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 –סימן  תטו  ,  המשך  הלכות  עירובי  תחומין

 שלא לערב עירובי תחומין אלא לדבר מצוה



     
    









     















     



 



     







     
   














 


    
 


 

 
–

 
    

    
ואם  המנהג :  הגה

לעשות  מקצת  מלאכות  ולא  לעשות  קצתן 

 :)בית יוסף(אזלינן בתר המנהג 

–
 

 
   

    




 







) ועיין  ביורה
 ):'ו סעיף ג"דעה סימן רט








  ) ועיין  לקמן  סימן

 ):ע"תק


    
 

 
 

–
 




     


 
ואין :  הגה

 'א סעיף ו"ועיין  ביורה  דעה  סימן  ת,  נוהגין  כן

וכן  בכל  הימים  שאין  אומרים  בהם .  ה"בהג
. חצותוכן  בערב  שבת  אחר  ,  )מנהגים(תחנון  

יש  אומרים  שאם  קוברין  מת  בלילה  שאין 
 :)כל בו(אומרים קדיש ולא צדוק הדין 



 

 
– 

 

                      
                                  

                               
               

–
 


    
    

 
–

 





ובאיזה  מקום  שנזכר  שאינו  חוזר  עיין  לעיל (

,  )'  וה'ד  סעיף  ד"סימן  רצ










    


ואם  הוא  ספק  אם  הזכיר :  הגה

. )כל  בו  הלכות  תפלה(או  לאו  אין  צריך  לחזור  
ושליח  ציבור  ששכח  מלהזכיר  בשחרית  עיין 

 :ו"לעיל סימן קכ


    
    ) ואם  בירך

מרדכי  פרק  במה ()  לגמור  אין  צריך  לחזור

 )מדליקין  ושבולי לקט




ויש  אומרים :  הגה

ש  ורבינו "שם  הראטור  ב(דגם  יחיד  מברך  עליו  

ומכל מקום יזהר .   וכן  נוהגין  במדינות אלו)תם

אדם  לקרות  בצבור  כדי  לברך  עליו  עם 
ויש  אומרים  דכשיחיד  קורא  אומר .  הצבור

לשנים  שיאמרו  עמו  ראשי  פרקים  דאז  הוי 
מרדכי  פרק  במה  מדליקין  ואגור  בשם שוחר (כרבים  

 :ונהגו כן בהודו ולא באנא. )טוב
    


 

    



ודוקא  בראש  חודש  ופסח :  הגה

בימים  שאין  גומרים  הלל  אבל  כשגומרים 

. ה  דינו  כמו  בקריאת  שמעאותו  לענין  הפסק
 :'ח סעיף א"ועיין לקמן סימן תפ


 

) טעה  יחזור
 :)רבינו ירוחם() למקום שטעה בו

 
–

 



 






 
     



    

    
    


 


 

–
 






 :'ח סעיף ז"ועיין לעיל סימן קפ: ההג

–
 










ואם  מזכיר  של  ראש  חודש  עיין  לעיל  סימן (

)  'ד  סעיף  ב"רפ
    

טור (ויש  אומרים  השמים  כסאי  :  הגה

  וכן  נוהגים )ומרדכי  פרק  בני  העיר  ומנהגים
אש  חדש  אב  שחל  להיות במדינות  אלו  אבל  ר

אבודרהם  ומרדכי  פרק (בשבת  מפטירין  שמעו  

  ויש  אומרים  השמים  כסאי )בני  העיר  ומנהגים

תרומת הדשן סימן (וכן  עיקר  במקום  שאין  מנהג  

 'ואם  אירע  ראש  חודש בד.  )ק"ט  ומנהגי  מהרא"י

ועיין .  )מנהגים(פרשיות  מפטירין  בשל  פרשה  
 :ה"לקמן סימן תרפ




) ואין  דוחין  עניה  סוערה  ולא

.  )מנהגים()  שמעו  משום  מחר  חדש
     

    


ויש  אומרים :  הגה

שאין  להפסיק  מנביא  לנביא  אומרים  ואין 
תרומת  הדשן (אומרים  רק  הפטורת  ראש  חודש  

