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  ה"ב

        בעת בהלת הקרונהבעת בהלת הקרונהבעת בהלת הקרונהבעת בהלת הקרונה    הלכות נקיות חמ�הלכות נקיות חמ�הלכות נקיות חמ�הלכות נקיות חמ�
        

  פ"ו אדר תש"פרשת ויקרא כ' יו� א

  .וישמור את כל בית ישראל בכלל ובפרט, עליה� יחיו' די שליחי� היקרי� הלכבוד ידי

וקשה ביותר לעשות הנקיו� לפסח כמו , ל שכל הילדי� נמצאי� בבית"במענה לשאלות רבי� במצב של מחלת הקרונה ר

מה , בה זמ�ט אחרי שלא עשאו פסח בעצמ� כבר הר"וג� יש הרבה שנשארי� בבית� לחג הפסח הבעל, שנהגו בשנה רגילה

  .עליה� לדעת בנוגע נקיות הבית שיהיה כשרי� לפסח להלכה

פשוט לא שזה  לדעתעלינו אבל  .האי� לעשות נקיו� לפסח סדר עבודהומאיתנו יש את התמונה המושלמת  דלכל אח

ינ� קרב� כבר אמר מי שאמר שצריכי� לדעת שאבק אינו חמ� והילדי� א .בבית עכשיו זו שנהבמציאותית בתנאי� הקיימי� 

   .פסח

לבצע  שעלינו דברי� שיש, הנכונה בצורה את צעדינו לכלכל מאד ועלינו רגישה תקופה בתו� אנו עומדי� כי ,איפוא ברור

 וכבר אמרו, הזו בעת' ה רצו� קיו� גופא שזהו ביודענו, כדלהל�, ההלכה גדרי בתו� כמוב� א�, רגילי� שאנו ממה שונה באופ�

, בטהרתה היא זו ועשייה, "עשאה כאילו הכתוב עליו מעלה עשאה ולא ונאנס מצוה לעשות אד� בחש" )א, מ קידושי�(ל "חז

  .הכתוב עליו מעלה כ� שהרי

 י�אחרי שאנחנו יודע. ניקוי הבית, פרויקט העצו� הזהמתחילי� בההלכות הבסיסיות לפני שאנו  ולכ� צריכי� לעבור על

דורש ממנו במצבנו  ת"יומה הש, נחליט מה� היכולות האמיתיות שלנו, כדאי שנשב ע� עצמנו, מה צרי� ומה בגדר נחמד

  .האישי והמשפחתי ברגע הנוכחי הזה

שישראל קדושי� ה� וגוררי� ומבערי� כל  . .לבאר דברי אביי  הארכתילא ): "ב"ג ס"פסחי� פ' מס(ש "כ הרא"ידוע מש

ומה , "ישראל קדושי�"זאת צריכי� לדעת מה נכלל באבל בכל . "חמ� הנמצא אפילו כל שהוא ואפילו א� נדבק בכותלי הבית

ויש דברי� שרגילי� , "ישראל קדושי�"יש דברי� שמנקי� ממנהגא משו� , דיש דברי� שחייבי� לנקות� על פי די�. לא

להעלות על הכתב מה שנראה לקט שכלי  ברצוניולכ� ". ישראל קדושי�"משו� ' לא צריכי� לנקות� אפיאבל באמת לנקות� 

  .בזה ודעתי

או דברי� שיכולי� לבוא במגע ע� , יש הבדל גדול בנוגע נקיו� לפסח בי� דברי� שמשתמשי� בה� לעניני אכילה ושתייה

' דאפי, "ישראל קדושי�"ובזה נאמר , רק משהו חמ� אסור בפסח' שהרי אפי, שבזה יש לדקדק מאוד, עניני אכילה ושתייה

ובי� דברי� שאינ� באי� במגע בעניני אכילה . � שמחמירי� לנקות�א� יש חשש רחוק שיבוא במגע ע� אוכלי� ומשקי

  ".ישראל קדושי�"ושתייה ואי� בזה משו� 
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        דברי� שאי� צריכי� לנקות� כללדברי� שאי� צריכי� לנקות� כללדברי� שאי� צריכי� לנקות� כללדברי� שאי� צריכי� לנקות� כלל

