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 נתניה, 952-בנק לאומי סניף  1560456 תרומות תתקבלנה בברכה לחשבון

 תזכו למצוות! שד' בנימין. –הרצל 

 / הרב עידו פכטר חלק ג' –קטניות 
על קטניות בשעת הדחק ותובנה שעלתה מן התגובות לרשימות הקודמות. קטניות: סיכום 

 הדיון
בשתי הרשימות הקודמות עסקנו בחומרות הקטניות, בשני המניעים המרכזיים שדורשים מאתנו להקל בה עד 

ההלכה צדדים להיתר. כדי להשלים את התמונה מבקש כמה שניתן בימינו, ובמקומות שבהם האירו לנו פוסקי 
אני כאן להתייחס למקרה נוסף שבו התירו הפוסקים את אכילת הקטניות ולחתום את הדיון בשיתוף הקוראים 

 עם התגובות השונות שהתקבלו לרשימות בנושא זה.

 שעת הדחק
 ברורה משנההים. פוסק כנזאשמקום שבו התירו הפוסקים אכילת קטניות בפסח אף לנוסף לנפתח באזכור 

 (:תנג, ז)אורח חיים 
 זה בכגון גם קוםמכל ומ .דגן מיני חמשתמ חוץ המינים כל לבשל מותר לאכול מה לאדם שאין הדחק בשעת

 מינים' לה יותר דומין שהם (; ע.פ.)=כוסמת של ימינו, שאינה חמשת מיני דגן ורעצקע ודוחן לאורז קטניות יקדים

 לזה. צריך אם לו לבשל דמותר סכנה בו שאין אף לחולה דיןהוא דה ופשוט .למיגזר טפי בהו ושייך
בדרך כלל אנו מכירים בהלכה היתרים בנושאים שונים שניתנו לחולים. אך החולה מוזכר רק בסוף דבריו של 

? בעל ה'משנה ברורה'. ההיתר הראשון ניתן לאדם שמצוי בשעת הדחק ואין לו מה לאכול. ומתי זה ייתכן
האפשרות הראשונה שניתן להעלות היא בזמן בצורת, שחסרים מאכלים בשוק )ראה בעניין זה ערוך השולחן 

אנשים חולי צליאק, שאינם  אצלקיימת נדמה ששעת הדחק מעין זו בימינו . אין זה מחייבאורח חיים תנג, ה(. אבל 

צות, תופעה מצויה היא )בעיקר אצל יכולים לאכול גלוטן. בלא אפשרות לאכול מצות או שאר חומרים מקמח מ
 זה נראה שניתן להתיר להם אכילת קטניות, שיספקו את תאבונם.מקרה במה לאכול בפסח. להם ילדים( שאין 

מקרה נוסף שניתן להעלות על הדעת הוא של זקנים או אנשים עם בעיות עיכול, שקשה עליהם אכילת מצות או 
 לאכול קטניות. מפורשות יה של חולה שלו התיר ה'משנה ברורה' קמח מצות. אלו בודאי נכללים תחת הקטגור

בדבריו: גם כשאוכלים קטניות, ראוי להקדים את שאר המינים לאורז, שכן המובא ואולם, יש לשים לב לסייג 
מלבד העובדה שבגמרא קיימת דעה )שנדחתה מההלכה( שהוא מחמיץ, הרי שיש דמיון מובהק בינו ובין 

הכוסמת של ימינו לחמשת מיני דגן. ודאי בכל אופן שאם קיים צורך ממשי, אזי בהיעדר אפשרות אחרת ניתן 

 ורז. לאכול גם א
סוף דבר: העניין כאן נתון לשיקול דעתו של האדם. אין הגדרות מדויקות לשעת הדחק, וכל אדם שנותן היתר 

מה שחשוב לדעת הוא העיקרון: חומרת הקטניות לא נועדה לעצמו צריך לעשות זאת מתוך מניע אמיתי וכן. 
 להרעיב את האדם ולבטל את שמחת הרגל.

 מסע ישראלי

ניתן ה אצלי לאור התגובות שהתקבלו לרשימות הקודמות בנושא הקטניות. באופן כללי, ומכאן לתובנה שעלת
התגובות לשניים. מספר לא מועט של אנשים, המכונים בפינו 'בעלי בתים', הן אשכנזים והן ספרדים, לחלק את 

ת השורות חמכיוונים שונים שמעתי קולות שדברו על הצורך באיחוד המנהגים ובפתיהזדהו מאד עם הדברים. 
. בשנים האחרונות נושא למגוון רחב של מאכלים שימלאו את שולחן החג. התגובות הללו כלל לא הפתיעו אותי

הקטניות אכן מהווה מוקד לדיון ער בתוככי החברה הדתית, וקשה למצוא קהילות שהדיון בנושא זה לא עלה 
 בשנים האחרונות בהקשר זה או אחר.

