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ד"בס  
'פרק א  

ן 'געווָארנט זיין בשעת
 עסן פסח

יעדער זָאל ָאּפליינען דעם צעטל 
 כָאטש איין מָאל ַא טָאג

 גדול אחדמרב 

, יעדעס מָאל איידער מען זעצט זיך עסן ווַאשט מען זי ך ַאּפ די הענט) א

דיגן סינק וואו מען לייגט נישט קיין עסן 'אין ַא ּפסח, כל שכן די קינדער

 .ַארף מען הָאבען כָאטש איין סינק צו דעם צוועקדעריבער ד. ָאדער געשיר

ווייל עס ווערט , גלעזער-ביים עסען זָאל מען נישט ָאנכַאּפן די אויגן) ב

 . גערייניגט פַאר יום טוב100%נישט 

און אויך .  וועגן די זעלבע סיבה-שטריימל , נישט ָאנכַאּפן דעם הוט) ב

קומט דָאס אין בַארירונג מיט , .ג.ד.בית המדרש א, ווייל אין קַאר

טרָאגט ביים עסען דעם זעלבן 'דעריבער אויב מ. אומָאּפגערייניגטע זַאכן

קַאר זָאל מען געווָארענט זיין , שוהל ,  בעקישע ווי אין דרויסן-רעקל 

 .ביים עסן)  בעקישע-דעם רעקל ( נישט ָאנצוכַאּפן זיי 

ונדערן כַאלַאט וועלכע ַא סך פירן זיך ַאז צום עסן הָאבען זיי ַא בַאז) ג

הָאט זייער ַא סך 'ס, גייט נישט דערמיט אויף די גַאס נָאר אין שטיב'מ

עס איז זייער שווער צו היטן נישט ָאנרירען אינמיטן עסען ) א: מעלות

די פעולה ) ג, עס ווערט נישט צוגעקלעּפט דערצו גָארנישט) ב, דָאס כַאלַאט

 פון ָאנטוהן דעם כַאלַאט ברענגט ַא התעוררות 
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וועלכע מען נוצט ַא , מדקדקים טראגן נישט קיין רינגלעך ביים עסען) ד

לא עדיף ממנהג (ט 'כשר'אפילו אויב עס איז גערייניגט און גע, גַאנץ יָאר

פונקט ווי ַאנדערע ). לא להניח על השלחן שום מאכל או כלי בלי כיסוי

 .גַאנץ יעריגע כלים

ו פַארבליבן ַא "טַאש טָאמער איז חנישט ַאריינלייגען הענט אין ) ה

 .ַא משהו, ברעקל

נישט ַארויפלייגן קיין ספר אויפן טיש וואו מען עסט ָאן אונטערלייגן ) ו

 .ַא ּפלעסטיק

מדקדקים נוצן נישט קיין ספר ביים עסן ווייל מען מישט בלעטער ) ז

טייל זענען מקיל ביי (מיט די הענט און עס איז נישט ַאן ָאּפגעהיטענע זַאך 

און אפילו , )נייע ספרים וועלכע זענען קיינמָאל נָאך נישט גענוצט געווָארן

לייגן מען ַאלע הגדות אין דער , ביים סדר ווען עס קומט צו שלחן עורך

דַארף געדענקען ַאז די דעקלעך וועלכע זענען פארענדעקלך און 'מ. זייט

 .דיג'איר פַארב קען זיין חששות

צט מען נָאר די וועלכע מען לייגט ַאוועק פון יָאר הגדות צום סדר נו) ח

און דָאס ווישט מען ָאּפ די דעקלעך מיט ַא , צו יָאר בלויז אויף פסח

און ווען די הענט ווערט נַאס . פייכטע שמַאטע פַארן ערשטן מָאל בַאנוצן

 .פון וויין זָאל מען נישט ָאנכַאּפן די הגדה נַאסערהייט

דַארף מען , ן מישן ספרים'טייל געבן ַא לעק די פינגער בשעת) ט

, דָאס זעלבע ביים קושן ַא מזוזה. געווָארנט זיין אום ּפסח נישט צו טוהן

קושט מען נישט דעם ּפלַאץ פון פינגער מיט ווָאס מען הָאט ָאנגערירט די 

דָאס זעלבע ביים עפענען ָאדער , מזוזה נָאר אויף די זייט פון פינגער

קושט מען נישט מיטן מויל נָאר מיטן פינגער ַאזוי ווי ביי , צומַאכן ַא ספר

 .די מזוזה

פרוכט אפילו ָארַאנזשען מיט גרעיּפפרוכטן שיילט מען מיט ) י

ווָאס מען נוצט נָאר צו שיילן און מען לָאזט נישט , סּפעציעלע מעסערס
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און נָאכן שיילן שווענקט . ווייל עס הָאט קטניות, איבער אפילו ַא משהו

