הדליקו נר
הרב יצחק אמינוב – נפטר יג' ניסן תשע"ו
).(1944 - 2016
נשיא איגוד הרבנים ,וראש ישיבת 'הרמב"ם‘
ובית יוסף.
הרב יצחק אמינוב נולד לאביו אליהו מני
אחיינו של הרב אברהם אמינוף ,מייסד ורבה
הראשי של שכונת הבוכרים בירושלים.
נודע כאיש חסד אשר חילק כספי צדקה
בסכומי עתק .והיה מהיזמים הראשיים
לשיפוץ חלקת העדה הבוכרית בהר הזיתים.
כיהן כנשיא איגוד הרבנים ,ונודע כמנהיג
דגול ,איש אמת ,בפיקחותו ידע להנהיג את
העדה מתוך סבלנות ,כל ימיו התעסק
בקירוב לבבות בין אדם לחברו ובין איש
לאשתו ,האהיב את התורה על בני העדה
הבוכרית כולה.
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שע“י מרכז מורשת יהדות בוכרה העולמי
בנשיאות מורנו הרב הלל בן מנחם חיימוב שליט"א

*****
עורך ראשי :הרב מנחם חיימוב
גרפיקה ועימוד :מנחם חי אברמציוב
קרדיט:

תמונות מבוכרה :באדיבות הרב בכור ברוך
הי"ו
צילום :אליעזר הפקות
הפקה :מרכז מורשת יהדות בוכרה העולמי

*****
מחלקת פרסומות:
טלפון לפרסום 053-930-6472 :מנחם
אתר מורשת יהדות בוכרה "עטרת מנחם“
כתובתנוwww.ateretmenachem.co.il :
אין המערכת אחראית לתוכן המודעות
ולכשרות המוצרים המתפרסמים בהן.
האחריות על המפרסם בלבד.
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שו"ת בנושאי הלכה ומנהג
ק"ק יהודי בוכרה

מבית המדרש
הרב מנחם חיימוב

בעניין אכילת אורז בפסח
בדבר התמיה הא דנהגו עדת קודש יהודי בוכארה להחמיר באכילת
קטניות בפסח כדעת הרמ"א ,ומאידך נהגו היתר באכילת אורז בפסח
אף שהוא מין קטנית?
תשובה :ראשית חשוב להדגיש ולציין כי האורז והקטניות אינם חמץ
לכל הדעות .דהא אין הלכה כר' יוחנן בן נורי ,וגמרא ערוכה היא
בפסחים )דף קיד ע"ב( על רב הונא ורבא שהיו מהדרים אחר
תבשילים של אורז ושל תרד בליל הסדר )במקום הביצה והזרוע
שלנו( .וכבר כתבו כל הראשונים והאחרונים שהחושבים שאורז הוא
חמץ טעות בידם דלית הלכתא כר"י בן נורי .וכ"פ השו"ע )סימן תנ"ג
סעיף א( שמותר לעשות תבשיל מאורז ומיני קטניות .והרמ"א דעתו
להחמיר במיני קטניות .ואכמ"ל בטעם האיסור .ותא חזי שכן אכילת
האורז בפסח היה מנהג הקדמון בספרד כמו שהעיד בגודלו רבנו
הריטב"א )פסחים דף לה ע"א( וז"ל "מנהג פשוט בכל ספרד
שאוכלין בפסח אורז" עכ"ל .ועיין ארחות חיים )עמ' קנט( שג"כ כתב
שנהגו לאכול תבשיל של אורז ע"ש .וגם רבנו דוד אבודרהם )עמ'
רמה( הזכיר אכילת פת אורז .וכנ"ל בדברי הגמרא בפסחים )דף קיד
ע"ב( על רב הונא ורבא שהיו מהדרים אחר תבשילים של אורז ושל
תרד בליל הסדר )במקום הביצה והזרוע שלנו( ע"ש .וכן נהגו
למעשה בדורות הגאונים כמ"ש רבנו סעדיה גאון בסידורו )עמ'
קלה( וז"ל "ויניח שני מינים או ג' או ד' סלק ואורז ודבר מלוח וביצים"
עכ"ל .וכן נהגו לאכול אורז בפסח עד סמוך לדורנו ,במצרים )נהר
מצרים דיני פסח אות ח( ,לוב )נחלת אבות עמ' עז( ,סוריה )דרך
אר"ץ עמ' פב בשם בית הבחירה( ,ורוב אנשי בגדאד )רב פעלים ח"ג
סי' ל( .והן אמת שחלק מהפוסקים הנ"ל התירו אף קטניות ,אך נבאר
דין האורז גם לאוכלי קטניות.
ואם תשאל מאי שנא אורז משאר מיני קטניות יבשות שנוהגים בהן
איסור ,ובפרט שגם בשקיות אורז מצוים לפעמים גרעיני חיטה,
ואדרבה אפשר שדין האורז אף חמור יותר משאר הקטניות כמובא
בפוסקים )פר"ח ועוד כמובא בכה"ח שם) וכמו שכתב בחיי אדם
אליבא דהרמ"א האוסר את כל הקטניות שבשעת הדחק שאין
לאדם מה לאכול מותר לבשל קטניות ומכל מקום גם בכגון זה יקדים
שאר הקטניות לאורז כי האורז דומה יותר לחמשת המינים ע"ש.
והמעיין בספר ליקוטי דינים לרבי אברהם תלמודי אמינוף זצ"ל סימן
קמ"ב יווכח שלא חילק בין אורז לשאר קטניות וכללם יחד שיש
המחמירים שלא לאוכלם בפסח ולא הכריע בדבר .עיי"ש.
והנראה לומר בזה היות ומדינא דגמרא ואליבא דהרמב"ם )הל' חמץ
ומצה פ"ה ה"א( ומרן הש"ע )סי' תנג ס"א( האורז הוא היתר גמור,
לא רצו לגזור עליו כשאר קטניות יבשות ,בהיותו מאכל בסיסי
הנצרך מאד בכל המשפחות והוי כמו גזרה שאין רוב הציבור יכולים
לעמוד בה.
וגם במרוקו בדורות קודמים נהגו היתר בדבר כמוזכר בשו"ת
ופסקים לרבי יהודה בן עטר )או"ח סימן יד( שכתב והאריך
בתשובתו "על מה סמכו גלילות המערב לאכול אורז בפסח" .וראה
גם במשפט וצדקה ביעקב )להגאון יעב"ץ סימן ט( ,שרק בזמנו גזרו

