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 הכשרת המטבח
 פתיחה

כלים שנשתמש בהם בחמין, כפי תשמישן הכשרן. אם תשמישן בכלי ראשון, צריך 
להכשירן ע"י הגעלה בכלי ראשון. אם תשמישן בכלי שני, הכשרן בכלי שני. כלי 

 ]שו"ע )סי' תנא סע' ה([.. "רשמשתמשין בו בעירוי שמערה מכלי ראשון, צריך לערות עליו מכ
חמם כל כך עד שית האש עד "ימם הכלי עע"י ליבון קל שהוא לח םניתן להכשירכן כמו 

  .]ההגהות מיי' )מא"א פי"ז אות ה( והרמ"א )סי' תנא סע' ד([שקש נשרף עליו מבחוץ. 
. שהוא חימום הכלי עד חמור האש ללא משקה, הכשרו בליבון "ידבר שתשמישו עו

כלים המצוים בזמנינו אין נתזין מהם  סע' ד([. שםשו"ע )]יתזין מהכלי. שיהיו ניצוצות נ
הגיע אם  "מומ .]עי' בשו"ת בית אבי )פפויפר סי' כז( ובספר הגעלת כלים )עמ' תמה( הטעם לזה[ניצוצות. 

  .אג"מ )ספר הגעלת כלים עמ' תמה([בעל ה] דרגות צלזיוס נחשב ליבון חמור. 573 -ל הכלי
סור, כגון נבלה. אבל אם בלע טעם היתר, כגון כלי שבלע בשר או זה אם הכלי בלע איו

וחמץ ]מ"ב )סי' תנא סס"ק יט([.  חלב ורוצים להכשירו להשתמש במין השני, די לו בהגעלה.
 שםרמ"א )שו"ע ו] .אפילו שנבלע לפני הגעת זמן איסורו איסור כבליעתמעיקר הדין נחשב 

 [.ס"ק כח(שם מ"ב )דחשיב התירא בלע כמ"ש הם בצירוף עוד צדדים מקילישפעמים ו .סע' ה(

 א. הכשרת השיש 
להכשיר השיש שבמטבח על יד עירוי רותחין על אבן מלובנת,  מנהג בני אשכנז ]א'[

. וינגב [זצ"ל )הליכ"ש פ"ג אות ט והגה יח(]עי' במ"ב )סי' תנא ס"ק נ(. וכ"כ הגרשז"א ואחר כך לכסותו. 
 ס"ק נ([. שם]מ"ב )הרותחין ששופך. השיש תחלה כדי שלא יצטננו המים 

כעירוי על לענין זה ומכל מקום יש אומרים שעירוי מקומקום חשמלי שבזמננו מועיל 
אבן מלובנת, כי הברזל המלובן מונח בתוכו, ממילא נחשב כעירוי מכלי ראשון שעל גבי 

כל זמן ל. . וזה מועיל אף כשהוא מנותק מהחשמ]הגרשז"א זצ"ל )שם הגה יח ד"ה ומ"מ([האש. 
 [. . ועי' בזה בשמעתא עמיקתא גליון רנ"טשמענו מהגר"י גנס שליט"אוכן ] ח.ם רותשגוף החימו

ובמקום שלא ניתן להכשיר השיש על ידי מים רותחים )עי' בסמוך בסוגי השיש(, יש 
להמתין מעת לעת משימוש האחרון בחמים, ולאחר מכן יש לנקותו היטב ולכסותו כיסוי 

 קמן האם מותר לערות מכלי פסח לכלי חמץ על מנת להכשירם(.עבה. )ועיין ל
להכשיר השיש על ידי עירוי מים רותחים מכלי ראשון. ואם חושש  ]ב'[ מנהג בני ספרד

שהשיש יתקלקל יכסנו בכיסוי עבה. )וכל זה לפי המנהג, אבל מעיקר הדין די לשיש 
 [.כנו בזה בס"ד בשמעתא עמיקתא בגליון רנ"ט. והרא]אור לציון )ח"ג פ"י אות יא(בנקיון יסודי בלבד(. 

 ב. סוגי שיש
המשווקים סובל עד  "פוע .(הוא הנפוץ ביותר בזמנינו) .מורכב מאבן גרניט שיש גרניט:

אבן  "יעירוי רותחים. והמכשיר ע ע"ימעלות חום. ועל כן שיש זה ניתן להגעילו  533
]ועי' לעיל בהגה שמבואר  .הנ"לזהר שחומה לא יהיה גבוה יותר מהחום ימלובנת עליו לה

 .שמספיק שהאבן תהיה יותר חמה מהמים הרותחים )דהיינו קצת יותר ממאה מעלות([
שיש יצרנים שאינם מקבלים  ע"פ. א(נקרא "אבן קיסר")ו "קוורץ"י מעשושיש קיסר: 

יצרנים, השיש עמד בעירוי של  "ישנעשו ע תניסיונולפי  מ"מ, "ראחריות על עירוי מכ
עדיף "מ . ומ(ויש לכסותו לאחר מכן) "רעירוי מכ "יניתן להכשירו ע "זתחים. ולפמים רו

אבן  ע"ילערות מים פושרים על כל השיש לפני העירוי למנוע כל חשש נזק. ואין להכשירו 
את השיש ולאחר מכן  יש לנקותחושש מבקיעת השיש,  ואם מלובנת כי עלול להתקלקל.

  פ"ג אות ד( שמועיל להם הכשר ע"י עירוי[.שם שז"א זצ"ל )]וכן פסק הגר .לכסותו בכיסוי עבה
עשוי מאבן חברון, והוא אבן חלשה בהרבה מהגרניט, ועלולים להיווצר בה  שיש חברון:

 יכסהיש לנקותו היטב ולאחר מכן  "כמים רותחים או סיר חם. וע "יסדקים בקלות ע
 .אותו בכיסוי עבה

 ג. כיור
קותו היטב, ולאחר המתנת מעת לעת מהשימוש האחרון לבני אשכנז: הכיור יש לנ ]א'[

בחמים יש להכשירו על ידי עירוי מכלי ראשון )כי מצוי שמשתמשים בו חמץ בחמין, כגון 
על ידי שפיכת מים תבשיל אטריות מכלי ראשון שעמד ע"ג האש וכדו'(. ואם הוא עשוי 

ור שמועיל לו הכשר מחומר שלא מועיל לו הכשר )כגון חרסינה(, יש לכסותו. ואף בכי
( והגר"ש 3אות  2]הגרחפ"ש זצ"ל )ליקוט הל' לפסח להר"מ פינקלשטיין עמ' נוהגים להחמיר לכסותו. 

 ואזנר זצ"ל )ספר הגעלת כלים אות קכו([.
מים רותחים )ואם עליו לבני ספרד: די לשוטפו ולנקותו היטב. ויש נוהגים לערות ]ב'[ 

 .]אור לציון )ח"ג פ"י אות יא([לכסותו בפלסטיק. הוא מחרסינה יערה עליו ג' פעמים( ו
 ד. ברזים

רים שראוי לערות עליהם ועל מוא. ויש ]הגרחפ"ש זצ"ל )שם עמ' ב([הברזים יש לנקותם היטב. 
הידיות רותחין, ובעת שבא לערות הרותחין יפתח תחילה את ברז המים החמים שיצאו 

]הוראת הבד"ץ העדה החרדית )מדריך . ממנו מים רותחים כדי להגעילו מבפנים ומבחוץ יחד

 ויש נוהגין להניח בד נקי לסינון המים בפסח.  אות ח([. 841הכשרות עמ' 
 ה. אריחי החרסינה

אריחי החרסינה מעל השיש לפעמים נבלע בהם חמץ מחמת שנשפך עליהם רוטב חמץ 
מקדירות רותחות המונחות על השיש, או מזיעת אדים העולה אליהם מקדרות חמץ 
רותחות הסמוכות להם, לכן רצוי להגעילם על ידי ניקוי ועירוי רותחים מכלי ראשון. 

 . אות ט([ 841]הוראת הבד"ץ העדה החרדית )מדריך הכשרות עמ' 
 ו. מקום יציאת מי הכיור

ראוי לשפוך חומרי נקוי במקום יציאת מי הכיור, שלפעמים נשאר שם חמץ ויש 
האומרים שבעת שיערה שם בפסח תבשיל רותח  להפסידו מאכילה, כי יש לחשוש לדעת
אות י(. ועי' בספר  841עמ'  שם]הוראת הבד"ץ העדה החרדית )יאסר התבשיל על ידי "ניצוק חיבור". 

 .הגעלת כלים )אות קכו( בשם הגר"ש ואזנר זצ"ל[
 ז. תנור )אף המצופה אמאייל(

יש  ללא שימוש, ותהתנור ניתן להכשירו על ידי ניקוי יסודי, ולאחר המתנת כ"ד שע
על ידי חימום התנור בחום הכי גבוה. )ואם ניתן להדליק גם הגריל  ליבון קללעשות 

דרגות צלזיוס שהוא  573 -עדיף, כי גוף החימום שלו מגולה. וכן בתנורים המגיעים ל
' ]עי' מנח"י )ח"ג סי' סו אות ג וח"ד סי, יש להכשירם בדרגת חום זו(. )כמבואר לעיל( ליבון חמור

יב אות א(, מנח"ש )מ' ת' סי' נא(, מבית לוי )ח"א עמ' ל(, חוט שני )פ"י ס"ק ב(, קשו"ע )פפויפר בב"ח קונטרס 

 הביאורים סי' ה( ועוד. ועי' בחת"ס )יו"ד ססי' קיג( שכלי אמאייל אפשר להכשירם ע"י ליבון קל או ליבון חמור[. 

ויש  שליט"א )חוט שני פסח פ"י ס"ק ב([. ]הגרנ"קואף אם הדלת עשויה מזכוכית מועיל הכשר זה. 
 ([. 1אות  2]הגרחפ"ש זצ"ל )שם עמ' אומרים שראוי לכסות הזכוכית בנייר אלומניום. 

ומכל מקום אף אחר ההכשר, לכתחלה יש לכסות התנור או המאכל המתבשל בתוכו. 
פ"י אות ב ובהגה ד"ה והנה כל  (. ודעת האור לציון )ח"ג2]הגריש"א והגרנ"ק זצ"ל )סידור פסח כהלכתו פ"ח הגה 

 .זה( דכך יש לעשות מעיקר הדין, כי לדעתו אין מועיל הכשר לתנור לצורך פסח[
אלא שיש צדדים שלא לסמוך על ההכשר לענין פסח, ועל כן מי שיכול לייחד תנור אפייה 

 . י ח"א עמ' ל([( והגר"ש ואזנר זצ"ל )מבית לו1פ"ג הגה  שם]הגרשז"א זצ"ל )עבור פסח תבא עליו ברכה. 

 ט. רשתות ותבניות התנור 
]שו"ע )סי' תנא סע' ד([. תבניות ורשתות שהשתמשו בהם לצורך חמץ צריכות ליבון חמור. 

