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! ף ד מ ה ל  ע ש  ד ח
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

התשובות לכל השאלות
חובה בכל בית!

הגדה, הלכות, 
מנהגים, הידורים 

וחומרות, מנהגי הרבי 
הכל בספר אחד!

לראשונה! 
ליקוט מקיף 

והדרכה בשפה ברורה 
המאפשרת עריכת פסח 

חב"די למהדרין.

ב"ה

smslarav.co.ilהלכה חב"ד' לפרטים ממסלולי VIP של 'מכון לשותפים באחד במתנה הספר ניתן 

הפצה  
• אתר חב"ד שופ

• חיש - הפצת המעיינות
• בחנויות ספרים המובחרות

מחיר מיוחד לכמויות
לשלוחים ומוסדות 02-3011770

ב"ה

פתח דבר

בשבח והודי' לה' יתברך, הננו שמחים להגיש בפני קהל אנ"ש 
המועדים  בסדרת  הראשון  הספר  את   – חב"ד  חסידי 
– הלכות פסח, המהווה מדריך מקיף להלכות ומנהגי  'הלכה למעשה' 
חב"ד לחג הפסח. ספר זה מכיל בתוכו את כל ההלכות הנוגעות למעשה, 

לכל אחד ואחד, בשפה ברורה ובאופן שווה לכל נפש. 

"ישראל קדושים הם" ומחזרים אחר ההלכות והמנהגים לפרטיהם, 
על מנת 'לדעת את המעשה אשר יעשון' בכדי להגיע מוכנים לחג הפסח, 

באופן שיאפשר לחגוג את חג פסח כשר וכהלכתו.

מרובים הם עד למאוד פרטי הדינים והמנהגים הנוגעים לחג הפסח, 
והרוצה להקיף את כל ההלכות כולם, יזדקק לעיין בכמה וכמה ספרים 
– החל מ'שלחן ערוך' ועד לספרי המלקטים שיצאו לאור בתקופתנו אנו. 
מה גם, שנוספו על כל זה הנהגות מרבותינו נשיאינו, מנהגים רבים ועוד.

לכן נתעוררנו, לבוא ללקט, ולסדר דבר דבור על אופנו את כל ההלכות 
השתרשו  אשר  מאלו  החל  המנהגים.  כל  את  וכן  למעשה,  הנוגעות 
למנהגי  ועד  הוא,  תורה  אשר  ישראל  כמנהג  ונקבעו  הדורות  במהלך 
חב"ד, וכן המנהגים המקובלים אצל אנ"ש. כל זאת, על מנת להקל על 

המבקשים דבר ה' – זו הלכה.

 *

וכמה מעלות למקום עלינו:

החל   – נשיאינו  רבותינו  פסקי  על  מיוסד  זה  מדריך  לראש,  לכל 
משולחנו הגדול של רבינו הזקן, ועד להוראות והדרכות כ"ק אד"ש מלך 



! ף ד מ ה ל  ע ש  ד ח
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

התשובות לכל השאלות
חובה בכל בית!

הגדה, הלכות, 
מנהגים, הידורים 

וחומרות, מנהגי הרבי 
הכל בספר אחד!

לראשונה! 
ליקוט מקיף 

והדרכה בשפה ברורה 
המאפשרת עריכת פסח 

חב"די למהדרין.

ב"ה

smslarav.co.ilהלכה חב"ד' לפרטים ממסלולי VIP של 'מכון לשותפים באחד במתנה הספר ניתן 

הפצה  
• אתר חב"ד שופ

• חיש - הפצת המעיינות
• בחנויות ספרים המובחרות

מחיר מיוחד לכמויות
לשלוחים ומוסדות 02-3011770

ב"ה

פתח דבר

בשבח והודי' לה' יתברך, הננו שמחים להגיש בפני קהל אנ"ש 
המועדים  בסדרת  הראשון  הספר  את   – חב"ד  חסידי 
– הלכות פסח, המהווה מדריך מקיף להלכות ומנהגי  'הלכה למעשה' 
חב"ד לחג הפסח. ספר זה מכיל בתוכו את כל ההלכות הנוגעות למעשה, 

לכל אחד ואחד, בשפה ברורה ובאופן שווה לכל נפש. 

"ישראל קדושים הם" ומחזרים אחר ההלכות והמנהגים לפרטיהם, 
על מנת 'לדעת את המעשה אשר יעשון' בכדי להגיע מוכנים לחג הפסח, 

באופן שיאפשר לחגוג את חג פסח כשר וכהלכתו.

מרובים הם עד למאוד פרטי הדינים והמנהגים הנוגעים לחג הפסח, 
והרוצה להקיף את כל ההלכות כולם, יזדקק לעיין בכמה וכמה ספרים 
– החל מ'שלחן ערוך' ועד לספרי המלקטים שיצאו לאור בתקופתנו אנו. 
מה גם, שנוספו על כל זה הנהגות מרבותינו נשיאינו, מנהגים רבים ועוד.

לכן נתעוררנו, לבוא ללקט, ולסדר דבר דבור על אופנו את כל ההלכות 
השתרשו  אשר  מאלו  החל  המנהגים.  כל  את  וכן  למעשה,  הנוגעות 
למנהגי  ועד  הוא,  תורה  אשר  ישראל  כמנהג  ונקבעו  הדורות  במהלך 
חב"ד, וכן המנהגים המקובלים אצל אנ"ש. כל זאת, על מנת להקל על 

המבקשים דבר ה' – זו הלכה.

 *

וכמה מעלות למקום עלינו:

החל   – נשיאינו  רבותינו  פסקי  על  מיוסד  זה  מדריך  לראש,  לכל 
משולחנו הגדול של רבינו הזקן, ועד להוראות והדרכות כ"ק אד"ש מלך 



פתח דבר6

המשיח. בנוסף לכך, שולבו בקובץ זה פסקי רבני חב"ד שבדור האחרון – 
בעניינים שונים, המתעוררים ובאים מזמן לזמן. 

 – מובהקת  תורנית  בשפה  כתובים  ההלכה  וספרי  מאחר  בנוסף, 
פעמים, מתקשה הלומד להבין את חפצו ומשאלו, ואת מסקנת הדברים 
הלכה למעשה. עריכת ההלכות במדריך זה באה בשפה ברורה ובלשון 
בהירה, המגישה את ההלכה כשולחן הערוך לכל החפץ ללמוד ולהבין 

את הלכות החג. 

בסופו של הספר נערך 'מפתח עניינים' מפורט, על ידו – כל מבקש 
הלכה, יוכל למצוא בנקל את מבוקשו.

העבודה  והיא,  זה;  לספר  וייחודית,  נוספת  מעלה  אלה  לכל  חברה 
היסודית שנעשתה כהכנה לכתיבת ההלכות הרבות בספר זה. בשנים 
האחרונות, הגיעו ללשכת ההלכה של המכון, מספר רב של שאלות – 
בתקופת ההכנות לחג, וכן במהלך החג עצמו. שאלות אלו, עברו בירור 
לשאלות  העונים  המכון  רבני  על־ידי  מעשית  הלכתית  והכרעה  יסודי 
זקוק  שהציבור  הנושאים  על  אותנו  העמידו  אלו  והכרעות  הלכתיות, 
בהם לבירור, ואכן, לאותם נושאים נדרשנו בספר זה להביאם ולציינם 

לתועלת ציבור השואלים. 

ובהדרכתם  זה נעשתה בהכוונתם  והעריכה בספר  עבודת הכתיבה 
נושאים  וליבנו  דנו  אף  מרבני המכון, אשר במהלך הכתיבה  כמה  של 
זה עם  רבים מתוך הלכות חג הפסח, בכדי שיתאפשר להגישם בספר 
הכרעה ברורה ומעשית. ובסיום מלאכת הכתיבה עברו ביסודיות בהגהה 

מדוקדקת על פרטי ההלכות שנכתבו בו.

כהוספה לספר זה, הבאנו גם את ה'הגדה של פסח' באותיות מאירות 
עיניים. בתוספת הנחיות מעשיות הנדרשות, ומנהגי כ"ק אד"ש במהלך 

ליל הסדר.

 *

זכות נפלאה היא לאפשר לקהל החסידים, ליישם בזה את הוראת 
כ"ק אד"ש מלך המשיח )שיחת יום ב' דר"ה תשנ"ב( "דבר נכון ביותר 
את  לוחות שמלקטים  ]דהיינו,  הנ"ל  בלוחות  יעיין  ואחד  הוא שכאחד 
בזכרונו,  יחקקו  אלו  דימים  ההלכות  שכל  באופן  הנצרכות[,  ההלכות 

7 פתח דבר

מפני שלפעמים כשמתעוררת שאלה בזה נמצאים במעמד ומצב שאסור 
להפסיק ולשאול, או שאין את מי לשאול, ויתירה מזו – לפעמים אינו 

יודע כלל שצריך לשאול".

בטוחים אנו, כי בעזרת ה' הלומד כראוי בספר זה, יוכל לגשת לחג 
מתוך ידיעה טובה ויסודית של הלכות החג. כך יצליח בסייעתא דשמיא, 

לחוג את חג הפסח באופן 'כשר ושמח'. 

ההלכה,  בלימוד  העיסוק  שהגברת  הדבר  ברור  העיקר;  והוא  ועוד 
אלא  מתכנסות  הגלויות  "אין  חז"ל,  שאמרו  כפי  הגאולה.  את  מזרזת 
בזכות המשניות" – שהם הלכות פסוקות. יהי רצון, שנזכה בקרוב ממש 
לראות בהתגלות כ"ק אד"ש מלך המשיח, ונשמע תורה חדשה מפיו – 

כולל גם בהלכות התורה, ש"אינן בטלות לעולם". תיכף ומיד ממש! 

חודש אדר, ה'תשע"ח

מכון הלכה חב"ד
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יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד
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תוכן ענינים

שלושים יום קודם החג 
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יום  שמחת  מצה  24 /  מבצע  דפסחא  23 /  קמחא  בחמץ  23 / 

טוב  24 / קניות לפסח  25 / פסח בבית  25 / 
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ניקיון הבית  34 / המטבח – סדר ההכשרה  39 / הכנת המטבח לחג, 
לאחר ההכשרה  41 / בדיקת חמץ מוקדמת  45 / הגעלת כלים  46 / 

מנהגי חודש ניסן������������������������������������������������� 48 פרק ד 
יומי  האילנות  50 /  ברכת  ה'נשיא'  49 /  אמירת  תחנון  49 / 

דפגרא  52 / 

54 ������������������������������������������������������� שבת הגדול  פרק ה 

57 ������������������������������������������������������ מכירת חמץ  פרק ו 
קבלן"   59 /  ב"ערב  החמץ  מכירת   – הזקן  אדמו"ר  של  חידושו 

הדברים הנמכרים  61 / המכירה  62 / סדר המכירה  63 / 

בדיקת חמץ ������������������������������������������������������� 65 פרק ז  
ומשמעותן  66 /  לבדיקה  ההכנות  ומטרתה  65 /  החמץ  בדיקת 
דברים האסורים קודם הבדיקה  67 / הכנות  68 / זמן הבדיקה  69 / 
סדר  הבדיקה  70 /  חובת  בדיקה  69 /  הצריכים  מקומות 
הפסק  הברכה  72 /  בבדיקה  71 /  המשתתפים  הבדיקה  71 / 
בבדיקה  72 / הבדיקה  73 / ביטול החמץ  75 / אחר הבדיקה  76 / 
ובתי  כנסיות  בתי  ישיבה  78 /  בחורי  מביתו  76 /  הנוסע 

מדרשות  78 /
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ערב פסח

81 ����������������������������������������������������� דיני ערב החג פרק ח 
עשיית  איסור  חמץ  85 /  אכילת  זמן  סוף  זמניות  82 /  שעות 

מלאכה  85 / תספורת וגזיזת צפרנים  86 / הזמנת אורחים  86 / 

88 ���������������������������������������������������� תענית בכורות פרק ט 
החייבים בתענית  89 / סיום מסכת  90 / סעודת הסיום  91 / 

ביעור חמץ��������������������������������������������������������� 92 פרק י 
הכנות  ומשמעותו  93 /  החמץ  ביטול  וביטולו  92 /  החמץ  ביעור 
שריפת  וברחוב   96 /  בחצר  באשפה,  חמץ  חמץ  95 /  לביעור 

החמץ  96 / ביטול החמץ  98 / 

תרופות, מוצרי היגיינה, מזון לילדים�������������������� 100 פרק יא 
תרופות  102 / חולה שאין בו סכנה  102 / חולה שיש בו סכנה  103 / 
אוכל  ניקוי   104 /  וחומרי  פעמיים  חד  כלים  היגיינה  103 /  מוצרי 

של בעלי חיים   105 / מזון לתינוקות וילדים  105 / 

106 ����������������������������������������������������������� הידורים פרק יב 
מנהג  שהם  הידורים  ערוך  108 /  בשולחן  הנזכרים  הידורים 

חב"ד  110 / הידורים נוספים  113 / הנהגות חשובות  116 / 

הכנות לליל הסדר��������������������������������������������� 118 פרק יג 
שיעור 'כזית'  118 / שיעור 'כזית' בכדי אכילת פרס  119 / "רביעית" 
'כזית'  'כזית'  122 /  שיעור  השיעורים  122 /  הכנת  ושיעורו  120 / 
סימני  הכנת  המצות  123 /  הכנת  מרור  123 /  'כזית'  מצה  122 / 

הקערה  124 / הכנת כלליות  126 / 

הפרשת חלה ���������������������������������������������������� 128 פרק יד 
כמות החייבת בחלה  129 / סדר ההפרשה  131 / שכח ולא הפריש 

מערב יו"ט  132 / 

133 ������������������������������������������������� עירוב תבשילין פרק טו 
זמן העירוב  135 / סדר עירוב תבשלין  135 / דינים שונים  136 / 

סדר קרבן פסח�������������������������������������������������� 138 פרק טז 

139 ���������������������������������������� ערב פסח שחל בשבת פרק יז 
שבת ז' ניסן  139 / יום חמישי י"ב ניסן  139 / יום שישי י"ג ניסן  140 / 
ומעשרות  141 /  תרומות  חלה,  הפרשת  הגדול  140 /  שבת  ערב 
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שלושים יום קודם החג 

21 ����������������������������������������� שלושים יום קודם החג פרק א 
זהירות  מצה  23 /  מאכילת  זהירות  החג  22 /  הלכות  לימוד 
יום  שמחת  מצה  24 /  מבצע  דפסחא  23 /  קמחא  בחמץ  23 / 

טוב  24 / קניות לפסח  25 / פסח בבית  25 / 

מצות ���������������������������������������������������������������� 27 פרק ב 

32 �������������������������������������������� הכנות וניקיון הבית  פרק ג 
ניקיון הבית  34 / המטבח – סדר ההכשרה  39 / הכנת המטבח לחג, 
לאחר ההכשרה  41 / בדיקת חמץ מוקדמת  45 / הגעלת כלים  46 / 

מנהגי חודש ניסן������������������������������������������������� 48 פרק ד 
יומי  האילנות  50 /  ברכת  ה'נשיא'  49 /  אמירת  תחנון  49 / 

דפגרא  52 / 

54 ������������������������������������������������������� שבת הגדול  פרק ה 

57 ������������������������������������������������������ מכירת חמץ  פרק ו 
קבלן"   59 /  ב"ערב  החמץ  מכירת   – הזקן  אדמו"ר  של  חידושו 

הדברים הנמכרים  61 / המכירה  62 / סדר המכירה  63 / 

בדיקת חמץ ������������������������������������������������������� 65 פרק ז  
ומשמעותן  66 /  לבדיקה  ההכנות  ומטרתה  65 /  החמץ  בדיקת 
דברים האסורים קודם הבדיקה  67 / הכנות  68 / זמן הבדיקה  69 / 
סדר  הבדיקה  70 /  חובת  בדיקה  69 /  הצריכים  מקומות 
הפסק  הברכה  72 /  בבדיקה  71 /  המשתתפים  הבדיקה  71 / 
בבדיקה  72 / הבדיקה  73 / ביטול החמץ  75 / אחר הבדיקה  76 / 
ובתי  כנסיות  בתי  ישיבה  78 /  בחורי  מביתו  76 /  הנוסע 

מדרשות  78 /
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ערב פסח

81 ����������������������������������������������������� דיני ערב החג פרק ח 
עשיית  איסור  חמץ  85 /  אכילת  זמן  סוף  זמניות  82 /  שעות 

מלאכה  85 / תספורת וגזיזת צפרנים  86 / הזמנת אורחים  86 / 

88 ���������������������������������������������������� תענית בכורות פרק ט 
החייבים בתענית  89 / סיום מסכת  90 / סעודת הסיום  91 / 

ביעור חמץ��������������������������������������������������������� 92 פרק י 
הכנות  ומשמעותו  93 /  החמץ  ביטול  וביטולו  92 /  החמץ  ביעור 
שריפת  וברחוב   96 /  בחצר  באשפה,  חמץ  חמץ  95 /  לביעור 

החמץ  96 / ביטול החמץ  98 / 

תרופות, מוצרי היגיינה, מזון לילדים�������������������� 100 פרק יא 
תרופות  102 / חולה שאין בו סכנה  102 / חולה שיש בו סכנה  103 / 
אוכל  ניקוי   104 /  וחומרי  פעמיים  חד  כלים  היגיינה  103 /  מוצרי 

של בעלי חיים   105 / מזון לתינוקות וילדים  105 / 

106 ����������������������������������������������������������� הידורים פרק יב 
מנהג  שהם  הידורים  ערוך  108 /  בשולחן  הנזכרים  הידורים 

חב"ד  110 / הידורים נוספים  113 / הנהגות חשובות  116 / 

הכנות לליל הסדר��������������������������������������������� 118 פרק יג 
שיעור 'כזית'  118 / שיעור 'כזית' בכדי אכילת פרס  119 / "רביעית" 
'כזית'  'כזית'  122 /  שיעור  השיעורים  122 /  הכנת  ושיעורו  120 / 
סימני  הכנת  המצות  123 /  הכנת  מרור  123 /  'כזית'  מצה  122 / 

הקערה  124 / הכנת כלליות  126 / 

הפרשת חלה ���������������������������������������������������� 128 פרק יד 
כמות החייבת בחלה  129 / סדר ההפרשה  131 / שכח ולא הפריש 

מערב יו"ט  132 / 

133 ������������������������������������������������� עירוב תבשילין פרק טו 
זמן העירוב  135 / סדר עירוב תבשלין  135 / דינים שונים  136 / 

סדר קרבן פסח�������������������������������������������������� 138 פרק טז 

139 ���������������������������������������� ערב פסח שחל בשבת פרק יז 
שבת ז' ניסן  139 / יום חמישי י"ב ניסן  139 / יום שישי י"ג ניסן  140 / 
ומעשרות  141 /  תרומות  חלה,  הפרשת  הגדול  140 /  שבת  ערב 



תוכן ענינים 10

מנחה  142 /  שבת  141 /  מערב  לחג  הכנות  כלליות  141 /  הכנות 
בשבת  והכלים  התבשילים  טוב  142 /  ויום  שבת  נרות  הדלקת 
ניסן  145 / תפילת שחרית  145 / אחר הסעודה  י"ד  זו  143 / שבת 
סעודה  מנחה  147 /  ליו"ט  147 /  משבת  הכנה  ביום  145 / 
שלישית  147 / מוצאי שבת – יו"ט חג הפסח  147 / הדלקת נרות של 

יום טוב  148 / ליל הסדר  148 / 

חג הפסח

הדלקת נרות, מעריב������������������������������������������ 153 פרק יח 
הדלקת נרות  153 / מעריב  154 / 

