
 

 בדין נטילה בנוגע בגופו
 

כתב השו"ע סי' ד' סי"ח: "אלו דברים צריכים נטילה במים  
 ...והנוגע בגופו בידו". 

להסיר רוח רעה כדי טעם הנטילה הוא והנה בפשטות 
שכתב , (סימן ד' ס"ק מא)כמו שמשמע במשנ"ב  ,השורה שם

ם רוח ודהחולץ מנעליו ונוגע ברגלו וחופף ראשו אינו מש
רעה רק משום נקיות, ע"כ. ומשמע ששאר הדברים המנויים 

, והשו"ע הרי ]וכמ"ש בס"ק לח[בשו"ע הוא משום רוח רעה 
נ קרליץ שליט"א מנה גם את הנוגע בגופו. וכן דייק הגר"

. וכן בפרי [62]מובא בספר "נקיות וכבוד בתפלה" פרק ב הערה 
כתב שזה משום רוח רעה ועיין  (סימן ד' משב"ז סקט"ו)מגדים 

 ,(כלל ב' בהערה לס"ק מ"א ,)על החיי אדםגם כן בבית ברוך 
שכתב שמוכח מהחיי אדם שטעם הנטילה במקומות 

 ם נקיות.המכוסים הוא גם משום רוח רעה וגם משו
שמעתי מחכ"א שהגר"ח קניבסקי שליט"א כתב לו אולם 

שגם לדעת המשנ"ב טעם הנטילה בנוגע בגופו הוא משום 
ושו"מ שכבר כתב כן הגרח"ק . נקיות ולא משום רוח רעה

"ואלו  סי' ד' סקמ"ו, ז"ל: שליט"א בספרו "שונה הלכות"
ג"כ  צריכים נטילה משום נקיות כו' והנוגע בגופו בידו". ועיין

תשובה כד,  'בתפלה ת וכבודנקיו'בתשובת הגרח"ק בסו"ס 
שנשאל אם טעם הנטילה הוא משום רו"ר או משום נקיות, 

 והשיב "מסתמא הטעם משום נקיות".
כתב בזה"ל: אם נגע  (סימן תרי"ג ס"ק ו')והקשה לו דבמשנ"ב 

בגופו במקומות המכוסים ששם הוא מקום זיעה אפילו לא 
צריך לרחוץ כל ידו עד קשרי נגע רק באצבע אחת 

אצבעותיו, ואם נגע בידו בטיט או ברפש א"צ לרחוץ רק 
מקום המלוכלך בלבד, עכ"ל. ולכאורה משמע מזה שטעם 
הנטילה אינו משום נקיות דא"כ מדוע לא סגי בנקיון המקום 

 שנגע בו וכמו בטיט ורפש. 
שהבין מתוך דברי הבית יוסף בסימן ד'  הגרח"ק והשיב לו

' דרגות, רו"ר, נקיות, וטינוף בעלמא. וכשהנטילה היא שיש ג
 ע"כ. משום נקיות צריך ליטול כל ידו,

שבסימן תרי"ד ס"ק יד כתב המשנ"ב שהנוגע  והקשה לו
, וצ"ב שהרי "במקום שנגע בהן"במנעל צריך ליטול ידיו 

טעם הנטילה הוא משום נקיות ומדוע סגי בזה שנוטל 
 במקום שנגע. 

שכוונת המשנ"ב במש"כ "במקום שנגע  "קוהשיב לו הגרח
שאינו צריך ליטול את היד השניה, אבל אה"נ שצריך  ,בהן"

 ליטול את כל היד שנגע בה.
מדוקדק קצת מזה שהמשנ"ב בסימן ד'  "ק)א"ה, חילוקו של הגרח

אם צריך למהר ליטול  עניןס"ק מא הביא נפ"מ בין רו"ר לנקיות רק ל
ק לח כתב שאם לכלך ידו בטיט אבל מאידך בס" )ועי' בזה(. ידיו

ורפש "דאין בו משום רו"ר" א"צ רק לנקות מקום המלוכלך בלבד ודי, 
דכל שאין בו משום רו"ר סגי בנקיון אותו מקום. וגם צ"ב קצת  ומשמע

נכלל בכלל הנוגע בגופו וא"כ מדוע כפל  ברגלושהרי לפי"ד הנוגע 
  השו"ע את דבריו, וצ"ע(.