הצמח צדק מכרו לחמ� חלה שיהיה ר "ואצל אדמו, ע מכרו חמ� גמור ג� בשנה רגילה"כבר ידוע שרבותינו נשיאנו נ  .א

וכ� היה ( ב כלולי� מוצרי חמ� גמור"ר מוהרש"ר המכירה של אדמוטבש ).58' עמ וז�א לשמע(לו מה יאכל במוצאי חג הפסח 

  ). צאנז ועוד, המנהג ג� אצל עוד כמה צדיקי פולי� כגו� ראפשי�

חמ� גמור ' בשנה כזה שהוא שעת הדחק ושעת לח� יכול למכור אפי, מי שנהג שלא למכור חמ� גמור בשנה רגילה' ואפי

ראה דגול מרבבה (ואינו משנה מנהגו לגמרי , מכיו� שעושה זאת רק באופ� ארעי לשנה זו, ות התרת נדרי�ואי� צרי� לעש, לגוי

  ).ריב' סי

ולכתוב ) ולנעול במנעול א� אפשר(רק צריכי� לסוגר� בארו� . ולכ� כל מה שמוכרי� לגוי אי� צריכי� לנקות� כלל  .ב

רק , צ לנקות כלל במטבח של כל השנה"מטבח מיוחד לפסח אמי שיש לו , ומכלל זה. עליו באותיות בולטות שנמכר לגוי

  .לסגרו במנעל או בנייר דבק ולכתוב עליו שנמכר לגוי

  .ואי� צרי� לנקות�, ולסגר� בארו� ולמכר� לגוי של חמ�יכול לקחת כל הכלי� , מי שאי� לו מטבח מיוחד לפסח' ואפי

ונות שבכל הבית שאי� צריכי� לפסח ימכר� לגוי וכ� התנור או מקרר שאי� משתמשי� בו בפסח או שאר כל האר  .ג

  .  ואי� צריכי� לנקות אות� כלל, ולסגר� ולכתוב עליה� שנמכרו לגוי

רק להכניס� למקו� , צ לנקות� כלל"כמו כ� כל הבגדי� ובגדי ילדי� שלא משתמשי� בה� במש� ימי הפסח א  .ד

  . שמוכרי� לגוי ולסגר� ולכתוב עליו שנמכר לגוי

יש לסגר� ולמכור אות� לגוי ואי� צרי� לנקות , י ילדי� או ספרי ילדי� שלא משתמשי� בה� בפסחוכ� הוא במשחק  .ה

 .אות� כלל

  .יש לסגר� ולמכור אות� לגוי, הזמירות והסידורי� שמשתמשי� בה� כל השנה ע� חמ� ממש  .ו

שתמשי� ש� ע� וכדומה שאי� מ Atticאו  Boiler Roomולכ� , מקו� שאי� מכניסי� בו חמ� אי� צריכי� לנקות  .ז

  .אי� צריכי� לנקות כלל, חמ�

א� יודעי� בבירור שנפל ' ואפי, שלא מזיזי� אות� כלל אי� צריכי� להזיז�) וכ� כל דבר כבד(מתחת למקרר ותנור   .ח

רק לנקות עד כמה שידו מגעת כשה� , )כ"תלג ס' סי(דהוי כנפלה עליו מפולת או כנפל לבור , ש� חמ� במש� השנה

  .וכפשוט שאי� להזיז� במש� כל ימי החג. במקומ�

א� ' צ להוציא� מש� אפי"א Parka-או בתו� ה Steam-י� הוכ� הדי� בכל חמ� שאי� יד האד� מגיע ש� כגו� בפנ  .ט

  .וליתר שאת א� רוצה להחמיר אפשר לזרוק עליו קצת חומר פגו�, אלא יש לנקות עד כמה שידו מגעת, רואי� אות�

 .הכותלי� והחלונות שבחדרי שינה אי� צריכי� לנקות כלל  .י

 .קות כללהתקרות והמנורות שעל התקרות שבכל חדרי הבית אי� צריכי� לנ  .יא

 .ורק מה שרוצי� להשתמש בפסח המנהג להכשיר�. אי� צריכי� לשפש& כל כלי הכס& שבבית  .יב

        

והאי�והאי�והאי�והאי�, , , , דברי� שצריכי� לנקותדברי� שצריכי� לנקותדברי� שצריכי� לנקותדברי� שצריכי� לנקות    ,,,,דברי� שצריכי� לנקותדברי� שצריכי� לנקותדברי� שצריכי� לנקותדברי� שצריכי� לנקות     

 .כל מקו� שבא במגע ע� אכילה ושתיה ואינו נמכר לגוי יש לנקות היטב

, להשתמש בה בפסח צריכי� לנקות היטב והארונות שבמטבח שרוצי�, והקאנטערס, הכיורי�, התנורי� :מטבחב  .יג

 .Dinetteוכ� הדי� בשלח� שבחדר האוכל . או לכסות� בשתי כיסויי�, ולהכשיר� כדי� כמו כל שנה רגילה

אבל אי� צרי� להכשיר אותו מכיו� שמשתמשי� בזה כל השנה רק , יש לנקות היטב ולכסות, השלח� שבחדר הסלו�  .יד

 . ע� כיסוי

 .יש לנקות ולשטו& היטב עד גובה יד האד�, ילההכתלי� שבמטבח וחדר האכ  .טו

אבל אי� צרי� , צי� יש לנקות עד מקו� שיכולי� להגיעיוג� בהחר, בתו� המקרר והמקפיא צריכי� לנקות היטב  .טז

 .יש לזרוק עליו קצת חומר פגו�, וא� רואה חמ� שאינו יכול להגיע אליו. לפרק אות� בכדי לנקות



א� רואה חמ� מתחת ' ואפי. אבל אי� צרי� לפרק אות� לנקות היטב צרי�, כסא שמשתמשי� במקו� אכילה  .יז

 .צ לקרוע אותו"הפלעסטיק ואינו יכול להגיע אליו א

יכולי� , וא� שיי�. צי� יש לנקות� בחומרי ניקוי חרי&יוא� יש חר, צריכי� לנקות היטב, משחקי ילדי� שלא מוכרי�  .יח

שהרי הילדי� . ולהדיח� ע� חומרי ניקוי )שהמכונה תתקלקל ותשברכמוב� מבלי (או למכונת כביסה  להכניס� למדיח כלי�

 .לוקחי� הצעצועי� להפה

ולנקות� היטב ובפרט בגדי ילדי� צריכי� להוציא הכיסי� , וכ� בגדי� שישתמש בה� בפסח צרי� נקיות יתירה  .יט

כ נותני� "ואח, משמשי� בכיסמכיו� שהידי� עסקניות ה� ומ, ולכבס� במכונת כיבוס ע� חומרי פגו�, רורי חמ� וכדומהימפ

 .הידי� להפה וכדומה

אבל אי� צריכי� , ולוודא שאי� ש� חמ� באופ� קלשאר החדרי� והארונות והחלונות וכ� המיטות יש לעבור עליה�   .כ

 .ש� באופ� יסודי נקותל

 . שאי� ש� חמ� בעי�לפני פסח המרפסת והחצר יש לוודא   .כא

אבל . א� הוא בצדי הרחוב' כיו� שה� כליו אפייש לוודא שאי� ש� חמ� שיש בו כזית מ –פח אשפה שבחו�   .כב

  .הפירורי� המטונפי� אינו מחויב לבער

 . א� הוא מקו� מקורה חייב לבער דש� אינו מטונ& –מסביב לפח זבל   .כג

  .ובאופ� שאינו מתכוו� להשתמש בזה בפסח יש למכור זאת לגוי, צריכי� לנקות היטב כמו כל השני� Carהאוטו   .כד

 עניני� שוני�עניני� שוני�עניני� שוני�עניני� שוני�

וא� צריכי� להשתמש בה� ישאל לרב . ימכור לגוי, אי� צריכי� להשתמש בה� בפסח ויש בה� חשש חמ�תרופות ש  .כה