אותם רבנים חששו מפני ההשלכות שיש לגישה זו  .ילות ורבנים, שהתנגדו לדבריםמן העבר השני היו מנהיגי קה

 ביחס לקטניות על קיום ההלכה בעם ישראל ולכן דרשו לכבד את המנהג ולא לערוך בו שינויים. 
לפנינו ציבור לא קטן של אנשים מן השורה שחש שהגיעה העת  ,הנהבעיני. כאן תופעה מעניינת מאד נצפתה 

ומרה זו שינויים בהתאם למציאות המתחדשת, וממולם מנהיגים ורבנים שעומדים בשער ומתנגדים לכל לערוך בח
שיש להודות שינוי. אך ביד מי באמת נמצא הדבר? בהתחשב בעובדה שחומרת הקטניות היא מנהג בלבד, הרי 
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, הוא מתאים לו ומה לאוהוא יודע מה  שאין היא מסורה אלא בידי הציבור. הציבור הרחב, שלו חיישנים בריאים

ובעובדה שהדיון  . בהתחשב בכךרבנים או מנהיגי קהילות, ולא יעזרו התנגדויות מצד לבסוף את הדבר בעיקש
ישמיעו קול כבר משנה לשנה, אני משער שעוד מספר שנים המתנגדים של היום  תופס תאוצה בנושא הקטניות

 . את הקטניות במצבים שונים, ומי יודע, אולי אף יתירו הרבה יותר מעודן ומסופק
המסע אל עבר איחוד מנהגי ישראל כבר החל. השאלה היחידה היא האם הרבנים ש מסקנתי מכאן היא אפוא

יצטרפו אליו ויתפסו את ההגאים או שהם יגררו אחריו בעל כורחם. לטובת עם ישראל ולטובת התורה אני מקווה 

 שהם יבחרו באפשרות הראשונה.

הרב עידו פכטר עורך העלון. מכהן כרב קהילת ישראל הצעיר ברמת פולג נתניה ומרבני 
 העלון. צוהר ועורך

 

 
 



 רונן לוביץהרב ד"ר /  לפסחשבת בין 
ביניהם, מעניינים שיש קווי דמיון לבין יום השבת מפנה את תשומת הלב ליו"ט של פסח נוצר השנה בין המיזוג ש

יאת הם זכר ליצגם שבת וגם פסח הדמיון מתבטא בכך ש .שני מועדים אלה ובה בעת גם להבחנה חשובה בין

זכור את היום ": "זכור את יום השבת", ואותם שהצטווינו לזכורהיחידים דים מועהשבת ופסח הם שני כמו כן . צריםמ

היום הראשון של פסח מכונה בתורה גם בשם שבת. כאשר התורה מציינת בנוסף, אשר יצאתם מארץ מצרים". הזה 
ולא שבת : "אילו נתן לנו את הבפיוט "דיינו" נאמר. פיוטי ההגדהב תזכרומהשבת מצוות דווקא  ,את שמכל המצוות

ת השבת וקרבנו "ונתן לנו אחוזרת ומוזכרת בסיכום של הפיוט:  השבתדיינו", ולאחר מכן  –סיני -קרבנו לפני הר
 לפני הר סיני". 

לידי ביטוי בדברי חז"ל המתארים את השבת אצל בני ישראל במצרים כהטרמה של  הבין שבת לפסח באש הזיקה

של גאולת ישראל ממצרים נשתלו ונבטו כבר במהלך השעבוד הזרעים הראשונים  ,גאולת מצרים. לדבריהם
שנאמרו  "וירא בסבלתם: "ויצא אל אחיו מסבירים במדרש את המיליםבאמצעות ההתוודעות שלהם לשבת. חז"ל 

שייתן להם יום  פרעהדרש מהלך ו, והוא מנוחה בני ישראלראה שאין לעל יציאת משה מארמון פרעה, שמשה 
שמות רבה )שנאן( ) "קן להם את השבת לנוחיהלך ועשה להם משה כך ות" שורו של פרעה,מנוחה שבועי. אחרי אי

 (.כח, שמות א
הסתפקו במנוחה ביום השבת, אלא השכילו למלא אותה בתוכן בני ישראל המשועבדים לא שממדרש אחר עולה 

תכבד על דברי פרעה "אולה. רוחני, שהעניק להם אנרגיה וחיות רוחניים, וסייע להם להטעין את מצברי האמונה בג

מלמד שהיו בידם מגילות שהיו משתעשעין בהם ואל ישעו בדברי שקר", אמרו חכמים: "העבודה על האנשים, 
אר הרוח ששאבו בני ישראל ש .(ה ,שמות רבה)" ב"ה גואלן, לפי שהיו נוחין בשבתמשבת לשבת לומר שהקדוש 

היכולת לשרוד בתנאים האיומים בהם הם היו מצויים. ת אמהשבתות היה בלון החמצן שסיפק להם את התקווה ו
אותן מגילות בהן יכלו לעסוק בשבת הציתו ברוחם את ההבנה שמצבם הינו זמני בלבד, והציפו בלבבם כיסופי 

 גאולה. 

בני , היום בו לקחו י' בניסן, שכן ום השבתביהחל כך שתהליך הגאולה בגם הקשר בין שבת וגאולת מצרים נמצא 
האתחלתא אפוא ה רחשהתאותה שבת ב .את השה לקורבן פסח, חל בשנה בה יצאו ממצרים בשבת ישראל

 דגאולה של בני ישראל במצרים.
בתוכן ובמטרה של שניהם:  ףמשתקהמהותי מכנה משותף מעבר לכל קווי החפיפה שהזכרנו יש לשבת ולפסח 

, יומנוחת האדם העמל ושחרורו מעול מעביד. אחד מרעיונות היסוד של השבת הוא אידיאל החרותבשניהם מתגשם 
"למען ינוח עבדך ואמתך כמוך", ובמקום אחר: "למען ינוח שורך וחמורך וינפש בן אמתך  כפי שנאמר בתורה:

 אקונומי, ושניהם קוראים לשוויון מעמדי ולצדק חברתי. החפיפה של-שבת ופסח שניהם טעונים במסר סוציו והגר".