אבל  אם .    וכן  נוהגין)ד"  ופסקיו  סימן  צ'סימן  ב
ההפטורה  באותו  נביא  עושין  כן  וכן  אם  היה 

חתונה  בראש  חודש  או  בשאר  שבתות  שאין 
 :דוחין ההפטורה



    

 
–

 
    

ואין :  הגה

לקדש  החדש  אלא  בלילה  בעת  שהלבנה 
 :)אגור(זורחת ונהנין מאורה 


ודוקא :  הגה

  בחודש  אז 'אם  ליל  מוצאי  שבת  הוא  קודם  י
ממתינין  עד  מוצאי  שבת  אבל  אם  הוא  אחר 

 'כך  אין  ממתינין  עד  מוצאי  שבת  שמא  יהיו  ב
  עננים  ולא  יראו  הלבנה '  או  ד'לילות  או  ג

ויעבור  הזמן  וכשמקדשין  אותה  בחול  יש 
. )ה"תרומת  הדשן  סימן  ל(ללבוש  בגדים  נאים  

אין  מקדשין  הלבנה  קודם  תשעה  באב  ולא 
ובמוצאי  יום .  )ל"מהרי(קודם  יום  הכיפורים  

הכיפורים  מקדשין  אותה  דאז  שורין  בשמחה 
אבל  לא  במוצאי  תשעה  באב  או  שאר  תענית 

ואין  מקדשין  אותה  במוצאי  שבת .  )דברי  עצמו(
. )ל  הלכות  יום  טוב"מהרי(שחל  בו  יום  טוב  

) מעומד(  עיניו  ומיישר  רגליו  ומברך  ותולה
.)טור(



 

 
– 

 

                      
                                  

                               
               

הגה :

  פעמים  כנגדה  ואומר  כשם  שאני 'ורוקד  ג
  ולמפרע '  ואומר  תפול  עליהם  וגו'רוקד  כו

 '  פעמים  ויאמר  לחבירו  ג'  ג'כאבן  ידמו  כו
. )טור(פעמים  שלום  עליך  ומשיב  הוי  כשואל  

, נוהגין  לומר  דוד  מלך  ישראל  חי  וקייםו
שמלכותו  נמשל  ללבנה  ועתיד  להתחדש 

כמותה  וכנסת  ישראל  תחזור  להתדבק  בבעלה 
ה  דוגמת  הלבנה  המתחדשת  עם "שהוא  הקב

ולכן  עושין ,  'החמה  שנאמר  שמש  ומגן  ה
שמחות  וריקודין  בקידוש  החודש  דוגמת 

 :)בחיי פרשת וישב ודברי עצמו(שמחת נישואין 


) ואין  לקדש  אלא
תשובת ()  ג  מן  המולד"ב  תשצ"ט  י"עד  חצי  כ

 :)ל"מהרי


ואין  מקדשין  הלבנה  תחת :  הגה
 :)הגהות אלפסי החדשות(הגג 

–
 




) ומונין  לחדש
. )טור()  מיום  השני  וכותבין  בו  באחד  לחודש

כשמעברין  השנה  כותבין  באדר  ראשון :  הגה
 :)טור(אדר סתם ובשני אדר השני 

–
 








     


 





    


) ובעיבור  אדר  הראשון

 ):ז"ז ושני בדו"בדה





    




 




)ש  מעוברת"וה  (



















 









הגה :
פרשיות  אבל  במנחה ודוקא  בשבת  מחלקין  ה

מרדכי  פרק  הקורא (  אין  לחוש  '  וה'בשבת  וב

 :)עומד


    
   



)ת וכן  נהגו  שלא  לקרו

 ):אחד בשמו לעלות אלא קורין מי שירצה


 
    







     
    
    



     







והמנהג  כסברא  הראשונה  ובשאר :  הגה

. )טור(שבתות  השנה  מפטירין  מעין  הפרשה  
וכשקורין  שתי  פרשיות  מפטירין  באחרונה 

  מלבד  באחרי  מות )מרדכי  פרק  בני  העיר(
ים  שהיא וקדושים  דמפטירין  הלא  כבני  כושי

