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הֹוִרים ְיָקִרים, ָׁשלֹום!
ֵליל ַהֵּסֶדר ַּבֶּפַתח...

ַאָּבא ָיָקר, עֹוֵרְך ֵסֶדר ָיָקר !
ע”מ ֶׁשֵּליל ַהֵּסֶדר ַיֲעֹבר ָעֵלינּו ְוַעל ְיָלֵדינּו ַּבּצּוָרה ַהּטֹוָבה ְּביֹוֵתר ֶהְחַלְטנּו ַלֲעֹרְך חֹוֶבֶרת 
ַלֵּבי ַהֲהָכָנה ִלְפֵני ֶהָחג ָוָהְלָאה ְּבֶעֶרב ֶהָחג  ַהְמַׁשֶּלֶבת ַהְדָרָכה ִהְלָכִתית ְּברּוָרה ָהֵחל ִמּׁשְ
ּוְלַאַחר ִמֵּכן ַהְדָרָכה ְלָכל ְׁשַלֵּבי ַהֵּסֶדר ַיַחד ִעם ְׁשֵאלֹות ַלְיָלִדים ְּבָכל ָׁשָלב ְוָׁשָלב ע”מ 

ֶׁשַּנְצִליַח ְלַהֲעִביר ְלָכל ְּבֵני ַהִּמְׁשָּפָחה ֵסֶדר ְמַעְנֵין, ַמְׁשָמעּוִתי ְוַגם ִהְלָכִתי.

“ָאְמרּו ָעָליו ַעל ַרִּבי ֲעִקיָבא ֶׁשָהָיה ְמַחֵּלק ְקָליֹות ֶוֱאגֹוִזים ַלִּתינֹוקֹות ְּבֶעֶרב ֶּפַסח ֶׁשֹּלא 
ִייְׁשנּו ְוִיְׁשֲאלּו...”

ַּתְנָיא, ָאְמרּו ָעָליו ַעל ַרִּבי ֲעִקיָבא: ִמָּיָמיו ֹלא ָאַמר ִהִּגיַע ֵעת ַלֲעֹמד ְּבֵבית ַהִּמְדָרׁש חּוץ 
ִייְׁשנּו.  ֶׁשֹּלא  ְּכֵדי  ִּתינֹוקֹות,  ִּבְׁשִביל   - ֶּפַסח  ְּבֶעֶרב  ַהִּכּפּוִרים.  יֹום  ְוֶעֶרב  ְּפָסִחים  ֵמַעְרֵבי 

ְוֶעֶרב יֹום ַהִּכּפּוִרים - ְּכֵדי ֶׁשַּיֲאִכילּו ֶאת ְּבֵניֶהם.

ֵיְלכּו ִליׁשֹון ְּבֶעֶרב  רֹוִאים ִמִּסּפּור ְּדָבִרים ֶזה ַּכָּמה ָהָיה ָחׁשּוב ְלַרִּבי ֲעִקיָבא ֶׁשַהְיָלִדים 
ֶּפַסח ַעד ְּכֵדי ָּכְך ֶׁשָּקם ִמִּלּמּודֹו ְּבֵבית ַהִּמְדָרׁש .

ַהְּזַמִּנים  ְּבָכל  ַהּדֹורֹות  ְּגדֹוֵלי  ְּבִפי  ִנְקָרא  ֶזה  ַלְיָלה  ִּכי  ֵמִביא  ָׁשלֹום’  ַה’ְּנִתיבֹות  ַּבַעל 
ִנְפָּתִחים  ּבֹו  ְוָקדֹוׁש  ָּגדֹול  ַלְיָלה  ֶזה, הּוא  ַלְיָלה  ַהִּכּפּוִרים’,  יֹום  ֵליל  ְּכמֹו  ִׁשּמּוִרים  ‘ֵליל 
ַמִים ּומֹוִריִדים ַטְלֵלי אֹוָרה ֶוֱאמּוָנה ַעל ִלּבֹוֵתינּו, ְּבַחג ִראׁשֹון ֶׁשל ֶּפַסח, ֵּבַרְך ִיְצָחק  ַהּׁשָ
ִּבְפָסִחים פ”ה:  ָהָאֶרץ”, ּומּוָבא  ּוִמְׁשַמֵּני  ַמִים  ַהּׁשָ ִמַּטל  ָהֱאֹלִקים  ְלָך  “ְוִיֶּתן  ַיֲעֹקב   ֶאת 
ַמִים(,  ַוֲהֵלָלא ָּפַקע ַאְגָרא” )ַּכַּזִית ֶּפַסח ְוהֹוָדָאה ַלה’ ּפֹוְתִחים ֶאת ַהּׁשָ “ַּכֵּזיָתא ִּפְסָחא 
ָנה ָלֱאמּוָנה , ְּכלֹוַמר ְּביֹום ֶזה ִנְכָנִסים ָאנּו ְלאֹוַצר  ַלְיָלה ֶזה ְּבִפי ַהֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש ֹראׁש ַהּׁשָ
ָנה ֻּכָּלּה ע”י ִרּבּוי ַהִּסּפּור  ָהֱאמּוָנה ֶׁשל ַהָּקָּב”ה ְולֹוְקִחים ַּכָּמה ֶׁשּיֹוֵתר ֱאמּוָנה ְלָכל ַהּׁשָ
ִּביִציַאת ִמְצַרִים ָלֵכן ָהֵעָרנּות ְּבַלְיָלה ֶזה ֲחׁשּוָבה ְּביֹוֵתר- ֶאת ָהֹרב ַהֻּמְחָלט ֶׁשל ַהֲהָכנֹות 
ֶּפַסח  ֶעֶרב  ִלְפֵני  יֹום  ַעד  ַמְקִסימּום  ּוְמַסְּיִמים  ֹקֶדם,  ָיִמים  ַּכָּמה  ַמְתִחיִלים  ְוַהִּבּׁשּוִלים 
ָלנּוַח   ְּבֵני ַהִּמְׁשָּפָחה הֹוְלִכים  ְוָכל  ָצֳהָרִים  ַהְּבָגִדים, ֲארּוַחת  ֲהָכַנת  ֵרַפת ָחֵמץ,  חּוץ ִמּׂשְ

ְּכֵדי ִלְהיֹות ֵעָרִנִּיים ְּביֹוֵתר ּוַמְרִויִחים ִהְתַעּלּות רּוָחִנית ְּבַלְיָלה ֶזה.
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המלצה וברכה מאת
הרה"ג יחיאל אבוחצירא שליט"א
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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 "ְוִהַּגְדָּת ְלִבְנָך ... )שמות יג, ח(", היא הציר המרכזי שסביבו 
משובצים ההלכות, שהנחילו לנו חז"ל בלילה הזה.

שלמה המלך הנחיל לנו כלל יסודי בחינוך.

"ֲחֹנְך ַלַּנַער ַעל ִּפי ַדְרּכֹו ַּגם ִּכי ַיְזִקין ֹלא ָיסּור ִמֶּמָּנה )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 
גאים  אנו  הזה.  והקדוש  המיוחד  ללילה  הקהילה  כלל  את  שתחבר  הפסח  חג  לקראת  הלכות 

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

דבר מנהל בית החינוך
יזהר אפגן

בס"ד
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תכלית יציאת מצריים- הכרת הטוב

ה' אוסר על בנ"י להלחם במצרים- "ה' יילחם לכם ואתם תחרישון" – למה? 
 , המצרים  לנו  עשו  עוול  כמה  בעמלק?  שנלחמנו  כמו  שערה  מלחמה  למצרים    נשיב  לא  מדוע 
ועוד.למה  בפרך  בנו  רדו   , לד'(  א'  רבא  )שמות  ליאור  תינוקות  מאות  שלוש  יום  בכל  השליכו 
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 .
שהכל  להודות  צריך  שאני  פירושה  אין  הטוב  הכרת  הטוב,  הכרת  מידת  בעניין  נלמד  גדול  יסוד 
מושלם לפי דעתי , דהיינו להעריך ולהוקיר רק מציאות מושלמת , או להודות לאדם שעשה למעני 
לא  שהמציאות  גם  בטוב  ולהבחין  להכיר  פירושה  הטוב  הכרת  אלא  וכלל,  כלל  רע  ולא  טוב  רק 
מציאות  באותה  הטוב  את  להכיר  נתחייב  אז  גם   , מושלמת  מלהיות  רחוקה  אפילו  או  מושלמת 
יכולים  לא  אתם   , לחירות  שיצאו  איך  גדול  יסוד  ישראל  עם  את  מלמד  ולהדגיש אותה, הקב"ה 

לפגוע במצרים מפני ששמשו לכם אכסניה בשעת הדחק )רש"י דברים כג,ח(

פורים כהכנה לפסח
של  מהגזירה  חלק  היה  הוא  כי  בנטל  לשאת  צריך  שהיה  זה  הוא   , הטוב  הכרת  הפך  הוא  עמלק 
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 
אלא נסביר שזו בדיוק  אכול ממנו אכלת " ואנו שואלים מה הקשר ? רק בגלל שהמילים זהות ? 
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 

דבר רב בית החינוך
הרב אביתר כהן
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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( 

, עד  מסופר על הגר"א מוילנא או החתם סופר שהיה מחלק אבן קטנה לכל מי שעשה לו טובה 
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
חינוכית  ובטח  מסגרת  בכל  החורבן,  שורש  הטובה  ,כפיות  הבניין  שורש  היא  הטוב  הכרת  מידת 
ככל שנתמיד יותר בעין טובה וראיית הטוב והעצמתו נזכה ממילא להסתלקות הכוחות החלושים 

והנדכאים. 
בכדי  הם  מתמלאים  נפש  כוחות  בכמה  וחיזוק,  טובה  מילה  המקבלים  של  פניהם  קורנות  כמה 
לפעמים  לנו  קשה  כמה  זאת  עם  אך  ומתעצמת,  מתחזקת  נפשם  תיקון,  הדרוש  עם  להתמודד 
 , היא  גדולה  עבודה  הטוב  והכרת  ופגמים  חסרונות  לראות  עולם  של  טבעו  כי  הטוב  את  לראות 

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
בית  מנהל  ולהאדירה  תורה  להגדיל  השואף  וערכיה,  תורה  אוהב  רבנן  ורחים  דחיל  היקר  למנהל 
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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דוֹל ְוַהּנוָֹרא ּמּוִרים’ ַהגָּ ַהֲהָכנוֹת ְל’ֵליל ַהשִּׁ

ֱהיֹות ְוַלְיָלה ֶזה ָּגדֹול ְוָעצּום ָחׁשּוב ְמֹאד ְלִהְתּכֹוֵנן ִלְקָראתֹו במס’ ְּדָבִרים:
א. ַחָּיִבים ְלַסֵּים ֶאת ָּכל ַהֲהָכנֹות ֶלָחג ַעד ַהָּצֳהַרִים.

ב. ִעַּקר ַהֵּסֶדר ֵאּלּו ַהְיָלִדים )‘ְוִהַּגְדָּת ְלִבְנָך’( ְוָלֵכן ָצִריְך ְלַהִּגיַע מּוָכִנים ְמֹאד ְלֶעֶרב ֶזה, ְּכִדְלַקָּמן:

ַהְיָלִדים הֹוְלִכים ִליׁשֹון ְמנּוַחת ָצֳהָרִים- חֹוָבה!
            ע”מ ֶׁשֹּלא ִיְתַעְּיפּו ְּכָבר ִּבְתִחַּלת ַהֵּסֶדר, ְוֵיֵלכּו ִליֹׁשן ַוֲחָבל ַעל ֵסֶדר ָׁשֵלם ֶׁשּנֹוַעד  ִּבְׁשִביָלם.

ְּב’ַמִּגיד’ ְוקֹוְרִאים ֶאת  ְלִהְזָּדֵרז  ְוָלֵכן ְמַבְּקִׁשים  ָרָעב  ְוֹנַער ְּכָבר ִּבְתִחַּלת ַהֵּסֶדר ִמְתלֹוְנִנים ַעל  ְיָלִדים 
ַהַהָּגָדה ְּבֹאֶפן ֶטְכִני ִּבְלַבד ְוֹלא ַמְׁשָמעּוִתי, ֹלא ְמַעְנֵין ְוֹלא ְמָגֶרה ֶאת ַהְיָלִדים ְוַהּנַֹער ְוָלֵכן ִמְׁשָּפחֹות 
ַרּבֹות ַמְפִסידֹות ֵליל-ֵסֶדר ַמְׁשָמעּוִתי, ַוֲחָבל, ִמְּפֵני ֶׁשַהְיָלִדים ְיכֹוִלים ֶלֱאֹכל ֲאִפּלּו ָׁשָעה ִלְפֵני ְּכִניַסת 
ֶהָחג ְלַאַחר ֶׁשָּנחּו ְמנּוַחת ָצֳהָרִים )ֵאין ְּבָעָיה ֶלֱאֹכל ְּדָבִרים ֶׁשִּבְרָּכָתם ָהַאֲחרֹוָנה ‘ּבֹוֵרא ְנָפׁשֹות’ ְּכגֹון: 
ֶאת  ְּבֵתָאבֹון  ֶׁשֹּיאְכלּו  ְלַהְגִזים ע”מ  ַּכּמּוָבן ֶׁשֹּלא  ִלְמֻבָּגִרים(  ֲאִפּלּו  ּוֵפרֹות.  ְיָרקֹות  ָּדִגים,  ָּבָׂשר, עֹוף 

ַהַּמָּצה.

ַהְיָלִדים ֵהם ַהֶּמְרָּכז ָּבֶעֶרב ַהֶּזה )ָּבִנים, ָּבנֹות, ְנָכִדים, ְנָכדֹות, ַאְחָיִנים ְוַאְחָיִנּיֹות( ְוָלֵכן ַלְמרֹות ָהאֹוְרִחים 
ַהֲחׁשּוִבים ְמֹאד ֶׁשִּמְתָאְרִחים ֶאְצֵלנּו ָאנּו ִנֵּתן ֶאת ֹרב ְּתׂשּוַמת ַהֵּלב ֹקֶדם ְלַהְחָּדַרת ָהֱאמּוָנה ַּבה’ ע”י 

ַהִּסּפּור ִּביִציַאת ִמְצַרִים.

ַהִחּנּוְך  ְּבֵבית  ַהַּתְלִמיִדים  ִעם  ֶׁשָּלַמְדנּו  ֵאלֹות  ֵמַהּׁשְ ְקָצת  ִעם  ִהְלָכִתית  חֹוֶבֶרת  ְלָפֶניָך  ָעַרְכנּו  ָלֵכן, 
ֵעָרִנִּיים  ֵאר  ְלִהּׁשָ ָלֶהם  ְוִלְגֹרם  ַהְיָלִדים  ֶאת  ִעָּמנּו  ּוְלַחֵּבר  ְלָגרֹות  ֶׁשּנּוַכל  ע”מ  ְוַהֹּכל  ַרְמָלה  ֲאִמי”ת 

ְּבַמֲהַלְך ָּכל ַהַּלְיָלה ֶהָחׁשּוב ַהֶּזה.
ֶאת  ְלעֹוֵרר  ְּבַמָּטָרה  ִחּיּוִבית,  ְּתׁשּוָבה  ָלעֹוֶנה  ְלַהֲעִניק  ְּכֵדי  ֶּבֱאגֹוִזים/ְּפָרִסים  ְלִהְצַטֵּיד  ָעֶליָך  ָחׁשּוב: 

ַהְיָלִדים ִלְׁשֹאל ְׁשֵאלֹות ּוְלִהְׁשַּתֵּתף ְּבֹאֶפן ָּפִעיל ְּבַמֲהַלְך ַהֵּסֶדר. 
ַההֹוִרים ַחָּיִבים ְלִהְתּכֹוֵנן ּוְלַׁשֵּנן ִלְפֵני ֶהָחג ֶאת ַהִּנְכָּתב ְּבחֹוֶבֶרת זֹו.

ַהְמָלָצה :
ֻמְמָלץ ְלֹראׁש ַהִּמְׁשָּפָחה אֹו ְלעֹוֵרְך ַהֵּסֶדר ְלָהִכין ִּדְבֵרי ּתֹוָרה, 

ִחּדּוִׁשים ְמַעְנְיִנים ְוִסּפּוִרים ְּכֵדי ִלְמֹׁשְך ֶאת ֵלב ַהְמֻסִּבים.

מצ”ב ִמְקַּבץ ׁשּו”ת ֶׁשִּנָּתן ְלֵהָעֵזר ָּבֶהם ִּבְכֵדי ְלעֹוֵרר ֶאת ַהְיָלִדים ַּכַּנ”ל.



8

בס"ד

ֶדר- ִליָלִדים  ֵאלוֹת ֵליל ַהסֵּ שְׁ
)ְּתׁשּובֹות ְּבסֹוף ַהחֹוֶבֶרת (

1. ַמּדּוַע ַהִּדֵּבר ָהִראׁשֹון ַּבֲעֶׂשֶרת ַהִּדְּברֹות ַמְתִחיל : 
  “ָאֹנִכי ה’ ֱאֹלֶקיָך ֲאֶׁשר הֹוֵצאִתיָך ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים, ְוֹלא ָאֹנִכי ה’ ֱאֹלֶקיָך ֶׁשָּבָראִתי ֶאת ָהעֹוָלם... ?

2. ַמּדּוַע ְּבַהְרֵּבה ְמֹאד ִמְצוֹות ָאנּו אֹוְמִרים “ֵזֶכר ִליִציַאת ִמְצַרִים”?
   )ַׁשָּבת, מֹוֲעִדים, ִּבּכּוִרים, ְּתִפִּלין, ִציִצית, ֶּפֶטר ֶרֶחם. ָועֹוד..(

3. ְּבֵאיזֹו ְזכּות ָיְצאּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ?
4. ְּבֵאיֶזה ָמקֹום ַּבּתֹוָרה ִנְגְזָרה ַהְּגֵזָרה ַעל ִׁשְעּבּוד בנ”י ְּבִמְצַרִים?

5. ַמה ְּמַסֵּמל ‘ֶהָחֵמץ’ ּוַמה ְּמַסֶּמֶלת ַה’ַּמָּצה’ ?
6. ַהִאם ֵיׁש ֶקֶׁשר ֵּבין ֶּפַסח ְלַמַּתן ּתֹוָרה ?

7. ַמּדּוַע ָאַמר ה’ ְלִיְׂשָרֵאל ֹלא ְלִהָּלֵחם ְּבִמְצַרִים: “ה’ ִיָּלֵחם ָלֶכם ְוַאֶּתם ַּתֲחִרׁשּון”
   ְוִאּלּו ַּבֲעָמֵלק ה’ ִצָּוה ֶאת ֹמֶׁשה: “ְוֵצא ִהָּלֵחם ַּבֲעָמֵלק” ?

8. ְּבֵאיֶזה ַּתֲאִריְך ִהִּגיעּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל  ְלַים סּוף ְוִנְקַרע ִלְפֵניֶהם ַהָּים?
ָאר?  9. “ַוֲחֻמִׁשים ָעלּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים “- ַּכָּמה ְיהּוִדים ָיְצאּו ִמִּמְצַרִים ּוַמה ָּקָרה ַלּׁשְ

10.  ֵאּלּו ַמּכֹות ֹלא ִהָּכה ֹמֶׁשה, ּוַמּדּוַע ?
11. ֵאּלּו ֵׁשמֹות נֹוָסִפים ֵיׁש ְלַחג ַהֶּפַסח ?
12. ַהַּמָּצה: ַמה ֶּזה ָחֵמץ ּוַמה ֶּזה ְׂשאֹור ?

13. ַמּדּוַע ָאסּור ֶלֱאֹכל ָחֵמץ ְּבֶפַסח ? ּוַמּדּוַע אֹוְכִלים ַמָּצה ְּבַחג ַהֶּפַסח? 
 14. ַהְּזרֹוַע- ֵזֶכר ְלָקְרַּבן ֶּפַסח ִּכי ֵאין ָלנּו ֵּבית ִמְקָּדׁש...

ָקְרַּבן ֶּפַסח : 
)א( ִמָּמה ָהיּו ְמִביִאים ָקְרַּבן ֶּפַסח ? 
)ב(ֵהיָכן ָהיּו ַמְקִריִבים ָקְרַּבן  ֶּפַסח? 

)ג( ָמַתי ָהיּו ַמְקִריִבין ֶאת ָקְרַּבן ֶּפַסח? 
)ד( ָמַתי ִנְצַטּוּו ִיְׂשָרֵאל ָלַקַחת ֶאת ָקְרַּבן ֶּפַסח? 

)ה( ָמַתי ָלְקחּו ֶאת ַהָּקְרָּבן ּוְקָׁשרּוהּו ַלִּמָּטה? 
)ו(ַעד ָמַתי ָהָיה ֻמָּתר ֶלֱאֹכל ֶאת ָקְרַּבן ֶּפַסח?  

)ז( ֵּכיַצד ָהיּו אֹוְכִלים ֶאת ָקְרַּבן ֶּפַסח ְּבִמְצַרִים? 
)ח( ֵהיָכן ָהיּו אֹוְכִלים ֶאת ָקְרַּבן ֶּפַסח?

)ט( ַמּדּוַע ִנְקָרא ַהָּקְרָּבן ְוֶהָחג – ָקְרַּבן/ ַחג ַהֶּפַסח ?
15. ֵּביָצה : ְּכֶנֶגד ָמה ָאנּו ַמִּניִחים ֶאת ַהֵּביָצה ַעל ַקֲעַרת ַהֵּסֶדר ?

16. ָמרֹור: ַמּדּוַע אֹוְכִלים ָמרֹור ְּבֵליל ַהֵּסֶדר? ַמהּו ַהָּמרֹור  ֶׁשל ֲחַז”ל ?
17. ֲחֹרֶסת : ַמּדּוַע אֹוְכִלים ֲחֹרֶסת ְּבֶפַסח? 

18. ַּכְרַּפס : ַמהּו ַּכְרַּפס ּוַמּדּוַע אֹוְכִלים אֹותֹו ְּבֵליל ַהֵּסֶדר ?
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 ִלְפֵני ֶׁשַּנְתִחיל ֶאת ַהֵּסֶדר , ֹנאַמר/ ָנִׁשיר ֶאת ָּכל ִסיָמֵני ַהֵּסֶדר: 
ַקֵּדׁש ּוְרַחץ, ַּכְרַּפס, ַיַחץ, ַמִּגיד, ַרְחָצה, מֹוִציא –ַמָּצה, ָמרֹור, ּכֹוֵרְך, 

ֻׁשְלָחן- עֹוֵרְך, ָצפּון, ָּבֵרְך, ַהֵּלל , ִנְרָצה .

ּוְרַחץ- ַמּדּוַע נֹוְטִלים ֶאת ַהָּיַדִים ְלֹלא ְּבָרָכה?
ַמִּגיד-  ְוָכל ַהַּמְרֶּבה ְלַסֵּפר ִּביִציַאת ִמְצַרִים ֲהֵרי ֶזה ְמֻׁשָּבח, ָלָּמה ?

ֵאיזֹו ִמְצָוה ַאָּבא ְמַקֵּים ְּבָכְך ֶׁשְּמָגֶרה ֶאת ְּבנֹו ִלְׁשֹאל ְׁשֵאלֹות ְּבֵליל-ַהֵּסֶדר?
ַמּדּוַע נֹוֲהִגים ִלְפֹּתַח ֶאת ַהֶּדֶלת ַּבֲאִמיַרת ‘ְׁשֹפְך ֲחָמְתָך ַעל ַהּגֹוִים’?

ַמּדּוַע ַהְיָלִדים ָׁשִרים ‘ַמה ִּנְׁשַּתָּנה’ ִּבְתִחַּלת  ַה’ַּמִּגיד’ ?
ִמי ֵהם ָהַאְרָּבָעה ָּבִנים ֶׁשְּכֶנְגָדם ִּדְּבָרה ּתֹוָרה, ּוָמה ַהֶהְבֵּדל ֵּביֵניֶהם?.

“ְוִהיא ֶׁשָעְמָדה ַלֲאבֹוֵתינּו ְוָלנּו”-   ַמה ִהיא ֶׁשָעְמָדה ָלנּו ְוַלֲאבֹוֵתינּו ְלֹאֶרְך ָּכל ַהּדֹורֹות?
ָלָּמה ַמֲעֵׂשה ָלָבן ָהֲאַרִּמי  ָחמּור יֹוֵתר ִמַּמֲעֵׂשה ַּפְרֹעה ? )ִּבֵּקׁש ַלֲעֹקר ֶאת ַהֹּכל(

ָמֶהם ֶעֶׂשר ַהַּמּכֹות ּוָמה ַהִּסיָמִנים ֶׁשָהָיה נֹוֵתן ָּבֶהם ַרִּבי ְיהּוָדה?
ִּקְּבלּו ְּבִמְצַרִים?  ִמַּנִין ְלֵמִדים ֶׁשַעל ַהָּים ִקְּבלּו ַהִּמְצִרים ִּפי-5 ַמּכֹות ִמַּמה ּׁשֶ

ַרְחָצה- נֹוְטִלים ֶאת ַהָּיַדִים ִעם ְּבָרָכה )ַעל ְנִטיַלת ָיָדִים(, ַמּדּוַע נֹוְטִלים ׁשּוב ֶאת ַהָּיַדִים?
‘מֹוִציא-ַמָּצה ‘- ַּכָּמה ְּבָרכֹות ְמָבְרִכים ַעל ַהַּמָּצה , ּוַמּדּוַע?

ָמרֹור- ָלָּמה ְמָבְרִכים ‘ַעל ֲאִכיַלת ָמרֹור’ ? ֲהֵרי ֹלא ְמָבְרִכים ַעל ָיָרק ְּבַמֲהַלְך ַהְּסֻעָּדה?
ּכֹוֵרְך : ַמּדּוַע ּכֹוְרִכים ֶאת ַהַּמּצֹות ִעם ַהָּמרֹור ְוַהֲחֹרֶסת ? 

ִהְצַּפּנּו ְּבַמֲהַלְך ַהַּלְיָלה ֶׁשהּוא ֲאִפיקֹוָמן . ָצפּון- מֹוִציִאים ֶאת ַמה ּׁשֶ
ַמִהי ַהַּמְׁשָמעּות ֶׁשל ַהִּמָּלה ָהֲאַרִּמית ֲאִפיקּו-ָמן  ? 

ָמה ַהַּטַעם ַלֲאִכיַלת ֲאִפיקֹוָמן ?
ָמה ָאסּור ַלֲעׂשֹות ְלַאַחר ֲאִכיַלת ָהֲאִפיקֹוָמן ְוָלָּמה?

ַמּדּוַע אֹוְמִרים ַהֵּלל ְּבֵליל ַהֵּסֶדר ? 
ִנְרָצה- ַמּדּוַע אֹוְמִרים ‘ִנְׁשַמת ָּכל ַחי ְּבֵליל-ַהֵּסֶדר ?

ַמּדּוַע ַמִּניִחים ָׁשלֹוׁש ַמּצֹות ְּבַקֲעַרת ַהֵּסֶדר?  
ַמּדּוַע ְמִסִּבים ְּבֵליל ַהֵּסֶדר?

ָמַתי ָצִריְך ְלָהֵסב? 
ַהַּמָּצה ְמֻכָּנה “ֶלֶחם ֹעִני” ַמּדּוַע? 

ַעל ֵאיֶזה ַצד ְמִסִּבים ּוַמּדּוַע? 
ָמאִלי ְלֵאיֶזה ַצד ָיֵסב?  ִמי ֶׁשּׂשְ

ָחָכם אֹוֵמר: “ָמה ָהֵעֹדת ְוַהֻחִּקים ֲאֶׁשר ִצָּוה ה’ ֶאְתֶכם”. ָרָׁשע אֹוֵמר: “ָמה ָהֲעֹבָדה ַהֹּזאת ָלֶכם”. 
ַמּדּוַע ֶזה ָחָכם ְוֶזה ָרָׁשע ֲהֵרי ָאְמרּו ְּדָבִרים ּדֹוִמים? 

    46. ִאם ְּבֶפַסח אֹוְמִרים ַהֵּלל ָׁשֵלם אֹו ְּבִדּלּוג ? 
47. ְּבֵאיזֹו ָׁשָנה ִלְבִריַאת ָהעֹוָלם ָיְצאּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִמִּמְצַרִים ?
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בס"ד

ֵאלוֹת: ׁשּובוֹת ַלשְּׁ תְּ
ִּכי ָּכל ַהַּמָּטָרה ֶׁשִּלְׁשָמּה ה’ הֹוִציא אֹוָתנּו ִמִּמְצַרִים ֶזה ִּבְכֵדי ֶׁשִּנְהֶיה לֹו ְלָעם ְוַנֲעֹבד ַרק אֹותֹו ְוַנֲאִמין ּבֹו.

א. ִּכי ַּתְכִלית ָּכל ְיִציַאת ִמְצַרִים ָהְיָתה ְּכֵדי ֶׁשְּנַקֵּבל ֶאת ַהּתֹוָרה ּוְנַקֵּים אֹוָתּה- ְיִציַאת ִמְצַרִים ִהיא ַהׁשֶֹּרׁש 
ְלִקּיּום  ַהִּמְצוֹות  ב. ַּגם ִמּׁשּום ‘ַהָּכַרת ַהּטֹוב’- ָאנּו ְמַקְּיִמים ִמְצוֹות ְועֹוְבִדים ֶאת ה’ ִמּׁשּום ַהָּכַרת ַהּטֹוב ַעל 

ֶׁשהֹוִציא אֹוָתנּו ִמִּמְצַרִים.
ל ַעְצָמם, ֵהם ָהיּו  ַרק ִמֹּכַח ָהֱאמּוָנה ּוִמְּזכּות ַהַהְבָטָחה ָלָאבֹות, , ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֹלא ָהיּו ַהְרֵּבה ְזֻכּיֹות ִמּׁשֶ

במ”ט ַׁשֲעֵרי ֻטְמָאה .
ִּבְבִרית ֵּבין ַהְּבָתִרים )ְּבֵראִׁשית טו, יז( ָאַמר ַהָּקָּב”ה ְלַאְבָרָהם ָאִבינּו ִּכי ַעם ִיְׂשָרֵאל ָעִתיד ִלְהיֹות ְמֻׁשְעָּבד 

ְּבִמְצַרִים – “ַוֲעָבדּום ְוִעּנּו ֹאָתם ַאְרַּבע ֵמאֹות ָׁשָנה “ .
ָחֵמץ ְמַסֵּמל ֶאת ַהְנִפיחּות ֶׁשָּלנּו ְוַהִהְׁשַּתְעְּבדּות ַלֵּיֶצר ָהַרע ְוַלַּתֲאוֹות ַהַּגְׁשִמּיֹות ֶׁשְּבתֹוֵכנּו ְוִאּלּו ַהַּמָּצה 

ְמַסֶּמֶלת ֶאת ֱהיֹוֵתנּו ְּבֵני-חֹוִרין ְלֹלא ׁשּום ְּתלֹות ַּבֵּיֶצר ָהַרע ְּכָלל, ְּבַחג ַהֶּפַסח ָאנּו ְמַטֲהִרים ֶאת ִלֵּבנּו 
ֵמֶהָחֵמץ ֶׁשֵּיׁש ְּבתֹוכֹו ּוִמְתַהִּוים ִלְהיֹות ְּבֵני-חֹוִרין ֵמָהַרע ֶׁשָּבעֹוָלם.

ְּבֶפַסח ָאנּו ַמְתִחיִלים ַּתֲהִליְך ֶׁשל ִהָּטֲהרּות ְּבַמֲהַלְך 49 ָיִמים ֶׁשל ְסִפיַרת ָהֹעֶמר, ְּבָכל יֹום ָאנּו ִמַּטֲהִרים 
ַער ֻטְמָאה ַעד ֶׁשִּנְהֶיה ְראּוִיים ְלַקֵּבל ֶאת ַהּתֹוָרה ְּבַמֲעַמד ַהר ִסיַני . ִמּׁשַ

ַּבֲעָמֵלק ה’ ִצָּוה ָלֶלֶכת ּוְלִהָּלֵחם ִּכי ֲעָמֵלק ָהָיה ְּכפּוי טֹוָבה ְמאֹד ִמְּפֵני ֶׁשַּגם הּוא ָהָיה ָצִריְך ָלבֹוא ְוַלֲעבֹד 
ִעם ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּבָפֶרְך ְּבִמְצַרִים ִּכי ַהְּגֵזָרה “ַוֲעָבדּום ְוִעּנּו ֹאָתם ַאְרַּבע ֵמאֹות ָׁשָנה” ִנְגְזָרה ַעל ַאְבָרָהם ְוַגם 

ֲעָמֵלק ֶּבן ֱאִליָפז ִמֶּזַרע ַאְבָרָהם ֶאָּלא ֶׁשֵעָׂשו ִהְׁשַּתֵּמט ְוֹלא ָרָצה ָלֵׂשאת ַּבֵּנֶטל ּוָבַרח ְלַהר ֵׂשִעיר ובנ”י ֵהם 
ֶׁשּלֹוְקִחים ַעל ַעְצָמם ֶאת חֹובֹו, ְוֹלא ַמְסִּפיק ֶׁשֹּלא הֹוָדה ָלֶהם ַעל ָּכְך – עֹוד ַמְמִּתין ָלֶהם ַּבְיִציָאה ִמִּמְצַרִים 

ְוִנְלָחם ָּבֶהם ???
ְעְּבדּו אֹוָתנּו ְּבָפֶרְך , ֲהֵרי ֵהם ִׁשְּמׁשּו ָלנּו ַאְכַסְנָיה ָלֵכן ִמּׁשּום ַהָּכַרת ַהּטֹוב ֵאין  ְוִאּלּו ַהִּמְצִרים ַלְמרֹות ֶׁשּׁשִ

ָאנּו ְיכֹוִלים ְלִהָּלֵחם ָּבֶהם ַאְך ַהָּקָּב”ה אֹוֵמר ֶׁשהּוא ִיָּלֵחם ֲעבּוֵרנּו.
ִּבְׁשִביִעי ֶׁשל ֶּפַסח, בכ”א ִניָסן ִלְפנֹות ֹּבֶקר.

ַרק 1/5 ֵמַעם ִיְׂשָרֵאל ָיְצאּו ִמִּמְצַרִים, 4/5 ֵמתּו ְּבַמַּכת ַהֹחֶׁשְך ִמְּפֵני ֶׁשֹּלא ֶהֱאִמינּו ְוֹלא ָרצּו ָלֵצאת 
ִמִּמְצַרִים, ַהָּקָּב”ה ָּגַרם ְלמֹוָתם ַּדְוָקא ְּבַמַּכת ֹחֶׁשְך ִּבְכֵדי ֶׁשַהִּמְצִרים ֹלא ֵיְדעּו ִמָּכְך ּוְכֵדי שבנ”י ִיְקְּברּו ֶאת 

ֻּכָּלם ְּבִלי ֶׁשָּיִׂשימּו ֵלב ְלָכְך ַהִּמְצִרים, ֶׁשֹּלא ִיְהֶיה ִחּלּול ה’ ְוַהִּמְצִרים יֹאְמרּו ֶׁשַּגם בבנ”י ה’ ַמֶּכה.
ֹמֶׁשה ֹלא ִהָּכה ַּבַּמּכֹות ַהְּקׁשּורֹות ַלְיאֹור ְוָלֲאָדָמה, ִמְּפֵני ֶׁשַהְיאֹור ִהִּציל אֹותֹו ְּבעֹודֹו ִּתינֹוק ַּבֵּתָבה ְוִאּלּו 

ָהֲאָדָמה ֶׁשָהַרג ֶאת ַהִּמְצִרי ְוֹלא ָהָיה לֹו ֵהיָכן ְלַהְטִמין אֹותֹו, ּוִמּׁשּום ַהָּכַרת ַהּטֹוב ֲאִפּלּו ְלדֹוֵמם ֹלא ָרָצה 
ֹמֶׁשה ְלַהּכֹות ַּבְיאֹור ּוָבֲאָדָמה.

