























מהלכות פסח – התורה והחיי
בדיקת חמ
קצת יושר ומבט בעיניי פקוחות אל ההלכות ,וע זה ג אל פני המציאות נחוצי מאוד בהלכות
הפסח .דוגמא ראשונה היא בדיקת חמ "לאור הנר" ,שהרי "אור הנר יפה לבדיקה" ,כפי שאמרו
חז"ל )פסחי ח' ע"א( .עוד נאמר ש  ,שאבוקה אינה טובה לבדיקה ,שכ אי אפשר להכניסה
לחורי וסדקי  ,וג "מתיירא שלא יבעיר את הבית ואי ליבו על הבדיקה" )רש"י ש ( ,והנה
ברור לפי כל הנימוקי שנאמרו באיסור אבוקה ,ובאיסור נר של שמ בבדיקת חמ )ר' ש או"ח
תל"ג ,סעי! ב' ובמשנה ברורה( שיש מקומות רבי אצלנו ,שג נר קשה לבדיקה ,שהרי חושש
להכניסו לארונות ,בפרט א יש בגדי או ניירות )ובמקו שמכניסי בו חמ שחייב לבדוק( ,וג
חוששי גברי ונשי מטפטופי שעווה ,ולא תמיד נותני דעת לבדוק יפה נר טוב יותר מאבוקה,
אבל פנס חשמלי,עוד יותר טוב .לפיכ" ברור ,שבמקומות כאלה עדי! לבדוק בפנס חשמלי )על
סוללות(.
ואמנ הגאו יבי"ע אומר שליט"א פסק בחזו עובדיה ,הלכות בדיקת חמ ס"ב ,שמותר לבדוק
בפנס כיס קט  ,שאפשר להכניסו לחורי ולסדקי  ,וכ בנר חשמלי קט  ,שאפשר לטלטלו בכל
פינות הבית .מותר לבדוק בה בשעת הצור" ,שאי לו נר אחד כשר ,ויכול ג כ לבר" עליה .
אול לענ"ד הדבר פשוט ,שעדי! לבדוק בפנס חשמלי קט במקומות רבי בבית ,כל שחושש מפני
הנר .ואכ מביא ש הגר"ע יוס! "וכ שמעתי בש החזו #אי"ש ,שהורה לבדוק בנר חשמלי או
פנס כיס" .וזהו ניסוח מדויק.
אמנ  ,מצאנו בגמרא )פסחי ז' ע"ב( ,שיש ג משמעות רעיונית חשובה לבדיקה בנר ,ועל כ  ,נכו
להדליק נר לבדיקה ,וג לאחוז ביד פנס חשמלי להאיר בארונות ובחורי ובסדקי ,שבה הוא
עדי!.
מכירת חמ
מכירת חמ היא היתר דחוק שיש בו הערמה ,ולא הידור מצווה שראוי לחזר אחריו .מקור ההיתר
בחשש הפסד מרובה של מבשלות השכר שהיו ש מרתפי של יי"ש )או"ח תמ"ח ג' ,וראה ש
בט"ז ובשערי תשובה( ,ומעיקר הדי צרי" להוציאו מהבית ,ולהעבירו לרשות נכרי.
באמת ,בחנויות ,ובמפעלי למזו שיש בו חמ ,אי אפשר להתקיי בלא מכירת חמ .אבל בבית
פרטי ,א אי לו מרת! משקאות של  ,שיש בה חמ ,למה להתאמ ולמכור חמ? למה לא
לבטל ולבער ,כפי דעת חז"ל?
חז"ל הטילו חובת בדיקה ודרכי ביטול ,לקיי מצוות התורה "א" ביו הראשו תשביתו שאֹר
מבתיכ " .חז"ל לא קבעו למכור חמ בדר" של קניי בשרשרת ,וע"י הערמה .לפיכ" ,מי שיכול





















