כך שהייתה 

גבעול קטן, שלאחר כמה שבועות של  יוצא כמו  ג� פרחים: מהענף עצמו  נשירה(. 

הוא  אלא  'פרח',  כמו  שנראה  הכוונה  ]אין  'פרח'  ונעשה  'נפתח'  הוא  התפתחות, 
גבעול קטן, ונקרא פרח כי הוא נפתח[, ויחד עם היוצרות הפרח נוצר גם פרי, אבל 
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חסר -  שלא  העולם,  מלך  אלוהינו  ה',  אתה  "ברוך  הברכה:  נוסח 
בעולמו כלום, וברא בו בריות טובות, ואילנות טובות, ליהנות בהם 

בני אדם". )נוסח אדמו"ר הזקן בסידור(. 

סוג העצים: מברכים ברכה זו על עצי פרי שמוציאים פירות הראויים - 
לאכילה, ולא על אילני סרק, או עצי פרי זקנים שכבר לא מוציאים 
או  מורכבים  עצים  או  ערלה,  עצי  על  לברך  אין  ולכתחילה  פירות. 
כלאים. אך בספק ערלה או הרכבה, מותר לכתחילה. )עצי פרי16: שו"ת 
הלכות קטנות, ב, כח, כי הברכה היא שבח על הנאת האדם מהאילנות, וההנאה העיקרית 

היא מהפירות. וכן הוא גם לדעת אדמו"ר הזקן )לקו"ש, כג, עמ' 116 הע' 33(, ולא כדעת היעב"ץ 

ועוד, שאפשר לברך על אילני סרק. אמנם אם בירך בטעות על אילן סרק, לא יברך שוב )שבט 

הלוי, ו, נג, דשמא יצא בזה, שהרי י"א שאפשר לברך על אילני סרק, ובצירוף הדעות שאפשר 

רבי עקיבא איגר )הגהות סימן  ערלה:   . לברך על עצם הדבר שיש בעולם עצים מלבלבים( 

הרבה  אבל  באכילה.  מותרים  אינם  אלו,  מפרחים  שיצמחו  הפירות  כי  בזה,  הסתפק  רכו(, 

שו"ת  כלאים ומורכבים:  אחרונים התירו, כי הברכה היא כללית, על כך שמוציא פירות17. 

הנשיא(, שישנן נשמות שלא זכו להיות יחד עם הצדיקים, ובימי ניסן הן משוטטות 

בין העצים וכו'". ולכן אנחנו מתפללים על אותן הנשמות, שיזכו להיכנס למחיצתם. 

16. המקור לכך שצריכים להיות עצי פרי דוקא, הוא בשו"ת הלכות קטנות )רבי 
ישראל יעקב חגיז, ה'ש"פ - ה'תל"ד(, והביאו דבריו באחרונים )מהר"ח פלאגי' 'מועד לכל חי', 

א, ט. משנה ברורה, רכו, ב, כף החיים שם, ועוד(. וכותב שם, שכך מדוייק בלשון השלחן 

ערוך. ולכאורה כוונתו למה שכותב השו"ע שאין לברך אחר שגדלו הפירות, הרי 
שמדובר בעצי פרי. וכן דייק הרבי )לקו"ש, כג, עמ' 116 הע' 33(, מלשון השו"ע, ומציין 

לשו"ת הלכות קטנות הנ"ל. 

אדמו"ר  מזכיר  יד(,  )יג,  הנהנין'  ברכת  שב'סדר  הרבי,  מעיר  שם,  הגליון  *בשולי 
את  והשמיט  פרח',  שמוציאין  אילנות  וראה  ניסן,  בימי  'היוצא  'פרחים':  רק  הזקן 
ענין הפירות )בשונה מדבריו ב'לוח ברכת הנהנין' )יב, כג( שכתב: "עד שנפל הפרח - וגדלו 
הפירות"(. יש שהבינו, שכוונת הרבי להעיר, שמהשמטת האיזכור של פירות ב'סדר 
ברכת הנהנין', אפשר ללמוד, שלמעשה אין צורך בעצי פרי דוקא, ואפשר לברך על 
אילני סרק. )הרב גרין בספרו על סדבה"נ(. אבל לענ"ד אין זו כוונת הערת הרבי, שהרי 
כל כוונתו שם להוכיח שצריך דוקא עצי פרי )כנ"ל בתחילת ההערה, שמדייק זאת מלשון 
השו"ע והרמב"ם(, אלא שמציין להשמטת אדמו"ר הזקן, וכותב שישנם כמה סיבות 

טעם  לבאר  המקום  כאן  שאין  כלומר,  מקום'.  כאן  ו'אין  ומסיים  אלו,  להשמטות 
ההשמטה. אבל אין כוונתו לחזור מכל מה שאמר עד כה, וכמובן לכל מעיין שם. 
)וכן הבינו את מסקנת הרבי, ב'הלכות ומנהגי חב"ד', עמ' 176, ובסדר ברכת הנהנין הם הערותיו 

של הרב אלאשוילי(. 

17. שו"ת דובב מישרים )ג, ה(. חלקת יעקב )א, נו(, באר משה )ג, מג( ועוד, ומכמה 
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מנחת יצחק ג, כה, שו"ת יביע אומר ה, כ, ועוד. שלכתחילה אין לברך, עליהם18(. 

על -  נראים  עוד  כל  להיעשות  יכולה  הברכה  פירות19:  ולא  פרחים 

טעמים: א. כי בעודו פרח אין איסור ערלה. ב. יש אופנים שערלה מותר בהנאה. 
ג. או משום שהברכה היא כללית, על הפריחה שמביאה פירות, ואינה ברכה על 

פירות אלו דוקא. 

ערלה  בספק  לכתחילה  התיר  בערלה(,  )שהסתפק  עצמו  רעק"א  ערלה,  ספק  לגבי 
ויש  מותר.  בחו"ל,  ערלה  שספק  כידוע  באכילה,  מותר  הפרי  גם  שהרי  בחו"ל, 
פרחים  יצמיח  ערלה  שעץ  מצוי  אינו  כי  ישראל,  בארץ  ערלה  בספק  גם  שהתירו 

ופירות )מקור חיים, לחוות יאיר(. 

18. ראה ביאור הלכה רכה, א, לגבי ברכת שהחיינו על פרי חדש שהוא 'מורכב' 
באיסור. דעת הלכות קטנות שאין מברכים כי נעשה נגד מצות הבורא ]הגם שמותר 
לאכול פירות אלו, יש לדון לגבי ברכת שהחיינו ואילנות כיון שמשבח את הקב"ה 
ומודה על דבר שנעשה באיסור[ והיעב"ץ חולק ואפשר לברך, ומוכיח מברכה על 

'בריות נאות', שאפשר לברך על ממזר, ואין לך פסול גדול מזה. 

שהורכבו  באילנות  האילנות,  ברכת  לגבי  הפוסקים  דנו  זו  מחלוקת  פי  ועל 
ג כה,  )ג, נט(, מנחת יצחק  )ב, לו( וההתעוררות תשובה  באיסור. בשו"ת רב פעלים 
כיון שאפשר לברך בפעם  כותב שאין לברך  ]המנח"י, שם  מחמירים שאין לברך. 
השניה שיראה, ולפי זה, לדעת אדמו"ר הזקן, שמחמיר בזה, יתכן שיסכים המנח"י, 
שהיעב"ץ  שהוזכר  וכפי  התירו,  פוסקים  הרבה  אבל  מורכב[.  על  לברך  שאפשר 
התיר לברך שהחיינו על פרי מורכב. וראה תשובות והנהגות א, קצב, ובספר אילני 
רוב  ומסיק שלדעת  בזה,  ט(, שהאריך לברר את שיטות הפוסקים  ח,  )פרקים,  דחיי 

הפוסקים מורכב מותר, ולא דומה לערלה, שהרבה אסרו. 

וגם כאשר הורכבו ע"י גוי, יש להימנע מלברך עליהם, כמבואר בשו"ת התעוררות 
אילנות  והמה  דמלבלבי,  אילני  וחזי  ניסן  ביומי  דנפיק  מאן  "לענ"ד  )קה(:  תשובה 
מורכבים, לא יברך עליהם כיון דנעבדה בהם עבירה, וגם בן נח מצווה על הרכבה, 
כדאיתא ברמב"ם )הל' מלכים, י, ו(, ולא שייך לברך עליהם 'אשר ברא בריות טובות'". 
אמנם, לא מצאנו שיהיה צורך שהעץ יהיה ברשות יהודי, ולכן אין מניעה לברך על 

עץ ששייך לגוי )'פסקי תשובות' רכו, הע' 51(. 

א� שלכת:  נציג את שלבי ההתפתחות של פרי על עץ:  להבנת המציאות,   .19
שלהם,  העלים  את  העצים  'משליכים'  הפירות,  קטיפת  אחר  הבאים  הסתיו,  בימי 
ב�  רש"י(.  יג,  ו,  )ישעיה,  יבש  עץ  כמו  ונראים  והענפים,  הגזע  רק  'ערומים'  ונשארים 
הוא  כלומר:  ו'מלבלב',  שוב,  'לחיות'  העץ  מתחיל  הסתיו,  תקופת  בסיום  לבלוב: 
בהם  ניכרת  שלא  עצים  )יש  פירות.  יתפתחו  שמהם  פרחים,  כך  ואחר  עלים,  מוציא 
ה'שלכת', כי חלק מהעלים נושרים, ובו זמנית חלק צומחים חזרה, כך שלא ניכר כל כך שהייתה 

גבעול קטן, שלאחר כמה שבועות של  יוצא כמו  ג� פרחים: מהענף עצמו  נשירה(. 

הוא  אלא  'פרח',  כמו  שנראה  הכוונה  ]אין  'פרח'  ונעשה  'נפתח'  הוא  התפתחות, 
גבעול קטן, ונקרא פרח כי הוא נפתח[, ויחד עם היוצרות הפרח נוצר גם פרי, אבל 
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חסר -  שלא  העולם,  מלך  אלוהינו  ה',  אתה  "ברוך  הברכה:  נוסח 
בעולמו כלום, וברא בו בריות טובות, ואילנות טובות, ליהנות בהם 

בני אדם". )נוסח אדמו"ר הזקן בסידור(. 

סוג העצים: מברכים ברכה זו על עצי פרי שמוציאים פירות הראויים - 
לאכילה, ולא על אילני סרק, או עצי פרי זקנים שכבר לא מוציאים 
או  מורכבים  עצים  או  ערלה,  עצי  על  לברך  אין  ולכתחילה  פירות. 
כלאים. אך בספק ערלה או הרכבה, מותר לכתחילה. )עצי פרי16: שו"ת 
הלכות קטנות, ב, כח, כי הברכה היא שבח על הנאת האדם מהאילנות, וההנאה העיקרית 

היא מהפירות. וכן הוא גם לדעת אדמו"ר הזקן )לקו"ש, כג, עמ' 116 הע' 33(, ולא כדעת היעב"ץ 

ועוד, שאפשר לברך על אילני סרק. אמנם אם בירך בטעות על אילן סרק, לא יברך שוב )שבט 

הלוי, ו, נג, דשמא יצא בזה, שהרי י"א שאפשר לברך על אילני סרק, ובצירוף הדעות שאפשר 

רבי עקיבא איגר )הגהות סימן  ערלה:   . לברך על עצם הדבר שיש בעולם עצים מלבלבים( 

הרבה  אבל  באכילה.  מותרים  אינם  אלו,  מפרחים  שיצמחו  הפירות  כי  בזה,  הסתפק  רכו(, 

שו"ת  כלאים ומורכבים:  אחרונים התירו, כי הברכה היא כללית, על כך שמוציא פירות17. 

הנשיא(, שישנן נשמות שלא זכו להיות יחד עם הצדיקים, ובימי ניסן הן משוטטות 

בין העצים וכו'". ולכן אנחנו מתפללים על אותן הנשמות, שיזכו להיכנס למחיצתם. 

16. המקור לכך שצריכים להיות עצי פרי דוקא, הוא בשו"ת הלכות קטנות )רבי 
ישראל יעקב חגיז, ה'ש"פ - ה'תל"ד(, והביאו דבריו באחרונים )מהר"ח פלאגי' 'מועד לכל חי', 

א, ט. משנה ברורה, רכו, ב, כף החיים שם, ועוד(. וכותב שם, שכך מדוייק בלשון השלחן 

ערוך. ולכאורה כוונתו למה שכותב השו"ע שאין לברך אחר שגדלו הפירות, הרי 
שמדובר בעצי פרי. וכן דייק הרבי )לקו"ש, כג, עמ' 116 הע' 33(, מלשון השו"ע, ומציין 

לשו"ת הלכות קטנות הנ"ל. 

אדמו"ר  מזכיר  יד(,  )יג,  הנהנין'  ברכת  שב'סדר  הרבי,  מעיר  שם,  הגליון  *בשולי 
את  והשמיט  פרח',  שמוציאין  אילנות  וראה  ניסן,  בימי  'היוצא  'פרחים':  רק  הזקן 
ענין הפירות )בשונה מדבריו ב'לוח ברכת הנהנין' )יב, כג( שכתב: "עד שנפל הפרח - וגדלו 
הפירות"(. יש שהבינו, שכוונת הרבי להעיר, שמהשמטת האיזכור של פירות ב'סדר 
ברכת הנהנין', אפשר ללמוד, שלמעשה אין צורך בעצי פרי דוקא, ואפשר לברך על 
אילני סרק. )הרב גרין בספרו על סדבה"נ(. אבל לענ"ד אין זו כוונת הערת הרבי, שהרי 
כל כוונתו שם להוכיח שצריך דוקא עצי פרי )כנ"ל בתחילת ההערה, שמדייק זאת מלשון 
השו"ע והרמב"ם(, אלא שמציין להשמטת אדמו"ר הזקן, וכותב שישנם כמה סיבות 

טעם  לבאר  המקום  כאן  שאין  כלומר,  מקום'.  כאן  ו'אין  ומסיים  אלו,  להשמטות 
ההשמטה. אבל אין כוונתו לחזור מכל מה שאמר עד כה, וכמובן לכל מעיין שם. 
)וכן הבינו את מסקנת הרבי, ב'הלכות ומנהגי חב"ד', עמ' 176, ובסדר ברכת הנהנין הם הערותיו 

של הרב אלאשוילי(. 

17. שו"ת דובב מישרים )ג, ה(. חלקת יעקב )א, נו(, באר משה )ג, מג( ועוד, ומכמה 
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בפרט, על עצי פרי )ולא עצי סרק, או זרעים(, כי בהם אפשר לראות, 
כדי  אלא  האדם,  לחיי  הכרחיים  שאינם  דברים  גם  הקב"ה,  שברא 

להנות מהם )ערוך השלחן, רכו, א. וכלשון הברכה(12. 

חובת הברכה: 'ברכות הראיה', הן ברכות שחובה לברך אותם אם - 
יכול לא לראות ולא להתחייב,  רואה13, אך אין חובה לראות, אלא 
אך מפסיד מצוה. וכן הוא לגבי 'ברכת האילנות', שאין חובה לראות 
אילנות מלבלבים, אבל הרואה, חייב לברך14. אמנם יראי ה' ותלמידי 
)ערוך השלחן שם, בשם בדה"ב בשם ר"י(, ויש  חכמים נזהרו תמיד בברכה זו 
קצח(,  באצבע',  ב'מורה  )חיד"א  ניסן  בחודש  לברכה  להשתדל  אחד  לכל 
והנזהר ומברכה, עליו נאמר: 'ראה ריח בני, כריח שדה, אשר ברכו 
שיש  המקובלים,  וכתבו  ברכות'(.  'סדר  בשם  רבה,  )אליה  וכו''  לך  ויתן  ה', 
המגולגלות  לנשמות  תיקון  נעשה  ידה  על  כי  זו,  בברכה  גדול  ענין 

בעצים15.

הקב"ה". 

והש"ך על התורה, מבאר את טעם ברכה זו כך: מזל 'טלה' )המזל של חודש ניסן(, 
לכן  ניסן,  בחודש  פרחים  ולהוציא  ללבלב  לאילנו  שגורם  זה  שהוא  מתגאה  היה 
אנחנו מברכים ברכה זו, לומר שהכל מאת ה' )ש"ך על התורה פרשת בא, הביאו בספר 

פתח הדביר, רכו, ב(. 

12. ולכן הברכה היא רק פעם בשנה ]גם אם רואה אחר כך אילנות אחרים. אבל 
בשאר 'ברכות הראיה', יתכן לברך כמה פעמים, בכל אחד לפי עניינו, ראה פרטי 
הדינים בזה בדיני הברכות על הקשת וברקים ורעמים, או הברכות על הרואה קברי 

ישראל, וכדומה[, כי היא הודאה כללית על חסדו וטובו יתברך )ערוך השלחן, שם(. 

13. כלשון הגמ' ברכות נד, א, בנוגע לברכה על מקום שנעשה נס: "אניסא דרבים 
ג  וכן הוא לשון השו"ע ריח,  . אניסא דיחיד איהו חייב לברוכי",   . מחייבי לברוכי 

ולשון אדמו"ר הזקן בסדר ברכה"נ פרק יג, כמה פעמים 'חייב' 'צריך' וכו'.

14. וכלשון הגמ' )ברכות, מג, ב(: "אמר רב יהודה, האי מאן דנפיק ביומי ניסן וחזי 
טובות,  ביות  בו  וברא  כלום,  בעולמו  חיסר  שלא  'ברוך  אומר:  דמלבלבי,  אליני 
ולא  דנפיק'  מאן  'האי  הלשון  מדויק  אדם'".  בני  בהן  להתנאות  טובות,  ואילנות 
שם(:  )סדבה"נ  אדמוה"ז  ובשו"ע  בשו"ע,  הלשון  הוא  וכן  ולראות.  לחפש  שחייבים 

"היוצא בימי ניסן ..". 

תיקון  שהיא  זו,  בברכה  בכוונתו  יתעצם  "מאוד  קצט(:  באצבע,  )מורה  החיד"א   .15
הנשמות שהם מגולגלות בעצי השדה ובעשבים בזמן הזה, ויבקש עליהם רחמים". 
וכן הוא ב'חסד לאלפים' )רבי אליעזר פאפו, רכו, כג(, ובספר 'מועד לכל חי' )א, ו(, והבן 
איש חי בדרוש לברכת האילנות, ובספרו לשון חכמים )א, מב(. ועוד. ובספר 'פתח 
הדביר', הביא שמקור הדברים בזהר )בלק, הובא לעיל בביאור ה'יהי רצון' שאחר אמירת 
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אפילו  בזה  שמקילים  ויש  שם(.  להועיל,  מלמד  )שו"ת  בלבד  ותהילים  קדיש 
לכתחילה9.

ד� השתטחות על קברי צדיקים: אין מניעה להשתטח על קברי צדיקים 
בימי ניסן )כך מעיד בשו"ת דבר יהושע, ב, פ. וכן כותב ב'התקשרות' תרט, עמ' 18 ע"פ הוראת 
הרבי(, כי ההליכה לשם אינה בשביל תיקון נשמות המתים, אלא תפילה 

נהגו  וכך   ,)10 יהושע  )דבר  בעדם  יושר  מליצי  הצדיקים  שיהיו  החיים,  על 
חסידי חב"ד ברוסיה, ללכת לציון של כ"ק אדמו"ר הרש"ב ביום ב' ניסן 
אדמו"ר  כ"ק  לציון  ללכת  הרבי  נהג  וכן  תרמב(,  עמ'  ב,  אבילות,  גבריאל,  )נטעי 

הריי"ץ במשך ימי ניסן. 

ה� ברכת האילנות: 

אחת -  היא  האילנות,  ברכת  וחשיבותה:  הברכה,  גדר   - הקדמה 
על  או  הנהנין(  )כברכות  הנאה  על  באות  שאינן  הראיה',  מ'ברכות 
מצוה )כברכות המצוות(, אלא הן שבח והודאה לה', כדי לזכור את 
יב, ד(, ותיקנו חכמים ברכה  )כלשון אדמו"ר הזקן לוח ברכה"נ,  הבורא תמיד 
מיוחדת על ראיית האילנות המלבלבים בתחילת האביב, בה מודים 
מודים  ולכן  החורף11.  חודשי  לאחר  המתחדשת  הבריאה  על  לה', 

9. רבים לא הקפידו על זה, וכפי שמעיד בספר 'גשר החיים' )כט, ו(, ולכן הכריע 
ב'תשובות והנהגות' )ב, סה(, שאם הביקור יביא לבכי רב אין ללכת, אבל אם באים 
רק לומר תהילים וכמה תפילות וכו', אפשר ללכת לכתחילה. אמנם כתבנו בסתם 
מובא  וכך  כנ"ל,  הישר'  'קב  בספר  קבלה  פי  על  הוא  כך  כי  ללכת,  שלא  שנוהגים 

שהורה הרבי, כנ"ל. 

10. בדבר יהושע שם, דן לגבי הליכה לבית החיים בראש חודש, חנוכה ופורים, 
החיים,  לבית  הליכה  שאסר  )תקמז(,  המועד  חול  בהלכות  הפמ"ג  לדבר  ומתייחס 
ומחדש שגם הפמ"ג אסר זאת רק כשההליכה לשם היא לתועלת המתים ולא כאשר 
היא לתועלת המבקרים, שיהיו הצדיקים מליצי יושר. וכפי שחילק שם, אפשר לומר 
גם לגבי ההליכה בחודש ניסן. ואכן נהגו ללכת להשתטח על קברי צדיקים בחודש 
ניסן. כן נהגו בסקווירא, ובוויזניץ )שהיארצייט שלהם בחודש ניסן( וכ"כ בארחות רבינו, 
וכך נהוג עלמא. )נט"ג שם. ומביא בדבר יהושע שם שכן נהג הרה"ק מגארליץ, ובאבוב, שיש 

להם יארצייט בר"ח(. 

11. ולכן תיקנו לברך על אילנות 'מלבלבין', כלומר שיצא בהם פרח. כי הברכה 
היא על חסד ה' בהפרחת העצים שעמדו יבשים במשך תקופת החורף )ברכת ה', עמ' 
שג(, וכדברי חידושי הרא"ה )רבי אברהם הלוי ב'פקודת הלויים', ברכות מג(: "וקבעו ברכה 

זו, לפי שהוא ענין בא לזמן, והוא ענין מחודש, שאדם רואה עצים יבשים שהפריח 
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בפרט, על עצי פרי )ולא עצי סרק, או זרעים(, כי בהם אפשר לראות, 
כדי  אלא  האדם,  לחיי  הכרחיים  שאינם  דברים  גם  הקב"ה,  שברא 

להנות מהם )ערוך השלחן, רכו, א. וכלשון הברכה(12. 

חובת הברכה: 'ברכות הראיה', הן ברכות שחובה לברך אותם אם - 
יכול לא לראות ולא להתחייב,  רואה13, אך אין חובה לראות, אלא 
אך מפסיד מצוה. וכן הוא לגבי 'ברכת האילנות', שאין חובה לראות 
אילנות מלבלבים, אבל הרואה, חייב לברך14. אמנם יראי ה' ותלמידי 
)ערוך השלחן שם, בשם בדה"ב בשם ר"י(, ויש  חכמים נזהרו תמיד בברכה זו 
קצח(,  באצבע',  ב'מורה  )חיד"א  ניסן  בחודש  לברכה  להשתדל  אחד  לכל 
והנזהר ומברכה, עליו נאמר: 'ראה ריח בני, כריח שדה, אשר ברכו 
שיש  המקובלים,  וכתבו  ברכות'(.  'סדר  בשם  רבה,  )אליה  וכו''  לך  ויתן  ה', 
המגולגלות  לנשמות  תיקון  נעשה  ידה  על  כי  זו,  בברכה  גדול  ענין 

בעצים15.

הקב"ה". 

והש"ך על התורה, מבאר את טעם ברכה זו כך: מזל 'טלה' )המזל של חודש ניסן(, 
לכן  ניסן,  בחודש  פרחים  ולהוציא  ללבלב  לאילנו  שגורם  זה  שהוא  מתגאה  היה 
אנחנו מברכים ברכה זו, לומר שהכל מאת ה' )ש"ך על התורה פרשת בא, הביאו בספר 

פתח הדביר, רכו, ב(. 

12. ולכן הברכה היא רק פעם בשנה ]גם אם רואה אחר כך אילנות אחרים. אבל 
בשאר 'ברכות הראיה', יתכן לברך כמה פעמים, בכל אחד לפי עניינו, ראה פרטי 
הדינים בזה בדיני הברכות על הקשת וברקים ורעמים, או הברכות על הרואה קברי 

ישראל, וכדומה[, כי היא הודאה כללית על חסדו וטובו יתברך )ערוך השלחן, שם(. 

13. כלשון הגמ' ברכות נד, א, בנוגע לברכה על מקום שנעשה נס: "אניסא דרבים 
ג  וכן הוא לשון השו"ע ריח,  . אניסא דיחיד איהו חייב לברוכי",   . מחייבי לברוכי 

ולשון אדמו"ר הזקן בסדר ברכה"נ פרק יג, כמה פעמים 'חייב' 'צריך' וכו'.

14. וכלשון הגמ' )ברכות, מג, ב(: "אמר רב יהודה, האי מאן דנפיק ביומי ניסן וחזי 
טובות,  ביות  בו  וברא  כלום,  בעולמו  חיסר  שלא  'ברוך  אומר:  דמלבלבי,  אליני 
ולא  דנפיק'  מאן  'האי  הלשון  מדויק  אדם'".  בני  בהן  להתנאות  טובות,  ואילנות 
שם(:  )סדבה"נ  אדמוה"ז  ובשו"ע  בשו"ע,  הלשון  הוא  וכן  ולראות.  לחפש  שחייבים 

"היוצא בימי ניסן ..". 

תיקון  שהיא  זו,  בברכה  בכוונתו  יתעצם  "מאוד  קצט(:  באצבע,  )מורה  החיד"א   .15
הנשמות שהם מגולגלות בעצי השדה ובעשבים בזמן הזה, ויבקש עליהם רחמים". 
וכן הוא ב'חסד לאלפים' )רבי אליעזר פאפו, רכו, כג(, ובספר 'מועד לכל חי' )א, ו(, והבן 
איש חי בדרוש לברכת האילנות, ובספרו לשון חכמים )א, מב(. ועוד. ובספר 'פתח 
הדביר', הביא שמקור הדברים בזהר )בלק, הובא לעיל בביאור ה'יהי רצון' שאחר אמירת 
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אפילו  בזה  שמקילים  ויש  שם(.  להועיל,  מלמד  )שו"ת  בלבד  ותהילים  קדיש 
לכתחילה9.

ד� השתטחות על קברי צדיקים: אין מניעה להשתטח על קברי צדיקים 
בימי ניסן )כך מעיד בשו"ת דבר יהושע, ב, פ. וכן כותב ב'התקשרות' תרט, עמ' 18 ע"פ הוראת 
הרבי(, כי ההליכה לשם אינה בשביל תיקון נשמות המתים, אלא תפילה 

נהגו  וכך   ,)10 יהושע  )דבר  בעדם  יושר  מליצי  הצדיקים  שיהיו  החיים,  על 
חסידי חב"ד ברוסיה, ללכת לציון של כ"ק אדמו"ר הרש"ב ביום ב' ניסן 
אדמו"ר  כ"ק  לציון  ללכת  הרבי  נהג  וכן  תרמב(,  עמ'  ב,  אבילות,  גבריאל,  )נטעי 

הריי"ץ במשך ימי ניסן. 

ה� ברכת האילנות: 

אחת -  היא  האילנות,  ברכת  וחשיבותה:  הברכה,  גדר   - הקדמה 
על  או  הנהנין(  )כברכות  הנאה  על  באות  שאינן  הראיה',  מ'ברכות 
מצוה )כברכות המצוות(, אלא הן שבח והודאה לה', כדי לזכור את 
יב, ד(, ותיקנו חכמים ברכה  )כלשון אדמו"ר הזקן לוח ברכה"נ,  הבורא תמיד 
מיוחדת על ראיית האילנות המלבלבים בתחילת האביב, בה מודים 
מודים  ולכן  החורף11.  חודשי  לאחר  המתחדשת  הבריאה  על  לה', 

9. רבים לא הקפידו על זה, וכפי שמעיד בספר 'גשר החיים' )כט, ו(, ולכן הכריע 
ב'תשובות והנהגות' )ב, סה(, שאם הביקור יביא לבכי רב אין ללכת, אבל אם באים 
רק לומר תהילים וכמה תפילות וכו', אפשר ללכת לכתחילה. אמנם כתבנו בסתם 
מובא  וכך  כנ"ל,  הישר'  'קב  בספר  קבלה  פי  על  הוא  כך  כי  ללכת,  שלא  שנוהגים 

שהורה הרבי, כנ"ל. 

10. בדבר יהושע שם, דן לגבי הליכה לבית החיים בראש חודש, חנוכה ופורים, 
החיים,  לבית  הליכה  שאסר  )תקמז(,  המועד  חול  בהלכות  הפמ"ג  לדבר  ומתייחס 
ומחדש שגם הפמ"ג אסר זאת רק כשההליכה לשם היא לתועלת המתים ולא כאשר 
היא לתועלת המבקרים, שיהיו הצדיקים מליצי יושר. וכפי שחילק שם, אפשר לומר 
גם לגבי ההליכה בחודש ניסן. ואכן נהגו ללכת להשתטח על קברי צדיקים בחודש 
ניסן. כן נהגו בסקווירא, ובוויזניץ )שהיארצייט שלהם בחודש ניסן( וכ"כ בארחות רבינו, 
וכך נהוג עלמא. )נט"ג שם. ומביא בדבר יהושע שם שכן נהג הרה"ק מגארליץ, ובאבוב, שיש 

להם יארצייט בר"ח(. 

11. ולכן תיקנו לברך על אילנות 'מלבלבין', כלומר שיצא בהם פרח. כי הברכה 
היא על חסד ה' בהפרחת העצים שעמדו יבשים במשך תקופת החורף )ברכת ה', עמ' 
שג(, וכדברי חידושי הרא"ה )רבי אברהם הלוי ב'פקודת הלויים', ברכות מג(: "וקבעו ברכה 

זו, לפי שהוא ענין בא לזמן, והוא ענין מחודש, שאדם רואה עצים יבשים שהפריח 



37

בח חודש ני.ן

לעשות את כולו כיום טוב5. ומטעם זה נהגו גם שאין מתענים ואין מספידים6 בכל החודש )חוץ 

מתענית בכורות בערב פסח. וחתן וכלה, שמתענים ביום חופתם, ואפילו בראש חודש ניסן - שו"ע 

אדמו"ר הזקן, תכט, ט((.

ג� ביקור בבית החיים: נוהגים שלא לבקר בבית החיים בחודש ניסן, כי 
אלו ימים קדושים )קב הישר, הובא להלכה ב'משמרת שלום', בשו"ת 'מלמד להועיל' יו"ד 
קמד, פני ברוך, נטעי גבריאל ועוד(7. ולכן, מי שיש לו 'יארצייט', בחודש ניסן, ילך 

ומובא שכך הורה הרבי עבור  )מלמד להועיל שם,  לבית החיים, בערב ראש חודש 
ורוצה  18(. אבל אם לא הלך,  - התקשרות, תרט, עמ'  ע"ה מתל אביב  הרבנית קרסיק 

המתגורר  ולדוגמא:  מיוחדת,  סיבה  יש  כאשר  ]או  ניסן  בחודש  ללכת 
קרוביו  את  לבקר  ורוצה  ניסן,  בימי  ישראל  בארץ  ומבקר  בחו"ל, 
ובלבד  היארצייט,  ביום  החיים,  לבית  ללכת  יכול  בארה"ק8[  הקבורים 
שלא יאמר שם תחינות )הזכרת נשמות, צידוק הדין וכו', ראה משנ"ב, תכט, ח(, אלא 

שבר"ח  מפני  ניסן  חודש  בכל  תחנון  אומרים  שאין  מובא  סופרים  במסכת   .5
ניסן הוקם המשכן, והנשיאים הקריבו לחנוכת המזבח במשך י"ב ימים, וכל נשיא 
שהקריב עשה את אותו יום 'יום טוב'. אבל לכאורה לא מבואר שם מדוע אין מתענים 
מגן  )וה'לבוש',  יוסף'  ה'בית  ומבאר  הראשונים?  הימים  בי"ב  רק  אלא  החודש,  בכל 
אברהם, ואדמו"ר הזקן(, שבנוסף לי"ב ימים אלו, הרי שבערב החג הוא 'יום טוב' לכל 

ישראל כי מקריבים בו את הקרבן פסח, ואחר כך ימי חג הפסח עצמם הם וודאי 
'ימים טובים', ונמצא שחוץ מים י"ג בניסן, רוב ימי החודש היו כ'ימים טובים' שלא 
אמרו בהם תחנון, לכן נהגו לעשות את כל החודש כעין יום טוב, שלא אומרים בו 

תחנון. 