ליל הסדר��������������������������������������������������������� 155 פרק יט 
"והגדת  מצוות  הסדר  155 /  בליל  מצרים  יציאת  סיפור  מצוות 
וילדות  נשים  הבאים  155 /  לדורות  המסר  העברת   – לבנך" 
עריכת  הסדר  157 /  בליל  הרבי  מנהגי  הסדר  156 /  ליל  במצוות 
המרור  הביצה  159 /  הזרוע  159 /  המצות  158 /  הקערה  157 / 
ההסיבה  163 /  הכרפס  162 /  החרוסת  161 /  והחזרת  160 / 
כרפס  165 /  ורחץ  164 /  הכוסות  164 /  ארבע   – קדש 
המצות  167 /  וגילוי  הקערה  סילוק  מגיד  167 /  יחץ  166 / 
 – והתשובה  השאלה  והגבהתה   168 /  השנייה  הכוס   מזיגת 
הכוס  שפיכת  מצריים  169 /  יציאת  סיפור  ואופן  לבנך  והגדת 
מצה  171 /  מוציא,  רחצה,  ה"מגיד"  171 /  וסיום  והשלמתה 
שלחן  כורך  175 /  מרור  174 /  במלח  173 /  המצה  טבילת 
זמן  ברך  178 /  צפון,  שרויה  177 /  ממצה  הזהירות  עורך  176 / 
כוסו  מזיגת  זמן  אליהו  179 /  של  כוסו  האפיקומן  178 /  אכילת 
"שפוך חמתך"  181 /  ובקשת  רביעית  כוס  מזיגת  של אליהו  181 / 
הבאה  לשנה  נרצה,  נרצה  182 /  הלל,  הדלת  182 /  פתיחת 
בירושלים, החזרת כוסו של אליהו  184 / ליל שימורים וק"ש שעל 
המטה  184 / השפעתו של ליל הסדר על כל השנה  186 / הכנות לליל 
הסדר  187 / שכח להכין מבעוד יום  188 / עריכת הקערה  189 / דין 
ד' כוסות ודין ההסיבה  192 / דין ד' כוסות  192 / דין הסיבה  196 / 
סימני הסדר  197 / קדש  198 / ורחץ  200 / כרפס  201 / יחץ  202 / 
מגיד  203 / רחצה  210 / מוציא מצה  211 / מרור  214 / כורך  216 / 
שולחן עורך  218 / צפון  220 / ברך  223 / הלל נרצה  226 / קריאת 
שמע שעל המיטה  229 / הנחיות חשובות – ליל סדר ציבורי  229 / 

231 ���������������������������������������������� יום א' דחג הפסח פרק כ 
היום  233 /  סעודת  מוסף  232 /  תפילת  שחרית  231 /  תפילת 
תפילת מנחה  234 / מעריב, הבדלה – בארה"ק  234 / לימוד מסכת 

סוטה  235 / המוצא חמץ בפסח  235 / 
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יום ב' דחג הפסח – בחו"ל����������������������������������� 236 פרק כא 
נרות  236 / ליל הסדר  236 / תפילת  תפילת מעריב  236 / הדלקת 

שחרית  237 / מוסף  237 / 

238 ����������������������������������������������� פסח שחל בשבת פרק כב 
שישי  יום  הגדול  239 /  שבת  מוצאי  ניסן  238 /  חודש  ראש  שבת 
מבעוד  לסדר  הכנות  הפסח  239 /  וחג  שבת  ערב  ניסן  239 /  י"ד 
קבלת  הפסח  241 /  חג   – שבת  מנחה  241 /  תפילת  יום  239 / 
שבת, מעריב  241 / ליל הסדר  241 / תפילת שחרית  242 / תפילת 
מוסף  243 / קידוש היום  243 / תפילת מנחה  243 / תפילת ערבית 
– בארה"ק  243 / מוצאי שבת – ליל יום ב' דחג הפסח – בחו"ל  244 / 

תפילת מעריב, הדלקת נרות  244 / ליל הסדר  244 / 

245 ��������������������������������� דיני מוריד הטל, ותן ברכה פרק כג 
"יעלה  דיני  ברכה"  246 /  "ותן  דיני  הטל"  245 /  "מוריד  דיני 

ויבא"  246 / 

דיני ספירת העומר��������������������������������������������� 247 פרק כד 
הטועה  בכוונה  252 /  שלא  הסופר  זמנה  251 /  הספירה  250 / 

בספירה  253 / 

חול המועד������������������������������������������������������� 254 פרק כה 
סדר  בארה"ק  257 /   – התורה  קריאת  סדר  שחרית  256 /  תפילת 
חול  דיני  בחג  258 /  מצה  אכילת  בחו"ל  257 /   – התורה  קריאת 

המועד  259 / עשיית מלאכה  259 / 

261 ����������������������������������������������� שבת חול המועד פרק כו 
תפילת  מעריב  261 /  שבת,  קבלת  נרות  261 /  הדלקת  מנחה, 
מוצאי  מנחה  262 /  תפילת  היום  262 /  קידוש  שחרית  261 / 

שבת  262 / 

שביעי של פסח

265 ������������������������������������������ ערב שביעי של פסח פרק כז 
ביעור מעשרות  268 / הכנות  מצה שרויה באחרון של פסח  267 / 

לחג  269 / הדלקת נרות  269 / 

270 ������������������������������������������� ליל שביעי של פסח פרק כח 
יום־טוב  270 /  סעודת  ערבית  270 /  תפילת  יום  270 /  של  מהותו 

ליל החג  271 / 
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מנחה  142 /  שבת  141 /  מערב  לחג  הכנות  כלליות  141 /  הכנות 
בשבת  והכלים  התבשילים  טוב  142 /  ויום  שבת  נרות  הדלקת 
ניסן  145 / תפילת שחרית  145 / אחר הסעודה  י"ד  זו  143 / שבת 
סעודה  מנחה  147 /  ליו"ט  147 /  משבת  הכנה  ביום  145 / 
שלישית  147 / מוצאי שבת – יו"ט חג הפסח  147 / הדלקת נרות של 

יום טוב  148 / ליל הסדר  148 / 

חג הפסח

הדלקת נרות, מעריב������������������������������������������ 153 פרק יח 
הדלקת נרות  153 / מעריב  154 / 

ליל הסדר��������������������������������������������������������� 155 פרק יט 
"והגדת  מצוות  הסדר  155 /  בליל  מצרים  יציאת  סיפור  מצוות 
וילדות  נשים  הבאים  155 /  לדורות  המסר  העברת   – לבנך" 
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חול  דיני  בחג  258 /  מצה  אכילת  בחו"ל  257 /   – התורה  קריאת 

המועד  259 / עשיית מלאכה  259 / 

261 ����������������������������������������������� שבת חול המועד פרק כו 
תפילת  מעריב  261 /  שבת,  קבלת  נרות  261 /  הדלקת  מנחה, 
מוצאי  מנחה  262 /  תפילת  היום  262 /  קידוש  שחרית  261 / 
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ביעור מעשרות  268 / הכנות  מצה שרויה באחרון של פסח  267 / 

לחג  269 / הדלקת נרות  269 / 

270 ������������������������������������������� ליל שביעי של פסח פרק כח 
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ליל החג  271 / 
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273 ������������������������������������������������� שביעי של פסח פרק כט 
מוסף  274 /  תפילת  נשמות  273 /  הזכרת  שחרית  273 /  תפילת 
סעודת יום־טוב  274 / תפילה מנחה  274 / 'תהלוכה'  274 / סעודת 

משיח  274 / מעריב והבדלה – בארה"ק  276 / 

אחרון של פסח – בחו"ל�������������������������������������� 277 פרק ל 
תפילת  יום־טוב  277 /  סעודת  מעריב  277 /  נרות,  הדלקת 
סעודת  מוסף  278 /  תפילת  נשמות  278 /  הזכרת  שחרית  277 / 
מעריב,  משיח  279 /  סעודת  מנחה  279 /  תפילת  יום־טוב  278 / 

הבדלה  279 / 

280 ������������������������� שביעי של פסח שחל בערב שבת פרק לא 
יום חמישי – ערב יום־טוב  280 / יום שישי – יו"ט, ערב שבת  280 / 
חג  אסרו   – שבת  שבת  281 /  נרות  הדלקת  משיח  280 /  סעודת 
יום  שבת  282 /  קבלת  השבת  281 /  מאכלי  בארה"ק  281 /   –
שבת  282 / סעודת משיח  282 / שבת – אחרון של פסח – בחו"ל  283 / 

קבלת שבת, מעריב  283 / קידוש  283 / תפילת שחרית  283 / 

שביעי של פסח שחל בשבת�������������������������������� 285 פרק לב 
קידוש  מעריב  285 /  שבת,  קבלת  מנחה  285 /  נרות,  הדלקת 
היום  286 /  קידוש  התורה  286 /  קריאת   – שחרית  הלילה  286 / 
 – פסח  של  אחרון  ליל  שבת  287 /  מוצאי  מנחה  287 /  תפילת 
בחו"ל  287 / תפילת מעריב  287 / הדלקת נרות  287 / סדר הקידוש 

– יקנ"ה  287 / 

288 ���������������������������������� מוצאי חג הפסח, אסרו חג פרק לג 
חמץ לאחר החג  288 / אסרו חג  288 / 

ַהָּגָדה ֶׁשל ֶּפַסח���������������������������������������������������������������� 292
ֵסֶדר ְּבִדיַקת ּוִבעּור ָחֵמץ  293 /  ֵסֶדר ָקְרַּבן ֶּפַסח  296 / ֵסֶדר ַהָּגָדה  298 / 
ַמִּגיד  305 /   ַיַחץ  304 /   / 304 ַקֵּדׁש  301 / ּוְרַחץ  303 / ַּכְרַּפס 
ּכֹוֵרְך  321 /   / 320 ָמרֹור  ַמָּצה  319 /   / 318 ָרְחָצה  318 / מֹוִציא 

ֻׁשְלָחן עֹוֵרְך  322 / ָצפּון  322 / ֵּבַרְך  323 /  ַהֵּלל ִנְרָצה  328 /
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פרק ג

הכנות וניקיון הבית 

הרחקת החמץ בפסח מרשותו של היהודי, נכפל בתורה בשני 
"ולא  שנאמר:  כפי  ימצא",  ו"בל  יראה"  "בל  לאווין: 
יראה לך חמץ ולא יראה לך שאור בכל גבולך"1, וכן נאמר: "שבעת ימים 
שאור לא ימצא בבתיכם"2. פסוקים אלו מלמדים שבנוסף לאיסור אכילת 
חמץ בפסח, ישנו איסור בהמצאות חמצו של איש ישראל בביתו וברשותו 
בימי הפסח. מי שעבר והשאיר חמץ ברשותו בפסח, גם אם לא אכלו, 

עבר על שני הלאווין3.

מעיקר דין תורה, כאשר אדם מבטל או מפקיר את חמצו לפני זמן 
ובל  יראה  בל  איסור  על  עובר  אינו  ברשותו,  שהוא  למרות  איסורו4, 
ינקה  לכן  שקודם  ותיקנו  זה  בהפקר  הסתפקו  לא  חז"ל  אולם,  ימצא5. 
גלוי. הטעם לכך הוא, שפתרון ההפקרה  האדם את רשותו מכל חמץ 

בלבד אינו יעיל משני טעמים:

יקרי ערך שאדם אינו מוותר עליהם  וישנם מוצרים  ייתכן  ראשית, 
עדיין  הוא  במחשבתו  כלומר,  ולחוץ,  השפה  מן  רק  הוא  ההפקר  ולכן 

מעוניין בחמץ זה6. 

שנית, מאחר ואדם רגיל באכילת החמץ במשך השנה, יתכן שכאשר 
יכשל  וכך  לאוכלו  הרגל  מתוך  יבוא   – בפסח  בביתו  החמץ  את  יראה 

באכילת חמץ בפסח, בלא שימת לב7.

1( שמות יג, ז.

2( שם יב, יט.

3( פסחים ה, ב; רמב"ם הל' חמץ ומצה פ"א ה"ב.

4( פסחים ו, ב.

5( פסחים ה, ב.

6( ר"ן ריש פסחים )א, א( ד"ה אלא וד"ה ומה שהצריכו.

7( תוס' פסחים ב, א ד"ה אור.
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ולבער את החמץ מכל  מפני חששות אלו, תיקנו חז"ל שיש לפנות 
– להצילו ממכשול8.  המקומות אליהם עשוי האדם להגיע במשך החג 
רק  להסתפק  שלא  ישראל  תפוצות  בכל  המנהג  פשט  זאת,  עם  יחד 
בניקוי ההכרחי מעיקר הדין, אלא החמירו לנקות, לשפשף ולצחצח את 
שלא  מקומות  השנה.  במהלך  החמץ  עם  במגע  הבאים  המקומות  כל 
הצליחו לנקותם לפני החג, מונעים מהם את אפשרות הגישה בחג9. זהו 
 כאמור, מנהג ישראל הקדושים שהחמירו על עצמם מעבר לחיוב מעיקר 

הדין10. 

על מנהג זה המליץ הרה"צ ר' לוי יצחק מברדיטשוב, הידוע באהבתו 
שופר  תקיעת  לאחר  שאומרים  רצון"  ה"יהי  בנוסח  לישראל,  הגדולה 
בראש השנה: "יהי רצון . . שיעלו אלו המלאכים היוצאים מן השופר . . ומן 
קשר"ק . . )ר"ת: תקיעה, שברים, תרועה, תקיעה(". וכך אמר: "אב מתוק, 
אב רחום, אם המלאכים היוצאים מן השופר שתקע לוי יצחק בן שרה 
חלשים המה, יבואו המלאכים הקדושים והבריאים שנבראו מהעבודה 
ויגיעה אשר עבדו ויגעו בני ישראל לפני פסח כאשר הם עושים קשר"ק: 
קרַאצן )=מגרדים(, שַאבן )=מחליקים(, רייבן )=משפשפים(, קשרן־כשר'ן 
)מכשירים( – את הכלים לכבוד חג הפסח להידור מצוה11 וימליצו טוב 

בעדינו, אמן".

ראוי לציין את דברי הרבי לגרמ"ש אשכנזי ע"ה: "אנשים אינם מבינים 
שניקיון ויופי הם דברים הנוגעים בכשרות"12. עם זאת יש להקפיד על כך 
שבריאותם של בני הבית לא תפגע גופנית ונפשית כתוצאה מהחמרות 
יתירות, כפי שניתן ללמוד ממכתב כ"ק אדמו"ר הרש"ב לזוגתו הרבנית 
נ"ע: "הנני מבקשך, שלא תתאמצי עם 'מעשי הפסח', את צריכה לשמור 

על הבריאות, והשי"ת ישמרך בכל"13.

8( טוש"ע ונ"כ ושו"ע אדה"ז או"ח סתל"א.

9( רא"ש פסחים פ"ג ס"ב.

10( שו"ע אדה"ז או"ח סתמ"ב ס"ל.

11( לקו"ד )בלה"ק( ח"א ע' 180.

12( ספר כפר חב"ד, ח"א ע' רד.

13( אג"ק ח"ב, ע' תקכו. כמו כן, ידועים הוראותיו של הרבי, להיעזר בעת הצורך 

ב'עוזרת בית'.
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במהלך פרק זה יתבארו ההלכות הקשורות בהכשרת וניקיון הבית, 
לצד המנהגים שחדרו לתודעה במשך הדורות, עד שנעשו כחלק בלתי 

נפרד מההכנות לחג הפסח.

שלושה  ישנם  כללי  באופן  אשר  יצויין  ההלכות,  לפרטי  כהקדמה 
שלבים בנקיון:

הראשון – נקיון רגיל. על ידי שטיפה, שפשוף וכדומה. נקיון זה גורם 
לכך שהחמץ הנראה והגלוי, יבוער מן הבית )והוא העיקר(.

יצא  שהחמץ  חשש  ויש  חמץ  בהם  שיש  שניכר  המקומות   – השני 
במהלך החג, אך מצד שני קשה להגיע אליהם ולנקותם. במקרה זה יש 
לפגום את הפירורים הללו, עד שיהיו מאוסים ולא ראויים למאכל אדם. 
פגם זה, יכול להיעשות על ידי חומרי ניקוי חזקים – הפוסלים את החמץ 

גם מאכילת כלב.

השלישי – ישנם מקומות שניתן לשער שהגיע לשם חמץ, אך מרוב 
עומקם אין חשש שיצאו פירורי חמץ משם. במקומות אלו יש לנקות את 
מתבטלים   – בעומק  החבויים  )הפירורים  בלבד  שלהם  החיצוני  החלק 
בביטול חמץ(. על פירורים אלו לא חלה חובת הבדיקה, מאחר ואין כל 

חשש שהם יבואו לידי גילוי במשך החג.

ניקיון הבית

א. כאשר מנקים סמוך לדלתות ומשקופים, יש להיזהר מאוד שלא 
לשפוך מים על המשקוף בחלק הסמוך למזוזה, מאחר ועל ידי המים 

יש חשש שנרטבה  ולהיפסל ח"ו. באם אכן  עלולה המזוזה להירטב 

המזוזה, צריך לבודקה. כמו כן, יש להיזהר שלא לשפוך מים, במקום 

שיוכלו להזיק לשכנים או לעוברים ושבים ברחוב.

באם  והמיטות.  הספות  את  היטב  לנקות  צריך  ומיטות:  ב. ספות 
אפשר לפרק את החלקים שלהם, ולנקותם ביסודיות – הרי זה משובח. 

באם פירוקם יגרום לנזק, צריך לנקותם עד היכן שאפשר להגיע מבלי 

להזיק לרהיט.
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שאין  לוודא  כדי  החג,  קודם  הספרים  את  לנער  ראוי  ג. ספרים: 
בתוכם פירורי חמץ גדולים. באמצעות הניעור, גורמים לפירורים אלו 

ליפול. ספרים שמשתמש בהם במשך השנה בסביבת החמץ, וכן ספרי 

הילדים – יש לנקותם באופן יסודי, או ימכרם עם החמץ14. 

ד. כלי כסף ותכשיטים: צריך לנקות את הפמוטים והמגש שלהם, 
באופן שלא יישאר עליהם שום דבר ממשי. וצריך לשים לב למקומות 

כ'כלי  מוגדרים  אינם  והמגש,  הפמוטים  והפיתולים.  החריצים  עם 

חמץ', וניתן להשתמש בהם בפסח – כיוון שהם לא באים במגע ישיר 

עם חמץ15. 

להשתמש  ורגילים  מאחר  חמץ.  של  כלי  כמו  דינם  ה. הטבעות, 
בהם בעת הכנת האוכל, ומצוי שבאים במגע עם חום של כלי ראשון – 

כגון, מגשים ותבניות אפייה, סירי בישול. ופעמים שאף נוגעים באוכל 

בכלי ראשון,  להגעילם  יש  כן  על  כלי ראשון16.  בסיר שהוא  הנמצא 

ואין להסתפק בכך שמנקים אותם. 

באם מקפידין שלא לענוד אותן בחג, בעת האכילה ובעת המגע עם 

מאכלים – אין חובה להגעילם. 

הטבעות המשובצות – יש לנקות בסדקים ובחורים שבהם, קודם 

שמגעילם.

משחקי  את  היטב  לנקות  יש  תינוקות:  ומוצרי  ילדים  ו. משחקי 
הילדים. באם אי אפשר להגיע לכל חלק במשחק ולנקותו היטב – אין 

להשתמש במשחקים אלו בחג, וראוי למוכרם במכירת החמץ.

פירורים  בה  ומצוי  מאחר  ילדים,  עגלת  את  היטב  לנקות  ז. יש 
רבים.

14( מלבד זאת, במהלך חג הפסח עצמו – אין להניח ספרים שהשתמשו בהם במשך 

השנה, על השולחן שאוכלים בו.

15( באם יש חשש שנגע בהם חמץ חם, יש להקפיד שלא יגע בהם אוכל חם במהלך 

החג. אם בכל אופן נגע בהם אוכל רותח במהלך החג – יש להימנע מלאכול אותו.

16( דבר זה מצוי, כאשר מוציאים דברים חמים מהתנור.
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פירורים  בה  ומצוי  מאחר  ילדים,  עגלת  את  היטב  לנקות  ז. יש 
רבים.

14( מלבד זאת, במהלך חג הפסח עצמו – אין להניח ספרים שהשתמשו בהם במשך 

השנה, על השולחן שאוכלים בו.

15( באם יש חשש שנגע בהם חמץ חם, יש להקפיד שלא יגע בהם אוכל חם במהלך 

החג. אם בכל אופן נגע בהם אוכל רותח במהלך החג – יש להימנע מלאכול אותו.

16( דבר זה מצוי, כאשר מוציאים דברים חמים מהתנור.
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ח. יש לנקות היטב את כסא האוכל של התינוק, ולעטוף את המגש 
שעליו הוא אוכל בכיסוי עבה ומבודד, שאינו נקרע.

ט. פרחי נוי: פרחי נוי, יש בהם חשש חמץ. מאחר וחונטים חלק 
מהפרחים, כדי שיהיו עמידים לזמן ארוך. חניטה זו, נעשית לפעמים 

ישנם  הפרחים  מן  בחלק  כן,  כמו  מחמץ.  הנעשים  חומרים  ידי  על 

גרעיני דגן אשר הם חמץ גמור. לכן יש להוציא את הפרחים מן הבית, 

או למוכרם עם החמץ.

במקום  החמץ.  מן  החצר  את  לנקות  יש  ומכונית:  הבית  י. חצר 
שמצויים בעלי חיים גדולים שיכולים ליטול את החמץ למקום אחר 

– אין צריך לבודקה. אך באם ידוע בבירור על חמץ שהיה מונח שם, 

)ובאם  חמץ  שם  נשאר  שלא  ולראות  י"ד  ביום  בחצר  להביט  צריך 

נשאר שם, עליו להוציאו ולבערו(. 

