
  

  

 בס"ד 

  עולש מיכאל עמאר הרבע"י  פתש" הלכות פסח
        

  מכירת חמץ:

  .של המושב פצאוומכירת החמץ לגוי תעשה על ידי הקישור ששלח ב

ן. וטלפו יש למלות בטופס המכירה: שם מלא, כתובת המקום שמכר,
  (כדאי להקדים למכור עקב המצב).

יש להקפיד שכל החמץ המכר יהיה במקום סגור ומסומן שהוא מכור לגוי 
  לפותחו או להשתמש בו כלל עד לאחר הפסח.ואין 

  

  בדיקת חמץ:

יש לבצע בדיקת חמץ על ידי ר (או פס למי שאין ר)  י"ג יסן 'ביום ג
אלהיו מלך העולם אשר קדשו  'ברוך אתה ה"וקודם שבודק יברך 

, ולא ידבר עד אחר הבדיקה. [יש להקפיד "במצותיו וצוו על ביעור חמץ
שיוכל להיכס למקומות צרים וכן בר שלא וטף להשתמש בר קטן 

  הרבה]. 
  וזמה כל הלילה.  19:20את הבדיקה יש לבצע בצאת הכוכבים שזה משעה  

חובת הבדיקה היא בכל מקום שיכול להגיע אליו חמץ במהלך השה. ולכן 
מתכון להשתמש בה  אם לאאף  ויש לבדוק בכל חדרי הבית ואף במכוית (

  .הברשותו צריך לבודק 'חות וכדו בפסח), וכן למי שיש

  בחצר אין צריך לבצע בדיקה אלא די שלא ימצא חמץ הראה לעין ממש.

אחר הבדיקה יאמר הבודק וסח הביטול "כל חמירא וחמיעא דאיכא 
 "ברשותי דלא חזיתיה ודלא ביערתיה ליבטיל ולהוי הפקר כעפרא דארעא

ואח"כ יאמר הפירוש כל חמץ ושאור שישו ברשותי שלא ראיתיו ושלא 
  ויחזור ג' פעמים.ביערתיו יתבטל ויהיה הפקר כעפר הארץ. 

  ביעור חמץ: 

  בבוקר.  10:05ביום פסח שהוא יום ד' י"ד יסן אכילת חמץ מותרת עד שעה  

,ויש לשרוף אותו עד   11:25אחר זמן האכילה צריך לשרוף החמץ עד השעה  
  יתכלה החמץ. (שריפת חמץ מתקיימת מדי שה בבית הרב).ש

[עקב המצב במידה ולא תתאפשר שריפת חמץ, יש להשמידו על ידי שישפוך 
  עליו חומרי יקוי וכדו' ואח"כ להשליכו לפח].

כל חמירא וחמיעא דאיכא ברשותי דחזיתיה ודלא "אחר הביעור יאמר 
 "הפקר כעפרא דארעא ליבטיל ולהויחזיתיה דביערתיה ודלא ביערתיה 

  ואח"כ יאמר כל חמץ ושאור שישו ברשותי שראיתיו ושלא ראיתיו 
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וכך יאמר ג' שביערתיו ושלא ביערתיו יתבטל ויהיה הפקר כעפר הארץ. 
  פעמים.

  מחמץ.היטב אחר ששרף החמץ יש לצחצח השייים 

  אסור לאכול מצה בערב פסח עד ליל הסדר.

  תעית בכורות:

בערב פסח שהוא יום ד' י"ד יסן והגים לצום הבכורות בין מאבא בין 
  .19:21צאת הכוכבים בשעה עד  06:25מאמא מעלות השחר בשעה 

וצריך לאכול כזית  אך על ידי שיאכל מסעודת סיום מסכת פטר מן הצום.
  של פירות וכדו', וכן צריך שיהא בעצמו בסיום.

  ליל הסדר:

  עורכים את הסדר כמבואר בהגדה.

, במוציא מצה, שיאכל ארבע כזיתים של מצה  יש להקפיד על כמה דברים: ו
(שיעור כזית [ולכל הפחות לא יפחות מכזית אחד]  מרור, כורך, ואפיקומן.