בני המשפחה שיאמרו דברי  ניסן, ומבקשים  לויה בחודש  ל"ע  ישנה  וכאשר   .6
הספד, מותר לומר דברי התעוררות לעורר את המשפחה והקרובים ללכת בדרך 
ולא  יהיה הספד,  יזהר המספיד שלא  רק  וכו',  ה'  וכדרך הנפטר שהלך בדרך  ה', 
)נטעי גבריאל, אבילות נב, יב בשם שו"ת ישמח לב, כלבו, ושכן הורה בעל  יעורר בכי וקינה 
שבט סופר בימי ניסן. ושכן עשה מהר"א מבעלז בפטירת בתו: "ר"ח היום, ובר"ח אין מספידין, אבל 

מותר לומר קצת דברים לשבחה.."(. 

מאיר  הוי"ה,  "שם  קבלה:  פי  על  זה  מנהג  מבאר  פח(,  )פרק  הישר'  'קב  בספר   .7
בחודש ניסן ברחמים גמורים, ולכן אפשר להתפלל על הנשמות בחודש ניסן . . אבל 
אין המנהג בניסן ללכת על בית החיים להתפלל על הקברים . . כדי שיהיה החודש 
ניסן, כולו קודש". ואת הטובה לנשמות יעשה על ידי שיאמר את ה'נשיא' ויתן צדקה 
לפני קריאת פרשת הנשיא. והובא להלכה ב'משמרת שלום' )ה, כט(, ובשו"ת מלמד 

להועיל, ובעוד ספרי הלכה. 

8. כך מסתבר, שאם התירו ליארצייט, כאשר לא הספיק ללכת לפני ר"ח, הוא 
ובפרט  זה.  לפני  ללכת  הזדמנות  לו  הייתה  שלא  גונא,  בכהאי  להתיר  שיש  הדין 

לדברי גשר החיים דלקמן, שרבים לא נהגו במנהג זה שלא ללכת. 
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אומרים את ה'יהי רצון' כפי שנדפס בסידור תהילת ה'4. גם הכהנים 
והלויים אומרים אותו. וביום יג, אין אמירת 'יהי רצון'. )אמירת יהי רצון: 
כהן ולוי: ישנן דעות שכהן ולוי לא אומרים את המילים 'באם אני עבדך  היום יום - א ניסן. 

משבט פלוני', שהרי הם יודעים שהם משבט לוי )לוח ארץ ישראל, ועוד(, אבל ב'היום יום' 

ר' משה הורנשטיין שהיה כהן, לומר את ה'יהי רצון',  לגיסו  מובא שאדמו"ר הרש"ב, ציוה 

נשמה  )שמתעברת  נשמות'  'עיבור  שישנו  כיון  לאמרו  צריכים  ולוי  כהן  שאפילו  לו,  ואמר 

של שבט אחר בנשמתו(. דברים אלו שמע הרבי מכ"ק אדמו"ר הריי"ץ, כמובא ברשימות. גם 

בשבת: אוצר מנהגי חב"ד עמ' ו. ביום יג: לקו"ש לב, עמ' 21 הע' 21(. 

אין אומרים 'תחנון' בכל חודש ניסן. )שלחן ערוך,  ב� תחנון בחודש ניסן: 
נהגו  כ'ימים טובים',  רוב החודש הוא  כי  פי מסכת סופרים, כא.  על  ושו"ע אדמו"ר הזקן, תכט, 

החלק השני הוא מעין 'יהי רצון' נוסף, בו מבקשים, שיאירו עלינו כל השפעות 
הקדושה, הבאות בזכות הקרבת הקרבן באותו יום, של אותו נשיא שבט. ]ומעיר 
הרבי )תורת מנחם, תשמ"ז, ב עמ' 741(, שאע"פ שאומרים 'באם אני עבדך משבט פלוני', 
ישנה  כי  וכו',  קדישין'  מ'הניצוצין  מתברך  לא  זה,  משבט  אינו  שאם  הכוונה  אין 
נשמות  אחד  בכל  שיש  ואפשר  נשמה',  'עיבור  ישנו  וגם  השבטים,  של  התכללות 

מכמה שבטים[. 

4. הגרא"ח נאה )קונטרס הסידור, עמ' כט( כותב שהרה"ח ר' אלתר שימחאוויץ ע"ה, 
העיד לו, שאדמו"ר הרש"ב לא היה אומר את ה'יהי רצון' אחרי אמירת הנשיאים. 
)ירושלים, ה,  'יגדיל תורה'  זו בשם אדמו"ר הרש"ב בקובץ  וכן נדפסה שמועה כעין 
עמ' 87(. וכן ברשימות הגר"י לנדא ע"ה, מסופר, שפעם בשעת סעודת שבת קודש, 

התרעם אדמו"ר הרש"ב על ה'שער הכולל' שהכניס את ה'יהי רצון' שאחרי אמירת 
הנשיאים בסידור 'תורה אור', וכאשר שאל הרב לנדא את הרש"ב האם זאת אומרת 
שאין לאמרו ? ענה לו הרבי: ווער זאגט עם ? )הא! מי אומר אותו?(, ובהמשך מובא 
שם שאמר לו הרבי הרש"ב, 'עבדים היינו' בשבת הגדול אומרים, ואת ה'יהי רצון' 
ה(,  - פסח, עמ'  )אוצר מנהגי חב"ד  ומעיר הרב מונדשיין  אין אומרים!  ה'נשיאים',  של 
שכאשר שמע דברים אלו מפי הגר"י לנדא, הוסיף הלה וסיפר, שגם אדמו"ר הריי"ץ 
היה נוכח בשעת מעשה, והוסיף דברי צחות וכו' )נגד אמירת ה'יהי רצון'(. עוד הוסיף 
הגר"י לנדא, שאין סתירה מדברים אלו למסופר בהיום יום שציוה לגיסו שהיה כהן, 

לומר את ה'יהי רצון', כי הנ"ל לא היה מגזע אנ"ש ולא נהג במנהג חב"ד. 

ב'אוצר מנהגי  )כעדות הר"י מונדשיין  נהג בעצמו  וכך  אבל דעת הרבי שצריך לומר, 
חב"ד', שם(, וגילה דעתו בפירוש שיש לפרסם לכל אנ"ש הוראה ברורה, שאומרים 

. בענין   . ו עמ' סה, אל הגרא"ח נאה: "ראיתי באקראי בגליון המודיע  )אג"ק,  את ה'יהי רצון'. 
אמירת הנשיאים, ותמה אני אשר אחר שיודע כת"ר שיש בזה הוראות כ"ק מו"ח אדמו"ר, הנה 

מהראוי היה לכל אנ"ש לפרסם הוראה זו, כדי שיהיו כולם בהנהגה אחת וכו', ועכ"פ צריך היה 

ואולי  וכו',  מחנות,  לשני  העם  יחצו  לא  למען  יום'(  ב'היום  )שנדפסה  זו  הוראה  להזכיר 

אשתמיטיה, באותה שעה"( 
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לעשות את כולו כיום טוב5. ומטעם זה נהגו גם שאין מתענים ואין מספידים6 בכל החודש )חוץ 

מתענית בכורות בערב פסח. וחתן וכלה, שמתענים ביום חופתם, ואפילו בראש חודש ניסן - שו"ע 

אדמו"ר הזקן, תכט, ט((.

ג� ביקור בבית החיים: נוהגים שלא לבקר בבית החיים בחודש ניסן, כי 
אלו ימים קדושים )קב הישר, הובא להלכה ב'משמרת שלום', בשו"ת 'מלמד להועיל' יו"ד 
קמד, פני ברוך, נטעי גבריאל ועוד(7. ולכן, מי שיש לו 'יארצייט', בחודש ניסן, ילך 

ומובא שכך הורה הרבי עבור  )מלמד להועיל שם,  לבית החיים, בערב ראש חודש 
ורוצה  18(. אבל אם לא הלך,  - התקשרות, תרט, עמ'  ע"ה מתל אביב  הרבנית קרסיק 

המתגורר  ולדוגמא:  מיוחדת,  סיבה  יש  כאשר  ]או  ניסן  בחודש  ללכת 
קרוביו  את  לבקר  ורוצה  ניסן,  בימי  ישראל  בארץ  ומבקר  בחו"ל, 
ובלבד  היארצייט,  ביום  החיים,  לבית  ללכת  יכול  בארה"ק8[  הקבורים 
שלא יאמר שם תחינות )הזכרת נשמות, צידוק הדין וכו', ראה משנ"ב, תכט, ח(, אלא 

שבר"ח  מפני  ניסן  חודש  בכל  תחנון  אומרים  שאין  מובא  סופרים  במסכת   .5
ניסן הוקם המשכן, והנשיאים הקריבו לחנוכת המזבח במשך י"ב ימים, וכל נשיא 
שהקריב עשה את אותו יום 'יום טוב'. אבל לכאורה לא מבואר שם מדוע אין מתענים 
מגן  )וה'לבוש',  יוסף'  ה'בית  ומבאר  הראשונים?  הימים  בי"ב  רק  אלא  החודש,  בכל 
אברהם, ואדמו"ר הזקן(, שבנוסף לי"ב ימים אלו, הרי שבערב החג הוא 'יום טוב' לכל 

ישראל כי מקריבים בו את הקרבן פסח, ואחר כך ימי חג הפסח עצמם הם וודאי 
'ימים טובים', ונמצא שחוץ מים י"ג בניסן, רוב ימי החודש היו כ'ימים טובים' שלא 
אמרו בהם תחנון, לכן נהגו לעשות את כל החודש כעין יום טוב, שלא אומרים בו 

תחנון. 

בני המשפחה שיאמרו דברי  ניסן, ומבקשים  לויה בחודש  ל"ע  ישנה  וכאשר   .6
הספד, מותר לומר דברי התעוררות לעורר את המשפחה והקרובים ללכת בדרך 
ולא  יהיה הספד,  יזהר המספיד שלא  רק  וכו',  ה'  וכדרך הנפטר שהלך בדרך  ה', 
)נטעי גבריאל, אבילות נב, יב בשם שו"ת ישמח לב, כלבו, ושכן הורה בעל  יעורר בכי וקינה 
שבט סופר בימי ניסן. ושכן עשה מהר"א מבעלז בפטירת בתו: "ר"ח היום, ובר"ח אין מספידין, אבל 

מותר לומר קצת דברים לשבחה.."(. 

מאיר  הוי"ה,  "שם  קבלה:  פי  על  זה  מנהג  מבאר  פח(,  )פרק  הישר'  'קב  בספר   .7
בחודש ניסן ברחמים גמורים, ולכן אפשר להתפלל על הנשמות בחודש ניסן . . אבל 
אין המנהג בניסן ללכת על בית החיים להתפלל על הקברים . . כדי שיהיה החודש 
ניסן, כולו קודש". ואת הטובה לנשמות יעשה על ידי שיאמר את ה'נשיא' ויתן צדקה 
לפני קריאת פרשת הנשיא. והובא להלכה ב'משמרת שלום' )ה, כט(, ובשו"ת מלמד 

להועיל, ובעוד ספרי הלכה. 

8. כך מסתבר, שאם התירו ליארצייט, כאשר לא הספיק ללכת לפני ר"ח, הוא 
ובפרט  זה.  לפני  ללכת  הזדמנות  לו  הייתה  שלא  גונא,  בכהאי  להתיר  שיש  הדין 

לדברי גשר החיים דלקמן, שרבים לא נהגו במנהג זה שלא ללכת. 
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אומרים את ה'יהי רצון' כפי שנדפס בסידור תהילת ה'4. גם הכהנים 
והלויים אומרים אותו. וביום יג, אין אמירת 'יהי רצון'. )אמירת יהי רצון: 
כהן ולוי: ישנן דעות שכהן ולוי לא אומרים את המילים 'באם אני עבדך  היום יום - א ניסן. 

משבט פלוני', שהרי הם יודעים שהם משבט לוי )לוח ארץ ישראל, ועוד(, אבל ב'היום יום' 

ר' משה הורנשטיין שהיה כהן, לומר את ה'יהי רצון',  לגיסו  מובא שאדמו"ר הרש"ב, ציוה 

נשמה  )שמתעברת  נשמות'  'עיבור  שישנו  כיון  לאמרו  צריכים  ולוי  כהן  שאפילו  לו,  ואמר 

של שבט אחר בנשמתו(. דברים אלו שמע הרבי מכ"ק אדמו"ר הריי"ץ, כמובא ברשימות. גם 

בשבת: אוצר מנהגי חב"ד עמ' ו. ביום יג: לקו"ש לב, עמ' 21 הע' 21(. 

אין אומרים 'תחנון' בכל חודש ניסן. )שלחן ערוך,  ב� תחנון בחודש ניסן: 
נהגו  כ'ימים טובים',  רוב החודש הוא  כי  פי מסכת סופרים, כא.  על  ושו"ע אדמו"ר הזקן, תכט, 

החלק השני הוא מעין 'יהי רצון' נוסף, בו מבקשים, שיאירו עלינו כל השפעות 
הקדושה, הבאות בזכות הקרבת הקרבן באותו יום, של אותו נשיא שבט. ]ומעיר 
הרבי )תורת מנחם, תשמ"ז, ב עמ' 741(, שאע"פ שאומרים 'באם אני עבדך משבט פלוני', 
ישנה  כי  וכו',  קדישין'  מ'הניצוצין  מתברך  לא  זה,  משבט  אינו  שאם  הכוונה  אין 
נשמות  אחד  בכל  שיש  ואפשר  נשמה',  'עיבור  ישנו  וגם  השבטים,  של  התכללות 

מכמה שבטים[. 

4. הגרא"ח נאה )קונטרס הסידור, עמ' כט( כותב שהרה"ח ר' אלתר שימחאוויץ ע"ה, 
העיד לו, שאדמו"ר הרש"ב לא היה אומר את ה'יהי רצון' אחרי אמירת הנשיאים. 
)ירושלים, ה,  'יגדיל תורה'  זו בשם אדמו"ר הרש"ב בקובץ  וכן נדפסה שמועה כעין 
עמ' 87(. וכן ברשימות הגר"י לנדא ע"ה, מסופר, שפעם בשעת סעודת שבת קודש, 

התרעם אדמו"ר הרש"ב על ה'שער הכולל' שהכניס את ה'יהי רצון' שאחרי אמירת 
הנשיאים בסידור 'תורה אור', וכאשר שאל הרב לנדא את הרש"ב האם זאת אומרת 
שאין לאמרו ? ענה לו הרבי: ווער זאגט עם ? )הא! מי אומר אותו?(, ובהמשך מובא 
שם שאמר לו הרבי הרש"ב, 'עבדים היינו' בשבת הגדול אומרים, ואת ה'יהי רצון' 
ה(,  - פסח, עמ'  )אוצר מנהגי חב"ד  ומעיר הרב מונדשיין  אין אומרים!  ה'נשיאים',  של 
שכאשר שמע דברים אלו מפי הגר"י לנדא, הוסיף הלה וסיפר, שגם אדמו"ר הריי"ץ 
היה נוכח בשעת מעשה, והוסיף דברי צחות וכו' )נגד אמירת ה'יהי רצון'(. עוד הוסיף 
הגר"י לנדא, שאין סתירה מדברים אלו למסופר בהיום יום שציוה לגיסו שהיה כהן, 

לומר את ה'יהי רצון', כי הנ"ל לא היה מגזע אנ"ש ולא נהג במנהג חב"ד. 

ב'אוצר מנהגי  )כעדות הר"י מונדשיין  נהג בעצמו  וכך  אבל דעת הרבי שצריך לומר, 
חב"ד', שם(, וגילה דעתו בפירוש שיש לפרסם לכל אנ"ש הוראה ברורה, שאומרים 

. בענין   . ו עמ' סה, אל הגרא"ח נאה: "ראיתי באקראי בגליון המודיע  )אג"ק,  את ה'יהי רצון'. 
אמירת הנשיאים, ותמה אני אשר אחר שיודע כת"ר שיש בזה הוראות כ"ק מו"ח אדמו"ר, הנה 

מהראוי היה לכל אנ"ש לפרסם הוראה זו, כדי שיהיו כולם בהנהגה אחת וכו', ועכ"פ צריך היה 

ואולי  וכו',  מחנות,  לשני  העם  יחצו  לא  למען  יום'(  ב'היום  )שנדפסה  זו  הוראה  להזכיר 

אשתמיטיה, באותה שעה"( 
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את המנורה'. והוא כנגד שבט לוי, שאמנם לא הביאו קרבן, אבל זכו 
להדליק את המנורה. )של"ה פסחים, שו"ע אדמו"ר הזקן, משנה ברורה, כף החיים, 
תכט. יש נוהגים לקרא את אותם פסוקים מתוך ספר תורה, אבל מנהג חב"ד אינו כן, ראה 

אג"ק טז, עמ' קפט, שאדמו"ר הריי"ץ לא נהג כך(. 

'אבל': ל"ע ב'שבעה', אומר את הנשיא, כי הוא מעין תפילה ובקשה - 
)'נחמו עמי', עמ' נו(.

'הנשיא', -  אמירת  אחר  שבת(,  )כולל  יום  בכל  רצון'3:  'יהי  אמירת 

ובטעם הדבר )שלכאורה אינו מובן, מה הקשר בין שבט לוי, לסיכום י"ב הנשיאים ?(, מבאר 
הרבי שם: "שירות הלויים נעשית בשליחותם של בני ישראל, כך ששייכותם של כל 
ישראל לענייני עבודת המקדש והמזבח, היא באמצעות הלויים. ומטעם זה, אמירת 
הסך הכל של קרבנות הנשיאים שייכת לי"ג ניסן שהוא כנגד שבט לוי - שכן הסך 
הכל של קרבנות הנשיאים מדגיש את שייכות הכללית של בנ"י למזבח". וראה שם 

ביאור הדבר בעבודת ה', 'התקשרות כללית אל הקב"ה'.

3. מקור וביאור ה'יהי רצון': מקורו של נוסח ה'יהי רצון' הוא בספר 'קב הישר' 
)לרבי צבי הירש קוידנובר, נדפס לראשונה בשנת תס"ב(, והרי הוא מחולק לשתי תפילות 

שונות ]לכן חוזרים ואומרים שוב 'יהי רצון'[. החלק הראשון הוא תפילה על נשמות 
המתים, והחלק השני הוא תפילה עלינו, הקשורה לקריאת הנשיא. 

בחלק הראשון אנחנו מתפללים על נשמות המתים, להחזיר להם כגמולם שגם 
הן מתפללות עלינו בימים אלה. וכך אנחנו אומרים: יהי רצון שתאיר בחסדך על 
נשמתין קדישין, דמתחדשין כצפרים ומצפצפין ומשבחין ומצלאין על עמא קדישא 

ישראל'. 

דברים אלו הם על פי הזהר )בלק, בתרגום ע"פ קב הישר( "כתיב 'גם ציפור מצאה בית 
. העולמות וחדרים שיש למעלה בגן עדן אשר הצדיקים יושבים בשלש שורות,   .
 .  . . והצדיקים יושבים בהם   . ובאותם שורות יש חדרים והיכלות מלאים צדיקים 
ובין אותן שורות מטיילין נשמות הצדיקים אשר עדיין לא זכו כל כך . . אכן גם הטיול 
אשר מטיילין בין השורות הוא להם לעונג גדול, ויש להם נחת רוח, ועליהם נאמר: 
'גם צפור מצאה בית', אף שהן בין השורות . . ומה שנקראות 'צפור', הוא שבחודש 
ניסן הצפרים מתחילים לצפצף, כן בג"ע הנשמות מתלבשין בדמות צפרים בחודש 

ניסן, ובכל בקר ובקר הם מצפצפים כצפרים. 

שזה  יהו"ה,  כסדרו:  הוא  הוי'  שם  ניסן  שבחודש  הישר',  ב'קב  שם  עוד  ומבאר 
מורה על רחמים, ולכן ביכולת הנשמות להתפלל על החיים, ששם הוי' יהיה מאיר 
על ישראל ברחמים. ]אכן גם בחודש תשרי נשמות המתים מתפללות על החיים, 
ואע"פ שאז הצירוף הוא לא כסדרו, מ"מ ע"י קול השופר מעורר רחמים. ולכן גם 
אנו, נוהגים ללכת בחודש תשרי )כמבואר ברמ"א תקפא, שבערב ר"ה ויו"כ, נוהגים ללכת על 
הקברים ונותנים צדקה עבור המתים(, אלא שבחודש ניסן, אסור לומר תחינות, ולהתפלל 

על הקברים, לכן מתפללים עליהם כעת[. 
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אמירת 'הנשיא': מר"ח ניסן עד יב בו, נוהגים לקרא את הפסוקים - 
ושבט,  נשיא שבט  כל  ידי  על  בתורה המתארים את הבאת הקרבן 
וביום יג ניסן2, את הפסוקים: 'זאת חנוכת המזבח' וגו' עד 'כן עשה 

אמר לו הקב"ה, לגדולה יותר אתה מוכן, היינו הדלקת הנרות". 

חשיבות רבה רואה הרבי בחיזוק מנהג זה וכך אומר )תורת מנחם, תשמ"ט, א 
עמ' 379(: "להעיר שאדמו"ר הזקן בסידורו לא הביא מנהג זה . . ואולי מפני זה נעשה 
חלישות ר"ל בקיום מנהג זה דאמירת הנשיאים ובפרט בנוגע לאמירת ה'יהי רצון' 
. . ומצוה לחזק המנהג, ובאופן של 'חמורין עלי וחביבין עלי כו', עד לחביבות של 

מנהג ישראל". 

את חשיבותו המיוחדת של מנהג זה מוכיח הרבי, )ליקוטי שיחות לב, עמ' 19(, 
מכך שישנם הרבה עניינים שלא נקבע עליהם חיוב של 'זכר', ולעומת זאת - לגבי 
קרבנות הנשיאים שהיו רק עניין חד פעמי, ורק בנוגע למשכן - נקבע זכר לדורות 
)וכתוצאה מזה, אי אמירת תחנון במשך חודש שלם !(, ונוסף לכך, מבקשים דברים 
שלא מצאנו בשאר תפילות 'שיאירו עלי כל ניצוצין קדישין, וכל האורות הקדושות' 
וכו'. ומבקשים שתהיה תוצאה לפועל: 'להבין ולהשכיל בתורתך וביראתך, לעשות 
רצונך'. אלא ש'חנוכת המזבח' הוא היסוד וההתחלה של עבודת כל ישראל במשך 
ושכנתי  מקדש,  לי  'ועשו  של  העבודה  של  וההתחלה  ה'חינוך'  שהוא  הדורות, 
בתוכם'. ולכן כל השבטים השתתפו בזה, והקרבנות הובאו על ידי הנשיאים דוקא, 
לנשיא  ההתקשרות  חשיבות  על  גם,  לומדים  ומזה  השבט.  כל  את  כולל  שהנשיא 
באופן  להשפיע  יכולה  'נשיא'  של  אחת  שפעולה  רואים  כאשר  דור,  שבכל  הדור 
השבט,  לנשיא  שבט  כל  להתקשרות  ישיר  המשך  היא  היום,  וההתקשרות  נצחי, 

דבר שהשפיע על כלל ישראל עד היום. 

2. מה אומרים ביום יג ומדוע: הקדמה - בסיום הפסוקים המתארים את הקרבנות 
שהביא כל נשיא ונשיא, מובא בתורה כעין סיכום של מה שהביאו הנשיאים: "זאת 
חנוכת המזבח, ביום המשח אותו, מאת נשיאי ישראל קערות כסף שתים עשרה 
וגו', עד סוף פרשת נשא. לאחר מכך, מתחילה פרשת 'בהעלותך', בה נאמר לאהרן 
שביום  הזקן,  אדמו"ר  לשון  מפשטות  והנה  המנורה.  את  להדליק  כיצד  הכהן 
את  גם  קוראים  ניסן(,  )יב  האחרון  שביום  מובן:  בהעלותך',  'פרשת  את  אומרים  יג 
הסיכום של כל מה שהביאו יב הנשיאים )זאת חנוכת המזבח וגו' עד סוף הפרשה(, וביום 
יג, קוראים רק את הפסוקים שבפרשת בהעלותך, בקשר להדלקה המנורה. הנהגה 
זו מובנת וכדברי הרבי )תורת מנחם תשמ"ה עמ' 1760(: "ומילתא מסתברא היא, שכן, 
לא   – הנשיאים  קרבנות  י"ב  של  הכל  הסך   – המזבח'  חנוכת  'זאת  דפרשת  התוכן 

שייך )לכאורה( לשבט לוי". 

אמנם, המנהג הפשוט בפועל הוא, כפי שמופיע בסידור 'תורה אור' ו'תהילת ה', 
לקרא ביום יג, גם את הסיכום של יב הנשיאים 'זאת חנוכת המזבח' וגו', עד 'כן עשה 
את המנורה' שבפרשת בהעלותך. וכפי שאומר הרבי שכך צריך לנהוג )ראה ליקוטי 
שיחות לב, עמ' 19 הערה 1. ובשיחת יג ניסן תשמ"ה: "בנוגע לפועל, מנהג פשוט הוא, שביום י"ב 

ניסן אומרים רק נשיא נפתלי, וביום י"ג, מתחילים מ'זאת חנוכת המזבח"(. 
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את המנורה'. והוא כנגד שבט לוי, שאמנם לא הביאו קרבן, אבל זכו 
להדליק את המנורה. )של"ה פסחים, שו"ע אדמו"ר הזקן, משנה ברורה, כף החיים, 
תכט. יש נוהגים לקרא את אותם פסוקים מתוך ספר תורה, אבל מנהג חב"ד אינו כן, ראה 

אג"ק טז, עמ' קפט, שאדמו"ר הריי"ץ לא נהג כך(. 

'אבל': ל"ע ב'שבעה', אומר את הנשיא, כי הוא מעין תפילה ובקשה - 
)'נחמו עמי', עמ' נו(.

'הנשיא', -  אמירת  אחר  שבת(,  )כולל  יום  בכל  רצון'3:  'יהי  אמירת 

ובטעם הדבר )שלכאורה אינו מובן, מה הקשר בין שבט לוי, לסיכום י"ב הנשיאים ?(, מבאר 
הרבי שם: "שירות הלויים נעשית בשליחותם של בני ישראל, כך ששייכותם של כל 
ישראל לענייני עבודת המקדש והמזבח, היא באמצעות הלויים. ומטעם זה, אמירת 
הסך הכל של קרבנות הנשיאים שייכת לי"ג ניסן שהוא כנגד שבט לוי - שכן הסך 
הכל של קרבנות הנשיאים מדגיש את שייכות הכללית של בנ"י למזבח". וראה שם 

ביאור הדבר בעבודת ה', 'התקשרות כללית אל הקב"ה'.

3. מקור וביאור ה'יהי רצון': מקורו של נוסח ה'יהי רצון' הוא בספר 'קב הישר' 
)לרבי צבי הירש קוידנובר, נדפס לראשונה בשנת תס"ב(, והרי הוא מחולק לשתי תפילות 

שונות ]לכן חוזרים ואומרים שוב 'יהי רצון'[. החלק הראשון הוא תפילה על נשמות 
המתים, והחלק השני הוא תפילה עלינו, הקשורה לקריאת הנשיא. 

בחלק הראשון אנחנו מתפללים על נשמות המתים, להחזיר להם כגמולם שגם 
הן מתפללות עלינו בימים אלה. וכך אנחנו אומרים: יהי רצון שתאיר בחסדך על 
נשמתין קדישין, דמתחדשין כצפרים ומצפצפין ומשבחין ומצלאין על עמא קדישא 

ישראל'. 

דברים אלו הם על פי הזהר )בלק, בתרגום ע"פ קב הישר( "כתיב 'גם ציפור מצאה בית 
. העולמות וחדרים שיש למעלה בגן עדן אשר הצדיקים יושבים בשלש שורות,   .
 .  . . והצדיקים יושבים בהם   . ובאותם שורות יש חדרים והיכלות מלאים צדיקים 
ובין אותן שורות מטיילין נשמות הצדיקים אשר עדיין לא זכו כל כך . . אכן גם הטיול 
אשר מטיילין בין השורות הוא להם לעונג גדול, ויש להם נחת רוח, ועליהם נאמר: 
'גם צפור מצאה בית', אף שהן בין השורות . . ומה שנקראות 'צפור', הוא שבחודש 
ניסן הצפרים מתחילים לצפצף, כן בג"ע הנשמות מתלבשין בדמות צפרים בחודש 

ניסן, ובכל בקר ובקר הם מצפצפים כצפרים. 

שזה  יהו"ה,  כסדרו:  הוא  הוי'  שם  ניסן  שבחודש  הישר',  ב'קב  שם  עוד  ומבאר 
מורה על רחמים, ולכן ביכולת הנשמות להתפלל על החיים, ששם הוי' יהיה מאיר 
על ישראל ברחמים. ]אכן גם בחודש תשרי נשמות המתים מתפללות על החיים, 
ואע"פ שאז הצירוף הוא לא כסדרו, מ"מ ע"י קול השופר מעורר רחמים. ולכן גם 
אנו, נוהגים ללכת בחודש תשרי )כמבואר ברמ"א תקפא, שבערב ר"ה ויו"כ, נוהגים ללכת על 
הקברים ונותנים צדקה עבור המתים(, אלא שבחודש ניסן, אסור לומר תחינות, ולהתפלל 

על הקברים, לכן מתפללים עליהם כעת[. 
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אמירת 'הנשיא': מר"ח ניסן עד יב בו, נוהגים לקרא את הפסוקים - 
ושבט,  נשיא שבט  כל  ידי  על  בתורה המתארים את הבאת הקרבן 
וביום יג ניסן2, את הפסוקים: 'זאת חנוכת המזבח' וגו' עד 'כן עשה 

אמר לו הקב"ה, לגדולה יותר אתה מוכן, היינו הדלקת הנרות". 

חשיבות רבה רואה הרבי בחיזוק מנהג זה וכך אומר )תורת מנחם, תשמ"ט, א 
עמ' 379(: "להעיר שאדמו"ר הזקן בסידורו לא הביא מנהג זה . . ואולי מפני זה נעשה 
חלישות ר"ל בקיום מנהג זה דאמירת הנשיאים ובפרט בנוגע לאמירת ה'יהי רצון' 
. . ומצוה לחזק המנהג, ובאופן של 'חמורין עלי וחביבין עלי כו', עד לחביבות של 

מנהג ישראל". 

את חשיבותו המיוחדת של מנהג זה מוכיח הרבי, )ליקוטי שיחות לב, עמ' 19(, 
מכך שישנם הרבה עניינים שלא נקבע עליהם חיוב של 'זכר', ולעומת זאת - לגבי 
קרבנות הנשיאים שהיו רק עניין חד פעמי, ורק בנוגע למשכן - נקבע זכר לדורות 
)וכתוצאה מזה, אי אמירת תחנון במשך חודש שלם !(, ונוסף לכך, מבקשים דברים 
שלא מצאנו בשאר תפילות 'שיאירו עלי כל ניצוצין קדישין, וכל האורות הקדושות' 
וכו'. ומבקשים שתהיה תוצאה לפועל: 'להבין ולהשכיל בתורתך וביראתך, לעשות 
רצונך'. אלא ש'חנוכת המזבח' הוא היסוד וההתחלה של עבודת כל ישראל במשך 
ושכנתי  מקדש,  לי  'ועשו  של  העבודה  של  וההתחלה  ה'חינוך'  שהוא  הדורות, 
בתוכם'. ולכן כל השבטים השתתפו בזה, והקרבנות הובאו על ידי הנשיאים דוקא, 
לנשיא  ההתקשרות  חשיבות  על  גם,  לומדים  ומזה  השבט.  כל  את  כולל  שהנשיא 
באופן  להשפיע  יכולה  'נשיא'  של  אחת  שפעולה  רואים  כאשר  דור,  שבכל  הדור 
השבט,  לנשיא  שבט  כל  להתקשרות  ישיר  המשך  היא  היום,  וההתקשרות  נצחי, 

דבר שהשפיע על כלל ישראל עד היום. 

2. מה אומרים ביום יג ומדוע: הקדמה - בסיום הפסוקים המתארים את הקרבנות 
שהביא כל נשיא ונשיא, מובא בתורה כעין סיכום של מה שהביאו הנשיאים: "זאת 
חנוכת המזבח, ביום המשח אותו, מאת נשיאי ישראל קערות כסף שתים עשרה 
וגו', עד סוף פרשת נשא. לאחר מכך, מתחילה פרשת 'בהעלותך', בה נאמר לאהרן 
שביום  הזקן,  אדמו"ר  לשון  מפשטות  והנה  המנורה.  את  להדליק  כיצד  הכהן 
את  גם  קוראים  ניסן(,  )יב  האחרון  שביום  מובן:  בהעלותך',  'פרשת  את  אומרים  יג 
הסיכום של כל מה שהביאו יב הנשיאים )זאת חנוכת המזבח וגו' עד סוף הפרשה(, וביום 
יג, קוראים רק את הפסוקים שבפרשת בהעלותך, בקשר להדלקה המנורה. הנהגה 
זו מובנת וכדברי הרבי )תורת מנחם תשמ"ה עמ' 1760(: "ומילתא מסתברא היא, שכן, 
לא   – הנשיאים  קרבנות  י"ב  של  הכל  הסך   – המזבח'  חנוכת  'זאת  דפרשת  התוכן 

שייך )לכאורה( לשבט לוי". 