ם ַהּמֹוִפיַע ַּבּתֹוָרה ְלַחג ֶזה, ַעל ֵׁשם ַהַּמּצֹות ֶׁשָאְכלּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּבֵצאָתם     ִמִּמְצַרִים.  ַחג ַהַּמּצֹות – הּוא ַהּׁשֵ
ַחג ַהֶּפַסח - ַעל ֵׁשם ֶׁשַהָּקָּב”ה ָּפַסח ַעל ָּבֵּתי ִיְׂשָרֵאל ְּבַמַּכת ְּבכֹורֹות. ַחג ַהֵחרּות - ַעל ֵׁשם ֶׁשְּבֵני ִיְׂשָרֵאל 

ָיְצאּו ֵמַעְבדּות )ִמְצַרִים( ְלֵחרּות ְוָהיּו ִלְבֵני חֹוִרין, ְּכִפי ֶׁשָאנּו אֹוְמִרים ִּבְתִפּלֹות ֶהָחג “ְזַמן ֵחרּוֵתנּו “.ַחג 
ָהָאִביב - ַעל ֵׁשם ֶׁשֶהָחג ָנֹחג ְּבחֶֹדׁש ָהָאִביב. ַחג ַהְּגֻאָּלה - ַעל ֵׁשם ֶׁשָאנּו ֲעִתיִדין ְלִהָּגֵאל ְּבחֶֹדׁש ֶזה, ְּכמֹו 

ֶׁשֶּנֱאַמר “ְּבִניָסן ִנְגֲאלּו ּוְבִניָסן ֲעִתיִדין ְלִהָּגֵאל”.
ָחֵמץ- ֶקַמח ִעם ַמִים יֹוֵתר מ- 18 ַּדּקֹות. ְׂשאֹור- ָחֵמץ ְמֻרָּכז ַהְמַטֵּפַח ֲאֵחִרים )ְׁשָמִרים (

ִּכי ֵיׁש ִצּוּוִיים ַּבּתֹוָרה : “ְוֹלא ֵיָאֵכל ָחֵמץ”, ְועֹוד ֶנֱאַמר )ְׁשמֹות יב, כ(: “ָּכל ַמְחֶמֶצת ֹלא תֹאֵכלּו, ְּבֹכל 
מֹוְׁשֹבֵתיֶכם ּתֹאְכלּו ַמּצֹות”, )ְׁשמֹות יב, טו(: “ָּכל ֹאֵכל ָחֵמץ ְוִנְכְרָתה ַהֶּנֶפׁש ַהִהוא ִמִּיְׂשָרֵאל ִמּיֹום ָהִראֹׁשן 

ִבִעי”.  ַעד יֹום ַהּׁשְ
 אֹוְכִלים ַמָּצה - ֵזֶכר ַלַּמָּצה ֶׁשָאְכלּו ֲאבֹוֵתינּו ְּבִמְצַרִים  ְּבָׁשָעה ֶׁשִּנְגֲאלּו 
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ָאנּו ׁשֹוֲאִפים ְלֵלב ִטְבִעי ְוָטהֹור ְוֹלא ְמֻׁשְעָּבד ְּכמֹו ַהַּמָּצה ֶׁשִהיא ֲעׂשּוָיה ַרק ִמֶּקַמח ּוַמִים ְלֹלא ׁשּום ּתֹוֶסֶפת: 
ְלֹלא ֻסָּכר, ֶמַלח, ְלֹלא ְנִפיחּות ַהְמַסֶּמֶלת ֶאת ַהַּגֲאָוה, ַרק ִאם ִלֵּבנּו ִיְהֶיה ָנִקי ִמָּכל ְּפִנּיֹות נּוַכל ִלְהיֹות ְּבֵני-

 חֹוִרין ֲאִמִּתִּיים.
 ָקְרַּבן ֶּפַסח:

 א. ָקְרַּבן ֶּפַסח ָּבא ִמן ַהְּכָבִׂשים אֹו ִמן ָהִעִּזים )ְּגִדי(
 ב. ָקְרַּבן ֶּפַסח ָהָיה ֻמְקָרב ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש ִּבירּוָׁשַלִים

ג. ְזַמן ַהְקָרָבתֹו ָהָיה ְּבֶעֶרב ֶּפַסח )יד’ ְּבִניָסן( ֵּבין-ָהַעְרַּבִים ְּכלֹוַמר ֵּבין ַעְרּבֹו ֶׁשל יֹום )ֲחצֹות ַהּיֹום( ְלַעְרּבֹו ֶׁשל 
ִקיָעה(   ד.ִיְׂשָרֵאל ִנְצַטּוּו ע”י ֹמֶׁשה ע”פ ה’ בא’ ְּבִניָסן ָלַקַחת ֶאת ַהָּקְרָּבן בי’ ְּבִניָסן.  ה. בי’  ַלְיָלה )ַעד ַהּׁשְ

 ְּבִניָסן.
 ו.ַעד ֲחצֹות ַהַּלְיָלה ָלֵכן ַּגם ָהֲאִפיקֹוָמן ֶנֱאָכל ַעד ֲחצֹות.

ז. ָמְתֵניֶכם ֲחֻגִרים, ַנֲעֵליֶכם ְּבַרְגֵליֶכם, ַמֶּקְלֶכם ְּבֶיְדֶכם, ֲאִכיָלה ְּבִחָּפזֹון )ִּבְמִהירּות( ִּבְכֵדי ִלְהיֹות מּוָכִנים ְּבָכל 
 ֶרַגע ָלֵצאת ִמִּמְצַרִים.    

ה. ח. ָּכל ַעם ִיְׂשָרֵאל ָהָיה ַמִּגיַע ִלירּוָׁשַלִים ֶׁשֵּבין ַהחֹומֹות ְואֹוְכִלים ַּבֲחבּורֹות ֲחבּורֹות ֶאת ָקְרַּבן ֶּפַסח ִּבְקֻדּׁשָ
ט. ִּבְגַלל ֶׁשָּפַסח )ִּדֵּלג( ה’ ֵמַעל ָּבֵּתי ַעם ִיְׂשָרֵאל ְּבַמַּכת ְּבכֹורֹות.

ל.  ְּכֶנֶגד ‘ָקְרַּבן ֲחִגיָגה’ ֶׁשָהָיה ֶנֱאָכל ִּבְסֻעַּדת ‘ֵליל ַהֵּסֶדר’’ ְמֻבּׁשָ
 ְלַהְזִּכיר ָלנּו ֶאת ְמִרירּות ָהֲעבֹוָדה ֶׁשָהְיָתה לבנ”י ְּבִמְצַרִים, ַהָּמרֹור ֶׁשַּבֲחַז”ל )ַהֲחֶזֶרת( הּוא ַהַחָּסה.

 אֹוְמִרים ָלנּו ֲחַז”ל : “ֶׁשּדֹוֶמה ְלִטיט ֶׁשל ְלֵבָנה ֶׁשהּוא ַמֲעֵׂשה ‘ַחְרִסית’, )ֲחֹרֶסת ְּכֶנֶגד ַהִּטיט (.
ִמין ָיָרק )ְוֵיׁש מס' ִמְנָהִגים ֵאיֶזה ָיָרק ֶלֱאֹכל ְּכַכְרַּפס( ְוטֹוְבִלים אֹותֹו ְּבַמִים ִּבְכֵדי ְלעֹוֵרר ֶאת ַהְיָלִדים ִלְׁשֹאל 

 ְׁשֵאלֹות , ְּכֵדי ֶׁשְּנַקֵּים ִמְצַות ‘ְוִהַּגְדָּת ְלִבְנָך’ ְלַסֵּפר ִליָלֵדינּו ְּבִסּפּור ְיִציַאת ִמְצַרִים.
ָּכל ַמֲאָכל ֶׁשּטֹוְבִלים ְּבַמְׁשֶקה )ַלְמרֹות ֶׁשֵאין ִּבְרָּכתֹו ‘ַהּמֹוִציא’ ( ָצִריְך ִלֹּטל ֶאת ַהָּיַדִים ְלֹלא ְּבָרָכה ְּכֵדי 

ֶׁשִּיְהיּו ְטהֹורֹות ִּכי ַהָּיַדִים ַעְסָקִנּיֹות ֵהם ְוַהַּמִים ַמֲעִביִרים ֶאת ַהֻּטְמָאה ֵמַהָּיַדִים ַלְּפִרי )ַהַּמִים ְּבֶעֶצם 
ַמְכִׁשיִרים ֶאת ַהַּמֲאָכל ְלַקֵּבל ֻטְמָאה(

ָּכל ַמְּטַרת ַהִּסּפּור הּוא ִחּזּוק ָהֱאמּוָנה ְּכִפי ֶׁשֶּנֱאַמר ִּבְתִהִּלים : “ֶהֱאַמְנִּתי ִּכי ֲאַדֵּבר”- ַהִּדּבּור ַהִחיצֹוִני 
ָנה ֶׁשָעְבָרה ָאנּו ְמֻצִּוים ְלַהְרּבֹות ְּבִסּפּור ְּכֵדי  ְמַחְלֵחל ַלֵּלב, ָלֵכן ַלְמרֹות ֶׁשָאנּו ַמִּכיִרים ֶאת ַהִּסּפּור ִמּׁשָ

 ְלַהְרּבֹות ֶּבֱאמּוָנה .
ִמְצַות ְּדאֹוַרְיָתא ‘ְוִהַּגְדָּת ְלִבְנָך’ , )ְוַגם ‘ְוִׁשַּנְנָּתם ְלָבֶניָך’(

ְלַהְראֹות ֶׁשֵאיֶנּנּו ְמַפֲחִדים ְּב’ֵליל ִׁשּמּוִרים’ ּוִבְזכּות ֶזה ָיבֹוא ָמִׁשיַח ְוִיְׁשֹּפְך ֲחָמתֹו ַעל ַהּגֹוִיים 
)רמ”א סי’ ת”פ(

ֲחָכֵמינּו עֹוְזִרים ַלְיָלִדים ִלְׁשֹאל ְׁשֵאלֹות ְּבֶפַסח ְּכֵדי ֶׁשַההֹוִרים ַיֲענּו ָלֶהם ִויַסְּפרּו ָלֶהם ִויַקְּימּו ִמְצַות ‘ְוִהַּגְדָּת 
ְלִבְנָך’.

ָחָכם- ׁשֹוֵאל ְּכֵדי ְלַהְחִּכים ְוִלְלמֹד –הּוא ְמֻעְנָין ִּבְתׁשּוָבה ע”מ ְלַהִּגיַע ָלֱאֶמת.
ָרָׁשע- ׁשֹוֵאל ִמּתֹוְך ִקְנטּור- הּוא ֵמִליץ ַעל ָּכל ֲעבֹוָדֵתנּו.

ָּתם- הּוא ָזקּוק ְלֶיַדע, ַאְך הּוא ֹלא ָחׁש ְּבֹצֶרְך ִאיְנֵטֶלְקטּוָאִלי, ְוהּוא ַּגם ֹלא ֵיַדע ִלְׁשֹאל ְׁשֵאלֹות ַּפְרָטִנּיֹות ְּכמֹו 
ֶהָחָכם: ָמה ָהֵעֹדת? ֻחִּקים? ִמְׁשָּפִטים?  הּוא ַרק ֹלא ֵמִבין ַעל ַמה ָּכל ַהְּמהּוָמה, ַמה ֹּזאת ? ַּתְסִּביר לֹו...

ֶׁשֵאינֹו יֹוֵדַע ִלְׁשֹאל- הּוא ְמֻנָּתק ֲאִפּלּו ֵמַהְּמִציאּות ַעד ְּכֵדי ֶׁשֵאינֹו ׁשֹוֵאל ֲאִפּלּו ַמה ּזֹאת? ַאְּת ְּפַתח לֹו... 
 ַּתְרֶאה לֹו ַאַחת ְלַאַחת ַמה ּׁשֹוֶנה ַהּיֹום? ַמה ְּמֻיָחד ַהּיֹום ? 

25.’ְוִהיא’- ְזכּות ָהָאבֹות ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעֹקב ְוַהַהְבָטָחה ֶׁשִהְבִטיַח ָלֶהם ה’ ַעל 
ָהָאֶרץ ְוַהֶּזַרע .’ְוִהיא’- ַהּתֹוָרה ַהְּקדֹוָׁשה ֶׁשְּכָכל ֶׁשָעַסְקנּו ָּבּה יֹוֵתר ְוִהְתַחַּבְרנּו 

ֵאֶליָה יֹוֵתר ָּכְך ִהיא ָׁשְמָרה ָעֵלינּו ְּכָעם , ֵאין עֹוד ַעם ַּבִהְסטֹוְרָיה ָהעֹוָלִמית 
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ַעִּתיק ָּכל-ָּכְך ְּכמֹו ָהָעם ַהְּיהּוִדי )ֶׁשָהיּו ַעם ִיְׂשָרֵאל ְמֻצָּיִנים ְּבִמְצַרִים ֶׁשֹּלא ִׁשּנֹו ְׁשָמם, ְלׁשֹוָנם, ַמְלּבּוָׁשם( 
‘ְוִהיא’- ָהְרִדיָפה ֶׁשל ַהּגֹוִיים ֶאת ַעם ִיְׂשָרֵאל ִהיא ֶׁשעֹוְרָרה ֶאת ַעם ִיְׂשָרֵאל ְלֹאֶרְך ָּכל ַהּדֹורֹות ָלׁשּוב ְלָאִבינּו 

ַמר ָעֵלינּו... ּׁשָ ַמִים ּוְלִהְתַּדֵּבק ּבֹו- ְוֶזה ַמה ּׁשֶ  ֶׁשַּבּׁשָ
ֵאר ִעּמֹו ְוִיְנַהג ְּכמֹותֹו  ָלָבן ִּבֵּקׁש ַלֲעֹקר ֶאת ַעם ִיְׂשָרֵאל ִמְּבִחיָנה רּוָחִנית , הּוא ָרָצה ֶׁשַּיֲעֹקב ּוִמְׁשַּפְחּתֹו ִיּׁשָ

ּוְבָכְך ֹלא ִּתְהֶיה  ְּתקּוָמה רּוָחִנית ְלַעם ִיְׂשָרֵאל, ְוִאּלּו ַּפְרֹעה ַרק ִּבֵּקׁש ַלֲהֹרג ֶאת ַהּגּוף ְוַרק ַהְּזָכִרים )ַּבּגּוף 
 ִּבְלַבד(, ֶזה ֹלא ַלֲעֹקר ֵמַהְיסֹוד ְּכמֹו ֶׁשָּלָבן ָרָצה ַלֲעׂשֹות.

ַרִּבי ְיהּוָדה ָהָיה נֹוֵתן ִסיָמִנים: 

         דצ”ך                             עד”ש                                 באח”ב 

                                       
    ָּדם    ְצַפְרֵּדַע    ִּכִּנים              ָעֹרב    ֶּדֶבר   ְׁשִחין                 ָּבָרד   ַאְרֶּבה  ֹחֶׁשְך   ְּבכֹורֹות 

 ְּבַמּכֹות ִמְצַרִים ָּכתּוב : ֶאְצַּבע, ְוִאּלּו ַעל ַהָּים ָּכתּוב ַהָּיד ַהְּגדֹוָלה, ִאם ַּבָּים ָהְיָתה ָיד ָאז ַּבָּיד ֵיׁש 5 ֶאְצָּבעֹות 
ִנָּיה(  ְוָאז ַנְכִּפיל  ב-5 ְויֹוֵצא ֶׁשַּבָּים ֵיׁש 50 ַמּכֹות. )ְוָכְך ִּתְהֶיה ַהַהְכָּפָלה ַּגם ַלֵּדָעה ַהּׁשְ

 נֹוְטִלים ׁשּוב ַהָּיַדִים ַלֲאִכיַלת ַהַּמָּצה ֲאָבל ַהַּפַעם ִעם ְּבָרָכה ‘ַעל ְנִטיַלת ָיָדִים’ .
 ’מֹוִציא’- ַהּמֹוִציא ֶלֶחם ִמן ָהָאֶרץ,  ‘ַמָּצה’- ‘ַעל ֲאִכיַלת ַמָּצה’

ֹלא ְמָבְרִכים ַעל ַהָּיָרק  ְּכָיָרק )ִּבְרַּכת ַהֶּנֱהִנין( ֶאָּלא ַעל ַהִּצּוּוי ֶלֱאֹכל ָמרֹור )ִּבְרַּכת ַהִּמְצוֹות( ְוַעל ְּתחּוַׁשת 
 ַהְּמִרירּות ֶׁשָאנּו ְצִריִכים ָלחּוׁש ְמַעט ְּבַלְיָלה ֶזה.

 ּכֹוְרִכים ַהַּמָּצה ִעם ָמרֹור ַוֲחֹרֶסת ֵזֶכר ַלִּמְקָּדׁש ְּכמֹו ֶׁשָעָׂשה ִהֵּלל ַהָּזֵקן ְלַקֵּים ‘ַעל ַמּצֹות ּוְמֹרִרים יֹאְכֻלהּו’.
אֹוְכִלים ָהֲאִפיקֹוָמן ִעם ַטֲעמֹו ֵנֵלְך ִליׁשֹון ַּבַּלְיָלה ִּכי ֹלא אֹוְכִלים ְוֹלא ׁשֹוִתים ַאֲחֵרי ָהֲאִפיקֹוָמן )ַרק ַמִים( 

 ֲאִפיקּו- הֹוִציאּו, ָמן – ָמזֹון  )ִמיָוִנית(
 ֲאִפיקֹוָמן אֹוְכִלים ֵזֶכר ְלָקְרַּבן ֶּפַסח ֶׁשָהָיה ֶנֱאָכל ַּבַּלְיָלה ַהֶּזה.

 ֹלא אֹוְכִלים ְוׁשֹוִתים ַאַחר ֲאִכיַלת ֲאִפיקֹוָמן –ַרק ַמִים.
 ְמַהְּלִלים ֶאת ה’ ַעל ְּגֻדָּלתֹו ְוַעל ִנְפְלאֹוָתיו ֶׁשָעָׂשה ִעָּמנּו.

 ְמַקִּוים ּוִמְתַּפְלִלים ֶׁשִּיְרֶצה ה’ ֶאת ַמֲעֵׂשינּו ְואֹוָתנּו ַּכָּמה ֶׁשּיֹוֵתר. 
 ֶרֶמז ִלְׁשֹלָׁשה ָאבֹות, ְמעֹוְרִרים ֶאת ְזכּוָתם ָעֵלינּו .

ֶּדֶרְך ֵחרּות ,ְלַבֵּטא ֶאת ֱהיֹוֵתנּו ְּבֵני חֹוִרין.
 ְׁשִתַּית ַאְרַּבע ּכֹוסֹות ּוַבֲאִכיַלת ַהַּמּצֹות ּוְלִפי ָהַרְמַּב”ם ַּגם ְּבַמֲהַלְך ָּכל ַהְּסֻעָּדה !

1. ֶלֶחם ֶׁשָעִני נֹוֵהג ֶלֱאֹכל )ִמְתַעֵּכל ְלַאט( 
2. ֶלֶחם ֶׁשעֹוִנים ָעָליו )אֹוְמִרים ָעָליו ֶאת ַהַהָּגָדה(.

הּו ְּכֵדי ֹלא  3. ִּכי ֶּדֶרְך ֲהָכָנתֹו ּדֹוָמה ְלָעִני ֶׁשֵאין לֹו ַהְרֵּבה ֵעִצים ְוָלֵכן הּוא ֵמִכין ֹזאת ִּבְזִריזּות ִעם עֹוד ַמּׁשֶ
ְלַאֵּבד ֶאת ָהֵאׁש ֶׁשּדֹוֶלֶקת.

ַצד ְׂשֹמאל. ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ַיְקִּדים ָקֶנה ְלֶוֶׁשט )ֶׁשֹּלא ֵיָחֵנק(, ֹלא ָיֵסב ְּפַרְקָּדן .
ְּכמֹו ֻּכָּלם ְלַצד ְׂשמֹאל.

1. ֶהָחָכם ִהְזִּכיר ֵׁשם ה’. 2. ָהָרָׁשע הֹוִציא ַעְצמֹו ִמן ַהְּכָלל ִלְכֶׁשָאַמר “ָלֶכם”.
46.  ְּבֵליל ַהֵּסֶדר ּוִבְתִפַּלת ַׁשֲחִרית ֶׁשל ַחג ָהִראׁשֹון אֹוְמִרים ַהֵּלל ָׁשֵלם ְוִאּלּו ִּבְׁשָאר ְיֵמי ַחג ַהֶּפַסח אֹוְמִרים 

 ַהֵּלל ְּבִדּלּוג .
47. ִּבְׁשַנת 2448 ִלְבִריַאת ָהעֹוָלם, ַהּיֹום ָאנּו עֹוְמִדים ַעל 5776 ִלְבִריַאת ָהעֹוָלם

)ִלְפֵני 3328 (
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ְזַמנֵּי ֶהָחג תשע"ו
הגר”מ ֵאִלָּיהּוְזַמן 

09:5509:29סֹוף ְזַמן ֲאִכיַלת ָחֵמץ

    11:1710:45סֹוף ְזַמן ְׂשֵרַפת ָחֵמץ
12:39ֲחצֹות ַהּיֹום

15:55תחילת ָׁשָעה ֲעִׂשיִרית

12:39סֹוף ְזַמן ֲאִכיַלת ֲאִפיקֹוָמן ְלַכְּתִחָּלה

ְירּוָׁשַלִים: 18:34ְּכִניַסת ָׁשַּבת ְוָחג
ת”א: 18:54

ְירּוָׁשַלִים: 19:51ֵצאת ָׁשַּבת ְוָחג ִראשֹון
ת”א: 19:54

ן ָׁשַּבת ח ְוֵכ ְירּוָׁשַלִים: 18:42ְּכִניַסת ָחג ְׁשִביִעי ֶׁשל ֶּפַס
ת”א: 18:58

ְירּוָׁשַלִים: 19:57ֵצאת ָׁשַּבת
ת”א: 19:54

*לא לשכוח לעשות ערוב תבשילין ביום חמישי ערב חג שביעי של פסח

ֲהָכנוֹת נוָֹספוֹת ֶלָחג
ַהְכָׁשַרת ֵּכִלים )ָהְרִׁשיָמה ַּבֶהְמֵׁשְך ִהָּנּה ע”פ ֵסֶדר א-ב ְוֹלא ע”פ ֲחִׁשיבּות ַהְּדָבִרים(.

ִּכְכָלל, ֶהְכֵׁשר ַהֵּכִלים ִמְתַּבֵּסס ַעל ַהֲהָלָכה “ְּכבֹוְלעֹו ָּכְך ּפֹוְלטֹו”, ַהְינּו, ְּכִפי ֶׁשִּמְׁשַּתְּמִׁשים ַּבְּכִלי ָּכְך 
ֵיׁש ְלַהְכִׁשירֹו. ְלַדַעת ַהְּסָפַרִּדים, ַמְכִׁשיִרים ֶאת ַהְּכִלי ע”פ ֹרב ַּתְׁשִמיׁשֹו. אּוָלם ְלַדַעת ָהַאְׁשְּכַנִּזים ֵיׁש 
ָלחּוׁש ַּגם ְלִמעּוט ַּתְׁשִמיׁשֹו )שו”ע תנא, ו( ּוִבְׁשַעת ַהַּדַחק ַּגם ָהַאְׁשְּכַנִּזים ְמִקִּלים ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ּבֹו ְּכֹרב 

ַּתְׁשִמיׁשֹו )משנ”ב תנא, סקמ”ז(.
ֶיְׁשָנם ִמְסַּפר ְּדָרִכים ְלַהְכָׁשַרת ֵּכִלים, ַּבֶהְמֵׁשְך ְיֹבַאר ֵאיזֹו ַהְכָׁשָרה ַׁשֶּיֶכת ְלָכל ְּכִלי:

ַהְּפֻעָּלה ַהְּפׁשּוָטה ַהִּנְצֶרֶכת ַלֲעׂשֹות ְּבָכל ְּכִלי ִהָּנּה ִנּקּוי ְיסֹוִדי ִעם ֹחֶמר, ְּפֻעָּלה זֹו ַׁשֶּיֶכת ַּגם ִלְפֵני: ֵערּוי, 
ַהְגָעָלה, ִלּבּון.

ְּכִלי  ִּבְכִלי ֲאֶׁשר ָּבַלע ְּבֵערּוי  ִּדין ֶזה הּוא  ַהָּצִריְך ֶהְכֵׁשר.  ַהָּדָבר  ַּגֵּבי  ֵערּוי: ְׁשִפיַכת ַמִים רֹוְתִחים ַעל 
ִראׁשֹון )ְּכַצָּלחֹות ְוכּו’(, ֲאֶׁשר ֶהְכֵׁשרֹו הּוא ְּבֵערּוי ַמִים רֹוְתִחים ִמְּכִלי ִראׁשֹון )ִנָּתן ַלֲעׂשֹות ֹזאת ִעם 

קּוְמקּום ַחְׁשַמִּלי ְמַבְעֵּבַע(. 
רֹוְתִחים  ַמִים  ְלתֹוְך  ְלַהְכִניסֹו  ֵיׁש  ְלַהְגִעילֹו  ָצִריְך  ֲאֶׁשר  ְּכִלי  ַהְגָעָלה: 
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ַּבְּכִלי.  ִנְפָלט ַהָּדָבר )ֶהָחֵמץ אֹו ָהִאּסּור( ַהָּבלּוַע  ַּגֵּבי ָהֵאׁש. ע”י ַהַהְגָעָלה  ַהְמַבְעְּבִעים ָהעֹוְמִדים ַעל 
ַּבְרֶזל,  ְנֹחֶׁשת,  ֶּכֶסף,  ְּב:ָזָהב,  ַהְגָעָלה מֹוִעיָלה  )נֹוֵזל(.  ְּבִבּׁשּול  ִאּסּור  ָּבַלע  ֲאֶׁשר  ִּבְכִלי  ַקֶּיֶמת  ַהְגָעָלה 

ֹעֶפֶרת, ֲאלּוִמיְניּום, ֵנרֹוְסָטה, ְּפָלָדה, ְּכִלי ֶאֶבן ּוְכִלי ֵעץ ָחָלק. 
ַהְּכִלי ְּבתֹוכֹו עֹוִׂשים ֶאת ַהַהְגָעָלה ַחָּיב ִלְהיֹות ָנִקי ְלַגְמֵרי, ְוֵכן ֶׁשֹּלא ִהְׁשַּתְּמׁשּו ּבֹו ְּבֶעְׂשִרים ְוַאְרַּבע 
ָׁשעֹות ָהַאֲחרֹונֹות )ֵאינֹו ֶּבן יֹומֹו( ְוַאף ֶׁשֵאינֹו ְמַׁשֵּמׁש ְלָחֵמץ )ֶאָּלא א”כ הּוא ֻהְכַׁשר(. ְלַכְּתִחָּלה ֵאין 
ְלַהְגִעיל ְּכִלי ֶׁשהּוא ֶּבן יֹומֹו ּוְבִדיֲעַבד ִאם ַחָּיב ְלַהְטִּביל ְּכִלי ֶׁשהּוא ֶּבן יֹומֹו, ֵיׁש ְלַהְכִניס ְלתֹוְך ַהַּמִים 
ָהרֹוְתִחים ֶׁשל ַהַהְגָעָלה ֹחֶמר ָחִריף ֶׁשִּיְפֹּגם )ַסּבֹון(. ְלַכְּתִחָּלה ָראּוי ְלַהְכִניס ֶאת ָּכל ַהְּכִלי ְּבַבת ַאַחת 
ָּכל  ֶׁשְּלַבּסֹוף  ּוִבְלַבד  ֵחֶלק,  ֵחֶלק  ֲאִפּלּו  ְלַהְכִניסֹו  ִנָּתן  ֶאְפָׁשר,  ִאי  ִאם  ְלַמֲעֶׂשה  ַהַהְגָעָלה, אּוָלם  ְלֵמי 

ֶחְלֵקי ַהְּכִלי ִיְהיּו ְּבתֹוְך ַהַּמִים )ַעל ַהְגָעַלת ֵּכִלים ֵאין ְמָבְרִכים(.
ִלּבּון ַקל: ֵּכִלים ֶׁשִּמְׁשַּתְּמִׁשים ָּבֶהם ְלִטּגּון אֹו ִלְצִלָּיה ִעם ְמַעט ֶׁשֶמן אֹו ֹרֶטב – ַהְכָׁשָרתֹו ְּבִלּבּון ַקל. 
ִלּבּון ַקל- ַהְינּו ַהְחָזַקת ַהְּכִלי ִמָּכל ְצָדָדיו ָּבֵאׁש, ְּבֶמֶׁשְך ְזַמן ֶׁשִּיְתַחֵּמם ַהְּכִלי ַעד ֶׁשִאם ִיַּגע ַּבְּכִלי ַקׁש 

ֵרף ֵמַהֹחם. ָּכל ְּכִלי ֶׁשִּנָּתן ְלַהְכִׁשירֹו ְּבַהְגָעָלה, ָיכֹול ְלַהְכִׁשירֹו ַּגם ְּבִלּבּון ַקל. אֹו חּוט ִּפְׁשָּתן הּוא ִיּׂשָ
ִלּבּון ָחמּור: ֵּכִלים ֶׁשִּמְׁשַּתְּמִׁשים ָּבֶהם ְּבַמַּגע ֹחם, ָהֵאׁש ַעְצָמּה ְלֹלא ַמִים ְּכָלל, ְּכגֹון: ִׁשּפּוד, ֶרֶׁשת 
ַעד  ָּבֵאׁש  ַהְּכִלי  ַהֲעָמַדת  ַהְינּו  ִלּבּון ָחמּור  ִלּבּון ָחמּור.  ִהיא ע”י  ַהְכָׁשָרָתם   – ֲאִפָּיה  ַּתְבִנּיֹות  ִלְצִלָּיה, 

ֶׁשַּיֲאִדים ְויֹוִציא ִניצֹוצֹות אֹו ֶׁשִּתְתַקֵּלף ְקִלָּפתֹו ַהִחיצֹוִנית.
ַּבְקּבּוק ְּפַלְסִטיק ֶׁשל ִּתינֹוק: ָראּוי ִלְקנֹות ָחָדׁש. ִּבְׁשַעת ַהֹּצֶרְך ֶאְפָׁשר ְלַנּקֹותֹו ֵהיֵטב ּוְלַהְגִעילֹו.

ְּגִביַע ֶּכֶסף ֶׁשל ִקּדּוׁש: הדחה ושטיפה.
ה ָלָׁשה ִעם ַטַּבַעת ָּבֵצק, ְּתַנֶּקה אֹוָתּה ֵהיֵטב ּוְלַאַחר ִמֵּכן ְּתָעֶרה ָעֶליָה ַמִים רֹוְתִחים. ַטַּבַעת: ִאם ָהִאּׁשָ

טֹוְסֵטר: )ֶׁשָאפּו ּבֹו ָחֵמץ( ֵאין ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ּבֹו ְּבֶפַסח, ֵּכיָון ֶׁשֹּלא ִנָּתן ְלַנּקֹותֹו ָּכָראּוי.
 3( ִראׁשֹון  ִמְּכִלי  רֹוְתִחים  ַמִים  ָעָליו  ְיָעֶרה  ִנּקּוי.  ֹחֶמר  ִעם  ִּביסֹוִדּיּות  ְלַנּקֹותֹו  ֵיׁש  ֵראִׁשית  ִּכּיֹור: 
ָהֵערּוי.  ְּבַמֲהַלְך  ַּבִּכּיֹור  ֻמְלָּבן  ַּבְרֶזל  אֹו  ְמֻלֶּבֶנת  ֶאֶבן  ְלַהִּניַח  )ַאְׁשְּכַנִּזים(  ַהַּמְקִּפיִדים  ֵיׁש  ְּפָעִמים(. 
ְּבִכּיֹוִרים ָהֲעׂשּוִיים ֵמֶחֶרס, ָראּוי ֶׁשֹּלא ִלְסֹמְך ַרק ַעל ֶהְכֵׁשר ֶזה ְוִיְדַאג ֶׁשְּכֵלי ַהֶּפַסח ֹלא ִיְּגעּו ְיִׁשירֹות 
ַּבִּכּיֹור )ִנָּתן ְלַהִּניַח ִּכּיֹור ְּפַלְסִטיק אֹו ֶרֶׁשת ַּבִּכּיֹור(, ֵּכיָון ֶׁשִּבְכֵלי ֶחֶרס “ְׁשִביָרָתן ִהיא ַטֲהָרָתן” )ֵּכִלים ב, 
א(. ַלְּסָפַרִּדים ַהִּדין יֹוֵתר ַקל ֵּכיָון ֶׁשהֹוְלִכים ַאַחר ֹרב ַּתְׁשִמיׁשֹו ְוהּוא ְּבַמִים ַחִּמים ֶׁשֵאין ּבֹו ָיד סֹוֶלֶדת 

)ֲחזֹון עֹוַבְדָיה( ְוֵכן ָׂשִמים ַסּבֹון ַעל ַהֵּכִלים ָׁשם. 
ִיָּזֵהר ֹלא ִלְׁשֹּכַח ְלַנּקֹות ֵהיֵטב ֶאת ַהְּבָרִזים ְוַהָּיִדּיֹות. ְלַגֵּבי ַהִּמְסֶנֶנת ַּבִּכּיֹור- ֵיׁש ַהּסֹוְבִרים ֶׁשַּסִּגי ְּבִנּקּוי 
ְוֵערּוי ַמִים ַחִּמים ִמְּכִלי ִראׁשֹון. ַאְך ֵּכיָון ֶׁשָּמצּוי ֶׁשִּנְדָּבִקים ִלְכלּוִכים ַּבְּסָדִקים ֲאֶׁשר ָקֶׁשה ַלֲהִסיָרם, 

טֹוב ִלְקנֹות ִמְסֶנֶנת ֲחָדָׁשה ְלֶפַסח. )ֵסֶפר ַהְגָעַלת ֵּכִלים עמ’ שמח, ֲהָלָכה קכד(. 
ִּכיַרִים ַּגז: ֵראִׁשית ֵיׁש ְלַנּקֹות ִּביסֹוִדּיּות ִעם ֹחֶמר ִנּקּוי. ִלְפֵני ַהְכָׁשָרָתם ֵאין ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ָּבֶהם ֶעְׂשִרים 
ְוַאְרַּבע ָׁשעֹות. ֶאת ַהֲחצּוָבה ּוְׁשָאר ַהֲחָלִקים ֵיׁש ְלַהְׁשרֹות ְּבֹחֶמר ָחִריף אֹו ְלַנּקֹותֹו ִעם ֵמִסיר ֻׁשָּמִנים 
ֶאת  ד(.  תנא,  )רמ”א  ִלּבּון  ָצִריְך  ָהַאְׁשְּכַנִּזים  ְלַדַעת  ְוִאּלּו  ְלַהְגִעיל  ַהְּסָפַרִּדים  ְלַדַעת  ִמֵּכן  ּוְלַאַחר 
ַקְרֵני ַהַּגז ְוֹראׁשֹו ֵיׁש ְלַהְדִליק ְלֶרַבע ָׁשָעה ְּבֵאׁש ְּגבֹוָהה. )ע”ע ׁשּו”ת אגרו”מ או”ח קכד( ֵיׁש ְלַוֵּדא 
ֶׁשַּכְפּתֹוֵרי ַהְדָלַקת ַהַּגז ְנִקִּיים ְלַגְמֵרי )ע”כ ְיָפְרֵקם, ַיְׁשֵרם ִויַׁשְפְׁשֵפם(. ֵיׁש ַהְמַכִּסים ְלַאַחר ִמֵּכן ֶאת 
ִמְׁשַטח ַהַּגז ִּבְנַיר ֶּכֶסף )וע”ע ַּבֵּסֶפר ַהְגָעַלת ֵּכִלים יג, פט ּוַבֶהָערֹות ָׁשם(. 

ַּכּיֹום ַרִּבים רֹוְכִׁשים ַמֲעֶרֶכת ִּכיַרִים ְמֻיֶחֶדת ְלֶפַסח.
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ִּכיַרִים ַחְׁשַמִּלּיֹות: ְמַנִּקים ֵהיֵטב ּוְלַאַחר ַהְמָּתָנה ֶׁשל ֶעְׂשִרים ְוַאְרַּבע ָׁשעֹות ְמַחְּמִמים ַעל ֹחם ָּגבֹוַּה 
ְלֶמֶׁשְך ֲחִצי-ָׁשָעה )וי”א ָׁשָעה: הכשרות ו, יז(. 

ְּכִלי ְזכּוִכית: ְלַדַעת ֵחֶלק ֵמַהְּסָפַרִּדים ִנָּתן ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ַּבְּכִלי ְלַאַחר ִנּקּוי ְיסֹוִדי )שו”ע תנא, כו( ְוַהֶּבן 
ִאיׁש ַחי חֹוֵלק ע”כ. ְלַדַעת ָהַאְׁשְּכַנִּזים ֵאין ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ְּבֵכִלים ֵאּלּו ְּבֶפַסח ְּכָלל )ֶאָּלא א”כ ֶזהּו ְׁשַעת 

ַּדַחק ֶׁשָאז ַיְגִעיֵלם(.
ֵׁשִני,  ְּכִלי  ֶׁשל  ֲאִפּלּו  ְּבֹחם  ֶׁשָּבַלע  ֶחֶרס  ְּכִלי  ֶקָרִמיָקה(:  ֵחָמר,  ַחְרִסיָנה,  ּפֹוְרֶצָלן,  )ֶחֶרס,  ֶחֶרס:  ְּכֵלי 

ֵאין מֹוִעיל לֹו ַהְגָעָלה ְוָצִריְך ִלּבּון. ֵּכיָון ֶׁשַהְּכִלי ִיְתַקְלֵקל ַּבִּלּבּון, ֵאין ִמְׁשַּתְּמִׁשים ְּבֵכִלים ֵאּלּו ְּבֶפַסח.
ְּכֵלי ִליָׁשה: ָּכל ַהֵּכִלים ַהְמַׁשְּמִׁשים ְלִליַׁשת ָחֵמץ, ְלַדַעת ָהַרָמ”א- ְצִריִכים ִלּבּון, ְוִאּלּו ְלַדַעת השו”ע 
ֵאיָנם  ָהעֹוָלם  ֹרב  וע”כ  סקקצ”ו(  תנא,  ַהַחִּיים  ַּכף  טז-יז.  )תנא,  ָּכַרָמ”א  ְוָנֲהגּו  ַהְגָעָלה.  ְצִריִכים 

ִמְׁשַּתְּמִׁשים ְּבֵכִלים ֵאּלּו ְּבֶפַסח, ֵּכיָון ֶׁשַהִּלּבּון ָיכֹול ְלַקְלֵקל ַהְּכִלי. 
ְוִאּלּו ָהַאְׁשְּכַנִּזים ִיְׁשַּתְּמׁשּו ָּבֶהם ַרק ִּבְׁשַעת ֹצֶרְך ָּגדֹול  ַיְגִעיֵלם  ַלְּסָפַרִּדים  ַּפְיֶרְקס, ּדּוָרֶלְקס:  ְּכֵלי 
ע”י ַהְגָעָלה 3 ְּפָעִמים )ׁשּו”ת טּוב ַטַעם ָוַדַעת מהדו”ג ב, כה. ׁשּו”ת ַמֲהַר”ם ִׁשיק יו”ד ַקָּמא. ׁשּו”ת 

ַיְׂשִּכיל ַעְבִּדי ד, יג. ׁשּו”ת ִציץ-ֱאִליֶעֶזר ח, כא. ט, כו. ְׁשָעִרים ַהְמֻצָּיִנים ַּבֲהָלָכה קטז, סקי”א(. 
ְּכִלי ְּפַלְסִטיק: ַהְכָׁשָרתֹו ע”פ ְּבִליָעתֹו. ַהְינּו, ִאם ָּבַלע ְּברֹוְתִחים, ָצִריְך ַהְגָעָלה ְוכּו’.

