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ְּבאֹור ַהֲהָלָכה
מְאִירִים אֶת הַּבַיִת

ִי, כ"ח אֲדָר
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יוֹ
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ב"ה

ִלּמּוד ִמְׁשַּפְחִּתי־יֹוִמי - ִהְלכֹות ֶּפַסח

ִיסָן ן, א' נ וֹ
שׁ
ם רִא

יוֹ
ִיסָן ִי , ה' נ

שׁ
ם חֲמִי

יוֹ

⋅ ֵיׁש ְלַהְקִּפיד ַעל ַּכְׁשרּות ְמֻהֶּדֶרת ִּבְקִנַּית ִמְצָרִכים ְלֶפַסח.
⋅ ַהּנֹוֲהִגים ֶלֱאֹכל ִקְטִנּיֹות ְּבֶפַסח, ְצִריִכים ְלַהְקִּפיד ִלְבֹרר ֵהיֵטב 

ֶאת ַהִּקְטִנּיֹות ֵמֲחָׁשׁש ֶׁשִּיְהֶיה ְמֹעָרב ָּבֶהם ַּגְרִעיֵני ָּדָגן.
⋅ ֹאֶכל ְלַחּיֹות ּוְלָדִגים – ֶׁשִּיְהֶיה ָּכֵׁשר ְלֶפַסח.

⋅ ַטָּבעֹות ֶׁשָּלִׁשים ִאָּתן ָּבֵצק ְוַכּדֹוֶמה – ְטעּונֹות ַהְכָׁשָרה.
⋅ ַהּנֹוְטִלים ְּתרּופֹות – ְלַוֵּדא ֶאת ַּכְׁשרּוָתן.

⋅ ְּפַלְסֵטִליָנה – ָחֵמץ!
⋅ ִמְבֶרֶׁשת ִׁשַּנִים – ְלַהְחִליף.

⋅ ֹאֶדם ּוְקֶרם ָיַדִים – ָרצּוי ֶׁשִּיְהֶיה ֶהְכֵׁשר.
⋅ ֲעִציִצים ְמֻיָּבִׁשים – ָלִׂשים ֵלב ֶׁשֵאין ַּגְרִּגיֵרי ִחָּטה.

⋅ ַמִּפּיֹוִנים ְלָבִנים – ְטעּוִנים ֶהְכֵׁשר.

ּכְדַאי לָדַעַת!
ִיסָן ם רְבִיעִי, י"א נ

יוֹ

אִּסוּר חָמֵץ
⋅ ָּכתּוב ַּבּתֹוָרה: "ִּכי ָּכל ֹאֵכל ָחֵמץ ְוִנְכְרָתה ַהֶּנֶפׁש ַהִהיא ִמִּיְׂשָרֵאל" )ְׁשמֹות יב,טו(.

⋅ ָחֵמץ הּוא ֶקַמח ֶׁשל ֶאָחד אֹו יֹוֵתר ֵמֲחֵמֶׁשת ִמיֵני ָּדָגן )ִחָּטה, ְׂשעֹוָרה, ֻּכְּסִמין, ִׁשּבֶֹלת־ׁשּוָעל ְוִׁשיפֹון( ֶׁשָּבא ְּבַמָּגע ִעם ַמִים, ּוְכתֹוָצָאה ִמָּכְך ָּתַפח. 
ַמְרִּבית ִּדְבֵרי ַהַּמֲאֶפה, ְּכגֹון ֶלֶחם, עּוגֹות ּוִביְסְקִויִטים, ֵהם ָחֵמץ, ְּכמֹו ַּגם ַמְׁשָקאֹות ֶׁשְּמקֹוָרם ַּבֲחֵמֶׁשת ִמיֵני ַהָּדָגן, ְּכֻדְגַמת ִּביָרה.

⋅ ָחֵמץ ָאסּור ַּבֲאִכיָלה ּוַבֲהָנָאה ִליהּוִדים ָהֵחל ִמּבֶֹקר ֶעֶרב ֶּפַסח ְוַעד ֵצאת ְׁשִביִעי ֶׁשל ֶּפַסח )ּוְבחּו"ל ַּגם ְׁשִמיִני ֶׁשל ֶּפַסח(.
ָמה יֹוֵצא ֹּדֶפן?  1. ִּביָרה   2. ִמיץ ַּתּפּוִזים   3. ַיִין

ּבְדִיַקת חָמֵץ
⋅ ְזַמן ַהְּבִדיָקה: י"ג ְּבִניָסן, ַּבַּלְיָלה ֶׁשִּלְפֵני ֶעֶרב ֶּפַסח ּבֹוְדִקים ֶאת ֶהָחֵמץ ְוַחָּיִבים ִלְבּדֹק ִמָּיד ִּבְתִחַּלת ַהַּלְיָלה, זֹאת אֹוֶמֶרת ְּבֵצאת ַהּכֹוָכִבים.