אמנם, המנהג הפשוט בפועל הוא, כפי שמופיע בסידור 'תורה אור' ו'תהילת ה', 
לקרא ביום יג, גם את הסיכום של יב הנשיאים 'זאת חנוכת המזבח' וגו', עד 'כן עשה 
את המנורה' שבפרשת בהעלותך. וכפי שאומר הרבי שכך צריך לנהוג )ראה ליקוטי 
שיחות לב, עמ' 19 הערה 1. ובשיחת יג ניסן תשמ"ה: "בנוגע לפועל, מנהג פשוט הוא, שביום י"ב 

ניסן אומרים רק נשיא נפתלי, וביום י"ג, מתחילים מ'זאת חנוכת המזבח"(. 
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 א. אמירת ה'נשיא' / ב. תחנון / ג. ביקור בבית החיים / ד. השטחות על קברי

 צדיקים / ה. ברכת האילנות )גדר הברכה וחשיבותה, חובת הברכה, נוסח
 הברכה, סוג העצים, פרחים ולא פירות, מה צריך לראות, כמה עצים, רק

 בפעם הראשונה שרואים, רק בחודש ניסן, שבת ויום טוב, נשים( / ה. פסח
בבית / ו. יומי דפגרא.

א� מנהג, אמירת הנשיא: 

הקדמה - חשיבות י"ב הימים הראשונים של החודש: באחד בניסן - 
הוקם המשכן, ובמשך שנים עשר יום, הביאו נשיאי כל שבט ושבט 
ביומו, את קרבנם לחנוכת המזבח )שמות, מ, יז. במדבר, ז, א(, ואמרו חז"ל, 
שכל שבט היה נוהג לעשות 'יום טוב' ביום שהביא את קרבנו, ולכן 
ואין  'תחנון',  אומרים  שאין  כלומר:  טוב',  'יום  האלו  בימים  נוהגים 
'מתענים' בימים אלו, וכדלקמן )מסכת סופרים, כא, הובא בטור, בית יוסף, מגן 
יותר, הונהג  ועוד, סימן תכט(. בתקופה מאוחרת  אברהם, ושו"ע אדמו"ר הזקן 

לומר בימים אלו, את הפסוקים בתורה המתארים את הבאת הקרבן 
על ידי הנשיאים1. 

למנהג  הראשון  המקור  וחשיבותו:  טעמו  הנשיאים,  אמירת  מנהג  מקור   .1
יעקב,  חק  רבה,  והובא להלכה בפוסקים: אליה  קדש, בשל"ה,  יסודתו בההרי  זה 
'עבודת הקודש' להחיד"א, באר היטב, שו"ע אדמו"ר הזקן תכט,  קיצור שו"ע, כף 
החיים, ומשנה ברורה. גם המנהג לומר קטע כנגד שבט לוי, מובא בשל"ה, והובא 

בפוסקים וכן בשו"ע אדמו"ר הזקן שם ובסידור. 

זה לשון השל"ה: "נראה לענ"ד מנהג טוב, לקרות בכל יום ויום פרשת הנשיא של 
זה היום, כי כל נשיא ונשיא היה לו סודות גדולות אשר המשיכו שפע הרוחניות, כל 
אחד לשבטו כל ימי עולם. ולא לחנם כתבה התורה כל שבט ושבט ופרטה הקרבן, 
ובקריאת   .  . מיוחדות  סודות  לו  היה  אחד  לכל  אלא   .  . שוות  היו  שכולם  אע"פ 
הפרשה הוא מעורר קדושת היום". ובקשר ליום יג כותב: "וביום יג בניסן נראה לי 
לקרות פרשת בהעלותך . . והוא נגד שבט לוי . . הרי יג ימים כולם קדושים וסודם 
אחד, כי הם י"ב שבטים וקדושת לוי כולל כל הקדושות". ובנוגע ליום הי"ג כותב: 
"וביום י"ג בניסן, נראה לי לקרות פרשת בהעלותך, עד 'כן עשה את המנורה', והוא 
נגד שבט לוי, כדאיתא במדרש, שהיה אהרן מצטער שלא היה לו חלק בנשיאים, 
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משנ"ב, וכך עורר הרבי כמה פעמים, כנ"ל(. 

יב� מבצע מצה: אחת מתקנותיו של הרבי היא, להשתדל שלכל יהודי 
תהיה 'מצה שמורה' עבודת יד. לכתחילה ג' מצות בשביל ליל הסדר, 
ההתעסקות  שבזכות  הרבי,  ואומר  הסדר.  לליל  כזית  הפחות  ולכל 
)ספר המנהגים חב"ד עמ' 37. וכך  במבצע זה, זוכים לחיזוק באמונה וברפואה. 
אומר הרבי )לקו"ש א עמ' 243(: "כל מי שהוא בעל השפעה, רב או שוחט, משרת בקודש או שמש, 

אם רק יש לו מישהו אשר אם ישלחו לו מצות לסדר, ישתמש הלה בעת הסדר במצות ששלחו לו, 

יד, ודווקא מצה שמורה,  יעשו נא זאת: ישלחו לו מצות, ודווקא עגולות, ודווקא מצות מאפיית 

ועל ידי כך יקיימו מאות ואולי אלפים מבני ישראל מצות אכילת מצה כהלכתה ובהידור"17. כזית: 

שמג:  עמ'  יב  אג"ק  ראה  לילדים:  גם  כזית.  מספיק  שבדיעבד  ועוד,  צח.  עמ'  טו,  יא.  עמ'  יג  אג"ק 

"במה שכותב אודות חלוקת שמורה של יד לתלמידים/ות, בתי הספר, בטח הכוונה לכזית, בודאי 

יודיעוני ההוצאות שבזה, כי בכלל נכון הדבר" ]ההדגשה במקור[18.

)ראה הלכות החג בחג שם שהאריך בזה(. ויתן כל אחד קמחא דפסחא לפי ממונו.

17. חשיבות רבה ראה הרבי ב'מבצע' זה ועורר פעמים רבות על כך ש'ינצלו' את 
ימי הפסח, וכך דרש ממאפיית המצות בכפר חב"ד: "מה שניכר במכתבו, שלדאבון 
מהפעולות  זו  והרי  מסודר,  באופן  שמורה  דמצה  המפעל  ניצלו  לא  כנראה, 
וביחד  נועם,  של  בדרך  ואחד  אחד  לכל  לחדור  דרך  ונותנות  לחב"ד,  המיוחדות 
אהרן  לר'  שמו,  עמ'  י  )אג"ק,  התעוררות".  של  דבור  לאמר  אפשרויות  נותנות  זה  עם 
נחמן פרידמן, תשי"ט(. ויתכן שחשיבות הדבר היא מכיון שהמצה היא מאכל האמונה 

את  במקבלים  וכמובן  בכך,  בעוסק  בין  אמונה,  מחדירים  זו,  ובחלוקה  והרפואה, 
)בתרגום חפשי(: "תודה חמה מקרב לב  ניסן  יא  המצות. ראה שיחות קודש תשל"ד 
כפשוטו,  שמורה  מצה  למבצע  בנוגע  לראש  לכל  המזורזים,  את  לזרז  להזדמנות 
שיראו שלכל יהודי תגיע מצה שמורה, עכ"פ ל'כזתים' של ה'סדרים', ועאכו"כ אם 
מן  היוצאים  ובדברים  בחיות,  זאת  שיעשו  רצון,  ויהי  יותר.  שיהיה  לפעול  אפשר 
הלב, בטח יכנסו אל הלב ופועלים פעולתם, המצה תהיה 'מיכלא דמהימנותא' אצל 
מי שפועל במבצע מצה שמורה, שתהיה אצלו התחזקות באמונה, - ורעה אמונה, 
לכל   .  . דאסוותא'  ל'מיכלא  דמהמנותא',  ומ'מיכלא  שבדבר.  הפירושים  כל  עם 
. . יביאו 'אסוותא' בכל האופנים של  העניינים שאינם כדבעי או שאינם בשלימות 

חולי, עד לחולי בדקות שבדקות"(.

18. ומובן על פי דברי הרבי )תורת מנחם, תשיא, ב, עמ' 7(: "אחד שאל אצל כ"ק אדמו"ר 
שליט"א אם אפשר ליתן לנכדיו הקטנים בחג הפסח מצות של מכונה, והשיב כ"ק 
אדמו"ר שליט"א: 'בנוגע לשרויה או שאר הידורים – יכולים להקל )'מאכט ניט אויס'(, 
דמהימנותא',  'מיכלא  אמונה  עניינה  מצה  כי  מכונה,  של  למצות  בנוגע  לא  אבל 
וצריכים לעבוד על זה כבר מקטנות. בנוגע לענין האמונה שנעשה ע"י אכילת מצה 
'אין התינוק יודע לקרות אבא כו', עד שיטעום  מובא בחסידות שזהו ע"ד מארז"ל 

טעם דגן". ופשוט, שאין הכוונה בזה למצות של מכונה". 
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בח חודש ני.ן
 א. אמירת ה'נשיא' / ב. תחנון / ג. ביקור בבית החיים / ד. השטחות על קברי

 צדיקים / ה. ברכת האילנות )גדר הברכה וחשיבותה, חובת הברכה, נוסח
 הברכה, סוג העצים, פרחים ולא פירות, מה צריך לראות, כמה עצים, רק

 בפעם הראשונה שרואים, רק בחודש ניסן, שבת ויום טוב, נשים( / ה. פסח
בבית / ו. יומי דפגרא.

א� מנהג, אמירת הנשיא: 

הקדמה - חשיבות י"ב הימים הראשונים של החודש: באחד בניסן - 
הוקם המשכן, ובמשך שנים עשר יום, הביאו נשיאי כל שבט ושבט 
ביומו, את קרבנם לחנוכת המזבח )שמות, מ, יז. במדבר, ז, א(, ואמרו חז"ל, 
שכל שבט היה נוהג לעשות 'יום טוב' ביום שהביא את קרבנו, ולכן 
ואין  'תחנון',  אומרים  שאין  כלומר:  טוב',  'יום  האלו  בימים  נוהגים 
'מתענים' בימים אלו, וכדלקמן )מסכת סופרים, כא, הובא בטור, בית יוסף, מגן 
יותר, הונהג  ועוד, סימן תכט(. בתקופה מאוחרת  אברהם, ושו"ע אדמו"ר הזקן 

לומר בימים אלו, את הפסוקים בתורה המתארים את הבאת הקרבן 
על ידי הנשיאים1. 

למנהג  הראשון  המקור  וחשיבותו:  טעמו  הנשיאים,  אמירת  מנהג  מקור   .1
יעקב,  חק  רבה,  והובא להלכה בפוסקים: אליה  קדש, בשל"ה,  יסודתו בההרי  זה 
'עבודת הקודש' להחיד"א, באר היטב, שו"ע אדמו"ר הזקן תכט,  קיצור שו"ע, כף 
החיים, ומשנה ברורה. גם המנהג לומר קטע כנגד שבט לוי, מובא בשל"ה, והובא 

בפוסקים וכן בשו"ע אדמו"ר הזקן שם ובסידור. 

זה לשון השל"ה: "נראה לענ"ד מנהג טוב, לקרות בכל יום ויום פרשת הנשיא של 
זה היום, כי כל נשיא ונשיא היה לו סודות גדולות אשר המשיכו שפע הרוחניות, כל 
אחד לשבטו כל ימי עולם. ולא לחנם כתבה התורה כל שבט ושבט ופרטה הקרבן, 
ובקריאת   .  . מיוחדות  סודות  לו  היה  אחד  לכל  אלא   .  . שוות  היו  שכולם  אע"פ 
הפרשה הוא מעורר קדושת היום". ובקשר ליום יג כותב: "וביום יג בניסן נראה לי 
לקרות פרשת בהעלותך . . והוא נגד שבט לוי . . הרי יג ימים כולם קדושים וסודם 
אחד, כי הם י"ב שבטים וקדושת לוי כולל כל הקדושות". ובנוגע ליום הי"ג כותב: 
"וביום י"ג בניסן, נראה לי לקרות פרשת בהעלותך, עד 'כן עשה את המנורה', והוא 
נגד שבט לוי, כדאיתא במדרש, שהיה אהרן מצטער שלא היה לו חלק בנשיאים, 
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משנ"ב, וכך עורר הרבי כמה פעמים, כנ"ל(. 

יב� מבצע מצה: אחת מתקנותיו של הרבי היא, להשתדל שלכל יהודי 
תהיה 'מצה שמורה' עבודת יד. לכתחילה ג' מצות בשביל ליל הסדר, 
ההתעסקות  שבזכות  הרבי,  ואומר  הסדר.  לליל  כזית  הפחות  ולכל 
)ספר המנהגים חב"ד עמ' 37. וכך  במבצע זה, זוכים לחיזוק באמונה וברפואה. 
אומר הרבי )לקו"ש א עמ' 243(: "כל מי שהוא בעל השפעה, רב או שוחט, משרת בקודש או שמש, 

אם רק יש לו מישהו אשר אם ישלחו לו מצות לסדר, ישתמש הלה בעת הסדר במצות ששלחו לו, 

יד, ודווקא מצה שמורה,  יעשו נא זאת: ישלחו לו מצות, ודווקא עגולות, ודווקא מצות מאפיית 

ועל ידי כך יקיימו מאות ואולי אלפים מבני ישראל מצות אכילת מצה כהלכתה ובהידור"17. כזית: 

שמג:  עמ'  יב  אג"ק  ראה  לילדים:  גם  כזית.  מספיק  שבדיעבד  ועוד,  צח.  עמ'  טו,  יא.  עמ'  יג  אג"ק 

"במה שכותב אודות חלוקת שמורה של יד לתלמידים/ות, בתי הספר, בטח הכוונה לכזית, בודאי 

יודיעוני ההוצאות שבזה, כי בכלל נכון הדבר" ]ההדגשה במקור[18.

)ראה הלכות החג בחג שם שהאריך בזה(. ויתן כל אחד קמחא דפסחא לפי ממונו.

17. חשיבות רבה ראה הרבי ב'מבצע' זה ועורר פעמים רבות על כך ש'ינצלו' את 
ימי הפסח, וכך דרש ממאפיית המצות בכפר חב"ד: "מה שניכר במכתבו, שלדאבון 
מהפעולות  זו  והרי  מסודר,  באופן  שמורה  דמצה  המפעל  ניצלו  לא  כנראה, 
וביחד  נועם,  של  בדרך  ואחד  אחד  לכל  לחדור  דרך  ונותנות  לחב"ד,  המיוחדות 
אהרן  לר'  שמו,  עמ'  י  )אג"ק,  התעוררות".  של  דבור  לאמר  אפשרויות  נותנות  זה  עם 
נחמן פרידמן, תשי"ט(. ויתכן שחשיבות הדבר היא מכיון שהמצה היא מאכל האמונה 

את  במקבלים  וכמובן  בכך,  בעוסק  בין  אמונה,  מחדירים  זו,  ובחלוקה  והרפואה, 
)בתרגום חפשי(: "תודה חמה מקרב לב  ניסן  יא  המצות. ראה שיחות קודש תשל"ד 
כפשוטו,  שמורה  מצה  למבצע  בנוגע  לראש  לכל  המזורזים,  את  לזרז  להזדמנות 
שיראו שלכל יהודי תגיע מצה שמורה, עכ"פ ל'כזתים' של ה'סדרים', ועאכו"כ אם 
מן  היוצאים  ובדברים  בחיות,  זאת  שיעשו  רצון,  ויהי  יותר.  שיהיה  לפעול  אפשר 
הלב, בטח יכנסו אל הלב ופועלים פעולתם, המצה תהיה 'מיכלא דמהימנותא' אצל 
מי שפועל במבצע מצה שמורה, שתהיה אצלו התחזקות באמונה, - ורעה אמונה, 
לכל   .  . דאסוותא'  ל'מיכלא  דמהמנותא',  ומ'מיכלא  שבדבר.  הפירושים  כל  עם 
. . יביאו 'אסוותא' בכל האופנים של  העניינים שאינם כדבעי או שאינם בשלימות 

חולי, עד לחולי בדקות שבדקות"(.

18. ומובן על פי דברי הרבי )תורת מנחם, תשיא, ב, עמ' 7(: "אחד שאל אצל כ"ק אדמו"ר 
שליט"א אם אפשר ליתן לנכדיו הקטנים בחג הפסח מצות של מכונה, והשיב כ"ק 
אדמו"ר שליט"א: 'בנוגע לשרויה או שאר הידורים – יכולים להקל )'מאכט ניט אויס'(, 
דמהימנותא',  'מיכלא  אמונה  עניינה  מצה  כי  מכונה,  של  למצות  בנוגע  לא  אבל 
וצריכים לעבוד על זה כבר מקטנות. בנוגע לענין האמונה שנעשה ע"י אכילת מצה 
'אין התינוק יודע לקרות אבא כו', עד שיטעום  מובא בחסידות שזהו ע"ד מארז"ל 

טעם דגן". ופשוט, שאין הכוונה בזה למצות של מכונה". 
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לכבד  אדם  בני  דרך  יום,  הל'  "וכשמתחילין  המהרי"ל:  כדברי  החג,  קודם  יום  שלשים  מתחיל 

החדרים ולהדיח הכלים, ובראש כל דבר - לקנות חטים לעניים". ועורר על כך הרבי פעמים רבות 

)ראה, תורת מנחם, תשמ"ט, ב, עמ' 464, תורת מנחם, תש"נ, ג, עמ' 51. ראה הלשון בהערה15(. מה 

מחלקים: במקור, המנהג היה לחלק חטים, ואחר כך היו מחלקים קמח, ובזמננו, נהגו לחלק מצות 

החיים,  כף  )משנ"ב,  רוצים  שהם  המצרכים  את  לקנות  יוכלו  שאיתו  כסף,  או  מצרכים(,  )ושאר 

הלכות החג בחג, וכן הוא בדברי הרבי שם 16. שיעור הנתינה: כפי צרכו לכל ימי החג )מהרי"ל, 

15. תורת מנחם תשמ"ט, ב, עמ' 464: "שלשים יום לפני החג מתחילים ההכנות 
לחג הפסח, ובפרט בנוגע ל'שטורעם' על דרך נתינת 'מעות חטים', שבזה נכללים 
כל צרכי החג, עבור כל ימי הפסח . . וכיון שצרכי החג מרובים הם, יש להתחיל את 
ה'שטורעם' בכל זה מבעוד מועד, שמיד לאחרי פורים עוסקים כבר ב'מעות חטים'. 

תורת מנחם תש"נ, ג, עמ' 51 )בתוספת הסבר, בסוגריים מרובעות(: "כאן המקום לעורר 
. . שצריך להקדים נתינת צרכי  עוד הפעם אודות ההשתדלות בנתינת צרכי החג 
החג ל'רעך', עוד לפני ההתעסקות בצרכי החג שלו, עד כדי כך שהחיוב ב'מעות 
]משא"כ הצרכים שלו,  לפני החג  יום  )שכולל כל צרכי החג(, מתחיל שלשים  חטים' 
לאו דוקא שלשים יום קודם[ . . ומכיון שכלפי שמיא גליא ]שצריך לתת, לכן[ כמה 
זמן לפני זה, מוסיף הקב"ה בברכותיו בכל המצטרך לו ]כדי שיוכל לתת[ . . ובנוגע 
לפועל - המעשה הוא העיקר: אף שבודאי קיימו כולם החיוב דנתינת צרכי החג . 
. . ולכן יש  . יכולים 'להשלים' מלשון שלימות, לא רק 'די מחסורו אשר יחסר לו' 

לעורר ע"ד השלמת נתינת צרכי החג בשעות האחרונות דערב פסח . . ". 

16. במקור, המנהג היה לחלק 'חטים' כלשון הירושלמי: 'לחיטי דפסחא', וכן הוא 
בסמ"ג, רבינו ירוחם, אור זרוע ורמ"א: "ומנהג לקנות חטים לחלק לעניים", והעניים 
מאוחרים  בפוסקים  מבואר  אך  מצות.  אופים  היו  הקמח  ועם  אותם,  טוחנים  היו 
יותר, שעדיף לחלק קמח כי כך 'מקרבא הנייתה', שהרי כלל הוא בהלכות צדקה, 
עדיף  הקמח  ולכן  יותר,  מובחרת  היא  הרי   – מהצדקה  ההנאה  שקרובה  שככל 
"ובמדינותינו  וכן כותב המשנ"ב:  על חטים. ראה אליה רבה שהמנהג לתת קמח, 
המנהג לחלק להן קמח שע"י מקרבא הנייתן טפי". אבל בזמננו, שלא רגילים שכל 
בכף  כתב  וכן  מצות,  לחלק  המנהג  מוכנות,  אותם  קונים  אלא  מצות,  אופה  אחד 
החיים, תכט, יב, שהמנהג בירושלים עיה"ק ת"ו לחלק מצה. וכן נהוג לחלק גם שאר 
המצרכים, שהרי צריך לתת לעני כל מה שצריך לחג ולא רק מצות )ראה משנ"ב שם, 
בשם מהרי"ל: "צריך ליתן לו, גם דמי האפיה, דהוא בכלל 'די מחסורו אשר יחסר לו'"(. וכדברי 

הרבי שהובאו בהערה הקודמת. 

לגבאי  שנראה  או  מצרכים,  לקבל  מתביישים  העניים  שאם  הענין,  לפי  והכל 
לפסח  המצרכים  את  יקנו  והם  כסף,  לתת  עדיף  כסף,  יעדיפו  שהעניים  הצדקה 
בעצמם, וכך נהוג בהרבה מקומות היום )הלכות חג בחג, עמ' ט, וראה ערוך השלחן, תכט, 
ז: "ונהגו כל ישראל במעות חטים לקנות לעניים קמח פסח, או ליתן להם מעות שיקנו בעצמם"(. 

וראה פתחי תשובה )תחילת תכט(, שאם עני מקפיד לאכול דוקא מצה שמורה, יש 
לתת לו כדי שיוכל לקיים על פי הקפדתו, ופשוט שכמו כן, צריך לתת מצות עבודת 
יד וכל הדברים שהם מנהג נפוץ בקהילה זו ואינם חומרא יתירה שנוהג אותו עני. 
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אלא אומר זאת רק, כדי שיזהרו להרחיקם מחמץ )גמרא ושו"ע שם, אדמו"ר 
הזקן, משנ"ב וכף החיים. כי חטים צריכים 'שימור' מיוחד שלא יחמיצו, ולכן מובן שבאמרו - 

'לפסח' - כוונתו לשמירה שלא יחמיצו(. ונראה שכאשר אומרים משפטים אלו 

בצרפתית, לרוב אין בזה איסור, כי מוסיפים את המילה 'בשביל' או 
'של' )pour; de( והאיסור הוא רק כאשר אומר בלשון המשתמעת 
שבשר זה יהיה לפסח, כלומר שהבשר עצמו יהיה )קרבן( פסח, ולא 
שהבשר ישמש עבור החג. )כך נראה, על פי דברי המג"א ואדמו"ר הזקן שם, בנוגע 
זאת  ולכאורה, כאשר מובן שאומרים  לאמירה בלשון אשכנז' או באידיש13(. 

רק כדי שידעו להישמר מחמץ, ולמשל: "עטוף את הבשר בשקית כי 
זה הבשר לפסח", מותר, על דרך ההיתר ב'חטים'. 

יא� קמחא דפסחא: מנהג ישראל עוד מזמן התלמוד, לחלק חטים לעניי 
המקום, כדי שיהיה להם במה לאפות מצות לפסח. הטעם שנהגו לחלק 
חטים ולא כסף ]כבצדקה רגילה[, כי אחת המעלות בצדקה היא, כאשר 
יותר  קרובה  מהצדקה  ההנאה  כאשר  כלומר,  הנייתה',  'מקרבא  הוא 
ולכן חילקו חטים שיהיה להם במה לאפות  לשימוש מיידי של העני, 

מצות, ולא יצטרכו לטרוח לקנות חטים14. 

הנאתו.  יותר  קרובה  כי  קמח,  לחלק  הנהיגו  יותר,  מאוחרים  בזמנים 
ובזמננו שאין רגילות לכל אחד לאפות מצות בעצמו, נהגו לחלק מצות 
ממש, ושאר מצרכי מזון לפסח. ובמקומות שהעניים מתביישים לקבל 
מצרכים, או שמעדיפים לקבל כסף ולקנות בעצמם את מה שהם רוצים, 
עדיף לתת להם כסף. מנהג זה כולל גם, לתת לעני את כל הנצרך לו, גם 
בדברים שהם חומרא בלבד, שנוהג בהם העני. ויש להשתדל להקדים 
את חלוקת הכסף, כדי שיספיקו לקנות את הנצרך להם לחג )מקור המנהג: 
גמ' ירושלמי ב"ב, ח, רמ"א תכט, א. שו"ע אדמו"ר הזקן תכט ה: "מנהג פשוט בכל ישראל, שכל 

זה,  דין  עירן".  לעניי  ולחלקם  לקנותם  לפסח  חטים  לצורך  עירן  בני  על  מס  משימים  וקהל  קהל 

13. "לא אסרו אלא לומר בשר זה לפסח, אבל לומר 'בשר זה על פסח' כמו שהוא 
היה  שאם  עין,  מראית  חשש  כאן  שאין   .  . מותר  אשכנז,  בלשון  כן  לומר  המנהג 

מקדיש אותם לפסח, היה לו לומר 'בשר זה לפסח'".

14. ראה משנ"ב תכט, ד, ושעה"צ שם, שכך מבאר מדוע כתב הרמ"א לשון 'מנהג' 
על דין זה, והרי הוא חיוב, אלא שמן הדין היה די בחלוקת כסף שאיתו היו העניים 
קונים, והמנהג לתת להם חטים )או קמח, או מצות כדלקמן( כדי שההנאה תהיה קרובה 

יותר ומיידית.
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לכבד  אדם  בני  דרך  יום,  הל'  "וכשמתחילין  המהרי"ל:  כדברי  החג,  קודם  יום  שלשים  מתחיל 

החדרים ולהדיח הכלים, ובראש כל דבר - לקנות חטים לעניים". ועורר על כך הרבי פעמים רבות 

)ראה, תורת מנחם, תשמ"ט, ב, עמ' 464, תורת מנחם, תש"נ, ג, עמ' 51. ראה הלשון בהערה15(. מה 

מחלקים: במקור, המנהג היה לחלק חטים, ואחר כך היו מחלקים קמח, ובזמננו, נהגו לחלק מצות 

החיים,  כף  )משנ"ב,  רוצים  שהם  המצרכים  את  לקנות  יוכלו  שאיתו  כסף,  או  מצרכים(,  )ושאר 

הלכות החג בחג, וכן הוא בדברי הרבי שם 16. שיעור הנתינה: כפי צרכו לכל ימי החג )מהרי"ל, 

15. תורת מנחם תשמ"ט, ב, עמ' 464: "שלשים יום לפני החג מתחילים ההכנות 
לחג הפסח, ובפרט בנוגע ל'שטורעם' על דרך נתינת 'מעות חטים', שבזה נכללים 
כל צרכי החג, עבור כל ימי הפסח . . וכיון שצרכי החג מרובים הם, יש להתחיל את 
ה'שטורעם' בכל זה מבעוד מועד, שמיד לאחרי פורים עוסקים כבר ב'מעות חטים'. 

תורת מנחם תש"נ, ג, עמ' 51 )בתוספת הסבר, בסוגריים מרובעות(: "כאן המקום לעורר 
. . שצריך להקדים נתינת צרכי  עוד הפעם אודות ההשתדלות בנתינת צרכי החג 
החג ל'רעך', עוד לפני ההתעסקות בצרכי החג שלו, עד כדי כך שהחיוב ב'מעות 
]משא"כ הצרכים שלו,  לפני החג  יום  )שכולל כל צרכי החג(, מתחיל שלשים  חטים' 
לאו דוקא שלשים יום קודם[ . . ומכיון שכלפי שמיא גליא ]שצריך לתת, לכן[ כמה 
זמן לפני זה, מוסיף הקב"ה בברכותיו בכל המצטרך לו ]כדי שיוכל לתת[ . . ובנוגע 
לפועל - המעשה הוא העיקר: אף שבודאי קיימו כולם החיוב דנתינת צרכי החג . 
. . ולכן יש  . יכולים 'להשלים' מלשון שלימות, לא רק 'די מחסורו אשר יחסר לו' 

לעורר ע"ד השלמת נתינת צרכי החג בשעות האחרונות דערב פסח . . ". 

16. במקור, המנהג היה לחלק 'חטים' כלשון הירושלמי: 'לחיטי דפסחא', וכן הוא 
בסמ"ג, רבינו ירוחם, אור זרוע ורמ"א: "ומנהג לקנות חטים לחלק לעניים", והעניים 
מאוחרים  בפוסקים  מבואר  אך  מצות.  אופים  היו  הקמח  ועם  אותם,  טוחנים  היו 
יותר, שעדיף לחלק קמח כי כך 'מקרבא הנייתה', שהרי כלל הוא בהלכות צדקה, 
עדיף  הקמח  ולכן  יותר,  מובחרת  היא  הרי   – מהצדקה  ההנאה  שקרובה  שככל 
"ובמדינותינו  וכן כותב המשנ"ב:  על חטים. ראה אליה רבה שהמנהג לתת קמח, 
המנהג לחלק להן קמח שע"י מקרבא הנייתן טפי". אבל בזמננו, שלא רגילים שכל 
בכף  כתב  וכן  מצות,  לחלק  המנהג  מוכנות,  אותם  קונים  אלא  מצות,  אופה  אחד 
החיים, תכט, יב, שהמנהג בירושלים עיה"ק ת"ו לחלק מצה. וכן נהוג לחלק גם שאר 
המצרכים, שהרי צריך לתת לעני כל מה שצריך לחג ולא רק מצות )ראה משנ"ב שם, 
בשם מהרי"ל: "צריך ליתן לו, גם דמי האפיה, דהוא בכלל 'די מחסורו אשר יחסר לו'"(. וכדברי 

הרבי שהובאו בהערה הקודמת. 

לגבאי  שנראה  או  מצרכים,  לקבל  מתביישים  העניים  שאם  הענין,  לפי  והכל 
לפסח  המצרכים  את  יקנו  והם  כסף,  לתת  עדיף  כסף,  יעדיפו  שהעניים  הצדקה 
בעצמם, וכך נהוג בהרבה מקומות היום )הלכות חג בחג, עמ' ט, וראה ערוך השלחן, תכט, 
ז: "ונהגו כל ישראל במעות חטים לקנות לעניים קמח פסח, או ליתן להם מעות שיקנו בעצמם"(. 

וראה פתחי תשובה )תחילת תכט(, שאם עני מקפיד לאכול דוקא מצה שמורה, יש 
לתת לו כדי שיוכל לקיים על פי הקפדתו, ופשוט שכמו כן, צריך לתת מצות עבודת 
יד וכל הדברים שהם מנהג נפוץ בקהילה זו ואינם חומרא יתירה שנוהג אותו עני. 
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אלא אומר זאת רק, כדי שיזהרו להרחיקם מחמץ )גמרא ושו"ע שם, אדמו"ר 
הזקן, משנ"ב וכף החיים. כי חטים צריכים 'שימור' מיוחד שלא יחמיצו, ולכן מובן שבאמרו - 

'לפסח' - כוונתו לשמירה שלא יחמיצו(. ונראה שכאשר אומרים משפטים אלו 

בצרפתית, לרוב אין בזה איסור, כי מוסיפים את המילה 'בשביל' או 
'של' )pour; de( והאיסור הוא רק כאשר אומר בלשון המשתמעת 
שבשר זה יהיה לפסח, כלומר שהבשר עצמו יהיה )קרבן( פסח, ולא 
שהבשר ישמש עבור החג. )כך נראה, על פי דברי המג"א ואדמו"ר הזקן שם, בנוגע 
זאת  ולכאורה, כאשר מובן שאומרים  לאמירה בלשון אשכנז' או באידיש13(. 

רק כדי שידעו להישמר מחמץ, ולמשל: "עטוף את הבשר בשקית כי 
זה הבשר לפסח", מותר, על דרך ההיתר ב'חטים'. 

יא� קמחא דפסחא: מנהג ישראל עוד מזמן התלמוד, לחלק חטים לעניי 
המקום, כדי שיהיה להם במה לאפות מצות לפסח. הטעם שנהגו לחלק 
חטים ולא כסף ]כבצדקה רגילה[, כי אחת המעלות בצדקה היא, כאשר 
יותר  קרובה  מהצדקה  ההנאה  כאשר  כלומר,  הנייתה',  'מקרבא  הוא 
ולכן חילקו חטים שיהיה להם במה לאפות  לשימוש מיידי של העני, 

מצות, ולא יצטרכו לטרוח לקנות חטים14. 

