
תדפיס מתוך הספר הלכות והליכות
בהוצאת רשת אהלי יוסף יצחק
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סימן קז

ִּדיֵני ֹחֶדׁש ִניָסן
ָּכל ְיֵמי ֹחֶדׁש ִניָסן ֵאין אֹוְמִרים ַּתֲחנּון. )ְסִעיף א(א. 

ֵמֹראׁש ֹחֶדׁש ִניָסן ְוַעד י"ב ּבֹו נֹוֲהִגין ִלְקֹרא ְּבָכל יֹום ָּפָרַׁשת ַהָּנִׂשיא ִמְּנִׂשיֵאי ב. 

י"ב ַהְּׁשָבִטים ֶׁשִהְקִריב ֶאת ָקְרָּבנֹו ְּבאֹותֹו יֹום. )ְסִעיף א( 

ַהי"ג(  ְּביֹום  ֹלא  )ֲאָבל  ַהָּיִמים,  ִמי"ב  יֹום  ְּבָכל  ַחַּב"ד:  ִמְנַהג 
ּוְלִוִּיים  ֹּכֲהִנים  ְוַגם  ָרצֹון",  "ְיִהי  ֶׁשל  ְמֻיָחד  ֻנָּסח  אֹוְמִרים 

אֹוְמִרים אֹותֹו. 

ְּביֹום ְׁשלָׁשה ָעָׂשר קֹוִרין ֶאת ָּפָרַׁשת ַהְּמנֹוָרה )ֶׁשִּבְתִחַּלת ָּפָרַׁשת ְּבַהֲעלֹוְתָך( ג. 

ֶׁשִהיא ֶנֶגד ֵׁשֶבט ֵלִוי - ַהֵּׁשֶבט ַהי"ג. )ְסִעיף א(

קֹוְרִאים  ַהְּמנֹוָרה,  ָּפָרַׁשת  ִמְּלַבד  ְקִהּלֹות:  ְועֹוד  ַחַּב"ד  ִמְנַהג 
ַּגם ֶאת "ֹזאת ֲחֻנַּכת ַהִּמְזֵּבַח" – ֶׁשִהיא ָּפָרַׁשת ִסּכּום ָּכל י"ב 

ָקְרְּבנֹות ַהְּנִׂשיִאים ֶׁשִהְקִריבּו ַּבָּיִמים ַהּקֹוְדִמים.

ֵאין ִמְתַעּנִ ין ְּבֹחֶדׁש ִניָסן ֲאִפיּלּו ַּתֲעִנית ָיאְרַצייט. ֲאָבל ַּתֲעִנית ֲחלֹום ִמְתַעִּנין. ד. 
)ְסִעיף ב(

ִמְנַהג ַחַּב"ד: ֵאין ִמְתַעִּנים ְּכָלל 'ַּתֲעִנית ֲחלֹום'.

ָחָתן ְוַכָּלה ִמְתַעִּנין ְּבֹחֶדׁש ֶזה ְּביֹום ֻחָּפָתם, ַוֲאִפּלּו ְּבֹראׁש ֹחֶדׁש ִניָסן. )ְסִעיף ב( ה. 

לֹוַמר ו.  נֹוֲהִגין  ִמְנָחה,  ְּתִפַּלת  ְלַאַחר  ֶּפַסח(  ֶׁשִּלְפֵני  )=ַהַּׁשָּבת  ַהָּגדֹול  ְּבַׁשָּבת 

'ֲעָבִדים ָהִיינּו' )ִמּתֹוְך 'ַהָּגָדה ֶׁשל ֶּפַסח'(, ְלִפי ֶׁשְּבַׁשָּבת ַהָּגדֹול ָהְיָתה ַהְתָחַלת 

ַהְּגֻאָּלה ְוַהִּנִּסים. )ְסִעיף ג(

ֲהִליכֹות ּוִמְנָהִגים 
ִנְמָנִעים ֵמֲאִכיַלת ַמּצֹות ְׁשלֹוִׁשים יֹום קֹוֶדם ַהֶּפַסח. א. 

ַמֲאָכל ב.  ִאיָלֵני  ְׁשֵני  ְרִאַּית  ְּבֵעת  ִניָסן  ֹחֶדׁש  ִּביֵמי  ָהִאיָלנֹות'  'ִּבְרַּכת  ְמָבְרִכין 

ַהּפֹוְרִחים ְּבָיִמים ֵאּלּו. ִאם ְּכָבר ָנְפלּו ַהְּפָרִחים ְוֵהֵחּלּו ִלְגֹּדל ַהֵּפרֹות – ֹלא ְיָבֵרְך.

ִמְנַהג ַהְּסָפַרִּדים: ְלָבֵרְך ִּבְרַּכת ָהִאיָלנֹות ְּבֹרב ַעם.

 ֶּפֶרק
 ְׁשמֹוָנה
ָעָׂשר
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ִהְלכֹות ְּבִדיַקת ָחֵמץ ּוִבּטּולֹו
ִאיּסּור ָחֵמץ ְּבַחג ַהֶּפַסח

ְּבַחג א.  ָׁשם  ִיָּמֵצא  ֶׁשֹּלא  ְּכֵדי  ִמָּבֵּתינּו,  ֶהָחֵמץ  ֶאת  ְלַבֵער  ָעֵלינּו  ְמַצָּוה  ַהּתֹוָרה 

ַהֶּפַסח. ְּכמֹו ֶׁשֶּנֱאַמר: "ַאְך ַּבּיֹום ָהִראׁשֹון ַּתְׁשִּביתּו ְּׂשֹאר )=ָּדָבר ַהּגֹוֵרם ְלִעָּסה 

ִמִּיְׂשָרֵאל  ַהִהיא  ַהֶּנֶפׁש  ְוִנְכְרָתה  ָחֵמץ  ֹאֵכל  ָּכל  ִּכי  ִמָּבֵּתיֶכם  ָחֵמץ(  ִלְהיֹות 

ְׂשֹאר  ָיִמים  "ִׁשְבַעת  ֶנֱאַמר:  ְוֵכן  טו(.  יב,  )ְׁשמֹות  ַהְּׁשִבִעי"  יֹום  ַעד  ָהִראֹׁשן  ִמּיֹום 

ַהֶּנֶפׁש  ְוִנְכְרָתה  ָחֵמץ(  ֶׁשל  )=סּוג  ַמְחֶמֶצת  ֹאֵכל  ָּכל  ִּכי  ְּבָבֵּתיֶכם,  ִיָּמֵצא  ֹלא 

ַהִהוא ֵמֲעַדת ִיְׂשָרֵאל, ַּבֵּגר ּוְבֶאְזַרח ָהָאֶרץ" )ָׁשם, יט(.

ְּבִדיַקת ָחֵמץ 
ַּבַּלְיָלה ֶׁשִּלְפֵני ֶעֶרב ֶּפַסח ּבֹוְדִקין ֶאת ֶהָחֵמץ. )ְסִעיף א( ב. 

קֹוֶדם ַהְּבִדיָקה, ְיַכְּבדּו )=ְיַנּקּו ִויַטאְטאּו( ֵהיֵטב ָּכל ַהְּמקֹומֹות, ִויַנּקּו אֹוָתם ג. 

ִמָּכל ָחֵמץ, ְּכֵדי ֶׁשְּלַאַחר ִמֵּכן ִיְהֶיה ַקל ִלְבֹּדק. )ְסִעיף ג(

ַחָּיִבין ִלְבֹּדק ִמָּיד ִּבְתִחַּלת ַהַּלְיָלה. )ְסִעיף א(ד. 

ָאסּור ְלַהְתִחיל ֶלֱאֹכל אֹו ַלֲעׂשֹות ׁשּום ְמָלאָכה ֲחִצי ָׁשָעה ֹקֶדם ַהַּלְיָלה. )ְסִעיף א(ה. 

ֵיׁש  ַהַּלְיָלה  ֶׁשֹּקֶדם  ָׁשָעה  ֲחִצי  ְּבאֹוָתּה  ַהָּזֵקן:  ַאְדמֹו"ר  ָּכַתב 

ְלִהָּמַנע ֲאִפּלּו ִמִּלּמּוד. 

ַהְּבָרָכה ו.  ּוְתֵהא  ָנִקי(,  ֶׁשַהַּבִית  )ֵּכיָון  ְּכלּום  ִיְמָצא  ֹלא  ֶׁשָּמא  חֹוְׁשִׁשין  ֵיׁש 

ְלַבָּטָלה. ְוָלֵכן נֹוֲהִגין ֶׁשֹּקֶדם ַהְּבִדיָקה ַמִּניִחין ְּפִתיֵתי ֶלֶחם ִּבְמקֹומֹות ׁשֹוִנים 

ַּבַּבִית, ְּכֵדי ֶׁשִּיְמְצֵאם ַהּבֹוֵדק. )ְסִעיף ח(

ֵאין  ָחֵמץ  ִיְמָצא  ֹלא  ַהּבֹוֵדק  ִאם  ֲאִפּלּו  ַהָּזֵקן:  ַאְדמֹו"ר  ָּכַתב 

ִּבְרָכתֹו ְלַבָּטָלה, ְוִקֵּים ֶאת ַהִּמְצָוה ַּכֲהָלָכה. ּוִמָּכל ָמקֹום, ִמְנַהג 

ִיְׂשָרֵאל ּתֹוָרה ִהיא ְלַהִּניַח ְּפִתיִתים. 

ִמי ֶׁשֵאינֹו ּבֹוֵדק ָּכָראּוי ֶאת ַהַּבִית ֻּכּלֹו, ְוָכל ַּכָּוָנתֹו ִהיא ִלְמֹצא ֶאת ַהְּפִתיִתים ז. 

ֶׁשִהִּניחּו ִּבְלַבד, ֹלא ִקֵּים ִמְצַות ְּבִדיָקה, ְוֶנְחָׁשב לֹו ִּכְבָרָכה ְלַבָּטָלה. )ְסִעיף ח(

 ֶּפֶרק
ִּתְׁשָעה 
ָעָׂשר
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ִּבעּור ח.  ַעל  ְוִצָּונּו  ְּבִמְצֹוָתיו  ִקְּדָׁשנּו  ֲאֶׁשר   ..  " ְיָבֵרְך:  ִלְבֹּדק,  ֶׁשַּמְתִחיל  ֹקֶדם 

ָחֵמץ". ְוַאף ַעל ִּפי ֶׁשַעָּתה ֲעַדִין ֵאינֹו ְמַבֲערֹו, ִמָּכל ָמקֹום ְמָבֵרְך 'ַעל ִּבעּור', 

ַהִּבעּור  ְוֶזהּו  לֹו,  ָידּוַע  ֶׁשֵאינֹו  ֶהָחֵמץ  ֶאת  ְיַבֵּטל  ַהְּבִדיָקה  ַאַחר  ֶׁשִּמָּיד  ְלִפי 

ְלָחֵמץ ֶׁשֵאינֹו ָידּוַע לֹו. )ְסִעיף ז(

ִּדְבֵרי ַאְדמֹו"ר ַהָּזֵקן1: ֵיׁש נֹוֲהִגים ִלֹּטל ָיַדִים ְלֹלא ְּבָרָכה ִלְפֵני 
ַהְּבִדיָקה. ְוָכְך ָנֲהגּו ַהְּסָפַרִּדים2. 

ֹלא ַיְפִסיק ֵּבין ַהְּבָרָכה ִלְתִחַּלת ַהְּבִדיָקה. )ְסִעיף ז(ט. 

ֵמִעְנַין י.  ֶׁשהּוא  ְּבָדָבר  ַרק  ֶאָּלא  ַהְּבִדיָקה,  ָּכל  ְּגַמר  ַעד  ַיְפִסיק  ֶׁשֹּלא  טֹוב 

ַהְּבִדיָקה. )ְסִעיף ז(

ָיכֹול ִלְבֹּדק ַּכָּמה ָּבִּתים ִּבְבָרָכה ַאַחת. )ְסִעיף ז(יא. 

ֵאין ּבֹוְדִקין ֶאָּלא ְּבֵנר ְיִחיִדי ֶׁשל ַׁשֲעָוה. )ְסִעיף ב(יב. 

ֹלא ִיְבֹּדק ְּבֵנרֹות ְקלּוִעים ִמּׁשּום ְּדָהֵוי )=ֶׁשֶּנְחָׁשב( ַּכֲאבּוָקה. )ְסִעיף ב(יג. 

ָהְרִגיִלים, ַהְּמֻיָּצִרים יד.  ִיְבֹּדק ַּבֵּנרֹות  ִּבְׁשַעת ַהְּדָחק, ִאם ֵאין לֹו ֵנר ֶׁשל ַׁשֲעָוה, 

ִמּמּוְצֵרי ֵנְפְט. )ְסִעיף ב(

ַהַּמְרְּתִפים טו.  ֲאִפּלּו  ָּבֶהם ָחֵמץ,  ִהְכִניסּו  ַהֲחָדִרים ֶׁשֵּיׁש ָלחּוׁש ֶׁשָּמא  ָּכל  ּבֹוֵדק 

ְלַהָּסָקה  ֵעִצים  ּבֹו  ֶׁשְּמַאְכְסִנים  )=ָמקֹום  ָהֵעִצים  ּוֵבית  ְוַהֲחֻנּיֹות  ְוָהֲעִלּיֹות 

ְוַכּדֹוֶמה(. ָּכל ֶׁשֵּיׁש ָלחּוׁש ֶׁשָּמא ִהְכִניסּו ָׁשם ָחֵמץ ְּבַמֲהַלְך ַהָּׁשָנה - ְצִריִכין 

ְלָבְדקֹו. )ְסִעיף ג(

ְצִריִכין ִלְבֹּדק ָּכל ָהֲארֹונֹות ֶׁשַּמְחִזיִקים ָּבֶהם ָחֵמץ. )ְסִעיף ג(טז. 

ִּבְׁשַעת יז.  ַהֻּׁשְלָחן  ַעל  ַהִּנְמָצִאים  ְוַכּדֹוֶמה,  ַׁשָּבת'  ּו'ְזִמירֹות  ְוִסּדּוִרים  ִּבְרכֹוִנים 

ְוֵיׁש  ַהֶּפַסח,  ְלַהְחִזיָקם ְּבַחג  ֵאין   , ָחֵמץ ֵּפרּוֵרי  ָּבֶהם  ְוִנְדָּבִקים  ַהְּסעּוָדה 

ְלַהְצִניָעם )=ְלַהִּניָחם ְּבָמקֹום ָסגּור( ּוְלָמְכָרם ְלגֹוי. 

ְׁשִטיִחים ְוַצֲעצּוִעים ֶׁשֹּלא ִנָּתן ְלַנּקֹוָתם ֵהיֵטב, ֵיׁש ְלַהְצִניָעם ּוְלָמְכָרם ְלגֹוי.יח. 

ְצִריִכין ִלְבֹּדק ְּבָכל ַהְּמקֹומֹות, ַּבֹחִרים ּוַבְּסָדִקין ָּכל ָמה ֶׁשֶאְפָׁשר. )ְסִעיף ה(יט. 

ָחֵמץ, כ.  ָּבֶהן  נֹוְתִנים  ֶׁשִּלְפָעִמים  ַהְּיָלִדים,  ְוֶׁשל  ֶׁשּלֹו  ֶׁשַּבְּבָגִדים  ַהִּכיִסים  ַּגם 

ְצִריִכין ְּבִדיָקה, ִויַנֲעֵרם ֵהיֵטב ְלָמָחר ִּבְׁשַעת ַהִּבעּור. )ְסִעיף ה(

ֶׁשַהְּמִכיָרה כא.  ֵּכיָון  ְלָבְדָקם,  ִחּיּוב  ָעָליו  ָחל  ֶהָחֵמץ,  ִעם  ַלָּנְכִרי  ֶׁשּמֹוְכִרים  ַהֲחָדִרים 

ִמְתַּבַּצַעת ַרק ְלָמָחר ַּבֹּבֶקר. ְוִאם ֵּכן, ְּבֵליל ַהְּבִדיָקה ֲעַדִין ֵהם ֶׁשּלֹו. )ְסִעיף ו(

1  סי' תלב סי"ב.
2  בן איש חי.
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ַרִּבים ֵמַהּפֹוְסִקים, ּוִבְכָלָלם ַאְדמֹו"ר ַה'ֶּצַמח ֶצֶדק'3, חֹוְלִקים ַעל ָּכְך ְוסֹוְבִרים 

ִּכי ֵאין ַטַעם ִלְבֹּדק ְּבֶחֶדר ֶׁשָעִתיד ִלְהיֹות ַׁשָּיְך ְלָנְכִרי ִּבְזַמן ִאּסּור ֶהָחֵמץ. ְוֵכן 

ַהִּמְנָהג ַהָּנפֹוץ ֶׁשֹּלא ּבֹוְדִקים ֲחָדִרים ֵאּלּו4. 

ַלֲעׂשֹותֹו אֹוָצר )=ַמְחָסן(, ֵּפרּוׁש ֶׁשרֹוֶצה כב.  ְורֹוֶצה  ָחֵמץ,  ְּבִדיַקת  ֶׁשָּצִריְך  ֶחֶדר 

ְּדָבִרים, ֶׁשֵּמֲחַמת ֶזה ֹלא  ֶלֱאֹצר )=ְלַאְחֵסן( ְּבתֹוכֹו ֵּפרֹות אֹו ֵעִצים אֹו ְׁשָאר 

יּוַכל ְלָבְדקֹו ְּכֶׁשַּיִּגיַע ֵליל ַאְרָּבָעה ָעָׂשר )=ֵּכיָון ֶׁשַהֶחֶדר ִיְהֶיה ָמֵלא ַּבֲחָפִצים 

ָּכְך ֶׁשֹּלא ִּתְהֶיה ִּגיָׁשה( - ָצִריְך ִלְבֹּדק ְּתִחָּלה ֶאת ֶהָחֵמץ ָׁשם ְּבַאַחד ַהֵּלילֹות 

ְלאֹור ַהֵּנר, ְּכמֹו ֶׁשּבֹוְדִקין ֶאת ֶהָחֵמץ ְּבֵליל ַאְרָּבָעה ָעָׂשר. ְוָיכֹול ַלֲעׂשֹות ֹזאת 

ֲאִפּלּו ְזַמן ַרב ִלְפֵני ַהֶּפַסח, ַאְך ֵאין ְמָבְרִכים ַעל ְּבִדיָקה זֹו, ִּכי ַהְּבָרָכה ִנְתְקָנה 

ַרק ִלְבִדיָקה ֶׁשעֹוִׂשים ִּבְסִמיכּות ֶלָחג. )ְסִעיף יב( 

קֹוֶדם כג.  ְיַמֶּנה  ֶּפַסח,  ֶעֶרב  ֶׁשל  ַּבַּלְיָלה  ְּבֵביתֹו  ִיְהֶיה  ְוֹלא  ְרחֹוָקה,  ְלֶדֶרְך  ַהּיֹוֵצא 

אֹותֹו  ְמַמֶּנה  ֶׁשהּוא  ְּבֵפרּוׁש  לֹו  ְוֹיאַמר  ֲחֵמצֹו,  ִויַבֵּטל  ֶׁשִּיְבֹּדק  ָׁשִליַח  ֶלְכּתֹו 

 ָׁשִליַח ַעל ַהְּבִדיָקה ְוַגם ַעל ַהִּבּטּול, ְוַהָּׁשִליַח ֹיאַמר ַּבִּבּטּול: "ֲחֵמצֹו ֶׁשל ְּפלֹוִני ..

ְּבֶעֶרב  ִנְמָצא  הּוא  ֶׁשּבֹו  ָמקֹום  ְּבאֹותֹו  ַעְצמֹו,  ַהַּבִית  ַּבַעל  ְוַגם  ָּבֵטל".  ִיְהֶיה 

ְיַבֵּטל ֲחֵמצֹו ֶׁשִּבְרׁשּותֹו. ְוִאם ֹלא ִמָּנה ָׁשִליַח, ָיכֹול ִלְסֹמְך ָּבֶזה  ֶּפַסח ַּבֹּבֶקר, 

ַעל ִאְׁשּתֹו ּוְבֵני ֵּביתֹו, ְוַיְזִהיֵרם ֶׁשַּיֲעׂשּו ַהֹּכל ַּכָּדת ְוַכִּדין. )ְסִעיף טז(

ֶאת ֶהָחֵמץ ֶׁשהּוא ַמְׁשִאיר ַלֲאִכיָלה אֹו ִלְמִכיָרה ַיִּניַח ֹקֶדם ַהְּבִדיָקה ְּבָמקֹום כד. 

ְלָמָחר,  ְלָׂשְרפֹו  ְוָצִריְך  ִּבְבִדיָקתֹו,  מֹוֵצא  ֶׁשהּוא  ֶהָחֵמץ  ְוֵכן  ֵהיֵטב.  ַהָּׁשמּור 

ַיִּניַח ְּבָמקֹום ָׁשמּור. ְוִיְהֶיה ֶהָחֵמץ ָקׁשּור ְּבתֹוְך ַׂשִּקית ְוַכּדֹוֶמה ֶׁשֹּלא ֹיאַבד, 

ְוַיִּניֶחּנּו ְּבָמקֹום ּבֹוֵלט ְּכֵדי ֶׁשִּיְרֵאהּו ְלָמָחר ְוֹלא ִיְׁשַּכח ְלָׂשְרפֹו. )ְסִעיף ט(

ִּבּטּול ָחֵמץ 
ַאַחר ַהְּבִדיָקה ְיַבֵּטל ִמָּיד ֶאת ֶהָחֵמץ. )ְסִעיף י(כה. 

ִעַּקר ַהִּבּטּול הּוא ַּבֵּלב, ֶׁשִּיְגֹמר )=ֶׁשַּיְחִליט( ְּבִלּבֹו ֶׁשָּכל ָחֵמץ ֶׁשִּבְרׁשּותֹו ֲהֵרי כו. 

ּבֹו ֶׁשֵאין  ּוְכָדָבר  ָעָפר  ְּכמֹו  הּוא  ַוֲהֵרי  ְּכלּום,  ָחׁשּוב  ְוֵאינֹו  ֵאינֹו,  ְּכִאּלּו   הּוא 

ֹצֶרְך ְּכָלל. )ְסִעיף י(

ִּתְּקנּו ֲחָכִמים ֶׁשֹּלא ִיְסַּתֵּפק ַּבִּבּטּול ֶׁשַּבֵּלב, ֶאָּלא יֹוִציא ְּדָבִרים ֵאּלּו ַּגם ְּבִפיו, כז. 

ְוֹיאַמר: "ָּכל ֲחִמיָרא ..". )ְסִעיף י( 

3  שו"ת אורח חיים סי' מז. 
4  ראה משנה ברורה סי' תלו ס"ק לב ובפסקי תשובות שם )אות ג(. 
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ִמי ֶׁשֵאינֹו יֹוֵדַע ֵּפרּוׁש ַהִּמִּלים ַּבֲאָרִמית, ֹיאַמר ְּבָלׁשֹון ֶׁשהּוא ֵמִבין )ּוְלֻדְגָמה כח. 

ִּבְלׁשֹון ַהֹּקֶדׁש: ָּכל ָחֵמץ ּוְׂשאֹור ֶׁשֵּיׁש ִּבְרׁשּוִתי, ֶׁשֹּלא ְרִאיִתיו ְוֶׁשֹּלא ִּבַעְרִּתיו 

ְוֶׁשֹּלא ְיַדְעִּתיו, ִיָּבֵטל ְוִיְהֶיה ֶהְפֵקר ַּכֲעַפר ָהָאֶרץ(. )ְסִעיף י(

"ָּכל  ַהִּבּטּול:  ֻנַּסח  ֶאת  לֹוַמר  ַהּנֹוֲהִגים  ֵיׁש  ַהְּסָפַרִּדים:  ִמְנַהג 
ְוֵכן אֹוְמִרים  ַלִּבּטּול.  ְּכֵדי ָלֵתת ִחּזּוק  ְּפָעִמים  ֲחִמיָרא" ָׁשֹלׁש 

ָרצֹון"  ִו"יִהי  ּוְׁשִכיְנֵּתיּה",  הּוא  ְּבִריְך  קּוְדָׁשא  ִיחּוד  "ְלֵׁשם 

ַהּמֹוִפיַע ַּבַּמְחזֹוִרים.

ָחֵמץ ֶׁשִּנְמָצא ְּבַחג ַהֶּפַסח 
ָמָצא ָחֵמץ ְּבֵביתֹו ְּבֹחל ַהּמֹוֵעד - יֹוִציֶאּנּו ְוִיְׂשְרֶפּנּו. )ְסִעיף יז(כט. 

ִאם ֵיׁש ֶּבָחֵמץ ֶׁשָּמָצא ַּכַזִית - ְיָבֵרְך ַעל 'ִּבעּור ָחֵמץ'. )ְסִעיף יז(ל. 

ְּבָיֵמינּו ֶׁשַהִּמְנָהג הּוא ִלְמֹּכר ֶאת ָּכל ֶהָחֵמץ ֶׁשִּנְׁשַאר ַּבַּבִית ְלָנְכִרי, ִאם ָמָצא לא. 

יֹום  ֵאינֹו ַׁשָּבת אֹו  )ִאם  ַיֲעִביֶרּנּו  ֶהָחֵמץ,  ַעל  ֶׁשֵּיׁש ִאּסּור  ִּבְזַמן  ְּבֵביתֹו  ָחֵמץ 

טֹוב( ְלאֹותֹו ֶחֶדר ָסגּור ֶׁשּבֹו ִנְמָצא ֶהָחֵמץ ֶׁשָּמַכר ַלָּנְכִרי. 

ָּבּה לב.  ֶׁשָחל  ַׁשָּבת  אֹו  ַהּמֹוֵעד  ֹחל  )ַׁשַּבת  ְּבַׁשָּבת  אֹו  טֹוב  ְּביֹום  ָחֵמץ  ָמָצא  ְוִאם 

ִּבְכִלי  ְיַכֵּסהּו  ֻמְקֶצה,  )=ֶׁשהּוא(  ְּדָהֵוי  ִמּׁשּום  ָאז  ְלַטְלְטלֹו  ֶׁשָאסּור  ֶּפַסח(,  ֶעֶרב 

ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ָיבֹואּו ֶלֱאֹכל ִמֶּמּנּו, ְוַאֲחֵרי ֵצאת ַהַּׁשָּבת אֹו ֶהָחג ַיֲעִביֶרּנּו ַלֶחֶדר ַהָּסגּור 

ֶׁשָּמַכר ַלָּנְכִרי. ]ְוִאם ֵאין לֹו ֶחֶדר אֹו ָמקֹום ֶׁשָּמַכר ַלָּנְכִרי - ִיְׂשֹרף אֹותֹו[. )ְסִעיף יז(
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ּבֹוְדִקין ֶאת ֶהָחֵמץ ְלַאַחר ְּתִפַּלת ַעְרִבית.א. 

ַּבַּבִית ֲעָׂשָרה ְּפִתיֵתי ָחֵמץ ָקֶׁשה. ָּכל ב.  ַמִּניִחין ִּבְמקֹומֹות ׁשֹוִנים  ַהְּבִדיָקה  ֹקֶדם 

ֶאָחד ֵמֶהם ָּכרּוְך ְּבִפַּסת ְנָיר. )ַהִּדּיּוק ְּבִמְסַּפר ֶעֶׂשר ַּדְוָקא הּוא ַעל ִּפי ַהַּקָּבָלה(. 

ּבֹוְדִקין ְלאֹור ֵנר ֶׁשל ַׁשֲעָוה ְוַעל ְיֵדי נֹוַצת עֹוף.ג. 

ַהּבֹוֵדק ַמִּניַח ֶהָחֵמץ ֶׁשּמֹוֵצא ְּבַׂשִּקית ְנָיר.ד. 

– ה.  ִנְׁשַאר  ִאם   – ַהֵּנר  ּוְׁשָיֵרי  ַהּנֹוָצה  ַהְּנָיר,  ַׂשִּקית  ֶאת  ַמִּניִחים  ַהְּבִדיָקה  ְּבִסּיּום 

ַהַּכף  ַיד  ֶאת  )ַרק  ִּבְנָיר  ַהֹּכל  עֹוְטִפים  ֵעץ,  ַּכף  ֶׁשל(  ַהְּפִניִמי  )=ַּבַּצד  ְּבַקֲערּוִרית 

ַמְׁשִאיִרים ּבֹוֶלֶטת ִמּתֹוְך ַהְּנָיר ְלֹלא ֲעִטיָפה(, ּוְמַהְּדִקים ְּבחּוט ֶׁשּכֹוְרִכים ְסִביב 

ַהְּנָיר ַּכָּמה ְּפָעִמים ְוקֹוְׁשִרים אֹותֹו.

1.   סי' תלב סי"ב.

2.   בן איש חי.

3.   שו"ת אורח חיים סי' מז. 

4.   ראו משנה ברורה סי' תלו ס"ק לב ובפסקי תשובות שם )אות ג(. 
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סימן קיב

ֵאיֶזה ָחֵמץ ָאסּור ְלַהְׁשהֹותֹו ַּבֶּפַסח 
ְוֵאיֶזה ֻמָּתר

ָּכל ָּדָבר ֶׁשֶּיׁש ּבֹו ַּתֲעֹרֶבת ָחֵמץ, ַוֲאִפּלּו ֵאין ּבֹו ָחֵמץ ְּבֵעין )=ָחֵמץ ַמָּמִׁשי( ַרק א. 

ַטַעם ֶׁשל ָחֵמץ, ְּכגֹון ֶׁשֵהִסירּו ֶאת ֶהָחֵמץ ַעְצמֹו ֵמַהַּמֲאָכל, ִמָּכל ָמקֹום ָאסּור 

ְלַהְׁשהֹותֹו ַּבֶּפַסח. )ְסִעיף א(

אֹו ב.  ֶּפַסח,  ֹקֶדם  ָחֵמץ  ִּבְכִלי  ֶׁשִּנְתַּבֵּׁשל  ֶאָּלא  ְּכָלל  ָחֵמץ  ּבֹו  ָהָיה  ֶׁשֹּלא  ָּדָבר 

24 ָׁשעֹות ִעם נֹוֵזל( ִּבְכִלי ָחֵמץ – ֻמָּתר ְלַהְׁשהֹותֹו ַּבֶּפַסח.  ֶׁשִּנְכַּבׁש )=ָׁשָהה 

)ְסִעיף א( 

ִאם ַהַּמֲאָכל ִנְתַּבֵּׁשל אֹו ִנְכַּבׁש ְּבתֹוְך ַהֶּפַסח ִּבְכִלי ָחֵמץ – ַחָּיִבין ְלַבֲערֹו. )ְסִעיף א(ג. 

ַהֶּפַסח, ד.  ֹקֶדם  ַהֶּכֶלב  ֵמֲאִכיַלת  ְלַגְמֵרי  )=ִהְתַקְלֵקל(  ְוִנְפַסד  ִנְפַסל  ֶהָחֵמץ  ִאם 

ֻמָּתר ַּבֶּפַסח ַּבֲהָנָאה ּוִבְׁשִהָּיה ]ַאְך ֹלא ַּבֲאִכיָלה[. )ְסִעיף ה(

ֵיׁש ְלִהָּזֵהר ַּבַּמּפֹות ֶׁשַּמִּציִעים ַעל ַהֻּׁשְלָחן ַּבֶּפַסח ֶׁשִּיְהיּו ְנִקּיֹות ִמָּכל ֲחַׁשׁש ה. 

ִמָּכל  ְלִהָּזֵהר  ֶׁשֵּיׁש  ֶׁשֵּכן  ְוָכל  ְוַכּדֹוֶמה.  ֵּפרּור  ֵאיֶזה  ֵמֶהן  ִיְתָּפֵרר  ְוֹלא  ָחֵמץ, 

ֲחָׁשׁש ְּבאֹוָתם ְמקֹומֹות ֶׁשְּמַאְחְסִנים ָּבֶהם ֹאֶכל ַהְּמֹיָעד ַלֶּפַסח. )ְסִעיף ג( 

ֹקֶדם ו.  ֶּפַסח  ְּבֶעֶרב  ֵהיֵטב  ְלַׁשְפְׁשָפן  ָצִריְך  ַלֶּפַסח,  ַמְכִׁשיָרן  ֶׁשֵאינֹו  ַהֵּכִלים  ָּכל 

)=ַיְסִּתיר  ְוַיְצִניֵעם  ָּבֶהן,  ִנָּכר  ָחֵמץ  ְיֵהא  ְּבֹאֶפן ֶׁשֹּלא  ּוְלָהִדיָחן  ִׁשִּׁשית,  ָׁשָעה 

ְלִהְׁשַּתֵּמׁש  ָיבֹוא  ְּכֵדי ֶׁשֹּלא  ַּבֶּפַסח,  ֵליֵלְך ְלָׁשם  ָרִגיל  אֹוָתם( ְּבָמקֹום ֶׁשֵאינֹו 

ָּבֶהם ַּבֶּפַסח. )ְסִעיף ו(

טֹוב ְלָסְגָרם ְּבֶחֶדר אֹו ְּבָארֹון ָסגּור ְמֻיָחד, ּוְלַהְצִניַע )=ְלַהְסִּתיר( ֶאת ַהַּמְפֵּתַח ז. 

ַעד ְלַאַחר ַהֶּפַסח. )ְסִעיף ו( 

 ֶּפֶרק
ֶעְׂשִרים
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ֲהִליכֹות ּוִמְנָהִגים 
מּוָצִרים ַהָּבִאים ְּבַמָּגע ִעם ַהֶּפה, ְּכגֹון ִמְׁשַחת ִׁשַּנִים – ָראּוי ְלַוֵּדא ֶׁשֵהם ְנִקִּיים א. 

ִמָּכל ֲחַׁשׁש ָחֵמץ. 

מּוְצֵרי קֹוְסֶמִטיָקה ַהְּמֹיָעִדים ִלְׁשָאר ֶחְלֵקי ַהּגּוף )ִמְּלַבד ַהֶּפה( – ְוַתֲהִליְך ִיּצּוָרם ב. 

ִהְסַּתֵּים ִלְפֵני ַהֶּפַסח – ֵמִעַּקר ַהִּדין ֵאיָנם ְצִריִכים ֶהְכֵׁשר ַלֶּפַסח, ִּכי ַּגם ִאם ֵיׁש 

ָּבֶהם ַּתֲעֹרֶבת ָחֵמץ ֲהֵרי ֶׁשֶהָחֵמץ ֶׁשְּבתֹוָכּה ִנְפַסל ַלֲאִכיַלת ֶּכֶלב עֹוד ִלְפֵני ֶהָחג. 

ֶהְכֵׁשר ג.  ִיְהֶיה  ְוַהּקֹוְסֶמִטיָקה  ַהִּנָּקיֹון  ְלַהְקִּפיד ֶׁשַּגם ַעל מּוְצֵרי  ְמֻקָּבל  ִעם ֹזאת, 

ְלֶפַסח.
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ִסיָמן קטז

ִּדיֵני ַהְגָעָלה
ֵּכִלים ֶׁשַהְכָׁשָרָתם ִהיא ַעל ְיֵדי ַהְגָעָלה 

ָּכל ְּכֵלי ֵעץ ּוְכֵלי ַמָּתכֹות ּוְכֵלי ֶאֶבן ַמֲהֵני ְלהּו )=מֹוִעיָלה ָלֶהם( ַהְגָעָלה. )ְסִעיף ב(א. 

ְּכִלי  ְוֶאָחד  ַמֶּתֶכת  ְּכִלי  ֶאָחד  ַהָּזֵקן:  ַאְדמֹו"ר  ִּדְבֵרי   – ַהְרָחָבה 

ַמְׁשִקין  ְיֵדי  ַעל  ָחֵמץ  ָּבֶהן  ֶׁשִּנְׁשַּתֵּמׁש  ֲאָבִנים  ְּכִלי  ְוֶאָחד  ֵעץ 

ְיֵדי  ַעל  ְלַהְכִׁשיָרן  ָצִריְך  ָּכְך  ָּבֶהן,  ֶׁשִּנְׁשַּתֵּמׁש  ְּכֶדֶרְך   - ַחִּמין 

ַהְגָעָלה, ִּכי ְּכבֹוְלעֹו ָּכְך ּפֹוְלטֹו.

ְּכִלי  ֹחם  ְיֵדי  ַעל  ַהָּׁשָנה  ָּכל  ָחֵמץ  ּבֹו  ְוִנְבַלע  ֶׁשִּנְׁשַּתֵּמׁש  ְּכִלי 

ַּכף  ְוֵכן  ָהֵאׁש,  ַעל  ֶׁשָּׂשִמים  )=ִסיִרים(  ְקֵדרֹות  ְּכגֹון  ִראׁשֹון, 

ָהֵאׁש,  ַעל  ְּכֶׁשִהיא  ַהְּקֵדָרה  ֶאת  ָּבּה  ְלַעְרֵּבב  ְמֻיֶחֶדת  ֶׁשִהיא 

ְוֵכן ַּכף ֶׁשִהיא ְמֻיֶחֶדת ְלהֹוִציא ָּבּה ַהַּתְבִׁשיל ֵמַהְּקֵדָרה ְלתֹוְך 

ַהְּקָעָרה )=ַצַּלַחת( - ָצִריְך ְלַהְגִעיָלן ְּבתֹוְך ְּכִלי ִראׁשֹון רֹוֵתַח.