מסר זה, שהוא חיוני בזמננו הן בארץ, בה פערי השכר ריכה להעניק משנה עוצמה לצהשנה  שני המועדים הללו
עולם השלישי ואף שיעבוד של תושבים בניצול קיימים בו הרחב והן בעולם  ,ומידת השעבוד לעבודה כה גדולים

 . ומפותחות מדינות מתקדמותבעלי הון וכוח ממדינות מתפתחות בידי בו
ין שבת לפסח. קדושת השבת נובעת מבריאת העולם. יסודה הוא בבריאה שבה הקב"ה הבדל גדול באולם ישנו גם 

ברא את העולם בששה ימים וביום השביעי שבת וינפש. בני האדם לא שיחקו כל תפקיד בבריאת העולם. מעשה 

ה, גאולתהליך הבראשית היה מעשה אלוקים גמור. בפסח, לעומת זאת, בני ישראל היו שותפים פעילים ביותר ב
 ובלעדיהם היא כלל לא היתה מתרחשת. 

 הפעילות של בני ישראל באה לידי ביטוי בכמה עניינים:
ֵּי יְִשָראֵּל ִמן ָהֲעבָֹדה וַיִזְָעקּו וַַתַעל ַשוְָעתָ א. תחילה בני ישראל פעלו לעורר את רחמי ה' כמו שנאמר: " ֵָּאנְחּו ְבנ ם וַי

שמות ) "ַמע ֱאֹלִהים ֶאת נֲַאָקָתם וַיִזְכֹר ֱאֹלִהים ֶאת ְבִריתֹו ֶאת ַאְבָרָהם ֶאת יְִצָחק וְֶאת יֲַעקֹבוַיִשְ . ֶאל ָהֱאֹלִהים ִמן ָהֲעבָֹדה

ֵּי נֹגְָשיו ִכי כד(. בעקבות צעקתם אומר ה': "-, כגב ָראֹה ָרִאיִתי ֶאת ֳענִי ַעִמי ֲאֶשר ְבִמְצָריִם וְֶאת ַצֲעָקָתם ָשַמְעִתי ִמְפנ
 , ז(.שמות פרק ג)י ֶאת ַמְכאָֹביו יַָדְעתִ 

ב. הפעילות האנושית של עם ישראל נמשכה בלקיחת השה לקורבן פסח בעשור לחודש ובעשיית ברית המילה 
חכמים ציינו שבני ישראל ניצלו בזכות שני מעשים אלה, שביצועם היה כרוך במסירות ובסיכון: לפני שחיטת הפסח. 

בדם פסח ובדם מילה, שנא' )יחזקאל טז( ואומר לך בדמיך חיי ואומר לך בדמיך  :דמים ניצולו ישראל ממצריםבשני "
  (.ג ,זישמות רבה ) "חיי, בדם פסח ובדם מילה

גילו תעצומות נפש ם . גם במעשה זה הכלי זהב ושמלות מהמצרים ,ג. בני ישראל התבקשו לשאול כלי כסף

ששיקף את יכולתם ואת רצונם העז להשתחרר מעבדות אמיץ צעד בצע ול ,להתגבר על פחדים והיסוסים מרשימות 
 .מצרים

ארוחת הבוקר הקרובה. יש בכך ך מבלי לדעת מה הם עומדים לאכול אפילו בד. בני ישראל היו מוכנים לצאת לדר
במילות  משהיכולים לדבר אל ו הם הימעשה של אמונה ונכונות שבלעדיו הגאולה לא היתה יכולה להתממש. 

רכבת ו ,השעהאבל אילו עשו כן היו מחמיצים את  לנו עוד רגע, רק עוד רגע, אעפ"י שכבר אחרי חצות", תן: "השיר

 .הגאולה לא היתה יוצאת לדרך
אלוהית,  הבריאה היא כולהההבחנה בין שבת לפסח מלמדת על ההבדל המשמעותי שבין הבריאה לגאולה. 

 כך היה במצרים, וכך נקבע לדורות. , אתערותא דלתתא.אתערותא דלעילא, אולם הגאולה מחייבת פעילות אנושית
קבועה ועומדת מששת  השבתקדושת השבת נקבעה על ידי בורא עולם ואין בה כל נגיעה למעשה בני אדם.  .א

ידי -פסח לעומת זאת הוא ראשון למועדים שנקבעים על הוא שבת.כל יום שביעי ימי בראשית. מאז ועד היום 
ו  קדשאתם, עם ישראל, תולכם, עדות זו תהא מסורה  –"החודש הזה לכם"  לים:. כך למדו חכמים מהמיאדם

. בשל הבדל זה אנו אומרים בשבת "מקדש השבת", שכן )ראש השנה כב, א( דיןהאת החודשים על ידי בית 



הקב"ה קידשה, בעוד שבפסח ובשאר המועדים חותמים את ברכת היום בתפילת העמידה במילים: "מקדש 

