מדינת ישראל
משרד החינוך
קליטת תלמידים עולים
מנהל החינוך הדתי

חוברת ללימוד הלכה
לתכנית תלי"ה
חלק ד – חודשים אדר א-אדר ב'-ניסן – גדולי ישראל ,פורים ופסח

לשנת הלימוד תשע"ט
ליקט וערך – ברוך מיכאלי
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שמחת פורים מתוך קדושה וידיעה -תלמידים מספרים על פורים של הרב נריה
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יום
ולא עד
במצוות י"ד
בירושלים מליל
בקריאתו .ואם
ירושלמים
ימיוגם
מברכים,
יפסחו
יהיהומהדרים
הוא הם
שצדיקים
הישיבה ,לפי
יוציאתלמידי
לאאדר.
חודש
הימים
הדעות.
בה .לכל
ביום ט"ו
המגילה
אחרלברך
דרךויוכל
בירושלים,
יהיה רק
יש מהם
הרמי"ם,
להרבות
שמחהעלשניתן
מחזרים בכל
חיובוקל,
ט"ו,עלכלמנהג
אף
זעם" ,ויש
התלמידיםקומה "עד
שמבכרים הנמכת
המשולש ,יש
בפוריםרווית מתח,
נגענולכוננות
שנכנסים
פורים
יעבר יחול
בתשפ"א ,אז
עליו ילמדו
למורה :לא
המנסים לעמוד בפרץ ,ומגיעים לעימות עם התלמידים .הרב נרי'ה השכיל להפיק
המשולש.
ברכה וטובה גם מאלו הימים .הכנת אדר לפורים ,גרס ,כמוה כהכנת אלול לתשרי על
מבקשים הבחורים לקיים בהידור מצוות
לי אם
כפורים".
בבחינת
הנוראים,
בשיעור זה?
"פורים-התחדש
הלימוד -מה
להמשך
ימיו לזכור
"עד דלא ידע" ,עליהם לעמול וללמוד תחילה היטב ,לידע מה "בין אור המן לברוך
________________________________________________________________
_
הידיעה.
אי
את
לקיים
לו
אפשר
אי
תחילה,
יודע
שאינו
מי
שהרי
מרדכי",
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
הנמוכות,
מתוך כך הנהיג הרב שבני הכיתות הגבוהות עוברים בימי אדר בכיתות
ומלמדים ומסבירים על מהותו הפנימית של החודש ושל פורים .מעבר לערך הרב של
החברתי בין בחורים
הלימוד וההוראה ,היה בנוהג יפה זה גם משום הידוק הקשר
נריה זצ"ל3
שמחת פורים מתוך קדושה וידיעה -תלמידים מספרים על פורים של הרב
מבוגרים לצעירים מהם בשנים ,עניין שהרב היה חרד לו והחשיבו ביותר .מבקש היה
הימים ימי חודש אדר .תלמידי הישיבה ,לפי שצדיקים הם ומהדרים במצוות ולא יפסחו
מן השמיניסט לנהוג בבן החמישית כדרך שמצופה מאח בוגר שינהג באחיו הצעיר.
אף על מנהג קל ,מחזרים בכל דרך אחר שמחה שניתן להרבות בה .הרמי"ם ,יש מהם
)הרב יעקב פישר(
שנכנסים לכוננות רווית מתח ,יש שמבכרים הנמכת קומה "עד יעבר זעם" ,ויש
פסח המנסים לעמוד בפרץ ,ומגיעים לעימות עם התלמידים .הרב נרי'ה השכיל להפיק
ברכה וטובה גם מאלו הימים .הכנת אדר לפורים ,גרס ,כמוה כהכנת אלול לתשרי על
שמות החג
מצוות
לקיים ,בהידור
הבחורים
אם מבקשים
לחג"פורים-
בבחינת
הנוראים,
שנאמר" :אֶ ת
המצות
משמעויותיו :חג
כפורים".שתי
בתורה כנגד
מוזכרים
ימיו שמות
שני
לברוך
המן
אור
"בין
מה
לידע
היטב,
תחילה
וללמוד
לעמול
עליהם
ידע",
דלא
"עד
חַ ג הַ ַמּצּוֹת ִתּ ְשׁ ֹ
מר)שמות כג ,טו ובעוד מקומות בתנ"ך( ,וחג הפסח ,שנאמר" :זֶבַ ח
הידיעה.
אי
את
לקיים
לו
אפשר
אי
תחילה,
יודע
שאינו
מי
שהרי
שמות לד ,כה( חג המצות כנגד גילוי האמונה ,וחג הפסח כנגד סגולת
מרדכי",ח ")
חַ ג הַ פָּ סַ

ישראל.כך הנהיג הרב שבני הכיתות הגבוהות עוברים בימי אדר בכיתות הנמוכות,
מתוך
ומלמדים ומסבירים על מהותו הפנימית של החודש ושל פורים .מעבר לערך הרב של
ביציאת מצרים נתגלתה הנהגתו של ה' בעולם באופן הבולט והמוחשי ביותר ,ולכן
הלימוד וההוראה ,היה בנוהג יפה זה גם משום הידוק הקשר החברתי בין בחורים
יסוד האמונה בה' נעוץ ביציאת מצרים.
מבוגרים לצעירים מהם בשנים ,עניין שהרב היה חרד לו והחשיבו ביותר .מבקש היה
מצרים"?
אומרים "זכר ל
מתי עוד אנו
נסו לחשוב
שינהג באחיו הצעיר.
יציאת בוגר
שמצופה מאח
החמישית כדרך
ולהיזכר ,בבן
השמיניסט לנהוג
מן
)הרב יעקב פישר(
גם עניינו של עם ישראל נתגלה ביציאת מצרים ,שבכל המכות בלט ההבדל שבין
פסח ישראל למצרים ,שהמצרים הוכו ובני ישראל ניצלו ,עד מכת בכורות ,שפגע המשחית

שמות החג

שני שמות מוזכרים לחג בתורה כנגד שתי משמעויותיו :חג המצות ,שנאמר" :אֶ ת
שמות
מ
אתר ְשׁ ֹ
צּוֹת ִתּ
פכים הַ ַמּ
 3מתוך ' חַ ג
עקיבאכג ,טו ובעוד מקומות בתנ"ך( ,וחג הפסח ,שנאמר" :זֶבַ ח
ר)בני
רשת
קטנים',
חַ ג הַ פָּ סַ ח ")שמות לד ,כה( חג המצות כנגד גילוי האמונה ,וחג הפסח כנגד סגולת
ישראל.
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ביציאת מצרים נתגלתה הנהגתו של ה' בעולם באופן הבולט והמוחשי ביותר ,ולכן
יסוד האמונה בה' נעוץ ביציאת מצרים.
נסו לחשוב ולהיזכר ,מתי עוד אנו אומרים "זכר ליציאת מצרים"?
גם עניינו של עם ישראל נתגלה ביציאת מצרים ,שבכל המכות בלט ההבדל שבין
ישראל למצרים ,שהמצרים הוכו ובני ישראל ניצלו ,עד מכת בכורות ,שפגע המשחית

 3מתוך 'פכים קטנים' ,אתר רשת בני עקיבא
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בכל בתי מצרים ועל בתי ישראל פסח .עניין זה בא לידי ביטוי בקרבן הפסח שמבליט
את סגולת ישראל.
שני היסודות הללו ,אמונה וישראל ,קשורים ותלויים זה בזה ...נמצא אם כן ששני
השמות של החג שני פנים הם של עניין אחד ,והוא :גילוי שם ה' בעולם על ידי ישראל.
ללמוד את הלכות הפסח שלושים יום קודם החג

שואלים ודורשים בהלכות פסח קודם לפסח שלושים יום ,שכן למדנו
ממשה רבנו שבפסח ראשון באר עניינו של פסח שני שבא שלושים
יום אחריו.
ואף לאחר שחרב בית המקדש תקנה זו לא נתבטלה ,ויש לעסוק
בהלכות פסח שלושים יום לפני בואו.
לקראת שאר החגים ,נחלקו הפוסקים אם צריך ללמוד את
הלכותיהם שלושים יום לפניהם .יש אומרים שעיקר התקנה
נוסדה כדי להתכונן להבאת הקורבנות ,ובכל אחד
משלושת החגים היו מביאים שלושה קורבנות :עולת ראיה,
שלמי חגיגה ושלמי שמחה ,ולכן ראוי ללמוד שלושים יום לפני כל
אחד משלושת החגים את הלכות החג .ויש אומרים ,שעיקר המנהג נוגע
כיום לפסח ,הואיל והלכותיו מרובות וחמורות.