ֶאת  ֵהיֵטב  ְלַנּקֹות  ְמֹאד  ֶׁשָּקֶׁשה  ֵּכיָון  ֲחָדָׁשה.  ִׁשַּנִים  ִמְבֶרֶׁשת  ִלְקנֹות  ִלְדֹאג  ֵיׁש  ִׁשַּנִים:  ִמְבֶרֶׁשת 
ַהִּמְבֶרֶׁשת ְּבָכל ִּפּנֹוֶתיָה ֵמַהֵּפרּוִרים.

ֵמִדיַח ֵּכִלים: ֵראִׁשית ֵיׁש ְלַנּקֹותֹו ִּביסֹוִדּיּות ִעם ֹחֶמר ִנּקּוי. ִלְפֵני ַהְכָׁשָרתֹו ֵאין ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ּבֹו ֶעְׂשִרים 
ְוַאְרַּבע ָׁשעֹות. ְלַאַחר ִמֵּכן ֵיׁש ְלָפֵרק ֶאת ַהֲחָלִקים ַהִּנָּתִנים ְלֵפרּוק ּוְלַהְגִעיָלם. ְׁשָאר ַהֵּמִדיַח ַיְפִעיל 

ְּבֹחם ַמְקִסיָמִלי ִעם ֹחֶמר ִנּקּוי.
מֹוֵצץ: ָראּוי ִלְקנֹות ָחָדׁש. אעפ”כ ְיַנּקּו ֶאת ַהּמֹוֵצץ ֵהיֵטב ִעם ֹחֶמר ִנּקּוי ִויָערּו ָעָליו ַמִים רֹוְתִחים, 

ְלִמְקֶרה ּבֹו ַהִּתינֹוק ֹלא ַיְסִּכים ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ְּבמֹוֵצץ ָחָדׁש.
ְמַיֵּבׁש ֵּכִלים: ְיַנֶּקה ֵהיֵטב ִעם ֹחֶמר ִנּקּוי.

ֵמַחם ֶׁשל ַׁשָּבת: ּגּוף ַהֵּמַחם-ֵיׁש ְלַנּקֹות ֵהיֵטב ִמִּבְפִנים ּוִמַּבחּוץ ּוְלָהִסיר ֶאת ָהַאְבִנית. ְלַאַחר ִמֵּכן 
ְלַמֵּלא אֹותֹו ְּבַמִים ִעם ְמַעט ַסּבֹון ַעד ַלֹּגַבּה ַהַּמְקִסיָמִלי ּוְלַהְרִּתיחֹו )ְוִיְפַּתח ֶאת ַהֶּבֶרז ְּבֵעת ָהְרִתיָחה(. 

ְלַגֵּבי ַהִּמְכֶסה-ְּבִמָּדה ְוִהְׁשַּתְּמׁשּו ּבֹו ְלָחֵמץ ָּגמּור, ְּכגֹון: ְלַחֵּמם ָעָליו ֶלֶחם – ֵיׁש ְלַהְגִעילֹו 
ֹחֶמר  ִּביסֹוִדּיּות ִעם  ְלַנּקֹוָתם  ַמְסִּפיק  ְּכָלל,  ְּבָחֵמץ  ָּבֶהם  ִאם ֹלא ִמְׁשַּתֵּמׁש  ְמַעֵּבד-ָמזֹון:  ִמיְקֶסר, 
ִנּקּוי. ִאם ִמְׁשַּתֵּמׁש ּבֹו ַלֲהָכַנת ִעָּסה ְוכּו’ ֵיׁש ְלַהְחִליף ְלֶפַסח ֶאת ַהַּמְקְצִפים ְוַהּמֹוט ַהִּמְסּתֹוֵבב. ֶאת 

ְׁשָאר ַהֲחָלִקים ְיַנֶּקה ֵהיֵטב ּוְלַאַחר-ִמֵּכן ַיְגִעיל )ְוֵיׁש ַהַּמְצִריִכים ִלּבּון ַקל(.
ִמיְקרֹוַגל: ֵראִׁשית ֵיׁש ְלַנּקֹותֹו ִּביסֹוִדּיּות ִעם ֹחֶמר ִנּקּוי. ִלְפֵני ַהְכָׁשָרתֹו ֵאין ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ּבֹו ֶעְׂשִרים 
ַהִּמיְקרֹוַגל ַעד ֶׁשַהַּמִים  ְוַיְפִעיל ֶאת  ַמִים ִעם ְמַעט ַסּבֹון  ַיְכִניס ּכֹוס ֶׁשל  ִמֵּכן  ְלַאַחר  ְוַאְרַּבע ָׁשעֹות. 
ֵיׁש  ִראׁשֹון.  ִמְּכִלי  רֹוְתִחים  ַמִים  ָעֶליָה  ּוְלָערֹות  ֵהיֵטב  ְלַנּקֹוָתּה  ֵיׁש  ַהַּצַּלַחת  ְלַגֵּבי  ִיְתַאּדּו.  ַּבּכֹוס 
)ַצַּלַחת(  ַהַּמָּגׁש  ַעל  ְיִׁשירֹות  ְלַהִּניחֹו  ְוֹלא  ֵהיֵטב  ַהְּכִלי  ֶאת  ְּבֶפַסח  ִלְסֹּגר  ֶזה  ָּכל  ְלַאַחר  ַהַּמְצִריִכים 

ָנה ַלְמרֹות ֶׁשִהיא ֻנְּקָתה ֵהיֵטב. ַהִּנְמֵצאת ַּבִּמיְקרֹוַגל, ָּכל ַהּׁשָ
ְוֵיׁש ַמְחִמיִרים ֶׁשְּלַכְּתִחָּלה ֹלא ְלַהְכִׁשיר ִמיְקרֹוַגל ְלֶפַסח )ע”פ ַּדַעת ָהַרב 

ָמְרְּדַכי ֵאִלָּיהּו(.
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ֵיׁש ְלַנּקֹותֹו ְּבֹאֶפן ְיסֹוִדי ּוְבִיחּוד ִּבְקָפֵלי ַהּגּוִמי ָהאֹוֵטם ֶאת ֶּדֶלת ַהְמָקֵרר )ְוַהַּמְקִּפיא(. ֶאת  ְמָקֵרר: 
ֶחְלֵקי ַהְמָקֵרר ַהִּנָּתן ְלָפֵרק – ְיָפֵרק ִויַנֶּקה. ֵיׁש ַהְמַכִּסים ֶאת ַהַּמָּדִפים ְוַהְּמֵגרֹות ִּבְנָיר.

ְמֻׁשַּלׁש ַאְׁשָּפה: ְיַנֶּקה ֵהיֵטב ִעם ֹחֶמר ִנּקּוי ּוְלַאַחר ִמֵּכן ְיָעֶרה ָעָליו ַמִים ַחִּמים ִמְּכִלי ִראׁשֹון.
ְּבַמִים  ְלַהְגִעילֹו  ִמֵּכן  ּוְלַאַחר  ָׁשעֹות  ְוַאְרַּבע  ֶעְׂשִרים  ּבֹו  ְלִהְׁשַּתֵּמׁש  ֵהיֵטב. ֹלא  ְלַנּקֹותֹו  ֵיׁש  ַסּכּו”ם: 

רֹוְתִחים ִּבְכִלי ִראׁשֹון ַעל ָהֵאׁש.
ִסיר: ְיַנֶּקה ֵהיֵטב ֶאת ַהִּסיר ְוַהָּיִדּיֹות ֶׁשל ַהִּסיר ְוַהִּמְכֶסה )ְּבִמָּדה ְוִנָּתן ְלָפֵרק ֶאת ַהָּיִדּיֹות ְיָפֵרק ִויַנֶּקה(. 
ֶׁשְּמַטְּגִנים  ֶטְפלֹון  )ַמֲחַבת  ְּברֹוְתִחים  ַיְגִעילֹו  ִמֵּכן  ְלַאַחר  ָׁשעֹות.  ְוַאְרַּבע  ֶעְׂשִרים  ִׁשּמּוׁש  ְּבִלי  ַיִּניֶחּנּו 

ְּבֹלא ֶׁשֶמן – ֹלא ִנָּתן ְלַהְכִׁשירֹו(.
ֵהיֵטב  ְיַנֶּקה אֹותֹו  ֵמֵעץ(  ֶהָעׂשּוי  ִמְׁשָטח  ַהִּדין  )ְוהּוא  ֶהָעׂשּוי פֹוְרַמְיָקה  ֲעבֹוָדה  ִמְׁשַטח  פֹוְרַמְיָקה: 
ּוְלַאַחר ִמֵּכן ְיַכֶּסּנּו, ֵּכיָון ֶׁשִּנְכָנִסים ִלְסָדָקיו ַוֲחִריָציו ֵּפרּוִרים. ְוִאם ָהֵעץ אֹו *ַהפֹוְרַמְיָקה ֲחָלִקים, ִנָּתן 

ְלַהְגִעיָלם ְוֵאין ֹצֶרְך ְלַכּסֹוָתם.
ְּפָלָטה ֶׁשל ַׁשָּבת: ֵראִׁשית ֵיׁש ְלַנּקֹוָתּה ִּביסֹוִדּיּות ִעם ֹחֶמר ִנּקּוי, ִויַוֵּדא ֶׁשַּגם ָהַרְגַלִים ְנִקּיֹות. ְלַאַחר 
ִמֵּכן ְיַחֵּמם אֹוָתּה ְּכָׁשָעה. ְוֵיׁש ַהּסֹוְבִרים ֶׁשְּיָעֶרה ָעֶליָה ַמִים רֹוְתִחים ִמְּכִלי ִראׁשֹון ֹקֶדם ִחּמּוָמּה. ְּבָכל 

ִמְקֶרה, טֹוב ְלָעְטָפּה ִּבְנַיר-ֶּכֶסף.
ֵאין  ַמַּגַעת, ַאְך  ִּביסֹוִדּיּות ַעד ָמקֹום ֶׁשָּידֹו  ְיַנֶּקּנּו  ַהִּכיַרִים  ֵמַעל  ַהִּנְמָצא  ֵאִדים  קֹוֵלט  קֹוֵלט-ֵאִדים: 

ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ּבֹו ְּבֶפַסח )הכשרות ו, טז(.
ִעם  ְּבַמִים  ְלַמֵּלא אֹותֹו  ִמֵּכן  ְלַאַחר  ַהַּיִּדית.  ֶאת  ּוְבִיחּוד  ַהּקּוְמקּום  ֵהיֵטב ֶאת  ְלַנּקֹות  ֵיׁש  קּוְמקּום: 
ְמַעט ַסּבֹון ַעד ַלֹּגַבּה ַהַּמְקִסיָמִלי ּוְלַהְרִּתיחֹו. ְּבִמָּדה ְוִהְׁשַּתְּמׁשּו ּבֹו ְלָחֵמץ ָּגמּור, ְּכגֹון: ְלַחֵּמם ָעָליו 

ֶלֶחם – ֵיׁש ְלַהְגִעילֹו.
ֻׁשְלָחן: ְיַנֶּקה ֵהיֵטב ּוְלַאַחר ִמֵּכן ְיָעֶרה ַמִים רֹוְתִחים ִמְּכִלי ִראׁשֹון, ֵּכיָון ֶׁשְּפָעִמים ֶׁשִּנְׁשָּפְך ָמָרק ִמִּסיר 
ֹרב  ַאַחר  הֹוְלִכים  ֶׁשֵאין  ֶׁשֵהם סֹוְבִרים  ֵּכיָון  ָלַאְׁשְּכַנִּזים,  ֶׁשּזֹוִהי חֹוָבה  ְוִנְרֶאה  כ(  ְוַכּדֹו’ )שו”ע תנא, 
ְוָלֵכן ָיכֹול ִּבְמקֹום ְלָערֹות  ֶנֱהָרִסים ע”י ַמִים  ִׁשּמּוׁשֹו, ְּבִנּגּוד ַלְּסָפַרִּדים ֶׁשָּיֵקּלּו ָּבֶזה. ֻׁשְלָחנֹות ַרִּבים 

ַמִים ְלַכּסֹוָתם. ֻׁשְלָחן ֶׁשָּלִׁשים ָעָליו ָּבֵצק - ֹלא ַמְסִּפיק ֵערּוי ְוחֹוָבה ְלַכּסֹותֹו.
ִׁשַּנִים )ְּפָלַטת ִׁשַּנִים(: ְיַנֶּקָּנה ֵהיֵטב ּוְלַאַחר ִמֵּכן ְיָעֶרה ָעֶליָה ַמִים רֹוְתִחים ִמְּכִלי ִראׁשֹון.

ֵיׁש ְלַנּקֹותֹו ִּביסֹוִדּיּות ִעם ֹחֶמר ִנּקּוי. ְיָעֶרה ָעָליו ַמִים רֹוְתִחים ִמְּכִלי ִראׁשֹון )שו”ע  ֵׁשיׁש ִמְטָּבח: 
יו”ד קכא, ב(. ֵיׁש ַהּנֹוֲהִגים ְלַכּסֹותֹו ִּבְנַיר ֶּכֶסף )ֵּכיָון ֶׁשֶחֶרס ֹלא ִנָּתן ְלַהְכִׁשירֹו(. ִּדין ֶזה ָנכֹון ַּגם ְלַגֵּבי 

ִמְׁשְטֵחי ֵנרֹוְסָטה.
ִיׁש ְצִריִכים ְלַהְכִׁשירֹו ע”י ֶאֶבן. ְמקֹומֹות ָהרֹוִדים ָּבֵצק ַעל ַהּׁשַ

ַּתּנּור ֲאִפָּיה: ֵיׁש ְלַנּקֹותֹו ְּבצּוָרה ְיסֹוִדית ִעם ָחְמֵרי ִנּקּוי ּוְלַוֵּדא ֶׁשֹּלא ִנְׁשַאר ּבֹו ׁשּום ַמָּמׁשּות )ֶׁשֶמן 
ָׂשרּוף ְוכּו’(. ֵּכיָון ֶׁשָּקֶׁשה ְלָהִסיר ֶאת ַהֹּכל, ֵיׁש ַהּסֹוְבִרים ֶׁשֵאין ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ְּבַתּנּור ְּבֶפַסח. ִמי ֶׁשּנֹוֵהג 
ּמּוׁש ּבֹו ְלֶעְׂשִרים ְוַאְרַּבע ָׁשעֹות, ְלַאַחר ִמֵּכן ַיְדִליק ֶאת  ְלִהְׁשַּתֵּמׁש, ִלְפֵני ַהְכָׁשַרת ַהַּתּנּור ִיָּמַנע ִמּׁשִ
ַהַּתּנּור ְּבֹחם ַמְקִסיָמִלי ְלֶמֶׁשְך ָׁשָעה. ֵיׁש ְלַצֵּין ֶׁשֶּיְׁשָנם ַּתּנּוִרים ָּבֶהם ַקֶּיֶמת ַמֲעֶרֶכת ִנּקּוי אֹוטֹוָמִטי 
)ְּפרֹוִליָזה(. ְלַגֵּבי ַהַּתְבִנּיֹות ְוָהְרָׁשתֹות ֵיׁש ִלְדֹאג ֶׁשִּיְהיּו ְמֻיָחִדים ְלֶפַסח, ֵּכיָון ֶׁשֹּלא ִנָּתן ַלֲעׂשֹות ָלֶהם 

ִלּבּון ָחמּור.

ב. ִנּקּוי ְׁשָאר ְּפִריִטים ֶׁשֵאין ְצִריִכים ַהְכָׁשָרה
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ִיְבֹּדק ְּבָכל ֲארֹונֹוָתיו ֶׁשֵאין ָׁשם ָחֵמץ. ְלַצֲעֵרנּו ִמְסַּפר ֲאָנִׁשים ִּגּלּו ִּכי ָׁשְכחּו ָחֵמץ ַּבֲארֹונֹות  ָארֹון – 
ַחְׁשַמל, אֹו ָּבֲארֹונֹות ָּבַאְמַּבְטָיה ֶׁשל ְּתרּופֹות וע”כ ְיָזֵרז ַעְצמֹו ִלְבֹּדק ְּבָכל ֲארֹונֹוָתיו ְּבֵביתֹו.

ִּבְרכֹוִנים – ֵיׁש ְלַנּקֹות ֵהיֵטב ֶאת ַהִּבְרכֹוִנים ָּבֶהם ִמְׁשַּתְּמִׁשים ְּבֻׁשְלַחן ָהֹאֶכל.
פֹוֶפֶרת. ֶטֶלפֹון – ֵיׁש ְלַנּקֹות ֶאת ַלְחְצֵני ַהֶּטֶלפֹון ְוֵכן ֶאת ַהּׁשְ

ִּכיִסים – ֵיׁש ַלֲעֹבר ַעל ִּכיֵסי ַהְּבָגִדים ְוִלְראֹות ֶׁשֹּלא ִנְכְנסּו ְלָׁשם ִּדְבֵרי ָחֵמץ, ְּבִעָּקר ְּבִבְגֵדי ַהְיָלִדים, 
ְּכגֹון: ִּכיֵסי ַהִּמְכָנַסִים, ְוֵכן ְּבִכיֵסי ַהְּמִעיל.

ִּכֵּסא ִּתינֹוק – ֵיׁש ְלַנּקֹות ֶאת ַהִּכֵּסא ִּתינֹוק ֵהיֵטב ִעם ֹחֶמר ִנּקּוי ִויָעֶרה ַעל ַהַּמָּגׁש ֶׁשל ַהִּכֵּסא ַמִים 
ַחִּמים.

ַמָּגב – ַמַּגב ִמְטָּבח ְלֵכִלים ְוֵכן ַמַּגב ִנָּקיֹון ִיְדַאג ְלָׁשְטפֹו ּוְלַנּקֹותֹו ִמָּכל ַהִּלְכלּוִכים ֶׁשִּנְמָצִאים ּבֹו.
ַמְּגבֹוִנים ַלִחים – ָרצּוי ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ְּבֶפַסח ְּבַמְּגבֹוִנים ֶׁשָּכתּוב ֲעֵליֶהם ָּכֵׁשר-ְלֶפַסח.

ַמְחֵׁשב – ֵיׁש ְלַנּקֹות ֶאת ֻׁשְלַחן ַהַּמְחֵׁשב ְוָלֵכן ַלֲהֹפְך ֶאת ַהִּמְקֶלֶדת ּוְלַנֲעָרּה ִמְסַּפר ְּפָעִמים.
ַמְטאֵטא – ָראּוי ִלְקנֹות ַמְטֲאֵטא ָחָדׁש ְלֶפַסח, ֵּכיָון ֶׁשָּקֶׁשה ְמֹאד ְלָהִסיר ִמֶּמּנּו ֶאת ָּכל ַהִּלְכלּוִכים. 

ּוִמי ֶׁשְּבָכל-ֹזאת רֹוֶצה ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ּבֹו ִיְׁשֹטף אֹותֹו ִעם ֹחֶמר ִנּקּוי ִמְסַּפר ְּפָעִמים.
ְוִחּבּור  ָהִרּפּוד  ְּבִכְפֵלי  ְוֵכן  ּוִמַּתְחֵּתיֶהם  ַּבּמֹוָׁשִבים  ְּבִעָּקר  ָהֶרֶכב,  ְּפִנים  ֶאת  ְלַנּקֹות  ֵיׁש   – ְמכֹוִנית 

ַהֲחגֹורֹות. 
ְוֵיׁש  ְלֶפַסח  ֻיְכְׁשרּו  ֵהם  ּוָבֶזה  ְּכִביָסה  ִּבְמכֹוַנת  ְלַכְּבָסם  ַמְסִּפיק   – ַמְטֵּבַח  ַמְּגבֹות  ֻׁשְלָחן,  ַמּפֹות 

ַהְמַהְּדִרים ִלְקנֹות ֲחָדׁשֹות אֹו ֶׁשִּיְהיּו ְמֻיָחדֹות ַרק ִלימֹות ַהֶּפַסח.
ַהַּמָּדף אֹו  ֶאת  ְלַנּקֹות  ְוֵכן  ָחֵמץ  ֵּפרּוֵרי  ְלָׁשם  ִהִּגיעּו  ַהִּמְׂשָחִקים ֶׁשֹּלא  ְּבָכל  ִלְבֹּדק  ֵיׁש  ִמְׂשָחִקים – 

ַהְּמֵגָרה ֶׁשל ַהִּמְׂשָחִקים.
ֵאר ָּבּה ֶקַמח. ָנָפה – ֵיׁש ְלַנּקֹות ֵהיֵטב ֶאת ַהָּנָפה ֶׁשֹּלא ִיּׁשָ
ְלָחן ְּבֶפַסח. ְסָפִרים – ְיַנֶּקה ֶאת ַהְּסָפִרים ֶׁשַּמִּניַח ַעל ַהּׁשֻ

ֲעָגָלה - ֵיׁש ְלַנּקֹות ֶאת ָהֲעָגָלה ֵהיֵטב ִעם ֹחֶמר ִנּקּוי ְוהּוא ַהִּדין ַסל-ַקל, ִויַוֵּדא ֶׁשֵאין ִּבְקָפֵלי ָהִרּפּוד 
ֵּפרּוֵרי ָחֵמץ. ְּפָעִמים ַרּבֹות ָהֲעָגָלה ֵאיָנּה ִנְמֵצאת ְּבִׁשּמּוׁש ְוִהיא  ִנְמֵצאת ַּבַּמְחָסן, ְּבִלי ֶׁשִּנּקּו אֹוָתּה 

ֵהיֵטב. 
ֵני ְצָדָדיו. ֶקֶרׁש ֶלֶחם – ֵיׁש ְלַנּקֹותֹו ֵהיֵטב ְוִלְבֹּדק ֶׁשֵאין ּבֹו ְׁשֵאִרּיֹות ֶלֶחם ִמּׁשְ

ִּקית ַהְּמֵלָאה ִלְכלּוְך. ׁשֹוֵאב ָאָבק – ֵיׁש ְלַוֵּדא ֶׁשֹּלא ָׁשַכְחנּו ִלְזֹרק ֶאת ַהּׂשַ
ָׁשִטיַח – ֵיׁש ִלְׁשֹאב אֹותֹו ּוְלַנּקֹותֹו ֵהיֵטב.

ֹקֶדם  ֵהיֵטב  ְלַנּקֹותֹו  ִיְדַאג  ַהְּכֶנֶסת  ְּבֵבית  אֹו  ַהִּלּמּוִדים  אֹו  ָהֲעבֹוָדה  ִּבְמקֹום  ָּתא  לֹו  ֶׁשֵּיׁש  ִמי  ָּתא- 
ַהֶּפַסח.

ֶׁשִּתיֵקי  ִיְבֹּדק  ֵכן,  ְּכמֹו  ְיַכְּבֵסם.  ָיכֹול  ְוִאם  ָּתא(  ָּכל  )ִיְבֹּדק  ְנִקִּיים  ַהְיָלִדים  ֶׁשִּתיֵקי  ְיַוֵּדא   – ִּתיִקים 
ַהְּנִסיעֹות ֶׁשל ַׁשָּבת, ִּתיק-ֲעבֹוָדה ְוֵכן ִּתיֵקי-ָנִׁשים ֵריִקים ִמִּדְבֵרי ַמֲאָכל.

ַעד ָּכאן נֹוֵׂשא ַהַהְכָׁשָרה!
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מּוְצֵרי ָמזֹון ְלֶפַסח- ֵיׁש ְלַהְקִּפיד ִלְבֹּדק ַעל ָּכל מּוָצר ֶׁשֵּיׁש לֹו ִסּמּון ַּכְׁשרּות ְלֶפַסח. ַהִּסּמּון ִיְהֶיה 
ֻמְדָּפס ַעל ָהֲאִריָזה, ְוֹלא ְּבַמְדֵּבָקה ִחיצֹוִנית.

מּוְצֵרי ִנָּקיֹון - ֵאיָנם ְצִריִכים ַּכְׁשרּות ַּגם ִאם ְמֹיָעִדים ְלִנּקּוי ַהַּתּנּור ְוַהִּכיַרִים, ֵּכיָון ֶׁשַּטֲעָמם ָּפגּום. 
ֵיׁש ַהַּמְקִּפיִדים ְּבנֹוֵזל ִלְׁשִטיַפת ֵּכִלים ֶׁשִּיְהֶיה ָּכֵׁשר ְלֶפַסח ַאְך ֵאין ִחּיּוב. ִמן ָהָראּוי ְלַהְקִּפיד ֶׁשִּמְׁשַחת 

ַּנִים ִּתְהֶיה ְּכֵׁשָרה ְלֶפַסח. ְּבַסּבֹון ְוַׁשְמּפּו ּגּוף, ֶנְחְלקּו ַהּפֹוְסִקים ְוַלֲהָלָכה ֶאְפָׁשר ְלָהֵקל. ַהּׁשִ
ֵּכִלים ַחד ַּפֲעִמִּיים ֵמִעַּקר ַהִּדין ֵאיָנם ְצִריִכים ַּכְׁשרּות ְלֶפַסח. ְוֵיׁש חֹוְׁשִׁשים ִּבְכֵלי ְנָיר ְוַקְרטֹון.

ַּתְמרּוִקים ֵמִעַּקר ַהִּדין  ֵאיָנם ְצִריִכים ַּכְׁשרּות ְלֶפַסח, ְּפָרט ִלְׂשָפתֹון ַּבַעל ַטַעם טֹוב ְוַכּדֹו’.
ְיָרקֹות ֶהָעִלים - ִמן ָהָראּוי ֶׁשִּיְהיּו ִמִּגּדּוִלים ְלֹלא ּתֹוָלִעים ַעל ְמָנת  ֶׁשֹּלא ִיְהֶיה ֹצֶרְך ִלְבֹּדק ְּבַעִין ָּכל 
ִּקית )ְראּו  ָעֶלה. ִעם ֹזאת ֵחֶלק ָּגדֹול ֵמַהּמּוָצִרים ַהַּנ”ל ָצִריְך ְׁשִרָּיה ְּבַמִים ִעם ַסּבֹון ַּכְמֹפָרט ַעל ַהּׂשַ

ִּפְרסּום ָהַרָּבנּות ַּבּנֹוֵׁשא ְּבַגב חֹוֶבֶרת זֹו(.
ְּתרּופֹות – ְלַכְּתִחָּלה ִלֹּטל ְּתרּופֹות ַהּמֹוִפיעֹות ִּבְרִׁשיַמת ַהְּתרּופֹות ַהְּכֵׁשרֹות )מצ”ב ִנְסָּפח( ְּבִדיֲעַבד 

ָּכל ְּתרּוָפה ֶׁשַּטֲעָמּה ָּפגּום- ֻמֶּתֶרת ְלחֹוֶלה. ַטֲעָמּה טֹוב- ְצִריָכה ַּכְׁשרּות.
ְלִהְׁשַּתֵּמׁש  ֶׁשַחָּיִבים  ְמֻיָחִדים  ְּבִמְקִרים  ְלֶפַסח.  ַהְּכֵׁשִרים  ַרק מּוָצִרים  ְלַכְּתִחָּלה  ִּתינֹוקֹות –  ְמזֹון 

ְּבמּוָצר ְלֹלא ַּכְׁשרּות ֲעבּור ִּתינֹוק, ֵיׁש ְלִהָּוֵעץ ִעם ּפֹוֵסק.
ָמזֹון ְלַבֲעֵלי ַחִּיים – ְלַכְּתִחָּלה ֵיׁש ִלְקנֹות ָמזֹון ֶׁשֵאינֹו ֵמִכיל ָחֵמץ, ְּבִמָּדה ְוֵאין ָּכֶזה ְלִהָּוֵעץ ִעם ּפֹוֵסק.
ְלַמָּצב  ְלַהִּגיַע  ְּכֵדי ֶׁשֹּלא  ַהֶּפַסח  ֹקֶדם  ֶהָחֵמץ ֶׁשּקֹוִנים  ְּבַכֻמּיֹות  ְלַהְמִעיט  ָהָראּוי  ִמן  ֶהָחֵמץ –  ִּכּלּוי 
ֶׁשֵּיׁש ֶהְכֵרַח ִלְמֹּכר ָחֵמץ ַמָּמִׁשי. ִאם ִנְׁשַאר ְמַעט ָחֵמץ ַוֲאִפּלּו ֲאִריזֹות ְסגּורֹות, ֵאין ִאּסּור ַּבל ַּתְׁשִחית 

ְלָׂשְרפֹו ֵּכיָון ֶׁשּזֹוִהי ִמְצָותֹו. 
כּוָנה,  ְמִכיַרת ָחֵמץ –ֹלא ִלְׁשֹּכַח ִלְמֹּכר ֶאת ֶהָחֵמץ ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת ּבֹו ַאָּתה ִמְתַּפֵּלל אֹו ֵאֶצל ָהַרב ַּבּׁשְ

ִנָּתן ַּגם ִלְמֹּכר ָּבִאיְנֶטְרֶנט- ֹלא ְלַחּכֹות ָלֶרַגע ָהַאֲחרֹון ! 
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ַסח ֶעֶרב פֶּ

ְּבִדיַקת ֶהָחֵמץ 
ֵיׁש ְלַנּקֹות ְוִלְבֹּדק ָּכל ָמקֹום ֶׁשֵּיׁש ָלחּוׁש ֶׁשִהְכִניסּו ְלָׁשם ָחֵמץ ְּבִמְתַּכֵּון אֹו ֶׁשֹּלא ְּבִמְתַּכֵּון. ַהּנֹוֲהִגים 
ֶאת  ִּבְרִׁשיָמה  ְוִיְרְׁשמּו  ִמַּכַּזִית,  ּוָפחֹות  ָקָטן  ֵמֶהם  ֶאָחד  ָּכל  ֶׁשִּיְהֶיה  ִיָּזֲהרּו  ְּפִתיִתים  ֲעָׂשָרה  ְלַהִּניַח 

ַהְּמקֹומֹות ֶׁשִהְסִּתירּו ֶאת ַהְּפִתיִתים.

ַמס’ ְּדֵגִׁשים ַלְּבִדיָקה 
א. ּבֹוְדִקים ֶאת ֶהָחֵמץ ּוְמַבְּטִלים ֶאת ֶהָחֵמץ ֶׁשֹּלא ָרִאינּו ְּביֹום ֲחִמיִׁשי ָּבֶעֶרב י”ג ְּבִניָסן ְלַאַחר ְּתִפַּלת 

ַעְרִבית, ֹלא קֹוְבִעים ְסֻעָּדה ֲחִצי ָׁשָעה ֹקֶדם ַהְּבִדיָקה, ֲאָבל ֲאִכיַלת ֲעַראי מּוָעָטה ֶׁשל ֵּפרֹות ִויָרקֹות 
 ּוְׁשִתָּיה ִהִּתירּו ֶׁשֹּלא. 

ב. ּבֹוְדִקים ֶאת ֶהָחֵמץ ִעם ֵנר ַׁשֲעָוה, ֹלא ָּפָראִפין, ֹלא ְּבֶׁשֶמן, ֹלא ַּבֲאבּוָקה)ֵאׁש ְּגבֹוָהה-2 ֶלָהבֹות( ִמְּפֵני 
ֶׁשֵאינֹו ָיכֹול ְלִהָּכֵנס ִאּתֹו ַלֹחִרים ְוַלְּסָדִקים ֵמֲחָׁשׁש ֶׁשָּמא ִיְׂשֹרף ֶאת ַהַּבִית, ְוִאם ָּבַדק ַּבֲאבּוָקה ַיֲחֹזר 

 ְוִיְבֹּדק ׁשּוב ְלֹלא ְּבָרָכה,  ִנָּתן ִלְבֹּדק ַּגם ְּבָפָנס.

ג. ֻמְמָלץ ִלֹּטל ָיַדִים ִלְפֵני ַהְּבִדיָקה ְלָטֳהָרה ְוִלְבֹּדק ִּביסֹוִדּיּות ַלְמרֹות ֶׁשִּנִּקינּו ֵהיֵטב ֵהיֵטב ֶאת ַהַּבִית 
ֲאִפּלּו ֵמָאָבק, ְּגדֹוֵלי ִיְׂשָרֵאל ָהיּו ּבֹוְדִקים ְּבֶמֶׁשְך ָׁשעֹות ַרּבֹות ֶאת ַהַּבִית ְוָהיּו אֹוְמִרים ֶׁשְּבָכל ָמקֹום 

ה.  ֶׁשַהֵּנר ָיִאיר ַּבַּבִית ִּתָּכֵנס ְקֻדּׁשָ

ד. ֻמְמָלץ ְוֹלא חֹוָבה ָלַקַחת ֲעָׂשָרה ְּפִתיֵתי ֶלֶחם, ַּכֲאֶׁשר ָעִדיף ֶׁשָּכל ֵחֶלק ִיְהֶיה ָּפחֹות ִמַּכַּזִית ְוִלְסֹּגר 
 אֹוָתם ְּבִעּתֹון ְוַׂשִּקית ּוְכַדאי ִלְרֹׁשם ֵהיָכן ִהַּנְחנּו אֹוָתם.

ה. ַהְיָלִדים ּבֹוְדִקים ֶאת ִּתיֵקי ביה”ס ֶׁשָּלֶהם ֵהיֵטב ֶׁשָּמא ָׁשְכחּו ָׁשם ָחֵמץ, ָקָרה ֹלא ַּפַעם ֶׁשִּנְׁשְּכָחה 
ְּפרּוַסת ֶלֶחם ַּבִּתיק. ַעל ַההֹוִרים ְלַהְזִּכיר ַלְיָלִדים ֲאִפּלּו ּתֹוְך ְּכֵדי ְּבִדיַקת ֶהָחֵמץ ָּכְך ִנָּתן ַּגם ְלַׁשֵּתף אֹוָתם 

 ַּבִּמְצָוה.

ִׂשימו ֵלב ֶׁשֵּיׁש ֶהְבֵּדל ַּבֻּנָּסח ֵּבין ִּבּטּול ֶהָחֵמץ 
ֵרָפה. ְלַאַחר ַהְּבִדיָקה ַּבַּלְיָלה ַלִּבּטּול ַּבּיֹום ְלַאַחר ַהּׂשְ

ְוֶלֱהֵוי  ִליְבִטיל  ִּבַעְרֵּתיּה  ּוְדָלא  ֲחִזיֵתיּה  ְּדָלא  ִּבְרׁשּוִתי  ְּדִאיָּכא  ֲחִמיָרא  ָּכל  ַּבַּלְיָלה-  ַהִּבּטּול  נּוַסח 
)ֶהְפֵקר( ְּכַעְפָרא ְּדַאְרָעא.

ּוְלָמֳחָרת  ָהֶעֶרב  ַלֲארּוַחת  ֹאֶכל  ַמְׁשִאיִרים  ֶׁשָאנּו  ִמְּפֵני  רֹוִאים,  ָאנּו  ּׁשֶ ַמה  ֶאת  ַרק  ְמַבְּטִלים  ַּבַּלְיָלה 
ַלֲארּוַחת ֹּבֶקר .