ְוֵכִלים ֶׁשִּנְׁשַּתֵּמׁש ְוִנְבַלע ָּבֶהן ָחֵמץ ָּכל ַהָּׁשָנה ַעל ְיֵדי ֹחם ְּכִלי 

ֵׁשִני, ְּכגֹון ַּכּפֹות ֶׁשאֹוְכִלים ָּבֶהן ֵמַהְּקָעָרה ֶׁשִהיא ִנְקֵראת ְּכִלי 

ֵׁשִני, ֲהֵרי ֵהן ִנְכָׁשִרין ַעל ְיֵדי ַהְגָעָלה ִּבְכִלי ֵׁשִני, ְּדַהְינּו ֶׁשְּיָעֶרה 

ְּבתֹוְך  ַהַּכּפֹות  ְוָיִׂשים  ֵׁשִני,  ְּכִלי  ְלתֹוְך  ִראׁשֹון  ִמְּכִלי  רֹוְתִחין 

ָהרֹוְתִחין ֶׁשַּבְּכִלי ֵׁשִני. )ִסיָמן תנא, ְסִעיף כה ּוְסִעיף לב(

ַהְמָחָׁשה ַמֲעִׂשית:
ִנָּתן  ֶזה(,  ְּבֹחם  ִמְתַקְלְקִלים  ֵאיָנם  )ִאם  ְוַנְילֹון  ְּפַלְסִטיק  ְוֵכן  ֵעץ,  ַמֶּתֶכת,  ְּכֵלי 

ְלַהְכִׁשיר ְּבַהְגָעָלה.

ֵּכיָון  רֹוֵתַח,  ִראׁשֹון  ְּכִלי  ְּבתֹוְך  ַהֵּכִלים  ָּכל  ֶאת  ְלַהְכִׁשיר  ָראּוי  ְלַכְּתִחָּלה 

)ְלֻדְגָמה:  ִראׁשֹון  ִּבְכִלי  ַּגם  ָּבֶהם  ִהְׁשַּתְּמׁשּו  ֶׁשֹּלא  ְּבַוָּדאּות  ָלַדַעת  ֶׁשָּקֶׁשה 

ְּכִלי  ֶׁשִהיא  ַהַּצַּלַחת  ִמּתֹוְך  הּוא  ָהֲאִכיָלה  ְּבֵעת  ִׁשּמּוָׁשּה  ִעַּקר   - ְרִגיָלה  ַּכף 

ַהִּנְמָצא ְּבתֹוְך  ָהֹאֶכל  ְלַעְרֵּבב ֶאת  ְּכֵדי  ְּבַכף  ִלְפָעִמים ִמְׁשַּתְּמִׁשים  ֵׁשִני, ַאְך 

ֵׁשִני,  ִּבְכִלי  הּוא  ִׁשּמּוׁשֹו  ֶׁשֹרב  ְּכִלי  ּוְבִדיֲעַבד,  ִראׁשֹון(.  ְּכִלי  ֶׁשהּוא  ַהִּסיר, 

ַּבֶּפַסח.  ּבֹו  ֶׁשִהְתַּבֵּׁשל  ֶאת  אֹוֵסר  ֵאינֹו   – ֵׁשִני  ְּכִלי  ְּבתֹוְך  אֹותֹו  ְוִהְגִעילּו 

)ַּבֶהְמֵׁשְך ֻיְזַּכר ִּדין ֵערּוי ִמְּכִלי ִראׁשֹון(. 

ֶּפֶרק 
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ְּכֵלי ְׁשִתָּיה - ְצִריִכין ַּגם ֵּכן ַהְגָעָלה. )ְסִעיף יג(ב. 

ַהְרָחָבה – ִּדְבֵרי ַאְדמֹו"ר ַהָּזֵקן: ָּכל ַהֵּכִלים ֶׁשִּנְׁשָרה ָּבֶהן ָחֵמץ 
ְוִנְכַּבׁש ָּבֶהן כ"ד )=24( ָׁשעֹות ְרצּופֹות, ֲאִפּלּו ִנְכַּבׁש ְּבַמְׁשֶקה 

צֹוֵנן, ְּכגֹון ֶׁשָּׁשָרה ְּפִתיֵתי ֶלֶחם ְּבַמִים צֹוְנִנים ְוָׁשהּו ֵמֵעת ְלֵעת 

ַהָּכבּוׁש  ֶׁשָּכל  ְּבתֹוכֹו,  ִנְתַּבְּׁשלּו  ְּכִאּלּו  ֶזה  ֲהֵרי   – ַהְּכִלי  ְּבתֹוְך 

ְוָצִריְך ְלַהְגִעילֹו ְּבתֹוְך ְּכִלי ִראׁשֹון. ְוֵאין ָצִריְך  ִּכְמֻבָּׁשל,  הּוא 
ֶהָעׂשּוי  ֵׁשָכר  ְּכגֹון  ָחֵמץ,  ֶׁשל  ַמְׁשֶקה  ְּבתֹוכֹו  ָעַמד  ִאם  לֹוַמר 

ְּבתֹוכֹו  ָעַמד  ִאם  ִראׁשֹון,  ִּבְכִלי  ְלַהְגִעילֹו  ֶׁשָּצִריְך  ִמְּׂשעֹוִרים, 

כ"ד ָׁשעֹות ְרצּופֹות. )ִסיָמן תנא, ְסִעיף ס(

ַהְמָחָׁשה ַמֲעִׂשית:
ִּבְכִלי  ַהְגָעָלה  ְצִריָכה  ָרצּוף,  ָׁשעֹות   24 ְּבֶמֶׁשְך  ִּביָרה  ַמְׁשֵקה  ָּבּה  ֶׁשָּׁשָהה  ּכֹוס 

ִראׁשֹון, ַעל ַאף ֶׁשָּידּוַע ְּבַוָּדאּות ֶׁשֵאין ִמְׁשַּתְּמִׁשים ְּבכֹוס ֹזאת ִלְׁשִתָּיה ַחָּמה. 

ֹאֶפן ַהְגָעַלת ֵּכִלים
ֵאין ַמְגִעיִלין ֶאָּלא ְּבַמִים, ְוֹלא ְיֵהא ָּבֶהם ׁשּום ַּתֲערֹובֹות ֲאִפּלּו ֵאֶפר ְוַכּדֹוֶמה. ג. 

)ְסִעיף יד(

ְּכֵעין ד.  ַהַּמִים  ֶׁשֶּנֶעְכרּו  ַעד  ָּגדֹול(,  ַמִים  )=ּדּוד  ְּביֹוָרה  ֵּכִלים  ַהְרֵּבה  ִהְגִעיל  ִאם 

ִציר, ֵאין ַמְגִעיִלין ָּבֶהם עֹוד. )ְסִעיף יד( 

ְלַרּפֹות )=ְלַהֲחִזיק ה.  ָצִריְך  ַהְּכִלי,  ְצָבת ֶׁשַּמֲחִזיק ָּבּה ֶאת  ְיֵדי  ַעל  ַמְגִעיל  ִאם 

ַהְגָעָלה  ֵמיֵמי  ָּבאּו  ֹלא  ֲהֵרי  ֵּכן  ֹלא  ֶׁשִאם  ּוְלָתְפסֹו,  ְוַלֲחֹזר  ַהְּכִלי  ֶאת  ָרפּוי( 

אֹו  ֶרֶׁשת  ְּבתֹוְך  ַהֵּכִלים  ֶאת  ָלִׂשים  יֹוֵתר  ְוטֹוב  ּתֹוֶפֶסת.  ֶׁשַהְּצָבת  ַּבָּמקֹום 

ְּבתֹוְך ַסל. )ְסִעיף טו( 

ֶׁשֹּלא ו.  ְּכֵדי  ּבֹו,  ַמְגִעיל  ַהְּכִלי ֶׁשהּוא  ְלתֹוְך  ַאַחת  ְּבַפַעם  ֵּכִלים  ַהְרֵּבה  ַיִּניַח  ֹלא 

ִיְּגעּו ֶאָחד ַּבֵּׁשִני, ֶׁשִאם ֵּכן ִּבְמקֹום ְנִגיָעָתן ֵאיָנן ִנְגָעִלין. )ְסִעיף טו(

ַיִּניַח ֵּכִלים ַהְרֵּבה ְלתֹוְך  ַהְרָחָבה – ִּדְבֵרי ַאְדמֹו"ר ַהָּזֵקן: ֹלא 
ֻמָּנִחים ָׁשם  ֵּכן ֵהם  ַיַחד, ֶאָּלא ִאם  ְוַיְגִעיֵלם  ְמֻנָּקב  ַסל ֶאָחד 

ֵאין  ְנִגיָעָתם  ֶׁשִּבְמקֹום  ְלִפי  ָּבֶזה,  ֶזה  נֹוְגִעין  ְוֵאיָנם  ְּבֶרַוח 

ַהְגָעָלה עֹוָלה ָׁשם. ְוַאף ַעל ִּפי ֶׁשַהַּמִים ַמִּגיִעים ְלָׁשם, ִמָּכל 

ָמקֹום ְלִעְנַין ַהְגָעָלה ָצִריְך ֶׁשְרִתיַחת ַהַּמִים ַּתִּגיַע ְלָכל ֶׁשַטח 

ַהְּכִלי, ּוִבְמקֹום ְנִגיָעָתם ֵאין ָהְרִתיָחה עֹוָלה ָיֶפה. ֲאָבל ְּבתֹוְך 

ַסל ֶׁשֵאינֹו ְמֻנָּקב ֹלא ַיְגִעיל ֲאִפּלּו ְּכִלי ֶאָחד, ַאף ַעל ִּפי ֶׁשהּוא 

ָצף ְּבתֹוכֹו ְוֵאין נֹוְגִעין ֶזה ָּבֶזה. )סי' תנב ְסִעיף כה(
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ֵאין ְלַהְגִעיל ֶאָּלא ְּכִלי ֶׁשֵאינֹו ֶּבן יֹומֹו, ְּדַהְינּו )=ְּכלֹוַמר( ֶׁשְּכָבר ָעַבר ֵמֵעת ְלֵעת ז. 

ִמָּׁשָעה ֶׁשִּבְּׁשלּו ּבֹו ָחֵמץ. )ְסִעיף טז(

ַהְמָחָׁשה ַמֲעִׂשית:
ָּכל ְּכִלי ֶׁשְּמִביִאים ְלַהְגָעָלה – ֵיׁש ְלַהְפִסיק ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ּבֹו 24 ָׁשעֹות ֹקֶדם ָלֵכן. 

)=ַהּדּוד(, ח.  ַהּיֹוָרה  ְלתֹוְך  ַהְּכִלי  ֶאת  נֹוֵתן  ֶׁשהּוא  ַּפַעם  ֶׁשְּבָכל  ֶׁשַּיְׁשִּגיַח  ָצִריְך 

ַיֲעלּו ַהַּמִים ְרִתיחֹות )=ּבּועֹות(. )ְסִעיף טז(

ַהְרָחָבה – ִּדְבֵרי ַאְדמֹו"ר ַהָּזֵקן: ְּכֶׁשַּמְכִניס ַהְּכִלי ַלּיֹוָרה, ָצִריְך 
ִּבְׁשַעת  ּבּועֹות,  ְּדַהְינּו  ְרִתיָחה,  ַמֲעִלין  ַהַּמִים  ֶׁשִּיְהיּו  ְלִהָּזֵהר 

ְּברֹוְתִחין  ֶאָּלא  ֵאיָנּה  ֶׁשַהַהְגָעָלה  ְלתֹוָכם,  ַהֵּכִלים  ְּכִניַסת 

ֶׁשַּמֲעִלין ּבּועֹות, ֲאָבל ֹלא ְּבַחִּמין ַאף ַעל ִּפי ֶׁשַהָּיד סֹוֶלֶדת ּבֹו. 

ִהיא  ּוְרִגילּות  ֶזה,  ַאַחר  ֶזה  ַהְרֵּבה  ֵּכִלים  ַלּיֹוָרה  ַמְכִניס  ְוִאם 

ֶׁשְּכֶׁשַּמְכִניִסין ְּכִלי ֶאָחד ְלתֹוְך ָהרֹוְתִחין ִמָּיד ָנִחים ֵמְרִתיָחָתם, 

ָצִריְך ְלַהְמִּתין ֶׁשֹּלא ַיְכִניס ְּכִלי נֹוָסף ַעד ֶׁשָּיׁשּובּו ַהַּמִים ְוַיֲעלּו 

ּבּועֹות. ְוֵכן ַיְמִּתין ְּבַהְכָנַסת ָּכל ְּכִלי ּוְכִלי. 

ִהְפִסיד  ֲהֵרי  ָּבֶזה  ִנְזַהר  ֹלא  ֶׁשִאם  ָּבֶזה,  ְלִהָּזֵהר  ָצִריְך  ּוְמֹאד 

ַהַהְגָעָלה ְלַגְמֵרי. )ִסיָמן תנב, ְסִעיף ג(

ֵּכיָון ט.  ֶּפַסח,  ְּבֶעֶרב  ָחֵמץ  ִאּסּור  ְזַמן  ֶׁשִהִּגיַע  ְלַאַחר  ְלַהְגִעיל  ֵאין  ְלַכְּתִחָּלה 

ֶׁשַהְגָעָלה ִּבְזַמן ֶזה ּדֹוֶרֶׁשת ְּתָנִאים ְמֻיָחִדים ֶׁשָּקֶׁשה ַלֲעֹמד ָּבֶהם. )ְסִעיף טז(

נֹוֲהִגין ֶׁשַאַחר ַהַהְגָעָלה ׁשֹוְטִפים ֶאת ַהֵּכִלים ְּבַמִים ָקִרים. )ְסִעיף יז(י. 

ּוְכִלי,  ְּכִלי  ָּכל  ַהְגָעַלת  ְלַאַחר  ַהָּזֵקן:  ִּדְבֵרי ַאְדמֹו"ר  ַהְרָחָבה – 
ֶׁשֹּלא  ְּכֵדי  ָקִרים,  ְּבַמִים  ּוִמָּיד  ֵּתֶכף  ְלָׁשְטפֹו  ִיְׂשָרֵאל  ָּכל  ָנֲהגּו 

ֵּכיָון ֶׁשְּקָצת  ֶהָחֵמץ ֶׁשְּבתֹוְך ַהַּמִים ָהרֹוְתִחים,  ִיְבַלע ִמִּלְכלּוְך 
ִמִּלְכלּוְך ֶהָחֵמץ ֶׁשל ַהְּכִלי ִנְבַלע ִמֹּקֶדם ַּבַּמִים ָהרֹוְתִחים.

ְלַכְּתִחָּלה  נֹוֲהִגין  ֵכן  ִּפי  ַעל  ַאף  ְּבתֹוָכם,  ִנְתַּבֵּטל  ֶׁשְּכָבר  ְוַאף 

ְלַהֲעִבירֹו ֵמַעל ַּגֵּבי ַהְּכִלי ַעל ְיֵדי ְׁשִטיָפה ְּבצֹוֵנן. )ִסיָמן תנב, ְסִעיף ה(

ֵיׁש ְלַהְגִעיל ִּבְפֵני ַּבַעל ּתֹוָרה ַהָּבִקי ְּבִדיֵני ַהְגָעָלה. )ְסִעיף יח(יא. 

ְלתֹוְך יב.  ִנְכֶנֶסת  ֵאיָנּה  ַהְּכִלי  ָיִדית  ִאם  ֶהְכֵׁשר.  ֵּכן  ַּגם  ְצִריכֹות  ַהֵּכִלים  ָיִדּיֹות 

ְיֵדי  ַעל  ַהָּיִדית  ֶאת  ְלַהְכִׁשיר  ָיכֹול  ְּבתֹוכֹו(,  ֶׁשַּמְגִעיִלים  ַהַּמִים  )=ּדּוד  ַהּיֹוָרה 

ֶׁשִּיְׁשֹּפְך רֹוְתִחין ָעֶליָה. )ְסִעיף יב( 
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ַהְמָחָׁשה ַמֲעִׂשית:
ְלתֹוְך  ַהָּיִדית  ֶאת  ַּגם  ְלַהְכִניס  ֵיׁש  ֲאֻרָּכה,  ָיִדית  ִעם  ְּכִלי  ְלַהְכִׁשיר  ְּכֶׁשָּבִאים 

ַהַּמִים ָהרֹוְתִחים. ִאם ַהָּיִדית ֲאֻרָּכה ִמַּדי ְוֹלא ִנְכֶנֶסת ִעם ַהְּכִלי ְלתֹוְך ַהַּמִים 

ִראׁשֹון"(.  ִמְּכִלי  "ֵערּוי  )ְּכִדין  ֵמַהְּכִלי  ַמִים  ָעֶליָה  ִלְׁשֹּפְך  ֶאְפָׁשר  ָהרֹוְתִחים, 

ַמְכִניִסים ַמֲחִצית ֵמַהָּיִדית  ַהָּיִדית ַּפֲעַמִים –  ְלַהְכִניס ֶאת  ֵיׁש ַּגם ֶאְפָׁשרּות 

ְׁשִנָּיה  ַמֲחִצית  ַמְכִניִסים  ִמֵּכן  ּוְלַאַחר  ָקִרים(,  ְּבַמִים  ִמָּיד  אֹוָתּה  )ְוׁשֹוְטִפים 

ְּגדֹוִלים  ְּבֵכִלים  ַקֶּיֶמת  זֹו  ֶאְפָׁשרּות  ָקִרים(.  ְּבַמִים  ִמָּיד  אֹוָתּה  )ְוׁשֹוְטִפים 

נֹוָסִפים ֶׁשִאי ֶאְפָׁשר ְלַהְכִניָסם ִּבְׁשֵלמּוָתם1. 

ֵּכִלים ֶׁשֶּדֶרְך ַהְכָׁשָרָתם ִהיא ַעל ְיֵדי ִלּבּון
ִלּבּון, יג.  ְצִריִכין   - ַמִים  ְּבִלי  )=ָהֵאׁש(,  ָהאּור  ְיֵדי  ַעל  ָּבֶהם  ֶׁשִּמְׁשַּתְּמִׁשים  ֵּכִלים 

ְוָלֵכן ָהַאָּגנֹות )=ַּתְבִנּיֹות( ְוַהַּמֲחַבּתֹות ֶׁשאֹוִפין ָּבֶהן ָחֵמץ - ְצִריִכין ִלּבּון. )ְסִעיף ד(

ָּבֶהם  ֶׁשִּנְׁשַּתְּמׁשּו  ֵּכִלים  ַהָּזֵקן:  ַאְדמֹו"ר  ִּדְבֵרי   – ַהְרָחָבה 

ֶׁשֹּלא  ִּבְלַבד,  ָהֵאׁש  ֹחם  ְיֵדי  ַעל  ָּבֶהן  ִנְבָלע  ְוֶהָחֵמץ  ְּבָחֵמץ 

ְיֵדי ַמְׁשֶקה )=נֹוֵזל(, ְּכגֹון ִׁשּפּוִדים ֶׁשָּצלּו ֲעֵליֶהם ַמַאְכֵלי  ַעל 

ָחֵמץ, ֶׁשּגּוף ֶהָחֵמץ נֹוֵגַע ַּבִּׁשּפּוִדים ְּבֵעת ַהְּצִלָּיה ְוֵאין ֵּביֵניֶהם 

ַמְׁשֶקה ֶׁשּיֹוִליְך ַטַעם ֶהָחֵמץ ְלתֹוְך ַהִּׁשּפּוד, ֶאָּלא ַעל ְיֵדי ֹחם 

ִנְפָלט ֵמֶהם ַעל  ִנְבָלע ָּבֶהם ַטַעם ֶהָחֵמץ – ֵאינֹו  ִּבְלַבד  ָהֵאׁש 

ְּכִלי  ְוָלֵכן  ּפֹוְלטֹו.  ָּכְך  ִּדְכבֹוְלעֹו  רֹוְתִחים,  ְּבַמִים  ַהְגָעָלה  ְיֵדי 

ֶׁשִּנְבָלע ּבֹו ָחֵמץ ַעל ְיֵדי ַמְׁשֶקה – ִנְפָלט ִמֶּמּנּו ַעל ְיֵדי ַהְגָעָלה 

ְּבַמִים רֹוְתִחים, ֲאָבל ְּכִלי ֶׁשִּנְבָלע ּבֹו ֶהָחֵמץ ַעל ְיֵדי ֹחם ָהֵאׁש 

ִּבְלַבד, ֶׁשֹּלא ַעל ְיֵדי ַמְׁשֶקה – ֵאינֹו ִנְפָלט ִמֶּמּנּו ֶאָּלא ַעל ְיֵדי 

ֹחם ָהֵאׁש ִּבְלַבד, ְּדַהְינּו ִלּבּון. )ִסיָמן תנא, ְסִעיף יג(

ַהְמָחָׁשה ַמֲעִׂשית:
ְּבַמֲחַבת  ַהִּדין  ְוהּוא  ִלּבּון.  ַהְגָעָלה, ֶאָּלא ַרק  ָלֶהם  ֲאִפָּיה – ֹלא ּתֹוִעיל  ַּתְבִנּיֹות 

ֶטְפלֹון ֶׁשּנֹוֲעָדה ְלִטּגּון ְלֹלא ֶׁשֶמן, ֶׁשְּצִריָכה ִלּבּון. 

]ִּבְמִציאּות ָיֵמינּו, ַקֶּיֶמת ֶאְפָׁשרּות ֶׁשַהִּלּבּון ְיַקְלֵקל ֶאת ַהַּתְבִנּיֹות ְוַהַּמֲחַבּתֹות, 

ַוֲאִפּלּו ִאם ָהָאָדם ִיְרֶצה ְלַלְּבָנם – ֵיׁש ָלחּוׁש ֶׁשָּיחּוס ֲעֵליֶהם ְוֹלא ְיַלְּבֵנם ַּכִּדין. 

ְוָלֵכן ָראּוי ֶׁשֹּלא ְלַהְכִׁשיָרם, ֶאָּלא ִיְׁשַּתֵּמׁש ַּבֲחָדׁשֹות ְמֻיָחדֹות ַלֶּפַסח[. ַמֲחַבת 

ְרִגיָלה ֶׁשְּמַטְּגִנים ָּבּה ַעל ְיֵדי ֶׁשֶמן ְוַכּדֹוֶמה – ֵיׁש ִלְׁשֹאל ַרב ֻמְסָמְך.
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ַהִּלּבּון ָצִריְך ִלְהיֹות ִלּבּון ָחָזק ַעד ֶׁשִּיְהיּו ִניצֹוצֹות ִנָּתִזין ִמֶּמּנּו. )ְסִעיף ד(יד. 

ַהְרָחָבה – ִּדְבֵרי ַאְדמֹו"ר ַהָּזֵקן: ְיַלְּבנֹו ָּבאּור )=ָּבֵאׁש( ָיֶפה ָיֶפה, 
ְקִלָּפתֹו  ֶׁשַּתִּׁשיר  ַעד  אֹו  ִמֶּמּנּו,  ְמַנְּתִזין  ִניצֹוצֹות  ֶׁשִּיְהיּו  ַעד 
ָהֶעְליֹוָנה, ֶׁשָאז ְּבַוַּדאי ִנְׂשַרף ָּכל ָהִאּסּור ַהָּבלּוַע ְּבתֹוכֹו. ְוִאם 
ֹלא ִלְּבנֹו ָּבאּור ָיֶפה ָיֶפה, ַּכִּׁשעּור ֶׁשִּנְתָּבֵאר, ֲהֵרי ֵהם ֲאסּוִרים 

ַּבֶּפַסח. )ִסיָמן תנא, ְסִעיף יג(

ַהְמָחָׁשה ַמֲעִׂשית:
ְּכֶׁשֶצַבע ַהַּמֶּתֶכת ִהְׁשַּתָּנה ְּכתֹוָצָאה ֵמֹחם ָהֵאׁש - ֲהֵרי ֶזה 'ִלּבּון ָּגמּור' ַהִּנְקָרא 

ַעל  ְלַהְכִׁשיר  ִנָּתן  ַמֶּתֶכת  ִּכּיֹור ֶׁשל  ְלֻדְגָמה,  ַקל'.  ִמ'ִּלּבּון  ָחמּור', ְּבׁשֹוֶנה  'ִלּבּון 

ְיֵדי 'ִלּבּון ַקל'. 

)ְסִעיף א.  ָחמּור'  'ִלּבּון  ְיֵדי  ַעל  ְלַהְכִׁשיר  ֶאְפָׁשר  ּוְלֵבִנים  ֵמֲאָבִנים  ַהָּבנּוי  ַּתּנּור 

ַאְך  ְלַהְכָׁשָרה,  ַאף הּוא  ִנָּתן  ָיֵמינּו  ֶׁשל  ַמֶּתֶכת  ַּתּנּור  ְסִעיִפים א-ב(.  ִסיָמן קי, 

ּפֹוְסֵקי ְזַמֵּננּו ַמְמִליִצים ֶׁשֹּלא ְלַהְכִׁשירֹו ֶאָּלא ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ְּבַתּנּור ְמֻיָחד ְלֶפַסח, 

ְלִפי ֶׁשהּוא ָעלּול ְלִהְתַקְלֵקל ַעל ְיֵדי ִלּבּון ָחמּור, ְוֵיׁש ַלְחֹׁשׁש ֶׁשַּבַעל ַהַּתּנּור ֹלא 

ַיְכִׁשירֹו ָּכָראּוי2.

ֵּכִלים ֶׁשַהְכָׁשָרָתם ִהיא ַעל ְיֵדי ֵערּוי ִמְּכִלי ִראׁשֹון
ַהְּקֵדרֹות טו.  ִמן  ָמָרק  ָׁשם  ִנְׁשָּפְך  ְוִלְפָעִמים  ְּבֹאֶכל  ָּבֶהם  ֶׁשִּמְׁשַּתְּמִׁשים  ְמקֹומֹות 

)=ַהִּסיִרים( – ְצִריִכין ֶהְכֵׁשר ַקל, ְּדַהְינּו ֶׁשְּמָעִרין ֲעֵליֶהן רֹוְתִחין. )ְסִעיף יא( 

ֵערּוי ִמְּכִלי ִראׁשֹון ָצִריְך ִלְהיֹות ַּדְוָקא ִמּתֹוְך ַהְּכִלי ֶׁשִהְרִּתיחּו ּבֹו ַהַּמִים. ְוֹלא טז. 

ַיִּתיז ֶאת ַהַּמִים )=ֵמָרחֹוק( ֶאָּלא ִיְׁשְּפֵכם ְּבִקּלּוַח )=ִמָּקרֹוב(. )ְסִעיף יא( 

ּוַמִּניִחין יז.  ֲאָבִנים,  ְלַלֵּבן  נֹוֲהִגין   - ַהָּׁשָנה  ָּכל  ָּבֶהם  ֶׁשִּמְׁשַּתְּמִׁשים  ַהֻּׁשְלָחנֹות 

ָהֲאָבִנים  ֶאת  ּומֹוִליִכין  רֹוְתִחין,  ֲעֵליֶהם  ְוׁשֹוְפִכין  ַהֻּׁשְלָחן  ַעל  ָהֲאָבִנים  ֶאת 

ֵיׁש  ָמקֹום,  ּוִמָּכל  ֻּכּלֹו.  ְּפֵני  ַעל  רֹוְתִחים  ַמִים  ֶׁשִּיְהיּו  ְּבֹאֶפן  ְלָמקֹום,  ִמָּמקֹום 

ַמָּפה  ִּבְפִריַסת  ֶאָּלא  ַהֶהְכֵׁשר,  ַאַחר  ַּגם  ַּבֻּׁשְלָחנֹות  ְלִהְׁשַּתֵּמׁש  ֶׁשֹּלא  נֹוֲהִגין 

אֹו ָּדָבר ַאֵחר3. )ְסִעיף יא(

ַהְמָחָׁשה ַמֲעִׂשית:
ְוֵכן  ֶּדְלֵּפק )ֶהָעׂשּוי ַׁשִיׁש( ֶׁשאֹוְכִלים ָעָליו ָחֵמץ ַחם )ְלֹלא ַמָּפה אֹו ַׁשֲעָוִנית(, 

ִמְּפֵני  ִראׁשֹון,  ִמְּכִלי  רֹוְתִחים  ַמִים  ֲעֵליֶהם  ְלָערֹות  ֵיׁש   – ֶׁשַּבִּמְטָּבח  ַהַּׁשִיׁש 

ֶׁשִּלְפָעִמים ִנְׁשָּפְך ָׁשם ַּתְבִׁשיל ַחם ֶׁשל ָחֵמץ. 
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ֵיׁש ְלהֹוִסיף ְוַלֲעֹבר ִעם ֶאֶבן ְמֻלֶבֶּנת ַעל ְּפֵני ַהַמִּים, ְּכֵדי ֶׁשָהֶאֶבן ַתְּרִתּיַח ֵמָחָדׁש 

ֶאת ַהַמִּים )ֶׁשִהְסִּפיקּו ְלִהְתָקֵרר ְמַעט ּתֹוְך ְּכֵדי ַהְּׁשִפיָכה(. ְבָּכל ִמְקֶרה, נֹוֲהִגים 

רָה מֹוִסיִפים ּוְמַכִסּים ֶאת ַהֶדְּלֵּפק ְוַהַּׁשִיׁש ִבְּנַיר ֶּכֶסף ָעֶבה אֹו  ֶׁשִמְּּלַבד ַההַכְשָׁ

ִּפי.ִווי. ִסי. ְוַכּדֹוֶמה.

ְוַכּדֹוֶמה,אֹו  ַחָּמה  ִּפיָצה  ְּכגֹון  ַחם,  ָחֵמץ  ָעָליו  ֶׁשִהִּניחּו  פֹוְרַמְיָקה  ֶׁשל  ֻׁשְלָחן 

ִסיִרים ַחִּמים – ֵיׁש ְלַהְכִׁשירֹו ַעל ְיֵדי ֵערּוי ִמְּכִלי ִראׁשֹון, ַאְך ְלֹלא ֶאֶבן ְמֻלֶּבֶנת 

ֶׁשֲעלּוָלה ְלַקְלֵקל אֹותֹו, ְוָאז ָעלּול ָהָאָדם ֶׁשֹּלא ְלַהְכִׁשירֹו ָּכָראּוי. ְלַאַחר ָהֵערּוי 

ֵיׁש ְלַכּסֹות ַהֻּׁשְלָחן ְּבַמָּפה.

ָעָליו  ְואֹוְכִלים  ַחם,  ָחֵמץ  אֹו  ִסיִרים  ָעָליו  ְלַהִּניַח  נֹוֲהִגים  ֶׁשֹּלא  ָעִדין  ֻׁשְלָחן 
ְּבֶמֶׁשְך ַהָּׁשָנה ַרק ִעם ַמָּפה – ַּדי ְלַנּקֹותֹו ֵהיֵטב ּוְלַכּסֹותֹו ְּבַמָּפה.4

ִמְנַהג ַהְסָּפַרִדּים: ִמְסַתְּּפִקים ְבֵּערּוי ִבְּלַבד ְלֹלא ֶאֶבן ְמֻלֶבֶּנת.

ֵיׁש  ַעְצמֹו  ַהֶּבֶרז  ִצּנֹור  ֶאת  רֹוְתִחין.  ֵערּוי  ְיֵדי  ַעל  ְלַהְכִׁשיר  ֵיׁש  ַהְּבָרִזים  ֶאת 

רֹוְתִחין  ֵערּוי   – ְזִריָמָתם  ְּכֵדי  ְותֹוְך  ַהַחִּמים,  ַהַּמִים  ְּפִתיַחת  ְיֵדי  ַעל  ְלַהְכִׁשיר 

ִמְּכִלי ִראׁשֹון. ְוִאם ֶאְפָׁשר ָעִדיף ְלָהִסירֹו ּוְלַהְכִׁשירֹו ְּבַהְגָעָלה.

ִּבְמַסֶּנֶנת  ְלַהְחִליָפּה  אֹו  ַהֶּפַסח  ְלֶמֶׁשְך  ְלָהִסיר  ֵיׁש  ַהֶּבֶרז  ֶׁשל  ַהְּמַסֶּנֶנת  ֶאת 
ְמֻיֶחֶדת ְלֶפַסח.5

ִׁשּמּוׁש ִּבְפָלָטה ַחְׁשַמִּלית ְּבֶפַסח
ְלַהִּניַח יח.  ְצִריִכין  ַּבֶּפַסח,  )=ִסיר(  ְקֵדָרה  ֵאיזֹו  ַהַּתּנּור  ֵמַעל  ְלַהֲעִמיד  ְּכֶׁשרֹוִצים 

ְּתִחָּלה ַטס ֶׁשל ַּבְרֶזל ְוָעָליו ַמֲעִמיִדין ַהְּקֵדָרה. )ְסִעיף א( 

ַהְרָחָבה – ִּדְבֵרי ַאְדמֹו"ר ַהָּזֵקן: ַּתּנּור ֶׁשְרִגיִלים ְלַהִּניַח ֵמָעָליו 
ְוִנְבָלע  ִמְתַחֵּמם,  ֶׁשַהַּתּנּור  ְּבָׁשָעה  ָחֵמץ  ּוְׁשָאר  ַּפְׁשִטיָדה 
ַּבֶּפַסח  ְלַהִּניַח  ָאסּור   – ָהֵאׁש  ֹחם  ְיֵדי  ַעל  ֶהָחֵמץ  ַטַעם  ָׁשם 
ׁשּום ָּדָבר ַעל ַּגָּביו ִמְּלַמְעָלה. ּוִמי ֶׁשרֹוֶצה ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ַּבֶּפַסח 
ַּבֶּׁשַטח ֶׁשֵּמַעל ַהַּתּנּור, ַמִּניַח ָעָליו ֲחִתיַכת ַּבְרֶזל ְוַכּדֹוֶמה, ְוַעל 

ַחִּמים  ַמֲאָכִלים  ֲאִפּלּו  ְלַהִּניַח  ֻמָּתר  ַהַּמְפִסיק  ַהָּדָבר  ֶזה  ַּגֵּבי 
ְּבָׁשָעה ֶׁשַהַּתּנּור ִמְתַחֵּמם ַּבֶּפַסח. )ִסיָמן תנא, ְסִעיף סה(
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ַהְמָחָׁשה ַמֲעִׂשית:
ַחּלֹות  ָעֶליָה  ֶׁשַּמִּניִחים  ַחְׁשַמִּלית  ְּפָלָטה   - ְּבֶפַסח  ַחְׁשַמִּלית  ִּבְפָלָטה  ִׁשּמּוׁש 

אֹו  ְּבַפח  ִויַכֶּסָה  ָּגבֹוַּה  ְּבֹחם  ַּדּקֹות  ִמְסַּפר  אֹוָתּה  ַיְפִעיל  ֵהיֵטב,  ְיַנֶּקָה  ְלִחּמּום, 

ִּבְנַיר ָאלּוִמיְניּום ָעֶבה, ַוֲעֵליֶהם ַיִּניַח ֶאת ַהִּסיִרים ַּבֶּפַסח. 

ַהְכָׁשַרת ִּכיַרִים ֶׁשל ָּגז ְלֶפַסח
ֶאת ַהִּמְׁשָטח ֶׁשָעָליו עֹוְמִדים ַהַּמְבֲעִרים ֵיׁש ְלַנּקֹות ֵהיֵטב ּוְלָערֹות ָעָליו ַמִים . 1

רֹוְתִחים.

ֶאת ַהֲחצּובֹות ֵיׁש ְלַנּקֹות ֵהיֵטב ּוְלַלֵּבן. ִאם ֹלא ָעׂשּו ֵּכן, ַחָּיִבים ְלָפחֹות ְלַנּקֹות . 2

ֵהיֵטב ּוְלַכּסֹות אֹוָתן ִּבְנַיר ֶּכֶסף ָעֶבה.

ֶאת ַהַּמְבֲעִרים ְלַנּקֹות ֵהיֵטב ּוְלַהְבִעיר ָּבֶהם ֵאׁש ַּכָּמה ַּדּקֹות.. 3

ֵּכִלים ֶׁשֵּיׁש ְּבָעָיה ְלַהְכִׁשיר אֹוָתם
ִאם יט.  ַוֲאִפּלּו  ְּבֶדֶבק,  ַהֻּמְדָּבִקים  ֵּכִלים  ְּכגֹון  רֹוְתִחין,  ְּבַמִים  ֶׁשִּמְתַקְלֵקל  ָּדָבר 

ַרק ַהַּקת )=ָיִדית( ֻמְדֶּבֶקת ְּבֵאיֶזה ֶּדֶבק, ֹלא ַמֲהֵני ֵליּה )=מֹוִעיל לֹו( ַהְגָעָלה, 

ִמּׁשּום ְּדַחְיִׁשיָנן )=ֶׁשחֹוְׁשִׁשים( ֶׁשָּמא ֹלא ַיְגִעילֹו ָיֶפה. )ְסִעיף ב(

ַהְרָחָבה – ִּדְבֵרי ַאְדמֹו"ר ַהָּזֵקן: ִאם ָיִדית ַהַּסִּכין ְּדבּוָקה ַעל ְיֵדי 
ֶּדֶבק, ֵאין ַהְגָעָלה מֹוִעיָלה ָלּה, ְּדֵכיָון ֶׁשַהֶּדֶבק ִמְתַקְלֵקל ְּבַמִים 

רֹוְתִחין, ֵיׁש ָלחּוׁש ֶׁשָּמא ָיחּוס ַעל ַהֶּדֶבק ְוֹלא ַיְרִּתיַח ֶאת ַהַּמִים 

ָיֶפה ָיֶפה. ְוֵכן ִאם ַהָּיִדית ֲעׂשּוָיה ֵמחֶֹמר ַהִּמְתַקְלֵקל, ְוֵכן ְׁשָאר ָּכל 

ַהֵּכִלים ָהֲעׂשּוִיין ֵמחֶֹמר ַהִּמְתַקְלֵקל ְּבַמִים רֹוְתִחין - ֵאין ַהְגָעָלה 

מֹוֶעֶלת ָלֶהן ִּכי ֵיׁש ָלחּוׁש ֶׁשָּמא ָיחּוס ָעָליו. )ִסיָמן תנא, ְסִעיף כ(

ֵּכִלים ֶׁשֶהֱחִזיק ָּבֶהם ֵיין ָׂשָרף )=ַמְׁשֶקה ָחִריף( ְלִקּיּום )=ְלִאְחסּון(, ֵאין ַטַעם כ. 

