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הקינואה בפסח
ode ,dpib iperxf `xwpd `ed odn iyilyde
,mc` lk`nl oiie`x opi`y oiperxf x`y
rxf oebk ,mc` lk`n rxfd eze` ly ixtde
rxfe gvwde xivgd rxfe oineyde milvad
llka `ed ixd ozyt rxfe ,oda `veike ztl
el` miperxf ipin lk erxfiyk ,dpib iperxf
xkip `ly onf lk elek gnvd `xwp egnvie
."wxi `xwpe `yc rxfd
וכיון שהירק וזרעו נאכלים הרי הוא עפ"י
.הגדרת חז"ל – קטנית
 שאלת איסורו בפסח תלויה בטעמי.ב
.איסור קטניות
oixqe` yie" :(כתב הטור )או"ח סי' תנג
itl liyaza zeiphw ipin lke fxe` lek`l
`xizi `xnege oda oiaxrzn oihg ipiny
."ok ebdp `le ef `id
הבית יוסף )או"ח ריש סי' תנג( הסיק עפ"י
zil" :(הסוגיא בפרק ערבי פסחים )קיד
 )ברכותxn`c ixep oa opgei iaxc `dl yiigc
evenig lr oiaiige `ed obc oin fxe` (.לז
yxite ,gqta ezaeg ici ea `vei mc`e zxk
oilyanc `ped ax xn`wcn .dpin rny :i"yx
`dl ygc zil uenigl yiig `le gqta fxe`
 היינו אף אורז שהוא."ixep oa opgei iaxc
 אינו חמץ ומותר,קרוב מאד למיני דגן
.לאוכלו בפסח
fxe` lek`l oixqe` yie" :ממשיך הב "י
.ef `id dxizi `xnege 'eke zeiphw ipin lke
mze` azk (. )נ"ה ח"ג מאmgexi epiax mb
lyean zeiphw ipine fxe` lek`l `ly ebdpy
miyer md m` izlef `ed zehy bdpn gqta
:l"kr dnl izrci `le mnvr lr xingdl
(' )ה "א דפו' קושטאd wxt zeipeniin zedbdae

שאלה

האם מותר לאכול תבשילים ומיני
?מאפה מקינואה בפסח

רקע כללי
מקור צמח הקינואה בארצות דרום
 בארצות אלו גוּדל לשם אכילה.אמריקה
שנתי )משפחת- הצמח חד.כבר אלפי שנים
 וגדל,הסלקיים( ומגיע לגובה ארבעה מטרים
 בארצות גידולו הוא.בעיקר בהרי האנדים
 מחוץ.נאכל גם כירק לסלט ירקות
לארצות גידולו הוא מוכּר בעיקר בזכות
 שההרכב התזונתי שבהם נחשב,זרעיו
 הזרעים קטנים מזרע.למזין ביותר
 וצבעם מחום,השומשום וגדולים מדוחן
 הזרע ניתן להיאכל.עד לבן בהתאם לזן
בבישול או בטחינה לקמח או בהפקה
.לשמן

דיון הלכתי
 הצמח אינו דגן )על אף הדמיון( וכש "כ.א
שאינו מחמשת מיני דגן אשר על חמצם
 אלא דינו ככל ירק שזרעו.עוברים בפסח
.נאכל ולכן הוא קטנית
:(כמבואר ברמב "ם )הל' כלאים פ"א ה"ח
mdn cg`d ,miwlg dylyl oiwlgp oiperxfd"
mihgd oipin dyng `ide d`eaz `xwpd `ed
,oetiyde lrey zleaye oixeryde oinqekde
mirxf lk ode ,ziphw `xwpd `ed odn ipyde
letd oebk ,d`eazd on ueg mc`l lk`pd
fxe`de
ogecde
miycrde
mipet`de
,oda `veike xitqde oibxtde oinyneyde
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,zeiphw ipin x`ye fxe`a `l la` ...mihga
zeyrl xzene uenig icil mi`a mpi` mbe
."liyaz mdn
 )טור והגהותmixqe` yie" :והרמ "א הוסיף
fpky`a bdpnde .(מיימוני פ"ה ומרדכי פ' כל שעה
oi`c heyt edin .zepyl oi`e ,xingdl
oke .liyazd jez eltp m` carica mixqe`
opi`e ,mdn miyrpd mipnya wilcdl xzen
xzen oke .liyazd jezl eltp m` mixqe`
.( )ת"ה סי' קי"גziaa zeiphw ipin zedydl
opi` x"cpiil` q"ip`e ("` )מהרי"לfilw` rxfe
."l"p ok ,gqta olk`l xzene ,zeiphw ipin
השאלה העולה היא מה דינן של קטניות
 האם,שלא היו ידועות כלל בצרפת ואשכנז
,גם אותן יש לאסור כקטניות שהיו מוכרות
.או שאין לאוסרן
בשו "ת אגרות משה )או"ח ח"ג סי' סג( דן
 האם יש בהם איסור מנהג2 בענין הבוטנים
.קטניות בפסח
ראשית הוא מעלה את חששות השואל
epnn oiyery rnyy meyn" :ודוחה אותן
oirxfpy rny mbe gnw mb mewn dfi`a
oi`y d"xzk rci la` ,zeiphw x`yk zecya
gnw mdn oiyerd mixacd lky ,llk oipr df
epnn oiyerd xac jl oi`c ,df bdpnn exq`p
`l` ef dpicna wx `l dnc` igetzk gnw
mbe epizenewna ( )=אירופהt`xeia mb
.df xeq`l eyg `l mlerne mincewd zexeca
azky mda oiaxrzn mihg ipiny mrhd oke
yegl yiy mipind lky llk epi` inp ,xehd
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 )סי' רכב עמ' רלא הגהות הר "ףw"nq mya azk