לעמָאן ). גרעיּפפרוכט, אפילו ָארַאנזשען(מען גוט ָאּפ די ּפרי און די הענט 

ּפוק חזי כמה צריכין לחזק (לייגט מען נישט מיט די שָאלעכץ אין טיי 

א לקלף "מנהגים הישנים כי בימי קדם בנהא שלש לאכול מבלי לקלף ושא

ושלא היתה הל החשש רק מטעם שיד הכל , לא השתלמו בו כלל

ז ניתוסף שמושחין אותו בקטניות "ובזה, ן בו בלי זהירות לפסחממשמשי

שיצאו להקל ... על מ... ו. בו... כ אין להקל בו וב"וע, עוד' ומי יודע מה יהי

וקטנים לא ידקדקו , י הדחת מים הלא בקל ישכח כיון דלא רגיל"בזה ע

 .)כלל

דער מעסער מיט וועלכן מען שיילט פרוכט נוצט מען נישט ) יא

 .אויפצושניידן די פרוכט זעלבסט

נָאר אויב מען קען , ביי פרעמדע זָאל מען נישט עסן אפילו פרוכט) יב

מען קוועטשט נישטק ין ). 'אות ח(נָאכקומען דָאס אויבנדערמָאנטע 

ס ווייל די שָאלעכץ הָאט "ָארַאנזשן ָאדער גרעיּפפרוכט ּפסח צו מַאכן זשו

 .קטניות

נוצט מען , טעלער, ש עסצייג"צב, ט גענוצטַא כלי ווָאס יענער הָא) יג

דערפַאר עסט מען אויך ). מען מישט זיך נישט(נישט ָאן אויסשווענקען 

 .ס שיריים בפרט פון קינדער'נישט יענעם

ַא טיש וואו עס קען זיין ַאז עס איז געלעגן דָארטן ספרים ָאדער ) יד

איידער מען נוצט עסצייג זָאל מען עס געבן ַא לייכטן וויש , ַאנדערע זַאכן

 .ָאּפ

ַא שטיקל מאכל ווָאס הָאט ָאנגערירט אין רעקל ָאדער ַאנדערן ) טו

אויב מען קען עס נישט גוט ָאּפווישען ָאדער ָאּפשווענקען עס מען , מלבוש

און אויב . און ַאוודאי ַאז מען לייגט נישט קיין שום מאכל אין טַאש, נישט

 .איז געלעגן ניצט מען עס נישט'ס
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וועלכע , מען ווישט זיך די הענט אינמיטן די סעודה נָאר אין ּפַאּפיר) טז

הָאבן נישט קיין סטַארטש ָאדער ריסייקלד פון גענוצטע ּפַאּפיר און נָאר די 

וועלכע זענען נתברר געווָארן יענעם יָאר ַאז עס הָאט נישט קיין סטַארטש 

 ).ווייל די זַאכען טוישען זיך פון צייט צו צייט(און איז נישט ריסייקלד 

מען , מען מישט נישט דעם טעלעפָאן בוך. מען ציילט נישט געלט) יז

והני חמורין יותר , עיין לעיל בספרים(ע צייטונג 'ליינט נישט קיין כשר

 ).וגם אינם משומרין כל כך, דדיו נקפץ מהם על האצבעות לפעמים

ַאן ערווַאקסענער , עסנווַארג וועלכע פַאלט ַארָאּפ אויף דער ערד) יח

קינדער . נָאר אויב מען קען עס ַארומשיילן) לכתחילה(זָאל דָאס נישט נוצן 

זָאלן עס גוט ָאּפשווענקען ָאדער ָאּפשיילן ביז מען זעט מיט די אויגן ַאז עס 

 .איז ריין געווָארן

, ווַארפט מען ַאוועק, ַאזוי ווי מצוה, ווָאס מען קען נישט ָאּפשווענקען

ם שיק "ש במהר"מ(ָאדער מען לייגט דָאס אין ַא זייט אויף נָאך ּפסח 

שפירורי בצק בקרקע ונדבקין ' לזרוק מצה שנפל על הארץ מיירי בבית אפי

צ לזרקו או לשרוף משום חשש דעלמא שיש "ה א"הא בלא. ש היטב"ע, לה

 ).מ אין לאכלו משום חומר פסח"ומ, חמץ על הרצפה בפסח דלא שכיחא

רף ָאנזָאגן די קליינע קינדער נישט ַארָאּפצולייגן דָאס עסן מען דַא) יט

ָאדער ַא בענקל און אויב עס פַאלט ַארָאּפ זָאלן זיי נישט , אויף דער ערד

אויב , כדי עס זָאל נישט ּפַאסרען זָאל מען זיי געבן צו עסן ביים טיש. עסען

ג אין מצוה "וגם בכה, א לא קיבלו החומרא אדעתא דהכי"בדא(מעגלעך 

 ).להפרישו

, ביכלעך אינמיטען עסען-אויסלערנען קינדער נישט לייענען מעשה) כ

ובכתבי עת הדיו נקפץ על , כלעיל בספרים(און ַאודאי נישט קיין צייטונגען 

 ).כ נוגע בה במאכל"האצבעות ואח
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לכתחילה זָאל מען נישט ַארויסשיקן די קינדער אין הויף מיט ) כא

