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 יד אדר
 

 משלשים יום
 קודם הפסח
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סנהדרין ' י הגמ" עפ–ע התניא "שו, פרי חדש, חק יעקב(

 )ועוד, :בכורות נז' תוס, .וסנהדרין פז. ה ז"י ר"רש, :יב

 
–

 


ומנהג  לקנות  חטים :  הגה
לחלקן  לעניים  לצורך  פסח  וכל  מי  שדר 

אור (ב  חודש  צריך  ליתן  לזה  "בעיר  י

 :)זרוע






גם  אין  אומרים  צדוק :    הגה
הדין  בכל  חדש  ניסן  ונהגו  שאין  מתענין 
בו תענית כלל אפילו יום שמת בו אביו או 
אמו  אבל  תענית  חלום  מתענין  ואין 
אומרים  מזמור  לתודה  ואל  ארך  אפים 
ולמנצח  בערב  פסח  ולא  ביום  טוב 

ונוהגין  להרבות  קצת  באכילה .  )מנהגים(
וא  אסרו  חג ושתיה  ביום  אחר  החג  וה

 :)י פרק לולב"גמרא ורש(

 


הגה :
והמנהג  לומר  במנחה  ההגדה  מתחילת 

עבדים  היינו  עד  לכפר  על  כל  עונותינו 
 :)מנהגים(ופוסקים לומר ברכי נפשי 

–
 




 
   



    

) ויש
פסיק  וכן  קודם  נראה אומרים  שצריך  לה

 ):לי עיקר
–

 
    


ואם  התחיל  לבדוק  בלא  ברכה  יברך  כל 

.  )כל  בו(זמן  שלא  סיים  בדיקתו  
    
    




 



    


הגה :
ונוהגים  להניח  פתיתי  חמץ  במקום 

ימצאם  הבודק  כדי  שלא  יהא  ברכתו ש
ומיהו  אם  לא  נתן .  )ן"י  ברי"מהר(לבטלה  

לא  עכב  דדעת  כל  אדם  עם  הברכה  לבער 
 :)כל בו(אם נמצא 

–
 








 





והוא  יחידי  אבל  שתי  נרות  ביחד :  הגה(

ל "מהרי()  אפילו  קלועים  דינם  כאבוקה

 :)בשם אגודה
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 משלשים יום
 קודם הפסח
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 דיני בדיקת חמץ –המשך סימן תלג 





 






 



אבל  לקמן  סימן :  הגה

  מבואר  דמותר  להשליך 'ה  סעיף  ג"תמ
חמץ  במקום  שהעופות  מצויים  כל  שכן 
שאין  צריך  לבער  משם  אפילו  חמץ  ודאי 

 :עד לאחר זמן איסורו








 




     











 







     
    

 


   
 

    
    


וכל  אדם :  הגה
מרדכי (צריך  לכבד  חדריו  קודם  הבדיקה  

והכיסים או בתי יד של בגדים . )ריש  פסחים
שנותנים  בהם  לפעמים  חמץ  צריכין 

 :)ו"מהרי(בדיקה 
–

 
    













 
    




ויאמר :  הגה
ואם .  )ן"י  ברי"מהר(הביטול  בלשון  שמבין  

אמרו  בלשון  הקודש  כל  חמירא  כולל 
אבל ,  )ד"תרומת  הדשן  סימן  קל(חמץ  ושאור  

בשאר  לשונות  צריך  להזכיר  כל  אחד  בפני 
.  )דברי  עצמו(עצמו  

     



אלא ואין  לבטל  ביום:  הגה 
לאחר  ששרף  החמץ  כדי  לקיים  מצות 

 :)ו"מהרי(שריפה בחמץ שלו 


 
) וכשמבטל  שליח

צריך  שיאמר  חמצו  של  פלוני  יהא  בטל 
.  )ן"י  ברי"תשובת  מהר()  'וכו
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 טז אדר
 

 משלשים יום
 ודם הפסחק

 
     –          

          
– 

 
 

 

                                                             
                                                                   

                                           
                  

 

 
 

–
 





    

    
 


 
–

 
    

    
    

)ולא  יברך  אז  על  ביעור  חמץ (
  .)כל  בו(

)וכשמגיע  פסח  יבטלנו (
  )טור(

    










ואוצר  חטים  שיש :  הגה
חטים  מחומצים  בקרקעית  הבור  אם 
נעשה  האוצר  שלשים  יום  קודם  הפסח 
אינו  זקוק  לבער  אלא  מבטלו  בלבו 
ודיו  מיהו  לאחר  פסח  כשמפנה  האוצר 

ן  חטים  ואם  אין אסור  ליהנות  מאות
שם  חמץ  ידוע  אלא  ספק  מותר  למכור 

א  סימן "תשובת  הרשב(האוצר  כך  ביחד  

 :)'ע




    


)וכשיגיע  פסח יבטלנו( 




 הגה
גם  אשתו  תבדוק  ותבטל  בביתו  דילמא 

 :)כל בו(ישכח לבטל במקום שהוא 
    








    




) אף  על  פי  שהנכרי  יכנס
רים  שאינו  צריך לבית  בפסח  ויש  אומ

 :)טור() כשנכנס בו הנכרי
–


 


   



    


 





 


    

   

ויש  אומרים :הגה  
דצריך  להחזיר  לו  שכר  הבדיקה  הואיל 

המגיד  פרק (והתנה  בהדיא  שיהיה  בדוק  

 :)ד" ומשמע לעיל סימן י'ב
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 יז אדר
 

 משלשים יום
 קודם הפסח
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–
 










   

    


) דיני  עכבר  נכנס

 ):לא שכיחיויוצא השמיט הרב הואיל ו

    





 

–
 





 מיהו  אם

הככר  קטן  שיכול  העכבר  לאכול  תלינן 

, )טור(להקל  שאכלו  ואין  צריך  לבדוק  





 


     




     






ם  אבל  מסקנת  הפוסקים "כך  הם  דברי  הרמב(

 :)אינו כן











 


 
–

 





ואפילו  חזר :  הגה

הגהות  אלפסי  פרק (והפקידו  ביד  נכרי  אחר  

.  )'קמא  דפסחים  ב


    


 






    

ונכרי  שהניח  חמץ  בבית  ישראל :  הגה

ש  סימן "ריב(בלא  רשותו  כופה  עליו  כלי  

  ודוקא  ביום  טוב  אבל  אם  הוא  קודם )א"ת

עיין  לקמן (יום  טוב  צריך  לעשות  מחיצה  

 ):'ו סעיף א"סימן תמ
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 יח אדר
 

 משלשים יום
 קודם הפסח
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–
 

    







 







    

 
–

 






    
    

 









    
 

   
   

 





ולכן  מותר  לדבק :  הגה

ניירות  בחלון  תוך  שלשים  לפסח  ויש 

תרומת  הדשן (מחמירין  אם  נראה  מבחוץ  

 :)ו"ט ומהרי"י ופסקיו סימן קמ"סימן ק









ה "  בהג'ז  סעיף  ד"ולקמן  סימן  תמ:  הגה

יתבאר  דיש  חולקים  ומתירים  אם  נתבטל 

 :קודם הפסח והכי קיימא לן
   




 



     

 






 


  







     

    



 
    

    
 )ן"ר()  קודם  זמנו(   


 

    
 

 



 

 

 
 

                                
                     

                     

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 יח אדר
 

 משלשים יום
 קודם הפסח
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–

 






    
    

 









    
 

   
   

 





ולכן  מותר  לדבק :  הגה

ניירות  בחלון  תוך  שלשים  לפסח  ויש 

תרומת  הדשן (מחמירין  אם  נראה  מבחוץ  

 :)ו"ט ומהרי"י ופסקיו סימן קמ"סימן ק









ה "  בהג'ז  סעיף  ד"ולקמן  סימן  תמ:  הגה

יתבאר  דיש  חולקים  ומתירים  אם  נתבטל 

 :קודם הפסח והכי קיימא לן
   




 



     

 






 


  







     

    



 
    

    
 )ן"ר()  קודם  זמנו(   


 

    
 

 



 

 

 
 

                                
                     

                    

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 יט אדר
 

 משלשים יום
 קודם הפסח
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 דין תערובת חמץ –המשך סימן תמב 


    







   וטוב :  הגה

לעשות  כן  בכלים  שמניחין  בהם  קמח  כל 

  וכן  בכלים  שמניחים  בהם )ו"מהרי(השנה  

שק פת  כל  השנה ומפה שהיתה מונחת על 

קמח  לא  מהני  לה  ניעור  וצריכה  כבוס  כדי 

 :)ל"מהרי(להשתמש עליה בפסח 

–
 


) אפילו  חמצו  של  נכרי

ש "ן  וריב"טור  סימן  ת()  אסור  ליהנות  ממנו

,  )ח"סימן  י



 

    




העיבור  שהיום ובשנת:  הגה  

ארוך  אלו  הארבע  שעות  לפי  ענין  היום 

ומותר  לאכול  חמץ  עד  שליש  היום 

. )ו"ם  בפירוש  המשנה  ריש  ברכות  ומהרי"רמב(

  שעות  קודם  חצות 'ויש  אומרים  עד  ב

 :)א"תרומת הדשן סימן קכ(


    





 



 

–
 


    







 ובמדינות  אלו  שאין :  הגה

נוהגין  לאכול  מצה  עשירה  כדלקמן  סימן 

יקיים  סעודה ,  ה"  בהג'ב  סעיף  ד"תס

ר  ודגים שלישית  במיני  פירות  או  בבש

 :ה" בהג'א סעיף ה"כדלעיל סימן רצ




)וביום  השבת  יבטלנו (

 :)טור(


     

ואם  עבר  ובשל  והמאכל :  הגה

ו  יש דבוק  בקדירה  ואי  אפשר  לקנח

 :)ו"מהרי(להדיחו מעט להעביר החמץ 
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 כ אדר
 

 משלשים יום
 קודם הפסח

 
     –          

          
– 

 
 

 

                                                            
                                                                   

                                          
                  

 
 

דין  ערב  פסח  שחל   –המשך  סימן  תמד  
 להיות בשבת


    



 

–
 






והמנהג  לשורפו  וטוב  לשורפו  ביום :  הגה

דברי (דומיא  דנותר  שהיה  נשרף  ביום  

  אך  אם  רוצה  לשורפו  מיד  אחר )עצמו
הבדיקה  כדי  שלא  יגררנו  חולדה  הרשות 

 :) וכל בו'פרק גהגהות מיימוני (בידו 










    


 

    




) ואם  לא
מצא  חמץ  כשבדק  ישרוף  הכלי  שלקח 

י  שלא  ישכח  חובת  ביעור לבדיקה  כד
 :)ל"מהרי(

–
 





 לפי  שלא  יוכל  לטלטלו
גם  לשרפו  במקומו ,  )ש"ריב(ביום  טוב  

 :)ן"ר() אסור


 






) דאסור  לטלטלו  ביום  טוב
 ):ושבת


     


    


   



    


 
–

 
 

    
וצריך לשרוף הכל ולא סגי : הגה

מרדכי (בפדיון  דמי  החמץ  ולמכור  השאר  

ד "י  סימן  קס"הראפרק  קמא  דפסחים  ופסקי  מ

מיהו  כלים  שנתבשל .  )ן"י  ברי"ותשובת  מהר
בהם  מותרים  לאחר  הפסח  ואין  צריכין 