איסור על האורז.
ועיין בבית הבחירה )דף רל"ז ע"א ,דיני שלחן עורך אות כ"ט( :וז"ל מי
שנוהג לאכול אורז כמנהג ארצנו אר"ץ חל"ב ..ע"כ .הא קמן דהתיר
אכילת אורז כמובא שם בעוד כמה מקומות ,ואילו הרב בית הבחירה
עצמו אוסר אכילת קטניות כמו שכתב )דיני קטניות אות ד ,דיני חיטי
דפסחא אות יא( וז"ל "קטניות מותר לאוכלם תבשיל בפסח מר"ן
שו"ע שם ,ואנן נוהגין להחמיר כמ"ש מור"ם סימן תס"ד ,עכ"ל .וכן
נראה מדברי מוהר"ר מרדכי עבאדי זצ"ל בשו"ת מעין גנים )חלק
ראשון אורח חיים סימן י"ג אות מ"ד( יעויין שם.
מוכח בבירור שאף שנהגו להחמיר כדעת מור"ם באכילת קטניות,
נהגו היתר באכילת האורז בפסח ,ולא כללהו כלל בכלל האיסור
דקטניות.
וכן מנהג חלב ביימנו שאוכלים אורז בפסח ורק בקטניות נהגו
להחמיר שלא לאכול בפסח .ועוד יותר שבזמן המלחמה שהיה
מחסור במזון התירו לאכול אף קטניות בפסח )עדות הרב אברהם נ"י
בנו של הרב יהודה אצלאן עטייה זצ"ל והן עתה אד יעלה מן האר"צ
הוא ח' אדמון כהן נ"י והעיד כי מזמן המלחמה ועד היום הזה נוהגים
בחלב לאכול קטניות בפסח וכל שכן אורז כאמור )ספר דרך אר"ץ
דיני פסח(
ועין עוד בספר שער המפקד )לרבי רפאל אהרון בן שמעון הלכות
פסח נהר פקוד סעיף י( כתב וז"ל "והוא הדבר אשר אמרתי כי הך
חומרא דאורז אי אפשר להעמידה בשורה אחת עם חומרת קטניות
למי שקבלוה ,ואינה אלא רק למצניעים המיישרים אורחותם
ואיפשר להו להיבדל ממנו .ופוק חזי בירושלים עיה"ק בזמן הזה
אשר נתרבית באוכלוסיה כן ירבו ,ורבים מבני אר"ץ רבה ודמשק
וסוריה קבעו בה את דירתם ורוב מאכלם גם בשאר ימות השנה אורז
כידוע ,ובימי הפסח ג"כ לא זזו מחבבו ולא בדילי מיניה ,ובוררין אותו
היטב ואוכלין אותו בפשיטות ואין פוצה פה ומצפצף ,כי מאיזה כוח נ
וכל למחות בידם והדין דין אמת דשרי" .וכ"פ בספרו נהר מצרים.
)הלכות פסח ס"ח(.
ועיין בספר ברית כהונה )לרבי משה כלפון ח"א אות יט( שכתב פה
ג'רבא יע"א אוכלים בפסח האורז וכו' .ועיין בסוף הספר בהערות
מהגאון ר' מאיר מזוז שליט"א שכתב וז"ל "ידוע שבתוניס נוהגים
כמור"ם לאסור קטניות בפסח ,ומתירין האורז מפני שהוא חיי נפש".
עי"ש
וע"ע בירחון אור תורה תשע"ב דף תנשא ובספר עלי הדס דף 560
שמנהג תוניס ואלג'יר להקל באכילת אורז בפסח ,והסכים לזה הגאון
מהר"י טייב בחוקת הפסח )סי תנג אותיות א ב( ע"ש ועיין עוד בישיב
משה ח"א סי' קפה.
מסקנת הדברים :אף שנהגו עדת קודש יהודי בוכרה להחמיר באכילת
קטניות בפסח ,בכל אופן לא גזרו על אכילת אורז בפסח ,מאחר
שהאורז הוא מוצר בסיסי מאוד עבורם ,שכן רוב המאכלים מבוססים
על אורז כגון אושישבו ,בכש ,אושפלו וכו' ,והרי זה בכלל גזירה שאין
רוב הציבור יכולים לעמוד בה ,לכן נהגו היתר באכילת אורז בפסח.
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שלום וברכה כבוד הרב אנחנו מאוד
נרגשים לראיין את הרב לרגל הוצאת גליון
החג "מורשת" רצינו לקבל את ברכת הדרך
מהרב.
הפרוייקט הזה מבורך ביותר ,ואין לי ספק
שהוא יתרום המון לשימור מורשת יהדות
בוכרה ,לחיזוק הזהות היהודית ,ואחדות כל
קהילות יהודי בוכרה בארץ ובעולם.
איזו חוויה עולה לרב כשאנחנו
מדברים על ”פסח בבוכרה“
חג הפסח הוא חג החירות שבו יצאו
אבותינו ממצרים ,ובהיותו כך ,חג הפסח
משרה אוירה של חירות על כל יהודי
באשר הוא ,אף בזמנים של קושי ושיעבוד,
בזמנים של נדודים ורדיפות בכל מצב
כשמגיע חג הפסח ,יהודי היה מרגיש
היתעלות רוחנית ,כאילו הוא יצא ממצרים
יהודי בוכרה חיו תחת שילטון קומניסטי
משנת  1920עד שנת  1990שבעים שנה!
פחד אימים .מילה אחת לא לרוחו של
השילטון ,אתה נידון ל 25-שנה בסיביר.
היה יהודי בבוכרה שאמר בעת שתיית
לחיים בערב שבת "בשמחת ירושלים" ועל
כך נדון כ" -בוגד במולדת" למאסר
עולם ונשלח למחנות עבודה.
בצל הפחד האיום ,שמרו יהודי בוכרה קלה
כבחמורה על יהדותם ,שחיטה כשרה,
בריתות ,אפיית מצות ,הכנת יין במרתפים,
מקוואות טהרה במסווה של בורות למי
שתיה ,תלמודי תורה במחתרת ,חיי יהדות
שוקקים כל זאת במסירות נפש ובגבורה
יהודית .על אף השילטון העריץ של
קומוניסטים ורדיפתם לקעקע כל דבר
שבקדושה ,בימים של קושי נפשי ורוחני
גם יחד ,כשהיה מגיע חג הפסח יהודי
בוכרה היו חוגגים את החירות כאילו הם
נמצאים בירושלים
ממתי היו מתחילים בהכנות לפסח.
מט"ו בשבט היו מתחילים בקניית חיטים
לאפיית מצות וצימוקים להפקת היין .היו
משכירים את תחנת הקמח לחודש
ומשלמים לבעל התחנה טבין ותקילין כדי
שיהיה מרוצה ולא ילשין לשלטונות.
תחנות הקמח ידניות עם רחיים היו בדרך
כלל בכפרים הסמוכים ,והרבנים היו
מכשירים את הרחיים ,מנקים את כל
המקום ואח"כ כל משפחה ומשפחה לפי
התור היו באים בלילות עם החיטים
וטוחנים אותם ומביאים בזהירות לבית
ושומרים שלא יחמיץ.
צריכים ליזכור שלא היה ליהודים חופשת

יהודי בוכרי בעת הובלת החיטים למצות

מילה אחת לא לרוחו של
השילטון ,אתה נידון ל 25-שנה
בסיביר .היה יהודי בבוכרה שאמר
בעת שתיית לחיים בערב שבת
"בשמחת ירושלים" ועל כך נדון
כ" -בוגד במולדת" למאסר עולם
ונשלח למחנות העבודה