הוא משום רו"ר או משום נקיות, יש נפ"מ אם טעם הנטילה ו
דאם הוא משום רו"ר צריך בדוקא מים כמבואר במשנ"ב 
סימן ד' ס"ק לט, ומ"מ גם אם הנטילה היא משום נקיות 
צריך ליטול במים אלא שבדיעבד סגי אם נוטל ידיו בכל מידי 
דמנקי כמבואר במשנ"ב תקנ"ג ס"ק ו' ]ועי' ג"כ בסימן תרי"ד 

א ס אשי ישראל של"ק שבסו"הגרח ס"ק יד[. ועיין בתשובות
  ]הרב ח.נ.[ וקא מים.וצ בד"ב שא"במשנ משמע

 
 

 לסמוך על הדברים הלכה למעשהאין 

 "צריך עיון"
נפסק בשו"ע )או"ח קכח, לט( שכהן שאינו מדקדק 
במצוות והעם מרננים אחריו, מכל מקום הוא נושא 
את כפיו. ובמ"ב )שם ס"ק קמו( ביאר, שגם אם לא 

מכל מקום הוא נושא את כפיו, ומביא  עשה תשובה
את לשון הרמב"ם )נש"כ פט"ו ה"ז(  "ואל תתמה 

שאין קיבול  -ותאמר ומה תועיל ברכת הדיוט זה, 
הברכה תלוי בכהנים אלא בהקב"ה, שנאמר 'ושמו 
את שמי על בני ישראל ואני אברכם', הכהנים 
עושין מצותן שנצטוו בה, והקב"ה ברחמיו מברך 

 צו", עכ"ל. את ישראל כחפ
עפי"ז יש לעיין במה שפסק השו"ע )או"ח קכח, לד( 
"קטן שלא הביא שתי שערות, אינו נושא את כפיו 
בפני עצמו כלל", וכתב המ"ב )ס"ק קכב( בשם רש"י 
)מגילה כד.( שהטעם מפני "שאין כבוד צבור להיות 
כפופין לברכת קטן". ולפי מה שנתבאר הלא אין 

ה,  ומה  איכפת לן מי הכהן המברך כלל, אלא הקב"
הוא הכהן, שלכך נתמעט הקטן. כמו"כ אם אנו 
חוששים לכבוד הציבור, מסתברא שיותר כבוד הוא 
להם כשהמברך קטן נקי מחטא, מאשר בעל עבירה 

 מפורסם. ]פד"א[

 בס"ד

   מיקתאעתא מעש 
 רמות ב' -קהילת "חניכי הישיבות"  /ה'תש"ע ויקרא פ'  -גליון ט' 

 מצות סיפור יציאת מצרים הוא דוקאהאם 
 "בשעה שמצה ומרור מונחים לפניך"

"והגדת לבנך ביום ההוא לאמר בעבור זה עשה השם לי  )פר' בא פרשה יז אות כג( במכילתאיתא א
ח, ת"ל ביום ההוא, אי ביום ההוא יכול מבעו"י, ת"ל בעבור ני מר"שומע א בצאתי ממצרים".

 וא כפשוטוויש לעיין האם כוונת המכילתא ה זה בשעה שיש מצה ומרור מונחים לפניך, ע"כ.
דהוא דין בעצם הסיפור שצריך להיות על מצה ומרור, או דלמא הוא רק ילפותא על זמן החיוב 

 דזמן חובת הסיפור הוא בלילה.
כלומר מתחילת כתב בזה"ל: בעבור זה לא אמרתי אלא בשעה וכו'  )מצוה קנז( רמב"םההנה ו

יעות חיוב זמן הלילה חייב אתה לספר וכו', עכ"ל. מבואר שאין כוונת המכילתא אלא לקב
לאכול מצה  המכילתא בשעה שראויבסי' קל"ז שפירש כוונת  בתרוה"דהספור. וכן תמצא 
 .ה אמרי שפר שם()בהגד הנצי"בומרור. וכ"כ להדיא 