אויב יָא זָאל מען .  עס פַאלט ַארָאּפ עסן זיי ווייטערווייל ווען, עסנווַארג

 .מיטשיקן ַא ערווַאקסענעם

עסצייג ָאדער ַאנדערע געשיר וועלכע פַאלט ַארָאּפ שווענקן מען גוט ) כב

דיג נָאר מען לייגט נישט 'אויב מעגלעך אין ַא סינק וועלכער איז ּפסח( ָאּפ

 ).ַאריין דערין עסן ָאדער געשיר

די רוקנס פון די בענקלעך ווערן איבערגעדעקט מיט סחורה ָאדער ) כג

ַא בענקל מיט . ּפלעסטיק זעקלעך ווייל דָאס רירט מען ָאן אינמיטן עסן

 .הענטלעך זָאל מען איבערדעקן אויך די הענטלעך

, אויב ַא גָאר קליין קינד עסט אין ַא סּפעציעלן בענקל מיט ַא טישל) כד

מיט דויערהַאפטען . ן און צודעקן'און כשרזָאל מען עס גוט רייניקן 

 .ּפלעסטיק ַאזוי ווי קַאנטעקט ּפַאּפיר

לערנען די קינדער ַאז ּפסח מישט מען זיך נישט מיט ַאנדערע צו ) כה

 .ס'עסן יענעם

ווייל זיי . ג.ד.ווען א, מען עסט נישט אונטערוועגנס אין ַא קַאר) כו

דעריבער דַארף מען , רייניגט זיי'דיג אפילו מ'זענען ַאבסָאלוט נישט ּפסח

 .זהירות

ס פון ּפלַאץ צו ּפלַאץ זָאל מען ַאכטונג געבן 'טרָאגט עסענ'ווען מ) כז

, שטריימעל, היטען, רעקלעך, בענקלעך, טירען, נישט ָאנרירען ווענט

 .וו.ַא.בעקיטשע א

די וועלכע פירען זיך דעם גוטען מנהג נישט צו נוצען ווַאסער נָאר ) כח

זָאל דָאס , ס איז ָאנגעשעּפט פון פַאר ּפסח ָאדער געקויפט פון פַאר ּפסחווָא

, נוצען אויך צום קָאכען און בַאקען ָאדער ָאּפשווענקען ּפירות צום עסען

 .ָאבער געשיר ווַאשט מען מיט סינק ווַאסער
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, זָאל זיך אויך ָאּפהַאלטען פון עסען שַארפע ָאדער זויכער'מ) כט

דעריבער פירען זיך ַא סך נישט צו עסען . קייט'ביטערע מאכלים וועלכע מ

 .צוויבעל אין אייער נָאר געּפרעגעלטע

עס איז פון די שטַארקסטע און וויכטיגסטע חומרות אום ּפסח נישט ) ל

דעריבער ווען , פילינגס, קרָאנען, הָאט פַאלשע ציין'צו עסען הייס אויב מ

ן ווַארטען עס זָאל ַארָאּפ פון הייס ברענגט ַאריין הייסע מאכלים זָאל מע'מ

און גלייכצייטיג דערמַאנען די ָאנוועזנדע זיך נישט צו . צו ווַארעם

 .פַארגעסן

איז דָא קינדער ָאדער ערווַאקסענע וועלכע ווילען נישט 'אויב ס

ּפ זעהן דערצו ַאז די כלי זָאל זיין ַא זיכערע כלי "ווַארטען זָאל מען לכה

ש " כ-עסט ַא גַאנץ יָאר 'און עס זָאל נישט זיין הייסער ווי מ, שלישי

כ "ּפ על היתר כלי שלישי והמתירין גוש ג"לסמוך בדוחק עכ. (בריעדיג

וביארתי באריכות . כ לא יאכל רותח יותר"שלישי ובצירוף הגעלה וע

 ).ז"דעיקר היתרים שנאמרו בגדולי הפוסקים בשיניים ליתא בזה

פיל מיה און הָארעווַאניע צייט געלט און עס איז נישט כדאי נָאך ַאזוי

לכבוד ּפסח . וו.ַא.א, כוח ווייניג עסען ווייניג שלָאפען קרייצען רייבען

זָאל מען ביי דעם וויכטיגסטען חלק פון , ו נישט נכשל ווערן"זָאל ח'מ

 .הַאלטען און אויפגעבן-עסען גרינג

 .ס זענען מחוייב מצד ההלכה ַאזוי צו טוהן"די וועלכע הָאבען ברעיסע
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 פרק ב
 קָאכן און צוגרייטן עסנווַארג ּפסח

דַארף ָאּפליינען דעם צעטל כָאטש איינמָאל ַא 'מ
 פון גרויס ביז קליין, יעדן טָאג ּפסח, טָאג