ות בזמנינו לרוב אי אפשר ללבנם מחשש שיתקלקלו, ועל כן יש לרכוש חדשות אוהמצי
שבאופן זה  דרגות צלזיוס 573-ומ"מ לפעמים ניתן ללבנם בתוך תנור המגיע ל)לפסח. 

  .(נחשב ליבון חמור כמבואר לקמן
ואם לא השתמשו בהם ישירות בחמץ אלא על ידי הפסק כלי אחר )או נייר אלומניום(, 

]ועי' בדברי הפסק כלי.  ע"יבשעת הדחק ניתן להכשירם כשאר התנור ולהשתמש בהם 

 ([. 1אות  2הגרחפ"ש זצ"ל בליקוט הל' לפסח )להר"מ פינקלשטיין עמ' 

 ור פירוליטי )תנור מתנקה מעצמו(י. תנ
ניתן להכשיר תנור פירוליטי לפסח ע"י חימום התנור במידת הטמפרטורה המקסימלית, 

מעלות  333 -משום שבאופן זה נחשב לליבון חמור כי התנור מגיע לטמפרטורה של כ
 ישבמדת האפשר ומ"מ לפני הכשרתו ]בעל האג"מ )ספר הלכות פסח פט"ז הגה קנ([. צלזיוס. 

]משום שבבדיקות שנערכו ע"י מומחים התגלה להסיר את מסגרת הגומי שסביב דלת התנור. 

 233 -לכרק , מגיעה הטמפרטורה בפינות של צידי דלת התנור ושל חלקי המתכת של התנור שסביבות הדלתש

ום זו מעלות צלזיוס, בשל מסגרת גומי המתוקנת סביב הדלת לשם בידוד התנור מסביבתו החיצונית. ורמת ח

 בכלל ליבון קל בלבד ולא ליבון חמור[. 
ובמדת האפשר יש לרכוש גומי חדש לפסח, או עכ"פ להגעיל את הגומי הישן שלש 
פעמים. ולענין הרשתות כיון שבדך כלל א"א ללבנם ליבון חמור דינם כמבואר בסמוך. 

זה. והתבניות, אם אפשר להכניסם לתוך התנור בחום המקסמלי ניתן להכשירם באופן 
  ]עי' לעיל לענין כלי אמאייל. ועי' עוד בסמוך[. וראוי להדר לקנות תבניות חדשות לפסח.

 יא. חצובות )העומדות על הגז( 
החצובות יש לנקותם )כולל משטח הגז, וצדדיו והכפתורים(, ולאחר מעת לעת מהשימוש 

שלנו יש חשש ]כיון שהחצובות  דקות. 53 -אחרון ללבנן ליבון קל, על ידי הדלקת האש כ

שיתקלקלו אם ילבנו אותם ליבון חמור עד שיהו ניצוצות ניתזין, סומכים על ליבון קל בצירוף דעת הפוסקים 

שחמץ הוי התירא בלע, ועוד שמשתמשים בהם על ידי הפסק כלי, ועוד דאף כשהחמץ נשפך עליו מיד נשרף. עי' 

ון )ח"ג פ"י אות ג(. וכן פסק הגרח"פ שיינברג זצ"ל )שם מ"ב )סי' תנא ס"ק לד(, אג"מ )יו"ד ח"א סי' נט( ואור לצי

  (. ועי' עוד מש"כ בשמעתא עמיקתא גליון קל"ג[.1אות 
אור לציון )שם(. ו ]הגרח"פ שיינברג זצ"ל )שם(ונוהגים גם לכסותם בפח או ברדיד אלומיניום. 

טת בהם יותר, ומשום האש שולולענין המבערים י"ל שא"צ הכשר כלל, דאין רגילות שישפך עליהם חמץ, ועוד ד

 לעוטפם בנייר אלומיניום כנ"ל[.  ראויחומרא דפסח 

  (שזכוכית קבועה עליהם)יב. כיריים חשמליות 
כיריים חשמליות שזכוכית קבועה עליהן, יש אומרים דאין ההיסק מועיל להכשירם, 

בון גמור, הואיל ורגילות הוא שנשפך מהתבשילין על גבי הזכוכית ולבני אשכנז דינם בלי
ועל כן יש ]הגרשז"א זצ"ל )הליכ"ש פסח פ"ג ה"ג([. והיסק כזה מסתבר דאינו כליבון גמור. 

לנקותם היטב ולהדליקם כמשך חצי שעה, ואחר כך ישים עליהן רשת ממתכת שיפסיק 
 . ]ויש להזהר שלא לכסותם לגמרי על ידי נייר אלומניום כי הזכוכית עלולה להתפוצץ[בינהן לבין הסירים. 

 יג. פלטה חשמלית
פלטה חשמלית יש לנקותה היטב, ולאחר מעת לעת מהשימוש האחרון יש להדליקה 

. ]עי' בספר סדור פסח כהלכתו )פ"ח אות ה(, ועיי"ש שאם לא כחצי שעה, ויכסנה עם נייר אלומיניום

צר חשמלי(. וכן כת' מגיעה לחום הנצרך לליבון קל, ידליקנה וישפוך עליה מים חמים )ויש להזהר שלא יגרום לק

 במבית לוי )ח"א עמ' ל(. והאור לציון )ח"ג פ"י אות ד( כתב שיש לנקותה ולכסותה עם נייר אלומניום[.

 יד. מיקרוגל
יש סוברים שניתן להכשיר מיקרוגל אחר ניקוי יסודי והמתנה מעת לעת מהשימוש 

אקונומיקה  - האחרון, על ידי שיתחמם בו מים )ועדיף שיהיו מעורבים עם חומר פוגם
 וכדומה שאינם מעבים את המים( עד שהוא מתמלא באדים. 

אלא שהכשר זה אינו מוסכם לכל השיטות, ועל כן יש להמנע מלהכשירו לפסח. ובשעת 
 הדחק הסומך להכשירו יכסה המאכל על ידי שתי כיסויים. 

תח צלחת הזכוכית לבני אשכנז לא מועיל לה הכשר )כי דינה ככלי חרס( וצריך צלו
מיוחדת לפסח. וכן הגלגלים המעמידים את הצלחת כיון שהם מפלסטיק יש להחמיר 

]עי' בזה בתשובות והנהגות )ח"ב סי' ריב(, בחשב האפוד )ח"ג שלא לסמוך על הגעלה להכשירם לפסח. 

 ( ובשמעתא עמיקתא גליון קמ"ב הצדדים בזה בארוכה[. 1סי' פח(, בסידור פסח כהלכתו )פ"ח אות 
 מים )שלא מניחים עליו חלות( טו. מיחם

]וכ"כ מיחם המשמש לחימום מים, אם לא מניחים עליו כלל חמץ, צריך רק ניקוי יסודי. 

האור לציון )ח"ג פ"י אות ה(. ועיי"ש שאף אם יש בו אבנית א"צ להסירה. וכ"כ הגרשז"א  והגר"ש ואזנר זצ"ל 

פסק כלי, לכתחלה ראוי להגעילו. . ובאופן שמניח חמץ על ידי ה)הגעלת כלים פי"ג הגה שפה([
 ועי' בסמוך.]מבית לוי )ח"א עמ' לה([. ומכל מקום עדיף לקנות מיוחד לפסח. 

 טז. מיחם מים שמניחים עליו חלות
מיחם המשמש לחימום מים יש לנקותו היטב. ואם שמים על גבי המכסה )ללא הפסק 

ם עד גדותיו, אחר מעת לעת כלי וכדו'( חמץ, יש להגעילו לפסח, על ידי שירתיח בתוכו מי
 ]וכ"כ האור לציון )ח"ג פ"י אות ה([.משימוש האחרון. והמכסה עצמו יגעילנו תוך כלי אחר. 

 ועי' בסמוך. . ]מבית לוי )ח"א עמ' לה([.ומכל מקום עדיף לקנות מיוחד לפסח
 יז. מיחם מים של שבת ששופכים ממנו מים על דייסא )או על שאר מיני חמץ(

לחימום מים, אם שופכים ממנו מים חמים על דייסא ושאר מיני חמץ, מיחם המשמש 
]משום דניצוק חיבור עי' ברמ"א יש להגעילו כמובאר לעיל, אף אם לא מניחים עליו חמץ כלל. 

)סי' קה סע' ג(. ועיין ביד יהודה )סי' קה פה"ק סס"ק לב( שבאיסורי משהו יש לחוש שניצוק אוסר אפילו 

ברז רותחין, ולפני העירוי יפתח את הברז על מנת שיצאו המים ויערה על ה בדיעבד[.
]ויש להכשיר את הברז משום שפעמים עולה זיעה מחמץ. ואע"פ שבדרך כלל אין הזיעה החמים מהמיחם. 

חמה בשיעור של יד סולדת, מ"מ הכי עדיף טפי לצאת ידי כל ספק. ובנ"ד יש לסמוך ע"ז אע"פ שהברז הוא 

 . ]מבית לוי )ח"א עמ' לה([.עדיף לקנות מיחם מיוחד לפסחומכל מקום  .מפלסטיק[
 יח. מדיח כלים

מדיח כלים העשוי מאלומיניום )ולא מפורצלן(, ניתן להכשירו על ידי נקיון יסודי ואחר 
)כדי שהמים יהיו חמים המתנת כ"ד שעות משימוש האחרון יש להדליקו על חום הכי גבוה 

ולפי המנהג )שלא מגעילים כלים שאינם לים(, יותר מכפי הרגילות להשתמש להדחת הכ
מעלות. ואם המים לא מגיעים  833 –רותחים( צריך שיהיו המים רותחים בחום של כ 

]אג"מ )או"ח ח"ג סי' נח, יו"ד קרוב למאה מעלות יש לחמם המים ולתת בפנים אבן מלובנת. 

 ג סי' יג( וספר הגעלת כלים )פי"ג אות רכה([. ח"ג סי' נח, ח"ב סי' כח ד"ה הנה כבר, וח"ב סי' כט ד"ה אך אף וח"

ומכל מקום יש להמנע מלהכשירם לפסח, כי יש בהם חלקי פלסטיק )ויש סוברים שלא 
 ]מבית לוי )ח"א עמ' ל ובהגה אות ו([.מועיל להם הכשר(, וחריצים שקשה לנקותם. 

 יט. מפות 
במים חמים )מעל  מפות ומגבות שמשתמשים בהם בחמץ, ניתן להכשירם על ידי כיבוס

]עיין ברמ"א )סי' תנא סע' יח(. וכן פסק הגריש"א זצ"ל )אשרי האיש ח"ג  מעלות( עם חומרי ניקוי. 43

מפות "טרלין" שאי אפשר להרתיחם ישתמש בהם על ידי הפסק של כיסוי. [. (פנ"ג אות יח
 ([.5מ' ע שם]הגרחפ"ש זצ"ל )ומכל מקום נוהגים ליחד מגבות מיוחדות עבור כלים לפסח. 
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 כ. ארונות אוכל
ארונות, יש לרוקנם ולרוחצם במטלית ספוגה בחומר ניקוי. ונוהגים לאחר מכן לצפותם 

 ([.2אות  2]הגרחפ"ש זצ"ל )שם עמ' בנייר עטיפה. 

