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 ה"בע

  בישראלנחוצות לפסח מרב גדולאזהרות 

 יין ושופכין כל הנסחט למסננת ותולין המסננת על הסוחטין) א

צריך להזהר במה שמשתמשין לקידוש ולהבדלה שלא יהא , כלי

מגולה לא המונח במסננת ולא יין צלול הזב ממנו אפילו שעה 

ובעבר עליו לילה כבר יש להסתפק אם ראוי , מועטת לכתחילה

' א כלל ו"ח' ב ג"מ, 'ז א"גר, א"ב ס"עי רע(לקידוש ולהבדלה 

, בית יהודה' ח וס"ח שם בשם בא"וכה, ה"ש ס"וערוה. 'אות ז

ב בשם "י' ח או"ש בכה"ומ', א' ד סי"ת דברי מלכיאל ח"ושו

וסתימת , ז"ד קט"טויר' ג מסננת עי"ג לא מועיל למה שע"פמ

ולבד זאת , ע"ג הניחו בצ"והפמ, ג"שאר כל הפוסקים נגד הפמ

ז דיין קידוש מרמז ליין "ב דף צ"ב בשם תורת חיים ב"ת רע"בדע

 ).כ יש להקפיד בגילוי"וע, המשומר

צריך ליזהר לשוטפן היטב ) ף"זיי( הענבים בבורית הרוחץ*) א

דטבע הדבר , י בעלי אחריות דוקא"ומלאכתן תעשה ע, היטב

שאחר הרחיצה רישומו ניכר ונרגש טעמו בהיין ואם פוגם טעם 

או ראוי לקידוש , ג"בפההיין עלול לגרום ספק אם ברכתו 

א "ומ, ה"א כלל נ"ד וח"א י"ד ומ"ד ס"ר' היטב סי' עי(ולהבדלה 

 ).'ח' ד או"ז ר"וגר' ב ז"ג ומ"ב סק"ר

וביניהם שמוזגין ) ס" זשו-פ "גרעי( כמה מינים יין מגיתו ישנם) ב

וישנם כמה מורי הוראות שמפקפקין ) באינגרידיענס' עי(במים 

ל "דביין גמור קי. והבדלה, כוסות' ד, קידוש, ג"בענין דינם לבפה

דיינות שלנו יותר טובים בלי ) ז שם"ה וגר"ב ס"א ער"רמ(

ג "כ אפילו במים מועטים יש לחוש אם לברך בפה"וע. מזיגה

י קאפיש לא מתיר יותר משליש "ובמשנ', ד י"ר ר"וא, ת"עו(
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במקום א לשתותו "והכריעו האחרונים דתלוי אם דרך בנ, )מים

, ב"מ, ז"גר, ל"ז בשם מהרי"ז ס"ד ט"א ר"מ(זיגה זו י מ"עיין 

 .ש שם"וערוה

 המשכר שייך למדוד אם שותין בתור יין או בתור סתם משקה ויין

א שותין "אבל יין מגיתו הגם שבנ, דברים' חשובה הממוזג מב

וערב לחיך מאן מפיס שהוא בתור יין דלמא שתיית משקה זו 

והלא יש השותין בתוך הסעודה יין מעט ממוזג עם , עריב עליו

ל דין יין "הרבה מים באופן שהיין רק אחד מששה שזה וודאי אי

ה "וה, כ שמזיגה זו עריבה להם"וע, ל"ד הנ"ר' ע סי"בשו' כדאי

ודעת כמה מורים להיזהר בזה בפרט במקום ברכה לבטלה . ד"בנ

וכן הפסד קידוש , ס"ולפעמים גם בס, שהרבה החמירו בו

ם מצוה יש להדר לצאת מכל הספיקות ל דבמקו"והבדלה דקי

ע דרבנן גם "ג דאפילו קיום מ"י' ת מוצל מאש סי"כמבואר בש

ס "פ סו"כ בכו"וכ, ביש אלף ספיקות החיוב עדיין מוטל עליו

ח ברכות דף "וצל, י"ח' או' פרט ד' א כלל א"ת ח"שע' ועי, ז"ט

 ).ל"ואכמ, ח"כ

 אם אפשר יש להסירו לגמרי לפסח משום הבעין ס"ברעיסע) ג

א אז צריך לנקותו אצל רופא יהודי הנזהר "ואם א). ובלוע(

לא כמו שעושין . ל הרגשה ואחריות לנקות בכי טוב"מחמץ וי

וגם אחר הניקיון יש . ן"כמה רופאים שמנקין באיזה מינוט

ט "מאו(להדיח הפה במשקין החריפין שאפשר להכניס לפה 

אם נשאר ולשהותו איזה רגעים במקום הברעיסעס ש) ש"ווא

וגם יש . ן וכיוצא"משהו יפגם מאכילת כלב כמו ליסטערי

כעין (מדקדקין לאחר הנקיון לאכול דברים יבשין מחודדין 

, שיש באפשרותן ליכנס בחורין וסדקין ולהוציא הנשאר) המצה
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י רופא שיניים "עפ.. (כ עלול שהמצה יעשה זאת בפסח"דאל