בראש חודש ניסן היו מתחילים באפיית
מצות .זה היה הרגשה מרוממת .כמו
בקורבן פסח שהיו נימנים על הקורבן
משפחות משפחות ,כך באפיית מצות היו
מתאספים כמה משפחות יחד בחצר
שהיה בו תנור טוב ובדרך כלל תנור חדש
המותקן לכבוד פסח ומחלקים את
העבודה ממש כמו במפעל.
אפיית המצות היית נעשית בדרך כלל ע"י
נשים שהן היו מצויות בבית .פרט ללישת
הבצק שהיה מכין הגבר ,הרב היה עומד
לפקח על העבודה .ומכיון שהאפיה היית
נעשית בבתים ולא במפעל משגיחת
כשרות היית בדרך כלל אישה מבוגרת
יראת שמים שידעה את ההלכות היטב
שעמדה עם שעון ומזרזת את הנשים
בעבודתן וכל חי רגעים היו מנקים את כל
הכלים.
חלוקת העבודה היית מסודרת מאוד .היו
יושבות מסביב במעגל בישיבה מזרחית
כעשרים נשים ,במקום מוצל .כל אחת
לפניה קערה מנחושת הפוכה על פיה
ששימש כשולחן לרדידת המצות ,הבצק
היה עובר שלב אחר שלב מאחת לשניה
משמאל לימין תוך מיומנות והקפדה
מיוחדת עד הגיעו לתנור תוך  18דקות.
אפיית המצות היית מתחילה בשעות
המוקדמות של הבוקר עד הערב .אחר
אפיית המצות כל משפחה היית לוקחת
את המצות לביתם לפסח.
איזה מאורע חקוק בזכרונו של הרב
מאפיית מצות?
היו מקפידים מאוד שלא יכנסו ילדים לבית
שמכינים בו מצות ,א .משום סודיות
שבדבר ,ב .מטעמי כשרות כדי שלא יכניסו
חמץ ,ג .כדי שלא יסיחו את דעת
אימותיהם מהעבודה כדי שלא יחמיץ
הבצק .ובהיותי ילד כבן  7-8התעקשתי
להיכנס ,אני זוכר שבדקו את כיסי ,שתפו
את ידי ונתנו לי מקום לשבת במרחק מה
ולא לדבר שום דבר .אני חושב היום
היה
שזה
לאחור,
במחשבה

לישת הבצק.

חופשת פסח כולם היו עובדים בשעות
היום עד שעות הערב ,וכל ההכנות היו
נעשות בלילה בחשאי ולמחרת שוב
הולכים לעבודה.
איך אפו מצות?
הכנת המצות.
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שיעור מוסר הכי גדול ליראת שמים.
הדוגמא האישית בעת קיום המצוות .ראינו
את חרדת הקדש של ההורים שאפפה
אותם בעת ההכנות לכל דבר שבקדושה,
אומנם לאט זכינו אז ללמוד בת"ת ,אבל
גדלנו עם יראת שמים.
ומה עם שאר ההכנות לפסח?
שחיטת כבשים ועופות
כל משפחה היו קונים כבשים או עגלים
ומספר עופות מיד אחר ראש השנה
ומפטמים אותם עד פסח .מביאים שוחט
ירא שמים ,לפעמים לא היה שוחט בעיר
היו מזמינים שוחט מעיר אחרת
ומשלמים על כרטיס הנסיעה מיד אחר.
השחיטה משנודע הכשרות של

המצה.

אני חושב היום במחשבה לאחור,
שזה היה שיעור מוסר הכי גדול
ליראת שמים.הדוגמא האישית
בעת קיום המצוות .ראינו את
חרדת הקדש של ההורים שאפפה
אותם בעת ההכנות לכל דבר
שבקדושה
הבהמה ,את חלק האחורי של הבהמה היו
מוכרים לגויים .את החלק הקדמי נהגו
אבותינו לנקר מכל הגידים שיש בהם דם,
מלאכה שצריכה מיומנות מיוחדת .אח"כ
היו מכשירים את הבשר והעופות בכלים
מיוחדים לפסח.

שמירת הבשר ללא מקררים היית משימה
לא קלה בכלל ,היו שומרים בחדרים
פנימיים מוצלים ,או מניחים בדליים
ומורידים אותם לבאר מים עד חציו.
מים שלנו
המושג מים שלנו אנחנו מכירים מאפיית
מצות ,אבל בבוכרה כל שמונת ימי הפסח
היו משתמשים במים שלנו .את המים
מהנהר או מהבאר היו שואבים לפני פסח
ומסננים ושומרים אותם בכדי חרס לפסח.
הכנת היין
על פי חוקי המדינה עשיית יין היית אסורה,
עם כל זאת יהודי בוכרה היו מכינים יין
במרתפים כבר בסתיו לכבוד פסח ולכל
שבתות השנה .ומשאריות של הענבים היו
מפיקים וודקה לפסח .ובכדי שריח היין לא
יגיע לאפם של השכנים הגויים ולא ילשינו
בעת הכנת היין במרתף היו שורפים בדים
בחצר להפיץ ריח לא נעים לטשטוש.
קמחא דפיסחא
גבאי צדקה היו אוספים כסף למצוות
קמחא דפיסחא ומחלקים לעניים בעוד
מועד שיהיה להם מצות ויין ,וכן היו דואגים
להם למלבושים .היו בבוכרה כמה מיהודי
אשכנז שהגיעו כפליטים בשנות מלחמת
עולם השניה ונשארו לגור בבוכרה אף אחר
המלחמה ,יהודי בוכרה היו מביאים אותם
שישתתפו עימם בליל הסדר.
הכשרת כלים
הכשרת כלים לפסח כמעט ולא היה צורך
מכיוון שלכל משפחה היה סט מיוחד של
כלים לפסח .אבל כלי הפסח עצמם
שברובם היו מנחושת היו צריכים לעבור
ניקוי והלבנה מיוחדת שנעשה לא ע"י
תכשירים המצויים היום בין רגע ,היו
מנקים ע"י חולות או הולכים לאומן מיוחד.
איך ערכו
את ליל
הסדר ?
ואחרי כל
ההכנות
והעבודות
הקשות ,
הגיע העת
כלי הפסח.
שלו חיכינו וייחלנו  -ליל הסדר בליל
הסדר היו מתכנסים יחד כמה וכמה
משפחות ,הגברים לובשים את הגלימות
המסורתיות הנקרא ג'ומה ,והנשים את
השמלות היפות ,ומסבים לשולחן החג על
כרים וכסתות על גבי השטיחים סביב
שולחנות נמוכים בישיבה מזרחית ,דבר