לכלות החמ מביתו ,כולל שקיות של אבקות מרק ,וחרדל ,ואבקת צ'יקו וכד' ,ולשפו" שארית
משקה#חמ ולא למכור – הרי זה משובח! יודעני מנסיוני שאפשר לכלות החמ שבבית בי פורי
לפסח ,לא לקנות מרקי ואטריות ושאר מיני חמ בתקופה זו ולבער השאריות .אי שו צור"
אמיתי למכור חמ בבית ,אלא מתו" עצלות לבדוק מה מכילות האריזות הרבות מספור ,או אלו
תרופות כלולות ברשימה )הרוב!( .מה שפסול מאכילת כלב מותר לקיי  ,ואי סיבה למכור ,וחמ
שבלוע בכלי לא צרי" ואי אפשר למכור ,כי לא חלה מכירה על דבר שאינו בעי .
לפיכ" ,כדאי לחשוב פעמיי מדוע למכור חמ בבית פרטי ,ולמה להיזקק להערמה שכזאת )אלא
בהפסד ניכר( – ובפרט ,ראוי לסמו" על חז"ל שביטול מועיל ביחס לפירורי  ,וכל חמ שלא
מצאנו ,ומכירה היא פתרו דחוק ,שנועד בעיקרו לבתי עסק ,לחנויות ולמפעלי .
קטניות
בכל שנה נשמעי בשאלת קטניות דברי רבי  ,חלק קשי לכבוד התורה עד כדי כ" ,שרבו
המזלזלי בהלכה ,מפני המנהג האשכנזי לאסור כל סוג של קטניות בפסח.
לכ חשוב מאוד לחזור אל מקורו של המנהג האוסר ,בדברי ר' יצחק מקורבייל בספר מצוות
הקט )הסמ"ק ( ,ובדברי גיסו ר' מרדכי אשכנזי )המרדכי( ,שקושרי בפירוש את מקור המנהג
לשיטה )הדחויה מהלכה( של רבי יוחנ ב #נורי ,תנא גלילי ב זמנו של רבי עקיבא ) ר' ראש השנה
ל"ב ע"א( .רבי יוחנ ב #נורי חלק על חכמי ,ואמר שג אורז ודוח ה מיני דג  ,יש בה איסורי
חמ ויוצאי בה ידי חובת מצה) ,פסחי  ,ל"ה ע"א( .אמנ ברור לחלוטי בסוגיות התלמוד
)פסחי ל"ה ע"א ,וקי"ד ע"ב( ,ששיטת רבי יוחנ #ב נורי דחויה היא ,גדולי האמוראי בבל ,רב
הונא ורבא היו מהדרי לאכול אורז בליל הסדר ,ורב אשי אומר _ "לית דחייש להא דרבי יוחנ
ב #נורי" .כ" ג נפסק בכל הפוסקי )רמב"  ,חמ ומצה פ"ה ה"א ,שו"ע או"ח תנ"ג א(.
בימינו קל להבי את הכרעת חכמי התלמוד שרק חמשת מיני דג מביאי לידי חימו ,שכ ה
מכילי גלוט והוא הגור לחימו .באורז ובקטניות אי גלוט ולכ אי בה
כוסמי " מחייב התיחסות נפרדת ,ואכמ"ל(.

חימו )"קמח

אעפ"כ ברור מדברי הסמ"ק והמרדכי ,וג ממקורות אחרי  ,שאכ המנהג לאסור קטניות מקורו
בשיטה זו ,ששרדה במנהג אשכנז הקדו  ,ולבסו! נתקבלה כמנהג של חומרא.
בהסבר המנהג כתב הסמ"ק )סימ רכ"ב ,מופיע בהגהות רבינו פר תלמידו ,אבל המרדכי בפסחי
ש מביא את דבריו בש גיסו הסמ"ק( ,את הדברי הבאי :
"ועל הקטניות כגו פוייש ופולי ורייש ועדשי וכיוצא בה  ,רבותינו נוהגי בה איסור שלא
לאוכל בפסח כלל ,וכ נראה.
כמדומה ששמעתי על הפולי שלא לבשל בפסח ,כי א במי רותחי מתחילת נתינת בקדירה
]הערה :כי חלוט ברותחי אינו מחמי עוד ,ג במיני הדג אלא שאיננו בקיאי בחליטה מדויקת
ר' רמב"  ,חמ ומצה פ"ה ה"ג [ ,וגדולי נוהגי בה היתר .ומורי רבינו יחיאל ]מפאריז[ היה





















