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  מאימתי חייב לבער  ו    
  חובת ביטול חמ�

  בדיקה לאור הנר  ז    
  נוסח ברכות המצוות

  מקומות החייבי� בבדיקה  ח    
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  דרכי ביעור חמ�  כז    

  חמ� שעבר עליו הפסח  כח    

  תערובת חמ�  כט    

  כלי חמ� בפסח  ל    
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  מצה שמורה, מצה עשירה  מ    

  לא תאכלו ממנו נא ובשל  מא      פסח קרבן

  

  

  גדרי חמץ

  תערובת חמ� וחמ� נוקשה  מב  ג  

  נשי� בחמ� ומצה  מג    

  היתר מצטרף לאיסור  מד    

  חמ� שנפסל לאכילת כלב  מה    

  הפרשת חלה טמאה בפסח  מו    
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  סימני חימו�, אפיית מצות  מח    

  ערב פסח שחל בשבת  מט    
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  אכילת צלי בערב פסח  נג    

  ש"ש בה"דברים שנבראו ע  נד    
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  צליית הפסח  עד  ז  

  צלי אש  עה    
  ריחא מילתא היא

  ו"חגיגת ט  עו    
  עילאה או תתאה גבר

  הותרה בציבור/טומאה דחויה  עז    

  בשר או אימורי� שנטמאו  עח    

  אי� ציבור נדחה לפסח שני  עט    
  מחצה טמאי� ומחצה טהורי�

  טומאת התהו�  פ    
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  התמנות על הפסח  פט    
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  שחיטת פסח על יחיד  צא    
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  הנדחי� לפסח שני  צג  ט  
  נשי� בפסח ראשו� ושני

  אסטרונומיה  צד    

  אשו� לשניבי� פסח ר  צה    
  פסח שני בשבת ובטומאה

  בי� פסח מצרי� לפסח דורות  צו    
  אבד פסחו והפריש אחר

  צז    
  חטאות המתות והרועות
  לפסח' הפריש נקבה או ב� ב

פסח שנתערב בקדשי� או   צח    
  בפסח של חבורה אחרת
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  קידוש במקום סעודה

    קא    

  ז"יקנה  קב    

  ברכת הבדלה  קג    

  פתיחה וחתימה בברכות  קד    

  אכילה קודם הבדלה  קה    

  תשלומין להבדלה  קו    
  קידוש על פת

  קידוש והבדלה על שכר  קז    
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  כוס ראשונה  קיד    

  פעמי�' טיבול ב

  כור�, מצה ומרור  קטו    
  לח� עוני

  חרוסת  קטז    
  הגדה, כוס שניה

  ללהַ   קיז    
  כוס שלישית ורביעית

  ברכת השיר והלל הגדול  קיח    

  אפיקומ�  קיט    

  ז"מצה ומרור בזה  קכ    
  פסחהסו! זמ� אכילת 

  ברכת הפסח והזבח  קכא    
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  .ב  אור לארבעה עשר  .א
 .כא  שעהכל   .ב
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