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הלכות פסח
הגעלת כלים
מי שאפשר לו לא יגעיל כלים שנבלעו בהם חמץ ,לצורך הפסח ,רק
להשתמש בחדשים כמבואר בפסחים דף ל :וט"ז סימן תנ"א סק"ה,
אבל במקום הצורך נוהגים להגעיל.
היסוד העקרי של הגעלה הוא כבולעו כך פולטו ,דהיינו באופן שנכנס
בו האיסור לתוך הכלי כך הדרך להוציאו ,כגון אם נכנס האיסור
לתוך הכלי ע"י אש מגולה יש להגעיל ע"י אש וזה נקרא ליבון ,ואם
נכנס האיסור ע"י כלי ראשון העומד על האש יש להגעיל ע"י כלי
ראשון ,ואם נכנס האיסור ע"י עירוי ,כגון ששפך רותח של איסור על
איזה מקום ,צריכם להגעיל אותו מקום ע"י שפיכת רותחין.
כיסוי סיר מים שנוהגין ליתן על גבו חמץ לחממו ,צריך הגעלה בכלי
ראשון ממש ולא ע"י עירוי.
כל כלי שמגעילין צריך להיות נקי לגמרי ,אבל אם נשאר איזה
מאכל או אפילו ליכלוך או חלודה על הכלי ,אין הגעלה מועלת
לאותו מקום ,כי הגעלה מועיל רק לכלי ולא לאוכל או שאר דבר יש
בו ממשות .מיחם שנצטבר שכבה של אבן מחמת המים ,אם לא
השתמשו בתוכו לחמץ ממש יש לנקותו כפי מה שאפשר ואח"כ
יגעיל] ,מעדני שמואל סי' קט"ז[.
אין הגעלה מועלת בתוך כ"ד שעה של בליעת האיסור ,לכן קודם
שמגעילין יש להמתין כ"ד שעות שלא ישתמש עם הכלי ברותחין,
ואח"כ יכול להתחיל ההגעלה .ולכתחילה ינקה את הכלי קודם
שהיית מעל"ע.
אפשר להגעיל כלי מתכות ,עץ ,אבן ,וגומי .פלאסטיק וניילון יש
מחמירים שלא להגעילם ]עי' אג"מ או"ח ח"ב סימן צ"ב[ ,אבל מנהג
העולם להקל] ,עי' מנחת יצחק ח"ג סי' ס"ז[ ,אבל כלי חרס,
פארצליין ,זכוכית] ,אפילו לאלו שמקילים להשתמש בזכוכית לבשר
בחלב ,בפסח מחמירים[ ,פארמייקע ,ואינאמעל ,כל אלו לא מועיל
הגעלה להן.
כשמגעיל דברים שצריכים רק עירוי כלי ראשון יכול להשתמש בכלי
של חמץ ,אבל נוהגין להגעילו מקודם] ,עי' סי' תנ"ב שעה"צ סקט"ו[.

הגעלת סיר מים ]סינק בלע"ז[
אף שבדרך כלל אין הסיר נאסר אלא על ידי עירוי של חמץ רותחין
לתוך הסינק ,מ"מ כיון שלפעמים מניחים דבר גוש חם עליו ,נקרא
כבלע מכלי ראשון ,דלכמה שיטות הפסוקים דבר גוש דינו ככ"ר
אפילו כשמניחים אותו בכל שני ,לכן לא יועיל עירוי לזה אלא
צריכים להגעיל ע"י כ"ר דהיינו ע"י אבן מלובן ]או עלעמענט של
ברזל[ ולשפוך מים רותחין עליו ,ולהעבירו כן בכל מקום של הסיר
כדי שישפך הרותחין על כולו ]כן הוא הכרעת המשנ"ב סימן תנ"א
ס"ק קי"ד[ .על הברז שאין הדרך להניח שם דבר גוש ,מספיק עירוי
כלי ראשון.
ולאחר שהגעיל כראוי כתב המשנ"ב ]ס"ק קט"ו[ שמקום שיכול
להיות שנשאר איזה משהו חמץ ,צריך להניח עליהם מפה או דבר
אחר החוצץ ,שמא נדבק איזה חמץ בעין.

Hilchos Pessach
FOODS
Chometz on Pesach is amongst the strictest
prohibitions, more stringent than many other
forbidden foods.
It does not become
nullified' when mixed in a volume of 60 times
greater than itself, so even if a crumb of
Chometz falls into Pesach food, the entire
food in prohibited. When buying food for
Pesach, be extra careful only to purchase
foods with a Hechsher from a reputable Beis
Din or Rav known to be G-d fearing. Do not
'rely solely on the label 'Kosher for Passover
or even a Hechsher, unless you know it to be
reliable one hundred percent. Many foods
which one assumes may have no Pessach
problem, actually contain Chometz or Kitniyos
ingredients, i.e. sugar may contain corn
starch, table salt and instant tea may contain
dextrose, dairy products including milk, may
contain Vitamin D, which is made from grain,
some pure fruit juices are known to contain
enzymes from Chometz and so on. It
follows that every type of food eaten on
Pessach must be supervised or at lease
investigated properly.
Dried flowers may sometimes contain
Chometz, therefore it should be sold in the
Chometz
MATZOS:
The strictest of all foods is Matzoh. During
baking, the dough can, by the smallest
neglect, become Chometz. Therefore one
may only purchase Matzohs with the most
reliable Hechsher. Unfortunately some
Matzohs labelled Kosher for Passover are
known to be actually Chometz.
MEDICATIONS:
one should purchase the Kashrus News' by
our Kehillah which contains all details
regarding medications. Someone who
requires medicine which is not kosher for
Pesach must ask a Rov to clarify if this is

יש לשפוך קודם ההגעלה ,חומר פגום לתוך מקום השפיכה כדי שאם
יש שם חמץ בעין יפגם לגמרי ,וכן יזהר שלא יהיו מים קרים במקום
ששופך הרותחין.