נוהג לאכול בפסח פול הלב שקורי פוייש,וג היה אומר כ בש גדולי  .ומביא ראיה דאפילו
באורז ,דחשיב ליה רבי יוחנ ב #נורי מי דג לגבי חימו ,קאמר תלמודא – לית דחייש לה להא
דרבי יוחנ ב #נורי.
מיהו קשה הדבר מאוד להתיר דבר שנוהגי בו העול איסור מימי חכמי הקדמוני  ,דמסתמא
לא נהגו בו איסור מחמת חימו עצמו ,דלא טעו בדבר שהתינוקות של בית רב שלמדו ההלכה,
יודעי ,דאיכא בהדיא בפסחי דאי בא לידי חימו כי א מחמשת מיני דג.
ולכ נראה לקיי המנהג ולאסור כל קטנית בפסח ,ולא מחמת חימו עצמו ,כי טעות הוא לומר
כ ,אלא מטע גזירה הוא ,דכיו דקטנית מעשה קדירה הוא ,ודג נמי מעשה קדירה הוא כדייסא,
אי הוה שרינ קטניות דילמא אתי לאיחלופי להתיר דייסא ]של דג [ ,דאידי ואידי מעשה קדירה,
וג מידי דמידג הוא כגו ]=בדומה ל[ חמשת מיני דג  ,כדאיתא בבבא מציעא )פ"ח ע"ב( ,דקרי
לקטניות מידי דמידג  ,וג יש מקומות שרגילי לעשות מה פת כמו מחמשת המיני ,ולכ" אתי
לאיחלופי לאות שאינ בני תורה ,ולא דמי למיני ירקות ,כגו  :כרוב ,וכרישי וכיוצא בה  ,דהני
לא דמו כלל לדג ולא אתי לאיחלופי.
ומנהג הגו הוא ליזהר מכל קטניות ומכל דבר שקורי ליגו"  ,וג חרדל נכו לאסור משו דהוה
מידי דמידג – ואע"ג דתלמודא שרי אפילו אורז – זהו דוקא בימיה שהיו בקיאי כול בהלכות
איסור והיתר,אבל השתא בדורות האחרוני גזרו כדפרישית ...ואפילו ליתנו במי רותחי נכו
לאסור ,דילמא אתי ליתנו במי קרי ".
ברור מכא  ,שכל מי שמפרש את מנהג הקטניות ,כאילו מיני קטנית אסורי כמו חמ ,זהו מנהג
טעות ,מפני שהוא מבוסס על שיטתו של רבי יוחנ ב #נורי שאסר אורז ודוח כמיני דג  ,ונידחו
דבריו בתלמוד לחלוטי  .אומנ פרופ' ישראל תא#שמע הוכיח בספרו ,מנהג אשכנז הקדמו ,
מאגנס ירושלי תשנ"ב ,עמ'  ,271#276שהיו פוסקי קדמוני שחשבו כ" ,אול היא הנותנת,
שדבריה נידחו.
לא כל חכמי אשכנז וצרפת הסכימו למנהג האיסור ,והיו כאלה שחלקו עליו בפירוש ,מפני שראו בו
מנהג טעות ,וכ" כתבו ג אחדי

מגדולי הראשוני והאחרוני  ) .ר' בספרו של הגרש"י זוי זצ"ל

המועדי בהלכה ,עמ' רנ"ה – רנ"ח ,למשל רבינו ירוח  ,ור' יעקב עמדי ג בש אביו ה"חכ
צבי"(.
גדולי חכמי אשכנז שקיימו את המנהג לאסור קטניות בפסח ,ובראש הסמ"ק והמרדכי ,קיימו
אותו כגזירה שמא יתחלפו דגניי אלה באלה ,בדייסא של דגניי  ,בקמח או אפילו בפת.
הנימוק המפורס יותר ,שמא נתערבו גרעיני חיטה באורז או בקטניות ,מובא בטור )או"ח תנ"ג(
כנימוק משני ובתור חומרה יתירה ,ובמקו שהיה ניפוי טוב מראש ,היו שהקלו.
מכל זה ברור ,שהמצב שלנו כיו
האשכנזי  .השוק מוצ! ,והבתי