דברי  עצמו  ותוספות  פרק (שבירה  או  הגעלה  

.  )כל  שעה


    


 






ובדין  ריחא :  הגה
מלתא  לענין  תבשיל  שיש  בו  חמץ  עם 

היה שאר  תבשילין  יש  מקילין  במקום  ד
 )מרדכי  פרק  כל  שעה(מותר  בשאר  איסורים  

הגהות (ויש  מחמירין  דמשהו  מיהא  איכא  

ודוקא  במקום  ששייך .  )ז"ק  ותוספות  דע"סמ
בו  ריחא  אלא  דבשאר  אסורים  לאו מילתא 

ח "היא  כמו  שיתבאר  ביורה  דעה  סימן  ק
 :בסייעתא דשמיא
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 יט אדר
 

 משלשים יום
 קודם הפסח
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 דין תערובת חמץ –המשך סימן תמב 


    







   וטוב :  הגה

לעשות  כן  בכלים  שמניחין  בהם  קמח  כל 

  וכן  בכלים  שמניחים  בהם )ו"מהרי(השנה  

שק פת  כל  השנה ומפה שהיתה מונחת על 

קמח  לא  מהני  לה  ניעור  וצריכה  כבוס  כדי 

 :)ל"מהרי(להשתמש עליה בפסח 

–
 


) אפילו  חמצו  של  נכרי

ש "ן  וריב"טור  סימן  ת()  אסור  ליהנות  ממנו

,  )ח"סימן  י



 

    




העיבור  שהיום ובשנת:  הגה  

ארוך  אלו  הארבע  שעות  לפי  ענין  היום 

ומותר  לאכול  חמץ  עד  שליש  היום 

. )ו"ם  בפירוש  המשנה  ריש  ברכות  ומהרי"רמב(

  שעות  קודם  חצות 'ויש  אומרים  עד  ב

 :)א"תרומת הדשן סימן קכ(


    





 



 

–
 


    







 ובמדינות  אלו  שאין :  הגה

נוהגין  לאכול  מצה  עשירה  כדלקמן  סימן 

יקיים  סעודה ,  ה"  בהג'ב  סעיף  ד"תס

ר  ודגים שלישית  במיני  פירות  או  בבש

 :ה" בהג'א סעיף ה"כדלעיל סימן רצ




)וביום  השבת  יבטלנו (

 :)טור(


     

ואם  עבר  ובשל  והמאכל :  הגה

ו  יש דבוק  בקדירה  ואי  אפשר  לקנח

 :)ו"מהרי(להדיחו מעט להעביר החמץ 
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 משלשים יום
 קודם הפסח
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דין  ערב  פסח  שחל   –המשך  סימן  תמד  
 להיות בשבת


    



 

–
 






והמנהג  לשורפו  וטוב  לשורפו  ביום :  הגה

דברי (דומיא  דנותר  שהיה  נשרף  ביום  

  אך  אם  רוצה  לשורפו  מיד  אחר )עצמו
הבדיקה  כדי  שלא  יגררנו  חולדה  הרשות 

 :) וכל בו'פרק גהגהות מיימוני (בידו 










    


 

    




) ואם  לא
מצא  חמץ  כשבדק  ישרוף  הכלי  שלקח 

י  שלא  ישכח  חובת  ביעור לבדיקה  כד
 :)ל"מהרי(

–
 





 לפי  שלא  יוכל  לטלטלו
גם  לשרפו  במקומו ,  )ש"ריב(ביום  טוב  

 :)ן"ר() אסור


 






) דאסור  לטלטלו  ביום  טוב
 ):ושבת


     


    


   



    


 
–

 
 

    
וצריך לשרוף הכל ולא סגי : הגה

מרדכי (בפדיון  דמי  החמץ  ולמכור  השאר  

ד "י  סימן  קס"הראפרק  קמא  דפסחים  ופסקי  מ

מיהו  כלים  שנתבשל .  )ן"י  ברי"ותשובת  מהר
בהם  מותרים  לאחר  הפסח  ואין  צריכין 

דברי  עצמו  ותוספות  פרק (שבירה  או  הגעלה  

.  )כל  שעה


    


 






ובדין  ריחא :  הגה
מלתא  לענין  תבשיל  שיש  בו  חמץ  עם 

היה שאר  תבשילין  יש  מקילין  במקום  ד
 )מרדכי  פרק  כל  שעה(מותר  בשאר  איסורים  

הגהות (ויש  מחמירין  דמשהו  מיהא  איכא  

ודוקא  במקום  ששייך .  )ז"ק  ותוספות  דע"סמ
בו  ריחא  אלא  דבשאר  אסורים  לאו מילתא 

ח "היא  כמו  שיתבאר  ביורה  דעה  סימן  ק
 :בסייעתא דשמיא
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 כא אדר
 

 משלשים יום
 קודם הפסח

 
     –          

          
– 

 
 

 

                                                             
                                                                    

                                           
                                                                                         

 

 
 

דיני  תערובת  חמץ  בתוך   –המשך  סימן  תמז  
 הפסח

)ולמעלה (


) ונותן  טעם  לפגם

 :)דברי עצמו אליבא דכולי עלמא() נמי שרי





    
   ומיהו :  הגה

הגהות  מיימוני (בחימום  כלי  שני  אין  לחוש  

ויש  מחמירין  בכלי  שני  בפסח .  )'פרק  א

וטוב  להחמיר  אם  היד  סולדת  בו  דבלאו 

 :הכי לא מקרי כלי שני
    


הגה :

ונוהגין  כסברא  הראשונה  בכל  תערובת 

. )ד"תרומת  הדשן  סימן  קי(שהוא  לא  בלח  

ומיהו  בדבר  יבש  שנתערב  או  שיש  לחוש 

לתערובות  כגון  פת  שנפל  ליין  אף  על  פי 

שנטלו  משם  אסור  בפסח  דחיישינן  שמא 

בית (נשארו  בו פירורין ונותנין טעם בפסח 

 :)א"הרשביוסף בשם תשובת 
    




    


  ויש  חולקין :  הגה

ומחמירין  ובמדינות  אלו  המנהג  להחמיר 

ול  גבינות  ודגים  ובשר לכתחלה  שלא  לאכ

  פעמים 'יבש  אבל  אם  הדיחו  הבשר  ג

קודם  פסח  נוהגין  לאכלו  ובכרכשות  אין 

מועיל  הדחה  לפיכך  אין  להשרות 

  ובדיעבד )ן"י  ברי"מהר(הטבחות  היבשות  

אין  להחמיר  באלו  אבל  בשומן  מהותך 

בכלי  חמץ  אסור  מדינא  אם  לא  היו  נזהרין 

בשעת  עשייתו  מחמץ  ושלא  התיכו  אותו 

מרדכי  ריש  פרק (י  חמץ  שהם  בני  יומן  בכל

וכן .  )'פרק  אג  והגהות  מיימוני  "כל  שעה  וסמ

כל  דבר  שמבשלים  בכלי  חמץ  כגון  יין 

מבושל  או  מרקחת  וכדומה  אסור  בפסח 

פסקי (אבל  ביום  טוב  האחרון  יש  להקל  בו  

  והוא  הדין  אם  נתערב )ז"י  סימן  קע"מהרא

משהו  מדברים  אלו  תוך  המאכל  שאין 

יש .  ר  התערובת  כן  נראה  לילהחמיר  לאסו

מחמירין  להסתפק  מחומץ  יין  שמסתפקין 

ממנו  כל  השנה  דחיישינן  שמא נתנו בו מן 

הנשאר  מן  הסעודה  ולפעמים  יש  בו 

ובמקומות  אלו .  )ל"מהרי(פירורי  לחם  

שאין  חומץ  יין  מצוי  לא  ראיתי  מחמירין 

עוד  יש  מחמירין  לכתחילה  שלא .  בזה

  לפסח 'ללמלאות  מן  יין  וחומץ  יין  תוך  

בכלי  חמץ  ואם  מלאוהו  תוך  שלשים 

י "תשובת  מהר(נוהגין  שלא  לשתותו  בפסח  

  והמיקל  לא  הפסיד  כל  שכן  במקום )ן"ברי

חבית .  שאין  יין  וחומץ  מצוי  כן  נראה  לי

יין  שדבקו  נסריו  בבצק  אם  הוא  תוך  שני 

חדשים  קודם  פסח  עדיין  רך  הוא  ונותן 

טעם  בפסח  ואסור  לשתותו  ואם  נתנוהו 

כן  כבר  נתייבש  ואינו  נותן  טעם קודם  ל

ג "מרדכי  ריש  פרק  כל  שעה  וסמ(בפסח  ושרי  

מיהו  אם  יש  כזית .  )'פרק  אוהגהות  מיימוני  

בצק  במקום  אחד  חייב  לבערו  אף  על  פי 

 )ט"י  סימן  קמ"פסקי  מהרא(שעשוי  לחזק  

 :'ב סעיף ז"כדלעיל סימן תמ


  )יט משום  דאינו  מפל

 ):בצונן

    
הגה :

משום  דאינו  מפליט  בצונן  ואפילו  אם 

נעשה  בפסח  אינו  אוסר  אם  היה  הכלי  נקי 

אבל  אם  חתכו  בסכין  של  חמץ  תוך  הפסח 

יש  להחמיר  דסתם  סכין  אינו  נקי  ויש 

אבל .  )ל"מהרי(לחוש  לחמץ  הדבוק  עליו  

ר  בתבשיל  אין  לחוש אם  נתערב  אותו  דב

 :להחמיר ולאסור מספק כן נראה לי


    


 
     




 
 

ויש  מחמירין  וכן  נוהגין  באלו :  הגה

המדינות  ובמקום  שיש  מנהג  להחמיר 

אפילו  משהו  ונותן  טעם  לפגם  אסור 

 :)ח"תרומת הדשן סימן קצ(
 



 

 

 
 

                                
                    

                     

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 כב אדר
 

 משלשים יום
 קודם הפסח

 
     –          

          
– 

 
 

 

                                                            
                                                                   

                                          
                  

 

 
 

דיני  תערובת  חמץ  בתוך   –המשך  סימן  תמז  
 הפסח




    

 ) ובפחות  מששים  סגי  ליה

הגהות (בהשלכת  הנאת האיסור לים המלח 

 :)'פרק אמיימוני 





יש  נמנעין  לשחוק  על  השלחן  עם :  הגה

ן  בפסח  דחוששין "קלפים  הנקראים  קרטי

שמא  יפול  מחמץ  נוקשה  שבהן  לתוך 

 :)ו"י סימן קס"פסקי מהרא(מאכל 

–
 


 


 
 


 



     










 
    








 
    

 


 



 

–


 
    )פירוש 

)  הסחורה  וכלי  החנות 


     





 

–
 

    


 







 
    


 






 
 )ו(


מותר וכן:  הגה  

להשכיר  לו  בית  לדור  בו  ואף  על  פי 

 :)אגור(שמכניס בו אחר כך חמץ שרי 

8    8    8 
 



 

 

 
 

                               
                     

                     

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 כג אדר
 

 משלשים יום
 קודם הפסח

 
     –          

          
– 

 
 

 

                                                             
                                                                  

                                           
                                                                                       

 

 
 

