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דין  חמץ   –סימן  תמח  ,  המשך  הלכות  פסח
 שעבר עליו הפסח


 

    
 




 
–


 

)הסחורה פירוש  
)  וכלי  החנות
     

     




 

–
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וכן  מותר  להשכיר :  הגה

לו  בית  לדור  בו  ואף  על  פי  שמכניס  בו  אחר 
 :)אגור(כך חמץ שרי 






הגה :
ואסור  לקנות  חמץ  לנכרי  בפסח  אפילו 

 :)א"ש סימן מ"ריב(במעותיו של נכרי 



ויש מתירים להחם : הגה

חמין  בכלי  חמץ  ולרחוץ  בהם  וכן  שאר  צרכי 
פרק תוספות  (הנאה  בכלי  חמץ  וכן  הוא  המנהג  

 :)אין מעמידין ומרדכי פרק כל שעה

–
 









    
    
    



ויש  אוסרים  אפילו :  הגה

.  )'המגיד  פרק  ה(בכלי  שני   


)שמא  יתבקעופירוש   (


    


כל :  הגה

ליבון  או  הגעלה  אסור  להשתמש כלי  הצריך  
מרדכי  ריש  פרק  כל (בו  אפילו  צונן  בלא  הכשר  

 :א" ועיין ביורה דעה סימן קכ)שעה






 

   


    




)הפלטה שפירו  

שהכלים  פולטים  האיסור  שבהם  והוא  מלשון 
)  שורו  עבר  ולא  יגעיל

והנדן  של  סכינים  אין :  הגה
לה  תקנה  בהגעלה  ואסור  להכניס  בה  הסכין 

 :)ל"מהרי(בפסח 





ויש  מקילין  אם :  הגה

מרדכי (נתלבן  כל  כך  שקש  נשרף  עליו  מבחוץ  

ו  מהלכות "  והגהות  מיימוני  פרק  י'סוף  פרק  ז



 

 
– 

 

                       
                                 

                               
               

ונוהגין  כסברא  ראשונה  בכל .  )מאכלות  אסורות

דבר  שדינו  בליבון  אבל  דבר  שדינו  בהגעלה 
רק  שיש  בו  סדקים  או  שמחמירין  ללבנו  סגי 

 :)ל"מהרי(חצובה צריך ליבון . כזהבליבון קל 
    

    

    





כל  הכלים  שיש  בהן  סדקים  או  גומות :  הגה

או  חלודה  והוא  בתוך  הכלי  ולא  יוכל  לנקרן 

ולנקותן  אין  להגעילן  וצריכין  ליבון  במקום 
 :)א בתשובה"רשב(הסדק והחלודה 


     





ויש  מחמירין  להגעיל  הקערות  בכלי :  הגה

טור  בשם  אבי  העזרי  ומרדכי  פרק  כל  שעה (ראשון  

וכן .    וכן  הוא  המנהג)ז"ותוספות  סוף  מסכת  ע

בכל  דבר  שיש  לחוש  שמא  נשתמש  בו  בכלי 
מוני הגהות  מיי(ראשון  כגון  כפות  וכדומה  לזה  

ויש  מחמירין  להגעיל  כל  כלי .  )  ואגור'פרק  ה
שתייה  אף  על  פי  שתשמישן  בצונן  משום 

רבינו (שלפעמים  משתמשין  בהם  בחמין  

  וכן  הוא  המנהג  להגעילן  ובדיעבד  סגי )ירוחם

להו  בשטיפה  וקערות  גדולות  שלא  יוכל 
להכניס  תוך  כלי  ראשון  יתן  להכניס  תוך  כלי 

ן  מלובן ראשון  יתן  עליהם  תבן  מלובן  אב
ויערה  עליהם  רותחין  מכלי  ראשון  והוי  ככלי 

ראשון  וכן  כל  כיוצא  בזה  ויעביר  האבן  על  כל 
מרדכי  פרק  כל  שעה (הכלי  שאז  מגעיל  כולו  

  ואגור  ואיסור  והיתר  כלל 'והגהות  מיימוני  פרק  ה

 :)ח"נ


    


 


וכן :  הגה

 :)מרדכי פרק כל שעה(כלי עצם צריכים הגעלה 
    

     


