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הקדמה ויסודות לדיני תערובת
מהו תערובת חמץ?
תערובת חמץ יכולה להיות בכמה אופנים.
ראשית ,האופן הפשוט של תערובת חמץ
שאדם מערב קמח במאכלים ,כגון שמערב
קמח בקציצת בשר .או במציאות של ימינו
שעמילן חטה הוא מוצר רב שימושי וגווני
להקשות ולהעמיד מוצרי מזון לרוב ,יש
בהם שאלה של תערובת חמץ.
ופסק הרמב"ם בהלכות חמץ ומצה פרק ד'
הלכה ח' תערובת חמץ עוברין עליה משום
בל יראה ובל ימצא ,כגון המוריס וכותח
הבבלי ושכר המדי שעושין אותו מן הקמח,
וכל כיוצא באלו מדברים הנאכלים' .עכ"ל.
והמקור לדברי הרמב"ם בגמרא פסחים
דף מ"ג עמוד א' דתניא :על חמץ דגן גמור,
ענוש כרת ,על עירובו ,בלאו ,דברי רבי
אליעזר .וחכמים אומרים :על חמץ דגן
גמור  ,ענוש כרת .על עירובו ,בלא כלום.
ונחלקו הראשונים כמו מי פוסקים?
כתב הטור אורח חיים הלכות פסח סימן
תמ"ב :ורי"ף פסק כחכמים שאין לאו לא
בתערובת חמץ ולא בחמץ נוקשה אלא

איסור דרבנן ולפי זה מותר לערבו בתחלה
לפני הפסח ולהשהותו עד לאחר הפסח
ולזה הסכים א"א הרא"ש ז"ל' .עכ"ד.
וביאר הב"י :כך נראה מדברי הרא"ש שם
(פ"ג סו"ס א') שהוא סובר כדעת הרי"ף.
וכרבי אליעזר פסקו הרמב"ם הנ"ל
הרי"צ גיאות בעל העיטור ושו"ע
דתערובת חמץ אסורה מן התורה.
חמץ אסור במשהו אפילו על
ידי תערובת בפסח ,ולא
מתבטל אפילו באלף
מסקנת הסוגיא בגמרא פסחים דף ל' עמוד
א' :אמר רבא :הלכתא ,חמץ בזמנו ,בין
במינו בין שלא במינו  -אסור במשהו ,כרב.
שלא בזמנו ,בין במינו בין שלא במינו -
מותר ,כרבי שמעון .ומי אמר רבא הכי?
והאמר רבא :רבי שמעון קנסא קניס,
הואיל ועבר עליו בבל יראה ובל ימצא! -
הני מילי  -בעיניה ,אבל על ידי תערובת –
לא.
וכן הביא הבית יוסף בסימן תמ"ז חמץ
כתב בשם הראשונים' :הסכימו רוב
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המפרשים שאוסר תערובתו בין מינו בין
שלא במינו במשהו .בפרק כל שעה (ל).
אסיק רבאהלכה חמץ בזמנו בין במינו בין
שלא במינו אסור וכתבו הרי"ף (ז):

~~2

והרא"ש (סי' ה) ומדלא יהיב שיעורא
למילתיה שמע מינה במשהו וכן פסק
הרמב"ם בפרק א' מהלכות חמץ ומצה
(ה"ה)'.



מדוע חמץ בפסח אסור אפילו במשהו ואפילו על
ידי תערובת
כתב הרמב"ם הלכות מאכלות אסורות פרק
ט"ו הלכה ט' לבאר את ההבדל בין שאר
איסורי הנאה לחמץ' :חמץ בפסח אף על פי
שהוא מאיסורי תורה אינו בכללות אלו,
לפי שאין התערובת אסורה לעולם שהרי
לאחר הפסח תהיה כל התערובת מותרת
כמו שביארנו ,לפיכך אוסר בכל שהוא בין
במינו בין שלא במינו' .עכ"ל.
כלומר מכיון שכל דבר שיש לו מתירין
אפילו באלף לא בטיל כמבואר בגמרא
ביצה דף ג' עמוד ב' לגבי ביצה שנולדה
ביום טוב שהיא מוקצה ואינה בטלה אפילו
בתערובת של אלף ביצים ,כיון שלאחר
היום טוב תהיה מותרת .הוא הדין בזה,

מכיון שהתערובת חמץ תהיה מותרת לאחר
ימות חג הפסח ממילא אינה בטילה אפילו
באלף.
והסבר נוסף מצינו ברא"ש בפרק בתרא
דעבודה זרה (סימן ל') 'דמשום דחמץ לא
בדילי אינשי מיניה כולי שתא לפיכך
החמירו עליו לאסרו במשהו אפילו שלא
במינו' .וכן הביא הב"י כל זה.
וכן נפסק להלכה בשולחן ערוך אורח חיים
הלכות פסח סימן תמ"ז סעיף א' :חמץ
בפסח אוסר תערובתו בין במינו בין שלא
במינו ,במשהו ,אפילו בהנאה .הגה :וצריך
לשרוף הכל'
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מה הדין באופן שהחמץ שהתבטל לפני הפסח
בתערובת ,האם הוא בטל או לא?
בשאלה זו יש לדון ,שכל מה שחמץ בפסח
אסור במשהו היינו בפסח עצמו שאפילו
גרגיר חמץ חשוב כמו כזית ,ולכן לא
מתבטל .אבל חמץ לפני הפסח שהתבטל
בתערובת וכבר אין עליו שם חמץ שהרי
הוא התבטל ברוב התערובת וממילא אינו
נחשב לחמץ כלל?
ובעצם צדדי השאלה היא :אם החמץ
'חוזר וניעור' בתערובת שלו בחג ואז הוא
כמו חמץ שהתערב בחג שאסור אפילו
במשהו ,או שאינו חוזר וניעור ואינו נחשב
חמץ שאין לו חשיבות מצד עצמו אלא
מתבטל לתערובת כולה.
דעת הרמב"ם נראה שהחמץ חוזר וניעור,
דכתב בהלכות חמץ ומצה פרק ד' הלכה
י"ב' :דבר שנתערב בו חמץ ואינו מאכל
אדם כלל ,או שאינו מאכל כל אדם כגון
התריאק וכיוצא בו אף על פי שמותר
לקיימו אסור לאכלו עד אחר הפסח ,ואף
על פי שאין בו מן החמץ אלא כל שהוא הרי
זה אסור לאכלו' .עכ"ד.
מבואר דדעת הרמב"ם שחמץ שהתערב

קודם הפסח חוזר וניעור בימות הפסח ודינו
כחמץ שהתערב בפסח עצמו שלא מתבטל.
וכתב המגיד משנה שם' :והרבה
מהגאונים כדעת רבינו שאפילו נתערב
כמה זמן קודם הפסח אסור לאכלו בפסח
שחוזר וניעור .וכ"כ בהלכות ה"ר יצחק ן'
גיאת ז"ל .ויש מן האחרונים חולקים בזה
ואומרין דכל שנתערב קודם זמנו אינו חוזר
וניעור ואין איסורו במשהו וכדברי
הגאונים ראוי לנהוג ולהחמיר' .עכ"ד .וכן
הביא הב"י.
והוסיף עוד שם' :שכן דעת רבינו ירוחם
(נ"ה ח"ה מו .):וכתב שכן הוא דעת
הרשב"א (שו"ת ח"א סימן תפ"ה) גם כן
וכבר הזכיר רבינו בסמוך סברא זו בשם
הרי"צ אבן גיאת (שם עמ' צז)' .עכ"ד
הב"י.
ודעת האור זרוע בתשובה חלק א' תשובה
תשע"ט שטעם החמץ אינו חוזר וניעור
כמבואר ממה שכתב לגבי חבית של שכר-
בירה אם מותר ליתן בה שמן או יין לפסח?
וכתב שמדיחה ומנגבה ולאחר מכן יוצק
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לתוכה השמן או הדבש .ואם תאמר הטעם
של החמץ מתערב ביין או בדבש?
תשובה :מכיון שמתבטל לפני הפסח הרי
שהוא בטל בשישים ,ואינו חוזרו וניעור
בחג.
וכן דעת ספר התרומה הלכות איסור
והיתר סימן נ"ה וזה לשונו' :וכן דגים
שקורין הראנייש או בשר שנמלח בחורף
ולא נבדק המלח מחמץ מ"מ מותר בפסח
לאכול מהם שטעם חמץ כבר נתבטל בס'
קודם פסח אף על פי שעדיין יש משהו טעם
חמץ בפסח הכל מותר .וכן מותר לטגן
בפסח עור שמן של אווז שהופשט ונמלח
קודם הפסח אף על פי שלא נבדק המלח מן
החמץ' .עכ"ד .וכן דעת הטור.
ויעויין עוד במה שכתב הטור בסימן
תמ"ב לגבי שריית צימוקים שנמצא בהם
חיטים מבוקעות וזה לשונו :וכן יראה דעת
רב נטרונאי שהשיב על ששאלוהו על
העושים יין מצמוקין ושורין אותן במים
ופעמים מוצאים בהם שנים או ג' חטים אם
מותר לשתותו אם נעשה קודם הפסח
והשיב ודאי אסור לשתותו בפסח אבל
לבערו אם ידוע שנסחט מן חטין חמץ לתוך
מי הצמוקין צריכין אתם לבערו ואם אין
ידוע א"צ לבערו ע"כ ואני תמה למה אסרו
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היכא שנתערב קודם הפסח שהרי כבר
נתבטל בס' ורי"ף פסק כחכמים שאין לאו
לא בתערובת חמץ ולא בחמץ נוקשה אלא
איסור דרבנן ולפי זה מותר לערבו בתחלה
לפני הפסח ולהשהותו עד לאחר הפסח
ולזה הסכים א"א הרא"ש ז"ל .עכ"ד.
כלומר לדעת הטור מכיון שהחמץ התבטל
בשישים לפני הפסח בוודאי שמותר
להשהותו' .אך צריך בירור בהבנת רב
נטרונאי?
ואכן לגבי תמיהת הטור על רב נטרונאי
תירץ בבית יוסף שם וזה לשונו :ומה
שכתב רבינו ואני תמה למה אסרו היכא
שנתערב קודם הפסח שהרי כבר נתבטל
בששים .לטעמיה אזיל רבינו שכתב סתם
בסימן תמ"ז (קצ ).שחמץ שנתערב קודם
הפסח ונתבטל בששים מותר ולא אמרינן
דחוזר וניעור ולא כתב שום חולק בדבר.
אבל דעת הרמב"ם בפרק ד' (הי"ב) שחוזר
וניעור וכן כתב רבינו ירוחם (נ"ה ח"ה
מו ):בשם הגאונים והרשב"א ז"ל (שו"ת
ח"א סי' תפה) ומעתה אין לתמוה על רב
נטרונאי אם יסבור כמותם .עכ"ד.
דהיינו לדעת רב נטרונאי החמץ חוזר
וניעור ,כדעת הגאונים הרמב"ם
והרשב"א.
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איך פוסקים להלכה
במחלוקת הראשונים דחוזר וניעור?
כתב השולחן ערוך אורח חיים הלכות
פסח סימן תמ"ז סעיף ד' :אם נתערב החמץ
קודם הפסח ונתבטל בס' ,אינו חוזר ונעור
בפסח לאסור במשהו ,ויש חולקים .הגה:
ונוהגין כסברא הראשונה בכל תערובות
שהוא לח בלח( .ת"ה סימן קי"ד) ומיהו
בדבר יבש שנתערב או שיש לחוש
לתערובת ,כגון פת שנפל ליין אף על פי
שנטלו משם ,אסור בפסח דחיישינן שמא
נשארו בו פירורין ונותנין טעם בפסח.
(בית יוסף בשם תשובת הרשב"א).
הנה יסוד החילוק דיבש ביבש לבין לח
בלח מובא בתרומת הדשן חלק א' סימן
קי"ד דדבר יבש אינו מתבטל כיון שהוא
ניכר בפני עצמו ואינו מתערב יפה
בתערובת ,מה שאין כן דבר לח שהוא
מתערב יפה עד כדי שהוא נעשה כמו
התערובת עצמה ,לכן מתבטל לפני החג אם
יש שישים כנגדו .וכן הביא הב"י.
ועניין היבש או הלח ,אינו בדווקא
במונחים של לח ויבש ,שאינו אלא רק
דוגמא גרידא ,ויסוד העניין הוא מה

שמתערב יפה מתבטל לפני החג ומה שלא
מתערב יפה אינו מתבטל לפני החג ,ובדרך
כלל יבש לא מתערב יפה והלח מתערב
יפה .אך אין הכי נמי אם יש דבר יבש הוא
מתערב יפה גם הוא מתבטל בשישים לפני
החג ,ולדוגמא הביא התרומת הדשן קמח
שעל אף שהוא יבש מכל מקום מכיון שהוא
מתערב יפה יפה נחשב ללח לעניין זה
ומתבטל בשישים לפני החג.
נמצא שנחלקו המחבר ורמ"א שהמחבר
סתם להקל בתערובת חמץ ,ורק הביא בשם
יש אומרים את הדעת הרמב"ם שתערובת
חמץ חוזר וניעור.
אך הרמ"א מחלק בסוג המאכלים ,שבלח
כגון משקאות העיד הרמ"א שהמנהג
להקל .אך ביבש אסור כדעת האסורים
שחוזר וניעור .וגם בדבר יבש הביא
המשנה ברורה בס"ק ל"ג' :ויש כמה
אחרונים שסוברין דאף יבש ביבש
דאמרינן דחוזר וניעור אינו אא"כ יאפה או
יבשל אותם בפסח דאז חוזר החמץ ונותן
טעם בהשאר אבל לאכול כך שרי' ,עכ"ד.
ולאותם אחרונים הסבר העניין ,גם דבר
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יבש שהתערב ביבש מתבטל בתערובת
כיון שהיה לפני החג ואינו חוזר וניעור,
כיון שהתערב בדבר אחר כבר אין שם חמץ
עליו שמבוטל הוא בעיסה האוכל שאינה
חמץ .ורק מכיון שאפה ייחד את התערובת
עם החמץ ,אז החמץ שבעיסה ניעור
שנאפה מחדש כחלק מהעיסה והמאכל
כדבר חדש ייחד ,ואינו מתבטל לדבר אחר.
ויש עוד לדייק בדעת המחבר בסעיף ג'
בדין חטה שנמצאה בתוך עוף מבושל וזה
לשונו' :חטה שנמצאת בע"פ בתרנגולת
מבושלת ,מותר לבטלה בס' .אבל אם חממו
התרנגולת בפסח בעוד שהחיטה בתוכה,
חוזרת ליתן טעם בתוכה בפסח והוי
במשהו' .מבואר כשנמצאה החיטה בפסח
הטעם חוזר וניעור.
ויש להקשות ,שהרי המחבר פסק בסתמא
סעיף ד' שחמץ שהתערב והתבטל בערב
פסח אינו חוזר וניעור?
ויש מקום לבאר ,כיון שבישלם ייחד הרי
שניעור מכח הבישול.
אך במשנה ברורה בס"ק כ"ב התקשה בזה
וביאר כך' :ואפילו למ"ד בס"ד דאינו חוזר
וניעור היינו היכא שאין האיסור ניכר בעין
אבל הכא החמץ בעין' .כלומר מכיון
שהחיטה ניכרת בעין חוזר וניעור .לפי
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הסבר זה תצא לנו קולא ,שאם החמץ לא
ניכר ,אפילו שבישלוהו שוב בימות הפסח,
אינו חוזר וניעור.
ומכל מקום משמע שאם הוציאו החיטה
ובישלו העוף ,אף על פי שהטעם של החמץ
נמצא בעוף ,אינו אוסר .והטעם כיון שאינו
חוזר וניעור .ולפי זה נמצא שהמחבר סתם
דעתו כמו שסתם בסעיף ד' .ובהמשך
יבואר עוד בדעת המחבר.

דבש שעירבו בו קמח ומים תלוי
גם במחלוקת אם חוזר וניעור או לא
ובדעת המחבר ורמ"א
הנה דנו הראשונים אם יש לאסור לאכול
דבש שנוצר על ידי גויים מחשש שמא
עירבו בו קמח ומים .ויש מתירים מכמה
סברות ,ראשית כי לא שכיח .ועוד שגם אם
עירבו בו ,הרי שהתבטל לפני הפסח ,ואינו
חוזר וניעור .כמבואר כל זה בשו"ת
הרא"ש כלל כ"ד סימן ו' וזה לשונו' :ודבש
בפסח ,לא ראיתי אדם נוהג בו איסור משום
חששא דעירוב קמח ,דלא שכיחא ,וגם
נתבטל קודם הפסח .ואם באנו לאסור
דבש משום חשש תערובות ,נאסור אותו
כל השנה ,דיש אומרים שנותנים לתוכו
בשר נבלה ומתהפך לדבש .וה"ר יונה ז"ל
כתב ,שאפילו נותנין בו בשר נבלה ,כיון
דנמוח ונתהפך לדבש ,מותר ,דבתר השתא
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אזלינן ושרי' .עכ"ל.
אך המרדכי הביא לאסור אכילת דבש
בפסח מחשש שמא עירבו בו קמח ומים,
ומשמע דדעתו שחוזר וניעור .וזה לשון
המרדכי במסכת פסחים פרק כל שעה רמ"ז
תקצ"א' -כתב ה"ר יצחק דבש בפסח נראה
דאסור לא שנא בעיניה ולא שנא משקה
שקורין מע"ד לפי שרגילין לערב בו קמח
או סולת' .ע"כ.
וכן כתב הדרכי משה הקצר אורח חיים
סימן תסז אות ב' :דחוששים שמא עירבו
בו קמח ומים ולכן אוסר אף משקה שעושין
מדבש שקורין מע"ד אבל בכוורת שאין
לחוש לנתערב בו מים שרי דאף אם עירבו
בו קמח אינו מחמיץ דדבש הוי מי פירות
אלא דנכון להחמיר אף בשל כוורת דילמא
אתי לאיחלופי'.
ובמחבר בסימן תס"ז סעיף ח' פסק להתיר
וכמבואר ברא"ש הנ"ל וזה לשונו' :דבש
של אינו יהודי ,אין מחזיקים בו איסור
ואוכלים אותו בפסח'.
אך הרמ"א כתב הגה' :מיהו יש מחמירין'.
נמצא שנחלקו המחבר ורמ"א אם אמרינן
חוזר וניעור או לא .שהרי דבש וקמח הוי
לח בלח והרמ"א לעיל בסימן תמ"ז ד' כתב
דלא אמרינן חוזר וניעור כתרומת הדשן.
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מעיר על המשנה ברורה בביאור דעת
המחבר
הנה הבית יוסף עצמו כתב שם לבסס
ההיתר של אכילת דבש בפסח שהחשש
רחוק מאוד הוא :וזה לשונו :וחששא זו
איני מכיר שאפילו נודע בבירור שנתערב
בו קמח או סולת מה בכך מי פירות הוא
ואינו מחמיץ .אלא אם באנו לומר דשמא
עירבו בו גם כן מים דמי פירות עם מים
מחמיצים את הקמח הנלוש עמהם (עי'
לעיל סי' תסב) ואפילו הכי נראה דאין
לאסור מפני חששא זו דחששא רחוקה
היא לערב בו שני דברים וכולי האי לא
מחזקינן איסורא .ומיהו לחוש שמא עירב
בו סולת אפשר דחיישינן שהסולת אנו
מחזיקין אותו בחמץ גמור מפני שלותתים
את החטים במים קודם טחינה וכמ"ש
בתרומת הדשן (ח"א) סימן קי"ט אבל
הרא"ש כתב בתשובה כלל כ"ד (סי' ו)
דבש בפסח לא ראיתי אדם נוהג בו איסור
משום חששא דעירוב קמח דלא שכיחא וגם
נתבטל קודם הפסח וכו'...עכ"ל הנצרך.
מבואר דדעת הבית יוסף שחשש זה של
עירוב מים וקמח הוא רחוק .ומכל מקום
לגבי החשש של עירוב דבר אחד דהיינו
סולת כתב להסתמך על תשובת הרא"ש
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שהתבטל לפני הפסח ,והוא נהפך להיות
חלק מהדבש.
ולפי זה מה שפסק המחבר בשולחן ערוך
הוא מטעמים אלו ,א .אם עירבו קמח או
סולת ,הרי מי פירות אין מחמיצין .ב .אם
תאמר שעירבו בו גם מים ,הרי זה חשש
רחוק לומר שיערבו בו שני דברים .ג .ועל
בעיית הסולת הלתותה שאנו מחזיקים
אותה לחמץ גמור ,וממילא הטעם הראשון
להתיר הדבש מצד שמי פירות אין מחמיצין
לא מועיל ,הביא הבית יוסף להסתמך על
תשובת הרא"ש שהתבטל לפני הפסח .אך
במשנה ברורה סימן תס"ז בס"ק כ"ב
בביאור דעת המחבר כתב וזה לשונו :אין
מחזיקין בו איסור  -לומר שהוא מזויף
בסולת שעירבו בו דאחזוקי איסורא לא
מחזקינן .ועוד דאפילו עירבו ,הרי דבש מי
פירות הוא ואין מחמיצין' .עכ"ל .הנה לא
התייחס המשנה ברורה לטעם שסולת הוא
חמץ גמור ולטעם זה לא יועיל לנו הסברא
דמי פירות אינן מחמיצין ,אלא רק הטעם
המבואר בתשובת הרא"ש שכבר התבטל
לפני הפסח .וגם בשער הציון שם אות כ"ט
הסביר מה שכתב הבית יוסף בתחילת
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דבריו שחשש רחוק הוא לומר שעירבו בו
קמח ומים.
ועוד יש להעיר דמצד שני בביאור דעת
הרמ"א כתב המשנה ברורה בס"ק כ"ד:
'מיהו יש מחמירין  -שרגילין לערב בו
סולת לתותה' .עכ"ל.משמע שסיבת
האוסרים היא מצד שרגילין לערב בו סולת
לתותה.
אך המעיין בדרכי משה עצמו במה שכתב
בסיבת האיסור אינה מצד עירבוב הסולת
לתותה ,שמצד זה יש לומר מי פירות אינן
מחמיצין .אלא מצד שמא עירבו בו קמח
ומים.
וזה לשון הדרכי משה הקצר אורח חיים
סימן תסז אות ב' :דחוששים שמא עירבו
בו קמח ומים ולכן אוסר אף משקה
שעושין מדבש שקורין מע"ד אבל בכוורת
שאין לחוש לנתערב בו מים שרי דאף אם
עירבו בו קמח אינו מחמיץ דדבש הוי מי
פירות אלא דנכון להחמיר אף בשל כוורת
דילמא אתי לאיחלופי' .עכ"ל .וצ"ב.
ובהמשך יבואר.
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חמץ שנתנו אותו כטעם בכוונה בתערובת אינו בטל
בדין טעם כעיקר
מזונות כיון שהקמח לא מתבטל אף על פי
בגמרא פסחים דף מ"ד עמוד א' דורשת על
שהוא מיעוט .וכן כתב הטור אורח חיים
"מיַּיִ ן וְ שֵׁ כָר ַּיזִיר חמֶ ץ יַּיִ ן וְ חמֶ ץ
הפסוק ִ
הלכות פסח סימן תמ"ב'' :דוקא שאין בתערובות
שֵׁ כָר לא יִ ְשתֶ ה וְ כָל ִמ ְׁש ַרת ֲענ ִָבים לא
טעם חמץ כגון כל אלו שאין נותנין אותו
יִ ְׁשתֶּ ה ַּו ֲענָבִ ים לַּחִ ים וִ יבֵׁ ִשים לא יאכֵׁל".
בו אלא לקיוהא בעלמא אבל אם יש בו
במדבר פרק ו' פסוק ג' .דתניא" :משרת"
ליתן טעם כעיקר .שאם שרה ענבים במים
טעם חמץ מחייבים עליו דטעם כעיקר
דאורייתא' .עכ"ד הטור.
ויש בהן טעם יין  -חייב .מכאן אתה דן לכל
התורה כולה' .כלומר באופן שהדבר
ונחלקו הראשונים אם טעם כעיקר הוא
מן התורה או מדרבנן ,לדעת רש"י
האסור מעורב בתערובת אפילו שיש רוב
האיסור מדרבנן כמו שכתב רש"י בחולין
כנגדו ,ומצד הכמות היה צריך להתבטל,
דף צ"ח עמוד ב' לטעם כעיקר' :והא
מכל מקום מכיון שהוא מעורב בדבר
דילפינן ליה בפסחים (דף מ"ד) מנזיר
ההיתר כדי ליתן טעם ,הוא נחשב עיקר
ו'משרת' ליתן טעם כעיקר סבירא להו
ואינו מתבטל .וזו הכוונה 'טעם כעיקר'
אמוראי בתראי דאסמכתא בעלמא הוא
שהטעם הוא נעשה כעיקר התבשיל.
ולאו מילף הוא' .וכן כתב הרמב"ם פט"ו
שמכיון שנותן טעם וממתיק את התבשיל
מהלכות מאכלות אסורות הלכה ג' שהאוכל
יש לו חשיבות ,על כן אי אפשר לומר
תערובת באופן זה לוקה מרדות ולא
שהוא בטל ואינו נחשב לכלום .אם כן הוא
מלקות .אך דעת התוספות שם בחולין דף
הדין באופן שעירבו חמץ בכוונה בבתשיל
צ"ח עמוד ב' דיבור המתחיל רבא אמר
של פסח כדי ליתן טעם ,באופן זה אינו
שטעם כעיקר אסור מן התורה .כלשונם
מתבטל שהרי יש לו חשיבות .כמו הדין
שם :ונראה לפרש דהכא איירי בטעם גמור
של קמח שאם דיבקו איתו קציצת בשר
דבקדשים אסור מקרא דחטאת והוא הדין
והקמח הוא רק כדי שיחזיק את עיסת
דבחולין אסור מקרא דמשרת ...ורבא לא
הבשר שלא תתפרק ,ברכת הקציצה שהכל
פליג אר' יוחנן דמשרת אתא לטעם כעיקר
נהיה בדברו .אך כשעירב את הקמח כדי
ודרשה גמורה היא ולא אסמכתא' .עכ"ד.
ליתן טעם בעיסת הבשר ,באופן זה מברך
וכן מבואר כל זה בבית יוסף סימן תמ"ב.
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מביא סתירה במחבר בדין חוזר וניעור
ומחלק בין תערובת חמץ שנעשה באופן מכוון או באקראי
הנה הבאנו מה שכתב מרן המחבר
בשו"ע סימן תמ"ז סעיף ד' בסתמא
שתערובת חמץ לפני החג ,בטלה בשישים.
ולא אומרים חוזר וניעור .והביא דעת יש
חולקין .וכן הוכחנו מסעיף ג' בדין חיטה
שנמצאה בעוף מבושל .אך הקשו
האחרונים דיש לסתור דעת המחבר ממה
שכתב בסימן תמ"ב סעיף ד' :דבר שנתערב
בו חמץ ואינו מאכל אדם כלל או שאינו
מאכל כל אדם ,כגון התריאק"ה וכיוצא בו,
אף על פי שמותר לקיימו אסור לאכלו עד
אחר הפסח ,ואף ע"פ שאין בו מן החמץ
אלא כל שהוא ,הרי זה אסור לאכלו'.
עכ"ל.
מבואר דאף באופן של תערובת של חמץ
לפני החג ,אין זה מתיר אכילה .אלא רק
מותר לקיימו בפסח .והטעם ,כיון שהוא
חוזר וניעור.
וזה סותר למה שפסק בסימן תמ"ז
שתערובת חמץ לפני החג ,אינו חוזר
וניעור.
והנה יש יסוד במגן אברהם ועוד אחרונים
שיש הבדל בין חמץ שהתערב בדרך מקרה
שמתבטל לבין חמץ שהתערב באופן מכוון

שאינו מתבטל .וזה לשון המגן אברהם
סימן תמ"ב ס"ק א' בשם הרשב"א' :דדוקא
כל שנתערב דרך מקרה לא החמירו בו עד
שיהא נ"ט ,אבל כל שדעתו לעשות כן
אסרו ואינו בטל במיעוטו ככבשי' שדרכן
לתת לתוכן יין וכו' ע"ש' .עכ"ל.
כלומר יש הבדל מהותי בחשיבות של
החמץ אם הוא מעורב באופן מכוון או
שמעורב באקראי וללא בכוונה ,דחמץ
שמעורב בכוונה תחילה במאכל הכשר
לפסח ,אינו מתבטל גם כשיש שישים
כנגדו ,והטעם שהחמץ יש לו חשיבות כיון
שהוא מעורב במזיד ובכוונה כדי שיהיה
חלק מהתערובת .וכל הטעם של ביטול
ברוב היינו דווקא כשאינו רוצה בדבר
שהתערב בו ואין לו חשיבות כלל ,אז אנו
אומרים שהרוב הכשר מבטל את המעט
כמי שאינו .אך בדבר שמעורב בתערובת
שלא בכוונה אלא באקראי מתבטל
בתערובת כיון שאינו חפץ בו.
ויסוד הדברים מבואר בשו"ת הרשב"א
חלק ג' סימן רי"ד :וברופאים ,שאמרת,
ראיתי שערוריה שנותנין לחולים אותן
המשקים הנעשים ביד העובדי כוכבים
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מחומץ שלהם ,ודבש או חומץ ופנג ...לא
ידעתי להם מקום שיסמכו בו ,שאם מפני
שנתערב החומץ בתוך הדבש ובטל
במיעוטו; זה אינו ,שהרי עקרו כך ,וכל
שעקרו כך ,אינו בטל במיעוטו ...אלא כל
הדברים הנעשין על ידיהם שרגילין לתת
לתוכן שום דבר איסור אין אותו דבר
האסור מתבטל במיעוטו להתירו .ואעפ"י
שאלו נתערב כן על ידי ישראל ,היה בטל
במיעוטו ,כגבינה של עכו"ם למ"ד:
שאסרוה מפני שמעמידין אותו בעור קיבה,
ואף על פי שאין בה טעם בשר ,ואלו מן
הדין ,בטל ,כיון שאין בה טעם בשר ,דבשר
בחלב בנ"ט (בנותן טעם) אלא כל שאסרו
להתרחק מהן ,בכל ענין אסרו .וכן דעת
הראב"ד ז"ל .עכ"ל .והביאו גם בבית יוסף
יור"ד סוף סימן קכ"ד.
וכן בשולחן ערוך הרב אורח חיים הלכות
פסח סימן תמ"ב אות ו' כתב כך :במה
דברים אמורים בדבר שאין דרך תיקון
עשייתו על ידי תערובת חמץ רק שהוא
רוצה לערב בו חמץ באקראי בעלמא כדי
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שלא יצטרך לבערו אבל דבר שדרך
עשייתו הוא על ידי תערובת חמץ כגון
מורייס (פירוש שומן דגים) שמשימין בו
לחם קלוי אף על פי שיש בו ס' כנגד
הלחם מכל מקום כיון שדרך תיקון
המורייס הוא על ידי לחם הרי הוא חשוב
ואינו בטל במורייס אפילו באלף ולפיכך
חייב לבערו מדברי סופרים קודם הפסח
ואם לא ביערו ועבר עליו הפסח אסור
אפילו בהנאה אלא אם כן פודה את החמץ
שבתוכו או מוכר לנכרי חוץ מדמי איסור
שבו כדין חמץ שנתערב בפחות מס' ועבר
עליו הפסח'.
ולפי זה יש לבאר שבסימן תמ"ב בדין
התאריק"ה מדובר שנתנו החמץ בתערובת
בכוונה תחילה כדי ליתן טעם ,והדרך
לעשותו ולתקנו כמאכל עם החמץ ,על כן
אינו בטל .שיש לו חשיבות ,שהרי הוא נותן
טעם .מה שאין כן בסימן תמ"ז דסתם
המחבר דלא אומרים חוזר וניעור ,כיון
שמדובר שהחמץ מעורב בו אך אינו נותן
טעם.
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מחלק עוד בחמץ שניתן להעמיד המאכל
מביא מחלוקת הרשב"א ראב"ד רי"ף ורמב"ם בדין תערובת חמץ שנתנוה לטעם או
כדי שיעמיד.
קא מוקים אבל הראב"ד ז"ל כתב כו' ע"ש
הנה הבאנו לעיל דעת הרשב"א שאסור
בר"ן .וא"כ הרי לך הרמב"ם ורבו רבינו
גבינת עכו"ם שהעמידוה בעור קיבת
יוסף הלוי החולקין על סברת הראב"ד
נבילה ,כיון שהעור שבקיבה נותן טעם
והרשב"א' .עכ"ד .מבואר שנחלקו
בגבינה ,באופן כזה אפילו שיש שישים של
הראשונים בסיבת האיסור של מעמיד
גבינה נגד הבשר אינו בטל .אך דעת הרי"ף
גבינת עכו"מ בעור נבילה ,אם משום נתינת
הרמב"ם והר"י מגאש סוברים שסיבת
טעם של העור באופן מכוון בגבינה
האיסור משום שהעור הוא מעמיד את
שבאופן זה לא מתבטל ,או משום שהעור
הגבינה ,ולא משום שנותן טעם.
מעמיד את הגבינה ועל כן לא מתבטל.
כמבואר כל זה בשו"ת נודע ביהודה
מהדורה תנינא  -יורה דעה סימן נ"ו וזה
לשונו :ונדבר כאן מגוף דינו של הרשב"א
אשר באמת אריה שאג מי לא יירא מלהרים
ראש נגד הרשב"א ובפרט שהראב"ד הוא
מריה דהאי סברא והרשב"א מביאו .אך
אמינא ,הרי מצינו ג"כ עמודי עולם דלית
להו הך סברא .וז"ל הר"ן בפ"ב דע"ז
במשנה מפני מה אסרו גבינות הנכרים כו'
והקשה הרב הרי"ן מיגאש כו' וניחא ליה
אי משום בשר בחלב לא מיתסר אלא בנ"ט
כו' ומשום קיבת נבילה נאסרה בכ"ש כיון
דאוקמי קא מוקים כו' ולזה הסכים
הרמב"ם תלמידו בפ"ג ממ"א מכלל
דסבירא להו ז"ל דבאיסורין הללו הולכין
אחר נ"ט אלא דהכא אסור משום דאוקמי

ועוד נידון תלוי במחלוקת הראשונים,
אם מותר לבשל חמאת עכו"ם ולבטלה
ברוב ,ואין החמאה ניכרת כלל .לדעת
הרשב"א אין לבשלה כיון שהחמאה נותנת
טעם ונתנוה במתכוין ,ובאופן כזה המיעוט
חשוב ואינו מתבטל .אך לדעת הרמב"ם
כיון שאינו מעמיד מותר .כמבואר כל זה
בבית יוסף ביור"ד סימן קט"ו.
ולהלכה כתב שם הבית יוסף' :ולענין הלכה
נראין דברי הרא"ש שלא למחות ביד אנשי
המקום שנוהגים בה היתר .ובמקום שאין
בו מנהג כדאי הוא הרמב"ם לסמוך עליו
להתירה ע"י בישול עד שילכו ציחצוחי
חלב שבה'.עכ"ד.
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ובשולחן ערוך יורה דעה הלכות תערובות
סימן קט"ו סעיף ג'' :החמאה של עובדי
כוכבים ,אין מוחין לאנשי המקום שנוהגין
בו היתר .ואם רוב בני המקום נוהגים
איסור ,אין לשנות .ובמקום שאין מנהג ,אם
בשלה עד שהלכו צחצוחי החלב ,מותרת'.
עכ"ד.
הנה פסק המחבר לקולא כדעת הרמב"ם.
שנותן טעם מתבטל כל שאינו מעמיד .וזה
לא כמו שביארנו דדעתו דאם נתן חמץ
בעיסה באופן מכוון אינו מתבטל .וסתרי
אהדדי?
יש לומר שמשום כן כתב המחבר 'אין
מוחין במקום שנוהגין בו היתר' ,ולא כתב
מותר לבשל החמאה .שהרי דעת המחבר
שבכל מקום ומקום שיש מנהג ,יש ללכת
אחר המנהג אף על פי שבשולחן ערוך שלו
כתב אחרת ,שהמנהג קובע .כמו שכתב
בהקדמה לבית יוסף.
ובשו"ת נודע ביהודה הנ"ל חכך בזה גם
כן בדעת המחבר מהדורה תנינא  -יורה
דעה סימן נ"ו' :ולא עוד אלא שלפי הנראה
הכריע המחבר בש"ע להקל שהרי
מפלוגתא זו שבין הרמב"ם והרשב"א יצא
מזה פלוגתא אחרת ביניהם אם מועיל
הבישול לחמאה של נכרי דלהרמב"ם
להאוסרים אותה מועיל בישול שאז שוב
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אין החלב בעין ובטל במיעוטו ולהרשב"א
אינו מועיל דלשטתו אין מועיל בטול
במעוטו וכמפורש בתה"ה בית שלישי
תחלת שער ששי והב"י הביא פלוגתייהו
בזה בסימן ק"א וכיון שפסק שם בש"ע
סעיף ג' להתיר אם בישלה הרי הכריע
כהרמב"ם ואולי לכך כתב שם בש"ע
ובמקום שאין מנהג אם בישלה וגו'.
והפר"ח באמת תמה שהרי ברמב"ם מבואר
אפילו במקום שנוהגין איסור בחמאה מותר
אם בישלה ולפי מ"ש ניחא דחשש קצת
לדעת הרשב"א ולכך לא התיר רק במקום
שאין מנהג לא להיתר ולא לאיסור' .עכ"ד.
לסיכום נמצא :נחלקו הראשונים בדבר
שהוא נותן טעם ולא מעמיד ,לדעת
הרשב"א וראב"ד וכן פסק מרן המחבר
בשו"ע אינו בטל כיון שנותן טעם ויש לו
חשיבות .אך לדעת הרמב"ם והרי"ף בטל
כיון שאינו מעמיד ,וכל מה שאינו מתבטל
זה רק באופן שהוא מעמיד ,דאז יש לו
חשיבות גדולה כיון שהוא מעמיד את כל
המאכל כולו ואיך יתבטל?!
אך באופן שיש מנהג להקל בתערובת שנתן
בה האיסור באופן מכוון אך אינו מעמיד,
יש לסמוך על הרמב"ם .וכמו שכתב
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המחבר לגבי חמאת עכו"מ בסימן קט"ו
סעיף ג'.
מבאר לפי הנ"ל הסתירה במחבר
לאור יסוד זה דיש לחלק בין חמץ שניתן
במאכל כשר לפסח כדי להעמיד את
המאכל וזולתו אין המאכל עומד יפה ,לבין
חמץ שניתן בכוונה אך לא להעמיד המאכל,
שמתבטל בתערובת .יש ליישב הסתירה
במחבר כך ,דבדין התאריק"ה פסק לאסור
מטעם חוזר וניעור כיון שהחמץ ניתן בו
כדי להעמיד המאכל ,ועל כן אינו מתבטל
אלא חוזר וניעור .ואילו מה שכתב בסתמא
דלא אומרים חוזר וניעור היינו דווקא
בחמץ שלא ניתן להעמיד את המאכל.
מחלק בין חמץ לשאר איסורים
אך נראה דיש לחלק בין חמץ לשאר
איסורים שהרי חמץ אסור בפסח במשהו,
מה שאין כן בשאר איסורים .הלכך יש
לומר שגם הרמב"ם הרי"ף ור"י מגאש
שמקילים בנותן טעם כשאינו מעמיד ,יודו
להחמיר בתערובת חמץ שחוזר וניעור.
ושוב ראיתי שהגרב"צ אבא שאול כתב
לבאר בדרך זו מה שפסק המחבר בדין
התאריק"ה להחמיר ולאסור ,כיון שלפי
הרשב"א אסור מן הדין ,שהרי עירבוהו
באופן מכוון .ואילו להרמב"ם ורי"ף אסור
משום חומרא דחמץ .ולא רצה להקל תרי
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קולות שגם לא נאמר חוזר וניעור וגם
לבטל דבר שהתערב בכוונה .אול"צ חלק
א' סימן ל"ד.
מבאר דעת המשנה ברורה בהסבר
המחבר בדין דבש
הנה תמהנו לעיל בדין הדבש שכתב
המחבר בדין דבש של אינו יהודי שאין
מחזיקין אותו באיסור .והסביר המשנה
ברורה הטעם כיון שהוא חשש רחוק
שיערבו בו גם קמח וגם מים .ולא הביא
הטעם שביאר הבית יוסף בעצמו לגבי
סולת לתותה שהיא חמץ גמור ומותר רק
מהטעם שהתבטל לפני פסח כמבואר
בשו"ת הרא"ש?
הנה יש לבאר הטעם ,כיון שלפי מה
שביארנו שיש הבדל בחמץ שנתנוהו באופן
מכוון שאינו מתבטל כי יש לו חשיבות,
לחמץ שנתנוהו באופן אקראי שמתבטל.
ועל כן בדין התאריק"ה כתב המחבר שאין
החמץ מתבטל והוא חוזר וניעור אף
שתבטל לפני הפסח ויש שישים כנגדו
ואילו בסעיף ד' סתם להתיר תערובת חמץ
מלפני הפסח שאינו חוזר וניעור.
מעתה יש להקשות ,שהרי בדין הדבש
הרי נתנו את הסולת באופן מכוון ולא
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באקראי ואם כן מדוע פסק המחבר שדבש
של אינו יהודי מותר ,הרי היה צריך
לאוסרו מהטעם שנתנו את הסולת בכוונה
תחילה ויש לו חשיבות ואינו מתבטל אלא
חוזר וניעור?
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החג ,זה כיהודה ועוד לקרא ,בכדי לסלק
קושיא צדדית ,שעל הצד שעירבו סולת
לתותה ואנו מחזיקים אותו בחמץ גמור,
נסמוך על כך שהתבטל לפני החג .אבל
יסוד ההיתר הוא ,שאין זה מצוי שמערבים.
וכן משמע מלשון המחבר שכתב' :דבש של
אינו יהודי ,אין מחזיקים בו איסור
ואוכלים אותו בפסח' .מהלשון 'אין מחזיקין
בו' משמע שאין אנו מחזיקין את הדבש
שעירבו בו חמץ וזה חשש רחוק .וממילא
אין אנו צריכים את הטעם של מתבטל
ברוב.

מכח קושיא זו נייד המשנה ברורה וכתב
שהטעמים שהביא הבית יוסף להתיר
הדבש של אינו יהודי מכח שאין מצוי
שמערבים קמח ,ואם תאמר שמערבים
קמח ומים זה 'חשש רחוק' .הם הטעמים
העיקריים .ומה שהזכיר לגבי עירבוב
הסולת את תשובת הרא"ש שהתבטל לפני


מייסד עוד לחלק ב' סוגי תערובת דחמץ יבש
ביבש או לח בלח ,ומבאר לפי זה דעת המחבר.
הנה הבאנו לעיל יסוד לחלק בין תערובת
של יבש ביבש לבין לח בלח כמבואר
בתרומת הדשן חלק א' סימן קי"ד דדבר
יבש אינו מתבטל כיון שהוא ניכר בפני
עצמו ואינו מתערב יפה בתערובת ,מה
שאין כן דבר לח שהוא מתערב יפה עד כדי
שהוא נעשה כמו התערובת עצמה ,בטל
לפני החג אם יש שישים כנגדו .וכן הביא
הב"י.
ועניין היבש או הלח ,אינו בדווקא שאינו

אלא רק דוגמא גרידא ,ויסוד העניין הוא
מה שמתערב יפה מתבטל לפני החג ומה
שלא מתערב יפה אינו מתבטל לפני החג,
ובדרך כלל יבש לא מתערב יפה והלח
מתערב יפה .אך אין הכי נמי אם יש דבר
יבש הוא מתערב יפה גם הוא מתבטל
בשישים לפני החג ,ולדוגמא הביא
התרומת הדשן קמח שעל אף שהוא יבש
מכל מקום מכיון שהוא מתערב יפה נחשב
ללח לעניין זה ומתבטל בשישים לפני
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החג .לפי זה יש לבאר מה שסתם
בתערובת חמץ דאינו חוזר וניעור לבין דין
התאריק"ה כך ,דמה שסתם מדובר
בתערובת לח שמכיון שהוא מתערב יפה
יפה אינו חוזר וניעור .ומה שכתב בדין
התאריק"ה מדובר בדבר יבש שאינו
מתערב יפה ,ולכן חוזר וניעור .הנה על אף
דהמחבר לא הזכיר חילוק זה רק הוזכר

~ ~ 16

ברמ"א בסימן תמ"ז ,מכל מקום לאחר
שמצינו סתירה בדבריו ניתן לפרש
שכוונתו כמו שהביא וביאר הוא עצמו
בבית יוסף .שהרי בבית יוסף הביא דברי
התרומת הדשן והסמ"ג כדבר פשוט ולא
הביא חולקים ,וגם הוא לא פקפק בדבר,
וכך נראה דעתו גם ללא הסתירה ,שהרי מה
שסתם במחבר ביאר ופירש בבית יוסף.



מייסד עוד דיש ב' סוגי תערובת חמץ ,ממשות
חמץ או טעם חמץ ,ומבאר לפי זה דעת המחבר.
הנה יש לחלק בין תערובת חמץ גמור,
דהיינו תערובת של מוצרי מזון כשרים
לפסח עם פירורי חמץ ,דבאופן זה אין
החמץ מתבטל לעולם אפילו כשהתערב
באקראי ואפילו שאינו מעמיד ,שחמץ
חמור הוא משאר איסורים ואוסר אפילו
תערובתו .שהרי הממשות של החמץ חוזר
וניעור .וכמו שכתב גם במשנה ברורה נ"א
ס"ק ק"ב ,ובסימן תמ"ז ס"ק ל"ג.
אך בתערובת של טעם חמץ ,דמכיון דיש
רק טעם הוא מתבטל בתערובת של המאכל
הכשר .כמבואר יסוד זה בכנסת הגדולה.
וזה לשונו' :ורבנו ישעיה מטראני ז"ל כתב
דלא מיקרי דבר שיש לו מתירין דלא בטל
אלא ביבש שממשו של איסור עומד ,אבל

בזה שהוא נימוח ואין שם ממשו אלא טעמו
הרי בטל ועומד הוא' .עכ"ל הכנה"ג בסימן
תמ"ז על דברי הבית יוסף דיבור המתחיל
דף ש"ה .וצריך לומר שכל זה ,כשהטעם
חמץ לא ניתן בכוונה ולא מורגש טעמו.
שאם בא ליתן טעם הרי טעם כעיקר ולא
מתבטל כמו שביארנו לעיל.
לפי יסוד זה יש לומר דמה שסתם המחבר
בסימן תמ"ז דאינו חוזר וניעור מדובר
שהוא נימוח לגמרי ואין שם ממשות חמץ
כלל רק טעם חמץ ,דמכיון שהוא נימוח
לגמרי ואין שם ממשות אלא רק טעם ,בטל
בתערובת של המאכל הכשר .אך חמץ
ממש אינו בטל אפילו בתערובת ,כמו
שפסק בדין התאריק"ה בסימן תמ"ב.
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מביא לבאר בדעת המחבר ,שאסר כל תערובת
אפילו לח בלח ,כיון דחוזר וניעור.
הנה בביאור הגר"א בדין התאריק"ה
בסימן תמ"ב סעיף ד' כתב לבאר הטעם
שאסר המחבר ,כיון דדעתו כהגאונים
דדבר שהתערב קודם הפסח חוזר וניעור
וזה לשון הביאור הגר"א :ואף על פי שאין:
'ס"ל דאף שנתבטל קודם פסח בס' בפסח
חוזר וניעור במשהו וכן דעת הרבה גאונים.
מ"מ ע"ל סימן תמ"ז ס"ד' .עכ"ל.
וכן כתב לבאר המשנה ברורה בדעת
המחבר שם בסימן תמ"ב ס"ק י"ח וזה
לשונו :שנתערב בו  -ר"ל קודם הפסח
ואפ"ה אסור לאכלו דחוזר וניעור בפסח'.
עכ"ל.
הנה לפי הבנת הגר"א בדעת המחבר
הסתירה מתעצמת ,שאם בדין התאריק"ה
אסר כיון דסבירא ליה למחבר כהגאונים
דדבר שהתבטל לפני החג חוזר וניעור ,הרי
סתם המחבר בסימן תמ"ז להדיא בסתמא
דדבר שהתערב לפני החג בטל בשישים
ואינו חוזר וניעור?
על כן צריך לומר כמו שייסדו
האחרונים ,דבאופן שסתם המחבר בסעיף
מסויים ,והביא דעת יש אומרים .ואילו

במקום אחר סתם דעתו כהיש אומרים ,בזה
גילה דעתו לפסוק כהיש אומרים .וזה מה
שכתב הגר"א בביאורו דדעת המחבר בדין
התאריק"ה דאין לאוכלו כיון דחוזר
וניעור ,שזו דעת המחבר כשסותם כהיש
אומרים .וכן דעת הגאון רבי בן ציון א"ש
זצ"ל במבוא לספר אור לציון חלק ב'
בדרכי ההוראה ענף א' אות ב' .שדרך מרן
השו"ע לא להכריע במחלוקת הראשונים
שהרי כל אחד מהראשונים הביא ראיות
לשיטתו ,ומי לנו יכול להוסיף עוד ראיות
ולנסות להכריע בראיות תלמודיות כשיטה
אחת .ולכן בחר לעצמו הכלל לפסוק
כשניים מתוך שלושה עמודי הוראה .ולכן
באופן שהשיטה השניה אינה דחויה לגמרי,
חשש לה במקום שאפשר ולכן סתם כאותה
השיטה במקום אחר .כפי שביאר האור
לציון בעצמו בדין חוזר וניעור .ודעת
הגאונים שהביא המחבר בשם יש חולקין
סבירא להו דאפילו תערובת של לח בלח
חוזר וניעור .וכן כתב בשער הציון שם
בסימן תמ"ז בס"ק כ"ה :ומה שכתב בחק
יעקב או לח בלח לא הבנתי ,דהא היש
חולקים סבירא ליה דלח בלח גם כן חוזר

ד

 באר

 גדרי חוזר וניעור 
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הגאונים כדי להבין דעת המחבר שהכריע
כמו היש חולקין.

 הערה שקיבלנו מכולל אברכים בעיר בני ברק על ההסבר הנ"ל.
וכולל אברכים ת"ח מהעיר בני ברק בחודש
אלול תשע"ז שלחו להעיר לי על ביאור זה
בשו"ע כך' :אולי כל זה דווקא שהסתם ויש
נכתב מוקדם ,ואחר כך סתם במקום אחר
כדעת היש ,רק אז אנו אומרים דגילה דעתו
כדעת היש אומרים ,מה שאין כן שהסתם
נכתב כמה סימנים קודם ואחר כך הובא
הסתם ויש דאז לדעתו חוזר הדין של סתם
ויש'.
וזה אשר השבתי :לכבוד האברך כמדרשו
מפארי גידולי ישיבתנו המעטירה שוקד
באהלה של תורה הר"ר ר' בן שלוש שליט"א
ובני הכולל הרבנים אשר עימו שליט"א.
ראשית תודה על הערותיכם.
באשר למה שהעיר כבודו ועימו האברכים
אולי כל זה דווקא שהסתם ויש נכתב מוקדם,
ואחר כך סתם במקום אחר כדעת היש ,רק אז
אנו אומרים דגילה דעתו כדעת היש אומרים,
מה שאין כן שהסתם נכתב כמה סימנים קודם
ואחר כך הובא הסתם ויש דאז לדעתו חוזר
הדין של סתם ויש.
נוסיף ונבאר :הנה כאשר השו"ע מציג דעה
הלכתית בלשון סתם ולאחר מכן מוסיף דעה
חולקת בשם יש אומרים כתבו האחרונים
שדעתו לפסוק כמו הסתם ,והדעה שהביא רק

בכדי לחלוק כבוד לבעליה .אך יש שכתבו
שדעתו על כל פנים להחמיר כמו היש
אומרים ,שהרי בכל הלכה יש מחלוקת ומדוע
דווקא כאן הביא את הדעה החולקת? על
כרחך לחוש לדעה זו כשאפשר.
מעתה איך יהיה הדין שהשו"ע כתב סתם ויש
ובמקום אחר כתב בסתם את דעת היש
אומרים?
האם זה משנה אם הביא את דעת הסתם והיש
אומרים וכמה סימנים לפני סתם כהיש
אומרים?
באופן זה נראה ברור שדעתו לפסוק כמו היש
אומרים ,שכל הכלל שפוסקים כמו הסתם זה
דווקא כשאין לנו גילוי דעת או שדעתו נוטה
לי שאומרים אז כתב האחרונים שהביא דעה
זו רק לחלוק כבוד לבעליה ,אך באופן שסתם
כדעה זו במקום אחר ,בוודאי שכוונתו לפסוק
כדעה זו.
כן כתב השיירי כנסת הגדולה וכפי שהביא
בשמו היד מלאכי כללי הפוסקים כללי שאר
הפוסקים כלל י"ז' :הא דאמרינן דפוסק
שמביא סברא ראשונה בסתם והשניה בלשון
י"א ,דעתו לפסוק כסתם היינו דווקא כשאין
הוכחה בדבריו שתופס כסברא שניה אבל אם
יש הוכחה בדבריו שתופס כסברא האחרת
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כגון שאחר שהזכיר סברא שניה בלשון י"א
הביא לה לשון סיוע מפוסק אחר וכותב וכן
כתב עוד פלוני הרי כאן הכרעה שדעתו
לפסוק ולהכריע כסברא שניה ,שיירי כנסת
הגדולה אורח חיים סי' קפ"ח הגהות הב"י
אות י"ז' .עכ"ד.

והפשתן יתחברו יחד בצורה כל שהיא .אך
לשיטת הרמב"ם פרק י' מהלכות כלאים
הלכה ג-ד-ט אופן זה אסור מן התורה משום
כלאים .והשו"ע ביורה דעה סימן ש' סעיף ה'
סתם להלכה שהדבר מותר והביא שיטת
הרמב"ם לאסור.

כמו כן כתב בשדי חמד כללי הפוסקים סימן
י"ג אות ט' שאף במקום שכתב השו"ע שתי
סברות של סתם ויש ,אם בב"י גילה דעתו כמו
היש אומרים ,כך הלכה כמו היש אומרים ולא
כמו הסתם.

והעירו האחרונים שהשו"ע סותר את עצמו
שבסימן אחד קודם רצ"ט ב'' :העושה בגד
כולו צמר גמלים או ארנבים או קנבוס ,וארג
בו חוט של צמר מצד זה וחוט של פשתן מצד
זה ,הרי זה אסור משום כלאים' .הרי שסתם
כדעת הרמב"ם שהביא בסימן ש' ויש כאן
סתירה בדברי השו"ע?

ולפי זה אין זה משנה אם כתב את דעת הסתם
כמה סימנים אחרי שהביא את הסתם ויש ,או
לפני .שסוף סוף גילה דעתו כמו הסתם.
ומוכרח הדבר ,שאם לא כן לפי הכללים של
סתם ויש הלכה כסתם ,הרי שיש לפנינו
סתירה שהרי במקום אחד סתם כהיש אומרים
ובמקום אחד סתם דלא כמו היש אומרים,
ויש כאן סתם כנגד סתם?

ובאחרונים יש כמה דרכים לבאר .ובספר
משכנות יעקב יורה דעה סימן ס''ז הובא
דבריו בפתחי תשובה אות ח' שאכן באופן זה
דעת השו"ע נוטה כדעת להחמיר ולאסור.
ואפילו שהסתם נכתב לפני הסתם ויש( .וראה
בפרי מגדים רצ"ט).

על כרחך צריך אתה לומר שבמקום זה גילה
דעתו בסתם לפסוק כמו היש אומרים וסילקנו
הסתירה בדבריו.

לפי זה גם בשאלתנו יש לומר שהשו"ע
בסימן תמ"ב סתם שחוזר וניעור וכדעה
שהביא בסימן תמ"ו.

מצאנו גם דוגמא לכך בהלכות כלאים -בגד
של עור שתפר בראשו האחד חוט צמר
ובראשו השני תפר חוט פשתן ,יש בזה איסור
כלאים כיום שחוגר נפגשים הצמר והפשתן
בקשירה ייחד .אך כשצמר באמצע החגורה
והפשתן במקום אחר ואינם נפגשים ייחד,
מותר .אף על פי שיש אפשרות שהצמר

ונראה עוד ראיה לזה שגם באופן שהשו"ע
הביא סתם ויש במקום אחד ובכמה סימנים
קודם סתם כשיטת היש אומרים ,זה גם נקרא
שהשו"ע הכריע כאותה השיטה של היש
אומרים.
יש מחלוקת בין הרמב"ם לרש"י מהי הגדרת
רשות הרבים ,שיטת הרמב"ם פי"ד מהלכות
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שבת הלכה א' שכל רחוב שיש בו ט"ז אמה,
דינו כרשות הרבים גמור .ואין צריך שגם
יעברו בו שישים ריבוא .ואילו שיטת רש"י
בעירובין דף ו' עמוד א' ד"ה רשות ,שצריך
גם שישים ריבוא.
השו"ע בסימן שמ"ה סעיף ז' כתב 'איזוהי
רשות הרבים? רחובות ושווקים הרחבים ט"ז
אמה ואינם מקורים ואין להם חומה .ואפילו
יש להם חומה אם הם מפולשים משער לשער
הוי רה"ר .וי"א שכל שאין שישים ריבוא
עוברים בו בכל יום אינו רשות הרבים .ולפי
כללי הפסיקה שסתם ויש הלכה כסתם ,אם כן
פסק השו"ע כשיטת הרמב"ם שכל רחוב
שרחב ט"ז אמה הוא רה"ר .לפי זה כמעט כל
הרחובות והכבישים שלנו שהם רחבים ט"ז
אמה נחשבים לרה"ר ,ולפי זה יש לנו היום
רה"ר גמורה ,ואפילו שאין לנו שישים ריבוא
עוברים בו בכל יום.
אם כן כשנעיין בסימן בשולחן ערוך אורח
חיים הלכות שבת סימן ש"ג סעיף י"ח נראה
שלכאורה סתם כשיטת רש"י וז"ל' :כל
שאסרו חכמים לצאת בו לרשות הרבים ,אסור
לצאת בו לחצר שאינה מעורבת ,חוץ מכבול
ופאה נכרית דהיינו קליעת שער שקלעה בתוך
שערה .וי"א דכל שאסרו לצאת בו ,אפילו
להתקשט בו בבית אסור ,וכ"ש לצאת בו
לחצר המעורבת ,חוץ מכבול ופאה נכרית.
וי"א שהכל מותר לצאת בו בחצר ,אפילו
אינה מעורבת .והאידנא ,נשי דידן נהגו לצאת
בכל תכשיטין .ויש שאמרו דמדינא אסורות,
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אלא שכיון שלא ישמעו ,מוטב שיהיו שוגגות
ואל יהיו מזידות .ויש שלימדו עליהם זכות
לומר שהן נוהגות כן ע"פ סברא אחרונה
שכתבתי שלא אסרו לצאת בתכשיטין לחצר
שאינה מעורבת ,והשתא דלית לן רשות
הרבים גמור הוה ליה כל רשות הרבים שלנו
כרמלית ודינו כחצר שאינה מעורבת ,ומותר'.
הנה להדיא כתב לסמוך על שיטת רש"י
שמכיון שאין לנו שישים ריבוא משמע שאין
לנו רה"ר גמורה.
וכן כתב להדיא המגן אברהם סימן שמ"ה
סעיף ז' וזה לשונו :ויש אומרים כו' .ומ"ב סי'
צ"ב ורש"ל בביצה סימן פ' פסקו לחומרא אך
דעת רוב הפוסקים להקל וכן פסק בשו"ע
סימן ש"ג סעיף י"ח ובכמה דוכתי וכ"כ
מהרא"י בפסקים סי' נ"ה' .וכן הביא בביאור
הלכה כאן בסימן ש"ג סעיף י"ח ד"ה והשתא.
אמנם בשו"ת אור לציון מבואות יסודות בדרכי ההוראה ענף א'
אות ב' ד"ה ובזה .כתב ליישב הסתירה בדעת מרן לענין רה"ר
באופן אחר' ,דבסימן שמ"ה דאיירי באיסור הוצאה דאורייתא,
חשש מרן לסוברים שיש לנו היום דין רה"ר ,אבל לענין
תכשיטים ,שאין איסורם אלא מדרבנן ,משום גזירה שמא
יוליכם בידו ד' אמות ברה"ר כמבואר בשו"ע שם ,לא חשש
מרן ,ולכן התיר לצאת בכל התכשיטין ברחובות שלנו ,והיינו
כמו שנתבאר לעיל שמרן מכריע בין השיטות ,ולכן פעמים
שמכריע לאיסור רק בדאורייתא ,אבל בדרבנן סמך על
המקילים' .עכתוכ"ד .וזה דלא כדברי המג"א בדעת מרן השו"ע
דסבירא ליה שחזר בו.

בהודאה סליקנא בהודאה נחיתנא למע"כ
ולאברכים הרבנים שליט"א ,ובברכת יגדיל
תורה ויאדיר ברוב נחת מלא חפניים עד אשר
תאמרו די .ע"כ.
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מביא דרך נוספת בדעת המחבר שהביא דעת
הי"א להקל במקום צורך או הפסד
הנה הגרב"צ אבא שאול כתב לייסד בדעת
המחבר יסוד שמעלה ארוכה להרבה
סתירות בדברי המחבר ,דשיטת המחבר
כשבא לפסוק ולהכריע בין השיטות אינו
מכריע במחלוקות של הראשונים בראיות
תלמודיות אלא מכריע לפי כללים
מסויימים שיש שלושת עמודי הוראה
הרי"ף רא"ש ורמב"ם ופוסק כשנים מתוך
שלוש ,וכיון שאינו פוסק באופן מוחלט
כשיטה אחת ,על כן ראוי לחוש לאותה
השיטה במקום שאפשר בקל ,ובפרט
באיסור תורה .והוא כעין דבר שיש לו
מתירין ,שכיון שיכול לנהוג בהיתר גמור,
אומרים לו המתן עד שיהא ודאי היתר.
ולפי יסוד זה מבאר הרבה מקומות
שהתקשו האחרונים בדברי השו"ע.
כמבואר כל זה בארוכה באור לציון חלק ב'
במבוא .וכן בחלק ג' פרק ח' י"א בהערות.
ולפי זה כתב לבאר ,דדווקא בתבשיל
היקל השו"ע בסימן תמ"ז דלא אמרינן
דחוזר וניעור ,כיון שיש בזה הפסד ,שאם
יחמיר הרי שיצטרך לזרוק המאכל ,שהרי
אינו יכול לשמור את המאכל לאחר הפסח,
שעד לאחר הפסח יתקלקל המאכל .מה

שאין כן בדין התאריק"ה בסימן תמ"ב
שהוא דבר רפואה ומשתמר זמן רב ,ובקל
יכול להחמיר ולשומרו עד לאחר הפסח
בלא הפסד ,בזה החמיר כדעת האומרים
דחוזר וניעור .וזה שהביא השו"ע דעת
המחמירים בשם 'יש אומרים' כדי להחמיר
במקום שאפשר .וסיים שם 'וכן נראה נכון
בהבנת דברי מרן' .עכתוכ"ד.
לדרך זו נמצא דיש להקל מעיקר הדין בכל
תערובת חמץ בתבשיל דיש בו חשש
שיתקלקל .אך בדבר שמשתמר צריך
להחמיר בזה.
אמור מעתה ,דווקא בתבשיל שהאדם כבר
בישל הכין וטרח אנו אומרים כדי שלא
יצטרך לזרוק המאכל נסמוך על הי"א
דאינו חוזר וניעור .אם כן בצריכת מוצרי
המזון בימינו שיש לפניו אפשרות לרכוש
מוצר ללא חשש תערובת של חוזר וניעור,
או לרכוש מוצר מזון הכשר מהודר שאין
בו שאלה של חוזר וניעור ,יצטרך לרכוש
את המוצר היותר מהודר שאין בו חשש
תערובת של חוזר וניעור.
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כאן הפסד אוכלין בידיים .מה שאין
ברכישת מוצר מזון ,שאם לא יקנה לא
מפסיד המאכל .וגם אם נאמר כן ,מכל
מקום כל אחד ואחד יודע מה מצבו הכספי.
וגם זה בכלל הוצאות מצוה שהקב"ה
מחזיר ,כמבואר בשיטה מקובצת ביצה דף
ט"ז.

ויש שטען לי דיש לומר מכיון שצריך
לשלם יותר הרבה כסף על המוצר בכשרות
מוהדרת שאין בו שאלה של חוזר וניעור,
גם זה בכלל הפסד ויכול להקל ,דמה לי
הפסד המאכל או הכסף .אך נראה דאינו כן,
דדווקא כשיש לפנינו תבשיל שכבר נעשה,
וכעת השאלה אם לסמוך על הי"א דאינו
חוזר וניעור או לא ,שאם נחמיר הרי
שצריכים לזרוק המאכל ,אנו אומרים דיש


בהבנת המשנה ברורה בדעת הגאונים בדין טעם
חמץ אם חוזר וניעור
הנה לאחר שביארנו וביררנו בדעת המחבר
שבאופן שסתם דבריו להתיר והביא יש
חולקין לאסור .ושוב גילה דעתו במקום
אחר וסתם כהיש חולקין לאסור ,הרי שבזה
גילה דעתו כדעת היש חולקין .כמו שייסדו
האחרונים בדעת המחבר וכמו שכתב
הגר"א לבאר דעת המחבר שאסר תערובת
תריאק"ה בסימן תמ"ב ד' מהטעם דכל
תערובת שלפני החג חוזר וניעור בחג.
והיינו כדעת היש חולקים שבסימן תמ"ז
סעיף ד'.
ועתה שומה עלינו לבאר דעת הגאונים

שהיא שיטת היש חולקין אם אסרו כל
תערובת או שיש לחלק בין סוגי תערובות.
הנה כתב המחבר בשולחן ערוך בסימן
תמ"ז סעיף ג' :חיטה שנמצאת בע"פ
בתרנגולת מבושלת ,מותר לבטלה בס'.
אבל אם חממו התרנגולת בפסח בעוד
שהחיטה בתוכה ,חוזרת ליתן טעם בתוכה
בפסח והוי במשהו'.
מדברי המחבר משמע שרק באופן שחיממו
התרנגולת עם החיטה בפסח היא חוזרת
ליתן טעם .ומשמע שאם הוציאו את החיטה
שנמצאה בתבשיל בפסח ,ואחר כך שוב
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בישלוה בחג ,אין טעמה אוסר את
התבשיל ,ולא אומרים חוזר וניעור.
וכן כתב המשנה ברורה שם בסקכ"א:
'אבל אם נטל החטה מתוכה ואח"כ חממו
התרנגולת מותר' .עכ"ל.
והקשה המשנה ברורה' :ואף על גב
דבס"ד יש אומרים דחוזר וניעור? היינו
כשיש בתוכו ממשות האיסור כגון שכר
שנתערב בדבש ,אבל הכא אינו אלא טעם
בעלמא' .עכ"ד.
והיינו דהחילוק בין שיטת הגאונים
דסבירא להו דבפסח חוזר וניעור לדין
חיטה שהוציאוה מהתבשיל כך ,דדווקא
בדבר שיש לו ממשות אמרינן דחוזר
וניעור ,אך טעם של חמץ אינו חוזר
וניעור.
וטעם הדבר ,שבדבר ממשי שייך לומר
שהוא חוזר וניעור שמכיון שהוא מוחשי
ויש בו ממשות הרי שבבישול חוזר וניעור
טעמו ומתערב במאכל ,מה שאין כן בטעם
שכבר התבטל והתערב במאכל ,ואין לו
יכולת להיות ניעור שהוא כבר מבוטל.
ויש להקשות ,שהרי בדין התריאק"ה
בסימן תמ"ב סעיף ד' פסק המחבר דאף
שהתבטל מלפני הפסח בתערובת ,מכל
מקום חוזר וניעור בפסח.
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וצריך לומר ,שבתערובת התריאק"ה יש
ממשות חמץ ולא טעם ,וכל מה דחוזר
וניעור לשיטת היש חולקין היינו בדבר
שיש בו ממשות ,ולכן חוזר וניעור .אך אין
הכי נמי בתערובת של טעם חמץ ,אינו
חוזר וניעור.
ויש להקשות ,הרי פסק המחבר שם בסימן
תמ"ז סעיף ב' :ח'מץ שנתערב משש שעות
(ולמעלה) עד הלילה ,אינו אוסר במשהו
אלא דינו כשאר איסורין' .עכ"ל .מבואר
שתערובת חמץ לפני שש שעות בטלה
כשאר איסורין.
וצריך ביאור שהרי לשיטת היש חולקין
כל תערובת שיש בה חמץ שנעשתה לפני
החג ,החמץ חוזר וניעור בחג?
ועל כרחך כמו שצידדנו ,שכל זה דווקא
בחמץ שיש בו ממשות דאז חוזר וניעור.
אך בטעם חמץ אינו חוזר וניעור .וזה מה
שכתב המחבר בסעיף ב' שתערובת חמץ
בטלה ,היינו בטעם חמץ ולא בחמץ ממשי.
וכמו שכתב המשנה ברורה שם בסימן
תמ"ז בסק"ל בדיבור המתחיל יש חולקין
וזה לשונו :ולדעתם מה שכתוב בס"ב
דבטל בששים ,צריך לאוכלו קודם הפסח
או דמיירי שלא היה בו אלא טעמא לבד
וכנ"ל באות כ'' .עכ"ל .או שיש לומר
שיאכל את התערובת לפני הפסח.
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הנה להבנה זו בדעת הגאונים ,נמצא שכל
הדין דחוזר וניעור היינו דווקא בחמץ
ממשי ,אך בטעם חמץ שהתערב לפני
הפסח ,אינו חוזר וניעור בפסח .וגם חומרא
גדולה יש בהבנה זו ,שגם על טעם חמץ
צריך שיהיה בטל בשישים.
אך לפי הביאור הראשון שצריך לאכול את
התערובת לפני החג ,משמע שאין חילוק
כלל בין טעם חמץ לחמץ ממשי ,אלא
אפילו טעם חמץ חוזר וניעור ,ולכן מוכרח
לפרש שאת התערובת שבטלה בס' אוכלים
לפני החג.
נמצא בדעת היש חולקין ,שטעם חמץ
שלא במתכוון אינו חוזר וניעור אפילו
כשבישלוהו בפסח עצמו.
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מעתה ארווח לן שגם אם נאמר שהמחבר
סתם כהיש חולקין בדין התאריק"ה דחוזר
וניעור ,מכל מקום יש לומר שכל זה דווקא
בחמץ ממשי ולא בטעם חמץ .שבטעם חמץ
למדנו בדעת המחבר בדין החיטה
שהוציאוה מהתבשיל שמותר לבשלה
בפסח ,כיון שזה רק טעם חמץ בתערובת
ולא חמץ ממשי .וכמו שכתב המשנה
ברורה בסק"כ .וגם ניתן באקראי ולא
בכוונה .וכן כמו שביאר המשנה ברורה
בסק"ל בדעת היש חולקין ,כדי ליישב
שיטתם ממה שפסק המחבר בסימן תמ"ז
סעיף ב' שהתיר תערובת שנעשתה לפני
החג.
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הוכחת הגר"א שטעם חמץ בתערובת אינו חוזר
וניעור מטעם דזה וזה גורם,
ודעת החזו"א שחולק ,ותולה בזה דעת המחבר.
הנה בגמרא פסחים דף כ"ו עמוד ב' נחלקו
רבי אליעזר וחכמים בדין של שאור של
חולין ותרומה שנפלו לתוך עיסה ואין
בשאור של החולין כדי להחמיץ העיסה
ולא בשאור של התרומה להחמיץ את
העיסה ,אך שתיהם ייחד יש בהם כח כדי
להחמיץ ונצטרפו והחמיצו את העיסה.
לרבי אליעזר האחרון קובע .ולחכמים
לעולם אינו חוזר עד שיהיה בכל אחד ואחד
מהם כדי להחמיץ .משום דזה וזה גורם.
ואביי הוסיף לבאר בדעת רבי אליעזר דכל
מה שאחרון אחרון קובע ואם נפל שאור
של חולין באחרון הוא קובע והעיסה
מותרת ,היינו דווקא כשהוציא את השאור
של התרומה ,דמכיון שמייד הוציאו אף על
פי שגם גרם לחימוץ ,השאור האחרון הוא
הקובע .ולא אומרים חזור וניעור .כמבואר
ברש"י שם בדיבור המתחיל לא שנו -
דאחר אחרון אני בא ,ואם נפל היתר בסוף
מותר  -אלא שקידם את האיסור וסילקו,
מכיון שנפל בו היתר מיד ,דהואיל וסילקו

ועדיין לא החמיץ  -בטל והלך לו ,ואף על
גב דהועיל בה קצת ,שיכול זה האחרון
לגמור חימוץ על ידו  -אף על פי כן כבר
בטל לו ,ושוב אין חוזר וניעור בו ,אבל
לא קדם וסילק ,ונגמר על ידי שניהם ,ואינו
יכול ליבטל' .עכ"ל.
מבואר שבאופן שנותר רק טעם החמץ
בתבשיל כמו הדין דחיטה שנמצאה
בתבשיל והוציאה והטעם ישנו בתבשיל,
אינו אוסר התבשיל לכולי עלמא ,גם
לשיטת חכמים דזה וזה גורם ,וגם לרבי
אליעזר דאחרון קובע.
על פי זה כתב הגר"א דגם לשיטות
הגאונים דתערובת חמץ בפסח חוזר וניעור
כמו שהביא המחבר בסעיף ד' בשם יש
חולקין ,אין הדברים אמורים בטעם חמץ
בתערובת .וממילא מה שכתב המחבר בדין
חיטה שנמצאה בתבשיל והוציאוה ,דאינה
נותנת טעם והתבשיל מותר בסעיף ב' ,דין
זה אפילו ליש חולקין דתערובת חמץ חוזר
וניעור בפסח.
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וזה לשון הגר"א אורח חיים בסימן תמ"ז
סעיף ג' :חטה שנמצאת .כנ"ל ומותר בפסח
ואפי' להאומרים דחוזר וניעור כמ"ש בס"ד
כאן כיון דאינו אלא מטעם מודים כמ"ש
בפסחים כ"ז א' וע"ש רש"י ד"ה לא שנו
כו' .ודלא כהרמב"ם שכ' דחמץ הוא דבר
שיש לו מתירין ועוד דטעם בדשיל"מ בטל.
מרדכי ועי"ד סי' ק"ב ס"ד בהג"ה ומ"מ
הוא דלא כהרמב"ם שמפרש מ"ש רבא
במשהו משום דשיל"מ הא רבא בטעמא
קאמר ג"כ ועוד וכי ר' יוחנן ל"ל דשיל"מ
דלא בטל' .עכ"ד.
לפי דברי הגר"א עולה ומתבאר דמה
שכתבנו בשם האחרונים הכנה"ג ועוד
לבאר הסתירה בדין התאריק"ה דפסק
דתערובת חמץ אסורה מדין חוזר וניעור
בסימן תמ"ב סעיף ד' ,ואילו בסימן תמ"ז
סעיף ד' פסק בסתמא דתערובת חמץ אינו
חוזר וניעור .דבדין התאריק"ה מדובר על
חמץ ממשי ,ואילו מה שסתם דאינו חוזר
וניעור היינו בטעם חמץ.
לביאור זה נמצא דהיש חולקין שהביא
המחבר שם בסימן תמ"ז סעיף ד' דחוזר
וניעור כוונתם גם על טעם חמץ.
ולפי שיטתם צריך לומר שהדין של חיטה
שהביא המחבר בסעיף ג' שאם הוציאו את
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החיטה אף שנתנה טעם בחמץ הרי
שלשיטתם התבשיל אסור כיון שגם טעם
חמץ חוזר וניעור.
ושוב ראיתי שכן דעת החזו"א דדעת היש
חולקין דסבירא להו דחוזר וניעור אינו רק
בחמץ ממשי ,אלא אפילו בטעם חמץ הוא
חוזר וניעור.
וזה לשון החזו"א בהלכות פסח סימן
קי"ט סק"ה :ומבואר במרדכי בשם
ראבי"ה {כפי שהגיהו במרדכי דדברי
ראבי"ה קאי על דברי סה"ת} דאפילו
בטעם משהו אמרינן חוזר וניעור ,אע"ג
דלא נתערב חמץ בעין שהרי דברי סה"ת
בחיטה שנמצאת בתרנגולת ,ובזה חולק
ראבי"ה .וכן משמע בהגהות שהביא ב"י
סימן מ"ז דחיטה הנמצאת בתרנגולת ע"פ
תלוי בסברת חוזר וניעור ,ותימה על
המג"א סימן תמ"ז סק"ז שכתב דהאוסרין
אינו אלא בנתערב ממשו' .עכ"ד.
אך קשה לשיטה זו מדין חיטה בסימן
תמ"ז סעיף ג' שאם בישלו בערב פסח
תבשיל ונפלה בו חיטה ,אך הוציאו את
החיטה ,מותר לאכול את התבשיל בפסח.
ואפילו שהחיטה נותנת טעם ,מכל מקום
אינה חוזרת וניעורה בפסח .ואפילו שחזרו
ובישלו את התבשיל שוב בפסח ,אין הטעם
חזור וניעור .והסיבה היא משום שטעם לא
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חוזר וניעור .שגם למ"ד חוזר וניעור כמו
בסעיף ד' זה דווקא בממשות ולא בטעם,
ולכן לגבי טעם של החיטה בתבשיל סתם
השו"ע שאינו חוזר וניעור .כפי שביאר
המשנה ברורה שם בס"ק כ"א.
לסיכום :נחלקו הגר"א והכנה"ג והחזו"א
בדעת הגאונים דסבירא להו דתערובת חמץ
חוזר וניעור בפסח ,אם גם טעם של חמץ
חוזר וניעור בפסח ,או רק חמץ ממש.
לדעת הגר"א רק חמץ ממש חוזר וניעור
ולא טעם .ואילו לדעת הכנה"ג והחזו"א גם
טעם חמץ חוזר וניעור.
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לפי זה אם נאמר שדעת המחבר בדין
התאריק"ה בסימן תמ"ב סעיף ד' סתם
כדעת היש חולקין שהביא בסימן תמ"ז
סעיף ד' דתערובת חמץ חוזר וניעור בפסח,
נצטרך לחשב גם המחלוקת האחרונים אם
טעם חמץ חוזר וניעור.
שאם נאמר שבדעת היש חולקין דטעם
חמץ חוזר וניעור ,אכן כך היא דעת
המחבר .ואם נאמר דרק חמץ ממשי חוזר
וניעור ולא טעם ,דטעם חמץ בטל ,אכן זו
דעת המחבר.



מביא שיש אומרים שכל מה שחוזר וניעור היינו דווקא
באופן שהתבשל בפסח ,ומעמיד לפי זה דעת המחבר.
הנה יש אומרים שכל שיטת הגאונים
דחוזר וניעור היינו דווקא כשחזרו ובישלו
או אפו את התערובת בחג ,רק באופן זה אז
הוא חוזר וניעור .שאם התערב והתבשל
לפני החג הרי שכבר התבטל ונהיה חלק
מהתערובת של המאכל הכשר ,ובטל ממנו
שם חמץ.
אך כשחזרו ובישלו או אפו את התבשיל
שיש בו תערובת של חמץ ,הרי שהחמץ

ניעור שוב בבישול ,שטעמו יוצא ממנו
והוא חלק מהתערובת.
וכמו שהביא המשנה ברורה בסימן תמ"ז
סק"ל בדעת היש חולקין וסבירא להו דכל
תערובת בפסח החמץ חוזר וניעור וזה
לשונו' :ויש כמה אחרונים שסוברין דאף
יבש ביבש דאמרינן דחוזר וניעור אינו אלא
אם כן יאפה או יבשל אותם בפסח דאז חוזר
החמץ ונותן טעם בהשאר אבל לאכול כך
שרי' .עכ"ד .הנה לפי זה גם אם נאמר
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דהמחבר סבירא ליה כדעת הגאונים
שהביא בסימן תמ"ז ד' דחוזר וניעור ,כל
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זה דווקא כשחזרו ובישלו התערובת בחג,
אך כשלא בישלוה בחג אינו חוזר וניעור.

