
בני עדות המזרח מזכירים בפתיחת ההגדה את 
חפזון היציאה ממצרים: "בבהילו יצאנו ממצרים". 
ידי הרמב"ם  זו מוזכרת למעשה גם על  הדגשה 
(הלכות חמץ ומצה נוסח ההגדה): "נוסח ההגדה 
מתחיל  הוא:  כך  הגלות  בזמן  ישראל  בה  שנהגו 
הא  ממצרים  יצאנו  בבהילו  ואומר  שני  כוס  על 
לחמא עניא דאכלו אבהתנא בארעא דמצרים כל 
ויפסח,  ייתי  לפסח  דצריך  כל  וייכול  ייתי  דכפין 
שתא הכא לשנה הבאה בארעא דישראל, שתא 
באים  בכך  חורי".  בני  דאתיא  לשתא  עבדי  הכא 
שהתרחשה  בחפזון  היציאה  את  להדגיש  אנו 
במיוחד  מודגש  זה  חפזון  מצרים.  יציאת  בשעת 
כפי  מצרים,  בפסח  הפסח  קרבן  אכילת  בעניין 
שמצווים ישראל (שמות יב יא): "וככה תאכלו אתו 
ומקלכם  ברגליכם  נעליכם  חגרים  מתניכם 

בידכם ואכלתם אתו בחפזון פסח הוא לה'".

במקורות  ידוע  שהרי  מאד,  מפליא  הזה  החפזון 
רבים כמה החפזון שלילי ומבטא את צד הקלקול 
הדעת  וישוב  מהמתינות  בשונה  והטומאה, 
אותנו  מלמדים  חז"ל  הקדושה.  את  המאפיין 
פסק  וכן  כח:),  (מגילה  צילותא"  בעי  ש"שמעתא 
לגבי  עדות  בדיני  י)  הלכה  ט  (פרק  הרמב"ם 
והנחפזים  המבוהלים  "וכן  נחפזים:  אנשים 
בכלל  אלו  הרי  ביותר  והמשתגעים  בדעתם 
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השוטים". אם כן מדוע ציוונו הקב"ה לאכול את 
קרבן הפסח בחפזון, ומדוע טורחים אנו להזכיר 

זאת בפתיחת ליל הסדר?

נעשה  שהדבר  לומר  שייך  שלא  כך  על  נוסיף 
משיקולים פרקטיים של מהירות היציאה, שהרי 
תתעב)  רמז  תהלים  שמעוני  (ילקוט  המדרש 

מספר לנו:

פרעה  לו  עמד  בכורות,  מכת  שבאה  "ובשעה 
פרעה  ויקרא  שנאמר  ואהרן,  משה  אצל  והלך 
על  פרעה  דופק  היה  לילה,  ולאהרן  למשה 
יוצאין וכי גנבים  פתחיהן, א"ל שוטה בלילה, אנו 
אנו, בבקר אנו יוצאין שכך אמר לנו הקדוש ברוך 
הוא, ואתם לא תצאו איש מפתח ביתו עד בקר, 
אמר הרי מתו כל מצרים, שנאמר ותחזק מצרים 
על העם, אמרו לו ומבקש אתה לכלות את המכה 
הזאת ממך, אמור הרי אתם בני חורין, הרי אתם 
ברוך  הקדוש  של  עבדים  אתם  הרי  ברשותכם 
עבדי  הייתם  לשעבר  צווח  פרעה  התחיל  הוא. 
ועכשו הרי אתם בני חורין, אין אתם אלא עבדים 
להלל  אתם  צריכים  הוא,  ברוך  הקדוש  של 
הללו  הללויה  שנאמר  עבדיו,  שאתם  להקב"ה 

עבדי ה', שנאמר כי לי בני ישראל עבדים".

עם ישראל לא מיהר לצאת בשעת מכת בכורות, 
המשך בעמוד הבא

גליון מספר 119
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הבוקר,  אור  עד  להמתין  נכונו  ישראל  אדרבה 
אכילת  אין  רוח.  ובנחת  רמה  ביד  ממצרים  ויצאו 
של  לחצם  את  מבטא  במהירות  הפסח  קרבן 
הבהלה  את  לא  ואף  היציאה,  בשעת  ישראל 
ידעו  ניסן  לחודש  העשירי  שהרי  אכילתו,  בשעת 
ישראל  בבתי  נמצא  השה  שאלוהיהם-  המצרים 

בדרך לשחיטה לשם קרבן ואכילה.

