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 ברכת ה' עליכם - לבוגרי ישיבתנו

 להלן הדרכות בכמה נושאים לקראת קניית מוצרי הפסח:

 קטניות

 קוראיםרבו הקולות הלאחרונה כידוע, נוהגים בני אשכנז שלא לאכול בפסח קטניות.  א.

עמים לאיסור קטניות עדיין חלק גדול מהטאלא שמי שיבדוק ימצא של גזירת הקטניות, וטילב

 .תקפים היום ואף ביתר שאת

"כל דבר  :היא  - להבדיל מההגדרה הבוטנית )פרח פרפרני( -קטניות ההלכתית של  ההגדרה

 והזרעים יבשים". להלן רשימת הקטניות המצויים:  ,שמגדלים אותו לזרעיו

, חמניות )גרעינים חילבהחומוס, אורז, אספסת, אפונה, גלוקוזה, גריסים, דוחן, דורא, 

-)המדובר בכורכום , כרכום)לא לבלבל עם כוסמין שהם מין דגן( שחורים(, חרדל, כוסמת

סויה )אף שגרעיניו אינם נאכלים, כרשינה, לוביה, לוף, , זעפרין. הכורכום הרגיל אינו קטניות(

רנפלור, קופשתן, שמן המופק ממנו(, עדשים, ספיר, פול, תורמוס צהוב, פרג, יש שמחמירים ב

 קטניות, כמון )קימל(, שעועית, שומשום, תורמוס, תירס, תילתן.

כלולים במנהג, כגון קורנפלקס וקורנפלור המופקים גם המוצרים העשויים מקטניות אלו 

 מתירס, וכן פריכיות אורז.

חרדל ופשתן אינם מין קטניות על פי ההגדרה הנ"ל אלא שנהגו לאוסרם מפני שהם גדלים 

 ו קטניות. בשרביטים כמ

קיימת בנושא זה  ק בדורות האחרונים )בוטנים ועוד(:קינואה ושאר מיני קטניות שהתגלו ר

מחלוקת בין הפוסקים. יש שאמרו שכיון שמינים אלו לא היו ידועים בזמן שגזרו על הקטניות, 

( ויש , הרב ליאור יבל"אהם לא נכללים בגזירת איסור האכילה )הרב פיינשטיין, הרב ישראלי

פוסקים רבים שחולקים ואומרים שמה שקובע הוא הזיהוי ההלכתי ולכן כל מיני זרעים 

 אסורים. 

כגון שמן סויה,  גם שמנים המיוצרים מקטניות לדעת פוסקים רבים  המנהג לאסור כולל ב.

 והרוצה להקל יש לו על מה לסמוך.

בר ייצור השמן היה )בע בשמן כותנה דעת רוב האחרונים להיתר ויש שהחמירו בו כקטניות

 תהליך לוואי לגידול כותנה, והיום מגדלים כותנה לצורך הפקת שמן מזרעיו(.

ל ית השוקולד מערבים לציטין כדי לתת צמיגות למוצר. הלציטין עשוי מלפתית, שעיבתעש ג.

בפסח. לפיכך מציינת  כולפי תיאורו נחשבים גרעיניו לקטניות אשר עדות רבות נמנעות מלא



ההלכה אפשר להתיר שוקולד זה עיקר מצד  ת" על גבי השוקולד שיש בו לפתית.חברת "עלי

ם נעשה ביבש, הלציטין יאינם ראויים לאכילה, מיצוי גרעיניםבשל כמה סיבות מצטרפות )ה

בטל ברוב(, ולכן המקלים יש להם על מה שיסמכו. גם המהדרין והנמנעים מלאכול מוצר 

)יש ליפתית שגדלה בשדות שנזרעו קודם בדגן, ועוד טעמים שכזה יש להם על מה לסמוך...

 הלכתיים(.

 לבעלי חיים מותר לתת מזון מקטניות )כגון דורא וכדו'(. ד.

מותר להשתמש בכלים שבישלו בהם קטניות, ולכן מותר לאשכנזי להשתמש בכליו של  ה.

 ספרדי בפסח.

וכלים אורז ושאר מיני קטניות המנהג שלא לאכול קטניות לא נתפשט בין הספרדים, וא ו.

שנהגו  מקהילות הספרדיםאחרי שבודקים אותם שלש פעמים אם לא נתערב בהם דגן. ויש 

 שלא לאכול אורז או חומוס.

המיוצר האוכל קטניות בפסח לא יקנה גרעינים קלויים במלח עד שיוודא שלא עירבו קמח  ז.

)רצוי לבקש תעודת הכשר מרב  היבמלח, וכן יוודא שהכשירו כדין את תנור הקלימדגן 

 מוסמך(.

ה הנשואה לאשכנזי נוהגת כבעלה, אך אם אין בעלה מקפיד אינה צריכה לנהוג יספרדי ח.

 איסור באכילת קטניות.

אינה צריכה אשכנזיה הנשואה לספרדי יכולה לנהוג היתר בקטניות אם זה רצון בעלה, ו

 התרת נדרים על כך. לעשות

 כלים חד פעמיים
פעמיים מנייר )קרטון(  כוסות חדוממוצרי הנייר כגון: נייר סופג, מגבות נייר, מפיות, צלחות חלק 

קטניות(. הואיל ומוצרים אלו באים תירס )וכדומה, עשויים להכיל עמילן אשר מקורו מחיטה או 

ן על כ ,הפה, שתיה חמה וכו'( ן, ניקויבמגע ישיר עם המשקה והמזון הנאכל בפסח )כגון לאחר טיגו

ויש רבים  .הנושאים אישור לפסח ראוי לכתחילה להדר ולהשתמש במוצריםיש סבורים ש

 שמקילים בזה ואינם מצריכים אישור כשרות שהרי אלו מוצרים שאינם ראויים לאכילה.  

בכלים חד פעמיים מפלסטיק או קלקר, שקופים או צבעוניים, אין חשש חמץ. אישור הכשרות  

 במקום נקי מחמץ.הוא על כך שהכלים נארזו 

  םמאלומיניום צריכים הכשר כל השנה וזאת מאחר שבזמן עשיית ותתבניות חד פעמי וכן נייר כסף

, הכשר מיוחד לפסחמעיקר הדין ב אולם אין צורך  )ויש שהקלו בכך(. שומן מן החיהם מורחים עלי

שבא במגע עם כיון שאין בייצורם תערובת חמץ. יחד עם זאת, רבים מקפידים להשתמש בכל מה 

אוכל רק במוצרים שיש עליהם הכשר לפסח )ולפיכך יש מקפידים על הכשר לנוזל לניקוי כלים אף 

 שאין צורך בזה מעיקר הדין(.

 

 

 בברכת חג כשר ושמח

 הרב אהרן איזנטל