ארבעה איסורי חמץ בפסח

ארבע מצוות מהתורה עוסקות באיסור חמץ בפסח ,שלוש מצוות לא תעשה ומצוות
עשה אחת:

האיסור הראשון – שלא לאכול חמץ ,שנאמר "וְל ֹא יֵאָ ֵכל חָ ֵמץ ,"4ולמדו חכמים שבכלל
האיסור לאכול חמץ בפסח כלול גם האיסור ליהנות מהחמץ .עוד נאמר " ָכּל ַמ ְח ֶמצֶ ת
ל ֹא ת ֹאכֵלוּ ,"5ומכאן למדו שלא רק דבר שהחמיץ מחמת עצמו אסור אלא אף אם
החמיץ מחמת דבר אחר – אסור באכילה בפסח .עוד צריך לציין ,כי חומרה מיוחדת
החמירה התורה באיסור אכילת חמץ ,שכמעט כל איסורי אכילה עונשם מלקות ,ואילו
עונשו של האוכל חמץ בפסח – כרת ,שנאמר " כָּל אֹ כֵל חָ ֵמץ וְנִ כְ ְר ָתה הַ נֶּפֶ שׁ הַ ִהוא
ִמיִּ ְשׂ ָראֵ ל ִמיּוֹם הָ ִראשֹׁן ﬠַ ד יוֹם הַ ְשּׁ ִב ִﬠי".
האיסור השני – שלא ימצא חמץ ברשותנו ,שנאמר " ִשׁ ְבﬠַ ת י ִָמים ְשׂאֹ ר ל ֹא י ִָמּצֵ א
ְבּבָ ֵתּיכֶם ,"6שאור הוא השמרים שעל ידם מחמיצים את הבצק ,אך אין הכוונה לאסור
כאן רק שאור אלא גם חמץ אסור שימצא ברשותנו בפסח.
האיסור השלישי – שלא יראה חמץ ברשותנו ,שנאמר " ַמצּוֹת יֵאָ כֵל אֵ ת ִשׁ ְבﬠַ ת הַ יּ ִָמים,
וְל ֹא י ֵָראֶ ה ְל� חָ ֵמץ וְל ֹא י ֵָראֶ ה ְל� ְשׂאֹ ר ְבּכָל גְּ בֻ לֶ � ."7בשני איסורים אלו עובר רק מי
שנמצא ברשותו בפסח חמץ בנפח של שיעור כזית לכל הפחות ,אבל אם נשאר
ברשותו חמץ שנפחו קטן מכזית ,אינו עובר עליו בבל יראה ובל ימצא .מהמילה לך
 4שמות יג ,ג
 5שם יב ,כ
 6שמות יב ,יט
 7שמות יג ,ז
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למדנו שאין איסור שימצא ברשותו של יהודי חמץ של גוי או של הפקר ,אלא דווקא
חמץ השייך לך אסור לראות ,אבל של גויים או הפקר מותר.
מצווה רביעית ,והיא מצוות עשה ,להשבית את החמץ ואת השאור לקראת הפסח,
שנאמר " ִשׁ ְבﬠַ ת י ִָמים ַמצּוֹת תּ ֹאכֵלוּ ,אַ � בַּ יּוֹם הָ ִראשׁוֹן ַתּ ְשׁ ִבּיתוּ ְשּׂאֹ ר ִמבָּ ֵתּיכֶם"8.
זמן איסור החמץ

אף שעיקר איסור חמץ חל בשבעת ימי חג המצות ,היינו מיום ט"ו בניסן עד יום כ"א
בניסן ,מכל מקום כבר בחצות יום י"ד שלפני פסח נצטוונו להשבית את החמץ מבתינו.

גם איסור אכילת חמץ מתחיל מחצות יום י"ד ,שנאמר " ְוזָבַ ְח ָתּ פֶּ סַ ח לַ ה'… ל ֹא ת ֹאכַל
ﬠָ לָ יו חָ ֵמץ ."9כלומר ,מחצות יום י"ד ,שהוא זמן הקרבת קורבן הפסח החמץ אסור
באכילה ,ואיסור אכילה זה כולל גם איסור הנאה.
כדי להרחיק את האדם מהעבירה הוסיפו חכמים ואסרו את החמץ בהנאה עוד שעה
זמנית ,ובאכילה הוסיפו ואסרו שתי שעות ,שכן ביום מעונן עלולים לטעות עד שעתיים.
כך הוא חשבון השעות הזמניות :מחלקים את היום לשנים עשר חלקים שווים ,וכל
חלק נקרא שעה זמנית .נמצא שבארבע השעות הראשונות של יום י"ד מותר לאכול
חמץ ,ובשעה החמישית אסור לאכול חמץ מדברי חכמים אבל מותר ליהנות ממנו,
למשל ,מותר להאכילו לבהמה או למוכרו לגוי .משנכנסה שעה שישית של היום החמץ
נאסר בהנאה מדברי חכמים ,ואם שכח למכרו לגוי צריך לאבדו .ומשהגיע חצות היום,
היינו משנסתיימה השעה השישית ,החמץ אסור באכילה והנאה מהתורה ,וצריך
להזדרז להשביתו ,וכל שעה שאינו משביתו הרי הוא מבטל מצוות עשה להשבית
החמץ.
כיוון שנכנס החג ,נוספים עוד שני איסורים :בל יראה ובל ימצא .אף איסור אכילה
נעשה חמור יותר ,שהאוכל חמץ במזיד אחר חצות יום י"ד מתחייב במלקות בלבד,
ואילו האוכל חמץ משנכנס החג נענש בכרת.
כל מי שלא השבית את החמץ מביתו עד חצות יום י"ד בניסן ,עובר על כל רגע ורגע
שהוא משתהה מלבערו בביטול מצוות עשה של השבתת החמץ ,ומשעה שיכנס
הפסח יעבור בנוסף לכך על שני איסורים ,שנאמרִ " :שׁ ְבﬠַ ת י ִָמים ְשׂאֹ ר ל ֹא י ִָמּצֵ א
ְבּבָ ֵתּיכֶם ,"10ועוד נאמר " ַמצּוֹת יֵאָ כֵל אֵ ת ִשׁ ְבﬠַ ת הַ יּ ִָמים ,וְל ֹא י ֵָראֶ ה ְל� חָ ֵמץ וְל ֹא י ֵָראֶ ה
ְל� ְשׂאֹ ר ְבּכָל גְּ בֻ לֶ �" .נמצא שעל ידי קיום מצוות השבתת החמץ הננו ניצלים משני
איסורים של בל יראה ובל ימצא חמץ ברשותינו.
לזכור להמשך הלימוד -מה התחדש לי בשיעור זה?

חמץ שאסרה התורה בפסח הוא אחד מחמשת מיני דגן שנגעו במים עד שהחמיצו.
והם :חיטה ,שעורה ,שבולת שועל ,שיפון וכוסמין .אלו המינים שעושים מהם לחם
שהוא מאכלו החשוב של האדם .כדי שהלחם יהיה טעים וקל לעיכול מחמיצים את
בצקו וגורמים לתפיחתו.

ישנם שני סוגי חימוץ :חמץ ושאור ,ושניהם נעשים על ידי עירוב מים וקמח .ההחמצה
נעשית ]בד"כ[ על ידי השהיית הבצק בלא תנועה,
וכשרוצים להשביח ולהאיץ את ההחמצה מערבים
בבצק שאור  -הוא הסוג השני של חמץ ,והוא נוצר
על ידי השארת החמץ זמן רב ,כדי שיוסיף לתסוס
ולהחמיץ עד שטעמו נעשה חמוץ מאוד ואינו ראוי
לאכילת אדם .תפקידו של השאור לזרז ולהשביח
את תהליך ההחמצה של סוגי הבצק השונים לצורך
לחמים ועוגות .כלומר ,חמץ נועד לאכילה ,ואילו שאור לסייע בהכנת מאכלי חמץ .את
שני הם אסרה התורה ,ודינם שווה ,שהמשהה ברשותו בפסח כזית מהם עובר בבל
יראה ובל ימצא.
אבל אם יערבו קמח מחמשת מיני דגן במים וילושו אותם במהירות ומיד יכניסום
לתנור ,הבצק לא יספיק להחמיץ ,וזוהי המצה שמצווה לאוכלה בליל ראשון של פסח
זכר ליציאת מצרים ,שנאמר "וַיִּ ָשּׂא הָ ﬠָ ם אֶ ת ְבּצֵ קוֹ טֶ ֶרם
י ְֶח ָמץ ."11נמצא שאותם המינים שעלולים להחמיץ ,דווקא
הם המינים שמהם עושים מצת מצווה.
כל זמן שהבצק נמצא בתנועת לישה ,אינו מחמיץ .ואפילו
אם לישה זו תמשך יום שלם ,לא יחמיץ ,מפני שפעולת
הלישה מונעת את תהליך ההחמצה .אבל אם הבצק ישהה  18דקות בלא תנועה,
יתחיל בו תהליך החמצה ,וכל איסורי חמץ יחולו עליו.
וכל זה במקום רגיל ,אבל במקום חם ,תהליך ההחמצה
מואץ ,וגם בשהייה של פחות מ 18-דקות הבצק יחמיץ.
אורז ודוחן ,אף שהם דומים לחמשת מיני דגן ,וגם הם

לסרטון על
אפיית מצות
נא לסרוק או
להקליק

תופחים,
אין נעשית בהם פעולת חימוץ שלימה כפי שנעשית בחמשת מיני דגן ,ולכן אין בהם
איסור חמץ ,ואם עשה מהם מצה ,אין מקיימים בה מצווה בפסח.