מלובלין  הכהן  צדוק  ר'  הדברים  את  מיישב 
כניסת  "ראשית  הצדיק':  'צדקת  ספרו  בפתיחת 
כמו  בחפזון  להיות  צריך  ה'  לעבודת  האדם 
ולא  בחפזון  נאכל  שהיה  מצרים  בפסח  שמצינו 
דורות. מפני שההתחלה לנתק עצמו מכל  פסח 
צריך  בהם  מקושר  שהוא  הזה  עולם  תאוות 
על  ולחפוז  ה'  רצון  בו  שמתעורר  הרגע  לשמור 
אותו רגע למהר לצאת מהם אולי יוכל. ואחר כך 
שוב ילך במתינות ולאט כדין פסח דורות". נקודה 
קדושה  שערי  ממ"ט  לגאולה,  משעבוד  המעבר 
אל גאולת עולמים צריכה לעשות בבת-אחת, אם 
בשער  להשתקע  עלולים  אנו  זו  בנקודה  נמתין 
בחפזון,  אותנו  וגואל  הקב"ה  בא  כך  לשם  הנ'. 
ולאלהיהם  למצרים  מהשעבוד  מיידית  ביציאה 
החפזון  נקודת  הפסח.  קרבן  באכילת 
וההתלהטות מקשרת את האדם בצורה עמוקה 
ולאחר  אליו.  המוחלט  והשעבוד  הקב"ה  אל 
נקודת פתיחה זו בחפזון והתלהטות אנו חוזרים 

אל המתינות וההדרגה, הצעידה צעד אחרי צעד 
במעלות הקדושה, לאורך ליל שימורים זה- שכל 
משובח,  זה  הרי  מצרים  ביציאת  לספר  המרבה 
עד  יום  אחר  יום  העומר  ספירת  לאורך  וממנו 

לקבלת התורה בקדושה וטהרה.

חג כשר ושמח!

שלכם, 

חיים אידלס
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מדי שנה בשנה, בפרוס חג הפסח, היה רבי אריה עורך 
מגבית 'קמחא דפסחא' בעבור עניי ירושלים. שנה אחת 
בידו  עלה  ולא  גדול,  היה  העוני  בצורת,  שנת  היתה 
בשוק  הסתובב  אריה  רבי  הדרוש.  הסכום  את  לאסוף 
שבעיר העתיקה כשעצב גדול בלבו. והנה, בעודו ממתין 
בתחנת האוטובוס, ניגש אליו ערבי, שאל לשמו ומסר לו 
המעטפה,  את  אריה  רבי  כשפתח  סגורה.  מעטפה 
הופתע לגלות כי היא מכילה את הסכום החסר בדיוק! 
ואמא היתה מסיימת: "סבא רבי אריה התבטא כי צר לו 
על שאליהו הנביא התגלה אליו בדמות של ערבי בלבד". 
גם  הן   – כך  כל  נורא  הדבר  אין  כי  לאמא  אמרתי  ואני 

לאברהם אבינו נגלו המלאכים בדמות ערבים...

(בית אמי)



הלכה ומנהג
בדיקת חמץ; השנה נערוך את בדיקת החמץ מיד לאחר תפילת ערבית ביום חמישי (אור לי"ד 
את  נברך  לכן.  קודם  אחרים  בדברים  לעסוק  ולא  לבדוק  שיותר  כמה  להקדים  ונכון  ניסן), 
הברכה ונחל בבדיקה. השוהה בבית מלון או בית חולים- בודק בלא ברכה, ובבית חולים או 
חשש  שיש  במקומות  מלבד  נר,  באמצעות  לבדוק  יש  בברכה.  בודק  פרטי-  החלמה  בית 
שריפה בהם נבדוק בעזרת פנס. ויש לבדוק בכל המקומות שבמהלך השנה הכניסו שם חמץ; 
על כן יש לבדוק גם את הרכב מחמץ, לנקות את כיסי הבגדים, ויש שהקפידו אף לנער את 
הספרים. ואין צריך לבדוק במקומות שאין מכניסים חמץ (שירותים וכדו') או שלא ניתן להגיע 
אליהם (כמאחורי ארונות גדולים). לאחר הבדיקה יבטל עפ"י הנוסח שבסידורים. את החמץ 
שמותיר לאכילה למחרת יש לשים במקום אחד בבית ולהיזהר שלא יתפזר עוד חמץ בבית. 
הכנסת  לבית  להפסק)  (שנחשב  דיבור  ללא  ממשיך  הבדיקה  ובסיום  בביתו  מברך  הגבאי 
ובודק שם ללא ברכה נוספת. כן בחדר המדרגות, בסיום הבדיקה בביתו נמשיך לבדוק שם 