  ונוהגין  להפטיר )מנהגים(הפטורת  אחרי  מות  
בחתונה  שוש  אשיש  ואין  דוחין  מפניה  שום 

  פרשיות 'ההפטורה  הנזכרת  כאן  ולא  של  ד
ולא  של  ראש  חודש  או  מחר  חודש  או  חנוכה 

 )מרדכי  פרק  בני  העיר  והטור  ומנהגים(או  שירה  
אבל  שאר  הפטורות  דוחין  מפניה  וכבר 

אין  מדלגין  מנביא ה  ד"נתבאר  לעיל  סימן  תכ
  אם  דוחין 'וגם  נתבאר  שם  סעיף  ב(לנביא  

מפני  של  ראש  חודש  אחת  מאלו  הפטורות 
 ):שנזכרות כאן

 

–
 

    
ומנהג  לקנות  חטים :  הגה

י  שדר  בעיר לחלקן  לעניים  לצורך  פסח  וכל  מ

 :)אור זרוע(ב חודש צריך ליתן לזה "י




 

גם  אין  אומרים  צדוק  הדין  בכל  חדש :  הגה

ילו ניסן  ונהגו  שאין  מתענין  בו  תענית  כלל  אפ
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(
גמרא (ושתיה  ביום  אחר  החג  והוא  אסרו  חג  

 :)י פרק לולב"ורש

 


     הגה :

והמנהג  לומר  במנחה  ההגדה  מתחילת  עבדים 

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



 

 
– 

 

                      
                                  

                               
               

–
 




 






) ויש  אומרים  שצריך  להפסיק  וכן

 ):קודם נראה לי עיקר
–

 


    ואם
התחיל  לבדוק  בלא  ברכה  יברך  כל  זמן  שלא 

.  )כל  בו(סיים  בדיקתו  


     

 






ונוהגים  להניח  פתיתי  חמץ :  הגה

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

ם  עם  הברכה  לבער  אם עכב  דדעת  כל  אד
 :)כל בו(נמצא 

–
 




     



 



)והוא :  הגה

יחידי  אבל  שתי  נרות  ביחד  אפילו  קלועים 
 :)ל בשם אגודה"מהרי() דינם כאבוקה








 




    

 


     


 







 


הגה :
 מבואר דמותר 'ה  סעיף ג"אבל  לקמן  סימן  תמ

להשליך  חמץ  במקום  שהעופות  מצויים  כל 
שכן  שאין  צריך  לבער  משם  אפילו  חמץ  ודאי 

 :עד לאחר זמן איסורו






 




     
     

    




    



 


     

   
  



 


 





וכל  אדם  צריך  לכבד  חדריו :  הגה
ו והכיסים  א.  )מרדכי  ריש  פסחים(קודם  הבדיקה  

בתי  יד  של  בגדים  שנותנים  בהם  לפעמים 
 :)ו"מהרי(חמץ צריכין בדיקה 

–
 










  

 





ויאמר  הביטול  בלשון  שמבין :  הגה

ואם  אמרו  בלשון  הקודש  כל .  )ן"י  ברי"מהר(
תרומת  הדשן  סימן (חמירא  כולל  חמץ  ושאור  

אבל  בשאר  לשונות  צריך  להזכיר  כל ,  )ד"קל
.  )דברי  עצמו(אחד  בפני  עצמו  


    


ואין  לבטל  ביום  אלא  לאחר :  הגה

ששרף  החמץ  כדי  לקיים  מצות  שריפה  בחמץ 
 :)ו"מהרי(שלו 

    
 

) וכשמבטל  שליח  צריך
) 'שיאמר  חמצו  של  פלוני  יהא  בטל  וכו

.  )ן"י  ברי"תשובת  מהר(


 
–

 









 



 

 
– 

 

                      
                                  

                               
               

–
 


     

) ולא  יברך  אז על
. )וכל ב() ביעור  חמץ

)טור()  וכשמגיע  פסח  יבטלנו( 
   










ואוצר  חטים  שיש  חטים  מחומצים :  הגה
בקרקעית  הבור  אם  נעשה  האוצר  שלשים  יום 