ֵיין ַהָּׂשָרף ְוֵריחֹו ִנְפָלִטים ַעל ְיֵדי ַהְגָעָלה. ַרק ִאם ִּבֵּׁשל אֹוָתן ֵהיֵטב ְּבַמִים ִעם 

ֹחֶמר ִנּקּוי מֹוִעיָלה ָלֶהם ַאַחר ָּכְך ַהְגָעָלה. )ְסִעיף ז(

ַהְרָחָבה – ִּדְבֵרי ַאְדמֹו"ר ַהָּזֵקן: ָנֲהגּו ֶׁשֹּלא ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ַּבֶּפַסח 
ְּבֵכִלים ֶׁשָהָיה ָּבֶהם ֵיין ָׂשָרף ָּתִמיד, ִּכי ֵאין ַטַעם ֵיין ַהָּׂשָרף ְוֵריחֹו 

ִנְפָלִטים ֵמֶהם ֲאִפּלּו ַעל ְיֵדי ַהְגָעָלה ִּבְכִלי ִראׁשֹון. ּוִמָּכל ָמקֹום 

ֵמֶהם  ֶׁשִּנְסַּתֵּלק  ַעד  ֵאֶפר,  ִעם  ְּבַמִים  ֵהיֵטב  אֹוָתם  ִּבֵּׁשל  ִאם 

ָהֵריַח ְלַגְמֵרי, מֹוֶעֶלת ָלֶהם ַהְגָעָלה ַאַחר ָּכְך. )ִסיָמן תנא, ְסִעיף סב(
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ַהְמָחָׁשה ַמֲעִׂשית:
ַעל ַּבְקּבּוֵקי ַיִין ַרִּבים ְמֻצָּין 'ַּבְקּבּוק ָחָדׁש'. ַאַחת ַהַּמֲעלֹות ְּב'ַבְקּבּוק ָחָדׁש' ִהיא 

ֶׁשּיֹוְדִעים ְּבַוָּדאּות ֶׁשֹּלא ֻאְחַסן ּבֹו ֹקֶדם ָלֵכן ַמְׁשֶקה ָחִריף ָחֵמץ.

ָחֵמץ,  ָחִריף  ַמְׁשֶקה  ּבֹו  ֶׁשָהָיה  ִּבְכִלי  ְלִהְׁשַּתֵּמׁש  ֶאְפָׁשר  ַהֲהָלָכה  ְלִפי  ְוָאְמָנם, 

ִאם ִנָּקה אֹותֹו ֵהיֵטב ְּבצּוָרה ֶׁשָהֵריַח ִהְסַּתֵּלק ְלַגְמֵרי )ַעל ְיֵדי ֶׁשִּבְּׁשלּו ּבֹו ַמִים 

ְּבתֹוֶסֶפת ֹחֶמר ִנּקּוי(, ְוַגם ִהְגִעיל אֹותֹו ַּכָּדת ְוַכִּדין, ַאְך ִמְׁשַּתְּדִלים ְּכָכל ָהֶאְפָׁשר 

)ִּבְקִביעּות(  ָּבֶהם  ֶׁשַּמְחִזיִקים  ָּכֵאּלּו  ֵּכִלים  ְּכָלל  ְלַהְכִׁשיר  ְוֹלא  ִמָּכְך  ְלִהָּמַנע 

ַמְׁשֶקה ָחִריף ָחֵמץ. 

ָּכל ָּדָבר ֶׁשִאי ֶאְפָׁשר ְלַנּקֹותֹו ֵהיֵטב, ְּכגֹון ַסִּלים ֶׁשִּמְׁשַּתְּמִׁשים ָּבֶהם ְלָחֵמץ, כא. 

ְוֵכן ְּכִלי ֶׁשִּפיו ַצר ְוִאי ֶאְפָׁשר ְלַׁשְפְׁשפֹו ִמִּבְפִנים, אֹו ֶׁשֵּיׁש לֹו ָקִנים )=ִצּנֹורֹות( 

- ֹלא ַמֲהֵני ֵליּה )=מֹוִעיָלה לֹו( ַהְגָעָלה. )ְסִעיף י(

ַהְמָחָׁשה ַמֲעִׂשית:
ֶׁשֵאָליו  ַלָּמקֹום  ָחֵמץ  ֶׁשָחַדר  ֲחָׁשׁש  ַקָּים  'אֹוָלר',  ַהִּנְקֵראת  ִמְתַקֶּפֶלת  ְּבַסִּכין 

ְלַסְלִסָּלה  ַהִּדין  ְלַהְגִעילֹו. הּוא  ֵאין  ְוָלֵכן  ְלַנּקֹותֹו  ֶאְפָׁשר  ְוִאי  ַהַּסִּכין,  ִמְתַקֶּפֶלת 

ֶׁשל ְנָצִרים ֶׁשַּמִּניִחים ָּבּה ֶלֶחם, ֶׁשֵּיׁש ָּבּה ֻּגּמֹות, ּוָמצּוי ֶׁשחֹוְדִרים ְלָׁשם ֵּפרּוֵרי 

ָחֵמץ ְוִאי ֶאְפָׁשר ְלַנּקֹות ֶאת ָּכל ַהְּסָדִקים ְוַהֻּגּמֹות ֶׁשָּבּה.

לֹו כב.  ֵאין   - ֵעץ  ֶׁשל  ֵמַהַּתּנּור(  ֶלֶחם  ּבֹו  ּומֹוִציִאין  ֶׁשַּמְכִניִסין  )=ְּכִלי  ַהַּמְרֶּדה 

ַּתָּקָנה. )ְסִעיף ד(

ָּכל ְּכִלי ֶחֶרס ֶׁשִּנְׁשַּתֵּמׁש ּבֹו ָחֵמץ - ֹלא מֹוִעיָלה לֹו ַהְגָעָלה. )ְסִעיף א(. כג. 

ֶׁשִּנְׁשַּתֵּמׁש  ֶחֶרס  ְּכִלי  ָּכל  ַהָּזֵקן:  ַאְדמֹו"ר  ִּדְבֵרי   – ַהְרָחָבה 
ֵאין   – ּבֹו  סֹוֶלֶדת  ֶׁשַהָּיד  ַחִּמים(  )=ְּבַמִים  ְּבַחִּמין  ָחֵמץ  ּבֹו 

ֶחֶרס  ְּכִלי  ַעל  ֵהִעיָדה  ֶׁשַהּתֹוָרה  ַהְגָעָלה,  ְיֵדי  ַעל  ַּתָּקָנה  לֹו 

ַּכָּמה  ַיְגִעיֶלּנּו  ֲאִפּלּו  ְלעֹוָלם,  יֹוֵצא  ֵאינֹו  ּבֹו  ֶׁשִּנְבַלע  ֶׁשַהַּטַעם 

ֶהָחֵמץ  ִמַּטַעם  ְמַעט  ְמַעט  ְלעֹוָלם ּפֹוֵלט הּוא  ֶאָּלא  ְּפָעִמים, 

ֶׁשִּנְבַלע ּבֹו. )ִסיָמן תנא, ְסִעיף ו(

ַהְמָחָׁשה ַמֲעִׂשית:
ְּכֵלי ֶחֶרס, ַחְרִסיָנה, ּפֹוְרֶצָלן – ֶׁשִהְׁשַּתְּמׁשּו ָּבֶהם ְּבֹאֶכל ָחֵמץ ַחם )אֹו ֶׁשָּׁשָהה 

ְּבתֹוָכם נֹוֵזל ִעם ָחֵמץ ְּבֶמֶׁשְך 24 ָׁשעֹות ִּבְרִציפּות( ֹלא ִנָּתן ְלַהְכִׁשיר.

ִּכּיֹור – ִאם הּוא ֵמֶחֶרס, ְמַנִּקים אֹותֹו ֵהיֵטב ְוׁשֹוְפִכים ַמִים רֹוְתִחים ְוַאַחר ָּכְך 
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ְּכֵדי ֶׁשַהֵּכִלים ַהּמּוָדִחים  'ִּכּיֹור' ִמַּמֶּתֶכת אֹו ִמְּפַלְסִטיק,  ְלַהִּניַח ְּבתֹוכֹו  נֹוֲהִגים 

ּבֹו ֹלא ֻיְּנחּו ְּבתֹוְך ַהִּכּיֹור ַעְצמֹו. ְראּו ַהְכָׁשַרת ְּבָרִזים ְּב'ַהְמָחָׁשה ַמֲעִׂשית' ְלַאַחר 

ְסִעיף יז.

ַהְגָעָלה. כד.  ָלֶהם(  )=מֹוִעיל  ְלהּו  ַמֲהֵני  ֶׁשֹּלא  ֵאּלּו  ִּבְמִדינֹות  נֹוֲהִגין  ְזכּוִכית  ְּכֵלי 
)ְסִעיף יג(

ַהְרָחָבה – ִּדְבֵרי ַאְדמֹו"ר ַהָּזֵקן: ְּכֵלי ְזכּוִכית - ֲאִפּלּו ִנְׁשַּתֵּמׁש 

ַמְׁשֶקה  ֶׁשָּׁשָהה  אֹוָתם  ַוֲאִפּלּו  ַהָּׁשָנה,  ָּכל  ְּבַחִּמין  ָחֵמץ  ָּבֶהן 

ֶהְכֵׁשר  ׁשּום  ְצִריִכים  ֵאין  ְוָׁשִנים,  ָיִמים  ַּכָּמה  ְּבתֹוָכם  ָחֵמץ 

ֲחָלִקים  ֶׁשֵהם  ְלִפי  ְּכִדיָנּה,  ִּבְׁשִטיָפה  ָלֶהם  ַּדי  ֶאָּלא  ַלֶּפַסח, 

ַהְגָעָלה  ֶׁשֲאִפּלּו  ְוֵיׁש אֹוְמִרים,  ְּכלּום.  ּבֹוְלִעים  ְוֵאיָנם  ְוָקִׁשים 

ִמן  הּוא  ְּבִרָּיָתן  ֶׁשְּתִחַּלת  ְּדֵכיָון  ְזכּוִכית,  ִלְכֵלי  מֹוֶעֶלת  ֵאיָנּה 

ַהֹחל ֲהֵרי ֵהן ִּכְכֵלי ֶחֶרס. ְוֵכן ַהִּמְנָהג ָּפׁשּוט ִּבְמִדינֹות ֵאּלּו. )ִסיָמן 
תנא, ְסִעיף עג(

ַהְמָחָׁשה ַמֲעִׂשית:
ְזכּוִכית,  ְּכֵלי  ֵהיֵטב  ֶׁשְּמַנִּקים  נֹוֲהִגים  ְּבֻכָּלן(  ֹלא  )ַאְך  ְסָפַרד  ִמְּקִהּלֹות  ְּבַרּבֹות 

ּוִמְׁשַּתְּמִׁשים ָּבֶהם ַּבֶּפַסח, ְלֹלא ַהְגָעָלה. ַאְך ִּבְקִהּלֹות ַאְׁשְּכַנז ַמְקִּפיִדים ֶׁשֹּלא 

ֲחָדִׁשים  ְּבֵכִלים  ֶאָּלא  ַהְגָעָלה(,  ְלַאַחר  )ֲאִפּלּו  ִּבְכָלל  ְזכּוִכית  ִּבְכֵלי  ְלִהְׁשַּתֵּמׁש 

ַהְּמֹיָעִדים ַלֶּפַסח ִּבְלַבד.

ֲהָכַנת ַהֵּכִלים ִלְפֵני ַהַהְכָׁשָרה
ֶׁשְּיֵהא כה.  ְוַכּדֹוֶמה,  ַהֲחלּוָדה  ִמן  ֵהיֵטב  ְלַנּקֹותֹו  ָצִריְך  ַהְּכִלי  ֶאת  ֶׁשַּמְגִעיל  ֹקֶדם 

ְלַנּקֹוָתם  ְוֵאין חֹוָבה  ְקִפיָדה,  ָּבֶהם  ֵאין  ֲאָבל ַמְראֹות )=ְּכָתִמים(  ְלַגְמֵרי.  ָנִקי 

ְוֵיׁש ַהַּמְחִמיִרים ְלָהִסיר. )ְסִעיף ג(

ַהְמָחָׁשה ַמֲעִׂשית:
ָסִביר  ֲחָׁשׁש  ְוֵיׁש  ָחֵמץ  ִּבְסִביַבת  ַהִּנְמָצִאים  ַמִים,  ְלַהְרָּתַחת  ּוֵמיַחם  קּוְמקּום 

ֵיׁש   - ֶאֶבן  ֶׁשל  ִׁשְכָבה  ָּדְפנֹוֵתיֶהם  ַעל  ּוִמְצַטֶּבֶרת  ֵּפרּוִרים,  ְלתֹוָכם  ֶׁשָּנְפלּו 

ַלְחֹׁשׁש  ֶׁשֵּיׁש  ִמּׁשּום  ַהַהְגָעָלה,  ִלְפֵני  ָהֶאֶבן  ִׁשְכַבת  ֶאת  ְלָהִסיר  ַהַּמְחִמיִרים. 

ֶׁשָּמא ָנַפל ְלתֹוָכם ֵּפרּור ָחֵמץ ְוִכְּסָתה אֹותֹו ָהֶאֶבן ְוֶיֱאסֹר ֶאת ַהַּמִים ַּבֶּפַסח6. 

ִאם ֵיׁש ֻּגּמֹות )=ְׁשָקִעים( ַּבְּכִלי ָצִריְך ְלַנּקֹוָתם ָׁשם ְוַאַחר ָּכְך ַיְגִעילֹו. ִאם ִאי כו. 

ֵאין לֹו  ְלַלֵּבן ָׁשם -  ֶאְפָׁשר  ִאי  ְוַגם  ְוַהְּסָדִקים,  ַהֻּגּמֹות  ֵהיֵטב  ְלַנּקֹות  ֶאְפָׁשר 

ַּתָּקָנה. )ְסִעיף ג(



 146

ֶּפֶרק

כא

ח
ַס

ּפ

כ

ֵּכִלים  ִמְּׁשָאר  ֶאָחד  אֹו  ַסִּכין  ַהָּזֵקן:  ַאְדמֹו"ר  ִּדְבֵרי   – ַהְרָחָבה 
ָיכֹול  ֶׁשֵאינֹו  ֶנֶקב  אֹו  ֶסֶדק  אֹו  ֻּגָּמה  ּבֹו  ֶׁשֵּיׁש  ַהְגָעָלה,  ַהְּצִריִכין 

ָלחּוׁש  ֶׁשֵּיׁש  ְלִפי  ָלֶהם,  מֹוֶעֶלת  ַהְגָעָלה  ֵאין   – ֵהיֵטב  ְלַנּקֹותֹו 

ַמָּמִׁשי(,  )=ָחֵמץ  ְּבַעִין  ֶהָחֵמץ  ַמָּמׁשּות  ַמֶּׁשהּו  ָׁשם  ֵיׁש  ֶׁשָּמא 

ְוֵאין ַהְגָעָלה מֹוֶעֶלת ְלַמה ֶּׁשהּוא ְּבַעִין )=ַמָּמִׁשי(. ְלִפיָכְך ָצִריְך 

ְוַיְׁשֶהה אֹוָתם ָׁשם  ְוַהֻּגָּמה,  ַהֶּסֶדק  ַעל  ֶּגָחִלים ּבֹוֲערֹות  ְלַהִּניַח 

ַהִחיצֹון,  ְּבַצד  ִנְׂשָרף  ִעּתֹון(  ְנַיר  )=אֹו  ֶׁשִּיְהֶיה ַקׁש אֹו חּוט  ַעד 

ְוַאַחר ָּכְך ַמְגִעיָלן. ְוִאם ֹלא ָעָׂשה ֵּכן קֶֹדם ַהַהְגָעָלה, ַיֲעֶׂשה ֵּכן 

ַאַחר ַהַהְגָעָלה. )ִסיָמן תנא, ְסִעיף יט(

ַהְמָחָׁשה ַמֲעִׂשית:
ֵּכיָון  ָרִגיל.  ְּבִנּקּוי  ְלָהִסירֹו  ֶאְפָׁשר  ֶׁשִאי  ֻׁשָּמן  ָּדבּוק  ֵמַהַּמֲחַבּתֹות  ָּגדֹול  ְּבֵחֶלק 

ֶזה  ְלֻׁשָּמן  ְוֹלא  ַהְּכִלי,  ְּבתֹוְך  ֶׁשִּנְבַלע  ַמה  ְלהֹוִציא  ַרק  מֹוִעיָלה  ֶׁשַהַהְגָעָלה 

ֶׁשִּנְמָצא ַעל ַהְּכִלי ַעְצמֹו – ֵיׁש ֹצֶרְך ְלַלֵּבן ֶאת ַהַּמֲחַבת ַעד ְּכֵדי ָּכְך ֶׁשִאם ָיִׂשימּו 

ַהִּלְכלּוְך  ֶאת  ְמַכֶּלה  ֶזה  ִלּבּון  ִיָּׂשֵרף.  הּוא  ַהַּמֲחַבת  ֶׁשל  ַהֵּׁשִני  ַּבַּצד  ִעּתֹון  ְנַיר 

ַהִחיצֹוִני, ְוַאַחר ָּכְך ֶאְפָׁשר ְלַהְגִעיל. 

יֹוֵתר,  ָּגדֹול  ֹחם  ֶׁשּדֹוֵרׁש  ֶהָחמּור  ֵמַהִּלּבּון  ְּבׁשֹוֶנה  ַקל,  ִלּבּון  ִנְקָרא  ֶזה  ]ִלּבּון 

ַּכְּמֹבָאר ְלֵעיל ְסִעיף יג[. 

ֶאת ַהֻּׁשְלָחנֹות ְצִריִכין ְלַׁשְפֵׁשף ִמֹּקֶדם ְוַרק ַאַחר ָּכְך ַיְכִׁשירּום. )ְסִעיף יא(כז. 

ַהְרָחָבה – ִּדְבֵרי ַאְדמֹו"ר ַהָּזֵקן: ָּכל ַהֵּכִלים, ֲאִפּלּו ֻׁשְלָחנֹות, 
ָיֶפה  ּוְלַׁשְפְׁשָפם  ְלָהִדיָחם  ְלִהָּזֵהר  ֵיׁש   – ַהְגָעָלה  ַהְּצִריִכין 

ֹקֶדם ַהַהְגָעָלה, ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ִיְהֶיה ָּדבּוק ָּבֶהם ׁשּום ְּדַבר ִאּסּור 

ֶׁשַעל  ַהֲהָדָחה  ִמֵּמי  ָיֶפה  ְיַנְּגֵבם  ָּכְך  ְוַאַחר  )=ַמָּמִׁשי(.  ְּבַעִין 
ַהַהְגָעָלה  ֵמי  ֶאת  ְמַעט  ְיַצְּננּו  ֶׁשֹּלא  צֹוְנִנים,  ֶׁשֵהם  ַּגֵּביֶהם, 

)ִסיָמן תנב, ְסִעיף ז(.

ֲהָכַנת ְמָקֵרר ּוַמְקִּפיא

ְמָקֵרר ּוַמְקִּפיא ֶׁשֵאין ָּבֶהם ָחֵמץ ַחם ְּבֶמֶׁשְך ַהָּׁשָנה, ְמַנִּקים ֵהיֵטב ְּבַמְטִלית כח. 

ַהַּמָּדִפים  ֶאת  ִמִּבְפִנים,  ְוַהַּמְקִּפיא  ַהְּמָקֵרר  ִקירֹות  ֶאת  ְלַנּקֹות  ֵיׁש  ַלָחה. 

ְוַהְּמֵגרֹות; ְוֶאת ִמְסֶּגֶרת ַהּגּוִמי ֶׁשַּבֶּדֶלת. ֶאת ַהַּמְקִּפיא ֵיׁש ְלַהְפִׁשיר ֵמַהֶּקַרח 

ְוַאַחר ָּכְך ְלַנּקֹותֹו. ָנהּוג ְלַכּסֹות ִּבְנָיר ָחָדׁש ֶאת ַהַּמָּדִפים ְוַהְּמֵגרֹות ֶׁשֲעֵליֶהם 
ַמִּניִחים ְּבֶפַסח ַמֲאָכִלים.7
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ֲהִליכֹות ּוִמְנָהִגים 
ִיְצָטֵרְך ְלַהְכִׁשיר א.  ְוָכְך ֹלא  ְּבֹאֶפן ְּכָלִלי, טֹוב ֶׁשִּיְהיּו ְלָאָדם ֵּכִלים ְמֻיָחִדים ַלֶּפַסח, 

ֶאת ֵּכָליו )ָּדָבר ַהָּכרּוְך ְּבַהְגָּבלֹות ׁשֹונֹות(. 

1.  ראו שולחן ערוך אדמו"ר הזקן סי' תנא, לז. ספר "הגעלת כלים לפסח" פרק יא, יג. 

2.  ראו "שבח המועדים" עמ' 178.

3.  שולחן ערוך אדמו"ר הזקן סימן תנא, סעיף נח.

4.  ראו "שבח המועדים" עמ' 179-180.

5.  ראו "שבח המועדים" עמ' 176-177.

6.  ֵיׁש חֹוְלִקים ְוסֹוְבִרים ֶׁשְּמֻדָּבר ַּבֲחָׁשׁש ָרחֹוק ְוֵאין צֹוֶרְך ַלְחֹׁשׁש ְלָכְך, ראו בספר "הגעלת כלים לפסח" פרק יג, תא. פסקי תשובות 
סי' תנא, יד. 

7.  ראו "שבח המועדים" עמ' 179.
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ִסיָמן קיד 

ִּדיֵני ְמִכיַרת ָחֵמץ
ַּבל ֵיָרֶאה ּוַבל ִיָּמֵצא

ֶנֱאַמר ַּבּתֹוָרה: "ִׁשְבַעת ָיִמים ְׂשֹאר ֹלא ִיָּמֵצא ְּבָבֵּתיֶכם ִּכי ָּכל ֹאֵכל ַמְחֶמֶצת א. 

ְוִנְכְרָתה ַהֶּנֶפׁש ַהִהוא ֵמֲעַדת ִיְׂשָרֵאל ַּבֵּגר ּוְבֶאְזַרח ָהָאֶרץ" )ְׁשמֹות יב, יט(, "ְוֹלא 

ֵיָרֶאה ְלָך ָחֵמץ ְוֹלא ֵיָרֶאה ְלָך ְׂשֹאר ְּבָכל ְּגבּוֶלָך" )ָׁשם יג, ז(. ָלֵכן ִיְׂשָרֵאל ֶׁשֵּיׁש לֹו 

ָחֵמץ ֶׁשּלֹו ִּבְרׁשּותֹו ַּבֶּפַסח, עֹוֵבר ְּבָכל ֶרַגע ְוֶרַגע ַעל ְׁשֵּתי ֲעֵברֹות ֵאּלּו ֶׁשל ַּבל 

ֵיָרֶאה ּוַבל ִיָּמֵצא. )ְסִעיף א(

ָחֵמץ ֶׁשָעַבר ָעָליו ַהֶּפַסח
ָחֵמץ ֶׁשָהָיה ִּבְרׁשּותֹו ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל ַּבֶּפַסח ָאסּור ַּבֲהָנָאה ְלעֹוָלם, ַוֲאִפּלּו ִּבְּטלֹו ב. 

ֹקֶדם ֶּפַסח. )ְסִעיף א(

ִיְׂשָרֵאל ֶׁשהּוא ָחׁשּוד ג.  ְלַאַחר ַהֶּפַסח ֵמֲחֵמצֹו ֶׁשל  ְלִהָּזֵהר ֶׁשֹּלא ֵלָהנֹות  ְצִריִכין 

ִלְבֹּדק  ֵיׁש  ַהֶּפַסח,  ַאַחר  ָחֵמץ  קֹוִנים  אֹו  ְּכֶׁשאֹוְכִלים  ְוָלֵכן  ַּכָּדת.  ְמָכרֹו  ֶׁשֹּלא 

ֶׁשֹּלא ָהָיה ִּבְרׁשּות ִיְׂשָרֵאל ַּבֶּפַסח ֶאָּלא ֶנֶעְׂשָתה ּבֹו ְמִכיַרת ָחֵמץ ַּכִּדין. )ְסִעיף יג(

ְמִכיַרת ָחֵמץ
ְלָנְכִרי ד.  ִמי ֶׁשֵּיׁש לֹו ַהְרֵּבה ָחֵמץ ֶׁשֵאינֹו ָיכֹול ְלַבֲערֹו ִמן ָהעֹוָלם, ָצִריְך ְלָמְכרֹו 

ֹקֶדם ַהֶּפַסח ְּבָׁשָעה ֶׁשהּוא ֲעַדִין ֻמָּתר ַּבֲהָנָאה. )ְסִעיף א(

ֶאָּלא ה.  ְמֻלָּמָדה,  ֲאָנִׁשים  ִמְצַות  ְּכמֹו  ָהָאָדם  ֵאֶצל  ָחֵמץ  ְמִכיַרת  ִעְנַין  ְיֵהא  ֹלא 

ָצִריְך ֶׁשִּיְגמֹר )=ֶׁשַּיְחִליט( ְּבַדְעּתֹו ֶׁשהּוא מֹוֵכר ֶּבֱאֶמת ַלָּנְכִרי ְמִכיָרה ְּגמּוָרה 

ַוֲחלּוָטה )=ֻמְחֶלֶטת(. )ְסִעיף א(

ֹלא ִיְמֹּכר ֶאת ֶהָחֵמץ ַלּגֹוי ְּבֹיֶקר ִמן ַהְּמִחיר ָהָראּוי. )ְסִעיף א(ו. 

ַהּגֹוי ז.  ְוִאם  ִיְׂשָרֵאל.  ֶׁשל  ְּבֵביתֹו  ִיְהֶיה  ֶׁשֹּלא  ָצִריְך  ַלּגֹוי,  מֹוֵכר  ֶׁשהּוא  ֶהָחֵמץ 

לֹוֵקַח ֶאת ֶהָחֵמץ ְלתֹוְך ֵּביתֹו, ַמה ּטֹוב; ְוִאם ִאי ֶאְפָׁשר ֶׁשִּיָּקֵחהּו ְלֵביתֹו, ָצִריְך 

ְלַהְׂשִּכיר לֹו ֶאת ַהֶחֶדר ֶׁשֶהָחֵמץ ֻמָּנח ּבֹו. )ְסִעיף ב(

ִאם ֵאינֹו ָיכֹול ְלַהְׂשִּכיר לֹו ָּכל ַהֶחֶדר, ִמְּפֵני ֶׁשהּוא ָצִריְך ַּגם ֵּכן ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ּבֹו, ח. 

ֵּכן  ְוִיְכֹּתב  ַהְּמִחָּצה  ֶׁשַעד  ֶהָחֵמץ  ְוַיְׂשִּכיר לֹו ֶאת  ֶהָחֵמץ,  ִלְפֵני  ְמִחָּצה  ַיֲעֶׂשה 

ְּבתֹוְך ַהְּׁשָטר. )ְסִעיף ד(

 ֶּפֶרק
ֶעְׂשִרים 
ּוְׁשַנִים
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ִמֶּמּנּו ט.  ִויַקֵּבל  ֶּפה.  ְּבַעל  ַּגם  ַהָּנְכִרי  ַהּקֹוֶנה  ִעם  ְיַדֵּבר  ַּבְּׁשָטר,  ֶּׁשָּכתּוב  ַמה  ָּכל 

ִיְזֹקף ָעָליו ְּבתֹור חֹוב. ִויֵהא ַהֹּכל ָּכתּוב ַּבְּׁשָטר  ְּדֵמי ְקִדיָמה, ּוְׁשָאר ַהָּמעֹות 

)ְסִעיף ב(

ַּדַעת ַאְדמֹו"ר ַהָּזֵקן: ִמֵּכיָון ֶׁשַהָּנְכִרי ֵאינֹו ְמַׁשֵּלם ֶאת ָּכל ֹׁשִוי 
ְוָלֵכן  ַהְּמִכיָרה,  ִּבְׁשֵלמּות  ִלְפֹּגם  ָעלּול  ֶׁשַהָּדָבר  ֲהֵרי  ֶהָחֵמץ, 

ַאְדמֹו"ר ַהָּזֵקן ִּתֵּקן ַלֲעׂשֹות ְמִכיַרת ָחֵמץ ַעל ְיֵדי ָעֵרב ַקְּבָלן, 

ְמַקֵּבל  ְוהּוא  לֹו,  ַׁשָּיְך  ֵאינֹו  ַהִּנְמָּכר  ֶׁשֶהָחֵמץ  ְיהּוִדי  ֶׁשהּוא 

ַהָּנְכִרי  ִיְתַחֵּמק  ִאם  ָהֵעת,  ֶׁשְּבבֹוא   – ַהְּמִכיָרה  ַעל  ַאֲחָריּות 

ְוֹלא ִיְרֶצה ְלַׁשֵּלם ֶאת ַהחֹוב, הּוא ִיְפַרע ֶאת ַהחֹוב ִּבְמקֹומֹו. 

ַעל ְיֵדי ַּתָּקָנה זֹו ְמַקֶּבֶלת ַהְּמִכיָרה ֹּתֶקף ָּגדֹול יֹוֵתר. 

ְלַׁשֵּלם י.  ֶׁשִהְתַחֵּיב  ַהחֹוב  ֶאת  לֹו  ֶׁשְּיַׁשֵּלם  ַהָּנְכִרי  ֵמֵאת  ְיַבֵּקׁש  ַהֶּפַסח  ְלַאַחר 

ֲעבּור ֶהָחֵמץ ֶׁשָּמַכר לֹו. ְוַכֲאֶׁשר ְיִׁשיֵבהּו ַהָּנְכִרי ֶׁשֵאין לֹו ֶּכֶסף, ְיַבֵּקׁש ִמֶּמּנּו 

ָּכְך  ְסכּום  ְּבַעד  ִנְמָצא(  הּוא  ֶׁשּבֹו  ַהֶחֶדר  )ִעם  ֶהָחֵמץ  ֶאת  לֹו  ְוִיְמֹּכר  ֶׁשַּיֲחֹזר 

ְוָכְך. )ְסִעיף א(

ֹלא ְיֵהא ַהָּדָבר ְּכחּוָכא ְּבָעְלָמא )=ְצחֹוק ְסָתם(, ֶאָּלא ְּכֶדֶרְך ַהּסֹוֲחִרים ַמָּמׁש. יא. 

)ְסִעיף א(

אֹו יב.  לֹו,  ְלָמְכרֹו  ַהּגֹוי  ְמֻחָּיב  ַהֶּפַסח  ֶׁשְּלַאַחר  ַהּגֹוי  ִעם  ְּתַנאי  ַלֲעׂשֹות  ָאסּור 

ַלָּנְכִרי ְלַגְמֵרי,  ִנְהֶיה ָקנּוי  ְוִלְקנֹותֹו ִמֶּמּנּו. ִּכי ֶהָחֵמץ  ֶׁשַהִּיְׂשָרֵאל ְמֻחָּיב ַלֲחֹזר 

ְוַרק ִאם ִיְרֶצה ִּבְרצֹונֹו ַהּטֹוב ִיְקנּו ִמֶּמּנּו ֹזאת ַּבֲחָזָרה ְלַאַחר ַהֶּפַסח. )ְסִעיף ו(
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ֲהִליכֹות ּוִמְנָהִגים 
ֶׁשֵאין א.  הּוא  ְוַהִּמְנָהג  ָחֵמץ,  ַמָּמׁשּות  ֲעֵליֶהם  ֶׁשֵּיׁש  ֵּכִלים  ַּגם  ְלגֹוי  מֹוְכִרים 

ַמְטִּביִלים אֹוָתם ַאַחר ַהֶּפַסח.

נֹוֲהִגים ָלֵתת ְרׁשּות ָלַרב ִלְמֹּכר ֶאת ֶהָחֵמץ, ְוהּוא עֹוֶׂשה ֶאת ַהְּמִכיָרה ְלגֹוי.ב. 

ִמְנַהג ֲחִסיִדים ֶׁשְּדַבר ַמֲאָכל אֹו ַמְׁשֶקה ֶׁשִּקְּבלּו ֵמָהַאְדמֹו"ר ֵאין מֹוְכִרים ְלגֹוי. ג. 

ְוִאם ֵיׁש ּבֹו ֲחַׁשׁש ָחֵמץ, ְמַסְּיִמים ֶאת ֲאִכיָלתֹו ּוְׁשִתָּיתֹו ִלְפֵני ַהֶּפַסח.         

ְׁשַ	ר ַהְרָׁשָאה ִלְמִכיַרת ָחֵמץ

ֲאִני ֶהָחתּום ַמָּטה, נֹוֵתן ּכֹוַח ּוְרׁשּות ָלַרב _________________

________________________________________ 

אֹו  ְּבַעְצמֹו,  ּוְלַהְׂשִּכיר,  ִלְמֹּכר  ִּבְמקֹוִמי  ּוֻמְרֶׁשה  ָׁשִליַח  אֹותֹו  ְועֹוֶׂשה 

ָחֵמץ  ִמיֵני  ָּכל  ְׁשלּוִחים,  ֵמָאה  ַעד  ּוְׁשִליַח-ְׁשלּוחֹו,  ְׁשלּוחֹו  ְיֵדי  ַעל 

ְּבַיד  ְו/אֹו  ִּבְרׁשּוֵתנּו,  ַהִּנְמָצא  ֵהן  ֶׁשָּלנּו,  ַוֲחַׁשׁש-ָחֵמץ  ְוַתֲערֹובֹות-ָחֵמץ 

ֲאֵחִרים, אֹו ֶׁשֵּיׁש ָלנּו ֵחֶלק ּוְזכּות ָּבֶהם, אֹו ֶׁשֵהם ַרק ִּפָּקדֹון ְּבַיד ֲאֵחִרים. 

ְוֵכן ָאנּו ְמַיִּפים ּכֹוחֹו ֶׁשַּיְׂשִּכיר ְלָנְכִרי ָּכל ַהְּמקֹומֹות ֶׁשֶהָחֵמץ ֻמָּנח ָׁשם. 

ָחֵמץ  ְוַתֲערֹובֹות  ָחֵמץ  ַוֲחַׁשׁש  ָחֵמץ  ֶׁשָּכל  ַּדְעֵּתנּו,  ְמַגִּלים  ָאנּו  ּוָבֶזה 

ִמַּצד  ְוֵהן  ְׁשִליחּות  ִמַּצד  ֵהן  ֶׁשִּיְהֶיה,  ֹאֶפן  ְּבָכל  ְלָנְכִרי  ִיָּמֵכר  ָלנּו,  ַהַּׁשָּיְך 

ְזִכָּיה, ֶׁשָּזִכין ְלָאָדם ֶׁשֹּלא ְּבָפָניו, ְוֵכן ְּבַיד ַהָּׁשִליַח ִלְמֹּכר ֶהָחֵמץ ָהָאמּור 

ְלֵעיל ְּבָכל ְמִחיר ֶׁשִּיְרֶצה ְלִפי ַחַּות-ַּדְעּתֹו, ִויִהי ִמְמָּכרֹו ַקָּים, ּוְתֵהא ָידֹו 

ְּכָיֵדינּו, ַוֲעִׂשָּיתֹו ַּכֲעִׂשָּיֵתנּו, ּוִפיו ְּכִפינּו. 

ֵׁשם ּוִמְׁשָּפָחה ________________________

  ְּכֹתֶבת ְמֵלָאה ________________________

 ְוַעל ֶזה ָּבאנּו ַעל ֶהָחתּום ________________________ 

ַּתֲאִריְך ________________________ 
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ִסיָמן קיז

ְקָצת ִּדיִנים ְמֻלָּקִטים ְלַחג ַהֶּפַסח

הּו ָחֵמץ ָאסּור ְּבַמּׁשֶ
ְׁשָאר א.  ְּכמֹו  ֶזה  ֲהֵרי  ַהַּלְיָלה  ֶּפַסח ַעד  ְּבֶעֶרב  ָחֵמץ  ַּתֲעֹרֶבת  ֵאיזֹו  ִנְמְצָאה  ִאם 

ִאּסּוִרין ֶׁשְּבֵטִלים ְּבִׁשִּׁשים. )ְסִעיף א(

ָלֵכן ִאם ִנְמָצא ַּגְרִעין ְּתבּוָאה ְּבעֹוף ּוְבַתְבִׁשיל ְּבֶעֶרב ֶּפַסח - זֹוְרקֹו, ְוַהְּׁשָאר ב. 

ֻמָּתִרין ַּבֲאִכיָלה ֲאִפּלּו ַּבֶּפַסח. )ְסִעיף א(

ִאם ִנְמָצא ָחֵמץ ְּבתֹוְך ַחג ַהֶּפַסח - אֹוֵסר ֲאִפּלּו ְּבַמֶּׁשהּו. )ְסִעיף א(ג. 

ְּבָכל ָמקֹום ֶׁשִּנְמָצא ֵאיֶזה ַּגְרִעין ֵמֲחֵמֶׁשת ִמיֵני ָּדָגן אֹו ָחֵמץ ָּכְלֶׁשהּו - ְצִריִכין ד. 

ִלְׁשֹאל ֶאת ָהַרב ֵּכיַצד ִלְנֹהג. )ְסִעיף א(

ְּדָבִרים ֶׁשָּנהּוג ֶׁשֹּלא ֶלֱאֹכל ַּבֶּפַסח
ָּכל ִמיֵני ִקְטִנּיֹות ֲאסּוִרים ַּבֲאִכיָלה ַּבֶּפַסח. ְוַהַּטַעם ָלִאּסּור – ֵּכיָון ֶׁשֵּיׁש ִּדְמיֹון ה. 