⋅ ְּברֹב ַהָּׁשִנים ַנֲעֵׂשית ְּבִדיַקת ָחֵמץ ַּבַּלְיָלה ֶׁשִּלְפֵני ֶעֶרב ֶּפַסח, י"ג ְּבִניָסן ַּבַּלְיָלה. ַהָּׁשָנה, ֵּכיָון ֶׁשָחל ֶעֶרב ֶּפַסח ְּבַׁשָּבת, ְוֹלא ִנָּתן ִלְבּדֹק ְּבֵליל ַׁשָּבת, 
ַמְקִּדיִמים ֶאת ַהְּבִדיָקה ְליֹום ֲחִמיִׁשי ַּבַּלְיָלה, י"ב ְּבִניָסן ַּבַּלְיָלה. ַחָּיִבים ִלְבּדֹק ִּבְתִחַּלת ַהַּלְיָלה, זֹאת אֹוֶמֶרת – ְּבֵצאת ַהּכֹוָכִבים.

ַהָּׁשָנה ִמְזָּדְרִזים, ֶאת ְּבִדיַקת ָחֵמץ ַמְקִּדיִמים. ְּבֵאיֶזה יֹום ִנְבֹּדק ֶאת ַהַּבִית ֵמָחֵמץ?

מְכִיַרת חָמֵץ
⋅ ִיְׂשָרֵאל ֶׁשֵּיׁש לֹו ִּבְרׁשּותֹו ָחֵמץ ְּבֶפַסח, עֹוֵבר ְּבָכל ֶרַגע ָוֶרַגע ַעל "ַּבל ֵיָרֶאה ּוַבל ִיָּמֵצא", ְוֶהָחֵמץ ָאסּור ַּבֲהָנָאה* ְלעֹוָלם, ַוֲאִפּלּו ִּבְּטלֹו ֹקֶדם 

ֶּפַסח. ָלֵכן ִמי ֶׁשֵּיׁש לֹו ַהְרֵּבה ָחֵמץ ְורֹוֶצה ְלָמְכרֹו ְלָנְכִרי, ֻמָּתר ְלָמְכרֹו ִלְפֵני ֶּפַסח ְּבָׁשָעה ֶׁשֶהָחֵמץ ֲעַדִין ֻמָּתר ַּבֲהָנָאה.

* 'ֲהָנָאה' ַמְׁשָמעּוָתּה ְלָהִפיק ּתֹוֶעֶלת ֵמֶהָחֵמץ. ְלָמָׁשל, ִלְמֹּכר ּוְלַהְרִויַח ֶּכֶסף אֹו ָלֵתת ְלַבַעל ַחִּיים ֶׁשִּבְרׁשּוִתי ֶלֱאֹכל ֵמֶהָחֵמץ ְוָכך ַלְחֹסְך ֵמַעְצִמי ִלְקנֹות לֹו ֹאֶכל ְוַכּדֹוֶמה.

⋅ ְזַמן ְמִכיַרת ָחֵמץ: ַעד י"ג ְּבִניָסן, ְּבָׁשָעה 11:44 )סֹוף ָׁשָעה ֲחִמיִׁשית ְזַמִּנית(. ֹזאת, ַּגם ַהָּׁשָנה ַּכֲאֶׁשר ֲעַדִין ֵאין ָאנּו ִנְמָצִאים ְּבֶעֶרב ֶּפַסח. ְּבָכל 
ַהָּׁשִנים, ִמן ָהָראּוי ּוְלִהְזָּדֵרז ְוָלֵתת ַהְרָׁשָאה ָלַרב ִלְמִכיַרת ֶהָחֵמץ ֻמְקָּדם ַּבֹּבֶקר )ְוָעִדיף ַּבּיֹום ִלְפֵני ֶזה, ְוָכְך ְמֻקָּבל( ְּכֵדי ֶׁשָהַרב ַיְסִּפיק ְלָמְכרֹו 

ְלגֹוי ַעד ָׁשָעה זֹו.