אויב מען קומט פון די גַאס ָאדער מען הָאט ָאנגערירט זַאכן וועלכע ) א

. ּפ די הענט פַארן קָאכןשווענקט מען זיך ָא, זענען נישט ַאזוי ָאּפגעהיטן

טייל מדקדקים ווַאשען זיך אייביג טָאמער הָאט מען אומוויסענדיג ערגעץ 

 .ָאנגרירט

, גרינציג, פלייש, צום ביישּפיל פיש, יעדע זַאך ווָאס מען קָאכט) ב

ווייל ביז עס קומט אין שטיב , שווענקט מען קודם גוט ָאּפ. ג.ד.פרוכט א

פלייש דַארף מען . איז נישטָא קיין זהירות פון די וועלכע רירען עס ָאן

, בַאזונדער גוט ָאּפשווענקען און אויך ַאביסעל ָאּפרייבען מיט די הענט

זַאלץ ווָאס קלעּפט שטַארק צום פלייש -ווייל ּפסח נוצט מען בלויז שטיין

און אויך קען מען ַאמָאל טרעפען , און בלייבט איבער צומָאל ביזן קָאכען

 .ן מאגענס אינעווייניגשיריים פו

זָאל מען , ט"אויב מען הָאט עס נישט ָאּפגערייגיקט פַאר יו, אייער) ג

אויב מעגליך נישט אין ַא סינק וואו מען , ן קָאכן'עס קוט ָאּפווַאשן פַאר

 .ו זיין חמץ ממש"דָאס ָאנגעקלעפטע קען ח. לייגט ַאריין עסן ָאדער געשיר

אפילו אויב מען קלַאּפט אויף רויע אייער זָאל די שָאלעכץ זיין ריין ) ד

 .ווייל עס קען זיך ָאנקלעּפן, פַאר דעם

קיין שום זַאך קָאכט מען נישט און מען בַאקט נישט מיט די ) ה

אויסער אייער אין ַא בַאזונדערע . עּפל, צום ביישּפיל ּפָאטעיטָאס, שָאלעכץ

 .טָאּפ

טוכער -ער און ָאּפווישאיז מהדר צו הָאבען בַאזונדערע הַאנטוכ'מ) ו

כן נהגו מעולם (ן בַאנוצען 'ווַאשט זיי אויס פַאר'און מ, דירעקט אויף ּפסח
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ח ספינקא "או', ב כ"ש קי"מעדק). ז שיש עליהם סטַארטש"ובפרט בזה

 .י"ב סק"תמ

טוכער אויף ַאן אופן עס זָאל נישט -מען זָאל הַאלטן די וויש) ז

 .ַארָאּפפַאלן

זָאל מען , ווען מען נעמט ַארויס די אייער פון די שַאכטלעך) ח

האט עס געווַאשען פַאר 'אפילו מ, דורכקיקען אויב עּפעס איז ָאנגעקלעּפט

ַא (אויב מען זעט אויפגעקראכטע אייער . ּפסח ַאמָאל פַארזעהט מען

ווייל מעגליך ַאז פון די , זָאל מען עס נישט ניצען) שּפַאלט איז גָארנישט

 .ן הָאט זיך ָאנגעקלעבט ָאדער ַאריינגעפַאלען אינעווייניגשמוץ אין דרויסע

 .אייער קָאכט מען אין ַא עקסטרע טָאּפ) ט

זָאל מען ַאביסעל דיקער , ָא ווערט געשמירט הייס"ט ּפָאטעט"סווי) י

 .ָאּפשיילען עס זָאל זיין כדי קליּפה

כריין זָאל מען ַאוועקשניידען ַא שטיקעל פון יעדן ּפלַאץ ווי עס איז ) יא

 .געשניטען געווָארען ביים סוחר ָאדער פַארמער

טרָאצדעם ווָאס צו קַאלט און טרוקען קען מען ניצען ּפַאּפיר ) יב

קען איז רַאטזַאם נישט צו ניצען פַאר עסענווַארג נָאר 'אויב מ, זַאכען

ָאדער ּפלעסטיק ווייל קינדער ווייסען ) ל"ַאלומיניום פוי(זילבער ּפַאּפיר 

 .און ערווַאקסענע זענען זייער עלול זיך צו פַארגעסן, שט קיין חילוקיםני

לייגט נישט ַאריין הייסע זַאכען אין פריזשידער 'מ) יג

)REFRIGIRATOR (ט 'כשר'ָאדער פריזער ווייל די פַאכען ווערן נישט גע

 .און ווייל די דעק איז ַא דינע

דערלַאנגט דָאס עסען צום עסען 'דער סדר אין שטיב זָאל זיין ווען מ) יד

פון טָאּפ אין שיסל און פון שיסעל אין , זָאל עס זיין ַא זיכערע דריטע כלי

, משום השאלות בשיניים ובעבור התינוקות וכיון שאוכלין חם. (טעלער

והגם שגם בכלי שלישי יש מחמירין ואפילו . וגם בגוש דעת הרבה להקל
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ע ואחרונים "וך מטעם השומ לסמ"פ יש ע"עכ, ובפסח גם ברביעי, בשבת