(ומצה מרובעת דקות. 4להקפיד על אכילת הכזית תוך גרם) וצריך  35הוא 
  רגילה היא כזית).

של יין או מיץ עבים וצריך לשתות לפחות רביעית שהוא  שתית ד' כוסות
  סמ"ק (שזה בערך חצי כוס חד"פ). 81

 .בהסיבהמוציא מצה, כורך, וצפון (אפיקומן) בשתיית ד' כוסות,  הסיבה
  ען על משעת הכיסא או על חברו.מעלות ויש 45צריך להסב לצד שמאל כ

  יש להקפיד לאכול אפיקומן קודם חצות.

  במוצאי חג ראשון מתחילים לספור ספירת העומר.תזכורת: 

  הכשרת המטבח והכלים:

אין  בחמץ שמשתמשים בהם בשאר ימות השהודברי בישול ואפיה כלים 
  .הכשרהלהשתמש בהם בפסח אלא על ידי 

יש לערות עליהם מים רותחים על ידי שירתיח הקומקום  -שיש וכיורים
ומיד אחר כך ישפוך עליהם   ,עד גמר רתיחתו וישפוך על כל השיש והכיורים

פושרים וזוהי הכשרתם [יש שוהגים לכסות את השיש אחר כך בייר מים 
  כסף].

יש לערות עליהם מים רותחים ואחר כך קרים כמו שיש. אבל  -כיריים גז
  שעושים לכלים.החצובות הכשרם בהגעלה 

לספרדים בעירוי מים רותחים, ולאשכזים  -אידוקציהכיריים קרמיות ו
  אין לו הכשרה.
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שעות וקהו היטב יש להפעילו על החום   24לאחר שלא השתמש בו כ  -תור
ורשתות התור  .למשך שעה (מזמן שהגיע לחום המקסימלי)המקסימלי 

אבל תביות התור אין להם הכשרה וצריך  יכיסם לתור כשמכשירו.
  לקות מיוחדים לפסח.

  על מפה. רקיקהו היטב וישתמש בו בפסח  -שולחן

  וכן יש להגעיל את המכסים והידיות.י הגעלה, ע" -סירים וסכו"ם

  למהג הספרדים בהגעלה, ולמהג האשכזים אין לו הכשרה. -מחבת

ואם מיח  מערה עליה מים רותחים ואח"כ קרים כמו בשיש. -פלטת שבת
עליה חמץ ממש למהג האשכזים אחר שיערה עליה מים רותחים יעטוף 

  אותה בייר כסף, ולא ייח עליה אוכל ישירות אלא רק בתוך כלי.

עד למקסימום וירתיחו ולאחר מכן את החלק ימלא אותו מים  -מיחם
  העליון שלא הגיעו המים מגעילו ככל כלי.

  מלי מה אחת עם חומר יקוי.מפעילו על החום המקסי -מדיח כלים

למהג הספרדים ע"י שטיפה במים ולמהג  -כלי זכוכית וכלי פיירקס
  האשכזים אין להם הכשרה ואסורים בשימוש בפסח.

  אין להם הכשרה ואסורים בשימוש בפסח. -ופורצלן כלי חרס

  בקבוק ראוי לקות חדשה לפסח.צריך הגעלה, ופטמת ה -בקבוק תיוק

  שעות ללא שימוש. 24הכלים להיות קיים לחלוטין ולאחר על כל 

יכול כל אחד לא תתבצע הגעלת כלים כמדי שה, במידה ו[עקב המצב 
 ,עד שיבעבעועל הגז יקח סיר גדול וירתיח בו מים להגעיל בעצמו על ידי ש

ולאחר מכן בעודו על האש יכול להגעיל בעצמו כלים  ,וישים בו קצת סבון
ואפילו שמכיס צד אחד ומוציא ואח"כ (" במלואם"שיוכלו להיכס לסיר 

. ועם התאים שכתבו. )מכיס צד שי ובלבד שיגיעו המים לכל הכלי
  ].פושריםואח"כ ישטפם במים 
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