הנאתו.  יותר  קרובה  כי  קמח,  לחלק  הנהיגו  יותר,  מאוחרים  בזמנים 
ובזמננו שאין רגילות לכל אחד לאפות מצות בעצמו, נהגו לחלק מצות 
ממש, ושאר מצרכי מזון לפסח. ובמקומות שהעניים מתביישים לקבל 
מצרכים, או שמעדיפים לקבל כסף ולקנות בעצמם את מה שהם רוצים, 
עדיף לתת להם כסף. מנהג זה כולל גם, לתת לעני את כל הנצרך לו, גם 
בדברים שהם חומרא בלבד, שנוהג בהם העני. ויש להשתדל להקדים 
את חלוקת הכסף, כדי שיספיקו לקנות את הנצרך להם לחג )מקור המנהג: 
גמ' ירושלמי ב"ב, ח, רמ"א תכט, א. שו"ע אדמו"ר הזקן תכט ה: "מנהג פשוט בכל ישראל, שכל 

זה,  דין  עירן".  לעניי  ולחלקם  לקנותם  לפסח  חטים  לצורך  עירן  בני  על  מס  משימים  וקהל  קהל 

13. "לא אסרו אלא לומר בשר זה לפסח, אבל לומר 'בשר זה על פסח' כמו שהוא 
היה  שאם  עין,  מראית  חשש  כאן  שאין   .  . מותר  אשכנז,  בלשון  כן  לומר  המנהג 

מקדיש אותם לפסח, היה לו לומר 'בשר זה לפסח'".

14. ראה משנ"ב תכט, ד, ושעה"צ שם, שכך מבאר מדוע כתב הרמ"א לשון 'מנהג' 
על דין זה, והרי הוא חיוב, אלא שמן הדין היה די בחלוקת כסף שאיתו היו העניים 
קונים, והמנהג לתת להם חטים )או קמח, או מצות כדלקמן( כדי שההנאה תהיה קרובה 

יותר ומיידית.
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לנקות  להתחיל  הרבה  ונהגו  כג(.  תלו,  הזקן  אדמו"ר  אגודה,  בשם  )ב"ח  להסירו 
את הבית והחפצים, החל משלשים יום לפני החג )מהרי"ל: "וכשמתחילין הל' 
לטפל  להתחיל  להשתדל  ראוי  הכלים"(.  ולהדיח  החדרים,  לכבד  אדם  בני  דרך  יום 

בצרכי החג בימים אלו )מאירי, ע"ז ה(. 

י� דברים שאסור לומר: 

)קניות, נקיונות, וכו'(, אין לומר -  "כמה טורח חג זה": בזמן ההכנות לחג 
'כמה טורח החג הזה' )רוקח, חק יעקב, שו"ע אדה"ז תסט ה, שלא להיות כמו ה'רשע' 
שאומר: 'מה העבודה הזאת לכם'. והעולם לא נזהרים בזה, ויש ללמד עליהם זכות, שלא נקרא 

'רשע' אלא אם כן, אומר זאת על הקרבן פסח, שהוא מצוה מן התורה )שו"ע אדמו"ר הזקן 

שם((. 

"מאכל זה - לפסח": מבואר בגמרא12, )ונפסק בשלחן ערוך, תסט, א(, שאין - 
לומר על בשר בהמה ]בשעה שבא לקנות, או לבשל לחג, או כאשר 
מכניס למקפיא, וכיוצא בזה[: "בשר זה, לפסח", כי נראה כמקדיש 
בשר זה לקרבן פסח, ואחר כך כשיאכלהו, יראה כעובר על האיסור 
של 'אכילת 'קדשים' מחוץ לבית המקדש'. ויש להיזהר בזה גם בבשר 
בשר  של  הכספי  הערך  את  כמקדיש  נראה  כי  שם(,  )רש"י  ועוף  חיה 
החיה והעוף, ל'הקדש', ואחר כך כשיאכלם, נראה כ'מועל בהקדש'. 
זה  'מאכל  לומר:  שלא  מאכל,  בכל  סיבה(  )מאותה  מחמירים  ויש 
)'אליה זוטא', חק יעקב, שו"ע אדמו"ר הזקן, שם(.  לפסח', וטוב לחוש לדבריהם 
ומאותה סיבה, אין לומר לחבירו: 'קנה לי בכסף זה, אוכל לפסח' )גמ' 

ירושלמי, פסחים, ז, ה. רוקח, משנה ברורה(. 

אופני ההיתר באיסור זה: מותר לומר: 'מאכל זה לחג' או 'ליום טוב'. - 
וכן אפשר לומר 'בשר זה בשביל )'עבור'/'לצורך'( פסח', כי באופן זה 
מבינים שאינו מיועד לקרבן אלא לחג )מגן אברהם, שו"ע אדמו"ר הזקן(, וכן 
מותר לומר: 'אני הולך לקנות בשר לפסח', כי אין כסף או בשר לפניו 
שאפשר לטעות שהקדישם )שערי ימי הפסח, טשזנר, עמ' כז(. וכן מותר לומר: 
)או את ערכם(,  כי מבינים שלא בא להקדישם  "חטים אלו לפסח", 

בהמתו  כמקדיש  שנראה  לפסח,  זה  בשר  שיאמר  לאדם  "אסור  נג:  פסחים   .12
ואוכל קדשים בחוץ, אמר רב פפא, ודוקא בשר, אבל חיטי )חטים( לא, דמינטר לפסח 

קאמר". 
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גם החינוך שווה[, שלא מבינים  ולכן  ונשים,  מצה, שווה אצל אנשים 
כשמספרים להם על 'יציאת מצרים' )עד גיל 3 ודאי אינו מבין, ואפשר 
להקל עד גיל 510(, מותר להאכילם מצה בערב פסח, וכל שכן שאפשר 
להאכילם במשך השלשים יום שלפני החג )תרומת הדשן, רמ"א, שו"ע אדמו"ר 
הזקן, תעא, י. שאין איסור להאכיל את הקטן דברים שאינם אסורים מחמת עצמם, אלא רק מחמת 

הזמן11(. 

רפואה,  כבתי  ציבוריים  במוסדות  וחולים:  לזקנים  מצה  אכילת  ח� 
להתיר  יש  לפסח,  סמוך  חמץ  להאכיל  לא  שנזהרים  זקנים,  ומושבי 
בה  לצאת  שאפשר  )אע"פ  וזקנים  לחולים  רגילה  מצה  אכילת  אפילו 
ידי חובה בפסח( עד שעת איסור אכילת חמץ בערב פסח, כי סומכים - 
בשעת הדחק - על דעת 'בעל המאור', שזמן איסור אכילת מצה מתחיל, 
מזמן איסור אכילת חמץ )ולא מבוקרו של יום יד בניסן(, וכל שכן שיש 
להתיר )אם יש צורך בכך לזקנים וחולים( להאכילם מצה בשלשים יום 
שקודם פסח )מקדש ישראל, דיני ערב פסח, עמ' נג בשם הגר"ש ואזנר. ובנוגע לזקנים שאינם 
לזקנים  וכו'  ושרויה,  ועיין שם, שדן באריכות בדין אכילת מצה מבושלת,  חולים, נשאר בספק. 

וחולים(. 

שלפני  יום'  ה'שלשים  במשך  הנקיונות:  והתחלת  מחמץ,  זהירות  ט� 
פסח, צריך לשים לב בכל דבר שעושה, שלא ישאר חמץ שיהיה קשה 

10. הנדון הוא מה נחשב שהילד שמבין כשמספרים לו, האם צריך להבין את כל 
הסיפור )מתחיל בגנות ומסיים בשבח וכו' כפי שהוא בהגדה(, או מספיק שמבין באופן כללי 
שאבותינו יצאו ממצרים ? למעשה, יש שכתבו שעד 3 ודאי מותר, ואחר כך תלוי 
בפקחות, ויש שכתבו שאפשר לתת עד גיל 5-6 )הרב ישראל הארפענעס בעל שו"ת נשמת 
השבת, בקובץ הלכות לער"פ שחל בשבת עמ' כה(. ובשם הגר"ש וואנזר מובא )מבית לוי, יח , 

עמ' טז( שהוא עד גיל שאינו יודע לשאול מה נשתנה, והוא עד גיל 4,5 שאז הוא הגיל 

שמבין את מה שאומר כששואל 'מה נשתנה' ולא רק מדקלם בעל פה שזה לא נחשב 
'יודע'. וכן מובא בהגש"פ להגרי"ש אלישיב עמ' 18 שעד גיל 5, נחשב קטן לענין זה. 

11. ולדוגמא: מותר להאכיל קטן לפני קידוש, כי איסור זה אינו איסור עצמי אלא 
יציאת  בגיל שמבינים את סיפור  )שו"ע אדמו"ר הזקן, שמג(. אבל,  בזמן  איסור התלוי 
מצרים, אין להאכילם, כי נאמר "והגדת לבנך . . בעבור זה . . בשעה שמצה ומרור 
מונחים לפניך, ואיך יאמר שזה בשעה שהמצה מונחת לפניו, והרי הייתה מונחת 
לפניו גם קודם, ואכל ממנה )שו"ע אדמו"ר הזקן, תעא, י(. ומסיבה זו, דין אכילת מצה 
בער"פ, אינו דומה לאכילה לפני לקידוש למשל, שמותר גם כאשר הגיע הילד לגיל 
חינוך של מצות קידוש. ונראה שכאשר מבינים כשמספרים להם סיפור יצי"מ, יש 

לחנכם שגם בעצמם לא יאכלו מצה בער"פ, ולא רק שלא לתת להם. 
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לנקות  להתחיל  הרבה  ונהגו  כג(.  תלו,  הזקן  אדמו"ר  אגודה,  בשם  )ב"ח  להסירו 
את הבית והחפצים, החל משלשים יום לפני החג )מהרי"ל: "וכשמתחילין הל' 
לטפל  להתחיל  להשתדל  ראוי  הכלים"(.  ולהדיח  החדרים,  לכבד  אדם  בני  דרך  יום 

בצרכי החג בימים אלו )מאירי, ע"ז ה(. 

י� דברים שאסור לומר: 

)קניות, נקיונות, וכו'(, אין לומר -  "כמה טורח חג זה": בזמן ההכנות לחג 
'כמה טורח החג הזה' )רוקח, חק יעקב, שו"ע אדה"ז תסט ה, שלא להיות כמו ה'רשע' 
שאומר: 'מה העבודה הזאת לכם'. והעולם לא נזהרים בזה, ויש ללמד עליהם זכות, שלא נקרא 

'רשע' אלא אם כן, אומר זאת על הקרבן פסח, שהוא מצוה מן התורה )שו"ע אדמו"ר הזקן 

שם((. 

"מאכל זה - לפסח": מבואר בגמרא12, )ונפסק בשלחן ערוך, תסט, א(, שאין - 
לומר על בשר בהמה ]בשעה שבא לקנות, או לבשל לחג, או כאשר 
מכניס למקפיא, וכיוצא בזה[: "בשר זה, לפסח", כי נראה כמקדיש 
בשר זה לקרבן פסח, ואחר כך כשיאכלהו, יראה כעובר על האיסור 
של 'אכילת 'קדשים' מחוץ לבית המקדש'. ויש להיזהר בזה גם בבשר 
בשר  של  הכספי  הערך  את  כמקדיש  נראה  כי  שם(,  )רש"י  ועוף  חיה 
החיה והעוף, ל'הקדש', ואחר כך כשיאכלם, נראה כ'מועל בהקדש'. 
זה  'מאכל  לומר:  שלא  מאכל,  בכל  סיבה(  )מאותה  מחמירים  ויש 
)'אליה זוטא', חק יעקב, שו"ע אדמו"ר הזקן, שם(.  לפסח', וטוב לחוש לדבריהם 
ומאותה סיבה, אין לומר לחבירו: 'קנה לי בכסף זה, אוכל לפסח' )גמ' 

ירושלמי, פסחים, ז, ה. רוקח, משנה ברורה(. 

אופני ההיתר באיסור זה: מותר לומר: 'מאכל זה לחג' או 'ליום טוב'. - 
וכן אפשר לומר 'בשר זה בשביל )'עבור'/'לצורך'( פסח', כי באופן זה 
מבינים שאינו מיועד לקרבן אלא לחג )מגן אברהם, שו"ע אדמו"ר הזקן(, וכן 
מותר לומר: 'אני הולך לקנות בשר לפסח', כי אין כסף או בשר לפניו 
שאפשר לטעות שהקדישם )שערי ימי הפסח, טשזנר, עמ' כז(. וכן מותר לומר: 
)או את ערכם(,  כי מבינים שלא בא להקדישם  "חטים אלו לפסח", 

בהמתו  כמקדיש  שנראה  לפסח,  זה  בשר  שיאמר  לאדם  "אסור  נג:  פסחים   .12
ואוכל קדשים בחוץ, אמר רב פפא, ודוקא בשר, אבל חיטי )חטים( לא, דמינטר לפסח 

קאמר". 
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גם החינוך שווה[, שלא מבינים  ולכן  ונשים,  מצה, שווה אצל אנשים 
כשמספרים להם על 'יציאת מצרים' )עד גיל 3 ודאי אינו מבין, ואפשר 
להקל עד גיל 510(, מותר להאכילם מצה בערב פסח, וכל שכן שאפשר 
להאכילם במשך השלשים יום שלפני החג )תרומת הדשן, רמ"א, שו"ע אדמו"ר 
הזקן, תעא, י. שאין איסור להאכיל את הקטן דברים שאינם אסורים מחמת עצמם, אלא רק מחמת 

הזמן11(. 

רפואה,  כבתי  ציבוריים  במוסדות  וחולים:  לזקנים  מצה  אכילת  ח� 
להתיר  יש  לפסח,  סמוך  חמץ  להאכיל  לא  שנזהרים  זקנים,  ומושבי 
בה  לצאת  שאפשר  )אע"פ  וזקנים  לחולים  רגילה  מצה  אכילת  אפילו 
ידי חובה בפסח( עד שעת איסור אכילת חמץ בערב פסח, כי סומכים - 
בשעת הדחק - על דעת 'בעל המאור', שזמן איסור אכילת מצה מתחיל, 
מזמן איסור אכילת חמץ )ולא מבוקרו של יום יד בניסן(, וכל שכן שיש 
להתיר )אם יש צורך בכך לזקנים וחולים( להאכילם מצה בשלשים יום 
שקודם פסח )מקדש ישראל, דיני ערב פסח, עמ' נג בשם הגר"ש ואזנר. ובנוגע לזקנים שאינם 
לזקנים  וכו'  ושרויה,  ועיין שם, שדן באריכות בדין אכילת מצה מבושלת,  חולים, נשאר בספק. 

וחולים(. 

שלפני  יום'  ה'שלשים  במשך  הנקיונות:  והתחלת  מחמץ,  זהירות  ט� 
פסח, צריך לשים לב בכל דבר שעושה, שלא ישאר חמץ שיהיה קשה 

10. הנדון הוא מה נחשב שהילד שמבין כשמספרים לו, האם צריך להבין את כל 
הסיפור )מתחיל בגנות ומסיים בשבח וכו' כפי שהוא בהגדה(, או מספיק שמבין באופן כללי 
שאבותינו יצאו ממצרים ? למעשה, יש שכתבו שעד 3 ודאי מותר, ואחר כך תלוי 
בפקחות, ויש שכתבו שאפשר לתת עד גיל 5-6 )הרב ישראל הארפענעס בעל שו"ת נשמת 
השבת, בקובץ הלכות לער"פ שחל בשבת עמ' כה(. ובשם הגר"ש וואנזר מובא )מבית לוי, יח , 

עמ' טז( שהוא עד גיל שאינו יודע לשאול מה נשתנה, והוא עד גיל 4,5 שאז הוא הגיל 

שמבין את מה שאומר כששואל 'מה נשתנה' ולא רק מדקלם בעל פה שזה לא נחשב 
'יודע'. וכן מובא בהגש"פ להגרי"ש אלישיב עמ' 18 שעד גיל 5, נחשב קטן לענין זה. 

11. ולדוגמא: מותר להאכיל קטן לפני קידוש, כי איסור זה אינו איסור עצמי אלא 
יציאת  בגיל שמבינים את סיפור  )שו"ע אדמו"ר הזקן, שמג(. אבל,  בזמן  איסור התלוי 
מצרים, אין להאכילם, כי נאמר "והגדת לבנך . . בעבור זה . . בשעה שמצה ומרור 
מונחים לפניך, ואיך יאמר שזה בשעה שהמצה מונחת לפניו, והרי הייתה מונחת 
לפניו גם קודם, ואכל ממנה )שו"ע אדמו"ר הזקן, תעא, י(. ומסיבה זו, דין אכילת מצה 
בער"פ, אינו דומה לאכילה לפני לקידוש למשל, שמותר גם כאשר הגיע הילד לגיל 
חינוך של מצות קידוש. ונראה שכאשר מבינים כשמספרים להם סיפור יצי"מ, יש 

לחנכם שגם בעצמם לא יאכלו מצה בער"פ, ולא רק שלא לתת להם. 
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מצה שנאפתה שלא לשמה: יש שרצו לתת עיצה כאשר ערב פסח - 
חל בשבת, לאכול מצות שנאפו לא לשמה, כי אי אפשר לצאת בהם 
אין איסור לאכלם בערב  כן  ואם  ליל הסדר,  יד"ח מצות מצוה של 
פסח. אבל הרבנים יצאו נגד עיצה זו, מכמה טעמים, ולכן יש לאסור 
מנחת  )ראה  החג.  שקודם  יום  השלשים  במשך  גם  אלו,  מצות  אכילת 

יצחק, ח לז, ועוד רבים, שיצאו חוצץ נגד 'תקנה זו'9(. 

ז� אכילת מצה לקטנים: ילדים קטנים ]בנים או בנות, שהרי חיוב אכילת 

)שיתכן שהיא כשרה לפסח(, היה אוסר את אכילתה מצד טעם אחר. והוא דוחק, 
והמשמעות היא שזהו הטעם שאין לאכלה בער"פ ואין טעם אחר. ודו"ק[. 

תעא(,  ג,  לעבאוויטש,  סגל  יעקב  )הרב  יעקב  משנת  בשו"ת  למעשה  התירו  וכן 
ובפרט  רמד(,  )עמ'  בחג  חג  בהלכות  קארפ  והרב  יא(,  )ב,  גבריאל  בנטעי  והביאו 

בשלשים יום שלפני החג, שאין איסור מן הדין באכילת מצה. 

פסח  סידור  שם,  גבריאל  )נטעי  פוסקים  כמה  העירו  חמץ:   – מכונה  מצות 
ועוד(, שרוב מצות המכונה הנמכרות בשוק, גם אלה הנמכרות  יד,  כהלכתו, טו, 
כ'מצות חמץ', נעשות במהירות רבה ובמכונות די נקיות, כך שמסתבר שהן כשרות 
כשרות  של  מיוחד  השגחה  תחת  היו  לא  כי  חמץ,  מצות  בתור  )ונמכרות  לפסח 
)וכדברי אדמו"ר הזקן  לפסח, מסיבות אחרות(. ועל פי זה, אין לאכלן בערב פסח 
שהביא את המג"א, שאין לאכול מצות כפולות כי יש חשש שאינן חמץ. וכמפורש 
לאכלו  אין  מצה,  יד"ח  בו  יוצאים  שבדיעבד  דבר  שכל  תב(,  )סימן  ריב"ש  בשו"ת 
בער"פ(, וראוי להקפיד, שלא לאכלן שלשים יום קודם החג, אבל בעת הצורך ניתן 
להקל בזה בצירוף כמה טעמים: א. כיון שאינו ברור שאינן חמץ. ב. ועוד שלדעת 
אדמו"ר הזקן, אין בעיה בכך שטעמן שווה למצות. ג. טעם מצות מכונה שונה מטעם 
מצות עבודת יד. ד. לדעת כמה פוסקים מצות מכונה לא נחשב שנעשו לשמה, ולכן 
א"א לצאת בהן יד"ח בליל הסדר )וממילא אין איסור לאכלם לפני פסח(. ה. עיקר 
ולכן  הידור.  אלא  הדין,  מן  אינה  קודם,  יום  שלשים  מצות  לאכול  שלא  ההקפדה 

מליל יד ודאי יש להפקיד שלא לאכול. 

בשבת(:  )שחל  פסח  לערב  'תקנה',  של  רעיון  עם  אחד  רב  יצא  תשמ"א  בשנת   .9
משפחה  לכל  גדולה  'תקנה  רב:  אותו  של  וכלשונו  לשמה.  שלא  שנאפו  מצות 
בערב פסח שחל בשבת, שיכול לענג את השבת כראוי בלחם משנה, מבלי לחשוש 
"גדולי  זו:  עיצה  על  יצחק  המנחת  וכותב   .".  . חמץ  פירורי  מפזרים  הילדים  שמא 
ושו"ע  וברמב"ם  בירושלמי  מפורש  איסור  להתיר  היתכן  ככרוכיא  צווחו  התורה 
וכל הפוסקים, דבירושלמי איתא דהוי כבועל ארוסתו . . ". לפועל, לאחר אריכות 
גדולה, כותב המנח"י, שמכך שלא הציעו זאת הפוסקים בסימן תמד )ערב פסח שחל 
והרי  לחם,  בלי  פירות  במיני  שלישית  סעודה  את  שיקיימו  כתבו  ואדרבה  בשבת(, 

יכלו להציע בפשטות שיכינו מצה כשרה לפסח שנאפתה שלא לשמה ? אלא וודאי 
שאסור לאכול מצה כזו בערב פסח. 
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ב'פסקי תשובות' )תעא, הע' 16(, מצד זה ש'מצות מכונה חמץ', טעמן שונה. וראה עוד פוסקים 

בהערה8(. 

אכילת 'מצה חמץ', בערב פסח )ושלשים יום שקודם הפסח, למנהגנו(: דין   .8
רק  זה תלוי לכאורה בטעם איסור אכילת מצה בער"פ. שאם איסור האכילה הוא 
ידי חובה בפסח, הרי שמצה חמץ, מותרת באכילה  במצות שיכולים לצאת בהם 
בער"פ )עד זמן איסור אכילת חמץ(, שהרי אי אפשר לצאת בה יד"ח. אבל אם טעם 
מקום  יש  אז  היכר(,  תאבון,  )חביבות,  אחרות  מסיבות  )גם(  הוא  האכילה  איסור 
לאסור אכילת מצות חמץ בער"פ, כי טעמן שווה למצות כשרות לפסח, ויאבד את 
התאבון והחביבות למצה, וכן לא יהיה היכר, שבפסח אוכל מצות שונות משאר 

השנה. 

ב(, שמצות של  )פסחים צט,  הפוסקים האוסרים מצות חמץ: כותב המהרש"א 
גויים ]מצות כשרות לפסח, שנעשו על ידי גוי, וכיון שנעשו 'שלא לשמן', א"א לצאת 
מצה'  'טעם  להם  שיש  משום  פסח.  בערב  באכילה  אסורות  בפסח[  יד"ח  באמת 
)ואין 'היכר' שאוכל מצה בפסח לשם מצוה, או שלא תהיה חביבות באכילת המצה 
בפסח, או שלא יאכל לתאבון. משא"כ 'מצה עשירה', מותרת גם לדעתו, כי יש לה 
והוכיח מכך הגרצ"פ פראנק  וכו'(.  ונשארת החביבות  וניכר ההבדל,  טעם שונה, 
)מקראי קדש, ב, כה(, שאין לאכול מצה חמץ בער"פ, שהרי גם מצה חמץ טעמה 
שווה למצה כשרה, ואם כן יש לאסרה אע"פ שאי אפשר לצאת בה יד"ח בפסח. וכן 
כתבו כמה ספרי מלקטים, שכך יוצא לפי אותן הדעות שטעם איסור אכילת מצה 
בער"פ הוא משום חביבות והיכר, שאין לאכול מצות חמץ )הלכות חג בג )יד, הע' 9. 
הרב קארפ(, סידור פסח כהלכתו )טו, הע' 29, הרב גרוסמן(, מצות מצות )יב, הע' 

עג, הרב לינדר(, ועוד(. 

להעיר  יש  תחילה  פסח:  בערב  חמץ  במצת  איסור  שאין  פוסקים  הרבה  דעת 
שדעת המהרש"א, )לאסור מצה של גויים בער"פ, שעליה הסתמך ב'מקראי קודש' 
לאסור מצה חמץ(, אינה מוסכמת, שהרי המאירי, פסקי רי"ד, וריא"ז, בפסחים שם, 
ולדעות אלו, אין מקור לאסור אכילת מצה  גויים בער"פ.  התירו אכילת מצה של 

חמץ. 

ז,  תעא,  הזקן  אדמו"ר  הביאו  ו.  )תעא,  אברהם  המגן  מדברי  להוכיח  יש  וכן 
)אע"פ  בער"פ  'נפוחות'  או  'כפולות'  מצות  לאכול  שאסרו  יב(,  תע"א,  והמשנ"ב 
שחוששים שהן חמץ, ואסורות באכילה בפסח עצמו, והיה צ"ל מותר בער"פ(, כי 
הרי יתכן גם, שאינן חמץ. משמע שאילו היו ודאי חמץ, היה מתיר לאכלן בער"פ. 
והרי טעם מצות אלו כמצה רגילה, ומצד 'חביבות' ו'היכר' היה לנו לאסרה? ולהעיר 
שהמשנ"ב מביא את דברי המג"א להלכה, אע"פ שהוא עצמו מביא את לפני זה, את 

דברי הרמב"ם, שהטעם לאיסור אכילת מצה בער"פ הוא משום 'היכר'! 

]ואולי יש לדחות שאין הכרח גמור מדברי המג"א, כי יש לומר, שהביא את הטעם 
החמור יותר, שכיון שיתכן שמצה זו כשרה לפסח, אז וודאי שאין לאכלה בער"פ, 
אחר לאיסור אכילתה בער"פ )מצד  אבל אין כוונתו לומר, שאין בנוסף לכך טעם 
העיקרי  הטעם  היה  לא  אילו  ואכן  וכו'(,  וחביבות  היכר  ושאין  שווה,  שטעמה  זה 
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מצה שנאפתה שלא לשמה: יש שרצו לתת עיצה כאשר ערב פסח - 
חל בשבת, לאכול מצות שנאפו לא לשמה, כי אי אפשר לצאת בהם 
אין איסור לאכלם בערב  כן  ואם  ליל הסדר,  יד"ח מצות מצוה של 
פסח. אבל הרבנים יצאו נגד עיצה זו, מכמה טעמים, ולכן יש לאסור 
מנחת  )ראה  החג.  שקודם  יום  השלשים  במשך  גם  אלו,  מצות  אכילת 

יצחק, ח לז, ועוד רבים, שיצאו חוצץ נגד 'תקנה זו'9(. 

ז� אכילת מצה לקטנים: ילדים קטנים ]בנים או בנות, שהרי חיוב אכילת 

)שיתכן שהיא כשרה לפסח(, היה אוסר את אכילתה מצד טעם אחר. והוא דוחק, 
והמשמעות היא שזהו הטעם שאין לאכלה בער"פ ואין טעם אחר. ודו"ק[. 

תעא(,  ג,  לעבאוויטש,  סגל  יעקב  )הרב  יעקב  משנת  בשו"ת  למעשה  התירו  וכן 
ובפרט  רמד(,  )עמ'  בחג  חג  בהלכות  קארפ  והרב  יא(,  )ב,  גבריאל  בנטעי  והביאו 

בשלשים יום שלפני החג, שאין איסור מן הדין באכילת מצה. 

פסח  סידור  שם,  גבריאל  )נטעי  פוסקים  כמה  העירו  חמץ:   – מכונה  מצות 
ועוד(, שרוב מצות המכונה הנמכרות בשוק, גם אלה הנמכרות  יד,  כהלכתו, טו, 
כ'מצות חמץ', נעשות במהירות רבה ובמכונות די נקיות, כך שמסתבר שהן כשרות 
כשרות  של  מיוחד  השגחה  תחת  היו  לא  כי  חמץ,  מצות  בתור  )ונמכרות  לפסח 
)וכדברי אדמו"ר הזקן  לפסח, מסיבות אחרות(. ועל פי זה, אין לאכלן בערב פסח 
שהביא את המג"א, שאין לאכול מצות כפולות כי יש חשש שאינן חמץ. וכמפורש 
לאכלו  אין  מצה,  יד"ח  בו  יוצאים  שבדיעבד  דבר  שכל  תב(,  )סימן  ריב"ש  בשו"ת 
בער"פ(, וראוי להקפיד, שלא לאכלן שלשים יום קודם החג, אבל בעת הצורך ניתן 
להקל בזה בצירוף כמה טעמים: א. כיון שאינו ברור שאינן חמץ. ב. ועוד שלדעת 
אדמו"ר הזקן, אין בעיה בכך שטעמן שווה למצות. ג. טעם מצות מכונה שונה מטעם 
מצות עבודת יד. ד. לדעת כמה פוסקים מצות מכונה לא נחשב שנעשו לשמה, ולכן 
א"א לצאת בהן יד"ח בליל הסדר )וממילא אין איסור לאכלם לפני פסח(. ה. עיקר 
ולכן  הידור.  אלא  הדין,  מן  אינה  קודם,  יום  שלשים  מצות  לאכול  שלא  ההקפדה 

מליל יד ודאי יש להפקיד שלא לאכול. 

בשבת(:  )שחל  פסח  לערב  'תקנה',  של  רעיון  עם  אחד  רב  יצא  תשמ"א  בשנת   .9
משפחה  לכל  גדולה  'תקנה  רב:  אותו  של  וכלשונו  לשמה.  שלא  שנאפו  מצות 
בערב פסח שחל בשבת, שיכול לענג את השבת כראוי בלחם משנה, מבלי לחשוש 
"גדולי  זו:  עיצה  על  יצחק  המנחת  וכותב   .".  . חמץ  פירורי  מפזרים  הילדים  שמא 
ושו"ע  וברמב"ם  בירושלמי  מפורש  איסור  להתיר  היתכן  ככרוכיא  צווחו  התורה 
וכל הפוסקים, דבירושלמי איתא דהוי כבועל ארוסתו . . ". לפועל, לאחר אריכות 
גדולה, כותב המנח"י, שמכך שלא הציעו זאת הפוסקים בסימן תמד )ערב פסח שחל 
והרי  לחם,  בלי  פירות  במיני  שלישית  סעודה  את  שיקיימו  כתבו  ואדרבה  בשבת(, 

יכלו להציע בפשטות שיכינו מצה כשרה לפסח שנאפתה שלא לשמה ? אלא וודאי 
שאסור לאכול מצה כזו בערב פסח. 
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ב'פסקי תשובות' )תעא, הע' 16(, מצד זה ש'מצות מכונה חמץ', טעמן שונה. וראה עוד פוסקים 

בהערה8(. 

אכילת 'מצה חמץ', בערב פסח )ושלשים יום שקודם הפסח, למנהגנו(: דין   .8
רק  זה תלוי לכאורה בטעם איסור אכילת מצה בער"פ. שאם איסור האכילה הוא 
ידי חובה בפסח, הרי שמצה חמץ, מותרת באכילה  במצות שיכולים לצאת בהם 
בער"פ )עד זמן איסור אכילת חמץ(, שהרי אי אפשר לצאת בה יד"ח. אבל אם טעם 
מקום  יש  אז  היכר(,  תאבון,  )חביבות,  אחרות  מסיבות  )גם(  הוא  האכילה  איסור 
לאסור אכילת מצות חמץ בער"פ, כי טעמן שווה למצות כשרות לפסח, ויאבד את 
התאבון והחביבות למצה, וכן לא יהיה היכר, שבפסח אוכל מצות שונות משאר 

השנה. 

ב(, שמצות של  )פסחים צט,  הפוסקים האוסרים מצות חמץ: כותב המהרש"א 
גויים ]מצות כשרות לפסח, שנעשו על ידי גוי, וכיון שנעשו 'שלא לשמן', א"א לצאת 
מצה'  'טעם  להם  שיש  משום  פסח.  בערב  באכילה  אסורות  בפסח[  יד"ח  באמת 
)ואין 'היכר' שאוכל מצה בפסח לשם מצוה, או שלא תהיה חביבות באכילת המצה 
בפסח, או שלא יאכל לתאבון. משא"כ 'מצה עשירה', מותרת גם לדעתו, כי יש לה 
והוכיח מכך הגרצ"פ פראנק  וכו'(.  ונשארת החביבות  וניכר ההבדל,  טעם שונה, 
)מקראי קדש, ב, כה(, שאין לאכול מצה חמץ בער"פ, שהרי גם מצה חמץ טעמה 
שווה למצה כשרה, ואם כן יש לאסרה אע"פ שאי אפשר לצאת בה יד"ח בפסח. וכן 
כתבו כמה ספרי מלקטים, שכך יוצא לפי אותן הדעות שטעם איסור אכילת מצה 
בער"פ הוא משום חביבות והיכר, שאין לאכול מצות חמץ )הלכות חג בג )יד, הע' 9. 
הרב קארפ(, סידור פסח כהלכתו )טו, הע' 29, הרב גרוסמן(, מצות מצות )יב, הע' 

עג, הרב לינדר(, ועוד(. 