 ).ל ספק כלי שני"ל דהו"לעפל-ּפ"ולא יסמוך על השע

דיקע 'שוין איינגעפירט ביי ַא סך שטיבער בהיות מען הָאט ַא ּפסח) טו

דַארף מען ַאכטונג געבן , קָאכט מען דָארט עטליכע טעג פַאר יום טוב, קָאך

, ציין, מויל, ּפנים, זיך גוט ָאּפרייניגען די הענט) 1: ווי פָאלגנד

מען זָאל ) 3. מויל פון חמץ איידער מען גייט ַאהין ַאריין'אויסשוויינקען ס

 .פסח צום חמץ און צוריק...  נישט קָאסטען דָאס עסען אויב עס איז 

מען זָאל נישט רעדן אויפן טעלעפָאן ) 5... טוישען די מלבושים) טז

, אויב מען מוז) 6. לןדיגען טעלעפָא'נָאר פון ַא ּפסח, בשעת די ַארבעט

דַארף מען געדענקען זיך גוט ָאּפצּוווַאשען נָאכדעם אין ַא סינק ווי עס 

וו .ַא.ּפנים א, ווען מען רייניגט זיך די הענט) 7. ווערט ווייטער דערמָאנט

מעןד ַארף ַאכטונג געבן עס זָאל זיין , דיקן סינק'טוט מען דָאס אין ַא חמץ

... ַא ריינע סינק און ַא ריינע הַאטוך עס זָאל זיך נישט ָאנקלעבן גָארנישט 

קָאך גיט מען זיך ַא שווענק ָאּפ די -ווען מען קומט ַאריין אין ַא ּפסח) 8

און , ברעסלעט און זייגער, אויסטוהן די רינגלעך... הענט ביים ָאנהייב

 .מענער זָאלען זיין זיכער ַאז די בָארד און ּפאות איז ריין פון חמץ

 ...נדערע מלבושים ָאדער רייניגען גוט ַא) יז

יגס דַארף 'אויב מען לָאזט ַאריין קליינע קינדער ַארבעטן מיט פסח) יח

 .מען ַאכטונג געבן עס זָאל זיין ערווַאקסענע בעלי אחריות ַאכטונג צו געבן

דָאס איז כולל ַאלע , נישט ניצען הענטוך צוליב סטַארטש) יט

 .דיסּפָאזעבעל

 .פַארבָארגט כלים'פַאר פסח בָארגט מען און מ) כ

דיגע ריינע 'עסענווַארג ווָאס איז כשר לּפסח נָאר געקָאכט אין חמץ) כא

דינו בכלי חמץ ומותר לגנזו עם הכלים וגם ) חשש בלוע מכלים(כלים 

 ).א"ב סק"ב תמ"מ, ח"מקנ, ז"גר, י"ח(למכרו לנכרי 
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יז בַאהויפטעט דורך מוז הָאבען ּפסח און עס א'די טייען וועלכע מ) כב

די מומחים ַאז עס הָאט נישט קיין חשש חמץ ַאזוי ווי קַאמילען טיי ָאדער 

LEAVS-SENA , פונדעסטוועגן איז עס ָאבער נישט משומר פון די

, ג ָאצושיילען"ַארבעטערס און מיר פירען זיך ביי פרוכט און גרינצייג בכה

און דורכזייען , זָאל מען אויפקָאכען פַאר פסח און מַאכען עסענץ דערפון

און אויך מברר זיין יערליך אויב עס איז נישטָא , מיט ַא ריינע שמַאטע

 .קיין שינויים אין אינהַאלט

הָאט מעורר געווען אין איינע פון די מדריכים ַאז 'כדאי צו וויסען מ) כג

איז דָא ַא עצה , די וועלכע קענען צוליב געזונטהייט נישט עסען שמַאלץ

 מַאכען דערפון JUICER און מיט ַא מַאשין WALNUTSן אויפען קע'מ

 .וו.ַא.ס א"זשו-עס איז די זעלבע טירחא ווי מַאכען ָארַאנזש, אויל

לייגט עס אין זעלבען פריזשידער 'ָאּפגעקָאכטע עסענס אויב מ) כד

הָאט ַאנדערע זַאכען דַארף עס זיין גוט איינגעּפַאקט 'ָאדער פריזער ווי מ

 .דיגען'עס זָאל נישט ָאנגעקלעבט ָאדער געזַאמעלט ווערן פונם חמץ

זָאל נישט קויפען פון געשעפט נָאר זַאכען וועלכע קומען 'מ) כה

איז ביטער שווער עס זָאל זיין 'ווייל ס, פַארמַאכט נישט קיין ָאפענע זַאכען

ַארבעט ַארום מיט פַארקויפען 'ַא געהעריגע זהירות אין געשעפט וואו מ

און , דיס און טיילמָאל זענען די ַארבעטער גוים ָאדער קלים'חמץאויך 

 .גייט כסדר פון איינס צום צווייטן ָאהנע רייניגען די הענט אינצווישען'מ

: פָאלגענד, מַאכען אייער אויף ּפסח דַארף זיין-דער סדר פון גרייט) כו

ָאנגרייטען ַא ריינעם ּפלעסטיק צו אויספוטערן אנגיסען ריין ווַאסער ) 1

ַארויסנעמען די אייער פון טָאוועל ) 2) ך"מעג זיין לוילע(נישט הייס 

בַאקיקען יעדעס איינע אויב איז ריין זָאל מען עס ַא וויש געבן מיט ַא 

די טָאוולען ) 3, אויב שמוציג ַאריינלייגען אינעם ווַאסער, פייכטע שמַאטע

די אייער זָאל מען ) 4, ין רי100%דַארף מען גוט אויסשָאקלען עס זָאל זיין 

אין שיסלעל ָאּפריבען פון שמוץ נָאכדעם ָאּפווישען מיט ַא ריינע שמַאטע 

 .און צוריקלייגען
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גרייט ָאהן די עסענס דַארף זיין ַא בַאזונדערע 'דָאס ּפלַאץ וואו מ) כז