 כא. מקרר ומקפיא
המקרר יש לרוקנו ולנקותו עם מטלית ספוגה בחומר נקוי. ויש נוהגים לכסות המדפים 

ויש לנקות היטב בקפלי ([. 5אות  2]הגרחפ"ש זצ"ל )שם עמ' אוורור(. )כדאי להשאיר חורים ל
הגומי, ואם ישארו לכלוכים שקשה להוציאם כיון שהם מטונפים אין חיוב להוציאם. 

]הגרנ"ק ואין צורך לפרק את המקרר על מנת להגיע למקומות שעלול להיות שם חמץ. 

 שליט"א )חוט שני ח"ב עמ' שטז אות ג([.
 שמניחים עליהם חמץ רותח כב. שלחנות

שולחן שמשתמשים בו ללא מפה, כיון שלפעמים נשפך או מניחים עליו חמץ חם, דעת 
)ס"ק קיד( שאחר ניקוי יסודי יש לשפוך עליו רותחים. והכרעת המ"ב )סי' תנא סע' כ( השו"ע 

שבאופן זה צריך לשפוך מים רותחים על אבן מלובנת. ועי' לעיל באות א' בהכשר השיש, 
 שיש אומרים שהמערה מקומקום חשמלי דינו כעירוי על אבן מלובנת.

ועל כן במקום שאין חשש שהשלחן יתקלקל על ידי עירוי רותחים יש לעשות כן )ולדעת 
המ"ב שמחמיר שצריכם אבן מלובנת, יפשוך רותחים מקומקום חשמלי(. וינגב השלחן 

 תנא ס"ק נ([.]מ"ב )סי'  תחלה כדי שלא יצטננו המים הרותחים ששופך.

ואם יש חשש קלקול על ידי עירוי רותחים, יש לנקותו היטב ולאחר מכן לכסותו. 
 והמנהג להחמיר ולכסותו אפילו כשעירה עליו רותחים.

 כג. שלחנות שבדרך כלל אוכלים עליהם על ידי הפסק מפה
י שלחנות שבדרך כלל אין מניחים עליהם חמץ בלי הפסק מפה או כלי, די לנקותם על יד

ניקוי יסודי ואין צריך להגעילם. ונהגו לכסות השלחנות על ידי מפה או נייר אלומיניום. 
 [. שא"צ הכשר בכה"ח )אות רלג( כן הואאות יא(. ו 841עמ'  שםוהוראת הבד"ץ הע"ח ) (6אות שם )]הגרחפ"ש זצ"ל 

 כד. רצפות 
טאטא ולנקות בזמנינו אין לנו רצפות עפר )אדמה( בעלי סדקים עמוקים. ולכן די ל

]הגרחפ"ש בחומר ניקוי את רצפת הבית המרוצפת. ואין צורך לבדוק הסדקים הקטנים. 

 ([.8אות  2זצ"ל )ליקוט הלכות לפסח להר"מ פינקלשטיין עמ' 

 כה. כלי האשפה 
פח האשפה וכן כף האשפה יש לנקותם היטב, וישפוך עליהם חומר פוגם את החמץ 

חמץ, ועדיף לנקותו בחומר ניקוי הפוגם פירורי הדבוק. והמטאטא יש לנקותו היטב מ
 חמץ שעליו. ויש נוהגים להשתמש במטאטא חדש לפסח.

 כו. צעצועים
, ואם לא יך לנקותם ע"מ להסיר החמץלה, צרבהם חמץ הראוי לאכי שדבוק צעצועים

ניתן לעשות כן יש לפסול אותו מלהיות ראוי לאכילה )דהיינו שאדם נמנע מלאוכלו( ואין 
 ([.5]הגרחפ"ש זצ"ל )שם עמ' לקרצף הצעצועים. צורך 

 כז. שיניים תותבות מושתלות או מכסים שעל השניים
מי שיש בשיניו חותמות )בלומבעס(, או מכסים של זהב וכסף שמכסים בהם את 
השיניים )"כתר"(, ואי אפשר להסירם ולהגעילם, אם לא אכל חמץ חם או חריף מעת 

כילת דברים חמים או חריפים בפסח כמו חריין לעת קודם הפסח, אפשר שמותר בא
)מלבד קורט של חלתית וצנון(, ונכון שישתה קודם הפסח מעט מים שהוחמו בחום 

 .]הגרשז"א זצ"ל )הליכ"ש פ"ג אות ז([ שהוא רגיל בכל ימות השנה.
 כח. שיניים תותבות

אור לציון )ח"ג ]אינן צריכים הגעלה אלא ינקם היטב ודי בכך. מעיקר הדין שיניים תותבות 

 אשל ע"מוהגרשז"א זצ"ל )הליכ"ש פ"ג אות ו( נהג לנקותן היטב ולהגעילן בערב פסח בכלי ראשון ו. פ"י אות טו(

 . [סבון או אקונומיקה( לפני החימום יהיה צורך להמתין מעת לעת פגם תחלה את המים )בנפט,
 כט. טבעות

בשילין וכדומה, יש שנהגו טבעות שעל ידי הנשים שמתעסקות בהן כל ימות השנה בת
גו בביתו של הגרשז"א ]כך נהלשרותן זמן קצר בדבר הפוסל מאכילת כלב )אקונומיקה וכדו'(. 

 ([.38פ"ג הגה  שםזצ"ל )

ויש אומרים שאין בהם חשש, ואין צריך לחטט בחריציהן במחט או להגעילם, ואפשר 
 ]אור לציון )ח"ג פ"י אות טו([.להשתמש בהם בפסח. 

 מכלי פסח לכלי חמץ )הכשרת השיש עם קומקום כשר לפסח( ל. עירוי
אין לערות מכלי ראשון )עירוי שהיד סולדת בו( מכלי המיועד לפסח על גבי כלי חמץ 

]שער הציון )סי' תמד ס"ק ד( בשם הפמ"ג )סי' תמד א"א ס"ק ד( משום )כגון על השיש( כדי להכשירו. 

ים כן. ועי' בפמ"ג )שם א"א ס"ק ד( שדוקא מכלי ראשון שהיס"ב ניצוק. דלא כט"ז )ססי' תנב( שתמה על הנוהג

ואם ]גר"ז )סי' תנא אות נט([.  וכל זה בעירוי שלא נפסק הקלוח.חיי'. וכן הביא הכה"ח )שם אות כה([. 
. עבר והשתמש בפסח בקדירה שעירו ממנה על כלי חמץ, התבשיל מותר אפילו באכילה

 אם כבר עירה מהכלי אין הכלי נאסר ומותר בשימוש אף לכתחלה[.]גר"ז )שם( ומהפמ"ג )שם( משמע שאף 

 לא. עירוי מכלי של פסח על כלי חמץ שאינו בן יומו
דין הנ"ל שאין לערות מכלי כשר לפסח על כלי חמץ, אפשר שנאמר דוקא במקום שהכלי 

 ]הגרנ"ק שליט"א )חוט שני פסח פ"י ס"ק כד([.  חמץ הוא בן יומו, וצריך עיון.
 נעת כלי חמץלב. הצ

קדרות שמבשלים בהם חמץ, ואפילו קערות שמשתמשים בהם חמץ על ידי עירוי או כלי 
שני, משפשפן היטב בענין שלא יהא חמץ ניכר בהם, ומותר להשהותן לאחר הפסח 

ומצניען בפסח במקום צנוע שאינו רגיל לילך  ]שו"ע )רסי' תנא( ומ"ב )שם([.להשתמש בהם. 
]שם[. ש בהם בפסח, וטוב לסוגרם בחדר ולהצניע המפתח. שם, כדי שלא יבא להשתמ

וכלי חמץ שנתנם לקישוט בארון זכוכית שבביתו, צריך לשנות מקומם בפסח ולהצניעם. 
 ]אור לציון )ח"ג פ"י אות א בהגה ד"ה ואמנם([. 

 לג. ברכונים וזמירות שבת 
הם פירורי חמץ, אין להשתמש בברכונים וזמירות שבת של כל ימות השנה, כיון שמצוי ב

 ]הגריש"א זצ"ל )אשרי האיש פנ"ח אות ג([.ועל כן יש להצניעם לפסח. 

 כלים חדשים תהכשר
 א. הכשרת כלים חדשים טרם שימושם

כלים חדשים אף שיש שמושחים אותם בשעת יצורם בדבר איסור, יש אומרים שאינם 
צי"א )ח"ב סי' נה(. ]צריכים הכשר כי האיסור הוא פגום לגמרי ואינו ראוי אף לאכילת כלב. 

י ]ע"פ מומח. ובפרט בזמנינו שמשתמשים בעיקר בחומרים סינטטים. ח"ז([)ובץ דרכי הוראה קו

]הגר"ש ואזנר זצ"ל )מבית לוי שיש להגעילם לחומרא, שמא לא נפגם האיסור.  "אוי כשרות[.

שמכל מקום מועיל להגעילם מבפנים על ידי מילוי הכלי במים, ואין "א ויחודש ניסן([. 
 גליון ס"ב[. ש. עמיקתאבי' (. וע)מדריך הכשרות הע"ח]הבד"ץ צריכים להגעילם על ידי הכנסה בכלי אחר. 

 ב. כלי טפלון/קרמי, או כלים בציפוי אמאייל חדשים
מחבתות, סירים, תבניות אפיה וכדומה בציפוי טפלון/קרמי, או בציפוי אמאייל, אינם 

 ([.שם]הבד"ץ העדה החרדית ). הנ"לצריכים הגעלה אף לדעת המחמירים 

 ביורה נפרדת ג. להגעיל כלים חדשים
המכשיר כלים חדשים בתוך כלי אחר, כגון בהגעלה הכללית, לכתחלה יעשה כן ביורה 

, ]שאל"כ הכלי יבלע בליעות של חמץ, ואע"פ שאין הכלי נאסר שלא הגעילו בה כלים בלועים בחמץ.

 מ"מ הכי עדיף טפי. וכן שמענו בשם הגר"ע אויערבאך שליט"א[. 
 טבילת כלים

 הכשר כלים מה קודם -א. טבילת כלים 
כלים הצריכים הכשר )דהיינו כלים שנטרפו(, וטעונים גם טבילה, מגעילם ואחר כך 

]שו"ע )סי' קכא מטבילם. ואם הטבילם ואחר כך הגעילם יש אומרים שמותרים בשימוש. 

. ולמעשה יש להחמיר לחזור ]ש"ך )ס"ק ה([. ויש אומרים שצריכים לחזור ולהטבילם. סע' ב([
 )שנה שניה מטות אות יח([.  א"ח]חכ"א )כלל עג סוף אות א( ובולהטבילם לאחר ההכשר ללא ברכה. 