להעיר  יש  תחילה  פסח:  בערב  חמץ  במצת  איסור  שאין  פוסקים  הרבה  דעת 
שדעת המהרש"א, )לאסור מצה של גויים בער"פ, שעליה הסתמך ב'מקראי קודש' 
לאסור מצה חמץ(, אינה מוסכמת, שהרי המאירי, פסקי רי"ד, וריא"ז, בפסחים שם, 
ולדעות אלו, אין מקור לאסור אכילת מצה  גויים בער"פ.  התירו אכילת מצה של 

חמץ. 

ז,  תעא,  הזקן  אדמו"ר  הביאו  ו.  )תעא,  אברהם  המגן  מדברי  להוכיח  יש  וכן 
)אע"פ  בער"פ  'נפוחות'  או  'כפולות'  מצות  לאכול  שאסרו  יב(,  תע"א,  והמשנ"ב 
שחוששים שהן חמץ, ואסורות באכילה בפסח עצמו, והיה צ"ל מותר בער"פ(, כי 
הרי יתכן גם, שאינן חמץ. משמע שאילו היו ודאי חמץ, היה מתיר לאכלן בער"פ. 
והרי טעם מצות אלו כמצה רגילה, ומצד 'חביבות' ו'היכר' היה לנו לאסרה? ולהעיר 
שהמשנ"ב מביא את דברי המג"א להלכה, אע"פ שהוא עצמו מביא את לפני זה, את 

דברי הרמב"ם, שהטעם לאיסור אכילת מצה בער"פ הוא משום 'היכר'! 

]ואולי יש לדחות שאין הכרח גמור מדברי המג"א, כי יש לומר, שהביא את הטעם 
החמור יותר, שכיון שיתכן שמצה זו כשרה לפסח, אז וודאי שאין לאכלה בער"פ, 
אחר לאיסור אכילתה בער"פ )מצד  אבל אין כוונתו לומר, שאין בנוסף לכך טעם 
העיקרי  הטעם  היה  לא  אילו  ואכן  וכו'(,  וחביבות  היכר  ושאין  שווה,  שטעמה  זה 
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אין -  חמץ',  כ'מצות  בשוק  הנמכרות  מצות  חמץ:   - מכונה  מצות 
לאכלן בערב פסח. וראוי להקפיד שלא לאכלן גם שלשים יום קודם 
פסח, אך נראה שבעת הצורך יש מקום להקל בזה, עד ליל יד בניסן, 
שהרי לכמה דעות אין יוצאים בהן יד"ח בליל הסדר )שאינן 'שמורות 
לשמה'(, וגם טעמן שונה. )הסיבות לאסור: א. כי טעמן שווה למצות עגולות. ב. נודע 
מפי מומחים, שמסתבר שאותן 'מצות חמץ', אינן באמת חמץ. הסיבות להתיר� א. משמעות 

דעת אדמו"ר הזקן, שאין איסור של אכילת מצה חמץ בערב פסח, גם אם טעמה שווה למצה 

דעות  את  לצרף  יש  ג.  יד.  ממצות  שונה  מכונה  מצות  שטעם  לומר  יתכן  ב.  לפסח.  כשרה 

הפוסקים שא"א לצאת יד"ח בליל הסדר במצות מכונה, כי מעשה המכונה לא נחשב 'שמורה 

לשמה'. והרי כל שא"א לצאת בה, אין איסור באכילתה לפני פסח. ד. איסור אכילת מצה הוא 

רק מליל י"ד, ולפני זה הוא רק הידור, והבו דלא לוסיף עליה. וכן כתבו להתיר אכילת מצות 

מכונה חמץ, עד ליל יד ניסן בספר מקדש ישראל )דיני ערב פסח, עמ' נז בשם דעת כהן(. וכן 

)שיש להחמיר, כי אם קובעים עליהם  וואזנר שלא לאכול עוגה כזו בערב פסח  הגר"ש 
סעודה, מברכים ברכהמ"ז(, ושאל את הגרמ"ש קליין )תלמידו( והראה לו את דברי השבט 

הלוי, ואמר לו שאכן דבריו צ"ע. ולאחר כמה ימים אמר לו, שמדברי אדמו"ר הזקן 
)תעא, ט(, משמע להחמיר בזה, וכדברי רבו הגר"ש וואזנר. 

ואולי כוונתו לדברי אדמו"ר הזקן )קסח, כ(, שפוסק כהמג"א )קסח, כח(, שפירורי 
לחם לא נפקע מהם שם לחם )מוציא(, ולכן כאשר לקחו פירורי לחם או מצה, ולשו 
אותם עם מי פירות, ועשו מהם חתיכות יותר מכזית, ברכתם המוציא, אפילו שאין 
להם תאר לחם כלל, ואפילו אפו אותם כך. ואם כן גם בנדון דידן, אותה עוגה אע"פ 
שאין בה 'תאר לחם', נחשבת עדיין לחם גמור, ולכן אין לאכלה בערב פסח. אבל 
ב'סדר ברכת הנהנין' חזר בו אדמו"ר הזקן מזה, ופסק שלא כמגן אברהם )וכדעת רוב 
האחרונים, שלא הסכימו עם דעת המג"א הנ"ל, ראה שעה"צ קסח, נג(, שכל שהיו הפירורים 

'תאר לחם'  פחות מכזית לפני הלישה החדשה, פקע מהם שם לחם אם אין להם 
אפילו שחזר ואפאם, והם יותר מכזית. 

ואולי הכוונה לדברי אדה"ז בהלכות פסח )תעא, ט, הובאו לעיל(, שמסתפק שמא כל 
שהיה שם 'לחם עני' בשעת האפיה, לא נפקע ממנה שם זה. ואולי יש לדייק מדבריו, 
שאף שלגבי 'שם לחם', פקע שם לחם כשאין 'תאר לחם', הרי שלגבי שם 'לחם עני' 
לא פקע ממנה שם זה, בשום אופן. וכעין חילוק זה כתב במעדני אשר )ברכות, סימן 
כב עמ' נא. אבל צ"ע ממש"כ שם בסוגריים שהחילוק בין יש או אין 'תאר לחם' הוא רק בלא אפו 

שנית(, וצ"ע היטב בכל זה, שהרי הפוסקים בסימן קסח, משווים ולומדים מהמבואר 

לגבי מצה בהלכות פסח בסימן תעא. וכן אדמו"ר הזקן עצמו בקו"א קסח, י משווה 
בין הדינים. ואכמ"ל. 

ועכ"פ למעשה: כיון שמניעת אכילת מצה שלשים יום לפני החג, אינו מן הדין, 
אלא מנהג )וכלשון הרבי 'להזהר בזה'(, האוכל מעוגה כזו בשלשים שקודם החג, וסומך 
על הדעות שאין איסור )ולדעתם אפילו בערב פסח שאסור מן הדין(, יש לו על מה לסמוך. 
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רמ"א תעא ב, ושו"ע אדמו"ר הזקן תעא, ט. הגרש"ז אויערבאך ועוד, מתירים כי ב'עוגה' כזו, 

מצה(,  מקמח  נעשתה  שהרי  הלחם,  ניכר  )לא  לחם'  'תאר  שאיבדה  כיון  היתר,  לכאורה  יש 

וברכתה מזונות )כמבואר בשו"ע קסח, י(, ואי אפשר לצאת בה בפסח. לתוספת הסבר, ראה 

בהערה7(. 

לפירורים  שפירר  מצה  מבושלים:  מצה  פירורי  א�  דינים:  ג'  כללית,  הקדמה   .7
ובישלה )עם מים או יין ושמן וכדומה(, לא נחשבת 'לחם' כנ"ל, וא"כ, ודאי שאין יוצאים 
בה יד"ח בפסח, ומותר לאכלם בערב פסח. ב� פירורי מצה עצמם: ואם רק פוררו 
אותה לפירורים ואוכלם כך ללא בישול, נחשב עדיין מצה גמורה, ואפשר לצאת 
בה יד"ח )גמ' ברכות לז, חק יעקב, ושו"ע אדמו"ר הזקן תעא, ח(, ואסור לאכל בערב פסח. 
ג� פירורי מצה שלשו אותם במי פירות, ולא בישלם: הנה, כיון שלא בישלם, הרי 
הם עדיין בגדר 'לחם', אבל מכיון שחזרו ולשו את אותם פירורים ביין ושמן וכו', יש 
לדון האם נחשב מעתה ל'מצה עשירה', ולמעשה: גם זה נחשב לא 'מצה עשירה', 
ואסור לאכול בערב פסח. ]י"א שודאי לא נחשב מצה עשירה )רמ"א, תעא, ב(: "מצה 
שנאפה כתקנה, ואח"כ נתפרר ונלושה ביין ושמן, אינה נקראת 'מצה עשירה' ואסור 
לאכלה בערב פסח" )גם אם אפו את אותה עיסה של מצות מפוררת ומי פירות, מגן אברהם, 
שם(. וי"א שהוא ספק מצה עשירה )מהרי"ל, חק יעקב, אדמו"ר הזקן תעא, ט(, מצד אחד, 

בשעת האפיה הייתה 'לחם עני' ונשארת כך, אבל שמא, כיון שפיררה ועשה עיסה 
חדשה, השתנתה ונפקע ממנה שם 'עני', ונעשתה מצה עשירה )אדמו"ר הזקן שם([ 

ולפי זה: עוגה שנאפתה מקמח מצה, לא נחשבת מצה עשירה )לרמ"א ומג"א ודאי, 
ולחק יעקב ואדמו"ר הזקן, ספק(, ואסור לאכלה בערב פסח, ושלשים יום קודם. 

כשאין 'תאר לחם': אמנם, מבואר במשנה ברורה )תעא, שעה"צ טז(, שכל זה הוא 
'תואר לחם' )שניכר שהוא לחם, כלומר שניכר שהעיסה שלו עשויה  רק, כאשר יש עדיין 
מלחם(, אבל אם אין לו 'תואר לחם', ברכתו מזונות, ואי אפשר לצאת בו יד"ח מצה 

מקמח  שנאפתה  שעוגה  יוצא:  זה  ולפי  פסח.  בערב  לאכלו  מותר  וממילא  בפסח, 
לחם'  'תאר  בו  אין  מצה,  מקמח  הנעשה  כל  כי  פסח,  בערב  לאכלה  מותר  מצה, 
כמבואר במשנה ברורה )קסח, ס(: "ע"י שהוא מפורר דק דק כסולת, לא מינכר עליו 
תאר לחם", )וראה פסקי תשובות, קסח הע' 130, שבנילוש בקמח מצה וודאי אין בו תאר לחם(. 

כזו בערב פסח,  )כא, ה(, מתיר לאכול עוגה  'ערב פסח שחל בשבת'  ואכן בספר 
)ורק  לדברים  הסכים  אויערבאך  שהגרש"ז  מובא  הספר  בסוף  ומילואים  ובהערות 
הוסיף הערה, שאם קבע סעודה, צריך נט"י וברכהמ"ז(. וכן מובא בשמו בהליכות שלמה 

)פסח ח, ד(. ומבואר שם הטעם, שכיון שאיבד 'תאר לחם', נחשב 'מצה עשירה' ומותר 

לאכלה, וכן דעת ה'אז נדברו' )ד, לג(, ושמירת שבת כהלכתה )נו, הע' נ(. 

אבל הרבה פוסקים אסרו לאכול עוגה כזו בערב פסח: 'שבט הלוי' )ח, קיז(, הגרי"ש 
אלישיב )הגש"פ שלו עמ' 18, וב'סידור פסח כהלכתו', טו הע' 31 ששמע ממנו(, אור לציון )יג, ג(, 
חזון עובדיה )דיני ערב פסח(. וטעמם: מכיון שאם קובעים סעודה על עוגה זו, מברכים 
שעברו  וכדומה  ל'קניידעלאך'  דומה  ולא  כלחם,  עדיין  נחשב  וברכהמ"ז,  המוציא 

תהליך בישול, והתבטל מהם שם פת לגמרי. 

*בספר 'קיצור הלכות פסח' )ספטימוס, יח, ו הע' יג( מובא, שלא הבין את טעמו של 
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אין -  חמץ',  כ'מצות  בשוק  הנמכרות  מצות  חמץ:   - מכונה  מצות 
לאכלן בערב פסח. וראוי להקפיד שלא לאכלן גם שלשים יום קודם 
פסח, אך נראה שבעת הצורך יש מקום להקל בזה, עד ליל יד בניסן, 
שהרי לכמה דעות אין יוצאים בהן יד"ח בליל הסדר )שאינן 'שמורות 
לשמה'(, וגם טעמן שונה. )הסיבות לאסור: א. כי טעמן שווה למצות עגולות. ב. נודע 
מפי מומחים, שמסתבר שאותן 'מצות חמץ', אינן באמת חמץ. הסיבות להתיר� א. משמעות 

דעת אדמו"ר הזקן, שאין איסור של אכילת מצה חמץ בערב פסח, גם אם טעמה שווה למצה 

דעות  את  לצרף  יש  ג.  יד.  ממצות  שונה  מכונה  מצות  שטעם  לומר  יתכן  ב.  לפסח.  כשרה 

הפוסקים שא"א לצאת יד"ח בליל הסדר במצות מכונה, כי מעשה המכונה לא נחשב 'שמורה 

לשמה'. והרי כל שא"א לצאת בה, אין איסור באכילתה לפני פסח. ד. איסור אכילת מצה הוא 

רק מליל י"ד, ולפני זה הוא רק הידור, והבו דלא לוסיף עליה. וכן כתבו להתיר אכילת מצות 

מכונה חמץ, עד ליל יד ניסן בספר מקדש ישראל )דיני ערב פסח, עמ' נז בשם דעת כהן(. וכן 

)שיש להחמיר, כי אם קובעים עליהם  וואזנר שלא לאכול עוגה כזו בערב פסח  הגר"ש 
סעודה, מברכים ברכהמ"ז(, ושאל את הגרמ"ש קליין )תלמידו( והראה לו את דברי השבט 

הלוי, ואמר לו שאכן דבריו צ"ע. ולאחר כמה ימים אמר לו, שמדברי אדמו"ר הזקן 
)תעא, ט(, משמע להחמיר בזה, וכדברי רבו הגר"ש וואזנר. 

ואולי כוונתו לדברי אדמו"ר הזקן )קסח, כ(, שפוסק כהמג"א )קסח, כח(, שפירורי 
לחם לא נפקע מהם שם לחם )מוציא(, ולכן כאשר לקחו פירורי לחם או מצה, ולשו 
אותם עם מי פירות, ועשו מהם חתיכות יותר מכזית, ברכתם המוציא, אפילו שאין 
להם תאר לחם כלל, ואפילו אפו אותם כך. ואם כן גם בנדון דידן, אותה עוגה אע"פ 
שאין בה 'תאר לחם', נחשבת עדיין לחם גמור, ולכן אין לאכלה בערב פסח. אבל 
ב'סדר ברכת הנהנין' חזר בו אדמו"ר הזקן מזה, ופסק שלא כמגן אברהם )וכדעת רוב 
האחרונים, שלא הסכימו עם דעת המג"א הנ"ל, ראה שעה"צ קסח, נג(, שכל שהיו הפירורים 

'תאר לחם'  פחות מכזית לפני הלישה החדשה, פקע מהם שם לחם אם אין להם 
אפילו שחזר ואפאם, והם יותר מכזית. 

ואולי הכוונה לדברי אדה"ז בהלכות פסח )תעא, ט, הובאו לעיל(, שמסתפק שמא כל 
שהיה שם 'לחם עני' בשעת האפיה, לא נפקע ממנה שם זה. ואולי יש לדייק מדבריו, 
שאף שלגבי 'שם לחם', פקע שם לחם כשאין 'תאר לחם', הרי שלגבי שם 'לחם עני' 
לא פקע ממנה שם זה, בשום אופן. וכעין חילוק זה כתב במעדני אשר )ברכות, סימן 
כב עמ' נא. אבל צ"ע ממש"כ שם בסוגריים שהחילוק בין יש או אין 'תאר לחם' הוא רק בלא אפו 

שנית(, וצ"ע היטב בכל זה, שהרי הפוסקים בסימן קסח, משווים ולומדים מהמבואר 

לגבי מצה בהלכות פסח בסימן תעא. וכן אדמו"ר הזקן עצמו בקו"א קסח, י משווה 
בין הדינים. ואכמ"ל. 

ועכ"פ למעשה: כיון שמניעת אכילת מצה שלשים יום לפני החג, אינו מן הדין, 
אלא מנהג )וכלשון הרבי 'להזהר בזה'(, האוכל מעוגה כזו בשלשים שקודם החג, וסומך 
על הדעות שאין איסור )ולדעתם אפילו בערב פסח שאסור מן הדין(, יש לו על מה לסמוך. 
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רמ"א תעא ב, ושו"ע אדמו"ר הזקן תעא, ט. הגרש"ז אויערבאך ועוד, מתירים כי ב'עוגה' כזו, 

מצה(,  מקמח  נעשתה  שהרי  הלחם,  ניכר  )לא  לחם'  'תאר  שאיבדה  כיון  היתר,  לכאורה  יש 

וברכתה מזונות )כמבואר בשו"ע קסח, י(, ואי אפשר לצאת בה בפסח. לתוספת הסבר, ראה 

בהערה7(. 

לפירורים  שפירר  מצה  מבושלים:  מצה  פירורי  א�  דינים:  ג'  כללית,  הקדמה   .7
ובישלה )עם מים או יין ושמן וכדומה(, לא נחשבת 'לחם' כנ"ל, וא"כ, ודאי שאין יוצאים 
בה יד"ח בפסח, ומותר לאכלם בערב פסח. ב� פירורי מצה עצמם: ואם רק פוררו 
אותה לפירורים ואוכלם כך ללא בישול, נחשב עדיין מצה גמורה, ואפשר לצאת 
בה יד"ח )גמ' ברכות לז, חק יעקב, ושו"ע אדמו"ר הזקן תעא, ח(, ואסור לאכל בערב פסח. 
ג� פירורי מצה שלשו אותם במי פירות, ולא בישלם: הנה, כיון שלא בישלם, הרי 
הם עדיין בגדר 'לחם', אבל מכיון שחזרו ולשו את אותם פירורים ביין ושמן וכו', יש 
לדון האם נחשב מעתה ל'מצה עשירה', ולמעשה: גם זה נחשב לא 'מצה עשירה', 
ואסור לאכול בערב פסח. ]י"א שודאי לא נחשב מצה עשירה )רמ"א, תעא, ב(: "מצה 
שנאפה כתקנה, ואח"כ נתפרר ונלושה ביין ושמן, אינה נקראת 'מצה עשירה' ואסור 
לאכלה בערב פסח" )גם אם אפו את אותה עיסה של מצות מפוררת ומי פירות, מגן אברהם, 
שם(. וי"א שהוא ספק מצה עשירה )מהרי"ל, חק יעקב, אדמו"ר הזקן תעא, ט(, מצד אחד, 

בשעת האפיה הייתה 'לחם עני' ונשארת כך, אבל שמא, כיון שפיררה ועשה עיסה 
חדשה, השתנתה ונפקע ממנה שם 'עני', ונעשתה מצה עשירה )אדמו"ר הזקן שם([ 

ולפי זה: עוגה שנאפתה מקמח מצה, לא נחשבת מצה עשירה )לרמ"א ומג"א ודאי, 
ולחק יעקב ואדמו"ר הזקן, ספק(, ואסור לאכלה בערב פסח, ושלשים יום קודם. 

כשאין 'תאר לחם': אמנם, מבואר במשנה ברורה )תעא, שעה"צ טז(, שכל זה הוא 
'תואר לחם' )שניכר שהוא לחם, כלומר שניכר שהעיסה שלו עשויה  רק, כאשר יש עדיין 
מלחם(, אבל אם אין לו 'תואר לחם', ברכתו מזונות, ואי אפשר לצאת בו יד"ח מצה 

מקמח  שנאפתה  שעוגה  יוצא:  זה  ולפי  פסח.  בערב  לאכלו  מותר  וממילא  בפסח, 
לחם'  'תאר  בו  אין  מצה,  מקמח  הנעשה  כל  כי  פסח,  בערב  לאכלה  מותר  מצה, 
כמבואר במשנה ברורה )קסח, ס(: "ע"י שהוא מפורר דק דק כסולת, לא מינכר עליו 
תאר לחם", )וראה פסקי תשובות, קסח הע' 130, שבנילוש בקמח מצה וודאי אין בו תאר לחם(. 

כזו בערב פסח,  )כא, ה(, מתיר לאכול עוגה  'ערב פסח שחל בשבת'  ואכן בספר 
)ורק  לדברים  הסכים  אויערבאך  שהגרש"ז  מובא  הספר  בסוף  ומילואים  ובהערות 
הוסיף הערה, שאם קבע סעודה, צריך נט"י וברכהמ"ז(. וכן מובא בשמו בהליכות שלמה 

)פסח ח, ד(. ומבואר שם הטעם, שכיון שאיבד 'תאר לחם', נחשב 'מצה עשירה' ומותר 

לאכלה, וכן דעת ה'אז נדברו' )ד, לג(, ושמירת שבת כהלכתה )נו, הע' נ(. 

אבל הרבה פוסקים אסרו לאכול עוגה כזו בערב פסח: 'שבט הלוי' )ח, קיז(, הגרי"ש 
אלישיב )הגש"פ שלו עמ' 18, וב'סידור פסח כהלכתו', טו הע' 31 ששמע ממנו(, אור לציון )יג, ג(, 
חזון עובדיה )דיני ערב פסח(. וטעמם: מכיון שאם קובעים סעודה על עוגה זו, מברכים 
שעברו  וכדומה  ל'קניידעלאך'  דומה  ולא  כלחם,  עדיין  נחשב  וברכהמ"ז,  המוציא 

תהליך בישול, והתבטל מהם שם פת לגמרי. 

*בספר 'קיצור הלכות פסח' )ספטימוס, יח, ו הע' יג( מובא, שלא הבין את טעמו של 
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]עד  פסח  בערב  לאכלה  מותר  טעמם,  שנרגש  כל  פירות'  'מי  מעט 
ז(  )שם,  )תסב, ד( ואדמו"ר הזקן  זמן איסור אכילת חמץ, לדעת הרמ"א 
במשך  שמותרת  שכן  וכל  חמץ[,  היא  עשירה'  ש'מצה  שחוששים 
פסחים  ברא"ש  הוא  וכן  ד.  תעא,  הזקן,  אדמו"ר  )שו"ע  החג.  שלפני  יום  השלשים 
פ"י, ושו"ע תעא, ב. כי כל שיש טעם הפירות, לא נחשב 'לחם עני', ולא יוצאים בה יד"ח מצה. 

וממילא אין איסור לפני פסח(. 

פירר -  כך  ואחר  כרגיל,  שנאפתה  מצה  ]קניידלעך[:  מבושלת  מצה 
או  במים  הכל  את  טיגן  או  ובישל  מצה(,  )קמח  לפירורים  אותה 
במי פירות, מותר לאכלה בערב פסח )עד זמן איסור אכילת חמץ, שהרי הוא 
'שרויה'(, כי 'מצה' שעברה תהליך בישול, כבר אינה מוגדרת כ'לחם', 

ואי אפשר לצאת בה יד"ח בפסח. וכל שכן שמותר לאכלה במשך 
ומגן  המהרי"ל,  פי  על  ח,  תעא,  הזקן,  אדמו"ר  )שו"ע  החג.  שלפני  יום  השלשים 
אברהם6. וכן הוא לגבי 'טיגון': כמבואר מאדמו"ר הזקן תעא, ט. וכן דעת ה'חיי אדם' )קכט, יג(, 

ודלא כפמ"ג )תעא, א"א ח( שהסתפק בזה, וסידור 'דרך החיים' שאסר(. 

עוגה מקמח מצה: כלומר, שלשו עיסה מקמח מצה, שמן, דבש וכו', - 
ואפו את הכל בתנור, יש להסתפק אם נחשבת 'מצה עשירה', ולכן 
אין לאכלה בערב פסח, ויש להחמיר גם שלא לאכלה בשלשים יום 
לו על מה לסמוך.  יש  ימים אלו,  בל'  בזה,  שלפני פסח, אך המיקל 
)הגר"ש וואזנר )שבט הלוי, ח, קיז(, והגרי"ש אלישיב )בהגדה שלו, עמ' 18( אוסרים זאת, ע"פ 

בנוסף ל'מי פירות' ישנם גם מים, שאז המצה אינה 'לחם עני' )כי יש טעם(, אבל יכולה 
להחמיץ )יש מים(. ונחלקו בזה הפוסקים, יש אומרים, שאם יש לו רק מצה שיש בה 
מי פירות ומים, יאכל זאת בליל הסדר ויצא בה יד"ח. ולפי זה, אסור לאכול מצה 
עשירה שמעורב בה גם מים בערב פסח. )ב"ח, תעא, ד. מהר"ל הובא במגן אברהם תעא, ה(. 
אבל המגן אברהם שם, החק יעקב ועוד, לא סוברים כן, אלא כל שאינה 'לחם עני', 
לא יוצאים בה יד"ח בפסח, ואם כן מותר לאכלה בערב פסח. וכך סתמנו בפנים, כי 
כך היא גם דעת אדמו"ר הזקן, תעא, ד שכתב: 'שעירב בה מי פירות', משמע שיש 
גם דברים אחרים. וכן בסעיף ה: "אם עירב בה מעט מי פירות". וכן בסימן תנה, לג. 
תעא, ד, ה. וראה לקוטי שיחות טז, עמ' 122, שאפשר לדחוק שדעת אדמו"ר הזקן 
כמהר"ל, ודוחה זאת מכמה צדדים, ובעיקר מכך שבסימן תנה, מפורש קמח ומים. 

6. כמבואר בפסחים )מא, א(: "ר' יוסי אומר, יוצאין ברקיק השרוי אבל לא במבושל". 
ופרש"י: "יוצאין יד"ח מצה ברקיק השרוי . . אבל לא במבושל, דלאו 'לחם' קרינא 
ביה, ואע"פ שכבר נאפה בתנור, הואיל וחזר ובישלו, ביטלו מתורת לחם". ונפסק 

בשו"ע תסא, ד
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אליו,  שקשורה  אשה  היא  ש'ארוסה'  הנ"ל,  הירושלמי  פי  על  שביארו 
אך עדיין אינה נשואה לו ממש, וכן הוא לגבי מצה: משעה שישנו חיוב 
החג(,  קודם  יום  )שלשים  מחמץ  זהירות  וחובת  פסח,  הלכות  לימוד 
נחשבת המצה כ'ארוסה', ואין לאכלה עד ה'נישואין' - בליל פסח )אגרות 
ענין  כבר  שמתחילים  אלו,  "ובימים  שיט(:  עמ'  ח,  )אג"ק  הרבי  כותב  זה  דרך  ועל  קנה.  א,  משה, 

המצה 'מיכלא דאסוותא' )מאכל הרפואה(, שלכן יש להיזהר מאכילת מצה ל' יום לפני הפסח". כי 

משעה שישנה שייכות לאכילת מצה, יש להמתין עד שיהיה חיוב מן התורה(. 

על פי הטעמים שהתבארו להימנעות מאכילת  ה� מה נאסר באכילה: 
מצה לפני פסח מובן, שאין איסור אלא במצה כזו, שאפשר לצאת בה 
ידי חובת מצות 'אכילת מצה'3. וכלשון הרמ"א )תעא, ב4(: "מצה שיוצאין 

בה בלילה, אסור לאכול כל יום ארבעה עשר". 

ו� סוגי מצות: 

ואפילו -  פירות,  ומי  ]מים5[,  מקמח  שנעשית  מצה  עשירה:  מצה 

נחשב כ'רשות' )כמו 'ארוסה' שכבר שייכת אליו אך עדיין אין חובה(, וצריך להמתין שיהיה 
'חובה'. 

ולפי הסבר זה, היו חכמים יכולים לאסור את אכילת המצה כבר שלשים יום לפני 
פסח, שאז מתחילים דינים השייכים לפסח )שואלין ודורשין בהלכות הפסח וכו'(, אלא 
שלא רצו חכמים להטריח, ואסרו רק בערב פסח. אבל עכשיו מובן המנהג להקדים. 
או מר"ח - כי לדעת רשב"ג שואלין ודורשין שתי שבתות לפני פסח )ר"ח ניסן(, וכיון 
שהוא רק מנהג ולא מן הדין, סומכים על דעת רשב"ג. ויחידים החמירו על עצמם, 
גם שלשים יום לפני החג, כדעת חכמים שהלכה כמותם, ששואלין ודורשין שלשים 
יום לפני החג, ואם כן יש שייכות לדיני פסח, ולכן יש מקום שלא להתיר את אכילת 

המצה. 

3. שהרי, כאשר יאכל לפני פסח, רק מצה כזו שאי אפשר לצאת בה, כאשר יבא 
פסח, ויאכל מצה אחרת שאפשר לצאת בה, יהיה ניכר שעושה זאת לשם מצוה, 
שהרי עד עכשיו לא אכל מצה כזו. וכן לא נחשב כ'בא על ארוסתו בבית חמיו', כי 
אפשר  אי  שהרי  ל'נשואים',  ראויה  אינה  וזו  בהמשך,  לה  שינשא  זו  היא  'ארוסה' 

לצאת בה יד"ח בפסח. 

4. וכן הוא בראשונים. ראה ריטב"א: "דלא נאסר ערב פסח אלא מצה הראויה, וכן 
העידו על ר"ת ז"ל שהיה נוהג בערב פסח שחל בשבת ..". וכן הוא ברא"ש פסחים 

י, א. ועוד.

5. ביאור דין 'מצה עשירה', שיש בה גם מים: ישנם שתי 'חסרונות' ב'מצה עשירה' 
לגבי מצה רגילה: א( 'מי פירות' לא יכולים להחמיץ. ב( מצה העשויה מ'מי פירות' 
לא נחשבת 'לחם עני'. ויש לדון במקרה שישנה רק 'בעיה' אחת, ולדוגמא: כאשר 
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]עד  פסח  בערב  לאכלה  מותר  טעמם,  שנרגש  כל  פירות'  'מי  מעט 
ז(  )שם,  )תסב, ד( ואדמו"ר הזקן  זמן איסור אכילת חמץ, לדעת הרמ"א 
במשך  שמותרת  שכן  וכל  חמץ[,  היא  עשירה'  ש'מצה  שחוששים 
פסחים  ברא"ש  הוא  וכן  ד.  תעא,  הזקן,  אדמו"ר  )שו"ע  החג.  שלפני  יום  השלשים 
פ"י, ושו"ע תעא, ב. כי כל שיש טעם הפירות, לא נחשב 'לחם עני', ולא יוצאים בה יד"ח מצה. 

וממילא אין איסור לפני פסח(. 

פירר -  כך  ואחר  כרגיל,  שנאפתה  מצה  ]קניידלעך[:  מבושלת  מצה 
או  במים  הכל  את  טיגן  או  ובישל  מצה(,  )קמח  לפירורים  אותה 
במי פירות, מותר לאכלה בערב פסח )עד זמן איסור אכילת חמץ, שהרי הוא 
'שרויה'(, כי 'מצה' שעברה תהליך בישול, כבר אינה מוגדרת כ'לחם', 

ואי אפשר לצאת בה יד"ח בפסח. וכל שכן שמותר לאכלה במשך 
ומגן  המהרי"ל,  פי  על  ח,  תעא,  הזקן,  אדמו"ר  )שו"ע  החג.  שלפני  יום  השלשים 
אברהם6. וכן הוא לגבי 'טיגון': כמבואר מאדמו"ר הזקן תעא, ט. וכן דעת ה'חיי אדם' )קכט, יג(, 

ודלא כפמ"ג )תעא, א"א ח( שהסתפק בזה, וסידור 'דרך החיים' שאסר(. 

עוגה מקמח מצה: כלומר, שלשו עיסה מקמח מצה, שמן, דבש וכו', - 
ואפו את הכל בתנור, יש להסתפק אם נחשבת 'מצה עשירה', ולכן 
אין לאכלה בערב פסח, ויש להחמיר גם שלא לאכלה בשלשים יום 
לו על מה לסמוך.  יש  ימים אלו,  בל'  בזה,  שלפני פסח, אך המיקל 
)הגר"ש וואזנר )שבט הלוי, ח, קיז(, והגרי"ש אלישיב )בהגדה שלו, עמ' 18( אוסרים זאת, ע"פ 

בנוסף ל'מי פירות' ישנם גם מים, שאז המצה אינה 'לחם עני' )כי יש טעם(, אבל יכולה 
להחמיץ )יש מים(. ונחלקו בזה הפוסקים, יש אומרים, שאם יש לו רק מצה שיש בה 
מי פירות ומים, יאכל זאת בליל הסדר ויצא בה יד"ח. ולפי זה, אסור לאכול מצה 
עשירה שמעורב בה גם מים בערב פסח. )ב"ח, תעא, ד. מהר"ל הובא במגן אברהם תעא, ה(. 
אבל המגן אברהם שם, החק יעקב ועוד, לא סוברים כן, אלא כל שאינה 'לחם עני', 
לא יוצאים בה יד"ח בפסח, ואם כן מותר לאכלה בערב פסח. וכך סתמנו בפנים, כי 
כך היא גם דעת אדמו"ר הזקן, תעא, ד שכתב: 'שעירב בה מי פירות', משמע שיש 
גם דברים אחרים. וכן בסעיף ה: "אם עירב בה מעט מי פירות". וכן בסימן תנה, לג. 
תעא, ד, ה. וראה לקוטי שיחות טז, עמ' 122, שאפשר לדחוק שדעת אדמו"ר הזקן 
כמהר"ל, ודוחה זאת מכמה צדדים, ובעיקר מכך שבסימן תנה, מפורש קמח ומים. 

