ב"ה

הלכות פסח

תדפיס מתוך הספר הלכות והליכות
בהוצאת רשת אהלי יוסף יצחק

ֶּפ ֶרק

יח
ֶּפ ֶרק
ְׁשמֹונָ ה
ָע ָׂשר

סימן קז

יסן
ִּדינֵ י ח ֶֹדׁש נִ ָ
אֹומ ִרים ַּת ֲחנּון.
 .אּכָ ל יְ ֵמי ח ֶֹדׁש נִ ָיסן ֵאין ְ

(ס ִעיף א)
ְ

נֹוהגִ ין לִ ְקרֹא ְּבכָ ל יֹום ּפָ ָר ַׁשת ַהּנָ ִׂשיא ִמּנְ ִׂש ֵיאי
 .ב ֵמרֹאׁש ח ֶֹדׁש נִ ָיסן וְ ַעד י"ב ּבֹו ֲ
(ס ִעיף א)
ׁש ִה ְק ִר יב ֶא ת ָק ְר ָּב נֹו ְּב אֹותֹו יֹוםְ .
י"ב ַה ְּׁש ָב ִטים ֶ
(א ָבל ֹלא ְּביֹום ַהי"ג)
ִמנְ ַהג ַח ַּב"דְּ :בכָ ל יֹום ִמי"ב ַהּיָ ִמיםֲ ,
אֹומ ִרים נֻ ָּסח ְמיֻ ָחד ֶׁשל "יְ ִהי ָרצֹון" ,וְ גַ ם ּכ ֲֹהנִ ים ּולְ וִ ּיִ ים
ְ
אֹומ ִרים אֹותֹו.
ְ
לֹותָך)
(ׁש ִּב ְת ִחּלַ ת ּפָ ָר ַׁשת ְּב ַה ֲע ְ
נֹורה ֶ
קֹורין ֶאת ּפָ ָר ַׁשת ַה ְּמ ָ
לׁשה ָע ָׂשר ִ
 .ג ְּביֹום ְׁש ָ
(ס ִעיף א)
ּׁש ֶב ט ַהי"גְ .
ֶׁש ִהיא נֶ גֶ ד ֵׁש ֶבט לֵ וִ י ַ -ה ֵ
קֹור ִאים
נֹורהְ ,
ִמנְ ַהג ַח ַּב"ד וְ עֹוד ְק ִהּלֹותִ :מּלְ ַבד ּפָ ָר ַׁשת ַה ְּמ ָ
ּגַ ם ֶאת "זֹאת ֲחנֻ ּכַ ת ַה ִּמזְ ֵּב ַח" – ֶׁש ִהיא ּפָ ָר ַׁשת ִסּכּום ּכָ ל י"ב
ּקֹוד ִמים.
ָק ְר ְּבנֹות ַהּנְ ִׂש ִיאים ֶׁש ִה ְק ִריבּו ַּבּיָ ִמים ַה ְ
ארצַ ייטֲ .א ָבל ַּת ֲענִ ית ֲחלֹום ִמ ְת ַעּנִ ין.
 .ד ֵאין ִמ ְת ַעּנִין ְּבח ֶֹדׁש נִ ָיסן ֲאפִ יּלּו ַּת ֲענִ ית יָ ְ
(ס ִעיף ב)
ְ

ִמנְ ַהג ַח ַּב"דֵ :אין ִמ ְת ַעּנִ ים ּכְ לָ ל ַ'ּת ֲענִ ית ֲחלֹום'.
 .ה ָח ָתן וְ כַ ּלָ ה ִמ ְת ַעּנִ ין ְּבח ֶֹדׁש זֶ ה ְּביֹום ֻחּפָ ָתם ,וַ ֲאפִ ּלּו ְּברֹאׁש ח ֶֹדׁש נִ ָיסן.

(ס ִעיף ב)
ְ

ּומנְ ָהגִ ים
ֲהלִ יכֹות ִ
קֹודם ַהּפֶ ַסח.
לֹוׁשים יֹום ֶ
 .אנִ ְמנָ ִעים ֵמ ֲאכִ ילַ ת ַמּצֹות ְׁש ִ
 .ב ְמ ָב ְרכִ ין ִ'ּב ְרּכַ ת ָה ִאילָ נֹות' ִּב ֵימי ח ֶֹדׁש נִ ָיסן ְּב ֵעת ְר ִאּיַ ת ְׁשנֵ י ִאילָ נֵ י ַמ ֲאכָ ל
ּפֹור ִחים ְּביָ ִמים ֵאּלּוִ .אם ּכְ ָבר נָ פְ לּו ַהּפְ ָר ִחים וְ ֵה ֵחּלּו לִ גְ ּדֹל ַהּפֵ רֹות – ֹלא יְ ָב ֵרְך.
ַה ְ

יסן
ימן ק"ז ִּ -דינֵ י ח ֶֹדׁש נִ ָ
ִס ָ

לֹומר
נֹוהגִ ין ַ
(=ה ַּׁש ָּבת ֶׁשּלִ פְ נֵ י ּפֶ ַסח) לְ ַא ַחר ְּתפִ ּלַ ת ִמנְ ָחהֲ ,
 .ו ְּב ַׁש ָּבת ַהּגָ דֹול ַ
(מּתֹוְך ַ'הּגָ ָדה ֶׁשל ּפֶ ַסח') ,לְ פִ י ֶׁש ְּב ַׁש ָּבת ַהּגָ דֹול ָהיְ ָתה ַה ְת ָחלַ ת
ֲ'ע ָב ִדים ָהיִ ינּו' ִ
(ס ִעיף ג)
ַה ּגְ ֻא ּלָ ה וְ ַה ּנִ ִּס יםְ .

ִמנְ ַהג ַה ְּספָ ַר ִּדים :לְ ָב ֵרְך ִּב ְרּכַ ת ָה ִאילָ נֹות ְּברֹב ַעם.
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ֶּפ ֶרק
ִּת ְׁש ָעה
ָע ָׂשר

ימן קיא
ִס ָ

ּובּטּולֹו
ִהלְ כֹות ְּב ִד ַיקת ָח ֵמץ ִ

יז

ִאיּסּור ָח ֵמץ ְּב ַחג ַה ֶּפ ַסח
ּתֹורה ְמצַ ּוָ ה ָעלֵ ינּו לְ ַב ֵער ֶאת ֶה ָח ֵמץ ִמ ָּב ֵּתינּוּ ,כְ ֵדי ֶׁשֹּלא יִ ָּמצֵ א ָׁשם ְּב ַחג
 .א ַה ָ
ּגֹורם לְ ִע ָּסה
(=ּד ָבר ַה ֵ
"אְך ַּבּיֹום ָה ִראׁשֹון ַּת ְׁש ִּביתּו ְּׂשאֹר ָ
ַהּפֶ ַסחּ .כְ מֹו ֶׁשּנֶ ֱא ַמרַ :
לִ ְהיֹות ָח ֵמץ) ִמ ָּב ֵּתיכֶ ם ּכִ י ּכָ ל אֹכֵ ל ָח ֵמץ וְ נִ כְ ְר ָתה ַהּנֶ פֶ ׁש ַה ִהיא ִמּיִ ְׂש ָר ֵאל
"ׁש ְב ַעת יָ ִמים ְׂשאֹר
ִמּיֹום ָה ִראׁשֹן ַעד יֹום ַה ְּׁש ִב ִעי" ְ(ׁשמֹות יב ,טו) .וְ כֵ ן נֶ ֱא ַמרִ :
ֹלא יִ ָּמצֵ א ְּב ָב ֵּתיכֶ םּ ,כִ י ּכָ ל אֹכֵ ל ַמ ְח ֶמצֶ ת (=סּוג ֶׁשל ָח ֵמץ) וְ נִ כְ ְר ָתה ַהּנֶ פֶ ׁש
ַה ִהוא ֵמ ֲע ַדת יִ ְׂש ָר ֵאלַּ ,בּגֵ ר ְּוב ֶאזְ ַרח ָה ָא ֶרץ" ָ(ׁשם ,יט).

ְּב ִד ַיקת ָח ֵמץ
ּבֹוד ִקין ֶאת ֶה ָח ֵמץ.
 .ב ַּבּלַ יְ לָ ה ֶׁשּלִ פְ נֵ י ֶע ֶרב ּפֶ ַסח ְ

(ס ִעיף א)
ְ

אֹותם
אטאּו) ֵה ֵיטב ּכָ ל ַה ְּמקֹומֹות ,וִ ינַ ּקּו ָ
קֹודם ַה ְּב ִד ָיקה ,יְ כַ ְּבדּו (=יְ נַ ּקּו וִ ַיט ְ
 .ג ֶ
(ס ִעיף ג)
ׁש ּלְ ַא ַח ר ִמ ּכֵ ן יִ ְה יֶ ה ַק ל לִ ְב ּדֹקְ .
ִמּכָ ל ָח ֵמץּ ,כְ ֵדי ֶ
 .ד ַחּיָ ִבין לִ ְבּדֹק ִמּיָ ד ִּב ְת ִחּלַ ת ַהּלַ יְ לָ ה.

(ס ִעיף א)
ְ

 .ה ָאסּור לְ ַה ְת ִחיל לֶ ֱאכֹל אֹו לַ ֲעׂשֹות ׁשּום ְמלָ אכָ ה ֲחצִ

(ס ִעיף א)
ׁש ָעה ק ֶֹדם ַהּלַ יְ לָ הְ .
י ָ

אֹותּה ֲחצִ י ָׁש ָעה ֶׁשּק ֶֹדם ַהּלַ יְ לָ ה יֵ ׁש
ּכָ ַתב ַא ְדמֹו"ר ַהּזָ ֵקןְּ :ב ָ
לְ ִה ָּמנַ ע ֲאפִ ּלּו ִמּלִ ּמּוד.
חֹוׁש ִׁשין ֶׁש ָּמא ֹלא יִ ְמצָ א ּכְ לּום (ּכֵ יוָ ן ֶׁש ַה ַּביִ ת נָ ִקי)ְּ ,ות ֵהא ַה ְּב ָרכָ ה
 .ויֵ ׁש ְ
נֹוהגִ ין ֶׁשּק ֶֹדם ַה ְּב ִד ָיקה ַמּנִ ִיחין ּפְ ִת ֵיתי לֶ ֶחם ִּב ְמקֹומֹות ׁשֹונִ ים
לְ ַב ָּטלָ ה .וְ לָ כֵ ן ֲ
(ס ִעיף ח)
ּבֹוד קְ .
ַּב ַּביִ תּ ,כְ ֵדי ֶׁשּיִ ְמצְ ֵאם ַה ֵ

ֶּפ ַסח

ּבֹודק ֹלא יִ ְמצָ א ָח ֵמץ ֵאין
ּכָ ַתב ַא ְדמֹו"ר ַהּזָ ֵקןֲ :אפִ ּלּו ִאם ַה ֵ
ִּב ְרכָ תֹו לְ ַב ָּטלָ ה ,וְ ִקּיֵ ם ֶאת ַה ִּמצְ וָ ה ּכַ ֲהלָ כָ הִּ .ומּכָ ל ָמקֹוםִ ,מנְ ַהג
ּתֹורה ִהיא לְ ַהּנִ ַיח ּפְ ִת ִיתים.
יִ ְׂש ָר ֵאל ָ
ּבֹודק ּכָ ָראּוי ֶאת ַה ַּביִ ת ּכֻ ּלֹו ,וְ כָ ל ּכַ ּוָ נָ תֹו ִהיא לִ ְמצֹא ֶאת ַהּפְ ִת ִיתים
 .ז ִמי ֶׁש ֵאינֹו ֵ
(ס ִעיף ח)
ׁש ב לֹו ּכִ ְב ָר כָ ה לְ ַב ָּט לָ הְ .
ֶׁש ִהּנִ יחּו ִּבלְ ַבדֹ ,לא ִקּיֵ ם ִמצְ וַ ת ְּב ִד ָיקה ,וְ נֶ ְח ָ

130

ֶּפ ֶרק

יט
 .חק ֶֹדם ֶׁש ַּמ ְת ִחיל לִ ְבּדֹק ,יְ ָב ֵרְךֲ .. " :א ֶׁשר ִק ְּד ָׁשנּו ְּב ִמצְ ו ָֹתיו וְ צִ ּוָ נּו ַעל ִּבעּור
ָח ֵמץ" .וְ ַאף ַעל ּפִ י ֶׁש ַע ָּתה ֲע ַדיִ ן ֵאינֹו ְמ ַב ֲערֹוִ ,מּכָ ל ָמקֹום ְמ ָב ֵרְך ַ'על ִּבעּור',
דּוע לֹו ,וְ זֶ הּו ַה ִּבעּור
לְ פִ י ֶׁש ִּמּיָ ד ַא ַחר ַה ְּב ִד ָיקה יְ ַב ֵּטל ֶאת ֶה ָח ֵמץ ֶׁש ֵאינֹו יָ ַ
(ס ִעיף ז)
דּוע לֹוְ .
לְ ָח ֵמץ ֶׁש ֵאינֹו יָ ַ
נֹוהגִ ים לִ ּטֹל יָ ַדיִ ם לְ ֹלא ְּב ָרכָ ה לִ פְ נֵ י
ִּד ְב ֵרי ַא ְדמֹו"ר ַהּזָ ֵקן :1יֵ ׁש ֲ
ַה ְּב ִד ָיקה .וְ כָ ְך נָ ֲהגּו ַה ְּספָ ַר ִּדים.2
 .טֹלא יַ פְ ִסיק ֵּבין ַה ְּב ָרכָ ה לִ ְת ִחּלַ ת ַה ְּב ִד ָיקה.

(ס ִעיף ז)
ְ

 .יטֹוב ֶׁשֹּלא יַ פְ ִסיק ַעד ּגְ ַמר ּכָ ל ַה ְּב ִד ָיקהֶ ,אּלָ א ַרק ְּב ָד ָבר ֶׁשהּוא ֵמ ִענְ יַ ן
(ס ִעיף ז)
יק הְ .
ַה ְּב ִד ָ
	.אייָ כֹול לִ ְבּדֹק ּכַ ָּמה ָּב ִּתים ִּב ְב ָרכָ ה ַא ַחת.

(ס ִעיף ז)
ְ

ּבֹוד ִקין ֶאּלָ א ְּבנֵ ר יְ ִח ִידי ֶׁשל ַׁש ֲעוָ ה.
	.בי ֵאין ְ

(ס ִעיף ב)
ְ

בּוקה.
(=ׁשּנֶ ְח ָׁשב) ּכַ ֲא ָ
לּועים ִמּׁשּום ְּד ָהוֵ י ֶ
	.גיֹלא יִ ְבּדֹק ְּבנֵ רֹות ְק ִ

(ס ִעיף ב)
ְ

ּבֹודק ּכָ ל ַה ֲח ָד ִרים ֶׁשּיֵ ׁש לָ חּוׁש ֶׁש ָּמא ִהכְ נִ יסּו ָּב ֶהם ָח ֵמץֲ ,אפִ ּלּו ַה ַּמ ְר ְּתפִ ים
	.וט ֵ
(=מקֹום ֶׁש ְּמ ַאכְ ְסנִ ים ּבֹו ֵעצִ ים לְ ַה ָּס ָקה
וְ ָה ֲעלִ ּיֹות וְ ַה ֲחנֻ ּיֹות ֵּובית ָה ֵעצִ ים ָ
ּדֹומה)ּ .כָ ל ֶׁשּיֵ ׁש לָ חּוׁש ֶׁש ָּמא ִהכְ נִ יסּו ָׁשם ָח ֵמץ ְּב ַמ ֲהלַ ְך ַה ָּׁשנָ ה  -צְ ִריכִ ין
וְ כַ ֶ
(ס ִעיף ג)
לְ ָב ְד קֹוְ .
	.זטצְ ִריכִ ין לִ ְבּדֹק ּכָ ל ָה ֲארֹונֹות ֶׁש ַּמ ְחזִ ִיקים ָּב ֶהם ָח ֵמץ.

(ס ִעיף ג)
ְ

ּדֹומהַ ,הּנִ ְמצָ ִאים ַעל ַה ֻּׁשלְ ָחן ִּב ְׁש ַעת
ּדּורים ּו'זְ ִמירֹות ַׁש ָּבת' וְ כַ ֶ
	.זי ִּב ְרכֹונִ ים וְ ִס ִ
רּורי ָח ֵמץ ֵ ,אין לְ ַה ְחזִ ָיקם ְּב ַחג ַהּפֶ ַסח ,וְ יֵ ׁש
עּודה וְ נִ ְד ָּב ִקים ָּב ֶהם ּפֵ ֵ
ַה ְּס ָ
לְ ַהצְ נִ ָיעם (=לְ ַהּנִ ָיחם ְּב ָמקֹום ָסגּור) ּולְ ָמכְ ָרם לְ גֹוי.
ּקֹותם ֵה ֵיטב ,יֵ ׁש לְ ַהצְ נִ ָיעם ּולְ ָמכְ ָרם לְ גֹוי.
צּועים ֶׁשֹּלא נִ ָּתן לְ נַ ָ
	.חי ְׁש ִט ִיחים וְ צַ ֲע ִ
	.טיצְ ִריכִ ין לִ ְבּדֹק ְּבכָ ל ַה ְּמקֹומֹותַּ ,בח ִֹרים ַּוב ְּס ָד ִקין ּכָ ל ָמה ֶׁש ֶאפְ ָׁשר.

(ס ִעיף ה)
ְ

נֹותנִ ים ָּב ֶהן ָח ֵמץ,
 .כּגַ ם ַהּכִ ִיסים ֶׁש ַּב ְּבגָ ִדים ֶׁשּלֹו וְ ֶׁשל ַהּיְ לָ ִדיםֶׁ ,שּלִ פְ ָע ִמים ְ
(ס ִעיף ה)
ׁש ַע ת ַה ִּב עּורְ .
צְ ִריכִ ין ְּב ִד ָיקה ,וִ ינַ ֲע ֵרם ֵה ֵיטב לְ ָמ ָחר ִּב ְ

ּובּטּולֹו
יקת ָח ֵמץ ִ
ימן קי"א ִ -ה ְלכֹות ְּב ִד ַ
ִס ָ

	.די ִּב ְׁש ַעת ַה ְּד ָחקִ ,אם ֵאין לֹו נֵ ר ֶׁשל ַׁש ֲעוָ ה ,יִ ְבּדֹק ַּבּנֵ רֹות ָה ְרגִ ילִ יםַ ,ה ְּמיֻ ּצָ ִרים
(ס ִעיף ב)
ִמ ּמּוצְ ֵר י נֵ פְ ְט ְ .

	.אכ ַה ֲח ָד ִרים ֶׁשּמֹוכְ ִרים לַ ּנָ כְ ִרי ִעם ֶה ָח ֵמץָ ,חל ָעלָ יו ִחּיּוב לְ ָב ְד ָקםּ ,כֵ יוָ ן ֶׁש ַה ְּמכִ ָירה
(ס ִעיף ו)
ׁשּלֹוְ .
ִמ ְת ַּבּצַ ַעת ַרק לְ ָמ ָחר ַּבּב ֶֹקר .וְ ִאם ּכֵ ןְּ ,בלֵ יל ַה ְּב ִד ָיקה ֲע ַדיִ ן ֵהם ֶ
1
2

סי' תלב סי"ב.
בן איש חי.
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ֶּפ ֶרק

יט
ֶה ָע ָרה
3

סֹוב ִרים
ּפֹוס ִקיםִּ ,ובכְ לָ לָ ם ַא ְדמֹו"ר ַה'ּצֶ ַמח צֶ ֶדק'  ,חֹולְ ִקים ַעל ּכָ ְך וְ ְ
ַר ִּבים ֵמ ַה ְ
ּכִ י ֵאין ַט ַעם לִ ְבּדֹק ְּב ֶח ֶדר ֶׁש ָע ִתיד לִ ְהיֹות ַׁשּיָ ְך לְ נָ כְ ִרי ִּבזְ ַמן ִאּסּור ֶה ָח ֵמץ .וְ כֵ ן
ּבֹוד ִקים ֲח ָד ִרים ֵאּלּו.4
ַה ִּמנְ ָהג ַהּנָ פֹוץ ֶׁשֹּלא ְ

יז

(=מ ְח ָסן)ּ ,פֵ רּוׁש ֶׁשרֹוצֶ ה
	.בכ ֶח ֶדר ֶׁשּצָ ִריְך ְּב ִד ַיקת ָח ֵמץ ,וְ רֹוצֶ ה לַ ֲעׂשֹותֹו אֹוצָ ר ַ
לֶ ֱאצֹר (=לְ ַא ְח ֵסן) ְּבתֹוכֹו ּפֵ רֹות אֹו ֵעצִ ים אֹו ְׁש ָאר ְּד ָב ִריםֶׁ ,ש ֵּמ ֲח ַמת זֶ ה ֹלא
יּוכַ ל לְ ָב ְדקֹו ּכְ ֶׁשּיַ ּגִ ַיע לֵ יל ַא ְר ָּב ָעה ָע ָׂשר (=ּכֵ יוָ ן ֶׁש ַה ֶח ֶדר יִ ְהיֶ ה ָמלֵ א ַּב ֲחפָ צִ ים
יׁשה)  -צָ ִריְך לִ ְבּדֹק ְּת ִחּלָ ה ֶאת ֶה ָח ֵמץ ָׁשם ְּב ַא ַחד ַהּלֵ ילֹות
ּכָ ְך ֶׁשֹּלא ִּת ְהיֶ ה ּגִ ָ
ּבֹוד ִקין ֶאת ֶה ָח ֵמץ ְּבלֵ יל ַא ְר ָּב ָעה ָע ָׂשר .וְ יָ כֹול לַ ֲעׂשֹות זֹאת
לְ אֹור ַהּנֵ רּ ,כְ מֹו ֶׁש ְ
ֲאפִ ּלּו זְ ַמן ַרב לִ פְ נֵ י ַהּפֶ ַסחַ ,אְך ֵאין ְמ ָב ְרכִ ים ַעל ְּב ִד ָיקה זֹוּ ,כִ י ַה ְּב ָרכָ ה נִ ְת ְקנָ ה
(ס ִעיף יב)
עֹוׂש ים ִּב ְס ִמ יכּות לֶ ָח גְ .
ַרק לִ ְב ִד ָיקה ֶׁש ִ
קֹודם
חֹוקה ,וְ ֹלא יִ ְהיֶ ה ְּב ֵביתֹו ַּבּלַ יְ לָ ה ֶׁשל ֶע ֶרב ּפֶ ַסח ,יְ ַמּנֶ ה ֶ
	.גכ ַהּיֹוצֵ א לְ ֶד ֶרְך ְר ָ
ֹאמר לֹו ְּבפֵ רּוׁש ֶׁשהּוא ְמ ַמּנֶ ה אֹותֹו
לֶ כְ ּתֹו ָׁשלִ ַיח ֶׁשּיִ ְבּדֹק וִ ַיב ֵּטל ֲח ֵמצֹו ,וְ י ַ
"ח ֵמצֹו ֶׁשל ּפְ לֹונִ י ..
ֹאמר ַּב ִּבּטּולֲ :
ָׁשלִ ַיח ַעל ַה ְּב ִד ָיקה וְ גַ ם ַעל ַה ִּבּטּול ,וְ ַה ָּׁשלִ ַיח י ַ
יִ ְהיֶ ה ָּב ֵטל" .וְ גַ ם ַּב ַעל ַה ַּביִ ת ַעצְ מֹוְּ ,באֹותֹו ָמקֹום ֶׁשּבֹו הּוא נִ ְמצָ א ְּב ֶע ֶרב
ּפֶ ַסח ַּבּב ֶֹקר ,יְ ַב ֵּטל ֲח ֵמצֹו ֶׁש ִּב ְרׁשּותֹו .וְ ִאם ֹלא ִמּנָ ה ָׁשלִ ַיח ,יָ כֹול לִ ְסמְֹך ָּבזֶ ה
(ס ִעיף טז)
ׁש ּיַ ֲע ׂשּו ַה ּכֹל ּכַ ָּד ת וְ כַ ִּד יןְ .
ַעל ִא ְׁשּתֹו ְּובנֵ י ֵּביתֹו ,וְ יַ זְ ִה ֵירם ֶ
	.דכ ֶאת ֶה ָח ֵמץ ֶׁשהּוא ַמ ְׁש ִאיר לַ ֲאכִ ילָ ה אֹו לִ ְמכִ ָירה יַ ּנִ ַיח ק ֶֹדם ַה ְּב ִד ָיקה ְּב ָמקֹום
ַה ָּׁשמּור ֵה ֵיטב .וְ כֵ ן ֶה ָח ֵמץ ֶׁשהּוא מֹוצֵ א ִּב ְב ִד ָיקתֹו ,וְ צָ ִריְך לְ ָׂש ְרפֹו לְ ָמ ָחר,
ֹאבד,
ּדֹומה ֶׁשֹּלא י ַ
יַ ּנִ ַיח ְּב ָמקֹום ָׁשמּור .וְ יִ ְהיֶ ה ֶה ָח ֵמץ ָקׁשּור ְּבתֹוְך ַׂש ִּקית וְ כַ ֶ
(ס ִעיף ט)
ׂש ְר פֹוְ .
וְ יַ ּנִ ֶיחּנּו ְּב ָמקֹום ּבֹולֵ ט ּכְ ֵדי ֶׁשּיִ ְר ֵאהּו לְ ָמ ָחר וְ ֹלא יִ ְׁשּכַ ח לְ ָ

ִּבּטּול ָח ֵמץ
	.הכ ַא ַחר ַה ְּב ִד ָיקה יְ ַב ֵּטל ִמּיָ ד ֶאת ֶה ָח ֵמץ.

(ס ִעיף י)
ְ

ֶּפ ַסח

(=ׁשּיַ ְחלִ יט) ְּבלִ ּבֹו ֶׁשּכָ ל ָח ֵמץ ֶׁש ִּב ְרׁשּותֹו ֲה ֵרי
	.וכ ִע ַּקר ַה ִּבּטּול הּוא ַּבּלֵ בֶׁ ,שּיִ גְ מֹר ֶ
הּוא ּכְ ִאּלּו ֵאינֹו ,וְ ֵאינֹו ָחׁשּוב ּכְ לּום ,וַ ֲה ֵרי הּוא ּכְ מֹו ָעפָ ר ּוכְ ָד ָבר ֶׁש ֵאין ּבֹו
(ס ִעיף י)
צ ֶֹר ְך ּכְ לָ לְ .
	.זכ ִּת ְּקנּו ֲחכָ ִמים ֶׁשֹּלא יִ ְס ַּתּפֵ ק ַּב ִּבּטּול ֶׁש ַּבּלֵ בֶ ,אּלָ א יֹוצִ יא ְּד ָב ִרים ֵאּלּו ּגַ ם ְּבפִ יו,
(ס ִעיף י)
יר א ְ ."..
ֹאמרּ" :כָ ל ֲח ִמ ָ
וְ י ַ
3
4
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ֶּפ ֶרק

יט
ֹאמר ְּבלָ ׁשֹון ֶׁשהּוא ֵמ ִבין (ּולְ ֻדגְ ָמה
יֹוד ַע ּפֵ רּוׁש ַה ִּמּלִ ים ַּב ֲא ָר ִמית ,י ַ
	.חכ ִמי ֶׁש ֵאינֹו ֵ
ׁשּותיֶׁ ,שֹּלא ְר ִא ִיתיו וְ ֶׁשֹּלא ִּב ַע ְר ִּתיו
ּוׂשאֹור ֶׁשּיֵ ׁש ִּב ְר ִ
ִּבלְ ׁשֹון ַהּק ֶֹדׁשּ :כָ ל ָח ֵמץ ְ
(ס ִעיף י)
ׁש ֹּלא יְ ַד ְע ִּת יו ,יִ ָּב ֵט ל וְ יִ ְה יֶ ה ֶה פְ ֵק ר ּכַ ֲע פַ ר ָה ָא ֶר ץ)ְ .
וְ ֶ
לֹומר ֶאת נֻ ַּסח ַה ִּבּטּולּ" :כָ ל
ּנֹוהגִ ים ַ
ִמנְ ַהג ַה ְּספָ ַר ִּדים :יֵ ׁש ַה ֲ
אֹומ ִרים
ֲח ִמ ָירא" ָׁשֹלׁש ּפְ ָע ִמים ּכְ ֵדי לָ ֵתת ִחּזּוק לַ ִּבּטּול .וְ כֵ ן ְ
"יהי ָרצֹון"
ּוׁשכִ ינְ ֵּתיּה" ,וִ ִ
קּוד ָׁשא ְּב ִריְך הּוא ְ
"לְ ֵׁשם יִ חּוד ְ
זֹורים.
ַהּמֹופִ ַיע ַּב ַּמ ְח ִ

ָח ֵמץ ֶׁשּנִ ְמ ָצא ְּב ַחג ַה ֶּפ ַסח
ּמֹועד  -יֹוצִ ֶיאּנּו וְ יִ ְׂש ְרפֶ ּנּו.
	.טכ ָמצָ א ָח ֵמץ ְּב ֵביתֹו ְּבחֹל ַה ֵ

(ס ִעיף יז)
ְ

 .ל ִאם יֵ ׁש ֶּב ָח ֵמץ ֶׁש ָּמצָ א ּכַ זַ יִ ת  -יְ ָב ֵרְך ַעל ִ'ּבעּור ָח ֵמץ'.

(ס ִעיף יז)
ְ

	.אל ְּביָ ֵמינּו ֶׁש ַה ִּמנְ ָהג הּוא לִ ְמּכֹר ֶאת ּכָ ל ֶה ָח ֵמץ ֶׁשּנִ ְׁש ַאר ַּב ַּביִ ת לְ נָ כְ ִריִ ,אם ָמצָ א
(אם ֵאינֹו ַׁש ָּבת אֹו יֹום
ָח ֵמץ ְּב ֵביתֹו ִּבזְ ַמן ֶׁשּיֵ ׁש ִאּסּור ַעל ֶה ָח ֵמץ ,יַ ֲע ִב ֶירּנּו ִ
טֹוב) לְ אֹותֹו ֶח ֶדר ָסגּור ֶׁשּבֹו נִ ְמצָ א ֶה ָח ֵמץ ֶׁש ָּמכַ ר לַ ּנָ כְ ִרי.