ללא ברכה נוספת. 

למחרת (י"ד ניסן) מותרים באכילת חמץ עד השעה 9:57 ויש לבערו עד השעה 11:18. 

וזכר  (החיד"א),  להם  שנעשה  הנס  את  לפרסם  זה  ביום  מתענים  הבכורות  בכורות;  תענית 
לאבותינו במצרים שהיו מתענים על בכוריהם בזמן זה (חת"ס). ואם משתתף בסעודת מצווה, 
כן  לא  שאם  בכורות,  ספרדיות  יקפידו  שכך  ונכון  התענית.  מן  פטור  וכדומה,  מסכת  כסיום 

עליהן להתענות.

לטבול  נוהגים  הפסח.  קרבן  את  מקריבים  היו  שבו  משום  חג,  יום  מעין  הוא  בניסן  י"ד  יום 
בחלק  (מודפס  הפסח  קרבן  סדר  את  לקרוא  להקפיד  וראוי  לבן,  בגדי  ללבוש  במקווה, 
פרים  "נשלמה  מקיימים  שבזה   (12:40) היום  חצות  אחר  העלון)  בסוף  מצורף  מההגדות, 
שפתינו" שאמירת הקרבן עולה כהקרבתו. אין לעשות מלאכה מחצות היום, לכן אין להתספר, 
לכבס, לגהץ (מלבד לצורך החג). נכון לגזוז ציפורניים ולהתרחץ קודם זמן זה. אין אוכלים 
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הלכה ומנהג
(ויש הנמנעים מאכילת מצה מראש חודש), מלבד לקטן  יין בערב הפסח  ולא שותים  מצה 
ויש  חמץ,  אכילת  זמן  מסוף  עשירה  מצה  לאכול  אין  לאשכנזים  הפסח.  בניסי  מבין  שאינו 

המקילים באכילת קטניות לילדים עד כניסת החג. 

יש לבדוק האם הופרשה חלה מן המצות. באם לא על האשה לצרפן ע"י כלי או פריסת מפה, 
לברך ולהפריש מהן חלה. ובדיעבד ניתן לסמוך על רב העיר שהפריש עבור כולם.

האשה תדליק נרות ותברך "להדליק נר של שבת ויום טוב" ו"שהחיינו".

תפילת ליל החג שחל בשבת; ישנם מנהגים שונים לגבי אופן אמירת קבלת שבת כשחל בה 
שבע.  מעין  תפילת  אומרים  אין  התפילה  לאחר  מקומו.  כמנהג  יעשה  אחד  וכל  יום-טוב, 
לכוון בברכה על אמירתו לפטור את ההלל שנאמר בשעת  ויש  ומתחילים באמירת ההלל, 
עריכת הסדר. יש פוסקים שסוברים שאמירת ההלל בלילה זה מדאורייתא, ומן הראוי שגם 
הנשים יקפידו לאמרו. ויש לכוון בברכה על אמירתו לפטור את ההלל שנאמר בשעת עריכת 

הסדר. נכון שנשים יקפידו אף הן לומר 'הלל' קודם הסדר, אף אם נשארו בביתן.

קדש; נוהגים שלא לומר "שלום עליכם" ו"אשת חיל" קודם הקידוש. בשתיית כוס הקידוש יש 
להסב לצד שמאל, והוא הדין בשאר הכוסות. יש להקפיד לשתות מכל אחת מד' הכוסות את 
כולה או רובה, ועל כל פנים שיעור רביעית (86 גרם). נכון להקפיד לשתות יין או מיץ ענבים 
אדום, אלא אם הלבן משובח ואזי ייערב עימו מעט מן האדום. את היין ימזוג כל אחד לחברו 

כדרך חירות.