הגעלת תנור
לדעת הרבה פוסקים צריכים להגעיל תנור בליבון גמור ,דהיינו שיהיו
ניצוצות ניתזין מן כותלי התנור ,ולמעשה זה דבר קשה לעשותו כי
יתקלקל דופן התנור ,וכן יש תנורים הנעשין בפנים מחומר של חרס
שלא שייך בהגעלה ,לכן אם אי אפשר לו להשתמש בתנור מיוחד
לפסח ,ינקה את התנור טוב מאוד עם חומר מיוחד שלא ישאר שום
ליכלוך כלל וכלל ,וצריך להמתין מעל"ע ,ויבעיר את התנור במשך
כשעה בחום הכי גבוה ,ואח"כ אם אפשר לו יקח תיבה שמניחים
בתוך התנור ויבשל בתוך התיבה ,ואם זה אי אפשר יאפה ויבשל כל
מה שאפשר לו קודם החג ,ובתוך החג מה שמניח בתוך התנור יכסה
שני פעמים .תנור של מייקרו אי אפשר להגעילו .סיראמיק האבס,
ינקה היטיב כנ"ל ,ויבעירו לערך רבע שעה וזהו הגעלתו וסביב סביב
יכסה עם בלעך או טינפויל קשה וכדומה.

דישוואשער
אין להגעילו לכתחילה ,משום כמה חששות ,עי' אג"מ ח"ג סי' נ"ח,
ובשעת הדחק גדול אם בטוח לו שהוא נקי לגמרי ואין הדפנות עשויין
מינאמעל וכדומה ,אם חום המים יכול להיות יס"ב יכול לפעול אותו
כרגיל וזהו כובלעו כך פולטו .כלי שנכבש בו דבר חריף של חמץ
ושהה שם ח"י דקות ,דינו ככלי ראשון .מפות שמשתמשים בהן כל
ימות השנה מעיקר הדין כשכיבסן במים רותחין מספיק ,אבל המנהג
אם אפשר להשתמש במפות חדשות לפסח .שיניים תותבות ,יש
להחמיר בעירוי רותחין מכלי ראשון.

מכירת חמץ
צריך כאו"א להבין תוכן ענין מכירת חמץ ולדעת שאין זו הערמה או
ענין של מסורת ,אלא היא מכירה גמורה לפי דין תורה ולהבדיל
בדינא דמלכותא ,שמוכרים את החמץ ומיני חמץ ,ומשכירים את
מקום החמץ והכלים ,והוא באופן שהנכרי נותן דמים על החשבון,
וקונה בקנין מעות ,והשאר זוקפין עליו במלוה ,ולאחר הפסח אם
יחליט ליקח את החמץ ישלם את המחיר השוה.

אם קשה לצאת מביתו אפשר למנות שליח ע"י הטלפון
או בכתב ואפילו ב"אי מייל".
לכתחילה יש לכתוב השויות של החמץ ,ויותר טוב לכתוב קצת
פחות משויו ,דחיישינן לאונאה ,ואף דאין אונאה לנכרי ,מ"מ איסור
דאורייתא איכא ,ומצד הישראל יותר נכון לכתוב פחות קצת ,דאנן
סהדי דמחיל ליה כדי שלא יעבור על בל יראה ,ובעיקר סמכינן על
מש"כ בשטר מכירה דיקחו ג' אנשים שהם ישומו ,כמבואר בחו"מ
סימן ר' ס"ז.
וכן נכון לכתוב מקומות החמץ דהוי יותר דבר מסויים ,אבל מעיקר
הדין מבואר בתשו' רעק"א מהדו"ת סימן ז' ,דמספיק לכתוב "כל
חמצי".
אף שמוכרים דברים חמוצים להנכרי וכן משכירים הכלים ,מ"מ צריך
ליזהר שהכלים והחמץ יהיו במקום מוצנע סגור ומסוגר ,או עכ"פ

permitted.
KITNIYOS:
Although on Pesach we eat fruit and
vegetables, the Ashkenazi
custom not to eat any types of Kitniyos on
Pesach, and one may not be lenient in
Kitniyos is defined as seeds which when
planted produce similar edible seed'. The
reason of this Issur is because cereals and
other similar dishes are made both from
Chometz and Kitniyos. Kitniyos includes all
beans, cornflour, glucose, Kimmel and rice.
Many Poskim also prohibit oils derived from
kitniyos, such as cottonseed oil, and one
should abide by this when other oils are
available (i.e. oil made from grape seed or
olives and with a reliable Hechsher).
There are many other customs such as not
to eat garlic and dried fruit, and not to eat
"Gebrox" (Matzoh mixed with liquid). Each
person must adhere to the custom of his
father, and a married woman should follow
the customs of her husband, whether more
lenient or more stringent.
COSMETICS:
Many cosmetics contain alcohol which is
chometz. Even though inedible, it is still
prohibited. Therefore, one should check in
the Kashrus News which cosmetics are
permissible, all others must be sold to a non
Jew.
SELLING THE CHOMETZ:
Any product that is, or might be Chometz
should be placed in a specified area and sold
to a goy. Vessels which have been used for
chometz should be place in a specified place,
however, these are not sold but rented to
the goy (because if sold to the goy one
would have to take them to the Mikveh when
they are bought back after Pesach, as with
all vessels bought from a goy).
The places where these things are kept are
also rented to the goy, and this area must be