ָאדער ווייט ָאּפגערוקט פון חמץ עס זָאל , שטיב מיט ַא פַארמַאכטע טיר

זעלבסטפַארשטענליך , אויף קיין פַאל נישט קענען ָאנקומען חמץ דָארטן

ָאדער . דָאס איז נָאר שייך אויב קינדער דרייען זיך נישט דָארט

קען הַאלטען ַאן 'רירט זיך נישט ַאוועק פון דָארט און מ'ַאז מ) ח"בשעהצ(

חזינן דבפסח שאין חמץ בבית . (אויב די קינדער זָאלען גָארנישט טוהן

גדרים וסייגים שלא ליגע אפילו בדברים נקיים לגמרי , הרחקותכמה עשו 

כ שצריך "עאכו, וגם נגעלו גזירה שלא נחנקו כראוי כמו שלחנות וכיוצא

ליזהר מאד מפירורין ממש הנמצאין בידים וכן בבגדים של העוסקין עדיין 

 ).בחמץ

ט אין געשעפט קען הָאבן 'טובל'נייע כלים וועלכע מען הָאט גע) כח

און , ן קונה'ווייל אין געשעפט געהערן די כלים נָאכנישט פַאר, ּפרָאבלעמען

דעריבער זָאל , אויב די כשרות פון מקוה איז אונטער פַארלעסליכע הכשר

ווייסט זיכער ַאז די מקוה 'מען זיך נישט פַארלָאזען דערויף נָאר אויב מ

ט איז ַא 'לאון דער ווָאס טוב,  פַארלעסליכע אויפזיכט100%איז אונטער 

און נָאר אויב דער קונה איז , דַארף טוהן'ירא שמים און ווייסט ווָאס מ

בעט איינעם 'ָאדער מ, אין געשעפט און הייבט אויף די כלים קונה צו זיין

 . פון די ַארבעטערס עס קונה זיין פַאר אים

ט זָאל מען נישט נוצען אפילו 'טובל'הָאט נישט גע'כלים וועלכע מ) כט

 .איינמָאל

און ) ס"בעג(פלעסטיקגעשיר און עסצייג ווי אויך זעקלעך ) ל

הָאט 'טישטוכער זָאל מען נישט נוצען פון ַא זעקל ָאדער בַאקס ווָאס מ

 .וו.ַא.א) ס"בעג(גענוצט דערפון אינמיטען יָאר נָאר עפענען נייע בַאקסעס 

זָאל , ַאּפיראלומיניום ּפ, טושוס, טַאועל ּפַאּפיר, ַאזוי אויך נעּפקינס) לא

דיגע זַאכען פון 'מען ניצען נייע ָאדער ווָאס איז געבליבן צווישען ּפסח

 .פַארַאיָאר
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זָאל מען , קָאכען געצייג, עסצייג, טעלערס, נייע געשיר טעּפ) לב

פַארן ניצען דָאס ) נישט הייס(ך ווַאסער "ָאווַאשען מיט זייף און לוילע

כן נהגו מעולם משום דלא משומר וכמו שאין אוכלין פירות (ערשטע מָאל 

ז כמה מהם מושכין בשמנונית של קטניות וכיוצא "ובזה, וירקות בקליפתן

גם לפעמים על דרך רחוק יארע שכלים שנשתמשו , כ יש ליזהר יותר"וע

 ).כ רק על הבעין"ע אין לחוש כ"נמכרין בשיק ועל הבלוע שהוא נטל
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 'פרק ג

 ַאלגעמיינע זהירות פסח
יז ַאז ַאלע חומרות און הידורים הייבט מען ָאן ערב ּפסח דער סדר א) א

אויסער ווער עס הָאט ַא דירעקטן מנהג , נָאכן פַארברענען דעם חמץ

זעלבסטפַארשטענדליך אויב עס פַארלַאנגט זיך קען מען מקיל , ַאנדערש

ביאור הענין דכל דבר המסור . (און טיילמָאל ביז ביינַאכט, זיין ביז חצות

ה קשה להבדיל בין זמן לזמן כששניהם זמן איסור "לנשים וקטנים וע

ולבין , וגם אין יודעות הבדל בין דין, דיבאו לטעות ולהקל בכל, חמץ

 ).ש"ג בשם תשובת הרא"קצ' ך סי"ש' עי, ויקילו בכל, או מנהג, חומרא

גייענדיק אין גַאס זָאל מען ַאכטונג געבן נישט ַאריינצוטרעטן אין ) ב

. עס זָאל זיך נישט ָאנקלעבן צו די שיך אונטן,  ַאנדערע חמץ,חלה, ברויט

טייל פירן זיך ָאּפצורייבן די שיך אויף דער ערד בעפָאר ַאריינגיין אין 

 .שטוב

זָאל מען רייניגען די , בַאקען-ערב ּפסח ַאהיימקומענדיג פון מצות) ג

נישט גיין אויף ַא גַאס וואו . און די קליידער פון מעהל, שיך אויף דער גַאס

י "ח' עי. (שע בעקעריי ָאדער רעסטָארַאנט'שמעקט דעם ריח פון ַא גוי'מ

ג דיש לצדד במכוין "ואע, א"שם ס... 'בהל. ג"ג ס"ז תמ"י גר"ח סק"תמ

 ).כי בקל יכשל לכוין, ה"ה ואפ"ד ד"ד קמ"י יור"ב' לא ליהנות עי

ווייל עס , סחבייסן די נעגל פ) ַאליין ָאדער לָאזען די קינדער(נישט ) ג

און בכלל נישט נעמען די פינגער אין , זַאמלט זיך דָארט ָאן פַארשידנס

ווייל מען רירט ָאן , מויל ָאדער רייניגען אונטער די נעגל מיטן מויל

 .פַארשידענע זַאכן

 ).ן"פאונטע, ק"סינ(ווַאסער -נישט טרינקען ווַאסער פון ּפַאבליק) ד
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ָאדער נעמען געלט אין . ג.ד.נישט לָאזן די קינדער קייען ּפַאּפיר א) ה