) שני  פעמיםגם  כן  אם  מגעיל  מקצת  הכלי  (
 :)דברי עצמו(


     

)וטוב להגעילן או לקנות חדשים:( 
) פירוש  שיוצקין  בה  שמן

)  לאפותו



    
) טור  יורה  דעה  בשם  רבינו  יואל  ותשובת

ובליבון  כל   ()י  ורבינו  תם"א  וטור  בשם  רש"רשב

דברי ()  דהו  שקש  נשרף  עליו  מבחוץ  סגי  ליה

  ונוהגין  ללבנו  לכתחלה  מיהו  סגי  ליה )עצמו

 :)ל"מהרי(בהגעלה אם אין בו גומות 


מיהו  אם  לא  הגעילו  הידות  אין  לאסור :  הגה
בדיעבד  ואפילו  לכתחלה  יכול  להגעילו  על 

איסור  והיתר  הארוך (ידי  עירוי  שמערה  עליהן  

 :)א"כלל ע


    

    








      

הגה :
רושם  שעושים  האומנים  בתוך  כלים  מותר 

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






 
    


 



    



ויש  מחמירין  ללבן  המדוכה :  הגה
א "טור  יורה  דעה  בשם  רבינו  יואל  ותשובת  רשב(

  אך  בליבון  כל  דהו )י  ורבינו  תם"וטור  בשם  רש

דברי (דהיינו  שישרוף  עליו  קש  מבחוץ  סגי  

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

כלי  אומנות המדוכה  של  עץ  יש  לקלפו  ב
הגהות (דחיישינן  לגומות  ולהגעילו  אחר  כך  

 :)'מיימוני פרק ה


ולא :  הגה

מהני  בה  קילוף  בכלי  אומנות  וכן  כל  דבר 
שצריך  הגעלה  הצריך  הגעלה  לא  מהני  ליה 

והמנהג  שלא  להשתמש .  )ו"מהרי(קליפה  
פין  שלשין  עליהן  כל בפסח  בעריבות  וד

כליהם  כל  השנה  אפילו  על  ידי  הגעלה  וכן 
  וכבר  נתבאר )מרדכי  פרק  כל  שעה  וכל  בו(עיקר  

 :א"ב סעיף י"לעיל סימן תמ







   ונהגו  שלא :  הגה

להשתמש  בנפה  על  ידי  הגעלה  ואין  לשנות 
  וכן  בכל  כיוצא  בזה  כגון )ל  ובית  יוסף"מהרי(

ן  או  הכיס  של  רחיים "ב  אייז"הכלי  שקורין  רי
 בכולן לא מהני להו הגעלה וכן סלים )ל"מהרי(

שמשתמשין  בהן  חמץ  בהם  חמץ  דינם  כנפה 
אבל  שקים  ישנים  נוהגין  בהן  היתר  על  ידי 

כבוס  וצריך  להתיר  כל  התפירות  שבהן  קודם 
 :)ו"תרומת הדשן סימן קי(הכבוס 




 

   
     

    
    

 




והגעלת  החבית  יעשה  והגעלה  החביות :  הגה
יעשה  בדרך  זה  ילבן  אבנים  וישימם  בהם 

ויערה  עליהם  רותחים  מכלי  ראשון  ויגלגל 
הות הג(החבית  שיגיע  הגעלה  לכל  מקום  

ובדיעבד  אם  נתנו  בהם  יין  או .  )'מיימוני  פרק  ה
דבש  בלא  הגעלה  רק  שהדיחן  היטב  תחלה 

מרדכי  פרק  כל  שעה (מותר  לשתות  ממנו  בפסח  

א  ותרומת  הדשן  בסימן "  דע'והגהות  אשירי  פרק  ב

 :)א"ר



 

 
– 

 

                       
                                 

                               
               








  







    


ותנור  של  בית )  (  כלי  חרס  ישניםפירוש(
החורף  דינו  ככלי  חרס  ואסור  לשום  שום  דבר 

 :)ו"מהרי() על התנור בפסח


ויש  מקומות  שנהגו  שלא :  הגה

ט אפילו חדשים "להשתמש  בכלי  חרס  גליזאר
  ואין  להחמיר  רק  במקום  המנהג )ל"מהרי(