ֵּבין ִקְטִנּיֹות ְלִמיֵני ָּדָגן ָּגְזרּו ֲעֵליֶהן ִאיּסּור ֶׁשָּמא ָיבֹואּו ְלַהְחִליף ֵּביֵניֶהם. )ְסִעיף ד(

ִמְנַהג ַהְּסָפַרִּדים: ְּבֹרב ְקִהּלֹות ְסָפַרד ֹלא ִקְּבלּו ֶאת ַהְּגֵזָרה ַעל 

ַהִּקְטִנּיֹות, ְונֹוֲהִגים ֶלֱאֹכל ִקְטִנּיֹות ַּבֶּפַסח ְלֹלא ֲחָׁשׁש. ְּבַיֲהדּות 

ֶלֱאֹכל ִקְטִנּיֹות ְיֵבׁשֹות ְּכגֹון  ָנֲהגּו ְּבֹרב ַהְּקִהּלֹות ֶׁשֹּלא  ָמרֹוקֹו 

אֹוְכִלים  ַאְך  ָּדָגן,  ְלִמיֵני  יֹוֵתר  ַהּדֹוִמים  ֵהם  ִּכי  ְוֹאֶרז  חּומּוס 

ֹלא  ַהַּמְחִמיִרים  ְוֵיׁש  ַוֲאפּוָנה.  ּפֹוִלים  ְּכגֹון  ְטִרּיֹות  ִקְטִנּיֹות 

ֶלֱאֹכל ֹאֶרז ִּבְלַבד ְוֶאת ְׁשָאר ַהִּקְטִנּיֹות ַמִּתיִרים ֶלֱאֹכל1.

ָּכל ִמיֵני ֵּפרֹות ְיֵבִׁשים ֲאסּוִרים, ֶאָּלא ִאם ֵּכן ִנְתַיְּבׁשּו ְּבַתּנּור ֶׁשֻהְכַׁשר ְלֵׁשם ֶּפַסח. ו. 

ֲאִפּלּו ְּתֵאִנים ְיֵבִׁשים ְוִצּמּוִקים - ֲאסּוִרים, ְוֵכן ְקִלּפֹות ַּתּפּוַח ָזָהב )ַּתּפּוז(. )ְסִעיף ד(

ַּגְרִעין ז.  ֵאין  ִאם  ִלְבֹּדק  ְצִריִכין  ַהַּתְבִׁשיל,  ַעל  אֹותֹו  ֶׁשּנֹוְתִנים  ֹקֶדם   - ֶמַלח 

ְּתבּוָאה ְמֹעָרב ּבֹו. )ְסִעיף ד(

ַמָּצה ֲעִׁשיָרה
ַיִין, ִמיץ ִטְבִעי ְוַכּדֹוֶמה )ְוֹלא ִעם ַמִים( - ִנְקֵראת ח.  ַמָּצה ֶׁשֶּנֶאְפָתה ִעם ָחָלב, 

ַמָּצה ֲעִׁשיָרה. )ְסִעיף ו(

 ֶּפֶרק
ֶעְׂשִרים 
ּוְׁשלֹוָׁשה
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ִאם ֵאין ֹצֶרְך ָּגדֹול ַּבָּדָבר ָאסּור ֶלֱאפֹות ַמָּצה ֲעִׁשיָרה ְלֵׁשם ֶּפַסח, ֲאִפּלּו ֹקֶדם ט. 

ַהֶּפַסח. )ְסִעיף ו(

ִּבְׁשַעת ַהְּדָחק ְּכגֹון ְלֹצֶרְך חֹוֶלה אֹו ָזֵקן, ֻמָּתר ֶלֱאפֹות ַמָּצה ָּכזֹו ְלֹצֶרְך ַהֶּפַסח י. 

ּוִבְלַבד ֶׁשִּיָזֲּהרּו ֶׁשֹּלא ִיְתָעְרבּו ָּבּה ֲאִפּלּו ְמַעט ַמִים. )ְסִעיף ו( 

ֲעִׁשיָרה  ַמָּצה  ֶלֱאֹכל  ְלַכְּתִחָּלה  ַמִּתיִרים  ַהְּסָפַרִּדים:  ִמְנַהג 
ִּבְלַבד,  ְוַכּדֹוֶמה(  ְּדַבׁש  )אֹו  ֵּפרֹות  ְּבֵמי  אֹוָתּה  ֶׁשָּלׁשּו  ִּבְתַנאי 

ְלֹלא ַּתֲעֹרֶבת ַמִים2. 

יֹוְצִאין יא.  ְוֵאין  ּוַמִים,  ִמֶּקַמח  ָהֲעׂשּוָיה  ַמָּמׁש  ַמָּצה  ֶלֱאֹכל  ְצִריִכים  ַהֵּסֶדר  ְּבֵליל 

ְיֵדי חֹוָבה ְּבַמָּצה ֲעִׁשיָרה. )ְסִעיף ו(

ָחֵמץ ֶׁשל ּגֹוי
ֵלָהנֹות יב.  ָאסּור  ַהֶּפַסח  ְיֵמי  ּוְבָכל  ַּבֲהָנָאה  ֶנֱאַסר  ֶׁשֶהָחֵמץ  ִמָּׁשָעה  ֶּפַסח  ְּבֶעֶרב 

ֲאִפּלּו ֵמָחֵמץ ֶׁשל ָנְכִרי. ָלֵכן ָאסּור ְלִיְׂשָרֵאל ְלהֹוִליְך אֹו ִלְׁשֹמר ָחֵמץ ֶׁשל ָנְכִרי, 

ּוִמָּכל ֶׁשֵּכן ֶׁשָאסּור ָלֶלֶכת ְוִלְקנֹות ָחֵמץ ִּבְׁשִביל ָנְכִרי ֲאִפּלּו ִאם קֹוֶנה ְּבֶכֶסף 

ֶׁשָּנַתן לֹו ַהָּנְכִרי. )ְסִעיף ח( 

ַּבֶּפַסח, יג.  ָחֵמץ  ֶׁשַּיֲאִכיֶלָּנה  יֹוֵדַע  ִאם  ְלָנְכִרי,  ְּבֶהְמּתֹו  ֶאת  ִלְמֹסר  ִליהּוִדי  ָאסּור 

ַוֲאִפּלּו ִאם מֹוֵסר לֹו ֶאת ַהְּבֵהָמה ַהְרֵּבה ְזַמן ִלְפֵני ֶּפַסח. )ְסִעיף י( 

ֻמָּתר ִליהּוִדי לֹוַמר ִלְמָׁשְרתֹו ַהּגֹוי, ֲאִפּלּו ְּבָׁשָעה ֶׁשֶהָחֵמץ ָאסּור ַּבֲהָנָאה 'ֵהא יד. 

ְלָך ָמעֹות ּוְקֵנה ְלָך ִּדְבֵרי ַמֲאָכל', ַאף ַעל ִּפי ֶׁשּיֹוֵדַע ּבֹו ֶׁשִּיְקֶנה ְלַעְצמֹו ָחֵמץ. 

)ְסִעיף יא(

ָנְכִרי ָהאֹוֶכֶלת ָחֵמץ ַּבֶּפַסח - ֵיׁש טו.  ִלְׁשּתֹות ָחָלב ַהּיֹוֵצא ַּבֶּפַסח ִמְּבֶהְמּתֹו ֶׁשל 

ֶלֱאֹסר,  ֶׁשָּנֲהגּו  ְּבָמקֹום  ּוִבְפָרט  ַיֲחִמיר,  ַנְפׁשֹו  ְוׁשֹוֵמר  ַמִּתיִרין,  ְוֵיׁש  אֹוְסִרין 

ֵאין ְלַהִּתיר. )ְסִעיף יג(
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ֲהִליכֹות ּוִמְנָהִגים 
ַּבִּמְנָהג ֶלֱאֹסר 'ִקְטִנּיֹות‘3 ִנְכָלִלים ַּגְרִעיֵני ֶזַרע ְיָרקֹות ֶׁשּזֹוְרִעים אֹוָתם ּוַמְצִמיִחים א. 

סֹוָיה,  ַחְרָּדל,  ֲאפּוָנה,  ֹאֶרז,  ְּכגֹון:  ְּפִרי,  'ְּבַׂשר'  ְלֹלא  ַהֶּנֱאָכִלים  ְּכמֹוָתם  ַּגְרִעיִנים 

ֲעָדִׁשים, ְׁשעּוִעית, ׂשּוְמׂשּום, ִּתיָרס ָועֹוד.

ַהִּנְזָהִרים ִמִּקְטִנּיֹות, ִנְמָנִעים ַּגם ִמּמּוְצֵריֶהן, ְּכגֹון: ֶׁשֶמן סֹוָיה.ב. 

ְוֵיׁש ג.  ַהְּדָחק.  ִּבְׁשַעת  ִקְטִנּיֹות  ֲאִכיַלת  ַמִּתיִרים   7 ִּגיל  ַעד  ְוִליָלִדים  ְלִתינֹוקֹות 

ְלַבֵּׁשל ָלֶהם ְּבֵכִלים ְמֻיָחִדים. 

נֹוֲהִגים ְלִהָּזֵהר ְּביֹוֵתר ִמ'ַּמָּצה ְׁשרּוָיה' )ְוַאף ִמֵּכִלים ֶׁשָּנַפל ְלתֹוָכם ֵּפרּור ַמָּצה(, ד. 

ְוָלֵכן אֹוְכִלים ֶאת ַהַּמָּצה ִמּתֹוְך ְזִהירּות ּוְבִנְפָרד, ְוֹלא ַיַחד ִעם ַמֲאָכִלים ֲאֵחִרים. 

ִמְנֲהֵגי ֵעדֹות: ַּבֲעדֹות ַהְּסָפַרִּדים ּוְבֵחֶלק ֵמֲעדֹות ָהַאְׁשְּכַנִּזים 
ֲחִסיִדים  ִמְּלַבד  ַּבֶּפַסח,  ְׁשרּוָיה  ַמָּצה  ַּבֲאִכיַלת  ְלָהֵקל  ָנהּוג 

ְוַאְנֵׁשי ַמֲעֶׂשה ַהַּמְקִּפיִדים ַעל ָּכְך4. 

ִנְמָנִעים ִמְּׁשִתַּית ַמְׁשֶקה ָחִריף ַהֵּמִכיל ַאְלּכֹוהֹול )ְלַמֵעט ַיִין, ַּכּמּוָבן( ַוֲאִפּלּו ִאם ה. 

ַנֲעָׂשה ְּבִפּקּוַח ְלַחג ַהֶּפַסח. 
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 ִהּדּוִרים ַהְּמֻקָּבִלים ְּבַהְרֵּבה ִמָּבֵּתי ַאַנ"ׁש: 

זֹו א.  ִמִּסָּבה  ֲאבֹוָתיו.  ִמְנַהג  ְּכִפי  ֶאָחד  ָּכל  ַהֶּפַסח  ְּבַמַאְכֵלי  ְּבִהּדּוִרים  ַמְרִּבים 

נֹוֲהִגים ְּבַחג ַהֶּפַסח ֶׁשָּכל ֶאָחד אֹוֵכל ְּבֵביתֹו ְלִפי ִמְנַהג ִמְׁשַּפְחּתֹו ְוֵאינֹו אֹוֵכל 

ֵאֶצל ֲחֵברֹו ִאם ִיָּתֵכן ֶׁשֵּיׁש ֵּביֵניֶהם ִחּלּוֵקי ִמְנָהִגים. 

ַהִּמְׁשַּתְּמִׁשים ְּבֻסָּכר ְּבַחג ַהֶּפַסח, ְמַבְּׁשִלים ּוְמַסְּנִנים אֹותֹו ֹקֶדם ֶהָחג.ב. 

ַאְדמֹו"ר ַהֶּצַמח ֶצֶדק ָאַסר ֲאִכיַלת ְצנֹון ְּבַחג ַהֶּפַסח. ג. 

ֲעֵליֶהם ד.  ֵיׁש  ִאם  ֲאִפּלּו  ְוִׁשּמּוִרים,  ַּתְבִליִנים  ְיֵבִׁשים,  ֵּפרֹות  ֵמֲאִכיַלת  ִנְמָנִעים 

ִּפּקּוַח ְלַחג ַהֶּפַסח. 

ִמְׁשַּתְּדִלים ֶלֱאֹכל ַמה ֶּׁשֵהִכינּו ְּבִיּצּור ֵּביִתי ְוִנְמָנִעים ְּבִמַּדת ַהֶאְפָׁשר ִמַּמֲאָכִלים ה. 

ַהְּמֻיָּצִרים ְּבִמְפָעִלים ְוַכּדֹוֶמה.

ֶאת ַהֵּפרֹות ְוַהְּיָרקֹות ְמַקְּלִפים ִלְפֵני ֶׁשְּמַבְּׁשִלים אֹוָתם.ו. 

ָקׁשֹות( ז.  )ֵּביִצים  ִּבְקִלָּפָתן  ַהִּמְתַּבְּׁשלֹות  ֵּביִצים  ְלִבּׁשּול  ְמֻיָחד  ִסיר  ְמַיֲחִדים 

ְוֵאין ִמְׁשַּתְּמִׁשים ְּבִסיר ֶזה ְלַמֲאָכִלים ֲאֵחִרים.

1.   ראו ילקוט יוסף פסח ע' 353. ספר נהגו העם מנהגי מרוקו. נתיבות המערב פסח. 

2.   שלחן ערוך סימן תסב ס"א. כף החיים שם. 

3.   ע"פ ספר סדור פסח כהלכתו פט"ז ס"ג.

4.   ראו שלחן ערוך סימן תנח. ברכי יוסף סימן תסד סק"ג.
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ִסיָמן קיג

ִּדיֵני ֶעֶרב ֶּפַסח ַוֲאִפַּית ַהַּמּצֹות
ְׂשֵרַפת ָחֵמץ

ְּבֶעֶרב ֶּפַסח ֻמָּתר ֶלֱאֹכל ָחֵמץ ַעד ְׁשִליׁש ַהּיֹום ]ַהּיֹום ֶנְחָׁשב ִמן ֲעלֹות ַהַּׁשַחר א. 

ַעד ֵצאת ַהּכֹוָכִבים[. )ְסִעיף ב(

ַהְּׁשִקיָעה  ַעד  ַהַחָּמה  ֵמָהֵנץ  ֶנְחָׁשב  ַהּיֹום  ַהָּזֵקן:  ַאְדמֹו"ר  ַּדַעת 

]ְוֵאין ַמְכִליִלים ֶאת ַהְּזַמן ֶׁשִּלְפֵני ֵנץ ַהַחָּמה, ְוֶׁשְּלַאַחר ַהְּׁשִקיָעה[.

ְּבֶעֶרב ֶּפַסח ֻמָּתר ֶהָחֵמץ ַּבֲהָנָאה עֹוד ָׁשָעה )=ְזַמִּנית( ַאַחת ְלַאַחר ָהֲאִכיָלה, ב. 

ֶׁשָּבּה ֻמָּתר ְלָמְכרֹו ְלָנְכִרי, ּוְלַאַחר ָׁשָעה זֹו ָאסּור ַּגם ַּבֲהָנָאה. )ְסִעיף ב(

ָצִריְך ְלִהְזָּדֵרז ִלְׂשֹרף ֶאת ֶהָחֵמץ ּוְלַבְּטלֹו ִלְפֵני ֶׁשַּמִּגיַע ַהְּזַמן ֶׁשּבֹו הּוא ָאסּור ג. 

ַּבֲהָנָאה. )ְסִעיף ב( 

ַיֲחֹזר ד.  ָמקֹום  ִמָּכל  ַהְּבִדיָקה,  ְלַאַחר  ַּבַּלְיָלה  ֶהָחֵמץ  ֶאת  ֶׁשִּב ֵּטל  ִּפי  ַעל  ַאף 

ִויַבְּטֶלּנּו ַּגם ַּבּיֹום ְלַאַחר ֶׁשָּׂשַרף אֹותֹו, ְוִיְכֹלל ָּכל ֶהָחֵמץ ְוֹיאַמר: "ָּכל ֲחִמיָרא 

ֶׁשֲחִזיִתיו  ִּבְרׁשּוִתי,  ֶׁשֵּיׁש  ּוְׂשאֹור  ָחֵמץ  ]ָּכל  ֵמִבין  ֶׁשהּוא  ְּבָלׁשֹון  אֹו  ְוכּו'". 

ִיָּבֵטל  ִּבַעְרִּתיו,  ְוֶׁשֹּלא  ֶׁשִּבַעְרִּתיו  ְרִאיִתיו,  ְוֶׁשֹּלא  ֶׁשְרִאיִתיו  ֲחִזיִתיו,  ְוֶׁשֹּלא 

ְוִיְהֶיה ֶהְפֵקר ַּכֲעַפר ָהָאֶרץ[. )ִסיָמן קיא, ְסִעיף יא(

ַהִּבּטּול,  ְלַאַחר  ֶהָחֵמץ,  ְׂשֵרַפת  ִּבְׁשַעת  ַהָּזֵקן:  ַאְדמֹו"ר  ָּכַתב 

ֹיאַמר ֶאת ַה'ְיִהי ָרצֹון' ַהּמֹוִפיַע ַּבִּסּדּור.

ִאּסּור ֲעִׂשַּית ְמָלאָכה
ְּבֶעֶרב ֶּפַסח ֵמֲחצֹות ַהּיֹום ָוֵאיָלְך ָאסּור ַּבֲעִׂשַּית ְמָלאָכה, ּוֻמָּתר ַלֲעׂשֹות ַרק ה. 

ֶאת ֶׁשֻּמָּתר ַלֲעׂשֹות ְּבֹחל ַהּמֹוֵעד. )ְסִעיף ג(

ֲעִׂשַּית ְמָלאָכה ַעל ְיֵדי ָנְכִרי - נֹוֲהִגין ְלַהִּתיר. )ְסִעיף ג(ו. 

ֵיׁש ְמקֹומֹות ֶׁשּנֹוֲהִגין ֶלֱאֹסר ָּכל ַהּיֹום ִּבְמָלאָכה. )ְסִעיף ג(ז. 

ֵיׁש ְלִהְסַּתֵּפר ְוֵכן ִלְקֹצץ ַהִּצָּפְרַנִים ֹקֶדם ֲחצֹות ַהּיֹום. )ְסִעיף ד(ח. 

ָאסּור ט.  ְלִהְסַּתֵּפר  ֲאָבל  ַהּיֹום,  ֲחצֹות  ְלַאַחר  ַּגם  ִצָּפְרָניו  ִלְקֹצץ  ָיכֹול  ָׁשַכח  ִאם 

ֶאָּלא ַרק ַעל ְיֵדי ַסָּפר ָנְכִרי. )ְסִעיף ד(

 ֶּפֶרק
ֶעְׂשִרים 
ה ְרּבעָָ וְאַ

ֶּפֶרק

כד
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ִאּסּור ֲאִכיַלת ַמָּצה
ְּבֶעֶרב ֶּפַסח ָאסּור ֶלֱאֹכל ַמָּצה ָּכל ַהּיֹום. )ְסִעיף ה(י. 

ְיִציַאת יא.  ִעְנַין  ְמִביִנים  ִאם  ְוַהְּקַטּנֹות,  ַהְּקַטִּנים  ֶאת  ַּגם  ַמָּצה  ְלַהֲאִכיל  ָאסּור 

ִמְצַרִים. )ְסִעיף ה(

ַהִּמיִנים  ִמָּכל  אֹוְכִלים  ֵאין  ֶּפַסח  ֶעֶרב  ִמֹּבֶקר  ַחַּב"ד:  ִמְנַהג 
ַהִּנְכָנִסים ַּבָּמרֹור ּוַבֲחרֹוֶסת, ַעד ֶׁשְּמַקְּיִמים ָּבֶהם ֶאת ַהִּמְצָוה 

ְּבֵליל ַהֵּסֶדר.

ָהִאּסּור ֶלֱאֹכל ַמָּצה ְּבֶעֶרב ֶּפַסח הּוא ַרק ְּבַמָּצה ְּכֶׁשִהיא ְראּוָיה ֶׁשְּיַקְּימּו ָּבּה יב. 

ִמְצַות ֲאִכיַלת ַמָּצה ְּבֵליל ַהֵּסֶדר. אּוָלם ַּתְבִׁשיִלין ֶׁשעֹוִׂשין ִמַּמּצֹות ְטחּונֹות, 

ֶׁשִאי ֶאְפָׁשר ְלַקֵּים ָּבֶהם ִמְצַות ֲאִכיַלת ַמָּצה, ֻמָּתר ֶלֱאֹכל. )ְסִעיף ה(

ִאם יג.  ִּכי  ִמַּמּצֹות,  ָהֲעׂשּוִיים  ַּתְבִׁשיִלים  ֶלֱאֹכל  ָאסּור  ָוֵאיָלְך  ֲעִׂשיִרית  ִמָּׁשָעה 

ְמַעט ֵּפרֹות אֹו ָּבָׂשר ְוָדִגים, ְוִיָּזֵהר ֶׁשֹּלא ְיַמֵּלא ְּכֵרסֹו ְּכֵדי ֶׁשֹּיאַכל ַּבַּלְיָלה ַמָּצה 

ְלֵתָאבֹון. )ְסִעיף ה( 

ּוִבְרָכתֹו  ְטחּוָנה  ִמַּמָּצה  ֶהָעׂשּוי  ַּתְבִׁשיל  ַהָּזֵקן:  ַאְדמֹו"ר  ַּדַעת 
ְלַאַחר ָׁשָעה ֲעִׂשיִרית.  ֶלֱאכֹל ַּגם  – ֻמָּתר  ְמזֹונֹות  ִמיֵני  ּבֹוֵרא 

ֲאָבל ַּתְבִׁשיל ֶׁשִּבְרָכתֹו ַהּמֹוִציא – ֻמָּתר ַרק ִלְפֵני ָׁשָעה ֲעִׂשיִרית. 

ַּתְבִׁשיִלים  ֵמֲאִכיַלת  ִנְמָנִעים  ַהֲחִסיִדים:  ֲעדֹות  ָּכל  ִמְנַהג 
ַהְּזַמן ֶׁשָאסּור ַּבֲאִכיַלת ָחֵמץ,  ָהֲעׂשּוִיים ִמַּמָּצה ְטחּוָנה ֵמָאז 

ְוַעד ִסּיּום ַהּיֹום ַהְּׁשִביִעי ֶׁשל ֶּפַסח.

ָהֲעׂשּוָיה  ֲעִׁשיָרה  ַמָּצה  ֶלֱאֹכל  נֹוֲהִגים  ַהְּסָפַרִּדים:  ִמְנַהג 
ְיֵדי  ָּבּה  יֹוְצִאים  ֶׁשֹּלא  ֵּכיָון  ֶּפַסח,  ְּבֶעֶרב  ֵּפרֹות  ּוֵמי  ִמֶּקַמח 

חֹוָבה ַּבֶּפַסח1. 

ַּתֲעִנית ְּבכֹורֹות
ַהְּבכֹוִרים, ֵּבין ְּבכֹור ְלָאב ֵּבין ְּבכֹור ְלֵאם, ִמְתַעִּנים ְּבֶעֶרב ֶּפַסח, ֲאִפּלּו ְּכֶׁשָחל יד. 

ְּבֶעֶרב ַׁשָּבת. )ְסִעיף ו(

ָּכל ְזַמן ֶׁשַהְּבכֹור ָקָטן - ָהָאב ִמְתַעֶּנה ַּתְחָּתיו. )ְסִעיף ו(טו. 

ֶזה. טז.  ְּבֶהֵּתר  נֹוֲהִגים  ֶׁשֹּלא  ְמקֹומֹות  ְוֵיׁש  ִמְצָוה.  ִּבְסעּוַדת  ֶלֱאֹכל  ַמִּתיִרים  ֵיׁש 
)ְסִעיף ו(

למעצב - להמיר בהערת סיום

ֶּפֶרק

כד
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ִּדיִנים נֹוָסִפים ְּבֶעֶרב ֶּפַסח
ְּבֶעֶרב ֶּפַסח ֵאין אֹוְמִרים ְּבַׁשֲחִרית 'ִמְזמֹור ְלתֹוָדה'. )ְסִעיף א(יז. 

'ִמְזמֹור  לֹוַמר  נֹוֲהִגים  ֵמַהְּקִהּלֹות  ְּבֵחֶלק  ַהְּסָפַרִּדים:  ִמְנַהג 
ְלתֹוָדה' ַּגם ְּבֶעֶרב ֶּפַסח2. 

ֶׁשהּוא יח.  ַהּיֹום,  ֲחצֹות  ַאַחר  ֶּפַסח  ְּבֶעֶרב  ִמְצָוה  ֶׁשל  ַהַּמּצֹות  אֹוִפין  ַהְּמַהְּדִרים 

ְזַמן ַהְקָרַבת ָקְרַּבן ֶּפַסח. )ְסִעיף ח(

ַאַחר ֲחצֹות ַהּיֹום ָחל ִאּסּור ַעל ֶהָחֵמץ, ָלֵכן ּדֹוֶרֶׁשת ֲאִפַּית ַמּצ ֹות ְלַאַחר ֲחצֹות יט. 

ח-ט( )ְסִעיף  ָחֵמץ.  ְּבִאּסּור  ִיָּכֵׁשל  ֶׁשּבֹו  ְלַמָּצב  ַיִּגיַע  ֶׁשֹּלא  ְּכֵדי  ְמֻיֶחֶדת,   ְזִהירּות 

ֲהִליכֹות ּוִמְנָהִגים 
נֹוֲהִגים ֶׁשֶאָחד ֵמַהִּצּבּור ְמַסֵּים ַמֶּסֶכת ּוַמְזִמין ֶאת ַהִּצּבּור ְלִהְׁשַּתֵּתף ִּבְסעּוַדת א. 

ַהִּמְצָוה ֶׁשעֹוֶׂשה, ְוַעל ְיֵדי ָּכְך ַהְּבכֹוִרים ְיכֹוִלים ֶלֱאֹכל.

1.   רמב"ם הלכות חמץ ומצה פ"ה, חזון עובדיה הל' פסח עמ' קצח. 

2.   עין כף החיים תכט ס"ק טל, דרכי הלכה קיג, ועין בקצור שלחן ערוך לרבי ברוך טולדנו סימן רסט סי"ג, 
שכתב שהמנהג לאמרו.

ֶּפֶרק

כד
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ִסיָמן קטו

ִּדיֵני ֶעֶרב ֶּפַסח ֶׁשָחל ִלְהיֹות ְּבַׁשָּבת
ֶעֶרב ֶּפַסח ֶׁשָחל ִלְהיֹות ְּבַׁשָּבת ּבֹוְדִקין ֶאת ֶהָחֵמץ ְּבֵליל ְׁשלָׁשה ָעָׂשר, ְּדַהְינּו א. 

'ָּכל  ְואֹוֵמר  ְמַבְּטלֹו  ַהְּבִדיָקה  ְוַאַחר  ִׁשִּׁשי,  ְליֹום  ֲחִמיִׁשי  יֹום  ֶׁשֵּבין  ַּבַּלְיָלה 

ֲחִמיָרא ְוכּו" ְּכמֹו ֶׁשאֹוֵמר ְּבָכל ָׁשָנה ְלַאַחר ַהְּבִדיָקה. )ְסִעיף א(

ֶּפַסח ב.  ֶעֶרב  ְּבָכל  ֶׁשּׂשֹוְרפֹו  ָׁשָעה  ְּבאֹוָתּה  ָחֵמץ  ְׂשֵרַפת  עֹוֶׂשה  ִׁשִּׁשי  ְּביֹום 

ַּבַּלְיָלה  ַּבְּסעּוָדה  ְּבַׁשָּבת  ִמֶּמּנּו  ֶלֱאֹכל  ְּכֵדי  ָחֵמץ  ְמַעט  ְלַעְצמֹו  ]ּוַמְׁשִאיר 

ּוַבְּסעּוָדה ַּבֹּבֶקר[. ֲאָבל ֵאינֹו ָצִריְך לֹוַמר 'ָּכל ֲחִמיָרא'. )ְסִעיף א(

'ָּכל ג.  ְואֹוֵמר  ְמַבְּטלֹו  ָאז  ֶהָחֵמץ,  ֲאִכיַלת  ֶאת  ֶׁשְּמַסֵּים  ְלַאַחר  ַּבֹּבֶקר  ְּבַׁשָּבת 

ֲחִמיָרא ְוכּו". )ְסִעיף א(

ַהְּבכֹוִרים ִמְתַעִּנים ְּביֹום ֲחִמיִׁשי, ִמֵּכיָון ֶׁשֶעֶרב ֶּפַסח ַעְצמֹו הּוא ְּבַׁשָּבת ְוִאי ד. 

ֶאְפָׁשר ְלִהְתַעּנֹות ָאז. )ְסִעיף ב(

ְלִהְתַּדֵּבק ה.  ֶׁשְּיכֹוִלין  ּוְגִריִסין  ְקָמִחין  ַּתְבִׁשיִלין  זֹו  ְלַׁשָּבת  ְמַבְּׁשִלים  ֵאין 

ַיֲעֶׂשה  ֶׁשֹּלא  ]ְוִיְׁשַּתֵּדל  ִמְתַּדְּבִקים  ֶׁשֵאיָנם  ַמֲאָכִלים  ַרק  ִויַבֵּׁשל  ַּבְּקֵדרֹות, 

ֵּפרּוִרים ְּבֵעת ָהֲאִכיָלה[. )ְסִעיף ג(

ֶׁשֻּמָּתִרין ו.  ַהְּזַמן  ֶאת  ְלַאֵחר  ֶׁשֹּלא  ּוִבְזִריזּות,  ְּבַהְׁשָּכָמה  ִמְתַּפְּלִלין  ַּבֹּבֶקר 

ַּבֲאִכיַלת ָחֵמץ. )ְסִעיף ד(

ַאַחר ָהֲאִכיָלה – ְּבַׁשָּבת ַּבֹּבֶקר – ְמַנֵער ֵהיֵטב ֶאת ַהַּמָּפה ּוַמְצִניַע אֹוָתּה ִעם ז. 

ָּכל ְּכֵלי ֶהָחֵמץ, ְּבֶחֶדר ֶׁשֵאינֹו ָרִגיל ָלֶלֶכת ָׁשָּמה ַּבֶּפַסח. )ְסִעיף ג(

ִאם ִנְׁשַאר לֹו ַאַחר ַהְּסעּוָדה ְמַעט ַּפת, ִיְּתֶנּנּו ְלָנְכִרי. )ְסִעיף ג(ח. 

ג(ט.  )ְסִעיף  ְּבַׁשָּבת.  ַהֻּמָּתר  ְּבֹאֶפן  ַהְּסעּוָדה,  ַאַחר  ַהַּבִית  ֶאת  )=ְמַנִּקים(   ְמַכְּבִדין 

ֲהִליכֹות ּוִמְנָהִגים 
ִאם ִנְׁשַאר ְמַעט ָחֵמץ, ֵיׁש ְלַאְּבדֹו ַּבֵּׁשרּוִתים אֹו ִלְׁשֹּפְך ָעָליו ֶאקֹונֹוִמיָקה ְוַכּדֹוֶמה.א. 

 ֶּפֶרק
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ַעל ִּפי ִסיָמִנים קח, קט, קי

ִּדיֵני ַהַּמּצֹות
ַמָּצה ְׁשמּוָרה

ְּכִתיב: "ּוְׁשַמְרֶּתם ֶאת ַהַּמּצֹות" )שמות יב, יז(, ִמָּכאן ֶׁשְּצִריִכין ִלְׁשֹמר ֶאת ַהִחִּטין א. 

ִנְקֵראת ַמָּצה ְׁשמּוָרה.  ְלֵׁשם ַמּצֹות ִמְצָוה ֶׁשֹּלא ָיבֹוא ֲעֵליֶהן ַמִים, ּוַמָּצה זֹו 

)ִסיָמן קח, ְסִעיף א( 

ַהִחִּטין ב.  ַעל  ִלְׁשֹמר  ְצִריִכין  ִלְבָרָכה,  ִזְכרֹוָנם  ַהּפֹוְסִקים  ִמְּגדֹוֵלי  ְקָצת  ְלַדַעת 

ָהֵחל ִמְּׁשַעת ַהְּקִציָרה, ֲאָבל ַהִּמְנָהג הּוא ְּכַהּפֹוְסִקים ְּדַסִּגי ְלהּו )=ֶׁשַּמְסִּפיק 

ָלֶהם( ִּבְׁשִמיָרה ַרק ִמָּׁשָעה ֶׁשּמֹוִליִכין ֶאת ַהַּמּצֹות ִלְטֹחן. )ִסיָמן קח, ְסִעיף א(

ַלֲעׂשֹות. ג.  ָנכֹון  ְוֵכן  ְקִציָרה,  ִמְּׁשַעת  ִלְׁשִמיָרה  חֹוְׁשִׁשין  ְּבִמְצוֹות  ַהְּמַדְקְּדִקין 

)ִסיָמן קח, ְסִעיף א( 

ִלְפֵני ד.  ָיֹרק,  ָראּוי ְלַדְקֵּדק ִלְקֹצר ֶאת ַהִּׁשּבֹוִלים ְּבעֹוד ֶׁשֵּיׁש ָּבֶהן ְקָצת ַמְרֶאה 

ֵיְרדּו  ְוִאם  ַלַּקְרַקע,  עֹוד  ְצִריִכין  ֵאיָנן  ָאז  ִּכי  ְוַיְלִּבינּו,  ָצְרָּכן  ָּכל  ֶׁשִּיְתַיְּבׁשּו 

ָקְצרּו  ֹלא  ֶׁשֲעַדִין  ַאף  ָחֵמץ(  )=ִיְהיּו  ִיְתַחְּמצּו   – ֶזה  ְּבַמָּצב  ְּגָׁשִמים  ֲעֵליֶהם 

אֹוָתן. )ִסיָמן קח, ְסִעיף א(

ִמי ֶׁשֶאְפָׁשר לֹו, ֹיאַכל ַמָּצה ְׁשמּוָרה )=ַמָּצה ָהֲאפּוָיה ֵמִחִּטין ְׁשמּוִרין ִמְּׁשַעת ה. 

ָּבֶזה  ְלַהֵּדר  ָּפִנים  ָּכל  ַעל  לֹו  ָראּוי   – ֹלא  ְוִאם  ֶהָחג.  ְיֵמי  ָּכל  ְּבֶמֶׁשְך  ְקִציָרה( 

ַלַּמּצֹות ֶׁשל ֵליל ַהֵּסֶדר. )ִסיָמן קח, ְסִעיף א(

ִמְנַהג ַהְּסָפַרִּדים: ַמְקִּפיִדים ְּבִעָּקר ַעל ַמַּצת ִמְצָוה ֶׁשאֹוְכִלים 

ּוְלָפחֹות  ְקִציָרה  ִמְּׁשַעת  ְׁשמּוָרה  ֶׁשִּתְהֶיה  ַהֵּסֶדר,  ְּבֵליל 

ְׁשמּוָרה  ֵאיָנּה  ַהַּמָּצה  ֶׁשִאם  ֶׁשָּכְתבּו,  ְוֵיׁש  ַהְּטִחיָנה.  ִמְּׁשַעת 

ִמְּׁשַעת ְקִציָרה – ֵאין יֹוְצִאים ָּבּה ְיֵדי חֹוָבה ְּבֵליל ַהֵּסֶדר1. 

ַמִים ֶׁשָּלנּו
ֶׁשִּיְׁשַאב ו.  )=ְּכלֹוַמר(  ְּדַהְינּו  ַלְיָלה,  ֶׁשָּלנּו  ְּבַמִים  ֶאָּלא  ַהַּמ ּצֹות  ֶאת  ָלִׁשין  ֵאין 

אֹוָתם ֵּבין ַהְּׁשָמׁשֹות, ְוַיַעְמדּו ֻמָּנִחים ִּבְכִלי ָּכל ַהַּלְיָלה. )ִסיָמן קט, ְסִעיף א(

ֲאִפּלּו ִאם ַהַּלְיָלה ָאֹרְך יֹוֵתר ִמְּׁשֵּתים ֶעְׂשֵרה ָׁשעֹות, ָאסּור ָללּוׁש ָּבֶהן ַעד אֹור ז. 

ַהּיֹום. )ִסיָמן קט, ְסִעיף א(

 ֶּפֶרק
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ִאם ַהַּלְיָלה ָקָצר, ְוֵאין ְׁשֵּתים ֶעְׂשֵרה ָׁשעֹות ַעד אֹור ַהּיֹום – ְצִריִכין ְלַהְמִּתין ח. 

ְּדַאְרָעא  ְוַעָּמא  ֶׁשִּנְׁשֲאבּו,  ִמָּׁשָעה  ָׁשעֹות  ֶעְׂשֵרה  ְׁשֵּתים  ֶׁשַּיַעְברּו  ַעד 

ַאף  ֶׁשָּלנּו,  ַהַּמִים  ִעם  ָלִׁשין  ַהּיֹום  ְּבאֹור  ֶׁשִּמָּיד  נֹוֲהִגין  ַרִּבים(  )=ֲאָנִׁשים 

ֶּׁשִּיְסֹמכּו  ַמה  ַעל  ָלֶהם  ֶׁשֵּיׁש  ְוַאף  ָׁשעֹות.  ֶעְׂשֵרה  ְׁשֵּתים  ָעְברּו  ֹלא  ֶׁשֲעַדִין 

– ֹרב ַהּפֹוְסִקים ַמְחִמיִרים ָּבֶזה, ְוַעל ֵּכן ָצִריְך ְלִהָּזֵהר ַּבָּדָבר. )ִסיָמן קט, ְסִעיף א(

ַמָּצה ֶׁשִּנְתַּכְּפָלה אֹו ִנְתַנְּפָחה
ַמָּצה, ט.  ֵאיזֹו  ַּבֲאִפָּיה(  )=ִּתְתַקֵּפל  ִּתְתַּכֵּפל  ֶׁשֹּלא  ְלַהְׁשִּגיַח  ְמֹאד  ִיָּזֵהר  ָהאֹוֶפה 

ְוַגם ֶׁשֹּלא ִּתַּגע ַאַחת ַּבֲחֶבְרָּתּה, ִּכי ִּבְמקֹום ַהְּנִגיָעה ְוֵכן ַּבָּמקֹום ֶׁשִּמְתַּכֶּפֶלת 

– ֵאיָנּה ֶנֱאֵפית ַמֵהר ּוִמְתַחֶּמֶצת. )ִסיָמן קי, ְסִעיף יב(

"ַמָּצה ְנפּוָחה", ַהְינּו ֶׁשֳעִבי ַהַּמָּצה ֶנְחַלק ִלְׁשַנִים, ְוַצד ָהֶעְליֹון ָעָלה ְלַמְעָלה, י. 