6. כמבואר בפסחים )מא, א(: "ר' יוסי אומר, יוצאין ברקיק השרוי אבל לא במבושל". 
ופרש"י: "יוצאין יד"ח מצה ברקיק השרוי . . אבל לא במבושל, דלאו 'לחם' קרינא 
ביה, ואע"פ שכבר נאפה בתנור, הואיל וחזר ובישלו, ביטלו מתורת לחם". ונפסק 

בשו"ע תסא, ד
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אליו,  שקשורה  אשה  היא  ש'ארוסה'  הנ"ל,  הירושלמי  פי  על  שביארו 
אך עדיין אינה נשואה לו ממש, וכן הוא לגבי מצה: משעה שישנו חיוב 
החג(,  קודם  יום  )שלשים  מחמץ  זהירות  וחובת  פסח,  הלכות  לימוד 
נחשבת המצה כ'ארוסה', ואין לאכלה עד ה'נישואין' - בליל פסח )אגרות 
ענין  כבר  שמתחילים  אלו,  "ובימים  שיט(:  עמ'  ח,  )אג"ק  הרבי  כותב  זה  דרך  ועל  קנה.  א,  משה, 

המצה 'מיכלא דאסוותא' )מאכל הרפואה(, שלכן יש להיזהר מאכילת מצה ל' יום לפני הפסח". כי 

משעה שישנה שייכות לאכילת מצה, יש להמתין עד שיהיה חיוב מן התורה(. 

על פי הטעמים שהתבארו להימנעות מאכילת  ה� מה נאסר באכילה: 
מצה לפני פסח מובן, שאין איסור אלא במצה כזו, שאפשר לצאת בה 
ידי חובת מצות 'אכילת מצה'3. וכלשון הרמ"א )תעא, ב4(: "מצה שיוצאין 

בה בלילה, אסור לאכול כל יום ארבעה עשר". 

ו� סוגי מצות: 

ואפילו -  פירות,  ומי  ]מים5[,  מקמח  שנעשית  מצה  עשירה:  מצה 

נחשב כ'רשות' )כמו 'ארוסה' שכבר שייכת אליו אך עדיין אין חובה(, וצריך להמתין שיהיה 
'חובה'. 

ולפי הסבר זה, היו חכמים יכולים לאסור את אכילת המצה כבר שלשים יום לפני 
פסח, שאז מתחילים דינים השייכים לפסח )שואלין ודורשין בהלכות הפסח וכו'(, אלא 
שלא רצו חכמים להטריח, ואסרו רק בערב פסח. אבל עכשיו מובן המנהג להקדים. 
או מר"ח - כי לדעת רשב"ג שואלין ודורשין שתי שבתות לפני פסח )ר"ח ניסן(, וכיון 
שהוא רק מנהג ולא מן הדין, סומכים על דעת רשב"ג. ויחידים החמירו על עצמם, 
גם שלשים יום לפני החג, כדעת חכמים שהלכה כמותם, ששואלין ודורשין שלשים 
יום לפני החג, ואם כן יש שייכות לדיני פסח, ולכן יש מקום שלא להתיר את אכילת 

המצה. 

3. שהרי, כאשר יאכל לפני פסח, רק מצה כזו שאי אפשר לצאת בה, כאשר יבא 
פסח, ויאכל מצה אחרת שאפשר לצאת בה, יהיה ניכר שעושה זאת לשם מצוה, 
שהרי עד עכשיו לא אכל מצה כזו. וכן לא נחשב כ'בא על ארוסתו בבית חמיו', כי 
אפשר  אי  שהרי  ל'נשואים',  ראויה  אינה  וזו  בהמשך,  לה  שינשא  זו  היא  'ארוסה' 

לצאת בה יד"ח בפסח. 

4. וכן הוא בראשונים. ראה ריטב"א: "דלא נאסר ערב פסח אלא מצה הראויה, וכן 
העידו על ר"ת ז"ל שהיה נוהג בערב פסח שחל בשבת ..". וכן הוא ברא"ש פסחים 

י, א. ועוד.

5. ביאור דין 'מצה עשירה', שיש בה גם מים: ישנם שתי 'חסרונות' ב'מצה עשירה' 
לגבי מצה רגילה: א( 'מי פירות' לא יכולים להחמיץ. ב( מצה העשויה מ'מי פירות' 
לא נחשבת 'לחם עני'. ויש לדון במקרה שישנה רק 'בעיה' אחת, ולדוגמא: כאשר 
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פסח, וכדברי הירושלמי )פסחים(: "אמר רבי לוי, האוכל מצה בערב פסח, 
כבא על ארוסתו בבית חמיו". וכן פוסק הרמב"ם )חמץ ומצה, ו, יב(: 'איסור 
גמור הוא מדברי סופרים . . ומי שאכל, מכין אותו מכת מרדות'. הובא 

להלכה ברמ"א, ושו"ע אדמו"ר הזקן )תעא(, ושאר פוסקים )שם(. 

דברי  את  מביא  יעקב'(,  ו'חק  בו',  )וה'כל  ה'לבוש'  מגונה:  מדה  א�  הטעם: 
יכול  שאינו  שמראה  מגונה,  מידה  שהיא  ומפרש:  הנ"ל  הירושלמי 
מראה  פסח,  בערב  מצה  האוכל  וכן  לחופה,  שמכניסה  עד  להתאפק 
שאם  מצוה:  לשם  ניכר  שיהיה  ב.  הלילה.  עד  להתאפק  יכול  שאינו 
יאכל מצה בערב פסח, לא יהיה ניכר שאוכל בלילה לשם מצוה )רמב"ם, 
)בה"ג,  עליו'  'כדי שיהיה חביב  ותאבון:  חיבוב מצוה,  ג.  כף החיים, משנ"ב(. 

רי"ץ גיאת, שבלי הלקט(, 'משום תאבון נאמרה, וכל שמלא כרסו ממנה פרח 

תאבונו' )מאירי(. 

ג� המנהג לאסור קודם )ר"ח/ל' יום(: יש נוהגים שלא לאכול מצה מר"ח 
ניסן )'כנסת הגדולה', הביאוהו ב'חק יעקב', באר היטב, ומשנ"ב, תעא(, ויש שנהגו שלא 
וקודינוב  נדבורנא  מנהג  וכן  יעקב',  )'משנת  פסח  לפני  יום  שלשים  מצה,  לאכול 
ועוד. ולשון האגרות משה )א, קנה(: 'יחידים מחמירים על עצמם'(, וכותב הרבי שצריך 

להיזהר בזה )אג"ק, ח, שיט(. ואכן כך נהוג בחב"ד. 

קודם: בפשטות, הוא מאותן הסיבות שבגללן  ד� טעם המנהג לאסור 
אסרו חכמים לאכול בערב פסח, כלומר: כדי שתהיה חביבות ותאוה 
באכילת מצה בפסח, ושיהיה ניכר שהאכילה היא לשם מצוה וכו'. ויש2 

'הפרדס'(,  עורך  עלבערג  שמחה  לרב  בתשובה  קנה,  א  )אג"מ,  פיינשטיין  משה  הרב   .2
מבאר את המנהג להימנע מאכילת מצה כבר מר"ח ניסן או שלשים יום קודם החג, 
כדלהלן. מבואר בירושלמי, שהאוכל מצה בערב פסח הוא כבא על ארוסתו לפני 
הנישואין. ונחלקו הראשונים )פסחים מט( , מתי הוא תחילת זמן איסור אכילת מצה 
בערב פסח. א. לרז"ה, הוא מזמן איסור חמץ, כלומר, מחצות היום של ערב פסח. ב. 

לרמב"ן, הוא מתחילת היום )עלות השחר( של ערב פסח, וכך פסק הרמ"א. 

ויסוד מחלוקתם לדבריו הוא - סיבת האיסור של ה'ארוסה', אשר ניתן לבארו בב' 
אופנים: א. אסורה כ'פנויה' - משום שאינה קנויה לו לגמרי עד הנישואין, ונחשבת 
כ'פנויה', שאסורה. ב. אסורה כי אין מצוה - אף שבעצם היא מותרת לו, בכל זאת, 
'עונה', אסרו חכמים גם רשות. וסובר הרמב"ן כדרך הב',  חיוב  מכיון שאין עדיין 
שה'ארוסה', אסורה כי אין מצוה, ודומה לזה אסרו את אכילת המצה בערב פסח, 
תלוי  אינו  כי  היום,  מתחילת  הרמב"ן  אוסר  ולכן  חובה.  ולא  רשות  עדיין  הוא  כי 
כבר  וכו'(,  חמץ  )ביעור  לפסח  שייכות  שיש  משעה  אלא  דוקא,  החמץ  איסור  בזמן 
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במוסדות החינוך, ינצלו זמן זה, כדי ללמד לתלמידיהם את הלכות החג 
)אג"ק, י' ע' שנ(. 

ב� אכילת מצה לפני החג:

הקדמה - האיסור בערב פסח, וטעמו: אסרו חכמים לאכול מצה בערב 

מבעי לה לישראל למגמר מלי דפסחא ואגמורי אנשי ביתיה דתניא שואלין הלכות 
הפסח"(, שחובה להתחיל ללמוד את הלכות החג שלשים לפני החג, ואת ה'סתירה' 
בין הגמרות מיישבים אחרת. ]ראה ב"ח ובית יוסף סימן תכט. ולדוגמא: שאכן חובה 
ללמוד בשניהם, לפני החג, ובחג עצמו[. ואדרבה, מוכיח הב"ח ממקום אחר בש"ס 
לפיסחא  מפוריא  "מכדי  החג:  קודם  יום  שלשים  ללמוד  שחובה  ב(  יב,  )סנהדרין, 
תלתין יומין, ומפוריא דרשינן בהלכות הפסח, דתניא שואלין בהלכות הפסח קודם 

לפסח שלשים יום". 

דעת השלחן ערוך בזה: ה'בית יוסף' הביא את דברי הר"ן )שאין חובה ללמוד(, 
ונוסף לכך, שינה השו"ע מלשון הטור שכתב 'שואלין ודורשין', וכתב רק 'שואלין', 
אינו  אבל  ללמוד.  חיוב  שאין  כר"ן,  שנוקט  שמשמע  הלכה'  ה'ביאור  מכך  ומדייק 
מוכרח: א. גרסת הטור בדפוס ראשון, הוא 'שואלין', בלי המילה 'דורשין', וכן נראה 
ואעפ"כ,  'שואלין'  הלשון  רק  כתבו  מקומות  בכמה  ב.  יוסף.  הבית  גרסת  שהייתה 
כוונתם ברורה שצריך ללמוד ]ראה לדוגמא לשון הבה"ג לעיל[, ואכן הפמ"ג נוקט 
'בית דוד' מסלוניקי  שגם לדעת המחבר יש לומר שצריך ללמוד, וכן כתב בשו"ת 
שצריך  היא  בשו"ע  הלשון  סתימת  וכן  ג.  קלב.  סימן  יוסף'(,  ב'ברכי  רבות  )מובא 
ללמוד, ודוחק לומר שסומך על מה שכתב בב"י, ושכל מה שבא להגיד בהלכה זו 
בהלכות  ששואל  לזה  לענות  להקדים  יש  לשאול,  תלמידים  שני  באים  שאם  הוא, 

פסח.  

)ב"ח, חק יעקב, אליה רבה, שו"ע אדמו"ר הזקן( נקטו  למעשה: רוב האחרונים 
כדעת הראשונים שחובה על כל אחד, ללמוד שלשים יום קודם החג, את הלכות 
החג. ]וכן נוטה דעת ה'משנה ברורה'. אמנם בסוף דבריו מביא את דעת ה'חק יעקב' 
שחילק בין 'בית הועד' )בית המדרש(, לשאר כל אדם, שרק ב'בית הועד' יש חיוב 
ללמוד שלשים יום קודם החג. ]ומקור החילוק ב'ירושלמי'[, אבל למעשה ה'אליה 
רבה' דוחה את דברי ה'חק יעקב' וכפי שמציין גם המשנ"ב, וכן סתימת כל הפוסקים  
)ואדמו"ר הזקן מכללם(, שאין חילוק, והחיוב הוא על כל אחד ואחד, ולא רק בבתי 
המדרש[. והעירוני שבספר 'שלחן מרדכי' )ליקוט תשובות של הרב מרדכי בלינוב 
ע"ה(, מדייק שאדמו"ר הזקן הקפיד להזכיר רק לשון 'דורשין'. )"חכמים הראשונים 
תקנו לדרוש ברבים . . ידרשו הלכות פסח . . ידרשו הלכות עצרת . . ידרשו הלכות 

החג . . תקנו חכמים לדרוש . . " ודפח"ח(. 

*מתקנותיו הראשונות של משה רבינו: אג"ק י, עמ' קל: "ידוע ומפורסם, שזה היה 
מתקנת משה רבינו הראשונות". הוראה למחנכים: אג"ק י, עמ' שנ:"בוודאי ינצלו 
מיוחדים  ללימודים  בהנוגע  וכן  הרשת,  ספר  בבתי  המתאים  באופן  הפורים  ימי 

השייכים לחג הפסח הבע"ל".  
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פסח, וכדברי הירושלמי )פסחים(: "אמר רבי לוי, האוכל מצה בערב פסח, 
כבא על ארוסתו בבית חמיו". וכן פוסק הרמב"ם )חמץ ומצה, ו, יב(: 'איסור 
גמור הוא מדברי סופרים . . ומי שאכל, מכין אותו מכת מרדות'. הובא 

להלכה ברמ"א, ושו"ע אדמו"ר הזקן )תעא(, ושאר פוסקים )שם(. 

דברי  את  מביא  יעקב'(,  ו'חק  בו',  )וה'כל  ה'לבוש'  מגונה:  מדה  א�  הטעם: 
יכול  שאינו  שמראה  מגונה,  מידה  שהיא  ומפרש:  הנ"ל  הירושלמי 
מראה  פסח,  בערב  מצה  האוכל  וכן  לחופה,  שמכניסה  עד  להתאפק 
שאם  מצוה:  לשם  ניכר  שיהיה  ב.  הלילה.  עד  להתאפק  יכול  שאינו 
יאכל מצה בערב פסח, לא יהיה ניכר שאוכל בלילה לשם מצוה )רמב"ם, 
)בה"ג,  עליו'  'כדי שיהיה חביב  ותאבון:  חיבוב מצוה,  ג.  כף החיים, משנ"ב(. 

רי"ץ גיאת, שבלי הלקט(, 'משום תאבון נאמרה, וכל שמלא כרסו ממנה פרח 

תאבונו' )מאירי(. 

ג� המנהג לאסור קודם )ר"ח/ל' יום(: יש נוהגים שלא לאכול מצה מר"ח 
ניסן )'כנסת הגדולה', הביאוהו ב'חק יעקב', באר היטב, ומשנ"ב, תעא(, ויש שנהגו שלא 
וקודינוב  נדבורנא  מנהג  וכן  יעקב',  )'משנת  פסח  לפני  יום  שלשים  מצה,  לאכול 
ועוד. ולשון האגרות משה )א, קנה(: 'יחידים מחמירים על עצמם'(, וכותב הרבי שצריך 

להיזהר בזה )אג"ק, ח, שיט(. ואכן כך נהוג בחב"ד. 

קודם: בפשטות, הוא מאותן הסיבות שבגללן  ד� טעם המנהג לאסור 
אסרו חכמים לאכול בערב פסח, כלומר: כדי שתהיה חביבות ותאוה 
באכילת מצה בפסח, ושיהיה ניכר שהאכילה היא לשם מצוה וכו'. ויש2 

'הפרדס'(,  עורך  עלבערג  שמחה  לרב  בתשובה  קנה,  א  )אג"מ,  פיינשטיין  משה  הרב   .2
מבאר את המנהג להימנע מאכילת מצה כבר מר"ח ניסן או שלשים יום קודם החג, 
כדלהלן. מבואר בירושלמי, שהאוכל מצה בערב פסח הוא כבא על ארוסתו לפני 
הנישואין. ונחלקו הראשונים )פסחים מט( , מתי הוא תחילת זמן איסור אכילת מצה 
בערב פסח. א. לרז"ה, הוא מזמן איסור חמץ, כלומר, מחצות היום של ערב פסח. ב. 

לרמב"ן, הוא מתחילת היום )עלות השחר( של ערב פסח, וכך פסק הרמ"א. 

ויסוד מחלוקתם לדבריו הוא - סיבת האיסור של ה'ארוסה', אשר ניתן לבארו בב' 
אופנים: א. אסורה כ'פנויה' - משום שאינה קנויה לו לגמרי עד הנישואין, ונחשבת 
כ'פנויה', שאסורה. ב. אסורה כי אין מצוה - אף שבעצם היא מותרת לו, בכל זאת, 
'עונה', אסרו חכמים גם רשות. וסובר הרמב"ן כדרך הב',  חיוב  מכיון שאין עדיין 
שה'ארוסה', אסורה כי אין מצוה, ודומה לזה אסרו את אכילת המצה בערב פסח, 
תלוי  אינו  כי  היום,  מתחילת  הרמב"ן  אוסר  ולכן  חובה.  ולא  רשות  עדיין  הוא  כי 
כבר  וכו'(,  חמץ  )ביעור  לפסח  שייכות  שיש  משעה  אלא  דוקא,  החמץ  איסור  בזמן 
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במוסדות החינוך, ינצלו זמן זה, כדי ללמד לתלמידיהם את הלכות החג 
)אג"ק, י' ע' שנ(. 

ב� אכילת מצה לפני החג:

הקדמה - האיסור בערב פסח, וטעמו: אסרו חכמים לאכול מצה בערב 

מבעי לה לישראל למגמר מלי דפסחא ואגמורי אנשי ביתיה דתניא שואלין הלכות 
הפסח"(, שחובה להתחיל ללמוד את הלכות החג שלשים לפני החג, ואת ה'סתירה' 
בין הגמרות מיישבים אחרת. ]ראה ב"ח ובית יוסף סימן תכט. ולדוגמא: שאכן חובה 
ללמוד בשניהם, לפני החג, ובחג עצמו[. ואדרבה, מוכיח הב"ח ממקום אחר בש"ס 
לפיסחא  מפוריא  "מכדי  החג:  קודם  יום  שלשים  ללמוד  שחובה  ב(  יב,  )סנהדרין, 
תלתין יומין, ומפוריא דרשינן בהלכות הפסח, דתניא שואלין בהלכות הפסח קודם 

לפסח שלשים יום". 

דעת השלחן ערוך בזה: ה'בית יוסף' הביא את דברי הר"ן )שאין חובה ללמוד(, 
ונוסף לכך, שינה השו"ע מלשון הטור שכתב 'שואלין ודורשין', וכתב רק 'שואלין', 
אינו  אבל  ללמוד.  חיוב  שאין  כר"ן,  שנוקט  שמשמע  הלכה'  ה'ביאור  מכך  ומדייק 
מוכרח: א. גרסת הטור בדפוס ראשון, הוא 'שואלין', בלי המילה 'דורשין', וכן נראה 
ואעפ"כ,  'שואלין'  הלשון  רק  כתבו  מקומות  בכמה  ב.  יוסף.  הבית  גרסת  שהייתה 
כוונתם ברורה שצריך ללמוד ]ראה לדוגמא לשון הבה"ג לעיל[, ואכן הפמ"ג נוקט 
'בית דוד' מסלוניקי  שגם לדעת המחבר יש לומר שצריך ללמוד, וכן כתב בשו"ת 
שצריך  היא  בשו"ע  הלשון  סתימת  וכן  ג.  קלב.  סימן  יוסף'(,  ב'ברכי  רבות  )מובא 
ללמוד, ודוחק לומר שסומך על מה שכתב בב"י, ושכל מה שבא להגיד בהלכה זו 
בהלכות  ששואל  לזה  לענות  להקדים  יש  לשאול,  תלמידים  שני  באים  שאם  הוא, 

פסח.  

)ב"ח, חק יעקב, אליה רבה, שו"ע אדמו"ר הזקן( נקטו  למעשה: רוב האחרונים 
כדעת הראשונים שחובה על כל אחד, ללמוד שלשים יום קודם החג, את הלכות 
החג. ]וכן נוטה דעת ה'משנה ברורה'. אמנם בסוף דבריו מביא את דעת ה'חק יעקב' 
שחילק בין 'בית הועד' )בית המדרש(, לשאר כל אדם, שרק ב'בית הועד' יש חיוב 
ללמוד שלשים יום קודם החג. ]ומקור החילוק ב'ירושלמי'[, אבל למעשה ה'אליה 
רבה' דוחה את דברי ה'חק יעקב' וכפי שמציין גם המשנ"ב, וכן סתימת כל הפוסקים  
)ואדמו"ר הזקן מכללם(, שאין חילוק, והחיוב הוא על כל אחד ואחד, ולא רק בבתי 
המדרש[. והעירוני שבספר 'שלחן מרדכי' )ליקוט תשובות של הרב מרדכי בלינוב 
ע"ה(, מדייק שאדמו"ר הזקן הקפיד להזכיר רק לשון 'דורשין'. )"חכמים הראשונים 
תקנו לדרוש ברבים . . ידרשו הלכות פסח . . ידרשו הלכות עצרת . . ידרשו הלכות 

החג . . תקנו חכמים לדרוש . . " ודפח"ח(. 

*מתקנותיו הראשונות של משה רבינו: אג"ק י, עמ' קל: "ידוע ומפורסם, שזה היה 
מתקנת משה רבינו הראשונות". הוראה למחנכים: אג"ק י, עמ' שנ:"בוודאי ינצלו 
מיוחדים  ללימודים  בהנוגע  וכן  הרשת,  ספר  בבתי  המתאים  באופן  הפורים  ימי 

השייכים לחג הפסח הבע"ל".  
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אח שלשים יום קודם החא

א. לימוד הלכות פסח / ב. אכילת מצה לפי החג / ג. המנהג לאסור קודם /
 ד. טעם המנהג / ה. מה נאסר באכילה / ו. סוגי מצות )מצה עשירה, מבושלת,

עוגה מקמח מצה, מצה חמץ, מצת מכונה, מצה שנאפתה לא לשמה( /

 ז. אכילת מצה לקטנים / ח. אכילת מצה לזקנים וחולים / ט.זהירות מחמץ
והתחלת ההכנות והקניות / י. דברים שאסור לומר / יא. קמחא דפסחא /

 יב. מבצע מצה.

מתקנותיו  אחת  החג:  לפני  יום  שלשים   - פסח  הלכות  לימוד  א� 
הראשונות של משה רבינו הייתה, לימוד הלכות החג בכל חג, ותיקנו 
את  לתלמידיהם  החכמים  שילמדו  קיים,  היה  שביהמ"ק  בזמן  חכמים 
ותקנה  ואילך.  מפורים  כלומר,  החג,  לפני  יום  שלושים  החג,  הלכות 
המרובות.  פסח  בהלכות  ובפרט  החורבן,  לאחר  גם  התבטלה  לא  זו 
ובדורות אלו, שהכל כתוב בספרים, מצוה על כל אחד ואחד, שילמד 
את  וידע  בהם,  בקי  שיהיה  עד  החג,  לפני  החג  הלכות  את  בעצמו 
המעשה אשר יעשה. )שו"ע אדמו"ר הזקן, תכט, א – ג( 1. גם המלמדים והמחנכים 

1� מקור החיוב ללמוד את הלכות החג, 30 יום לפני החג: הגמרא )פסחים, ו, א( 
לומדת מהנהגתו של משה רבינו - שלימד הלכות 'פסח שני', בפסח ראשון - שיש 
ודורשין  שואלין  "תניא,  החג:  לפני  יום  שלשים  פסח  הלכות  את  ללמוד  להתחיל 
בהלכות הפסח, קודם הפסח שלשים יום . . שהרי משה עומד בפסח ראשון, ומזהיר 
ודרשות.  שיעורים  כך  על  ומוסרים  לומדים  ודורשין":  ]"שואלים  שני".  הפסח  על 
מלמד  הרב   - פה'  שבעל  'תורה  אלא  ספרים  מתוך  לא  בזמנם,  הלימוד  היה  שכך 
לתלמידיו[. אלא שישנה לכאורה סתירה לדברים אלו מדברי הגמרא במגילה )לב, 
בפסח"! הרי  א(: "משה תיקן להם לישראל, שיהיו שואלין ודורשין בהלכות פסח 

שהחיוב הוא בחג עצמו ולא שלשים יום קודם? 

ואכן בעקבות זאת, לדעת כמה 'ראשונים' )ר"ן, רשב"א, ריטב"א(, אין חיוב ללמוד 
את הלכות החג שלשים יום לפני החג, והגירסא הנכונה לדעתם ]וכך היא גם גירסת 
הרי"ף, והגמ' ע"ז, יב[ ללא המילה 'דורשין': 'שואלין - בהלכות הפסח, קודם הפסח 
יום לפני  'לשאול' שאלה בהלכות פסח שלשים  יום". ומפרשים כך: הבא  שלשים 

החג, נחשב 'שואל כענין' )ויש להקדימו לשואל אחר(. 

אבל דעת רוב הראשונים )רש"י )ב"ק קיג ועוד(, תוס', תוס' רא"ש )מגילה ד(, רוקח 
ועוד, וכן מפורש ב'גאונים' - בעל השאלתות ובה"ג: )"ומקמי פסחא בתלתין יומין, 
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 מפתח עניינים

האמונה  חיזוק   – לסופו  קשור  החג  תחילת  ד.   / לגאולה  קשורים  פסח  של 

ז.   / ו. בזכות הציפיה נגאלים   / / ה. חובת הציפיה לגאולה  והציפיה לגאולה 

ט. ההבדל   / גילויים אצל כל אחד  ח.   / נשיאנו  גדולים אצל רבותינו  גילויים 

בין יצי"מ, לקרי"ס – מי מחבק את מי / י. טהרה לדורי דורות / יא. ראש השנה 

יד.   / נפתחים  יג. כל הרקיעים   / זמן לקביעת התוועדות  יב.   / נפש  למסירות 

לייקר כל רגע / טו. מקור השמחה / טז. שמחה גדולה / יז. הנהגות מיוחדות 

לימים אלה. 

טבילה  ב.   / עשירית  שעה  אחרי  סעודה  א.  פסח:  של  שביעי  ערב  ב. 
במקוה / ג. שניים מקרא / ד. מצה שרויה / ה. צדקה / ו. נר נשמה / ז. הברכה 

/ ח. פתח אליהו. 

ג. ליל שביעי של פסח: א. קבלת שבת, ומעריב / ב. קידוש / ג. המנהג 
להיות ערים / ד. כל הלילה / ה. מה לומדים / ו. קריאת שמע שעל המיטה / 

ז. לימוד תורה בעלות השחר / ח. נט"י, וברכות השחר / ט. קריאת שמע של 

שחרית / י. טבילה בעלות השחר. 

ד. יום שביעי של פסח: א. שחרית / ב. קריאת התורה / ג. קידוש / ד. 
מנחה / ה. תהלוכה. 

ה. הקדמה – אחרון של פסח: א. ההבדל בין שביעי, לאחרון של פסח 
/ ב. נעלה משביעי של פסח / ג. באחרון של פסח – גילוי הארת המשיח / ד. 

המקור בנגלה, שאחש"פ קשור עם משיח / ה. מהו חידושו של הבעש"ט / ו. 

הגילוי של משיח ביום זה, קשור ונוגע לכל אחד / ז. גילוי משיח נותן תוקף, 

ללכת בעולם / ח. סעודת משיח – למה סעודה / ט. ד' כוסות בסעודת משיח / 

י. אחרון של פסח ומשיח – בחוגים אחרים. 

ו. ליל אחרון של פסח: א. ברוך המבדיל / ב. הדלקת נרות / ג. הדלקה – 
וברכה / ד. ערבית / ה. סדר הקידוש / ו. שרויה. 

מבית  יציאה  ב.   / הטעם  א.   – נשמות  הזכרת  פסח:  של  אחרון  יום  ז. 
הכנסת / ג. שם האם / ד. הזכרת שם הרבי / ה. 'אבל' בשנה ראשונה / ו. עץ 

החיים / ז. אב הרחמים. סעודת משיח – ח. המקור והטעם / ט. הסעודה / י. 

הניגונים / יא. ד' כוסות / יב. כוונה בשתיה / יג. לאכול חמץ בסעודה / יד. יעלה 

ויבא בברכת המזון / טו. תפילת מעריב / טז. הבדלה.
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אח שלשים יום קודם החא

 
אח שלשים יום קודם החא

א. לימוד הלכות פסח / ב. אכילת מצה לפי החג / ג. המנהג לאסור קודם /
 ד. טעם המנהג / ה. מה נאסר באכילה / ו. סוגי מצות )מצה עשירה, מבושלת,

עוגה מקמח מצה, מצה חמץ, מצת מכונה, מצה שנאפתה לא לשמה( /

 ז. אכילת מצה לקטנים / ח. אכילת מצה לזקנים וחולים / ט.זהירות מחמץ
והתחלת ההכנות והקניות / י. דברים שאסור לומר / יא. קמחא דפסחא /

 יב. מבצע מצה.

מתקנותיו  אחת  החג:  לפני  יום  שלשים   - פסח  הלכות  לימוד  א� 
הראשונות של משה רבינו הייתה, לימוד הלכות החג בכל חג, ותיקנו 
את  לתלמידיהם  החכמים  שילמדו  קיים,  היה  שביהמ"ק  בזמן  חכמים 
ותקנה  ואילך.  מפורים  כלומר,  החג,  לפני  יום  שלושים  החג,  הלכות 
המרובות.  פסח  בהלכות  ובפרט  החורבן,  לאחר  גם  התבטלה  לא  זו 
ובדורות אלו, שהכל כתוב בספרים, מצוה על כל אחד ואחד, שילמד 
את  וידע  בהם,  בקי  שיהיה  עד  החג,  לפני  החג  הלכות  את  בעצמו 
המעשה אשר יעשה. )שו"ע אדמו"ר הזקן, תכט, א – ג( 1. גם המלמדים והמחנכים 

1� מקור החיוב ללמוד את הלכות החג, 30 יום לפני החג: הגמרא )פסחים, ו, א( 
לומדת מהנהגתו של משה רבינו - שלימד הלכות 'פסח שני', בפסח ראשון - שיש 
ודורשין  שואלין  "תניא,  החג:  לפני  יום  שלשים  פסח  הלכות  את  ללמוד  להתחיל 
בהלכות הפסח, קודם הפסח שלשים יום . . שהרי משה עומד בפסח ראשון, ומזהיר 
ודרשות.  שיעורים  כך  על  ומוסרים  לומדים  ודורשין":  ]"שואלים  שני".  הפסח  על 
מלמד  הרב   - פה'  שבעל  'תורה  אלא  ספרים  מתוך  לא  בזמנם,  הלימוד  היה  שכך 
לתלמידיו[. אלא שישנה לכאורה סתירה לדברים אלו מדברי הגמרא במגילה )לב, 
בפסח"! הרי  א(: "משה תיקן להם לישראל, שיהיו שואלין ודורשין בהלכות פסח 

שהחיוב הוא בחג עצמו ולא שלשים יום קודם? 

ואכן בעקבות זאת, לדעת כמה 'ראשונים' )ר"ן, רשב"א, ריטב"א(, אין חיוב ללמוד 
את הלכות החג שלשים יום לפני החג, והגירסא הנכונה לדעתם ]וכך היא גם גירסת 
הרי"ף, והגמ' ע"ז, יב[ ללא המילה 'דורשין': 'שואלין - בהלכות הפסח, קודם הפסח 
יום לפני  'לשאול' שאלה בהלכות פסח שלשים  יום". ומפרשים כך: הבא  שלשים 

החג, נחשב 'שואל כענין' )ויש להקדימו לשואל אחר(. 

אבל דעת רוב הראשונים )רש"י )ב"ק קיג ועוד(, תוס', תוס' רא"ש )מגילה ד(, רוקח 
ועוד, וכן מפורש ב'גאונים' - בעל השאלתות ובה"ג: )"ומקמי פסחא בתלתין יומין, 
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 מפתח עניינים

האמונה  חיזוק   – לסופו  קשור  החג  תחילת  ד.   / לגאולה  קשורים  פסח  של 

ז.   / ו. בזכות הציפיה נגאלים   / / ה. חובת הציפיה לגאולה  והציפיה לגאולה 

ט. ההבדל   / גילויים אצל כל אחד  ח.   / נשיאנו  גדולים אצל רבותינו  גילויים 

בין יצי"מ, לקרי"ס – מי מחבק את מי / י. טהרה לדורי דורות / יא. ראש השנה 

יד.   / נפתחים  יג. כל הרקיעים   / זמן לקביעת התוועדות  יב.   / נפש  למסירות 

לייקר כל רגע / טו. מקור השמחה / טז. שמחה גדולה / יז. הנהגות מיוחדות 

לימים אלה. 