מחיצה גבוה עשרה.
פרסית סדין לא מקרי מחיצה אלא א"כ קשרו וקבעו מלמטה שלא
ינוד.
הנוסע מביתו לפסח צריך להשאיר את המפתחות ביד א' שהנכרי
יוכל לבוא בפסח ליקח את החמץ ,וכן אם יש לו "אלארם" צריך
להודיע לשכינו מספר או אופן סידור המערכת.
יש לישראל רשות דריסת הרגל בחדר שמשכיר להנכרי ,אבל לא
זכות השתמשות ,ואם משתמש בחדר יש לחוש לביטול המכירה ]עי'
מהר"ם שיק סי' כ"ה[ או לגזל נכרי ]אבן יקרה סי' קכ"ז[.
בזמה"ז המוצא חמץ בפסח לא ישרפנו ששייך להנכרי אלא יניחו בין
חפציו.

מיני חמץ
מאוד יש ליזהר מה שאוכלים בפסח שיהיה בתכלית הכשרות ,כי על
הבל יראה יש עצות של ביטול ומכירה ,אבל לא על אכילה ,וחמץ
בפסח במשהו וחייב כרת ,וישראל קדושים נהגו חומרות ע"ג חומרות
בדיני פסח ,ויש ליזהר שיקח רק עם הכשר מוסמך ,וכבר שמענו על
קפה וצוקער ועוד שיש בהם מעורב חמץ ממש ואכמ"ל.

קוסמטיקה
קוסמטיקה וזייף ושאר מיני בשמים שאינם ראוים לאכילה,
אם אינם ראויים אפילו לאכילת כלב ,יש מתירים להשתמש בהם,
]עי' שו"מ מהדו"ג ח"ב סי' קמ"ח[ אבל נתפשט המנהג להחמיר מכמה
טעמים ,א' כיון שהאלכהול המעורב בהם הוא הגורם לריח שנודף,
ואף שאינו ראוי לאכילה ,מ"מ רק דבר שדרך הנאתו ע"י אכילה
ושתיה התירו אם נפגם ונפסל מאכילה ,אבל דבר שדרך הנאתו הוא
בכה"ג  ,מה בכך שהוא פגום] ,שו"ת שו"מ מהדו"ק ח"א סי' קמ"א,
וצל"ח פסחים כ"ד ד"ה מעתה ,וע"ע שו"ת מהר"י אסאד סי' ק"ג
ושו"ת האלף לך שלמה או"ח סימן ר"ד ועוד שחולקים על סברא זו[,
וכן חוששין לשיטת או"ה וט"ז יו"ד סו"ס קי"ז המחמירים דסיכה
כשתיה אפילו באיסורים המותרים בהנאה] ,ועי' מחנה אפרים הלכות
מאכ"א דף כ"ב דדוקא סיכה של תענוג ולא לשם רפואה ,וע"ע אג"מ
ח"ג סי' ס"ב[.

תרופות
תרופות שיש בהם חמץ שאינם ראויים לאכילת אדם ,דעת כמה
פוסקים דלא אמרינן "אחשביה" בשעה שלוקחם לרפואה] ,עי' שו"ת
כתב סופר או"ח סימן קי"א וחזו"א סימן קט"ז סק"ח[ ,ויש מחמירים
דאמרינן אחשביה גם ברפואה ]עי' שו"ע הרב סימן תמ"ב סעיף כ"ב
ובקונט"א שם ,שאג"א סי' ע"ד וע"ה ,אחיעזר ח"ג סי' ל"ד אות ד'[,
ולענין ויטאמינים ותרופות הומאפטיות בודאי יש להחמיר דאמרינן
אחשביה[.
כיון ההיתר של חמץ שנפסל לאכילה הוא רק לקיימו ביתו ועדיין יש
יש איסור אכילה ,יש לדון בכלי נייר שמשימים עליו מין דיו או סיד
שלפעמים נעשים ממין הבא מן החמץ ,ואף שהדיו מצד עצמו נפסל
מאכילה כלב אבל כיון שנתערב שוב במאכל שוב אמרינן אחשביה,
או עכ"פ לכתחילה יש למנוע מלהשתמש מהם דלא גרע מבליעה
פגום דלכתחילה יש להגעיל ,וכן מצינו דע"י דבר חריף מחליא
לשבח ,למעשה המיקל יש לו על מי לסמוך.