המיקל את קיום מצוות הסיבה על צד
שמאל בעת שתיית ארבעה הכוסות
ואכילת כזיתות של המצה .לעקרת הבית
היה תפקיד מרכזי בליל הסדר כשלידה
מגש של גביעים ובקבוקי היין וכלי גדול
מלא במים .היא מוזגת את הגביעים של
היין לכל המסובים ואחר שתיית כל כוס
היא מדיחה את הכוסות בכלי המים שלידה
ומוזגת את הכוס הבאה ,בדרך כלל היו
מכבדים את הסבתא לתפקיד חשוב זה.
אפיקומן
אחר שהיו עושים יחץ ,כדי שהילדים לא
יפריעו למעביר הסדר בניסיונם לגנוב את
האפיקומן .ולכן את החלק של האפיקומן
היו מוסרים לאחד מהמסובים שמוכן
להיות שומר עד סוף הסעודה .וכשבסוף
הסעודה היה מתברר שהאפיקומן ניגנב
ממנו ,בעל הבית היה לוקח מגבת ומגלגלו,
ונותן מכות קלות לשומר שיביא מיד את
האפיקומן .השומר מבקש מהילדים
שלקחו את האפיקומן שירחמו עליו,
ויחזירו לו כדי שלא יקבל מכות .הילדים
משתעשעים ומוציאים ממנו מתנה
תמורת החזרת האפיקומן .כל זאת עשו
כדי לעניין את הילדים שלא ישנו וישארו
כל הסדר.
אגב ,ישנו מנהג קדמון שהובא בליקוטי
דינים לרבי אברהם תלמודי אמינוף זיע"א
שכתב ,נהגו ישראל :לוקחים את
האפיקומן ועוטפים אותו במטפחת יפה
ושמים אותו על כתפו הימנית של מבנים
או אחד מהמסובים ,ואז הוא קם ממקומו
ועושה כארבעה צעדים ואומר:
”משארותם צרורות בשמלותם על שכמם
ובני ישראל עשו כדבר משה“
ושואלים אותו כל המסובים :מאיפה אתה
בא? והוא ענה :מארץ מצרים ולאן אתה
הולך? לירושלים לארץ
אומרים:
ישראל .ואז
”לשנה הבאה כולנו
בארעא
לירושלים
דישראל בני חורין“ .וכך
היינו עושים הצגה כל שנה
בליל הסדר.
האם בבוכרה היו מצויים
הגדות של פסח?
כן ,היו הגדות "חקת הפסח" שהוציא רבי
שמעון חכם זיע"א ,אך בזמני כבר לא כולם
ידעו לקרוא עברית ,כי לא למדו בתלמוד
תורה .אצלנו במשפחה אבי היה שוכר
תלמיד חכם כדי שיעביר לו את שני
הלילות של הסדר וכל משפחתו של ת"ח
היו סועדים על שולחננו עם כל המשפחה
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שלנו .אני זוכר שאבי ז"ל היה מביא את הרב אבא שלום
יעקובוב זצ"ל או מולא ארי זצ"ל ועוד רבנים אחרים.
ומכיון שכל אחד רצה להשתתף בקריאת ההגדה ,כל אחד היה
הולך לרב שיכתיב לו את ההגדה של פסח והיו כותבים לעצמם
באותיות קיריליות במחברת כדי להשתתף בקריאת ההגדה.
הגדה מההגדות
ממשיך הרב ומספר בהתרגשות :אבי ז"ל נולד שנה לפני
שפרצה מלחמת עולם השניה ,אביו גוייס לצבא האדום ונעדר
במלחמה .אבי גדל יתום ובהיותו בגיל עשר מסרו דודו לרב
נריה שילמדו תורה .וכך קבוצה של בחורים ובידיהם יונות היו
הולכים לביתו של הרב שניים מהם לומדים אצל הרב ושניים
מהם עולים לגג לתצפית ,ומשחקים כביכול עם יונות שאם
יראו שמגיע שוטר או אדם זר היו צועקים סיסמה "אני
תפסתי" ואז הרב היה בורח מהדלת אחורית ,כדי שלא יתפסו
אותו .אחר שעה ,שניים שלמדו עלו לגג ושני התצפיתנים היו
יורדים ללמוד .וכן הדבר נמשך שלש חודשים עד שהרב נריה
נתפס ונשלח לכלא ,הילדים הופחדו ע"י המשטרה שאם
יתפסו עוד פעם יהיה מר גורלם ,וכך אבי הפסיק את לימודו
ונשאר עם אהבת התורה אמיתית.
היית לאבי ע"ה הגדה בכתב ידו ששכתב מרבו ,וכשעלינו לארץ
לא הרשו השילטונות ברוסיה להעביר שום ספר ולא מכתב
שלא עבר את הצנזורה הרוסית מחשש להעברת מידע חשאי
מעבר לגבולות ,בכאב רב הוכרח אבי להשאיר את ההגדה
אחורי מסך הברזל ,ועל כך אבי ז"ל היה מצטער כל ימיו.
בראותי את צערו של אבי גמלתי בליבי החלטה ,כשאגדל
באותיות
התפילה
ספרי
כל
את
אכתוב
ברוסית כדי שאבי יוכל להתפלל.
כשסיימתי את לימודי בישיבה גדולה לדאבוני עט"ר מו"ר אבי
נפטר ,ואז הקמתי את ארגון "עטרת מנחם" על שמו מנחם בן
קציעה וחי ע"ה העוסק בהפצת יהדות בעדה הבוכרית .בס"ד
הצלחנו לצד הסמינרים ושיעורי תורה להוציא גם לאור את כל
ספרי התפילה החל מהגדה של פסח ,סידור ,תהילים,
מחזורים ,שירי שבת וחג ,ספרי הלכה ועוד ,באותיות
קיריליות-בוכרית למען העולים החדשים שב"ה רבים מהם
חזרו למקורות לחסות בנועם ה' והכל בזכות אותה הגדה
קטנה.

אמבולנס לקבורה יהודית
ע“פ מנהגי העדה הבוכרית
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מא ת  :ה רב יע קב א שרו ב
י ו עץ חינ ו כי ו מנ ח ה הורים