טבילה  ב.   / עשירית  שעה  אחרי  סעודה  א.  פסח:  של  שביעי  ערב  ב. 
במקוה / ג. שניים מקרא / ד. מצה שרויה / ה. צדקה / ו. נר נשמה / ז. הברכה 

/ ח. פתח אליהו. 

ג. ליל שביעי של פסח: א. קבלת שבת, ומעריב / ב. קידוש / ג. המנהג 
להיות ערים / ד. כל הלילה / ה. מה לומדים / ו. קריאת שמע שעל המיטה / 

ז. לימוד תורה בעלות השחר / ח. נט"י, וברכות השחר / ט. קריאת שמע של 

שחרית / י. טבילה בעלות השחר. 

ד. יום שביעי של פסח: א. שחרית / ב. קריאת התורה / ג. קידוש / ד. 
מנחה / ה. תהלוכה. 

ה. הקדמה – אחרון של פסח: א. ההבדל בין שביעי, לאחרון של פסח 
/ ב. נעלה משביעי של פסח / ג. באחרון של פסח – גילוי הארת המשיח / ד. 

המקור בנגלה, שאחש"פ קשור עם משיח / ה. מהו חידושו של הבעש"ט / ו. 

הגילוי של משיח ביום זה, קשור ונוגע לכל אחד / ז. גילוי משיח נותן תוקף, 

ללכת בעולם / ח. סעודת משיח – למה סעודה / ט. ד' כוסות בסעודת משיח / 

י. אחרון של פסח ומשיח – בחוגים אחרים. 

ו. ליל אחרון של פסח: א. ברוך המבדיל / ב. הדלקת נרות / ג. הדלקה – 
וברכה / ד. ערבית / ה. סדר הקידוש / ו. שרויה. 

מבית  יציאה  ב.   / הטעם  א.   – נשמות  הזכרת  פסח:  של  אחרון  יום  ז. 
הכנסת / ג. שם האם / ד. הזכרת שם הרבי / ה. 'אבל' בשנה ראשונה / ו. עץ 

החיים / ז. אב הרחמים. סעודת משיח – ח. המקור והטעם / ט. הסעודה / י. 

הניגונים / יא. ד' כוסות / יב. כוונה בשתיה / יג. לאכול חמץ בסעודה / יד. יעלה 

ויבא בברכת המזון / טו. תפילת מעריב / טז. הבדלה.
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 מפתח עניינים

 334 ��������������� פרק יב – ליל הסדר – עניינו וחשיבותו, וההכנות אליו

א. החשיבות המיוחדת של לילה זה: זהירות וקדושה / מה מבקשים 
מהקב"ה בלילה זה / ליל שימורים / הקב"ה מקשיב לבנ"י 

ב. חשיבות ההקפדה על כל פרט 

ג. סימני הסדר 

ד. הביאור ההלכתי של מהלך הסדר: המצוות של ליל הסדר ויו"ט 
/ סביב למצוות / מהלך הסדר בפירוט קדש ורחץ וכו' 

 / / במצוות מן התורה  ה. חיובי הנשים בליל הסדר: במצוות דרבנן 
זהירות באמירת או שמיעת ההגדה לנשים וקטנות 

ו. דברים שצריך להכין מבעוד יום ל'ליל הסדר': הקדמה / עירוב 
תבשילין / הגדות / כוסות / יין ומיץ ענבים / כלי שבור / הפרשת חלה / מצות 

  / / איך מכינים שקילה ביו"ט  / כמה כזיתים  / הכנת ה'כזיתים' מצה  שלמות 

לשער כזית בלי שקילה / כזיתים של מרור / וכורך / מי מלח / חרוסת / זרוע 

/ ביצה / בדיקת החסה מתולעים / חריין / כוס של אליהו / חצות / הסיבה / 

כרפס / סעודה /שלא ישנו התינוקות.  

349 ����������������������������� פרק יג – ליל הסדר, מצוות ותקנות חכמים: 

א. מצות סיפור יציאת מצרים: א. המצוה / ב. שיעור המצוה ואופנה 
ואופן ההנהגה  סיכום,  ד.   / ונשים  יום, לאנשים  ליצי"מ' בכל  'זכר  ג. מצות   /

למעשה, במצות סיפור יצי"מ. 

ב. מצות אכילת מצה: א. זמנה / ב. שיעור כזית מצה / ג. נשים, הסיבה, 
לחם משנה, כורך, אפיקומן / ד. סיכום והנהגה למעשה במצות אכילת מצה. 

ג. מצות ארבע כוסות: א. טעמה וחשיבותה / ב. זמנה / ג. הכוס / ד. היין 
/ ה. הברכה / ו. השתיה / ז. שתיה על הסדר / אופן השתיה למעשה. 

 389 ��������������������������������������������� פרק יד�  שביעי ואחרון של פסח 

א. הקדמה: א. יום טוב / ב. קריעת ים סוף, סיום יצי"מ / ג. הימים האחרונים 
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 מפתח עניינים

יג. סיום לפני התפילה / יד. על מה אפשר לעשות 'סיום'.

ד. סוף זמן אכילת חמץ: א. סוף הזמן מן התורה ומדרבנן / ב. מה נאסר 
באכילה / ג. ניקיון הפה והשיניים / ד. הכשרת השיניים / ה. מכירת חמץ / ו. 

בדיעבד. 

ה. ביעור חמץ: א. ביאור מצות 'תשביתו' / ב. אופן הביעור / ג. זמן מצות 
ההכנות  ה.   / החמץ  בשריפת  'תשביתו'  מצות  קיום  ד.   / והשריפה  הביעור 

לביעור / ו. זמן שריפת חמץ / ז. פרטי דינים בשריפה / ח. ביטול אחרי הביעור 

/ ט. ביאורים בנוסח הביטול / י. אמירת ה'יהי רצון' / יא. הכנות ל'ליל הסדר' / 

יב. תפילת מנחה / יג. סדר קרבן פסח. 

317 ����������������������������������������� פרק יא� דיני ערב פסח שחל בשבת 

שבת  - ז' ניסן: א. דרשת שבת הגדול / ב. ויהי נועם 

יום חמישי – י"ב ניסן: ג. תענית בכורות / ד. השתתפות בסעודת סיום / 
ה. לא התענה ולא השתתף ב'סיום' / סעות סיום ביום שישי. 

ליל שישי – י"ג ניסן: ז. בדיקת חמץ 

יום שישי – י"ג ניסן: ח. תפילת שחרית / ט. ביעור חמץ / י לוודא שלא 
נשאר חמץ / יא. פח אשפה / יב. מכירת חמץ / יג. אכילת חמץ אחרי השריפה 

/ יד. עשיית מלאכה, להסתפר / לקצוץ ציפורניים / הכשרת השיניים. הכנת 

יח. שכח להכין בערב   / יז. מה מכינים   / צרכי הסדר: טז. להכין בערב שבת 

שבת. הכנת סעודות שבת: יט. לחם / כ. תבשילי שבת / כא. כלי הסעודה / כב. 

נרות שבת / כג. נר 72 שעות / כד. מנחה. 

ליל שבת קודש – ערב פסח: כה. תפילת ערבית / כו. סעודת ליל שבת. 

יום שבת קודש – ערב פסח: כז. שחרית / כח. סעודת שבת / כט. ניקיון 
הפה והשיניים / ל. ביעור החמץ / לא. ביטול / לב. איסור הכנה משבת ליו"ט / 

לג. סעודה שלישית / לד. מנחה. 

לה. תפילת ערבית / לו. ברוך המבדיל / לז.  מוצאי שבת  - ליל פסח: 
הדלקת נרות / לח. סדר הקידוש / לט. נוסח ההגדה. 
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 334 ��������������� פרק יב – ליל הסדר – עניינו וחשיבותו, וההכנות אליו

א. החשיבות המיוחדת של לילה זה: זהירות וקדושה / מה מבקשים 
מהקב"ה בלילה זה / ליל שימורים / הקב"ה מקשיב לבנ"י 

ב. חשיבות ההקפדה על כל פרט 

ג. סימני הסדר 

ד. הביאור ההלכתי של מהלך הסדר: המצוות של ליל הסדר ויו"ט 
/ סביב למצוות / מהלך הסדר בפירוט קדש ורחץ וכו' 

 / / במצוות מן התורה  ה. חיובי הנשים בליל הסדר: במצוות דרבנן 
זהירות באמירת או שמיעת ההגדה לנשים וקטנות 

ו. דברים שצריך להכין מבעוד יום ל'ליל הסדר': הקדמה / עירוב 
תבשילין / הגדות / כוסות / יין ומיץ ענבים / כלי שבור / הפרשת חלה / מצות 

  / / איך מכינים שקילה ביו"ט  / כמה כזיתים  / הכנת ה'כזיתים' מצה  שלמות 

לשער כזית בלי שקילה / כזיתים של מרור / וכורך / מי מלח / חרוסת / זרוע 

/ ביצה / בדיקת החסה מתולעים / חריין / כוס של אליהו / חצות / הסיבה / 

כרפס / סעודה /שלא ישנו התינוקות.  

349 ����������������������������� פרק יג – ליל הסדר, מצוות ותקנות חכמים: 

א. מצות סיפור יציאת מצרים: א. המצוה / ב. שיעור המצוה ואופנה 
ואופן ההנהגה  סיכום,  ד.   / ונשים  יום, לאנשים  ליצי"מ' בכל  'זכר  ג. מצות   /

למעשה, במצות סיפור יצי"מ. 

ב. מצות אכילת מצה: א. זמנה / ב. שיעור כזית מצה / ג. נשים, הסיבה, 
לחם משנה, כורך, אפיקומן / ד. סיכום והנהגה למעשה במצות אכילת מצה. 

ג. מצות ארבע כוסות: א. טעמה וחשיבותה / ב. זמנה / ג. הכוס / ד. היין 
/ ה. הברכה / ו. השתיה / ז. שתיה על הסדר / אופן השתיה למעשה. 

 389 ��������������������������������������������� פרק יד�  שביעי ואחרון של פסח 

א. הקדמה: א. יום טוב / ב. קריעת ים סוף, סיום יצי"מ / ג. הימים האחרונים 
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יג. סיום לפני התפילה / יד. על מה אפשר לעשות 'סיום'.

ד. סוף זמן אכילת חמץ: א. סוף הזמן מן התורה ומדרבנן / ב. מה נאסר 
באכילה / ג. ניקיון הפה והשיניים / ד. הכשרת השיניים / ה. מכירת חמץ / ו. 

בדיעבד. 

ה. ביעור חמץ: א. ביאור מצות 'תשביתו' / ב. אופן הביעור / ג. זמן מצות 
ההכנות  ה.   / החמץ  בשריפת  'תשביתו'  מצות  קיום  ד.   / והשריפה  הביעור 

לביעור / ו. זמן שריפת חמץ / ז. פרטי דינים בשריפה / ח. ביטול אחרי הביעור 

/ ט. ביאורים בנוסח הביטול / י. אמירת ה'יהי רצון' / יא. הכנות ל'ליל הסדר' / 

יב. תפילת מנחה / יג. סדר קרבן פסח. 

317 ����������������������������������������� פרק יא� דיני ערב פסח שחל בשבת 

שבת  - ז' ניסן: א. דרשת שבת הגדול / ב. ויהי נועם 

יום חמישי – י"ב ניסן: ג. תענית בכורות / ד. השתתפות בסעודת סיום / 
ה. לא התענה ולא השתתף ב'סיום' / סעות סיום ביום שישי. 

ליל שישי – י"ג ניסן: ז. בדיקת חמץ 

יום שישי – י"ג ניסן: ח. תפילת שחרית / ט. ביעור חמץ / י לוודא שלא 
נשאר חמץ / יא. פח אשפה / יב. מכירת חמץ / יג. אכילת חמץ אחרי השריפה 

/ יד. עשיית מלאכה, להסתפר / לקצוץ ציפורניים / הכשרת השיניים. הכנת 

יח. שכח להכין בערב   / יז. מה מכינים   / צרכי הסדר: טז. להכין בערב שבת 

שבת. הכנת סעודות שבת: יט. לחם / כ. תבשילי שבת / כא. כלי הסעודה / כב. 

נרות שבת / כג. נר 72 שעות / כד. מנחה. 

ליל שבת קודש – ערב פסח: כה. תפילת ערבית / כו. סעודת ליל שבת. 

יום שבת קודש – ערב פסח: כז. שחרית / כח. סעודת שבת / כט. ניקיון 
הפה והשיניים / ל. ביעור החמץ / לא. ביטול / לב. איסור הכנה משבת ליו"ט / 

לג. סעודה שלישית / לד. מנחה. 

לה. תפילת ערבית / לו. ברוך המבדיל / לז.  מוצאי שבת  - ליל פסח: 
הדלקת נרות / לח. סדר הקידוש / לט. נוסח ההגדה. 
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ג. דיבור בשעת הבדיקה / ד. אם צריך לבדוק כמה מקומות.

ז. נר, נוצה, כלי, כף, פתיתים: א. נר, לא אבוקה / ב. שעווה / ג. פנס / 
ד. לכבות את האור / ה. נוצה / ו. כלי / ז. כף של עץ / ח. אבד אחד הפתיתים / 

ט. הפתיתים הנר הנוצה וכו' לאחר הבדיקה.

ח. ה'ביטול': א. חשיבות כוונת הלב / ב. מתי / ג. מדוע אחרי הבדיקה / ד. 
מדוע מבטלים שוב אחר ביעור חמץ / ה. איזה חמץ מבטלים, ונוסח הביטול / 

ו. נשים, ובני הבית / ז. זהירות עם החמץ שנשאר.

ט. בדיקה לאור היום: א. הקדמה, בדיקה בזמן הניקיון של פסח / ב. דין 
'אכסדרה' / ג. בדיקה לאור חלון / ד. יוצא למעשה.

אורח  ב.   / לפסח  דירה  שוכר  א.  הבדיקה:  חובת  מוטלת  מי  על  י. 
בבית מלון / ג. בדיקה בבית הכנסת / ד. בחורי ישיבה ותלמידות בפנימיה / ה. 

המתארח בחג הפסח / ו. מתאשפז בבית רפואה.

 יא. הנוסע מביתו – חיוב הבדיקה בביתו: א. חיוב הבדיקה / ב. 
הביטול / ג. מכירת כל הבית לגוי.

קיצור הלכות בדיקת חמץ 

290 ������������������������������������������������������������������ פרק י� ערב פסח: 

א. הקדמה: א. בזמן ביהמ"ק / ב. איסור מלאכה בזמן הזה / ג. סימן ברכה, 
וע"י גוי / ד. איזה מלאכות / ה. מזמור לתודה / ו. איסור אכילת מצה / ז. הטעם 

/ ח. תענית בכורות – המנהג / ט. למה צום ולא משתה. 

ב. הלכות מיוחדות ליום זה: א. שחרית / ב. אכילת מצה / ג. מאכלים 
/ ד. תאבון לאכילת מצה / ה. איסור עשיית מלאכה / ו. דוגמאות למלאכות / ז. 

תספורת וגזיזת ציפורניים / ח. טבילה במקוה / ט. הזמנת אורחים. 

ג.   / ומתענים  'בכור'  נחשבים  ב.   / בכור  הגדרת  א.  בכורות:  תענית  ג. 
לא נחשבים 'בכור' ואינם מתענים / בכורות קטנים / ה. מנהג הסיום במקום 

הצום / ו. אופן עריכת הסיום לכתחילה / ז. לשמוע את הסיום בלי לאכול שם 

י.   / / ח. האם חייבים לשמוע ולהבין את הסיום / ט. מה צריך לאכול, וכמה 

להשתתף ב'סיום' דרך הטלפון / יא. אוכל מהסיום / יב. אכילה לפני הסיום / 

14

 מפתח עניינים

על שטר ההרשאה / ח. חמץ בארץ אחרת.

ה. מי מוכר: א. בחורי ישיבה וכיו"ב / ב. חמץ של שותפים / ג. משרדים, 
מכירת  תועלת  ה.   / חמץ  במכירת  יהודים  לזכות  ד.   / הכנסת  בית  מוסדות, 

החמץ של אנשים שמשתמשים בו בחג, ומכירה ללא ידיעתם:

ו. ההנהגה עם החמץ המכור: א. הנחת החמץ במקום סגור / ב. חמץ 
מכור במקרר / ג. השתמשות במקום שנמכר לגוי.

ז. חמץ בפסח: מצא חמץ שהיה שלו לפני החג: א. אם לא מכר 
את החמץ / ב. כאשר הייתה מכירת חמץ. מצא חמץ שלא היה שלו לפני החג: 

ג. נעשה חמץ בפסח / ד. חמץ שהגיע אליו בדואר.

 / החג  בצאת  מיד  לגוי,  שנמכר  בחמץ  להשתמש  פסח:  אחרי  חמץ  ח. 
שיש  גוי,  של  מחנות  חמץ  קניית   / קבלן'  'ערב  בלי  לגוי  שנמכר  חמץ  לקנות 

שותפים או 'בעלי מניות' יהודים / דינים נוספים.

246 �������������������������������������������������������� פרק ט� דיני בדיקת חמץ 

א. מצות הבדיקה, זמנה, ואופן קיומה: א. החיוב / ב. המצוה / ג. 
במתינות / ד. הטעם הפנימי לאריכות, ולימוד זכות למקצרים / ה. זמן הבדיקה.   

התחיל  ב.   / לפני  שעה  חצי  א.  הבדיקה:  לפני  והמותר  האסור  ב. 
/  ו. שינה ואכילה למי  בהיתר / ג. שומר / ד. שיעור קבוע / ה. אכילת ארעי 

תפילת  ח.   / שליח  ע"י  לבדוק   - מאוחר  עד  עובד  ז.   / הבדיקה  עליו  שקשה 

ערבית.

ג. הכנות לבדיקה: א. ניקון הבית / ב. עשרה פתיתים / ג. באופן מעשי / 
ד. נטילת ידיים.

המקומות  א.  בבדיקה:  חייבים  ושאינם  החייבים,  מקומות  ד. 
החייבים / ב. המקומות שלא חייבים / ג. מקומות נוספים / ד. מקום שנמכר 

לגוי. 

ה. מי בודק: א. בעה"ב בעצמו / ב. בני ביתו / ג. אנשים, נשים וקטנים / ד. 
כאשר כמה אנשים בודקים, מי מברך / ה. אשה שמתגוררת לבד / אונן.

ו. ברכת הבדיקה: א. אופן הברכה / ב. לא להפסיק בין הברכה לבדיקה / 
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ג. דיבור בשעת הבדיקה / ד. אם צריך לבדוק כמה מקומות.

ז. נר, נוצה, כלי, כף, פתיתים: א. נר, לא אבוקה / ב. שעווה / ג. פנס / 
ד. לכבות את האור / ה. נוצה / ו. כלי / ז. כף של עץ / ח. אבד אחד הפתיתים / 

ט. הפתיתים הנר הנוצה וכו' לאחר הבדיקה.

ח. ה'ביטול': א. חשיבות כוונת הלב / ב. מתי / ג. מדוע אחרי הבדיקה / ד. 
מדוע מבטלים שוב אחר ביעור חמץ / ה. איזה חמץ מבטלים, ונוסח הביטול / 

ו. נשים, ובני הבית / ז. זהירות עם החמץ שנשאר.

ט. בדיקה לאור היום: א. הקדמה, בדיקה בזמן הניקיון של פסח / ב. דין 
'אכסדרה' / ג. בדיקה לאור חלון / ד. יוצא למעשה.

אורח  ב.   / לפסח  דירה  שוכר  א.  הבדיקה:  חובת  מוטלת  מי  על  י. 
בבית מלון / ג. בדיקה בבית הכנסת / ד. בחורי ישיבה ותלמידות בפנימיה / ה. 

המתארח בחג הפסח / ו. מתאשפז בבית רפואה.

 יא. הנוסע מביתו – חיוב הבדיקה בביתו: א. חיוב הבדיקה / ב. 
הביטול / ג. מכירת כל הבית לגוי.

קיצור הלכות בדיקת חמץ 

290 ������������������������������������������������������������������ פרק י� ערב פסח: 

א. הקדמה: א. בזמן ביהמ"ק / ב. איסור מלאכה בזמן הזה / ג. סימן ברכה, 
וע"י גוי / ד. איזה מלאכות / ה. מזמור לתודה / ו. איסור אכילת מצה / ז. הטעם 

/ ח. תענית בכורות – המנהג / ט. למה צום ולא משתה. 

ב. הלכות מיוחדות ליום זה: א. שחרית / ב. אכילת מצה / ג. מאכלים 
/ ד. תאבון לאכילת מצה / ה. איסור עשיית מלאכה / ו. דוגמאות למלאכות / ז. 

תספורת וגזיזת ציפורניים / ח. טבילה במקוה / ט. הזמנת אורחים. 

ג.   / ומתענים  'בכור'  נחשבים  ב.   / בכור  הגדרת  א.  בכורות:  תענית  ג. 
לא נחשבים 'בכור' ואינם מתענים / בכורות קטנים / ה. מנהג הסיום במקום 

הצום / ו. אופן עריכת הסיום לכתחילה / ז. לשמוע את הסיום בלי לאכול שם 

י.   / / ח. האם חייבים לשמוע ולהבין את הסיום / ט. מה צריך לאכול, וכמה 

להשתתף ב'סיום' דרך הטלפון / יא. אוכל מהסיום / יב. אכילה לפני הסיום / 
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על שטר ההרשאה / ח. חמץ בארץ אחרת.

ה. מי מוכר: א. בחורי ישיבה וכיו"ב / ב. חמץ של שותפים / ג. משרדים, 
מכירת  תועלת  ה.   / חמץ  במכירת  יהודים  לזכות  ד.   / הכנסת  בית  מוסדות, 

החמץ של אנשים שמשתמשים בו בחג, ומכירה ללא ידיעתם:

ו. ההנהגה עם החמץ המכור: א. הנחת החמץ במקום סגור / ב. חמץ 
מכור במקרר / ג. השתמשות במקום שנמכר לגוי.

ז. חמץ בפסח: מצא חמץ שהיה שלו לפני החג: א. אם לא מכר 
את החמץ / ב. כאשר הייתה מכירת חמץ. מצא חמץ שלא היה שלו לפני החג: 

ג. נעשה חמץ בפסח / ד. חמץ שהגיע אליו בדואר.

 / החג  בצאת  מיד  לגוי,  שנמכר  בחמץ  להשתמש  פסח:  אחרי  חמץ  ח. 
שיש  גוי,  של  מחנות  חמץ  קניית   / קבלן'  'ערב  בלי  לגוי  שנמכר  חמץ  לקנות 

שותפים או 'בעלי מניות' יהודים / דינים נוספים.

246 �������������������������������������������������������� פרק ט� דיני בדיקת חמץ 

א. מצות הבדיקה, זמנה, ואופן קיומה: א. החיוב / ב. המצוה / ג. 
במתינות / ד. הטעם הפנימי לאריכות, ולימוד זכות למקצרים / ה. זמן הבדיקה.   

התחיל  ב.   / לפני  שעה  חצי  א.  הבדיקה:  לפני  והמותר  האסור  ב. 
/  ו. שינה ואכילה למי  בהיתר / ג. שומר / ד. שיעור קבוע / ה. אכילת ארעי 

תפילת  ח.   / שליח  ע"י  לבדוק   - מאוחר  עד  עובד  ז.   / הבדיקה  עליו  שקשה 

ערבית.

ג. הכנות לבדיקה: א. ניקון הבית / ב. עשרה פתיתים / ג. באופן מעשי / 
ד. נטילת ידיים.

המקומות  א.  בבדיקה:  חייבים  ושאינם  החייבים,  מקומות  ד. 
החייבים / ב. המקומות שלא חייבים / ג. מקומות נוספים / ד. מקום שנמכר 

לגוי. 

ה. מי בודק: א. בעה"ב בעצמו / ב. בני ביתו / ג. אנשים, נשים וקטנים / ד. 
כאשר כמה אנשים בודקים, מי מברך / ה. אשה שמתגוררת לבד / אונן.

ו. ברכת הבדיקה: א. אופן הברכה / ב. לא להפסיק בין הברכה לבדיקה / 
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ב. תרופות לחולה שיש בו סכנה: א. אכילת תרופה חמץ / ב. ההנהגה 
/ ד. למעשה, איך להימנע מ'בל יראה'  'בל יראה' בתרופה חמץ  ג.   / למעשה 

בתרופות חמץ.

ג. תרופות לחולה שאין בו סכנה: א. מן הדין / ב. מהדרין / ג. תרופות 
שיש להן קצת טעם טוב. 

ד. טיפות עיניים, פתילות, משחות, ותרופות קטניות: 

מוצרי קוסמטיקה והגיינה, וחומרי ניקוי

א.  חמץ:  בהם  ויש  מזון,  שאינם  מוצרים  לדיני  פתיחה  א. 
המציאות / ב. הסיבות להתיר / ג. הסיבות לאסור / ד. למעשה. 

ב. פירוט המוצרים, ודיניהם: א. אלכוהול נקי / ב. מוצרי קוסמטיקה, 
בשמים, מי קולון, משחות קוסמטיות לגוף / ג. סבון לגוף, שמפו / ד. מי פה, 

משחת שיניים / ה. קרם לידיים / ו. שפתון לעור יבש, ואודם / ז. סבון לכלים 

/ ח. אקונומיקה, חומרי ניקוי, אבקת כביסה / משחת נעליים, ספריי לטיהור 

אויר / ט. מגבונים לחים / י. כפפות ניילון, לטקס חד פעמיות / יא. בלונים / יב. 

כלים חד פעמיים / יג. תבניות אלומיניום חד פעמי ונייר כסף / יד. נייר אפיה, 

נייר סופג, מפיונים, מנג'טים / טו. נייר טואלט, טישו, עיתון / טז. גז לסודה. 

215 ������������������������������������������������������������� פרק ח� מכירת חמץ  

א. מבוא: השתלשלות מכירת החמץ, וביאורה / מינוי הרב כשליח למכור 
את החמץ / שכירות הקרקע לגוי / קניינים נוספים / מסירת המפתח / החידוש 

של אדה"ז - מכירת החמץ בערב קבלן. 

ב. אופן המכירה: א. בלב שלם / ב. שם כתובת, ומקום החמץ / ג. מינוי 
הרב ע"י שטר וקנין / ד. מינוי בפה בלי קנין. 

ג. מה מוכרים: א. מכירת חמץ גמור / ב. תערובת חמץ / ג. מכירת שאר 
המאכלים / ד. דברים שלא צריך למכור / ה. שותפות עם גוי, מניות / ו. כלי 

החמץ ז. מאכל שהתקבל מצדיק. 

ד. מתי מוכרים: א. הקדמה / ב. עד מתי / ג. בדיעבד / ד. מכירה לפני ליל 
י"ד / ה. מכירה לפני הביטול ביום / ו. מכירה אחרי השריפה / ז. זמן החתימה 
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 מפתח עניינים

א. חג החומרות / ב. הסיבה העיקרית – הלכתית / ג. סיבות רוחניות ופנימיות, 

לחומרות בפסח / ד. סיווג החומרות / ה. מנהגי חב"ד בכתב ובמסורת / ו. עשה 

לך רב, ושמחה / ז. עיקר וטפל, תורה דרבנן מנהג / ח. סיפור / ט. לא כל 'מנהג' 

נחשב מנהג / י. לא לזלזל. 

חמץ: חשש  בהם  שיש  בפוסקים  שהוזכרו  מאכלים   ב. 
א. הקדמה / ב. המאכלים. 

ג. מאכלים שיש בהם חשש חמץ בזמננו: רשימת מאכלים 

ד. מנהג איסור קטניות: א. המנהג / ב. אשכנזים וספרדים / ג. קטניות 
חדשות / ד. חשיבות המנהג / ה. הגדרת קטניות / ו. טעם האיסור / ז. לא נכללו 

י.   / והאסורים  ט. השמנים המותרים   / / ח. הקטניות  בקטניות אבל אסורים 

קטניות בתבשיל, והמתארח בבית שאוכלים קטניות / יא. קטניות לקטן וחולה. 

ה. הידורים במאכלי פסח שהם מנהג חב"ד: א. מצה שרויה / ב. 
/ ה.  / ד. מצה שרויה לקטנים  ג. דיני מצה שרויה   / טעם החומרא ב'שרויה' 

ז. מצה   / ו. כלי האכילה שהיו בהם 'מצה שרויה'   / 'מצה שרויה' במי פירות 

שרויה באחרון של פסח / ח. לבשל שרויה ב'שביעי של פסח', בשביל 'אחרון 

של פסח' /  ט. מצות מכונה  / י. יין שרף בפסח / יא. קידה וקינמון בפסח / יב. 

אכילת צנון.

ו. הידורים נוספים במאכלי פסח, הנהוגים בין חסידי חב"ד: 
א. מוצרים תעשייתיים / ב. אוכל או כלי שנגעו ברצפה / ג. קילוף פירות וירקות 

/ ד. ביצים / ה. תבלינים / ו. אכילת שום / ז. סוכר / ח. 'שמאלץ' ]שומן, בעלי 

חיים[ / ט. מוצרי חלב. 

 183 �������� פרק ו� תרופות קוסמטיקה, חומרי ניקוי, וכלים חד פעמיים

תרופות

א. פתיחה לדיני תרופות בפסח: א. המציאות / ב. הנאה מחמץ שאינו 
ראוי לאכילת כלב / ג. הנאה מ'תערובת' של חמץ, שאינה ראויה לאכילת אדם 

/ ד. 'אכילת' חמץ שאינו ראוי לאכילת כלב ]'אחשביה'[ / ה. 'אחשביה', כשלא 
להתיר  שונות,  סיבות  ז.   / בתערובת  'אחשביה',  ו.   / החמץ  לאכילת  מתכוין 

תרופות מרות.
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ב. תרופות לחולה שיש בו סכנה: א. אכילת תרופה חמץ / ב. ההנהגה 
/ ד. למעשה, איך להימנע מ'בל יראה'  'בל יראה' בתרופה חמץ  ג.   / למעשה 

בתרופות חמץ.

ג. תרופות לחולה שאין בו סכנה: א. מן הדין / ב. מהדרין / ג. תרופות 
שיש להן קצת טעם טוב. 

ד. טיפות עיניים, פתילות, משחות, ותרופות קטניות: 

מוצרי קוסמטיקה והגיינה, וחומרי ניקוי

א.  חמץ:  בהם  ויש  מזון,  שאינם  מוצרים  לדיני  פתיחה  א. 
המציאות / ב. הסיבות להתיר / ג. הסיבות לאסור / ד. למעשה. 

ב. פירוט המוצרים, ודיניהם: א. אלכוהול נקי / ב. מוצרי קוסמטיקה, 
בשמים, מי קולון, משחות קוסמטיות לגוף / ג. סבון לגוף, שמפו / ד. מי פה, 

משחת שיניים / ה. קרם לידיים / ו. שפתון לעור יבש, ואודם / ז. סבון לכלים 

/ ח. אקונומיקה, חומרי ניקוי, אבקת כביסה / משחת נעליים, ספריי לטיהור 

אויר / ט. מגבונים לחים / י. כפפות ניילון, לטקס חד פעמיות / יא. בלונים / יב. 

כלים חד פעמיים / יג. תבניות אלומיניום חד פעמי ונייר כסף / יד. נייר אפיה, 

נייר סופג, מפיונים, מנג'טים / טו. נייר טואלט, טישו, עיתון / טז. גז לסודה. 

215 ������������������������������������������������������������� פרק ח� מכירת חמץ  

א. מבוא: השתלשלות מכירת החמץ, וביאורה / מינוי הרב כשליח למכור 
את החמץ / שכירות הקרקע לגוי / קניינים נוספים / מסירת המפתח / החידוש 

של אדה"ז - מכירת החמץ בערב קבלן. 

ב. אופן המכירה: א. בלב שלם / ב. שם כתובת, ומקום החמץ / ג. מינוי 
הרב ע"י שטר וקנין / ד. מינוי בפה בלי קנין. 

ג. מה מוכרים: א. מכירת חמץ גמור / ב. תערובת חמץ / ג. מכירת שאר 
המאכלים / ד. דברים שלא צריך למכור / ה. שותפות עם גוי, מניות / ו. כלי 

החמץ ז. מאכל שהתקבל מצדיק. 