חסר כל היגיו הלכתי דוקא למחמירי מנהג הקטניות,
מלאי

בתחליפי דג שעשויי

מקמח מצות ומקמח תפוחי





















אדמה ,ואשכנזי שמדקדקי בכל חומרא ,אוכלי לתיאבו עוגות ושאר מוצרי הדומי לדג
)ובהכשרי הטובי ביותר( .זה עתה ראיתי מודעה של הרבנות ,שמזהירה מפני ואפל "כי! כי!"
של עלית ,שעשוי מחמ גמור ,א" נעט! בטעות בעטיפת 'כשר לפסח' .רק ערנות מיוחדת של תושב
גינות שומרו חשפה את הטעות ,והנה לפניכ דוגמא למכשול חמור ,עיקר גזירת קטניות במקורה,
נועדה למנוע בדיוק מכשולי מ הסוג הזה .לעומת זאת ה מתאמצי מאוד לאסור כל מוצר
שיש בו חשש תערובת שמ סויה .בלי שו כוונה ,כמוב  ,ה הופכי את ההלכה למגוחכת,ח"ו.
קמח המצות וקמח תפוחי האדמה כבר ערערו את גזירת הקטניות האמיתית של הסמ"ק
והמרדכי ,ומה שנותר הוא אותו מנהג טעות ,שרואה במיני קטניות עצמ – חשש חמ.
מי שרוצה לקיי באמת את גזירת הקטניות חייב לאסור כל הדומה לחמ,בלי לשאול מאיזה
קמח הוא נאפה ,בי בדייסת דגניי של בוקר ,ובי בעוגות ,וופלי  ,ביסקוויטי  ,מצות עשירות,
וכמוב ,כל מה שדומה לפת .וכ" אני נוהג להחמיר על עצמי כגזירת הקדמוני .
להתיר את כל הדומה לחמ ולהחמיר בכל מוצר שאולי בא מספק תערובת קטניות ,זהו – כיוו
משונה ,שאכ גור לזלזול בהלכה ,וחומרות כאלה מולידות קולות ופריצת גדרי .
לעומת הדומה לחמ ,שמ קטניות לא היה כלול מלכתחילה בגזירת הקדמוני  .ואעפ"י שהרמ"א
בעקבות תרומת הדש )או"ח תנ"ג א( הקל רק להנות ממנו בהדלקה ,הרי כמה פוסקי גדולי
התירו שמ )למשל ר' חנו" אייגיש במרחשת או"ח ג' ,הביאו הרב זוי ש (,
והראי"ה קוק התיר שמ קטניות מלכתחילה ,משו שבימינו אי מזקקי אותו בעזרת מי כמו
שהיה בימיה  ,ולפיכ" אי מקו לגזירה כלל .אדרבא ,הרב קוק יוצא נגד אלה שמוסיפי
איסורי ללא יסוד ,אוסרי את המותר ,וגורמי לזלזול בהלכה ח"ו ).ר' אורח משפט ,תשובות
ק"ח עד קי"ד(.
אמנ בית די צדק של חסידי בירושלי יצאו נגד הרב קוק בחריפות ,ג בנושא זה ,ואול
דבריה אינ עולי כאחד ע דברי קדמוני אשכנז שה מקור הגזירה ,וא כ מה הועיל לה
ששברו עול ופגעו בראי"ה קוק זצ"ל? ומדוע הרבנות הראשית )כל השני ( לא קיימה פסקו של
הרב הראשי הראשו  ,והלכה אחרי המחמירי ?
אכ  ,כל מבי בהלכה ובמנהגי אשכנז יכול להשתמש בשמ קטניות ללא כל חשש.
הולכי

בשיטת

לסיכו  ,פשוט שהישראלי "המזרחיי " צודקי בעיקר הדי  ,שהרי ה
התלמוד .פשוט ג  ,שמנהג אשכנז הקדמו שורשו בשיטה הלכתית ארצישראלית עתיקה
שהרחיבה את איסורי החמ ג לאורז ,דוח וקטניות ,אבל שיטה זו נדחתה ג באשכנז כמנהג
טעות ,שמנוגד להכרעת התלמוד.
הגזירה שנתקבלה עיקרה הוא החשש לתחליפי חמ ,שעלולי לטעות בה  ,ולפי זה צרי" לאסור
כל הדומה לחמ ,ג מקמח מצות ,וקמח תפוחי אדמה .מי שמתיר את אלה כבר עקר את גזירת
קדמוני אשכנז.





