סיכום ביניים של היסודות
דחוזר וניעור בדעת המחבר
א .חמץ שניתן בתערובת באופן
מכוון אומרים דחוזר וניעור
כמבואר בדין התאריק"ה .כמו
שכתב הרשב"א וכמו שייסד
המג"א .אך אם ניתן החמץ שלא
בכוונה אלא באקראי מתבטל ,וכמו
שסתם בסימן תמ"ז.
ב .חמץ בתערובת שהוא מעמיד
חוזר וניעור .ולכן פסק בדין
התאריק"ה דחוזר וניעור .כשיטת
הרי"ף ורמב"ם .אך כשהחמץ
שבתערובת אינו מעמיד מתבטל
וכמו שסתם המחבר בסימן תמ"ז.
ג .ולגבי טעם חמץ בתערובת-
בדעת המחבר הרי הבאנו שנחלקו
הגר"א והכנה"ג והחזו"א בדעת
הגאונים דסבירא להו דתערובת
חמץ חוזר וניעור בפסח ,אם גם
טעם של חמץ חוזר וניעור בפסח,
או רק חמץ ממש .לדעת הגר"א רק

חמץ ממשי חוזר וניעור ולא טעם.
ואילו לדעת החזו"א גם טעם חמץ
חוזר וניעור .ואם נאמר בדעת היש
חולקין דטעם חמץ חוזר וניעור,
אכן כך היא דעת המחבר שגם טעם
חמץ חוזר וניעור .ואם נאמר דרק
חמץ ממשי חוזר וניעור ולא טעם,
דטעם חמץ בטל ,אכן זו דעת
המחבר.
ד .תערובת של חמץ יבש ביבש
חוזר וניעור ,ולכן פסק בדין
התאריק"ה דחוזר וניעור .אך
בתערובת של לח בלח אינו חוזר
וניעור כיון שהוא מתערב יפה וזה
מה שסתם השו"ע בסימן תמ"ז,
רכדעת התרומת הדשן ח"א סימן
קי"ד  .אחרונים.
ה .כל חמץ בתערובת אפילו לח בלח,
ואפילו כשמעורב באקראי ,ואפילו
שאינו מעמיד ,ואפילו שאינו נותן
טעם ,אסור דאמרינן חוזר וניעור.
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וכדעת היש חולקין שהביא בסימן
תמ"ז וכמו שסתם בדין התאריק"ה
בסימן תמ"ב וכמבואר בגר"א.
וכמו שייסדו האחרונים שבאופן
שהמחבר הביא יש אומרים ושוב
סתם כדבריהם במקום אחר ,הרי
שגילה בזה שכך דעתו כהיש
חולקין.
ו .דווקא במקום הפסד יש לסמוך על
היש אומרים דאינו חוזר וניעור,
כגון שכבר הכין התבשיל ואי
אפשר להקפיא אותו ולשמור
אותו ,באופן כזה יכול לסמוך על
השיטות שאינו חוזר וניעור .אך
לכתחילה במקום שאפשר,
חוששים לחוזר וניעור.
ז .ויש אומרים שכל הדין דחוזר
וניעור הוא דווקא כשחזרו
ובישלו התבשיל בפסח -וכמו
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שהביא המשנה ברורה בסימן
תמ"ז סק"ל .ולפי זה גם אם נאמר
דהמחבר סבירא ליה כדעת
הגאונים שהביא בתמ"ז ד' דחוזר
וניעור ,כל זה דווקא כשחזרו
ובישלו התערובת בחג ,אך כשלא
בישלוה בחג אינו חוזר וניעור.
ח{ .הנה לאור כל זה נוכל להקל
במקום צורך בספק ספיקא ,ספק
אם כהאומרים דחמץ אינו חוזר
וניעור .ואם תאמר דחוזר וניעור,
שמא רק ביבש ולא בלח שמתערב
יפה .או כהאומרים דרק בחמץ
שניתן בכוונה ולא באקראי .ושמא
כהאומרים רק בחמץ שמעמיד.
ושמא כהאומרים דטעם אינו חוזר
וניעור גם לי"א דחוזר וניעור}.
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מאכל שנפסל מאכילת כלב ובכל אופן נאכל לאדם
אם יש לאסור משום 'אחשביה'.
ואיך הדין כשהוא מעורב בתערובת
הנה בגמרא פסחים דף כ"א עמוד ב'' :רבא:
חרכו קודם זמנו  -מותר בהנאה ,אפילו
לאחר זמנו' .מבואר שחמץ שחרכו ונפסל
מאכילת כלב ,מותר בהנאה בפסח .כיון
שפקע ממנו שם לחם ,ואינו חמץ אלא
עפרא.ונחלקו הראשונים אם מותר גם
באכילה ולא רק בהנאה.
דעת הר"ן שמכיון שנפסלה הפת מאכילת
כלב פקע ממנה שם פת ,ומותרת אפילו
באכילה.וזה לשון הר"ן בדף ה' עמוד ב'
בדפי הרי"ף בדיבור המתחיל גמ'' :פירוש
כגון שחרכו עד שאין הכלב יכול לאוכלו
דאי לאו הכי אמרינן בפרק אלו עוברין דף
מ"ה :הפת שעפשה ונפסלה מלאכול לאדם
כיון שראויה לכלב צריכה ביעור.
ודאמרינן מותר בהנאתו ,בדין הוא דאפילו
באכילה נמי שרי כיון שיצא מתורת פת
קודם שיחול בו איסור חמץ לפי שאין דרך
אכילה בלחם חרוך נקט לישנא דמותר
בהנאה דאפילו אכיל ליה לאו אכילה היא
אלא שמיתהני מיניה' .עכ"ד.
אך הרא"ש חולק ולדעתו לחם חרוך

מותר רק בהנאה ולא באכילה ,כיון שאם
אוכלו הרי הוא מחשיבו ,והלחם החרוך
מקבל חשיבות של לחם .וזוהי סברת
'אחשביה' .שכל מה שלחם חרוך פסול
מאכילת כלב ,כי מצד המציאות אפילו כלב
לא אוכל לחם חרוך על כן אינו בכלל תורת
מאכל .אך אין הכי נמי אם יש מי שאוכל
את הלחם החרוך הרי שהוא נחשב לדבר
מאכל ,ואסור.
וזה לשון הרא"ש מסכת פסחים פרק ב'
סימן א'' :ומותר בהנאתו פשיטא לא צריכא
שחרכו קודם זמנו וכדרבא דאמר רבא
חרכו קודם זמנו מותר בהנאתו אף לאחר
זמנו .וכגון שנפסל מלאכול לכלב דומיא
דפת שעיפשה .יש שרוצים לומר לאו דוקא
הנאה דהוא הדין נמי אכילה דעפרא בעלמא
הוא .ולא מסתבר דאע"פ דבטלה דעת
האוכל אצל כל אדם מ"מ כיון דאיהו קאכיל
ליה אסור .וכ"כ הרב הברצלוני ז"ל'.
מה להלכה?
המחבר פסק בזה כדעת הרא"ש כמו שכתב
בסימן תמ"ב סעיף ט' :חמץ שנתעפש קודם
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זמן איסורו ונפסל מאכילת הכלב ,או
ששרפו באש (קודם זמנו) ונחרך עד שאינו
ראוי לכלב ,או שייחדו לישיבה וטח אותו
בטיט ,מותר לקיימו בפסח' .עכ"ל .מבואר
שהתיר רק לקיימו בפסח ,אך לא לאוכלו.
ובמשנה ברורה סקמ"ג הסביר כיון דאילו
אכליה אחשביה ,כמבואר ברא"ש הנ"ל.

בשכר שעורים ,מותר לכתוב בו' .ומקור
דין זה הוא מהתרומת הדשן.
וכתב המשנה ברורה בס"ק מ"ה :ולא
חיישינן שמא ישכח ויתן קולמוסו לתוך פיו
כדרך הסופרים וחמץ שנפסל מאכילת כלב
הלא אסור באכילה וכנ"ל? דזה דוקא
כשאכלו בכונה ומשום דהוא אחשביה
משא"כ בזה שהוא שלא בכונה אין קפידא
[מ"א בשם תה"ד]' .עכ"ד.משמע שאין
ליתן לתוך פיו מאכל שנפסל מאכילת כלב
אפילו כשהוא בתערובת ,ומהמשנה ברורה
הנ"ל בסקמ"ג משמע שבדיעבד מותר?
החילוק פשוט ,כיון שבדיו מדובר שהוא
עירבב את השכר בכוונה ,על כן אין ליתנו
לתוך פיו בשום אופן גם בתערובת ,ואין זה
מצב דיעבד אלא מצב של לכתחילה ועל כן
רק אם נתנו לתוך פיו בטעות אין אחשביה.
אך המשנה ברורה בסקמ"ג דיבר כשנפל
והתערבב בדיעבד ,על כן אין לאסור.

ניתן להבחין שהמשנה ברורה מסתייג
בדברי ההיתר שלו בתערובת של חמץ
שנפסל מאכילת כלב ,שלא התיר אלא רק
אם 'נפל ממילא' חמץ שנפסל מאכילת כלב
למאכל .רק אז בדיעבד אינו אוסר המאכל.
משמע שלכתחילה אין לעשות כן.

וכן כתב להדיא המשנה ברורה בסימן
תמ"ב ס"ק מ"ג שבדבר שאינו ראוי למאכל
כלב ומעורב בתערובת אסור באכילה
כשעושה כן בכוונה ,וזה לשון המשנה
ברורה :ואלמוד"י שעושין משומן דגים עם
לחם קלוי קודם הפסח אם ידוע לו שהלחם
היה קלוי כ"כ עד שאינו ראוי לאכילת
כלב מותר לקיימו בפסח ולמכור לעכו"ם

אך בחמץ שנפסל מאכילה כלב ומעורב
בתערובת של מאכל היתר ,יש לומר שכל
מה שנחשב המאכל החרוך לפת ,היינו
דווקא כשאכלו כמות שהוא ,אך כשעירבו
בשאר מאכלים ,בטל הוא בתערובת ואין
לו חשיבות במה שהוא נאכל כחלק
מהתערובת.
וכן כתב המשנה ברורה סימן שם בס"ק
מ"ג' :אבל אם נפל ממילא חמץ זה שנפסל
מאכילת כלב לתוך המאכל אפילו רק
ברובו אין לאסור לאכול אותו המאכל דהא
חמץ זה הוא כעפרא בעלמא' .עכ"ד.

אך יש להעיר ממה שכתב השולחן ערוך
בסימן תמ"ב סעיף י' :דיו שהוא מבושל
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אבל אסור לאכלה ואם אינו ידוע לו אסור
אף לקיימו וליהנות ממנו' .עכ"ד.

דנים אם יש להתיר .ולכן לכתחילה לא
נתיר ,ואילו בדיעבד יש להקל.

והטעם לזה שבדבר שאינו ראוי למאכל
כלב מכל מקום אין לאוכלו גם כשהוא
בתערובת ,שמכיון שהאדם אוכלו בעצמו
אין לך ראוי יותר גדול מזה ,ואין הבדל אם
אוכלו כמות שהוא או אוכלו באופן משונה
שעבר תהליך שאינו ראוי לאכילת כלב,
שהרי הוא עצמו אוכלו ,וממילא אין כאן
אלא שינוי צורה באכילת החמץ.

כמו כן לשיטת רשב"א ומג"א שתערובת
באקראי אינו חזור וניעור ,לכן הנידון
בתערובת של חמץ שנפסלה מאכילת כלב
מדובר באופן שעירב במכוון ולא באקראי,
שאילו היה מעורב באקראי גם בלי שנפסל
מאכילת כלב יש להתירו באכילה.

וכאן המקום לשאול ולתמוה ,הרי ביארנו
שבאופן שהתערובת היא לח בלח אינו
חוזר וניעור כדברי התרומת הדשן ורמ"א,
כמו כן טעם אינו חוזר וניעור לגר"א ,כמו
כן תערובת חמץ באקראי אינו חוזר וניעור
כדברי הרשב"א ומג"א ,כמו כן באופן
שאינו מעמיד אינו חוזר וניעור כשיטת
רי"ף ורמב"ם .למה תגרע תערובת של
מאכל עם חמץ שנפסלה מאכילת כלב,
משאר תערובות הנ"ל?!
על כרחך שכל אחד יבאר כפי שיטתו ,לפי
התרומת הדשן ורמ"א אין הכי נמי מדובר
בתערובת של יבש ,דאילו בתערובת של
לח בלח אפילו שזה חמץ שלא נפסל
מאכילת כלב ,מותר בפסח .רק בתערובת
של יבש ורק שנפסלה מאכילת כלב ,אנו

כמו כן באופן שאינו מעמיד לשיטת רי"ף
ורמב"ם שאפילו חמץ ממש מותר באכילה
בתערובת ,מכל מקום הנידון בחמץ שנפסל
מאכילת כלב הוא על האופן שהוא מעמיד,
שאם אינו מעמיד אינו צריך להיות פסול
מאכילת כלב ,שהרי גם חמץ ממש שאינו
מעמיד מותר בתערובת בפסח.
ובדבר שנפסל מאכילת כלב אך ראוי
לאדם כמו שמצוי בתעשייה של זמננו
שלוחקים עמילן או שאר חומרים שיש
בבהם תערובת חמץ ובמהלך העיבוד
נפסלים מאכילת כלב ממת החומרים
הכימיים שמערבים בהם ,אך לבסוף הם
מייצרים את המוצר שראוי לאדם ולא
לבהמה ,באופן זה הבאנו בדין עישון
סיגריות לקמן להוכיח מהמשנה ברוורה
תמ"ב ס"ק י"ט שאסור באכילה כי יש
אחשביה.
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בדין ספרים שמודבקים בדבק שעשוי מחמץ או
מודעות שמדביקים בקמח ומים שהם חמץ
הנה למדנו בגדרי חמץ שנפסל מאכילת
כלב וייחדו לשימוש בפסח ,מותר.
והטעם שהרי מדין תורה כל חמץ שביטלו
הרי שבזה יצא ידי חובת התשביתו שהרי
השביתו בליבו .רק הצריכו חכמים גם
בדיקה וביעור בפועל מהבית מהטעם שמא
ימצא גלוסקא יפה ויתחרט על הביטול ,או
חלילה יאכלנה .כמבואר בפסחים דף ו'
עמוד ב' .הלכך כל שנפסל מאכילת כלב,
ואין חשש שיאכלנו ,מותר בהנאה.
וכמסקנת הסוגיא בפסחים דף כ"א עמוד
ב'' :רבא :חרכו קודם זמנו  -מותר בהנאה,
אפילו לאחר זמנו'.
ומטעם זה ,שאור שייחדו לישיבה וטח
אותו בטיט מותר בישיבה בפסח.
כמו שפסק המחבר בסימן תמ"ב סעיף ט':
חמץ שנתעפש קודם זמן איסורו ונפסל
מאכילת הכלב ,או ששרפו באש (קודם
זמנו) ונחרך עד שאינו ראוי לכלב ,או
שייחדו לישיבה וטח אותו בטיט ,מותר
לקיימו בפסח' .ומותר בהנאה .משנ"ב שם
סקמ"ב.

וכן יש ללמוד מדין דיו שהתבשל בשכר
שעורים שמותר בשימוש בפסח כמו שפסק
התרומת הדשן בסימן קכ"ט .וכן פסק
להלכה המחבר בסימן בסעיף י'' :דיו שהוא
מבושל בשכר שעורים ,מותר לכתוב בו'.
עכ"ד .מבואר שחמץ שנפסל מאכילת כלב,
באופן שאין חשש שיאכלנו ,מותר בהנאה.
וכן יש ללמוד ממה שפסק המחבר בסעיף
ג' :בגדים שכבסו אותם בחלב חטה ,וכן
ניירות שדבקו אותם בחמץ וכל כיוצא בזה,
מותר לקיימן בפסח שאין צורת החמץ
עומדת' .עכ"ל.
רק שציין המשנה ברורה שם בסקט"ז
שלא להביא את הבגדים על השולחן שמא
יפול מהם חמץ על האוכל.
לאור דברים אלו ניתן לומר שאם הדבק
נפסל מאכילת כלב ,ואינו מיועד לאכילה,
וגם אין חשש שיאכלנו ,מותר בהנאה
בפסח.
רק צריך להיזהר באופן שמרוח קצת דבק
מחוץ לדבק הכריכה שלא יעלה על
השולחן ,שלא יגיע במגע עם אוכל ,שהרי
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חמץ בפסח אסור בכל שהוא ,ואפילו באלף
לא בטיל.
ואכן הרמ"א שם בהגה לדין בגדים
שכובסו בחלב חיטה בימן תמ"ב ד' הנ"ל
כתב על דין דבק כך :הגה :ולכן מותר
לדבק ניירות בחלון תוך שלשים לפסח;
ויש מחמירים אם נראה מבחוץ' .עכ"ד.
נמצא שהרמ"א סתם בזה להיתרא
וכמבואר .וציין שיטת המחמירים באופן
שניכר הדבק בחוץ.
שיטה זו ההיא שיטת תרומת הדשן
בסימן קי"ז וזה לשונו :ולכך נראה דיש
להחמיר בנידון דידן  ,אם בא לדבק תוך ל'
יום ידבק בבצק שבלילתו רכה מאד ,ויכניס
כל הבצק בין הדבקים שלא יבצבץ לחוץ.
ואיכא למימר דכה"ג שרי הרמב"ם דווקא,
דאז אין צורת החמץ עומדת ,והמחמיר
לטוחו בטיט מבחוץ תע"ב' .עכ"ל.
כלומר ,מכיון שהחמץ ניכר בעין ונראה,
דהיינו 'צורתו עליו' יש להחמיר.
וממילא דין הדבק כשניכר מבחוץ שונה
מדין בגדים שכובסו בחלב חיטה ,דאין
צורת החמץ ניכרת .וכן לגבי דיו ,שהוא
בתערובת הדיו ואין צורת החמץ ניכרת.
וכן לגבי שאור שייחדו לישיבה וטח אותו
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בטיט שאין צורת החמץ ניכרת .אך בדבק
שניכר מחוץ לכריכה הרי ש'צורתו עליו',
ולכן יש לאסור.
מה להלכה? הביאור הלכה בסימן תמ"ב ד'
בדיבור המתחיל ויש מחמירין אם נראה
מבחוץ כתב שצריך לפסוק כשיטת
התרומת הדשן לחומרא .וזה לשונו:
'מסתימת האחרונים נראה דנקטינן
לכתחלה כדעת היש מחמירין' .עכ"ד.
הביאור הלכה מחלק בין דבק של
מודעות רחוב לבין כריכת ספרים
הנה בביאור הלכה שם בסימן תמ"ב ד'
בד"ה ויש מחמירין כתב דיש לחלק בין
דבק של מודעות לדבק של כריכת ספרים.
שבדבק של כריכת ספרים הוא מתייבש
מייד .וממילא אין צורתו עליו ,ויהיה מותר
גם לדעת היש מחמירין .וזה לשונו':והנה
מה שמדבקין כורכי ספרים הניירות בדבק
של חמץ אף קודם פסח לדעה ראשונה
בודאי מותר דמתייבש תיכף וכנ"ל ולדעת
היש מחמירין נמי י"ל דמותר דהא אין ניכר
החמץ מבחוץ .ומש"כ התה"ד בדעת היש
מחמירין לעשות בלילה רכה י"ל דדוקא
בחלונות כ"כ כדי שיהא נבלע בין הסדקים
ולא יבצבץ מבחוץ ...משא"כ לענין כורכי
ספרים דמכוסה מבחוץ ונעשה לכתחלה
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ע"מ שישאר כך אפשר דהוא בכלל חמץ
שנפלה עליו מפולת שהוא כמבואר' .עכ"ד.
דעת הגרשז"א ו'הקהילות יעקב'.
הנה בקובץ מבקשי תורה הביא הרה"ג רבי
שלום אליעזר רוטר שליט"א שאלה זו
קמיה דהגאון רבי שלמה ז .אויערבך זצ"ל,
אם מותר להשתמש בספרים אלו בפסח או
להדביק במודעות דבק חמץ? והשיבו:
'אסור'! הוסיף לשאול הנ"ל :אך מאידך
יש לומר שהרי נפסל מאכילת כלב?
השיבו הרב' :מי אמר שנפסל'!
ואכן בעל ה'קהילות יעקב' הסטייפלר
זצ"ל לא היה מכניס לביתו קודם הפסח ל'
יום ספרים חדשים שנכרכו .קובץ מבקשי
תורה -ענייני הגדה של פסח חלק י"א כרך ב' סימן
פ"ד עמוד תנ"ז.

מחלק בין דבק של ימינו שיהיה מותר
אך כל זה דווקא בדבק שהוא חמץ גמור
כמו שדן בזה התרומת הדשן ,וזה לשון
התרומת הדשן בסימן קי"ז :שאלה :העולם
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רגילים כשרוצים לדבק או לטוח איזה דבר
בבצק כגון קרמים לפני החלונות ,נזהרים
שלא לעשות זה תוך ל' יום שלפני הפסח,
יש להחמיר בו או לאו? וכן בתשובה כתב
וזה לשונו':אם בא לדבק תוך ל' יום ידבק
בבצק שבלילתו רכה מאד ,ויכניס כל
הבצק בין הדבקים שלא יבצבץ לחוץ'.
ע"כ.
אך כיום יש דבקים שאינם חמץ .או שהם
רק תערובת חמץ שרכיב החומרים אינו
קמח ומים אלא מעורבים בהם חומרים
אחרים שאינם חמץ ,ממילא הסתלק הטעם
של 'צורתו עליו' .ומה גם שבמציאות של
ימינו שהכריכה היא מקצועית ומדוייקת
להפליא ,לא ניכר הדבק מבחוץ כלל.
דבק בולים בפסח-לאור המבואר לעיל
נמצא אין להדביק בולים על ידי שמלחלח
הבול בפה כיון שיש בבול דבק שיש בו
תערובת חמץ .וכן פסק הגר"מ שטרנבוך שליט"א
בתשוה"נ חלק ב' סימן רכ"ה
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חמץ בתערובת שאינו למאכל
והנפק"מ גם לעישון סיגריות
הנה כתב המגן אברהם בסימן תס"ז ס"ק
י' לאסור השימוש בטאבק כיון שמשרים בו
שכר .וזה לשון המגן אברהם' :וטוב"ק דרך
לשרותו בשכר וצריך לסוגרו בחדר או
לעשות מחיצה לפניו' .וכן הביא המשנה
ברורה סקל"ג.
ויש להקשות ,שהרי החמץ נפסל מאכילת
כלב ,ואינו אוכלו ,אלא רק נהנה ממנו והרי
חמץ שנפסל מאכילת כלב מותר בהנאה
למסקנת הסוגיא בפסחים הנ"ל ,אם כן
מותר להנות מהטאבק ולהריחו ,כיון שאין
כאן אכילה אלא הנאה גרידא?
ובספר בית מאיר תמ"ב סק"ג כתב לבאר
ונביא את דבריו בתוספת ביאור ,מכיון
שחמץ שנפסל מאכילת כלב אסור באכילה
מדין אחשביה ,ומכיון דפעולת העישון
דומה לפעולת האכילה ,כמו שדנו
האחרונים לגבי עישון בתענית כמבואר
במשנה ברורה סימן תקנ"ה ס"ק ח'' :אסור
לעשן טיטון (שקורין רייכערין) אפילו בד'
צומות וכ"ש בט"ב [כנה"ג] והחמיר מאד
עד שכתב שמי שמעשן בט"ב היה ראוי
לנדותו .ויש מאחרונים שמקילין וע"כ מי

שדחוק לו שמורגל בו ביותר יש להקל אחר
חצות בצנעא בתוך ביתו וכ"כ בשע"ת
בסימן תקנ"ט סק"ג'.
מבואר דדעת המשנה ברורה להחמיר
ולהחשיב את העישון כפעולת אכילה או
כשתיה ,ורק מי שהוא מורגל ביותר ,יש
להקל לו וגם בצינעא ואחרי חצות.
נמצא דהעישון דומה לאכילה במה
ששואף ומכניס לתוך גופו .וכן בשאיפת
טבק דרך האף ביוה"כ יש אוסרים אותה,
משום שקרויה שתיה .וכן כתב בשו"ת
הר"י מפוזנא עיין בסימן כ"ד וסימן כ"ו.
לפי זה יש לומר דדווקא בשאיפת טאבק
יש לאסור דשפיר שייך בו אחשביה ,כיון
שפעולה זו של עישון דומה לאכילה או
שתיה ,מה שאין כן בשאר תערובות שאינם
של אכילה לא שייך בהם אחשביה.
ויעיין עוד בפתחי תשובה ביורה דעה
סימן צ"ב ס"ק ז' שהביא דעות באחרונים
אם מותר להדליק שפופרת של טאבק
שעשויה מנר של חלב ,ודחה דברי המתיר
בזה.
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לפי זה נמצא שאין לעשן סיגריות בפסח
כיון שיש בהם תערובת חמץ .ששאיפת
הטבק היא כמו אכילה ושתיה כהבית מאיר
בדעת המגן אברהם.
אך יש שטענו בדין הסיגריה שמכיון
שדווקא בנידון המגן אברהם שהלחות של
השכר קיימת בטבק ,ורק שנפסלה מאכילת
כלב .מה שאין כן בזה שאין כאן אלא חמץ
נוקשה שמעורב בתערובת ונפסל מאכילת
כלב שמותר לרוב הפוסקים .וסברא זו
מבוססת על פי מה שכתב המשנה ברורה
בחמץ גמור שהתערב בתערובת שאינה
ראויה למאכל אדם אסור לאוכלה ,ומותר
לקיימה בפסח .אך חמץ נוקשה שהתערב
בתערובת שאינה ראויה למאכל כלב ,מותר
באכילה .וזה לשון המשנה ברורה בסימן
תמ"ב ס"ק י"ט' :חמץ  -היינו חמץ מעליא
ורק ע"י שנתערב אינו ראוי למאכל דאי
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היה חמץ נוקשה קודם שנתעפש מותר
להרבה אחרונים לאכול ואפילו
כשנתערב תוך הפסח' .עכ"ד.
עוד יש לדון במה בחמץ שהוא נעשה
באופן כימי ,שהשתנה צורתו ,ופקע ממנו
תורת אוכל.
עיין בכל זה מה שכתב הגר"מ שטרנבוך
שליט"א בתשוהו"נ ח"ה קכ"ד ולדעתו אין
לעשן בפסח סיגריות ,ואפילו סיגריות עם
כשרות לפסח ,כיון שבסיגריה יש יותר
ממאה וחמישים חומרים ואי אפשר
להשגיח על כולם שיוצרו ללא תערובת
כדין וכהלכה הראויה למהדרין .וכן הובא
בשם הגרי"ש אלישיב זצ"ל שאם יש
בהם חמץ אסור לעשן אותם בפסח .הובא
בספר אשרי האיש חלק ג' פרק נ"ח עמוד
שע"ט.
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מביא עוד לחלק בתערובת חמץ שאינה למאכל אך
ייחדה להנאה מסוימת ,שאסור אפילו כשנפסל
מאכילת כלב.
הנה בביאור דברי המגן אברהם הנ"ל
כתב המהר"ם שיק סימן רמ"ב לבאר דרק
מאכל שנתעפש והתקלקל מאכילת כלב
לקיימו בפסח ולהנות ממנו ,אבל חמץ
שהעמידו להנאה מסויימת לא פקע ממנו
תותר חמץ אף על פי שאינו ראוי לאכילת
כלב.
ועל פי דברים אלו כתב הגר"מ שטרנבוך
לאסור שימוש בנייר שיש בו עמילן חיטה,
שאף שנפסל מאכילת כלב ,מכל מקום
מכיון שהעמיד את החמץ למטרת חיזוק
הנייר והקשחתו ,אסור בהנאה .כמו כתב
לפי זה לאסור עישון סיגריות בפסח שיש
בהם תערובת חמץ ,שאף שנפסל מאכילת
כלב ,מכל מקום מכיון שהעמידו למטרת
הנאה מסויימת ,אסור בהנאה .תשוה"נ
חלק ה' סימן קכ"ה וסימן קכ"ו.
דהיינו כל הדין דחמץ שנפסל מאכילת
כלב ומותר בהנאה היינו דווקא שלא מייחד
אותו לפני החג למטרת הנאה בחג ,והטעם
דדבר שנפסל אפילו מאכילת כלב שוב אין
עליו תורת לחם ולא שם חמץ .שאם הוא

טוב לאכילת כלב אף על פי שהאדם לא
אוכל את הלחם מכל מקום מכיון שלכלב
הוא עדיין ראוי ,שוב יש לו חשיבות
וממילא לא פקע ממנו תורת חמץ .אך
בדבר שנפסל מאכילת כלב ,והאדם מייחדו
לשימוש מיוחד עבורו הרי שגם בזה לא
פקע ממנו שם חמץ.
וקשה על ביאור זה ,דמאי שנא ממה
שפסק המחבר בדין חמץ שייחדו לישיבה
בפסח ,הרי זה גם בזה החמץ נפסל מאכילת
כלב וייחדו להנאה מסויימת לפני החג
ומותר ,כמבואר במחבר שולחן ערוך אורח
חיים הלכות פסח בסימן תמ"ב סעיף ט':
חמץ שנתעפש קודם זמן איסורו ונפסל
מאכילת הכלב ,או ששרפו באש (קודם
זמנו) ונחרך עד שאינו ראוי לכלב ,או
שייחדו לישיבה וטח אותו בטיט ,מותר
לקיימו בפסח' .וזה דלא כהמגן אברהם
לביאור המהר"ם שיק שכל שייחדו להנאה
מסויימת אסור?
ועוד יש להקשות ,מאי שנא מבגדים
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שכיבסו אותם בחלב חיטה שמותר להנות
מהם בפסח ,כמבואר במחבר שם בסימן
תמ"ב סעיף ג' :בגדים שכבסו אותם בחלב
חטה ,וכן ניירות שדבקו אותם בחמץ וכל
כיוצא בזה ,מותר לקיימן בפסח שאין צורת
החמץ עומדת'.

אלא מוכרח לומר דדווקא הנאה של עישון
כמו טבק אמרינן 'אחשביה' ,דרק הנאה
מסוג זה דדומה פעולה זו לפעולת אכילה
ושתיה שמכניס לגופו את שאיפות הטבק,
יש בכוחה להחשיב את התערובת חמץ
שנפסלה מאכילת כלב ,וליתן לה שם חמץ.
שאין זה אלא שינוי בצורת כניסת החמץ
לגופו .מה שאין כן בהנאות אחרות כמו
החמץ שייחדו לישיבה או הבגדים שכיבסם
בחלב חיטה או הנייר שהודבק בחמץ,
שמותר בהנאה ,כדינא דגמרא שחמץ מותר
בהנאה ורק אסור באכילה.

וכן לגבי הנאה מנייר שהדביקוהו מקמח
ומים כמו שהביא שם הרמ"א 'הגה :ולכן
מותר לדבק ניירות בחלון תוך שלשים
לפסח ,ויש מחמירים אם נראה מבחוץ'.
משמע שמותר להנות מחמץ שנפסל
מאכילת כלב גם כשייחדו להנאה מסוימת?

וזה דלא כהמבואר בבית מאיר שפעולת
עישון יש בה גדרי אכילה ושתיה,
דלמהר"ם שיק אין בעישון גדרי אכילה
ושתיה כלל ,אך מכיון דחמץ מותר בכל
הנאה מלבד הנאת אכילה כמבואר ברא"ש
וכמו שפסק המחבר כנ"ל ,אם כן יש לומר
שגם פעולת עישון הטבק היא בכלל הנאה
שאסורה האסורה .רק שהגמרא דיברה
באופן המצוי שאדם אוכל את הלחם
החרוך ,אך אין הכי נמי גם פעולת עישון
היא הנאה אסורה ,שכל הנאת הלחם
באכילה היא הכנסתו לגופו ,אם כן גם במה
שהוא שואף הטבק הוא מכניסו לגופו רק
בצורה שונה מפעולת אכילה.

וזה דלא כהמגן אברהם לביאור המהר"מ
שיק ,אלא אף שייחד את החמץ שנפסל
מאכילת כלב לשימוש והנאה מיוחדת מותר
לו להנות ממנו ,ואין אנו אומרים דמכיון
שנהנה ממנו הרי שלא פקע ממנו שם חמץ?

ועוד קשה ,מדין הדיו שאף שהתבשל
בשכר שעורים התירו התרומת הדשן
בסימן קכ"ט כיון שנפסל מאכילת כלב .אף
שייחדו להנאה מסויימת.
וכן פסק המחבר בסימן תמ"ב סעיף י' :דיו
שהוא מבושל בשכר שעורים ,מותר לכתוב
בו'.
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וגם נראה כן מדין הדיו שהבאנו בשם
התרומת הדשן שהרי כתב בתוך התשובה
להתיר השימוש בדיו אף שלפעמים גם
מכניסו לפיו ,וזה לשונו שם בתשובה
בסימן קכ"ט':אבל במה שנותן הקולמוס
בפיו כדי להחזיקה ,ואגב זה טועם מן הדיו
בלא כוונה לא מחשבינן בהא מידי' .עכ"ל.
מבואר דדווקא באופן שמכניסו לפיו ללא
שום כוונה ,רק בזה אנו אומרים דמכיון
שאין כל כוונה להכניסו לפיו ,ולא להנות
מהדיו ,אין כאן 'אחשביה' .משמע שבאופן
שמכניסו לפיו בכוונה על מנת להנות
מהתערובת ,בוודאי דאמרינן אחשביה .וזה
כמו המבואר במגן אברהם לגבי עישון
הטבק ,שמכיון שמכניסו לפיו באופן מכוון
אמרינן אחשביה אפילו על החלק
שבתערובת שנפסל מאכילת כלב.
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וההבדל בזה הוא כמו שביארנו ,דיש
הבדל בין תערובת של חמץ שנפסל
מאכילת כלב שיש לו בה הנאת גוף,
שאסור משום אחשביה .לשאר הנאות כמו
דיו ,שאין אחשביה.
ולפי זה נראה להתיר שימש במוצרים כמו
נייר או מגבונים שש בהם תערובת חמץ
כמו עמילן או אלכוהול או בושם וריח של
תערובת חמץ ,כיון שאין איסור הנאה
בתערובת חמץ שנפסל מאכילת כלב ולא
מכניס לפיו.
וגם במגבונים או נייר שלפעמים מנגב
אתפיו מכל מקום דומה לדין הדיו שמעורב
בשכר שעורים שמותר להשתמש בו בפסח
אע"פ שיכול להיות שיכניס את הקנה עם
הדיו לתוך פיו ,כמבואר בשו"ע סימן תמ"ב
סעיף י'.
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היסודות שעולים מן האמור בגדרי תערובת
א.
ב.

ג.

ד.

ה.

מאכל שנפסל מאכילת כלב-
מותר בהנאה בפסח.
מאכל שנפסל מאכילת כלב -אם
אוכלו כמות שהוא אסור משום
אחשביה כשיטת הרא"ש.
מאכל שנפסל מאכילת כלב
שהוא בתערובת -כשהתערב
בדיעבד אינו אוסר המאכל.
תערובת שיש בה חמץ שנפסל
מאכילת כלב  -אין להכין מראש
מאכל עם תערובת חמץ אף שנפסל
מאכילת כלב ,ורק בדיעבד אין
לאסור המאכל .כמבואר במשנה
ברורה.
תערובת חמץ שנפסלה מאכילת
כלב מותרת בהנאה אפילו
שמכניסו לפיו בטעות -ואפילו
שמכניסו לפיו בטעות ,כגון הדיו
שמעורב בו שכר שעורים ,אפילו
שמדי פעם מכניסו לפיו ,אין איסור
להנות ולהשתמש בדיו בפסח כיון

שאינו מתכוין אין 'אחשביה'.
ו .חמץ שנפסל מאכילת כלב
ונעשה לנוי -מותר להנות ממנו
כדין שאור שכפתו וייחדו לישיבה.
ז .תערובת חמץ שנפסלה מאכילת
כלב בהנאה גוף -תערובת שיש
בה חמץ אפילו שנפסל מאכילת
כלב ורוצה להנות מאותה
התערובת כגון טבק שרוצה
לשאוף ,אסור .או מצד שהנאה זו
נחשבת כאכילה ושתיה {כהבית
מאיר בדעת המגן אברהם שאסור
טבק} או מצד שזו הנאה שאסורה
{כפי שביארנו בדעת המהר"ם
שיק בדעת המגן אברהם}
ח .חמץ שנפסל מאכילת כלב
בבליעה -חמץ שנפסל מאכילת
כלב והוא בתערובת ,התיר החזו"א
לבולעו ,כיון שאין דעתו של
החולה על החלק המאכל אלא על
הסם המרפא.
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מה להלכה? ואיך פוסקים הספרדים?
דעת הרמ"א ברורה בזה שתערובת לח
בלח המנהג דלא אומרים חוזר וניעור.
ויבש ביבש חוזר ונעור ואסור.
אך בדעת המחבר ,נראה לומר דלהלכה
צריך להחמיר בכל סוג חוזר וניעור ,כיון
שאף שניתן לבאר בדעת המחבר ולחלק
באופנים כגון כשניתן באקראי ,או שאינו
מעמיד ,או שהוא לח בלח ,או רק טעם חמץ
מעורב ולא ממשות חמץ ,אך יש שביארו
בדעת המחבר שבאופן שהביא יש חולקין
וסתם כדבריהם במקום אחר ,הרי שגילה
דעתו כהיש אומרים.
לפי זה כל תערובת אסורה בכל אופן וכל
צורה שהיא ,דאמרינן חוזר וניעור.
וגם לולא טעם זה ,הרי בכל סתם ויש
נחלקו האחרונים אם דעת המחבר שסתם
להלכה באופן זה מוחלט או לא .ודעת
הרבה מגדולי האחרונים שתמיד צריך
לחוש ליש אומרים ,והטעם ,שהרי בכל
הלכה והלכה שיש מחלוקת סתם המחבר
כדעה אחת ולא הביא המחלוקת ,אם כן
מדוע בהלכה זו דווקא הביא את היש
חולקין? שהרי אם ההלכה כמו הסתם מדוע
הביא היש חולקין?

ובפרט באופנים דהמחבר הביא דעת היש
חולקין וסתם כדבריהם במקום אחר ,הרי
שבזה גילה דעתו כמו אותם יש אומרים.
ובייסוד זה ביאר הגרב"צ אבא שאול הרבה
סתירות בדברי מרן השו"ע כמבואר
בארוכה במבוא לספר אור לציון חלק ב'
אות ב'.
וכדברים הללו ועוד הביא הכף החיים
בסימן תמ"ז סקע"ח וזה לשונו :וכתב
מהרימ"ט שכ"ה חא"ח סימן א' דממה
שהביא מרן ז"ל בשו"ע דברי המתירים
בסתם ואח"כ דברי האוסרים בשם יש
חולקין משמע שסובר כדברי המתירים .כן
נראה להקל כיון דחמץ בפסח במשהו אינו
אלא מדרבנן יעויי"ש .אמנם הפרי חדש
כתב דלענין דינא קבלת הגאונים תכריע
וכ"ש להחמיר וכמו שכתב המ"מ .וכ"כ
הרשב"א בתשובה סימן תפ"ה שכדברי
הגאונים אנחנו עושים מעשה יעוי"ש.
וכן כתב הברכי יוסף אות י"ד דרוב
החכמים נהגו דין חוזר וניעור .וכ"כ הרב
כפי אהרון חלק ב' חא"ח סימן ו' דשגור
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בפי כל יושבי ירושת"ו דמנהגינו כמאן
דאית ליה חוזר וניעור.

בדיעבד מתירין הכל כמ"ד אינו חוזר
וניעור' .עכ"ד.

וזה ממה שאנחנו מחמירין לברר החיטים.

סיכום דעת המחבר ולהלכה

וכן מנהגינו שלא לאכול גבינה ודגים
וכמה חומרות נוהגים למ"ד חוזר וניעור
וכ"כ הזכ"ל ריש הלכות פסח שכן מנהג
בני טורקיא בכל החומרות ואית להו חוזר
וניעור ואעפ"י שאין דבר זה פשוט אצלינו
הדברים ממשמשים ובאין כן יעויי"ש'.
עכ"ד.
ויעויין שם עוד במה שכתב באות ע"ו
בשם הזכ"ל בכל דיני פסח מנהגנו ככל
מה שכתב מור"ם באופן לדענין פסח
אנחנו אשכנזים וכן הוא המנהג עתה בין
הספרדים בכ"מ להורות בדיני פסח בכל
החומרות שכתב מור"ם' .עכ"ד.

דעת הגאון רבי רפאל ברוך
טולדאנו זצ"ל ומנהג בני מרוקו
הנה בספר קיצור שולחן ערוך לרבי רפאל
ברוך טולדאנו זצ"ל רב ואב"ד מרוקו גם
הביא דבר הכף החיים הנ"ל והוסיף וכתב
'ולדעתי הפחותה נראה דודאי לכתחילה יש
להחמיר משום חומרת חמץ בדבר שהוא
לכתחילה וכמו הראיות שהביא .אבל אם
נתערב בדיעבד דואי דאין מורין לאסור.
וכן מנהגנו בארצות מרוקו דלכתחילה
עושין כל החומרות דחוזר וניעור אבל

נמצא בדעת המחבר שיש לחוש לחוזר
וניעור .ועוד שכך נהגו רוב החכמים כמו
שהעיד הברכ"י .וכן מנהג ירושלים .וכן
מנהג טורקיא .ומנהג מרוקו.
קצת דינים היוצאים מן האמור:
יין שנמצא בתוכו חיטה מבוקעת -יין
שהושרה בצימוקים כמה ימים לפני חג
הפסח ,ובחג באו ומצאו שנפלה לתוכו
חיטה שהתבקעה או שעורים ,מכיון שיש
שישים כנגד אותה החיטה והתבטל לפני
החג ,ואין כאן חמץ ממש אלא טעם חמץ,
אינו חוזר וניעור ,לדעת המחבר ,יש
להחמיר ולאסור .אך לדעת הרמ"א אסור
מן הדין שהרי חוזר וניעור ואסור.
לחם שנפל לתוך חבית יין -כמו שהביא
הרמ"א בעצמו לגבי יבש שהתערב בלח:
'פת שנפל ליין אף על פי שנטלו משם,
אסור בפסח דחיישינן שמא נשארו בו
פירורין ונותנין טעם בפסח( .בית יוסף
בשם תשובת הרשב"א)' .עכ"ד .וגם לדעת
המחבר יש להחמיר ולאסור.
שכר שעורים' -בירה' שהתערב עם מיץ
תפוזים או מיץ אשכוליות כמו שנוהגים
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לסחוט לפני הפסח לצורך הפסח ,ויש
שישים כנגד אותו השכר ,הנה באופן זה
שהוא לח בלח ,לדעת המחבר שלא חילק
בין חוזר וניעור של תערובת לח בלח או
יבש ביבש והביא דעה בסתמא להתיר הכל,
ודעת היש חולקין לאסור הכל ,באופן זה
יש להחמיר ולאסור כמו היש חולקין .אך
לדעת הרמ"א יהיה מותר שהרי כתב בהגה:
'ונוהגין כסברא הראשונה בכל תערובות
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משקה כדי להרבות הכמות שיהיה שישים
כנגד אותו משקה בירה ,ואז יתבטל
בשישים .ואין בזה משום 'אין מבטלין
איסור לכתחילה' .שהרי עתה החמץ אינו
אסור כלל.
גבינה או דגים מלוחים שנמלחו קודם
הפסח -וכן סרדינים בקופסאות המיוצרות
בשמן בארץ ,שלא נזהרו לשמור המלח
מפירורי חמץ ,או שלא נזהרו לשומרם
כראוי מחימוץ ,מכיון שהחומרים נותנים
טעם וגם מעמידים ,צריך כשרות מהודרת
שחומרים אלו לא ינתנו בהם.

שהוא לח בלח'.
וממה שכתב 'ונוהגין' כך ,משמע שהדין
הוא להתיר תערובת חמץ לח בלח .ולדעת
הט"ז שם בסימן תמ"ז סק"ה שם אם אין
שישים כנגד הבירה יכול להוסיף עוד


מוצרי חלב
בעיה ראשונה -שמערבים במוצרי גבינה
שמנת או קוטג' חומרים שעשויים מחמץ.
בעיה שניה -שמאכילים את הבהמה חמץ
בימות הפסח ,ואסור להנות מחמץ בפסח.
לכן יש שנמנעים מלאכול מאכלי חלב
בימות הפסח.
לדוגמא :בגבינה רגילה -יש חומר הנקרא
אנזים (רנט) שתפקידו לגבן את הגבינה.

חומר זה מופק מחיידקים שגדלים על מצע
גידול שעלול להכיל חמץ .ועוד יש בהם
חיידקי מחמצת.
בגבינות מעובדות -בנוסף למה שיש
בגבינה רגילה ,יש בגבינה מעובדת
עמילנים כדי להעמיד את הגבינה,
ועמילנים אלו חלקם מופקים מחיטה ,שהם
חמץ גמור .ואם נעשה מעמילן חיטה היצרן
חייב לציין שהמוצר מכיל 'גלוטן'.
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עוד יש בגבינה מעובדת חומר הנקרא
אמולסיפיירים (חומר שמחבר את המים
והשמן) ועלולים להכיל רכיב חמץ.
אך יש מקפידים לבדוק שהתאריך ייצור
של המוצרים יהיו לפני החג כדי שנוכל
לסמוך על השיטה שאינו חוזר וניעור.
אך יש לפקפק בזה כיון שביארנו בסיכום
היסודות דחוזר וניעור בדעת המחבר כך,
א .חמץ שניתן בתערובת באופן מכוון
אומרים דחוזר וניעור כמבואר בדין
התאריק"ה .כמו שכתב הרשב"א וכמו
שייסד המג"א .אך אם ניתן החמץ
שלא בכוונה אלא באקראי מתבטל,
וכמו שסתם בסימן תמ"ז .אם כן
בדברי חלב שהחמץ ניתן באופן מכוון
מטעם יצרני הדברי חלב ,אינו
מתבטל.
ב .עוד ייסדנו דחמץ בתערובת
שהוא מעמיד חוזר וניעור .ולכן
פסק בדין התאריק"ה דחוזר
וניעור .כשיטת הרי"ף רמב"ם .אך
כשהחמץ שבתערובת אינו מעמיד
מתבטל וכמו שסתם המחבר בסימן
תמ"ז .אם כן בחלק מהדברי חלב
החמץ הוא המעמיד של המוצר
ואסור .כגון בגבינה רגילה
שהאנזימים והמחמצת שהם אמנם
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בטלים בשישים אך הם דבר
המעמיד.
ג .אך לפי מה שייסדנו דחמץ ממש
אסור כיון שחוזר וניעור כמבואר
בדין התאריק"ה ,אך טעם חמץ
מותר בתערובת שאינו חוזר
וניעור ,כמו שסתם בסימן תמ"ז.
כמבואר בכנה"ג .אם כן כאן שניתן
רק טעם החמץ ולא חמץ ממש,
בטל בתערובת לפני פסח ואינו
חוזר וניעור.
ד .לפי מה שביארנו דתערובת של
חמץ יבש ביבש חוזר וניעור,
ולכן פסק בדין התאריק"ה דחוזר
וניעור .אך בתערובת של לח בלח
אינו חוזר וניעור כיון שהוא
מתערב יפה כמו שסתם בסימן
תמ"ז .כמבואר באחרונים .וכמו
שפסק הרמ"א להלכה ,ועניין
ההבדל בין לח ליבש שבלח הוא
מתערב יפה ,אם כן בנידון הדברי
חלב מלבד מה שהוא דבר לח ,גם
אם נפקפק בזה שאינו לח ממש
כגון קוטג' או גינה או שמנת ,מכל
מקום בוודאי שהוא מתערב יפה.
וכמבואר בתרומת הדשן ובמשנה
ברורה סימן תמ"ז ס"ק ל"ב שקמח
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גם נקרא לח בלח שהוא מתערבב
יפה.
ה .אך מכל מקום צידדנו עוד בדעת המחבר
דכל חמץ בתערובת אסורה וחוזר וניעור
ואפילו לח בלח ,ואפילו כשמעורב
באקראי ,ואפילו שאינו מעמיד ,ואפילו
שאינו ונתן טעם ,ואפילו כשטעם החמץ
מעורב בו ,אסור דאמרינן חוזר וניעור.
דעת היש חולקין שהביא בסימן תמ"ז וכמו
שסתם בדין התאריק"ה בסימן תמ"ב
וכמבואר בגר"א .וכמו שייסדו האחרונים
שבאופן שהמחבר הביא יש אומרים ושוב
סתם כדבריהם במקום אחר ,הרי שגילה
בזה שכך דעתו כהיש חולקין.
ואין לומר דמכיון שביארנו שחמץ שנפסל
מאכילת כלב ,שנמצא בתערובת אינו בכלל
אחשביה גם לדעת הרא"ש ,וכמבואר
במשנה ברורה .על כן אם הייצור נעשה
לפני ימות הפסח ,יש להקל .שהרי גם
המשנה ברורה לא הסתמך על זה להתיר
לכתחילה לערב ,אלא רק כתב שאם נפל
חמץ שנפסל מאכילת כלב אינו אוסר
המאכל .אך לכתחילה אין לעשות כן .וכמו
שכתב הוא עצמו שם במשנה ברורה סימן
תמ"ב סקמ"ג לגבי אלמודי"ה שאין לאוכלו
אפילו שהתערובת שבו היא חמץ שנפסלה
מאכילת כלב.
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וגם החזו"א שסמך על הר"ן שדבר
שנפסל מאכילת כלב אינו בכלל חמץ ,לא
התיר בזה אלא רק תרופות .שאינו אוכלם
אלא בולעם .אך בדברי אכילה ממש לא.
ועוד שדעת הגרב"צ שאין לסמוך על סברא
זו אלא רק בחולה .אול"צ ח"ג פ"ח תשובה
ב' בהערות.
סוף דבר ,אין לרכוש מוצרי חלב אלא
אם כן יש כשרות מהודרת ,המעידה
שנטרלו חומרים אלו בייצור של מוצרי
חלב וגבינה לפסח .ולכן גם ניתן להבחין
שהבד"ץ לא מאשר את כל הדברי חלב.
ועוד יש להתייחס לבעיה נוספת בדברי
חלב מייצור בימות הפסח עצמו ,שהרי
מאכילים את הבהמה חמץ ,ואם הבעלים
הם גויים כתב המשנה ברורה סימן תמ"ח
ס"ק ל"ג :ולענין חלב של בהמה שאוכלת
חמץ אפילו היא של נכרי נחלקו אחרונים
בזה ודעת הפמ"ג להתיר החלב שחלבו
אחר מעל"ע שאכלה חמץ ויש מקילין
אפילו בו ביום אם אוכלת שחרית וערבית
מדברים המותרים' .עכ"ד.
ולדעת הבן איש חי פרשת צו שנה ראשונה
אות מ"ב אין לשתות חלב מבהמת גוי .וזה
לשונו':לא ישתו חלב מבהמת גוי בפסח
שמא האכיל אותה חמץ' .עכ"ד .ובזמננו
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שהבעלים של הרפתות הם יהודים
ומאכילים אותם חמץ הדבר חמור יותר.
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חלב -לשתות חלב כמות שהוא ללא
חומרים למיניהם ,אם קונה לפני החג ,יכול
להקל.

תבלינים
בתעשיית התבלינים שנמכרים כיום כשהם
מצוי שמערבים דברי חמץ ואין זה מאה
אחוז תבלין כמו שנראה .ובמבט ההלכתי
צריך להבחין בין שני סוגי טחינה -א.
תלבינים שהם גרוסים .ב -תבלינים
שטחונים טחינה דקה ממש כמו קמח .לגבי
הסוג הראשוון שהם רק גרוסים ,הרי
שהתערבות של התבלינים נחשבת
תערובת של יבש ביבש ,וממילא אין
לסמוך על כך שזה תערובת לפני החג ויש
שישים כנגדה ,כיון שזה יבש ביבש וגם
לדעת הרמ"א אסור כיון שחוזר וניעור.
ולדעת מרן המחבר בשו"ע נראה לפי
הדעות שבאירנו בגדר יחזור וניעור ,א.
מכיון שנתינת החמץ אינה באקראי אלא
באופן מכוון ,ובאופן זה ביארנו שאינו
מתבטל .ב .מצד ני אינו נותן טעם אלאל
התבלים עצמו ,אך מכל מקום מכיון
שהנותנםו בו צבע שיצבע את המאכל ,וגם
מכיון שמעורב בתבלין מקלב כבר את
הטעם שלו והוא עצמו מרפש טעם זה.
מאידך הרי אינו מעמיד את התבלין אלא

רק מוסיפים אותו לתבלין שיהיה יותר
נפח.
ובאופן השני שטוחנים את התבלין דק דק
ממש כמו קמח ,הרי זה נחשב תערובת של
לח בלח ,ולדעת רמ"א מותר .וגם לדעת
שו"ע ביארנו שיש אומרים שהשו"ע יודה
בתערובת של לח בלח להקל .ובפרט שאינו
מעמיד ,וגם לא ברור שנותן טעם.
אמנם נכון שכיום הבדצי"ם לא משתמשים
כלל בתערובת קמח לפסח וגם שמעתי שיש
מפעלים שמשתמשים בקמח תפוחי אדמה
כל השנה ,ואיך שלא יהיה לפסח טוחנים
תבלין כמות שהוא .מכל מקום מכיון
שיתכן מגע עם החמץ או באריזה או
באחסון ,לכן יש לרכוש תבלינים רק
בכשרות מיוחדת לפסח.
ויש בד"ץ אחד שאמר לי שהם מוסיפים
להרטיב את כלהתלבינים כדי שאם יש
משהו חמץ ,הרי שהחמיץ לפני פסח כבר
ולא חוזר וניעור.

ד

 באר

הפסח 

 גדרי חוזר וניעור 

כמו כן יש לרכוש מוצרי תבלינים אך ורק
בכשרות מהודרת מאוד ובאריזה סגורה,
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ולא במה שנמכר בתפזורת בחנויות .עיין
בחוו"ד יור"ד סימן ק"ג סק"א.



בדין סבונים שמפו משחת שיניים
בשמים מי פה שפתון.
אין לאסור להשתמש בהם כיון שנפסלו מאכילת כלב ,ואינו אוכלם.
הנה לפי מה שביארנו בגדרי תערובת חמץ
דתערובת שלפני החג אינה בטלה וחוזר
וניעור ,אם כן בשמפו או משחת שיניים או
בשמים גם כן אינו חוזר וניעור שהרי זה
לח בלח שמתבטל .וגם בסבון מוצק יש
להחשיבו כלח בלח שמתבטל כיון שהוא
מעורב יפה ,ואם תאמר הרי נותנים את
החמץ באופן מכוון ולא באקראי ובאופן זה
לרשב"א וכן ביארנו בדעת המחבר שאינו
מתבטל כדין התאריק"ה ,וכן בחלק
מהמוצרים הללו יש חומר חמץ נוקשה
להעמיד המוצר ,ובאופן זה לר"י מיגאש
ורי"ף ורמב"ם לא מתבטל ,וכן ביארנו
בדעת המחבר ,מכל מקום כל זה דווקא
בתערובת לאכילה ,דחמץ שנתנו באופן
מכוון או מעמיד יש לו חשיבות ואינו
מתבטל בתוך התערובת .מה שאין כן
בדברים שנפסלו מאכילת כלב כגון בנידון

דידן ,שמתבטל בתערובת כשנעשתה לפני
החג .ומה שכתב המשנה ברורה דבאופן
שנפסלה מאכילת כלב שאינה בטלה אלא
רק בדיעבד שאין לפסול המאכל ולא
לכתחילה ,כל זה לעניין אכילה דמכיון
שהוא אוכלו יש 'אחשביה' ,וממילא חוזר
וניעור אותו החמץ במה שאוכלו .מה שאין
כן בדבר שאינו למאכל כגון שמפו סבון
משחת שיניים תמרוקים אין אחשביה,
ומותר.
וכמו שמבואר במחבר בדין הדיו שמותר
לכתוב בו אע"פ שנעשה משכר שעורים,
כיון שלא חוששים שמא יכניסהו לפיו
כמבואר בתרומת הדשן ,וגם אם יכנס לפה
אינו אסור כיון שלא מתכוון לאוכלו
וממילא לא מחשיבו ,ועל כן אין לאסור
להשתמש במוצרים אלו ללא כשרות
לפסח ,אף על פי שמעורב בהם חמץ.
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אך בשפתון או אודם או משחת שיניים
הנה בג' דברים אלו יש מקום לשקול צדדי
ההיתר כיון שהוא מורח את השכבת
ווזאלין או אודם על השפתיים ונכנס לפה
מהשפתון או מהאודם ,ולא דמי ממש לדין
הדיו ,דאמנם אינו רוצה באכילת השפתון,
אך יש לומר שמכיון שהוא דבר בלתי נמנע
שהוא נדבק במאכל שאוכל או שמחכך
הלשון בשפתיים כדרך כל האדם ,יש מקום
לומר שזה בכלל כוונתו כשמורחו על
שפתיו ,ועל כן יש להזהר בזה .אך דעת
הרבה גדולים וטובים שאין לאסור מטעם
זה .הגרב"צ א"ש ח"ג אול"צ פ"ח אות ו'
בהערות.
דן בשמפו סבון בושם אם יש לאסור
מצד סיכה כשתיה
עוד יש לדון בדין שפתון או סבון או שמפו
מצד סיכה כשתיה?
הנה כתב הרמ"א בשולחן ערוך אורח
חיים הלכות שבת סימן שכ"ו סעיף י':
'ואסור לרחוץ ידיו במלח .וכ"ש בבורית
שקורין זיי"ף בל"א ,או בשאר חלב
שנימוח על ידיו והוי נולד'.
מבואר שהרמ"א אוסר שימוש בחלב
שנימוח בשבת משום נולד.

הפסח 
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אך הביאור הלכה שם במקום כתב דדעת
הגר"א ועוד דאפילו בימות החול אין
להשתמש בחלב כיון דסיכה חשובה
כשתיה וממילא נחשבת לו הסיכה בחלב
כאילו הוא שתה ,ואסור על כל פנים
מדרבנן .והכריע בזה שאם מצוי להשיג
סבון שלא מחלב נכון לחוש למחמירים וזה
לשונו שם בדיבור המתחיל בשאר חלב:
'עיין בביאור הגר"א שדעתו כדעת הרבה
מגדולי הפוסקים דאף בחול אסור דסיכה
כשתיה ועכ"פ מדרבנן אסור ודלא כר"ת
וסייעתו שהתירו בזה לגמרי .מיהו מנהג
העולם לרחוץ בבורית שלנו הנעשים
מחלב ורק איזה מדקדקים זהירין בזה .ואם
מצוי להשיג בורית שנעשים שלא מחלב
בודאי נכון לחוש לדעת המחמירין בזה'.
עכ"ד.
נמצא שהרמ"א לא חש לזה ואסר רק
בשבת משום נולד ,ולא החשיב את הסיכה
כשתיה לעניין שאר איסורים.
ואילו להגר"א סיכה בחלב נחשבת
כשתיה ואסור.
וכן מבואר בט"ז ביור"ד שהביא דעת הב"י
שכתב דסיכה בכלל שתיה לעניין שאר
איסורים ,ודחה דבריו מהטעם דרק ביום
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כיפור דאיכא אסמכתא אמרינן דסיכה
בכלל שתיה .וכן דעת הרשב"א.

אותם בדווקא .וכן דעת הגר"מ שטרנבוך
שליט"א בתשוה"נ חלק ה' סמן קכ"ז.

וזה לשון הט"ז ביור"ד סימן קי"ז סק"ד:
'כתב ב"י בשם א"ח דאסור לסוך בשרו
בחלב חזיר דסיכה בכלל שתייה היא ונראה
דלא קי"ל כן דבהדיא כתב התוספות פרק
בתרא דיומא (דף ע"ז) דמותר לאדם לסוך
בחלב דלא אשכחן סיכה כשתיה אלא ביום
כיפור ואיסורי הנאה משום דאיכא
אסמכתא אבל חלב דהיתירא הנאה מותר
וכ"כ בפרק בנות כותים בשם ר"ת וכ"כ
ב"י סי' קכ"ג בשם רשב"א בתשובה
שמותר לסוך בחלב חזיר אפילו שלא
במקום סכנה' .עכ"ל.

אך יש שהעירו על הביאור הלכה כיון
דבדווקא אסר הגר"א חלב ממש אחר
שראוי לאכילה ,יש להחשיב את סיכתו
כשתייתו ,שמצד המציאות ראוי לכך ,מה
שאין כן בסבון שאינו לאכילה ולא לשתיה
אפילו לא למאכל כלב ,היאך ייחשב
כשתיה .הגר"א וויס במנחת אשר הגדש"פ
עמוד שנ"ז הוצאה בשנת תשס"ג .הגרב"צ
א"ש אול"צ ח"ג פ"ח אות ו' בהערות.

והביאור הלכה השווה הנידון דסיכה
בחלב לנידון דסיכה בבורית שמעורב בה
חלב ,לפי זה יש לומר דהוא הדין בשמפו
סבון ושאר מוצרי קוסמטיקה שסיכתם
נחשבת כשתיה ולדעת הרמ"א מותר ,וכן
העיד המשנה ברורה שכן המנהג ,ורק
המדקדקין זהירין בזה .אך להכרעתו אם
אפשר להשיג סבון ללא חלק נכון לחוש
לדעת הגר"א.
לפי זה בזמננו שבנקל ניתן להשיג מוצרים
אלו בכשרות מהודרת ללא חשש חמץ
בפסח כלל ,נכון לחוש למחמירים ולרכוש

עוד העירו ,דרק בסיכת תענוג אמרו סיכה
חשובה כשתיה ,ולא ברחיצה לשם
ניקיון.כמבואר בט"ז יור"ד קי"ז סק"ד וזה
לשונו :אלא שבאו"ה סוף כלל ל"ט ראיתי
שכתב דאין היתר סיכה בחלב או בחזיר
אלא היכא דאיכא צערא אבל אדם בריא
משום תענוג לא וע"כ אין לסוך תינוק
בחלב חזיר שאין זה אלא לתענוג אבל
מניחין עובד כוכבים לסוכן ולהאכילן שאין
(אומר) [אמור] להזהיר גדולים על הקטנים
אלא לסוך אותם בידים עכ"ל וכן עיקר'.
עכ"ל.
נמצא דיש לחלק בין סיכת תענוג לסיכת
לצורך העברת הזוהמא.
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ויתירה מזו יש לומר ,דכל מה שכתב
הט"ז לחלק בין בסיכת תענוג ,היינו בחלב
ממש ,שאם אינו לתענוג ,מותר .אם כן
דברים בק"ו כשמדובר על תערובת חלקית
שבטלה ונפסלה מאכילת כלב ,שיהיה
מותר.
ושוב ראיתי שכן דעת הגר"מ פינשטיין
בשו"ת אגרות משה אורח חיים חלק ג'
סימן ס"ב שכתב בתוך התשובה שאין
לאסור השימוש באלכוהול מצד סיכה וזה
לשונו' :ואף להסוברים דסיכה כשתיה
הוא בכל איסורין ובכל מינים ,יפה כתב
כתר"ה ממחנה אפרים דהוא דוקא סיכה
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של תענוג .ומצד איסור הנאה כיון שאינו
מאכל אדם מותר בהנאה' .עכ"ל.
על כן לדעת הגרשז"א אין חשש
להשתמש בסבון וכדומה ללא הכשר
בפסח .וכן דעת והגרב"צ א"ש ,שם.
והגר"א וויס ,שם.
לפי זה בבשמים שיש לו הנאה ותענוג מזה
יש להחמיר.

כמו כן במשחת שיניים שיש כיום בטעם
תות ,ולא מן הנמנע שיכנס לתוך בית
הבליעה טעם המשחה כיון שטעמה טעים,
ונהנה בכך ,יש להחמיר.


חומר הנקרא 'גלוקוזה'
הנה בנידון גלוקוזה צריך לדון בשני דברים:
א .אם מעמדו כחמץ.
ב .אם נחליט שמעמדו הוא חמץ ,השאלה המתבקשת היא אם שייך בו דין חוזר וניעור.
חיפשתי ובינותי בספרים ומצאתי דיון נרחב ומעמיק באופן להפליא ע"י הרב לוי יצחק הלפרין
ראש מחלקת הלכה וביהמד"ר מכון מדעי טכנולגי לבעיות הלכה ירושלים ,שדן בכשרות
הגלוקוזה וחומצת לימון בפסח והתפרסם בקובץ המועדים מוריה-פסח חלק ב' ,ירושלים
תשס"ו.
ובכן ,תיאור תהליך יצירתו ועשייתו של הגלוקוזה:
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הגלוקוזה נוצרת מקמח-חיטה מעורב במים בתהליך יצור של רתיחה החל בטמפרטורה של
 140מעלות צלזיוס והמשך בטמפרטורה של  100מעלות צלזיוס והפרדת חומרים ע"י הוספת
חומרים כימיים .כשמרבית הזמן שהקמח נמצא עדיין במצב קמח טיבעי המעורב במים נתון
הוא במצב של תנועת עירבול צנטריפוגלי ,ומצב זה נמשך דקות ספורות בלבד ,ואחרי הזמן
הקצר הזה כשהחומרים עוברים לשלבי יצור ממושכים כבר נפרד מהחיטה המרכיב הגורם
את החימוץ(גלוטן) ואף נוספו מרכיבים כימיים (תחמוצת גופרית) המונעים החמצה ואף
פוגמים טעמו של החומר .וגם בשלבי היצור המאוחרים נתון החומר במצב של תנועת עירבוב
ועירבול .רק שכל כמה דקות עוצרים את תהליך העירבוב לכמה דקות על מנת להחליף את
הכלים.
תפקידו של הגלוקוזה :משמשת להמתקת מוצרי מזון בשיתוף עם סוכר כשהגלוקוזה אינו
עולה על  40%/35%מגורם ההמתקה .ע"כ.
ותוכן תשובתו שם להתיר הגלוקוזה בפסח
בהצטרף כמה וכמה נימוקים אפילו שאין
בכל אחד ואחד בפני עצמו כדי להתיר
הגלוקוז:

וכן

פסק

השולחן

ערוך

בהלכות פסח סימן תנ"ט
סעיף ב' :לא יניחו העיסה
בלא עסק ואפילו רגע אחד.

א .כתב שם לצדד להתיר כך:

וכל זמן שמתעסקים בו,

מכיון שמצב המים והקמח

אפילו כל היום אינו מחמיץ'.

הוא רק מספר דקות ,לכן
שסבירות חימוצו

אם כן מכיון שמרגע נתינת המים

בשהיית הזמן הזה רחוקה

בקמח הוא מעורבב ומעורבל ללא

שמכיון

הפסקה אלא באופן רצוף ,אינו

נראה
היא.

זאת

ועוד

שקיימ"ל בפסחים דף מ"ח
עמוד ב'' :כל זמן שעוסקות
בבצק אינו בא לידי חימוץ'.

מחמיץ ,עכתוכ"ד.
יש להשיב על זה כך :איך אנו דנים את
החומרים הכימיים האחרים אם כמי פירות
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שמגיעים במגע עם המים ומייד מחמיצים
כמבואר ברא"ש בתשובה כלל י"ד (א' ד')
'כל זמן שעוסקין בבצק אינו מחמיץ אבל
אחר שנתעסק בו ונתחמם תחת הידים אם
יניחוהו בלא עסק מיד יחמיץ' .והוסיף בב"י
תנ"ט שכ"כ רבינו ירוחם בחלק ג' (נ"ה מב
ע"ג) וכן פסק בשו"ע תנ"ט סעיף ב' .אם
כן גם בנידון הגלוקוזה שהחומרים
הכימיים מגיעים במגע עם המים שבעיסה
ומייד מחמיצים .או מכיון שהם מרכיב
'כימי' ,שונים הם מרכיב המי פירות ,ואינם
ממהרים החימוץ.
ב .עוד

כתב

שם:

גם

מה

שמפסיקים כל כמה דקות
אין זה גורם להחמצה של
התערובת,

שהרי

קיימ"ל

כהתרומת

הדשן

שכתב

לחלק
הרבה

שאף

באופן

שהיות

שיש

שיכולות

להצטרף לכדי שיעור מיל,
אם העסק בבצק הוא חזק
מאוד כגון בעיטה בבצק
וכדומה ,יש בהם פעולה כזו
לבטל את החימוץ שכבר
התחיל

בשהייה,

לבין

הפסח 
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פעולה קטנה שיש בכוחה
למנוע חימוץ אך אין בכוחה
לבטל חימוץ שכבר התחיל,
שבאופן זה הבצק מחמיץ.
וזה לשון התרומת הדשן
סימן קכ"ג' :יש לחלק בדבר,
העסק

דאם

שהייה

בין

לשהייה עסק גמור הוא ,כגון
בעיטת הידים בבצק ,וכגון
הרידוד

את

שמרדדים

המצות בעץ עגול ,כה"ג אין
השהיות מצטרפים ,דעסק
כזה יכול לבטל מה שכבר
התחיל להתחמץ .אבל עסק
אחר מועט אף על פי שיש בו
כח

לעכב

להתחמץ,
שמתעסקים

שלא

יתחיל

כל

זמן

בו,

כדמוכח

מקיטוף דאינו עסק גדול,
ואפ"ה

מעכב

החמוץ,

כדאיתא

בהדיא

אלו

פ'

עוברין ,אמנם כ"כ אין בו כח
לבטל מה שהותחלו כבר
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להתחמץ ,וכן נראה לחלק'.

מגיע

עכתוכ"ד.

לסירחון .והמרכיב העיקרי

יש להשיב על זה כך :שהרי נפסק בשולחן
ערוך הלכות פסח סימן תנ"ט סעיף ב':
ואחר שנתעסקו בבצק ונתחמם בידיים,
אם יניחוהו בלא עסק מיד יחמיץ' .אם כן
מכיון שכאן הוא מערבב ומערבל בחוזק
רב ,הרי שהכלי מחמם מאוד ,אם כן
בהפסקה להחלפת הכלים' ,מיד יחמיץ'.

כי

לחימוץ

אם

לחימוץ הוא הגלוטן ,וכאן
בהעדר הגלוטן אינו יכול
להחמיץ .וגם אם תאמר
שעמילן לבדו יכול להחמיץ,
או שעל כל פנים הסוכר
בעמילן

הוא

גם

הגורם

לחימוץ ,כמו שישי טוענים,
א .הרי אינו ראוי לאכילה

ג .עוד כתב שם' :יש לצדד

כשהוא לבד .ב .מכל מקום

שבתהליך

בוודאי אינו מגיע לגמר

מוקדם מאוד נעשה פירוד

החימוץ שלו בהעדר הגלוטן,
עכתוכ"ד.

להתיר,

מכיון
של

החומרים

העמילן

מהגלוטן ,ואם כן כל שאלת
החימוץ
שהשאלה

מוטלת

בספק,

היא אם החומר

הנשאר מעורב במים שהוא
העמילן אחרי שהפרידו ממנו
את

הגלוטן

עדיין

נכלל

בחמשת מיני דגן שעיסה
הנעשית

מהם

מחמצת

כמבואר בפסחים דף ל"ה א'
או

שדומה לאורז שאינו

אך יש להשיב על זה :אך ראה במשנה
ברורה תמ"ב (שציין הרב הכותב בעצמו
שם בסוגריים) דדבר שאינו בא לידי חימוץ
גמור ,דינו לחמץ נוקשה שאף שמדאוריתא
אינו עובר עליו בבל יראה ובל ימצא ,מכל
מקום מדרבנן צריך לבערו .וזה לשון
המשנה ברורה בס"ק ב'' :עוברים עליו וכו'
 אבל חמץ נוקשה אינו עובר עליו משוםבל יראה ובל ימצא ורק מדרבנן צריך
לבערו ונוקשה מקרי דבר שאינו חמץ
גמור כמו אותן שהסופרים מדבקין בו
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ניירותיהם שעושין מקמח ומים או עיסה
שלא נמצא בה עדיין שום סדק רק
שהכסיפו פניה או שאינו ראוי לאכילה רק
קצת [ודוקא שמעולם לא היה ראוי
לאכילה אבל אם נתקלקל בעינן עד שיפסל
מלאכול לכלב וכדלקמן בס"ב] ואם עבר
עליו ולא ביערו עיין לקמן .בסוף סימן
תמ"ז' .ע"כ.
ועוד דדברי חידוש המה לבוא ולדון
במרכיב שהתורה אסרה אותו כמות שהוא
היינו חיטה במגע עם מים ,ולצדד לומר
שאין זה הדגן של התורה אחר שנלקח
ממנה רכיב המחמיץ ,שלפי ראות עינינו
הוא המחמיץ.
ד .עוד כתב שם :שמכיון שרכיב
של

הגלוקוזה

העירבוב

ונטילת

לאחר
הגלוטן

הוא נפסל מאכילת כלב ,ורק
חזר והשביח ע"י שתיקנוהו
בתוספת חומרים אחרים הרי
שלדעת החוו"ד ביור"ד סימן
ק"ג סק"א באופן כזה ,פקע
האיסור ממנו ומותר לאוכלו
שהרי

הוא

כבר

עפרא

בעלמא .אך ראה בנוב"י

הפסח 
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יו"ד

סימן

נ"ז,

ובשו"ת אחיעזר ח"ב סימן
י"א וח"ג סימן ה' כנראה
חולק על החוו"ד .ועוד ציין
שם למה שכתב החזו"א יו"ד
סימן י"ב וז"ל' :ונראה שאם
מוציאין

במלאכת

כימייא

אטומים

מאיסור

ונותנין

אותם אח"כ למאכל לתקנו
אי נפסל באמצע מאכילת
אדם ואינו ראוי לא בפנ"ע
ולא ע"י תערובת אף שעומד
לגמור מלאכתו ,ויהא ראוי
למתק בו קדירה מותר".
עכ"ל .עכתוכ"ד.
אך יש להשיב על זה כך :דבר זה שדברי
מאכל שנפסלו מאכילת כלב באחד משלבי
הייצור ממילא פקע ממנו שם מאכל ,לדעתי
הדבר צ"ע גדול ,שהגדרת דבר שנפסל
מאכילת כלב תפקידה להוריד מהגדרתו
ומעמדו של הלחם-החמץ שמכיון שגם
הכלב לא אוכלו הרי שהחמץ הזה איבד
תואר לחם ,אך בנידון דידן שדווקא
התערובת הכימית הזו השביחה והגדילה
את ערכו של החמץ מפירורי קמח למוצר
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רב גווני ורב שימוש שקנה ורכש לעצמו
שם בפני עצמו "גלוקוזה" עם ערך רב
משמעות ורב תועלת ,הרי שהשבחתו
לאכילת אדם היא מנוגדת לתפיסה
ולמשמעות שחז"ל רצו להרויח במושג של
"נפסל מאכילת כלב".
זאת ועוד שמה שכתב לסמוך על החוו"ד
שלדעתו דבר שנפסל מאכילת כלב באמצע
התהליך ,ורק לאחר מכן תיקנו ,אינו נאסר
משום אחשביה ,כיון שלא בפסולו .הנה
אכן כך כתב החוו"ד בתחילת דבריו שם
בסימן ק"ג סק"א ביור"ד וז"ל' :ואם חזר
ותיקנו להאיסור כגון שבישלו או שנטל
הדבר מר מתוכו או שמתק בדבר הממתק
חזר לאיסורו דלא נתבטל שם חלב במה
שהוא חי או במה שנתן לתוכו הדבר מר רק
כשאוכלו כך בלא תיקון אינו לוקה משום
שאכלו שלא כדרך הנאתו .אבל כשנסרח
גוף האיסור פקע שם איסור מכל וכל
מקרא אחרינא דנבלה שא"ר לגר אינה
קרויה נבלה ,ואפילו חזר ותיקנו בדברים
המתבלים ,שרי דכבר פרח האיסור
מיניה ונעשה כעפרא ואינו חזור
לאיסורו' .עכ"ל הנצרך.
 1ושוב ראיתי שהגר"א וייס שליט"א גאב"ד 'דרכי
הוראה' ירושלים בעל ה"מנחת אשר" שכתב בהגדה
של פסח בסימן כ"ב שבסוף ההגדה לאחר שהביא
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דווקא מהחוו"ד עצמו ניתן להוכיח
בהיפוך ממה שכתב שהרי כתב שם בסוף
דבריו וז"ל' :וגבי חמץ שאסור פת
שעיפשה בפ' אלו עוברין אף שנפסל
מאוכל אדם הוא מטעם שכתב הר"ן שם
משום שראוי לחמת בו עיסות אחרות ,וכל
שעדיין ראוי לאוכל או לתקן בו אוכלים
אחרים ועומד לכך אסור מדאורייתא
ומה"ט שמרים שחימצו עיסה אחרת
אסורה אף דשמרים אינן ראויים לאכילה
כיון שעומדין לכך' .עכ"ל.
נמצא דמה שדיבר החוו"ד בתחילת דבריו
היינו בדבר שנפסל מאכילת כלב ,ואחר
תיקנו באמצעות דברים אחרים ,אנו
אומרים מכיון שירד מדרגת אוכל לדרגת
עפרא ,הרי שפקע ממנו שם האיסור .אך
באופן זה שיש תהליך יצירה ועשייה
מראש לפסול את החמץ על מנת לתקן איתו
מאכלים אחרים ועל ידי כך יהיה ראוי ועוד
יותר ומשובח ,באופן זה לא רק שלא פקע
האיסור ממנו ,אלא תוקפו ואיסורו עומד
מדאורייתא .1ומה שהביא בשם החזו"א
הרי כל דבריו שם דווקא באופן שאי אפשר
דברי החוו"ד הנ"ל דכתב גם כן כדברינו וז"ל שם:
'אמנם דבר שנפסל מאכילה אבל עומד לכך מתחילה
לתיבול והכשרה עומד באיסורו כאילו לא נפסל כלל
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להנות מהדבר לא בפני עצמו ולא ע"י
תערובת ,משא"כ בנידון הגלוקוז שניתן
להנות ממנו ע"י הוספת חומרים ,ועומד
לכך מתחילה.

הפסח 

~ ~ 57

ביטול בשישים לפני החג.
ואף דעביד לטעמא יש מקום
להתיר משום זה וזה גורם,
כאשר ההמתקה נגרמת ע"י
שני סוגי גלוקוזה ,ומה עוד

סוף דבר כתב להתיר שם וזתוכ"ד:
 .1שימוש בגלוקוזה הוא ע"י
תערובת כשאחוז הגלוקוזה
בתערובת הוא מעט יחסית.
כמו כן נהפך לצורה חדשה ואוכלו
כשהוא כבר גלוקוזה וכשהיה פסול
לא היה אוכל אותו ,אין בו משום
אחשביה ,שהרי אחשביה פירוש
שאדם זה מחשיבו לאוכל הפסול
כאילו אוכלו וראוי לאכילה ,אם כן
כשאוכלו רק אחרי שנתקן מפיסולו,
וכל עוד שהוא בפסולו אינו אוכלו
גלי דעתיה שלא אחשביה בפסולו.

ד"יל דהגלוקוזה ירד מדרגת
מין דגן .ראה מה שהציע שם
איך לעשות הגלוקוזה ללא
חשש .עכתוכ"ד.
האמת היא שישנן סיבות נוספות בכדי
להתיר את הגלוקוזה אף אם נדון אותו
כחמץ:
א .נידון כתערובת של לח בלח ,כיון
שמתערב יפה.
ב .אינו מורגש ואין בו ממשות.
ג .לא מבשלים אותו בחג ,ואינו חוזר
וניעור אלא רק בבישול.
ד .טעם אינו חוזר וניעור לגר"א.

עוד רכיבים רבים

שוב ראיתי שדן בשאלת הגלוקוזה
הגר"ש ואזנר שליט"א בשו"ת שבט
הלוי חלק ד' סימן מ"ז ,ולפי תהליך הייצור
ישנו מגע עם מים עוד עם החיטים במפגש
הראשוני של החיטה שהיא בקליפתה ,והוא

וכמ"ש החוו"ד שם בסו"ד ומטעם זה יש להיזהר
במרכיבים רבים בתעשיית המזון שאף אם בתהליך

הייצור נפסלים מאכילה אך מכיון שהם מיוצרים כדי
לשמש למזון לא פקע איסורא מיניה' .עכ"ד

 .2הגלוקוז מעורב תמיד במוצר
שיש בו

וממילא אין מגיע אפילו
לכדי אחד משישים .ויש כאן
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בערך כשלושים שניות ומייד החיטים
נדחפים למכונת הערבול ,ודן בזה לאסור
משום לתיתה .וז"ל שם' :אשר כתבתם
דהמים אינם באים במגע עם החטים רק
כשהם כבר בתעלה ואשר בו מורכב חלזון
הדוחף החטה קדימה לקראת הטחינה מיד,
והמים אינם באים במגע עם החטים רק
שלשים שניות לפני הטחינה'.
וכתב על זה הגרש"ו שליט"א ':יראה דבכל
זאת אין בכחינו להתיר גם לתיתה כזאת
לפי מנהג הגאונים שאסרו לתיתה גם
בחטים ,וגם בחטים קשות ,וסתימת
דבריהם כמפורש וכפסק השו"ע דלתיתה
מכ"מ אסור גם בקרוב מאד לטחינה  -עיין
בטור ושו"ע ס' תנ"ג בזה'.
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ס"ב וס"ד  -דעכ"פ איכא איסור אכילה,
ובפרט דלאח"כ לוקחים שוב הגפרית
מהעמילן  -והנ"ל הנהפך לגלוקוזה שהוא
דבר ראוי לאכילה ,עכ"פ לא נפסל מאכילת
כלב' .ע"כ.
ודן בזה גם משום שינוי צורה ופנים
חדשות :וזה לשונו' :ואם משום דנהפך
לצורה אחרת ונדון עפ"י דברי מג"א בשם
ר"י ס' רט"ז וכל הנאמר בזה בפוסקים ,גם
זה לא ברור אם נקרא נהפך מצורת חמץ
(אם נימא דכבר החמיץ עכ"פ) לצורה
אחרת' .ע"כ.
וכתב שם בסוף דבריו:
וזה לשונו' :ואני רק מצדד בזה וההכרעה
הסופית ביד מי שיקבל עליו האחריות בזה,
ואני בעניי איני נכנס לזה למעשה כי
חלילה לקבל עלינו אחריות גדול מנשוא.
ורבותינו היו מתרחקים מזה וכיו"ב'.
עכ"ד.