ְלִמי ְצִריִכים ִלְפנֹות ְּבֹפַעל ְּכֵדי ִלְמֹּכר ֶאת ֶהָחֵמץ?  1. ְלַרב   2. ְלגֹוי

רִים
ֹ
ִית ּבְכו ּתַעֲנ

⋅ ַהְּבכֹוִרים )ַהָּבִנים( ִמְתַעִּנים ְּבֶעֶרב ֶּפַסח )י"ד ִניָסן( ֵזֶכר ַלֵּנס ֶׁשִּנְּצלּו ִמַּמַּכת ְּבכֹורֹות.
⋅ ַהָּׁשָנה ַמְקִּדיִמים ֶאת ַהַּתֲעִנית ְלי"ב ִניָסן, יֹום ֲחִמיִׁשי.

⋅ נֹוֲהִגים ֶׁשָהָאב ִמְתַעֶּנה ִּבְמקֹום ְּבנֹו ַהְּבכֹור ְּכֶׁשהּוא ָקָטן ַעד ֶׁשִּיְגַּדל ְוִיְתַעֶּנה ְּבַעְצמֹו.
⋅ ְּבדֹוֵרנּו נֹוֲהִגים ַלֲעֹרְך ַאַחר ַהְּתִפָּלה ִסּיּום ַמֶּסֶכת ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת ּוִמְתַקְּבִצים ַהְּבכֹוִרים ִלְפֵני ַהְּמַסֵּים ְוׁשֹוְמִעים ּוִמְצָטְרִפים ְלִסּיּומֹו. עֹוִׂשים 

ְסעּוָדה ְואֹוְכִלים ָּבּה ַהְּבכֹוִרים ֶׁשִּנְמָצִאים ָׁשם. ְוַאַחר־ָּכְך ֻמָּתִרים ֶלֱאֹכל ָּכל ַהּיֹום.

⋅ ַהָּׁשָנה )ְּכֶׁשֶעֶרב ֶּפַסח ָחל ְּבַׁשָּבת( ַמְקִּדיִמים ֶאת ַהִּסּיּום ְליֹום ֲחִמיִׁשי, ְּכמֹו ַהַּתֲעִנית, ַּכִּנְזָּכר־ְלֵעיל.
ַחִּיים הּוא ֶּבן 14 ּוְבכֹור ַּבִּמְׁשָּפָחה, ַהָּׁשָנה הּוא ִמְתּכֹוֵנן ַלֲעֹרְך ִסּיּום ַמֶּסֶכת ְּבֶעֶרב ֶּפַסח. ְּבֵאיֶזה ַּתֲאִריְך הּוא ַיֲעֹרְך ֶאת ַהִּסּיּום?

אֲכִילַת חָמֵץ
⋅ סֹוף ְזַמן ֲאִכיַלת ָחֵמץ: ְּביֹום י"ד ְּבִניָסן – ַׁשָּבת ַּבֹּבֶקר, ַעד ַהָּׁשָעה 10:42. ָלֵכן ֵיׁש ְלַהְקִּדים ֶאת ְסעּוַדת ַהַּׁשָּבת ִלְפֵני ֵכן.

⋅ ְלַאַחר ָהֲאִכיָלה ֵיׁש ִלְׁשֹטף ֶאת ַהֶּפה.
⋅ ְּביֹום י"ד ְלַאַחר סֹוף ְזַמן ֲאִכיַלת ָחֵמץ ְוַעד ֵליל ַהֵּסֶדר ָאסּור ֶלֱאכֹל ָחֵמץ ְוֹלא ַמָּצה! ַמָּצה ָאסּור ֶלֱאכֹל ַמֲעלֹות ַהַּׁשַחר, ֶאָּלא ַרק ְּבֵליל ַהֵּסֶדר.

ָמה ֶאְפָׁשר ֶלֱאֹכל ְּבָׁשָעה 9 ַּבֹּבֶקר ְּבַׁשָּבת י"ד ִניָסן? 

ַּבֲחרּו ֶאת ַהְּתׁשּוָבה ַהְּנכֹוָנה: 1. ָחֵמץ ּוַמָּצה. 2. ֹלא ָחֵמץ ְוֹלא ַמָּצה. 3. ָחֵמץ ֵּכן ּוַמָּצה ֹלא.

ִיסָן  נ
ׁ

דֶש
ֹ
מִנְהֲגֵי ח

⋅ ְּבָכל ֹחֶדׁש ִניָסן ֵאין אֹוְמִרים ַּתֲחנּון.
⋅ ֵאין ִמְתַעִּנים ְּבָכל ֹחֶדׁש ִניָסן.

⋅ נֹוֲהִגים ֵמֹראׁש ֹחֶדׁש )א'־י"ג ְּבִניָסן( ִלְקֹרא )ַאַחר ְּתִפַּלת ַׁשֲחִרית( ָּפָרַׁשת ַהְּנִׂשיִאים. ְּבָכל יֹום ָנִׂשיא ֶאָחד ּוְביֹום י"ג אֹוְמִרים ִמ"ֹזאת ֲחֻנַּכת 
ַהִּמְזֵּבַח" ַעד "ֵּכן ָעָׂשה ֶאת ַהְּמֹנָרה".