marked and closed off to prevent accidental
use of the items there.
One may also rent the entire room, the
intention always being that the goy is able to
enter the area rented to him during Pesach.
One who goes away for the entire Yom Tov
may rent his entire house and leave the keys
with someone, so that the goy has access,
but it is best to retain ownership of at least
one room in order to fulfil the Mitzvoh of
searching for chometz' before leaving. It is
Important to remember that this sale is a
valid legal transaction both in Torah and
English law and through this one will be
prevented from transgressing the issur
Chometz'.
One can appoint the Rov as a 'Sholiach' in
writing or by phone or even by email if
necessary.
One who has chometz in a different country
or in a different time zone should make sure
to make a sale document compatible with
that time zone or country. This can be done
by the Rov to whom you sell your chometz.
When arranging the sale of chometz with
the Rov, one should supply the following
information: Where the chometz and vessels
are stored, how access is obtained, what
chometz is sold and the price for which you
are prepared to sell if the goy decides to
keep it (it is better to undervalue).
KASHERING:
The laws of kashering are very detailed and
difficult to write In short. Important points:
One may not kasher a vessel used within the
last 24 hours for something hot. The vessel
must be totally clean. The vessel must be
completely dry.
A general principle of kashering is that just as
(the vessels) absorb, so do they secrete' - in
the way the vessel became prohibited, so
too does it become permitted. For example,
if a vessel becomes prohibited through heat

קטניות
אף שחמשת המינים של חמץ הם :חיטים ,שעורים ,כוסמין ,שיבולת
שועל ,ושיפון ,הם המינים שיוצאים בהם למצה ובאים לכלל חימוץ,
ומבואר בפסחים ל"ה .יצאו אורז ודוחן שאינם באים לידי חימוץ אלא
לידי סרחון ,אעפי"כ גזרו קדמונינו על האורז והדוחן וכל מיני קטניות
לאכלם בפסח ,מקור הראשון הוא הסמ"ק ]הר"י מקורביל[ שהביא
שרבותינו נוהגים בהם איסור שלא לאכלם בפסח כלל ,והמהרי"ל
]שהוא הקובע ברוב מנהגי אשכנז[ בהלכות פסח שלו כ' וז"ל :אל
יאמר אדם כיון שאין איסור מדאורייתא אין לחוש דכל דגזרו רבנן
העובר עליו חייב מיתה ועובר על לא תסור מן הדבר אשר יורוך ,וגם
אין לומר מנהג כאן להתיר וכו' יסכר פי דוברי שקר ,וכן מבואר
בתה"ד סי' קי"ג שנשאר אם מותר להשהותו והשיב להיתר אבל לא
לאכלו ,וכן קבע הרמ"א בשו"ע סימן תנ"ג דהמנהג באשכנז להחמיר
ואין לשנות.
הטעם שגזרו על קטניות הוא משום דעושים דייסא מקטניות דומה
לדייסא ממיני חמץ ,וכן אופין לחם מקמח קטניות ודומה לחמץ,
ובב"י הביא עוד טעם שמצוי גרעיני חמץ בין הקטניות ,ובשו"ת מאמר
מרדכי סימן ל"ב כ' דאפילו לאפות פת מקמח תירס שלא נחמץ ולא
נפל עליו מים אסור ,דקמח בקמח מיחליף ויבואו להתיר מקמח חמץ
של ה' מינים ,דמה' מינים הכל יודעים ליזהר ובקטניות אין יודעים,
וכ"פ החת"ס בסי' קכ"א.
על שמן של קטניות נחלקו הפוסקים ,בתה"ד הנ"ל התיר להדליק
בשמן של קטניות שלא נהגו איסור בהנאה אלא באכילה ,וכן
המהרי"ל הצריך להזהיר שלא לתלות מנורה עם שמן קטניות על
השולחן ,הרמ"א בדרכי משה ובשו"ע שם מתיר שאף אם יפול לתוך
התבשיל אין חשש שלא גזרו על תערובות קטניות ,אמנם בשו"ת
באר יצחק או"ח סימן י"א האריך להוכיח באופנים שונים להתיר שמן
קטניות.
כדאי להעתיק דברי הדג"מ ריש סי' תנ"ג שיש למנוע מלהשתמש
בשמנים בפסח דילמא אתי לאחלופי ,וישתמש רק בשמאלץ.
תרופות של קטניות יש להקל ,וכן עבור ילדים שצריכים מאכלי
קטניות ,ויש להשתמש בכלים מיוחדים עבורם.

בדיקת חמץ
אור לארבעה עשר בודקין את החמץ לאור הנר] ,עי' עבודת ישראל
לשה"ג ד"ה אין בודקין טעם ע"פ קבלה ליקח שעוה דוקא[ ,והטעם
שחייבו חז"ל בדיקה אעפ"י שמבטל את החמץ ,הוא כדי שלא יבא
לאכול החמץ הנשאר בבית ,או שחוששין שלא יבטל בלב שלם,
ולכן צריך לעשות גם בדיקה.
אסור לעשות שום מלאכה או לאכול עד שיבדוק ,טעימה מותרת.
מניח עשרה פתיתין בכמה מקומות בבית ,ונכון שיהיה כזית בצירוף
כולם ,כדי שיקיים מצות תשביתו בכזית .וטוב שבכ"א לא יהיה כזית
שלם שמא יאבד.
קודם הבדיקה מברך על ביעור חמץ ,ומתחיל לבדוק מיד ולא יפסיק
עד סוף הבדיקה אלא לצורך הבדיקה ,ואח,כ צריך לבטל באמירת
כל חמירא על כל חמץ שאינו ידוע לו.