וגם התייחס לטענת נפסל מאכילת כלב
שם:
וזה לשונו' :בהמשך היצור הקמח מתערב
במים ומתחילה הלישה ומתוסף ללישה
תחמוצת גפרית שללא ספק פוסלת מאכילת
כלב וכו' - ,הנה יתכן שנפסל מאכילת כלב,
ויתכן גם שגורם זה שלא יתחמץ כלל,
אמנם אין זה ברור דאולי זה בגדר נסרח
ואח"כ נתחמץ המבואר פוסקים ס' תמ"ב
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שימוש במגבונים
במגבונים יש אלכוהול שמופק מחמץ.
ולפי זה יש לאסור את השימוש בהם
בפסח.
אך יש להתיר השימוש במגבונים מכיון
שהתערובת של האלכוהול נפסלה מאכילת
כלב ,ואינה בתערובת אכילה וממילא לא
שייך בה 'אחשביה'.
וגם אם מנגב את פיו ונכנס מעט לפיו ,אין
זה מתכוון .ודומה לדין הדיו שהביא
התרומת הדשן וכמו שפסק המחבר בסימן
תמ"ב סעיף י' שמותר להשתמש בדיו
שהתבשל בשכר שעורים ,ואף שדרך
הסופרים להכניס לפיו הקולמוס לפיו ,מכל
מקום אין לו כל כוונה בזה.
וגם אין לדון בו מצד סיכה כשתיה כיון
שאינו סך בו לתענוג אלא רק להעביר
הזוהמא.
ועוד יש לדמות דין הנאה משימוש
במגבונים שלא כדרך הנאתו ,ומותר .לפי
מה דאיתא במשנה ברורה על דין המחבר
בסימן תס"ו שאין ללעוס חיטים על גבי
המכה כדי לרפאותה .וכתב על זה המשנה

ברורה בסק"א שכל זה בחמץ ישראל אך
בחיטים שלעסן הגוי והשאילן לישראל
להניחם על גבי מכתו בפסח ,הרי זה מותר.
שאין לו אחריות על החמץ .ואף על גב
ששנינו שחמץ אסור בהנאה ואפילו של
גוי? שאני הכא שהוא נהנה שלא כדרך ואין
זה אלא איסור רק מדברי סופרים ,ובמקום
חולי וסכנה לא גזרו .וזה לשון המשנה
ברורה' :וכתבו הפוסקים דכל זה בחטים
של ישראל אבל חטים של גוי שלעסן הגוי
והשאילן לישראל להניחן ע"ג מכתו בפסח
ה"ז מותר אם אין האחריות של הרטיה על
הישראל דעל רטיה של עכו"ם אינו עובר
בב"י ...ואף על פי שחמץ אסור בהנאה
ואפילו חמצו של עכו"ם וכדלעיל בסימן
תמ"ג שאני הכא שהוא נהנה מחמץ זה שלא
כדרך הנאתו ואין בו איסור רק מד"ס
ובמקום חולי ואפילו אין בו סכנה לא גזרו'.
ע"כ .ויסוד הענין שמכיון שאין ההנאה
כדרך הנאתו ,שרי .כך ראיתי לח"א שכתב
להוכיח ופירסם דבריו ברבים.
אך יש לדחות טובא ,דהאי טעמא דנהנה
שלא כדרך הנאתו ,לא מהניא ליה אלא
במקום חולי ,דמכיון שהאיסור רק מדברי
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סופרים ,במקום חולי לא גזרו רבנן .אך אין
מכאן ללמוד להתיר השימוש במגבונים
לצורך הנאתו שאינו מקום חולי.
זאת ועוד ,בשלמא השימוש בחיטים
שלעסן בפיו להניח על המכה ,אין זה הנאה
כדרך ההנאה של חיטים ,ועל כן חשיב
שלא כדרך הנאתו .אך השימוש במגבונים
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הוא כדרך הנאתו ,וזוהי צורת השימוש
ודרך ההנאה בהם.
מכל מקום נראה שאין כל חשש להשתמש
במגבונים שאינם כשרים לפסח .וכן דעת
הרבה פוסקים.
אך כבר נהגו כיום עמך ישראל קדושים
לרכוש מגבונים בכשרות מהודרת לפסח
כמו שמצוי כיום של בד"צ העדה"ח.
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בליעת תרופות שמעורב בהם חמץ
מצוי כיום תרופות שהם בתערובת חמץ
ויש לדון אם מותר להשתמש בהם בפסח.
ולאו דוקא תרופות ממש אלא מצוי מאוד
שבתעשיית הויטמינים נאבד כח הויטמין
במהלך העיבוד ,על כן מוסיפים בו גלוקוז
מחיטים כדי להעמידו ,וצריך לברר את
מותר להמשיך ולשתות ויטמינים אלו
בפסח.
הנה לפי מה שביארנו בגדרי תערובת חמץ
דתערובת שלפני החג אינה בטלה וחוזר
וניעור ,אם כן בשמפו או משחת שיניים או
בשמים גם כן אינו חוזר וניעור שהרי זה
לח בלח שמתבטל .וגם בסבון מוצק יש
להחשיבו כלח בלח שמתבטל כיון שהוא
מערב יפה ,ואם תאמר הרי נותנים החמץ
באופן מכוון ולא באקראי ובאופן זה
לרשב"א וכן ביארנו בדעת המחבר אינו
מתבטל כדין התאריק"ה ,וכן בחלק
מהמוצרים הללו יש חומר חמץ נוקשה
להעמיד המוצר ,ובאופן זה לר"י מיגאש
ורי"ף ורמב"ם לא מתבטל ,וכן ביארנו
בדעת המחבר ,מכל מקום כל זה דווקא
בתערובת לאכילה ,דבאופן מכוון או
מעמיד יש לו חשיבות ואינו מתבטל בתוך

התערובת .מה שאין בכן בדברים שנפסלו
מאכילת כלב כגון בנידון דידן ,שמתבטל
בתערובת כשנעשתה לפני החג .ומה שכתב
המשנה ברורה דבאופן שנפסלה מאכילת
כלב שאינה בטלה אלא רק בדיעבד שאין
לפסול המאכל ולא לכתחילה ,כל זה לעניין
אכילה דמכיון שהוא אוכלו יש 'אחשביה',
וממילא חוזר וניעור אותו החמץ במה
שאוכלו .כמבואר כל זה להדיא במשנה
ברורה סימן תמ"ב ס"ק מ"ג .שרק בדיעבד
יש להתיר נפסל מאכילת כלב בתערובת.
וכן יש ללמוד מדין הדיו בסימן תמ"ב י'
שמותר לכתוב בו אע"פ שנעשה משכר
שעורים ,כיון שלא חוששים שמא יכניסהו
לפיו כמבואר בתרומת הדשן ,וגם אם יכנס
לפיו לא נאסר כיון שלא מתכוון לאוכלו
וממילא לא מחשיבו .אך כשמערבו
בתערובת על מנת לאוכלו ,אפילו שנפסל
מאכילת כלב ,אסור .וכן מבואר במשנה
ברורה שם ס"ק מ"ה.
אם כן בתרופות שמכניסם לפיו וכוונתו
לאכילה ,הרי שיש אחשביה ,וממילא אין
לבלוע קפסולות או כדורים של תרופות,
בימות הפסח מחשש תערובת חמץ.
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דן אם בליעה נחשבת אכילה
אך יש לדון ולצדד שבבליעת התרופות כיון
שאינו אוכלם אלא בולעם ואין הבליעה
נחשבת אכילה.
אך לפי מה דקיימ"ל דבלע מצה יצא ,לפי
זה שבליעה נחשבת דרך אכילה ,ממילא גם
בתרופות שבולעם נחשב דרך אכילה
ואסור.
אך בשו"ת נודע ביהודה מהדורה קמא -
יורה דעה סימן ל"ה הביא דברי תורת חיים
שכתב דדווקא מצה שבולעה יוצא ידי חובה
כיון שמצות לאו ליהנות ניתנו וממילא אין
צריך בדווקא אכילה של הנאה .וזה לשונו
שם' :באמת כתב כן התורת חיים וז"ל שם
אבל גבי מצה דלא בהנאה תליא מלתא
דמצות לאו ליהנות ניתנו דאפי' בלע מצה
קיי"ל דיצא אפי' לא נהנה ממצה הלכך אי
לאו דלחם עוני אמר רחמנא אם המחה
וגמעו הוה יוצא ידי חובתו' ,עכ"ד.
מבואר דרק במצה או בשאר מצוות שצריך
לאוכלם ,יכול לבולעם ,אך בליעה אינה
נחשבת לאכילה כלל וכלל ,אלא שלא
כדרך אכילה .מעתה לפי דברי התורת חיים
נמצא שיכול לבלוע כל איסורי תורה דאין
זה אכילה אלא בליעה ושלא כדרך הנאתו.

הפסח 
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שהרי לדעת הרמב"ם מותר להתרפא
באיסורי תורה שלא כדרך הנאתם.
כמו שכתב בהלכות יסודי התורה פרק ה'
הלכה ח'' :במה דברים אמורים שאין
מתרפאין בשאר איסורים אלא במקום
סכנה ,בזמן שהן דרך הנאתן כגון
שמאכילין את החולה שקצים ורמשים או
חמץ בפסח או שמאכילין אותו ביוה"כ,
אבל שלא דרך הנאתן כגון שעושין לו
רטיה או מלוגמא מחמץ או מערלה ,או
שמשקין אותו דברים שיש בהן מר
מעורב עם אסורי מאכל שהרי אין בהן
הנאה לחיך הרי זה מותר ואפילו שלא
במקום סכנה' .וכמבואר שם בנוב"י.
אך הנוב"י עצמו חלק על התורת חיים
והוכיח מגמרא חולין דף ק"ג עמוד ב'
שבליעת איסור נחשבת אכילה ,שהגמרא
מסתפקת באבר מן החי שחלקו לשניים,
שהרי על עצמות וגידין אינו חייב ורק
כשאוכלם בבת אחת עם האבר מצטרפים
לשיעור וחייב ,מה שאין כן שאכלם בפני
עצמם ,האם מצטרפים לכזית בשר?
לרבי יוחנן חייב שגרונו נהנה בכזית.
ולריש לקיש מכיון שכשירד למעיו לא היה
בו שיעור אכילה ,פטור .שואלת הגמרא,
אם כן באיזה אופן יהיה חייב לדעת ריש
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לקיש?
מתרצת הגמרא :משכחת לה דמחייב אמר
רב כהנא' :בגרומיתא זעירתא'.
וביאר רש"י :בגרומיתא זעירתא – 'עצם
קטן שעל כף הירך שיש בו משהו בשר וגיד
ועצם משלימו לכזית ואין אדם לועסו
אלא בולעו'.ע"כ .מבואר שבליעת איסור
נחשבת אכילה ,וחייב עליה מלקות.
ועוד כתב להוכיח ממה שהרמב"ם הנ"ל
ביסודי התורה ,הגדיר מה נחשב שלא
כדרך הנאתו הביא 'עירב דבר מר' ולא
הביא דרך בליעה.
וכתב שם בסוף דבריו' :ויצא לנו מזה
שאסור לבלוע מאיסורי תורה לרפואה
במקום דליכא סכנה'.עכ"ל.
נמצא שנחלקו הנוב"י והתורת חיים אם
בליעה נחשבת דרך אכילה או לא.
אמור מעתה לפי הנודע ביהודה לא נוכל
להקל בבליעת גלולות ,כיון שבליעה
נחשבת דרך שבליעה נחשבת דרך אכילה.
מביא לחלק בין נידון הנוב"י והתו"ח
לנידון דתרופות
אך יש לחלק בין נידון דבליעת מאכל
לנידון דידן דבולע סם מרפא ,דדווקא

הפסח 

~ ~ 63

בדבר מאכל שהוא אוכל מצד עצמו ,אנו
אומרים שגם כשבולעו נחשב אכילה ואין
חסרון במה שלא לעסו קודם לכן ,אחר
שהלעיסה היא רק לפרק המאכל היטב כדי
להקל על הבליעה ,אך הבליעה מצד עצמה
היא האכילה והיא המטרה של הלעיסה.
ואין חסרון במה שלא נהנה הנאת חיך
מהמאכל ,דהאמנם אין זה רגילות ד'מעשה
אכילה' דלא אכל כדרך כל האדם אשר על
הארץ ,אך סוף סוף מכיון שבלעו גם נחשב
אכילה .דסוף סוף בלע דבר מאכל בעצם.
אך תרופות שהדרך היא רק לבלוע ולא
ללעוס הרי זה דרך אכילתם .כמו שכתב
הנוב"י שם בעצמו על 'גרומיתא זעירא' של
ריש לקיש ,שבדווקא הביאה הגמרא
גרמיתא קטנה שהדרך לבלוע אותה ולא
ללעוס .אם כן גם בתרופות שמחמת קוטנם
דרך לבולעם ולא ללעוס אם כן נחשב דרך
אכילה ,דמאי שנא גלולה קטנה ממאכל
קטן בגדול שהאדם לא לועס אלא בולע
מייד.
ומאידך יש לומר דתרופות שאינן דבר
מאכל בעצם ,ואין דרך ללעוס אלא רק
לבלוע ,לא שייך בהם עניין אכילה .כן
ראיתי שמצדד הגר"א וייס במנחת אשר
הגדש"פ בסימן כ"ב בדין שימוש תרופות
בפסח .וכן הובא בשם הגרשז"א במנחת
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שלמה חלק א' סימן י"ז.
ועוד ,דדווקא מהרמב"ם שהוכיח הנודע
ביהודה שבליעה נחשבת דרך אכילה ,יש
לומר דמהם גופיה יש להוכיח דבליעה
נחשבת דרך אכילה ,שהרי כשהגדיר
הרמב"ם מהו שלא כדרך אכילה כתב כל
שאין הנאה לחיך' :אבל שלא דרך הנאתן
כגון שעושין לו רטיה או מלוגמא מחמץ או
מערלה ,או שמשקין אותו דברים שיש
בהן מר מעורב עם אסורי מאכל שהרי
אין בהן הנאה לחיך הרי זה מותר ואפילו
שלא במקום סכנה' .עכ"ד.
משמע שהנאת החיך קובעת ,הלכך אם
בדבר מאכל ממש שעובר דרך החיך כתב
הרמב"ם שאינו נחשב דרך אכילה כל שאין
החיך נהנה ,כל שכן בדבר שאינו אוכל כגון
כדור לבליעה שאינו אוכלו אלא רק בולעו
ועובר דרך החיך ,שנחשב 'לא כדרך
אכילה' .וכן כתב הגר"א וייס שליט"א.
דן מצד תערובת חמץ
שנפסלה מאכילת כלב
הנה תערובת חמץ בדבר שנפסל מאכילת
כלב ,דאסור לאוכלו ,אינו מדאוריתא אלא
מדרבנן כמבואר בט"ז בסימן תמ"ב ס"ק
ח' :ונראה לדידיה דודאי אין חיוב
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דאורייתא בזה דהא בי"כ כי אכל אכילה
שאינה ראויה פטור' .לפיכך אם נחשיב את
הבליעה לדרך אכילה לא נוכל להתיר אלא
רק לחולה שאין בו סכנה ולא לבריא,
שהרי רק לחולה שאין בו סכנה הותרו
דברים מדרבנן ,כמבואר באור"ח סימן
שכ"ח .עיין מנח"י ח"ח סימן ס"ח .וכ"פ
אול"צ ח"ג אות ב' בהערות ד"ה ואמנם.
לפי זה תרופה שהיא מתוקה כגון
סירופים כדורי מציצה אקמולי מכיון
שהחיך נהנה הרי זה דרך אכילה
ממש ,ואין להתיר .כן נראה פשוט לפי
המבואר לעיל .וכן כתב במנחת אשר
הגדש"פ סימן כ"ב אות ג' .והגרב"צ אבא
שאול הסתפק בזה ,מכיון שכיום עושים
תרופות מתוקות יש להסתפק אם נחשב
ראוי למאכל אדם ,כיון שרוב העולם אינם
שותים את הסירופ או האקמול דרך שתיה,
אך מכל מקום מצד שני מכיון שיש דרך
לשתותו למי שכבר נזקק לו נחשב ראוי
למאכל אדם? על כן מספק יבערנו .גרב"צ
א"ש ח"ג פ"ח א' בהערות.
תרופה שהיא תערובת אוכל ממש
ונאכלת כמו כל מאכל דרך לעיסה ובליעה,
ואינו יכול לבולעה כמות שהיא בלי ללעוס,
אסורה בפסח ,שאין לו על מי לסמך בכי
האי גוונא .אלא כן יאכלנה שלא בדרך
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אכילה כמו שהביא הרמב"ם באופן שעירב
בה דבר מר ,שמכיון שאין החיך נהנה אין
'אחשביה' .כמבואר בחזו"א לגבי תרופות
שדעתו על הסמים.
לסיכום :יש כמה צדדים להתיר בליעת
תרופות -א .כיון שנפסל מאכילת כלב והוא
בתערובת ,ונחשב למצב של דיעבד כגון
חולה שאין בו סכנה .וכדברי המשנה
ברורה שבדיעבד יש להקל .ב .מכיון
שבולעה את הכדור ולא אוכל או שותה,
וכדעת התורת חיים שבליעה אינה נחשבת
אכילה .ג .כיון שדעתו של החולה היא על
הסם המרפא ולא על החמץ שבתערובת,
וכדעת החזו"א .ד .טעם אינו חוזר וניעור
לדעת הגר"א .ה .תערובת לח בלח לדעת
התרומת הדשן ורמ"א שאינו חזור וניעור.
מאידך שי צדדים לאסור -א .שהרי ביארנו
שבאופן שהטעם של החמץ ניתן בכוונה,
אינו מתבטל לפי הכנה"ג והחזו"א .ב.
מכיון שהחמץ ניתן כדי להעמיד הריקוח
והבלילה של התרופה ,הרי שיש לו
חשיבות מצד עצמו ואיך יתבטל .ג .יש

~ ~ 65

אחשביה על החמץ .ד.יש אומרים שכל
תערובת חמץ חוזר וניעור.
לכן מהיות טוב אל תקרא רע ואם ניתן
שלא להשתמש באותם הכדורים לפסח
אלא למצוא תחליפים ,כך נכון לעשות .וכן
דעת הגר"מ שטרנבוך שליט"א
בתשוה"נ ח"ג קכ"ד שדן בבליעת ויטמינים
ובסוף דבריו כתב' :סוף דבר אין דעתי
להקל בויטמינים ששורשם בחמץ ,אף
שמערבים לפני פסח ובטל בכמה אלפים,
כיון שחשוב ורוצה דווקא התערובות על כן
חוששני שלא בטל ,ובחמץ שקיבלנו על
עצמנו חומרות והידורים הרבה ,בוודאי
ראוי לחשוש כן' .ע"כ.
לכן הציע הגרב"צ אבא שאול שיכרוך
התרופה בנייר וכדומה ויבלענה ,דבאופן זה
אינו נחשב דרך אכילה .כמבואר במחבר
בסימן תע"ה ג' לגבי מצה שכרכה בסיב
ואכלה' :ואם כרכם בסיב ,ובלעו ,אף ידי
מצה לא יצא לפי שאין דרך אכילה בכך'.
אול"צ ח"ג פ"ח אות ב' בהערות.
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בדעת החזו"א דיש להתיר בליעת תרופות שיש
בהם תערובת חמץ
הנה בחזון איש מצינו חידוש גדול יותר
מדברי המשנה ברורה ,דלא רק חמץ
שנפסל מאכילת כלב ,וכשנפל לתוך מאכל
אינו פוסל בדיעבד את המאכל .אלא אפילו
כשעירב את החמץ שנפסל מאכילת כלב
בתרופה ואין דעתו על החמץ אלא על הסם
המרפא יש להתיר.
וזה תוכן דבריו ביור"ד קט"ז סק"ח
בליעת תרופות אף על פי שמעורב בהם
קמח ומים או שאר דברי חמץ ,מכיון שאין
ראויים למאכל אדם ואפילו למאכל כלב,
מותר לבלעם בפסח לרפואה .ואף לפי מה
מה דקיימ"ל דדבר שנפסל מאכילת כלב
אין לאוכלו רק מותר לקיימו ,מכל מקום
על ידי תערובת שאר דברין מותר דלא
שייך כאן אחשביה דדעתו על הסמים.
עכתוכ"ד.
והגרב"צ אבא שאול כתב על דברי
החזו"א 'וסברא מחודשת היא ,ולא כתב
מקור לסברא זו' .אול"צ חלק ג' פרק ח'
תשובה ב' בהערות.
ואכן צ"ב גדול בזה ,שהרי ייסדנו לעיל,

דרק אופן שמערב את החמץ בכוונה ,אינו
מתבטל ,כמבואר ברשב"א .וכן באופן
שהחמץ הוא מעמיד אינו מתבטל כדעת
הרי"ף .וכן באופן שיש ממשות חמץ,
ולפעמים יש ממשות חמץ בכדור.
ועוד ,שכל מה שהחמץ אינו מתבטל
בתערובת ,אין זה מצד כוונת האדם האוכל
את התערובת ,אלא מצד מי שהכין את
התערובת.
ועוד יש לדון בזה ,שהרי למדנו בדין הדיו
שמעורב בו שכר שעורים ,שהתיר
התרומת הדשן להשתמש בו וכמו שפסק
המחבר בסימן תמ"ב סעיף י' ,אף על פי
שמצוי שתיכנס התערובת לפיו כדרך
הסופרים ,כתב התרומת הדשן שאין זה
מתוך כוונת הסופר להכניס לפיו על מנת
להנות מהדיו.
משמע שקיים מושג של כניסת תערובת
חמץ לפיו ללא כוונה על החמץ
שבתערובת .הלכך גם בכדור בליעה אם
נחשיב את הבליעה שלא כדרך אכילה ,יש
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לומר שמכיון שאין דעתו על החמץ ,מותר.
אך עדיין יש לחלק שהדיו אינו מועיל
לאדם אלא רק מתלחלח בפיו מעט ,ואילו
הכדור שמכניסו לגופו ומרפא את האדם
ומועיל לו כמו דברי מזון הרי זה בגדר
אכילה ושתיה.
ועוד ,לפי מה שיבואר בהמשך בדעת המגן
אברהם בסימן תס"ז סק"י שאסר שאיפת
הטבק אף שנפסל מאכילת כלב והתערב
לפני החג ,ואינו אוכלו? ביאר הבית מאיר
כיון ששאיפה נחשבת כמו גדרי אכילה
ושתיה ,כמו שהוכחנו מהאחרונים שהביא
המשנה ברורה בסימן תקנ"ה סק"ח שדנו
בדין שאיפה עשן בצומות שנחשב כמו
אכילה .אם כן בליעת כדור שמזינה
ומועילה לגוף יותר קל להחשיבה בגדרי
אכילה ושתיה ,גם אם מצד פעולת הבליעה
אין זה מעשה אכילה.
ועוד לפי יסוד המהר"ם שיק בדעת המגן
אברהם שכל תערובת חמץ שנפסל
מאכילת כלב שייחדה לשימוש להנאת
הגוף ,זה בכלל ההנאה האסורה מחמץ .אם
כן כאן שייחד התערובת להנאת גופו ,גם
כן אסור.
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ומכל מקום לדינא על פי היסוד שדבר לח
בלח הוא מתערב יפה ומתבטל כשנעשה
לפני החג ,כמו שפסק הרמ"א ,אם כן גם
בתערובת כימית זו הוא מתערב יפה ,שלאו
דווקא לח בלח הוא מתערב יפה שאפילו
קמח כתב התרומת הדשן שהוא נחשב
לענין זה לח בלח ומתערב יפה ,והוא הדין
בתערובת תרופות של ימינו.
ועוד ,שבליעה אינה דרך אכילה.
ועוד ,לחולה התיר כיון שאין דעתו על
החמץ שבתערובת ,אלא על הסם המרפא.
אך צידדנו לבאר בדעת המחבר שכל
תערובת ,אפילו שאינו מעמיד .ואפילו
שהתערב באקראי ולא בכוונה .ואפילו
שאין בו ממשות חמץ אלא רק טעם .ואפילו
בתערובת אפילו לח בלח .אינו מתבטל
לפני דחוזר וניעור.
אך בדעת החזו"א יש לומר שכל זה דווקא
כשאוכלו ,דאז אינו חוזר וניעור כיון
שמחשיבו במה שאוכלו ,שנהנה ממנו
כשהוא בתערובת .מה שאין כן בכדור
שמרפא שאין כוונתו על החמץ שבו אלא
על הסם המרפא ,אינו חוזר וניעור.
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תערובת חמץ שאינה ראויה למאכל אדם ,כגון
תרופות ,אם מותר להשאירה בבית בפסח?
כתב הרמב"ם הלכות חמץ ומצה פרק ד'
הלכה ח'' :אבל דבר שיש בו תערובת חמץ
ואינו ראוי לאכילה הרי זה מותר לקיימו
בפסח' .עכ"ל.
מבואר שאיסור תערובת הוא דווקא בדבר
מאכל שמעורב בו חמץ אך אם אין הדבר
ראוי למאכל אין איסור להשהותו בפסח.
שכל מה שאסרו חכמים להניח חמץ בפסח
אפילו שביטלו ,זה דוווקא בחמץ שראוי
למאכל ,וחששו שמא יבוא לאוכלו.
כמבואר בגמרא פסחים דף ו :שמא ימצא
גלוסקא יפה ויאכלנו .אך בדבר שאין דרך
לאוכלו והוא בתערובת אין איסור
להשהותו בבית.
וכן פסק השולחן ערוך בסימן תמ"ב סעיף
א'' :וכן הקילור והרטיה והאספלנית
והתריאק"ה שנתן לתוכו חמץ ,מותר
לקיימן בפסח שהרי נפסד צורת החמץ'.

ואפילו לחם ממש אם נפסל מאכילת כלב
מותר לקיימו בפסל כמבואר בשולחן שם
בסעיף ב'' :הפת עצמה שעיפשה ונפסלה
מלאכול הכלב ,ומלוגמא שנסרחה ,אינו
חייב לבער'.
והטעם ,שמכיון שנפסל מאכילה אין עליו
שם חמץ כלל.
וכן יעויין במה שפסק המחבר בסעיף ג'
בדין בגדים שכבסו אותם בחלב חטה ,וכן
ניירות שדבקו אותם בחמץ וכל כיוצא בזה,
מותר לקיימן בפסח שאין צורת החמץ
עומדת' .עכ"ד.
לפי זה תרופות שאינן ראויות למאכל אדם
אלא רק נבלעות ,אין איסור להשהותם
בפסח .רק אם נאמר שבליעה נחשבת דרך
אכילה שהרי בלע מצה יצא לשיטת הנודע
ביהודה מהדורה קמא ל"ה ,יש לאסור
להשהותם בפסח.
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מצות מכונה
הנה בתהליך ייצור המצות נדבקים שיריים
של חמץ מעיסת המצות דהיינו הבצק
במסוע המכונה .והנה חמץ זה אי אפשר
לנקותו בין אפיה לאפיה ,והוא נדבק
במצות שנאפים במשך היום ,ונעשה חלק
ממנם .חמץ זה לפעמים הוא מעל ח"י
רגעים והוא חמץ גמור .אם כן יש לפנינו
מצות למהדרין לכזית ראשון של ליל הסדר
עם שאלה של חוזר וניעור.
רק שסומכים על ביטול בתערובת המצה
לפני החג שאינו חוזר וניעור .וסומכים על
שנתערב יפה כמו לח בלח.
עוד סומכים על כך שאין זה נקרא
שהתערב החמץ באופן מכוון אלא באקראי
שהרי אינו חפץ בתערובת הבצק החמץ
בעיסת המצה ,ובאופן זה שהחמץ התערב
שלא באופן מכוון הבאנו שלדעת הרשב"א

וכפי שייסדו המגן אברהם ועוד אחרונים
בדעת המחבר ,אין לחמץ חשיבות והוא
בטל.
ועוד סומכים שלפי הרי"ף והר"י מיגאש
והרמב"ם כל שהחמץ אינו מעמיד ,אין לו
חשיבות והוא מתבטל בתערובת.
ועוד ,שעל פי רוב העיסה לא מספיקה
להחמיץ וכבר מתערבת בעיסת המצה
שבאה אחריה .ובאופן זה אינו חוזר וניעור.
ומצב זה נקרא מצב של דיעבד ,כיון שקשה
לדאוג שהמכונות יהיו נקיים מכל פירור
של חמץ.
על כן יש לרכוש מצות שנאפו ב'חבורה'
שניתן להיזהר יותר ולהדר בכל זה.
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בשר בזמננו אם צריכים הכשר
על אף שכתב בשו"ת אור לציון ח"ג פ"ח
אות י"ב בשר אין צריך הכשר .מכל מקום
כל זה בבשר שנשחט ונמכר כמות שהוא,
ורק אחזוקי איסור לא מזחקינן כמבואר
בהערות שם.

מועמדים ע"יאנזים חמץ .או אפילו עמילן
ממש שעלול להיות מעמילן חיטה .חלבוני
חיטה .תמציות צמחי תבלין .חומצות
מאכל .מייצבים צמחיים .שעלולים להיות
מחמץ.

אך בבשר מעובד שמצוי כיום בשוק
שמזריקים הרבה חומרים לבשר מעובד
וחלק מהחומרים הם חמץ ,וכדלהלן:
הרשימה כוללת בשר מוזרק ,נקנקיקים,
נקנקיות ,המבורגר ,קבב ,וכיו"ב:

מכל מקום אם יש בבשר המעובד חלבון
חיטה או עמילן חיטה היצרן צריך ליידע על
כך .ראה בחוברת גלאט שע"י בד"ץ
שארית ישראל תשע"ג עמוד .145

חלקי עמילן(מלטודקסטרין ,גלוקוז)
שעלולים להיות מעמילן חיטה ,או

הלכך יש לדאוג לבשר כשר לפסח ,כמו
שמצוי היום.

שימוש בנייר
כיום מצוי שמעמידים הנייר בעמילן חטה,
ועל כן יש להיזהר שלא להשתמש בפסח
בנייר לעטוף בו מאכלים ,וכן לא להניחו
על השולחן ולהניח עליו דבר מאכל ,כן
להיזהר מניגוב הפנים .וכן מייבשים בו את
השמן שבשניצלים לאחר הטיגון ,או
לפעמים מנגבים בהם את הפה ,דבר זה
מתבאר על פי מה שכתב בשולחן ערוך
אורח חיים הלכות פסח סימן תמ"ב סעיף

ג' :בגדים שכבסו אותם בחלב חטה ,וכן
ניירות שדבקו אותם בחמץ וכל כיוצא בזה,
מותר לקיימן בפסח שאין צורת החמץ
עומדת' .עכ"ל.
ומכל מקום כתב המשנה ברורה בס"ק ט"ז
כמה אזהרות שלא יגיע במגע עם הפה וזה
לשונו :מותר לקיימן' -מ"מ אסור להציע
בגדים המכובסים בחלב חטה על השלחן
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דלפעמים נמצא עליהן קצת ממשות
מהחמץ ויש לחוש שמא יפרך קצת מהן
לתוך המאכל וכ"ש שאסור להניח בתוכן
קמח של פסח' .עכ"ד.
ולכן יש שחששו להיזהר שלא לקנות נייר
אלא רק בהשגחה מהודרת ,כיון שיש בהם
עמילן חיטה .הגר"מ שטרנבוך שליט"א
בתשוה"נ ח"ה קכ"ה.
אך יש לחלק ,שבנייר שלנו אין ממשות
חמץ כמו חלב חיטה שבבגדים ,אלא רק
טעם שנפסל מאכילת כלב ,וכתב המשנה
ברורה תמ"ב סקמ"ג דבאופן שאינו חפץ
לאוכלו ואינו מתכוין לאוכלו כמו הדיו אין
אחשביה ומותר.
ועוד יש לצדד בזה דהנה התרומת הדשן
דן בדיו שבישלוהו בשכר שעורים שמורת
להשתמש בו בפסח ,כיון שנפסל מאכילה
כלב ,וגם בפועל לא אוכלים אותו .וגם מה
שלפעמים נכנס לפיו כדרך הסופרים אין
כאן כוונה ,וממילא אין כאן אחשביה.
כמבואר כל זה במחבר בסימן תמ"ב סעיף
י'' :דיו שהוא מבושל בשכר שעורים ,מותר
לכתוב בו' .וכמו שביאר המשנה ברורה
בס"ק מ"ה :מותר לכתוב בו  -ולא חיישינן

הפסח 
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שמא ישכח ויתן קולמוסו לתוך פיו כדרך
הסופרים וחמץ שנפסל מאכילת כלב הלא
אסור באכילה וכנ"ל דזה דוקא כשאכלו
בכונה ומשום דהוא אחשביה משא"כ בזה
שהוא שלא בכונה אין קפידא'.
אם כן בנייר שמעורב בו חמץ ,מכיון
שהוא חמץ בדבר שנפסל מאכילת כלב,
ואין הנייר ראוי לאכילה גם עם התערובת
שבו ,וגם אם נחשוש לאופן שינגב את פיו
ויכנס לפיו טעם תערובת העמילן ,הרי אין
כוונת המנגב פיו לחמץ ,ודומה לדין הדיו,
שאף שדרך הסופרים להכניס לפיו ,מכל
מקום אין כוונה מצד הסופר ,וממילא אין
כאן אחשביה.
ועוד יש לדמות נידון זה למה שכתב
המשנה ברורה דבחמץ נוקשה שהתערב
במאכל שנפסל מאכילת כלב מותר לרוב
הפוסקים אפילו באכילה .וזה לשון המשנה
ברורה בסימן תמ"ב ס"ק י"ט' :חמץ –
היינו חמץ מעליא ורק ע"י שנתערב אינו
ראוי למאכל דאי היה חמץ נוקשה קודם
שנתעפש מותר להרבה אחרונים לאכול
ואפילו כשנתערב תוך הפסח'.עכ"ד.
אם כן העמילן הוא חמץ נוקשה בתערובת
של נייר שהנייר פסול מאכילת כלב .וגם
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אם יכנס לפיו אין זה בכוונה מצד המנגב
שפתיו.
אלא אם כן הוא סופג בו שמן של טיגון
כגון בשניצלים שמניחים מייד אחרי הטיגון
בנינר כדי שיספוג השמן וכדומה ,דאז הוא
בדווקא רוצה בנייר ,יש להסתפק אם זה
נקרא כוונה מצד האוכל שהרי יודע שבמגע
הנייר עם השניצל החם ,ידבק בו חומר
העמילן.
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על כן אם משתמש בנייר גם למאכלים
ראוי לרכוש נייר עם כשרות לפסח ללש
חשש חמץ.
וכן ראיתי שדעת הגרי"ש אלישיב זצ"ל
שנייר שמגיע במגע עם אוכל ראוי לקנות
בכשרות מהודרת לפסח .הובא בספר
אשרי האיש חלק ג' פרק נ"ח אות ו' עמוד
שע"ט.



האם מותר לאכול פירות וירקות כמות שהם?
בפירות וירקות משתמשים בריסוס
בחומרים שיש בהם חששות של תערובת
חמץ ,הלכך יש לשטוף היטב הפירות
והירקות במים וסבון כדי להסיר כל חשש
של אבק ריסוס שנותר בפרי או בירק ,ואף
שהריסוס פסול לאכילת כלב מכל מקום
אם אוכלו אסור שמחשיבו בכך.
ויש מי שאומר ומכיון שקשה לנקות היטב
כגון בפרי או ירק עם גומות קטנות ונצבר
חומר הריסוס שם ולא יוצא בניקיון ,או
מצד שבלוע בקליפה החיצונה ,לכן יש
לקלף את כל הפירות והירקות בפסח ואין
לאוכלם כמות שהם .הגאון רבי משה שטרנבוך
שליט"א תשוה"נ חלק ב' סימן רכ"ה.

אך יש מקילים בכל זה כיון שאינו מעוניין
בחומר ריסוס ולא מעוניין לאכול אותו ,אין
כאן אחשביה ומותר.
עוד יש לדמות לדין הדיו שהתירו
להשתמש בו כיון שנפסל מאכילת כלב וגם
כשמכניסו לפיו אן כאן אחשביה כי אין
בכוונתו לאוכלו .מצד שני מכיון שהחומר
שומר על הפרי והוא רוצה בקיומו וכמו
שכתב הגרי"ש אלישיב להחמיר בנייר
שמכניסו לפיו ,שראוי שלא יהיה בו חשש
חמץ .גם אף שאין לאסור מעיקר הדין,
מכל מקום ראוי לרחוץ אותם היטב .לכן
נכון לקנות בכשרות מהודרת לפסח.
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משחת נעלים
תמ"ב סעיף י' שמותר לכתוב בו ,ואין
חוששים שמא יבוא לאוכלו ,ומותר
להשתמש בו בפסח ללא כשרות מיוחדת.

מכיון שתערובת של המשחה נפסלה
מאכילת כלב ,ואינה למטרת אכילה ,דומה
לדין הדיו שמבושל בשכר שעורים שכתב
התרומת הדשן והביאו המחבר בסימן


שימוש בביצים בפסח
בשנה אחת באמצע הפסח התעוררה שאלה
של חמץ על הביצים החתומות מכיון שהדיו
שבהם חותמים את הביצים יש בו חמץ,
וממילא כשמבשלים את הביצים בתבשיל
של שבת הרי שיש כאן תערובת חמץ
בפסח עצמו .והנה התרומת הדשן דן בדיו
שבישלוהו בשכר שעורים שמותר
להשתמש בו בפסח ,כיון שנפסל מאכילה
כלב ,וגם בפועל לא אוכלים אותו .וגם מה
שלפעמים נכנס לפיו כדרך הסופרים אין
כאן כוונה ,וממילא אין כאן אחשביה.
כמבואר כל זה במחבר בסימן תמ"ב סעיף
י'' :דיו שהוא מבושל בשכר שעורים ,מותר
לכתוב בו' .וכמו שביאר המשנה ברורה
בס"ק מ"ה :מותר לכתוב בו  -ולא חיישינן
שמא ישכח ויתן קולמוסו לתוך פיו כדרך
הסופרים וחמץ שנפסל מאכילת כלב הלא
אסור באכילה וכנ"ל דזה דוקא כשאכלו

בכונה ומשום דהוא אחשביה משא"כ בזה
שהוא שלא בכונה אין קפידא'.
לפי זה בנידון הביצים מכיון שמבשלים את
הביצים עם התבשיל הרי שיש כאן
אחשביה וממילא זה תערובת חמץ
שאסורה בפסח.
עוד יש בביצים שמצוי מאוד שדבוק בהם
פירורי חמץ עוד מהלול ,ועל כן צריך
לשטוף היטב את הביצים עוד לפני החג כדי
למחוק את הדיו החתום על גבי הביצה ,וכן
לסלק את החמץ שדבוק בו.
וכן פסק הגר"מ שטרנבוך שליט"א
בתשוהו"נ ח"ה סימן צ"ז אות ד' .רק שם
לא התייחס לבעיית הדיו רק לבעיית החמץ
שדבוק בביצים .אך יש לומר דנידון הדיו
החתום על הביצה דומה לנידון הדיו של
הסופרים שדן בו התרומת הדשן להתירו,
שהרי אם מכניסו לפיו כדרך הסופרים ,לא
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נאסר כיון שאין כאן כוונה מצד הסופר,
ולכן אין אחשביה ,אם כן יש לומר שגם
בביצים שמכניס לסיר שיתבשל והדיו
נמחה ומתערב בתבשיל אין כאן אחשביה,
שאין כאן כוונה מצידו לאכול ולהנות
מהדיו.
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ושוב ראיתי שכן דעת הגרי"ש אלישיב
זצ"ל שאין חשש של חמץ בדיו של
הביצים .הובאו דבריו בספר אשרי האיש
חלק ג' פרק נ"ח אות ב' עמוד שע"ט.
ומכל מקום צריך לשטוף היטב את הביצים
מחמת חמץ שדבוק בו ולא ניכר בעין.



שמן סויה
הנה פולי הסויה הם קטניות גמורים,
והרבה מקהילות הספרדים מחמירים
בקטניות כגון המרוקאים ועוד ,ולכן אינם
משתמשים בשמן סויה כי אם בשמן אגוזים
או שקדים או שמן זית וכדומה .אך יש
שהחמירו דווקא בקטניות שנאכלים כמות
שהם ולא בקטניות שהם שינו צורתם כגון
שמן ,שאינם בכלל גזירת קטניות.
והטעם שחששו דווקא בקטניות כיון
שלפעמים מעורב בהם תבואה בקטניות
כמבואר במשנה ברורה תנ"ג סק"ו כיון
שפעם היו מביאים אותם בשקים של קמח.
אך כל זה לגבי המובילים של כל הקטניות
וגם קמח לשוק .אך לחברה היצרנית של
השמן יש שקים מיוחדים שמשתמשים

בהם רק לפולי הסויה ישירות מהשדה לשק
ומהשק למפעל .ועל כן לא חששו.
וגם לטעם שאסרו קטניות כיון שאין
בקטניות שמחת יום טוב ,כל זה דווקא
במאכלים קטניות מה שאין כן השמן שעל
ידו נעשים כל התבשילים והוא משביחם,
אינו בכלל האיסור.
אך לטעם שאסרו קטניות כיון שניתן
לעשות מהקטניות קמח כגון קמח תירס
קמח אורז ועלולים להתבלבל ולהחליף
לקמח ממש ,עדיין אסור .כמבואר במשנה
ברורה שם.
אך יש שטענו שמכל מקום המנהג היה
דווקא על הקטניות שהיה מנהג לעשות
מהם קמח מה שאין כן בפולי סויה שאין
דרך לעשות מהם קמח אלא להפיק מהן
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שמן ,לא היה בכלל גזירת קטניות .ויש
שהחמירו רק בקטניות יבשים ולא ירוקים
כגון שעועית בתוך התרמיל וכדומה .וכן
היה מנהג בכמה מקומות כגון בארצות
מרוקו וגם בטורקיה ועוד ,כפי ששמעתי
עדות.
אך שמעתי עדות מפי הרה"ג רבי בן ציון
מוצפי שליט"א שבדק את תעשיית השמן
סויה ,וסיפר שהפולי סויה מגיעים
מהאוניה ,ומהאוניה נשפכים לתוך מיכל
ענק וממנו הם מובלים בתוך מסוע ,עד
למיכל שממנו מובלים הפולים למפעל.
והנה צריך לדעת שבמיכל ובמסוע הנזכר
מובילים גם תבואת חיטים ,והשואב של
התבואה אינו מצליח לשאוב את כל תכולת
החיטים מהמיכל ותמיד נשאר בתחתית
כמות גדולה של חיטים שבשפיכת הפולי
סויה הם מתערבבים בהם ,ושהם מגיעים
לרחיצה הם מחמיצים.
ונבחן מציאות זו לאור מה שיסדנו
בסיכום היסודות דחוזר וניעור בדעת
המחבר:
א .הנה יסדנו דחמץ שניתן
בתערובת באופן מכוון אומרים
דחוזר וניעור כמבואר בדין

הפסח 
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התאריק"ה .כמו שכתב הרשב"א
וכמו שייסד המג"א .אך אם ניתן
החמץ שלא בכוונה אלא באקראי
מתבטל ,וכמו שסתם בסימן תמ"ז.
וכאן ניתן לומר שאין החיטים
ניתנו באופן מכוון אלא באקראי,
ואין לחברה צורך בהם כלל וכלל,
ומתבטל בשישים.
ב .עוד יסדנו דחמץ בתערובת
שהוא מעמיד חוזר וניעור .ולכן
פסק בדין התאריק"ה דחוזר
וניעור .כשיטת הרי"ף רמב"ם .אך
כשהחמץ שבתערובת אינו מעמיד
מתבטל וכמו שסתם המחבר בסימן
תמ"ז .וכאן אין החמץ מעמיד ולכן
מתבטל.
ג .וכן לפי מה שיסדנו דחמץ ממש
אסור כיון שחוזר וניעור כמבואר
בדין התאריק"ה ,אך טעם חמץ
מותר בתערובת שאינו חוזר
וניעור ,כמו שסתם בסימן תמ"ז-.
כמבואר בכנה"ג .אם כן כאן בשמן
אין זה חמץ ממש אלא טעם חמץ
ומותר.
ד .תערובת של חמץ יבש ביבש
חוזר וניעור ,ולכן פסק בדין
התאריק"ה דחוזר וניעור .אך
בתערובת של לח בלח אינו חוזר
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וניעור כיון שהוא מתערב יפה כמו
שסתם בסימן תמ"ז .כמבואר
באחרונים וברמ"א .אם כן בנידון
השמן זה תערובת לח בלח
ומתבטל.
ה .אך לפי מה שביארנו בדעת
המחבר כל חמץ בתערובת אפילו
לח בלח ,ואפילו כשמעורב
באקראי ,ואפילו שאינו מעמיד,
ואפילו שאינו נתן טעם ,ואפילו
כשטעם החמץ מעורב בו ,אסור
דאמרינן חוזר וניעור .דעת היש
חולקין שהביא בסימן תמ"ז וכמו
שסתם בדין התאריק"ה בסימן
תמ"ב וכמבואר בגר"א .וכמו
שבאופן
האחרונים
שייסדו
שהמחבר הביא יש אומרים ושוב
סתם כדבריהם במקום אחר ,הרי
שגילה בזה שכך דעתו כהיש
חולקין .נמצא שיש להחמיר ולא
לאכול או לשתות שום תערובת
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של חמץ אפילו לח בלח שהוא חזור
ניעור.
הלכך מכיון שניתן כיום לרכוש שמן סויה
בכשרות מהודרת לפסח ,יש לרכוש
דווקא שמן חדש שמיוצר לפסח .וכך
פסק הגרב"צ מוצפי שליט"א.
יש לציין שלפני שנים היה השמן סויה
חמץ גמור ,כיון שהחברה שהייתה
מפיקה שמן סויה ,הייתה קונה את השמן
מחברת אסם שהם היו קולים בשמן שקדי
מרק ,ולאחר גמר השימוש היו מוכרים
אותו לחברת השמן והם היו עושים לו
תהליך זיקוק ,והיו משווקים אותו בתור
שמן סויה רגיל ,והיה בו חמץ גמור
שהשקדי מרק הם עשויים מקמח .וסיפר לי
הגאון רבי עמנואל טולדאנו שליט"א
שהרב בקשי דורון אמר לו שכבר לא
עושים דבר זה והוא אישית פיקח על
הייצור של שמן סויה לחג שלא יהיה בו
החשש הנזכר.
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בדין שמן זית למאכל
הנה טרם נדון בכשרותו לפסח אי אפשר
שלא לפתוח בעדות ששמעתי מפי
מומחה גדול לכשרות ,שעשה בדיקה
בתחום שמני הזית ולקח שבעה עשר
בקבוקים של שמן זית מכמה וכמה מקומות
בארץ של יצרניות שונות שכתבו על גבי
האריזה שמן זית זך כתית  % 100והביאם
לבדיקה אצל מומחים ,והתברר שחמשה
עשר בקבוקים מתוך השבעה עשר היו שמן
זית מזוייפים ,בחלקם היה מעורב שמן
סויה ובחלקם גם מים ,וכדי שהמים יתערב
היטב בשמן ויהיה חלק ממנו הם נותנים
חומר הנקרא 'אמולסיפיירים' שתפקידו
לקשור את המים להתערבב עם השמן.
המסקנא היא ,ראשית ,אין השמן זית 100
 .%ולמי שאינו אוכל קטניות צריך שמן
זית כשר לפסח .או שיתכן שבאופן
שהקטניות מעורב בוודאי לא יחמירו
שמתבטל ,ולא גרע מחמץ שמתבטל לפני
החג .או שגם זה בכלל חומרת קטניות,
וצריך לברר המנהג בזה.
ובעיה חמורה יותר לאלו שמערבים את
המים בשמן ,שהרי החומר אמולסיפייר
עלול להיות בו רכיבי חמץ.

זאת ועוד ,שחלק מהזיתים עוברים תהליך
עיבוד בתעשיית השימורים מחומרים שיש
בהם חמץ.
ונבחן מציאות זו לאור היסודות שלמדנו
בסיכום היסודות דחוזר וניעור בדעת
המחבר:
א .חמץ שניתן בתערובת באופן
מכוון אומרים דחוזר וניעור
כמבואר בדין התאריק"ה .כמו
שכתב הרשב"א וכמו שייסד
המג"א .אך אם ניתן החמץ שלא
בכוונה אלא באקראי מתבטל ,וכמו
שסתם בסימן תמ"ז .והנה בשמן
החומר ניתן בכוונה ולא באקראי.
ב .חמץ בתערובת שהוא מעמיד
חוזר וניעור .ולכן פסק בדין
התאריק"ה דחוזר וניעור .כשיטת
הרי"ף רמב"ם .אך כשהחמץ
שבתערובת אינו מעמיד מתבטל
וכמו שסתם המחבר בסימן תמ"ז.
ובנידון השמן החומר הוא המעמיד
של השמן שקושר בין המים לשמן.
ג .אך לפי היסוד דדווקא חמץ ממש
אסור כיון שחוזר וניעור כמבואר
בדין התאריק"ה ,אך טעם חמץ
מותר בתערובת שאינו חוזר
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אפילו לח בלח ,ואפילו כשמעורב
באקראי ,ואפילו שאינו מעמיד,
ואפילו שאינו ונתן טעם ,ואפילו
כשטעם החמץ מעורב בו ,אסור
דאמרינן חוזר וניעור .דעת היש
חולקין שהביא בסימן תמ"ז וכמו
שסתם בדין התאריק"ה בסימן
תמ"ב וכמבואר בגר"א.
וכמו שכתבו האחרונים שבאופן שהמחבר
הביא יש אומרים ושוב סתם כדבריהם
במקום אחר ,הרי שגילה בזה שכך דעתו
כהיש חולקין.

וניעור ,כמו שסתם בסימן תמ"ז-.
כמבואר בכנה"ג .נוכל להתיר
השמן ,כיון שאין כאן אלא טעם.
ד .תערובת של חמץ יבש ביבש
חוזר וניעור ,ולכן פסק בדין
התאריק"ה דחוזר וניעור .אך
בתערובת של לח בלח אינו חוזר
וניעור כיון שהוא מתערב יפה כמו
שסתם בסימן תמ"ז .כמו שייסדו
האחרונים וכמ שפסק הרמ"א .אם
כן כאן התערבות היא לח בלח
ואינו חוזר וניעור.
ה .אך לפי מה שייסדנו בדעת
המחבר שכל חמץ בתערובת
סוף דבר אין לרכוש שמן זית ללא השגחה מהודרת של בד"צ עם כשרות מיוחדת לפסח.

בדין שמן זית למאור
הנה לפי מה שביארנו שיתכן שהזיתים
עובדו בחומרים שעלול להיות בו רכיבי
חמץ ,יש לדון אם מותר להשתמש בשמן
זית שכתוב עליו 'למאור' ,מהטעמים
כדלהלן:
לכאורה מכיון שהוא רק למאור יש להתיר
להשתמש בו כיון שאינו ראוי לאכילה,
ודומה לדין הדיו שמבואר בתרומת הדשן
ובמחבר תמ"ב סעי ,י' שמותר לכתוב בו

אע"פ שבישלוהו בשכר שעורים.
רק שההבדל הוא ,שגם כשכתוב על השמן
זית 'למאור' ,ראשית יש חברות שכותבים
עליו למאור כיון שלא רוצים לשלם עליו
מיסים גדולים כיון שאינו לאכילה אלא רק
למאור וממילא המיסי נמל עליו פחותים.
ולמעשה הוא ראוי לאכילה ממש ,ודווקא
בדיו שיש בו תערובת שכבר התיר המחבר
בסימן תמ"ב כיון שאינו ראוי לאכילה ואין
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דרך לאוכלו ,מה שאין כן השמן שראוי
לאכילה ,אין להשתמש בתערובת חמץ
שיש בו.

וכמו שסתם המחבר בסימן תמ"ז.
ואילו הזיתים שניתן בהם החומרי
חמץ אינם מעמיד.

וגם השמן שהוא רק 'למאור' בלבד ולא
לאכילה ,אין הכוונה שהוא רעל לגוף
ופסול מאכילת אדם ,אלא בדוחק גם האדם
יכול לאוכלו .ומכל מקום אינו פסול
מאכילת כלב שאם נערב לבהמה את השמן
בסובין או במאכל אחר ,בוודאי שתאכלנו.
הלכך אסור להנות ממנו בפסח.
על כן יש לבחון שאלה זו לאור שהרי
היסודות שביארנו בחוזר וניעור בדעת מרן
המחבר בשו"ע:
א .חמץ שניתן בתערובת באופן
מכוון אומרים דחוזר וניעור
כמבואר בדין התאריק"ה .כמו
שכתב הרשב"א וכמו שייסד
המג"א .אך אם ניתן החמץ שלא
בכוונה אלא באקראי מתבטל ,וכמו
שסתם בסימן תמ"ז .הלכך בזיתים
שנותנים החומרים של החמץ
באופן מכוון ,אסור.
ב .חמץ בתערובת שהוא מעמיד
חוזר וניעור .ולכן פסק בדין
התאריק"ה דחוזר וניעור .כשיטת
הרי"ף רמב"ם .אך כשהחמץ
שבתערובת אינו מעמיד מתבטל

ג .חמץ ממש אסור כיון שחוזר
וניעור כמבואר בדין התאריק"ה,
אך טעם חמץ מותר בתערובת
שאינו חוזר וניעור ,כמו שסתם
בסימן תמ"ז-.כמבואר בכנה"ג.
ואילו החומרים שניתנו בזיתים לא
נשאר מהם אלא רק טעם.
ד .תערובת של חמץ יבש ביבש
חוזר וניעור ,ולכן פסק בדין
התאריק"ה דחוזר וניעור .אך
בתערובת של לח בלח אינו חוזר
וניעור כיון שהוא מתערב יפה כמו
שסתם בסימן תמ"ז– .כמבואר
והלכך
באחרונים וברמ"א.
החומרים שניתנו בזיתים הם
תערובת של לח ביבש ,שהרי הם
ניתנו על גבי הזיתים ,מכל מקום
הטעם שלח בלח מתבטל כיון
שהוא מתערב יפה ,ולכן גם קמח
בקמח הוא מתערב יפה ומתבטל
אע"פ שאינו דבר לח ,על כן יש
לומר שגם בזה הוא מתערב יפה.
ה .אך לפי מה שביארנו שכל חמץ
בתערובת אפילו לח בלח ,ואפילו
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כשמעורב באקראי ,ואפילו שאינו
מעמיד ,ואפילו שאינו ונתן טעם,
ואפילו כשטעם החמץ מעורב בו,
אסור דאמרינן חוזר וניעור .דעת
היש חולקין שהביא בסימן תמ"ז
וכמו שסתם בדין התאריק"ה
בסימן תמ"ב וכמבואר בגר"א וכמו
שבאופן
האחרונים
שייסדו
שהמחבר הביא יש אומרים ושוב
סתם כדבריהם במקום אחר ,הרי
שגילה בזה שכך דעתו כהיש
חולקין .הלכך בנידון השמן למאור
שראוי לאכילה בדוחק ,הוא חוזר
וניעור ואין להנות ממנו בפסח.
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ויעיין עוד בפתחי תשובה ביורה דעה
סימן צ"ב ס"ק ז' שהביא דעות באחרונים
אם מותר להדליק שפופרת של טאבק
שעשויה מנר של חלב ,ודחה דברי המתיר
בזה .וכן פרסמו השנה תשע"ג בחוברת
גלאט של בד"ץ שארית ישראל עמוד .149
סוף דבר :מעיקר הדין אין לאסור
להשתמש בשמן שנמכר כיום בשוק תחת
המותג "שמן זית למאור" ,אך יש להדר
ולרכוש שמן זית כשר לפסח וכל שכן למי
שמחמיר בחוזר וניעור.
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שמן נבט חיטה
שמן הוא מיצוי השמן מנבט החיטה ע"י
כבישה קרה .ושמעתי ממומחה לכשרות
שאינו מבין מה השייכות של שמן נבט
חיטה לחמץ ,שהרי החיטים אינם חמץ,
שמחיטים אנו עושים קמח למצה ,וממילא
אין בזה שום שאלה של חמץ בשמן נבט
חיטה (וגם הדפיס את הדברים שלו ופרסם
אותם בראש כל חוצות) .אך זה אינו נכון
כיון שהחיטה עוברת הרטבה כשעדיין
הנבט מחובר אליה ,ולדעת הפוסקים חיטה
שעוברת הרטבה היא בספק חמץ ,וממילא
גם הנבט ,שהוא חלק ממנה .ועוד שבכדי
שהנבט יפרח ויעלה ,מניחים אותה במים.
וכן ראיתי במדריך כשרות של העדה"ח
תשע"ד עמוד  141כתבו על ויטמין ' Eיש
שמופק משמן נבט חיטה' .וכוונתם בזה על
בעיה של חמץ בפסח .וכן ראיתי בחוט
שני-הלכות פסח להגר"נ קרליץ
שליט"א פרק שביעי-תערובת חמץ עמוד
צ"ה אות ו' שכתב':ויטמינים שיש מהם
שעשויים מנבט חיטה וכיוצ"ב ,אין בהם
היתר של חולה' .עכ"ד .הנה לא רק שאסר
את השמן נבט חיטה בפני עצמו ,אלא
אפילו כשהוא בתערובת של גלולה שהיא
לרפואה ,לא התירו ,ואפילו שנפסל

מאכילת כלב ואפילו בתערובת .זאת ועוד,
לפי בירור שעשיתי המייצרים בתעשייה
כמותית שמן נבט חיטה מוהלים אותו
בשמנים אחרים כיון שהשמן נבט חיטה
הוא סמיך ועב מדאי ,וע"י התערובת הוא
נעשה יותר דליל ,ושמנים אלו גם צריכים
כשרות.
ושוב ראיתי בקובץ תשובות של
הגרי"ש אלישיב זצ"ל בדין שמן נבט
חיטה בחלק א' אור"ח סימן מ"ט תשובה
לרב סיני אדלר מלפנים רב העיר אשדוד
וזה תוכן השאלה :על דבר השאלה בשמן
העשוי מנבט של חיטה ,היינו שהגרעין של
חיטה מורכב משני חלקים ,החלק הגדול
משמש לטחינת קמח ובתוכו העמילן הגורם
לחימוץ ,ובראשו של הגרעין יש חלק קטן
המכיל כמות שמן ,השמן מוציאים או ע"י
סחיטה או ע"י חימום-לא במים ,החלק הזה
של הגרעין אין בו משום כח להחמיץ,
בשמן הזה כמות שהוא לא משתמשים אלא
ע"י תערובות בתערובות שונות הפוסל את
השמן מאכילת כלב ,האם מותרים
להשתמש בו בפסח'? עד כאן לשון
השאלה .ושם בתשובה תולה דין זה בדין
עישון "טאבק" בדברים שנפסלו מאכילת
כלב והוא בתערובת ,שלדעת הבית מאיר
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אסור להריח דמכיון שמעשן אותו שייך בו
דין 'אחשביה' כמו אכילה ,אך מותר
להריח ,אך לדעת המהר"ם שיק וסיעתו גם
להריח אסור ולא סומכים על כך שנפסל
מאכילת כלב .ומסיים שם כך' :אכן בשאלה
שלפנינו ,לפי מש"כ כת"ר ,הנבט של
החיטה שממנו עושים את השמן לא נתחמץ
כלל ואין בו כח להתחמץ ,ומכיון דנעשה
מפני הפסח ונפסל מקודם לאכילת כלב ,יש
מקום להתיר להשתמש בהם בפסח ,וכל
באופן שנתברר ללא כל ספק שתערובתה
פוגמתה מאכילת כלב ,והשמן הנ"ל לא
נעשה מדבר שיש בו כח להתחמץ כלל'.
ע"כ לשון סיכום התשובה.
הנה מבואר שכל השאלה הייתה דווקא
כשהשמן נבט חיטה אינו בפני עצמו אלא
'ע"י תערובת בתערובות שונות' כלשון
השאלה ,וכמו שמציין הרב בתשובה ,ועוד
ציין והדגיש בסיכום התשובה 'וכל זה
באופן שנתברר ללא כל ספק שתערובתה
פוגמתה מאכילת כלב' .מה שאין כן
בנידון דידן שהשימוש הוא בשמן בפני
עצמו וכמות שהוא ולא ע"י תערובת
הפוגמת אותו מאכילה .דזה לא התיר הרב.
ולאחר כתבי זאת ראיתי במדריך הכשרות
'גלאט' מהדורה כ"ה בפרק בנתיבות

הפסח 
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הכשרות על מאמר בשם הראשון שם
'החיטה ומוצריה' שמביא שנערך ע"י
הרה"ג ר' יהודה אריה שרשבסקי ראש
מחלקת חומרי גלם ב"שארית ישראל"
שכתב שם להסביר מדוע יש חשש חמץ
בשמן נבט חיטה .ראשית כל הזכיר
שתהליך פירוק החיטים כך הוא' :שכבות
סובין חיצוניות מוסרות ע"י מכונת קילוף
קודם ההרטבה ...הסרת השכבות הפנימיות
של הסובין והסרת נבט החיטה מתבצעים
לאחר הרטבת הגרעינים ולאחר טחינה גסה
של הגרעינים' .וממילא יש בה חשש
ראשון .זאת ועוד ,תהליך הפקת השמן
מהנבט נעשה באפשרות נוספת על
באמצעות נוספת של המסת הנבט בנוזל
ממס (סולבנט) המופק מנפט שאינו ראוי
לאכילה .כמו"כ יתכן שהממס עצמו יש בו
רכיב אלכוהול שעלול להיות חמץ .וציין
שם הרב שרשבסקי את תשובת הגרי"ש
אלישיב ,והדגיש שלא הובא לפניו תהליך
זה של מיצוי השמן מהנבט ע"י הממס.
ועוד ,לא הובא לפניו השלב של ההרטבה
עם החיטים לפני הטחינה הגסה .וממילא
אין ללמוד מתשובתו להתיר את שמן נבט
החיטה .ונראה דאדרבא ניתן ללמוד
שאסור ,שכל מה שהתיר הוא דווקא 'בגלל
שהוא בתערובות מתערובת שונות
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שפוגמות אותו מאכילת כלב' כפי שהדגיש
שם ,מה שאין כן בנידון שמן נבט חיטה של
זמננו שמשווק כמות שהוא ,ללא שיפסל
מאכילת כלב ,אין להתיר להשתמש בו
בפסח.
והמשכתי עוד לחקור את העניין עד
שהגעתי לחוקר צמחים מזה שמונה עשרה
שנים והוא דור שלישי למתעסקים בחליטת
צמחים עוד מחו"ל מהעיר ג'רבה שבתוניס
שאישר לי את הידוע לי שהזכרנו לעיל
שבכדי לייצר את הנבט מרטיבים את
החיטה עם המוץ שלה.
תהליך ייצור השמן נבט חיטה כך הוא
כפי שמסר לי' :לאחר קיצרת החיטים עץ
המוץ שלה ,ועדיף חיטה בת שנה ,שמים
אותה במים מלילה ללילה ,עד שהנבט
עולה ופורח ,לאחר מכן מייבשים את
החיטה עם הנבט כדי שהמים שבנט ובחיטה
יתייבש ,ויש מייבשים ע"י תנור שאז
איכות מיצוי השמן יורד ,ויש מייבשים ג'
או ד' ימים בשמש ,ולאחר מכן עוצרים את
השמן בכבישה קרה דהיינו מכניסים אותו
ללחץ (פרש) ,ואז מפיקים את השמן ,וזה
שמן נבט חיטה .למעשה בארץ לא מייצרים
שמן נבט חיטה כי אם בחו"ל כגון בשוויץ
או בשבדיה .ע"כ .לאור האמור שהחיטה
מגיעה במגע עם המים כדי שהנבט יצוץ,
נכנסנו בזה לשאלה של חיטה בקועה
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וממילא השמן הוא שמן של חמץ.
ולמעשה תלוי מה השימוש בשמן ,שהרי
השמן נבט חיטה עשרי בויטמין  Eשמטרתו
לסייע לפגועי עור שמאפשר לבניית תאים
חדשים לעור ,וכן מגמיש את העור ,ומועיל
לפסוריאזיס ,אגזמות ,כמו כן משפר את
סרקולציית מחזור הדם בגוף ,אם כן
כשמדובר על שימוש חיצוני בלבד -אם
מדובר על עור פגוע ,ואפילו אם מדובר על
אחד שרוצה להגמיש את העור שלו או
לשפר את מראיתו וכדומה ,מכיון שאין זו
סיכה לשם תענוג י"ל שגם לשיטה שסיכה
חשובה כשתיה ,יהיה מותר .ואם מדובר
על שתיית השמן -הרי שזה שאלה של
חמץ בפסח .ואם השמן בקפסולה -לפי
הבירור שעשיתי שמן נבט חיטה בקפסולה
הוא מצופה בג'לטין ויש מן החי כגון מדגים
לוויתנים כלבי ים שבזה יש שאלה של
מאכלות אסורות .ואם הוא מהחי כלומר
ג'לטין צמחי ,יש מספמנונים או דגנים שזה
ממש חמץ .ולעיל הבאנו דעת הגר"נ קרליץ
שליט"א הנ"ל שאין להתיר שמן נבט חיטה אפילו
כשהוא בתערובת ויטמינים.

הערת סיום :נאמר לי ברורות שיש
תחליפים לויטמין  ,Eוממילא ניתן
להשתמש בהם .ועוד נאמר לי ממבינים
בספיגת ויטמינים בגוף ,שמכיון שמדובר
רק על שבוע ימים ,הרי שהעדרו של
הויטמין לשבוע לא יזיק.
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בדין חיטים ואטריות שעשויים לנוי כמו תמונה
צריך לטוח אותו בטיט מהטעם שמא
יאכלנו בפסח שהרי לא בדיל מיניה.
כמבואר במשנה ברורה ס"ק מ"ב וטח אותו
בטיט' :ובזה מהני אפילו לא נפסל החמץ
מאכילה והטעם משום דבטליה עי"ז משם
אוכל' .עכ"ד.
לפי זה יש לומר שגם בחיטים שעשאם
לנוי אם הם דבוקים חזק באופן שלא
עלולים ליפול ,וכן אם צבע אותם בצבע או
בלכה כמו שמורחים על ספריות מעץ,
מותר להשהותם בפסח .וכן פסק הגרב"צ
אבא שאול אול"צ ח"ג פ"ח אות ז' .וכן דעת
הגרשז"א הו"ד בספר מעדני שלמה עמוד
ז'.

חיטים ואיטריות יבשים שעשאם לנוי
כגון אלו שעושים ומדביקים בתמונות לנוי
וצובעים אותם ,הנה יש לדמות נידון זה
לדין של שאור שייחדו לישיבה וטח אותו
בטיט המובא בשולחן ערוך בסימן תמ"ב
סעיף ט' :חמץ שנתעפש קודם זמן איסורו
ונפסל מאכילת הכלב ,או ששרפו באש
(קודם זמנו) ונחרך עד שאינו ראוי לכלב,
או שייחדו לישיבה וטח אותו בטיט ,מותר
לקיימו בפסח' .כלומר בשני אופנים מותר
לקיים חמץ בפסח או שנפסל מאכילת כלב
או שייחדו לישיבה ,אף על פי שהוא ראוי
לאכילת כלב ואכילת אדם ,מכל מקום
מכיון שייחד אותו למטרת ישיבה אין עליו
שם חמץ אלא שם של כסא או ספסל ,וגם


אבקת קקאו
באבקת קקאו יש חומצת לימון ,והרי זה
תערובת חמץ .מכל מקום מכיון שתפקידה
של החומצה רק לנטרל טעם גרוע ולא
להיות מורגשת כחומצה יש לדון בה
כדלהלן.

הנה הבאנו בסיכום היסודות דחוזר
וניעור בדעת המחבר-
א .דחמץ שניתן בתערובת באופן
מכוון אומרים דחוזר וניעור
כמבואר בדין התאריק"ה .כמו
שכתב הרשב"א וכמו שייסד
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המג"א .אך אם ניתן החמץ שלא
בכוונה אלא באקראי מתבטל ,וכמו
שסתם בסימן תמ"ז .אם כן כאן
שניתנה החומצת לימון באופן
מכוון לתערובת האבקת קקאו,
אינה מתבטלת.
ב .עוד יסדנו דחמץ בתערובת
שהוא מעמיד חוזר וניעור .ולכן
פסק בדין התאריק"ה דחוזר
וניעור .כשיטת הרי"ף רמב"ם .אך
כשהחמץ שבתערובת אינו מעמיד
מתבטל וכמו שסתם המחבר בסימן
תמ"ז .אם כן באבקת קקאו
שהחומצה אינה מעמיד אלא רק
לנטרל טעם גרוע ,מתבטלת.
ג .עוד יסדנו דחמץ ממש אסור כיון
שחוזר וניעור כמבואר בדין
התאריק"ה ,אך טעם חמץ מותר
בתערובת שאינו חוזר וניעור ,כמו
שסתם בסימן תמ"ז .כמבואר
בכנה"ג .הלכך בחומצת לימון
שהיא רק טעם ,מתבטלת.
ד .עוד יסדנו דתערובת של חמץ
יבש ביבש חוזר וניעור ,ולכן
פסק בדין התאריק"ה דחוזר
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וניעור .אך בתערובת של לח בלח
אינו חוזר וניעור כיון שהוא
מתערב יפה כמו שסתם בסימן תמ"ז.
כמבואר באחרונים וכמו שפסק הרמ"א.
אם כן באבקת קקאו הוא נקרא לח בלח כמו
קמח בקמח שמתערב יפה ,ומתבטל.
ה .עוד יסדנו דכל חמץ בתערובת
אפילו לח בלח ,ואפילו כשמעורב
באקראי ,ואפילו שאינומעמיד,
ואפילו שאינו ונתן טעם ,ואפילו
כשטעם החמץ מעורב בו ,אסור
דאמרינן חוזר וניעור .דעת היש
חולקין שהביא בסימן תמ"ז וכמו
שסתם בדין התאריק"ה בסימן
תמ"ב וכמבואר בגר"א.
וכמו שייסדו האחרונים שבאופן שהמחבר
הביא יש אומרים ושוב סתם כדבריהם
במקום אחר ,הרי שגילה בזה שכך דעתו
כהיש חולקין .הלכך לפי יסוד זה כל
תערובת אסורה בפסח.
על כן יש לרכוש אבקת קקאו עם כשרות
מיוחדת לפסח.
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בדין אלכוהול
א .האלכוהול שמוצאו מגרעיני דגנים הינו
חמץ גמור .אך על פי בירורים שנעשו
בעבר ,האלכוהול המשווק בארץ אינו
חמץ.
ב .עוד יתכן שיש חמץ במצע הגידול של
השמרים .אך על זה יש אומרים שיש להקל
מצד זה וזה גורם.
ג .עוד חשש של חמץ ,בהובלה במתקני
האיחסון מובלים גם דברי חמץ חריפים.
על אך טענה זו יש אומרים שתמיד שיש פי
 60כנגד הדבר חמץ החריף.

ד .לדעת הגאון רבי משה פינשטיין אין
להשתמש באלכוהול בפני עצמו כמו שכתב
בשו"ת אגרות משה אורח חיים חלק ג'
סימן ס"ב' :ואלקאהאל עצמו כשהוא בעין
לא נחשב נפסל מאכילה שיש מנכרים
ששותין אותו ע"י תערובות ותיקון קצת'.
אלא אם כן הוא התבטל בתערובת מלפני
החג באופן שנפסל מאכילת כלב כגון
במשחה.
סוף דבר :אין להשתמש באלכוהול כמות
שהוא בפסח אפילו לחיטוי ,ויש לרכוש
אלכוהול כשר לפסח בהשגחה מהודרת.
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תערובת קטניות מלפני החג
הנה תחת הגזירה של קטניות יש לומר
שאם הקטניות בתערובת יש להקל ,הרי גם
בחמץ גמור שהוא בתערובת אינו חוזר
וניעור ,ורק חוששים לשיטות שבתערובת
יבש חוזר וניעור ,אך בתערובת לח בלח,
אינו חוזר וניעור כיון שהוא מעורב יפה
יפה ,ואינו ניכר כדעת התרומת הדשן סימן
קי"ד והרמ"א פסק אותו להלכה.

ובשבולת שועל ובשיפון( ,והמנהג ליקח
לכתחלה חטים) ,אבל לא באורז ושאר מיני
קטניות ,וגם אינם באים לידי חימוץ ומותר
לעשות מהם תבשיל .הגה :ויש אוסרים
(טור והגהות מיימוני פ"ה ומרדכי פ' כל
שעה) .והמנהג באשכנז להחמיר ,ואין
לשנות .מיהו פשוט דאין אוסרים בדיעבד
אם נפלו תוך התבשיל .וכן מותר להדליק
בשמנים הנעשים מהם ,ואינן אוסרים אם
נפלו לתוך התבשיל .מותר להשהות מיני
קטניות בבית (ת"ה סי' קי"ג) .וזרע
אקליז"א (מהרי"ל) ואני"ס אליינד"ר אינן
מיני קטניות ,ומותר לאכלן בפסח ,כן נ"ל'.

קי"ד) ומיהו בדבר יבש שנתערב או שיש

הנה באופן שהתערבו הקטניות בתבשיל
כתב הרמ"א שרק בדיעבד אין אוסרים
המאכל ,ומשמע שלכתחילה אין מתירים
תערובת קטניות ,אלא שאיסור אכילת
קטניות הוא גם באופן של תערובת.
ומאידך כתב הרמ"א שם שמותר להדליק
בשמנים של קטניות דהיינו אין הקטניות
ממש כמו חמץ גמור שאסורים גם בהנאה,
אלא רק באכילה .כמבואר שם במשנ"ב
סקי"א .אך בכל זאת הוסיף הרמ"א וכתב:
'ואינן אוסרים אם נפלו לתוך התבשיל' .וזה
סותר למה שכתב לפני כן שקטניות

ומבואר כל זה בסימן תמ"ז סעיף ד' אם
נתערב החמץ קודם הפסח ונתבטל בס',
אינו חוזר ונעור בפסח לאסור במשהו ,ויש
חולקים .הגה :ונוהגין כסברא הראשונה
בכל תערובות שהוא לח בלח( .ת"ה סי'
לחוש לתערובת ,כגון פת שנפל ליין אף
על פי שנטלו משם ,אסור בפסח
דחיישינן שמא נשארו בו פירורין ונותנין
טעם בפסח( .בית יוסף בשם תשובת
הרשב"א)'.
אך מצד שני מצינו התייחסות מפורשת של
הרמ"א לתערובת חמץ ,בסימן תנ"ג סעיף
א'' :אלו דברים שיוצאים בהם ידי חובת
מצה ,בחטים ובשעורים ובכוסמין
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אוסרים כשנפלו לתוך התבשיל ,ורק
בדיעבד אין התבשיל אסור?
וביאור דברי הרמ"א ,שיש לחלק בין
קטניות כשהם בעין ונפלו לתוך התבשיל,
לבין קטניות שהשתנה צורתם וטעמם
והופק ממנם שמן ,שהתערב אותו השמן
קטניות במאכל כשר לפסח ,אין זה אוסר
התבשיל ומותר לאוכלו אפילו לכתחילה.
כמבואר בדברי המשנה ברורה שם בס"ק
י"א:ואינן אוסרין אם וכו'  -ר"ל שאין צריך
לדקדק לתלות הנר של שמן במקום רחוק
מן השלחן משום חששא שמא ינטף על
מאכל דאפילו ניטף אין לאסור דבכגון זה
לא נהגו להחמיר כן מבואר בד"מ ומסיים
עוד שם דאפילו כתשו אותן השומשמין
שעושין מהן השמן במכתשת שכותשין שם
חמץ נמי לית לן בה והטעם דאפילו נתערב
בו משהו נמי בטל בששים קודם הפסח ואין
לומר שמקבל טעם מהמכתשת של חמץ
דהא צונן אין מפליט ומבליע' .עכ"ד.
וצ"ב הרי אין אנו מחשיבים את הקטניות
לחמץ שהרי מותר להדליק אור משמן
קטניות וגם מותר להשהותם בבית בפסח,
כמו שכתב הרמ"א הנ"ל.
וגם אם משמעות הגזירה הייתה שהקטניות
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נחשבים לחמץ ויש עליהם גדרי חמץ עם
התייחסות של חמץ ,הרי לא גרע תערובת
קטניות מחמץ גמור כשהוא בתערובת לח
בלח שמותר לשתות בפסח כמו שפסק
הרמ"א בסימן תמ"ז סעי"ד.
ולאחר זמן ראיתי בשמו של הגר"מ
פיינשטיין זצ"ל בספר הלכות פסח חלק א'
עמוד  48הערה ק"כ ,וכן בהגדה של פסח-הגר"מ
פיינשטיין זצוק"ל .בעמוד שכ"ג ,בזה הלשון:

'קערות וכוסות העשויים מנייר ,שמעתי
ממומחים דאף באמריקה עושים
מסטארטש של קטניות ,מ"מ מעורב עם
דברים הפוגמים .ושמעתי מפי הגאון רבי
משה פיינשטיין שליט"א {זצוק"ל}
דבכהאי גוונא שרי' .עכ"ל.
הנה כל מה שהתיר אינו אלא רק באופן
שהחומר שמעורב בו הקטניות אינו חלק
מהמאכל עצמו אלא שאינו חפץ בו ,ולא
ניחא ליה בתערובתו .וגם מעורב בו דברים
פוגמים ,וגם לא מתכוין להנות מאותו
החומר הדבוק בכלים חד פעמיים ,מה שאין
כן באופן שהוא מעורב כחלק מהמאכל ,אין
להקל בתערובת קטניות .ועדיין צ"ב בזה.
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שוקולד מחו"ל
לגבי שוקולד מחו"ל ,רקע -באותו קוו
ייצור שמייצרים את השוקולד לכל ימות
השנה מייצרים גם את השוקולד הכשר
לפסח ,ויש בזה כמה בעיות הלכתיות .כפי
שראיתי בספר תשובות והנהגות של
הגר"מ שטרנבוך שליט"א ח"ה סימן
קכ"ז שבדק עניין השוקולד וגילה שלא כל
הרכיבים שישנם בחפיסת השוקולד
מופיעים בגב האריזה ומצא דווקא חומרים
עם שאלה של חמץ בפסח .כפי שהבאנו
כמה פעמים שחומר שהוא פחות מ10%-
לא חייבים לדווח עליו ברשימת הרכיבים.
ראשית -מכיון שבשוקולד יש תערובות
חומרים שעשויים מחמץ ,לכן צריך
להכשיר את המכונה לפסח ,ומכיון שבולע
בנוזלים צריך להפליט בנוזלים כדין
הגעלה ברותחים ,אך למשוך מים רותחים
בצינורות ,של המכונות זה עלול לקלקל
אותם.
הפתרון -הציעו בד"צ אחד ללבן את
הצינורות מבחוץ.
הבעיה -נניח שיצליחו להגיע לכל
הצינורות הרבים שבכל המכונות ,ולכל
שאר חלקי המכונה .אך עדיין הבליעה של
הצינור היא מהחלק הפנימי של הצינור

ואילו הליבון נעשה באמצעות ברנר
וחימום חיצוני לצינור ,ולכן אין זה ליבון.
פתרון שהציע בד"ץ אחר למשוך
שוקולד רותח בכל קוו הייצור ועל ידי זה
המכונה תוגעל שכבולעו כך פולטו( .יש
לציין שבבד"ץ עדה החרדית כך מכשירים לפסח
את קוו הייצור של השוקולד שתחת כשרותם ,כפי
שהביא הגר"מ שטרנבוך שליט"א בספרו תשובות
והנהגות כרך פסח ג' קכ"ג והובא בכרך החדש של
תשובות והנהגות -כרך פסח עמוד קל"ו)

העירו על אופן זה כך -שהגעלה צריכה
להעשות במים ולא בשאר משקין .כמבואר
בשו"ת הרשב"א חלק א' סימן תק"ג' :ומה
שכתב מר ביש אומרים שאין מגעילין אלא
במים ולא בשאר משקין ומההיא דמים ולא
במזג .כן היה אומר לנו הרמב"ן ז"ל .והוא
היה סבור שחדשה ומאותה ראיה ממש.
עוד היה אומר לנו ששאר משקין מבליעין
ולא מפלטין והמים מפליטין ולא מבליעין'.
עכ"ל.
וכן פסק רמ"א בהגה לשולחן ערוך אורח
חיים הלכות פסח סימן תנ"ב סעיף ה'' :ואין
מגעילין בשום משקה ,רק במים; מיהו
בדיעבד מהני הגעלה בכל משקה (ב"י בשם
א"ח)' .אמנם בדיעבד עלתה הגעלה ,אך
בהכשר בד"ץ שזה מהודר צריך להיות
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לכתחילה.
שנית -פולי הקקאו מורכבים מקליפה
שהיא בצבע חום ,והפרי עצמו שבפנים
הקליפה הוא לבן ,וזה ההבדל בין שוקולד
לבן שכולו מהפרי הפנימי ,לשוקולד חום
שרובו מהקליפה .ובכדי לייצר שוקולד יש
מכונה שמפרידה את הקליפה מהפרי
ומהקליפה עושה אבקה ,וזה האבקת קקאו.
ואילו מהפרי עושה המכונה חמאת קקאו,
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ובכדי לערבב אותם יחד מוסיפים חומר
שנקרא אמולסיפייר על מנת לחבר את
אבקת הקקאו עם חמאת הקקאו ,וחומר זה
יש בו תערובת חמץ?
שלישית -מוספים חומר לציטין בכדי
שהעיסה תהיה גבישה .וזהו חומר שגדל על
מצע של דגנים וצריך כשרות מיוחדת
לפסח.
רביעית -אם השוקולד חלבי ישנה בעיה
נוספת של חלב נכרי.