⋅ ֻּדְגָמה: א' ִניָסן – ְנִׂשיא ְיהּוָדה, ב' ִניָסן – ְנִׂשיא ִיָּׂשׂשָכר ְוכּו'. ַאַחר ֲאִמיַרת ַהָּנִׂשיא אֹוְמִרים "ְיִהי ָרצֹון" ַהִּנְדָּפס ַּבִּסּדּור.
ִאם ֲאַנְחנּו אֹוְמִרים ֶאת ָּפָרַׁשת ַהָּנִׂשיא ִמּיֹום א' ַעד י"ב, ּוְביֹום י"ג ְמַסְּכִמים ֶאת ָּכל ַהַּמָּתנֹות ֶׁשֵהִביאּו ְנִׂשיֵאי ַהְּׁשָבִטים ַלִּמְׁשָּכן –

ַּכָּמה ְנִׂשיִאים ֵהִביאּו ֶאת ַמְתנֹוֵתיֶהם?

 

ת
ֹ
ּבִרְּכַת הָאִילָנו

⋅ ַהּיֹוֵצא ִּביֵמי ִניָסן ְורֹוֶאה ִאיָלנֹות ַהּמֹוִציִאים ְּפִרי, ָצִריְך ְלָבֵרְך: "ָּברּוְך ַאָּתה ֲא־ֹדָני ֱא־ֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֶׁשֹּלא ִחַּסר ָּבעֹוָלמֹו ְּכלּום, 
ּוָבָרא ּבֹו ְּבִרּיֹות טֹובֹות ְוִאיָלנֹות טֹובֹות, ֵלָהנֹות ָּבֶהן ְּבֵני ָאָדם ".

⋅ ְוֵאינֹו ְמָבֵרְך ֶאָּלא ַּפַעם ַאַחת ַּבָּׁשָנה.
ֶּבָחֵצר ַהְּמֻטַּפַחת ֶׁשָּלנּו ְּגֵדִלים ִּפְרֵחי נֹוי ַמְרִהיִבים, ַהִאם אּוַכל ְלַהְזִמין ֶאת ַחְבֵרי ַהִּכָּתה ְלָבֵרְך ֲעֵליֶהם ֶאת ִּבְרַּכת ָהִאיָלנֹות?

ּבִעוּר חָמֵץ
⋅ ַהָּׁשָנה, ְּבֶׁשל ָּכְך ֶׁשֶעֶרב ֶּפַסח ָחל ְּבַׁשָּבת, ַמְקִּדיִמים ֶאת ְׂשֵרַפת ֶהָחֵמץ )ֶׁשל ֶעֶרב ֶּפַסח( ְליֹום ִׁשִּׁשי, י"ג ְּבִניָסן, ַעד ַהָּׁשָעה 11:44 )ְּכִבְׁשַאר 

ַהָּׁשִנים(. ַאְך ֻמָּתר ְלַהְמִׁשיְך ְוֶלֱאֹכל ֶאת ֶהָחֵמץ ֶׁשֻהְׁשַאר ְלֹצֶרְך ַהַּׁשָּבת ַעד ְלסֹוף ְזַמן ֲאִכיַלת ֶהָחֵמץ ְּבַׁשָּבת, ֶעֶרב ֶּפַסח. 

⋅ ְּבִבעּור ֶזה, ְּביֹום ִׁשִּׁשי, ֵאין אֹוְמִרים ַהָּׁשָנה ֶאת ֻנַּסח "ָּכל ֲחִמיָרא" ַהֵּׁשִני, ַהָּכתּוב ַּבִּסּדּור, ְוהּוא ֶנֱאָמר ַעל ָיֵדינּו )ַיַחד ִעם ֻנַּסח ַה"ְיִהי ָרצֹון" 
ַהָּכתּוב ָׁשם( ַרק ְלָמֳחָרת, ְּבַׁשָּבת, ִלְפֵני סֹוף ְזַמן ִּבעּור ָחֵמץ ְּבָׁשָעה 11:44.

⋅ ְּבַׁשָּבת, ִלְפֵני סֹוף ְזַמן ַהִּבעּור )ָּכָאמּור( ָעֵלינּו ְלַהְׁשִליְך ֶאת ֵּפרּוֵרי ֶהָחֵמץ ֶׁשּנֹוְתרּו ֵמַהְּסעּוָדה – ַלֵּׁשרּוִתים, אֹו ִלְׁשֹּפְך ֲעֵליֶהם ֹחֶמר ָחִריף 
)ֵאקֹונֹוִמיָקה ְוַכּדֹוֶמה(. 