ּובּטּולֹו
יקת ָח ֵמץ ִ
ימן קי"א ִ -ה ְלכֹות ְּב ִד ַ
ִס ָ

ּמֹועד אֹו ַׁש ָּבת ֶׁש ָחל ָּבּה
(ׁש ַּבת חֹל ַה ֵ
	.בלוְ ִאם ָמצָ א ָח ֵמץ ְּביֹום טֹוב אֹו ְּב ַׁש ָּבת ַ
(=ׁשהּוא) ֻמ ְקצֶ ה ,יְ כַ ֵּסהּו ִּבכְ לִ י
ֶע ֶרב ּפֶ ַסח)ֶׁ ,ש ָאסּור לְ ַטלְ ְטלֹו ָאז ִמּׁשּום ְּד ָהוֵ י ֶ
ּכְ ֵדי ֶׁשֹּלא יָ בֹואּו לֶ ֱאכֹל ִמ ֶּמּנּו ,וְ ַא ֲח ֵרי צֵ את ַה ַּׁש ָּבת אֹו ֶה ָחג יַ ֲע ִב ֶירּנּו לַ ֶח ֶדר ַה ָּסגּור
(ס ִעיף יז)
ׂשרֹף אֹותֹו]ְ .
ֶׁש ָּמכַ ר לַ ּנָ כְ ִרי[ .וְ ִאם ֵאין לֹו ֶח ֶדר אֹו ָמקֹום ֶׁש ָּמכַ ר לַ ּנָ כְ ִרי  -יִ ְ
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ֶּפ ֶרק

יט
ּומנְ ָהגִ ים
ֲהלִ יכֹות ִ

יז

ּבֹוד ִקין ֶאת ֶה ָח ֵמץ לְ ַא ַחר ְּתפִ ּלַ ת ַע ְר ִבית.
.א ְ
 .בק ֶֹדם ַה ְּב ִד ָיקה ַמּנִ ִיחין ִּב ְמקֹומֹות ׁשֹונִ ים ַּב ַּביִ ת ֲע ָׂש ָרה ּפְ ִת ֵיתי ָח ֵמץ ָק ֶׁשהּ .כָ ל
(ה ִּדּיּוק ְּב ִמ ְסּפַ ר ֶע ֶׂשר ַּדוְ ָקא הּוא ַעל ּפִ י ַה ַּק ָּבלָ ה).
ֶא ָחד ֵמ ֶהם ּכָ רּוְך ְּבפִ ַּסת נְ יָ רַ .
ּבֹוד ִקין לְ אֹור נֵ ר ֶׁשל ַׁש ֲעוָ ה וְ ַעל יְ ֵדי נֹוצַ ת עֹוף.
 .ג ְ
ּבֹודק ַמּנִ ַיח ֶה ָח ֵמץ ֶׁשּמֹוצֵ א ְּב ַׂש ִּקית נְ יָ ר.
 .ד ַה ֵ
ּוׁשיָ ֵרי ַהּנֵ ר – ִאם נִ ְׁש ַאר –
 .ה ְּב ִסּיּום ַה ְּב ִד ָיקה ַמּנִ ִיחים ֶאת ַׂש ִּקית ַהּנְ יָ רַ ,הּנֹוצָ ה ְ
עֹוטפִ ים ַהּכֹל ִּבנְ יָ ר ַ(רק ֶאת יַ ד ַהּכַ ף
(=ּבּצַ ד ַהּפְ נִ ִימי ֶׁשל) ּכַ ף ֵעץְ ,
רּורית ַ
ְּב ַק ֲע ִ
ּכֹורכִ ים ְס ִביב
ַמ ְׁש ִא ִירים ּבֹולֶ ֶטת ִמּתֹוְך ַהּנְ יָ ר לְ ֹלא ֲע ִטיפָ ה)ְּ ,ומ ַה ְּד ִקים ְּבחּוט ֶׁש ְ
קֹוׁש ִרים אֹותֹו.
ַהּנְ יָ ר ּכַ ָּמה ּפְ ָע ִמים וְ ְ

ֶּפ ַסח
 .1סי' תלב סי"ב.
 .2בן איש חי.
 .3שו"ת אורח חיים סי' מז.
 .4ראו משנה ברורה סי' תלו ס"ק לב ובפסקי תשובות שם (אות ג).
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ֶּפ ֶרק

כ

ֶּפ ֶרק
ֶע ְׂש ִרים

סימן קיב

ֵאיזֶ ה ָח ֵמץ ָאסּור לְ ַה ְׁשהֹותֹו ַּב ֶּפ ַסח
וְ ֵאיזֶ ה ֻמ ָּתר
(=ח ֵמץ ַמ ָּמ ִׁשי) ַרק
 .אּכָ ל ָּד ָבר ֶׁשּיֶ ׁש ּבֹו ַּת ֲער ֶֹבת ָח ֵמץ ,וַ ֲאפִ ּלּו ֵאין ּבֹו ָח ֵמץ ְּב ֵעין ָ
ַט ַעם ֶׁשל ָח ֵמץּ ,כְ גֹון ֶׁש ֵה ִסירּו ֶאת ֶה ָח ֵמץ ַעצְ מֹו ֵמ ַה ַּמ ֲאכָ לִ ,מּכָ ל ָמקֹום ָאסּור
(ס ִעיף א)
ׁש הֹותֹו ַּב ּפֶ ַס חְ .
לְ ַה ְ
 .ב ָּד ָבר ֶׁשֹּלא ָהיָ ה ּבֹו ָח ֵמץ ּכְ לָ ל ֶאּלָ א ֶׁשּנִ ְת ַּב ֵּׁשל ִּבכְ לִ י ָח ֵמץ ק ֶֹדם ּפֶ ַסח ,אֹו
(=ׁש ָהה ָׁ 24שעֹות ִעם נֹוזֵ ל) ִּבכְ לִ י ָח ֵמץ – ֻמ ָּתר לְ ַה ְׁשהֹותֹו ַּבּפֶ ַסח.
ֶׁשּנִ כְ ַּבׁש ָ
(ס ִעיף א)
ְ

 .ג ִאם ַה ַּמ ֲאכָ ל נִ ְת ַּב ֵּׁשל אֹו נִ כְ ַּבׁש ְּבתֹוְך ַהּפֶ

(ס ִעיף א)
ַסח ִּבכְ לִ י ָח ֵמץ – ַחּיָ ִבין לְ ַב ֲערֹוְ .

(=ה ְת ַקלְ ֵקל) לְ גַ ְמ ֵרי ֵמ ֲאכִ ילַ ת ַהּכֶ לֶ ב ק ֶֹדם ַהּפֶ ַסח,
 .ד ִאם ֶה ָח ֵמץ נִ פְ ַסל וְ נִ פְ ַסד ִ
(ס ִעיף ה)
[א ְך ֹלא ַּב ֲא כִ ילָ ה]ְ .
ֻמ ָּתר ַּבּפֶ ַסח ַּב ֲהנָ ָאה ִּוב ְׁש ִהּיָ ה ַ

 .וּכָ ל ַהּכֵ לִ ים ֶׁש ֵאינֹו ַמכְ ִׁש ָירן לַ ּפֶ ַסח ,צָ ִריְך לְ ַׁשפְ ְׁשפָ ן ֵה ֵיטב ְּב ֶע ֶרב ּפֶ ַסח ק ֶֹדם
ָׁש ָעה ִׁש ִּׁשיתּ ,ולְ ָה ִד ָיחן ְּבאֹפֶ ן ֶׁשֹּלא יְ ֵהא ָח ֵמץ נִ ּכָ ר ָּב ֶהן ,וְ יַ צְ נִ ֵיעם (=יַ ְס ִּתיר
אֹותם) ְּב ָמקֹום ֶׁש ֵאינֹו ָרגִ יל לֵ ילֵ ְך לְ ָׁשם ַּבּפֶ ַסחּ ,כְ ֵדי ֶׁשֹּלא יָ בֹוא לְ ִה ְׁש ַּת ֵּמׁש
ָ
(ס ִעיף ו)
ָּב ֶה ם ַּב ּפֶ ַס חְ .
 .זטֹוב לְ ָסגְ ָרם ְּב ֶח ֶדר אֹו ְּב ָארֹון ָסגּור ְמיֻ ָחדּ ,ולְ ַהצְ נִ ַיע (=לְ ַה ְס ִּתיר) ֶאת ַה ַּמפְ ֵּת ַח
(ס ִעיף ו)
ַע ד לְ ַא ַח ר ַה ּפֶ ַס חְ .

ימן קי"ב ַ -ה ְׁש ַהיַ ית ָח ֵמץ ַּב ֶּפ ַסח
ִס ָ

 .היֵ ׁש לְ ִהּזָ ֵהר ַּב ַּמּפֹות ֶׁש ַּמּצִ ִיעים ַעל ַה ֻּׁשלְ ָחן ַּבּפֶ ַסח ֶׁשּיִ ְהיּו נְ ִקּיֹות ִמּכָ ל ֲח ַׁשׁש
ּדֹומה .וְ כָ ל ֶׁשּכֵ ן ֶׁשּיֵ ׁש לְ ִהּזָ ֵהר ִמּכָ ל
ָח ֵמץ ,וְ ֹלא יִ ְתּפָ ֵרר ֵמ ֶהן ֵאיזֶ ה ּפֵ רּור וְ כַ ֶ
(ס ִעיף ג)
ׁש ְּמ ַא ְח ְס נִ ים ָּב ֶה ם אֹכֶ ל ַה ְּמ י ָֹע ד לַ ּפֶ ַס חְ .
אֹותם ְמקֹומֹות ֶ
ֲח ָׁשׁש ְּב ָ
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ֶּפ ֶרק

כ

ּומנְ ָהגִ ים
ֲהלִ יכֹות ִ
 .אמּוצָ ִרים ַה ָּב ִאים ְּב ַמּגָ ע ִעם ַהּפֶ הּ ,כְ גֹון ִמ ְׁש ַחת ִׁשּנַ יִ ם – ָראּוי לְ וַ ֵּדא ֶׁש ֵהם נְ ִקּיִ ים
ִמּכָ ל ֲח ַׁשׁש ָח ֵמץ.
ּצּורם
(מּלְ ַבד ַהּפֶ ה) – וְ ַת ֲהלִ יְך יִ ָ
קֹוס ֶמ ִט ָיקה ַה ְּמי ָֹע ִדים לִ ְׁש ָאר ֶחלְ ֵקי ַהּגּוף ִ
 .במּוצְ ֵרי ְ
ִה ְס ַּתּיֵ ם לִ פְ נֵ י ַהּפֶ ַסח – ֵמ ִע ַּקר ַה ִּדין ֵאינָ ם צְ ִריכִ ים ֶהכְ ֵׁשר לַ ּפֶ ַסחּ ,כִ י ּגַ ם ִאם יֵ ׁש
ָּב ֶהם ַּת ֲער ֶֹבת ָח ֵמץ ֲה ֵרי ֶׁש ֶה ָח ֵמץ ֶׁש ְּבתֹוכָ ּה נִ פְ ַסל לַ ֲאכִ ילַ ת ּכֶ לֶ ב עֹוד לִ פְ נֵ י ֶה ָחג.
ּקֹוס ֶמ ִט ָיקה יִ ְהיֶ ה ֶהכְ ֵׁשר
 .ג ִעם זֹאתְ ,מ ֻק ָּבל לְ ַה ְקּפִ יד ֶׁשּגַ ם ַעל מּוצְ ֵרי ַהּנִ ָּקיֹון וְ ַה ְ
לְ פֶ ַסח.

ֶּפ ַסח
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ֶּפ ֶרק

כא
ֶּפ ֶרק
ֶע ְׂש ִרים
וְ ֶא ָחד

ימן קטז
ִס ָ

ִּדינֵ י ַהגְ ָעלָ ה
ֵּכלִ ים ֶׁש ַה ְכ ָׁש ָר ָתם ִהיא ַעל יְ ֵדי ַהגְ ָעלָ ה
(=מֹועילָ ה לָ ֶהם)
ִ
 .אּכָ ל ּכְ לֵ י ֵעץ ּוכְ לֵ י ַמ ָּתכֹות ּוכְ לֵ י ֶא ֶבן ַמ ֲהנֵ י לְ הּו

כ

(ס ִעיף ב)
ַה גְ ָע לָ הְ .

ַה ְר ָח ָבה – ִּד ְב ֵרי ַא ְדמֹו"ר ַהּזָ ֵקןֶ :א ָחד ּכְ לִ י ַמ ֶּתכֶ ת וְ ֶא ָחד ּכְ לִ י
ֵעץ וְ ֶא ָחד ּכְ לִ י ֲא ָבנִ ים ֶׁשּנִ ְׁש ַּת ֵּמׁש ָּב ֶהן ָח ֵמץ ַעל יְ ֵדי ַמ ְׁש ִקין
ַח ִּמין ּ -כְ ֶד ֶרְך ֶׁשּנִ ְׁש ַּת ֵּמׁש ָּב ֶהןּ ,כָ ְך צָ ִריְך לְ ַהכְ ִׁש ָירן ַעל יְ ֵדי
ַהגְ ָעלָ הּ ,כִ י ּכְ בֹולְ עֹו ּכָ ְך ּפֹולְ טֹו.
ּכְ לִ י ֶׁשּנִ ְׁש ַּת ֵּמׁש וְ נִ ְבלַ ע ּבֹו ָח ֵמץ ּכָ ל ַה ָּׁשנָ ה ַעל יְ ֵדי חֹם ּכְ לִ י
(=ס ִירים) ֶׁש ָּׂש ִמים ַעל ָה ֵאׁש ,וְ כֵ ן ּכַ ף
ִראׁשֹוןּ ,כְ גֹון ְק ֵדרֹות ִ
ֶׁש ִהיא ְמיֻ ֶח ֶדת לְ ַע ְר ֵּבב ָּבּה ֶאת ַה ְּק ֵד ָרה ּכְ ֶׁש ִהיא ַעל ָה ֵאׁש,
וְ כֵ ן ּכַ ף ֶׁש ִהיא ְמיֻ ֶח ֶדת לְ הֹוצִ יא ָּבּה ַה ַּת ְב ִׁשיל ֵמ ַה ְּק ֵד ָרה לְ תֹוְך
רֹות ַח.
ַה ְּק ָע ָרה (=צַ ּלַ ַחת)  -צָ ִריְך לְ ַהגְ ִעילָ ן ְּבתֹוְך ּכְ לִ י ִראׁשֹון ֵ
וְ כֵ לִ ים ֶׁשּנִ ְׁש ַּת ֵּמׁש וְ נִ ְבלַ ע ָּב ֶהן ָח ֵמץ ּכָ ל ַה ָּׁשנָ ה ַעל יְ ֵדי חֹם ּכְ לִ י
ֵׁשנִ יּ ,כְ גֹון ּכַ ּפֹות ֶׁשאֹוכְ לִ ים ָּב ֶהן ֵמ ַה ְּק ָע ָרה ֶׁש ִהיא נִ ְק ֵראת ּכְ לִ י
ֵׁשנִ יֲ ,ה ֵרי ֵהן נִ כְ ָׁש ִרין ַעל יְ ֵדי ַהגְ ָעלָ ה ִּבכְ לִ י ֵׁשנִ יְּ ,ד ַהיְ נּו ֶׁשּיְ ָע ֶרה
רֹות ִחין ִמּכְ לִ י ִראׁשֹון לְ תֹוְך ּכְ לִ י ֵׁשנִ י ,וְ יָ ִׂשים ַהּכַ ּפֹות ְּבתֹוְך
ְ
(ס ָימן תנאְ ,ס ִעיף כה ְּוס ִעיף לב)
ׁשנִ יִ .
רֹות ִחין ֶׁש ַּבּכְ לִ י ֵ
ָה ְ

(אם ֵאינָ ם ִמ ְת ַקלְ ְקלִ ים ְּבחֹם זֶ ה) ,נִ ָּתן
ּכְ לֵ י ַמ ֶּתכֶ תֵ ,עץ ,וְ כֵ ן ּפְ לַ ְס ִטיק וְ נַ יְ לֹון ִ
לְ ַהכְ ִׁשיר ְּב ַהגְ ָעלָ ה.
רֹות ַחּ ,כֵ יוָ ן
לְ כַ ְּת ִח ּלָ ה ָראּוי לְ ַהכְ ִׁשיר ֶא ת ּכָ ל ַהּכֵ לִ ים ְּב תֹוְך ּכְ לִ י ִראׁשֹון ֵ
ֶׁש ָּק ֶׁש ה לָ ַד ַעת ְּב וַ ָּדאּות ֶׁש ֹּלא ִה ְׁש ַּת ְּמׁשּו ָּב ֶהם ּגַ ם ִּבכְ לִ י ִראׁשֹון (לְ ֻדגְ ָמ ה:
ּמּוׁשּה ְּב ֵעת ָה ֲאכִ ילָ ה הּוא ִמ ּתֹוְך ַהּצַ ּלַ ַחת ֶׁש ִהיא ּכְ לִ י
ּכַ ף ְרגִ ילָ ה ִ -ע ַּקר ִׁש ָ
ֵׁשנִ יַ ,אְך לִ פְ ָע ִמים ִמ ְׁש ַּת ְּמ ִׁשים ְּבכַ ף ּכְ ֵדי לְ ַע ְר ֵּבב ֶא ת ָהאֹכֶ ל ַהּנִ ְמצָ א ְּב תֹוְך
יע ַבדּ ,כְ לִ י ֶׁשרֹב ִׁשּמּוׁשֹו הּוא ִּבכְ לִ י ֵׁשנִ י,
ַה ִּסירֶׁ ,שהּוא ּכְ לִ י ִראׁשֹון)ְּ .וב ִד ֲ
אֹוסר ֶא ת ֶׁש ִה ְת ַּב ֵּׁשל ּבֹו ַּבּפֶ ַסח.
וְ ִהגְ ִעילּו אֹותֹו ְּב תֹוְך ּכְ לִ י ֵׁשנִ י – ֵאינֹו ֵ
ַ(ּב ֶה ְמ ֵׁשְך יֻ זְ ּכַ ר ִּדין ֵערּוי ִמּכְ לִ י ִראׁשֹון).

ימן קט"ז ִּ -דינֵ י ַהגְ ָע ָלה
ִס ָ

ַה ְמ ָח ָׁשה ַמ ֲע ִׂשית:
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כא
 .בּכְ לֵ י ְׁש ִתּיָ ה  -צְ ִריכִ ין ּגַ ם ּכֵ ן ַהגְ ָעלָ ה.

(ס ִעיף יג)
ְ

ַה ְר ָח ָבה – ִּד ְב ֵרי ַא ְדמֹו"ר ַהּזָ ֵקןּ :כָ ל ַהּכֵ לִ ים ֶׁשּנִ ְׁש ָרה ָּב ֶהן ָח ֵמץ
וְ נִ כְ ַּבׁש ָּב ֶהן כ"ד (=ָׁ )24שעֹות ְרצּופֹותֲ ,אפִ ּלּו נִ כְ ַּבׁש ְּב ַמ ְׁש ֶקה
צֹונֵ ןּ ,כְ גֹון ֶׁש ָּׁש ָרה ּפְ ִת ֵיתי לֶ ֶחם ְּב ַמיִ ם צֹונְ נִ ים וְ ָׁשהּו ֵמ ֵעת לְ ֵעת
ְּבתֹוְך ַהּכְ לִ י – ֲה ֵרי זֶ ה ּכְ ִאּלּו נִ ְת ַּב ְּׁשלּו ְּבתֹוכֹוֶׁ ,שּכָ ל ַהּכָ בּוׁש
הּוא ּכִ ְמ ֻב ָּׁשל ,וְ צָ ִריְך לְ ַהגְ ִעילֹו ְּבתֹוְך ּכְ לִ י ִראׁשֹון .וְ ֵאין צָ ִריְך
לֹומר ִאם ָע ַמד ְּבתֹוכֹו ַמ ְׁש ֶקה ֶׁשל ָח ֵמץּ ,כְ גֹון ֵׁשכָ ר ֶה ָעׂשּוי
ַ
עֹוריםֶׁ ,שּצָ ִריְך לְ ַהגְ ִעילֹו ִּבכְ לִ י ִראׁשֹוןִ ,אם ָע ַמד ְּבתֹוכֹו
ִמ ְּׂש ִ
(ס ָימן תנאְ ,ס ִעיף ס)
ׁשעֹות ְרצּופֹותִ .
כ"ד ָ

ַה ְמ ָח ָׁשה ַמ ֲע ִׂשית:
ּכֹוס ֶׁש ָּׁש ָהה ָּבּה ַמ ְׁש ֵקה ִּב ָירה ְּב ֶמ ֶׁשְך ָׁ 24שעֹות ָרצּוף ,צְ ִריכָ ה ַהגְ ָעלָ ה ִּבכְ לִ י
דּוע ְּבוַ ָּדאּות ֶׁש ֵאין ִמ ְׁש ַּת ְּמ ִׁשים ְּבכֹוס זֹאת לִ ְׁש ִתּיָ ה ַח ָּמה.
ִראׁשֹוןַ ,על ַאף ֶׁשּיָ ַ

א ֶֹפן ַהגְ ָעלַ ת ֵּכלִ ים
ּדֹומה.
 .ג ֵאין ַמגְ ִעילִ ין ֶאּלָ א ְּב ַמיִ ם ,וְ ֹלא יְ ֵהא ָּב ֶהם ׁשּום ַּת ֲערֹובֹות ֲאפִ ּלּו ֵאפֶ ר וְ כַ ֶ
(ס ִעיף יד)
ְ

יֹורה (=ּדּוד ַמיִ ם ּגָ דֹול)ַ ,עד ֶׁשּנֶ ֶעכְ רּו ַה ַּמיִ ם ּכְ ֵעין
 .ד ִאם ִהגְ ִעיל ַה ְר ֵּבה ּכֵ לִ ים ְּב ָ
(ס ִעיף יד)
צִ ירֵ ,א ין ַמ גְ ִע ילִ ין ָּב ֶה ם עֹודְ .
 .ה ִא ם ַמגְ ִעיל ַעל יְ ֵדי צְ ָב ת ֶׁש ַּמ ֲחזִ יק ָּב ּה ֶא ת ַהּכְ לִ י ,צָ ִריְך לְ ַרּפֹות (=לְ ַה ֲחזִ יק
ָר פּוי) ֶא ת ַהּכְ לִ י וְ לַ ֲחזֹר ּולְ ָת פְ סֹוֶׁ ,ש ִאם ֹלא ּכֵ ן ֲה ֵרי ֹלא ָּבאּו ֵמ ֵימי ַהגְ ָע לָ ה
יֹותר לָ ִׂשים ֶא ת ַהּכֵ לִ ים ְּבתֹוְך ֶר ֶׁש ת אֹו
ַּב ָּמקֹום ֶׁש ַהּצְ ָב ת ּתֹופֶ ֶסת .וְ טֹוב ֵ
(ס ִעיף טו)
ְּב תֹוְך ַס לְ .
 .וֹלא יַ ּנִ ַיח ַה ְר ֵּבה ּכֵ לִ ים ְּבפַ ַעם ַא ַחת לְ תֹוְך ַהּכְ לִ י ֶׁשהּוא ַמגְ ִעיל ּבֹוּ ,כְ ֵדי ֶׁשֹּלא
(ס ִעיף טו)
יע ָת ן ֵא ינָ ן נִ גְ ָע לִ יןְ .
יִ ּגְ עּו ֶא ָחד ַּב ֵּׁשנִ יֶׁ ,ש ִאם ּכֵ ן ִּב ְמקֹום נְ גִ ָ

ֶּפ ַסח
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ַה ְר ָח ָבה – ִּד ְב ֵרי ַא ְדמֹו"ר ַהּזָ ֵקןֹ :לא יַ ּנִ ַיח ּכֵ לִ ים ַה ְר ֵּבה לְ תֹוְך
ַסל ֶא ָחד ְמנֻ ָּקב וְ יַ גְ ִעילֵ ם יַ ַחדֶ ,אּלָ א ִאם ּכֵ ן ֵהם ֻמּנָ ִחים ָׁשם
ְּב ֶרוַ ח וְ ֵאינָ ם נֹוגְ ִעין זֶ ה ָּבזֶ ה ,לְ פִ י ֶׁש ִּב ְמקֹום נְ גִ ָיע ָתם ֵאין
ַהגְ ָעלָ ה עֹולָ ה ָׁשם .וְ ַאף ַעל ּפִ י ֶׁש ַה ַּמיִ ם ַמּגִ ִיעים לְ ָׁשםִ ,מּכָ ל
ָמקֹום לְ ִענְ יַ ן ַהגְ ָעלָ ה צָ ִריְך ֶׁש ְר ִת ַיחת ַה ַּמיִ ם ַּתּגִ ַיע לְ כָ ל ֶׁש ַטח
ַהּכְ לִ יִּ ,וב ְמקֹום נְ גִ ָיע ָתם ֵאין ָה ְר ִת ָיחה עֹולָ ה יָ פֶ הֲ .א ָבל ְּבתֹוְך
ַסל ֶׁש ֵאינֹו ְמנֻ ָּקב ֹלא יַ גְ ִעיל ֲאפִ ּלּו ּכְ לִ י ֶא ָחדַ ,אף ַעל ּפִ י ֶׁשהּוא
צָ ף ְּבתֹוכֹו וְ ֵאין נֹוגְ ִעין זֶ ה ָּבזֶ ה( .סי' תנב ְס ִעיף כה)

כ

ֶּפ ֶרק

כא
לֹומר) ֶׁשּכְ ָבר ָע ַבר ֵמ ֵעת לְ ֵעת
 .ז ֵאין לְ ַהגְ ִעיל ֶאּלָ א ּכְ לִ י ֶׁש ֵאינֹו ֶּבן יֹומֹוְּ ,ד ַהיְ נּו (=ּכְ ַ
(ס ִעיף טז)
ּׁשלּו ּבֹו ָח ֵמ ץְ .
ִמ ָּׁש ָעה ֶׁש ִּב ְ

ַה ְמ ָח ָׁשה ַמ ֲע ִׂשית:
ּכָ ל ּכְ לִ י ֶׁש ְּמ ִב ִיאים לְ ַהגְ ָעלָ ה – יֵ ׁש לְ ַהפְ ִסיק לְ ִה ְׁש ַּת ֵּמׁש ּבֹו ָׁ 24שעֹות ק ֶֹדם לָ כֵ ן.
(=הּדּוד),
ּיֹורה ַ
נֹותן ֶאת ַהּכְ לִ י לְ תֹוְך ַה ָ
 .חצָ ִריְך ֶׁשּיַ ְׁשּגִ ַיח ֶׁש ְּבכָ ל ּפַ ַעם ֶׁשהּוא ֵ
(ס ִעיף טז)
יַ ֲע לּו ַה ַּמ יִ ם ְר ִת יחֹות (=ּבּועֹות)ְ .

כ

ּיֹורה ,צָ ִריְך
ַה ְר ָח ָבה – ִּד ְב ֵרי ַא ְדמֹו"ר ַהּזָ ֵקןּ :כְ ֶׁש ַּמכְ נִ יס ַהּכְ לִ י לַ ָ
לְ ִהּזָ ֵהר ֶׁשּיִ ְהיּו ַה ַּמיִ ם ַמ ֲעלִ ין ְר ִת ָיחהְּ ,ד ַהיְ נּו ּבּועֹותִּ ,ב ְׁש ַעת
רֹות ִחין
ּכְ נִ ַיסת ַהּכֵ לִ ים לְ תֹוכָ םֶׁ ,ש ַה ַהגְ ָעלָ ה ֵאינָ ּה ֶאּלָ א ְּב ְ
ֶׁש ַּמ ֲעלִ ין ּבּועֹותֲ ,א ָבל ֹלא ְּב ַח ִּמין ַאף ַעל ּפִ י ֶׁש ַהּיָ ד סֹולֶ ֶדת ּבֹו.
ּיֹורה ּכֵ לִ ים ַה ְר ֵּבה זֶ ה ַא ַחר זֶ הְּ ,ורגִ ילּות ִהיא
וְ ִאם ַמכְ נִ יס לַ ָ
רֹות ִחין ִמּיָ ד נָ ִחים ֵמ ְר ִת ָיח ָתם,
ֶׁשּכְ ֶׁש ַּמכְ נִ ִיסין ּכְ לִ י ֶא ָחד לְ תֹוְך ָה ְ
נֹוסף ַעד ֶׁשּיָ ׁשּובּו ַה ַּמיִ ם וְ יַ ֲעלּו
צָ ִריְך לְ ַה ְמ ִּתין ֶׁשֹּלא יַ כְ נִ יס ּכְ לִ י ָ
ּבּועֹות .וְ כֵ ן יַ ְמ ִּתין ְּב ַהכְ נָ ַסת ּכָ ל ּכְ לִ י ּוכְ לִ י.
ְּומאֹד צָ ִריְך לְ ִהּזָ ֵהר ָּבזֶ הֶׁ ,ש ִאם ֹלא נִ זְ ַהר ָּבזֶ ה ֲה ֵרי ִהפְ ִסיד
(ס ָימן תנבְ ,ס ִעיף ג)
ַה ַהגְ ָעלָ ה לְ גַ ְמ ֵריִ .
 .טלְ כַ ְּת ִחּלָ ה ֵאין לְ ַהגְ ִעיל לְ ַא ַחר ֶׁש ִהּגִ ַיע זְ ַמן ִאּסּור ָח ֵמץ ְּב ֶע ֶרב ּפֶ ַסחּ ,כֵ יוָ ן
(ס ִעיף טז)
ׁש ה לַ ֲע מֹד ָּב ֶה םְ .
ּדֹור ֶׁשת ְּתנָ ִאים ְמיֻ ָח ִדים ֶׁש ָּק ֶ
ֶׁש ַהגְ ָעלָ ה ִּבזְ ַמן זֶ ה ֶ

ַה ְר ָח ָבה – ִּד ְב ֵרי ַא ְדמֹו"ר ַהּזָ ֵקן :לְ ַא ַחר ַהגְ ָעלַ ת ּכָ ל ּכְ לִ י ּוכְ לִ י,
נָ ֲהגּו ּכָ ל יִ ְׂש ָר ֵאל לְ ָׁש ְטפֹו ֵּתכֶ ף ִּומּיָ ד ְּב ַמיִ ם ָק ִריםּ ,כְ ֵדי ֶׁשֹּלא
רֹות ִחיםּ ,כֵ יוָ ן ֶׁש ְּקצָ ת
יִ ְבלַ ע ִמּלִ כְ לּוְך ֶה ָח ֵמץ ֶׁש ְּבתֹוְך ַה ַּמיִ ם ָה ְ
רֹות ִחים.
ִמּלִ כְ לּוְך ֶה ָח ֵמץ ֶׁשל ַהּכְ לִ י נִ ְבלַ ע ִמּק ֶֹדם ַּב ַּמיִ ם ָה ְ
נֹוהגִ ין לְ כַ ְּת ִחּלָ ה
וְ ַאף ֶׁשּכְ ָבר נִ ְת ַּב ֵּטל ְּבתֹוכָ םַ ,אף ַעל ּפִ י כֵ ן ֲ
(ס ָימן תנבְ ,ס ִעיף ה)
ׁש ִטיפָ ה ְּבצֹונֵ ןִ .
לְ ַה ֲע ִבירֹו ֵמ ַעל ּגַ ֵּבי ַהּכְ לִ י ַעל יְ ֵדי ְ
ּתֹורה ַה ָּב ִקי ְּב ִדינֵ י ַהגְ ָעלָ ה.
	.אייֵ ׁש לְ ַהגְ ִעיל ִּבפְ נֵ י ַּב ַעל ָ

(ס ִעיף יח)
ְ

ימן קט"ז ִּ -דינֵ י ַהגְ ָע ָלה
ִס ָ

ׁשֹוטפִ ים ֶאת ַהּכֵ לִ ים ְּב ַמיִ ם ָק ִרים.
נֹוהגִ ין ֶׁש ַא ַחר ַה ַהגְ ָעלָ ה ְ
 .י ֲ

(ס ִעיף יז)
ְ

	.בייָ ִדּיֹות ַהּכֵ לִ ים צְ ִריכֹות ּגַ ם ּכֵ ן ֶהכְ ֵׁשרִ .אם יָ ִדית ַהּכְ לִ י ֵאינָ ּה נִ כְ נֶ ֶסת לְ תֹוְך
ּיֹורה (=ּדּוד ַה ַּמיִ ם ֶׁש ַּמגְ ִעילִ ים ְּבתֹוכֹו) ,יָ כֹול לְ ַהכְ ִׁשיר ֶאת ַהּיָ ִדית ַעל יְ ֵדי
ַה ָ
(ס ִעיף יב)
יה ְ .
רֹות ִחין ָעלֶ ָ
ֶׁשּיִ ְׁשּפְֹך ְ
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ֶּפ ֶרק

כא
ַה ְמ ָח ָׁשה ַמ ֲע ִׂשית:
ּכְ ֶׁש ָּב ִאים לְ ַהכְ ִׁשיר ּכְ לִ י ִעם יָ ִדית ֲא ֻרּכָ ה ,יֵ ׁש לְ ַהכְ נִ יס ּגַ ם ֶאת ַהּיָ ִדית לְ תֹוְך
רֹות ִחיםִ .אם ַהּיָ ִדית ֲא ֻרּכָ ה ִמ ַּדי וְ ֹלא נִ כְ נֶ ֶסת ִעם ַהּכְ לִ י לְ תֹוְך ַה ַּמיִ ם
ַה ַּמיִ ם ָה ְ
"ערּוי ִמּכְ לִ י ִראׁשֹון").
רֹות ִחיםֶ ,אפְ ָׁשר לִ ְׁשּפְֹך ָעלֶ ָיה ַמיִ ם ֵמ ַהּכְ לִ י (ּכְ ִדין ֵ
ָה ְ
יֵ ׁש ּגַ ם ֶאפְ ָׁשרּות לְ ַהכְ נִ יס ֶאת ַהּיָ ִדית ּפַ ֲע ַמיִ ם – ַמכְ נִ ִיסים ַמ ֲחצִ ית ֵמ ַהּיָ ִדית
אֹותּה ִמּיָ ד ְּב ַמיִ ם ָק ִרים)ּ ,ולְ ַא ַחר ִמּכֵ ן ַמכְ נִ ִיסים ַמ ֲחצִ ית ְׁשנִ ּיָ ה
ׁשֹוטפִ ים ָ
(וְ ְ
אֹותּה ִמּיָ ד ְּב ַמיִ ם ָק ִרים)ֶ .אפְ ָׁשרּות זֹו ַקּיֶ ֶמת ְּבכֵ לִ ים ּגְ דֹולִ ים
ׁשֹוטפִ ים ָ
(וְ ְ
1
נֹוספִ ים ֶׁש ִאי ֶאפְ ָׁשר לְ ַהכְ נִ ָיסם ִּב ְׁשלֵ ָ
ָ
מּותם .