בדין שתיית מים מהכנרת
כידוע שיש כמויות גדולות של חמץ במי
הכנרת ולכן נדרשו הפוסקים לדון
בשאלת השימוש במי הכנרת בימי הפסח,
ואפילו שהחמץ התבטל במים מכל מקום
חוזר וניעור .ועוד הוסיפו לדון מצד
שהחמץ שוהה במים ויש למים דין כבוש
בחמץ וכבוש דינו כמבושל .והרבה
מהמאפיות מצות של ימינו משתמשים
במי כנרת ,ובחג אוכלים את המצות
שנילושו במים של חמץ.
ולכן מי שאוגר לפני החג את כמות המים

הרי שמעמד המים יהיה תלוי במחלוקת
אם חמץ שהתבטל לפני החג חוזר וניעור
או לא .וגם צריך לסנן אותם כמו שכתב
הרמ"א בדין פת שנפלה ליין .ובפרט
שמבשלים במים אלו בחג הרי שחוזר
וניעור.
אך החלק היותר בעייתי הוא להשתמש
בפסח במי הכנרת ,שהרי הרבה גויים
זורקים חמץ לפתיון הדגים ,והרי למדנו
שתערובת חמץ בחג אינה מתבטלת אפילו
באלף .ולכן נראה שאין מנוס אלא להכין
מים לפני החג לשתיה ובישול.
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אך נראה כמה צדדים להתיר השימוש
במי כנרת גם כשנזרק חמץ בפסח עצמו.
כפי שמבואר בפוסקים ונביא עיקרי
הדברים.
נבנה את הטעמים לפי סדר קל תחילה,
באופן שכל טעם חזק יותר מקודמו ,כפי
שנלע"ד.
טעם א -יש פוסקים שהסתמכו על מה
שכתב בשו"ת שערי דעה ח"א (סימן
כ"א) שנשאל אודות שתיית מי נהר בפסח
במקום שיש תעשיית יין שכר-בירה,
ונשפך שם תמיד חמץ גמור בתוך הנהר,
וכתב שם -שאין הדעת סובלת לאסור את
כל מימי הנהר בכל העיירות הסמוכות
לנהר ולתעשייה הנ"ל ,שאין רוב הצבור
יכול לעמוד בגזרה זו .אך לפי טענה זו
בהחלט נוכל לבקש לשמור מים לפני
החג .ונפל בבירא התירא.
טעם ב -הגמ' עבודה זרה דף מ"ז עמוד א'
מסתפקת אם השתחווה אדם לנהר לשם
עבודה זרה אם נאסרו כל מי הנהר או רק
המים של הנהר שעמדו כנגד המשתחווה.
והקשה שם הריטב"א גם לפי הצד
שמשתחווה רק כנגד המים שנגדו ,סוף
סוף כשהשתחווה למים שנגדו הרי הם
מעורבים בייחד עם המים הנוספים ויש
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לאסור את כל מי הנהר מצד תערובת של
עבודה זרה?
וביאר',דוקא שנתערבו בתלושין .אבל
מחוברין אין נאסרין' .וסיים שם' :וכן
הודה לי רבינו ז"ל על ידי מעשה שזרק
הכומר מים המאררים לבאר של ישראל'.
וסמך על זה בשו"ת אבני נזר חלק אורח
חיים סימן שע"ד אות ח' להתיר נהר של
מים שמעורב בו חמץ' :ולפי זה הוא הדין
דאינו נאסר במשהו חמץ והבא להחמיר
ולומר דחמץ חמור מעבודה זרה דאפילו
במחובר נאסר .כי היכי לענין אין מינו.
עליו להביא ראיה כדתנן במסכת ידים
פרק ד' הבא להחמיר בדרבנן עליו
הראיה'.
אך ברמב"ם הלכות איסורי מזבח פרק ד'
הלכה ז' :פסק לחומרא':המשתחוה
למעיין הנובע בארצו הרי מימיו פסולין
לנסך'.
טעם ג -זה ברור שלא מדובר בחמץ ממש
כיון שאת החמץ ממש אוכלים הדגים
מייד .ולכן יש לפנינו רק נידון של טעם
חמץ .לדעת הגר"א טעם אינו חוזר
וניעור.
טעם ד -גם אם נאמר שהיה משהו חמץ
מכל מקום מכיון שהלחם איבד צורתו
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ולא נשאר ממנו אלא רק משהו ולפי
תרומת הדשן והרמ"א תערובת לח בלח
אינו חוזר וניעור ,כיון שמתערב יפה
מאוד ,אם כן הלחם שנימוח עד כדי
שאיבד צורתו ונעשה חלק בלתי נפרד
מהמים ,אין לך תערובת שאינה ניכרת
גדולה מזו.
טעם ה' -קמא קמא בטיל' -מבואר בשו"ע
ביור"ד סימן קל"ד סעיף א' בדין יין נסך
שאסור בהנאה .שאם עירה את היין נסך
מצרצור קטן דהיינו פך קטן לתוך הבור
של יין ,אפילו עירה כל היום כולו ראשון
ראשון בטל .ומכיון שטיפה ראשונה של
יין נסך שאסור בהנאה נשפך ליין כשר
לשתיה התבטלה אותה טיפה ,כך כל
טיפה וטיפה בפני עצמה מתבטלת וכך
יכול לבטל חביות שלימות של יין נסך.
וזה נקרא 'קמא קמא בטיל' כלומר הטיפה
הראשונה וזו שאחריה מתבטלת .אם כן
המי כנרת נשאבים על ידי צינורות
למאגרים ומהמאגרים המים נשפכים
מעט מעט על ידי כדור צף ,הרי שבייחס
לכמות המים המרובה שם דומה לשפיכת
היין מהצרצור ,ויש לומר דקמא קמא
בטיל.
טעם ו -יש לצרף את שיטת השאילתות
שאף חמץ בפסח בטל בשישים .כמבואר
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בטור וב"י סימן תמ"ז .ומכיון שיש פי
שישים כנגד החמץ יש לסמוך על
השאילתות.
טעם ז -יש טוענים שמכיון שהלחם שוהה
במים הרי שיש למים דין כבוש בחמץ ,על
זה השיבו האחרונים שלא שייך כבוש
אלא דווקא במים שעומדים במקום אחד
שמקבלים את הטעם של החמץ ,אך
באופן שתמיד יש מים חדשים
שמתווספים למים הישנים אין דין כבוש.
כמבואר בשו"ת האלף לך שלמה חלק
אורח חיים סימן שט"ו' :דלא שייך כבוש
בזה רק אם המים הללו עומדים שם כל
מעת לעת אבל אם הללו הולכין והללו
באים וכל פעם נתהוו מים חדשים או
נתוסף עליהם לא שייך בזה כבוש כיון
דנצטנן הרתיחה'.
ויתירה מזו כתב בערוך השולחן שלאו
דווקא כשמתווספים מים חדשים למים
שמעורב הם החמץ אלא עצם כך שהמים
בבאר מעורבים עם המים שמתחת
לאדמה ,מספיק בכדי לומר שאין בזה דין
כבוש .כפי שכתב באורח חיים הלכות
פסח סימן תס"ז סעיף ל"ג' :בבאר שהוא
מעיין הדבר תמוה לומר שיתחמצו המים
שהרי הם נובעין תמיד ומחוברים להמים
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שתחתיהם כמו שלא נאסור נהר ואף
דהמים עומדים מ"מ אינם נחים ומחוברים
בגידי הקרקע להמים שמחוצה להם כמו
שאמרו חז"ל בחגיגה [כ"ב ].דכולי ארעא
חלחולי מחלחלא ופירש"י [ד"ה דהא
ארעא] שהמים הנובעין כאן באין מנהר
גדול'.
לפי זה בכנרת יש תמיד זרימה של מים
חדשים שנשפכים מנהרות באופן תמידי
וגם המים עצמם מתערבים במים אחרים
חדשים שמגיעים מצד אחר של הכנרת,
וגם המי כנרת מחוברים לגידי המים
בקרקע הכנרת כדברי ערוך השולחן,
וממילא לא שייך בזה דין כבוש.
לחיזוק הראיה -מצינו בבית יוסף אורח
חיים סוף סימן תס"ז אות ט'' :כתב האגור
סימן תש"ז בשם מהר"י מולין שיש
ליזהר למי שמשתמש מבארות בפסח
שאין נזהרין מהם כל השנה ובפרט
מבארות של גוים שיש לחוש שמא יש
חמץ בבור שיש לסנן המים בבגד נקי בכל
פעם ששואב' .ולכאורה מה יועיל סינון,
הרי גם אם אין שם חמץ בעין מכל מקום
יש חשש של כבוש בחמץ שנכבש שם
מעת לעת? מבואר גם שלא חשש לדין
כבוש מאיזה טעם שלא יהיה .או בגלל
שמתווספים מים בדרך כלל לבאר ,וזה
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לא מוכרח שיש בארות שמתמלאים פעם
אחת בחורף וזהו .אולי כנראה מהטעם
של ערוך השולחן שהמים מחוברים למים
שמתחת לאדמה .או שסבר שאין דין
כבוש במים כנראה הסיבה היא שהטעם
מתבטל מאוד ונימוח ביחס לכמות המים
כפי שביארנו .או בגלל גם שעל פי רוב
החמץ נאכל מייד ולא שוהה מעת לעת,
לא שייך בהם דין כבוש .גם בשאלתנו
הלחם עלפי רוב נאכל מייד ולא נמצא
לחם שוהה במים מעל לעת.
{אין לצרף שיטת מרן המחבר בשו"ע להתיר חמץ בצונן
כמבואר בסימן תס"ז י"ב .ואף שהביא יש מי שאוסר ,מכל
מקום ביאר במשנה ברורה שם ס"ק נ"ו שמודה שאין
נתינת טעם בצונן ,רק מכל מקום חושש למשהו .לפי זה
בחמץ בכנרת שמסתמא נאכל כל החמץ על ידי הדגים ,וגם
ניכר במים שהוא נקי ממשהו ,ואם כבר יש לחשוש זה רק
על החלק של הטעם .יש מותר לשתות החמץ .וגם הרמ"א
שם שהחמיר בזה ,הקל רק בספק ספיקא ,ובשאלתנו גם
יש ספק ספיקא כפי שנבאר שברור שהחמץ נאכל על ידי
הדגים .וגם אם נשאר ,סוף סוף זה צונן .אך במשנה ברורה
שם ס"ק נ"ה העמיד שמדובר באופן שלא היה שם החמץ
מעת לעת .ממילא בשאלתנו שחמץ נשאר במים יותר מעת
לעת ,יש בזה איסור של כבוש}

טעם ח -הביא האור לציון לצדד מכיון
שזרימת המים בכנרת היא לצד דרום,
ואילו שאיבת המים למוביל הארצי היא
מצד צפון ,הלכך כל מה שנזרק במים
נמשך והולך עם הזרם ,וממילא לא מגיע
הלחם לצד צפון ושם לא זורקים לחם
כיון שאין זה מקום לדייג כמו בשאר
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חלקי הכנרת ,וגם אם יתכן שזורקים שם,
ממילא אחזוקי איסור לא מחזקינן.

וגורם לפירוק כימי של החומר .ג'
כלורנציה שעל ידי נהרגים החיידקים
שבמים ותכלית כל אלה לנקות את המים
מכל גוף זר .חומר זה כמו הכלור וכדומה
נעשה גם לטהר את המים ,כך שברור
שלא נשאר אפילו גרגיר ולא רק שנפגם
טעם החמץ אלא התפרק טעמו בצורה
כימית .ואין לחוש לחמץ כלל .תהליך הנ"ל

והחזו"א.

הובא בספר הגדה של פסח -מנחת אשר ,לגאב"ד 'דרכי
הוראה' ר"א וייס שליט"א ,בסימן כ"ו עמוד שס"ד.

כעת נציג שני טעמים חזקים

{וסברא זו מבוססת בהלכה ,שהרי כתב המחבר
בשולחן ערוך אורח חיים הלכות פסח סימן תל"ג
סעיף ו' :רפת של בקר אינו צריך בדיקה ,שאם
היה שם חמץ הבהמות יאכלוהו .וכן לול של
תרנגולים אינו צריך בדיקה ,מפני שאם היה שם
חמץ התרנגולים יאכלוהו .וכן אמצעה של חצר
אינו צריך בדיקה ,שאם היה שם חמץ העורבים
ושאר עופות המצויים שם יאכלוהו .והני מילי
מספק חמץ ,אבל ודאי חמץ לא .הגה :אבל לקמן

עד כאן הבאנו טעמים של
תערובת לח בלח ,או קמא קמא
בטיל ,או טעם חמץ אינו חוזר
וניעור ,אך גם בזה יש מחמירים
בחוזר וניעור .כגון הכנה"ג

שעליהם בלבד ניתן לסמוך
לשתות ממי כנרת בפסח
אפילו למאן דאמר חוזר
וניעור.
טעם ט -עוד נראה שלא נותר במים
אפילו טעם חמץ .שהרי נתברר על ידי
חברת מקורות שיש ג' שלבים ואופנים
של טיהור המים במוביל הארצי .א'
במאגרי המים שבבית נטופה יש דגים
רבים מסוגים שונים המיוחדים כדי שא
להשאיר שום חומר אורגני במים.
ואוכלוסיית הדגים מורכבת באופן מדעי
ממינים שונים האוכלים את כל מה שיש
במים .ב' תהליך כימי הקרוי שיקוע ,שעל
ידו יש דרגת חמצן גבוהה במים הגורם
לחמצון כל חומר אורגני מן החי והצומח

סימן תמ"ה סעיף ג' מבואר דמותר להשליך
חמץ במקום שהעופות מצויים ,כל שכן שאין
צריך לבער משם אפילו חמץ ודאי ,עד לאחר
זמן איסורו.
מבואר שבספק חמץ אין צריך בדיקה שאנו
תולים שהעופות המצויים שם אכלוהו .לפי זה
בכנרת שנחשב למצב וודאי שהרי הרבה גויים
זורקים שם לחם בימות הפסח ,לא נוכל ללמוד
לסוגיית המי כנרת.
אך יעויין במחבר בסימן תמ"ה סעיף ג' שכתב:
קודם זמן איסורו יכול להשליכו במקום
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שהעורבים מצויים שם; ואם מצאו אחר זמן
איסורו ,שלא אכלוהו העורבים ,אף על פי
שהמקום הפקר לא יניחנו שם אלא יבערנו'.
מבואר שמותר לזרוק חמץ במקום שמצויים שם
עופות ואנו תולים שהם יאכלוהו .ואילו בסימן
תל"ג משמע שבוודאי חמץ אין להניחו שם אלא
צריך לבדוק שלא יהיה שם חמץ?
וביאר בבאר הגולה ,שבחצר המשתמרת
שדרים שם אין להניח חמץ אלא רק בספק ,ולא
בוודאי .אך בחצר של הפקר יכול להניח קודם
שעה שישית ולתלות שהעופות יאכלו את החמץ.
לפי זה הוא הדין בזה יש לומר שהכנרת היא
מקום הפקר ויש לתלות שהדגים אכלו את
החמץ}

טעם י -עוד יש לומר שאין בכח מעט
הלחם ליתן טעם ביחס לכמות הגדולה של
המים ,והטעם של הלחם שאם כבר היה
הרי נימוח והתפרק באופן שטעמו
התפשט במי הכנרת והתפוגג עד שאין לו
משמעות במים ובטח לא מצד בני אדם.
וכל מה שאסרו נותן טעם היינו דווקא
כשיש טעם של החמץ בעיסה או
בתבשיל.
ושמחתי שראיתי סברא זו בשם ספר
יהושע בסימן ה' שהיה גאון בדורו של ר'
יעקב מליסא בעל הנתיבות המשפט
שכתב לו סברא זו להתיר קמח שהתערב
בנהרות שבזמנם ,ולא חלק עליו בזה.

הפסח 
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עוד ראיתי הגדרה מצוינת וקולעת
מבית מדרשו של הגאון ר' שלמה ז.
אויערבך זצ"ל להתיר שתיה ממי כנרת
כיון 'שאין התערובת מורגשת כלל
בחושי האדם' .התורה אסרה על האדם
טעם שמורגש בחושים של האדם ולא
באופן של לחם במי כנרת שאין לטעם
שום משמעות .הובא בספר הליכות שלמה
פרק ד' אות ה' ובהערות שם אות ו' ובהערה 20
בהרחבה.

עוד מצאתי שגם הגר"נ קרליץ
שליט"א הלך בדרך זו להתיר שתיה ממי
כנרת'-חמץ דאסור במשהו ,יש לומר
דהיינו שהוא שיעור משהו שיש לו איזה
השפעה אלא שהוא מועט מאוד ,אבל דבר
שאין לו השפעה כלל אין בזה איסור
משהו ,וזוהי התשובה לאלו הטוענים
לאסור מי הכנרת כשמצאו שם חמץ,
ומשמיה דהחזו"א מוסרים שאמר "משהו
גם יש לו שיעור" .הובא בספר חוט שני כרך
פסח פרק שביעי-תערובת חמץ בסימן תמ"ז סעיף י'
בביאורים שם תחת הכותרת 'עוד עניינים באיסור
חמץ' באות ב.

עוד הוסיף שם בשער הציון אות נ"א הרי
נפסק להלכה כשיש לאדם חמץ לאחר זמן
האיסור ,הוא משליך אותו לנהרות.
ולכאורה איך יתכן שהתירו להשליך חמץ

ד
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לנהרות ,הרי הוא אוסר בזה את כל
הנהרות .אלא וודאי שאין זה אוסר את
הנהרות.2
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להם מי קידוחים ומיהול של מי הטפלה,
כדוגמת העיר ראש העין ,שכבר כמה
ימים לפני החג ועד אחרי החג משתמשים
במים אלו.

סוף דבר :יש לציין שבעיר בני ברק לא
משתמשים בפסח במי כנרת אלא רק במי
בארות .ובשנת תשע"ז ביררנו אצל
חברת מקורות ויש עוד כמה רשויות שיש

לסיכום :אין לאסור לשתות ממי הכנרת
אפילו למאן דאמר חוזר וניעור.



 2גם ביבי"א חלק ז' מ"ד האריך לבסס ההיתר של
שתיית מים מהכנרת .ולאו דווקא למאן דאמר שאינו
חוזר וניעור .יעויין שם אריכות דבריו .אך מכל מקום

כתב שם בסיום הדברים :הרוצה להחמיר על עצמם
ולהכין מים קודם החג תבוא עליהם ברכת טוב.

דברי פתיחה
חשיבות הזהירות במאכלים מהודרים ונקיים מכל חשש וריח של איסור ,ולהדר במאכלים
שכשרים ומהודרים לפי כל הדעות ,בפסח ובכל השנה.
ידועים דברי האריז"ל הקדוש 'שכל הנזהר בחמץ בפסח מובטח לו שלא יחטא כל השנה כולה'.
אכן הבטחה זו לא לחינם ניתנה ,ואם נתנה ,כנראה שבכדי להזהר בחמץ בפסח במשהו ,הדבר
כרוך במאמץ עליון עד כדי מסירות של ממש.
ואכן יש מדקדקים שלא לאכול שום מצרכי מזון מהחנות אף על פי שהוא בהכשר מעולה.
ובארצות מסויימות וקהלות קודש כגון ארץ מרוקו היו נזהרים גם שלא לאכול איש אצל רעהו,
אפילו בדברים שנעשו בבתים .והיו חסידים ואנשי מעשה שהיו נוהגים גם את המלח לטחון
בעצמם.
יש קהילות שלא אוכלים מאכלים מסויימים ,וכבר ידוע מה שכתב החפץ חיים בספרו משנה
ברורה שבפסח כל המחמיר על עצמו קדוש יאמר לו.
ודברי הרדב"ז הם כפתור ופרח שהסיבה לכך היא ,כיון שבסמיכות לציווי של "חג המצות
תשמור" נצטוינו על איסור עבודה זרה .בספר שמות פרק ל"ד פסוק י"ז "אֱ לֹהֵ י ַמ ֵסכָ ה לֹא ַתעֲ ֶׂשה
מו ֵעד
ית ָך ְל ֹ
"את ַחג הַ ַמצ ֹות ִּת ְשמֹר ִּש ְב ַעת י ִָּמים תֹאכַ ל ַמצ ֹות אֲ ֶׂשר ִּצ ִּו ִּ
ָל ְך" ולאחר מכן בפסוק י"ח ֶׂ
את ִּמ ִּמ ְצ ָר ִּים" .ועל עבודה זרה נאמר בספר דברים פרק י"ג פסוק
ח ֶֹׂדש ָה ָא ִּביב ִּכי ְבח ֶֹׂדש ָה ָא ִּביב יָצָ ָ
י"ח "וְ לֹא יִ ְד ַּּבק ְ ּבי ְָד ָך ְמאוּמָ ה ִמן הַּ חֵ ֶרם" .על כן גם בחמץ אנו נזהרים שלא ידבק בנו מאומה בשום
צד ואופן.
ובזוה"ק כתוב שפסח הוא כמו כלה שאנו מקשטים אותה.
והנה תמיד צריכים אנו לחפש לחזר ולהדר ולהקפיד על מאכלים שהם נקיים מכל רבב של
חשש או נדנוד איסור ,כמו שכתב באור החיים הקדוש' :ואומרו ולא תטמאו בהם אולי שיכוין
לומר שצריכין ישראל להזהר לבל יכנסו לפיהם אפילו בהיסח הדעת ,כי התיעוב יעשה מעשהו
בנפש אדם אפילו בהיסח הדעת .וצריך האדם ליזהר בתוספת זהירות וזריזות בכל דבר אשר

י

יכנס בגדר ספק שיקוץ זה ,ומה גם בזמנים אלו שנזהם האויר והארצות כולן יחד ואין לך גידולי
קרקע שאין בהם מהשיקוץ שומר נפשו ישמור את הדבר' .ויקרא פרשת שמיני פרק י"א.
וכן מצינו באיגרת הקודש לרמב"ן פרק ד' שכתב שיש השלכות על המאכלים שאוכל הדם על
טבעם ומזגם של ילדיו .התולדות של האדם' :והנני מוסר בידך מפתח גדול .דע כי בהיות הדבר
כמו שאנו אומרים ,סמך השם יתברך בתורתו הקדושה פרשת אשה כי תזריע למאכלות אסורות
ואמר (ויקרא יא) ולהבדיל בין הטמא ובין הטהור ובין החיה הנאכלת ובין החיה אשר לא תאכל,
וסמיך ליה אשה כי תזריע ,וסמך מצד אחר פרשת נגעים .ואלו הג' פרשיות לסודות נפלאים.
ופרשה כי תזריע באמצע להודיע שאם יבדל אדם מן המאכלות הרעים הויין לו בנים הגונים
קדושים וטהורים ,ואם לאו הרי נגעים מתחדשים עליהם מצד טפת הזרע שהיתה מאותן מאכלות
האסורות והמשוקצות' .עכ"ד.

הריון ולידת החוברת
חוברת זו הייתה נדרשת לאור הליבון בדיני תערובת חמץ וחוזר וניעור בירור אחר בירור הגעלה
ברותחין ליבון קל וליבון חמור בדברי רבותינו הראשונים והאחרונים טור ומרן המחבר רמ"א
ועד הכהן הגדול מאחיו בעל המשנה ברורה ,כף החיים ומאורי ופוסקי הדור עיני העדה זצוק"ל
ופוסקי הדור שליט"א.
החוברת התפרסמה בפסח שנת תשע"ג במסגרת דרשת שבת הגדול ,והתפרסמה בסוף החוברת
כמסקנא מתבקשת לאחר בירור הסוגיות ,תוך משא ומתן מתוך הסוגיות ראשונים ואחרונים
טור ב"י ושו"ע משנה ברורה חזו"א כף החיים בן איש חי ,ועד פוסקי זמננו .בגדרי תערובת
חמץ ודיני חוזר וניעור ,שיצא לאור בניסן תשע"ז כספר ,ולהעמיד את הדברים במבחן המציאות.
והשנה הרחבנו את רשימת המוצרים והתעדכנו עוד.
כמו כן השתדלנו לשזור את ההבנה שבדברים בסמוך לתיאור המוצר .בניגוד לחוברות המצויות
בשוק של מדריכי הכשרות .על מנת שיהיה ניתן לדמות לדברים אחרים או להוציא ולמעט את
המוצר שנמצא לפנינו .ולמעשה עיקר החוברת נעשתה בשבילי מכח הסיכום של המו"מ
בסוגיות שהעמדתי את הידע במבחן המציאות ,וערכתי לעצמי רשימה לפי סדר א' ב' .רק
לאחר שמסרתי שיעורים בזה התבקשתי לצלם לשומעי לקחי את הדברים ,ועל כן ערכתי
חוברת מסודרת .אך לאחר שיצאה החוברת בשנת תשע"ד והתפרסמה יותר ויותר עם האינדקס
לפי א' ב' אך ללא ביאורים בתחתית הערך והמוצר ,התבקשתי על ידי חברים מקשיבים אם
אפשר לבאר ולברר הטעם השורש הסיבה המקורות שעל פיהם ערכתי את הרשימה.
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תעשיית המזון מציאות עלומה
קצת רקע ומשגים על התעשייה בת ימינו ,ואיך זה משפיע
ישירות על ההיבט ההלכתי!
במציאות של הכשרות בימינו הנסתר רב על הגלוי וגם מהמפעל עצמו ,שכן הרבה שפנינו
אליהם על מנת לקבל מידע אודות מרכיבים שיש במוצריהם ,לא גילו את מה שמכיל
המוצר שלהם ,כמו כן יש עדויות סותרות ממומחי כשרות מאותו המפעל ,חלקם
אמרו לי על מוצר מסויים שכפי הידוע לו אין שום שאלה של תערובת חמץ ,ואילו
האחר אמר לי שהוא ידוע שיש בזה תערובת חמץ.
ומטעם החברה עצמה-תלוי באיזו צורה פונים אליהם ,שאם הפונה מציין שחשוב לו שיהיה הרכיב הזה
במוצר כי יש לזה משקל הלכתי ,אכן התשובה שהרכיב ישנו .ואילו הפניה תהיה על צד שאנו מעוניינים
שלא יראה ולא ימצא רכיב זה או סרך ממנו במוצר ,התשובה תהיה שאכן לא נמצא הרכיב הזה במוצר.

עניין של גישה או דקדוק הלכה!
ישנם מוצרים שראיתי שבמדריכי הכשרות פרסמו ש'עלול' להיות בהם חומר מסויים שמורכב מחמץ,
מבלי להתייחס כמובן לצד ההיתר ההלכתי שהוא מעורב יפה יפה כמו קמח בקמח שנחשב תערובת של
לח בלח כשיטת התרוה"ד סימן קי"ד וכמו שפסק הרמ"א להלכה בסימן תמ"ז סעיף ד'.
נרחיב את הדברים להבנת הקורא!
ושמעתי מומחה גדול בארץ לכשרות בשיעור על כשרות ,שהלכתי באופן מיוחד לשמוע חידושים
בתחום הכשרות שמביאים איתם גם בעיות הלכתיות וכדומה ,ושמעתי אותו מצהיר קהל עם ועדה,
שכיום ברוב המקומות לא מייצרים עם במוצר שעלול היות בו חמץ ,לדוגמא הוא אמר כך" :בכל תחליפי
החלב אם אין צורך בכשרות מיוחדת לפסח והמדבקה של גופי הכשרות השונים הם מיותרים" ,עד כאן
כלשונו .וכששאלתי אותו מדוע הוא הצהיר כך ,הרי ישנם מייצבים וישנם ויטמינים ועוד ועוד חומרים
שצריכים בדיקה אם נעשו מדברי חמץ כגון דגנים? השיב לי' :כיום רוב המייצבים אינם מחמץ וגם
לויטמינים ישנם תחליפים' .עכ"ל .אכן הוא צודק ישנם תחליפים רבים כיום ,אך כשמדובר בחמץ בפסח
מי יכול להיות ערב לנו שהפעם לא הכניסו במוצר משהו של חמץ?! אם לא שיש לנו משגיח שהשגיח
ובדק .ולדבריו ניתן לסמוך על כל מאן דפריש מרובא פריש.
אך אנו הלכנו בדרכם של גדולי ישראל שבפסח לא מחפשים איך שהמוצר יהיה מותר ,אלא מחפשים
אם יש בו משהו שיתכן שמקורו מחמץ.
וישנם כאלה שיאמרו שזו שאלה של גישה ,אך אנו נאמר שזו שאלה של "הידור" ודקדוק הלכה.
ונסביר מדוע?
הייתי ממליץ לכל אחד להחזיק קופסת מטרנה להביט ברכיבים שבכדי לקבל את המוצר הזה שנקרא
'אבקת מטרנה' צריכים להרכיב מעל שלושים חומרים שכל אחד ואחד מורכב מכמה חומרים ,הלכך ,אם
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יש משהו חמץ ,או מצד המייצבים צמחיים שעלול להיות חמץ גמור ,או מצד קבוצת הויטמינים כגון B2
כמו שהרחבנו בזה בערך ו' או  B12או סירופ גלוקוז כמו הרחבנו בערך ג' .ובהחלט ניתן לסמוך על
כך שזה תערובת של לח בלח שבטל בהרבה יותר משישים.
אך י"א שאינו בטל באופן שניתן החמץ ליתן טעם .או באופן שניתן בכוונה בתערובת ולא התערב
באקראי שבזה אינו מתבטל.
וגם אם נפסל מאכילת כלב הרי באופן שאוכלו יש אחשביה לשיטת הרא"ש ,ועוד שמבשלו בעירוי הרי
הוא חו זר וניעור .שיתכן הרי גם לשיטה הכי מקילה בדיני חוזר וניעור שכל שלא בישלו את התבשיל
בפסח אינו חוזר וניעור ,הרי באופן זה של מטרנה שהערו את אבקת המטרנה לבקבוק ועירו עליה
מהקומקום חשמלי ישירות על האבקה ,הרי זה עירוי מכלי ראשון שמבשל ובאופן זה חוזר וניעור.
אם כן ,וכי זו יש כאן שאלה של "גישה"?!
עוד דוגמא :כמו כן אלכוהול שכיום בארה"ב מופק מתירס אך ג' דרכים יש להפיק את האלכוהול או
מיין שבזה ישנה שאלה גם של סתם יינם-יין נסך ,או מחלב ,שאם שותה משקה אלכוהול כמו שבדרך
כלל שותים בארוחה בשרית יש כאן שאלה של בשר וחלב ,או מחיטה .על כן ניתן לבוא ולומר שאם
הוא הגיע מארה"ב הרי שעל פי רוב הוא הופק מתירס ומותר .אך יתכן שאותה החברה לא משתמשת
באלכוהול שהופק מתירס או בגלל הסכם שיש לה עם חברה שאיננה אמריקאית או בגלל מחיר טוב
יותר.
ומה גם שדברים כאלה משתנים בכל רגע ובכל שנייה ,וחדשים לבקרים בכל רגע מתחדש המוצר
מרכיבים שונים ומשונים .וממה שהפיקו אתמול לא בטוח שיפיקו בו היום .כמו על האלכוהול שישנם
אנשים רבים ויראים שתו אלכוהול בארוחה בשרית כי סמכו על כך שאלכוהול מופק מחיטה ,ורק בשנים
האחרונות שעוררו על כך ,רק אז התחילו אנשים להימנע מלשתות אלכוהול ללא כשרות.
זאת ועוד ,שמרכיבים שהם פחות מ 10%-אין חובה לדווח על זה ברשימת הרכיבים .ויתכן שישנם
רכיבים שמכילים חמץ ,וחוזר וניעור.
אמרו חז"ל "צאי לך בעקבי הצאן ורעי את גדיותיך על משכנות הרועים" וזו דרכם של מדריכי הכשרות
הגדולים והמוחזקים ביותר בציבור כגון בד"צ העדה החרדית ירושלים.
ולכן ציינו בכל מוצר לא רק אם יש בו חמץ וודאי אלא אפילו אם על פי רוב אין בו חמץ ,אלא "עלול"
להיות בו חמץ ,גם כן צויין.
זאת ידוע שישנם הרבה מוצרים עם תערובת חמץ שצוינו במדריך שאין לאוכלם בפסח ,ומצד הדין
ניתן להשאירם כיון שהם רק תערובת שמתבטל ויש מתירים לאוכלם בפסח ,ולכן אין זה אומר שצריך
לזורקן .ומכל מקום מהיות טוב אל תקרא רע ,יכלול אותם במכירת חמץ.
מה שעמד לנגד עיני כותב השורות הוא הנהגתו של ראש הישיבה הגאון רבי בן ציון אבא שאול זצ"ל
שבעת שמסר שיעור בהלכות פסח והרחיב את הגדרים והדינים וההלכות לעניין החששות שיש במצות
מכונה לצד צדדי ההיתר .ולאחר שאמר כמה וכמה צדדי היתר ובעיקר לדעת מרן אמר לבסוף' :אבל

אני איני פוחד ממרן ,אני מפחד מחמץ'!!!
דהיינו אף שלדעת מרן אפשר להקל ,אני רוצה לאכול מצה שבמציאות אין בה שום חשש חמץ
 3הובא בספר "תפארת ציון" -הספדים על הגרב"צ אבא שאול זצ"ל עמוד ש"צ.
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כמו כן התבטא פעם ואמר שמי שחושש רק ממה שמבואר בשולחן ערוך 'אין זו יראת שמים אלא
יראת השולחן ערוך'!!!
בעת עריכת הרשימה חיפשנו פוסקים שהתייחסו במפורשות למוצרים ובדקו הן את מבחן
המציאות והן מצד ההיבט ההלכתי ,ועליהם הסתמכנו כגון :הגאון רבי שלמה זלמן אויערבך זצ"ל.
וכן הגאון רבי בן ציון אבא שאול זצ"ל .ולהבדיל בין חיים לחיים ,הגאון רבי ניסים קרליץ שליט"א.
הגאון רבי משה שטרנבוך שליט"א .הגאון רבי אשר וייס שליט"א .כמו כן נעזרנו רבות במדריכי
הכשרות של בד"צ שארית ישראל 'גלאט' תשע"ג מהדורה כ"ז ומהדורה כ"ה-תשע"א מהדורה כ"ו .וכן
במדריך הכשרות של בד"צ העדה החרדית ירושלים שנת תשע"ג גליון ס"ג .ותשע"ד גליון ס"ד .ספר
אהל יעקב .וכן חוברת 'פסח כשר ושמח' של הרה"ג רבי משה ויא שליט"א .ועוד מאמרים רבים
שפורסמו בקבצים רבים כמו 'מוריה' 'אור ישראל' .וכן בקובץ 'מבקשי תורה' .וכן מה ששמעתי ממומחים
בתחום הכשרות .וכן מה שביררתי אני באופן אישי .ועל פי פסקי מאורי האומה וגדולי הדור .ומכל
מקום הדברים נכתבו לעורר את תשומת הלב .אך לא הרביתי להביא פוסקים רבים על כל דבר ודבר כי
אם פוסק אחד או שניים .כמו כן ברשימה התייחסנו למוצרים שיש בהם חשש קטניות.

חשוב לדעת!
בחלק מהחומרים דלהלן ישנם חששות גדולים ושונים ,גם בכל ימות השנה .אך הרשימה מתייחסת רק
לגבי החששות של חמץ בפסח .ועוסקת רק במוצרים שאין עליהם הכשר לפסח ,או אפילו מוצרים
שניתן למצוא עם כשרות מהודרת לפסח אך מכל מקום הוזכרו כדי ליידע את הציבור מדוע צריכים בהם
כשרות מהודרת.

חובה לדעת!
אין לסמוך על רק רשימת המרכיבים המופיעים על גבי האריזות ,כיון שהמרכיבים שנמצאים באחוזים
קטנים ,אינם נכללים על פי רוב ברשימת הרכיבים .כמו כן אינה משקפת את בעיית הכלים והקיטור,
שיש בהם בליעות של איסורים חמורים כגון נבילות וטריפות ,ועלולות להיות בעיות גם בעת האריזה
והאחסנה.
זכות לדעת! בסמוך ונראה לכל מוצר ומוצר שגילינו ומצאנו בו שאלה של חמץ השתדלנו להביא
את דעות הפוסקים האוסרים והמתירים ,ואינני מתכוון להיות שר המכריע.

הקדמה לרשימת מצרכי המזון
הקדמה בסיסית ויסודית
ומוכרחת בכדי להבין את הנידון בכשרות מוצרי מזון לפסח4.
הנה כתב מרן המחבר בשו"ע בסימן תמ"ז סעיף ד' בסתמא שתערובת חמץ לפני החג ,בטלה בשישים.
ולא אומרים חוזר וניעור .והביא דעת יש חולקין שחוזר וניעור .והקשו האחרונים דיש לסתור דעת
 4כללים אלו תמצית דתמצית של מו"מ גדול ונרחב בדברי רבותינו הראשונים והאחרונים טור ב"י מחבר רמ"א נו"כ ועד פוסקי
זמננו ,מתוך הספר "באר הפסח".
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המחבר ממה שכתב בסימן תמ"ב סעיף ד'' :דבר שנתערב בו חמץ ואינו מאכל אדם כלל או שאינו מאכל
כל אדם ,כגון התריאק"ה וכיוצא בו ,אף על פי שמותר לקיימו אסור לאכלו עד אחר הפסח ,ואף ע"פ
שאין בו מן החמץ אלא כל שהוא ,הרי זה אסור לאכלו' .עכ"ל .מבואר דאף באופן של תערובת של
חמץ לפני החג ,אין זה מתיר באכילה .אלא רק מותר לקיימו בפסח .והטעם ,כיון שהוא חוזר וניעור.
וזה סותר למה שפסק בסימן תמ"ז שתערובת חמץ לפני החג ,אינו חוזר וניעור.
וסתירה זו יש לתרץ בכמה אופנים ולכל הסבר יש נפק"מ להלכה ולמעשה בדעת השו"ע.
ונפתח בהקדמה בתערובת חמץ:
א.

ב.
ג.

ד.

תערובת חמץ היא -תערובת חמץ יכולה להיות בכמה אופנים .ראשית ,האופן הפשוט של
תערובת חמץ שאדם מערב קמח במאכלים ,כגון שמערב קמח בקציצת בשר .או במציאות של
ימינו שעמילן חטה הוא מוצר רב שימושי וגווני להקשות ולהעמיד מוצרי מזון לרוב ,יש בהם
שאלה של תערובת חמץ.
תערובת חמץ בחג עצמו -חמץ שעירבוהו או שהתערבב בחג פסח עצמו אינו מתבטל
אפילו באלף .ואסור מהתורה.
תערובת חמץ לפני החג -חמץ שעירבוהו או התערבב קודם החג במאכל כשר לפסח,
נחלקו הראשונים אם החמץ "חוזר וניעור" בפסח ,כלומר האם החמץ מתעורר מחמת חשיבותו
ותוקף איסורו ואינו מתבטל בתערובת וממילא אוסר את כל המאכל .או שאינו "חוזר וניעור"
כיון שהתערבב מלפני החג בזמן שהיה מותר באכילה.
תערובת חמץ לפני החג -בתערובת חמץ שנעשתה מלפני החג ישנם פרטים שכל אחד
משנה את מעמדו ההלכתי וכשרותו של מוצר המזון שלפנינו:
 .1י"א שבאופן שנתנו את החמץ בתערובת מאכל כשר לפסח בכוונה ,הוא חוזר וניעור בחג,
ואסור .אך כשניתן באקראי ולא באופן מכוון ,מותר .ולפי זה מתורצת הסתירה בשו"ע
שבסימן תמ"ז פסק שאינו חוזר וניעור כיון שהחמץ התערבב בלי כוונה אלא באקראי,
ומה שפסק סימן תמ"ב שחוזר וניעור מדובר שהתערובת הייתה באופן מכוון.
 .2י"א שאפילו שנתנוהו באופן מכוון אינו חוזר וניעור אלא רק כשהוא עיקרי ומעמיד את
המאכל הכשר לפסח .ובזה מתוצרת הסתירה בשו"ע שבסימן תמ"ז שפסק שאינו חוזר
וניעור מדובר שהחמץ אינו מעמיד את המאכל .ואילו בסימן תמ"ב שפסק שחוזר וניעור
כיון שהחמץ הוא מעמיד את התערובת כולה ולכן לא מתבטל.
 .3י"א שרק חמץ שיש בו ממשות חוזר וניעור ,אך חמץ ללא ממשות ,כגון טעם של חמץ,
לא .ובזה מתורצת הסתירה בשו"ע שבסימן תמ"ז פסק שאינו חוזר וניעור כיון שאין
בחמץ ממשות ,ואילו מה שפסק בסימן תמ"ב שחוזר וניעור מדובר שיש בחמץ שבתערובת
ממשות.
 .4י"א רק בדברים יבשים חוזר וניעור ,שהחמץ ניכר בעין .אך בדברים לחים שהחמץ
מתערבב יפה ונעשה דבר אחר ,אינו חוזר וניעור .ובזה מתורצת הסתירה בשו"ע
שבסימן תמ"ז שפסק שאינו חוזר וניעור מדובר בתערובת כמו לח בלח שמתערבבת יפה
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ומילא נחשבת הכל גוף אחד ומתבטל החמץ ,ואילו בסימן תמ"ב מדובר בתערובת יבש
ביבש שאינו מתבטל כיון שהוא ניכר.
 .5י"א כל תערובת אינו חוזר וניעור אלא אם כן בישלו את המאכל בפסח בשנית ,דאז מכח
הבישול או האפיה החמץ חוזר ומתעורר שוב .ובזה מתורצת הסתירה בשו"ע שבסימן
תמ"ז מדובר שבישלו את התערובת לפני החג ,ואילו בסימן תמ"ב מדובר שבישלו ואפו
את התערבות בחג עצמו ,ולכן חוזר וניעור.
 .6וי"א שרק במקום הפסד הקילו חכמים שאינו חוזר וניעור ,אך שלא במקום הפסד ,חוזר
וניעור שלא הקילו בזה .ובזה מתורצת הסתירה בשו"ע שבסימן תמ"ז שפסק שאינו חוזר
וניעור מדובר בהפסד מרובה ולכן היקל בזה השו"ע .ואילו בסימן תמ"ב מדבור שאין
הפסד ומותר.
 .7במקום אחד שהשו"ע הביא השיטה שחוזר וניעור ,ובמקום אחר סתם דבריו שתמיד חוזר
וניעור .באופן כזה יש אחרונים הסוברים שבכך גילה דעתו השו"ע להחמיר כאותה השיטה
שחוזר וניעור ,ולפי זה יש לומר בכל החומרות של חוזר וניעור אפילו שהחמץ ניתן בלי
כוונה ,ואפילו בתערובת לח בלח .ובזה מבואר שאין סתירה כלל כיון שגילה דעתו באופן
זה להחמיר כהיש חולקין שכך צריך לנהוג הלכה ולמעשה.
 .8באופן שנפסל המאכל החמץ שמעורב מאכילת כלב ,אם ניתן באקראי שלא בכוונה בדיעבד
מותר ,אך שניתן באופן מכוון יש כאן 'אחשביה' ,שמחשיבו במה שאוכלו ,ואסור.
 .9לסיכום :בדעת המחבר יש סתירה בדין חוזר וניעור ,והבאנו כמה דרכים לבאר דעתו,
לחלק בין מעמיד או לא .אם ניתן באופן מכוון או באקראי .אם לח או יבש .אם רק שחזרו
ובישלוהו בחג .אם רק במקום הפסד .או שאסר בכל תערובת.5
 .10דעת הרמ"א להלכה שיש לחלק בין לח שאינו חוזר וניעור לבין דבר יבש שחוזר וניעור.

מנהג הספרדים בירושלים היה להחמיר בחוזר וניעור אפילו בתערובת לח בלח
 .11הכף החיים בסימן תמ"ז סקע"ח וזה לשונו :וכתב מהרימ"ט שכ"ה חא"ח סימן א' דממה
שהביא מרן ז"ל בשו"ע דברי המתירים בסתם ואח"כ דברי האוסרים בשם יש חולקין
משמע שסובר כדברי המתירים .כן נראה להקל כיון דחמץ בפסח במשהו אינו אלא מדרבנן
יעויי"ש .אמנם הפרי חדש כתב דלענין דינא קבלת הגאונים תכריע וכ"ש להחמיר וכמו
שכב המ"מ .וכ"כ הרשב"א בתשובה סימן תפ"ה שכדברי הגאונים אנחנו עושים מעשה
יעוי"ש .וכן כתב הברכי יוסף אות י"ד דרוב החכמים נהגו דין חוזר וניעור .וכ"כ הרב
כפי אהרון חלק ב' חא"ח סימן ו' דשגור בפי כל יושבי ירושת"ו דמנהגינו כמאן דאית
ליה חוזר וניעור .וזה ממה שאנחנו מחמירין לברר החיטים .וכן מנהגינו שלא לאכול
גבינה ודגים וכמה חומרות נוהגים למ"ד חוזר וניעור וכ"כ הזכ"ל ריש הלכות פסח שכן
5

כמבואר כל זה בארוכה בחוברת "באר הפסח".
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מנהג בני טורקיא בכל החומרות ואית להו חוזר וניעור ואעפ"י שאין דבר זה פשוט אצלינו
הדברים ממשמשים ובאין כן יעויי"ש '.עכ"ד.
ויעויין שם עוד במה שכתב באות ע"ו בשם הזכ"ל בכל דיני פסח מנהגנו ככל מה
שכתב מור"ם באופן לדענין פסח אנחנו אשכנזים וכן הוא המנהג עתה בין הספרדים
בכ"מ להורות בדיני פסח בכל החומרות שכתב מור"ם' .עכ"ד.
 .12וכן דעת הגאון רבי רפאל ברוך טולדאנו זצ"ל על מנהג מרוקו -הנה בספר קיצור
שולחן ערוך לרבי רפאל ברוך טולדאנו זצ"ל רב ואב"ד מרוקו גם הביא דבר הכף החיים
הנ"ל והוסיף וכתב 'ולדעתי הפחותה נראה דודאי לכתחילה יש להחמיר משום חומרת חמץ
בדבר שהוא לכתחילה וכמו הראיות שהביא .אבל אם נתערב בדיעבד דואי דאין מורין
לאסור .וכן מנהגנו בארצות מרוקו דלכתחילה עושין כל החומרות דחוזר וניעור אבל
בדיעבד מתירין הכל כמ"ד אינו חוזר וניעור' .עכ"ד.
וכן הגרב"צ אבא שאול זצ"ל העיד שהמנהג בירושלים היה להימנע ולא להשתמש
בשמן קטניות כמו שמן סויה אפילו שהיו אוכלים כל הקטניות ,מהטעם שחששו שמא יש
בו תערובת חיטה ,ואפילו שזה תערובת של לח בלח ,שכן הפקת ומיצוי השמן מפולי הסויה
או מגרעין החיטה שהתערבב בין הפולים ,מתערבבים יחד וזה לח בלח .מכל מקום חששו
לשיטה דחוזר וניעור אפילו בלח בלח .כלשונו בשו"ת אור לציון חלק ג' פרק ח' הלכה
ט"ו בהערות שם בדבירו המתחיל ואמנם ,שכתב כך':ואמנם המנהג בירושלים היה
שרבים מהספרדים היו משתמשים בפסח בשמן זית בלבד ,אולם לא היה זה מטעם
שנמנעו מאכילת קטניות בפסח ולא השתמשו בשמן הבא מקטניות אלא בשמן זית ,שכן
רוב ככל בני ספרד לא נהגו להחמיר בקטניות ,אלא יחידים בלבד .אלא שבאותו זמן לא
היה מצוי אלא או שמן זית או שמן שומשמין (שמן סירג') ,ובשמן שומשמין היה אז חשש
לתערובת חיטים ,וכמובא בברכ"י בסימן תמ"ז אות י"ד .ולכן רבים חששו לכתחילה
לסברת המחמירים שדבר שנתבטל בשישים קודם הפסח חוזר וניעור ,ולכן נמנעו
לכתחילה משמן זה והשתמשו בשמן זית ,אבל לא נהגו להמנע מאכילת קטניות בפסח'.
עכ"ד.

הספרדים החמירו בחוזר וניעור אפילו יותר מהאשכנזים
 .13שאלה מעניינית מצינו שהתעוררה בזמנו של הגאון בעל האבני נזר בדבר כשרותם של
הצימוקים בפסח ,וממילא הנפק"מ ליינות שנעשה ממנם .אחר שנמצא בהם תערובת חמץ,
כפי שעורר רב ודיין ספרדי מארץ פרס ,ומזה רצו להסב את תשומת ליבם של הציבור
כולו בכל הארצות לעניין הצימוקים ,והאבני נזר השיב על כך ,א .אין לנו לפסול כל
הצימוקים זולת אלו שבאו מפרס ששם יש חשש של תערובת חמץ ,ואין ללמוד מזה לכל
הצימוקים שבכל מקום אחר .ב .כל זה דווקא לפי אותו הדיין והרב שהוא ספרדי והם
חוששים למ"ד של חוזר וניעור ,מה שאין כן אנחנו האשכנזים.
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וזה לשונו בשו"ת אבני נזר חלק אורח חיים סימן תקמ"ג' :לרב אחד .בדבר הצמוקים.
הנה על דבר הקול אין להחזיק ריעותא על כל הצמוקים .והיטב אשר כתב בזה הרה"ג
מבערזאהן ני' להתיר .ואף על אותן שבאין מפרס שכתב הדיין מפרס שהם חמץ גמור
משום שיש בהם משהו חמץ .כל דברי מכתבו תמוהין .שהלא משהו חמץ קודם הפסח אין
אוסר  .אך יש ללמד עליו זכות יען שהוא מן הספרדים .אולי הם חוששין לדעה
שהביא המחבר [או"ח סי' תמ"ז סעי' ד'] שאמרינן חוזר וניעור .ואין זה כלל לדידן .וחוץ
מכל זה .הרי הוא רק עד אחד .ואין ע"א נאמן באיסורין בדבר שאין בידו .מכל הלין אין
חשש כלל על היין הנעשה מהצמוקין וישתו ענוים וישבעו' .עכ"ל.
לסיכום :הספרדים החמירו בדין חוזר וניעור אפילו לח בלח ,ולכן כל תערובת של חמץ
אפילו לח בלח או תערובות של אבקה כגון מרק עוף או אבקת קקאו שנחשבת כלח בלח
כיון שמתערבת יפה ,יש להימנע ולא להשתמש בזה בפסח.
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רקע להבנת האינדקס המוצרים
המוצרים נחלקים לשלוש קבוצות
 )1חמץ גמור ,כל מוצר שהוא עשוי מחמשת מיני דגן ,שמדין תורה צריך לבער אותו מהבית ולשרוף
אותו בערב פסח ,ואם משאירים אותו בבית עוברים עליו באיסור של בל יראה ובל ימצא:
לדוגמא :ביסלי ,עוגיות ,פתיתים ,שקדי מרק ,בירה כדורי פלאפל ,אטריות ,שניצל בציפוי פירורי לחם,
או שניצל סויה ,ויסקי ,בורגול ,חלבון חיטה ,פסטות ,אובלטים ,קווקר ,שמרי בירה ,דייסת שיבול שועל,
גרנולה.
ההלכה :כל אלו הם חמץ גמור ולכן צריך לשרוף אותם בערב פסח .מדין תורה ניתן למכור אותם לגוי
במכירת חמץ .אך יש שלא נהגו לסמוך על מכירת חמץ .או שיש שנהגו שלא למכור חמץ גמור אלא
לקיים מצות התורה ולשרוף כל החמץ בערב פסח.
 )2מוצרי מזון שיש בהם תערובת חמץ ,מוצר מזון שמצד עצמו יכל להיות כשר לפסח,
ורק שמעורב בו חמץ כגון עמילן חיטה ,או גלוטן ,לתת ,קמח חיטה ,דגנים ,שאוסר את המאכל כולו.
לדוגמא :אבקת מרק ,אבקת פלאפל ,סירופ ממותק כל סוגי הפטלים ,תרופות בסירופ ,תחליף קפה,
פסטרמה ,קורנפלקס ,קטשופ ,מעדני חלב ,משקאות קלים .מיונז.
ההלכה :מוצרים אלו יש בהם תערובת של חמץ ,ולכן אין לאוכלם בפסח בשום אופן .מוצרים אלו אין
לזרוק מהבית .אמנם אינם חמץ גמור ,ויש לכלול אותם במכירת חמץ .ומי שלא מכרם לכל הפחות
יצניעם במקום סגור ושמור בכדי שלא יטעו ויבואו לאוכלם מחמת הרגילות.
מוצרי מזון שעלו להיות בהם תערובת חמץ בלי מתכוין ,כגון מוצרים שכתוב עליהם 'עלול
להכיל גלוטן' או 'עלול להכיל עקבות של גלוטן' ,או חשש גלוטן ,או חשש לתת .כל אלו המוצרים מכיון
שאין התערובת נעשתה במכוון ,אלא בטעות ,אמנם אין לאוכלם ,אך אין צריך לזורקן מהבית וגם אין
צריך למוכרם .אך נהגו להכלילם במכירת חמץ.
 )3מוצרים שיש בהם תערובת חמץ שאינם לאכילה ,שיש מתירים ויש אוסרים
להשתמש בהם בפסח אומחמת שעצם השימוש מחשיב את החמץ שבתערובת והופך אותו לחמץ שאסור
בהנאה .או מצד חשש שמא יכניס לתוך פיו .כגון מוצרי טיפוח הגיינה וקומסטיקה.
לדוגמא :בושם ,דאודורנט ,שפתון ללא טעם ,אודם ,משחת שיניים ,מי פה.
ויש מצרפים לרשימה זו את משפחת הקטניות לאותם קהילות יוצאי אשכנז והרבה מקהילות הספרדים
כגון מרוקו ויוצאי פרס ועוד שנהגו להימנע מאכילת קטניות בפסח ,מכל מקום קטניות אינם חמץ
ואסורים מצד המנהג בלבד ,ולכן אין צורך לזורקן מהבית ומספיק להצניעם במקום סוגר ושמור שלא
יבוא לאוכלם.
ההלכה :יש מתירים להשתמש במוצרים אלו ,ויש אוסרים ,ומכל מקום אין איסור להשאירם בבית ואין
צריך לזורקן רק יצניעם במקום סגור ושמור שלא יבוא להשתמש בהם בפסח.
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א
אבקת מרק עוף-
יש בה תערובת של קמח וחיטה ,ואין לאוכלה
בשום אופן .וכיום יש אבקת מרק כשרה לפסח.

איטריות וחיטים שעשאם לנוי-
חיטים ואיטריות שעושים לנוי כמו בתמונה ,אם
הם דבוקים חזק לתמונה באופן שאין חשש
שיפול ,וכן אם צבע אותם בצבע או לכה ,מותר
להשהות התמונה בפסח.6

אלכוהול-
יש אלכוהול שמוצאו מגרעיני דגנים והינו חמץ
גמור .ועוד יתכן שיש חמץ במקום הגידול של
השמרים .אך על זה יש אומרים שיש להקל מצד
זה וזה גורם .עוד יש בעיה בהובלה במתקני
האיחסון מובלים גם דברי חמץ חריפים .אך על
טענה זו יש אומרים שתמיד יש פי  60כנגד
הדבר החמץ החריף .ועל פי בירורים שנעשו
בעבר האלכוהול המשווק בארץ אינו חמץ.
ומכל מקום מכיון שיש הרבה שאלות של חמץ
גמור באלכוהול ,יש לרכוש אלכוהול כשר
לפסח .יש עוד דרך להפיק אלכוהול כגון מחלב,
וכן מיין7.

באבקת אפיה יש עמילן שיתכן שהוא מחיטה.
ועוד תערובת של חמץ .מכל מקום לגבי העמילן
היצרן חייב לציין בגב האריזה 'מכיל גלוטן'.
כיום אפשר למצוא אבקת אפיה כשרה לפסח
גם של בד"צ עדה חרדית רק שהם לא מסכימים
שיקראו לזה אבקת אפיה כדי שאנשים לא יבאו
להחליף באפית קמח רגיל .על כן כתוב על
האריזה 'תערובת מתאימה לפסח' מיוצר על ידי
חברת 'מיה' .מאותו הטעם שלא נותנים כשרות
לעוגות שעשויים מקמח תפוחי אדמה שמא
יחליפו .כמבואר במשנה ברורה סימן תנ"ג
סק"ו.

אבקת פלאפל-
יש בה קמח חיטה .ועוד תמציות כמו באבקת
מרק.

אבקת קקאו-
יש בה חומצת לימון ,ותפקידה לנטרל טעם
גרוע ולא להיות מורגשת ,ולכן יש מקילים בה.
מכל מקום יש לרכוש אבקת קקאו עם כשרות
מיוחדת לפסח.8

אבקת אפיה-
 6דומה לדין חיטה שייחד אותה לישיבה וטח אותה בטיט המבואר בסימן תמ"ב ט' ,שמכיון שייחד אותה להיות כסא ביטל ממנה
שם חמץ ונהפכה לכסא ,ואין חשש שיאכלנה כיון שטח אותה בטיט .גם בשאלתנו שייחד החיטים לתמונה וצבע אותם בלכה או
צבע .כן דעת הגרב"צ אבא שאול .והגרש"ז אויערבך.
 7שמעתי ממומחים לכשרות ,וגם כך פרסמו במדריך הכשרות של בד"צ שארית ישראל מהדורה כ"ו תשע"ב עמוד רנ .וממילא מובן
שכל אלכוהול צריך כשרות לכל השנה ,או מצד יין נסך ,או מצד שאדם ישתה האלכוהול בסעודה בשרית ולמעשה יתכן שהאלכוהול
הופק מדברי חלב.
 8במקרה של האבקת קקאו שהתערבות חמץ לא ניתנה על מנת ליתן טעם ,יש לדון בה מצד גדרי חוזר וניעור ,שמחד גיסא לא באה
ליתן טעם ,ואינה מעמיד ,וגם מעורב יפה יפה כדין לח בלח .אך מכל מקום נתנוה באופן מכוון ולא באקראי .ועוד שאם מערה על
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אבקת פודינג-
יש בו עמילן שעלול להיות מחיטה .היצרן חייב
לציין על גב האריזה 'מכיל גלוטן' .לתת .חומרי
טעם וריח .גם תערובת מחמשת מיני דגן .חומרי
עזר נוספים בחשש חמץ .יש כיום פודינג
בהכשר בד"צ עד"ח.

אקונומיקה-
מכיון שחומר האקונומיקה פסול מאכילת כלב
ולא מגיע במגע עם הפה ,מותר בשימוש בפסח
ואין צריך כשרות מיוחדת לפסח.

אגוזים קלופים-
במפעלי הפיצוח בחו"ל מוסיפים לפעמים חומר
אנטי אוקסידנט (נוגד חימצון) המדולל בשמני
קטניות.9

אובלטים-
נעשה מקמח ומים שהחמיצו ,ולכן הם חמץ
גמור.

אטריות/פסטות לכל סוגיו-
חמץ גמור.

הפסח 

~ ~ 106

שייך בו חימוץ ,אך מעמדו ההלכתי יהיה תלוי
במנהגים שיש בקהילות ישראל לגבי אפיית
עוגות מקמח תפוחי אדמה שיש חשש שמא יבוא
להחליף בקמח חיטים ,כמבואר במשנה ברורה
סימן תנ"ג סק"ו .והוא הדין בזה שיש חשש
שמא יבואו להחליף באטריות של קמח חיטים
שהוא חמץ גמור .ויש שמצאו עצה לעשות את
הפסטות בצורה שונה בפסח .אך אין זה מספיק
כיון שבדרך כלל נעשה הפסטה במפעלים
ומכונות שעושים בהם פסטות חמץ עוגות כל
השנה ושוב הגענו לבעיית חוזר וניעור.10

אורז-
הנה האורז עשיר מאוד בעמילן ,ולכן עלולים
גרגירי האורז להדבק זה בזה ,על כן מוסיפים
לו אבקת טאלקום סיד או גלוקוזה כדי למנוע
הדבקת הגרגירים ייחד .11וגלוקוז הרי יתכן
שנעשה גם מחמץ.
ולאחרונה הגיע מידע שבמדינות שונות יש
שמוסיפים לאורז ויטמינים שהם בחשש חמץ,
ויש להיזהר בזה .12לדוגמא :אורז המיובא
מאוסטרליה צריך כשרות מיוחדת כיון
שמורחים אותו בחומר על מנת להבריק אותו,
וחומר זה צריך כשרות מיוחדת.

אטריות או פסטה מקמח תירס-
כיום מצוי סוגי פסטות שנעשו מקמח תירס
אינם אסורים מן הדין כיון שקמח תירס לא
האבקה מים רותחים מכלי ראשון הרי שהאבקה מתבשלת
ובאופן זה גם לשיטה המקילה ביותר ,הרי שחוזר וניעור
באופן שחוזר ומבשל בחג .ושמא שבאופן זה שלא ניתן
החמץ על מנת להיות חלק מהמאכל ,אלא רק למנוע קלקול,
וממילא יש לו תפקיד שולי ,באופן זה קל יותר.
 9מדריך הכשרות של בד"צ העדה"ח גליון ס"ד עמוד .139
 10קשה לנקות את כל החמץ שנשאר במכונות .אך סומכים
על ביטול של לפני החג ,וגם שלא ניתן באופן מכוון ,ולא
נותן טעם ,וגם לא מעמיד ,אך לפי מ"ד דבאופן שחוזר

ומתבשל הרי שהוא חוזר וניעור ,שהרי מבשלים את
הפסטות הללו בחג עצמו ,ולכן יש כאן שאלה של חמץ
בפסח.
 11כך ביררתי אצל חברות מייבאות אורז מחו"ל ברשימת
הרכיבים של אורז כתוב' :אורז  .'100%והסיבה שהגלוקוז
או הסיד לא מופיע ברשימת הרכיבים ,כיון שאינו חלק
מרכיב גרגיר האורז .וגם הוא פחות מ% 10-
 12כן ראיתי שפרסמו במדריך הכשרות של בד"צ העדה"ח
תשע"ד עמוד .139
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וכמו כן צריך להיזהר אם בבית אריזה שאורזים
קמח ,אורזים גם את האורז.13
ובאופן כללי יש מנהגים שונים בבית ישראל
לגבי אכילת אורז בפסח ,א .מצד ששייך
לעשות ממנו קמח כמו בכל הקטניות ויבואו
להחליף בקמח רגיל .ב .שפעמים מעורב בהם
גרעיני חיטה ,כיון שהיו גידולי האורז סמוכים
לגידולי החיטה ונמצא כמה פעמים חיטה בתוך
האורז ,וגם קשה לברור יפה ,לכן החמירו בזה.
כמבואר במשנה ברורה תנ"ג סק"ו .וממילא הם
בכלל גזירת קטניות .ג .החתם סופר הוסיף טעם
לאסור כיון שלדעת רבי יוחנן בן נורי בגמרא
פסחים דף ל"ה .אורז מן דגן הוא .ואף על פי
שלא נפסקה הלכה כמותו מכל מקום בפסח
חוששים אפילו לשיטה זו .ובעיקר האשכנזים
נהגו בהם חומרא ולא לאוכלם כלל בשום אופן,
ואילו אצל הספרדים יש נהגו לאוכלם על ידי
שבוררים אותם ג' פעמים היטב בשמש לפני
החג .ויש מהספרדים שאף שלא נהגו בחומרת
קטניות מכל מקום לא אכלו אורז בפסח .ד .יש
שטענו שכיום יש מפעלי אורז מיוחדים וממילא
אין חשש של עירוב בהם קטניות או דגן .אך
אין זה מדוייק ,שלא נשללת האפשרות שהאורז
נארז גם בטחנות ובתי אריזה של קמחים
וסולת ,ולעיתים קרובות גרגיר האורז באים
במגע עם הקמח ממש .אך על זה מציעים
לשטוף את האורז לפני החג ,ולייבש אותו
בשמש.14

עלול להיות בו רכיבים שעשויים מחמץ.

אמולסיפייר-

אנשור-

 13הגרב"צ אבא שאול אור לציון חלק ג' פרק ח' הלכה ט"ו
בהערות דיבור המתחיל ועל כל כתב שם כך':ועל כל פנים
האוכל אורז בפסח ,יש לו לברור אותו היטב שלא תמצא בו
חיטה .וכן יש להיזהר מאורז שנארז בבית אריזה שאורזים
שם גם קמח' .עכ"ד.

חומר שנמצא בהרבה מוצרים ותפקידו בעיקר
לחבר מים ושמן .והוא מורכב מתערובת שיתכן
שהוא מחמשת מיני דגן כגון קמח/לתת או
קטניות .וכן חומרי עזר נוספים בחשש חמץ.

אנטי אוקסידנט-
זהו רכיב שמופיע גם כן במוצרי מזון ורשום על
גבי האריזה .אינו בחשש חמץ ,אלא בחשש
קטניות.15

אספרטיים-
ממתיק מלאכותי שהשימוש בו נפוץ לאחרונה,
בעיקר במשקאות ומזון דיאטטי .מיוצר גם
מחומרים המופקים מחמץ ,וגם בעזרת
אינזימים.

אסקורביק אסיד ויטמין C
משמש מרכיב במוצרי מזון ומשקאות רבים,
מיוצר גם מדגנים.

אודם-
האודם שמורחים אותו על השפתיים מצוי
שמכיל אלכוהול שמופק גם מחיטה ,יש מתירים
השימוש בזה ,מכיון שנפסל מאכילת כלב,
ואין אחשביה במה שמורח אותו .16אך יש
אוסרים שסיכה חשובה כמו שתיה .וגם מצוי
שנכנס לפה.

אייס קפה-

 14יש לציין שגם הגרב"צ אבא שאול היה נזהר שלא לאכול
אורז בפסח אך מבני משפחתו לא מנע מעולם .הובא בספר
"תפארת ציון" -הספדים עמוד פ"ז במבוא.
 15ראה גם במדריך כשרות העדה"ח תשע"ד עמוד .140
 16הגרב"צ אבא שאול באול"צ ח"ג פ"ח .והגר"מ שטרנבוך
שליט"א חושש לאסור כנ"ל.
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תרכיז שמכיל את כל אבות המזון ומומלץ
לחולים שאינו יכולים אוכל רגיל .מכיל
קטניות .ראה הערה.17

 17בלילה זו הוכנה בעיקר לחולים שאינם מסוגלים לאכול
אוכל מוצק אלא רק נוזלים ,וגם אינם מסוגלים לשתות
הרבה נוזלים ,כך שלא ניתן לרסק עבורם את כל סוגי הירקות
והפירות ,ועל מנת להבטיח שאכן החולה מקבל את כל
אבות המזון שזקוק להם .על כן ייצרו את משקה ה'אנשור'
שיש בו את כל הויטמינים שהגוף זקוק להם גם בכדי
להמשיך לחיות וכל שכן בכדי להתגבר על החולי .כיום
רופאי משפחה ממליצים את משקה האנשור גם עבור זקנים
שאינם מסוגלים לאכול או קשה להם באכילה סדירה,
שישתו אנשור אחד ליום .וכמו כן לתינוקות רגישים .ובערב
פסח תשע"ה נשאלתי אם לשתות משקה האנשור בפסח
ליהודי זקן מעל גיל תשעים? ובכן נדרשתי לבדוק ולברר את
הרכיבים שיש באנשור ,ומצאתי שחלק גדול מהרכיבים
משתמשים בהם בתעשייה המודרנית לשאר מוצרי מזון והם
עשויים מחמץ ,או שיש בהם תערובת חמץ .אך במקביל
ביררתי אם ניתן לייצר את אותם הויטמנים ושאר הרכיבים
מרכיבים שאין בהם חמץ .ומצאתי שניתן לייצר אותם גם
מקטניות .רק השאלה מניין לנו שהחברה שמייצרת את
המשקה אנשור תשתמש ברכיבים שאינם חמץ שזה מייקר
גם את העלות ,כיון שהרכיבים שמשתמשים בהם בתעשייה
שעשויים מחמץ הם גם נגישים וזולים כי מצויים לרוב .זאת
ועוד שחלק מרכיבים לא הצלחתי לבדוק לגמרי ממה
עשויים .ובמדריך בד"צ העדה החרדית שנת תשע"ג גליון
ס"ג עמוד  100תחת הכותרת 'מזון מיוחד לתינוקות

רגישים' -ושם ערכו טבלה ,הקדמה לטבלה כתבו על
המוצרים שבטבלה' -אנו מפרסמים להלן רשימה של כמה
סוגי מזון לתינוקות שאין לנו עליהם בירורים לגבי חששות
חמץ' כך' :אנשור"/רוס" -מזון מרוכז ,נוזל .חלבי' .ע"כ.
ולכן כתבו להתייעץ עם רופא ומו"צ לגבי נטילתם בחג פסח.
עכ"ד .והתייעצתי עם כמה מורי הוראה ולא ידעו להשיב לי
על זה .ופניתי להרב הופנר שליט"א רב ביה"ח מעייני
הישועה ,והשיב לי' :הדבר נבדק ואכן הרכיבים שבמשקה
אנשור הם קטניות בלבד' .ואכן יש סבירות גדולה לזה כיון
שהבחנתי ברשימת הרכיבים כגון' :מלטודקסטרין -תירס'.
וכן' :מתחלב לציטין -תירס' .והנה ב' מוצרים אלו נעשים
בתעשייה שלנו מדגנים ,ומוצר שיש בו רכיבים אלו אנו לא
אוכלים אותו בפסח מחשש חמץ .ומכיון שהדגישו שהוא
נעשה מסויה ,כנראה שיש כאן יד מכוונת שכל הרכיבים
שבאנשור הם מקטניות ,ולא מחשש חמץ בפסח ,אלא בכדי
שגם חולי צליאק שהם רגישים לגלוטן ולשאר דגנים ,יוכלו
לשתות את המשקה ,על כן העדירו באופן מכוון את
הרכיבים שעלולים להיות בחשש דגנים או גלוטן וכדומה.
כמו כן בדקתי את הדבר עם גורם נוסף ורב בית חולים
במרכז הארץ שבדק העניין לעומקו ואמר לי שמועצת
הרבנות הראשית לישראל כתבו להם 'האנשור הוא קטניות,
ולא חמץ'.
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ב
בורגול-
בספק חמץ ,כיון שעובר תהליך

בולים-
הרטבה.18

בירה-
חמץ גמור.
בוטנים מצופים (קבוקים/בוטן אמריקאי)
את הבוטן גוללים בשכבת קמח בתערובת
תבלינים ,וזה חמץ גמור.

בגדים שהתכבסו עם עמילן חיטה-
מותר להשהותם בפסח אפילו אם יש עליהם
ממשות חמץ .אך אין להביאם לשולחן ,מחשש
שמא יפול על האוכל קצת ממשותו .אך נהגו
עמך ישראל קדושים להיזהר בזה ולא ללבוש
בגדים שיש בהם עמילן חיטה .שו"ע תמ"ב ג' משנ"ב
סקט"ז .ועי' חזו"א או"ח קט"ז סקי"ד.

בר בצק-
חמץ גמור .שהוא מקמח ומים שמעורב בו חומר
מונע התקשות ,וכימיקלים שמונעים קלקול ,אך
סוף סוף הוא בצק ,ואינו נפסל לאכילה בדוחק.
 18ראה גם מה שכתב במדריך הכשרות 'גלאט' בתוך מאמרו
של ר' יהודה אריה שרשבסקי שליט"א ראש מחלקת חומרי
הגלם ב"שארית ישראל" שעוסק בנושא 'החיטה ומוצריה'
בעמוד רי .שכתב שם כך":הבורגול עשוי מגרגירי חיטה
מבושלת שיובשה ונגרסה והינו חמץ" .עכ"ד.
 19הגאון רבי משה שטרנבוך שליט"א בספרו תשובות
והנהגות ח"ב רכ"ה.
 20כיום מצוי ביסלי מקמח תירס ,שאמנם מצד איסור אכילת
חמץ אין לאוסרו ,אך יש לאסור מצד שמא יבואו להחליף

אין להדביק בולים באמצעות ליחוך והעברת
הבול ברוק הלשון ,כיון שהדבק שמשתמשים
בו לבול עלול להכיל חמץ .אך מותר להחזיקו
בפסח.19

ביסלי-
חמץ גמור .כיום יש ביסלי מקמח תירס ראה
הערה.20

במבה-
במבה נעשית כיום בעיקר מגרעיני תירס וציפוי
חמאת בוטנים .אם כן ראשית הבמבה היא
ממשפחת הקטניות .וכן יעויין בגב האריזה של
הבמבה שכתוב על האריזה 'עשוי להכיל עקבות
גלוטן' .אף שיש דעות לסמוך על ביטול של
חמץ לפני החג ולדון כתערובת של לח בלח
שמתערב יפה .מכל מקום ההיתר אינו לכל
הדעות ובוודאי שיש בזה שאלה של חמץ
שחוזר וניעור{ .21 .אכן עוררנו בעבר והסבנו
את תשומת ליבם של אנשים ופרסמנו את הדבר
לנוגעים בדבר ,ואכן בשנת תשע"ד ראיתי
לבסוף לביסלי מקמח חיטה .ועוד מכיון שהוא נעשה באותם
המכונות שבמשך כל השנה מכינים בהם ביסלי מקמח תירס,
ויש בזה בעיה הלכתית של חוזר וניעור.
 21ניתן להקל בנידון הבמבה כמעט בכל הצדדים :א .שאינו
ניתן באופן מכוון ,אלא באקראי .ב .לא מעמיד .לא נותן
טעם .ג .מעורב יפה כמו לח בלח .ד .אין בו ממשות .ה .לא
מבשלים ולא אופים את הבמבה בחג .וממילא לא חוזר
וניעור .מאידך גיסא הרי זו תערובת יש מ"ד דכל תערובת
בכל צד ואופן אוסר המאכל כולו .ועוד שמצד שני יש לדון
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שהצמידו תוית על האריזה שעליה
כתוב':אזהרת האלרגנים בגב האריזה אינה
גורעת את כשרות המוצר לפסח למהדרין'.
ע"כ .נוסח זה אינו מעיד על פתרון לבעיית
הגלוטן ,שהרי סומכים על ביטול של לפני החג
שחוזר וניעור.22 }.

בזה שמכיון שאוכלו הרי מחשיבו ,ויש כאן אחשביה
לשיטת הרא"ש ,וצ"ב בזה .ראה באות ס' ערך 'סבון' מה
שהבאנו בשם הגרי"ש אלישיב שחשש לי"א שגם בתערובת
שאינה לאכילה שייך סברת אחשביה ,ולכן לדעתו יש
להימנע משימוש בסבון אם יש בו תערובת של חמץ.
 22אני מצרף בזה הערה שקיבלתי על ערך 'במבה' שנת
תשע"ו -תהליך ייצור הבמבה קל ופשוט לוקחים גרגירי
תירס מתפיחים אותם בחום לפי הצורה של הבמבה ולאחר
מכן מטבילים אותה בחמאת בוטנים ,ובזה הסתיים תהליך
ייצור הבמבה .ולכן אמרו לי כמה גורמי כשרות מומחים
ומשגיחי כשרות ו'אנשי שטח' שנמצאים במפעל הבמבה
שאין בו חששות כלל ,למעט קטניות למי שמחמיר בזה .כמו
כן ישנה הקפדה שלאחר שהחליטו להכשיר את המפעל
לפסח הם מנקים את המכונות עד כמה שניתן ,ומייצרים פס
ייצור של במבה בלבד והוא עדיין יוצא בלי החותמת של
כשר לפסח ,ורק לאחר הפס ייצור הביניים ,מתחילים בפס
היצור לפסח שהוא אך ורק גרגירי תירס ,וממילא אין כל
חשש של חוזר וניעור .ומכל מקום הוספתי ושאלתי ומה עם
מה שכתבו בגב האריזה 'עשוי להכיל עקבות גלוטן'?
התשובה שקיבלתי היא :שהאריזות של הבמבה הם אריזה
קבועה לכל השנה ,ואם רוצים להוסיף משהו לפסח אינם
משנים את כל האריזה כי אם מוסיפים על חזית האריזה כמין
לשון עם ההודעות הנחוצות של פסח .הוספתי ושאלתי:
מדוע שלא יכתבו בכל זאת אינו מכיל עקבות גלוטן כחלק
מההודעות של פסח .התשובה שקיבלתי' :וכי יתחילו
לכתוב כל מה שאין'?!
מכל מקום באגודה למען חולי צליאק מתייחסים גם לבמבה
הכשרה לפסח כבכל ימות השנה שעלול להכיל עקבות
גלוטן .עד כאן הדברים!
 23אין לקנות ביצים בפסח עצמו מגוי המגדל עופות ,וכל
שכן לא לקנות מיהודי שמאכיל את העופות חמץ ,כיון
שחמץ בפסח אסור בהנאה ,ואפילו של גוי .אלא אם כן
הביצים הוטלו לאחר כ"ד שעות מסיום אכילת החמץ של
העוף ,או שהבעלים מאכיל את העוף עוד דברים שאינם
חמץ ,ואז מותר .ומכיון שדברים אלה צריכים השגחה ,על
כן ראוי לקנות ביצים רק ששווקו לפני החג.
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ביצים-
יש לקנות ביצים לפני פסח ,ואם קונה בפסח
עצמו יש לקנות ביצים רק עם השגחה לפסח,
שאם בעל העופות האכילם חמץ בפסח ,הרי
שהביצים אסורים בהנאה כדין חמץ בפסח
שאסור בהנאה .ומכל מקום אין איסור
להשהותם בביתו .23אלא אם כן קונה את
{כמבואר בשולחן ערוך בהלכות פסח סימן תמ"ח סעיף ז':
'אסור ליתן בהמתו לאינו יהודי להאכילה בימי הפסח ,אם
הוא יודע שמאכיל אותה פסולת שעורים שהוא חמץ'.
ובמשנה ברורה ס"ק ל' כתב להסביר' :שהרי הוא נהנה
מחמץ בפסח שמפטם בו העכו"ם את בהמתו וחמץ אפילו
של עכו"ם אסור ליהנות ממנו בפסח .ובדיעבד אם אכלה
חמץ בפסח אין לאסור בשרה בשביל זה כדמוכח ביו"ד סימן
קמ"ב סי"א' .עכ"ד}
וראיה לדבר מחלב של בהמה כתב המשנה ברורה שם ס"ק
ל"ג' :ולענין חלב של בהמה שאוכלת חמץ אפילו היא של
נכרי נחלקו אחרונים בזה ודעת הפמ"ג להתיר החלב שחלבו
אחר מעל"ע שאכלה חמץ ויש מקילין אפילו בו ביום אם
אוכלת שחרית וערבית מדברים המותרים' .עכ"ד .וכן
החמיר הגאון רבי חיים פלאג'י בספר מועד לכל חי סימן ב'
אות כ"ב ,וכן כתב להחמיר בבן איש חי פרשת צו אות מ"ב.
והוא הדין לביצים ,שאם הוטלו תוך כ"ד שעות הרי שנהנה
מחמץ בפסח .וכן כתב בספר חוט שני הלכות פסח להגר"נ
קרליץ שליט"א פרק ז' דיני תערובת חמץ עמוד צ"ט וזה
לשונו שם' :מוצרי חלב ,אם הוא הגיע ממושבים שלא
מאכילים את הבהמות רק חמץ ,מותר לשתותם בפסח ,דכל
החשש הוא רק כאשר הבהמות אוכלות רק חמץ והחלב נחלב
תוך כ"ד שעות מאכילתם ,והוא הדין לביצים .ואף לגבי
וועדות השרות שלא מסכימים לקחת אחריות על זה ,אין
לחוש להשהותם בפסח בביתו' .עכ"ד.
אלא אם כן קונה את החלב בימים הראשונים של החג ,דאז
בוודאי נחלב בערב פסח .וכן כתב הגרב"צ אבא שאול באור
לציון חלק ג' פרק ח' י"ד בהערות וזה לשונו שם ':והנה
מלבד שלעניין חמץ של נכרי הדבר שנוי במחלוקת ,הרי
שבזמננו בעוונות הרבים החשש הוא מחלב המגיע
ממושבים של יהודים שיש בהם חשש שהאכילום חמץ
בפסח ,ורבים מהמתירים לא התירו אלא בחמץ של נכרי,
כמבואר בשערי תשובה ובשדי חמד אסיפת דינים מערכת
חמץ ומצה סימן ב' אות ד' ,ואם כן בחמץ של יהודים הדבר
חמור יותר ויש יותר לחוש בזה .וראוי למי שגר במקום
שהחלב המגיע לשם הוא בחשש שמגיע ממקומות
שמאכילים את הבהמות חמץ בפסח ,שיכין חלב מערב פסח
לכל ימי הפסח ,וישמרנו בהקפאה וכדומה .ואף אם לא
הספיק לקנות לפני הפסח ,אם קונה בימים הראשונים של
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הביצים בימים הראשונים של החג שבוודאי
הוטלו לפני החג.

הביצים עוד לפני החג כדי למחוק את הדיו
החתום על גבי הביצה ,וכן לסלק את החמץ
שדבוק בו.25

הביצים של ימינו מגיעים כשהם חתומות בדיו
שהוא תערובת של חמץ וכשמבשלים את
הביצים בתבשיל כשהם בקליפתם הרי שיש
כאן תערובת חמץ בפסח עצמו .ואף שנפסל
מאכילת כלב מכל מקום הרי שמתערב עם
התבשיל והוא אוכלו כחלק מהתבשיל ,ואפילו
שנפסל מאכילת כלב ,מכל מקום כשאוכלו הרי
מחשיבו ,ויש לאסור .ועל כן יש להצריך רחיצת
הביצים לשטיפת הדיו ,וכן דעת הגר"מ
פיינשטיין זצ"ל .24אך מכיון שהדיו נפסל
מאכילת כלב ואין כוונת המבשל כדי להנות
מהדיו ,ולא ניחא ליה בו ,אין 'אחשביה' ואין
איסור בזה .וכן דעת הגרי"ש אלישיב זצ"ל.
כיום ניתן להשיג ביצים מוחתמות בדיו כשר
לפסח.

בשר מעובד-

ביצים חתומות

בדיו /פירורים הדבוקים בו.

עוד יש בביצים שמצוי שדבוק בהם פירורי
חמץ עוד מהלול ,ועל כן צריך לשטוף היטב את
פסח באופן שהוא חלב שנחלב בערב פסח ,שפיר דמי'.
עכ"ד.
 24וכן נראה דעת הגר"מ פיינשטיין זצ"ל בשו"ת אגרות
משה אורח חיים חלק ג' סימן ס"א וזה לשונו שם' :ובדבר
הביצים שבאים מנוקים ומרוחצים שהפארמער מרחיץ
אותם במים פושרים ומשים שם איזה סם ,פשוט שאין שום
חשש בזה דאינם נותנים אותם במים חמים שיכולין להבליע
שאין רוצים לבשל הביצה אפילו במשהו ,ומעולם לא נראה
ביצה מאלו שמוכרים שבשולה אף במשהו .וכ"ש באלו
שקונים קודם הפסח כרובא דרובא אנשים שאף אם היו
בחמין לא היה שייך לאסור דבליעה דנתינת טעם ודאי ליכא.
והדחה יש להצריך בכל ביצים גם את אלו האינם רחוצים עוד
ביותר ,והוא דרכם של נשים להדיחן קודם שמבשלין משום
מנקיותא ולכן אין לאסור' .עכ"ד .נמצא שחשש הגרמ"פ
לסם שעל גבי הביצה והצריך הדחה לביצים על מנת להסיר
את אותו הסם .והוא הדין לדיו שמחתימים כיום את הביצה.
 25וכן פסק הגר"מ שטרנבוך שליט"א בתשובות והנהגות
ח"ה סימן צ"ז אות ד' וגם בכרך פסח עמוד קמ"ח וזה לשונו

כל סוגי הבשרים המעובדים כגון-
נקניקים/נקנקיות/קבב /בשר מעובד /המבורגר
בשר מוזרק /יש בהם עמילן שעלול להיות
מחיטה .או חלקי עמילן או מלטודקסטרין ,וכן
גלוקוז .שעלולים להיות מאנזים חמץ .ועוד
חומרים .על כן חייב לרכוש בשר מעובד אך
ורק בכשרות מיוחדת לפסח.26

בשר צמחי על כל סוגיו-
לפעמים מכיל גם קמח חיטה וגלוטן .או
תערובת שמנים שטיגנו בהם פירורי לחם.27

בשר -לא מעובד.
בשר שנשחט ללא כשרות לפסח אך אינו מוזרק
בחומרים ,אינו צריך כשרות מיוחדת לפסח
ומותר להשתמש בו בספח עצמו .28אך כיום

שם באות ד) ביצים מצוי שמגיעות ביצים מלוכלכות ואולי
יש שם חמץ ,ועל כן ראוי לרוחצם לפני פסח' .ע"כ.
 26וגם מהמכון לחולי צליאק פורסם על כל מוצרי הבשר
המעובדים שיש בהם גלוטן' :בשר ודגים כל הסוגים אם
מעובד  -רק כאלה שלגביהם יש אישור מהיצרן כי אינם
מכילים גלוטן .יש להיזהר מהקבאב ,נקניקים ,נקניקיות,
קציצות המבורגר וכל מה שהוא מעובד לנו ראה עוד בהערה
לבשר לא מעובד' .ע"כ.
 27ראה בהערה לבשר מעובד.
 28הבעיות שיכולות להיות בפסח בעופות ובשר שנשחטו
קודם הפסח:
א .שמא השתמשו במלח שיש בו תערובת חמץ-
ראשית -במלח שלנו כיום יש תערובת חמץ.
שנית פסק השולחן בסימן תמ"ז סעיף ה'' :בשר
יבש וגבינה ודגים שנמלחו קודם הפסח ולא
נזהרו בהם ,מותר לאכלם בפסח' .וביאר המשנה
ברורה בס"ק מ"א' :דאף אם היה בהמלח קצת
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ראוי לרכוש בכשרות כדי להבטיח שאכן לא
הזריקו בבשר שום חומרים.