 ב. כשהכלי אינו בן יומו
ינו צריך להכשירם לפני יש אומרים שאם הכלים הצריכים הכשר אינם בני יומם, א

]בית שלמה . ויש מחמירים אף באופן זה. וכן עיקר. ]דגמ"ר )שם( והביאו הפת"ש )ס"ק ג([הטבילה. 

)יו"ד מ"ת סי' קמח( הובא בדעת תורה )סי' קכא ד"ה ועיי' בדג"מ( וכן משמע מהחכ"א )כלל עג סוף אות א( 

 כח( הביא חולקים על הדגמ"ר[. ומהבן איש חי )שנה ב' מטות אות יח(. וכן בדרכ"ת )ס"ק 

 ג. טבילת כלי חדש לפני הכשרו 
להקל להטבילם  אפשרלהכשיר כלים חדשים טרם שימושם, שיש מחמירים דעת האף ל

]הגריש"א זצ"ל )גלאט שנת תשע"א( משום שחובת הכשרתם אינו אלא מחומרא. ועי' מש"כ  לפני הכשרתם.

 בזה בשמעתא עמיקתא גליון קכ"ט[.

 וצרים לפסחכשרות המ
 מוצרי מזון

 א. עוף שאין לו כשרות מיוחדת לפסח
עופות טריים ללא כשרות לפסח, מותרים באכילה אף בפסח, אף על פי שבעבר מצאו 

כיום ההוראה )מההכשרים  בזפק העופות חיטה גם לאחר שהעופות עברו שטיפה.
שאין בה  המהודרים( למגדלי העופות היא שחודש לפני פסח מאכילים אותם בתערובת

 לקנות עם הכשר מיוחד לפסח.יש  לכתחלהומ"מ  ]ע"פ מומחי כשרות[.חמץ. 

 ב. אלכוהול 
האלכוהול שמוצאו מגרעיני דגנים הינו חמץ גמור. ומכל מקום האלכוהול המשווק 

. ]ע"פ מומחי כשרות. ועי' באג"מ )או"ח ח"ג סי' סב ד"ה אבל( שכתב בעיקר בארץ ישראל אינו חמץ

 ו כשהוא בעין לא נחשב נפסל מאכילה, שיש נכרים ששותין אותו ע"י תערובות ותיקון קצת[.דאלכוהול עצמ
 ג. ביצים

הביצים עלול להיות דבוק עליהן חשש חמץ, שלפעמים המקום שמטילות הביצים אינו 
 נקי, ולכן נהגו המדקדקים לשטוף הביצים מערב פסח ולזרוק התבניות מחשש פירורים. 

בת חמץ בחותמות של הביצים, ועל כן ראוי לקנות ביצים שיש כמו כן יש חשש תערו
 .([865)עמ' הע"ח ]מדריך הכשרות לבד"ץ כשרות מיוחדת לפסח. 

 ד. מוצרים שיש בהם עמילן 
ם יש במוצר קמח חיטה, עמילן חיטה או חלבון אחמץ גמור.  גלוטן, הוא -עמילן חיטה 

לציין שהמוצר מכיל גלוטן. ועל כן אם כתוב על גב האריזה שיש ן היצרמוטל על חיטה, 
ומ"מ אין לאכול בו "עמילן" ולא כתוב שיש בו גלוטן אינו חמץ )אלא הוא עמילן תירס(. 

 אלא אלו שיש להם הכשר מיוחד לפסח.
 ה. מוצרים שיש בהם גלוקוז

כל מוצר שיש בו מרכיב זה  חומר הגלוקוז, יש שמיוצר מקטניות, ויש שמיוצר מחיטה.
 ([.853עמ' )מדריך הכשרות לבד"ץ הע"ח ]יש להיזהר מחשש חמץ. 

 ז. מאכלי תינוקות
מאכלי תינוקות יש לחוש להם משום חמץ ומשום קטניות, ואם הרופא מורה שצריך 

]ע"פ חמץ בפסח. לקחתם, יעשה על פי הדינים המבוארים לקמן לענין האכלת תינוק 

 מומחי כשרות[.

 שאר מוצרים
 חשש עמילן במוצרים שאינם מאכלא. 

אפשר אם רשום שיש בהם עמילן יש לחוש שיש בהם גלוטן, כי מוצרים שאינם מאכל, 
 מעמילן חיטה. שהוא

 השתמש במוצר שיש בו חשש עמילן. ב
באופן שיש עמילן במוצרים הנ"ל, הרי הוא בלוע בתוכם )ולא מרוח עליהם(, וכיון שעבר 
כ"ד שעות משעה שנבלע הוא נותן טעם לפגם. ועל כן בדיעבד אם השתמש בהם עם אוכל 

הסובר דנותן טעם לפגם מותר )בדיעבד( אף בפסח  מז סע' י()סי' תחם, לדעת השו"ע 
 החולק על השו"ע אין לאכול המאכל.  (שם)המאכל אינו נאסר. אולם לפי הרמ"א 

אולם באופן שאין ידוע שיש בו עמילן אין לאסור המאכל לכולי עלמא, כי אין כאן רק 
 חשש בעלמא, והוא רק נותן טעם לפגם. 

 כלי פלסטיק חד פעמיים )כגון סכו"ם שקיות אוכל, מפות שולחן ודומה(. ג
כלי פלסטיק חד פעמיים אין בהם חמץ או איסור אחר. ועל כן אין צריכים אישור 

 ([.33)מדריך הכשרות פסח עמ' הע"ח שרות. וכ"כ הבד"ץ ]ע"פ מומחי כמיוחד. 

 מוצרי קרטון ונייר )כגון כוסות, תבניות לאפייה עם ציפוי פנימי וכדו'(. ד
מוצרי קרטון ונייר )שמשתמשים בהם במגע באוכל(, יש לחוש בהם משום עמילן חיטה, 

הע"ח אות יז(. וכן הוראת הבד"ץ ]הגרנ"ק שליט"א )חוט שני ח"ב עמ' שיח  ועל כן צריכים אישור לפסח.

 ([. 33עמ'  שם)

 ותבניות(  אלומיניום )רדידיםה. 
תבניות ורדידי אלומיניום חד פעמיים, ראוי להשתמש באלו שיש להם אישור )לשאר 

)מדריך הכשרות פסח עמ' הע"ח ]הבד"ץ ימות השנה ולפסח( משום חשש מריחת שומן מן החי. 

 (. ולענין מכסה קרטון של התבניות עי' לעיל לענין מוצרי קרטון[. 33
 ר קלקר )פולי סטירין(פעמי העשויים מחומ -כלים חד ו. 

]הבד"ץ פעמי העשויים מחומר קלקר )פולי סטירין(, ראוי לקנות עם אישור.  -כלים חד 

 ([. 33עמ'  שם)הע"ח 

 כפפות ניילון, לטקסז. 
כפפות ניילון ולטקס, רובם עם עמילן ויש לחשוש על עמילן שאינו כשר לפסח. ואם 

)מדריך הכשרות פסח הע"ח ]הבד"ץ  בפסח.רואים בבירור שאין בהם עמילן אין חשש להשתמש 

 ([.38עמ' 

 כפפות רב פעמיותח. 
כפפות רב פעמיות ללא ציפוי פנימי )אלוורה וכדומה(, ניתן לשטוף את הצד הפנימי 

 ([.38עמ'  שם)הע"ח ]הבד"ץ ולהשתמש בהם ללא חשש. 

 מגבונים לחים. ט
טיין(, ועל כן יש להזהר לא  -מגבונים לחים, יש בהם מרכיבי חמץ )אמולסיפיירים 

להשתמש בהם בפסח בדברים הבאים במגע במזון או כלי אוכל, אלא אם כן יש להם 
 ([. 38)מדריך הכשרות פסח עמ' הע"ח ]הבד"ץ אישור לפסח. 

 (PVC)פוליגל . י

 ([.שם)הע"ח ]הבד"ץ אין עליו חששות חמץ. ( PVC) פוליגל

 מפות. אי
 ([.שם)הע"ח ]הבד"ץ המהדרין נוהגים לכבס לפני הפסח אף מפות החדשות. 

 טלק. בי
 ([.שם)הע"ח ]הבד"ץ  טלק נקי ללא תוספות וללא ריח, אין בו חשש חמץ.

 אציטון. יג
 ([.שם)הע"ח ]הבד"ץ , אין בהם חשש חמץ. 13%חומרי אציטון נקי ואציטון 

 שפתון )המיועד ליובש בשפתים(. יד
שפתונים שיש בהם טעם ערב, פעמים שמים חומר האסור הנקרא "גליצרין", וחומר זה 

ות מיוצר עם תערובת של איסור ובחלק מהחברות מיוצר ללא תערובת בחלק מהחבר
אסור. ובצי"א )ח"ו ססי' טז( ל. וכן דעת המנח"י )ח"א סי' נב אות יט( ]עי' בדרכ"ת )סי' קג ס"ק ע(איסור. 

. אלא שמצוי שהגליצרין נפסל אותו ללא תערובת איסור[ מיצריםהיום יש מתירו, עיי"ש באיזה גוונא. ו
מאכילת כלב. וכיון שיש כמה צדדים בזה, והחשש העיקרי הוא טעימת לשון בלבד 

]כ"ז  האסורה מדרבנן, יש מקום להיתר בשעת הצורך להשתמש בהם אף ללא הכשר.

שליט"א. והארכנו בזה בס"ד בשמעתא עמיקתא שאינו מכוון ללקק ליהנות מהטעם. וכן א"ל הגר"ע אויערבאך 

]משום חשש רחוק של חמץ. ומ"מ מעיקר הדין מותר, כי אף על ובפסח יש להחמיר יותר. גליון קל"א[. 

 הצד שיש בו תערובת חמץ הוא הוא פסול מאכילה. )ע"פ מומחי כשרות([.



 

 משחת שיניים . טו
ד לפסח, כיון שבדרך כלל אין משחות שיניים מעיקר הדין מותרות אף ללא אישור מיוח

בהם תערובת איסור ואף אם יהיה מעורב בהם איסור מכל מקום הוא נפגם ואין כאן 
]הר צבי )יו"ד סי' צה ד"ה אולם( ובעל האג"מ )או"ח ח"ג סי' סב(, וכ"כ אלא טעימת פה ללא בליעה. 

, במקום שאפשר ראוי ומכל מקוםהקנה בשם )ח"א סי' כה אות ב( והאור לציון )ח"ג פ"ח אות ו([. 
]עי' בתשובות והנהגות )ח"ה סי' קכז אות יא(. ועי' עוד לקנות עם אישור מיוחד, בפרט לימי פסח. 