 ים" )פסחים קיז, ב(.ישראל והזמנ
ביום שלמעשה  אלא לעשות קידושהאדם לא נדרש מ .שביתה מוחלטת -נקראת על שם העיקר שבה שבת ה .ב

לשחוט  , ובימים טובים הוא רשאי. במועדים לעומת זאת התירה התורה לאדם להיות פעילמתקדש מעצמו
 ות מלאכת אוכל נפש.ולהפשיט, לאפות ולבשל, להוציא ולטלטל ולבצע מלאכות נוספות המוגדר

 
, שדורשת עשייה קדחתנית. אין חגיגת גאולה בלי בחגיגת הפסחהאקטיביות האנושית באה לידי ביטוי במיוחד 

ליל הסדר מבטא באופן ממוקד את חובת  הרבה עבודה, ומי שעובד בעצלתיים, עיסתו תחמיץ וחגו יוחמץ.

א הסתפקה  ההלכה לרבות בסיפור יציאת מצרים. סח', ולה-לקיים 'פההפעילות האנושית. מצווה על כל אחד 
בדיבור, היא חייבה גם עשיית מעשים כהנה וכהנה: לאכול ולשתות, ליטול ידיים ולהסב, להטביל ולנער, 

 הרי זה משובח. –לכסות ולגלות, וכל המרבה לפעול ולעשות, להמחיז ולהשחיז בכל דרך חושית ואישית 

  .יצירתי ודינאמיפסח מחנך לפעול ולהיות בעוד ש , ותפסיביבערך ההכיר השבת מחנכת את האדם לשבות ול
יל גאולה צריך לפעול. כל אחד מאיתנו רוצה להביא גאולה פורתא לעולם, מלמד אותנו שבשבליל הסדר 

 לפחות גאולה במעגל המשפחתי, שהוא התחום שאליו אנו מתייחסים בחג הפסח.
בליל הסדר להיות מחנכים אקטיביים, להיות מסוגלים להעביר  צריכים להתאמץ ,וסב תאאב, כל סבאם וכל 

שלנו, ת ישראל ומסורת המשפחה, את הסיפור הדתי והסיפור הלאומי שהלאה את המסרים והמסורות של מור
את החוויה האישית והחוויה הקולקטיבית, כי כל אלה מעצבים את הדור הבא ומקרבים אותנו עוד נדבך אל 

 הגאולה השלמה.

 רבני בית הלל מכהן כרב היישוב ניר עציון, מרבני צוהר ומראשי ארגון 'רונן לוביץד"ר הרב 
 

 משה אוסי/  לפסחעל קצה הלשון 
 זוזים בחרוזים  -הכל בסדר . א

ש ומזכיר ישראל וזמנה, נטילה, כרפס לטיבול כמו בכל השנה.  גפן מקדֵּ

 ֶ ובארמית תחילה: הא לחמא עניא די אכלו אבהתנא, וכל  חצה המצה ולשניים יחלקנה, ואת הפרוסה יחביאנה.י
 הזמנה.תפדל, ללא  –דכפין 

 ומסלקים הקערה לכבוד מה נשתנה.

 עבדים היינו בראשונה, ור' אלעזר בן שבעים שנה.
 וכל אחד מהבנים ִהְקשה, ואבא ענה.

 עבודה זרה עוד מאּור כשדים וחרנה,
 וִעינו אותנו ארבע מאות שנה.

מדוע הולדת  וכל הבן הילוד האמא הצפינה, אך והיא שעמדה, לבן הארמי, וארץ גושנה, והיה כי תקראנה,

 משה בהגדה לא נזדמנה?
באותות ובמופתים... אצבע  כדי להדגיש: אני ולא מלאך, ולא שליחות ממונָה... אלא בכבודה ובעצמה השכינה.

חיות רעות, צפרדע וכינה, ואותנו ִהפלה עם אבחנה, עד שבבכורות  -מכה אחר מכה  לוהים היא שקינאה.-א
 פרעה נכנע.

 הוסיף ועינה.על אשר  50ועל הים לקו 
 ואילו הוציאנו מאותה מדינה, ולא נתן לנו את ממונה, ולא האכילנו את המנה; 

 ועל אחת כמה וכמה, עד שֶאת בית המקדש בנה.

 ,יאמר בכוונה ברכותשתי יצביע על הזרוע הנטויה, יטול ידיו ויגביה המצה העליונה, ויאכל בהסבה, ּו –פסח 
 ֵּ ֵּכר  ויאכל סעודתו בתיאבון והנאה. רוסת ישקיענה,כר לטיט ולבֵּנה בחוימשיך במרור וז ויפדה הצפּון ויפטירנה, ז

 כתקנתה,  בעלקרבן פסח הנאכל על הש
 ובברכת המזון יעלה זכרונה, וכוס שלישית סברי מרנא.

וכוס  ונשמת כל חי שנפחת באפינו, כולם יודו ברינה. ּושפוך חמתך ואיתו הלל והודיה, והיתה לראש פינה.

 ויאמר נרָצה באמונה, וחסל סידור פסח כהלכתו הנכונה, ויתפלל לזך שוכן מעונה, ישתה עם פרי גפנה.רביעית 
 וְלַשנה הבאה בירושלים הבנויה, המאוחדת והשאננה,

ב יום אשר הוא יום ולא לֵּיל סכנה, אדיר במלוכה, כי לו נאה בשיר ורננה,  אֵּל יִבנה בקרוב ויקבץ  ויפייט קרֵּ
 נפוצות בני בינה.