סדר השבתת החמץ

כפי שלמדנו אנו משביתים )מבערים( את החמץ מבתינו במעשה ובמחשבה ,ותהליך
ההשבתה מורכב מארבעה שלבים .בדיקה וביטול ,ביעור וביטול .ונפרט:

___________________________________________________________
__
________________________________________________________
_______________________________________________________

 8שמות יב ,טו
 9דברים טז ,ב-ג
 10שמות יב ,יט

חמץ ,שיאור ,מצה וקטניות אחרות
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 11שמות יב ,לד
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 xבדיקה :תחילת ההשבתה בבדיקת חמץ שמתבצעת בליל י"ד ,ועל ידה אנו
מוודאים שאין יותר חמץ בביתנו זולת אותו חמץ שאנו שומרים לצורך אכילה
וביעור.
תיקנו חכמים לבדוק בתחילת ליל י"ד ,משום שביום בני האדם טרודים
בעסקיהם ,ואם ידחו את הבדיקה ליום י"ד יש חשש שישכחו לבדוק את החמץ.
ועוד ,שכדי לבדוק היטב בחורי הבית וסדקיו טוב להשתמש באור הנר שהוא
יפה לבדיקה ,וביום אין הנר מאיר היטב ,שמחמת אור השמש אין העין
מתרכזת באורו החלש של הנר .בדרך כלל בתחילת הלילה אנשים רגילים
להתפלל ערבית ,על כן מתפללים תחילה ערבית ,שהיא מצווה תדירה וראוי
להקדימה ,ואח"כ מזדרזים לבדוק חמץ .מי שרגיל להתפלל במניין בשעה
מאוחרת יותר ,יבדוק חמץ בצאת הכוכבים ויתפלל
בשעה שהוא רגיל להתפלל.

ברוב בתי ישראל נוהגים לנקות היטב את הבית לקראת פסח ,וכל מקום שניקו
היטב ונזהרו שלא להכניס בו אח"כ חמץ ,אינו צריך בדיקה
מדוקדקת.
למעשה המנהג להקל ולעבור במהירות יחסית על כל המקומות
שנוקו היטב לפסח.
ביעור חמץ הומוריסטי
דונו בקבוצה ,למה
לדעתכם זה קרה.

נוהגים להחביא בבית פתיתי חמץ לפני הבדיקה ,כדי שימצאם
הבודק.
לפיכך ,במקום שניקו את הבית היטב ,ומצד הדין מספיק לבודקו בלא דקדוק,
יש להניח את הפתיתים במקומות שהבודק ימצאם בקלות; ובמקומות שלא
ניקו היטב – יחביאום יותר .ובכל אופן טוב שמניח הפתיתים ירשום לעצמו
היכן הטמינם ,כדי שאם הבודק לא ימצאם ,יוכלו להוציאם ולבערם.

חובת הבדיקה מוטלת על אבי הבית ,ואם קשה לו
לבדוק מפני חולשתו או מפני שאינו רואה טוב,
ימנה את אשתו או אחד מבני ביתו הגדולים שיבדקו
חמץ במקומו .אין הבדל במצווה זו בין איש לאשה,
אלא יש לבחור את מי שניתן לסמוך עליו שיבדוק
באחריות כדין .כאשר בעל הבית מסוגל לבדוק כראוי אלא שהוא נאלץ באותו
יום לחזור לביתו בשעה מאוחרת ,ימנה מחליף שיבדוק במקומו בשעה
הקבועה בתחילת הלילה .בדיעבד ,אם אין מי שיבדוק במקומו בזמן ,יבדוק
בעצמו כשיחזור לביתו.

מי שקשה לו לבדוק את כל ביתו ,יכול לבקש מבני ביתו לסייע לו בבדיקה,
ויעמדו לידו בעת הברכה ויענו אמן ,ואח"כ יתפזרו בבית לבודקו.
 xביטול :מיד לאחר הבדיקה מבטלים את החמץ בפעם הראשונה ,ובכך אנו
משביתים את החמץ במחשבה.
 xביעור :למחרת מבערים בפועל את החמץ שנותר ברשותנו ,ונהגו לבערו
בשריפה ....מן הדין אפשר לבערו בדרכים שונות :למשל ,אפשר לפוררו
ולפזרו ברוח ,או לפוררו ולזורקו לים או לנהר ,וכן אפשר לפני שיגיע זמן
האיסור ,לפגום את החמץ באקונומיקה או חומר אחר עד שלא יהיה ראוי
למאכל כלב ,ומכיוון שכבר אינו נחשב מאכל חמץ אין צורך לבערו .כן אפשר
לבערו מהבית לפני שיגיע זמן האיסור על ידי הנחתו במקום שמופקר לרבים,
או השלכתו לשירותים וסילוקו מהבית על ידי הורדת המים.

לפני הבדיקה מברכים" :ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם אשר קדשנו
במצוותיו וצוונו על ביעור חמץ" .ואף שביעור החמץ בפועל יתבצע רק למחרת,
בשריפה ובביטול ,מברכים לפני הבדיקה בליל י"ד "על ביעור חמץ" ,מפני
שבבדיקה אנו מתחילים את תהליך ביעור החמץ מהבית.
אין לדבר בין הברכה לתחילת הבדיקה ,ואם הפסיק ודיבר בעניין אחר שאינו
שייך לבדיקת החמץ – הפסיד את הברכה ,וצריך לחזור ולברך לפני שיבדוק.
ואם כבר התחיל לבדוק ודיבר בעניינים אחרים – לא הפסיד את הברכה ,מפני
שהיא כבר חלה על מה שהספיק לבדוק.

אבל ישראל קדושים נהגו להדר במצוות השבתת החמץ ולבערו בשריפה,
שאין דבר שמבטל את החמץ מן העולם יותר מהשריפה ,ועוד שיש מי שסובר
שמצווה להשבית את החמץ דווקא בשריפה.

אדם שבבעלותו כמה בתים צריך לבדוק את כולם ,ויברך לפני הבדיקה במקום
הראשון .ואף אם הם מרוחקים זה מזה לא יברך אלא פעם אחת.

ביטול :אחר השריפה חוזרים ומבטלים את החמץ בפעם השנייה ,ובכך
מסיימים את השבתתו במחשבה .הרוצים להדר בזה ,צריכים לבטל
את החמץ אחר השריפה ,שאם יבטלו לפני כן ,החמץ כבר לא יחשב
שלהם וממילא לא יוכלו לקיים בו ביעור בשריפה ....אחר שנשרף
כזית מן החמץ ,כבר נתקיים בו ההידור של ביעור החמץ בשריפה,
ואפשר לומר את הביטול.

מי שנצרך לנסוע מביתו ובדק באחד הלילות שלפני י"ד בניסן ,אף שבדיקתו
כשרה ,לא יברך עליה ,שרק על בדיקה המתבצעת בליל י"ד או אח"כ מברכים,
מפני שהיא בדיקה הסמוכה לביעור ,שכל חמץ שימצא בליל י"ד יבער למחר.
וכן מי שלא יכל לבדוק בליל י"ד ובדק ביום י"ד או בתוך הפסח יברך ,מפני
שכל חמץ שימצא – מיד יבער ,ועל בדיקה כזו שייך לברך "על ביעור חמץ".
לסרט סיכום על
בדיקת חמץ וביעורו
נא להקליק על
התמונה או לסרוק
את הברקוד
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מכל מקום ,למרות שניקו את הבית היטב ,חובה לבדוק חמץ
בברכה בליל י"ד ,מפני שסביבות המקום שאכלו בו בודאי צריך
לבדוק.

אפשר להיפטר מהחמץ בשתי דרכים נוספות :על ידי מכירתו לגוי
או הפקרתו .שכבר למדנו שרק על חמץ שברשותנו אנו עוברים
בבל יראה ובל ימצא ,ורק את החמץ שברשותנו מצווה עלינו לבער .לכן אם
נמכור את החמץ לגוי או נפקיר אותו ,לא נעבור עליו באיסור.
38

נמצא שהבדיקה ,הביעור והביטול הם פעולות מכוונות כנגד החמץ במטרה
לכלותו .ואילו הפקרת החמץ ומכירתו אינן כנגד החמץ ,אלא מגמתן להוציא
את החמץ מרשותנו כדי שלא נעבור עליו באיסורי החמץ.
לזכור להמשך הלימוד -מה התחדש לי בשיעור זה?

כלים שעלולים להתקלקל בהגעלה או בליבון ,אי אפשר להכשירם לפסח.
הגעלת כלים לפסח – כלים ששימושם בקר

כלים שהניחו בהם דברי חמץ קרים ,אינם צריכים הגעלה במים רותחים ,ודי להכשירם
לפסח על ידי שטיפה טובה.

אבל אם השאירו את המשקה בכוס יותר מעשרים וארבע שעות ,הרי זו כבישה ,וטעם
החמץ נבלע בה ,שכלל אמרו חכמים' :כבוש כמבושל' ,ולכן אסור להשתמש בה בפסח
ללא הכשרה.