כרפס; בברכת "בורא פרי האדמה" על הכרפס פוטרים את המרור שנאכל בהמשך הסדר. 
מקפידים שלא לאכול שיעור "כזית" בכדי שלא להיכנס לספק חיוב ברכה אחרונה. את מי 

המלח של הכרפס נכין טרם כניסת השבת.  

מוציא מצה; טרם אכילת המצה נברך "המוציא" על שתי המצות השלמות והחצויה (אותה 

אתר: www.ish-tsadik.org.il                                         טלפון: 1700-700-999                                      ish.tsadik@gmail.com :דוא"ל

הרב אריה לוין זצ"ל -"רב האסירים" בנשיאותו של הרב חיים אידלס שליט"א

בהוצאת ע"ר "איש צדיק היה" 580546158



הלכה ומנהג
חצינו ביחץ) שביניהן, נסיר את השלמה התחתונה ונברך "על אכילת מצה" על שתי העליונות. 
להקל  ניתן  וקטן  אש  המתקשה,  ולאדם  בהסיבה,  "כזיתים"  שני  של  שיעור  מהמצות  נאכל 
לו  שקשה  ולאדם  גרם,   17 וזקנים-  לחולים  גרם,   27.5 הוא  "כזית"  כאשר  אחד,  ב"כזית" 
חובה  ידי  לצאת  אפשר  החצויה  שמהמצה  השני  ובכזית  גרם.  ב-9  להקל  ניתן  במיוחד 
ולאדם  חייבים בתוך ארבע דקות,  אנו  ונאכל את השיעור שבו  גרם.   15 לכתחילה באכילת 

המתקשה אפשר להקל עד שיעור של תשע דקות.

מרור; לאחר מכן נאכל מרור, וכולם חייבים באכילתו. נטבול את המרור בחרוסת, ננער אותה 
בלא  למתקשה)  דקות  תשע  ועד  לבריא,  דקות  חמש  בתוך  גרם   17) "כזית"  ונאכל  מעליו 
הסיבה. ואין לברך לפניו, משום שיצאנו ידי חובה בברכת "בורא פרי האדמה" שבשעת אכילת 
הכרפס. הנכון ביותר להשתמש בחסה למרור, ולאכול מהקלח עם העלה. יש להקפיד לקנות 

חסה מגידול ללא חרקים או לדאוג לנקותה ולבדקה קודם החג. 

כורך; לאחר מכן נאכל בהסיבה "כזית" מצה ו"כזית" מרור כרוכים יחד בתוך שיעור זמן של 
חמש דקות לבריא, עד תשע דקות למתקשה. יש מנהגים שונים האם לטבול את מרור הכורך 

בחרוסת או לא, וכל אחד יעשה כמנהגו. 

"יחץ"- האפיקומן  "כזית" משיעור חלק המצה שהצנענו בשעת  נאכל  צפון; בתום הסעודה 
ועד תשע דקות  ויש לאכלו בהסיבה בתוך ארבע דקות,  (שפירושו אפיקו-הוציאו מן-לחם). 
למתקשה. כשנכון להקפיד לאכלו קודם חצות הלילה (00:39). מלבד שתי הכוסות שאחר 
טעם  את  לשמור  מנת  על  בלבד,  סודה  או  מים  אלא  ולשתות  לאכול  אין  האפיקומן  אכילת 
וברכב חתיכה ממצת האפיקומן כסגולה  בבית  נהגו לשמור  גדולי הדורות  בפיו.  האפיקומן 

לשמירה, ונכון לנהוג כך.   

יש נוהגים לקרוא אחר ההגדה את שיר השירים. נכון להרבות בסיפור יציאת מצרים במהלך 
הלילה עד אשר תחטפנו שינה.    
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שו"ת 
עם הרב חיים אידלס

שאלה |

תשובה |

האם מותר להשתמש במי-פה בפסח?