דין  ישראל  ואינו  יהודי   –המשך  סימן  תנ  
 שיש להם שותפות








ואסור  לקנות  חמץ  לנכרי :  הגה

ש "ריב(בפסח  אפילו  במעותיו  של  נכרי  

 :)א"סימן מ



תירים ויש  מ:  הגה

להחם  חמין  בכלי  חמץ  ולרחוץ  בהם  וכן 

שאר  צרכי  הנאה  בכלי  חמץ  וכן  הוא 

תוספות פרק אין מעמידין ומרדכי פרק (המנהג 

 :)כל שעה

–
 





     
   










ויש  אוסרים  אפילו :  הגה

.  )'המגיד  פרק  ה(בכלי  שני  


   )שמא פירוש  

)  יתבקעו

     


    

כל  כלי  הצריך :  הגה

ליבון  או  הגעלה  אסור  להשתמש  בו 

מרדכי  ריש  פרק  כל (אפילו  צונן  בלא  הכשר  

 :א" ועיין ביורה דעה סימן קכ)שעה








 




    
    





)הפלטה  שהכלים  פולטים פירוש  

האיסור  שבהם  והוא  מלשון  שורו  עבר 

)  ולא  יגעיל
והנדן  של  סכינים  אין  לה :  הגה

תקנה  בהגעלה  ואסור  להכניס  בה  הסכין 

 :)ל"מהרי(בפסח 





ויש  מקילין :  הגה

אם  נתלבן  כל  כך  שקש  נשרף  עליו מבחוץ 

ו "  והגהות  מיימוני  פרק  י'מרדכי  סוף  פרק  ז(

ונוהגין  כסברא .  )מהלכות  מאכלות  אסורות

בר  שדינו  בליבון  אבל  דבר ראשונה  בכל  ד

שדינו  בהגעלה  רק  שיש  בו  סדקים  או 

. שמחמירין  ללבנו  סגי  בליבון  קל  כזה

 :)ל"מהרי(חצובה צריך ליבון 
     



    






כל  הכלים  שיש  בהן :  הגה

סדקים  או  גומות  או  חלודה  והוא  בתוך 

הכלי  ולא  יוכל  לנקרן  ולנקותן  אין 

להגעילן  וצריכין  ליבון  במקום  הסדק 

 :)א בתשובה"רשב(והחלודה 
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 כג אדר
 

 משלשים יום
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דין  ישראל  ואינו  יהודי   –המשך  סימן  תנ  
 שיש להם שותפות








ואסור  לקנות  חמץ  לנכרי :  הגה

ש "ריב(בפסח  אפילו  במעותיו  של  נכרי  

 :)א"סימן מ



תירים ויש  מ:  הגה

להחם  חמין  בכלי  חמץ  ולרחוץ  בהם  וכן 

שאר  צרכי  הנאה  בכלי  חמץ  וכן  הוא 

תוספות פרק אין מעמידין ומרדכי פרק (המנהג 

 :)כל שעה

–
 





     
   










ויש  אוסרים  אפילו :  הגה

.  )'המגיד  פרק  ה(בכלי  שני  


   )שמא פירוש  

)  יתבקעו

     


    

כל  כלי  הצריך :  הגה

ליבון  או  הגעלה  אסור  להשתמש  בו 

מרדכי  ריש  פרק  כל (אפילו  צונן  בלא  הכשר  

 :א" ועיין ביורה דעה סימן קכ)שעה








 




    
    





)הפלטה  שהכלים  פולטים פירוש  

האיסור  שבהם  והוא  מלשון  שורו  עבר 

)  ולא  יגעיל
והנדן  של  סכינים  אין  לה :  הגה

תקנה  בהגעלה  ואסור  להכניס  בה  הסכין 

 :)ל"מהרי(בפסח 





ויש  מקילין :  הגה

אם  נתלבן  כל  כך  שקש  נשרף  עליו מבחוץ 

ו "  והגהות  מיימוני  פרק  י'מרדכי  סוף  פרק  ז(

ונוהגין  כסברא .  )מהלכות  מאכלות  אסורות

בר  שדינו  בליבון  אבל  דבר ראשונה  בכל  ד

שדינו  בהגעלה  רק  שיש  בו  סדקים  או 

. שמחמירין  ללבנו  סגי  בליבון  קל  כזה

 :)ל"מהרי(חצובה צריך ליבון 
     



    






כל  הכלים  שיש  בהן :  הגה

סדקים  או  גומות  או  חלודה  והוא  בתוך 

הכלי  ולא  יוכל  לנקרן  ולנקותן  אין 

להגעילן  וצריכין  ליבון  במקום  הסדק 

 :)א בתשובה"רשב(והחלודה 
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 דיני הגעלת כלים –המשך סימן תנא 




    


 ויש  מחמירין  להגעיל :  הגה
טור  בשם  אבי  העזרי (הקערות  בכלי  ראשון  

 )ז"ומרדכי  פרק  כל  שעה  ותוספות  סוף  מסכת  ע
וכן  בכל  דבר  שיש  לחוש .  וכן  הוא  המנהג

שמא  נשתמש  בו  בכלי  ראשון  כגון  כפות 
. )  ואגור'הגהות  מיימוני  פרק  ה(וכדומה  לזה  

ויש  מחמירין  להגעיל  כל  כלי  שתייה  אף 
בצונן  משום  שלפעמים על  פי  שתשמישן  

  וכן )רבינו  ירוחם(משתמשין  בהם  בחמין  
הוא  המנהג  להגעילן  ובדיעבד  סגי  להו 
בשטיפה  וקערות  גדולות  שלא  יוכל 
להכניס  תוך  כלי  ראשון  יתן  להכניס  תוך 
כלי  ראשון  יתן  עליהם  תבן  מלובן  אבן 
מלובן  ויערה  עליהם  רותחין  מכלי  ראשון 
ה והוי  ככלי  ראשון  וכן  כל  כיוצא  בז

ויעביר  האבן  על  כל  הכלי  שאז  מגעיל 
מרדכי  פרק  כל  שעה  והגהות  מיימוני (כולו  

 :)ח" ואגור ואיסור והיתר כלל נ'פרק ה



   

 




מרדכי (וכן  כלי  עצם  צריכים  הגעלה  :  הגה

 :)פרק כל שעה





גם  כן  אם  מגעיל  מקצת  הכלי  שני (
 :)דברי עצמו() פעמים

    


) וטוב  להגעילן  או  לקנות
 ):חדשים

) פירוש  שיוצקין  בה
)  שמן  לאפותו





) טור  יורה  דעה  בשם  רבינו

י  ורבינו "א  וטור  בשם  רש"רשביואל  ותשובת  

ובליבון  כל  דהו  שקש  נשרף  עליו   ()תם
  ונוהגין )דברי  עצמו()  מבחוץ  סגי  ליה

ללבנו  לכתחלה  מיהו  סגי  ליה  בהגעלה 
 :)ל"מהרי(אם אין בו גומות 

    
מיהו  אם  לא  הגעילו  הידות :  הגה

אין  לאסור  בדיעבד  ואפילו  לכתחלה  יכול 
להגעילו  על  ידי  עירוי  שמערה  עליהן 

 :)א"איסור והיתר הארוך כלל ע(
















רושם  שעושים :  הגה
האומנים  בתוך  כלים  מותר  להגעילן 

מחדש מאחר  להגעילו  מאחר  שנעשה  
 :)איסור והיתר והגהות(וינקרם היטב 




   

 
    


 

     

    



הגה :
טור  יורה  דעה (ויש  מחמירין  ללבן  המדוכה  

א  וטור  בשם "ת  רשבבשם  רבינו  יואל  ותשוב

  אך  בליבון  כל  דהו  דהיינו )י  ורבינו  תם"רש
. )דברי  עצמו(שישרוף  עליו  קש  מבחוץ  סגי  

ונוהגין  ללבן  לכתחלה  מיהו  סגי  ליה 
  ואם )ל"מהרי(בהגעלה  אם  אין  בו  גומות  

המדוכה  של  עץ  יש  לקלפו  בכלי  אומנות 
דחיישינן  לגומות  ולהגעילו  אחר  כך 

 :)'הגהות מיימוני פרק ה(
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 דיני הגעלת כלים –המשך סימן תנא 




ולא  מהני  בה  קילוף  בכלי  אומנות :  הגה

וכן  כל  דבר  שצריך  הגעלה  הצריך  הגעלה 

והמנהג .  )ו"מהרי(לא  מהני  ליה  קליפה  

השתמש  בפסח  בעריבות  ודפין שלא  ל

שלשין  עליהן  כל  כליהם  כל  השנה  אפילו 

מרדכי  פרק  כל (על  ידי  הגעלה  וכן  עיקר  

  וכבר  נתבאר  לעיל  סימן )שעה  וכל  בו

 :א"ב סעיף י"תמ


    






ונהגו  שלא  להשתמש  בנפה  על  ידי :  הגה

  וכן )ל  ובית  יוסף"מהרי(הגעלה  ואין  לשנות  

ב "בכל  כיוצא  בזה  כגון  הכלי  שקורין  רי

  בכולן )ל"מהרי(ן  או  הכיס  של  רחיים  "אייז

לא  מהני  להו  הגעלה  וכן  סלים 

מץ  בהם  חמץ  דינם שמשתמשין  בהן  ח

כנפה  אבל  שקים  ישנים  נוהגין  בהן  היתר 

על  ידי  כבוס  וצריך  להתיר  כל  התפירות 

תרומת  הדשן  סימן (שבהן  קודם  הכבוס  

 :)ו"קי




 






 



והגעלת  החבית  יעשה :  הגה

והגעלה  החביות  יעשה  בדרך  זה  ילבן 

אבנים וישימם בהם ויערה עליהם רותחים 

יע  הגעלה מכלי  ראשון  ויגלגל  החבית  שיג

. )'הגהות  מיימוני  פרק  ה(לכל  מקום  

ובדיעבד  אם  נתנו  בהם  יין  או  דבש  בלא 

הגעלה  רק  שהדיחן  היטב  תחלה  מותר 

מרדכי  פרק  כל  שעה (לשתות  ממנו  בפסח  

א  ותרומת  הדשן "  דע'והגהות  אשירי  פרק  ב

 :)א"בסימן ר











    





    


)פירוש 

ותנור  של  בית  החורף )  (כלי  חרס  ישנים

דינו  ככלי  חרס  ואסור  לשום  שום  דבר  על 

 :)ו"מהרי() התנור בפסח

    
ויש  מקומות :  הגה

שנהגו  שלא  להשתמש  בכלי  חרס 

  ואין )ל"מהרי(ט  אפילו  חדשים  "גליזאר

תשובת (להחמיר  רק  במקום  המנהג  

 :)ל"מהרי


 ויש :  הגה

מקומות  שמחמירים  שלא  להשתמש 

 )ל"מהרי(ים  בכלים  צבועים  אפילו  הן  חדש

וכן  המחופין  בבדיל  ואין  להחמיר  בזה  רק 

 :)ל"תשובת מהרי(במקום שנהגו איסור 

      








מיהו  יש :  הגה

מחמירים  ומצריכין  הגעלה  וכן  נוהגין 

 :'ועיין לעיל סעיף ו
 

 

 

 
 

                                
                     

                     

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 כו אדר
 

 משלשים יום
 קודם הפסח

 
     –          
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 דיני הגעלת כלים –המשך סימן תנא 
    

    


ויש :  הגה
מחמירין  ואומרים  דכלי  זכוכית  אפילו 
הגעלה  לא  מהני  להו  וכן  המנהג  באשכנז 