and without water, as in an oven or grill, one
must kasher it through Libun Chomur' i.e. to
fire the entire vessel until the sparks jump
off the vessel.
If the vessel became prohibited through "Kli
Rishon" eg. a pot of liquid on the fire, it is
kashered by boiling up the vessel full with
water. If the vessel became prohibited
through "Iruy" (pouring) it is kashered
through "Iruy".
Earthenware and enamel cannot be
kashered. Rabbi M. Feinstein zt"l prohibited
plastics and formica from being kashered.
However, "B'shaas Hadchak" one may rely on
a more lenient view (that plastics and
formica may be kashered).
Kashering sinks requires extra care. One
should pour boiling water all over the sink on
to a red hot brick or element and even then
it is still advisable to cover the sinks.
Microwave ovens cannot be kashered for
Pesach.
Dishwashers:
B'shaas hadchak can be kashered if
thoroughly cleaned and run through the
hottest wash cycle with no vessels inside. It
is always better to have special Pesachdike
vessels than to kasher year-round ones.
SEARCHING FOR CHOMETZ:
The night before the 14th Nissan, we search
for chometz by candlelight. Even though one
has cleaned the house well, and is sure no
chometz remains, one is still required to fulfil
the mitzvoh of searching for chometz by
candlelight. Any place where chometz is
brought in by adults or children during the
year requires searching, including cars,
behind furniture and radiators, shops and
offices. One should also remember various
objects where Chometz may be found, i.e.
suitcases, Tallis bag, vacuum cleaner, carpet
sweeper, cosmetic bags, toy chests etc.
Zmiros and Bentshelach which are used the

מותר למנות שליח שיסייע אותו לבדוק ,ויעמוד אצלו בשעת
הברכה ,ובפמ"ג מבואר דאף שמצוה בו יותר מבשלוחו ,מ"מ כיון
שהוא עושה קצת מן המצוה לא אמרינן על השאר מצוה בו.
חייב לבדוק כל המקומות שמכניסין בו חמץ ,ובפרט אותם שיש להם
ילדים שהם מטמינים חמץ בכל מקומות מושבותיהם ,כגון אחורי
הכסאות והרדיאטור וכדומה ,חייב לבדוק שם ,וכן במשרד חייב
לבדוק ,ואם קשה לבדוק בלילה יכול לבדוק ביום כנגד אור השמש
או כל מקום שנכנס אור השמש ,ובשאר מקומות יבדוק לאור הנר
אפילו ביום.
המקומות שמנקים קודם הפסח כדי להניח בהם דברים לצורך הפסח,
חייב לבדוק אותם לאחר שמנקה המקום ,דאם לא כן לא קיים מצות
בדיקה כראוי ,ויבדוק או לאור הנר או לאור היום כנגד החלון ,וזה
מצוי בפריזידער וכדומה שמניחים לתוכם דברים לצורך החג יש
ליזהר לבדוק מקודם.
הנוסע מביתו קודם אור לי"ד חייב לבדוק לילה קודם שנוסע ,ולא
יברך על ביעור חמץ קודם הבדיקה ,ואם שוכר את הבית לנכרי ,א"צ
לבדוק את הבית ,מ"מ נכון להשאיר חדר א' כדי שיקיים מצות
בדיקה כי לדעת כמה פוסקים ]עי' סו"ס תל"ו[ חובת בדיקה הוא
חובת גברא ,ובפרט אם ענין הבדיקה הוא לחזק את הביטול .ויאמר
כל חמירא דאיכא "בביתא הדין" ולא דאיכא ברשותי דהלא אינו
מבטל כל חמצו.
אותם הנוסעים למרחקים ושוכרים דירה חייבין לבדוק שם אם מגיעים
קודם לזמן החיוב ,ובודקים שם בברכה ,ומי שנוסע לבית אביו או
חמיו ,י"א שיכול לשכור החדר ע"י כסף או קנין סודר ,ובזה יתחייב
הדר ,ויש מפקפקין שזה הערמה ,עי' שבה"ל ח"ד סי' מ"ד ,ולכן לא
יברך על בדיקה זו אלא ישמע מבעה"ב.
חייב לבדוק בחנותו ובמשרד ,ואם אינו יכול לבדוק ליל י"ד יבדוק
ליל הקודם או ביום לאור היום בלא ברכה ,ואם צריך לבדוק בב' או
ג' מקומות בליל י"ד ,נכון שלא יפסיק ויבדוק מיד וממילא לא יצטרך
לברך שני פעמים ,ואם הפסיק י"א שחייב לברך עו"פ ]חיי אדם[ אבל
נוהגין להקל גם בזה.
אחר הבדיקה מבטל כל חמץ שאינו ידוע כנוסח המבואר בסידורים.
ויניח הפתותים במקום שלא יאבד.

שריפת חמץ
מ"ע מן התורה אך ביום הראשון "תשביתו" ,ולמדין בגמ' דזה ע"פ,
ומעיקר הדין קיי"ל כחכמים דהשבתתו בכל דבר ,אבל נוהגין
לשרוף ,דכמה ראשונים ס"ל להלכה כר' יהודא ,וגם על פי קבלה יש
לעשות כן ,וישרוף לאחר זמן איסור חמץ ,ויסיים השריפה וביטול
קודם סוף זמן ביטול ]שנת תש"פ סוף זמן אכילה  10.11סוף זמן
ביטול .[ 11.37
מקודם צריך לשרוף היטיב החמץ ולא ישפוך עליו נפט כדי שלא יהא
אינו ראוי דבזה לא יקיים מצות שריפה ,ואחר שנשרף לגמרי יאמר
ג"פ כל חמירא ,וגם ב"ב יאמרו כן ,ובלשון שיבינו.
י"א שביטול החמץ ושריפתו יהיה קודם המכירה ,כיון שאחר המכירה