ד. מתי מוכרים: א. הקדמה / ב. עד מתי / ג. בדיעבד / ד. מכירה לפני ליל 
י"ד / ה. מכירה לפני הביטול ביום / ו. מכירה אחרי השריפה / ז. זמן החתימה 
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א. חג החומרות / ב. הסיבה העיקרית – הלכתית / ג. סיבות רוחניות ופנימיות, 

לחומרות בפסח / ד. סיווג החומרות / ה. מנהגי חב"ד בכתב ובמסורת / ו. עשה 

לך רב, ושמחה / ז. עיקר וטפל, תורה דרבנן מנהג / ח. סיפור / ט. לא כל 'מנהג' 

נחשב מנהג / י. לא לזלזל. 

חמץ: חשש  בהם  שיש  בפוסקים  שהוזכרו  מאכלים   ב. 
א. הקדמה / ב. המאכלים. 

ג. מאכלים שיש בהם חשש חמץ בזמננו: רשימת מאכלים 

ד. מנהג איסור קטניות: א. המנהג / ב. אשכנזים וספרדים / ג. קטניות 
חדשות / ד. חשיבות המנהג / ה. הגדרת קטניות / ו. טעם האיסור / ז. לא נכללו 

י.   / והאסורים  ט. השמנים המותרים   / / ח. הקטניות  בקטניות אבל אסורים 

קטניות בתבשיל, והמתארח בבית שאוכלים קטניות / יא. קטניות לקטן וחולה. 

ה. הידורים במאכלי פסח שהם מנהג חב"ד: א. מצה שרויה / ב. 
/ ה.  / ד. מצה שרויה לקטנים  ג. דיני מצה שרויה   / טעם החומרא ב'שרויה' 

ז. מצה   / ו. כלי האכילה שהיו בהם 'מצה שרויה'   / 'מצה שרויה' במי פירות 

שרויה באחרון של פסח / ח. לבשל שרויה ב'שביעי של פסח', בשביל 'אחרון 

של פסח' /  ט. מצות מכונה  / י. יין שרף בפסח / יא. קידה וקינמון בפסח / יב. 

אכילת צנון.

ו. הידורים נוספים במאכלי פסח, הנהוגים בין חסידי חב"ד: 
א. מוצרים תעשייתיים / ב. אוכל או כלי שנגעו ברצפה / ג. קילוף פירות וירקות 

/ ד. ביצים / ה. תבלינים / ו. אכילת שום / ז. סוכר / ח. 'שמאלץ' ]שומן, בעלי 

חיים[ / ט. מוצרי חלב. 

 183 �������� פרק ו� תרופות קוסמטיקה, חומרי ניקוי, וכלים חד פעמיים

תרופות

א. פתיחה לדיני תרופות בפסח: א. המציאות / ב. הנאה מחמץ שאינו 
ראוי לאכילת כלב / ג. הנאה מ'תערובת' של חמץ, שאינה ראויה לאכילת אדם 

/ ד. 'אכילת' חמץ שאינו ראוי לאכילת כלב ]'אחשביה'[ / ה. 'אחשביה', כשלא 
להתיר  שונות,  סיבות  ז.   / בתערובת  'אחשביה',  ו.   / החמץ  לאכילת  מתכוין 

תרופות מרות.
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 – הביטול  עיקר  א.  אותו:  עושים  ואיך  בפועל,  'ביטול'  מהו  ד. 
במחשבה / ב. ביטול בפה / ג. עד מתי אפשר לבטל. 

ה. מהו 'ביעור' ואיך עושים אותו: א. הקדמה / ב. הביעור מן התורה 
ומדרבנן / ג. תקנת הבדיקה. סיכום )ב – ה(. 

צריך  ושאינו  מדרבנן,  התורה,  מן   – בביעור  החייב  חמץ  ו. 
ביעור כלל: הקדמה / חמץ החייב ביעור מן התורה: א. כזית חמץ / חמץ 
ד.   / נקיים  פירורים קטנים,  ג.   / ב. פחות מכזית חמץ  ביעור מדרבנן:  שחייב 

פירורים קטנים שדבוקים בכלי האכילה / ה. פירורים שעלולים ליפול לאוכל 

ז. פירורים קטנים, על   / ו. פירורים מטונפים  / חמץ שאינו חייב ביעור כלל: 

הריצפה / ח. פירורים קטנים שלא ניכר מה הם / ט. חמץ שקשה להשגה / י. 

חמץ שאינו ראוי לאכילת כלב. 

מחפשים  חמץ  )איזה  הקדמה  ואיפה:  לפסח,  לקנות  צריך  מה  ז. 
ומנקים, איפה מנקים( / א. חייב ניקיון יסודי / ב. אין חיוב ניקיון ובדיקה / ג. 

חייב ניקיון ובדיקה. 

 / א. הקדמה  ובדיקת חמץ:   – ניקיון  ח. הצורך השני הדברים, 
טעם הניקיון לפני הבדיקה / ג. טעם הבדיקה לאחר הניקיון / ד. למעשה 

לניקיון  הזקוקים  והחפצים  המקומות  של  חלקי  פירוט  ט. 
אליהם  להגיע  שעשויים  קופסאות  מגירות  ארונות   / הבית  חדרי  ובדיקה: 
באמצע הסעודה או תוך כדי אכילה /  מיטות, ספות, ריצפת הבית, משחקים 

צעצועים שעורים תכשיטים אלבומי תמונות דיסקים תיקים ילקוטים מזוודות 

כדי  תוך  או  הסעודה  באמצע  אליהם  להגיע  עשויים  שלא  ותיבות  ארונות   /

כלי   / ספרים   / בגדים   / גינה  חצר  מרפסת   / /כבד  ארון  תחת  חלל   / אכילה 

 / מכונית   / למכרם  להצניעם,  לנקותם,  ונפות  אפיה  תנורי   / ובישול  אכילה 

מקום שטורח לבדקו ולא ישתמש בפסח / חדר מדריגות / משרדים / מקרר / 

מכשירים אלקטרוניים טלפון / פלאפון / מקלדת מחשב / עגלת תינוק, וכסא 

אוכל לתינוק / הפמוטים לנרות והמגש שלהם / טבעות / לא לשכוח לנקות 

או למכור.

113 ���������������������������������� פרק ה� חומרות והידורים במאכלי פסח 

בפסח: וההידורים  החומרות  בעניין  כללית,  הקדמה   א. 
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בפעם הראשונה שרואים / רק בחודש ניסן / שבת ויום טוב / נשים 

ו. פסח בבית 

ז. יומי דפגרא:  ב ניסן: ההנהגה ביום זה / יום מסוגל להחלטות טובות / י"א 
ניסן: יום התוועדות / לימוד פרק התהילים של הרבי / יג ניסן: יד ניסן: ח"י ניסן 

 63 ����������������������������������������������������������������������� פרק ג – המצות

א. מצה שמורה – הקדמה 

ב. שמורה משעת קצירה, טחינה, לישה: מאימתי צריך שמירה / 
שעת לישה / משעת קצירה / משעת טחינה. 

ג. שמירה לשמע, או עשיה לשמה ? 

ד. נפק"מ – הכנת מצה ע"י גוי וקטן: דווקא יהודי גדול / אפשר ע"י 
גוי או שוטה וקטן / למעשה. 

ה. מצות מכונה

ו. מצה עגולה עבודת יד – מנהג חב"ד

ז. מצה כפולה, ונפוחה

ח. תנור ראשון

ט. מצה מקמח אחר: אחד מחמשת מיני דגן / חשש חמץ כשאין חטים 
/ חולה ציאליק / מצה מחטים בלי גלוטן / ההנהגה לאכול רק כזית אחד של 

מצה / מצה בלי גלוטן לחולה ציאליק

76 ������������������������������������������������������� פרק ד� ניקיון הבית לפסח  

א. איסור 'בל יראה ובל ימצא': א. האיסור / ב. גם בלי לראות / ג. דוקא 
חמץ שלו / ד. חמץ באחריותו / ה. החמץ שמחוץ לביתו / ו. סיכום. 

או  ביטול,   – יראה'  'בל  מאיסור  להינצל  הדרכים,  שני   . ב 
ביעור: א. ביטול / ב. בדיקה וביעור 

ג. הסיבה שהצריכו חכמים את שניהם – 'ביטול' ו'ביעור': א. 
הקדמה / ב. הצורך בביעור / ג. הצורך בביטול. 
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 מפתח עניינים

 – הביטול  עיקר  א.  אותו:  עושים  ואיך  בפועל,  'ביטול'  מהו  ד. 
במחשבה / ב. ביטול בפה / ג. עד מתי אפשר לבטל. 

ה. מהו 'ביעור' ואיך עושים אותו: א. הקדמה / ב. הביעור מן התורה 
ומדרבנן / ג. תקנת הבדיקה. סיכום )ב – ה(. 

צריך  ושאינו  מדרבנן,  התורה,  מן   – בביעור  החייב  חמץ  ו. 
ביעור כלל: הקדמה / חמץ החייב ביעור מן התורה: א. כזית חמץ / חמץ 
ד.   / נקיים  פירורים קטנים,  ג.   / ב. פחות מכזית חמץ  ביעור מדרבנן:  שחייב 

פירורים קטנים שדבוקים בכלי האכילה / ה. פירורים שעלולים ליפול לאוכל 

ז. פירורים קטנים, על   / ו. פירורים מטונפים  / חמץ שאינו חייב ביעור כלל: 

הריצפה / ח. פירורים קטנים שלא ניכר מה הם / ט. חמץ שקשה להשגה / י. 

חמץ שאינו ראוי לאכילת כלב. 

מחפשים  חמץ  )איזה  הקדמה  ואיפה:  לפסח,  לקנות  צריך  מה  ז. 
ומנקים, איפה מנקים( / א. חייב ניקיון יסודי / ב. אין חיוב ניקיון ובדיקה / ג. 

חייב ניקיון ובדיקה. 

 / א. הקדמה  ובדיקת חמץ:   – ניקיון  ח. הצורך השני הדברים, 
טעם הניקיון לפני הבדיקה / ג. טעם הבדיקה לאחר הניקיון / ד. למעשה 

לניקיון  הזקוקים  והחפצים  המקומות  של  חלקי  פירוט  ט. 
אליהם  להגיע  שעשויים  קופסאות  מגירות  ארונות   / הבית  חדרי  ובדיקה: 
באמצע הסעודה או תוך כדי אכילה /  מיטות, ספות, ריצפת הבית, משחקים 

צעצועים שעורים תכשיטים אלבומי תמונות דיסקים תיקים ילקוטים מזוודות 

כדי  תוך  או  הסעודה  באמצע  אליהם  להגיע  עשויים  שלא  ותיבות  ארונות   /

כלי   / ספרים   / בגדים   / גינה  חצר  מרפסת   / /כבד  ארון  תחת  חלל   / אכילה 

 / מכונית   / למכרם  להצניעם,  לנקותם,  ונפות  אפיה  תנורי   / ובישול  אכילה 

מקום שטורח לבדקו ולא ישתמש בפסח / חדר מדריגות / משרדים / מקרר / 

מכשירים אלקטרוניים טלפון / פלאפון / מקלדת מחשב / עגלת תינוק, וכסא 

אוכל לתינוק / הפמוטים לנרות והמגש שלהם / טבעות / לא לשכוח לנקות 

או למכור.

113 ���������������������������������� פרק ה� חומרות והידורים במאכלי פסח 

בפסח: וההידורים  החומרות  בעניין  כללית,  הקדמה   א. 
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 מפתח עניינים
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ניסן: יום התוועדות / לימוד פרק התהילים של הרבי / יג ניסן: יד ניסן: ח"י ניסן 
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א. מצה שמורה – הקדמה 
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ט. מצה מקמח אחר: אחד מחמשת מיני דגן / חשש חמץ כשאין חטים 
/ חולה ציאליק / מצה מחטים בלי גלוטן / ההנהגה לאכול רק כזית אחד של 

מצה / מצה בלי גלוטן לחולה ציאליק
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א. איסור 'בל יראה ובל ימצא': א. האיסור / ב. גם בלי לראות / ג. דוקא 
חמץ שלו / ד. חמץ באחריותו / ה. החמץ שמחוץ לביתו / ו. סיכום. 

או  ביטול,   – יראה'  'בל  מאיסור  להינצל  הדרכים,  שני   . ב 
ביעור: א. ביטול / ב. בדיקה וביעור 

ג. הסיבה שהצריכו חכמים את שניהם – 'ביטול' ו'ביעור': א. 
הקדמה / ב. הצורך בביעור / ג. הצורך בביטול. 
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 מפתח עניינים

מפתח עניינים 

19 ������������������������������������������������� פרק א – שלשים יום קודם החג

ב. אכילת מצה לפי החג 

ג. המנהג לאסור קודם

ד. טעם המנהג

ה. מה נאסר באכילה:

/ עוגה מקמח מצה / מצת מכונה  ו. סוגי מצות: מצה עשירה / מבושלת 
חמץ / מצה שנאפתה לא לשמה 

ז. אכילת מצה לקטנים 

ח. אכילת מצה לזקנים וחולים 

ט.זהירות מחמץ והתחלת ההכנות והקניות 

אופני   / לפסח  זה  מאכל   / זה  חג  טורח  כמה  לומר:  שאסור  דברים  י. 
ההיתר באיסור זה 

יא. קמחא דפסחא 

יב. מבצע מצה

33 ������������������������������������������������������������������ פרק ב – חודש ניסן

א. אמירת ה'נשיא' 

ב. תחנון 

ג. ביקור בבית החיים 

ד. השטחות על קברי צדיקים 

נוסח   / הברכה  חובת   / וחשיבותה  הברכה  גדר  האילנות:  ברכת  ה. 
הברכה / סוג העצים / פרחים ולא פירות / מה צריך לראות / כמה עצים / רק 

מפתח עניינים 

מפתח כללי:

19 �������������������������������������������������� פרק א� שלשים יום קודם החג 

33 ������������������������������������������������������������������� פרק ב� חודש ניסן 

63 ������������������������������������������������������������������������ פרק ג� המצות 

פרק ד� ניקיון הבית לפסח �������������������������������������������������������� 76

113 ���������������������������������� פרק ה� חומרות והידורים במאכלי פסח 

183 ����� פרק ו� תרופות, קוסמטיקה, חומרי ניקיוי, וכלים חד פעמיים 

215 �������������������������������������������������������������� פרק ח� מכירת חמץ 

246 �������������������������������������������������������������� פרק ט� בדיקת חמץ 

290 ������������������������������������������������������������������� פרק י� ערב פסח 

317 ����������������������������������������������� פרק יא� ערב פסח שחל בשבת 

 334 ����������������� פרק יב� ליל הסדר – ענינו וחשיבותו, וההכנות אליו 

 349 ������������������������������ פרק יג� ליל הסדר – מצוות ותקנות חכמים 

389 ���������������������������������������������� פרק יד� שביעי ואחרון של פסח 
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 מפתח עניינים
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ב. אכילת מצה לפי החג 

ג. המנהג לאסור קודם

ד. טעם המנהג

ה. מה נאסר באכילה:

/ עוגה מקמח מצה / מצת מכונה  ו. סוגי מצות: מצה עשירה / מבושלת 
חמץ / מצה שנאפתה לא לשמה 

ז. אכילת מצה לקטנים 

ח. אכילת מצה לזקנים וחולים 

ט.זהירות מחמץ והתחלת ההכנות והקניות 

אופני   / לפסח  זה  מאכל   / זה  חג  טורח  כמה  לומר:  שאסור  דברים  י. 
ההיתר באיסור זה 

יא. קמחא דפסחא 

יב. מבצע מצה

33 ������������������������������������������������������������������ פרק ב – חודש ניסן

א. אמירת ה'נשיא' 

ב. תחנון 

ג. ביקור בבית החיים 

ד. השטחות על קברי צדיקים 

נוסח   / הברכה  חובת   / וחשיבותה  הברכה  גדר  האילנות:  ברכת  ה. 
הברכה / סוג העצים / פרחים ולא פירות / מה צריך לראות / כמה עצים / רק 

מפתח עניינים 

מפתח כללי:

19 �������������������������������������������������� פרק א� שלשים יום קודם החג 

33 ������������������������������������������������������������������� פרק ב� חודש ניסן 

63 ������������������������������������������������������������������������ פרק ג� המצות 

פרק ד� ניקיון הבית לפסח �������������������������������������������������������� 76

113 ���������������������������������� פרק ה� חומרות והידורים במאכלי פסח 

183 ����� פרק ו� תרופות, קוסמטיקה, חומרי ניקיוי, וכלים חד פעמיים 

215 �������������������������������������������������������������� פרק ח� מכירת חמץ 

246 �������������������������������������������������������������� פרק ט� בדיקת חמץ 

290 ������������������������������������������������������������������� פרק י� ערב פסח 

317 ����������������������������������������������� פרק יא� ערב פסח שחל בשבת 

 334 ����������������� פרק יב� ליל הסדר – ענינו וחשיבותו, וההכנות אליו 

 349 ������������������������������ פרק יג� ליל הסדר – מצוות ותקנות חכמים 

389 ���������������������������������������������� פרק יד� שביעי ואחרון של פסח 



ההלכה  את  רק  לדעת  שרוצה  שמי  כך  לנושא.  הרחבה  ישנה  הדף 
למעשה, יסתפק בקריאה ללא הסוגריים. 

ערב פסח שחל בשבת: שנה זו ה'תשפ"א הינה שנה מיוחדת, שבה ערב 
על  דגש  בשימת  יא(,  )פרק  שלם  פרק  לכך  והוקדש  בשבת,  חל  פסח 

עצות מעשיות מלבד ההלכות וטעמיהן. 

על  אלא  ההערות,  על  נעשה  לא  המדינה,  לשפת  המשובח  התרגום 
לידידי  לב,  מקרב  להודות  המקום  וכאן  בלבד.  וטעמיהן  ההלכות 
ואכן,  המחכימות,  והערותיו  המשובח,  תרגומו  על  אלבז,  שמעון  ר' 
הצליח במלאכת אומן, לדקדק ולהציג באופן ברור וקריא, את ההלכות 

וטעמיהן.  

גבריאל,  ונטעי  תשובות  כפסקי  הלכה  בספרי  נעזרנו  הלוח  בעריכת 
ובספרים המלקטים את מנהגי חב"ד כ'ספר המנהגים – חב"ד', 'אוצר 
'הלכה  ספר  גינזבורג,  הרב  של  חב"ד'  ומנהג  הלכות  חב"ד',  מנהגי 
למעשה' של מכון הלכה, הלוח של הרב ברוין, התייעצות עם 'משפיעים' 

וזקני אנ"ש, וכמובן, בספרי הלכה רבים. 

כמה  עיני  למראה  היו  שבלוח  מההלכות  גדול  חלק  והגהה:  ביקורת 
הדברים.  בתוך  שולבו  והם  הערותיהם  את  שהעירו  חב"ד  מרבני 
תודתי נתונה בין השאר, להרה"ח הרב ברוך אבערלנדער על הערותיו 
המחכימות. אך 'שגיאות מי יבין', ויתכן שהתשרבבו אי דיוקים וכו', על 
כן בקשתנו שטוחה בפני הקוראים, להביא לידיעתנו, כל הערה והארה, 
במהדורות  לתקנן  ונשתדל  וכדומה,  הבנה  חוסר  של  אפשרות  או 

louahvaad@gmail.com :הבאות. הכתובת לשליחת הערות

עיה"ק  בירושלים  החג  מצוות  את  לקיים  השנה  עוד  שנזכה  רצון  ויהי 
בביהמ"ק השלישי, ונאכל שם מן הפסחים ומן הזבחים.

 בברכת פסח כשר ושמח
 י' אדר התשפ"א
הרב נתנאל לייב

דבר העורך
פותחים בכבוד אכסניא )ברכות, סג, ב( בואו ונוקיר תודה וברכה, ל'ועד 
לרווחת  הברוכות   פעולותיו  מלבד  אשר  צרפת',  ליובאויטש,  רבני 
להנגיש   – חשובה  משימה  שכמו  על  נטל  בצרפת,  היהודית  הקהילה 
את ההלכה לכל דורש. זאת ההזדמנות להוקיר תודה לידידי הרב חיים 
אטלן שיחי', שברגישות ובהשכל, הביא את הפרויקט הזה עד הלום, 
תהא משכורות שלמה מן השמים, וכל המזכה את הציבור זכות הרבים 

תלוי בו. 

על החשיבות הרבה שרואה הרבי ב'לוחות' אלו, אפשר ללמוד מדבריו, 
יום ב' דר"ה התשנ"ב:

]דהיינו  הנ"ל  בלוחות  יעיין  ואחד  אחד  שכל  הוא,  ביותר  נכון  "דבר 
הלוחות שמלקטים את ההלכות הנצרכות[, באופן שכל ההלכות דימים 
אלו יחקקו בזכרונו, מפני שלפעמים כשמתעוררת שאלה בזה, נמצאים 
במעמד ומצב שאסור להפסיק ולשאול, או שאין את מי לשאול, ויתירה 

מזו – לפעמים אינו יודע כלל שצריך לשאול". 

ברוך שהחיינו והגענו לזמן הזה, לאחר חודשים של עבודה מאומצת, 
אנו זוכים להציג בפני הציבור, את החלקים החסרים בלוח של חודש 
ניסן דאשתקד, הלא הם: דיני מכירת חמץ, כולל דיני 'ערב קבלן' וכו', 
וכו',  שרויה  מצה  קטניות,  דיני  כולל  פסח,  של  וההידורים  החומרות 
שביעי  ומנהגי  ודיני  פסח,  ערב  דיני  קוסמטיקה,  ומוצרי  תרופות  דיני 
כאשר  אלה,  ימים  מהות  על  חסידי  נופך  בתוספת  פסח,  של  ואחרון 

יראה כל מעיין.  

א.  רמות.  לשלש  ההלכה  הצגת  את  חילקנו  הקודמת  בפעם  כדרכנו 
בסוגריים  ב.  בקיצור.  למעשה  ההלכה  מוזכרת  הגדולות  באותיות 
בשולי  בהערות  ג.  בקצרה.  וטעם  מקור  מובא  יותר,  קטנות  באותיות 
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יחידה של מומחים לטיפול בנושא 'שלום בית'.- 

הוצאה לאור של לוחות וחוברות הלכה.- 

חברה קדישא. - 

 -http://www.rabbinatloubavitch.com :אתר אינטרנט

 -» Info Vaad « : חשבון פייסבוק יעודי

שמחנו לבשר בפעם הקודמת על מושבו החדש של ה'וועד', הממוקם 
 bis rue Darius Milhaud 75019 ,70 :במקום מרכזי לקהילה. בכתובת

.Paris

במקום זה ישנם: 

משרדי הוועד. - 

בית הוראה. - 

בית מדרש, שהוקדש לעילוי נשמתו של הרב יוסף ברוך האוזי, ז"ל. - 

למרות המצב המורכב הקיימים בימים אלו, והקושי הכרוך ב’סגרים’ 
לייב  הרב  שליט"א,  ללום  הרב  הרבנים:  עם  קשר  ליצור  ניתן  וכו’, 
בבית  לימוד  זמני  לקבוע  מנת  על  שליט"א,  טייכטעל  והרב  שליט"א, 

המדרש. 

תדיר,  באופן  והמסייעים  העוזרים  לכל  הלב,  מעומק  מודים  אנו 
ובמסירות, לפעולות של הוועד, כדי שנוכל לענות על צרכי הקהילה. 

בבנין  נוסף  נדבך  תהווה  זו,  נוספת  שאבן  יתברך,  להשם  ותפילה  בתקוה 
שאנחנו בונים, ותהיה מקור לשפע וברכות, ובזכות 'לוח' זה של פסח, נזכר 
לאכול מן הפסחים ומן הזבחים, בבית המקדש השלישי, שיבנה ע"י מלך 

המשיח, אמן.  

 בברכת פסח כשר ושמח
 הרב חיים אטלן
 מנכ"ל ועד רבני ליובאויטש, צרפת 
ר"ח ניסן התשפ"א

פתח דבר
לוח  את  לאור  להוציא  הזה,  לזמן  והגיענו  וקיימנו  שהחיינו  ברוך 

ההלכות והמנהגים, לחודש ניסן ה'תשפ"א. 

ההלכות והמנהגים הנוגעים לחג הפסח רבו מספור, ולמותר לציין את 
הצורך והתועלת הגדולה, ב'לוח' מסוג זה לציבור. 

ר'  ולמתרגם  לייב,  נתנאל  הרב  לעורך  לב,  מקרב  להודות  ברצוננו 
וראויה  רבה  במסירות  לאות,  ללא  הנפלא,  עבודתם  על  אלבז,  שמעון 
ויתגשמו משאלות לבם לטובה, בגשמיות  יבורכו מן השמים,  לשמה. 

וברוחניות. 

במשימה  צרפת',  ליובאויטש,  רבני  'וועד  ממשיך  זה,  'לוח'  בהוצאת 
ההלכה  את  להנגיש  רבה,  חשיבות  בה  רואה  ואשר  עצמו,  על  שנטל 
לפעולותיו  בנוסף  וזאת  הלכה",  זו  ה'  ל"דבר  הצמא  הרחב,  לציבור 

הרבות לטובת קהילת יהודי צרפת, מזה שנים רבות.  

חשיבות רבה בלימוד ההלכה, ובמיוחד בימים קשים אלו, וכדברי הרבי 
"כשנשלמת  מהגלות(:  יוצאים  ההלכה  שע"י   102 עמ',  תשנ"ב,  )תו"מ, 
נעשית  אז  התורה,  הלכות  ע"י  העולם  בבירור  הגלות,  דזמן  העבודה 

הפדיה, מן הגלות אל הגאולה". 

יום  מידי  ליובאוויטש',  רבני  'וועדי  עומד  אלה,  טרופים  בימים  גם 
לצדכם, ומעמיד לרשות הקהילה את שרותיו המגוונים: 

הפרק -  על  העומדות  לשאלות  במהירות  שעונים  מוכשרים,  רבנים 
באמצעים שונים, כקבוצות אווטסאפ יעודיות, וכיו"ב.

שעות קבלה בבית הוראה. - 

תיבת דואר לשאלות בטהרת המשפחה. - 

בית דין קבוע, שיושב באופן רציף. - 
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בפרוס עלינו חג הפסח, ברצוני לאחל, חג פסח כשר ושמח, חירות אמיתית 

מדאגות, בגשמיות וברוחניות, ומתוך שמחה תמיד. 

עבודת  על  אלבז,  שמעון  ולר'  לייב   נתנאל  לרב  להודות  ההזדמנות,  זאת 

העריכה והתרגום, של קובץ הלכות פסח, עם מנהגי רבותינו נשיאנו בכל פרט 

ופרט, עם ציון המקורות מהתלמוד דרך הראשונים עד אחרוני אחרונים, בצירוף 

הנהגותיהם בקודש של רבותינו נשאינו. 

מה  לקיים  שזכו  אשריהם  אופניו',  על  דבור  'דבר  וגדוש  מלא  הקובץ  כל 

שכתוב בגמ' ברכות )ח, א( על הפסוק בתהילים )פז, ב(: "אוהב ה' שערי ציון 

יותר מבתי כנסיות  יעקב" אוהב ה' שערים המצויינים בהלכה,  מכל משכנות 

מיום שחרב  דעולא,  בר אמי משמיה  חייא  ר'  והיינו דאמר  ומבתיו מדרשות, 

ביהמ"ק, אין לו להקב"ה בעולמו, אלא ארבע אמות של הלכה בלבד". 

לאות למען  ללא  פועל  חיים אטלן, אשר  לידיד הרב  גדולה  ואסיים בברכה 

רווחת הקהילה, וההוצאה לאור של קובץ זה. אשריו שזכה למה שכתוב באבות 

)נוסחות ב' פרק לב(: "הוא היה אומר העושים שררה עם הציבור,  דרבי נתן 

אין עמלים עמהם באמת, שברית אבותם עוזרתם, ותפלתם עומדת להם, ואתם 

)וראה ב"ח  ובעולם הבא"  מעלה אני עליכם שכר כאילו עשיתם בעולם הזה 

או"ח רפב ב, שו"ת משנה הלכות, ו' עמ' תקלב(. 

בטוח שקובץ זה יתרום לזירוז הגאולה האמיתית והשלמה, בקרוב ממש.

 בברכה 

הרב מנחם מענדל הלל חיים ללום 

בשיחת יום שני דר"ה התשנ"ב מדבר הרבי במעלת ותועלת הלוחות המביאים 

את המנהגים והלכות הצריכות והשייכות לאותו זמן ובפרט לאלו שאין להם 

ספרים או שאינם יודעים היכן לחפש וע"י העיון בלוחות הללו מוצאים בנקל 

את ההלכות הצריכות.

לייב שיחי' אשר קיבץ  נתנאל  ולכן באנו בזה לחזק את פרי עמלו של הרב 

כשו"ע  אחד  בפונדק  ליובאוויטש  ומנהגי  הפסח  הלכות  את  גורנה  כעמיר 

על  אלו  הלכות  בידיעת  הרבים  את  לזכות  ודעת  טעם  בטוב  לפניהם  המוכן 

בוריין ולקיימן כראוי על כל פרטי' ודקדוקי', וביותר אפשר לברך ברכת הנהנין 

מההערות שבירר וליבן בעמקות ובישרות להבין היטיב שורש ומקור של כל 

הלכה ומנהג.

חיבורים  בעוד  הרבים  את  לזכות  הקדושה  בעבודתו  שימשיך  לברכו  והנני 

נפלאים להגדיל תורה להאדירה ולקידוש שם ליובאוויטש.

כתבו הראשונים ומובא בשו"ע יהודים קדושים הם שמחמירים על עצמן ויש 

להם על מה שיסמוכו. וצ"ע כי בדרך כלל לשון זה נאמר לגבי קולות וכאן זה 

יוסף מאוסטראה  יעקב  הרב  ומביא המעדני שמואל בשם  חומרות,  על  נאמר 

שגם לחומרות שלנו בפסח צריך מקור הלכתי שיהיה על מה לסמוך. ולהעיר 

שאת החומרות של פסח צריך לקיים מתוך אהבה ושמחה שלכן מובא בשו"ע 

אדמוה"ז )סימן תסט( שלא יאמר אדם כמה טורח יש בפסח זה.

גם באתי בזה לחזק את ידי ר' שמעון אלבז שיחי' על תרגומו הנפלא לשפת 

המדינה בכדי שרבים יאותו לאורו של לוח זה לאכול מפריו ולשבוע מטובו.

וכאן המקום להוקיר לכבד ולהעריך את הרב חיים אטלן שיחי' שמנהל ביד 

רמה את מוסד וועד רבני ליובאוויטש, והודות למסירותו הנפלאה זכה מוסד זה 

להצלחה כבירה בכל עניני יהדות וחומת הכשרות בצרפת, ויהא רעווא שימשיך 

לנהל מוסד קדוש זה מתוך בריות גופא ונהורא מעליא עד ביאת משיח צדקנו.

והנני לברך את קהילת ליובאוויטש בצרפת בתוככי כלל ישראל בברכת חג 

פסח כשר ושמח.

ונסיים בדברי שו"ת מן השמים שמצות איסור חמץ קיבלו עם ישראל באהבה 

ימיו  לו  מאריכין  בדקדוקי'  המאריך  וכל  ובפרטי'  בכללי'  והחמירו  בחיבה 

ושנותיו.

הרב יוסף יצחק מאיר טייכטל
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 ברכות הרבנים
 להלן חלק מהברכות והאיחולים ששלחו הרבנים שיחיו,

בהוצאה הקודמת  

לפי סדר הא-ב

ברוב שמחה ונחת, אברך את חתני הרב נתנאל לייב שיחי', על פועלו המבורך 

ב'לוח ההלכות' שערך. משוכנע הנני, שגם לוח זה, יתקבל כמו הלוח הקודם 

יהנו  ובמיוחד ציבור דוברי הצרפתית, אשר  ובהערכה בקרב הציבור,  בברכה 

מהתרגום המוצלח והמדוייק מעשה ידי תלמידי ר' שמעון אלבז שיחי', שעשה 

עבודה ראויה לשבח. 'ספר' זה הוא פרי של עבודה מאומצת של מחקר ועיון, 

הנצרך כדי להגיע למסקנות ברורות ומדוייקות, וכנדרש מיצירה הלכתית. 

ואת  המבורכת,  היוזמה  על  ליובאוויטש',  רבני  'ועד  ידי  את  אחזק  כן,  כמו 

ידידי הרב חיים אטלן שלקח על עצמו את המשימה החשובה הזו, ופועל ללא 

לאות למען הצלחתה, כמו שפועל בכל התחומים שאנו נדרשים בו בועד רבני 

ליובאויטש, ותהא משכרותו מן השמים.  

בשורות  רק  ושנשמע  ושמח,  כשר  פסח  אאחל  צרפת,  יהודי  קהילת  ולכל 

ומצלא',  'מגנא  שהתורה  חז"ל  דברי  את  רבות  פעמים  הרבי  והזכיר  טובות. 

ישראל,  כלל  בתוככי  ואחד  אחד  לכל  תהיה  התורה,  לימוד  שבזכות  בטוחני 

גאולה פרטית בגשם ורוח, עד לגאולה כללית, בגאולה האמיתית והשלמה. 

 הרב יעקב זרביב