י.  3. ְּבמֹוָצֵאי ַׁשָּבת. ְּבֵאיֶזה יֹום ִנְׂשֹרף ֶאת ֶהָחֵמץ ַהָּׁשָנה? 1. ְּביֹום ֲחִמיִׁשי.  2. ְּביֹום ִׁשּׁשִ

ת
ֹ
הַדְלַָקת נֵרו

⋅ ְּבֶעֶרב ַחג ַהֶּפַסח )יֹום־טֹוב ִראׁשֹון( ַמְדִליִקים ּוְמָבְרִכים:
1. "ְלַהְדִליק ֵנר ֶׁשל יֹום טֹוב".

2. "ֶׁשֶהֱחָינּו ְוִקְּיָמנּו ְוִהִּגיָענּו ִלְזַמן ַהֶּזה".

⋅ ַהָּׁשָנה ֹלא ִנָּתן ְלַהְדִליק ֵנרֹות ְּבֶעֶרב ַהַחג, ְּבֶׁשל ַהַּׁשָּבת. ָלֵכן ַמְדִליִקים ֵנרֹות ְּבמֹוָצֵאי ַׁשָּבת, ְלַאַחר ֲאִמיַרת "ָּברּוְך ַהַּמְבִּדיל ֵּבין ֹקֶדׁש ְלֹקֶדׁש".
ַּכָּמה ְּבָרכֹות ְנָבֵרְך ַעל ַהְדָלַקת ֵנרֹות ְּביֹום ִׁשִּׁשי, ְוַכָּמה ְּבמֹוָצֵאי ַׁשָּבת?

ׁ
 לְאֵש

ׁ
הַעֲבָָרה מֵאֵש

⋅ ָאסּור ִליצֹור ֵאׁש ֲחָדָׁשה ַּבַחג, ְּכגֹון ְלַהִּצית ַּגְפרּור, ֶאָּלא, ֵיׁש ְלַהְדִליק ֵמֵאׁש ַהּדֹוֶלֶקת ִמִּלְפֵני יֹום־טֹוב.
⋅ ַהָּׁשָנה ֵיׁש ְלָהִכין ֵאׁש ֶׁשִּתְדֹלק ֵמֶעֶרב ַׁשָּבת ַעד מֹוָצֵאי ַׁשָּבת, ֶׁשִּמֶּמָּנה נּוַכל ְלַהֲעִביר ֵאׁש.

⋅ ִאם ַמֲעִביִרים ֵאׁש ְּבֶאְמָצעּות ַּגְפרּור ְוַכּדֹוֶמה, ֵיׁש ְלִהָּזֵהר ֹלא ְלַכּבֹותֹו.
⋅ ֵיׁש ְלִהָּזֵהר ְּבָכְך ִּבְמֻיָחד ַהָּׁשָנה, ַּכֲאֶׁשר ַמְדִליִקים ֶאת ֵנרֹות ַהַחג ְּבֵליל ַהַחג ַעְצמֹו )ְּבמֹוָצֵאי ַׁשָּבת(, ְוֹלא ְּבֶעֶרב ַהַחג.

ָמה ָאסּור ַלֲעׂשֹות ַּבַחג?  1. ְלַהְדִליק ֵאׁש ֲחָדָׁשה.  2. ְלַכּבֹות ֵאׁש.  3. ַּגם ְלַהְדִליק ְוַגם ְלַכּבֹות.

ִיסָן ּבַּלַיְלָה לֵיל הַּסֵדֶר – י"ד ּבְנ
⋅ 'ַמַּצת ִמְצָוה' ַמִהי? – ַהַּמּצֹות ֶׁשּיֹוֵצא ָּבֶהן ְיֵדי חֹוָבתֹו ְּבֵליל ַהֵּסֶדר.

⋅ ְּבֵליל ַהֵּסֶדר ֵיׁש ְלַהְקִּפיד ֶלֱאֹכל ַּכּמּות ֶׁשל ְׁשלֹוָׁשה 'ְּכֵזיִתים' ַמָּצה )ָׁשלֹוׁש ְּפָעִמים 27 ְּגָרם(. ֶאָחד ְל"מֹוִציא ַמָּצה". ֵׁשִני ְל"ּכֹוֵרְך". 
ְׁשִליִׁשי ַל"ֲאִפיקֹוָמן", ֵיׁש ְלַסֵּים ֶאת ָהֲאִפיקֹוָמן ַעד ֲחצֹות ַהַּלְיָלה: 12:40.