 מש"כ לענין שפתון באות הקודמת ובשמעתא עמיקתא גליון קל"א[. 
 תמרוקים )קרמים, בושם וכדומה( . טז

כדו', כי לא מצוי מעיקר הדין מותר להשהות ואף להשתמש בקרמים, סבונים, בושם ו
בהם אלכוהול שהוא חמץ, ואף באופן שמעורב בהם אלכוהול שהוא חמץ מותר, כיון 
שהוא נפסל מאכילה לגמרי. ומכל מקום משום חומרא דפסח יש מקום להמנע 

]עי' בשו"ת חזון מלהשתמש בהם )משום חשש סיכה כשתיה(, ויש מורים אף למוכרם לגוי. 

פסח פס"ב אות ה( בשם הגריש"א זצ"ל ובקובץ תשובות )ח"א סי' מט ד"ה עכ"פ(, נחום )סי' מו(, באשרי האיש )

שמעתא (. ועי' ב61דלא כהדברי מלכיאל )ח"ד סי' כב ס"ק ו(. וכן פסק הגר"צ ובר שליט"א )גלאט גליון כז עמ' 

 גליון קע"ט[.עמיקתא 

 תוחמים(, )מייקאפ, רימל איפור. זי
ואף אם ניחוש לחמץ הרי הם פגומים מאכילת כלב, ושמענו  ]ע"פ מומחי כשרות.אין בהם חשש חמץ. 

 מגדולי הוראה שבאיפור אין משום סיכה כשתיה ועל כן מותרים אף לכתחלה[. 

 שפתונים )ליפסטיק(. יח
]שמענו מותר להשתמש בהם בפסח מכל החברות )ג'ד, לוריאל, קרליין, וולף, רבלון וכו'(. 

עשרים הרכיבים של כל מוצר כזה אי התקבלה תשובה כי מתוך מאה וחי כשרות שלאחר בדיקה על ידי כיממממו

 5-6רכיבים שהם ספק חמץ או ספק קטניות. האחוז שהופיע היה בפרומילים. כשכל רכיב בעייתי היה בין  3-6 יש

 פרומיל. וכמו כן הוא חומר שנפגם. והורה הגר"ש ואזנר זצ"ל שמותר להשתמש בהם לכתחלה[.
 סבון. יט

מתערובת חמץ )או איסור אחר( שנפסל מאכילת כלב, יש אומרים שמותר סבון עשוי 
 ]הגרשז"א זצ"ל )הליכ"ש פסח פ"ד אות יא(, אור לציון )ח"ג פ"ח אות ו([.להשהותו ולהשתמש בו בפסח. 

]הגריש"א זצ"ל )אשרי האיש ח"ג וש מחמירים משום חומרא דפסח שאין ראוי להשתמש בו. 

 לא מצוי בהםומכל מקום בזמנינו גליונות קל"א וקע"ט[.  -עתא עמיקתא פנ"ח אות טז(. ועי' בזה בשמ
 ]ע"פ מומחי כשרות[.תערובת חמץ. 

 אוכל לבעלי חיים. כ
המטפל בדגי נוי או שאר בעלי חיים, מותר לאכילם מזון שיש בו תערובת חמץ, אם הוא 

"ב )שם וסי' תמב ס"ק כב( ]עי' בשו"ע )סי' תמב סע' ד( ובמ אינו חמץ בעין וגם נפסל מאכילת אדם.

 . שחמץ שאינו ראוי לאדם בתערובת מותר בהנאה. ולפי"ז ה"ה בנ"ד. וכ"כ באור לציון )ח"ג פ"ח אות ה([
 קטניות

 א. אכילת קטניות בפסח
מ"ב . ועי' בטעם הדבר ב]רמ"א )סי' תנג סע' א(. מנהג אשכנז להחמיר שלא לאכול קטניות בפסח

 בביאור הלכה )ד"ה ויש([.)ס"ק ו( ו

 ב. אכילת קטניות ערב פסח 
]חק יעקב )סי' תעא ס"ק ב( ושבט הלוי יש אומרים שאסור לאכול קטניות ערב פסח אחר חצות. 

עת הצורך ויש אומרים שמצד הדין מותר אלא שנהגו שלא לאכול, ועל כן בש)ח"ג סי' לא([. 
 *([.42]הגריש"א זצ"ל )סידור פסח כהלכתו פט"ז הגה אפשר להתיר. 

 בביתם ג. להשהות
והיינו אפילו נפלו עליהן מים ]רמ"א )שם סע' א([. מותר להשהות מיני קטניות בבית בפסח. 

דבשאר תבואה כה"ג אסור להשהות בהא לא גזרינן דלא קבלו עלייהו רק לאסור 
 ]מ"ב ס"ק יב[.וא הדין שמותר ליהנות מהן. אכילתן. וה

 קטניותמהנאה ד. 
קטניות אינם אסורים בהנאה ועל כן מותר למכור ולקנות קטניות. וכן מותר להדליק 

 ]רמ"א )סי' תנג סע' א( ומ"ב )ס"ק י([.  שמן קטניות. או להאכילם לבהמתו.

 ה. נפלו תוך התבשיל
ומכל מקום אותם גרגרין ]רמ"א )שם([. יעבד. אם נפלו תוך התבשיל אין אוסרים בד

וכל זה כשיש על כל פנים ]מ"ב )ס"ק ח([. שמוצאים צריך לזרקם אלא אם כן אינם ניכרים. 
 ]מ"ב )ס"ק ט([.רוב בהיתר שאם לא כן לא מקרי תערובת. 

 ו. בישל בכלים הבלועים בקטניות
בתוכם, ורק במקרה כלים שנתבשלו בהם מיני קטניות אם הם בני יומם אסור לבשל 

 ]קובץ תשובות )ח"ג סי' פא אות ו([.שכבר בישל בתוכם יש להתיר. 

וכן בשעת הדחק כשמתארח אצל אנשים שלא יבינו ועלולים להפגע מכך, ניתן להקל 
 ]הגריש"א זצ"ל )אשרי האיש פנ"ט אות ד([. באינו בן יומו.

 ז. כלי אינו בן יומו בלוע בקטניות
]כה"ח )סי' תנג נו בן יומו יש אומרים שמותר לבשל בו לכתחלה. כלי שבושלו קטניות ואי

]הגריש"א זצ"ל ובשעת הדחק יש להקל.  ([.832]הגרשז"א )הליכ"ש פ"ד הגה ויש מחמירים.  אות כז([.

 )אשרי האיש פנ"ט אות ד([.
 ח. ספרדיה הנשואה לאשכנזי 

אין בעלה מקפיד אשה ספרדיה הנשואה לאשכנזי נוהגת כבעלה ואסורה בקטניות, ואם 
]הגרשז"א זצ"ל )הליכ"ש פ"ד אות כ(. ועי' בתשב"ץ )ח"ג סי' קעט( ובפנים אינה צריכה לנהוג איסור. 

 מאירות )ח"ב סי' קה( ועי' בסמוך[. 

 ט. אשכנזיה הנשואה לספרדי 
]עי' בפנים אשכנזיה הנשואה לספרדי יכולה לנהוג בהיתר קטניות אם זהו רצון בעלה. 

בהליכ"ש )פ"ד אות כ( ועי' עוד בארחות רבינו )ח"ב עמ' פז( בשם ו ' קה(, באג"מ )או"ח סי' קנח(ב סימאירות )ח"

 ]אג"מ )שם( ועי' במנח"י )שם([. שלא צריכה התרה. "אוי החזו"א שדעתו שמ"מ א"א לכופה על כך[.

 איסור(. טלטול קטניות בשבת ויו"ט )לנוהגים בהם י
אף מי שנוהג איסור בקטניות, רשאי לטלטלם בפסח, ואין בהם משום מוקצה, מחמת 

 [. השש"כ )פ"כ הגה קיב ואות לד(. וכ"כ טז( -]חזו"א )סי' מט ס"ק טו שהן מותרות למי שאינו נוהג בהן איסור. 
 . לבשלם בחול המועד לצורך מי שנוהג בהם היתראי

יבשל אותם לצורך מי שנוהג בהם היתר יש אומרים שמי שנוהג איסור בקטניות לא 
]רב פעלים משום חשש מראית העין. אבל אם עושה איזה היכר שאינו מבשל לעצמו מותר. 

י' )הובאו בחת"ס או"ח ס והחת"סרע"א מהכח וכן מ] .מקילים בזה ויש [.וכה"ח )סי' תנג אות יז( )ח"ג סי' ל(

ות שהוא לצורך לדכל שניתן לת הש"ך )יו"ד סי' פז ס"ק ז(כן יוצא מ] .וכן עיקר .[דלא חששו לזה עט ד"ה זה(

מהא דהש"ך והכא עדיף  .כמבואר להלן שחולה רשאי לאכות קטניות בפסח בנ"ד אה"ע וכן הורחולה אין חשש מ

 .[ס"אועי' בשמעתא עמיקתא גליון ר האוכלים קטניות בפסח. בני עדות המזרחשכיחי מהרי ד
 פסחאו לצורך שבת החל במוצאי  היתרלצורך מי שנוהג ביו"ט  ם. לבשלבי

הנוהגים  לצורך אחרים "ט, אסור לו לבשלם ביויש אומרים שמי שנוהג איסור בקטניות
 הלכות קטנות )ח"א סי' קיא(]כיון דלא חזי ליה.  החגחל במוצאי או לצורך שבת ה בהם היתר

רשאי  ,שה עירוב תבשיליןעאם ו) םויש סוברים שמותר לו לבשל[. כנה"ג )או"ח סי' סב(ו
לוח אר"י ו י' עט ד"ה זה(רע"א )הובאו בחת"ס או"ח ס]. (לעשות כן לצורך שבת החל במוצאי החג

"י )ח"ז סי' לג ד"ה מנח. ועי' בשבעת הצורך יש להקלכתב  כה"ח )סי' תנג אות טז(. וה)לגרימ"ט סוף חודש ניסן(

עי' ] כלים מיוחדים לצורך בישולם. זהר ליחדלההמיקל בזה על ו [.שש"כ )פ"ב הגה א(בו( ובכן

צ"ל )מבית לוי ח"א עמ' מד( והגרנ"ק שליט"א )חוט שני פסח וכן פסקו הגר"ש ואזנר ז .מהר"ם שיק )סי' רמא(ב

 .[פי"ב ס"ק יב(
 פסחבשבת שחל במוצאי קטניות  אכילת. גי

אור השבת מכתב יא אות יב ]הגרשז"א זצ"ל )מ. פסחבשבת שחל במוצאי קטניות  מותר לאכול

במנח"ש )תנ' ובלוח אר"י )שם( לכתחלה יש להמנע, עי'  ,בשבת זוולענין אכילת חמץ . והליכ"ש פסח פ"י אות טז(

 [.ובשמעתא עמיקתא גליון רס"א סי' יז והליכ"ש פסח פ"י הגה כג(

 מצה עשירה
 א. אכילת מצה עשירה

שמותר לאוכלה אף לכתחלה. אולם דעת )סי' תסב( ה שנילושה במי פירות. דעת השו"ע מצ
בשעת הדחק לצרכי חולה או ו שכנז אין נוהגין ללוש במי פירות.דבני א)שם סע' ד( הרמ"א 

 ]רמ"א )שם([.זקן הצריך לזה ניתן להקל. 
 . להחמיר על הכליםב

 ]הגרשז"א זצ"ל )פ"ד אות יח([.על הכלים. הנוהגים שלא לאכול מצה עשירה יש להם להחמיר גם 

 מצה שרויה
 א. מנהג שלא לאכול שרויה

יש אנשי מעשה שמחמירין על עצמן ואין שורין ואין מבשלין מצות בפסח מחשש שמא 
נשאר מעט קמח בתוך המצות מבפנים שלא נילוש יפה וע"י השריה יתחמץ. אלא שמצד 

קינן ובפרט בימינו שנוהגין לעשות רקיקין הדין אין לחוש לזה דאחזוקי איסורא לא מחז
וכל אחד ינהג ]שע"ת )סי' תס ס"ק א( ומ"ב )סי' תנח ס"ק ד(. ועי' בגר"ז )תשובה ו( מש"כ בזה[. דקים. 

