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מחובר/ת

שלום הרב, זאת ריקי. אני יודעת שיש עוד שבוע עד פסח, 
. אפשר  אבל אצלי אין ארבע קושיות אלא ארבעת אלפים

להציק לך בעניין?

יש בסּוֶּפר חומרי ניקוי שכתוב עליהם 'כשר לפסח'. זה קצת 
זאת  לאכילה ובכל  רעילה  לא?!  אקונומיקה  מגוחך, 

'כשרה לפסח'?!

רציתי לשאול לגבי הקטניות. אנחנו אשכנזים )מה לעשות, כל 
( ונוהגים לא לאכול קטניות בפסח.  אחד והחיסרון שלו...
נשארו לי כמה חבילות של אורז. אני יכולה לכלול אותן עם 

המכירת חמץ?

חוברת  מפרסמות  החולים  תרופות? קופות  לגבי  ומה 
לפסח.  כשרות  תרופות  של  מטורפת  רשימה  עם  ארוכה 

חייבים לבדוק לפי זה?

ומה לגבי תכשירים קוסמטיים, סבונים וכדו'?

מה עם המקרר? צריך לצפות את כל המדפים שלו במשהו?

תודה. תמיד התלבטתי, הרב, לגבי החצובה של הגז, איפה 
ששמים את הסירים...

תגיד, איך מכשירים את השיש של המטבח?

 ומשחת שיניים? 

מה לגבי שולחן האוכל?

ומה לגבי המיקרוגל?

ודורשים  ששואלים  אמרו  חז"ל  בכלל.  מציק  לא  זה  בשמחה, 
בהלכות הפסח החל משלושים יום לפניו. זהו החג שיש בו הכי הרבה 
הלכות מיוחדות, וכל שנה צריך לרענן את הזיכרון. העיקר, ריקי, 
לא להילחץ אלא לשמוח על המתנה הנפלאה של זמן חירותנו. 
יודעת  אלא  יפים,  ברעיונות  אינה מסתפקת  היהדות  תמיד,  כמו 
לתרגם אותם להלכות מעשיות ומדויקות. אז מה רצית לשאול?

גם  בהם  הרבים שמתירים להשתמש  הפוסקים  כדברי  ההלכה 
יחד עם זה יש מי שמחמיר ומצריך  ללא הכשר מיוחד לפסח. 
הכשר )טעמו: רואים את דין סיכה על הגוף כדין אכילה, כמו ביום 

הכיפורים(.

למעשה, אם יש בהישג יד תכשיר דומה כשר לפסח מי שיחמיר 
גם  להשתמש  מותר  הדין  מן  אך  ברכה,  עליו  תבוא   - לקנותו 

בתכשירים שאין עליהם סימון כשרות לפסח.

אשרינו שיש לנו ַעם של צדיקים שמחפשים ומהדרים אחר חומרות 
)גם אם לפעמים הן לא נצרכות...(. מן הדין אין צורך להקפיד על 
כשרות בחומרי ניקוי שאינם ראויים לאכילה, ואת יכולה להשתמש 

במה שיש לך בבית כל השנה.

הכי נוח זה לנקות אותו ולכסות בניילון עבה או מפה כדי ליצור 
חציצה קבועה בינו לבין האוכל. מותר להשתמש במפות של כל 

השנה גם לפסח אחרי שעברו כביסה.

לא חייבים. השימוש שלו כל השנה הוא בצונן ולכן גם ההכשרה 
היא בניקוי יסודי בצונן. אם יש בגומי שלו מקום שנדחסו בו פירורי 
חמץ שקשה להוציא, לשטוף שם היטב עם הרבה סבון או חומר 

ניקוי שיפגום את טעמם.

נוהגים ללבן את החצובה בליבון קל או לצפות בנייר כסף עבה 
את הברזלים עליהם הסירים עומדים. מעבר לזה לנקות את הכול 
היטב, אך אין חובה לעטוף את המשטח שמתחת בנייר כסף. בכל 
אופן מה שנופל שם לאורך כל השנה נחשב טרף כי מתערבב שם 

בשר וחלב ואין לאוכלו.

להשאירם  ומותר  חמץ  לא  הן  למכור.  צורך  אין  הקטניות  את 
אם  אך  לאוכלם.  שלא  נהגו  אשכנז  שבעדות  אלא  בבית, 
לכם  מותר  ספרדית  משפחה  למשל,  אצלכם,  מתארחת 
של  הכלים  את  גם  אגב,  דרך  וכדו'.  אורז  עבורם  לבשל 
בארון.  סגורים  אותם  משאירים  אלא  מוכרים  לא   החמץ 

תראי, ריקי, עסקנו כאן בעיקר בעניני הלכה. לצד זה אל תשכחו 
פז  הזדמנות  גם  הוא  הסדר  ליל  הרוחנית לפסח.  את ההכנה 
להפקת ערב משפחתי עוצמתי ומשמעותי שלא תשכחו הרבה 

זמן, אך נראה לי שאת זה כבר נצטרך להשאיר לפעם הבאה... רוב התרופות שאנו לוקחים באות בצורת כדור שבולעים דרך 
הפה מבלי לחוש את טעמו. לגביהן אין צורך בהכשר לפסח ומותר 
להשתמש בהן בכל מקרה. כנ"ל לגבי פתילות, זריקות ומשחות. 
רק אם יש סירופ טעים )כמו זה שנותנים לילדים בטעם תות וכדו'( 

או סוכריות מציצה, צריך לוודא את כשרותם לפסח.

משאריות  היטב  מנקים  א.  שלבים:  בארבעה  אותו  מכשירים 
אוכל. ב. ממתינים 24 שעות מהשימוש האחרון כדי שאם משהו 
נבלע – טעמו ייפגם. ג. כיוון שבליעת החמץ שבו נעשית על ידי 
אדי המאכלים המתחממים בו, שמים בתוכו צלוחית או כוס מים 
ומחממים אותם עד שהמים רותחים ומתאדים. ד. לגבי הצלחת 
המסתובבת - כיוון שיש חשש שאוכל חם גלש עליה, יש להניח 

משהו שיחצוץ בינה לבין האוכל שנכניס בפסח.

כיוון שטועמים אותה דרך הפה, למרות שלא נועדה לאכילה רגילה 
- קנו משחה כשרה לפסח. אין בעיה להשיג כזו בכל החנויות.

מנקים היטב, ובפרט את החריצים, ומערים מים רותחים ממש על 
השיש. לחילופין אפשר לצפות אותו בנייר כסף עבה. יש מחמירים 

לעשות גם וגם.

צפו בסרטון: המדריך לשבוע שלפני פסח

 שבע הדקות שיחסכו לכם הרבה שעות
רשמו בגוגל: 'המדריך לשבוע שלפני 

 פסח'
או סרקו את הברקוד:

במוצאי-שבת הקרובה )פרשת מצורע( בשעה 21:30 
שו"ת בשידור חי בפייסבוק של הרב יוני לביא :

מה לא צריך לנקות לפסח? האם קטניות מותרות גם 
 לאשכנזים? מה זה אומר 'מכיל ליפתית'? ועוד.

כולל טיפים מועילים לקראת ליל הסדר ואפשרות לשאלות 
נוספות משלכם