 ומי יודע נכונה, אחד ושבעה, ושבטיא וִמדיא, וששה סדרי משנה, ויסיים בחד גדיא דזבינא, ועד דשחט בסכינא,
נה, יכוון לאהבת כנסת ישראל והשכינה, ויתפלל, אנא, שנזכה לערוך  ואם  יקרא בשיר השירים: לבי ער ואני ישֵּ

 הסדר שנה אחר שנה. 

 מופליטה בחג המימונה... תשאירו מקום גם  ל –ולבסוף עצה קטנה  
 בית)ובער המגיד מבקש לומר דבר שיש בו מן החידושש, מצייןכמעט תמיד  - הפועל 'להגיד' -אם תרצו.. זו הגדה ב. 

  -; עיקרה של ההגדה , זו המצווה העיקרית של ליל הסדר, ומכאן קריאת ההגדה, "וְִהגְַדָת לְִבנְָך"גדיד=חדש(
הצעירים, ועל המגיד לחדש דברים ולא להסתפק במה שכתוב, ואם אפשר ובמיוחד למשוך את השומעים 

להגיד את הרלוואנטיות של סיפורי ההגדה לימינו אלה, לחדש ובאמצעות דרמה, הצגות ושירים, ובמיוחד עליו 

על השירות  ,רשים של המשפחה, עלייתה ארצהולספר לבנים ולנכדים על הש –ולהפוך את הסדר ל'לילה של א"י' 
 .ועל הזכות לחיות בא"יא בצב



 
 כשחרדית פוגשת חילונית–סיפור לפסחג. 

בהגדרות שטחיות שמענו שהיא  -לבניין שלנו הצטרפה שכנה חדשה  -הסיפור שלנו התרחש לפני כשנתיים 

תוך כמה  - עיתונאית שמאלנית הקשורה בכל מיני אופנים לתקשורת ...ההגדרות בפועל התגלו כחיצוניות בלבד
כל בוקר  .סיפור אהבה ממש בינה לבין ילדיי המעוטרים בפאות חסידיות ארוכות וילדותיי הצנועות ימים נרקם

בדרכם לחיידר כשהוציאה היא את כלבתה לטיול הבוקר שלה, נפרדה מילדיי תוך שהיא טורחת להיפרד מהם 
עצמי מציבה בעדינות מצאתי , שלא הסתלסלה על הבוקר.... כמובן אישית ולסלסל את פיאתו הסוררת של מי מהם

וילדיי הצטרפו לנכדיה שלה בקיצור  -ניהם וגם אני מצאתי עצמי נשבית בקסמיהיגבולות של יחד ולחוד בינה לב

 סיפור אהבה.
לקראת הפסח, אין צורך שאפרט את העמל ההתרגשות וההכנות לקראת היום הגדול... פסח הגיע... ואני טורחת 

 מגפילטעפיש והמרק הצח וכו' וכו'..  -געל הסירים המכילים את כל מטעמי הח
לפתע דופקת בדלת השכנה היקרה, הריחות מזכירים לה את בית סבתא , היא נכנסת למטבח הפסחי שלי המומה 

ואני מסבירה לה שפשוט בימינו היציאה ממצרים היא בחללית...ולכן צבע הכסף  -מציפוי ניר הכסף בכל פינה

י רואה את ילדיי מסמנים לי בכל מיני צורות ופרצופים שמשהו היסטרי מתרחש שולט בכל פינה, בעודנו מדברות אנ
 אני מנסה להבין ולא מצליחה עד שאחד מהם לוחש באוזניי שהשכנה האהובה מחזיקה בידה  - פה

שקית עם ב י ס ק ו י ט ים ! מפי נמלטה זעקה כמו שרק אחת שניקתה חודש את הבית וצדה כל פירור חמץ יכולה 
" ההההההאאאאא ! ". השכנה המתוקה הוצאה לאחר כבוד ממטבחי וביתי תוך שהיא מתנצלת שלא שמה -להוציא

 לב והיא בדיוק בדרכה להכין עוגת גבינה ולוותה משכנה דלת ליד......
אנחנו מאמינים בבחירה חופשית...חיוכים שלום  - לא אמרתי מילה, ןכמובוטוב, עבר בשלום, בערב נפגשנו למטה 

תה ילאחר כמה ימים קוראת לי השכנה ומציינת בפניי שאחד הילדים, ששמו במקרה משה לא מדבר א שלום...

