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בס"ד

הֹורים יְ ָק ִריםָׁ ,שלֹום!
ִ
לֵ יל ַה ֵּס ֶדר ּבַ ֶּפ ַתח...

עֹורְך ֵס ֶדר יָ ָקר !
ַאּבָ א יָ ָקרֵ ,
יֹותר ֶה ְחלַ ְטנּו לַ ֲערְֹך חֹובֶ ֶרת
ּצּורה ַהּטֹובָ ה ּבְ ֵ
ע”מ ֶׁשּלֵ יל ַה ֵּס ֶדר יַ ֲעבֹר ָעלֵ ינּו וְ ַעל יְ לָ ֵדינּו ּבַ ָ
רּורה ָה ֵחל ִמ ְּשׁלַ ּבֵ י ַה ֲהכָ נָ ה לִ ְפנֵ י ֶה ָחג וָ ָהלְ ָאה ּבְ ֶע ֶרב ֶה ָחג
ַה ְמ ַׁשּלֶ בֶ ת ַה ְד ָרכָ ה ִהלְ כָ ִתית ּבְ ָ
ּולְ ַא ַחר ִמּכֵ ן ַה ְד ָרכָ ה לְ כָ ל ְׁשלַ ּבֵ י ַה ֵּס ֶדר יַ ַחד ִעם ְׁש ֵאלֹות לַ יְ לָ ִדים ּבְ כָ ל ָׁשלָ ב וְ ָׁשלָ ב ע”מ
עּותי וְ גַ ם ִהלְ כָ ִתי.
ֶׁשּנַ צְ לִ ַיח לְ ַה ֲעבִ יר לְ כָ ל ּבְ נֵ י ַה ִּמ ְׁש ָּפ ָחה ֵס ֶדר ְמ ַענְ יֵ ןַ ,מ ְׁש ָמ ִ
“א ְמרּו ָעלָ יו ַעל ַרּבִ י ֲע ִקיבָ א ֶׁש ָהיָ ה ְמ ַחּלֵ ק ְקלָ יֹות וֶ ֱאגֹוזִ ים לַ ִּתינֹוקֹות ּבְ ֶע ֶרב ֶּפ ַסח ֶׁשֹּלא
ָ
יׁשנּו וְ יִ ְׁש ֲאלּו”...
יִ ְ
ַּתנְ יָ אָ ,א ְמרּו ָעלָ יו ַעל ַרּבִ י ֲע ִק ָיבאִ :מּיָ ָמיו ֹלא ָא ַמר ִהּגִ ַיע ֵעת לַ ֲעמֹד ּבְ ֵבית ַה ִּמ ְד ָרׁש חּוץ
יׁשנּו.
ּפּוריםּ .בְ ֶע ֶרב ֶּפ ַסח ּ -בִ ְׁש ִביל ִּתינֹוקֹותּ ,כְ ֵדי ֶׁשֹּלא יִ ְ
ֵמ ַע ְר ֵבי ְּפ ָס ִחים וְ ֶע ֶרב יֹום ַהּכִ ִ
ּפּורים ּ -כְ ֵדי ֶׁשּיַ ֲאכִ ילּו ֶאת ּבְ נֵ ֶיהם.
וְ ֶע ֶרב יֹום ַהּכִ ִ
רֹואים ִמ ִּסּפּור ְּדבָ ִרים זֶ ה ּכַ ָּמה ָהיָ ה ָחׁשּוב לְ ַרּבִ י ֲע ִקיבָ א ֶׁש ַהיְ לָ ִדים יֵ לְ כּו לִ יׁשֹון ּבְ ֶע ֶרב
ִ
ֶּפ ַסח ַעד ּכְ ֵדי ּכָ ְך ֶׁש ָּקם ִמּלִ ּמּודֹו ּבְ בֵ ית ַה ִּמ ְד ָרׁש .
ּבַ ַעל ַה’ּנְ ִתיבֹות ָׁשלֹום’ ֵמבִ יא ּכִ י לַ יְ לָ ה זֶ ה נִ ְק ָרא ּבְ ִפי ּגְ דֹולֵ י ַהּדֹורֹות ּבְ כָ ל ַהּזְ ַמּנִ ים
ּפּורים’ ,לַ יְ לָ ה זֶ ה ,הּוא לַ יְ לָ ה ּגָ דֹול וְ ָקדֹוׁש ּבֹו נִ ְפ ָּת ִחים
ּמּורים ּכְ מֹו לֵ יל יֹום ַהּכִ ִ
‘לֵ יל ִׁש ִ
ּבֹותינּוּ ,בְ ַחג ִראׁשֹון ֶׁשל ֶּפ ַסחּ ,בֵ ַרְך יִ צְ ָחק
אֹורה וֶ ֱאמּונָ ה ַעל לִ ֵ
ּומֹור ִידים ַטלְ לֵ י ָ
ַה ָּשׁ ַמיִ ם ִ
ֹלקים ִמ ַּטל ַה ָּשׁ ַמיִ ם ִּומ ְׁש ַמּנֵ י ָה ָא ֶרץ”ּ ,ומּובָ א ּבִ ְפ ָס ִחים פ”ה:
ֶאת יַ ֲעקֹב “וְ יִ ֶּתן לְ ָך ָה ֱא ִ
ּפֹות ִחים ֶאת ַה ָּשׁ ַמיִ ם),
הֹוד ָאה לַ ה’ ְ
“ּכַ ּזֵ ָיתא ִּפ ְס ָחא וַ ֲהלֵ לָ א ָּפ ַקע ַאגְ ָרא” (ּכַ ּזַ יִ ת ֶּפ ַסח וְ ָ
לֹומר ּבְ יֹום זֶ ה נִ כְ נָ ִסים ָאנּו לְ אֹוצַ ר
לַ יְ לָ ה זֶ ה ּבְ ִפי ַהּז ַֹהר ַה ָּקדֹוׁש רֹאׁש ַה ָּשׁנָ ה לָ ֱאמּונָ ה ּ ,כְ ַ
ּיֹותר ֱאמּונָ ה לְ כָ ל ַה ָּשׁנָ ה ּכֻ ּלָ ּה ע”י ִרּבּוי ַה ִּסּפּור
לֹוק ִחים ּכַ ָּמה ֶׁש ֵ
ָה ֱאמּונָ ה ֶׁשל ַה ָּקּבָ ”ה וְ ְ
יֹותרֶ -את ָהרֹב ַה ֻּמ ְחלָ ט ֶׁשל ַה ֲהכָ נֹות
ּבִ יצִ ַיאת ִמצְ ַריִ ם לָ כֵ ן ָה ֵע ָרנּות ּבְ לַ יְ לָ ה זֶ ה ֲחׁשּובָ ה ּבְ ֵ
וְ ַהּבִ ּשּׁולִ ים ַמ ְת ִחילִ ים ּכַ ָּמה יָ ִמים ק ֶֹדםְּ ,ומ ַסּיְ ִמים ַמ ְק ִסימּום ַעד יֹום לִ ְפנֵ י ֶע ֶרב ֶּפ ַסח
נּוח
רּוחת צָ ֳה ָריִ ם וְ כָ ל ּבְ נֵ י ַה ִּמ ְׁש ָּפ ָחה הֹולְ כִ ים לָ ַ
חּוץ ִמ ְּשׂ ֵר ַפת ָח ֵמץֲ ,הכָ נַ ת ַהּבְ גָ ִדיםֲ ,א ַ
רּוחנִ ית ּבְ לַ יְ לָ ה זֶ ה.
יֹותר ַּומ ְרוִ ִיחים ִה ְת ַעּלּות ָ
ּכְ ֵדי לִ ְהיֹות ֵע ָרנִ ּיִ ים ּבְ ֵ
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המלצה וברכה מאת

הרה"ג יחיאל אבוחצירא שליט"א
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דבר מנהל בית החינוך

יזהר אפגן

ליל הסדר ,הפותח את חג הפסח ,הוא זיכרון לליל השימורים ההיסטורי,
שבו נולד עם ישראל .בכל שנה ושנה ,בזמן הזה ,מעביר דור אחד למשנהו
את סיפור יציאת מצרים.
המצווה "וְ ִהּגַ ְד ָּת לְ ִבנְ ָך ( ...שמות יג ,ח)" ,היא הציר המרכזי שסביבו
משובצים ההלכות ,שהנחילו לנו חז"ל בלילה הזה.
שלמה המלך הנחיל לנו כלל יסודי בחינוך.
"חנְֹך לַ ּנַ ַער ַעל ִּפי ַד ְרּכֹו ּגַ ם ּכִ י יַ זְ ִקין ֹלא יָ סּור ִמ ֶּמּנָ ה (משלי כב ,ו)".
ֲ
כלומר ,יש לדבר אל כל נער ונערה ,בשפה המובנת לו ,ועל פי אופיו ותכונותיו .זהו הרקע לפיצולם
של ארבעה בנים ,השונים זה מזה ,הן באופיים והן ביכולותיהם – "כנגד ארבעה בנים דיברה תורה.
אחד חכם ואחד רשע ואחד תם ואחד שאינו יודע לשאול".
באמי"ת רמלה חרטנו על דגלנו את הסיסמא "לחנך לחיים באהבה ובאמונה" – לראות כל
תלמיד ותלמידה מנקודת המוצא שלהם ,ומשם לקדם אותם לגבהים רוחניים ולימודיים.
כבית חינוך הרואה את הקהילה בכללותה שותפה לדרך החינוכית ,בחרנו השנה להוציא חוברת
הלכות לקראת חג הפסח שתחבר את כלל הקהילה ללילה המיוחד והקדוש הזה .אנו גאים
בשליחות שמוטלת על כתפינו בחינוך "ארבעת הבנים" ,ומודים לקב"ה על זכות זו.
אני מבקש להודות לרב ביה"ס הרב אביתר כהן שליט"א על הפקת החוברת ,ולכל הצוות
החינוכי שעושה מלאכת קודש במסירות ובנאמנות – ה' ישלם פועלכם.

בברכת פסח כשר ושמח
שלכם באהבה ובאמונה ובציפייה לגאולה שלמה

יזהר אפגן,
מנהל בית החינוך
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דבר רב בית החינוך

הרב אביתר כהן
תכלית יציאת מצריים -הכרת הטוב

ה' אוסר על בנ"י להלחם במצרים" -ה' יילחם לכם ואתם תחרישון" – למה?
מדוע לא נשיב למצרים מלחמה שערה כמו שנלחמנו בעמלק? כמה עוול עשו לנו המצרים ,
השליכו בכל יום שלוש מאות תינוקות ליאור (שמות רבא א' לד')  ,רדו בנו בפרך ועוד.למה
להחריש? ויותר מכך התורה מצווה אותנו "לא תתעב מצרי כי גר היית בארצו" אפילו לחוש סלידה
ושנאה כלפיהם אינינו יכולים?

יסוד בהבנת מידת הכרת הטוב

ניתן ללמוד מכאן את עניין מידת הכרת הטוב של ישראל למצריים ,הרי פיסית יכלו ישראל להלחם
במצריים כמו שנלחמו עם עמלק .
יסוד גדול נלמד בעניין מידת הכרת הטוב ,הכרת הטוב אין פירושה שאני צריך להודות שהכל
מושלם לפי דעתי  ,דהיינו להעריך ולהוקיר רק מציאות מושלמת  ,או להודות לאדם שעשה למעני
רק טוב ולא רע כלל וכלל ,אלא הכרת הטוב פירושה להכיר ולהבחין בטוב גם שהמציאות לא
מושלמת או אפילו רחוקה מלהיות מושלמת  ,גם אז נתחייב להכיר את הטוב באותה מציאות
ולהדגיש אותה ,הקב"ה מלמד את עם ישראל יסוד גדול איך שיצאו לחירות  ,אתם לא יכולים
לפגוע במצרים מפני ששמשו לכם אכסניה בשעת הדחק (רש"י דברים כג,ח)

פורים כהכנה לפסח

עמלק הוא הפך הכרת הטוב  ,הוא זה שהיה צריך לשאת בנטל כי הוא היה חלק מהגזירה של
ועבדום ועינו אותם ארבע מאות שנה כי גם הוא היה מזרעו של אברהם שעליו נגזרה הגזירה בברית
בין הבתרים":,ועבדום ועינו אותם ארבע מאות שנה" .בבראשית פרק לו' פס' ו' ":ויקח עשו את
נשיו ואת בניו..וילך אל ארץ מפני יעקב אחיו" בבראשית רבא פרשה פ"ב סי' יג " :רבי אלעזר אמר
מפני שטר חוב-כי גר יהיה זרעך" -לא די שעמלק לא בא לשאת בנטל בעבדות מצריים וברח מפני
יעקב אחיו ,הם המתינו לישראל בסיום השעבוד ביציאה ממצרים בכדי להלחם איתם -כפיות טובה
בשיא תפארתה.
המן הגדיל במידת כפיות הטובה ":וכל זה איננו שווה לי בכל עת אשר אני רואה את מרדכי היהודי
יושב בשער המלך" – הכל היה לו להמן :עושר ,כבוד שלא היה כמותו  ,בנים לרוב .אבל הכל לא
שווה לו כי יש משהו שלא מסתדר לו  ,יש יהודי אחד בכל העולם שלא משתחווה לי אז כל מה
שאלוקים נתן לי כבר לא שווה כלום.
נוסיף אור מהגמ' בחולין קלט" :המן מן התורה מניין" ? והגמ' עונה " :המן העץ אשר ציויתיך לבלתי
אכול ממנו אכלת " ואנו שואלים מה הקשר ? רק בגלל שהמילים זהות ? אלא נסביר שזו בדיוק
אותה נקודה שדברנו עליה ,לאדם הראשון היו את כל עצי הגן לאכילה אך הציק לו מאוד שמעץ
אחד הוא לא יכול לאכול ,עץ אחד נאסר עליו  ,הכל כבר לא שווה,שורש הרע והחטא מכפיות טובה
צומחת.
מחיית עמלק פירושה מחיית המידה המגונה הזו של כפיות הטובה בכדי לטהר עצמינו לקראת חג
הפסח המסמל את מידת הכרת הטוב לה' על שהוציאנו מבית עבדים.

שורש כפיות הטובה

מסביר הרב דסלר מפני שאם אני מכיר טובה אני הופך להיות משועבד לאותו אדם ממנו קבלתי
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טובה,מפני שכל עוד לא השבתי לו על כך אני אסיר תודה וטבעה של נפש רעה לא להשתעבד
לשום אדם או מסגרת לכן הוא מעוניין לכסות את הטובה ולהיות כפוי טובה (לכפות=לכסות)
מסופר על הגר"א מוילנא או החתם סופר שהיה מחלק אבן קטנה לכל מי שעשה לו טובה  ,עד
שהעז פניו אחד מן היהודים ושאלו לפשר העניין? אמר לו הצדיק :הטבע שבאדם מושכו לפעמים
לכסות על הטובה ולכפור בה ולהשיב רעה תחת טובה,מוטב שיזרוק עלי אבן קטנה ולא אבן גדולה.

הכרת הטוב -שורש הבניין

מידת הכרת הטוב היא שורש הבניין ,כפיות הטובה שורש החורבן ,בכל מסגרת ובטח חינוכית
ככל שנתמיד יותר בעין טובה וראיית הטוב והעצמתו נזכה ממילא להסתלקות הכוחות החלושים
והנדכאים.
כמה קורנות פניהם של המקבלים מילה טובה וחיזוק ,בכמה כוחות נפש מתמלאים הם בכדי
להתמודד עם הדרוש תיקון ,נפשם מתחזקת ומתעצמת ,אך עם זאת כמה קשה לנו לפעמים
לראות את הטוב כי טבעו של עולם לראות חסרונות ופגמים והכרת הטוב עבודה גדולה היא ,
עבודה מעל הטבע ,ארור המן ברוך מרדכי היהודי.

הכרת הטוב -מידה מעל הטבע

המשנה בירושלמי בערלה (א,ה ) דנה באילן שאחד מענפיו הוברך בקרקע ,היינו שמאמצעו של
ענף ארוך הוטמן בקרקע כך שבקצה האחד מחובר הוא לעץ ובקצה השני טמון בקרקע ומתחיל
להצמיח שורשים ,והמשנה שואלת מתי נדע כי העץ החדש עצמאי ואינו תלותי בעץ הבוגר ? (נ"מ
למניין שנות ערלה) כאשר פניהם של העלים יתהפכו כלפי העץ ,אך כל עוד העלים שמצמיח העץ
עורפם כלפי העץ הבוגר -הוכחה היא כי הענף שהוברך ( העץ החדש) תלותי הוא  ,הוא תלותי והוא
מתכחש לכך בטבעו ,מתבייש להודות הוא על האמת .לא קל לראות ולהודות על הטוב( .שיחות
הרב נבנצל ,שמות)

מחנך איש אשר רוח בו

ללא ספק בכדי לבנות את תלמידינו,בנינו  ,כל מסגרת שתהיה ,נהיה חייבים להתנהג במידה זו של
מעל הטבע ולזכות להתחבר לשורש הבניין והעצמתו .

ליל הסדר – ליל ההודאה

אנו כל כך מפרטים בהגדה את טובותיו של הקב"ה שעשה עמנו כדי לחזק את הנקודה היסודית הזו
של הכרת הטוב לה' יתברך כימים ההם בזמן הזה ,מפני שכל אדם חייב לראות את עצמו כאילו
הוא יצא ממצריים כי לצערינו עדיין יש בנו יצר הרע של טומאת מצריים וממילא נהיה אסירי תודה
כאשר נצא כל שנה מחדש מטומאת מצריים ונזכה לחרות הגדולה היא הדבקות התמידית בה' ויהי
רצון ונזכה לה גם השנה ויקויים בנו "אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה" .

הכרת הטוב למסייעים בהוצאת חוברת זו

למנהל היקר דחיל ורחים רבנן אוהב תורה וערכיה ,השואף להגדיל תורה ולהאדירה מנהל בית
החינוך ,זוכה פרס החינוך תשע"ו ר' יזהר אפגן הי"ו על התושי'ה וההתלהבות בהוצאת חוברת זו
לזיכוי הורים ותלמידים ברחבי העיר רמלה-לוד  ,יהי רצון ויקויים בו 'סלסלה ותרוממך' עד בלי די
מתוך הרחבה גדולה ברוחניות ובגשמיות בכלל ובפרט.

בברכת כהנים ,אביתר כהן
רב בית החינוך אמי"ת רמלה
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ֲכנוֹת ְל ֵ’ליל ַה ִּׁש ּמו ִּרים’ ַה ּגָדוֹל ו ְַהנּ וֹרָא
ַהה ָ
ֱהיֹות וְ לַ יְ לָ ה זֶ ה ּגָ דֹול וְ ָעצּום ָחׁשּוב ְמאֹד לְ ִה ְתּכֹונֵ ן לִ ְק ָראתֹו במס’ ְּדבָ ִרים:
אַ .חּיָ בִ ים לְ ַסּיֵ ם ֶאת ּכָ ל ַה ֲהכָ נֹות לֶ ָחג ַעד ַהּצָ ֳה ַריִ ם.
בִ .ע ַּקר ַה ֵּס ֶדר ֵאּלּו ַהיְ לָ ִדים (‘וְ ִהּגַ ְד ָּת לְ בִ נְ ָך’) וְ לָ כֵ ן צָ ִריְך לְ ַהּגִ ַיע מּוכָ נִ ים ְמאֹד לְ ֶע ֶרב זֶ הּ ,כְ ִדלְ ַק ָּמן:
נּוחת צָ ֳה ָריִ ם -חֹובָ ה!
ַהיְ לָ ִדים הֹולְ כִ ים לִ יׁשֹון ְמ ַ
ּנֹועד ּבִ ְׁשבִ ילָ ם.
ע”מ ֶׁשֹּלא יִ ְת ַעּיְ פּו ּכְ בָ ר ּבִ ְת ִחּלַ ת ַה ֵּס ֶדר ,וְ יֵ לֵ כּו לִ יׁשֹן וַ ֲחבָ ל ַעל ֵס ֶדר ָׁשלֵ ם ֶׁש ַ
קֹור ִאים ֶאת
יְ לָ ִדים וְ נ ַֹער ּכְ בָ ר ּבִ ְת ִחּלַ ת ַה ֵּס ֶדר ִמ ְתלֹונְ נִ ים ַעל ָר ָעב וְ לָ כֵ ן ְמבַ ְּק ִׁשים לְ ִהזְ ָּד ֵרז ּבְ ַ’מּגִ יד’ וְ ְ
עּותיֹ ,לא ְמ ַענְ יֵ ן וְ ֹלא ְמגָ ֶרה ֶאת ַהיְ לָ ִדים וְ ַהּנ ַֹער וְ לָ כֵ ן ִמ ְׁש ָּפחֹות
ַה ַהּגָ ָדה ּבְ א ֶֹפן ֶטכְ נִ י ּבִ לְ בַ ד וְ ֹלא ַמ ְׁש ָמ ִ
עּותי ,וַ ֲחבָ לִ ,מ ְּפנֵ י ֶׁש ַהיְ לָ ִדים יְ כֹולִ ים לֶ ֱאכֹל ֲא ִפּלּו ָׁש ָעה לִ ְפנֵ י ּכְ נִ ַיסת
יל-ס ֶדר ַמ ְׁש ָמ ִ
ַרּבֹות ַמ ְפ ִסידֹות לֵ ֵ
‘ּבֹורא נְ ָפׁשֹות’ ּכְ גֹון:
נּוחת צָ ֳה ָריִ ם ֵ(אין ּבְ ָעיָ ה לֶ ֱאכֹל ְּדבָ ִרים ֶׁשּבִ ְרּכָ ָתם ָה ַא ֲחרֹונָ ה ֵ
ֶה ָחג לְ ַא ַחר ֶׁשּנָ חּו ְמ ַ
ּבָ ָׂשר ,עֹוף ָּדגִ ים ,יְ ָרקֹות ֵּופרֹותֲ .א ִפּלּו לִ ְמבֻ ּגָ ִרים) ּכַ ּמּובָ ן ֶׁשֹּלא לְ ַהגְ זִ ים ע”מ ֶׁשּיֹאכְ לּו ּבְ ֵת ָאבֹון ֶאת
ַה ַּמּצָ ה.
אֹור ִחים
ַהיְ לָ ִדים ֵהם ַה ֶּמ ְרּכָ ז ּבָ ֶע ֶרב ַהּזֶ ה (ּבָ נִ יםּ ,בָ נֹות ,נְ כָ ִדים ,נְ כָ דֹותַ ,א ְחיָ נִ ים וְ ַא ְחיָ נִ ּיֹות) וְ לָ כֵ ן לַ ְמרֹות ָה ְ
ׂשּומת ַהּלֵ ב ק ֶֹדם לְ ַה ְח ָּד ַרת ָה ֱאמּונָ ה ּבַ ה’ ע”י
ַה ֲחׁשּובִ ים ְמאֹד ֶׁש ִּמ ְת ָא ְר ִחים ֶאצְ לֵ נּו ָאנּו נִ ֵּתן ֶאת רֹב ְּת ַ
ַה ִּסּפּור ּבִ יצִ ַיאת ִמצְ ַריִ ם.
לָ כֵ ןָ ,ע ַרכְ נּו לְ ָפנֶ יָך חֹובֶ ֶרת ִהלְ כָ ִתית ִעם ְקצָ ת ֵמ ַה ְּשׁ ֵאלֹות ֶׁשּלָ ַמ ְדנּו ִעם ַה ַּתלְ ִמ ִידים ּבְ בֵ ית ַה ִחּנּוְך
ֲא ִמי”ת ַר ְמלָ ה וְ ַהּכֹל ע”מ ֶׁשּנּוכַ ל לְ גָ רֹות ּולְ ַחּבֵ ר ִע ָּמנּו ֶאת ַהיְ לָ ִדים וְ לִ גְ רֹם לָ ֶהם לְ ִה ָּשׁ ֵאר ֵע ָרנִ ּיִ ים
ּבְ ַמ ֲהלַ ְך ּכָ ל ַהּלַ יְ לָ ה ֶה ָחׁשּוב ַהּזֶ ה.
עֹורר ֶאת
יםּ/פ ָר ִסים ּכְ ֵדי לְ ַה ֲענִ יק לָ עֹונֶ ה ְּתׁשּובָ ה ִחּיּובִ יתּ ,בְ ַמ ָּט ָרה לְ ֵ
ָחׁשּובָ :עלֶ יָך לְ ִהצְ ַטּיֵ ד ּבֶ ֱאגֹוזִ ְ
ַהיְ לָ ִדים לִ ְׁשאֹל ְׁש ֵאלֹות ּולְ ִה ְׁש ַּת ֵּתף ּבְ א ֶֹפן ָּפ ִעיל ּבְ ַמ ֲהלַ ְך ַה ֵּס ֶדר.
הֹורים ַחּיָ בִ ים לְ ִה ְתּכֹונֵ ן ּולְ ַׁשּנֵ ן לִ ְפנֵ י ֶה ָחג ֶאת ַהּנִ כְ ָּתב ּבְ חֹובֶ ֶרת זֹו.
ַה ִ
ַה ְמלָ צָ ה :
ּתֹורה,
עֹורְך ַה ֵּס ֶדר לְ ָהכִ ין ִּד ְב ֵרי ָ
ֻמ ְמלָ ץ לְ רֹאׁש ַה ִּמ ְׁש ָּפ ָחה אֹו לְ ֵ
ּפּורים ּכְ ֵדי לִ ְמׁשְֹך ֶאת לֵ ב ַה ְמ ֻסּבִ ים.
ּדּוׁשים ְמ ַענְ יְ נִ ים וְ ִס ִ
ִח ִ
עֹורר ֶאת ַהיְ לָ ִדים ּכַ ּנַ ”ל.
מצ”ב ִמ ְקּבַ ץ ׁשּו”ת ֶׁשּנִ ָּתן לְ ֵה ָעזֵ ר ּבָ ֶהם ּבִ כְ ֵדי לְ ֵ
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יל ִדים
ְׁש ֵאלוֹת ֵליל ַה ֵּס ֶדרִ -ל ָ
ְ(ּתׁשּובֹות ּבְ סֹוף ַהחֹובֶ ֶרת )
ּדּוע ַה ִּדּבֵ ר ָה ִראׁשֹון ּבַ ֲע ֶׂש ֶרת ַה ִּדּבְ רֹות ַמ ְת ִחיל :
ַ .1מ ַ
אתי ֶאת ָהעֹולָ ם? ...
ֹלקיָך ֶׁשּבָ ָר ִ
אתיָך ֵמ ֶא ֶרץ ִמצְ ַריִ ם ,וְ ֹלא ָאנֹכִ י ה’ ֱא ֶ
ֹלקיָך ֲא ֶׁשר הֹוצֵ ִ
“אנֹכִ י ה’ ֱא ֶ
ָ
אֹומ ִרים “זֵ כֶ ר לִ יצִ ַיאת ִמצְ ַריִ ם”?
ּדּוע ּבְ ַה ְרּבֵ ה ְמאֹד ִמצְ וֹות ָאנּו ְ
ַ .2מ ַ
ּכּוריםְּ ,ת ִפּלִ ין ,צִ יצִ יתֶּ ,פ ֶטר ֶר ֶחם .וָ עֹוד)..
מֹוע ִדיםּ ,בִ ִ
(ׁשּבָ תֲ ,
ַ
ּ .3בְ ֵאיזֹו זְ כּות יָ צְ אּו ּבְ נֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל ֵמ ֶא ֶרץ ִמצְ ַריִ ם ?
ּתֹורה נִ גְ זְ ָרה ַהּגְ זֵ ָרה ַעל ִׁש ְעּבּוד בנ”י ּבְ ִמצְ ַריִ ם?
ּ .4בְ ֵאיזֶ ה ָמקֹום ּבַ ָ
ַ .5מה ְּמ ַס ֵּמל ֶ‘ה ָח ֵמץ’ ַּומה ְּמ ַס ֶּמלֶ ת ַה ַ’ּמּצָ ה’ ?
ּתֹורה ?
ַ .6ה ִאם יֵ ׁש ֶק ֶׁשר ּבֵ ין ֶּפ ַסח לְ ַמ ַּתן ָ
ּדּוע ָא ַמר ה’ לְ יִ ְׂש ָר ֵאל ֹלא לְ ִהּלָ ֵחם ּבְ ִמצְ ַריִ ם“ :ה’ יִ ּלָ ֵחם לָ כֶ ם וְ ַא ֶּתם ַּת ֲח ִרׁשּון”
ַ .7מ ַ
וְ ִאּלּו ּבַ ֲע ָמלֵ ק ה’ צִ ּוָה ֶאת מ ֶֹׁשה“ :וְ צֵ א ִהּלָ ֵחם ּבַ ֲע ָמלֵ ק” ?
ּ .8בְ ֵאיזֶ ה ַּת ֲא ִריְך ִהּגִ יעּו ּבְ נֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל לְ יַ ם סּוף וְ נִ ְק ַרע לִ ְפנֵ ֶיהם ַהּיָ ם?
הּודים יָ צְ אּו ִמ ִּמצְ ַריִ ם ַּומה ָּק ָרה לַ ְּשׁ ָאר?
“ .9וַ ֲח ֻמ ִׁשים ָעלּו בְ נֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל ֵמ ֶא ֶרץ ִמצְ ָריִ ם “ּ -כַ ָּמה יְ ִ
ּדּוע ?
ֵ .10אּלּו ַמּכֹות ֹלא ִהּכָ ה מ ֶֹׁשהַּ ,ומ ַ
נֹוס ִפים יֵ ׁש לְ ַחג ַה ֶּפ ַסח ?
ֵ .11אּלּו ֵׁשמֹות ָ
ַ .12ה ַּמּצָ הַ :מה ּזֶ ה ָח ֵמץ ַּומה ּזֶ ה ְׂשאֹור ?
ּדּוע אֹוכְ לִ ים ַמּצָ ה ּבְ ַחג ַה ֶּפ ַסח?
ּדּוע ָאסּור לֶ ֱאכֹל ָח ֵמץ ּבְ ֶפ ַסח ? ַּומ ַ
ַ .13מ ַ
רֹוע -זֵ כֶ ר לְ ָק ְרּבַ ן ֶּפ ַסח ּכִ י ֵאין לָ נּו ּבֵ ית ִמ ְק ָּדׁש...
ַ .14הּזְ ַ
ָק ְרּבַ ן ֶּפ ַסח :
(א) ִמ ָּמה ָהיּו ְמבִ ִיאים ָק ְרּבַ ן ֶּפ ַסח ?
(ב)היכָ ן ָהיּו ַמ ְק ִריבִ ים ָק ְרּבַ ן ֶּפ ַסח?
ֵ
(ג) ָמ ַתי ָהיּו ַמ ְק ִריבִ ין ֶאת ָק ְרּבַ ן ֶּפ ַסח?
(ד) ָמ ַתי נִ צְ ַטּוּו יִ ְׂש ָר ֵאל לָ ַק ַחת ֶאת ָק ְרּבַ ן ֶּפ ַסח?
(ה) ָמ ַתי לָ ְקחּו ֶאת ַה ָּק ְרּבָ ן ְּוק ָׁשרּוהּו לַ ִּמ ָּטה?
(ו)עד ָמ ַתי ָהיָ ה ֻמ ָּתר לֶ ֱאכֹל ֶאת ָק ְרּבַ ן ֶּפ ַסח?
ַ
(ז) ּכֵ יצַ ד ָהיּו אֹוכְ לִ ים ֶאת ָק ְרּבַ ן ֶּפ ַסח ּבְ ִמצְ ַריִ ם?
(ח) ֵהיכָ ן ָהיּו אֹוכְ לִ ים ֶאת ָק ְרּבַ ן ֶּפ ַסח?
ּדּוע נִ ְק ָרא ַה ָּק ְרּבָ ן וְ ֶה ָחג – ָק ְרּבַ ןַ /חג ַה ֶּפ ַסח ?
(ט) ַמ ַ
ּ .15בֵ יצָ ה ּ :כְ נֶ גֶ ד ָמה ָאנּו ַמּנִ ִיחים ֶאת ַהּבֵ יצָ ה ַעל ַק ֲע ַרת ַה ֵּס ֶדר ?
ּדּוע אֹוכְ לִ ים ָמרֹור ּבְ לֵ יל ַה ֵּס ֶדר? ַמהּו ַה ָּמרֹור ֶׁשל ֲחזַ ”ל ?
ָ .16מרֹורַ :מ ַ
ּדּוע אֹוכְ לִ ים ֲחר ֶֹסת ּבְ ֶפ ַסח?
ֲ .17חר ֶֹסת ַ :מ ַ
ּדּוע אֹוכְ לִ ים אֹותֹו ּבְ לֵ יל ַה ֵּס ֶדר ?
ּ .18כַ ְר ַּפס ַ :מהּו ּכַ ְר ַּפס ַּומ ַ
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ֹאמר /נָ ִׁשיר ֶאת ּכָ ל ִס ָימנֵ י ַה ֵּס ֶדר:
לִ ְפנֵ י ֶׁשּנַ ְת ִחיל ֶאת ַה ֵּס ֶדר  ,נ ַ

ּכֹורְך,
–מּצָ הָ ,מרֹורֵ ,
ַק ֵּדׁש ְּור ַחץּ ,כַ ְר ַּפס ,יַ ַחץַ ,מּגִ ידַ ,ר ְחצָ ה ,מֹוצִ יא ַ
עֹורְך ,צָ פּוןּ ,בָ ֵרְךַ ,הּלֵ ל  ,נִ ְרצָ ה .
ֻׁשלְ ָחןֵ -
נֹוטלִ ים ֶאת ַהּיָ ַדיִ ם לְ ֹלא ּבְ ָרכָ ה?
ּדּוע ְ
ְּ .19ור ַחץַ -מ ַ
ַ .20מּגִ יד -וְ כָ ל ַה ַּמ ְרּבֶ ה לְ ַס ֵּפר ּבִ יצִ ַיאת ִמצְ ַריִ ם ֲה ֵרי זֶ ה ְמ ֻׁשּבָ ח ,לָ ָּמה ?
יל-ה ֵּס ֶדר?
ֵ .21איזֹו ִמצְ וָ ה ַאּבָ א ְמ ַקּיֵ ם ּבְ כָ ְך ֶׁש ְּמגָ ֶרה ֶאת ּבְ נֹו לִ ְׁשאֹל ְׁש ֵאלֹות ּבְ לֵ ַ
‘ׁשפְֹך ֲח ָמ ְתָך ַעל ַהּגֹויִ ם’?
נֹוהגִ ים לִ ְפּת ַֹח ֶאת ַה ֶּדלֶ ת ּבַ ֲא ִמ ַירת ְ
ּדּוע ֲ
ַ .22מ ַ
ּדּוע ַהיְ לָ ִדים ָׁש ִרים ַ‘מה ּנִ ְׁש ַּתּנָ ה’ ּבִ ְת ִחּלַ ת ַה ַ’ּמּגִ יד’ ?
ַ .23מ ַ
ּתֹורהָּ ,ומה ַה ֶהבְ ֵּדל ּבֵ ינֵ ֶיהם?.
ִ .24מי ֵהם ָה ַא ְרּבָ ָעה ּבָ נִ ים ֶׁשּכְ נֶ גְ ָדם ִּדּבְ ָרה ָ
בֹותינּו לְ א ֶֹרְך ּכָ ל ַהּדֹורֹות?
בֹותינּו וְ לָ נּו”ַ -מה ִהיא ֶׁש ָע ְמ ָדה לָ נּו וְ לַ ֲא ֵ
“ .25וְ ִהיא ֶׁש ָע ְמ ָדה לַ ֲא ֵ
יֹותר ִמ ַּמ ֲע ֵׂשה ַּפ ְרעֹה ? (ּבִ ֵּקׁש לַ ֲעקֹר ֶאת ַהּכֹל)
 .26לָ ָּמה ַמ ֲע ֵׂשה לָ בָ ן ָה ֲא ַר ִּמי ָחמּור ֵ
הּודה?
נֹותן ּבָ ֶהם ַרּבִ י יְ ָ
ָ .27מ ֶהם ֶע ֶׂשר ַה ַּמּכֹות ָּומה ַה ִּס ָימנִ ים ֶׁש ָהיָ ה ֵ
ִ .28מּנַ יִ ן לְ ֵמ ִדים ֶׁש ַעל ַהּיָ ם ִקּבְ לּו ַה ִּמצְ ִרים ִּפיַ 5-מּכֹות ִמ ַּמה ֶּשׁ ִּקּבְ לּו ּבְ ִמצְ ַריִ ם?
נֹוטלִ ים ׁשּוב ֶאת ַהּיָ ַדיִ ם?
ּדּוע ְ
נֹוטלִ ים ֶאת ַהּיָ ַדיִ ם ִעם ּבְ ָרכָ ה ַ(על נְ ִטילַ ת יָ ָדיִ ם)ַ ,מ ַ
ַ .29ר ְחצָ הְ -
ּדּוע?
יא-מּצָ ה ‘ּ -כַ ָּמה ּבְ ָרכֹות ְמבָ ְרכִ ים ַעל ַה ַּמּצָ ה ַּ ,ומ ַ
ַ
‘ .30מֹוצִ
ָ .31מרֹור -לָ ָּמה ְמבָ ְרכִ ים ַ‘על ֲאכִ ילַ ת ָמרֹור’ ? ֲה ֵרי ֹלא ְמבָ ְרכִ ים ַעל יָ ָרק ּבְ ַמ ֲהלַ ְך ַה ְּס ֻע ָּדה?
ּכֹורכִ ים ֶאת ַה ַּמּצֹות ִעם ַה ָּמרֹור וְ ַה ֲחר ֶֹסת ?
ּדּוע ְ
ּכֹורְך ַ :מ ַ
ֵ .32
יקֹומן .
 .33צָ פּון -מֹוצִ ִיאים ֶאת ַמה ֶּשׁ ִהצְ ַּפּנּו ּבְ ַמ ֲהלַ ְך ַהּלַ יְ לָ ה ֶׁשהּוא ֲא ִפ ָ
יקּו-מן ?
ַ .34מ ִהי ַה ַּמ ְׁש ָמעּות ֶׁשל ַה ִּמּלָ ה ָה ֲא ַר ִּמית ֲא ִפ ָ
יקֹומן ?
ָ .35מה ַה ַּט ַעם לַ ֲאכִ ילַ ת ֲא ִפ ָ
יקֹומן וְ לָ ָּמה?
ָ .36מה ָאסּור לַ ֲעׂשֹות לְ ַא ַחר ֲאכִ ילַ ת ָה ֲא ִפ ָ
אֹומ ִרים ַהּלֵ ל ּבְ לֵ יל ַה ֵּס ֶדר ?
ּדּוע ְ
ַ .37מ ַ
יל-ה ֵּס ֶדר ?
אֹומ ִרים ‘נִ ְׁש ַמת ּכָ ל ַחי ּבְ לֵ ַ
ּדּוע ְ
 .38נִ ְרצָ הַ -מ ַ
ּדּוע ַמּנִ ִיחים ָׁשלֹוׁש ַמּצֹות ּבְ ַק ֲע ַרת ַה ֵּס ֶדר?
ַ .39מ ַ
ּדּוע ְמ ִסּבִ ים ּבְ לֵ יל ַה ֵּס ֶדר?
ַ .40מ ַ
ָ .41מ ַתי צָ ִריְך לְ ָה ֵסב?
ּדּוע?
ַ .42ה ַּמּצָ ה ְמכֻ ּנָ ה “לֶ ֶחם עֹנִ י” ַמ ַ
ּדּוע?
ַ .43על ֵאיזֶ ה צַ ד ְמ ִסּבִ ים ַּומ ַ
ִ .44מי ֶׁש ְּשׂ ָמאלִ י לְ ֵאיזֶ ה צַ ד יָ ֵסב?
“מה ָה ֲעב ָֹדה ַהּזֹאת לָ כֶ ם”.
אֹומרָ :
“מה ָה ֵעדֹת וְ ַה ֻח ִּקים ֲא ֶׁשר צִ ּוָה ה’ ֶא ְתכֶ ם”ָ .ר ָׁשע ֵ
אֹומרָ :
ָ .45חכָ ם ֵ
ּדֹומים?
ּדּוע זֶ ה ָחכָ ם וְ זֶ ה ָר ָׁשע ֲה ֵרי ָא ְמרּו ְּדבָ ִרים ִ
ַמ ַ
אֹומ ִרים ַהּלֵ ל ָׁשלֵ ם אֹו ּבְ ִדּלּוג ?
ִ .46אם ּבְ ֶפ ַסח ְ
ּ .47בְ ֵאיזֹו ָׁשנָ ה לִ בְ ִר ַיאת ָהעֹולָ ם יָ צְ אּו ּבְ נֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל ִמ ִּמצְ ַריִ ם ?
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ְּתׁשוּבוֹת ַל ְּׁש ֵאלוֹת:

אֹותנּו ִמ ִּמצְ ַריִ ם זֶ ה ּבִ כְ ֵדי ֶׁשּנִ ְהיֶ ה לֹו לְ ָעם וְ נַ ֲעבֹד ַרק אֹותֹו וְ נַ ֲא ִמין ּבֹו.
ּ .1כִ י ּכָ ל ַה ַּמ ָּט ָרה ֶׁשּלִ ְׁש ָמּה ה’ הֹוצִ יא ָ
אֹותּה -יְ צִ ַיאת ִמצְ ַריִ ם ִהיא ַהׁשֹ ֶּרׁש
ּתֹורה ּונְ ַקּיֵ ם ָ
 .2אּ .כִ י ַּתכְ לִ ית ּכָ ל יְ צִ ַיאת ִמצְ ַריִ ם ָהיְ ָתה ּכְ ֵדי ֶׁשּנְ ַקּבֵ ל ֶאת ַה ָ
לְ ִקּיּום ַה ִּמצְ וֹות בּ .גַ ם ִמּשּׁום ַ‘הּכָ ַרת ַהּטֹוב’ָ -אנּו ְמ ַקּיְ ִמים ִמצְ וֹות וְ עֹובְ ִדים ֶאת ה’ ִמּשּׁום ַהּכָ ַרת ַהּטֹוב ַעל
אֹותנּו ִמ ִּמצְ ַריִ ם.
ֶׁשהֹוצִ יא ָ
ַ .3רק ִמּכ ַֹח ָה ֱאמּונָ ה ִּומּזְ כּות ַה ַהבְ ָט ָחה לָ ָאבֹות , ,לִ בְ נֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל ֹלא ָהיּו ַה ְרּבֵ ה זְ כֻ ּיֹות ִמ ֶּשׁל ַעצְ ָמםֵ ,הם ָהיּו
במ”ט ַׁש ֲע ֵרי ֻט ְמ ָאה .
אׁשית טו ,יז) ָא ַמר ַה ָּקּבָ ”ה לְ ַאבְ ָר ָהם ָאבִ ינּו ּכִ י ַעם יִ ְׂש ָר ֵאל ָע ִתיד לִ ְהיֹות ְמ ֻׁש ְעּבָ ד
ּ .4בִ בְ ִרית ּבֵ ין ַהּבְ ָת ִרים (ּבְ ֵר ִ
ּבְ ִמצְ ַריִ ם – “וַ ֲעבָ דּום וְ ִעּנּו א ָֹתם ַא ְרּבַ ע ֵמאֹות ָׁשנָ ה “ .
ָ .5ח ֵמץ ְמ ַס ֵּמל ֶאת ַהנְ ִפיחּות ֶׁשּלָ נּו וְ ַה ִה ְׁש ַּת ְעּבְ דּות לַ ּיֵ צֶ ר ָה ַרע וְ לַ ַּת ֲאוֹות ַהּגַ ְׁש ִמּיֹות ֶׁשּבְ תֹוכֵ נּו וְ ִאּלּו ַה ַּמּצָ ה
י-חֹורין לְ ֹלא ׁשּום ְּתלֹות ּבַ ּיֵ צֶ ר ָה ַרע ּכְ לָ לּ ,בְ ַחג ַה ֶּפ ַסח ָאנּו ְמ ַט ֲה ִרים ֶאת לִ ּבֵ נּו
יֹותנּו ּבְ נֵ ִ
ְמ ַס ֶּמלֶ ת ֶאת ֱה ֵ
י-חֹורין ֵמ ָה ַרע ֶׁשּבָ עֹולָ ם.
ֵמ ֶה ָח ֵמץ ֶׁשּיֵ ׁש ּבְ תֹוכֹו ִּומ ְת ַהּוִים לִ ְהיֹות ּבְ נֵ ִ
ּ .6בְ ֶפ ַסח ָאנּו ַמ ְת ִחילִ ים ַּת ֲהלִ יְך ֶׁשל ִה ָּט ֲהרּות ּבְ ַמ ֲהלַ ְך  49יָ ִמים ֶׁשל ְס ִפ ַירת ָהע ֶֹמרּ ,בְ כָ ל יֹום ָאנּו ִמ ַּט ֲה ִרים
ּתֹורה ּבְ ַמ ֲע ַמד ַהר ִסינַ י .
ִמ ַּשׁ ַער ֻט ְמ ָאה ַעד ֶׁשּנִ ְהיֶ ה ְראּויִ ים לְ ַקּבֵ ל ֶאת ַה ָ
ּ .7בַ ֲע ָמלֵ ק ה’ צִ ּוָה לָ לֶ כֶ ת ּולְ ִהּלָ ֵחם ּכִ י ֲע ָמלֵ ק ָהיָ ה ּכְ פּוי טֹובָ ה ְמאֹד ִמ ְּפנֵ י ֶׁשּגַ ם הּוא ָהיָ ה צָ ִריְך לָ בֹוא וְ לַ ֲעבֹד
ִעם ּבְ נֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל ּבְ ָפ ֶרְך ּבְ ִמצְ ַריִ ם ּכִ י ַהּגְ זֵ ָרה “וַ ֲעבָ דּום וְ ִעּנּו א ָֹתם ַא ְרּבַ ע ֵמאֹות ָׁשנָ ה” נִ גְ זְ ָרה ַעל ַאבְ ָר ָהם וְ גַ ם
ֲע ָמלֵ ק ּבֶ ן ֱאלִ ָיפז ִמּזֶ ַרע ַאבְ ָר ָהם ֶאּלָ א ֶׁש ֵע ָׂשו ִה ְׁש ַּת ֵּמט וְ ֹלא ָרצָ ה לָ ֵׂשאת ּבַ ּנֵ ֶטל ּובָ ַרח לְ ַהר ֵׂש ִעיר ובנ”י ֵהם
הֹודה לָ ֶהם ַעל ּכָ ְך – עֹוד ַמ ְמ ִּתין לָ ֶהם ּבַ יְ צִ ָיאה ִמ ִּמצְ ַריִ ם
ּלֹוק ִחים ַעל ַעצְ ָמם ֶאת חֹובֹו ,וְ ֹלא ַמ ְס ִּפיק ֶׁשֹּלא ָ
ֶׁש ְ
וְ נִ לְ ָחם ּבָ ֶהם ???
אֹותנּו ּבְ ָפ ֶרְך ֲ ,ה ֵרי ֵהם ִׁש ְּמׁשּו לָ נּו ַאכְ ַסנְ יָ ה לָ כֵ ן ִמּשּׁום ַהּכָ ַרת ַהּטֹוב ֵאין
וְ ִאּלּו ַה ִּמצְ ִרים לַ ְמרֹות ֶׁש ִּשׁ ְעּבְ דּו ָ
בּורנּו.
אֹומר ֶׁשהּוא יִ ּלָ ֵחם ֲע ֵ
ָאנּו יְ כֹולִ ים לְ ִהּלָ ֵחם ּבָ ֶהם ַאְך ַה ָּקּבָ ”ה ֵ
ּ .8בִ ְׁשבִ ִיעי ֶׁשל ֶּפ ַסח ,בכ”א נִ ָיסן לִ ְפנֹות ּב ֶֹקר.
ַ .9רק ֵ 1/5מ ַעם יִ ְׂש ָר ֵאל יָ צְ אּו ִמ ִּמצְ ַריִ םֵ 4/5 ,מתּו ּבְ ַמּכַ ת ַהח ֶֹׁשְך ִמ ְּפנֵ י ֶׁשֹּלא ֶה ֱא ִמינּו וְ ֹלא ָרצּו לָ צֵ את
מֹותם ַּדוְ ָקא ּבְ ַמּכַ ת ח ֶֹׁשְך ּבִ כְ ֵדי ֶׁש ַה ִּמצְ ִרים ֹלא יֵ ְדעּו ִמּכָ ְך ּוכְ ֵדי שבנ”י יִ ְקּבְ רּו ֶאת
ִמ ִּמצְ ַריִ םַ ,ה ָּקּבָ ”ה ּגָ ַרם לְ ָ
ֹאמרּו ֶׁשּגַ ם בבנ”י ה’ ַמּכֶ ה.
ּכֻ ּלָ ם ּבְ לִ י ֶׁשּיָ ִׂשימּו לֵ ב לְ כָ ְך ַה ִּמצְ ִריםֶׁ ,שֹּלא יִ ְהיֶ ה ִחּלּול ה’ וְ ַה ִּמצְ ִרים י ְ
 .10מ ֶֹׁשה ֹלא ִהּכָ ה ּבַ ַּמּכֹות ַה ְּקׁשּורֹות לַ יְ אֹור וְ לָ ֲא ָד ָמהִ ,מ ְּפנֵ י ֶׁש ַהיְ אֹור ִהּצִ יל אֹותֹו ּבְ עֹודֹו ִּתינֹוק ּבַ ֵּתבָ ה וְ ִאּלּו
דֹומם ֹלא ָרצָ ה
ָה ֲא ָד ָמה ֶׁש ָה ַרג ֶאת ַה ִּמצְ ִרי וְ ֹלא ָהיָ ה לֹו ֵהיכָ ן לְ ַה ְט ִמין אֹותֹוִּ ,ומּשּׁום ַהּכָ ַרת ַהּטֹוב ֲא ִפּלּו לְ ֵ
מ ֶֹׁשה לְ ַהּכֹות ּבַ יְ אֹור ּובָ ֲא ָד ָמה.
אתם ִמ ִּמצְ ַריִ ם.
ּתֹורה לְ ַחג זֶ הַ ,על ֵׁשם ַה ַּמּצֹות ֶׁש ָאכְ לּו ּבְ נֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל ּבְ צֵ ָ
ּמֹופ ַיע ּבַ ָ
ַ .11חג ַה ַּמּצֹות – הּוא ַה ֵּשׁם ַה ִ
ַחג ַה ֶּפ ַסח ַ -על ֵׁשם ֶׁש ַה ָּקּבָ ”ה ָּפ ַסח ַעל ּבָ ֵּתי יִ ְׂש ָר ֵאל ּבְ ַמּכַ ת ּבְ כֹורֹותַ .חג ַה ֵחרּות ַ -על ֵׁשם ֶׁשּבְ נֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל
“.חג
רּותנּו ַ
אֹומ ִרים ּבִ ְת ִפּלֹות ֶה ָחג “זְ ַמן ֵח ֵ
חֹוריןּ ,כְ ִפי ֶׁש ָאנּו ְ
(מצְ ַריִ ם) לְ ֵחרּות וְ ָהיּו לִ בְ נֵ י ִ
יָ צְ אּו ֵמ ַעבְ דּות ִ
ָה ָא ִביב ַ -על ֵׁשם ֶׁש ֶה ָחג נָ חֹג ּבְ ח ֶֹדׁש ָה ָאבִ יבַ .חג ַהּגְ ֻאּלָ ה ַ -על ֵׁשם ֶׁש ָאנּו ֲע ִת ִידין לְ ִהּגָ ֵאל ּבְ ח ֶֹדׁש זֶ הּ ,כְ מֹו
ֶׁשּנֶ ֱא ַמר “ּבְ נִ ָיסן נִ גְ ֲאלּו ּובְ נִ ָיסן ֲע ִת ִידין לְ ִהּגָ ֵאל”.
(ׁש ָמ ִרים )
יֹותר מַּ 18 -דּקֹותְׂ .שאֹורָ -ח ֵמץ ְמ ֻרּכָ ז ַה ְמ ַט ֵּפ ַח ֲא ֵח ִרים ְ
ָ .12ח ֵמץֶ -ק ַמח ִעם ַמיִ ם ֵ
(ׁשמֹות יב ,כ)ּ“ :כָ ל ַמ ְח ֶמצֶ ת ֹלא תֹאכֵ לּוּ ,בְ כֹל
ּתֹורה “ :וְ ֹלא יֵ ָאכֵ ל ָח ֵמץ” ,וְ עֹוד נֶ ֱא ַמר ְ
ּ .13כִ י יֵ ׁש צִ ּוּויִ ים ּבַ ָ
(ׁשמֹות יב ,טו)ּ“ :כָ ל אֹכֵ ל ָח ֵמץ וְ נִ כְ ְר ָתה ַהּנֶ ֶפׁש ַה ִהוא ִמּיִ ְׂש ָר ֵאל ִמּיֹום ָה ִראׁשֹן
מֹוׁשב ֵֹתיכֶ ם ּתֹאכְ לּו ַמּצֹות”ְ ,
ְ
ַעד יֹום ַה ְּשׁבִ ִעי”.
בֹותינּו ּבְ ִמצְ ַריִ ם ּבְ ָׁש ָעה ֶׁשּנִ גְ ֲאלּו
אֹוכְ לִ ים ַמּצָ ה  -זֵ כֶ ר לַ ַּמּצָ ה ֶׁש ָאכְ לּו ֲא ֵ
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.14

.15
.16
.17
.18
.19

.20

.21
.22
.23
.24

ּתֹוס ֶפת:
ׁשֹוא ִפים לְ לֵ ב ִט ְב ִעי וְ ָטהֹור וְ ֹלא ְמ ֻׁש ְעּבָ ד ּכְ מֹו ַה ַּמּצָ ה ֶׁש ִהיא ֲעׂשּויָ ה ַרק ִמ ֶּק ַמח ַּומיִ ם לְ ֹלא ׁשּום ֶ
ָאנּו ֲ
לְ ֹלא ֻסּכָ רֶ ,מלַ ח ,לְ ֹלא נְ ִפיחּות ַה ְמ ַס ֶּמלֶ ת ֶאת ַהּגַ ֲאוָ הַ ,רק ִאם לִ ּבֵ נּו יִ ְהיֶ ה נָ ִקי ִמּכָ ל ְּפנִ ּיֹות נּוכַ ל לִ ְהיֹות ּבְ נֵ י-
חֹורין ֲא ִמ ִּתּיִ ים.
ִ
ָק ְרּבַ ן ֶּפ ַסח:
אָ .ק ְרּבַ ן ֶּפ ַסח ּבָ א ִמן ַהּכְ בָ ִׂשים אֹו ִמן ָה ִעּזִ ים (ּגְ ִדי)
ירּוׁשלַ יִ ם
בָ .ק ְרּבַ ן ֶּפ ַסח ָהיָ ה ֻמ ְק ָרב ּבְ בֵ ית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ּבִ ָ
(חצֹות ַהּיֹום) לְ ַע ְרּבֹו ֶׁשל
לֹומר ּבֵ ין ַע ְרּבֹו ֶׁשל יֹום ֲ
ין-ה ַע ְרּבַ יִ ם ּכְ ַ
ג .זְ ַמן ַה ְק ָרבָ תֹו ָהיָ ה ּבְ ֶע ֶרב ֶּפ ַסח (יד’ ּבְ נִ ָיסן) ּבֵ ָ
לַ יְ לָ ה ַ(עד ַה ְּשׁ ִק ָיעה) ד.יִ ְׂש ָר ֵאל נִ צְ ַטּוּו ע”י מ ֶֹׁשה ע”פ ה’ בא’ ּבְ נִ ָיסן לָ ַק ַחת ֶאת ַה ָּק ְרּבָ ן בי’ ּבְ נִ ָיסן .ה .בי’
ּבְ נִ ָיסן.
יקֹומן נֶ ֱאכָ ל ַעד ֲחצֹות.
ו.עד ֲחצֹות ַהּלַ יְ לָ ה לָ כֵ ן ּגַ ם ָה ֲא ִפ ָ
ַ
זָ .מ ְתנֵ יכֶ ם ֲחגֻ ִרים ,נַ ֲעלֵ יכֶ ם ּבְ ַרגְ לֵ יכֶ םַ ,מ ֶּקלְ כֶ ם ּבְ יֶ ְדכֶ םֲ ,אכִ ילָ ה ּבְ ִח ָּפזֹון (ּבִ ְמ ִהירּות) ּבִ כְ ֵדי לִ ְהיֹות מּוכָ נִ ים ּבְ כָ ל
ֶרגַ ע לָ צֵ את ִמ ִּמצְ ַריִ ם.
ירּוׁשלַ יִ ם ֶׁשּבֵ ין ַהחֹומֹות וְ אֹוכְ לִ ים ּבַ ֲחבּורֹות ֲחבּורֹות ֶאת ָק ְרּבַ ן ֶּפ ַסח ּבִ ְק ֻד ָּשׁה.
חּ .כָ ל ַעם יִ ְׂש ָר ֵאל ָהיָ ה ַמּגִ ַיע לִ ָ
טּ .בִ גְ לַ ל ֶׁש ָּפ ַסח ִ(ּדּלֵ ג) ה’ ֵמ ַעל ּבָ ֵּתי ַעם יִ ְׂש ָר ֵאל ּבְ ַמּכַ ת ּבְ כֹורֹות.
ּכְ נֶ גֶ ד ָ‘ק ְרּבַ ן ֲחגִ יגָ ה’ ֶׁש ָהיָ ה נֶ ֱאכָ ל ּבִ ְס ֻע ַּדת ‘לֵ יל ַה ֵּס ֶדר’’ ְמבֻ ָּשׁל.
בֹודה ֶׁש ָהיְ ָתה לבנ”י ּבְ ִמצְ ַריִ םַ ,ה ָּמרֹור ֶׁשּבַ ֲחזַ ”ל ַ(ה ֲחזֶ ֶרת) הּוא ַה ַח ָּסה.
לְ ַהזְ ּכִ יר לָ נּו ֶאת ְמ ִרירּות ָה ֲע ָ
(חר ֶֹסת ּכְ נֶ גֶ ד ַה ִּטיט ).
ּדֹומה לְ ִטיט ֶׁשל לְ בֵ נָ ה ֶׁשהּוא ַמ ֲע ֵׂשה ַ‘ח ְר ִסית’ֲ ,
“ׁש ֶ
אֹומ ִרים לָ נּו ֲחזַ ”ל ֶ :
ְ
עֹורר ֶאת ַהיְ לָ ִדים לִ ְׁשאֹל
ִמין יָ ָרק (וְ יֵ ׁש מס' ִמנְ ָהגִ ים ֵאיזֶ ה יָ ָרק לֶ ֱאכֹל ּכְ כַ ְר ַּפס) וְ טֹובְ לִ ים אֹותֹו ּבְ ַמיִ ם ּבִ כְ ֵדי לְ ֵ
ְׁש ֵאלֹות ּ ,כְ ֵדי ֶׁשּנְ ַקּיֵ ם ִמצְ וַ ת ‘וְ ִהּגַ ְד ָּת לְ בִ נְ ָך’ לְ ַס ֵּפר לִ ילָ ֵדינּו ּבְ ִסּפּור יְ צִ ַיאת ִמצְ ַריִ ם.
ּכָ ל ַמ ֲאכָ ל ֶׁשּטֹובְ לִ ים ּבְ ַמ ְׁש ֶקה (לַ ְמרֹות ֶׁש ֵאין ּבִ ְרּכָ תֹו ַ‘הּמֹוצִ יא’ ) צָ ִריְך לִ ּטֹל ֶאת ַהּיָ ַדיִ ם לְ ֹלא ּבְ ָרכָ ה ּכְ ֵדי
ֶׁשּיִ ְהיּו ְטהֹורֹות ּכִ י ַהּיָ ַדיִ ם ַע ְס ָקנִ ּיֹות ֵהם וְ ַה ַּמיִ ם ַמ ֲעבִ ִירים ֶאת ַה ֻּט ְמ ָאה ֵמ ַהּיָ ַדיִ ם לַ ְּפ ִרי ַ(ה ַּמיִ ם ּבְ ֶעצֶ ם
ַמכְ ִׁש ִירים ֶאת ַה ַּמ ֲאכָ ל לְ ַקּבֵ ל ֻט ְמ ָאה)
“ה ֱא ַמנְ ִּתי ּכִ י ֲא ַדּבֵ ר”ַ -ה ִּדּבּור ַה ִחיצֹונִ י
ּכָ ל ַמ ְּט ַרת ַה ִּסּפּור הּוא ִחּזּוק ָה ֱאמּונָ ה ּכְ ִפי ֶׁשּנֶ ֱא ַמר ּבִ ְת ִהּלִ ים ֶ :
ְמ ַחלְ ֵחל לַ ּלֵ ב ,לָ כֵ ן לַ ְמרֹות ֶׁש ָאנּו ַמּכִ ִירים ֶאת ַה ִּסּפּור ִמ ָּשׁנָ ה ֶׁש ָעבְ ָרה ָאנּו ְמצֻ ּוִים לְ ַה ְרּבֹות ּבְ ִסּפּור ּכְ ֵדי
לְ ַה ְרּבֹות ּבֶ ֱאמּונָ ה .
אֹוריְ ָתא ‘וְ ִהּגַ ְד ָּת לְ בִ נְ ָך’ ( ,וְ גַ ם ‘וְ ִׁשּנַ נְ ָּתם לְ בָ נֶ יָך’)
ִמצְ וַ ת ְּד ַ
ּמּורים’ ּובִ זְ כּות זֶ ה יָ בֹוא ָמ ִׁש ַיח וְ יִ ְׁשּפְֹך ֲח ָמתֹו ַעל ַהּגֹויִ ים
לְ ַה ְראֹות ֶׁש ֵאינֶ ּנּו ְמ ַפ ֲח ִדים ּבְ ’לֵ יל ִׁש ִ
(רמ”א סי’ ת”פ)
הֹורים יַ ֲענּו לָ ֶהם וִ ַיס ְּפרּו לָ ֶהם וִ ַיקּיְ מּו ִמצְ וַ ת ‘וְ ִהּגַ ְד ָּת
ֲחכָ ֵמינּו עֹוזְ ִרים לַ יְ לָ ִדים לִ ְׁשאֹל ְׁש ֵאלֹות ּבְ ֶפ ַסח ּכְ ֵדי ֶׁש ַה ִ
לְ בִ נְ ָך’.
ׁשֹואל ּכְ ֵדי לְ ַה ְחּכִ ים וְ לִ לְ מֹד –הּוא ְמ ֻענְ יָ ן ּבִ ְתׁשּובָ ה ע”מ לְ ַהּגִ ַיע לָ ֱא ֶמת.
ָחכָ םֵ -
בֹוד ֵתנּו.
ׁשֹואל ִמּתֹוְך ִקנְ טּור -הּוא ֵמלִ יץ ַעל ּכָ ל ֲע ָ
ָר ָׁשעֵ -
טּואלִ י ,וְ הּוא ּגַ ם ֹלא יֵ ַדע לִ ְׁשאֹל ְׁש ֵאלֹות ַּפ ְר ָטנִ ּיֹות ּכְ מֹו
ָּתם -הּוא זָ קּוק לְ יֶ ַדעַ ,אְך הּוא ֹלא ָחׁש ּבְ צ ֶֹרְך ִאינְ ֵטלֶ ְק ָ
הּומהַ ,מה ּזֹאת ? ַּת ְסּבִ יר לֹו...
ֶה ָחכָ םָ :מה ָה ֵעדֹת? ֻח ִּקים? ִמ ְׁש ָּפ ִטים? הּוא ַרק ֹלא ֵמבִ ין ַעל ַמה ּכָ ל ַה ְּמ ָ
ׁשֹואל ֲא ִפּלּו ַמה ּזֹאת? ַא ְּת ְּפ ַתח לֹו...
יֹוד ַע לִ ְׁשאֹל -הּוא ְמנֻ ָּתק ֲא ִפּלּו ֵמ ַה ְּמצִ יאּות ַעד ּכְ ֵדי ֶׁש ֵאינֹו ֵ
ֶׁש ֵאינֹו ֵ
ַּת ְר ֶאה לֹו ַא ַחת לְ ַא ַחת ַמה ּשֹׁונֶ ה ַהּיֹום? ַמה ְּמיֻ ָחד ַהּיֹום ?
’.25וְ ִהיא’ -זְ כּות ָה ָאבֹות ַאבְ ָר ָהם יִ צְ ָחק וְ יַ ֲעקֹב וְ ַה ַהבְ ָט ָחה ֶׁש ִהבְ ִט ַיח לָ ֶהם ה’ ַעל
יֹותר וְ ִה ְת ַחּבַ ְרנּו
דֹוׁשה ֶׁשּכְ כָ ל ֶׁש ָע ַס ְקנּו ּבָ ּה ֵ
ּתֹורה ַה ְּק ָ
ָה ָא ֶרץ וְ ַהּזֶ ַרע ’.וְ ִהיא’ַ -ה ָ
טֹוריָ ה ָהעֹולָ ִמית
יֹותר ּכָ ְך ִהיא ָׁש ְמ ָרה ָעלֵ ינּו ּכְ ָעם ֵ ,אין עֹוד ַעם ּבַ ִה ְס ְ
ֵאלֶ ָיה ֵ
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ּבּוׁשם)
(ׁש ָהיּו ַעם יִ ְׂש ָר ֵאל ְמצֻ ּיָ נִ ים ּבְ ִמצְ ַריִ ם ֶׁשֹּלא ִׁשּנֹו ְׁש ָמם ,לְ ׁשֹונָ םַ ,מלְ ָ
הּודי ֶ
ַע ִּתיק ּכָ לּ-כָ ְך ּכְ מֹו ָה ָעם ַהּיְ ִ
עֹור ָרה ֶאת ַעם יִ ְׂש ָר ֵאל לְ א ֶֹרְך ּכָ ל ַהּדֹורֹות לָ ׁשּוב לְ ָאבִ ינּו
‘וְ ִהיא’ָ -ה ְר ִד ָיפה ֶׁשל ַהּגֹויִ ים ֶאת ַעם יִ ְׂש ָר ֵאל ִהיא ֶׁש ְ
ֶׁשּבַ ָּשׁ ַמיִ ם ּולְ ִה ְת ַּדּבֵ ק ּבֹו -וְ זֶ ה ַמה ֶּשׁ ָּשׁ ַמר ָעלֵ ינּו...
רּוחנִ ית  ,הּוא ָרצָ ה ֶׁשּיַ ֲעקֹב ִּומ ְׁש ַּפ ְחּתֹו יִ ָּשׁ ֵאר ִעּמֹו וְ יִ נְ ַהג ּכְ מֹותֹו
לָ בָ ן ּבִ ֵּקׁש לַ ֲעקֹר ֶאת ַעם יִ ְׂש ָר ֵאל ִמּבְ ִחינָ ה ָ
רּוחנִ ית לְ ַעם יִ ְׂש ָר ֵאל ,וְ ִאּלּו ַּפ ְרעֹה ַרק ּבִ ֵּקׁש לַ ֲהרֹג ֶאת ַהּגּוף וְ ַרק ַהּזְ כָ ִרים (ּבַ ּגּוף
קּומה ָ
ּ .26ובְ כָ ְך ֹלא ִּת ְהיֶ ה ְּת ָ
ּבִ לְ בַ ד) ,זֶ ה ֹלא לַ ֲעקֹר ֵמ ַהיְ סֹוד ּכְ מֹו ֶׁשּלָ בָ ן ָרצָ ה לַ ֲעׂשֹות.
נֹותן ִס ָימנִ ים:
הּודה ָהיָ ה ֵ
ַרּבִ י יְ ָ
.27

.28
.29
.30
.32
.33
.34
.35
.36
.37
.38
.39
.40
.41
.42

.43
.44
.45

דצ”ך

עד”ש

באח”ב

ָּדם צְ ַפ ְר ֵּד ַע ּכִ ּנִ ים

ָערֹב ֶּדבֶ ר ְׁש ִחין

ּבָ ָרד ַא ְרּבֶ ה ח ֶֹׁשְך ּבְ כֹורֹות

ּבְ ַמּכֹות ִמצְ ַריִ ם ּכָ תּוב ֶ :אצְ ּבַ ע ,וְ ִאּלּו ַעל ַהּיָ ם ּכָ תּוב ַהּיָ ד ַהּגְ דֹולָ הִ ,אם ּבַ ּיָ ם ָהיְ ָתה יָ ד ָאז ּבַ ּיָ ד יֵ ׁש ֶ 5אצְ ּבָ עֹות
וְ ָאז נַ כְ ִּפיל ב 5-וְ יֹוצֵ א ֶׁשּבַ ּיָ ם יֵ ׁש ַ 50מּכֹות( .וְ כָ ְך ִּת ְהיֶ ה ַה ַהכְ ָּפלָ ה ּגַ ם לַ ֵּד ָעה ַה ְּשׁנִ ּיָ ה)
נֹוטלִ ים ׁשּוב ַהּיָ ַדיִ ם לַ ֲאכִ ילַ ת ַה ַּמּצָ ה ֲאבָ ל ַה ַּפ ַעם ִעם ּבְ ָרכָ ה ַ‘על נְ ִטילַ ת יָ ָדיִ ם’ .
ְ
’מֹוצִ יא’ַ -הּמֹוצִ יא לֶ ֶחם ִמן ָה ָא ֶרץ‘ַ ,מּצָ ה’‘ַ -על ֲאכִ ילַ ת ַמּצָ ה’
חּוׁשת
ֹלא ְמבָ ְרכִ ים ַעל ַהּיָ ָרק ּכְ יָ ָרק (ּבִ ְרּכַ ת ַהּנֶ ֱהנִ ין) ֶאּלָ א ַעל ַהּצִ ּוּוי לֶ ֱאכֹל ָמרֹור (ּבִ ְרּכַ ת ַה ִּמצְ וֹות) וְ ַעל ְּת ַ
ַה ְּמ ִרירּות ֶׁש ָאנּו צְ ִריכִ ים לָ חּוׁש ְמ ַעט ּבְ לַ יְ לָ ה זֶ ה.
ּכֹורכִ ים ַה ַּמּצָ ה ִעם ָמרֹור וַ ֲחר ֶֹסת זֵ כֶ ר לַ ִּמ ְק ָּדׁש ּכְ מֹו ֶׁש ָע ָׂשה ִהּלֵ ל ַהּזָ ֵקן לְ ַקּיֵ ם ַ‘על ַמּצֹות ְּומר ִֹרים יֹאכְ לֻ הּו’.
ְ
יקֹומן ַ(רק ַמיִ ם)
ׁשֹותים ַא ֲח ֵרי ָה ֲא ִפ ָ
יקֹומן ִעם ַט ֲעמֹו נֵ לֵ ְך לִ יׁשֹון ּבַ ּלַ יְ לָ ה ּכִ י ֹלא אֹוכְ לִ ים וְ ֹלא ִ
אֹוכְ לִ ים ָה ֲא ִפ ָ
(מיוָ נִ ית)
ֲא ִפיקּו -הֹוצִ יאּוָ ,מן – ָמזֹון ִ
יקֹומן אֹוכְ לִ ים זֵ כֶ ר לְ ָק ְרּבַ ן ֶּפ ַסח ֶׁש ָהיָ ה נֶ ֱאכָ ל ּבַ ּלַ יְ לָ ה ַהּזֶ ה.
ֲא ִפ ָ
יקֹומן ַ–רק ַמיִ ם.
ׁשֹותים ַא ַחר ֲאכִ ילַ ת ֲא ִפ ָ
ֹלא אֹוכְ לִ ים וְ ִ
אֹותיו ֶׁש ָע ָׂשה ִע ָּמנּו.
ְמ ַהּלְ לִ ים ֶאת ה’ ַעל ּגְ ֻדּלָ תֹו וְ ַעל נִ ְפלְ ָ
ּיֹותר.
אֹותנּו ּכַ ָּמה ֶׁש ֵ
ְמ ַקּוִים ִּומ ְת ַּפלְ לִ ים ֶׁשּיִ ְרצֶ ה ה’ ֶאת ַמ ֲע ֵׂשינּו וְ ָ
כּותם ָעלֵ ינּו .
עֹור ִרים ֶאת זְ ָ
ֹלׁשה ָאבֹותְ ,מ ְ
ֶר ֶמז לִ ְׁש ָ
חֹורין.
יֹותנּו ּבְ נֵ י ִ
ֶּד ֶרְך ֵחרּות ,לְ בַ ֵּטא ֶאת ֱה ֵ
ְׁש ִתּיַ ת ַא ְרּבַ ע ּכֹוסֹות ּובַ ֲאכִ ילַ ת ַה ַּמּצֹות ּולְ ִפי ָה ַר ְמּבַ ”ם ּגַ ם ּבְ ַמ ֲהלַ ְך ּכָ ל ַה ְּס ֻע ָּדה !
(מ ְת ַעּכֵ ל לְ ַאט)
נֹוהג לֶ ֱאכֹל ִ
 .1לֶ ֶחם ֶׁש ָענִ י ֵ
(אֹומ ִרים ָעלָ יו ֶאת ַה ַהּגָ ָדה).
 .2לֶ ֶחם ֶׁשעֹונִ ים ָעלָ יו ְ
ּדֹומה לְ ָענִ י ֶׁש ֵאין לֹו ַה ְרּבֵ ה ֵעצִ ים וְ לָ כֵ ן הּוא ֵמכִ ין זֹאת ּבִ זְ ִריזּות ִעם עֹוד ַמ ֶּשׁהּו ּכְ ֵדי ֹלא
ּ .3כִ י ֶּד ֶרְך ֲהכָ נָ תֹו ָ
לְ ַאּבֵ ד ֶאת ָה ֵאׁש ֶׁשּדֹולֶ ֶקת.
(ׁשֹּלא יֵ ָחנֵ ק)ֹ ,לא יָ ֵסב ְּפ ַר ְק ָּדן .
צַ ד ְׂשמֹאלּ .כְ ֵדי ֶׁשֹּלא יַ ְק ִּדים ָקנֶ ה לְ וֶ ֶׁשט ֶ
ּכְ מֹו ּכֻ ּלָ ם לְ צַ ד ְׂשמֹאל.
ֶ .1ה ָחכָ ם ִהזְ ּכִ יר ֵׁשם ה’ָ .2 .ה ָר ָׁשע הֹוצִ יא ַעצְ מֹו ִמן ַהּכְ לָ ל לִ כְ ֶׁש ָא ַמר “לָ כֶ ם”.
אֹומ ִרים
אֹומ ִרים ַהּלֵ ל ָׁשלֵ ם וְ ִאּלּו ּבִ ְׁש ָאר יְ ֵמי ַחג ַה ֶּפ ַסח ְ
ּ .46בְ לֵ יל ַה ֵּס ֶדר ּובִ ְת ִפּלַ ת ַׁש ֲח ִרית ֶׁשל ַחג ָה ִראׁשֹון ְ
ַהּלֵ ל ּבְ ִדּלּוג .
עֹומ ִדים ַעל  5776לִ בְ ִר ַיאת ָהעֹולָ ם
ּ .47בִ ְׁשנַ ת  2448לִ בְ ִר ַיאת ָהעֹולָ םַ ,הּיֹום ָאנּו ְ
(לִ ְפנֵ י ) 3328
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ְמ ּנֵי ֶה ָחג תשע"ו
זַ
זְ ַמן

הגר”מ ֵאלִ ּיָ הּו
09:29
10:45

09:55
סֹוף זְ ַמן ֲאכִ ילַ ת ָח ֵמץ
11:17
סֹוף זְ ַמן ְׂש ֵר ַפת ָח ֵמץ
12:39
ֲחצֹות ַהּיֹום
15:55
תחילת ָׁש ָעה ֲע ִׂש ִירית
12:39
יקֹומן לְ כַ ְּת ִחּלָ ה
סֹוף זְ ַמן ֲאכִ ילַ ת ֲא ִפ ָ
רּוׁשלַ יִ ם18:34 :
יְ ָ
ּכְ נִ ַיסת ָׁשּבַ ת וְ ָחג
ת”א18:54 :
רּוׁשלַ יִ ם19:51 :
יְ ָ
צֵ את ָׁשּבַ ת וְ ָחג ִראשֹון
ת”א19:54 :
רּוׁשלַ יִ ם18:42 :
ּכְ נִ ַיסת ָחג ְׁשבִ ִיעי ֶׁשל ֶּפ ַס וְח כֵ ן ָׁשּבַ ת יְ ָ
ת”א18:58 :
רּוׁשלַ יִ ם19:57 :
יְ ָ
צֵ את ָׁשּבַ ת
ת”א19:54 :
*לא לשכוח לעשות ערוב תבשילין ביום חמישי ערב חג שביעי של פסח