___________________________________________________________
__
________________________________________________________
_______________________________________________________

כלי חמץ בפסח

כלים שהשתמשו בהם בכל השנה בתבשילי חמץ חמים ,כיוון שהתבשילים היו חמים,
טעמם נבלע ונדבק בדפנות הכלים ,ואסור להשתמש בכלים אלו בפסח בלא שיוציאו
את טעם החמץ הבלוע ודבוק בהם בהגעלה או ליבון.

אם עברו ובישלו בפסח בסירים הללו למרות שידעו שלא הוכשרו לפסח – אף שטעם
החמץ הבלוע ודבוק בהם נפגם אחר שעברו על הסיר עשרים וארבע שעות – התבשיל
אסור ,שכבר למדנו שקנסו חכמים את העובר ומבשל בסיר שבלע טעם איסור ולא
הכשירוהו.
כלי חמץ שאין מעוניינים להכשיר ל פסח ,צריך לנקות משיירי חמץ ,ולהצניע במקום
סגור ,כדי שלא יטעו להשתמש בהם בפסח.
הגעלת כלי חמץ לפסח – כלי בישול ואפיה

אפשר להכשירם בהגעלה במים רותחים ,אולם אפשר גם להכשירם בהשריה של שלוש
יממות במים .כלומר ,מניחים את הכלי בתוך מים למשך יממה שלימה ברציפות,
ואח"כ מחליפים את המים ומשהים את הכלי בתוכם עוד יממה ,ושוב מחליפים את
המים ומשהים בהם את הכלי עוד יממה.
תענית בכורות

נהגו הבכורים להתענות בערב פסח ,זכר לנס שנעשה להם במצרים ,שכל בכורי
מצרים מתו ובכורי ישראל ניצולו.
צום זה קל מצומות אחרים ,מפני שכל הצומות נתקנו על ידי חכמים ,ואילו תענית
בכורות הוא מנהג שנהגו בו הרבה בכורים אבל לא תוקן על ידי חכמים כדין מחייב.
לכן נוהגים להקל בו .למשל ,מי שסובל מכאב ראש או שמצטער מכאב עיניים ,אף
שאינו נחשב חולה ובשאר הצומות הוא חייב ,מתענית בכורות הוא פטור .וכן מי
שחושש שאם יצום לא יוכל לקיים בערב כראוי את מצוות אכילת מצה והסיפור ביציאת
מצרים ,מוטב שלא יצום .וכן נוהגים שכל המשתתף בסעודת מצווה נפטר מהצום.

הכלל היסודי בדיני הכשרת הכלים הוא' :כבולעו כך פולטו' .כשם שטעם האיסור נדבק
ונבלע בכלי ,כך הוא יפלט.

איסור אכילת מצה בערב פסח

אם האיסור נבלע ונדבק על ידי רותחים ,כגון סיר שבישלו בו תבשיל חמץ ,כדי
להכשירו לפסח צריך להטבילו בתוך מים רותחים ,שעל ידי המים הרותחים יפלט
ממנו טעם החמץ .וכן דין מצקת וכפות ,שאם השתמשו בהם במאכלי חמץ שחומם
מעל חום שהיד סולדת בו ,נבלע ונדבק בהם טעם חמץ ,וכדי להפליטו צריך להטבילם
במים רותחים ,ועל ידי כך יצא מהם טעם החמץ.

מצוות אכילת מצה בפסח

אם החמץ נבלע ונדבק בכלי על ידי חום של אש ללא נוזלים ,כגון תבנית שאפו בה
עוגה ,או שיפודים שאפו עליהם בצקים ,או סיר שמיועד להכנת ג'חנון או קוגל – כיוון
שהבליעה נעשתה בכח של אש ללא נוזלים ,הכשרתם
בליבון חמור .כלומר על ידי העברתם באש עד אשר יצאו
מהם ניצוצות או שיתלהטו ויאדימו.

אסרו חכמים לאכול מצה בערב פסח ,כדי שתהיה חביבה בעת אכילתה בלילה ,וכדי
שיהא היכר בין אכילה שלפני פסח לאכילת מצת מצווה בליל הסדר .איסור זה חל גם
על ילדים קטנים שמבינים את משמעות המצה ,שהיא זכר ליציאת מצרים .אבל מותר
להאכיל מצה בערב פסח לקטנים שאינם מבינים זאת.
מצווה מן התורה לאכול מצה בליל ט"ו בניסן ,שנאמר" :בָּ ﬠֶ ֶרב תּ ֹאכְ לוּ ַמצֹּת" .ואף
שנאמר " ִשׁ ְבﬠַ ת י ִָמים ַמצּוֹת תּ ֹאכֵלוּ" ,למדו חכמים על פי הכללים שהתורה נדרשת
בהם ,שאין כוונת התורה לצוות לאכול מצות בכל שבעת הימים ,אלא הכוונה שזהו
המאכל העיקרי שאוכלים בפסח במקום הלחם ,אבל מי שירצה להסתפק באכילת
פירות וירקות ומיני בשר וחלב – רשאי.
לזכור להמשך הלימוד -מה התחדש לי בשיעור זה?

נמצא אפוא ,שההגעלה מוציאה מהכלי את הטעם הבלוע בו,
והליבון שורף את הטעם הבלוע בכלי בעודו בלוע ודבוק בו.
לכן ,את הכלים שעומדים להגעיל צריך לנקות מכל שיירי מאכל שדבוקים בהם ,מפני
שההגעלה מוציאה את הטעם הבלוע בכלי ,אבל לא מבערת
לסרטון על
את כל שיירי המאכל הדבוקים לכלי .אולם את הכלים
הגעלת כלים,
שעומדים ללבן אין צורך לנקות ,משום שממילא כל שיירי
הקליקו או
סרקו
המאכל הדבוקים לכלי ישרפו לחלוטין בליבון.
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הגדה של פסח

הידעת? במשך
תקופה ארוכה ,היה
נהוג בבתים רבים,
להשאיר כיסא ריק
בליל הסדר כהזדהות
עם יהדות הדממה-
קהילות יהודיות
ברוסיה ובארצות ערב
שלא יכלו לחגוג את ליל
הסדר.

מצווה מן התורה לספר ביציאת מצרים בלילה שבו יצאנו ממצרים לחירות
עולם .ואמנם בכל יום מצווה לזכור את יציאת מצרים ,שנאמר " ְל ַמﬠַ ן ִתּזְ ֹכּר
אֶ ת יוֹם צֵ ְ
את� ֵמאֶ ֶרץ ִמצְ ַריִם כֹּל י ְֵמי חַ יֶּי�" .12דרש בן זומא :י ְֵמי חַ יֶּי� – הימים,
כֹּל – לרבות הלילות .כדי לזכור בכל יום ולילה את יציאת מצרים אנו מוסיפים
אתי
בקריאת שמע את פרשת 'ויאמר' ,שנאמר בה" :אֲ נִ י ה' אֱ לוֹהֵ יכֶם אֲ ֶשׁר הוֹצֵ ִ
אלוֹהים אֲ נִ י ה' אֱ לוֹהֵ יכֶם".
ִ
אֶ ְתכֶם ֵמאֶ ֶרץ ִמצְ ַריִם ִל ְהיוֹת לָ כֶם לֵ

הילדים להבין כי לילה מיוחד הוא הלילה הזה ,ויתעניינו באמת במשמעותו ,וישאלו
מעומק ליבם 'מה נשתנה'.
כנגד ארבעה בנים דברה התורה

מצינו בתורה ארבע פעמים שצריך אדם להגיד לבנו עניין יציאת מצרים ופסח ,ובכל
פעם נקטה התורה לשון אחרת ,ומזה למדנו שיש לבאר את סיפור יציאת מצרים באופן
המתאים לכל בן לפי כישרונו ותכונותיו.
x

אלא שיש הבדלים משמעותיים בין המצווה שבכל יום למצווה בליל הסדר:
א( המצווה בכל יום להזכיר את יציאת מצרים בלבד ,ואילו בליל הסדר בניסן
המצווה לספר בהרחבה את מעשה יציאת מצרים.
ב( בליל הסדר מצווה מיוחדת לספר לילדים.
ג( בליל הסדר המצווה לספר כשהמצה והמרור מונחים לפנינו.

x

ד( בליל הסדר המצווה לספר בדרך של שאלה ותשובה.
ה( ממצוות זכירת יציאת מצרים שבכל יום נשים פטורות ,ואילו במצווה לספר
ביציאת מצרים בליל הסדר נשים חייבות.