קודם  הפסח  אינו  זקוק  לבער  אלא  מבטלו 
בלבו  ודיו  מיהו  לאחר  פסח  כשמפנה  האוצר 

אותן  חטים  ואם  אין  שם  חמץ אסור  ליהנות  מ
ידוע  אלא  ספק  מותר  למכור  האוצר  כך  ביחד 

 :)'א סימן ע"תשובת הרשב(






   ) וכשיגיע  פסח
)  נויבטל    




 הגה  גם  אשתו
תבדוק  ותבטל  בביתו  דילמא  ישכח  לבטל 

 :)כל בו(במקום שהוא 











) אף

אומרים על  פי  שהנכרי  יכנס  לבית  בפסח  ויש  

 :)טור() שאינו צריך כשנכנס בו הנכרי

–
 








 





 
    


    


ויש  אומרים  דצריך  להחזיר  לו  שכר :  גהה
הבדיקה  הואיל  והתנה  בהדיא  שיהיה  בדוק 

 :)ד" ומשמע לעיל סימן י'המגיד פרק ב(





 
–

 
 








    




) דיני  עכבר
 ):נכנס ויוצא השמיט הרב הואיל ולא שכיחי





     

 
–

 





 מיהו  אם  הככר  קטן  שיכול
העכבר  לאכול  תלינן  להקל  שאכלו  ואין  צריך 

,  )טור(לבדוק  



 






  





) כך

 :)ם אבל מסקנת הפוסקים אינו כן"הם דברי הרמב









 


 

–
 



     

ואפילו  חזר :  הגה
הגהות  אלפסי  פרק  קמא (והפקידו  ביד  נכרי  אחר  

.  )'דפסחים  ב

     



 
  





ונכרי  שהניח :  הגה

חמץ  בבית  ישראל  בלא  רשותו כופה עליו כלי 

  ודוקא  ביום  טוב  אבל  אם )א"ש  סימן  ת"ריב(
עיין (מחיצה  הוא  קודם  יום  טוב  צריך  לעשות  

 ):'ו סעיף א"לקמן סימן תמ






 
    





 

 
– 

 

                      
                                  

                               
               


 
–

 








 

   





 
–

 












     



   


 


    
 





ולכן  מותר  לדבק :  הגה
ניירות  בחלון  תוך  שלשים  לפסח  ויש 

תרומת  הדשן  סימן (מחמירין  אם  נראה  מבחוץ  

 :)ו"ט ומהרי"י ופסקיו סימן קמ"ק








ולקמן  סימן :  הגה

ה  יתבאר  דיש  חולקים "  בהג'ז  סעיף  ד"תמ
כי  קיימא ומתירים  אם  נתבטל  קודם  הפסח  וה

 :לן




 





 





 




     










 


) קודם

  )ן"ר()  זמנו


 


 


    






הגה :
וטוב  לעשות  כן  בכלים  שמניחין  בהם  קמח 

ם   וכן  בכלים  שמניחים  בה)ו"מהרי(כל  השנה  
פת  כל  השנה  ומפה  שהיתה  מונחת  על  שק 

קמח  לא  מהני  לה  ניעור  וצריכה  כבוס  כדי 
 :)ל"מהרי(להשתמש עליה בפסח 

–
 


) אפילו  חמצו  של  נכרי  אסור

, )ח"יש  סימן  "ן  וריב"טור  סימן  ת()  ליהנות  ממנו


    

    


    

ובשנת :  הגה

העיבור  שהיום  ארוך  אלו  הארבע  שעות  לפי 
ענין  היום  ומותר  לאכול  חמץ  עד  שליש  היום 

ויש .  )ו"ם  בפירוש  המשנה  ריש  ברכות  ומהרי"רמב(
תרומת  הדשן (  שעות  קודם  חצות  'אומרים  עד  ב

 :)א"סימן קכ






 


 
–

 
     


    
    



    הגה :
ובמדינות  אלו  שאין  נוהגין  לאכול  מצה 

, ה"  בהג'ב  סעיף  ד"עשירה  כדלקמן  סימן  תס
ם  סעודה  שלישית  במיני  פירות  או  בבשר יקיי