א יך נ הפ וך א ת ל יל הסדר ב בית
לח ו וי ה בל תי נ שכחת
שיתוף

הטיפים להורה

שתפו את הילדים תנו להם משימות כדי שירגישו מועילים
ותורמים .לעזור לערוך את השולחן תנו להם להיות חלק
מהניקיונות ,מהבישולים ,מעריכת שולחן ליל הסדר ,אפילו
מסחיבת הכיסאות) .חשוב להקפיד שמבוגר ישגיח עליהם
ועל כללי הבטיחות(.
הכנות לליל הסדר
מטרת ליל הסדר להעביר את המסורת דרך סיפור יציאת
מצרים .לשם כך עלינו ההורים להיות ערניים ומרוכזים .גם
הילדים צריכים להיות ערניים כדי שישאלו שאלות ,ויבינו
את סיפור יציאת מצרים.
אז איך תעבירו את הסדר בצורה טובה ומועילה?
תיאום ציפיות
מנהגי החג הנראים לנו מובנים מאליהם ,לא תמיד מוכרים
וברורים לילדים .תאמו ציפיות ותסבירו להם את המידע
הנחוץ .ספרו איפה נערוך את הסדר ,איזה בגדים נלבש,
איזה אורחים יגיעו ,איך יתנהל הערב ,מתי אוכלים ומה
מצופה מהם .סכמו מספר כללים מראש ,תוך התייעצות
עם הקטנים ,כדי לדעת מה יעזור להם במצבי שעמום.
למשל ,לא קמים מהשולחן עד שאבא או אמא יסכימו ,יהיה
זמן שיהיה אפשר לקום.
שינה
כדאי מאוד שהילדים ישנו שנת צהריים ,כדי שיהיו יותר
ערניים ורעננים.
הכינו את עצמכם לכל תרחיש
ילדים הם ילדים ,גם בלילה הזה .למרות שכל המשפחה
מסביב ,אל תצפו מהם להתנהג כמו חיילים .הכינו מראש
בגדים להחלפה למקרה שהבגדים החגיגיים יתלכלכו ,אם
אתם תהיו רגועים ותנהגו בטבעיות ,גם הם יהיו נינוחים
יותר.
אל תחכו לאוכל
סדר פסח הוא אירוע ארוך ,ולוקח זמן עד שמגיעים
לסעודה .נכון שפיתוח מיומנויות של סבלנות ואיפוק זה
חשוב ,אבל לא חייבים לבחון איפוק דווקא בליל הסדר .תנו
לילדים לאכול ארוחה קטנה עוד לפני תחילת הסדר )כגון:
ביצה קשה ,ירקות ,אורז ,וכל מאכל שמוכן(
עורך הסדר צריך לשמור על מספר כללים:
א .לנהל את הסדר במתינות ולא למהר.

ב .כשעוברים מקטע לקטע יש לוודא שכולם מוכנים לשלב
הבא).הגדות ,כוסות ,כריות להסיבה(.
ג .קוראים כל קטע ביחד ,עוצרים ומסבירים.
ד .להיות רגיש למסובים ,ולשים לב מתי להתעכב
ומתי להזדרז.
ה .רצוי לתת לילדים ולמסובים לקרוא חלק מקטעי
ההגדה שירגישו חלק חשוב מהסדר.
הגדה
ישנן הגדות מקסימות עם איורים יפיפיים שהילדים ישמחו
לעיין בהם .בעקבות האיורים יעלו שאלות וזו דרך מצויינת
לעניין אותם ולחבר אותם לסדר ולסיפורי יציאת מצרים.
למען הסדר הטוב חשוב שלכולם תהיה אותה הגדה ,כמו כן
לבדוק שלכל אחד יהיה כוס יפה לשתיית ארבע כוסות,
וכריות או משענת להסיבה.
בחרו להם מקום ישיבה מתאים
מצד אחד ,ניתן להושיב אותם בשולחן המרכזי  -מה שיכול
לעזור להם להיות קשובים למתרחש ,מצד שני  -שולחן
נפרד לילדים יאפשר להם ליהנות יותר בחברת בני גילם.
ההחלטה בידיים שלכם ואין פתרון מושלם .כדאי גם
בסוגיה הזו לבדוק עם הילדים מה הם מעדיפים.

ליל הסדר הוא זמן מיוחד .הרב יעקב אשרוב מימין

מה נשתנה?
חשוב שניתן להם את הזמן לשיר ונייחס לכך חשיבות ולא
נעבור הלאה מהר .השירים הם מאוד חווייתיים לילדים.
ואם בכל הלילות אתם מכירים את הילד כמי שלא ממהר
להופיע ,אז מה נשתנה הלילה הזה? גם ילד שכבר שבועיים
מתאמן על הקושיות ,עלול ברגע האמת להימנע מכך .אל
תיבהלו ואל תנסו לדחוק בו ,ובעיקר אל תתנו לו להרגיש
המשך בעמוד ...15
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מאת :הרב ראובן יוספי שליט"א
ראש בית ההוראה "בכורי ישראל“

דברים שחייבים לדעת השנה
כשליל הסדר חל במוצאי שבת
והדרכה כללית לליל הסדר
תענית בכורות.
נהגו הבכורים להתענות בערב פסח זכר לנס שנעשה להם
במצרים ,שכל בכורי מצרים מתו ובכורי ישראל ניצולו.
והשנה הבכורות מקדימים להתענות ביום חמישי י"ב בניסן.
וכיום נהגו להשתתף בסעודת מצווה של סיום מסכת או כל
סעודת מצווה אחרת ,ויוצאים בזה ידי חובתם והבכור עצמו
יהיה נוכח בסיום.
והבכורים המתענים הם :בין בכור מאב ,ובין בכור מאם) .יש
שנהגו שאף הבנות הבכורות מתענות ,או שומעות סיום
מסכת ,ובליקוטי דינים כתבשאינן צריכות להתענות .השנה
שממילא התענית אינה בזמנה אפשר להקל לכו"ע(.
ובמקום צער או חולי אין להתענות ,היות שזה מנהג ואפילו לא
דין דרבנן ,ועוד שהשנה הצום הוקדם.

יום חמישי – בדיקת חמץ
מקדימים לבדוק את החמץ בערב שהוא ליל שישי היינו ליל י"ג
בניסן.
ומתחילים לבדוק בצאת הכוכבים.
ומברכים "על ביעור חמץ" כבכל שנה אע"פ שאוכלים חמץ
ביום שישי ובשבת ,כיון שמשעת הבדיקה כל החמץ שבבית
מבוער ,חוץ מאותו מקום שם הוא מצניע את חמצו לצורך
סעודותיו עד זמן איסורו.
נוהגים לפזר  10פתיתים של חמץ עטופים בנייר או בד.
ואחר הבדיקה יאמר נוסח הביטול "כל חמירא דאיכא ברשותי
דלא חזיתיה ודלא ביערתיה להוי בטיל וחשיב כעפרא דארעא"
 3פעמים) ,משנ"ב תמ"ד סק"א ,כף החיים תל"א סק"ב( ,ויזהר
להצניע במקום מיוחד את  10הפתיתים וכן את כל החמץ
שנשאר לו.
ואם לא מבין משאומר בלשון זו או בלשון הקודש )עברית(
חייב לומר בכל לשון שמבין , ,ואותו הדין גם לגבי נוסח ביטול
אחרי שיזרוק את כל החמץ שבביתו ביום שבת.