באם יש בחצר מקומות אחסון, כגון ארונות ומדפים – צריך לנקות 

ולבדוק אותם. וכן בחורים ומקומות מסתור שבחצר, יש לבדוק אותם 

מן החמץ – באם נוהגים להשתמש בהם. ובפרט, בבתים שמצויים שם 

ילדים17. 

דבר מצוי הוא, שבימי ערב פסח – אוכלים את דברי החמץ בחצר. 

על כן, קודם זמן ביעור חמץ, יש לוודא היטב שאין חמץ כלל בחצר18.

יא. יש לנקות היטב את הרכב. כל מה שניתן לפרק לצורך הניקיון 
– רצוי לפרקו ולנקותו ביסודיות.

יב. מכשירים אלקטרוניים: יש לנקות היטב את הטלפון והפלאפון. 
אמנם, מאחר ובמשך השנה המכשירים הללו נמצאים במגע תמידי עם 

האוכל ועם החמץ. ובנוסף לכך, יש במכשירים אלו מקומות צרים מאד 

וקשה מאד לנקותם – על כן ראוי שלא להשתמש בהם, בזמן שנוגעים 

באוכל. וכמובן, לא להעלותם על השולחן שאוכלים בו במשך החג.

17( ע"פ שו"ע אדה"ז, סימן תלג, סכ"ח־כ"ט.

18( שו"ע אדה"ז, שם. וראה שו"ת קניין תורה ח"ג סי' פג. וראה א"א )בוטשאטש(, 

תלד, ו.

19פרק ג - הכנות וניקיון הבית 

עם  את מקלדת המחשב, באמצעות שאיבה  היטב  לנקות  יג. יש 
שואב אבק, או ספריי לחץ אויר השואב את הלכלוך והפירורים מבין 

המקשים. בנוסף לכך, יש לעבור עם מטלית ספוגה בחומר ניקוי על 

המקשים – על מנת לפגום את שאריות החמץ שנותרו שם. יחד עם 

זאת – גם לאחרי שמנקים את המחשב והמקלדת, אין להשתמש עם 

המחשב על השולחן שאוכלים עליו.

או  היטב  אותם  לנקות  לזכור  שצריך  נוספים  דברים  יד. ישנם 
תדיר  חמץ  עם  במגע  באים  והם  מאחר  חמץ,  במכירת  לכוללם 

במשך השנה. לדוגמה: ברכונים, שואב אבק, מגבעת, נרתיק הטלית 

והתפילין, ארנק, חוברות מתכונים ועוד.

טו. במצבים מסוימים, כדאי להבדיל בין 'סדר בבית' לבין 'ניקיון 
לפסח'. לפעמים ההשקעה לעשות סדר בבית דורשת מאמץ רב יותר, 

ממה שנדרש לשם ניקיון הבית מחמץ.

עקב  האחרונים,  בדורות  בפה:  הנמצאים  מתכת  טז. דברי 
התפתחותה של רפואת השיניים – נוצרו מקרים רבים, בהם קבועים 

בתוך השיניים מיני מתכות או חומרי סתימה, לצורך תיקון השיניים 

או יישורם. חומרים אלו, בולעים טעם חמץ במהלך כל השנה. בגלל 

בליעת החמץ שבהם, יש להכשיר אותם לפני הפסח. 

להכשירם  ניתן  לא  הפה,  בתוך  נמצאים  אלו  וחומרים  מאחר 

ולהגעילם באופן הרגיל, ויש לעשת זאת בדרך שונה. סדר ההכשרה 

הוא כדלהלן:

לכל לראש, יש לנקותם באופן שלא ישאר עליהם חמץ בעין, חמץ 

ממשי. לאחר מכן, יש להימנע מאכילת דברים חמים במשך עשרים 

וארבע שעות. אחר כך, יש לשתות מים חמים בחום המרבי שרגילים 

לשתות בו בכל ימות השנה. שתייה זו, תיחשב כהגעלה.

להלן יובאו פרטי הדינים, לגבי סוגי הסתימות, פלטות ודומיהן.

שלא  להיזהר  עליו  בשיניים,  כתרים  או  סתימות  לו  שיש  יז. מי 
לאכול חמץ חם במשך עשרים וארבע שעות, שלפני סוף זמן אכילת 
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ח. יש לנקות היטב את כסא האוכל של התינוק, ולעטוף את המגש 
שעליו הוא אוכל בכיסוי עבה ומבודד, שאינו נקרע.

ט. פרחי נוי: פרחי נוי, יש בהם חשש חמץ. מאחר וחונטים חלק 
מהפרחים, כדי שיהיו עמידים לזמן ארוך. חניטה זו, נעשית לפעמים 

ישנם  הפרחים  מן  בחלק  כן,  כמו  מחמץ.  הנעשים  חומרים  ידי  על 

גרעיני דגן אשר הם חמץ גמור. לכן יש להוציא את הפרחים מן הבית, 

או למוכרם עם החמץ.

במקום  החמץ.  מן  החצר  את  לנקות  יש  ומכונית:  הבית  י. חצר 
שמצויים בעלי חיים גדולים שיכולים ליטול את החמץ למקום אחר 

– אין צריך לבודקה. אך באם ידוע בבירור על חמץ שהיה מונח שם, 

)ובאם  חמץ  שם  נשאר  שלא  ולראות  י"ד  ביום  בחצר  להביט  צריך 

נשאר שם, עליו להוציאו ולבערו(. 

באם יש בחצר מקומות אחסון, כגון ארונות ומדפים – צריך לנקות 

ולבדוק אותם. וכן בחורים ומקומות מסתור שבחצר, יש לבדוק אותם 

מן החמץ – באם נוהגים להשתמש בהם. ובפרט, בבתים שמצויים שם 

ילדים17. 

דבר מצוי הוא, שבימי ערב פסח – אוכלים את דברי החמץ בחצר. 

על כן, קודם זמן ביעור חמץ, יש לוודא היטב שאין חמץ כלל בחצר18.

יא. יש לנקות היטב את הרכב. כל מה שניתן לפרק לצורך הניקיון 
– רצוי לפרקו ולנקותו ביסודיות.

יב. מכשירים אלקטרוניים: יש לנקות היטב את הטלפון והפלאפון. 
אמנם, מאחר ובמשך השנה המכשירים הללו נמצאים במגע תמידי עם 

האוכל ועם החמץ. ובנוסף לכך, יש במכשירים אלו מקומות צרים מאד 

וקשה מאד לנקותם – על כן ראוי שלא להשתמש בהם, בזמן שנוגעים 

באוכל. וכמובן, לא להעלותם על השולחן שאוכלים בו במשך החג.

17( ע"פ שו"ע אדה"ז, סימן תלג, סכ"ח־כ"ט.

18( שו"ע אדה"ז, שם. וראה שו"ת קניין תורה ח"ג סי' פג. וראה א"א )בוטשאטש(, 

תלד, ו.

19פרק ג - הכנות וניקיון הבית 

עם  את מקלדת המחשב, באמצעות שאיבה  היטב  לנקות  יג. יש 
שואב אבק, או ספריי לחץ אויר השואב את הלכלוך והפירורים מבין 

המקשים. בנוסף לכך, יש לעבור עם מטלית ספוגה בחומר ניקוי על 

המקשים – על מנת לפגום את שאריות החמץ שנותרו שם. יחד עם 

זאת – גם לאחרי שמנקים את המחשב והמקלדת, אין להשתמש עם 

המחשב על השולחן שאוכלים עליו.

או  היטב  אותם  לנקות  לזכור  שצריך  נוספים  דברים  יד. ישנם 
תדיר  חמץ  עם  במגע  באים  והם  מאחר  חמץ,  במכירת  לכוללם 

במשך השנה. לדוגמה: ברכונים, שואב אבק, מגבעת, נרתיק הטלית 

והתפילין, ארנק, חוברות מתכונים ועוד.

טו. במצבים מסוימים, כדאי להבדיל בין 'סדר בבית' לבין 'ניקיון 
לפסח'. לפעמים ההשקעה לעשות סדר בבית דורשת מאמץ רב יותר, 

ממה שנדרש לשם ניקיון הבית מחמץ.

עקב  האחרונים,  בדורות  בפה:  הנמצאים  מתכת  טז. דברי 
התפתחותה של רפואת השיניים – נוצרו מקרים רבים, בהם קבועים 

בתוך השיניים מיני מתכות או חומרי סתימה, לצורך תיקון השיניים 

או יישורם. חומרים אלו, בולעים טעם חמץ במהלך כל השנה. בגלל 

בליעת החמץ שבהם, יש להכשיר אותם לפני הפסח. 

להכשירם  ניתן  לא  הפה,  בתוך  נמצאים  אלו  וחומרים  מאחר 

ולהגעילם באופן הרגיל, ויש לעשת זאת בדרך שונה. סדר ההכשרה 

הוא כדלהלן:

לכל לראש, יש לנקותם באופן שלא ישאר עליהם חמץ בעין, חמץ 

ממשי. לאחר מכן, יש להימנע מאכילת דברים חמים במשך עשרים 

וארבע שעות. אחר כך, יש לשתות מים חמים בחום המרבי שרגילים 

לשתות בו בכל ימות השנה. שתייה זו, תיחשב כהגעלה.

להלן יובאו פרטי הדינים, לגבי סוגי הסתימות, פלטות ודומיהן.

שלא  להיזהר  עליו  בשיניים,  כתרים  או  סתימות  לו  שיש  יז. מי 
לאכול חמץ חם במשך עשרים וארבע שעות, שלפני סוף זמן אכילת 
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גם  ונכון,  ראוי  יוכל לאכול דברים חמים בפסח19.  זה,  ידי  על  חמץ. 

להכשיר את הסתימות והכתרים20.

יח. אלו שיש להם 'פלטה' ו'גשר' ליישור השיניים – ראוי להימנע 
מלאכול איתם במהלך החג – אלא יש להוציאם מהפה קודם האכילה, 

ולהחזיר אותם לאחר מכן. אלא אם כן יעשו להם הגעלה רגילה, ככל 

הכלים. הסיבה לכך היא, מאחר ודינם של הדברים הללו, חמור יותר 

מאשר הסתימות והכתרים – מכיוון שהם מיני מתכת, ובולעים הם את 

טעם החמץ. 

אמנם, באם הם קבועים בתוך הפה, באופן שאין אפשרות להחליפם 

– יש לנקותם בצורה יסודית, כדי לוודא שלא נשאר בהם שום פירור 

חמץ. ואחר כך, יש להכשיר אותם. ובעל נפש, לא יאכל איתם דברים 

חמים במהלך החג.

יט. פלטות ליישור שיניים, 'קוביות' וכדומה, קשה ביותר לנקותם 
– על כן, יש לנקותם אצל 'שיננית' קודם הפסח, כדי לבער את החמץ 

הממשי שנמצא שם. לאחר מכן, יש להכשיר את ה'קוביות' במים חמים.

כ. בעלי שיניים תותבות, עליהם להכשיר אותם. 

מאחר וניתן להוציא אותם מהפה, יש להכשיר אותם על ידי עירוי 

של מים רותחים. סדר ההכשרה: יש להימנע מלאכול דברים חמים עם 

הכתרים  בתוך  הבלוע  הטעם  אזי  חריף,  דבר  אוכלים  כאשר  הדברים:  ביאור   )19

שבשיניים יוצא החוצה ונבלע באוכל. אולם כל טעם בלוע, כאשר עובר עליו עשרים 

לא  נחשב לטעם האסור מהתורה. כאשר  ואינו  פגום  נחשב לטעם  הוא  וארבע שעות, 

אוכלים חמץ חם במשך עשרים וארבע שעות הסמוכים לסוף זמן אכילת חמץ – גורמים 

לכך שהטעם הבלוע יהיה טעם פגום, ובכך לא תתהווה בעיה כלשהי, בעת אכילת דברים 

חריפים בפסח. 

20( הליכות שלמה פרק ג' אות ז'. וראה ג"כ קנה בשם, פ"ד סעי' סה־סח. ובדרכ"ת 

סי' פט, ס"ק יא. וביאור העניין: בפוסקים נאמרו כמה טעמים להקל במקרה של סתימות 

אינם  שהשיניים  כשם   – בולע  איננו  הסתימות,  נעשית  שממנו  החומר  א.  בשיניים. 

בולעות. ב. מחמת החומציות שישנה בפה, הטעם נעשה לפגום. ג. החום של המאכלים 

שנכנס לפה איננו רב כ"כ, וממילא איננו מבליע. 

אמנם, יש המהדרים, ונמנעים מלאכול מאכלים רותחים כל ימי החג.

21פרק ג - הכנות וניקיון הבית 

השיניים התותבות במשך עשרים וארבע שעות. לאחר מכן יש לערות 

עליהם מים רותחים מכלי שני. באם אלו שיניים עמידות גם בפני מים 

רותחים ממש, רצוי לערות עליהם מים רותחים מכלי ראשון.

המטבח – סדר ההכשרה

באמצעות  השיש  את  להכשיר  יש  והכיור:  השיש  כא. הכשרת 
מלהניח  להימנע  יש  ולכתחילה  ראשון,  מכלי  רותחים  מים  עירוי 

דברים רותחים על השיש עשרים וארבע שעות קודם ההכשרה. אמנם 

את שאר כלי הבישול יש להכשיר בהגעלה בכלי ראשון, ואין להסתפק 

בעירוי בלבד.

לפסח.  כשר  להיות  צריך  המים,  את  ממנו  שמערים  כב. הכלי 
האופן הטוב והנוח ביותר הוא באמצעות קומקום חשמלי. לכתחילה 

טוב לייחד קומקום חדש להכשרה זו21.

כג. בדרך כלל, בכדי להכשיר שיש יש להעביר עליו אבן רותחת, 
נשאר  והשיש לא  היות  כדי שפיכת המים. אך בהכשרה לפסח,  תוך 

מגולה במשך החג, ועוטפים אותו בחומר מבודד – כתבו הפוסקים, 

שמספיק להכשירו בעירוי של מים חמים מכלי ראשון22.

כד. כל חלקי השיש שמכשירים אותם, צריכים לבוא במגע ישיר 
עם העירוי הרותח ולא מועילה התפשטות המים החמים. כלומר, המים 

החמים המתפשטים לצדדים כתוצאה מהעירוי לא מועילים להכשיר, 

כיוון שבמהלך זחילתם על השיש, הם מתקררים מעט. 

מערים  שאם   – המחמירים  לדעת  חוששים  כלומר,  בניצוק.  מחמירים  בפסח,   )21

מערים.  שממנו  הכלי  עם  החמץ  את  מחבר  העירוי,  של  הקילוח  אז  חמץ  על  רותחים 

לכן כדאי להכשיר בקומקום חדש, ואין להשתמש בו בחג. ע"פ שו"ע אדה"ז סימן תנא 

סנ"ט. דרכי תשובה סימן קה ס"ק ק"א )ע"פ שיטת הש"ך(.

מי שאינו יכול, ינקה היטב את קומקום החמץ מכל שיירי אבנית וכדומה, וירתיח 

אותו כשהוא מלא במים – פעולה זו נחשבת להגעלה. לאחר מכן, ישפוך את המים הללו, 

למקום שאינו בא במגע עם חמץ, כגון אסלה או קערה של נט"י. אז, יוכל להכשיר איתו.

22( ראה נטעי גבריאל פרק פב ס"א.
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גם  ונכון,  ראוי  יוכל לאכול דברים חמים בפסח19.  זה,  ידי  על  חמץ. 

להכשיר את הסתימות והכתרים20.

יח. אלו שיש להם 'פלטה' ו'גשר' ליישור השיניים – ראוי להימנע 
מלאכול איתם במהלך החג – אלא יש להוציאם מהפה קודם האכילה, 

ולהחזיר אותם לאחר מכן. אלא אם כן יעשו להם הגעלה רגילה, ככל 

הכלים. הסיבה לכך היא, מאחר ודינם של הדברים הללו, חמור יותר 

מאשר הסתימות והכתרים – מכיוון שהם מיני מתכת, ובולעים הם את 

טעם החמץ. 

אמנם, באם הם קבועים בתוך הפה, באופן שאין אפשרות להחליפם 

– יש לנקותם בצורה יסודית, כדי לוודא שלא נשאר בהם שום פירור 

חמץ. ואחר כך, יש להכשיר אותם. ובעל נפש, לא יאכל איתם דברים 

חמים במהלך החג.

יט. פלטות ליישור שיניים, 'קוביות' וכדומה, קשה ביותר לנקותם 
– על כן, יש לנקותם אצל 'שיננית' קודם הפסח, כדי לבער את החמץ 

הממשי שנמצא שם. לאחר מכן, יש להכשיר את ה'קוביות' במים חמים.

כ. בעלי שיניים תותבות, עליהם להכשיר אותם. 

מאחר וניתן להוציא אותם מהפה, יש להכשיר אותם על ידי עירוי 

של מים רותחים. סדר ההכשרה: יש להימנע מלאכול דברים חמים עם 

הכתרים  בתוך  הבלוע  הטעם  אזי  חריף,  דבר  אוכלים  כאשר  הדברים:  ביאור   )19

שבשיניים יוצא החוצה ונבלע באוכל. אולם כל טעם בלוע, כאשר עובר עליו עשרים 

לא  נחשב לטעם האסור מהתורה. כאשר  ואינו  פגום  נחשב לטעם  הוא  וארבע שעות, 

אוכלים חמץ חם במשך עשרים וארבע שעות הסמוכים לסוף זמן אכילת חמץ – גורמים 

לכך שהטעם הבלוע יהיה טעם פגום, ובכך לא תתהווה בעיה כלשהי, בעת אכילת דברים 

חריפים בפסח. 

20( הליכות שלמה פרק ג' אות ז'. וראה ג"כ קנה בשם, פ"ד סעי' סה־סח. ובדרכ"ת 

סי' פט, ס"ק יא. וביאור העניין: בפוסקים נאמרו כמה טעמים להקל במקרה של סתימות 

אינם  שהשיניים  כשם   – בולע  איננו  הסתימות,  נעשית  שממנו  החומר  א.  בשיניים. 

בולעות. ב. מחמת החומציות שישנה בפה, הטעם נעשה לפגום. ג. החום של המאכלים 

שנכנס לפה איננו רב כ"כ, וממילא איננו מבליע. 

אמנם, יש המהדרים, ונמנעים מלאכול מאכלים רותחים כל ימי החג.

21פרק ג - הכנות וניקיון הבית 

השיניים התותבות במשך עשרים וארבע שעות. לאחר מכן יש לערות 

עליהם מים רותחים מכלי שני. באם אלו שיניים עמידות גם בפני מים 

רותחים ממש, רצוי לערות עליהם מים רותחים מכלי ראשון.

המטבח – סדר ההכשרה

באמצעות  השיש  את  להכשיר  יש  והכיור:  השיש  כא. הכשרת 
מלהניח  להימנע  יש  ולכתחילה  ראשון,  מכלי  רותחים  מים  עירוי 

דברים רותחים על השיש עשרים וארבע שעות קודם ההכשרה. אמנם 

את שאר כלי הבישול יש להכשיר בהגעלה בכלי ראשון, ואין להסתפק 

בעירוי בלבד.

לפסח.  כשר  להיות  צריך  המים,  את  ממנו  שמערים  כב. הכלי 
האופן הטוב והנוח ביותר הוא באמצעות קומקום חשמלי. לכתחילה 

טוב לייחד קומקום חדש להכשרה זו21.

כג. בדרך כלל, בכדי להכשיר שיש יש להעביר עליו אבן רותחת, 
נשאר  והשיש לא  היות  כדי שפיכת המים. אך בהכשרה לפסח,  תוך 

מגולה במשך החג, ועוטפים אותו בחומר מבודד – כתבו הפוסקים, 

שמספיק להכשירו בעירוי של מים חמים מכלי ראשון22.

כד. כל חלקי השיש שמכשירים אותם, צריכים לבוא במגע ישיר 
עם העירוי הרותח ולא מועילה התפשטות המים החמים. כלומר, המים 

החמים המתפשטים לצדדים כתוצאה מהעירוי לא מועילים להכשיר, 

כיוון שבמהלך זחילתם על השיש, הם מתקררים מעט. 

מערים  שאם   – המחמירים  לדעת  חוששים  כלומר,  בניצוק.  מחמירים  בפסח,   )21

מערים.  שממנו  הכלי  עם  החמץ  את  מחבר  העירוי,  של  הקילוח  אז  חמץ  על  רותחים 

לכן כדאי להכשיר בקומקום חדש, ואין להשתמש בו בחג. ע"פ שו"ע אדה"ז סימן תנא 

סנ"ט. דרכי תשובה סימן קה ס"ק ק"א )ע"פ שיטת הש"ך(.

מי שאינו יכול, ינקה היטב את קומקום החמץ מכל שיירי אבנית וכדומה, וירתיח 

אותו כשהוא מלא במים – פעולה זו נחשבת להגעלה. לאחר מכן, ישפוך את המים הללו, 

למקום שאינו בא במגע עם חמץ, כגון אסלה או קערה של נט"י. אז, יוכל להכשיר איתו.