ְוֵיׁש ָחָלל ְּבֶאְמָצִעיָתּה ְּבֹרַחב ֲאגּוָדל ְלָפחֹות. )ִסיָמן קי, ְסִעיף יב( 

ָּכַתב ַאְדמֹו"ר ַהָּזֵקן: "ַמָּצה ְנפּוָחה" ּכֹוֵלל ַּגם ַמָּצב ֶׁשּבֹו ָּתַפח 
ָהֲאִפָּיה  ְיֵדי  ַעל  ְּבֶאְמָצִעיָתּה  ַהר  ְּכמֹו  ְוַנֲעֵׂשית  ַהַּמָּצה  ּגּוף 

)ְּכֶדֶרְך ֶהָחֵמץ ֶׁשִּמְתַחֵּמץ ּוִמְתַנֵּׂשא ְלַמְעָלה ְּבֶאְמַצע ַהִּכָּכר(. 

ַהָּמקֹום יא.  ֶאת  ִלְׁשֹּבר  ְצִריִכין  ַמָּצה,  ֵאיזֹו  ֶׁשִּנְתַנְּפָחה  אֹו  ֶׁשִּנְתַּכְּפָלה  ֵאַרע  ִאם 

ַההּוא ְוהּוא ֶנְחָׁשב ָחֵמץ, ְוַהְּׁשָאר ֻמָּתר. )ִסיָמן קי, ְסִעיף יב(

ֶאת  ְלָהִסיר  ֵיׁש   – ַהַּמָּצה  ִנְתַּכְּפָלה  ִאם  ַהָּזֵקן:  ַאְדמֹו"ר  ַּדַעת 
ְמקֹום ַהֵּכֶפל, ְועֹוד ֹרַחב 'ּגּוָדל' )2 ֶסְנִטיֶמֶטר( ַהָּסמּוְך לֹו. ְוִאם 

ַהַּמָּצה ִנְתַנְּפָחה – נֹוֲהִגים ֶלֱאֹסר ֶאת ֻּכָּלּה. 

ָנְגעּו ְׁשֵּתי ַמּצֹות זֹו ְּבזֹו ְּכֶׁשֵהן ֲעַדִין ַלחֹות ַּבַּתּנּור, ֵיׁש ְלַהִּתיר ְּבִדיֲעַבד. יב.  ִאם 

)ִסיָמן קי, ְסִעיף יב(

זֹו  ֶׁשָּנְגעּו  ַמּצֹות  ְׁשֵּתי  ַּדְוָקא  ַמִּתיִרים  ַהָּזֵקן:  ַאְדמֹו"ר  ַּדַעת 
ְּבַצד זֹו. ֲאָבל ִאם ִמְקָצת ַמָּצה זֹו ָהָיה ֻמָּנח ַּבַּתּנּור ַעל ִמְקָצת 

ַמָּצה זֹו, ְׁשֵּתיֶהן ֲאסּורֹות.

ַמּצֹות ִמְצָוה 
ִנְקָראֹות יג.  ַהֵּסֶדר,  ְּבֵליל  ַמָּצה  ֲאִכיַלת  חֹוַבת  ְיֵדי  ָּבֶהם  ָלֵצאת  ֶׁשֵהם  ַהַּמּצֹות 

ַּדַעת  ֶּבן  ָּגדֹול  ִיְׂשָרֵאל  ְיֵדי  ַעל  ִמְצָוה  ְלֵׁשם  ַלֲעׂשֹוָתן  ּוְצִריִכין  ִמְצָוה,  ַמּצֹות 
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ָׁשָנה  ֶעְׂשֵרה  ְׁשֵּתים  ַּבת  ִאָּׁשה  ֶאָחד, אֹו  ְויֹום  ָׁשָנה  ֶעְׂשֵרה  ֶּבן ְׁשֹלׁש  ֶׁשהּוא 

ְויֹום ֶאָחד. )ִסיָמן קי, ְסִעיף טו(

ֲאִפּלּו יד.  ִמְצָוה",  ַמַּצת  "ְלֵׁשם  ָהעֹוֶׂשה  ֹיאַמר  ַהַּמָּצה  ַּבֲהָכַנת  ָהֲעִׂשּיֹות  ְּבָכל 

ִּבְׁשִאיַבת ַהַּמִים. )ִסיָמן קי, ְסִעיף טו( 

ַוֲאִפַּית טו.  ַּבֲעִׂשַּית  ּוַמְׁשִּגיַח  עֹוֵמד  ְּבַעְצמֹו  הּוא  ֶׁשְּיֵהא  ָׁשַמִים  ְיֵרא  ְלָכל  ָראּוי 

ַהַּמּצֹות ֶׁשּלֹו, ּוְלַהְזִהיר ֶאת ָהעֹוְסִקים ַּבְּמָלאָכה ֶׁשַּיֲעׂשּו ִּבְזִריזּות ּוְבַהְׁשָּגָחה, 

ַּגם  עֹוִׂשין  ְוֵכן  ִלְבָרָכה,  ִזְכרֹוָנם  ָהִראׁשֹוִנים  ִיְׂשָרֵאל  ְּגדֹוֵלי  עֹוִׂשים  ָהיּו  ְוֵכן 

ִּבְזַמֵּננּו. )ִסיָמן קי, ְסִעיף יד(

 ַהּנֹוֲהִגין ֶלֱאפֹות ַמּצֹות ִמְצָוה ְּבֶעֶרב ֶּפַסח ְלַאַחר ֲחצֹות ַהּיֹום, ְצִריִכין ְזִהירּות טז. 

ְיֵתָרה ְּבַכָּמה ִעְנָיִנים, ֵּכיָון ֶׁשהּוא ְּכָבר ַאַחר ְזַמן ִאּסּור ָחֵמץ. )ִסיָמן קי, ְסִעיף טו(

ֲהִליכֹות ּוִמְנָהִגים 
ְּכבֹוד ְקֻדַּׁשת ַאְדמֹו"ר ִהִּציַע ּוִבֵּקׁש ֶׁשָּכל ֶאָחד ְיַזֶּכה ֶאת ְקרֹוָביו, ְיִדיָדיו ּוְׁשֵכָניו א. 

ֲעֻגּלֹות  ַהֵּסֶדר ַמּצֹות  ְלֵליל  ִיְהיּו  ְיהּוִדי  ֶׁשְּלָכל  ִהיא  ְּכֶׁשַהַּמָּטָרה  ִמְצָוה,  ְּבַמּצֹות 

ְׁשמּורֹות ֲעבֹוַדת ָיד.

ֵיׁש ְלַוֵּדא ְּבֶעֶרב ַהֶּפַסח ֶׁשָאֵכן ְּכָבר ִהְפִריׁשּו ַחָּלה ֵמַהַּמּצֹות, ִּכי ִאם ֹלא ִהְפִריׁשּו ב. 

ֵמֶהן ַחָּלה – ֲאסּורֹות ֵהן ַּבֲאִכיָלה. 

1.   שלחן ערוך סימן תנג ס"ג. כף החיים ס"ק ס"א.
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ִּדיֵני ֲהָכַנת ַהֵּסֶדר
ַיִין ְלַאְרַּבע ּכֹוסֹות 

ְיַהֵּדר ַאַחר ַיִין ָיֶפה )=טֹוב( ְלִמְצ ַות ַאְרַּבע ּכֹוסֹות. )ְסִעיף א(א. 

יֹוֵתר ב.  ּבֹו  ִמְצָוה  ַהָּלָבן,  ְּכמֹו  ְוָכֵׁשר  ָלָבן  ַיִין  ְּכמֹו  ָיֶפה  ָאֹדם  ַיִין  ְּבִנְמָצא  ֵיׁש  ִאם 

ֵמֲאֶׁשר ְּבָלָבן, ֶׁשֶּנֱאַמר: "ַאל ֵּתֶרא ַיִין ִּכי ִיְתַאָּדם" )ִמְׁשֵלי כג, לא( ֶׁשֲחִׁשיבּותֹו ֶׁשל 

ַּפְרֹעה  ֶׁשָהָיה  ַלָּדם,  ֵזֶכר  ּבֹו  ֶׁשֵּיׁש  ְלִפי  ְועֹוד,  ָאֹדם.  ְּכֶׁשהּוא  יֹוֵתר  ְּגדֹוָלה  ַיִין 

ׁשֹוֵחט ַיְלֵדי ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל. )ְסִעיף א(

)=ֲעִליַלת ג.  ְׁשָקִרים  ֲעִלילֹות  ְלַהֲעִליל  ּוְסָכִלים  ִטְּפִׁשים  ֶׁשָהֻאּמֹות  ִּבְמִדינֹות 

ָּדם(, ִנְמְנעּו ִמִּלַּקח ַיִין ָאֹדם ֶאָּלא ָלְקחּו ַיִין ַאֵחר. )ְסִעיף א( 

ֲהָכַנת ַהַּכְרַּפס 
ַּכְרַּפס נֹוֲהִגין ַהְרֵּבה ִלַּקח ֶּפְטרֹוִזיְלָיה. )ְסִעיף ב( ד. 

טֹוב יֹוֵתר ִלַּקח ֶסֶלִרי ֶׁשֵּיׁש לֹו ַטַעם טֹוב ְּכֶׁשהּוא ַחי. )ְסִעיף ב(ה. 

ַהֻּמְבָחר הּוא ָלַקַחת ְצנֹון. )ְסִעיף ב(ו. 

ַּדַעת ַאְדמֹו"ר ַהָּזֵקן: ִאם ֵאין לֹו ֶסֶלִרי – ִיַּקח ָיָרק ֵמֵאיֶזה ִמין 
חֹוַבת  ְיֵדי  ֶׁשּיֹוְצִאין  ַהְּיָרקֹות  ִמּסּוג  ִיְהֶיה  ֶׁשֹּלא  ַרק  ֶׁשִּיְרֶצה, 

ָמרֹור ַּבֲאִכיָלָתן.

ִמְנַהג ַחַּב"ד: נֹוֲהִגין ִלַּקח ָּבָצל )אֹו ַּתּפּוַח ֲאָדָמה(.

ְוֵיׁש  ֶסֶלִרי,  ַּכְרַּפס,  ַהִּנְקָרא  ָיָרק  לֹוְקִחים  ַהְּסָפַרִּדים:  ִמְנַהג 
ְלַוֵּדא ֶׁשַהָּיָרק ָנִקי ֵמֲחָרִקים. 

ָיִכינּו ֵמֶעֶרב יֹום טֹוב ֵמי ֶמַלח ְלִטּבּול ַהַּכְרַּפס. )ְסִעיף ד(ז. 

ַהַּמִים ח.  ְּתִחָּלה ֶאת  ֶׁשִּיֵּתן  ְּבִׁשּנּוי  ַלֲעׂשֹות  ָצִריְך  ְּביֹום טֹוב,  ֶמַלח  ֵמי  ֵמִכין  ִאם 

ְוַאַחר ָּכְך ֶאת ַהֶּמַלח. )ְסִעיף ד(

ִאם  טֹוב.  ְּביֹום  ֶמַלח  ֵמי  ַלֲעׂשֹות  ֻמָּתר  ַהָּזֵקן:  ַאְדמֹו"ר  ַּדַעת 
ַיֲעֶׂשה  ָעָׂשה  ֹלא  ְוִאם  ַהַּׁשָּבת,  ִלְפֵני  ָיִכין  ְּבַׁשָּבת  ֶּפַסח  ָחל 

ְּבַׁשָּבת ַרק ְמַעט ְּכִפי ַהָּנחּוץ ְלִטּבּול ֶזה ִּבְלַבד ְוֵאין ֹצֶרְך ְּבִׁשּנּוי.

 ֶּפֶרק
ֶעְׂשִרים 
ְוִׁשְבָעה
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ֲהָכַנת ַהָּמרֹור 
ְלֹצֶרְך ָמרֹור נֹוֲהִגין ִלַּקח ַּתְמָכא )=ׁשֶֹרׁש ָלָבן ָחִריף ַהְמֻכֶּנה 'ֲחֶזֶרת'(. )ְסִעיף ג( ט. 

ְלָהִפיג י.  ֶׁשֹּלא  ֶׁשִּיָזֲּהרּו  ַרק  ְּבִמְגֶרֶדת.  ְלָפְררֹו  ְיכֹוִלין  ְמֹאד,  ָחִריף  ֶׁשהּוא  ֵּכיָון 

)=ְלַבֵּטל( ַהַּטַעם ְלַגְמֵרי. )ְסִעיף ג( 

ָעִדיף ְלָפְררֹו ֵמֶעֶרב ֶהָחג ְּכֵדי ְלָהִפיג ְמַעט ֶאת ֲחִריפּותֹו. ְוִאם ֹלא ָעׂשּו ֵמֶעֶרב יא. 

ֶהָחג ֻמָּתר ְלָפְררֹו ְּבֵליל ֶהָחג ְּבִׁשּנּוי. )ְסִעיף ג( 

ֻּפְמִּפָּיה,  ְּבֶאְמָצעּות  ֶּבָחג  ְלָפְררֹו  ָאסּור  ַהָּזֵקן:  ַאְדמֹו"ר  ַּדַעת 

ַּגם ֹלא ַעל ְיֵדי ִׁשּנּוי, ֶאָּלא ַיְחֹּתְך ְּבַסִּכין. 

ִאם ֶהָחג ָחל ְּבַׁשָּבת ְּבַוַּדאי ֲאסּוִרין ְלָפְררֹו ַּבַּׁשָּבת, ֶאָּלא ְצִריִכין ְלָפְררֹו ֵמֶעֶרב יב. 

ֶהָחג ִויַכּסּוהּו ַעד ַהַּלְיָלה. )ְסִעיף ג( 

יֹוֵתר טֹוב ָלַקַחת ַחָּסה ְלָמרֹור ִּכי נֹוַח ְלָאְכָלּה, ְוִנְקָרא ָמרֹור ְלִפי ֶׁשְּכֶׁשּׁשֹוֶהה יג. 

ַּבַּקְרַקע ַנֲעֶׂשה ַהֶּקַלח ַמר. )ְסִעיף ג( 

ַּדַעת ַאְדמֹו"ר ַהָּזֵקן: ִמְצָוה ִלַּקח ַחָּסה ַּגם ִאם עֹוָלה ְּבֹיֶקר.

ְוַגם  'ֲחֶזֶרת'(  )ַהְמֻכֶּנה  ַּתְמָכא  ַּגם  ִלַּקח  נֹוֲהִגים  ַחַּב"ד:  ִמְנַהג 

ַחָּסה ּוְלִהְׁשַּתֵּמׁש ִּבְׁשֵניֶהם ֵהן ְלָמרֹור ְוֵהן ְלכֹוֵרְך.

ַלַחָּסה  ְוֵיׁש ַהּמֹוִסיִפים  ֲעֵלי ַחָּסה,  לֹוְקִחים  ִמְנַהג ַהְּסָפַרִּדים: 

ְמַעט ַּתְמָכא )'ֲחֶזֶרת'(1. 

ֵאּלּו יד.  ִמיִנים  ְּכָלל  )ְּבֶדֶרְך  ּוְבַלֲעָנה  ְּבַחְרֲחִביָנה  ְּבֹעֶלׁש,  ַּגם  חֹוָבה  ְיֵדי  יֹוְצִאין 

ֵאיָנם ְמצּוִיים(. )ְסִעיף ג( 

ָּכל ַהִּמיִנים ֶׁשּיֹוְצִאין ָּבֶהם ְיֵדי חֹוָבה ִמְצָטְרִפין ֶזה ִעם ֶזה ְלַכַּזִית. )ְסִעיף ג( טו. 

יֹוְצִאין ְיֵדי חֹוָבה ֵּבין ֶּבָעִלין ֵּבין ַּבְּקָלִחין ֲאָבל ֹלא ַּבָּׁשָרִׁשים. ְּדַהְינּו )=ְּכלֹוַמר( טז. 

ַּבָּׁשָרִׁשים ַהְּקַטִּנים ַהִּמְתַּפְּצִלים ְלָכאן ּוְלָכאן. )ְסִעיף ג( 

ַהֹּׁשֶרׁש ַהָּגדֹול ֶׁשּבֹו ְּגֵדִלים ֶהָעִלים, ַאף ֶׁשהּוא ָטמּון ַּבַּקְרַקע ֲהֵרי הּוא ִּבְכַלל יז. 

ֶקַלח. )ְסִעיף ג( 

טֹוב יֹוֵתר ִלֹּטל ֶהָעִלים ְוַהֶּקַלח ֶׁשּיֹוְצִאים חּוץ ַלַּקְרַקע, ִּכי ֵיׁש אֹוְמִרים ֶׁשַּמה יח. 

ֶּׁשהּוא ְּבתֹוְך ַהַּקְרַקע ִנְקָרא ֹׁשֶרׁש. )ְסִעיף ג( 
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ֵאין יֹוְצִאין ֶּבָעִלים ְיֵדי חֹוָבה ֶאָּלא ִאם ֵהם ַלִחים. )ְסִעיף ג(יט. 

ְּכבּוִׁשין כ.  ִּבְמֻבָּׁשִלין אֹו  ְיֵבִׁשים, ַאְך ֹלא  ֵּבין  ַלִחים  ֵּבין  ְיֵדי חֹוָבה  ַּבְּקָלִחים  יֹוְצִאין 

)=ֶׁשָהיּו ְׁשרּוִיים ְזַמן ַרב ְּבַמִים, אֹו ְּבִציר ְוֹחֶמץ ֲאִפּלּו ִלְזַמן ָקָצר(. )ְסִעיף ג( 

ֲהָכַנת ַהֲחֹרֶסת
ַהֲחֹרֶסת ָצִריְך ֶׁשִּתְהֶיה ָעָבה )=ְסִמיָכה( ֵזֶכר ַלִּטיט. )ְסִעיף ד(כא. 

ְּבָׁשָעה ֶׁשָּצִריְך ִלְטֹּבל ֶאת ַהָּמרֹור ִיְׁשֹּפְך ְלתֹוְך ַהֲחֹרֶסת ַיִין אֹו ֹחֶמץ, ֶׁשִּתְהֶיה כב. 

ַרָּכה ֵזֶכר ַלָּדם, ְוַגם ֶׁשְּיֵהא ָראּוי ִלְטֹּבל ָּבּה. )ְסִעיף ד(

ָּכַתב ַאְדמֹו"ר ַהָּזֵקן: ַהַּיִין אֹו ַהֹחֶמץ ֶׁשּׁשֹוֵפְך ִיְהיּו ֲאֻדִּמים.

ִמְנַהג ַהְּסָפַרִּדים: ִיְׁשֹּפְך ַיִין ָאֹדם ְלתֹוְך ַהֲחֹרֶסת2. 

ֵיׁש ַלֲעׂשֹות ֶאת ַהֲחֹרֶסת ִמֵּפרֹות ֶׁשִּנְמְׁשָלה ָּבֶהם ְּכֶנֶסת ִיְׂשָרֵאל, ְּכגֹון ְּתֵאִנים, כג. 

ִּגַּנת  "ֶאל  ֶׁשֶּנֱאַמר  ֶוֱאגֹוִזים,  יג(.  ב,  ַהִּׁשיִרים  )ִׁשיר  ַפֶּגיָה"  ָחְנָטה  "ַהְּתֵאָנה  ֶׁשֶּנֱאַמר 

ֶׁשֶּנֱאַמר  ְוִרּמֹוִנים  ט(,  ז,  )ָׁשם  ְּבָתָמר"  "ֶאֱעֶלה  ֶׁשֶּנֱאַמר  ּוְתָמִרים,  יא(.  ו,  )ָׁשם  ֱאגֹוז" 

"ְּכֶפַלח ָהִרּמֹון" )ָׁשם ד, ג(. ְוַתּפּוִחים, ֵזֶכר ְלַמה ֶּׁשֶּנֱאַמר "ַּתַחת ַהַּתּפּוַח עֹוַרְרִּתיָך" 

)ָׁשם ח, ה(, ֶׁשָהיּו ַהָּנִׁשים ְּבִמְצַרִים יֹוְלדֹות ֶאת ְּבֵניֶהן ְּבִלי ֶעֶצב. ּוְׁשֵקִדים, ַעל ֵׁשם 

ֶׁשָּׁשַקד ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְלָהִביא ֶאת ַהֵּקץ )=ֵקץ ַהָּגלּות ְוַהִּׁשְעּבּוד(. )ְסִעיף ד(

ַאָּגִסים  ַּתּפּוִחים,  לֹוְקִחים  ַהֲחֹרֶסת  ַלֲעִׂשַּית  ַחַּב"ד:  ִמְנַהג 

ֶוֱאגֹוִזים ִּבְלַבד. 

ֶׁשֵאיָנן כד.  ְוַזְנְּגִביל,  ִקָּנמֹון  ְּכגֹון  ְלֶתֶבן,  ַהּדֹוֶמה  ַּתְבִלין  ַהֲחֹרֶסת  ְּבתֹוְך  ִלֵּתן  ָצִריְך 

ֶׁשָהיּו  ַלֶּתֶבן  ֵזֶכר  ֶּתֶבן.  ְּכמֹו  חּוִטין  ָּבֶהן  ְוֵיׁש  ֵהיֵטב  ָהֵדק  )=ִנְטָחִנים(  ִנָּדִכין 

ְמַגְּבִלין ְּבתֹוְך ַהִּטיט. )ְסִעיף ד(

ִמְנַהג ַחַּב"ד: ֹלא ָלַקַחת ִקָּדה ְוִקָּנמֹון ֵמֲחַׁשׁש ַּתֲעֹרֶבת ָחֵמץ.

ִאם ֶהָחג ָחל ְּבַׁשָּבת ֹלא ִיְׁשֹּפְך ֶאת ַהַּיִין אֹו ֶאת ַהֹחֶמץ ְלתֹוְך ַהֲחֹרֶסת, ִּכי ָצִריְך כה. 

ַלֲעׂשֹות ְּבִׁשּנּוי, ֶאָּלא ִיֵּתן ֶאת ַהֲחֹרֶסת ְלתֹוְך ַהַּיִין ְוַהֹחֶמץ. )ְסִעיף ד(

ַּדַעת ַאְדמֹו"ר ַהָּזֵקן: ִיָּזֵהר ְלַרֵּכְך ַהֲחרֶֹסת ְּבַיִין אֹו ְּבחֶֹמץ ֵמֶעֶרב 

ָּבֶאְצַּבע  ְלַעְרֵּבב  ְוָיכֹול  ְּבִׁשּנּוי.  ְּבַׁשָּבת  ְיַרֵּכְך  ָׁשַכח  ְוִאם  ַׁשָּבת, 

)ְוֹלא ַעל ְיֵדי ַּכף( אֹו ֶלֱאחֹז ַּבְּכִלי ִמַּבחּוץ ּוְלַנְעְנעֹו ַעד ֶׁשִּיְתַעְרֵּבב.
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ֲהָכַנת ַהְּזרֹוַע ְוַהֵּביָצה
ִּתְּקנּו ֲחָכִמים ֶׁשִּיְהיּו ַעל ַהֻּׁשְלָחן ִּבְׁשַעת ֲאִמיַרת ַהַהָּגָדה ְׁשֵני ִמיֵני ַּתְבִׁשיִלין: כו. 

ֶאָחד ֵזֶכר ְלָקְרַּבן ֶּפַסח, ְוֶאָחד ֵזֶכר ְלָקְרַּבן ֲחִגיָגה, ֶׁשָהיּו ַמְקִריִבין ִּבְזַמן ֶׁשֵּבית 

ַהִּמְקָּדׁש ָהָיה ַקָּים. )ְסִעיף ה(

ִלְזֹּכר כז.  ְזרֹוַע,  ַהִּנְקָרא  ֵמַהֶּפֶרק  ְוִיְהֶיה  ָּבָׂשר  ִיְהֶיה  ַהַּתְבִׁשיִלין  ִמן  ֶׁשֶאָחד  ָנֲהגּו 

ֶׁשְּגָאָלם ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ִּבְזרֹוַע ְנטּוָיה. )ְסִעיף ה(

צֹוִלים ֶאת ַהְּזרֹוַע ַעל ַהֶּגָחִלים, ֵזֶכר ְלָקְרַּבן ֶּפַסח ֶׁשָהָיה ְצִלי ֵאׁש. )ְסִעיף ה(כח. 

ָּכֵׁשר  ֶׁשֵאינֹו  ִמַּצַּואר עֹוף,  ֵחֶלק  ָלַקַחת  נֹוֲהִגים  ַחַּב"ד:  ִמְנַהג 
ֶּפַסח  ְּבָקְרַּבן  ֶׁשְּמֻדָּבר  ַלְחֹׁשב  ָיבֹואּו  ְּכֵדי ֶׁשֹּלא  ֶּפַסח,  ְלָקְרַּבן 

ַעְצמֹות  ֵמַעל  ַהָּבָׂשר  ֹרב  ֶאת  ְלָהִסיר  נֹוֲהִגים  ֵכן  ְּכמֹו  ַמָּמׁש. 

ַה'ְּזרֹוַע', ּוְלַהְׁשִאיר ַרק ְמַעט ָּבָׂשר.

ְּכלֹוַמר כט.  'ֵּביָעא',  ֲאַרִּמי  ִּבְלׁשֹון  ְּד'ֵביָצה'  ִמּׁשּום  ֵּביָצה,  ִיְהֶיה  ַהֵּׁשִני  ַהַּתְבִׁשיל 

ְּדָבֵעי ַרֲחָמָנא ְלִמְפַרק ָיָתָנא ִּבְדָרָעא ְמֹרְמָמא )=ֶׁשָרָצה ַהֵּׁשם ִלְפּדֹות אֹוָתנּו 

ִּבְזרֹוַע ָרָמה(. )ְסִעיף ה( 

עֹוִׂשין ֶאת ַהֵּביָצה ֵּבין ְצלּוָיה ֵּבין ְמֻבֶּׁשֶלת. )ְסִעיף ה(ל. 

ִמְנַהג ַחַּב"ד: ׁשֹוְלִקים ֶאת ַהֵּביָצה ַעד ֶׁשִּתְתַקֶּׁשה. 

ָׁשַכח לא.  ִאם  טֹוב.  יֹום  ֵמֶעֶרב  ַהֵּביָצה  ְוֶאת  ַהְּזרֹוַע  ֶאת  ּוְלַבֵּׁשל  ִלְצלֹות  ָצִריְך 

ִיְצֶלה  ַעְצמֹו,  ֶּבָחג  ֵמֶהם  ֶׁשֹּיאַכל  ְּבַוָּדאּות  ְויֹוֵדַע  ֶהָחג  ֵמֶעֶרב  ֹזאת  ַלֲעׂשֹות 

ִויַבֵּׁשל אֹוָתם ְּבֵליל ֶהָחג. )ְסִעיף ה( 

ִמְנַהג ַחַּב"ד: ֶאת ַהֵּביָצה אֹוְכִלים ִּבְסעּוַדת ֶהָחג ְוָלֵכן ֶאְפָׁשר 
ְוָלֵכן  ִּבְכָלל  ֹלא אֹוְכִלים  ַהְּזרֹוַע  ְּביֹום טֹוב. ֲאָבל ֶאת  ְלַבְּׁשָלּה 

ָאסּור ִלְצלֹוָתּה ְּביֹום טֹוב. 

ֵסֶדר ַהְּקָעָרה 
 ֵסֶדר ַהְּקָעָרה ֶׁשל ֵליל ַהֵּסֶדר ָּכְך הּוא: ַמִּניַח ָׁשלׁש ַמּצֹות ַעל ַהְּקָעָרה ּופֹוֵרס לב. 

ֲעֵליֶהן ַמָּפה ָנָאה.

ַהֵּביָצה  ַהָּיִמין ֶׁשּלֹו, ֶאת  ְּכֶנֶגד  ַהְּזרֹוַע  ַמִּניַח ֶאת  ָעֶליָה 

ִמְּׂשֹמאל, ְוֶאת ַהָּמרֹור ִלְבָרָכה ָּבֶאְמַצע. 

ַּתַחת  ַהַּכְרַּפס  ֶאת  ַהְּזרֹוַע,  ַּתַחת  ַמִּניַח  ַהֲחֹרֶסת  ֶאת 

ַהֵּביָצה, ְוֶאת ַהָּמרֹור ְלכֹוֵרְך ָּבֶאְמַצע. ָּכְך: ְזרֹוַע, ֵּביָצה, 

ָמרֹור, ֲחֹרֶסת, ַּכְרַּפס, ָמרֹור. )ְסִעיף ח( 
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ָלַקַחת  ַהַּמּצֹות,  ַּתַחת  ְקָעָרה  ְלַהִּניַח  נֹוֲהִגים  ַחַּב"ד:  ִמְנַהג 

ַמּצֹות ְּכפּופֹות )ְקעּורֹות(, ּוְלַהְפִסיק ְּבַמָּפה ֵּבין ַמָּצה ְלַמָּצה.

ֲאָבל  ַהִּנְזָּכר,  ַּבֵּסֶדר  ַהְּקָעָרה  ֶאת  ְמַסְּדִרים  ַהְּסָפַרִּדים:  ִמְנַהג 

ֹלא ָׂשִמים אֹוָתּה ֵמַעל ַהַּמּצֹות3. 

מֹוָׁשבֹו, ֻׁשְלָחנֹו ְוֵכָליו ְּבֵליל ַהֵּסֶדר 
ָיִכין מֹוָׁשבֹו ְלֵליל ַהֵּסֶדר ִמְּבעֹוד יֹום ְּבַמָּצִעים ָנִאים ְּכִפי ְיָכְלּתֹו, ּוְבֹאֶפן ֶׁשּיּוַכל לג. 

ְלָהֵסב ִּבְׂשֹמאלֹו. )ְסִעיף ו(

ֲאִפּלּו ִאם הּוא ִאֵּטר )=ְׂשָמאִלי( ָיֵסב ִּבְׂשֹמאלֹו. )ְסִעיף ו( לד. 

ֵּבן ֵאֶצל ָאִביו ַחָּיב ַּבֲהִסָּבה. )ְסִעיף יא(לה. 

ַּתְלִמיד ֵאֶצל ַרּבֹו ֵאינֹו ַרַּׁשאי ְלָהֵסב. )ְסִעיף יא(לו. 

ַּגם ֶאת ַהְּקָעָרה ָיִכין ִמְּבעֹוד יֹום, ְּכֵדי ֶׁשִּמָּיד ְּבבֹואֹו ִמֵּבית ַהְּכֶנֶסת יּוַכל ַלֲעֹרְך לז. 

ֶאת ַהֵּסֶדר ְּבִלי ִעּכּוב. )ְסִעיף ו(

ֶׁשחֹוְזִרים  ְלַאַחר  ַרק  ְמִכיִנים  ַהְּקָעָרה  ֶאת  ַחַּב"ד:  ִמְנַהג 

ִמְּתִפַּלת ַעְרִבית, ִלְפֵני ַהִּקּדּוׁש.

ִמָּכל ָמקֹום לח.  ַלֻחְרָּבן,  ֵזֶכר  ָנִאים,  ְּבֵכִלים  ְלַמֵעט  ַהָּׁשָנה טֹוב  ֶׁשְּבָכל  ִּפי  ַעל  ַאף 

ְּבֵליל ֶּפַסח טֹוב ְלַהְרּבֹות ְּבֵכִלים ָנִאים ְּכִפי ֹּכחֹו. ַוֲאִפּלּו ַהֵּכִלים ֶׁשֵאיָנן ְצִריִכין 

ַלְּסעּוָדה, ְיַסְּדֵרם ָיֶפה ַעל ַהֻּׁשְלָחן ְלנֹוי, ֵזֶכר ְלֵחרּות. )ְסִעיף ז(

ְוָכל לט.  ָיֶפה,  )=ְׁשטּופֹות(  ּומּוָדחֹות  ְּפִגיָמה,  ׁשּום  ְּבִלי  ְׁשֵלמֹות  ִיְהיּו  ַהּכֹוסֹות 

ַאַחת ֵמֶהן ַּתְחִזיק )=ָּתִכיל( ְלָכל ַהָּפחֹות ְרִביִעית )86 ָסָמ"ק(. )ְסִעיף ט(

נֹוֲהִגין ִלְלֹּבׁש ִקיְטל ְוָיִכינֹו ַּגם ֵּכן ִמְּבעֹוד יֹום. )ְסִעיף י( מ. 

ִמְנַהג ַחַּב"ד: ֵאין לֹוְבִׁשין ִקיְטל ְלֵליל ַהֵּסֶדר.

ִּדיֵני ַהְדָלַקת ַהֵּנרֹות ּוְכִניַסת ֶהָחג
ֵנר ֶׁשל מא.  ְלַהְדִליק   .. ַאָּתה  "ָּברּוְך  ּוְלָבֵרְך:  ֵנרֹות  ְלַהְדִליק  ֵיׁש  ֶהָחג  ְּכִניַסת  ִלְפֵני 

יֹום טֹוב" ְו'ֶׁשֶהֱחָינּו', ְוִאם ָחל ֶהָחג ְּבַׁשָּבת ֵיׁש ְלָבֵרְך "ְלַהְדִליק ֵנר ֶׁשל ַׁשָּבת 

ְוֶׁשל יֹום טֹוב". 

ֶּפֶרק

כז
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ֶהָחג, מב.  ְּכִניַסת  ְלַאַחר  ַּגם  ַהֵּנרֹות  ֶאת  ְלַהְדִליק  ִנָּתן  ֹחל  ְּביֹום  ָחל  ְּכֶׁשֶהָחג 

ְּבַהֲעָבָרה ֵמֵאׁש ֶׁשֻהְדְלָקה ִלְפֵני ְּכִניַסת ֶהָחג, ַאְך ְלַכְּתִחָּלה ָרצּוי ְלַהְדִליק ֶאת 

ֵנרֹות ֶהָחג ִלְפֵני ְׁשִקיַעת ַהַחָּמה4.

ִאם ָחל ֶהָחג ְּבמֹוָצֵאי ַׁשָּבת, ֵיׁש ְלַהְדִליק ֶאת ַהֵּנרֹות ַרק ְלַאַחר ְזַמן ֵצאת ַהַּׁשָּבת, מג. 

ְּבַהֲעָבָרה ֵמֵאׁש ֶׁשֻהְדְלָקה ִלְפֵני ְּכִניַסת ַהַּׁשָּבת, ְוָעֶליָה לֹוַמר ֹקֶדם ַהַהְדָלָקה ֶאת 

ֻנַּסח "ַוּתֹוִדיֵענּו" ִּבְתִפַּלת ַעְרִבית, אֹו "ָּברּוְך ַהַּמְבִּדיל ֵּבין ֹקֶדׁש ְלֹקֶדׁש"5. 

ֶיֶתר ִּדיֵני ַהְדָלַקת ַהֵּנרֹות מֹוִפיִעים ְּבֶכֶרְך ב, ִהְלכֹות ַׁשָּבת, ֶּפֶרק ֵׁשִני.

ַאַחר ְּתִפַּלת ִמְנָחה אֹוְמִרים ֵסֶדר ָקְרַּבן ֶּפַסח6, ַּכּמֹוִפיַע ַּבִּסּדּור ּוַבַהָּגָדה ֶׁשל מד. 

ֶּפַסח.

ְּכֶׁשָחל ֵליל ֶהָחג ְּבמֹוָצֵאי ַׁשָּבת, מֹוִסיִפים ִּבְתִפַּלת ְׁשמֹוֶנה ֶעְׂשֵרה ֶאת ֻנַּסח מה. 

"ַוּתֹוִדיֵענּו"7 ַּכּמֹוִפיַע ַּבִּסּדּור.

ְוִאם מו.  ָׁשֵלם',  'ַהֵּלל  אֹוְמִרים  ֶּפַסח  ֶׁשל  ָהִראׁשֹון  ֶהָחג  ֶׁשל  ַעְרִבית  ִּבְתִפַּלת 

ֶׁשַבע'  ֵמֵעין  'ְּבָרָכה  אֹוְמִרים  ְוֵאין  'ַוְיֻכּלּו'  ָלֵכן  ֹקֶדם  אֹוְמִרים  ְּבַׁשָּבת,  ָחל 

)ַהּמֹוִפיָעה ַּבִּסּדּור ַאַחר 'ַוְיֻכּלּו'(8.

ֶּפֶרק

כז
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ֲהִליכֹות ּוִמְנָהִגים 
ָנִׁשים ִויָלִדים ּוִמי ֶׁשָּקֶׁשה לֹו ִלְׁשּתֹות ַיִין ִיְקחּו ִמיץ ֲעָנִבים ְלַאְרַּבע ּכֹוסֹות.א. 

ַהִּׁשּמּוׁש ְּבֵיין ְׁשִביִעית ּדֹוֵרׁש ְזִהירּות ְמֻיֶחֶדת ְוָלֵכן ָעִדיף ֶׁשֹּלא ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ְּבַיִין ב. 

ֶזה ְלַאְרַּבע ּכֹוסֹות. ִּבְפָרט ָאסּור ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ּבֹו ַלּכֹוס ַהֵּׁשִני ֶׁשּׁשֹוְפִכים ִמֶּמּנּו ַיִין 

ְלִאּבּוד )ַּכֲאֶׁשר ַמְזִּכיִרים ֶאת ֶעֶׂשר ַהַּמּכֹות(. 

ֶאת ַהַחָּסה ֶׁשּלֹוְקִחים ְלָמרֹור ֵיׁש ִלְבֹּדק ֵהיֵטב ֵמֲחָׁשׁש ַלֲחָרִקים ִלְפֵני ֶהָחג. ג. 

1.   ראו שולחן ערוך סימן תעג ס"ה. כף החיים שם ס"ק עב. קיצור שולחן ערוך לרבי ברוך טולידנו. 