 :ה" בהג'א סעיף ה"ודגים כדלעיל סימן רצ



)טור() וביום השבת יבטלנו(: 


הגה :

  והמאכל  דבוק  בקדירה  ואי ואם  עבר  ובשל
אפשר  לקנחו  יש  להדיחו  מעט  להעביר  החמץ 

 :)ו"מהרי(






 

 
– 

 

                      
                                  

                               
               





 



 




 








    





 




     

 
–

 





והמנהג לשורפו :  הגה
וטוב  לשורפו  ביום  דומיא  דנותר  שהיה  נשרף 

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

 :) וכל בו'הגהות מיימוני פרק ג(בידו 











 






) ואם  לא  מצא  חמץ  כשבדק

ישרוף  הכלי  שלקח  לבדיקה  כדי  שלא  ישכח 

 :)ל"מהרי(חובת ביעור 

–
 

     



 לפי  שלא  יוכל  לטלטלו  ביום  טוב

 :)ן"ר() גם לשרפו במקומו אסור, )ש"ריב(


 






)דאסור לטלטלו ביום טוב ושבת:( 







    




     

 

–
 


הגה :

וצריך  לשרוף  הכל  ולא סגי בפדיון דמי החמץ 

מרדכי  פרק  קמא  דפסחים  ופסקי (ולמכור  השאר  

מיהו .  )ן"י  ברי"ד  ותשובת  מהר"י  סימן  קס"מהרא

כלים  שנתבשל  בהם  מותרים  לאחר  הפסח 
דברי  עצמו (ואין  צריכין  שבירה  או  הגעלה  

.  )ותוספות  פרק  כל  שעה











ובדין : הגה

ריחא  מלתא  לענין  תבשיל  שיש  בו  חמץ  עם 

שאר  תבשילין  יש  מקילין  במקום  דהיה  מותר 
  ויש )מרדכי  פרק  כל  שעה(בשאר  איסורים  

ק "  סמהגהות(מחמירין  דמשהו  מיהא  איכא  

ודוקא  במקום  ששייך  בו  ריחא .  )ז"ותוספות  דע

אלא  דבשאר  אסורים  לאו  מילתא  היא  כמו 
ח  בסייעתא "שיתבאר  ביורה  דעה  סימן  ק

 :דשמיא
)ולמעלה  (


)ונותן  טעם  לפגם  נמי  שרי (

 :)דברי עצמו אליבא דכולי עלמא(
    





ומיהו  בחימום  כלי  שני :  הגה
ויש מחמירין . )'פרק  אהגהות  מיימוני  (אין  לחוש  

בכלי  שני בפסח וטוב להחמיר אם היד סולדת 
 :מקרי כלי שניבו דבלאו הכי לא 


     

ונוהגין  כסברא :  הגה
תרומת (הראשונה  בכל  תערובת שהוא לא בלח 

ומיהו  בדבר יבש שנתערב או .  )ד"הדשן  סימן  קי
שיש  לחוש  לתערובות  כגון  פת  שנפל  ליין  אף 

סח  דחיישינן על  פי  שנטלו  משם  אסור  בפ
שמא  נשארו  בו  פירורין  ונותנין  טעם  בפסח 

 :)א"בית יוסף בשם תשובת הרשב(





    

ויש :  הגה
חולקין  ומחמירין  ובמדינות  אלו  המנהג 

להחמיר  לכתחלה  שלא  לאכול  גבינות  ודגים 
  פעמים 'ובשר  יבש  אבל  אם  הדיחו  הבשר  ג

קודם  פסח  נוהגין  לאכלו  ובכרכשות  אין 
מועיל  הדחה  לפיכך  אין  להשרות  הטבחות 

  ובדיעבד  אין  להחמיר )ן"י  ברי"מהר(היבשות  
י  חמץ  אסור באלו  אבל  בשומן  מהותך  בכל

מדינא  אם  לא  היו  נזהרין  בשעת  עשייתו 
מחמץ  ושלא  התיכו  אותו  בכלי  חמץ  שהם  בני 