ֲכנוֹת נו ָֹספוֹת ֶל ָחג
הָ
ַהכְ ָׁש ַרת ּכֵ לִ ים ָ(ה ְר ִׁש ָימה ּבַ ֶה ְמ ֵׁשְך ִהּנָ ּה ע”פ ֵס ֶדר א-ב וְ ֹלא ע”פ ֲח ִׁשיבּות ַה ְּדבָ ִרים).
ּכִ כְ לָ לֶ ,הכְ ֵׁשר ַהּכֵ לִ ים ִמ ְתּבַ ֵּסס ַעל ַה ֲהלָ כָ ה “ּכְ בֹולְ עֹו ּכָ ְך ּפֹולְ טֹו”ַ ,היְ נּוּ ,כְ ִפי ֶׁש ִּמ ְׁש ַּת ְּמ ִׁשים ּבַ ּכְ לִ י ּכָ ְך
יֵ ׁש לְ ַהכְ ִׁשירֹו .לְ ַד ַעת ַה ְּס ָפ ַר ִּדיםַ ,מכְ ִׁש ִירים ֶאת ַהּכְ לִ י ע”פ רֹב ַּת ְׁש ִמיׁשֹו .אּולָ ם לְ ַד ַעת ָה ַא ְׁשּכְ נַ ּזִ ים יֵ ׁש
לָ חּוׁש ּגַ ם לְ ִמעּוט ַּת ְׁש ִמיׁשֹו (שו”ע תנא ,ו) ּובִ ְׁש ַעת ַה ַּד ַחק ּגַ ם ָה ַא ְׁשּכְ נַ ּזִ ים ְמ ִקּלִ ים לְ ִה ְׁש ַּת ֵּמׁש ּבֹו ּכְ רֹב
ַּת ְׁש ִמיׁשֹו (משנ”ב תנא ,סקמ”ז).
יֶ ְׁשנָ ם ִמ ְס ַּפר ְּד ָרכִ ים לְ ַהכְ ָׁש ַרת ּכֵ לִ יםּ ,בַ ֶה ְמ ֵׁשְך יְ ב ַֹאר ֵאיזֹו ַהכְ ָׁש ָרה ַׁשּיֶ כֶ ת לְ כָ ל ּכְ לִ י:
סֹודי ִעם ח ֶֹמרְּ ,פ ֻעּלָ ה זֹו ַׁשּיֶ כֶ ת ּגַ ם לִ ְפנֵ יֵ :ערּוי,
ׁשּוטה ַהּנִ צְ ֶרכֶ ת לַ ֲעׂשֹות ּבְ כָ ל ּכְ לִ י ִהּנָ ּה נִ ּקּוי יְ ִ
ַה ְּפ ֻעּלָ ה ַה ְּפ ָ
ַהגְ ָעלָ ה ,לִ ּבּון.
רֹות ִחים ַעל ּגַ ּבֵ י ַה ָּדבָ ר ַהּצָ ִריְך ֶהכְ ֵׁשרִּ .דין זֶ ה הּוא ּבִ כְ לִ י ֲא ֶׁשר ּבָ לַ ע ּבְ ֵערּוי ּכְ לִ י
ֵערּויְׁ :ש ִפיכַ ת ַמיִ ם ְ
רֹות ִחים ִמּכְ לִ י ִראׁשֹון (נִ ָּתן לַ ֲעׂשֹות זֹאת ִעם
ִראׁשֹון (ּכְ צַ ּלָ חֹות וְ כּו’)ֲ ,א ֶׁשר ֶהכְ ֵׁשרֹו הּוא ּבְ ֵערּוי ַמיִ ם ְ
קּומקּום ַח ְׁש ַמּלִ י ְמבַ ְעּבֵ ַע).
ְ
רֹות ִחים
ַהגְ ָעלָ הּ :כְ לִ י ֲא ֶׁשר צָ ִריְך לְ ַהגְ ִעילֹו יֵ ׁש לְ ַהכְ נִ יסֹו לְ תֹוְך ַמיִ ם ְ
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לּוע ּבַ ּכְ לִ י.
עֹומ ִדים ַעל ּגַ ּבֵ י ָה ֵאׁש .ע”י ַה ַהגְ ָעלָ ה נִ ְפלָ ט ַה ָּדבָ ר ֶ(ה ָח ֵמץ אֹו ָה ִאּסּור) ַהּבָ ַ
ַה ְמבַ ְעּבְ ִעים ָה ְ
מֹועילָ ה ּבְ :זָ ָהבּ ,כֶ ֶסף ,נְ ח ֶֹׁשתּ ,בַ ְרזֶ ל,
ַהגְ ָעלָ ה ַקּיֶ ֶמת ּבִ כְ לִ י ֲא ֶׁשר ּבָ לַ ע ִאּסּור ּבְ בִ ּשּׁול (נֹוזֵ ל)ַ .הגְ ָעלָ ה ִ
רֹוס ָטהְּ ,פלָ ָדהּ ,כְ לִ י ֶאבֶ ן ּוכְ לִ י ֵעץ ָחלָ ק.
לּומינְ יּום ,נֵ ְ
ע ֶֹפ ֶרתֲ ,א ִ
עֹוׂשים ֶאת ַה ַהגְ ָעלָ ה ַחּיָ ב לִ ְהיֹות נָ ִקי לְ גַ ְמ ֵרי ,וְ כֵ ן ֶׁשֹּלא ִה ְׁש ַּת ְּמׁשּו ּבֹו ּבְ ֶע ְׂש ִרים וְ ַא ְרּבַ ע
ַהּכְ לִ י ּבְ תֹוכֹו ִ
ָׁשעֹות ָה ַא ֲחרֹונֹות ֵ(אינֹו ּבֶ ן יֹומֹו) וְ ַאף ֶׁש ֵאינֹו ְמ ַׁש ֵּמׁש לְ ָח ֵמץ ֶ(אּלָ א א”כ הּוא ֻהכְ ַׁשר) .לְ כַ ְּת ִחּלָ ה ֵאין
לְ ַהגְ ִעיל ּכְ לִ י ֶׁשהּוא ּבֶ ן יֹומֹו ּובְ ִד ֲיעבַ ד ִאם ַחּיָ ב לְ ַה ְטּבִ יל ּכְ לִ י ֶׁשהּוא ּבֶ ן יֹומֹו ,יֵ ׁש לְ ַהכְ נִ יס לְ תֹוְך ַה ַּמיִ ם
(סּבֹון) .לְ כַ ְּת ִחּלָ ה ָראּוי לְ ַהכְ נִ יס ֶאת ּכָ ל ַהּכְ לִ י ּבְ בַ ת ַא ַחת
רֹות ִחים ֶׁשל ַה ַהגְ ָעלָ ה ח ֶֹמר ָח ִריף ֶׁשּיִ ְפּגֹם ַ
ָה ְ
לְ ֵמי ַה ַהגְ ָעלָ ה ,אּולָ ם לְ ַמ ֲע ֶׂשה ִאם ִאי ֶא ְפ ָׁשר ,נִ ָּתן לְ ַהכְ נִ יסֹו ֲא ִפּלּו ֵחלֶ ק ֵחלֶ קּ ,ובִ לְ בַ ד ֶׁשּלְ בַ ּסֹוף ּכָ ל
ֶחלְ ֵקי ַהּכְ לִ י יִ ְהיּו ּבְ תֹוְך ַה ַּמיִ ם ַ(על ַהגְ ָעלַ ת ּכֵ לִ ים ֵאין ְמבָ ְרכִ ים).
לִ ּבּון ַקלּ :כֵ לִ ים ֶׁש ִּמ ְׁש ַּת ְּמ ִׁשים ּבָ ֶהם לְ ִטּגּון אֹו לִ צְ לִ ּיָ ה ִעם ְמ ַעט ֶׁש ֶמן אֹו ר ֶֹטב – ַהכְ ָׁש ָרתֹו ּבְ לִ ּבּון ַקל.
לִ ּבּון ַקלַ -היְ נּו ַה ְחזָ ַקת ַהּכְ לִ י ִמּכָ ל צְ ָד ָדיו ּבָ ֵאׁשּ ,בְ ֶמ ֶׁשְך זְ ַמן ֶׁשּיִ ְת ַח ֵּמם ַהּכְ לִ י ַעד ֶׁש ִאם יִ ּגַ ע ּבַ ּכְ לִ י ַקׁש
אֹו חּוט ִּפ ְׁש ָּתן הּוא יִ ָּשׂ ֵרף ֵמ ַהחֹםּ .כָ ל ּכְ לִ י ֶׁשּנִ ָּתן לְ ַהכְ ִׁשירֹו ּבְ ַהגְ ָעלָ ה ,יָ כֹול לְ ַהכְ ִׁשירֹו ּגַ ם ּבְ לִ ּבּון ַקל.
לִ ּבּון ָחמּורּ :כֵ לִ ים ֶׁש ִּמ ְׁש ַּת ְּמ ִׁשים ּבָ ֶהם ּבְ ַמּגַ ע חֹםָ ,ה ֵאׁש ַעצְ ָמּה לְ ֹלא ַמיִ ם ּכְ לָ לּ ,כְ גֹוןִׁ :שּפּודֶ ,ר ֶׁשת
לִ צְ לִ ּיָ הַּ ,תבְ נִ ּיֹות ֲא ִפּיָ ה – ַהכְ ָׁש ָר ָתם ִהיא ע”י לִ ּבּון ָחמּור .לִ ּבּון ָחמּור ַהיְ נּו ַה ֲע ָמ ַדת ַהּכְ לִ י ּבָ ֵאׁש ַעד
ֶׁשּיַ ֲא ִדים וְ יֹוצִ יא נִ יצֹוצֹות אֹו ֶׁש ִּת ְת ַקּלֵ ף ְקלִ ָּפתֹו ַה ִחיצֹונִ ית.
ּבַ ְקּבּוק ְּפלַ ְס ִטיק ֶׁשל ִּתינֹוקָ :ראּוי לִ ְקנֹות ָח ָדׁשּ .בִ ְׁש ַעת ַהּצ ֶֹרְך ֶא ְפ ָׁשר לְ נַ ּקֹותֹו ֵה ֵיטב ּולְ ַהגְ ִעילֹו.
ּגְ ִב ַיע ּכֶ ֶסף ֶׁשל ִקּדּוׁש :הדחה ושטיפה.
רֹות ִחים.
אֹותּה ֵה ֵיטב ּולְ ַא ַחר ִמּכֵ ן ְּת ָע ֶרה ָעלֶ ָיה ַמיִ ם ְ
ַטּבַ ַעתִ :אם ָה ִא ָּשׁה לָ ָׁשה ִעם ַטּבַ ַעת ּבָ צֵ קְּ ,תנַ ֶּקה ָ
(ׁש ָאפּו ּבֹו ָח ֵמץ) ֵאין לְ ִה ְׁש ַּת ֵּמׁש ּבֹו ּבְ ֶפ ַסחּ ,כֵ יוָ ן ֶׁשֹּלא נִ ָּתן לְ נַ ּקֹותֹו ּכָ ָראּוי.
טֹוס ֵטרֶ :
ְ
רֹות ִחים ִמּכְ לִ י ִראׁשֹון (3
יסֹודּיּות ִעם ח ֶֹמר נִ ּקּוי .יְ ָע ֶרה ָעלָ יו ַמיִ ם ְ
אׁשית יֵ ׁש לְ נַ ּקֹותֹו ּבִ ִ
ּכִ ּיֹורֵ :ר ִ
ְּפ ָע ִמים) .יֵ ׁש ַה ַּמ ְק ִּפ ִידים ַ(א ְׁשּכְ נַ ּזִ ים) לְ ַהּנִ ַיח ֶאבֶ ן ְמלֻ ּבֶ נֶ ת אֹו ּבַ ְרזֶ ל ֻמלְ ּבָ ן ּבַ ּכִ ּיֹור ּבְ ַמ ֲהלַ ְך ָה ֵערּוי.
ּיֹורים ָה ֲעׂשּויִ ים ֵמ ֶח ֶרסָ ,ראּוי ֶׁשֹּלא לִ ְסמְֹך ַרק ַעל ֶהכְ ֵׁשר זֶ ה וְ יִ ְד ַאג ֶׁשּכְ לֵ י ַה ֶּפ ַסח ֹלא יִ ּגְ עּו יְ ִׁשירֹות
ּבְ כִ ִ
“ׁשבִ ָיר ָתן ִהיא ַט ֲה ָר ָתן” (ּכֵ לִ ים ב,
ּבַ ּכִ ּיֹור (נִ ָּתן לְ ַהּנִ ַיח ּכִ ּיֹור ְּפלַ ְס ִטיק אֹו ֶר ֶׁשת ּבַ ּכִ ּיֹור)ּ ,כֵ יוָ ן ֶׁשּבִ כְ לֵ י ֶח ֶרס ְ
יֹותר ַקל ּכֵ יוָ ן ֶׁשהֹולְ כִ ים ַא ַחר רֹב ַּת ְׁש ִמיׁשֹו וְ הּוא ּבְ ַמיִ ם ַח ִּמים ֶׁש ֵאין ּבֹו יָ ד סֹולֶ ֶדת
א) .לַ ְּס ָפ ַר ִּדים ַה ִּדין ֵ
(חזֹון עֹובַ ְדיָ ה) וְ כֵ ן ָׂש ִמים ַסּבֹון ַעל ַהּכֵ לִ ים ָׁשם.
ֲ
יִ ּזָ ֵהר ֹלא לִ ְׁשּכ ַֹח לְ נַ ּקֹות ֵה ֵיטב ֶאת ַהּבְ ָרזִ ים וְ ַהּיָ ִדּיֹות .לְ גַ ּבֵ י ַה ִּמ ְסנֶ נֶ ת ּבַ ּכִ ּיֹור -יֵ ׁש ַהּסֹובְ ִרים ֶׁש ַּסּגִ י ּבְ נִ ּקּוי
וְ ֵערּוי ַמיִ ם ַח ִּמים ִמּכְ לִ י ִראׁשֹוןַ .אְך ּכֵ יוָ ן ֶׁש ָּמצּוי ֶׁשּנִ ְדּבָ ִקים לִ כְ לּוכִ ים ּבַ ְּס ָד ִקים ֲא ֶׁשר ָק ֶׁשה לַ ֲה ִס ָירם,
(ס ֶפר ַהגְ ָעלַ ת ּכֵ לִ ים עמ’ שמחֲ ,הלָ כָ ה קכד).
טֹוב לִ ְקנֹות ִמ ְסנֶ נֶ ת ֲח ָד ָׁשה לְ ֶפ ַסחֵ .
יסֹודּיּות ִעם ח ֶֹמר נִ ּקּוי .לִ ְפנֵ י ַהכְ ָׁש ָר ָתם ֵאין לְ ִה ְׁש ַּת ֵּמׁש ּבָ ֶהם ֶע ְׂש ִרים
אׁשית יֵ ׁש לְ נַ ּקֹות ּבִ ִ
ּכִ ַיריִ ם ּגַ זֵ :ר ִ
ּוׁש ָאר ַה ֲחלָ ִקים יֵ ׁש לְ ַה ְׁשרֹות ּבְ ח ֶֹמר ָח ִריף אֹו לְ נַ ּקֹותֹו ִעם ֵמ ִסיר ֻׁש ָּמנִ ים
וְ ַא ְרּבַ ע ָׁשעֹותֶ .את ַה ֲחצּובָ ה ְ
ּולְ ַא ַחר ִמּכֵ ן לְ ַד ַעת ַה ְּס ָפ ַר ִּדים לְ ַהגְ ִעיל וְ ִאּלּו לְ ַד ַעת ָה ַא ְׁשּכְ נַ ּזִ ים צָ ִריְך לִ ּבּון (רמ”א תנא ,ד)ֶ .את
בֹוהה( .ע”ע ׁשּו”ת אגרו”מ או”ח קכד) יֵ ׁש לְ וַ ֵּדא
ַק ְרנֵ י ַהּגַ ז וְ רֹאׁשֹו יֵ ׁש לְ ַה ְדלִ יק לְ ֶרבַ ע ָׁש ָעה ּבְ ֵאׁש ּגְ ָ
יׁש ְפ ְׁש ֵפם) .יֵ ׁש ַה ְמכַ ִּסים לְ ַא ַחר ִמּכֵ ן ֶאת
ּתֹורי ַה ְדלָ ַקת ַהּגַ ז נְ ִקּיִ ים לְ גַ ְמ ֵרי (ע”כ יְ ָפ ְר ֵקם ,יַ ְׁש ֵרם וִ ַ
ֶׁשּכַ ְפ ֵ
ִמ ְׁש ַטח ַהּגַ ז ּבִ נְ יַ ר ּכֶ ֶסף (וע”ע ּבַ ֵּס ֶפר ַהגְ ָעלַ ת ּכֵ לִ ים יג ,פט ּובַ ֶה ָערֹות ָׁשם).
ּכַ ּיֹום ַרּבִ ים רֹוכְ ִׁשים ַמ ֲע ֶרכֶ ת ּכִ ַיריִ ם ְמיֻ ֶח ֶדת לְ ֶפ ַסח.
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בֹוּה
ּכִ ַיריִ ם ַח ְׁש ַמּלִ ּיֹותְ :מנַ ִּקים ֵה ֵיטב ּולְ ַא ַחר ַה ְמ ָּתנָ ה ֶׁשל ֶע ְׂש ִרים וְ ַא ְרּבַ ע ָׁשעֹות ְמ ַח ְּמ ִמים ַעל חֹם ּגָ ַ
יׁ-ש ָעה (וי”א ָׁש ָעה :הכשרות ו ,יז).
לְ ֶמ ֶׁשְך ֲחצִ ָ
סֹודי (שו”ע תנא ,כו) וְ ַהּבֶ ן
ּכְ לִ י זְ כּוכִ ית :לְ ַד ַעת ֵחלֶ ק ֵמ ַה ְּס ָפ ַר ִּדים נִ ָּתן לְ ִה ְׁש ַּת ֵּמׁש ּבַ ּכְ לִ י לְ ַא ַחר נִ ּקּוי יְ ִ
ִאיׁש ַחי חֹולֵ ק ע”כ .לְ ַד ַעת ָה ַא ְׁשּכְ נַ ּזִ ים ֵאין לְ ִה ְׁש ַּת ֵּמׁש ּבְ כֵ לִ ים ֵאּלּו ּבְ ֶפ ַסח ּכְ לָ ל ֶ(אּלָ א א”כ זֶ הּו ְׁש ַעת
ַּד ַחק ֶׁש ָאז יַ גְ ִעילֵ ם).
ּפֹורצֶ לָ ןַ ,ח ְר ִסינָ הֵ ,ח ָמרֶ ,ק ָר ִמ ָיקה)ּ :כְ לִ י ֶח ֶרס ֶׁשּבָ לַ ע ּבְ חֹם ֲא ִפּלּו ֶׁשל ּכְ לִ י ֵׁשנִ י,
(ח ֶרסְ ,
ּכְ לֵ י ֶח ֶרסֶ :
מֹועיל לֹו ַהגְ ָעלָ ה וְ צָ ִריְך לִ ּבּוןּ .כֵ יוָ ן ֶׁש ַהּכְ לִ י יִ ְת ַקלְ ֵקל ּבַ ּלִ ּבּוןֵ ,אין ִמ ְׁש ַּת ְּמ ִׁשים ּבְ כֵ לִ ים ֵאּלּו ּבְ ֶפ ַסח.
ֵאין ִ
יׁשת ָח ֵמץ ,לְ ַד ַעת ָה ַר ָמ”א -צְ ִריכִ ים לִ ּבּון ,וְ ִאּלּו לְ ַד ַעת השו”ע
יׁשהּ :כָ ל ַהּכֵ לִ ים ַה ְמ ַׁש ְּמ ִׁשים לְ לִ ַ
ּכְ לֵ י לִ ָ
צְ ִריכִ ים ַהגְ ָעלָ ה .וְ נָ ֲהגּו ּכָ ַר ָמ”א (תנא ,טז-יזּ .כַ ף ַה ַחּיִ ים תנא ,סקקצ”ו) וע”כ רֹב ָהעֹולָ ם ֵאינָ ם
ִמ ְׁש ַּת ְּמ ִׁשים ּבְ כֵ לִ ים ֵאּלּו ּבְ ֶפ ַסחּ ,כֵ יוָ ן ֶׁש ַהּלִ ּבּון יָ כֹול לְ ַקלְ ֵקל ַהּכְ לִ י.
ּדּורלֶ ְקס :לַ ְּס ָפ ַר ִּדים יַ גְ ִעילֵ ם וְ ִאּלּו ָה ַא ְׁשּכְ נַ ּזִ ים יִ ְׁש ַּת ְּמׁשּו ּבָ ֶהם ַרק ּבִ ְׁש ַעת צ ֶֹרְך ּגָ דֹול
ּכְ לֵ י ַּפיְ ֶר ְקסָ ,
ע”י ַהגְ ָעלָ ה ְּ 3פ ָע ִמים (ׁשּו”ת טּוב ַט ַעם וָ ַד ַעת מהדו”ג ב ,כהׁ .שּו”ת ַמ ֲה ַר”ם ִׁשיק יו”ד ַק ָּמאׁ .שּו”ת
יץ-אלִ ֶיעזֶ ר ח ,כא .ט ,כוְׁ .ש ָע ִרים ַה ְמצֻ ּיָ נִ ים ּבַ ֲהלָ כָ ה קטז ,סקי”א).
יַ ְׂשּכִ יל ַעבְ ִּדי ד ,יגׁ .שּו”ת צִ ֱ
רֹות ִחים ,צָ ִריְך ַהגְ ָעלָ ה וְ כּו’.
ּכְ לִ י ְּפלַ ְס ִטיקַ :הכְ ָׁש ָרתֹו ע”פ ּבְ לִ ָיעתֹוַ .היְ נּוִ ,אם ּבָ לַ ע ּבְ ְ
ִמ ְב ֶר ֶׁשת ִׁשּנַ יִ ם :יֵ ׁש לִ ְדאֹג לִ ְקנֹות ִמבְ ֶר ֶׁשת ִׁשּנַ יִ ם ֲח ָד ָׁשהּ .כֵ יוָ ן ֶׁש ָּק ֶׁשה ְמאֹד לְ נַ ּקֹות ֵה ֵיטב ֶאת
רּורים.
ּנֹות ָיה ֵמ ַה ֵּפ ִ
ַה ִּמבְ ֶר ֶׁשת ּבְ כָ ל ִּפ ֶ
יסֹודּיּות ִעם ח ֶֹמר נִ ּקּוי .לִ ְפנֵ י ַהכְ ָׁש ָרתֹו ֵאין לְ ִה ְׁש ַּת ֵּמׁש ּבֹו ֶע ְׂש ִרים
אׁשית יֵ ׁש לְ נַ ּקֹותֹו ּבִ ִ
ֵמ ִד ַיח ּכֵ לִ יםֵ :ר ִ
וְ ַא ְרּבַ ע ָׁשעֹות .לְ ַא ַחר ִמּכֵ ן יֵ ׁש לְ ָפ ֵרק ֶאת ַה ֲחלָ ִקים ַהּנִ ָּתנִ ים לְ ֵפרּוק ּולְ ַהגְ ִעילָ םְׁ .ש ָאר ַה ֵּמ ִד ַיח יַ ְפ ִעיל
ּבְ חֹם ַמ ְק ִס ָימלִ י ִעם ח ֶֹמר נִ ּקּוי.
רֹות ִחים,
מֹוצֵ ץָ :ראּוי לִ ְקנֹות ָח ָדׁש .אעפ”כ יְ נַ ּקּו ֶאת ַהּמֹוצֵ ץ ֵה ֵיטב ִעם ח ֶֹמר נִ ּקּוי וִ ָיערּו ָעלָ יו ַמיִ ם ְ
לְ ִמ ְק ֶרה ּבֹו ַה ִּתינֹוק ֹלא יַ ְסּכִ ים לְ ִה ְׁש ַּת ֵּמׁש ּבְ מֹוצֵ ץ ָח ָדׁש.
ְמיַ ּבֵ ׁש ּכֵ לִ ים :יְ נַ ֶּקה ֵה ֵיטב ִעם ח ֶֹמר נִ ּקּוי.
ֵמ ַחם ֶׁשל ַׁשּבָ תּ :גּוף ַה ֵּמ ַחם-יֵ ׁש לְ נַ ּקֹות ֵה ֵיטב ִמּבִ ְפנִ ים ִּומּבַ חּוץ ּולְ ָה ִסיר ֶאת ָה ַאבְ נִ ית .לְ ַא ַחר ִמּכֵ ן
לְ ַמּלֵ א אֹותֹו ּבְ ַמיִ ם ִעם ְמ ַעט ַסּבֹון ַעד לַ ּגֹבַ ּה ַה ַּמ ְק ִס ָימלִ י ּולְ ַה ְר ִּתיחֹו (וְ יִ ְפ ַּתח ֶאת ַהּבֶ ֶרז ּבְ ֵעת ָה ְר ִת ָיחה).
לְ גַ ּבֵ י ַה ִּמכְ ֶסהּ-בְ ִמ ָּדה וְ ִה ְׁש ַּת ְּמׁשּו ּבֹו לְ ָח ֵמץ ּגָ מּורּ ,כְ גֹון :לְ ַח ֵּמם ָעלָ יו לֶ ֶחם – יֵ ׁש לְ ַהגְ ִעילֹו
יסֹודּיּות ִעם ח ֶֹמר
ּקֹותם ּבִ ִ
ד-מזֹוןִ :אם ֹלא ִמ ְׁש ַּת ֵּמׁש ּבָ ֶהם ּבְ ָח ֵמץ ּכְ לָ לַ ,מ ְס ִּפיק לְ נַ ָ
ִמ ְיק ֶסרְ ,מ ַעּבֵ ָ
נִ ּקּויִ .אם ִמ ְׁש ַּת ֵּמׁש ּבֹו לַ ֲהכָ נַ ת ִע ָּסה וְ כּו’ יֵ ׁש לְ ַה ְחלִ יף לְ ֶפ ַסח ֶאת ַה ַּמ ְקצְ ִפים וְ ַהּמֹוט ַה ִּמ ְסּתֹובֵ בֶ .את
ר-מּכֵ ן יַ גְ ִעיל (וְ יֵ ׁש ַה ַּמצְ ִריכִ ים לִ ּבּון ַקל).
ְׁש ָאר ַה ֲחלָ ִקים יְ נַ ֶּקה ֵה ֵיטב ּולְ ַא ַח ִ
יסֹודּיּות ִעם ח ֶֹמר נִ ּקּוי .לִ ְפנֵ י ַהכְ ָׁש ָרתֹו ֵאין לְ ִה ְׁש ַּת ֵּמׁש ּבֹו ֶע ְׂש ִרים
אׁשית יֵ ׁש לְ נַ ּקֹותֹו ּבִ ִ
ִמ ְיקרֹוגַ לֵ :ר ִ
וְ ַא ְרּבַ ע ָׁשעֹות .לְ ַא ַחר ִמּכֵ ן יַ כְ נִ יס ּכֹוס ֶׁשל ַמיִ ם ִעם ְמ ַעט ַסּבֹון וְ יַ ְפ ִעיל ֶאת ַה ִּמ ְיקרֹוגַ ל ַעד ֶׁש ַה ַּמיִ ם
רֹות ִחים ִמּכְ לִ י ִראׁשֹון .יֵ ׁש
ּקֹותּה ֵה ֵיטב ּולְ ָערֹות ָעלֶ ָיה ַמיִ ם ְ
ּבַ ּכֹוס יִ ְת ַאּדּו .לְ גַ ּבֵ י ַהּצַ ּלַ ַחת יֵ ׁש לְ נַ ָ
ַה ַּמצְ ִריכִ ים לְ ַא ַחר ּכָ ל זֶ ה לִ ְסּגֹר ּבְ ֶפ ַסח ֶאת ַהּכְ לִ י ֵה ֵיטב וְ ֹלא לְ ַהּנִ יחֹו יְ ִׁשירֹות ַעל ַה ַּמּגָ ׁש (צַ ּלַ ַחת)
ַהּנִ ְמצֵ את ּבַ ִּמ ְיקרֹוגַ לּ ,כָ ל ַה ָּשׁנָ ה לַ ְמרֹות ֶׁש ִהיא נֻ ְּק ָתה ֵה ֵיטב.
וְ יֵ ׁש ַמ ְח ִמ ִירים ֶׁשּלְ כַ ְּת ִחּלָ ה ֹלא לְ ַהכְ ִׁשיר ִמ ְיקרֹוגַ ל לְ ֶפ ַסח (ע”פ ַּד ַעת ָה ַרב
ָמ ְר ְּדכַ י ֵאלִ ּיָ הּו).
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אֹוטם ֶאת ֶּדלֶ ת ַה ְמ ָק ֵרר (וְ ַה ַּמ ְק ִּפיא)ֶ .את
ּגּומי ָה ֵ
סֹודי ּובְ יִ חּוד ּבִ ְק ָפלֵ י ַה ִ
ְמ ָק ֵרר :יֵ ׁש לְ נַ ּקֹותֹו ּבְ א ֶֹפן יְ ִ
ֶחלְ ֵקי ַה ְמ ָק ֵרר ַהּנִ ָּתן לְ ָפ ֵרק – יְ ָפ ֵרק וִ ינַ ֶּקה .יֵ ׁש ַה ְמכַ ִּסים ֶאת ַה ַּמ ָּד ִפים וְ ַה ְּמגֵ רֹות ּבִ נְ יָ ר.
ְמ ֻׁשּלַ ׁש ַא ְׁש ָּפה :יְ נַ ֶּקה ֵה ֵיטב ִעם ח ֶֹמר נִ ּקּוי ּולְ ַא ַחר ִמּכֵ ן יְ ָע ֶרה ָעלָ יו ַמיִ ם ַח ִּמים ִמּכְ לִ י ִראׁשֹון.
ַסּכּו”ם :יֵ ׁש לְ נַ ּקֹותֹו ֵה ֵיטבֹ .לא לְ ִה ְׁש ַּת ֵּמׁש ּבֹו ֶע ְׂש ִרים וְ ַא ְרּבַ ע ָׁשעֹות ּולְ ַא ַחר ִמּכֵ ן לְ ַהגְ ִעילֹו ּבְ ַמיִ ם
רֹות ִחים ּבִ כְ לִ י ִראׁשֹון ַעל ָה ֵאׁש.
ְ
ִסיר :יְ נַ ֶּקה ֵה ֵיטב ֶאת ַה ִּסיר וְ ַהּיָ ִדּיֹות ֶׁשל ַה ִּסיר וְ ַה ִּמכְ ֶסה (ּבְ ִמ ָּדה וְ נִ ָּתן לְ ָפ ֵרק ֶאת ַהּיָ ִדּיֹות יְ ָפ ֵרק וִ ינַ ֶּקה).
(מ ֲחבַ ת ֶט ְפלֹון ֶׁש ְּמ ַטּגְ נִ ים
רֹות ִחים ַ
יַ ּנִ ֶיחּנּו ּבְ לִ י ִׁשּמּוׁש ֶע ְׂש ִרים וְ ַא ְרּבַ ע ָׁשעֹות .לְ ַא ַחר ִמּכֵ ן יַ גְ ִעילֹו ּבְ ְ
ּבְ ֹלא ֶׁש ֶמן – ֹלא נִ ָּתן לְ ַהכְ ִׁשירֹו).
פֹור ַמיְ ָקה (וְ הּוא ַה ִּדין ִמ ְׁש ָטח ֶה ָעׂשּוי ֵמ ֵעץ) יְ נַ ֶּקה אֹותֹו ֵה ֵיטב
בֹודה ֶה ָעׂשּוי ְ
פֹור ַמיְ ָקהִ :מ ְׁש ַטח ֲע ָ
ְ
פֹור ַמיְ ָקה ֲחלָ ִקים ,נִ ָּתן
*ה ְ
רּורים .וְ ִאם ָה ֵעץ אֹו ַ
ּולְ ַא ַחר ִמּכֵ ן יְ כַ ֶּסּנּוּ ,כֵ יוָ ן ֶׁשּנִ כְ נָ ִסים לִ ְס ָד ָקיו וַ ֲח ִריצָ יו ֵּפ ִ
ּסֹותם.
לְ ַהגְ ִעילָ ם וְ ֵאין צ ֶֹרְך לְ כַ ָ
יסֹודּיּות ִעם ח ֶֹמר נִ ּקּוי ,וִ יוַ ֵּדא ֶׁשּגַ ם ָה ַרגְ לַ יִ ם נְ ִקּיֹות .לְ ַא ַחר
ּקֹותּה ּבִ ִ
אׁשית יֵ ׁש לְ נַ ָ
ְּפלָ ָטה ֶׁשל ַׁשּבָ תֵ :ר ִ
ּמּומּהּ .בְ כָ ל
רֹות ִחים ִמּכְ לִ י ִראׁשֹון ק ֶֹדם ִח ָ
אֹותּה ּכְ ָׁש ָעה .וְ יֵ ׁש ַהּסֹובְ ִרים ֶׁשּיְ ָע ֶרה ָעלֶ ָיה ַמיִ ם ְ
ִמּכֵ ן יְ ַח ֵּמם ָ
ִמ ְק ֶרה ,טֹוב לְ ָע ְט ָפּה ּבִ נְ יַ רּ-כֶ ֶסף.
יסֹודּיּות ַעד ָמקֹום ֶׁשּיָ דֹו ַמּגַ ַעתַ ,אְך ֵאין
ט-א ִדים :קֹולֵ ט ֵא ִדים ַהּנִ ְמצָ א ֵמ ַעל ַהּכִ ַיריִ ם יְ נַ ֶּקּנּו ּבִ ִ
קֹולֵ ֵ
לְ ִה ְׁש ַּת ֵּמׁש ּבֹו ּבְ ֶפ ַסח (הכשרות ו ,טז).
ּקּומקּום ּובְ יִ חּוד ֶאת ַהּיַ ִּדית .לְ ַא ַחר ִמּכֵ ן לְ ַמּלֵ א אֹותֹו ּבְ ַמיִ ם ִעם
קּומקּום :יֵ ׁש לְ נַ ּקֹות ֵה ֵיטב ֶאת ַה ְ
ְ
ְמ ַעט ַסּבֹון ַעד לַ ּגֹבַ ּה ַה ַּמ ְק ִס ָימלִ י ּולְ ַה ְר ִּתיחֹוּ .בְ ִמ ָּדה וְ ִה ְׁש ַּת ְּמׁשּו ּבֹו לְ ָח ֵמץ ּגָ מּורּ ,כְ גֹון :לְ ַח ֵּמם ָעלָ יו
לֶ ֶחם – יֵ ׁש לְ ַהגְ ִעילֹו.
רֹות ִחים ִמּכְ לִ י ִראׁשֹוןּ ,כֵ יוָ ן ֶׁש ְּפ ָע ִמים ֶׁשּנִ ְׁש ָּפְך ָמ ָרק ִמ ִּסיר
ֻׁשלְ ָחן :יְ נַ ֶּקה ֵה ֵיטב ּולְ ַא ַחר ִמּכֵ ן יְ ָע ֶרה ַמיִ ם ְ
ּזֹוהי חֹובָ ה לָ ַא ְׁשּכְ נַ ּזִ יםּ ,כֵ יוָ ן ֶׁש ֵהם סֹובְ ִרים ֶׁש ֵאין הֹולְ כִ ים ַא ַחר רֹב
וְ כַ ּדֹו’ (שו”ע תנא ,כ) וְ נִ ְר ֶאה ֶׁש ִ
ִׁשּמּוׁשֹוּ ,בְ נִ ּגּוד לַ ְּס ָפ ַר ִּדים ֶׁשּיָ ֵקּלּו ּבָ זֶ הֻׁ .שלְ ָחנֹות ַרּבִ ים נֶ ֱה ָר ִסים ע”י ַמיִ ם וְ לָ כֵ ן יָ כֹול ּבִ ְמקֹום לְ ָערֹות
ּסֹותםֻׁ .שלְ ָחן ֶׁשּלָ ִׁשים ָעלָ יו ּבָ צֵ ק ֹ -לא ַמ ְס ִּפיק ֵערּוי וְ חֹובָ ה לְ כַ ּסֹותֹו.
ַמיִ ם לְ כַ ָ
רֹות ִחים ִמּכְ לִ י ִראׁשֹון.
(ּפלָ ַטת ִׁשּנַ יִ ם) :יְ נַ ֶּקּנָ ה ֵה ֵיטב ּולְ ַא ַחר ִמּכֵ ן יְ ָע ֶרה ָעלֶ ָיה ַמיִ ם ְ
ִׁשּנַ יִ ם ְ
רֹות ִחים ִמּכְ לִ י ִראׁשֹון (שו”ע
יסֹודּיּות ִעם ח ֶֹמר נִ ּקּוי .יְ ָע ֶרה ָעלָ יו ַמיִ ם ְ
ֵׁשיׁש ִמ ְטּבָ ח :יֵ ׁש לְ נַ ּקֹותֹו ּבִ ִ
ּנֹוהגִ ים לְ כַ ּסֹותֹו ּבִ נְ יַ ר ּכֶ ֶסף (ּכֵ יוָ ן ֶׁש ֶח ֶרס ֹלא נִ ָּתן לְ ַהכְ ִׁשירֹו)ִּ .דין זֶ ה נָ כֹון ּגַ ם לְ גַ ּבֵ י
יו”ד קכא ,ב) .יֵ ׁש ַה ֲ
רֹוס ָטה.
ִמ ְׁש ְט ֵחי נֵ ְ
רֹודים ּבָ צֵ ק ַעל ַה ַּשׁיִ ׁש צְ ִריכִ ים לְ ַהכְ ִׁשירֹו ע”י ֶאבֶ ן.
ְמקֹומֹות ָה ִ
(ׁש ֶמן
סֹודית ִעם ָח ְמ ֵרי נִ ּקּוי ּולְ וַ ֵּדא ֶׁשֹּלא נִ ְׁש ַאר ּבֹו ׁשּום ַמ ָּמׁשּות ֶ
צּורה יְ ִ
ַּתּנּור ֲא ִפּיָ ה :יֵ ׁש לְ נַ ּקֹותֹו ּבְ ָ
ּנֹוהג
ָׂשרּוף וְ כּו’)ּ .כֵ יוָ ן ֶׁש ָּק ֶׁשה לְ ָה ִסיר ֶאת ַהּכֹל ,יֵ ׁש ַהּסֹובְ ִרים ֶׁש ֵאין לְ ִה ְׁש ַּת ֵּמׁש ּבְ ַתּנּור ּבְ ֶפ ַסחִ .מי ֶׁש ֵ
לְ ִה ְׁש ַּת ֵּמׁש ,לִ ְפנֵ י ַהכְ ָׁש ַרת ַה ַּתּנּור יִ ָּמנַ ע ִמ ִּשּׁמּוׁש ּבֹו לְ ֶע ְׂש ִרים וְ ַא ְרּבַ ע ָׁשעֹות ,לְ ַא ַחר ִמּכֵ ן יַ ְדלִ יק ֶאת
אֹוטֹומ ִטי
ָ
ּנּורים ּבָ ֶהם ַקּיֶ ֶמת ַמ ֲע ֶרכֶ ת נִ ּקּוי
ַה ַּתּנּור ּבְ חֹם ַמ ְק ִס ָימלִ י לְ ֶמ ֶׁשְך ָׁש ָעה .יֵ ׁש לְ צַ ּיֵ ן ֶׁשּיֶ ְׁשנָ ם ַּת ִ
(ּפרֹולִ יזָ ה) .לְ גַ ּבֵ י ַה ַּתבְ נִ ּיֹות וְ ָה ְר ָׁשתֹות יֵ ׁש לִ ְדאֹג ֶׁשּיִ ְהיּו ְמיֻ ָח ִדים לְ ֶפ ַסחּ ,כֵ יוָ ן ֶׁשֹּלא נִ ָּתן לַ ֲעׂשֹות לָ ֶהם
ְ
לִ ּבּון ָחמּור.

ב .נִ ּקּוי ְׁש ָאר ְּפ ִר ִיטים ֶׁש ֵאין צְ ִריכִ ים ַהכְ ָׁש ָרה
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רֹונֹותיו ֶׁש ֵאין ָׁשם ָח ֵמץ .לְ צַ ֲע ֵרנּו ִמ ְס ַּפר ֲאנָ ִׁשים ּגִ ּלּו ּכִ י ָׁשכְ חּו ָח ֵמץ ּבַ ֲארֹונֹות
ָארֹון – יִ בְ ּדֹק ּבְ כָ ל ֲא ָ
רֹונֹותיו ּבְ בֵ יתֹו.
ַח ְׁש ַמל ,אֹו ּבָ ֲארֹונֹות ּבָ ַא ְמּבַ ְטיָ ה ֶׁשל ְּתרּופֹות וע”כ יְ זָ ֵרז ַעצְ מֹו לִ בְ ּדֹק ּבְ כָ ל ֲא ָ
ּבִ ְרכֹונִ ים – יֵ ׁש לְ נַ ּקֹות ֵה ֵיטב ֶאת ַהּבִ ְרכֹונִ ים ּבָ ֶהם ִמ ְׁש ַּת ְּמ ִׁשים ּבְ ֻׁשלְ ַחן ָהאֹכֶ ל.
פֹופ ֶרת.
ֶטלֶ פֹון – יֵ ׁש לְ נַ ּקֹות ֶאת לַ ְחצְ נֵ י ַה ֶּטלֶ פֹון וְ כֵ ן ֶאת ַה ְּשׁ ֶ
יסים – יֵ ׁש לַ ֲעבֹר ַעל ּכִ ֵיסי ַהּבְ גָ ִדים וְ לִ ְראֹות ֶׁשֹּלא נִ כְ נְ סּו לְ ָׁשם ִּדבְ ֵרי ָח ֵמץּ ,בְ ִע ָּקר ּבְ בִ גְ ֵדי ַהיְ לָ ִדים,
ּכִ ִ
ּכְ גֹוןּ :כִ ֵיסי ַה ִּמכְ נָ ַסיִ ם ,וְ כֵ ן ּבְ כִ ֵיסי ַה ְּמ ִעיל.
ּכִ ֵּסא ִּתינֹוק – יֵ ׁש לְ נַ ּקֹות ֶאת ַהּכִ ֵּסא ִּתינֹוק ֵה ֵיטב ִעם ח ֶֹמר נִ ּקּוי וִ ָיע ֶרה ַעל ַה ַּמּגָ ׁש ֶׁשל ַהּכִ ֵּסא ַמיִ ם
ַח ִּמים.
ַמּגָ ב – ַמּגַ ב ִמ ְטּבָ ח לְ כֵ לִ ים וְ כֵ ן ַמּגַ ב נִ ָּקיֹון יִ ְד ַאג לְ ָׁש ְטפֹו ּולְ נַ ּקֹותֹו ִמּכָ ל ַהּלִ כְ לּוכִ ים ֶׁשּנִ ְמצָ ִאים ּבֹו.
ַמּגְ בֹונִ ים לַ ִחים – ָרצּוי לְ ִה ְׁש ַּת ֵּמׁש ּבְ ֶפ ַסח ּבְ ַמּגְ בֹונִ ים ֶׁשּכָ תּוב ֲעלֵ ֶיהם ּכָ ֵׁשר-לְ ֶפ ַסח.
ַמ ְח ֵׁשב – יֵ ׁש לְ נַ ּקֹות ֶאת ֻׁשלְ ַחן ַה ַּמ ְח ֵׁשב וְ לָ כֵ ן לַ ֲהפְֹך ֶאת ַה ִּמ ְקלֶ ֶדת ּולְ נַ ֲע ָרּה ִמ ְס ַּפר ְּפ ָע ִמים.
אטא – ָראּוי לִ ְקנֹות ַמ ְט ֲא ֵטא ָח ָדׁש לְ ֶפ ַסחּ ,כֵ יוָ ן ֶׁש ָּק ֶׁשה ְמאֹד לְ ָה ִסיר ִמ ֶּמּנּו ֶאת ּכָ ל ַהּלִ כְ לּוכִ ים.
ַמ ְט ֵ
ִּומי ֶׁשּבְ כָ ל-זֹאת רֹוצֶ ה לְ ִה ְׁש ַּת ֵּמׁש ּבֹו יִ ְׁשטֹף אֹותֹו ִעם ח ֶֹמר נִ ּקּוי ִמ ְס ַּפר ְּפ ָע ִמים.
ּמֹוׁשבִ ים ִּומ ַּת ְח ֵּת ֶיהם וְ כֵ ן ּבְ כִ ְפלֵ י ָה ִרּפּוד וְ ִחּבּור
ְמכֹונִ ית – יֵ ׁש לְ נַ ּקֹות ֶאת ְּפנִ ים ָה ֶרכֶ בּ ,בְ ִע ָּקר ּבַ ָ
ַה ֲחגֹורֹות.
ַמּפֹות ֻׁשלְ ָחןַ ,מּגְ בֹות ַמ ְטּבֵ ַח – ַמ ְס ִּפיק לְ כַ ּבְ ָסם ּבִ ְמכֹונַ ת ּכְ בִ ָיסה ּובָ זֶ ה ֵהם יֻ כְ ְׁשרּו לְ ֶפ ַסח וְ יֵ ׁש
ַה ְמ ַה ְּד ִרים לִ ְקנֹות ֲח ָדׁשֹות אֹו ֶׁשּיִ ְהיּו ְמיֻ ָחדֹות ַרק לִ ימֹות ַה ֶּפ ַסח.
רּורי ָח ֵמץ וְ כֵ ן לְ נַ ּקֹות ֶאת ַה ַּמ ָּדף אֹו
ִמ ְׂש ָח ִקים – יֵ ׁש לִ בְ ּדֹק ּבְ כָ ל ַה ִּמ ְׂש ָח ִקים ֶׁשֹּלא ִהּגִ יעּו לְ ָׁשם ֵּפ ֵ
ַה ְּמגֵ ָרה ֶׁשל ַה ִּמ ְׂש ָח ִקים.
נָ ָפה – יֵ ׁש לְ נַ ּקֹות ֵה ֵיטב ֶאת ַהּנָ ָפה ֶׁשֹּלא יִ ָּשׁ ֵאר ּבָ ּה ֶק ַמח.
ְס ָפ ִרים – יְ נַ ֶּקה ֶאת ַה ְּס ָפ ִרים ֶׁש ַּמּנִ ַיח ַעל ַה ֻּשׁלְ ָחן ּבְ ֶפ ַסח.
ל-קל ,וִ יוַ ֵּדא ֶׁש ֵאין ּבִ ְק ָפלֵ י ָה ִרּפּוד
ֲעגָ לָ ה  -יֵ ׁש לְ נַ ּקֹות ֶאת ָה ֲעגָ לָ ה ֵה ֵיטב ִעם ח ֶֹמר נִ ּקּוי וְ הּוא ַה ִּדין ַס ַ
אֹותּה
רּורי ָח ֵמץְּ .פ ָע ִמים ַרּבֹות ָה ֲעגָ לָ ה ֵאינָ ּה נִ ְמצֵ את ּבְ ִׁשּמּוׁש וְ ִהיא נִ ְמצֵ את ּבַ ַּמ ְח ָסןּ ,בְ לִ י ֶׁשּנִ ּקּו ָ
ֵּפ ֵ
ֵה ֵיטב.
ֶק ֶרׁש לֶ ֶחם – יֵ ׁש לְ נַ ּקֹותֹו ֵה ֵיטב וְ לִ בְ ּדֹק ֶׁש ֵאין ּבֹו ְׁש ֵא ִרּיֹות לֶ ֶחם ִמ ְּשׁנֵ י צְ ָד ָדיו.
ׁשֹואב ָא ָבק – יֵ ׁש לְ וַ ֵּדא ֶׁשֹּלא ָׁשכַ ְחנּו לִ זְ רֹק ֶאת ַה ַּשׂ ִּקית ַה ְּמלֵ ָאה לִ כְ לּוְך.
ֵ
ָׁש ִט ַיח – יֵ ׁש לִ ְׁשאֹב אֹותֹו ּולְ נַ ּקֹותֹו ֵה ֵיטב.
ּמּודים אֹו ּבְ בֵ ית ַהּכְ נֶ ֶסת יִ ְד ַאג לְ נַ ּקֹותֹו ֵה ֵיטב ק ֶֹדם
בֹודה אֹו ַהּלִ ִ
ָּתאִ -מי ֶׁשּיֵ ׁש לֹו ָּתא ּבִ ְמקֹום ָה ֲע ָ
ַה ֶּפ ַסח.
ִּת ִיקים – יְ וַ ֵּדא ֶׁש ִּת ֵיקי ַהיְ לָ ִדים נְ ִקּיִ ים (יִ בְ ּדֹק ּכָ ל ָּתא) וְ ִאם יָ כֹול יְ כַ ּבְ ֵסםּ .כְ מֹו כֵ ן ,יִ בְ ּדֹק ֶׁש ִּת ֵיקי
בֹודה וְ כֵ ן ִּת ֵיקי-נָ ִׁשים ֵר ִיקים ִמ ִּדבְ ֵרי ַמ ֲאכָ ל.
יק-ע ָ
ַהּנְ ִסיעֹות ֶׁשל ַׁשּבָ תִּ ,ת ֲ

נֹוׂשא ַה ַהכְ ָׁש ָרה!
ַעד ּכָ אן ֵ
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מּוצְ ֵרי ָמזֹון לְ ֶפ ַסח -יֵ ׁש לְ ַה ְק ִּפיד לִ בְ ּדֹק ַעל ּכָ ל מּוצָ ר ֶׁשּיֵ ׁש לֹו ִסּמּון ּכַ ְׁשרּות לְ ֶפ ַסחַ .ה ִּסּמּון יִ ְהיֶ ה
ֻמ ְד ָּפס ַעל ָה ֲא ִריזָ ה ,וְ ֹלא ּבְ ַמ ְדּבֵ ָקה ִחיצֹונִ ית.
מּוצְ ֵרי נִ ָּקיֹון ֵ -אינָ ם צְ ִריכִ ים ּכַ ְׁשרּות ּגַ ם ִאם ְמי ָֹע ִדים לְ נִ ּקּוי ַה ַּתּנּור וְ ַהּכִ ַיריִ םּ ,כֵ יוָ ן ֶׁש ַּט ֲע ָמם ָּפגּום.
יֵ ׁש ַה ַּמ ְק ִּפ ִידים ּבְ נֹוזֵ ל לִ ְׁש ִט ַיפת ּכֵ לִ ים ֶׁשּיִ ְהיֶ ה ּכָ ֵׁשר לְ ֶפ ַסח ַאְך ֵאין ִחּיּובִ .מן ָה ָראּוי לְ ַה ְק ִּפיד ֶׁש ִּמ ְׁש ַחת
ּפֹוס ִקים וְ לַ ֲהלָ כָ ה ֶא ְפ ָׁשר לְ ָה ֵקל.
ַה ִּשּׁנַ יִ ם ִּת ְהיֶ ה ּכְ ֵׁש ָרה לְ ֶפ ַסחּ .בְ ַסּבֹון וְ ַׁש ְמּפּו ּגּוף ,נֶ ְחלְ קּו ַה ְ
חֹוׁש ִׁשים ּבִ כְ לֵ י נְ יָ ר וְ ַק ְרטֹון.
ּכֵ לִ ים ַחד ַּפ ֲע ִמּיִ ים ֵמ ִע ַּקר ַה ִּדין ֵאינָ ם צְ ִריכִ ים ּכַ ְׁשרּות לְ ֶפ ַסח .וְ יֵ ׁש ְ
רּוקים ֵמ ִע ַּקר ַה ִּדין ֵאינָ ם צְ ִריכִ ים ּכַ ְׁשרּות לְ ֶפ ַסחְּ ,פ ָרט לִ ְׂש ָפתֹון ּבַ ַעל ַט ַעם טֹוב וְ כַ ּדֹו’.
ַּת ְמ ִ
יְ ָרקֹות ֶה ָעלִ ים ִ -מן ָה ָראּוי ֶׁשּיִ ְהיּו ִמּגִ ּדּולִ ים לְ ֹלא ּתֹולָ ִעים ַעל ְמנָ ת ֶׁשֹּלא יִ ְהיֶ ה צ ֶֹרְך לִ בְ ּדֹק ּבְ ַעיִ ן ּכָ ל
ָעלֶ הִ .עם זֹאת ֵחלֶ ק ּגָ דֹול ֵמ ַהּמּוצָ ִרים ַהּנַ ”ל צָ ִריְך ְׁש ִרּיָ ה ּבְ ַמיִ ם ִעם ַסּבֹון ּכַ ְמפ ָֹרט ַעל ַה ַּשׂ ִּקית ְ(ראּו
ּנֹוׁשא ּבְ גַ ב חֹובֶ ֶרת זֹו).
ִּפ ְרסּום ָה ַרּבָ נּות ּבַ ֵ
ּמֹופיעֹות ּבִ ְר ִׁש ַימת ַה ְּתרּופֹות ַהּכְ ֵׁשרֹות (מצ”ב נִ ְס ָּפח) ּבְ ִד ֲיעבַ ד
ְּתרּופֹות – לְ כַ ְּת ִחּלָ ה לִ ּטֹל ְּתרּופֹות ַה ִ
רּופה ֶׁש ַּט ֲע ָמּה ָּפגּוםֻ -מ ֶּת ֶרת לְ חֹולֶ הַ .ט ֲע ָמּה טֹוב -צְ ִריכָ ה ּכַ ְׁשרּות.
ּכָ ל ְּת ָ
ְמזֹון ִּתינֹוקֹות – לְ כַ ְּת ִחּלָ ה ַרק מּוצָ ִרים ַהּכְ ֵׁש ִרים לְ ֶפ ַסחּ .בְ ִמ ְק ִרים ְמיֻ ָח ִדים ֶׁש ַחּיָ בִ ים לְ ִה ְׁש ַּת ֵּמׁש
ּפֹוסק.
ּבְ מּוצָ ר לְ ֹלא ּכַ ְׁשרּות ֲעבּור ִּתינֹוק ,יֵ ׁש לְ ִהּו ֵָעץ ִעם ֵ
ּפֹוסק.
ָמזֹון לְ ַב ֲעלֵ י ַחּיִ ים – לְ כַ ְּת ִחּלָ ה יֵ ׁש לִ ְקנֹות ָמזֹון ֶׁש ֵאינֹו ֵמכִ יל ָח ֵמץּ ,בְ ִמ ָּדה וְ ֵאין ּכָ זֶ ה לְ ִהּו ֵָעץ ִעם ֵ
ּכִ ּלּוי ֶה ָח ֵמץ – ִמן ָה ָראּוי לְ ַה ְמ ִעיט ּבְ כַ ֻמּיֹות ֶה ָח ֵמץ ֶׁשּקֹונִ ים ק ֶֹדם ַה ֶּפ ַסח ּכְ ֵדי ֶׁשֹּלא לְ ַהּגִ ַיע לְ ַמּצָ ב
ֶׁשּיֵ ׁש ֶהכְ ֵר ַח לִ ְמּכֹר ָח ֵמץ ַמ ָּמ ִׁשיִ .אם נִ ְׁש ַאר ְמ ַעט ָח ֵמץ וַ ֲא ִפּלּו ֲא ִריזֹות ְסגּורֹותֵ ,אין ִאּסּור ּבַ ל ַּת ְׁש ִחית
ּזֹוהי ִמצְ וָ תֹו.
לְ ָׂש ְרפֹו ּכֵ יוָ ן ֶׁש ִ
ְמכִ ַירת ָח ֵמץ –ֹלא לִ ְׁשּכ ַֹח לִ ְמּכֹר ֶאת ֶה ָח ֵמץ ּבְ בֵ ית ַהּכְ נֶ ֶסת ּבֹו ַא ָּתה ִמ ְת ַּפּלֵ ל אֹו ֵאצֶ ל ָה ַרב ּבַ ְּשׁכּונָ ה,
נִ ָּתן ּגַ ם לִ ְמּכֹר ּבָ ִאינְ ֶט ְרנֶ טֹ -לא לְ ַחּכֹות לָ ֶרגַ ע ָה ַא ֲחרֹון !
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ֶערֶב ֶּפ ַסח
ּבְ ִד ַיקת ֶה ָח ֵמץ

ּנֹוהגִ ים
יֵ ׁש לְ נַ ּקֹות וְ לִ בְ ּדֹק ּכָ ל ָמקֹום ֶׁשּיֵ ׁש לָ חּוׁש ֶׁש ִהכְ נִ יסּו לְ ָׁשם ָח ֵמץ ּבְ ִמ ְתּכַ ּוֵן אֹו ֶׁשֹּלא ּבְ ִמ ְתּכַ ּוֵןַ .ה ֲ
לְ ַהּנִ ַיח ֲע ָׂש ָרה ְּפ ִת ִיתים יִ ּזָ ֲהרּו ֶׁשּיִ ְהיֶ ה ּכָ ל ֶא ָחד ֵמ ֶהם ָק ָטן ָּופחֹות ִמּכַ ּזַ יִ ת ,וְ יִ ְר ְׁשמּו ּבִ ְר ִׁש ָימה ֶאת
ַה ְּמקֹומֹות ֶׁש ִה ְס ִּתירּו ֶאת ַה ְּפ ִת ִיתים.

ַמס’ ְּדגֵ ִׁשים לַ ּבְ ִד ָיקה

יׁשי ּבָ ֶע ֶרב י”ג ּבְ נִ ָיסן לְ ַא ַחר ְּת ִפּלַ ת
ּבֹוד ִקים ֶאת ֶה ָח ֵמץ ְּומבַ ְּטלִ ים ֶאת ֶה ָח ֵמץ ֶׁשֹּלא ָר ִאינּו ּבְ יֹום ֲח ִמ ִ
אְ .
מּוע ָטה ֶׁשל ֵּפרֹות וִ ָירקֹות
ַע ְרבִ יתֹ ,לא קֹובְ ִעים ְס ֻע ָּדה ֲחצִ י ָׁש ָעה ק ֶֹדם ַהּבְ ִד ָיקהֲ ,אבָ ל ֲאכִ ילַ ת ֲע ַראי ָ
ּוׁש ִתּיָ ה ִה ִּתירּו ֶׁשֹּלא.
ְ
בֹוהה 2-לֶ ָהבֹות) ִמ ְּפנֵ י
ה(אׁש ּגְ ָ
בּוק ֵ
אפיןֹ ,לא ּבְ ֶׁש ֶמןֹ ,לא ּבַ ֲא ָ
ּבֹוד ִקים ֶאת ֶה ָח ֵמץ ִעם נֵ ר ַׁש ֲעוָ הֹ ,לא ָּפ ָר ִ
בְ .
בּוקה יַ ֲחזֹר
ֶׁש ֵאינֹו יָ כֹול לְ ִהּכָ נֵ ס ִאּתֹו לַ ח ִֹרים וְ לַ ְּס ָד ִקים ֵמ ֲח ָׁשׁש ֶׁש ָּמא יִ ְׂשרֹף ֶאת ַהּבַ יִ ת ,וְ ִאם ּבָ ַדק ּבַ ֲא ָ
וְ יִ בְ ּדֹק ׁשּוב לְ ֹלא ּבְ ָרכָ ה ,נִ ָּתן לִ בְ ּדֹק ּגַ ם ּבְ ָפנָ ס.
יסֹודּיּות לַ ְמרֹות ֶׁשּנִ ִּקינּו ֵה ֵיטב ֵה ֵיטב ֶאת ַהּבַ יִ ת
גֻ .מ ְמלָ ץ לִ ּטֹל יָ ַדיִ ם לִ ְפנֵ י ַהּבְ ִד ָיקה לְ ָט ֳה ָרה וְ לִ בְ ּדֹק ּבִ ִ
אֹומ ִרים ֶׁשּבְ כָ ל ָמקֹום
ּבֹוד ִקים ּבְ ֶמ ֶׁשְך ָׁשעֹות ַרּבֹות ֶאת ַהּבַ יִ ת וְ ָהיּו ְ
ֲא ִפּלּו ֵמ ָאבָ קּ ,גְ דֹולֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל ָהיּו ְ
ֶׁש ַהּנֵ ר יָ ִאיר ּבַ ּבַ יִ ת ִּתּכָ נֵ ס ְק ֻד ָּשׁה.
דֻ .מ ְמלָ ץ וְ ֹלא חֹובָ ה לָ ַק ַחת ֲע ָׂש ָרה ְּפ ִת ֵיתי לֶ ֶחםּ ,כַ ֲא ֶׁשר ָע ִדיף ֶׁשּכָ ל ֵחלֶ ק יִ ְהיֶ ה ָּפחֹות ִמּכַ ּזַ יִ ת וְ לִ ְסּגֹר
אֹותם.
אֹותם ּבְ ִעּתֹון וְ ַׂש ִּקית ּוכְ ַדאי לִ ְרׁשֹם ֵהיכָ ן ִהּנַ ְחנּו ָ
ָ
ּבֹוד ִקים ֶאת ִּת ֵיקי ביה”ס ֶׁשּלָ ֶהם ֵה ֵיטב ֶׁש ָּמא ָׁשכְ חּו ָׁשם ָח ֵמץָ ,ק ָרה ֹלא ַּפ ַעם ֶׁשּנִ ְׁשּכְ ָחה
הַ .היְ לָ ִדים ְ
אֹותם
הֹורים לְ ַהזְ ּכִ יר לַ יְ לָ ִדים ֲא ִפּלּו ּתֹוְך ּכְ ֵדי ּבְ ִד ַיקת ֶה ָח ֵמץ ּכָ ְך נִ ָּתן ּגַ ם לְ ַׁש ֵּתף ָ
רּוסת לֶ ֶחם ּבַ ִּתיקַ .על ַה ִ
ְּפ ַ
ּבַ ִּמצְ וָ ה.