whole year, should not be used on Pessach.
They should be sold together with the
Chometz. Places rented to the goy do not
require searching. All pockets must be
searched, though this may be done by
daylight as it is difficult to do by candlelight.
Before the search one makes the brocho 'Al
biur chometz'. One should place pieces of
chometz throughout the house before the
search, ensuring not to place them where
they may become lost or crumble. However,
one who does not search properly, but
merely collects these pieces of bread, has
not fulfilled the mitzvah of bedikah, and his
brocho is "lvatoloh". After the search one
should say Kol Chamiro' and nullify' (relinquish
ownership) of all unknown chometz.
One may appoint a messenger to search for
him and this is often better as one will have
a helper, thus ensuring a more thorough
search.
Someone who leaves his house within 30
days before Pesach (for the duration of Yom
Tov) must do the search the night before he
goes, without a brocho.
Following the search he should say 'Kol
Chamiro'.
NULLIFYING AND DESTROYING THE
CHOMETZ:
On erev Pesach 14th Nissan 5780 one may
eat chometz until 10.11 a.m. and one must
destroy all remaining Chometz before the
time of issur [Baal Yeroeh] which is 11.37 a.m.
One should destroy the Chometz by burning
it. The chometz must be totally burnt
through and through before the time of
issur. One may use petrol to help the fire
spread but be careful - petrol is very
dangerous. After the chometz is burnt and
before the time of issur one should say the
Kol Chamira'. This is the main protectant not
to transgress 'Bal Yeroeh' (the prohibition of
having Chometz in one's possession). The

החמץ כבר אינו שלו ,דבשטר מכירה אומרים שמכר כל חמצו ,וי"א
לאידך גיסא שאם מבטל קודם המכירה א"כ כבר בטל כל חמצו,
ואיך ימכרו אח"כ לנכרי ,אבל לדברי הר"ן ריש פסחים שענין
הביטול הוא שמסכים דעתו לדעת התורה שחמץ בפסח עוברים עליו
בבל יראה
בן הסמוך על שולחן אביו אין לו הדינים של ב"י וקניני חמץ ,עי'
שו"ת מהרש"ם ח"ג סי' רצ"א.
ערב פסח לאחר חצות :אסור בעשיית מלאכה ,ולכן יש ליזהר
שהכיבוס והתספורת ושאר מלאכות יסיים בחצות היום.
אסור לאכול מצה ע"פ ,קניידליך מותר קודם שעה עשירית.
לא יאמר ]בין בלשה"ק או בשאר לשון[ בשר זה לפסח ,וכן יש
להחמיר בעופות ודגים אלא יאמר על פסח ,שלא יראה כמקדיש.

ליל התקדש החג
בספה"ק איתא שיש להכין עצמו לליל הסדר שלא יהיה בכלל
ולרשע אמר אלקים מה לך לספר חוקי ,דקאי על סיפור יציאת
מצרים ואכילת מצה ,וכן יש ליזהר שלא יתרגז כי הכעס הוא בבחי'
עוע"ז ,והבעל דבר לפעמים מוצא נימוק של צדקות כדי להביא
האדם לידי עבירה חמורה בפרט קודם עשיית המצוה.
ובספרי קבלה איתא שמאוד יש ליזהר בלילה זו לעשות הכל
כתיקונו ,ולא רק בעניני פסח רק יקפיד מאוד בכל ההלכות יותר מכל
הלילות.
אמירת הסימנים קדש ורחץ הוא הכנה להמצוה ובפרט בליל פסח דכ'
ואמרתם זבח פסח הוא לה'.
כל הענינים של ליל סדר יש לה סודות גדולות ונוראים ,השאצער רב
היה אומר ואני בהמות הייתי עמך מסתכלים על הקערה ורואים זרוע
ביצה "אבער עס דרייען זיך עולמות".

הקערה:
יכין מבעוד יום כל הדברים הצריכים לקערה ,ובפרט בשנה זו ערב
שבת יזהר שהמרור והחרוסת ומי המלח וצליית הזזרוע יהיו מוכנים
מבעו"י שלא יהיו שאלות של לישה וטוחן וכדומה.
הזרוע הוא זכר לק"פ והביצה זכר לחגיגה הנאכל עמו ,הזרוע בימין
שהוא חסד והביצה בשמאל שהוא גבורה ,מרור באמצע ]תפארת[,
חרוסת תחת הזרוע ]נצח[ ,כרפס תחת הביצה ]הוד[ חזרת תחתיהם
]יסוד[ והג' מצות הם מלכות .ורמז לדבר איתא ארחץ בנקיון כפי
ואסובבה את מזבחך ,מזבחך ר"ת מצה מרור זרוע ביצה חזרת
חרוסת כרפס.
הקונה קערה חדשה יש ליזהר לטבלו קודם החג ,ואם לא אסור
להשתמש בו.
הסיבה :יכין מושבו שיהיה ראוי להסיבה ,והסיבה הוא חיוב גמור
דהיינו אכילת מצה ושתיית ארבע כוסות וצריך להסיב גופו ולא
הסבת ראש בלבד ,וצריך להשעין גופו על דבר אחר.
שאר ההכנות ,יפתח מבעו"י חבילות המצה כדי שלא יצטרך לפותחן
בשוי"ט ושלא יקרע אותיות או ציורים שע"ג החבילות ,וכן בקבוקי יין