ֵּכלִ ים ֶׁש ֶּד ֶרְך ַה ְכ ָׁש ָר ָתם ִהיא ַעל יְ ֵדי לִ ּבּון
(=ה ֵאׁש)ְּ ,בלִ י ַמיִ ם  -צְ ִריכִ ין לִ ּבּון,
	.גיּכֵ לִ ים ֶׁש ִּמ ְׁש ַּת ְּמ ִׁשים ָּב ֶהם ַעל יְ ֵדי ָהאּור ָ
(ס ִעיף ד)
ׁשאֹופִ ין ָּב ֶהן ָח ֵמץ  -צְ ִריכִ ין לִ ּבּוןְ .
(=ּת ְבנִ ּיֹות) וְ ַה ַּמ ֲח ַבּתֹות ֶ
וְ לָ כֵ ן ָה ַאּגָ נֹות ַ
ַה ְר ָח ָבה – ִּד ְב ֵרי ַא ְדמֹו"ר ַהּזָ ֵקןּ :כֵ לִ ים ֶׁשּנִ ְׁש ַּת ְּמׁשּו ָּב ֶהם
ְּב ָח ֵמץ וְ ֶה ָח ֵמץ נִ ְבלָ ע ָּב ֶהן ַעל יְ ֵדי חֹם ָה ֵאׁש ִּבלְ ַבדֶׁ ,שֹּלא
ּפּודים ֶׁשּצָ לּו ֲעלֵ ֶיהם ַמ ַאכְ לֵ י
ַעל יְ ֵדי ַמ ְׁש ֶקה (=נֹוזֵ ל)ּ ,כְ גֹון ִׁש ִ
ּפּודים ְּב ֵעת ַהּצְ לִ ּיָ ה וְ ֵאין ֵּבינֵ ֶיהם
ָח ֵמץֶׁ ,שּגּוף ֶה ָח ֵמץ נֹוגֵ ַע ַּב ִּׁש ִ
ַמ ְׁש ֶקה ֶׁשּיֹולִ יְך ַט ַעם ֶה ָח ֵמץ לְ תֹוְך ַה ִּׁשּפּודֶ ,אּלָ א ַעל יְ ֵדי חֹם
ָה ֵאׁש ִּבלְ ַבד נִ ְבלָ ע ָּב ֶהם ַט ַעם ֶה ָח ֵמץ – ֵאינֹו נִ פְ לָ ט ֵמ ֶהם ַעל
רֹות ִחיםִּ ,דכְ בֹולְ עֹו ּכָ ְך ּפֹולְ טֹו .וְ לָ כֵ ן ּכְ לִ י
יְ ֵדי ַהגְ ָעלָ ה ְּב ַמיִ ם ְ
ֶׁשּנִ ְבלָ ע ּבֹו ָח ֵמץ ַעל יְ ֵדי ַמ ְׁש ֶקה – נִ פְ לָ ט ִמ ֶּמּנּו ַעל יְ ֵדי ַהגְ ָעלָ ה
רֹות ִחיםֲ ,א ָבל ּכְ לִ י ֶׁשּנִ ְבלָ ע ּבֹו ֶה ָח ֵמץ ַעל יְ ֵדי חֹם ָה ֵאׁש
ְּב ַמיִ ם ְ
ִּבלְ ַבדֶׁ ,שֹּלא ַעל יְ ֵדי ַמ ְׁש ֶקה – ֵאינֹו נִ פְ לָ ט ִמ ֶּמּנּו ֶאּלָ א ַעל יְ ֵדי
(ס ָימן תנאְ ,ס ִעיף יג)
חֹם ָה ֵאׁש ִּבלְ ַבדְּ ,ד ַהיְ נּו לִ ּבּוןִ .

ַה ְמ ָח ָׁשה ַמ ֲע ִׂשית:
ֶּפ ַסח
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ּתֹועיל לָ ֶהם ַהגְ ָעלָ הֶ ,אּלָ א ַרק לִ ּבּון .וְ הּוא ַה ִּדין ְּב ַמ ֲח ַבת
ַּת ְבנִ ּיֹות ֲאפִ ּיָ ה – ֹלא ִ
ּנֹוע ָדה לְ ִטּגּון לְ ֹלא ֶׁש ֶמןֶׁ ,שּצְ ִריכָ ה לִ ּבּון.
ֶטפְ לֹון ֶׁש ֲ
[ּב ְמצִ יאּות יָ ֵמינּוַ ,קּיֶ ֶמת ֶאפְ ָׁשרּות ֶׁש ַהּלִ ּבּון יְ ַקלְ ֵקל ֶאת ַה ַּת ְבנִ ּיֹות וְ ַה ַּמ ֲח ַבּתֹות,
ִ
וַ ֲאפִ ּלּו ִאם ָה ָא ָדם יִ ְרצֶ ה לְ לַ ְּבנָ ם – יֵ ׁש לָ חּוׁש ֶׁשּיָ חּוס ֲעלֵ ֶיהם וְ ֹלא יְ לַ ְּבנֵ ם ּכַ ִּדין.
וְ לָ כֵ ן ָראּוי ֶׁשֹּלא לְ ַהכְ ִׁש ָירםֶ ,אּלָ א יִ ְׁש ַּת ֵּמׁש ַּב ֲח ָדׁשֹות ְמיֻ ָחדֹות לַ ּפֶ ַסח]ַ .מ ֲח ַבת
ּדֹומה – יֵ ׁש לִ ְׁשאֹל ַרב ֻמ ְס ָמְך.
ְרגִ ילָ ה ֶׁש ְּמ ַטּגְ נִ ים ָּבּה ַעל יְ ֵדי ֶׁש ֶמן וְ כַ ֶ

כ

ֶּפ ֶרק

כא
	.די ַהּלִ ּבּון צָ ִריְך לִ ְהיֹות לִ ּבּון ָחזָ ק ַעד ֶׁשּיִ ְהיּו נִ יצֹוצֹות נִ ָּתזִ ין ִמ ֶּמּנּו.
(=ּב ֵאׁש) יָ פֶ ה יָ פֶ ה,
ַה ְר ָח ָבה – ִּד ְב ֵרי ַא ְדמֹו"ר ַהּזָ ֵקן :יְ לַ ְּבנֹו ָּבאּור ָ
ַעד ֶׁשּיִ ְהיּו נִ יצֹוצֹות ְמנַ ְּתזִ ין ִמ ֶּמּנּו ,אֹו ַעד ֶׁש ַּת ִּׁשיר ְקלִ ּפָ תֹו
לּוע ְּבתֹוכֹו .וְ ִאם
ָה ֶעלְ יֹונָ הֶׁ ,ש ָאז ְּבוַ ַּדאי נִ ְׂש ַרף ּכָ ל ָה ִאּסּור ַה ָּב ַ
סּורים
ֹלא לִ ְּבנֹו ָּבאּור יָ פֶ ה יָ פֶ הּ ,כַ ִּׁשעּור ֶׁשּנִ ְת ָּב ֵארֲ ,ה ֵרי ֵהם ֲא ִ
(ס ָימן תנאְ ,ס ִעיף יג)
ַּב ּפֶ ַס חִ .
(ס ִעיף ד)
ְ

ַה ְמ ָח ָׁשה ַמ ֲע ִׂשית:

כ

ּכְ ֶׁשצֶ ַבע ַה ַּמ ֶּתכֶ ת ִה ְׁש ַּתּנָ ה ּכְ תֹוצָ ָאה ֵמחֹם ָה ֵאׁש ֲ -ה ֵרי זֶ ה 'לִ ּבּון ּגָ מּור' ַהּנִ ְק ָרא
'לִ ּבּון ָחמּור'ְּ ,בׁשֹונֶ ה ִמ'ּלִ ּבּון ַקל' .לְ ֻדגְ ָמהּ ,כִ ּיֹור ֶׁשל ַמ ֶּתכֶ ת נִ ָּתן לְ ַהכְ ִׁשיר ַעל
יְ ֵדי 'לִ ּבּון ַקל'.
(ס ִעיף א.
ַּתּנּור ַה ָּבנּוי ֵמ ֲא ָבנִ ים ּולְ ֵבנִ ים ֶאפְ ָׁשר לְ ַהכְ ִׁשיר ַעל יְ ֵדי 'לִ ּבּון ָחמּור' ְ
ִס ָימן קיְ ,ס ִעיפִ ים א-ב)ַּ .תּנּור ַמ ֶּתכֶ ת ֶׁשל יָ ֵמינּו נִ ָּתן ַאף הּוא לְ ַהכְ ָׁש ָרהַ ,אְך
ּפֹוס ֵקי זְ ַמּנֵ נּו ַמ ְמלִ יצִ ים ֶׁשֹּלא לְ ַהכְ ִׁשירֹו ֶאּלָ א לְ ִה ְׁש ַּת ֵּמׁש ְּב ַתּנּור ְמיֻ ָחד לְ פֶ ַסח,
ְ
לְ פִ י ֶׁשהּוא ָעלּול לְ ִה ְת ַקלְ ֵקל ַעל יְ ֵדי לִ ּבּון ָחמּור ,וְ יֵ ׁש לַ ְחׁשֹׁש ֶׁש ַּב ַעל ַה ַּתּנּור ֹלא
יַ כְ ִׁשירֹו ּכָ ָראּוי.2

ֵּכלִ ים ֶׁש ַה ְכ ָׁש ָר ָתם ִהיא ַעל יְ ֵדי ֵערּוי ִמ ְּכלִ י ִראׁשֹון
	.וט ְמקֹומֹות ֶׁש ִּמ ְׁש ַּת ְּמ ִׁשים ָּב ֶהם ְּבאֹכֶ ל וְ לִ פְ ָע ִמים נִ ְׁשּפָ ְך ָׁשם ָמ ָרק ִמן ַה ְּק ֵדרֹות
(ס ִעיף יא)
רֹות ִחיןְ .
(=ה ִּס ִירים) – צְ ִריכִ ין ֶהכְ ֵׁשר ַקלְּ ,ד ַהיְ נּו ֶׁש ְּמ ָע ִרין ֲעלֵ ֶיהן ְ
ַ

נֹוהגִ ין לְ לַ ֵּבן ֲא ָבנִ יםַּ ,ומּנִ ִיחין
	.זי ַה ֻּׁשלְ ָחנֹות ֶׁש ִּמ ְׁש ַּת ְּמ ִׁשים ָּב ֶהם ּכָ ל ַה ָּׁשנָ ה ֲ -
רֹות ִחיןּ ,ומֹולִ יכִ ין ֶאת ָה ֲא ָבנִ ים
ֶאת ָה ֲא ָבנִ ים ַעל ַה ֻּׁשלְ ָחן וְ ׁשֹופְ כִ ין ֲעלֵ ֶיהם ְ
רֹות ִחים ַעל ּפְ נֵ י ּכֻ ּלֹוִּ .ומּכָ ל ָמקֹום ,יֵ ׁש
ִמ ָּמקֹום לְ ָמקֹוםְּ ,באֹפֶ ן ֶׁשּיִ ְהיּו ַמיִ ם ְ
נֹוהגִ ין ֶׁשֹּלא לְ ִה ְׁש ַּת ֵּמׁש ַּב ֻּׁשלְ ָחנֹות ּגַ ם ַא ַחר ַה ֶהכְ ֵׁשרֶ ,אּלָ א ִּבפְ ִר ַיסת ַמּפָ ה
ֲ
3
(ס ִעיף יא)
אֹו ָּד ָב ר ַא ֵח ר ְ .

ַה ְמ ָח ָׁשה ַמ ֲע ִׂשית:
(ה ָעׂשּוי ַׁשיִ ׁש) ֶׁשאֹוכְ לִ ים ָעלָ יו ָח ֵמץ ַחם (לְ ֹלא ַמּפָ ה אֹו ַׁש ֲעוָ נִ ית) ,וְ כֵ ן
ֶּדלְ ּפֵ ק ֶ
רֹות ִחים ִמּכְ לִ י ִראׁשֹוןִ ,מּפְ נֵ י
ַה ַּׁשיִ ׁש ֶׁש ַּב ִּמ ְט ָּבח – יֵ ׁש לְ ָערֹות ֲעלֵ ֶיהם ַמיִ ם ְ
ֶׁשּלִ פְ ָע ִמים נִ ְׁשּפָ ְך ָׁשם ַּת ְב ִׁשיל ַחם ֶׁשל ָח ֵמץ.

ימן קט"ז ִּ -דינֵ י ַהגְ ָע ָלה
ִס ָ

	.זט ֵערּוי ִמּכְ לִ י ִראׁשֹון צָ ִריְך לִ ְהיֹות ַּדוְ ָקא ִמּתֹוְך ַהּכְ לִ י ֶׁש ִה ְר ִּתיחּו ּבֹו ַה ַּמיִ ם .וְ ֹלא
(ס ִעיף יא)
(=מ ָּק רֹוב)ְ .
ּלּוח ִ
(=מ ָרחֹוק) ֶאּלָ א יִ ְׁשּפְ כֵ ם ְּב ִק ַ
יַ ִּתיז ֶאת ַה ַּמיִ ם ֵ
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ֶּפ ֶרק

כא
הֹוסיף וְ לַ ֲעבֹר ִעם ֶא ֶבן ְמלֻ ֶבּנֶ ת ַעל ּפְ נֵ י ַה ַמּיִ םּ ,כְ ֵדי ֶׁש ָה ֶא ֶבן ַת ְּר ִת ַּיח ֵמ ָח ָדׁש
יֵ ׁש לְ ִ
נֹוהגִ ים
(ׁש ִה ְסּפִ יקּו לְ ִה ְת ָק ֵרר ְמ ַעט ּתֹוְך ּכְ ֵדי ַה ְּׁשפִ יכָ ה)ְ .בּכָ ל ִמ ְק ֶרהֲ ,
ֶאת ַה ַמּיִ ם ֶ
מֹוסיפִ ים ְּומכַ ִסּים ֶאת ַה ֶדּלְ ּפֵ ק וְ ַה ַּׁשיִ ׁש ִבּנְ יַ ר ּכֶ ֶסף ָע ֶבה אֹו
רה ִ
ש ָ
ֶׁש ִמּּלְ ַבד ַההכַ ְָ ׁ
ּדֹומה.
ּפִ י.וִ ויִ .סי .וְ כַ ֶ
ּדֹומה,אֹו
פֹור ַמיְ ָקה ֶׁש ִהּנִ יחּו ָעלָ יו ָח ֵמץ ַחםּ ,כְ גֹון ּפִ יצָ ה ַח ָּמה וְ כַ ֶ
ֻׁשלְ ָחן ֶׁשל ְ
ִס ִירים ַח ִּמים – יֵ ׁש לְ ַהכְ ִׁשירֹו ַעל יְ ֵדי ֵערּוי ִמּכְ לִ י ִראׁשֹוןַ ,אְך לְ ֹלא ֶא ֶבן ְמלֻ ֶּבנֶ ת
ֶׁש ֲעלּולָ ה לְ ַקלְ ֵקל אֹותֹו ,וְ ָאז ָעלּול ָה ָא ָדם ֶׁשֹּלא לְ ַהכְ ִׁשירֹו ּכָ ָראּוי .לְ ַא ַחר ָה ֵערּוי
יֵ ׁש לְ כַ ּסֹות ַה ֻּׁשלְ ָחן ְּב ַמּפָ ה.
נֹוהגִ ים לְ ַהּנִ ַיח ָעלָ יו ִס ִירים אֹו ָח ֵמץ ַחם ,וְ אֹוכְ לִ ים ָעלָ יו
ֻׁשלְ ָחן ָע ִדין ֶׁשֹּלא ֲ
4
ְּב ֶמ ֶׁשְך ַה ָּׁשנָ ה ַרק ִעם ַמּפָ ה – ַּדי לְ נַ ּקֹותֹו ֵה ֵיטב ּולְ כַ ּסֹותֹו ְּב ַמּפָ ה.
ִמנְ ַהג ַה ְסּפָ ַר ִדּיםִ :מ ְס ַתּּפְ ִקים ְב ֵּערּוי ִבּלְ ַבד לְ ֹלא ֶא ֶבן ְמלֻ ֶבּנֶת.
רֹות ִחיןֶ .את צִ ּנֹור ַה ֶּב ֶרז ַעצְ מֹו יֵ ׁש
ֶאת ַה ְּב ָרזִ ים יֵ ׁש לְ ַהכְ ִׁשיר ַעל יְ ֵדי ֵערּוי ְ
רֹות ִחין
לְ ַהכְ ִׁשיר ַעל יְ ֵדי ּפְ ִת ַיחת ַה ַּמיִ ם ַה ַח ִּמים ,וְ תֹוְך ּכְ ֵדי זְ ִר ָימ ָתם – ֵערּוי ְ
ִמּכְ לִ י ִראׁשֹון .וְ ִאם ֶאפְ ָׁשר ָע ִדיף לְ ָה ִסירֹו ּולְ ַהכְ ִׁשירֹו ְּב ַהגְ ָעלָ ה.
ֶאת ַה ְּמ ַסּנֶ נֶ ת ֶׁשל ַה ֶּב ֶרז יֵ ׁש לְ ָה ִסיר לְ ֶמ ֶׁשְך ַהּפֶ ַסח אֹו לְ ַה ְחלִ יפָ ּה ִּב ְמ ַסּנֶ נֶ ת
5
ְמיֻ ֶח ֶדת לְ פֶ ַסח.

ִׁשּמּוׁש ִּב ְפלָ ָטה ַח ְׁש ַמּלִ ית ְּב ֶפ ַסח
(=סיר) ַּבּפֶ ַסח ,צְ ִריכִ ין לְ ַהּנִ ַיח
	.חיּכְ ֶׁשרֹוצִ ים לְ ַה ֲע ִמיד ֵמ ַעל ַה ַּתּנּור ֵאיזֹו ְק ֵד ָרה ִ
(ס ִעיף א)
יד ין ַה ְּק ֵד ָר הְ .
ְּת ִחּלָ ה ַטס ֶׁשל ַּב ְרזֶ ל וְ ָעלָ יו ַמ ֲע ִמ ִ

ֶּפ ַסח
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ַה ְר ָח ָבה – ִּד ְב ֵרי ַא ְדמֹו"ר ַהּזָ ֵקןַּ :תּנּור ֶׁש ְרגִ ילִ ים לְ ַהּנִ ַיח ֵמ ָעלָ יו
ּוׁש ָאר ָח ֵמץ ְּב ָׁש ָעה ֶׁש ַה ַּתּנּור ִמ ְת ַח ֵּמם ,וְ נִ ְבלָ ע
ּפַ ְׁש ִט ָידה ְ
ָׁשם ַט ַעם ֶה ָח ֵמץ ַעל יְ ֵדי חֹם ָה ֵאׁש – ָאסּור לְ ַהּנִ ַיח ַּבּפֶ ַסח
ׁשּום ָּד ָבר ַעל ּגַ ָּביו ִמּלְ ַמ ְעלָ הִּ .ומי ֶׁשרֹוצֶ ה לְ ִה ְׁש ַּת ֵּמׁש ַּבּפֶ ַסח
ּדֹומה ,וְ ַעל
ַּב ֶּׁש ַטח ֶׁש ֵּמ ַעל ַה ַּתּנּורַ ,מּנִ ַיח ָעלָ יו ֲח ִתיכַ ת ַּב ְרזֶ ל וְ כַ ֶ
ּגַ ֵּבי זֶ ה ַה ָּד ָבר ַה ַּמפְ ִסיק ֻמ ָּתר לְ ַהּנִ ַיח ֲאפִ ּלּו ַמ ֲאכָ לִ ים ַח ִּמים
(ס ָימן תנאְ ,ס ִעיף סה)
ׁש ַה ַּתּנּור ִמ ְת ַח ֵּמם ַּבּפֶ ַסחִ .
ְּב ָׁש ָעה ֶ

כ

ֶּפ ֶרק

כא
ַה ְמ ָח ָׁשה ַמ ֲע ִׂשית:
ִׁשּמּוׁש ִּבפְ לָ ָטה ַח ְׁש ַמּלִ ית ְּבפֶ ַסח ּ -פְ לָ ָטה ַח ְׁש ַמּלִ ית ֶׁש ַּמּנִ ִיחים ָעלֶ ָיה ַחּלֹות
בֹוּה וִ יכַ ֶּס ָה ְּבפַ ח אֹו
אֹותּה ִמ ְסּפַ ר ַּדּקֹות ְּבחֹם ּגָ ַ
לְ ִחּמּום ,יְ נַ ֶּק ָה ֵה ֵיטב ,יַ פְ ִעיל ָ
לּומינְ יּום ָע ֶבה ,וַ ֲעלֵ ֶיהם יַ ּנִ ַיח ֶאת ַה ִּס ִירים ַּבּפֶ ַסח.
ִּבנְ יַ ר ָא ִ

ַה ְכ ָׁש ַרת ִּכ ַיריִ ם ֶׁשל ּגָ ז לְ ֶפ ַסח

כ

עֹומ ִדים ַה ַּמ ְב ֲע ִרים יֵ ׁש לְ נַ ּקֹות ֵה ֵיטב ּולְ ָערֹות ָעלָ יו ַמיִ ם
ֶ 1 .1את ַה ִּמ ְׁש ָטח ֶׁש ָעלָ יו ְ
רֹות ִחים.
ְ
ֶ 2 .2את ַה ֲחצּובֹות יֵ ׁש לְ נַ ּקֹות ֵה ֵיטב ּולְ לַ ֵּבןִ .אם ֹלא ָעׂשּו ּכֵ ןַ ,חּיָ ִבים לְ פָ חֹות לְ נַ ּקֹות
אֹותן ִּבנְ יַ ר ּכֶ ֶסף ָע ֶבה.
ֵה ֵיטב ּולְ כַ ּסֹות ָ
ֶ 3 .3את ַה ַּמ ְב ֲע ִרים לְ נַ ּקֹות ֵה ֵיטב ּולְ ַה ְב ִעיר ָּב ֶהם ֵאׁש ּכַ ָּמה ַּדּקֹות.

אֹותם
ֵּכלִ ים ֶׁשּיֵ ׁש ְּב ָעיָ ה לְ ַה ְכ ִׁשיר ָ
רֹות ִחיןּ ,כְ גֹון ּכֵ לִ ים ַה ֻּמ ְד ָּב ִקים ְּב ֶד ֶבק ,וַ ֲאפִ ּלּו ִאם
	.טי ָּד ָבר ֶׁש ִּמ ְת ַקלְ ֵקל ְּב ַמיִ ם ְ
(=מֹועיל לֹו) ַהגְ ָעלָ ה,
ִ
ַרק ַה ַּקת (=יָ ִדית) ֻמ ְד ֶּב ֶקת ְּב ֵאיזֶ ה ֶּד ֶבקֹ ,לא ַמ ֲהנֵ י לֵ יּה
(ס ִעיף ב)
ׁש ָּמ א ֹלא יַ גְ ִע ילֹו יָ פֶ הְ .
חֹוׁש ִׁשים) ֶ
(=ׁש ְ
ִמּׁשּום ְּד ַחיְ ִׁשינָ ן ֶ

(=מ ְׁש ֶקה ָח ִריף) לְ ִקּיּום (=לְ ִא ְחסּון)ֵ ,אין ַט ַעם
 .כּכֵ לִ ים ֶׁש ֶה ֱחזִ יק ָּב ֶהם יֵ ין ָׂש ָרף ַ
אֹותן ֵה ֵיטב ְּב ַמיִ ם ִעם
יֵ ין ַה ָּׂש ָרף וְ ֵריחֹו נִ פְ לָ ִטים ַעל יְ ֵדי ַהגְ ָעלָ הַ .רק ִאם ִּב ֵּׁשל ָ
(ס ִעיף ז)
מֹוע ילָ ה לָ ֶה ם ַא ַח ר ּכָ ְך ַה גְ ָע לָ הְ .
ח ֶֹמר נִ ּקּוי ִ
ַה ְר ָח ָבה – ִּד ְב ֵרי ַא ְדמֹו"ר ַהּזָ ֵקןֲ :נָהגּו ֶׁשֹּלא לְ ִה ְׁש ַּת ֵּמׁש ַּבּפֶ ַסח
ְּבכֵ לִ ים ֶׁש ָהיָה ָּב ֶהם יֵין ָׂש ָרף ָּת ִמידּ ,כִ י ֵאין ַט ַעם יֵין ַה ָּׂש ָרף וְ ֵריחֹו
נִפְ לָ ִטים ֵמ ֶהם ֲאפִ ּלּו ַעל ֵיְדי ַהגְ ָעלָ ה ִּבכְ לִ י ִראׁשֹוןִּ .ומּכָ ל ָמקֹום
אֹותם ֵה ֵיטב ְּב ַמיִם ִעם ֵאפֶ רַ ,עד ֶׁש ְּנִס ַּתּלֵ ק ֵמ ֶהם
ִאם ִּב ֵּׁשל ָ
מֹועלֶ ת לָ ֶהם ַהגְ ָעלָ ה ַא ַחר ּכָ ְך(ִ .ס ָימן תנאְ ,ס ִעיף סב)
ָה ֵר ַיח לְ גַ ְמ ֵריֶ ,

ימן קט"ז ִּ -דינֵ י ַהגְ ָע ָלה
ִס ָ

בּוקה ַעל ֵיְדי
ַה ְר ָח ָבה – ִּד ְב ֵרי ַא ְדמֹו"ר ַהּזָ ֵקןִ :אם ִיָדית ַה ַּסּכִ ין ְּד ָ
מֹועילָ ה לָ ּהְּ ,דכֵ יוָ ן ֶׁש ַה ֶּד ֶבק ִמ ְת ַקלְ ֵקל ְּב ַמיִם
ֶּד ֶבקֵ ,אין ַהגְ ָעלָ ה ִ
רֹות ִחין ,יֵׁש לָ חּוׁש ֶׁש ָּמא יָחּוס ַעל ַה ֶּד ֶבק וְ ֹלא ְיַר ִּת ַיח ֶאת ַה ַּמיִם
ְ
יָפֶ ה יָפֶ ה .וְ כֵ ן ִאם ַה ִּיָדית ֲעׂשּויָה ֵמח ֶֹמר ַה ִּמ ְת ַקלְ ֵקל ,וְ כֵ ן ְׁש ָאר ּכָ ל
רֹות ִחין ֵ -אין ַהגְ ָעלָ ה
ַהּכֵ לִ ים ָה ֲעׂשּויִין ֵמח ֶֹמר ַה ִּמ ְת ַקלְ ֵקל ְּב ַמיִם ְ
ׁש ָּמא יָחּוס ָעלָ יו(ִ .ס ָימן תנאְ ,ס ִעיף כ)
מֹועלֶ ת לָ ֶהן ּכִ י יֵׁש לָ חּוׁש ֶ
ֶ
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ֶּפ ֶרק