ִׂשימו לֵ ב ֶׁשּיֵ ׁש ֶהבְ ֵּדל ּבַ ּנֻ ָּסח ּבֵ ין ּבִ ּטּול ֶה ָח ֵמץ
לְ ַא ַחר ַהּבְ ִד ָיקה ּבַ ּלַ יְ לָ ה לַ ּבִ ּטּול ּבַ ּיֹום לְ ַא ַחר ַה ְּשׂ ֵר ָפה.
ׁשּותי ְּדלָ א ֲחזִ ֵיתיּה ְּודלָ א ּבִ ַע ְר ֵּתיּה לִ יבְ ִטיל וְ לֶ ֱהוֵ י
נּוסח ַהּבִ ּטּול ּבַ ּלַ יְ לָ הּ -כָ ל ֲח ִמ ָירא ְּד ִאיּכָ א ּבִ ְר ִ
ַ
ֶ(ה ְפ ֵקר) ּכְ ַע ְפ ָרא ְּד ַא ְר ָעא.
רּוחת ָה ֶע ֶרב ּולְ ָמ ֳח ָרת
רֹואיםִ ,מ ְּפנֵ י ֶׁש ָאנּו ַמ ְׁש ִא ִירים אֹכֶ ל לַ ֲא ַ
ּבַ ּלַ יְ לָ ה ְמבַ ְּטלִ ים ַרק ֶאת ַמה ֶּשׁ ָאנּו ִ
רּוחת ּב ֶֹקר .
לַ ֲא ַ
ׁשּותי ְּד ֲחזִ ֵיתיּה ְּודלָ א ֲחזִ ֵיתיּה
נּוסח ַהּבִ ּטּול ּבַ ּיֹוםּ -כָ ל ֲח ִמ ָירא ְּד ִאיּכָ א ּבִ ְר ִ
ַ
ְּדּבִ ַע ְר ֵּתיּה ְּודלָ א ּבִ ַע ְר ֵּתיּה לִ יבְ ִטיל וְ לֶ ֱהוֵ י ֶ(ה ְפ ֵקר) ּכְ ַע ְפ ָרא ְּד ַא ְר ָעא.
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רֹואיםַּ -ד ֲחזֵ ֵיתיּה ְּודלָ א ֲחזִ ֵיתיּה ְּ ,ד ִב ַע ְר ֵּתיּה ְּודלָ א ּבִ ַע ְר ֵּתיּהּ ,בַ ּיֹום
נֹוסיף ּגַ ם ֶאת ֶה ָח ֵמץ ֶׁש ָאנּו ִ
ּבַ ּיֹום ָאנּו ִ
לֹומר ֶאת נֻ ַּסח ַהּבִ ּטּול ַרק לְ ַא ַחר ַה ְּשׂ ֵר ָפה ּבִ לְ בַ ד ּבִ כְ ֵדי לְ ַקּיֵ ם ַּד ַעת ַהּסֹובְ ִרים ֶׁשּבִ ּטּולֹו
צָ ִריְך לְ ַה ְק ִּפיד ַ
ּתֹועלֶ ת ּבַ ְּשׂ ֵר ָפה.
הּוא ַּדוְ ָקא ּבִ ְׂש ֵר ָפה וְ ִאם ּבִ ַּטלְ ִּתי לִ ְפנֵ י ֶׁשּנִ ְׂש ַרף ַמה ֶ
רּוחה ,אֹו ֶׁשּיְ לָ ִדים נִ כְ נָ ִסים ֵאלָ יו יֵ ׁש לִ בְ ּדֹק אֹותֹו
ַמ ְח ָסנִ ים – ַמ ְח ָסן ֶׁשּנִ כְ נָ ִסים ֵאלָ יו ּבְ ֶא ְמצַ ע ָה ֲא ָ
ֹלׁשים יֹום ק ֶֹדם
יׁשה ֵאלָ יו ֶא ְפ ָׁש ִריתּ .בְ ָמקֹום ּבֹו יֵ ׁש ֲע ֵרמֹות ֶׁשל ֲח ָפצִ ים ֶׁשּנֶ ֶע ְרמּו ְׁש ִ
ּבְ ָמקֹום ֶׁש ִהּגִ ָ
ַה ֶּפ ַסחֵ ,אינֹו צָ ִריְך ּבְ ִד ָיקה וְ ִדינֹו ּכְ ָח ֵמץ ָקבּור.
יֹומי צְ ִריכִ ים ּבְ ִד ָיקהּ ,כִ ֵיסי ּבְ גָ ִדים ֶׁשּכֻ ּבְ סּו ֵאינָ ם
יסי ַהּבְ גָ ִדיםֶׁ -שּבְ ִׁשּמּוׁש יֹום ִ
ִּת ֵיקי ַהיְ לָ ִדים וְ כִ ֵ
צְ ִריכִ ים ּבְ ִד ָיקה.
אֹותם ִמ ְס ַּפר יָ ִמים ק ֶֹדם ַה ֶּפ ַסח ,וְ יִ ֵּתן לְ בַ ֲעלֵ י ַה ַחּיִ ים ָמזֹון
–ע ִדיף לְ נַ ּקֹות ָ
ְמלּונָ הּ ,כְ לּוב עֹופֹות וְ כַ ּדֹו’ ָ
לְ ֹלא ָח ֵמץ ּכְ בָ ר ק ֶֹדם ַה ֶּפ ַסח.
ּנֹוס ַע ִמּבֵ יתֹו ק ֶֹדם לֵ יל יד’ ,יִ בְ ּדֹק ּבַ ּלַ יְ לָ ה לִ ְפנֵ י ֶׁשעֹוזֵ ב ֶאת ּבֵ יתֹו לְ אֹור ַהּנֵ ר לְ ֹלא
נְ ִסיעֹות ִ -מי ֶׁש ֵ
ּבְ ָרכָ ה .וְ ִאם ָׁשכַ ח יַ ֲע ֶׂשה ּכֵ ן ּבַ ּיֹום לְ ָמ ֳח ָרת וְ יֹוצִ יא ִמן ַהּבַ יִ ת ֶאת ְׁש ֵא ִרּיֹות ֶה ָח ֵמץ.
ְׂש ֵר ָפת ֶה ָח ֵמץַ -אף ֶׁש ִּמן ַה ִּדין נִ ָּתן לְ כַ ּלֹות ֶאת ֶה ָח ֵמץ ּבְ כָ ל ֶא ְמצָ ֵעי ּכִ ּלּוי מ”מ ַה ִּמנְ ָהג לְ ָׂש ְרפֹוּ ,בְ יֹום
אֹוריְ ָתא ֶׁשל וְ ָא ַהבְ ָּת לְ ֵר ֲעָך ּכָ מֹוָך ,וְ ֹלא לְ ַהבְ ִעיר ֵאׁש ּכְ נֶ גֶ ד ַה ַחּלֹון
יד’ֶ .אּלָ א ֶׁשּיֵ ׁש לְ ַה ְק ִּפיד ַעל ִמצְ וָ ה ְּד ַ
ּתֹוד ַיע ַעל ְמקֹומֹות ְמיֻ ָח ִדים ּבְ יַ ד ּבִ נְ יָ ִמין ּבָ ֶהם יֵ ׁש לִ ְׂשרֹף ֶאת ֶה ָח ֵמץ.
ּמֹועצָ ה ִ
אֹו ַהּכְ בִ ָיסה ֶׁשל ַה ָּשׁכֵ ןַ .ה ָ
לִ ְׁשּפְֹך נֵ ְפט ַעל ֶה ָח ֵמץ ַעצְ מֹו לִ ְפנֵ י ֶׁשּנִ ְׂש ָרף ֵאינֹו נָ כֹון ּכִ י ָאז ֵאין ְמ ַקּיְ ִמים ּבֹו ִמצְ וַ ת ְׂש ֵר ָפה .יֵ ׁשלְ ָפ ֵר ק
ֶאת ֲח ִבילֹות ֶה ָח ֵמץ ּכְ ֵדי ֶׁש ִּת ְׁשֹלט ָה ֵאׁש ּבְ כָ ל ֶה ָח ֵמץ.
ּלּוח לְ ֵעיל)ַ ,הּש ֵֹׂורף לְ ַא ַחר ִמּכֵ ן ֹלא
יׁשית (נִ ָּתן לְ ֵה ָעזֵ ר ּבַ ַ
ַה ָּשׁנָ ה צָ ִריְך לְ ִהּזָ ֵהר וְ לִ ְׂשרֹף ַעד סֹוף ָׁש ָעה ֲח ִמ ִ
ׁשּותנּו .
ּתֹורה הֹוצִ ָיאּה ֶה ָח ֵמץ ֵמ ְר ֵ
ִקּיֵ ם ִמצְ וַ ת ּבִ ּטּול ּבִ ְׂש ֵר ָפה ּכִ י ּבַ ָּשׁ ָעה ַה ִּשׁ ִּשׁית ַה ָ
ַּת ֲענִ ית ּבְ ִ
כֹורים – ּכַ ּיֹום ַה ִּמנְ ָהג ָּפׁשּוט לְ ַה ְת ִחיל לְ ִה ְת ַעּנֹות ִמ ְּשׁ ַעת ַה ִּק ָימה ּולְ ַה ְפ ִסיק ַה ַּת ֲענִ ית ַעל
יְ ֵדי ִסּיּום ַמ ֶּסכֶ ת ַא ַחר ַׁש ֲח ִרית .יֵ ׁש לְ ַה ֲאזִ ין לְ ִדבְ ֵרי ַה ְמ ַסּיֵ ם ּולְ ָה ִבין ֶאת ַהּנֶ ֱא ָמר ּכִ י ַרק ּכָ ְך הּוא נֶ ְח ָׁשב
ּכְ ֻׁש ָּתף ּבַ ּלִ ּמּוד ,וְ לֶ ֱאכֹל ּכַ ּזַ יִ ת ְמזֹונֹות אֹו לִ ְׁשּתֹות ְרבִ ִיעית יַ יִ ן ּ,בְ כֹור ֹלא יָ כֹול לִ ָּפ ֵטר ִמ ַּת ֲענִ ית ִאם ַרק
יָ בִ יאּו לֹו אֹכֶ ל ֵמ ַה ִּסּיּום לְ ֹלא ִה ְׁש ַּת ְּתפּות ּבַ ִּסּיּום ַעצְ מֹו.
כֹורים ֶׁשּיֵ ׁש לָ ֶה ם ּכְ ֵאב רֹאׁש ּוכְ ֵאב ֵעינַ יִ ם ִּומצְ ַט ֲע ִרים ַה ְרּבֵ ה ֵמ ַהּצֹום אֹו ֶׁש ִאם יָ צּומּו ֹלא יּוכְ לּו
ּבְ ִ
טּורים ֵמ ַה ַּת ֲענִ ית וִ יכֹולִ ים לִ ְפּדֹות ַה ַּת ֲענִ ית ּבִ צְ ָד ָקה וְ ָע ִדיף
אֹוריְ ָתא ְּפ ִ
לֶ ֱאכֹל ּבַ ּלַ יְ לָ ה ַמּצָ ה ֶׁש ִּמצְ וָ ָתּה ְּד ַ
(ּפרֹות ,יְ ָרקֹות ,תפו”א וְ כַ ּדֹו’) וְ ֹלא יִ ְקּבְ עּו ְס ֻע ָּדה.
ֶׁשּיֹאכְ לּו ּבְ ַמ ֲהלַ ְך ַהּיֹום ַרק ִמינֵ י ַּת ְרּגִ ָימא ֵ
ּנֹוהגִ ים לְ ִה ָּמנַ ע
ֲאכִ ילַ ת ַמּצָ ה ּבְ ֶע ֶרב ֶּפ ַסח – ָא ְסרּו ֲחכָ ִמים לֶ ֱאכֹל ַמּצָ ה ּבְ יֹום יד’ ַעד ָה ֶע ֶרב ,וְ ַאף לַ ֲ
ֵמרֹאׁש ח ֶֹדׁשּ ,בְ יֹום יד’ הּוא ַמ ָּמׁש ִאּסּור ּגָ מּורּ .גַ ם עּוגָ ה ֶׁשּנֶ ֶא ְפ ָתה ּכֻ ּלָ ּה ִמ ֶּק ַמח ַמּצָ ה ָאסּור לֶ ֱאכֹל.
ּנֹוהגִ ים לֶ ֱאכֹל ַמּצָ ה
ֲאבָ ל ֶא ְפ ָׁשר לֶ ֱאכֹל ּכֻ ְפ ָּתאֹות ִמ ֶּק ַמח ַמּצָ ה ,אֹו ַמּצָ ה ְמבֻ ֶּשׁלֶ ת אֹו ְמ ֻטּגֶ נֶ תַ .ה ֲ
ֲע ִׁש ָירה ַר ָּשׁ ִאים לְ ָאכְ לָ ּה ּבְ ֶע ֶרב ַה ֶּפ ַסח ַעד ַה ָּשׁ ָעה .15:55
ִמ ְקוֶ הַ -חּיָ ב ָא ָדם לְ ַט ֵהר ֶאת ַעצְ מֹו ּבָ ֶרגֶ ל ָה ַר ְמּבַ ”ם ּבְ ִהלְ כֹות ֻט ְמ ַאת ֳאכָ לִ ין ט”ז,י’ ּ :בִ זְ ַמן ביהמ”ק
הֹורים
הֹורים ָּת ִמיד וְ לָ כֵ ן ּבַ ּזְ ַמן ַהּזֶ ה ֻמ ְמלָ ץ לִ ְהיֹות ְט ִ
ֻמזְ ָה ִרים ָהיּו בנ”י לִ ְהיֹות ְט ִ
ּכָ ל ָה ֵעת.
ִמ ָּשׁ ָעה ֲע ִׂש ִירית – ָה ֵחל ִמן ַה ָּשׁ ָעה ּ[ 15:45בְ ֵקרּוב]ֵ .אין לֶ ֱאכֹל
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לְ ָׂשבְ ָעה ּכְ ֵדי ֶׁשּיֹאכַ ל ַמּצָ ה לְ ֵת ָאבֹון ּבַ ּלַ יְ לָ הַ .על ּכֵ ן ֵאין לֶ ֱאכֹל ִמ ָּשׁ ָעה זֹו ּבִ ּשּׁולִ ים ִמ ֶּק ַמח ַמּצָ הֶ ,אּלָ א
ּנֹוהגִ ים ּבָ ֶהם ֶה ֵּתר] אֹו ְמ ַעט ּבָ ָׂשר אֹו ָּדגִ ים אֹו ּבֵ יצִ יםּ ,בְ א ֶֹפן
ַרק ְמ ַעט ֵּפרֹות וִ ָירקֹות[ ,וְ ִק ְטנִ ּיֹות לַ ֲ
ֶׁשֹּלא יְ ַמּלֵ א ּכְ ֵרסֹו ֵמ ֶהם.
ִאּסּור ְמלָ אכָ ה ּבְ ֶע ֶרב ֶּפ ַסח – ַעד ֲחצֹות ַהּיֹום ֶׁשהּוא ּבְ ָׁש ָעה (ַ 12:40קיִ ץ) ֻמ ֶּת ֶרת ִמן ַה ִּדין ּכָ ל
בֹודה ּבְ ָׂשכָ ר ,וְ ֹלא לַ ֲעׂשֹות ְמלָ אכֹות ּכְ מֹו ּכִ ּבּוס ּבְ גָ ִדים אֹו ְּת ִפ ַירת
ְמלָ אכָ הֵ .מ ַא ַחר ֲחצֹות ֵאין לַ ֲעבֹד ֲע ָ
סּורה ע”י יִ ְׂש ָר ֵאל ֲאבָ ל ע”י ּגֹוי אֹו ֶׁשהּוא ְמ ַס ֵּפר ֶאת ַעצְ מֹו ֻמ ָּתרֲ .אבָ ל ּגִ הּוץ אֹו
ּבְ גָ ִדים ,וְ ִת ְסּפ ֶֹרת ֲא ָ
ּוׁש ָאר צָ ְרכֵ י ֶה ָחג ֻמ ָּת ִרים.
ִּתּקּון ָק ָטן ּבַ ּבֶ גֶ ד לְ ַעצְ מֹו ,וְ כֵ ן ְׁש ִט ַיפת ַהּבַ יִ ת וַ ֲהכָ נַ ת ַּתבְ ִׁשילִ ים ְ
דּוע הּואּ-כְ ֶׁש ָא ָדם ֵמבִ יא ָק ְרּבָ ן לביה”מק יֹום
ַה ַּט ַעםֶׁ :שּזְ ַמן ָק ְרּבַ ן ֶּפ ַסח ָהיָ ה ַמ ְת ִחיל ֵמ ֲחצֹות ַהּיֹום וְ יָ ַ
טֹוב הּוא לֹו ָה ָאסּור ּבִ ְמלָ אכָ ה וְ לָ כֵ ן ּכָ ל יִ ְׂש ָר ֵאל ֶׁש ָהיּו ְמבִ ִיאים ָק ְרּבַ ן ֶּפ ַסח ּבִ זְ ַמן זֶ ה יֹום טֹוב הּוא לָ ֶהם
סּורים ֵהם ּבִ ְמלָ אכָ ה וְ לַ ְמרֹות ֶׁשּבָ ֵטל ַה ַּט ַעם ְּד ַהיְ נּו ֶׁש ֵאין ביהמ”ק ֹלא ּבְ ֵטלָ ה ַה ַּת ָּקנָ ה.
וַ ֲא ִ
עֹורְך ַה ֵּס ֶדר צָ ִריְך ֶׁשּיָ כִ ין ֶאת ַעצְ מֹו לְ ַה ְסּבָ ַרת
יה – ּכָ ל ָא ָדם ּובִ ְפ ָרט ִמי ֶׁשהּוא ֵ
רּוׁש ָ
ֲהכָ נַ ת ַהּגָ ָדה ֵּופ ֶ
אּורי ַה ַהּגָ דֹות ַה ְּמצּויִ ים ּבַ ֲחנּויֹות ַה ְּס ָפ ִריםּ ,כְ ֵדי ֶׁשּיּוכַ ל לְ ַח ֵּדׁש ּולְ ַענְ יֵ ן ֶאת ַה ְמ ֻסּבִ ים,
ַה ַהּגָ ָדה ּבְ ֶעזְ ַרת ּבֵ ֵ
רּוחנִ ית ֶׁשּכְ בָ ר
ּולְ ַקּיֵ ם ִמצְ וַ ת ִסּפּור יְ צִ ַיאת ִמצְ ַריִ ם ּכְ ִת ְקנָ ּהֵ ,מ ֲחצֹות ּבְ ֶע ֶרב ֶּפ ַסח זֶ הּו זְ ַמן נִ ְפלָ א לַ ֲהכָ נָ ה ָ
יֵ ׁש ֶה ָא ַרת ֶה ָחג ֵמ ֲחצֹות .
נֹוהגִ ים ֹלא לֶ ֱאכֹל
רֹוע ּכְ ֻדגְ ַמת ָק ְרּבַ ן ַה ֶּפ ַסחַ ,על ָה ֵאׁש אֹו ּבְ ַתּנּור ,וְ ֲ
רֹוע – נָ ֲהגּו לִ צְ לֹות ֶאת ַהּזְ ַ
צְ לִ ּיַ ת ַהּזְ ַ
רֹוע ּבַ ּלַ יְ לָ ה ֶׁשֹּלא יֵ ָר ֶאה ּכְ אֹוכֵ ל ָק ָד ִׁשים ּבַ חּוץ .
ֶאת ַהּזְ ַ
פֹורר אֹותֹו ִמ ְס ַּפר ָׁשעֹות ק ֶֹדם
[ח ֵרין] יְ ֵ
ּנֹוהג ּבְ ָמרֹור ַהּנִ ְק ָרא ַּת ְמכָ א ְ
ֲהכָ נַ ת ַה ָּמרֹור וְ ַהּכַ ְר ַּפס ִ -מי ֶׁש ֵ
ַה ֵּס ֶדרֶ .את ַה ַח ָּסה יֵ ׁש לְ ַה ְׁשרֹות ּבְ כָ ל ִמ ְק ֶרה (ּגַ ם ַח ָּסה ּגּוׁש ָק ִטיף ַהּנְ ִקּיָ ה ִמּתֹולָ ִעים) ַּ 5דּקֹות ּבְ ַמיִ ם
ִעם ַסּבֹון אֹו ֶמלַ ח ּולְ ַא ַחר ִמּכֵ ן לִ בְ ּדֹק ָעלֶ ה ָעלֶ ה ֵה ֵיטב.
ִסּדּור ַה ֻּשׁלְ ָחן – לְ ִפי ַה ִּדין יֵ ׁש לִ ַס ְּדרֹו ִמּבְ עֹוד יֹום ּכְ ֵדי ֶׁשֹּלא לְ ִה ְת ַעּכֵ ב ּבַ ֲע ִריכַ ת ַה ֵּס ֶדר ּבָ ֶע ֶרב.
נּוח – ַהיְ לָ ִדים ֵהם ִע ַּקר ַה ֵּס ֶדר ,לָ כֵ ן ָחׁשּוב ֶׁשּיָ נּוחּו ּבַ ּצָ ֳה ַריִ ם ע”מ ֶׁשֹּלא יֵ ָר ְדמּו
ַהיְ לָ ִדים הֹולְ כִ ים לָ ַ
ּבְ ַמ ֲהלַ ְך ַה ֵּס ֶדר ,כמו”כ יְ לָ ִדים וְ נ ַֹער ִמ ְתלֹונְ נִ ים ַעל ָר ָעב ּכְ בָ ר ּבִ ְת ִחּלַ ת ַה ֵּס ֶדר וְ רֹוצִ ים לְ ַמ ֵהר ּובְ כָ ְך
עּותי -חֹובָ ה לִ יׁשֹן וְ ַאף ֻמ ָּתר לֶ ֱאכֹל ּגַ ם לְ ַא ַחר ָׁש ָעה ֲע ִׂש ִירית ֵּפרֹות וִ ָירקֹות
ְמ ַאּבְ ִדים ‘לֵ יל ֵס ֶדר’ ַמ ְׁש ָמ ִ
(לְ ֹלא ַהגְ זָ ָמה ְמיֻ ֶּת ֶרת)
מֹופיעֹות ּבַ ַהּגָ דֹות ַהּשֹׁונֹותִ .מי
ִסּדּור ַה ְּק ָע ָרה – יֶ ְׁשנָ ם ִׁשיטֹות ׁשֹונֹות ּכֵ יצַ ד לְ ַס ֵּדר ַה ְּק ָע ָרה ,וְ ֵהם ִ
ֶׁש ֵאין לֹו ִמנְ ָהג ְמיֻ ָחד ָראּוי ֶׁשּיַ ֲע ֶׂשה ּכְ ֵס ֶדר ָה ֲא ִריזַ ”ל.
נֹוהגִ ים לִ ְקרֹא ּבִ ְׁשעֹות ּבֵ ין ָה ַע ְרּבַ יִ ם ֶאת ֵס ֶדר ַה ְק ָרבַ ת ָק ְרּבַ ן ֶּפ ַסח,
ְק ִר ַיאת ֵס ֶדר ָק ְרּבַ ן ֶּפ ַסח – יֵ ׁש ֲ
ֵמ ַה ִּמ ְק ָרא וְ ַה ִּמ ְׁשנָ ה.
ִאּגֶ ֶרת ַרּבִ י ִׁש ְמׁשֹון ֵמ ַא ְס ְטרֹוּפֹולִ י -יֵ ׁש ִמנְ ָהג טֹוב לִ ְקרֹא ָה ִאּגֶ ֶרת ֶׁשל ַרּבִ י ִׁש ְמׁשֹון ֵמ ַא ְס ְטרֹוּפֹולִ י
ַה ָּקדֹוׁש ּבְ ֶע ֶרב ֶּפ ַסח לְ ַא ַחר ֲחצֹות.
לֹומר ַהּלֵ ל
זֹורים .יֵ ׁש ְק ִהּלֹות ֶׁשּנָ ֲהגּו ַ
ְּת ִפּלַ ת ַע ְר ִבית– ִמ ְת ַּפּלְ לִ ים ְּת ִפּלָ ה לְ ָׁשֹלׁש ְרגָ לִ ים ּכַ ּמּובָ א ּבַ ַּמ ֲח ִ
ּבִ בְ ָרכָ ה ּבְ בֵ ית ַהּכְ נֶ ֶסת לְ ַא ַחר ַע ְרבִ ית  ,וְ כֵ ן ִמנְ ַהג ַה ְּס ָפ ַר ִּדים וְ ֵחלֶ ק ִמ ְּק ִהּלֹות
אֹותּה ּבְ ַע ְרבִ ית.
אֹומ ִרים ָ
ָה ַא ְׁשּכְ נַ ּזִ יםּ .בְ ָרכָ ה ֵמ ֵעין ֶׁש ַבע ּכְ ֶׁש ָחל ּבְ ַׁשּבָ ת ֵאין ְ
אֹותּה.
אֹומ ִרים ָ
ּנֹוהגִ ים ּבְ נֻ ְס ָחאֹות ַה ְּת ִפּלָ ה ּכְ ַד ַעת ַה ְּמ ֻקּבָ לִ ים ְ
וְ ַה ֲ
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נספחים

נספח א’
מה הדברים שיש /אין חיוב למוכרם במכירת חמץ
שם המוצר

מה לעשות בו?

הסבר

אבקת אפייה

למכור.

בדרך כלל אין בה בעיית חמץ ,כיוון שהיא
עשויה מעמילן תירס ,אך יש גם אבקות
אפייה שעשויות מעמילן חיטה .לכן ,ראוי
למוכרן ,אך ודאי שלא לבערן.

אבקת מרק

למכור.

בחלק מאבקות המרק מעורב קמח ,אך
שיעורו אינו עולה על שיעור כזית ,ואיסורו
רק מדרבנן.

אבקת סוכר

להצניע.

אינה מכילה חמץ.

אורז

אשכנזים :להצניע.

אורז הוא קטנית ולא חמץ.
לדעת הסוברים שאין להחמיר באכילת
קטניות ,יש לרכוש אורז עם תווית ‘כשר
לפסח’ ,משום שלפעמים האורז נארז
בטחנות ובבתי אריזה של קמחים או סולת.

אורז שחור (נקרא גם:
אורז פרא)

אשכנזים :להצניע.

קטניות.

אטריות

ראוי לבער.

חמץ גמור.

אינסטנט פודינג

למכור.

עלול להכיל עמילן חיטה ותמציות
שמופקות מחמץ.

במבה

להצניע.

קטניות .אין בה חמץ.

בורגול

ראוי לבער.

חמץ גמור.

בצק סוכר

למכור.

ייתכן שיהיו בו קטניות אם משתמשים
ב’קורן סירופ’ ,וייתכן שיהיה בו חמץ גמור
אם משתמשים בגלוקוזה.

בשר צמחי

למכור.

עלול להכיל קמח חיטה וגלוטן.

גביעי גלידה

ראוי לבער.

חמץ גמור.

ג’לי

למכור.

יכול להכיל מלח לימון ,וייתכן שהוא יוצר
מעמילן חיטה.

גלידות

גלידות שמכילות
עוגיות וכדומה  -ראוי
לבערן .גלידות שאינן
מכילות עוגיות  -יש
למוכרן.

בגלידות יש מלח לימון ,וייתכן שהוא הופק
מחמץ .גם בתמציות טעם שהוכנסו לגלידה
יש לעתים אלכוהול שהופק מחמץ.

גרנולה

ראוי לבער.

חמץ גמור.
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שם המוצר

מה לעשות בו?

הסבר

גרעינים ופיצוחים

לא קלויים  -להצניע.
קלויים – למכור.

בדרך כלל הקלייה נעשית בתערובת
של מים וקמח תפוחי אדמה ,ולעתים
משתמשים בקמח חיטה .כיוון שמדובר
בספק ,ניתן לכתחילה לסמוך על המכירה,
גם למחמירים שלא למכור חמץ גמור.

גריסים

למכור.

בתהליך ההכנה יש חשש למגע עם מים.
גריסים בהשגחת ‘העדה החרדית’ אינם
נרחצים במים.

דאודורנט

מותר לשימוש בפסח
(גם בלא הכשר).

גם אם מעורב בו חמץ ,הוא אינו ראוי
למאכל כלב.

דבש

להצניע.

אינו מכיל חמץ .בכל מקרה ,אין להשתמש
בפסח בלא הכשר ,משום שהרשת שעליה
בונות הדבורים את חלות הדבש יכולה
להכיל חמץ ,שכן היא משוחזרת מדונג
משומש שמעורבת בו פסולת רבה.

דגים טריים

כשרים לפסח.

דגים קפואים

להצניע.

לספיגת המים בדג משתמשים בדרך כלל
בסודיום פוספט ,ואין בו בעיה .לעתים
מוסיפים להם עמילנים ,אך אין זו מציאות
שכיחה.

שימורי גפילטע–פיש,
רולדות קפואות של
גפילטע-פיש

אם כתוב על המוצר
שהוא מכיל קמח -
ראוי לבער.

לפעמים שימורי גפילטע-פיש מכילים קמח
חיטה ,אך פעמים רבות הם מכילים קמח
תפוחי אדמה ,והם אינם חמץ כלל.

דייסת קורנפלור

ראוי למכור.

בדרך כלל אינה מכילה חמץ; לעתים
נדירות יכולה להכיל גם עמילן חיטה.

ויטמינים

למכור.

בכל סוגי הוויטמינים ייתכן שיש חמץ גמור.

ויסקי

ראוי לבער .במקום
הפסד מרובה ,ניתן
להקל ולמכור.

עשוי מחמץ גמור.

חומץ סינטטי

להצניע.

אינו מכיל חמץ.

חומצת לימון

למכור.

ייתכן שהופקה מחמץ.

חד-פעמי :מפות ניילון,
ניירות פרגמנט לאפייה,
מנג’טים ,ניירות עטיפה
למדפים

מותר להשתמש
בפסח.

אין בהם חמץ.

חומץ

למכור.

לפעמים מיוצר בלא חשש חמץ כלל,
ולפעמים מיוצר בתהליך תסיסה עם
חומרים שיש בהם חשש חמץ.

חומצת לימון

למכור.

מיוצרת על בסיס תסיסת סוכרים ,והיא
עלולה להיות מופקת מקטניות או מחמץ.

חיטה

למכור.

פעמים רבות גרעיני החיטה נרחצים או
מושרים במים .חיטה בהשגחת ‘העדה
החרדית’ אינה נרחצת במים.
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חלווה

למכור.

חלווה בהשגחת ‘העדה החרדית’ אינה חמץ
בדרך כלל אלא קטניות .בחלווה ללא סוכר
יש תוספת סורביטל ,ויש בו חשש חמץ.

חמאת בוטנים

למכור.

בדרך כלל מוסיפים לה אחוז קטן של
אמולסיפייר ומוצר עמילן ,ויש בהם חשש
חמץ.

חרדל

למכור.

מכיל סובין (קליפת הדגן) .בדרך כלל הוא
מכיל עמילנים בתור מייצבים ,וייתכן שהם
הופקו מחיטה .ובכל מקרה ,אין בקופסה
כזית דגן.

חומרי ניקיון

מותרים לשימוש
בפסח.

בדרך כלל אין בהם חמץ ,וגם אם יש  -אין
הוא ראוי למאכל כלב.

טחינה

אשכנזים :להצניע.

הטחינה עשויה משומשום טחון .השומשום
הוא קטנית ולא חמץ.

יין מתוצרת הארץ

להצניע.

אינו מכיל חמץ.

כוסמת

להצניע.

אינה חמץ אלא קטנית .רבים מתבלבלים
בין מה שקרוי היום ‘כוסמין’ – מחמשת מיני
דגן  -ובין מה שקרוי ‘כוסמת’  -קטנית.

כלים חד-פעמיים
מפלסטיק

מותר להשתמש
בפסח.

אינם מכילים חמץ.

כלים חד-פעמיים
מקרטון או מנייר

יש מחמירים שלא
להשתמש ,אם אין
עליהם הכשר לפסח.

בתהליך ייצורם משתמשים בעמילן.
בדרך כלל העמילן הוא עמילן תירס,
אך ייתכן שישתמשו גם בעמילן חיטה.
יש פוסקים[ ]2שמקלים גם כאשר ידוע
בוודאות שמדובר בעמילן חיטה.

כמון

למכור.

יש סבירות גבוהה שמעורב בו חמץ.

מטרנה חלבית

למכור.

מכילה חמץ.

מטרנה צמחית

למכור.

מכילה חמץ.

מיונז

למכור.

מכיל חרדל.

מיץ לימון

למכור.

יש מיץ לימון שמעורב בו מלח לימון ,וייתכן
שהוא הופק מחמץ.

ליקר

למכור.

יכול להכיל אלכוהול ומייצבים שהופקו
מחמץ.

מזון לבעלי חיים

למכור.

ברובם יש חמץ גמור.

מים

כשרים לפסח.

מסטיקים

למכור.

בדרך כלל יש בהם חמץ גמור (ויטמין ,C
גלוקוזה).

מרגרינה בלא טעם

אשכנזים :להצניע.

מכילה קטניות.

מרגרינה בטעמים

למכור.

מכילה תמציות שייתכן שהופקו מחמץ.
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משקאות קלים דיאט

להצניע.

יש בהם ממתיק מלאכותי שנקרא
‘אספרטיים’ ,והוא מופק מקטניות.

משקאות חריפים

ויסקי ,בירה ,וודקה
– חמץ גמור ,וראוי
לבערם.
משקאות חריפים
אחרים – יש למכור.

המשקאות החריפים האחרים מכילים
תמציות ואלכוהול ,וייתכן שהם הופקו
מחמץ .וודקה בהשגחת ‘העדה החרדית’
אינה מכילה חמץ.

נייר כסף ,תבניות
אלומיניום וכדומה

אינם צריכים הכשר
מיוחד לפסח.

צריכים הכשר לכל השנה ,משום שבייצור
האלומיניום משתמשים בשמן ,ולפעמים
משתמשים בשמן  ,TALLOWשמן מן
החי שאינו כשר.

סוכר

להצניע.

אינו מכיל חמץ .בייצור הסוכר מסלק סוכר
(מתוצרת אירופה) ,יצרנים רבים משתמשים
בחומר שמכיל קטניות.

סוכר וניל

למכור.

לפעמים יש בו עמילן ,ותמצית הווניל
עלולה להכיל אלכוהול שהופק מחמץ.

סוכרזית וממתיקים
אחרים שמכילים
סוכרזית

למכור.

מעורבים בהם דקסטרוזה או מלטו
דקסטרין ,ולפעמים ממתיק נוזלי שמכיל
סורביטל ,ועלול להיות בהם קטניות או חמץ
גמור.

סולת

למכור.

יש חשש שעירבו מים בתהליך הייצור.

סילאן

למכור.

עלול להכיל תמציות ועמילנים שמופקים
מחמץ .בסילאן טבעי אין בעיה ,אבל
בסילאן שמיוצר בארץ מערבים פעמים
רבות תמציות ועמילנים.

סרדינים

להצניע.

קטניות או חשש לקטניות.

עדשים

אשכנזים :להצניע.

קטניות.

עופות לא מעובדים

להצניע.

כיוון שהעוף ניזון מתערובת חמץ ,יש חשש
רחוק מאוד שיימצא בו חמץ.

פודינג

למכור.

עלול להכיל עמילן חיטה ותמציות
שמופקות מחמץ.

פיצוחים

למכור.

פעמים רבות מעורב קמח במלח .בפיצוחים
בהשגחת ‘העדה החרדית’ מעורב קמח
תפוחי אדמה ,למעט בוטנים אמריקאיים.

פירות יבשים

למכור.

יש שמשתמשים בעמילנים לספיגת לחות
בתהליך הייצור ,ויש שמוסיפים תמציות.
בפירות יבשים מסוכרים יש תמציות,
והחשש שיהיה בהן חמץ גבוה יותר .בכל
מקרה ,אפשר לסמוך על המכירה.

פצפוצי אורז

למכור.

עלולים להכיל גם תערובת מחמשת מיני
דגן.
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פריכיות אורז

אם יש רק אורז ,בלי
תוספת של תערובת
מחמשת מיני דגן ,יש
להצניע.

בפרסום של ‘העדה החרדית’ נכתב שייתכן
שיש בהן חשש חמץ ,ולכן המחמיר למכור
אותן תבוא עליו ברכה.

פריכיות מחמשת מיני
דגן

ראוי לבער.

בתהליך הייצור נוצר מגע עם מים.

צ’יפס טבעי

להצניע.

אינו מכיל חמץ.

צ’יקו

להצניע.

אינו מכיל חמץ .בפרסום של ‘העדה
החרדית’ נכתב שיש בו חשש חמץ ,ולכן
המחמיר למכור תבוא עליו ברכה.

קווקר

ראוי לבער.

חמץ .משתמשים במים כדי לרכך את
הגרגיר לפני רידודו.

קופסאות שימורים

למכור.

רוב קופסאות השימורים מכילות מלח לימון
ותמציות טעם .יש קופסאות שמכילות
חומץ ,והוא עלול להיות מיוצר מחמץ.

קורנפלור

להצניע.

קטניות.

קורנפלקס

ראוי לבער.

מכיל לתת שעורה.
(קורנפלקס של חברת  D&Bאינו מכיל
חמץ

קטשופ

למכור.

מכיל חומץ ותמציות שעלולות להכיל חמץ.

קטניות

אשכנזים :להצניע.

קינואה

אשכנזים :להצניע.
ספרדים :מותר
לאוכלה.

יש אומרים שצמח הקינואה הוא סוג של
קטנית.

קמח לבן וקמח מלא

למכור.

הותזו על החיטה מים .היא אינה עוברת
השריה ,ואין ניכרים בה סימני חימוץ.

קפה טהור (נמס ,שחור)

להצניע.

אינו מכיל חמץ.

קפה בטעמים (וניל,
מקופלת וכדומה)

למכור.

מכיל תמציות טעם.

קקאו טהור

להצניע.

אינו מכיל חמץ.

רוטב סויה

למכור.

לפעמים יש בו גלוטן ,אך אין כזית דגן בכל
התערובת.
אמתי משתמשים
הערה :ברוטב סויה ִ
בחיטה ,ולכן הוא חמץ גמור וראוי לבערו.

רום

למכור.

מכיל תמציות שמופקות מחמץ.

ריבה

למכור.

מכילה תמציות ,עמילנים וחומרים אחרים,
והם עלולים להיות חמץ.

ריץ’

להצניע.

אינו מכיל חמץ אלא קטניות.
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שוקולד (בלא תוספת
עוגיות וכדומה)

למכור.

עלול להכיל תמציות שמופקות מחמץ.

אבקה להכנת שוקו

למכור.

מכילה תמציות ,ולפעמים גם עמילנים
שמופקים מחמץ.

שמרים

למכור.

שמרים הם פטריות חד-תאיות ,והן אינן
חמץ ,אך לעתים קרובות יש בשמרים גם
מלח לימון שפעמים מופק מחמץ ,ולעתים
גם אלכוהול.

שמן קנולה

להצניע.

נעשה מזרעי לפתית ,שהם קטניות .יש
פוסקים אשכנזיים שסוברים ששמן קנולה
אינו ‘קטניות’ ,ולמעשה כל אחד ישאל את
רבו.

שלווה

למכור.

בתהליך הייצור בדרך כלל אין מעורבים
מים ,אך לפעמים מוסיפים מים ,כדי לזרז
את ההתנפחות.

שקדי מרק

ראוי לבער.

חמץ גמור.

תבלינים

למכור.

יש תבלינים שהם קטניות בלבד ,ויש
תבלינים שמעורבת בהם חיטה באקראי או
בכוונה.

תמצית טעם

למכור.

בייצור תמצית משתמשים בדרך כלל
באלכוהול ,והוא עלול להיות מופק מחמץ.

תה

תה רגיל  -יש להצניע.
תה בטעמים  -יש
למכור.

תה בטעמים מכיל תמציות ,והן עלולות
להיות מופקות מחמץ.

תמצית וניל

למכור.

מכילה תמציות ,והן עלולות להכיל חמץ.

תרופות

למכור.