 בזה כמנהג אבותיו. 
 ב. איסור שרויה ביו"ט האחרון של פסח )בחו"ל(

אם מיקל  גלויות,יש אומרים שאף המקפיד שלא לאכול שרויה, ביו"ט האחרון של 
 ]א"א מבוטשאטש )ססי' תסג([. שכן המנהג.  י"או. ]גר"ז )שם([. משום שמחת יו"ט לא הפסיד

 ג. רוצה לשנות מנהגו
מי שמנהג אבותיו להחמיר שלא לאכול "שרויה" אם בא לשנות מנהגו צריך התרת 

ועי' עוד באג"מ )או"ח ]חזו"א )ארחות רבנו ח"ב עמ' פ(, והגרשז"א זצ"ל )הליכ"ש פסח פ"ד אות יט( נדרים. 

 ]הגרשז"א זצ"ל )הליכ"ש פסח פ"ד אות יט([. ואין לשנות אלא במקום צורך גדול. ח"ג סי' סד([. 

 ד. לשרות במי פירות
]גר"ז )סי' תנח אף המחמירים שלא לשרות מצות במים בפסח רשאים לשרותם במי פירות. 

 שו"ת סי' ו(. ועי' מעדני שלמה )סי' קו אות סו([.

 מיר על הכליםה. להח
 יש שנוהגים לאסור הכלים שאכלו בהם מצה שרויה.

 ו. טלטול מצה שרויה בשבת ויו"ט )לנוהגים בהם איסור(
אף מי שנוהג איסור באכילת מצה שרויה מותר לטלטלה, ואין בה משום מוקצה, מחמת 

 ]חזו"א )סי' מט ס"ק  טז([. שאין בזה איסור מעיקר הדין אלא חומרא. 
 קטנים ואלצורך חולים  אכילת חמץ או קטניות

 חולה באכילת חמץ לצורך רפואתוא. 
 סס"ק א( וכה"ח )אות ז([. ]מ"ב )סי' תסו . איסור חמץ הותר רק לצורך חולה שיש בו סכנה הצריך לכך

 חמץ שלא כדרך אכילה לחולה שאין בו סכנהב. 
אף על פי שחולה שאין בו סכנה אסור לו לאכול חמץ, מכל מקום אם צריך חמץ 

(, , ע"פ הוראת רופאלהתרפאות, כגון תרופה שיש בה חמץ ראוי לאכילה )ואין לה תחליף
מ"ב )סי' תסו ו קנה ס"ק יד(פ"ה ה"ח(, ש"ך )סי'  ]רמב"ם )יסה"תרשאי לאוכלה שלא כדרך הנאתה. 

חזו"א ]רמב"ם )יסה"ת פ"ה ה"ח(, . ושלא כדרך הנאתן, היינו כגון שיערבב בה דבר מר. סס"ק א([

]שו"ע )סי' תעה סע' ג( ובמשנה  או שיכרכנה בנייר וכדומה.)או"ח סי' קטז סס"ק ז ד"ה שם הי"ב( ועוד[. 

 יא([. -למלך )מא"א פי"ד ה"י

)מדריך  "ח]הבד"ץ העדה נקיה המצויה בזמנינו בבתי מרקחות. וכן מועיל לעטוף בקפסול

( לענין תרופות בפסח שיש בהם משום איסור חמץ. אלא דשו"מ דדעת הגרשז"א זצ"ל )הליכ"ש 77הכשרות עמ' 

פ"ה אות יח( להסתפק דאפשר דחשיב בליעה כדרכה ולא ככרוך ע"י סיב כיון דנעשה מפני שע"י כן נוח יותר 

 לבלוע[. 

 ר חולה שאין בו סכנה שהותר לו אכילה שלא כדרכה . גדג
גדר חולה שאין בו סכנה להיתר אכילה שלא כדרכה, הוא כמו שמצינו בהלכות שבת 

דחולה שנפל מחמת חוליו למשכב ואין בו סכנה, או שיש לו מיחוש )שו"ע סי' שכח סע' יז( 
]אור ב"ס נינהו. שמצטער וחלה ממנו כל גופו אף על פי שהולך כבריא, בכלל חולה שא

לציון )ח"ג פ"ח בהגה אות ב ד"ה ובגדר(, ועי' מה שהסתפק במנח"ש )ק' סי' יז אות ג(. ולמעשה מסתימת 

 הפוסקים משמע כהאור לציון[.

 . קטן באכילת חמץ לצורך רפואתוד
תינוק אפילו חולה קצת הזקוק לתרופה שהיא חמץ גמור, ניתן לתת לו על ידי עכו"ם 

ואם אי ]מ"ב )סי' שמג ס"ק ה([. שלו )של העכו"ם( מחוץ הבית של הישראל. שיאכילנו מחמץ 
אפשר למצוא נכרי על כל פעם ופעם, יש להקל שישאיר העכו"ם חמץ בביתו של ישראל 
כדי שיספיק לתינוק לכמה פעמים, ויאמר בפירוש שאינו רוצה לקנות את החמץ, ויצוה 

להאכילו, וכל זה אם אין התינוק מסוכן לקטן שיאכיל לתינוק, אבל הוא בעצמו אין לו 
 . ]מ"ב )סי' תנ סס"ק יח([. לזה, דביש סכנה אין צריך לדקדק בכל זה

 . חולה באכילת קטניות לצורך רפואתוה
כשיש צורך באכילת קטניות לצורך רפואה, כגון בעמילן קטניות וכדו', אף לבני אשכנז 

מקום לחולה שאין בו סכנה )אם המחמירים על עצמם שלא לאכול קטניות בפסח, מכל 
אין תחליף( שרי אלא שבמקום שאפשר ללתותם לפני )כלומר תת אותם במים בשעה 

ך כלל אי אפשר לעשות כן רובתרופות בד]מ"ב )סי' תנג ס"ק ז([.  שהם רותחים( צריך לתיתה.
ור כלל ]ובלא"ה אם הקטניות שבתרופה נפסלו מאכילת כלב ליכא איסכי התרופה עלולה להתקלקל. 

 כמ"ש בשבות יעקב )ח"ב סי' ה(. ועי' בנשמת אברהם )ח"א סי' תסו עמ' רסה ד"ה ובזמנינו( שברוב נפסל[.
 . קטן באכילת קטניות לצורך רפואתוו

קטניות מותרים לצורך קטנים שיש להם מיחושים )אפילו אינם חולים( ולא צריכים 
 .ט([ -]הגריש"א זצ"ל )אשרי האיש פנ"ט אות ח לתיתתה. 

 ]שד"ח )חמץ ומצה סי' ו אות ו([. ומותר לתת לו אף תוך פיו ואין בזה משום איסור ספיה לקטן. 

 הכנת קטניות לצורך חולה או לצורך קטן אופן. ז
צריך לייחד כלים מיוחדים לצורך  קטניות לצורך חולה או לצורך קטן כשמבשל

 .והגרנ"ק שליט"א )חוט שני פסח פי"ב ס"ק יב([ח"א עמ' מד( הגר"ש ואזנר זצ"ל )מבית לוי ]הקטניות. 
ומכל מקום יכול לבשלם על כירה שמבשל בה גם לפסח ויקפיד לנקותה לאחר השימוש 
ויזהר שלא יתיז מהתבשיל מקטניות על מאכלים אחרים ]ומכל מקום בדיעבד אם ניתז, 

 .]הגר"ש ואזנר זצ"ל )שם([אם יש רוב, התבשיל מותר כמבאר לעיל[. 
 רפאות מחמץ שעבר עליו הפסח. להתח

)סי'  ה"צ]כן משמע מהשחמץ שעבר עליו הפסח.  ע"ימותר לחולה שאין בו סכנה להתרפאות 

 .[]כה"ח )סי' תסו אות ח(שמותר דוקא להתרפאות בו שלא כדרך אכילה.  "אויתסו אות ד([. 

 תרופות וויטמינים
 א. תרופות שאינן מופיעים במדריכי הכשרות

בזמנינו לא שכיח בהם  כימותר לקחתם, תרופות שאינם מופיעות במדריכי הכשרות, 
לאכילת אפילו אינו ראוי  מעורב בהם חמץ בדרך כלליתכן שבאופן שדאף ועוד  חמץ.
]הגר"ש ואזנר זצ"ל )מבית לוי חודש . (כגון חולי וכדו') הקל במקום הצורךסמכינן לועל כן כלב, 

ניסן עמ' ח וחודש ניסן, אייר, סיון עמ' כז אות א(. ועי' בנשמת אברהם )ח"א סי' תסו עמ' רסה ד"ה ובזמנינו(. וכן 

 בשמעתא עמיקתא גליון ק"פ[.בסמוך ו שמענו מגדולי המורים וממומחי כשרות. ועי'

 שיש בהם טעם ערב כב. 
, מותר לקחתם, דאף ערב תרופות שאינם מופיעות במדריכי הכשרות, ויש בהם טעם

ול מאכילה והטעם בהם חמץ ברוב הפעמים החמץ שבהם פסלחוש שיש בגוונא שיש 
]ע"פ מומחי  .(כגון חולי וכדו') הקל במקום הצורךסמכינן לועל כן . הערב אינו מהחמץ

סק הגר"ש ואזנר זצ"ל )מבית לוי חודש ניסן עמ' ח' וחודש ניסן, אייר, סיון כשרות מהכשרים המהודרים. וכן פ

עמ' כז אות א( אלא דהוסיף דכדאי לערבם עם דברים מותרים כדי שיהיה ודאי ששים. ועי' בנשמת אברהם )ח"א 

 עמיתקא גליון ק"פ[.מעתא בשועי'  .סי' תסו עמ' רסה ד"ה ובזמנינו(



 

 ג. ויטמנים 
ע"פ מומחי ]. עם הכשר לפסח רכושועל כן יש ל, לולים להכיל מיני דגן וקטניותויטמנים ע

 באור לציון )ח"ג פ"ח אות ג בהגה ד"ה ויש([. "כוכ. (11עמ'  שםמדריך הכשרות של הע"ח )ב . וכן הואכשרות
 ד. ויטמנים למעוברות

דם,  לדעת הרופאים גם מעוברות הנוטלות פרנטל, ברזל ותחליפי ברזל, מסיבת חוסר
יכולות בפסח לדלג על תוספי הברזל, משום שבחג מרובות הסעודות הבשריות 
והעשירות, ולא ייגרם נזק אם בימות הפסח לא ייקחו ויטמינים וברזל. אלא שיש 

יש להתייעץ עם בכל מקרה מקרים יוצאים מן הכלל בהם הרופא מחייב לקחתם. ו
 הרופא בטרם מועד.