yi miycre milet oebk zeiphwd lr (אות יב
l`eny x"d oke ,gqta mlk`l xeqi` mibdep
eid milecb x`ye l`igi x"d la` ,`xie`n
xizdl xacd c`n dywe xzid mda oibdep
.(: )עי' פסחים נxeqi` mda ebdp mixg`y oeik
`lc uenig meyn xeqi` ea ebdp `ly d`xpe
oircei oax zia ly zewepizc dfa iypi` erh
`a epi`c (.` )להxnba opixn` yexitac eze`
 היינו."cala mipin dyng `l` uenig icil
הראשונים בצרפת ואשכנז נחלקו בדבר
המנהג שלא לאכול קטניות מבושלות
 ואע "פ שברור לגמרי שאין בהן.בפסח
.משום חמץ
ומביא הב"י שלשה טעמים לאיסור
:קטניות בפסח
ziphwe dxcw dyrn obcc meyn" (א
."`d eh` `d dxifb dxcw dyrn
iz`e ziphwn zt oiyery zenewn yi" (ב
."dxcw dyrn `edy `qiica itelgi`l
i`e mda zaxern d`eaz minrt" (ג
."dti exxal xyt`
 ג' החששות הם משום טעות,היינו
.במצבים שונים שבין החיטה לקטנית
ראשית משום הדמיון כמעשה קדרה היינו
 שנית משום הנעשה מקמח מדגנים,תבשיל
 ושלישית בגלל.ומקטנית והבלבול ביניהם
.תערובת במצב של זרעים
el`" :וכך פסק רבי יוסף קארו בשו "ע
,dvn zaeg ici mda mi`veiy mixac

: אונקלוס מתרגם. יא( אינם הפרי המכונה בוטנים בימינו,הבוטנים המוזכרים בספר בראשית )מג
 הבוטנים או אגוזי האדמה של ימינו מוצאם מדרום. ורש "י וראב "ע לא הכירו כלל פרי זה,בוטמין
. הרבה לאחר שהתחילו באיסור קטניות,אמריקה והגיעו לארצות אירופה רק לפני כמאתים שנה
.ולכן השאלה על הבוטנים של ימינו זהה לשאלת הקינואה
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.2

חבל נחלתו
mb xeq` ( )=בוטניםh`pit lek`l `ly cegia
jiiy okle .xeq`l oi` wtqn la` h`pita
elk`ie ,ung my axrzp `ly xykd oziy
 ומאותו טעם."xeqi` dfa ebdp `ly el`
.מתיר שמן בוטנים
וכן במסיבת שירת הים בשביעי של פסח
היה הגר "ש ישראלי זצ"ל מגיש בוטנים
 ולא,לתלמידי ישיבת מרכז הרב בירושלים
.חשש בהם למנהג איסור קטניות
ולכן לפי האגרות משה יש להתיר את כל
שימושי הקינואה בין למאפה ותבשיל ובין
לשמן ובין לסלט ירקות שהרי הוא נפוץ רק
 ואף אחרוני האחרונים,בשנים האחרונות
 ובודאי שאין לאף עדה,כמעט ולא הכירוהו
.מנהג קדום לאוסרו
אולם יש אחרונים שנהגו לאסור כל מין
קטנית אף שהתגלה רק בימינו ולא היה
כלול בתוך מנהג קטניות אשר נזכר
( כגון האבני נזר )או "ח סי' שעג,בראשונים
שסבר שכל דבר שגדל בשרביטין אסור
 וכן בשו"ת.לאוכלו ואפילו שמנו אסור
מלמד להועיל )ח"א סי' פח( מעיד שמנהג
ירושלים היה לאסור בבוטנים על אף
 וכן בשו"ת.ששונים לגמרי משאר קטניות
מנחת יצחק )ח"ג סי' קלח( סיים לאסור כל
מיני זרעים מפני שקשה לבוררם מחיטים
ועפי "ז אסר שמן כותנה )ובמקראי קודש
לגרצ "פ פרנק ח"ב סי' ס אות ב כתב שהגר"ח
מבריסק התיר שמן כותנה וכן ביה "ד בירושלים