כא
ַה ְמ ָח ָׁשה ַמ ֲע ִׂשית:
ּבּוקי יַ יִ ן ַר ִּבים ְמצֻ ּיָ ן ַ'ּב ְקּבּוק ָח ָדׁש'ַ .א ַחת ַה ַּמ ֲעלֹות ְּב ַ'ב ְקּבּוק ָח ָדׁש' ִהיא
ַעל ַּב ְק ֵ
ּיֹוד ִעים ְּבוַ ָּדאּות ֶׁשֹּלא ֻא ְח ַסן ּבֹו ק ֶֹדם לָ כֵ ן ַמ ְׁש ֶקה ָח ִריף ָח ֵמץ.
ֶׁש ְ
וְ ָא ְמנָ ם ,לְ פִ י ַה ֲהלָ כָ ה ֶאפְ ָׁשר לְ ִה ְׁש ַּת ֵּמׁש ִּבכְ לִ י ֶׁש ָהיָ ה ּבֹו ַמ ְׁש ֶקה ָח ִריף ָח ֵמץ,
(על יְ ֵדי ֶׁש ִּב ְּׁשלּו ּבֹו ַמיִ ם
צּורה ֶׁש ָה ֵר ַיח ִה ְס ַּתּלֵ ק לְ גַ ְמ ֵרי ַ
ִאם נִ ָּקה אֹותֹו ֵה ֵיטב ְּב ָ
תֹוספֶ ת ח ֶֹמר נִ ּקּוי) ,וְ גַ ם ִהגְ ִעיל אֹותֹו ּכַ ָּדת וְ כַ ִּדיןַ ,אְך ִמ ְׁש ַּת ְּדלִ ים ּכְ כָ ל ָה ֶאפְ ָׁשר
ְּב ֶ
לְ ִה ָּמנַ ע ִמּכָ ְך וְ ֹלא לְ ַהכְ ִׁשיר ּכְ לָ ל ּכֵ לִ ים ּכָ ֵאּלּו ֶׁש ַּמ ְחזִ ִיקים ָּב ֶהם ִ(ּב ְק ִביעּות)
ַמ ְׁש ֶקה ָח ִריף ָח ֵמץ.
	.אכּכָ ל ָּד ָבר ֶׁש ִאי ֶאפְ ָׁשר לְ נַ ּקֹותֹו ֵה ֵיטבּ ,כְ גֹון ַסּלִ ים ֶׁש ִּמ ְׁש ַּת ְּמ ִׁשים ָּב ֶהם לְ ָח ֵמץ,
וְ כֵ ן ּכְ לִ י ֶׁשּפִ יו צַ ר וְ ִאי ֶאפְ ָׁשר לְ ַׁשפְ ְׁשפֹו ִמ ִּבפְ נִ ים ,אֹו ֶׁשּיֵ ׁש לֹו ָקנִ ים (=צִ ּנֹורֹות)
(ס ִעיף י)
(=מֹוע ילָ ה לֹו) ַה גְ ָע לָ הְ .
ִ
ֹ -לא ַמ ֲהנֵ י לֵ יּה

ַה ְמ ָח ָׁשה ַמ ֲע ִׂשית:
ְּב ַסּכִ ין ִמ ְת ַקּפֶ לֶ ת ַהּנִ ְק ֵראת 'אֹולָ ר'ַ ,קּיָ ם ֲח ָׁשׁש ֶׁש ָח ַדר ָח ֵמץ לַ ָּמקֹום ֶׁש ֵאלָ יו
ִמ ְת ַקּפֶ לֶ ת ַה ַּסּכִ ין ,וְ ִאי ֶאפְ ָׁשר לְ נַ ּקֹותֹו וְ לָ כֵ ן ֵאין לְ ַהגְ ִעילֹו .הּוא ַה ִּדין לְ ַסלְ ִסּלָ ה
רּורי
חֹוד ִרים לְ ָׁשם ּפֵ ֵ
ֶׁשל נְ צָ ִרים ֶׁש ַּמּנִ ִיחים ָּבּה לֶ ֶחםֶׁ ,שּיֵ ׁש ָּבּה ּגֻ ּמֹותָּ ,ומצּוי ֶׁש ְ
ָח ֵמץ וְ ִאי ֶאפְ ָׁשר לְ נַ ּקֹות ֶאת ּכָ ל ַה ְּס ָד ִקים וְ ַהּגֻ ּמֹות ֶׁש ָּבּה.
	.בכ ַה ַּמ ְר ֶּדה (=ּכְ לִ י ֶׁש ַּמכְ נִ ִיסין ּומֹוצִ ִיאין ּבֹו לֶ ֶחם ֵמ ַה ַּתּנּור) ֶׁשל ֵעץ ֵ -אין לֹו
(ס ִעיף ד)
ַּת ָּק נָ הְ .
	.גכּכָ ל ּכְ לִ י ֶח ֶרס ֶׁשּנִ ְׁש ַּת ֵּמׁש ּבֹו ָח ֵמץ ֹ -לא ִ
מֹועילָ ה לֹו ַהגְ ָעלָ ה(ְ .ס ִעיף א).
ַה ְר ָח ָבה – ִּד ְב ֵרי ַא ְדמֹו"ר ַהּזָ ֵקןּ :כָ ל ּכְ לִ י ֶח ֶרס ֶׁשּנִ ְׁש ַּת ֵּמׁש
(=ּב ַמיִ ם ַח ִּמים) ֶׁש ַהּיָ ד סֹולֶ ֶדת ּבֹו – ֵאין
ּבֹו ָח ֵמץ ְּב ַח ִּמין ְ
ּתֹורה ֵה ִע ָידה ַעל ּכְ לִ י ֶח ֶרס
לֹו ַּת ָּקנָ ה ַעל יְ ֵדי ַהגְ ָעלָ הֶׁ ,ש ַה ָ
ֶׁש ַה ַּט ַעם ֶׁשּנִ ְבלַ ע ּבֹו ֵאינֹו יֹוצֵ א לְ עֹולָ םֲ ,אפִ ּלּו יַ גְ ִעילֶ ּנּו ּכַ ָּמה
ּפְ ָע ִמיםֶ ,אּלָ א לְ עֹולָ ם ּפֹולֵ ט הּוא ְמ ַעט ְמ ַעט ִמ ַּט ַעם ֶה ָח ֵמץ
(ס ָימן תנאְ ,ס ִעיף ו)
ׁשּנִ ְבלַ ע ּבֹוִ .
ֶ

ֶּפ ַסח
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ַה ְמ ָח ָׁשה ַמ ֲע ִׂשית:
ּפֹורצֶ לָ ן – ֶׁש ִה ְׁש ַּת ְּמׁשּו ָּב ֶהם ְּבאֹכֶ ל ָח ֵמץ ַחם (אֹו ֶׁש ָּׁש ָהה
ּכְ לֵ י ֶח ֶרסַ ,ח ְר ִסינָ הְ ,
ְּבתֹוכָ ם נֹוזֵ ל ִעם ָח ֵמץ ְּב ֶמ ֶׁשְך ָׁ 24שעֹות ִּב ְרצִ יפּות) ֹלא נִ ָּתן לְ ַהכְ ִׁשיר.
רֹות ִחים וְ ַא ַחר ּכָ ְך
ּכִ ּיֹור – ִאם הּוא ֵמ ֶח ֶרסְ ,מנַ ִּקים אֹותֹו ֵה ֵיטב וְ ׁשֹופְ כִ ים ַמיִ ם ְ

כ

ֶּפ ֶרק

כא
ּמּוד ִחים
נֹוהגִ ים לְ ַהּנִ ַיח ְּבתֹוכֹו 'ּכִ ּיֹור' ִמ ַּמ ֶּתכֶ ת אֹו ִמּפְ לַ ְס ִטיקּ ,כְ ֵדי ֶׁש ַהּכֵ לִ ים ַה ָ
ֲ
ּבֹו ֹלא יֻ ּנְ חּו ְּבתֹוְך ַהּכִ ּיֹור ַעצְ מֹוְ .ראּו ַהכְ ָׁש ַרת ְּב ָרזִ ים ְּב ַ'ה ְמ ָח ָׁשה ַמ ֲע ִׂשית' לְ ַא ַחר
ְס ִעיף יז.
(=מֹועיל לָ ֶהם) ַהגְ ָעלָ ה.
ִ
נֹוהגִ ין ִּב ְמ ִדינֹות ֵאּלּו ֶׁשֹּלא ַמ ֲהנֵ י לְ הּו
	.דכּכְ לֵ י זְ כּוכִ ית ֲ
(ס ִעיף יג)
ְ

כ

ַה ְר ָח ָבה – ִּד ְב ֵרי ַא ְדמֹו"ר ַהּזָ ֵקןּ :כְ לֵ י זְ כּוכִ ית ֲ -אפִ ּלּו נִ ְׁש ַּת ֵּמׁש
אֹותם ֶׁש ָּׁש ָהה ַמ ְׁש ֶקה
ָּב ֶהן ָח ֵמץ ְּב ַח ִּמין ּכָ ל ַה ָּׁשנָ ה ,וַ ֲאפִ ּלּו ָ
ָח ֵמץ ְּבתֹוכָ ם ּכַ ָּמה יָ ִמים וְ ָׁשנִ יםֵ ,אין צְ ִריכִ ים ׁשּום ֶהכְ ֵׁשר
לַ ּפֶ ַסחֶ ,אּלָ א ַּדי לָ ֶהם ִּב ְׁש ִטיפָ ה ּכְ ִדינָ ּה ,לְ פִ י ֶׁש ֵהם ֲחלָ ִקים
אֹומ ִריםֶׁ ,ש ֲאפִ ּלּו ַהגְ ָעלָ ה
וְ ָק ִׁשים וְ ֵאינָ ם ּבֹולְ ִעים ּכְ לּום .וְ יֵ ׁש ְ
מֹועלֶ ת לִ כְ לֵ י זְ כּוכִ יתְּ ,דכֵ יוָ ן ֶׁש ְּת ִחּלַ ת ְּב ִרּיָ ָתן הּוא ִמן
ֵאינָ ּה ֶ
(ס ָימן
ַהחֹל ֲה ֵרי ֵהן ּכִ כְ לֵ י ֶח ֶרס .וְ כֵ ן ַה ִּמנְ ָהג ּפָ ׁשּוט ִּב ְמ ִדינֹות ֵאּלּוִ .
תנאְ ,ס ִעיף עג)

ַה ְמ ָח ָׁשה ַמ ֲע ִׂשית:
נֹוהגִ ים ֶׁש ְּמנַ ִּקים ֵה ֵיטב ּכְ לֵ י זְ כּוכִ ית,
(אְך ֹלא ְּבכֻ ּלָ ן) ֲ
ְּב ַרּבֹות ִמ ְּק ִהּלֹות ְספָ ַרד ַ
ִּומ ְׁש ַּת ְּמ ִׁשים ָּב ֶהם ַּבּפֶ ַסח ,לְ ֹלא ַהגְ ָעלָ הַ .אְך ִּב ְק ִהּלֹות ַא ְׁשּכְ נַ ז ַמ ְקּפִ ִידים ֶׁשֹּלא
(אפִ ּלּו לְ ַא ַחר ַהגְ ָעלָ ה)ֶ ,אּלָ א ְּבכֵ לִ ים ֲח ָד ִׁשים
לְ ִה ְׁש ַּת ֵּמׁש ִּבכְ לֵ י זְ כּוכִ ית ִּבכְ לָ ל ֲ
ַה ְּמי ָֹע ִדים לַ ּפֶ ַסח ִּבלְ ַבד.

ֲה ָכנַ ת ַה ֵּכלִ ים לִ ְפנֵ י ַה ַה ְכ ָׁש ָרה

ַה ְמ ָח ָׁשה ַמ ֲע ִׂשית:
קּומקּום ֵּומ ַיחם לְ ַה ְר ָּת ַחת ַמיִ םַ ,הּנִ ְמצָ ִאים ִּב ְס ִב ַיבת ָח ֵמץ וְ יֵ ׁש ֲח ָׁשׁש ָס ִביר
ְ
נֹות ֶיהם ִׁשכְ ָבה ֶׁשל ֶא ֶבן  -יֵ ׁש
רּוריםִּ ,ומצְ ַט ֶּב ֶרת ַעל ָּדפְ ֵ
ֶׁשּנָ פְ לּו לְ תֹוכָ ם ּפֵ ִ
ַה ַּמ ְח ִמ ִירים .לְ ָה ִסיר ֶאת ִׁשכְ ַבת ָה ֶא ֶבן לִ פְ נֵ י ַה ַהגְ ָעלָ הִ ,מּׁשּום ֶׁשּיֵ ׁש לַ ְחׁשֹׁש
ֶׁש ָּמא נָ פַ ל לְ תֹוכָ ם ּפֵ רּור ָח ֵמץ וְ כִ ְּס ָתה אֹותֹו ָה ֶא ֶבן וְ יֶ ֱאסֹר ֶאת ַה ַּמיִ ם ַּבּפֶ ַסח.6

ימן קט"ז ִּ -דינֵ י ַהגְ ָע ָלה
ִס ָ

ּדֹומהֶׁ ,שּיְ ֵהא
לּודה וְ כַ ֶ
	.הכק ֶֹדם ֶׁש ַּמגְ ִעיל ֶאת ַהּכְ לִ י צָ ִריְך לְ נַ ּקֹותֹו ֵה ֵיטב ִמן ַה ֲח ָ
ּקֹותם
חֹובה לְ נַ ָ
נָ ִקי לְ גַ ְמ ֵריֲ .א ָבל ַמ ְראֹות (=ּכְ ָת ִמים) ֵאין ָּב ֶהם ְקפִ ָידה ,וְ ֵאין ָ
(ס ִעיף ג)
יר ים לְ ָה ִס ירְ .
וְ יֵ ׁש ַה ַּמ ְח ִמ ִ

ּקֹותם ָׁשם וְ ַא ַחר ּכָ ְך יַ גְ ִעילֹוִ .אם ִאי
(=ׁש ָק ִעים) ַּבּכְ לִ י צָ ִריְך לְ נַ ָ
	.וכ ִאם יֵ ׁש ּגֻ ּמֹות ְ
ֶאפְ ָׁשר לְ נַ ּקֹות ֵה ֵיטב ַהּגֻ ּמֹות וְ ַה ְּס ָד ִקים ,וְ גַ ם ִאי ֶאפְ ָׁשר לְ לַ ֵּבן ָׁשם ֵ -אין לֹו
(ס ִעיף ג)
ַּת ָּק נָ הְ .
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ֶּפ ֶרק

כא
ַה ְר ָח ָבה – ִּד ְב ֵרי ַא ְדמֹו"ר ַהּזָ ֵקןַ :סּכִ ין אֹו ֶא ָחד ִמ ְּׁש ָאר ּכֵ לִ ים
ַהּצְ ִריכִ ין ַהגְ ָעלָ הֶׁ ,שּיֵׁש ּבֹו ּגֻ ָּמה אֹו ֶס ֶדק אֹו ֶנֶקב ֶׁש ֵאינֹו יָכֹול
מֹועלֶ ת לָ ֶהם ,לְ פִ י ֶׁשּיֵׁש לָ חּוׁש
לְ נַּקֹותֹו ֵה ֵיטב – ֵאין ַהגְ ָעלָ ה ֶ
(=ח ֵמץ ַמ ָּמ ִׁשי),
ֶׁש ָּמא יֵׁש ָׁשם ַמ ֶּׁשהּו ַמ ָּמׁשּות ֶה ָח ֵמץ ְּב ַעיִן ָ
(=מ ָּמ ִׁשי) .לְ פִ יכָ ְך צָ ִריְך
מֹועלֶ ת לְ ַמה ֶּׁשהּוא ְּב ַעיִן ַ
וְ ֵאין ַהגְ ָעלָ ה ֶ
אֹותם ָׁשם
יַׁש ֶהה ָ
ּבֹוערֹות ַעל ַה ֶּס ֶדק וְ ַהּגֻ ָּמה ,וְ ְ
ּנִיח ּגֶ ָחלִ ים ֲ
לְ ַה ַ
נִׂש ָרף ְּבצַ ד ַה ִחיצֹון,
ַעד ֶׁש ְּיִהיֶה ַקׁש אֹו חּוט (=אֹו נְיַר ִעּתֹון) ְ
וְ ַא ַחר ּכָ ְך ַמגְ ִעילָ ן .וְ ִאם ֹלא ָע ָׂשה ּכֵ ן ק ֶֹדם ַה ַהגְ ָעלָ הֲ ,יַע ֶׂשה ּכֵ ן
ַא ַחר ַה ַהגְ ָעלָ ה(ִ .ס ָימן תנאְ ,ס ִעיף יט)

ַה ְמ ָח ָׁשה ַמ ֲע ִׂשית:
ְּב ֵחלֶ ק ּגָ דֹול ֵמ ַה ַּמ ֲח ַבּתֹות ָּדבּוק ֻׁש ָּמן ֶׁש ִאי ֶאפְ ָׁשר לְ ָה ִסירֹו ְּבנִ ּקּוי ָרגִ ילּ .כֵ יוָ ן
מֹועילָ ה ַרק לְ הֹוצִ יא ַמה ֶׁשּנִ ְבלַ ע ְּבתֹוְך ַהּכְ לִ י ,וְ ֹלא לְ ֻׁש ָּמן זֶ ה
ֶׁש ַה ַהגְ ָעלָ ה ִ
ֶׁשּנִ ְמצָ א ַעל ַהּכְ לִ י ַעצְ מֹו – יֵ ׁש צ ֶֹרְך לְ לַ ֵּבן ֶאת ַה ַּמ ֲח ַבת ַעד ּכְ ֵדי ּכָ ְך ֶׁש ִאם יָ ִׂשימּו
נְ יַ ר ִעּתֹון ַּבּצַ ד ַה ֵּׁשנִ י ֶׁשל ַה ַּמ ֲח ַבת הּוא יִ ָּׂש ֵרף .לִ ּבּון זֶ ה ְמכַ ּלֶ ה ֶאת ַהּלִ כְ לּוְך
ַה ִחיצֹונִ י ,וְ ַא ַחר ּכָ ְך ֶאפְ ָׁשר לְ ַהגְ ִעיל.
יֹותר,
ּדֹורׁש חֹם ּגָ דֹול ֵ
[לִ ּבּון זֶ ה נִ ְק ָרא לִ ּבּון ַקלְּ ,בׁשֹונֶ ה ֵמ ַהּלִ ּבּון ֶה ָחמּור ֶׁש ֵ
ּכַ ְּמב ָֹאר לְ ֵעיל ְס ִעיף יג].
	.זכ ֶאת ַה ֻּׁשלְ ָחנֹות צְ ִריכִ ין לְ ַׁשפְ ֵׁשף ִמּק ֶֹדם וְ ַרק ַא ַחר ּכָ ְך יַ כְ ִׁשירּום.

(ס ִעיף יא)
ְ

ַה ְר ָח ָבה – ִּד ְב ֵרי ַא ְדמֹו"ר ַהּזָ ֵקןּ :כָ ל ַהּכֵ לִ יםֲ ,אפִ ּלּו ֻׁשלְ ָחנֹות,
ַהּצְ ִריכִ ין ַהגְ ָעלָ ה – יֵ ׁש לְ ִהּזָ ֵהר לְ ָה ִד ָיחם ּולְ ַׁשפְ ְׁשפָ ם יָ פֶ ה
ק ֶֹדם ַה ַהגְ ָעלָ הּ ,כְ ֵדי ֶׁשֹּלא יִ ְהיֶ ה ָּדבּוק ָּב ֶהם ׁשּום ְּד ַבר ִאּסּור
(=מ ָּמ ִׁשי) .וְ ַא ַחר ּכָ ְך יְ נַ ּגְ ֵבם יָ פֶ ה ִמ ֵּמי ַה ֲה ָד ָחה ֶׁש ַעל
ְּב ַעיִ ן ַ
ּגַ ֵּב ֶיהםֶׁ ,ש ֵהם צֹונְ נִ יםֶׁ ,שֹּלא יְ צַ ּנְ נּו ְמ ַעט ֶאת ֵמי ַה ַהגְ ָעלָ ה
ִ(ס ָימן תנבְ ,ס ִעיף ז).

ּומ ְק ִּפיא
ֲה ָכנַ ת ְמ ָק ֵרר ַ
ֶּפ ַסח
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	.חכ ְמ ָק ֵרר ַּומ ְקּפִ יא ֶׁש ֵאין ָּב ֶהם ָח ֵמץ ַחם ְּב ֶמ ֶׁשְך ַה ָּׁשנָ הְ ,מנַ ִּקים ֵה ֵיטב ְּב ַמ ְטלִ ית
לַ ָחה .יֵ ׁש לְ נַ ּקֹות ֶאת ִקירֹות ַה ְּמ ָק ֵרר וְ ַה ַּמ ְקּפִ יא ִמ ִּבפְ נִ יםֶ ,את ַה ַּמ ָּדפִ ים
ּגּומי ֶׁש ַּב ֶּדלֶ תֶ .את ַה ַּמ ְקּפִ יא יֵ ׁש לְ ַהפְ ִׁשיר ֵמ ַה ֶּק ַרח
וְ ַה ְּמגֵ רֹות; וְ ֶאת ִמ ְסּגֶ ֶרת ַה ִ
וְ ַא ַחר ּכָ ְך לְ נַ ּקֹותֹו .נָ הּוג לְ כַ ּסֹות ִּבנְ יָ ר ָח ָדׁש ֶאת ַה ַּמ ָּדפִ ים וְ ַה ְּמגֵ רֹות ֶׁש ֲעלֵ ֶיהם
7
ַמּנִ ִיחים ְּבפֶ ַסח ַמ ֲאכָ לִ ים.

כ

ֶּפ ֶרק

כא
ּומנְ ָהגִ ים
ֲהלִ יכֹות ִ
 .א ְּבאֹפֶ ן ּכְ לָ לִ י ,טֹוב ֶׁשּיִ ְהיּו לְ ָא ָדם ּכֵ לִ ים ְמיֻ ָח ִדים לַ ּפֶ ַסח ,וְ כָ ְך ֹלא יִ צְ ָט ֵרְך לְ ַהכְ ִׁשיר
ֶאת ּכֵ לָ יו ָ(ּד ָבר ַהּכָ רּוְך ְּב ַהגְ ָּבלֹות ׁשֹונֹות).

כ

ימן קט"ז ִּ -דינֵ י ַהגְ ָע ָלה
ִס ָ

 .1ראו שולחן ערוך אדמו"ר הזקן סי' תנא ,לז .ספר "הגעלת כלים לפסח" פרק יא ,יג.
 .2ראו "שבח המועדים" עמ' .178
 .3שולחן ערוך אדמו"ר הזקן סימן תנא ,סעיף נח.
 .4ראו "שבח המועדים" עמ' .179-180
 .5ראו "שבח המועדים" עמ' .176-177
צֹורְך לַ ְחׁשֹׁש לְ כָ ְך ,ראו בספר "הגעלת כלים לפסח" פרק יג ,תא .פסקי תשובות
סֹוב ִרים ֶׁש ְּמ ֻד ָּבר ַּב ֲח ָׁשׁש ָרחֹוק וְ ֵאין ֶ
 .6יֵ ׁש חֹולְ ִקים וְ ְ
סי' תנא ,יד.
 .7ראו "שבח המועדים" עמ' .179
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ֶּפ ֶרק
ֶע ְׂש ִרים
ּוׁשנַ יִ ם
ְ

ימן קיד
ִס ָ

ִּדינֵ י ְמ ִכ ַירת ָח ֵמץ
ּובל יִ ָּמ ֵצא
ַּבל יֵ ָר ֶאה ַ
"ׁש ְב ַעת יָ ִמים ְׂשאֹר ֹלא יִ ָּמצֵ א ְּב ָב ֵּתיכֶ ם ּכִ י ּכָ ל אֹכֵ ל ַמ ְח ֶמצֶ ת
ּתֹורהִ :
 .אנֶ ֱא ַמר ַּב ָ
וְ נִ כְ ְר ָתה ַהּנֶ פֶ ׁש ַה ִהוא ֵמ ֲע ַדת יִ ְׂש ָר ֵאל ַּבּגֵ ר ְּוב ֶאזְ ַרח ָה ָא ֶרץ" ְ(ׁשמֹות יב ,יט)" ,וְ ֹלא
יֵ ָר ֶאה לְ ָך ָח ֵמץ וְ ֹלא יֵ ָר ֶאה לְ ָך ְׂשאֹר ְּבכָ ל ּגְ בּולֶ ָך" ָ(ׁשם יג ,ז) .לָ כֵ ן יִ ְׂש ָר ֵאל ֶׁשּיֵ ׁש לֹו
עֹובר ְּבכָ ל ֶרגַ ע וְ ֶרגַ ע ַעל ְׁש ֵּתי ֲע ֵברֹות ֵאּלּו ֶׁשל ַּבל
ָח ֵמץ ֶׁשּלֹו ִּב ְרׁשּותֹו ַּבּפֶ ַסחֵ ,
(ס ִעיף א)
ּוב ל יִ ָּמ צֵ אְ .
יֵ ָר ֶאה ַ

ָח ֵמץ ֶׁש ָע ַבר ָעלָ יו ַה ֶּפ ַסח
 .ב ָח ֵמץ ֶׁש ָהיָ ה ִּב ְרׁשּותֹו ֶׁשל יִ ְׂש ָר ֵאל ַּבּפֶ ַסח ָאסּור ַּב ֲהנָ ָאה לְ עֹולָ ם ,וַ ֲאפִ ּלּו ִּב ְּטלֹו
(ס ִעיף א)
ק ֶֹד ם ּפֶ ַס חְ .
 .גצְ ִריכִ ין לְ ִהּזָ ֵהר ֶׁשֹּלא לֵ ָהנֹות לְ ַא ַחר ַהּפֶ ַסח ֵמ ֲח ֵמצֹו ֶׁשל יִ ְׂש ָר ֵאל ֶׁשהּוא ָחׁשּוד
ֶׁשֹּלא ְמכָ רֹו ּכַ ָּדת .וְ לָ כֵ ן ּכְ ֶׁשאֹוכְ לִ ים אֹו קֹונִ ים ָח ֵמץ ַא ַחר ַהּפֶ ַסח ,יֵ ׁש לִ ְבּדֹק
(ס ִעיף יג)
ירת ָח ֵמץ ּכַ ִּדיןְ .
ֶׁשֹּלא ָהיָ ה ִּב ְרׁשּות יִ ְׂש ָר ֵאל ַּבּפֶ ַסח ֶאּלָ א נֶ ֶע ְׂש ָתה ּבֹו ְמכִ ַ

ְמ ִכ ַירת ָח ֵמץ
 .ד ִמי ֶׁשּיֵ ׁש לֹו ַה ְר ֵּבה ָח ֵמץ ֶׁש ֵאינֹו יָ כֹול לְ ַב ֲערֹו ִמן ָהעֹולָ ם ,צָ ִריְך לְ ָמכְ רֹו לְ נָ כְ ִרי
(ס ִעיף א)
ׁש הּוא ֲע ַד יִ ן ֻמ ָּת ר ַּב ֲה נָ ָא הְ .
ק ֶֹדם ַהּפֶ ַסח ְּב ָׁש ָעה ֶ
 .הֹלא יְ ֵהא ִענְ יַ ן ְמכִ ַירת ָח ֵמץ ֵאצֶ ל ָה ָא ָדם ּכְ מֹו ִמצְ וַ ת ֲאנָ ִׁשים ְמלֻ ָּמ ָדהֶ ,אּלָ א
מּורה
(=ׁשּיַ ְחלִ יט) ְּב ַד ְעּתֹו ֶׁשהּוא מֹוכֵ ר ֶּב ֱא ֶמת לַ ּנָ כְ ִרי ְמכִ ָירה ּגְ ָ
צָ ִריְך ֶׁשּיִ גְ מֹר ֶ
(ס ִעיף א)
(=מ ְח לֶ ֶט ת)ְ .
לּוטה ֻ
וַ ֲח ָ
 .וֹלא יִ ְמּכֹר ֶאת ֶה ָח ֵמץ לַ ּגֹוי ְּבי ֶֹקר ִמן ַה ְּמ ִחיר ָה ָראּוי.