יום השישי – ביעור חמץ
בבוקר יבער את  10הפתיתים ,וכן כל חמץ שמצא בשעת
הבדיקה ,ומשייר רק חמץ מצומצם ליום שישי ,ולשתי סעודות
שבת )ערב ובוקר(.
רצוי להשתמש בשבת בפיתות או לחמניות שלא משאירות
פרורים.
לאחר הביעור לא יאמר את נוסח הביטול "כל חמירא" ,כי
החמץ נשאר בביתו ועדין אוכל ממנו ,ויבטל את החמץ על פי
נוסח זה ביום שבת אחרי הסעודה )שו"ע תמ"ד ב' ,ו‘(
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סוף זמן ביעור חמץ לכתחילה ביום השישי11:30 :
ואם לא שרף בשעה זו יוכל לשרפו במשך כל היום.
יש לקיים מכירת חמץ לפני יום שישי.
כל ההכנות ובישולים לליל הסדר יעשו ביום שישי )צליית
הזרוע ,הביצה ,חרוסת ,חסה למרור( ,וכן כל הבישולים ליום
שבת יעשו כשרים לפסח.
טוב להכין כלי הגשה וסכו"ם לשימוש חד פעמי )בימנו יש
כלים חד פעמיים משובחים לכבוד שבת( ,ומפות ניילון חד
פעמי ,ובגמר הסעודה ישליך הכול לפח האשפה שמחוץ
לביתו ,אחרי ששפך על החמץ אקונומיקה כדי שלא יהיה ראוי
לאכילת כלב.
יש להכין מערכת פמוטות כפולה לשבת ויום טוב ,מכיוון
שאסור להדביק את הנרות בפמוטים ביום טוב ,ואם לא הכין
מותר לתקוע את הנרות מבלי להדביקם.
וכן יכין נר שדולק  26שעות ,כדי להעביר ממנו אש במוצ"ש.
חשוב לזכור - :שנכנסים אנו לימי ספירת העומר ,לכן צריך
להסתפר ולהתגלח לפני כניסת החג.

יום שבת – ערב פסח
יש להקדים את תפילת שחרית על מנת שיספיקו לאכול
סעודת שבת בפת קודם זמן איסור חמץ )משנ"ב תמ"ד
סק"ד(.

סוף זמן אכילת חמץ 10:10
לאחר סיום סעודת שחרית ירחץ ידיו ,וינער בגדיו ויבדוק
בכיסים ובקיפולי הבגדים ,ישטוף פיו וינקה בין שיניו ויזהר
שלא יוציא דם.
וכן שיניים תותבות יש לנקותם היטב ולשטפם במים חמים
בכלי שני .יאסוף את כל החמץ שבבית ,וכן כל הכלים החד
פעמיים ,וכן כל הפרורים הקטנים של החמץ ,ואם יש פרוסות
גדולות יפוררם עד שלא יישאר בכל אחת מהן אלא פחות
מכזית ,ואח"כ יזרקם לפח האשפה שמחוץ לביתו או יזרקם
לשירותים.
וכן יטאטא רצפת הבית שלא יישארו פרורי חמץ.
טוב שיאמר שאין הוא רוצה שפח האשפה שלו או המשותף
לאחרים ולו יזכה בחמץ שמכניסים לתוכו )ע"פ בן איש חי(.
לאחר כל זה חייב אדם לבטל את החמץ ויאמר נוסח "כל
חמירא דאיכא ברשותי דחזיתה ודלא חזיתה ,דביערתה ודלא
ביערתה ליבטיל ולהוי כעפרא דארעא" ,וכל אחד יאמר נוסח
הביטול בשפה המובנת לו .וכל זה לפני סוף זמן ביעור חמץ
)שו"ע תמ"ד סעיף ו’(.

סוף זמן ביעור חמץ 11:25
מנחה – וסעודה שלישית
יתפללו מנחה גדולה מוקדמת  , 13:15כדי שיספיקו לאכול
סעודה שלישית קודם שעה עשירית  ,15:50שמשעה זו ואילך
אסור לאכול אפילו מצה עשירה )מזונות( ,כדי שיאכל מצה
לתיאבון בלילה )משנ"ב תמ"ד סק"ז( ,אבל מותר לאכול בשר
או פירות משבעת המינים וכו' ולא ירבה באכילה )שו"ע תע"א
ס"א(.
הבעיות שבסעודה זו בערב פסח שחל בשבת  -בסעודה זו:
אסור לאכול שהרי הגיע זמן איסור אכילת חמץ ,ולפני
הצהרים ,אי אפשר לערוך סעודה שלישית שאינו יוצא ידי
חובה בזה .וגם מצה אסור לאכול בערב פסח.
לכן יעשו סעודה במצה מבושלת ,דהיינו שיקחו מצה שלימה
או חצי מצה ויטגנו או יבשלו אותה וכך יכול לברך עליה
המוציא ,או קציצות מקמח מצה ,או במצה כתושה מבושלת
)שבזה אין איסור של חכמים באכילת מצה בערב פסח( ויברך
על זה מזונות ואם אכל כזית יברך על המחיה .ואם לא הכין,
יקיים סעודה זו אף בבשר ודגים וכו‘.
ואם גם זה לא הכין ,יקיים סעודה זו בפירות ,רצוי מ 7-המינים
)בן איש חי פ' צו ה’(.
אין לעשות בשבת שום הכנות לסדר פסח ,ואפילו לא סידור
השולחן משום איסור הכנה משבת ליום טוב.
אין לטלטל בשבת זו מצה שמורה עבודת יד ,שהיא מוקצה
מחמת חסרון כיס ,שמקפיד שלא להשתמש בה עד ליל הסדר,
אבל מצת מכונה אפילו שמורה אין אדם מקפיד שלא
להאכילה לקטנים ,ולכן מותרת היא בטלטול טוב להרבות ביום
זה בלימוד תורה ובפרט בהלכות הפסח והסדר.

מוצ"ש – ליל הסדר
הדלקת נרות - :אחרי זמן צאת השבת ע"פ הלוח תאמר
האישה "ברוך המבדיל בין קודש לקודש" ותדליק נרות של יום
טוב ,וצריכה להיזהר להעביר מאש דולקת ,וכן שלא תכבה את
הגפרור שבידה ,ותברך "להדליק נר של יום טוב" ואח"כ
").תדליק) .יש נוהגות לברך גם "שהחיינו
כשחוזר מבית הכנסת יברך את בני הבית ואח"כ ומוזגים כוס
ראשון.
טוב ומכובד יותר שישים את הבגד המסורת )הג'ומה(
מתחילת הסדר ועד סופו ,ואם קשה לו להישאר עם "הג'ומה"
עד סוף הסדר או שחושש שמא יתלכלך אז לפחות יקדש
וישתה את הכוס הראשון עם "הג'ומה" ואז יוריד אותו )ליקוטי
דינים(.
אם יש הרבה אנשים בליל הסדר והקערה רחוקה מחלק

מהאנשים ,יכולים להוסיף בעוד מקום או שתיים קערות סדר
נוספות ,או כל אחד שרוצה יכול לסדר לעצמו בצלחתו קערה
קטנה עם  3מצות ,מרור ,זרוע ,ביצה וכו' )ליקוטי דינים(.
קדש – יקדש  5ברכות י ק נ ה " ז
א .יין – "בורא פרי הגפן“.
ב .קידוש – "אשר בחר בנו" וכו' עד "מקדש ישראל והזמנים”.
ג .נר – ”בא"ה אמ"ה בורא מאורי האש“.
ד .הבדלה – "המבדיל בין קודש לקודש”.
ה .זמן – "שהחיינו") .שו"ע תע"ג סע"א(
כשיברך על הנר יסתכל על הנרות שהדליקה האישה ,וטוב
שיצמיד גפרור לנר שתהיה אבוקה )ולא יחבר שתי נרות יחד(,
ובסוף שותים כוס ראשון בהסיבת שמאל.
ישנו מנהג קדמון שנהגו ישראל :לוקחים את האפיקומן
ועוטפים אותו במטפחת יפה ושמים אותו על כתפו הימנית
של מבנים או אחד מהמסובים ,ואז הוא קם ממקומו ועושה
כארבעה צעדים ואומר" :משארותם צרורות בשמלותם על
שכמם" "ובני ישראל עשו כדבר משה" ,ושואלים אותו:
מאיפה אתה בא ,והוא ענה :מארץ מצרים ,ולאן אתה הולך,
לירושלים לארץ ישראל ,ואז כולם אומרים " :לשנה הבאה
כולנו לירושלים בארעא דישראל בני חורין" ,ואח"כ קורא "הא
לחמא עניא" )ליקוטי דינים(.
)שו“ע תע“ז א’(.