שתפו
בקבוצה

השתתפתם בסדר פסח מיוחד בחו"ל או בארץ? תשתפו בבקשה את חבריכם לקבוצה
מה נשתנה – בתחילת ההגדה

מצווה לספר ביציאת מצרים בדרך של שאלה ותשובה ,שנאמר "כִּ י י ְִשׁאָ ְל� ִבנְ � ָמחָ ר
ֹאמרוּ
לֵ אמֹר… וְאָ ַמ ְר ָתּ ְל ִבנְ � ﬠֲ בָ ִדים הָ יִינוּ ְלפַ ְרעֹ ה ְבּ ִמצְ ָריִם… "13וכן נאמר "וְהָ יָה כִּ י י ְ
אֲ לֵ יכֶם ְבּנֵיכֶם ָמה הָ ֲﬠב ָֹדה הַ זּ ֹאת לָ כֶם? וַאֲ ַמ ְר ֶתּם זֶבַ ח פֶּ סַ ח הוּא לַ ה'… "14ועוד
נאמר " ְו הָ יָה כִּ י י ְִשׁאָ ְל� ִבנְ � ָמחָ ר לֵ אמֹר ַמה זּ ֹאת? וְאָ ַמ ְר ָתּ אֵ לָ יו ְבּחֹ זֶק יָד הוֹצִ יאָ נוּ ה'
ִמ ִמּצְ ַריִם"…
על ידי השאלה ,הלב והמוח נפתחים לקבלת התשובה ,וכיוון
שהמסר שאנו צריכים להעביר בליל הסדר חשוב ויסודי,
נצטווינו להעבירו בצורה הטובה ביותר – על ידי שאלה
ותשובה.

לסרטון על ליל

זה הטעם הבסיסי למצוות המיוחדות של ליל הסדר ,אכילת מצה,
הסדר ,נא לסרוק או
קרבן פסח ומרור ,כדי לעורר את הילדים לשאול 'מה נשתנה' ,כדי
להקליק
שיבינו שמדובר בלילה מיוחד במינו שצריך להבין את מהותו .כהמשך
לכך תיקנו חכמים לשנות בכמה דברים מן ההרגלים הקבועים ,כדי לעורר יותר את
הילדים לתמוה ולשאול .תחילה מחלקים להם אגוזים וקליות ,ועל ידי כך הם מבינים
שזהו לילה חגיגי ומיוחד .אחרי הקידוש תיקנו ליטול ידיים ולאכול כרפס טבול במשקה,
מה שלא עושים בכל השנה .ולא זו בלבד אלא שאח"כ במקום להתחיל בסעודה מוזגים
את הכוס השנייה ,ומפנים את הקערה והמצות מן השולחן ,וכל זה כדי לעורר את
 12דברים טז ,ג
 13דברים ו ,כ-כב
 14שמות יב ,כו-כז
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x

x

הבן החכם -פעם אחת נאמר "כִּ י י ְִשׁאָ ְל� ִבנְ � ָמ ָחר לֵ אמֹר ָמה הָ ﬠֵ דֹת וְהַ חֻ ִקּים
וְהַ ִמּ ְשׁפָּ ִטים אֲ ֶשׁר צִ וָּה ה' אֱ לוֹהֵ ינוּ אֶ ְתכֶם ."15מזה שהבן שאל באופן מפורט,
"מה הָ ﬠֵ דֹת וְהַ חֻ ִקּים וְהַ ִמּ ְשׁפָּ ִטים" ,משמע שמדובר בבן חכם .מהמשך
ָ
הפסוקים למדנו ,שבתשובה לבן החכם צריך לבאר בהרחבה את כל עניין
יציאת מצרים ומצוות הפסח וייעודו של עם ישראל ,ולכן התשובה הכתובה לבן
החכם היא הארוכה והמפורטת ביותר.
ֹאמרוּ אֲ לֵ יכֶם ְבּנֵיכֶם ָמה הָ ֲﬠב ָֹדה
הבן הרשע -במקום אחר נאמר " ְוהָ יָה כִּ י י ְ
הַ זּ ֹאת לָ כֶם? וַאֲ ַמ ְר ֶתּם זֶבַ ח פֶּ סַ ח הוּא לַ ה' אֲ ֶשׁר פָּ סַ ח ﬠַ ל בָּ ֵתּי ְבנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל
ְבּ ִמצְ ַריִם ְבּנָגְ פּוֹ אֶ ת ִמצְ ַריִם וְאֶ ת בָּ ֵתּינוּ ִהצִּ יל ."16בן זה הוא הרשע ,שקורא
"מה הָ ֲﬠב ָֹדה הַ זּ ֹאת לָ כֶם" ,כי
למצוות 'עבודה' כי קשה לו לקיימן ,והוא אומרָ :
אינו חש שותפות במצוות .אע"פ כן צוותה התורה להתייחס אליו ולבאר לו
עניין סגולת ישראל ,שבא לידי ביטוי בקרבן הפסח .תמיד צריך להאמין ,שאולי
יכנסו הד ברים לליבו ,והוא יתאזר בגבורה ואמונה ,יקדש את ה' ויעביר את
לפיד המסורת הלאה.
הבן התם -עוד נאמר " ו ְָהיָה כִּ י י ְִשׁאָ ְל� ִבנְ � ָמחָ ר לֵ אמֹר ַמה זּ ֹאת? וְאָ ַמ ְר ָתּ אֵ לָ יו
ְבּחֹ זֶק יָד הוֹצִ יאָ נוּ ה' ִמ ִמּצְ ַריִם ִמבֵּ ית ﬠֲבָ ִדיםַ .וי ְִהי כִּ י ִה ְק ָשׁה פַ ְרעֹ ה ְל ַשׁ ְלּ ֵחנוּ,
ַויַּהֲ רֹג ה' כָּל ְבּכ וֹר ְבּאֶ ֶרץ ִמצְ ַריִםִ ,מ ְבּכֹר אָ ָדם וְﬠַ ד ְבּכוֹר ְבּהֵ ָמה ."17כיוון ששאל
"מה זּ ֹאת" משמע שהוא תם שאינו יודע לפרט את שאלתו ,וצוותה התורה
ַ
לבאר לו לפי יכולת הבנתו את המאורעות המרשימים שהיו ביציאת מצרים,
את המכות הגדולות שקיבלו המצרים ,ואת קשיות ליבו של פרעה ,שנשברה
לבסוף על ידי מכת בכורות .אלו הדברים שהתם קולט ומהם הוא מתרשם
ביותר.
הבן שאינו יודע לשאול -גם כשהבן אינו מתעורר כלל לשאול ,צריך לספר לו
ביציאת מצרים ,שנאמר " ַמצּוֹת יֵאָ כֵל… ו ְִהגּ ְַד ָתּ ְל ִבנְ � בַּ יּוֹם הַ הוּא לֵ אמֹר בַּ ﬠֲבוּר
זֶה ﬠָ ָשׂה ה' ִלי ְבּצֵ א ִתי ִמ ִמּצְ ָריִם ."18כיוון שלא שאל שום שאלה ,צריך לעורר
את התעניינותו על ידי דברים מוחשיים .לכן אומרים לו 'בַּ ﬠֲבוּר זֶה' ,היינו בזכות
המצות המרור וקרבן הפסח עשה לנו ה' את הניסים והוציאנו ממצרים .ולכן
בליל הסדר מניחים את הקערה על השולחן ,כדי שכל מאכל ומאכל שבקערה
ימחיש את אחת המשמעויות של ליל הסדר.
לזכור להמשך הלימוד -מה התחדש לי בשיעור זה?
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של בהמה ,והאשכנזים כנף של עוף .ונוהגים לקחת ביצה צלויה או
מבושלת זכר לקרבן חגיגה ,וזאת מפני שרגילים להגיש ביצה לאבלים
כדי לנחמם ,שגלגל חוזר בעולם ,ואף אנו מתנחמים שמהרה יבנה בית
המקדש ונוכל להקריב את הפסח והחגיגה.
פסח מצה ומרור

שנינו במשנה "רבן גמליאל היה אומר :כל שלא אמר שלושה דברים אלו בפסח לא
יצא ידי חובתו ,ואלו הן :פסח ,מצה ומרור"19.

עוד מניחים כרפס ,שהוא ירק שאוכלים לפני אמירת ההגדה ,וכן
נוהגים להניח שם חומץ או מי מלח כדי לטבל את הכרפס ולהטעימו,
ועל ידי כך יצטרכו ליטול ידיים פעם נוספת ,ויתעוררו הילדים לשאול על כך.
וכן מניחים חרוסת ,שהיא רומזת לטיט שהיו מכינים אבותינו כשהיו
משועבדים במצרים ,ובה טובלים את המרור לפני אכילתו .היין אינו
בקערה מפני שאינו מין אוכל אלא משקה.