ולא עונה לה שהיא שואלת לשלומו, מוישי בן החמש מוריד את ראשו כשהיא מספרת לי זאת ואני בפליאה שואלת 
ים נוספים הוא מתפרץ " מוישי מה קרה . למה אתה לא אומר שלום?" מוישי מסרב לענות ולאחר שידול -אותו:

ואומר :" אני לא רוצה לדבר איתה כי היא לא רוצה לצאת ממצרים!!!" . לא יכולה לתאר לכם לאיזה משבר 
השכנה נעלבה עד עמקי נשמתה ממש ומצאתי עצמי מאזינה לדיאלוג הממחיש את דברי  ;דיפלומטי נקלעתי

ושוטים.... )ואני מבטיחה לכם שממני בבית הם נבואה )תוכחה( ניתנה לקטנים  ,הגמרא שמאז שחרב בית המקדש

 לא שמעו דברי תוכחה אלא הסבר על תינוקות שנישבו ולא יודעים...( 
ועד כמה היא קשורה לליל  ,תו בלהט וסיפרה עד כמה היא אוהבת את חג הפסח,עוד מילדותהיכחה אוהיא התו

לא מוותר לה ומסביר לה שאייבישטער )"העליון"  הסדר ומקפידה לקרוא את כל ההגדה.. והקטן שלי מוישי
 ה'( לא מרשה לאכול חמץ ואם היא אוכלת סימן שהיא לא רוצה לצאת ממצרים...-באידיש

טוב, התעורר משבר חריף ביחסים לאורך כמה ימים היא לא דיברה כשראתה אותנו. אחרי יומיים ניגשתי אליה 
יכול סיפור יציאת מצרים עבורך הוא אגדה ולא הגדה? מה הקפיץ ושאלתי אותה : מה הסעיר אותך כל כך? הרי כב

כך רציתי לשמוע :" בשכל היא לא מבינה מה מעליב אבל  אותך? והנשמה היקרה הזאת ענתה את התשובה שכל

עניתי  -היא נעלבה עד עמקי נשמתה שהוא חושב שהיא לא רוצה לצאת ממצרים ביחד עם העם שלה... " מתוקה 
אני רוצה אני רוצה אני רוצה לצאת  -לך שיצאה ממצרים ועמדה במעמד הר סיני שזועקת לה זו הנשמה ש

והרצון הזה לגאולה משותף לכולנו גם אם בעומק הגלות יש מאיתנו שלא יודעים  -ממצרים..." " לא אלמן ישראל " 
 ,הגלות התרחקנוגם אם עייפנו מ ,להגדיר ולצעוק את הרצון לגאולה וליציאה ממצרים בשפה ברורה ומודעת

"  -בעומק ליבם רוצים ג א ו ל ה ואומר רבי נחמן מברסלב  -כל עם ישראל  -התייאשנו עדיין כולנו  ,התבלבלנו

 .העיקר הוא הרצון"
שנזכה כולנו יחד כאיש אחד בלב אחד , לדעת ולקיים את רצון ה' , ולהיגאל גאולה אמיתית ושלמה עוד הפסח 

 רוני ונורית אילון     שך עד היום...סיפור האהבה נמ -נ.ב.   הזה.
יום, ויום החמישים  49 -פסח ההימים ממוצאי יום א' של  היא ספירת'ספירת העומר'   ומרי'ע'אנת .. ד. בין העומר ל

קראת חג מתן השתוקקות לִ לָ  הספירה הרצופה של שבעה שבועות, הנותנת ביטוי גם ע"ש  –חג השבועות הוא 

הקציר הראשון של התבואה  העומר היה ִמנְָחה שהובאה אל בית המקדש מןשם נרדף לְחג השבועות.  – תורה
ן לֶָכם ּוְקַצְרֶתם ֶאת-ָתבֹאּו ֶאל-"ִכי :כדברי ספר ויקראלמחרת חג הפסח,  -ְקִציָרּה וֲַהבֵּאֶתם ֶאת-ָהָאֶרץ ֲאֶשר ֲאנִי נֹתֵּ

אִשית ְקִציְרֶכם ֶאל ן".-עֶֹמר רֵּ השעורה מבשילה לפני החיטה, והיא  כיציר השעורים, קְ הביאו מִ  העומראת  ַהכֹהֵּ
הגשמים   עללַקב"ה הכרת תודה תה ביטוי לְ יבית המקדש הישהקריבו במנחת העומר  .נקראת בתורה "אביב"



מה', אולי מפני  -בשיכול אותיות  -שהמטיר ּוִבזכותם צמחה התבואה. המילה עומר  נותנת לנו את המילה 'ערֵּ

מה של שנים', והביטוי "מלאו ימיו" שאול מן השיבולים שהעו מת דגן. שנות חייו של האדם נדמים לָ'ערֵּ מר הוא ערֵּ
מת שנים' נמצא בערבית במילה 'עוְמר'   –המלאות הנקראות בתנ"ך 'ַהְמלֵָּאה'. רעיון זה, של גיל האדם הדומה ל'ערֵּ

יש עוְמַרכ"? בן כמה אתה?  אתה אהבת חיי.  ומצד  -ומכאן גם השיר המפורסם 'ִאנְַת עוְמִרי' גיל, חיים, ומכאן  "ַקדֵּ
 ר הערבי הוא מקבילו המדויק של עומר העברי.הדקדוק עומְ 

בליל הסדר אנו רגילים לאכול מצה ולברך על מצוותה, ולאכול מרור ולברך   "שטרודל"ועד ל מצוות "כורך"מה.  