(ס ִעיף א)
ְ

ֶּפ ַסח

 .ז ֶה ָח ֵמץ ֶׁשהּוא מֹוכֵ ר לַ ּגֹוי ,צָ ִריְך ֶׁשֹּלא יִ ְהיֶ ה ְּב ֵביתֹו ֶׁשל יִ ְׂש ָר ֵאל .וְ ִאם ַהּגֹוי
לֹוק ַח ֶאת ֶה ָח ֵמץ לְ תֹוְך ֵּביתֹוַ ,מה ּטֹוב; וְ ִאם ִאי ֶאפְ ָׁשר ֶׁשּיִ ָּק ֵחהּו לְ ֵביתֹו ,צָ ִריְך
ֵ
(ס ִעיף ב)
ׁש ֶה ָח ֵמ ץ ֻמ ּנָ ח ּבֹוְ .
לְ ַה ְׂשּכִ יר לֹו ֶאת ַה ֶח ֶדר ֶ
 .ח ִאם ֵאינֹו יָ כֹול לְ ַה ְׂשּכִ יר לֹו ּכָ ל ַה ֶח ֶדרִ ,מּפְ נֵ י ֶׁשהּוא צָ ִריְך ּגַ ם ּכֵ ן לְ ִה ְׁש ַּת ֵּמׁש ּבֹו,
יַ ֲע ֶׂשה ְמ ִחּצָ ה לִ פְ נֵ י ֶה ָח ֵמץ ,וְ יַ ְׂשּכִ יר לֹו ֶאת ֶה ָח ֵמץ ֶׁש ַעד ַה ְּמ ִחּצָ ה וְ יִ כְ ּתֹב ּכֵ ן
(ס ִעיף ד)
ּׁש ָט רְ .
ְּבתֹוְך ַה ְ
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כב
 .טּכָ ל ַמה ֶּׁשּכָ תּוב ַּב ְּׁש ָטר ,יְ ַד ֵּבר ִעם ַהּקֹונֶ ה ַהּנָ כְ ִרי ּגַ ם ְּב ַעל ּפֶ ה .וִ ַיק ֵּבל ִמ ֶּמּנּו
ּוׁש ָאר ַה ָּמעֹות יִ זְ קֹף ָעלָ יו ְּבתֹור חֹוב .וִ ֵיהא ַהּכֹל ּכָ תּוב ַּב ְּׁש ָטר
ְּד ֵמי ְק ִד ָימהְ ,
(ס ִעיף ב)
ְ

ַּד ַעת ַא ְדמֹו"ר ַהּזָ ֵקןִ :מּכֵ יוָ ן ֶׁש ַהּנָ כְ ִרי ֵאינֹו ְמ ַׁשּלֵ ם ֶאת ּכָ ל ׁשֹוִ י
ֶה ָח ֵמץֲ ,ה ֵרי ֶׁש ַה ָּד ָבר ָעלּול לִ פְ ּגֹם ִּב ְׁשלֵ מּות ַה ְּמכִ ָירה ,וְ לָ כֵ ן
ַא ְדמֹו"ר ַהּזָ ֵקן ִּת ֵּקן לַ ֲעׂשֹות ְמכִ ַירת ָח ֵמץ ַעל יְ ֵדי ָע ֵרב ַק ְּבלָ ן,
הּודי ֶׁש ֶה ָח ֵמץ ַהּנִ ְמּכָ ר ֵאינֹו ַׁשּיָ ְך לֹו ,וְ הּוא ְמ ַק ֵּבל
ֶׁשהּוא יְ ִ
ַא ֲח ָריּות ַעל ַה ְּמכִ ָירה – ֶׁש ְּבבֹוא ָה ֵעתִ ,אם יִ ְת ַח ֵּמק ַהּנָ כְ ִרי
וְ ֹלא יִ ְרצֶ ה לְ ַׁשּלֵ ם ֶאת ַהחֹוב ,הּוא יִ פְ ַרע ֶאת ַהחֹוב ִּב ְמקֹומֹו.
יֹותר.
ַעל יְ ֵדי ַּת ָּקנָ ה זֹו ְמ ַק ֶּבלֶ ת ַה ְּמכִ ָירה ּת ֶֹקף ּגָ דֹול ֵ
 .ילְ ַא ַחר ַהּפֶ ַסח יְ ַב ֵּקׁש ֵמ ֵאת ַהּנָ כְ ִרי ֶׁשּיְ ַׁשּלֵ ם לֹו ֶאת ַהחֹוב ֶׁש ִה ְת ַחּיֵ ב לְ ַׁשּלֵ ם
ֲעבּור ֶה ָח ֵמץ ֶׁש ָּמכַ ר לֹו .וְ כַ ֲא ֶׁשר יְ ִׁש ֵיבהּו ַהּנָ כְ ִרי ֶׁש ֵאין לֹו ּכֶ ֶסף ,יְ ַב ֵּקׁש ִמ ֶּמּנּו
(עם ַה ֶח ֶדר ֶׁשּבֹו הּוא נִ ְמצָ א) ְּב ַעד ְסכּום ּכָ ְך
ֶׁשּיַ ֲחזֹר וְ יִ ְמּכֹר לֹו ֶאת ֶה ָח ֵמץ ִ
(ס ִעיף א)
וְ כָ ְךְ .
ּסֹוח ִרים ַמ ָּמׁש.
	.איֹלא יְ ֵהא ַה ָּד ָבר ּכְ חּוכָ א ְּב ָעלְ ָמא (=צְ חֹוק ְס ָתם)ֶ ,אּלָ א ּכְ ֶד ֶרְך ַה ֲ
(ס ִעיף א)
ְ

ימן קי"ד ִּ -דינֵ י ְמכִ ַירת ָח ֵמץ
ִס ָ

	.בי ָאסּור לַ ֲעׂשֹות ְּתנַ אי ִעם ַהּגֹוי ֶׁשּלְ ַא ַחר ַהּפֶ ַסח ְמ ֻחּיָ ב ַהּגֹוי לְ ָמכְ רֹו לֹו ,אֹו
ֶׁש ַהּיִ ְׂש ָר ֵאל ְמ ֻחּיָ ב לַ ֲחזֹר וְ לִ ְקנֹותֹו ִמ ֶּמּנּוּ .כִ י ֶה ָח ֵמץ נִ ְהיֶ ה ָקנּוי לַ ּנָ כְ ִרי לְ גַ ְמ ֵרי,
(ס ִעיף ו)
וְ ַר ק ִא ם יִ ְר צֶ ה ִּב ְר צֹונֹו ַה ּטֹוב יִ ְק נּו ִמ ֶּמ ּנּו זֹאת ַּב ֲח זָ ָר ה לְ ַא ַח ר ַה ּפֶ ַס חְ .
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כב
ּומנְ ָהגִ ים
ֲהלִ יכֹות ִ
 .אמֹוכְ ִרים לְ גֹוי ּגַ ם ּכֵ לִ ים ֶׁשּיֵ ׁש ֲעלֵ ֶיהם ַמ ָּמׁשּות ָח ֵמץ ,וְ ַה ִּמנְ ָהג הּוא ֶׁש ֵאין
אֹותם ַא ַחר ַהּפֶ ַסח.
ַמ ְט ִּבילִ ים ָ
עֹוׂשה ֶאת ַה ְּמכִ ָירה לְ גֹוי.
נֹוהגִ ים לָ ֵתת ְרׁשּות לָ ַרב לִ ְמּכֹר ֶאת ֶה ָח ֵמץ ,וְ הּוא ֶ
 .ב ֲ
 .ג ִמנְ ַהג ֲח ִס ִידים ֶׁש ְּד ַבר ַמ ֲאכָ ל אֹו ַמ ְׁש ֶקה ֶׁש ִּק ְּבלּו ֵמ ָה ַא ְדמֹו"ר ֵאין מֹוכְ ִרים לְ גֹוי.
ּוׁש ִתּיָ תֹו לִ פְ נֵ י ַהּפֶ ַסח.
וְ ִאם יֵ ׁש ּבֹו ֲח ַׁשׁש ָח ֵמץְ ,מ ַסּיְ ִמים ֶאת ֲאכִ ילָ תֹו ְ

ְׁש ַטר ַה ְר ָׁש ָאה לִ ְמכִ ַירת ָח ֵמץ
ּכֹוח ְּורׁשּות לָ ַרב _________________
נֹותן ַ
ֲאנִ י ֶה ָחתּום ַמ ָּטהֵ ,
________________________________________
קֹומי לִ ְמּכֹר ּולְ ַה ְׂשּכִ ירְּ ,ב ַעצְ מֹו ,אֹו
עֹוׂשה אֹותֹו ָׁשלִ ַיח ֻּומ ְר ֶׁשה ִּב ְמ ִ
וְ ֶ
לּוחיםּ ,כָ ל ִמינֵ י ָח ֵמץ
ׁשלּוחֹוַ ,עד ֵמ ָאה ְׁש ִּוׁשלִ ַיח ְ
ַעל יְ ֵדי ְׁשלּוחֹו ְ
ׁשּותנּו ,וְ /אֹו ְּביַ ד
ׁש-ח ֵמץ ֶׁשּלָ נּוֵ ,הן ַהּנִ ְמצָ א ִּב ְר ֵ
רֹובֹות-ח ֵמץ וַ ֲח ַׁש ָ
ָ
וְ ַת ֲע
ֲא ֵח ִרים ,אֹו ֶׁשּיֵ ׁש לָ נּו ֵחלֶ ק ּוזְ כּות ָּב ֶהם ,אֹו ֶׁש ֵהם ַרק ּפִ ָּקדֹון ְּביַ ד ֲא ֵח ִרים.
וְ כֵ ן ָאנּו ְמיַ ּפִ ים ּכֹוחֹו ֶׁשּיַ ְׂשּכִ יר לְ נָ כְ ִרי ּכָ ל ַה ְּמקֹומֹות ֶׁש ֶה ָח ֵמץ ֻמּנָ ח ָׁשם.
ָּובזֶ ה ָאנּו ְמגַ ּלִ ים ַּד ְע ֵּתנּוֶׁ ,שּכָ ל ָח ֵמץ וַ ֲח ַׁשׁש ָח ֵמץ וְ ַת ֲערֹובֹות ָח ֵמץ
ַה ַּׁשּיָ ְך לָ נּו ,יִ ָּמכֵ ר לְ נָ כְ ִרי ְּבכָ ל אֹפֶ ן ֶׁשּיִ ְהיֶ הֵ ,הן ִמּצַ ד ְׁשלִ יחּות וְ ֵהן ִמּצַ ד
זְ כִ ּיָ הֶׁ ,שּזָ כִ ין לְ ָא ָדם ֶׁשֹּלא ְּבפָ נָ יו ,וְ כֵ ן ְּביַ ד ַה ָּׁשלִ ַיח לִ ְמּכֹר ֶה ָח ֵמץ ָה ָאמּור
תּ-ד ְעּתֹו ,וִ ִיהי ִמ ְמּכָ רֹו ַקּיָ םְּ ,ות ֵהא יָ דֹו
לְ ֵעיל ְּבכָ ל ְמ ִחיר ֶׁשּיִ ְרצֶ ה לְ פִ י ַחּוַ ַ
ּכְ יָ ֵדינּו ,וַ ֲע ִׂשּיָ תֹו ּכַ ֲע ִׂשּיָ ֵתנּוּ ,ופִ יו ּכְ פִ ינּו.

ֶּפ ַסח

ֵׁשם ִּומ ְׁשּפָ ָחה ________________________
ּכְ ת ֶֹבת ְמלֵ ָאה ________________________
וְ ַעל זֶ ה ָּבאנּו ַעל ֶה ָחתּום ________________________
ַּת ֲא ִריְך ________________________
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כג
ֶּפ ֶרק
ֶע ְׂש ִרים
לֹוׁשה
ּוׁש ָ
ְ

ימן קיז
ִס ָ

ְק ָצת ִּדינִ ים ְמלֻ ָּק ִטים לְ ַחג ַה ֶּפ ַסח
ָח ֵמץ ָאסּור ְּב ַמ ֶּשׁהּו
 .א ִאם נִ ְמצְ ָאה ֵאיזֹו ַּת ֲער ֶֹבת ָח ֵמץ ְּב ֶע ֶרב ּפֶ ַסח ַעד ַהּלַ יְ לָ ה ֲה ֵרי זֶ ה ּכְ מֹו ְׁש ָאר
(ס ִעיף א)
ּׁש יםְ .
ּסּורין ֶׁש ְּב ֵטלִ ים ְּב ִׁש ִ
ִא ִ
זֹורקֹו ,וְ ַה ְּׁש ָאר
בּואה ְּבעֹוף ְּוב ַת ְב ִׁשיל ְּב ֶע ֶרב ּפֶ ַסח ְ -
 .בלָ כֵ ן ִאם נִ ְמצָ א ּגַ ְר ִעין ְּת ָ
(ס ִעיף א)
ֻמ ָּת ִר ין ַּב ֲא כִ ילָ ה ֲא פִ ּלּו ַּב ּפֶ ַס חְ .
אֹוסר ֲאפִ ּלּו ְּב ַמ ֶּׁשהּו.
 .ג ִאם נִ ְמצָ א ָח ֵמץ ְּבתֹוְך ַחג ַהּפֶ ַסח ֵ -

(ס ִעיף א)
ְ

 .ד ְּבכָ ל ָמקֹום ֶׁשּנִ ְמצָ א ֵאיזֶ ה ּגַ ְר ִעין ֵמ ֲח ֵמ ֶׁשת ִמינֵ י ָּדגָ ן אֹו ָח ֵמץ ּכָ לְ ֶׁשהּו  -צְ ִריכִ ין
(ס ִעיף א)
ׁש אֹל ֶא ת ָה ַר ב ּכֵ יצַ ד לִ נְ הֹגְ .
לִ ְ

ְּד ָב ִרים ֶׁשּנָ הּוג ֶׁשֹּלא לֶ ֱאכֹל ַּב ֶּפ ַסח

ִמנְ ַהג ַה ְּספָ ַר ִּדיםְּ :ברֹב ְק ִהּלֹות ְספָ ַרד ֹלא ִק ְּבלּו ֶאת ַהּגְ זֵ ָרה ַעל
נֹוהגִ ים לֶ ֱאכֹל ִק ְטנִ ּיֹות ַּבּפֶ ַסח לְ ֹלא ֲח ָׁשׁשְּ .ביַ ֲהדּות
ַה ִּק ְטנִ ּיֹות ,וְ ֲ
ָמרֹוקֹו נָ ֲהגּו ְּברֹב ַה ְּק ִהּלֹות ֶׁשֹּלא לֶ ֱאכֹל ִק ְטנִ ּיֹות יְ ֵבׁשֹות ּכְ גֹון
יֹותר לְ ִמינֵי ָּדגָ ןַ ,אְך אֹוכְ לִ ים
ּדֹומים ֵ
חּומּוס וְ א ֶֹרז ּכִ י ֵהם ַה ִ
ִק ְטנִ ּיֹות ְט ִרּיֹות ּכְ גֹון ּפֹולִ ים וַ ֲאפּונָ ה .וְ יֵ ׁש ַה ַּמ ְח ִמ ִירים ֹלא
לֶ ֱאכֹל א ֶֹרז ִּבלְ ַבד וְ ֶאת ְׁש ָאר ַה ִּק ְטנִ ּיֹות ַמ ִּת ִירים לֶ ֱאכֹל.1
.

סּוריםֶ ,אּלָ א ִאם ּכֵ ן נִ ְתיַ ְּבׁשּו ְּב ַתּנּור ֶׁש ֻהכְ ַׁשר לְ ֵׁשם ּפֶ ַסח.
וּכָ ל ִמינֵ י ּפֵ רֹות יְ ֵב ִׁשים ֲא ִ
(ס ִעיף ד)
(ּתּפּוז)ְ .
ּפּוח זָ ָהב ַ
סּורים ,וְ כֵ ן ְקלִ ּפֹות ַּת ַ
ּמּוקים ֲ -א ִ
ֲאפִ ּלּו ְּת ֵאנִ ים יְ ֵב ִׁשים וְ צִ ִ

ּנֹותנִ ים אֹותֹו ַעל ַה ַּת ְב ִׁשיל ,צְ ִריכִ ין לִ ְבּדֹק ִאם ֵאין ּגַ ְר ִעין
 .ז ֶמלַ ח  -ק ֶֹדם ֶׁש ְ
(ס ִעיף ד)
בּוא ה ְמ ע ָֹר ב ּבֹוְ .
ְּת ָ

ַמ ָּצה ֲע ִׁש ָירה

ימן קי"ז ְ -ק ָצת ִּדינִ ים ְמ ֻל ָּק ִטים ְל ֶפ ַסח
ִס ָ

סּורים ַּב ֲאכִ ילָ ה ַּבּפֶ ַסח .וְ ַה ַּט ַעם לָ ִאּסּור – ּכֵ יוָ ן ֶׁשּיֵ ׁש ִּד ְמיֹון
 .הּכָ ל ִמינֵ י ִק ְטנִ ּיֹות ֲא ִ
(ס ִעיף ד)
יהםְ .
ֵּבין ִק ְטנִ ּיֹות לְ ִמינֵ י ָּדגָ ן ּגָ זְ רּו ֲעלֵ ֶיהן ִאיּסּור ֶׁש ָּמא יָ בֹואּו לְ ַה ְחלִ יף ֵּבינֵ ֶ

ּדֹומה (וְ ֹלא ִעם ַמיִ ם)  -נִ ְק ֵראת
 .ח ַמּצָ ה ֶׁשּנֶ ֶאפְ ָתה ִעם ָחלָ ב ,יַ יִ ןִ ,מיץ ִט ְב ִעי וְ כַ ֶ
(ס ִעיף ו)
יר הְ .
ַמּצָ ה ֲע ִׁש ָ
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 .ט ִאם ֵאין צ ֶֹרְך ּגָ דֹול ַּב ָּד ָבר ָאסּור לֶ ֱאפֹות ַמּצָ ה ֲע ִׁש ָירה לְ ֵׁשם ּפֶ ַסחֲ ,אפִ ּלּו ק ֶֹדם
(ס ִעיף ו)
ַה ּפֶ ַס חְ .
 .י ִּב ְׁש ַעת ַה ְּד ָחק ּכְ גֹון לְ צ ֶֹרְך חֹולֶ ה אֹו זָ ֵקןֻ ,מ ָּתר לֶ ֱאפֹות ַמּצָ ה ּכָ זֹו לְ צ ֶֹרְך ַהּפֶ ַסח
(ס ִעיף ו)
ׁש ֹּלא יִ ְת ָע ְר בּו ָּב ּה ֲא פִ ּלּו ְמ ַע ט ַמ יִ םְ .
ִּובלְ ַבד ֶׁשּיִ זָ ֲּהרּו ֶ
ִמנְ ַהג ַה ְּספָ ַר ִּדיםַ :מ ִּת ִירים לְ כַ ְּת ִחּלָ ה לֶ ֱאכֹל ַמּצָ ה ֲע ִׁש ָירה
ּדֹומה) ִּבלְ ַבד,
אֹותּה ְּב ֵמי ּפֵ רֹות (אֹו ְּד ַבׁש וְ כַ ֶ
ִּב ְתנַ אי ֶׁשּלָ ׁשּו ָ
לְ ֹלא ַּת ֲער ֶֹבת ַמיִ ם.2
	.אי ְּבלֵ יל ַה ֵּס ֶדר צְ ִריכִ ים לֶ ֱאכֹל ַמּצָ ה ַמ ָּמׁש ָה ֲעׂשּויָ ה ִמ ֶּק ַמח ַּומיִ ם ,וְ ֵאין יֹוצְ ִאין
(ס ִעיף ו)
יר הְ .
חֹובה ְּב ַמּצָ ה ֲע ִׁש ָ
יְ ֵדי ָ

ָח ֵמץ ֶׁשל ּגֹוי
	.בי ְּב ֶע ֶרב ּפֶ ַסח ִמ ָּׁש ָעה ֶׁש ֶה ָח ֵמץ נֶ ֱא ַסר ַּב ֲהנָ ָאה ְּובכָ ל יְ ֵמי ַהּפֶ ַסח ָאסּור לֵ ָהנֹות
ֲאפִ ּלּו ֵמ ָח ֵמץ ֶׁשל נָ כְ ִרי .לָ כֵ ן ָאסּור לְ יִ ְׂש ָר ֵאל לְ הֹולִ יְך אֹו לִ ְׁשמֹר ָח ֵמץ ֶׁשל נָ כְ ִרי,
ִּומּכָ ל ֶׁשּכֵ ן ֶׁש ָאסּור לָ לֶ כֶ ת וְ לִ ְקנֹות ָח ֵמץ ִּב ְׁש ִביל נָ כְ ִרי ֲאפִ ּלּו ִאם קֹונֶ ה ְּבכֶ ֶסף
(ס ִעיף ח)
ׁש ּנָ ַת ן לֹו ַה ּנָ כְ ִר יְ .
ֶ
יֹוד ַע ֶׁשּיַ ֲאכִ ילֶ ּנָ ה ָח ֵמץ ַּבּפֶ ַסח,
יהּודי לִ ְמסֹר ֶאת ְּב ֶה ְמּתֹו לְ נָ כְ ִריִ ,אם ֵ
	.גי ָאסּור לִ ִ
(ס ִעיף י)
מֹוס ר לֹו ֶא ת ַה ְּב ֵה ָמ ה ַה ְר ֵּב ה זְ ַמ ן לִ פְ נֵ י ּפֶ ַס חְ .
וַ ֲאפִ ּלּו ִאם ֵ
לֹומר לִ ְמ ָׁש ְרתֹו ַהּגֹויֲ ,אפִ ּלּו ְּב ָׁש ָעה ֶׁש ֶה ָח ֵמץ ָאסּור ַּב ֲהנָ ָאה ֵ'הא
יהּודי ַ
	.די ֻמ ָּתר לִ ִ
ּיֹוד ַע ּבֹו ֶׁשּיִ ְקנֶ ה לְ ַעצְ מֹו ָח ֵמץ.
לְ ָך ָמעֹות ְּוקנֵ ה לְ ָך ִּד ְב ֵרי ַמ ֲאכָ ל'ַ ,אף ַעל ּפִ י ֶׁש ֵ
(ס ִעיף יא)
ְ

	.וטלִ ְׁשּתֹות ָחלָ ב ַהּיֹוצֵ א ַּבּפֶ ַסח ִמ ְּב ֶה ְמּתֹו ֶׁשל נָ כְ ִרי ָהאֹוכֶ לֶ ת ָח ֵמץ ַּבּפֶ ַסח  -יֵ ׁש
ׁשֹומר נַ פְ ׁשֹו יַ ֲח ִמירִּ ,ובפְ ָרט ְּב ָמקֹום ֶׁשּנָ ֲהגּו לֶ ֱאסֹר,
אֹוס ִרין וְ יֵ ׁש ַמ ִּת ִירין ,וְ ֵ
ְ
(ס ִעיף יג)
ֵא ין לְ ַה ִּת ירְ .

ֶּפ ַסח
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ּומנְ ָהגִ ים
ֲהלִ יכֹות ִ
אֹותם ַּומצְ ִמ ִיחים
ּזֹור ִעים ָ
 .א ַּב ִּמנְ ָהג לֶ ֱאסֹר ִ'ק ְטנִ ּיֹות‘ 3נִ כְ לָ לִ ים ּגַ ְר ִעינֵ י זֶ ַרע יְ ָרקֹות ֶׁש ְ
מֹותם ַהּנֶ ֱאכָ לִ ים לְ ֹלא ְ'ּב ַׂשר' ּפְ ִריּ ,כְ גֹון :א ֶֹרזֲ ,אפּונָ הַ ,ח ְר ָּדל ,סֹויָ ה,
ּגַ ְר ִעינִ ים ּכְ ָ
ׂשּומׂשּוםִּ ,ת ָירס וָ עֹוד.
עּועיתְ ,
ֲע ָד ִׁשיםְׁ ,ש ִ
 .ב ַהּנִ זְ ָה ִרים ִמ ִּק ְטנִ ּיֹות ,נִ ְמנָ ִעים ּגַ ם ִמּמּוצְ ֵר ֶיהןּ ,כְ גֹוןֶׁ :ש ֶמן סֹויָ ה.
 .גלְ ִתינֹוקֹות וְ לִ ילָ ִדים ַעד ּגִ יל ַ 7מ ִּת ִירים ֲאכִ ילַ ת ִק ְטנִ ּיֹות ִּב ְׁש ַעת ַה ְּד ָחק .וְ יֵ ׁש
לְ ַב ֵּׁשל לָ ֶהם ְּבכֵ לִ ים ְמיֻ ָח ִדים.
יֹותר ִמ ַ'ּמּצָ ה ְׁשרּויָ ה' (וְ ַאף ִמּכֵ לִ ים ֶׁשּנָ פַ ל לְ תֹוכָ ם ּפֵ רּור ַמּצָ ה),
נֹוהגִ ים לְ ִהּזָ ֵהר ְּב ֵ
 .ד ֲ
וְ לָ כֵ ן אֹוכְ לִ ים ֶאת ַה ַּמּצָ ה ִמּתֹוְך זְ ִהירּות ְּובנִ פְ ָרד ,וְ ֹלא יַ ַחד ִעם ַמ ֲאכָ לִ ים ֲא ֵח ִרים.
ִמנְ ֲהגֵ י ֵעדֹותַּ :ב ֲעדֹות ַה ְּספָ ַר ִּדים ְּוב ֵחלֶ ק ֵמ ֲעדֹות ָה ַא ְׁשּכְ נַ ּזִ ים
נָ הּוג לְ ָה ֵקל ַּב ֲאכִ ילַ ת ַמּצָ ה ְׁשרּויָ ה ַּבּפֶ ַסחִ ,מּלְ ַבד ֲח ִס ִידים
וְ ַאנְ ֵׁשי ַמ ֲע ֶׂשה ַה ַּמ ְקּפִ ִידים ַעל ּכָ ְך.4

ימן קי"ז ְ -ק ָצת ִּדינִ ים ְמ ֻל ָּק ִטים ְל ֶפ ַסח
ִס ָ

ּמּובן) וַ ֲאפִ ּלּו ִאם
 .הנִ ְמנָ ִעים ִמ ְּׁש ִתּיַ ת ַמ ְׁש ֶקה ָח ִריף ַה ֵּמכִ יל ַאלְ ּכֹוהֹול (לְ ַמ ֵעט יַ יִ ןּ ,כַ ָ
ּקּוח לְ ַחג ַהּפֶ ַסח.
נַ ֲע ָׂשה ְּבפִ ַ
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ּדּורים ַה ְּמ ֻק ָּבלִ ים ְּב ַה ְר ֵּבה ִמ ָּב ֵּתי ַאנַ "ׁש:
ִה ִ
בֹותיוִ .מ ִּס ָּבה זֹו
ּדּורים ְּב ַמ ַאכְ לֵ י ַהּפֶ ַסח ּכָ ל ֶא ָחד ּכְ פִ י ִמנְ ַהג ֲא ָ
 .א ַמ ְר ִּבים ְּב ִה ִ
נֹוהגִ ים ְּב ַחג ַהּפֶ ַסח ֶׁשּכָ ל ֶא ָחד אֹוכֵ ל ְּב ֵביתֹו לְ פִ י ִמנְ ַהג ִמ ְׁשּפַ ְחּתֹו וְ ֵאינֹו אֹוכֵ ל
ֲ
ּלּוקי ִמנְ ָהגִ ים.
ֵאצֶ ל ֲח ֵברֹו ִאם יִ ָּתכֵ ן ֶׁשּיֵ ׁש ֵּבינֵ ֶיהם ִח ֵ
 .ב ַה ִּמ ְׁש ַּת ְּמ ִׁשים ְּב ֻסּכָ ר ְּב ַחג ַהּפֶ ַסחְ ,מ ַב ְּׁשלִ ים ְּומ ַסּנְ נִ ים אֹותֹו ק ֶֹדם ֶה ָחג.
 .ג ַא ְדמֹו"ר ַהּצֶ ַמח צֶ ֶדק ָא ַסר ֲאכִ ילַ ת צְ נֹון ְּב ַחג ַהּפֶ ַסח.
ּמּוריםֲ ,אפִ ּלּו ִאם יֵ ׁש ֲעלֵ ֶיהם
 .דנִ ְמנָ ִעים ֵמ ֲאכִ ילַ ת ּפֵ רֹות יְ ֵב ִׁשיםַּ ,ת ְבלִ ינִ ים וְ ִׁש ִ
ּקּוח לְ ַחג ַהּפֶ ַסח.
ּפִ ַ
 .ה ִמ ְׁש ַּת ְּדלִ ים לֶ ֱאכֹל ַמה ֶּׁש ֵהכִ ינּו ְּביִ ּצּור ֵּב ִיתי וְ נִ ְמנָ ִעים ְּב ִמ ַּדת ַה ֶאפְ ָׁשר ִמ ַּמ ֲאכָ לִ ים
ּדֹומה.
ַה ְּמיֻ ּצָ ִרים ְּב ִמפְ ָעלִ ים וְ כַ ֶ
אֹותם.
 .ו ֶאת ַהּפֵ רֹות וְ ַהּיְ ָרקֹות ְמ ַקּלְ פִ ים לִ פְ נֵ י ֶׁש ְּמ ַב ְּׁשלִ ים ָ
 .ז ְמיַ ֲח ִדים ִסיר ְמיֻ ָחד לְ ִבּׁשּול ֵּביצִ ים ַה ִּמ ְת ַּב ְּׁשלֹות ִּב ְקלִ ּפָ ָתן ֵ(ּביצִ ים ָקׁשֹות)
וְ ֵאין ִמ ְׁש ַּת ְּמ ִׁשים ְּב ִסיר זֶ ה לְ ַמ ֲאכָ לִ ים ֲא ֵח ִרים.

ֶּפ ַסח
 .1ראו ילקוט יוסף פסח ע'  .353ספר נהגו העם מנהגי מרוקו .נתיבות המערב פסח.
 .2שלחן ערוך סימן תסב ס"א .כף החיים שם.
 .3ע"פ ספר סדור פסח כהלכתו פט"ז ס"ג.
 .4ראו שלחן ערוך סימן תנח .ברכי יוסף סימן תסד סק"ג.
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כד
ֶּפ ֶרק
ֶע ְׂש ִרים
ּבעה
וא ְר ָ
ְַ

ימן קיג
ִס ָ

ִּדינֵ י ֶע ֶרב ֶּפ ַסח וַ ֲא ִפּיַ ת ַה ַּמּצֹות
ְׂש ֵר ַפת ָח ֵמץ
[הּיֹום נֶ ְח ָׁשב ִמן ֲעלֹות ַה ַּׁש ַחר
 .א ְּב ֶע ֶרב ּפֶ ַסח ֻמ ָּתר לֶ ֱאכֹל ָח ֵמץ ַעד ְׁשלִ יׁש ַהּיֹום ַ
(ס ִעיף ב)
ַע ד צֵ את ַה ּכֹוכָ ִב ים]ְ .
ַּד ַעת ַא ְדמֹו"ר ַהּזָ ֵקןַ :הּיֹום ְנֶח ָׁשב ֵמ ָהנֵץ ַה ַח ָּמה ַעד ַה ְּׁש ִק ָיעה
[וְ ֵאין ַמכְ לִ ילִ ים ֶאת ַהּזְ ַמן ֶׁשּלִ פְ נֵי נֵץ ַה ַח ָּמה ,וְ ֶׁשּלְ ַא ַחר ַה ְּׁש ִק ָיעה].
 .ב ְּב ֶע ֶרב ּפֶ ַסח ֻמ ָּתר ֶה ָח ֵמץ ַּב ֲהנָ ָאה עֹוד ָׁש ָעה (=זְ ַמּנִ ית) ַא ַחת לְ ַא ַחר ָה ֲאכִ ילָ ה,
(ס ִעיף ב)
ׁש ָע ה זֹו ָא סּור ּגַ ם ַּב ֲה נָ ָא הְ .
ֶׁש ָּבּה ֻמ ָּתר לְ ָמכְ רֹו לְ נָ כְ ִריּ ,ולְ ַא ַחר ָ
 .גצָ ִריְך לְ ִהזְ ָּד ֵרז לִ ְׂשרֹף ֶאת ֶה ָח ֵמץ ּולְ ַב ְּטלֹו לִ פְ נֵ י ֶׁש ַּמּגִ ַיע ַהּזְ ַמן ֶׁשּבֹו הּוא ָאסּור
(ס ִעיף ב)
ַּב ֲה נָ ָא הְ .