בהמה לשחיטה בפסח-
לגבי קניית בהמה מיהודי בימות פסח על מנת
לשחוט אותה ולאוכלה בחג פסח ,אם המגדל
מאכיל אותה רק דברי חמץ ,יש לאסור .אלא
אם כן עברו עליה כ"ד שעות שלא אכלה דברי
חמץ .ואם מאכיל אותה גם דברים שאינם חמץ,
חמץ ובלעו מהם נתבטל קודם הפסח ושוב אינו
חוזר וניעור' .עכ"ד.
ב .או שהשתמשו בכלים של חמץ שהם בני יומן,
שאז נחשוש לבליעת החמץ בעוף -ראה מה
שכתב במשנה ברורה בס"ק ל"ט בביאור דברי
השולחן ערוך הנ"ל' :שנמלחו קודם הפסח -
אפילו בכלי חמץ דאין מליחה לכלים להפליט
ועוד דסתם כלים אינו בן יומו ונותן טעם לפגם
קודם פסח לכו"ע שרי' .עכ"ד .ועוד ,שזה אינו
מצוי כלל ,כיון שכיום ישנם משחטות מיוחדות
אך ורק לעופות ובשר ואין שם שום שימוש נוסף
במכונות ובסכינים מלבד לעופות ולבשר.
ואחזוקי איסור לא מחזקינן.
וכן פסק הגאון רבי בן ציון אבא שאול באור לציון פרק ח'
אות י"ב ובהערות שם שעופות ובשר אינם צריכים כשרות
לפסח ומותר להשתמש בהם בפסח .יש לציין שגם במדריך
הכשרות של העדה החרדית תשע"ג גליון ס"ג וכן במדריך
של תשע"ד גליון ס"ד לא הביאו שצריך כשרות לעופות
ובשר ,אלא רק על בשר צמחי .ראה שם גליון ס"ד עמוד
 ,140ובגליון ס"ג עמו'  .130וכן במדריך הכשרות של
בד"צ שארית ישראל 'גלאט' מהדורה כ"ו שנת תשע"ב
עמוד רנ"א הביאו רק על בשר מעובד או בשר מוזרק,
שצריך כשרות לפסח ,וכן במדריך 'גלאט' מהדורה כ"ז
שנת תשע"ג  145הביאו רק על בשר מוזרק או מעובד כנ"ל.
 29דהנה פסק השולחן ערוך בהלכות פסח סימן תמ"ח סעיף
ז'' :אסור ליתן בהמתו לאינו יהודי להאכילה בימי הפסח,
אם הוא יודע שמאכיל אותה פסולת שעורים שהוא חמץ'.
ובמשנה ברורה ס"ק ל' כתב להסביר' :שהרי הוא נהנה
מחמץ בפסח שמפטם בו העכו"ם את בהמתו וחמץ אפילו
של עכו"ם אסור ליהנות ממנו בפסח .ובדיעבד אם אכלה
חמץ בפסח אין לאסור בשרה בשביל זה כדמוכח ביו"ד סימן
קמ"ב סי"א' .עכ"ד.
וכמו שמצינו גם לעניין חלב של בהמה כתב המשנה ברורה
שם ס"ק ל"ג' :ולענין חלב של בהמה שאוכלת חמץ אפילו
היא של נכרי נחלקו אחרונים בזה ודעת הפמ"ג להתיר החלב
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יש להקל גם באותו יום שאכלה חמץ .29אך יש
מי שמתיר אפילו לקנות מיהודי שפיטמה
בחמץ .30ובקונה מגוי ,מותר.

בלונים-
בלונים שמשחקים בו ילדים וממלאים אותו
אויר נמצא בתוכו חומר הנקרא 'סטארטש'
שהוא מחמץ ,וכשמנפח הבלון עלול לבלוע
שחלבו אחר מעל"ע שאכלה חמץ ויש מקילין אפילו בו ביום
אם אוכלת שחרית וערבית מדברים המותרים' .עכ"ד .וכן
החמיר הגאון רבי חיים פלאג'י בספר מועד לכל חי סימן ב'
אות כ"ב ,וכן כתב להחמיר בבן איש חי פרשת צו אות מ"ב.
והוא הדין לביצים ,שאם הוטלו תוך כ"ד שעות הרי שנהנה
מחמץ בפסח .וכן כתב בספר חוט שני הלכות פסח להגר"נ
קרליץ שליט"א פרק ז' דיני תערובת חמץ עמוד צ"ט וזה
לשונו שם' :מוצרי חלב ,אם הוא הגיע ממושבים שלא
מאכילים את הבהמות רק חמץ ,מותר לשתותם בפסח ,דכל
החשש הוא רק כאשר הבהמות אוכלות רק חמץ והחלב נחלב
תוך כ"ד שעות מאכילתם ,והוא הדין לביצים .ואף לגבי
וועדות הכשרות שלא מסכימים לקחת אחריות על זה ,אין
לחוש להשהותם בפסח בביתו' .עכ"ד .נמצא שאם עברו כ"ד
שעות משעת אכילת החמץ ,אין זה נקרא נהנה מחמץ בפסח.
או באופן שאוכלת עוד דברים שאינם חמץ .והוא הדין לגבי
בהמה או עוף לשחיטה בפסח שאם עברו כ"ד שעות מזמן
אכילת החמץ ,או שהאכילו אותה עוד דברים מלבד חמץ,
אין זה נקרא נהנה מחמץ הפסח ,ומותר.
 30זו דעת הגר"מ פינשטיין זצ"ל לאחר שדן בתשובה
ארוכה ומנומקת כתב שם כך בזה הלשון :שו"ת אגרות משה
אורח חיים חלק א' סימן קמ"ז' :בענין תרנגולות שאוכלות
חמץ לשחיטה לצורך הפסח ובדבר חלב בהמה שאוכלת
חמץ ...היוצא מזה שבהמה ועופות שנתפטמו מחמץ בפסח
וכל אה"נ אף בלא אכילות היתר כלל מותרות לאכילה בו
ביום .וכן מותר גם החלב שלה אף מבהמת ישראל ואף
שעבר על איסור בל יראה ואיסור הנאה מותרות דאיסורא
דעבד עבד אבל הבשר והחלב לא נאסרו מזה'.עכ"ד.
ומה שכתבנו שבקונה מגוי מותר ,כן כתב הגר"מ פיינשטיין
שם בסוף התשובה לגבי חלב' :ונמצא לפי חדוש זה שחלב
של בהמת נכרי שאכלה חמץ אין להחמיר אף לבעלי נפש
כיון שאף להרמ"א אין מקום לאסור .זהו הנלע"ד בסוגיא זו
להלכה וגם למעשה'.
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החמץ ,יש מחמירים שלא להחזיקם בבית כדין
תערובת חמץ.31
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הוא סך את גופו כגון שמורח הבשמים בזרועות
הידיים לתענוג כמו שמצוי כאלה שעושים ,יש
להחמיר שיהיה כשר לפסח ,כיון שסיכה
חשובה כשתיה .אך אם מתיז את הבושם רק
לצורך העברת זוהמא אין צריך .ועיין עוד במי

בשמים-
מכיון שנפסל מאכילת כלב ואנו אוכל ,מתירים
אותו .אך יש לחלק בסוג ההשתמשות ,שאם

בשמים.

ג
גלוטן-
חמץ32.

גלוקוזה-
משמש מרכיב חשוב בהרבה מוצרי מזון ,יש
שמיוצר מקטניות ויש שמיוצר מחיטה .וכל
מוצר שיש בו גלוקוז יש להיזהר מחשש חמץ.

געפילטע פיש-
לפעמים מכיל גם קמח חיטה או תערובת שמנים
שטיגנו בהם פירורי לחם.

גבינות-
 31הגאון רבי משה שטרנבוך שליט"א בספרו תשובות
והנהגות ח"ה סימן צ"ז אות ב' וזה לשונו שם :ב) בלונים
שמשחקים בו ילדים וממלאים אותו אויר ,נמצא בתוכו
סטארטש ,וכשמנפח הבלון עלול לבלוע החמץ ,יש
מחמירים שלא להחזיקם בבית בפסח כתערובות חמץ'.
עכ"ד .אם כי שמעיקר הדין יש להקל בזה כיון שדומה לדין
הדיו שעשוי מתערובת חמץ ומשתמשים בו בפסח ואפילו
שעלול להכניס לתוך פיו של הסופר עם הקולמוס כדרכן של
סופרים מכל מקום מכיון שלא מתכוין לכך ולא רוצה בכך,
מותר כמבואר בתרומת הדשן ובשו"ע תמ"ב י'.

בגבינה רגילה -יש חומר הנקרא אנזים (רנט)
שתפקידו לגבן את הגבינה .חומר זה מופק
מחיידקים שגדלים על מצע גידול שעלול להכיל
חמץ .ועוד יש בהם חיידקי מחמצת.
בגבינות מעובדות -הנה בנוסף למה שיש
בגבינה רגילה יש בגבינה מעובדת עמילנים כדי
להעמיד את הגבינה ,ועמילנים אלו חלקם
מופקים מחיטה ,שהם חמץ גמור .ואם נעשה
מעמילן חיטה היצרן חייב לציין שהמוצר מכיל
'גלוטן' .עוד יש בגבינה מעובדת חומר הנקרא
אמולסיפיירים (חומר שקושר את המים
והשמן) ועלולים להכיל רכיב חמץ .אך יש
מקפידים לבדוק שהתאריך ייצור של המוצרים
 32הפקת הגלוטן היא כך :לוקחים שתי ק"ג קמח מערים
עליו מים ולשים אותם במכונה במהירות רבה כשתי דקות
עד ארבע דקות ,והחומר שמופרש מלישת הבצק לוקטים
אותו וזה עמילן חיטה .שמעתי ממומחה כשרות שלפי זה
קשה לומר שהגלוטן חיטה הוא חמץ ,כיון שלא הספיק
להחמיץ ,אם לא שנאמר שהוא חמץ מצד החיטים שעברו
הרטבה קודם הטחינה ,אך לפיט זה הם רק בספק חמץ ולא
חמץ גמור .ובמדריך כשרות של העדה"ח תשע"ג עמוד 140
פרסמו שהוא 'חמץ גמור'.
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יהיו לפני החג כדי שנוכל לסמוך על השיטה
שאינו חוזר וניעור .ולכן מקפידים "ועדת
מהדרין" של תנובה לכתוב על גבי מוצרי החלב
"כשר לפסח -ערב פסח" .מכל מקום צריך
לרכוש מוצרי חלב בכשרות מהודרת לפסח,
בפרט בזמננו שיש כשרות מהודרת של ועדת
מהדרין על מוצרי חלב.

גלידות-
סוכר שמופק מעמילן שעלול להיות מעמילן
חיטה .או שיש בו מעמיד על ידי אנזים חמץ.
אמולסיפיירים (חומר שמחבר בין מים לשומן).
ועוד חלבונים שעלולים להיות מחיטה .והנה
בחמץ שהוא מעמיד התערובת לא מתבטל,
וצריך כשרות מיוחדת לפסח.

גלידות מופחתות שומן-
בנוסף לחששות שבגלידה רגילה יש עוד תחליף
שומן בשם 'אואטרים' שמקורו בעמילן שיבולת
שועל .וכן תחליפים נוספים שמקורם בעמילן
חיטה' .אספרטם' ממתיק שניתן לייצר את
רכיביו ממרכיבים שיתכן והם חמץ.
 33מדריך הכשרות 'גלאט' של בד"צ שארית ישראל מהדורה
כ"ו שנת תשע"ב עמוד רנא.
 34הובא בספר אהל יעקב -פסח עמוד רכ"א ובהערות בשם
שו"ת חשב האפוד ח"ב סימן ע"ד ,והגר"ש ואזנר שליט"א
בקובץ מבית לוי הלכות פסח .וכן דעת הגר"ש קמינצקי
שליט"א .והנה אמנם יש לדון בזה מצד שנפסל מאכילת
כלב ,אך מכל מקום האדם שותהו בפסח ויש בזה 'אחשביה'.
אך דעת הגרש"ז אויערבך שמכיון דבר זה אין בו ממשות,
אינו בכלל איסור חמץ שנתערב .וכן בהליכות שלמה פסח
פרק רביעי סעיף ג' הובא כך':משקים שיש בהם גז שעשוי
מחמרי חמץ כמי סודה כשרים לפסח לכתחילה' .ובביאורים
שם 'אורחות הלכה' הערה מספר  14הביא מעשה שהיה:
'בשנת תשל"ה כשעלתה שאלת הכשרות היינות ושאר
משקאות לפסח ,כי נודע שבחלק מהיקבים בישלום בכלים
שנתבשל בהם כוהל המופק מחיטה ,ונתוועד אז רבנו
הגרשז"א עם הגרי"ש אלישיב ועם הגר"ע יוסף ועוד ,ונשאו
ונתנו בכל צדדי הענין ,וכשדנו אם לסמוך על הדעות דיי"ש
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גביעי גלידה-
חמץ גמור.

גריסים שעורה-
גרעיני שעורה יתכן ועברו הרטבה .בהכשר
העד"ח לא הורטבו.33

גריסי פנינה
גריסי פנינה ,לתת וטעם לתת המצוי במספר רב
של דגני בוקר ומזונות מעובדים.

גרנולה-
חמץ גמור.

גז של מי סודה-
יש ג' סוגים של ייצור הגז :א .קליטת החומצה
ממעיינות טבעים .ב .תרכובת כימית .ג .משכר
שעורה שהשכר שעורה כשהוא מתחמץ הוא
פולט את הגז( .וזה נקרא גז  (C O 2ולדעת
הגר"ש ואזנר יש להחמיר בזה .אך הגרשז"א
הקיל בזה.34
הוי זיעה בעלמא העיר שם חכם אחד בתוך המו"מ ,שגם גז
נעשה לפעמים מחמץ? ביטל הגרשז"א הדבר מכל וכל משום
שודאי אין בו ממש' .ע"כ .אך צ"ב על דבריו דמאי שנא גז
שהופק מחומרי חמץ ,מחמץ שנתן טעם במאכל הכשר
לפסח דשייך בו דיני תערובת חמץ ,דהנה נחלקו הגר"א
תמ"ז סעי"ג והחזו"א פסח סימן קי"ט סק"ה אליבא דמ"ד
דחמץ בתערובת מלפני הפסח אם חוזר וניעור או לא כשאין
חמץ ממש אלא טעם ,דאם טעם של חמץ חוזר וניעור ,דלעת
הגר"א רק חמץ ממש בתערובת חוזר וניעור אך טעם ,אינו
חוזר וניעור ,אפילו למ"ד דחוזר וניעור .אך החזו"א כתב
שם':דאפילו בטעם משהו אמרינן חוזר וניעור' .עכ"ל .ולפי
החזו"א ביארנו שהרי סתם השו"ע בדין התאריק"ה בסימן
תמ"ב סעי"ד דחמץ חוזר וניעור כדעת הי"א שהביא בסימן
תמ"ז סעי"ד ,נמצא שגם בטעם חמץ אמרינן חוזר וניעור.
ולפי זה יש לנו לחשוש למ"ד דחוזר וניעור אפילו על טעם
חמץ .וביארנו כל זה בארוכה בחוברת "באר הפסח".
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ד
דקסטרוזה-
משמש מרכיב חשוב בהרבה מוצרי מזון ,וכל
מוצר שיש בו מרכיב זה יש להיזהר בו מחשש
חמץ .מיוצר בארץ בדרך כלל מקטניות .אך
בחו"ל מיוצר כיום גם מחיטה.

דאורדורנט
אינו צריך הכשר מיוחד לפסח ,שהחומר נפסל
מאכילת כלב ,ואינו ניתן אלא רק להעביר
הזוהמא ,ולכן אין להחמיר בו משום סיכה
כשתיה.

דגני בוקר-
יש סוגי דגנים שהם חמץ ממש .יש שמעורב
בהם חלבוני חיטה .ועוד חומרים וויטמינים
שיש בהם חמץ .מכל מקום היצרן צריך ליידע
על כך בגב האריזה' :מכיל גלוטן'.

דגים ממולאים-
קמח חיטה במגע עם מים שהוא חמץ גמור.
תערובת שמנים שטיגנו בהם פירורי לחם.
ועוד .אך דגים ממולאים בהכשר בד"צ עד"ח
ללא חמץ.

מעובד עם חומרים שונים .יתכן שיש חשש
לפסח.
דגים מטוגנים -לפעמים מכיל גם קמח חיטה
או תערובת שמנים שטיגנו בהם פירורי לחם.

דג סלומון-
כל דג שמגיע קפוא צריך שיהיה בכשרות לפסח
כיון שמחדירים בהם חומרים התפחה וחומרים
משמרים ודג קטן שנכנס למכונה בעלת שלוש
עשרה מחטים יוצא כמו לויתן מחמת החומרים
המוכנסים בו .גרוע ממנו דג הסלומון הוורד
התעשייתי שלוקחים דג סלומון רגיל מכניסים
אותו לאקווריום שמימיו צבועים שישהה שם
כמה ימים ואז הבשר שלו יקבל גוון וורד.
וחומרים וצבעי מאכל אלו צריכים כשורת
לפסח.

דייסת שיבולת שועל-
חמץ גמור ,שהוא מחמשת מיני

דגן.35

דייסות-
באופן כללי כל סוגי הדייסות עלולים להכיל
גלוטן.36

דבק-

דגים מעושנים-

דבק הינו בחשש חמץ

 35כן ראיתי ושמעתי .וכן דעת הגרי"ש אלישיב בספר
"אשרי האיש" מועדים חלק ג' פרק נ"ח סעיף ה' :שיבולת
שועל -השיבולת שועל (אוינא קווקר) היא השבולת שועל
שבתורה לגבי חמץ (לגבי חלה ,חדש וכלאים) וכל המפקפק
בדבר אינו אלא מן המתמיהים' .עכ"ד.
 36כן ראינו שפרסמו עבור חולי צליאק כך' :דייסות –
מכילות בדרך כלל גלוטן ו/או סוכר' .ע"כ.

 37הגר"מ שטרנבוך שליט"א בספרו תשובות והנהגות ח"ב
רכ"ה .ודעת הגרש"ז אויערבך זצ"ל שדבק העשוי מקמח
ומים ,ראוי שלא להשתמש בו לכריכת ספרים משלושים יום
קודם הפסח ואילך אם עתיד להתקיים בפסח ,וכן לא ידביקו
בו מדעות רחוב בימים הסומכים לפסח .הובאו דבריו
בהליכות שלמה מועדים פסח פרק רביעי אות י' .בזמננו
מצויים דבקים ללא חששות אלו.

.37
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דגים קפואים-
כיום מזריקים בדגים חומרים כדי להגדיל את
נפחו וחומרים מייצבים ,כגון תוספת עמילן.
תוספת מלח ציטראט שעלול להיות חמץ.
סוכרים שמוצאם מעמילן שעלול להיות חמץ.
או שהעמידוהו באנזים חמץ .וחששות אלו בין
בדגים שלמים ובין בפילה .על כן אין לקנות
לא
באופן
בשוק
דגים
38
מבוקר ,אלא רק בהכשר מיוחד לפסח.

דוחן-
צריך כשרות .מצוי שמעורב בו חיטה או חמשת
מיני דגן.

דג סלומון-
כידוע שדג הסלומון הוורוד מה נקרא 'סלומון
נורבגי' הוא המשובח מאוד .רק דבר אחד לא
הרבה יודעים ,שכיום לוקחים דג סלומון לבן
ומניחים אותו באקווריום במים צבועים בצבע
אדום על מנת שיקלט הצבע בבשר של דג
הסלומון ואז ניתן לשווק אותו כסלומון נורבגי
וכמובן שהדג אפילו לא עבר בנורבגיה רק
מהבריכה הצבעונית לסיר הבישול שלנו .על כן
צריך כשרות מיוחדת על אותם החומרים וצבעי
מאכל שיהיו בכשרות לפסח.

דג מושט-
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החומרים שלא יפרקו משתמשים בעמילן .ולכן
צריך כשרות של בד"צ לכל השנה וכל שכן
לפסח .וצריך לדעת שיש בדצי"ם שמעניקים
כשרות לפסח אפילו שיש בו תערובות של חמץ
כיון שסומכים שהתערב לפני החג ובטל
בשישים ,וגם אין התערובת ניכרת ונחשב כמו
תערובת של לח בלח וכשיטת התרומת הדשן
וכפי שפסק הרמ"א שבאופן זה מועיל ביטול
לפני הפסח .ויש שסומכים על השיטה המובאת
בשו"ע בסימן תמ"ב בסתם שלא אומרים חוזר
וניעור בכל אופן בחמץ בתערובת שהתערובת
לפני החג .אך בוודאי שלפי חלק גדול מהשיטות
בדעת השו"ע שהעמילן ושאר החומרים ניתנו
בכוונה במוצר ,וגם הם מעמידים אותו,
באופנים אלו לא אומרים שמתבטל אלא חוזר
וניעור .ולכן צריך לדעת שהבד"צ שמעניק
כשרות לדגים לא סומך על אותם השיטות
לדוגמא בד"ץ העדה חרדית .וממוצא הדברים
אתה למד שאם יש כשרות של בד"צ על הדג
מושט זה מתייחס לכל השנה ,וצריך שיהיה
כתוב כשר לפסח בסמוך לחותמת של הבד"צ
ולא רק שיהיה כתוב כשר לפסח על המוצר.
החשש בעיקר על דג מושט שמיוצר בסין .אמנם
כיום יש גם עמילן קטניות .ראה גם מדריך
כשרות של עדה חרדית גליון ס"ז עמוד .43

להוי ידוע שהדג שלנו הוא דג תעשייתי וניתן
להבחין שכתוב על חלק מהאריזות מכיל 80%
אחוז דג או מכיל לפחות  70%דג וכדומה ,כיון
שהדג שלנו מעורב בו חומרים רבים בכדי
להגדיל את נפח הדג .וחלק מהחומרים
בתערובת חמץ .כמו כן כדי להחזיק את

דגים קפואים-
ראה גם במדריך כשרות של שארית ישראל
'גלאט' מהדורה כח שנת תשע"ה עמוד קס"ו
שהוסיפו שם גם 'סוכרים שמוצאם מעמילן
העלול להיות חמץ ,או שהועמדו על ידי אנזים

 38כן שמעתי מפי מומחה לכשרות .וראה גם במדריך כשרות
של שאריץ ישראל 'גלאט' מהדורה כח תשע"ה עמוד קס"ו

הוסיפו שם גם 'סוכרים שמוצאם מעמילן העלול להיות
חמץ ,או שהועמדו על ידי אנזים חמץ' .ניתן לעלות על
החשד של עמילן אם כתוב 'מכיל גלוטן'.
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חמץ' .ניתן לעלות על החשד של עמילן אם
כתוב 'מכיל גלוטן'.

ה-ו
המבורגר
מכיל תערובת חמץ .
39

וודקה-
מיוצרת על פי רוב מעמילן תפוחי אדמה או
תירס מעורב בלתת שיפון שהינו חמץ גמור.
חומרי חמץ בתהליך גידול השמנים .וודקה
בהשגחה העדה"ח אינה מכילה חמץ.

ויטמינים טבעיים-
חלקם ממוצים משמרים שגדלו על חמץ .ויטמין
 Eטבעי עלול להיות מופק משמן נבט .ועוד
חומרים שעלול להיות בהם חמץ.
וצריך לדעת שגם כאשר לא נכתב על גבי
האריזה שהויטמין מכיל רכיב חמץ מכל
מקום הויטמינים מוצו משמרים שגדלו על
דגן ומבחינה הלכתית תערובת חמץ.

ויטמינים סינטטיים-

יש בהם תערובת של סוכר מעמילן חיטה .כמו
כן ויטמין  B12וויטמין  Cשיש בהם חמץ הינם
חומרים מרים .ויש שהתירו מדין ביטול .שהרי
זו תערובת שלפני החג ונחשב לתערובת של לח
בלח כיון שמעורב יפה כמו הלח וכמו קמח.
אך באופן זה שהטעם של החמץ ניתן
בכוונה ,אינו מתבטל .ובפרט כאן שניתן החמץ
כדי להעמיד הריקוח והבלילה של התרופה ,הרי
שיש לו חשיבות מצד עצמו ואיך יתבטל?!
וכן דעת הגר"מ שטרנבוך שליט"א 40שדן
בבליעת ויטמינים ובסוף דבריו כתב' :סוף דבר
אין דעתי להקל בויטמינים ששורשם בחמץ ,אף
שמערבים לפני פסח ובטל בכמה אלפים ,כיון
שחשוב ורוצה דווקא התערובות על כן חוששני
שלא בטל ,ובחמץ שקיבלנו על עצמנו חומרות
והידורים הרבה ,בוודאי ראוי לחשוש כן'.
ע"כ .41אם כי שיש לדון עוד בויטמינים ,שלא
אוכלים אותם אלא בולעים אותם ,אם נחשב
אכילה.

מצוי היום מאוד שבתעשיית הויטמינים נאבד
כח הויטמין במהלך העיבוד ,על כן מוסיפים בו
את הגלוקוז שעשוי מחיטים כדי להעמידו .ועוד
 39ראה מה שכתבנו בערך ב' בשר מעובד ,וצרפו לכאן.
 40וכן דעת הגר"מ שטרנבוך שליט"א בספרו תשובות
והנהגות ח"ג קכ"ד שדן בבליעת ויטמינים ובסוף דבריו
כתב' :סוף דבר אין דעתי להקל בויטמינים ששורשם בחמץ,
אף שמערבים לפני פסח ובטל בכמה אלפים ,כיון שחשוב

ורוצה דווקא התערובות על כן חוששני שלא בטל ,ובחמץ
שקיבלנו על עצמנו חומרות והידורים הרבה ,בוודאי ראוי
לחשוש כן' .ע"כ .
 41וכן דעת הגרב"צ א"ש בספר אור לציון ח"ג פ"ח אות ב'
בהערות.
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ורק לחולה שאין בו סכנה מותר לבלוע כדור
כיון שאין זה דרך אכילה ואסור רק מדרבנן .מה
שאין כן לבריא.

שמופקים מחיטה ,או שמיוצר מדגנים .אך יש
ויטמין  Cללא חשש חמץ.

ויטמין -B 2
כיום מייצרים ויטמין  B2בחשש

וופלים-

חמץ45.

ויטמינצ'יק-

חמץ גמור .כיום יש וופלים מקמח תפוחי אדמה
או קמח תירס ,נהגו להחמיר בהם.

ויטמין -E
יש שמופק משמן נבט
קטניות.
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חיטה.42

סירופ ממותק עם דגש על רכיבים של
ויטמינים ,ומכיון שיש בו חומרי טעם וריח,
חומצת לימון אם נעשתה מדגנים ,וכן סוגי
הויטמינים ,לכן צריך כשרות לפסח.

או שמני

ויטמין לתינוק-
תינוק שנצרך לויטמין שיש בהם תערובת חמץ,
יש להקל ליתנו לתינוק .רק יזהרו שלא יגע
בכלים כשרים לפסח.43

ויטמינים מקטניות-
לכתחילה אין ליטול כדורי ויטמינים שעשויים
מקטניות למי שמחמיר ונוהג שלא לאכול
קטניות ,ויש לחפש תחליפים אחרים כמו שמצוי
היום תחליף לכל דבר .אך במקום צורך כגון
מעוברת ,יש להקל שלא גזרו על חולי.44

ויטמין -C

ויסקי -חמץ גמור.
ויפאן -מאכל דגים
מיוצר על ידי חברת 'סרה' והוא תערובת של
קמח חיטה ,שמרי בירה .ולכן מן הדין מותר
להחזיק אותם ולהאכיל לדגים ,כדין כל מזון של
בעלי חיים .כמו שביארנו בערך מ'-מזון לבעלי
חיים .אך מהדרים ליקח מזון אחר לדגים כגון
תולעים ,כיון שחוששים שמא ידבק בו ביד או
יפול חלילה.46
יש עוד חברות שמייצרות מזון לדגים כגון
 T.B.Lשם כתוב ברכיבים 'מכיל דגנים'

משמש מרכיב במוצרי מזון ומשקאות רבים,
פעם היה מיוצר מקטניות ,כיום מופק מחומרים

 42שמן נבט חיטה הוא :שמגדלים מהחיטה נבטים -כמו
עשבים ,ואת זה כותשים ועושים שמן .ושמעתי ממומחה
לכשרות מובהק שאינו מבין מה השייכות של שמן נבט
חיטה לחמץ ,שהרי החיטים אינם חמץ ,שמחיטים אנו
עושים קמח למצה .ואת החיטים שלוקחים לצורך הפקת
הנבטים לא מרטיבים .וממילא אין בזה שום שאלה של חמץ
בשמן נבט חיטה .אך במדריך כשרות של העדה"ח תשע"ד
עמוד  141כתבו על ויטמין ' Eיש שמופק משמן נבט חיטה'.
וכוונתם בזה על בעיה של חמץ בפסח .ראה מה שהרחבנו
בזה בערך שמן נבט חיטה.

43

כן דעת הגרשז"א בהליכות שלמה עמוד ע"ב.

 44כן מסתבר ונראה פשוט .וכן ראיתי בפוסקים.
 45במדריך הכשרות של בד"צ העדה חרדית תשע"ד עמוד
 107פרסמו כך':בקשיים גדולים נתקלנו להשיג ויטמין B2
מתאים לפסח ,מאחר והיום כל היצרנים הידועים לנו
מייצרים זאת בחשש חמץ' ,ע"כ.
 46ראה בהרחבה באות מ' מזון לבעלי חיים.
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ז
להבחין שבחלק מהאריזות של זעתר של חברה
מסויימת תחת הכותרת 'רכיבים' כתוב כך:
'רכיבים טבעיים בלבד' .ובוודאי שחמץ הינו
רכיב טבעי בלבד .וזו חת התשובות שהיו' :גם
קמח הוא  100%טבעי'!

זעתר-
הזעתר שנמכר באריזות ,מוספים בהם קמח.
לאחר בדיקה נמצא תערובת של קמח בצע
הזעתר .לכן יש למוכרם לגוי .כמו כן יש

ח
חיטה-

חיטים הגדלים עם ביקוע-

חיטה היא מחמשת מיני דגן ,וכל שלא החמיצה
מותרת ,שלא אסרה התורה אלא חמץ שתפח
מעל ח"י רגעים ולא התעסקו איתו בלישה
המצה ,ומהחיטה עצמה אנו אופים מצות ,רק
ששומרים עליהם מחשש מגע של מים משעת
קצירה וזה המושג 'מצה שמורה' .כיום מקובל
שמרטיבים את החיטים קודם הטחינה ולכן הם
בספק חמץ .יש לציין שלא כל החיטים עוברים
תהליך הרטבה ובמדריך כשרות של העדה
חרדית פרסמו שהחיטה בכשרות שלהם אינם
עוברים תהליך הרטבה .גליון ס"ד עמוד .141

חיטים שכך אופן גדילתם עם ביקוע ,אין בהם
האיסור של חיטה מבוקעת שבחשש חמץ.47

 47הגרי"ש אלישיב בספר "אשרי האיש" מועדים ח"ג פרק
נ"ב אות ט' :חיטים הגדלים בחבל לכיש יש להם ביקוע,
וכתב הרמ"א שבחששות דמבוקעות מחמירים אף בס"ס,
אבל חיטים אלו שליד אזור זה שזמן ירידת הגשמים באותה
עונה אין החיטים מבוקעות מוכח דסיבת הביקוע אינו משום
מים הנופלים עליו ,ולא שייכא לנידון השו"ע סימן תס"ז

חד פעמים(כלים)-
כלים חד פעמים שעשויים מפלסטיק התפרסם
שאין בהם חשש חמץ .48למעט כוסות קלקר,
וכן למעט תבניות אלומיניום לאפיה ,ולמעט
כוסות מקרטון ,שיש לו דבק מיוחד שמדביקים
בו את שולי הכוס על מנת לקפלו ,וכמו כן
מורחים עליו שכבת הגנה שלא יגיעו המים
במגע עם הקרטון עצמו שאם כן הוא מייד

ס"ו ,במקצת חיטים מבוקעות ,דהתם איתא טעמא משום
דהיו עליונות ,אלא דהם סוג חיטים אעשר מתבקעות מחמת
עובים של הגרעינים העבים יותר מחיטים אחרות' .ע"כ.
 48הגרי"ש אלישיב בספר "אשרי האיש" מועדים ח"ג פרק
נ"ח אות ו' .וכן שמעתי וראיתי במאמרים של מומחי כשרות.
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חומצת אמינו למיניהם-
מיוצר על בסיס תסיסה של סוכרים שעלול
להיות מקטניות או חמץ.

חומצת לימון-

יש גם טיבעי וסינטטי ללא חששות .אך מיוצר
גם בתהליך תסיסה עם חומרים שבחשש חמץ
ו/או על ידי שימוש בסוכרים כמו גלוקוזה או
בהובלה שלו או מתקני האיחסון שבעבר היה
בהם חמץ ,וכדומה .כגון החומץ סינטטי שמצד
עצמו אין בו חמץ ,אך יתכן בשיטת הייצור שלה
חומר הנקרא 'אצטאלדהיד' שהינו ספק חמץ.
וכן הובלת החומץ בכלים של חמץ גמור.50

אינם צריכים הכשר מיוחד לפסח.52

 49וכן הביא בחוברת 'פסח כשר ושמח' של הרב ויא
שליט"א בעמוד  15שהחד פעמי מנייר צריך כשרות לפסח.
ואם היה מעורב בו רק קטניות בלבד בלי דברי חמץ כלל,
דעת הגר"מ פיינשטיין שבאופן זה מותר ואין זה בכלל גזירת
קטניות .וכן הביא בשמו בספר הלכות פסח חלק א' עמוד 48
הערה ק"כ ,וכן בהגדה של פסח-הגר"מ פיינשטיין זצוק"ל.
בעמוד שכ"ג ,בזה הלשון' :קערות וכוסות העשויים מנייר,
שמעתי ממומחים דאף באמריקא עושים מסטארטש של
קטניות ,מ"מ מעורב עם דברים הפוגמים .ושמעתי מפי
הגאון רבי משה פיינשטיין שליט"א {זצוק"ל} דבכהאי
גוונא שרי' .עכ"ל.
 50מדריך הכשרות של העדה החרדית גליון ס"ב תשע"ב
עמוד  .105וכן גליון ס"ג תשע"ג עמוד  ,131וכן בגליון ס"ד
תשע"ד עמוד  .141וכן במדריך הכשרות 'גלאט' של בד"ץ
שארית ישראל מהדורה כ"ו שנת תשע"ב .ושם כתב דיש
לדון להתירו מעיקר הדין כיון שבחיידקים והשמרים הרי זה
וזה גורם .ומצד חשש ההובלה ומתקני האיחסון ,הרי תמיד
יש פי  60כנגד הדפנות.
 51הגרב"צ אבא שאול בספר אור לציון ח"ג פ"ח ד' .בשביל
לקבל רקע והסבר על החשש של חמץ בחומצה ,נציג את
התהליך של יצירת חומצת לימון' .לוקחים סירופ גלוקוזה
שהוא נוזל המופרד מעמילן של חיטה ,ולאחר שמוסיפים
עליו חומרים מינרליים ,מכניסים אותו בדוודים גדולים עם
טמפרטורה גבוהה ,וזורעים שם סוג פטריות שבמהלך
כעשרה ימים מעכלות אותו ומפרישות נוזל מסויים ,שיש בו
תכונות חומצת הלימון ,לאחר מכן נותנים שם סיד באופן
שמתערב היטב עם הנוזל ,ומתהווה עפר לבן חסר כל טעם
או ריח ,ואז מוסיפים חומצה גופריתית ,וכתוצאה
מהתרכובת מקבלים חומצת לימון גבישית ,שלאחר טחינתה
נמכרת בשוק כחומצת לימון ,ומשתמשים בה במוצרי מזון
שונים' .עד כאן .וכיון שיש בו גלוקוזה שמופק מעמילן

חיטה ,הרי שיש בו תערובת חמץ .כיום משתמשים במקום
עמילן חיטה ,גם בעמילן תפוחי אדמה ,ואין חשש כלל.
גם בספר חזו"ע -פסח עמוד קד' כתב ''מוצרי מזון
שמערובת בהם חומצת לימון שמפיקים אותה מחיטה ,יש
להתיר בדיעבד ,להשתמש בהן בפסח .ואפילו אין עליהם
תוית כשר לפסח .ומכל מקום טוב ונכון לקנות הצרכים
האלה קודם הפסח ,כדי שלא יהיה שש שעירבו בהם חומצת
לימוד בתוך ימי הפסח .אבל לכתחילה נכון שלא לערב
חומצת הלימון במוצרי מזון המיועדים לפסח ,כגון מיץ
תפוזים ומיץ אשכוליות ,אפילו קודם הפסח' .ודבריו נאמרו
למ"ד אינו חוזר וניעור ולכן סייג בדבריו וכתב שרק
לכתחילה אין להשתמש בהם ,וגם ביחו"ד חלק ב סימן ס"ב
כתב' :נראה שיש להתיר בדיעבד להשתמש בפסח במוצרי
מזון שנתערבה בהם חומצת לימון' .אך למ"ד חוזר וניעור
אין להשתמש במצרכים שמעורבת בהם חומצת לימוד
אפילו בדיעבד .וגם שם כוונתו על מצרכים שנעשו לפני
הפסח שאז יש לומר שהתבטלו ,אך להשתמש בחומצת
לימוד בפסח עצמו ,לא התיר .ולכן אין היתר להשתמש
בחומצת לימוד כמות שהיא בפסח.
 52כיון שהם פסולים מאכילת כלב ,ואינם לאכילה או
לשימוש הנאה הגוף ,ואין חשש אכילה .וכן דעת הגרב"צ
אבא שאול באור לציון ח"ג פ"ח .וכן דעת הגרשז"א ראה
בהליכות שלמה פרק רביעי סעיף י"א לגבי סבון שאינו צריך
הכשר .וכן הביא בספר אהל יעקב עמוד רי"ט באות א'
אקונומיקה ,וכן דעת עוד פוסקים .אך דעת הגרי"ש אלישיב
שצריך להדר בזה כמו שהביא בספר "אשרי האיש" פרק נ"ח
סעיף ט"ו' :חומרי ניקוי כמו אמה ,אקונומיקה וכוד' ,הרי
מעיקר הדין מכיון שהוא נפסל מאכילת כלב הרי הוא מותר
ללא הכשר ,אולם מכיון שיש שיטה הסוברת שחמץ שנפסל
מאכילת כלב היינו רק אם החמץ התקלקל בעצמו ולא
שעירבו בו דבר המקלקלו ,ויש עוד שיטה שכל חמץ

בתהליך הייצור עובר תסיסה עם חומרים
שעלולים להיות מחמץ .ואין להשהותה בבית
בפסח .51ויש חומצת לימון מעמילן תפוחי
אדמה שאינו חמץ.

חומרי ניקוי לתנור-
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אינם צריכים הכשר לפסח.

חומצת לימון  E330מופקת מסוכר העלול
להיות מופק מעמילן חיטה .חומצה
פומרית  E297עלולה להיות מופקת מסוכר
שעלול להיות מופק מעמילן חיטה.

עם טעם ,חייב הכשר .ללא טעם אינו חייב
הכשר.

חלבון חיטה-

חומר כביסה-
חוט דנטל-

חלבה-
חלבה היא כתישה של גרעיני השומשום
בתוספת חומרים ,ללא חששות מלבד שהיא
ממשפחת הקטניות .אך במערכת כשרות של
ימינו שמסועפת ומורכבת יש לרכוש בכשרות
מהודרת בפסח .שראינו מוצרים שהיה כתוב
עליהם  100%טבעי ,והיו מעורבים בהם
חומרים שלא חייבים לדווח עליהם ברשימת
הרכיבים כי הם אחוז מזערי.

חלבה ללא סוכר-
בחלבה ללא סוכר יש תוספת של חומר
'סורביטול' שמופק מסוכר ומקורו מעמילן
חיטה.
חולצות מעמילן -חולצות שיש בהם עמילן
שנעשה לפני הפסח אין איסור ללובשם .אך
נהגו להימנע מזה ,שמא יכנס מהעמילן בעת
האכילה.53

חומץ טיבעי-
יש בו גלוקוז שעלול להיות מחמץ .אנזים חמץ.
חומרי חמץ במצע גידול של שמרים היוצרים
אלכוהול .הובלת החומץ בכלים של חמץ.

חומצת מאכל-
שהתערב בו דבר המקלקלו ,מכל מקום אם אפשר על ידי
כימיקלים להפריד את הדבר המקלקל מהחמץ ,והחמץ
יחזור להיות ראוי ,הרי דינו כחמץ הראוי לאכילה ,ולכן ראוי
להחמיר ולקחת עם הכשר' .עכ"ד.

חמץ גמור.

חומרי טעם וריח-
תרכובת אלכוהול שעלול להיות מופק חמץ.
חומרי טעם בעיקר טבעיים שעלולים להיות
ספוחים על גבי עמילן ,שעלול להיות חמץ .וכן
יתכן שהועמדו על ידי אנזים חמץ .תוספת
אמולסיפיירים שעלולים להיות חמץ .מגע עם
חומרים ממיסים שעלולים להיות חמץ.

חלבונים ומוצריהם-
חלבונים רבים מכילים בדרך כלל גם קמחים או
גלוטן בחשש חמץ .ויש חלבונים הכשרים
שעשוים מקטניות.

חיטה תפוחה(-שלווה)
יתכן השהיה של הגרעינים בתמיסה מימית של
סוכרים וחומרי טעם ,שהייה מרובה מחשיבה
את הגרעינים לחמץ.

חמוצים-
יש בהם חומץ טיבעי .חומץ סינטטי .מייצבים
צמחיים .חומצות מאכל .תמציות מאכל שיתכן
שבאו במגע עם ממיסים בחשש חמץ.
אמולסיפייר שעלול להכיל רכיב חמץ.

חרדל(-ממרח)
 53אם כי שבזמננו העמילן מעובד בצורה טובה מאוד ,כך
שבריסוס על הבגד ,הרי הבגד סופג את העמילן היטב ,ואינו
מוחשי ,וממילא החששות של עמילן בגדים שמבוארים
בהכלה של שמא יפול על המאכל ,לא נראה דשייכים בזה.
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עמילן שיתכן ומקורו מחיטה .מייצבים צמחיים.
צבעי מאכל .ומכל מקום הוא ממשפחת
הקטניות.

כשרוכשים בימות החג עצמו -אם רוכשים
בתוך יומיים או שלושה הראשונים של החג,
עדיין אינו צריך כשרות מיוחדת לפסח .אך
מעבר לכך צריך כשרות מיוחדת לפסח .ראה
בהרחבה בביאור .54אך יש מי שמתיר שתיית
חלב מבהמה שפיטמו אותה בחמץ אפילו ע"י
ישראל.55

חלב-

חלב עמיד-

תלוי מתי החלב נרכש ,שאם נרכש בערב הפסח
אינו צריך כשרות מיוחדת לפסח .אך

צריך כשרות מיוחדת

 54אין לקנות חלב בפסח עצמו מגוי המגדל בהמות ,וכל
שכן לא לקנות מיהודי שמאכיל את הבהמות חמץ ,כיון
שחמץ בפסח אסור בהנאה ,ואפילו חמץ של גוי .אלא אם כן
החלב נחלב לאחר כ"ד שעות מסיום אכילת החמץ של
הבהמה ,או שהבעלים מאכיל את הבהמה עוד דברים שאינם
חמץ ,ואז מותר .ומכיון שדברים אלה צריכים השגחה ,על
כן ראוי לקנות חלב רק ששווק לפני החג ,או שאם קונה בחג,
צריך השגחה.
דהנה פסק השולחן ערוך בהלכות פסח סימן תמ"ח סעיף ז':
'אסור ליתן בהמתו לאינו יהודי להאכילה בימי הפסח ,אם
הוא יודע שמאכיל אותה פסולת שעורים שהוא חמץ'.
ובמשנה ברורה ס"ק ל' כתב להסביר' :שהרי הוא נהנה
מחמץ בפסח שמפטם בו העכו"ם את בהמתו וחמץ אפילו
של עכו"ם אסור ליהנות ממנו בפסח .ובדיעבד אם אכלה
חמץ בפסח אין לאסור בשרה בשביל זה כדמוכח ביו"ד סימן
קמ"ב סי"א' .עכ"ד.
ולעניין חלב של בהמה כתב המשנה ברורה שם ס"ק ל"ג:
'ולענין חלב של בהמה שאוכלת חמץ אפילו היא של נכרי
נחלקו אחרונים בזה ודעת הפמ"ג להתיר החלב שחלבו אחר
מעל"ע שאכלה חמץ ויש מקילין אפילו בו ביום אם אוכלת
שחרית וערבית מדברים המותרים' .עכ"ד .וכן החמיר הגאון
רבי חיים פלאג'י בספר מועד לכל חי סימן ב' אות כ"ב ,וכן
כתב להחמיר בבן איש חי פרשת צו אות מ"ב .והוא הדין
לביצים ,שאם הוטלו תוך כ"ד שעות הרי שנהנה מחמץ
בפסח .וכן כתב בספר חוט שני הלכות פסח להגר"נ קרליץ
שליט"א פרק ז' דיני תערובת חמץ עמוד צ"ט וזה לשונו שם:
'מוצרי חלב ,אם הוא הגיע ממושבים שלא מאכילים את
הבהמות רק חמץ ,מותר לשתותם בפסח ,דכל החשש הוא
רק כאשר הבהמות אוכלות רק חמץ והחלב נחלב תוך כ"ד
שעות מאכילתם ,והוא הדין לביצים .ואף לגבי וועדות
הכשרות שלא מסכימים לקחת אחריות על זה ,אין לחוש
להשהותם בפסח בביתו' .עכ"ד.
אלא אם כן קונה את החלב בימים הראשונים של החג ,דאז
בוודאי נחלב בערב פסח .וכן כתב הגרב"צ אבא שאול באור

לציון חלק ג' פרק ח' י"ד בהערות וזה לשונו שם ':והנה
מלבד שלעניין חמץ של נכרי הדבר שנוי במחלוקת ,הרי
שבזמננו בעוונות הרבים החשש הוא מחלב המגיע
ממושבים של יהודים שיש בהם חשש שהאכילום חמץ
בפסח ,ורבים מהמתירים לא התירו אלא במחץ של נכרי,
כבמואר בשערי תשובה ובשדי חמד אסיפת דינים מערכת
חמץ ומצה סימן ב' אות ד' ,ואם כן בחמץ של יהודים הדבר
חמור יותר ויש יותר לחוש בזה .וראוי למי שגר במקום
שהחלב המגיע לשם הוא בחשש שמגיע ממקומות
שמאכילים את הבהמות חמץ בפסח ,שיכין חלב מערב פסח
לכל ימי הפסח ,וישמרנו בהקפאה וכדומה .ואף אם לא
הספיק לקנות לפני הפסח ,אם קונה בימים הראשונים של
פסח באופן שהוא חלב שנחלב בערב פסח ,שפיר דמי'.
עכ"ד.
 55זו דעת הגר"מ פינשטיין זצ"ל לאחר שדן בתשובה
ארוכה ומנומקת בשו"ת אגרות משה אורח חיים חלק א'
סימן קמ"ז' :בענין תרנגולות שאוכלות חמץ לשחיטה
לצורך הפסח ובדבר חלב בהמה שאוכלת חמץ ...היוצא מזה
שבהמה ועופות שנתפטמו מחמץ בפסח וכל אה"נ אף בלא
אכילות היתר כלל מותרות לאכילה בו ביום .וכן מותר גם
החלב שלה אף מבהמת ישראל ואף שעבר על איסור בל
יראה ואיסור הנאה מותרות דאיסורא דעבד עבד אבל הבשר
והחלב לא נאסרו מזה' .עכ"ד .ועוד הוסיף וכתב שם לגבי
חלב מבהמת גוי שאפילו לבעל נפש אין להחמיר וזה לשונו
שם :ונמצא לפי חדוש זה שחלב של בהמת נכרי שאכלה
חמץ אין להחמיר אף לבעלי נפש כיון שאף להרמ"א אין
מקום לאסור .זהו הנלע"ד בסוגיא זו להלכה וגם למעשה'.
עכ"ד.

חמאת בוטנים-
בדרך כלל מוסיפים אחוז קטן של אמולסיפייר
מוצר עמילן בחשש חמץ.

לפסח.56

 56המכון לחולי צליאק' :משקאות חלב עמידים עלולים
להכיל גלוטן' .וכמו כן תערובת חומרים שצריכים כשרות
לפסח.
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חיטה-
חלק מהחיטים עוברים תהליך הרטבה וחלק לא.
במדריך כשרות של העדה חרדית פרסמו
שהחיטה בכשרות שלהם אינם עוברים תהליך
הרטבה .גליון ס"ד עמוד .141

ראה סלטים מוכנים .וגם בערך ממרח חומוס .
58

 57כך ראינו במאמר שנערך אחר חיפוש הגלוטן או תערובתו
עבור חולי צליאק בזה הלשון' :חטיפי תפוחי אדמה וחטיפי
תירס מותרים לאכילה ,אך זכרו לבדוק את רשימת
המרכיבים שעל השקיות או האריזות ,כדי לוודא שהם אינם
מכילים גלוטן .חלק מהחטיפים בטעם ברביקיו מכילים
גלוטן .יש גם סוגים של חטיפי תפוחי אדמה שמכילים
גלוטן כחומר מקשר .קראו היטב את התוויות' .ע"כ.
 58נהגו בהרבה קהילות מרוקו שלא לאכול חומוס כיון
שהמשמעות של היגוי המילה חומוס והמילה חמץ בערבית
נשמע מאוד דומה .כיון שהאות צדיק של המילה חמץ נהגת
כאות ס' וגם המילה חומוס בערבית מרוקאית אינה נהגת
כמו בעברית עם חולם אלא בצורה קרובה לניקוד פתח ויש
דמיון גדול בין חומוס לחמץ .וזאת מלבד האיסור שנהגו
שלא לאכול קטניות .ויש מקומות שאכלו קטניות אך לא
אכלו חומוס מהטעם הנזכר .ואכן יש מקומות במרוקו ששם
דיברו רק בספרדית שלא נהגו באיסור קטניות ואכלו חומוס
כיון שבהיגוי שלהם לא היה דמיון בין המילים .יש שהוסיפו
לאסור את החומוס והשעועית בגלל שיש בהם דמיון לבצק
ששניהם במים מתנפחים ודומה לבצק שתופח עם מים.
המקור לזה שהאות צדיק והאות ס' אינו המצאה של יהודי
מרוקו והרחקה ממילה דומה .אלא מקורו בזוהר הקדוש

שדרשו את האות צדיק של המילה מצה לאות סמ"ך להגן
על עם ישראל מפני מזיקים.
כתב הזוהר כרך ג' (במדבר) פרשת פנחס דף רנ"א עמוד ב':
מצה אמאי (למה נקראת מצה) אלא הכי תנינן-כך למדנו.
שדי בגין דאמר לעולמו די דיאמר לצרותינו די -שם ש-ד-י
מלשון שאמר לעולמו די ,שיאמר לצרותינו די .אוף הכי
מצה בגין דקא משדד דמברחת לכל סטרין בישין -כמו כן
מצה משום שמכניע את הקליפות ומבריח אותם לכל
הצדדים הרעים .ועביד קטטה בהו-ועושה בהם קטטה.
כגוונא דשדי דמזוזה דמבריח לשדים ומזיקים דתרעא-
כדוגמת שם ש-ד-י שבמזוזה שמבריח את השדים והמזיקים
שבשער .אוף הכי איהי מברחת לון מכל משכני קדושה
ועביד מריבה וקטטה בהו -כך גם המצוה מברחת את
הקליפות מכל משכנות הקדושה ועושה מריבה וקטטה
בהם .כמה דאת אמר (שמות י"ז ז') מסה ומריבה-כמו
שנאמר מסה ומריבה .על דא כתיב מצה-על כן כתוב בתורה
מצה .והא מסה בסמך איהו-והרי מסה בסמך הוא? אלא
תרגומו דמסה איהו מצותא-אלא שתרגומו של מסה הוא
מצותא.
מכאן נהגו שאם הצדיק של המצה נהפך לסמך להגן עלינו
רצו לרמוז בזה לדברי הזוהר ולחזק את העניין שאנחנו
נזהרים באות צדיק שבחג פסח נהפכת לסמך כדי לחזק שכך
תהיה גם ההנהגה איתנו ובשבילנו היא מצה שתהיה מסה
ומריבה ותעשה קטטה למזיקים.
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ט
טיפות עיניים ואזנים-
מכיון שהתערובת נפסלה מאכילת כלב ,ואינו
אוכלם ,לא שייך בהם סברת 'אחשביה' ,ומותר
להשתמש בהם בפסח.59

טונה-
הדג לכשעצמו כשהוא טרי אינו צריך הכשר.
אך כשהוא מגיע בחתיכות 'פילה' או דג טונה
שמוכרים בקופסאות שהוא מפורר 'נתחי טונה
בשמן' ,מכיון שהבשר הדג טונה הוא מצד עצמו
קשה והוא עובר תהליך ריכוך ועוד חומרים
נוספים כדי לשפר את מראיתו ,ובנתחי טונה
הבעיה נוספת מצד השמן שבו שהוא עצמו צריך
כשרות מוהדרת לפסח כפי שביארנו בערך ש'
שמן ,ומתווסף לו עוד יותר תהליך של בישול

 59פשוט .וכן כתבו הפוסקים וכן כתוב בספר חוט שני
עמוד צ"ה.

לרככו ממש .ולכן צריך כשרות מהודרת
לפסח.60

טבק-
כיום בתעשיית הטבק מערבים חומרים רבים,
וחלקם מורכבים מחמץ .והנה אפילו שנפסל
מאכילת כלב ,למעשה דנו הפוסקים אם מותר
לשאוף את הטבק ,והדין של טבק הוא כמו הדין
של סיגריה שהבאנו בערך ס'– סיגריה שדעת
הגרי"ש אלישיב זצ"ל שאסור לעשן כיון שיש
בטבק שבסיגריה חומרים שעשויים מחמץ,
ולכן צריכים כשרות לפסח .אך יש מקילים
בזה.61

טפיוקה-
אין בה חשש חמץ.

 60ראה עוד בהרחבה מה שכתבנו בערך ש' שימורים-
קופסאות שימורים.
 61ראה באות ס' בהרחבה יותר.
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י
יין -שמרים .חומצות מאכל .אלכוהול ביין מתוק.

כ
כוסות חד פעמי שעשויים מקלקר-
יש בחלקם חשש חמץ .על כן צריך הכשר
לפסח.

כריות כוסמת לשכיבה
יש בה מילוי של סובין מחמשת מיני דגן
שעוברים בתהליך הייצור שטיפה במים .ולכן
ראוי שלא להשתמש בהם בפסח .הגר"ש ואזנר
שליט"א קובץ מבית לוי.

כוסמת-
'כוסמין' הוא מחמשת מיני דגן וחייבים על
חימוצו .וכל זה במגע עם מים .אך הכוסמת
המוכרת כיום הם קטניות ואין זה ה"כוסמין"

 62שמעתי תגובה של בדצי"ם ספרדים' :זה אינו נכון כיון
שהשורש שנקרא כרכום יוצא מהאדמה בצבע חום כהה,
וכבר בשדה עצמה מניחים אותו בתוך סיר גדול עם מים
תחת השמש ,ומשם הוא נלקח לייצוא ,עד למפעלי הטחינה.
והוא אינו ראוי לאכילה גם לאחר שהושרה במים בשום
אופן ,כך שאין מה לדון בו מצד בישולי עכו"מ'.

מחמשת מיני דגן .ויש לבדוק כל מוצר שכתוב
עליו כוסמין.
כרכום -יש שטענו שיש בו בעיה של בישולי
עכו"מ 62ראה הערה.

כמון-
הנה אחת הבעיות שיש בכמון הוא כיון
שהגידולים של שדות הכמון היו בסמיכות
לשדות של חיטים והיה מצוי שהיו מתערבבים
זה בזה על ידי הרוח שמעיפה גרגירי חיטה
משדה החיטה לשדה וגם הגרגירים דומים
מאוד ,וקשה להבחין בהבדלים ביניהם לכן
הרבה קיבלו על עצמם שלא להשתמש בכמון
בפסח ,ראה הערה.63

 63שאלתי גוף כשרות שמעניק הכשר כמון לפסח ,אך לא
חושש לבעיה שחששו הקדמונים בפרט בשיווק תעשייתי?
וכך השיב' :מצאנו שדות גידול בהודו שמגדלים על מאות
דונמים רק את התבלין שנקרא כמון ואין בסמיכות אליו או
בקרבת מקום גידולי חטים כלל ,כך שאין לחוש לתערובת
מסוג זה ,ולכן ניתן להכשיר את כמון לפסח ללא חשש' .עד
כאן כדבריו
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ל
ליקר

לדר-

אלכוהול .חומרי טעם וריח .צבעי מאכל.

חמץ.

לתת-
חמץ גמור.

מ
מיונז
חומץ .חומרי טעם וריח .מייצבים צמחיים .וגם
תערובת קטניות .חומר 'קסנטן' -חומר שגדל
על מצע של דגנים .וגם תערובת קטניות ניתן
לייצר מיונז כשר לפסח כיון שיש תחליפים
כשרים לפסח .על כן לקנות רק מיונז כשר
לפסח כגון שנמכר ב'בר כל' השגחת בד"צ
העדה"ח .או להכין בבית.

מיונז מופחת קלוריות-
בנוסף למה שיש במיונז רגיל ,מיונז זה מכיל
עמילן והינו חמץ.

מאלט-
חמץ גמור.

מייצבים צמחיים-
 64כך נאמר לי מגורמים המומחים לכשרות בתעשיית המזון
של ימינו.

יש מייצבים שמקורם בסוכר העלול להיות חמץ
גמור( )E415שימוש באלכוהול בתהליך
הייצור .חומרים נלווים בחשש חמץ .בדרך כלל
המייצבים בטלים בשישים במוצרי מזון ואינם
מוגדרים כמעמיד .כיום יש מייצבים צמחיים
ללא חשש חמץ.64

מגבונים-
מעורב בהם אלכוהול שמופק מיין ,תירס,
תפוחי אדמה ,חיטה ,וממילא יש בזה תערובת
חמץ .אך מכיון שהתערובת של האלכוהול
נפסלה מאכילת כלב ,ואינה בתערובת אכילה
ממילא לא שייך בה 'אחשביה' .וגם אם מנגב
את פיו ונכנס מעט לפיו ,אין זה מתכוון .וגם
אינו סך בהם לתענוג אלא רק להעביר הזוהמא.
על כן נראה שאין כל חשש להשתמש במגבונים
שאינם כשרים לפסח .ומכל מקום מצוי כיום
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מגבונים ללא חשש אלכוהול של בד"צ
העדה"ח.

שסכין להנאה בגוף ,יש לאסור בפסח שיהיה
כשר לפסח ,כיון שסיכה חשובה כשתיה .אך אם
עושה כן רק לצורך העברת זוהמא אין צריך.67

מי שיש ברשותו דגי נוי באקווריום או תוכים
שמצריך להחזיק אוכל שהוא חמץ גמור ,הנה
אם החמץ הוא בתערובת ואינו ניכר ,לדעת
הגרב"צ אבא שאול אפשר להשתמש בו בפסח,
שכל תערובת שנפסלה מאכילת אדם אף
שראויה לכלב מותר להשהותה בפסח ,כמבואר
בשו"ע סימן תמ"ב סעיף ד' .65אך יש מהדרין
ליקח בדווקא מאכל שאינו חמץ כלל כגון
תולעים וכדומה ,כדי שלא ידבק בו חלילה חמץ
ויפול לאוכל.

מי פה-

מזון לבעלי חיים-

מי בושם-
מעורב בו אלכוהול ,אך כיון שנפסל מאכילת
כלב ואינו אוכל ,מתירים אותו .66אך יש לחלק
בסוג ההשתמשות ,שאם הוא סך את גופו כגון
שמורח בזרועות הידיים שזו מריחה לתענוג
כמו שמצוי כאלה שעושים בפרט במי בושם
 65אול"צ ח"ג פ"ח הלכה ה'.
 66הנה לדעת הגרב"צ אבא שאול כל הדברים שהם אינם
אוכל כגון סבון שיש בו חמץ ,מורת בשימוש בפסח ,כיון
שהחמץ שבו נפסל מאכילת כלב ואינו נעשה לאוכל,
מותרים בשימוש לפסח ללא שום הכשר .ולכן תמרוקים
סבון רחצה משחת שיניים בשמים ,אינם צריכים הכשר
לפסח ,אחר שנפסלו מאכילת כלב .אור לציון פרק ח' הלכה
ו' .וכן דעת הגרש"ז אויערבך שכתב בספר הליכות שלמה
מועדים-פסח פרק רביעי אות י"א לגבי סבון רחמצה שמכיון
שיש בו דברים חריפים ,ונפסל מאכילת כלב ,מותר
להשתמש בו בפסח .ולגבי בשמים גם כך דעתו שהביאם שם
בדבר הלכה הערה ט"ז וכתב כך' :אמנם בשאר מיני
תמרוקים שיתכן שיש מהם שאינם פסולים מאכילת כלב ,יש
לבדוק הדבר כראוי ,וכל שיש בו חשש חמץ הראוי לאכילת
כלב יכללנו עם החמץ הנמכר לגוי' .עכ"ד .הנה בזמננו
שמעתי ממוחה כשרות שכל הבשמים המשווקים כיום הם
נפסלו מאכילת כלב והם אפילו 'רעל' כלשונו .נמצא שגם
לגרשז"א מותר להשתמש בבשמים בפסח ללא כשרות.
 67הגר"מ שטרנבוך שליט"א.

רוב הפוסקים כותבים שמכיון שנפסל מאכילת
כלב ,ורק נעשה לצורך הדחת פיו ,לא שייך בו
אחשביה ,שסברת אחשביה רק באכילה ולא
בהנאה אחרת .ועוד שאין זה נקרא הנאה ,כיון
שתפקידו של המי פה רק להסיר את הזוהמא
של הפה .68אך אם ניתן להשיג מי פה בכשרות
מיוחדת לפסח ,ראוי להשתמש במי פה בכשרות
מיוחדת.69

משחת שיניים-
משחת שיניים חריפה דינה כמי פה שמעיקר
הדין מותר להשתמש בהם בפסח אפילו ללא
כשרות מיוחדת לפסח ואפילו שיש בהם רכיבים
של חמץ .70אך מכיון שכיום ניתן להשיג משחת
שיניים בכשרות מיוחדת פסח יש להשתמש רק

 68כן דעת הגרב"צ באור לציון ח"ג ו' .אך ראיתי שיש
מחמירים בזה כיון שישנם כאלה שנהנים מרעננות הפה
במשך זמן מסויים ,אך מכיון שהדבר נפסל מאכילת כלב
ואינו אוכל אותו ,מניין שיש 'אחשביה' בהנאה מסוג זה.
ולגבי שאיפת טבק-עישון סיגריה שיש בו חומרים שנפסלו
מאכילת כלב נחלקו הפוסקים אם השאיפה היא כמו אכילה
לעניין אחשביה.
 69הגר"מ פינשטיין זצ"ל .הבאנו דבריו בהערה של משחת
שיניים.
 70כן דעת הגרב"צ באור לציון ח"ג ו' .וכן דעת הגר"מ
פיינשטיין זצ"ל כפי שהביא בשמו בספר הלכות פסח חלק
ב' פרק ב' הערה ק"ח והובא בהגדה של פסח –הגר"מ
פיישנטיין זצוק"ל עמוד שכ"ג ,בזה הלשון ':שמעתי מפי
הגאון רבי משה פינשטיין שליט"א (זצוק"ל) דמשחת
שיניים נחשבת נפסל מאכילת כלב {ואף אם בלעו בטעות
אין בזה אחשביה (עיין מ"ב סימן תמ"ב סקמ"ה)} מ"מ אמר
דכיון שאפשר להשיג משחת שיניים בלי כוהל ושאר חמץ,
אין להשתמש במשחת שיניים שיש בה חשש חמץ ,עכ"ד.
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במשחת שיניים כשרה לפסח .71אך במשחת
שיניים כמו שיש היום בטעם תות ,ולא מן
הנמנע שיכנס לתוך בית הבליעה טעם המשחה
כיון שטעמה טעים ונהנה בכך ,יש להחמיר
יותר.

משחה לרפואה-
מכיון שהתערובת נפסלה מאכילת כלב ,ואינו
אוכלם ,לא שייך בהם סברת 'אחשביה' ,ומותר
להשתמש בהם בפסח.72

משחה לרפואה שנרקחה בימות
הפסח -רוקח שהכין משחה בימות הפסח עצמו
מרכיבים של חמץ ,אפילו שעשה כן לרפואה,
אין להשתמש בזה בפסח .73למעט במקרה של
פיקוח נפש.

משחת נעליים-
 71הגר"מ פיינשטיין זצ"ל הנ"ל בהערה הקודמת כפי
שהובא שם משמו' :מ"מ אמר דכיון שאפשר להשיג משחת
שיניים בלי כוהל ושאר חמץ ,אין להשתמש במשחת שיניים
שיש בה חשש חמץ' ,עכ"ד.
 72פשוט .וכן כתב בספר חוט השני להגר"נ קרליץ שליט"א
הלכות פסח פרק ז' דיני תערובת חמץ עמוד צ"ה לגבי
טיפות עיניים ,ולא שייך בזה סברת סיכה חשובה כשתיה ,כי
אין מריחת המשחה לצורך תענוג .וכן דעת הגר"מ פיינשטיין
בשו"ת אגרות משה אורח חיים חלק ג' סימן ס"ב וזה לשונו
שם':בדבר לסוך על חטטין בגופו כשאין בו סכנה רק צער
בעלמא משיחה שנתן לו הרופא שמעורב שם אלקאהאל
(אלכהול) של חמץ בפסח שכתר"ה הורה להיתר ,יפה הורה,
דמצד איסור סיכה באיסורין הרי לר"ת בנדה דף ל"ב לא
שייך כלל סיכה כשתיה שלא בשמן ...ואף להסוברים דסיכה
כשתיה הוא בכל איסורין ובכל מינים ,יפה כתב כתר"ה
ממחנה אפרים דהוא דוקא סיכה של תענוג .ומצד איסור
הנאה כיון שאינו מאכל אדם מותר בהנאה' .עכ"ל הנצרך.
 73מכיון כשהוא בעין אסור גם בהנאה ,על כן אם ריקחו
משחה בפסח עצמו מחמץ ,אפילו שהחמץ לאחר הריקוח
הוא בתערובת ,וגם נפסל מאכילת כלב ,אין להנות ממנו
בפסח .כיון שכבר נאסר בהנאה .וכן פסק הגר"מ פיינשטיין
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אינה צריכה הכשר לפסח ,כיון שנפסלה
מאכילת כלב.

מי סודה-
עיין באות ג' 'גז של מי סודה'.
מים מהברז -מי כנרת
להרבה פוסקים אין לשתות מים ממי הכנרת,
כיון שמצוי מאוד שהדייגים שם זורקים לחם,
וחמץ בפסח לא מתבטל .ונהגו הרבה חרדים
לדבר ה' להחמיר בדבר מאוד ,ולכל הפחות יש
ליתן מסננת מבגד על פי הברז .74וגם בעיה"ק
ירושלים שבימות הפסח מגיע המים מבארות
מכל מקום ראוי להיזהר ולשים בגד שמא נשאר
קודם החג לא מתבטל .75אך בעיר בני ברק
משתמשים במי בארות כבר שבוע לפני החג.
ויש הרבה פוסקים שהקילו בזה מכמה וכמה
בשו"ת אגרות משה אורח חיים חלק ג' סימן ס"ב וזה לשונו
שם' :בדבר לסוך על חטטין בגופו כשאין בו סכנה רק צער
בעלמא משיחה שנתן לו הרופא שמעורב שם אלקאהאל
(אלכהול) של חמץ בפסח שכתר"ה הורה להיתר ,יפה
הורה ...אבל פשוט שהוא רק כשנעשה המשיחה קודם הפסח,
דבפסח גופיה כיון שכבר נאסר בהנאה כשלא נתערב
בהמשיחה אסור אף אחר שערבוהו בהמשיחה ונפסל
מאכילה ,כמו בפת שעיפשה ומלוגמא שנסרחה שאינו חייב
לבער שהוא דוקא בנסרחו קודם הפסח .ואלקאהאל עצמו
כשהוא בעין לא נחשב נפסל מאכילה שיש מנכרים ששותין
אותו ע"י תערובות ותיקון קצת' .עכ"ד.
 74פוסקים ,וכן נהגו עמך ישראל קדושים בזה .ובספר
"אשרי האיש" פרק נ"ח סעיף ז' הביאו בשם הגרי"ש
אלישיב 'המסננת שמצמידים לברז המים בפסח היא רק
להידור בעלמא'.
 75הגר"מ שטרנבוך שליט"א בספר תשובות והנהגות ח"ה
סימן צ"ז וזה לשונו שם :ה) לענין מים ,יש להקפיד בפסח
לשים בגד במקום שהמים יוצאים מהברז כדי לסנן המים.
ובעיה"ק שהמים מגיעים מכרנת יש לשים סודר לפסח ,ואף
אם מסודר שמגיע מבארות ,אבל ראוי להיזהר שמא נשאר
מעט מקודם ולא בטל( .אפילו קודם פסח למנהג הספרדים)',
ע"כ.
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טעמים ,ולכן אין צורך לשמור מים לצורך חג
הפסח או לשים מסננת על פי הברז.76

מים מינרלים-
מים שהם טהורים וללא תוספות של חומרים,
וכשנעשו בבקבוק חדש ,אינם צריכים הכשר
לפסח .אך יש שחוששים מתוספי חומרים.
ובמדריך הכשרות של בד"צ עדה החרדית
תשע"ג פרסמו שהחברות מי עדן ,סאן בנדטו,
נביעות ,עושים ייצור מיוחד בארץ ובחו"ל
בהשגחה מיוחדת לפסח.

מים מסוננים ממתקן מים כגון תמי 4
אם מנקים היטב את המכשיר מכל חשש חמץ,
מותר להשתמש בו בפסח .אך יש מחמירים
מכיון שבמכשיר יש גם מים חמים ויש בליעות
של חמץ ,מעירוי מהמכשיר עצמו על גבי
מאכלי חמץ כגון שמערים מים רותחים על
תבשיל עם פסטות או על בקבק דייסה לתינוק,
לכן צריך להכשיר את הברז שממנו יוצאים
המים רותחים.

מפות מכוסות-
יש מחמירים של לפרוס שום מפה חדשה אלא
אם עברה כיבוס בבית ,מחשש שמא בגמר
הייצור ריססוהו בעמילן חמץ.
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יש לקנות רק עם הכשר לפסח מחשש תערובת
חמץ ,מחומרים אמולסיפיירים ,חומצות מאכל.
מייצבים צמחיים .ועוד חומרי טעם וריח וצבעי
מאכל ,שמקורם בחמץ .ובחלקם יש גם קטניות.
כיום בחברת 'יפאורה' ובכלל משקאות קריסטל
בהכשר בד"צ 'שארית ישראל' .או משקאות
'ספרינג' בהכשר הרה"ג ר"א רובין שליט"א.

משקאות חריפים-
מכיל אלכוהול ויש חשש חמץ באלכוהול .כמו
כן תמציות מחשש חמץ.77

מלבין קפה-
חלבון חיטה .סירופ גלוקוזה שניתן לייצרו
מעמילן חיטה .חומרי טעם וריח .אמולסיפייר
שעלול היות מופק מעמילן חיטה.

מעדני חלב
מייצבים צמחיים .חומרי טעם וריח .צבעי
מאכל .עמילן שעלול להיות מעמילן חיטה.

מסטיקים-
גלוקוז שעלול להיות מופק מעמילן חיטה .או
מועמד ע"י אנזים חמץ .חומרי טעם וריח.
ממתיק סורביטול מופק מסוכר שמקורו מעמילן
שעלול להיות חיטה .אספרטיים .ממתיק

משקאות קלים-
 76ראה בזה בארוכה ובהרחבה בספר אור לציון ח"ג פ"ח
ט' .וכן דעת הגרש"ז אויערבך שמכיון שאין הדבר מורגש
בחושי האדם ,אינו בכלל תערובת של איסור .כמו שהביא
בשמו בספר הליכות שלמה מועדים-פסח פרק רביעי אות ה'
בזה הלשון':מי הנהרות והאגמים ,כגון מי כנרת וכדו' ,אף
אם נתערבו בהם משקין של חמץ בפסח ,מותר לשתותם,
הואיל ואין התערובת מורגשת כלל בחושי האדם' .עכ"ד .ויש
לציין שדעת הגרשז"א שאין איסור להשתמש במסננת
שמותקנת על פי הברז ,משום בורר .כיון שאין בזה איסור
בורר ,שמה שכתב הביאור הלכה בסימן שי"ט ס"ו ד"ה
הואיל דמי שהוא איסטניס ואי אפשר לו לשתות משקה שיש

בו קיסמין וכוד' שאפילו שרוב העולם שותה המים כמות
שהם ,מכל מקום בשבילו זה בורר .עיי"ש .אך ,בנידון שלנו
שאין החמץ נראה לעיניים ,רק חושש לחשש חמץ שרוב
שמור מצווות אינם חוששים לזה כלל ,לכן מסתבר דשפיר
שרי .הובא ב"דבר הלכה"-ביאורים לספר הליכות שלמה
פרק עשירי אות י"א .ובספר שמירת שבת כהלכתה תיקונים
ומילואים פרק ג' הערה קס"ג .גם ביבי"א ח"ז מ"ד האריך
לבסס ההיתר
 77ראה אות א' ערך אלכוהול.
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מלטיטול שעלול להיות מחמץ .ממתיק מניטול
שעלול להיות מחמץ.
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לתינוקות בלבד להשתמש בתחליפי חלב אם
שאינם כשרים לפסח.82

מרגרינה-
חשש חמץ וגם קטניות.

ממרח שוקולד
קמח .עמילן שעלול להיות מעמילן חיטה.
חומרי טעם וריח.

ממתיק עם סוכרזית-
יש בו חומר סורביטול שמופק מסוכר שמקורו
מעמילן שעלול להיות חיטה .ומעורבים תמיד
עם דקסטרוזה או מלטו דקסטרין ,שעלולים
להיות חמץ.

מטרנה-
יש בו רכיבים שעלולים להכיל חמץ ,כגון
עמילנים ,דקסטרוזה 78,ויטמינים ובפרט
ויטמינים  79B2סירופ מגלוקוז 80ולכן צריך
כשרות מיוחדת לפסח ,וכיום מצוי ייצור מיוחד
לפסח בהשגחת בד"ץ העדה"ח .81ומכל מקום
מי שנגמר לו המטרנה הכשרה לפסח או שלא
מצא לרכוש מטרנה בכשרות לפסח יש להקל
 78ראה ערך ד' דקסטרוזה.
 79ראה ערך ו' ויטמינים.
 80ראה בערך ג' גלוקוז.
 81גם במדריך הכשרות לחג הפסח של בד"צ העדה חרדית
תשע"ד עמוד  139כתבו כך.
 82הגרש"ז אויערבך בספר הליכות שלמה מועדים -פסח
פרק רביעי אות ז' הערה  42וזה הלשון שם' :וכן הורה רבנו
למעשה לענין מאכלים לתינוקות שנודע שויטמין מסוים
שבהם יש בו תערובת חמץ ,דהואיל והחמץ בפני עצמו נספל
בשעת העיבוד מאכילת כלב ורק ע"י התערובת ראוי
לאכילה ,לכן כיון שהכמות מועטת מאוד יש להקל
לתינוקות בלבד .ויזהרו לייחד להם כלים מיוחדים לכך'.
עכ"ד .וכל זה בתחליפים שהחמץ שבהם מערוב בויטמינים,
והוא אחוז מזערי.

ממרחים למיניהם-
תמציות שהן בחשש חמץ .או עמילנים,
דקסטרוזה וכדומה.

ממרח טחינה/חומוס/טונה-
גם למי שאוכל קטניות ,צריך השגחה מיוחדת
לפסח שיתכן בו תערובת חמץ.83

ממרח חרדל-
עלול להכיל תערובת חמץ

זעירה.84

משפרי אפיה-
יש בהם תרכובות שונות ורובם בחשש חמץ.
משקה דיאטטי -כל משקה דיאטטי צריך
כשרות מיוחדת לפסח לאוכלי קטניות ,יש בו
גם חומר אספרטיים שהוא קטניות.85
 83התפרסם גם ברשימה של חולי צליאק שאין לצרוך ממרח
מסוג זה מהחשש של תערובת גלוטן.
 84מאמר של חוקר ובודק מוצרים עבור חולי צליאק כתב
ברשימת המסקנות שלו כך' :ממרח חרדל – מכיל גם סוכר
וגם גלוטן'.ע"כ.
 85הערת בריאות שאינה קשורה לחוברת שלנו שעוסקת בזה
 יש לציין שזהו הממתיק שגורם למספר הגבוה ביותר שלתופעות לוואי שליליות .כמו כן נמסר לנו לגבי משקה
דיאטטי כך' :אך אף משקה דיאטטי לא הוכח אי פעם כמזרז
ירידה במשקל .למעשה ,מחקרים רבים מצביעים על כך
שמשקאות אלה עלולים להוביל להשמנה' .לכל מאן דבעי...
עוד ראינו במאמר שכתב חוקר אחד גם כן ברוח דברים אלו
כך' :אל תשתמשו בממתיקים מלאכותיים מחקרים הוכיחו
כי לאספרטיים יש יותר תופעות לוואי שליליות בהשוואה
לכל ממתיק מלאכותי אחר ,והוא אינו מומלץ לשימוש'.
ע"כ.
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מיץ עשב חיטה
יתכן שהוא מגיע במגע עם גרגירי החיטה הרי
זה תערובת חמץ.86
מיץ ענבים -יש כמה סוגים של מיץ ענבים
כפי שנבאר שיש להבחין בכיתוב על הנייר
של כל בקבוק מיץ ענבים.
אם כתוב 100%' -מיץ ענבים' -לפי מה
שביררתי יש הסכם צרכנים שאם כתוב
' 100%מיץ ענבים' הכוונה שהמיץ ענבים
שבאותו הבקבוק כולו מענבים סחוטים ללא
חומרים נוספים למעט חומר 'גופרית דו חמצנית
בהתאם לתקן' כפי שהם כותבים על בקבוק מיץ
ענבים ,זה בעצם החומר שמשמר את הטריות
שלו ,כי בהעדר החומר הזה המיץ ענבים
יתקלקל תוך כמה ימים ,כמו כל דבר טרי
שממהר להחמיץ.
אם כתוב' -נעשה מ 100%מיץ ענבים' -זו
הטעייה שימו לב שלא כתוב ' 100%מיץ
ענבים' אלא 'נעשה מ 100%מיץ ענבים'

 86כך גם פורסם ברשימת במחקר שנעשה עבור חולי צליאק
'עשב חיטה אינו מכיל גלוטן ,אולם בגלל החשש שבא
במגע עם גרגירי חיטה ,יש לשקול שימוש בו' ,ע"כ.
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כלומר החלק של המיץ ענבים שיש בבקבוק
הוא מ 100%ענבים" .כאילו שיש ענבים
שאינם  100%ענבים" .המטרה היא בסך הכל
להטעות שכאילו כל המיץ ענבים שבבקבוק
כולו הוא מ 100%ענבים ולא עירבו בו מים.
אם כתוב' -מיץ ענבים' -יש את המיץ ענבים
שרובו מיץ אך חלק ממנו זה מים עם חומרים
ממתיקים כמו סוכר .לפי החוק כל חומר שהוא
פחות מ 10%לא צריך לדווח עליו ולכן גם אם
לא כתוב שאינו מכיל חומר כזה או אחר ,זה לא
בהכרח שהוא לא מכיל עוד חומרים .ראה גם
בתשובות והנהגות כרך ג' סימן פ"ח שכתב':יש
לפקפק טובא ביינות ומיץ ענבים שמייצרים
היום בארץ ,וכ"ש באמריקה ,שמערבין בו
חומר משמר סורבט ,גפרית ומלח לימון'.
אך באופן כללי גם כשיש חומר מסויים שאולי
מכיל תערובת חמץ ,זה מתבטל כי זו תערובת
של לח בלח .ומי שמחמיר בחוזר וניעור גם
בתערובת לח בלח ,מוכרח שיהיה לו מיץ ענבים
בכשרות מיוחדת לפסח.
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נ
נייר-
כיום מצוי שמעמידים את המגבות נייר בעמילן
חיטה ,ועל כן יש להיזהר שלא להשתמש בפסח
בנייר לעטוף בו מאכלים ,וכן לא להניחו על
השולחן ולהניח עליו דבר מאכל .וכן לא
להשתמש בו לספוג את השמן שבשניצלים
לאחר הטיגון .ויש להיזהר לקנות נייר רק
בהשגחה מהודרת ,כיון שיש בהם עמילן חיטה.
וכן דעת הגר"מ שטרנבוך שליט"א .87וכן דעת
הגרי"ש אלישיב זצ"ל שנייר שמגיע במגע עם
אוכל יש לקנות בכשרות מהודרת לפסח.88
אך יש טוענים שאין זה כל כך מצוי
שמשתמשים במגבות נייר בעמילן חיטה ,אלא
רק בעמילן קטניות ,וממילא יש כאן חשש נוסף
למי שאינו אוכל קטניות.

נייר טישו/טואלט/עיתון
בדרך כלל מכיון שעשוי לזמן קצר לא
משתמשים בו עם עמילן ,אבל ראוי לרכוש עם
כשרות לפסח.

נוזל לכלים-
גם אם יש בו תערובת חמץ ,יש פוסקים שדעתם
שמכיון שנפסל מאכילת כלב .וגם מה שמחשיבו
לנקיון אינו נחשב ,שאחשביה הוא רק לאכילה,
 87בספרו תשובות והנהגות ח"ה קכ"ה.
 88הובאו דבריו בספר "אשרי האיש" פסקי הגריש"א חלק
ג' פרק נ"ח אות ו' עמוד שע"ט.

 89חוט שני להגר"נ קרליץ שליט"א פרק ז' עמוד צ"ה.

הלכך מותר להשתמש בהם ללא כל חשש .ויש
שחשש על כל פנים שלא יגיע הנוזל כלים במגע
עם כלי מאכל.89
ויש שחששו עוד שבמגע עם המים חומרי
החמץ מתפרקים וחוזרים ונהיים ראויים
למאכל .ויש להיזהר בזה ולרכוש כשר לפסח,
וכך נוהגים רבים כיום.