 ).מומחה והמציאות היום יומית

ב או " נכון מאד שלא לאכול או לשתות שום דבר חם שהיסוכן

וגם שאם נשאר משהו . משך החג משום הבלוע, דברים חריפים

 ).וכאן חמור משום החשש של בעין' להלן אות ה' עי(,  לא יפליט

או ) ג"פילינ(לאותן שיש להם סתימה :  הגעלה לשנייםסדר) ד

 ):ס"וכן ברעיסע, ס"בריזשע, ן"קרוינ(, שיניים תותבות

ע לפני הגעלה לא לאכול או לשתות דברים " צריך להזהר מעל.1

 .חמים וכן דברים חריפים

ע לפני הגעלה ינקו השיניים מכל הצדדים וגם בין השיניים " מעל.2

 .היטב

ג "דאע(ע ינקו השיניים פעם שני כסדר הלזה " בגמר המעל.3

 ).דליכא חמץ בעינן נקיות משום הגעלה

שאינו לא של (ומשם יערו לכוס ,  ירתיחו מים בקדירת ההגעלה.4

ויערו לתוך הפה כשמטה ראשו קצת לצד ) חמץ ולא של פסח

וישהה המים איזה רגעים אם אפשר , ימין שיגיע לשיניים שם

כ "כ יעשה סדר הזה בצד שמאל ואח"ואח, ויפליט המים

 . ובגמרו ידיח הפה במים צוננים. לשיניים הקודמים

פ יעלה לו אחד "דבין ג. (ב"תעו, פ" יש העושין כסדר הזה ג.5

 ).ל דין ספק חרס"וגם יש לפעמים  בשיניים חומר שי, כהוגן

 אחר הגעלה אין לאכול או לשתות שום חמץ ותערובות חמץ .7

ק שיש בו "ורייס קעי, ס"ורייס קריספי, ס"ן פלעק"כגון קאר(

דישאר ממנו בין השיניים , )ס"ש כל מיני סיריעל"דגן וכ

וכשישתה חמין יבליעו מהנשאר בין השיניים ויחזרו השיניים 

נבלע , וכן בשותה חמין שמכיל חמץ בעצמו כדלהלן, לקדמותן
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ואם יש צורך יזהר לנקות השיניים הדק היטב אחר . בשיניים

כ ישים לב בכל "וע. והאכילה או שתיה יהא רק צונן. האכילה

ט "אם יש בו ממין דגן או מאל(מאכל הנלקח משוק לדעת תוכנו 

ל וגם "כגון הנ, דמצוי הרבה מאכלים שתוכנן חמץ, וא חמץשה

, א"ראמ, כמו פאסטום, י"חילופי קאפ, פ"קעטשא, ם"ס דרי"ריי

 .ונוגע גם למכירה לגוי. ס לפעמים הן חמץ"וגם פלעווער

 מדקדקין משום חומרא דפסח שלא לאכול ולשתות בפסח יש) ה

כמובן רק אותן שיש להן דברים זרים (חמין או דברים חריפים 

וכשרוצין לערב בצלים בביצים מטגנים אותו )  ל"בשיניים כנ

 .ותבא עליהם ברכה. ד"תחילה דמאבד החריפות כמבואר ביו

ועדיין ,  היתרים נאמרו ללמד זכות על מה שאוכלין חמיןהרבה(

הנני : ל"א וז"ט סקי"ד פ"ת יו"נשאר מקום להחמיר כלשון הדר

ש "וכ' ו לו שיניים וכוש שיהי"מזהיר לכל שואל שראוי ליר

הטעמים לחוש הם . ,לפסח שראוי להחמיר ולעשות חדשות

הגם שבחמין שבאין לפה , הרבה וארשום רק מעט איזה מהם

צב דרגילין ' ד סי"ס יו"ת חת"שו' לכל היותר מכלי שני עי

ד "ל' א סעי"ז תנ"ע הגר"ובשו, ב גם בכלי שלישי"להחמיר ביס

ב רק במניעת שמחת "כלי רביעי שהיס' שלא להקל בפסח אפי

ב "ושיעור יס, ט כיון דיש מחמירין גם בשאר איסורין"יו

ודבר גוש , מחמרינן לענין שבת בשיעור שרגילין לאכול ולשתות

והיתר רוב תשמישו , כבר עומד בכלי שלישי' ר אפי"מחמרינן ככ

ע והיתר שהחומר "ז שרגילין בשתיית קאוו"בצונן לא שייך בזה

רים לא בלעי ליתא דנעשה מחומר של מתכות שעושין ממנו הדב

מקיל גדול ' ז שהי"א קצ"ם ח"ומהרש. וגם מחומר ספק חרס

ת יד "ה בשו"וכ, ב"ובשיעור יס, כ בשיניים לענין פסח"החמיר ג
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' ועי', אות א' ה' ז סי"ברכת הפסח לבעל פת. ג"ד מ"ג יו"יצחק ח