יש תרופות שמכילות חמץ גמור ,ולכן ראוי
למוכרן.
מצ”ב טבלה עם רשימת התרופות
הפופולריות -ומה דינם בפסח.
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נספח ב’
רשימת תרופות שכיחות – מה דינם בפסח?
חלקן כשרות לפסח וחלקן לא כשרות (רשימה חלקית בלבד(
א .תרופות המיועדות לשימוש חיצוני (משחות ,טיפות ,פתילות ,זריקות) – מותרות בשימוש
בפסח בשעת הצורך .לכן ,הובאו בטבלה רק תרופות הנלקחות דרך הפה.
ב .תרופות המכילות קטניות מותרות ,גם לנוהגים שלא לאכול מוצרי קטניות.
ג .בתרופות שיש בהן חשש חמץ ,עדיף להשתמש בכדורים מאשר בסירופ נוזלי.
ד .ויטמינים ותרופות הומאופתיות מבוססים פעמים רבות על אלכוהול המיוצר מחמץ.
ה .בטבלה הובאו דוגמאות לתרופות שכיחות .גם תחת סוג התרופה שהובאה ,יתכן שיש עוד
סוגים הכשרים לפסח ,ויש לבדוק באתר האינטרנט של קופת חולים “כללית” המפרסמת
לקראת פסח רשימה מפורטת יותר ,או לשאול רבנים ופוסקי הלכה שיש בידם רשימה
מעודכנת
שם

סוג

אופטלגין ()Optalgin

צורת ההגשה

כשר לפסח

טבליות ,טיפות

כשר לפסח
אין הכשר

אלקטרורייס()Electrorice
אקמול ()Acamol

אקמולי ()Acamoli

ברזל עדין ( (Easy Iron

קפליות ,טבליות

כשר לפסח

טו-גו ,צינון ושפעת,
צינון קלאסיק

קפליות

כשר לפסח

ללא סוכר בטעם
תות /פירות

סירופ

כשר לפסח

בטעם פירות/פטל/
תות

סירופ

כשר לפסח

לילדים גדולים
בטעם תות

סירופ

כשר לפסח

קולד בטעם פטל/
תות

סירופ

כשר לפסח

(דרך חיים)

טבליות

אין הכשר

קפליות

כשר לפסח

קולד יום/לילה

קפליות

כשר לפסח

קיד בטעם פטל

סירופ

כשר לפסח

קיד בטעם פטל
ללא סוכר

סירופ

כשר לפסח

דקסמול ()Dexamol
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שם

סוג

צורת ההגשה

כשר לפסח

ויטמין  +B12חומצה
פולית (Vit B12+ Folic
)acid

(דרך חיים)

טבליות

כשר לפסח

ויטמין  – Dויטה קל D
( ))Vit cal Dדרך חיים)

ויטה קל  ,Dויטה קל טבליות
 + Dמינרלים ,ויטה
קל D600

כשר לפסח

חומצה פולית (Folic
)Acid

טבליות

כשר לפסח

טאמס ()Tums

טבליות

אין הכשר

טיג’ל ()TeeJel

ג’ל

כשר לפסח

פורטה

תרחיף

כשר לפסח

רגיל/פורטה

כמוסות

כשר לפסח

טבליות

כשר לפסח

טבליות

כשר לפסח

סירופ

אין הכשר

כמוסות

כשר לפסח

סרזט ()Cerazette

טבליות

כשר לפסח

פוריק הריון ()Foric

טבליות

אין הכשר

פריפל )Ferripel-3( 3

סירופ

כשר לפסח

מוקסיפן ()Moxypen
מליאן ()Meliane
נורופן ()Nurofen

רגיל/פורטה/פלוס

סופר אומגה  3שמן
דגים()Super Omega 3

(דרך חיים)

פרמין ()Pramin

טבליות ,סירופ

אין הכשר

צפורל ()Ceforal

כמוסות

כשר לפסח

רטלין ()Retalin

טבליות

כשר לפסח

*נספח ג' נמצא בסוף החוברת.
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ֵליל ַה ֵּס ֶדר
ַה ַחּיָ ִבים ּבְ ִמצְ וֹות ּ -בֵ ין ּגְ בָ ִרים ּובֵ ין נָ ִׁשים ַחּיָ בִ ים ּבְ כָ ל ִמצְ וֹות ַהּלַ יְ לָ הֲ :אכִ ילַ ת ַמּצָ ה ָּומרֹורַ ,א ְרּבַ ע
ּכֹוסֹות וַ ֲא ִמ ַירת ַהּגָ ָדה.
נֹותנִ ים לִ ְפנֵ ֶיהם ַא ְרּבַ ע ּכֹוסֹותַ ,מּצָ ה ָּומרֹור ְּומ ַקּיְ ִמים ּבָ ֶהם וְ ִהּגַ ְד ָּת לְ בִ נְ ָך.
ְק ַטּנִ ים ֶׁש ִהּגִ יעּו לְ ִחּנּוְך ְ
יׁשנּו.
אֹותם לְ ָה ֵסב .וְ צָ ִריְך לִ ֵּתן לָ ֶהם ְקלָ יֹות וֶ ֱאגֹוזִ ים ִּומינֵ י ְמ ִת ָיקהֶׁ ,שֹּלא יִ ְ
ְּומלַ ְּמ ִדים ָ
ִׁש ִ
עּורי ָה ֲאכִ ילָ ה וְ ַה ְּשׁ ִתּיָ ה ּוזְ ַמּנֵ י ֲאכִ ילַ ת ָח ֵמץ ּובִ עּורֹו ,יּובְ אּו לְ ַהּלָ ן ֵּדעֹות ַמ ְח ִמירֹות וְ גַ ם
עּוריםּ :בְ ִׁש ֵ
ְמ ִקּלֹות ּכְ ֵדי לְ ַא ְפ ֵׁשר לְ כָ ל ֶא ָחד לָ צֵ את יְ ֵדי חֹובַ ת ַה ִּמצְ וֹות ּכְ ִפי ּכֹחֹו.
ר=ׂש ָמאלִ י] ּבִ ְׁש ִתּיַ ת ַא ְרּבַ ע ּכֹוסֹות ּובַ ֲאכִ ילַ ת
ֲה ִסּבָ הּ :גְ בָ ִרים ַחּיָ בִ ים לְ ַהּטֹות ַעל צַ ד ְׂשמֹאל [ּגַ ם ִא ֵּט ְ
יקֹומןַ .הּנָ ִׁשים ּבְ נֹות ְס ָפ ַרד צְ ִריכֹות לְ ָה ֵסבּ ,ובִ ְק ִהּלֹות ַא ְׁשּכְ נַ ז ֹלא נָ ֲהגּו לְ ַחּיֵ ב ֶאת
ּכֹורְך וַ ֲא ִפ ָ
ַמּצָ הֵ ,
ַהּנָ ִׁשים לְ ָה ֵסבֶ ,אּלָ א ֶׁש ֵהן ַר ָּשׁ ִאּיֹות.
יׁשית ּבִ לְ בַ דִּ ,ומנְ ַהג ּבְ נֵ י ַא ְׁשּכְ נַ ז לְ בָ ֵרְך
ּוׁשלִ ִ
ּבִ ְרּכַ ת בפה”גִ -מנְ ַהג ּבְ נֵ י ְס ָפ ַרד לְ בָ ֵרְך ַעל ּכֹוס ִראׁשֹונָ ה ְ
ּפֹוס ִקים ּכָ ַר ְמּבַ ”ם.
בפה”ג ַעל ּכָ ל ּכֹוס מד’ ַהּכֹוסֹות ,וְ כֵ ן ִמנְ ַהג ּבְ נֵ י ֵּת ָימן ַה ְ
לִ ְׁשּתֹות ּבֵ ין ַהּכֹוסֹות ֻ -מ ָּתר לִ ְׁשּתֹות ְׁש ָאר ַמ ְׁש ָקאֹות ּבֵ ין ּכֹוס ִראׁשֹונָ ה לִ ְׁשנִ ּיָ ה ּובֵ ין ְׁשנִ ּיָ ה
יׁשית לִ ְרבִ ִיעית.
נֹוסף ֹלא יִ ְׁש ֶּתה ּבֵ ין ִראׁשֹונָ ה לִ ְׁשנִ ּיָ ה אֹו ּבֵ ין ְׁשלִ ִ
יׁשית .וְ יַ יִ ן ָ
לִ ְׁשלִ ִ

ַק ֵּדׁש

לֹוק ִחים
דּ-פ ָע ִמית)ַ .ה ַּמ ְח ִמ ִירים כחזו”א ְ
(חצִ י ּכֹוס ַח ְ
ִׁשעּור ּ 4כֹוסֹות – ִׁשעּור ַהּכֹוס הּוא  86סמ”ק ֲ
ּכֹוס ֶׁשל  150סמ”קּ .בְ ִד ֲיע ַבד ִמי ֶׁש ָּשׁ ָתה רֹב ְרבִ ִיעית ( 41סמ”ק) ַאף ֶׁש ֵאינֹו רֹב ַהּכֹוס  -יָ צָ א.
“אל ֵּת ֶרא יַ יִ ן ּכִ י יִ ְת ַא ָּדם” וְ עֹוד זֵ כֶ ר לְ ַדם ִּתינֹוקֹות יִ ְׂש ָר ֵאל .יַ יִ ן לָ ָב ן
ִמצְ וָ ה לָ ַק ַחת יַ יִ ן ָאדֹםִ ,מּשּׁום ַ
יאּותּיֹות[ ,לְ ֻסּכַ ְר ִתּיִ ים,
לֹוק ִחים ַרק ִאם ֹלא מֹוצְ ִאים ָאדֹם אֹו ֶׁשהּוא ְמ ֻׁשּבָ ח ִמן ָה ָאדֹם ,אֹו ִמ ִּסּבֹות ּבְ ִר ִ
ְ
ִאם ָאכֵ ן הּוא ֵמכִ יל ָּפחֹות ֻסּכָ ר]ִ .מיץ ֲענָ ִבים ֶׁשּיֵ ׁש לֹו צֶ ַבע ּבָ ִהיר ֶא ְפ ָׁשר לְ ַק ְחּתֹו לְ כַ ְּת ִחּלָ ה ִאם ֵאינֹו
לָ בָ ן לְ גַ ְמ ֵרי.
יַ יִ ן אֹו ִמיץ ֲענָ ִבים? יֵ ׁש ַהּסֹובְ ִרים ֶׁשּיֵ ׁש לָ ַק ַחת ַּדוְ ָקא יַ יִ ן ַה ְמ ַׁשּכֵ ר אֹו עכ”פ לִ ְמזֹג ֶאת ַה ִּמיץ ֲענָ בִ ים
ּבְ יַ יִ ןּ ,בְ א ֶֹפן ֶׁשּיֻ ְרּגַ ׁש ָה ַאלְ ּכֹוהֹול ,וְ יֵ ׁש סֹובְ ִרים ֶׁשּכָ ל ִמי ֶׁש ָּק ֶׁשה לֹו יַ יִ ן יָ כֹול לִ ְׁשּתֹות ִמיץ ֲענָ בִ ים וְ יֹוצֵ א
ׁשֹותים יַ יִ ן ָמזּוג ּבְ ַמיִ ם לְ ֹלא ַּת ֲערֹבֶ ת ַא ֶח ֶרתֲ .א ִחיזַ ת
ּפֹוס ִקים ּכָ ַר ְמּבַ ”ם ִ
ּבֹו לְ כַ ְּת ִחּלָ ה ,וְ כֵ ן ַה ִּמנְ ָהגַ .ה ְ
ֹאחז ּבְ יָ דֹו ַהּכֹוס ּבִ ְׁש ַעת ַה ִּקּדּוׁש.
ַהּכֹוס – טֹוב ֶׁשּכָ ל ֶא ָחד ֵמ ַה ְמ ֻסּבִ ין י ַ
ּבְ בִ ְרּכַ ת ַהּגֶ ֶפן ִמ ְתּכַ ּוְנִ ים לִ ְפטֹר ּכֹוס ֵׁשנִ י (לְ ִמי ֶׁש ֵאינֹו ְמבָ ֵרְך ַעל ּכֹוס ֵׁשנִ י ְּורבִ ִיעי)
ׁשֹותים ַהּכֹוס ּבַ ֲה ָסבָ ה ַעל צַ ד ְׂשמֹאל.
צָ ִריְך לִ ְׁשּתֹות ּבַ ֲה ִסּבָ ה – לְ ַא ַחר ּבִ ְרּכַ ת ֶׁש ֶה ֱחיָ נּו ִמ ְתיַ ְּשׁבִ ים וְ ִ
ּבְ ִמ ָּדה וְ ֹלא ֵה ֵסב צָ ִריְך לְ כַ ְּת ִחּלָ הלָ ׁשּוב וְ לִ ְׁשּתֹות ִׁשעּור ַהּיַ יִ ן ֵׁשנִ ית לְ ֹלא ּבְ ָרכָ הַ ,אְך לְ ַד ַעת ָה ַר ָמ”א
ּבְ ֵׁשם הראבי”ה יָ צָ א י”ח (ּובֶ ַטח ִאם יֵ ׁש זָ ֵקן אֹו חֹולֶ ה ֶׁשּנִ ָּתן לְ ָה ֵקל)
אֹומ ִרים“ :זֵ כֶ ר לְ ָק ְרּבַ ן ֲחגִ יגָ ה”
נֹוהגִ ים לֶ ֱאכֹל ּכָ ֵעת ּבֵ יצָ ה ָק ָׁשה ,וְ ְ
יֵ ׁש ֲ
‘ּבֹורא נְ ָפׁשֹות ַרּבֹות’
וְ ִאם ָאכַ ל ִמ ֶּמּנָ ה ּכַ ּזַ יִ ת יְ בָ ֵרְך ֵ
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ו ְּר ַחץ

נֹוטלִ ים יְ ֵד ֶיהם ּבְ לִ י ּבְ ָרכָ ה ִמּשּׁום ָּדבָ ר ֶׁש ִּטּבּולֹו ּבְ ַמ ְׁש ֶקה.
ּבְ ָרכָ הְ -
ּנֹוהגִ ים ּכְ ָה ַר ְמּבַ ”םְ ,מ ָב ְרכִ ים.
ּנֹוהגִ ים ּכְ ַהּגְ ָר”א ,וְ ַה ֵּת ָימנִ ים ַה ֲ
ִמ ְקצָ ת ִמן ָה ַא ְׁשּכְ נַ ּזִ ים ַה ֲ

ַּכ ְר ַּפס

ּלֹוק ִחים לְ ִטּבּול? ִמּצַ ד ַה ִּדין צָ ִריְך לָ ַק ַחת יָ ָרק ֶׁש ֵאין ְרגִ ילִ ים לְ ָאכְ לֹו ק ֶֹדם ַה ְּס ֻע ָּדה .יֵ ׁש ֶׁשּלָ ְקחּו
ַמה ְ
תפו”א ְמבֻ ָּשׁל ,צְ נֹוןּ ,בָ צָ לּ ,כְ רּוב ּכָ בּוׁשִּ ,ומנְ ַהג ַה ְּס ָפ ַר ִּדים ִּומ ְקצָ ת ָה ַא ְׁשּכְ נַ ּזִ ים ּבְ ֶסלֶ ִרי ַ(הּבָ דּוק ִמן
ַהּתֹולָ ִעים ְּומ ֻע ָּשׂר ּכַ ִּדין) וְ כֵ ן ִמנְ ַהג ַרּבֵ נּו ָה ֲא ִר”י וְ ָר ַמז ּבִ ְׁשמֹו “ּכַ ְר ַּפס” סֹודֹות וְ ָרזִ ים.
ַהּכַ ּמּות  -אֹוכֵ ל ָּפחֹות ִמּכַ ּזַ יִ ת לְ ַא ַחר ֶׁשּטֹובְ לֹו ּבְ ֵמי ֶמלַ ח אֹו ּבְ ח ֶֹמץ ,אֹו ּבְ ַמיִ ם ֶׁשּיֵ ׁש ּבָ ֶהם ְמ ַעט לִ ימֹון,
ּפֹוס ִקים ּכָ ַר ְמּבַ ”ם ,גר”א]
ְּומבָ ֵרְך ָעלָ יו בפה”א .וְ יֵ ׁש ֶׁשּנָ ֲהגּו לֶ ֱאכֹל ּכַ ּזַ יִ ת ַ[ה ְ
ְמ ַטּבְ לִ יםּ -בְ ֵמי ֶמלַ ח אֹו ֵמי לִ ימֹון (ּכְ ֶׁש ָהרֹב ַמיִ ם)
נֹוהגִ ים ֶׁש ֶא ָחד ְמבָ ֵרְך ּומֹוצִ יא
ּבֹורא ְּפ ִרי ָה ֲא ָד ָמה ק ֶֹדם ֲאכִ ילַ ת ַהּכַ ְר ַּפס .יֵ ׁש ֲ
ַהּבְ ָרכָ ה – ְמבָ ְרכִ ים ֵ
נֹוהגִ ים ֶׁשּכָ ל ֶא ָחד ְמבָ ֵרְך לְ ַעצְ מֹו [מנ”א] ,וְ כָ ְך ָראּוי
ַה ְּשׁ ָאר יְ ֵדי חֹובָ ה ִמּשּׁום “ּבְ ָרב ָעם” [חזו”ע] וְ יֵ ׁש ֲ
יֹוד ַע לְ כַ ּוֵן.
ׁשֹומ ִעים ֶאת ַה ְמבָ ֵרְך אֹו ֶׁש ֵאינֹו ֵ
לַ ֲעׂשֹות ּבְ ָמקֹום ֶׁש ֵאין ְ
ֵאין חו ַֹבה לְ ָה ֵסב ּבַ ֲאכִ ילַ ת ּכַ ְר ַּפס

ַחץ
יַ

אֹותּה ֹלא ע”י ַסּכִ ין (ע”פ ַהּסֹוד) לִ ְׁשנַ יִ ם ֵחלֶ ק ּגָ דֹול
לֹוק ַח ֶאת ַה ַּמּצָ ה ָה ֶא ְמצָ ִעית ּובֹוצֵ ַע ָ
ַה ֲחצִ יָ ה ֵ -
(צּורת ד’)ֶ .את ַה ֲח ִתיכָ ה ַה ְּק ַטּנָ ה ַמ ֲחזִ יר ּבֵ ין ְׁש ֵּתי ַה ַּמּצֹות ,וְ ַה ֲח ִתיכָ ה ַהּגְ דֹולָ ה
(צּורת ו’) וְ ֵחלֶ ק ָק ָטן ַ
ַ
יקֹומןִּ .ומנְ ַהג ֵּת ָימן ֹלא לַ ֲחצֹות ֶאּלָ א לִ ְפנֵ י ּבִ ְרּכַ ת ַהּמֹוצִ יא.
ַמצְ נִ ַיע לַ ֲא ִפ ָ
אֹותּה לְ ”יַ ַחץ”,
לֹוק ִחים ָ
בּורה ִ -אם ַא ַחת ַה ַּמּצֹות [ּכְ ֶׁשּיֵ ׁש לֹו ַרק ָׁשֹלׁש] נִ ְׁשּבְ ָרה ק ֶֹדם לֵ יל ַה ֵּס ֶדרְ ,
ְׁש ָ
יקֹומן.
נֹותנִ ים ַה ֶּשׁבֶ ר ַה ָּק ָטן ּבֵ ין ַה ְּשׁלֵ מֹות וְ ַהּגָ דֹול לָ ֲא ִפ ָ
וְ ְ
מּורת ַמ ָּתנָ ה.
ּופֹודים אֹותֹו ֵמ ֶהם ְּת ַ
יקֹומן ִ
חֹוט ִפין ֶאת ָה ֲא ִפ ָ
נֹוהגִ ים ֶׁש ַהיְ לָ ִדים ְ
חֹוט ִפין ַמּצָ ה  -יֵ ׁש ֲ
ְ
“חֹוט ִפין ַמּצָ ה ּבְ לֵ ילֵ י ְּפ ָס ִחים” וְ יֵ ׁש ֶׁשּנִ ְמנְ עּו ִמ ִּמנְ ָהג זֶ הּ .ווַ ַּדאי
ְ
וְ ָר ְמזּו ִמנְ ָהג זֶ ה ּבְ ַמה ֶּשׁ ָא ְמרּו בגמ’:
ֶׁשּיֵ ׁש לְ ִהּזָ ֵהר ֶׁשֹּלא יֵ ָה ֵפְך לְ ִע ַּקר לֵ יל ַה ֵּס ֶדר ֵאצֶ ל ַהיְ לָ ִדים.
“מ ְׁש ֲאר ָֹתם צְ ֻררֹת”,
יקֹומן ַעל ִׁשכְ ָמם ּכְ ֶׁשהּוא ּכָ רּוְך ּבְ ַמ ָּפה וְ לֵ אמֹר ָּפסּוק ִ
נֹוהגִ ים  -לָ ֵתת ָה ֲא ִפ ָ
יֵ ׁש ֲ
“מ ִּמצְ ַריִ ם” וְ כּו’ ִּומנְ ָהג יָ ֶפה הּוא.
“מ ֵהיכָ ן ּבָ א?” ֵּומ ִׁשיבִ :
ׁשֹואלִ ים אֹותֹו ֵ
וְ ֲ
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ּכַ ּוָנָ ה – יְ כַ ּוֵן לְ ַקּיֵ ם ִמצְ וַ ת ֲע ֵׂשה ֶׁשל ִסּפּור יְ צִ ַיאת ִמצְ ַריִ ם –”וְ ִהּגַ ְד ָּת לְ בִ נְ ָך”.
ֶה ְפ ֵסקֵ -אין ַמ ְפ ִס ִיקין ּבְ ֶא ְמצַ ע ַהּגָ ָדה ֶאּלָ א לְ צ ֶֹרְך ִמצְ וָ ה ,אֹו ּבְ ַה ְר ָחבַ ת ִסּפּור יְ צִ ַיאת ִמצְ ַריִ ם ע”י
“וֹור ִטים” וְ נִ ּגּונִ יםּ ,כְ ִפי ּכ ַֹח ַה ְמ ַס ֵּפר ּוכְ ִפי ּכ ַֹח ַהּש ְֹׁומ ִעים.
רּוׁשים ְ
ְמ ָׁשלִ יםֵּ ,פ ִ
קֹורא ֶאת ַה ַהּגָ ָדה ְּומכַ ּוֵן לְ הֹוצִ יא י”ח ,וְ ַה ְּשׁ ָאר ְמכַ ּוְנִ ים לָ צֵ את י”ח
קֹורא ? ִאם רֹאׁש ַה ְמ ֻסּבִ ין ֵ
ִמי ֵ
קֹור ִאים ֶאת ִק ְט ֵעי ַה ַהּגָ ָדה ,צָ ִריְך ֶׁשּכָ ל ֶא ָחד יַ ֲחזֹר ּבְ לַ ַחׁשּ .ובִ ְפ ָרט
– ֻמ ָּתר .וְ ִאם ֲאנָ ִׁשים ׁשֹונִ ים ְ
“ּפ ַסח ַמּצָ ה ָּומרֹור”.
ּכְ ֶׁש ַּמּגִ ִיעים לַ ִּפ ְס ָקהֶ :
יֹוׁשיב ּבְ נֹו ּובִ ּתֹו ַה ְּק ַטּנִ ים לְ יָ דֹו וִ ַיס ֵּפר ִע ָּמם ִמ ִּסּפּור יְ צִ ַיאת ִמצְ ַריִ ם לְ ִפי
וְ ִהּגַ ְד ָּת לְ בִ נְ ָך – ָראּוי ֶׁשּכָ ל ֶא ָחד ִ
ֲהבָ נָ ָתםָ .א ְמנָ ם ֵאין זֶ ה לְ ִעּכּובָ א ַּדוְ ָקאְּ ,ומ ַקּיֵ ם ַה ִּמצְ וָ ה ּגַ ם ע”י ֶׁש ְּמ ַס ֵּפר לַ ֲא ֵח ִרים ֶׁש ֵאינָ ם ּבָ נָ יו .וְ ֵאין
חֹובָ ה ַעל ַהּבָ נִ ים ַהּגְ דֹולִ ים לְ ִה ְת ָא ֵר ַח ַּדוְ ָקא ֵאצֶ ל ֲאבִ ֶיהם ּבְ ֶפ ַסחּ ,בִ גְ לַ ל ִמצְ וַ ת “וְ ִהּגַ ְד ָּת”.
“הא לַ ְח ָמא” ,יֵ ׁש לְ ַהגְ ּבִ ַיּה ַה ְּק ָע ָרה וְ יֵ ׁש ֶׁש ַּמגְ ּבִ ִיהים ַרק ֶאת
ּלּוקּה -לִ ְפנֵ י ֲא ִמ ַירת ָ
ַהגְ ּבָ ַהת ְק ָע ָרה וְ ִס ָ
“הא לַ ְח ָמא”ְ ,מ ַסּלְ ִקין ַה ְּק ָע ָרה ִמן ַה ֻּשׁלְ ָחן אֹו לְ סֹוף ַה ֻּשׁלְ ָחן ,וְ ִאם ֵאין ַהּבֵ ן
ַה ַּמּצֹות .לְ ַא ַחר ִסּיּום ָ
ָּת ֵמ ַּה ָראּוי לְ ָע ְררֹו ּבִ ְׁש ֵאלָ ה לָ ָּמה זֶ ה לָ ְקחּו ַה ְּק ָע ָרה וַ ֲהֹלא ֲע ַדיִ ן ֹלא ָאכְ לּו? וְ יַ ְסּבִ ירּו ֶׁש ֵאינָ ם ַר ָּשׁ ִאים
לֹומר ֶׁשּיְ ַסּלְ קּו ַה ְּק ָע ָרה וְ ֵאינָ ם ְמ ַסּלְ ִקים ּבְ פ ַֹעל,
נֹוהגִ ים ַרק ַ
לֶ ֱאכֹל ַעד ֶׁשּיְ ַס ְּפרּו ּבִ יצִ ַיאת ִּמצְ ַריִ ם .יֵ ׁש ֲ
נֹוהגִ ים ַרק לְ כַ ּסֹות ַה ַּמּצֹותַ .ה ְחזָ ַרת ַה ְּק ָע ָרה  -לַ ֻּשׁלְ ָחן ִּת ְהיֶ ה לְ ַא ַחר ַמה ּנִ ְׁש ַּתּנָ ה לִ ְפנֵ י ֲעבָ ִדים
וְ יֵ ׁש ֲ
ָהיִ ינּו.
ְמזִ יגַ ת ַהּכֹוס  -מֹוזְ גִ ין ֶאת ַהּכֹוס ַה ֵּשׁנִ י לִ ְפנֵ י ֲא ִמ ַירת ַמה ּנִ ְׁש ַּתּנָ ה.
ׁשֹואלִ ים
נֹוהגִ ים ֶׁשּכָ ל ַהּבָ נִ ים וְ ַהּנְ כָ ִדים ֲ
“מה ּנִ ְׁש ַּתּנָ ה” ,וְ יֵ ׁש ֲ
ׁשֹואל ַ
ַמה ּנִ ְׁש ַּתּנָ ה ַ -הּבֵ ן ַה ָּק ָטן ֶׁשּבַ ְּמ ֻסּבִ ין ֵ
נֹוהגִ ים ֶׁשרֹאׁש ַה ְּמ ֻסּבִ ין חֹוזֵ ר ַעל ַמה ּנִ ְׁש ַּתּנָ ה לְ ַא ַחר ְׁש ֵאלַ ת ַהּבָ נִ יםִּ .ומּיָ ד ַמ ְת ִחילִ ים
ּכְ ֶא ָחד .וְ יֵ ׁש ֲ
“עבָ ִדים ָהיִ ינּו”ַ .ה ְּתׁשּובֹות – ִמן ָה ָראּוי ֶׁש ָה ָאב יַ ֲענֶ ה לַ ּבָ נִ יםַ ,על ּכָ ל ְׁש ֵאלָ ה ֶׁש ֵאין ָעלֶ ָיה ְּתׁשּובָ ה
ֲ
ְמפ ֶֹר ֶׁשת ּבַ ַהּגָ ָדה ּכְ גֹון לָ ָּמה ַמ ְטּבִ ילִ ים ְׁש ֵּתי ְּפ ָע ִמים .
אֹור ִחים ֶׁש ֵאינָ ם ְמבִ ינִ ים ִעבְ ִרית צָ ִריְך לְ ָפ ֵרׁש לָ ֶהם ּולְ ָפחֹות ֶאת ַמ ֲא ַמר
ֲהבָ נַ ת ַה ַהּגָ ָדה – ִאם יֶ ְׁשנָ ם ְ
“ּפ ַסחַ ,מּצָ ה ָּומרֹור”.
ַרּבָ ן ּגַ ְמלִ ֵיאלֶ :
ּכִ ּסּוי ַה ַּמּצֹות ּ -כָ ל זְ ַמן ֲא ִמ ַירת ַה ַהּגָ ָדה יִ ְהיּו ַה ַּמּצֹות ְמגֻ ּלֹות לִ ְפנֵ י רֹאׁש ַה ְּמ ֻסּבִ ין ,וְ ַהּכֹוס ֻמּנַ ַחת
בֹודם.
נֹוטל ֶאת ַהּכֹוס ּבְ יָ דֹוְ ,מכַ ֶּסה ֶאת ַה ַּמּצֹות ִמ ְּפנֵ י ּכְ ָ
ַעל ַה ֻּשׁלְ ָחןּ .וכְ ֶׁש ַּמּגִ ַיע לִ ”וְ ִהיא ֶׁש ָע ְמ ָדה” וְ ֵ
–מּנִ ִיחים ַהּכֹוס ְּומגַ ּלִ ים ַה ַּמּצֹות.
“מּצִ ילֵ נּו ִמּיָ ָדם” ַ
ּגֹומ ִרים ַ
ּכְ ֶׁש ְ
“ּפ ַסח
“ּומרֹור זֶ ה” – יֵ ׁש ַמגְ ּבִ ִיהים ַה ַּמּצָ ה וְ ַה ָּמרֹור ,וְ יֵ ׁש ַמּנִ ִיחים ֶאת ַהּיָ דּ .בַ ֲא ִמ ַירת ֶ
“מּצָ ה זֹו” ָ
ּבַ ֲא ִמ ַירת ַ
ֶׁש ָהיּו” ֵאין ַמגְ ּבִ ִיהים וְ ֹלא נֹוגְ ִעים.
ׁשֹופכִ ין יְ ִׁשירֹות
ׁשֹופכִ ים ּבָ ֶאצְ ּבַ ע אֹו ּבַ ְּק ִמיצָ ה וְ יֵ ׁש ְ
ׁשֹופכִ ים ִמן ַהּיַ יִ ן ט”ז ְּפ ָע ִמים .יֵ ׁש ְ
ֶע ֶׂשר ַה ַּמּכֹות – ְ
נֹוהגִ ים לְ ָׁש ְפכֹו לַ ּכִ ּיֹור (ּבְ ִמ ָּדה וְ ֵאין ּבֹו ְק ֻד ַּשׁת ְׁשבִ ִיעית) .וְ ָאז ְמ ַמּלֵ א
ִמן ַהּכֹוסַ .הּנִ ְׁש ָאר ִמן ַהּכֹוס ַהּזֹוֲ ,
ׁשּוב ֶאת ּכֹוסֹו.
ּכְ ֶׁש ַּמּגִ ַיע לִ ”לְ ִפיכָ ְך ֲאנַ ְחנּו ַחּיָ בִ ים” ַמגְ ּבִ ַיּה ַהּכֹוס ְּומכַ ֶּסה ַה ַּמּצֹות .יֵ ׁש ֶׁש ַּמ ְחזִ ִיקים ַהּכֹוס ַעד ּגָ ַאל
”הלְ לּויָ ּה” ,וְ ׁשּוב ַמגְ ּבִ ִיהים ּבְ בָ רּוְך ַא ָּתה וְ כּו’.
יִ ְׂש ָר ֵאל .וְ יֵ ׁש ֶׁש ַּמּנִ ִיחים ּבְ ַ
ׁשֹותים ּכֹוס ֵׁשנִ י ּבַ ֲה ִסּבָ ה.
ּכֹוס ֵׁשנִ י לְ ַא ַחר “ּגָ ַאל יִ ְׂש ָר ֵאל”ִ ,
ּבֹורא ְּפ ִרי ַהּגֶ ֶפן.
ִּומנְ ַהג ַא ְׁשּכְ נַ ז וְ ֵת ָימן לְ בָ ֵרְך ֵ
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נֹוטלִ ים יָ ַדיִ ם ְּומבָ ְרכִ ים :
ְ
וֹותיו וְ צִ ּוָנּו ַעל נְ ִטילַ ת יָ ָדיִ ם “
ֹלה-ינּו ֶמלֶ ְך ָהעֹולָ ם ֲא ֶׁשר ִק ְּד ָׁשנּו ּבְ ִמצְ ָ
“ּבָ רּוְך ַא ָּתה ה’ ֱא ֵ

מו ִֹציא ַמ ָּצה

מּורה .
מּורה  -לְ ַמּצַ ת ַה ִּמצְ וָ ה צָ ִריְך לֶ ֱאכֹל ַמּצָ ה ְׁש ָ
ְׁש ָ
יָ ד אֹו ְמכֹונָ ה ? יֵ ׁש ַמ ְח ִמ ִירים לָ ַק ַחת ְמלֶ אכֶ ת יָ ד ֶׁשּבְ ֶמ ֶׁשְך ּכָ ל ַה ִה ְת ַע ְּסקּות ּכִ ּוְנּו לְ ֵׁשם ַמּצַ ת ִמצְ וָ ה וְ יֵ ׁש
יֹותר.
ּטֹוענִ ים ֶׁש ַּמּצַ ת ַה ְּמכֹונָ ה ּבַ ּזְ ַמן ַהּזֶ ה ְמ ֻה ֶּד ֶרת ֵ
ּפֹוס ִקים ַה ֲ
ְ
ּתֹורה ֶׁשל ֲאכִ ילַ ת ַמּצָ ה.
ִמצְ וֹות צְ ִריכֹות ּכַ ּוָנָ ה – יְ כַ ּוֵן ֶׁש ְּמ ַקּיֵ ם ִמצְ וָ ה ִמן ַה ָ
ְמבָ ְרכִ ים ְׁש ֵּתי ּבְ ָרכֹות ַעל ַה ַּמּצָ ה :
ֹלהי-נּו ֶמלֶ ְך ָהעֹולָ ם ַהּמֹוצִ יא לֶ ֶחם ִמן ָה ָא ֶרץ.
)1מֹוצִ יאּ -בָ רּוְך ַא ָּתה ה’ ֱא ֵ
וֹותיו וְ צִ ּוָנּו ַעל ֲאכִ ילַ ת ַמּצָ ה.
ֹלהי-נּו ֶמלֶ ְך ָהעֹולָ ם ֲא ֶׁשר ִק ְּד ָׁשנּו ּבְ ִמצְ ָ
)2מּצָ ה ּ -בָ רּוְך ַא ָּתה ה’ ֱא ֵ
ַ
ִׁשעּור ָה ֲאכִ ילָ ה – רֹאׁש ַה ְּמ ֻסּבִ ין ֶׁשהּוא ַה ְמבָ ֵרְך יֹאכַ ל ְׁשנֵ י זֵ ִיתיםּ :כַ ּזַ יִ ת ִמ ַּמּצָ ה ָה ֶעלְ יֹונָ ה וְ כַ ּזַ יִ ת ִמן
רּוסה ָה ֶא ְמצָ ִעיתְׁ .ש ָאר ַה ְּמ ֻסּבִ ים – יֹאכְ לּו ַה ֲח ִתיכָ ה ֶׁש ִּקּבְ לּו ֵמרֹאׁש ַה ְּמ ֻסּבִ ין וְ עֹוד ּכַ ּזַ יִ ת ַא ַחת ִמן
ַה ְּפ ָ
ֲחבִ ילַ ת ַה ַּמּצֹות ֶׁשּבְ ָסמּוְך לַ ֻּשׁלְ ָחן.
אֹומ ִרים ֶׁשהּוא ְׁשלִ יׁש ַמּצַ ת ְמכֹונָ ה ,וְ יֵ ׁש
ּפֹוס ִקים וְ ַת ְמצִ ית ָה ִענְ יָ ן :יֵ ׁש ְ
ִׁשעּור ַהּכַ ּזַ יִ ת  -נֶ ְחלְ קּו ַה ְ
אֹומ ִרים ְׁשנֵ י ְׁשלִ יׁש ַמּצַ ת ְמכֹונָ ה וי”א ַמּצַ ת ְמכֹונָ ה ְׁשלֵ ָמהּ .כָ ל ֶא ָחד יֹאכַ ל ּכְ ִפי ּכֹחוֹ .וְ ָע ִדיף לְ ָה ֵקל
ְ
יקֹומן ּובַ ַּמּצָ ה ָה ִראׁשֹונָ ה לְ ַה ְח ִמיר.
ּכֹורְך אֹו ּב ֲָא ִפ ָ
יֹותר ּבְ ַמּצַ ת ַה ֵ
ֵ
ֶה ָע ָרהִׁ :שעּור ַהּכַ ּזַ יִ ת – ּבְ ַמּצָ ה ַרּכָ הּ 35 :גְ ָרםַ ,מּצָ ה ָק ָׁשה 18 :גר’
זְ ַמן ָה ֲאכִ ילָ ה ַ -הּכַ ּזַ יִ ת יֹאכַ ל ּבְ ִׁשעּור ֲאכִ ילַ ת ְּפ ָרס ֶׁשהּוא לְ כַ ְּת ִחּלָ ה ִׁשעּור ּבֵ ין ַּ 4-7דּקֹות.
ַט ַעם ַמּצָ ה ֶ -את ַה ַּמּצָ ה ֶׁשאֹוכְ לִ ים לְ ֵׁשם ִמצְ וָ ה ָאסּור לְ ָע ֵרב ִעם אֹכֶ ל ַא ֵחר לְ ִפי ֶׁשּצְ ִריכִ ים לִ ְטעֹם ַט ַעם
ַמּצָ ה ּבִ לְ בַ ד.
ַה ְר ָטבַ ת ַה ַּמּצָ ה  -לְ חֹולֶ ה וְ זָ ֵקן ֻמ ָּתר ֵמ ִע ַּקר ַה ִּדין לִ ְטּבֹל ֶאת ַה ַּמּצָ ה ּבְ ַמיִ ם ּכְ ֵדי ֶׁשּיּוכַ ל לְ ָאכְ לָ ּה ַאְך ֹלא
ּבְ ָמ ָרק אֹו ַמ ְׁש ֶקה ַא ֵחר.
ֶה ְפ ֵסק ָ -אסּור לְ ַה ְפ ִסיק ּבְ ִדּבּור ַעד ִסּיּום ֲאכִ ילַ ת ַה ַּמּצַ ת ִמצְ וָ הּ .ולְ כַ ְּת ִחּלָ ה ֹלא יְ ַדּבֵ ר ַעד ִסּיּום ֲאכִ ילַ ת
ּכֹורְךֲ .ה ִסּבָ ה  -צָ ִריְך לְ ָאכְ לָ ּה ּבַ ֲה ִסּבָ ה וְ ִאם ֹלא ֵה ֵסב יַ ֲחזֹר וְ יֹאכַ ל.
ַה ֵ

ָמרוֹר

“ח ֵריְ ן”.
ּנֹוהגִ ים ּבְ ׁש ֶֹרׁש ְ
לֹוק ִחים זָ ן ַמר ּבִ ְמיֻ ָחד .וְ יֵ ׁש ִמּבְ נֵ י ַא ְׁשּכְ נַ ז ַה ֲ
ַה ָּמרֹור – ִמנְ ַהג ָהעֹולָ ם ּבְ ַח ָּסה וְ יֵ ׁש ְ
ּבְ ָרכָ ה ֵ -אין ְמבָ ְרכִ ין ַעל ֲאכִ ילָ תֹו בפה”אְ .מבָ ְרכִ ין ָעלָ יו ּבִ ְרּכַ ת ַה ִּמצְ וֹותַ :על ֲאכִ ילַ ת ָמרֹור.
ּכַ ּוָנָ הּ -בַ ֲאכִ ילָ תֹו ְמכַ ּוְנִ ים לְ ֵׁשם ִמצְ וָ ה ִמ ְּד ַרּבָ נָ ן (בזה”ז) לְ ָאכְ לֹו זֵ כֶ ר לְ ַמה ֶּשׁ ֵּמ ְררּו ַה ִּמצְ ִרים וְ כּו’.
ֲה ִסּבָ ה ֵ -אין ְמ ִסּבִ ין ּבַ ֲאכִ ילָ תֹו.
ִטּבּול  -טֹובְ לִ ים אֹותֹו ּבַ ֲחר ֶֹסת ֶׁש ִהיא זֵ כֶ ר לַ ִּטיטְּ ,ומנַ ֲע ִרים ּכְ ֵדי ֶׁשֹּלא יִ ְהיֶ ה ָמתֹוק.
(ּפ ָרט לְ ִטּבּול ּבַ ֲחר ֶֹסת) ּכְ ֵדי
ַט ַעם ָמרֹור ֵ -אין ְמ ָע ְרבִ ין אֹותֹו ִעם ַמ ֲאכָ ל ַא ֵחר ְ
לִ ְטעֹם ַט ַעם ָמרֹור.
ִׁשעּורֹו ִׁ -שעּור ּכַ ּזַ יִ ת ֶׁשל ָמרֹור י”א ּ 30גְ ָרם וי”א כּ 20 -גְ ָרם.
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לֹומר“ :זֵ כֶ ר לַ ִּמ ְק ָּדׁש ּ -כְ ִהּלֵ ל”ֵ .איזֹו ַמּצָ ה?  -אֹוכְ לִ ים ּכַ ּזַ יִ ת ֵמ ַה ַּמּצָ ה ַה ַּת ְחּתֹונָ ה
נֹוהגִ ים ַ
ק ֶֹדם ֲאכִ ילָ תֹו ֲ
מּורה ַא ֶח ֶרתִ -עם ּכַ ּזַ יִ ת ָמרֹור ,יַ ַחד .סּוג ַה ָּמרֹור  -יֵ ׁש ֶׁש ַּמ ְחלִ ִיפים לְ סּוג ָמרֹור
יׁשית) אֹו ַמּצָ ה ְׁש ָ
ַ(ה ְּשׁלִ ִ
כֹורְך ּכֵ יוָ ן שבדר”כ ִהיא ְר ֻטּבָ ה אֹו יְ נַ ֲערּו
לֹוק ִחים ַח ָּסה לְ ֵ
ַא ֵחר ,וְ ֵאינֹו חֹובָ הַ .הּנִ זְ ָה ִרים ּבִ ְׁשרּויָ ה ֵאינָ ם ְ
אֹותּה.
וִ ינַ ּגְ בּו ָ
נֹוהגִ ים לַ ֲעטֹף ֶאת
צּורת ַהּכְ ִריכָ ה – ַה ִּמנְ ָהג ַהּנָ פֹוץ ֶׁש ַּמּנִ ִיחים ַה ָּמרֹור ּבֵ ין ְׁשנֵ י ֶחלְ ֵקי ַה ַּמּצָ הֲ .א ֵח ִרים ֲ
ַ
ַה ַּמּצָ ה ִעם ַה ָּמרֹור ,וַ ֲא ֵח ִרים ַמּנִ ִיחים ַה ָּמרֹור ַעל ַה ַּמּצָ ה לְ ֹלא ֲע ִט ָיפה .לְ כָ ל ֶא ָחד ִמן ַה ִּמנְ ָהגִ ים יֵ ׁש
ָמקֹור ּבַ ֲהלָ כָ ה [מנ”א].
הֹואיל וְ ֵאינֹו ֶאּלָ א זֵ כֶ ר לָ כֵ ן ְמ ִקּלִ ים ּבְ ִׁשעּורֹו .יֵ ׁש ּכָ ְתבּו ּכִ ְׁשלִ יׁש ַמּצַ ת ְמכֹונָ ה וְ יֵ ׁש
כֹורְך ִ -
ִׁשעּור ַה ַּמּצָ ה ּבְ ֵ
כֹורְך ֶׁשהּוא זֵ כֶ ר.
יׁשי ַמּצָ ה .לְ זָ ֵקן אֹו חֹולֶ ה ֶא ְפ ָׁשר לָ ֵתת ָּפחֹות ִמ ִּשׁעּור זֶ ה ּבְ ֵ
ּכָ ְתבּו ְׁשנֵ י ְׁשלִ ֵ
אֹוכְ לִ ים ּבַ ֲה ִסּבָ ה.

ֵך
ׁש ְל ָחן עוֹר ְ
ֻ

ּכַ ּוָנָ ה ּ -בַ ְּס ֻע ָּדה יְ כַ ּוֵן לְ ַקּיֵ ם ִמצְ וַ ת “וְ ָׂש ַמ ְח ָּת ּבְ ַחּגֶ ָך”.
יקֹומן ֶׁשֹּלא יֹאכַ ל ּבַ ֲאכִ ילָ ה ּגַ ָּסה.
יֹותר ִמ ַּדי ּכְ ֵדי לְ ַה ְׁש ִאיר ָמקֹום לָ ֲא ִפ ָ
ִׁשעּור ֹ -לא יֹאכַ ל וְ יִ ְׁש ֶּתה ֵ
נֹוהגִ ים ֶׁשֹּלא לֶ ֱאכֹל ּבָ ָׂשר אֹו עֹוף צָ לּוי ּבְ לַ יְ לָ ה זֶ ה ּובֶ ַטח ֶׁשֹּלא יְ בָ ֵרְך ַ‘על
ֲאכִ ילַ ת צְ לִ י  -רֹב ָה ֵעדֹות ֲ
ֲאכִ ילַ ת ַה ֶּפ ַסח’ֲ .אבָ ל ָּדגִ ים אֹו ּבֵ יצִ ים צְ לּויֹות ֻמ ָּתרָ .האֹוכֵ ל ּבְ ַׂשר צְ לִ י ֶׁש ָעבַ ר ּגַ ם ּבִ ּשּׁול יֵ ׁש לֹו ע”מ
נֹוהגִ ים לֶ ֱאכֹל ּבֵ יצִ ים ,וְ ֵאינֹו חֹובָ ה.
ֶׁשּיִ ְסמְֹך .יֵ ׁש ֲ
נֹוהגִ ים לֶ ֱאכֹל ּכְ ֶה ְרּגֵ לָ ם לְ ֹלא ֲה ִסּבָ ה.
עּודה ,וְ ָהרֹב ֲ
ֲה ִסּבָ ה – יֵ ׁש ַמ ְק ִּפ ִידים לְ כַ ְּת ִחּלָ ה לְ ָה ֵסב ּכָ ל ַה ְּס ָ
יקֹומן.
ּוׁש ָאר ַּפ ְר ְּפ ָראֹות צְ ִריכִ ים לְ ָאכְ לָ ם ק ֶֹדם ָה ֲא ִפ ָ
ָמנֹות ַא ֲחרֹונֹות ְ

ָצפוּן

יקֹומן ִ -היא ַּת ָּקנָ ה ְּד ַרּבָ נָ ן זֵ כֶ ר לְ ָק ְרּבַ ן ֶּפ ַסח.
ֲאכִ ילַ ת ָה ֲא ִפ ָ
ַה ִׁשּעּור – יֵ ׁש לֶ ֱאכֹל ּכַ ּזַ יִ ת.
ק ֶֹדם ֲחצֹות  -יִ ּזָ ֵהר לְ ָאכְ לֹו ק ֶֹדם ֲחצֹות לַ יְ לָ ה ֶׁשהּוא זֵ כֶ ר לַ ֶּפ ַסח.
ַ(עד ּ 12:40בִ ְׁשעֹון ַקיִ ץ) וְ יֵ ׁש ֶׁשֹּלא ִה ְק ִּפידּו.
יקֹומן ָאסּור לֶ ֱאכֹל ׁשּום ָּדבָ ר ַעד לְ ָמ ֳח ָרתָ .ט ָעה וְ ָאכַ ל חֹוזֵ ר
יקֹומן ַ -א ַחר ָה ֲא ִפ ָ
ֲאכִ ילָ ה לְ ַא ַחר ָה ֲא ִפ ָ
יקֹומן ִ(אם ֲע ַדיִ ן ֹלא ּבֵ ַרְך ברהמ”ז) ּכְ ֵדי ֶׁשּיִ ָּשׁ ֵאר ַט ַעם ַמּצָ ה ּבְ ִפיו.
וְ אֹוכֵ ל ֲא ִפ ָ
יקֹומןִ ,מי ֶׁש ָּק ֶׁשה לֹו לְ ַה ְמ ִׁשיְך ַה ֵּס ֶדר
ּפֹוס ִקים ִאם ֻמ ָּתר לִ ְׁשּתֹות ַמ ְׁש ִקין ַא ַחר ֲא ִפ ָ
ְש ִתיָ ה  -נֶ ְחלְ קּו ַה ְ
עֹור ֶרתְׁ .ש ִתּיַ ת ַמיִ ם ֻמ ֶּת ֶרת.
אֹו ִסּפּור יצא”מ ַר ַּשׁאי לִ ְׁשּתֹות ְׁש ִתּיָ ה ַח ָּמה ְּומ ֶ
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ַמיִ ם ַא ֲחרֹונִ ים –חֹובָ ה !
יֹותר ַעל
יׁשית לְ כֻ ּלָ םּ .כָ אן יֵ ׁש לְ ַה ְק ִּפיד ֵ
יׁשית  -לִ ְפנֵ י ּבִ ְרּכַ ת ַה ָּמזֹון מֹוזְ גִ ים ֶאת ַהּכֹוס ַה ְּשׁלִ ִ
ּכֹוס ְׁשלִ ִ
ֲה ָד ַחת ַהּכֹוסֹות ּכֵ יוָ ן ֶׁש ִּמ ְּס ָת ָמא ֵאינָ ן נְ ִקּיֹות ֵמ ֲח ַמת ָה ֲאכִ ילָ ה.
סֹופּה
אֹומ ִרים ֶׁשּכָ ל ַה ְּמ ֻסּבִ ין צְ ִריכִ ים לְ ַה ֲחזִ יק ֶאת ַהּכֹוסִ ,מ ְּת ִחּלַ ת ַהּבְ ָרכָ ה וְ ַעד ָ
ֲא ִחיזַ ת ַהּכֹוס  -יֵ ׁש ְ
(חזו”ע) וְ יֵ ׁש ְמ ִקּלִ ים ֶׁש ַרק ַה ְמזַ ֵּמן יַ ֲחזִ יק.
מֹוס ִיפים “יַ ֲעלֶ ה וְ יָ בֹא” .וְ ִאם ָׁשכַ ח חֹוזֵ ר.
יַ ֲעלֶ ה וְ יָ בֹא ּ -בְ בִ ְרּכַ ת ַה ָּמזֹון ִ
רּורי ָח ֵמץ ֶׁשּבָ ֶהם.
ּבִ ְרכֹונִ ים ּ -כְ ַדאי ֹלא לְ ִה ְׁש ַּת ֵּמׁש ּבְ בִ ְרכֹון ֶׁשל ּכָ ל ַה ָּשׁנָ ה ִמּשּׁום ֵּפ ֵ
ּבִ ְרּכַ ת ַהּגֶ ֶפן – ְמכַ ּוְנִ ים לִ ְפטֹר ּבְ בִ ְרּכַ ת ַהּגֶ ֶפן ּכֹוס ְרבִ ִיעית .
ׁשֹותים ֶאת ַהּכֹוס ּבַ ֲה ִסּבָ ה.
ְׁש ִתּיָ ה  -לְ ַא ַחר ַהּבְ ָרכָ ה ְמבָ ְרכִ ים ַהּגֶ ֶפן לְ כָ ל ַה ִּמנְ ָהגִ ים וְ ִ

ַה ֵּלל

נֹוס ֶפת ֶׁשל ֵאלִ ּיָ הּו
ּנֹוהגִ ים לִ ְמזֹג ּכֹוס ֶ
ּכֹוס ְר ִב ִיעית ִ -מּיָ ד לְ ַא ַחר ַהּבְ ָרכָ ה מֹוזְ גִ ים ּכֹוס ְרבִ ִיעית .וְ יֵ ׁש ַה ֲ
ּגֹומ ִרים ַה ַהּלֵ ל ּבְ ִׂש ְמ ָחה ֶח ְדוָ ה וְ ִה ְתלַ ֲהבּות ָראּוי לְ ַה ֲחזִ יק ַהּכֹוס ּבְ יָ דֹו ֻמגְ ּבַ ַהת ַעד ּגְ ַמר ַה ַהּלֵ ל,
ַהּנָ בִ יאְ .
ֹאחז ׁשּוב ּבְ בִ ְרּכַ ת “יְ ַהלְ לּוָך”.
וְ ִאם ָק ֶׁשה לֹו יַ ּנִ ֶיחּנָ ה לְ ָפנָ יו וְ י ַ
ֹאמר ּבְ קֹול ָרם וְ ַה ְּשׁ ָאר עֹונִ ים
הֹודּו לַ ה’ ּ -כְ ֶׁש ַּמּגִ ִיעים לְ הֹודּו לַ ה’ ּכִ י טֹוב וְ כֵ ן ּבְ ָאּנָ א ה’ּ .גְ דֹול ַה ְּמ ֻסּבִ ין י ַ
נֹוהגִ ים ּבַ ַהּלֵ ל ַהּגָ דֹול [ּכִ י לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו].
ַא ֲח ָריו .וְ כֵ ן ֲ
ׁשֹותים ּכֹוס ְרבִ ִיעית ּבַ ֲה ִסּבָ ה ְּומבָ ְרכִ ין ּבְ ָרכָ ה
ְׁש ִתּיַ ת ַהּכֹוס ַ -א ֲח ֵרי ּבִ ְרּכַ ת ֶמלֶ ְך ְמ ֻהּלָ ל ּבַ ִּת ְׁשּבָ חֹות ִ
ּנֹוהגִ ים ּכָ ַר ְמּבַ ”ם לְ בָ ֵרְך לִ ְפנֵ י ַה ְּשׁ ִתּיָ ה בפה”ג.
ַא ֲחרֹונָ הִ .מנְ ַהג ַא ְׁשּכְ נַ ז וְ ַה ֲ

נִר ָצה
ְ

‘ׁשיר ַה ִּשׁ ִירים’ וְ יִ ְׁש ַּת ֵּדל לַ ֲעסֹק
לֹומר ִ
דּועים ,וְ ַ
ּיּוטים ַהּיְ ִ
ׁשֹורר ַה ִּפ ִ
נֹוהגִ ים לְ ַפּיֵ ט ּולְ ֵ
ּיּוטים וְ לִ ּמּודֲ -
ִּפ ִ
ּבְ ִסּפּור יְ צִ ַיאת ִמצְ ַריִ ם אֹו ִהלְ כֹות ַה ֶּפ ַסח ּגַ ם ַא ֲח ֵרי ַה ֵּס ֶדר ּכְ ִפי ּכֹחֹו ַעד ֶׁש ַּת ְח ְט ֶפּנּו ֵׁשנָ ה.