ּכָ ַתב ַא ְדמֹו"ר ַהּזָ ֵקןִּ :ב ְׁש ַעת ְׂש ֵרפַ ת ֶה ָח ֵמץ ,לְ ַא ַחר ַה ִּבּטּול,
ֹאמר ֶאת ַה'יְ ִהי ָרצֹון' ַהּמֹופִ ַיע ַּב ִּסּדּור.
י ַ

אכה
ִאּסּור ֲע ִׂשּיַ ת ְמלָ ָ
 .ה ְּב ֶע ֶרב ּפֶ ַסח ֵמ ֲחצֹות ַהּיֹום וָ ֵאילָ ְך ָאסּור ַּב ֲע ִׂשּיַ ת ְמלָ אכָ הֻּ ,ומ ָּתר לַ ֲעׂשֹות ַרק
(ס ִעיף ג)
ּמֹוע דְ .
ֶאת ֶׁש ֻּמ ָּתר לַ ֲעׂשֹות ְּבחֹל ַה ֵ
נֹוהגִ ין לְ ַה ִּתיר.
 .ו ֲע ִׂשּיַ ת ְמלָ אכָ ה ַעל יְ ֵדי נָ כְ ִרי ֲ -

(ס ִעיף ג)
ְ

ּנֹוהגִ ין לֶ ֱאסֹר ּכָ ל ַהּיֹום ִּב ְמלָ אכָ ה.
 .זיֵ ׁש ְמקֹומֹות ֶׁש ֲ

(ס ִעיף ג)
ְ

 .חיֵ ׁש לְ ִה ְס ַּתּפֵ ר וְ כֵ ן לִ ְקצֹץ ַהּצִ ּפָ ְרנַ יִ ם ק ֶֹדם ֲחצֹות ַהּיֹום.

ימן קי"ג ִּ -דינֵ י ֶע ֶרב ֶּפ ַסח וַ ֲא ִפּיַ ת ַה ַּמּצֹות
ִס ָ

 .ד ַאף ַעל ּפִ י ֶׁשּב ִֵּטל ֶאת ֶה ָח ֵמץ ַּבּלַ יְ לָ ה לְ ַא ַחר ַה ְּב ִד ָיקהִ ,מּכָ ל ָמקֹום יַ ֲחזֹר
ֹאמרּ" :כָ ל ֲח ִמ ָירא
וִ ַיב ְּטלֶ ּנּו ּגַ ם ַּבּיֹום לְ ַא ַחר ֶׁש ָּׂש ַרף אֹותֹו ,וְ יִ כְ ֹלל ּכָ ל ֶה ָח ֵמץ וְ י ַ
ׁשּותיֶׁ ,ש ֲחזִ ִיתיו
ּוׂשאֹור ֶׁשּיֵ ׁש ִּב ְר ִ
וְ כּו'" .אֹו ְּבלָ ׁשֹון ֶׁשהּוא ֵמ ִבין [ּכָ ל ָח ֵמץ ְ
וְ ֶׁשֹּלא ֲחזִ ִיתיוֶׁ ,ש ְר ִא ִיתיו וְ ֶׁשֹּלא ְר ִא ִיתיוֶׁ ,ש ִּב ַע ְר ִּתיו וְ ֶׁשֹּלא ִּב ַע ְר ִּתיו ,יִ ָּב ֵטל
(ס ָימן קיאְ ,ס ִעיף יא)
וְ יִ ְה יֶ ה ֶה פְ ֵק ר ּכַ ֲע פַ ר ָה ָא ֶר ץ]ִ .

(ס ִעיף ד)
ְ

 .ט ִאם ָׁשכַ ח יָ כֹול לִ ְקצֹץ צִ ּפָ ְרנָ יו ּגַ ם לְ ַא ַחר ֲחצֹות ַהּיֹוםֲ ,א ָבל לְ ִה ְס ַּתּפֵ ר ָאסּור
(ס ִעיף ד)
ֶא ּלָ א ַר ק ַע ל יְ ֵד י ַס ּפָ ר נָ כְ ִר יְ .
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כד
ִאּסּור ֲא ִכילַ ת ַמ ָּצה
 .י ְּב ֶע ֶרב ּפֶ ַסח ָאסּור לֶ ֱאכֹל ַמּצָ ה ּכָ ל ַהּיֹום.

(ס ִעיף ה)
ְ

	.אי ָאסּור לְ ַה ֲאכִ יל ַמּצָ ה ּגַ ם ֶאת ַה ְּק ַטּנִ ים וְ ַה ְּק ַטּנֹותִ ,אם ְמ ִבינִ ים ִענְ יַ ן יְ צִ ַיאת
(ס ִעיף ה)
ִמ צְ ַר יִ םְ .
ִמנְ ַהג ַח ַּב"דִ :מּב ֶֹקר ֶע ֶרב ּפֶ ַסח ֵאין אֹוכְ לִ ים ִמּכָ ל ַה ִּמינִ ים
רֹוסתַ ,עד ֶׁש ְּמ ַקּיְ ִמים ָּב ֶהם ֶאת ַה ִּמצְ וָ ה
ַהּנִ כְ נָ ִסים ַּב ָּמרֹור ַּוב ֲח ֶ
ְּבלֵ יל ַה ֵּס ֶדר.
	.בי ָה ִאּסּור לֶ ֱאכֹל ַמּצָ ה ְּב ֶע ֶרב ּפֶ ַסח הּוא ַרק ְּב ַמּצָ ה ּכְ ֶׁש ִהיא ְראּויָ ה ֶׁשּיְ ַקּיְ מּו ָּבּה
עֹוׂשין ִמ ַּמּצֹות ְטחּונֹות,
ִמצְ וַ ת ֲאכִ ילַ ת ַמּצָ ה ְּבלֵ יל ַה ֵּס ֶדר .אּולָ ם ַּת ְב ִׁשילִ ין ֶׁש ִ
(ס ִעיף ה)
ׁש ר לְ ַק ּיֵ ם ָּב ֶה ם ִמ צְ וַ ת ֲא כִ ילַ ת ַמ ּצָ הֻ ,מ ָּת ר לֶ ֱא כֹלְ .
ֶׁש ִאי ֶאפְ ָ
	.גי ִמ ָּׁש ָעה ֲע ִׂש ִירית וָ ֵאילָ ְך ָאסּור לֶ ֱאכֹל ַּת ְב ִׁשילִ ים ָה ֲעׂשּויִ ים ִמ ַּמּצֹותּ ,כִ י ִאם
ְמ ַעט ּפֵ רֹות אֹו ָּב ָׂשר וְ ָדגִ ים ,וְ יִ ּזָ ֵהר ֶׁשֹּלא יְ ַמּלֵ א ּכְ ֵרסֹו ּכְ ֵדי ֶׁשּיֹאכַ ל ַּבּלַ יְ לָ ה ַמּצָ ה
(ס ִעיף ה)
לְ ֵת ָא בֹוןְ .
ַּד ַעת ַא ְדמֹו"ר ַהּזָ ֵקןַּ :ת ְב ִׁשיל ֶה ָעׂשּוי ִמ ַּמּצָ ה ְטחּונָה ִּוב ְרכָ תֹו
ּבֹורא ִמינֵ י ְמזֹונֹות – ֻמ ָּתר לֶ ֱאכֹל ּגַ ם לְ ַא ַחר ָׁש ָעה ֲע ִׂש ִירית.
ֵ
ֲא ָבל ַּת ְב ִׁשיל ֶׁש ִּב ְרכָ תֹו ַהּמֹוצִ יא – ֻמ ָּתר ַרק לִ פְ נֵי ָׁש ָעה ֲע ִׂש ִירית.
ִמנְ ַהג ּכָ ל ֲעדֹות ַה ֲח ִס ִידים :נִ ְמנָ ִעים ֵמ ֲאכִ ילַ ת ַּת ְב ִׁשילִ ים
ָה ֲעׂשּויִ ים ִמ ַּמּצָ ה ְטחּונָ ה ֵמ ָאז ַהּזְ ַמן ֶׁש ָאסּור ַּב ֲאכִ ילַ ת ָח ֵמץ,
וְ ַעד ִסּיּום ַהּיֹום ַה ְּׁש ִב ִיעי ֶׁשל ּפֶ ַסח.
נֹוהגִ ים לֶ ֱאכֹל ַמּצָ ה ֲע ִׁש ָירה ָה ֲעׂשּויָ ה
ִמנְ ַהג ַה ְּספָ ַר ִּדיםֲ :
ִמ ֶּק ַמח ֵּומי ּפֵ רֹות ְּב ֶע ֶרב ּפֶ ַסחּ ,כֵ יוָ ן ֶׁשֹּלא יֹוצְ ִאים ָּבּה יְ ֵדי
ָ
חֹובה ַּבּפֶ ַסח .1

ַּת ֲענִ ית ְּבכֹורֹות
ֶּפ ַסח

כֹוריםֵּ ,בין ְּבכֹור לְ ָאב ֵּבין ְּבכֹור לְ ֵאםִ ,מ ְת ַעּנִ ים ְּב ֶע ֶרב ּפֶ ַסחֲ ,אפִ ּלּו ּכְ ֶׁש ָחל
	.די ַה ְּב ִ
(ס ִעיף ו)
ׁש ָּב תְ .
ְּב ֶע ֶרב ַ
	.וטּכָ ל זְ ַמן ֶׁש ַה ְּבכֹור ָק ָטן ָ -ה ָאב ִמ ְת ַעּנֶ ה ַּת ְח ָּתיו.

(ס ִעיף ו)
ְ

נֹוהגִ ים ְּב ֶה ֵּתר זֶ ה.
עּודת ִמצְ וָ ה .וְ יֵ ׁש ְמקֹומֹות ֶׁשֹּלא ֲ
	.זטיֵ ׁש ַמ ִּת ִירים לֶ ֱאכֹל ִּב ְס ַ
(ס ִעיף ו)
ְ

למעצב  -להמיר בהערת סיום
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כד
נֹוס ִפים ְּב ֶע ֶרב ֶּפ ַסח
ִּדינִ ים ָ
תֹודה'.
אֹומ ִרים ְּב ַׁש ֲח ִרית ִ'מזְ מֹור לְ ָ
	.זי ְּב ֶע ֶרב ּפֶ ַסח ֵאין ְ

(ס ִעיף א)
ְ

לֹומר ִ'מזְ מֹור
נֹוהגִ ים ַ
ִמנְ ַהג ַה ְּספָ ַר ִּדיםְּ :ב ֵחלֶ ק ֵמ ַה ְּק ִהּלֹות ֲ
תֹודה' ּגַ ם ְּב ֶע ֶרב ּפֶ ַסח.2
לְ ָ
	.חי ַה ְּמ ַה ְּד ִרים אֹופִ ין ַה ַּמּצֹות ֶׁשל ִמצְ וָ ה ְּב ֶע ֶרב ּפֶ ַסח ַא ַחר ֲחצֹות ַהּיֹוםֶׁ ,שהּוא
(ס ִעיף ח)
זְ ַמ ן ַה ְק ָר ַב ת ָק ְר ַּב ן ּפֶ ַס חְ .
ּדֹור ֶׁשת ֲאפִ ּיַ ת ַמּצוֹת לְ ַא ַחר ֲחצֹות
	.טי ַא ַחר ֲחצֹות ַהּיֹום ָחל ִאּסּור ַעל ֶה ָח ֵמץ ,לָ כֵ ן ֶ
(ס ִעיף ח-ט)
ׁש ל ְּב ִא ּסּור ָח ֵמ ץְ .
זְ ִהירּות ְמיֻ ֶח ֶדתּ ,כְ ֵדי ֶׁשֹּלא יַ ּגִ ַיע לְ ַמּצָ ב ֶׁשּבֹו יִ ּכָ ֵ

עּודת
נֹוהגִ ים ֶׁש ֶא ָחד ֵמ ַהּצִ ּבּור ְמ ַסּיֵ ם ַמ ֶּסכֶ ת ַּומזְ ִמין ֶאת ַהּצִ ּבּור לְ ִה ְׁש ַּת ֵּתף ִּב ְס ַ
.א ֲ
כֹורים יְ כֹולִ ים לֶ ֱאכֹל.
עֹוׂשה ,וְ ַעל יְ ֵדי ּכָ ְך ַה ְּב ִ
ַה ִּמצְ וָ ה ֶׁש ֶ

ימן קי"ג ִּ -דינֵ י ֶע ֶרב ֶּפ ַסח וַ ֲא ִפּיַ ת ַה ַּמּצֹות
ִס ָ

ּומנְ ָהגִ ים
ֲהלִ יכֹות ִ

 .1רמב"ם הלכות חמץ ומצה פ"ה ,חזון עובדיה הל' פסח עמ' קצח.
 .2עין כף החיים תכט ס"ק טל ,דרכי הלכה קיג ,ועין בקצור שלחן ערוך לרבי ברוך טולדנו סימן רסט סי"ג,
שכתב שהמנהג לאמרו.
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ֶע ְׂש ִרים
וַ ֲח ִמ ָּשׁה

ימן קטו
ִס ָ

ִּדינֵ י ֶע ֶרב ֶּפ ַסח ֶׁש ָחל לִ ְהיֹות ְּב ַׁש ָּבת
לׁשה ָע ָׂשרְּ ,ד ַהיְ נּו
ּבֹוד ִקין ֶאת ֶה ָח ֵמץ ְּבלֵ יל ְׁש ָ
 .א ֶע ֶרב ּפֶ ַסח ֶׁש ָחל לִ ְהיֹות ְּב ַׁש ָּבת ְ
אֹומר 'ּכָ ל
יׁשי לְ יֹום ִׁש ִּׁשי ,וְ ַא ַחר ַה ְּב ִד ָיקה ְמ ַב ְּטלֹו וְ ֵ
ַּבּלַ יְ לָ ה ֶׁש ֵּבין יֹום ֲח ִמ ִ
(ס ִעיף א)
יק הְ .
אֹומר ְּבכָ ל ָׁשנָ ה לְ ַא ַחר ַה ְּב ִד ָ
ֲח ִמ ָירא וְ כּו" ּכְ מֹו ֶׁש ֵ
ּׂשֹורפֹו ְּבכָ ל ֶע ֶרב ּפֶ ַסח
אֹותּה ָׁש ָעה ֶׁש ְ
עֹוׂשה ְׂש ֵרפַ ת ָח ֵמץ ְּב ָ
 .ב ְּביֹום ִׁש ִּׁשי ֶ
עּודה ַּבּלַ יְ לָ ה
[ּומ ְׁש ִאיר לְ ַעצְ מֹו ְמ ַעט ָח ֵמץ ּכְ ֵדי לֶ ֱאכֹל ִמ ֶּמּנּו ְּב ַׁש ָּבת ַּב ְּס ָ
ַ
(ס ִעיף א)
יר א'ְ .
לֹומר 'ּכָ ל ֲח ִמ ָ
עּודה ַּבּב ֶֹקר]ֲ .א ָבל ֵאינֹו צָ ִריְך ַ
ַּוב ְּס ָ
אֹומר 'ּכָ ל
 .ג ְּב ַׁש ָּבת ַּבּב ֶֹקר לְ ַא ַחר ֶׁש ְּמ ַסּיֵ ם ֶאת ֲאכִ ילַ ת ֶה ָח ֵמץָ ,אז ְמ ַב ְּטלֹו וְ ֵ
(ס ִעיף א)
יר א וְ כּו"ְ .
ֲח ִמ ָ

ימן קט"ו ִּ -דינֵ י ֶע ֶרב ֶּפ ַסח ֶׁש ָחל ִל ְהיֹות ְּב ַׁש ָּבת
ִס ָ

יׁשיִ ,מּכֵ יוָ ן ֶׁש ֶע ֶרב ּפֶ ַסח ַעצְ מֹו הּוא ְּב ַׁש ָּבת וְ ִאי
כֹורים ִמ ְת ַעּנִ ים ְּביֹום ֲח ִמ ִ
 .ד ַה ְּב ִ
(ס ִעיף ב)
ׁש ר לְ ִה ְת ַע ּנֹות ָא זְ .
ֶאפְ ָ
 .ה ֵאין ְמ ַב ְּׁש לִ ים לְ ַׁש ָּב ת זֹו ַּת ְב ִׁשילִ ין ְק ָמ ִחין ּוגְ ִר ִיסין ֶׁשּיְ כֹולִ ין לְ ִה ְת ַּד ֵּבק
ַּב ְּק ֵדרֹות ,וִ ַיב ֵּׁש ל ַרק ַמ ֲאכָ לִ ים ֶׁש ֵאינָ ם ִמ ְת ַּד ְּב ִקים [וְ יִ ְׁש ַּת ֵּדל ֶׁשֹּלא יַ ֲע ֶׂשה
(ס ִעיף ג)
רּור ים ְּב ֵע ת ָה ֲא כִ ילָ ה]ְ .
ּפֵ ִ
 .ו ַּבּב ֶֹקר ִמ ְתּפַ ּלְ לִ ין ְּב ַה ְׁשּכָ ָמה ִּובזְ ִריזּותֶׁ ,שֹּלא לְ ַא ֵחר ֶאת ַהּזְ ַמן ֶׁש ֻּמ ָּת ִרין
(ס ִעיף ד)
ַּב ֲא כִ ילַ ת ָח ֵמ ץְ .
אֹותּה ִעם
 .ז ַא ַחר ָה ֲאכִ ילָ ה – ְּב ַׁש ָּבת ַּבּב ֶֹקר – ְמנַ ֵער ֵה ֵיטב ֶאת ַה ַּמּפָ ה ַּומצְ נִ ַיע ָ
(ס ִעיף ג)
ׁש ָּמ ה ַּבּפֶ ַס חְ .
ּכָ ל ּכְ לֵ י ֶה ָח ֵמץְּ ,ב ֶח ֶדר ֶׁש ֵאינֹו ָרגִ יל לָ לֶ כֶ ת ָ
עּודה ְמ ַעט ּפַ ת ,יִ ְּתנֶ ּנּו לְ נָ כְ ִרי.
 .ח ִאם נִ ְׁש ַאר לֹו ַא ַחר ַה ְּס ָ

(ס ִעיף ג)
ְ

עּודהְּ ,באֹפֶ ן ַה ֻּמ ָּתר ְּב ַׁש ָּבת.
(=מנַ ִּקים) ֶאת ַה ַּביִ ת ַא ַחר ַה ְּס ָ
 .ט ְמכַ ְּב ִדין ְ

(ס ִעיף ג)
ְ

ּומנְ ָהגִ ים
ֲהלִ יכֹות ִ
ּדֹומה.
קֹונֹומ ָיקה וְ כַ ֶ
רּותים אֹו לִ ְׁשּפְֹך ָעלָ יו ֶא ִ
 .א ִאם נִ ְׁש ַאר ְמ ַעט ָח ֵמץ ,יֵ ׁש לְ ַא ְּבדֹו ַּב ֵּׁש ִ
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ֶּפ ֶרק
ֶע ְׂש ִרים
וְ ִׁש ָׁשה

ימנִ ים קח ,קט ,קי
ַעל ִּפי ִס ָ

ִּדינֵ י ַה ַּמּצֹות
מּורה
ַמ ָּצה ְׁש ָ

"ּוׁש ַמ ְר ֶּתם ֶאת ַה ַּמּצֹות" (שמות יב ,יז)ִ ,מּכָ אן ֶׁשּצְ ִריכִ ין לִ ְׁשמֹר ֶאת ַה ִח ִּטין
 .אּכְ ִתיבְ :
מּורה.
לְ ֵׁשם ַמּצֹות ִמצְ וָ ה ֶׁשֹּלא יָ בֹוא ֲעלֵ ֶיהן ַמיִ םַּ ,ומּצָ ה זֹו נִ ְק ֵראת ַמּצָ ה ְׁש ָ
(ס ָימן קחְ ,ס ִעיף א)
ִ

ּפֹוס ִקים זִ כְ רֹונָ ם לִ ְב ָרכָ ה ,צְ ִריכִ ין לִ ְׁשמֹר ַעל ַה ִח ִּטין
 .בלְ ַד ַעת ְקצָ ת ִמּגְ דֹולֵ י ַה ְ
(=ׁש ַּמ ְסּפִ יק
ּפֹוס ִקים ְּד ַסּגִ י לְ הּו ֶ
ָה ֵחל ִמ ְּׁש ַעת ַה ְּקצִ ָירהֲ ,א ָבל ַה ִּמנְ ָהג הּוא ּכְ ַה ְ
(ס ָימן קחְ ,ס ִעיף א)
ׁש ּמֹולִ יכִ ין ֶא ת ַה ַּמ ּצֹות לִ ְט חֹןִ .
לָ ֶהם) ִּב ְׁש ִמ ָירה ַרק ִמ ָּׁש ָעה ֶ
חֹוׁש ִׁשין לִ ְׁש ִמ ָירה ִמ ְּׁש ַעת ְקצִ ָירה ,וְ כֵ ן נָ כֹון לַ ֲעׂשֹות.
 .ג ַה ְּמ ַד ְק ְּד ִקין ְּב ִמצְ וֹות ְ
(ס ָימן קחְ ,ס ִעיף א)
ִ

 .ד ָראּוי לְ ַד ְק ֵּדק לִ ְקצֹר ֶאת ַה ִּׁשּבֹולִ ים ְּבעֹוד ֶׁשּיֵ ׁש ָּב ֶהן ְקצָ ת ַמ ְר ֶאה יָ רֹק ,לִ פְ נֵ י
ֶׁשּיִ ְתיַ ְּבׁשּו ּכָ ל צָ ְרּכָ ן וְ יַ לְ ִּבינּוּ ,כִ י ָאז ֵאינָ ן צְ ִריכִ ין עֹוד לַ ַּק ְר ַקע ,וְ ִאם יֵ ְרדּו
ֲעלֵ ֶיהם ּגְ ָׁש ִמים ְּב ַמּצָ ב זֶ ה – יִ ְת ַח ְּמצּו (=יִ ְהיּו ָח ֵמץ) ַאף ֶׁש ֲע ַדיִ ן ֹלא ָקצְ רּו
(ס ָימן קחְ ,ס ִעיף א)
אֹות ןִ .
ָ

ִמנְ ַהג ַה ְּספָ ַר ִּדיםַ :מ ְקּפִ ִידים ְּב ִע ָּקר ַעל ַמּצַ ת ִמצְ וָ ה ֶׁשאֹוכְ לִ ים
מּורה ִמ ְּׁש ַעת ְקצִ ָירה ּולְ פָ חֹות
ְּבלֵ יל ַה ֵּס ֶדרֶׁ ,ש ִּת ְהיֶ ה ְׁש ָ
מּורה
ִמ ְּׁש ַעת ַה ְּט ִחינָ ה .וְ יֵ ׁש ֶׁשּכָ ְתבּוֶׁ ,ש ִאם ַה ַּמּצָ ה ֵאינָ ּה ְׁש ָ
ִמ ְּׁש ַעת ְקצִ ָירה – ֵאין יֹוצְ ִאים ָּבּה יְ ֵדי ָ
חֹובה ְּבלֵ יל ַה ֵּס ֶדר.1

ַמיִ ם ֶׁשּלָ נּו
לֹומר) ֶׁשּיִ ְׁש ַאב
 .ו ֵאין לָ ִׁשין ֶאת ַה ַּמּצֹות ֶאּלָ א ְּב ַמיִ ם ֶׁשּלָ נּו לַ יְ לָ הְּ ,ד ַהיְ נּו (=ּכְ ַ
(ס ָימן קטְ ,ס ִעיף א)
ּׁש ָמ ׁשֹות ,וְ יַ ַע ְמ דּו ֻמ ּנָ ִח ים ִּב כְ לִ י ּכָ ל ַה ּלַ יְ לָ הִ .
אֹותם ֵּבין ַה ְ
ָ

ימן ק"ח-ק"י ִּ -דינֵ י ַה ַּמּצֹות
ִס ָ

מּורין ִמ ְּׁש ַעת
(=מּצָ ה ָה ֲאפּויָ ה ֵמ ִח ִּטין ְׁש ִ
מּורה ַ
 .ה ִמי ֶׁש ֶאפְ ָׁשר לֹו ,יֹאכַ ל ַמּצָ ה ְׁש ָ
ְקצִ ָירה) ְּב ֶמ ֶׁשְך ּכָ ל יְ ֵמי ֶה ָחג .וְ ִאם ֹלא – ָראּוי לֹו ַעל ּכָ ל ּפָ נִ ים לְ ַה ֵּדר ָּבזֶ ה
(ס ָימן קחְ ,ס ִעיף א)
ׁש ל לֵ יל ַה ֵּס ֶד רִ .
לַ ַּמּצֹות ֶ

יֹותר ִמ ְּׁש ֵּתים ֶע ְׂש ֵרה ָׁשעֹותָ ,אסּור לָ לּוׁש ָּב ֶהן ַעד אֹור
 .ז ֲאפִ ּלּו ִאם ַהּלַ יְ לָ ה ָארְֹך ֵ
(ס ָימן קטְ ,ס ִעיף א)
ַה ּיֹוםִ .
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 .ח ִאם ַהּלַ יְ לָ ה ָקצָ ר ,וְ ֵאין ְׁש ֵּתים ֶע ְׂש ֵרה ָׁשעֹות ַעד אֹור ַהּיֹום – צְ ִריכִ ין לְ ַה ְמ ִּתין
ַעד ֶׁשּיַ ַע ְברּו ְׁש ֵּתים ֶע ְׂש ֵרה ָׁשעֹות ִמ ָּׁש ָעה ֶׁשּנִ ְׁש ֲאבּו ,וְ ַע ָּמא ְּד ַא ְר ָעא
נֹוהגִ ין ֶׁש ִּמּיָ ד ְּבאֹור ַהּיֹום לָ ִׁשין ִעם ַה ַּמיִ ם ֶׁשּלָ נּוַ ,אף
(=אנָ ִׁשים ַר ִּבים) ֲ
ֲ
ֶׁש ֲע ַדיִ ן ֹלא ָע ְברּו ְׁש ֵּתים ֶע ְׂש ֵרה ָׁשעֹות .וְ ַאף ֶׁשּיֵ ׁש לָ ֶהם ַעל ַמה ֶּׁשּיִ ְסמֹכּו
(ס ָימן קטְ ,ס ִעיף א)
יר ים ָּב זֶ ה ,וְ ַע ל ּכֵ ן צָ ִר יְך לְ ִה ּזָ ֵה ר ַּב ָּד ָב רִ .
ּפֹוס ִקים ַמ ְח ִמ ִ
– רֹב ַה ְ

ַמ ָּצה ֶׁשּנִ ְת ַּכ ְּפלָ ה אֹו נִ ְתנַ ְּפ ָחה
(=ּת ְת ַקּפֵ ל ַּב ֲאפִ ּיָ ה) ֵאיזֹו ַמּצָ ה,
 .ט ָהאֹופֶ ה יִ ּזָ ֵהר ְמאֹד לְ ַה ְׁשּגִ ַיח ֶׁשֹּלא ִּת ְתּכַ ּפֵ ל ִ
וְ גַ ם ֶׁשֹּלא ִּתּגַ ע ַא ַחת ַּב ֲח ֶב ְר ָּתּהּ ,כִ י ִּב ְמקֹום ַהּנְ גִ ָיעה וְ כֵ ן ַּב ָּמקֹום ֶׁש ִּמ ְתּכַ ּפֶ לֶ ת
(ס ָימן קיְ ,ס ִעיף יב)
ּומ ְת ַח ֶּמ צֶ תִ .
– ֵאינָ ּה נֶ ֱאפֵ ית ַמ ֵהר ִ
פּוחה"ַ ,היְ נּו ֶׁש ֳע ִבי ַה ַּמּצָ ה נֶ ְחלַ ק לִ ְׁשנַ יִ ם ,וְ צַ ד ָה ֶעלְ יֹון ָעלָ ה לְ ַמ ְעלָ ה,
"מּצָ ה נְ ָ
 .י ַ
(ס ָימן קיְ ,ס ִעיף יב)
גּוד ל לְ פָ חֹותִ .
וְ יֵ ׁש ָחלָ ל ְּב ֶא ְמצָ ִע ָיתּה ְּבר ַֹחב ֲא ָ
פּוחה" ּכֹולֵ ל ּגַ ם ַמּצָ ב ֶׁשּבֹו ָּתפַ ח
"מּצָ ה נְ ָ
ּכָ ַתב ַא ְדמֹו"ר ַהּזָ ֵקןַ :
ּגּוף ַה ַּמּצָ ה וְ נַ ֲע ֵׂשית ּכְ מֹו ַהר ְּב ֶא ְמצָ ִע ָיתּה ַעל יְ ֵדי ָה ֲאפִ ּיָ ה
(ּכְ ֶד ֶרְך ֶה ָח ֵמץ ֶׁש ִּמ ְת ַח ֵּמץ ִּומ ְתנַ ֵּׂשא לְ ַמ ְעלָ ה ְּב ֶא ְמצַ ע ַהּכִ ּכָ ר).
	.אי ִאם ֵא ַרע ֶׁשּנִ ְתּכַ ּפְ לָ ה אֹו ֶׁשּנִ ְתנַ ּפְ ָחה ֵאיזֹו ַמּצָ ה ,צְ ִריכִ ין לִ ְׁשּבֹר ֶאת ַה ָּמקֹום
(ס ָימן קיְ ,ס ִעיף יב)
ּׁש ָא ר ֻמ ָּת רִ .
ַההּוא וְ הּוא נֶ ְח ָׁשב ָח ֵמץ ,וְ ַה ְ
ַּד ַעת ַא ְדמֹו"ר ַהּזָ ֵקןִ :אם נִ ְתּכַ ּפְ לָ ה ַה ַּמּצָ ה – יֵ ׁש לְ ָה ִסיר ֶאת
'ּגּודל' (ֶ 2סנְ ִט ֶימ ֶטר) ַה ָּסמּוְך לֹו .וְ ִאם
ְמקֹום ַהּכֵ פֶ ל ,וְ עֹוד ר ַֹחב ָ
נֹוהגִ ים לֶ ֱאסֹר ֶאת ּכֻ ּלָ ּה.
ַה ַּמּצָ ה נִ ְתנַ ּפְ ָחה – ֲ
	.בי ִאם נָ גְ עּו ְׁש ֵּתי ַמּצֹות זֹו ְּבזֹו ּכְ ֶׁש ֵהן ֲע ַדיִ ן לַ חֹות ַּב ַּתּנּור ,יֵ ׁש לְ ַה ִּתיר ְּב ִד ֲיע ַבד.
(ס ָימן קיְ ,ס ִעיף יב)
ִ

ֶּפ ַסח

ַּד ַעת ַא ְדמֹו"ר ַהּזָ ֵקןַ :מ ִּת ִירים ַּדוְ ָקא ְׁש ֵּתי ַמּצֹות ֶׁשּנָ גְ עּו זֹו
ְּבצַ ד זֹוֲ .א ָבל ִאם ִמ ְקצָ ת ַמּצָ ה זֹו ָהיָ ה ֻמּנָ ח ַּב ַּתּנּור ַעל ִמ ְקצָ ת
ַמּצָ ה זֹוְׁ ,ש ֵּת ֶיהן ֲאסּורֹות.