purpose of 'Kol Chamira' is to totally
dissociate oneself from the chometz and to
make
it
Hefker (renouncement
of
ownership). The correct meaning is as
follows, "all Chometz and leaven which is in
my domain which I have seen and I have not
seen, which I have destroyed and have not
destroyed, of which I have knowledge and of
which I have no knowledge, shall be nullified
and Hefker like the dust of the earth".
'Women should also say the 'Kol Chamira
SHAATNEZ:
Even though this Issur has no connection to
Hilchos Pessach, nevertheless, since before
Yom Tov one buys clothes, it is appropriate
and important to mention. The Issur of
Shaatnez can apply to all types of men's
women's and children wear. Owing to the
difficulty of ascertaining of what fibre cloths
and threads are made, one cannot rely on a
"knowledgeable" tailor and certainly not on a
"well-meaning" shop assistant. The only way
one can be sure that there is no Shaatnez is
by having it checked in an acknowledged
research laboratory. One should not take
this matter lightly, for one who wears
Shaatnez transgresses every minute an Issur
Torah equal to eating Pig meat The seforim
say that in no way does a Tefiloh have any
affect if the Mispallel is wearing at that
moment Shaatnez. Therefore, one should
ensure that the clothes of both men, women
and children, which may have mixed fibres or
a Lining containing wool or linen, to have it
checked before Yom Tov
MITZVOS OF THE NIGHT OF PESSACH:
The Maharil writes: "Everyone should be
filled with awe and respect to fulfil all
Mitzvos and Minhogim properly, since every
part ot the Seder has a deep secret
meaning". Even though the Halochos are well
known and can be followed easily in the
Hagodoh, I would like to mention a few
important points. The Mitzvah of saying the
Hagodoh means relating and explaining the
events of Yetzias Mitzraim. The need to

understand the Story is because it testifies
that Hashem not only created the world but
constantly directs and supervises every
aspect of its development. This is the
Foundation and pillar of our Emunah, and the
Torah requires that it should be related this
night. This obligation applies especially to
every father to relate the Hagodoh and
'Divrei Torah' to his children, therefore one
should make sure to keep the children
awake, so that they should hear the
Hagodoh.
The Seder table should be prepared before
Yom Tov in order to facilitate commencing
the Seder immediately upon returning home
from Shull. It is also very important one
should try to organise oneself to rest Erev
Pessach, so that one should be relaxed
Seder night. The Gemoroh makes special
mention of Rabbi Akiva who insisted on his
Talmidim to sleep by day, so that they could
be up and awake this special night
One should take care that all the Mitzvos of
this night are done correctly with all the
Shiurim (measurements). The Shiur of a
'Kezayis' Matzoh is at least of an average
hand baked Matzoh. For the four cups, each
cup should contain 68 ml. [according to some
opinions 150 ml.]. The four cups must be
drunk in the proper order, not one after the
other. Therfore, after 'Bentching' one must
say Hallel before drinking the fourth cup
Moror must be carefully checked for insects,
in the case of leaves that are very crinkled, it
may be advisable to use only the stems,
which would make it easy to clean and check.
Women are obliged to keep all the Halochos
of the Seder, in the same way as the men,
this also applies to all children who have
reached the age of Chinuch
SIMCHAS YOM TOV:
Each of the festivals is a special time of
communion with Hashem. Chazal tell us that
the Torah associates each of the Yomim

וכדומה
 אם נשברו קצוות המצה יכול,יבדוק מבעו"י שהמצות יהיו שלימות
.להניחן בתנור ונחשבת כשלימה
.יכין נרות כגולים שידלקו עד לאחר הסעודה

:בגד לבן
, ועוד שלא יזוח דעתו עליו,נוהגין ללבוש בגד לבן שהוא דרך חירות
עוד כתבו שבגדי ת"ח כמלאכי השרת דהיינו בגדי לבן ]עי' שבת
[[ ]ועי' ט"ז סי' תע"ב סק"ג:קמ"ה
 והוא,מצוה לחלק לתינוקות קליות ואגוזים כדי שלא יישנו וישאלו
.[מדינא דגמרא פסחים ק"טץ ושו"ע סימן תע"ב סעיף ט"ז

:ארבע כוסות
 ומי שהיין גורם, אבל אין זה לעיכובא,יש ליקח יין המשכר ויין אדום
,לו כאב ראש יכול ליקח מיץ ענבים ויש לערב מעט יין חזק בתוכו
'איתא בספה"ק שמצות ד' כוסות מציל האדם מד' מיתות בי"ד ]עי
, וחיוב ארבע כוסות הוא לנשים כמו אנשים,[כף החיים תע"ג סקע"ג
.וכן מחנכים קטנים בזה
 ויבדוק הכוס שלא יהיה,צריך לשטוף הכוסות ולהדיחם קודם קידוש
.פגום
 ויש ליזהר שאשה נדה לא תמזוג הכוס,ונוהגין למזוג הכוס ע"י אחר
.לבעלה
 גרם ]כמנין כוס[ וי"א שהוא86  י"א שהוא,שיעור הכוס הוא רביעית
4  דהיינו. מל119  החפץ חיים ס"ל דהוא,[ גר' ]כמנין כוס הגון150
. אונס.פל
, ובדיעבד די ברוב כוס,לכתחילה יש לשתות כל הכוס ובבת אחת
.ואם יש בו שיעור מצומצם צריך לדקדק לשתות כולו
 ויש נוהגים שכל המוסבין אומרים,יש נוהגין שרק בעה"ב מקדש
 והטעם דהוי ענין של פרסומי ניסא ובמילתא דחביבא תרי,ביחד
 ביקנה"ז לא תאמר ברכת הבדלה אלא תשמע כיון.קלא משתמעי
.שיש ספק אם חייבת בהבדלה וממילא אולי הוי הפסק
בשלה"ק איתא שישתדל למנוע משיחה בטילה מקידוש עד סוף
.הלל