נּוַסח ַהִּבּטּול ַּבּיֹום- ָּכל ֲחִמיָרא ְּדִאיָּכא ִּבְרׁשּוִתי ְּדֲחִזיֵתיּה ּוְדָלא ֲחִזיֵתיּה 
ְּדִּבַעְרֵּתיּה ּוְדָלא ִּבַעְרֵּתיּה ִליְבִטיל ְוֶלֱהֵוי )ֶהְפֵקר( ְּכַעְפָרא ְּדַאְרָעא.
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ַּבּיֹום ָאנּו נֹוִסיף ַּגם ֶאת ֶהָחֵמץ ֶׁשָאנּו רֹוִאים- ַּדֲחֵזיֵתיּה ּוְדָלא ֲחִזיֵתיּה , ְּדִבַעְרֵּתיּה ּוְדָלא ִּבַעְרֵּתיּה, ַּבּיֹום 
ֵרָפה ִּבְלַבד ִּבְכֵדי ְלַקֵּים ַּדַעת ַהּסֹוְבִרים ֶׁשִּבּטּולֹו  ָצִריְך ְלַהְקִּפיד לֹוַמר ֶאת ֻנַּסח ַהִּבּטּול ַרק ְלַאַחר ַהּׂשְ

ֵרָפה. הּוא ַּדְוָקא ִּבְׂשֵרָפה ְוִאם ִּבַּטְלִּתי ִלְפֵני ֶׁשִּנְׂשַרף ַמה ּתֹוֶעֶלת ַּבּׂשְ
אֹותֹו  ִלְבֹּדק  ֵיׁש  ֵאָליו  ִנְכָנִסים  ֶׁשְּיָלִדים  אֹו  ָהֲארּוָחה,  ְּבֶאְמַצע  ֵאָליו  ֶׁשִּנְכָנִסים  ַמְחָסן   – ַמְחָסִנים 
ֹקֶדם  יֹום  ְׁשֹלִׁשים  ֶׁשֶּנֶעְרמּו  ֲחָפִצים  ֶׁשל  ֲעֵרמֹות  ֵיׁש  ּבֹו  ְּבָמקֹום  ֶאְפָׁשִרית.  ֵאָליו  ֶׁשִהִּגיָׁשה  ְּבָמקֹום 

ַהֶּפַסח, ֵאינֹו ָצִריְך ְּבִדיָקה ְוִדינֹו ְּכָחֵמץ ָקבּור.
ֵאיָנם  ֶׁשֻּכְּבסּו  ְּבָגִדים  ִּכיֵסי  ְּבִדיָקה,  ְצִריִכים  יֹוִמי  יֹום  ֶׁשְּבִׁשּמּוׁש  ַהְּבָגִדים-  ְוִכיֵסי  ַהְיָלִדים  ִּתיֵקי 

ְצִריִכים ְּבִדיָקה.
ְמלּוָנה, ְּכלּוב עֹופֹות ְוַכּדֹו’ –ָעִדיף ְלַנּקֹות אֹוָתם  ִמְסַּפר ָיִמים ֹקֶדם ַהֶּפַסח, ְוִיֵּתן ְלַבֲעֵלי ַהַחִּיים ָמזֹון 

ְלֹלא ָחֵמץ ְּכָבר ֹקֶדם ַהֶּפַסח.
ְלֹלא  ַהֵּנר  ְלאֹור  ֵּביתֹו   ֶאת  ֶׁשעֹוֵזב  ִלְפֵני  ַּבַּלְיָלה  ִיְבֹּדק  יד’,  ֵליל  ֹקֶדם  ִמֵּביתֹו  ֶׁשּנֹוֵסַע  ִמי  ְנִסיעֹות - 

ְּבָרָכה. ְוִאם ָׁשַכח ַיֲעֶׂשה ֵּכן ַּבּיֹום ְלָמֳחָרת ְויֹוִציא ִמן ַהַּבִית ֶאת ְׁשֵאִרּיֹות ֶהָחֵמץ.
ְׂשֵרָפת ֶהָחֵמץ- ַאף ֶׁשִּמן ַהִּדין ִנָּתן ְלַכּלֹות ֶאת ֶהָחֵמץ ְּבָכל ֶאְמָצֵעי ִּכּלּוי מ”מ ַהִּמְנָהג ְלָׂשְרפֹו, ְּביֹום 
יד’. ֶאָּלא ֶׁשֵּיׁש ְלַהְקִּפיד ַעל ִמְצָוה ְּדאֹוַרְיָתא ֶׁשל ְוָאַהְבָּת ְלֵרֲעָך ָּכמֹוָך, ְוֹלא ְלַהְבִעיר ֵאׁש ְּכֶנֶגד ַהַחּלֹון 
ֵכן. ַהּמֹוָעָצה ּתֹוִדיַע ַעל ְמקֹומֹות ְמֻיָחִדים ְּבַיד ִּבְנָיִמין ָּבֶהם ֵיׁש ִלְׂשֹרף ֶאת ֶהָחֵמץ.  אֹו ַהְּכִביָסה ֶׁשל ַהּׁשָ
ק  ׁש ְלָפֵר ִלְׁשֹּפְך ֵנְפט ַעל ֶהָחֵמץ ַעְצמֹו ִלְפֵני ֶׁשִּנְׂשָרף ֵאינֹו ָנכֹון ִּכי ָאז ֵאין ְמַקְּיִמים ּבֹו ִמְצַות ְׂשֵרָפה. ֵי

ֶאת ֲחִבילֹות ֶהָחֵמץ ְּכֵדי ֶׁשִּתְׁשֹלט ָהֵאׁש ְּבָכל ֶהָחֵמץ.
ָנה ָצִריְך ְלִהָּזֵהר ְוִלְׂשֹרף ַעד סֹוף ָׁשָעה ֲחִמיִׁשית )ִנָּתן ְלֵהָעֵזר ַּבּלּוַח ְלֵעיל(, ַהּׂשֹוֵרף ְלַאַחר ִמֵּכן ֹלא  ַהּׁשָ

ית ַהּתֹוָרה הֹוִציָאּה ֶהָחֵמץ ֵמְרׁשּוֵתנּו .   ּׁשִ ָעה ַהּׁשִ ִקֵּים ִמְצַות ִּבּטּול ִּבְׂשֵרָפה ִּכי ַּבּׁשָ
ַעת ַהִּקיָמה ּוְלַהְפִסיק ַהַּתֲעִנית ַעל  ַּתֲעִנית ְּבכֹוִרים – ַּכּיֹום ַהִּמְנָהג ָּפׁשּוט ְלַהְתִחיל ְלִהְתַעּנֹות ִמּׁשְ
ְיֵדי ִסּיּום ַמֶּסֶכת ַאַחר ַׁשֲחִרית.  ֵיׁש ְלַהֲאִזין ְלִדְבֵרי ַהְמַסֵּים ּוְלָהִבין ֶאת ַהֶּנֱאָמר ִּכי ַרק ָּכְך הּוא ֶנְחָׁשב 
ְּכֻׁשָּתף ַּבִּלּמּוד,  ְוֶלֱאֹכל ַּכַּזִית ְמזֹונֹות אֹו ִלְׁשּתֹות ְרִביִעית ַיִין ,ְּבכֹור ֹלא ָיכֹול ִלָּפֵטר ִמַּתֲעִנית ִאם ַרק 

ָיִביאּו לֹו ֹאֶכל ֵמַהִּסּיּום ְלֹלא ִהְׁשַּתְּתפּות ַּבִּסּיּום ַעְצמֹו. 
יּוְכלּו  ֹלא  ָיצּומּו  ֶׁשִאם  אֹו  ֵמַהּצֹום  ַהְרֵּבה  ּוִמְצַטֲעִרים  ֵעיַנִים  ּוְכֵאב  ֹראׁש  ְּכֵאב  ם  ָלֶה ׁש  ֶׁשֵּי ְּבכֹוִרים 
ֶלֱאֹכל ַּבַּלְיָלה ַמָּצה ֶׁשִּמְצָוָתּה ְּדאֹוַרְיָתא ְּפטּוִרים ֵמַהַּתֲעִנית ִויכֹוִלים ִלְפּדֹות ַהַּתֲעִנית ִּבְצָדָקה ְוָעִדיף 

ֶׁשֹּיאְכלּו ְּבַמֲהַלְך ַהּיֹום ַרק ִמיֵני ַּתְרִּגיָמא )ֵּפרֹות, ְיָרקֹות, תפו”א ְוַכּדֹו’( ְוֹלא ִיְקְּבעּו ְסֻעָּדה.
ֲאִכיַלת ַמָּצה ְּבֶעֶרב ֶּפַסח – ָאְסרּו ֲחָכִמים ֶלֱאֹכל ַמָּצה ְּביֹום יד’ ַעד ָהֶעֶרב, ְוַאף ַלּנֹוֲהִגים ְלִהָּמַנע 
ֵמֹראׁש ֹחֶדׁש, ְּביֹום יד’ הּוא ַמָּמׁש ִאּסּור ָּגמּור. ַּגם  עּוָגה ֶׁשֶּנֶאְפָתה ֻּכָּלּה ִמֶּקַמח ַמָּצה ָאסּור ֶלֱאֹכל. 
ַמָּצה  ֶלֱאֹכל  ַהּנֹוֲהִגים  ְמֻטֶּגֶנת.   אֹו  ֶלת  ְמֻבּׁשֶ ַמָּצה  אֹו  ַמָּצה,  ִמֶּקַמח  ֻּכְפָּתאֹות  ֶלֱאֹכל  ֶאְפָׁשר  ֲאָבל 

ָעה 15:55. ִאים ְלָאְכָלּה ְּבֶעֶרב ַהֶּפַסח ַעד ַהּׁשָ ֲעִׁשיָרה  ַרּׁשָ
ַחָּיב ָאָדם ְלַטֵהר ֶאת ַעְצמֹו ָּבֶרֶגל ָהַרְמַּב”ם ְּבִהְלכֹות ֻטְמַאת ֳאָכִלין ט”ז,י’ : ִּבְזַמן ביהמ”ק  ִמְקֶוה- 
ֻמְזָהִרים ָהיּו בנ”י ִלְהיֹות ְטהֹוִרים ָּתִמיד ְוָלֵכן ַּבְּזַמן ַהֶּזה ֻמְמָלץ ִלְהיֹות ְטהֹוִרים 

ָּכל ָהֵעת.
ָעה 15:45 ]ְּבֵקרּוב[. ֵאין ֶלֱאֹכל  ָעה ֲעִׂשיִרית – ָהֵחל ִמן ַהּׁשָ ִמּׁשָ
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ָעה זֹו ִּבּׁשּוִלים ִמֶּקַמח ַמָּצה, ֶאָּלא  ְלָׂשְבָעה ְּכֵדי ֶׁשֹּיאַכל ַמָּצה ְלֵתָאבֹון ַּבַּלְיָלה. ַעל ֵּכן ֵאין ֶלֱאֹכל ִמּׁשָ
ַרק ְמַעט ֵּפרֹות ִויָרקֹות, ]ְוִקְטִנּיֹות ַלּנֹוֲהִגים ָּבֶהם ֶהֵּתר[ אֹו ְמַעט ָּבָׂשר אֹו ָּדִגים אֹו ֵּביִצים, ְּבֹאֶפן 

ֶׁשֹּלא ְיַמֵּלא ְּכֵרסֹו ֵמֶהם.
ָּכל  ַהִּדין  ִמן  ֻמֶּתֶרת  )ַקִיץ(   12:40 ְּבָׁשָעה  ֶׁשהּוא  ַהּיֹום  ֲחצֹות  ַעד   – ֶּפַסח  ְּבֶעֶרב  ְמָלאָכה  ִאּסּור 
ְמָלאָכה. ֵמַאַחר ֲחצֹות ֵאין ַלֲעֹבד ֲעבֹוָדה ְּבָׂשָכר, ְוֹלא ַלֲעׂשֹות ְמָלאכֹות  ְּכמֹו ִּכּבּוס ְּבָגִדים אֹו ְּתִפיַרת 
ְּבָגִדים, ְוִתְסֹּפֶרת ֲאסּוָרה ע”י ִיְׂשָרֵאל ֲאָבל ע”י ּגֹוי אֹו ֶׁשהּוא ְמַסֵּפר ֶאת ַעְצמֹו ֻמָּתר.  ֲאָבל ִּגהּוץ אֹו 

ִּתּקּון ָקָטן ַּבֶּבֶגד ְלַעְצמֹו, ְוֵכן ְׁשִטיַפת ַהַּבִית ַוֲהָכַנת ַּתְבִׁשיִלים ּוְׁשָאר ָצְרֵכי ֶהָחג ֻמָּתִרים.
ַהַּטַעם: ֶׁשְּזַמן ָקְרַּבן ֶּפַסח ָהָיה ַמְתִחיל ֵמֲחצֹות ַהּיֹום ְוָידּוַע הּוא-ְּכֶׁשָאָדם ֵמִביא ָקְרָּבן לביה”מק יֹום 
טֹוב הּוא לֹו ָהָאסּור ִּבְמָלאָכה ְוָלֵכן ָּכל ִיְׂשָרֵאל ֶׁשָהיּו ְמִביִאים ָקְרַּבן ֶּפַסח ִּבְזַמן ֶזה יֹום טֹוב הּוא ָלֶהם 

ַוֲאסּוִרים ֵהם ִּבְמָלאָכה ְוַלְמרֹות ֶׁשָּבֵטל ַהַּטַעם ְּדַהְינּו ֶׁשֵאין ביהמ”ק ֹלא ְּבֵטָלה ַהַּתָּקָנה.
ֲהָכַנת ַהָּגָדה ּוֵפרּוֶׁשיָה – ָּכל ָאָדם ּוִבְפָרט ִמי ֶׁשהּוא עֹוֵרְך ַהֵּסֶדר ָצִריְך ֶׁשָּיִכין ֶאת ַעְצמֹו  ְלַהְסָּבַרת 
ַהַהָּגָדה ְּבֶעְזַרת ֵּבאּוֵרי ַהַהָּגדֹות ַהְּמצּוִיים ַּבֲחנּויֹות ַהְּסָפִרים, ְּכֵדי ֶׁשּיּוַכל ְלַחֵּדׁש ּוְלַעְנֵין ֶאת ַהְמֻסִּבים, 
ּוְלַקֵּים ִמְצַות ִסּפּור ְיִציַאת ִמְצַרִים ְּכִתְקָנּה, ֵמֲחצֹות ְּבֶעֶרב ֶּפַסח ֶזהּו ְזַמן ִנְפָלא ַלֲהָכָנה רּוָחִנית ֶׁשְּכָבר 

ֵיׁש ֶהָאַרת ֶהָחג ֵמֲחצֹות .  
 ְצִלַּית ַהְּזרֹוַע – ָנֲהגּו ִלְצלֹות ֶאת ַהְּזרֹוַע ְּכֻדְגַמת ָקְרַּבן ַהֶּפַסח, ַעל ָהֵאׁש אֹו ְּבַתּנּור, ְונֹוֲהִגים ֹלא ֶלֱאֹכל 

ֶאת ַהְּזרֹוַע ַּבַּלְיָלה ֶׁשֹּלא ֵיָרֶאה ְּכאֹוֵכל ָקָדִׁשים ַּבחּוץ .
ֲהָכַנת ַהָּמרֹור ְוַהַּכְרַּפס - ִמי ֶׁשּנֹוֵהג ְּבָמרֹור ַהִּנְקָרא ַּתְמָכא ]ְחֵרין[ ְיפֹוֵרר אֹותֹו ִמְסַּפר ָׁשעֹות ֹקֶדם 
ַהֵּסֶדר. ֶאת ַהַחָּסה ֵיׁש ְלַהְׁשרֹות ְּבָכל ִמְקֶרה )ַּגם ַחָּסה ּגּוׁש ָקִטיף ַהְּנִקָּיה ִמּתֹוָלִעים( 5 ַּדּקֹות ְּבַמִים 

ִעם ַסּבֹון אֹו ֶמַלח ּוְלַאַחר ִמֵּכן ִלְבֹּדק ָעֶלה ָעֶלה ֵהיֵטב.
ְלָחן – ְלִפי ַהִּדין ֵיׁש ִלַסְּדרֹו ִמְּבעֹוד יֹום ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ְלִהְתַעֵּכב ַּבֲעִריַכת ַהֵּסֶדר ָּבֶעֶרב.  ִסּדּור ַהּׁשֻ

ֵיָרְדמּו  ַּבָּצֳהַרִים ע”מ ֶׁשֹּלא  ָלֵכן ָחׁשּוב ֶׁשָּינּוחּו  ָלנּוַח –ַהְיָלִדים ֵהם ִעַּקר ַהֵּסֶדר,  ַהְיָלִדים הֹוְלִכים 
ּוְבָכְך  ְלַמֵהר  ְורֹוִצים  ַהֵּסֶדר  ִּבְתִחַּלת  ְּכָבר  ָרָעב  ַעל  ִמְתלֹוְנִנים  ְוֹנַער  ְיָלִדים  כמו”כ  ַהֵּסֶדר,  ְּבַמֲהַלְך 
ְמַאְּבִדים ‘ֵליל ֵסֶדר’ ַמְׁשָמעּוִתי- חֹוָבה ִליֹׁשן ְוַאף ֻמָּתר ֶלֱאֹכל ַּגם ְלַאַחר ָׁשָעה ֲעִׂשיִרית ֵּפרֹות ִויָרקֹות 

)ְלֹלא ַהְגָזָמה ְמֻיֶּתֶרת(
ִמי  ַהּׁשֹונֹות.  ַּבַהָּגדֹות  ְוֵהם מֹוִפיעֹות  ַהְּקָעָרה,  ְלַסֵּדר  ֵּכיַצד  ֶיְׁשָנם ִׁשיטֹות ׁשֹונֹות  ַהְּקָעָרה –  ִסּדּור 

ֶׁשֵאין לֹו ִמְנָהג ְמֻיָחד ָראּוי ֶׁשַּיֲעֶׂשה ְּכֵסֶדר ָהֲאִריַז”ל.
ְקִריַאת ֵסֶדר ָקְרַּבן ֶּפַסח – ֵיׁש נֹוֲהִגים ִלְקרֹא ִּבְׁשעֹות ֵּבין ָהַעְרַּבִים ֶאת ֵסֶדר ַהְקָרַבת ָקְרַּבן ֶּפַסח, 

ֵמַהִּמְקָרא ְוַהִּמְׁשָנה.
ִאֶּגֶרת ַרִּבי ִׁשְמׁשֹון ֵמַאְסְטרֹוּפֹוִלי- ֵיׁש ִמְנָהג טֹוב ִלְקֹרא ָהִאֶּגֶרת ֶׁשל ַרִּבי ִׁשְמׁשֹון ֵמַאְסְטרֹוּפֹוִלי 

ַהָּקדֹוׁש ְּבֶעֶרב ֶּפַסח ְלַאַחר ֲחצֹות.
ְּתִפַּלת ַעְרִבית– ִמְתַּפְּלִלים ְּתִפָּלה ְלָׁשֹלׁש ְרָגִלים ַּכּמּוָבא ַּבַּמֲחזֹוִרים. ֵיׁש ְקִהּלֹות ֶׁשָּנֲהגּו לֹוַמר ַהֵּלל 
ִמְּקִהּלֹות  ְוֵחֶלק  ַהְּסָפַרִּדים  ִמְנַהג  ְוֵכן   , ַעְרִבית  ְלַאַחר  ַהְּכֶנֶסת  ְּבֵבית  ִּבְבָרָכה 
ָהַאְׁשְּכַנִּזים.  ְּבָרָכה ֵמֵעין ֶׁשַבע ְּכֶׁשָחל ְּבַׁשָּבת ֵאין אֹוְמִרים אֹוָתּה ְּבַעְרִבית. 

ְוַהּנֹוֲהִגים ְּבֻנְסָחאֹות ַהְּתִפָּלה ְּכַדַעת ַהְּמֻקָּבִלים אֹוְמִרים אֹוָתּה.
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נספחים
 נספח א’

 מה הדברים שיש/ אין חיוב למוכרם במכירת חמץ

הסברמה לעשות בו?שם המוצר

בדרך כלל אין בה בעיית חמץ, כיוון שהיא למכור.אבקת אפייה
עשויה מעמילן תירס, אך יש גם אבקות 

אפייה שעשויות מעמילן חיטה. לכן, ראוי 
למוכרן, אך ודאי שלא לבערן.

בחלק מאבקות המרק מעורב קמח, אך למכור.אבקת מרק
שיעורו אינו עולה על שיעור כזית, ואיסורו 

רק מדרבנן.

אינה מכילה חמץ.להצניע.אבקת סוכר

אורז הוא קטנית ולא חמץ.אשכנזים: להצניע.אורז
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(

קטניות.אשכנזים: להצניע.

חמץ גמור.ראוי לבער.אטריות

עלול להכיל עמילן חיטה ותמציות למכור.אינסטנט פודינג
שמופקות מחמץ.

קטניות. אין בה חמץ.להצניע.במבה
 

חמץ גמור.ראוי לבער.בורגול

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

אם משתמשים בגלוקוזה.

עלול להכיל קמח חיטה וגלוטן.למכור.בשר צמחי

חמץ גמור.ראוי לבער.גביעי גלידה

יכול להכיל מלח לימון, וייתכן שהוא יוצר למכור.ג’לי
מעמילן חיטה.

גלידות שמכילות גלידות
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.

חמץ גמור.ראוי לבער.גרנולה
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לא קלויים - להצניע.גרעינים ופיצוחים
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.

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

נרחצים במים.

מותר לשימוש בפסח דאודורנט
)גם בלא הכשר(.

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

אינו מכיל חמץ. בכל מקרה, אין להשתמש להצניע.דבש
בפסח בלא הכשר, משום שהרשת שעליה 

בונות הדבורים את חלות הדבש יכולה 
להכיל חמץ, שכן היא משוחזרת מדונג 

משומש שמעורבת בו פסולת רבה.

 כשרים לפסח.דגים טריים

לספיגת המים בדג משתמשים בדרך כלל להצניע.דגים קפואים
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.

בדרך כלל אינה מכילה חמץ; לעתים ראוי למכור.דייסת קורנפלור
נדירות יכולה להכיל גם עמילן חיטה.

בכל סוגי הוויטמינים ייתכן שיש חמץ גמור.למכור.ויטמינים

ראוי לבער. במקום ויסקי
הפסד מרובה, ניתן 

להקל ולמכור.

עשוי מחמץ גמור.
 

אינו מכיל חמץ.להצניע.חומץ סינטטי

ייתכן שהופקה מחמץ.למכור.חומצת לימון

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

למדפים

מותר להשתמש 
בפסח.

אין בהם חמץ.

לפעמים מיוצר בלא חשש חמץ כלל, למכור.חומץ
ולפעמים מיוצר בתהליך תסיסה עם 

חומרים שיש בהם חשש חמץ.

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

פעמים רבות גרעיני החיטה נרחצים או למכור.חיטה
מושרים במים. חיטה בהשגחת ‘העדה 

החרדית’ אינה נרחצת במים.
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חלווה בהשגחת ‘העדה החרדית’ אינה חמץ למכור.חלווה
בדרך כלל אלא קטניות. בחלווה ללא סוכר 

יש תוספת סורביטל, ויש בו חשש חמץ.

בדרך כלל מוסיפים לה אחוז קטן של למכור.חמאת בוטנים
אמולסיפייר ומוצר עמילן, ויש בהם חשש 

חמץ.

מכיל סובין )קליפת הדגן(. בדרך כלל הוא למכור.חרדל
מכיל עמילנים בתור מייצבים, וייתכן שהם 

הופקו מחיטה. ובכל מקרה, אין בקופסה 
כזית דגן.

מותרים לשימוש חומרי ניקיון
בפסח.

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

הטחינה עשויה משומשום טחון. השומשום אשכנזים: להצניע.טחינה
הוא קטנית ולא חמץ.

אינו מכיל חמץ.להצניע.יין מתוצרת הארץ

אינה חמץ אלא קטנית. רבים מתבלבלים להצניע.כוסמת
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]2[ שמקלים גם כאשר ידוע 

בוודאות שמדובר בעמילן חיטה.

יש סבירות גבוהה שמעורב בו חמץ.למכור.כמון

מכילה חמץ.למכור.מטרנה חלבית

מכילה חמץ.למכור.מטרנה צמחית

מכיל חרדל.למכור.מיונז

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

יכול להכיל אלכוהול ומייצבים שהופקו למכור.ליקר
מחמץ.

ברובם יש חמץ גמור.למכור.מזון לבעלי חיים

 כשרים לפסח.מים

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

מכילה קטניות.אשכנזים: להצניע.מרגרינה בלא טעם

מכילה תמציות שייתכן שהופקו מחמץ.למכור.מרגרינה בטעמים
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יש בהם ממתיק מלאכותי שנקרא להצניע.משקאות קלים דיאט
‘אספרטיים’, והוא מופק מקטניות.

ויסקי, בירה, וודקה משקאות חריפים
– 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 TALLOW, שמן מן 

החי שאינו כשר.

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

בחומר שמכיל קטניות.

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

סוכרזית  וממתיקים 
אחרים שמכילים 

סוכרזית

מעורבים בהם דקסטרוזה או מלטו למכור.
דקסטרין, ולפעמים ממתיק נוזלי שמכיל 

סורביטל, ועלול להיות בהם קטניות או חמץ 
גמור.

יש חשש שעירבו מים בתהליך הייצור.למכור.סולת

עלול להכיל תמציות ועמילנים שמופקים למכור.סילאן
מחמץ. בסילאן טבעי אין בעיה, אבל 

בסילאן שמיוצר בארץ מערבים פעמים 
רבות תמציות ועמילנים.

   

קטניות או חשש לקטניות.להצניע.סרדינים

קטניות.אשכנזים: להצניע.עדשים

כיוון שהעוף ניזון מתערובת חמץ, יש חשש להצניע.עופות לא מעובדים
רחוק מאוד שיימצא בו חמץ.

עלול להכיל עמילן חיטה ותמציות למכור.פודינג
שמופקות מחמץ.

פעמים רבות מעורב קמח במלח. בפיצוחים למכור.פיצוחים
בהשגחת ‘העדה החרדית’ מעורב קמח 

תפוחי אדמה, למעט בוטנים אמריקאיים.

יש שמשתמשים בעמילנים לספיגת לחות למכור.פירות יבשים
בתהליך הייצור, ויש שמוסיפים תמציות. 

בפירות יבשים מסוכרים יש תמציות, 
והחשש שיהיה בהן חמץ גבוה יותר. בכל 

מקרה, אפשר לסמוך על המכירה.

עלולים להכיל גם תערובת מחמשת מיני למכור.פצפוצי אורז
דגן.
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אם יש רק אורז, בלי פריכיות אורז
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

בתהליך הייצור נוצר מגע עם מים.ראוי לבער.

אינו מכיל חמץ.להצניע.צ’יפס טבעי

אינו מכיל חמץ. בפרסום של ‘העדה להצניע.צ’יקו
החרדית’ נכתב שיש בו חשש חמץ, ולכן 

המחמיר למכור תבוא עליו ברכה.

חמץ. משתמשים במים כדי לרכך את ראוי לבער.קווקר
הגרגיר לפני רידודו.

רוב קופסאות השימורים מכילות מלח לימון למכור.קופסאות שימורים
ותמציות טעם. יש קופסאות שמכילות 

חומץ, והוא עלול להיות מיוצר מחמץ.

קטניות.להצניע.קורנפלור

מכיל לתת שעורה.ראוי לבער.קורנפלקס
)קורנפלקס של חברת D&B אינו מכיל 

חמץ

מכיל חומץ ותמציות שעלולות להכיל חמץ.למכור.קטשופ

 אשכנזים: להצניע.קטניות

אשכנזים: להצניע.קינואה
ספרדים: מותר 

לאוכלה.

יש אומרים שצמח הקינואה הוא סוג של 
קטנית.

 

הותזו על החיטה מים. היא אינה עוברת למכור.קמח לבן וקמח מלא
השריה, ואין ניכרים בה סימני חימוץ.

אינו מכיל חמץ.להצניע.קפה טהור )נמס, שחור(
 

קפה בטעמים )וניל, 
מקופלת וכדומה(

מכיל תמציות טעם.למכור.

אינו מכיל חמץ.להצניע.קקאו טהור

לפעמים יש בו גלוטן, אך אין כזית דגן בכל למכור.רוטב סויה
התערובת.

הערה: ברוטב סויה אִמתי משתמשים 
בחיטה, ולכן הוא חמץ גמור וראוי לבערו.

מכיל תמציות שמופקות מחמץ.למכור.רום

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

אינו מכיל חמץ אלא קטניות.להצניע.ריץ’
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הסברמה לעשות בו?שם המוצר

שוקולד )בלא תוספת 
עוגיות וכדומה(

עלול להכיל תמציות שמופקות מחמץ.למכור.

מכילה תמציות, ולפעמים גם עמילנים למכור.אבקה להכנת שוקו
שמופקים מחמץ.

שמרים הם פטריות חד-תאיות, והן אינן למכור.שמרים
חמץ, אך לעתים קרובות יש בשמרים גם 

מלח לימון שפעמים מופק מחמץ, ולעתים 
גם אלכוהול.

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

רבו.

בתהליך הייצור בדרך כלל אין מעורבים למכור.שלווה
מים, אך לפעמים מוסיפים מים, כדי לזרז 

את ההתנפחות.

חמץ גמור.ראוי לבער.שקדי מרק

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

בכוונה.

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

תה רגיל - יש להצניע.תה
תה בטעמים - יש 

למכור.

תה בטעמים מכיל תמציות, והן עלולות 
להיות מופקות מחמץ.

מכילה תמציות, והן עלולות להכיל חמץ.למכור.תמצית וניל

יש תרופות שמכילות חמץ גמור, ולכן ראוי למכור.תרופות
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

כשר לפסחצורת ההגשה סוג שם

)Optalgin( כשר לפסחטבליות, טיפות אופטלגין

)Electrorice(אין הכשר  אלקטרורייס

)Acamol( כשר לפסחקפליות, טבליות אקמול

טו-גו, צינון ושפעת, 

צינון קלאסיק

כשר לפסחקפליות

 )Acamoli( ללא סוכר בטעם אקמולי

תות /פירות

כשר לפסחסירופ

בטעם פירות/פטל/

תות

כשר לפסחסירופ

לילדים גדולים 

בטעם תות

כשר לפסחסירופ

קולד בטעם פטל/

תות

כשר לפסחסירופ

 Easy Iron( ( ברזל עדין)אין הכשרטבליות)דרך חיים

)Dexamol( כשר לפסחקפליות דקסמול

כשר לפסחקפליותקולד יום/לילה

כשר לפסחסירופקיד בטעם פטל

קיד בטעם פטל 

ללא סוכר

כשר לפסחסירופ
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כשר לפסחצורת ההגשה סוג שם

ויטמין B12+ חומצה 

 Vit B12+ Folic( פולית

)acid

כשר לפסחטבליות)דרך חיים(

 D ויטה קל – D ויטמין

Vit cal D(( )דרך חיים( 

ויטה קל D, ויטה קל 

D + מינרלים, ויטה 

D600 קל

כשר לפסחטבליות

 Folic( חומצה פולית

)Acid

כשר לפסחטבליות 

 )Tums( אין הכשרטבליות טאמס

 )TeeJel( כשר לפסחג’ל טיג’ל

)Moxypen( כשר לפסחתרחיףפורטהמוקסיפן

כשר לפסחכמוסותרגיל/פורטה

 )Meliane( כשר לפסחטבליות מליאן

)Nurofen( כשר לפסחטבליותרגיל/פורטה/פלוסנורופן

אין הכשרסירופ 

סופר אומגה 3 שמן 

 )Super Omega 3(דגים

כשר לפסחכמוסות)דרך חיים(

 )Cerazette( כשר לפסחטבליות סרזט

)Foric( אין הכשרטבליות פוריק הריון

 )Ferripel-3( 3 כשר לפסחסירופ פריפל

)Pramin( אין הכשרטבליות, סירופ פרמין

)Ceforal( כשר לפסחכמוסות צפורל

)Retalin( כשר לפסחטבליותרטלין

*נספח ג' נמצא בסוף החוברת.
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ֶדר ֵליל ַהסֵּ

ַהַחָּיִבים ְּבִמְצוֹות - ֵּבין ְּגָבִרים ּוֵבין ָנִׁשים ַחָּיִבים ְּבָכל ִמְצוֹות ַהַּלְיָלה: ֲאִכיַלת ַמָּצה ּוָמרֹור,  ַאְרַּבע 
ּכֹוסֹות ַוֲאִמיַרת ַהָּגָדה. 

ְלִבְנָך.  ְוִהַּגְדָּת  ִלְפֵניֶהם ַאְרַּבע ּכֹוסֹות, ַמָּצה ּוָמרֹור ּוְמַקְּיִמים ָּבֶהם  נֹוְתִנים  ְלִחּנּוְך  ְקַטִּנים ֶׁשִהִּגיעּו 
ּוְמַלְּמִדים אֹוָתם ְלָהֵסב. ְוָצִריְך ִלֵּתן ָלֶהם ְקָליֹות ֶוֱאגֹוִזים ּוִמיֵני ְמִתיָקה, ֶׁשֹּלא ִייְׁשנּו.

ִתָּיה ּוְזַמֵּני ֲאִכיַלת ָחֵמץ ּוִבעּורֹו, יּוְבאּו ְלַהָּלן ֵּדעֹות ַמְחִמירֹות ְוַגם  ִׁשעּוִרים: ְּבִׁשעּוֵרי ָהֲאִכיָלה ְוַהּׁשְ
ְמִקּלֹות ְּכֵדי ְלַאְפֵׁשר ְלָכל ֶאָחד ָלֵצאת ְיֵדי חֹוַבת ַהִּמְצוֹות ְּכִפי ֹּכחֹו.

ֲהִסָּבה: ְּגָבִרים ַחָּיִבים ְלַהּטֹות ַעל ַצד ְׂשֹמאל ]ַּגם ִאֵּטר=ְׂשָמאִלי[ ִּבְׁשִתַּית ַאְרַּבע ּכֹוסֹות ּוַבֲאִכיַלת 
ֶאת  ְלַחֵּיב  ָנֲהגּו  ֹלא  ַאְׁשְּכַנז  ּוִבְקִהּלֹות  ְלָהֵסב,  ְצִריכֹות  ְסָפַרד  ְּבנֹות  ַהָּנִׁשים  ַוֲאִפיקֹוָמן.  ּכֹוֵרְך  ַמָּצה, 

ִאּיֹות.  ַהָּנִׁשים ְלָהֵסב, ֶאָּלא ֶׁשֵהן ַרּׁשָ
ִּבְרַּכת בפה”ג- ִמְנַהג ְּבֵני ְסָפַרד ְלָבֵרְך ַעל ּכֹוס ִראׁשֹוָנה ּוְׁשִליִׁשית ִּבְלַבד, ּוִמְנַהג ְּבֵני ַאְׁשְּכַנז ְלָבֵרְך 

בפה”ג ַעל ָּכל ּכֹוס מד’ ַהּכֹוסֹות, ְוֵכן ִמְנַהג ְּבֵני ֵּתיָמן ַהּפֹוְסִקים ָּכַרְמַּב”ם.
ְׁשִנָּיה  ּוֵבין  ִלְׁשִנָּיה  ִראׁשֹוָנה  ּכֹוס  ֵּבין  ַמְׁשָקאֹות  ְׁשָאר  ִלְׁשּתֹות  ֻמָּתר   - ַהּכֹוסֹות  ֵּבין  ִלְׁשּתֹות 

ִלְׁשִליִׁשית. ְוַיִין נֹוָסף ֹלא ִיְׁשֶּתה ֵּבין ִראׁשֹוָנה ִלְׁשִנָּיה אֹו ֵּבין ְׁשִליִׁשית ִלְרִביִעית.

ׁש  ַקדֵּ
ִׁשעּור 4 ּכֹוסֹות – ִׁשעּור ַהּכֹוס הּוא 86 סמ”ק )ֲחִצי ּכֹוס ַחד-ְּפָעִמית(. ַהַּמְחִמיִרים כחזו”א לֹוְקִחים 

ָתה ֹרב ְרִביִעית )41 סמ”ק( ַאף ֶׁשֵאינֹו ֹרב ַהּכֹוס - ָיָצא. ּכֹוס ֶׁשל 150 סמ”ק. ְּבִדיֲעַבד ִמי ֶׁשּׁשָ
ן  ָלָב ן  ַיִי ִיְׂשָרֵאל.  ִּתינֹוקֹות  ְלַדם  ֵזֶכר  ְועֹוד  ִיְתַאָּדם”  ִּכי  ַיִין  ֵּתֶרא  “ַאל  ִמּׁשּום  ָאֹדם,  ַיִין  ָלַקַחת  ִמְצָוה 
לֹוְקִחים ַרק ִאם ֹלא מֹוְצִאים ָאֹדם אֹו ֶׁשהּוא ְמֻׁשָּבח ִמן ָהָאֹדם, אֹו ִמִּסּבֹות ְּבִריאּוִתּיֹות, ]ְלֻסַּכְרִתִּיים, 
ִאם ָאֵכן הּוא ֵמִכיל ָּפחֹות ֻסָּכר[. ִמיץ ֲעָנִבים ֶׁשֵּיׁש לֹו ֶצַבע ָּבִהיר ֶאְפָׁשר ְלַקְחּתֹו ְלַכְּתִחָּלה ִאם ֵאינֹו 

ָלָבן ְלַגְמֵרי. 
ֲעָנִבים  ַיִין ַהְמַׁשֵּכר אֹו עכ”פ ִלְמֹזג ֶאת ַהִּמיץ  ַּדְוָקא  ֲעָנִבים?  ֵיׁש ַהּסֹוְבִרים ֶׁשֵּיׁש ָלַקַחת  ַיִין אֹו ִמיץ 
ְּבַיִין, ְּבֹאֶפן ֶׁשֻּיְרַּגׁש ָהַאְלּכֹוהֹול, ְוֵיׁש סֹוְבִרים ֶׁשָּכל ִמי ֶׁשָּקֶׁשה לֹו ַיִין ָיכֹול ִלְׁשּתֹות ִמיץ ֲעָנִבים ְויֹוֵצא 
ּבֹו ְלַכְּתִחָּלה,  ְוֵכן ַהִּמְנָהג. ַהּפֹוְסִקים ָּכַרְמַּב”ם ׁשֹוִתים ַיִין ָמזּוג ְּבַמִים ְלֹלא ַּתֲעֹרֶבת ַאֶחֶרת.  ֲאִחיַזת 

ַהּכֹוס – טֹוב ֶׁשָּכל ֶאָחד ֵמַהְמֻסִּבין ֹיאַחז ְּבָידֹו ַהּכֹוס ִּבְׁשַעת ַהִּקּדּוׁש. 
ְּבִבְרַּכת ַהֶּגֶפן ִמְתַּכְּוִנים ִלְפֹטר ּכֹוס ֵׁשִני )ְלִמי ֶׁשֵאינֹו ְמָבֵרְך ַעל ּכֹוס ֵׁשִני ּוְרִביִעי(

ִבים ְוׁשֹוִתים ַהּכֹוס ַּבֲהָסָבה ַעל ַצד ְׂשֹמאל. ָצִריְך ִלְׁשּתֹות ַּבֲהִסָּבה – ְלַאַחר ִּבְרַּכת ֶׁשֶהֱחָינּו ִמְתַיּׁשְ
ה ָלׁשּוב ְוִלְׁשּתֹות ִׁשעּור ַהַּיִין ֵׁשִנית ְלֹלא ְּבָרָכה, ַאְך ְלַדַעת ָהַרָמ”א  ְּבִמָּדה ְוֹלא ֵהֵסב ָצִריְך ְלַכְּתִחָּל

ְּבֵׁשם הראבי”ה  ָיָצא י”ח )ּוֶבַטח ִאם ֵיׁש ָזֵקן אֹו חֹוֶלה ֶׁשִּנָּתן ְלָהֵקל(
ֵיׁש נֹוֲהִגים ֶלֱאֹכל ָּכֵעת ֵּביָצה ָקָׁשה, ְואֹוְמִרים: “ֵזֶכר ְלָקְרַּבן ֲחִגיָגה”

ְוִאם ָאַכל ִמֶּמָּנה ַּכַּזִית ְיָבֵרְך ‘ּבֹוֵרא ְנָפׁשֹות ַרּבֹות’
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ּוְרַחץ
ְּבָרָכה- נֹוְטִלים ְיֵדיֶהם ְּבִלי ְּבָרָכה ִמּׁשּום ָּדָבר ֶׁשִּטּבּולֹו ְּבַמְׁשֶקה.  