ג  והגהות "מרדכי  ריש  פרק  כל  שעה  וסמ(יומן  

וכן  כל  דבר  שמבשלים  בכלי .  )'פרק  אמיימוני  

חמץ  כגון  יין  מבושל  או  מרקחת  וכדומה 
אסור  בפסח  אבל  ביום  טוב  האחרון  יש  להקל 

  והוא  הדין  אם )ז"מן  קעי  סי"פסקי  מהרא(בו  
נתערב  משהו  מדברים  אלו  תוך  המאכל  שאין 



 

 
– 

 

                      
                                  

                               
               

יש .  להחמיר  לאסור  התערובת  כן  נראה  לי

מחמירין  להסתפק  מחומץ  יין  שמסתפקין 
ממנו  כל  השנה  דחיישינן  שמא  נתנו  בו  מן 

הנשאר  מן  הסעודה  ולפעמים  יש  בו  פירורי 
ובמקומות  אלו  שאין  חומץ  יין .  )ל"מהרי(לחם  

עוד  יש .  י  מחמירין  בזהמצוי  לא  ראית
מחמירין  לכתחילה  שלא  למלאות  מן  יין 

  לפסח  בכלי  חמץ  ואם 'וחומץ  יין  תוך  ל
מלאוהו  תוך  שלשים  נוהגין  שלא  לשתותו 

  והמיקל  לא  הפסיד )ן"י  ברי"תשובת  מהר(בפסח  
כל  שכן  במקום  שאין  יין  וחומץ מצוי כן נראה 

חבית  יין  שדבקו  נסריו  בבצק  אם  הוא  תוך .  לי
ים  קודם  פסח  עדיין  רך  הוא  ונותן שני  חדש

טעם  בפסח  ואסור  לשתותו  ואם  נתנוהו  קודם 
לכן  כבר  נתייבש  ואינו  נותן  טעם  בפסח  ושרי 

ג  והגהות  מיימוני "מרדכי  ריש  פרק  כל  שעה  וסמ(

מיהו  אם  יש  כזית  בצק  במקום  אחד .  )'פרק  א

פסקי (חייב  לבערו  אף  על  פי  שעשוי  לחזק  

ב  סעיף "ן  תמ  כדלעיל  סימ)ט"י  סימן  קמ"מהרא

 :'ז


)משום דאינו מפליט 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 

  סכין  אינו  נקי  ויש  לחוש  לחמץ  הדבוק דסתם

אבל  אם  נתערב  אותו  דבר .  )ל"מהרי(עליו  

בתבשיל  אין  לחוש  להחמיר  ולאסור  מספק  כן 
 :נראה לי

    


 





 

הגה :
ויש  מחמירין  וכן  נוהגין  באלו  המדינות 

ובמקום  שיש  מנהג  להחמיר  אפילו  משהו 
תרומת  הדשן  סימן (ונותן  טעם  לפגם  אסור  

 :)ח"קצ




     
    

ובפחות  מששים  סגי  ליה  בהשלכת  הנאת (

 :)'פרק אהגהות מיימוני (האיסור לים המלח 





יש  נמנעין  לשחוק  על  השלחן  עם :  הגה

ן  בפסח  דחוששין "קלפים  הנקראים  קרטי

שמא  יפול  מחמץ  נוקשה  שבהן  לתוך  מאכל 

 :)ו"י סימן קס"פסקי מהרא(

–
 


 







 












 
    







 
 

 


 
 

 
 !יש לכם עכשיו הזדמנות מצוינת להצטרף ולרכוש ידיעה נרחבת בשולחן ערוך אורח חיים




 
 "!כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן עולם הבא"וכדאי לזכור ש

 ,ים בתורת השולחן ערוךלמותר לציין גודל חשיבות במה שהוג
 ".אמות של הלכה' ה אלא ד"מיום שחרב בית המקדש אין לו להקב: "ל"שהרי אמרו חז

 
 !ותרבה הדעת בישראל, ת לקבל גליונות אלו בפקס מדי יום ביומו"בקרוב יהיה ניתן בעזהשי