הכוונה שגם מי שאינו יכול לומר את כל ההגדה צריך לכל הפחות לעסוק בשלוש
מצוות האכילה של ליל הסדר.
כיוון שלמדנו שכל עניין ליל הסדר צריך להיות בדרך של שאלה ותשובה ,לכן אומרים:
"פסח זה שהיו אבותינו אוכלים בזמן שבית המקדש קיים על שום מה?" ,וכן "מצה זו
שאנו אוכלים על שום מה?" ,ו"מרור זה שאנו אוכלים על שום מה?".
שלושה דברים הם :קרבן הפסח מבטא את סגולת ישראל ,המצה את החירות ,והמרור
את משמעות השיעבוד.
קערת הסדר

לפני תחילת הסדר צריך להכין את ה'קערה' שבה מונחים כל המאכלים המיוחדים של
ליל הסדר .סידור הקערה על השולחן אינו רק כדי שכל המאכלים יהיו מזומנים לפנינו,
אלא גם מפני שכל מאכל נועד להזכיר ולהדגיש רעיון מסוים ,ואנחנו צריכים שכל
המאכלים יהיו לפנינו כדי לבטא את עניינו המיוחד של ליל הסדר .נמנה את המאכלים
שצריך להניח בקערה:

שלוש מצות שבהן נקיֵם את מצוות אכילת המצה מהתורה .והטעם שצריך להניח את
המצות בקערה ,מפני שצריך לומר את ההגדה כאשר המצות והמרור לפנינו,
שנאמר "ו ְִהגּ ְַד ָתּ ְל ִבנְ � בַּ יּוֹם הַ הוּא לֵ אמֹר בַּ ﬠֲבוּר זֶה "20ודרשו חכמים :בַּ ﬠֲבוּר זֶה – לא
אמרתי אלא בשעה שמצה ומרור מונחים לפניך .לפיכך המצה צריכה להיות גלויה
בעת אמירת ההגדה .אלא שמפני כבוד המצה ,שהיא החשובה ביותר ועליה מברכים
המוציא ,אין לקדש על היין בשעה שהיא גלויה .לכן מניחים את המצות בתוך מפית,
ובשעה שמקדשים על היין או בשעה שמגביהים את הכוס השנייה – מכסים את
המצות ,ובכל שאר הזמן שאומרים את ההגדה המצות צריכות להיות מגולות.

קדש – קידוש – כוס ראשונה מארבע הכוסות

את הסדר פותחים בקידוש ,ועניינו לציין את קדושת ישראל ואת קדושת חג הפסח.
בכל הקידושים של שבתות וימים טובים אנו אומרים" :זכר ליציאת מצרים" ,משום
ששורש קדושת ישראל החל להתגלות ביציאת מצרים ,שאז נודע שבחר ה' בישראל
להיות לו לעם סגולה .ובקידוש של ליל הסדר ,שהוא הלילה שבו יצאנו ממצרים ,ובו
נצטווינו לספר ביציאת מצרים ,מעלת הקידוש כפולה ומכופלת ,ולכן ראוי לפתוח בו
את הסדר.
אכן ,שלא כמו בשאר הקידושים שבהם רק המקדש צריך לקדש על הכוס ולשתות את
רוב היין שבה ,בליל הסדר מוזגים כוס יין לכל אחד מהמסובים ,ואחר הקידוש כל אחד
מהמסובים מיסב ושותה את רוב היין שבכוסו .וזו הכוס הראשונה מארבע כוסות.
כמו בכל יום טוב אנו מברכים "שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה" ,מפני שיום טוב
הוא מצווה המתחדשת מזמן לזמן .ותיקנו לומר את ברכת 'שהחיינו' בסוף הקידוש,
שאחר שעמדנו על קדושת היום ראוי לברך ולהודות לה' שהגיענו לזמן המקודש הזה.
מי ששכח ולא ברך 'שהחיינו' בקידוש – יברך כאשר יזכר ,שכל זמן שלא נסתיים חג
הפסח עוד אפשר לברך עליו 'שהחיינו'.
אם חל יום ראשון של פסח בשבת ,מוסיפים בקידוש את עניין השבת ,ואם חל במוצאי
שבת מוסיפים בו ברכה על הנר ועל ההבדלה בין קודש לקודש.
לזכור להמשך הלימוד -מה התחדש לי בשיעור זה?

מרור הוא חסה או חזרת ,ובזמן שבית המקדש היה קיים ,היתה מצווה מן התורה
לאכול מרור עם קרבן הפסח ,ומאז שחרב בית המקדש המצווה לאכול מרור מדברי
חכמים.
בזמן שבית המקדש היה קיים היו מניחים על השולחן גם את בשר קרבן הפסח ,ואחר
שנחרב בית המקדש תיקנו חכמים להניח על השולחן שני תבשילים ,אחד זכר לקרבן
פסח והשני זכר לקרבן חגיגה שהיו מקריבים בכל יום טוב  .ונהגו שהתבשיל שהוא
זכר לקרבן פסח יהיה זרוע ,לרמוז לכך שנגאלנו ב'זרוע נטויה' ,וצולים את הזרוע על
האש כשם שהיו צולים את קרבן הפסח .הספרדים נוהגים לקחת לזרוע רגל קידמית
 19פסחים קטז ,א
 20שמות יג ,ח
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ארבע הכוסות

תיקנו חכמים לשתות ארבע כוסות יין בליל הסדר כדי להרבות בשמחת הגאולה,
וכביטוי לחירות.
 xאת הקידוש אומרים על הכוס הראשונה ,ולכן מוזגים לכל המסובים את הכוס
לפני אמירת הקידוש.
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 xאת ה סיפור ביציאת מצרים והמחצית הראשונה של ההלל אומרים על הכוס
השנייה ,ולכן מוזגים אותה לפני שמתחילים לומר את ההגדה ,כדי שכל
ההגדה תאמר על כוס יין.
 xאת ברכת המזון אומרים על הכוס השלישית שמוזגים לפני אמירת ברכת
המזון.
 xאח"כ מוזגים את הכוס הרביעית ,כדי לומר עליה את מחציתו השנייה של
ההלל ואת ההלל הגדול .נמצא שכל מה שאנו אומרים בליל הסדר אנו אומרים
על כוס יין.
ככלל ראוי לדעת כי המספר ארבע רומז להופעה של רעיון שלם בכל העולם ,שכל
דבר בעולם יש לו ארבעה צדדים כנגד ארבע רוחות :מערב ומזרח ,צפון ודרום .וכיוון
שיציאת מצרים חוללה מהפכה מוחלטת בעולם ,היא מופיעה בארבע לשונות של
אתי אֶ ְתכֶם ִמ ַתּחַ ת ִס ְב�ת
גאולה .שנאמר "לָ כֵן אֱ מֹר ִל ְבנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל ,אֲ נִ י ה ',וְהוֹצֵ ִ
וּב ְשׁפָ ִטים
ִ
נְ טוּיָה
ִבּזְ רוֹﬠַ
ֵמ ֲﬠב ָֹד ָתם ,וְגָ אַ ְל ִתּי אֶ ְתכֶם
ִמצְ ַריִם ,ו ְִהצַּ ְל ִתּי אֶ ְתכֶם
ִיד ְﬠ ֶתּם כִּ י אֲ נִ י ה' אֱ לוֹהֵ יכֶם הַ מּוֹצִ יא
אלוֹהים ו ַ
ִ
ִיתי לָ כֶם לֵ
גְּ ד ִֹלים .וְלָ ַק ְח ִתּי אֶ ְתכֶם ִלי ְלﬠָ ם וְהָ י ִ
אֶ ְתכֶם ִמ ַתּ ַחת ִס ְבלוֹת ִמצְ ָריִם."21
אתי אֶ ת
ָשׂ ִ
אתי אֶ ְתכֶם אֶ ל הָ אָ ֶרץ אֲ ֶשׁר נ ָ
עוד לשון של גאולה נזכרה שם ,שנאמר "ו ְֵהבֵ ִ
מוֹר ָשׁה אֲ נִ י ה'" .וכיוון שאין
וּל ַיﬠֲקֹ בְ ,ונ ַָת ִתּי אֹ ָתהּ לָ כֶם ָ
י ִָדי לָ ֵתת אֹ ָתהּ ְלאַ ְב ָרהָ ם ְליִצְ חָ ק ְ
היא עוסקת ביציאת מצרים עצמה לא תיקנו לשתות כנגדה כוס חמישית ,אבל נוהגים
למזוג כוס חמישית ,והיא הנקראת 'כוס של אליהו' ,ועניינה לרמוז על הגאולה השלמה
שמתחילה בכניסה לארץ.
איפה מסובבים את קערת הסדר?

אצל קהילות בני מרוקו ,ובעוד קהילות ספרדיות ,נהגו לסובב קערת ליל הסדר מעל
ראשי המסובים ,ואפילו מסביב לראשי התינוקות) .ויש מהדרין מן המהדרין ,שאף
נכנסים לבתי השכנים ומסובבים את הקערה מעל ראשיהם (...טעם המנהג הוא זכר
לעמוד הענן )כיסא דפסחא( או בכדי להשרות את קדושת המצות על ראשי המסובים.
התימנים אינם מסובבים את הקערה מעל ראשי הנאספים ,אך הם מגביהים את
הקערה בכל פעם שהמסובים אומרים "דיינו" .והגר"ע יוסף זצ"ל )בספרו חזון עובדיה(
כותב שישנם קהילות ספרדיות הנוהגות להגביה רק את המצה באמירת כל "דיינו"
ו"דיינו".

מצוות הסבה

תיקנו חכמים שיסב אדם בליל הסדר בעת אכילת המצה ושתיית היין ,משום שבכל
דור צריך אדם להראות את עצמו כאילו הוא יצא עתה לחירות משעבוד מצרים.