ִמְקָצת ִמן ָהַאְׁשְּכַנִּזים ַהּנֹוֲהִגים ְּכַהְּגָר”א, ְוַהֵּתיָמִנים ַהּנֹוֲהִגים ְּכָהַרְמַּב”ם, ְמָבְרִכים.

ס ְרפַּ כַּ
ַהְּסֻעָּדה. ֵיׁש ֶׁשָּלְקחּו  ְלָאְכלֹו ֹקֶדם  ְרִגיִלים  ָיָרק ֶׁשֵאין  ָלַקַחת  ָצִריְך  ַהִּדין  ִמַּצד  ְלִטּבּול?  ַמה ּלֹוְקִחים 
ִמן  )ַהָּבדּוק  ְּבֶסֶלִרי  ָהַאְׁשְּכַנִּזים  ּוִמְקָצת  ַהְּסָפַרִּדים  ּוִמְנַהג  ָּכבּוׁש,  ְּכרּוב  ָּבָצל,  ְצנֹון,  ל,  ְמֻבּׁשָ תפו”א 

ר ַּכִּדין( ְוֵכן ִמְנַהג ַרֵּבנּו ָהֲאִר”י ְוָרַמז ִּבְׁשמֹו “ַּכְרַּפס” סֹודֹות ְוָרִזים. ַהּתֹוָלִעים ּוְמֻעּׂשָ
ַהַּכּמּות - אֹוֵכל ָּפחֹות ִמַּכַּזִית ְלַאַחר ֶׁשּטֹוְבלֹו ְּבֵמי ֶמַלח אֹו ְּבֹחֶמץ, אֹו ְּבַמִים ֶׁשֵּיׁש ָּבֶהם ְמַעט ִלימֹון, 

ּוְמָבֵרְך ָעָליו בפה”א. ְוֵיׁש ֶׁשָּנֲהגּו ֶלֱאֹכל ַּכַּזִית ]ַהּפֹוְסִקים ָּכַרְמַּב”ם, גר”א[
ְמַטְּבִלים- ְּבֵמי ֶמַלח אֹו ֵמי ִלימֹון )ְּכֶׁשָהֹרב ַמִים(

ַהְּבָרָכה – ְמָבְרִכים ּבֹוֵרא ְּפִרי ָהֲאָדָמה ֹקֶדם ֲאִכיַלת ַהַּכְרַּפס. ֵיׁש נֹוֲהִגים ֶׁשֶאָחד ְמָבֵרְך ּומֹוִציא 
ָאר ְיֵדי חֹוָבה ִמּׁשּום “ְּבָרב ָעם” ]חזו”ע[ ְוֵיׁש נֹוֲהִגים ֶׁשָּכל ֶאָחד ְמָבֵרְך ְלַעְצמֹו ]מנ”א[, ְוָכְך ָראּוי  ַהּׁשְ

ַלֲעׂשֹות ְּבָמקֹום ֶׁשֵאין ׁשֹוְמִעים ֶאת ַהְמָבֵרְך אֹו  ֶׁשֵאינֹו יֹוֵדַע ְלַכֵּון. 
ֵאין חוַֹבה ְלָהֵסב ַּבֲאִכיַלת ַּכְרַּפס

ַיַחץ
ַהֲחִצָיה - לֹוֵקַח ֶאת ַהַּמָּצה ָהֶאְמָצִעית ּובֹוֵצַע אֹוָתּה ֹלא ע”י ַסִּכין )ע”פ ַהּסֹוד( ִלְׁשַנִים ֵחֶלק ָּגדֹול 

)צּוַרת ו’( ְוֵחֶלק ָקָטן )צּוַרת ד’(. ֶאת ַהֲחִתיָכה ַהְּקַטָּנה ַמֲחִזיר ֵּבין ְׁשֵּתי ַהַּמּצֹות, ְוַהֲחִתיָכה ַהְּגדֹוָלה 
ַמְצִניַע ַלֲאִפיקֹוָמן. ּוִמְנַהג ֵּתיָמן ֹלא ַלֲחצֹות ֶאָּלא ִלְפֵני ִּבְרַּכת ַהּמֹוִציא.

 
ְׁשבּוָרה - ִאם ַאַחת ַהַּמּצֹות ]ְּכֶׁשֵּיׁש לֹו ַרק ָׁשֹלׁש[ ִנְׁשְּבָרה ֹקֶדם ֵליל ַהֵּסֶדר, לֹוְקִחים אֹוָתּה ְל”ַיַחץ”, 

ֵלמֹות ְוַהָּגדֹול ָלֲאִפיקֹוָמן. ֶבר ַהָּקָטן ֵּבין ַהּׁשְ ְונֹוְתִנים ַהּׁשֶ

ַמָּתָנה.  ְּתמּוַרת  ֵמֶהם  אֹותֹו  ּופֹוִדים  ָהֲאִפיקֹוָמן  ֶאת  חֹוְטִפין  ֶׁשַהְיָלִדים  נֹוֲהִגים  ֵיׁש   - ַמָּצה  חֹוְטִפין 
ּוַוַּדאי  ֶזה.  ִמִּמְנָהג  ֶׁשִּנְמְנעּו  ְוֵיׁש  ְּפָסִחים”  ְּבֵליֵלי  ָאְמרּו בגמ’: “חֹוְטִפין ַמָּצה  ּׁשֶ ֶזה ְּבַמה  ִמְנָהג  ְוָרְמזּו 

ֶׁשֵּיׁש ְלִהָּזֵהר ֶׁשֹּלא ֵיָהֵפְך ְלִעַּקר ֵליל ַהֵּסֶדר ֵאֶצל ַהְיָלִדים.

ָלֵתת ָהֲאִפיקֹוָמן ַעל ִׁשְכָמם ְּכֶׁשהּוא ָּכרּוְך ְּבַמָּפה ְוֵלאֹמר ָּפסּוק “ִמְׁשֲאֹרָתם ְצֻרֹרת”,  ֵיׁש נֹוֲהִגים - 
ְוׁשֹוֲאִלים אֹותֹו “ֵמֵהיָכן ָּבא?” ּוֵמִׁשיב: “ִמִּמְצַרִים” ְוכּו’ ּוִמְנָהג ָיֶפה הּוא. 
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ַּכָּוָנה – ְיַכֵּון ְלַקֵּים ִמְצַות ֲעֵׂשה ֶׁשל ִסּפּור ְיִציַאת ִמְצַרִים –”ְוִהַּגְדָּת ְלִבְנָך”.

ע”י  ִמְצַרִים  ְיִציַאת  ִסּפּור  ְּבַהְרָחַבת  אֹו  ִמְצָוה,  ְלֹצֶרְך  ֶאָּלא  ַהָּגָדה  ְּבֶאְמַצע  ַמְפִסיִקין  ֵאין  ֶהְפֵסק-  
ְמָׁשִלים, ֵּפרּוִׁשים “וֹוְרִטים” ְוִנּגּוִנים, ְּכִפי ֹּכַח ַהְמַסֵּפר ּוְכִפי ֹּכַח ַהּׁשֹוְמִעים.

ָלֵצאת י”ח  ְמַכְּוִנים  ָאר  ְוַהּׁשְ י”ח,  ְלהֹוִציא  ּוְמַכֵּון  ַהַהָּגָדה  ַהְמֻסִּבין קֹוֵרא ֶאת  ִמי קֹוֵרא ?  ִאם ֹראׁש 
ּוִבְפָרט  ְּבַלַחׁש.  ַיֲחֹזר  ֶאָחד  ֶׁשָּכל  ָצִריְך  ַהַהָּגָדה,  ִקְטֵעי  ֶאת  קֹוְרִאים  ׁשֹוִנים  ֲאָנִׁשים  ְוִאם  ֻמָּתר.   –

ְּכֶׁשַּמִּגיִעים ַלִּפְסָקה: “ֶּפַסח ַמָּצה ּוָמרֹור”.
ְוִהַּגְדָּת ְלִבְנָך – ָראּוי ֶׁשָּכל ֶאָחד יֹוִׁשיב ְּבנֹו ּוִבּתֹו ַהְּקַטִּנים ְלָידֹו ִויַסֵּפר ִעָּמם ִמִּסּפּור ְיִציַאת ִמְצַרִים ְלִפי 
ֲהָבָנָתם. ָאְמָנם ֵאין ֶזה ְלִעּכּוָבא ַּדְוָקא, ּוְמַקֵּים ַהִּמְצָוה ַּגם ע”י ֶׁשְּמַסֵּפר ַלֲאֵחִרים ֶׁשֵאיָנם ָּבָניו.  ְוֵאין 

חֹוָבה ַעל ַהָּבִנים ַהְּגדֹוִלים ְלִהְתָאֵרַח ַּדְוָקא ֵאֶצל ֲאִביֶהם ְּבֶפַסח, ִּבְגַלל ִמְצַות  “ְוִהַּגְדָּת”.
ְוֵיׁש ֶׁשַּמְגִּביִהים ַרק ֶאת  ְלַהְגִּביַּה ַהְּקָעָרה  ִלְפֵני ֲאִמיַרת “ָהא ַלְחָמא”, ֵיׁש  ְוִסּלּוָקּה-   ַהְגָּבַהת ְקָעָרה 
ַהֵּבן  ֵאין  ְוִאם  ְלָחן,  ַהּׁשֻ ְלסֹוף  ְלָחן אֹו  ַהּׁשֻ ִמן  ַהְּקָעָרה  ְמַסְּלִקין  ַלְחָמא”,  “ָהא  ִסּיּום  ְלַאַחר  ַהַּמּצֹות.  
ִאים  ְוַיְסִּבירּו ֶׁשֵאיָנם ַרּׁשָ ָּתֵמַּה ָראּוי ְלָעְררֹו ִּבְׁשֵאָלה ָלָּמה ֶזה ָלְקחּו ַהְּקָעָרה ַוֲהֹלא ֲעַדִין ֹלא ָאְכלּו? 
ֶלֱאֹכל ַעד ֶׁשְּיַסְּפרּו ִּביִציַאת ִּמְצַרִים. ֵיׁש נֹוֲהִגים ַרק לֹוַמר ֶׁשְּיַסְּלקּו ַהְּקָעָרה ְוֵאיָנם ְמַסְּלִקים ְּבֹפַעל, 
ְלָחן ִּתְהֶיה ְלַאַחר ַמה ִּנְׁשַּתָּנה ִלְפֵני ֲעָבִדים  ְוֵיׁש נֹוֲהִגים ַרק ְלַכּסֹות ַהַּמּצֹות. ַהְחָזַרת ַהְּקָעָרה -  ַלּׁשֻ

ָהִיינּו.
ִני ִלְפֵני ֲאִמיַרת ַמה ִּנְׁשַּתָּנה. ְמִזיַגת ַהּכֹוס - מֹוְזִגין ֶאת ַהּכֹוס ַהּׁשֵ

ַמה ִּנְׁשַּתָּנה - ַהֵּבן ַהָּקָטן ֶׁשַּבְּמֻסִּבין ׁשֹוֵאל “ַמה ִּנְׁשַּתָּנה”, ְוֵיׁש נֹוֲהִגים ֶׁשָּכל ַהָּבִנים ְוַהְּנָכִדים ׁשֹוֲאִלים 
ְּכֶאָחד. ְוֵיׁש נֹוֲהִגים ֶׁשֹראׁש ַהְּמֻסִּבין חֹוֵזר ַעל ַמה ִּנְׁשַּתָּנה ְלַאַחר ְׁשֵאַלת ַהָּבִנים. ּוִמָּיד ַמְתִחיִלים 
“ֲעָבִדים ָהִיינּו”.  ַהְּתׁשּובֹות – ִמן ָהָראּוי ֶׁשָהָאב ַיֲעֶנה ַלָּבִנים, ַעל ָּכל ְׁשֵאָלה ֶׁשֵאין ָעֶליָה ְּתׁשּוָבה 

ְמֹפֶרֶׁשת ַּבַהָּגָדה ְּכגֹון ָלָּמה ַמְטִּביִלים ְׁשֵּתי ְּפָעִמים .
ֲהָבַנת ַהַהָּגָדה – ִאם ֶיְׁשָנם אֹוְרִחים ֶׁשֵאיָנם ְמִביִנים ִעְבִרית ָצִריְך ְלָפֵרׁש ָלֶהם ּוְלָפחֹות ֶאת ַמֲאַמר 

ַרָּבן ַּגְמִליֵאל: “ֶּפַסח, ַמָּצה ּוָמרֹור”. 
ֻמַּנַחת  ְוַהּכֹוס  ַהְּמֻסִּבין,  ֹראׁש  ִלְפֵני  ְמֻגּלֹות  ַהַּמּצֹות  ִיְהיּו  ַהַהָּגָדה  ֲאִמיַרת  ְזַמן  ָּכל   - ַהַּמּצֹות  ִּכּסּוי 
ְּכבֹוָדם.  ִמְּפֵני  ַהַּמּצֹות  ְמַכֶּסה ֶאת  ְּבָידֹו,  ַהּכֹוס  ְונֹוֵטל ֶאת  ֶׁשָעְמָדה”  ִל”ְוִהיא  ּוְכֶׁשַּמִּגיַע  ְלָחן.  ַהּׁשֻ ַעל 

ְּכֶׁשּגֹוְמִרים “ַמִּציֵלנּו ִמָּיָדם” –ַמִּניִחים ַהּכֹוס ּוְמַגִּלים ַהַּמּצֹות.
ַּבֲאִמיַרת “ַמָּצה זֹו” “ּוָמרֹור ֶזה” – ֵיׁש ַמְגִּביִהים ַהַּמָּצה ְוַהָּמרֹור, ְוֵיׁש ַמִּניִחים ֶאת ַהָּיד. ַּבֲאִמיַרת “ֶּפַסח 

ֶׁשָהיּו” ֵאין ַמְגִּביִהים ְוֹלא נֹוְגִעים.
ֶעֶׂשר ַהַּמּכֹות – ׁשֹוְפִכים ִמן ַהַּיִין ט”ז ְּפָעִמים. ֵיׁש ׁשֹוְפִכים ָּבֶאְצַּבע אֹו ַּבְּקִמיָצה ְוֵיׁש ׁשֹוְפִכין ְיִׁשירֹות 
ת ְׁשִביִעית(. ְוָאז ְמַמֵּלא  ִמן ַהּכֹוס. ַהִּנְׁשָאר ִמן ַהּכֹוס ַהּזֹו, נֹוֲהִגים ְלָׁשְפכֹו ַלִּכּיֹור )ְּבִמָּדה ְוֵאין ּבֹו ְקֻדּׁשַ

ׁשּוב ֶאת ּכֹוסֹו.
ָּגַאל  ַעד  ַהּכֹוס   ֶׁשַּמְחִזיִקים  ֵיׁש  ַהַּמּצֹות.  ּוְמַכֶּסה  ַהּכֹוס  ַמְגִּביַּה  ַחָּיִבים”  ֲאַנְחנּו  ִל”ְלִפיָכְך  ְּכֶׁשַּמִּגיַע 

ִיְׂשָרֵאל. ְוֵיׁש ֶׁשַּמִּניִחים ְּב”ַהְללּוָיּה”, ְוׁשּוב ַמְגִּביִהים  ְּבָברּוְך ַאָּתה ְוכּו’.
ּכֹוס ֵׁשִני ְלַאַחר “ָּגַאל ִיְׂשָרֵאל”, ׁשֹוִתים ּכֹוס ֵׁשִני ַּבֲהִסָּבה. 

ּוִמְנַהג ַאְׁשְּכַנז ְוֵתיָמן ְלָבֵרְך ּבֹוֵרא ְּפִרי ַהֶּגֶפן.
מצורפת הגדה של פסח בסוף החוברת
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                                                                        ַרְחָצה 
נֹוְטִלים ָיַדִים ּוְמָבְרִכים : 

“ָּברּוְך ַאָּתה ה’ ֱאֹלֵה-ינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ֲאֶׁשר ִקְּדָׁשנּו ְּבִמְצוֹוָתיו ְוִצָּונּו ַעל ְנִטיַלת ָיָדִים “

ה מוִֹציא ַמצָּ
ְׁשמּוָרה - ְלַמַּצת ַהִּמְצָוה ָצִריְך ֶלֱאֹכל ַמָּצה ְׁשמּוָרה .

ָיד אֹו ְמכֹוָנה ? ֵיׁש ַמְחִמיִרים ָלַקַחת ְמֶלאֶכת ָיד ֶׁשְּבֶמֶׁשְך ָּכל ַהִהְתַעְּסקּות ִּכְּונּו ְלֵׁשם ַמַּצת ִמְצָוה ְוֵיׁש 
ּפֹוְסִקים ַהּטֹוֲעִנים ֶׁשַּמַּצת ַהְּמכֹוָנה ַּבְּזַמן ַהֶּזה ְמֻהֶּדֶרת יֹוֵתר.

ִמְצוֹות ְצִריכֹות ַּכָּוָנה – ְיַכֵּון ֶׁשְּמַקֵּים ִמְצָוה ִמן ַהּתֹוָרה ֶׁשל ֲאִכיַלת ַמָּצה. 
ְמָבְרִכים ְׁשֵּתי ְּבָרכֹות ַעל ַהַּמָּצה : 

1(מֹוִציא- ָּברּוְך ַאָּתה ה’ ֱאֹלֵהי-נּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ַהּמֹוִציא ֶלֶחם ִמן ָהָאֶרץ. 
2(ַמָּצה - ָּברּוְך ַאָּתה ה’ ֱאֹלֵהי-נּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ֲאֶׁשר ִקְּדָׁשנּו ְּבִמְצוֹוָתיו ְוִצָּונּו ַעל ֲאִכיַלת ַמָּצה.

ִמן  ְוַכַּזִית  ָהֶעְליֹוָנה  ִמַּמָּצה  ַּכַּזִית  ֵזיִתים:  ְׁשֵני  יֹאַכל  ַהְמָבֵרְך  ֶׁשהּוא  ַהְּמֻסִּבין  – רֹאׁש  ָהֲאִכיָלה  ִׁשעּור 
ַהְּפרּוָסה ָהֶאְמָצִעית. ְׁשָאר ַהְּמֻסִּבים – ֹיאְכלּו ַהֲחִתיָכה ֶׁשִּקְּבלּו ֵמֹראׁש ַהְּמֻסִּבין ְועֹוד ַּכַּזִית ַאַחת ִמן 

ְלָחן.  ֲחִביַלת ַהַּמּצֹות ֶׁשְּבָסמּוְך ַלּׁשֻ
ְוֵיׁש  ְמכֹוָנה,  ַמַּצת  ְׁשִליׁש  ֶׁשהּוא  אֹוְמִרים  ֵיׁש  ָהִעְנָין:  ְוַתְמִצית  ַהּפֹוְסִקים  ֶנְחְלקּו    - ַהַּכַּזִית  ִׁשעּור 
אֹוְמִרים ְׁשֵני ְׁשִליׁש ַמַּצת ְמכֹוָנה וי”א ַמַּצת ְמכֹוָנה ְׁשֵלָמה.  ָּכל ֶאָחד ֹיאַכל ְּכִפי ֹּכחֹו. ְוָעִדיף ְלָהֵקל 

יֹוֵתר ְּבַמַּצת ַהּכֹוֵרְך אֹו ָּבֲאִפיקֹוָמן ּוַבַּמָּצה ָהִראׁשֹוָנה ְלַהְחִמיר.
ֶהָעָרה: ִׁשעּור ַהַּכַּזִית – ְּבַמָּצה ַרָּכה: 35 ְּגָרם, ַמָּצה ָקָׁשה: 18 גר’

ְזַמן ָהֲאִכיָלה - ַהַּכַּזִית ֹיאַכל ְּבִׁשעּור ֲאִכיַלת ְּפָרס ֶׁשהּוא ְלַכְּתִחָּלה ִׁשעּור ֵּבין 4-7 ַּדּקֹות.
ַטַעם ַמָּצה - ֶאת ַהַּמָּצה ֶׁשאֹוְכִלים ְלֵׁשם ִמְצָוה ָאסּור ְלָעֵרב ִעם ֹאֶכל ַאֵחר ְלִפי ֶׁשְּצִריִכים ִלְטֹעם ַטַעם 

ַמָּצה ִּבְלַבד. 
ַהְרָטַבת ַהַּמָּצה - ְלחֹוֶלה ְוָזֵקן ֻמָּתר ֵמִעַּקר ַהִּדין ִלְטֹּבל ֶאת ַהַּמָּצה ְּבַמִים ְּכֵדי ֶׁשּיּוַכל ְלָאְכָלּה ַאְך ֹלא 

ְּבָמָרק אֹו ַמְׁשֶקה ַאֵחר.
ֶהְפֵסק - ָאסּור ְלַהְפִסיק ְּבִדּבּור ַעד ִסּיּום ֲאִכיַלת ַהַּמַּצת ִמְצָוה. ּוְלַכְּתִחָּלה ֹלא ְיַדֵּבר ַעד ִסּיּום ֲאִכיַלת 

ַהּכֹוֵרְך. ֲהִסָּבה -  ָצִריְך ְלָאְכָלּה ַּבֲהִסָּבה ְוִאם ֹלא ֵהֵסב ַיֲחֹזר ְוֹיאַכל.

ָמרוֹר
ַהָּמרֹור – ִמְנַהג ָהעֹוָלם ְּבַחָּסה ְוֵיׁש לֹוְקִחים ָזן ַמר ִּבְמֻיָחד. ְוֵיׁש ִמְּבֵני ַאְׁשְּכַנז ַהּנֹוֲהִגים ְּבֹׁשֶרׁש “ְחֵרְין”.  

ְּבָרָכה - ֵאין ְמָבְרִכין ַעל ֲאִכיָלתֹו בפה”א. ְמָבְרִכין ָעָליו ִּבְרַּכת ַהִּמְצוֹות: ַעל ֲאִכיַלת ָמרֹור.  
ֵּמְררּו ַהִּמְצִרים ְוכּו’.   ַּכָּוָנה-  ַּבֲאִכיָלתֹו ְמַכְּוִנים ְלֵׁשם ִמְצָוה ִמְּדַרָּבָנן )בזה”ז( ְלָאְכלֹו ֵזֶכר ְלַמה ּׁשֶ

ֲהִסָּבה - ֵאין ְמִסִּבין ַּבֲאִכיָלתֹו.
ִטּבּול - טֹוְבִלים אֹותֹו ַּבֲחֹרֶסת ֶׁשִהיא ֵזֶכר ַלִּטיט, ּוְמַנֲעִרים ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ִיְהֶיה ָמתֹוק.

ַטַעם ָמרֹור - ֵאין ְמָעְרִבין אֹותֹו ִעם ַמֲאָכל ַאֵחר )ְּפָרט ְלִטּבּול ַּבֲחֹרֶסת( ְּכֵדי 
ִלְטֹעם ַטַעם ָמרֹור.   

ִׁשעּורֹו - ִׁשעּור ַּכַּזִית ֶׁשל ָמרֹור י”א 30 ְּגָרם וי”א כ-  20  ְּגָרם.
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ּכוֵֹרְך
ֹקֶדם ֲאִכיָלתֹו נֹוֲהִגים לֹוַמר: “ֵזֶכר ַלִּמְקָּדׁש - ְּכִהֵּלל”.  ֵאיזֹו ַמָּצה? - אֹוְכִלים ַּכַּזִית ֵמַהַּמָּצה ַהַּתְחּתֹוָנה 
ִליִׁשית( אֹו ַמָּצה ְׁשמּוָרה ַאֶחֶרת- ִעם ַּכַּזִית ָמרֹור, ַיַחד. סּוג ַהָּמרֹור - ֵיׁש ֶׁשַּמְחִליִפים ְלסּוג ָמרֹור  )ַהּׁשְ
ַאֵחר, ְוֵאינֹו חֹוָבה. ַהִּנְזָהִרים ִּבְׁשרּוָיה ֵאיָנם לֹוְקִחים ַחָּסה ְלכֹוֵרְך ֵּכיָון שבדר”כ ִהיא ְרֻטָּבה אֹו ְיַנֲערּו 

ִויַנְּגבּו אֹוָתּה.   
צּוַרת ַהְּכִריָכה – ַהִּמְנָהג ַהָּנפֹוץ ֶׁשַּמִּניִחים ַהָּמרֹור ֵּבין ְׁשֵני ֶחְלֵקי ַהַּמָּצה. ֲאֵחִרים נֹוֲהִגים ַלֲעֹטף ֶאת 
ֵיׁש  ַהִּמְנָהִגים  ִמן  ֶאָחד  ְלָכל  ֲעִטיָפה.  ְלֹלא  ַהַּמָּצה  ַעל  ַהָּמרֹור  ַמִּניִחים  ַוֲאֵחִרים  ַהָּמרֹור,  ִעם  ַהַּמָּצה 

ָמקֹור ַּבֲהָלָכה ]מנ”א[.  
ִׁשעּור ַהַּמָּצה ְּבכֹוֵרְך - הֹוִאיל ְוֵאינֹו ֶאָּלא ֵזֶכר ָלֵכן ְמִקִּלים ְּבִׁשעּורֹו. ֵיׁש ָּכְתבּו ִּכְׁשִליׁש ַמַּצת ְמכֹוָנה ְוֵיׁש 

עּור ֶזה ְּבכֹוֵרְך ֶׁשהּוא ֵזֶכר.  ָּכְתבּו ְׁשֵני ְׁשִליֵׁשי ַמָּצה. ְלָזֵקן אֹו חֹוֶלה ֶאְפָׁשר ָלֵתת ָּפחֹות ִמּׁשִ
אֹוְכִלים ַּבֲהִסָּבה.

ְלָחן עוֵֹרְך שֻׁ
ַּכָּוָנה - ַּבְּסֻעָּדה ְיַכֵּון ְלַקֵּים ִמְצַות “ְוָׂשַמְחָּת ְּבַחֶּגָך”.  

ִׁשעּור -  ֹלא ֹיאַכל ְוִיְׁשֶּתה יֹוֵתר ִמַּדי ְּכֵדי ְלַהְׁשִאיר ָמקֹום  ָלֲאִפיקֹוָמן ֶׁשֹּלא ֹיאַכל ַּבֲאִכיָלה ַּגָּסה.
‘ַעל  ְיָבֵרְך  ּוֶבַטח ֶׁשֹּלא  ֶזה  ְּבַלְיָלה  ָצלּוי  ָּבָׂשר אֹו עֹוף  ֶלֱאֹכל  נֹוֲהִגים ֶׁשֹּלא  ָהֵעדֹות  ֹרב   - ְצִלי  ֲאִכיַלת 
ֲאִכיַלת ַהֶּפַסח’. ֲאָבל ָּדִגים אֹו ֵּביִצים ְצלּויֹות ֻמָּתר. ָהאֹוֵכל ְּבַׂשר ְצִלי ֶׁשָעַבר ַּגם ִּבּׁשּול ֵיׁש לֹו ע”מ 

ֶׁשִּיְסֹמְך. ֵיׁש נֹוֲהִגים ֶלֱאֹכל ֵּביִצים, ְוֵאינֹו חֹוָבה.  
ֲהִסָּבה – ֵיׁש ַמְקִּפיִדים ְלַכְּתִחָּלה ְלָהֵסב ָּכל ַהְּסעּוָדה, ְוָהֹרב נֹוֲהִגים ֶלֱאֹכל ְּכֶהְרֵּגָלם ְלֹלא ֲהִסָּבה.

ָמנֹות ַאֲחרֹונֹות ּוְׁשָאר ַּפְרְּפָראֹות ְצִריִכים ְלָאְכָלם ֹקֶדם ָהֲאִפיקֹוָמן. 

ָצפּון
ֲאִכיַלת ָהֲאִפיקֹוָמן - ִהיא ַּתָּקָנה ְּדַרָּבָנן ֵזֶכר ְלָקְרַּבן ֶּפַסח.

עּור – ֵיׁש ֶלֱאֹכל ַּכַּזִית.  ַהּׁשִ
ֹקֶדם ֲחצֹות - ִיָּזֵהר ְלָאְכלֹו ֹקֶדם ֲחצֹות ַלְיָלה ֶׁשהּוא ֵזֶכר ַלֶּפַסח.

 )ַעד 12:40 ִּבְׁשעֹון ַקִיץ( ְוֵיׁש ֶׁשֹּלא ִהְקִּפידּו.
ְוָאַכל חֹוֵזר  ְלָמֳחָרת. ָטָעה  ָּדָבר ַעד  ֶלֱאֹכל ׁשּום  - ַאַחר ָהֲאִפיקֹוָמן ָאסּור  ָהֲאִפיקֹוָמן  ְלַאַחר  ֲאִכיָלה 

ֵאר ַטַעם ַמָּצה ְּבִפיו.  ְואֹוֵכל ֲאִפיקֹוָמן )ִאם ֲעַדִין ֹלא ֵּבַרְך ברהמ”ז( ְּכֵדי ֶׁשִּיּׁשָ
ָיה - ֶנְחְלקּו ַהּפֹוְסִקים ִאם ֻמָּתר ִלְׁשּתֹות ַמְׁשִקין ַאַחר ֲאִפיקֹוָמן, ִמי ֶׁשָּקֶׁשה לֹו ְלַהְמִׁשיְך ַהֵּסֶדר  ְשתִִ

אי ִלְׁשּתֹות ְׁשִתָּיה ַחָּמה ּוְמעֹוֶרֶרת. ְׁשִתַּית ַמִים ֻמֶּתֶרת.  אֹו ִסּפּור יצא”מ ַרּׁשַ
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ֵרְך בָּ
ַמִים ַאֲחרֹוִנים –חֹוָבה !

ִליִׁשית ְלֻכָּלם. ָּכאן ֵיׁש ְלַהְקִּפיד יֹוֵתר ַעל  ּכֹוס ְׁשִליִׁשית - ִלְפֵני ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון מֹוְזִגים ֶאת ַהּכֹוס ַהּׁשְ
ֲהָדַחת ַהּכֹוסֹות ֵּכיָון ֶׁשִּמְּסָתָמא ֵאיָנן ְנִקּיֹות ֵמֲחַמת ָהֲאִכיָלה.     

ֲאִחיַזת ַהּכֹוס - ֵיׁש אֹוְמִרים ֶׁשָּכל ַהְּמֻסִּבין ְצִריִכים ְלַהֲחִזיק ֶאת ַהּכֹוס, ִמְּתִחַּלת ַהְּבָרָכה ְוַעד סֹוָפּה 
)חזו”ע( ְוֵיׁש ְמִקִּלים ֶׁשַרק ַהְמַזֵּמן ַיֲחִזיק.

ַיֲעֶלה ְוָיֹבא - ְּבִבְרַּכת ַהָּמזֹון מֹוִסיִפים “ַיֲעֶלה ְוָיֹבא”. ְוִאם ָׁשַכח חֹוֵזר.
ָנה ִמּׁשּום ֵּפרּוֵרי ָחֵמץ ֶׁשָּבֶהם. ִּבְרכֹוִנים - ְּכַדאי ֹלא ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ְּבִבְרכֹון ֶׁשל ָּכל ַהּׁשָ

ִּבְרַּכת ַהֶּגֶפן – ְמַכְּוִנים ִלְפֹטר ְּבִבְרַּכת ַהֶּגֶפן ּכֹוס ְרִביִעית .
ְׁשִתָּיה - ְלַאַחר ַהְּבָרָכה ְמָבְרִכים ַהֶּגֶפן ְלָכל ַהִּמְנָהִגים ְוׁשֹוִתים ֶאת ַהּכֹוס ַּבֲהִסָּבה.

ל                                   ַהלֵּ
ּכֹוס ְרִביִעית - ִמָּיד ְלַאַחר ַהְּבָרָכה מֹוְזִגים ּכֹוס ְרִביִעית. ְוֵיׁש ַהּנֹוֲהִגים ִלְמֹזג ּכֹוס נֹוֶסֶפת ֶׁשל ֵאִלָּיהּו 
ַהָּנִביא. ּגֹוְמִרים ַהַהֵּלל ְּבִׂשְמָחה ֶחְדָוה ְוִהְתַלֲהבּות ָראּוי ְלַהֲחִזיק ַהּכֹוס ְּבָידֹו ֻמְגַּבַהת ַעד ְּגַמר ַהַהֵּלל, 

ְוִאם ָקֶׁשה לֹו ַיִּניֶחָּנה ְלָפָניו ְוֹיאַחז ׁשּוב ְּבִבְרַּכת “ְיַהְללּוָך”.
ָאר עֹוִנים  הֹודּו ַלה’ - ְּכֶׁשַּמִּגיִעים ְלהֹודּו ַלה’ ִּכי טֹוב ְוֵכן ְּבָאָּנא ה’. ְּגדֹול ַהְּמֻסִּבין ֹיאַמר ְּבקֹול ָרם ְוַהּׁשְ

ַאֲחָריו. ְוֵכן נֹוֲהִגים ַּבַהֵּלל ַהָּגדֹול ]ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו[.
ְרִביִעית ַּבֲהִסָּבה ּוְמָבְרִכין ְּבָרָכה  ַאֲחֵרי ִּבְרַּכת ֶמֶלְך ְמֻהָּלל ַּבִּתְׁשָּבחֹות ׁשֹוִתים ּכֹוס  ְׁשִתַּית ַהּכֹוס - 

ִתָּיה בפה”ג. ַאֲחרֹוָנה. ִמְנַהג ַאְׁשְּכַנז ְוַהּנֹוֲהִגים ָּכַרְמַּב”ם ְלָבֵרְך ִלְפֵני ַהּׁשְ

ִנְרָצה
ַלֲעֹסק  ְוִיְׁשַּתֵּדל  יִרים’   ַהּׁשִ ‘ִׁשיר  ְולֹוַמר  ַהְּידּוִעים,  ַהִּפּיּוִטים  ּוְלׁשֹוֵרר  ְלַפֵּיט  נֹוֲהִגים  ְוִלּמּוד-  ִּפּיּוִטים 

ְּבִסּפּור ְיִציַאת ִמְצַרִים אֹו ִהְלכֹות ַהֶּפַסח ַּגם ַאֲחֵרי ַהֵּסֶדר ְּכִפי ֹּכחֹו ַעד ֶׁשַּתְחְטֶפּנּו ֵׁשָנה.   
              