ֻקתוֹ
ֲסל ִס ּדוּר ֶּפ ַסח ְּכ ִה ְל ָכתוְֹּ ,כ ָכל ִמ ְׁש ָּפטוֹ ְוח ָּ
חַ
ׂוֹתוֹ
ֲשר ז ִָכינ ּו ְל ַס ֵּדר אוֹתוֵֹּ ,כן נִ ז ְֶּכה ַל ֲעש
ׁ
ַּכא ֶ
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קדש
יש אומרים מזמור זה לפני הקידוש:

ִמזְמוֹר

ַפִׁשי
ַה ֵלנִ י :נ ְ
יצנִ י ַעל ֵמי ְמנֻחוֹת ְינ ֲ
ׁשא י ְַר ִּב ֵ
ְל ָדוִד יְהוָה ר ִֹעי לֹא ֶא ְח ָסרִּ :בנְ אוֹת ֶּד ֶ
ירא ָרע ִּכי ַא ָּתה
ְשו ֵֹבב יַנְ ֵחנִ י ְב ַמ ְע ְּג ֵלי ֶצ ֶדק ְל ַמ ַען ְׁשמוַֹּ :גם ִּכי ֵא ֵל ְך ְּבגֵיא ַצ ְל ָמוֶת לֹא ִא ָ
יׁ
ֹאשי
ׁש ֶמן ר ִׁ
ׁשנְ ָּת ַב ֶּ
ׁש ְל ָחן ֶנגֶד צ ְֹר ָרי ִּד ַּ
ַחמֻנִ יַּ :ת ֲער ְֹך ְל ָפנַי ֻ
ִע ָּמ ִדי ִׁש ְב ְט ָך ו ִּמְׁש ַענְ ֶּת ָך ֵה ָּמה ְינ ֲ
ָמים:
ְש ְב ִּתי ְּב ֵבית יְהוָה ְלא ֶֹר ְך י ִ
ׁ
ְמי ַחָיּי ו ַ
ָח ֶסד י ְִר ְּדפוּנִ י ָּכל י ֵ
ּכו ִֹסי ְרָויָהַ :א ְך טוֹב ו ֶ

יוֹם

אם חל בשבת מתחילין כאן:

ְה ָא ֶרץ ו ְָכל ְצ ָב ָאם.
ׁש ַמיִם ו ָ
ֻל ּו ַה ָ
ַהִּׁשִּׁשיַ .ו ְיכ ּ
ׂה
ׁשר ָע ָש
אכ ּתוֹ ֲא ֶ
יעי ְמ ַל ְ
ַוי ְַכל ֱאל ִֹהים ַּביוֹם ַהְּׁש ִב ִ
ׂה.
ׁשר ָע ָש
אכ ּתוֹ ֲא ֶ
יעי ִמ ָּכל ְמ ַל ְ
ּש ּבֹת ַּביוֹם ַהְּׁש ִב ִ
ַו ִיְׁ
ְק ֵּדׁש אוֹתוֹ
יעי ַוי ַ
ַוי ְָב ֶר ְך ֱאל ִֹהים ֶאת יוֹם ַהְּׁש ִב ִ
ׂוֹת.
ׁשר ֶָּב ָרא ֱאל ִֹהים ַל ֲעש
אכ ּתוֹ ֲא ֶ
ׁש ַבת ִמ ָּכל ְמ ַל ְ
ִּכי בוֹ ָ

ֵא ֶּלה

בחול מתחילין כאן:

ֲדם:
אתם ְּבמוע ָ
ׁשר ִּת ְק ְרא ּו ָ
קדׁשֲ ,א ֶ
ֲדי יְהוָה ִמ ְק ָר ֵאי ֶ
מוע ֵ
ׂר ֵאל:
ִש ָ
ֲדי יְהוָה ֶאל ְּבנֵי י ְ
משה ֶאת מע ֵ
ׁ
ַוי ְַד ֵּבר ֶ

ַס ְב ִרי ָמ ָרנָן :עוניםְ :ל ַח ִיּים
ָּברו ְּך ַא ָּתה יי ֱאל ֵֹהינ ּו ֶמ ֶל ְך ָהעו ָֹלםּ ,בו ֵֹרא ְּפ ִרי ַה ֶּג ֶפן.
ׁשנ ּו
ׁשר ָּב ַחר ָּבנ ּו ִמ ָּכל ָעם ,וְרו ְֹמ ָמנ ּו ִמ ָּכל ָלׁשוֹן ,ו ְִק ְּד ָ
ָּברו ְּך ַא ָּתה יי ֱאל ֵֹהינ ּו ֶמ ֶל ְך ָהעו ָֹלםֲ ,א ֶ
ְמ ִּנים
ׂמ ָחהַ ,ח ִּגים ּוז ַ
ֲדים ְל ִש ְ
ּחה וּ)מוֹע ִ
(ש ָּבתוֹת ִל ְמנו ָ
ׁ
ַת ֶּתן ָלנ ּו יי ֱאל ֵֹהינ ּו ְּב ַא ֲה ָבהַ ,
ְּב ִמ ְצו ָֹתיו .ו ִּ
ְאת יוֹם טוֹב ִמ ְק ָרא ק ֶֹדׁש ַה ֶזּה,
ְאת יוֹם) ַחג ַה ַמ ּצוֹת ַהזֶה ,ו ֶ
ׁש ָּבת ַהזֶה ו ֶ
(ה ַ
ׂוֹןֶ ,את יוֹם ַ
ׂש
ְל ָש
יאת ִמ ְצ ָריִםִּ .כי ָבנ ּו ָב ַח ְר ָּת וְאו ָֹתנ ּו ִק ַּדְׁש ָּת ִמ ָּכל
יצ ַ
ֵכר ִל ִ
ּתנ ּו ְּב ַא ֲה ָבהִ ,מ ְק ָרא ק ֶֹדׁש ,ז ֶ
ְמן ֵחרו ֵ
זַ
ׂוֹן ִהנְ ַח ְל ָּתנוָּּ .ברו ְּך
ׂש
ׂמ ָחה ו ְּב ָש
(ב ַא ֲה ָבה ו ְּב ָרצוֹן) ְּב ִש ְ
ֲדי ָק ְד ֶש ָך ְּ
ְש ָּבתות וּ) מוֹע ֵ
ׁ
ָה ַע ִּמים( ,ו ַ
ּמ ִּנים.
ְה ְז ַ
ׂר ֵאל ו ַ
ִש ָ
ׁש ָּבת וְ)י ְ
(ה ַ
ַא ָּתה ייְ ,מ ַק ֵּדׁש ַ

ָּברו ְּך

במוצאי שבת מוסיפין:

ַא ָּתה יי ֱאל ֵֹהינ ּו ֶמ ֶל ְך ָהעו ָֹלםּ ,בו ֵֹרא ְמאו ֵֹרי ָה ֵאׁש.
ׂר ֵאל
ִש ָ
ֹש ְך ,ו ֵּבין י ְ
ׁ
ָּברו ְּך ַא ָּתה יי ֱאל ֵֹהינ ּו ֶמ ֶל ְך ָהעו ָֹלם ַה ַמ ְב ִדיל ֵּבין ק ֶֹדׁש ְלחֹל ,וּבין אוֹר ְלח ֶ
ֻשת יוֹם טוֹב ִה ְב ַּד ְל ָּת,
ׁ
ׁש ָּבת ִל ְקד ַּ
ֻשת ַ
ׁ
ׂהֵּ .בין ְקד ַּ
ֲש
ְמי ַה ַּמע ֶ
ׁשת י ֵ
ׁש ֶ
יעי ְל ֵ
ָל ַע ִּמים ,ו ֵּבין יוֹם ַהְּׁש ִב ִ
ׂר ֵאל
ִש ָ
ׂה ִה ִק ַּדְׁש ָּתִ .ה ְב ַּד ְל ָּת ו ְִה ִק ַּדְׁש ָּת ֶאת ַע ְּמ ָך י ְ
ֲש
ְמי ַה ַּמע ֶ
ׁשת י ֵ
ׁש ֶ
יעי ִמ ֵּ
ְאת יוֹם ַהְּׁש ִב ִ
וֶ
ֻש ֶת ָךָּ .ברו ְּך ַא ָּתה ייַ ,ה ַּמ ְב ִדיל ֵּבין ק ֶֹדׁש ְלק ֶֹדׁש.
ׁ
ִּב ְקד ָּ
ּמן ַהזֶה.
יענ ּו ַל ְז ַ
ּמנ ּו ו ְִה ִּג ָ
ׁש ֶה ֱחיָנ ּו ו ְִק ְי ָ
ָּברו ְּך ַא ָּתה יי ֱאל ֵֹהינ ּו ֶמ ֶל ְך ָהעו ָֹלםֶ ,
שותה רוב כוס היין בהסבה.
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ורחץ
נוטלים ידיים בלא ברכה.

כרפס
טובלים כרפס פחות מכזית במי מלח ומברכים:

ָּברו ְּך

ַא ָּתה יי ֱאל ֵֹהינ ּו ֶמ ֶל ְך ָהעו ָֹלםּ ,בו ֵֹרא ְּפ ִרי ָה ֲא ָד ָמה.

יחץ
בעל הבית בוצע את המצה האמצעית לשתיים ומצפין את החצי הגדול לאפיקומן,
ואת הקטן מחזיר למקומו.

מגיד
ָהא ַל ְח ָמא ַענְ יָא ִדי ֲא ָכל ּו ַא ְב ָה ָתנָא ְּב ַא ְר ָעא ְד ִמ ְצ ָריִםָּ .כל ִד ְכ ִפין
ׁשנָה ַה ָּב ָאה
ׁש ָּתא ָה ָכאְ ,ל ָ
ֵיתי ְוי ְִפ ַסחָ .ה ַ
יך י ֵ
ֵיתי ְויֵיכֹלָּ ,כל ִד ְצ ִר ְ
י ֵ
ׁשנָה ַה ָּב ָאה ְּבנֵי חו ִֹרין.
ׁש ָּתא ַע ְב ֵדיְ ,ל ָ
ׂ ָר ֵאלָ .ה ַ
ְּב ַא ְר ָעא ְד ִי ְש
ֻבים ׁשו ֵֹאל:
ׁשנִי ְוכַאן ַה ֵּבן אוֹ ֶא ָחד ִמן ַה ְמס ִּ
ׁש ְל ָחן ,מוֹזְגיִן כוֹס ֵ
ֵמ ִסיר ָה ְק ָע ָרה ֵמ ַעל ַה ֻ

ַמה ִּנ ְּׁש ַּתנָה
ַה ַּלי ְָלה ַה ּזֶה ִמ ָּכל ַה ֵּלילוֹת?
ׁש ְּב ָכל
ֶ
ׁש ְּב ָכל
ֶ
ׁש ְּב ָכל
ֶ
ׁש ְּב ָכל
ֶ

ּמ ָּצהַ ,ה ַּלי ְָלה ַה ּזֶה ּ -כוּלוֹ ַמ ָּצה.
ַה ֵּלילוֹת ָאנ ּו או ְֹכ ִלין ָח ֵמץ ו ַ
ַה ֵּלילוֹת ָאנ ּו או ְֹכ ִלין ְׁש ָאר י ְָרקוֹתַ - ,ה ַּלי ְָלה ַה ּזֶה ָמרוֹר.
ַה ֵּלילוֹת ֵאין ֶאנ ּו ַמ ְט ִּב ִילין ֲא ִפיל ּו ַּפ ַעם ֶא ָחתַ - ,ה ַּלי ְָלה ַה ּזֶה ְׁש ֵּתי ְפ ָע ִמים.
ֻבין.
ֻּלנו ְמס ִּ
ֻביןַ - ,ה ַּלי ְָלה ַה ּזֶה כ ָ
ֹש ִבין ו ֵּבין ְמס ִּ
ַה ֵּלילוֹת ָאנ ּו או ְֹכ ִלין ֵּבין יו ְׁ
ָדה.
ירת ַה ַהג ָ
ֲמ ַ
ׁש ְל ָחןַ .ה ַמצוֹת ִּת ְהיֶינָה ְמגלוֹת ִּב ְׁש ַעת א ִ
ִיח ֶאת ַה ְק ָע ָרה ַעל ַה ֻ
ֵמנ ַ
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ֲב ִדים
עָ

ָקה ו ִּבזְרו ַֹע נְ ט ּויָה.
ׁשם ְּביָד ֲחז ָ
יאנ ּו יי ֱאל ֵֹהינ ּו ִמ ָּ
ָהיִינ ּו ְל ַפ ְרעֹה ְּב ִמ ְצ ָריִםַ ,ו ּיו ִֹצ ֵ
ֹש ָּברו ְּך הוּא ֶאת ֲאבו ֵֹתינ ּו ִמ ִּמ ְצ ָריִםֲ ,ה ֵרי ָאנ ּו ו ָּבנֵינ ּו ו ְּבנֵי ָבנֵינ ּו
ו ְִא ּל ּו לֹא הו ִֹציא ַה ָּקדוׁ
ְקנִ ים,
ֻּלנ ּו ז ֵ
ֻּלנ ּו נְ בוֹנִ ים ,כ ָ
ֻּלנ ּו ֲח ָכ ִמים ,כ ָ
ַא ִפיל ּו כ ָ
ׁש ְע ָּב ִדים ָהיִינ ּו ְל ַפ ְרעֹה ְּב ִמ ְצ ָריִם .ו ֲ
ְמ ֻ
יאת ִמ ְצ ַריִם .ו ְָכל ַה ַמ ְר ֶּבה ְל ַס ֵּפר
יצ ַ
ֻּלנ ּו יו ְֹד ִעים ֶאת ַה ּתו ָֹרהִ ,מ ְצוָה ָע ֵלינ ּו ְל ַס ֵּפר ִּב ִ
כָ
ׁש ָּבח.
יאת ִמ ְצ ַריִם ֲה ֵרי זֶה ְמ ֻ
יצ ַ
ִּב ִ
יבא ו ְַר ִּבי ַט ְרפוֹן
ֲק ָ
ֹש ַע ו ְַר ִּבי ֶא ְל ָעזָר ֶּבן ֲעז ְַריָה ו ְַר ְּבי ע ִ
יעזֶר ו ְַר ִּבי יְהו ֻ
ְּב ַר ִּבי ֱא ִל ֶ
ׁש ָּבא ּו
יאת ִמ ְצ ַריִם ָּכל אוֹתוֹ ַה ַּלי ְָלה ַעד ֶ
יצ ַ
ְהי ּו ְמ ַס ְּפ ִרים ִּב ִ
ֻבין ִּב ְבנֵי ְב ַרק ,ו ָ
ֶש ָהי ּו ְמס ִּ
ׁש ֲח ִרית.
ׁשל ַ
יאת ְׁש ַמע ֶ
ְמן ְק ִר ַ
יע ז ַ
ְא ְמר ּו ָל ֶהםַ :ר ּבו ֵֹתינוִּ ,ה ִּג ַ
יהם ו ָ
יד ֶ
ַת ְל ִמ ֵ
יאת ִמ ְצ ַרים
ׁש ֵּת ָא ֵמר י ְִצ ַ
יתי ֶ
ׁשנָהְ ,ולֹא ז ִָכ ִ
ֶא ְל ָעזָר ֶּבן ֲעז ְַריָה ֲ :ה ֵרי ֲאנִ י ְכ ֶבן ִׁש ְב ִעים ָ
ְמי
את ָך ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריְם ָּכל י ֵ
ֶא ַמרְ ,ל ַמ ַען ִּתז ְּכֹר ֶאת יוֹם ֵצ ְ
ׁש ּנ ֱ
ׁשה ֶּבן זו ָֹמאֶ :
ׁש ְּד ָר ָ
ַּב ֵּלילוֹת ַעד ֶ
ֶיך ָ -העו ָֹלם
ְמי ַח ּי ָ
ַח ָכ ִמים או ְֹמ ִרים :י ֵ
ֶיך ַ -ה ֵּלילוֹת .ו ֲ
ְמי ַח ּי ָ
ָמיםָּ ,כל י ֵ
ֶיך ַ -הי ִ
ְמיַ   ח ּי ָ
ֶיך י ֵ
ַח ּי ָ
יח.
ֶיך ְ -ל ָה ִביא ִלימוֹת ַה ָמ ִׁש ַ
ְמי ַח ּי ָ
ֶה,כל י ֵ
ַה ּז ָּ

ׂה
ַמ ֲע ֶש

ָא ַמר

ָּברו ְּך

ׂ ָר ֵאלָּ ,ברו ְּך הוּאְּ .כ ֶנגֶד ַא ְר ָּב ָעה
ָתן ּתו ָֹרה ְל ַע ּמוֹ ִי ְש
ׁש ּנ ַ
ַה ָּמקוֹםָּ ,ברו ְּך הוּאָּ .ברו ְּך ֶ
ׁש ֵאינוֹ יו ֵֹד ַע ִל ְׁשאוֹל.
ְא ָחד ֶ
ְא ָחד ָּתם ,ו ֶ
ׁשע ,ו ֶ
ְא ָחד ָר ָ
ָבנִ ים ִּד ְּב ָרה ּתו ָֹרה ֶ .א ָחד ָח ָכם ,ו ֶ

ְאף
ׁשר ִצ ּוָה יי ֱאל ֵֹהינ ּו ֶא ְת ֶכם? ו ַ
ְה ִמ ְׁש ָּפ ִטים ֲא ֶ
ְה ֻח ִּקים ו ַ
ָח ָכם ָמה הוּא או ֵֹמר? ַמה ָה ֵעדוֹת ו ַ
ַא ָּתה ֱא ָמר לוֹ ְּכ ִה ְלכוֹת ַה ֶּפ ַסחֵ :אין ַמ ְפ ִט ִירין ַא ַחר ַה ֶּפ ַסח ֲא ִפיקו ָֹמן.
ׁשהו ִֹציא ֶאת ַע ְצמוֹ
שע ָמה הוּא או ֵֹמר? ָמה ָה ֲעב ָֹדה ַהזֹּאת ָל ֶכם? ָל ֶכם ְ -ולֹא לוֹ .ו ְּל ִפי ֶ
ׁ
ָר ָ
אתי
ׂה יי ִלי ְּב ֵצ ִ
ֶאמֹר לוַֹּ :בעֲבוּר זֶה ָע ָש
ְאף ַא ָּתה ַה ְק ֵהה ֶאת ִש ּנָיו ו ֱ
ִמן ַה ְּכ ָלל ָּכ ַפר ְּב ִע ָּקר .ו ַ
ׁשם ,לֹא ָהיָה נִ ְג ָאל.
ִמ ִּמ ְצ ָריִםִ .לי ְ -ולֹא לוִֹ .א ּיל ּו ָהיָה ָ
ֲב ִדים.
יאנ ּו יי ִמ ִּמ ְצ ָריִםִ ,מ ֵּבית ע ָ
ְא ַמ ְר ָּת ֵא ָליוְּ :בחֹזֶק יָד הו ִֹצ ָ
ָּתם ָמה הוּא או ֵֹמר? ַמה זֹּאת? ו ָ
ַד ָּת ְל ִבנְ ָך ַּביוֹם ַההוּא ֵלאמֹרַּ ,בעֲבוּר
ֶא ַמר :ו ְִה ּג ְ
ׁש ּנ ֱ
שאוֹל ַ -א ְּת ְּפ ַתח לוֶֹ ,
ְש ֵאינוֹ יו ֵֹד ַע ִל ְׁ
ׁ
וֶ
אתי ִמ ִּמ ְצ ָריִם.
ׂה יי ִלי ְּב ֵצ ִ
זֶה ָע ָש

יָכוֹל

ֹאש ח ֶֹדׁשַּ ,ת ְלמוּד לו ַֹמר ַּביוֹם ַההוּאִ ,אי ַּביוֹם ַההוּא יָכוֹל ִמ ְּבעוֹד יוֹםַּ ,ת ְלמוּד
ֵמר ׁ
ֶיך.
ָחים ְל ָפנ ָ
ֻנ ִ
ּמרוֹר מ ּ
ֵש ַמ ָצה ו ָ
ׁשיׁ
ׁש ָעה ֶ
לו ַֹמר ַּבעֲבוּר זֶה ַּ -בעֲבוּר זֶה לֹא ָא ַמ ְר ִּתי ֶא ָלא ְּב ָ
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ִמ ְּת ִח ָּלה

ֶא ַמר:
ׁש ּנ ֱ
ׁשיו ֵק ְר ָבנ ּו ַה ָּמקוֹם ַל ֲעב ָֹדתוֶֹ ,
ְע ְכ ָ
ָרה ָהי ּו ֲאבו ֵֹתינוּ ,ו ַ
עו ְֹב ֵדי עֲבו ָֹדה ז ָ
יכם
ָשב ּו ֲאבו ֵֹת ֶ
ָהר י ְׁ
ׂ ָר ֵאל ְּ :ב ֵע ֶבר ַה ּנ ָ
ֹש ַע ֶאל ָּכל ָה ָעםּ ,כֹה ָא ַמר יי ֱאל ֵֹהי ִי ְש
ֹאמר יְהו ֻ
ַוי ֶ
יכם ֶאת
ָא ַקח ֶאת ֲא ִב ֶ
ַע ְבד ּו ֱאל ִֹהים ֲא ֵח ִרים .ו ֶ
ַא ִבי נָחוֹרַ ,ו ּי ַ
ֵמעו ָֹלםֶּ ,ת ַרח ֲא ִבי ַא ְב ָר ָהם ו ֲ
ָא ֵּתן לוֹ ֶאת י ְִצ ָחק,
ָא ְר ֶּבה ֶאת ז ְַרעוֹ ו ֶ
ָען ,ו ַ
ָהר וָאו ֵֹל ְך אוֹתוֹ ְּב ָכל ֶא ֶרץ ְּכנ ַ
ַא ְב ָר ָהם ֵמ ֵע ֶבר ַה ּנ ָ
ׁשת אֹתוְֹ ,וַי ֲעקֹב ו ָּבנָיו
ׂ ִעיר ָל ֶר ֶ
ׂו ֶאת ַהר ֵּש
ָא ֵּתן ְל ֵע ָש
ׂיו .ו ֶ
ְאת ֵע ָש
ָא ֵּתן ְלי ְִצ ָחק ֶאת ַי ֲעקֹב ו ֶ
וֶ
י ְָרד ּו ִמ ְצ ָריִם.

ָּברו ְּך

ׁשב ֶאת ַה ֵּקץ,
ֹש ָּברו ְּך הוּא ִח ַּ
ׁש ַה ָּקדוׁ
ׂ ָר ֵאלָּ ,ברו ְּך הוּאֶ .
ׁשו ֵֹמר ַה ְב ָט ָחתוֹ ְל ִי ְש
ֹּאמר ְל ַא ְב ָרםָ ,ידֹע
ֶא ַמרַ :וי ֶ
ׁש ּנ ֱ
ׁש ָא ַמר ְל ַא ְב ָר ָהם ָא ִבינ ּו ִּב ְב ִרית ֵּבין ַה ְּב ָת ִריםֶ ,
ׂוֹת ְּכמוֹ ֶּ
ַל ֲעש
ֲבדוּם ו ְִענּ ּו א ָֹתם ַא ְר ַּבע ֵמאוֹת שנה .וְגם ֶאת ַה ּגוֹי
ֲך ְּב ֶא ֶרץ לֹא ָל ֶהםַ ,וע ָ
ֵּת ַדע ִּכי גֵר י ְִהיֶה ז ְַרע ָ
ֻש ּגָדוֹל.
ְא ֲח ֵרי ֵכן י ְֵצא ּו ִּב ְרכׁ
ׁשר ַי ֲעבֹד ּו ָּדן ָאנ ִֹכי ו ַ
ֲא ֶ
יה ֶאת ַה ּכוֹס.
ּמגְ ִּב ַ
ַסה ֶאת ַה ַּמ ּצוֹת ו ַ
ְמכ ֶ

ׁש ּלֹא ֶא ָחד ִּב ְל ָבד ָע ַמד ָע ֵלינ ּו
ש ָע ְמ ָדה ַל ֲאבו ֵֹתינ ּו ו ְָלנוּ? ֶ
ׁ
ו ְִהיא ֶ
ֹש
ְה ָּקדוׁ
ׁש ְּב ָכל ּדוֹר וָדוֹר עו ְֹמ ִדים ָע ֵלינ ּו ְל ַכלו ֵֹתנוּ ,ו ַ
ְל ַכ ּלו ֵֹתנוֶּ ,א ָּלא ֶ
ָדם.
ילנ ּו ִמ ּי ָ
ָּברו ְּך הוּא ַמ ִּצ ֵ
ַלה ֶאת ַה ַּמ ּצוֹת.
ִיח ַה ּכוֹס ִמיָדוֹ ו ְיג ֶ
ַינ ַ

ׁש ַּפ ְרעֹה לֹא ָגזַר ֶא ָּלא ַעל
ׂוֹת ְלַי ֲעקֹב ָא ִבינוֶּ .
מד ַמה ִּב ֵּקש ָל ָבן ָה ֲא ַר ִמי ַל ֲעש
ֵצא ו ְּל ַ
ׁשם
ְמה ַוָּיגָר ָ
ֵרד ִמ ְצ ַרי ָ
ֶא ַמרֲ :א ַר ִּמי א ֵֹבד ָא ִביַ ,וי ֶ
ׁש ּנ ֱ
ַה ּז ְָכ ִרים ו ְָל ָבן ִּב ֵּקׁש ַלעֲקוֹר ֶאת ַה ּכֹלֶ ,
ָרב
ׁשם ְלגוֹי ּגָדוֹלָ ,עצוּם ו ָ
ִּב ְמ ֵתי ְמ ָעטַ ,וי ְִהי ָ
ָרד ַי ֲעקֹב ָא ִבינ ּו ְל ִה ְׁש ַּת ֵק ַע
ׁשלֹא י ַ
ׁשם ְ -מ ַל ֵּמד ֶ
ְמה ָ -אנוּס ַעל ִּפי ַה ִּד ּבוּרַ .וָּיגָר ָ
ֵרד ִמ ְצ ַרי ָ
ַוי ֶ
ֹאמר ּו ֶאל ַּפ ְרעֹהָ ,לגוּר ָּב ָא ֶרץ ָּבאנוִּּ ,כי ֵאין ִמ ְר ֶעה
ֶא ַמרַ :וי ְ
ׁש ּנ ֱ
ׁשםֶ ,
ְּב ִמ ְצ ַריִם ֶא ָּלא ָלגוּר ָ
ֹּשן.
יך ְּב ֶא ֶרץ ג ֶ
ֲב ֶד ָ
ֵשב ּו נָא ע ָ
ְע ָּתה י ְׁ
ָען .ו ַ
יךִּ ,כי ָכ ֵבד ָה ָר ָעב ְּב ֶא ֶרץ ְּכנ ַ
ֲב ֶד ָ
ׁשר ַלע ָ
ַל ּצֹאן ֲא ֶ
יך
ׂ ְמ ָך יי ֱאל ֶֹה ָ
ְע ָּתה ָש
ְמה  ,ו ַ
יך ִמ ְצ ַָרי ָ
ֶפׁש י ְָרד ּו ֲאבו ֶֹת ָ
ֶא ַמרְּ :ב ִׁש ְב ִעים נ ֶ
ׁש ּנ ֱ
ִּב ְמ ֵתי ְמ ָעט ְּ -כ ָמה ֶ
ׁשם.
ׂ ָר ֵאל ְמ ֻצ ּיָנִ ים ָ
ׁש ָהי ּו ִי ְש
ׁשם ְלגוֹי ְ -מ ַל ֵמד ֶ
ׁש ַמיִם ָלרֹבַ .וי ְִהי ָ
ְּככו ְֹכ ֵבי ַה ָּ
ַת ָּמ ֵלא
ַע ְצמ ּו ִּב ְמאֹד ְמאֹד ,ו ִּ
ִש ְרצ ּו ַוי ְִר ּב ּו ַוי ַ
ׂ ָר ֵאל ָּפר ּו ַוי ְׁ
ֶא ַמר :ו ְּבנֵי ִי ְש
ׁש ּנ ֱ
ּגָדוֹלָ ,עצוּם ְּ -כמוֹ ֶ
ַתב ִֹאי
ַת ְג ְּד ִלי ו ָּ
ַת ְר ִּבי ו ִּ
יך ,ו ִּ
ׂ ֶדה נְ ַת ִּת ָ
ֶא ַמרְ :ר ָב ָבה ְּכ ֶצ ַמח ַה ָּש
ׁש ּנ ֱ
ָרב ְּ -כ ָמה ֶ
ָה ָא ֶרץ א ָֹתם .ו ָ
ָא ְר ֵא ְך ִמ ְת ּבו ֶֹס ֶסת
ָא ֱעבֹר ָע ַלי ְִך ו ֶ
ְע ְריָה .ו ֶ
ְא ְּת ֵערֹם ו ֶ
ׂ ָע ֵר ְך ִצ ֵּמ ַח ,ו ַ
ׁש ַדיִם ָנכֹנ ּו ּו ְש
ֲדיִיםָ ,
ֲדי ע ָ
ַּבע ִ
ָרע ּו א ָֹתנ ּו ַה ִּמ ְצ ִרים ַוי ְַעננּ וּנוַּ ,וי ְִּתנ ּו
ְּב ָד ָמי ְִךָ ,וא ַֹמר ָלך ְּב ָד ַמי ְִך ֲחיִיָ ,וא ַֹמר ָלך ְּב ָד ַמי ְִך ֲחיִי ַו ּי ֵ
ׁשה.
ָע ֵלינ ּו ֲעב ָֹדה ָק ָ
ְהיָה ִּכי ִת ְק ֶראנָה
ֶא ַמרָ :ה ָבה נִ ְת ַח ְּכ ָמה לוֹ ֶּפן י ְִר ֶּבה ,ו ָ
ׁש ּנ ֱ
ָרע ּו א ָֹתנ ּו ַה ִּמ ְצ ִרים ְּ -כמוֹ ֶ
ַו ּי ֵ
ְע ָלה ִמן ָה ָא ֶרץ.
ׂנְ ֵאינ ּו וְנִ ְל ַחם ָּבנוּ ,ו ָ
ִמ ְל ָח ָמה וְנו ַֹסף גַם הוּא ַעל ש
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 הגדה של פסח -ׂ ֵרי ִמ ִּסים ְל ַמ ַען ַענֹתוֹ ְּב ִס ְבל ָֹתםַ .וי ִֶבן ָע ֵרי ִמ ְס ְּכנוֹת
ׂימ ּו ָע ָליו ָש
ֶא ַמרַ :וָּי ִש
ׁש ּנ ֱ
ַוי ְַענּ וּנ ּו ְּ -כ ָמה ֶ
ֲבד ּו ִמ ְצ ַרים
ֶא ַמרַ :וַיע ִ
ׁש ּנ ֱ
ׁשה ְּ -כמוֹ ֶ
ְאת ַר ַע ְמ ֵססַ .וי ְִּתנ ּו ָע ֵלינ ּו ֲעב ָֹדה ָק ָ
ְל ַפ ְרעֹהֶ .את ִּפתֹם ו ֶ
ִש ַמע יי ֶאת ק ֵֹלנוַּ ,ו ּי ְַרא ֶאת ָענְ יֵנ ּו
ׂ ָר ֵאל ְּב ָפ ֶר ְך .ו ִַּנ ְצ ַעק ֶאל יי ֱאל ֵֹהי ֲאב ֵֹתינוַּ ,ו ּי ְׁ
ֶאת ְּבנֵי ִי ְש
ְאת ַל ֲח ֵצנוּ.
ֲמ ֵלנ ּו ו ֶ
ְאת ע ָ
וֶ
ָמת ֶמ ֶל ְך ִמ ְצ ַרים ,
ָמים ָה ַר ִּבים ָה ֵהם ַו ּי ָ
ֶא ַמרַ :וי ְִהי ַבי ִ
ׁש ּנ ֱ
ו ִַּנ ְצ ַעק ֶאל יי ֱאל ֵֹהי ֲאב ֵֹתינ ּו ְּ -כ ָמה ֶ
ְע ָתם ֶאל ָה ֱאל ִֹהים ִמן ָה ֲעב ָֹדה.
ׁשו ָ
ַת ַעל ַ
ְעקוּ ,ו ַּ
ׂ ָר ֵאל ִמן ָהעֲבו ָֹדה ַו ִּיז ָ
ֵאנְ ח ּו ְּבנֵי ִי ְש
ַוי ָ
ַא ָק ָתםַ ,ו ִּיז ְּכוֹר ֱאל ִֹהים ֶאת
ִש ַמע ֱאל ִֹהים ֶאת נ ֲ
ֶא ַמרַ :ו ּי ְׁ
ׁש ּנ ֱ
ִש ַמע יי ֶאת ק ֵֹלנ ּו ְּ -כ ָמה ֶ
ַו ּי ְׁ
ישוּת ֶּד ֶר ְך ֶא ֶרץְּ ,כ ָמה
ואת ַי ֲעקֹבַ .ו ּי ְַרא ֶאת ָענְ יֵנ ּו  -זוֹ ְּפ ִר ׁ
ְּב ִריתוֹ ֶאת ַא ְב ָר ָהםֶ ,את י ְִצ ָחק ֶ
ֲמ ֵלנ ּו ֵ -אל ּו ַה ָּבנִ יםְּ .כ ָמה
ְאת ע ָ
ֵדע ֱאל ִֹהים  .ו ֶ
ׂ ָר ֵאל ַו ּי ַ
ֶא ַמרַ :וי ְַרא ֱאל ִֹהים ֶאת ְּבני ִי ְש
ׁש ּנ ֱ
ֶ
ְאת ַל ֶח ֵצנ ּו ֶ -זוֹ ַה ְּד ַחקְּ ,כ ָמה
ֶא ַמרָּ :כל ַה ֵּבן ַה ּי ִּלוֹד ַה ְיא ָֹרה ַּת ְׁש ִליכֻה ּו ו ְָכל ַה ַּבת ְּת ַח ּיוּן .ו ֶ
ׁש ּנ ֱ
ֶ
ָקה
ׁשר ִמ ְצ ַרים ל ֲֹח ִצים א ָֹתםַ .ו ּיו ִֹצ ֵאנ ּו יי ִמ ִמ ְצ ַרים ְּביָד ֲחז ָ
יתי ֶאת ַה ַּל ַחץ ֲא ֶ
ֶא ַמרְ :וגַם ָר ִא ִ
ׁש ּנ ֱ
ֶ
ו ִּב ְזר ַֹע נְ ט ּויָה ,ו ְּבמ ָֹרא ָּגדֹל ,ו ְּבאֹתוֹת ו ְּבמ ְֹפ ִתים.
יחֶ ,א ָּלא
ׁש ִל ַ
ׂ ָרףְ ,ולֹא ַעל י ְֵדי ָ
אנ ּו יי ִמ ִמ ְצ ַרים  -לֹא ַעל י ְֵדי ַמ ְל ָא ְךְ ,ולֹא ַעל י ְֵדי ָש
ַו ּיו ִֹצ ֵ
יתי
ְע ַב ְר ִּתי ְב ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַרים ַּב ַּלי ְָלה ַה ּזֶה ,ו ְִה ֵּכ ִ
ֶא ַמר :ו ָ
ׁש ּנ ֱ
ֹש ָּברו ְּך הוּא ִּב ְכבוֹדוֹ ו ְּב ַע ְצמוֶֹ ,
ַה ָּקדוׁ
ׂה ְׁש ָפ ִטיםֲ .אנִ י יי.
ְעד ְּב ֵה ָמה ,ו ְּב ָכל ֱאל ֵֹהי ִמ ְצ ַרים ֶא ֱע ֶש
ָּכל ְּבכוֹר ְּב ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַרים ֵמ ָא ָדם ו ַ
ְע ַב ְר ִּתי ְב ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַרים ַּב ַּלי ְָלה ַה ּזֶה ֲ -אנִ י ְולֹא ַמ ְל ָא ְך
וָ
ׂ ָרף
יתי ָּכל ְבכוֹר ְּב ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַרים ֲ -אנִ י ְולֹא ָש
ו ְִה ֵּכ ִ
יח.
ׁש ִל ַ
ׂה ְׁש ָפ ִטים ֲ -אנִ י ולֹא ַה ָּ
ו ְּב ָכל ֱאל ֵֹהי ִמ ְצ ַרים ֶא ֱע ֶש
  אנִ י יי ֲ -אנִ י הוּא ולֹא ַא ֵחר.
ֲ

ׂ ֶדה,
ׁשר ַּב ָּש
ֶא ַמרִ :הנֵה יד יי הוֹיָה ְּב ִמ ְקנְ ָך ֲא ֶ
ׁש ּנ ֱ
ָקה  -זוֹ ַה ֶּד ֶברְּ ,כ ָמה ֶ
ְּביָד ֲחז ָ
ַּב ּסו ִּסיםַּ ,ב ֲחמ ִֹריםַּ ,ב ְּג ַמ ִליםַּ ,ב ָּב ָקר ו ַּב ּצֹאןֶ ,ד ֶבר ָּכ ֵבד ְמאֹד.