  .מורה הוראה

 .קטניות אי� צרי� למכור לגוי  .כו

 . בשאר השני�' וזה אפי, אלא ימכור לגוי, קאקאו וכדומה אי� צרי� לזרוק כל חבילה שנפתח כבר, צוקער, מלח  .כז

 .אבל המנהג להשתמש רק בכשר לפסח, עיקר הדי�שחות ובוש� אי� צריכי� למכור מימ  .כח

 .וכ� הדי� לגבי סבו� ושמפו. דאינו ראוי לאכילת כלב, חומרי ניקוי וכביסה מותר להשתמש בכל  .כט

ינקה , אבל מי שאינו נזהר בזה כל השנה. מי שנזהר כל השנה שלא לאכול ליד ספרי� אי� צרי� לנקות� –ספרי�   .ל

. ולא סגי במה שפתחי� כמה דפי�, חוששי� שמא יגע בפירור חמ� ויכניס� לפיוד, היטב הספרי� שרוצה להשתמש בה�

וא� השתמש בה� שלא . ו אל השלח� שאוכל ש�"ובשאר הספרי� לא ישתמש כלל אלא ימכר� לגוי ובודאי שלא להביאו ח

 .על השלח� נכו� לרחו� הידי� לאחר הלימוד

, לנקות היטב) טע'גוי(י "הבדיל אפשר לסמו� על מנקה אוכ� ל, אפשר לסמו� על הילדי� המבוגרי� בנקיות הפסח  .לא

 . מכיו� שלפעמי� ה� מקפידי� על נקיות ולא על חמ�, נקי לפסחהכל שאכ� לאחר מכ� אבל צריכי� לוודא 

צ לנקות אותו "א, אבל באופ� שמצאו ש� חמ�. חדרי� שכבר ניקוי לפסח יש להזהיר הילדי� שלא יכניסו ש� חמ�  .לב

 .מ� שמצאמחדש רק להוציא הח

שהרי אי� יודעי� מה , יש לה� למכור החמ� לגוי בשנה זו, כאמור לעיל ג� אלו שלא מוכרי� בשנה רגילה חמ� גמור  .לג

  .ע� ערב קבל�וכמוב� , אבל יש לוודא שמוכרי� אותו כדי� ע� רב מורה הוראה שיודע מה הוא עושה. ל"יולד יו� וד

ה יבער כל פירור ה יבער כל פירור ה יבער כל פירור ה יבער כל פירור """"אתערותא דלעילא והקבאתערותא דלעילא והקבאתערותא דלעילא והקבאתערותא דלעילא והקב, , , , פירור חמ� בגשמיותפירור חמ� בגשמיותפירור חמ� בגשמיותפירור חמ� בגשמיותר שבאתערותא דלתתא שכלל ישראל מעבירי� כל ר שבאתערותא דלתתא שכלל ישראל מעבירי� כל ר שבאתערותא דלתתא שכלל ישראל מעבירי� כל ר שבאתערותא דלתתא שכלל ישראל מעבירי� כל """"ויהויהויהויה

בניס� נגאלו ובניס� בניס� נגאלו ובניס� בניס� נגאלו ובניס� בניס� נגאלו ובניס� , , , , ונזכה לגאולה האמיתית והשלימהונזכה לגאולה האמיתית והשלימהונזכה לגאולה האמיתית והשלימהונזכה לגאולה האמיתית והשלימה, , , , וישלח לכל חולי ע� ישראל רפואה שלימה במהרהוישלח לכל חולי ע� ישראל רפואה שלימה במהרהוישלח לכל חולי ע� ישראל רפואה שלימה במהרהוישלח לכל חולי ע� ישראל רפואה שלימה במהרה, , , , חמ� של הוירוסחמ� של הוירוסחמ� של הוירוסחמ� של הוירוס

 . . . . עתידי� להיגאל בקרוב ממשעתידי� להיגאל בקרוב ממשעתידי� להיגאל בקרוב ממשעתידי� להיגאל בקרוב ממש

  