 :)ל"תשובת מהרי(
    

ויש  מקומות :  הגה
שמחמירים  שלא  להשתמש  בכלים  צבועים 

ין   וכן  המחופ)ל"מהרי(אפילו  הן  חדשים  
בבדיל  ואין  להחמיר  בזה  רק  במקום  שנהגו 

 :)ל"תשובת מהרי(איסור 








הגה :

מיהו  יש  מחמירים  ומצריכין  הגעלה  וכן 

 :'נוהגין ועיין לעיל סעיף ו





ויש  מחמירין  ואומרים  דכלי :  הגה

לה  לא  מהני  להו  וכן זכוכית  אפילו  הגע
. )ג  ואגור"סמ(המנהג  באשכנז  ובמדינות  אלו  

וכן  כלי  כסף  שיש בתוכן התוך זכוכית שקורין 
ט  אין  להגעילו  אבל  מבחוץ  אינו "גישמעלצ

 :)ב"תרומת הדשן סימן קל(מזיק 



ו  אין  להתיר מיה:  הגה

רק  בדיעבד  וכן  הברזות  שבחביות  של  יין 

וכן  העצים .  )ל"אגור  ומהרי(נוהגין  להדיחן  
שתוחבין  בהם  כלי  שתייה  צריכין  הדחה 

 :)ו"מהרי(לשום בהם כלים בפסח 

–
 




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

    




אך :  הגה
  להו  דאין  הגעלה רבים  חולקים  וסבירא

וכן  משמע (מועלת  כלום  אם  אין  המים  רותחים  

א  ואגור "ג  ותרומת  הדשן  סימן  קל"ש  וסמ"מהרא

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

  )דברי  עצמו(שמגעיל  



ואם  לא  הגעיל  קודם  זמן :  הגה

איסורו  יכול  להגעיל  עד  הפסח  שאז  חמץ 
במשהו  ואינו  מועיל  הגעלה  שחוזר  ובולע 

דברי  עצמו (אבל  מותר  ללבן  כלי  תוך  הפסח  

וכשמגעיל  קודם  פסח  לאחר .  )א"ותשובת  רשב

שש  צריך  ליזהר  בכל  הדברים  הנזכרים  שאין 
 :הם קודם ששצריך ליזהר ב




)על  כן  נהגו .  וכל  שכן  כלי  של  איסור
 ):שלא להגעיל שום כלי בן יומו


)אם נוגעים זה בזה:( 


 






ומיהו  אם  נשתמש  בו :  הגה
בית  יוסף  בשם (רק  במי  טבריה  מגעילו  בהן  

משקה  רק ואין  מגעילין  בשום  .  )אורחות  חיים
במים  מיהו  בדיעבד  מהני  הגעלה  בכל  משקה 

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

ן "ר(המים  כציר  אין  להגעיל  עוד  באותן  המים  

 :)פרק כל הבשר









 


 
–

 



) והמנהג  ליקח  לכתחלה

  )ל"מהרי()  חטים
  

ויש :  הגה
  ומרדכי  פרק 'טור  והגהות  מיימוני  פרק  ה(אוסרים  

ואין   והמנהג  באשכנז  להחמיר  )כל  שעה
לשנות  מיהו  פשוט  דאין  אוסרים  בדיעבד  אם 

נפלו  תוך  התבשיל  וכן  מותר  להדליק  בשמנים 
הנעשים  מהם  ואינן  אוסרים  אם  נפלו  לתוך 

התבשיל  וכן  מותר  להשהות  מיני  קטניות 
א "וזרע  אקליז.  )ג"תרומת  הדשן  סימן  קי(בבית  

ר  אינן  מיני  קטניות "ס  אליינד"  ועני)ל"מהרי(
 :ן נראה ליומותר לאכלן בפסח כ


 


וכן  אם  לא  ביררו  ממנו :  הגה

אותו  דגן  שצמח  מיהו  צריך  לראות  שאין  בו 

כל  כך  שלא  יהא  ששים  כנגדו  מן  ההיתר 
מן ק  ותרומת  הדשן  סי"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

המצה  רחבה  יותר  מדאי  דהוי  כאשישה 

 :)ו"מהרי(



הגה :

ם  אבל  יש  אומרים  הטעם "כך  הם  דברי  הרמב
ים משום  שאינו  קרוי  לחם  כל  זמן  שאין  הרוע