וכן  כלי  כסף .  )ג  ואגור"סמ(ובמדינות  אלו  
שיש  בתוכן  התוך  זכוכית  שקורין 

ט  אין  להגעילו  אבל  מבחוץ "גישמעלצ
 :)ב"ומת הדשן סימן קלתר(אינו מזיק 




הגה :
מיהו  אין  להתיר  רק  בדיעבד  וכן  הברזות 

אגור (שבחביות  של  יין  נוהגין  להדיחן  

וכן  העצים  שתוחבין  בהם  כלי .  )ל"ומהרי
שתייה  צריכין  הדחה  לשום  בהם  כלים 

 :)ו"ימהר(בפסח 

–
 

    


) או  אם  יש
) ששים  במים  נגד  כלי  שמגעיל  או  לאו

  )טור(






אך  רבים  חולקים :  הגה

וסבירא להו דאין הגעלה מועלת כלום אם 
ש "וכן  משמע  מהרא(אין  המים  רותחים  

א  ואגור  וטור "ג  ותרומת  הדשן  סימן  קל"וסמ

  על  כן  יש  ליזהר  אפילו  קודם )ה"בסימן  ק
סורו  שלא  ינוחו  מרתיחתן  כל  זמן זמן  אי

  )דברי  עצמו(שמגעיל  

   

ואם :  הגה
לא  הגעיל  קודם  זמן  איסורו  יכול  להגעיל 
עד  הפסח  שאז  חמץ  במשהו  ואינו  מועיל 

לי הגעלה שחוזר ובולע אבל מותר ללבן כ
. )א"דברי  עצמו  ותשובת  רשב(תוך  הפסח  

וכשמגעיל  קודם  פסח  לאחר  שש  צריך 
ליזהר  בכל  הדברים  הנזכרים  שאין  צריך 

 :ליזהר בהם קודם שש



)וכל  שכן  כלי  של  איסור .

על  כן  נהגו  שלא  להגעיל  שום  כלי  בן 
 :)יומו

     
)אם נוגעים זה בזה:( 




 
    



     

הגה :
ומיהו  אם  נשתמש  בו  רק  במי  טבריה 

. )בית  יוסף  בשם  אורחות  חיים(מגעילו  בהן  
ואין  מגעילין  בשום  משקה  רק  במים  מיהו 

בית (בדיעבד  מהני  הגעלה  בכל  משקה  

אם  הגעיל  הרבה .  )יוסף  בשם  אורחות  חיים
כלים  ביורה  עד  שמרוב  פליטת  הכלים 

עוד  באותן נעשו  המים  כציר  אין  להגעיל  
 :)ן פרק כל הבשר"ר(המים 







     

 


 
–

 
 

   
   ) והמנהג

  )ל"מהרי()  ליקח  לכתחלה  חטים



טור  והגהות (ויש  אוסרים  :  הגה

  והמנהג )  ומרדכי  פרק  כל  שעה'מיימוני  פרק  ה
באשכנז  להחמיר  ואין  לשנות  מיהו  פשוט 
דאין  אוסרים  בדיעבד  אם  נפלו  תוך 
התבשיל  וכן  מותר  להדליק  בשמנים 
הנעשים  מהם  ואינן  אוסרים  אם  נפלו 
י לתוך  התבשיל  וכן  מותר  להשהות  מינ

. )ג"תרומת  הדשן  סימן  קי(קטניות  בבית  
ר "ס  אליינד"  ועני)ל"מהרי(א  "וזרע  אקליז

אינן  מיני  קטניות  ומותר  לאכלן  בפסח  כן 
 :נראה לי

 



 

 

 
 

                                
                     

                     

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 כו אדר
 

 משלשים יום
 קודם הפסח
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 דיני הגעלת כלים –המשך סימן תנא 
    

    


ויש :  הגה
מחמירין  ואומרים  דכלי  זכוכית  אפילו 
הגעלה  לא  מהני  להו  וכן  המנהג  באשכנז 

וכן  כלי  כסף .  )ג  ואגור"סמ(ובמדינות  אלו  
שיש  בתוכן  התוך  זכוכית  שקורין 

ט  אין  להגעילו  אבל  מבחוץ "גישמעלצ
 :)ב"ומת הדשן סימן קלתר(אינו מזיק 




הגה :
מיהו  אין  להתיר  רק  בדיעבד  וכן  הברזות 

אגור (שבחביות  של  יין  נוהגין  להדיחן  

וכן  העצים  שתוחבין  בהם  כלי .  )ל"ומהרי
שתייה  צריכין  הדחה  לשום  בהם  כלים 

 :)ו"ימהר(בפסח 

–
 

    


) או  אם  יש
) ששים  במים  נגד  כלי  שמגעיל  או  לאו

  )טור(






אך  רבים  חולקים :  הגה

וסבירא להו דאין הגעלה מועלת כלום אם 
ש "וכן  משמע  מהרא(אין  המים  רותחים  

א  ואגור  וטור "ג  ותרומת  הדשן  סימן  קל"וסמ

  על  כן  יש  ליזהר  אפילו  קודם )ה"בסימן  ק
סורו  שלא  ינוחו  מרתיחתן  כל  זמן זמן  אי

  )דברי  עצמו(שמגעיל  

   

ואם :  הגה
לא  הגעיל  קודם  זמן  איסורו  יכול  להגעיל 
עד  הפסח  שאז  חמץ  במשהו  ואינו  מועיל 

לי הגעלה שחוזר ובולע אבל מותר ללבן כ
. )א"דברי  עצמו  ותשובת  רשב(תוך  הפסח  

וכשמגעיל  קודם  פסח  לאחר  שש  צריך 
ליזהר  בכל  הדברים  הנזכרים  שאין  צריך 

 :ליזהר בהם קודם שש



)וכל  שכן  כלי  של  איסור .

על  כן  נהגו  שלא  להגעיל  שום  כלי  בן 
 :)יומו

     
)אם נוגעים זה בזה:( 




 
    



     

הגה :
ומיהו  אם  נשתמש  בו  רק  במי  טבריה 

. )בית  יוסף  בשם  אורחות  חיים(מגעילו  בהן  
ואין  מגעילין  בשום  משקה  רק  במים  מיהו 

בית (בדיעבד  מהני  הגעלה  בכל  משקה  

אם  הגעיל  הרבה .  )יוסף  בשם  אורחות  חיים
כלים  ביורה  עד  שמרוב  פליטת  הכלים 

עוד  באותן נעשו  המים  כציר  אין  להגעיל  
 :)ן פרק כל הבשר"ר(המים 







     

 


 
–

 
 

   
   ) והמנהג

  )ל"מהרי()  ליקח  לכתחלה  חטים



טור  והגהות (ויש  אוסרים  :  הגה

  והמנהג )  ומרדכי  פרק  כל  שעה'מיימוני  פרק  ה
באשכנז  להחמיר  ואין  לשנות  מיהו  פשוט 
דאין  אוסרים  בדיעבד  אם  נפלו  תוך 
התבשיל  וכן  מותר  להדליק  בשמנים 
הנעשים  מהם  ואינן  אוסרים  אם  נפלו 
י לתוך  התבשיל  וכן  מותר  להשהות  מינ

. )ג"תרומת  הדשן  סימן  קי(קטניות  בבית  
ר "ס  אליינד"  ועני)ל"מהרי(א  "וזרע  אקליז

אינן  מיני  קטניות  ומותר  לאכלן  בפסח  כן 
 :נראה לי
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דיני  החטים  וטחינתם   –המשך  סימן  תנג  
 למצות


 


וכן  אם  לא  ביררו  ממנו :  הגה

אותו  דגן  שצמח  מיהו  צריך  לראות  שאין  בו 

כל  כך  שלא  יהא  ששים  כנגדו  מן  ההיתר 

ק  ותרומת  הדשן  סימן "הגהות  מיימוני  בשם  סמ(

 :)ד"קי





 
     

 




     

 
    


הגה :

וכן  יזהר  לכתחלה  שלא  להניח  הרבה  שקים 

מרדכי  סוף (עם  קמח  זה  על  זה  במקום  שאפשר  

 :)פרק אלו עוברין


    
    

הגה :

ואנשי  מעשה  רגילים  לילך  בעצמם  אל  מקום 

הרחיים  לראות  הם  בעצמם  לטחינת  קמחיהם 

 :)מרדכי(





    
 

–
 






וטוב לכתחלה שלא לעשות : הגה

ה  רחבה  יותר  מדאי  דהוי  כאשישה המצ

 :)ו"מהרי(




הגה :

ם  אבל  יש  אומרים  הטעם "כך  הם  דברי  הרמב

משום  שאינו  קרוי  לחם  כל  זמן  שאין  הרועים 

טור  יורה  דעה (אוכלים  ממנו  וכן  נראה  עיקר  

 :)ש בפירוש דמסכת חלה פרק קמא"ל ור"ן שסימ


 






)ולענין  ברכה  עיין  לקמן  ריש  סימן 

 ):ט"תרמ

–
 

 
    

) סמוך  לבין

 )'דברי  עצמו  והגהות  מיימוני  פרק  ה()  השמשות






     


ואם :  הגה

לא  הכניסם  בהשכמה  אם  לא  עמדו  כל  כך  עד 

שהוחמו  אינו  מזיק  ויותר  טוב  להעמידם  תחת 

בית (סם  בהשכמה  התקרה  שמא  ישכח  להכני

וכשמוליך  המים  תחת .  )יוסף  בשם  אורחות  חיים

תרומת  הדשן  סימן (אויר  הרקיע  יש  לכסותם  

כשחל  פסח .  )ק"ק  ומהרי"ג  וסמ"ו  בשם  סמ"קט

ג  דהיינו "באחד  בשבת  יש  לשאוב  המים  אור  י

. )מרדכי  סוף  פרק  קמא  דפסחים(  'בליל  ה

לכתחילה  יש  לשאוב  מן  הנהרות  ולא  מן 

  אבל  כשהנהרות )מרדכיאשרי  ו(הבארות  

גדולות  מהפשרת  שלגים  וגשמים  טוב  יותר 

ואין  לשפוך מים .  )ו"מהרי(לשאוב  מן  הבארות  

מרדכי  פרק (שלנו  מכח  מת  או  תקופה  הנופלת  

  ומכל  מקום  טוב )'כל  שעה  והגהות  מיימוני  פרק  ה

לכתחלה  להשים  בהם  ברזל  גם  אסור  לשאוב 

מים  על  ידי  נכרי  למצות  של  מצוה  ואף  לשאר 

ן "י  ברי"מרדכי  ומהר(צות  ישאב  ישראל  מ

  אם  אפשר  ונוהגין  ליטול  מים )ל"ומהרי

מיוחדים  למצה  של  מצוה  ונוהגין  ליקח  כלי 

חרס  חדשים  ואין  לשנות  המנהג  אבל בשל עץ 

 :)כל בו(אין להקפיד 



 

 

 
 

                                
                     

                     

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 כח אדר
 

 משלשים יום
 קודם הפסח
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 דין מים שלנו –המשך סימן תנה 

   



 

     
    







    

ואפילו  בלא  דחק :  הגה
יש להתיר אם עבר בשוגג ולש במים שלא 

 :)רבינו ירוחם ובית יוסף(לנו 


 


)מרדכי () ואפילו בדיעבד יש לאסור

 :)ודברי עצמו





    הגה :
ופלפלין  אפילו  בדיעבד  אסור  וכן  אם  נפל 

 :)ב"מהרי(בה סיד 

–
 









    