תוֹ טוֹ ְוֻחקָּ פָּ ָכל ִמשְׁ ִהְלָכתוֹ, כְּ ַסח כְּ ֲחַסל ִסּדּור פֶּ
ה ַלֲעשׂוֹתוֹ ן ִנְזכֶּ ר אוֹתוֹ, כֵּ ר ָזִכינּו ְלַסדֵּ ֲאשֶׁ כַּ
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יש אומרים מזמור זה לפני הקידוש:

י  יֵצִני ַעל ֵמי ְמֻנחוֹת ְיַנֲהֵלִני: ַנְפשִׁ א ַיְרבִּ שֶׁ ְנאוֹת דֶּ ִמְזמוֹר ְלָדִוד ְיהָוה רִֹעי לֹא ֶאְחָסר: בִּ
ה  י ַאתָּ ַצְלָמֶות לֹא ִאיָרא ָרע כִּ ֵגיא  ֵאֵלְך בְּ י  ם כִּ מוֹ: גַּ ְלַמַען שְׁ ֵלי ֶצֶדק  ְבַמְעגְּ ַיְנֵחִני  ְיׁשוֵֹבב 
י  ֶמן רֹאשִׁ ְנתָּ ַבשֶּׁ שַּׁ ֶנֶגד צְֹרָרי דִּ ְלָחן  ֲערְֹך ְלָפַני שֻׁ ְיַנֲחֻמִני: תַּ ה  ָך ֵהמָּ ַעְנתֶּ ְבְטָך ּוִמשְׁ ִדי שִׁ ִעמָּ

ֵבית ְיהָוה ְלאֶֹרְך ָיִמים: י בְּ ְבתִּ י ְושַׁ ל ְיֵמי ַחיָּ פּוִני כָּ ּכוִֹסי ְרָוָיה: ַאְך טוֹב ָוֶחֶסד ִיְרדְּ

אם חל בשבת מתחילין כאן:

ַמִים ְוָהָאֶרץ ְוָכל ְצָבָאם. י. ַוְיֻכּלּו ַהשָׁ שִּׁ יוֹם ַהשִּׁ
ר ָעשָׂה ִביִעי ְמַלאְכּתוֹ ֲאשֶׁ יוֹם ַהשְּׁ ַוְיַכל ֱאלִֹהים בַּ
ר ָעשָׂה. ל ְמַלאְכּתוֹ ֲאשֶׁ ִביִעי ִמכָּ יוֹם ַהשְּׁ ת בַּ בֹּ שְׁ ַויִּ

ׁש אוֹתוֹ ִביִעי ַוְיַקדֵּ ַוְיָבֶרְך ֱאלִֹהים ֶאת יוֹם ַהשְּׁ
ָרא ֱאלִֹהים ַלֲעשׂוֹת. ר בֶָּ ל ְמַלאְכּתוֹ ֲאשֶׁ ַבת ִמכָּ י בוֹ שָׁ כִּ

בחול מתחילין כאן:

מוֲעָדם: ְקְראּו אָתם בְּ ר תִּ ה מוֲעֵדי ְיהָוה ִמְקָרֵאי קֶדׁש, ֲאשֶׁ ֵאלֶּ
ֵני ִישְָׂרֵאל: ה ֶאת מֲעֵדי ְיהָוה ֶאל בְּ ר משֶׁ  ַוְיַדבֵּ

ים ַסְבִרי ָמָרָנן: עונים: ְלַחיִּ
ֶפן. ִרי ַהגֶּ ה יי ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעוָֹלם, ּבוֵֹרא פְּ רּוְך ַאתָּ בָּ

נּו  שָׁ ל ָלׁשוֹן, ְוִקדְּ ל ָעם, ְורוְֹמָמנּו ִמכָּ נּו ִמכָּ ַחר בָּ ר בָּ ה יי ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעוָֹלם, ֲאשֶׁ רּוְך ַאתָּ בָּ
ים  ים ּוְזַמנִּ תוֹת ִלְמנּוָחה ּו(מוֲֹעִדים ְלשְִׂמָחה, ַחגִּ בָּ ַאֲהָבה, )שַׁ ן ָלנּו יי ֱאלֵֹהינּו בְּ תֶּ ִמְצוָֹתיו. ַותִּ בְּ
ה,  ת ַהֶזה ְוֶאת יוֹם( ַחג ַהַמּצוֹת ַהֶזה, ְוֶאת יוֹם טוֹב ִמְקָרא קֶֹדׁש ַהזֶּ בָּ ְלשָׂשׂוֹן, ֶאת יוֹם )ַהשַׁ
ל  תָּ ִמכָּ שְׁ י ָבנּו ָבַחְרתָּ ְואוָֹתנּו ִקדַּ ַאֲהָבה, ִמְקָרא קֶֹדׁש, ֵזֶכר ִליִציַאת ִמְצָרִים. כִּ ְזַמן ֵחרּוֵתנּו בְּ
רּוְך  נּו. בָּ ִהְנַחְלתָּ שְִׂמָחה ּוְבשָׂשׂוֹן  ּוְבָרצוֹן( בְּ ַאֲהָבה  ּו( מוֲֹעֵדי ָקְדֶשָך )בְּ תות  בָּ ים, )ְושַׁ ָהַעמִּ

ים. ַמנִּ ת ְו(ִישְָׂרֵאל ְוַהזְּ בָּ ׁש )ַהשַׁ ה יי, ְמַקדֵּ ַאתָּ

במוצאי שבת מוסיפין:

ה יי ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעוָֹלם, ּבוֵֹרא ְמאוֵֹרי ָהֵאׁש. רּוְך ַאתָּ בָּ
ְך, ּוֵבין ִישְָׂרֵאל  ין קֶֹדׁש ְלחֹל, ּובין אוֹר ְלחֹשֶׁ ה יי ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעוָֹלם ַהַמְבִדיל בֵּ רּוְך ַאתָּ בָּ
 , ְלתָּ ת יוֹם טוֹב ִהְבדַּ ת ִלְקֻדשַּׁ בָּ ת שַׁ ין ְקֻדשַּׁ ֲעשֶׂה. בֵּ ת ְיֵמי ַהמַּ שֶׁ ִביִעי ְלשֵׁ ים, ּוֵבין יוֹם ַהשְּׁ ָלַעמִּ
ִישְָׂרֵאל  ָך  ַעמְּ ֶאת  תָּ  שְׁ ְוִהִקדַּ ְלתָּ  ִהְבדַּ  . תָּ שְׁ ִהִקדַּ ֲעשֶׂה  ַהמַּ ְיֵמי  ת  שֶׁ ִמשֵּׁ ִביִעי  ַהשְּׁ יוֹם  ְוֶאת 

ין קֶֹדׁש ְלקֶֹדׁש. ְבִדיל בֵּ ה יי, ַהמַּ רּוְך ַאתָּ ֶתָך. בָּ ְקֻדשָּׁ בִּ
ַמן ַהֶזה. יָענּו ַלזְּ ָמנּו ְוִהגִּ ֶהֱחָינּו ְוִקיְּ ה יי ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעוָֹלם, שֶׁ רּוְך ַאתָּ בָּ

שותה רוב כוס היין בהסבה.

קדש
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נוטלים ידיים בלא ברכה.

טובלים כרפס פחות מכזית במי מלח ומברכים:

ִרי ָהֲאָדָמה. ה יי ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעוָֹלם, ּבוֵֹרא פְּ רּוְך ַאתָּ בָּ

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

ִדְכִפין  ל  כָּ ְדִמְצָרִים.  ַאְרָעא  בְּ ַאְבָהָתָנא  ֲאָכלּו  ִדי  ַעְנָיא  ַלְחָמא  ָהא 
ָאה  ַהבָּ ָנה  ְלשָׁ ָהָכא,  א  תָּ ָהשַׁ ְוִיְפַסח.  ֵייֵתי  ִדְצִריְך  ל  כָּ ְוֵייכֹל,  ֵייֵתי 

ֵני חוִֹרין.  ָאה בְּ ָנה ַהבָּ א ַעְבֵדי, ְלשָׁ תָּ ָרֵאל. ָהשַׁ ַאְרָעא ְדִישְׂ בְּ

ים ׁשֹוֵאל:  ן אוֹ ֶאָחד ִמן ַהְמֻסבִּ ִני ְוַכאן ַהבֵּ ְלָחן, מוְֹזגִין כֹוס שֵׁ ֵמִסיר ָהְקָעָרה ֵמַעל ַהשֻׁ

ָנה  תַּ שְּׁ ַמה נִּ
ילוֹת?  ל ַהלֵּ ְיָלה ַהזֶּה ִמכָּ ַהלַּ

ה.  ַמצָּ ּכּולוֹ   - ַהזֶּה  ְיָלה  ַהלַּ ה,  ּוַמצָּ ָחֵמץ  אוְֹכִלין  ָאנּו  ילוֹת  ַהלֵּ ָכל  בְּ שֶׁ

ָמרוֹר.  ַהזֶּה  ְיָלה  ַהלַּ  - ְיָרקוֹת,   ָאר  שְׁ אוְֹכִלין  ָאנּו  ילוֹת  ַהלֵּ ָכל  בְּ שֶׁ

י ְפָעִמים.  תֵּ ְיָלה ַהזֶּה שְׁ ַעם ֶאָחת, - ַהלַּ יִלין ֲאִפילּו פַּ ילוֹת ֵאין ֶאנּו ַמְטבִּ ָכל         ַהלֵּ בְּ שֶׁ

ין.  ָלנו ְמֻסבִּ ְיָלה ַהזֶּה כֻּ ין, - ַהלַּ ִבין ּוֵבין ְמֻסבִּ ין יוֹשְׁ ילוֹת ָאנּו אוְֹכִלין בֵּ ָכל     ַהלֵּ בְּ שֶׁ

ַעת ֲאִמיַרת ַהַהָגָדה.  שְׁ ְהֶייָנה ְמגלֹות בִּ ְלָחן. ַהַמצֹות תִּ ֵמִניַח ֶאת ַהְקָעָרה ַעל ַהשֻׁ

ורחץ
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ָיד ֲחָזָקה ּוִבְזרוַֹע ְנטּוָיה.  ם בְּ ִמְצָרִים, ַוּיוִֹציֵאנּו יי ֱאלֵֹהינּו ִמשָּׁ ֲעָבִדים ָהִיינּו ְלַפְרעֹה בְּ
ְצָרִים, ֲהֵרי ָאנּו ּוָבֵנינּו ּוְבֵני ָבֵנינּו  רּוְך הּוא ֶאת ֲאבוֵֹתינּו ִממִּ דוֹׁש בָּ ְוִאּלּו לֹא הוִֹציא ַהקָּ
ְזֵקִנים,  ָלנּו  כֻּ ְנבוִֹנים,  ָלנּו  כֻּ ֲחָכִמים,  ָלנּו  כֻּ ַוֲאִפילּו  ִמְצָרִים.  בְּ ְלַפְרעֹה  ָהִיינּו  ִדים  ְעבָּ ְמשֻׁ
ר  ְלַספֵּ ה  ַהַמְרבֶּ ְוָכל  ִמְצַרִים.  יִציַאת  בִּ ר  ְלַספֵּ ָעֵלינּו  ִמְצָוה  ַהּתוָֹרה,  ֶאת  יוְֹדִעים  ָלנּו  כֻּ

ח. בָּ יִציַאת ִמְצַרִים ֲהֵרי ֶזה ְמשֻׁ בִּ
י ַטְרפוֹן  י ֲעִקיָבא ְוַרבִּ ן ֲעַזְרָיה ְוַרבְּ י ֶאְלָעָזר בֶּ י ְיהוֹֻשַע ְוַרבִּ י ֱאִליֶעֶזר ְוַרבִּ ַרבִּ ה בְּ ַמֲעשֶׂ
אּו  בָּ שֶׁ ַעד  ְיָלה  ַהלַּ אוֹתוֹ  ל  כָּ ִמְצַרִים  יִציַאת  בִּ ִרים  ְמַספְּ ְוָהיּו  ְבַרק,  ְבֵני  בִּ ין  ְמֻסבִּ ֶשָהיּו 

ֲחִרית.  ל שַׁ ַמע שֶׁ יַע ְזַמן ְקִריַאת שְׁ ַתְלִמיֵדיֶהם ְוָאְמרּו ָלֶהם: ַרּבוֵֹתינּו, ִהגִּ
ָאֵמר ְיִציַאת ִמְצַרים  תֵּ ָנה, ְולֹא ָזִכיִתי שֶׁ ְבִעים שָׁ ן ֲעַזְרָיה : ֲהֵרי ֲאִני ְכֶבן שִׁ ָאַמר ֶאְלָעָזר בֶּ
ל ְיֵמי  ְזּכֹר ֶאת יוֹם ֵצאְתָך ֵמֶאֶרץ ִמְצַרְים כָּ נֱֶּאַמר, ְלַמַען תִּ ן זוָֹמא: שֶׁ ה בֶּ ָרשָׁ דְּ ילוֹת ַעד שֶׁ לֵּ בַּ
ילוֹת. ַוֲחָכִמים אוְֹמִרים:  ְיֵמי ַחיֶּיָך  - ָהעוָֹלם  ל ְיֵמי ַחיֶּיָך  - ַהלֵּ ַחיֶּיָך ְיֵמי   ַחיֶּיָך - ַהָיִמים, כָּ

יַח.  ל ְיֵמי ַחיֶּיָך  - ְלָהִביא ִלימוֹת ַהָמשִׁ ַהזֶּה,כָּ

ָעה  ֶנֶגד ַאְרבָּ רּוְך הּוא. כְּ ָרֵאל, בָּ ַתן ּתוָֹרה ְלַעּמוֹ ִישְׂ נָּ רּוְך  שֶׁ רּוְך  הּוא. בָּ קוֹם, בָּ רּוְך ַהמָּ בָּ
אוֹל.  ֵאינוֹ יוֵֹדַע ִלשְׁ ם, ְוֶאָחד שֶׁ ע, ְוֶאָחד תָּ ָרה ּתוָֹרה . ֶאָחד ָחָכם, ְוֶאָחד ָרשָׁ בְּ ָבִנים דִּ

 
ר ִצוָּה יי ֱאלֵֹהינּו ֶאְתֶכם? ְוַאף  ִטים ֲאשֶׁ פָּ ים ְוַהִמשְׁ ָחָכם ָמה הּוא אוֵֹמר? ַמה ָהֵעדוֹת ְוַהֻחקִּ

ַסח ֲאִפיקוָֹמן.  ַסח: ֵאין ַמְפִטיִרין ַאַחר ַהפֶּ ִהְלכוֹת ַהפֶּ ה ֱאָמר לוֹ כְּ ַאתָּ
הוִֹציא ֶאת ַעְצמוֹ  ע ָמה הּוא אוֵֹמר? ָמה ָהֲעבָֹדה ַהּזֹאת ָלֶכם? ָלֶכם - ְולֹא לוֹ. ּוְלִפי שֶׁ  ָרשָׁ
ֵצאִתי  ה יי ִלי בְּ ֲעבּור ֶזה ָעשָׂ יו ֶוֱאמֹר לוֹ: בַּ ה ַהְקֵהה ֶאת ִשנָּ ר. ְוַאף ַאתָּ ִעקָּ ַפר בְּ ָלל כָּ ִמן ַהכְּ

ם, לֹא ָהָיה ִנְגָאל.  ְצָרִים. ִלי - ְולֹא לוֹ. ִאיּלּו ָהָיה שָׁ ִממִּ
ית ֲעָבִדים.  ְצָרִים, ִמבֵּ חֶֹזק ָיד הוִֹציָאנּו יי ִממִּ ם ָמה הּוא אוֵֹמר? ַמה ּזֹאת? ְוָאַמְרתָּ ֵאָליו: בְּ תָּ
ֲעבּור  יוֹם ַההּוא ֵלאמֹר, בַּ ְדתָּ ְלִבְנָך בַּ נֱֶּאַמר: ְוִהגַּ ַתח לוֹ, שֶׁ אוֹל - ַאתְּ פְּ ֵאינוֹ יוֵֹדַע ִלשְׁ ְושֶׁ

ְצָרִים. ֵצאִתי ִממִּ ה יי ִלי בְּ ֶזה ָעשָׂ

ְלמּוד  עוֹד יוֹם, תַּ יוֹם ַההּוא ָיכוֹל ִמבְּ יוֹם ַההּוא, ִאי בַּ ְלמּוד לוַֹמר בַּ  ָיכוֹל ֵמרֹאׁש חֶֹדׁש, תַּ
ֵיׁש ַמָצה ּוָמרוֹר ֻמנִָּחים ְלָפֶניָך.  ָעה שֶׁ שָׁ י ֶאָלא בְּ ֲעבּור ֶזה  לֹא ָאַמְרתִּ ֲעבּור ֶזה - בַּ לוַֹמר בַּ
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נֱֶּאַמר:  קוֹם ַלֲעבָֹדתוֹ, שֶׁ יו ֵקְרָבנּו ַהמָּ ה עוְֹבֵדי ֲעבוָֹדה ָזָרה ָהיּו ֲאבוֵֹתינּו, ְוַעְכשָׁ ִחלָּ ִמתְּ
ֲאבוֵֹתיֶכם  בּו  ָישְׁ ַהנָָּהר  ֵעֶבר  בְּ  : ָרֵאל  ִישְׂ ֱאלֵֹהי  יי  ָאַמר  ּכֹה  ָהָעם,  ל  כָּ ֶאל  ְיהוֹֻשַע  ַוֹיאֶמר 
ֶאת  ֲאִביֶכם  ֶאת  ָוֶאַקח  ֲאֵחִרים.  ֱאלִֹהים  ַויַַּעְבדּו  ָנחוֹר,  ַוֲאִבי  ַאְבָרָהם  ֲאִבי  ַרח  תֶּ ֵמעוָֹלם, 
ן לוֹ ֶאת ִיְצָחק,  ה ֶאת ַזְרעוֹ ָוֶאתֵּ ָנַען, ָוַאְרבֶּ ָכל ֶאֶרץ כְּ ַאְבָרָהם  ֵמֵעֶבר ַהנָָּהר ָואוֵֹלְך אוֹתוֹ בְּ
ּוָבָניו  ְוַיֲעקֹב  ת אֹתוֹ,  ִעיר ָלֶרשֶׁ ו ֶאת ַהר  שֵּׂ ן ְלֵעשָׂ יו. ָוֶאתֵּ ן ְלִיְצָחק ֶאת ַיֲעקֹב ְוֶאת ֵעשָׂ ָוֶאתֵּ

ָיְרדּו ִמְצָרִים. 

ץ,  ַהקֵּ ֶאת  ב  ִחשַּׁ הּוא  רּוְך  בָּ דוֹׁש  ַהקָּ שֶׁ הּוא.  רּוְך  בָּ ָרֵאל,  ְלִישְׂ ַהְבָטָחתוֹ  ׁשוֵֹמר  רּוְך  בָּ
ָידֹע  ַאְבָרם,  ַוּיֹאֶמר לְְ נֱֶּאַמר:  ָתִרים, שֶׁ ין ַהבְּ ְבִרית בֵּ ְלַאְבָרָהם ָאִבינּו בִּ ָאַמר  מוֹ שֶּׁ ַלֲעשׂוֹת כְּ
ע ֵמאוֹת שנה. ְוגם ֶאת ַהּגוֹי  ֶאֶרץ לֹא ָלֶהם, ַוֲעָבדּום ְוִעּנּו אָֹתם ַאְרבַּ י ֵגר ִיְהֶיה ַזְרֲעָך בְּ ַדע כִּ תֵּ

דוֹל.  ְרֻכׁש גָּ ן ָאנִֹכי ְוַאֲחֵרי ֵכן ֵיְצאּו בִּ ר ַיֲעבֹדּו דָּ ֲאשֶׁ
יַה ֶאת ַהּכֹוס.  ּצֹות ּוַמְגבִּ ְמַכֶסה ֶאת ַהמַּ

ָעֵלינּו  ָעַמד  ְלָבד  בִּ ֶאָחד  ּלֹא  שֶׁ ְוָלנּו?  ַלֲאבוֵֹתינּו  ָעְמָדה  שֶׁ ְוִהיא 
דוֹׁש  ְוַהקָּ ְלַכלוֵֹתנּו,  ָעֵלינּו  עוְֹמִדים  ָודוֹר  ּדוֹר  ָכל  בְּ א שֶׁ ֶאלָּ ְלַכּלוֵֹתנּו, 

יֵלנּו ִמיָָּדם.  רּוְך הּוא ַמצִּ בָּ
ּצֹות.  ַיִניַח ַהּכֹוס ִמָידוֹ וְיַגֶלה ֶאת ַהמַּ

 
ַעל  א  ֶאלָּ ָגַזר  לֹא  ְרעֹה  פַּ שֶׁ ָאִבינּו.  ְלַיֲעקֹב  ַלֲעשׂוֹת  ָהֲאַרִמי  ָלָבן  ש  קֵּ בִּ ַמה  ּוְלַמד  ֵצא 
ם  ַויָָּגר שָׁ ִמְצַרְיָמה  ַוֵיֶרד  ָאִבי,  י אֵֹבד  ֲאַרמִּ נֱֶּאַמר:  ַהּכֹל, שֶׁ ֶאת  ַלֲעקוֹר  ׁש  קֵּ ְוָלָבן בִּ ָכִרים  ַהזְּ

דוֹל, ָעצּום ָוָרב ם ְלגוֹי גָּ ְמֵתי ְמָעט, ַוְיִהי שָׁ בִּ
ֵקַע  תַּ לֹא ָיַרד ַיֲעקֹב ָאִבינּו ְלִהשְׁ ד שֶׁ ם - ְמַלמֵּ ּבּור.  ַויָָּגר  שָׁ י ַהדִּ ַוֵיֶרד ִמְצַרְיָמה - ָאנּוס ַעל פִּ
ִמְרֶעה  ֵאין  י  כִּ אנּו,  ָאֶרץ בָּ בָּ ָלגּור  ְרעֹה,  ֶאל פַּ ַוֹיאְמרּו  נֱֶּאַמר:  ם, שֶׁ ָלגּור  שָׁ א  ֶאלָּ ִמְצַרִים  בְּ

ֶאֶרץ ּגֶֹשן.  בּו ָנא ֲעָבֶדיָך בְּ ה ֵישְׁ ָנַען. ְוַעתָּ ֶאֶרץ כְּ י ָכֵבד ָהָרָעב בְּ ר ַלֲעָבֶדיָך, כִּ ַלּצֹאן ֲאשֶׁ

ְמָך יי ֱאלֶֹהיָך  ה שָׂ ְיָמה , ְוַעתָּ ְבִעים ֶנֶפׁש ָיְרדּו ֲאבוֶֹתיָך ִמְצרַָ שִׁ נֱֶּאַמר: בְּ ָמה  שֶׁ ְמֵתי ְמָעט -  כְּ בִּ
ם.  ָרֵאל ְמֻציִָּנים  שָׁ ָהיּו  ִישְׂ ם ְלגוֹי - ְמַלֵמד שֶׁ ַמִים ָלרֹב.  ַוְיִהי  שָׁ כוְֹכֵבי ַהשָּׁ כְּ

ֵלא  מָּ ְמאֹד ְמאֹד, ַותִּ ְרצּו ַוִיְרּבּו ַוַיַעְצמּו בִּ רּו ַוִישְׁ ָרֵאל פָּ נֱֶּאַמר: ּוְבֵני  ִישְׂ מוֹ  שֶׁ דוֹל, ָעצּום -  כְּ גָּ
בִֹאי  ִלי ַותָּ ְגדְּ י ַותִּ ְרבִּ יָך, ַותִּ ֶדה ְנַתתִּ ֶצַמח ַהשָּׂ נֱֶּאַמר: ְרָבָבה כְּ ָמה  שֶׁ ָהָאֶרץ אָֹתם.  ָוָרב -  כְּ
ַח, ְוַאתְּ ֵערֹם ְוֶעְרָיה. ָוֶאֱעבֹר ָעַלִיְך ָוֶאְרֵאְך ִמְתּבוֶֹסֶסת  ָעֵרְך ִצמֵּ ַדִים ָנכֹנּו ּושְׂ ֲעִדי ֲעָדִיים, שָׁ בַּ
נּו  ְצִרים ַוְיַענּנּונּו, ַוִיתְּ ָדַמִיְך ֲחִיי ַויֵָּרעּו אָֹתנּו ַהמִּ ָדַמִיְך ֲחִיי,  ָואַֹמר ָלך בְּ ָדָמִיְך, ָואַֹמר ָלך בְּ בְּ

ה.  ָעֵלינּו ֲעבָֹדה ָקשָׁ
ִתְקֶראָנה  י  כִּ ְוָהָיה  ה,  ִיְרבֶּ ן  פֶּ לוֹ  ָמה  ִנְתַחכְּ ָהָבה  נֱֶּאַמר:  שֶׁ מוֹ   כְּ   - ְצִרים   ַהמִּ אָֹתנּו  ַויֵָּרעּו 

נּו, ְוָעָלה ִמן ָהָאֶרץ.  ִמְלָחָמה ְונוַֹסף ַגם הּוא ַעל שְׂנֵאינּו ְוִנְלַחם בָּ
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נוֹת  ִסְבלָֹתם. ַוִיֶבן ָעֵרי ִמְסכְּ ים ְלַמַען ַענֹתוֹ בְּ ֵרי ִמסִּ ימּו ָעָליו שָׂ נֱֶּאַמר: ַויָּשִׂ ָמה  שֶׁ ַוְיַעּנּונּו -  כְּ
נֱֶּאַמר: ַוַיֲעִבדּו ִמְצַרים  מוֹ  שֶׁ ה -  כְּ נּו ָעֵלינּו ֲעבָֹדה ָקשָׁ תֹם ְוֶאת ַרַעְמֵסס.  ַוִיתְּ ְלַפְרעֹה. ֶאת פִּ
ַמע יי ֶאת קֵֹלנּו, ַויְַּרא ֶאת ָעְנֵינּו  שְׁ ְצַעק ֶאל יי ֱאלֵֹהי ֲאבֵֹתינּו, ַויִּ ָפֶרְך.  ַונִּ ָרֵאל בְּ ֵני  ִישְׂ ֶאת בְּ

ְוֶאת ֲעָמֵלנּו ְוֶאת ַלֲחֵצנּו. 

ים ָהֵהם ַויָָּמת ֶמֶלְך ִמְצַרים ,  נֱֶּאַמר: ַוְיִהי ַבָיִמים ָהַרבִּ ָמה  שֶׁ ְצַעק ֶאל יי ֱאלֵֹהי ֲאבֵֹתינּו -  כְּ ַונִּ
ְוָעָתם ֶאל ָהֱאלִֹהים ִמן ָהֲעבָֹדה.   ַעל שַׁ ְזָעקּו, ַותַּ ָרֵאל ִמן ָהֲעבוָֹדה ַויִּ ֵני  ִישְׂ ַוֵיָאְנחּו בְּ

ֶאת  ֱאלִֹהים   ְזּכוֹר  ַויִּ ַנֲאָקָתם,  ֶאת  ֱאלִֹהים  ַמע  שְׁ ַויִּ נֱֶּאַמר:  שֶׁ ָמה   כְּ   - קֵֹלנּו  ֶאת  יי  ַמע  שְׁ ַויִּ
ָמה   ֶרְך ֶאֶרץ,  כְּ ִריׁשּות דֶּ ִריתוֹ ֶאת ַאְבָרָהם,  ֶאת ִיְצָחק וֶאת ַיֲעקֹב.  ַויְַּרא ֶאת ָעְנֵינּו - זוֹ פְּ בְּ
ָמה   ִנים.  כְּ ָרֵאל ַויֵַּדע ֱאלִֹהים .  ְוֶאת ֲעָמֵלנּו - ֵאלּו ַהבָּ ני  ִישְׂ נֱֶּאַמר: ַוַיְרא ֱאלִֹהים  ֶאת בְּ שֶׁ
ָמה   ַחק,  כְּ ַחּיּון.   ְוֶאת ַלֶחֵצנּו - ֶזוֹ ַהדְּ ת תְּ ִליֻכהּו ְוָכל ַהבַּ שְׁ ּלוֹד ַהְיאָֹרה תַּ ן ַהיִּ ל ַהבֵּ נֱֶּאַמר: כָּ שֶׁ
ָיד ֲחָזָקה  ר ִמְצַרים  לֲֹחִצים אָֹתם.  ַוּיוִֹצֵאנּו יי ִמִמְצַרים  בְּ ַחץ ֲאשֶׁ נֱֶּאַמר: ְוַגם ָרִאיִתי ֶאת ַהלַּ שֶׁ

דֹל, ּוְבאֹתוֹת ּוְבמְֹפִתים.  ּוִבְזרַֹע ְנטּוָיה, ּוְבמָֹרא גָּ

א  ִליַח, ֶאלָּ ָרף,  ְולֹא ַעל ְיֵדי שָׁ ַוּיוִֹצֵאנּו יי ִמִמְצַרים  - לֹא ַעל ְיֵדי ַמְלָאְך, ְולֹא  ַעל ְיֵדי שָׂ
יִתי  ְיָלה ַהזֶּה, ְוִהכֵּ לַּ י ְבֶאֶרץ ִמְצַרים  בַּ נֱֶּאַמר: ְוָעַבְרתִּ ְכבוֹדוֹ ּוְבַעְצמוֹ, שֶׁ רּוְך הּוא בִּ דוֹׁש בָּ ַהקָּ
ָפִטים. ֲאִני יי.  ה שְׁ ֵהָמה, ּוְבָכל ֱאלֵֹהי ִמְצַרים  ֶאֱעשֶׂ ֶאֶרץ ִמְצַרים  ֵמָאָדם ְוַעד בְּ כוֹר בְּ ל בְּ כָּ

 
ְיָלה  ַהזֶּה - ֲאִני ְולֹא ַמְלָאְך  לַּ י ְבֶאֶרץ ִמְצַרים  בַּ ְוָעַבְרתִּ

ָרף  ֶאֶרץ ִמְצַרים  -  ֲאִני ְולֹא שָׂ ל ְבכוֹר בְּ יִתי כָּ ְוִהכֵּ
ִליַח.  ָפִטים -  ֲאִני ולֹא ַהשָּׁ ה שְׁ ּוְבָכל ֱאלֵֹהי ִמְצַרים  ֶאֱעשֶׂ

  ֲאִני יי -  ֲאִני הּוא ולֹא ַאֵחר. 

ֶדה,  שָּׂ ר בַּ ִמְקְנָך ֲאשֶׁ נֱֶּאַמר: ִהֵנה יד יי הוָֹיה בְּ ָמה  שֶׁ ֶבר,  כְּ ָיד ֲחָזָקה - זוֹ ַהדֶּ בְּ
ֵבד ְמאֹד.  ָקר ּוַבּצֹאן, ֶדֶבר כָּ בָּ ַמִלים, בַּ גְּ ֲחמִֹרים, בַּ ּסּוִסים, בַּ בַּ

ָידוֹ, ְנטּוָיה ַעל  לּוָפה בְּ נֱֶּאַמר: ְוַחְרּבוֹ שְׁ ָמה  שֶׁ ּוִבְזרַֹע ְנטּוָיה - זוֹ ַהֶחֶרב,  כְּ
ְירּוָשַלִים. 

ָלבֹא  ֱאלִֹהים   ה  ֲהִנסָּ אוֹ  נֱֶּאַמר:  שֶׁ   ֹ ָמה  כְּ ִכיָנה,   שְׁ ִגּלּוי  זוֹ   - דֹל  גָּ ּוְבמָֹרא 
אֹתֹת ּוְבמוְֹפִתים, ּוְבִמְלָחָמה ּוְבָיד ֲחָזָקה ּוִבְזרוַֹע  ַמּסֹת בְּ ָלַקַחת לוֹ גוֹי ִמֶקֶרב ּגוֹי בְּ
ִמְצַרים  ְלֵעיֶניָך.  ה ָלֶכם יי ֱאלֵֹהיֶכם בְּ ר ָעשָׂ כֹל ֲאשֶׁ דִֹלים, כְּ ְנטּוָיה, ּוְבמוָֹרִאים גְּ

ר  ָיְדָך, ֲאשֶׁ ח בְּ קַּ ה ַהזֶּה  תִּ טֶּ נֱֶּאַמר: ְוֶאת ַהמַּ ָמה ֹ  שֶׁ ֶטה,  כְּ ּוְבאֹתוֹת - ֶזה ַהמַּ
ה ּבוֹ ֶאת ָהאֹתֹת.  ֲעשֶׂ תַּ

ַמִים ּוָבָאֶרץ.  שָּׁ י מוְֹפִתים בַּ נֱֶּאַמר: ְוָנַתתִּ ָמה ֹ  שֶׁ ם,  כְּ ּוְבמְֹפִתים - ֶזה ַהדָּ



- - הגדה של פסח 

42

ַעם.  ַיַחד, ט”ו פַּ ַאַח”ב, בְּ ר ַהַמּכֹות ְדַצ”ְך ַעַד”ׁש בְּ ֲאִמיַרת ָדם ָוֵאׁש..., ֶעשֶׂ ה ִמן ַהּכֹוס בַּ נֹוֲהִגין ְלַהִטיף ִטפָּ

 
ן.  ם ָוֵאׁש ְוִתיְמרוֹת ָעשָׁ דָּ

 
ּוְבאֹתוֹת  ִים,  תַּ שְׁ   - דֹל  גָּ ּוְבמָֹרא  ִים,  תַּ שְׁ  - ְנטּוָיה  ּוִבְזרַֹע  ִים,  תַּ שְׁ  - ֲחָזָקה  ָיד  בְּ ַאֵחר:  ָדָבר 
ְצִרים   רּוְך הּוא ַעל ַהמִּ דוֹׁש בָּ ֵהִביא ַהקָּ ר ַמּכוֹת שֶׁ ִים. ֵאּלּו ֶעשֶׂ תַּ ִים, ּוְבמְֹפִתים -  שְׁ תַּ -  שְׁ

ִמְצַרים , ְוֵאלּו ֵהן:  בְּ
רד ִחין    בָּ ֶבר   שְׁ ִנים  ָערוֹב  דֶּ ַע  כִּ ם  ְצֵפְרדֵּ דָּ

כוֹרוֹת  ת בְּ ְך   ַמכַּ ה   חשֶׁ ַאְרבֶּ
 

צפרדע דברערובכיניםדם

ברד בכורותחושךארבהשחין

צפרדע דברערובכיניםדם

ברד בכורותחושךארבהשחין

ִנים:  ֶהם ִסמָּ י ְיהּוָדה ָהָיה נוֵֹתן בָּ ַרבִּ

ַאַח”ב.  ַצ”ְך ַעַד”ׁש בְּ  דְּ

         דצ”ך                             עד”ש                                 באח”ב 

                                       
    ָּדם    ְצַפְרֵּדַע    ִּכִּנים              ָעֹרב    ֶּדֶבר   ְׁשִחין                 ָּבָרד   ַאְרֶּבה  ֹחֶׁשְך   ְּבכֹורֹות 

ְוַעל  ַמּכוֹת  ר  ֶעשֶׂ ִמְצַרים   בְּ ְצִרים   ַהמִּ ָלקּו  שֶׁ אוֵֹמר  ה   ַאתָּ ִין  ִמנַּ אוֵֹמר:  ִליִלי  ַהגְּ יוֵֹסי  י  ַרבִּ
ע  ְרעֹה: ֶאְצבַּ ים ֶאל פַּ ִמְצַרים  ַמה הּוא  אוֵֹמר? ַוֹיאְמרּו ַהַחְרֻטמִּ ים ַמּכוֹת ? בְּ ַהָים ָלקּו ֲחִמשִּׁ
יי  ה  ָעשָׂ ר  ֲאשֶׁ דָֹלה  ַהגְּ ַהָיד  ֶאת  ָרֵאל  ִישְׂ ַויְַּרא   אוֵֹמר?  הּוא   מה  ַהיָּם  ְוַעל  ִהוא,  ֱאלִֹהים  
ר ַמּכוֹת .  ע? ֶעשֶׂ ָמה ָלקּו ְבֶאְצבַּ ה ַעְבדוֹ. כַּ יי ּוְבמשֶׁ יְראּו ָהָעם ֶאת יי, ַויֲַּאִמינּו בַּ ִמְצַרים , ַויִּ בְּ

ים  ַמּכוֹת .  ר ַמּכוֹת  ְוַעל ַהיָּם ָלקּו  ֲחִמשִּׁ ִמְצַרים  ָלקּו ֶעשֶׂ ה : בְּ ֱאמוֹר ֵמַעתָּ
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ְצִרים   ַהמִּ ַעל  הּוא  רּוְך  בָּ דוֹׁש  ַהקָּ ֵהִביא  ה שֶׁ ּוַמכָּ ה  ַמכָּ ל  כָּ ִין שֶׁ ִמנַּ אוֵֹמר:  ֱאִליֶעֲזר   י   ַרבִּ
ְוָצָרה,  ָוַזַעם  ֶעְבָרה  ַאּפוֹ,  ֲחרוֹן  ם  בָּ ח  לַּ ְישַׁ נֱֶּאַמר:  שֶׁ ַמּכוֹת?   ע  ַאְרבַּ ל  שֶׁ ָהְיָתה  ִמְצַרִים   בְּ
ַמְלֲאֵכי  ַלַחת  ִמשְׁ לׁש,  שָׁ  - ָצָרה  וְִ ִים,  תַּ שְׁ   - ָוַזַעם  ַאַחת,   - ֶעְבָרה  ָרִעים.  ַמְלֲאֵכי  ַלַחת  ִמשְׁ
ִעים ַמּכוֹת  ְוַעל ַהיָּם ָלקּו ָמאַתִים ַמּכוֹת .  ִמְצַרים  ָלקּו ַאְרבָּ ה : בְּ ע. ֱאמוֹר ֵמַעתָּ ָרִעים - ַאְרבַּ

 