מבואר כוונה אחרת במכילתא וז"ל: ת"ל בעבור זה  )בהגדה שם( המיוחס לרש"ייהו בפירוש מ
הפס' שאין אתה חייב להגיד לבנך עד שתראה לו באצבע וזהו בשעה שיש מצה ומרור לימד לך 

וזהו בשולחן שאתה אומר מצה זו מרור זו כי לכך חייבים לומר הגדה משום  מונחים לפניך
 .)שם( ופירוש הקדמון)שם(  הריטב"אהגדת לבנך, עכ"ל. וכן הם דברי ו

ממצות  שפטורשכתב שמי שאין לו מצה ומרור פשוט )תאומים סי' נד(  בשו"ת חסד לאברהםועיין 
בסי' קכ"ה שכתב שקטן שמבין מה שמספרין לו בליל  התרוה"דספור יצ"מ, והוכיח כן מדברי 

דדרשינן בעבור זה בשעה שמצה וכו' ואם ימלא הבן כבר  בערב פסח, הסדר אין להאכילו מצה
כריסו מן המצות איך שייך לומר בעבור זה כיון שאין המצה חידוש לקטן. הרי מבואר שבעינן 

 מצה ומרור ואם לאו פטור מספור יצ"מ.
אלא שדבריו צ"ע מדברי התרוה"ד שהבאנו בתחילת דברינו שמבואר להדיא שכונת המכילתא 

מצה ומרור בעינן ותו לא. ומדברי התרוה"ד שהביא החס"ל אין סתירה די"ל דשעה הראויה ל
שכונתו דכיון שהם )המצה והמרור( גורמים זמן הסיפור איך יאמר בעבור זה אם כבר מילא 

 כריסו ממצה, ודו"ק.
שהוכיח שדעת הרמב"ן כהסוברים שבעינן מצה ומרור  )ח"א עשה לג עמ' קפז( בגרי"פ לרס"גשו"ר 

תלוי באכילת מצה וא"כ כשאינו אוכל מצה וכגון דלית ליה גם בספור יצ"מ פניו והוא מונחים ל
אי יצא דבר זה להרמב"ן מדברי המכילתא הנ"ל שאמרו בשעה שמצה לא מחייב. וכתב שוד

שכן דעת הבה"ג ואע"פ שמרור בזה"ז  ד"ה אמנם( 473)עמ'  ומרור מונחים לפניך על שולחנך. ועיי"ש
מן התורה אם אין לו אינו חייב בספור, וכתב שלפי"ז אין דעת הרמב"ן כ"כ  דרבנן כיון שעיקרו

 מחודשת, "וכן הוי דעת כמה ראשונים", ע"כ.
]ועיי"ש שהעיר שרש"י נקט בפשיטות שמצה ומרור אינם מעכבים  (אס"ק מ"ז ס)סי' תפה  הפמ"גולם א

דפוס מכון ירושלים  בשו"ערק מצה ומרור. ועיין  פירש בעבור זה פסח מצה ומרור אבל בהגדה כתוב)שמות יג, ח( בחומש 

ובעל  שהביאו מהפמ"ג בכת"י שאולי לא הזכירו בהגדה גם פסח משום שא"צ להזכירו ונשאר בצ"ע. אות ט' שם

כתב שהטעם שלא אמרו בהגדה גם פסח משום שמצה ומרור מורים על  )הגדה מעשה בר' אליעזר שם(התשובה מאהבה 

כתב שהטעם שלא כתבו פסח הוא משום דאינו  )על ר"ג היה אומר וכו'( ובהגדה של המלבי"ם. השעבוד משא"כ קרבן פסח

 בזה"ז[.
שכתב שמהא שדרשו חז"ל בעבור זה משמע שצריכים להיות  (09)עמ'  בלקט יושרלא דשו"ר א

 לפניו שיודה עליהם בעבור זה. 
להיות על מצה ומרור,  דהסיפור צריךשהוכיח  מהגרי"זהובא  )שם( מבית לויובהגדה של פסח 

 ואם כבר קיים חובת אכילת מצה וסילק ממנו את המצה והמרור אינו מקיים בזה מצות סיפור
]ועיי"ש שדן מה הדין כשכבר קיים אכילת מצה ומרור אך עדיין הם מונחים על שולחנו, והביאו מבנו הגרמ"ד יצ"מ 