יזהר לאכול את האפיקומן קודם חצות לילה 12:46
דברים שצריך להקפיד עליהם:
כוסות 4
מצוות הסיבה :בעת אכילת המצה ,ושתיית היין ,כורך
ואפיקומן.
אכילת מצה :לכתחילה יאכל  4כזיתות מצה בפסח
א .המוציא  ,ב .על אכילת מצה  ,ג .כורך  ,ד .אפיקומן
ובדיעבד יוצא ידי חובה גם ב -ב' כזיתות ,אחד של ברכת
"אכילת מצה" ושני "כזית אפיקומן"  ,ובכורך ייקח חתיכה
קטנה של מצה וחתיכה קטנה של מרור ודיו והמחמירים
באפיקומן ייקחו שני זיתים אחד זכר לפסח ואחד זכר למצה
הנאכלת עמו )משנ"ב תע"ז סק"א(.
שתי כזיתות מרור )אחד למרור ואחד לכורך(.
כשמברך על כוס ראשון יכוון לפטור גם את הכוס השני  ,וכן
כשמברך על כוס השלישי יכוון לפטור את הכוס הרביעי.
המשתמשים בפלטת שבת ,צריכים להקפיד שתהיה דלוקה
עד צאת יום טוב ראשון.
מצווה להשתמש בירקות עלים ללא חשש תולעים )גוש קטיף(

מורשת<13

ראיון מיוחד
עם מפתח
האפליקציה

”קדיש לנצח" האפליקציה שתרצו להוריש לילדים שלכם
איך ערכו אזכרות בתקופת הקורונה על פי ההלכה ובכבוד הראוי לנפטר?

חשיפה ראשונית על אפליקציה שפותחה ע"י הרב דניאל ישראלוב יחד
עם מורנו הרב הלל בן מנחם חיימוב שליט"א
איך התחיל הרעיון לפתח את האפליקציה המיוחדת
הזו?
הרב הלל חיימוב:
מאז פרוץ מגפת הקורונה והגבלות של משרד
הבריאות לקיים התכנסות ואירועים ,נוצרה בעיה
הלכתית ומוסרית גם יחד בקרב משפחות האבלות,
אשר נהגו לערוך אזכרות לזכר יקיריהם ,ומפאת
ההגבלות נאסר עליהם לערוך אזכרה ,והיו תקופות
שאסרו גם לקיים מניינים בבית הכנסת ,ולא יכלו
לומר קדיש.
השאלות הרבות בעניין זה מהמשפחות האבלות
הגיעו אלי נשיא איגוד רבני הקהילות של יהדות
בוכרה ,וב"ה מצאתי פתרון הלכתי וביקשתי את
עזרתו של הרב דניאל ישראלוב להיות הרכז ולנהל
יומן מסודר של תאריכים ושמות הנפטרים ,כדי לתת
מענה הוגן לכל פונה.
הפתרון:
כל פונה מסר שם של הנפטר ותאריך האזכרה ,והרב
דניאל ריכז את כל הנתונים.
אני קיבל על עצמו לומר קדיש במניין שארגנתי
בחצר בשטח פתוח לפי ההנחיות של משרד
הבריאות ואמרתי את תפילת ההשכבה בכל שבת
בעת עלייה לתורה ,והרב דניאל ישראלוב ארגן כל
ערב עשרה אברכים שלמדו בכולל ,והקדיש את
הלימוד לעילוי נשמת יקיריהם ,ודאג להגיש ברכות
לעילוי נשמת הנפטרים .הלימוד ואמירת הברכות,
אמירת קדיש והשכבה צולמו ונשלחו למשפחות.
הפתרון היה ייחודי ומרגיע בעת כזאת לאלפי
משפחות שהרגישו בכך שמילאו את חובתם
המוסרית לנשמת יקיריהם.
בהיפתח ערוץ השאלות בין הרבנים לפונים ,נפגשנו
עם המון שאלות הלכתיות שמעניינות את בני
המשפחות של הנפטרים .ריכזנו את כל השאלות,
ניתחנו אותם ,והגענו למסקנה ,שחייבים לפתח
אפליקציה בשם "קדיש לנצח" שתתן מענה אוטומטי
לכל פונה ושואל.
אז איך עובדת האפליקציה?
הרב דניאל ישראלוב:
ראשית ,האפליקציה ניתנת להורדה בחינם לכל
דורש ,שכבר בקרוב ממש היא תעלה לאוויר העולם.
הפונה מזין את שם הנפטר ותאריך הפטירה הלועזי
והעברי ,ומציין את שעת הקבורה לפני השקיעה או
לאחר השקיעה ,ומקבל אוטומטית נתונים מדוייקים
מתי יחול אזכרה של השבעה ,השלושים ויום השנה.
כמו כן הפונה מזין את תמונת הנפטר וקורות חיו של
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הנפטר כדי להנציח את שמו במאגר הנפטרים.
המערכת שואלת :האם הנך מעוניין לקבל תזכורת
בעוד מועד לתאריך האזכרה?
במידה והתשובה היא כן ,המערכת מתזכרת את הבן
\הקרוב משפחה 21 ,יום לפני ,ושוב תזכורת שבוע
לפני ,וביום האזכרה מקבל הבן את שם הנפטר
בצירוף התמונה שהוזן עם נר נשמה דיגיטלי ,במצב
זה שום נשמה לא תישאר ללא קדיש על בטוח.
המערכת שואלת :האם ברצונך שעוד כמה מבני
המשפחה יקבלו את התזכורת?
אם התשובה כן ,עליו להזין עד עשרה מקרובי
המשפחה ומספרי הטלפון שלהם.
המערכת שואלת :האם ברצונך לקבל את אחת
השירותים שלנו לעילוי נשמת יקיריך?
אם התשובה כן ,מיד מופיע השירותים של החברה:
אמירת קדיש ,השכבה ,לימוד תורה ,סרטון דברי
תורה להפצה ,ואף עלייה לקבר עם מניין אברכים
ועריכת אזכרה עם ברכות] .השירות רק בארץ[
מעלת האפליקציה:
מעלתה של האפליקציה זו בכך ,שכל שם שהוזן בו
נשמר לנצח ,ונהפך למאגר היסטורי וספר שורשים
של כל משפחה ,וכל אחד מהצאצאים בכל דור,
שרוצה ללמוד על שורשי משפחתו ,יוכל להכנס
לאפליקציה וללמוד על סבו או סבתו וכו' ,ובו בזמן
לראות מי קרובי המשפחה המחוברים לשם הזה.
עוד באפליקציה:
באפליקציה זו מעודכן תפילות בבית העלמין ,לפי
הסדר :החל מהכניסה לבית העלמין ,הגעה לקבר,
פרקי תהילים לפי אותיות של שם הנפטר ,קדיש,
השכבה וקטעי תפילה הנאמרים בבית העלמין ,עד
היציאה מבית העלמין ,דבר שיעזור לכל מבקר בבית
העלמין ,ללא צורך לחפש סידור או ספר או חזן ,הכל
בהישג יד בתוך כף ידו .וכן סידור תפילה בג' שפות:
עברית ,רוסית ואנגלית.