ְצִרים   ַהמִּ על  הּוא  רּוְך  בָּ דוֹׁש  ַהקָּ ה  שֵהבִיא  וַמכָּ ה  ַמכָּ ל  כָּ ִין שֶׁ ִמנַּ אוֵֹמר:  ֲעִקיֶבא   י   ַרבִּ
ָרה,  ְוצַָ ָוַזַעם  ֶעְבָרה  ַאּפוֹ,  ֲחרוֹן  ם  בָּ ח  לַּ שַׁ יְִ נֱֶּאַמר:  שֶׁ  ? ַמּכוֹת  ָחֵמׁש  ל  שֶׁ ָהְיָתה  ִמְצַרים   בְּ
ע,  לוׁש, ְוָצָרה - ַאְרבַּ ִים, ָוַזַעם - שָׁ תַּ ַלַחת ַמְלֲאֵכי ָרִעים . ֲחרוֹן ַאּפוֹ- ַאַחת,, ֶעְבָרה -  שְׁ ִמשְׁ
ים  ַמּכוֹת  ְוַעל ַהיָּם ָלקּו  ִמְצַרים  ָלקּו ֲחִמשִּׁ ה : בְּ ַלַחת ַמְלֲאֵכי ָרִעים  - ָחֵמׁש. ֱאמוֹר ֵמַעתָּ ִמשְׁ

ים  ּוָמאַתִים ַמּכוֹת .  ֲחִמשִּׁ

קוֹם ָעֵלינּו!  ָמה  ַמֲעלוֹת טוֹבוֹת ַלמָּ כַּ
 

ֵיינּו.  דַּ ָפִטים,                               ֶהם שְׁ בָּ ה  ְולֹא ָעשָׂ ִמִמְצַרים   ִאלּו הוִֹציָאנּו 
ֵיינּו.  ה ֵבאלֵֹהיֶהם,                                דַּ ָפִטים, ו לֹא ָעשָׂ ֶהם שְׁ ה בָּ ִאלּו ָעשָׂ
ֵיינּו.  כוֵֹריֶהם,                                  דַּ ה ֵבאלֵֹהיֶהם, ְולֹא ָהַרג ֶאת בְּ ִאלּו ָעשָׂ
ֵיינּו.  דַּ ָלנּו ֶאת ָממוָֹנם,                               ָנַתן  ְולֹא  כוֵֹריֶהם  ָהַרג ֶאת בְּ ִאלּו 
ֵיינּו.  ִאלּו ָנַתן ָלנּו ֶאת ָממוָֹנם ְולֹא ָקַרע ָלנּו ֶאת ַהיָּם,                                דַּ
ֵיינּו.  ָחָרָבה,                         דַּ תוֹכוֹ בֶּ ִאלּו ָקַרע ָלנּו ֶאת ַהיָּם ְולֹא ֶהֱעֵביָרנּו בְּ
ֵיינּו.  תוֹכוֹ                          דַּ ֵרנּו בְּ ַקע צֶַָ ָחָרָבה ְולֹא שְׁ תוֹכוֹ בֶּ ִאלּו ֶהֱעֵביָרנּו בְּ
ֵיינּו.  ָנה           דַּ ִעים שָׁ ר ַאְרבָּ נּו ּבִמְדבָּ ק ָצְרכֵּ תוֹכוֹ ְולֹא ִספֵּ ֵרנּו בְּ ַקע צֶַָ ִאלּו  שִׁ
ֵיינּו.  ן            דַּ ָנה ולֹא ֶהֱאִכיָלנּו ֶאת ַהמָּ ִעים שָׁ ר ַאְרבָּ נּו ּבִמְדבָּ ק ָצְרכֵּ ִאלּו ִספֵּ
ֵיינּו.  ת,                               דַּ בָּ ן ְולֹא ָנַתן ָלנּו ֶאת ַהשַׁ ִאלּו  ֶהֱאִכיָלנּו ֶאת ַהמָּ
ֵיינּו.  ת, ְולֹא ֵקְרָבנּו ִלְפֵני ַהר ִסיַני,                           דַּ בָּ ִאלּו ָנַתן ָלנּו ֶאת ַהשַׁ
ֵיינּו.  ַתן ָלנּו ֶאת ַהּתוָֹרה.                          דַּ ִאלּו ֵקְרָבנּו ִלְפֵני ַהר ִסיַני, ְולֹא נַָ
ֵיינּו.  ָרֵאל,                       דַּ ַתן ָלנּו ֶאת ַהּתוָֹרה ְולֹא ִהְכִניָסנּו ְלֶאֶרץ  ִישְׂ ִאלּו נַָ
ֵיינּו.  ִחיָרה              דַּ ית ַהבְּ ָרֵאל ְולֹא ָבָנה ָלנּו ֶאת בֵּ ִאלּו  ִהְכִניָסנּו ְלֶאֶרץ  ִישְׂ

 

ה  הוִֹציָאנּו ִמִמְצַרים , ְוָעשָׂ קוֹם ָעֵלינּו: שֶׁ ֶלת ַלמָּ ָמה , טוָֹבה ְכפּוָלה ּוְמֻכפֶּ ָמה  וכַּ ַעל ַאַחת, כַּ
כוֵֹריֶהם, ְוָנַתן ָלנּו ֶאת ָממוָֹנם, ְוָקַרע ָלנּו  ֶאת  ה ֵבאלֵֹהיֶהם, ְוָהַרג ֶאת בְּ ָפִטים, ְוָעשָׂ ָבֶהם שְׁ
ָנה,  ִעים שָׁ ר ַאְרבָּ נּו ּבִמְדבָּ ק ָצְרכֵּ תוֹכוֹ , ְוִספֵּ ֵרנּו בְּ ַקע צֶַָ ָחָרָבה, ְושִׁ תוֹכוֹ בֶּ ַהיָּם, ְוֶהֱעִביֶרנו בִּ
ַהּתוָֹרה,  ֶאת  ָלנּו  ַתן  ְונַָ ִסיַני,  ַהר  ִלְפֵני  ְוֵקְרָבנּו  ת,  בָּ ַהשַׁ ֶאת  ָלנּו  ְוָנַתן  ן,  ַהמָּ ֶאת  ְוֶהֱאִכיָלנּו 

ל ֲעוֹנוֵֹתינּו.  ר ַעל כָּ ִחיָרה ְלַכפֵּ ית ַהבְּ ָרֵאל, ּוָבָנה ָלנּו ֶאת בֵּ ְוִהְכִניָסנּו ְלֶאֶרץ  ִישְׂ
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ַסח,  לֹא ָיָצא ְיֵדי חוָֹבתוֹ,  פֶּ ָבִרים ֵאּלּו בַּ ה דְּ לשָׁ ּלֹא ָאַמר שְׁ ל שֶׁ ְמִליֵאל ָהָיה  אוֵֹמר:כָּ ן גַּ ַרבָּ
ְוֵאלּו ֵהן: 

ַסח, ַמָצה, ּוָמרוֹר.  פֶּ
 

יַה אֹוָתה.  לֹא ְלַהְגבִּ ָיד ַעל ַהְזרֹוַע ְוִיָזֵהר  שֶׁ ַמְרֶאה בַּ

ׁשּום  ַעל  ׁשּום ָמה?  ַעל  ַקָים,  ָהָיה  ׁש  ְקדָּ ַהמִּ ית  בֵּ ְזַמן שֶׁ בִּ ֲאבוֵֹתינּו אוְֹכִלים  ָהיּו  ַסח שֶׁ פֶּ
ַסח הּוא  ם ֶזַבח פֶּ נֱֶּאַמר: ַוֲאַמְרתֶּ ִמְצַרים , שֶׁ י ֲאבוֵֹתינּו בְּ תֵּ רּוְך הּוא ַעל בָּ דוֹׁש בָּ ַסח ַהקָּ פֶָּ שֶׁ
ּקֹד  יל? ַויִּ ינּו ִהצִּ תֵּ ָנְגּפוֹ ֶאת ִמְצַרים , ְוֶאת בָּ ִמְצַרים  בְּ ָרֵאל בְּ ני  ִישְׂ י בְּ תֵּ ַסח ַעל בָּ ר פֶָּ ַליי, ֲאשֶׁ

חוּו.  תַּ שְּׁ ָהָעם ַויִּ
 

ים ואֹוֵמר:  ּצֹות ַלְמֻסבִּ ַמְראה ֶאת  ַהמַּ

ֲאבוֵֹתינּו   ל   שֶׁ ֵצָקם  בְּ יק  ִהְספִּ לֹא  שֶׁ ׁשּום   ַעל  ׁשּום מה?  ַעל  אוְֹכִלים,  זו שאנו  ה  ַמצָּ
נֱֶּאַמר:  שֶׁ ּוְגָאָלם,  הּוא,  רּוְך  בָּ דוֹׁש  ַהקָּ ָלִכים,  ַהמְּ ַמְלֵכי  ֶמֶלְך  ֲעֵליֶהם  ְגָלה  נִּ שֶׁ ַעד  ְלַהֲחִמיץ 
ְצַרים  ְולֹא  י גְֹרׁשּו ִממִּ י  לֹא ָחֵמץ, כִּ ר הוִֹציאּו ִמִמְצַרים  ֻעגֹת ַמּצוֹת, כִּ ֵצק ֲאשֶׁ ַוּיֹאפּו ֶאת  ַהבָּ

, ְוגַּם ֵצָדה  לֹא ָעשׂו ָלֶהם.  ָיְכלּו ְלִהְתַמְהֵמהַּ
 

ים ְואֹוֵמר:  רֹור ַלְמֻסבִּ ַמְרֶאה ֶאת  ַהמֶָ

ְצִרים  ֶאת  ַחֵיי  ֲאבוֵֹתינּו   ְררּו ַהמִּ מֵּ ָאנּו אוְֹכִלים, ַעל ׁשּום מה? ַעל ׁשּום שֶׁ ָמרוֹר ֶזה שֶׁ
ֶדה  שָּׂ חֶֹמר ּוִבְלֵבִנים ּוְבָכל ֲעבָֹדה בַּ ֲעבָֹדה ָקָשה, בְּ נֱֶּאַמר: ַוְיָמֲררּו ֶאת  ַחֵייהם בַּ ִמְצַרים , שֶׁ בְּ

ָפֶרְך.  ר ָעְבדּו ָבֶהם בְּ ל  ֲעבָֹדָתם ֲאשֶׁ ֶאת  כָּ
 

ְדתָּ  ְוִהגַּ נֱֶּאַמר:  , שֶׁ ים  ְצרַָ ִממִּ א  יֶָָצֶָ ִאלּו הּוא  כְּ ַעְצמוֹ  ִלְראוֹת ֶאת   ָאָדם  ַחָיב  ָודוֹר  ּדוֹר  ָכל  בְּ
ֲאבוֵֹתינּו   ֶאת    לֹא    . ְצַרים  ִממִּ ֵצאִתי  בְּ ִלי  יי  ה  ָעשָׂ ֶזה   ֲעבּור  בַּ ֵלאמֹר,  ַההּוא  יוֹם  בַּ ְלִבְנָך 
ם  נֱֶּאַמר: ְואוָֹתנּו הוִֹציא ִמשָׁ ֶהם, שֶׁ ַאל  ִעמָּ א ַאף אוָֹתנּו  גָּ רּוְך הּוא, ֶאלָּ דוֹׁש בָּ ַאל ַהקָּ ְלָבד גָּ בִּ

ע ַלֲאבֵֹתנּו.  בַּ ר ִנשָׁ , ְלַמַען ָהִביא אָֹתנּו, ָלֶתת ָלנּו  ֶאת  ָהָאֶרץ ֲאשֶׁ
 

יִהים ֶאת  הּכֹוס  ַעד ַהְללּוָיה.  ַמְגבִּ

ְלִמי  ס,  ּוְלַקלֵּ ר,  ְלַהדֵּ ְלרוֵֹמם,  ְלָפֵאר,  ַח,  בֵּ ְלשַׁ ל,  ְלַהלֵּ ְלהוֹדוֹת,  ִבים,  ַחיָּ ֲאַנְחנּו  ְלִפיָכְך 
ה,  ְעּבּוד ִלְגֻאלָּ ים ָהֵאּלּו. הוִֹציָאנּו ֵמַעְבדּות ְלֵחרּות, ּוִמשִּׁ ל ַהִנסִּ ָעשָׂה ַלֲאבוֵֹתינּו ְוָלנּו ֶאת כָּ שֶׁ
ה. ְונֹאַמר ְלָפָניו  ְעּבּוד ִלְגֻאלָּ דוֹל, ּוִמשִּׁ גוֹן ְלשְִׂמָחה, ּוֵמֵאֶבל ְליוֹם טוֹב, ּוֵמֲאֵפָלה ְלאוֹר גָּ וִמיָּ

ַהְללּוָיּה.
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ְזַרח  ה ְוַעד עוָֹלם. ִממִּ ם יי ְמבָֹרְך ֵמַעתָּ ם יי. ְיִהי שֵׁ ַהְללּוָיּה. ַהְללּו ַעְבֵדי יי, ַהְללּו ֶאת שֵׁ
ֱאלֵֹהינּו  יי  כַּ ִמי  בוֹדוֹ.  כְּ ַמִים  ַהשָּׁ ַעל  יי,  ּגוִֹים  ל  כָּ ַעל  ָרם  יי.  ם  שֵׁ ל  ְמֻהלָּ ְמבוֹאוֹ  ַעד  ֶמׁש  שֶׁ
ת ָיִרים ֶאְביוֹן.  פֹּ ל, ֵמַאשְׁ ַמִים ּוָבָאֶרץ. ְמִקיִמי ֵמָעָפר דָּ שָּׁ יִלי ִלְראוֹת בַּ פִּ שְׁ ֶבת, ַהמַּ יִהי ָלשָׁ ְגבִּ ַהמַּ

ִנים שְֵׂמָחה ַהְללּוָיּה. ִית, ֵאם ַהבָּ יִבי ֲעֶקֶרת ַהבַּ יִבי ִעם ְנִדיִבים, ִעם ְנִדיֵבי ַעּמוֹ. מוֹשִׁ ְלהוֹשִׁ

לוָֹתיו.  ית ַיֲעקֹב ֵמַעם לֵֹעז. ָהְיָתה ְיהּוָדה ְלָקְדׁשוֹ, ִישְָׂרֵאל ַמְמשְׁ ְצַרִים, בֵּ ֵצאת ִישְָׂרֵאל ִממִּ בְּ
ם  ָך ַהיָּ ְבֵני צֹאן. ַמה לְּ ָבעוֹת - כִּ ב ְלָאחוֹר. ֶהָהִרים ָרְקדּו ְכֵאיִלים, גְּ ן ִיסֹּ נֹס, ַהַיְרדֵּ ם ָרָאה ַויָּ ַהיָּ
ְפֵני ָאדוֹן  ְבֵני צֹאן? ִמלִּ ָבעוֹת - כִּ ְרְקדּו ְכֵאיִלים, גְּ ב ְלָאחוֹר? ֶהָהִרים - תִּ סֹּ ְרֵדן - תִּ י ָתנּוס, ַהיַּ כִּ

ִמיש - ְלַמְעְינוֹ ָמִים. ְפֵני ֱאלוֹהַּ ַיֲעקֹב. ַההְֹפִכי ַהּצּור ֲאַגם ָמִים, ַחלָּ חּוִלי ָאֶרץ, ִמלִּ

ְיָלה  יָענּו ַהלַּ ְצַרִים, ְוִהגִּ ָאָלנּו ְוָגַאל ֶאת ֲאבוֵֹתינּו ִממִּ ר גְּ ה יי ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעוָֹלם, ֲאשֶׁ רּוְך ַאתָּ בָּ
יֵענּו ְלמוֲֹעִדים ְוִלְרָגִלים ֲאֵחִרים  ן יי ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבוֵֹתינּו ַהגִּ ה ּוָמרוֹר. כֵּ ה ֶלֱאָכל ּבוֹ ַמצָּ ַהזֶּ
ָבִחים  ם ִמן ַהזְּ ֲעבוָֹדָתְך. ְונֹאַכל שָׁ ִבְנַין ִעיָרְך, ְושִָׂשׂים בַּ לוֹם, שְֵׂמִחים בְּ ִאים ִלְקָראֵתנּו ְלשָׁ ַהבָּ
ֵתנּו ְוַעל  ֻאלָּ יר ָחָדש ַעל גְּ ֲחָך ְלָרצוֹן, ְונוֶֹדה ְלָך שִׁ ָמם ַעל ִקיר ִמְזבַּ יַע דָּ ר ַיגִּ ָסִחים ֲאשֶׁ ּוִמן ַהפְּ

ַאל ִישְָׂרֵאל. ה יי גָּ רּוְך ַאתָּ נּו. בָּ דּות ַנְפשֵׁ פְּ

שותים כוס שני בהסבת שמאל.

נוטלים ידיים ומברכים:

נּו ַעל ְנִטיַלת ָיַדִים. ִמְצוָֹתיו ְוִצוָּ נּו בְּ שָׁ ר ִקדְּ ה יי ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעוָֹלם, ֲאשֶׁ רּוְך ַאתָּ בָּ

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

ה יי ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעוָֹלם ַהּמוִֹציא ֶלֶחם ִמן ָהָאֶרץ. רּוְך ַאתָּ בָּ

יניח התחתונה מידו, וישארו בידו העליונה והפרוסה, ויברך:

ה. נּו ַעל ֲאִכיַלת ַמצָּ ִמְצוָֹתיו ְוִצוָּ ָשנּו בְּ ר ִקדְּ ה יי ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעוָֹלם, ֲאשֶׁ רּוְך ַאתָּ בָּ
מהמסובים  אחד  לכל  יחלק  וכן  בהסיבה.  ויאכל  במלח,  ויטבלם  אחת,  מכל  כזית  המצות,  משתי  יבצע 
כזית מכל אחת, ולפחות יתן כזית אחד לכל אחד מן המסובים, ויאכלו בהסיבה. ואם אין המצה שלפניו 

רחצה

מוציא

מצה
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מספיקה לכולם, יוסיף ממצה שמורה אחרת שמחוץ לקערה עד כזית, לכל אחד מהמסובים, ויאכלו גם 

הם בהסיבה.

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.

נּו ַעל ֲאִכיַלת ָמרוֹר. ִמְצוָֹתיו ְוִצוָּ ָשנּו בְּ ר ִקדְּ ה יי ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעוָֹלם, ֲאשֶׁ רּוְך ַאתָּ בָּ

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

ָהָיה ּכוְֹרָכן ְואוְֹכָלן  ֵקן שֶׁ ל ַהזָּ ִהלֵּ ׁש, כְּ ָיֵמינּו ְיֻחדָּ ׁש, בְּ ְקדָּ לֹא ְבָרָכה, ֵזֶכר ַלמִּ ה ּוָמרוֹר בְּ ַמצָּ
ֱאַמר: ַעל ַמּצוֹת ּוְמרוִֹרים ֹיאְכלּוהּו. נֶּ ים ַמה שֶּׁ ַבת ַאַחת, ְלַקיֵּ בְּ

מצות  לקיים  בסעודה,  יין  ולשתות  בהמה  בשר  לאכול  טוב  ומנהג  הערוכה.  הסעודה  ושותים  אוכלים 
שמחת החג. ומי שאין בשר ויין שמחה לו, יאכל וישתה דברים המשמחים לו.

ויש הנוהגים לאכול תחילה ביצים קשות מבושלות, ולומר לפני אכילתן:
ן ֲחִגיָגה. ֵזֶכר ְלָקְרבַּ

ה שהיתה  לאחר גמר כל הסעודה, לוקח עורך הסדר לעצמו ולכל אחד מהמסובים כזית מפרוסת הַמצָּ
"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:

ֱאָכל ַעל ַהשָָׂבע. ַסח ַהנֶּ ן פֶּ ֵזֶכר ְלָקְרבַּ

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(.

מרור

כורך

שולחן עורך

צפון
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מוזגים כוס שלישי ומברכים ברכת המזון.
ָמע ֶאת ָהֱאלִֹהים ְיָרא ְוֶאת ִמְצוָֹתיו  ל ִנשְׁ ָבר ַהכֹּ ִפי: סוֹף דָּ תוֹ בְּ ִהלָּ ִמיד תְּ ָכל ֵעת תָּ ֲאָבְרָכה ֶאת יי בְּ
ם ָקְדׁשוֹ ְלעוָֹלם ָוֶעד: ַוֲאַנְחנּו ְנָבֵרְך  שָׂר שֵׁ ל בָּ י ִויָבֵרְך כָּ ר פִּ ת יי ְיַדבֶּ ִהלַּ ל ָהָאָדם: תְּ י ֶזה כָּ מוֹר כִּ שְׁ

ר ִלְפֵני יי: ְלָחן ֲאשֶׁ ר ֵאַלי ֶזה ַהשֻּׁ ה ְוַעד־עוָֹלם ַהְללּו־ָיּה: ַוְיַדבֵּ ָיּה ֵמַעתָּ

ונוטלים ידים לשם "מים אחרונים". ואם הם שלושה או יותר, חייבים לזמן.
א(. ישָׁ ָאה ַקדִּ א ִעלָּ ְרׁשּוְתֶכם! )ויש אומרים: ַהב ָלן ְוִנְבִריְך ְלַמְלכָּ המזמן: בִּ

ַמִים! עונים: שָׁ
ָתא( )ביום טוב: ּוִבְרׁשּות יוָֹמא  ת ַמְלכְּ בָּ א )בשבת: ּוִבְרׁשּות שַׁ ישָׁ ָאה ַקדִּ א ִעלָּ ְרׁשּות ַמְלכָּ המזמן: בִּ

ּלוֹ. ָאַכְלנּו ִמשֶּׁ א( )ּוִבְרׁשּות מוַֹרי ְוַרּבוַֹתי( ּוִבְרׁשּוְתֶכם ְנָבֵרְך )בעשרה: ֱאלֵֹהינּו( שֶׁ ישָׁ ָטָבא ַקדִּ
ִמיד( ָחִיינּו. דוֹל תָּ ּלוֹ ּוְבטּובוֹ )ַהגָּ ָאַכְלנּו ִמשֶּׁ רּוְך )ֱאלֵֹהינּו( שֶׁ עונים: בָּ
ִמיד( ָחִיינּו. דוֹל תָּ ּלוֹ ּוְבטּובוֹ )ַהגָּ ָאַכְלנּו ִמשֶּׁ רּוְך )ֱאלֵֹהינּו( שֶׁ המזמן: בָּ

טּובוֹ  ּלוֹ בְּ ן אוָֹתנּו ְוֶאת ָהעוָֹלם כֻּ ה ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעוָֹלם ָהֵאל ַהזָּ רּוְך ַאתָּ בָּ
ּוְבטּובוֹ  י ְלעוָֹלם ַחְסּדוֹ.  שָׂר. כִּ ים. נֵֹתן ֶלֶחם ְלָכל־בָּ ּוְבַרֲחִמים ַרבִּ ֵריַוח  ֶחֶסד בְּ ֵחן בְּ בְּ
ֵאל  הּוא  י  כִּ ָוֶעד.  ְלעוָֹלם  ִמיד(  )תָּ ָמזוֹן  ָלנּו  ֶיְחַסר  ְוַאל  ָלנּו  ָחַסר  לֹא  ִמיד  תָּ דוֹל  ַהגָּ
ָרא  ר בָּ ִרּיוָֹתיו ֲאשֶׁ ּוָמזוֹן ְלָכל־בְּ ְוִהְתִקין ִמְחָיה  ל.  ָערּוְך ַלכֹּ ְלָחנוֹ  ל. ְושֻׁ ּוְמַפְרֵנס ַלכֹּ ָזן 
ה ְיהָֹוה  רּוְך ַאתָּ יַע ְלָכל־ַחי ָרצוֹן. בָּ ָאמּור. ּפוֵֹתַח ֶאת־ָיֶדָך ּוַמשְׂבִּ ְבַרֲחָמיו ּוְברֹב ֲחָסָדיו כָּ

ל. ן ֶאת ַהכֹּ ַהזָּ

ִרית  ה טוָֹבה ּוְרָחָבה בְּ ִהְנַחְלתָּ ַלֲאבוֵֹתינּו ֶאֶרץ ֶחְמדָּ ָך ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו ַעל שֶׁ נוֶֹדה לְּ
ִריְתָך  ית ֲעָבִדים. ְוַעל בְּ הוֵֹצאָתנּו ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ּוְפִדיָתנּו ִמבֵּ ים ּוָמזוֹן. ַעל שֶׁ ְותוָֹרה ַחיִּ
ים  ַחיִּ ְוַעל  נּו.  הוַֹדְעתָּ ְרצוָֹנְך שֶׁ י  ְוַעל ֻחקֵּ נּו.  ְדתָּ מַּ לִּ ּתוָֹרְתָך שֶׁ ְוַעל  ְבשֵָׂרנּו.  ָחַתְמתָּ בִּ שֶׁ

ה ָזן ּוְמַפְרֵנס אוָֹתנּו. ַאתָּ ּוָמזוֹן שָׁ

ְוָאַכְלתָּ  ָאמּור  כָּ ָמְך  שְׁ ֶאת  ּוְמָבְרִכים  ָלְך  מוִֹדים  ֲאַנְחנּו  ֱאלֵֹהינּו  ְיהָֹוה  ל  ַהכֹּ ְוַעל 
ה ְיהָֹוה  רּוְך ַאתָּ ר ָנַתן־ָלְך. בָּ ָבה ֲאשֶׁ ְושָָׂבְעתָּ ּוֵבַרְכתָּ ֶאת ְיהָֹוה ֱאלֶֹהיָך ַעל־ָהָאֶרץ ַהטֹּ

זוֹן. ַעל ָהָאֶרץ ְוַעל ַהמָּ
ן  כַּ ַלִים ִעיָרְך. ְוַעל ַהר ִצּיוֹן ִמשְׁ ְך. ְוַעל ְירּושָׁ ַרֵחם ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו ָעֵלינּו ְוַעל ִישְָׂרֵאל ַעמָּ
ְמָך  שִׁ ְקָרא  נִּ שֶׁ דוֹׁש  ְוַהקָּ דוֹל  ַהגָּ ִית  ַהבַּ ְוַעל  ִביָרְך.  דְּ ְוַעל  ְמעוָֹנְך.  ְוַעל  ֵהיָכָלְך.  ְוַעל  בוָֹדְך.  כְּ
ְוָנא  ל־ָצרוֵֹתינּו.  ִמכָּ ְמֵהָרה  ָלנּו  ַהְרַוח  ַהְרִויֵחנּו  ֵלנּו.  ְלכְּ כַּ ְרְנֵסנּו.  פַּ זּוֵננּו.  ְרֵענּו.  ָאִבינּו!  ָעָליו. 
ֵלָאה  א ְלָיְדָך ַהמְּ שָׂר ָוָדם. ְולֹא ִליֵדי ַהְלָוָאָתם. ֶאלָּ נוֹת בָּ ְצִריֵכנּו ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו ִליֵדי ַמתְּ ַאל תַּ

ברך
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א.  ֵלם ְלעוָֹלם ַהבָּ ה. ְולֹא ִנכָּ עוָֹלם ַהזֶּ א ֵנבוֹׁש בָּ לֹּ תּוָחה. ְיִהי ָרצוֹן שֶׁ יָרה ְוַהפְּ ְוָהְרָחָבה. ָהֲעשִׁ
ְמֵהָרה ְבָיֵמינּו. ה ִלְמקוָֹמּה בִּ ֲחִזיֶרנָּ יָחְך תַּ ִוד ְמשִׁ ית דָּ ּוַמְלכּות בֵּ

דוֹל  ַהגָּ ת  בָּ ַהשַׁ ִביִעי.  ַהשְּׁ יוֹם  ּוְבִמְצַות  ִמְצוֶֹתיָך  בְּ ֱאלֵֹהינּו  ְיהָֹוה  ְוַהֲחִליֵצנּו  ְרֵצה  בשבת מוסיפים: 
י  ֻחקֵּ ִמְצַות  כְּ ּבוֹ  ג  ְוִנְתַענֵּ ּבוֹ  ְוָננּוַח  ּבוֹ  ּבוֹת  ִנשְׁ ָפֶניָך.  ִמלְּ הּוא  ְוָקדוֹׁש  דוֹל  גָּ יוֹם  י  כִּ ה.  ַהזֶּ ְוַהָקדוֹשׂ 
ה הּוא  י ַאתָּ ְמֵהָרה ְבָיֵמינּו. כִּ יוֹם ְמנּוָחֵתנּו. ְוַהְרֵאנּו ְבֶנָחַמת ִצּיוֹן בִּ ִהי ָצָרה ְוָיגוֹן בְּ ְרצוָֹנְך. ְוַאל תְּ
ֵחנּו ָלֶנַצח  כָּ שְׁ ַכְחנּו. ַאל תִּ דוֹׁש לֹא שָׁ דוֹל ְוַהקָּ יְתָך ַהגָּ ן בֵּ ִתינּו ָחְרבַּ ָאַכְלנּו ְושָׁ ָחמוֹת. ַוֲהַגם שֶׁ ַעל ַהנֶּ בַּ

ה. דוֹל ְוָקדוֹׁש( ]נוסח אחר: ַחּנּון ְוַרחּום[ ָאתָּ י ֵאל ֶמֶלְך )גָּ ְזָנֵחנּו ָלַעד. כִּ ְוַאל תִּ

ְוִזְכרוֹן  ִזְכרוֵֹננּו  ֵכר  ְוִיזָּ ֵקד  ְוִיפָּ ַמע  ְוִישָּׁ ְוֵיָרֶצה  ְוֵיָרֶאה  יַע  ְוַיגִּ ְוָיבוֹא  ַיֲעֶלה  ֲאבוֵֹתינּו,  ֵואלֵֹהי  ֱאלֵֹהינּו 
ית ִישְָׂרֵאל ְלָפֶניָך,  ָך בֵּ ל־ַעמְּ ְך, ְוִזְכרוֹן כָּ ִוד ַעְבדָּ ן דָּ יַח בֶּ ַלִים ִעיָרְך, ְוִזְכרוֹן ָמשִׁ ֲאבוֵֹתינּו, ִזְכרוֹן ְירּושָׁ
יוֹם טוֹב  ה, בְּ ּצוֹת ַהזֶּ יוֹם ַחג ַהמַּ לוֹם, בְּ ים טוִֹבים ּוְלשָׁ ִלְפֵליָטה ְלטוָֹבה, ְלֵחן ְלֶחֶסד ּוְלַרֲחִמים, ְלַחיִּ
ְקֵדנּו בוֹ ִלְבָרָכה,  יֵענּו. ָזְכֵרנּו ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו ּבוֹ ְלטוָֹבה, ּופָּ ה, ְלַרֵחם ּבוֹ ָעֵלינּו ּוְלהוֹשִׁ ִמְקָרא קֶֹדׁש ַהזֶּ
י  יֵענּו כִּ נּו ַוֲחמֹל ְוַרֵחם ָעֵלינּו, ְוהוֹשִׁ ְדַבר ְיׁשּוָעה ְוַרֲחִמים. חּוס ְוָחנֵּ ים טוִֹבים, בִּ יֵענּו בוֹ ְלַחיִּ ְוהוֹשִׁ

ה. י ֵאל ֶמֶלְך ַחּנּון ְוַרחּום ָאתָּ ֵאֶליָך ֵעיֵנינּו, כִּ

ְיהָֹוה  ה  ַאתָּ רּוְך  בָּ ְבָיֵמינּו.  ְמֵהָרה  בִּ ִעיָרְך  ַלִים  ְירּושָׁ ְוִתְבֶנה 
ָלִים. )בלחש: ָאֵמן(. ּבוֵֹנה ְירּושָׁ

אם שכח לומר בשבת 'רצה', ולא התחיל 'הטוב והמטיב', אומר כאן:
רּוְך  ַאֲהָבה ְלאוֹת ְוִלְבִרית. בָּ תוֹת ִלְמנּוָחה ְלַעּמוֹ ִישְָׂרֵאל בְּ בָּ ַתן שַׁ נָּ ה ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעוָֹלם, שֶׁ רּוְך ַאתָּ )בָּ

ת.( בָּ ׁש ַהשַּׁ ה ְיהָֹוה, ְמַקדֵּ ַאתָּ

אם שכח לומר 'יעלה ויבוא', ולא התחיל 'הטוב והמטיב', יאמר כאן:
ת  בָּ ַתן ָיִמים טוִֹבים ְלַעּמוֹ ִישְָׂרֵאל ְלשָׂשׂוֹן ּוְלשְִׂמָחה, ֶאת יוֹם )ַהשַּׁ נָּ ה ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעוָֹלם, שֶׁ רּוְך ַאתָּ )בָּ

ים.( ַמנִּ ׁש ִישְָׂרֵאל ְוַהזְּ ה ְיהָֹוה, ְמַקדֵּ רּוְך ַאתָּ ה. בָּ ה, ֶאת יוֹם טוֹב ִמְקָרא קֶֹדׁש ַהזֶּ ּצוֹת ַהזֶּ ה ְוֶאת יוֹם( ַחג ַהמַּ ַהזֶּ

אם שכח לומר 'רצה' ו'יעלה ויבוא' ביום טוב שחל בשבת, ולא התחיל 'הטוב והמטיב', אומר כאן:
ַאֲהָבה ְלאוֹת ְוִלְבִרית, ְוָיִמים  תוֹת ִלְמנּוָחה ְלַעּמוֹ ִישְָׂרֵאל בְּ בָּ ַתן שַׁ נָּ ה ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעוָֹלם, שֶׁ רּוְך ַאתָּ )בָּ

ים.( ַמנִּ ת ְוִישְָׂרֵאל ְוַהזְּ בָּ ׁש ַהשַּׁ ה ְיהָֹוה, ְמַקדֵּ רּוְך ַאתָּ ה. בָּ ּצוֹת ַהזֶּ טוִֹבים ְלשָׂשׂוֹן ּוְלשְִׂמָחה, ֶאת יוֹם ַחג ַהמַּ

יֵרנּו, ּבוְֹרֵאנּו,  נּו, ַאדִּ ה ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעוָֹלם, )ָלַעד( ָהֵאל ָאִבינּו, ַמְלכֵּ רּוְך ַאתָּ בָּ
ָכל יוֹם  בְּ ִטיב ַלּכל, שֶׁ ֶלְך ַהּטוֹב ְוַהמֵּ נּו ְקדוֹׁש ַיֲעקֹב, רוֵֹענּו רוֵֹעה ִישְָׂרֵאל, ַהמֶּ ּגוֲֹאֵלנּו, ְקדוֹשֵׁ
ָויוֹם הּוא ֵהיִטיב ָלנּו, הּוא ֵמיִטיב ָלנּו, הּוא ֵייִטיב ָלנּו, הּוא ְגָמָלנּו, הּוא גוְֹמֵלנּו, הּוא ִיְגְמֵלנּו 

ָלה ְוָכל־טוֹב. ָלַעד ֵחן ָוֶחֶסד ְוַרֲחִמים ְוֵריַוח ְוַהצָּ
ַמִים ּוָבָאֶרץ. שָּׁ ח בַּ בַּ תַּ א ְכבוֹדוֹ. ָהַרֲחָמן הּוא ִישְׁ סֵּ ח ַעל כִּ בַּ תַּ ָהַרֲחָמן הּוא ִישְׁ

נּו  ַאר בָּ נּו ְלדוֹר ּדוִֹרים. ָהַרֲחָמן הּוא ֶקֶרן ְלַעּמוֹ ָיִרים. ָהַרֲחָמן הּוא ִיְתפָּ ח בָּ בַּ תַּ ָהַרֲחָמן הּוא ִישְׁ
ַנַחת ְולֹא ְבָצַער.  ר ְולֹא ְבִאּסּור, בְּ ֶהתֵּ ָכבוֹד ְולֹא ְבִבּזּוי, בְּ ְלֵנַצח ְנָצִחים. ָהַרֲחָמן הּוא ְיַפְרְנֵסנּו בְּ
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ָכל ַמֲעשֵׂה ָיֵדינּו.  ָרָכה ְרָוָחה ְוַהְצָלָחה בְּ ַלח בְּ יֵנינּו. ָהַרֲחָמן הּוא ִישְׁ לוֹם בֵּ ן שָׁ ָהַרֲחָמן הּוא ִיתֵּ
אֵרנּו. לּות ְמֵהָרה ֵמַעל ַצוָּ ר עֹל גָּ בֹּ ָרֵכינּו. ָהַרֲחָמן הּוא ִישְׁ ָהַרֲחָמן הּוא ַיְצִליַח ֶאת דְּ

ֵלָמה, ְרפּוַאת  ֵאנּו ְרפּוָאה שְׁ ַאְרֵצנּו. ָהַרֲחָמן הּוא ִיְרפָּ ָהַרֲחָמן הּוא יוִֹליֵכנּו ְמֵהָרה קוְֹמִמּיּות בְּ
ל ֶאָחד  ְיָבֵרְך כָּ ָהְרָחָבה. ָהַרֲחָמן הּוא  ח ָלנּו ֶאת ָידוֹ  ֶפׁש ּוְרפּוַאת ַהּגּוף. ָהַרֲחָמן הּוא ִיְפתַּ ַהנֶּ
ן  כֵּ ל,  כֹּ ל  ִמכֹּ ל  כֹּ ְוַיֲעקֹב, בַּ ִיְצָחק  ַאְבָרָהם  ֲאבוֵֹתינּו,  ְרכּו  ְתבָּ נִּ מוֹ שֶׁ דוֹל, כְּ ַהגָּ מוֹ  שְׁ ּנּו בִּ ִממֶּ ְוֶאָחד 