⋅ ִּבְׁשִתַּית ַאְרַּבע ּכֹוסֹות ֵיׁש ְלַהְקִּפיד ִלְׁשּתֹות ַיִין אֹו ִמיץ ֲעָנִבים ְּבָכל ַּפַעם ַּכּמּות ֶׁשל 'ְרִביִעית', ֹזאת אֹוֶמֶרת 86 ְּגָרם.
⋅ ִּבְקִריַאת ְׁשַמע ֶׁשַעל ַהִּמָּטה קֹוְרִאים ַרק ֶאת ַהָּפָרָׁשה ָהִראׁשֹוָנה "ְׁשַמע" ְו"ַהַּמִּפיל", ִּכי ַלְיָלה ֶזה הּוא ַלְיָלה ַהְּמֻׁשָּמר ִמַּמִּזיִקין.

ְׁשמּוִליק ִהְׁשַּתֵּתף ָיֶפה ְּבָכל ִסיָמֵני ֵליל ַהֵּסֶדר ַאְך ְּבֶאְמַצע ַהְּסעּוָדה ְּב'ֻׁשְלָחן עֹוֵרְך', הּוא ִנְרַּדם.

ֵאיזֹו ַּכּמּות ֶׁשל 'ַמַּצת ִמְצָוה' הּוא ִהְסִּפיק ֶלֱאֹכל? 

ַּכַּזִית ֶאָחד ֶׁשל ַמָּצה )27 ְּגָרם(.  2. ְׁשֵני ְּכֵזיִתים ֶׁשל ַמָּצה )ַּפֲעַמִים 27 ְּגָרם(.  3. ְׁשלֹוָׁשה ְּכֵזיִתים ֶׁשל ַמָּצה )ָׁשלֹוׁש ְּפָעִמים 27 ְּגָרם(.

ל
ֹ
ּבָת הַּגָדו ַ

ׁ
ש

⋅ ַהַּׁשָּבת ֶׁשִּלְפֵני ֶּפַסח ִנְקֵראת ַׁשָּבת ַהָּגדֹול.
⋅ נֹוֲהִגים ֶׁשְּבַׁשָּבת ַהָּגדֹול ּדֹוֵרׁש ָהַרב ִלְפֵני ַהָּקָהל ִהְלכֹות ֶּפַסח ֲהָלָכה ְלַמֲעֶׂשה.

⋅ ְּבַׁשָּבת ַהָּגדֹול ַאֲחֵרי ְּתִפַּלת ִמְנָחה קֹוְרִאים ֵחֶלק ֵמַהַהָּגָדה, ֵמ"ֲעָבִדים ָהִיינּו" ַעד "ְלַכֵּפר ַעל ָּכל ֲעֹוֹנֵתינּו" – ְלִפי ֶׁשְּבַׁשָּבת זֹו ָהְיָתה 
ַהְתָחַלת ַהְּגֻאָּלה ְוַהִּנִּסים.

ָמַתי אֹוְמִרים ֶאת ַהַהָּגָדה – ֹלא ְלַיד ֻׁשְלַחן ַהֵּסֶדר?

ן
ֹ
ת ּבַּתְפִּלָה וּבְבִרְּכַת הַּמָזו

ֹ
סָפו

ֹ
הו

⋅ ְּביֹום־טֹוב ִראׁשֹון אֹוְמִרים ַהֵּלל־ָׁשֵלם ְו"ַיֲעֶלה ְוָיֹבא".
⋅ ְּבֹחל־ַהּמֹוֵעד ּוִבְׁשִביִעי ֶׁשל ֶּפַסח אֹוְמִרים ֲחִצי־ַהֵּלל ְו"ַיֲעֶלה ְוָיֹבא".

⋅ ַהָּׁשָנה ָיחּול ְׁשִביִעי ֶׁשל ֶּפַסח ְּבַׁשָּבת, ְוֵיׁש לֹוַמר ַּגם ֶאת ַההֹוָספֹות ֶׁשל ַהַּׁשָּבת ִּבְתִפַּלת ָהֲעִמיָדה, וּ'ְרֵצה' ְו'ָהַרֲחָמן' ְלַׁשָּבת – ְּבִבְרַּכת ַהָּמזֹון.
⋅ מֹוִריד ַהָּטל: ִּבְתִפַּלת מּוָסף ֶׁשל יֹום־טֹוב ִראׁשֹון ֶׁשל ֶּפַסח ַמְתִחיִלים לֹוַמר "מֹוִריד ַהָּטל" ִּבְמקֹום "מֹוִריד ַהֶּגֶׁשם" ּוְבֹחל־ַהּמֹוֵעד אֹוְמִרים 

ְּבִבְרַּכת "ָּבֵרְך ָעֵלינּו" – "ְוֵתן ְּבָרָכה" ִּבְמקֹום "ְוֵתן ַטל ּוָמָטר ִלְבָרָכה".