נייר שמדובק בחמץ-
ניירות שהודבקו בחומר שעשוי מחמץ כגון
קמח ומים וכדומה ,אין צריך לבערם בפסח
אפילו שנראה עליהם ממשות הקמח שהוא
חמץ .א .כיון שהשתנה צורת החמץ .ב .אין
חשש שמא יבוא לאוכלם .אך יש מחמירים בזה
באופן שניכר החמץ מבחוץ ,וכל שכן כשהודבק
תוך ל' יום קודם לפסח.90

נקניקיות-
תערובת חמץ.91
נייר אפיה-
עלול להיות בו עמילן חיטה ולכן צריך כשרות
מיוחדת לפסח .נרחיב -תפקידו של הנייר הוא
להפריד בין העוגה לתבנית האפיה שלא ידבק,
 90הובא גם בספר אהל יעקב הלכות כשרות לפסח בפרק
'מוצרים שיש בהם חשש חמץ' .עמוד רכה.
 91ראה מה שכתבנו באריכות בערך ב' בשר מעובד .אך כיום
יש נקניקיות בהכשר לפסח אך מכילים קטניות .וראה גם
בערך פ' פסטרמה.
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ולכן הוא מורכב מחומר שומני על מנת לעמוד
בתפקידו שנועד למנוע דיבוק של העוגה
לתבנית ובין העוגה לנייר ובין התבנית לנייר.
ולענין פסח -מכיון שחומרים אלו זקוקים להיות
עמידים בצורה שאנו מקבלים אותו כנייר לכן
צריך לתת בו עמילן ,ועמילן יכול להיות
מעמילן חיטה ,או מעמילן קטניות ,לכן צריך
כשרות לפסח לוודא שאין בו עמילן חיטה .יש
בכשרות עדה"ח לפסח .ראה גם במדריך
הכשרות של העדה"ח לפסח גליון ס"ו עמוד
.50
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תפקידו של הנייר הוא להפריד בין העוגה
לתבנית האפיה שלא ידבק ,ולכן הוא מורכב
מחומר שומני על מנת לעמוד בתפקידו שנועד
למנוע דיבוק של העוגה לתבנית ובין העוגה
לנייר ובין התבנית לנייר .ולענין פסח -מכיון
שחומרים אלו זקוקים להיות עמידים בצורה
שאנו מקבלים אותו כנייר לכן צריך לתת בו
עמילן ,ועמילן יכול להיות מעמילן חיטה ,או
מעמילן קטניות ,ולכן צריך כשרות לפסח לוודא
שאין בו עמילן חיטה .יש כיום נייר אפיה
בכשרות עדה"ח לפסח .ראה גם במדריך
הכשרות של העדה"ח לפסח גליון ס"ו עמוד
.50

ס
סוכר-
בדרך כלל ללא חמץ .אך יש חשש של עמילן
שמקורו אינו כשר לפסח.

סוכריות-
סירופ גלוקוזה שמקורו יתכן מעמילן חיטה.
גלוקוז יבש (דקסטרוז) שעלול היות מעמילן
חמץ ,או מועמד על ידי אנזים חמץ .צבעי מאכל.
חומרי טעם וריח .צבעי מאכל.

סבון-
סבון מארה"ב אין לחשוש לאלכוהול הנמצא
בו ,כיון שרוב האלכוהול הנמצא בארה"ב הינו
 92אהל יעקב עמוד רכ"ט.

 93הגרי"ש אלישיב בספר "אשרי האיש" -פסקי הגריש"א
זצ"ל חלק אור"ח ג' מועדים פרק נ"ח ט"ז .וכן בהגדה של
פסח "אבן ישראל" להגרי"י פישר הובא שהוא נהג בביתו
שלא להשתמש בשום סבון רחיצה .אלא רק ארם נעשה
בהכשר הבד"צ מיוחד לפסח .כיון שחשש לשיטות גר"א
שסיכה חשבוה כשתיה .וכבר ביום י"ד השתמש בסבון עם

מתירס .92וגם אם יש תמציות חיטה היא בטלה
בשישים .מכל מקום דעת הגריש"א שמכיון
שסכין את הסבון בגוף וי"א שסיכה חשובה
כשתיה .וגם רוחצים הפנים עם הסבון ויש
חשש שיכנס לפיו ,וי"א שגם בתערובת שאינה לאכילה
שייך איסור אחשביה לכן ראוי לרכוש סבון
בהכשר .93אך יש חולקים בזה וסוברים שמכיון
שנפסל מאכילת כלב ,ואין זו סיכת תענוג רק
להסיר זוהמא ,ואינו אוכל ,יש להקל בזה.94

סוכריות גומי-
הכשר .הובא בספר אהל יעקב הלכות כשרות לפסח עמוד
ר"ל בהערות.
 94הגרב"צ אבא שאול בספרו אור לציון ח"ג פ"ח ו' שכל
כלי רחיצה כמו סבון שמפו אינם צריכים הכשר לפסח.
הגרש"ז אויערבך הובא בספר מאור השבת ח"ב עמוד
תר"ה ,ובספר הליכות שלמה מועדים-פסח פרק רביעי אות
י"א ,ובהגדה של פסח "מנחת אשר" להגר"א וייס שליט"א
סימן כ"ד .וכתב שם בסוף דבריו':נראה דהמיקל יש לו על
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מלבד כל החששות שבסוכריות רגילות
בסוכריות גומי יש חשש מוצק יותר לעמילן
חמץ.

סוכר וניל
ראה בגב האריזה שמופיע 'עשוי להכיל גלוטן'.
וגם אם נחשיב את זה לתערובת של לחל בלח,
מכל מקום כשאופה בחג עצמו הרי חוזר וניעור.
אלא אם כן את אפה העוגה לפני החג.95
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סיגריות אפילו עם השגחה לפסח ,כיון שבכל
סיגריה יש יותר ממאה וחמישים רכיבים שקשה
להשגיח על כולם שיוצרו באופן המהודר( .וגם
יש שטענו שיש בעיה בנייר של הסיגריה שיש
בו חומר עמילן אך פרט זה משתנה וצריך
לבודקו) וגם הרחיבו מורי ההוראה שיש
להתרחק מעישון סיגריות כל השנה ,ויש בזה
שאלה של "ונשמרתם מאוד לנפשותיכם".96

סירופ שוקולד-

וכן הביאו בשם הגרי"ש אלישיב זצ"ל שאם
יש בהם חמץ אסור לעשן אותם בפסח.97

עמילן ,חומרי טעם וריח .ולכן צריך כשרות
מיוחדת לפסח.

אך ראיתי מי שמיקל בזה.98

סיבים תזונתיים-
חלקם חמץ גמור.
ספירט-
ראה אלכוהול.

סולת-
חיטה טחונה.

סיגריות-
מצוי תערובת חמץ ,ואף שנפסל מאכילת כלב,
מכל מקום מכיון שהוא מעשן ושואף את העשן
הרי שמחשיבו בכך ,ואסור .ואף שהוא חמץ
נוקשה על ידי תערובת ,שמותר להנות ממנו
לרוב הפוסקים ,ואפילו שהוא תערובת חמץ
שנעשה באופן כימי ,יש להימנע מעישון
סיגריות בפסח .ויש מחמירים שלא לעשן גם
מה לסמוך' .אך בספר שלמי מועד עמוד שכ"ח הביא
שהגרשז"א החמיר לעצמו להשתמש רק בסבון כשר לפסח.
הובא גם בספר אהל יעקב הלכות כשרות לפסח עמוד רכ"ט
בהערות.
 95וכל זה למקילים באפיה בחג ולא חוששים לגזור שמא
יבואו להחליף בקמח של חמץ.
 96הגר"מ שטרנבוך שליט"א דן בזה בארוכה בספרו
תשובות והנהגות ח"ה קכ"ד ,וכן דעתו.

סיבים מלאכותיים-
חלקם מופקים מדגנים והינם חמץ.

סירופים רפואיים וטיפות לבליעה-
ממתיק סורביטול שעלול להיות מחמץ .חומרי
טעם וריח .חומצות מאכל .צבעי מאכל.
אלכוהול .מייצבים צמחיים .אמולסיפיירים
שעלולים להכיל חמץ.

סלטים מוכנים-
כל הסלטים המוכנים אפילו כרוב או חציל
במיונז צריכים כשרות מיוחדת לפסח ,מחמת
השתמשות בחומרים שעשויים מתערובת חמץ.

 97הובא בספר "אשרי האיש"-פסקי הגריש"א חלק ג' פרק
נ"ח עמוד שע"ט.
 98הג"ר אשר וייס שליט"א בהגדה של פסח –"מנחת אשר"
סימן כ"ג עמוד שנב ,י"ל אדר ב' תשס"ג .שדן בזה שם,
וכתב לבסוף' :סוף דבר לדעת גדולי הפוסקים יש להקל גם
בחשש שכר ויי"נ ,וק"ו בזמנינו שאותן החומרים שבהם
שורים או מעבדים את הטבק אינם ראויים לאכילה כלל'.
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יש בו תערובת של חמץ ,וצריך כשרות מיוחדת
לפסח.

כגון חומצות מאכל .מייצבים צמחיים .מיונז.99
(עיין אות מ' 'מיונז')

סרדינים בשמן-

סוכרזית-

ללא חשש חמץ .רק שהשמן הוא מקטניות.

ע
עמילן-
הוא חומר שנמצא בהרבה מאוד מוצרים,
ומיוצר גם מחיטה.

אינם צריכים כשרות מיוחדת לפסח ,ולכן מי
שיש לו עופות בתוך ביתו מלפני הפסח מותר
להשתמש בהם בחג .אך ראוי לקנות בכשרות
מיוחדת לפסח.100

עופות-לפני החג
 99גם ברשימת המוצרים האסורים לחולי צליאק פירסמו על
כל הסלטים המוכנים שיש בהם חשש תערובת של רכיבים
מגלוטן.
 100הבעיות שיכולות להיות בפסח בעופות ובשר שנשחטו
קודם הפסח:
א .שמא השתמשו במלח שיש בו תערובת חמץ-
ראשית במלח שלנו כיום תערובת וחמץ .שנית פסק
השולחן בסימן תמ"ז סעיף ה'' :בשר יבש וגבינה
ודגים שנמלחו קודם הפסח ולא נזהרו בהם ,מותר
לאכלם בפסח' .וביאר המשנה ברורה בס"ק מ"א:
'דאף אם היה בהמלח קצת חמץ ובלעו מהם נתבטל
קודם הפסח ושוב אינו חוזר וניעור' .עכ"ד.
ב .או שהשתמשו בכלים של חמץ שהם בני יומן ,שאז
נחשוש לבליעת החמץ בעוף -ראה מה שכתב במשנה
ברורה בס"ק ל"ט בביאור דברי השולחן ערוך הנ"ל:
'שנמלחו קודם הפסח  -אפילו בכלי חמץ דאין מליחה
לכלים להפליט ועוד דסתם כלים אינו בן יומו ונותן
טעם לפגם קודם פסח לכו"ע שרי' .עכ"ד .ועוד ,שזה
אינו מצוי כלל ,כיון שכיום ישנם משחטות מיוחדות
אך ורק לעופות ובשר ואין שם שום שימוש נוסף
במכונות ובסכינים מלבד לעופות ולבשר .ואחזוקי
איסור לא מחזקינן.

ג .וגם אין חשש לחיטה -כיון ששוטפים אותם היטב
היטב ,וגם לפני הבישול כיום שוטפים היטב היטב
העוף.
וכן פסק הגאון רבי בן ציון אבא שאול באור לציון פרק ח'
אות י"ב ובהערות שם שעופות ובשר אינם צריכים כשרות
לפסח ומותר להשתמש בהם בפסח .ובכל זאת שאלנו
השנה תשע"ד כמה גופי כשרות ,האם המציאות של ימינו
מחייבת כשרות מיוחדת לעופות ובשר? והשיבו שאין
צורך .יש לציין שגם במדריך הכשרות של העדה החרדית
תשע"ג גליון ס"ג וכן במדריך של תשע"ד גליון ס"ד לא
הביאו שצריך כשרות לעופות ובשר ,אלא רק על בשר
צמחי ראה שם גליון ס"ד עמוד  ,140ובגליון ס"ג עמו' .130
וכן במדריך הכשרות של בד"צ שארית ישראל 'גלאט'
מהדורה כ"ו שנת תשע"ב עמוד רנ"א הביאו רק על בשר
מעובד שצריך כשרות לפסח ,וכן במדריך 'גלאט' מהדורה
כ"ז שנת תשע"ג  145הביאו רק על בשר מוזרק ,אך לא על
עופות .ראה עוד באות ב' ערך בשר .אך בחוברת 'פסח
כשר ושמח' של הרב ויא פרק רביעי-קניות לפסח עמוד 14
בטבלה תחת השם 'מוצרי מזון' בפירוט כתב עופות ובשר
צריך כשרות מיוחדת לפסח{כשהוא מציין שם בראש
הטבלה' :הרשימה הוכנה תוך התייעצות עם מומחים
משלושה וועדי הכשרות מהודרים'} .אכן שמעתי מכמה
מומחי כשרות שכל מוצר שמצד עצמו אין בו חשש של
חמץ בפסח ,כגון בנידון הבשר והעופות ,ראוי להחמיר בו
שיהיה כשר לפסח ,אמנם אין לזורקו בפסח ,וניתן לקיימו,
אך מכיון שמערכת הכשרות של ימינו כל כך מסועפת
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עופות -בחג עצמו
אין לקנות עופות לשחיטה בפסח עצמו באופן
ישיר ואישי מגוי המגדל עופות ,וכל שכן שלא
לקנות מיהודי שמאכיל את העופות חמץ ,כיון
שחמץ בפסח אסור בהנאה .אך בזמננו העופות
המשווקים בהקפאה בוודאי שהם מלפני הפסח.
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ועוד שמקפידים הבדצי"ם לכתוב על גבי
האריזה כשר לפסח אין חשש.101

פ

פרחים מלאכותיים-

פצפוצי אורז-

לפעמים יש שם חמץ משעורים ,וצריך להיזהר
בזה מאוד .102ויש מחמירים ומוכרים אותם
במכירת החמץ לגוי.

מכיל לפעמים גם תערובת מחמשת מיני דגן,
כמו קמח או לתת .וחומרי עזר נוספים בחשש
חמץ.

פיצוחים קלויים-

פריכיות אורז-

תוספת קמח מעורב במלח.

ומורכבת ומפתיעה בכל פעם מחדש ,וגם הרמאויות
מתגלים רק כעבור זמן ממושך ,וגם לא על כל דבר חייבים
לדווח ,יש לרכוש כל מוצר שיהיה כשר לפסח .וכן דעת
הגרי"ש אלישיב בספר "אשרי האיש" פרק נ"ח סעיף ו'.
 101אלא אם כן שחטו את העוף לאחר כ"ד שעות שאכל
חמץ .או שמאכיל את העוף עוד מאכלים שאינם של חמץ.
שכן מבואר בשולחן ערוך אורח חיים הלכות פסח סימן
תמ"ח סעיף ז'' :אסור ליתן בהמתו לאינו יהודי להאכילה
בימי הפסח ,אם הוא יודע שמאכיל אותה פסולת שעורים
שהוא חמץ' .והסביר המשנה ברורה סימן תמח ס"ק ל':
'שהרי הוא נהנה מחמץ בפסח שמפטם בו העכו"ם את
בהמתו וחמץ אפילו של עכו"ם אסור ליהנות ממנו בפסח.
ובדיעבד אם אכלה חמץ בפסח אין לאסור בשרה בשביל זה
כדמוכח ביו"ד סימן קמ"ב סי"א' .עכ"ד .ואם זה יהודי
שמאכילה חמץ בפסח הדבר חמור יותר .אלא אם כן אינו
מאכיל אותם רק חמץ אלא עוד דברים ,דאז אינו נהנה מחמץ
בפסח .וכן משמע ממה שכתב המשנה ברורה בס"ק ל"ג
לעניין חלב של בהמת עכו"ם שמאכילה חמץ ,שאם מאכילה
עוד דברים מלבד חמץ יש מקילין בזה וזה לשונו' :ולענין
חלב של בהמה שאוכלת חמץ אפילו היא של נכרי נחלקו
אחרונים בזה ודעת הפמ"ג להתיר החלב שחלבו אחר
מעל"ע שאכלה חמץ ויש מקילין אפילו בו ביום אם אוכלת

עלול להיות גם חשש חמץ .חלק מהסוגים
מכילים גלוטן ,ולכן צריך כשרות מיוחדת לפסח
גם למי שאוכל אורז .ראה עוד בהערה.103
שחרית וערבית מדברים המותרים' .עכ"ד .ראה גם בחוט שני
להגר"נ קרליץ שליט"א פסח פרק שביעי עמוד צ"ט אות ג'.
ומי שקונה עוף טרי אם קונה תחת השגחה של בד"ץ אין
לחוש כלל .כיון שהבדצי"ם דואגים לרכוש עופות רק ממי
שאינו מאכיל את העופות חמץ בפסח ,ועל פי רוב זה לא
שכיח כיון שאין שחיטה בפסח עצמו ,וממילא אין מכירה
של עוף טרי בפסח עצמו .ואם כן צריך לבדוק היטב.

 102הגאון רבי משה שטרנבוך שליט"א בספר תשובות
והנהגות ח"ה צ"ז אות ג' וזה לשונו שם' :פרחים
מלאכותיים לפעמים יש שם חמץ משעורים ,וצריך להיזהר
בזה מאוד' .ע"כ.
 103בעיה נוספת -בכדי לייצר את הפת אורז מה שנקרא
פרכיה אורז שיתנפחו הגרגירים ויהיו בצורה עגולה
ומדוייקת מאוד ,ישנה מוכנה מיוחדת ששופכת מספר
גרגירים לתוך שבלונה של עיגול סימטרי שיש לו תחתית
שהיא חמה ורותחת מאוד כדוגמת פלטה או כירה חשמלית,
והוא נסגר עם השבלונה העגולה מברזל כמו סיר מכסה של
סיר אך נסגר בצורה מהודקת מאוד לתחתית .ומהחום של
התחתית האורז מתנפח ,רק מכיון שיש עליו את הכיסוי
מברזל שהוא השבלונה העגולה הוא אינו מניח לו להתנפח
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פטל-
ראה באות ת' 'תמציות סירופ ממותק'.

פירות יבשים-
סורביטול .גלוקוז שעלולים להיות חמץ
בתמיסה מימית הגורמת להוצאת נוזלים
מהפירות .חומצת מאכל .צבעי מאכל .חומרי
טעם וריח.

פירות בשימורים-
חומצות מאכל .צבעי מאכל.

פטריות-
נבגי הפטריות מתפחים להפטיר(חוטים) על גבי
קרקע שעלולה להכיל לתת .התפטיר נזרע על
גבי גרעינים שיתכן והינם גרעיני חיטה לחים,
לגמרי כמו פופקורן ,אלא מתנפח עד למקסימום גובה של
אורך והרוחב של השבלונה העגולה .ומהלחץ הם נדבקים
זה בזה .ואז נוצר בעצם האורז התפוח בצורה של פרכיה כמו
שהיא נמכרת על המדף בחנויות.
וכעת לבעיה ההלכתית -מכיון שהאורז במשך ימות השנה
אינו עובר תהלך בירור מגרגירי חיטה שמצויים בו מאוד ,על
כן נמצא שבמוכנה זו מתפיחים לא רק אורז אלא גם חיטה,
ולכן המכונה צריכה הכשר וליבון לפסח .ומכיון שהבליעה
שלו היא ביבש הרי שצריך להכשירה על ידי ליבון עד שיהיו
ניצוצות ניתזין ולא הגעלה ,ומיכון שהתבקשנו ליתן כשרות
על פרכיות אורז לפסח ,ביקשנו להכשיר את המכונה כלומר
את השבלונה מברז והתחתית בכדי לעשות לה ליבון ,ובעלי
המפעל לא הסכימו כי פחדו שעל ידי הליבון תופסד הצורה
המדוייקת השבלונה עגולה ולכן וויתרו על הליבון ,ומשום
כך לא הכשרנו פרכיות אורז לפסח.
 104הגאון רבי משה שטרנבוך שליט"א בספרו תשובות
והנהגות ח"ב רכ"ה וזה לשונו שם' :משתמשים היום
לריסוס פירות וירקות בחמרים שיש בהם חששות דתערובות
חמץ ,לכם יש לאכול רק אחרי קילוף היטב ,ואף אם נפסלו
למאכל כלב לא הותרו באכילה' ,ע"כ.
 105כך העידה וסיפרה בתו של רבינו הרבנית ישראלזון
תליט"א .כן הובא בחוברת "איש על העדה" הליכות והלכות
מרבינו הגרי"ש אלישיב זצ"ל -על ענייני פסח .שנת תשע"ד.
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ומתרבה ייחד עם הגרעין ומהווה בסיס נוסף
לגידול הפטריות.

פירות

בעיקר תפוחים ופירות הדר-

כיום משתמשים לריסוס הפירות והירקות
בחומרים שיש בהם חששות של תערובת חמץ
(כגון גלאנץ ועוד ועוד ראה בהערה) ,ואף שנפסל
מאכילת כלב אסור לאוכלו משום אחשביה.
ולכן יש לאכול רק אחרי קילוף .104וכן נהג
הגרי"ש אלישיב זצ"ל .105אך יש הרבה
שמקילים בשטיפה טובה לפירות והירקות
במים קרים וסבון ,כדי לנקות ולסלק את
החומרים שעל הקליפה .106אם כי שיש
טוענים שהחומרים הם בתוך הקליפה עצמה,
ולא יועיל ניקוי חיצוני .ולכן גם הגר"מ
שטרנבוך כתב להציע רק קילוף ולא ניקוי
הקליפה.107
בעמוד י"ח .וכך הובא שם ':רבינו לא היה אוכל בפסח שום
פירות וירקות שאי אפשר לקלפם' .וראה שם בהערה ל"ג.
 106ראה בשו"ת מנחת יצחק חלק י' ס"ו.
 107מן הראוי לציין גם שבכל ימות השנה יש לרכוש פירות
בכשרות והשגחה מהודרת ,כיון שהחומרים שמורחים על
הפירות בעיקר מצוי בתפוחים עץ הם בתערובת של חומרים
שמופקים ממאכלות אסורות ,כגון :בעי"ס BASE -שהוא
חומר יסוד .ועוד הוספות ADDITIVES-אלאי"ק עסי"ד
טשיטאס"ן מורכב מדגים טמאים .אלכוהול מסתם יינם.
ועוד ועוד חומרים שמופקים מ :נבלה .חלב עכו"מ .חלב
שומן .וממילא בשר ובחלב (לא דאוריתא שאין זה דרך
בישול) .חמץ בפסח .הסיבה שמורחים אותם בחומרים אלו
א .כי הלחות שבפרי מתייבשת לאחר שנקטף מהעץ,
וחומרים אלו שומרים על הלחות .ב .לתת מראה טוב ונאה
לפרי .לא בהכרח שכל אלו יצטרפו בתפוח אחד ,אך אין זה
מן הנמנע ,כשאין השגחה .וכתבנו הדברים רק להסב את
תשומת הלב ,שאפילו בתפוח תמים יש שאלות של כשרות.
ראה מה שהתפרסם בקובץ אור ישראל תמוז תשס"ז שנה
י"ב גליון ד-מ"ח .על ידי הרה"ג רבי משה קסלר רו"כ אמת
ואמונה מונסי נו יורק .שערך לאור ממצאים אלו תשובה
מקיפה ומתומצתת לדון להשלכות ההלכתיות .וראה גם
במדריך כשרות של העדה"ח תשע"ד גליון ס"ד עמוד 66
שכתבו לגבי תפוחים ופירות הדר עוברים הברקה מיוחדת
על ידי מריחת 'דונג' .והתפוחים שבהשגחתם לפסח אינם
בחשש ,כיון שדואגים שהדונג יהיה כשר לפסח .וגם
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כשהוא גרוס עלול להיות מעורב בו דגן,
וכשהוא שלם ישנה בעיה נוספת שאת הגרגירי
פלפל הם מורחים בשמן שצריך כשרות לפסח.
ראה עוד בהרחבה בערך תבלינים בהרחבה.

פודינג-
צריך כשרות לפסח ,ראה ברכיבים.

פסטרמה-
עלול להכיל גלוטן.108

פלפל שחור-

צ
צבעי מאכל-

האוכל בפסח ,והרי חמץ בפסח אפילו באלף
אינו מתבטל.

קאראמל ( )E150מופק מסוכר שיתכן ומקורו
בעמילן חמץ .צהוב ריבופלבין מופק מסוכר
שיתכן ומקורו בעמילן חמץ .חומרי עזר
ממיסים .באופן כללי ינתן לומר שהצבע מאכל
בטל ב 60-רק באופן שהצבע קיים בגוף קיים
נידון אם חזותא מילתא.

מכל מקום מכיון שנפסל מאכילת כלב ,ואין
כוונתנו להנות מהדיו ,אין כאן 'אחשביה'
ומותר .וכן דעת הגרי"ש אלישיב זצ"ל.109

צבע החותמת שעל הביצים-

צמחים מלאכותיים-

הנה בביצים שחתומות כמו בזמננו ומבדיקה
שנעשתה נודע שיש בהם תערובת חמץ ,ומכיון
שהביצה מתבשלת עם התבשיל בשבת הרי
שמפרישה את הצבע של החותמת ומתבשל עם

לפעמים יש שם חמץ משעורים ,וצריך להיזהר
בזה מאוד .ויש מחמירים ומוכרים אותם
במכירת החמץ לגוי.110

התפוחים שמגיעים מחו"ל נעשים מאמצים מרובים על מנת
שיגיעו ללא מבריק כלל.
 108כך פורסם ברשימת המצרכים האסורים לחולי צליאק
שהגיעה לידינו' :פסטרמה – מכילה גם סוכר וגם גלוטן'.
ע"כ.

 109בספר "אשרי האיש" פסקי הגריש"א ח"ג פרק נ"ח.
 110הגאון רבי משה שטרנבוך שליט"א בספר תשובות
והנהגות ח"ה צ"ז.
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ק
קמח-
יש שחושבים שקמח אינו חמץ מכיון שעם
הקמח עצמו אנו מכינים את המצות .זה אינו
נכון ,כיון שבזמננו מרטיבים את החיטים לפני
הטחינה והם מחמיצים ,וממילא קמח הוא בכלל
ספק חמץ.

קמח חיטה מלאה-
ברוב הקמחים של חיטה מלאה נעשית טחינה
יבשה והחיטים אינם עוברים תהליך הרטבה
כלל ,כך שאין שום בעיה לשמור את הקמח
בפסח בבית.

קמח חיטה ללא גלוטן-
אין להשתמש בו בפסח .גם מצד שאין
החיטים שמורים משעת קצירה .וגם
אין הבטחה שהוציאו ממנו כל
 111ראשית לא הקפידו עליו שיהיו החיטים
א.
שמורים משעת קצירה .וגם שהחיטים עוברים תהליך הרטבה
למניעת התלעה ,והרי זה לתיתה ,והם בספק חמץ.
כמו כן נמסר לנו מהמומחים לחולי צליאק
ב.
שבדקו קמחים שהוציאו ממנם את הגלוטן ושווקו תחת מוצר
'קמח ללא גלוטן' ,ומצאו שלא כל הגלוטן הופק ממנו כגדי
הצור ,ואין הבטחה מלאה לדבר זה .וזה לשון תוצאות
הבדיקה כלשונם' :חיטה  -קמח חיטה :לגבי קמח חיטה ללא
גלוטן – מאחר שאין וודאות כי ניתן להוציא את כל הגלוטן
מהחיטה ,ההמלצה היום היא להימנע מצריכת קמח' .ע"כ.
יש שרצו לומר שמכיון שהגלוטן הוא המחמיץ
ג.
ועל כן כשהוציאו ממנו את כל הגלוטן ממילא הוא כמו קמח
תפוחי אדמה ,שאינו מחמיץ .גם הכותבים בעניין זה ופרסמו
מאמרים וחידושי דינים בזה ,לא הכריעו כך הלכה למעשה,

הגלוטן .וגם לא התירוהו גדולי
ההוראה.111
קמח תירס
אין בו חשש חמץ.
הערה -יש כאלה שאופים ממנו עוגות ואין זה
שאלה של חמץ בפסח כי אם שאלה של 'דלמא
אתי לאחלופי' {אולי יבואו להחליף בקמח רגיל
חלילה} ולכן נהגו הרבה קהילות שלא מכינים
עוגות או לחמניה מקמח תירס או קמח תפוחי
אדמה שלא יבואו להחליף בקמח רגיל.

קווקר-
חמץ

גמור.112

קפה דגנים-
חמץ.113

קפה-
רק כתבו כן בדרך 'אפשר' שהוא לא מחמיץ .וגם שגדולי
ההוראה והפוסקים לא ראינו שהתירו קמח כזה.

ד.
 112כן ראיתי ושמעתי .וכן דעת הגרי"ש אלישיב בספר
"אשרי האיש" מועדים חלק ג' פרק נ"ח סעיף ה' :שיבולת
שועל -השיבולת שועל (אוינא קווקר) היא השבולת שועל
שבתורה לגבי חמץ (לגבי חלה ,חדש וכלאים) וכל המפקפק
בדבר אינו אלא מן המתמיהים' .עכ"ד.
 113ראה ברשימת הרכיבים שעשוי מה' מיני דגן וכשמו כן
הוא .וגם הגרב"צ אבא שאול באול"צ ח"ג פ"ח הלכה ט"ו
בהערה ט"ו בדיבור המתחיל וכן שכתב שם בסוגריים' :ויש
לדעת כי יש תחליפי קפה שהם חמץ גמור ויש להיזהר אף
להשהותם ,וצריכים ביעור' ,עכ"ל.
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פולי הקפה לכשעצמם אין בהם חמץ ,רק מכל
מקום צריך הכשר לפסח כמו כל מוצר שנעשה
ללא השגחה לפסח.114

קוסמטיקה-
מוצרי קוסמטיקה יש מהם שמכילים אלכוהול,
ועוד כאלו עם חשש של דגנים ,עם כל זאת יש
מתירים אותם בפסח כיון שנפסל מאכילת כלב,
ואינו אוכל וממילא אין כאן אחשביה .115אך
ראיתי שיש מחמירים בהם כיון שסיכה כשתיה,
ומריחתם היא לתענוג.

קורנפלקס-
יש חשש חמץ.

קצפת צמחית-
חומרי טעם וריח .מייצבים צמחיים.
אמולסיפיירים שעלולים להיות רכיבים מחמץ.

קורנפלור-
קטניות.
קטשוט-
הבסיס של הקטשוט הוא רכז עגבניות ,שהוא
עצמו צריך הכשר לפסח מצד החומצת לימון.
ועוד שיש בו מייצבים צמחיים כפי שמופיע על
 114הנה בקפה לא ידוע על בעיות של חמץ ,אך בכל זאת
במערכת כשרות מסועפת ומרוכבת ושנעשית במטרה על
מנת לצמצמם את החומרים הטבעיים ורוב תעשיית המזון
בנויה ומורכבת מתרכובת חומרים כימיים .ועוד שאי
שאפשר לדעת אם נטחן הקפה במכונות שאינם חמץ
וממילא יש בהם שאלה של תערובת חמץ .וכן כתב הגרב"צ
אבא שאול באול"צ חלק ג' פרק ח' הלכה ט"ו בהערה ט"ו
דיבור המתחיל וכן אף ...וזה לשונו' :וכן קפה אין לקחת
ללא הכשר ,מחשש שטוחנים במטחנה גם דברי חמץ' ,וראה
גם בשערי תשובה תנ"ג סק"א' .עכ"ד.
 115הגרב"צ באור לציון ח"ג פ"ח אות ו' ובהערות.
 116כך נאמר לי מגורמים המומחים לכשרות בתעשיית
המזון של ימינו.
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אריזת הקטשופ ברשימת הרכיבים תחת
הסימון E415 :שהכוונה על יש מייצבים
שמקורם בסוכר העלול להיות חמץ גמור
שימוש באלכוהול בתהליך הייצור .חומרים
נלווים בחשש חמץ .בדרך כלל המייצבים
בטלים בשישים במוצרי מזון ואינם מוגדרים
כמעמיד .כיום יש מייצבים צמחיים ללא חשש
חמץ .116חומרי טעם וריח .תבלינים .קטניות.

קיסם שיניים-
יש קיסמים עם טעם ,ואלו חייבים הכשר לפסח.
אבל אם אין בהם טעם או ריח או ציפוי אין
צריכים הכשר.

קורקבנים-
מכיון שמנקים את העופות היטב ,אין מה
לחשוש שמא נשאר חיטה באזור הקורקבן,
ומותר לאכול קורקבנים בפסח.117

קוסמטיקה-
מוצרי טיפוח והגיינת העור כגון מייק אפ
קרמים משחות ,ודומיהם ,יש להקל מעיקר הדין
שאין צריך כשרות לפסח ,אך יש להחמיר
בזה .118ראה עוד בערך אודם ,שפתון ,בושם,
מי בשמים.
 117ספר חוט שני להגר"נ קרליץ שליט"א הלכות פסח פרק
ז' דיני תערובת חמץ עמוד צ"ט אות ד' וזה לשונו שם' :אף
אם היה מנהג שלא לאכול קורקבנים של עופות בפסח ,היינו
בסתמא שכשהיו מוציאין הבני מעיים היו חוששים שמא
יהיה שם איזה חיטה על כן היו משליכים הכל ולא היו
חותכים הקורקבן ,אמנם אם מנקים העופות היטב קודם
פסח ,אין משום מה לחוש' .עכ"ד.
 118דעת הגרב"צ אבא שאול באור לציון חלק ג' פרק ח'
סעיף ו' שכל דברים אלו שנפסלו מאכילת כלב ,ואינם
לאכילה ,ממילא לא שייך בהם סברת 'אחשביה' .וכן דעת
הגרש"ז אויערבך שכתב בספר הליכות שלמה מועדים-פסח
פרק רביעי אות י"א לגבי סבון רחצה שמכיון שיש בו דברים
חריפים ,ונפסל מאכילת כלב ,מותר להשתמש בו בפסח.
ולגבי בשמים גם כך דעתו שהביאם שם בדבר הלכה הערה
ט"ז וכתב כך' :אמנם בשאר מיני תמרוקים שיתכן שיש מהם
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קמח חיטה מלאה-
ברוב הקמחים של חיטה מלאה נעשית טחינה
יבשה והחיטים אינם עוברים תהליך הרטבה
כלל ,כך שאין שום בעיה לשמור את הקמח
בפסח בבית.

עניין הדגן והחששות שבזה .אך הזכירו שם
שכל משפחת הקטניות נארזים בבתי אריזה של
דגן ולכן מצוי בהם דגן כפי שהעידו שם שנמצא
שאפילו באפונה נמצאו גרגירי חיטה ,ולכן
צריך לברור היטב את משפחת הקטניות באופן
אישי כל אחד בביתו.

כנראה ממשפחת הקטניות {ראה בהמשך מאמר
בנפרד 'קינואה'} .מדריך כשרות עדה חרדית
גליון ס"ז גליון עמוד  .171ולא הזכירו שם

קליפות מצופה שוקולד-
צריך כשרות לפסח.

קינואה-

ר
ריבות-
חומרי מאכל .גלוקוזה דקסטרוזה .ועוד חומרי
טעם וריח .צבעי מאכל .פקטין שעלול לבוא
במגע עם אלכוהול שעלול להיות מחמץ.
הפקטין הינו חומר מקריש.

רעל עכברים-

לא ניתן להתייחס אליהם כדין חמץ שנפסל
מאכילת כלב.119
אך יש מתירים לקיימו בפסח ,כיוון שזה ספק
אם הרטיבו את החיטים במים ,ודומה לדין חמץ
שייחדו לישיבה וטחו בטיט שמותר לקיימו
בפסח שו"ע תמ"ב ט'.

רעל עכברים מסוג חיטים שמרוחים בסם
המוות ,שגורם למיתת עכברים ,מכיון שראוי
לאכילה מצד עצמו ,אף שהוא ממית ,יש בו
איסור בל יראה .כיון שהגרגירים הם שעורים
ורק מעורב בהם סם המוות .ועוד שניתן לקלף
את הסם המוות שמרוח עליהם ולאוכלם .ולכן
שאינם פסולים מאכילת כלב ,יש לבדוק הדבר כראוי ,וכל
שיש בו חשש חמץ הראוי לאכילת כלב יכללנו עם החמץ
הנמכר לגוי' .עכ"ד .הנה בזמננו שמעתי ממומחה כשרות
שכל הבשמים המשווקים כיום הם נפסלו מאכילת כלב והם
אפילו 'רעל' כלשונו .נמצא שגם לגרשז"א מותר להשתמש
בבשמים בפסח ללא כשרות.
אך לגבי משחות מייק אפ קרמים ודומה יש חוששים שסיכה
חשובה כשתיה .וכן דעת הגרי"ש אלישיב בספר "אשרי
האיש" פרק נ"ח סעיף ט"ז' :קוסמטיקה -סבוני רחצה
ובשממים וקרמים למיניהם וכדו' הרי אף אם יש בהם חשש

חמץ מכל מקום כבר נפסלו מאכילת כלב ,מכל מקום מכיון
שסכין אותם על הגוף (ויש המחמירין שסיכה חשובה
כשתיה ,ויש המחמירים ואמרים אשביה גם על ידי תערובת,
ויש המחמירים מכיון שאפשר להפריד המחמץ) וגם מורחים
אותם על הידים והפנים ויש חשש שמא יגיע משהו לאכול,
לכן מן הרואי משום חומרא דפסח להשתמש רק עם הכשר'.
עכ"ד
 . 119אור לציון ח"ג פ"ח ח' .תשובות והנהגות ח"ג סימן
קמ"ג אות א'.
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ורעל זה נחשב כלי משחית שנשעה להשמדת
עכברים ,ומיוחד לתשמיש זה ,וגם עשה בו
מעשה שמרח עליו סם המוות.120

יש בו חומצת לימון ,ויש בה תערובת חמץ .ולכן
צריך הכשר מיוחד לפסח על רסק עגבניות או
עגבניות מרוסקות.

רטבים-

רוטב סויה

רוטב אלף האיים ,רוטב סויה וכל משפחת
הרטבים צריכים השגחה פסח מחשש תערובת
חומרים מחמץ.

עלול להכיל תערובת חמץ.

רוטב אלף האיים-
מכיל גלוטן.121

רסק עגבניות-

ש
שוקולד-

שוקולד מחו"ל-

מצוי בו חמץ שלא נרשם ברשימת החומרים
שעל גבי העטיפה.122

ראה

 120ספר אור לציון הנ"ל.
 121כך פרסמו גם ברשימת המוצרים לחולי צליאק' :רטבים
שונים (ויניגרט ,אלף האיים) מכילים גם סוכר וגם גלוטן.
משמשים בעיקר כתיבול לסלטים ומרינדות שונות'.

הצינור היא מהחלק הפנימי של הצינור ואילו הליבון נעשה
באמצעות ברנר וחימום חיצוני לצינור ,ולכן אין זה ליבון.
פתרון שהציע בד"ץ אחר למשוך שוקולד רותח בכל קוו
הייצור ועל ידי זה המכונה תוגעל שכבולעו כך פולטו( .יש
לציין שבבד"ץ עדה החרדית כך מכשירים לפסח את קוו
הייצור של השוקולד שתחת כשרותם ,כפי שהביא הגר"מ
שטרנבוך שליט"א בספרו תשובות והנהגות כרך פסח ג'
קכ"ג והובא בכרך החדש של תשובות והנהגות -כרך פסח
עמוד קל"ו)
העירו על אופן זה כך -שהגעלה צריכה להעשות במים ולא
בשאר משקין .כמבואר בשו"ת הרשב"א חלק א' סימן
תק"ג' :ומה שכתב מר ביש אומרים שאין מגעילין אלא
במים ולא בשאר משקין ומההיא דמים ולא במזג .כן היה
אומר לנו הרמב"ן ז"ל .והוא היה סבור שחדשה ומאותה
ראיה ממש .עוד היה אומר לנו ששאר משקין מבליעין ולא
מפלטין והמים מפליטין ולא מבליעין' .עכ"ל.
וכן פסק רמ"א בהגה לשולחן ערוך אורח חיים הלכות פסח
סימן תנ"ב סעיף ה'' :ואין מגעילין בשום משקה ,רק במים;
מיהו בדיעבד מהני הגעלה בכל משקה (ב"י בשם א"ח)'.
אמנם בדיעבד עלתה הגעלה ,אך בהכשר בד"ץ שזה מהודר
צריך להיות לכתחילה.

 122הגר"מ שטרנבוך שליט"א בספרו תשובות והנהגות ח"ה
סימן קכ"ז כתב שבדק עניין השוקולד וגילה שלא כל
הרכיבים שישנם בחפיסת השוקולד מופיעים בגב האריזה
ומצא דווקא חומרים עם שאלה של חמץ בפסח.
 123לגבי שוקולד מחו"ל -באות קוו ייצור שמייצרים את
השוקולד לכל ימות השנה מייצרים גם את השוקולד הכשר
לפסח ,אך דא עקא שיש בזה בעיות הלכתיות:
ראשית -מכיון שבשוקולד יש תערובות חומרים שעשויים
מחמץ ,עלכן צריך להכשיר את המכונה לפסח ,ומכיון
שבולע בנוזלים צריך להפליט בנוזלים כדין הגעלה
ברותחים ,אך למשוך מים רותחים בצינורות ,של המכונות
זה עלול לקלקל אותם.
הפתרון -הציעו בד"צ אחד ללבן את הצינורות מבחוץ.
הבעיה -נניח שיצליחו להגיע לכל הצינורות הרבים שבכל
המכונות ,ולכן שאר חלקי המכונה .אך עדיין הבליעה של

הערה.123
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בו .126אך יש אוסרים כיום שסיכה חשובה כמו
שתיה.127
אך יש טוענים שהסיכה כאן אינה לתענוג אלא
רק למנוע התייבשות העור.
מכל מקום שפתון מתוק בוודאי אסור שבמה
שטעם את טעמו יש כאן אחשביה ואסור מן
הדין.

שפתון-
שפתון ללא טעם אלא הוא שכבת ואזלין בלבד,
יש מתירים השימוש בה כמו באודם ,שמכיון
שנפסל מאכילת כלב ,אין אחשביה במה שמורח

שמן כותנה-

שנית -פולי הקקאו מורכבים מקליפה שהיא בצבע חום,
והפרי עצמו שבפנים הקליפה שהוא לבן ,וזה ההבדל בין
שוקולד לבן שכולו מהפרי הפנימי ,לשוקולד חום שרובו
מהקליפה.
ובכדי לייצר שוקולד יש מכונה שמפרידה את הקליפה
מהפרי ומהקליפה עושה אבקה ,וזה האבקת קקאו .ואילו
מהפרי עושה המכונה חמאת קקאו ,ובכדי לערבב אותם יחד
מוסיפים חומר שנקרא אמולספייר (שזה חומר מקשר.
בשיעור הרב מחפוד הזכיר חומר אחר) בכדי לחבר את
אבקת הקקאו עם חמאת הקקאו ,וחומר זה יש בו תערובת
חמץ?
שלישית -מוספים חומר לציטין בכדי שהעיסה תהיה
גבישה .וזהו חמור שגדל על מצע של דגנים וצריך ככשרות
מיוחדת לפסח.
רביעית -אם השוקולד חלבי ישנה בעיה נוספת של חלב
נכרי.

סימן תל"ד סק"ה' :ודע דפירורין ממילא בטלי והביטול הוא
שמא ימצא גלוסקא יפיפיה עיין בסימן ת"ס ס"ג' .וכן ניתן
להוכיח גם מהמשנה ברורה שבפירורין פחות מכזית ואינן
ראויין לאכילה כגון שהם מטונפים ,לא חוששים להם כלל,
וזה לשונו בסימן תמ"ב ס"ק ל"ג':אכן באמת יש מחלוקת
בין הפוסקים בזה דדעת הרבה פוסקים דאפילו פחות מכזית
צריך ביעור ודוקא כשראוי לאכילה קצת אבל אם היה מטונף
קצת ופחות מכזית א"צ לבער לכו"ע' .וראה עוד במשנה
ברורה תמ"ד סקט"ו .ובחזו"א או"ח קט"ז סקי"ג.

 124גרב"צ א"ש אור לציון ח"ג פ"ח הערה ט"ו דיבור
המתחיל וכן אף ...וזה לשונו שם':וכן שוקולד למריחה הוא
בחשש חמץ גמור ,ואין להשהותו בפסח' .עכ"ד .
 125הגר"מ שטרנבוך שליט"א בספרו תשובות והנהגות
ח"ה קכ"ז .אך כשדרשתי בשבת הגדול תשע"ד טען לי ת"ח
שלגבי הצינור אין לחוש כל כך כיון שגם אם יש פירורים
שנדבקו בדפנות של הצינור ,א .הרי פירורים כאלה בטילי
ולא חשיבי ,כמבואר בגמרא פסחים ו' .ב .אין כאן חשש של
שמא יבוא לאוכלו .ורק לגבי השקית דיכול להצטבר שם
כזית ,יש לחוש .אכן כדבריו מבואר ברבינו חננאל שם
בפסחים דף ו' עמוד ב'' :אי משום פרורין אף על פי שלא
בטלן כמו בטלי הן דהא לא קפיד עלייהו' .וכן במגן אברהם

 126פוסקים ,וכן כתב הגרב"צ באור לציון ח"ג פ"ח ו'
בהערות .אך שם לא התייחס לשפתון בטעמים .מכל מקום
גם הוא כתב שם לגבי שפתון רגיל ללא טעמים' :שאף
שלפעמים נבלע עם האוכל ,כיון שאין מכוונים לאכילה
שרי' .ע"כ .הנה כל זה נכון לשפתון ללא טעם ,אך אם יש
בו טעם בוודאי שמתכוין לטעם שבו ,שאם לא כן שימרח
שפתון ללא טעמים ,ולכן נראה דיש כאן אחשביה ,וראה
הערה עוד הבאה.
 127וכן דעת הגרי"ש אלישיב בספר "אשרי האיש" פרק נ"ח
סעיף ט"ז' :קוסמטיקה -סבוני רחצה ובשממים וקרמים
למיניהם וכדו' הרי אף אם יש בהם חשש חמץ מכל מקום
כבר נפסלו מאכילת כלב ,מכל מקום מכיון שסכין אותם על
הגוף (ויש המחמירין שסיכה חשובה כשתיה ,ויש
המחמירים ואמרים אשביה גם על ידי תערובת ,ויש
המחמירים מכיון שאפשר להפריד המחמץ) וגם מורחים
אותם על הידים והפנים ויש חשש שמא יגיע משהו לאכול,
לכן מן הרואי משום חומרא דפסח להשתמש רק עם הכשר'.
עכ"ד .ממילא גם בשפתון שמורחים אותו ויש גם חשש מצוי
יותר מקרמים שכתב שם שיבוא לאכילה ,צריך הכשר לפסח.

ימת

 באר

 רשימת המצרכים בחשש חוזר וניעור 

הפסח 

~ ~ 144

מי שאינו אוכל קטניות בפסח ,צריך לדעת
שהמנהג להחמיר ולא להשתמש בשמן כותנה
בפסח כדין שאר קטניות.128

תכולת החיטים מהמיכל ותמיד נשאר בתחתית
כמות גדולה של חיטים שבשפיכת הפולי סויה
הם מתערבבים בהם ,ושהם מגיעים לרחיצה הם
מחמיצים .ויש בזה שאלה של תערובת חמץ.
ולכן דעתו של הגרב"צ מוצפי שליט"א שאפילו
מי שנזהר בקטניות ירכוש בפסח שמן זית וימנע
משמן סויה .ומכל מקום כיום ניתן לרכוש שמן
בכשרות מהודרת לפסח.130

כפי ששמעתי עדות מפי הרה"ג רבי בן ציון
מוצפי שליט"א שבדק את תעשיית השמן סויה,
וסיפר שהפולי סויה מגיעים מהאוניה,
ומהאוניה נשפכים לתוך מיכל ענק וממנו הם
מובלים בתוך מסוע ,עד למיכל שממנו מובלים
הפולים למפעל .והנה צריך לדעת שבמיכל
ובמסוע הנזכר מובילים גם תבואת חיטים,
והשואב שלהתבואה אינו מצליח לשאוב את כל

ויש לציין שלפני שנים היה השמן סויה חמץ
גמור ,כיון שהחברה המפיקה שמן סויה ,הייתה
קונה את השמן מחברת אסם שהם היו קולים
בשמן שקדי מרק ,ולאחר גמר השימוש היו
מוכרים אותו לחברת השמן והם היו עושים לו
תהליך זיקוק ,והיו משווקים אותו בתור שמן

שמן סויה-
קטניות.129

גם האוכלים
פולי הסויה הם
קטניות בפסח ,צריך לקנות שמן אך ורק
בכשרות מיוחדת לפסח.

 128דברי הגרשז"א בהליכות שלמה מועדים פסח פרק רביעי
אות י"ז .וסיבת הדבר ,הנה בגזירת קטניות יש טוענים שכל
הגדירה היא דווקא על קטניות יבשים ולא יורקים ,כלומר
גרעיני חמניה חומוס יבש בוטנים וכדומה ,אך קטניות
ירוקים כגון אפונה ירוקה שהם גידולי גינה ולא מגיעים
במגע עם הקטניות היבשים ,ולכן אינם בכלל גזירת קטניות,
כן נוהגים חלק מיוצאי מרוקו .וטורקיה לפי מה שביררתי.
ויש טוענים שגם בקטניות ,ויש טוענים שכל הגזירה הייתה
דווקא על הקטניות לאכילה מה שאין כן כשנעשה ממנם
שמן ,דאז בדרך כלל בעלי המפעל מתעסקים רק עם פולי
הסויה ואין סיבה למגע או קשר עם חיטה וכדומה ,ולכן
מתירים השימוש בשמן סויה או שמן כותנה .ויש טוענים
שהגזירה הייתה על כל הקטניות בכל צד ובכל אופן ,וכן
נוהגים האשכנזים .וזה מה שכתב הגרשז"א.
 129ראה בהערה הקודמת מה שכתבנו בהרחבה בדין השמן
כותנה.
 130יש לציין שגם הגרב"צ אבא שאול זצ"ל היה נזהר לקנות
שמן סויה בפסח מחמת חשש של חיטה .כמו שהביא בספר
"תפארת ציון" – הספדים על הגרב"צ א"ש עמוד פ"ז
במבוא כמו שמעיד ומספר שם הגאון רבי בן ציון מוצפי
שליט"א' :היה ערב פסח שלא מצאו שמן מהודר ,קנה עם
מור אבי עופות ושמנים ועשו מהשומן שמן כדי לטגן
קציצות .היה מחמיר שלא לקנות שמן מהשוק שמא ימצא
חיטה' .עכ"ד' .וכן ראיתי גם בשו"ת אור לציון חלק ג' פרק
ח' הלכה ט"ו בהערות שם בדבירו המתחיל ואמנם ,הביא

שהמנהג אצל הספרדים בירושלים היה שלא להשתמש
בשמן קטניות אפילו שהיו אוכלים כל הקטניות .וכך כתב
שם':ואמנם המנהג בירושלים היה שרבים מהספרדים היו
משתמשים בפסח בשמן זית בלבד ,אולם לא היה זה מטעם
שנמנעו מאכילת קטניות בפסח ולא השתמשו בשמן הבא
מקטניות אלא בשמן זית ,שכן רוב ככל בני ספרד לא נהגו
להחמיר בקטניות ,אלא יחידים בלבד .אלא שבאותו זמן לא
היה מצוי אלא או שמן זית או שמן שומשמין (שמן סירג'),
ובשמן שומשמין היה אז חשש לתערובת חיטים ,וכמובא
בברכ"י בסימן תמ"ז אות י"ד .ולכן רבים חששו לכתחילה
לסברת המחמירים שדבר שנתבטל בשישים קודם הפסח
חוזר וניעור ,ולכן נמנעו לכתחילה משמן זה והשתמשו
בשמן זית ,אבל לא נהגו להמנע מאכילת קטניות בפסח'.
עכ"ד .גם בבד"צ עד"ח בשנת תש"פ שוב חזרו ופרסמו כמו
שמפרסמים כל שנה במדריך הכשרות שלהם שנת תש"פ
גליון ע"א בחלק ב' בעמוד ' 21לידיעת אחינו הספרדים
בענין קטניות ושמן בפסח -בתי אריזה רבים האורזים
קטניות ,כמו אורז כמון וכדו' אורזים גם ממוצרי קמח סולת
העלולים לעבור למוצרי הקטניות .גם כאשר אינם נארזים
באותן המכונות ממש .וכבר התפרסם שמצאנו במפעלי
השמנים כאן בארץ ,בגרעיני הקטניות המיובאים מחו"ל
שמעורבבים בהם גם גרעיני חיטה( .כנראה עקב היותם
מאוחסני במתקני אחסון סמוכים וכדו') ולכן גם אותם
הספרדים האוכלים קטניות אם לא בוררים בקפדנות את
פולי הסויה ,לפתית וכדו' ,קיים חשש תערובת חמץ'.
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סויה רגיל ,והיה בו חמץ גמור שהשקדי מרק
הם עשויים מקמח.

שתפקידו לקשור את המים להתערבב עם
השמן.

שמן זית למאכל-

המסקנא היא ,ראשית ,אין השמן שמן זית 100
( %ואין בזה תרמית ,שמה שכתבו 100%
הכוונה לחלק השמן זית שישנו בבקבוק הוא
 )100%שנית ,ולמי שאינו אוכל קטניות צריך
שמן זית כשר לפסח .או שיתכן שבאופן
שהקטניות מעורב בוודאי לא יחמירו שמתבטל,
ולא גרע חמץ שמתבטל לפני החג .או שגם זה
בכלל חומרת קטניות ,וצריך לברר המנהג בזה.

אפשרות שהשמן הינו מזיתים שעובדו
בתעשיית השימורים שכבר כתבנו בחוברת
באר הפסח בערך שימורים שצריך כשרות
מיוחדת לפסח  .מדריך כשרות של שארית ישראל
'גלאט' מהדורה כח תשע"ה עמוד קעג.

כמו כן שמעתי עדות מפי מומחה גדול בארץ
לכשרות שבשנת תשע"ב עשה בדיקה בתחום
שמני הזית ולקח שבעה עשר בקבוקים מכמה
וכמה מקומות בארץ של יצרניות שונות שכתבו
על גבי האריזה שמן זית זך כתית ,% 100
והביאם לבדיקה אצל מומחים והתברר שחמשה
עשר בקבוקים מתוך השבעה עשר היו שמן
מזוייף ,בחלקם היה מעורב שמן סויה ובחלקם
גם מים ,וכדי שהמים יתערב היטב בשמן ויהיה
חלק ממנו הם נותנים חומר הנקרא אמולסיפייר

שמן זית למאור-
הנה לפי מה שביארנו שיתכן שעובדו הזיתים
בחומרים שעלול להיות בו רכיבי חמץ ,יש
לאסור להשתמש בשמן זית שכתוב עליו
למאור ,שגם כשכתוב על השמן זית 'למאור',
ראשית יש חברות שכותבים עליו למאור כיון
שלא רוצים לשלם עליו מיסים גדולים כיון
שאינו לאכילה אלא רק למאור וממילא המיסי
נמל עליו פחותים .ולמעשה הוא ראוי לאכילה
 131במדריך הכשרות של שארית ישראל 'גלאט' מהדורה
כחץ תשע"ה עמדו קעג הובא עוד על אפשרות שהשמן הינו
מזיתים שעובדו בתעשיית השימורים.
' 132בנושא שמן קנולה יש שלוש גישות עיקריות .יש
וועדות כשרות שלדעתם שמן קנולה אינו יכול להיות כשר
לפסח עקב העובדה שגרעיני הקנולה מעורבים בדרך כלל

שלישית ,בעיה חמורה יותר לאלו שמערבים
מים בשמן ,החומר אמולסיפיירים עלול להיות
בו רכיבי חמץ.
זאת ועוד ,שחלק מהזיתים עוברים תהליך
עיבוד בתעשיית השימורים מחומרים שיש בהם
חמץ .אלא אם כן בכשרות מהודרת ומיוחדת
לחג הפסח.131
ממש .ואין הכוונה שהוא רעל לגוף ופסול
מאכילת אדם אלא בדוחק גם האדם יכול
לאוכלו .ומכל מקום אינו פסול מאכילת כלב
שאם נערב לה את השמן הסובין או במאכל
אחר בוודאי שתאכלנו ,הלכך אסור להנות ממנו
בפסח.

שמן קנולה.
צריך כשרות מיוחדת ומהודרת לפסח .ראה
הערה.132

עם כמות לא מבוטלת של גרעיני חיטה מספיחי גידול
השנים קודמות.
אחרים סבורים שאפשר להכשיר שמן קנולה לפסח על ידי
הקפדה על של סינון הגרעינים לפני מיצוי השמן באופן
שהמיצוי יעשה רק מגרעיני קנולה (הסינון מתבסס על
המציאות שגרעיני הקנולה גדולים באופן ניכר מגרעיני
החיטה) אלא שלדעתם השמן קנולה כשר רק לאוכלי

ימת

 באר

 רשימת המצרכים בחשש חוזר וניעור 

הפסח 

~ ~ 146

שמן נבט חיטה

שמן נבט חיטה צריך כשרות מיוחדת לפסח.
ראה הרחבה בזה בהערה.133

קטניות( .ראה הגדרת הרמב"ם הלכות כלאים פ"א ה"ח שכל
הזרעים הנאכלים לאדם מלבד חמשת מיני דגן) ויש פוסקים
הסבורים שהשמן כשר גם למקפידים על קטניות בפסח( .לא
בגלל ששמן אינו בכלל גזירת קטניות שמדברי הרמ"א
באו"ח סימן תנ"ג ס"א שמותר להדליק בשמן קטניות
בפסח .משמע ששמן אף הוא בכלל איסור אכילת קטניות
בפסח) .עד כאן הדברים מתוך מאמרו של הרב זאב וייטמן
שהובא בחוברת 'בנתיב החלב' -ח' עמוד  .61ניסן
ה'תשע"ט .שי"ל ע"י תנובה.
אך לפי מה שביארנו בחוברת בגדרי חזור וניעור ,שמכיון
שהתערבות היא לח בלח ,יש להקל לכתחילה .וכן לפי הי"א
כשהדבר ניתן באקראי וללא שום כוונה אינו חזור וניעור.
וכמו כן לפי האומרים כשהוא נותן טעם חוזר וניעור ,אך
כשאינו נותן טעם אינו חוזר וניעור ,לפי זה הגרעינים הללו
אינם נותנים טעם ,וממילא אינו חזור וניעור .אך לפי הי"א
שכשמבשל בפסח הוא חוזר וניעור ,אם כן מכיון שמבשלים
בשמן בפסח הוא חוזר וניעור.
 133שמן הוא מיצוי השמן מנבט החיטה ע"י כבישה קרה.
ושמעתי ממומחה לכשרות שאינו מבין מה השייכות של
שמן נבט חיטה לחמץ ,שהרי החיטים אינם חמץ ,שמחיטים
אנו עושים קמח למצה ,וממילא אין בזה שום שאלה של
חמץ בשמן נבט חיטה (וגם הדפיס הדברים ופרסמן בראש
כל חוצות) .אך זה אינו נכון כיון שהחיטה עוברת הרטבה
כשעדיין הנבט מחובר אליה ,ולדעת הפוסקים חיטה
שעוברת הרטבה היא בספק חמץ ,וממילא גם הנבט ,שהוא
חלק ממנה .ועוד שבכדי שהוא שנבט יפרח ויעלה מניחים
אותה במים .וכן ראיתי במדריך כשרות של העדה"ח תשע"ד
עמוד  141כתבו על ויטמין ' Eיש שמופק משמן נבט חיטה'.
וכוונתם בזה על בעיה של חמץ בפסח .וכן ראיתי בחוט שני-
הלכות פסח להגר"נ קרליץ שליט"א פרק שביעי-תערובת
חמץ עמוד צ"ה אות ו' שכתב':ויטמינים שיש מהם
שעשויים מנבט חיטה וכיוצ"ב ,אין בהם היתר של חולה'.
עכ"ד .הנה לא רק שאסר את השמן נבט חיטה בפני עצמו,
אלא אפילו כשהוא בתערובת של גלולה שהיא לרפואה ,לא
התירו ,ואפילו שנפסל מאכילת כלב ואפילו בתערובת .זאת
ועוד ,לפי בירור שעשיתי המייצרים בתעשייה כמותית שמן
נבט חיטה מוהלים אותו בשמנים אחרים כיון שהשמן נבט
חיטה הוא סמיך ועב מדאי ,וע"י התערובת הוא נעשה יותר
דליל ,ושמנים אלו גם צריכים כשרות .ושוב ראיתי בקובץ
תשובות של הגרי"ש אלישיב זצ"ל בדין שמן נבט חיטה
בחלק א' אור"ח סימן מ"ט תשובה לרב סיני אדלר מלפנים
רב העיר אשדוד וזה תוכן השאלה :על דבר השאלה בשמן
העשוי מנבט של חיטה ,היינו שהגרעין של חיטה מורכב
משני חלקים ,החלק הגדול משמש לטחינת קמח ובתוכו

העמילן הגורם לחימוץ ,ובראשו של הגרעין יש חלק קטן
המכיל כמות שמן ,השמן מוציאים או ע"י סחיטה או ע"י
חימום-לא במים ,החלק הזה של הגרעין אין בו משום כח
להחמיץ ,בשמן הזה כמות שהוא לא משתמשים אלא ע"י
תערובות בתערובות שונות הפוסל את השמן מאכילת כלב,
האם מותרים להשתמש בו בפסח'? עד כאן לשון השאלה.
ושם בתשובה תולה דין זה בדין עישון "טאבק" בדברים
שנפסלו מאכילת כלב והוא בתערובת ,שלדעת הבית מאיר
אסור להריח דמכיון שמעשן אותו שייך בו דין 'אחשביה'
כמו אכילה ,אך מותר להריח ,אך לדעת המהר"ם שיק
וסיעתו גם להריח אסור ולא סומכים על כך שנפסל מאכילת
כלב .ומסיים שם כך' :אכן בשאלה שלפנינו ,לפי מש"כ
כת"ר ,הנבט של החיטה שממנו עושים את השמן לא נתחמץ
כלל ואין בו כח להתחמץ ,ומכיון דנעשה מפני הפסח ונפסל
מקודם לאכילת כלב ,יש מקום להתיר להשתמש בהם
בפסח ,וכל באופן שנתברר ללא כל ספק שתערובתה
פוגמתה מאכילת כלב ,והשמן הנ"ל לא נעשה מדבר שיש בו
כח להתחמץ כלל' .ע"כ לשון סיכום התשובה .הנה מבואר
שכל השאלה הייתה דווקא כשהשמן נבט חיטה אינו בפני
עצמו אלא 'ע"י תערובת בתערובות שונות' כלשון השאלה,
וכמו שמציין הרב בתשובה ,ועוד ציין והדגיש בסיכום
התשובה 'וכל זה באופן שנתברר ללא כל ספק שתערובתה
פוגמתה מאכילת כלב' .מה שאין כן בנידון דידן שהשימוש
הוא בשמן בפני עצמו וכמות שהוא ולא ע"י תערובת
הפוגמת אותו מאכילה .דזה לא התיר הרב .ולאחר כתבי זאת
ראיתי במדריך הכשרות 'גלאט' מהדורה כ"ה בפרק בנתיבות
הכשרות על מאמר בשם הראשון שם 'החיטה ומוצריה'
שמביא שנערך ע"י הרה"ג ר' יהודה אריה שרשבסקי ראש
מחלקת חומרי גלם ב"שארית ישראל" שכתב שם להסביר
מדוע יש חשש חמץ בשמן נבט חיטה .ראשית כל הזכיר
שתהליך פירוק החיטים כך הוא' :שכבות סובין חיצוניות
מוסרות ע"י מכונת קילוף קודם ההרטבה ...הסרת השכבות
הפנימיות של הסובין והסרת נבט החיטה מתבצעים לאחר
הרטבת הגרעינים ולאחר טחינה גסה של הגרעינים'.
וממילא יש בה חשש ראשון .זאת ועוד ,תהליך הפקת השמן
מהנבט נעשה באפשרות נוספת על באמצעות נוספת של
המסת הנבט בנוזל ממס (סולבנט) המופק מנפט שאינו ראוי
לאכילה .כמו"כ יתכן שהממס עצמו יש בו רכיב אלכוהול
שעלול להיות חמץ .וציין שם הרב שרשבסקי את תשובת
הגרי"ש אלישיב ,והדגיש שלא הובא לפניו תהליך זה של
מיצוי השמן מהנבט ע"י הממס .ועוד ,לא הובא לפניו השלב
של ההרטבה עם החיטים לפני הטחינה הגסה .וממילא אין
ללמדו מתשובתו להתיר את שמן נבט החיטה .ונראה
דאדרבא ניתן ללמוד שאסור ,שכל מה שהתיר הוא דווקא
'בגלל שהוא בתערובות מתערובת שונות שפוגמות אותו
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שמרים-

שעורה-

השמרים הטריים הלחים שמיוצרים בארץ אין
בהם חשש חמץ .השמרים שמיובאים מחו"ל
קיים חשש תערובת משהו חמץ.

מחמשת מיני דגן ,ותלוי אם עברה תהליך
הרטבה או לא.

שימורים-

קופסאות שימורים

קופסאות שימורים כגון מלפפון חמוץ או פלפל
כבוש וכדומה ,צריך השגחה מיוחדת לפסח.134

שמרים סיננטיים-
שמעתי שאין בהם חשש חמץ.

שבולת שועל-
מחמשת מיני דגן ,ותלוי אם עברה תהליך
הרטבה או לא ,וצריך לברר.

שיפון-
מין דגן .שיתכן שבא עם מגע
עם מים והחמיץ.

שמרי אפיה יבשים-
שמרי בירה-

חומרי חמץ במצע הגידול .ציפוי בחומר המכיל
סורביטול שיתכן ומקורו בחמץ.

מאכילת כלב' כפי שהדגיש שם ,מה שאין כן בנידון שמן
נבט חיטה של זמננו שמשווק כמות שהוא ,ללא שיפסל
מאכילת כלב.

הדם בגוף ,אם כן כשמדובר על שימוש חיצוני בלבד -אם
מדובר על עור פגוע ,ואפילו אם מדובר על אחד שרוצה
להגמיש את העור שלו או לשפר את מראיתו וכדומה ,מכיון
שאין זו סיכה לשם תענוג י"ל שגם לשיטה שסיכה חשובה
כשתיה ,יהיה מותר .ואם מדובר על שתיית השמן -הרי שזה
שאלה של חמץ בספח .ואם השמן בקפסולה -לפי הבירור
שעשיתי שמן נבט חיטה בקפסולה הוא מצופה בג'לטין ויש
מן החי כגון מדגים לויתנים כלבי ים שבזה יש שאלה של
מאכלות אסורות .ואם הוא מהחי כלומר ג'לטין צמחי ,יש
מספנוניים או דגנים שזה ממש חמץ .ולעיל הבאנו דעת
הגר"נ קרליץ שליט"א הנ"ל שאין להתיר שמן נבט חיטה
אפילו כשהוא בתערובת ויטמינים.
הערת סיום :נאמר לי ברורות שיש תחליפים לויטמין ,E
וממילא ניתן להשתמש בהם .ועוד נאמר לי ממבינים
בספיגת ויטמינים בגוף ,שמכיון שמדובר רק על שבוע ימים,
הרי שהעדרו של הויטמין לשבוע לא יזיק.
 134הנה בכל הקופסאות שימורים יתכנו חומרים שיש בהם
תערובת חמץ ,וממילא צריך השגחה מיוחדת לפסח .וגם
ברשימת המוצרים שצריכים להיזהר חולי צליאק פורסם גם
כן ירקות או פירות בקופסאות שימורים ,כיון שיתכן בהם
דברים ששייכים על גלוטן .וכן ראיתי שהגרב"צ אבא שאול
באור לציון ח"ג פ"ח הלכה ט"ו בהערה דיבור המתחיל וכן,
שכתב כך':וכן למנהג בני ספרד האוכלים קטניות בפסח ,יש
להזהר בקטניות הבאים בקופסת שימורים ,שאף אם יש להם
הכשר לכל השנה ,צריך שיהא להם הכשר טוב גם לפסח,
מחשש תוספת חומרים שיש בהם חמץ' .עכ"ד.

חמץ גמור.

והמשכתי עוד לחקור את העניין עד שהגעתי לחוקר צמחים
מזה שמונה עשרה שנים והוא דור שלישי למתעסקים
בחליטת צמחים עוד מחו"ל מהעיר ג'רבה שבתוניס שאישר
לי את הידוע לי שהזכרתי לעיל שבכדי לייצר את הנבט
מרטיבים את החיטה עם המוץ שלה.
תהליך ייצור השמן נבט חיטה כך הוא כפי שמסר לי' :לאחר
קיצרת החיטים עץ המוץ שלה ,ועדיף חיטה בת שנה ,שמים
אותה במים מלילה ללילה ,עד שהנבט עולה ופורח ,לאחר
מכן מייבשים את החיטה עם הנבט כדי שהמים שבנט
ובחיטה יתייבש ,ויש מייבשים ע"י תנור שאז איכות מיצוי
השמן יורד ,ויש מייבשים ג' או ד' ימים בשמש ,ולאחר מכן
עוצרים את השמן בכבישה קרה דהיינו מכניסים אותו ללחץ
(פרש) ,ואז מפיקים את השמן ,וזה שמן נבט חיטה .למעשה
בארץ לא מייצרים שמן נבט חיטה כי אם בחו"ל כגון בשוויץ
או בשבדיה .ע"כ.
לאור האמור שהחיטה מגיעה במגע עם המים כדי שהנבט
יצוץ ,נכנסנו בזה לשאלה של חיטה בקועה וממילא השמן
הוא שמן של חמץ.
ולמעשה תלוי מה השימוש בשמן ,שהרי השמן נבט חיטה
עשרי בויטמין  Eשמטרתו לסייע לפגועי עור שמאפשר
לבניית תאים חדשים לעור ,וכן מגמיש את העור ,ומועיל
לפסוריאזיס ,אגזמות ,כמו כן משפר את סרקולציית מחזור
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שמרי אפיה לחים-

שום-

שמרי אפיה לחים המיוצרים בארץ ,לא נמצא
בהם חמץ.

שום יבש -לרכוש בהשגחה מיוחדת לפסח.

שומן צמחי-
שומן צמחי מוקשה משמש מרכיב חשוב
במוצרי מזון רבים .יתכן מקטניות ,וגם בעת
הייצור מוסיפים חומצת לימון.

שום טרי-
נראה שאין בעיות של חמץ ,וניתן לרכוש אף
ללא השגחה מיוחדת לפסח .ראה עוד בהערה
בהרחבה.135

שקדי מרק-
חמץ גמור.136

 135הנה בעניין השום כבר הפרי מגדים הסב את תשומת
ליבנו שאפילו שאינו יודע טעם למה נהגו להנמע מלאכול
שום ,אך מכל מקום מכיון שנהגו לאוסרו אין להקל אלא
לתלמיד חכמם ובצנעא .וזה לשון הפרי מגדים אורח חיים
באשל אברהם סימן תס"ד' :יש נוהגין שלא לאכול שום
בפסח ,ואיני יודע טעם למה ,ומכל מקום עתה אין להקל
בפני עם הארץ ,ובצנעא לתלמיד חכם אין להחמיר' .עכ"ד.
אך גם החיי אדם עורר והעיר שמכיון שאין למנהג זה טעם
ושורש כלל ,על כן מי שנמנע ונהג שלא לאכול שום או בצל
בפסח ,מסתבר שנהג כן מחוסר ידיעה הלכתית ,שכן לפי
הדין וההלכה אין שום איסור לאכול שום בפסחל ,שגם
המחמירים לא החמירו על עצמם אלא רק בקטניות ולא
בפירות וירקות ,ולכן מי שנהג שלא לאכול שום או בצל יכול
לאכול אפילו בלי התרת נדרים .וזה לשון החיי אדם חלק ב'
ג' הלכות שבת ומועדים כלל קכ"ז סעיף ז'':דברים המותרים
ואחרים נהגו בו איסור מחמת שהיו סוברים שהוא איסור
ועכשיו נתברר לו שהוא מותר ,או שהיה סבור שהוא איסור
גדול ונתברר לו שאין איסור כל כך ,אף על גב שיש אומרים
דצריך התרה ,כבר כ' רמ"א ביו"ד סימן רי"ד סעיף א',
דנוהגין כסברת האומרים דאינו נדר כלל ואין צריך התרה.
ולפי זה אותן הנוהגין לאכול כל ימי הפסח מצה שמורה
מחמת שהיו סוברים שמצוה לאכול שמורה כל ימי פסח,
רשאין לשנות בלא התרה ,דבאמת אין מצוה כלל ,רק בלילי
פסח למצת מצוה (פ"ח בא"ח סי' תצ"ו) .ונראה לי דאם הוא
מטעם שחששו לשאר חטים שמא באו עליהם מים ונוהגים
כן מחמת סייג ,דינו כדבסמוך סי' ט' .ולפי זה נראה לי פשוט,
דמה שיש נוהגים שלא לאכול צנון ושומים שאין לזה שום
טעם וריח ,מותר להתיר להם בפשיטות ,דבודאי בזה לא שייך
שום סייג' .עכ"ד.
גם המשנה ברורה לא הזכיר חומרא זו של העדר אכילת שום
הפסח .וממומחה לכשרות השנה תשע"ד שמעתי שלא ידוע
לו על בעיה מסויימת עם השום.

ומכל מקום על שום היבש שמעתי שמתיזים חומר מסויים על
מנת לקדם ולזרז את התהליך הייבוש שלו ,ויתכן שחומר זה
הוא בספק חמץ .שוב ראיתי שהגר"מ שטרנבוך שליט"א
בשו"ת תשובות והנהגות חלק ה' סימן קכ"ז הביא הוראות
הערות ואזהרות שפרסם לקראת ימי הפסח ושם באות י'
כתב בזה הלשון' :ויש נוהגין שלא לאכול שום בפסח,
ועכ"פ ביבש יש מקום להחמיר' .עכ"ד .וכן יש מנהגים בין
יוצאי מרוקו שלא היו אוכלים שום בפסח .וכנראה היה
מטעם של בעיות באריזה שהיו בזמנם כמו שהיה מצוי עם
הקטניות שהיו נארזים בשקים של קמח או חיטה ,ולכן היה
מצוי בהם חיטה או קמח ממש .וכנראה אינו דומה לדין
הקטניות שלהם יש כמה טעמים וסיבות להימנע מאכילתם
בחג ,ואף שכיום פחות מצוי החששות של תערובת חיטים
או קמח בהם כמו בזמנם ,מכל מקום לא שינו המנהג .כמו
שראיתי שגם הגרי"ש אלישיב נמנע מלאכול שום בימי הפסח
כפי שהביא בחוברת "איש על העדה"' -הליכות והלכות של
רבינו הגרי"ש אלישיב זצ"ל' -פסח .עדות מאת בתו הרבנית
רימר תליט"א .אך כנראה לא מצד בעיה שיש בשום ,שהרי
כמו כן לא נהג לאכול עגבניות מלפפונים שומים ופלפלין.
כפי שהסביר שם בעמוד י"ח הערה ל"ה' :שכל הירקות שלא
הורגלו אצל משפחת רבינו כשהיו בחו"ל לא היה אוכל
בפסח' .עכ"ל שם .וראה גם במדריך הכשרות של בד"צ
העדה חרדית גליון ס"ד שנת תשע"ד בטבלת המוצרים
בעמוד  ,141תחת השם 'ירקות מיובשים' שכתבו
כך':בתהליך הייבוש יתכן שימוש בסוכרים המופקים
מעמילן ולעיתים גם בשמנים',ע"כ .ולפי זה גם השום בכלל
הבעיה.
 136פשוט ,כיון שהשקדים עשויים מקמח ומים בתוספת
חומרים על מנת להגיע לתוצאה של 'שקדי מרק' .ראה גם
מה שכתב במדריך הכשרות 'גלאט' בתוך מאמרו של ר'
יהודה אריה שרשבסקי שליט"א ראש מחלקת חומרי הגלם
ב"שארית ישראל" שעוסק בנושא 'החיטה ומוצריה' בעמוד
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מימית של סוכרים וחומרי טעם ,שהייה מרובה
מחשיבה את הגרעינים לחמץ.
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ת
תה-
בייצור התה יש חשש שבתהליך הייבוש מערבים
בו אלכוהול העשוי מדגנים .גם יש מדינות
שמרבים בו אלכוהול יין ויש שאלה של יין
נסך.137

תה בטעמים-
תמציות תבלין מסוג שמנים אתריים אשר יכתן
ובאו במגע עם אלכוהול שעלול להיות חמץ .כמו
כן יתכן והתמציות ספוחות על גבי עמילן או
מלטודקסרטין שעלול להיות חמץ ,או מומסות
במים עם אמולסיפייר שעלול להיות רכיב חמץ.

תה נמס-
יש בו חשש חמץ ,ולכן פירסמו במדריך הכשרות
של העדה"ח שצריך הכשר מיוחד לפסח.

תמציות(סירופ ממותק)-
בתמציות יש בעיות של חמץ ויש למוכרם לגוי.

תפוחים-

תפוח עץ-
מורחים אותו בדונג גם בכדי שיבריק אותו וגם
בכדי שישמור על הטריות שלו לאורך זמן .ואפילו
עובר תהליך חימום בכדי שיקלט בו החומר היטב.
וחומר זה צריך שיהיה בכשרות לפסח.
יש לי גיס שעובד בכשרות מטעם בד"צ עד"ח
ואמר לי שלבד"צ עדה חרדית יש דונג כשר לפסח
וכחודש לפני הפסח הם מתחילים למרוח את
התפוחים בדונג כשר לפסח ומשווקים אותו עדיין
בכשרות רגילה של כל השנה עד שהדונג הלא
כשר לפסח יעבור מהמכונות וידחה מפני הדונג
הכשר לפסח.
"תפוח חלבי"! האם שמעתם על פירות בחשש
חלבי? ובכן מדובר בתופעה לא חדשה בו מצפים
את הפירות ב'לכה' חומר מעורב עם אמולסיות על
בסיס קזאינטים ,שהם למי שלא בקי באותיות
הקטנות -חלבוני חלב .מדריך כשרות עדה חרדית
גליון ס"ז גליון עמוד .38

יש מקומות שמושחים על התפוחים חומרים על
מנת להבריקם ,ויש בחלק מחומרים אלו שאלות
של חמץ .כמו כן מצוי שמורחים אותו בחומר
הנקרא דונג .או חומר 'גלאנץ' שעשוי מקטניות
ולכן נוהגים לרחוץ הפרי היטב .138זה מלמד
אותנו שיש בעיה לקנות בשוק ולסמוך רק על
מעשרות שזה נכון לגבי כל השנה ולא לפסח .או
לקנות פירות וירקות בהכשר בד"ץ שמקפידים גם
על כשרות לפסח.

ממוצא הדברים אנחנו למדים שאי אפשר
לרכוש פירות וירקות מהשוק לפסח כמו הרבה
שקונים כל השנה ומנויים לקרן המעשרות
ומעשרים לעצמם באופן פרטי והדבר מצוי מאוד
אצל אנשים שומרי תורה ומצוות שגרים בערים
של חילונים ,אלא בפסח יש לקנות גם פירות
בכשרות מהודרת לפסח .ראה גם במדריך כשרות
עדה חרדית גליון ס"ז גליון עמוד .79

 137הגרב"צ א"ש באור לציון ח"ג פ"ח הערה ט"ו דיבור
המתחיל וכן אף ...וזה לשונו שם':וכן אין לקחת תה ללא הכשר
לפסח ,שכן יש חשש שבתהליך הייבוש מערבים בו אלכוהול
העשוי מדגנים .וכן יש חשש במקום האריזה ,וכמו שנתבאר

לעיל .גם יש מדינות שמערבים שם אלכוהול העשוי מיין ,ויש
חשש יין נסך' .עכ"ד.
 138ראה מה שכתבנו באריכות בערך פירות.
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תחליף קפה -קפה דגנים
חשש חמץ גמור.139

תחליפי בשר צמחיים-
חלבון גלוטן שהוא חמץ .חומצות מאכל .תמציות
תבלין .מייצבים צמחיים.

תחליפי חלב אם חלביים-
ויטמינים סינטטיים .הויטמינים בטלים באבקה ב-
.60140

תחליפי חלב אם צמחיים-
חלקי עמילן שעלול להיות מחמץ .אנזים חמץ.
וימינים סינטטיים .הערה -במרבית התחליפים
המצויין שהעמילן הוא מתירס או מטפיוקה .לגבי
האנזים הינו חשש של איסור דרבנן שלצורך קטן
או חולה יש להקל.