  .הגרי"ז זצ"ל, ע"ש[שליט"א שהביא ראיה מרש"י בפסחים דמהני, והסכים עמו אביו 
אע"פ דלכאורה איכא סמך לדברי הגרי"ז מדברי רש"י הנ"ל ודעימיה, למעשה דבר זה חידוש ו

"בעבור זה לא אמרתי אלא הוא, וכבר מבואר ברמב"ם ובתרוה"ד הנ"ל דהא דאמרו במכילתא 

הסיפור  דין בעצםבשעה שמצה ומרור מונחים לפניך", אינו אלא קביעות חיוב זמן הספור, ואינו 
הנ"ל דס"ל שצריכים להיות לפניו שיודה  הלקט יושר. ואף לדעת  שצריך להיות על מצה ומרור

הנ"ל, וכן משמע בהגדה  הפמ"געליהם "בעבור זה", י"ל דאין זה אלא מעלה ותו לא, וכן פסק 
שכתב ש"עיקר" הסיפור הוא בשעה שמצה ומרור  )הגדה מעשה בר' אליעזר שם(התשובה מאהבה של 
 ודו"ק. נחים לפניך,מו

אע"פ דמבואר דאיכא מצוה מתחילת הלילה אף כ"שאין מצה ומרור מונחים לפניך" מ"מ יש ו
 ,רעב"א ור"ע (ט.) ברכותבלקיים מצוה זו לפני חצות, דהנה לענין זמן אכילת מצה נח' להקפיד 

יהא זהיר ד )סי' תעז סע' א( השו"עופסק  ודעת ר"ע דהוא כל הלילה.הוא עד חצות שדעת רעב"א 
מבואר לכאו' דזמן סיפור יצ"מ תלוי בזמן אכילת  לו.() פסחיםוב .קודם חצות כזית מצה לולאכ

שגומרים עליו את הלל  רש"יפואמר שמואל לחם עוני לחם שעונים עליו דברים הרבה ד מצה,
וכן מבואר , שמצוה זו היא בשעת אכילת מצה (אמצוה כ) בחינוך כ"כו .ואומרים עליו ההגדה

)סי' תעג  המ"במוכן משמע  (,ההגדה)בסוף  הריטב"אוכן משמע מפירוש  ,)מצוה קנז( הרמב"םשון מל

המצוה לכו"ע הסובר ד )דרוש יא( עמק יהושעהשו"ת כ , ודלא)מצוה כא אות ב( המנ"חוכ"כ , ס"ק ד(
ה איכא שמצושם מסיק ומ"מ  )ברכות סי' ד( הקהילות יעקבוכן רצה לומר ) של ספור יצ"מ היא כל הלילה

 . (כל הלילה מדברי חכמים
אף לדעת ראב"ע זמן חצות הוא הגבלת זמן ד (70עמ' הגדה פירוש ה) זצ"ל הגריש"א שדעת "רשו

רק אכל מצה לפני חצות כיון שאכילת מצה והסיפור מצות  ל' אם לא התחיילתחילת החיוב ואפ
שכתב  )סי' תעז( הדגמ"ר . ולפי דבריו יש ליישב דבריקשורות זו לזו ע"כ נחשב כהתחלת הסיפור

ראשון ויטול ידיו ויברך המוציא ועל אכילת שבאונס אם נמצא לפני חצות יקדש וישתה כוס 
 מצה ויאכל והגדה יאמר אח"כ ויברך גם על המרור תיכף קודם חצות קודם אמירת הגדה.

תמה עליו שבמקום להקדים מרור שהוא דרבנן הול"ל שיקדם ההגדה  )עמ' עו( עמק ברכההו
ניחא דהרי כל שאכל מצה הוי  זצ"ל הגריש"א. אולם לפי דברי ולראב"ע עד חצות 'שהיא דאו

 ד בגליון של"ט."כ בזה בס"ועי' מש כהתחיל הסיפור.



 

דעת נחלקו הראשונים מהו שיעור החמץ שחייבים לבערו מהבית,  .א
שחמץ שיש בו כזית חייבים לבערו, ]אא"כ נפסל מאכילת כלב[  השו"ע

פחות מכזית אין צריכים לבערו, אא"כ יש כמה ואם החמץ הוא 
ודעת כמה חתיכות בכלי באופן שעל פי הדין מצטרפים לכזית. 