.(בראשות הגרצ"פ פרנק
 לפני כשלשים שנה שאלתי את, וזכורני
הגר"ב ז'ולטי רב העיר ירושלים על שמן

,xeq`l ebdp eaxrziy mixerye mihg ipinl
mihg ipin oda oiaxrzny lrniwe qipr `dc
b"wq `"bnae `"wq f"ha yxetnk mixerye
h"wq i"gae mwceal dywc my `zi` mbe
miphwe miyp zwica lr jenqi `ly azk
yxetnk mexq` `l n"ne ,dwicad iyew cvn
c"qz oniqa `"nxd azk lcxge ,`"nxa
oi`y s` zeiphw ipink iedc xeq`l oibdepy
."minrhd ea
 הוא,לאחר שהוא מראה את החששות
dn `l` xaca epl oi` okle" :קובע להלכה
reciy dn oke xeq`l ebdpy yxetny
xq`py dn oicc mrh ozil yi mbe .mqxetne
,minkg ueawa xq`pd xac df oi` `d bdpna
lek`l `ly xingdl mrd z` ebidpdy `l`
minrhd iptn mlke`l ievn didy el` mipin
wecal dywy eaxrzpy obc ipin yygc
epwiz `ly oeik la` ,mignw oiyery iptne
yyg yiy mixac lek`l minkg ueawa
mdn oiyery mixace obc ipin oda axrziy
mipin dfi` lek`l `ly ebidpdy `l` ,gnw
x`y `le ebidpdy mipind `l` exq`p `l
,f` oiievn eid `ly iptn ebidpd `ly mipin
f` oiievn eid `ly dnc` igetz okly
mpi` mxqe`l `linn ebidpd `le recik
s` xeq`l ebdpy mipin el`c xeqi`d llka
bdpnn slinl oi`c ynn mrhd eze` yiy
eaxzpyke ,xeq`l ebdp `ly xac mb xeq`l
xecd inkg evx `l epizepicna dnc` igetz
iptn ile`e ,jxevd iptn ile` ,oxqe`l bidpdl
 ומביא את קלישות..."miyelw minrhdy
bdpn mdl yiy el`le" : ומסיק.הטעמים
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חריע  3ואף שהזרע כלל לא נאכל ,וגידולו
ליד תבואה מזיק לתבואה )כלאים פ"ב מ"ח(,
ורק השמן נאכל ,בכ"ז הגר"ב ז'ולטי אסרו
לאוכלי קטניות .4

.3
.4

הקינואה בפסח

מסקנה
מעיקר הדין מותר לאכול קינואה בפסח
לאחר שבררם היטב מחיטים ושאר מיני
דגן .ויש המחמירים בכל מיני זרעים.

החריע היה מוכר לחז "ל )כלאים פ "ב מ "ח( אולם זרעו לא משמש לאכילה )עי' פה "מ לרמב "ם פ"א
מ "ד ,מעשרות פ"א מ"א( אלא להפקת שמן מזרעיו ולהפקת צבע מפרחיו.
הערת הרה "ג יעקב אריאל – רב העיר רמת-גן:
גם תירס הוא לחם אמריקאי ולא היה ידוע לחז "ל ולפוסקים איסור קטניות לפני גילוי אמריקה
ובכ "ז נהגו בו איסור קטניות ,כי הוא מזונם העיקרי של האינדיאנים ונחשב כלחם עבורם .ולכן
גזרו בו .ולכאורה גם לקינואה יש מעמד דומה .היא נקראת אצל האינדיאנים בדרום אמריקה
"לחם" .אם כי יש לחלק .התירס הוא מין דגן ולכן נאסר בעוד שהקינואה אינה מין דגן .אולם
הבחנה בוטאנית זו לא היתה ידועה לאוסרים את התירס וא "כ לכאורה ה "ה הקינואה .וצ "ע.
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