22( ראה נטעי גבריאל פרק פב ס"א.



שלושים יום קודם החג 22

כה. אין לערות מים רותחים על שיש שיש עליו מים. מאחר והמים 
שעל השיש, מקררים את המים הרותחים שמערים עליהם. לכן קודם 

העירוי – יש לגרוף את המים שנמצאים על השיש, ולייבש את השטח. 

אחר כך, ניתן לערות עליו את המים הרותחים. 

שעירו  מים  הם  השיש,  על  שנמצאים  המים  אם  גם  להדגיש:  יש 

על  הם  שכאשר  מפני  אותם.  לגרוף  יש   – הקומקום  מן  קודם  אותם 

המים  את  מקררים  והם  שני',  שב'כלי  למים  נחשבים  הם  השיש, 

שמערים עליהם. 

לנקות  יש  ההכשרה  קודם   – ראשון  שלב  ההכשרה  כו. שלבי 
פוגם,  בחומר  הקרמיקה  ואריחי  השיש  שטח  כל  את  יסודי  באופן 

לפתוח  יש  כן  כמו  שבשיש.  בחריצים  ובמיוחד  אקונומיקה.  כגון 

להיות  שעשוי  שם  המצטבר  מהלכלוך  אותם  ולנקות  הסיפונים  את 

חמץ ממש. ואם אי אפשר לפתוח, יש לשפוך לתוכו חומר ניקוי כדי 

לפגמו. טעם הדבר, כדי לוודא שגם באם נשארו פירורי חמץ בחריצים 

שבשיש – ולא תועיל להם ההגעלה – בכל זאת, הם יפסלו ויפגמו על 

ידי חומרי הניקוי.

ממים  יבש  להיות  השיש  שטח  כל  על  ההכשרה  תחילת  לפני 

לחלוטין, שלא יצטננו מהם המים הרותחים.

כז. שלב שני – מרתיחים מים בקומקום. ברגע שהוא מגיע לרמת 
הרתיחה הגבוהה ביותר, מערים ממנו את המים על המשטח.

מים  לערות  צריך  תחילה  בפועל.  ההכשרה   – שלישי  כח. שלב 
רותחים על אריחי הקרמיקה שמעל השיש23.

לאחר מכן ממשיכים בהכשרת הברז והידיות. יש לפתוח את הברז, 

באופן שיזרמו בו המים הרותחים ביותר. תוך כדי כך, מערה רותחים 

על גבי הברז והידיות. פעולה זו נקראת, הגעלה משני צדדים24. 

23( באם יכשיר את השיש קודם – המים הנוזלים מהכשרת אריחי הקרמיקה, יזובו 

על השיש שהוכשר כבר.

24( בברז עם צינור נשלף, יש לערות גם על כל אורך הצינור.

23פרק ג - הכנות וניקיון הבית 

לאחר מכן מכשירים את השיש עצמו. יש לערות מים רותחים על 

כל השיש, וגם על שפת השיש המוגבהת. וראה בהערה25.

כט. לאחר הכשרת השיש, יש להכשיר את הכיור. כיור מחרסינה, 
אין אפשרות להכשירו. כיור מנירוסטה, יש להכשירו באמצעות עירוי 

של מים רותחים.

הכנת המטבח לחג, לאחר ההכשרה

ל. שיש: לכתחילה, צריך לכסות את השיש למרות שהוא הוכשר. 
הכיסוי המומלץ הוא, באמצעות חומר עבה שלא מעביר חום )'פוליגל', 

או P.V.C עבה, או קלקר עבה, או פלטת עץ עבה(. 

לא. באם אין אפשרות לכסות השיש בכיסוי עבה, ומכסים אותו 
בכיסוי דק – רצוי שלא להניח על הכיסוי שמעל השיש, סירים חמים 

במהלך החג, אלא רק על גבי מגבת וכדומה.

לב. קיר מעל השיש : יש לכסות את הקיר שמעל השיש, ברדיד 
אלומיניום עבה. גובה הכיסוי צריך להיות, עד למעלה מגובה הסירים, 

לכל הפחות.

לג. ברז מים: נוהגים לכסות את הברז והידיות אחרי ההכשרה26. 

מלבד  הברז  שבראש  המסננת  את  להחליף  או  להסיר  לד. ראוי 
זאת, נוהגים להניח בראש הברז בד שיסנן את המים27. כדאי להחליף 

בד זה, מידי פעם במשך החג, מחשש שהצטבר שם לכלוך28.

25( כיוון ששפיכת המים עלולה לקלקל את הארונות מתחת לשיש, מומלץ לכסות 

את הארונות שמתחת לשיש באמצעות מגבת המונחת על דלתות הארונות.

נוהגים  חדש,  בברז  גם  ברכה.  עליו  תבוא  לפסח  מיוחד  ברז  לקנות  המחמיר   )26

להניח בראש הברז בד שיסנן את המים.

27( גם בברז חדש, נוהגים להניח בראש הברז בד שיסנן את המים.

שבשנת  שיחי',  זילברשטרום  טוביה  הרב  בשם  מסופר  מלכנו'  'אבינו  בספר   )28

תשל"ז ביקר כ"ק אד"ש בחדר אוכל של הישיבה, והעיר שצריך לבדוק מפעם לפעם 

שלא נכנסו עניינים בלתי רצויים במסננת, ואכן מיד לאחר מכן בדק הר' טוביה שיחי' את 

המסננת ומצא בה תולעת. 
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כה. אין לערות מים רותחים על שיש שיש עליו מים. מאחר והמים 
שעל השיש, מקררים את המים הרותחים שמערים עליהם. לכן קודם 

העירוי – יש לגרוף את המים שנמצאים על השיש, ולייבש את השטח. 

אחר כך, ניתן לערות עליו את המים הרותחים. 

שעירו  מים  הם  השיש,  על  שנמצאים  המים  אם  גם  להדגיש:  יש 

על  הם  שכאשר  מפני  אותם.  לגרוף  יש   – הקומקום  מן  קודם  אותם 

המים  את  מקררים  והם  שני',  שב'כלי  למים  נחשבים  הם  השיש, 

שמערים עליהם. 

לנקות  יש  ההכשרה  קודם   – ראשון  שלב  ההכשרה  כו. שלבי 
פוגם,  בחומר  הקרמיקה  ואריחי  השיש  שטח  כל  את  יסודי  באופן 

לפתוח  יש  כן  כמו  שבשיש.  בחריצים  ובמיוחד  אקונומיקה.  כגון 

להיות  שעשוי  שם  המצטבר  מהלכלוך  אותם  ולנקות  הסיפונים  את 

חמץ ממש. ואם אי אפשר לפתוח, יש לשפוך לתוכו חומר ניקוי כדי 

לפגמו. טעם הדבר, כדי לוודא שגם באם נשארו פירורי חמץ בחריצים 

שבשיש – ולא תועיל להם ההגעלה – בכל זאת, הם יפסלו ויפגמו על 

ידי חומרי הניקוי.

ממים  יבש  להיות  השיש  שטח  כל  על  ההכשרה  תחילת  לפני 

לחלוטין, שלא יצטננו מהם המים הרותחים.

כז. שלב שני – מרתיחים מים בקומקום. ברגע שהוא מגיע לרמת 
הרתיחה הגבוהה ביותר, מערים ממנו את המים על המשטח.

מים  לערות  צריך  תחילה  בפועל.  ההכשרה   – שלישי  כח. שלב 
רותחים על אריחי הקרמיקה שמעל השיש23.

לאחר מכן ממשיכים בהכשרת הברז והידיות. יש לפתוח את הברז, 

באופן שיזרמו בו המים הרותחים ביותר. תוך כדי כך, מערה רותחים 

על גבי הברז והידיות. פעולה זו נקראת, הגעלה משני צדדים24. 

23( באם יכשיר את השיש קודם – המים הנוזלים מהכשרת אריחי הקרמיקה, יזובו 

על השיש שהוכשר כבר.

24( בברז עם צינור נשלף, יש לערות גם על כל אורך הצינור.

23פרק ג - הכנות וניקיון הבית 

לאחר מכן מכשירים את השיש עצמו. יש לערות מים רותחים על 

כל השיש, וגם על שפת השיש המוגבהת. וראה בהערה25.

כט. לאחר הכשרת השיש, יש להכשיר את הכיור. כיור מחרסינה, 
אין אפשרות להכשירו. כיור מנירוסטה, יש להכשירו באמצעות עירוי 

של מים רותחים.

הכנת המטבח לחג, לאחר ההכשרה

ל. שיש: לכתחילה, צריך לכסות את השיש למרות שהוא הוכשר. 
הכיסוי המומלץ הוא, באמצעות חומר עבה שלא מעביר חום )'פוליגל', 

או P.V.C עבה, או קלקר עבה, או פלטת עץ עבה(. 

לא. באם אין אפשרות לכסות השיש בכיסוי עבה, ומכסים אותו 
בכיסוי דק – רצוי שלא להניח על הכיסוי שמעל השיש, סירים חמים 

במהלך החג, אלא רק על גבי מגבת וכדומה.

לב. קיר מעל השיש : יש לכסות את הקיר שמעל השיש, ברדיד 
אלומיניום עבה. גובה הכיסוי צריך להיות, עד למעלה מגובה הסירים, 

לכל הפחות.

לג. ברז מים: נוהגים לכסות את הברז והידיות אחרי ההכשרה26. 

מלבד  הברז  שבראש  המסננת  את  להחליף  או  להסיר  לד. ראוי 
זאת, נוהגים להניח בראש הברז בד שיסנן את המים27. כדאי להחליף 

בד זה, מידי פעם במשך החג, מחשש שהצטבר שם לכלוך28.

25( כיוון ששפיכת המים עלולה לקלקל את הארונות מתחת לשיש, מומלץ לכסות 

את הארונות שמתחת לשיש באמצעות מגבת המונחת על דלתות הארונות.

נוהגים  חדש,  בברז  גם  ברכה.  עליו  תבוא  לפסח  מיוחד  ברז  לקנות  המחמיר   )26

להניח בראש הברז בד שיסנן את המים.

27( גם בברז חדש, נוהגים להניח בראש הברז בד שיסנן את המים.

שבשנת  שיחי',  זילברשטרום  טוביה  הרב  בשם  מסופר  מלכנו'  'אבינו  בספר   )28

תשל"ז ביקר כ"ק אד"ש בחדר אוכל של הישיבה, והעיר שצריך לבדוק מפעם לפעם 

שלא נכנסו עניינים בלתי רצויים במסננת, ואכן מיד לאחר מכן בדק הר' טוביה שיחי' את 

המסננת ומצא בה תולעת. 
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מלאה,  בצורה  הכיור  את  להכשיר  מאד  וקשה  מאחר  לה. כיור: 
בכיור  ואף  לפסח.  המיוחד  מפלסטיק  כיור  לתוכו  להכניס  נהוג 

נירוסטה, שניתן להכשירו – נוהגים להכניס כיור פלסטיק29.

ייסתם הנקב בכיור של  לו. יש להיזהר בכל משך ימי החג שלא 
הנמצאים  המים  יתחברו  בכיור,  סתימה  תיווצר  ואם  מאחר  החמץ. 

לפסח.  מוכשרים  שאינן   – הניקוז  בצינורות  שנמצאים  למים  בכיור 

שלא  בכיורים,30בכדי  מסננת  לשים  יש  זה:  מצב  למנוע  כדי  העצה 

ייסתמו הנקבים בכיורים. בנוסף לכך, כדאי מאוד שהכיור הפלסטיק 

לדאוג   – לחילופין  או  מוגבה,  חפץ  באמצעות  הכיור  מרצפת  יוגבה 

שהכיור הפלסטיק לא יהיה עמוק וכך לא יגע ברצפת הכיור.

במשך  הברז  של  חמים  במים  להשתמש  שלא  להדר  לז. ראוי 
החג31. וכן רצוי שלא להניח כלים בתוך הכיור32.

לח. מייבש כלים: יש לנקות היטב את מייבש הכלים. באם אפשרי, 
ראוי להחליפו במייבש המיוחד לפסח.

לט. מדיח כלים: מדיח כלים – אין אפשרות להכשירו. לכן, אין 
להשתמש בפסח במדיח הכלים של ימות השנה.

מ. ארונות מטבח: תחתית ארונות המטבח הנמצאים מעל השיש, 
סופגים את האדים העולים מן הסירים. יש לצפות אותם בנייר כסף. 

29( כיוון שצריך להכשירו אף באבן מלובנת, וקשה להגיע לכל הפינות.

השנה  כל  של  בכיור  והן  פסח  של  פלסטיק  בכיור  הן  לשים  יש  המסננת  את   )30

שתחתיו. ושני המסננים יהיו חדשים.

31( מפני שהדוד מים שמשתמש בו בכל השנה, מערה ממנו מים חמים על חמץ – 

לכן, הדוד נחשב שקיבל טעם של חמץ באמצעות ה"ניצוק". באם יש ידית נפרדת למים 

החמים – רצוי לפרק אותה מהברז, למשך ימי החג. כך ניתן למנוע, הוצאת מים חמים 

בטעות.

32( טעם הדבר: 'כבוש – הרי הוא כמבושל'. כלומר, דבר ששוהה בתוך נוזל במשך 

עשרים וארבע שעות, הרי הוא נחשב כאילו התבשל בתוכו. באם תיוצר סתימה בכיור, 

והכלים ישהו שם – הרי זה ייחשב כאילו הכלים 'נכבשו' יחד עם המים שנמצאים בצנרת. 

והצנרת, דינה כמו כלי של חמץ. ראה שו"ע אדה"ז תסז סכ"ט– שאף בצונן, ואפילו אם 

שוהה פחות מעשרים וארבע שעות – יש להיזהר.

25פרק ג - הכנות וניקיון הבית 

מא. כיריים: לכתחילה ראוי שיהיו כיריים חדשות לפסח. במידה 
והדבר לא אפשרי, עיין בהערה דרך הכשרתם33.

מב. יש לעטוף היטב, את קולט האדים ולא להשתמש בו בפסח.

חדשה  חשמלית  פלטה  לקנות  ראוי  לכתחילה  שבת:  מג. פלטת 
עבור הפסח. במידה והדבר לא אפשרי, ידליק את הפלטה למשך שעה. 

לאחר מכן, יערה מים רותחים מקומקום חשמלי – כסדר הכשרת שיש. 

בנוסף לכך, יכסה אותה בשני כיסויים של נייר כסף עבה.

לפסח.  המיוחד  )'בלעך'(  שבת  של  בפח  להשתמש  מד. נוהגים 
בנייר  ולצפתו  ליבון קל  ע"י  יש להכשירו  באם הדבר לא מתאפשר, 

אלומיניום עבה34.

מה. תנור אפייה: נוהגים לא להכשיר תנור אפיה של חמץ, עבור 
חג הפסח.

מיני־בר, מיחם וקומקום: אין להשתמש בפסח במיני־בר או מיחם 

שהשתמשו בו בימות השנה35. 

מו. קומקום של חמץ, קשה להכשירו – מחמת האבנית שנמצאת 
בתוכו. אמנם מעיקר הדין ניתן להשתמש בו באמצעות הכשרתו36.

33( החצובות – על ידי ליבון גמור – מומלץ לכסות את החצובה באמצעות כיסוי 

פח בשעת הליבון – כך יהיה ניתן לראות בקלות האם החצובות האדימו כראוי. לאחר 

מכן, מכסים אותם בנייר אלומיניום עבה. המשטח שמתחת לחצובות – לנקות היטב, 

ולהכשירו בליבון קל או בעירוי מכלי ראשון ואבן מלובנת. לאחר מכן, לצפות אותו עם 

נייר כסף עבה. המבערים – להוציאם ולנקות אותם היטב, יש לנקות היטב את החורים 

שמהם יוצאת האש. לאחר מכן, להחזירם למקומם ולהדליק את האש למשך כשעה. אחר 

כך יש לכסותם בנייר אלומיניום. המגש – לערות מים רותחים מכלי ראשון ולכסות בנייר 

אלומיניום. הכפתורים – לנקות היטב, וכדאי לכסות עם נייר כסף )ראה שבח המועדים 

ע' 177 ואילך ובמ"מ שם, נטעי גבריאל ח"א עט, ג(.

34( ובאם נפל במשך הפסח איזה מאכל או כלי עליו, אין להשתמש בהם.

35( הרוצה בכל זאת להשתמש, עליו להתייעץ עם רב הבקי בנושא היטב היודע איך 

המכשיר עובד ואילו חלקים עליו להחליף.

36( ע"פ שו"ע אדה"ז סימן תנא סי"ז.
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מלאה,  בצורה  הכיור  את  להכשיר  מאד  וקשה  מאחר  לה. כיור: 
בכיור  ואף  לפסח.  המיוחד  מפלסטיק  כיור  לתוכו  להכניס  נהוג 

נירוסטה, שניתן להכשירו – נוהגים להכניס כיור פלסטיק29.

ייסתם הנקב בכיור של  לו. יש להיזהר בכל משך ימי החג שלא 
הנמצאים  המים  יתחברו  בכיור,  סתימה  תיווצר  ואם  מאחר  החמץ. 

לפסח.  מוכשרים  שאינן   – הניקוז  בצינורות  שנמצאים  למים  בכיור 

שלא  בכיורים,30בכדי  מסננת  לשים  יש  זה:  מצב  למנוע  כדי  העצה 

ייסתמו הנקבים בכיורים. בנוסף לכך, כדאי מאוד שהכיור הפלסטיק 

לדאוג   – לחילופין  או  מוגבה,  חפץ  באמצעות  הכיור  מרצפת  יוגבה 

שהכיור הפלסטיק לא יהיה עמוק וכך לא יגע ברצפת הכיור.

במשך  הברז  של  חמים  במים  להשתמש  שלא  להדר  לז. ראוי 
החג31. וכן רצוי שלא להניח כלים בתוך הכיור32.

לח. מייבש כלים: יש לנקות היטב את מייבש הכלים. באם אפשרי, 
ראוי להחליפו במייבש המיוחד לפסח.

לט. מדיח כלים: מדיח כלים – אין אפשרות להכשירו. לכן, אין 
להשתמש בפסח במדיח הכלים של ימות השנה.

מ. ארונות מטבח: תחתית ארונות המטבח הנמצאים מעל השיש, 
סופגים את האדים העולים מן הסירים. יש לצפות אותם בנייר כסף. 

29( כיוון שצריך להכשירו אף באבן מלובנת, וקשה להגיע לכל הפינות.

השנה  כל  של  בכיור  והן  פסח  של  פלסטיק  בכיור  הן  לשים  יש  המסננת  את   )30

שתחתיו. ושני המסננים יהיו חדשים.

31( מפני שהדוד מים שמשתמש בו בכל השנה, מערה ממנו מים חמים על חמץ – 

לכן, הדוד נחשב שקיבל טעם של חמץ באמצעות ה"ניצוק". באם יש ידית נפרדת למים 

החמים – רצוי לפרק אותה מהברז, למשך ימי החג. כך ניתן למנוע, הוצאת מים חמים 

בטעות.

32( טעם הדבר: 'כבוש – הרי הוא כמבושל'. כלומר, דבר ששוהה בתוך נוזל במשך 

עשרים וארבע שעות, הרי הוא נחשב כאילו התבשל בתוכו. באם תיוצר סתימה בכיור, 

והכלים ישהו שם – הרי זה ייחשב כאילו הכלים 'נכבשו' יחד עם המים שנמצאים בצנרת. 

והצנרת, דינה כמו כלי של חמץ. ראה שו"ע אדה"ז תסז סכ"ט– שאף בצונן, ואפילו אם 

שוהה פחות מעשרים וארבע שעות – יש להיזהר.

25פרק ג - הכנות וניקיון הבית 

מא. כיריים: לכתחילה ראוי שיהיו כיריים חדשות לפסח. במידה 
והדבר לא אפשרי, עיין בהערה דרך הכשרתם33.

מב. יש לעטוף היטב, את קולט האדים ולא להשתמש בו בפסח.

חדשה  חשמלית  פלטה  לקנות  ראוי  לכתחילה  שבת:  מג. פלטת 
עבור הפסח. במידה והדבר לא אפשרי, ידליק את הפלטה למשך שעה. 

לאחר מכן, יערה מים רותחים מקומקום חשמלי – כסדר הכשרת שיש. 

בנוסף לכך, יכסה אותה בשני כיסויים של נייר כסף עבה.

לפסח.  המיוחד  )'בלעך'(  שבת  של  בפח  להשתמש  מד. נוהגים 
בנייר  ולצפתו  ליבון קל  ע"י  יש להכשירו  באם הדבר לא מתאפשר, 

אלומיניום עבה34.

מה. תנור אפייה: נוהגים לא להכשיר תנור אפיה של חמץ, עבור 
חג הפסח.