:ורחץ
יש שני טעמים או משום היכר או משום כל שטיבולו במשקה חייב
 ועוד נפק"מ, ונפק"מ אי כל המסובין ירחצו או רק בעה"ב,ברחיצה
.אם צריך ליגע בהמשקה או לא

:כרפס
,כדי שיהיה היכר לתינוקות שאין הדרך לאכול ירקות קודם הסעודה
 או זכר לכתונת,וי"א שהוא זכר לעבודת פרך ]כרפס הוא ס' פרך
, ומנהג העולם שלא להסב, ונפק"מ אי צריך הסיבה או לא,פסים
.וצריך ליקח פחות מכשיעור ויפטור את המרור

:יחץ
 ולא, י"א שהוא דאורייתא,  דרכו של עני בפרוסה,משום לחם עוני
 ומטמינים אותו כדי,יחתוך בסכין משום לא תניף עליהם ברזל
 ועוד טעם שלא יקבל טומאה ויהיה,שישאלו התינוקות ויחטפו אותו
.לו שמירה יתירה זכר לק"פ

מגיד:
יש ג' חילוקים בין סיפור יצ"מ כל השנה לליל סדר ,א' צ"ל דרך
שאלה ותשובה ,ב' מתחיל בגנות ומסיים בשבח ,ג' טעם המצוה,
והעיקר שהאב יספר לבנו ולבתו ,ובשלה"ק מבואר שהאמירה יש לה
כח לפעול אפילו עבור קטני קטנים ,עד כדי כך שאפילו מינוקת
יביאו ילדיהם לשמוע הסיפור ,ויאמר בהתלהבות.

כזית מצה:
הוא המצוה היחידי שיש לנו של אכילה הזמה"ז ,למוציא יגביה כל
הג' מצות ולמצה רק העליונה והמצאי ,ואח"כ יקח כזית מן העליונה
וכזית מן היחץ ,ויש לאכול בתוך כדא"פ דהיינו לכתחילה  2מינוטין
ובדיעבד  9 - 4מינוטין.
לבני הבית יקח קודם רחצה כ"א מצה כשיעור ,ואחר ברכתו יתן להם
כזית מן המצות של מצוה ,ובכה"ג לא יהיה הפסק גדול כ"כ.

מרור:
יש ליזהר מאוד בבדיקת החסא ,ובזמנינו אפשר ליקח עלים שהם
גידולי קרקע ואין להם שאלת של תולעים.

שולחן עורך:
צריך ליזהר מאכילה גסה ,כדי שיאכל הכזית אפיקומן לתיאבון,
ובנציב איתא שלכן מפסיקין ההלל בסעודה להורות שגם הסעודה
הוא הלל והודאה להשי"ת .אין אוכלין צלי בליל פסח ,וכן צלי קדר
אפילו לאחר שנתבשל במים אין אוכלין ,ויש מחמירין אפילו ע"י
טיגון.

צפון:
יש להקפיד לאכול המצה קודם חצות ,וי"א דמועיל תנאי.

הלל:

 Toivim with a season of the soil: Pessach;Chag Haoviv, the festival of the Spring
Shovuos Chag Hakotzir, the festival of
Reaping; Succos - Chag Haosif, the festival
of the Harvest. Each of these seasons, in
which one tends to become Earthbound
through involvement in materialistic pursuits,
also offers a release from the mundane,
because tied to each is an experience of
elevating tilling the soil to developing the soul.
It follows that during Yom Tov and Chol
Hamoed one should spend more time in
learning, especially with the children. The
daavening on Yom Tov should be with more
devotion. The seudas of Yom Tov should be
full of Torah, Zmiros etc. All these acts add
to the true Simchas Yom Tov of a Torah
Jew.
As mentioned before, Pesach, and
particularly the Seder night is very special to
Kllal Yisroel. One should prepare oneself by
looking in Seforim on the Hagodoh, and
learning the Halochos, so that one should do
everything in tThe correct manner. This will
bring Nachas Ruach to Hashem, and we will
be Zoiche to greet Moshiach in our times

אין להפסיק באמירת הלל ,ויאמר בשמחה ובהתלהבות ,וגם הנשים
מצוות בכך.
בשו"ת מן השמים סימן ע' כ' דמצות חמץ ומצה הוא מצוה ראשונה
שנצטוו בו ישראל וקיבלו עליהם באהבה והחמירו בכלליה ובפרטיה,
וכל המאריך בדיקדוקיהם מאריכין לו ימיו ושנותיו ,ובתפא"ש איתא
חמץ בפסח במשהו דהיינו במה שהוא לפי מדרגת האדם וקדושתו כן
הוא מדקדק בעניני חו"מ ,וע"ע במשך חכמה פרשת בא עה"פ ואתם
לא תצאו איש דלכן החמירו התורה ורבנן בהרבה גדרים וסייגים,
שבזכות שמירת גדרים וסייגים נגאלו אבותינו במצרים עיי"ש.

לעי"נ
האשה החשובה והכבודה מרת יהודית חנה מקסוול ע"ה בת
הר"ר שלמה וויט זצ"ל
נלב"ע כ"ז ניסן התשנ"ב