תוויות שעל סירים-
מצוי מאוד בסירים שיש עליהם מדבקות וכבר
הבאנו שיש במדבקות חשש חמץ ,ואמנם כולם

 139ראה ברשימת הרכיבים .וגם הגרב"צ אבא שאול באול"צ
ח"ג פ"ח הלכה ט"ו בהערה ט"ו בדיבור המתחיל וכן שכתב
שם בסוגריים' :ויש לדעת כי יש תחליפי קפה שהם חמץ גמור
ויש להיזהר אף להשהותם ,וצריכים ביעור' ,עכ"ל.
 140הייתי ממליץ לכל אחד להחזיק קופסת מטרנה להביט
ברכיבים שבכדי לקבל את המוצר הזה שנקרא 'אבקת מטרנה'
צריכים להרכיב מעל שלושים חומרים שכל אחד ואחד מורכב
מכמה חומרים ,הלכך ,אם יש משהו חמץ ,או מצד המייצבים
צמחיים שעלול להיות חמץ גמור ,או מצד קבוצת הויטמינים
כגון  B2כמו שהרחבנו בזה בערך ו' או  B 12או סירופ גלוקוז
כמו הרחבנו בערך ג' .ובהחלט ניתן לסמוך על כך שזה תערובת
של לח בלח שבטל בהרבה יותר משישים.
אך י"א שאינו בטל באופן שניתן החמץ ליתן טעם .או באופן
שניתן בכוונה בתערובת ולא התערב באקראי שבזה אינו
מתבטל.
וגם אם נפסל מאכילת כלב הרי באופן שאוכלו יש אחשביה
לשיטת הרא"ש ,ועוד שמבשלו בעירוי הרי הוא חוזר וניעור.
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מסירים מייד את המדבקות אך אם קרה ושכחו
ולא הורידו את המדבקה ובישלו מאכל כשר
לפסח ,יש להתיר את התבשיל .כיון שאין דרך
לעשות את הדבקים כיום עם כיבים של חמץ,
ואפילו אם נאמר שיש בזה חשש שחמץ ,מכל
מקום הרי נפסל מאכילת כלב.141

תרופות-
בתרופות יש חמץ כגון ציטראט לקטאט או
גלוטאמאט שעלולים להיות חמץ .עמילן בטבליות
שעלול להיות מחמץ .ממתיקים כגון גלוקוז,
סורביטול ,מניטול ,מלטיטול ,שעלולים להיות
מופקים מחמץ .חומרי טעם וריח ,ציפוי סורביטאן
הכולל סורביטול .חומצות מאכל .לכן לחולה שיש
בו סכנה בוודאי שמותר .ולחולה שאין בו סכנה,
גם כן יש להקל במקום צורך וכשאין לו תחליף
אחר .142ולסמוך על השיטות שבליעה נחשבת
שלא כדרך אכילה .וגם שלדעת החזון איש אין
דעתו של הבולע את התרופה על החמץ שבלוע בו
אלא על הסם המרפא שבו .אפשרות נוספת כדי
לחשוש לשיטות שבליעה היא דרך אכילה ,יש
לבלוע את הכדור כשהוא עטוף בנייר שאין זה

שיתכן הרי גם לשיטה הכי מקילה בדיני חוזר וניעור שכל שלא
בישלו את התבשיל בפסח אינו חוזר וניעור ,הרי באופן זה של
מטרנה שהערו את אבקת המטרנה לבקבוק ועירו עליה
מהקומקום חשמלי ישירות על האבקה ,הרי זה עירוי מכלי
ראשון שמבשל ובאופן זה חוזר וניעור.
 141חוט שני להגרנ"ק שליט"א עמוד צ"ו.
 142וכן דעת הגאון רבי משה פינשטיין זצ"ל בשו"ת אגרות
משה אורח חיים חלק ב' סימן צ"ב וזה לשונו' :ובדבר הרפואה
שאתה צריך ליקח גם בפסח ואתה חושש אולי יש שם איזה
חשש חמץ הנה מכיון שהוא לרפאות הניתוח שעשו באבר
פנימי פשוט שצריך ליקח אף אם היה ודאי חמץ ובעצם אף בלא
סכנה אין חשש דכבר נבטל קודם הפסח משם אוכל ,ואחשביה
לא שייך בדבר שלוקח לרפואה דאף דברים מרים ומאוסים
נוטלין לרפואה .ולכן אין לך מה לחשוש ותקח הרפואה כפי
שאמר לך הרופא והשי"ת יתן שיהיה זה לרפואה' .ע"כ.
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דרך אכילה .ולאדם בריא שיש לו מיחוש אין
להקל.143.

המציאות הדבר בקושי רב מצליח גם במקרים של
כשרות טובה ,כמו שפרסם בשו"ת בנין אב חלק
ד' סימן כ"ג וזה לשונו שם' :נשאלנו אודות
תבלינים הכשרים לפסח ,על אף שהתבלינים
נבדקים ונטחנים בהשגחה מיוחדת מחשש לחמץ,
המפקח על הכשרות לא הסתפק בבדיקה ושלח את
התבלינים לבדיקת מעבדה ,בבדיקה התברר
שיש אחוז מזערי בתבלינים מסוימים שמקורו
מחמשת מיני דגן ,לאור תוצאות הבדיקה
במעבדה ביררו גרגירי התבלינים בירור אחר
בירור ונמצאו גרעיני שעורה בין התבלינים'.
עכ"ד .147לאור דברים אלו מובן היטב מדוע צריך
כשרות מהודרת ומיוחדת לתבלינים לפסח.
כמו כן התבלינים בקופסאות -מרבית התבלינים
מכילים עמילנים המכילים גלוטן ,על מנת למנוע
התגבשות שלהם ,ולכן צריכים כל התבלינים
לפסח.148
מיוחדת
כשרות

הנה בתעשיית התבלינים מערבים גם קמח כדי
להוסיף נפח ,ויש סוגי תבלינים שמצד המציאות
יש בהם תערובת של חמשת מיני דגן .ולכן גם
בימות הפסח שאסור הדבר ,מכל מקום במבחן

תוספי תזונה-

תרופות לשימוש חיצוני
יתכן ויש בהם חמץ ,ויש להתירם כיון שאינם
לתענוג אלא לצורך חולי וממילא אין זה סיכה
כשתיה.

תרופה שהיא מתוקה-
כגון סירופים כדורי מציצה אקמולי מכיון
שהחיך נהנה הרי זה דרך אכילה ממש ,ואין
להתיר .כן נראה פשוט .וכן דעת הגאון רבי אשר
וייס שליט"א .144ויש להסתפק בזה ,מכיון שכיום
עושים תרופות מתוקות יש להסתפק אם נחשב
ראוי למאכל אדם ,כיון שרוב העולם אינם ישתו
הסירופ או האקמול דרך שתיה ,או מכל מקום
מכיון שיש דרך לשתותו למי שכבר נזקק לו נחשב
ראוי למאכל אדם? על כן מספק יבערנו.145

תבלינים-146

 143עיין בזה באול"צ ח"ג פ"ח הלכה ב' .ועיין בכל זה מה
בארוכה בספר "באר הפסח".
 144פרסם דעתו בהגדה של פסח – "מנחת אשר" סימן כ"ב אות
ג'.
 145הגרב"צ אבא שאול בספר אור לציון ח"ג פ"ח א' בהערות.
 146ראה גם מה שכתב הגרב"צ באור לציון ח"ג פ"ח הלכה ט"ו
בהערות דיבור המתחיל ולענין ,וזה לשונו שם':ולענין תבלינים
הכל לפי המנהג ,שיש נמנעים מתבלינים מסויימים ,וכמבואר
בדברי הרמ"א בסימן תס"ז סעיף ח' ובאחרונים שם ,ויש
חסידים שנמנעים לגמרי מתבלינים ,והמנהג שלא להשתמש
בכרכום לפסח ,וכמ"ש הרמ"א שם .וראה גם במחב"ר שם אות
ז'' ,עכ"ד.
 147ועוד הסיף וכתב שם ובזה הלשון' :בקשתי לברר על אתר
מה עושים בשאר בתי החרושת לתבלינים ,האם מודעים לבעיה,
וכיצד מכשירים תבלינים לפסח ,והתברר שמלבד מקומות

עלולים להכיל גלוטן.149

שבהם כמות הייצור קטנה ושם בוררים את הגרעינים ונטחנים
ביד ,במקומות הגדולים בדרך כלל התבלינים נטחנים לאחר
בדיקה (מבלי בירור) שהכמות מכילה גרעיני תבלינים בלבד,
כך שהבדיקה אין בה כדי להבטיח שלא יתערבו גרעינים
מחמשת מיני דגן ,וגם במקומות שבוררים ביד ,כיון שכמות
השעורה מזערית ,הבירור אין בו כדי להבטיח שלא ישאר משוה
חמץ ,והשאלה אם יש להכשיר תבלינים לפסח ,לפי שחמץ
בפסח אסור במשהו' .עכ"ד.
 148המכון לחולי צליאק פרסם כך' :תבלינים בקופסאות –
מרבית התבלינים מכילים עמילנים המכילים גלוטן ,על מנת
למנוע התגבשות שלהם .עדיף להשתמש בתבלינים טריים ללא
עמילנים ,שאותם ניתן לרכוש בשווקים שונים'.ע"כ.
 149כך גם פרסמו ברשימה עבור חולי צליאק' :תרופות ותוספי
תזונה – חלק מאותם מוצרים מכילים סוכר ו/או גלוטן' .ע"כ.
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תבלין כרכום-
האשכנזים נהגו שלא להשתמש בו בפסח .ואילו
אצל הספרדים יש מנהגים חלוקים בזה.150

תרופות לפסח -חדש גם השנה תש"פ זו
השנה השניה שיש קו טלפון שמפעילה קופ"ח
כללית  *2701בשיתוף בד"ץ העדה חרדית שניתן
לקבל תשובות לשאלות בנושא תרופות.

 150הנה מנהג זה הוזכר ברמ"א לשולחן ערוך אורח חיים
הלכות פסח סימן תס"ז סעיף ח' בזה הלשון' :והמנהג במדינות
אלו שלא לאכול כרכום שקורין זפרי"ן או נעגלי"ך (מהרי"ל),
מיהו אינן אוסרין תערובתן וכן נראה לי' .עכ"ד .נמצא שאצל
האשכנזים המנהג שלא לאוכלו .ואילו אצל הספרדים יש בזה
מנהגים חלוקים שישנם קהילות בין יוצאי מרוקו שלא אכלו
כרכום בשום צד ואופן ,ויש כאלה שדווקא כן השתמשו בו
בפסח .ומעניין מאוד שהגרב"צ באור לציון ח"ג פ"ח הלכה
ט"ו בהערות דיבור המתחיל ולענין ,העיד בפשטות שהמנהג
אצל הספרדים כמו הרמ"א לעניין הכרכום ,וזה לשונו
שם':ולענין תבלינים הכל לפי המנהג ,שיש נמנעים מתבלינים
מסויימים ,וכמבואר בדברי הרמ"א בסימן תס"ז סעיף ח'
ובאחרונים שם ,ויש חסידים שנמנעים לגמרי מתבלינים,
והמנהג שלא להשתמש בכרכום לפסח ,וכמ"ש הרמ"א שם.
וראה גם במחב"ר שם אות ז'' ,עכ"ד .אך ראה שם במשנה

ברורה בס"ק ל"ג שכתב להסביר סיבת המנהג שלא להשתמש
עם כרכום בפסח ,כיון שהיה מצוי בו תערובת חמץ ,ולכן גם מי
שמגדל כרכום בביתו לא ישתמש בו מפני מראית העין .אך כתב
שאם מצוי גידול כרכום ללא חמץ שוב אין בו חשש ,וזה לשונו
שם' :כרכום  -שמזייפין אותן בסולת להעמיד מראיתו וכן
מניחין עליו שאור לחזור למראיתו וכתבו האחרונים דאף
כרכום הגדל בגינת ביתו ונזהר בו מחמץ נוהגין בו איסור מפני
מראית העין שהכרכום אינו מצוי במדינות אלו ויסברו שהוא
כרכום הבא ממרחקים משא"כ שאר כל הפירות שנתייבשו על
ידי ישראל ונזהר בהם מחמץ שאין חוששים בהם למראית העין
לפי שהן מצוין והכל יודעין שלפעמים מייבשים אותם ע"י
ישראל' .עכ"ד .נמצא לפי זה שבזמננו שמגדלים כרכום וניתן
להיזהר בהם מחשש חמץ בפסח ואין מראית העין ,יש לדון
בזה.

ואכן יש רבים מיראי ה' שקונים וטוחנים בבית,
כגון פולי קפה ,פלפל יבש לפפריקה ,גרגירי פלפל
שחור ,וכדומה.
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מדור התשובות והכרעה
בשאלות של דיני חוזר וניעור שקיבלנו

ממו"ר הגאון הגדול כמוהר"ר
ר' יצחק רצאבי שליט"א
ראש בתי ההוראה
ובד"ץ פעולת צדיק
פוסק עדת תימן.
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 שאלה  1

אודות שימוש בנייר וכפות בחשש חמץ
למאפית מצות
בס"ד ,כ"ב אדר תשע"ז

לכבוד מו"ר הגאון הגדול כמוהר"ר רבי יצחק רצאבי שליט"א ראש
בד"ץ פעולת צדיק פוסק עד תימן.
הנידון :נייר לניגוב ושימוש בכפפות לטקס ללא אבקה במאפיית מצות.
הופנתה אלי שאלה על ידי הרב גד עמנו משמש כמשגיח במאפיית מצות של הרב גמליאל
עצר בכשרותו המהודרת של מו"ר שליט"א ללא חשש חו"נ .לבירור אודות השימוש בנייר
לניגוב ידיים במאפיה וכפפות לטקס ללא אבקה.
בין לישה ללישה שוטפים ידיים כמקובל ומנגבים אותם בנייר המצוי להם שנרכש עוד לפני
הפסח וללא כשרות מיוחדת לפסח .כמו"כ משתמשים בהם גם לניגוב הקערות שלשים בהם
את הבצק.
ולפנינו שתי בעיות -הנייר על רוב סוגיו הוא בחשש עמילן למעט נייר טישו שהוא לשימוש
קצר ולכן לא מערבים עמילן.
בשנים האחרונות נוכח מצוקת שדות חיטים והיוקר ,ומאידך לנוכח ריבוי גידולי קטניות,
ולאור ההתפתחות והקדימה אשר הצליחו להפיק עמילן גם קטניות ולאו דווקא מחיטה כמו
שהיה מצוי עד לאחרונה .ורק שבאמריקה כבר התפשט העמילן שמקורו בקטניות ,ולכן
הכפפות שמגיעות מכל חבל אמריקה אינם בחשש ערות חמץ אלא רק בחשש קטניות שלא
נוגע לרוב הספרדי והתימנים שנהגו היתר באכילת קטניות וגם לאשכנזים יש אומרים שכל
הגזירה הייתה על קטניות בעין ולא בתערובת הפסולה מאכילת כלב ועוד כמה צירופים
שאכמ"ל .כפי שהארכנו בחוברת "באר הפסח-רשימת מצרכים"
מכיון שמדובר בכפפות לטקס ללא אבקה שמיוצרים מארץ אנדונזיה ששם הם עדיין בכלל
החשש של עמילן חיטה שאין לנו הכרח שלא משתמשים בעמילן חיטה כלל.
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העמילן מתפרק במגע עם מים וכנראה שנשאר ריחו וטעמו על הידיים ,ולאחר מכן כשהוא
לש את עיזת הבצק הרי שהעמילן נילוש גם הוא .ויש לפנינו שאלה של חוזר וניעור.
בעיה גדולה יותר בניגוב הקערות ששם לפעמים נותרים שיריים של חתיכות נייר וכשנמצאים
בלחץ עבודה לא תמיד שמים לב לעופף את אותם גלגולי נייר מהקערה ואז הם נילושים בייחד
עם עיסת הבצק.
ידועה הסתירה בדברי מרן השו"ע בסימן תמ"ז סעיף ד' בסתמא שתערובת חמץ לפני החג,
בטלה בשישים .ולא אומרים חוזר וניעור .והביא דעת יש חולקין שחוזר וניעור .והקשו
האחרונים דיש לסתור דעת המחבר ממה שכתב בסימן תמ"ב סעיף ד'.
וסתירה זו יש לתרץ בכמה אופנים כפי שהארכנו בספר "באר הפסח עיונים ומו"מ"
א .ראשית ,האופן הפשוט יש לחלק אם ניתן בכוונה או באקראי כמבואר יסוד הדברים
בשו"ת הרשב"א חלק ג' סימן רי"ד וכפי שביאר המגן אברהם סימן תמ"ב ס"ק א'
לתרץ הסתירה בשו"ע .וכן בשולחן ערוך הרב אורח חיים הלכות פסח סימן תמ"ב
אות ו'.
ב .יש לחלק בין טעם לממשות חמץ ,כמבואר הכנה"ג בסימן תמ"ז על דברי הבית יוסף
דיבור המתחיל דף ש"ה .וכן נוטה דעת מהמשנה ברורה תמ"ז בסקכ"א' :ואף על
גב דבס"ד י"א דחוזר וניעור? היינו כשיש בתוכו ממשות האיסור כגון שכר שנתערב
בדבש ,אבל הכא אינו אלא טעם בעלמא'.
וכמו שכתב עוד המשנה ברורה שם בסימן תמ"ז בסק"ל בדיבור המתחיל יש חולקין
וזה לשונו :ולדעתם מה שכתוב בס"ב דבטל בששים ,צריך לאוכלו קודם הפסח או
דמיירי שלא היה בו אלא טעמא לבד וכנ"ל באות כ'' .עכ"ל .אך דעת החזו"א שגם
טעם חו"נ.
ג .עוד דרך לבאר כיון שהתבשל או נאפה לפני פסח כמבואר גם במשנה ברורה בסימן
תמ"ז סק"ל בדעת היש חולקין וסבירא להו דכל תערובת בפסח החמץ חוזר וניעור
וזה לשונו :ויש כמה אחרונים שסוברין דאף יבש ביבש דאמרינן דחוזר וניעור אינו
אא"כ יאפה או יבשל אותם בפסח דאז חוזר החמץ ונותן טעם בהשאר אבל לאכול כך
שרי' .עכ"ד.
151
אך לפי מה שמבשלים מצה שרויה או פתות עדיין יש חשש.
 151מבשלים מצה עם חלב בתוך סיר על אש
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ד .עוד יש לדון בשאלתנו כיון שנפסל מאכילת כלב ויש בו אחשביה כמבואר ברא"ש
מסכת פסחים פרק ב' סימן א' ,ובשו"ע תמ"ב ט' .וכאן שהוא בתערובת וניתן באקראי
אין אחשביה ,כמו שמצינו בדין הדיו המבואר בסימן תמ"ב סעיף י' ומקורו בתרומת
הדשן .והמשנ"ב סקמ"ה כתב דל"ח שיכניס לפיו שלא התכוין לכך ואין קפידא .אך
כמשכניס לתוך פיו על דעת לאוכל יש לאסור .מאידך בסמק"ג משמע בדיעבד מותר.
ויש לחלק אם נתן התערובת בכוונה או באקראי ,שבדיו נותן השכר בכוונה .לפי זה
בשאלתנו שלא נותנים העמילן בכוונה ,יש להתיר.
ה .כאן ניתן ללא כונה וגם מדובר רק "בחשש עמילן חמץ".
אלו פני הדברים והעובדות ובמאפיה .נוכח הנחיצות הבטחתי להם שאעביר את השאלה
להכרעת מו"ר שליט"א וממתינים להכרעתו.
בכ"ר
אליהו אילן סויסה

תשובת הרב שליט"א
לק"י כ"ז אדר תשע"ז ,בשכ"ח.
'לא להיכנס לספקות וחששות ,ואנחנו מחמירים שגם טעם חמץ חוזר וניעור בפסח כמ"ש
בס"ד בשוע"ה פ"ג סעיף ב'.
ואמנם לגבי העבר מה שנעשה נעשה ,מאחר ואי אפשר לברר הוה ליה ספק ,ועבדינן ספק
ספיקא ,דהיינו ספק אולי אין כאן חמץ כלל ,ואפילו יש ,איכא רבותא דס"ל דאינו חזור וניעור.
הצב"י יצחק בן כמוה"ר ר"נ רצאבי
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 שאלה  2

אודות שתיית מים בכנרת
בס"ד אדר תשע"ח

לכבוד מו"ר הגאון הגדול כמוהר"ר יצחק רצאבי שליט"א ראש בתי
הוראה והבד"ץ פעולת צדיק פוסק עדת תימן.
הנידון :לאחר שאנו חוששים למאן דאמר חוזר וניעור ,ויש חשש מוצק של חמץ
במי כנרת ,וממילא גם למאפיות של מצות לפסח .על כן גמרתי אומר ובקצירת
העומר אשתקד כבר החילותי וזה אשר בחכתי העלתי .ואציגה את אשר עימדי
לפני מו"ר שליט"א להכרעתו האם נכון יהיה לומר לאחר כמה נימוקים שמובאים
לקמן שגם למ"ד חו"נ אין איסור לשתות ממי כנרת בפסח .יורנו המורה ושכמ"ה.
על מנת שנוכל להדפיס בספר את תשובתו הרמתה.
רקע וצדדי השאלה זו:
כידוע שיש כמויות גדולות של חמץ במי הכנרת ולכן נדרשו הפוסקים לדון בשאלת השימוש
במי הכנרת בימי הפסח ,ואפילו שהחמץ התבטל במים מכל מקום חוזר וניעור .ועוד הוסיפו
לדון מצד שהחמץ שוהה במים ויש למים דין כבוש בחמץ וכבוש דינו כמבושל .והרבה
מהמאפיות מצות של ימינו משתמשים במי כנרת ,ובחג אוכלים את המצות שנילושו במים
של חמץ.
ולכן מי שאוגר לפני החג את כמות המים הרי שמעמד המים יהיה תלוי במחלוקת אם חמץ
שהתבטל לפני החג חוזר וניעור או לא .וגם צריך לסנן אותם כמו שכתב הרמ"א בדין פת
שנפלה ליין .ובפרט שמבשלים במים אלו בחג הרי שחוזר וניעור.
אך החלק היותר בעייתי הוא להשתמש בפסח במי הכנרת ,שהרי הרבה גויים זורקים חמץ
לפתיון הדגים ,והרי למדנו שתערובת חמץ בחג אינה מתבטלת אפילו באלף .ולכן נראה
שאין מנוס אלא להכין מים לפני החג לשתיה ובישול.
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אך נראה כמה צדדים להתיר השימוש במי כנרת גם כשנזרק חמץ בפסח עצמו .כפי שמבואר
בפוסקים ונביא עיקרי הדברים.
נבנה את הטעמים לפי סדר קל תחילה ,באופן שכל טעם חזק יותר מקודמו ,כפי שנלע"ד.
טעם א -יש פוסקים שהסתמכו על מה שכתב בשו"ת שערי דעה ח"א (סימן כ"א) שנשאל
אודות שתיית מי נהר בפסח במקום שיש תעשיית יין שכר-בירה ,ונשפך שם תמיד חמץ
גמור בתוך הנהר ,וכתב שם -שאין הדעת סובלת לאסור את כל מימי הנהר בכל העיירות
הסמוכות לנהר ולתעשייה הנ"ל ,שאין רוב הצבור יכול לעמוד בגזרה זו .אך לפי טענה זו
בהחלט נוכל לבקש לשמור מים לפני החג .ונפל בבירא התירא.
טעם ב -הגמ' עבודה זרה דף מ"ז עמוד א' מסתפקת אם השתחווה אדם לנהר לשם עבודה
זרה אם נאסרו כל מי הנהר או רק המים של הנהר שעמדו כנגד המשתחווה .והקשה שם
הריטב"א גם לפי הצד שמשתחווה רק כנגד המים שנגדו ,סוף סוף כשהשתחווה למים שנגדו
הרי הם מעורבים בייחד עם המים הנוספים ויש לאסור את כל מי הנהר מצד תערובת של
עבודה זרה?
וביאר',דוקא שנתערבו בתלושין .אבל מחוברין אין נאסרין' .וסיים שם' :וכן הודה לי רבינו
ז"ל על ידי מעשה שזרק הכומר מים המאררים לבאר של ישראל'.
וסמך על זה בשו"ת אבני נזר חלק אורח חיים סימן שע"ד אות ח' להתיר נהר של מים
שמעורב בו חמץ' :ולפי זה הוא הדין דאינו נאסר במשהו חמץ והבא להחמיר ולומר דחמץ
חמור מעבודה זרה דאפילו במחובר נאסר .כי היכי לענין אין מינו .עליו להביא ראיה כדתנן
במסכת ידים פרק ד' הבא להחמיר בדרבנן עליו הראיה'.
אך ברמב"ם הלכות איסורי מזבח פרק ד' הלכה ז' :פסק לחומרא':המשתחוה למעיין הנובע
בארצו הרי מימיו פסולין לנסך'.
טעם ג -זה ברור שלא מדובר בחמץ ממש כיון שאת החמץ ממש אוכלים הדגים מייד .ולכן
יש לפנינו רק נידון של טעם חמץ .לדעת הגר"א טעם אינו חוזר וניעור.
טעם ד -גם אם נאמר שהיה משהו חמץ מכל מקום מכיון שהלחם איבד צורתו ולא נשאר
ממנו אלא רק משהו ולפי תרומת הדשן והרמ"א תערובת לח בלח אינו חוזר וניעור ,כיון
שמתערב יפה מאוד ,אם כן הלחם שנימוח עד כדי שאיבד צורתו ונעשה חלק בלתי נפרד
מהמים ,אין לך תערובת שאינה ניכרת גדולה מזו.

 באר

 רשימת המצרכים בחשש חוזר וניעור 

הפסח 

~ ~ 160

טעם ה' -קמא קמא בטיל' -מבואר בשו"ע ביור"ד סימן קל"ד סעיף א' בדין יין נסך שאסור
בהנאה .שאם עירה את היין נסך מצרצור קטן דהיינו פך קטן לתוך הבור של יין ,אפילו
עירה כל היום כולו ראשון ראשון בטל .ומכיון שטיפה ראשונה של יין נסך שאסור בהנאה
נשפך ליין כשר לשתיה התבטלה אותה טיפה ,כך כל טיפה וטיפה בפני עצמה מתבטלת וכך
יכול לבטל חביות שלימות של יין נסך .וזה נקרא 'קמא קמא בטיל' כלומר הטיפה הראשונה
וזו שאחריה מתבטלת .אם כן המי כנרת נשאבים על ידי צינורות למאגרים ומהמאגרים המים
נשפכים מעט מעט על ידי כדור צף ,הרי שבייחס לכמות המים המרובה שם דומה לשפיכת
היין מהצרצור ,ויש לומר דקמא קמא בטיל.
טעם ו -יש לצרף את שיטת השאילתות שאף חמץ בפסח בטל בשישים .כמבואר בטור
וב"י סימן תמ"ז .ומכיון שיש פי שישים כנגד החמץ יש לסמוך על השאילתות.
טעם ז -יש טוענים שמכיון שהלחם שוהה במים הרי שיש למים דין כבוש בחמץ ,על זה
השיבו האחרונים שלא שייך כבוש אלא דווקא במים שעומדים במקום אחד שמקבלים את
הטעם של החמץ ,אך באופן שתמיד יש מים חדשים שמתווספים למים הישנים אין דין כבוש.
כמבואר בשו"ת האלף לך שלמה חלק אורח חיים סימן שט"ו' :דלא שייך כבוש בזה רק אם
המים הללו עומדים שם כל מעת לעת אבל אם הללו הולכין והללו באים וכל פעם נתהוו מים
חדשים או נתוסף עליהם לא שייך בזה כבוש כיון דנצטנן הרתיחה'.
ויתירה מזו כתב בערוך השולחן שלאו דווקא כשמתווספים מים חדשים למים שמעורב הם
החמץ אלא עצם כך שהמים בבאר מעורבים עם המים שמתחת לאדמה ,מספיק בכדי לומר
שאין בזה דין כבוש .כפי שכתב באורח חיים הלכות פסח סימן תס"ז סעיף ל"ג' :בבאר
שהוא מעיין הדבר תמוה לומר שיתחמצו המים שהרי הם נובעין תמיד ומחוברים להמים
שתחתיהם כמו שלא נאסור נהר ואף דהמים עומדים מ"מ אינם נחים ומחוברים בגידי הקרקע
להמים שמחוצה להם כמו שאמרו חז"ל בחגיגה [כ"ב ].דכולי ארעא חלחולי מחלחלא
ופירש"י [ד"ה דהא ארעא] שהמים הנובעין כאן באין מנהר גדול'.
לפי זה בכנרת יש תמיד זרימה של מים חדשים שנשפכים מנהרות באופן תמידי וגם המים
עצמם מתערבים במים אחרים חדשים שמגיעים מצד אחר של הכנרת ,וגם המי כנרת
מחוברים לגידי המים בקרקע הכנרת כדברי ערוך השולחן ,וממילא לא שייך בזה דין כבוש.
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לחיזוק הראיה -מצינו בבית יוסף אורח חיים סוף סימן תס"ז אות ט'' :כתב האגור סימן
תש"ז בשם מהר"י מולין שיש ליזהר למי שמשתמש מבארות בפסח שאין נזהרין מהם כל
השנה ובפרט מבארות של גוים שיש לחוש שמא יש חמץ בבור שיש לסנן המים בבגד נקי
בכל פעם ששואב' .ולכאורה מה יועיל סינון ,הרי גם אם אין שם חמץ בעין מכל מקום יש
חשש של כבוש בחמץ שנכבש שם מעת לעת? מבואר גם שלא חשש לדין כבוש מאיזה טעם
שלא יהיה .או בגלל שמתווספים מים בדרך כלל לבאר ,וזה לא מוכרח שיש בארות
שמתמלאים פעם אחת בחורף וזהו .אולי כנראה מהטעם של ערוך השולחן שהמים מחוברים
למים שמתחת לאדמה .או שסבר שאין דין כבוש במים כנראה הסיבה היא שהטעם מתבטל
מאוד ונימוח ביחס לכמות המים כפי שביארנו .או בגלל גם שעל פי רוב החמץ נאכל מייד
ולא שוהה מעת לעת ,לא שייך בהם דין כבוש .גם בשאלתנו הלחם עלפי רוב נאכל מייד
ולא נמצא לחם שוהה במים מעל לעת.
{אין לצרף שיטת מרן המחבר בשו"ע להתיר חמץ בצונן כמבואר בסימן תס"ז י"ב .ואף שהביא יש מי שאוסר ,מכל מקום ביאר
במשנה ברורה שם ס"ק נ"ו שמודה שאין נתינת טעם בצונן ,רק מכל מקום חושש למשהו .לפי זה בחמץ בכנרת שמסתמא נאכל
כל החמץ על ידי הדגים ,וגם ניכר במים שהוא נקי ממשהו ,ואם כבר יש לחשוש זה רק על החלק של הטעם .יש מותר לשתות
החמץ .וגם הרמ"א שם שהחמיר בזה ,הקל רק בספק ספיקא ,ובשאלתנו גם יש ספק ספיקא כפי שנבאר שברור שהחמץ נאכל
על ידי הדגים .וגם אם נשאר ,סוף סוף זה צונן .אך במשנה ברורה שם ס"ק נ"ה העמיד שמדובר באופן שלא היה שם החמץ מעת
לעת .ממילא בשאלתנו שחמץ נשאר במים יותר מעת לעת ,יש בזה איסור של כבוש}

טעם ח -הביא האור לציון לצדד מכיון שזרימת המים בכנרת היא לצד דרום ,ואילו שאיבת
המים למוביל הארצי היא מצד צפון ,הלכך כל מה שנזרק במים נמשך והולך עם הזרם,
וממילא לא מגיע הלחם לצד צפון ושם לא זורקים לחם כיון שאין זה מקום לדייג כמו בשאר
חלקי הכנרת ,וגם אם יתכן שזורקים שם ,ממילא אחזוקי איסור לא מחזקינן.
עד כאן הבאנו טעמים של תערובת לח בלח ,או קמא קמא בטיל ,או טעם
חמץ אינו חוזר וניעור ,אך גם בזה יש מחמירים בחוזר וניעור .כגון הכנה"ג
והחזו"א.

כעת נציג שני טעמים חזקים שעליהם בלבד ניתן לסמוך לשתות
ממי כנרת בפסח אפילו למאן דאמר חוזר וניעור.
טעם ט -עוד נראה שלא נותר במים אפילו טעם חמץ .שהרי נתברר על ידי חברת מקורות
שיש ג' שלבים ואופנים של טיהור המים במוביל הארצי .א' במאגרי המים שבבית נטופה
יש דגים רבים מסוגים שונים המיוחדים כדי שלא להשאיר שום חומר אורגני במים.
ואוכלוסיית הדגים מורכבת באופן מדעי ממינים שונים האוכלים את כל מה שיש במים .ב'
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תהליך כימי הקרוי שיקוע ,שעל ידו יש דרגת חמצן גבוהה במים הגורם לחמצון כל חומר
אורגני מן החי והצומח וגורם לפירוק כימי של החומר .ג' כלורנציה שעל ידי נהרגים
החיידקים שבמים ותכלית כל אלה לנקות את המים מכל גוף זר .חומר זה כמו הכלור וכדומה
נעשה גם לטהר את המים ,כך שברור שלא נשאר אפילו גרגיר ולא רק שנפגם טעם החמץ
אלא התפרק טעמו בצורה כימית .ואין לחוש לחמץ כלל .תהליך הנ"ל הובא בספר הגדה של פסח -מנחת
אשר ,לגאב "ד 'דרכי הוראה' ר"א וייס שליט"א ,בסימן כ"ו עמוד שס"ד.

{וסברא זו מבוססת בהלכה ,שהרי כתב המחבר בשולחן ערוך אורח חיים הלכות פסח סימן תל"ג סעיף ו':
רפת של בקר אינו צריך בדיקה ,שאם היה שם חמץ הבהמות יאכלוהו .וכן לול של תרנגולים אינו צריך
בדיקה ,מפני שאם היה שם חמץ התרנגולים יאכלוהו .וכן אמצעה של חצר אינו צריך בדיקה ,שאם היה
שם חמץ העורבים ושאר עופות המצויים שם יאכלוהו .והני מילי מספק חמץ ,אבל ודאי חמץ לא .הגה:
אבל לקמן סימן תמ"ה סעיף ג' מבואר דמותר להשליך חמץ במקום שהעופות מצויים ,כל שכן שאין
צריך לבער משם אפילו חמץ ודאי ,עד לאחר זמן איסורו.
מבואר שבספק חמץ אין צריך בדיקה שאנו תולים שהעופות המצויים שם אכלוהו .לפי זה בכנרת שנחשב
למצב וודאי שהרי הרבה גויים זורקים שם לחם בימות הפסח ,לא נוכל ללמוד לסוגיית המי כנרת.
אך יעויין במחבר בסימן תמ"ה סעיף ג' שכתב :קודם זמן איסורו יכול להשליכו במקום שהעורבים מצויים
שם; ואם מצאו אחר זמן איסורו ,שלא אכלוהו העורבים ,אף על פי שהמקום הפקר לא יניחנו שם אלא
יבערנו' .מבואר שמותר לזרוק חמץ במקום שמצויים שם עופות ואנו תולים שהם יאכלוהו .ואילו בסימן
תל"ג משמע שבוודאי חמץ אין להניחו שם אלא צריך לבדוק שלא יהיה שם חמץ?
וביאר בבאר הגולה ,שבחצר המשתמרת שדרים שם אין להניח חמץ אלא רק בספק ,ולא בוודאי .אך בחצר
של הפקר יכול להניח קודם שעה שישית ולתלות שהעופות יאכלו את החמץ .לפי זה הוא הדין בזה יש
לומר שהכנרת היא מקום הפקר ויש לתלות שהדגים אכלו את החמץ}

טעם י -עוד יש לומר שאין בכח מעט הלחם ליתן טעם ביחס לכמות הגדולה של המים,
והטעם של הלחם שאם כבר היה הרי נימוח והתפרק באופן שטעמו התפשט במי הכנרת
והתפוגג עד שאין לו משמעות במים ובטח לא מצד בני אדם .וכל מה שאסרו נותן טעם היינו
דווקא כשיש טעם של החמץ בעיסה או בתבשיל.
ושמחתי שראיתי סברא זו בשם ספר יהושע בסימן ה' שהיה גאון בדורו של ר' יעקב מליסא
בעל הנתיבות המשפט שכתב לו סברא זו להתיר קמח שהתערב בנהרות שבזמנם ,ולא חלק
עליו בזה.
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עוד ראיתי הגדרה מצוינת וקולעת מבית מדרשו של הגאון ר' שלמה ז .אויערבך זצ"ל
להתיר שתיה ממי כנרת כיון 'שאין התערובת מורגשת כלל בחושי האדם' .התורה אסרה
על האדם טעם שמורגש בחושים של האדם ולא באופן של לחם במי כנרת שאין לטעם שום
משמעות .הובא בספר הליכות שלמה פרק ד' אות ה' ובהערות שם אות ו' ובהערה  20בהרחבה.
עוד מצאתי שגם הגר"נ קרליץ שליט"א הלך בדרך זו להתיר שתיה ממי כנרת'-חמץ
דאסור במשהו ,יש לומר דהיינו שהוא שיעור משהו שיש לו איזה השפעה אלא שהוא מועט
מאוד ,אבל דבר שאין לו השפעה כלל אין בזה איסור משהו ,וזוהי התשובה לאלו הטוענים
לאסור מי הכנרת כשמצאו שם חמץ ,ומשמיה דהחזו"א מוסרים שאמר "משהו גם יש לו
שיעור" .הובא בספר חוט שני כרך פסח פרק שביעי-תערובת חמץ בסימן תמ"ז סעיף י' בביאורים שם תחת
הכותרת 'עוד עניינים באיסור חמץ' באות ב.

עוד הוסיף שם בשער הציון אות נ"א הרי נפסק להלכה כשיש לאדם חמץ לאחר זמן האיסור,
הוא משליך אותו לנהרות .ולכאורה איך יתכן שהתירו להשליך חמץ לנהרות ,הרי הוא אוסר
בזה את כל הנהרות .אלא וודאי שאין זה אוסר את הנהרות.152
סוף דבר :יש לציין שבעיר בני ברק לא משתמשים בפסח במי כנרת אלא רק במי בארות.
ובשנת תשע"ז ביררנו אצל חברת מקורות ויש עוד כמה רשויות שיש להם מי קידוחים
ומיהול של מי הטפלה ,כדוגמת העיר ראש העין ,שכבר כמה ימים לפני החג ועד אחרי החג
משתמשים במים אלו.
לסיכום :אין לאסור לשתות ממי הכנרת אפילו למאן דאמר חוזר וניעור.

תשובת הרב שליט"א
כיהודה ועוד לקרא אנא זעירא נמי מצטרפנא להאי פיסקא דדינא וכבר נגעתי בזה בשו"ת
עולת יצחק חלק ג' סימן קל"ט או"ח ג' ד"ה עוד ואו"ח ד' ד"ה מאידך'
הצב"י יצחק בן כמוה"ר ר"נ רצאבי

 152גם ביבי"א חלק ז' מ"ד האריך לבסס ההיתר של שתיית מים מהכנרת .ולאו דווקא למאן דאמר שאינו חוזר
וניעור .יעויין שם אריכות דבריו .אך מכל מקום כתב שם בסיום הדברים :הרוצה להח מיר על עצמם ולהכין מים
קודם החג תבוא עליהם ברכת טוב.
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 שאלה  3

אודות שימוש בשמן שכתוב עליו
"שמן זית למאור" בפסח
בס"ד ,ט"ז אדר תשע"ח

לכבוד מו"ר הגאון הגדול כמוהר"ר רבי יצחק רצאבי שליט"א ראש
בד"ץ פעולת צדיק פוסק עד תימן.
הנידון :בחוברת של באר הפסח ברשימת האנדקס של מצרכי המזון שיש בהם חשש חמץ
בערך אות ש הבאנו לגבי שמן זית למאור כך' :יתכן שהזיתים עובדו בחומרים שעלול להיות
בו רכיבי חמץ ,לכן יש לאסור להשתמש בשמן זית שכתוב עליו למאור ,שגם כשכתוב על
השמן זית 'למאור' ,ראשית יש חברות שכותבים עליו למאור כיון שלא רוצים לשלם עליו
מיסים גדולים כיון שאינו לאכילה אלא רק למאור וממילא המיסי נמל עליו פחותים .ולמעשה
הוא ראוי לאכילה ממש .ואין הכוונה שהוא רעל לגוף ופסול מאכילת אדם אלא בדוחק גם
האדם יכול לאוכלו .ומכל מקום אינו פסול מאכילת כלב שאם נערב לה את השמן הסובין או
במאכל אחר בוודאי שתאכלנו ,הלכך אסור להנות ממנו בפסח'.
זאת ועוד ,הנה מים ושמן בתכונתם אינם מתערבים ייחד ,והשמן צף למעלה מהמים .אך כיום
המציאו פטנט בייצור המזון בכדי לקשור ולחבר בין המים והשמן למטרות שיפור איכות
תעשיית המזון ,יש שמשתמשים בזה לתרמית גדולה מאוד ומערבים מים בייחד עם שמן
ומערים לתוך השמן והמים חומר שנקרא אמולסיפייר ,וכפי שידוע חומר זה עלול להיות בו
רכיבי חמץ .וכידוע שרוב השמנים שלו כיום הם בתערובות ולא  100%שמן.
והשאלה היא -האם מותר להדליק נרות שבת בשמן זית שיש בו תערובת של חמץ?
הצד לאסור -כיון שהדלקת נרות שבת היא להאיר ולהנות מאור הנר ,ולכן יש כאן הנאה
מתערובת חמץ בפסח .ובפרט שלא ברור שנפסל מאכילת כלב .גם בפתחי תשובה ביורה דעה
סימן צ"ב ס"ק ז' הביא דעות באחרונים אם מותר להדליק שפופרת של טאבק שעשויה מנר
של חלב ,ודחה דברי המתיר בזה.
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בשו"ע יורה דעה קמ"ב ט"ו פסק שאין להנות משמיעה או ראיה של עבודה זרה .כיון שנהנה
מדבר של איסור .וגם כאן נהנה מהנרות שבת שהם בתערובת חמץ .ואמנם רמ"א כתב שם
שאם אינו מתכוין מותר .כאן תלוי לפי כל אחד אם נהנה מאור הנרות שבת או לא.
וגם המג"א תס"ז סק"י כתב שאין להריח טבק ששורים אותו בשכר מטעם איסור הנאה
מתערובת חמץ .והמשנה ברורה סקל"ג כתב שיש להיזהר בזה .אמנם דוקא שאיפת עשן
שמכניס לגופו דומה לאכילה ,אסור ולא כל הנאה.
אם נפסל מאכילת כלב אין אחשביה בהנאה .וכך טען גם הגרנ"ק שליט"א לגבי יעושן סיגריות,
חוט שני פסח תמ"ב עמוד צ"ו.
שוב ראיתי שגם הגרשז"א כתב לאסור לשאוף ריח של חמץ בפסח .הליכות שלמה .אכן כל
זה מחמץ ממש ולא בתערובת שנפסלה מאכילת כלב.
רק שבכלל לא ברור שהשמן במתכונתו לאחר התערובת נפסל מאכילת כלב.
הצדדים להתיר-
א)
מותר.

כיון שזה תערובת לח בלח ולדעת רמ"א בכה"ג אינו חוזר וניעור ,ואפילו באכילה

כיון שלא נהנים מהמאור אלא מתאורת המנורות של הבית .נמצא שההדלקה דווקא
ב)
בנר היא מכח התקנה ומעשה המצוה ולא להנאה .אם כן אין כאן הנאה מהאור אלא מעשה
מצוה.
ג)

גם מה שנהנה מהנר שמן הדלוק ,מכל מקום מצוות לאו להנות ניתנו.
בתודה ובברכה ,אליהו אילן סויסה.

תשובת הרב שליט"א
'גם לדידן שחוזר וניעור אפילו בלח ואם כן יש לאוסרו באכילה ,מכל מקום לנרות שבת,
מותר'.
הצב"י יצחק בן כמוה"ר ר"נ רצאבי .
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 שאלה  4

שימוש לפנים במשחה בתערובת חמץ בפסח
ניסן תשע"ז

לכבוד הגאון הגדול כמוהר"ר יצחק רצאבי שליט"א
ראש בתי ההוראה והבד"צ פעולת צדיק
בעל שו"ע המקוצר ועוד ,פוסק עדת תימן.
אחדשה"ט באה"ר.
רצוף בזה שתי שאלות בדיני חוזר וניעור על מנת שנדפיס אותם כבר בחוברת של באר הפסח
השנה תשע"ח בסוף החוברת -מדור תשובות ממו"ר שליט"א.
נשאלתי על ידי אדם שנשלח על ידי הרב שליט"א בחול המועד בפסח תשע"ז ,ואני מפנה את
השאלה עם המו"מ וצדדי השאלה למעכ"ת למען נדע את הדרך אשר נלך בה.
אמנם לאחר הצדדים שיובאו לקמן השבתי לו שלדעתי הרב יורה לאסור בזה ,ובסופו של דבר
הצעתי לו תחליף שענה על הצרכים שלו ,אך נבקש בזאת הכרעת מעכ"ת בזה.
השאלה :אני סובל מאוד מיובש בעור הפנים ולכן אני משתמש במשחה של תינוקות של חברת
'כיף' כאשר אני מורח כמה פעמים ביום את המשחה ,על מנת שיהיה בעור הפנים לחות ,האם
מותר להשתמש גם בפסח?
צדדי השאלה :הן ידוע שהויטמין  Eמסייע לפגיעות בעור וכל מה ששייך לעור .ויטמין E
מופק משמן נבט חיטה שמן הוא מיצוי {השמן} מנבט החיטה ע"י כבישה קרה .החיטה עוברת
הרטבה כשעדיין הנבט מחובר אליה ,ולדעת הפוסקים חיטה שעוברת הרטבה היא בספק חמץ,
וממילא גם הנבט ,שהוא חלק ממנה .ועוד שבכדי שהנבט יפרח ויעלה מניחים אותה במים.
וכן ראיתי במדריך כשרות של העדה"ח תשע"ד עמוד  141כתבו על ויטמין ' Eיש שמופק
משמן נבט חיטה' .וכוונתם בזה על בעיה של חמץ בפסח' .וכן ראיתי בחוט שני-הלכות פסח
להגר"נ קרליץ שליט"א פרק שביעי-תערובת חמץ עמוד צ"ה אות ו' שכתב':ויטמינים שיש
מהם שעשויים מנבט חיטה וכיוצ"ב ,אין בהם היתר של חולה' .עכ"ד .הנה לא רק שאסר את
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השמן נבט חיטה בפני עצמו ,אלא אפילו כשהוא בתערובת של גלולה שהיא לרפואה ,לא
התירו ,ואפילו שנפסל מאכילת כלב ואפילו בתערובת .זאת ועוד ,לפי בירור שעשיתי
המייצרים בתעשייה כמותית שמן נבט חיטה מוהלים אותו בשמנים אחרים כיון שהשמן נבט
חיטה הוא סמיך ועב מדאי ,וע"י התערובת הוא נעשה יותר דליל ,ושמנים אלו גם צריכים
כשרות.
מאידך ראיתי בקובץ תשובות של הגרי"ש אלישיב זצ"ל בדין שמן נבט חיטה בחלק א'
אור"ח סימן מ"ט תשובה לרב סיני אדלר מלפנים רב העיר אשדוד וזה תוכן השאלה :על דבר
השאלה בשמן העשוי מנבט של חיטה ,היינו שהגרעין של חיטה מורכב משני חלקים ,החלק
הגדול משמש לטחינת קמח ובתוכו העמילן הגורם לחימוץ ,ובראשו של הגרעין יש חלק קטן
המכיל כמות שמן ,השמן מוציאים או ע"י סחיטה או ע"י חימום-לא במים ,החלק הזה של
הגרעין אין בו משום כח להחמיץ ,בשמן הזה כמות שהוא לא משתמשים אלא ע"י תערובות
בתערובות שונות הפוסל את השמן מאכילת כלב ,האם מותרים להשתמש בו בפסח'? עד כאן
לשון השאלה .ושם בתשובה תולה דין זה בדין עישון "טאבק" בדברים שנפסלו מאכילת כלב
והוא בתערובת ,שלדעת הבית מאיר אסור להריח מכיון שמעשן אותו שייך בו דין 'אחשביה'
כמו אכילה ,אך מותר להריח ,אך לדעת המהר"ם שיק וסיעתו גם להריח אסור ולא סומכים
על כך שנפסל מאכילת כלב .ומסיים שם כך' :אכן בשאלה שלפנינו ,לפי מש"כ כת"ר ,הנבט
של החיטה שממנו עושים את השמן לא נתחמץ כלל ואין בו כח להתחמץ ,ומכיון דנעשה
מפני הפסח ונפסל מקודם לאכילת כלב ,יש מקום להתיר להשתמש בהם בפסח ,וכל באופן
שנתברר ללא כל ספק שתערובתה פוגמת מאכילת כלב ,והשמן הנ"ל לא נעשה מדבר שיש
בו כח להתחמץ כלל' .ע"כ לשון סיכום התשובה .ולדבריו מותר להשתמש במשחה שיש בה
תערובת של ויטמין E
ולאחר כתבי זאת ראיתי במדריך הכשרות 'גלאט' מהדורה כ"ה בפרק בנתיבות הכשרות על
מאמר בשם הראשון שם 'החיטה ומוצריה' שמביא שנערך ע"י הרה"ג ר' יהודה אריה
שרשבסקי ראש מחלקת חומרי גלם ב"שארית ישראל" שכתב שם להסביר מדוע יש חשש
חמץ בשמן נבט חיטה .ראשית כל הזכיר שתהליך פירוק החיטים כך הוא' :שכבות סובין
חיצוניות מוסרות ע"י מכונת קילוף קודם ההרטבה ...הסרת השכבות הפנימיות של הסובין
והסרת נבט החיטה מתבצעים לאחר הרטבת הגרעינים ולאחר טחינה גסה של הגרעינים'.
וממילא יש בה חשש ראשון .זאת ועוד ,תהליך הפקת השמן מהנבט נעשה באפשרות נוספת
על באמצעות נוספת של המסת הנבט בנוזל ממס (סולבנט) המופק מנפט שאינו ראוי לאכילה.
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כמו"כ יתכן שהממס עצמו יש בו רכיב אלכוהול שעלול להיות חמץ .וציין שם הרב שרשבסקי
את תשובת הגרי"ש אלישיב ,והדגיש שלא הובא לפניו תהליך זה של מיצוי השמן מהנבט
ע"י הממס .ועוד ,לא הובא לפניו השלב של ההרטבה עם החיטים לפני הטחינה הגסה.
וממילא אין ללמוד מתשובתו להתיר את שמן נבט החיטה.
מעתה לאחר שביררנו במשחה יש תערובת של ויטמין  Eיש לדון אם מותר להשתמש בה
בפסח ,לפי האוסרים גם תערובת של לח בלח משום חוזר וניעור ,וכן מנהג תימן כפי שהעיד
בשו"ע המקוצר.
ולפי האומרים שסיכה חשובה כשתיה ,יש לאסור השימוש במשחה .שהרי כתב הרמ"א
בשולחן ערוך אורח חיים הלכות שבת סימן שכו סעיף י'' :ואסור לרחוץ ידיו במלח .וכ"ש
בבורית שקורין זיי"ף בל"א ,או בשאר חלב שנימוח על ידיו והוי נולד' .מבואר שהרמ"א אוסר
שימוש בחלב שנימוח בשבת משום נולד.
אך הביאור הלכה שם במקום כתב דדעת הגר"א ועוד דאפילו בימות החול אין להשתמש
בחלב כיון דסיכה חשובה כשתיה וממילא נחשבת לו הסיכה בחלב כאילו הוא שתה ,ואסור
על כל פנים מדרבנן .והכריע בזה שאם מצוי להשיג סבון שלא מחלב נכון לחוש למחמירים
וזה לשונו שם בדיבור המתחיל בשאר חלב' :עיין בביאור הגר"א שדעתו כדעת הרבה מגדולי
הפוסקים דאף בחול אסור דסיכה כשתיה ועכ"פ מדרבנן אסור ודלא כר"ת וסייעתו שהתירו
בזה לגמרי .מיהו מנהג העולם לרחוץ בבורית שלנו הנעשים מחלב ורק איזה מדקדקים זהירין
בזה .ואם מצוי להשיג בורית שנעשים שלא מחלב בודאי נכון לחוש לדעת המחמירין בזה'.
עכ"ד.
נמצא שהרמ"א לא חשש לזה ואסר רק בשבת משום נולד ,ולא החשיב את הסיכה כשתיה
לעניין שאר איסורים.
ואילו להגר"א סיכה בחלב נחשבת כשתיה ואסור.
וכן מבואר ט"ז ביור"ד שהביא דעת הב"י שכתב דסיכה בכלל שתיה לעניין שאר איסורים,
ודחה דבריו מהטעם דרק ביום כיפור דאיכא אסמכתא אמרינן דסיכה בכלל שתיה .וכן דעת
הרשב"א .וזה לשון הט"ז ביור"ד סימן קי"ז סק"ד' :כתב ב"י בשם א"ח דאסור לסוך בשרו
בחלב חזיר דסיכה בכלל שתייה היא ונראה דלא קי"ל כן דבהדיא כתב התוספות פרק בתרא
דיומא (דף ע"ז) דמותר לאדם לסוך בחלב דלא אשכחן סיכה כשתיה אלא ביום כיפור ואיסורי

 באר

 רשימת המצרכים בחשש חוזר וניעור 

הפסח 

~ ~ 169

הנאה משום דאיכא אסמכתא אבל חלב דהיתירא הנאה מותר וכ"כ בפרק בנות כותים בשם
ר"ת וכ"כ ב"י סי' קכ"ג בשם רשב"א בתשובה שמותר לסוך בחלב חזיר אפילו שלא במקום
סכנה' .עכ"ל.
והביאור הלכה השווה הנידון דסיכה בחלב לנידון דסיכה בבורית שמעורב בה חלב ,לפי זה
יש לומר דהוא הדין בשמפו סבון ושאר מוצרי קוסמטיקה שסיכתם נחשבת כשתיה ולדעת
הרמ"א מותר ,וכן העיד המשנה ברורה שכן המנהג ,ורק המדקדקין זהירין בזה .אך להכרעתו
אם אפשר להשיג סבון או משחה ללא חלק נכון לחוש לדעת הגר"א.
על כן גם לגבי השואל ,אם ניתן להשיג משחה אחרת שתעניק לעור רק לחות וללא הויטמין
הבעייתי ,אכן כך נכון וראוי לעשות.
יש לציין שהשואל הנ"ל סובל מאוד מאוד והוא ממש חולי אצלו כיון שלולא המשחה הפנים
שלו ממש יבשות ויש לו צער גדול ,כאשר אינו יכול למתוח את פיו אפילו לפהק ,ואין זה
להקלה גרידא כדבריו.
שמא יש לחלק בין מריחת תענוג למריחה של שכבה דקה ורק בכדי ליתן לחות בעור בזה יש
להתיר יותר.
וכעת ראיתי מה שכתב הגר"נ קרליץ שליט"א לגבי סיכה שלא שייך אחשביה אלא רק באכילה
'ואין לומר בזה סיכה כשתיה דאחשביה שייך באכילה שעל ידי שאוכל מאכל פגום הוא
מחשיבו למאכל .אבל אם סך הרי הוא לא נתן לזה חשיבות של אכילה ,אלא שימוש של סיכה,
דע"י אחשיבה מחזיר לו שם "אוכל" .אבל על ידי סיכה אינו מקבל שם אוכל' .חוט שני כרך
פסח סימן תמ"ב סעיף ט' פרק שביעי תחת הכותרת בעניני סבונים ותמרוקים אות א' עמוד
צ"ה.
יורנו המורה ושכמ"ה.
בתודה ובברכה
אליהו אילן סויסה

תשובת הרב שליט"א
'נראה להתיר מה שמוכרח'.
הצב"י יצחק בן כמוה"ר ר"נ רצאבי.
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 שאלה  5

 קינואה 
לכבוד הגאון הגדול כמוהר"ר יצחק רצאבי שליט"א
ראש בתי ההוראה והבד"צ פעולת צדיק
בעל שו"ע המקוצר ועוד ,פוסק עדת תימן.
הנידון:בדבר גרגירי הצמח קינואה לפסח.
נשאלנו לדעתנו בדבר הכשרות של "קינואה".
מהו הקינואה?
קצת רקע כללי בכדי להבין את שאלת הכשרות עליו לפסח.
עיקר הגידול של צמה הקינואה הוא בחו"ל בהרים של דרום אמריקה בפרו ובוליביה.
השם שלו "קינואה" נקרא כך בשל היגוי ספרדי ששם היה מקורו .צמח הקינואה היה קודש
לבני האינקה והם כינו אותו "אם הדגן" .והיה אצלם מאכל אהוב וחביב עד כדי שהיה טקס
שלם כשהקיסר היה זורע את הצמחים הראשונים כל שנה .ובתקופות מסויימות הפליגו כמה
עובדי עבודה זרה שעבורם שימש צמח הקינואה כמנחה לעבודה זרה.
והייתה להם סיבה טובה לכך כיון שמבחינה תזונתית הקינואה עשירה בחומצת אמינו בניגוד
לחיטה .חלבון מלא .סיבים תזונתיים ,זרחן ,ברזל מגנזיום .איננה מכילה גלוטן ולכן היא
תחליף טוב עבור חולי צליאק בשל הערך התזונתי הגבוה שלה .כמו כן היה משמש אז (וגם
כיום) הקינואה לכמה אפשרויות אכילה כמו בחיטה גם לאפיית לחם וגם לאכילה כמו קטניות
כמו שאנחנו אוכלים חיטה כיום בפני עצמה בבישול ובאפיה.
ההבטה כשרותי על הקינואה
ולשאלת הכשרות לפסח :בשנים האחרונות היא משווקת יותר ויותר וצוברת תאוצה על המדף
בחנות .מכיון שהרבה צורכים את גרעיני הקינואה בשל הערך התזונתי שלה ,וגם שהיא תחליף
לחולי צליאק.
רק מחמת שהיא משווקת לצד גריעיני חיטה ושעורה הוצמד לה השם דגן .טעות נפוצה
שהשתרבבה גם לגבי הכוסמת של ימינו.
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הרבה ארגוני כשרות נמנעו לתת כשרות לזרעי הקינואה עקב הדימיון שלה לגרעינים אסורים.
וגם מחמת חשש לתערובת חיטה כמו הנידון של הכמון .אך ב 2013-החליט ה  OUלהעניק
כשרות לקינואה לפסח .בישראל יש מתירים את הקינואה רק לאוכלי קטניות .ויש שהתירו
גם לא לאוכלי קטניות .אך נראה שיותר לא יודעים להגדיר את הקינואה מאשר שיודעים
להחשיב אותה כדגן .ולא נראה שיש מי שקרא לקינואה דגן.
כמובן שהקינואה איננה דגן אלא משפחת הקטניות .וגם זה כלל לא בטוח וכפי שנבאר.
אם הקינואה בכלל קטניות
כעת נבחן את צמח הקינואה אם הוא בכלל קטניות לאור הטעמים שנכתבו בסיבת גזירת
הקטניות כתב המשנה ברורה סימן תנ"ג ס"ק ו'.
א' .משום שלפעמים תבואה מעורבת במיני קטניות ואי אפשר לברר יפה ואתי לידי חמוץ
כשיאפם או יבשלם'.
ב' .ועוד שכמה פעמים טוחנים האורז ושאר מיני קטניות לקמח וכמה פעמים אופין גם
כן מהם לחם ואיכא הדיוטים ועמי הארץ טובא שלא יבחינו בין קמח זה לקמח של
מיני דגן ובין פת לפת של מיני דגן ואתי לאקולי גם בפת וקמח של מיני דגן לפיכך
החמירו עליהם לאסור כל פת וכל תבשיל ואפילו לבשל אורז וקטניות שלמות'.
וגזירת קטניות הוא חומרא שהחמירו עליהם כדברי המשנה הברורה ,הלכך כתבו כמה פוסקים
שדווקא מה שהיה בכלל הגזירה של קטניות כשגזור ,רק אותום הסוגם נאסור ,אך קטניות
שלא היו אז בכלל הגזירה ,מותרים לאכילה אפילו שהם קטניות .והטעם ,שמה שגזרו הוא
בדברים שהיו מעורבים בתבואה או שרגילים לעשות מהם קמח וחוששים שעמי הארץ יבואו
להחליף בקמח רגיל ,אך בקטניות שבדרך כלל לא היו מעורבים בתבואה ולא היו במגע עם
חיטה ,וכמו כן לא היה דרך לאפות ממנם ,לא גזרו עליה דלמא אתי לאחלופי.
וכן מבואר בדברי שולחן ערוך הרב באורח חיים סימן תנ"ג סעיף ד' שכתב בסיבת גזירת
קטניות שדווקא סוג קטניות שהם מתחלפים בבישול ושייך בהם דימיון למיני דגן שגם
משתנים בבישול כמו חיטה רק אז חוששים שמא יבוא להחליף בדגן ,אך זרעונים שגם לאחר
הבישול נשארים כמות שהם ,אינם בכלל גזרית קטניות .וכמו שכתב שם בהרחבה בהמשך
בסעיף ד'' ':ולא נהגו איסור אלא במיני קטניות שהתבשיל הנעשה מהם מתחלף בתבשיל
הנעשה ממיני דגן שהם דומים זה לזה ששניהם נקראים מעשה קדירה ולכך אסרו זה בשביל
זה אבל מיני זרעים כגון השבת (שקורין עני"ש) והכסבר (שקורין אליינד"ר) וזרע אקלייז"א
וכיוצא בהם משאר מיני זרעוני גינה אין נוהגין בהם איסור ...אבל מין כמון (שקורין פעלד
קימל) שאין צורתו דומה לדגן אין מחמירין בו כלל וכן כל מיני ירקות אין מחמירין בהם
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הואיל ואינן דומים כלל לדגן' .וממילא הקינואה שהיא מין זרע ולא משתנה בבישול אלא גם
אחרי הבישול נשארת כמות שהיא בצורתה כמו לפני הבישול ,איננה בכלל גזירת קטניות.
שתי הוכחות מדוע קינואה לא תהיה בכלל קטניות
ומפורשים ומבוארים הדברים באר היטב בשו"ת האגרות משה שכתב להוכיח ממה שהתירו
באכילה את התפוחי אדמה ואפילו שעושים ממנו קמח תפוחי אדמה ולא עלה על דעת אדם
לאכול אכילת קמח בפסח ואדרבא זה עיקר המאכל בימות הפסח.
הוכחה נוספת כתב – הרי התבלין אניס וקימל שהם מיני קטניות ומצוי פעמים שמעורב בהם
תבואה וגם קשה לבודקן כמבואר במג"א ס"ק ג' ובחות יאיר כתב לא לסמוך על בדיקת נשים,
בכל אופן כתב שם ברמ"א תנ"ג א' שאינו בכלל קטניות ומותר לאוכלו בפסח.
ולסיכום כתב האגרות משה שם' :ולכן אין לנו בדבר אלא מה שמפורש שנהגו לאסור וכן
מה שידוע ומפורסם ...אבל כיון שלא תיקנו בקבוץ חכמים לאכול דברים שיש חשש שיתערב
בהן מיני דגן ודברים שעושין מהם קמח ,אלא שהנהיגו שלא לאכול איזה מינים לא נאסרו
אלא המינים שהנהיגו ולא שאר מינים שלא הנהיגו מפני שלא היו מצויין אז'.153
לפי זה הקינואה שלא היה בכלל גזירת קטניות אין לנו לאסור אותו באכילה.
אם יש לאסור הקינואה מצד שם דגן או שנארז בבתי דגן או שצורת הזריעה והצמיחה
שלו היא כקטניות
רק אולי מכיון שיש לו כינוי נוסף של דגן יש לאסור.
עוד יתכן שיש לה את אותו החשש של קטניות מכיון שגם נארזת בבתי אריזה של חיטה
ושעורה וגם דומה להם .וגם יש בעולם שקוראים לה דגן.
יש שכתב שהגדרת קיטניות היא שהזרע שנזרע באדמה וצומח כמוהו ממש וגם נאכל כמות
שהוא ולא גודל עליו בשר .לאפוקי גרעיני עגבניות או פלפלים שנזרעים וגודלים כמו שנזרעו
אך גודל עליהם בשר של בשר העגבניה או בשר המלפפון .ולא נחשבים קטניות .וזו סיבה
חזקה להתיר תפוחי אדמה .שבתפוחי אדמה הנידון לאסור רק מצד שעושים ממנו גם קמח.
ולפי זה הקינואה הוא בכלל קטניות .מצד שני יש לטעון אין לנו אלא מה שנקרא קטניות וכל
מה שנושא את השם קטניות אינו בכלל הגזירה .כמו כן דווקא את הקטניות שהיו אז גזרו עליו
ואילו והצמח קינואה שלא השתמשו בו אז לא היה בכלל הגזירה .וצ"ב בזה.
 153כמו כן והסיק שם לפי זה להתיר אכילת הפינט.
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הכרעה:
שלחנו שאלה זו לכבוד מו"ר הגאון הגדול ר' יצחק רצאבי שליט"א ראש בתי ההוראה והבד"ץ
פעולת צדיק ומחבר הספרים שוע"ה ושו"ת עולת יצחק פוסק עדת תימן.
כאן הוצג לפני הרב כל המו"מ הנ"ל בדבר הקינואה בשלימותו וסיכמנו תוך שאנו מבקשים
לשמוע חוות דעתו של מו"ר שליט"א .יורנו המורה ושכמ"ה.
עה"ח אליהו אילן סויסה
מו"צ כאן בבני ברק ור"י חיי אברהם -שע"י ישיבת פוניבז'
וזו תשובת מורנו הרב שליט"א:
'קינו אה ודאי אינה נחשבת דגן אף שנתגלתה בארצות אמריקה ולא היתה אצל חז"ל ,כיון
שמיני דגן חמשה נלמדו מפסוק שנאמר בנבואה שייך זה לכל העולם כמש"כ בס"ד בכגון דא
בתשובותי עולת יצחק חלק ג' סימן קל"ח אות ה' מד"ה ונראה.
אך אם הוא נכלל בגזירת קטניות עיינתי וראיתי בכמה ספרים שגדולי הרבנים האשכנזים
בזמננו נחלקים בזה ,ואין דרכי להתערב בהוראה מאי דלא שייך לדידן ,מטעם שכתבתי בס"ד
בתשובותי שם חלק ב' סוף סימן קס"ב ד"ה הלכך ,וספר נר יום טוב פרק חמישי ועוד ,שזה
בבחינת עובר מתעבר על ריב לא לו.
ביקרא דאורייתא
הצב"י יצחק בן כמוהר"נ רצאבי
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 שאלה  6

שימוש בסיר של אדם
שלא מקפיד על חוזר וניעור
לכבוד הגאון הגדול כמוהר"ר יצחק רצאבי שליט"א
ראש בתי ההוראה והבד"צ פעולת צדיק
בעל שו"ע המקוצר ועוד ,פוסק עדת תימן.
שאלה :היה חסר לנו בחג סיר וביקשנו מהשכן ,והעיר אחד מבני הבית הרי
השכן שלנו הוא לא מקפיד על חוזר וניעור האם אפשר להשתמש בסיר שלו,
ומה הדין כשהשתמשנו כבר?
תשובה:
אם שייך לומר שטעם חוזר וניעור כי הרי הוא רק טעם
הכלי שבלע הרי בלע רק טעם שהיה מעורב בתערובת מאכלים ,וגם כשחזר וניעור בחג בזמן
הבישול מכל מקום אין זה אלא רק טעם ,ואם הוא בן יומו הרי שיפלוט טעם של תערובת
במאכלים שלו .ועל טעם לבד מצינו להקל בחוזר וניעור וכן יש ללמוד ממה שכתב המחבר
בשולחן ערוך בסימן תמ"ז סעיף ג' :חיטה שנמצאת בע"פ בתרנגולת מבושלת ,מותר לבטלה
בס' .אבל אם חממו התרנגולת בפסח בעוד שהחיטה בתוכה ,חוזרת ליתן טעם בתוכה בפסח
והוי במשהו' .וכתב המשנה ברורה שם בסקכ"א' :אבל אם נטל החטה מתוכה ואח"כ חממו
התרנגולת מותר' .כלומר הטעם לבד אינו אוסר את התבשיל.
והקשה המשנה ברורה' :ואף על גב שבסעיף ד' יש אומרים דחוזר וניעור? היינו כשיש בתוכו
ממשות האיסור כגון שכר שנתערב בדבש ,אבל הכא אינו אלא טעם בעלמא' .עכ"ד.
וכן כתב המשנה ברורה שם בסימן תמ"ז בסק"ל בדיבור המתחיל יש חולקין וזה לשונו:
'ולדעתם מה שכתוב בס"ב דבטל בששים ,צריך לאוכלו קודם הפסח או דמיירי שלא היה בו
אלא טעמא לבד וכנ"ל באות כ'' .עכ"ל.
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וכמבואר בגר"א אורח חיים בסימן תמ"ז סעיף ג' .וכן מבואר יסוד זה בכנסת הגדולה כלשונו:
'ורבנו ישעיה מטראני ז"ל כתב דלא מיקרי דבר שיש לו מתירין דלא בטל אלא ביבש שממשו
של איסור עומד ,אבל בזה שהוא נימוח ואין שם ממשו אלא טעמו הרי בטל ועומד הוא' .עכ"ל
הכנה"ג בסימן תמ"ז על דברי הבית יוסף דיבור המתחיל דף ש"ה.
אך דעת החזו"א לחלוק בזה וגם טעם חוזר וניעור כפי שכתב בחזו"א בהלכות פסח סימן
קי"ט סק"ה :ומבואר במרדכי בשם ראבי"ה {כפי שהגיהו במרדכי דדברי ראבי"ה קאי על
דברי סה"ת} דאפילו בטעם משהו אמרינן חוזר וניעור ,אע"ג דלא נתערב חמץ בעין שהרי
דברי סה"ת בחיטה שנמצאת בתרנגולת ,ובזה חולק ראבי"ה .וכן משמע בהגהות שהביא ב"י
סימן מ"ז דחיטה הנמצאת בתרנגולת ע"פ תלוי בסברת חוזר וניעור ,ותימה על המג"א סימן
תמ"ז סק"ז שכתב דהאוסרין אינו אלא בנתערב ממשו' .עכ"ד .אך כל זה בטעם שלא ניתן
בכוונה אלא באקראי כמבואר בדין החיטה שנמצאה בתרנגולת .אך בטעם שניתן בכוונה אולי
יש להחמיר יותר דחוזר וניעור.
אם שייך בטעם חמץ דין נ"ט בר נ"ט
ולא נוכל להקל בשאלתנו מצד נ"ט בר נ"ט כדין דגים שעלו בקערה שמותר לאוכלן בכותח
המבואר בחולין ק"ה וביורה דעה סימן צ"ה במרן ורמ"א ושאר אחרונים .שם הטעם הוא של
היתר והנידון הוא כמה הצליח להטעים את התבשיל הפרווה .כמבואר בפרי חדש ועוד .אך
למ"ד חמץ בתערובת חוזר וניעור הרי שדינו כמאכל שאסור באכילה ולא אומרים נ"ט בר
נ"ט באופן זה כפי שביאר מחצית השקל יורה דעה סימן צ"ה אות ה'' :ומשום הכי נ"ט בר
נ"ט דאיסורא אסור ,דכיון דכבר נאסר לעולם ,באיסורו הוא עומד ,וכל היכא דאיכא טעמא
אפילו טעם קלוש אוסר עד סוף כל העולם'.
וגם במשנה ברורה כתב לאסור בליעות חמץ בכלי של לפני הפסח בסימן תמ"ז ס"ק ס"ה':אם
ידוע שהכלי שנתבשל היה ב"י מבליעת החמץ משמע מאחרונים דאוסר התערובות .דמשום
סברת נ"ט בר נ"ט לחוד אין להתיר דלכמה פוסקים נ"ט בר נ"ט אסור בחמץ אף קודם פסח'.
עכ"ד .וכל שכן לבליעות של תערובת חמץ בכלי בפסח עצמו שחמץ בפסח אפילו באלף לא
בטיל.

 באר

 רשימת המצרכים בחשש חוזר וניעור 

הפסח 

~ ~ 176

אם יש להתיר מטעם שנותן טעם לפגם
ואם הסיר אינו בן יומו תלוי במחלוקת מרן ורמ"א תמ"ז י' אם נותן טעם לפגם מותר וכדעת
מרן המחבר שם או אסור כדעת רמ"א שם ,וגם לפי מה שאסור בסעיף ה' שם שומן מהותך
שהתבשל בכלי חמץ.
אך הגרב"צ החמיר גם בזה כמבואר באור לציון ח"ג בשו"ת אור לציון חלק ג'  -הערות פרק
ח'  -דיני תערובת חמץ בהערה שם' :ואולם כל זה הוא מעיקר הדין ,אבל מן הראוי להחמיר
לכתחילה בנותן טעם לפגם ,אם יכול להשאיר את המאכלים לאחר הפסח .וכגון מי שקלה
בפסח גרעינים בתבנית חמץ שאינה בת יומא ,שאף שהוא נותן טעם לפגם ...מכל מקום אם
יכול לקחת גרעינים אחרים ,ולהשאיר את אלו לאחר הפסח ,ימנע מאכילת גרעינים אלו,
ומשום שנראה שראוי להחמיר בזה לכתחילה במקום שיכול להשאירם לאחר הפסח ,דהוי
כעין דבר שיש לו מתירין'.
והוסיף שם ללמוד בדעת השו"ע שאפילו שהיקל בנותן טעם לפגם ,מכל מקום החמיר
כשאפשר לשמור את התבשיל כמו בזמננו שיש מקרר ומקפיא':וכן נראה ללמוד מדברי
מרן שכתב בסימן תמ"ז סעיף ה' ,שדגים מלוחים השרויים במים בפסח בכלי חמץ ,יש להחמיר
ליזהר מהן ,מפני שהם בולעים בפסח מפליטת הכלים ,וחמץ בפסח במשהו .ולכאורה צ"ב,
דהרי על כורחך מיירי בשהה מעת לעת ,דאז הוה ליה דין כבוש ,וכיון שכן הרי ודאי שהוא
אינו בן יומו ,והוי נותן טעם לפגם שלדעת מרן מותר בפסח ...כתב מרן בלשון יש להחמיר
ולהזהר ,ולא אסר מדינא .ויש ללמוד מכאן שבכגון זה שיכול להשאיר לאחר הפסח החמיר
מרן בזה יותר להימנע מלאוכלם .וכן בכל כיוצא בזה שיכול לשמור לאחר הפסח ראוי להמנע
מלאכול'.
עוד יש להוכיח שהשו"ע לכתחילה החמיר בזה שהרי כתב לגבי הגעלת כלים סימן תנ"ב
א' שיש להיזהר שלא להגעיל את הכלים לאחר שעה חמישית בכדי שלא יצטרך לדקדק אם
הכלי לא יהיה בן יומו או שלא יהיה שישים כנגד המים שמגעיל .ולכאורה איכא למידק דהרי
כשמגעיל אחרי שעה חמישית המים קיבלו טעם של חמץ מהסיר ושוב נתנו טעם בחזרה בזיר,
וזה נ"ט בר נ"ט ,ומדוע נאסור? דלפני שעה חמישית זה נ"ט בר נ"ט דהיתרא ואחרי שעה
חמישית זה נ"ט בר נ"ט דאיסורא .וכמבואר שם במשנה ברורה ס"ק א' .הרי לנו שהחמיר
השו"ע בזה ולכן כתב בלשון 'יש להיזהר'.
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לכן יש להיזהר ליקח סיר מבליעות של חמץ לפי האוסרים חזור וניעור שלשיטתם יש כאן
דאיסורא.
נ"ט
בר
נ"ט
וכאן שהשאלה היא אם לקחת סיר מהשכן לכתחילה למי שמחיר בחוזר וניעור ,יש להחמיר
גם בזה.
ולפי זה יש לאדם שמקפיד בחוזר וניעור יש לאסור להשתמש בקדירה של אדם שלא מקפיד
בחזור וניעור.
לסיכום:
אם הכלי היה בן יומו -יש להחמיר לאסור את התבשיל אפיל בדיעבד למי שמחמיר בחוזר
וניעור אפילו בטעם.
אם הכלי אינו בן יומו -תלוי במחלוקת מרן ולספרדים יש להקל ,אך גם בזה הוכחנו שדלעת
השו"ע יש להחמיר .ולרמ"א על כל פנים לאסור .כמו כן הובא ש'סיפר ר' דוד פרנקל שליט"א
(זצ"ל) שהיה נוכח כשמרנא החזו"א אמר שלא לתת למי שלא אכל שרויה מהכלים שלו אלא
אמר שיתנו לו אוכל מהכלים של מרן הסטיייפלר שגם כן אכל שרויה .הובא בקובץ מבקשי
תורה כרך ב' תשנ"ד עמוד תנ"ו.
ולפי עדות הכף החיים בסימן תמ"ז סקע"ח וזה לשונו :וכתב מהרימ"ט שכ"ה חא"ח סימן א'
דממה שהביא מרן ז"ל בשו"ע דברי המתירים בסתם ואח"כ דברי האוסרים בשם יש חולקין
משמע שסובר כדברי המתירים .כן נראה להקל כיון דחמץ בפסח במשהו אינו אלא מדרבנן
יעויי"ש .אמנם הפרי חדש כתב דלענין דינא קבלת הגאונים תכריע וכ"ש להחמיר וכמו שכב
המ"מ .וכ"כ הרשב"א בתשובה סימן תפ"ה שכדברי הגאונים אנחנו עושים מעשה יעוי"ש.
וכן כתב הברכי יוסף אות י"ד דרוב החכמים נהגו דין חוזר וניעור .וכ"כ הרב כפי אהרון
חלק ב' חא"ח סימן ו' דשגור בפי כל יושבי ירושת"ו דמנהגינו כמאן דאית ליה חוזר
וניעור .וזה ממה שאנחנו מחמירין לברר החיטים .וכן מנהגינו שלא לאכול גבינה ודגים וכמה
חומרות נוהגים למ"ד חוזר וניעור וכ"כ הזכ"ל ריש הלכות פסח שכן מנהג בני טורקיא בכל
החומרות ואית להו חוזר וניעור ואעפ"י שאין דבר זה פשוט אצלינו הדברים ממשמשים ובאין
כן יעויי"ש '.עכ"ד.
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ויעויין שם עוד במה שכתב באות ע"ו בשם הזכ"ל בכל דיני פסח מנהגנו ככל מה שכתב
מור"ם באופן לדענין פסח אנחנו אשכנזים וכן הוא המנהג עתה בין הספרדים בכ"מ
להורות בדיני פסח בכל החומרות שכתב מור"ם' .עכ"ד.
וכמו כן לגבי המרוקאים לפי עדותו של הגאון רבי רפאל ברוך טולדאנו זצ"ל על מנהג
מרוקו -הנה בספר קיצור שולחן ערוך לרבי רפאל ברוך טולדאנו זצ"ל רב ואב"ד מרוקו גם
הביא דבר הכף החיים הנ"ל והוסיף וכתב 'ולדעתי הפחותה נראה דודאי לכתחילה יש להחמיר
משום חומרת חמץ בדבר שהוא לכתחילה וכמו הראיות שהביא .אבל אם נתערב בדיעבד דואי
דאין מורין לאסור .וכן מנהגנו בארצות מרוקו דלכתחילה עושין כל החומרות דחוזר
וניעור אבל בדיעבד מתירין הכל כמ"ד אינו חוזר וניעור' .עכ"ד.
לפי זה לכתחילה בוודאי צריכים להחמיר בזה .והגר"י רצאבי שליט"א הביא שהתימנים
החמירו בחוזר וניעור גם בטעם וכמו כן ולא אומרים נטל"פ בתערובת חמץ ,אם כן בוודאי
שאין להשתמש בסיר שאין ידוע בוודאות אם הבעלים שלו לא מקפיד על חוזר וניעור .רק
איך יהיה הדין כשכבר בישלו בדיעבד?

