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  !הגאולה חודש...ניסן חודש

  

 26 (בכזית ששיעורם  "ימצא ובל יראה בל "איסור בפסח חמץ איסורי' ג ישנם כידוע  .א
 מי אשר ל"ז י"האר של הבטחתו וידועה . (במשהו אפילו חמץ אכילת ואיסור) גרם

 .כולה השנה כל יכשל לא, בפסח חמץ" ממשהו "שינצל
. מוכר רב אצל חמץ ומכירת נקיון י"ע םמה להנצל קל הראשונים האיסורים שני  .ב

 . מירבית וזהירות מרובה לב תשומת  דורשת" חמץ במשהו "זהירות ולעומתם

 שונים התקנים בעלי. פסח לפני לגמרי נקי להיות שצריך עצמו מהפה מתחילים  .ג
 לתקן האפשר במידת, הוראה מורה בפרטיות לשאול כדאי. (במיוחד לב לשים חייבים
 חוט, קיסמים, ומים מברשת י"ע השיניים בין לנקות , פסח לפני בשיניים חורים
, בשבת שחל פסח ערב בשל , השנה מיוחדת לב תשומת תוך, "מתז", דנטלי

 ל"כנ .שבת לפני בדיקה צריך, הדנטלי החוט וכן דימום תגרום לא שהמברשת
 וללאכ לא להקפיד צריכים למיניהם וגשרים סתימות , תותבות שיניים התקנים בעלי
 בניסן ד"י יישש יום בוקר 11:36 (חמץ אכילת זמן סוף  לפני שעות 24 וחריף חם

 .עדיף הפסח כל בזה להזהר אפשר ואם ל"כנ הפה את זו שעה לפני לנקות)6.04.12
, בבנין, המדרגות במעקה, ברחוב תמיד נמצא" חמץ שמשהו "בחשבון לקחת צריך  .ד

, חמץ ממציאות לחשוש יש אחד כלשב וסידורים בספרים, הדלתות דיותיב, במזוזות
 . במטבח אפילו, ויוצאים נכנסים הרי כי, הרצפה על בבית אפילו

 הידיים את היטב לרחוץ כל קודם יש לאכילה שניגשים ולפני, הביתה בכניסה כן על
  !!!במטבח ולא

 ולא במטבח לא( שטיפה לפחות צריך שנפל כלי לכן !!!חמץ הבית רצפת ל"כנ  .ה
 קצת אפילו,חם כלי) שנפל בכלי להשתמש שלא נהגו לכןו, חמץ חשש שיש במקום

 אפשרות אין ובפסח, הכשרה צריך כי זו בשנה תקנה לו אין הרצפה על שנפל,חם
 .כלים להגעיל

 שלא ובודאי,אתר בכל לטיולים ביוצאים האלו הזהירויות כל וכמה כמה אחת על  .ו
 .'וכו מפה בפריסת די

 ומכשירי האריזה בתי,חמץ בהם ערבו לא אם גם כי בתבלינים מאד להזהר  .ז
 על מבוססת דעת סמיכות רק להיות וצריך חמץ מיני לכל משותפים,האריזה
 )בלבד,חרדית עדה,לנדא הרב.(להשתמש כדי מסוים הכשר

. 
 לנקות ניתן לא אריזה מכונת.(סוכר כולל ל"כנ הכשר צריך בסיסיים במוצרים גם   .ח

 ל"וכנ.ומלח סוכר לאריזות לפסח כשר מיוחד מפעל יש לנדא הרב של להכשר) לפסח
 . לתינקות אוכל

  .לתינוקות אוכל ל"וכנ. מלח/לסוכר לפסח מיוחד מפעל יש לנדאו לרב                   
 חמץ ספוג להיות יכול השונים לשימושיו נייר כי בחשבון לקחת יש ל"הנ כל לפי  .ט

 ).טוב רהכש ונחוץ' וכו, שולחן מפות, ארונות-נייר מפות, נייר מגבות(

 שאנשים מכיוון חמץ סכנת יש ידנית באריזה אבל חמץ חשש אין בעקרון בפלסטיק
 כלים ולכן, האריזה בעת עליהם הקפידו אם לדעת ואין באריזה מועסקים מוגבלים

  .בשימוש מותרים מיכנית ואריזה ל"מחו
 הכל לבדוק, הפסח חג לפני המצרכים כל את לבחור שיש ל"הנ מכל היוצא הפועל  .י

 .הביתה כניסולה



 חמץ לתוכם התגלגל לא אם לבדוק, הפסח לפני והדגים העופות את להפשיר רצוי  .יא
 אפשר כ"אח. ניקויים 100% -ב הוקפד לא ואולי, חיים בעודם והעופות הדגים ממאכל
 שאלת לעשות ויצטרכו בעיה תהיה גרגיר בפסח ימצא אם! חשוב.(שנית  להקפיד

 מגשי את בבית להשאיר ולא היטב נקותל צריך מלכתחילה הביצים את גם). רב
 .)לכך המיוחד בכלי לבשלם (הביצים

 להמנע כדי אחרת מכירה על לסמוך ואין" קבלן בערב "ודוקא חמץ מכירת לערוך יש  .יב
 .ימצא ובל יראה בל מאיסור
  .הרבים את לזכות צריך בזה שגם וכמובן
 וסיףולה האפשר ככול החמץ נמצא בהם המקומות את במפורש לכתוב ראוי

  .'וכד ומסומנים מכוסים במקומות
  

  .בבוקר 10:32  בשעה)  6.04.12(בניסן ד"י שני ביום חמץ אכילת זמן סוף
  

   .בבוקר 11:36 בשעה) 6.04.12 (בניסן ד"י שני ביום חמץ שריפת זמן סוף
  

  ושמח כשר הפסח חג
  

  ועד לעולם המשיח מלך ורבינו מורנו אדוננו יחי