ההסבה מתבצעת כיום על ידי השענות על גב הכסא תוך הטיה לשמאל.
חובת ההסבה בעת אכילת כזית מצה ,כזית של כורך ,כזית אפיקומן ושתיית ארבע
כוסות .בשאר הסעודה – המסב הרי זה משובח ,ומי שלא נוח לו להסב בשאר הסעודה
– אינו צריך .בעת אכילת המרור אין צריכים להסב .בעת אמירת ברכת המזון אין

 21שמות ו ,ו-ז
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להסב ,מפני שמצווה לאומרה באימה וביראה .כן בשעת אמירת ההגדה נוהגים שלא
להסב ,כדי לאומרה במלא הריכוז וכובד הראש.
מצוות אמירת ההלל בליל הסדר

בזמן שבית המקדש היה קיים היו אומרים הלל בעת הקרבת קרבן הפסח ,וחוזרים
ואומרים הלל בעת אכילתו בלילה .עיקר טעם אמירת ההלל בליל פסח הוא כדי לומר
שירה ,שכל יהודי צריך לראות את עצמו בליל פסח כאילו הוא עצמו יצא ממצרים,
וממילא צריך לשיר ולהודות לה' על גאולתנו.

תיקנו חכמים לומר חציו לפני הסעודה וחציו לאחר הסעודה ,כדי שקרבן הפסח יאכל
בתוך אמירתו .וגם כיום שאין אנו זוכים לאכול קרבן פסח ,אכילת המצה היא במקום
אכילת קרבן הפסח.
עוד טעם לחלוקת ההלל ,שעל ידי כך אנו שותים את כל ארבע הכוסות בהידור תוך
אמירת שירה .את הכוס הראשונה אנו שותים על הקידוש ,השנייה על חציו הראשון
של ההלל ,השלישית על ברכת המזון ,והרביעית על חציו השני של ההלל.
המנהג שלא לברך על ההלל שאומרים בליל הסדר ,ויש מבארים שהברכה על הגאולה
עולה גם על ההלל .נוהגים לקרוא את ההלל בקול רם ,בשירה ונעימה.
האם מברכים על ארבע הכוסות?

המחלוקת המעשית והמשמעותית היחידה שבין מנהגי העדות השונות בדיני ליל
הסדר היא בשאלת ברכת 'הגפן' לפני שתיית הכוס השנייה והרביעית.
 xלמנהג יוצאי תימן ואשכנז צריך לברך 'הגפן' לפני שתיית כל אחת מארבע
הכוסות.
 xלמנהג יוצאי ספרד יש לברך 'הגפן' על הכוס הראשונה והשלישית בלבד.

גם לגבי ברכה אחרונה על היין יש דעות בראשונים ,אולם למעשה מוסכם שאין לברך
אחר שתיית כל כוס וכוס ברכה אחרונה ,אלא ברכת המזון עולה על היין ששתו בשתי
הכוסות הראשונות ,ול אחר שתיית הכוס הרביעית מברכים מעין שלוש – "על הגפן
ועל פרי הגפן" ,וברכה זו עולה על מה ששתו בכוס השלישית והרביעית.
סדר אכילת המצות

 xנוטלים ידיים בברכה ,ועורך הסדר מגביה את שלוש המצות שלפניו ,וכיוון
שהעליונה והתחתונה שלמות ,יש לו לחם משנה .הוא מברך "המוציא לחם מן
הארץ" .לאחר סיום הברכה ישמיט את המצה התחתונה מידו ,כדי שיישארו
בידיו המצה העליונה השלמה והאמצעית החצויה ,שמבטאת את ה'לחם-עוני',
ומברך "אשר קדשנו במצוותיו וצוונו על אכילת מצה" .ולוקח מהעליונה
השלמה כזית ,ומהאמצעית כזית ,ואוכלם ביחד.
 xלמנהג ספרדים ,כמו בכל השנה ,העורך טובל את המצה במלח לפני שיחלק
למסובים .למנהג אשכנזים אין טובלים את המצה במלח ,מפני שכך המצה
נראית יותר לחם עוני.
 xיאכלו בהסבה ,ויכוונו לקיים מצוות התורה ,ויזכרו שהמצה זכר למצות שאכלו
אבותינו כשיצאו ממצרים לחירות.
לזכור להמשך הלימוד -מה התחדש לי בשיעור זה?
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מצוות אכילת מרור

מן התורה ,מצוות אכילת מרור בליל ט"ו בניסן ,תלויה באכילת קרבן הפסח,
שנאמר "ﬠַ ל ַמצּוֹת ְ
וּמר ִֹרים י ֹאכְ לֻהוּ" .22כיוון שאין אנו יכולים להקריב בזמן הזה קרבן
פסח ,מצוות אכילת מרור כיום מדברי חכמים .טובלים את המרור בחרוסת ,כדי לבטל
את הארס שבו ,שהמרור רומז לשעבוד המר .ולדעת רבים אין הכוונה לטבול את
המרור בעומק החרוסת ,אלא רק לנגוע מעט בחרוסת .ואם נדבק במרור מעט חרוסת,
מנערים אותה מהמרור ,שאין לאכול מרור עם חרוסת מתוקה .מברכים" :אשר קדשנו
במצוותיו וצוונו על אכילת מרור" ,ואוכלים כ'זית' מרור -חסה ,עולש וכד'.
כיוון שמצויים בחסה תולעים ,יש לנקותה היטב ולבודקה בערב פסח .כיום נמצאו
שיטות לגידול חסה בלא תולעים ,וטוב לקנות חסה כזו ,כדי לצאת מחשש איסור
אכילת תולעים.

דגשים לפסח תשע"ט שחל בשבת

מפסקי הרב
יוסף צבי
רימון  /אתר
מכון צומת

x

יש להשלים את הכנת המאכלים המיוחדים לליל הסדר )מי מלח ,חרוסת ,זרוע( לפני
כניסת השבת ,כיוון שהכנתם בשבת עלולה כרוכה באיסורים שונים.

x

אם לא הכינו מי מלח ,ניתן להכין בשבת כמות קטנה ,אך כזו שתספיק כדי לכסות את
הכרפס .יש לשים קודם את המלח בכלי ואחר כך את המים ,כך שאופן ההכנה יהיה
הפוך מהרגיל ביום חול.

x

הדלקת נרות לפני כניסת שבת והחג ,מברכים 'להדליק נר של שבת ויום טוב',
ו'שהחיינו' .ראוי להדר ולהניח נרות עבים שיספיקו לדלוק עד סיום ליל הסדר.

x

בתפילות – מוסיפים בתפילת העמידה של יום טוב ,את הקטעים העוסקים בשבת.

x

מרן הבן איש חי זצ"ל ועוד פוסקים כתבו שבליל הסדר שחל בשבת לא שרים "שלום
עליכם"" ,אשת חיל" ו"אזמר בשבחין" בליל הסדר שחל בשבת )ואומרים רק "אתקינו
סעודתא"( ,כי אנו מצווים לקדש מיד לפצוח באמירת ההגדה בזריזות ,כדי שהילדים
ישארו ערים .וישנם שבכל זאת אומרים שירים אלו )ראו בהגדת ויגד משה ובלוח א"י(,
ומנהג חב"ד לומר בלחש "אשת חיל"" ,מזמור לדוד" ו"דא היא סעודתא".

x

בקידוש – נאמר את הקידוש של שבת ויום טוב.

x

אם לא הכינו חרוסת לפני השבת ,יש לחתוך את האגוזים לחתיכות גדולות קצת .לגבי
הלישה :יעשה בלילה רכה; ייתן בקערה קודם את היין ואחר כך את האגוזים ושאר
המצרכים; ולכתחילה יערבב באצבעו .מי שעושה בלילה עבה בשני השינויים הללו,
יש לו על מי לסמוך .אם נתנו מעט משקה בחרוסת לפני שבת )אך קצת יותר מכמה
טיפות( ,ניתן להוסיף בשבת עוד משקה.

x

אם לא צלו את הזרוע לפני השבת ,יניחו בקערה זרוע מבושלת שאינה צלויה.

יש לאכול מן המרור שיעור נפח כזית ,שהוא כנפח מחצית הביצה ,ואפשר לשערו
בעיניים .וכפי שלמדנו יש שנוהגים למדוד שיעור כזית במשקל ,ועולה לכעשרים
וחמישה גרם ,ובחסה אין כל כך פער בין חשבון המשקל לחשבון הנפח.
אכילת כורך

אחר אכילת המרור ,כורכים כזית מרור בתוך כזית מצה ,טובלים אותו בחרוסת ,ויש
שגם בזה מנערים מהמרור את כל החרוסת שדבקה בו ,ויש שאין מסירים את
החרוסת מהמרור של הכורך .אומרים" :זכר למקדש כהלל…" ואוכלים אותו
בהסבה וכבר למדנו ששיעור כזית הוא כשליש מצת מכונה.