ומקיימים מצוות "כורך",  כהלל הזקן שהיה כורכן בבת אחת ואוכלן, אחר כך אנו כורכים מצה ומרור  על מצוותו.
לכן הוא כרך  –יאכלוהו", כלומר הלל הנהיג לאכול את קורבן הפסח עם מצה ומרור  שנאמר "על מצות ומרורים

שלושתם. בימינו טובלים את הָכריך הזה בחרוסת. מתי נכנסה המלה 'כריך' לשפה העברית, במשמע סנדוויץ'?  את
והכוונה הייתה אז למאפה הבצק הכרוך ובתוכו  –תחליף לשטרודל  -, ועוד לפניה הומצאה הכרוכית 1930רק בשנת 

מילוי. בימינו יש לכרוכית עדנה, באשר היא משמשת אותנו בכתובת הדוא"ל, ועוד קודם לכן שימשה במכונות 
של התנ"ך  רק פעם אחת, במגילת הכתיבה, מפני שראו בצורתה @ דמיון למאפה. השרש כר"ך נמצא בעברית 

עטיפה ואדרת, ובלשון המשנה תכריך הוא כל עטיפה שהיא, וגם בגדים לבנים שכורכים  –במילה תכריך  –אסתר 

בהם את גוף המת. ֶכֶרך בלשון התקופה הזאת הוא צרור, ובעיקר דפים כרוכים ליחידה אחת, ומכאן בימינו כרך 
שם מי ששותה את ארבע הכוסות בבת אחת שותה  –אותנו לליל הסדר שהוא ספר. התלמוד הירושלמי מחזיר 

 אותן בכרך אחד. אם כן כרכנו יחדיו כריך, תכריך, וגם ֶכרך.
 מפני "חג האמונה", ל חשבשביעי של פסח נ  המימונה וסעודת משיח עלו. 

בניסן  ,"בניסן נגאלו: מביעים בו את האמונה בגאולה של ימות המשיחש

טוב חוגגים את מוצאי -שם-חסידי הבעל, כתוב בתלמוד.  ליגָאל" ןעתידי
 ואילו יהודי צפון אפריקההחג בסעודה מיוחדת הנקראת 'סעודת משיח', 

חוגגים את ה'מימונה', פותחים את בתיהם לכל דיכפין ומברכים "תרבחו 
ברכת לתסעדו", שפירושה "אושר ועושר". ומה הקשר בין טקס המימונה 

המילה הערבית 'ַמיְמּון' פירושה מזל והצלחה,  -ראשית  ?אושר ועושר
' פשמעתי מפי פרוושורשה 'ימין', והיד הימנית היא סמל לכוח ולהצלחה. 

חודשיים לא נערכו אירוסין כמעט ראו שכש - חכמי המגרבש ,אהרן ממן

ועל כך  ,חשש לחמץ הפסיקו לערוך מסיבות כבר בפורים, כי מוחתונות
'אסרו חג', יום "ג בעומר, התירו לערוך אירוסין בהאיסור עד ל נוסף

הגבירה בת המזל, כינוי לכלה המיֹועדת; והנשים ערכו לה מסיבת אירוסין,  - קראו: לַאלַא מיְמונה הזאתולמסיבה 
הוי הגבירה בת המזל, אה המבורכת המאושרת. והתקרובת  :ושרו לה: אה לאלא מימונה, אה ְמבארכה מְסעודה

ועל כך תעיד הברכה  . פריוןוסמל לשפע, –יטה, דבש וחלב, צמחים ירוקים, מאפים מתוקים ודגים כללה שיבולי ח

    .תהיו מאושרים-תרוויחו, תסעדו-המקובלת: תרבחו
 הצגה לליל הסדר    -. חייב  אדם להראות את עצמוז

ערב עם בו  יםאורהליל הסדר הוא אחד מימי השנה, שמותיר רושם חזק הן על הילד והן על המבוגר. יש מאיתנו 
. לארוחה קיבות מקרקרות בהמתנה אינסופיתהשקריאת קטעים שאינם רליוונטיים לחיינו המודרניים, כביכול; כ

ם והסבים חשבו לא רק על הניקיון, , כי ההורינושאים זכרונות אהובים מלילות הסדר המשפחתייםויש כאלה ה

ויזואלי -בימי המשנה, הסדר היה שיחזור אודיו עוד חינוכיים.-קערת הסדר והקנייעדלך אלא גם על תכנים חברתיים
היום ישנן קהילות, בהן נוהג האב ללבוש חלוק לבן,  . עדנוטלים בו חלק נכבד ילדיםכשהשל יציאת מצריים, 

". נער הייתי... גם זקנתי... "עבדים היינו לפרעה במצריים בד ולשיר בקול  פיסתלאחוז בידו מקל שעליו קשורה 
ההצגות שאני ואַחי היינו מציגים בליל הסדר היו ממלאות אותנו במשך ימים רבים, וכיום אנו ממשיכים להנחיל את 

 ם לאבי ז"ל(:ההצגות לבנינו ולנכדינו. להלן 'תסריט' להצגה הנהוגה אצל העדה הבבלית )מוקדש בגעגועי
מארגנים פרטי לבוש וחפצים בנוסח יוצאי מצרים כמו: חלוקים ופיגאמות; חגורות, חבלים  – הכנות מבעוד יום

 ומקלות )אפשר גם מטאטאים(; סדינים, שקים וסלים; כובעים, צעיפים וכאפיות; סנדלים ונעלי בית.

על החפצים ופרטי הלבוש בהנאה )וזו גם  עורך הסדר מסיים לקרוא את 'הא לחמא עניא', והילדים 'מתלבשים'
 הזדמנות נוספת ל..התחפש(. כשהם לבושים, יוצאים הילדים אל מחוץ לבית.