טור  יורה  דעה (אוכלים  ממנו  וכן  נראה  עיקר  

 :)ש בפירוש דמסכת חלה פרק קמא"ל ור"סימן ש


 






) 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 

זיק  ויותר  טוב  להעמידם  תחת שהוחמו  אינו  מ
בית (התקרה  שמא  ישכח  להכניסם  בהשכמה  

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
תחילה  יש  לשאוב  מן  הנהרות  ולא  מן לכ

  אבל  כשהנהרות )אשרי  ומרדכי(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
לשאוב לכתחלה  להשים  בהם  ברזל  גם  אסור  

מים  על  ידי  נכרי  למצות  של  מצוה  ואף  לשאר 
ן "י  ברי"מרדכי  ומהר(מצות  ישאב  ישראל  

  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 




 




    

     

     


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

 :)רבינו ירוחם ובית יוסף(


 


מרדכי  ודברי (  )ואפילו  בדיעבד  יש  לאסור(

 :)עצמו
    




ופלפלין :  הגה

אפילו  בדיעבד  אסור  וכן  אם  נפל  בה  סיד 
 :)ב"מהרי(

–
 










    

    
    

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

 :)ל"מהרי(הקמח למדה שעושה לשם מצוה 
 






)והכי נהוג( 

–
 

    

     








ואם  היה  בו  שיעור  חלה  ושכח :  הגה
להפריש  יפריש  אחר  כך  ואפילו  צירוף  סל  לא 

ות  וממקצת  לא צריך  ואם  לקח  ממקצת  העיס
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  האחרות 
  ומרדכי  ריש  פרק  אלו  עוברין 'הגהות  מיימוני  פרק  ג(

 :)ובית יוסף בשם תוספות פרק קמא דביצה







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

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



 

 
– 

 

                       
                                 

                               
               

יש  אומרים  דמותר  ביום  טוב  ללוש .  )ו"מהרי(

פחות  מכשיעור  כדי  לפטור  עצמו  מן  החלה 
 :)ן ריש פרק אלו עוברין"ר(

–
 





 

–
 




ועל  כן  נהגו :  הגה
ליזהר  מללוש  נגד  החלון  הפתוח  אפילו  אין 

  מעונן  ולאו  אדעתיה שם  שמש  שמא  יהיה
  וכן  יש  ליזהר )ג"תרומת  הדשן  סימן  קצ(

מלהוליך  המצות  לתנור  תחת  הרקיע  מגולה 
  בשם 'הגהות  מיימוני  פרק  ה(וכן  המים  או  הקמח  

.  )ו"ק  ומהרי"סמ
 








ויש  להחמיר  למהר  בענין  עשיית :  הגה

המצות  כי  יש  לחוש  שהשהיות  יצטרפו 
לשיעור  מיל  או  שיהיה  במקום  חם  שממהר 

  ומרדכי  פרק  אלו 'הגהות  מיימוני  פרק  ה(להחמיץ  

.  )עוברין

    







)נשתנה  מראיתו פירוש  

)  ערוך,  ללובן
ואם  המצה  עשויה :  הגה

וירא  שלא  תבא  לידי  חימוץ  מותר  לשברה 

ולחזור  לעשותה  כדי  שהעסק  יבטל  החימוץ 
ל  בשם  אגודה "מהרי(מיהו  טוב  ליזהר  לכתחלה  

 :)ורוקח



    


ומיהו :  הגה

 :)'ם פרק ה"רמב(בעברה ולא צננה ידיה מותר 





    הגה :

והכלים  שמתקנים  בהם  המצות  והסכין 
שחותכין  בו  העיסה  יגרדם  תמיד  בשעת 

עשייה  שלא  ידבק  בהם  הבצק  ולאחר  עשייה 
ידיחם  וינגבם  היטב  לחזור  ולתקן  בהם  פעם 

  וזהו  עדיף  טפי  ממה  שנוהגין )ל"מהרי(שנית  
היטב  על  ידי לגרדן  כי  אי  אפשר  לנקותן  