ִׁשיִמי אֹוֵהב ְמאֹוד ִלְׁשֹמַע ֶאת ַהַחָּזן ִּבְתִפַּלת ַטל. ְּבֵאיֶזה יֹום ּוְבֵאיזֹו ְּתִפָּלה הּוא ַיְקִּפיד ִלְהיֹות ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת?

ִיסָן ל ּפֶסַח – כ"א נ ֶ
ׁ

ְבִיעִי ש
ׁ

ש
⋅ ַמּדּוַע חֹוְגִגים? ְׁשִביִעי ֶׁשל ֶּפַסח הּוא ַהּיֹום ַהְּׁשִביִעי ְלַאַחר ְיִציַאת ִמְצַרִים ּוְביֹום ֶזה ָהָיה ָלנּו ֶאת ֵנס ְקִריַעת ַים־סּוף.

⋅ ַמְדִליִקים ֵנרֹות ַחג ְּבֶעֶרב ְׁשִביִעי ֶׁשל ֶּפַסח )כ' ִניָסן( ּוְמָבְרִכים: "ְלַהְדִליק ֵנר ֶׁשל ַׁשָּבת ְוֶׁשל יֹום טֹוב".
⋅ נֹוֲהִגים )ַהְּגָבִרים( ְלִהָּׁשֵאר ֵעִרים ְּבֵליל ְׁשִביִעי ֶׁשל ֶּפַסח.

⋅ ַרֵּבנּו ַהַּבַעל ֵׁשם טֹוב ָהָיה נֹוֵהג ֶלֱאֹכל ְסעּוָדה ְׁשִליִׁשית ַּבּיֹום ָהַאֲחרֹון ֶׁשל ֶּפַסח, ְוָהָיה קֹוֵרא ִלְסעּוָדה זֹו "ְסעּוַדת ָמִׁשיַח", ִמּׁשּום ֶׁשְּביֹום ֶזה 
ֵמִאיר ִּגּלּוי ֶהָאַרת ָמִׁשיַח. ַּגם ִּבְזַמֵּננּו נֹוֲהִגים ַלֲעֹרְך ִּבְׁשִביִעי ֶׁשל ֶּפַסח ְסעּוָדה זֹו ַאַחר ְּתִפַּלת ִמְנָחה )ִלְפֵני ַהְּׁשִקיָעה( ְואֹוְכִלים 'ַּכַּזִית' ַמָּצה 

ְוׁשֹוִתים ַאְרַּבע ּכֹוסֹות.

ִקיָעה?   ָמַתי ֲאַנְחנּו אֹוְכִלים ַמָּצה ְוׁשֹוִתים ַאְרַּבע ּכֹוסֹות ִלְפֵני ַהּׁשְ

מֶר
ֹ
סְפִיַרת הָע

⋅ ְּבמֹוָצֵאי יֹום־טֹוב ִראׁשֹון ֶׁשל ֶּפַסח, ֹזאת אֹוֶמֶרת ְּב־ט"ו ִניָסן ַּבַּלְיָלה – ַמְתִחיִלים ִלְסֹּפר ְסִפיַרת ָהֹעֶמר, ַעד ַחג ַהָּׁשבּועֹות.
⋅ ַהְּסִפיָרה ַנֲעֵׂשית ַּבֲעִמיָדה.

⋅ ָׁשַכח ִלְסֹּפר ַּבַּלְיָלה ִיְסֹּפר ַּבּיֹום ֶׁשְּלָמֳחָרת ְּבִלי ְּבָרָכה ְוַיְמִׁשיְך ִלְסֹּפר ִּבְׁשַאר ַהֵּלילֹות ִעם ְּבָרָכה.
⋅ ָׁשַכח ִלְסֹּפר ַּבַּלְיָלה ְוַגם ַּבּיֹום, ַיְמִׁשיְך ִלְסֹּפר ִּבְׁשַאר ַהֵּלילֹות ְּבִלי ְּבָרָכה.

ְּבֵאיֶזה יֹום ַּבָּׁשבּוַע ַנְתִחיל ַהָּׁשָנה ִלְסֹּפר ְסִפיַרת ָהֹעֶמר? 1. ְּבֵליל ַׁשָּבת.  2. ְּבמֹוָצֵאי ַׁשָּבת.  3. ְּביֹום ִראׁשֹון ָּבֶעֶרב.  4. ְּביֹום ֵׁשִני ָּבֶעֶרב.