    



הגה :
ולא  ידחק  הקמח  במדה  דאם  כן  לא  ילוש 
יפה וטוב לומר בשעת נתינת הקמח למדה 

 :)ל"מהרי(שעושה לשם מצוה 
     

 



    


) והכי
 )נהוג

–
 





    

     
    




הגה :
ואם  היה  בו  שיעור  חלה  ושכח  להפריש 

לו  צירוף  סל  לא  צריך יפריש  אחר  כך  ואפי
ואם  לקח  ממקצת  העיסות  וממקצת  לא 
לקח  ונתערבו  צריך  ליקח  חלה  מכל  אחד 
ואחד  או  ילוש  עיסה  אחרת  ויקח  ממנו  גם 
כן  על  אותן  שנתערבו  ואם  מכיר  מצה 
אחת  שחייבת  בחלה  נוטל  ממנה  על 

  ומרדכי  ריש 'הגהות  מיימוני  פרק  ג(האחרות  

ת  פרק פרק  אלו  עוברין  ובית  יוסף  בשם  תוספו

 :)קמא דביצה




    

    

ואם  יש  כהן  קטן  שלא :  הגה
ראה  קרי  או  גדול  שטבל  לקריו  מותרים 

  ויש  אומרים )טור(פות  החלה  בשבילו  לא
שאין  מאכילין  חלה  בזמן  הזה  לשום  כהן 

יש  אומרים  דמותר  ביום  טוב .  )ו"מהרי(
ללוש  פחות  מכשיעור  כדי  לפטור  עצמו 

 :)ן ריש פרק אלו עוברין"ר(מן החלה 

–
 







 



 

 

 
 

                                
                     

                     

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 כט אדר
 

 משלשים יום
 קודם הפסח
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–
 

    



ועל  כן  נהגו  ליזהר  מללוש  נגד :  הגה

החלון  הפתוח  אפילו  אין  שם  שמש  שמא 

תרומת  הדשן (יהיה  מעונן  ולאו  אדעתיה  

  וכן  יש  ליזהר  מלהוליך  המצות )ג"סימן  קצ

לתנור  תחת  הרקיע  מגולה  וכן  המים  או 

ק "  בשם  סמ'הגהות  מיימוני  פרק  ה(הקמח  

.  )ו"ומהרי
 







ויש  להחמיר :  הגה

למהר  בענין  עשיית  המצות  כי  יש  לחוש 

ו  לשיעור  מיל  או  שיהיה שהשהיות  יצטרפ

הגהות (במקום  חם  שממהר  להחמיץ  

. )  ומרדכי  פרק  אלו  עוברין'מיימוני  פרק  ה












)פירוש 

)  ערוך,  נשתנה  מראיתו  ללובן
הגה :

ואם  המצה  עשויה  וירא  שלא  תבא  לידי 

 ולחזור לעשותה כדי חימוץ  מותר  לשברה

שהעסק  יבטל  החימוץ  מיהו  טוב  ליזהר 

 :)ל בשם אגודה ורוקח"מהרי(לכתחלה 



    


הגה :

תר ומיהו  בעברה  ולא  צננה  ידיה  מו

 :)'ם פרק ה"רמב(



    


והכלים  שמתקנים  בהם :  הגה

המצות  והסכין  שחותכין  בו  העיסה  יגרדם 

תמיד  בשעת  עשייה  שלא  ידבק  בהם 

גבם  היטב הבצק  ולאחר  עשייה  ידיחם  וינ

 )ל"מהרי(לחזור  ולתקן  בהם  פעם  שנית  

וזהו  עדיף  טפי  ממה  שנוהגין  לגרדן  כי  אי 

אפשר  לנקותן  היטב  על  ידי  גרידה 

דברי (והמחמיר  יגרדן  ואחר  כך  ידיחן  

וביום  טוב  מותר  לעשותו  על  ידי .  )עצמו

נכרי  ואם  אין  נכרי  יטילם  לצונן  או  יתנם 

לתנור  שיאפה  הבצק  שעליהם  והעריבות 

ר לתת דבר בתוכו מותר להדיח וכן שאפש

כל  כיוצא  בזה  ויש  ליזהר  בעריבה  שלשין 

בה  שלא  יהיה  בו  שום  גומא  או  סדק  שלא 

יוכל לנקרו אחר הלישה ותחמיץ ואחר כך 

. )ל"מהרי(כשחוזר  ולש  בו  מתערב  בבצק  

ולא  יתן  העריבה  על  כר  או  כסת  צמר 

בשעת  הלישה  שמחמם  העריבה  אבל  על 

 :)ו"מהרי(של עור שרי 

    
 




    הגה :

וירחיק  המצות  מהקמח  כי  הקמח  הנדבק 

מרדכי (בהן  בא  אחר  כך  בתבשיל  ומתחמץ 

 :)ריש פרק אלו עוברין

–
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 כט אדר
 

 משלשים יום
 קודם הפסח

 
     –          

          
– 

 
 

 

                                                             
                                                                 

                                           
                   

 
 

–
 

    



ועל  כן  נהגו  ליזהר  מללוש  נגד :  הגה

החלון  הפתוח  אפילו  אין  שם  שמש  שמא 

תרומת  הדשן (יהיה  מעונן  ולאו  אדעתיה  

  וכן  יש  ליזהר  מלהוליך  המצות )ג"סימן  קצ

לתנור  תחת  הרקיע  מגולה  וכן  המים  או 

ק "  בשם  סמ'הגהות  מיימוני  פרק  ה(הקמח  

.  )ו"ומהרי
 







ויש  להחמיר :  הגה

למהר  בענין  עשיית  המצות  כי  יש  לחוש 

ו  לשיעור  מיל  או  שיהיה שהשהיות  יצטרפ

הגהות (במקום  חם  שממהר  להחמיץ  

. )  ומרדכי  פרק  אלו  עוברין'מיימוני  פרק  ה












)פירוש 

)  ערוך,  נשתנה  מראיתו  ללובן
הגה :

ואם  המצה  עשויה  וירא  שלא  תבא  לידי 

 ולחזור לעשותה כדי חימוץ  מותר  לשברה

שהעסק  יבטל  החימוץ  מיהו  טוב  ליזהר 

 :)ל בשם אגודה ורוקח"מהרי(לכתחלה 



    


הגה :

תר ומיהו  בעברה  ולא  צננה  ידיה  מו

 :)'ם פרק ה"רמב(



    


והכלים  שמתקנים  בהם :  הגה

המצות  והסכין  שחותכין  בו  העיסה  יגרדם 

תמיד  בשעת  עשייה  שלא  ידבק  בהם 

גבם  היטב הבצק  ולאחר  עשייה  ידיחם  וינ

 )ל"מהרי(לחזור  ולתקן  בהם  פעם  שנית  

וזהו  עדיף  טפי  ממה  שנוהגין  לגרדן  כי  אי 

אפשר  לנקותן  היטב  על  ידי  גרידה 

דברי (והמחמיר  יגרדן  ואחר  כך  ידיחן  

וביום  טוב  מותר  לעשותו  על  ידי .  )עצמו

נכרי  ואם  אין  נכרי  יטילם  לצונן  או  יתנם 

לתנור  שיאפה  הבצק  שעליהם  והעריבות 

ר לתת דבר בתוכו מותר להדיח וכן שאפש

כל  כיוצא  בזה  ויש  ליזהר  בעריבה  שלשין 

בה  שלא  יהיה  בו  שום  גומא  או  סדק  שלא 

יוכל לנקרו אחר הלישה ותחמיץ ואחר כך 

. )ל"מהרי(כשחוזר  ולש  בו  מתערב  בבצק  

ולא  יתן  העריבה  על  כר  או  כסת  צמר 

בשעת  הלישה  שמחמם  העריבה  אבל  על 

 :)ו"מהרי(של עור שרי 

    
 




    הגה :

וירחיק  המצות  מהקמח  כי  הקמח  הנדבק 

מרדכי (בהן  בא  אחר  כך  בתבשיל  ומתחמץ 

 :)ריש פרק אלו עוברין

–
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 א ניסן
 

 משלשים יום
 קודם הפסח

 
     –          

          
– 

 
 

 

                                                            
                                                                   

                                           
                  

 

 
 
 דיני מצת המצוה –ך סימן תס המש


    



 







ויש  לעשות  המצות :  הגה

רקיקין  ולא  פת  עבה  כשאר  לחם  כי  אין 

 :הרקיקין ממהרים להחמיץ
 


   
 

    
 

–
 


    

     

    



     




וכשיכשירו  על  ידי  היסק :  הגה

טוב  וישר  הוא  לחזור  ולהסיק  לצורך 

היסק  אחד האפייה  ולא  לעשות  הכל  ב

 :)ב"תשובת מהרי(
)אחד  מן  הרעפים  שמכסין פירוש  

) ז"י בלע"קופ, בהם  הגג










    

 )ז"י בלע"צינירונ, פירוש אפר חם(



  התנור ויש  ליזהר  שלא  ללקחה  מן:  הגה

  ולהחזירה  כי  תוכל )דברי  עצמו(קודם  לכן  

 :)ל"מהרי(לבוא לידי חימוץ 



 


     
    

מצה  שנתכפלה :  הגה

ד  שאין  שולט  שם  האש בתנור  ודבוקה  ע

אוסרים  אותה  תוך  הפסח  אבל  שאר  מצות 

שבתנור  מותרים  וקודם  פסח  אין  לאסור 

ז "תרומת  הדשן  סימן  קנ(רק  מקום  הדבוק  

מצה  נפוחה .  )ה"ופסקיו  סימן  קמ

באמצעיתה  אסורה  אבל  עלה  עליה  קרום 

כדרך  שעולה  על  הפת  בשעת  אפייה 

אם  שני  מצות  שוכבות .  )ל"מהרי(מותרת  

ו  בתנור  קודם  אפייתן  אסורים  דהוי זו  על  ז

וכן יש ליזהר שלא . )ו"מהרי(כמצה כפולה 

יגעו  זה  בזה  בתנור  בעודן  לחין  כי  אין 

האור  שולט  במקום  נגיעתן  ובאים  לידי 

 :)בית יוסף בשם אורחות חיים(חימוץ 

–
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 משלשים יום
 קודם הפסח

 
     –          

          
– 

 
 

 

                                                             
                                                                  

                                           
                  

 

 
 

דין  מי  פירות  אם   –המשך  סימן  תסב  
 מחמיצין








 


ובמדינות  אלו :  הגה

אין  נוהגין  ללוש  במי  פירות  ואפילו  לקטף 

המצות  אין  נוהגין  רק  לאחר  אפייתן 

בעודן  חמין  ואין  לשנות  אם  לא  בשעת 

 :הדחק לצרכי חולה או זקן הצריך לזה


    
 


 


    


 
–


 


    

    
 




ולדידן  שנוהגים  להחמיר :  הגה

 :במי פירות גם זה אסור





   
) פירוש

) שנותנים  קמח  לתוך  המאכל להקפות
    

 
–

 







     

והמנהג  שלא  לאכול :  הגה

חרדל  כלל  בפסח  אפילו  נתערב  קודם 

פסח  דהוי  כמיני  קטניות  שנוהגין  בו 

  ותרומת 'הגהות  מיימוני  ריש  פרק  ה(איסור  

 :)ב"שן סימן קיהד

–
 


וכשנותנים :  הגה

להם  שעורים  או  חטים  לאכול  יזהר  שלא 

להשליכם  במקום  לח  שיבואו  לידי  חימוץ 

 :)ו"מהרי(


 