 ה. תרופות שאינן דרך הפה
עינים ואזניים, פתילות, זריקות ומשחות רפואיות לשימוש חיצוני על משאפים, טיפות 

)מדריך הכשרות הע"ח ]הוראת הבד"ץ העור, מותר להשתמש בהם בפסח ובכל השנה בכל אופן. 

 .(. ועי' בזה בשמעתא עמיקתא גליון ק"פ[823פסח שנת עמ' 
 . שימוש בתרופות שנמכרו במכירת חמץט

צאות ברשותו. ומכל מקום המנהג להחמיר מעיקר הדין אין חובה למכור תרופות הנמ
, ובית הדין המוכר החמץ לעכו"ם מתנה עם העכו"ם שאם יהיה למוכרם במכירת החמץ

תרופה שיש בה  'ן חובה למוכרם, כי בדרך כלל אפי]הטעם שאיצורך לקחת מהם שלא יקפיד על כך. 

במ"ב )סי' שמב ס"ק מד(. ועוד שאף חמץ, החמץ נפסל מאכילה, ובכה"ג אין משום בל יראה ובל ימצא כמבואר 

אם יש בהם חמץ מ"מ אין בו אלא פחות מכשיעור, ודעת החכם צבי )ססי' פו(, הדגמ"ר )סי' תמב על המ"א ס"ק 

 .[ק"פ ד בשמעתא עמיקתא גליון". והארכנו בס"ת בב"י וב"י. ויש בזה עוד טעמיםמה"ש י( ועוד, דליכא איסור ח
 למצות הסדר םדיני השיעורי

 שיעור אכילה
 א. אכילה כדי אכילת פרס 

אין אכילת כזית במצוות ואיסורים נחשבת אכילה אלא אם כן אוכל כזית ללא שיהוי 
זמן שהוא יותר מכדי אכילת פרס. ודבר זה הוא מהשיעורים שנמסרו מהלכה למשה 

 ]עי' בפסחים )מד.( וברש"י )שם([.מסיני. 

  ב. שיעור כדי אכילת פרס 
שיעור אכילת פרס, יש אומרים שהוא שיהוי זמן של אכילת ד' ביצים, ויש אומרים ג' 

 ]שו"ע )סי' תריב סע' ד([. ביצים )שוחקות(. 
ולענין הלכה כל שהוא בשל תורה הלך אחרי המחמיר, וכל שהוא בשל דבריהם הלך 

 ]מ"ב )סי' תריב ס"ק ח([.אחרי המיקל. 
ומרים שבאכילות של מצוה כגון מצה ומרור על כל ושיעור אכילת ד' ביצים בדקות, יש א

פנים צריך להיזהר שלא לשהות באכילת הכזית יותר מארבע דקות ולכתחלה נכון לחוש 
]שיעורין של תורה )שיעור המצוות אות שלא לשהות מתחלת הכזית עד סופו יותר משתי דקות. 

 בס"ד בהלכות מצויות ליוה"כ[. ל(. ולענין שיהוי באכילת חולה שיש בו סכנה ביוה"כ עיין מש"כ
 ב. אם השיעור מתחיל מהלעיסה או מהבליעה

. ]אור לציון (יש אומרים ששיעור אכילת פרס מונים משעת הבליעה )ולא משעת הלעיסה
 . ]שבט הלוי )ח"ט סי' קעג([ויש אומרים משעת הלעיסה. )ח"ג פט"ו אות יג([. 

 ג. שיעור כזית וכביצה
]עי' עירובין ד. וסוכה ה: דשיעור זה אכילה היינו אכילה בשיעור כזית.  כל מצוה שנצטוינו בלשון

 הוא מהלמ"מ וכ"כ הרמב"ם )מא"א פ"ב הי"א([. 
]עי' ב"י )סי' ונחלקו הראשונים מה שיעור של כזית: יש אומרים שהוא כחצי ביצה בינונית. 

]עי' וא כשליש ביצה. ויש אומרים שה תפו( שכתב שכן נראה דעת התוס' )חולין קג: ד"ה חלקו([.
ברמב"ם )שבת פ"ח ה"ה וערובין פ"א ה"ט( שמבואר שהגרוגרת היא כשליש ביצה. וכתב הפר"ח )רסי' תפו( 

 שכזית הוא פחות מגרוגרת. ועי' בחזו"א )או"ח סי' לט ס"ק יז( ששיעור זה הוא בביצה בקליפתה. ועי' בסמוך[.
)שהוא חצי ביצה(. והכרעת הפוסקים כדעה הראשונה )סי' תפו סע' א( ולהלכה דעת השו"ע 

]מ"ב )ס"ק א( ועיי"ש שהוא חצי ביצה בקליפתה. אולם דעת להחמיר כדעה זו במצות מן התורה. 

 . ועי' עוד בסמוך.החזו"א )או"ח סי' לט ס"ק יז( שהיא בלא קליפה[
 ד. האם משערים לפי ביצה של זמנינו

]הגר"ח נאה )שיעורין של תורה(. נינו. יש אומרים ששיעור ביצה הוא שיעור ביצה המצויה בזמ
ועי' בכה"ח )סי' קסח אות מו וסי' קצ אות טז( שהביא הרבה מפוסקי הספרדים שס"ל כן. ועי' באור לציון )ח"ג 

]צל"ח . ויש אומרים שהביצים של זמנינו נתקטנו. שיעורי המצוות ענף ג( שכן מנהג הספרדים[
ת"ס )או"ח סי' קכז(, חזו"א )או"ח סי' לט קונטרס השיעורים( ועוד. )פסחים קטז:(, גר"א )מעשה רב סי' קה(, ח

 והובאו דברי הצל"ח בביאור הלכה )סי' רעא ד"ה של רביעית( ובמ"ב )סי' תפו ס"ק א([. 
 שבדינין שחיובם מן התורה יש להחמיר.)סי' תפו ס"ק א וסי' רעא ס"ק ס"ק סח(  והכרעת המ"ב

 חה. האם משערים לפי משקל או לפי נפ
יש אומרים שמידות אלו נמדדות לפי נפח )שהוא פחות ממשקל מכזית(. וכן מנהג בני 

 . ]כן מוכח מהרמ"א )סי' תפו( ונושא כליו שם[אשכנז. 
]עי' בכה"ח סי' קסח אות מו וסי' קצ ויש אומרים שמודדים לפי משקל. וכן מנהג מבני ספרד. 

ושהמנהג אצל בעלי הוראה למדוד לפי משקל. ועי' באור אות טז וסי' תפו אות ג( שהביא שיטות הפוסקים בזה 
 לציון )ח"ג שיעורי המצוות ענף ב( מה שהביא בזה ומ"מ מסיק שם שמודדים לפי נפח[.

 8ויש לדעת שרק במים מידת הנפח ומידת המשקל מקבילות, כלומר מים שנפחם הוא 
גרם.  8הוא  ס"מ של מים( משקל המים 8ס"מ רוחב בגובה  8ס"מ אורך על  8סמ"ק )

 גרם.  37.6סמ"ק מים הוא  37.6ונפח של 
 ו. שיעור כביצה

 37.6 –)לשיטתו שהולכים לפי ביצים של זמנינו(: הוא הנפח של כ  שיטת הגר"ח נאה
 ([. 1]ועי' בוזאת הברכה )עמ' (. (OZ.2) גרם מים בקירוב 37.6 -סמ"ק )שהוא כ

סמ"ק  833 -: הוא הנפח של כ )לשיטתו שהולכים לפי ביצים של זמנם( שיטת החזו"א
 ]שיעורין של תורה שיעורי המצוות )אות י"ח וכ"א([.. ((OZ. 2.8)גרם מים בקירוב  833 -)שהוא כ

 ז. שיעור כזית 
סמ"ק  27 -)לשיטתו שהולכים לפי ביצים של זמנינו(: הוא נפח של כ  שיטת הגר"ח נאה

(OZ.1 )וג הצר יותר(, או כנפח של והוא קצת יותר מהנפח של קופסת גפרורים )לא הס
 ([.1]שם. ובוזאת הברכה )עמ' כוסית קטנה של משקה חריף. 

)לשיטתו שהולכים לפי ביצים של זמנם, וכן לשיטתו שכזית הוא שליש  שיטת החזו"א
]שיעורין של תורה )שיעורי המצוות אות י"ח מים. ( OZ. 1.3) סמ"ק 55.3 -ביצה(: הוא הנפח של כ 

 יותר מהנפח של קופסת גפרורים. והוא קצת וכ"א([. 
אמנם דעת רוב הפוסקים )הובאו לעיל( דשיעור כזית הוא חצי ביצה ועל כן השיעור )לפי 

 סמ"ק. 33 -מידת החזו"א( הוא כ
 למעשה בשיעור אכילת מצה המנהגח. 

במצות אכילת מצה שחיובה מן התורה יש לתפוס כשיטת הפוסקים המחמירים שכזית 
 33 -וכמו כן כדעת הפוסקים שביצים שלנו התקטנו, והוא נפח של כ הוא חצי ביצה 

. ולפי בדיקות שנערכו הוא ]מ"ב )סי' תפו ס"ק א( ושיעורין של תורה )שיעור המצוות ס"ק כא([סמ"ק. 
]שיעורין של תורה )שיעורי המצוות אות כז(. ומשקל מצת מכונה המצויה קרוב לשני שלישי מצה מכונה. 

שיש לשער לפי  'כתשון )ח"ג שיעורי המצוות ענף ב( רם, ומ"מ הדבר עלול להשתנות. ועי' באור לציג 52-55 -הוא כ
 .([863)מדריך הכשרות עמ' הע"ח ]עי' בהגה הקודמת. וכ"כ הבד"ץ  גרם. 53 -. והוא כ סמ"ק, עיי"ש[ 21 -נפח של כ

ביצה. ויש אומרים שאפשר להקל )אף בכזית מצה( כדעת הסוברים שכזית הוא שליש 
]חזו"א )קונטרס השיעורים ס"ק יז ושיעורין של תורה בשיעורי המצוות סמ"ק.  55.3 –והוא שיעור של כ 

 גרם. 23 -. והוא כ ס"ק כד ושונה הלכות סי' תפו אות ג([
 למעשה בשיעור אכילת מצה ביו"ט שני מנהגהט. 