בזמן שבית המקדש היה קיים ,לדעת הלל הזקן המצווה לאכול את המצה עם המרור,
וּמר ִֹרים י ֹאכְ לֻהוּ" .ולחכמים היו אוכלים את המצות לחוד ואת המרור
שנאמר "ﬠַ ל ַמצּוֹת ְ
לחוד .וכיוון שלא הוכרעה הלכה נוהגים כחכמים וכהלל.
האפיקומן

שביעי של פסח שחל בערב שבת

בסיום הסעודה אוכלים שיעור כזית )כשליש מצת מכונה( מן המצה החצויה ששמרו
מתחילת הסדר ,והיא נקראת 'אפיקומן' .ואין אוכלים אחר ה'אפיקומן' דבר עד השינה,
כדי שטעם המצה ישאר בפה .כשאין במצה החצויה ששמרו ל'אפיקומן' שיעור כזית
לכל אחד מהמסובים ,יתן העורך לכל אחד מהמסובים מעט מהמצה ששמר ל'אפיקומן'
ויוסיף להם עוד מצה שמורה לשיעור כזית.

יש לעשות ביום חמישי )ערב שביעי של פסח( עירוב תבשילין .לשם כך לוקחים מצה
ותבשיל נוסף )נהוג לקחת ביצה מבושלת( ואומרים את נוסח העירוב .גם מי שלא
מתכנן לבשל מיו"ט לשבת אלא רק להדליק נרות ,יעשה עירוב תבשילין ,שהרי מדליק
נרות ומחמם אוכל מיו"ט לשבת וכדומה .מי שמתארח במהלך כל החג והשבת ,לא
צריך לעשות עירוב תבשילין.

מותר לשתות מים לאחר אכילת ה'אפיקומן' ,שכל איסור האכילה אחר ה'אפיקומן' הוא
כדי שטעם ה'אפיקומן' ישאר בפיו ,וכיוון שאין למים טעם ,מותר לשתות מהם לאחר
אכילת ה'אפיקומן.

מותר לבשל משביעי של פסח לשבת מאכלים שלא נוהגים לאוכלם בפסח )כגון 'מצה
שרויה' למחמירים בכך ,או קטניות( .אולם יש להיזהר שלא לאכול בטעות
מתבשילים אלו בשביעי של פסח )ויברור את הקטניות לפני הבישול ,גם מחשש
לחיטה הנמצאת ביניהן( .מעיקר הדין ניתן להכין תבשילים אלו גם בכלי פסח ,ובפרט
אם לא ישתמשו בהם בעשרים וארבע השעות הבאות ,אך טוב יותר להכין במקרה
זה בכלים חד פעמיים.

לזכור להמשך הלימוד -מה התחדש לי בשיעור זה?
___________________________________________________________
__
________________________________________________________
_______________________________________________________
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האם מותר לאכול בשבת זו חמץ? הפוסקים דנו בכך בעיקר מפני שבבין השמשות
היה החמץ מוקצה )שכן הוא היה אסור באכילה מחמת איסור חמץ( ,וייתכן שאנו
אומרים במקרה זה "מיגו דאיתקצאי" .להלכה כתב בלוח ארץ ישראל להקל מטעם
48

זה )אך החמיר מטעמים אחרים( ובשו"ת יחוה דעת )ב,סד( פסק להקל .למעשה,
בדברים שאינם חמץ ונמכרו לגוי רק מפאת חששות )כגון שנפתחו לפני פסח; אין
'הכשר לפסח' אף שלפי המרכיבים אין זה חמץ; וכדומה( ,יש להקל .כאמור ,בוודאי
שניתן להקל בקטניות.
הרב נריה זצ"ל ,סיפר על ליל הסדר של הרב קוק

כשלידו ההגדה של הרב חרל"פ "מי מרום" .כשעבר החג עדיין לא הושבו ההגדות למקומן.
לשאלתי מה קרה ,השיב שמרוב טרדות עדיין לא הספיק להציץ בכל ההגדות ולראות בכל
אחת מהן פירוש או ביאור" .אסור להוציא הגדה ממקומה שלא לצורך בלא לעיין בה" ,הסביר.
"אמצא זמן ללמוד בהן ,ואז אוכל להשיבן למקומן") .הרב נחום נרי'ה(

זצ"ל23

בערב פסח ,אחר חצות היום היה הרב קוק הולך אל הכותל המערבי לומר שם 'סדר הקרבת
קרבן פסח' כמנהג ירושלים ,ולמרות
טרדות החג המרובות היה מאריך
בתפילתו וקשתה עליו הפרידה משריד
בית מקדשנו .בלב מלא רגשות קודש
היה הרב חוזר וצועד לביתו ומשתדל
להאיר פניו לכל הנפגשים עמו בדרכו
ומברכים אותו בחג כשר ושמח.

ערב פסח אחד ,בשובו מן הכותל ,והנה
הולך ובא לקראתו הרב יוסף חיים
זוננפלד ז"ל ,רב הישוב הישן של
ירושלים .הזדרז הרב ,הקדים ,וברך
אותו בברכת חג כשר ושמח ,והרב זוננפלד החזיר לו ברכת חג והוסיף :אני מברך אותו
שלשנה הבאה אראהו שוב כאן כשהוא טובל רגליו היחפות בדם )בעבודת הפסחים בבית
המקדש(!
בערב פסח אחר הצהריים עדיין היה ביתו של הרב קוק מלא קהל רב של אנשים ונשים שבאו
בבקשות שונות .הרב השתדל להענות לכולם כדרכו יום יום .והנה יצאה הרבנית ופנתה
בעדינות אל הבאים' :רחמו על הרב ותנו לו לנוח קצת ,הרי גם הוא צריך להתכונן לסדר'.
הרב קלט גם הוא את פנייתה של הרבנית ,והוא ניגש אחר כך ואמר לה :אילו היה בעלך
סוחר יין המוכר יין לארבע כוסות ,והקהל הרב בא אליו היום לקנות יין ,האם גם אז היית
אומרת להם "הניחו לו הוא צריך לנוח"…?
תלמידים מספרים על הרב נריה

כולם מסובין

זצ"ל24

עליתי לארץ כאחד מ"ילדי טהרן" ,והגעתי לישיבה בכפר הרואה .לנו ,פליטי המלחמה ,היו
קשיי קליטה לא קלים ,והרגשנו די זרים בין ה"צברים" הישראליים .הרב נרי'ה קירב אותנו
והשתדל לתת לנו הרגשה טובה .לליל הסדר הזמין אותי לביתו .בשבילי זה היה דבר גדול
מאוד ,כי זה היה הסדר הראשון שאני זוכר בחיי ,שזכיתי לשבת ליד שולחן סדר .מהבית שלי
איני זוכר דבר) .הרב דב ליאור(
הרי זו הגדה
מדף גבוה נתבצר בחדר הספרים של אאמו"ר להגדות של פסח ,ישנות וחדשות .בערב פסח,
כשהיה הבית נקי ,היה מוריד את ההגדות ומניחן על שולחנו בחדר הספרים .לקראת הפסח
כמעט תמיד הוסיף הגדה חדשה .את הסדר היה עורך מתוך ההגדה של הרב ראובן מרגליות,
 23מתוך אתר ישיבת הר ברכה
 24מתוך 'פכים קטנים' ,אתר רשת בני עקיבא
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הסדר האחרון בגטו ורשה

לפני פסח עסקנו בחג הפסח ובגאולה ,ובימים אלה מציינים במדינה ישראל את 'יום הזכרון
לשואה ולגבורה' .נחבר את שני המועדים בסיפור 'הסדר האחרון בגטו ורשה .הסרטון הנו
באידיש ,לכן נביא כאן את תרגומו לעברית:

מילות השיר:
ליל סדר אחרון בגטו ורשה
היה מוישל'ה,
מוישל'ה האחרון שנותר בגטו ורשה,
שואל את אבא 'מה נשתנה'.
"מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות",
למה הלילה הזה כה ארוך ונורא
מכל הלילות שעברו?
וכשמוישל'ה את כל הקושיות שואל,
ארץ,שמיים,
נדם לו התבל,
שרפים הסו ברעדה וחיל
והאב ,האבא ,רוצה לענות:
"עבדים היינו"...
ומוישל'ה אומר:
"אבי היקר ,עוד קושיה אחת לי משלי והיא:
ארצה לדעת ,אבי היקר ,האם אחיה בשנה הבאה
לשאול את ה'מה נשתנה?'
האם יישאר ילד יהודי לשאול את ה'מה נשתנה?'
האם יוותר אב יהודי בעולם שישיב' :עבדים היינו"?'
והשיב האבא:
"לא אדע ,לא אדע ,לא אדע אם אחיה .
לא אדע ,לא אדע אם אתה תחיה.
אך תמיד ,תמיד יהיה עוד מוישל'ה בעולם,
שישאל את אבא את ה'מה נשתנה'.
איני יודע אם נזכה לחיות אבל זאת אני יודע:
"כי בשם קֹ דשך נשבעת לו
שלא יכבה נרו לעולם ועד"

המילון שלי
המילה

למדתי אותה בנושא

הביאור בעברית

לצפיה בסרטון נא להקליק על
התמונה או לסרוק את הברקוד

)מדרש תהילים מזמור יח(
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