וכאן הוצגה בפני הרב כל השאלה הנזכרת לעיל ...יורנו המורה ושכמ"ה .עה"ח אליהו אילן
סויסה מו"צ כאן בבני ברק ור"י חיי אברהם -שע"י ישיבת פוניבז'.
תשובת מורנו הרב שליט"א:
גם בדיעבד אין לאכול ,וישמרהו במקפיא לאחר הפסח{רק אם ספק הדבר אם היה שימוש
בסיר בדבר שנזקק להיתר על ידי ביטול בששים לפני פסח ,אזי מותר מטעם ספק ספיקא}
ביקרא דאורייתא ,הצב"י יצחק בן כמוהר"נ רצאבי.
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 שאלה  7

להחמיר בחוזר וניעור כשיש בושת פנים לבעלת הבית.
לכבוד הגאון הגדול כמוהר"ר יצחק רצאבי שליט"א
ראש בתי ההוראה והבד"צ פעולת צדיק
בעל שו"ע המקוצר ועוד ,פוסק עדת תימן.
שאלה :אני מחמיר בכל החומרות של חוזר וניעור ,וגם המשפחה שאני עשוי
להתארח שם יודעים על כך ,ולכן דאגו עבורי לתבלינים בכשרות מהודרת
שמקפידים על חוזר וניעור וכל מה שנדרש ,אך כשהגעתי לחג בליל הסדר נודע
לי שבטעות בישלו בתבלינים שההכשר שלהם סומך על השיטות של חוזר וניעור.
האם הייתי יכול לאכול את האוכל או לא .הצד שלי לאכול הוא כיון שאם לא
אוכל עקרת הבית תתבייש מאוד משאר בני המשפחה.
תשובה:
אם ההיתר של גדול כבור הבריות דוחה גם חומרא של חוזר וניעור בפסח
גדול כבוד הבריות שדוחה לא תעשה שבתורה ,ומכיון שבעלת הבית תתבייש בוודאי
שהחומרא של חוזר וניעור מול בושת הפנים שתגרם לבעלת הבית חמור יותר .וכמו שהתירו
לקנח בשבת באבנים מקורזלות מפני כבוד הבריות כמבואר בשו"ע סימן שי"ב סעיף א' כתב,
'משום כבוד הבריות התירו לטלטל אבנים לקנח ואפילו להעלותם לגג עימו דהוי טירחא יתירה
מותר' .וברמ"א ,יש אומרים דווקא בחצר מותר לטלטל אבנים ,ויש אומרים דאפילו בכרמלית
לרשות היחיד נמי שרי ,דהא אינו אלא רק איסור דרבנן ומשום כבוד הבריות התירוהו .עכ"ד.
ועל פי זה יש שכתבו לפי זה להתיר לקרוע נייר טואלט לצורך קינוח כשאין לו נייר אחר
ואינו מקפיד על המדה כשאינו חותך במקום נקב ,מותר .כיון שגדול כבוד הבריות שדוחה
לא תעשה שבתורה ,וכמו שהתירו במוקצה הוא הדין בזה.
מאידך כבוד הבריות דוחה לא תעשה של חכמים כמו מוקצה ולא איסור שיש לו עיקר בתורה,
כפי שהעיר הגרב"צ אבא שאול באור לציון ח"ב עמ' רס"ז' :דווקא במוקצה התירו משום
כבוד הבריות ,אבל במלאכה דרבנן שיש לה עיקר מן התורה לא התירו ,וכמו שכתבו התוס'
בביצה דף ד' עמוד ב' ד"ה ותנן' ,שמטעם זה מוקצה קל יותר' ולכן אין להתיר לקרוע בשבת'
ע"כ.
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ואכן דברי התוס' שם עוסקים בעניין ביטול איסור לכתחילה ,שבמוקצה יש להתיר מה שאין
כן במלאכה שיש לה עיקר מן התורה ,שעל זה אין מבטלים לכתחילה כגון מעשר פירות שמן
התורה רק דגן תירוש ויצהר.
אך יש להעיר שמדברי הרמ"א שכתב להתיר אפילו מכרמלית לרשות היחיד ,משמע שאפילו
בדבר שיש לו עיקר מן התורה ,אומרים גדול כבוד הבריות .שהרי הוצאה אסורה מן התורה
וגזרו חכמים על כרמלית ,ודומה למעשר פירות ואף על פי כן מותר.
ולפי זה בחומרא דחוזר וניעור שהיא חומרא שיש לה עיקר בתורה ,אין להתיר משום כבוד
הבריות.
אם יש להתיר לאכול מטעם הלבנת פנים
אך דא עקא חמור יותר עניין בושת הפנים של בעלת הבית ,וידוע שלשיטת רבנו יונה
בשערי תשובה אות קל"ט בושת פנים זה אביזרייהו של רציחה .ובתוס' שם כתבו ד"ה נוח
"ונראה ,האי דלא חשיב ליה בהדי ג' עבירות שאין עומדים בפני פיקוח נפש ,עבודת כוכבים
וגילוי עריות ושפיכות דמים ,משום דעבירת הלבנת פנים אינה מפורשת בתורה ,ולא נקט אלא
עבירות המפורשות בתורה" .ומבואר ,דס"ל להתוס' ,דהלבנת פנים אסורה וחשיבי כשאר ג'
עבירות ונאמר עליהם יהרג ואל יעבור .ונפסק ברמב"ם בפרק ו' מהלכות דעות הלכה ח' כתב
וז"ל" :המוכיח את חבירו תחילה לא ידבר אליו קשות עד שיכלימנו ,שנאמר "ולא תשא עליו
חטא" ,כך אמרו חכמים ,יכול אתה מוכיחו ופניו משתנות ,ת"ל ולא תשא עליו חטא ,מכאן
שאסור לאדם להכלים את ישראל וכל שכן ברבים ,אע"פ שהמכלים את חבירו אינו לוקה,
עוון גדול הוא ,כך אמרו חכמים ,המלבין פני חבירו ברבים אין לו חלק לעולם הבא" .ושיטת
המאירי כתב בברכות דף מ"ג ע"ב" :דרך צחות אמרו נוח לו לאדם שיפיל עצמו לכבשן האש
וילפינן מתמר ,והוא מטעמא דכתיב נא".
ועד כדי כך כתב שו"ת מנחת שלמה חלק א' סימן ז' ד"ה ומדי' :וכיון דלבד מהמאירי פירשו
כולם את הגמ' כפשוטה צ"ע מה טעם לא יהא מותר לחלל שבת להציל אדם מהלבנת פנים
של אמת וכ"ש של שקר וכזב'.
ובשו"ת בניין ציון קע"ב כתב לדון אם יכול להציל אדם את עצמו ממיתה על ידי שיבייש את
חבירו .ולאחר משא מתן בדברי הראשונים כתב שם בסוף דבריו' :ויצא לנו לפי זה דאם יכול
להציל עצמו ממיתה ע"י שיבייש גדול או קטן דמרגיש בבושה בפני שני ישראלים חייב
למסור עצמו למיתה ולא יביישו' .ולפי זה גם דן בשבט הלוי בכהן שבייש את חבירו אם ישא
כפיו.
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ועוד מקובלנו מרבותינו שאי אפשר להחמיר על חשבון בין אדם לחבירו.
ומסופר על אבי תנועת המוסר ר' ישראל סלנטר שהתארח בעיירה אחת וראה שיש אשה
משרתת את הבעל הבית במשך הסעודה כשבעל הבית מסיים את הסעודה רק אז היא הולכת
לביתה .וכשהתבקשו ליטול ידיים הייתה צריכה להביא מים בכל פעם עבור בעל הבית שהיה
נוטל בכמות מים גדולה .וכשראה זאת הגרי"ס הסתפק בשפיכת רביעית אחת בלבד .וגם את
הסעודה סיים מהר מאוד .וכמה שמחה אותה אשה שהגיעה לביתה מוקדם מכל הלילי שבתות.
והתפרסם בעיר שר' ישראל מיקל בנטילת ידיים בשפיכת רביעית ואז השיב להם ר' ישראל
שהוא מחמיר מאוד בבין אדם לחבירו.
וגם אם קיבלו על עצמם את חומרת חוזר וניעור כדין חמץ ממש ולא רק בתורת חומרא ,מכל
מקום מכיון שיש מקילים בחזור וניעור מול חומרת בין אדם לחבירו שאין לך מקילים .לכן
בשאלתנו מחמת חומר בושת הפנים של עקרת הבית בפני שאר בני המשפחה ,חמור יותר
מלהחמיר בחזור וניעור ,וצריך לאכול ולהחמיא בלעת הבית על האוכל הטעים שהכינה בלי
לעורר את העניין .והדבר פשוט בעיני.

כאן הוצגה כל השאלה במלואה ...אליהו אילן סויסה מו"צ כאן בבני ברק ור"י חיי אברהם
שע"י ישיבת פוניבז'
תשובת מורנו הרב שליט"א:
'יאכל ,אבל רק לפי צורך העניין'.
ביקרא דאורייתא הצב"י יצחק בן כמוהר"נ רצאבי
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כיריים אינדוקציה לפסח
לכבוד הגאון הגדול כמוהר"ר יצחק רצאבי שליט"א
ראש בתי ההוראה והבד"צ פעולת צדיק
בעל שו"ע המקוצר ועוד ,פוסק עדת תימן.
שאלה :האם יש דרך להתיר להשתמש בכיריים אינדוקציה ,שהם משטח של
זכוכית אך אינם ככיריים רגילים שיש להם ספירלה לחימום ,אלא החום נוצר
על ידי שדות מגנטיים ורק כשמניחים את הסיר שהוא מברזל ואז יש התנגדות
שמולידה את החום ,ומייד כשמרימים את הסיר המשטח מפסיק להיות חם
וניתן לגעת בו ביד .האם יש אופן להשתמש בו בפסח?
תשובה:
קצת רקע על המשטח כיריים אנידקוציה .ראשית צריך לדעת שהזכוכית שלו איננה זכוכית
רגילה אלא 'זכוכית קרמית'.
כיון שלא משתמשים בזכוכית רגילה כי לזכוכית יש שני חסרונות א -היא דבר שביר .ב-לא
עמידה בחום .והסיבה שזכוכית רגילה היא דבר שביר ,מכיון שאין לה התקשרות חומר .היא
עשויה מחול שהותך ונעשה כמו חומר שדבוק אחד בשני כך שבמכה קלה היא נשברת כי אין
לחומר הזכוכית התקשרות אלא הוא עשוי כחומר אחיד וחלק ,וזו הסיבה שזכוכית היא דבר
שביר .וכשרוצים ליצור זכוכית שאינה שבירה ועמידה בחום ,מתיכים את הזכוכית ומוסיפים
לה חומרים שיוצרים התנגדות לאחידות של חומר הזכוכית ואז נוצר מצב של התגבשות,
כלומר בצירוף החומר לזכוכית יש התפרדות חלקים ותהליך התגבשות כמו שלוקחים קמח
ומים ומגבשים ייחד עד שנעשה דבר אחיד .רק ההבדל הוא שכיון שיש התגבשות חומרים
ייחד יש התקשרות חומרים ייחד ובעין מקרוסקופית ניתן להבחין שלאחר התערבות החומרים
הנוספים יש בזכוכית מין תאים נפרדים שעומדים ייחד וקשורים זה בזה ,בניגוד לזכוכית
רגילה בעלת מבנה מולקולרי לא מסודר ,בזכוכית קרמית לאחר התערבות החומרים הנ"ל
היא מכילה גבישים והיא בעלת מבנה דו פאזי :מיקרו-גבישים שביניהם אזורים אמורפים.
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חומרים אלו יכולים להיות סודיום טיטניום העשויה מתרכובת של קלציום-אלומינו-סיליקאט
בתוספת של מגנזיום ,בור ,ברזל אוקסיד .ובכדי ליצור מבנה קריסטלי לזכוכית מוסיפים
בעיקר מלח ועוד חומרים כגון סידן חמצני אלומיניום חמצני ליתיום.
מה שזה אומר שמבחינה הלכתית יש לדון האם הזכוכית שדיברו עליהם הראשונים והשו"ע
שהיא 'שיע ולא בלע' כלומר שהיא חלקה ולא בולעת האם גם הזכוכית קרמית היא 'שיע ולא
בלע' ,כי הזכוכית שהייתה לפני חז"ל הייתה  100%זכוכית כלומר לקחו חול והתיכו אותו
וקיבלנו זכוכית ועל ז ה אמרו שהיא חומר חלק ולא בולע .הרי שלפי תהליך הייצור של
הזכוכית הקרמית שאיננה שבירה ועמידה בחום ,ויש לה תערובת של חומרים נוספים
שהופכים את הזכוכית לזכוכית אחרת מהזכוכית של השו"ע ,כי לאחר ההתערבות של
החומרים הנוספים ולפי מה שהכימאים מסבירים לנו שאדרבא חומרים אלו נועדו לפרק את
מבנה הזכוכית הרגיל שאנחנו מכירים וליצור אותו כחומרים הזקוקים להתגבשות על מנת
שתהיה לבסוף התקשרות חומרים זה בזה ולא תהיה הזכוכית שבירה וגם תהיה עמידה בחום,
אם כן יתכן שזכוכית זו אכן בולעת.
וזה עוד לפני שנדון האם חומרים אלו שמעורבים בזכוכית הם עצמם הם חומר שבולע או
שגם הם מסוג חומר הזכוכית שאינו בולע.
ובפרט בחלק ממנם שמערבים גם ברזל שהוא דבר בולע ואז יש לנו לדון אם זכוכית מעורבת
בחומרים אחרים אם בולעת.
אם חומר זכוכית שמורכב מחומרים אחרים יש לו הכשר
בזכוכית הקרמית שיש בה חומרים נוספים שחלקם בולעים והחומר הזכוכית שהוא העיקר
וגם הרוב בתערובת שאינו בולע ,דנו הפוסקים איך מתייחסים אליו.
מצד אחד יש ללכת אחר הרוב כמו שמצינו לעניין טומאה וטהרה במשנה כלים פרק י"א משנה
ד' שהולכים אחר רוב הכלי ,לעניין חיוב טבילה.
מאידך ,דווקא לגבי טבילת כלים הולכים אחרי רוב הכלי כיון שאנו מסתפקים איזה מעמד יש
לכלי ,ומכיון שרובו חייב טבילה או להיפך ,אנו אומרים שמעמדו של הכלי לעניין טבילה
נקבע לפי החומר העיקרי והרוב שבו .וכמבואר בשו"ע יורה דעה סימן ק"כ .עוד יש לדון כיון
שהחומרים הנוספים הם מעמידים של הכלי ואם נלמד מיורה דעה הרי ששם הולכים אחר
המעמיד .מאידך לגבי בליעות של כלים מחמץ יש לומר שמכיון שחלק מהכלי במציאות בולע
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הרי שכלפי החלק הזה יש גם פליטה של חמץ ,ואין להתחשב ברוב ומיעוט .ראה בשו"ת מנחת
יצחק חלק ג' סימן ס"ז.
ומצינו קצת ראיה לזה שהרי כלי חרס מצופים בהיתוך זכוכית דינם ככלי חרס כמבואר בשו"ע
סימן תנ"א ,ובמשנה ברורה ס"ק קל"ז ביאר שאפילו שכתב השו"ע שכלי זכוכית לא בולע,
מכל מקום באופן שהכלי זכוכית מצופה ומחופה בחרס ונצרף עימו בכבשן בולעת יותר.
וצ"ע מדוע בולע יותר ,אולי נאמר שבולע באופן ייחסי או אולי לא בולע כלל כי הוא חומר
שלא בולע?
מקור שיטה זו הוא ברש"י ועוד ראשונים בע"ז דף ל"ג ע"ב שמכיון שהזכוכית היא ממין הכלי
חרס כלומר מהחול וממילא כשנצרפים ייחד בכבשן נעשים כגוף אחד ,ואז גם החלק של
הכלי זכוכית בולע כמו החרס .154אך אין הכי נמי בכלי חרס שמצופה בברזל מכיון שאינן
מאותו המין אינן נעשים גוף אחד ומועילה הגעלה לחלק של הברזל שמחפה את הכלי .כמבואר
במהרש"ם ח"א סימן רי"ז.
אך בס"ק קל"ח הוסיף עוד המשנה ברורה' :הסכמת האחרונים להחמיר אף בהתוך עופרת או
בדיל דלא מהני הגעלה לפי שכשנשתמש בו חמץ בחמין נבלע החמץ בכל עובי הכלי ונבלע
גם בחרס שתחת העופרת ושוב אינו נפלט ממנו לעולם'.
מכל מקום זה דווקא באופן שעיקר הכלי הוא כלי חרס אז הוא בולע ואינו פולט ואנו דנים
לומר שהחלק של החיפוי והציפוי של הכלי חרס שמכיון שבלע ולא פלט ,יש לאסור השימוש
גם בחלק הברזל.
א ך בשאלתנו שעיקר הזכוכית הקרמית היא החלק של הזכוכית מחול והיא הרי לא בולעת,
ורק מעורב בה חומרים אחרים ,אם כן אדרבא עיקר הכלי לא בולע ,והחלק המעט שבו
מתבטל ,ובכלל ספק אם הוא בולע ,אין לאסור בהגעלה בוודאי.
מעתה נשיב על הטענה שטוענים שגם בזכוכית רגילה בחום גבוה ,היא בולעת.
נחלקו הראשונים אם זכוכית דינו ככלי חרס שנעשה מן האדמה והוא בולע ולא פולט וממילא
לא תועיל לו הגעלה וזו שיטת המרדכי .או שהוא חלק ולא בולע כלל ואינו צריך אפילו הכשר
לפסח וזו שיטת 'ראבי"ה 155שכתב 'דכלי זכוכית שיע ולא בלע כדאמרינן גבי לב (פסחים עד):
 154על פי ביאור המהרש"א שם בע"ז ל"ג ע"ב ד"ה בד"ה קוניא
 155סימן תס"ד עמ' 91
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וראיה מאבות דרבי נתן (פרק מ"א ה"ו) שלשה דברים נאמרו בכלי חרס ושלשה בכלי זכוכית
כלי חרס בולע ומפליט ומשמר מה שבתוכו מה שאין כן בכלי זכוכית עכ"ל .156ולדינא נחלקו
מרן המחבר ורמ"א באור"ח סימן תנ"א האם כלי זכוכית הוא 'שיעי ולא בלע' כלומר הוא
חומר יצוק וחלק שלא נבלע בו כלום ולכן אפילו שהשתמשו בו כל השנה בקביעות בחמץ
שמתקיים בכלי כמה ימים ואפילו שהשתמשו בו בדברים חמים ,אינו בולע ואינו פולט וממילא
אינו צריך הכשרה כלל וכלל אלא מספיק לו הדחה בעלמא .כמבואר בשולחן ערוך אורח
חיים סימן תנ"א סעיף כ"ו' כלי זכוכית אפילו מכניסן לקיום 157ואפילו משתמש בהם בחמין,158
אין צריכים שום הכשר שאינם בולעים ,ובשטיפה בעלמא סגי להו .הגה :ויש מחמירין
ואומרים דכלי זכוכית אפילו הגעלה לא מהני להו; המנהג באשכנז ובמדינות אלו.'159
ושמא תאמר כל זה דווקא שמשתמש בדברים חמים אם כשמשתמש בכלי זכוכית בלהבת אש
הוא בולע?
זה אינו נכון ,שהרי מקור ההגדרה שהוצמדה לכלי זכוכית 'שיע ולא בלע' היא בדיני דם של
הלב ,שהרי למדנו בדיני דם שמכיון שבלב יש דם צריך לקרוע אותו בכדי להוציא את דמו.
ואם בישל אותו ללא שקרע אותו ,הרי הדם נבלע בו בבישול ולכאורה אין לו תקנה? הדין
הוא שקורע אותו אחרי הבישול כמבואר בפסחים ע"ד ב' .160והסיבה היא כי הלב 'שיע ולא
בלע' כלומר הלב הוא חלק ולא בולע ,וממילא לא בלע את הדם שלו בבישול .כמבואר ברש"י
חולין ק"ט ,161וכך פסקו רוב הראשונים.
ואפילו שבישל חתיכות נוספות של בשר עם הלב הלב לא נאסר ,כי אינו בולע אפילו בבישול,
רק שלגבי שאר החתיכות צריך שיהיה בהם שישים כנגד חתיכת הלב .כמבואר ברמב"ם
הלכות מאכלות מאסורות פ"ו ה"ו .אבל ר"ת ור"י כתבו (ק"ט ע"א ,תוד"ה הלב) שבבישול
הלב נאסר ודברי הגמרא נאמרו דווקא כשצלה את הלב אז אינו בולע את הדם כי הוא חלק
 156כפי שהביא בבית יוסף אורח חיים סימן תנ"א אות כ"ו.
 157כלומר שמכניס בהם חמץ שלזמן מסויים שיתקיים שם .משנ"ב ס"ק קנ"א.
 158משתמש בהם בקביעות בחמץ כשהוא חם .משנ"ב שם ס"ק קנ"ב.
 159הפרי מגדים משב"ז אות ל' מדייק מדברי הרמ"א דבדיעבד יש להקל שכלי זכוכית לא בולע אפילו בחמין .וללא
הגעלה.
 160כדברי הברייתא שם' :הלב קורעו ומוציא את דמו .לא קרעו  -קורעו לאחר בישולו ,ומותר'.
 161וזה לשונו שם בד"ה הלב קורעו ומוציא את דמו לא קרעו אינו עובר עליו – 'להיות בכרת ובמס' כריתות (דף כב)
מוקים לה בלב עוף שאין בדמו כזית אבל בבהמה חייב כרת אם לא קרעו לאחר בשולו אבל בשרו אינו נאסר שהלב
חלק הוא ואינו בולע והכי נמי אמרינן בפסחים (דף עד ):שאני לב דשיע'.
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והדם יוצא לבחוץ מה שאין כן בבישול הוא נבלע בו .162ובר"ן על הרי"ף מסכת חולין דף
ל"ט עמוד א' כתב דווקא דם לא נבלע בו אך שמנונית כן .ובהגהות שערי דורא איסור והיתר
שער י' סימן כ"ח' :ויראה אף על גב דרוב הגאונים סבירא להו כרש"י דלב שיע ולא בלע ,אין
להקל מדברי ר"ת והכי מסיק בסמ"ק (סי' רה) .מהררא"י ז"ל'.
למעשה גם בזה נחלקו מרן המחבר ורמ"א בשולחן ערוך יורה דעה סימן ע"ב סעיף ב' :מלחו
ולא קרעו ,קורעו אחר מליחתו ומותר אף על פי שנמלח עם הדם שבתוכו ...והוא הדין אם
צלאו ולא קרעו ,שקורעו לאחר צלייתו ומותר .אבל בשלו בלי קריעה ,אסור עד שיהא ס'
כנגד הלב ,דלא ידעינן כמה נפק מיניה .הגה :ואפילו בדאיכא ס' ,הלב עצמו אסור (ארוך וש"ד
מהרא"י ורי"ו) ,ויקלוף מעט סביב הלב'.
לפי זה בכיריים אף שלפעמים נופל שם חתיכה של פסטה הרי החלק שמסביב לסיר אינו חם
ואינו בולע ,גם לרמ"א יהיה מותר .ולעניין זה חמורים כיריים חשמליות שכל המשטח הוא
חם ובולע.
אם להניח משטח סיליקון על הכיריים ולהניח את הסיר עליו?
עיצה כבר הובאה במגן אברהם תנ"א ס"ק מ"ד שמועיל כיסוי .וכן הביא המשנה ברורה סימן
תנ"א ס"ק קל"ו':וכשמשים כיסוי על הקדירות שמניח שם מותר לכתחלה אף כשאין שם טיח
מלמעלה' .וכן הביא הכף החיים תנ"א אות ע"ר ''ומי שירצה יתן ברזל תחתיהם וישתמש עליו
בפסח .מג"א בבשם מהרי"ל' .וכן פסק בשו"ת אגרות משה אורח חיים חלק א' סימן קכ"ד:
'ובדבר הכשר התנורים של הגעז {הגז} דבמדינתנו אין כל כך קפידא כי לדינא אין צריכין
הכשר כלל כי אין משתמשין עליהם אלא בקדרות שהוו כשני כלים שנגעו זב"ז ,ובפרט שעבר
מעל"ע שאף אם היה משתמש עליו ממש לא היה נאסר ורק לחומרא בעלמא צריך להכשיר
במה שאפשר .אך לנקות צריך מדינא אולי יש איזה בעין .ולימות הפסח צריך ללבן את
המקומות שמעמידין הקדרות ג"כ מצד חומרא שהחמירו בחצובה לימות הפסח או לכסות בפח
של מתכות אבל לכל השנה אין צריך' .מבואר שהאפשרות של כיסוי מועילה אפילו כתחליף
להכשרה של הכיריים.
לסיכום הצדדים בזכוכית רגילה-
 162כפי שהסביר הים של שלמה מסכת חולין פרק ח.
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לדעת השו"ע שזכוכית רגילה אינה בולעת ,אפילו שהשתמש בחם ,לכן מעיקר הדין מותר
להשתמש בכיריים של זכוכית גם בפסח ללא הכשר מיוחד .אך מהיות טוב להניח עליהם
קדירה חדשה ולהגביה לחום המקסימלי כמו"כ לערות מים רותחים מסביב .וגם יניח עליו
משטח סיליקון לצאת ידי חובת שיטת הרמ"א ,ומותר בשימוש בלי שום פקפקו כלל.
לסיכום הצדדים בזכוכית קרמית-
א .מכיון שיש בו תערובת של חומרים אחרים יש להסתפק אם בולע או לא.
ב .נראה עכ"פ שמועילה לו הגעלה כי יש לפנינו ספק אם בולע מצד התערבות של
חומרים אחרים ,וגם שיטת רמ"א שבולע ,על כן נראה שתועיל לו הגעלה.
ג .חום הכיריים אינו צד לומר שהכלי זכוכית בולע.
להלכה -אם רוצה להשתמש על הכיריים ממש ,יערה מים רותחים ,ויעביר אבן מלובנת .ואם
מניח עליו משטח סיליקון מודבק ,אינו צריך הגעלה.

וכאן הוצגה בפני הרב כל השאלה הנזכרת לעיל ...יורנו המורה ושכמ"ה .עה"ח אליהו אילן
סויסה מו"צ כאן בבני ברק ור"י חיי אברהם -שע"י ישיבת פוניבז'.
תשובת מורנו הרב שליט"א:
'הנני מצטרף להנזכר לעיל ,שלא להשתמש בכיריים אינדוקציה לפסח מבלעדי עירוי ברותחין
כפי הכלל כבולעו כך פולטו ,כי ידוע בשערים המצוינים בהלכה שכלי זכוכית כמה עיקולי
ופשורי אית בהו אם סגי להו בשטיפה ,או בעו הגעלה ,או שאין להם הכשר ככלי חרס .ודיינו
שאנו מורים בזכוכית רגילה כפסק מרן השו"ע להקל דסגי בשטיפה וכמ"ש בס"ד גם בשו"ת
עולת יצחק חלק ב' סימן קכ"א ,הגם שהם בולעים מעט לדעת הר"ן וכו' ועוד נוסיף עליהם
להקל בנידו"ד שנוספו בהם חומרים נוספים ,אתמהא .וכ"ש וק"ו לדידן שמחמירים שהחמץ
חוזר וניעור בפסח'.
ביקרא דאורייתא ,הצב"י יצחק בן כמוהר"נ רצאבי.
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 שאלה  9
בס"ד ,ניסן תשפ''א.

תרופת ריטלין  10מ"ג בפסח
לכבוד מו"ר הגאון הגדול ר' יצחק רצאבי שליט"א ראש בתי ההוראה
והבד"ץ פעולת צדיק ומחבר הספרים שוע"ה ושו"ת עולת יצחק פוסק
עדת תימן.
רצו"ב שאלה על כדור ריטלין בפסח?
ממתינים להכרעת מו"ר שליט"א.
שאלה :לאחר ששמעתי בשיעור שיש בעיה של חמץ עם התרופה של ריטלין  10מ"ג
בפסח ,מה אעשה עם הבן שלי ,הרי הריכוז שלו בתפילות זה בגלל הריטלין ,בעיקר
בעיקר אם הוא לא ישתה את הכדור ,לא אוכל לקיים איתו מצות והגדת לבנך בלילה
הסדר ,ושאלתי היא -האם הוא יכול לשתות את התרופה של הריטלין  10מ"ג בפסח?
יש לציין שאני מחמיר בחוזר וניעור בפסח.

תשובה:
מעמד הכדור ריטלין ואם נחשב כחולי

בריטלין  10מ"ג אכן פרסמו במדריך הכשרות של העדה חרדית כבר כמה שנים וגם חזרו על
זה השנה במדריך שלהם לפסח תש"פ בכרך המיוחד שיצא על תרופות גליון ע"א בעמוד 4
שאף על פי שהם הצליחו להעביר הרבה מהתרופות מעמילן חיטה לעמילן תפוחי אדמה לאו
דווקא לפסח אלא לכל השנה ,מכל מקום בריטלין  10מ"ג עדיין משתמשים בעמילן חיטה
והוא חמץ גמור כדבריהם שם .אך שאר סוגי הריטלין הם ללא חמץ.
יש כאן שאלה נוספת איך להגדיר ילד הנוטל ריטלין באופן קבוע לחולה שאין בו סכנה,
ובעצם זו שאלה שדנים בה לגבי נטילת התרופה בשבת .רוב המורי הוראה מקילים בזה גם
בשבת ,כיון שנחשב לחולה .מאחר ואינו יכול לכוון בתפילה ולא יכול ללמוד בשבת ואל יכול
להקשיב לדברי תורה בשולחן שבת ,ולא לחזור על הלימוד השבוע בדף הקשר עם ההרים,
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ואז יש לזה השלכות להמשך השבוע בתלמוד תורה .כמו כן אינו קשוב להוראות ההורים
ושוכח מטלות יומיות .ולכן נחשב כחולי.
ויש כאלה שכתבו לחלק כדלהלן ,שהרי יש שלושה סוגי ילדים הסובלים מהיפראקטיבי ,א-
יש כאלה שסובלים גם מהפרעת קשב וריכוז וגם מהתנהגות אימפולסיבית ,וגם מהתפרצויות
זעם .ואלו בדרך כלל הנוטלים מינון גבוה של התרופה ולפעמים שני סוגים ייחד .ב -ויש
כאלה שסובלים מקשב וריכוז ואימפולסיביות .אך ללא התפרצויות זעם .ג -ויש כאלה
שסובלים רק מקשב וריכוז כלומר בהעדר כדור הם לא יכולים להתרכז ולהקשיב לטווח ארוך
הם פשוט חולמים .ממילא אם מדובר על ילד שבהעדר נטילת התרופה הוא מפריע לאחרים
כי הוא סובל מהתנהגות אימפולסיבית ,וגם התפרצויות זעם ,אז דינו כחולה .ובאופן זה אמר
לי הגאון ר' שריאל רוזנברג שליט"א ראב"ד בד"ץ ב"ב שגם ביוה"פ יש להקל שיבלע אותו.
אך אם בהעדר נטילת הכדור הוא לא מפריע אלא רק לא מקשיב ,אז אין דינו כחולה .ובשאלה
שלנו שמדובר על ילד שנוטל כדור  10מ"ג שזה מינון נמוך מאוד יהיה קשה להחשיבו לחולה.
אך אם נחשיבו לחולה יש להקל ,וכפי שנבאר.
אם יש לאסור לקחת הכדור מצד איסור לקיחת תרופות ביו"ט

ראשית יש לדון על עצם נטילת תרופות ביו"ט.
יש כמה סברות להתיר נטילת תרופה ביו"ט מכמה טעמים.
א .כיון שכיום כבר לא טוחנים את התרופות אלא שהם עוברים תהליך בישול .וממילא
אין לנו לגזור גזירות מדעתנו לאחר חתימת התלמוד ,כמבואר ברא"ש פרק במה
מדליקין כ"ד ע"א ,ויעוי' מש"כ להתיר הרב פעלים חאו"ח ח"א סימן כ"ה רכיבה
באופניים .וראה גם ברמ"א או"ח של"ט ס"ג שכתב אין אנו בקיאין בגזירת שמא יתקן
כלי שיר ולכן התיר למחוא כפים ולרקוד בשבת ,מכיון שאין אנו בקיאין בעשיית כלי
שיר .ועפי"ז התיר המג"א סימן של"ח סק"א לפתוח פרוכת שיש בה פעמונים ,בצירוף
דהוי דבר מצוה.
ב .סברא נוספת להתיר אנשים כיום לא עושים תרופות בבית כמו בזמנם שהדבר היה
מצוי ,אלא שהדבר נעשה רק במפעלים מיוחדים לתעשיית תרופות כיון שיש מכונים
ובתי מדע ובתי מחקר שתפקידם לעשות מחקרים על גבי מחקרים בשביל לייצר
תרופה ,וממילא אין זה מצוי כלל שאנשי ינסו לעשות תרופה ביתית.
אמנם אין בסברות אלו חלילה וחס לבטל גזירת חז"ל על איסור לקיחת תרופות מחשש גזירת
טוחן כמבואר בטור סימן שכ"ח ,אך כשיש עוד סברות נוספות אפשר לצרף אותן .ממילא
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בשאלה זו שיש צד שיש כאן חולי ,נוכל לצרף סברות אלו ובצירוף עוד סברות שיזכור
בהמשך להתיר נטילת הכדור.
הנה הסברות שהוזכרו בפוסקים לגבי שבת אך לגבי יום טוב הדבר יותר קל ,כי אם הגזירה
משום טוחן הרי אין איסור טוחן ביום טוב שהרי הותר לטחון ביום טוב ,ואמנם כל מה שהותר
זה לצורך אוכל נפש ,מ"מ עצם איסור הטחינה הוא מדרבנן .וזה כמו גזירה לגזירה ,אך בוודאי
שאין להתיר נטילת תרופות ביום טוב ,כפי שדייק המג"א סימן תקל"ב ס"ק ב' מהשו"ע שהתיר
נטילת תרופות בחול המועד ,משמע שביו"ט ,אסור .וכ"ה המשנ"ב שם סק"ה'.
והאבני נזר סימן שצ"ד הביא עוד כמה צדדי היתר בנטילת תרופות ביו"ט ראשון ,ומ"מ לא
התיר נטילת תרופות ביו"ט רק הזכיר שחולי קצת נחשב צורך .וביו"ט שני מתיר בשופי.
ובשו"ת ציץ אליעזר חלק ח' סימן ט"ו-קונטרס משיבת נפש פרק ט"ז אות ה' כתב' :וראה זה
מצאתי דסברת האבני נזר סברת ראשונים היא ,דבשיטה מקובצת ביצה ד' כ"ב ע"א מביא
בשם הריטב"א ז"ל דביאר ההיא דאמימר שרא למכחל עינא ביום טוב שני של ראש השנה,
וז"ל :אמימר שרא למכחל עינא בי"ט שני פירוש ע"י ישראל ולא חיישינן לשחיקת סמנים
כיון דבי"ט מותר לשחוק פלפלין ותבלין לצורך יום טוב ולא אסרו אלא בשבת ששחקתן
אסור דבר תורה ולית בהו מתוך ואלו ביום טוב ראשון אסרו כיון שאין בדבר שום סכנה
ואינו יודע בבירור אם תהא ההנאה מגעת בי"ט עכ"ל .הרי בהדיא דהריטב"א פירש דביו"ט
ראשון לא אסרו עשיית רפואה משום שחיקת סמנים ,וכל מה שאסרו הוא רק בהיות שאין
בדבר שום סכנה ונוסף לזה אינו יודע בבירור אם ההנאה מזה תגיע לו ביום טוב ,וא"כ מינה
דהא היכא שיודע בבירור שההנאה מזה תגיע לו ביום טוב ,כלקיחת רפואה להשקטת
כאבים וכדומה דאזי מותרת היא גם ביום טוב ראשון' .עכ"ד.
והביא שם בשם ספר עבודת ה' סימן ד' שהרחיב את ההיתר וטען שכל מה שאסור רפואה
ביו"ט זה דווקא בדברים ששייך בהם איסור כותב צובע וכיוצ"ב ,אך רפואה שיש בה חשש
מלאכות שעיקרן הותרו ביו"ט כמו אפיה בישול טחינה ,אין לאסור.
עוד כתב שם באות ח'' :נימא נוספת להתרת לקיחת רפואה ביום טוב מצאתי שמשמיענו
בהגהות הגאון רבי אלעזר משה הלוי הורוויץ ז"ל אבד"ק פינסק למסכת שבת דף קל"ד דכותב
בתוך דבריו שכבר הוכיח במקום אחר דביו"ט ליכא גזירת איסור רפואה כלל דלא גזרו על
שבות במקום צער ביום טוב'.
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וסיכם שם' :מהאמור נראה דמי שרוצה להקל לעצמו לקחת רפואה ביום טוב גם במקום מיחוש
וצער בעלמא גם כשלא חלה מזה כל גופו ,יש לו כר נרחב לסמוך עליו בזה'.
לפי זה יש להקל לקחת תרופה ביו"ט מצד יו"ט.
האם יש להתיר משום דהוי מצוה

אולי יש עוד לצרף דהוי דבר מצוה ולצורך היום טוב ,שהרי על ידי הכדור יכול להתפלל
וללמוד ובפרט לגבי מצות והגדת לבנך שהיא עיקרו של הלילה של ליל הסדר.
ומצינו בגמרא ראש השנה דף כ"ד עמוד ב' מובא שלרבן גמליאל היו צורות לבנה ,בכדי
לחקור את העדים שהיו רואים את הלבנה ואז היה שואל אותם איזה בדיוק גודל הם ראו והיה
מראה להם כמה צורות .והיה יודע להחליט אם לקדש את החודש.
ומקשה הגמרא :איך ר"ג עשה צורות לבנה הרי למדנו בברייתא על הפסוק "לא תעשון אתי"
 לא תעשון כדמות שמשיי המשמשין לפני ,כגון חמה ולבנה ,כוכבים ומזלות! מבארת הגמרא:'שאני רבן גמליאל דאחרים עשו לו' .כלומר נכרים עשו לו את הצורות של הלבנה.
והקשו התוס' ד"ה שאני ,הרי יש איסור אמירה לנכרי משום שבות ,ואיך אמר ר"ג לנכרים
לעשות לו צורות? תירצו :מכיון שזה לצורך מצוה יש להתיר .וכ"כ הריטב"א שם .אם כן
בשאלתנו שרוצה לשתות את הכדור בשביל ללמוד תורה ולהתפלל ,שמא יש להתיר לצורך
מצוה כמו שהתירו איסור דרבנן של אמירה לנכרי.ושמא יש לדחות ,דווקא שזה לצורך מצוה
דרבים התירו.
אך ראיה טובה יותר היא מדברי המג"א (סימן ער"ה סק"ה) שהביא קושיית המהרי"ל בהא
דקיי"ל שאין קורין לאור הנר דוקא ביחיד אבל שנים קורין ביחד ,שאם בא האחד להטות
יזכירנו חבירו .א"כ יהיו שנים מותרים לרכוב ע"ג בהמה דאם יבוא לחתוך זמורה יזכירנו
חבירו? ותירץ המג"א דדוקא בקריאה שהוא לצורך מצוה התירו בשנים ,אבל במילי דרשות
לא' .עיין שם .אמנם שם מדובר שעל ידי שהם שנים האחד יזכיר לחברו וממילא סולק החשש
של שמא יטה הנר .מ"מ מכיון שרק לצורך מצוה התירו לסמוך על שנים נגד גזירת חז"ל ,גם
בשאלתנו שהוא רוצה לקחת את התרופה לצורך לימוד ותפילה הרי זה לצורך מצוה ,ויש לנו
סברות חזקות שמסלקות את החשש של איסור טוחן שבכלל אין אנו בקיאין בזה וגם זה
מבושל ,וגם יש מתירים רפואה שיש בה חשש של טחינה אפיה או בישול ,יש להקל.
כמו כן הרבה פוסקים התירו אמירה לנכרי בשבת כשהמקרר סגור והמאכלים בפנים וכיוצ"ב
כיון דהוי לצורך מצוה של עונג שבת ואפילו שיש בזה מחלוקת בין הרמב"ן לחינוך אם זו
מצוה מן התורה או מדרבנן או רק מדברי קבלה ואסמכתא בעלמא כמבואר בשער הציון רמ"ב
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סק"א .על פי דברי הרמ"א ש"ז סעי"ה ,ויש לפלפל בזה .והנה בשאלתנו יש הרבה סברות
להתיר נטילת תרופות ,בניגוד לאמירה לנכרי שאין סיבה להקל בו זולת דהוי צורך מצוה,
וה"ה בשאלתנו..
גדרי תערובת של חמץ לפני הפסח ובדעת מרן המחבר

כעת יש לדון בגדרי ביטול חמץ בתערובת במקום צורך.
הנה כבר הבאנו את הסתירה המפורסמת בדעת מרן המחבר בשו"ע סימן תמ"ז סעיף ד'
בסתמא שתערובת חמץ לפני החג ,בטלה בשישים .ולא אומרים חוזר וניעור .והביא דעת יש
חולקין .וכן הוכחנו מסעיף ג' בדין חיטה שנמצאה בעוף מבושל .אך הקשו האחרונים דיש
לסתור דעת המחבר ממה שכתב בסימן תמ"ב סעיף ד' :דבר שנתערב בו חמץ ואינו מאכל
אדם כלל או שאינו מאכל כל אדם ,כגון התריאק"ה וכיוצא בו ,אף על פי שמותר לקיימו אסור
לאכלו עד אחר הפסח ,ואף ע"פ שאין בו מן החמץ אלא כל שהוא ,הרי זה אסור לאכלו'.
עכ"ל .מבואר דאף באופן של תערובת של חמץ לפני החג ,אין זה מתיר אכילה .אלא רק מותר
לקיימו בפסח .והטעם ,כיון שהוא חוזר וניעור .וזה סותר למה שפסק בסימן תמ"ז שתערובת
חמץ לפני החג ,אינו חוזר וניעור.
הבאנו כמה דרכים לבאר,
ט .חמץ שניתן בתערובת באופן מכוון אומרים דחוזר וניעור כמבואר בדין התאריק"ה
וכמו שכתב הרשב"א וכמו שייסד המג"א והביאו בסימן תמ"ב סק"א ,אך אם החמץ
ניתן שלא בכוונה אלא באקראי ,הוא מתבטל .וכמבואר בסימן תמ"ז .לפי זה בתרופת
שהתערובת ניתנת בכוונה תחילה ,אינו מתבטל.
י .עוד ביארנו שחמץ בתערובת כשהוא מעמיד חוזר וניעור .ולכן פסק בדין
התאריק"ה דחוזר וניעור .כשיטת הרי"ף ורמב"ם .כמבואר בנוב"י יו"ד תנייניא סימן
נ"ו .אך כשהחמץ שבתערובת אינו מעמיד ,מתבטל .וכמו שסתם המחבר בסימן תמ"ז.
לפי זה שהעמילן חיטה הוא מעמיד את העיסה של הכדור ,אינו מתבטל ,ואין ליטול
הכדור.
יא .עוד ביארנו שחמץ ממש אסור כיון שחוזר וניעור כמבואר בדין התאריק"ה ,אך
טעם חמץ מותר בתערובת שאינו חוזר וניעור ,כמו שסתם בסימן תמ"ז .כמבואר
בכנה"ג .לפי זה בתרופות או בכדור יש פעמים שזה חמץ ממש כמו העמילן ,ואסור.
יב .עוד ביארנו שתערובת של חמץ יבש ביבש חוזר וניעור ,ולכן פסק בדין התאריק"ה
דחוזר וניעור .אך בתערובת של לח בלח אינו חוזר וניעור כיון שהוא מתערב יפה
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כמו שסתם בסימן תמ"ז .אחרונים .וכפי שכתב התרומת הדשן ח"א סימן קי"ד וברמ"א
סימן תמ"ז .לפי זה שזו בתערובת לח בלח ,יש להקל במקום בלח .והתערובת של
כדור היא תערובת של לח בלח.
יג .עוד ביארנו דווקא במקום הפסד יש לסמוך על היש אומרים דאינו חוזר וניעור ,כגון
שכבר הכין התבשיל .אך במקום שאפשר ,חוששים לחוזר וניעור ואסור .כפי שייסד
האול"צ ח"ג פ"ח י"א בהערות ובמבוא לח"ב .ולפי זה כאן שזקוק לשתות את הכדור
נחשב מקום צורך ובמקום צורך אפשר להקל.
יד .עוד ביארנו שיש אומרים שכל הדין דחוזר וניעור הוא דווקא כשחזרו ובישלו
התבשיל בפסח -וכמו שהביא המשנה ברורה בסימן תמ"ז סק"ל .ולפי זה גם אם
נאמר דהמחבר סבירא ליה כדעת הגאונים שהביא בתמ"ז ד' דחוזר וניעור ,כל זה
דווקא כשחזרו ובישלו התערובת בחג ,אך כשלא בישלוה בחג אינו חוזר וניעור.
טו .אך יש אומרים שכל חמץ בתערובת אפילו לח בלח ,ואפילו כשמעורב באקראי,
ואפילו שאינו מעמיד ,ואפילו שאינו נותן טעם ,אסור דאמרינן חוזר וניעור .וכדעת
היש חולקין שהביא בסימן תמ"ז וכמו שסתם בדין התאריק"ה בסימן תמ"ב וכמבואר
בגר"א בדעת השו"ע תמ"ב סעי"ד .וכמו שייסדו האחרונים שבאופן שהמחבר הביא
יש אומרים ושוב סתם כדבריהם במקום אחר ,הרי שגילה בזה שכך דעתו כהיש
חולקין.
טז .עוד ביארנו לגבי טעם חמץ בתערובת -בדעת המחבר הרי הבאנו שנחלקו הגר"א
אור"ח תמ"ז סעי"ג והחזו"א הלכות פסח קי"ט סק"ה בדעת הגאונים דסבירא להו
דתערובת חמץ חוזר וניעור בפסח ,אם גם טעם של חמץ חוזר וניעור בפסח ,או רק
חמץ ממש .לדעת הגר"א רק חמץ ממשי חוזר וניעור ולא טעם .ואילו לדעת הכנה"ג
והחזו"א גם טעם חמץ חוזר וניעור .שאם נאמר בדעת היש חולקין דטעם חמץ חוזר
וניעור ,אכן כך היא דעת המחבר .ואם נאמר דרק חמץ ממשי חוזר וניעור ולא טעם,
דטעם חמץ בטל ,אכן זו דעת המחבר .אך כל זה בתרופות שיש בהם טעם כמו סירופ
לילדים ,אך בשאלת הריטלין שאין בו טעם ,גם לחזו"א מותר.
מכל מקום לאחר שהודיענו ה' כל זאת שמא נוכל להקל במקום צורך מטעם ספק
ספיקא ,ספק אם כהאומרים דחמץ אינו חוזר וניעור .ואם תאמר דחוזר וניעור ,שמא
רק ביבש ולא בלח שמתערב יפה .או כהאומרים דרק בחמץ שניתן בכוונה ולא
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באקראי .ושמא כהאומרים רק בחמץ שמעמיד .ושמא כהאומרים דטעם אינו חוזר
וניעור גם לי"א דחוזר וניעור .וי"א במקום הפסד או צורך ,יש להקל.
אם יש להתיר מכין שהתערובת של בלילת הכדור נפסלה מאכילת כלב

נידון זה דנים גם לגבי עישון הסיגריות שיש שרצו לטעון שמכיון שנפסל מאכילת כלב ממילא
אינו בכלל איסור עישון.
אך כבר כתב על זה שכל העניין של נפסל מאכילת כלב זה ללמדנו שאם אינו רואי אפילו
לכלב ,ממילא כבר פקע ממנו שם חמץ ,כי הרי אין לחשוש שאדם יאכלנו כי אפילו כלב לא
אוכל אותו ,וגם אין לחשוש להנאה ממנו בפסח כי אין יהנה ממנו הכלב הרי החמץ לא ראוי
לו ,לכן התירו .אך בתעשייה המודרנית שלנו שאפשר לגרום לחמץ שלא יהיה ראי לאכילת
כלב ,אך כן יהיה ראי לאכילת אדם ,זה אל היה במציאות של חז"ל אך פשוט וברור שאינו
בכלל ההיתר ,דזיל בתר טעמא .וגם יש לה הוכחות ,שהרי השו"ע סימן תמ"ב י' הביא דברי
התרומת הדשן לגבי שימוש בדיו שמבושל בשכר שעורים שמותר להשתמש בו בפסח .וביאר
המשנ"ב ס"ק מ"ה שכוונתו לחדש שלא חיישינן שישכח ויתן לתוך פיו .וגם אם יכניסנו בטעת
לתוך פיו כמו שמצוי שלפעמים מכניסים את העט לפה ,אין כאן אחשביה כי לא אוכל אותו
בכוונה .מבואר בדבריו שאם אוכלו בכוונה יש בו אחשביה אפילו שנפסל מאכילת כלב .וכן
כתב להדיא המשנ"ב בסימן תמ"ב ס"ק ג' דבר שאינו ראוי לאכילת כלב מותר לקיימו בפסח
Tבל אסור לאוכלו.
לפי זה גם החמץ שבתערובת של הכדור או תרופות ,לא נוכל להתירם מטעם זה.
דן אם בליעה נחשבת אכילה

אם נחשיב אותו לחולה אז יש לדון בדין הכדור ריטלין כדין בליעת תרופות .וכפי שצידדנו
שבבליעת התרופות כיון שאינו אוכלם אלא בולעם ואין הבליעה נחשבת אכילה .אך לפי מה
דקיימ"ל דבלע מצה יצא ,לפי זה שבליעה נחשבת דרך אכילה ,ממילא גם בתרופות שבולעם
נחשב דרך אכילה ואסור.
אך בשו"ת נודע ביהודה מהדורה קמא  -יורה דעה סימן ל"ה הביא דברי תורת חיים שכתב
דדווקא מצה שבולעה יוצא ידי חובה כיון שמצות לאו ליהנות ניתנו וממילא אין צריך בדווקא
אכילה של הנאה .אך בשאר דברים אין הבליעה נחשב למעשה אכילה .אך הנוב"י עצמו
חלק על התורת חיים.
אך יש לחלק בין נידון דבליעת מאכל לנידון דידן דבולע סם מרפא ,דדווקא בדבר מאכל שהוא
אוכל מצד עצמו ,אנו אומרים שגם כשבולעו נחשב אכילה ואין חסרון במה שלא לעסו קודם
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לכן ,אחר שהלעיסה היא רק לפרק המאכל היטב כדי להקל על הבליעה ,אך הבליעה מצד
עצמה היא האכילה והיא המטרה של הלעיסה .ואין חסרון במה שלא נהנה הנאת חיך מהמאכל,
דהאמנם אין זה רגילות ד'מעשה אכילה' דלא אכל כדרך כל האדם אשר על הארץ ,אך סוף
סוף מכיון שבלעו גם נחשב אכילה .דסוף סוף בלע דבר מאכל בעצם .אך תרופות שהדרך
היא רק לבלוע ולא ללעוס הרי זה דרך אכילתם( .כמו שכתב הנוב"י שם בעצמו על 'גרומיתא
זעירא' של ריש לקיש)
ומאידך יש לומר דתרופות שאינן דבר מאכל בעצם ,ואין דרך ללעוס אלא רק לבלוע ,לא
שייך בהם עניין אכילה .כן ראיתי שמצדד הגר"א וייס במנחת אשר הגדש"פ בסימן כ"ב בדין
שימוש תרופות בפסח .וכן הובא בשם הגרשז"א במנחת שלמה חלק א' סימן י"ז .והארכנו
בזה בבאר הפסח.
דן מצד תערובת חמץ שנפסלה מאכילת כלב

הנה תערובת חמץ בדבר שנפסל מאכילת כלב ,דאסור לאוכלו ,אינו מדאוריתא אלא מדרבנן
כמבואר בט"ז בסימן תמ"ב ס"ק ח' :ונראה לדידיה דודאי אין חיוב דאורייתא בזה דהא בי"כ
כי אכל אכילה שאינה ראויה פטור' .לפיכך אם נחשיב את הבליעה לדרך אכילה לא נוכל
להתיר אלא רק לחולה שאין בו סכנה ולא לבריא ,שהרי רק לחולה שאין בו סכנה הותרו
דברים מדרבנן ,כמבואר באור"ח סימן שכ"ח .עיין מנח"י ח"ח סימן ס"ח .וכ"פ האול"צ ח"ג
אות ב' בהערות ד"ה ואמנם.
וכל שכן לפי מה שכתבו הגרשז"א והמנחת אשר שבליעת כדור אין לה שייכות עם פרשת
אכילה .לפי זה שאין זה דרך אכילה כי גם אינם דבר מאכל ורק נבלעים ,יש להתיר.
ואמנם ביארנו לעיל שדבר שנפסל מאכילת כלב אך ראוי לאדם אינו בכלל ההיתר של נפסל
מאכילת כלב ,מכל מקום כאן כשלא אוכלו אלא רק בולע אותו ,ולפי הי"א שבכדור שאינו
דבר מאכל ולא אוכלו אלא בולעו ,אינו בכלל דבר מאכל ואינו בגדרי מעשה אכילה.
ועוד מצינו בחזון איש מצינו חידוש גדול דלא רק חמץ שנפסל מאכילת כלב ,וכשנפל לתוך
מאכל אינו פוסל בדיעבד את המאכל .אלא אפילו כשעירב את החמץ שנפסל מאכילת כלב
בתרופה ואין דעתו על החמץ אלא על הסם המרפא יש להתיר .וזה תוכן דבריו ביור"ד קט"ז
סק"ח בליעת תרופות אף על פי שמעורב בהם קמח ומים או שאר דברי חמץ ,מכיון שאין
ראויים למאכל אדם ואפילו למאכל כלב ,מותר לבלעם בפסח לרפואה .ואף לפי מה מה
דקיימ"ל דדבר שנפסל מאכילת כלב אין לאוכלו רק מותר לקיימו ,מכל מקום על ידי תערובת
שאר דברים מותר דלא שייך כאן אחשביה דדעתו על הסמים .עכתוכ"ד.
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לכן הציע הגרב"צ אבא שאול שיכרוך התרופה בנייר וכדומה ויבלענה ,דבאופן זה אינו
נחשב דרך אכילה .כמבואר במחבר בסימן תע"ה ג' לגבי מצה שכרכה בסיב ואכלה' :ואם
כרכם בסיב ,ובלעו ,אף ידי מצה לא יצא לפי שאין דרך אכילה בכך' .אול"צ ח"ג פ"ח אות ב'
בהערות.
לסיכום השאלה:

מכיון שהשואל מחמיר בפסח אפילו בתערובת לח בלח ,מכל מקום יש לדון בשאלת הריטלין
בכמה צדדי היתר.
א .אם יש להתיר לקיחת התרופות ביו"ט ובפרט באופן של נוטל כדור כמו ריטלין באופן
יומיומי?
ב .אם נחשב צורך מצוה?
ג .אם נחשב חולה?
ד .אם נחשב לחולה ,אז האם יש לסמוך על הצדדים שתערובת לח בלח ,או שאינו נותן
טעם ,וכל שכן במקום צורך ,האם יש להקל?
ה .אם יש לסמוך על כך שהבליעה לא נחשבת לאכילה ,או לא?
ו .אם יש להתיר עוד מטעם דבר שנפסל ממא"כ ,והוא נבלע ולא בדרך אכילה ,ממילא
אין אחשביה?
ז .אם באופן זה של השואל יש לסמוך על החזו"א שדעתו של החולה על הסם המרפא
ולא על החמץ?
נודה להכרעתו ההלכתית של מו"ר שליט"א על מנת שנוכל לפרסם כבר בחוברת באר הפסח
של השנה בל"נ.
אליהו אילן סויסה ר"י חיי אברהם שע"י ישיבת פוניבז' ומו"צ כאן בעיה"ת.
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וכאן הוצגה בפני הרב כל השאלה הנזכרת לעיל ...יורנו המורה ושכמ"ה.
תשובת מורנו הרב שליט"א.
 .1מלבד המבואר בש"ס ובפוסקים ,יש להוסיף חידוש שמצאתי לקדמוננו דרשה
חדשה של חז"ל ,אך אשר יאכל -ולא לרפואה ,כמ"ש בסיעתא דשמיא בשולחן
ערוך המקוצר בסימן צ"ד סעיף ו' ,הוא הדין בריטלין ,אף שאינו חולי ממש
בגוף ,ויש להמליץ על זה ,אך אשר יאכל לכל נפש הוא לבדו יעשה לכם.
 .2בוודאי.
 .3כן ,לפי העניין.
 .4מצטרף לספק.
 .5כנז"ל ,ועדיף לכרוך בנייר טישו וכדומה.
 .6כנז"ל.
 .7כנז"ל.
תמצית העולה שיש להקל ,בצירוף הספיקות דלעיל ,בילד שניכר שינוי בהתנהגות,
שאינו כשאר הילדים.
ביקרא דאורייתא ,הצב"י יצחק בן כמוהר"נ רצאבי.
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בס"ד ,ניסן תשפ''א.

 שאלה  11

בדבר אכילת מצות רכות
מע"כ מו"ר הגאון הגדול ר' יצחק רצאבי שליט"א ראש בתי ההוראה
והבד"ץ פעולת צדיק ומחבר הספרים שוע"ה ושו"ת עולת יצחק פוסק
עדת תימן.
בדבר החיזוק למנהג שנהגו בו רבים ושלמים טובים ויראים ק"ק ספרדים ותימנים לאכול
מצה רכה בפסח .והרב שליט"א כבר ביסס המנהג ותקע בו אבני יסוד ומשם בארה.
רצו"ב הוספה וחיזוק למנהג.
מצה רכה שאוכלים תימנים וספרדים
מה שעוררו על אכילת המצה הרכה שמצויה בעיקר אצל התימנים והרבה מהספרדים,
שלכאורה אין זה מן הראוי מאחר ויש להדר ולעשותם רקיקים ודקין יותר ,מחמת חששות
של שמא לא נאפה יפה או שמא לא נילוש יפה ונשאר קמח בתוך המצה הרכה ושמא החמיץ
או על כל פנים כשמגיע במגע עם מים לספרדים והתימנים שלא מקפידים על מצה שרויה,
הרי שמחמיץ בפסח וכיו"ב.
ראשית נפתח איזו מצה אכל הרמ"א
'פעם תמה רב אשכנזי באוזני חכם בן ציון אבא שאול זצ"ל ראש ישיבת פורת יוסף ובעל
האור לציון על המצות העבות שאוכלים הספרדים ,ושיבח מאוד את המצות שאוכלים
האשכנזים שהם דקות מאוד וכשרותן מהודרת יותר מהמצות הרכות של הספרדים.
וכך סיפר הרב:
אמרתי לו :יואיל מעלתו להביא חלק חמישי של המשנה ברורה".
הביא ואמרתי לו :יפתח מעלתו בסימן תע"ה סעיף ז' ,יקריא דברי הרמ"א.
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רמ"א הפוסק של אחינו האשכנזים פתח והקריא' :ונהגו לעשות שלוש מצות של סדר מעשרון
זכר ללחמי תודה'.
אמרתי לו :עשרון זה שיעור חלה ,שהוא לכל הפחות שש מאות וששה גרם ,המים לפחות
קילו ושמונה מאות גרם לשלו מצות ,הרי שכל מצה לכל הפחות שש מאות גרם .לשיטתו שעל
המצות להיות דקות ושטוחות ,מצה של שש מאות גרם תופסת את כל השולחן...
אין ספק אמר חכם בן ציון :שהרמ"א התכוון למצה עבה כדבעי ,ומה טענותיו על הספרדים.
נבוך ונסתמו טענותיו .מתוך הספר רבינו האור לציון על הגאון רבי בן ציון אבא שאול זצ"ל ראש ישיבת
פורת יוסף בחלק א' עמוד 576

גם בטור תע"ה מבואר שנוהגין באשכנז ובצרפת לעשות שלשת המצות של הסדר מעשרון,
וכן הביא הרמ"א בסעיף ז' ובמשנה ברורה שם ס"ק מ"ו הביא שבית מאיר פקפק בזה ושהיום
נשתקע מנהג זה.
וכתב הגאון הגדול רבי אשר וייס שליט"א גאב"ד דרכי הוראה {בהגדה של פסח בסוף ההגדה
בחלק העיוני שערי לימוד סימן ט"ו}
שלפי חשבון זה יוצא שהמצות גדולות ועבות מאוד ובהכרח שהיו רכות דאם היו קשות אי
אפשר לאוכלן וללעוס אותן.
לחלק מהמצה לכל המסובין ,זה רק במצה רכה.
ועיין עוד בחק יעקב שם ס"ק כ"ו בשם מהרי"ו דהמצה האמצעית יעשה גדולה כדי שיוכל
לחלק ממנה לכל בני הבית שני כזיתים אחד למצה ואחד לאפיקומן ,ועל כרחך צריכה המצוה
להיות עבה ורכה.
גם במנהג החתם סופר כתבו שיחלק מהמצה הבצועה כזית לכל אחד ואחד ובמצות הדקות
שלנו זה בלתי אפשרי וחזינן שכך היה המנהג .ואף הבית מאיר לא פקפק משום חשש חימוץ.
אלא משום שנראה כאוכל קדשים בחוץ כיון דהוי זכר ללחמי תודה .ומכל זה משמע דאין בזה
חשש חימוץ.
ומה שנהגו לעשות רקיקין כמש" הרמ"א סימן ת"ס ס"ד היינו שלא יהיה עב כלחם כמו שכתב
שם" :ולא פת עבה כשר לחם כי אין הרקיקין ממהרים להחמיץ' .וכן כתב המחבר שם ס"ה
"אין עושין בפסח פת עבה טפח" .ובמשנה ברורה שם ס"ק ט"ז דלהרמ"א מנהג לעשות הרבה
פחות מטפח אך מ"מ נראה דגם מצות רכות אלו הם בכלל רקיקין.
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ונראה לכאורה מה שנהגו בזמננו לעשות מצות דקות מאוד אינו בהכרח חומרא מחשש חימוץ
אלא משום הייצור ההמוני שמייצרים הרבה זמן לפני הפסח והמצות הרכות לאחר זמן מועט
או מעלות עובש או מתייבשות ומתקשות כמו לחם ואי אפשר לאוכלם אחרי זמן מועט.
אך מ"מ חוכך אני בזה דאפשר דאי אנו בקיאי כל כך לעשות מצות עבות ורכות ללא חשש
חימוץ כל שהו ואפשר דמשום חומרא זו נהגו לעשות רקיקין ודקין וקשין ,וא"כ יש להימנע
מזה ומ"מ מתירא אני מן החידושים וכל כה"ג הוי בכלל אל תיטוש תורת אמך ,ובפסח ראוי
לנקוט בכל זהירות וחומרא .עד כאן דברי הגאון רבי אשר וייס שליט"א.
הרי הרמ"א כתב שאין טוחן במצה ,ולכאורה זו מצה קשה ולא רכה?
יש להעיר ממה שכתב רמ"א תק"ד שמותר לטחון מצה בפסח ואין בה משום טוחן כיון שאין
טוחן אחר טוחן .ולכאורה משמע שהייתה לו מצה דקה ולא רכה?
ואין זו טענה כלל ,שהרי הנידון של אין טוחן אחר טוחן הוזכר ברשב"א בתשובה חלק ד' סימן
ע"ה לגבי לפורר לחם לפני התרנגולים בשבת ,וכתב שם שמותר מטעם שאין טוחן אחר טוחן.
גם בתרומת הדשן הזכיר עניין זה .ולכאורה הרי לחם הוא דבר רך ,ומה שייך לדון בו משום
טוחן?
מוכרח שדיבר הרשב"א כשהלחם התייבש .וגם במצה של הרמ"א בהחלט ניתן לומר שמדובר
במצה רכה ובזמנם שלא היו מקפיאים כמו בזמננו שניתן לשמור על הטריות שלהם ,ולכן
המצה הרכה לאחר כמה שעות מתייבשת ונעשית קשה ,ועל זה כתב הרמ"א שאין איסור
לטחון את אותה המצה שהתקשתה ,כיון שאין טוחן אחר טוחן.
בברכת ימים על ימי מלך תוסיף שנותיו כמו דור ודור.
אליהו אילן סויסה ר"י חיי אברהם שע"י ישיבת פוניבז' ומו"צ כאן בעיה"ת.
תשובת מורנו הרב שליט"א:
'אישר חיליה דמר לאורייתא ,לעילא ולעילא מכל ברכתא ,וכל החששות בזמננו כמו לא נאפה
יפה וכו' הם דמיונות שוא ,מתוך חוסר הבקיאות בדרכי האפייה ,ובזה שכמעט נקטעה מסורת
הדורות בעוה"ר בכלל שכחת התורה רח"ל ,אבל כבר הובטחנו מאיתו יתברך כי היא לא
תשכח מפי זרעו'.
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 שאלה  12
בס"ד ערב פסח תשפ''א

בישלו חומוס בסיר ,מה דינו של הסיר
לכבוד מו"ר הגאון הגדול ר' יצחק רצאבי שליט"א ראש בתי ההוראה
והבד"ץ פעולת צדיק ומחבר הספרים שוע"ה ושו"ת עולת יצחק פוסק
עדת תימן.
רצו"ב שאלה של מעמד סיר שבישלו בו חומוס איך יהיה מעמדו לפסח?
ממתינים להכרעת מו"ר שליט"א.
שאלה :בישלתי חומוס בסיר ,ובמהלך הבישול מוסיפים גם סודה לשתיה על מנת לרכך את
הגרגירי חומוס ,האם יש בזה בעיה של חזור וניעור?
תשובה :להבנת השאלה נסביר.
תהליך הבישול:לוקחים גרגירי חומוס מוסיפים להם מים ומניחים בסיר ומבשלים אותם .ויש
שמוסיפים סודה לשתיה על מנת לרכך אותם .ויש שאינם מוסיפים אלא רק מבשלים .ויש
שמוסיפים להם תבלינים כמו פלפל שחור וכמון ומעט פפריקה לקראת סוף הבישול.
ננסה להתייחס לכל המצרכי עזר להכנת עיסת החומוס.
היה מקום לדון בתהליך הנפקת הגז אך לאחר שהשנה פרסמו במדריך הכשרות של העדה
חרדית חלק ב' לפסח ולימות השנה שנת תש"פ גליון ע"א בעמוד  46בטבלה של ידיעון על
מוצרי חמץ לפסח באות ס' כתבו כך' :סודה לשתיה -אין בהם חשש חמץ' .לפי זה מכיון
שהמבשל את החומוס השתמש דווקא באבקת סודה לשתיה ,ולדברי העדה חרדית אין בו חשש
חמץ ,אם כן נפל בבירא חששא.
אם יש להחשיב את הסיר לחמץ מצד התבלינים
השואל לא התייחס בשאלה שלו לגבי התבלינים ,אבל לפי מה ביררתי אצל מבשלי חומוס,
נאמר לי שהתהליך הוא ,שלאחר שמוסיפים את הסודה לשתיה ובישלו את הגרגירים והחומוס
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התרכך ,מגיע השלב של התבלינים ,וכפי שאנחנו מפרסמים כל שנה שיש חשש של תערובת
חמץ בתבלינים שיש בהם קמח רגיל .ובפרט פלפל שחור גרוס .ובפרט תבלין הכמון-שכבר
פרסמנו בחוברת באר הפסח אודות בעיית הכמון .שאחת הבעיות שיש בכמון הוא כיון
שהגידולים של שדות הכמון היו בסמיכות לשדות של חיטים כמו כן באותה קרקע מגדלים
שנה אחת חיטה ושנה אחת כמון ,והיה מצוי שהיו מתערבבים זה בזה על ידי הרוח שמעיפה
גרגירי חיטה משדה החיטה לשדה וגם הגרגירים דומים מאוד ,וקשה להבחין בהבדלים ביניהם
לכן הרבה קיבלו על עצמם שלא להשתמש בכמון בפסח .ויש לציין שכיום מצאו כמה גופי
כשרות שדות בהודו ועוד מקומות בחו"ל שמגדלים באותה הקרקע רק את הכמון ,וכמו כן אין
בסמיכות לשדה הכמון עוד שדות של חיטה .אכן כל זה דווקא בכמון לפסח ,א בכמון לכל
השנה לא מקפידים שיגיע דווקא מאותם השדות ,וצריך הדבר בדיקה.
ואם כן יש להתייחס בשאלה גם לחלק של התבלינים שהוא תערובת חמץ .והקמח שבתבלינים
הוא דבר ממשי.
ולפי זה שיש חששות של קמח בתבלינים אין זה דומה לדין התבשיל של השו"ע בסימן
תמ"ג סעי"ג ששם מדובר על תבשיל כשר לפסח כמו בשר שלוק במים ,שרק נפלה בו חיטה
אחת ונתנה טעם ,שבטלה בשישים .אלא כאן מדובר על עיסת חומוס שנותנים בה תבלינים
שהם בחשש חמץ ,וזו עיקר העיסה והתערובת שבה.
ואמנם נאמר לי לאחרונה שמערבים קמח תפוחי אדמה ולא קמח חיטה ,מכל מקום אורזים את
התבלינים בבתי אריזה של קמחים וסולת וגם מאחסנים אותם באותם בתי אחסון .וכפי
שפרסמו במדריך הכשרות של העדה חרדית .וכפי שנבדק בירור אחר בירור במעבדות
והתברר שמצוי גרגירי חיטה טחונים בתבלינים כפי שכתב בבנים אב ח"ד סימן כ"ג .וכן כמו
כן התבלינים בקופסאות -מרבית התבלינים מכילים עמילנים המכילים גלוטן ,על מנת למנוע
התגבשות שלהם ,ולכן צריכים כל התבלינים כשרות מיוחדת לפסח .וגם לא נשכח שבאותם
בתי אריזה של התבלינים אוזרים קמחים.
ועמדתי בקשר עם המכון לחולי צליאק שפרסם כך' :תבלינים בקופסאות – מרבית
התבלינים מכילים עמילנים המכילים גלוטן ,על מנת למנוע התגבשות שלהם .עדיף להשתמש
בתבלינים טריים ללא עמילנים ,שאותם ניתן לרכוש בשווקים שונים' .ע"כ .כלומר המכון
לחולי צליאק בודקים עובר חולי צליאק שלא יהיה גלוטן או עמילנים למיניהם ,ולכן פרסמו
שלא לקחת תבלינים בקופסאות מחשש החיטה שמצוי בה.
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וכפי שכתבו במדריך הכשרות של העדה חרדית חלק ב' לפסח ולימות השנה שנת תש"פ
גליון ע"א בעמוד  49בטבלה של ידיעון על מוצרי חמץ לפסח באות ת כתבו כך :תבלינים-
בחששות לפסח .היות וארזים ומאחסנים אותם ביחד עם קמחים וסולת ,ובתבלין זעתר
מערבבים גם קמח וראוי למוכרו' .עכ"ד.
ולא נשכח עוד שאפילו לדעת הרי"ף והרמב"ם שמקילים בתערובת בנותן טעם ,מכל מקום
מחמירים במעמיד ,כלומר כשהאיסור מעמיד את המאכל יש לו חשיבותו אפילו שיש שישים
כנגדו אינו מתבטל ,מאחר והוא מעמיד ועיקרי .כמבואר בנודע ביהודה מהדו"ת יו"ד סימן
נ"ו .וכפי שביארנו בארוכה כל זה בבאר הפסח בנושא מחלק עוד בין חמץ שנתנוהו שלא ליתן
טעם בעמוד .12
אם כן בשאלתנו שהוא בישל את החומוס עם תבלינים שם בחשש חמץ ,ואנחנו מחמירים
בחוזר וניעור אפילו בלח בלח ,צריך עיון עם יש להחשיב את הסיר לסיר חמץ לאחר הבישול
של גרגירי החומוס עם התבלינים?
או שנאמר שסוף סוף מכיון שהמעמיד זה התבלינים ולא הקמח שנמצא שם בתערובת שהוא
מזערי וגם בתבלינים אין לקמח תפקיד מרכזי להעמיד את התבלינים ,וגם מתבטל בתערובת
של התבלינים .וגם מתבטל ביטול נוסף בתערובת של עיסת החומוס .אם כן אין בכוחו ליתן
טעם בסיר ,וצ"ע.
או שיש לתלות שאלה זו במחלוקת הגר"א תמ"ז סעי"ג והחזו"א פסח סימן קי"ט סק"ה אליבא
דמ"ד דחמץ בתערובת מלפני הפסח אם חוזר וניעור או לא כשאין חמץ ממש אלא טעם ,דאם
טעם של חמץ חוזר וניעור ,לדעת הגר"א רק חמץ ממש בתערובת חוזר וניעור אך טעם ,אינו
חוזר וניעור ,אפילו למ"ד דחוזר וניעור .אך החזו"א כתב שם':דאפילו בטעם משהו אמרינן
חוזר וניעור' .עכ"ל .ולפי החזו"א ביארנו שהרי סתם השו"ע בדין התאריק"ה בסימן תמ"ב
סעי"ד דחמץ חוזר וניעור כדעת הי"א שהביא בסימן תמ"ז סעי"ד ,אם כן להבנת החזון איש
נמצא שגם בטעם חמץ אמרינן חוזר וניעור .ולפי זה יש לנו לחשוש למ"ד דחוזר וניעור אפילו
על טעם חמץ .מצד שני הערנו שהרי השו"ע בסימן תמ"ז סעי"ג כתב בדין חיטה שהתבשלה
בערב פסח בתבשיל שיש להוציאה ואפשר לאכול את התבשיל .וגם אם בישלו את התבשיל
שב בפסח ,אינו חוזר וניעור ,כיון שרק חמץ ממשי חוזר וניעור ולא טעם כמבואר שם במשנה
ברורה ס"ק כ"א.
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אם יש לחשוש מצד השמן-יש מעט שמוסיפים מעט שמן ובעניין השמן סויה או שמן קנולה
כבר פרסמנו בחוברת באר הפסח בערך ש כפי עדות ששמעתי מפי הרה"ג רבי בן ציון מוצפי
שליט"א שבדק את תעשיית השמן סויה ,וסיפר שהפולי סויה מגיעים מהאוניה ,ומהאוניה
נשפכים לתוך מיכל ענק וממנו הם מובלים בתוך מסוע ,עד למיכל שממנו מובלים הפולים
למפעל .והנה צריך לדעת שבמיכל ובמסוע הנזכר מובילים גם תבואת חיטים ,והשאוב של
התבואה אינו מצליח לשאוב את כל תכולת החיטים מהמיכל ותמיד נשאר בתחתית כמות
גדולה של חיטים שבשפיכת הפולי סויה הם מתערבבים בהם ,ושהם מגיעים לרחיצה הם
מחמיצים .ויש בזה שאלה של תערובת חמץ .ולכן דעתו של הגרב"צ מוצפי שליט"א שאפילו
מי שנזהר בקטניות ירכוש בפסח שמן זית וימנע משמן.
גם בבד"צ עד"ח בשנת תש"פ שוב חזרו ופרסמו כמו שמפרסמים כל שנה במדריך הכשרות
שלהם שנת תש"פ גליון ע"א בחלק ב' בעמוד ' 21לידיעת אחינו הספרדים בענין קטניות ושמן
בפסח -בתי אריזה רבים האורזים קטניות ,כמו אורז כמון וכדו' אורזים גם ממוצרי קמח סולת
העלולים לעבור למוצרי הקטניות .גם כאשר אינם נארזים באותן המכונות ממש .וכבר
התפרסם שמצאנו במפעלי השמנים כאן בארץ ,בגרעיני הקטניות המיובאים מחו"ל
שמעורבבים בהם גם גרעיני חיטה( .כנראה עקב היותם מאוחסני במתקני אחסון סמוכים
וכדו') ולכן גם אותם הספרדים האוכלים קטניות אם לא בוררים בקפדנות את פולי הסויה,
לפתית וכדו' ,קיים חשש תערובת חמץ' .
לסיכום השאלה היא :האם כשמערבים את שאר התבלינים או מעט השמן בעיסת החומוס,
ויש בהם תערובות של חמץ ואנו מחמירים בחוזר וניעור ,האם זה מגדיר את מעמדו של הכלי
לכלי חמץ?
נודה למו"ר שליט"א על ההכרעה ההלכתית.
אליהו אילן סויסה ר"י חיי אברהם שע"י ישיבת פוניבז' ומו"צ כאן בעיה"ת.
וכאן הוצגה בפני הרב כל השאלה הנזכרת לעיל ...יורנו המורה ושכמ"ה.
תשובת מורנו הרב שליט"א:
נכון שהוא חמץ.
ביקרא דאורייתא ,הצב"י יצחק בן כמוהר"נ רצאבי.
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בס"ד ,ער"פ תשפ''א.

 שאלה  13

שולחן מחומר גרניט פורצלן לפסח
לכבוד מו"ר הגאון הגדול ר' יצחק רצאבי שליט"א ראש בתי ההוראה
והבד"ץ פעולת צדיק ומחבר הספרים שוע"ה ושו"ת עולת יצחק פוסק
עדת תימן.
רצו"ב שאלה אודות שולחן שעשוי מחומר גרניט ופורצלן ,מה דינו להכשרה
בפסח.
הצגנו את הצדדים שבנידון וממתינים להכרעתו מו"ר שליט"א.
שאלה :קנינו שולחן מטבח שעשוי מחומר גרניט פורצלן ,האם צריך כשרה לפסח ,או
שניתן להשתמש בו ללא הכשרה?

תשובה:
אם פורצלן ככלי חרס או כלי זכוכית.
163
הנה הפורצלן נדון כבר בפוסקים ולדעת המור וקציעה סימן תנ"א ד"ה דכלי זכוכית  ,שכלי
פורצלן ,דינו ככלי זכוכית שלא בולע .ולפי זה לדעת השו"ע בסימן תנ"א כ"ו שכלי זכוכית
לא בולע אין צריך הכשרה כלל .ואילו לרמ"א שם אין לו תקנה אפילו בהגעלה.
אך המשנה ברורה סימן תנ"א ס"ק קס"ג כתב בשם שיירי הכנסת הגדולה שכלי פורצלן דינו
ככלי חרס .164ולדבריו אי אפשר להכשיר את הכלי פורצלן .ממילא השולחן שיש בו החומר
פורצלן יהיה תלוי במחלוקת הנ"ל.
 163וזה לשונו שם :ופשוט שכלי זכוכית לבנה ,הבאה מארץ הודו (שקורים פרצליין ובארץ תוגרמה פרפוריש) דין
אחד להם עם כלי זכוכית ,אף על פי שאינם צחים וזכים כמוהם ולא נראים מעבר אל עבר .ובתשובה בשאילת
יעב""ץ ח"א סימן ז' האריך בזה וכתב שכלי פורצלן מצד אחד דינו ככלי זכוכית דשיעי ולא בלע ,ומצד שני דינו
ככלי חרס שלא צריך טבילה.
 164ראה גם ברדב"ז ח"ג ת"א.
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אכן כל זה כשנחשיב את הכלי פורצלן לכלי חרס ,זה דווקא באופן שהשתמש בו בכלי ראשון
על ידי האש וכמבואר בשו"ע רו"ח סימן תנ"א סעי"א .אך לרמ"א אפילו בכלי שני בולע ולא
פולט.
מכל מקום גם לרמ"א שכלי חרס שהשתמשו בו בכלי שני דינו כאילו השתמשו בכלי ראשון
ואין לו תקנה כמבואר שם במשנה ברורה ס"ק י"א ,מכל מקום זה בצלחת שמניח בה מרק
מכלי ראשון והצלחת נחשבת לכלי שני ,אך בשולחן שלא מניחים עליו בכלל אוכל חם ישירות
אלא על גבי צלחת ,לא נחשב כלי שני ,וגם לרמ"א אפשר להשתמש.
גוש רותח שנופל לפעמים על השולחן
אולי נחשוש שלפעמים מניחים שם גוש רותח כמו פיצה רותחת אפילו שבדרך כלל משתמשים
במפה ולא רוצים שהשולחן יקבל סריטות מחמת השימוש ,מכל מקום דין גוש בכלי שני דינו
ככלי ראשון ,משום שאין הדפנות מקררות אותו ,לדעת המהרש"ל כפי שהובא בש"ך ביו"ד
סימן ק"ה ס"ק ז' שהביא דעת רש"ל ועוד אחרונים .וכן כתב המשנה ברורה סימן תמ"ז ס"ק
כ"ד שבפסח יש להחמיר כדעה זו ,וראה גם במשנה ברורה סימן תנ"א ס"ק קי"ג .אך הרמ"א
בדרכי משה יו"ד ק"ה אות ד' חלק עליו .וכן מורים הספרדים כפי שהביא האור לציון ח"ב
פ"ל הערה ט"ז.
מכל מקום השו"ע עצמו בפסח גם חשש לזה שהרי בבית יוסף בסימן תנ"א אות כ' הביא בשם
הגהות מיימוניות וזה לשונו' :שולחנות ותיבות נהגו לשפוך עליהם מים רותחים כי פעמים
נופל עליהם ובהם חמץ רותח כגון פשטידא ומרק' .וכן פסק השו"ע להלכה שם בסעי"כ .וכן
הסביר המשנה ברורה שם בס"ק קי"ג .לפי זה יש לחשוש גם בשולחן המדובר שעל הצד
שהחומר הפורצלן בולע דרך הגוש שמניחים עליו לפעמים ,ולכן יש לערות עליו מים רותחים.
אמנם השו"ע לא כתב צריך לערות מים רותחים בלשון ציווי אלא רק כתב 'רגילין לערות
עליהם רותחין' .כלומר השו"ע מציין שכך היא הרגילות וממילא יש לנהוג כך .אכן כל זה
בשולחן שהוא בוודאי בולע ,ולא בנידון שלנו שיש בו כמה ספיקות אם דומה לכלי זכוכית
ולא בולע בכלל.
נמצא שיש לפנינו כמה צדדים להקל.
א .שמא כלי פורצלן אינו בולע וכדעת המור וקציעה.
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ואם תאמר שבולע וכדעת המשנה ברורה ,שמא הלכה כהשו"ע שרק כשמשתמש בכלי
חרס או בפורצלן בכלי ראשון ,ולא בשאלת השולחן שהוא אפילו לא כלי שני.
אולי נאמר כהמהרש"ל שגוש גינו ככלי ראשון ומכיון שמניחים עלו לפעמים דבר
רותח כמו פיצה ,אם כן דינו ככלי ראשון.
מכל מקום גם אם תאמר כהמהרש"ל ,כל זה לדעת הרמ"א בסימן תנ"א שחוששים
למיעוט תשמיש ,כי לדעת השו"ע הולכים אחר רוב התשמיש ,ועל פי רוב לא
משתמשים בו בגוש.
עוד יש לומר שגם אם נחשוש לרמ"א שחושש למיעוט תשמיש כמבואר בסימן תנ"א
סעיף ו' ,מכל מקום הרמ"א עצמו בדרכי משה חלק על המהרש"ל וסובר שגוש אינו
ככלי ראשון .אך האור לציון עצמו כתב בחלק ג' פ"י הערה ו' ,שלגבי פסח יש
להחמיר.
ועוד צריך לברר כי יתכן שמכיון שמעורב בפורצלן חומר הגרניט ,שהוא כלי שמועיל
לו הגעלה ,כפי שהובא בקובץ מבית לוי להגר"ש ואזנר זצ"ל ה ,תשנ"ד .כ"ב כ"ד .תחת
הכותרת הכשרת המטבח .וכן הובא בקובץ פעמי יעקב נ"ב שנת תשס"ג תחת הכותרת :הכשרת שיש מלאכותי אבן
קיסר .ולכן יש לערות עליו מים רותחים מכלי ראשון.
עוד ביררתי אודות החומר של השיש גרניט פורצלן בניגוד לשיש אבן שחשוף להרבה
נזקים בשימוש של יומיומי במטבח שלנו ,הרי שמעורב בו עוד חומרים ויש לו צפיפות
גבוהה מאוד בהעדר נקבוביות ,ולכן הצליחו לגרום לכך שהמוצר כשיש יהיה בעל
מרחב אפשרויות שימוש הם מפרסמים דוגמאות כגון שעל השיש גרניט פורצלן ניתן
לחתוך ירקות .משום שמדובר בחומר חזק ועמיד שמאפשר לכם לחתוך כל מה שתרצו
ישירות על גבי המשטח בלי לפחד משריטות או פגמים.
כן כך יש לו עמידות לחום והיא עוד תכונה שהופכת את הגרניט פורצלן לחומר
שימושי דווקא במטבח .וממילא ניתן להניח תבנית או סיר חמים ישירות על גבי
המשטח מבלי לפחד שיתרחש זעזוע תרמי שיוביל לסדק או לשחיקה אינן נחלת כל
משטחי העבודה.
כמו כן הפורצלן אינו סופח כתמים ,אחת הבעיות הנפוצות במשטחי עבודה למטבח
היא ספיחה של כתמים .שאריות מזון ותבלינים כמו פפריקה ,כמון או שומן שמצטבר
בנקבוביות של המשטח ,גורמים לכתמים שלעתים מאוד קשה להסיר אותם אם בכלל.

 באר

 רשימת המצרכים בחשש חוזר וניעור 

הפסח 

~ ~ 208

והסיבה היא כיון שהגרניט פורצלן הוא חומר שדחוס בצפיפות גבוהה מאוד
וכמעט נטול נקבוביות כך שכתמים זה לא משהו שעלול להפריע לו.
לפי דבריהם השיש אינו בולע כלל ,והראיה שלא מחזיק כתמים עליו.
לסיכום :יש לערות על השולחן מים רותחים מכלי ראשון .ואם יש חשש שיתנפץ ישתמש על
ידי מפה בחג.
אנו רוצים לקבל בזה את החוו"ד ההלכתית של מו"ר שליט"א.
אליהו א .סויסה ר"י חיי אברהם ומו"צ.

וכאן הוצגה בפני הרב כל השאלה הנזכרת לעיל ...יורנו המורה ושכמ"ה .עה"ח אליהו אילן
סויסה מו"צ כאן בבני ברק ור"י חיי אברהם -שע"י ישיבת פוניבז'.
תשובת מורנו הרב שליט"א' :יפה כתב ויפה הורה ,ואין הדברים צריכים חיזוק'.
ביקרא דאורייתא ,הצב"י יצחק בן כמוהר"נ רצאבי.

תם ולא נשלם ,שבח לאל בורא עולם.

דברי האריז"ל הקדוש:
'שכל הנזהר בחמץ בפסח מובטח לו
שלא יחטא כל השנה כולה'

החוברת "באר הפסח"

תבטיח לך

פסח כשר ,וממילא גם שמח.
וערובה לזהירות מחטא כל השנה