מיני־בר, מיחם וקומקום: אין להשתמש בפסח במיני־בר או מיחם 

שהשתמשו בו בימות השנה35. 

מו. קומקום של חמץ, קשה להכשירו – מחמת האבנית שנמצאת 
בתוכו. אמנם מעיקר הדין ניתן להשתמש בו באמצעות הכשרתו36.

33( החצובות – על ידי ליבון גמור – מומלץ לכסות את החצובה באמצעות כיסוי 

פח בשעת הליבון – כך יהיה ניתן לראות בקלות האם החצובות האדימו כראוי. לאחר 

מכן, מכסים אותם בנייר אלומיניום עבה. המשטח שמתחת לחצובות – לנקות היטב, 

ולהכשירו בליבון קל או בעירוי מכלי ראשון ואבן מלובנת. לאחר מכן, לצפות אותו עם 

נייר כסף עבה. המבערים – להוציאם ולנקות אותם היטב, יש לנקות היטב את החורים 

שמהם יוצאת האש. לאחר מכן, להחזירם למקומם ולהדליק את האש למשך כשעה. אחר 

כך יש לכסותם בנייר אלומיניום. המגש – לערות מים רותחים מכלי ראשון ולכסות בנייר 

אלומיניום. הכפתורים – לנקות היטב, וכדאי לכסות עם נייר כסף )ראה שבח המועדים 

ע' 177 ואילך ובמ"מ שם, נטעי גבריאל ח"א עט, ג(.

34( ובאם נפל במשך הפסח איזה מאכל או כלי עליו, אין להשתמש בהם.

35( הרוצה בכל זאת להשתמש, עליו להתייעץ עם רב הבקי בנושא היטב היודע איך 

המכשיר עובד ואילו חלקים עליו להחליף.

36( ע"פ שו"ע אדה"ז סימן תנא סי"ז.
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מז. מקרר ומקפיא: המקרר והמקפיא, הינם מלאים בחמץ במשך 
כל השנה. כל הלכלוך הנמצא שם נחשב לחמץ גמור. לכן יש לנקות 

היטב את המשטחים והדפנות, ולעטוף אותם בנייר או ניילון שאינו 

למקומות  לב  לשים  יש  הדלת.  ידית  את  לעטוף  יש  כמו"כ   נקרע. 

 הצרים שמצטבר שם לכלוך. לדוגמה: באזור החריצים. ובדלת, במקום 

הגומי. 

ישנם מקומות צרים שאי אפשר להגיע אליהם בכדי לנקותם, אך 

רואים את החמץ שבהם. יש לכסות את המקומות הללו, כדי שהחמץ 

של  הקירור  עובר  שדרכם  כיוון  לכסותם  ניתן  לא  באם  ייראה.  לא 

המקפיא והמקרר – יש לפגום את הלכלוך שבמקומות הללו, באמצעות 

חומרי ניקיון חריפים.

מח. שולחנות וכסאות: יש לנקות היטב את השולחנות והכסאות, 
מכל פירורי החמץ. 

מט. מלבד ניקיון השולחן, יש לכסות אותו בכיסוי שאינו מעביר 
חום37. מכל מקום, אם רוצה להעמיד שם סיר רותח במשך החג, יש 

להעמיד זאת על מעמד או הפסק כלשהו בין הסיר ובין השולחן38.

קירות  על  אוכל  שניתז  שמצוי  כיוון  והבית:  המטבח  נ. קירות 
מתפזר  הוא  בקמח,  השימוש  בזמן  וכן,  בישול.  כדי  תוך  המטבח, 

ומגיע לשם – משום כך, יש לנקות את הקירות היטב. 

נא. ראוי לנקות את החמץ שבקירות פינת האוכל. ולפחות, חמץ 
את  לשפשף  נוהגים  קטנים,  ילדים  בו  שמצויים  בבית  בעין.  הניכר 

קירות הבית, עד לגובה שהילדים הקטנים מגיעים אליו39.

יניח דבר רותח על השולחן וטעם החמץ שנמצא בשולחן  37( החשש הוא, שמא 

יעבור לכלי, באמצעות נוזלים.

38( מאחר ולא מכשירים את השולחן ע"י מים רותחים, מחשש שיתקלקל.

39( ראה שו"ע אדה"ז, סימן תמ"ב ס"ל " ישראל קדושים הם ונוהגין להחמיר על 

עצמן וגוררים כל החמץ הנמצא . . ומחמירין עוד לגרור הספסלים והכסאות והכתלים 

שנגע בהן חמץ". 

27פרק ג - הכנות וניקיון הבית 

ארונות  באותם  משתמשים  אם  חמץ:  שמאחסנים  נב. ארונות 
לאחסון מוצרי החג, צריך לנקותם היטב ולכסות את המדפים40.

שום  עליהם  ואין  היטב,  נקיים  שהם  חמץ  כלי  החמץ:  נג. כלי 
רושם של לכלוך חמץ הדבוק – אין חובה למוכרם לנכרי. אולם, יש 

להצניעם באופן שלא יבוא להשתמש בהם במשך הפסח. וטוב לנעול 

את הארון בו הם נמצאים, או להדביק את מקום הפתיחה – בדבק41.

בדיקת חמץ מוקדמת

לקיים  חז"ל  תיקנו  ז'(,  לפרק  )פתיחה  להלן  שיתבאר  נד. כפי 
באם  חמץ  בהם  להכניס  שנוהגים  הבית  חלקי  בכל  חמץ'  'בדיקת 

ישתמשו במקומות אלו בפסח. 

לכן, גם לאחר שניקו את כל המקומות מהחמץ, יש לבדקם לאור 

החפצים  כל  את  שמפנים  לאחר  להיעשות,  צריכה  הבדיקה  הנר. 

מהמקום הנבדק – אזי בודקים אותו היטב לאור הנר.

נה. על פי זה – כל הכלים והרהיטים שמנקים אותם צריכים לעבור 
בדיקה לאור הנר כשהם ריקים מחפצים. כגון: ארונות בגדים, ארונות 

מטבח, מקרר ומקפיא. הרצפה שתחת הארונות והרהיטים. ועוד. 

במיוחד,  הבית.  ארונות  כל  את  אחד  בלילה  לבדוק  קשה  אמנם, 

ולהחזיר  הבדיקה  קודם  החפצים  כל  את  להוציא  צריך   – שכאמור 

אותם לאחרי הבדיקה. המנהג הראוי הוא, לבדוק את מקומות הללו 

במשך הלילות הקודמים לליל בדיקת חמץ42. 

40( יש הנזהרים שלא להשתמש מעל המקומות שנמצא בתוכם חמץ גמור – מאחר 

שהחמץ נמכר יחד עם המקום שבו הוא נמצא. ממילא המקום שמעל החמץ הוא ברשות 

בארונות מטבח  הגמור  החמץ  את  להניח  לא  כדאי   – לדעתם  בשימוש.  ואסור  הנכרי, 

מתחת לשיש, הואיל ומשתמשים בשיש שמעל הארונות, במשך כל החג. 

המנהג המקובל הוא – שלא לחוש לכך.

41( שו"ע אדה"ז סימן תנ"א ס"א.

42( ראה שו"ע אדה"ז, סימן תלג ס"ז. וכן הורה כ"ק אדמו"ר הרש"ב נ"ע להגר"י 

לנדא ע"ה, קובץ יגדיל תורה גליון נב ע' קנ.
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מז. מקרר ומקפיא: המקרר והמקפיא, הינם מלאים בחמץ במשך 
כל השנה. כל הלכלוך הנמצא שם נחשב לחמץ גמור. לכן יש לנקות 

היטב את המשטחים והדפנות, ולעטוף אותם בנייר או ניילון שאינו 

למקומות  לב  לשים  יש  הדלת.  ידית  את  לעטוף  יש  כמו"כ   נקרע. 

 הצרים שמצטבר שם לכלוך. לדוגמה: באזור החריצים. ובדלת, במקום 

הגומי. 

ישנם מקומות צרים שאי אפשר להגיע אליהם בכדי לנקותם, אך 

רואים את החמץ שבהם. יש לכסות את המקומות הללו, כדי שהחמץ 

של  הקירור  עובר  שדרכם  כיוון  לכסותם  ניתן  לא  באם  ייראה.  לא 

המקפיא והמקרר – יש לפגום את הלכלוך שבמקומות הללו, באמצעות 

חומרי ניקיון חריפים.

מח. שולחנות וכסאות: יש לנקות היטב את השולחנות והכסאות, 
מכל פירורי החמץ. 

מט. מלבד ניקיון השולחן, יש לכסות אותו בכיסוי שאינו מעביר 
חום37. מכל מקום, אם רוצה להעמיד שם סיר רותח במשך החג, יש 

להעמיד זאת על מעמד או הפסק כלשהו בין הסיר ובין השולחן38.

קירות  על  אוכל  שניתז  שמצוי  כיוון  והבית:  המטבח  נ. קירות 
מתפזר  הוא  בקמח,  השימוש  בזמן  וכן,  בישול.  כדי  תוך  המטבח, 

ומגיע לשם – משום כך, יש לנקות את הקירות היטב. 

נא. ראוי לנקות את החמץ שבקירות פינת האוכל. ולפחות, חמץ 
את  לשפשף  נוהגים  קטנים,  ילדים  בו  שמצויים  בבית  בעין.  הניכר 

קירות הבית, עד לגובה שהילדים הקטנים מגיעים אליו39.

יניח דבר רותח על השולחן וטעם החמץ שנמצא בשולחן  37( החשש הוא, שמא 

יעבור לכלי, באמצעות נוזלים.

38( מאחר ולא מכשירים את השולחן ע"י מים רותחים, מחשש שיתקלקל.

39( ראה שו"ע אדה"ז, סימן תמ"ב ס"ל " ישראל קדושים הם ונוהגין להחמיר על 

עצמן וגוררים כל החמץ הנמצא . . ומחמירין עוד לגרור הספסלים והכסאות והכתלים 

שנגע בהן חמץ". 

27פרק ג - הכנות וניקיון הבית 

ארונות  באותם  משתמשים  אם  חמץ:  שמאחסנים  נב. ארונות 
לאחסון מוצרי החג, צריך לנקותם היטב ולכסות את המדפים40.

שום  עליהם  ואין  היטב,  נקיים  שהם  חמץ  כלי  החמץ:  נג. כלי 
רושם של לכלוך חמץ הדבוק – אין חובה למוכרם לנכרי. אולם, יש 

להצניעם באופן שלא יבוא להשתמש בהם במשך הפסח. וטוב לנעול 

את הארון בו הם נמצאים, או להדביק את מקום הפתיחה – בדבק41.

בדיקת חמץ מוקדמת

לקיים  חז"ל  תיקנו  ז'(,  לפרק  )פתיחה  להלן  שיתבאר  נד. כפי 
באם  חמץ  בהם  להכניס  שנוהגים  הבית  חלקי  בכל  חמץ'  'בדיקת 

ישתמשו במקומות אלו בפסח. 

לכן, גם לאחר שניקו את כל המקומות מהחמץ, יש לבדקם לאור 

החפצים  כל  את  שמפנים  לאחר  להיעשות,  צריכה  הבדיקה  הנר. 

מהמקום הנבדק – אזי בודקים אותו היטב לאור הנר.

נה. על פי זה – כל הכלים והרהיטים שמנקים אותם צריכים לעבור 
בדיקה לאור הנר כשהם ריקים מחפצים. כגון: ארונות בגדים, ארונות 

מטבח, מקרר ומקפיא. הרצפה שתחת הארונות והרהיטים. ועוד. 

במיוחד,  הבית.  ארונות  כל  את  אחד  בלילה  לבדוק  קשה  אמנם, 

ולהחזיר  הבדיקה  קודם  החפצים  כל  את  להוציא  צריך   – שכאמור 

אותם לאחרי הבדיקה. המנהג הראוי הוא, לבדוק את מקומות הללו 

במשך הלילות הקודמים לליל בדיקת חמץ42. 

40( יש הנזהרים שלא להשתמש מעל המקומות שנמצא בתוכם חמץ גמור – מאחר 

שהחמץ נמכר יחד עם המקום שבו הוא נמצא. ממילא המקום שמעל החמץ הוא ברשות 

בארונות מטבח  הגמור  החמץ  את  להניח  לא  כדאי   – לדעתם  בשימוש.  ואסור  הנכרי, 

מתחת לשיש, הואיל ומשתמשים בשיש שמעל הארונות, במשך כל החג. 

המנהג המקובל הוא – שלא לחוש לכך.

41( שו"ע אדה"ז סימן תנ"א ס"א.

42( ראה שו"ע אדה"ז, סימן תלג ס"ז. וכן הורה כ"ק אדמו"ר הרש"ב נ"ע להגר"י 

לנדא ע"ה, קובץ יגדיל תורה גליון נב ע' קנ.
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לבדקם  שקשה  ובמקומות  הנר.  ולאור  בלילה,  תיעשה  הבדיקה 

ללא  נעשית  הבדיקה  טוב.  שאורו  פנס  באמצעות  יבדוק  הנר  לאור 

ברכה.

נו. בכל המקומות שבדק יזהר שלא להכניס בהם חמץ כלל, ובליל 
י"ד אין צורך לבדוק שוב באותם המקומות43.

נז. לכתחילה ראוי שבדיקה זו תיעשה על ידי האבא, בעל הבית – 
)ויכול להיעזר, גם על ידי שלוחו, או בנו – מעל גיל בר מצוה(. לעת 

הצורך, ניתן גם למנות את אשתו לבדוק את החמץ44.

נח. יש לבדוק ולנער את כיסי הבגדים. 

הבגדים שעתיד להשתמש בהם ביום י"ד, יש לבדקם ביום י"ד, ולא 

די לו בבדיקה של ליל י"ד45. ואף מי שאינו נוהג להכניס חמץ בכיסיו, 

אם מחמיר לבדוק – תבוא עליו הברכה46. 

הגעלת כלים

נזהרים שאין משתמשים בכלים של כל  נט. כלים ישנים: הרבה 
השנה גם אם עברו הגעלה47.

ולכן,  הכלים.  מכל  יותר  בהם  להחמיר  יש  חמץ,  של  ס. סכינים 
מצוה מן המובחר לקנות סכינים חדשים לפסח.

סא. כלים חדשים: כלים הצריכים טבילה ויש בהם חשש מריחת 
לפני  בדיעבד אם טבל  קודם טבילתם48.  להגעילם  יש  עליהם,  שומן 

ההגעלה, דעת רוב הפוסקים להיתר, בפרט בכלים חדשים שהגעלתם 

היא רק משום חומרא.

43( שו"ע אדה"ז סימן תלד סעי' א־ג.

44( ראה שו"ע אדה"ז סימן תלב, ס"י.

45( שו"ע אדה"ז סימן תלג סמ"ג.

46( שם, סמ"ג.

47( ספר 'יסוד ושורש העבודה' הל' הגעלת כלים. ראה בעיונים אות ג'.

48( יש מקילין לא להגעיל כלים חדשים. ראה עיונים אות ד'. 

29פרק ג - הכנות וניקיון הבית 

שלא  להיזהר  יש   – לפסח  חדשים  כלים  מכשירים  סב. כאשר 
להגעיל אותם באותו הכלי שמכשירים בו את כלי החמץ49.

סג. כלי מתכת בציפוי "אמאייל" "טפלון" "קרמי" – אין כל צורך 
להגעיל אותם. מאחר ואין בהם חשש מריחת שומן. וכן תבניות אפיה 

שהן מחומר "אמייל" אין צורך להכשירן50.

הפנימי  בחלקו  שומן  למריחת  החוששים  יש  חדש,  סד. טוסטר 
אותו  ידי שמחממים  על  אותו,  להכשיר  ניתן  המזון.  עם  במגע  הבא 

בחום הגבוה ביותר – למשך חצי שעה. חימום זה, נחשב כליבון קל 

שדינו כהגעלה.

סה. יש המהדרים להשתדל לקנות את כל צרכי החג קודם הפסח51. 

49( ע"פ שו"ע אדה"ז סימן תנב סכ"א.

50( מדריך הכשרות של הבד"צ 'העדה החרדית' ירושלים )תשע"ז(, ע' 58.

51( ספר חג המצות ע' תיז. הטעם לכך, ראה בעיונים אות ה.
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לבדקם  שקשה  ובמקומות  הנר.  ולאור  בלילה,  תיעשה  הבדיקה 

ללא  נעשית  הבדיקה  טוב.  שאורו  פנס  באמצעות  יבדוק  הנר  לאור 

ברכה.

נו. בכל המקומות שבדק יזהר שלא להכניס בהם חמץ כלל, ובליל 
י"ד אין צורך לבדוק שוב באותם המקומות43.

נז. לכתחילה ראוי שבדיקה זו תיעשה על ידי האבא, בעל הבית – 
)ויכול להיעזר, גם על ידי שלוחו, או בנו – מעל גיל בר מצוה(. לעת 

הצורך, ניתן גם למנות את אשתו לבדוק את החמץ44.

נח. יש לבדוק ולנער את כיסי הבגדים. 

הבגדים שעתיד להשתמש בהם ביום י"ד, יש לבדקם ביום י"ד, ולא 

די לו בבדיקה של ליל י"ד45. ואף מי שאינו נוהג להכניס חמץ בכיסיו, 

אם מחמיר לבדוק – תבוא עליו הברכה46. 

הגעלת כלים

נזהרים שאין משתמשים בכלים של כל  נט. כלים ישנים: הרבה 
השנה גם אם עברו הגעלה47.

ולכן,  הכלים.  מכל  יותר  בהם  להחמיר  יש  חמץ,  של  ס. סכינים 
מצוה מן המובחר לקנות סכינים חדשים לפסח.

סא. כלים חדשים: כלים הצריכים טבילה ויש בהם חשש מריחת 
לפני  בדיעבד אם טבל  קודם טבילתם48.  להגעילם  יש  עליהם,  שומן 

ההגעלה, דעת רוב הפוסקים להיתר, בפרט בכלים חדשים שהגעלתם 

היא רק משום חומרא.

43( שו"ע אדה"ז סימן תלד סעי' א־ג.

44( ראה שו"ע אדה"ז סימן תלב, ס"י.

45( שו"ע אדה"ז סימן תלג סמ"ג.

46( שם, סמ"ג.

47( ספר 'יסוד ושורש העבודה' הל' הגעלת כלים. ראה בעיונים אות ג'.

48( יש מקילין לא להגעיל כלים חדשים. ראה עיונים אות ד'. 

29פרק ג - הכנות וניקיון הבית 

שלא  להיזהר  יש   – לפסח  חדשים  כלים  מכשירים  סב. כאשר 
להגעיל אותם באותו הכלי שמכשירים בו את כלי החמץ49.

סג. כלי מתכת בציפוי "אמאייל" "טפלון" "קרמי" – אין כל צורך 
להגעיל אותם. מאחר ואין בהם חשש מריחת שומן. וכן תבניות אפיה 

שהן מחומר "אמייל" אין צורך להכשירן50.

הפנימי  בחלקו  שומן  למריחת  החוששים  יש  חדש,  סד. טוסטר 
אותו  ידי שמחממים  על  אותו,  להכשיר  ניתן  המזון.  עם  במגע  הבא 

בחום הגבוה ביותר – למשך חצי שעה. חימום זה, נחשב כליבון קל 

שדינו כהגעלה.

סה. יש המהדרים להשתדל לקנות את כל צרכי החג קודם הפסח51. 

49( ע"פ שו"ע אדה"ז סימן תנב סכ"א.

50( מדריך הכשרות של הבד"צ 'העדה החרדית' ירושלים )תשע"ז(, ע' 58.

51( ספר חג המצות ע' תיז. הטעם לכך, ראה בעיונים אות ה.
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פרק יב

הידורים

כאמור בפרקים הקודמים איסור "בל יראה ובל ימצא"1 – אוסר 
את הימצאותו של החמץ בבית, אולם שיעור האיסור 
של  מכמות  רק  למעשה  הוא  התורה,  מן  ימצא"  ובל  יראה  "בל  של 
חמור  לעומתו,  החמץ  אכילת  איסור   – ממנו  בשונה  ומעלה.  "'כזית'"2 
יותר. דבר זה מתבטא בכך, שהוא אוסר מאכל אחר אפילו ב"משהו"3. 
כלומר, באם התערב 'חמץ' במאכל אחר – אפילו אם החמץ, הינו כמות 
מזערית ביותר – "משהו" של חמץ, המאכל נאסר! טעמים רבים נאמרו 
לבאר את חומרתו של האיסור, ומהם: כיוון שהתורה החמירה באיסור 
חמץ, וענשה עליו כרת4 וכן מפני החשש שמא יבואו לאכלו שהרי רגילים 

לאכלו כל השנה, החמירו בו עד כדי כך. 