]הגרשז"א שיעור הקטן. ביום טוב שני של גלויות אפילו בכזית מצה הראשון אפשר להקל ב
 .זצ"ל )מעדני שלמה עמ' יז([

 

 למעשה בשיעור אכילת אפיקומן המנהגי. 
במצות שחיובם דרבנן, כגון אכילת מצה של אפיקומן, אפשר להקל שיעור הקטן והיינו 

 -והוא כ ]מ"ב )סי' תפו ס"ק א([. כדעת הסוברים שכביצה הוא שליש ביצה המצויה בימינו. 
 גרם(.  83-סמ"ק. )כ 23

 למעשה בשיעור אכילת מרור המנהגיא. 
לענין אכילת מרור לכתחלה יש להחמיר כשיטת המחמירים דהיינו שיעור חצי ביצה, 
שאף על פי שמרור הינו מדרבנן בזמן הזה, מכל מקום כיון שמברכים על אכילתו יש בזה 

אם אכל רק  חשש ברכה לבטלה ועל כן יש להחמיר לאכול כשיעור הגדול. ובדיעבד
 ]מ"ב )סי' תפו ס"ק א([. כשיעור שליש ביצה יצא. 

 יב. מי שקשה לו לאכול שיעור גדול
קיצור  -מי שקשה לו לאכול שיעור גדול )וכמו שמצוי באנשים שעברו ניתוח בריאטרי 

והוא ]מ"ב )סי' תפו ס"ק א([. קיבה( יכול להקל כדעת המקילים לעיל שכזית הוא שליש ביצה. 
ואם גם זה אינו יכול יאכל על כל פנים כפי שיעור ]עי' לעיל בשיעור של הגרח"נ[. "ק. סמ 23 –כ 

 . ]שיעורין של תורה )סי' יא([זית של זמנינו. 
גרם לפי שיעור הגרח"נ.  83 -גרם )מצה או מרור( לפי שיעור החזו"א וכ  23 -והוא כ 

ל יאכל מה שבידו לאכול עכ"פ תוך )ואם גם זה אינו יכו. ([863)מדריך הכשרות עמ' הע"ח ]הבד"ץ 
 תשע דקות(.

 יג. שיעור שני הכזיתים הראשונים 
שו"ע ]העליונה והאמצעית.  הבוצע להחמיר לאכול שני כזיתים מהמצותעל  ליל הסדרב

גרם( מהעליונה  83-סמ"ק )כ 23-סמ"ק מהאמצעית ו 23. ועל כן יקח [)סי' תעה סע' א(
בהם לקיים הדין של אכילת שני כזיתים, ועל ידי  ונמצא שאוכל שני כזיתים קטנים שדי

גרם כמבואר לעיל(  53-סמ"ק )כ 33שיעור זה מקיים גם אכילת כזית אחת לחומרא של 
הגריש"א זצ"ל והגרנ"ק ו ("מ )קונטרס לתורה והוראה חוברת א]בעל האגשל קיום מצות אכילת מצה. 

 ([.24שליט"א )סידור פסח כהלכתו פ"ח הגה 
 דבוק בין החינכיים  נשאר מהכזית

כל המצות שכתוב בהם "אכילה" אפילו אכל כזית מצומצם ונשאר לו ממנו בין 
]כן מבואר בפמ"ג )סי' רי א"א ס"ק א( ע"פ הרמב"ם )מא"א פי"ד ה"ג(. וכ"כ החניכיים יוצא ידי חובה. 

י כתוב בו שביעה. ועי' החת"ס )או"ח ססי' קכז ד"ה ואשלם נדרי( אלא שכתבו שלחיוב בהמ"ז דאו' אינו מצטרף כ

במהרש"ג )סי' כ ד"ה ומה שמביא מעכ"ת דברי ס'( שכת' דהמעיין בחת"ס יראה שאף לדידיה מצטרף מה 

 . שבחניכיים לחיוב בהמ"ז דאו', עיי"ש[
 שיעור השתייה

 א. כוס של קידוש
כוס של קידוש צריך שיחזיק לפחות רביעית. וצריך לשתות ממנו כמלא לוגמיו שהוא 

 ]שו"ע )סי' רעא סע' יג([.עית. רוב רבי

 ב. כוס של ד' כוסות
כל כוס של ד' כוסות צריך שיחזיק לפחות רביעית. וצריך לשתות ממנו כמלא לוגמיו 

. ]שו"ע )סי' תעב סע' ט([. ולכתחלה צריך לשתות את כל הכוס בכל אחת מהד' כוסות. שהוא רוב רביעית

ויש אומרים שאף בכוס גדולה שיש בה יותר . ובדיעבד אם שתה רוב הכוס יצא. ]מ"ב )ס"ק ל([
מרביעית לכתחלה יש לשתותה כולה. ויש חולקים שבאופן זה די בשתיית רביעית או 
עכ"פ רוב רביעית וכן עיקר. אלא שלכתחלה יש לחוש לשיטה הראשונה ועל כן יש 

ובכוס רביעית לכולי עלמא ]שם[. לדקדק לקחת כוס שמחזיקה רביעית וישתה כולה. 
 ]שם )ס"ק ל([.תחלה יש לשתות רביעית דוקא על מנת שיוכל לברך ברכה אחרונה. לכ

 ג. זמן צירוף השתיה 
שאם שתה מעט וחזר ושתה, אם יש מתחלת שתיה ראשונה עד )סי' תריב סע' י( כתב השו"ע 

סוף שתיה אחרונה כדי שתיית רביעית, מצטרפים לכשיעור, ואם לאו, אין מצטרפים. 
ור צירוף השתיות כדי אכילת פרס, כמו צירוף אכילות, ע"כ. וכתב ויש אומרים ששיע

שמלשונו משמע שהעיקר כדעה ראשונה, אבל הפר"ח והגר"א כתבו )ס"ק לא( המ"ב 
 שהעיקר כדעה השניה, ע"כ.

ולמעשה לענין שתייה בקיום מצוות יש להחמיר לשתות תוך שיעור של כדי שתיית 
 רביעית. 

כדרך שתיית בני אדם, שאינו שותהו בבת אחת כי אם וסתם שתיית רביעית משערים 
 ]שער הציון )סי' רי אות יא(. ועי' באור לציון )ח"ב פי"ז אות יד([. בשתי פעמים.

 ד. שיעור רביעית 
רביעית הוא רבע ממידת הלוג. והלוג הוא שש ביצים ומידת רביעת היא ביצה ומחצה. 

 ובין פ"א הי"ג([.]עי' ברשב"ם )ב"ב פט: ד"ה תומן( וברמב"ם )עיר

והנה מבואר לעיל שנחלקו הפוסקים בענין שיעור הביה בזמנינו. ולדעת הסוברים 
שמודדים לפי גודל הביצה המצויה בזמנינו הוא הדין לענין זה. אולם לדעת הסוברים 

]עי' ביאור הלכה )סי' שהביצים נקטנו עד מחצה שיעור רביעית הוא כשלש ביצים של זמנינו. 

 . רביעית( ושעה"צ )סי' תפו אות ה([רעא ד"ה של 
סמ"ק  16 –שיטת הגר"ח נאה )לשיטתו הוא שיעור ביצה ומחצה( שהוא הנפח של כ 

(OZ.3) שיעורין מ"ל.  233. והוא קצת פחות משיעור של חצי גביע אשד, לבן, שמנת שנפחם[

 .([1של תורה )עמ' קעז(. ועי' בוזאת הברכה )עמ' 
 ]שיעורין של תורה )שיעורי המצוות אות י"ח וכ"א([.  .(OZ. 5.3) גרם 833 - שיטת החזו"א: הוא הנפח של כ

 ה. שיעור מלא לוגמיו 
שיעור "מלא לוגמיו" הוא נפח המים שמכניס לפיו ומסלקו לצד אחד ויראה מלא לוגמיו 

יאור ]עי' שו"ע )סי' רעא סע' יג( ובמ"ב )שם( ובבכל אחד לפי גודלו. ובאדם בינוני הוא רוב רביעית. 

לשיטת החזו"א:  (.OZ. 1.6)גרם  44 –ולשיטת הגר"ח נאה: הוא כ הלכה )סי' תעב ד"ה וישתה([.
 .(OZ. 2.8)גרם.  76 –הוא כ 

 למעשה בשיעור שתיית רביעית של קידוש המנהגו. 
 833 -לענין קידוש הלילה שהוא מן התורה )עכ"פ בשבת( יש להחמיר שהכוס יחזיק כ 

)סי' רעא ס"ק סח( וביאור הלכה )שם ד"ה של רביעית(. ועיי"ש שכתב דעכ"פ יראה  ]מ"ב (.OZ 5.3) גרם

 לכתחלה שיחזיק הכוס כב' ביצים עם הקליפה[.

ומכל מקום היוצאים ידי חובת קידוש על ידי המקדש מדין "שומע כעונה", יכולים 
זה שהמקדש ]שהרי די ב(. OZ.3) סמ"ק 16 -להקל להחזיק לפניהם כוס בשיעור הקטן שהוא כ 

 מחזיק כוס גדול ומוציא אותם יד"ח קידוש דאו'. ושו"מ שכן פסק בתשובות והנהגות )ח"ב סי' רמב([.

 למעשה בשיעור שתיית רביעית של ד' כוסותהמנהג ז. 
 16לענין ד' כוסות )או קידוש היום( שחיובם מדרבנן ניתן להקל שהכוס יחזיק שיעור של 

 ס"ק א וסי' רעא שם([. ]מ"ב )סי' תפו .(OZ.3)סמ"ק 

 ח. שיעור לקטנים החייבים מדין חינוך
קטן החייב לאכול מצה ולשתות ד' כוסות ושאר המצות מדין חינוך, יש להקל בשיעור 
הקטן וכן לענין שעור כדי אכילת פרס יכול לשער השיעור הקל ביותר דהיינו תשע דקות. 

 ט, הגה עב([.]הגרשז"א זצ"ל )חינוך הבנים למצוות להגר"י נויביר

 ט. מדידת השיעורים ביו"ט
אם לא מדד שיעור הכזית מערב יו"ט, בדיעבד מותר למדוד אף ביו"ט משקל המצה וכו' 

]הגרשז"א זצ"ל )שלחן שלמה סי' תק ס"ק בכלי משקל ביתיים שניכר שהיא מדידה לצורך מצוה. 

ון שהוי לצורך מצוה. וכן דעת הגריש"א ב(. ודעת האור לציון )ח"ב פכ"ה אות ב( שמותר לעשות כן לכתחלה כי

 זצ"ל )הלכות שבת בשבתו ח"ד עמ' קו([.
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