2.   וראו כף החיים סימן תעג ס"ק צז. דרכי הלכה כאן. 

3.   ראו כף החיים סימן תעג ס"ק נח-נט. 

4.   מטה אפרים סימן תרכה, סעיף לג.

5.   ראו בכל זה ב'שבח המועדים' עמ' 14 ובמקורות המצוינים שם בשולי הגליון.

6.   סידור אדמו"ר הזקן.

7.   שולחן ערוך, סימן תקצא.

8.   ראו סידור תהלת ה' )קה"ת תשס"ב( עמ' 164, ובמקורות המצויינים שם בשולי הגליון. ליל חג הפסח זו הפעם היחידה בה 
אומרים 'הלל' בשעת לילה )פעמיים - בתפילה ובשלחן הסדר(.

ֶּפֶרק

כז
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ֶּפֶרק

מא
ְמֶלאֶכת ַהְבָעַרת ֵאׁש

ְיֵדי טז.  )=ַעל  ִמְּזכּוִכית  ֵּבין  ֵמֶאֶבן,  ֵּבין  טֹוב,  ְּביֹום  ֲחָדָׁשה  ֵאׁש  ְלהֹוִציא  ָאסּור 

ְזכּוִכית ַמְגֶּדֶלת(, ֵּבין ֵמֵעִצים ַהַּנֲעִׂשים ְּבָגְפִרית )=ַּגְפרּוִרים(. ְוָכל ָמה ֶׁשֻהַּתר 

הּוא ַרק ְלַהְבִעיר ֵאׁש ֵמֵאׁש ַקֶּיֶמת ְלֹצֶרְך יֹום טֹוב. )ְסִעיף לא(

ֶׁשעֹוֶׂשה יז.  ִמּׁשּום  ָאסּור  ֵאׁש,  ְלַהְבִעיר  ָהֲאָבִנים  ַעל  ָהֵעִצים  ֶאת  עֹוֵרְך  ְּכֶׁשהּוא 

ִׁשּנּוי,  ֶׁשַּיֲעֶׂשה  ְוָצִריְך  ַּגֵּביֶהן,  ַעל  ְוַגג  ְמִחיצֹות  ְׁשֵּתי  ְּכמֹו  )=ֶׁשֶּזה(  ְּדָהֵוי  ֹאֶהל, 

ְּדַהְינּו )=ְּכלֹוַמר( ֶׁשּיֹאַחז ֶאת ָהֵעִצים ְּבָידֹו ְוִיֵּתן ֶאת ָהֲאָבִנים ַּתְחֵּתיֶהם. )ְסִעיף ה(

ַּגֵּבי יח.  ַעל  ַיִּניֶחָּנה  ֹלא  ַּתְחֶּתיָה,  ְלַהְבִעיר  ֲאָבִנים  ַעל  ְקֵדָרה  ְּכֶׁשַּמֲעִמיד  ְוֵכן 

ֶאת  ְוַיְכִניס  ְּבָידֹו  ַהְּקֵדָרה  ֶאת  ֶׁשֹּיאַחז  ָצִריְך  ֶאָּלא  ַּבֹחל,  ְּכַדְרּכֹו  ָהֲאָבִנים 

ָהֲאָבִנים ַּתְחֶּתיָה. )ְסִעיף ה(

ִאם ַקר ְורֹוֶצה ְלַהִּסיק ֵעִצים )ְּבָהֲעָבָרה ֵמֵאׁש ַקֶּיֶמת( ְּכֵדי ְלַחֵּמם ֶאת ַהַּבִית, ֵיׁש יט. 

ַלֲעׂשֹות ַעל ְיֵדי ָנְכִרי. אּוָלם ִאם ַהֹּקר ָּגדֹול ַעד ְּכֵדי ָּכְך ֶׁשַהַּמֲאָכִלים ִנְקָרִׁשים, 

ְוָהֵוי )=ְוֶזהּו( ֹצֶרְך ֹאֶכל ֶנֶפׁש ַמָּמׁש, ּוֻמָּתר ֲאִפּלּו ַעל ְיֵדי ְיהּוִדי. )ְסִעיף כט(

ְלִחּמּום,  ֵעִצים  ַהָּסַקת  ְלַהִּתיר  ַהִּמְנָהג  ַהָּזֵקן:  ַאְדמֹו"ר  ַּדַעת 
ַעל ְיֵדי ְיהּוִדי, ֲאִפּלּו ְּכֶׁשֵאין ַהֹּקר ָּגדֹול ָּכל ָּכְך.

ֵּבין כ.  ַהֶּגָחִלים,  ַעל  ְּבָׂשִמים  ִמיֵני  ְלַפֵּזר  )=ְּכלֹוַמר(  ְּדַהְינּו  'ֻמְגָמר',  עֹוִׂשין  ֵאין 

ְלָהִריַח ֵּבין ְלַגֵּמר )=ְלַפֵּזר ֵריַח( ַּבַּבִית אֹו ַּבֵּכִלים, ִּדְכִתיב: "ְלָכל ֶנֶפׁש" )ְׁשמֹות יב, 

טז(, ּוָבֵעיָנן )=ְוָצִריְך ֶׁשִּיְהֶיה( ָּדָבר ַהָּׁשֶוה ְלָכל ֶנֶפׁש. ֲאָבל 'ֻמְגָמר' ֵאינֹו ִנְצָרְך 

ֶאָּלא ִלְמֻפָּנִקים ּוְמֻעָּנִגים. )ְסִעיף לב( 

ַהִאם כא.  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ַהּפֹוְסִקים  ֶנְחְלקּו  )=ִסיַגְריֹות(,  ַהִּטיטֹון  ִעּׁשּון  ְּבִעְנַין 

ֻמָּתר אֹו ָאסּור. )ְסִעיף לב(

ַּגם ַהְּמִקִּלים ּוַמִּתיִרים ֶאת ָהִעּׁשּון ִמּׁשּום ְמֶלאֶכת ַהְבָעָרה ֶׁשֻהְּתָרה – ְצִריִכים כב. 

ְלִהָּזֵהר ֶׁשֹּלא ְלִהָּכֵׁשל ִּבְמָלאכֹות ֶׁשֹּלא ֻהְּתרּו, ְּכמֹו ְמִחיָקה ]ִאם ְּכתּוִבים ַעל 

ַהְּנָיר אֹוִתּיֹות ְוהּוא ׂשֹוְרפֹו, ֶׁשָאז ִאיָּכא )=ֵיׁש( ַּגם ִאּסּור ְמִחיָקה[. ְוֵכן ָצִריְך 

ְלִהָּזֵהר ִמְּפֵני ִאּסּור ִּכּבּוי. )ְסִעיף לב(

ִחּמּום ַמִים ּוִבּׁשּול
ַמִים כג.  ְלַחֵּמם  ָאסּור  ֲאָבל  ַהָּיַדִים,  ְרִחיַצת  ְלֹצֶרְך  טֹוב  ְּביֹום  ַמִים  ְלַחֵּמם  ֻמָּתר 

ְלֹצֶרְך ְרִחיַצת ָּכל ַהּגּוף. )ְסִעיף ל(

ְרִחיַצת  ִּבְׁשִביל  ַּגם  ַמִים  ְלַחֵּמם  ֻמָּתר  ַהָּזֵקן:  ַאְדמֹו"ר  ַּדַעת 
ַהָּפִנים ְוָהַרְגַלִים. 
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ֶּפֶרק

כח
ִסיָמן קיט

ֵסֶדר ֵליל ֶּפַסח
ַחג ַהֶּפַסח

ַמְתִחיִלים א.  ִניָסן  ּוְבט"ו  ֶּפַסח,  ָקְרַּבן  ַנְקִריב  ִניָסן  ֶׁשְּבי"ד  ָעֵלינּו  ְמַצָּוה  ַהּתֹוָרה 

ִׁשְבַעת ְיֵמי ַחג ַהֶּפַסח, ֶׁשֶּנֱאַמר: "ַּבֹחֶדׁש ָהִראׁשֹון ְּבַאְרָּבָעה ָעָׂשר ַלֹחֶדׁש ֵּבין 

ָהַעְרָּבִים ֶּפַסח ַלה'. ּוַבֲחִמָּׁשה ָעָׂשר יֹום ַלֹחֶדׁש ַהֶּזה ַחג ַהַּמּצֹות ַלה', ִׁשְבַעת 

ְמֶלאֶכת  ָּכל  ָלֶכם,  ִיְהֶיה  ֹקֶדׁש  ִמְקָרא  ָהִראׁשֹון  ַּבּיֹום  ֹּתאֵכלּו.  ַמּצֹות  ָיִמים 

ֲעבֹוָדה ֹלא ַתֲעׂשּו. ְוִהְקַרְבֶּתם ִאֶּׁשה ַלה' ִׁשְבַעת ָיִמים, ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ִמְקָרא 

ֹקֶדׁש, ָּכל ְמֶלאֶכת ֲעֹבָדה ֹלא ַתֲעׂשּו". )ַוִּיְקָרא כג, ה-ח(

ַהְדָלַקת ֵנרֹות
ַהּיֹום ָהִראׁשֹון ְוַהְּׁשִביִעי ֶׁשל ֶּפַסח ֵהם ָיִמים טֹוִבים ]ּוְבחּוץ ָלָאֶרץ – ַּגם ַהּיֹום ב. 

ַהֵּׁשִני ְוַהְּׁשִמיִני[, ְוַהָּיִמים ֶׁשֵּביֵניֶהם ֵהם ֹחל ַהּמֹוֵעד.

ֵנר 	  ְלַהְדִליק   ... ַאָּתה  "ָּברּוְך  ּוְלָבֵרְך:  ֵנרֹות  ְלַהְדִליק  ֵיׁש  ֶהָחג  ְּכִניַסת  ִלְפֵני 

ְלָבֵרְך  ֵיׁש  ְּבַׁשָּבת,  ַהֶּפַסח  ַחג  ָחל  ְוִאם  "ֶׁשֶהֱחָינּו".  ִּבְרַּכת  ְוֵכן  טֹוב"  יֹום  ֶׁשל 

"ְלַהְדִליק ֵנר ֶׁשל ַׁשָּבת ְוֶׁשל יֹום טֹוב".

ֶהָחג 	  ְּכִניַסת  ִלְפֵני  ֶׁשֻהְדְלָקה  ֵאׁש  ְלַהֲעִביר  ִנָּתן  חֹול,  ְּביֹום  ָחל  ְּכֶׁשֶהָחג 

ֶאת  ְלַהְדִליק  ָרצּוי  ְלַכְּתִחָּלה  ַאְך  ֶהָחג,  ְּכִניַסת  ְלַאַחר  ַהֵּנרֹות  ֶאת  ּוְלַהְדִליק 

ֵנרֹות ֶהָחג ִלְפֵני ְׁשִקיַעת ַהַחָּמה.

ִאם ָחל ֶהָחג ְּבמֹוָצֵאי ַׁשָּבת, ֵיׁש ְלַהְדִליק ֶאת ַהֵּנרֹות ַרק ְלַאַחר ֵצאת ַהַּׁשָּבת, 	 

ְלָבֵרְך  ֵיׁש  ַהַהְדָלָקה  ִלְפֵני  ַהַּׁשָּבת.  ְּכִניַסת  ִלְפֵני  ֶׁשֻהְדְלָקה  ֵמֵאׁש  ְּבַהֲעָבָרה 

'ַוּתֹוִדיֵענּו' ִּבְתִפַּלת ַעְרִבית, אֹו 'ָּברּוְך ַהַּמְבִּדיל ֵּבין ֹקֶדׁש ְלֹקֶדׁש'.

ֶיֶתר ִּדיֵני ַהְדָלַקת ַהֵּנרֹות מֹוִפיִעים ְּבֶכֶרְך ב, ִהְלכֹות ַׁשָּבת, ֶּפֶרק ֵׁשִני.	 

ֵליל ַהֵּסֶדר
ַהַּלְיָלה ג.  ַּגם   – ָלָאֶרץ  ]ּוְבחּוץ  ַהֵּסֶדר  ֵליל  ִנְקָרא  ֶּפַסח  ֶׁשל  ָהִראׁשֹון  ֶהָחג  ֵליל 

ְלַלְיָלה  ַהְּמֻיָחִדים  ּוִמְנָהִגים  ִמְצוֹות  ַּכָּמה  ַהּכֹוֵלל  ְמֻיָחד  ֵסֶדר  ֵיׁש  ּובֹו  ַהֵּׁשִני[, 

ֶזה. ִסיָמֵני ַהֵּסֶדר ֵהם: ַקֵּדׁש, ּוְרַחץ, ַּכְרַּפס, ַיַחץ, ַמִּגיד, ָרְחָצה, מֹוִציא, ַמָּצה, 

ָמרֹור, ּכֹוֵרְך, ֻׁשְלָחן עֹוֵרְך, ָצפּון, ֵּבַרְך, ַהֵּלל ִנְרָצה. ּוְכִפי ֶׁשְּיֹפַרט ְלַהָּלן.

 ֶּפֶרק
ֶעְׂשִרים 
ּוְׁשמֹוָנה
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ֶּפֶרק

כח
ַקֵּדׁש 

ַאף ַעל ִּפי ֶׁשְּבָכל ַׁשָּבת ְויֹום טֹוב ְיכֹוִלין ְלַקֵּדׁש ְוֶלֱאֹכל ִמְּבעֹוד יֹום ְלהֹוִסיף ֵמֹחל ד. 

ַעל ַהֹּקֶדׁש, ְּבֶפַסח ֵאינֹו ֵכן, ְלִפי ֶׁשִּמְצַות ֲאִכיַלת ַמָּצה ִהיא ַּדְוָקא ַּבַּלְיָלה, ְּכמֹו 

ָקְרַּבן ֶּפַסח ִּדְכִתיב ֵּביּה )=ֶׁשָּכתּוב ּבֹו(: "ְוָאְכלּו ֶאת ַהָּבָׂשר ַּבַּלְיָלה ַהֶּזה" )ְׁשמֹות 

יב, ח(, ְוֵכן ִמְצַות ַאְרַּבע ּכֹוסֹות ִהיא ַּדְוָקא ַּבַּלְיָלה. ְוֵכיָון ֶׁשַּגם ַהּכֹוס ֶׁשל ִקּדּוׁש 

ִהיא ַאַחת ֵמָהַאְרַּבע ּכֹוסֹות, ָלֵכן ֵאין ְמַקְּדִׁשין ַעד ֶׁשהּוא ַוַּדאי ַלְיָלה. )ְסִעיף א(

ִמְצָוה ְלַחֵּלק ַלִּתינֹוקֹות ְׁשֵקִדים ֶוֱאגֹוִזים ְוַכּדֹוֶמה, ְּכֵדי ֶׁשִּיְראּו ִׁשּנּוי ְוִיְׁשֲאלּו, ה. 

ְוַעל ְיֵדי ֶזה ִיְתעֹוְררּו ִלְׁשאֹול ַּגם ַעל ַמָּצה ּוָמרֹור ַוֲהִסָּבה. )ְסִעיף א(

ַיְלָּדה ו.  אֹו  ֶיֶלד  ַהְּגָבִרים.  ְּכמֹו  ּוְבִׁשעּוֵריֶהן  ַהֵּסֶדר  ֵליל  ְּבִמְצוֹות  ַחָּיבֹות  ָנִׁשים 

ֶׁשִהִּגיעּו ְלִחּנּוְך, ְּדַהְינּו )=ְּכלֹוַמר( ֶׁשֵהם יֹוְדִעים ִמְּקֻדַּׁשת יֹום טֹוב, ּוְמִביִנים ַמה 

ֶּׁשְּמַסְּפִרים ִמיִציַאת ִמְצַרִים, נֹוְתִנים ָלֶהם ַּגם ֵּכן ּכֹוס ֶׁשִּיְׁשּתּו ִמֶּמָּנה. )ְסִעיף א-ב( 

ָּכל  ִּבְׁשִתַּית  ְלַחְּנָכם  ֲאִביֶהם  ַחָּיב  ְוֵכן  ַהָּזֵקן:  ַאְדמֹו"ר  ִּדְבֵרי 
ַעל  ִּבְׁשִמיַעת ַמה ֶּׁשאֹוְמִרים  ְלַחְּנָכם  ְוָראּוי  ַהּכֹוסֹות,  ַאְרַּבע 

ָּכל ַאַחת ֵמַהּכֹוסֹות: ַהִּקּדּוׁש, ַהַהָּגָדה, ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון, ַהַהֵּלל, 

ַהֵּלל ַהָּגדֹול ְוִנְׁשַמת ָּכל ַחי1. 

ֶהָעָרה: ְּכמֹו ֵכן ֵיׁש ְלַחְּנָכם ַּבֲאִכיַלת ַּכַּזִית ַמָּצה ְוַכַּזִית ָמרֹור2.

ֵאִלָּיהּו ז.  ֶׁשל  ּכֹוס  אֹוָתּה  ְוקֹוִרין  ַהְּמֻסִּבין,  ִמן  יֹוֵתר  ַאַחת  ּכֹוס  ִלְמֹזג  נֹוֲהִגין 

ַהָּנִביא. )ְסִעיף א(

ֶׁשל  ּכֹוס  מֹוְזִגין  ְקִהּלֹות:  ְועֹוד  ְסָפַרד  ּוִמְנַהג  ַחַּב"ד  ִמְנַהג 
ִּבְרַּכת  ִלְפֵני   - ַחַּב"ד  )ְלִמְנַהג  ַהְּסעּוָדה  ְּבסֹוף  ַרק  ֵאִלָּיהּו 

ַהָּמזֹון, ּוְלִמְנַהג ְסָפַרד ְועֹוד ְקִהּלֹות – ַרק ְלַאַחר ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון 

ּוְׁשִתַּית ּכֹוס ְׁשִליִׁשית(.

ֵכן ָצִריְך ִלְדֹחק ח.  ַיִין ָּכל ַהָּׁשָנה ִמְּפֵני ֶׁשַּמִּזיק לֹו, ַאף ַעל ִּפי  ִמי ֶׁשֵאינֹו ׁשֹוֶתה 

ֶאת ַעְצמֹו ִלְׁשּתֹות ַאְרַּבע ּכֹוסֹות. )ְסִעיף י( 

ִמי ֶׁשָּקֶׁשה לֹו ִלְׁשּתֹות ַיִין ָיכֹול ִלְמֹזג )=ְלַעְרֵּבב( ֶאת ַהַּיִין ְּבַמִים, אֹו ִלְׁשּתֹות ט. 

ֵיין ִצּמּוִקים ]ְוֵכן ִמיץ ֲעָנִבים ָטהֹור ֶׁשִּדינֹו ְּכַיִין[. )ְסִעיף י( 

ִּדְבֵרי ַאְדמֹו"ר ַהָּזֵקן3: ְּכֶׁשְּמַעְרֵּבב ַמִים ְּבַיִין, ֵיׁש ְלַוֵּדא ֶׁשַהַּיִין 
ִאם  ַהַּמִים(.  ּוְבַכּמּות  ַהַּיִין  ְּבֹחֶזק  )ָּתלּוי  "ַיִין"  ְּבֶגֶדר  ִנְׁשָאר 
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כח
ְוִאי  ְׁשמֹו  ֶאת  ַהַּיִין  ְמַאֵּבד   – ִמַּדי  ַרָּבה  ְּבִמָּדה  ַמִים  מֹוִסיף 

ֶאְפָׁשר ְלָבֵרְך ָעָליו "ּבֹוֵרא ְּפִרי ַהָּגֶפן". 

ְמָׁשֵרת אֹו ֶאָחד ִמְּבֵני ֵּביתֹו ִיְמְזגּו ֶאת ַהּכֹוסֹות, ְוֵכן ְּבָכל ַּפַעם ֶׁשּמֹוְזִגין ִיְמְזגּו י. 

ֵהם ְוֹלא הּוא ְּבַעְצמֹו ְּכֵדי ְלַהְראֹות ֶּדֶרְך ֵחרּות. )ְסִעיף ב( 

ִמְנַהג ַחַּב"ד: ֵאין ְמַדְקְּדִקין ֶׁשִּיְמֹזג ִמיֶׁשהּו ַאֵחר.

ָהֹרב יא.  ְלָכל ַהָּפחֹות ֶאת  ִמָּכל ּכֹוס  ֵּביתֹו, ֶׁשִּיְׁשּתּו  ִלְבֵני  ְוַיְזִהיר  ַהְּמַקֵּדׁש,  ִיָּזֵהר 

ּכֹוס  ִלְׁשּתֹות  ַהּפֹוְסִקים  ְּכַדַעת  ַלֲעׂשֹות  טֹוב  ֶאְפָׁשר,  ְוִאם  ַאַחת.  ְּבַפַעם 

ְׁשֵלָמה ְּבָכל ַאְרַּבע ַהּכֹוסֹות. )ְסִעיף ב( 

ַּדַעת ַאְדמֹו"ר ַהָּזֵקן: ָהִעָּקר הּוא ֶׁשַּמְסִּפיק ְׁשִתַּית ֹרב ְרִביִעית 

ְוִאם  ַהּכֹוס.  ָּכל  ֶאת  ְוִלְׁשּתֹות  ָלחּוׁש  ֶׁשּטֹוב  ֶאָּלא  ְּגָרם[,   44[

ָקֶׁשה לֹו, ַמְסִּפיק ִלְׁשּתֹות ֶאת ָהֹרב. 

ְּבִדיֲעַבד ֲאִפּלּו יב.  ַהַּיִין ֶׁשַּבּכֹוס. ֲאָבל  ְּבַפַעם ַאַחת ֶאת  ָצִריְך ִלְׁשּתֹות  ְלַכְּתִחָּלה 

ִמְּתִחַּלת  ָׁשָהה  ֹלא  ִאם  חֹוָבה,  ְיֵדי  ָיָצא  ְּבֶאְמַצע  ְּפָעִמים  ַּכָּמה  ִהְפִסיק  ִאם 

ַהְּׁשִתָּיה ַעד סֹוָפּה יֹוֵתר ִמְּכֵדי ֲאִכיַלת ְּפָרס ]4 ַּדּקֹות[.

ַהּכֹוס,  ָּכל  ֶאת  ׁשֹוִתים  ַהּכֹוסֹות  ַאְרַּבע  ְּבָכל  ַחַּב"ד:  ִמְנַהג 

ּוְבַבת ַאַחת.

ְיִציַאת יג.  ִסּפּור  ּוִמְצַות  ּכֹוסֹות,  ַאְרַּבע  ְּבִמְצַות  חֹוָבה  ְיֵדי  ָלֵצאת  ֻּכָּלם  ְיַכְּונּו 

ִמְצַרִים, ּוִמְצַות ֲאִכיַלת ַמָּצה ּוָמרֹור. )ְסִעיף ב(

ַיֲעֶׂשה ִקּדּוׁש ַּכָּכתּוב ַּבַהָּגָדה, ְוִיְׁשֶּתה ַּבֲהִסַּבת ְׂשֹמאל. )ְסִעיף ב(יד. 

ַּגם ַהָּנִׁשים ַחָּיבֹות ְּבָכל ִמְצוֹות ַהַּלְיָלה, ַרק ַּבֲהִסָּבה ֵאיָנן נֹוֲהגֹות. )ְסִעיף ב(טו. 

ִמְנַהג ְסָפַרד4: ַּגם ַהָּנִׁשים נֹוֲהגֹות ַּבֲהִסָּבה ְּכמֹו ָהֲאָנִׁשים. 

ַהּמֹוִפיַע טז.  ַּכֵּסֶדר  ַהִּׁשִּׁשי"5,  "יֹום  ַּבִּקּדּוׁש  ַמְתִחיִלים  ְּבַׁשָּבת,  ֶהָחג  ֵליל  ְּכֶׁשָחל 

ַּבִּסּדּור ּוַבַהָּגָדה ֶׁשל ֶּפַסח.

ֵסֶדר יז.  ְלִפי  ַיַחד,  ְוַהְבָּדָלה  ִקּדּוׁש  עֹוְרִכים  ַׁשָּבת,  ְּבמֹוָצֵאי  ֶהָחג  ֵליל  ְּכֶׁשָחל 

ְוַהְּזַמִּנים",  ִיְׂשָרֵאל  "ְמַקֵּדׁש  ִּבְרַּכת   – ִקּדּוׁש  ַהָּגֶפן,  ִּבְרַּכת   – )ַיִין   ַיְקְנַה"ז 

ֹקֶדׁש  ֵּבין  "ַהַּמְבִּדיל  ִּבְרַּכת   – ַהְבָּדָלה  ָהֵאׁש",  ְמאֹוֵרי  "ּבֹוֵרא  ִּבְרַּכת   – ֵנר 

ְלֹקֶדׁש", ְזַמן – ִּבְרַּכת "ֶׁשֶהֱחָינּו"(6.
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ְוֵאין  ָלֶזה  ֶזה  ַהֵּנרֹות  ְמָקְרִבים  ֵאין  זֹו  ְּבַהְבָּדָלה  ַחַּב"ד:  ִמְנַהג 

ְּכִפי  ַּבֵּנרֹות  ַהְּבָרָכה  ְּבֵעת  ַמִּביִטים  ֶאָּלא  ַּבִּצָּפְרַנִים,  ַמִּביִטים 

ֶׁשֵהם7.

ּוְרַחץ, ַּכְרַּפס
ְלַאַחר ַהִּקּדּוׁש ִיֹּטל ָיָדיו ִויַנְּגֵבן, ְוֹלא ְיָבֵרְך. )ְסִעיף ג( יח. 

ְקַטָּנה - ָּפחֹות יט.  ֲחִתיָכה  ְלָכל ֶאָחד  ְּבֵני ֵּביתֹו,  ּוְלָכל  ְלַעְצמֹו  ַהַּכְרַּפס  ִמן  חֹוֵתְך 

ִמַּכַּזִית. )ְסִעיף ג(

טֹוְבִלין ֶאת ֲחִתיַכת ַהַּכְרַּפס ְּבֵמי ֶמַלח, ּוְמָבְרִכין ּבֹוֵרא ְּפִרי ָהֲאָדָמה. )ְסִעיף ג(כ. 

ִּבְׁשַעת ִּבְרַּכת ּבֹוֵרא ְּפִרי ָהֲאָדָמה ְמַכְּוִנים ֶׁשִהיא ִּתְפֹטר ַּגם ֶאת ַהָּמרֹור. )ְסִעיף ג(כא. 

אֹוְכִלים ֶאת ַהַּכְרַּפס, ַּבֲהִסַּבת ְׂשֹמאל. )ְסִעיף ג(כב. 

ִמְנַהג ַחַּב"ד: ֲאִכיַלת ַהַּכְרַּפס – ֶׁשֹּלא ַּבֲהִסָּבה. 

ַיַחץ
ֶאת כג.  ּוַמִּניַח  ֲחָלִקים,  ִלְׁשֵני  ְוחֹוְלָקּה  ָהֶאְמָצִעית,  ַהַּמָּצה  ֶאת  נֹוֵטל  ָּכְך  ַאַחר 

ַהֵחֶלק ַהָּגדֹול ְלַיד מֹוָׁשבֹו ַלֲאִפיקֹוָמן. )ְסִעיף ג(

ִמְנַהג ַחַּב"ד: ּפֹוְרִסין ֶאת ַהַּמָּצה ְּכֶׁשִהיא ְמֻכָּסה ְּבתֹוְך ַהַּמָּפה. 

ַהֵחֶלק כד.  ְוִיְהֶיה  ָחׁשּוב  הּוא  ָלֵכן  ֶּפַסח,  ָקְרַּבן  ִּבְמקֹום  הּוא  ֶׁשָהֲאִפיקֹוָמן  ְלִפי 

ַהָּגדֹול. ְוַהֵחֶלק ַהָּקָטן ַמֲחִזירֹו ַלְּקָעָרה ִלְמקֹומֹו. )ְסִעיף ג(

ִמְנַהג ַחַּב"ד: ֶאת ָהֲאִפיקֹוָמן ׁשֹוְבִרים ְלָחֵמׁש ֲחִתיכֹות. 

ְצֻרֹרת כה.  "ִמְׁשֲאֹרָתם  ֶּׁשֶּנֱאַמר:  ְלַמה  ֵזֶכר  ְּבַמָּפה,  ָהֲאִפיקֹוָמן  ֶאת  ִלְכֹרְך  נֹוֲהִגין 

ִליִציַאת  ֵזֶכר  ִׁשְכָמם,  ַעל  ָּכְך  אֹותֹו  ֶׁשַּמִּניִחים  ְוֵיׁש  לד(.  יב,  )ְׁשמֹות  ְּבִׂשְמֹלָתם" 

ִמְצַרִים. )ְסִעיף ג(

ִמְנַהג ַחַּב"ד: ַמְצִּפיִנים ֶאת ָהֲאִפיקֹוָמן ֵּבין ְׁשֵּתי ָּכִרּיֹות. 

ַמִּגיד
ַאַחר ָּכְך ְמַגֶּלה ְקָצת ֶאת ַהַּמּצֹות, ּוַמְגִּביַה ֶאת ַהְּקָעָרה, ְואֹוְמִרים ֶאת ַהֶּקַטע כו. 

'ֵהא ַלְחָמא ַעְנָיא, ִּדי ֲאָכלּו .. ', ַעד 'ְלָׁשָנה ַהָּבָאה ְּבֵני חֹוִרין'. )ְסִעיף ג(
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ִמְנַהג ַחַּב"ד: ֵאין ַמְגִּביִהין ֶאת ַהְּקָעָרה, ֶאָּלא ַרק ְמַגִּלין ִמְקָצת 

ַהַּמּצֹות. 

 ַאַחר ָּכְך מֹוְזִגין ּכֹוס ְׁשִנָּיה, ְוַהִּתינֹוק ׁשֹוֵאל 'ַמה ִנְּׁשַּתָּנה'. )ְסִעיף ד(כז. 

 ִאם ֵאין ִּתינֹוק, ִיְׁשַאל ֵּבן ַאֵחר, אֹו ִּבּתֹו, אֹו ֲחֵברֹו, אֹו ִאְׁשּתֹו. )ְסִעיף ד(כח. 

 ָּכַתב ַאְדמֹו"ר ַהָּזֵקן: ִאם ֵאין לֹו ִאָּׁשה, ִיְׁשַאל ֶאת ַעְצמֹו.

ַאָּבא,  ִּנְׁשַּתָּנה:  ַמה  ַלֲאִמיַרת  ַמְקִּדים  ַהּׁשֹוֵאל  ַחַּב"ד:  ִמְנַהג 
ׁשֹוֲאִלים  ֶׁשַהְּקַטִּנים  ְלַאַחר  ֻקְׁשיֹות.  ַאְרַּבע  אֹוְתָך  ֶאְׁשַאל 

ְּבקֹול, חֹוְזִרים ַהְּמֻבָּגִרים ְואֹוְמִרים ְּבַלַחׁש ֶאת ַהֻּקְׁשיֹות )ּכֹוֵלל 

ַהַהְקָּדָמה "ַאָּבא ֶאְׁשַאל אֹוְתָך ַאְרַּבע ֻקְׁשיֹות"(. 

 ַאַחר ָּכְך אֹוְמִרים 'ֲעָבִדים ָהִיינּו .. ' ּוַמְמִׁשיִכים ַּבֲאִמיַרת ֻנַּסח ַהַהָּגָדה. )ְסִעיף ד(כט. 

ְמֻיָחִדים  ִמְנָהִגים  ֵיׁש  ַהְּסָפַרִּדים  ַּבֲעדֹות  ַהְּסָפַרִּדים:  ִמְנַהג 
ַאְפִריָקה  ִּבְצפֹון   - ַהַהָּגָדה  ֲאִמיַרת  ַהְתָחַלת  ִלְפֵני  ֶׁשעֹוִׂשים 

נֹוֲהִגים ָלַקַחת ְקָעָרה ּוְלסֹוֵבב ֵמַעל ֹראׁש ַהְּמֻסִּבים ְואֹוְמִרים 

ִּבְנִעיָמה ְמֻיֶחֶדת "ִּבְבִהילּו ָיָצאנּו ִמִּמְצַרִים .. ָהא ַלְחָמא ַעְנָיא 

ַהְּיָלִדים,  ֶׁשֶכם  ַעל  ַמָּצה  ִלְקֹׁשר  ַהּנֹוֲהִגים  ְוֵיׁש  חֹוִרין".  ְּבֵני   ..

ִנְּׁשַּתָּנה  ַמה  ֲאִמיַרת  ְוִלְפֵני  ִמִּמְצַרִים.  ָיְצאּו  ְּכִאּלּו  ְלַהְראֹות 

ִמִּמְצַרִים  ֶׁשָּיְצאּו  ּוְכֶׁשחֹוְזִרים אֹוְמִרים  ַלַּבִית,  ִמחּוץ  יֹוְצִאים 

ְוחֹוְזִרים ִלירּוָׁשַלִים.

ָנכֹון ְלָפֵרׁש ִלְבֵני ֵּביתֹו ִּדְבֵרי ַהַהָּגָדה ַּבָּלׁשֹון ֶׁשְּמִביִנים. )ְסִעיף ד(ל. 

ִאם ַּגם ְּבַעְצמֹו ֵאינֹו ֵמִבין ְלׁשֹון ַהֹּקֶדׁש, ֹיאַמר ִמּתֹוְך ַהָּגָדה ֶׁשֵּיׁש ָּבּה ִּתְרּגּום לא. 

ּוֵפרּוׁש, ּוְלַאַחר ָּכל ִּפְסָקה ְיָפֵרׁש ְלַעְצמֹו ַּבָּׂשָפה ֶׁשֵּמִבין. )ְסִעיף ד(

ֵּכיָון לב.   ,'  .. אֹוֵמר  ָהָיה  ַּגְמִליֵאל  'ַרָּבן  ַהַּמֲאָמר  ֲהָבַנת  ַעל  ְלַהְקִּפיד  ֵיׁש  ִּבְמֻיָחד 

ֶׁשְּצִריִכין ְלָהִבין ֶאת ַהַּטַעם ַלֲאִכיַלת ֶּפַסח ַמָּצה ּוָמרֹור. )ְסִעיף ד(

ִּתְרֶאה לג.  )ֶׁשֹּלא  ַהַּמּצֹות  ֶאת  ְיַכֶּסה  ְוכּו"  ֶׁשָעְמָדה  'ְוִהיא  ַלִּמִּלים:  ְּכֶׁשַּמִּגיַע 

ֶאת  ְונֹוְטִלין  ַהּכֹוס(  ַמְגִּביִהים ֶאת  ּוִבְמקֹוָמּה  ֶׁשַּמִּניִחין אֹוָתּה  ָּבְׁשָּתּה,  ַהַּפת 

הּוא  ָּברּוְך  'ְוַהָּקדֹוׁש  ַעד   '  .. ֶׁשָעְמָדה  'ְוִהיא  ְואֹוְמִרים  ִּביֵדיֶהם,  ַהּכֹוסֹות 

ַמִּציֵלנּו ִמָּיָדם'. )ְסִעיף ד( 

ַאַחר ָּכְך חֹוֵזר ּוְמַגֶּלה ֶאת ַהַּמּצֹות, ּוַמְמִׁשיְך ַּבֲאִמיַרת ַהַהָּגָדה. )ְסִעיף ד(לד. 
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ְּכֶׁשַּמִּגיַע ַלִּמִּלים: 'ַמָּצה זֹו', נֹוֵטל ֶאת ַמֲחִצית ַהַּמָּצה ֶׁשַּבְּקָעָרה ּוַמְרֶאה ִלְבֵני לה. 

ֵּביתֹו, ְואֹוֵמר: 'ַמָּצה זֹו .. ', ְוֵכן ְּב'ָמרֹור ֶזה' ַמְגִּביַּה ֶאת ַהָּמרֹור. ֲאָבל ְּכֶׁשאֹוֵמר 

ַלֶּפַסח,  ֵזֶכר  ֶׁשהּוא  ַהְּזרֹוַע  ֶאת  ַיְגִּביַּה  ֹלא   '  .. ֲאבֹוֵתינּו אֹוְכִלים  ֶׁשָהיּו  'ֶּפַסח 

ֶׁשֹּלא ְיֵהא ִנְרֶאה ְּכִאּלּו ִהְקִּדיׁשֹו ְלָכְך. )ְסִעיף ד(

ַהְּׁשִנָּיה  ַהַּמָּצה  ֶאת  אֹוֲחִזין  זֹו'  'ַמָּצה  ַּבֲאִמיַרת  ַחַּב"ד:  ִמְנַהג 

'ָמרֹור  ּוַבֲאִמיַרת  ֶׁשֲעֵליֶהן(,  ַהַּמָּפה  )ְּבֶאְמָצעּות  ְוַהְּׁשִליִׁשית 

ֶזה' ַמִּניַח ָיָדיו ַעל ַהָּמרֹור ְוַהּכֹוֵרְך ֶׁשַּבְּקָעָרה. 

ְּבָידֹו, לו.  ַהּכֹוס  ֶאת  ֶאָחד  ָּכל  ְונֹוֵטל  ַהַּמּצֹות,  ֶאת  ְמַכֶּסה  ִל'ְלִפיָכְך'  ְּכֶׁשַּמִּגיַע 

ּוַמְגִּביַּה אֹוָתּה ַעד ֶׁשחֹוֵתם ֶאת ִּבְרַּכת 'ָּגַאל ִיְׂשָרֵאל' )ְסִעיף ד(. 

ִמְנַהג ַחַּב"ד: ְּכֶׁשַּמִּגיִעים ַלֲאִמיַרת 'ְלִפיָכְך' ַמְגִּביַּה ֶאת ַהּכֹוס 

ַעד ַהִּסּיּום 'ְוֹנאַמר ְלָפָניו ַהְללּוָי-ּה', ֶׁשָאז ַמֲעִמידֹו ַעל ַהֻּׁשְלָחן, 

ְוַאַחר ָּכְך חֹוֵזר ּוַמְגִּביהֹו ְלִבְרַּכת 'ֲאֶׁשר ְּגָאָלנּו'.