דברי (גרידה  והמחמיר  יגרדן  ואחר  כך  ידיחן  

וביום  טוב  מותר  לעשותו  על  ידי  נכרי .  )עצמו

ואם  אין  נכרי  יטילם  לצונן  או  יתנם  לתנור 
שיאפה  הבצק  שעליהם  והעריבות  שאפשר 

לתת  דבר  בתוכו  מותר  להדיח  וכן  כל  כיוצא 
בזה  ויש  ליזהר  בעריבה  שלשין  בה  שלא  יהיה 

  סדק  שלא  יוכל  לנקרו  אחר בו  שום  גומא  או
הלישה  ותחמיץ  ואחר  כך  כשחוזר  ולש  בו 

ולא  יתן  העריבה  על .  )ל"מהרי(מתערב  בבצק  
כר  או  כסת  צמר  בשעת  הלישה  שמחמם 

 :)ו"מהרי(העריבה אבל על של עור שרי 
 



וירחיק  המצות :  הגה

מהקמח  כי  הקמח  הנדבק  בהן  בא  אחר  כך 

 :)מרדכי ריש פרק אלו עוברין(בתבשיל ומתחמץ 
–

 



 





 



     


 
    






ויש  לעשות  המצות  רקיקין  ולא :  הגה

פת  עבה  כשאר  לחם  כי  אין  הרקיקין  ממהרים 
 :להחמיץ

 
    

 


 
–

 
     













ידי  היסק  טוב  וישר  הוא וכשיכשירו  על  :  הגה

לחזור  ולהסיק  לצורך  האפייה  ולא  לעשות 
 :)ב"תשובת מהרי(הכל בהיסק אחד 

)אחד מן הרעפים שמכסין בהם פירוש  
)  ז"י  בלע"קופ,  הגג









 


 )ז"י בלע"צינירונ, פירוש אפר חם(


הגה :

ויש  ליזהר  שלא  ללקחה  מן  התנור  קודם  לכן 
  ולהחזירה  כי  תוכל  לבוא  לידי )דברי  עצמו(

 :)ל"מהרי(חימוץ 
     

 



הגה :

מצה  שנתכפלה  בתנור  ודבוקה  עד  שאין 

שולט  שם  האש  אוסרים  אותה  תוך  הפסח 
אבל  שאר  מצות  שבתנור  מותרים  וקודם  פסח 



 

 
– 

 

                       
                                 

                               
               

תרומת  הדשן  סימן (אין  לאסור  רק  מקום  הדבוק  

מצה  נפוחה .  )ה"ז  ופסקיו  סימן  קמ"קנ
באמצעיתה  אסורה  אבל  עלה  עליה  קרום 

לה  על  הפת  בשעת  אפייה  מותרת כדרך  שעו
אם  שני  מצות  שוכבות  זו  על  זו .  )ל"מהרי(

בתנור  קודם  אפייתן  אסורים  דהוי  כמצה 
וכן  יש  ליזהר  שלא  יגעו  זה .  )ו"מהרי(כפולה  

בזה  בתנור  בעודן  לחין  כי  אין  האור  שולט 
בית  יוסף (במקום  נגיעתן  ובאים  לידי  חימוץ  

 :)בשם אורחות חיים

–
 






 



 







 


ובמדינות  אלו  אין  נוהגין :  הגה
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  במי  פירות  גם :  הגה

 :זה אסור




   

) פירוש  שנותנים  קמח

)  לתוך  המאכל  להקפות
 

–
 



     





והמנהג  שלא  לאכול  חרדל  כלל  בפסח :  הגה
אפילו  נתערב  קודם  פסח  דהוי  כמיני  קטניות 

 'הגהות  מיימוני  ריש  פרק  ה(שנוהגין  בו  איסור  

 :)ב"ותרומת הדשן סימן קי

–
 


וכשנותנים  להם  שעורים :  הגה

או  חטים  לאכול  יזהר  שלא  להשליכם  במקום 
 :)ו"מהרי(לח שיבואו לידי חימוץ 


 


וג והכי  נה:  הגה

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  לחוש :  הגה

ויש  מחמירין .  )דברי  עצמו(הואיל  וכבר  בטל  
לבער  כל  הנותר  מן  הבהמה  אף  על  פי  שאין 

מרדכי  ריש  פרק  אלו  עוברין  בשם (רואה  עליו  ריר  

 :)הרוקח


 






    
    



 