הגה :

והכי  נהוג  לענין  איסור  חמץ  שהוא 

במשהו  ויש  ליזהר  שלא  להבהב  העופות 

בקשין  שמא  יהיו  שם  חטים  או  דגן 

מחומץ  ויתן  טעם  בעופות  בשעת 

 :ההבהוב

–
 




 


אבל  בסתם  אין :  הגה

ויש .  )דברי  עצמו(לחוש  הואיל  וכבר  בטל  

מחמירין  לבער  כל  הנותר  מן  הבהמה  אף 

מרדכי  ריש (על  פי  שאין  רואה  עליו  ריר  

 :)פרק אלו עוברין בשם הרוקח
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 משלשים יום
 קודם הפסח
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– 

 
 

 

                                                             
                                                                   

                                           
                  

 
 

אם  הרוק  ומי  רגלים   –המשך  סימן  תסו  
 ודומיו מחמיצים









    


 


)רבינו ()  אבל  דם

ת  אדם  אינו  מחמיץ   וחלב  וזיע)ירוחם

 :)טור(






 
–


 



    
    




 





ולכן  יש  ליזהר  שלא  יבואו  מים  או :  הגה

גשמים  מזלפים  על  החטים  כי  אז  אפילו 

לא  נתבקעו  אסורות  ודגן  שהיה  מונח 

בעלייה  וירדו  גשמים  דרך  הגג  בקצת 

המקומות  ונתלחלחו  אותן  שנתלחלחו 

אסורות  אבל  שאר  מקומות  מותר 

ו להשהותן  מכח  ספק  ספיקא  שמא  לא  ירד

עליהם  גשמים  ואם  תמצי  לומר  ירדו  שמא 

לא  נתחמצו  אבל  לאכלן  בפסח  אסור  ולא 

 :)אגור וכל בו(מהני ספק ספיקא 




 





 



 






 


    
   
    

 ):'ו סעיף א"ועיין לעיל סימן תל(


מיהו  יש :  הגה

  והגהות מרדכי  פרק  כל  שעה(מחמירין  

והמנהג  במדינות  אלו .  )'מיימוני  פרק  ד

שלא  לאכול  דבש  רק  אותו  שמביאים 

בחביות  מן  הכוורת  שעושין  ממנו  משקה 

ותאנים  יבשים  וענבים .  ד"שקורין  מע

י  גדולים  או  קטנים "יבשים  שקורין  רוזינו

תלוים  במנהג  המקומות  כי  יש  מחמירין 

שלא  לאכלן  ויש  מקילין  ולכן  נהגו 

להחמיר  שלא  לאכול  שום במדינות  אלו  

פירות  יבשים  אם  לא  שידוע  שנתייבשו 

בדרך  שאין  לחוש  לחמץ  וצוקר  אסור 

תרומת (לאכלו  ואפילו  להשהותו  אסור  

וביום  טוב  האחרון .  )ד"הדשן  סימן  קי

ל "ר  קנדי"אוכלין  פירות  יבשים  וצוק

והמנהג .  )ל"מהרי(שאין  בו  חשש  חימוץ  

במדינות  אלו  שלא  לאכול  כרכום  שקורין 

מיהו  אינן .  )ל"מהרי(ך  "ן  או  נעגלי"פריז

 :אוסרין תערובתן וכן נראה לי





ואין  המנהג  כן :  הגה

אלא  אוסרים  הכל  במשהו  אפילו  לא 

נתבקעו    
 

 



 

 

 
 

                               
                     

                     

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 ד ניסן
 

 משלשים יום
 קודם הפסח

 
     –          

          
– 

 
 

 

                                                             
                                                                  

                                           
                  

 

 
 

דין  חטים  שנפל  עליהם   –המשך  סימן  תסז  
 ותבשיל שנמצא לתוכו חטה, מים



   

   הגה :
ועיין (רוף  הכל  ובמדינות  אלו  נוהגין  לש

).  'ז  סעיף  ג"לעיל  סימן  תמ


 







וכן  נוהגין  תוך :  הגה
הפסח  לאסור  אותה  מצה  שנמצא  בה 
החטה  ומתירין  את  האחרות  בין  שנמצא 
בה  אפויה  או  חיה  ואמרינן  כאן  נמצאת 
כאן  היתה  ואם  נמצאת  בעיסה  אוסרין  כל 
העיסה  ודוקא  תוך  הפסח  אבל  קודם 
הפסח  אין  אוסרין  רק  כדי  נטילה  והכי 

 :נהוג
  ) פירוש  שהרתיחוהו  במים

)  ביר  הנוצהלהע  
    






  ויש  מי  שמתיר :  הגה
משום  דאמרינן אפילו  במליגת  תרנגולים  

תולדות  אדם (שמא  אחר  כך  נפלה  לשם  

  ויש  מי )ב"  ומהרי'  מחלק  ו'וחוה  נתיב  ה
שאוסר בשאר בשר ומתיר בתרנגולת מכח 

  ולענין )מרדכי  פרק  כל  שעה(ספק  ספיקא  
מנהג  נראה  לאסור  בשאר  בשר  או  בחטה 
שלימה  אפילו  בתרנגולת  ודוקא אם נמלגו 
תרנגולים  דהיינו  שהיו  המים  חמין  אבל 
אם  היו  צוננין  ושרו  שם  התרנגולים  אין 
לאסור  מספיקא  ובמקום  דאיכא  למימר 
שמא  נתעכלה  החטה  בתרנגולת  כגון 

  אפילו  במליגה  יש )ב"מהרי(שהיא  שבורה  
להתיר  מכח  ספק  ספיקא  מיהו  אם  נתערבו 
התערובות  ויש  הפסד  מרובה  ומניעת 
שמחת  יום  טוב  יש  להקל  בכל זה בספיקת 

  ויש  להתיר איסור  דרבנן  שהוא  משהו
שאר  תבשילין  שיש  בהן  תערובת  מאותו 
תבשיל  של  הבשר  שנשרה  במים  או  נמלג 

 :כך נראה לי


)המחומצים  (

    
 




    



ויש :  הגה
מחמירים  לאסור  כל  מה  שנמלח  ביחד 
אבל  העיקר  לאסור  אותה  חתיכה  כולה 
שנמצא  החטה  עליה  ולהתיר  האחרות  על 

ידי  קליפה  קצת  ואם  רוצה  יוכל  למכור 
ז סעיף "שנתבאר  סימן תמהכל  לנכרי  כמו  

  אף  על  גב  דאין  נוהגין  כן  בשאר 'א
 :תערובות חמץ כן נראה לי


    
    

   
     

   


 


    


 
–


 


   



 )וכן הוא המנהג(


) או  בחנם  והוא  מלאכה  גמורה
  )בית  יוסף()  לתפור  בגדים  ממש
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 משלשים יום
 קודם הפסח
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– 

 
 

 

                                                             
                                                                   

                                          
                  

 

 
 

שלא  לעשות  מלאכה   –המשך  סימן  תסח  
 בערב פסח אחר חצות

    


ולדידן  מקום :  הגה
ודוקא .  )ו"מהרי(שנהגו  שלא  לעשות  

ורות  אבל  שאר  מלאכות מלאכות  גמ
 :)ב"מהרי(אפילו מנהג ליכא 


    


    
    


    


    


    

 
    





   

   




ויש  מקילין  לומר  ששלשה  אומניות :  הגה
הנזכרים  מתחילין  ועושין  עד  חצות  אפילו 

לא  לעשות  ואם  התחיל במקום  שנהגו  ש
מבעוד  יום  בשאר  אומניות  והוא  לצורך 

טור (המועד  עושין  עד  חצות  והכי  נהוג  

 :)ש"בשם הרא


    
 




 
)מוציאין  במגרפה  והוא פירוש  

)  כלי  מיוחד  לכך  
 




 



ונהגו  שלא  להקיז  דם :  הגה

כל  בו (ום  טוב  ואין  לשנות  בשום  ערב  י

 :)ו"בשם מהרי

–
 


     



וגדי  מקולס :  הגה
עיו  ועל   שלם  על  ראשו  ועל  כרפירוש(

אף על פי שלא פירש ואמר בשר זה ) קרבו

  כדלקמן  ריש )טור(לפסח  אסור  לעשותו  
. ו"סימן  תע

 
–

 



) ואין

 )ל"מהרי() המנהג כן


    
הגה :

אבל  יש  לנהוג  כסברא  הראשונה  ונוהגין 
כשהאב  בכור  האם  מתענה  תחת  בנה 
הבכור  כשעדיין  קטן  ואם  אין  האב  בכור 

 :הוא מתענה בעד בנו עד שיגדל


 
–


 

    



    ) ואם  הוא
איסטניס  שאפילו  אוכל  מעט  מזיק  לו 

.  )רבינו  ירוחם()  באכילתו  הכל  אסור
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 משלשים יום
 קודם הפסח
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– 

 
 

 

                                                             
                                                                  

                                           
                 

 

 
 

בערב  פסח  אחר  שעה   –המשך  סימן  תעא  
 עשירית אסור לאכול פת


אבל  מצה  שיוצאין :  הגה

בה  בלילה  אסורים  לאכול  כל  יום  ארבעה 

ם "ן  פרק  אלו  עוברין  בשם  הרמב"ר(עשר  

וקטן  שאינו  יודע  מה .  )'והמגיד  פרק  ו

שמספרים  בלילה  מיציאת  מצרים  מותר 

ויש  נוהגין .  )'תרומת  הדשן  סימן  ז(להאכילו  

אכול שלא  לאכול  חזרת  בערב  פסח  כדי  ל

 'תולדות  אדם  וחוה  נתיב  ה(מרור  לתיאבון  

  וכן  ביום  ראשון  של  פסח  כדי )'חלק  ג

לאכלו  בליל  שני  לתיאבון  וכן  נוהגין  קצת 

למעט  באכילת  מצה  ביום  ראשון  מהאי 

ויש  מחמירין  עוד  שלא .  )כל  בו(טעמא  

לאכול  פירות  כדי  לאכול  החרוסת 

לתיאבון  ואין  לחוש  למנהג  ההוא  ויש 

פרר  או  לשבור  המצות מחמירין  שלא  ל

בערב  פסח  שלא  לבוא  לאכול  מהם 

מצה  שנאפה .    ואין  לחוש  גם  לזה)ו"מהרי(

כתקנה  ואחר  כך  נתפררה  ונילושה  ביין 

ושמן  אינה  נקראת  מצה  עשירה  ואסורה 

 :)ו"מהרי(לאכלה בערב פסח 





) ומצוה  לרחוץ

ולגלח  בערב  יום  טוב  וללבוש  בגדים 

ס "נאים  כמו  בשבת  ועיין  לעיל  סימן  ר

 ):ב"ורס

–
 



    


     

 


    
ואפילו  עני :  הגה

מרדכי  ריש (שאין  לו  כרים  ישב  על  הספסל  

 :)פרק ערבי פסחים



טור  בשם ()  ואין  חילוק  בין  אטר  לאחר(

 :)ו"י ותרומת הדשן סימן קל"רש


וכל  הנשים  שלנו :  הגה

מרדכי ריש פרק ערבי פסחים (מיקרי חשובות 

  אך  לא  נהגו  להסב  כי  סמכו )ורבינו  ירוחם

ה  דכתב  דבזמן  הזה  אין  להסב "על  ראבי

 :)צמודברי ע(








  ) ודוקא  כשאוכלין  על

 שלחן  אחד  אבל  אם  אוכל  על  שלחן  בפני

 ):עצמו צריך להסב

 