ְמָבְרִכין ַעל ַהּכֹוס 'ּבֹוֵרא ְּפִרי ַהָּגֶפן' ְוׁשֹוִתין ַּבֲהִסַּבת ְׂשֹמאל. )ְסִעיף ד(לז. 

ַהּכֹוס  ַעל  ַהֶּגֶפן"  ְּפִרי  "ּבֹוֵרא  ְמָבְרִכים  ֹלא  ַהְּסָפַרִּדים:  ִמְנַהג 

ַהְּׁשִנָּיה, ִמֵּכיָון ֶׁשְּכָבר ֵּבַרְכנּו ַעל ַהּכֹוס ָהִראׁשֹוָנה ֶׁשל ַהִּקּדּוׁש. 

ָרְחָצה, מֹוִציא ַמָּצה 
ַאַחר ָּכְך נֹוְטִלין ְיֵדיֶהם ּוְמָבְרִכין ַעל ְנִטיַלת ָיָדִים ּוְמָבֵרְך ַהּמֹוִציא ַעל ַהַּמּצֹות. לח. 

)ְסִעיף ה(

)=ֶׁשֵאיָנּה לט.  ַהְּפרּוָסה  ֶׁשִהיא  ָהֶאְמָצִעית,  ַהַּמָּצה  ִמן  ִהיא  ַמָּצה  ֲאִכיַלת  ִמְצַות 

ֲאָבל  ִּבְפרּוָסה.  ָעִני  ֶׁשל  ְוַדְרּכֹו  ֹעִני'  'ֶלֶחם  ִנְקֵראת  ֶׁשַהַּמָּצה  ְלִפי  ְׁשֵלָמה(, 

ְּביֹום טֹוב ָצִריְך ִלְבֹצַע ַעל ְׁשֵּתי ִּכָּכרֹות ְׁשֵלמֹות, ַעל ֵּכן ְּבָׁשָעה ֶׁשהּוא ְמָבֵרְך 

ְוַהַּתְחּתֹוָנה,  ָהֶעְליֹוָנה   – ְּבָיָדיו  ַהְּׁשֵלמֹות  ַהַּמּצֹות  ְׁשֵּתי  'ַהּמֹוִציא' אֹוֵחז ֶאת 

ְוַהְּפרּוָסה – ָהֶאְמָצִעית - ֵּביֵניֶהן, ּוְמָבֵרְך ַהּמֹוִציא, ְוַאַחר ָּכְך ַמִּניַח ֶאת ַהַּמָּצה 

ְׁשֵלָמה(,  ֶׁשֵאיֶנָּנה  )=ַּבַּמָּצה  ּוַבְּפרּוָסה  ָּבֶעְליֹוָנה  ַרק  ְואֹוֵחז  ִמָּיָדיו  ַהַּתְחּתֹוָנה 

ּוְמָבֵרְך ַעל ֲאִכיַלת ַמָּצה. )ְסִעיף ה( 

ַאַחר ָּכְך ּבֹוֵצַע ִמן ָהֶעְליֹוָנה ְוַגם ִמן ַהְּפרּוָסה ִמָּכל ַאַחת ַּכַּזִית, ְוֵכן הּוא נֹוֵתן מ. 

ְלָכל ֶאָחד ִמְּבֵני ֵּביתֹו, ְואֹוֵכל ֶאת ְׁשֵּתיֶהן ַיַחד ַּבֲהִסַּבת ְׂשֹמאל. )ְסִעיף ה(

ָזֵקן  ְּכגֹון ֶׁשהּוא חֹוֶלה אֹו  ַמָּצה  ֶלֱאֹכל  ִמי ֶׁשָּקֶׁשה לֹו  ֶהָעָרה: 

ָיכֹול ְלִהְסַּתֵּפק ַּבֲעָׂשָרה ְּגָרם ְלָכל 'ַּכַּזִית'8.
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ִאם ָקֶׁשה לֹו ְלָאְכָלם ְּבַפַעם ַאַחת, אֹוֵכל ְּתִחָּלה ֶאת ַּכַזִית 'ַהּמֹוִציא' ֵמַהַּמָּצה מא. 

ִיְׁשֶהה  ֶׁשֹּלא  ַרק  ָהֶאְמָצִעית,  ַהְּפרּוָסה  ִמן  ַהַּכַּזִית  ֶאת  ָּכְך  ְוַאַחר  ָהֶעְליֹוָנה, 

ֵּביֵניֶהן ְּכָלל ְוֹיאַכל ֶאת ְׁשֵּתיֶהן ַּבֲהִסָּבה. )ְסִעיף ה( 

נֹוֲהִגין ֶׁשְּבֵליל ֶּפַסח ֵאין טֹוְבִלין ֶאת ַהַּמָּצה ְּבֶמַלח. )ְסִעיף ה(מב. 

ִמי ֶׁשֵאינֹו ָיכֹול ִלְלֹעס ַמָּצה, ֻמָּתר ִלְׁשרֹוָתּה ְּבַמִים ְלַרְּכָכּה. ּוִבְלַבד ֶׁשֹּלא ְּתֵהא מג. 

ִנּמֹוָחה ְלַגְמֵרי. )ְסִעיף ו(

ִמי ֶׁשהּוא ָזֵקן אֹו חֹוֶלה ְוֵאינֹו ָיכֹול ְלָאְכָלּה ְׁשרּוָיה ְּבַמִים, ָיכֹול ִלְׁשרֹוָתּה ְּבַיִין מד. 

אֹו ִּבְׁשָאר ַמְׁשִקים. )ְסִעיף ו(

ִלְׁשרֹוָתּה מה.  ֶׁשֹּלא  ְלִהָּזֵהר  ְצִריִכין  חֹוָבה,  ְיֵדי  ָּבּה  ָלֵצאת  ַהַּמָּצה  ֶאת  ְּכֶׁשּׁשֹוִרין 

ָּבּה  יֹוְצִאין  ְוֵאין  ִּכְמֻבֶּׁשֶלת  ֶנְחֶׁשֶבת  ָאז  ִּכי  ְלֵעת  ֵמֵעת  ֶׁשל  ָאֹרְך  ְזַמן  ְלֶמֶׁשְך 

ְיֵדי חֹוָבה. )ְסִעיף ו(

ָמרֹור 
 ְלַאַחר ֲאִכיַלת ַהַּמָּצה נֹוֵטל ַּכַזִית ָמרֹור, ְוֵכן הּוא נֹוֵתן ְלָכל ֶאָחד ִמְּבֵני ֵּביתֹו מו. 

)ְסִעיף ז(. 

טֹוֵבל ֶאת ַהָּמרֹור ַּבֲחֹרֶסת, ְוַאַחר ָּכְך ְמַנֵער ֶאת ַהֲחֹרֶסת ֵמָעָליו, ֶׁשֹּלא ִיְתַּבֵּטל מז. 

ַטַעם ַהָּמרֹור. )ְסִעיף ז(

ְמָבֵרְך ַעל ֲאִכיַלת ָמרֹור ְואֹוְכלֹו ְּבֹלא ֲהִסָּבה. )ְסִעיף ז( מח. 

ַהָּמרֹור  ֶאת  ַּגם  ִלְפֹטר  ְמַכְּוִנים  ַהָּמרֹור  ְּבִבְרַּכת  ַחַּב"ד:  ִמְנַהג 

ֶׁשְּבכֹוֵרְך.

ָּפחֹות מט.  ְקָצת  ֶׁשהּוא  אֹוְמִרים  ֵיׁש  אּוָלם,  ֵּביָצה.  ֲחִצי  ְּכמֹו  הּוא  ַּכַזִית  ִׁשעּור 

הּוא  ַהֶּזה  ַּבְּזַמן  ָמרֹור  ֲאִכיַלת  ֶׁשִּצּוּוי  ְוֵכיָון  ְּגַרם(,  כ17   =( ֵּביָצה  ִמִּכְׁשִליׁש 

ִמְּדַרָּבָנן, ִמי ֶׁשָּקֶׁשה ָעָליו ֶלֱאֹכל ָמרֹור ָיכֹול ִלְסֹמְך ַעל ֵּדָעה ֹזאת ְוֹיאַכל ְקָצת 

ָּפחֹות ִמִּכְׁשִליׁש ֵּביָצה ְוָיכֹול ַּגם ְלָבֵרְך. )ְסִעיף ז( 

ְקָצת נ.  ָּפִנים  ָּכל  ַעל  ִיְלַעס  ְּכָלל,  ָמרֹור  ֶלֱאֹכל  ָיכֹול  ֶׁשֵאינֹו  חֹוֶלה,  ֶׁשהּוא  ִמי 

ַטַעם  ֶׁשַּיְרִּגיׁש  ַעד  ַמר  ֵעֶׂשב  ְׁשָאר  אֹו  חֹוָבה,  ְיֵדי  ָּבֶהם  ֶׁשּיֹוְצִאין  ֵמַהִּמיִנים 

ְמִרירּות ְּבִפיו, ְלֵזֶכר ְּבָעְלָמא )=ַרק ְלִזָּכרֹון(, ְּבֹלא ְּבָרָכה. )ְסִעיף ז(

ּכֹוֵרְך
ְלָטְבלֹו נא.  ְוָנכֹון  ָמרֹור,  ַּכַּזִית  ְוַגם  ַּכַּזִית,  ַהַּתְחּתֹוָנה  ַהַּמָּצה  ִמן  נֹוֵטל  ָּכְך  ַאַחר 

ַּבֲחֹרֶסת ְוַאַחר ָּכְך ְלַנֲעָרּה. )ְסִעיף ז(
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ַּבֲחֹרֶסת  ְוַהֲחֶזֶרת  ַהַּמָּצה  ֶאת  טֹוְבִלים  ֵאין  ַחַּב"ד:  ִמְנַהג 
)ֵמֲחַׁשׁש ְׁשרּוָיה(, ֶאָּלא ַרק ָׂשִמים ְמַעט ֲחֹרֶסת ְיֵבָׁשה )ְלֹלא 

ַיִין( ַעל ַהֲחֶזֶרת ּוִמָּיד ְמַנֲעִרים אֹוָתּה.

ַּבֲהִסָּבה. נב.  ְואֹוֵכל  ְוכּו"  ִהֵּלל  'ֵּכן ָעָׂשה  ְואֹוֵמר  ַמִּניַח ֶאת ַהָּמרֹור ְּבתֹוְך ַהַּמָּצה,   
)ְסִעיף ז(

 ֻׁשְלָחן עֹוֵרְך 
ְלַאַחר ֲאִכיַלת ַהָּמרֹור ְוַהּכֹוֵרְך, אֹוְכִלין ֶאת ַהְּסעּוָדה. )ְסִעיף ח(נג. 

ֵיׁש ֶלֱאֹכל ֶאת ָּכל ַהְּסעּוָדה ַּבֲהִסָּבה. )ְסִעיף ח(נד. 

ִמְנַהג ַחַּב"ד: אֹוְכִלין ֶאת ַהְּסעּוָדה ֶׁשֹּלא ַּבֲהִסָּבה.

נֹוֲהִגין ֶלֱאֹכל ֵּביִצים ַּבְּסעּוָדה. )ְסִעיף ח(נה. 

ִמְנַהג ַחַּב"ד: ַמְתִחיִלין ֶאת ַהְּסעּוָדה ַּבֲאִכיַלת ַהֵּביָצה - ֶׁשַעל 
ַהְּקָעָרה - ְוטֹוְבָלּה ְּבֵמי ֶמַלח.

ֶהָחָכם ֵעיָניו ְּבֹראׁשֹו ֶׁשֹּלא ְלַמֵּלא ֶאת ְּכֵרסֹו, ְלַמַען יּוַכל ֶלֱאֹכל ֶאת ָהֲאִפיקֹוָמן נו. 

ְּכִמְצָותֹו, ְוֹלא ַּבֲאִכיָלה ַּגָּסה )=ֲאִכיָלה ַעל ֶּבֶטן ְמֵלָאה(. )ְסִעיף ח(

ָהָיה נז.  ַהָּבָׂשר  ִאם  ַוֲאִפּלּו  עֹוף.  ֶׁשל  ֲאִפּלּו  ַהֵּסֶדר,  ְּבֵליל  ָצִלי  ָּבָׂשר  אֹוְכִלין  ֵאין 

ְלָקְרַּבן  ִיְדֶמה  אֹו  ֵיָרֶאה  ֶׁשֹּלא  ְּכֵדי  ְלָאְכלֹו,  ֵאין  אֹותֹו,  ָצלּו  ָּכְך  ְוַאַחר  ְמֻבָּׁשל 

ַהֶּפַסח, ֶׁשִּמְצַות ֲאִכיָלתֹו ְּכֶׁשהּוא ָצלּוי. )ְסִעיף ח( 

ָצפּון
ְלַאַחר ְּגַמר ַהְּסעּוָדה אֹוְכִלין ֲאִפיקֹוָמן, ֵזֶכר ְלָקְרַּבן ֶּפַסח ֶׁשָהָיה ֶנֱאָכל ְּבסֹוף נח. 

ַהְּסעּוָדה ֶׁשְּיֵהא ְּגַמר ָּכל ַהְּׂשִביָעה. )ְסִעיף ח(

ֹקֶדם  ָהֲאִפיקֹוָמן  ֶלֱאֹכל  ִלָּזֵהר  ָצִריְך  ַהָּזֵקן:  ַאְדמֹו"ר  ִּדְבֵרי 
ֲחצֹות ַלְיָלה9.

ֵיׁש ֶלֱאֹכל ְלָכל ַהָּפחֹות ַּכַּזִית ֶאָחד ֶׁשל ַמָּצה ְלֵׁשם ֲאִפיקֹוָמן. ּוִמי ֶׁשִּביָכְלּתֹו נט. 

ֹיאַכל ְׁשֵני ְּכֵזיִתים: ֶאָחד ֵזֶכר ְלֶפַסח, ְוֶאָחד ֵזֶכר ַלַּמָּצה ֶׁשָהְיָתה ֶנֱאֶכֶלת ִעם 

ַהֶּפַסח ]ִמֵּכיָון ֶׁשֵּיׁש ַמֲחֹלֶקת ַהִאם ָהֲאִפיקֹוָמן הּוא ֵזֶכר ְלֶפַסח אֹו ֵזֶכר ְלַמָּצה 

ַהֶּנֱאֶכֶלת ִעם ַהֶּפַסח ְורֹוִצים ָלֵצאת ְיֵדי חֹוַבת ְׁשֵּתי ַהֵּדעֹות[. )ְסִעיף ח(

ְיֵדי  ָלֵצאת  ֵמָהֲאִפיקֹוָמן,  ְּכֵזיִתים  ְׁשֵני  אֹוְכִלים  ַחַּב"ד:  ִמְנַהג 
ַיֲעֶׂשה  ֶאָחד,  ַּכַּזִית  ַרק  ְואֹוֵכל  לֹו  ָקֶׁשה  ְוִאם  ַהֵּדעֹות.  ְׁשֵּתי 

ְּתַנאי ֶׁשַּכַּזִית ֶזה הּוא ְלִפי ַהֵּדָעה ֶׁשַהֲהָלָכה ְּכמֹוָתּה.

אפיקומןאפיקומן
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אֹוֵכל ֶאת ָהֲאִפיקֹוָמן ַּבֲהִסָּבה. )ְסִעיף ח(ס. 

ֵאין ֶלֱאֹכל ֶאת ָהֲאִפיקֹוָמן ִּבְׁשֵני ְמקֹומֹות, ֶאָּלא ֹיאַכל ֻּכּלֹו ְּבָמקֹום ֶאָחד. )ְסִעיף ח( סא. 

ַאַחר ֲאִכיַלת ָהֲאִפיקֹוָמן ָאסּור ֶלֱאֹכל ׁשּום ָּדָבר. )ְסִעיף ח(סב. 

ְלַאַחר  ִלְׁשּתֹות  ֶׁשֹּלא  ְמֹאד  ִמְׁשַּתְּדִלים  ַחַּב"ד:  ִמְנַהג 
ֹלא  ַוֲאִפּלּו  ֶׁשִּנְׁשֲארּו(,  ַהַּיִין  ּכֹוסֹות  ְׁשֵּתי  )ִמְּלַבד  ָהֲאִפיקֹוָמן 

ְּכֵדי  ִלְׁשּתֹות,  ַמְקִּפיִדים  ָהֲאִפיקֹוָמן  ֲאִכיַלת  ִלְפֵני  ְוָלֵכן  ַמִים. 

ֶׁשֹּלא ִיְצָמא ַאַחר ָּכְך. 

ְּבִמְקֶרה ֶׁשָאַבד ָהֲאִפיקֹוָמן, ִאם ֵיׁש לֹו עֹוד ַמָּצה ֵמֵאּלּו ֶׁשַּנֲעׂשּו ְלֵׁשם ַמַּצת סג. 

ִמְצָוה, ֹיאַכל ִמֶּמָּנה ַּכַּזִית. ְוִאם ָלאו, ֹיאַכל ַּכַּזִית ִמַּמָּצה ַאֶחֶרת. )ְסִעיף יא(

ֵּבַרְך
ֶׁשִּתְהֶיה סד.  ָּבּה  ְלַדְקֵּדק  ְוָצִריְך  ַהָּמזֹון,  ְלִבְרַּכת  ְׁשִליִׁשית  ּכֹוס  מֹוְזִגין  ָּכְך  ַאַחר 

ְנִקָּיה. )ְסִעיף ח(

נֹוֲהִגין ֶׁשַּבַעל ַהַּבִית ְמָבֵרְך ְּבִזּמּון, ֶׁשַּבַעל ַהַּבִית ִנְקָרא "טֹוב ַעִין" ִּכי ִהְזִמין סה. 

ֶאת ָהֲעִנִּיים ִּבְתִחַּלת ַהֵּסֶדר ֶלֱאֹכל ַּכֲאֶׁשר ָאַמר: "ָּכל ִּדְכִפין", ְוֶנֱאַמר: "טֹוב 

ַעִין הּוא ְיֹבָרְך" )ִמְׁשֵלי כב, ט(, ַאל ִּתְקֵרי 'ְיֹבָרְך' ֶאָּלא 'ְיָבֵרְך'; ְוָלֵכן הּוא ֶׁשְּיָבֵרְך 

- ְיַזֵּמן. )ְסִעיף ח( 

ַאַחר ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון ְמָבְרִכין ַעל ַהּכֹוס ּבֹוֵרא ְּפִרי ַהָּגֶפן, ְוׁשֹוִתים ַּבֲהִסָּבה. )ְסִעיף ח(סו. 

ַאַחר ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון מֹוְזִגין ּכֹוס ְרִביִעית, ְונֹוֲהִגין ִלְפֹּתַח ֶאת ַהֶּדֶלת ְּכֵדי ִלְזֹּכר סז. 

ָיבֹוא  ָהֱאמּוָנה  ּוִבְזכּות  ָּדָבר.  ִמּׁשּום  ִמְתָיְרִאין  ְוֵאין  ִׁשּמּוִרים,  ֵליל  ֶׁשהּוא 

ְוָלֵכן אֹוְמִרים  ַעל ָהֻאּמֹות,  ִיְׁשֹּפְך ֲחָמתֹו  ָּברּוְך הּוא  ְוַהָּקדֹוׁש  ִצְדֵקנּו,  ְמִׁשיַח 

'ְׁשֹפְך ֲחָמְתָך .. ". )ְסִעיף ט(

ַהֵּלל ִנְרָצה
ָלנּו' סח.  'ֹלא  ַּבִּמִּלים:  ַהַּמְתִחיל  ַהֶּקַטע  ֶאת  אֹוְמִרים  ַהָּמזֹון  ִּבְרַּכת  ְלַאַחר 

ּוַמְמִׁשיִכים ַּבֲאִמיַרת ַהַהֵּלל. )ְסִעיף ט(

ִאְׁשּתֹו סט.  ִעם  ֲאִפּלּו  ְׁשֹלָׁשה,  ֵהם  ִאם   - טֹוב'  ִּכי  ַלה'  'הֹודּו  ַלִּמִּלים:  ְּכֶׁשַּמִּגיַע 

ּוָבָניו ֶׁשִהִּגיעּו ְלִחּנּוְך, ֹיאַמר 'הֹודּו' ְוַהְּׁשַנִים ַיֲענּו ַאֲחָריו ְּכמֹו ֶׁשאֹוְמִרים ַהֵּלל 

ְּבִצּבּור. )ְסִעיף ט( 

ְּבקֹול  ַהַּמְקִריא  ֹיאַמר  ְּב'ָאָּנא ה"  ַּגם  ַהָּזֵקן:  ַאְדמֹו"ר  ַּדַעת 
ְוַהּׁשֹוְמִעים ַיֲענּו ַאֲחָריו. 
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ִמן ַהּכֹוס ָהְרִביִעית ְצִריִכין ִלְׁשּתֹות ְרִביִעית ְׁשֵלָמה, ּוְמָבְרִכין ַאֲחֶריָה ְּבָרָכה ע. 

ֹרב  ְלָפחֹות  ִיְׁשֶּתה  ְׁשֵלָמה,  ְרִביִעית  ִלְׁשּתֹות  ָיכֹול  ֶׁשֵאינֹו  ]ִמי  ַאֲחרֹוָנה, 

ְרִביִעית, ְוֹלא ְיָבֵרְך ְּבָרָכה ַאֲחרֹוָנה[ ְוַאַחר ָּכְך ּגֹוְמִרין ֶאת ֵסֶדר ַהַהָּגָדה. )ְסִעיף ט( 

ַאַחר ָהַאְרַּבע ּכֹוסֹות ָאסּור ִלְׁשּתֹות ׁשּום ַמְׁשֶקה ִמְּלַבד ַמִים. )ְסִעיף ט( עא. 

ִמְנַהג ַחַּב"ד: ִמְׁשַּתְּדִלים ְמֹאד ֶׁשֹּלא ִלְׁשּתֹות ֲאִפּלּו ַמִים.

ַאַחר ַהַהָּגָדה ֹיאַמר 'ִׁשיר ַהִּׁשיִרים', ֶאָּלא ִאם ֵּכן ַהֵּׁשָנה ִמְתַּגֶּבֶרת ָעָליו. )ְסִעיף ט(עב. 

 ָּכַתב ַאְדמֹו"ר ַהָּזֵקן: ַיֲעֹסק ְּבִהְלכֹות ֶּפַסח ּוִבְיִציַאת ִמְצַרִים.

ִּדיִנים נֹוָסִפים ְּבֵליל ַהֵּסֶדר
נֹוֲהִגין ֶׁשֵאין קֹוִרין ְּבֵליל ַהֵּסֶדר ֶאת ָּכל ַהֻּנָּסח ָהָרִגיל ֶׁשל ְקִריַאת ְׁשַמע ֶׁשַעל עג. 

ֵליל  ֶׁשהּוא  ְלהֹורֹות  ַהַּמִּפיל,  ּוִבְרַּכת  ִּבְלַבד  'ְׁשַמע'  ָּפָרַׁשת  ַרק  ֶאָּלא  ַהִּמָּטה, 

ִׁשּמּוִרים ִמן ַהַּמִּזיִקין ְוֵאין ָצִריְך ְׁשִמיָרה. )ְסִעיף ט( 

אֹוְמִרים   – ָלָאֶרץ  ְּבחּוץ   – ַהֵּׁשִני  ַהֵּסֶדר  ְּבֵליל  ַחַּב"ד:  ִמְנַהג 
ָהִראׁשֹון  ַּבַּלְיָלה  ֲאָבל  ָּכָרִגיל,  ַהִּמָּטה  ֶׁשַעל  ְׁשַמע  ְקִריַאת 

אֹוְמִרים ַרק ָּפָרַׁשת 'ְׁשַמע' ּוִבְרַּכת ַהַּמִּפיל. 

ֲהִליכֹות ּוִמְנָהִגים 
ְּבַחַּב"ד ֹלא נֹוֲהִגים "ַלֲחֹטף" ֶאת ָהֲאִפיקֹוָמן.א. 

ַּבֲאִמיַרת ב.  ְּפָעִמים  ָׁשֹלׁש  ֵמַהּכֹוס:  ַיִין  ִלְׁשֹּפְך  נֹוֲהִגים  ַהַהָּגָדה  ֲאִמיַרת  ְּבֶאְמַצע 

ְּפָעִמים  ְוָׁשֹלׁש  ַהַּמּכֹות;  ְּבֶעֶׂשר  ְּפָעִמים  ֶעֶׂשר  ָעָׁשן";  ְוִתְמרֹות  ָוֵאׁש,  "ָּדם, 

נֹוָספֹות ַּבֲאִמיַרת ַהִּסיָמִנים "ְּדַצ"ְך, ֲעַד"ׁש, ְּבַאַח"ב". 

ֶׁשֹּלא ג.  ִנְזָהִרים  ָסדּוק.  אֹו  ָּפגּום  ִלְכִלי  ַהָּללּו  ַהַּיִין  ִטּפֹות  ֶאת  ִלְׁשֹּפְך  ִמְׁשַּתְּדִלים 

ִלְׁשֹּפְך ֶאת ַהַּיִין ִלְכִלי ְּכֶׁשהּוא ַעל ַהֻּׁשְלָחן, ְוֵכן ֵאין ַמֲעִביִרים ֵמַעל ַהֻּׁשְלָחן ֶאת 

ַהְּכִלי ִעם ַהַּיִין ַהָּׁשפּוְך. 

ִּתֹּפל ד.  ְמֻכּסֹות ֶׁשָּמא  ַהֻּׁשְלָחן  ַהַּמּצֹות ֶׁשַעל  ָלֵכן  ְׁשרּוָיה.  ִמַּמָּצה  ְּביֹוֵתר  ִנְזָהִרים 

ֲעֵליֶהם ִטַּפת ַמִים, ְוֵכן ַמְקִּפיִדים ֶׁשֹּלא ִיְּפלּו ִמֵּפרּוֵרי ַהַּמָּצה ְּבַמִים אֹו ְּבָמָרק.
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ִלְקָעָרה, ה.  אֹו  ְלכֹוס  ָּבֶהם  ְמֹעָרִבים  ֶׁשַּמִים  ַמְׁשִקים  אֹו  ַמִים  ֶׁשּׁשֹוְפִכים  ִלְפֵני 

ּבֹוְדִקים ֶׁשֹּלא ִיְהיּו ַּבְּכִלי ֵּפרּוֵרי ַמָּצה.

ַּכֲאֶׁשר נֹוְטִלים ַמִים ַאֲחרֹוִנים ֵאין ַמֲעִביִרין ַּבֶּפַסח ָיַדִים ַעל ַהְּׂשָפַתִים ֵמֲחָׁשׁש ו. 

ֶׁשל "ַמָּצה ְׁשרּוָיה".

ַמְקִּפיִדים ְלַסֵּים ֶאת ֲאִכיַלת ָהֲאִפיקֹוָמן ִלְפֵני ֲחצֹות ַהַּלְיָלה )ּוַבַּלְיָלה ַהֵּׁשִני – ְּבחּוץ ז. 

ָלָאֶרץ – ֵאין ַמְקִּפיִדים ַעל ָּכְך(, ֲאָבל ֶאת ֶהְמֵׁשְך ַהַהָּגָדה אֹוְמִרים ַּגם ְלַאַחר ֲחצֹות. 

ַהָּבָאה ח.  'ְלָׁשָנה  ֲאִמיַרת  ּוְלַאַחר  ַהָּמזֹון,  ִּבְרַּכת  ִלְפֵני  ֵאִלָּיהּו'  ֶׁשל  'ּכֹוס  מֹוְזִגים 

ִּבירּוָׁשָלִים' – ְּבסֹוף ַה'ֵּסֶדר' – מֹוִסיִפים ְמַעט ַיִין ֵמַהַּבְקּבּוק ְוַאַחר ָּכְך ַמֲחִזיִרים 

ֶאת ַהַּיִין ֵמַהּכֹוס ַלַּבְקּבּוק. 

ְלַאַחר ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון ּוְמִזיַגת ּכֹוס ְרִביִעי לֹוְקִחים ֵנרֹות ּדֹוְלִקים )ִאם ֶהָחג ֵאינֹו 	. 

ְלֵבין  ִלְפֹּתַח ֶאת ָּכל ַהְּדָלתֹות ֶׁשֵּבין ְמקֹום ֲעִריַכת ַהֵּסֶדר  ָחל ְּבַׁשָּבת( ְוהֹוְלִכים 

ַהֶּפַתח ָהָראִׁשי. ֵאּלּו ֶּׁשִּנְׁשְלחּו ִלְפֹּתַח ֶאת ַהְּדָלתֹות אֹוְמִרים "ְׁשֹפְך ֲחָמְתָך" ְלַיד 

ַהֶּפַתח, ְוִאּלּו ְׁשָאר ַהְּמֻסִּבים אֹוְמִרים "ְׁשֹפְך ֲחָמְתָך" ִּבְמקֹוָמם. 

"ֲחַסל י.  אֹוְמִרים  ְוֵאין  ַהַהָּגָדה,  ֶׁשְּבִסּיּום  ַהִּפְזמֹוִנים  ֶאת  לֹוַמר  נֹוֲהִגים  ֵאין 

ִסּדּור ֶּפַסח".

יֹום טֹוב ִראׁשֹון ֶׁשל ֶּפַסח
ְּביֹום טֹוב ִראׁשֹון ֶׁשל ֶּפַסח, אֹוְמִרים ְּבַׁשֲחִרית 'ַהֵּלל ָׁשֵלם', ַאְך ְּבֹחל ַהּמֹוֵעד יא. 

ּוִבְׁשִביִעי ֶׁשל ֶּפַסח אֹוְמִרים ַרק 'ֲחִצי ַהֵּלל'10. 

ְּביֹום טֹוב ִראׁשֹון ֶׁשל ֶּפַסח, ַמְכִריִזים ִלְפֵני ְּתִפַּלת מּוָסף ַעל ֲאִמיַרת 'מֹוִריד ַהָּטל' יב. 

ּוִבְתִחַּלת ֲחָזַרת ְׁשִליַח ַהִּצּבּור מֹוִסיִפים 'ְּתִפַּלת ַטל' ַּכֻּנָּסח ַהּמֹוִפיַע ַּבִּסּדּור. 

ְּבמֹוָצֵאי ֶהָחג ָהִראׁשֹון ַמְתִחיִלים לֹוַמר ַּגם ‘ְוֵתן ְּבָרָכה’.יג. 

ֶיֶתר ִּדיֵני ֲאִמיַרת 'מֹוִריד ַהָּטל', 'ְוֵתן ְּבָרָכה', מֹוִפיִעים ְּבִהְלכֹות ְּתִפָּלה ֶּפֶרק ְׁשֹלָׁשה ָעָׂשר. 

ְׁשִביִעי ֶׁשל ֶּפַסח
ְּכִניַסת יד.  ִלְפֵני  ַּתְבִׁשיִלין'  'ֵערּוב  ַלֲעֹרְך  ְּביֹום ִׁשִּׁשי, ֵיׁש  ָחל  ֶּפַסח  ְּכֶׁשְּׁשִביִעי ֶׁשל 

ֶהָחג, ַּכְּמֹפָרט ְלַהָּלן ְּבֶפֶרק ַאְרָּבִעים.
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כח
ִּבְׁשִביִעי ֶׁשל ֶּפַסח ֵאין ְמָבְרִכים 'ֶׁשֶהֱחָינּו' ְּבַהְדָלַקת ַהֵּנרֹות ּוַבִּקּדּוׁש, ַּכְּמֹפָרט 	ו. 

ְלַהָּלן ְּבֶפֶרק ְׁשֹלִׁשים ְוִׁשְבָעה.

נֹוֲהִגים ְלִהָּׁשֵאר ֵעִרים ְּבֵליל ְׁשִביִעי ֶׁשל ֶּפַסח ְוִלְלֹמד ּתֹוָרה.	ז. 

ּוִמְנָהֵגנּו יז.  ֶזה.  ְּביֹום  ֶׁשָהְיָתה  ַהָּים  ְּבִׁשיַרת  ַּבּתֹוָרה  קֹוִרין  ֶּפַסח  ֶׁשל  ִּבְׁשִביִעי 

ֶׁשעֹוְמִדים ִּבְׁשַעת ְקִריַאת ַהִּׁשיָרה.

ֶאת יח.  ְלַׂשֵּמַח  ׁשֹוִנים,  ִּבְמקֹומֹות  ַהִּנְמָצִאים  ְּכֵנִסּיֹות  ְלָבֵּתי  ָלֶלֶכת  ִמְׁשַּתְּדִלים 

ְוִהְתעֹוְררּות  ֲחִסידּות  ִּדְבֵרי  ִלְפֵניֶהם  ְוַלֲחֹזר  ָׁשם  ַהִּנְמָצִאים  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ַאֵחינּו 

ַלֲעבֹוַדת ַהֵּׁשם ִיְתָּבֵרְך.

ִּבְׁשִביִעי ֶׁשל ֶּפַסח ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ּוְבַאֲחרֹון ֶׁשל ֶּפַסח ְּבחּוץ ָלָאֶרץ, עֹוְרִכים ִלְפֵני י	. 

ְּתִפַּלת מּוָסף ‘ַהְזָּכַרת ְנָׁשמֹות‘.

ִמְנַהג ַהְּסָפַרִּדים: ֵאין ַמְזִּכיִרים ְנָׁשמֹות ַּדְוָקא ְּבַחִּגים, ֶאָּלא 
עֹוְרִכים 'ַהְׁשָּכָבה' ְּבָיִמים ֶׁשָּבֶהם קֹוְרִאים ַּבּתֹוָרה.

ֶיֶתר ִּדיֵני ַהְדָלַקת ַהֵּנרֹות ְוַהִּקּדּוׁש, מֹוִפיִעים ְּבֶכֶרְך ב, ִהְלכֹות ַׁשָּבת, ְּפָרִקים ֵׁשִני ַוֲחִמיִׁשי. 
ֶיֶתר ִּדיֵני ַהְזָּכַרת ְנָׁשמֹות מֹוִפיִעים ְלֵעיל ֶּפֶרק ִׁשִּׁשי, ְּבִהְלכֹות יֹום ַהִּכּפּוִרים.

ְסעּוַדת ָמִׁשיַח
ֶהָחג, כ.  ִסּיּום  ִלְקַראת  ֶּפַסח,  ֶׁשל  ָהַאֲחרֹון  ַּבּיֹום  ַלֲעֹרְך  טֹוב  ֵׁשם  ַהַּבַעל  ִמְנַהג 

ֵמִאיר  ֶזה  ֶׁשִּבְזַמן  ִמְּפֵני  ָמִׁשיַח',  'ְסעּוַדת  ִנְקֵראת  זֹו  ְסעּוָדה  ְמֻיֶחֶדת.  ְסעּוָדה 

ִּגּלּוי ֶהָאַרת ַהָּמִׁשיַח.

זֹו כא.  ִּבְסעּוָדה  ְוׁשֹוִתים  ַמָּצה,  אֹוְכִלים  ַמּצֹות,  ְׁשֵּתי  ַעל  ּבֹוְצִעים  ָיַדִים,  נֹוְטִלים 

ֶנָחָמה ֶׁשָעִתיד ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא  ְּכֶנֶגד ַאְרַּבע ּכֹוסֹות ֶׁשל  ַיִין -  ַאְרַּבע ּכֹוסֹות 

ְלַהְׁשקֹות ֶאת ִיְׂשָרֵאל. 

1.  שולחן ערוך אדמו"ר הזקן סימן תע"ב, סעיף כה.

2.  מסגרת השלחן לקיצור שולחן ערוך סימן קיט, סעיף קטן א. 

3.  סדר ברכת הנהנין פרק ז הלכה ו. וראו עוד בשו"ת צמח צדק אורח חיים סי' כז. 

4.  קיצור שולחן ערוך להרב טולידאנו.

5.  הגדה של פסח )קה"ת(.

6.  סידור אדמו"ר הזקן.

7.  ספר המנהגים, עמוד 39.

8.  על פי 'הלכות ומנהגי חב"ד' עמ' 204, וכן ראו 'הערות וביאורים אוהלי תורה', יא ניסן תשע"א

9.  שולחן ערוך אדמו"ר הזקן סימן תע"ז, סעיף ו. ובליל הסדר השני בחוץ לארץ אין מקפידים על כך, ספר המנהגים עמוד 38.

10.   סידור אדמו"ר הזקן.
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כט
 ֶּפֶרק
ֶעְׂשִרים 
ְוִתְׁשָעה

ִסיָמן קכ

בּועֹות ִהְלכֹות ְסִפיַרת ָהעֶֹמר ְוַחג ַהּׁשָ
ְסִפיַרת ָהֹעֶמר

ִמּיֹום א.  ָׁשבּועֹות  ִׁשְבָעה  ִמִּיְׂשָרֵאל  ֶאָחד  ָּכל  ֶׁשִּיְסֹּפר  ַהּתֹוָרה  ִמן  ֲעֵׂשה  ִמְצַות 

ִמָּמֳחַרת  ָלֶכם  "ּוְסַפְרֶּתם  ֶׁשֶּנֱאַמר:  ְּבִניָסן,  ְּבט"ז  ָהֹעֶמר ֶׁשהּוא  ָקְרַּבן  ֲהָבַאת 

ַׁשָּבתֹות  ֶׁשַבע  ַהְּתנּוָפה,  ֹעֶמר  ֶאת  ֲהִביֲאֶכם  ִמּיֹום  ַהֶּפַסח[,  ]=ַחג  ַהַּׁשָּבת 

ְּתִמיֹמת ִּתְהֶייָנה" )ַוִּיְקָרא כג, טו(. 

ַּכּיֹום ְּכֶׁשֵאין ֵּבית ִמְקָּדׁש ְוֵאין ַמְקִריִבים ֶאת ָקְרַּבן ָהֹעֶמר, ִמְצָוה זֹו ִהיא ִמְּדַרָּבָנן. ב. 