ו ִּב ְזר ַֹע

ְח ְר ּבוֹ ְׁשלו ָּפה ְּביָדוֹ ,נְ ט ּויָה ַעל
ֶא ַמר :ו ַ
ׁש ּנ ֱ
נְ ט ּויָה  -זוֹ ַה ֶח ֶרבְּ ,כ ָמה ֶ
ּש ַליִם.
יְרו ָ

ֶא ַמר :אוֹ הֲנִ ָּסה ֱאל ִֹהים ָלבֹא
ׁש ּנ ֱ
ּבמ ָֹרא ָּגדֹל  -זוֹ ִג ּלוּי ְׁש ִכינָהְּ ,כ ָמה ֹ ֶ
וְ
ָקה ו ִּבזְרו ַֹע
ָל ַק ַחת לוֹ גוֹי ִמ ֶק ֶרב ּגוֹי ְּב ַמ ּסֹת ְּבאֹתֹת ו ְּבמו ְֹפ ִתים ,ו ְּב ִמ ְל ָח ָמה ו ְּביָד ֲחז ָ
ֶיך.
יכם ְּב ִמ ְצ ַרים ְל ֵעינ ָ
ׂה ָל ֶכם יי ֱאל ֵֹה ֶ
ׁשר ָע ָש
נְ ט ּויָה ,ו ְּבמו ָֹר ִאים ְּגד ִֹליםְּ ,ככֹל ֲא ֶ
ׁשר
ְאת ַה ַּמ ֶּטה ַה ּזֶה ִּת ַּקח ְּבי ְָד ָךֲ ,א ֶ
ֶא ַמר :ו ֶ
ׁש ּנ ֱ
ּבאֹתוֹת  -זֶה ַה ַּמ ֶטהְּ ,כ ָמה ֹ ֶ
וְ
ׂה ּבוֹ ֶאת ָהאֹתֹת.
ַּת ֲע ֶש
ׁש ַמיִם ו ָּב ָא ֶרץ.
ָת ִּתי מו ְֹפ ִתים ַּב ָּ
ֶא ַמרְ :ונ ַ
ׁש ּנ ֱ
ּבמ ְֹפ ִתים  -זֶה ַה ָּדםְּ ,כ ָמה ֹ ֶ
וְ
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 הגדה של פסח -ַחד ,ט”ו ַּפ ַעם.
”ש ְּב ַא ַח”בְּ ,בי ַ
”ך ַע ַד ׁ
ׂר ַה ַמ ּכוֹת ְד ַצ ְ
ָאׁשֶ ,...ע ֶש
ירת ָדם ו ֵ
ֲמ ַ
נוֹהֲגִ ין ְל ַה ִטיף ִט ָּפה ִמן ַה ּכוֹס ַּבא ִ

ׁשן.
ימרוֹת ָע ָ
ָאׁש ו ְִת ְ
ָּדם ו ֵ
ָקה ְׁ -ש ַּתיִם ,ו ִּב ְזר ַֹע נְ ט ּויָה ְׁ -ש ַּתיִם ,ו ְּבמ ָֹרא ָּגדֹל ְׁ -ש ַּתיִם ,ו ְּבאֹתוֹת
ָד ָבר ַא ֵחרְּ :ביָד ֲחז ָ
ֹש ָּברו ְּך הוּא ַעל ַה ִּמ ְצ ִרים
ׁש ֵה ִביא ַה ָּקדוׁ
ׂר ַמ ּכוֹת ֶ
 ְׁש ַּתיִם ,ו ְּבמ ְֹפ ִתים ְׁ -ש ַּתיִםֵ .א ּל ּו ֶע ֶשְאל ּו ֵהן:
ְּב ִמ ְצ ַרים  ,ו ֵ

ין    ברד
ָּ
ָּדם ְצ ֵפ ְר ֵּד ַע ִּכנִ ים ָערוֹב ֶּד ֶברְׁ   ש ִח
חש ְך ַמ ַּכת ְּבכוֹרוֹת
ׁ
ַא ְר ֶּבהֶ   

דם

צפרדע

כינים

ערוב

דבר

דם

צפרדע

כינים

ערוב

דבר

שחין

ברד

ארבה

חושך

בכורות

שחין

חושךים:
ארבהֵֹתן ָּב ֶהם ִס ָּמנִ
ַר ִּבי יברדְהו ָּדה ָהיָה נו

”ש ְּב ַא ַח”ב.
”ך ַע ַד ׁ
ְּד ַצ ְ

בכורות

דצ”ך

עד”ש

באח”ב

ָּדם צְ ַפ ְר ֵּד ַע ּכִ ּנִ ים

ָערֹב ֶּדבֶ ר ְׁש ִחין

ּבָ ָרד ַא ְרּבֶ ה ח ֶֹׁשְך ּבְ כֹורֹות

ְעל
ׂר ַמ ּכוֹת ו ַ
ׁש ָלק ּו ַה ִּמ ְצ ִרים ְּב ִמ ְצ ַרים ֶע ֶש
ַר ִּבי יו ֵֹסי ַה ְּג ִל ִילי או ֵֹמרִ :מ ַּניִן ַא ָּתה או ֵֹמר ֶ
ֹאמר ּו ַה ַח ְר ֻט ִּמים ֶאל ַּפ ְרעֹהֶ :א ְצ ַּבע
ַהיָם ָלק ּו ֲח ִמ ִּׁשים ַמ ּכוֹת ? ְּב ִמ ְצ ַרים ַמה הוּא או ֵֹמר? ַוי ְ
ׂה יי
ׁשר ָע ָש
ׂ ָר ֵאל ֶאת ַהיָד ַה ְּגד ָֹלה ֲא ֶ
ְעל ַה ּיָם מה הוּא או ֵֹמר? ַו ּי ְַרא ִי ְש
ֱאל ִֹהים ִהוא ,ו ַ
ׂר ַמ ּכוֹת .
משה ַע ְבדוַֹּ .כ ָמה ָלק ּו ְב ֶא ְצ ַּבע? ֶע ֶש
ׁ
ַא ִמינ ּו ַּביי ו ְּב ֶ
ִירא ּו ָה ָעם ֶאת ייַ ,ו ּי ֲ
ְּב ִמ ְצ ַרים ַ ,ו ּי ְ
ְעל ַה ּיָם ָלק ּו ֲח ִמ ִּׁשים ַמ ּכוֹת .
ׂר ַמ ּכוֹת ו ַ
ֱאמוֹר ֵמ ַע ָּתה ְּ :ב ִמ ְצ ַרים ָלק ּו ֶע ֶש
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 הגדה של פסח -ֹש ָּברו ְּך הוּא ַעל ַה ִּמ ְצ ִרים
ׁש ֵה ִביא ַה ָּקדוׁ
ּמ ָּכה ֶ
ׁש ָּכל ַמ ָּכה ו ַ
יעזֲר או ֵֹמרִ :מ ַּניִן ֶ
ַר ִּבי ֱא ִל ֶ
ַעם ו ְָצ ָרה,
ְש ַּלח ָּבם ֲחרוֹן ַא ּפוֶֹ ,ע ְב ָרה ָוז ַ
ׁ
ֶא ַמר :י ַ
ׁש ּנ ֱ
ׁשל ַא ְר ַּבע ַמ ּכוֹת? ֶ
ְתה ֶ
ְּב ִמ ְצ ַריִם ָהי ָ
לשִ ,מ ְׁש ַל ַחת ַמ ְל ֲא ֵכי
ׁש ׁ
ַעם ְׁ -ש ַּתיִםִ ,ו ְָצ ָרה ָ -
ִמ ְׁש ַל ַחת ַמ ְל ֲא ֵכי ָר ִעיםֶ .ע ְב ָרה ַ -א ַחתָ ,וז ַ
אתיִם ַמ ּכוֹת .
ְעל ַה ּיָם ָלק ּו ָמ ַ
ָר ִעים ַ -א ְר ַּבעֱ .אמוֹר ֵמ ַע ָּתה ְּ :ב ִמ ְצ ַרים ָלק ּו ַא ְר ָּב ִעים ַמ ּכוֹת ו ַ
ֹש ָּברו ְּך הוּא על ַה ִּמ ְצ ִרים
שהביִא ַה ָּקדוׁ
ומ ָּכה ֵ
ׁש ָּכל ַמ ָּכה ַ
יבא או ֵֹמרִ :מ ַּניִן ֶ
ֲק ֶ
ַר ִּבי ע ִ
ַעם ו ְַָצ ָרה,
ְש ַּלח ָּבם ֲחרוֹן ַא ּפוֶֹ ,ע ְב ָרה ָוז ַ
ׁ
ֶא ַמרִ :י ַ
ׁש ּנ ֱ
ׁשל ָח ֵמׁש ַמ ּכוֹת ? ֶ
ְתה ֶ
ְּב ִמ ְצ ַרים ָהי ָ
לוש ,ו ְָצ ָרה ַ -א ְר ַּבע,
ׁש ׁ
ַעם ָ -
ִמ ְׁש ַל ַחת ַמ ְל ֲא ֵכי ָר ִעים ֲ .חרוֹן ַא ּפוַֹ -א ַחתֶ ,,ע ְב ָרה ְׁ -ש ַּתיִםָ ,וז ַ
ְעל ַה ּיָם ָלק ּו
ִמ ְׁש ַל ַחת ַמ ְל ֲא ֵכי ָר ִעים ָ -ח ֵמׁשֱ .אמוֹר ֵמ ַע ָּתה ְּ :ב ִמ ְצ ַרים ָלק ּו ֲח ִמ ִּׁשים ַמ ּכוֹת ו ַ
אתיִם ַמ ּכוֹת .
ּמ ַ
ֲח ִמ ִּׁשים ו ָ

ַּכ ָמה ַמעֲלוֹת טוֹבוֹת ַל ָּמקוֹם ָע ֵלינוּ!
ׂה ָּב ֶהם ְׁש ָפ ִטיםַּ                              ,דיֵינוּ.
יאנ ּו ִמ ִמ ְצ ַרים ְולֹא ָע ָש
ִאל ּו הו ִֹצ ָ
יהםַּ                               ,דיֵינוּ.
ׂה ֵבאל ֵֹה ֶ
ׂה ָּב ֶהם ְׁש ָפ ִטים ,ו לֹא ָע ָש
ִאל ּו ָע ָש
יהםַּ                                  ,דיֵינוּ.
יהםְ ,ולֹא ָה ַרג ֶאת ְּבכו ֵֹר ֶ
ׂה ֵבאל ֵֹה ֶ
ִאל ּו ָע ָש
ָתן ָלנ ּו ֶאת ָממוֹנָםַּ                              ,דיֵינוּ.
יהם ְולֹא נ ַ
ִאל ּו ָה ַרג ֶאת ְּבכו ֵֹר ֶ
ָתן ָלנ ּו ֶאת ָממוֹנָם ְולֹא ָק ַרע ָלנ ּו ֶאת ַה ּיָםַּ                                ,דיֵינוּ.
ִאלוּ נ ַ
ירנ ּו ְּבתוֹכוֹ ֶּב ָח ָר ָבהַּ                         ,דיֵינוּ.
ֱב ָ
ִאל ּו ָק ַרע ָלנ ּו ֶאת ַה ּיָם ְולֹא ֶהע ֵ
ירנ ּו ְּבתוֹכוֹ ֶּב ָח ָר ָבה ְולֹא ְׁש ַקע ֶַָצ ֵרנ ּו ְּבתוֹכוַֹּ                          דיֵינוּ.
ֱב ָ
ִאל ּו ֶהע ֵ
ׁשנָהַּ           דיֵינוּ.
ִאל ּו ִׁש ַקע ֶַָצ ֵרנ ּו ְּבתוֹכוֹ ְולֹא ִס ֵּפק ָצ ְר ֵּכנ ּו ּב ִמ ְד ָּבר ַא ְר ָּב ִעים ָ
ילנ ּו ֶאת ַה ָּמןַּ            דיֵינוּ.
ׁשנָה ולֹא ֶה ֱא ִכ ָ
ִאל ּו ִס ֵּפק ָצ ְר ֵּכנ ּו ּב ִמ ְד ָּבר ַא ְר ָּב ִעים ָ
ׁש ָּבתַּ                               ,דיֵינוּ.
ָתן ָלנ ּו ֶאת ַה ַ
ילנ ּו ֶאת ַה ָּמן ְולֹא נ ַ
ִאל ּו ֶה ֱא ִכ ָ
ׁש ָּבתְ ,ולֹא ֵק ְר ָבנ ּו ִל ְפנֵי ַהר ִסינַיַּ                           ,דיֵינוּ.
ָתן ָלנ ּו ֶאת ַה ַ
ִאל ּו נ ַ
ָתן ָלנ ּו ֶאת ַה ּתו ָֹרהַּ                          .דיֵינוּ.
ִאל ּו ֵק ְר ָבנ ּו ִל ְפנֵי ַהר ִסינַיְ ,ולֹא ַנ ַ
ׂ ָר ֵאלַּ                       ,דיֵינוּ.
יסנ ּו ְל ֶא ֶרץ ִי ְש
ָתן ָלנ ּו ֶאת ַה ּתו ָֹרה ְולֹא ִה ְכנִ ָ
ִאל ּו ַנ ַ
ירהַּ              דיֵינוּ.
ׂ ָר ֵאל ְולֹא ָבנָה ָלנ ּו ֶאת ֵּבית ַה ְּב ִח ָ
יסנ ּו ְל ֶא ֶרץ ִי ְש
ִאל ּו ִה ְכנִ ָ
ׂה
ְע ָש
יאנ ּו ִמ ִמ ְצ ַרים  ,ו ָ
ׁשהו ִֹצ ָ
ֻפ ֶלת ַל ָּמקוֹם ָע ֵלינוֶּ :
וכ ָמה  ,טו ָֹבה ְכפו ָּלה ו ְּמכ ֶּ
ַעל ַא ַחתַּ ,כ ָמה ַּ
ְק ַרע ָלנ ּו ֶאת
ָתן ָלנ ּו ֶאת ָממוֹנָם ,ו ָ
יהםְ ,ונ ַ
ְה ַרג ֶאת ְּבכו ֵֹר ֶ
יהם ,ו ָ
ׂה ֵבאל ֵֹה ֶ
ְע ָש
ָב ֶהם ְׁש ָפ ִטים ,ו ָ
ׁשנָה,
ְש ַקע ֶַָצ ֵרנ ּו ְּבתוֹכוֹ  ,ו ְִס ֵּפק ָצ ְר ֵּכנ ּו ּב ִמ ְד ָּבר ַא ְר ָּב ִעים ָ
ירנו ִּבתוֹכוֹ ֶּב ָח ָר ָבה ,ו ִׁ
ֱב ֶ
ְהע ִ
ַה ּיָם ,ו ֶ
ָתן ָלנ ּו ֶאת ַה ּתו ָֹרה,
ְק ְר ָבנ ּו ִל ְפנֵי ַהר ִסינַיְ ,ו ַנ ַ
ׁש ָּבת ,ו ֵ
ָתן ָלנ ּו ֶאת ַה ַ
ילנ ּו ֶאת ַה ָּמןְ ,ונ ַ
ְה ֱא ִכ ָ
וֶ
ירה ְל ַכ ֵּפר ַעל ָּכל ֲעוֹנו ֵֹתינוּ.
ׂ ָר ֵאל ,ו ָּבנָה ָלנ ּו ֶאת ֵּבית ַה ְּב ִח ָ
יסנ ּו ְל ֶא ֶרץ ִי ְש
ו ְִה ְכנִ ָ
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לשה ְּד ָב ִרים ֵא ּל ּו ַּב ֶּפ ַסח ,לֹא י ָ
ׁ
ׁש ּלֹא ָא ַמר ְׁש ָ
ר:כל ֶ
יאל ָהיָה או ֵֹמ ָּ
ַמ ִל ֵ
ַר ָּבן ּג ְ
ְאל ּו ֵהן:
וֵ

ּמרוֹר.
ֶּפ ַסחַ ,מ ָצה ,ו ָ
ֶּפ ַסח

יה או ָֹתה.
ׁשלֹא ְל ַהגְ ִּב ַ
ָהר ֶ
ַמ ְר ֶאה ַּביָד ַעל ַהזְרו ַֹע ְו ִיז ֵ

ׁש ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ָהיָה ַקיָםַ ,על ׁשוּם ָמה? ַעל ׁשוּם
ְמן ֶ
ׁש ָהי ּו ֲאבו ֵֹתינ ּו או ְֹכ ִלים ִּבז ַ
ֶ
ֶבח ֶּפ ַסח הוּא
ַא ַמ ְר ֶּתם ז ַ
ֶא ַמר :ו ֲ
ׁש ּנ ֱ
ֹש ָּברו ְּך הוּא ַעל ָּב ֵּתי ֲאבו ֵֹתינ ּו ְּב ִמ ְצ ַרים ֶ ,
ׁש ֶָּפ ַסח ַה ָּקדוׁ
ֶ
ְאת ָּב ֵּתינ ּו ִה ִּציל? ַו ּי ִּקֹד
ׂ ָר ֵאל ְּב ִמ ְצ ַרים ְּבנ ְָג ּפוֹ ֶאת ִמ ְצ ַרים  ,ו ֶ
ׁשר ֶָּפ ַסח ַעל ָּב ֵּתי ְּבני ִי ְש
ַלייֲ ,א ֶ
ִש ַּתחווּ.
ָה ָעם ַו ּי ְּׁ

ַמ ָּצה

ֻבים ואו ֵֹמר:
ַמ ְראה ֶאת ַה ַּמ ּצוֹת ַל ְמס ִּ

ׁשל ֲאבו ֵֹתינ ּו
ׁשלֹא ִה ְס ִּפיק ְּב ֵצ ָקם ֶ
זו שאנו או ְֹכ ִליםַ ,על ׁשוּם מה? ַעל ׁשוּם ֶ
ֶא ַמר:
ׁש ּנ ֱ
ֹש ָּברו ְּך הוּא ,ו ְּג ָא ָלםֶ ,
יהם ֶמ ֶל ְך ַמ ְל ֵכי ַה ְּמ ָל ִכיםַ ,ה ָּקדוׁ
ֲל ֶ
ׁש ִּנ ְג ָלה ע ֵ
ְל ַה ֲח ִמיץ ַעד ֶ
ׁשר הו ִֹציא ּו ִמ ִמ ְצ ַרים ֻעגֹת ַמ ּצוֹתִּ ,כי לֹא ָח ֵמץִּ ,כי ג ְֹרׁש ּו ִמ ִּמ ְצ ַרים ְולֹא
ַויֹּאפ ּו ֶאת ַה ָּב ֵצק ֲא ֶ
ׂו ָל ֶהם.
י ְָכל ּו ְל ִה ְת ַמ ְה ֵמ ַּה ,ו ְּגַם ֵצ ָדה לֹא ָעש

ָמרוֹר

ֻבים וְאו ֵֹמר:
ַמ ְר ֶאה ֶאת ַה ֶָמרוֹר ַל ְמס ִּ

ׁש ֵּמ ְרר ּו ַה ִּמ ְצ ִרים ֶאת ַחיֵי ֲאבו ֵֹתינ ּו
ׁש ָאנ ּו או ְֹכ ִליםַ ,על ׁשוּם מה? ַעל ׁשוּם ֶ
זֶה ֶ
ׂ ֶדה
ְמרֲר ּו ֶאת ַחיֵיהם ַּב ֲעב ָֹדה ָק ָשהְּ ,בח ֶֹמר ו ִּב ְל ֵבנִ ים ו ְּב ָכל ֲעב ָֹדה ַּב ָּש
ֶא ַמרַ :וי ָ
ׁש ּנ ֱ
ְּב ִמ ְצ ַרים ֶ ,
ׁשר ָע ְבד ּו ָב ֶהם ְּב ָפ ֶר ְך.
ֶאת ָּכל ֲעב ָֹד ָתם ֲא ֶ
ַד ָּת
ֶא ַמר :ו ְִה ּג ְ
ׁש ּנ ֱ
ָצא ִמ ִּמ ְצ ַָרים ֶ ,
ְּב ָכל ּדוֹר וָדוֹר ַחיָב ָא ָדם ִל ְראוֹת ֶאת ַע ְצמוֹ ְּכ ִאל ּו הוּא ֶָי ֶָ
אתי ִמ ִּמ ְצ ַרים  .לֹא ֶאתֲ   אבו ֵֹתינ ּו
ׂה יי ִלי ְּב ֵצ ִ
ְל ִבנְ ָך ַּביוֹם ַההוּא ֵלאמֹרַּ ,בעֲבוּר זֶה ָע ָש
ׁשם
ֶא ַמר :וְאו ָֹתנ ּו הו ִֹציא ִמ ָ
ׁש ּנ ֱ
ָאל ִע ָּמ ֶהםֶ ,
ֹש ָּברו ְּך הוּאֶ ,א ָּלא ַאף או ָֹתנ ּו ּג ַ
ָאל ַה ָּקדוׁ
ִּב ְל ָבד ּג ַ
ׁש ַּבע ַל ֲאב ֵֹתנוּ.
ׁשר נִ ָ
ְ ,ל ַמ ַען ָה ִביא א ָֹתנוָּ ,ל ֶתת ָלנ ּו ֶאת ָה ָא ֶרץ ֲא ֶ

יכ ְך
ְל ִפ ָ

הכוֹס ַעד ַה ְלל ּויָה.
ַמגְ ִּב ִיהים ֶאת ּ

ׁש ֵּב ַחְ ,ל ָפ ֵארְ ,לרו ֵֹמםְ ,ל ַה ֵּדר ,ו ְּל ַק ֵּלסְ ,ל ִמי
ַחנ ּו ַחָי ִּביםְ ,להוֹדוֹתְ ,ל ַה ֵּללְ ,ל ַ
ֲאנ ְ
יאנ ּו ֵמ ַע ְבדוּת ְל ֵחרוּת ,ו ִּמִּׁש ְע ּבוּד ִל ְג ֻא ָּלה,
ׂה ַל ֲאבו ֵֹתינ ּו ו ְָלנ ּו ֶאת ָּכל ַהנִ ִּסים ָה ֵא ּלוּ .הו ִֹצ ָ
ׁש ָע ָש
ֶ
ֹאמר ְל ָפנָיו
ּמ ֲא ֵפ ָלה ְלאוֹר ָּגדוֹל ,ו ִּמִּׁש ְע ּבוּד ִל ְג ֻא ָּלהְ .ונ ַ
ּמ ֵא ֶבל ְליוֹם טוֹב ,ו ֵ
ׂמ ָחה ,ו ֵ
ומָיּגוֹן ְל ִש ְ
ִ
ָה.
ַה ְלל ּוי ּ

44

 -הגדה של פסח -

ָה.
ַה ְלל ּוי ּ

ְעד עו ָֹלםִ .מ ִּמז ְַרח
ׁשם יי ְמב ָֹר ְך ֵמ ַע ָּתה ו ַ
ׁשם יי .י ְִהי ֵ
ַה ְלל ּו ַע ְב ֵדי ייַ ,ה ְלל ּו ֶאת ֵ
ׁש ַמיִם ְּכבוֹדוִֹ .מי ַּכיי ֱאל ֵֹהינ ּו
ׁשם ייָ .רם ַעל ָּכל ּגוֹיִם ייַ ,על ַה ָּ
ֻלל ֵ
ׁש ֶמׁש ַעד ְמבוֹאוֹ ְמה ָּ
ֶ
ימי ֵמ ָע ָפר ָּדלֵ ,מ ַאְׁש ּפֹת י ִָרים ֶא ְביוֹן.
ׁש ַמיִם ו ָּב ָא ֶרץְ .מ ִק ִ
ׁש ֶבתַ ,ה ַּמְׁש ִּפ ִילי ִל ְראוֹת ַּב ָּ
יהי ָל ָ
ַה ַּמ ְג ִּב ִ
ָה.
ׂמ ָחה ַה ְלל ּוי ּ
ֲק ֶרת ַה ַּביִתֵ ,אם ַה ָּבנִ ים ְש ֵ
יבי ע ֶ
ֹש ִ
יבי ַע ּמוֹ .מוִׁ
יביםִ ,עם נְ ִד ֵ
יבי ִעם נְ ִד ִ
ֹש ִ
ְלהוִׁ
ׂר ֵאל ַמ ְמְׁשלו ָֹתיו.
ִש ָ
ְתה יְהו ָּדה ְל ָק ְדׁשוֹ ,י ְ
ׂר ֵאל ִמ ִּמ ְצ ַריִםֵּ ,בית ַי ֲעקֹב ֵמ ַעם ל ֵֹעזָ .הי ָ
ִש ָ
ְּב ֵצאת י ְ
ַהָיּם ָר ָאה ַו ָּינֹסַ ,הי ְַר ֵּדן ִי ּסֹב ְל ָאחוֹרֶ .ה ָה ִרים ָר ְקד ּו ְכ ֵא ִיליםְּ ,ג ָבעוֹת ִּ -כ ְבנֵי צֹאןַ .מה ְּל ָך ַהָיּם
ִּכי ָתנוּסַ ,הַי ְּר ֵדן ִּ -ת ּסֹב ְל ָאחוֹר? ֶה ָה ִרים ִּ -ת ְר ְקד ּו ְכ ֵא ִיליםְּ ,ג ָבעוֹת ִּ -כ ְבנֵי צֹאן? ִמ ִּל ְפנֵי ָאדוֹן
חו ִּלי ָא ֶרץִ ,מ ִּל ְפנֵי ֱאלו ַֹּה ַי ֲעקֹבַ .הה ְֹפ ִכי ַה ּצוּר ֲאגַם ָמיִםַ ,ח ָּל ִמיש ְ -ל ַמ ְעיְנוֹ ָמיִם.
יענ ּו ַה ַּלי ְָלה
ָאל ֶאת ֲאבו ֵֹתינ ּו ִמ ִּמ ְצ ַריִם ,ו ְִה ִּג ָ
ׁשר ְּג ָא ָלנ ּו ְוג ַ
ָּברו ְּך ַא ָּתה יי ֱאל ֵֹהינ ּו ֶמ ֶל ְך ָהעו ָֹלםֲ ,א ֶ
ָלים ֲא ֵח ִרים
ֲדים ו ְִל ְרג ִ
יענ ּו ְלמוֹע ִ
ּמרוֹרֵּ .כן יי ֱאל ֵֹהינ ּו וֵאל ֵֹהי ֲאבו ֵֹתינ ּו ַה ִּג ֵ
ַה ֶזּה ֶל ֱא ָכל ּבוֹ ַמ ָּצה ו ָ
ׁשם ִמן ַה ְז ָּב ִחים
ֹאכל ָ
ׂים ַּבעֲבו ָֹד ָת ְךְ .ונ ַ
ׂש
ְש ִ
יר ְך ,ו ָ
ׂמ ִחים ְּב ִבנְ יַן ִע ָ
ׁשלוֹםְ ,ש ֵ
אתנ ּו ְל ָ
ַה ָּב ִאים ִל ְק ָר ֵ
ְעל
יע ָּד ָמם ַעל ִקיר ִמז ְַּב ֲח ָך ְל ָרצוֹן ,וְנו ֶֹדה ְל ָך ִׁשיר ָח ָדש ַעל ְּג ֻא ָּל ֵתנ ּו ו ַ
ׁשר י ִַּג ַ
ו ִּמן ַה ְּפ ָס ִחים ֲא ֶ
ׂר ֵאל.
ִש ָ
ׁשנוָּּ .ברו ְּך ַא ָּתה יי ָּג ַאל י ְ
ַפ ֵ
ְּפדוּת נ ְ
שותים כוס שני בהסבת שמאל.

רחצה
ָּברו ְּך

נוטלים ידיים ומברכים:

ָדיִם.
ילת י ַ
ׁשנ ּו ְּב ִמ ְצו ָֹתיו ו ְִצָוּנ ּו ַעל נְ ִט ַ
ׁשר ִק ְּד ָ
ַא ָּתה יי ֱאל ֵֹהינ ּו ֶמ ֶל ְך ָהעו ָֹלםֲ ,א ֶ

מוציא
יקח ויאחז שלושת המצות בידו ,כסדר שהן בקערה ,הפרוסה בין שתי השלמות ,ויברך:

ָּברו ְּך

ַא ָּתה יי ֱאל ֵֹהינ ּו ֶמ ֶל ְך ָהעו ָֹלם ַה ּמו ִֹציא ֶל ֶחם ִמן ָה ָא ֶרץ.

מצה
ָּברו ְּך

יניח התחתונה מידו ,וישארו בידו העליונה והפרוסה ,ויברך:

ילת ַמ ָּצה.
ׁשר ִק ְּד ָשנ ּו ְּב ִמ ְצו ָֹתיו ו ְִצָוּנ ּו ַעל ֲא ִכ ַ
ַא ָּתה יי ֱאל ֵֹהינ ּו ֶמ ֶל ְך ָהעו ָֹלםֲ ,א ֶ

יבצע משתי המצות ,כזית מכל אחת ,ויטבלם במלח ,ויאכל בהסיבה .וכן יחלק לכל אחד מהמסובים
כזית מכל אחת ,ולפחות יתן כזית אחד לכל אחד מן המסובים ,ויאכלו בהסיבה .ואם אין המצה שלפניו
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 הגדה של פסח -מספיקה לכולם ,יוסיף ממצה שמורה אחרת שמחוץ לקערה עד כזית ,לכל אחד מהמסובים ,ויאכלו גם
הם בהסיבה.

מרור
לוקח לעצמו ונותן לכל אחד מהמסובים כזית מרור ,ומטבלו בחרוסת ,וחוזר ומנער ַהחרוסת ,ומברך עורך
הסדר על אכילת מרור וכולם עונים "אמן" ,ואוכלים בלי הסיבה.

ָּברו ְּך

ילת ָמרוֹר.
ׁשר ִק ְּד ָשנ ּו ְּב ִמ ְצו ָֹתיו ו ְִצָוּנ ּו ַעל ֲא ִכ ַ
ַא ָּתה יי ֱאל ֵֹהינ ּו ֶמ ֶל ְך ָהעו ָֹלםֲ ,א ֶ

כורך
לוקח לעצמו ולכל אחד מהמסובים כזית מהמצה השלישית התחתונה ,וכזית מרור ,וכורכם יחד ,ומטבלם
בחרוסת ,ואוכלים בהסיבה ,ולפני שיאכלו אומרים:

ַמ ָּצה

ׁש ָהיָה ּכו ְֹר ָכן וְאו ְֹכ ָלן
ּקן ֶ
ְח ָּדׁשְּ ,כ ִה ֵּלל ַה ָז ֵ
ָמינ ּו י ֻ
ֵכר ַל ִּמ ְק ָּדׁשְּ ,בי ֵ
ּמרוֹר ְּבלֹא ְב ָר ָכה ,ז ֶ
וָ
ֹאכלוּהוּ.
ׁש ֶּנ ֱא ַמרַ :על ַמ ּצוֹת ו ְּמרו ִֹרים י ְ
ְּב ַבת ַא ַחתְ ,ל ַקֵיּים ַמה ֶּ

שולחן עורך
אוכלים ושותים הסעודה הערוכה .ומנהג טוב לאכול בשר בהמה ולשתות יין בסעודה ,לקיים מצות
שמחת החג .ומי שאין בשר ויין שמחה לו ,יאכל וישתה דברים המשמחים לו.
ויש הנוהגים לאכול תחילה ביצים קשות מבושלות ,ולומר לפני אכילתן:

ֵכר ְל ָק ְר ַּבן ֲח ִגיגָה.
זֶ

צפון
המ ָּצה שהיתה
לאחר גמר כל הסעודה ,לוקח עורך הסדר לעצמו ולכל אחד מהמסובים כזית מפרוסת ַ
"צפונה" ומוצנעת לאפיקומן( ,ויש המחמירים לאכול ב' כזיתים :כזית כנגד קרבן פסח ,וכזית כנגד המצה
הנאכלת עמו) .וצריך לאוכלה לכתחילה קודם חצות הלילה.
וקודם אכילת האפיקומן יאמרו:

ׂבע.
ֵכר ְל ָק ְר ַּבן ֶּפ ַסח ַה ֶּנ ֱא ָכל ַעל ַה ָש ָ
זֶ
ואוכלים האפיקומן בהסיבה .ואסור לאכול אחריה שום דבר ,וכן אסור לשתות משקאות משכרים או מיץ
ענבים ,חוץ משתי הכוסות שעל הסדר .אבל לשתות מים או כוס קפה או תה (ואפילו עם סוכר) ,מותר.
(וכן מותר לשתות שאר משקאות שאינם משכרים .ויקיעורך).
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ברך
מוזגים כוס שלישי ומברכים ברכת המזון.
ְאת ִמ ְצו ָֹתיו
ֲא ָב ְר ָכה ֶאת יי ְּב ָכל ֵעת ָּת ִמיד ְּת ִה ָּלתוֹ ְּב ִפי :סוֹף ָּד ָבר ַה ּכֹל נְִׁש ָמע ֶאת ָה ֱאל ִֹהים י ְָרא ו ֶ
ַחנ ּו נְ ָב ֵר ְך
ַאנ ְ
ָעד :ו ֲ
ׁשם ָק ְדׁשוֹ ְלעו ָֹלם ו ֶ
ׂר ֵ
ִיב ֵר ְך ָּכל ָּב ָש
ְׁשמוֹר ִּכי זֶה ָּכל ָה ָא ָדםְּ :ת ִה ַּלת יי י ְַד ֶּבר ִּפי ו ָ
ׁשר ִל ְפנֵי יי:
ָהַ :וי ְַד ֵּבר ֵא ַלי זֶה ַהֻּׁש ְל ָחן ֲא ֶ
ְעד־עו ָֹלם ַה ְללוּ־י ּ
ָה ֵמ ַע ָּתה ו ַ
יּ
ונוטלים ידים לשם "מים אחרונים" .ואם הם שלושה או יותר ,חייבים לזמן.
ישא).
ׁ
יך ְל ַמ ְל ָּכא ִע ָּל ָאה ַק ִּד ָ
המזמןִּ :ב ְרׁשו ְּת ֶכם! (ויש אומריםַ :הב ָלן וְנִ ְב ִר ְ
ׁש ַמיִם!
עוניםָ :
ׁש ָּבת ַמ ְל ְּכ ָתא) (ביום טוב :ו ִּב ְרׁשוּת יו ָֹמא
ישא (בשבת :ו ִּב ְרׁשוּת ַ
ׁ
המזמןִּ :ב ְרׁשוּת ַמ ְל ָּכא ִע ָּל ָאה ַק ִּד ָ
ׁש ּלוֹ.
ׁש ָא ַכ ְלנ ּו ִמ ֶּ
ישא) (ו ִּב ְרׁשוּת מו ַֹרי ו ְַר ּבו ַֹתי) ו ִּב ְרׁשו ְּת ֶכם נְ ָב ֵר ְך (בעשרהֱ :אל ֵֹהינוּ) ֶ
ׁ
ָט ָבא ַק ִּד ָ
(ה ָּגדוֹל ָּת ִמיד) ָחיִינוּ.
ׁש ּלוֹ ו ְּבטוּבוֹ ַ
ׁש ָא ַכ ְלנ ּו ִמ ֶּ
(אל ֵֹהינוּ) ֶ
עוניםָּ :ברו ְּך ֱ
(ה ָּגדוֹל ָּת ִמיד) ָחיִינוּ.
ׁש ּלוֹ ו ְּבטוּבוֹ ַ
ׁש ָא ַכ ְלנ ּו ִמ ֶּ
(אל ֵֹהינוּ) ֶ
המזמןָּ :ברו ְּך ֱ

ָּברו ְּך

ְאת ָהעו ָֹלם ֻּכ ּלוֹ ְּבטוּבוֹ
ַא ָּתה ְיהֹוָה ֱאל ֵֹהינ ּו ֶמ ֶל ְך ָהעו ָֹלם ָה ֵאל ַה ָזּן או ָֹתנ ּו ו ֶ
ׂרִּ .כי ְלעו ָֹלם ַח ְס ּדוֹ .ו ְּבטוּבוֹ
ל־ב ָש
ְּב ֵחן ְּב ֶח ֶסד ְּב ֵריוַח ו ְּב ַר ֲח ִמים ַר ִּבים .נ ֵֹתן ֶל ֶחם ְל ָכ ָּ
ָעדִּ .כי הוּא ֵאל
(ת ִמיד) ְלעו ָֹלם ו ֶ
ֶח ַסר ָלנ ּו ָמזוֹן ָּ
ְאל י ְ
ַה ָּגדוֹל ָּת ִמיד לֹא ָח ַסר ָלנ ּו ו ַ
ׁשר ָּב ָרא
ל־ב ִר ּיו ָֹתיו ֲא ֶ
ּמזוֹן ְל ָכ ְּ
ְש ְל ָחנוֹ ָערו ְּך ַל ּכֹל .ו ְִה ְת ִקין ִמ ְחיָה ו ָ
ׁ
זָן ו ְּמ ַפ ְרנֵס ַל ּכֹל .ו ֻ
ל־חי ָרצוֹןָּ .ברו ְּך ַא ָּתה ְיהֹוָה
יע ְל ָכ ַ
ׂב ַ
ּמ ְש ִּ
ָד ָך ו ַ
ְב ַר ֲח ָמיו ו ְּברֹב ֲח ָס ָדיו ָּכ ָאמוּרּ .פו ֵֹת ַח ֶאת־י ֶ
ַה ָזּן ֶאת ַה ּכֹל.

נו ֶֹדה

ׁש ִהנְ ַח ְל ָּת ַל ֲאבו ֵֹתינ ּו ֶא ֶרץ ֶח ְמ ָּדה טו ָֹבה ו ְּר ָח ָבה ְּב ִרית
ְּל ָך ְיהֹוָה ֱאל ֵֹהינ ּו ַעל ֶ
ית ָך
ְעל ְּב ִר ְ
ֲב ִדים .ו ַ
יתנ ּו ִמ ֵּבית ע ָ
אתנ ּו ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִם ו ְּפ ִד ָ
ׁשהו ֵֹצ ָ
ּמזוֹןַ .על ֶ
וְתו ָֹרה ַח ִיּים ו ָ
ְעל ַח ִיּים
ׁשהו ַֹד ְע ָּתנוּ .ו ַ
ָך ֶ
ְעל ֻח ֵּקי ְרצוֹנ ְ
ׁש ִּל ַּמ ְד ָּתנוּ .ו ַ
ְעל ּתו ָֹר ְת ָך ֶ
ׂרנוּ .ו ַ
ׁש ָח ַת ְמ ָּת ִּב ְב ָש ֵ
ֶ
ׁש ַא ָּתה זָן ו ְּמ ַפ ְרנֵס או ָֹתנוּ.
ּמזוֹן ָ
וָ

ְעל
וַ

ְא ַכ ְל ָּת
ַחנ ּו מו ִֹדים ָל ְך ו ְּמ ָב ְר ִכים ֶאת ְׁש ָמ ְך ָּכ ָאמוּר ו ָ
ַה ּכֹל ְיהֹוָה ֱאל ֵֹהינ ּו ֲאנ ְ
ן־ל ְךָּ .ברו ְּך ַא ָּתה ְיהֹוָה
ָת ָ
ׁשר נ ַ
ל־ה ָא ֶרץ ַה ּטֹ ָבה ֲא ֶ
יך ַע ָ
ׂב ְע ָּת ו ֵּב ַר ְכ ָּת ֶאת ְיהֹוָה ֱאל ֶֹה ָ
ְש ָ
וָ
ְעל ַה ָּמזוֹן.
ַעל ָה ָא ֶרץ ו ַ

ַר ֵחם

ְעל ַהר ִצ ּיוֹן ִמְׁש ַּכן
יר ְך .ו ַ
ּש ַליִם ִע ָ
ׁ
ְעל יְרו ָ
ׂר ֵאל ַע ָּמ ְך .ו ַ
ִש ָ
ְעל י ְ
ְיהֹוָה ֱאל ֵֹהינ ּו ָע ֵלינ ּו ו ַ
ׁש ִּנ ְק ָרא ִׁש ְמ ָך
ֹש ֶ
ְה ָּקדוׁ
ְעל ַה ַּביִת ַה ָּגדוֹל ו ַ
יר ְך .ו ַ
ְעל ְּד ִב ָ
ָך .ו ַ
ְעל ְמעוֹנ ְ
יכ ָל ְך .ו ַ
ְעל ֵה ָ
ְּכבו ָֹד ְך .ו ַ
ל־צרו ֵֹתינוְּ .ונָא
ִיחנ ּו ַה ְרוַח ָלנ ּו ְמ ֵה ָרה ִמ ָּכ ָ
ָע ָליוָ .א ִבינוּ! ְר ֵענוּ .ז ּונֵנוַּּ .פ ְרנְ ֵסנוַּּ .כ ְל ְּכ ֵלנוַּ .ה ְרו ֵ
ָא ָתםֶ .א ָּלא ְלי ְָד ָך ַה ְּמ ֵל ָאה
ידי ַה ְלו ָ
ָדםְ .ולֹא ִל ֵ
ׂר ו ָ
ידי ַמ ְּתנוֹת ָּב ָש
יכנ ּו ְיהֹוָה ֱאל ֵֹהינ ּו ִל ֵ
ַאל ַּת ְצ ִר ֵ
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 הגדה של פסח -ֹש ָּבעו ָֹלם ַה ֶזּהְ .ולֹא נִ ָּכ ֵלם ְלעו ָֹלם ַה ָּבא.
ׁש ּלֹא נֵבוׁ
ּחה .י ְִהי ָרצוֹן ֶ
ְה ְּפתו ָ
ירה ו ַ
ֲש ָ
ְה ְר ָח ָבהָ .העִׁ
וָ
ָמינוּ.
ִיר ָּנה ִל ְמקו ָֹמ ּה ִּב ְמ ֵה ָרה ְבי ֵ
יח ְך ַּת ֲחז ֶ
ּמ ְלכוּת ֵּבית ָּדוִד ְמִׁש ָ
וַ
ׁש ָּבת ַה ָּגדוֹל
יעיַ .ה ַ
יך ו ְּב ִמ ְצוַת יוֹם ַהְּׁש ִב ִ
יצנ ּו ְיהֹוָה ֱאל ֵֹהינ ּו ְּב ִמ ְצו ֶֹת ָ
ְה ֲח ִל ֵ
בשבת מוסיפיםְ :ר ֵצה ו ַ
ּח ּבוֹ וְנִ ְת ַע ֵּנג ּבוֹ ְּכ ִמ ְצוַת ֻח ֵּקי
ֶיך .נְִׁש ּבוֹת ּבוֹ ְונָנו ַ
ֹש הוּא ִמ ְּל ָפנ ָ
ְקדוׁ
ׂ ַה ֶזּהִּ .כי יוֹם ָּגדוֹל ו ָ
ְה ָקדוֹש
וַ
ָמינוִּּ .כי ַא ָּתה הוּא
ֶח ַמת ִצ ּיוֹן ִּב ְמ ֵה ָרה ְבי ֵ
ְה ְר ֵאנ ּו ְבנ ָ
ּח ֵתנוּ .ו ַ
ְאל ְּת ִהי ָצ ָרה ְויָגוֹן ְּביוֹם ְמנו ָ
ָך .ו ַ
ְרצוֹנ ְ
ֶצח
ׁש ַכ ְחנוַּ .אל ִּתְׁש ָּכ ֵחנ ּו ָלנ ַ
ֹש לֹא ָ
ְה ָּקדוׁ
ית ָך ַה ָּגדוֹל ו ַ
ְש ִתינ ּו ָח ְר ַּבן ֵּב ְ
ׁ
ׁש ָא ַכ ְלנ ּו ו ָ
ַהגַם ֶ
ַּב ַעל ַה ֶּנ ָחמוֹת .ו ֲ
ֹש) [נוסח אחרַ :ח ּנוּן ו ְַרחוּם] ָא ָּתה.
ְקדוׁ
ָחנ ּו ָל ַעדִּ .כי ֵאל ֶמ ֶל ְך ( ָּגדוֹל ו ָ
ְאל ִּת ְזנ ֵ
וַ
ִש ַמע ְוי ִָּפ ֵקד ְו ִי ָז ֵּכר ז ְִכרוֹנֵנ ּו ְוז ְִכרוֹן
ׁ
ֵר ֶצה ְוי ָּ
ֵר ֶאה ְוי ָ
יע ְוי ָ
ֲלה ְויָבוֹא ְוי ִַּג ַ
ֱאל ֵֹהינ ּו וֵאל ֵֹהי ֲאבו ֵֹתינוַּ ,יע ֶ
ֶיך,
ׂר ֵאל ְל ָפנ ָ
ִש ָ
ל־ע ְּמ ָך ֵּבית י ְ
יח ֶּבן ָּדוִד ַע ְב ָּד ְךְ ,וז ְִכרוֹן ָּכ ַ
יר ְךְ ,וז ְִכרוֹן ָמִׁש ַ
ּש ַליִם ִע ָ
ׁ
ֲאבו ֵֹתינוּ ,ז ְִכרוֹן יְרו ָ
ׁשלוֹםְּ ,ביוֹם ַחג ַה ַּמ ּצוֹת ַה ֶזּהְּ ,ביוֹם טוֹב
יטה ְלטו ָֹבהְ ,ל ֵחן ְל ֶח ֶסד ו ְּל ַר ֲח ִמיםְ ,ל ַח ִיּים טו ִֹבים ו ְּל ָ
ִל ְפ ֵל ָ
יענוּ .ז ְָכ ֵרנ ּו ְיהֹוָה ֱאל ֵֹהינ ּו ּבוֹ ְלטו ָֹבה ,ו ָּּפ ְק ֵדנ ּו בוֹ ִל ְב ָר ָכה,
ֹש ֵ
ִמ ְק ָרא ק ֶֹדׁש ַה ֶזּהְ ,ל ַר ֵחם ּבוֹ ָע ֵלינ ּו ו ְּלהוִׁ
יענ ּו ִּכי
ֹש ֵ
ַחמֹל ו ְַר ֵחם ָע ֵלינוּ ,וְהוִׁ
ְח ֵּננ ּו ו ֲ
ּעה ו ְַר ֲח ִמים .חוּס ו ָ
ְשו ָ
יענ ּו בוֹ ְל ַח ִיּים טו ִֹביםִּ ,ב ְד ַבר יׁ
ֹש ֵ
וְהוִׁ
יך ֵעינֵינוִּּ ,כי ֵאל ֶמ ֶל ְך ַחנּ וּן ו ְַרחוּם ָא ָּתה.
ֵא ֶל ָ

ו ְִת ְבנֶה

ָמינוָּּ .ברו ְּך ַא ָּתה ְיהֹוָה
יר ְך ִּב ְמ ֵה ָרה ְבי ֵ
ּש ַליִם ִע ָ
ׁ
יְרו ָ
ּש ָליִם( .בלחשָ :א ֵמן).
ׁ
ּבוֹנֵה יְרו ָ

אם שכח לומר בשבת 'רצה' ,ולא התחיל 'הטוב והמטיב' ,אומר כאן:
ׂר ֵאל ְּב ַא ֲה ָבה ְלאוֹת ו ְִל ְב ִריתָּ .ברו ְּך
ִש ָ
ּחה ְל ַע ּמוֹ י ְ
ׁש ָּבתוֹת ִל ְמנו ָ
ׁש ָּנ ַתן ַ
(ברו ְּך ַא ָּתה ְיהֹוָה ֱאל ֵֹהינ ּו ֶמ ֶל ְך ָהעו ָֹלםֶ ,
ָּ
ׁש ָּבת).
ַא ָּתה ְיהֹוָהְ ,מ ַק ֵּדׁש ַה ַּ
אם שכח לומר 'יעלה ויבוא' ,ולא התחיל 'הטוב והמטיב' ,יאמר כאן:
ׁש ָּבת
(ה ַּ
ׂמ ָחהֶ ,את יוֹם ַ
ׂוֹן ו ְּל ִש ְ
ׂש
ׂר ֵאל ְל ָש
ִש ָ
ָמים טו ִֹבים ְל ַע ּמוֹ י ְ
ׁש ָּנ ַתן י ִ
(ברו ְּך ַא ָּתה ְיהֹוָה ֱאל ֵֹהינ ּו ֶמ ֶל ְך ָהעו ָֹלםֶ ,
ָּ
ּמ ִּנים).
ְה ְז ַ
ׂר ֵאל ו ַ
ִש ָ
ְאת יוֹם) ַחג ַה ַּמ ּצוֹת ַה ֶזּהֶ ,את יוֹם טוֹב ִמ ְק ָרא ק ֶֹדׁש ַה ֶזּהָּ .ברו ְּך ַא ָּתה ְיהֹוָהְ ,מ ַק ֵּדׁש י ְ
ַה ֶזּה ו ֶ
אם שכח לומר 'רצה' ו'יעלה ויבוא' ביום טוב שחל בשבת ,ולא התחיל 'הטוב והמטיב' ,אומר כאן:
ָמים
ׂר ֵאל ְּב ַא ֲה ָבה ְלאוֹת ו ְִל ְב ִריתְ ,וי ִ
ִש ָ
ּחה ְל ַע ּמוֹ י ְ
ׁש ָּבתוֹת ִל ְמנו ָ
ׁש ָּנ ַתן ַ
(ברו ְּך ַא ָּתה ְיהֹוָה ֱאל ֵֹהינ ּו ֶמ ֶל ְך ָהעו ָֹלםֶ ,
ָּ
ּמ ִּנים).
ְה ְז ַ
ׂר ֵאל ו ַ
ִש ָ
ׁש ָּבת ְוי ְ
ׂמ ָחהֶ ,את יוֹם ַחג ַה ַּמ ּצוֹת ַה ֶזּהָּ .ברו ְּך ַא ָּתה ְיהֹוָהְ ,מ ַק ֵּדׁש ַה ַּ
ׂוֹן ו ְּל ִש ְ
ׂש
טו ִֹבים ְל ָש

ָּברו ְּך

ירנוּּ ,בו ְֹר ֵאנוּ,
(ל ַעד) ָה ֵאל ָא ִבינוַּ ,מ ְל ֵּכנוַּ ,א ִּד ֵ
ַא ָּתה ְיהֹוָה ֱאל ֵֹהינ ּו ֶמ ֶל ְך ָהעו ָֹלםָ ,
ׁש ְּב ָכל יוֹם
ְה ֵּמ ִטיב ַל ּכלֶ ,
ׂר ֵאלַ ,ה ֶּמ ֶל ְך ַה ּטוֹב ו ַ
ִש ָ
ֹש ַי ֲעקֹב ,רו ֵֹענ ּו רו ֵֹעה י ְ
ֹשנ ּו ְקדוׁ
ׁ
ּגו ֲֹא ֵלנוְּ ,קדו ֵ
ֵיטיב ָלנוּ ,הוּא ְג ָמ ָלנוּ ,הוּא גו ְֹמ ֵלנוּ ,הוּא י ְִג ְמ ֵלנ ּו
יטיב ָלנוּ ,הוּא י ִ
יטיב ָלנוּ ,הוּא ֵמ ִ
וָיוֹם הוּא ֵה ִ
ְה ָּצ ָלה ו ְָכל־טוֹב.
ָח ֶסד ו ְַר ֲח ִמים ו ְֵריוַח ו ַ
ָל ַעד ֵחן ו ֶ
ׁש ַמיִם ו ָּב ָא ֶרץ.
ִש ַּת ַּבח ַּב ָּ
ִש ַּת ַּבח ַעל ִּכ ֵּסא ְכבוֹדוָֹ .ה ַר ֲח ָמן הוּא יְׁ
הוּא יְׁ
ִש ַּת ַּבח ָּבנ ּו ְלדוֹר ּדו ִֹריםָ .ה ַר ֲח ָמן הוּא ֶק ֶרן ְל ַע ּמוֹ י ִָריםָ .ה ַר ֲח ָמן הוּא י ְִת ָּפ ַאר ָּבנ ּו
ָה ַר ֲח ָמן הוּא יְׁ
ַחת ְולֹא ְב ָצ ַער.
ֵצח נְ ָצ ִחיםָ .ה ַר ֲח ָמן הוּא י ְַפ ְרנְ ֵסנ ּו ְּב ָכבוֹד ְולֹא ְב ִב ּזוּיְּ ,ב ֶה ֵּתר ְולֹא ְב ִא ּסוּרְּ ,בנ ַ
ְלנ ַ

ָה ַר ֲח ָמן
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ׂה י ֵ
ֲש
ְה ְצ ָל ָחה ְּב ָכל ַמע ֵ
ָחה ו ַ
ִש ַלח ְּב ָר ָכה ְרו ָ
ׁשלוֹם ֵּבינֵינוָּ .ה ַר ֲח ָמן הוּא יְׁ
ִתן ָ
ָה ַר ֲח ָמן הוּא י ֵּ
ּארנוּ.
ִש ּבֹר עֹל ָּגלוּת ְמ ֵה ָרה ֵמ ַעל ַצָו ֵ
יח ֶאת ְּד ָר ֵכינוָּ .ה ַר ֲח ָמן הוּא יְׁ
ָה ַר ֲח ָמן הוּא י ְַצ ִל ַ
ּאת
ּאה ְׁש ֵל ָמהְ ,רפו ַ
יכנ ּו ְמ ֵה ָרה קו ְֹמ ִמ ּיוּת ְּב ַא ְר ֵצנוָּ .ה ַר ֲח ָמן הוּא י ְִר ָּפ ֵאנ ּו ְרפו ָ
ָה ַר ֲח ָמן הוּא יו ִֹל ֵ
ּאת ַה ּגוּףָ .ה ַר ֲח ָמן הוּא י ְִפ ַּתח ָלנ ּו ֶאת יָדוֹ ָה ְר ָח ָבהָ .ה ַר ֲח ָמן הוּא י ְָב ֵר ְך ָּכל ֶא ָחד
ַה ֶּנ ֶפׁש ו ְּרפו ַ
ׁש ִּנ ְת ָּב ְרכ ּו ֲאבו ֵֹתינוַּ ,א ְב ָר ָהם י ְִצ ָחק ְוַי ֲעקֹבַּ ,ב ּכֹל ִמ ּכֹל ּכֹלֵּ ,כן
ְא ָחד ִמ ֶּמנּ ּו ִּבְׁשמוֹ ַה ָּגדוֹלְּ ,כמוֹ ֶ
וֶ
ֹאמר ָא ֵמן.
ַחד ְּב ָר ָכה ְׁש ֵל ָמה ,ו ְֵכן י ְִהי ָרצוֹן ְונ ַ
י ְָב ֵר ְך או ָֹתנ ּו י ַ
ֻכת ְׁשלוֹמוֹ.
ׂ ָע ֵלינ ּו ס ַּ
ָה ַר ֲח ָמן הוּא י ְִפרֹש
ּחה ְל ַחֵיּי ָהעו ָֹל ִמים.
ׁש ָּבת ו ְּמנו ָ
ׁש ֻּכלוֹ ַ
ילנ ּו עו ָֹלם ֶ
בשבתָ :ה ַר ֲח ָמן הוּא יַנְ ִח ֵ
ׁשלוֹם.
אתנ ּו ְל ָ
ָלים ֲא ֵח ִרים ַה ָּב ִאים ִל ְק ָר ֵ
ֲדים ו ְִל ְרג ִ
יענ ּו ְלמוֹע ִ
יש אומרים בחול המועדָ :ה ַר ֲח ָמן הוּא י ִַּג ֵ
ׁש ֻּכלוֹ טוֹב.
(ל)יוֹם ֶ
ילנ ּו ְ
ביום טובָ :ה ַר ֲח ָמן הוּא יַנְ ִח ֵ

ְא ֲה ָבתוֹ ְּב ִל ֵּבנ ּו ו ְִת ְהיֶה י ְִר ָאתוֹ ַעל ָּפנֵינ ּו ְל ִב ְל ִּתי
ִטע ּתו ָֹרתוֹ ו ַ
מן הוּא י ַּ
ָה ַר ֲח ָ
ׁש ָמיִם.
ׁשם ָ
ׂינ ּו ְל ֵ
ֲש
ֶח ָטאְ ,וי ְִהי ּו ָכל ַמע ֵ
נֱ
ברכת האורח:
ׁשל
ׁש ְל ָחנוֹ ֶ
ֲד ֵּני עו ָֹלםְ ,וי ְִהיֶה ְכ ֻ
ִיס ֵּדר ּבוֹ ָּכל ַמע ַ
ׁש ָא ַכ ְלנ ּו ָע ָליו ,ו ַ
ָה ַר ֲח ָמן הוּא י ְָב ֵר ְך ֶאת ַהֻּׁש ְל ָחן ַה ֶזּה ֶ
ֶח ַסר ִמ ֶּמנּ ּו ָּכל טוֹב
ְאל י ְ
ִש ֶּתה ,ו ַ
ֹאכל ,ו ְָכל ָצ ֵמא ִמ ֶּמנּ ּו יְׁ
ׁשלוֹםָּ .כל ָר ֵעב ִמ ֶּמנּ ּו י ַ
ַא ְב ָר ָהם ָא ִבינ ּו ָע ָליו ַה ָּ
ֻדה ַהזֹּאת ,הוּא ו ָּבנָיו
ָל ַעד ו ְּלעו ְֹל ֵמי עו ָֹל ִמיםָ ,א ֵמןָ .ה ַר ֲח ָמן הוּא י ְָב ֵר ְך ֶאת ַּב ַעל ַה ַּביִת ַה ֶזּה ו ַּב ַעל ַה ְּסע ָּ
ָדיו ִּת ְר ֶצהְ ,וי ְִהי ּו נְ ָכ ָסיו
ׁש ִי ְּר ּבוָּּ .ב ֵר ְך ְיהֹוָה ֵחילוֹ ּופ ַֹעל י ָ
ׁש ִי ְּחי ּו ו ִּבנְ ָכ ִסים ֶ
ׁשר לוְֹּ ,ב ָבנִ ים ֶ
ו ְִאְׁש ּתוֹ ו ְָכל ֲא ֶ
ׂ
ׂש
ְאל ִיז ְַּד ֵּקק ְל ָפנָיו ְולֹא ְל ָפנֵינ ּו ׁשוּם ְּד ַבר ֵח ְטא ו ְִה ְרהוּר ָעוֹןָ ,ש
ֻצ ָל ִחים ו ְּקרו ִֹבים ָל ִעיר ,ו ַ
וּנְ ָכ ֵסינ ּו מ ְ
ֹש ָּבעו ָֹלם ַה ֶזּה ְולֹא י ִָּכ ֵלם ָלעו ָֹלם ַה ָּבא,
ְעד עו ָֹלם ,לֹא יֵבוׁ
ֹשר ו ְָכבוֹד ֵמ ַע ָּתה ו ַ
ׁ
ׂמ ַח ָּכל ַהָי ִּמים ְּבע ֶ
ְש ֵ
וָ
ָא ֵמן ֵּכן י ְִהי ָרצוֹן.