איסור אכילת החמץ בפסח הינו ייחודי אף ביחס ליתר איסורי התורה 
בכך שנאסר אף ב"משהו"5. לא בכדי מצינו לגבי הזהירות מחמץ בפסח 
חומרות שאין כדוגמתן ביתר איסורי התורה, וכפי שכותב אדה"ז בשם 
מפורסמים  כן,  כמו  בפסח"6.  החומרות  כל  "להחמיר  שיש  האריז"ל, 
לו שלא  מובטח  בפסח  חמץ  ש"הנזהר ממשהו  האריז"ל  דברי  וידועים 
יחטא כל השנה"7. משום כך נזהרים מאיסור חמץ בחג הפסח הרבה יותר 

1( שמות יב, יט; יג, ז.

2( שו"ת הרדב"ז א קלה; ט"ז או"ח סתמ"ב סק"ה; פנ"י ביצה ז ב; חכם צבי ספ"ו; 

שאגת אריה ספ"א; שו"ע אדה"ז או"ח סתמ"ב סכ"ח ובקו"א שם סקי"ז.

3( פסחים כט, ב; סמ"ג ל"ת עח )כט, רע"ד(; לבוש או"ח סתמ"ז ס"א; מ"א שם 

סק"א; תוס' חולין צז, א ד"ה אמר; שו"ת הרשב"א ס"ל.

4( רש"י פסחים כט, ב ד"ה שלא במינו.

5( טעמים אלו ועוד הובאו בשו"ע אדה"ז או"ח ר"ס תמ"ז וש"נ.

6( שו"ת אדה"ז ס"ו.

ס"פ  פסח  של  להגדה  ומנהגים  טעמים  ליקוטי  סתמ"ז;  חיים  אורח  היטב  באר   )7

בדיקת וביעור חמץ.

31פרק יב - הידורים

מאשר באיסורי אכילה אחרים, כדי להתרחק ככל האפשר מחשש חמץ8. 
בחסידות חב"ד בפרט מקובלים הידורים וחומרות שונות על פי הנהגת 

רבותינו נשיאינו, אודות הנהגת הבית והכנת המאכלים בחג הפסח9. 

בפסח,  חמץ  מ"משהו"  הזהירות  של  ההלכתיות  להשלכות  מעבר 
שניתנו  הטעמים  בין  וייחודית:  פנימית  משמעות  ישנה  זו  לזהירות 
הינה  חמץ,  איסור  שמצוות  משום  הוא  הפסח  בחג  הרבות  לחומרות 
ממצרים,  יציאתם  לפני  עוד  ישראל  בה  שהצטוו  הראשונה  המצווה 
הוסיפו  ודקדוקיה,  פרטיה  כל  עם  התורה  ניתנה  לא  שעדיין  ומכיוון 
בני ישראל מעצמם חומרות והידורים, מפאת גודל רצונם לעשות את 

המצווה בשלימות, ומתוך אהבתם וחבתם למצוות ה'10. 

בפסח,  חמץ  מ"משהו"  וההרחקה  ההידורים  של  חשיבותם  את 
המחיש כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב באמצעות משל אודות שומרי החנויות 
המוצבים בכל חנות וחנות, למרות שישנם רק גנבים בודדים בכל העיר 
ובוודאות לא יפרצו לכל החנויות, אך כיוון שפריצתם אינה צפויה, מוטב 
שלא להסתכן ולוודא את בטיחותן של כל החנויות. כך גם החמץ, שגם 

כשהסיכוי קלוש שיבוא במגע עם יתר המוצרים, יש להישמר מפניו11.

אצל  ונהוגים  נשיאנו  רבותינו  שהנהיגו  המקובלים  להידורים  נוסף 
והידורים  חומרות  עוד  המוסיפים  ישנם  הפסח,  בחג  כולם  החסידים 
משלהם על פי המסורת המשפחתית וכדומה12. בפרק זה יבואו ההידורים 
בשלחן  למעשה  הלכה  שונים שהובאו  מדינים  בפסח החל  המקובלים 
ערוך, ועד למנהגי חסידים והידורים שונים שהתקבלו במרוצת הדורות 

בקרב בתי אנ"ש.

חשוב לציין, לא כל הידור או חומרא שייך לכל אחד, וכל אחד ינהג 
במשפחתו לפי עצת הרב או המשפיע שמכירם. וכשאדם מחליט לקבל 

על עצמו ומשפחתו איזה הידור, יש לעשות זאת מתוך חיבה למצווה. 

יום טוב היא מצוה מן התורה עבור  כמו כן, חשוב לזכור ששמחת 

8( ראה שו"ע אדה"ז או"ח ר"ס תמ"ז. 

9( ראה ספר המנהגים – חב"ד ע' 41. ועוד.

10( שו"ת מן השמיים לר"י ממרויש אות ע'.

11( ראה שמועות וסיפורים מהרב רפאל נחמן כהן ח"א ע' 321.

12( ראה מחזיק ברכה להחיד"א סתס"ז סק"ה.
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פרק יב

הידורים

כאמור בפרקים הקודמים איסור "בל יראה ובל ימצא"1 – אוסר 
את הימצאותו של החמץ בבית, אולם שיעור האיסור 
של  מכמות  רק  למעשה  הוא  התורה,  מן  ימצא"  ובל  יראה  "בל  של 
חמור  לעומתו,  החמץ  אכילת  איסור   – ממנו  בשונה  ומעלה.  "'כזית'"2 
יותר. דבר זה מתבטא בכך, שהוא אוסר מאכל אחר אפילו ב"משהו"3. 
כלומר, באם התערב 'חמץ' במאכל אחר – אפילו אם החמץ, הינו כמות 
מזערית ביותר – "משהו" של חמץ, המאכל נאסר! טעמים רבים נאמרו 
לבאר את חומרתו של האיסור, ומהם: כיוון שהתורה החמירה באיסור 
חמץ, וענשה עליו כרת4 וכן מפני החשש שמא יבואו לאכלו שהרי רגילים 

לאכלו כל השנה, החמירו בו עד כדי כך. 

איסור אכילת החמץ בפסח הינו ייחודי אף ביחס ליתר איסורי התורה 
בכך שנאסר אף ב"משהו"5. לא בכדי מצינו לגבי הזהירות מחמץ בפסח 
חומרות שאין כדוגמתן ביתר איסורי התורה, וכפי שכותב אדה"ז בשם 
מפורסמים  כן,  כמו  בפסח"6.  החומרות  כל  "להחמיר  שיש  האריז"ל, 
לו שלא  מובטח  בפסח  חמץ  ש"הנזהר ממשהו  האריז"ל  דברי  וידועים 
יחטא כל השנה"7. משום כך נזהרים מאיסור חמץ בחג הפסח הרבה יותר 

1( שמות יב, יט; יג, ז.

2( שו"ת הרדב"ז א קלה; ט"ז או"ח סתמ"ב סק"ה; פנ"י ביצה ז ב; חכם צבי ספ"ו; 

שאגת אריה ספ"א; שו"ע אדה"ז או"ח סתמ"ב סכ"ח ובקו"א שם סקי"ז.

3( פסחים כט, ב; סמ"ג ל"ת עח )כט, רע"ד(; לבוש או"ח סתמ"ז ס"א; מ"א שם 

סק"א; תוס' חולין צז, א ד"ה אמר; שו"ת הרשב"א ס"ל.

4( רש"י פסחים כט, ב ד"ה שלא במינו.

5( טעמים אלו ועוד הובאו בשו"ע אדה"ז או"ח ר"ס תמ"ז וש"נ.

6( שו"ת אדה"ז ס"ו.

ס"פ  פסח  של  להגדה  ומנהגים  טעמים  ליקוטי  סתמ"ז;  חיים  אורח  היטב  באר   )7

בדיקת וביעור חמץ.

31פרק יב - הידורים

מאשר באיסורי אכילה אחרים, כדי להתרחק ככל האפשר מחשש חמץ8. 
בחסידות חב"ד בפרט מקובלים הידורים וחומרות שונות על פי הנהגת 

רבותינו נשיאינו, אודות הנהגת הבית והכנת המאכלים בחג הפסח9. 

בפסח,  חמץ  מ"משהו"  הזהירות  של  ההלכתיות  להשלכות  מעבר 
שניתנו  הטעמים  בין  וייחודית:  פנימית  משמעות  ישנה  זו  לזהירות 
הינה  חמץ,  איסור  שמצוות  משום  הוא  הפסח  בחג  הרבות  לחומרות 
ממצרים,  יציאתם  לפני  עוד  ישראל  בה  שהצטוו  הראשונה  המצווה 
הוסיפו  ודקדוקיה,  פרטיה  כל  עם  התורה  ניתנה  לא  שעדיין  ומכיוון 
בני ישראל מעצמם חומרות והידורים, מפאת גודל רצונם לעשות את 

המצווה בשלימות, ומתוך אהבתם וחבתם למצוות ה'10. 

בפסח,  חמץ  מ"משהו"  וההרחקה  ההידורים  של  חשיבותם  את 
המחיש כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב באמצעות משל אודות שומרי החנויות 
המוצבים בכל חנות וחנות, למרות שישנם רק גנבים בודדים בכל העיר 
ובוודאות לא יפרצו לכל החנויות, אך כיוון שפריצתם אינה צפויה, מוטב 
שלא להסתכן ולוודא את בטיחותן של כל החנויות. כך גם החמץ, שגם 

כשהסיכוי קלוש שיבוא במגע עם יתר המוצרים, יש להישמר מפניו11.

אצל  ונהוגים  נשיאנו  רבותינו  שהנהיגו  המקובלים  להידורים  נוסף 
והידורים  חומרות  עוד  המוסיפים  ישנם  הפסח,  בחג  כולם  החסידים 
משלהם על פי המסורת המשפחתית וכדומה12. בפרק זה יבואו ההידורים 
בשלחן  למעשה  הלכה  שונים שהובאו  מדינים  בפסח החל  המקובלים 
ערוך, ועד למנהגי חסידים והידורים שונים שהתקבלו במרוצת הדורות 

בקרב בתי אנ"ש.

חשוב לציין, לא כל הידור או חומרא שייך לכל אחד, וכל אחד ינהג 
במשפחתו לפי עצת הרב או המשפיע שמכירם. וכשאדם מחליט לקבל 

על עצמו ומשפחתו איזה הידור, יש לעשות זאת מתוך חיבה למצווה. 

יום טוב היא מצוה מן התורה עבור  כמו כן, חשוב לזכור ששמחת 

8( ראה שו"ע אדה"ז או"ח ר"ס תמ"ז. 

9( ראה ספר המנהגים – חב"ד ע' 41. ועוד.

10( שו"ת מן השמיים לר"י ממרויש אות ע'.

11( ראה שמועות וסיפורים מהרב רפאל נחמן כהן ח"א ע' 321.

12( ראה מחזיק ברכה להחיד"א סתס"ז סק"ה.
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גברים, נשים וילדים. וחומרות והידורים הם תוספת למצוה ולא מעיקר 
תמעיט  לא  וההידור  שהתוספת  לראות  בראשו  עיניו  והחכם  הדין, 

בהעיקר. וד"ל13.

הידורים הנזכרים בשולחן ערוך

א. קטניות: אין אוכלים תבשילי קטניות ואורז. הטעם לכך הוא, 
מאחר והתבשיל שלהם נראה כמו תבשיל של מיני דגן. ישנו חשש, 

ולאכול  לבשל  גם  יבואו  המאכלים  במיני  בקיאים  שאינם  שאלו 

תבשילים מחמשת מיני דגן ח"ו14. טעמים נוספים הובאו לכך בפוסקים. 

והם: לפעמים תבואה מעורבת בהם, וקשה לבררם יפה; קמח קטניות 

כל  של  החומרות  כפי  להחמיר  נוהגים  למעשה  דגן15;  לקמח  דומה 

הטעמים16, ואין לשנות המנהג17. אך אין צריך למכרם, ומותר להשהות 

אותם בבית בחג18.

ב. אין משתמשים בשמן העשוי מקטניות19. אין משתמשים בשמן 
קנולה. אכן, יש משתמשים בשמן כותנה בהכשר מהודר לפסח20.

שהרבי  לאחר  ועוד.  שצא  עמ'  חי"ד  אג"ק  סי"ד,  תסח  סי'  אדה"ז  שו"ע  עיין   )13

בהוויי  בקיאים  שאינם  יהודים  גם  בביתו  החג  לסעודות  הוזמנו  לארה"ב  בא  הריי"צ 

החיים החסידי. באחת מסעודות חג הפסח נוצרה פתאום מהומה סביב השולחן. הרבי 

שאל מה אירע, והשיבו לו שיהודי אורח, שלא היה מּודע לזהירות הגדולה הנהוגה אצל 

חסידים מ'מצה שרויה', טבל את המצה בתוך המרק. נענה הרבי ואמר: "מוטב שהמצה 

תאדים בתוך ה'בורשט' ]=מרק סלק[ משפניו של יהודי יאדימו מבושה".

14( שו"ע אדה"ז סי' תנג ס"ג.

15( עיין ט"ז סי' תנג ס"ק א ומ"ב סי' תנג ס"ק ו. ראה בעיונים אות יז, את הגדרת 

הקטניות.

16( עיין פסקי תשובות סי' תנג ס"א.

17( רמ"א סי' תנג ס"א.

18( כמו כן, קטניות מותרים בהנאה בפסח. שו"ע אדה"ז סי' תנג ס"ה.

19( ע"פ שו"ע אדה"ז סי' תנג ס"ה. שו"ת צ"צ או"ח סי' נו.

20( הרב יעקב לנדא ז"ל לא החשיבו לקטניות והיה משתמש בזה בביתו בפסח ]על 

פי בנו הרב אליהו שי' לנדא[.

33פרק יב - הידורים

ג. אין להשתמש בזרע הנקרא 'קינואה'.

ד. אין איסור של קטניות בגרעין הקפה21.

ה. בוטנים אינם קטניות. אך נמנעים מלאכול אותם22.

ו. ישנם ריבוי סוגי זרעים ומאכלים הנכללים באיסור קטניות. בכל 
ספק יש לשאול רב מורה הוראה.

בהם  היו  קדם  בימי  שגם  דברים  ישנם  מעובדים:  ז. מאכלים 
יש  כן  על  בהם.  להיזהר  שיש  ערוך  בשולחן  הוזכר  ואף  חששות, 

להקפיד בהם על השגחה מהודרת, באם רוצים לאכלם בפסח.

להלן יובאו דברים אלו:

ח. אין אוכלים פירות יבשים, אלא אם כן ידוע שאין בהם חשש 
חמץ23.

שלא  וכדומה,  מלוחים  דגים   – מלוחים  מיני  כל  אוכלים  ט. אין 
נזהרו לבדוק את המלח מפירורי חמץ כלשהם24.

צריך  ולכן  חמץ.  בו  לערב  נוהגים  היו  מקומות  בכמה   – י. דבש 
השגחה מהודרת, על מנת לוודא שאין בו כל חשש25.

את  מלאכול  להימנע  אבותינו  נהגו  שכבר  מכיוון  לציין:  יא. יש 
להימנע  נוהגים  הרבה   – חמץ  תערובת  חשש  בגלל  הללו  הדברים 

מלהשתמש בהם – ואפילו כשיש עליהם השגחה מהודרת. 

הנילוס,  )נסיכת  דגים  סוגי  בכמה  חמץ:  חשש  עם  יב. מאכלים 
סלמון, מושט, ועוד( יש כמה חששות; עמילנים, פירורי לחם וחששות 

נוספות. על כן, יש להקפיד על כשרות מהודרת26.

21( עיין שערי תשובה תנג ס"ק א.

22( נט"ג ח"ב עמ' רה. עיין שו"ת אגרות משה ח"ג סי' סג. הרב יעקב לנדא ז"ל התיר 

השימוש בבוטנים בפסח. ]על פי בנו הרב אליהו שיח' לנדא[

23( שו"ע אדה"ז סי' תסז סעי' יז.

24( שם סי' תמז סל"ו. 

25( שו"ע אדה"ז סי' תסז סעי' יד־טז.

26( ראה במדריך הכשרות של בד"ץ 'העדה החרדית'.
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גברים, נשים וילדים. וחומרות והידורים הם תוספת למצוה ולא מעיקר 
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33פרק יב - הידורים
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26( ראה במדריך הכשרות של בד"ץ 'העדה החרדית'.
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יג. נוהגים שלא לאוכל ציפורן וכרכום27.

חזרת  לקחת  נוהגים   – חזרת  כלליים:  חששות  עם  יד. מאכלים 
רק ממקום עם הכשר מהודר, כיוון שהיא דבר חריף – על כן, צריך 

לפסח  וכשרים  נקיים  יהיו  אותה,  החותכים  הסכינים  שכל  להשגיח 

וללא בליעת איסור28.

טו. פירות הדר – במהלך החג, מצוי בבתי ישראל שסוחטים פירות 
הדר לעשיית 'מיץ פירות'. יש לדעת, שמצוי בהם על הקליפה כנימות 

קודם הסחיטה  לכן,  לעין.  נראות  אינם  ולפעמים  האסורות באכילה, 

לסנן  ניתן  לחילופין,  או  וסבון29.  מים  עם  צריך לשטפם  או האכילה 

את המיץ לאחר הסחיטה במסננת צפופה. ובאמצעות הסינון, יתאספו 

הכנימות. וכן הוא בכל השנה. 

טז. מצה עשירה: אין אוכלים מצה עשירה או שום מוצר שעשוי 
ממצה עשירה30.

יז. כלי זכוכית וסכינים: אין מכשירים לפסח כלי זכוכית וסכינים 
ישנים, שמשתמשים בהם בחמץ במשך השנה31.

הידורים שהם מנהג חב"ד32

המצות  לכן,  שרויה33,  ממצה  ביותר  נזהרים  שרויה:  יח. מצה 
תמיד  יהיו  שתייה  או  מאכלים  עוד  עם  יחד  השולחן  על  הנמצאות 

מכוסות שמא תפול עליהם טיפת מים. כמו כן, מקפידים שלא יפלו 

פרורים מהמצה למים או למרק34. 

27( שו"ע אדה"ז סי' תסז סכ"א.

28( ע"פ שו"ע יו"ד סי' צו. וראה מדריך הכשרות של בד"צ 'העדה החרדית' תשע"ו, 

שמסדרים השגחה על חיתוך החזרת בשדות.

29( הכנימות יורדות מקליפת הפרי רק ע"י שטיפה עם סבון.

30( שו"ע אדה"ז סי' תסב סעיף ז.

31( שם סי' תנא סי"ד – כ"ג, ע"ג.

32( ע"פ המובא בדברי רבותינו נשיאנו ותלמידיהם.

33( עיין שו"ת אדה"ז סי' ו, ספר המנהגים עמ' 41.

34( ספר המנהגים עמ' 41.

35פרק יב - הידורים

יט. קודם ששופכים מים, או משקין שמים מעורבים בהם, לכוס 
או לקערה – בודקין שלא יהיו בכלי פירורי מצה35.

כ. מצד החינוך – גם הקטנים צריכים להיזהר ממצה שרויה36. 

כדי להצליח לשמור על מנהג קדוש זה, גם בילדים קטנים – מומלץ 

מאכלים  עליה  כשאין  פעמית,  חד  מפה  גבי  מעל  המצה  את  לאכול 

 – המאכלים  שאר  את  לשולחן  מביאים  כאשר  מכן,  לאחר  אחרים. 

המצות לא יהיו על גבי השולחן37. 

כמו כן, ניתן לאכול את המצה מחוץ לשולחן, בשקית וכדומה38.

כא. בעת נטילת 'מים אחרונים', אין מעבירים את האצבעות עם 
המים על השפתיים. שמא יש על השפתיים פירורי מצה39.

שלא  בתנאי  זה  כל  אבל  פירות.  במי  מצה  לאכול  כב. מותר 
מעורב בהם אפילו טיפת מים אחת40, וכן נהג כ"ק אדמו"ר הרש"ב41. 

במי  גם  המצה,  את  לערב  שלא  עצמם  על  להחמיר  נוהגין  הרבה 

35( ספר המנהגים עמ' 41. כלי עם דבר לח שנפל בו פירור מצה, נמנעים מלהשתמש 

בו בפסח זה. יש הנמנעים מלאכול שאריות אוכל של ילדים קטנים. 

36( התוועדויות תשמ"ח ח"ג עמ' 111 הע' 258. חשוב לשים לב לכך, שאין להרוס 

שמחת יו"ט אצל המשפחה מרוב הדייקנות עם הילדים הקטנים בעניין השרויה – לכן 

מומלץ לעשות כפי האמור בפנים. הנהגה זו, חוסכת קשיים במנהג זה.

וראה התוועדויות תשי"א ח"ב עמ' 7, שבעת הצורך לקטנים, אפשר להקל. וכדאי 

לתת לקטנים כלים חד פעמיים כדי למנוע 'שרויה' בכלים הרגילים. 