לעומת זה ,שמ קטניות מותר לכתחילה וכל המוצרי שמכילי חומרי שיש בה שמ קטניות
)כמו מרגרינה וכד'( מותרי לכתחילה ג לאשכנזי  .מי שנהג לאסר מחמת אי ידיעה ,והתבררה
לו טעותו ,יעשה התרת נדרי  ,ויאכלו ענוי וישבעו.
הסבה דר חירות *
כל אד מישראל אפילו עני צרי" להסב בליל הסדר דר" חירות )משנה ערבי פסחי  ,רמב" הל
חמ ומצה פ"ז ה"ה טור#שו"ע או"ח תע"ב( ,והעיקר שיאכל מצה וישתה ארבע כוסות בהסבה
כדר" בני חורי  .המנהג העתיק היה להסב על גבי מיטות ,כרי וכסתות בהטיה לצד שמאל
)שמאפשרת אכילה בימי  ,ומונעת סכנה של הקדמת קנה לוושט( .המעבר לאכילה ליד שולח אוכל
גדול כפי שהיה נהוג באירופה כמעט ביטל את ההסבה הקדומה ,וכמה מפוסקי אשכנז הראשוני
אכ קבעו "שאי אנו צריכי הסבה בזמ הזה ,שהרי בני חורי אינ מסובי  ,ואדרבה ישיבה
כדרכה היא דר" חירות " )ראבי"ה מובא בהגהות מימוניות להלכות חמ ומצה פ"ז ה"ז ,ובטור
או"ח תע"ב ,וכ כתב המרדכי בפרק ערבי פסחי בש ראב"  ,ור' התוספות לפסחי ד! ק' ע"ב
על שינוי צורת הישיבה באוכל( .אמנ רוב הפוסקי חלקו על כ" ,וסברו  ,שצרי" הסבה ג בזמ
הזה )בית יוס! ושו"ע או"ח תע"ב( .אול למעשה כל מה שנותר מ ההסבה היא הישענות לצד
שמאל ,לפעמי על כרית ,כדר" הקפדה הלכתית ,מפני שתנוחה כזאת איננה מסמלת חירות
בימינו ,ואיננה אלא שריד הלכתי,לצורת ישיבה שהיתה פע בעלת משמעות רבה.
אול בימינו ,חזרה והופיעה ההסבה הקדומה בשינוי קל .אנו מארחי אורחי דר" כבוד וחירות
בפינת ישיבה שיש בה ספות נוחות ,וש מגישי כיבוד קל על גבי שולחנות קטני ) .שאפשר
להביא וג לסלק ,מה שמזכיר את "עקירת השולח " הקדומה ( ,ומנהלי שיחות רעי וסיפורי
חוויות – כל זה בפינת הישיבה .רק לסעודות קבע מתיישבי ליד השולח הגדול.
לכ ברור שכל מי שרוצה לקיי הסבה כראוי ,מוזמ לשבת לסדר בפינת הישיבה ,מהקידוש עד
סו! אכילת מצה ומרור .אז קמי ויושבי לשולח הגדול לסעודה ,וחוזרי ומסיימי את הסדר
בפינת הישיבה ,בברכת המזו ובהלל ,ע שתי הכוסות המסיימות ,בהסבה.
בבית אחד אי שו בעיה בשינוי מקו ואינו נחשב הפסק ,וא חשבו על כ" מראש ,ג מקומה
לקומה מותר לעבור )פסחי ק"א ,או"ח קע"ח וקפ"ד ,ובני ירושלי היו עולי לגגות לשיר את
ההלל בליל הסדר)פסחי פ"ו ע"א(.
בדר" זו משיגי מטרה נוספת חשובה עד מאוד  ,והיא ,שינוי מורגש בליל הסדר  ,לעומת כל ליל
שבת וחג .ליל הסדר איננו יכול להראות כמו ליל שבת ארו" .הלוא מצווה לערו" שינויי בלילה
הזה ,ורבי עקיבא היה מחלק קליות ואגוזי

כדי שהילדי יתמהו וישאלו )פסחי ק"ט ע"א,

או"ח תע"ב טז ,ותע"ג ו#ז( .אבל בשיטת החינו" היפה שלנו ,הילדי יודעי מראש "תשובות לכל
השאלות" ומקיימי חזרות ו"סדרי " מוקדמי )"יכול מראש חודש?!" ( ושו מנהג מקובל לא
יביא אות לכלל תמיהה טבעית .כיסיה מוכני מראש ,ואגוזי וממתקי ה יודעי שיקבלו,
ו"מה נשתנה" משנני על פה  .מה אפשר לעשות כדי שישאלו ?





















זה שני רבות ,שאני עור" את הסדר בפינת הישיבה ,ומוסיפי מזרוני לילדי ולנכדי  ,ואכ
זכיתי לשמוע שאלות טבעיות מתפרצות":סבא ,נכו יושבי על הספות בליל הסדר?" או "סבא,
למה אתה מביא מזרו ?" רבי סיפרו לי על חווייה גדולה בליל הסדר ,ברגע שקיימו הסבה בפינת
הישיבה כדר" בני חורי  ,באופ שקרוב מאוד למנהג אבותינו בימי המשנה והתלמוד.
יתרו נוס! נעו בכ" ,שאפשר לערו" מראש ג השולחנות הקטני של הסדר ,וג את השולח
הגדול לסעודה  .ובאשר לאגוזי ולממתקי – אל תחלקו לילדי סת  ,אלא רק א ישאלו – מי
ששואל שאלה על פסח מקבל אגוז או ממתק .אז תקבלו שאלות רבות והדבר בדוק ומנוסה .קצת
קשה אחר כ" לעצור את התלהבות הילדי לשאול שאלות ,והרי זו המטרה של ליל הסדר.
* לקוח ממאמר שפורס בהצפה  #למאמר המקורי לח! כא