שחייבים לבער גם פחות מכזית חמץ. וכתבו הפוסקים  ראשונים
שטעמם משום שחוששים שמא יבוא לאכלו, ולכן אם החמץ הפחות 

ריך מכזית מטונף קצת, באופן שאין חשש שאדם יבוא לאכלו אין צ
 לכל הדעות. לבערו 

 

ולפ"ז בנקיון הבית לפסח צריכים רק להקפיד שלא יהיה מקום שישאר  .ב
בו כזית חמץ. אבל מקומות שיש שם פחות מכזית וזה מטונף, אין 

 צריך לבער משם את החמץ.
 

בזמנינו נוהגים רוב הציבור להשתמש לפסח בכלים מיוחדים בלא  .ג
חמץ יותר מנקיון רגיל של כל להצטרך להגעלה. ואין חיוב לנקות כלי ה

יום, כי אף אם נשאר איזה לכלוך חמץ שקשה להורידו הוא כבר מטונף 
ואין חשש שיבוא לאכלו ואין צריך לבערו. וגם אם יש חשש שבכמה 
כלים שמונחים בקופסא אחת יהיה צירוף של כזית שאינו מטונף קצת, 
 מ"מ הרי מנהג העולם למכור כל מה שיש בו חשש חמץ לגוי

 ומשכירים לו את הארונות שיש שם כלי חמץ.
 

כל כלי שהשתמשו בו בחמץ אסור להשתמש בפסח אפילו בצונן ללא  .ד
הכשרה. אמנם, כלי רחיצה וכביסה אפילו בלוע חמץ אין צריך הכשרה. 
וכל כלי שאין משתמשים בו בפסח צריך לנקותו ולהצניעו בחדר או 

ר. ואין צריך למכור את בארון סגור, ולפחות לכסותם היטב בפינת החד
לנקותם ימכור החמץ ם יכול כלי החמץ, ואם דבוק בהם חמץ ואי

 בלבד, ואין נוהגין למכור את הכלים עצמם ולא את הבלוע בכלים. 
 

שהשתמשו בהם בחמץ, ורוצה להשתמש בהם  הבגדים והתיקיםכל  .ה
בפסח, צריך לבודקם שמא יש בהם חמץ. אבל כל מה שלא ישתמשו 

ול לסגור אותם בתוך ארון נקי, ולהשכירו לגוי, ומוכרים בהם לפסח יכ
החמץ שבו. וכותבים על הארון פתק "מכור לגוי". ואז אין צריך 
לבודקם. ויש אומרים שבכדי ליפטר מחיוב הבדיקה, צריך שיהיה 
המקום מושכר לגוי קודם הזמן שמתחייבים הבגדים בבדיקה. וכמו 

 שיבואר בהמשך.
 

בפסח צריכים לבער החמץ מהם, ואפשר שישתמשו בהם  הבגדים .ו
לכבסם במכונת כביסה )כשהכיסים כלפי חוץ(, ואז כל חשש החמץ 
שבהם מתטנף ואינו ראוי לאכילה. והבגדים שלא כובסו או 
שהשתמשו בהם בחמץ לאחר שכבר כבסו אותם חייבים לבדקם, אבל 
אין חיוב לבדוק ע"י נר, אלא ממששים עם היד בכיסים, ואם יש בהם 

ירורים יברישם במברשת וכדו', אמנם אם יש מקומות שאינם פ
 נרגשים במישוש היד צריך לבדקם לאור הנר.

 

שמניחים בהם אוכל צונן או כלים מנקה היטב שלא  ארונות במטבח .ז
יהיה חמץ בעין, ואם יש בהם חריצים צריך לבודקם או לטנף החמץ 

 שבהם. ונוהגים לפרוס נייר על המדפים. 
 

צריכים ניקוי ובדיקה שלא הניחו בהם הילדים חתיכות  םארונות ספרי .ח
של חמץ. את הברכונים וכדו' יש להצניע במקום שמוכרים לגוי. ולענין 
שאר הספרים, יש שרק מנקים את הספרים ולא מביאים אותם לשלחן 

שמשתמשים בהם במשך  ספריםהאכילה. ויש שגם בודקים את ה
שתמש בהם בסעודה וכדו' השנה בחמץ, שמא נפלו בהם פירורים כשה

אא"כ מקפיד במשך השנה שלא להשתמש בהם בחמץ. או למוכרם 
 לגוי ע"י מחיצה או בארון סגור.