37( לפי מש"כ אדמו"ר הזקן סימן קעז ס"ו: מי שסילק עצמו מן הפת הפסיד את 

כנזכר  מי שנוהג  לכן  השימוש של ברכת המוציא לפטור את שאר המאכלים מברכה. 

בפנים עליו להיזהר שלא לסלק עצמו מן המצה ושיאכל מצה מפעם לפעם )בזהירות 

המתאימה( בעת אכילת שאר המאכלים.

אדמו"ר  "כ"ק   :41 ע'  המנהגים  בספר  קפו.  עמ'  ח"א  דברים  רשימות  ( ראה  38

מוהרש"ב נ"ע לא היה אוכל מצה שמורה ביחד עם דגים או בשר מצד חשש שרויה, רק 

עם יין". אך מן הדין מותר לשים מצה בפה אע"פ שיש עדיין מאכלים אחרים בפה. עיין 

שו"ע אדה"ז סי' תנט סכ"ו, שערי תשובה סימן תס ס"ק י.

39( ספר המנהגים עמ' 41. ראה סה"ש תש"ג עמ' 64.

40( שו"ת אדמה"ז סי' ו "פשיטא דאין להחמיר כלל".

41( ספר המנהגים עמ' 41.
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פרק כב

פסח שחל בשבת

שבת ראש חודש ניסן

א. קריאת התורה: לקריאת התורה מוציאים שלושה ספרי תורה.

ב. בספר הראשון קוראים לששה קרואים בפרשת השבוע1 )בשנה 
בסיום  תזריע(.  פרשת   – מעוברת  בשנה  ויקרא,  פרשת   – פשוטה 

ואין אומרים  – על הבימה – את הספר השני,  הקריאה מניחים לידו 

חצי קדיש. אחר כך2 מגביהים את הספר הראשון וגוללים אותו3.

הס"ת  גלילת  סיום  לפני  השני,  הס"ת  מעיל  את  מסירין  ג. אין 
הראשון4.

ד. בספר השני, קוראים את הקריאה שנוהגים לקרוא בשבת ראש 
חודש )בחומש במדבר, פרשת פנחס(, מ"וביום השבת" עד "ונסכו". 

ה. בסיום הקריאה מניחים לידו – על הבימה – את הספר השלישי, 
אומרים חצי קדיש, מגביהים את הספר השני וגוללים אותו5.

ו. בספר השלישי, קוראים למפטיר את 'פרשת החודש' )בחומש 
שמות, פרשת בא(.

1( לא נתבאר בפוסקים מה הן מקום העליות, ונהגו לקרוא כרגיל עד שישי ולשישי 

עד סוף הפרשה.

2( רמ"א סי' קמז ס"ח. אין מגביהים את הספר הראשון לפני שמניחים את הספר 

השני על הבימה, שלא יסיחו דעתן מן המצוות.

3( משנ"ב סי' קמז, סקכ"ז, וסי' תרפה סקי"ג.

4( שו"ע סי' קמז ס"ח, והטעם כתב המשנ"ב שם סקכ"ד, דאין עושין מצוות חבילות 

חבילות.

5( מג"א סי' קמז, סקי"ב. פמ"ג שם א"א סקי"ב. וכ"כ בסי' תרפד, א"א סק"ה.

37פרק כב - פסח שחל בשבת

ז. הפטרה: "כה אמר גו' בראשון באחד לחודש גו' – עולת תמיד. 
ומוסיפים פסוק ראשון ואחרון של שבת ראש חודש.

ח. בית כנסת שיש בו רק שני ספרי תורה, יקראו בס"ת הראשון 
את פרשת השבוע ובשני את הקריאה לשבת ראש חודש. לאחר מכן, 

אומרים קדיש וחוזרים לספר הראשון – לקרוא בו את 'פרשת החודש'6.

ט. תפילת מוסף: בתפילת שמו"ע של מוסף אומרים 'אתה יצרת'. 
טעה ולא הזכיר, חוזר ומתפלל7.

מוצאי שבת הגדול

י. בתפילת ערבית אומרים "ויהי נועם"8.

יא. אם לא קידש עדיין את הלבנה, יקדשנה במוצאי שבת זו.

יום שישי י"ד ניסן

יב. מתענים 'תענית בכורות' ביום שישי, י"ד ניסן – כמו בכל שנה. 
יש לערוך סיום מסכת9.

ערב שבת וחג הפסח

הכנות לסדר מבעוד יום

יניח  לצלותו,  שכח  אם  יום.  מבעוד  הזרוע  את  יצלה  יג. זרוע: 
אינה  אם  ביו"ט10.  לאכילה  הראוי  מבושל  בשר  חתיכת  בקערה 

מבושלת, אין להניחה בקערה11.

6( רמ"א סוס"י תרסט.

7( כה"ח סי' תכה סקכ"ו.

סק"ה  שם  ובשעה"צ  סק"ג  שם  המשנ"ב  וכ"כ  סק"ב.  רצה  סי'  מש"ז  פמ"ג   )8

ובשע"ת. וכ"כ ב'שבח המועדים' בשם רז"ש דווארקין ע"ה שכך נהגו בליובאוויטש, 

למרות המובא ב'לוח כולל חב"ד' שלא לומר.

9( שו"ע אדה"ז סי' תע ס"ז.

10( כה"ח סי' תעג, סקס"ג. ראה בעיונים אות כד.

11( שאם אינה מבושלת הינה מוקצה, שאינה ראויה לאכילה ואסורה בטלטול, ראה 

שו"ע סי' שח.
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יד. מי מלח: יכין מבעוד יום, כיוון שבשבת מותר להכין רק כמות 
קטנה של מי מלח אותם יצטרך לטיבול, וקשה לחשב במדוייק שיעור 

זה. לא הכין מבעוד יום, יכין רק כמות מעטה הנצרכת לטיבול12, אך 

יותר  מלח'  ב'מי  לתת  ויש  קטנה,  תהיה  המלח  שכמות  להקפיד  יש 

משליש אחד של מים13. בנוסף לכך, יש לעשות זאת סמוך לסעודה14.

המינים  את  יחתוך  הכין,  לא  אם  יום.  מבעוד  יכין  טו. חרוסת: 
שמהם עושים את החרוסת סמוך לסעודה, ולא יחתוך דק דק15.

טז. יש לרכך ביין, את החרוסת המיועדת לטיבול המרור. ריכוך 
זה, צריך להיעשות מבעוד יום, ואין לעשותו בשבת. אם שכח לרככה 

יום, ירככנה בשבת ע"י שינוי. כלומר, קודם ישפוך את היין  מבעוד 

לתוך הכלי ואח"כ יכניס לתוכו את החרוסת. באם רוצה לערבב את 

החרוסת ביין, יכול לערבבה באצבעו או שינענע הכלי עד שיתערבב16.

לרסקו  שאסור  לפי  יום,  מבעוד  החריין  את  ירסק  יז. חריין: 
בשבת משום איסור טחינה. אם לא רסקו מבעוד יום, יחתכנו בסכין 

– ולכתחילה, יחתכנו לחתיכות גדולות קצת. ואם קשה לו לאכול כך 

מפני החריפות, יחתכנו בסכין לחתיכות קטנות17. אולם, אסור לעשות 

זאת במגרדת, כיוון שהוא כלי המיוחד לכך18. חיתוך החריין בשבת, 

צריך להיעשות רק סמוך לסעודה19.

יח. הדלקת נרות: זמן הדלקת נרות בזמנה20, כמו בכל ערב שבת. 

12( שו"ע אדה"ז סי' תעג סי"ט.

13( שו"ע אדה"ז סי' תעג ס' יט וסי' שכא ס"ג.

14( שו"ע אדה"ז סי' שכא ס"ג.

למרות  אדה"ז,  כחומרת   – דק  דק  יחתוך  ולא  ס"י.  שכא  סי'  אדה"ז  שו"ע   )15

ש"במדינותינו מקילים". עיי"ש.

16( שו"ע אדה"ז סי' תעג סל"ד.

17( ע"פ המבואר בשו"ע אדה"ז סי' שכ"א, י.

18( שו"ע אדה"ז סי' שכא, סי"א.

19( שו"ע אדה"ז סי' שכא, ס"י.

20( 18 דקות לפני השקיעה, במקום שנהגו כך. ויש מקומות שמדליקים לפני זה. 

מטה אפרים סי' תרכה סל"ג.

39פרק כב - פסח שחל בשבת

ויש לשים לב לכך, מאחר ובקביעות זו אי אפשר להדליק אחר השקיעה 

)בשונה מכל יום טוב(.

יט. אחר הדלקת הנרות מברכים "..להדליק נר של שבת ושל יום 
טוב", ו"שהחיינו".

יברכו  לא  נרות,  המדליק  איש  וכן  לעצמה  המקדשת  כ. אישה 
"שהחיינו" בשעת הדלקת נרות – אלא בקידוש21. 

תפילת מנחה

כא. מתחילים מ"הודו" "פתח אליהו", כמו בכל ערב שבת.

כב. אחר מנחה, קודם השקיעה22 – קוראים את 'סדר קרבן פסח'.

שבת – חג הפסח

קבלת שבת, מעריב

כג. מתחילים מ"מזמור לדוד".

ואין  ובצהלה",  בשמחה  "גם  אומרים  דודי"  "לכה  כד. בפיוט 
אומרים "ברינה"23.

כה. סדר תפילת ערבית: שמו"ע של שלוש רגלים, ומזכירים את 
שבת בתפילה. ויכולו. אין אומרים 'ברכת מעין שבע', ו'מגן אבות'24. 

קדיש  חצי  לדוד.  מזמור  תתקבל.  קדיש  בברכה.  שלם  הלל  אומרים 

וברכו. עלינו. קדיש יתום.

ליל הסדר

חיל",  "אשת  עליכם",  "שלום  לומר בלחש:  נוהגים  כו. קידוש: 

21( והטעם לכך – כתב הגרעק"א בסי' רס"ג בשם היעב"ץ, והחיד"א )בברכי יוסף(, 

שמקום ברכה זו הוא לא בהדלקת נרות, אלא שכבר נשתרש מנהג. לכן, איש שאינו נוהג 

בכך בדרך כלל – יעשה זאת בקידוש כפי עיקר ההלכה.

22( "בזמן שהקרבת קרבן פסח כשרה", הגש"פ.

23( ספר המנהגים ע' 26.

24( שו"ע אדה"ז סי' תפז ס"ד. סידור אדה"ז.
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ויש לשים לב לכך, מאחר ובקביעות זו אי אפשר להדליק אחר השקיעה 
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כב. אחר מנחה, קודם השקיעה22 – קוראים את 'סדר קרבן פסח'.

שבת – חג הפסח

קבלת שבת, מעריב

כג. מתחילים מ"מזמור לדוד".

ואין  ובצהלה",  בשמחה  "גם  אומרים  דודי"  "לכה  כד. בפיוט 
אומרים "ברינה"23.
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קדיש  חצי  לדוד.  מזמור  תתקבל.  קדיש  בברכה.  שלם  הלל  אומרים 
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ליל הסדר

חיל",  "אשת  עליכם",  "שלום  לומר בלחש:  נוהגים  כו. קידוש: 

21( והטעם לכך – כתב הגרעק"א בסי' רס"ג בשם היעב"ץ, והחיד"א )בברכי יוסף(, 

שמקום ברכה זו הוא לא בהדלקת נרות, אלא שכבר נשתרש מנהג. לכן, איש שאינו נוהג 

בכך בדרך כלל – יעשה זאת בקידוש כפי עיקר ההלכה.

22( "בזמן שהקרבת קרבן פסח כשרה", הגש"פ.

23( ספר המנהגים ע' 26.

24( שו"ע אדה"ז סי' תפז ס"ד. סידור אדה"ז.
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יו"ט,  היא סעודתא". החל מנוסח הקידוש של  "דא  לדוד",  "מזמור 

מסיימים  ואילך.  טוב  יום  של  מ"אתקינו"  דהיינו,  בקול.  אומרים 

בברכת "שהחיינו"25.

כז. ברכת המזון: אומרים בברכת המזון "רצה והחליצנו", "יעלה 
ויבוא".

תפילת שחרית

כח. אם לא הספיקו להכין את שני ספרי התורה לקריאת היום, יש 
לגוללם לפני תפילת שחרית, כדי למנוע 'טרחא דציבורא'.

כט. סדר תפילת שחרית: 

שמו"ע של שלוש רגלים ומזכירים את שבת בתפילה. הלל שלם 

בברכה26. קדיש שלם. שיר של יום. קדיש יתום.

ל. קריאת התורה: בפתיחת הארון אין אומרים י"ג מידות ו"ריבונו 
של עולם". אלא, "בריך שמיה" כמו בכל 'פתיחת הארון'27.

הש"ץ  מוליך  הראשון  הספר  את  תורה.  ספרי  שני  לא. מוציאים 
והפותח את הארון מוליך את הספר השני. 

לב. בספר הראשון, קוראים שבעה קרואים בחומש שמות )פרשת 
הקריאה,  בסיום  משכו".   .  . משה  "ויקרא  נא(   – כא  יב,  פרק  בא, 

 מניחים לידו על הבימה – את הספר השני. אומרים חצי קדיש. הגבהה 

וגלילה.

בספר השני, קוראים למפטיר בחומש במדבר )פרשת פינחס, פרק 

כח, טז – כה( "ובחודש הראשון". הגבהה וגלילה.

שאחר  ובברכה  יהושע.  בספר  יהושע"  "ויאמר  לג. הפטרה: 
ההפטרה חותם "מקדש השבת וישראל והזמנים".

25( ספר המנהגים ע' 38, הגש"פ.

26( סידור אדה"ז.

27( שער אפרים שער י', סעיף ו'.

41פרק כב - פסח שחל בשבת

תפילת מוסף

את  בתפילה  ומזכירים  רגלים,  לשלוש  מוסף  לד. מתפללים 
ההוספות של שבת.

לה. לאחר התפילה – שש זכירות, "ולקחת סולת"28.

קידוש היום

לו. את נוסח קידוש של שבת אומרים בלחש29, )מ"מזמור לדוד" 
יום  ויקדשהו"(. אחר כך אומרים בקול, "אתקינו" של   .  . כן  – "על 

טוב, "אלה מועדי" וברכת "בורא פרי הגפן".

לז. בחו"ל, עדיין אין אוכלים מהמינים הנכנסים בחרוסת ומרור, 
עד אחר 'כורך' של ליל הסדר שני.

תפילת מנחה

לח. מוציאין ספר תורה וקוראין בפרשת השבוע.

תפילת ערבית – בארה"ק

מוצאי  בכל  כמו  הרגילות,  ההוספות  את  להוסיף  לזכור  לט. יש 
 יו"ט הראשון של פסח: א( מוריד הטל. ב( אתה חוננתנו. ג( ותן ברכה. 

ד( יעלה ויבוא.

מ. כמו בכל מוצאי יום ראשון של פסח – כן בשנה זו שהוא גם 
מוצאי שבת, מתחילם לספור ספירת העומר ומתפללים תפילת ערבית 

בזמנה, כדי לקיים "שבע שבתות תמימות תהיינה"30.

מא. אין אומרים "ויהי נועם".

מב. הבדלה – בארה"ק: עם נר. אחר הבדלה אומרים "ויתן לך" 
בלחש31.

28( ראה התוועדויות תשמ"ו ח"ג עמ' 186־7.

29( ספר המנהגים ע' 57 הערה 8.

30( ויקרא כג, טו.

31( היום יום' יט ניסן, יז תשרי.
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מוצאי שבת – ליל יום ב' דחג הפסח – בחו"ל

תפילת מעריב, הדלקת נרות

מג. בתפילת שמונה־עשרה אומרים "ותודיענו".

אחרת  מלאכה  כל  או  נרות  הדלקת  לפני  נרות:  מד. הדקלת 
המותרת ביום־טוב יש להבדיל בתפילה באמירת "ותודיענו" בתפילה, 

או באמירת "ברוך המבדיל בין קודש לקודש".

ליל הסדר

– הינו  יקנה"ז: סדר ברכות הקידוש   – מה. סדר ברכות הקידוש 
קידוש  הגפן"(,  פרי  "בורא  )ברכת  יין  דהיינו:  יקנה"ז.  הסימן  לפי 

)ברכת "אשר בחר בנו וכו'"(, נר )ברכת "בורא מאורי האש"(, הבדלה 

זמן  לקודש(",  קודש  "בין  וחותם  וכו'"  לחול  קודש  בין  )"המבדיל 

)"שהחיינו"(. ואין מברכים על הבשמים32.

אין  הנרות,  את  מקרבים  אין  האש"  מאורי  "בורא  מו. בברכת 
מאחדים את השלהבת שלהם ואין מביטים בציפורניים, רק מסתכלים 

בנרות בעת הברכה33. 

מז. בברכת "אשר גאלנו" שבסיום ההגדה, יש לומר "מן הפסחים 
ומן הזבחים"34.

32( ראה לקו"ש חל"א עמ' 191.

33( הגדה של פסח.

34( הגדה של פסח.

עיונים

פרק ג סעיף נט: וזה לשונו שם: "ביותר צריך לזרז ולהזהר כל הירא  ג. 

כל  בחמץ  בהם  שהשתמשו  בכלים  בפסח  להשתמש  שלא  ה'  לדבר 

השנה ונתכשרו על ידי הגעלה, כי בלתי אפשרי לנקרם היטב בסדקים 

הקטנים שלא ישאר בהם משהו חמץ". וראה בהרחבה בשו"ת חת"ס 

יו"ד. וראה גם בספר תבואת שמש סימן פב. 

פרק ג סעיף נט: הטעם להקל בהגעלת כלים חדשים – מאחר וגם אם  ד. 

בכלי,  נכנס  פגום  טעם  ואם  פגום,  טעם  זהו  בשומנים  אותם  ליטשו 

מובא  וכן  קג(.  סימן  דעה  יו"ד,  )שו"ע  הכשר.  צריך  לא  מלכתחילה 

לענין כלים חדשים )שם, סימן קכב(. בפרט, שכמעט ולא מצוי בזמננו 

שמשתמשים בתעשיית הכלים בשומן טרף.

 – החג  קודם  המוצרים  כל  בקניית  להידור  הטעם  סה:  סעיף  ג  פרק  ה. 

משום שאם יש משהו חמץ במוצרים שקונה, זה יהיה ברשותו וממילא 

יתבטל ע"י הביטול שמפקיר ומבטל החמץ שברשותו בערב פסח. ועוד 

טעמים נאמרו בזה, עיין בספר קנה בושם פרק ג סעי' כה ובהערות שם. 

יש המחמירים לבשל את כל האוכל לפני החג, אך אין זה מצוי כ"כ   

מפאת הקושי הגדול שבדבר.

יז. פרק יב סעיף א: הגדרת קטניות: כל גרעין זרע שזורעים אותו ומצמיח 

גרעינים כמותו, והזרע נאכל. כגון: אורז, אפונה, גריסים, דוחן, חומוס, 

פול,  עדשים,  סויה,  לוביה,  כמון,  כורכום,  כוסמת,  חמניות,  חילבה, 

ע"פ המובא שם  לגוי,  למכרם  א"צ  תירס. מ"מ  קורנפלור, שומשום, 

ס"ה.

פרק יב סעיף כד: ישנם דוגמאות רבות של דברים שנהגו להחמיר בהם  יח. 

באכילה – ולא בבעלות, כגון קטניות. 

כמו כן, ישנם דוגמאות שונות של חשש חמץ בשו"ע סימן תמב ותמז.   

והטעם, שהרי בעלות של פחות מ'כזית' חמץ הוא רק איסור דרבנן, 

ולכן אין להשוות חומרא שמוצאים באכילה – שאיסורה במשהו ויש 

רק  קיים  זה  שאיסור  חמץ,  על  בעלות  איסור  לגבי  כרת,  איסור  בה 

ב'כזית'. 

יו"ט  לכבוד  הפסח  בתוך  שרוייה  מצה  לעשות  שנהגו  רב  ומעשה   

האחרון כאשר חל בשבת.
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תפילת מעריב, הדלקת נרות

מג. בתפילת שמונה־עשרה אומרים "ותודיענו".

אחרת  מלאכה  כל  או  נרות  הדלקת  לפני  נרות:  מד. הדקלת 
המותרת ביום־טוב יש להבדיל בתפילה באמירת "ותודיענו" בתפילה, 

או באמירת "ברוך המבדיל בין קודש לקודש".

ליל הסדר

– הינו  יקנה"ז: סדר ברכות הקידוש   – מה. סדר ברכות הקידוש 
קידוש  הגפן"(,  פרי  "בורא  )ברכת  יין  דהיינו:  יקנה"ז.  הסימן  לפי 

)ברכת "אשר בחר בנו וכו'"(, נר )ברכת "בורא מאורי האש"(, הבדלה 

זמן  לקודש(",  קודש  "בין  וחותם  וכו'"  לחול  קודש  בין  )"המבדיל 

)"שהחיינו"(. ואין מברכים על הבשמים32.