עֵד
ֹ
ל הַּמו

ֹ
ח

ִּביֵמי ֹחל־ַהּמֹוֵעד ָצִריְך ְלַהְרּבֹות ְּבִׂשְמָחה ּוִבְסעּוָדה ִלְכבֹודֹו ֶׁשל ַהַחג. ֶיְׁשָנם ִמְסַּפר ְּדָבִרים ֶׁשֵאין ַלֲעׂשֹוָתם ְּבֹחל־ַהּמֹוֵעד:

⋅ ְלִהְסַּתֵּפר, ִלְקֹצץ ִצָּפְרַנִים ְוִלְתֹּפר.

⋅ ֵאין ִלְכֹּתב ְּבֹחל־ַהּמֹוֵעד. ְּבִאם ֵיׁש ֹצֶרְך ָּדחּוף – ֵיׁש ִלְכֹּתב ְּבִׁשּנּוי.

⋅ ִּכּבּוס – ְלֹצֶרְך ִּתינֹוקֹות ִויָלִדים ְקַטִּנים ֻמָּתר.

ְלרּוִתי ִנְקַרע ַהַּכְפּתֹור ַּבִּׂשְמָלה ַהֲחָדָׁשה ֶׁשָּקנּו ָלּה ַלַחג, ַהִאם ֻמָּתר ִלְתֹּפר אֹותֹו ְּבֹחל ַהּמֹוֵעד?

לעילוי נשמת השליח הרה"ח 
ר' אברהם שמואל ע"ה בוקיעט, 

שעסק במשך שנים רבות 
בהנגשת הלכות ומנהגי חג הפסח.

כ"א ניסן
יום שבת קדש 

שביעי של פסח

כ' ניסן 
יום שישי

ה' דחול המועד
ערב שביעי של פסח

י"ח ניסן
יום רביעי 
ג' דחול המועד

ט"ז ניסן
יום שני 

א' דחול המועד

ט"ו ניסן
יום ראשון
יו"ט ראשון

י"ד ניסן
שבת קודש 

ערב פסח

י"ב ניסן 
יום חמישי

 שחרית: חצי הלל,
יעלה ויבוא

 וההוספות לשבת,
כפי שמופיע בסידור

שחרית: 
חצי הלל, 
יעלה ויבוא

שחרית: 
חצי הלל,

יעלה ויבוא

שחרית: 
חצי הלל, 
יעלה ויבוא

שחרית:
הלל שלם

סוף זמן אכילת חמץ 10:42

מזמן זה אסור לאכול חמץ. 
ואילו מצה אסור לאכול 

- מתחילת הבוקר )עלות 
השחר(! עד לקיום מצות 
אכילת מצה בליל הסדר.

בדיקת חמץ
)לאחר צאת 
הכוכבים(

 אחרי מנחה
סעודת משיח

צדקה ספירת העומר
בלילה סופרים     

4 לעומר

ספירת העומר
בלילה סופרים  

2 לעומר

'תפילת טל' 
ו'מוריד הטל' 

במוסף

סוף זמן ביעור חמץ )באופן 
המותר בשבת( - 11:44 

בבוקר

י"ג ניסן 
יום שישי

ספירת העומר
בלילה סופרים

7 לעומר

הדלקת נרות
הברכה: 

"נר של שבת 
ושל יום טוב".

י"ט ניסן
יום חמישי 
ד' דחול המועד

י"ז ניסן
יום שלישי 
ב' דחול המועד

הבדלה הדלקת נרות, הברכות:
1. נר של יום טוב

2. שהחיינו
הדלקה אחרי צאת הכוכבים 

בהעברה מאש לאש.

שריפת החמץ 
)וכן מכירת 

החמץ(
עד 11:44 

לפני הצהריים.

כ"ב ניסן
יום ראשון

אסרו חג

ספירת העומר
בלילה סופרים

6 לעומר

שחרית: חצי הלל,  
יעלה ויבוא

שחרית: חצי 
הלל, יעלה ויבוא

ספירת העומר
בלילה סופרים

1 לעומר

ליל הסדר
קיום מצוות אכילת מצה 

)בליל פסח דווקא(.

הדלקת נרות 
שבת

ספירת העומר
בלילה סופרים

8 לעומר

ערים כל הלילה ספירת העומר
בלילה סופרים

5 לעומר

ספירת העומר
בלילה סופרים

3 לעומר

קריאת שמע: פרשה 
ראשונה “שמע” ו"המפיל".