קדיש לנצח

האפליקציה
שתרצו להוריש
לילדים שלכם

פרטים
בקרוב...
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שאתם מאוכזבים ממנו .זה בסדר גם אם כולם שרים ביחד
את הקושיות.
שבח
במהלך הערב הרבו בפירגונים ומחמאות על החלק שלהם
בהצלחת הערב )בניקיונות ,בישולים ,קניות וכדו'( .וכן
כשהילדים יושבים ומשתפים פעולה ,עברו ליד הילד
ולטפו את הראש .לחשו לו באוזן "איך אתה יושב ומשתתף
יפה ,אתה ממש משמח אותי" או "עוד מעט מגישים את
האוכל שאתה הכי אוהב!"" .איזה בגד מיוחד ויפה יש לך"
תנו לו מבט וחיוך אוהב .כל הפעולות המחזקות האלה
ודומיהן נותנים לילד תחושה שרואים אותו ,תחושה של
ערך.
חירות
כדאי לחשוב על משימות קטנות וקצרות שיאפשרו לילד
להתנועע ועדיין להיות חלק מליל הסדר .לא קל לשבת
שעות ארוכות על הכיסא) ,בפרט ילדים שלא יודעים
לקרוא( לדוגמה :להביא בקבוק שתייה או יין שנגמר,
להגיש את המנה הראשונה בארוחה ,אחראי על ההגדות או
על כוס קידוש לכל אחד .או תנו לכל הילדים משימה כמו:
"עכשיו כולם יורדים מהכיסאות ומקפצים כמו צפרדעים“.
הפכו את הקריאה והסעודה לחוויה
הנה כמה רעיונות למשחקים מהנים לילדים לשולחן החג:
א .ספרו חלק מסיפור ההגדה עם שגיאות )'למלך מצרים
קראו אנטיוכוס'( ותנו לקטנים לתקן אתכם ב .כששרים חד
גדיא בקשו מהנוכחים להוסיף אפקטים קוליים מתאימים
לחיות )ילדים אוהבים את זה( ג .שלבו פעילויות כמו
משחק זיכרון )"מי זוכר מה נמצא בקערת הפסח?"(,
ד .חידון )"מי יודע את עשר המכות לפי הסדר?" "מי יודע
את עשר המכות מהסוף להתחלה?"( ,ה .הצגה )"בואו
סוף"(.
ים
קריעת
את
נמחיז
ו .כרטיסיות שהוכנו מראש מי או מה אני  -כתבו על
כרטיסים שמות אנשים או מושגים מסיפור החג.
חידות\שאלות
פסח הוא חג הקושיות .שאלות מפולפלות ומעוררות
מחשבה יכניסו קצת אקשן גם לסדר היבש ביותר.
א .מה היית עושה לו היית במקומם של המיילדות
במצרים?
ב .האם היית מוכן לקפוץ לים כפי שעשה נחשון? ְּב ַמה
היום אתה מוכן 'לקפוץ למים' ראשון?
ג .מה פשר העקשנות של פרעה לסרב לשלח את ישראל
למרות כל המכות הניחתות עליו?
ד“ .מלמד שהיו ישראל מצוינים שם" ־ כל אחד בוחר
מישהו מן המסובים ואומר לכולם במה הוא ייחודי ,מצוין
)מחמאה ושבח(.
ה" .וגאלתי אתכם בזרוע נטויה"  -שבעזרת ה' נזכה גם
אנחנו לגאולה בקרוב.

איזו זכות יש לעם ישראל בדורנו שבגללה ה' יגאלנו
במהרה? כל אחד מהמסובים ינסה לומר לפחות דבר אחד
)ללמד זכות על עם ישראל(.
ו .אפיקומן ־ איזה מתנה היית רוצה לבקש מההורים
תמורת האפיקומן?
ואיזו מתנה היית מבקש מאבינו שבשמים?
מה היית רוצה לבקש מעצמך? חשוֹב איזה 'אפיקומן' אתה
רוצה למצוא השנה?
ז .לא אוכלים דבר אחרי האפיקומן כדי שטעמו יישאר .עם
איזה 'טעם' אתה יוצא מליל הסדר הזה?
"שירה חדשה שבחו גאולים"  -האם חוויתי השנה את
טביעת אצבעו של הקב"ה בהשתלשלות העניינים?
)לדוגמה :בקורונה(.
כל אחד יאמר שני דברים פרטיים שעליהם הוא מודה לה'
או להורים או למישהו מהמסובים,
לא לשכוח :תנו פרסים או ממתקים כתמריצים למשיבים.
דיונים
ליל הסדר  -איזה חלק בליל הסדר/בהגדה אתם הכי
אוהבים? ולמה?
והיא שעמדה לאבותינו
"והיא שעמדה לאבותינו" ־ אם סבא וסבתא אתכם סביב
השולחן בקשו מהם לספר את הסיפור האישי שלהם,
שראו בו את יד ה' ,איך ניצלו מאיזה קרב/הפגזה/מלחמה,
העלייה לארץ ישראלַּ .ב ְקשוּ שיספרו על ליל הסדר אחד
שלא ישכחו כל חייהם.
לסיכום
חשיבות ההכנה הרוחנית לפני * בחירת נושא לסדר *
היכרות עם ההגדה * "חלוקת עבודה" בין בני המשפחה
בהכנת רעיונות ,סיפורים והצגות * יצירת אווירה מתאימה
* והעיקר לא לכעוס * הכנת האורחים * "דמי פסח"
)אגוזים ופרסים( * חשיבות השאלות * סידור ישיבה נוח
כשכולם שותפים ורואים זה את זה * לשתף את הילדים
בהכנות * תפאורה מתאימה * שינויים ככל האפשר * בגד
חדש * שינה בצהריים לפני * לא לבוא רעבים * לשיר כמה
* שיותר * לשלב דיונים ומשחקים
והכלל המרכזי" :חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא
ממצרים".
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