ָה ַר ֲח ָמן

יח ו ְּל ִבנְ יַן ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ו ְּל ַחֵיּי ָהעו ָֹלם
ִיק ְר ֵבנ ּו ִלימוֹת ַה ָּמִׁש ַ
ַכנ ּו ו ָ
ְחֵיּינ ּו וִיז ֵּ
הוּא י ַ
ׂה ֶח ֶסד ִל ְמִׁשיחוֹ ְל ָדוִד ו ְּלז ְַרעוֹ ַעד עו ָֹלםְּ .כ ִפ ִירים ָרׁש ּו
ְשוּעוֹת ַמ ְל ּכוֹ ְוע ֶֹש
ַה ָּבאִ .מ ְג ּדוֹל יׁ
יתי ַצ ִּדיק ֶנ ֱעזָב ְוז ְַרעוֹ
ָקנְ ִּתי ְולֹא ָר ִא ִ
ִיתי ַּגם ז ַ
ַער ָהי ִ
ַח ְסר ּו ָכל טוֹב .נ ַ
ׁשי ְיהֹוָה לֹא י ְ
ו ְָר ֵעב ּו ְוד ְֹר ֵ
ׁש ִתינ ּו
ׁש ָּ
ּמה ֶּ
ׂב ָעה ,ו ַ
ׁש ָא ַכ ְלנ ּו י ְִהיֶה ְל ָש ְ
ּמ ְלוֶה ְוז ְַרעוֹ ִל ְב ָר ָכהַ .מה ֶּ
ְמ ַב ֶּקׁש ָל ֶחםָּ .כל ַה ּיוֹם חוֹנֵן ו ַ
ֹּאכל ּו ַו ּיו ִֹתר ּו ִּכ ְד ַבר
ֵיהם ַוי ְ
ּתן ִל ְפנ ֶ
ׁשהו ַֹת ְרנ ּו י ְִהיֶה ִל ְב ָר ָכהְּ ,כ ִד ְכ ִתיבַ :ו ִי ֵּ
ּמה ֶּ
ּאה ,ו ַ
י ְִהיֶה ִל ְרפו ָ
ְהיָה ְיהֹוָה
ׁשר י ְִב ַטח ַּביהוָה ו ָ
ָא ֶרץָּ .ברו ְּך ַה ֶּג ֶבר ֲא ֶ
ׁש ַמיִם ו ָ
ׂה ָ
ְיהֹוָהְּ .ברו ִּכים ַא ֶּתם ַליהוָה ע ֵֹש
ׁשלוֹם.
ִתן ְיהֹוָה י ְָב ֵר ְך ֶאת ַע ּמוֹ ַב ָּ
ִמ ְב ַטחוְֹ .יהֹוָה עֹז ְל ַע ּמוֹ י ֵּ

ְעל ָּכל ַע ּמוֹ
ׁשלוֹם ָע ֵלינ ּו ו ַ
ׂה ָ
ֲש
ׁשלוֹם ִּב ְמרו ָֹמיו הוּא ְב ַר ֲח ָמיו ַיע ֶ
ׂה ָ
עו ֶֹש
ׂר ֵאל ו ְִא ְמר ּו ָא ֵמן.
ִש ָ
יְ
יכיון לפטור גם את כוס רביעי ,ויברך ,וישתה בהסיבה:

ׁשם ְיהֹוָה ֶא ְק ָרא.
ׂא ו ְּב ֵ
ְשוּעוֹת ֶא ָּש
יש אומריםּ :כוֹס יׁ
ַס ְב ִרי ָמ ָרנָןָּ .ברו ְּך ַא ָּתה יי ֱאל ֵֹהינ ּו ֶמ ֶל ְך ָהעו ָֹלם ּבו ֵֹרא ְּפ ִרי ַה ָּג ֶפן.
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 -הגדה של פסח -

הלל נרצה
לאחר ששתו כוס שלישי ,מוזגים כוס רביעי .ויש הנוהגים למזוג כוס אחד יתר על הכוסות של המסובים
ואין שותים אותו ,וקוראים אותו "כוס של אליהו" .וגומרים על כוס רביעי את ההלל ,ויאמרו אותו בשמחה
ובהתלהבות רבה.

ׁשר ְּבִׁש ְמ ָך לֹא ָק ָראוִּּ .כי ָא ַכל
ְעל ַמ ְמ ָלכוֹת ֲא ֶ
ׁשר לֹא י ְָדעו ָּך ו ַ
שפ ְֹך ֲח ָמ ְת ָך ֶאל ַה ּגוֹיִם ֲא ֶ
ְׁ
ׁש ּמוּ.
ְאת ָנוֵה ּו ֵה ַ
ֶאת ַי ֲעקֹב ו ֶ
ידם ִמ ַּת ַחת ְׁש ֵמי יי.
ְתְׁש ִמ ֵ
ׂיגֵםִּ .ת ְר ּדֹף ְּב ַאף ו ַ
ַש
ַחרוֹן ַא ְּפ ָך י ִ
ַע ֶמ ָך ו ֲ
יהם ז ְ
ֲל ֶ
ְׁשפ ְֹך ע ֵ
ֹאמר ּו ַה ּגוֹיִםַ :אֵיּה
לֹא ָלנ ּו  ,יי ,לֹא ָלנוִּּ ,כי ְלִׁש ְמ ָך ֵּתן ָּכבוֹדַ ,על ַח ְס ְּד ָךַ ,על ֲא ִמ ֶּת ָךָ .ל ָּמה י ְ
ׂה י ְֵדי ָא ָדם.
ֲש
ָהב ַמע ֵ
יהם ֶּכ ֶסף ְוז ָ
ֲצ ֵּב ֶ
ׂה .ע ַ
ׁשר ָח ֵפץ ָע ָש
ׁש ָמיִםּ ,כֹל ֲא ֶ
ואל ֵֹהינ ּו ַּב ָּ
יהם? ֱ
נָא ֱאל ֵֹה ֶ
ִש ָמעוַּ ,אף ָל ֶהם ְולֹא י ְִריחוּן.
ֶּפה ָל ֶהם ְולֹא י ְַד ֵּברוֵּ ,עי ַניִם ָל ֶהם ְולֹא י ְִראוָּ .א ְז ָניִם ָל ֶהם ְולֹא יְׁ
ׁשר
ׂיהםּ ,כֹל ֲא ֶ
ֶה ּג ּו ִּב ְגרוֹנָםְּ .כמו ֶֹהם י ְִהי ּו ע ֵֹש ֶ
ְה ֵּלכוּ ,לֹא י ְ
יהם ְולֹא י ַ
ישוּןַ ,ר ְג ֵל ֶ
יהם ְולֹא י ְִמ ׁ
י ְֵד ֶ
ּמ ִג ָּנם
ּמ ִג ָּנם הוּאֵּ .בית ַא ֲהרֹן ִּב ְטח ּו ַּביהוהֶ ,עז ְָרם ו ָ
ׂר ֵאל ְּב ַטח ַּביהוהֶ ,עז ְָרם ו ָ
ִש ָ
ּבֹ ֵט ַח ָּב ֶהם .י ְ
ּמ ִג ָּנם הוּא.
הוּא .י ְִר ֵאי יהוה ִּב ְטח ּו ַּביהוהֶ ,עז ְָרם ו ָ
ׂר ֵאל ,י ְָב ֵר ְך ֶאת ֵּבית ַא ֲהרֹן .י ְָב ֵר ְך י ְִר ֵאי ייַ ,ה ְּק ַטנִ ים ִעם
ִש ָ
יי ז ְָכ ָרנ ּו י ְָב ֵר ְך ,י ְָב ֵר ְך ֶאת ֵּבית י ְ
ׁש ַמיִם
ָא ֶרץַ .ה ָּ
ׁש ַמיִם ו ָ
ׂה ָ
ֵיכםְּ .ברו ִּכים ַא ֶּתם ַליי ,ע ֵֹש
ְעל ְּבנ ֶ
יכם ו ַ
ֲל ֶ
יכם ,ע ֵ
ֲל ֶ
ַה ְּגד ִֹלים .י ֵֹסף יי ע ֵ
ַחנ ּו נְ ָב ֵר ְך
ַאנ ְ
ּמה .ו ֲ
ֹרדי דו ָ
ָה ְולֹא ָּכל י ֵ
ְה ְלל ּו י ּ
ָתן ִל ְבנֵי ָא ָדם .לֹא ַה ֵּמ ִתים י ַ
ְה ָא ֶרץ נ ַ
ׁש ַמיִם ַליי ,ו ָ
ָ
ָה.
ְעד עו ָֹלםַ .ה ְלל ּוי ּ
ָה ֵמ ַע ָּתה ו ַ
יּ

ָא ַ
ָמי ֶא ְק ָראֲ .א ָפפוּנִ י ֶח ְב ֵלי
ִש ַמע ייֶ ,את קו ִֹלי ַּת ֲחנ ּונָיִּ .כי ִה ָּטה ָאזְנוֹ ִלי ו ְּבי ַ
ה ְב ִּתי ִּכי יְׁ
ַפִׁשי! ַחנוּן
ׁשם יי ֶא ְק ָראָ :א ָּנא יי ַמ ְּל ָטה נ ְ
ָמוֶת ו ְּמ ָצ ֵרי ְׁשאוֹל ְמ ָצאוּנִ יָ ,צ ָרה ְויָגוֹן ֶא ְמ ָצא .ו ְּב ֵ
ּחי ְִכיִּ ,כי יי
ַפִׁשי ִל ְמנו ָ
יעׁ .שו ִּבי נ ְ
ֹש ַ
ֵאל ֵֹהינ ּו ְמ ַר ֵחםׁ .שֹ ֵמר ְּפ ָת ִאים ייַּ ,דל ִֹתי ו ְִלי יְהוִׁ
יי ו ְַצ ִדיק ,ו ֱ
ַפִׁשי ִמ ָּמוֶתֶ ,את ֵעינִ י ִמן ִּד ְמ ָעהֶ ,את ַר ְג ִלי ִמ ֶּד ִחיֶ .א ְת ַה ֵל ְך ִל ְפנֵי יי
ָּג ַמל ָע ָלי ְִכיִּ .כי ִח ַּל ְצ ָּת נ ְ
יתי ְמאֹדֲ .אנִ י ָא ַמ ְר ִּתי ְב ָח ְפזִיָּ :כל ָה ָא ָדם ּכֹזֵב.
ְּב ַא ְרצוֹת ַה ַח ִיּיםֶ .ה ֱא ַמנְ ִּתי ִּכי ֲא ַד ֵּברֲ ,אנִ י ָענִ ִ
ׁש ֵּלם
ׁשם יי ֶא ְק ָרא .נְ ָד ַרי ַליי ֲא ַ
ׂא ו ְּב ֵ
ְשוּעוֹת ֶא ָּש
מה ָאִׁשיב ַליי ָּכל ַּת ְגמוּלו ִֹהי ָע ָליּ .כוֹס יׁ
ָ
ידיוָ .אנָא יי ִּכי ֲאנִ י ַע ְב ֶּד ָךֲ ,אנִ י ַע ְב ְּד ָך ֶּבן
ְתה ַל ֲח ִס ָ
ָקר ְּב ֵעינֵי יי ַה ָּמו ָ
נ ְֶג ָדה ָּנא ְל ָכל ַע ּמוֹ .י ָ
ׁש ֵלם ,נ ְֶג ָדה נָא
ׁשם יי ֶא ְק ָרא .נְ ָד ַרי ַליי ֲא ַ
ֶבח ּתו ָֹדה ו ְּב ֵ
ֲא ָמ ֶת ָךִּ ,פ ַּת ְח ָּת ְלמו ֵֹס ָריְ .ל ָך ֶאז ְַּבח ז ַ
ָה.
ּש ַליִםַ .ה ְלל ּוי ּ
ְל ָכל ַעמוְֹּ .ב ַח ְצרוֹת ֵּבית ייְּ ,בתו ֵֹכ ִכי יְרו ָ
ָבר ָע ֵלינ ּו ַח ְסדוֹ,
ׁש ְּבחוּה ּו ָּכל ָה ֻא ִּמיםִּ .כי ג ַ
ה ְלל ּו ֶאת יי ָּכל ּגוֹיִםַ ,
ַ
ָה.
ֶא ֶמת יי ְלעו ָֹלםַ .ה ְלל ּוי ּ
וֱ
ׂר ֵאלִּ ,כי ְלעו ָֹלם ַח ְס ּדוֹ.
ִש ָ
ֹאמר נָא י ְ
הוֹד ּו ַליי ִּכי טוֹבִּ ,כי ְלעו ָֹלם ַח ְס ּדוֹ .י ַ
ֹאמר ּו נָא י ְִר ֵאי ייִּ ,כי ְלעו ָֹלם ַח ְס ּדוֹ.
ֹאמר ּו נָא ֵבית ַא ֲהרֹןִּ ,כי ְלעו ָֹלם ַח ְס ּדוֹ .י ְ
י ְ
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ׂה ִלי ָא ָדם .יי ִלי ְּבעֹז ְָרי ו ֲ
ֲש
ירא ַ -מה ַּיע ֶ
ָה .יי ִלי ,לֹא ִא ָ
אתי ָי ּּהָ ,ע ָּננִ י ַב ֶמ ְר ַחב י ּ
ִמן ַה ֵּמ ַצר ָק ָר ִ
יביםָּ .כל ּגוֹיִם ְס ָבבוּנִ י,
ׂנְ ָאי .טוֹב ַל ֲחסוֹת ַּביי ִמ ְּבט ַֹח ָּב ָא ָדם .טוֹב ַל ֲחסוֹת ַּביי ִמ ְּבט ַֹח ִּבנְ ִד ִ
ֶא ְר ֶאה ְּבשֹ
ׁשם
ילםַ .ס ּבוּנִ י ִכ ְדב ִֹריםּ ,דֹעֲכ ּו ְּכ ֵאׁש קו ִֹציםְּ ,ב ֵ
ׁשם יי ִּכי ֲא ִמ ַ
ילםַ .ס ּבוּנִ י גַם ְס ָבבוּנִ יְּ ,ב ֵ
ׁשם יי ִּכי ֲא ִמ ַ
ְּב ֵ
ּעה
ִישו ָ
ּעה .קוֹל ִר ָּנה ו ׁ
ישו ָ
ָה ַוי ְִהי ִלי ִל ׁ
ָרנִ יָ .ע ִזּי ְוז ְִמ ָרת י ּ
יתנִ י ִלנְ ּפֹל ,וַיי ֲעז ָ
ילםָּ .דחֹה ְּד ִח ַ
יי ִּכי ֲא ִמ ַ
ַא ַס ֵּפר
ׂה ָחיִל .לֹא ָאמוּת ִּכי ֶא ְחיֶה ,ו ֲ
ׂה ָחיִל .י ְִמין יי רו ֵֹמ ָמה ,י ְִמין יי ע ָֹש
יקים ,י ְִמין יי ע ָֹש
ֳלי ַצ ִּד ִ
ְּב ָאה ֵ
ׁש ַער
ָה .זֶה ַה ַּ
ֲרי ֶצ ֶדקָ ,אבֹא ָבם ,או ֶֹדה י ּ
ׁשע ֵ
ָהַ .י ּסֹר י ְִּס ַרנִ י ָי ּּה ,ו ְַל ָּמוֶת לֹא נְ ָתנָנִ יִּ .פ ְתח ּו ִלי ַ
ׂי י ּ
ֲש
ַמע ֵ
יקים ָיבֹא ּו בוֹ.
ַלייַ ,צ ִּד ִ
ּעה).
ישו ָ
ַת ִהי ִלי ִל ׁ
יתנִ י ו ְּ
ּעה( .או ְֹד ָך ִּכי עֲנִ ָ
ישו ָ
ַת ִהי ִלי ִל ׁ
יתנִ י ו ְּ
או ְֹד ָך ִּכי עֲנִ ָ
ֹאש ִּפ ָּנה).
ְתה ְלר ׁ
(א ֶבן ָמ ֲאס ּו ַה ּבוֹנִ ים ָהי ָ
ֹאש ִּפ ָּנהֶ .
ְתה ְלר ׁ
ֶא ֶבן ָמ ֲאס ּו ַה ּבוֹנִ ים ָהי ָ
ְתה זֹּאת ִהיא נִ ְפ ָלאֹת ְּב ֵעינֵינוּ).
(מ ֵאת יהוה ָהי ָ
ְתה זֹּאת ִהיא נִ ְפ ָלאֹת ְּב ֵעינֵינוֵּ .
ֵמ ֵאת יהוה ָהי ָ
ׂמ ָחה בוֹ).
ילה וְנִ ְש ְ
ׂה יְהוָה נ ִָג ָ
ׂמ ָחה בוֹ( .זֶה ַה ּיוֹם ָע ָש
ילה וְנִ ְש ְ
ׂה יְהוָה נ ִָג ָ
זֶה ַה ּיוֹם ָע ָש
יעה ָּנא.
יעה ָּנאָ .א ָּנא יי ,הו ִֹש ָ
ָא ָּנא יי ,הו ִֹש ָ
יחה נָא.
יחה נָאָ .א ָּנא ייַ ,ה ְצ ִל ָ
ָא ָּנא ייַ ,ה ְצ ִל ָ
ׁשם ייֵּ ,ב ַר ְכנו ֶּכם ִמ ֵּבית יי).
(ברו ְּך ַה ָּבא ְּב ֵ
ׁשם ייֵּ ,ב ַר ְכנו ֶּכם ִמ ֵּבית ייָּ .
ָּברו ְּך ַה ָּבא ְּב ֵ
ּאר ָלנוִּ ,א ְסר ּו ַחג ַּב ֲעב ִֹתיםַ ,עד ַק ְרנוֹת ַה ִּמז ְֵּב ַח.
ֵאל יי ַוָי ֶ
ּאר ָלנוִּ .א ְסר ּו ַחג ַּב ֲעב ִֹתיםַ ,עד ַק ְרנוֹת ַה ִּמז ְֵּב ַח).
(אל יי ַוָי ֶ
ֵ
(א ִלי ַא ָּתה וְאו ֶֹד ָּךֱ ,אל ַֹהי ֲ -ארו ְֹמ ֶמ ָּך).
ֵא ִלי ַא ָּתה וְאו ֶֹד ָּךֱ ,אל ַֹהי ֲ -ארו ְֹמ ֶמ ָּךֵ .
הוֹד ּו ַליי ִּכי טוֹבִּ ,כי ְלעו ָֹלם ַח ְס ּדוֹ( .הוֹד ּו ַליי ִּכי טוֹבִּ ,כי ְלעו ָֹלם ַח ְס ּדוֹ).
הוֹד ּו ַליי ִּכי טוֹבִּ ,כי ְלעו ָֹלם ַח ְס ּדוֹ .הוֹד ּו ֵלאל ֵֹהי ָה ֱאל ִֹהיםִּ ,כי ְלעו ָֹלם ַח ְס ּדוֹ.
ׂה נִ ְפ ָלאוֹת ְּגדֹלוֹת ְל ַב ּדוִֹּ ,כי ְלעו ָֹלם ַח ְס ּדוֹ.
הוֹד ּו ַל ֲאדֹנֵי ָה ֲאדֹנִ יםִּ ,כי ְלעו ָֹלם ַח ְס ּדוְֹ .לע ֵֹש
ׁש ַמיִם ִּב ְתב ּונָהִּ ,כי ְלעו ָֹלם ַח ְס ּדוְֹ .לרו ַֹקע ָה ָא ֶרץ ַעל ַה ָּמיְםִּ ,כי ְלעו ָֹלם ַח ְס ּדוֹ.
ׂה ַה ָּ
ְלע ֵֹש
ׁש ֶלת ַּביוֹםִּ ,כי ְלעו ָֹלם ַח ְס ּדוֹ.
ׁש ֶמׁש ְל ֶמ ְמ ֶ
ׂה או ִֹרים ְּגד ִֹליםִּ ,כי ְלעו ָֹלם ַח ְס ּדוֶֹ .את ַה ֶּ
ְלע ֵֹש
ֶאת ַהָי ֵּר ַח וְכו ָֹכ ִבים ְל ֶמ ְמְׁשלוֹת ַּב ַּלי ְָלהִּ ,כי ְלעו ָֹלם ַח ְס ּדוֹ.
ׂר ֵאל ִמ ּתו ָֹכםִּ ,כי ְלעו ָֹלם ַח ְס ּדוֹ.
ִש ָ
יהםִּ ,כי ְלעו ָֹלם ַח ְס ּדוַֹ .ו ּיו ֵֹצא י ְ
ְל ַמ ֵּכה ִמ ְצ ַריִם ִּב ְבכו ֵֹר ֶ
ָקה ו ִּבזְרו ַֹע נְ ט ּויָהִּ ,כי ְלעו ָֹלם ַח ְס ּדוְֹ .לגֹזֵר יַם סוּף ִל ְגז ִָריםִּ ,כי ְלעו ָֹלם ַח ְס ּדוֹ.
ְּביָד ֲחז ָ
ְחילוֹ ְביַם סוּףִּ ,כי ְלעו ָֹלם ַח ְס ּדוֹ.
ׂר ֵאל ְּבתוֹכוִֹּ ,כי ְלעו ָֹלם ַח ְס ּדוֹ .וְנִ ֵער ַּפ ְרעֹה ו ֵ
ִש ָ
ֱביר י ְ
ְהע ִ
וֶ
יך ַע ּמוֹ ַּב ִּמ ְד ָּברִּ ,כי ְלעו ָֹלם ַח ְס ּדוְֹ .ל ַמ ֵּכה ְמ ָל ִכים ְּגד ִֹליםִּ ,כי ְלעו ָֹלם ַח ְס ּדוֹ.
ְלמו ִֹל ְ
ּהרֹג ְמ ָל ִכים ַא ִד ִיריםִּ ,כי ְלעו ָֹלם ַח ְס ּדוְֹ .ל ִסיחוֹן ֶמ ֶל ְך ָה ֱאמ ִֹריִּ ,כי ְלעו ָֹלם ַח ְס ּדוֹ.
ַוַי ֲ
ַח ָלהִּ ,כי ְלעו ָֹלם ַח ְס ּדוֹ.
ָתן ַא ְר ָצם ְלנ ֲ
ׁשןִּ ,כי ְלעו ָֹלם ַח ְס ּדוְֹ .ונ ַ
ו ְּלעוֹג ֶמ ֶל ְך ַה ָּב ָ
ָכר ָלנוִּּ ,כי ְלעו ָֹלם ַח ְס ּדוֹ.
ׁש ְּבִׁש ְפ ֵלנ ּו ז ַ
ׂר ֵאל ַע ְב ּדוִֹּ ,כי ְלעו ָֹלם ַח ְס ּדוֶֹ .
ִש ָ
ַח ָלה ְלי ְ
נֲ
ׂרִּ ,כי ְלעו ָֹלם ַח ְס ּדוֹ.
ַו ִי ְּפ ְר ֵקנ ּו ִמ ָּצ ֵרינוִּּ ,כי ְלעו ָֹלם ַח ְס ּדוֹ .נ ֵֹתן ֶל ֶחם ְל ָכל ָּב ָש
ׁש ַמיִםִּ ,כי ְלעו ָֹלם ַח ְס ּדוֹ.
הוֹד ּו ְל ֵאל ַה ָּ

ׂר ְּת ָפ ֵאר ו ְּתרו ֵֹמם ז ְִכ ְר ָך ַמ ְל ֵּכנ ּו
ּח ָּכל ָּב ָש
מת ָּכל ַחי ְּת ָב ֵר ְך ֶאת ִׁש ְמ ָך ְיהֹוָה ֱאל ֵֹהינ ּו וְרו ַ
נְִׁש ַ
יעּ ,פו ֶֹדה
ֹש ַ
(מ ֶל ְך) ּגו ֵֹאל וּמוִׁ
יך ֵאין ָלנ ּו ֶ
ֲד ָ
ְעד ָהעו ָֹלם ַא ָּתה ֵאל ,ו ִּמ ַּב ְלע ֶ
ָּת ִמידִ ,מן ָהעו ָֹלם ו ַ
ּקהֵ .אין ָלנ ּו ֶמ ֶל ְך עוֹזֵר וְסו ֵֹמ ְך ֶא ָּלא ָא ָּתה.
ּמ ִּציל ,וְעוֹנֶה ו ְּמ ַר ֵחםְּ ,ב ָכל ֵעת ָצ ָרה וְצו ָ
וַ
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ֻלל ְּב ָכל ַה ִּתְׁש ָּבחוֹת,
ְה ַא ֲחרוֹנִ יםֱ ,אלו ַֹּה ָּכל ְּב ִר ּיוֹתֲ ,אדוֹן ָּכל ּתו ָֹלדוֹתַ ,ה ְּמה ָּ
אשוֹנִ ים ו ָ
ָה ִר ׁ
ְשנִ ים
ׁ
ִישןַ .ה ְמעו ֵֹרר י ֵ
ׁ
ַהג עו ָֹלמוֹ ְּב ֶח ֶסד ו ְּב ִר ּיו ָֹתיו ְּב ַר ֲח ִמיםַ .ו ְיהֹוָה ֱאל ִֹהים ֱא ֶמת ,לֹא יָנוּם ְולֹא י ָ
ַה ְּמנ ֵ
ׂיח ִא ְּל ִמים,
ְה ֵּמ ִקיץ נִ ְר ָּד ִמיםְ ,מ ַחֶיּה ֵמ ִתים ,וְרו ֵֹפא חו ִֹליםּ ,פו ֵֹק ַח ִעו ְִרים ,וְזו ֵֹקף ְּכפו ִּפיםַ ,ה ֵּמ ִש ַ
וַ
ַחנ ּו מו ִֹדים.
ֱל ִמים ,ו ְּל ָך ְל ַב ְּד ָך ֲאנ ְ
ֵח ֶנע ָ
ְה ְמ ַפ ֲענ ַ
וַ

יע,
ׁש ַבח ְּכ ֶמ ְר ֲח ֵבי ָר ִק ַ
ׂפתו ֵֹתינ ּו ֶ
ְש ְ
ירה ַכָיּם ,ו ְּלׁשוֹנֵנ ּו ִר ָּנה ַּכהֲמוֹן ַּג ָּליו ,ו ִ
ְא ּל ּו ִפינ ּו ָמ ֵלא ִׁש ָ
וִ
ַחנ ּו
ׁש ָמיִם ,ו ְַר ְג ֵלינ ּו ַק ּלוֹת ָּכ ַאָיּלוֹתֵ ,אין ֲאנ ְ
ׂוֹת ְּכנְִׁש ֵרי ָ
ָדינ ּו ְפר ּוש
ׁש ֶמׁש ו ְַכָי ֵּר ַחְ ,וי ֵ
ְעינֵינ ּו ְמ ִאירוֹת ַּכ ֶּ
וֵ
יקין ְלהוֹדוֹת ְל ָך ְיהֹוָה ֱאל ֵֹהינוּ ,ו ְּל ָב ֵר ְך ֶאת ִׁש ְמ ָך ַמ ְל ֵּכנוַּ ,על ַא ַחת ֵמ ֶא ֶלף ַא ְל ֵפי ֲא ָל ִפים וְרוֹב
ַמ ְס ִּפ ִ
ׂית ִע ָּמנ ּו ו ְִעם ֲאבו ֵֹתינוִּ .מ ְּל ָפנִ ים ִמ ִּמ ְצ ַריִם
ׁש ָע ִש ָ
ִר ֵּבי ְר ָבבוֹתְּ ,פ ָע ִמים ַה ּטוֹבוֹת נִ ִּסים וְנִ ְפ ָלאוֹת ֶ
ׂבע ִּכ ְל ַּכ ְל ָּתנוֵּ ,מ ֶח ֶרב ִה ַּצ ְל ָּתנוּ,
יתנוְּּ .ב ָר ָעב זַנְ ָּתנוּ ,ו ְּב ָש ָ
ֲב ִדים ְּפ ִד ָ
ְּג ַא ְל ָּתנ ּו ְיהֹוָה ֱאל ֵֹהינוִּ ,מ ֵּבית ע ָ
יך.
יך ְולֹא ֲעזָבוּנ ּו ֲח ָס ֶד ָ
יתנוַּ .עד ֵה ָּנה ֲעזָרוּנ ּו ַר ֲח ֶמ ָ
ּמ ֳח ָל ִאים ָר ִעים ו ְַר ִּבים ִּד ִּל ָ
ִמ ֶּד ֶבר ִמ ַּל ְט ָּתנוּ ,ו ֵ
ׂמ ָּת ְּב ִפינוֵּ ,הן ֵהם יוֹד ּו
ׁשר ַש ְ
ׁש ָּנ ַפ ְח ָּת ְּב ַא ֵּפינוּ ,ו ְָלׁשוֹן ֲא ֶ
ׁש ָמה ֶ
ּח וּנְ ָ
ׁש ִּפ ַּל ְג ָּת ָּבנוּ ,וְרו ַ
ַעל ֵּכן ֵא ָב ִרים ֶ
ׁש ֵּב ַח,
ִיפ ֲארוֶּ ,את ִׁש ְמ ָך ַמ ְל ֵּכנ ּו ָת ִמידִּ .כי ָכל ֶּפה ְל ָך יו ֶֹדה ,ו ְָכל ָלׁשוֹן ְל ָך ְת ַ
ִיש ְּבחוּ ,ו ָ
ׁ
ִיב ְרכוּ ,ו ַ
וָ
ְה ֶּק ֶרב
ִיראו ָּך ו ַ
ְה ְּל ָבבוֹת י ָ
ֶיך ִתְׁש ַּת ֲחוֶה ,ו ַ
ו ְָכל ַעיִן ְל ָך ְת ַצ ֶּפה ,ו ְָכל ֶּב ֶר ְך ְל ָך ִת ְכ ַרע ,ו ְָכל קו ָֹמה ְל ָפנ ָ
אמ ְרנָה ְיהֹוָה ִמי ָכמו ָֹך ַמ ִּציל ָענִ י ֵמ ָחזָק
ׁש ֶּנ ֱא ַמרָּ :כל ַע ְצמ ַֹתי ּתֹ ַ
ַמר ּו ִלְׁש ֶמ ָךַּ ,כ ָּד ָבר ֶ
ְה ְּכ ָליוֹת ְיז ְּ
וַ
יע .ו ְָכתוּבַ :ר ְּננ ּו
ֹש ַ
ֲקת ַה ַּדל ַּת ְקִׁשיב וְתוִׁ
ְעת עֲנִ ִיּים ַא ָּתה ִּתְׁש ַמעַ ,צע ַ
ׁשו ַ
ְא ְביוֹן ִמ ּגֹזְלוַֹ .
ְענִ י ו ֶ
ִמ ֶּמנּ וּ ,ו ָ
ְש ִרים נָאוָה ְת ִה ָּלה.
ׁ
יקים ַּב ְיהֹוָהַ ,לי ָ
ַצ ִּד ִ

יקים ִּת ְת ָּב ַר ְך,
ׂפ ֵתי ַצ ִּד ִ
ְש ִרים ִּת ְתרו ָֹמם ,ו ְּב ִש ְ
ׁ
ְּב ִפי י ָ
ֹשים ִּת ְת ַה ָּלל.
ידים ִּת ְת ַק ָּדׁש ,ו ְּב ֶק ֶרב ְקדוִׁ
ו ִּב ְלׁשוֹן ֲח ִס ִ

ֶיך ְיהֹוָה ֱאל ֵֹהינ ּו וֵאל ֵֹהי
ׁש ֵּכן חו ַֹבת ָּכל ַהיְצו ִּרים ְל ָפנ ָ
ׂר ֵאלֶ ,
ִש ָ
הלוֹת ִר ְבבוֹת ַע ְּמ ָך ֵּבית י ְ
ְּב ִמ ְק ֲ
ַצ ַחַ ,על ָּכל ִּד ְב ֵרי ִׁשירוֹת ו ְִתְׁש ָּבחוֹת
ׁש ֵּב ַחְ ,ל ָפ ֵארְ ,לרו ֵֹמםְ ,ל ַה ֵּדר ,ו ְּלנ ֵּ
ֲאבו ֵֹתינ ּו ְלהוֹדוֹתְ ,ל ַה ֵּללְ ,ל ַ
יח ָך.
ִשי ַע ְב ְּד ָך ְמִׁש ֶ
ׁ
ָּדוִד ֶּבן י ַ
ָאה
ׁש ַמיִם ו ָּב ָא ֶרץִּ ,כי ְל ָך נ ֶ
ֹש ַּב ָּ
ְה ָּקדוׁ
ִש ַּת ַּבח ִׁש ְמ ָך ָל ַעד ַמ ְל ֵּכנ ּו ָה ֵאל ַה ֶּמ ֶל ְך ַה ָּגדוֹל ו ַ
כן ,יְׁ
ו ְּב ֵ
ֻלה,
ֶצחְּ ,גד ָּ
ׁש ָלה ,נ ַ
ּמ ְמ ָ
ּש ָב ָחהַ ,ה ֵּללְ ,וז ְִמ ָרה ,עֹז ,ו ֶ
ָעדִׁ ,שיר ,וְׁ
ְיהֹוָה ֱאל ֵֹהינ ּו וֵאל ֵֹהי ֲאבו ֵֹתינ ּו ְלעו ָֹלם ו ֶ
ְעד
ּמעו ָֹלם ו ַ
ֹש ,ו ֵ
ְה ָּקדוׁ
ּמ ְלכוּתְּ .ב ָרכוֹת וְהו ָֹדאוֹת ְלִׁש ְמ ָך ַה ָּגדוֹל ו ַ
ֻשה ,ו ַ
ׁ
ְּגבו ָּרהְּ ,ת ִה ָּלה ,ו ְִת ְפ ֶא ֶרתְ ,קד ָ
עו ָֹלם ַא ָּתה ֵאל.
ׂר ֵאלְּ ,ב ִרנָה
ִש ָ
ְע ְמ ָך ֵּבית י ְ
ֶך ,ו ַ
ׂי ְרצוֹנ ָ
יקים עו ֵֹש
יך ו ְַצ ִּד ִ
יד ָ
ַח ִס ֶ
ׂיך ,ו ֲ
ֲש ָ
ּך יי ֱאל ֵֹהינ ּו ָּכל ַמע ֶ
ְה ְללו ָ
יַ
ְעד
ומעו ָֹלם ו ַ
ַמרֵ ,
ָאה ְלז ֵּ
ִיפ ֲאר ּו ֶאת ׁשם ְּכבו ֶֹד ָךִּ .כי ְל ָך טוֹב ְלהוֹדוֹת ו ְּלִׁש ְמ ָך נ ֶ
ִיש ְּבח ּו ו ָ
ׁ
ִיב ְרכ ּו ו ַ
יוֹד ּו ו ָ
ֻלל ַּב ִּתְׁש ָּבחוֹת.
עו ָֹלם ַא ָּתה ֵאלָּ :ברו ְּך ַא ָּתה יי ֶמ ֶל ְך ְמה ָּ
שותים כוס רביעית בהסיבה ,ולאחריה מברכים:
ְעל ֶא ֶרץ ֶח ְמ ָּדה
ׂדה ,ו ַ
ְעל ְּתנו ַּבת ַה ָּש ֶ
ְעל ְּפ ִרי ַה ֶּג ֶפן ,ו ַ
ָּברו ְּך ַא ָּתה יי ֱאל ֵֹהינ ּו ֶמ ֶל ְך העו ָֹלםַ ,על ַה ֶּג ֶפן ו ַ
ְעל
ׂ ּבֹ ַע ִמ ּטו ָּב ּהַ .ר ֶחם יי ֱאל ֵֹהינ ּו ָע ֵלינ ּו ו ַ
ָה ו ְִל ְש
ית ו ְִהנְ ַח ְל ָּת ַל ֲאבו ֵֹתינוֶּ ,ל ֱאכֹל ִמ ִּפ ְרי ּ
ׁש ָר ִצ ָ
טו ָֹבה ו ְּר ָח ָבה ֶ
ּש ַליִם
ׁ
יכ ָל ְך .ו ְּבנֵה יְרו ָ
ְעל ֵה ָ
ְעל ִמז ְָּב ָח ְך ,ו ַ
ְעל ִצ ּיוֹן ִמְׁש ַּכן ְּכבו ָֹד ְך ,ו ַ
יר ְך ,ו ַ
ּש ַליִם ִע ָ
ׁ
ְעל יְרו ָ
ׂר ֵאל ַע ָּמ ְך ,ו ַ
ִש ָ
יְ
ֻשה ו ְּב ָט ֳה ָרה
ׁ
יה ִּב ְקד ָ
ָה .וּנְ ָב ְר ָכ ְך ָע ֶל ָ
ׂמ ֵחנ ּו ְּב ִבנְ ָינ ּ
ְש ְּ
ֲלנ ּו ְלתו ָֹכ ּה ו ַ
ְהע ֵ
ָמינוּ .ו ַ
ִעיר ַהק ֶֹדׁש ִּב ְמ ֵה ָרה ְבי ֵ
ׂמ ֵחנ ּו ְּביוֹם ַחג ַה ַּמ ּצוֹת ַה ֶזּהְּ ,ביוֹם טוֹב ִמ ְק ָרא ק ֶֹדׁש
ְש ְ
ׁש ָּבת ַה ֶזּה) ו ַ
יצנ ּו ְּביוֹם ַה ַ
ְה ֲח ִל ֵ
(בשבת :ו ְּר ֵצה ו ַ
ָהָּ .ברו ְּך ַא ָּתה יי ַעל
ַפנ ּ
ְעל ְּפ ִרי ג ְ
ּמ ִטיב ַל ּכֹל וְנו ֶֹדה ְּל ָך יי ֱאל ֵֹהינ ּו ַעל ָה ָא ֶרץ ו ַ
ַה ֶזּהִּ .כי ַא ָּתה טוֹב ו ֵ
ָה.
ַפנ ּ
ְעל ְּפ ִרי ג ְ
ָה ָא ֶרץ ו ַ
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בס"ד

נספח ג’
במוצרים הבאים צוין האם יש צורך בהכשר לפסח

“צריך”-כלומר :צריך הכשר לפסח.
“לא צריך” -כלומר :אין צורך בהכשר מיוחד לפסח.
“רצוי” -כלומר :אם משיגים בקלות עם הכשר -עדיף ,אם לא משיגים עם הכשר -אפשר
להשתמש גם ללא הכשר מיוחד לפסח.

המוצר

הדין

המוצר

הדין

אבקת כביסה

לא צריך

נוזל לניקוי חלונות

לא צריך

אבקה למדיח

רצוי

נוזל לניקוי כלים

צריך

אצטון

לא צריך

נוזל לניקוי תנור/מיקרו

לא צריך

אקונומיקה

לא צריך

נוזל לשטיפת רצפות

לא צריך

ג’ל אלוורה

לשימוש בפה -
צריך

ניילון נצמד

לא צריך

קרם ידים

צריך

נייר אפיה

לא צריך

דאודורנט

לא צריך*

נייר טואלט

לא צריך

חול ניקוי

לא צריך

נייר כסף

כשרות לכל השנה

טיטולים

לא צריך

תבניות אלומיניום

כשרות לכל השנה

טלק

לא צריך

נייר סופג

רצוי

כלים חד-פעמיים
מנייר או מקרטון

רצוי

סבוני אסלה

לא צריך

מגבונים /ממחטות לחות

רצוי

סבונים

רצוי

כלים חד-פעמיים מפלסטיק או
מקלקר

לא צריך

סקוטש (חדש!)

לא צריך

נוזל הברקה למדיח

רצוי

פלסטלינה

לא צריך

כפפות חד פעמיות
(בלי אבקה)

לא צריך

פלסטלינה  -בר בצק

לא לשימוש
בפסח!

מטהר אויר

לא צריך

קרם לחות
לתינוק /למבוגר

לא צריך

מי פה

צריך

תחליב לחות

לא צריך

ממחטות נייר

לא צריך

קש לשתיה

לא צריך

מנג’טים

לא צריך

שמן לתינוק

לא צריך

מסיר שומנים

לא צריך

שמפו ווקס לרכב

לא צריך

מסיר שומנים קר /מהיר

לא צריך

שמפו לשטיחים

לא צריך

מפיות נייר

לא צריך

שמפו לשיער

לא צריך

מרכך כביסה

לא צריך

שפתון

צריך

מרכך שיער /מעצב שיער

לא צריך

שקיות ניילון

לא צריך

משחות נעליים

לא צריך

שקיות קוקי (צלייה)

רצוי

משחות שיניים

צריך

נוזל דוחי יתושים

לא צריך
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