מרן המשנה ברורה (סי' תמ"ב ס"ק מ"ה) כתב שסופר המשתמש בדיו שיש בתוכו חמץ לא יתן 
את הדיו לתוך פיו בכוונה, אבל שלא בכוונה אין בכך קפידא, ומקורו טהור מהמגן אברהם (שם 
ס"ק ט"ו). אבל המעיין במקור הדין, שהוא מבעל תרומות הדשן (סי' קכ"ט), יראה שמותר לתת 
אפילו לכתחילה ובכוונה את הדיו לתוך פיו, מכיוון שהחמץ שמעורב בו נפסל מאכילה. לפי זה, 
מותרים  ולפולטם,  לפיו  להכניסם  אלא  אכילה  להנאת  מיועדים  שאינם  שיניים  ומשחת  מי-פה 
לכתחילה בפסח מכיוון שהחמץ שבהם נפסל מאכילה. ואכן, על יסוד דברים אלה פסק הגר"מ 
ברנסדופר (קנה בושם ח"א סי' כ"ה) שמותר להשתמש במי-פה בלי כשרות לפסח. נוסף על כך, 
כל דין "אחשביה" הוא רק באכילה ואינו שייך שלא כדרך אכילה והנאה. כך הרחיב בשו"ת מהר"ם 
שיק (או"ח סי' רמ"ב), ובדברי חיים (יו"ד סי כ') גזר מכך גם לעניין הנאה מהרחת טבק, שאינו נהנה 
מהחמץ המעורב בו, ועוד יותר בבית מאיר (או"ח סי' תס"ז), דבחרכו קודם זמנו מותר בהנאה. 
נקיש דין זה לענייננו, שאינו נהנה מהחמץ ונהנה שלא כדרך הנאתו ונתקלקל מצורתו ביצירתו 

עוד קודם הפסח, ולכן אף בנתכוון ליהנות ממנו הדבר מותר. 

שאלה |

תשובה |

האם מותר בליל-פסח להתפלל תפילה מוקדמת כדי להקדים את התחלת הסדר?

קידוש ליל הסדר חייב להיות דווקא בלילה, לאחר צאת הכוכבים. הטעם לכך הוא שמצה ומרור 
הוקשו לקרבן פסח, וכמו שהקרבן היה נאכל רק בליל ט"ו גם המצה נאכלת רק בליל ט"ו. את 
הקידוש ניתן לעשות רק בזמן שאפשר לעשות סעודה, כלומר רק בלילה, ועוד שכוס של קידוש 
ישנה  (מ"ב סי' תע"ב סק"ד על פי הט"ז שם). אבל בעניין תפילת ערבית  היא אחת מד' כוסות 
מחלוקת אם צריך להתפלל דווקא בזמן שאפשר לעשות קידוש או לא. דעת הפרי מגדים (א"א 
מ')  דף  לראש  (חיים  החיד"א  מרן  אולם  התפילה.  את  להקדים  שאפשר  היא  סק"א)  תע"ב  סי' 
מרחיב שהתפילה צריכה להיות דווקא בזמן שאפשר לעשות קידוש, וטעמיו: א. יש חשש שמשום 
אריכות הסדר ישכחו לקרוא שוב קריאת שמע לאחריו. ב. מצוות קריאת ההלל היא דווקא בלילה. 
(סי' תע"ב ס"א) שיש לעשות את הקידוש מיד בתחילת הלילה,  ומה שכתב מרן השולחן ערוך 
כוונתו שיעשו את הקידוש מיד עם ההגעה מבית הכנסת, כמו שכתבו בעל שולחן ערוך הרב (שם 

ס"א) ומרן המשנה ברורה (סק"א). 
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שו"ת 
עם הרב חיים אידלס

שאלה |

תשובה |

האם אשה ספרדייה יכולה לומר הלל בליל פסח קודם הקידוש בזמן שבעלה בבית הכנסת?

כן, תאמר את הלל בברכה. כפי שכתבו התוספות (פסחים קח: ד"ה שאף) והובא להלכה במגן 
אברהם (סי' תע"ט סק"ב), כיוון שאף הן היו באותו הנס הן מחויבות בד' כוסות, ומשום שההלל 
נאמר עם ד' הכוסות הן חייבות גם באמירתו. משום כך יכולות להקדים ולאמרו בברכה ביחידות 
בביתן קודם הסדר, כמו שהרחיבו המועדים וזמנים (ח"ז סי' קמ"ט) ומרן היביע אומר (ח"ה סי' 

ל"ד).
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