ַמּצֹות ִמ ְצוָ ה
חֹובת ֲאכִ ילַ ת ַמּצָ ה ְּבלֵ יל ַה ֵּס ֶדר ,נִ ְק ָראֹות
	.גי ַה ַּמּצֹות ֶׁש ֵהם לָ צֵ את ָּב ֶהם יְ ֵדי ַ
ׂשֹותן לְ ֵׁשם ִמצְ וָ ה ַעל יְ ֵדי יִ ְׂש ָר ֵאל ּגָ דֹול ֶּבן ַּד ַעת
ַמּצֹות ִמצְ וָ הּ ,וצְ ִריכִ ין לַ ֲע ָ
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כו
ֶׁשהּוא ֶּבן ְׁשֹלׁש ֶע ְׂש ֵרה ָׁשנָ ה וְ יֹום ֶא ָחד ,אֹו ִא ָּׁשה ַּבת ְׁש ֵּתים ֶע ְׂש ֵרה ָׁשנָ ה
(ס ָימן קיְ ,ס ִעיף טו)
וְ יֹום ֶא ָח דִ .
עֹוׂשה "לְ ֵׁשם ַמּצַ ת ִמצְ וָ ה"ֲ ,אפִ ּלּו
ֹאמר ָה ֶ
	.די ְּבכָ ל ָה ֲע ִׂשּיֹות ַּב ֲהכָ נַ ת ַה ַּמּצָ ה י ַ
(ס ָימן קיְ ,ס ִעיף טו)
יב ת ַה ַּמ יִ םִ .
ִּב ְׁש ִא ַ
עֹומד ַּומ ְׁשּגִ ַיח ַּב ֲע ִׂשּיַ ת וַ ֲאפִ ּיַ ת
	.וט ָראּוי לְ כָ ל יְ ֵרא ָׁש ַמיִ ם ֶׁשּיְ ֵהא הּוא ְּב ַעצְ מֹו ֵ
עֹוס ִקים ַּב ְּמלָ אכָ ה ֶׁשּיַ ֲעׂשּו ִּבזְ ִריזּות ְּוב ַה ְׁשּגָ ָחה,
ַה ַּמּצֹות ֶׁשּלֹוּ ,ולְ ַהזְ ִהיר ֶאת ָה ְ
עֹוׂשין ּגַ ם
עֹוׂשים ּגְ דֹולֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל ָה ִראׁשֹונִ ים זִ כְ רֹונָ ם לִ ְב ָרכָ ה ,וְ כֵ ן ִ
וְ כֵ ן ָהיּו ִ
(ס ָימן קיְ ,ס ִעיף יד)
ִּב זְ ַמ ּנֵ נּוִ .
ּנֹוהגִ ין לֶ ֱאפֹות ַמּצֹות ִמצְ וָ ה ְּב ֶע ֶרב ּפֶ ַסח לְ ַא ַחר ֲחצֹות ַהּיֹום ,צְ ִריכִ ין זְ ִהירּות
	.זט ַה ֲ
(ס ָימן קיְ ,ס ִעיף טו)
ׁש הּוא ּכְ ָב ר ַא ַח ר זְ ַמ ן ִא ּסּור ָח ֵמ ץִ .
יְ ֵת ָרה ְּבכַ ָּמה ִענְ יָ נִ יםּ ,כֵ יוָ ן ֶ

ּוׁשכֵ נָ יו
רֹוביו ,יְ ִד ָידיו ְ
 .אּכְ בֹוד ְק ֻד ַּׁשת ַא ְדמֹו"ר ִהּצִ ַיע ִּוב ֵּקׁש ֶׁשּכָ ל ֶא ָחד יְ זַ ּכֶ ה ֶאת ְק ָ
הּודי יִ ְהיּו לְ לֵ יל ַה ֵּס ֶדר ַמּצֹות ֲעגֻ ּלֹות
ְּב ַמּצֹות ִמצְ וָ הּ ,כְ ֶׁש ַה ַּמ ָּט ָרה ִהיא ֶׁשּלְ כָ ל יְ ִ
בֹודת יָ ד.
ְׁשמּורֹות ֲע ַ
 .ביֵ ׁש לְ וַ ֵּדא ְּב ֶע ֶרב ַהּפֶ ַסח ֶׁש ָאכֵ ן ּכְ ָבר ִהפְ ִריׁשּו ַחּלָ ה ֵמ ַה ַּמּצֹותּ ,כִ י ִאם ֹלא ִהפְ ִריׁשּו
ֵמ ֶהן ַחּלָ ה – ֲאסּורֹות ֵהן ַּב ֲאכִ ילָ ה.

ימן ק"ח-ק"י ִּ -דינֵ י ַה ַּמּצֹות
ִס ָ

ּומנְ ָהגִ ים
ֲהלִ יכֹות ִ

 .1שלחן ערוך סימן תנג ס"ג .כף החיים ס"ק ס"א.
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ֶע ְׂש ִרים
וְ ִׁש ְב ָעה

ימן קיח
ִס ָ

ִּדינֵ י ֲה ָכנַ ת ַה ֵּס ֶדר
יַ יִ ן לְ ַא ְר ַּבע ּכֹוסֹות
 .איְ ַה ֵּדר ַא ַחר יַ יִ ן יָ פֶ ה (=טֹוב) לְ ִמצְוַ ת ַא ְר ַּבע ּכֹוסֹות.

(ס ִעיף א)
ְ

יֹותר
 .ב ִאם יֵ ׁש ְּבנִ ְמצָ א יַ יִ ן ָאדֹם יָ פֶ ה ּכְ מֹו יַ יִ ן לָ ָבן וְ כָ ֵׁשר ּכְ מֹו ַהּלָ ָבןִ ,מצְ וָ ה ּבֹו ֵ
ֵמ ֲא ֶׁשר ְּבלָ ָבןֶׁ ,שּנֶ ֱא ַמרַ :
"אל ֵּת ֶרא יַ יִ ן ּכִ י יִ ְת ַא ָּדם" ִ(מ ְׁשלֵ י כג ,לא) ֶׁש ֲח ִׁשיבּותֹו ֶׁשל
יֹותר ּכְ ֶׁשהּוא ָאדֹם .וְ עֹוד ,לְ פִ י ֶׁשּיֵ ׁש ּבֹו זֵ כֶ ר לַ ָּדםֶׁ ,ש ָהיָ ה ּפַ ְרעֹה
יַ יִ ן ּגְ דֹולָ ה ֵ
(ס ִעיף א)
ׂש ָר ֵא לְ .
ׁשֹוחט יַ לְ ֵדי ְּבנֵ י יִ ְ
ֵ
(=עלִ ילַ ת
 .ג ִּב ְמ ִדינֹות ֶׁש ָה ֻאּמֹות ִטּפְ ִׁשים ְּוסכָ לִ ים לְ ַה ֲעלִ יל ֲעלִ ילֹות ְׁש ָק ִרים ֲ
(ס ִעיף א)
ָּד ם) ,נִ ְמ נְ עּו ִמ ּלִ ַּק ח יַ יִ ן ָא דֹם ֶא ּלָ א לָ ְק חּו יַ יִ ן ַא ֵח רְ .

ֲה ָכנַ ת ַה ַּכ ְר ַּפס
נֹוהגִ ין ַה ְר ֵּבה לִ ַּקח ּפֶ ְטרֹוזִ ילְ יָ ה.
 .דּכַ ְרּפַ ס ֲ

(ס ִעיף ב)
ְ

יֹותר לִ ַּקח ֶסלֶ ִרי ֶׁשּיֵ ׁש לֹו ַט ַעם טֹוב ּכְ ֶׁשהּוא ַחי.
 .הטֹוב ֵ
 .ו ַה ֻּמ ְב ָחר הּוא לָ ַק ַחת צְ נֹון.

(ס ִעיף ב)
ְ

(ס ִעיף ב)
ְ

ַּד ַעת ַא ְדמֹו"ר ַהּזָ ֵקןִ :אם ֵאין לֹו ֶסלֶ ִרי – יִ ַּקח יָ ָרק ֵמ ֵאיזֶ ה ִמין
חֹובת
ֶׁשּיִ ְרצֶ הַ ,רק ֶׁשֹּלא יִ ְהיֶ ה ִמּסּוג ַהּיְ ָרקֹות ֶׁשּיֹוצְ ִאין יְ ֵדי ַ
ָמרֹור ַּב ֲאכִ ילָ ָתן.
ּפּוח ֲא ָד ָמה).
נֹוהגִ ין לִ ַּקח ָּבצָ ל (אֹו ַּת ַ
ִמנְ ַהג ַח ַּב"דֲ :
לֹוק ִחים יָ ָרק ַהּנִ ְק ָרא ּכַ ְרּפַ סֶ ,סלֶ ִרי ,וְ יֵ ׁש
ִמנְ ַהג ַה ְּספָ ַר ִּדיםְ :
לְ וַ ֵּדא ֶׁש ַהּיָ ָרק נָ ִקי ֵמ ֲח ָר ִקים.
 .זיָ כִ ינּו ֵמ ֶע ֶרב יֹום טֹוב ֵמי ֶמלַ ח לְ ִטּבּול ַהּכַ ְרּפַ ס.

(ס ִעיף ד)
ְ

ֶּפ ַסח

 .ח ִאם ֵמכִ ין ֵמי ֶמלַ ח ְּביֹום טֹוב ,צָ ִריְך לַ ֲעׂשֹות ְּב ִׁשּנּוי ֶׁשּיִ ֵּתן ְּת ִחּלָ ה ֶאת ַה ַּמיִ ם
(ס ִעיף ד)
וְ ַא ַח ר ּכָ ְך ֶא ת ַה ֶּמ לַ חְ .
ַּד ַעת ַא ְדמֹו"ר ַהּזָ ֵקןֻ :מ ָּתר לַ ֲעׂשֹות ֵמי ֶמלַ ח ְּביֹום טֹובִ .אם
ָחל ּפֶ ַסח ְּב ַׁש ָּבת יָ כִ ין לִ פְ נֵ י ַה ַּׁש ָּבת ,וְ ִאם ֹלא ָע ָׂשה יַ ֲע ֶׂשה
ְּב ַׁש ָּבת ַרק ְמ ַעט ּכְ פִ י ַהּנָ חּוץ לְ ִטּבּול זֶ ה ִּבלְ ַבד וְ ֵאין צ ֶֹרְך ְּב ִׁשּנּוי.
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כז
ֲה ָכנַ ת ַה ָּמרֹור
נֹוהגִ ין לִ ַּקח ַּת ְמכָ א (=ׁש ֶֹרׁש לָ ָבן ָח ִריף ַה ְמכֻ ּנֶ ה ֲ'חזֶ ֶרת').
 .טלְ צ ֶֹרְך ָמרֹור ֲ

(ס ִעיף ג)
ְ

 .יּכֵ יוָ ן ֶׁשהּוא ָח ִריף ְמאֹד ,יְ כֹולִ ין לְ פָ ְררֹו ְּב ִמגְ ֶר ֶדתַ .רק ֶׁשּיִ זָ ֲּהרּו ֶׁשֹּלא לְ ָהפִ יג
(ס ִעיף ג)
(=לְ ַב ֵּט ל) ַה ַּט ַע ם לְ גַ ְמ ֵר יְ .
	.אי ָע ִדיף לְ פָ ְררֹו ֵמ ֶע ֶרב ֶה ָחג ּכְ ֵדי לְ ָהפִ יג ְמ ַעט ֶאת ֲח ִריפּותֹו .וְ ִאם ֹלא ָעׂשּו ֵמ ֶע ֶרב
(ס ִעיף ג)
ׁש ּנּויְ .
ֶה ָחג ֻמ ָּתר לְ פָ ְררֹו ְּבלֵ יל ֶה ָחג ְּב ִ
ַּד ַעת ַא ְדמֹו"ר ַהּזָ ֵקןָ :אסּור לְ פָ ְררֹו ֶּב ָחג ְּב ֶא ְמצָ עּות ּפֻ ְמּפִ ּיָ ה,
ּגַ ם ֹלא ַעל יְ ֵדי ִׁשּנּויֶ ,אּלָ א יַ ְחּתְֹך ְּב ַסּכִ ין.
סּורין לְ פָ ְררֹו ַּב ַּׁש ָּבתֶ ,אּלָ א צְ ִריכִ ין לְ פָ ְררֹו ֵמ ֶע ֶרב
	.בי ִאם ֶה ָחג ָחל ְּב ַׁש ָּבת ְּבוַ ַּדאי ֲא ִ
(ס ִעיף ג)
ֶה ָח ג וִ יכַ ּסּוהּו ַע ד ַה ּלַ יְ לָ הְ .
ּׁשֹוהה
נֹוח לְ ָאכְ לָ ּה ,וְ נִ ְק ָרא ָמרֹור לְ פִ י ֶׁשּכְ ֶׁש ֶ
יֹותר טֹוב לָ ַק ַחת ַח ָּסה לְ ָמרֹור ּכִ י ַ
	.גי ֵ
(ס ִעיף ג)
ׂש ה ַה ֶּק לַ ח ַמ רְ .
ַּב ַּק ְר ַקע נַ ֲע ֶ
ַּד ַעת ַא ְדמֹו"ר ַהּזָ ֵקןִ :מצְ וָ ה לִ ַּקח ַח ָּסה ּגַ ם ִאם עֹולָ ה ְּבי ֶֹקר.
נֹוהגִ ים לִ ַּקח ּגַ ם ַּת ְמכָ א ַ(ה ְמכֻ ּנֶ ה ֲ'חזֶ ֶרת') וְ גַ ם
ִמנְ ַהג ַח ַּב"דֲ :
כֹורְך.
ַח ָּסה ּולְ ִה ְׁש ַּת ֵּמׁש ִּב ְׁשנֵ ֶיהם ֵהן לְ ָמרֹור וְ ֵהן לְ ֵ

חֹובה ּגַ ם ְּבעֹלֶ ׁשְּ ,ב ַח ְר ֲח ִבינָ ה ְּובלַ ֲענָ ה ְ(ּב ֶד ֶרְך ּכְ לָ ל ִמינִ ים ֵאּלּו
	.דייֹוצְ ִאין יְ ֵדי ָ
(ס ִעיף ג)
ֵא ינָ ם ְמ צּויִ ים)ְ .
חֹובה ִמצְ ָט ְרפִ ין זֶ ה ִעם זֶ ה לְ כַ ּזַ יִ ת.
	.וטּכָ ל ַה ִּמינִ ים ֶׁשּיֹוצְ ִאין ָּב ֶהם יְ ֵדי ָ

(ס ִעיף ג)
ְ

לֹומר)
חֹובה ֵּבין ֶּב ָעלִ ין ֵּבין ַּב ְּקלָ ִחין ֲא ָבל ֹלא ַּב ָּׁש ָר ִׁשיםְּ .ד ַהיְ נּו (=ּכְ ַ
	.זטיֹוצְ ִאין יְ ֵדי ָ
(ס ִעיף ג)
ׁש ים ַה ְּק ַט ּנִ ים ַה ִּמ ְת ּפַ ּצְ לִ ים לְ כָ אן ּולְ כָ אןְ .
ַּב ָּׁש ָר ִ
	.זי ַהּׁש ֶֹרׁש ַהּגָ דֹול ֶׁשּבֹו ּגְ ֵדלִ ים ֶה ָעלִ יםַ ,אף ֶׁשהּוא ָטמּון ַּב ַּק ְר ַקע ֲה ֵרי הּוא ִּבכְ לַ ל
(ס ִעיף ג)
ֶק לַ חְ .

ימן קי"ח ִּ -דינֵ י ֲהכָ נַ ת ַה ֵּס ֶדר
ִס ָ

ּמֹוסיפִ ים לַ ַח ָּסה
לֹוק ִחים ֲעלֵ י ַח ָּסה ,וְ יֵ ׁש ַה ִ
ִמנְ ַהג ַה ְּספָ ַר ִּדיםְ :
1
('חזֶ ֶרת') .
ְמ ַעט ַּת ְמכָ א ֲ

אֹומ ִרים ֶׁש ַּמה
יֹותר לִ ּטֹל ֶה ָעלִ ים וְ ַה ֶּקלַ ח ֶׁשּיֹוצְ ִאים חּוץ לַ ַּק ְר ַקעּ ,כִ י יֵ ׁש ְ
	.חיטֹוב ֵ
(ס ִעיף ג)
ּׁש הּוא ְּב תֹוְך ַה ַּק ְר ַק ע נִ ְק ָר א ׁש ֶֹר ׁשְ .
ֶ
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כז
חֹובה ֶאּלָ א ִאם ֵהם לַ ִחים.
	.טי ֵאין יֹוצְ ִאין ֶּב ָעלִ ים יְ ֵדי ָ

(ס ִעיף ג)
ְ

בּוׁשין
חֹובה ֵּבין לַ ִחים ֵּבין יְ ֵב ִׁשיםַ ,אְך ֹלא ִּב ְמ ֻב ָּׁשלִ ין אֹו ּכְ ִ
 .כיֹוצְ ִאין ַּב ְּקלָ ִחים יְ ֵדי ָ
(ס ִעיף ג)
ׁשרּויִ ים זְ ַמן ַרב ְּב ַמיִ ם ,אֹו ְּבצִ יר וְ ח ֶֹמץ ֲאפִ ּלּו לִ זְ ַמן ָקצָ ר)ְ .
(=ׁש ָהיּו ְ
ֶ

ֲה ָכנַ ת ַה ֲחר ֶֹסת
(=ס ִמיכָ ה) זֵ כֶ ר לַ ִּטיט.
	.אכ ַה ֲחר ֶֹסת צָ ִריְך ֶׁש ִּת ְהיֶ ה ָע ָבה ְ

(ס ִעיף ד)
ְ

	.בכ ְּב ָׁש ָעה ֶׁשּצָ ִריְך לִ ְטּבֹל ֶאת ַה ָּמרֹור יִ ְׁשּפְֹך לְ תֹוְך ַה ֲחר ֶֹסת יַ יִ ן אֹו ח ֶֹמץֶׁ ,ש ִּת ְהיֶ ה
(ס ִעיף ד)
ׁש ּיְ ֵה א ָר אּוי לִ ְט ּבֹל ָּב ּהְ .
ַרּכָ ה זֵ כֶ ר לַ ָּדם ,וְ גַ ם ֶ
ּכָ ַתב ַא ְדמֹו"ר ַהּזָ ֵקןַ :הּיַ יִ ן אֹו ַהח ֶֹמץ ֶׁשּׁשֹופֵ ְך יִ ְהיּו ֲא ֻד ִּמים.
ִמנְ ַהג ַה ְּספָ ַר ִּדים :יִ ְׁשּפְֹך יַ יִ ן ָאדֹם לְ תֹוְך ַה ֲחר ֶֹסת.2
	.גכיֵ ׁש לַ ֲעׂשֹות ֶאת ַה ֲחר ֶֹסת ִמּפֵ רֹות ֶׁשּנִ ְמ ְׁשלָ ה ָּב ֶהם ּכְ נֶ ֶסת יִ ְׂש ָר ֵאלּ ,כְ גֹון ְּת ֵאנִ ים,
ֶׁשּנֶ ֱא ַמר ַ
"אל ּגִ ּנַ ת
"ה ְּת ֵאנָ ה ָחנְ ָטה פַ ּגֶ ָיה" ִ(ׁשיר ַה ִּׁש ִירים ב ,יג) .וֶ ֱאגֹוזִ יםֶׁ ,שּנֶ ֱא ַמר ֶ
ֱאגֹוז" ָ(ׁשם ו ,יא)ְּ .ות ָמ ִריםֶׁ ,שּנֶ ֱא ַמר ֶ
"א ֱעלֶ ה ְּב ָת ָמר" ָ(ׁשם ז ,ט) ,וְ ִרּמֹונִ ים ֶׁשּנֶ ֱא ַמר
עֹור ְר ִּתיָך"
ּפּוח ַ
"ּת ַחת ַה ַּת ַ
ּפּוחים ,זֵ כֶ ר לְ ַמה ֶּׁשּנֶ ֱא ַמר ַ
"ּכְ פֶ לַ ח ָה ִרּמֹון" ָ(ׁשם ד ,ג) .וְ ַת ִ
ּוׁש ֵק ִדיםַ ,על ֵׁשם
ָ(ׁשם ח ,ה)ֶׁ ,ש ָהיּו ַהּנָ ִׁשים ְּב ִמצְ ַריִ ם יֹולְ דֹות ֶאת ְּבנֵ ֶיהן ְּבלִ י ֶעצֶ בְ .
(=קץ ַהּגָ לּות וְ ַה ִ
ֶׁש ָּׁש ַקד ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא לְ ָה ִביא ֶאת ַה ֵּקץ ֵ
(ס ִעיף ד)
ּׁש ְעּבּוד)ְ .
ּפּוחיםַ ,אּגָ ִסים
לֹוק ִחים ַּת ִ
ִמנְ ַהג ַח ַּב"ד :לַ ֲע ִׂשּיַ ת ַה ֲחר ֶֹסת ְ
וֶ ֱאגֹוזִ ים ִּבלְ ַבד.
ּדֹומה לְ ֶת ֶבןּ ,כְ גֹון ִקּנָ מֹון וְ זַ נְ ּגְ ִבילֶׁ ,ש ֵאינָ ן
	.דכצָ ִריְך לִ ֵּתן ְּבתֹוְך ַה ֲחר ֶֹסת ַּת ְבלִ ין ַה ֶ
חּוטין ּכְ מֹו ֶּת ֶבן .זֵ כֶ ר לַ ֶּת ֶבן ֶׁש ָהיּו
נִ ָּדכִ ין (=נִ ְט ָחנִ ים) ָה ֵדק ֵה ֵיטב וְ יֵ ׁש ָּב ֶהן ִ
(ס ִעיף ד)
ְמ גַ ְּב לִ ין ְּב תֹוְך ַה ִּט יטְ .
ִמנְ ַהג ַח ַּב"דֹ :לא לָ ַק ַחת ִק ָּדה וְ ִקּנָ מֹון ֵמ ֲח ַׁשׁש ַּת ֲער ֶֹבת ָח ֵמץ.

ֶּפ ַסח

	.הכ ִאם ֶה ָחג ָחל ְּב ַׁש ָּבת ֹלא יִ ְׁשּפְֹך ֶאת ַהּיַ יִ ן אֹו ֶאת ַהח ֶֹמץ לְ תֹוְך ַה ֲחר ֶֹסתּ ,כִ י צָ ִריְך
(ס ִעיף ד)
ׁש ּנּויֶ ,א ּלָ א יִ ֵּת ן ֶא ת ַה ֲח ר ֶֹס ת לְ תֹוְך ַה ּיַ יִ ן וְ ַה ח ֶֹמ ץְ .
לַ ֲעׂשֹות ְּב ִ
ַּד ַעת ַא ְדמֹו"ר ַהּזָ ֵקן :יִּזָ ֵהר לְ ַרּכֵ ְך ַה ֲחר ֶֹסת ְּביַיִן אֹו ְּבח ֶֹמץ ֵמ ֶע ֶרב
ַׁש ָּבת ,וְ ִאם ָׁשכַ ח ַיְרּכֵ ְך ְּב ַׁש ָּבת ְּב ִׁשּנּוי .וְ יָכֹול לְ ַע ְר ֵּבב ָּב ֶאצְ ַּבע
נַענְעֹו ַעד ֶׁש ְּיִת ַע ְר ֵּבב.
(וְ ֹלא ַעל ֵיְדי ּכַ ף) אֹו לֶ ֱאחֹז ַּבּכְ לִ י ִמ ַּבחּוץ ּולְ ְ
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כז
יצה
רֹוע וְ ַה ֵּב ָ
ֲה ָכנַ ת ַהּזְ ַ
	.וכ ִּת ְּקנּו ֲחכָ ִמים ֶׁשּיִ ְהיּו ַעל ַה ֻּׁשלְ ָחן ִּב ְׁש ַעת ֲא ִמ ַירת ַה ַהּגָ ָדה ְׁשנֵ י ִמינֵ י ַּת ְב ִׁשילִ ין:
ֶא ָחד זֵ כֶ ר לְ ָק ְר ַּבן ּפֶ ַסח ,וְ ֶא ָחד זֵ כֶ ר לְ ָק ְר ַּבן ֲחגִ יגָ הֶׁ ,ש ָהיּו ַמ ְק ִר ִיבין ִּבזְ ַמן ֶׁש ֵּבית
(ס ִעיף ה)
ַה ִּמ ְק ָּד ׁש ָה יָ ה ַק ּיָ םְ .
רֹוע ,לִ זְ ּכֹר
	.זכנָ ֲהגּו ֶׁש ֶא ָחד ִמן ַה ַּת ְב ִׁשילִ ין יִ ְהיֶ ה ָּב ָׂשר וְ יִ ְהיֶ ה ֵמ ַהּפֶ ֶרק ַהּנִ ְק ָרא זְ ַ
(ס ִעיף ה)
רֹוע נְ טּויָ הְ .
ֶׁשּגְ ָאלָ ם ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ִּבזְ ַ
רֹוע ַעל ַהּגֶ ָחלִ ים ,זֵ כֶ ר לְ ָק ְר ַּבן ּפֶ ַסח ֶׁש ָהיָ ה צְ לִ י ֵאׁש.
	.חכצֹולִ ים ֶאת ַהּזְ ַ

(ס ִעיף ה)
ְ

נֹוהגִ ים לָ ַק ַחת ֵחלֶ ק ִמּצַ ּוַ אר עֹוףֶׁ ,ש ֵאינֹו ּכָ ֵׁשר
ִמנְ ַהג ַח ַּב"דֲ :
לְ ָק ְר ַּבן ּפֶ ַסחּ ,כְ ֵדי ֶׁשֹּלא יָ בֹואּו לַ ְחׁשֹב ֶׁש ְּמ ֻד ָּבר ְּב ָק ְר ַּבן ּפֶ ַסח
נֹוהגִ ים לְ ָה ִסיר ֶאת רֹב ַה ָּב ָׂשר ֵמ ַעל ַעצְ מֹות
ַמ ָּמׁשּ .כְ מֹו כֵ ן ֲ
רֹוע'ּ ,ולְ ַה ְׁש ִאיר ַרק ְמ ַעט ָּב ָׂשר.
ַה'ּזְ ַ
לֹומר
	.טכ ַה ַּת ְב ִׁשיל ַה ֵּׁשנִ י יִ ְהיֶ ה ֵּביצָ הִ ,מּׁשּום ְּד ֵ'ביצָ ה' ִּבלְ ׁשֹון ֲא ַר ִּמי ֵ'ּב ָיעא'ּ ,כְ ַ
אֹותנּו
(=ׁש ָרצָ ה ַה ֵּׁשם לִ פְ ּדֹות ָ
ְּד ָב ֵעי ַר ֲח ָמנָ א לְ ִמפְ ַרק יָ ָתנָ א ִּב ְד ָר ָעא ְמר ְֹמ ָמא ֶ
(ס ִעיף ה)
רֹוע ָר ָמ ה)ְ .
ִּבזְ ַ
עֹוׂשין ֶאת ַה ֵּביצָ ה ֵּבין צְ לּויָ ה ֵּבין ְמ ֻב ֶּׁשלֶ ת.
 .ל ִ

(ס ִעיף ה)
ְ

ִמנְ ַהג ַח ַּב"דׁ :שֹולְ ִקים ֶאת ַה ֵּביצָ ה ַעד ֶׁש ִּת ְת ַק ֶּׁשה.

עּודת ֶה ָחג וְ לָ כֵ ן ֶאפְ ָׁשר
ִמנְ ַהג ַח ַּב"דֶ :את ַה ֵּביצָ ה אֹוכְ לִ ים ִּב ְס ַ
רֹוע ֹלא אֹוכְ לִ ים ִּבכְ לָ ל וְ לָ כֵ ן
לְ ַב ְּׁשלָ ּה ְּביֹום טֹובֲ .א ָבל ֶאת ַהּזְ ַ
לֹותּה ְּביֹום טוב.
ָאסּור לִ צְ ָ

ֵס ֶדר ַה ְּק ָע ָרה
ּופֹורס
	.בל ֵס ֶדר ַה ְּק ָע ָרה ֶׁשל לֵ יל ַה ֵּס ֶדר ּכָ ְך הּואַ :מּנִ ַיח ָׁשלׁש ַמּצֹות ַעל ַה ְּק ָע ָרה ֵ
ֲעלֵ ֶיהן ַמּפָ ה נָ ָאה.
רֹוע ּכְ נֶ גֶ ד ַהּיָ ִמין ֶׁשּלֹוֶ ,את ַה ֵּביצָ ה
ָעלֶ ָיה ַמּנִ ַיח ֶאת ַהּזְ ַ
ִמ ְּׂשמֹאל ,וְ ֶאת ַה ָּמרֹור לִ ְב ָרכָ ה ָּב ֶא ְמצַ ע.
רֹועֶ ,את ַהּכַ ְרּפַ ס ַּת ַחת
ֶאת ַה ֲחר ֶֹסת ַמּנִ ַיח ַּת ַחת ַהּזְ ַ
רֹועֵּ ,ביצָ ה,
כֹורְך ָּב ֶא ְמצַ עּ .כָ ְך :זְ ַ
ַה ֵּביצָ ה ,וְ ֶאת ַה ָּמרֹור לְ ֵ
(ס ִעיף ח)
ָמ רֹורֲ ,ח ר ֶֹס תּ ,כַ ְר ּפַ סָ ,מ רֹורְ .