ָהעֹוָלם, ג.  ֶמֶלְך  ֱאֹלֵקינּו  ה'  ַאָּתה  'ָּברּוְך  ְמֻעָּמד:  ְמָבְרִכים  ַהִּמְצָוה  ִקּיּום  ִלְפֵני 

ֲאֶׁשר ִקְּדָׁשנּו ְּבִמְצֹוָתיו ְוִצָּונּו ַעל ְסִפיַרת ָהֹעֶמר' ְוסֹוְפִרים. )ְסִעיף א(

ְּבֵליל ֵׁשִני ֶׁשל ֶּפַסח ַמְתִחיִלין ִלְסֹּפר ְסִפיַרת ָהֹעֶמר. )ְסִעיף א( ד. 

ַהִּמְצָוה ִהיא ִלְסֹּפר ֵּתֶכף ִּבְתִחַּלת ַהַּלְיָלה ַאַחר ֵצאת ַהּכֹוָכִבים ּוְבִדיֲעַבד ְזַמָּנּה ה. 

ָּכל ַהַּלְיָלה. )ְסִעיף א( 

ִּדְבֵרי ַאְדמֹו"ר ַהָּזֵקן1: ְלַכְּתִחָּלה ֵיׁש ְלַהְמִּתין ְוִלְסֹּפר ַרק ְלַאַחר 
ָוֵאיָלְך  ֵמַהְּׁשִקיָעה  ָסַפר  ִאם  ְּבִדיֲעַבד  ָאְמָנם  ַהּכֹוָכִבים.  ֵצאת 

ָיָצא ְיֵדי חֹוָבתֹו. ּוִמָּכל ָמקֹום טֹוב ֶׁשַּיֲחֹזר ְוִיְסֹּפר ְלַאַחר ֵצאת 

ַהּכֹוָכִבים, ַאְך ֹלא ְיָבֵרְך ַעל ְסִפיָרה ְׁשִנָּיה זֹו.

ַהְּסִפיָרה ו.  ְיֵמי  ָּכל  ָנִׁשים,  ְוֶאָחד  ֲאָנִׁשים  ֶאָחד  ְמָלאָכה  ַלֲעׂשֹות  ֶׁשֹּלא  נֹוֲהִגין 

"ֶׁשַבע  ֶׁשֶּנֱאַמר:  ָלֶזה,  ְוֶרֶמז  ָהֹעֶמר.  ְסִפיַרת  ְלַאַחר  ַעד  ַהַחָּמה  ִמְּׁשִקיַעת 

ַׁשָּבתֹות" )ַוִּיְקָרא כג, טו( ִמְּלׁשֹון ְׁשבּות )=ְׁשִביָתה ִמְּמָלאָכה(. ֶׁשִּבְזַמן ַהְּסִפיָרה, 

ַהְּסִפיָרה.  ְלַאַחר  ַעד  ִמְּמָלאָכה  ִלְׁשֹּבת  ֵיׁש  ָוֵאיָלְך,  ַהַחָּמה  ִמְּׁשִקיַעת  ְּדַהְינּו 

)ְסִעיף י( 

ְּבָרָכה. ז.  ַהּיֹום ֶׁשְּלָמֳחָרת ְּבֹלא  ְּבֶמֶׁשְך  ִיְסֹּפר  ָסַפר,  ְוֹלא  ַהַּלְיָלה  ָּכל  ִמי ֶׁשָּׁשַכח 

ּוַבֵּלילֹות ֶׁשְּלַאַחר ִמֵּכן ַיְמִׁשיְך ְוִיְסֹּפר ִּבְבָרָכה. )ְסִעיף ב(

ִאם יֹוֵדַע ְּבַוָּדאּות ֶׁשָּׁשַכח ִלְסֹּפר ַּבַּלְיָלה ְוֹלא ִהְׁשִלים ַּגם ְּבֶמֶׁשְך ַהּיֹום ַיְמִׁשיְך ח. 

ִלְסֹּפר ְּבָכל ַהֵּלילֹות ֶׁשְּלַאַחר ִמֵּכן ְּבֹלא ְּבָרָכה. )ְסִעיף ב( 

ִאם ִנְסַּתֵּפק לֹו )=הּוא ְּבָסֵפק( ִאם ָסַפר אֹו ֹלא, ָיכֹול ְלַהְמִׁשיְך ְוִלְסֹּפר ְׁשָאר ט. 

ַהֵּלילֹות ִּבְבָרָכה. )ְסִעיף ב(
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ֶׁשְּׁשִליַח  נֹוֲהִגים  ַהְּסָפַרִּדים  ְקִהּלֹות  ְּבֹרב  ַהְּסָפַרִּדים:  ִמְנַהג 
יֹום  ְּבָכל  ְּבָרָכה  ְלֹלא  ָהֹעֶמר  ְסִפיַרת  ְּבקֹול  סֹוֵפר  ַהִּצּבּור 

ְלַאַחר ְּתִפַּלת ַׁשֲחִרית ְוחֹוְזִרים ַהִּצּבּור ְוסֹוְפִרים ַאֲחָריו, ְּכֵדי 

ִּבְבָרָכה ִלְסֹּפר  ְלַהְמִׁשיְך  יּוַכל  ַּבַּלְיָלה  ִלְסֹּפר  ֶׁשָּׁשַכח   ֶׁשִּמי 

ִּבְׁשָאר ַהֵּלילֹות2. 

ֹיאַמר י.  ַהּיֹום?",  מֹוִנים  "ַּכָּמה  ָּכְך:  ַאַחר  אֹו  ַהְּׁשָמׁשֹות  ֵּבין  ֵמֲחֵברֹו  ַהּׁשֹוֵאל 

ַהִּמְסָּפר  )=ֶאת  ַהּיֹום  מֹוִנים  ַּכָּמה  לֹו  ֹיאַמר  ֶׁשִאם  ְוָכְך",  ָּכְך  ָהָיה  "ֶאְתמֹול  לֹו: 

ָהַעְכָׁשִוי(, ֵאינֹו ַרַּׁשאי ְלָבֵרְך ַאַחר ָּכְך ַעל ַהְּסִפיָרה. )ְסִעיף ג( 

ָּכַתב ַאְדמֹו"ר ַהָּזֵקן: ִאם ָאַמר לֹו ַרק ֶאת ִמְסַּפר ַהָּיִמים ְוֹלא 
ָאַמר ֶאת ַהִּמָּלה 'ַהּיֹום' - ִיְסֹּפר ְלַאַחר ִמֵּכן ִּבְבָרָכה. 

ְלַכְּתִחָּלה עֹוד ֹקֶדם ֶׁשְּיָבֵרְך ָצִריְך ֵליַדע ַעל ָמה הּוא ְמָבֵרְך, ְּדַהְינּו )=ְּכלֹוַמר( יא. 

ֶׁשֵּיַדע ַּכָּמה ָיִמים הּוא ַּבְּסִפיָרה. )ְסִעיף ד(

ְּבִדיֲעַבד, ִאם ֹלא ָיַדע ַּכָּמה מֹוִנים ְּבאֹותֹו יֹום, ּוֵבֵרְך ַעל ַּדַעת ֶׁשִּיְסֹּפר ְּכמֹו ַמה יב. 

ֶּׁשִּיְׁשַמע ֵמֲחֵברֹו - ַּגם ֵּכן ָיָצא ְיֵדי חֹוָבה. )ְסִעיף ד(

ִאם ֵּבֵרְך ַעל ַּדַעת )=ְּבָׁשָעה ֶׁשֵּבֵרך ָחַׁשב( ִלְסֹּפר ַאְרָּבָעה ָיִמים, ּוְלַאַחר ֶׁשֵּבֵרְך יג. 

ִנְזַּכר ֶׁשָּצִריְך ִלְסֹּפר ֲחִמָּׁשה - סֹוֵפר ֲחִמָּׁשה, ְוֵאינֹו ָצִריְך ְלָבֵרְך ֵׁשִנית. )ְסִעיף ד( 

"ֲחִמָּׁשה יד.  ְוָאַמר  ָיִמים"  "ִׁשָּׁשה  לֹוַמר  ָצִריְך  ֶׁשָהָיה  ְּכגֹון  ַּבְּסִפיָרה,  ָטָעה  ִאם 

ָצִריְך  ְוֵאין  ָּכָראּוי  ְוסֹוֵפר  ַּבְּסִפיָרה – חֹוֵזר  ְזַמן ֶׁשעֹוֵסק  ָּכל  ִנְזַּכר  ָיִמים", ִאם 

ְלָבֵרְך ֵׁשִנית. ֲאָבל ִאם ִהְפִסיק ְּבִעְנָיִנים ֲאֵחִרים3 - ָצִריְך ְלָבֵרְך ֵׁשִנית. )ְסִעיף ד( 

ִמְנֲהֵגי ֲאֵבלּות ִּביֵמי ַהְּסִפיָרה 
ִּביֵמי ַהְּסִפיָרה ֵמתּו ַּתְלִמיֵדי ַרִּבי ֲעִקיָבא ְּבֶמֶׁשְך ל"ג יֹום, ְוָלֵכן נֹוֲהִגין ְּבָיִמים טו. 

ֵאּלּו ְקָצת ִמִּדיֵני ֲאֵבלּות, ֶׁשֵאין נֹוְׂשִאין ָנִׁשים ְוֵאין ִמְסַּתְּפִרים. )ְסִעיף ו(

ּוְמחֹולֹות טז.  ִרּקּוִדים  ַאְך  ֵאּלּו,  ְּבָיִמים  ֲאִפּלּו ִעם ְסעּוָדה  ַלֲעׂשֹות ִׁשּדּוִכין  ֻמָּתר 

ֲאסּוִרין. )ְסִעיף ט( 

ְּכֶׁשָחל ֹראׁש ֹחֶדׁש ִאָּיר ְּבַׁשָּבת, ֻמָּתר ִלָּׂשא ִאָּׁשה ְוֵכן ְלִהְסַּתֵּפר ְּבֶעֶרב ַׁשָּבת יז. 

ֶזה, ֵּכיָון ֶׁשֵּיׁש ּבֹו ְׁשֵּתי ְקֻדּׁשֹות: ְקֻדַּׁשת ַׁשָּבת ּוְקֻדַּׁשת ֹראׁש ֹחֶדׁש. )ְסִעיף ו(

ֵיׁש ְמקֹומֹות ֶׁשּנֹוֲהִגין ְלַחֵּׁשב ֶאת ֹל"ג ַהָּיִמים ֵמַהּיֹום ָהִראׁשֹון ֶׁשל ַהְּסִפיָרה, יח. 

ָּבֹעֶמר  ַל"ג  ּוִמּיֹום  ָּבֹעֶמר,  ַל"ג  ַעד  ַרק  ִאָּׁשה  ְוִלָּׂשא  ְלִהְסַּתֵּפר  אֹוְסִרין  ְוָלֵכן 

ָוֵאיָלְך – ַמִּתיִרין. )ְסִעיף ו(
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כט

ֲהִליכֹות ּוִמְנָהִגים 
ָנִׁשים ְּפטּורֹות ִמִּמְצַות ְסִפיַרת ָהֹעֶמר, ִמְּפֵני ֶׁשִהיא ִמְצַות ֲעֵׂשה ֶׁשַהְּזַמן ְּגָרָמא. א. 

ַאְך ַהִּמְנָהג ֶׁשַהָּנִׁשים ַמְקִּפידֹות ִלְסֹּפר ְוַאף ְמָבְרכֹות ַעל ָּכְך. 

ְמַחְּנִכים ַּגם ֶאת ַהְּקַטִּנים ְוַהְּקַטּנֹות ִּבְסִפיַרת ָהֹעֶמר )ֶיֶלד ֶׁשִהִּגיַע ְלִגיל ִמְצוֹות ב. 

ְּבֶאְמַצע ְיֵמי ַהְּסִפיָרה – ַמְמִׁשיְך ִלְסֹּפר ּוְלָבֵרְך ָּכָרִגיל(. 

נֹוֲהִגים ֶׁשֵאין ְמָבְרִכים 'ֶׁשֶהֱחָינּו' ִּביֵמי ְסִפיַרת ָהֹעֶמר, ְלהֹוִציא ְיֵמי ַחג ַהֶּפַסח, ג. 

ַׁשָּבתֹות ְוֹל"ג ָּבֹעֶמר13.

ַּדִּפים, ד.  מ"ט  ָּבּה  ֶׁשֶּיׁש  סֹוָטה  ַמֶּסֶכת  ֶאת  ָהֹעֶמר  ְסִפיַרת  ִּביֵמי  ִלְלֹמד  נֹוֲהִגים 

ַּדף ְליֹום.

ְּבִמְנָחה ה.  אֹוְמִרים  ֲאָבל  ַּתֲחנּון,  ּבֹו  אֹוְמִרים  ְוֵאין  ֵׁשִני'  'ֶּפַסח  הּוא  ְּבִאָּיר  י"ד 

ֶׁשְּלָפָניו. ָנהּוג ֶלֱאֹכל ּבֹו ַמָּצה.

ל"ג ָּבֹעֶמר
ָנהּוג ֵאֶצל ֲחִסיִדים ַלֲעֹרְך ִהְתַוֲעדּות ִלְכבֹוד ַרְׁשִּב"י ְּבֹל"ג ָּבֹעֶמר ֵּבין ִמְנָחה ְלַמֲעִריב.ו. 

ְּבֹל"ג ז.  ְיָלִדים  ְוִכּנּוֵסי  ַּתֲהלּוכֹות  ַלֲעֹרְך  עֹוֵרר  ּדֹוֵרנּו  ְנִׂשיא  ַאְדמֹו"ר  ְקֻדַּׁשת  ְּכבֹוד 

ָּבֹעֶמר.

ָׁשבּועֹות
ֵמֹראׁש ֹחֶדׁש ִסיָון ְוַעד י"ב ּבֹו )ּכֹוֵלל יֹום י"ב(, ֵאין אֹוְמִרים ַּתֲחנּון, ְלִפי ֶׁשָּיִמים ח. 

ֵאּלּו ָהיּו, ִּבְזַמן ֶׁשֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ָהָיה ַקָּים, ְיֵמי ַהַּתְׁשלּוִמים, ֶׁשָּבֶהם ִהְׁשִלימּו ֶאת 
ֲהָבַאת ַהָּקְרָּבנֹות ֶׁשֹּלא ָהיּו ְיכֹוִלים ְלָהִביא ֶּבָחג ַעְצמֹו.14

ְּביֹום 	.  ָחל  ַהָּׁשבּועֹות  ְּכֶׁשַחג  ַהָּׁשבּועֹות.  ַחג  ֶעֶרב  ַעד  ִמְסַּתְּפִרים  ֶׁשֹּלא  נֹוֲהִגים 

ִראׁשֹון, ִמְסַּתְּפִרים ְּביֹום ִׁשִּׁשי ֶׁשְּלָפָניו.
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מד
ִסיָמן קד

ִּדיֵני ֹחל ַהּמֹוֵעד
ֹחל ַהּמֹוֵעד

ַהָּיִמים ֶׁשֵּבין ֶהָחג ָהִראׁשֹון ֶׁשל ֻסּכֹות ִלְׁשִמיִני ֲעֶצֶרת, ְוֵכן ַהָּיִמים ֶׁשֵּבין ֶהָחג א. 

ָהִראׁשֹון ֶׁשל ֶּפַסח ִלְׁשִביִעי ֶׁשל ֶּפַסח, ִנְקָרִאים ֹחל ַהּמֹוֵעד. 

ַהֻּמָּתר ְוָהָאסּור ְּבֹחל ַהּמֹוֵעד
ֹחל ַהּמֹוֵעד ָאסּור ִּבְקָצת ְמָלאכֹות ּוֻמָּתר ִּבְקָצָתן. )ְסִעיף א(ב. 

ָּכל ַמה ֶּׁשהּוא ְלֹצֶרְך ֲאִכיָלה ְלֹחל ַהּמֹוֵעד אֹו ְליֹום טֹוב ֻמָּתר. )ְסִעיף א(ג. 

ַהּמֹוֵעד,  ְלֹצֶרְך  ְמָלאכֹות ֻהְּתרּו  ַהְרֵּבה  ִּדְבֵרי ַאְדמֹו"ר ַהָּזֵקן1: 

ִּבְתַנאי ֶׁשֵהן "ַמֲעֵׂשה ֶהְדיֹוט" ְוֹלא "ַמֲעֵׂשה ֻאָּמן". 

ְמָלאָכה ְּבָדָבר ָהָאֵבד, ְּדַהְינּו )=ְּכלֹוַמר( ֶׁשִאם ֹלא ַיֲעֶׂשָּנה ָיבֹוא ִליֵדי ֶהְפֵסד, ד. 

ֻמָּתר ַלֲעׂשֹוָתּה. )ְסִעיף א( 

ָאְמרּו ה.  ִּכי  ָהֲאסּוָרה,  ְמָלאָכה  ַהּמֹוֵעד  ְּבֹחל  ַלֲעׂשֹות  ֶׁשֹּלא  ְמֹאד  ִלָּזֵהר  ְצִריִכין 

ֲעבֹוָדה  עֹוֵבד  ְּכִאּלּו   – ַהּמֹוֵעד  ֹחל  ֶאת  ֶׁשַהְמַחֵּלל  ִלְבָרָכה,  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו 

ָזָרה. )ְסִעיף א( 

ְּכבֹוד ֹחל ַהּמֹוֵעד
ִּפי ו.  ַעל  ַאף  ַהּמֹוֵעד,  ֹחל  ֶאת  ֶׁשַהְמַבֶּזה  ִלְבָרָכה,  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו  עֹוד 

ֶׁשֵּיׁש ְּבָידֹו ּתֹוָרה ּוַמֲעִׂשים טֹוִבים, ֵאין לֹו ֵחֶלק ְלעֹוָלם ַהָּבא. )ְסִעיף ב(

"ַהְּמַבֶּזה ֶאת ֹחל ַהּמֹוֵעד" ֶזהּו ִמי ֶׁשֵאינֹו ְמַכְּבדֹו ְּבַמֲאָכל ּוְבִמְׁשֶּתה ּוִבְכסּות, ז. 

ְוָלֵכן ָּכל ָאָדם ַחָּיב ְלַכְּבדֹו ְּכִפי ֹּכחֹו, ְוִלְלֹּבׁש ּבֹו ְּבָגִדים ְמֻכָּבִדים. )ְסִעיף ב(

ִּדְבֵרי ַאְדמֹו"ר ַהָּזֵקן: ֵיׁש ִלְׁשּתֹות ְּבָכל יֹום ִמיֵמי ֹחל ַהּמֹוֵעד 

ְרִביִעית ַיִין. 

ְמֶלאֶכת ָּדָבר ָהָאֵבד
ַאֵחר, ח.  )=ְיהּוִדי(  ִיְׂשָרֵאל  ְיֵדי  ַעל  ַּגם  ְלֵהָעׂשֹות  ְיכֹוָלה  ָהָאֵבד  ָּדָבר  ְמֶלאֶכת 

ַוֲאִפּלּו ְּבָׂשָכר. )ְסִעיף ג(

 ֶּפֶרק
 ַאְרָּבִעים
ְוַאְרָּבָעה
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יזמד
ַמה ֶּׁשֵאינֹו ָּדָבר ָהָאֵבד ֶאָּלא ֶׁשהּוא ְלֹצֶרְך ַהּמֹוֵעד, ֵאין ַלֲעׂשֹות ַעל ְיֵדי ִיְׂשָרֵאל ט. 

ַאֵחר ְּבָׂשָכר, ֶאָּלא ַעל ְיֵדי ָנְכִרי. )ְסִעיף ג(

ִאם ֵאינֹו מֹוֵצא ָנְכִרי, ְוַגם ְּבַעְצמֹו ֵאינֹו ָיכֹול ַלֲעׂשֹות, ֻמָּתר ַלֲעׂשֹות ֲאִפּלּו ַעל י. 

ְיֵדי ִיְׂשָרֵאל ְּבָׂשָכר. )ְסִעיף ג(

ֻמָּתר ַלֲעׂשֹות ָּדָבר ָהָאֵבד ַרק ִאם ֹלא ָהָיה ֶאְפָׁשר לֹו ַלֲעׂשֹותֹו ֹקֶדם יֹום טֹוב, יא. 

ֹחל  ִליֵמי  ְּבַכָּוָנה  ְוִהִּניחֹו  טֹוב,  יֹום  ֹקֶדם  ַלֲעׂשֹותֹו  לֹו  ֶאְפָׁשר  ָהָיה  ִאם  ֲאָבל 

ַהּמֹוֵעד, ָאסּור ַלֲעׂשֹותֹו ְּבֹחל ַהּמֹוֵעד. )ְסִעיף ד( 

ֲעִׂשַּית ְמָלאָכה ַעל ְיֵדי ָאָדם ַאֵחר
ֻמָּתר יב.  ַהּמֹוֵעד,  ְוֹחל  ֶהָחג  ִּביֵמי  ָּכָראּוי  ֶּלֱאֹכל  ַמה  לֹו  ֶׁשֵאין  ִיְׂשָרֵאל  ֵיׁש  ִאם 

ַלֲעׂשֹות ָּכל ְמָלאכֹות ָהֲאסּורֹות ְּבֹחל ַהּמֹוֵעד ַעל ָידֹו )=ְלַבְּקׁשֹו ַלֲעׂשֹות ֹזאת, 

ְוָלֵתת לֹו ָׂשָכר ַעל ָּכְך( ְּכֵדי ֶׁשְּיֵהא לֹו )=ֶּכֶסף ְויּוַכל ִלְקנֹות( ַמה ֶּלֱאֹכל. ּוִמָּכל 

ָמקֹום ַיֲעֶׂשה ֹזאת ְּבִצְנָעא )=ְּבֵסֶתר(. )ְסִעיף ה( 

ְמָלאכֹות ָהֲאסּורֹות ַלֲעׂשֹות ְּבֹחל ַהּמֹוֵעד ָאסּור ַלֲעׂשֹוָתן ַּגם ַעל ְיֵדי ָנְכִרי. ַאְך יג. 

ְלֹצֶרְך ִמְצָוה ֻמָּתר. )ְסִעיף ה(

ֻמָּתר ְּבֹחל ַהּמֹוֵעד ִלְׂשֹּכר ּפֹוֲעִלים, ַוֲאִפּלּו ִיְׂשְרֵאִלים )ּוְלַסֵּכם ִאָּתם(, ֶׁשַּיֲעׂשּו יד. 

ְמַלאְכּתֹו ְלַאַחר ַהּמֹוֵעד. )ְסִעיף יח(

ֶדה  ְמָלאכֹות ַּבּׂשָ
ָאסּור ְלַזֵּבל ָׂשֵדהּו ְּבֹחל ַהּמֹוֵעד. ַוֲאִפּלּו ְלַהְכִניס ְלָׂשֵדהּו ֹצאן ִּבְׁשִביל ֶׁשַּיֲעׂשּו טו. 

ָׁשם ֶזֶבל – ָאסּור. ְוָאסּור ַלֲעׂשֹות ֹזאת ֲאִפּלּו ַעל ְיֵדי ָנְכִרי. )ְסִעיף ז(

ְזִריָעה ֲאסּוָרה ְּבֹחל ַהּמֹוֵעד. )ְסִעיף ח(טז. 

ִאם ֵיׁש לֹו ְזָרִעים ֶׁשִאם ֹלא ַיְׁשֵקם ְּבַמִים ְּבֹחל ַהּמֹוֵעד ֻיְפְסדּו )=ִיְתַקְלְקלּו( יז. 

ְלַגְמֵרי, ֻמָּתר ְלַהְׁשקֹוָתם. )ְסִעיף ח( 

ַמה יח.  ֶאת  ַרק  ֶאָּלא  ַלַּקְרַקע,  ַהְּמֻחָּבר  ִמן  ָּדָבר  ׁשּום  ִלְקֹצץ  אֹו  ִלְתֹלׁש  ָאסּור 

ִיָּׁשֵאר  ִאם  ְוַגם  ְּבִדּיּוק,  ְלַצְמֵצם  ָצִריְך  ֵאין  ]ַאְך  ַּבּמֹוֵעד  ֶלֱאֹכל  ָצִריְך  ֶּׁשהּוא 

ְמַעט ִמַּמה ֶּׁשָּתַלׁש ְלַאַחר ֶהָחג – ֵאין ְּבָכְך ְּכלּום[. )ְסִעיף ט(

ִאם ֵיׁש ֲחָׁשׁש ֶׁשַהֵּפרֹות ִיְתַקְלְקלּו ַעד ְלַאַחר יֹום טֹוב, ֻמָּתר ִלְתֹלׁש אֹו ִלְקֹצץ יט. 

אֹוָתם ְּבֹחל ַהּמֹוֵעד. )ְסִעיף ט(
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ֶׁשְּמַכֵּון כ.  ִנָּכר  ְוִאם  )=ְלַסֵּדר אֹותֹו(,  ְלַתְּקנֹו  ִּבְׁשִביל  ָהִאיָלן  ַעְנֵפי  ִלְקֹצץ  ָאסּור 

ִמַּצד  ֻּכָּלן  ְּכגֹון ֶׁשּקֹוֵצץ  ְלַתְּקנֹו,  ְוֹלא  ִלְבֶהְמּתֹו  ְלַהֲאִכיָלן  ְּכֵדי  ָהֲעָנִפים  ִלְקֹצץ 

ֶאָחד, ֻמָּתר. )ְסִעיף ט( 

ִמי ֶׁשֵּיׁש לֹו ִּגָּנה ְלַיד ִּגָּנה ֶׁשל ָנְכִרי, ְוַהָּנְכִרי לֹוֵקט ֵּפרֹוָתיו, ְוִאם ַהִּיְׂשָרֵאל ֹלא כא. 

ְיַלֵּקט ָיבֹוא ִליֵדי ֶהְפֵסד, ֻמָּתר לֹו ְלָלְקָטם. )ְסִעיף י(

ַּגם כב.  ְלָצְרָּכם  ַיֲעֶׂשה  ֹלא  ִאם  ְּתלּוִׁשים  ְּכֶׁשֵהם  ְלִהְתַקְלֵקל  ֲעלּוִלים  ַהֵּפרֹות  ִאם 

ְמָלאָכה ַאֶחֶרת, ֻמָּתר ַלֲעׂשֹות ַהֹּכל, ֲאִפּלּו ִלְדֹרְך ֲעָנִבים ְּכֵדי ַלֲעׂשֹות ַיִין ְוַכּדֹוֶמה 

ָלֶזה, ּוִבְלַבד ֶׁשֹּלא ַיִּניַח )=ִיְדֶחה( ְּבַכָּוָנה ְמַלאְכּתֹו ְלֹחל ַהּמֹוֵעד. )ְסִעיף י( 

ִּתְסֹּפֶרת ּוְקִציַצת ִצָּפְרַנִים 

ָאסּור ְלִהְסַּתֵּפר ְּבֹחל ַהּמֹוֵעד. )ְסִעיף יא( כג. 

ִלְקֹצץ ַהִּצָּפְרַנִים ַּגם ֵּכן ָאסּור ְּבֹחל ַהּמֹוֵעד. )ְסִעיף יב( כד. 

ִאם ָקַצץ ֶאת ַהִּצָּפְרַנִים ְּבֶעֶרב יֹום טֹוב ְוָגְדלּו, ֻמָּתר ְלָקְצָצן ַּגם ְּבֹחל ַהּמֹוֵעד. כה. 
)ְסִעיף יב(

ְמִניַעת  ְלֹצֶרְך  ַּגם  ִצָּפְרַנִים  ְקִציַצת  ְלַהִּתיר  ֵיׁש  ֶהָעָרה: 

ֲחִציָצה ִּבְנִטיַלת ָיַדִים. )"ֹחל ַהּמֹוֵעד ְּכִהְלָכתֹו" ֶּפֶרק ד, ְסִעיף י(

ִּכּבּוס

לֹו כו.  ֶאְפָׁשר  ָהָיה  ֹלא  ִאם  ֶאָּלא  ַהּמֹוֵעד,  ְלֹצֶרְך  ֲאִפּלּו  ָּדָבר  ׁשּום  ְלַכֵּבס  ָאסּור 

ְּבׁשּום ֹאֶפן ְלַכֵּבס ֹקֶדם יֹום טֹוב. )ְסִעיף יג(

ְיָלִדים ְקַטִּנים ֶׁשִּמְתַלְכְלִכים ָּתִדיר ]ְוַכּיֹוֵצא ָּבֶזה[, כז.  ִּבְגֵדי  ְוֵכן  ִּבְגֵדי ִּתינֹוקֹות, 

ֵּכיָון ֶׁשְּצִריִכין ָלֶהם ַהְרֵּבה – ֻמָּתר ְלַכְּבָסם, ְוִיָּזֲהרּו ְלַכְּבָסם ְּבִצְנָעא )=ְּבֵסֶתר(. 
)ְסִעיף יג( 

ְלֹצֶרְך ְרפּוָאה ּוְלֹצֶרְך ָנְכִרי
ֵּבין כח.  ְלָאָדם  ֵּבין  ַהּמֹוֵעד,  ְּבֹחל  ַלֲעׂשֹות  ֻמָּתר  ְרפּוָאה  ְלֹצֶרְך  ֶׁשהּוא  ָּדָבר  ָּכל 

ִלְבֵהָמה. )ְסִעיף יד(

ָנְכִרי. כט.  ִּבְׁשִביל  ַלֲעׂשֹוָתן  ָאסּור  ַהּמֹוֵעד  ְּבֹחל  ַהֻּמָּתרֹות  ְמָלאכֹות  ֲאִפּלּו 
)ְסִעיף ו(
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יזמד
ְּכִתיָבה 

ְּבֹחל ל.  ְלָכְתָבם  ֻמָּתר   – ָּבֶזה  ְוַכּיֹוֵצא  ִיְׁשְּכֵחם  ִיְכְּתֵבם,  ֹלא  ֶׁשִאם  ֶחְׁשּבֹונֹות 

ַהּמֹוֵעד ִמּׁשּום ְּדָהֵוי )=ֶׁשֶּזה( ָּדָבר ָהָאֵבד. )ְסִעיף טו(

ִלְכֹּתב. לא.  ָאסּור  ְּדָבִרים  ְׁשָאר  ֲאָבל  ִלְכֹּתב,  ֻמָּתר  ַהּמֹוֵעד  ְלֹצֶרְך  ֶּׁשהּוא  ַמה  ְוֵכן 

)ְסִעיף טו(

ֶּדֶרְך  ְלַעְצמֹו  ּתֹוָרה  ִּדְבֵרי  ִלְכֹּתב  ֻמָּתר  ַהָּזֵקן2:  ַאְדמֹו"ר  ַּדַעת 

ִלּמּודֹו. 

ִלְכֹּתב ְּבִׁשּנּוי לב.  ְלָחֵבר(, נֹוֲהִגין  ַלֲחֵברֹו )=ִמְכָּתב  ִאֶּגֶרת ְׁשלֹוִמים ֶׁשּכֹוֵתב ָאָדם 

ְקָצת, ְּדַהְינּו )=ְּכלֹוַמר( ֶׁשּכֹוְתִבין ׁשּוָרה ָהִראׁשֹוָנה ֲעֻקָּמה. )ְסִעיף טו(

ִמי ֶׁשָּצִריְך ִלְלוֹות ָמעֹות, ֲאִפּלּו ֶׁשֹּלא ְלֹצֶרְך ַהּמֹוֵעד, ֶאָּלא ֶׁשהּוא חֹוֵׁשׁש ֶּפן לג. 

ְׁשָטר,  ְּבִלי  לֹו  ְלַהְלוֹות  רֹוֶצה  ֵאינֹו  ְוַהַּמְלֶוה  ַהּמֹוֵעד,  ְלַאַחר  ִלְלוֹות  ִיְמָצא  ֹלא 

ֻמָּתר לֹו ִלְכֹּתב ֶאת ַהְּׁשָטר ְּבֹחל ַהּמֹוֵעד. )ְסִעיף טז(

ִאּסּור ִטְרָחא 
ָאסּור ְלַהֲעִביר ִמַּטְלְטָליו ּוְכֵלי ֵּביתֹו ְּבֹחל ַהּמֹוֵעד ִמִּדיָרה ֶׁשְּבָחֵצר זֹו ְלִדיָרה לד. 

ֶׁשְּבָחֵצר ַאֶחֶרת. ֲאָבל ִמַּבִית ְלַבִית ְּבָחֵצר ַאַחת – ֻמָּתר. )ִסיָמן קה, ְסִעיף א(

)ִסיָמן לה.  ְׁשִנָּיה.  ְלִעיר  ַאַחת  ֵמִעיר  ֲאִפּלּו  ֲחָפָציו  ְלַהֲעִביר  ֻמָּתר   – ֶהְפֵסד  ִּבְמקֹום 

קה, ְסִעיף א(

ִמּׁשּום לו.  ֻמָּתר   – ֶׁשּלֹו  ֶׁשִהיא  ְלִדיָרה  ֶׁשּלֹו  ֶׁשֵאיָנּה  ִמִּדיָרה  ֲחָפָציו  ַמֲעִביר  ִאם 

ִׂשְמַחת יֹום טֹוב, ֶׁשִּׂשְמָחה ִהיא לֹו ָלדּור ְּבִדיָרה ֶׁשִהיא ֶׁשּלֹו. )ִסיָמן קה, ְסִעיף א(

ִאם ָצִריְך ְלַהְכִניס ֵּפרֹוָתיו אֹו ְׁשָאר ְסחֹוָרה ִמְּפֵני ֶׁשהּוא ָיֵרא ִמַּגָּנִבים ְוַכּדֹוֶמה לז. 

ֲאִפּלּו  ַלֲעׂשֹות  ֻמָּתר   – ֶאְפָׁשר  ִאי  ְוִאם  ְּבִצְנָעא.  ֹזאת  ַלֲעׂשֹות  ִיְׁשַּתֵּדל   –

ְּבַפְרֶהְסָיא. )ִסיָמן קה, ְסִעיף ב(

ִּדיֵני ִמָּקח ּוִמְמָּכר  
ָאסּור ְלִהְתַעֵּסק ִּבְסחֹוָרה, ְקִנָּיה ּוְמִכיָרה. ֲאָבל ִאם ִנְזַּדֵּמן לֹו ֶרַוח ְמֻרֶּבה, ָיכֹול לח. 

ִלְקנֹות ְוִלְמֹּכר ְּבִצְנָעא. ְוִיְׁשַּתֵּמׁש ְּבֵחֶלק ֵמָהֶרַוח ִלְקנֹות ָצְרֵכי ֶהָחג ְּבַהְרָחָבה. 

)ִסיָמן קו, ְסִעיף א(
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מד
ֶהְפֵסד לט.  לֹו  ִיְהֶיה  ַעָּתה  ִיְמְּכֶרָּנה  ֹלא  ֶׁשִאם  ֲחָׁשׁש  ֶׁשֵּיׁש  ְסחֹוָרה  לֹו  ֵיׁש  ִאם 

ַמָּמִׁשי, ֻמָּתר ְלָמְכָרּה, ִּכי הּוא ָּדָבר ָהָאֵבד. )ִסיָמן קו, ְסִעיף ב(

ִלְׁשּתֹות מ.  ֵּביתֹו,  ְלָצְרֵכי  לֹו  ֶׁשִּיְהֶיה  ְּכֵדי  ַהָּבִציר  ְּבֵעת  ַיִין  ִלְקנֹות  ֶׁשָּצִריְך  ִמי 

לֹו  ֻמָּתר   – יֹוֵתר  ְּבֹיֶקר  ַהַּיִין  ִיְהֶיה  ֶהָחג  ֶׁשַאֲחֵרי  ְויֹוֵדַע  ַהָּׁשָנה,  ָּכל  ְּבֶמֶׁשְך 

ָאסּור   – ּוְלַהְרִויַח  ָּכְך  ַאַחר  ִלְמֹּכר  ְּכֵדי  קֹוֶנה  ִאם  ֲאָבל  ַהּמֹוֵעד.  ְּבֹחל  ִלְקנֹות 

ְּבֹחל ַהּמֹוֵעד. )ִסיָמן קו, ְסִעיף ד(

ֻמָּתר ִלְפֹּתַח ֲחנּות ֶׁשּמֹוְכִרים ָּבּה ְּדָבִרים ַהִּנְצָרִכים ַלּמֹוֵעד, ְּכגֹון ֵּפרֹות. ְוֵכיָון מא. 

ֶׁשֻּמָּתר ִלְפֹּתַח ֶאת ַהֲחנּות, ֻמָּתר ִלְמּכֹור ַּגם ְלגֹוי ַהָּבא ִלְקנֹות. )ִסיָמן קו, ְסִעיף ה(

ִמְׁשֶּתה ְוִׂשְמָחה 

ְּבִׂשְמָחה". מב.  ִׂשְמָחה  ְמָעְרִבין  ֶׁש"ֵאין  ִמּׁשּום  ַהּמֹוֵעד,  ְּבֹחל  ָנִׁשים  נֹוְׂשִאין  ֵאין 

)ְסִעיף יז(

ַּגם מג.  ֻמָּתר  ַהֵּבן.  ּוְלִפְדיֹון  ִמיָלה  ִלְבִרית  ִמְׁשֶּתה  ַהּמֹוֵעד  ְּבֹחל  ַלֲעׂשֹות  ֻמָּתר 

ַלֲעׂשֹות ִמְׁשֶּתה ִלְכִתיַבת 'ְּתָנִאים'. )ְסִעיף יז(

ְּתחּוִמין

ֻמָּתר ָלֶלֶכת ְּבֹחל ַהּמֹוֵעד חּוץ ַלְּתחּום, ֵּבין ְּבַרְגָליו, ֵּבין ִּבְנִסיָעה ְּבָקרֹון, ּוֵבין מד. 

ָרכּוב ַעל ַּבַעל ַחִּיים. )ְסִעיף יט( 

1.   שולחן ערוך אדה"ז סי' תסח ס"ה.

2.   שולחן ערוך אדה"ז סי' תסח ס"ח.