  
הגה :

ויש  אומרים  דבזמן  הזה  דאין  דרך  להסב 

ה  לסמוך  עליו  שבדיעבד "כדאי  הוא  ראבי

. )אגודה  פרק  ערבי  פסחים(יצא  בלא  הסיבה  

שי  או ונראה  לי  אם  לא  שתה  כוס  שלי

רביעי  בהסיבה  אין  לחזור  ולשתות 

בהסיבה  דיש  בו  חשש  שנראה  כמוסיף  על 

הכוסות  אבל  בשני  כוסות  ראשונות  יחזור 

  וכן  באכילת )מנהגים(וישתה  בלא  ברכה  

 :)ב"מהרי(מצה ולכתחלה יסב כל הסעודה 



 


)  אם  רוצה  למזגו(




    

וצריך לשתות השיעור שלא בהפסק גדול (

 :)בית יוסף בשם רוקח() בנתיים



 

 ) אם  אין

 :)טור() הלבן משובח ממנו
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דיני  הסיבה  וארבע   –המשך  סימן  תעב  
 כוסות

 
    


 


 


ואין  ליקח :  הגה

ז  מפני "ג  גלא"כוס  שפיו  צר  כעין  קרו
שתות  רביעית  כאחד שלא  יוכל  ל

ובכוס  של  ברכת  המזון  בלאו .  )ב"מהרי(
הכי  אין  לוקחין  אותו  ועיין  לעיל  סימן 

ה  וכן  הכוס  של "  בהג'ג  סעיף  ד"קפ
 'א  סעיף  י"קידוש  ועיין  לעיל  סימן  רע

 :)בית יוסף(


 
–

 








הגה :
רבינו (ואין  ליטול  ידיו  כלל  קודם  קידוש  

ש  בתשובה  ומרדכי  פרק  ערבי "ם  והראירוח

ואם  אין  ידיו  נקיות  יטול  מעט .  )פסחים
אבל  אין  לברך  על  הנטילה  ובעל  הבית לא 
ימזוג  בעצמו  רק אחר ימזוג לו דרך חירות 

 :)ב"מהרי(
 



     


 




)וחומץ  או  מי  מלח  (


  הגה :
ריך ויסדר  הקערה  לפניו  בענין  שאינו  צ

לעבור  על  המצות  דהיינו  הכרפס  יהא 
למעלה  מן  הכל  והחומץ  סמוך  לו  יותר  מן 
המצה  והמצות  מן  המרור  והחרוסת  והם 
יהיו  יותר  קרובים  אליו  מן  הבשר  והביצה 

.  )ל"מהרי(


) והוא  הדין
 )נוצלויה וכן נוהגין בעיר


)פירוש 

)  מיני  עשבים  מרים









    

ואם  אין  לו  אחד  מאלו :  הגה
. )אגור(הירקות  יקח  לענה  או  שאר  ירק  מר  

וחרוסת  יעשה  עב  זכר  לטיט  ואחר  כך 
נותנין  בו  מעט  חומץ  או  יין  אדום  זכר 

ות ועושין  החרוסת  מפיר.  )טור(לדם  
תוספות  פרק  ערבי (שנמשלו  בהם  ישראל  

  כגון  תפוחים  תאנים  אגוזים )פסחים
רימונים  שקדים  ונותנין  עליו  תבלין  כגון 
קנמון וזנגביל הדומים לתבן שהיו מגבלין 

 :)טור(בו הטיט 










    
     

ויאמר  בלשון  שמבינים :  הגה
יפרש  להם  הענין  וכן הנשים  והקטנים  או  

ז "י  מלונדרי  כל ההגדה בלשון לע"עשה  ר
כל  בו (כדי  שיבינו  הנשים  והקטנים  

.  )ל"ומהרי   
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וסדר ,  דיני  כוס  ראשון  –שך  סימן  תעג  המ
 הפסח עד כוס השני



   




)או  האשה  שואלת וכשהבן  
אין  צריך  לומר  מה  נשתנה  אלא  מתחיל 

.  )ל"מהרי()  עבדים
   
    
    


) ויש  להגביה  מצה  הפרוסה  שהיא
  )ו"מהרי()  כלחם  עוני




ונוהגין  לזרוק  מעט  מן  הכוס :  הגה
  כשמגיע  לדם  ואש )דברי  עצמו(באצבעו  

ך "ותמרות  עשן  וכן  כשמזכיר  המכות  דצ
ז "ב  בכלל  ובפרט  הכל  ט"ש  באח"עד

ויהיה  הפת  מגולה .  )ל"מהרי(פעמים  
וחז בשעה  שאומר  ההגדה  עד  לפיכך  שא

אגור  ובית (הכוס  בידו  ואז  יכסה  הפת  

 :)יוסף
–

 








והמנהג  בין :  הגה
האשכנזים  לברך  ברכה  ראשונה  על  כל 
כוס  וכוס  אבל  ברכה  אחרונה  אין  מברכין 
רק  אחר  האחרון  לבד  וכן  דעת  רוב 

 :הגאונים
–

 








הגה :
ואין  המנהג  לטבל  במלח  בלילה  ראשונה 

.  דפת  נקי  אין  צריך  מלח





    
    
    
    

    


ויש  אומרים  דאין  לטובלו  וכן  הוא :  הגה
.  מנהגים  וכן  ראיתי  נוהגיןב



    




 




    
   

 







 


 




 

     



    
 




) ועיין
 )'ב סעיף ג"לקמן סימן תרי
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 יתר דיני הסדר –המשך סימן תעה 


  ונהגו  לעשות :  הגה
שלש  מצות  של  סדר  מעשרון  זכר  ללחמי 
תודה  ועושים  בהם  סימן  לידע  איזה 
ראשונה  או  שניה  או  שלישית  ומניחים 
הראשונה  עליונה  והשניה  באמצע 
והשלישית  בתחתונה  לכריכה  ואם  שינה 

ואופין  אותם .  )ש"טור  בשם  הרא(לא  עיכב  
  ואם  נשברה )כל  בו  ואבודרהם(גם  כן  כסדר  

אחת  מהן  לוקחין  אותה  לשניה  דבלאו 
.  )אגור(הכי  פורסין  אותה  

) ושיעור  כזית  עיין
 ):ו"לקמן סימן תפ

–
 

    





    




ולא  יאכל  ולא  ישתה  הרבה :  הגה
יותר  מדאי  שלא  יאכל  האפיקומן  על 

 :)ל"מהרי( או ישתכר וישן מיד אכילה גסה


    
נוהגים :  הגה

בקצת  מקומות  לאכול  בסעודה  ביצים  זכר 

לאבילות  ונראה  לי  הטעם  משום  שליל 
תשעה  באב  נקבע  בליל  פסח  ועוד  זכר 
לחורבן  שהיו  מקריבין  קרבן  פסח  ויש 

גין  שלא  לאכול  שום  טבול  בלילה  רק נוה
 :)ל"מהרי( טיבולים שעושים בסדר 'ב

–
 

    




)עצמו ויקדים  
ן  פרק "ר()  שגם  ההלל  יקרא  קודם  חצות

 :) דמגילה'ערבי פסחים וסוף פרק ב



    


     

   ) ויחזור
ויברך  ברכת  המזון  ויברך  בורא  פרי  הגפן 

  )בית  יוסף()  וישתה  הכוס

    





    

ויחזור  ויברך  על  הכוס :  הגה
ואין  לחוש  במה  שמוסיף  על  הכוסות 

ואם  נאבד .  )ד"ש  כלל  כ"תשובת  הרא(
האפיקומן  יאכל  כזית  אחד  ממצה  שמורה 

 :)רוקח(אחרת 

–
 


ולא  יאכלנו  בשני  מקומות  דלא :  הגה

עדיף  מאילו  הפסיק  בשינה  דאסור  לאכלו 
 :)טור(משום דהוי כשני מקומות 


    

   


וכל  זה  אינו :  הגה
אלא  שישנו  לאחר  שהתחילו  לאכול 
האפיקומן  אבל  שינה  קודם  לזה  לא  הוי 

 :)טור ורבינו ירוחם(הפסק 
–

 
 




מיהו :  הגה
מכוס  שלישי  יכול  לשתות  כמה  פעמים 
והכל  מחשב  שתייה  אחת  אף  על  גב 

. )ץ"י  ותשב"ל  ומהר"מהרי(דהפסיק  בינתים  
והגדול :  הגה.  מצוה  לחזור  אחר  זימון

שבהן  אומר  הודו  ואנא  והאחרים  עונין 
והגדול  יכול  ליתן  לקטן .  )כל  בו(אחריו  
לזימון  לענין ויכול  לצרף  .  )ל"מהרי(רשות  

הלל  אף  על  גב  שלא  אכל  עמהם  ונהגו 
שבעל  הבית  מברך  ברכת  המזון  בליל 
פסח  שנאמר  טוב  עין  הוא  יבורך  והוא 
מיקרי טוב עין שאמר כל דכפין ייתי ויכול 

 :'וכו
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–
 









  

) וכבר  נתבאר  לעיל
)  ד  דאנו  נוהגין  לברך"סימן  תע


    

)ב סעיף ז"ועיין לעיל סימן תע' (


ויש :  הגה
 'אומרים  שיש  לומר  שפוך  חמתך  וכו

 )פרק  ערבי  פסחיםן  "ר(קודם  לא  לנו  
ולפתוח  הפתח  כדי  לזכור  שהוא  ליל 
שמורים  ובזכות  אמונה  זו  יבא  משיח 

  וכן )ב"מהרי(ם  "וישפוך  חמתו  על  העכו
נוהגים  ויכול  לגמור  הלל  אף  שלא  במקום 

 :)'ם והמגיד פרק ח"רמב(סעודה 

–
 


וכל  המשקים  דינן :  הגה

ומי  שהוא  איסטניס  או .  )בית  יוסף(כיין  

תאב  הרבה  לשתות  יכול  לשתות  כוס 
 :)מרדכי(חמישי ויאמר עליו הלל הגדול 

    
   


הגה :
וכל  דין  ליל  ראשון  יש  גם  כן  בליל  שני 

ונוהגים  שלא  לקרות  על  מטתו  רק .  )אגור(
פרשת  שמע  ולא  שאר  דברים  שקורין 
בשאר  לילות  כדי  להגן  כי  ליל  שמורים 

 :הוא מן המזיקין
–
 


    

   
    


הלילות  רק 'ומי  שאין  לו  ב:  הגה  
  מצות  יברך  ליל  ראשון  המוציא  ועל 'ג

אכילת  מצה  וכן  הכריכה  הכל  מן  הפרוסה 
אבודרהם  בשם (  'ושתי  השלימות  לליל  ב

 :)אבן ירחי
–

 









בלא :  הגה
ובמקומות  שנוהגים  לשתות  משקה .  ברכה

ד  יכול  ליקח "הנעשה  מדבש  שקורין  מע
אותו  משקה  לארבע  כוסות  אם  אין  לו  יין 