ֵלָמה, ְוֵכן ְיִהי ָרצוֹן ְונֹאַמר ָאֵמן. ָרָכה שְׁ ְיָבֵרְך אוָֹתנּו ַיַחד בְּ
לוֹמוֹ. ת שְׁ ָהַרֲחָמן הּוא ִיְפרֹשׂ ָעֵלינּו ֻסכַּ

י ָהעוָֹלִמים. ת ּוְמנּוָחה ְלַחיֵּ בָּ לוֹ שַׁ כֻּ בשבת: ָהַרֲחָמן הּוא ַיְנִחיֵלנּו עוָֹלם שֶׁ
לוֹם. ִאים ִלְקָראֵתנּו ְלשָׁ יֵענּו ְלמוֲֹעִדים ְוִלְרָגִלים ֲאֵחִרים ַהבָּ יש אומרים בחול המועד: ָהַרֲחָמן הּוא ַיגִּ

לוֹ טוֹב. כֻּ ביום טוב: ָהַרֲחָמן הּוא ַיְנִחיֵלנּו )ְל(יוֹם שֶׁ

י  ְלִבְלתִּ ֵנינּו  פָּ ַעל  ִיְרָאתוֹ  ְוִתְהֶיה  נּו  ִלבֵּ בְּ ְוַאֲהָבתוֹ  ּתוָֹרתוֹ  ע  ִיטַּ ָהַרֲחָמן הּוא 
ָמִים. ם שָׁ ֶנֱחָטא, ְוִיְהיּו ָכל ַמֲעֵשׂינּו ְלשֵׁ

ברכת האורח:
ל  ְלָחנוֹ שֶׁ י עוָֹלם, ְוִיְהֶיה ְכשֻׁ ל ַמֲעַדנֵּ ר ּבוֹ כָּ ָאַכְלנּו ָעָליו, ִויַסדֵּ ה שֶׁ ְלָחן ַהזֶּ ָהַרֲחָמן הּוא ְיָבֵרְך ֶאת ַהשֻּׁ
ל טוֹב  ּנּו כָּ ה, ְוַאל ֶיְחַסר ִממֶּ תֶּ ּנּו ִישְׁ ּנּו ֹיאַכל, ְוָכל ָצֵמא ִממֶּ ל ָרֵעב ִממֶּ לוֹם. כָּ ַאְבָרָהם ָאִבינּו ָעָליו ַהשָּׁ
את, הּוא ּוָבָניו  ה ַהזֹּ ֻעדָּ ה ּוַבַעל ַהסְּ ִית ַהזֶּ ַעל ַהבַּ ָלַעד ּוְלעוְֹלֵמי עוָֹלִמים, ָאֵמן. ָהַרֲחָמן הּוא ְיָבֵרְך ֶאת בַּ
ְרֶצה, ְוִיְהיּו ְנָכָסיו  ֵרְך ְיהָֹוה ֵחילוֹ ּופַֹעל ָיָדיו תִּ ְרּבּו. בָּ יִּ ְחיּו ּוִבְנָכִסים שֶׁ יִּ ָבִנים שֶׁ ר לוֹ, בְּ ּתוֹ ְוָכל ֲאשֶׁ ְוִאשְׁ
ַבר ֵחְטא ְוִהְרהּור ָעוֹן, שָׂשׂ  ק ְלָפָניו ְולֹא ְלָפֵנינּו ׁשּום דְּ קֵּ ּוְנָכֵסינּו ֻמְצָלִחים ּוְקרוִֹבים ָלִעיר, ְוַאל ִיְזדַּ
א,  ֵלם ָלעוָֹלם ַהבָּ ה ְולֹא ִיכָּ עוָֹלם ַהזֶּ ה ְוַעד עוָֹלם, לֹא ֵיבוֹׁש בָּ ר ְוָכבוֹד ֵמַעתָּ עֹשֶׁ ִמים בְּ ל ַהיָּ ְושֵָׂמַח כָּ

ן ְיִהי ָרצוֹן. ָאֵמן כֵּ

י ָהעוָֹלם  ׁש ּוְלַחיֵּ ְקדָּ ית ַהמִּ יַח ּוְלִבְנַין בֵּ שִׁ נּו ִויָקְרֵבנּו ִלימוֹת ַהמָּ ינּו ִויַזכֵּ ָהַרֲחָמן הּוא ְיַחיֵּ
ָרׁשּו  ִפיִרים  כְּ עוָֹלם.  ַעד  ּוְלַזְרעוֹ  ְלָדִוד  יחוֹ  ִלְמשִׁ ֶחֶסד  ְועֹשֶׂה  ַמְלּכוֹ  ְיׁשּועוֹת  ִמְגּדוֹל  א.  ַהבָּ
יק ֶנֱעָזב ְוַזְרעוֹ  י ְולֹא ָרִאיִתי ַצדִּ ם ָזַקְנתִּ י ְיהָֹוה לֹא ַיְחְסרּו ָכל טוֹב. ַנַער ָהִייִתי גַּ ְוָרֵעבּו ְודְֹרשֵׁ
ִתינּו  שָּׁ ָאַכְלנּו ִיְהֶיה ְלשְָׂבָעה, ּוַמה שֶּׁ ל ַהּיוֹם חוֵֹנן ּוַמְלֶוה ְוַזְרעוֹ ִלְבָרָכה. ַמה שֶּׁ ׁש ָלֶחם. כָּ ְמַבקֶּ
ְדַבר  אְכלּו ַוּיוִֹתרּו כִּ ן ִלְפֵניֶהם ַוֹיּ תֵּ ִדְכִתיב: ַויִּ הוַֹתְרנּו ִיְהֶיה ִלְבָרָכה, כְּ ִיְהֶיה ִלְרפּוָאה, ּוַמה שֶּׁ
יהָוה ְוָהָיה ְיהָֹוה  ר ִיְבַטח בַּ ֶבר ֲאשֶׁ רּוְך ַהגֶּ ַמִים ָוָאֶרץ. בָּ ם ַליהָוה עֹשֵׂה שָׁ רּוִכים ַאתֶּ ְיהָֹוה. בְּ

לוֹם. ן ְיהָֹוה ְיָבֵרְך ֶאת ַעּמוֹ ַבשָּׁ ִמְבַטחוֹ. ְיהָֹוה עֹז ְלַעּמוֹ ִיתֵּ

ל ַעּמוֹ  לוֹם ָעֵלינּו ְוַעל כָּ ְמרוָֹמיו הּוא ְבַרֲחָמיו ַיֲעשֶׂה שָׁ לוֹם בִּ  עוֹשֶׂה שָׁ

ִישְָׂרֵאל ְוִאְמרּו ָאֵמן.

יכיון לפטור גם את כוס רביעי, ויברך, וישתה בהסיבה:

ם ְיהָֹוה ֶאְקָרא. יש אומרים: ּכוֹס ְיׁשּועוֹת ֶאשָּׂא ּוְבשֵׁ

ֶפן. ִרי ַהגָּ ה יי ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעוָֹלם ּבוֵֹרא פְּ רּוְך ַאתָּ ַסְבִרי ָמָרָנן. בָּ
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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.

י ָאַכל  ְמָך לֹא ָקָראּו. כִּ שִׁ ר בְּ ר לֹא ְיָדעּוָך ְוַעל ַמְמָלכוֹת ֲאשֶׁ פְֹך ֲחָמְתָך ֶאל ַהּגוִֹים ֲאשֶׁ שְׁ
ּמּו. ֶאת ַיֲעקֹב ְוֶאת ָנֵוהּו ֵהשַׁ

ֵמי יי. ַחת שְׁ ִמיֵדם ִמתַּ ַאף ְוַתשְׁ ף בְּ ְרדֹּ ָך ַיִשׂיֵגם. תִּ פְֹך ֲעֵליֶהם ַזְעֶמָך ַוֲחרוֹן ַאפְּ שְׁ

ה  ה ֹיאְמרּו ַהּגוִֹים: ַאיֵּ ָך. ָלמָּ ָך, ַעל ֲאִמתֶּ בוֹד, ַעל ַחְסדְּ ן כָּ ְמָך תֵּ י ְלשִׁ לֹא ָלנּו , יי, לֹא ָלנּו, כִּ
ֶסף ְוָזָהב ַמֲעשֵׂה ְיֵדי ָאָדם.  יֶהם כֶּ ר ָחֵפץ ָעשָׂה. ֲעַצבֵּ ל ֲאשֶׁ ָמִים, כֹּ שָּׁ ָנא ֱאלֵֹהיֶהם? וֱאלֵֹהינּו בַּ
ָמעּו, ַאף ָלֶהם ְולֹא ְיִריחּון.  רּו, ֵעיַנִים ָלֶהם ְולֹא ִיְראּו. ָאְזָנִים ָלֶהם ְולֹא ִישְׁ ה ָלֶהם ְולֹא ְיַדבֵּ פֶּ
ר  ל ֲאשֶׁ מוֶֹהם ִיְהיּו עֵֹשׂיֶהם, כֹּ ְגרוָֹנם. כְּ כּו, לֹא ֶיְהּגּו בִּ ְיֵדיֶהם ְולֹא ְיִמיׁשּון, ַרְגֵליֶהם ְולֹא ְיַהלֵּ
ם  יהוה, ֶעְזָרם ּוָמִגנָּ ְטחּו בַּ ית ַאֲהרֹן בִּ ם הּוא. בֵּ יהוה, ֶעְזָרם ּוָמִגנָּ ַטח בַּ ֶהם. ִישְָׂרֵאל בְּ ֵטַח בָּ בֹּ

ם הּוא. יהוה, ֶעְזָרם ּוָמִגנָּ ְטחּו בַּ הּוא. ִיְרֵאי יהוה בִּ

ַטִנים ִעם  ית ַאֲהרֹן. ְיָבֵרְך ִיְרֵאי יי, ַהקְּ ית ִישְָׂרֵאל, ְיָבֵרְך ֶאת בֵּ יי ְזָכָרנּו ְיָבֵרְך, ְיָבֵרְך ֶאת בֵּ
ַמִים  ַמִים ָוָאֶרץ. ַהשָּׁ ם ַליי, עֹשֵׂה שָׁ רּוִכים ַאתֶּ ֵניֶכם. בְּ דִֹלים. ֹיֵסף יי ֲעֵליֶכם, ֲעֵליֶכם ְוַעל בְּ ַהגְּ
ל ֹירֵדי דּוָמה. ַוֲאַנְחנּו ְנָבֵרְך  ִתים ְיַהְללּו ָיּה ְולֹא כָּ ַמִים ַליי, ְוָהָאֶרץ ָנַתן ִלְבֵני ָאָדם. לֹא ַהמֵּ שָׁ

ה ְוַעד עוָֹלם. ַהְללּוָיּה. ָיּה ֵמַעתָּ

ֶחְבֵלי  ֲאָפפּוִני  ֶאְקָרא.  ּוְבָיַמי  ִלי  ָאְזנוֹ  ה  ִהטָּ י  כִּ ֲחנּוָני.  יי, ֶאת קוִֹלי תַּ ַמע  ִישְׁ י  כִּ י  ָאַהְבתִּ
י! ַחנּון  ָטה ַנְפשִׁ א יי ַמלְּ ם יי ֶאְקָרא: ָאנָּ אוֹל ְמָצאּוִני, ָצָרה ְוָיגוֹן ֶאְמָצא. ּוְבשֵׁ ָמֶות ּוְמָצֵרי שְׁ
י יי  י ִלְמנּוָחְיִכי, כִּ יַע. ׁשּוִבי ַנְפשִׁ לִֹתי ְוִלי ְיהוֹשִׁ ָתִאים יי, דַּ ֵמר פְּ יי ְוַצִדיק, ֵוֱאלֵֹהינּו ְמַרֵחם. שֹׁ
ִחי. ֶאְתַהֵלְך ִלְפֵני יי  ְמָעה, ֶאת ַרְגִלי ִמדֶּ ֶות, ֶאת ֵעיִני ִמן דִּ י ִממָּ ְצתָּ ַנְפשִׁ י ִחלַּ ַמל ָעָלְיִכי. כִּ גָּ
ֵזב. ל ָהָאָדם כֹּ י ְבָחְפִזי: כָּ ר, ֲאִני ָעִניִתי ְמאֹד. ֲאִני ָאַמְרתִּ י ֲאַדבֵּ י כִּ ים. ֶהֱאַמְנתִּ ַאְרצוֹת ַהַחיִּ בְּ

ם  לֵּ ְנָדַרי ַליי ֲאשַׁ ם יי ֶאְקָרא.  ְיׁשּועוֹת ֶאשָּׂא ּוְבשֵׁ ְגמּולוִֹהי ָעָלי. ּכוֹס  ל תַּ יב ַליי כָּ ָמה ָאשִׁ
ן  בֶּ ָך  ַעְבדְּ ֲאִני  ָך,  ַעְבדֶּ ֲאִני  י  כִּ יי  ָאָנא  ַלֲחִסיָדיו.  ְוָתה  ַהמָּ יי  ֵעיֵני  בְּ ָיָקר  ַעּמוֹ.  ְלָכל  א  נָּ ֶנְגָדה 
ֵלם, ֶנְגָדה ָנא  ם יי ֶאְקָרא. ְנָדַרי ַליי ֲאשַׁ ח ֶזַבח ּתוָֹדה ּוְבשֵׁ ְחתָּ ְלמוֵֹסָרי. ְלָך ֶאְזבַּ תַּ ֲאָמֶתָך, פִּ

תוֵֹכִכי ְירּוָשַלִים. ַהְללּוָיּה. ית יי, בְּ ַחְצרוֹת בֵּ ְלָכל ַעמוֹ. בְּ
י ָגַבר ָעֵלינּו ַחְסדוֹ,  ים. כִּ ל ָהֻאמִּ חּוהּו כָּ בְּ ל ּגוִֹים, שַׁ ַהְללּו ֶאת יי כָּ

ֶוֱאֶמת יי ְלעוָֹלם. ַהְללּוָיּה.
י ְלעוָֹלם ַחְסּדוֹ. י ְלעוָֹלם ַחְסּדוֹ. יֹאַמר ָנא ִישְָׂרֵאל, כִּ י טוֹב, כִּ הוֹדּו ַליי כִּ

י ְלעוָֹלם ַחְסּדוֹ. י ְלעוָֹלם ַחְסּדוֹ. יֹאְמרּו ָנא ִיְרֵאי יי, כִּ יֹאְמרּו ָנא ֵבית ַאֲהרֹן, כִּ

הלל נרצה
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עְֹזָרי ַוֲאִני  ֲעשֶׂה ִלי ָאָדם. יי ִלי בְּ ִני ַבֶמְרַחב ָיּה. יי ִלי, לֹא ִאיָרא - ַמה יַּ ּה, ָענָּ ַצר ָקָראִתי יָּ ִמן ַהמֵּ
ל ּגוִֹים ְסָבבּוִני,  ְנִדיִבים. כָּ טַֹח בִּ יי ִמבְּ ָאָדם. טוֹב ַלֲחסוֹת בַּ טַֹח בָּ יי ִמבְּ שְֹׂנָאי. טוֹב ַלֲחסוֹת בַּ ֶאְרֶאה בְּ
ם  שֵׁ ֵאׁש קוִֹצים, בְּ ֲעכּו כְּ י ֲאִמיַלם. ַסּבּוִני ִכְדבִֹרים, דֹּ ם יי כִּ שֵׁ י ֲאִמיַלם. ַסּבּוִני ַגם ְסָבבּוִני, בְּ ם יי כִּ שֵׁ בְּ
ִויׁשּוָעה  ה  ִרנָּ קוֹל  ִליׁשּוָעה.  ִלי  ַוְיִהי  ָיּה  ְוִזְמָרת  י  ָעזִּ ֲעָזָרִני.  ַויי  ל,  ִלְנפֹּ ִחיַתִני  דְּ חֹה  דָּ ֲאִמיַלם.  י  כִּ יי 
ר  י ֶאְחֶיה, ַוֲאַספֵּ יִקים, ְיִמין יי עֹשָׂה ָחִיל. ְיִמין יי רוֵֹמָמה, ְיִמין יי עֹשָׂה ָחִיל. לֹא ָאמּות כִּ ָאֳהֵלי ַצדִּ בְּ
ַער  ֲעֵרי ֶצֶדק, ָאבֹא ָבם, אוֶֹדה ָיּה. ֶזה ַהשַּׁ ְתחּו ִלי שַׁ ֶות לֹא ְנָתָנִני. פִּ ּה, ְוַלמָּ ַרִני יָּ ר ִיסְּ ַמֲעֵשׂי ָיּה. ַיסֹּ

יִקים ָיבֹאּו בוֹ. ַליי, ַצדִּ

ִהי ִלי ִליׁשּוָעה.( י ֲעִניָתִני ַותְּ ִהי ִלי ִליׁשּוָעה. )אוְֹדָך כִּ י ֲעִניָתִני ַותְּ אוְֹדָך כִּ
ה.( נָּ ה. )ֶאֶבן ָמֲאסּו ַהּבוִֹנים ָהְיָתה ְלרֹאׁש פִּ נָּ ֶאֶבן ָמֲאסּו ַהּבוִֹנים ָהְיָתה ְלרֹאׁש פִּ

ֵעיֵנינּו.( את ִהיא ִנְפָלאֹת בְּ ֵעיֵנינּו. )ֵמֵאת יהוה ָהְיָתה זֹּ את ִהיא ִנְפָלאֹת בְּ ֵמֵאת יהוה ָהְיָתה זֹּ
ֶזה ַהּיוֹם ָעשָׂה ְיהָוה ָנִגיָלה ְוִנשְְׂמָחה בוֹ. )ֶזה ַהּיוֹם ָעשָׂה ְיהָוה ָנִגיָלה ְוִנשְְׂמָחה בוֹ.(

א. א יי, הוִֹשיָעה נָּ א. ָאנָּ א יי, הוִֹשיָעה נָּ ָאנָּ
א יי, ַהְצִליָחה ָנא. א יי, ַהְצִליָחה ָנא. ָאנָּ ָאנָּ

ית יי.( ַרְכנּוֶכם ִמבֵּ ם יי, בֵּ שֵׁ א בְּ רּוְך ַהבָּ ית יי. )בָּ ַרְכנּוֶכם ִמבֵּ ם יי, בֵּ שֵׁ א בְּ רּוְך ַהבָּ בָּ
ַח.  ְזבֵּ ֲעבִֹתים, ַעד ַקְרנוֹת ַהמִּ ֶאר ָלנּו, ִאְסרּו ַחג בַּ ֵאל יי ַויָּ
ַח.( ְזבֵּ ֲעבִֹתים, ַעד ַקְרנוֹת ַהמִּ ֶאר ָלנּו. ִאְסרּו ַחג בַּ )ֵאל יי ַויָּ

). , ֱאלַֹהי - ֲארוְֹמֶמךָּ ה ְואוֶֹדךָּ . )ֵאִלי ַאתָּ , ֱאלַֹהי - ֲארוְֹמֶמךָּ ה ְואוֶֹדךָּ ֵאִלי ַאתָּ
י ְלעוָֹלם ַחְסּדוֹ.( י טוֹב, כִּ י ְלעוָֹלם ַחְסּדוֹ. )הוֹדּו ַליי כִּ י טוֹב, כִּ הוֹדּו ַליי כִּ

י ְלעוָֹלם ַחְסּדוֹ. י ְלעוָֹלם ַחְסּדוֹ. הוֹדּו ֵלאלֵֹהי ָהֱאלִֹהים, כִּ י טוֹב, כִּ הוֹדּו ַליי כִּ
י ְלעוָֹלם ַחְסּדוֹ. דֹלוֹת ְלַבּדוֹ, כִּ י ְלעוָֹלם ַחְסּדוֹ. ְלעֹשֵׂה ִנְפָלאוֹת גְּ הוֹדּו ַלֲאדֵֹני ָהֲאדִֹנים, כִּ
י ְלעוָֹלם ַחְסּדוֹ. ְים, כִּ י ְלעוָֹלם ַחְסּדוֹ. ְלרוַֹקע ָהָאֶרץ ַעל ַהמָּ ְתבּוָנה, כִּ ַמִים בִּ ְלעֹשֵׂה ַהשָּׁ
י ְלעוָֹלם ַחְסּדוֹ. יוֹם, כִּ ֶלת בַּ ֶמׁש ְלֶמְמשֶׁ י ְלעוָֹלם ַחְסּדוֹ. ֶאת ַהשֶּׁ דִֹלים, כִּ ְלעֹשֵׂה אוִֹרים גְּ

י ְלעוָֹלם ַחְסּדוֹ. ְיָלה, כִּ לַּ לוֹת בַּ ֵרַח ְוכוָֹכִבים ְלֶמְמשְׁ ֶאת ַהיָּ
י ְלעוָֹלם ַחְסּדוֹ. י ְלעוָֹלם ַחְסּדוֹ. ַוּיוֵֹצא ִישְָׂרֵאל ִמּתוָֹכם, כִּ ְבכוֵֹריֶהם, כִּ ה ִמְצַרִים בִּ ְלַמכֵּ
י ְלעוָֹלם ַחְסּדוֹ. י ְלעוָֹלם ַחְסּדוֹ. ְלגֵֹזר ַים סּוף ִלְגָזִרים, כִּ ָיד ֲחָזָקה ּוִבְזרוַֹע ְנטּוָיה, כִּ בְּ

י ְלעוָֹלם ַחְסּדוֹ. ְרעֹה ְוֵחילוֹ ְבַים סּוף, כִּ י ְלעוָֹלם ַחְסּדוֹ. ְוִנֵער פַּ תוֹכוֹ, כִּ ֱעִביר ִישְָׂרֵאל בְּ ְוהֶֶ
י ְלעוָֹלם ַחְסּדוֹ. דִֹלים, כִּ ה ְמָלִכים גְּ י ְלעוָֹלם ַחְסּדוֹ. ְלַמכֵּ ר, כִּ ְדבָּ מִּ ְלמוִֹליְך ַעּמוֹ בַּ
י ְלעוָֹלם ַחְסּדוֹ. י ְלעוָֹלם ַחְסּדוֹ. ְלִסיחוֹן ֶמֶלְך ָהֱאמִֹרי, כִּ ֲהרֹג ְמָלִכים ַאִדיִרים, כִּ ַויַּ

י ְלעוָֹלם ַחְסּדוֹ. י ְלעוָֹלם ַחְסּדוֹ. ְוָנַתן ַאְרָצם ְלַנֲחָלה, כִּ ן, כִּ שָׁ ּוְלעוֹג ֶמֶלְך ַהבָּ
י ְלעוָֹלם ַחְסּדוֹ. ְפֵלנּו ָזַכר ָלנּו, כִּ שִׁ בְּ י ְלעוָֹלם ַחְסּדוֹ. שֶׁ ַנֲחָלה ְלִישְָׂרֵאל ַעְבּדוֹ, כִּ

י ְלעוָֹלם ַחְסּדוֹ. שָׂר, כִּ י ְלעוָֹלם ַחְסּדוֹ. נֵֹתן ֶלֶחם ְלָכל בָּ ֵרינּו, כִּ ְפְרֵקנּו ִמצָּ ַויִּ
י ְלעוָֹלם ַחְסּדוֹ. ַמִים, כִּ הוֹדּו ְלֵאל ַהשָּׁ

נּו  ָפֵאר ּוְתרוֵֹמם ִזְכְרָך ַמְלכֵּ שָׂר תְּ ל בָּ ְמָך ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו ְורּוַח כָּ ָבֵרְך ֶאת שִׁ ל ַחי תְּ ַמת כָּ ִנשְׁ
ּפוֶֹדה  יַע,  ּומוֹשִׁ ּגוֵֹאל  )ֶמֶלְך(  ָלנּו  ֵאין  ְלֲעֶדיָך  ּוִמבַּ ֵאל,  ה  ַאתָּ ָהעוָֹלם  ְוַעד  ָהעוָֹלם  ִמן  ִמיד,  תָּ

ה. א ָאתָּ ָכל ֵעת ָצָרה ְוצּוָקה. ֵאין ָלנּו ֶמֶלְך עוֵֹזר ְוסוֵֹמְך ֶאלָּ יל, ְועוֶֹנה ּוְמַרֵחם, בְּ ּוַמצִּ
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חוֹת,  בָּ שְׁ ָכל ַהתִּ ל בְּ ֻהלָּ ּתוָֹלדוֹת, ַהמְּ ל  ִרּיוֹת, ֲאדוֹן כָּ בְּ ל  ְוָהַאֲחרוִֹנים, ֱאלוֹהַּ כָּ ָהִראׁשוִֹנים  ֱאלֵֹהי 
ִנים  ן. ַהְמעוֵֹרר ְישֵׁ ַרֲחִמים. ַוְיהָֹוה ֱאלִֹהים ֱאֶמת, לֹא ָינּום ְולֹא ִיישָׁ ֶחֶסד ּוְבִרּיוָֹתיו בְּ ַנֵהג עוָֹלמוֹ בְּ ַהמְּ
ִמים,  ִאלְּ ִשׂיַח  ַהמֵּ פּוִפים,  כְּ ְוזוֵֹקף  ִעְוִרים,  ּפוֵֹקַח  חוִֹלים,  ְורוֵֹפא  ֵמִתים,  ה  ְמַחיֶּ ִמים,  ִנְרדָּ ִקיץ  ְוַהמֵּ

ָך ֲאַנְחנּו מוִֹדים. ְוַהְמַפֲעֵנַח ֶנֱעָלִמים, ּוְלָך ְלַבדְּ

ָרִקיַע,  ֶמְרֲחֵבי  כְּ ַבח  שֶׁ ְושְִׂפתוֵֹתינּו  יו,  לָּ גַּ ֲהמוֹן  כַּ ה  ִרנָּ ּוְלׁשוֵֹננּו  ם,  ַכיָּ יָרה  שִׁ ָמֵלא  ִפינּו  ְוִאּלּו 
לוֹת, ֵאין ֲאַנְחנּו  ַאיָּ ָמִים, ְוַרְגֵלינּו ַקּלוֹת כָּ ֵרי שָׁ ִנשְׁ ֵרַח, ְוָיֵדינּו ְפרּושׂוֹת כְּ ֶמׁש ְוַכיָּ שֶּׁ ְוֵעיֵנינּו ְמִאירוֹת כַּ
נּו, ַעל ַאַחת ֵמֶאֶלף ַאְלֵפי ֲאָלִפים ְורוֹב  ְמָך ַמְלכֵּ יִקין ְלהוֹדוֹת ְלָך ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו, ּוְלָבֵרְך ֶאת שִׁ ַמְספִּ
ְצַרִים  ִממִּ ָפִנים  ִמלְּ ֲאבוֵֹתינּו.  ְוִעם  נּו  ִעמָּ ָעִשׂיָת  שֶׁ ְוִנְפָלאוֹת  ים  ִנסִּ ַהּטוֹבוֹת  ָעִמים  פְּ ְרָבבוֹת,  י  ִרבֵּ
נּו,  ְלתָּ נּו, ֵמֶחֶרב ִהצַּ ְלתָּ ְלכַּ ּוְבשָָׂבע כִּ נּו,  ַזְנתָּ ָרָעב  ִדיָתנּו. בְּ ֲעָבִדים פְּ ית  ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו, ִמבֵּ נּו  ַאְלתָּ גְּ
ֲחָסֶדיָך.  ֲעָזבּונּו  ְולֹא  ַרֲחֶמיָך  ֲעָזרּונּו  ה  ֵהנָּ ַעד  יָתנּו.  לִּ דִּ ים  ְוַרבִּ ָרִעים  ּוֵמֳחָלִאים  נּו,  ְטתָּ ִמלַּ ֶבר  ִמדֶּ
ִפינּו, ֵהן ֵהם יוֹדּו  ר שְַׂמתָּ בְּ ינּו, ְוָלׁשוֹן ֲאשֶׁ ַאפֵּ ַפְחתָּ בְּ נָּ ָמה שֶׁ נּו, ְורּוַח ּוְנשָׁ ְגתָּ בָּ לַּ פִּ ן ֵאָבִרים שֶׁ ַעל כֵּ
ַח,  בֵּ ְתשַׁ ְלָך  ָלׁשוֹן  ְוָכל  יוֶֹדה,  ְלָך  ה  פֶּ ָכל  י  כִּ ָתִמיד.  נּו  ַמְלכֵּ ְמָך  ֶאת שִׁ ִויָפֲארּו,  חּו,  בְּ ִוישַׁ ִויָבְרכּו, 
ֶרב  ָבבוֹת ִייָראּוָך ְוַהקֶּ ֲחֶוה, ְוַהלְּ תַּ ֶרְך ְלָך ִתְכַרע, ְוָכל קוָֹמה ְלָפֶניָך ִתשְׁ ה, ְוָכל בֶּ ְוָכל ַעִין ְלָך ְתַצפֶּ
ֵמָחָזק  ָעִני  יל  ַמצִּ ָכמוָֹך  ִמי  ְיהָֹוה  אַמְרָנה  תֹּ ַעְצמַֹתי  ל  כָּ ֱאַמר:  נֶּ ָבר שֶׁ דָּ כַּ ֶמָך,  ִלשְׁ רּו  ְיַזמְּ ָליוֹת  ְוַהכְּ
נּו  יַע. ְוָכתּוב: ַרנְּ יב ְותוֹשִׁ ְקשִׁ ל תַּ ַמע, ַצֲעַקת ַהדַּ שְׁ ה תִּ ים ַאתָּ ְוַעת ֲעִניִּ ְזלוֹ. שַׁ ּנּו, ְוָעִני ְוֶאְביוֹן ִמגֹּ ִממֶּ

ה. ִרים ָנאָוה ְתִהלָּ ְיהָֹוה, ַלְישָׁ יִקים בַּ ַצדִּ
ַרְך, ְתבָּ יִקים תִּ ְתרוָֹמם, ּוְבשְִׂפֵתי ַצדִּ ִרים תִּ ִפי ְישָׁ בְּ

ל. ְתַהלָּ ים תִּ ׁש, ּוְבֶקֶרב ְקדוֹשִׁ ְתַקדָּ ּוִבְלׁשוֹן ֲחִסיִדים תִּ
ל ַהְיצּוִרים ְלָפֶניָך ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי  ן חוַֹבת כָּ כֵּ ית ִישְָׂרֵאל, שֶׁ ָך בֵּ ִמְקֲהלוֹת ִרְבבוֹת ַעמְּ בְּ
חוֹת  בָּ ירוֹת ְוִתשְׁ ְבֵרי שִׁ ל דִּ ַח, ַעל כָּ ר, ּוְלַנצֵּ ַח, ְלָפֵאר, ְלרוֵֹמם, ְלַהדֵּ בֵּ ל, ְלשַׁ ֲאבוֵֹתינּו ְלהוֹדוֹת, ְלַהלֵּ

יֶחָך. ָך ְמשִׁ י ַעְבדְּ ן ִישַׁ ִוד בֶּ דָּ

ָנֶאה  ְלָך  י  כִּ ּוָבָאֶרץ,  ַמִים  שָּׁ דוֹׁש בַּ ְוַהקָּ דוֹל  ַהגָּ ֶלְך  ַהמֶּ ָהֵאל  נּו  ַמְלכֵּ ָלַעד  ְמָך  ח שִׁ בַּ תַּ ִישְׁ ּוְבֵכן, 
ה,  ֻדלָּ ָלה, ֶנַצח, גְּ ל, ְוִזְמָרה, עֹז, ּוֶמְמשָׁ ָבָחה, ַהלֵּ יר, ּושְׁ ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבוֵֹתינּו ְלעוָֹלם ָוֶעד, שִׁ
דוֹׁש, ּוֵמעוָֹלם ְוַעד  דוֹל ְוַהקָּ ְמָך ַהגָּ ָרכוֹת ְוהוָֹדאוֹת ְלשִׁ ה, ּוַמְלכּות. בְּ ה, ְוִתְפֶאֶרת, ְקֻדשָׁ ִהלָּ בּוָרה, תְּ גְּ

ה ֵאל. עוָֹלם ַאתָּ

ִרָנה  ית ִישְָׂרֵאל, בְּ יִקים עוֵֹשׂי ְרצוֶֹנָך, ְוַעְמָך בֵּ ל ַמֲעֶשׂיָך, ַוֲחִסיֶדיָך ְוַצדִּ ְיַהְללּוָך יי ֱאלֵֹהינּו כָּ
ר, וֵמעוָֹלם ְוַעד  ְמָך ָנֶאה ְלַזמֵּ י ְלָך טוֹב ְלהוֹדוֹת ּוְלשִׁ בוֶֹדָך. כִּ חּו ִויָפֲארּו ֶאת ׁשם כְּ בְּ יוֹדּו ִויָבְרכּו ִוישַׁ

חוֹת. בָּ שְׁ תִּ ל בַּ ה יי ֶמֶלְך ְמֻהלָּ רּוְך ַאתָּ ה ֵאל: בָּ עוָֹלם ַאתָּ

שותים כוס רביעית בהסיבה, ולאחריה מברכים:
ה  נּוַבת ַהשֶָּׂדה, ְוַעל ֶאֶרץ ֶחְמדָּ ֶפן, ְוַעל תְּ ִרי ַהגֶּ ֶפן ְוַעל פְּ ה יי ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך העוָֹלם, ַעל ַהגֶּ רּוְך ַאתָּ בָּ
ַע ִמּטּוָבּה. ַרֶחם יי ֱאלֵֹהינּו ָעֵלינּו ְוַעל  ְרָיּה ְוִלשְׂבֹּ ָרִציָת ְוִהְנַחְלתָּ ַלֲאבוֵֹתינּו, ֶלֱאכֹל ִמפִּ טוָֹבה ּוְרָחָבה שֶׁ
ַלִים  ָחְך, ְוַעל ֵהיָכָלְך. ּוְבֵנה ְירּושָׁ בוָֹדְך, ְוַעל ִמְזבָּ ן כְּ כַּ ַלִים ִעיָרְך, ְוַעל ִצּיוֹן ִמשְׁ ְך, ְוַעל ְירּושָׁ ִישְָׂרֵאל ַעמָּ
ּוְבָטֳהָרה  ה  ְקֻדשָׁ בִּ ָעֶליָה  ּוְנָבְרָכְך  ִבְנָיָנּה.  בְּ ֵחנּו  ְושַׂמְּ ְלתוָֹכּה  ְוַהֲעֵלנּו  ְבָיֵמינּו.  ְמֵהָרה  בִּ ַהקֶֹדׁש  ִעיר 
יוֹם טוֹב ִמְקָרא קֶֹדׁש  ה, בְּ ּצוֹת ַהזֶּ יוֹם ַחג ַהמַּ ה( ְושְַׂמֵחנּו בְּ ת ַהזֶּ בָּ יוֹם ַהשַׁ )בשבת: ּוְרֵצה ְוַהֲחִליֵצנּו בְּ
ה יי ַעל  רּוְך ַאתָּ ִרי ַגְפָנּה. בָּ ָך יי ֱאלֵֹהינּו ַעל ָהָאֶרץ ְוַעל פְּ ל ְונוֶֹדה לְּ ה טוֹב ּוֵמִטיב ַלכֹּ י ַאתָּ ה. כִּ ַהזֶּ

ִרי ַגְפָנּה. ָהָאֶרץ ְוַעל פְּ
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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.

הדיןהמוצרהדיןהמוצר
לא צריךנוזל לניקוי חלונותלא צריךאבקת כביסה

צריךנוזל לניקוי כליםרצויאבקה למדיח

לא צריךנוזל לניקוי תנור/מיקרולא צריךאצטון

לא צריךנוזל לשטיפת רצפותלא צריךאקונומיקה

לשימוש בפה - ג’ל אלוורה
צריך

לא צריךניילון נצמד

לא צריךנייר אפיהצריךקרם ידים

לא צריךנייר טואלטלא צריך*דאודורנט

כשרות לכל השנהנייר כסףלא צריךחול ניקוי

כשרות לכל השנהתבניות אלומיניוםלא צריךטיטולים

רצוינייר סופגלא צריךטלק

כלים חד-פעמיים
מנייר או מקרטון

לא צריךסבוני אסלהרצוי

רצויסבוניםרצוימגבונים/ ממחטות לחות

כלים חד-פעמיים מפלסטיק או 
מקלקר

לא צריךסקוטש )חדש!(לא צריך

לא צריךפלסטלינהרצוינוזל הברקה למדיח

כפפות חד פעמיות
)בלי אבקה(

לא לשימוש פלסטלינה - בר בצקלא צריך
בפסח!

קרם לחותלא צריךמטהר אויר
לתינוק/ למבוגר

לא צריך

לא צריךתחליב לחותצריךמי פה

לא צריךקש לשתיהלא צריךממחטות נייר

לא צריךשמן לתינוקלא צריךמנג’טים

לא צריךשמפו ווקס לרכבלא צריךמסיר שומנים

לא צריךשמפו לשטיחיםלא צריךמסיר שומנים קר/ מהיר

לא צריךשמפו לשיערלא צריךמפיות נייר

צריךשפתוןלא צריךמרכך כביסה

לא צריךשקיות ניילוןלא צריךמרכך שיער/ מעצב שיער

רצוישקיות קוקי )צלייה(לא צריךמשחות נעליים

לא צריךנוזל דוחי יתושיםצריךמשחות שיניים