אויך נישט גומי וועלכע קען אויך , ָאדער נעמען ַא פעדער אין מויל, מויל

 .הָאבען סטַארטש

דיגער טעלעפָאן הענטל זָאל לכתחילה זיין ניי און זָאל 'דער ּפסח) ו

ווערן גוט ָאּפגעווישן מיט ַא פייכטע שמַאטע אפילו דָאס ערשטע מָאל ווען 

נוצט די ַאלטע 'אויב מ. ס איז נָאך ניי ווייל מען הַאלט עס נָאנט צום מוילע

טיּפ -זָאל מען ָאּפרייניגען דָארט וואו מען רעדט די שּפַאלטענס מיט ַא קיּו

  .און ַאלקָאהָאל

בשעת . לכתחילה זָאל מען נישט נוצען ַא ּפָאבליק טעלעפָאן ּפסח) ז

בליק טעלעפָאן ווָאס איז נישט 7הדחק אויב מען רעדט אויף ַא ּפאר

און הַאלטן , זָאל מען ַא וויש געבן מיט עּפעס דָאס ּפלַאץ פון מויל, דיג'ּפסח

 .ָאּפגערוקט פון מויל דעם טעלעפָאן

זָאלען , טעלעפָאן-ד ַא ּפָאבליק"די וועלכע הָאבן ביי זיך אין ביהמ) ח

 .כשל ווערןמענטשן זָאלן נישט נ, דָאס רייניגען ווי ווייט מעגלעך

זָאל מען קויפען , ך"קינדער פלעשלעך צו טרינקען מילעך און דָאדלע) ט

 .נייע אויף ּפסח

ס וועלכע מען נוצט ַא גַאנץ יָאר "ר ָאדער טייּפ"פ רעקָארדע"טיי) י

פַארלָאזט 'אויב מ. פַארקויפט מען אין חמץ ווייל עס איז שווער צו רייניגן

-זיך אויף רייניגען זָאל מען עס נישט לייגען אויף ַא טיש ָאדער סינק

 .וואו עס קען ָאנרירען עסענווַארג,  קַאונטער

ווייל עס איז שווער , נוצט מען נייע, גלו, קלעבעכץ, בלייען, פעדערס) יא

 .ענוועלָאּפס, נישט לעקן סטעמּפס. צורייניגען

סתם , חומשים, דיגע סידורים'אין בית המדרש נוצט מען נָאר ּפסח) יב

ווייל די גַאנץ יעריגע זענען בחזקת ברעקלדיג פון שלש סעודות , ריםספ

 .קלַאּפט עס אויס ווערט עס נישט ריין פון חמץ'אפילו מ. וכדומה
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עס איז ַא פליכט צו רייניגען דעם סינק ווייל קינדער טרינקען ) יג

דָאס . און ערווַאקסענע פַארגעסן זיך און שווענקען אויס דָאס מויל, דָארט

כדין (דרייט זיך ּפסח 'זעלבע אין ַא געשעפט ָאדער ַאנדער ּפלַאץ וואו מ

 ).ז שהם נקיים"קדרות בפסח כ

פירט עסענס מיט ַא קַאר זָאל עס זיין דָאּפלעט 'אויב מ) יד

קומט ַאהיים זָאל מען זַאפארט ַאוועקווַארפען 'און ווען מ, איינגעּפַאקט

ס קען זיין ָאנגעקלעפט מיט דעם אויסענוויניגסטען ּפלעסטיק ווייל ע

 .ברעקלעך

און עס איז ַא גרויסע , רוב שטיבער קויפן נייע שּפילעריי פַאר ּפסח) טו

ושנת כמו שנוהגין דכלים של , ס כדבעי"א לנקות כל חו"חדא דא(מעלה 

כל השנה אין משתמשין לפסח בלי כיסוי גם אחר הנקיון כשאפשר לבא 

כן בזה התינוקות אוכלין ומשתמשין בחדא מחתא וגם , לנגיעת אוכלין

 ).התינוקות לוקחין לפיהם

זָאל מען נישט נַאס מַאכן די פינגער מיטן , ווען מען ציילט געלט) טז

וואו די , בפרט אין בית המדרש, דָאס זעלבע ביים בלעטערן ַא ספר. מויל

, נישט לעקן סטעמּפס. דיג'טישן און בענק זענען נישט צו שטַארק ּפסח

 .ּפסענוועלָא

און אויפּפַאסען ביי די קינדער דָאס . ג.ד.נישט קייען ּפַאּפיר א) יז

 .זעלבע

שמירט ַאמָאל די הענט מיט שמירעכץ צוליב רפואה זָאל 'אויב מ) יח

 .עסט'מען עס גוט ָאּפרייניגען בעפָאר מ

מען זָאל טוישן דעם מענטל פון דער ספר תורה וועלכע מען נוצט ) יט

ווייל טייל מַאכן קידוש פַאר קריאת , דורכן קושן אינמיטן יָאר(ּפסח 

קען זיין , און אויך קליינע קינדער וועלכע עסן אין שוהל, התורה

 ).ָאנגעקלעבט חמץ
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דָאס קושט מען . דיג'זָאל זיין ּפסח, אויב מעגלעך, אויך דער ּפרוכת) כ