 )דפיקות בדלת(.
מוזר, דפיקות בדלת, באמצע הלילה. מי זה יכול להיות. אמא, בבקשה, קומי לראות מי האנשים המוזרים  האב:

 שדופקים בדלת.

 הדלת(: מי זה? מי שם?)האם קמה, ובעודה הולכת אל 
 אנחנו, עבדים.ילד: 

 : עבדים? מה עבדים? באמצע הלילה?האב
 בבקשה, תפתחו את הדלת, תנו לנו להיכנס.  ילד:

 : אמא, אל תפתחי! הם בטח שודדים!האב
 :  לא, באמת אנחנו עבדים, אנחנו רעבים, תנו לנו אוכל.ילד

 ...זה בסדר, אבא, נפתח את הדלת; הרי רק לפני רגע קראת: 'כל דצריך ייתי ויפסח' האם:

 בסדר, תפתחי את הדלת. )הילדים נכנסים. רעש. תינוק בוכה(. טוב, האב:
 מי אתם? האב:

 אנחנו עבדים.  ילד:



  איזה עבדים? מה עבדים? האב:

 אנחנו היינו עבדים במצרים.  ילד:
 ?הייתם עבדים במצרים האב:

 כן, יותר ממאתיים שנה. ועכשיו אנחנו בני חורין.  ילד:
 אתם כנענים או ארמים? האב:

 אנחנו עברים מבני ישראל.  ילד:

 סבא, קום, בבקשה, תראה אם הם עשו ברית מילה. האב:
 ל מחייכים(וה שלנו! )הכעל המּל  ילד:

 זה בסדר, הם נראים יהודים. האם:
 ולאן אתם הולכים? האב:

 יצאנו ממצרים והולכים לירושלים.  ילד:
 אז יש לכם דרך ארוכה ללכת? האב:

 כן, הדרך לא"י ארוכה. אז בבקשה , תנו לנו אוכל , אנחנו רעבים.  ילד:

 בואו, בואו. תשבו איתנו ל... האם:
 ניתן לכם לשבת איתנו, אם תגידו לנו מה הסיסמה שלכם. האב:

 הסיסמה שלנו היא 'מה נשתנה'.ילד:  
בדיוק מחפשים מי  'מה נשתנה'? מה אתם אומרים! אנחנו האב:

 שישיר לנו את 'מה נשתנה' , אתם מכירים את המלים?

 בטח מכירים!  ילד:
בכבוד, תשירו. ) הילדים שרים את 'מה נשתנה', תוך כדי האב: 

לאחר השירה קם עורך הסדר )גם  השירה מחלקים להם מתנות(.
רא: 'עבדים היינו לפרעה הוא 'מחופש'(, כאשר שק על גבו וקו

 במצרים'.
ישנם ילדים יצירתיים שמכינים תלבושת מתאימה לכל אחד 

מ'ארבעת הבנים', וקוראים את הקטע שלהם ב'צורה דרמטית'. כמו 

'עבדים  כן אפשר לחשוב על וואריאציות שונות כיצד להמחיז את
אה וכדאי להכין קטעי קרי'אחד מי יודע', וכן את 'חד גדיא'. היינו', 

ליל הסדר לא צריך להיות ערב של עוד מבעוד יום.  עם הקטנים
את ְפתח לו', צריך רק רצון ודמיון כדי 'בלבד;  ולימוד אכילה, קריאה

את עצמו כאילו  להראות לקיים את מה שכתב הרמב"ם: 'חייב אדם

 הוא יצא ממצרים'.
 

 
)אפשר לקבל חומרים נוספים על פסח עפ"י דוא"ל: 

 mosheossi@gmail.com    'משה אוסי, רח' אברהם  8335016-90טל

 , נתניה(4שפירא 
                                                                             

 

 

פסח שמח 
וכשר לכל 

 נו ולכל בית ישראליאקור

  :אותבדיחב .ח

ֶאת הפועל 'ָפַסח' מתרגם אונקלוס . 1
ה' ריחם, חס עלינו. וה' חס על  ,'ָחס'

את ה...חסה ולא  הםהספרדים ונתן ל
 . את ה...ח'ריין

. שאלתי ילדים קטנים מדוע ישנם 2
חורים במצות, וענו לי, כי בליל פסח 

  כולנו בני... חורים.
שאלה: למה האפיקומן לא מחפש . 3

 מצא! ..את עצמו? תשובה: כי הוא
אישה מבקשת מבעלה שיעזור לה . 4

לא מראה קיונות לפסח. הבעל בנ
ואומר לה, מה, אני קורבן  נכונות

פסח??", האישה עונה לו, ומה אני 
 תמיד????!!!!הקורבן 

משה שואל את פרעה, איך היו . 5
 עשר!!.... :המכות? פרעה עונה לו

. ר' יהודה היה נותן סימנים במכות, 6
דצ"ך, עד"ש, באח"ב, ומדוע? כי בלי 

 מכות.סימנים, זה לו נחשב ל
. פרעה והמן נפגשים, אומר פרעה 7

להמן: תראה איזה חג עליז הענקת 
ליהודים! אומר המן: אני נתתי להם 
רק יומיים, ואתה, פרעה, בגללך נהנים 
היהודים משבעה ימי חופשה! עונה 
פרעה: אמנם, כן, אבל הם עובדים 

 חודש שלם לפני פסח...בפרך 
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