)רבינו ()  אבל  דם

 :)טור( וחלב וזיעת אדם אינו מחמיץ )ירוחם






 

–


 



    





 




ולכן :  הגה

יש  ליזהר  שלא  יבואו  מים  או  גשמים  מזלפים 
על  החטים  כי  אז  אפילו  לא  נתבקעו  אסורות 

ודגן  שהיה  מונח  בעלייה  וירדו  גשמים  דרך 
צת  המקומות  ונתלחלחו  אותן הגג  בק

שנתלחלחו  אסורות  אבל  שאר  מקומות  מותר 
להשהותן  מכח  ספק  ספיקא  שמא  לא  ירדו 

עליהם  גשמים  ואם  תמצי  לומר  ירדו  שמא  לא 
נתחמצו  אבל  לאכלן  בפסח  אסור  ולא  מהני 

 :)אגור וכל בו(ספק ספיקא 
  

    
 





 



 

 
– 

 

                       
                                 

                               
               




 




    

 


    


) ועיין  לעיל
 ):'ו סעיף א"סימן תל


   מיהו  יש :  הגה

מרדכי פרק כל שעה והגהות מיימוני פרק (מחמירין  

והמנהג  במדינות  אלו  שלא  לאכול  דבש .  )'ד

רק  אותו  שמביאים  בחביות  מן  הכוורת 
ותאנים .  ד"שעושין  ממנו  משקה  שקורין  מע

גדולים י  "יבשים  וענבים  יבשים  שקורין  רוזינו
או  קטנים  תלוים  במנהג  המקומות  כי  יש 

מחמירין  שלא  לאכלן  ויש  מקילין  ולכן  נהגו 
במדינות  אלו  להחמיר  שלא  לאכול  שום 

פירות  יבשים  אם  לא  שידוע  שנתייבשו  בדרך 
שאין  לחוש  לחמץ  וצוקר  אסור  לאכלו  ואפילו 

וביום .  )ד"תרומת  הדשן  סימן  קי(להשהותו  אסור  
ר "ת  יבשים  וצוקטוב  האחרון  אוכלין  פירו

. )ל"מהרי(ל  שאין  בו  חשש  חימוץ  "קנדי
והמנהג  במדינות  אלו  שלא  לאכול  כרכום 

מיהו .  )ל"מהרי(ך  "ן  או  נעגלי"שקורין  זפרי
 :אינן אוסרין תערובתן וכן נראה לי





ואין  המנהג  כן  אלא  אוסרים :  הגה

הכל  במשהו  אפילו  לא  נתבקעו
 

    
    


  ובמדינות  אלו :  הגה

ז "ועיין  לעיל  סימן  תמ(נוהגין  לשרוף  הכל  
).  'סעיף  ג

 


 


     

אסור וכן  נוהגין  תוך  הפסח  ל:  הגה

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  להעביר
)  הנוצה




    


ויש :  הגה

מי  שמתיר  אפילו  במליגת  תרנגולים  משום 
תולדות (  לשם  דאמרינן  שמא  אחר  כך  נפלה

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

  ולענין  מנהג )מרדכי  פרק  כל  שעה(ספק  ספיקא  
נראה  לאסור  בשאר  בשר  או  בחטה  שלימה 

אפילו  בתרנגולת  ודוקא  אם  נמלגו  תרנגולים 
דהיינו  שהיו  המים  חמין  אבל  אם  היו  צוננין 

לים  אין  לאסור  מספיקא ושרו  שם  התרנגו
ובמקום  דאיכא  למימר  שמא  נתעכלה  החטה 

  אפילו )ב"מהרי(בתרנגולת  כגון  שהיא  שבורה  
במליגה  יש  להתיר  מכח  ספק  ספיקא  מיהו  אם 

נתערבו  התערובות  ויש  הפסד  מרובה  ומניעת 
שמחת  יום  טוב  יש  להקל  בכל  זה  בספיקת 

איסור  דרבנן  שהוא  משהו  ויש  להתיר  שאר 
הן  תערובת  מאותו  תבשיל תבשילין  שיש  ב

של  הבשר  שנשרה  במים  או  נמלג  כך  נראה 
 :לי


 )המחומצים  (  

    
 

    
 