 

של חמץ, שרוצה להשתמש בהם בפסח, ינקה החצובות  כיריים של גז .ט
וילבן ליבון קל, וכן ילבן ליבון קל את המבערים או שיבערו לזמן מה 
עד שישרף החמץ שנכנס לנקבים. ועל שאר החלקים יערה מים 
רותחים מכ"ר. אבל יכול לנקותם היטב ולכסותם בפח או בנייר כסף, 

 בלי להכשירם.
 

ינקה אותם היטב  שבת, ופלטה של שבתכיריים של חשמל, פח של  .י
 וידליקם למשך שעה ואח"כ יכסה בפח או בנייר אלומיניום.

 

ח, ואם נחוץ הדבר ביותר ראוי להמנע מהכשרתו לפס אפיה תנור .יא
חכם. ואם אינו משתמש בו בפסח ינקנו היטב בחומר  תיעשה שאל

 ניקוי.
 

ם לדבר כיון שיש לחוש לעירוי חמץ מכלי ראשון, וג - השיש הכשרת .יב
גוש חמץ חם שנפל שם במשך השנה, צריך להכשירו בכלי ראשון, וזה 
יעשה ע"י עירוי מכלי ראשון עם אבן מלובנת, או מגהץ חם שאנו 
מחובר לחשמל, כדי שמי העירוי ירתחו על השיש. ויש להכשיר היטב 
כל הפינות. וכיון שקשה הדבר לביצוע, עדיף לנקות היטב את השיש 

 עבה שלא יעבור חום לשיש מתבשילי הפסח.ולכסותו בכיסוי 
 

שעשוי מחרס או חרסינה א"א להכשיר, ויניחו בתוכו כלי מתכת  כיור .יג
או פלסטיק. ויזהר שהכיור לא יסתם )שלא תיווצר שאלה של כבוש(. 
כיור שלא ישתמש לאכילה ולשטיפת כלים אין צריך להכשירו אלא רק 

 ינקנו היטב.
 

בממקום הידיות והמסננת שלא יהיה  ינקה היטב ובפרט הברזיםאת  .יד
שם חמץ בעין וראוי לערות עליהם ועל הידיות רותחין וגם לפתוח 
באותו זמן את ברז המים החמים. בפרט אם רוצה להשתמש במים 
חמים בפסח. את המסננים של הכיורים ראוי להחליף בחדשים לפסח 

ך או ילבנם בליבון קל אם חושש מחמץ בעין בחורים. וראוי לשפו
חומר חריף בנקב הצינור לפגום כל חשש חמץ שיש שם. ויש נוהגין 

 להניח בד נקי לסינון המים בפסח. 
 

ובפרט באזור  החרסינה שמסביב לשישצריך לנקות היטב את  .טו
הכיריים, וראוי לכסותם בדבר מה שלא יהיה מגע בין כלי הפסח 

 לחרסינה.
 

יהיה חמץ  ינקה יפה שלא המקפיא,ואת  תא ההקפאהאת  המקרראת  .טז
בעין. ויש לנקות היטב בכפלי הגומי, ואם ישארו לכלוכים שקשה 
להוציאם כיון שהם מטונפים אין חיוב להוציאם. ולכתחילה ראוי 

 לכסות המדפים כדי שהמאכלים לא יגעו במקרר.
 

שמניחים עליו סירים חמים, ומשתמשים בו בפסח בלי  שלחן המטבח .יז
ותחין ויעביר אבן מלובנת. אבל כיסוי, צריך להגעילו בכ"ר, ויערה ר

היום שנוהגים לכסות את השלחנות עם שני כיסויים, כגון נייר כסף 
או נייר ועל זה מפה, קודם שמניחים עליהם דבר חם, מספיק לנקותם 
עם מטלית וסבון. וכן כל שלחן שהשתמשו בו לחמץ יש לנקותו היטב, 

 שלא ישאר חמץ דבוק בו.
 