ויש  אומרים  שאין  עושין  קידוש .  )ל"מהרי(
על  שאר  משקין  כמו  שנתבאר  לעיל  סימן 

 כוסות 'ולי  נראה  דלענין  ד.  'ב  סעיף  ט"ער
ר יש  לסמוך  אמאן  דאמר  דמקדשין על שא

משקין  אם  הוא  חמר  מדינה  כמו  שנתבאר 
 :ב"לעיל סימן ער

–
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–
 









  

) וכבר  נתבאר  לעיל
)  ד  דאנו  נוהגין  לברך"סימן  תע


    

)ב סעיף ז"ועיין לעיל סימן תע' (


ויש :  הגה
 'אומרים  שיש  לומר  שפוך  חמתך  וכו

 )פרק  ערבי  פסחיםן  "ר(קודם  לא  לנו  
ולפתוח  הפתח  כדי  לזכור  שהוא  ליל 
שמורים  ובזכות  אמונה  זו  יבא  משיח 

  וכן )ב"מהרי(ם  "וישפוך  חמתו  על  העכו
נוהגים  ויכול  לגמור  הלל  אף  שלא  במקום 

 :)'ם והמגיד פרק ח"רמב(סעודה 

–
 


וכל  המשקים  דינן :  הגה

ומי  שהוא  איסטניס  או .  )בית  יוסף(כיין  

תאב  הרבה  לשתות  יכול  לשתות  כוס 
 :)מרדכי(חמישי ויאמר עליו הלל הגדול 

    
   


הגה :
וכל  דין  ליל  ראשון  יש  גם  כן  בליל  שני 

ונוהגים  שלא  לקרות  על  מטתו  רק .  )אגור(
פרשת  שמע  ולא  שאר  דברים  שקורין 
בשאר  לילות  כדי  להגן  כי  ליל  שמורים 

 :הוא מן המזיקין
–
 


    

   
    


הלילות  רק 'ומי  שאין  לו  ב:  הגה  
  מצות  יברך  ליל  ראשון  המוציא  ועל 'ג

אכילת  מצה  וכן  הכריכה  הכל  מן  הפרוסה 
אבודרהם  בשם (  'ושתי  השלימות  לליל  ב

 :)אבן ירחי
–

 









בלא :  הגה
ובמקומות  שנוהגים  לשתות  משקה .  ברכה

ד  יכול  ליקח "הנעשה  מדבש  שקורין  מע
אותו  משקה  לארבע  כוסות  אם  אין  לו  יין 

ויש  אומרים  שאין  עושין  קידוש .  )ל"מהרי(
על  שאר  משקין  כמו  שנתבאר  לעיל  סימן 

 כוסות 'ולי  נראה  דלענין  ד.  'ב  סעיף  ט"ער
ר יש  לסמוך  אמאן  דאמר  דמקדשין על שא

משקין  אם  הוא  חמר  מדינה  כמו  שנתבאר 
 :ב"לעיל סימן ער

–
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–
 





 
–

 


ויאכלנו  ביחד  ולא  מעט :  הגה
מעט  ובירקות  צריך  למעך  חלל  האויר 

רק  ולשער  שיעור  הכזית  בירקות שבין  הי
 :עצמן ולא באויר שביניהם

–
 

    


   





)צ  סעיף  ג"ועיין  לקמן  סימן  ת'  (

    






 

 


ואפילו  היה  שבת  אם :  הגה
בית  יוסף  בשם (הזכיר  ביעלה  ויבא  יצא  

ואם  אמר  אתה  בחרתנו .  )אורחות  חיים
והזכיר  בו  שבת  אפילו  הכי  צריך  לחזור 

 )ל"תשובת  מהרי(יבא  ולהזכירו  ביעלה  ו
מיהו  אם  לא  הזכירו ביעלה ויבא אין צריך 

ושליח  ציבור  ששכח .  )בית  יוסף(לחזור  
להזכיר  של  יום  טוב  בשחרית  עיין  לעיל 

 :ו"סימן קכ





ו  נוהגים וכל  זה  אין  אנ:  הגה
כן כי אין אנו אומרים בלילה בבית הכנסת 

 :ההלל כלל

–
 




) ומברכין  לקרות
).  ההלל






ודוקא :  (הגה
  ימים  הראשונים  שגומרים  בהם  ההלל 'בב

דינא  הכי  לענין  הפסקה  אבל  בימים  שאין 
). 'ב  סעיף  ד"גומרין  עיין  לעיל  סימן  תכ




 

 


) ואם  מוסיפין  ביום  טוב
)  ב"עיין  לעיל  ריש  סימן  רפ

     


   



)  'ד  סעיף  ג"ועיין  לעיל  סימן  קי(


ונוהגין  לומר  בכל  יום  טוב :  הגה
בתפלת  מוסף  פסוקי  מוסף  היום  אחר 

 :שאמר על ידי משה עבדך כאמור
–

 


    





)בעומר (



)  בעומר(   


)בעומר  (


)בעומר(

 
 



 

 

 
 

                               
                     

                     

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 יב ניסן
 

 משלשים יום
 קודם הפסח

 
     –          

          
– 

 
 

 

                                                             
                                                                   

                                           
                  

 

 
 

סדר  תפלת  ליל  שני  של   –המשך  סימן  תפט  
 וספירת העומר, פסח


   


 



ואפילו  ענה  אמן  על :  הגה

ברכת  הקהל  אם  היה  דעתו  שלא  לצאת 

בית  יוסף  בשם (יחזור  ויברך  ויספור  בלילה  

 :)א"רשב









וכשהגיע  הזמן  אסורים  לאכול  עד :  הגה

שיספור  ואפילו  התחיל  לאכול  פוסק 

וסופר  מיהו  אם  התחיל  לאכול  קודם 

שהגיע  הזמן  אינו  צריך  להפסיק  אלא 

דברי  עצמו (גומר  אכילתו  וסופר  אחר  כך  

 ):למאן דאמר ספירה בזמן הזה דאורייתא



 








 


 






 
     









ואם  אין  לו  יין  וצריך :  הגה

 :ו"ז עיין לעיל סימן רצ"לקדש יקנה





 

–


 






 




    



    אלא :  הגה

כשמגיע  לעל  ידי  משה  עבדך  מפי  כבודך 

 עד ושני 'בתם עולה וגוכאמור אומר והקר

 :)טור(תמידין כהלכתן 




) ואנו

אין  נוהגין  לומר  מקרא  קדש  כלל  לא  ביום 

 :)טור() טוב ולא בחול המועד
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 יג ניסן
 

 משלשים יום
 קודם הפסח

 
     –          

          
– 

 
 

 

                                                            
                                                                   

                                           
                  

 

 
 

, סדר  תפלת  יום  שני  –המשך  סימן  תצ  
 ותפלת חולו של מועד


   )הרביעי (

   
   

 


    הגה :

ואומרים  בתפלה  ובקידוש  זמן 

חירותינו  כמו  ביום  טוב  ראשון 

 :)ל ומנהגים"מהרי(


    
 






    






 ואין  מזכירין  בברכת :  הגה

ההפטורה  לפסח  לא  באמצע  ולא 

  השירים בחתימה  ונוהגין  לומר  שיר

בשבת  של  חול  המועד  ואם  שבת  ביום 

טוב  האחרון  אומרים  אותו  באותו 

שבת  וכן  הדין  בסוכות  עם  קהלת 

ונוהגין  לומר  רות  בשבועות 

והעם  נהגו  שלא  לברך .  )אבודרהם(

עליהם  על  מקרא  מגילה  ולא  על  מקרא 

 :כתובים
–

 




    
     

 


 
–


 


     


    
מיד  שני  וחמישי  ושני  שאפשר :  הגה

ובאשכנז וצרפת . )דברי עצמו(להתענות 

נהגו  להתענות  ועושין  אותו  כמו 

 :)טור(תענית צבור לקרות ויחל 
–
 


    

    



ג "מיהו  מל:  הגה

אבודרהם  ובית (בעומר  ואילך  הכל  שרי  

 :)יוסף ומנהגים
     

   




ובמדינות אלו אין :  הגה

ג "נוהגין  כדבריו  אלא  מסתפרין  ביום  ל

ומרבים  בו  קצת  שמחה  ואין  אומרים 

ואין .  )ל  ומנהגים"מהרי(בו  תחנון  

ו  ולא  מבערב ג  בעצמ"להסתפר  עד  ל

מיהו  אם  חל  ביום  ראשון .  )ל"מהרי(

  לכבוד  שבת 'נוהגין  להסתפר  ביום  ו

ומי  שהוא  בעל  ברית  או  מל .  )ל"מהרי(

בנו  מותר  להסתפר  בספירה  לכבוד 

 :)הגהות מנהגים(המילה 

 



 

 

 
 

                                
                     

                     

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 יד ניסן
 

 משלשים יום
 קודם הפסח

 
     –          

          
– 

 
 

 

                                                             
                                                                  

                                           
                  

 

 
 

דינים  הנוהגים  בימי   –המשך  סימן  תצג  
 מרהעו


מיהו  בהרבה :  הגה

מקומות  נוהגים  להסתפר  עד  ראש  חדש 
ג  בעומר "אייר  ואותן  לא  יסתפרו  מל

ג "ואילך  אף  על  פי  שמותר  להסתפר  בל
ואותן  מקומות  שנוהגין .  בעומר  בעצמו
ג  בעומר  ואילך  לא  יסתפרו "להסתפר  מל

  ולא  ינהגו .ג  בעומר"כלל  אחר  פסח  עד  ל
בעיר  אחת  מקצת  מנהג  זה  ומקצת  מנהג 
זה  משום  לא  תתגודדו  וכל  שכן  שאין 

 :)דברי עצמו(לנהוג היתר בשתיהן 


 
 

–
 





    

   

   
   

 




    
 

 
ואין  אומרים  תחנון  מתחלת  ראש :  הגה

  בו  דהיינו  אחר  אסרו  חג 'חדש  סיון  עד  ח
. )הגהות  מיימוני  הלכות  תפלה  ומנהגים(

  בבית ונוהגין  לשטוח  עשבים  בשבועות
הכנסת  והבתים  זכר  לשמחת  מתן  תורה 
ונוהגין בכמה מקומות לאכול מאכלי חלב 

ונראה  לי :  ביום  ראשון  של  שבועות
הטעם  שהוא  כמו  השני  תבשילין 
שלוקחים  בליל  פסח  זכר  לפסח  וזכר 
לחגיגה  כן  אוכלים  מאכל  חלב  ואחר  כך 

  לחם 'מאכל  בשר  וצריכין  להביא  עמהם  ב
ח  ויש  בזה על  השלחן  שהוא  במקום  המזב

  הלחם  שהיו  מקריבין  ביום 'זכרון  לב
 :הבכורים

–
 


    



הגהות .  'ויום  התקופה  הוא  בכלל  הס(

  )'במיימוני  פרק  



    

 



    




    


  )אם  רוצה  (
   

) אבל  אינו  מחויב  לחזור
ן "ן  והר"א  והרמב"בית  יוסף  בשם  מהרי()  כלל

 :)ש"סבירי להו כהרא


 





 


    

) ואם  היה  לו  תענית
וצריך  לומר  עננו  יאמר  השאלה  קודם 

  )רהםאבוד()  עננו
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ֶפר ּסֵ

ֵלם זֹוַהר ְלּפּוִרים ַהּשָׁ
ַרך א' ּכְ

מירון - רשב"י