 .אויך מיטן מויל

דיגן סינג אויב 'מען שווענקט נישט אויס דָאס מויל אין ַא רבים) כא

טרינקען ווַאסער . אויב מעגליך. דיג געמַאכט'איז נישט געהעריק ּפסח'ס

 .דיג און דורכגעזייט'איז נישט ּפסח'ווילַאנג ס, זיכער נישט

און . מען טרינקט נישט טיי ָאדער קַאוועק אין בית המדרש ּפסח) כב

 .ַאוודאי זעצט מען זיך נישט ַארָאּפ עסען

דַארף מען ַאכטונג , אויב ַא קינד טרָאגט מיט עסן אין שוהל ּפסח) כג

ער זָאל עס נישט ַארָאּפלייגען אויפן בלויזען . געבן ווי ַאזוי ער עסט עס

דיג 'ּפסח-און אויך נישט אויף ַא טישטוך ווָאס עס ליגט דערויף נישט. טיש

 .געמַאכטע סידורים און ספרים

 .ר ביכל ווי ַא גַאנץ יָארמען נוצט נישט דעם טעלעפָאן בוך ָאדע) כד

 .גערייניגט'לייגט נישט קיין עסנווַארג אין די טַאשען אפילו ס'מ) כה

, מעשה ביכלעך ווערן פַארקויפט אין חמץ ווייל עס איז ברעקלדיג) כו

 .צוזַאמען מיט זמירות און סידורים

ָאן דירעקטע (צייטונגען וועלכע מען הָאט געליינט פַאר ּפסח ) כז

לעורר שאיסור , ואגב. (דַארף מען ַאוועקווַארפן פַאר יום טוב) שמירה

וכן אידישע ליכט , גמור ליקח צייטונגען עם דברי תורה בבית הכסא

 ).וכיוצא

, אפילו ַא סינק וועלכע מען הָאט נישט בדעה צו נוצן אויף הייס) כח

דיג מַאכן אויב מען עסט אין 'דַארף מען עס ּפסח, ָאדער אינגַאנצן נישט

כדין קדירות (און מען קען זיך פַארגעסן און נוצן אויף הייס , דער דירה

אבל בסוגר מלמטה , שלא יבא לבשל ותצא הבלוע, בפסח שצריך להצניע

ועד שיפתחנו יזכור שאסור , מקור מים החמין וטירחא גדולה לפתוח

, וכאן עדיף דלא שייך שיבשל בסינק. ד"ב וס"א ס"ז תנ"גר' עי, בשימוש

וזה רחוק ובפרט , י הדחה בחמין יפליט מהסינק"אלא יתן כלים בתוכו וע
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יש לכתוב שם , פ"ר טא"ובענין חשש שישתמשו בקאונטע. שמכסין הסינק

לא יבא , שלא ישתמשו ואז יש להקל כשמכוסה דגם אם ישתמשו בטעות

 אויב -דעריבער ). כיון שאין בליעה יוצא מכלי לכלי בלי רוטב, לאיסור

זָאל מען ַארָאּפשרויפן דעם הייסן , ן דעם סינק'רן דָאס כשר7מען וויל שּפ

און , ָאדער מען זָאל כָאטש ָאּפדרייען אונטער דָאס הייסע ווַאסער, קרַאן

מען זָאל גוט איבערדעקן מיט בלעך ָאדער זילבער ּפַאּפיר דעם גַאנצן סינק 

 .און אויך די קַאונטערס ַארום

, זָאל מען איבערדעקן דָאס גַאנצע, אויב מען נוצט נישט דעם סינק) כט

 .און מען זָאל אויפשרייבן ַא צעטל, אויך דעם סינק שיסל

 :סוגים יש בה' ג. יש לעורר בענין פירות וירקות גם לכל השנה, אגב) ל

 .ע הן משוחים רק בקטניות"דלע, של אמעריקע) 1

כמו , ח"עלולין להיות נמשחין בשמן בע, של שאר מדינות) 2

 .יךפראנקרי

 .מ"כמעט ברור שטבל הן לתרו, ישראל-של ארץ) 3

ומישראל יברר אם , ם"כ אין לקנות מסתם פירות של חנות עכו"וע

 .נזהר

נכתב שם המדינה אצל הפירות לדעת מקור ' ובחנות גדול החוק שיהי

 .מוצאו

ווַארפט 'נוצען פלעסטיק געשיר גלעזלעך און עסצייג וועלכע מ) לב

זיכער נָאכנישט גענוצט ביז ) א: נָאכדעם ַאוועק הָאט מערערע מעלות

קען נָאכקומען דעם הידור נישט ניצען ַא כלי ווָאס איז 'מ) ב. יעצט

. עס איז נישט פַארברָאקט געווָארן דורך די קינדער) ג. ַארָאּפגעפַאלען פסח

) ה. עס איז נישט דָא דערויף קיין ווַאסער שיריים פון נָאכן ָאּפשווענקען) ד

. ט נישט ָאּפגעווַאשען העכער דעם קיין שמוציגע הענט ָאדער געשירהָא'מ
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נָאכן עסען דַארף מען עס נישט אויסווַאשען וועלכעס ברענגט דעם ) ו

 .ּפרָאבלעם פון געברָאקס