. או ישפוך בתוכו חומר שפוגם את ינקה אותו היטב כלי האשפה .יח
החמץ הדבוק, וגם את כף האשפה שוטף היטב ודיו. מטאטא, ינקנו 
היטב מפירורי החמץ ועדיף לרחוץ בחומר ניקוי. יש נוהגים להשתמש 

 במטאטא חדש לפסח. ואת הישן מניחים במקום המושכר לגוי.
 

 שהשתמשו בהם כל השנה, אם אפשר להרתיחם ברותחין, מותר מפות .יט
להשתמש בהם גם לפסח. ומפות "טרלין" שא"א להרתיח ישתמש בהם 

 ע"י כיסוי ניילון. וודאי עדיף להשתמש במפות המיוחדות לפסח.
 

, אם יש לו סתימה ממתכת או כתר או קוביות וכדומה נקיון השיניים .כ
שעות לפני זמן איסור  43ראוי לא לאכול חמץ חם שהיד סולדת בו 

 אכילת חמץ. 
 

יש מהדרים להכין מערכת חדשה לפסח, יש מגעילים  - בותשיניים תות .כא
במים רותחים מכ"ר או עירוי מכ"ר, ויש שהורו להכשיר ע"י שרייה 

 לזמן מה ]כשעה[ במים עם מלח מרובה ולשטוף אח"כ במים.
 

יש לנקותם היטב, ולחזור לענדם רק לאחר זמן איסור חמץ.  ,טבעות .כב
 ואם לשו בהם חמץ נכון להגעילם.

 

אינם צריכים נקיון לפסח, אבל לפעמים החלק התחתון  יםהתריס .כג
מתלכלך מחמץ במגע הילדים, ובפרט במסילות מתאסף חמץ, יש 
לנקותם עם מים וסבון. וכן משחקי הילדים ישטפם וינקם היטב. ואם 

 נשארו שם פירורים כבר נטנפו מהשטיפה.
 

לכן חורים וסדקים המחייבים בדיקה,  ברצפהבזמנינו בדרך כלל אין  .כד
מספיק לשטוף הרצפה עם מים וחומרי ניקוי, והמים כבר מגיעים לכל 

 מקום.
 

כדי להקל על בדיקת החמץ, יכולים בזמן הנקיון לפסח לאחר שסיימו  .כה
לנקות ארון בגדים וכדו' לבדוק עם נר בלילה בלא ברכה או במרפסת 
לאור היום לראות שאין בו חמץ, וכן מדפים שניקו אפשר אחר הניקוי 

עם היד היטב להרגיש שאין בהם פירורים, וליזהר מאז שלא  למשש
יכנס בו חמץ. ואם יש חורים וסדקים אין לסמוך על הניקוי עם מטלית 

 וכדו' לענין בדיקה, אלא אחר הניקוי יבדקום כדין.
 

תקנת חכמים היא לבדוק את החמץ ולבערו מן הבית,  מכירת חמץ .כו
רים מהבית, כמו קמח, והואיל ויש דברים בחשש חמץ שאין אנו מבע

תרופות, משחות, בושם ועוד תערובות חמץ, וגם יש שחוששים שלא 
בערו היטב את החמץ מן הבית, לכן נהגו למכור את החמץ שבבית 
לגוי. ]קטניות ושאר דברים שאין בהם חשש חמץ אין צריך למכור 

 לגוי[.
 

המכירה צריכה להעשות בצורה של מכירה ממשית ולכן צריך לפרט  .כז
ה שיותר את סוגי החמץ שמשאירין בבית ונמכרים לגוי. ולציין כמ

בצורה ברורה את השם והכתובת וטלפון שניתן להשיג בו את מוכר 
 החמץ.

 

ניתן לכתוב שטר מכירת חמץ גם בשביל אדם אחר שביקש דבר זה,  .כח
ויש שטר מיוחד שנקרא שטר הרשאה ושליחות ע"י שלוחו של בעל 

משלחו. ולכן אם ידוע על אדם שקשה החמץ, שבו חותם השליח בשם 
  לו להגיע לרב יכול לבקש את רשותו ולכתוב שטר הרשאה בשליחותו.

 בס"דהמשך בשבוע הבא 

 מת הרב דוד זלמן בן שמעון אלתר ז"ללעילוי נש
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