ויש מחמירים לאסור כל מה : הגה

שנמלח  ביחד  אבל  העיקר  לאסור  אותה 
חתיכה  כולה  שנמצא  החטה  עליה  ולהתיר 

האחרות  על  ידי  קליפה  קצת  ואם  רוצה  יוכל 
ז "למכור  הכל  לנכרי  כמו  שנתבאר  סימן  תמ

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

    
    

    




 



 

 
–

 
    




)וכן הוא המנהג( 


) או  בחנם  והוא  מלאכה  גמורה

  )בית  יוסף()  לתפור  בגדים  ממש


 



ולדידן  מקום  שנהגו  שלא :  הגה

ודוקא  מלאכות  גמורות  אבל .  )ו"מהרי(לעשות  
 :)ב"מהרי(שאר מלאכות אפילו מנהג ליכא 









     

    



 






    



ויש  מקילין  לומר  ששלשה :  הגה



 

 
– 

 

                       
                                 

                               
               

אומניות  הנזכרים  מתחילין  ועושין  עד  חצות 

אפילו  במקום  שנהגו  שלא  לעשות  ואם 
התחיל  מבעוד  יום  בשאר  אומניות  והוא 

טור (לצורך  המועד  עושין  עד  חצות  והכי  נהוג  

 :)ש"בשם הרא
   

    
 

    
   

 
)מוציאין  במגרפה  והוא  כלי פירוש  

 ) מיוחד לכך


    
 




ונהגו  שלא  להקיז  דם  בשום  ערב  יום :  הגה

 :)ו"כל בו בשם מהרי(טוב ואין לשנות 

–
 


     




שלם פירוש(וגדי  מקולס  :  הגה  

אף  על  פי )  על  ראשו  ועל  כרעיו  ועל  קרבו

שלא  פירש  ואמר  בשר  זה  לפסח  אסור 
.  ו"  כדלקמן  ריש  סימן  תע)טור(לעשותו  

 

–
 




) ואין  המנהג
 )ל"מהרי() כן




אבל  יש  לנהוג :  הגה
שהאב  בכור  האם כסברא  הראשונה  ונוהגין  כ

מתענה  תחת  בנה  הבכור  כשעדיין  קטן  ואם 
אין  האב  בכור  הוא  מתענה  בעד  בנו  עד 

 :שיגדל


 
–

 





) ואם  הוא  איסטניס  שאפילו
) אוכל  מעט  מזיק  לו  באכילתו  הכל  אסור

.  )רבינו  ירוחם(




 


אבל  מצה  שיוצאין  בה  בלילה :  הגה

ן  פרק "ר(אסורים  לאכול  כל  יום  ארבעה  עשר  

וקטן .  )'ם  והמגיד  פרק  ו"אלו  עוברין  בשם  הרמב

שאינו  יודע  מה  שמספרים  בלילה  מיציאת 
. )'תרומת  הדשן  סימן  ז(מצרים  מותר  להאכילו  

ויש  נוהגין  שלא  לאכול  חזרת  בערב  פסח  כדי 
 'תולדות אדם וחוה נתיב ה(ן  לאכול  מרור  לתיאבו

  וכן  ביום  ראשון  של  פסח  כדי  לאכלו )'חלק  ג
בליל  שני  לתיאבון  וכן  נוהגין  קצת  למעט 

כל (באכילת  מצה  ביום  ראשון  מהאי  טעמא  

ויש  מחמירין  עוד  שלא  לאכול  פירות  כדי .  )בו

לאכול  החרוסת  לתיאבון  ואין  לחוש  למנהג 
ההוא  ויש  מחמירין  שלא  לפרר  או  לשבור 

ות  בערב  פסח  שלא  לבוא  לאכול  מהם המצ
מצה  שנאפה .    ואין  לחוש  גם  לזה)ו"מהרי(

כתקנה  ואחר  כך  נתפררה  ונילושה  ביין  ושמן 
אינה  נקראת  מצה  עשירה  ואסורה  לאכלה 

 :)ו"מהרי(בערב פסח 



  

) ומצוה  לרחוץ  ולגלח
בערב  יום  טוב  וללבוש  בגדים  נאים  כמו 

 ):ב"ס ורס"בשבת ועיין לעיל סימן ר
 

 
 

 
–– 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 