אין  הנרות,  את  מקרבים  אין  האש"  מאורי  "בורא  מו. בברכת 
מאחדים את השלהבת שלהם ואין מביטים בציפורניים, רק מסתכלים 

בנרות בעת הברכה33. 

מז. בברכת "אשר גאלנו" שבסיום ההגדה, יש לומר "מן הפסחים 
ומן הזבחים"34.

32( ראה לקו"ש חל"א עמ' 191.

33( הגדה של פסח.

34( הגדה של פסח.

עיונים

פרק ג סעיף נט: וזה לשונו שם: "ביותר צריך לזרז ולהזהר כל הירא  ג. 

כל  בחמץ  בהם  שהשתמשו  בכלים  בפסח  להשתמש  שלא  ה'  לדבר 

השנה ונתכשרו על ידי הגעלה, כי בלתי אפשרי לנקרם היטב בסדקים 

הקטנים שלא ישאר בהם משהו חמץ". וראה בהרחבה בשו"ת חת"ס 

יו"ד. וראה גם בספר תבואת שמש סימן פב. 

פרק ג סעיף נט: הטעם להקל בהגעלת כלים חדשים – מאחר וגם אם  ד. 

בכלי,  נכנס  פגום  טעם  ואם  פגום,  טעם  זהו  בשומנים  אותם  ליטשו 

מובא  וכן  קג(.  סימן  דעה  יו"ד,  )שו"ע  הכשר.  צריך  לא  מלכתחילה 

לענין כלים חדשים )שם, סימן קכב(. בפרט, שכמעט ולא מצוי בזמננו 

שמשתמשים בתעשיית הכלים בשומן טרף.

 – החג  קודם  המוצרים  כל  בקניית  להידור  הטעם  סה:  סעיף  ג  פרק  ה. 

משום שאם יש משהו חמץ במוצרים שקונה, זה יהיה ברשותו וממילא 

יתבטל ע"י הביטול שמפקיר ומבטל החמץ שברשותו בערב פסח. ועוד 

טעמים נאמרו בזה, עיין בספר קנה בושם פרק ג סעי' כה ובהערות שם. 

יש המחמירים לבשל את כל האוכל לפני החג, אך אין זה מצוי כ"כ   

מפאת הקושי הגדול שבדבר.

יז. פרק יב סעיף א: הגדרת קטניות: כל גרעין זרע שזורעים אותו ומצמיח 

גרעינים כמותו, והזרע נאכל. כגון: אורז, אפונה, גריסים, דוחן, חומוס, 

פול,  עדשים,  סויה,  לוביה,  כמון,  כורכום,  כוסמת,  חמניות,  חילבה, 

ע"פ המובא שם  לגוי,  למכרם  א"צ  תירס. מ"מ  קורנפלור, שומשום, 

ס"ה.

פרק יב סעיף כד: ישנם דוגמאות רבות של דברים שנהגו להחמיר בהם  יח. 

באכילה – ולא בבעלות, כגון קטניות. 

כמו כן, ישנם דוגמאות שונות של חשש חמץ בשו"ע סימן תמב ותמז.   

והטעם, שהרי בעלות של פחות מ'כזית' חמץ הוא רק איסור דרבנן, 

ולכן אין להשוות חומרא שמוצאים באכילה – שאיסורה במשהו ויש 

רק  קיים  זה  שאיסור  חמץ,  על  בעלות  איסור  לגבי  כרת,  איסור  בה 

ב'כזית'. 

יו"ט  לכבוד  הפסח  בתוך  שרוייה  מצה  לעשות  שנהגו  רב  ומעשה   

האחרון כאשר חל בשבת.
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קורא את ההגדה בקול שקט ואינו מיסב באמירתה.  א. 
בסידור  או  ומנהגים"  טעמים  ב"ליקוטי  לפעם  מפעם  מעיין  ההגדה,  אמירת  זמן  במשך  ב. 

האר"י ז"ל המונח לידו.
אינו עומד כלל במשך הסדר, מלבד לקידוש. וכן, כאשר קם לנטילת ידיים. ג. 

באמירת "הא לחמא עניא" מדקדק שכל ג' המצות תהיינה מגולות במקצתן, כולל המצה  ד. 
האמצעית הפרוסה. ומסבב את המצה האמצעית באופן שיהא הצד השלם מגולה כלפי חוץ.

לפני אמירת "מה נשתנה" מסיט מעט את הקערה ומכסה את המצות. ה. 

יד  ַמּגִ
ּצֹות ְויֹאַמר:  ּה ַהּמַ ׁש ּבָ ּיֵ ָעָרה ׁשֶ יּהַ ַהּקְ ּוַמְגּבִ

את  מגלים  רק  אלא  הקערה,  את  מגביהים  אין  בפועל:  המנהג 
מקצת המצות. 

ַאְרָעא ְדִמְצָרִים.  י ֲאָכלּו ַאְבָהָתָנא ּבְ  ַלְחָמא ַעְנָיא ּדִ ֵהא
ְוִיְפָסח.  ֵייֵתי  ְצִריְך  ּדִ ּכֹל  ְוֵייכֹול.  ֵייֵתי  ְכִפין  ּדִ ּכֹל 

א  ּתָ ַ ַהּשׁ ָרֵאל.  ְדִיׂשְ ַאְרָעא  ּבְ ָאה  ַהּבָ ָנה  ְלׁשָ ָהָכא.  א  ּתָ ַ ַהּשׁ

ֵני חֹוִרין:  ָאה ּבְ ָנה ַהּבָ ין ְלׁשָ ַעְבּדִ
דישראל", אומרים את המילה  "לשנה הבאה בארעא  באמירת 
'הבאה' – ב'מלעיל'. באמירת "לשנה הבאה בני חורין" – אומרים 

את המילה 'הבאה' – ב'מלרע'.

ב',  ּכֹוס  לֹו  ּומֹוְזִגין  ַאֵחר,  ְלַצד  ּצֹות  ַהּמַ ִעם  ָעָרה  ַהּקְ ִקין  ְמַסּלְ
ה:  ּנָ ּתַ ׁשְ ן ׁשֹוֵאל ַמה ּנִ ְוָכאן ַהּבֵ

מסיטים קצת את הקערה לצד ומכסים את המצות.

הקטן שבבנים שואל תחילה, ואחריו שואלים הגדולים יותר. 

ואומרים "אבא, אשאל אותך  לפני אמירת הקושיות, מקדימים 
ארבע קושיות". גם מי שאין לו אב, אומר זאת.
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באמירת "דם ואש וכו" שופך שפיכות קטנות מאוד לתוך כלי, המונח על הרצפה. מיד לאחר  ז. 
שכולם מסיימים את השפיכות, לוקחים את הכלי מן הרצפה.

הכלי ששופכים לתוכו – אינו שבור דווקא. אלא זוהי צלחת, שלא משתמשים בה למאכל. ח. 
ונשפך לצלחת. וממשיך  גדותיו  יין לגביע באופן שעולה על  לאחר כל השפיכות, מוסיף  ט. 

וממלא את הגביע, בג' שפיכות.

ִפיכֹות. ְוֵאין ִלּטֹל  ּפֹוְך ג' ׁשְ ן, ִיׁשְ ם ָוֵאׁש ְוִתְמרֹות ָעׁשָ ֲאִמיַרת ּדָ ּבַ
בּור  ִלי ׁשָ ּפֹוְך ְלתֹוְך ּכְ ְוִיׁשְ ּכֹוס ַעְצמֹו.  י ִאם ּבַ ּפֹוְך ּכִ ע ִלׁשְ ֶאְצּבַ ּבָ
תֹוכֹו סֹוד  ּבְ ִין ׁשֶ ְלכּות, ְוׁשֹוֵפְך ֵמַהּיַ ַהּכֹוס הּוא סֹוד ַהּמַ ן, ׁשֶ )ִויַכּוֵ
סֹוד  בּור  ׁשָ ִלי  ּכְ ְלתֹוְך  יָנה  ַהּבִ ּכַֹח  ְיֵדי  ַעל  ּה  ּבָ ׁשֶ ַעם  ְוַהּזַ ָהַאף 

ְקֵראת ָארּור(:  ּנִ ה ׁשֶ ִלּפָ ַהּקְ

נוהגים לקחת צלחת עמוקה )שבורה או חד פעמית(, ולשפוך את 
היין לתוכה.

כוונה  וזו  מאחר  כאן,  הכתובה  הכוונה  את  לכוון  מקפידים 
השייכת לכל אחד.

באמצעות  יין  זורקים  ולא  מהכוס,  ישירות  נעשות  השפיכות 
האצבע וכדומה.

ן:  ם ָוֵאׁש ְוִתְמרֹות ָעׁשָ ּדָ

ּוְבמֹוָרא  ִים.  ּתַ ׁשְ ְנטּוָיה  ּוִבְזרֹוַע  ִים.  ּתַ ׁשְ ֲחָזָקה  ָיד  ּבְ  ַאֵחר  ָבר ּדָ
ִים:  ּתַ ִים. ּוְבמֹוְפִתים ׁשְ ּתַ ִים. ּוְבֹאתֹות ׁשְ ּתַ ָגדֹול ׁשְ

ְצִרים  ַהּמִ ַעל  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ֵהִביא  ׁשֶ ַמּכֹות  ר   ֶעׂשֶ ֵאּלּו
ִמְצַרִים. ְוֵאּלּו ֵהן:  ּבְ

ר  ְזּכָ ּנִ ִפיכֹות ֵמַהּכֹוס ַעְצמֹו ּכַ ר ׁשְ ּפְֹך ֶעׂשֶ ר ַמּכֹות, ִיׁשְ ֲאִמיַרת ֶעׂשֶ ּבַ
ה סֹוד ַיִין  ַאר )ַנֲעׂשָ ׁשְ ּנִ ֶ "ל(. ּוַמה ּשׁ ּנַ ם ּכַ ִפיָכה ּגַ ְ ּשׁ ן ּבַ ְלֵעיל )ִויַכּוֵ

א יֹוִסיף ַיִין:  ּפֹוְך ֶאּלָ ַח(, ְלָכְך לֹא ִיׁשְ ּמֵ ַהְמׂשַ

ָרד.  ּבָ ִחין.  ׁשְ ֶבר.  ּדֶ ָערֹוב.  ים.  ּנִ ּכִ ַע.  ְצַפְרּדֵ ם.  ּדָ
כֹורֹות:  ת ּבְ ְך. ַמּכַ ה. חׁשֶ ַאְרּבֶ
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קורא את ההגדה בקול שקט ואינו מיסב באמירתה.  א. 
בסידור  או  ומנהגים"  טעמים  ב"ליקוטי  לפעם  מפעם  מעיין  ההגדה,  אמירת  זמן  במשך  ב. 

האר"י ז"ל המונח לידו.
אינו עומד כלל במשך הסדר, מלבד לקידוש. וכן, כאשר קם לנטילת ידיים. ג. 

באמירת "הא לחמא עניא" מדקדק שכל ג' המצות תהיינה מגולות במקצתן, כולל המצה  ד. 
האמצעית הפרוסה. ומסבב את המצה האמצעית באופן שיהא הצד השלם מגולה כלפי חוץ.

לפני אמירת "מה נשתנה" מסיט מעט את הקערה ומכסה את המצות. ה. 

יד  ַמּגִ
ּצֹות ְויֹאַמר:  ּה ַהּמַ ׁש ּבָ ּיֵ ָעָרה ׁשֶ יּהַ ַהּקְ ּוַמְגּבִ

את  מגלים  רק  אלא  הקערה,  את  מגביהים  אין  בפועל:  המנהג 
מקצת המצות. 

ַאְרָעא ְדִמְצָרִים.  י ֲאָכלּו ַאְבָהָתָנא ּבְ  ַלְחָמא ַעְנָיא ּדִ ֵהא
ְוִיְפָסח.  ֵייֵתי  ְצִריְך  ּדִ ּכֹל  ְוֵייכֹול.  ֵייֵתי  ְכִפין  ּדִ ּכֹל 

א  ּתָ ַ ַהּשׁ ָרֵאל.  ְדִיׂשְ ַאְרָעא  ּבְ ָאה  ַהּבָ ָנה  ְלׁשָ ָהָכא.  א  ּתָ ַ ַהּשׁ

ֵני חֹוִרין:  ָאה ּבְ ָנה ַהּבָ ין ְלׁשָ ַעְבּדִ
דישראל", אומרים את המילה  "לשנה הבאה בארעא  באמירת 
'הבאה' – ב'מלעיל'. באמירת "לשנה הבאה בני חורין" – אומרים 

את המילה 'הבאה' – ב'מלרע'.

ב',  ּכֹוס  לֹו  ּומֹוְזִגין  ַאֵחר,  ְלַצד  ּצֹות  ַהּמַ ִעם  ָעָרה  ַהּקְ ִקין  ְמַסּלְ
ה:  ּנָ ּתַ ׁשְ ן ׁשֹוֵאל ַמה ּנִ ְוָכאן ַהּבֵ

מסיטים קצת את הקערה לצד ומכסים את המצות.

הקטן שבבנים שואל תחילה, ואחריו שואלים הגדולים יותר. 

ואומרים "אבא, אשאל אותך  לפני אמירת הקושיות, מקדימים 
ארבע קושיות". גם מי שאין לו אב, אומר זאת.
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באמירת "דם ואש וכו" שופך שפיכות קטנות מאוד לתוך כלי, המונח על הרצפה. מיד לאחר  ז. 
שכולם מסיימים את השפיכות, לוקחים את הכלי מן הרצפה.

הכלי ששופכים לתוכו – אינו שבור דווקא. אלא זוהי צלחת, שלא משתמשים בה למאכל. ח. 
ונשפך לצלחת. וממשיך  גדותיו  יין לגביע באופן שעולה על  לאחר כל השפיכות, מוסיף  ט. 

וממלא את הגביע, בג' שפיכות.

ִפיכֹות. ְוֵאין ִלּטֹל  ּפֹוְך ג' ׁשְ ן, ִיׁשְ ם ָוֵאׁש ְוִתְמרֹות ָעׁשָ ֲאִמיַרת ּדָ ּבַ
בּור  ִלי ׁשָ ּפֹוְך ְלתֹוְך ּכְ ְוִיׁשְ ּכֹוס ַעְצמֹו.  י ִאם ּבַ ּפֹוְך ּכִ ע ִלׁשְ ֶאְצּבַ ּבָ
תֹוכֹו סֹוד  ּבְ ִין ׁשֶ ְלכּות, ְוׁשֹוֵפְך ֵמַהּיַ ַהּכֹוס הּוא סֹוד ַהּמַ ן, ׁשֶ )ִויַכּוֵ
סֹוד  בּור  ׁשָ ִלי  ּכְ ְלתֹוְך  יָנה  ַהּבִ ּכַֹח  ְיֵדי  ַעל  ּה  ּבָ ׁשֶ ַעם  ְוַהּזַ ָהַאף 

ְקֵראת ָארּור(:  ּנִ ה ׁשֶ ִלּפָ ַהּקְ

נוהגים לקחת צלחת עמוקה )שבורה או חד פעמית(, ולשפוך את 
היין לתוכה.

כוונה  וזו  מאחר  כאן,  הכתובה  הכוונה  את  לכוון  מקפידים 
השייכת לכל אחד.

באמצעות  יין  זורקים  ולא  מהכוס,  ישירות  נעשות  השפיכות 
האצבע וכדומה.

ן:  ם ָוֵאׁש ְוִתְמרֹות ָעׁשָ ּדָ

ּוְבמֹוָרא  ִים.  ּתַ ׁשְ ְנטּוָיה  ּוִבְזרֹוַע  ִים.  ּתַ ׁשְ ֲחָזָקה  ָיד  ּבְ  ַאֵחר  ָבר ּדָ
ִים:  ּתַ ִים. ּוְבמֹוְפִתים ׁשְ ּתַ ִים. ּוְבֹאתֹות ׁשְ ּתַ ָגדֹול ׁשְ

ְצִרים  ַהּמִ ַעל  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ֵהִביא  ׁשֶ ַמּכֹות  ר   ֶעׂשֶ ֵאּלּו
ִמְצַרִים. ְוֵאּלּו ֵהן:  ּבְ

ר  ְזּכָ ּנִ ִפיכֹות ֵמַהּכֹוס ַעְצמֹו ּכַ ר ׁשְ ּפְֹך ֶעׂשֶ ר ַמּכֹות, ִיׁשְ ֲאִמיַרת ֶעׂשֶ ּבַ
ה סֹוד ַיִין  ַאר )ַנֲעׂשָ ׁשְ ּנִ ֶ "ל(. ּוַמה ּשׁ ּנַ ם ּכַ ִפיָכה ּגַ ְ ּשׁ ן ּבַ ְלֵעיל )ִויַכּוֵ

א יֹוִסיף ַיִין:  ּפֹוְך ֶאּלָ ַח(, ְלָכְך לֹא ִיׁשְ ּמֵ ַהְמׂשַ

ָרד.  ּבָ ִחין.  ׁשְ ֶבר.  ּדֶ ָערֹוב.  ים.  ּנִ ּכִ ַע.  ְצַפְרּדֵ ם.  ּדָ
כֹורֹות:  ת ּבְ ְך. ַמּכַ ה. חׁשֶ ַאְרּבֶ
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ד ע ו ם  ל ו ע ל ח  י ש מ ה ך  ל מ ו  נ י ב ר ו ו  נ ר ו מ ו  נ נ ו ד א י  ח י

באתר קיים מאגר גדול של שאלות הלכתיות 
בדיני טהרה והמסתעף. הרשאה לצפיה 

בשאלות אלו הינה רק לנשואים בלבד, על ידי 
הרשמה באתר באמצעות המייל האישי.

הורידו כעת את 
האפליקציה

WWW.SMSLARAV.CO.IL

 50,000
שאלות ותשובות

ב- 50 מדינות 

משתמשים באתר

 560,000
כניסות לאתר

חודשים ספורים לאחר פתיחת אתר "סמס לרב", רבבות 
גולשים מכל רחבי העולם ביצעו למעלה מחצי מיליון 

חיפושים במנוע החיפוש המתקדם והחדשני

הנתונים הינם נתונים רשמיים
מאתר הסטטיסטיקה

לשכת ההלכה:
סמס לרב <  055-7081737 

smslarav.co.il 

קו לרב < 077-2251770 

•

 לקבלת העלון היומי "שונה הלכות" וחומרים נוספים 

 היו"ל ע"י המכון ניתן לשלוח וואטסאפ למספר 055-708-1737 

mokedhalacha@gmail.com או במייל
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העלות החודשית להחזקת לשכת ההלכה והפעילות 
העניפה מגיעה לסכומים עצומים, כעת עם שדרוג 

המערכות הטכנולוגיות ותגבור היקף הרבנים 
המשיבים ואנשי הצוות  - ההוצאות הולכות וגוברות. 

בכדי שיתאפשר שידרוג מקיף זה אנו פונים אליכם:

חסידים יקרים! 
הטו שכם והיו שותפי-אמת.

VIP סמס לרב
הנך  אלו  חשובות  בפעולות  בהשתתפותך 
סמס  במוקד   VIP למסלול  להתחבר  זכאי 
ובו תקבל מענה הלכתי מרבני המכון  לרב, 
המקדישים זמן מיוחד עבור התורמים למתן 

מענה מהיר ומפורט.
בנוסף ספרי ההלכה האיכותיים של המכון 

ישלחו אליך עם צאתם לאור

 VIP זכאי לסמס לרב
מסלול משפחתי + כל 
סט הספרים מהדורת 
עור יוקרתית מתנה + 
יום פעילות לזכות/
לע"נ )יוצג באתר(.
180 ₪ לחודש

זכאי לסמס לרב
VIP מסלול זוגי 
+ ספר מתנה.
35 ₪ לחודש

 VIP זכאי לסמס לרב
מסלול משפחתי 
+ כל הספרים מתנה.
80 ₪ לחודש

עמוד תווך

נדיב

תומך

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

ב"ה

המסלול 
שלך

יחד איתכם
למענכם ובשבילכם!
בחר לך מסלול

"מכון הלכה חב"ד" הוקם ע"י רבני 
אנ"ש במטרה לתת מענה לצמאון האדיר 

והביקוש הגובר של ציבור מבקשי ה' 
ליעוץ והכוונה בדבר ה' זו הלכה.

צוות המכון שוקד בימים אלו על תוכנית 
בעלת היקף משמעותי בכדי לאפשר 
למכון להרחיב ולהתאים את מערכות 

בכלל, להיקף פעילות גדול יותר.

להצטרפות  <  טל' 02.3011.770 או באמצעות אתר smslarav.co.il  בעמוד ההרשמה המאובטח