 ).ל"ז ואכמ"ל' ח סי"י ח"מנח

ז רענטש צריכין "שהם למעלה מגע) ס"קעבינעט (ארגזים) ו

ואם משתמש באותו מקום בפסח לבישול . לנקותם היטב

' ב, המאכלים צריך לכסות הארגז במקום שמגיע זיעת התבשיל

ובאופן זה ) דיקע זילבערנע פאפיר(עם דבר העב קצת , פעמים

ת משנה "שו, ט"ח קי"ב או"ת ערוה"שו' עי(יוצא מכל פקפוק 

 .ז "נ' א סי"שכיר ח

ס "ס וקאבינעט" המניחין החמוצים שמוכרין בקלאזטותןא) ז

אם כבר כמה ימים לפני הפסח , במקומות שהולכין שם בפסח

ז היכר לפסח "מדבקין בדבק ופותחין ונועלין בכל שעה לצורך אי

ז "וצריך לדבקן ערב פסח כשמגיע הזמן ביתר שאת יותר מלפנ

וגם יהא טירחא , שיהא ניכר דכעת אסור לפתחו להשתמש בו

 .ח"סימן תמ' עי, קצת לפתוח

 וכיוצא שחוששין שיצטרכו להם יתנו במקום שאין מעדעצינען*) ז

דאז לא גזרינן כשפותח , שם חמוצים הראויין לאכילה כמו שהן

 ).ח"תמ' סי(הארגז שיבא לאכול 

במקומות שמניחים הכלים ' ל אות ו" יש ליזהר בכל הנוכן) ח

 ).א"תנ' עי(החמוצים 

לא להניח בפריזידער או בפריזער מאכלים חמים  שנזהרין) ט

וכן נכון (אפילו כשמונחים בקדירה או קערה כל ימי הפסח 

 ).  ליזהר כל השנה בשביל פסח

 שהסירו הכפולות בבית האפייה עדיין מצוי בהם הרבה המצות) י

ומצוי שצד . יש לבודקן ולהסירן לפני החג) ל מיעוט המצוי"והו(

 .הצדדין היטב' הגון והכפול בצד שני לפיכך יש לבדוק בב' אחד נ
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שלא ניקו ( בפסח ככל האפשר משימוש בפאבליק טלפון יזהרו) יא

כ אם מוכרח להשתמש "דעלול פיו ליגע במשהו חמץ וע) לשם חג

יקנח בנייר מקום הפה וירחיקו כפי האפשר ) וההכרח לא יגונה(

 .מפיו בעת הדיבור

כ העצה "וע, ד לנקותן כראויקשה מאו) ן"ברילע( עיניים הבתי*) יא

כ לשפשפן "ואח,  וואסער-ף " מינוטן בתוך זיי5לשרותן כמו 

 .ם"ל במקום חיבור הזכוכית להפרעי"ן בערשטע"בציי

והוא ינקם ) זשולערי סטאר( שאפשר לו ילך לחנות תכשיטין ומי

 .  ק ונעשה כמו חדש ממש"סאני-א"ברגעים באלטר

 ובענטשערלעך וספרים ולהבדיל סיפורי מעשיות שלא סידורים) יב

נזהרו מליתן על השלחן כל השנה אם אין בודק ומבער כל דף 

א "וחזו, ע"ישועות חכמה על קש. (ודף צריך ליתנם בין החמוצים

ב דישראל קדושים "ע תמ"ולפי המבואר בשו). י"ח' ז או"קט

כל ' נהגו לגרר כל מקום שנגע חמץ כשיש חשש חמץ הדבוק אפי

 .ושהו לא ישתמש ב

 וממשיכין מנהג הישן לבשל ולתקן כל המאכלים המדקדקין) יג

ז מיוסד הענין של "ושע, בבית כמו שנהגו אבות אבותינו מעולם

 שדבר גדול עושין בזה ועליהם ינוחו ,"פסח מישט מען זיך נישט"

ברם נחוץ עוד שידברו ויסבירו לבניהם , כל הברכות שבתורה

 .ולעורר לבותיהם לכך, ובני בניהם ענינו

ונתגלגל הדבר עד ,  עלה הפורץ לקנות מן השוק לפסחר"בעוה 

ומאנסי . פ.כדי כך שכבר הולכין גם דרי וויליאמסבורג וב

דבר שלא עלה על הדעת שאצל היימישע אידען להאטעלען לפסח 

ושורש הדבר דאחר שסומך בביתו בפסח במאכל . יארע כזאת

ך להאטעל למה לא יל, ומשתה על רב מובהק פלוני המכשיר
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נ אם נאמן בפסח "העומדת תחת השגחת אותו הרב עצמו דממ

 ...  על הפראדוקטן שמכניסין לבית למה לא יהא נאמן בהאטעל
α  