ימן קי"ח ִּ -דינֵ י ֲהכָ נַ ת ַה ֵּס ֶדר
ִס ָ

רֹוע וְ ֶאת ַה ֵּביצָ ה ֵמ ֶע ֶרב יֹום טֹובִ .אם ָׁשכַ ח
	.אלצָ ִריְך לִ צְ לֹות ּולְ ַב ֵּׁשל ֶאת ַהּזְ ַ
יֹוד ַע ְּבוַ ָּדאּות ֶׁשּיֹאכַ ל ֵמ ֶהם ֶּב ָחג ַעצְ מֹו ,יִ צְ לֶ ה
לַ ֲעׂשֹות זֹאת ֵמ ֶע ֶרב ֶה ָחג וְ ֵ
(ס ִעיף ה)
אֹות ם ְּב לֵ יל ֶה ָח גְ .
וִ ַיב ֵּׁשל ָ
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כז
נֹוהגִ ים לְ ַהּנִ ַיח ְק ָע ָרה ַּת ַחת ַה ַּמּצֹות ,לָ ַק ַחת
ִמנְ ַהג ַח ַּב"דֲ :
ַמּצֹות ּכְ פּופֹות ְ(קעּורֹות)ּ ,ולְ ַהפְ ִסיק ְּב ַמּפָ ה ֵּבין ַמּצָ ה לְ ַמּצָ ה.
ִמנְ ַהג ַה ְּספָ ַר ִּדיםְ :מ ַס ְּד ִרים ֶאת ַה ְּק ָע ָרה ַּב ֵּס ֶדר ַהּנִ זְ ּכָ רֲ ,א ָבל
אֹותּה ֵמ ַעל ַה ַּמּצֹות.3
ֹלא ָׂש ִמים ָ

מֹוׁשבֹוֻׁ ,שלְ ָחנֹו וְ ֵכלָ יו ְּבלֵ יל ַה ֵּס ֶדר
ָ
מֹוׁשבֹו לְ לֵ יל ַה ֵּס ֶדר ִמ ְּבעֹוד יֹום ְּב ַמּצָ ִעים נָ ִאים ּכְ פִ י יְ כָ לְ ּתֹוְּ ,ובאֹפֶ ן ֶׁשּיּוכַ ל
	.גליָ כִ ין ָ
(ס ִעיף ו)
ׂש מֹאלֹוְ .
לְ ָה ֵסב ִּב ְ
(=ׂש ָמאלִ י) יָ ֵסב ִּב ְׂשמֹאלֹו.
	.דל ֲאפִ ּלּו ִאם הּוא ִא ֵּטר ְ
	.הל ֵּבן ֵאצֶ ל ָא ִביו ַחּיָ ב ַּב ֲה ִס ָּבה.

(ס ִעיף ו)
ְ

(ס ִעיף יא)
ְ

	.ול ַּתלְ ִמיד ֵאצֶ ל ַרּבֹו ֵאינֹו ַר ַּׁשאי לְ ָה ֵסב.

(ס ִעיף יא)
ְ

	.זלּגַ ם ֶאת ַה ְּק ָע ָרה יָ כִ ין ִמ ְּבעֹוד יֹוםּ ,כְ ֵדי ֶׁש ִּמּיָ ד ְּבבֹואֹו ִמ ֵּבית ַהּכְ נֶ ֶסת יּוכַ ל לַ ֲערְֹך
(ס ִעיף ו)
ֶא ת ַה ֵּס ֶד ר ְּב לִ י ִע ּכּובְ .
ִמנְ ַהג ַח ַּב"דֶ :את ַה ְּק ָע ָרה ְמכִ ינִ ים ַרק לְ ַא ַחר ֶׁשחֹוזְ ִרים
ִמ ְּתפִ ּלַ ת ַע ְר ִבית ,לִ פְ נֵ י ַה ִּקּדּוׁש.
	.חל ַאף ַעל ּפִ י ֶׁש ְּבכָ ל ַה ָּׁשנָ ה טֹוב לְ ַמ ֵעט ְּבכֵ לִ ים נָ ִאים ,זֵ כֶ ר לַ ֻח ְר ָּבןִ ,מּכָ ל ָמקֹום
ְּבלֵ יל ּפֶ ַסח טֹוב לְ ַה ְרּבֹות ְּבכֵ לִ ים נָ ִאים ּכְ פִ י ּכֹחֹו .וַ ֲאפִ ּלּו ַהּכֵ לִ ים ֶׁש ֵאינָ ן צְ ִריכִ ין
(ס ִעיף ז)
ּׁש לְ ָח ן לְ נֹוי ,זֵ כֶ ר לְ ֵח רּותְ .
עּודה ,יְ ַס ְּד ֵרם יָ פֶ ה ַעל ַה ֻ
לַ ְּס ָ
(=ׁשטּופֹות) יָ פֶ ה ,וְ כָ ל
ּומּודחֹות ְ
ָ
	.טל ַהּכֹוסֹות יִ ְהיּו ְׁשלֵ מֹות ְּבלִ י ׁשּום ּפְ גִ ָימה,
86
(ס ִעיף ט)
יע ית ( ָס ָמ "ק)ְ .
(=ּתכִ יל) לְ כָ ל ַהּפָ חֹות ְר ִב ִ
ַא ַחת ֵמ ֶהן ַּת ְחזִ יק ָ
נֹוהגִ ין לִ לְ ּבֹׁש ִק ְיטל וְ יָ כִ ינֹו ּגַ ם ּכֵ ן ִמ ְּבעֹוד יֹום.
 .מ ֲ

(ס ִעיף י)
ְ

לֹוב ִׁשין ִק ְיטל לְ לֵ יל ַה ֵּס ֶדר.
ִמנְ ַהג ַח ַּב"דֵ :אין ְ

ֶּפ ַסח

יסת ֶה ָחג
ּוכנִ ַ
ִּדינֵ י ַה ְדלָ ַקת ַהּנֵ רֹות ְ
"ּברּוְך ַא ָּתה  ..לְ ַה ְדלִ יק נֵ ר ֶׁשל
	.אמלִ פְ נֵ י ּכְ נִ ַיסת ֶה ָחג יֵ ׁש לְ ַה ְדלִ יק נֵ רֹות ּולְ ָב ֵרְךָ :
'ׁש ֶה ֱחיָ נּו' ,וְ ִאם ָחל ֶה ָחג ְּב ַׁש ָּבת יֵ ׁש לְ ָב ֵרְך "לְ ַה ְדלִ יק נֵ ר ֶׁשל ַׁש ָּבת
יֹום טֹוב" וְ ֶ
וְ ֶׁשל יֹום טֹוב".

166

ֶּפ ֶרק

כז
	.במּכְ ֶׁש ֶה ָחג ָחל ְּביֹום חֹל נִ ָּתן לְ ַה ְדלִ יק ֶאת ַהּנֵ רֹות ּגַ ם לְ ַא ַחר ּכְ נִ ַיסת ֶה ָחג,
ְּב ַה ֲע ָב ָרה ֵמ ֵאׁש ֶׁש ֻה ְדלְ ָקה לִ פְ נֵ י ּכְ נִ ַיסת ֶה ָחגַ ,אְך לְ כַ ְּת ִחּלָ ה ָרצּוי לְ ַה ְדלִ יק ֶאת
יעת ַה ַח ָּמה .4
נֵ רֹות ֶה ָחג לִ פְ נֵ י ְׁש ִק ַ
	.גמ ִאם ָחל ֶה ָחג ְּבמֹוצָ ֵאי ַׁש ָּבת ,יֵ ׁש לְ ַה ְדלִ יק ֶאת ַהּנֵ רֹות ַרק לְ ַא ַחר זְ ַמן צֵ את ַה ַּׁש ָּבת,
לֹומר ק ֶֹדם ַה ַה ְדלָ ָקה ֶאת
ְּב ַה ֲע ָב ָרה ֵמ ֵאׁש ֶׁש ֻה ְדלְ ָקה לִ פְ נֵ י ּכְ נִ ַיסת ַה ַּׁש ָּבת ,וְ ָעלֶ ָיה ַ
5
ּתֹוד ֵיענּו" ִּב ְתפִ ּלַ ת ַע ְר ִבית ,אֹו ָ
נֻ ַּסח "וַ ִ
"ּברּוְך ַה ַּמ ְב ִּדיל ֵּבין ק ֶֹדׁש לְ ק ֶֹדׁש" .
יֶ ֶתר ִּדינֵ י ַה ְדלָ ַקת ַהּנֵ רֹות מֹופִ ִיעים ְּבכֶ ֶרְך בִ ,הלְ כֹות ַׁש ָּבתּ ,פֶ ֶרק ֵׁשנִ י.

אֹומ ִרים ֵס ֶדר ָק ְר ַּבן ּפֶ ַסח ּ ,6כַ ּמֹופִ ַיע ַּב ִּסּדּור ַּוב ַהּגָ ָדה ֶׁשל
	.דמ ַא ַחר ְּתפִ ּלַ ת ִמנְ ָחה ְ
ּפֶ ַסח.
מֹוסיפִ ים ִּב ְתפִ ּלַ ת ְׁשמֹונֶ ה ֶע ְׂש ֵרה ֶאת נֻ ַּסח
	.המּכְ ֶׁש ָחל לֵ יל ֶה ָחג ְּבמֹוצָ ֵאי ַׁש ָּבתִ ,
"וַ ִ
ּתֹוד ֵיענּו" ּ 7כַ ּמֹופִ ַיע ַּב ִּסּדּור.
אֹומ ִרים ַ'הּלֵ ל ָׁשלֵ ם' ,וְ ִאם
	.ומ ִּב ְתפִ ּלַ ת ַע ְר ִבית ֶׁשל ֶה ָחג ָה ִראׁשֹון ֶׁשל ּפֶ ַסח ְ
אֹומ ִרים ְ'ּב ָרכָ ה ֵמ ֵעין ֶׁש ַבע'
אֹומ ִרים ק ֶֹדם לָ כֵ ן 'וַ יְ כֻ ּלּו' וְ ֵאין ְ
ָחל ְּב ַׁש ָּבתְ ,
8
ַ
(הּמֹופִ ָיעה ַּב ִּסּדּור ַא ַחר 'וַ יְ כֻ ּלּו') .

ימן קי"ח ִּ -דינֵ י ֲהכָ נַ ת ַה ֵּס ֶדר
ִס ָ
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כז
ּומנְ ָהגִ ים
ֲהלִ יכֹות ִ
 .אנָ ִׁשים וִ ילָ ִדים ִּומי ֶׁש ָּק ֶׁשה לֹו לִ ְׁשּתֹות יַ יִ ן יִ ְקחּו ִמיץ ֲענָ ִבים לְ ַא ְר ַּבע ּכֹוסֹות.
ּדֹורׁש זְ ִהירּות ְמיֻ ֶח ֶדת וְ לָ כֵ ן ָע ִדיף ֶׁשֹּלא לְ ִה ְׁש ַּת ֵּמׁש ְּביַ יִ ן
 .ב ַה ִּׁשּמּוׁש ְּביֵ ין ְׁש ִב ִיעית ֵ
זֶ ה לְ ַא ְר ַּבע ּכֹוסֹותִּ .בפְ ָרט ָאסּור לְ ִה ְׁש ַּת ֵּמׁש ּבֹו לַ ּכֹוס ַה ֵּׁשנִ י ֶׁשּׁשֹופְ כִ ים ִמ ֶּמּנּו יַ יִ ן
לְ ִאּבּוד (ּכַ ֲא ֶׁשר ַמזְ ּכִ ִירים ֶאת ֶע ֶׂשר ַה ַּמּכֹות).
ּלֹוק ִחים לְ ָמרֹור יֵ ׁש לִ ְבּדֹק ֵה ֵיטב ֵמ ֲח ָׁשׁש לַ ֲח ָר ִקים לִ פְ נֵ י ֶה ָחג.
 .ג ֶאת ַה ַח ָּסה ֶׁש ְ

 .1ראו שולחן ערוך סימן תעג ס"ה .כף החיים שם ס"ק עב .קיצור שולחן ערוך לרבי ברוך טולידנו.
 .2וראו כף החיים סימן תעג ס"ק צז .דרכי הלכה כאן.

ֶּפ ַסח

 .3ראו כף החיים סימן תעג ס"ק נח-נט.
 .4מטה אפרים סימן תרכה ,סעיף לג.
 .5ראו בכל זה ב'שבח המועדים' עמ'  14ובמקורות המצוינים שם בשולי הגליון.
 .6סידור אדמו"ר הזקן.
 .7שולחן ערוך ,סימן תקצא.
 .8ראו סידור תהלת ה' (קה"ת תשס"ב) עמ'  ,164ובמקורות המצויינים שם בשולי הגליון .ליל חג הפסח זו הפעם היחידה בה
אומרים 'הלל' בשעת לילה (פעמיים  -בתפילה ובשלחן הסדר).
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מא
אכת ַה ְב ָע ַרת ֵאׁש
ְמלֶ ֶ
(=על יְ ֵדי
	.זט ָאסּור לְ הֹוצִ יא ֵאׁש ֲח ָד ָׁשה ְּביֹום טֹובֵּ ,בין ֵמ ֶא ֶבןֵּ ,בין ִמּזְ כּוכִ ית ַ
רּורים) .וְ כָ ל ָמה ֶׁש ֻה ַּתר
זְ כּוכִ ית ַמגְ ֶּדלֶ ת)ֵּ ,בין ֵמ ֵעצִ ים ַהּנַ ֲע ִׂשים ְּבגָ פְ ִרית (=ּגַ פְ ִ
(ס ִעיף לא)
הּוא ַר ק לְ ַה ְב ִע יר ֵא ׁש ֵמ ֵא ׁש ַק ּיֶ ֶמ ת לְ צ ֶֹר ְך יֹום טֹובְ .
עֹוׂשה
עֹורְך ֶאת ָה ֵעצִ ים ַעל ָה ֲא ָבנִ ים לְ ַה ְב ִעיר ֵאׁשָ ,אסּור ִמּׁשּום ֶׁש ֶ
	.זיּכְ ֶׁשהּוא ֵ
(=ׁשּזֶ ה) ּכְ מֹו ְׁש ֵּתי ְמ ִחיצֹות וְ גַ ג ַעל ּגַ ֵּב ֶיהן ,וְ צָ ִריְך ֶׁשּיַ ֲע ֶׂשה ִׁשּנּוי,
א ֶֹהלְּ ,ד ָהוֵ י ֶ
(ס ִעיף ה)
יהםְ .
ֹאחז ֶאת ָה ֵעצִ ים ְּביָ דֹו וְ יִ ֵּתן ֶאת ָה ֲא ָבנִ ים ַּת ְח ֵּת ֶ
לֹומר) ֶׁשּי ַ
ְּד ַהיְ נּו (=ּכְ ַ
	.חיוְ כֵ ן ּכְ ֶׁש ַּמ ֲע ִמיד ְק ֵד ָרה ַעל ֲא ָבנִ ים לְ ַה ְב ִעיר ַּת ְח ֶּת ָיהֹ ,לא יַ ּנִ ֶיחּנָ ה ַעל ּגַ ֵּבי
ֹאחז ֶאת ַה ְּק ֵד ָרה ְּביָ דֹו וְ יַ כְ נִ יס ֶאת
ָה ֲא ָבנִ ים ּכְ ַד ְרּכֹו ַּבחֹלֶ ,אּלָ א צָ ִריְך ֶׁשּי ַ
(ס ִעיף ה)
יה ְ .
ָה ֲא ָבנִ ים ַּת ְח ֶּת ָ
	.טי ִאם ַקר וְ רֹוצֶ ה לְ ַה ִּסיק ֵעצִ ים ְ(ּב ָה ֲע ָב ָרה ֵמ ֵאׁש ַקּיֶ ֶמת) ּכְ ֵדי לְ ַח ֵּמם ֶאת ַה ַּביִ ת ,יֵ ׁש
לַ ֲעׂשֹות ַעל יְ ֵדי נָ כְ ִרי .אּולָ ם ִאם ַהּקֹר ּגָ דֹול ַעד ּכְ ֵדי ּכָ ְך ֶׁש ַה ַּמ ֲאכָ לִ ים נִ ְק ָר ִׁשים,
(ס ִעיף כט)
הּודיְ .
וְ ָהוֵ י (=וְ זֶ הּו) צ ֶֹרְך אֹכֶ ל נֶ פֶ ׁש ַמ ָּמשֻּ ,ומ ָּתר ֲאפִ ּלּו ַעל יְ ֵדי יְ ִ
ַּד ַעת ַא ְדמֹו"ר ַהּזָ ֵקןַ :ה ִּמנְ ָהג לְ ַה ִּתיר ַה ָּס ַקת ֵעצִ ים לְ ִחּמּום,
הּודיֲ ,אפִ ּלּו ּכְ ֶׁש ֵאין ַהּקֹר ּגָ דֹול ּכָ ל ּכָ ְך.
ַעל יְ ֵדי יְ ִ
לֹומר) לְ פַ ּזֵ ר ִמינֵ י ְּב ָׂש ִמים ַעל ַהּגֶ ָחלִ יםֵּ ,בין
עֹוׂשין ֻ'מגְ ָמר'ְּ ,ד ַהיְ נּו (=ּכְ ַ
 .כ ֵאין ִ
(ׁשמֹות יב,
יח ) ַּב ַּב יִ ת אֹו ַּב ּכֵ לִ יםִּ ,ד כְ ִת יב" :לְ כָ ל נֶ פֶ ׁש" ְ
לְ ָה ִר ַיח ֵּבין לְ גַ ֵּמר (=לְ פַ ּזֵ ר ֵר ַ
טז)ָּ ,וב ֵעינָ ן (=וְ צָ ִריְך ֶׁשּיִ ְהיֶ ה) ָּד ָבר ַה ָּׁשוֶ ה לְ כָ ל נֶ פֶ ׁשֲ .א ָבל ֻ'מגְ ָמר' ֵאינֹו נִ צְ ָרְך
(ס ִעיף לב)
ּומ ֻע ּנָ גִ יםְ .
ֶאּלָ א לִ ְמפֻ ּנָ ִקים ְ

	.בכּגַ ם ַה ְּמ ִקּלִ ים ַּומ ִּת ִירים ֶאת ָה ִעּׁשּון ִמּׁשּום ְמלֶ אכֶ ת ַה ְב ָע ָרה ֶׁש ֻה ְּת ָרה – צְ ִריכִ ים
תּובים ַעל
[אם ּכְ ִ
לְ ִהּזָ ֵהר ֶׁשֹּלא לְ ִהּכָ ֵׁשל ִּב ְמלָ אכֹות ֶׁשֹּלא ֻה ְּתרּוּ ,כְ מֹו ְמ ִח ָיקה ִ
ׂשֹורפֹוֶׁ ,ש ָאז ִאיּכָ א (=יֵ ׁש) ּגַ ם ִאּסּור ְמ ִח ָיקה] .וְ כֵ ן צָ ִריְך
אֹותּיֹות וְ הּוא ְ
ַהּנְ יָ ר ִ
(ס ִעיף לב)
לְ ִה ּזָ ֵה ר ִמ ּפְ נֵ י ִא ּסּור ּכִ ּבּויְ .

ּובּשּׁול
ִחּמּום ַמיִ ם ִ
	.גכ ֻמ ָּתר לְ ַח ֵּמם ַמיִ ם ְּביֹום טֹוב לְ צ ֶֹרְך ְר ִחיצַ ת ַהּיָ ַדיִ םֲ ,א ָבל ָאסּור לְ ַח ֵּמם ַמיִ ם
(ס ִעיף ל)
לְ צ ֶֹר ְך ְר ִח יצַ ת ּכָ ל ַה ּגּוףְ .

ימן צ"ח – ִה ְלכֹות יֹום טֹוב
ִס ָ

ּפֹוס ִקים זִ כְ רֹונָ ם לִ ְב ָרכָ ה ַה ִאם
(=סיגַ ְריֹות) ,נֶ ְחלְ קּו ַה ְ
	.אכ ְּב ִענְ יַ ן ִעּׁשּון ַה ִּטיטֹון ִ
(ס ִעיף לב)
ֻמ ָּת ר אֹו ָא סּורְ .

ַּד ַעת ַא ְדמֹו"ר ַהּזָ ֵקןֻ :מ ָּתר לְ ַח ֵּמם ַמיִ ם ּגַ ם ִּב ְׁש ִביל ְר ִחיצַ ת
ַהּפָ נִ ים וְ ָה ַרגְ לַ יִ ם.

239

ֶּפ ֶרק

כח
ֶּפ ֶרק
ֶע ְׂש ִרים
ּוׁשמֹונָ ה
ְ

ימן קיט
ִס ָ

ֵס ֶדר לֵ יל ֶּפ ַסח
ַחג ַה ֶּפ ַסח
ּתֹורה ְמצַ ּוָ ה ָעלֵ ינּו ֶׁש ְּבי"ד נִ ָיסן נַ ְק ִריב ָק ְר ַּבן ּפֶ ַסחְּ ,ובט"ו נִ ָיסן ַמ ְת ִחילִ ים
 .א ַה ָ
"ּבח ֶֹדׁש ָה ִראׁשֹון ְּב ַא ְר ָּב ָעה ָע ָׂשר לַ ח ֶֹדׁש ֵּבין
ִׁש ְב ַעת יְ ֵמי ַחג ַהּפֶ ַסחֶׁ ,שּנֶ ֱא ַמרַ :
ָה ַע ְר ָּביִ ם ּפֶ ַסח לַ ה'ַּ .וב ֲח ִמ ָּׁשה ָע ָׂשר יֹום לַ ח ֶֹדׁש ַהּזֶ ה ַחג ַה ַּמּצֹות לַ ה'ִׁ ,ש ְב ַעת
יָ ִמים ַמּצֹות תֹאכֵ לּוַּ .בּיֹום ָה ִראׁשֹון ִמ ְק ָרא ק ֶֹדׁש יִ ְהיֶ ה לָ כֶ םּ ,כָ ל ְמלֶ אכֶ ת
בֹודה ֹלא ַת ֲעׂשּו .וְ ִה ְק ַר ְב ֶּתם ִא ֶּׁשה לַ ה' ִׁש ְב ַעת יָ ִמיםַּ ,בּיֹום ַה ְּׁש ִב ִיעי ִמ ְק ָרא
ֲע ָ
ק ֶֹד ׁשּ ,כָ ל ְמ לֶ אכֶ ת ֲע ב ָֹד ה ֹלא ַת ֲע ׂשּו"( .וַ ּיִ ְק ָרא כג ,ה-ח)

ַה ְדלָ ַקת נֵ רֹות
[ּובחּוץ לָ ָא ֶרץ – ּגַ ם ַהּיֹום
טֹובים ְ
 .ב ַהּיֹום ָה ִראׁשֹון וְ ַה ְּׁש ִב ִיעי ֶׁשל ּפֶ ַסח ֵהם יָ ִמים ִ
ּמֹועד.
ַה ֵּׁשנִ י וְ ַה ְּׁש ִמינִ י] ,וְ ַהּיָ ִמים ֶׁש ֵּבינֵ ֶיהם ֵהם חֹל ַה ֵ

לֵ יל ַה ֵּס ֶדר
[ּובחּוץ לָ ָא ֶרץ – ּגַ ם ַהּלַ יְ לָ ה
 .גלֵ יל ֶה ָחג ָה ִראׁשֹון ֶׁשל ּפֶ ַסח נִ ְק ָרא לֵ יל ַה ֵּס ֶדר ְ
ַה ֵּׁשנִ י]ּ ,ובֹו יֵ ׁש ֵס ֶדר ְמיֻ ָחד ַהּכֹולֵ ל ּכַ ָּמה ִמצְ וֹות ִּומנְ ָהגִ ים ַה ְּמיֻ ָח ִדים לְ לַ יְ לָ ה
זֶ הִ .ס ָימנֵ י ַה ֵּס ֶדר ֵהםַ :ק ֵּדׁשְּ ,ור ַחץּ ,כַ ְרּפַ ס ,יַ ַחץַ ,מּגִ ידָ ,ר ְחצָ ה ,מֹוצִ יאַ ,מּצָ ה,
עֹורְך ,צָ פּוןֵּ ,ב ַרְךַ ,הּלֵ ל נִ ְרצָ הּ .וכְ פִ י ֶׁשּיְ פ ַֹרט לְ ַהּלָ ן.
ּכֹורְךֻׁ ,שלְ ָחן ֵ
ָמרֹורֵ ,

ימן קי"ט ֵ -ס ֶדר ֵליל ֶּפ ַסח
ִס ָ

"ּברּוְך ַא ָּתה  ...לְ ַה ְדלִ יק נֵ ר
•לִ פְ נֵ י ּכְ נִ ַיסת ֶה ָחג יֵ ׁש לְ ַה ְדלִ יק נֵ רֹות ּולְ ָב ֵרְךָ :
"ׁש ֶה ֱחיָ נּו" .וְ ִאם ָחל ַחג ַהּפֶ ַסח ְּב ַׁש ָּבת ,יֵ ׁש לְ ָב ֵרְך
ֶׁשל יֹום טֹוב" וְ כֵ ן ִּב ְרּכַ ת ֶ
"לְ ַה ְדלִ יק נֵ ר ֶׁשל ַׁש ָּבת וְ ֶׁשל יֹום טֹוב".
•ּכְ ֶׁש ֶה ָחג ָחל ְּביֹום חֹול ,נִ ָּתן לְ ַה ֲע ִביר ֵאׁש ֶׁש ֻה ְדלְ ָקה לִ פְ נֵ י ּכְ נִ ַיסת ֶה ָחג
ּולְ ַה ְדלִ יק ֶאת ַהּנֵ רֹות לְ ַא ַחר ּכְ נִ ַיסת ֶה ָחגַ ,אְך לְ כַ ְּת ִחּלָ ה ָרצּוי לְ ַה ְדלִ יק ֶאת
נֵ רֹות ֶה ָחג לִ פְ נֵ י ְׁש ִק ַיעת ַה ַח ָּמה.
• ִאם ָחל ֶה ָחג ְּבמֹוצָ ֵאי ַׁש ָּבת ,יֵ ׁש לְ ַה ְדלִ יק ֶאת ַהּנֵ רֹות ַרק לְ ַא ַחר צֵ את ַה ַּׁש ָּבת,
ְּב ַה ֲע ָב ָרה ֵמ ֵאׁש ֶׁש ֻה ְדלְ ָקה לִ פְ נֵ י ּכְ נִ ַיסת ַה ַּׁש ָּבת .לִ פְ נֵ י ַה ַה ְדלָ ָקה יֵ ׁש לְ ָב ֵרְך
ּתֹוד ֵיענּו' ִּב ְתפִ ּלַ ת ַע ְר ִבית ,אֹו ָ'ּברּוְך ַה ַּמ ְב ִּדיל ֵּבין ק ֶֹדׁש לְ ק ֶֹדׁש'.
'וַ ִ
•יֶ ֶתר ִּדינֵ י ַה ְדלָ ַקת ַהּנֵ רֹות מֹופִ ִיעים ְּבכֶ ֶרְך בִ ,הלְ כֹות ַׁש ָּבתּ ,פֶ ֶרק ֵׁשנִ י.
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כח
ַק ֵּדׁש
הֹוסיף ֵמחֹל
 .ד ַאף ַעל ּפִ י ֶׁש ְּבכָ ל ַׁש ָּבת וְ יֹום טֹוב יְ כֹולִ ין לְ ַק ֵּדׁש וְ לֶ ֱאכֹל ִמ ְּבעֹוד יֹום לְ ִ
ַעל ַהּק ֶֹדׁשְּ ,בפֶ ַסח ֵאינֹו כֵ ן ,לְ פִ י ֶׁש ִּמצְ וַ ת ֲאכִ ילַ ת ַמּצָ ה ִהיא ַּדוְ ָקא ַּבּלַ יְ לָ הּ ,כְ מֹו
(ׁשמֹות
ׂשר ַּבּלַ יְ לָ ה ַהּזֶ ה" ְ
(=ׁשּכָ תּוב ּבֹו)" :וְ ָאכְ לּו ֶאת ַה ָּב ָ
ָק ְר ַּבן ּפֶ ַסח ִּדכְ ִתיב ֵּביּה ֶ
יב ,ח) ,וְ כֵ ן ִמצְ וַ ת ַא ְר ַּבע ּכֹוסֹות ִהיא ַּדוְ ָקא ַּבּלַ יְ לָ ה .וְ כֵ יוָ ן ֶׁשּגַ ם ַהּכֹוס ֶׁשל ִקּדּוׁש
(ס ִעיף א)
ׁשהּוא וַ ַּדאי לַ יְ לָ הְ .
ִהיא ַא ַחת ֵמ ָה ַא ְר ַּבע ּכֹוסֹות ,לָ כֵ ן ֵאין ְמ ַק ְּד ִׁשין ַעד ֶ
ּדֹומהּ ,כְ ֵדי ֶׁשּיִ ְראּו ִׁשּנּוי וְ יִ ְׁש ֲאלּו,
 .ה ִמצְ וָ ה לְ ַחּלֵ ק לַ ִּתינֹוקֹות ְׁש ֵק ִדים וֶ ֱאגֹוזִ ים וְ כַ ֶ
(ס ִעיף א)
ּומ רֹור וַ ֲה ִס ָּב הְ .
עֹוררּו לִ ְׁשאֹול ּגַ ם ַעל ַמּצָ ה ָ
וְ ַעל יְ ֵדי זֶ ה יִ ְת ְ
עּור ֶיהן ּכְ מֹו ַהּגְ ָב ִרים .יֶ לֶ ד אֹו יַ לְ ָּדה
 .ונָ ִׁשים ַחּיָ בֹות ְּב ִמצְ וֹות לֵ יל ַה ֵּס ֶדר ְּוב ִׁש ֵ
יֹוד ִעים ִמ ְּק ֻד ַּׁשת יֹום טֹובְּ ,ומ ִבינִ ים ַמה
לֹומר) ֶׁש ֵהם ְ
ֶׁש ִהּגִ יעּו לְ ִחּנּוְךְּ ,ד ַהיְ נּו (=ּכְ ַ
(ס ִעיף א-ב)
ׁשּתּו ִמ ֶּמּנָ הְ .
נֹותנִ ים לָ ֶהם ּגַ ם ּכֵ ן ּכֹוס ֶׁשּיִ ְ
ֶּׁש ְּמ ַסּפְ ִרים ִמיצִ ַיאת ִמצְ ַריִ םְ ,
ִּד ְב ֵרי ַא ְדמֹו"ר ַהּזָ ֵקן :וְ כֵ ן ַחּיָ ב ֲא ִב ֶיהם לְ ַחּנְ כָ ם ִּב ְׁש ִתּיַ ת ּכָ ל
אֹומ ִרים ַעל
ַא ְר ַּבע ַהּכֹוסֹות ,וְ ָראּוי לְ ַחּנְ כָ ם ִּב ְׁש ִמ ַיעת ַמה ֶּׁש ְ
ּכָ ל ַא ַחת ֵמ ַהּכֹוסֹותַ :ה ִּקּדּוׁשַ ,ה ַהּגָ ָדהִּ ,ב ְרּכַ ת ַה ָּמזֹוןַ ,ה ַהּלֵ ל,
ַהּלֵ ל ַהּגָ דֹול וְ נִ ְׁש ַמת ּכָ ל ַחי.1
ֶה ָע ָרהּ :כְ מֹו כֵ ן יֵ ׁש לְ ַחּנְ כָ ם ַּב ֲאכִ ילַ ת ּכַ ּזַ יִ ת ַמּצָ ה וְ כַ ּזַ יִ ת ָמרֹור.2
אֹותּה ּכֹוס ֶׁשל ֵאלִ ּיָ הּו
קֹורין ָ
יֹותר ִמן ַה ְּמ ֻס ִּבין ,וְ ִ
נֹוהגִ ין לִ ְמזֹג ּכֹוס ַא ַחת ֵ
 .ז ֲ
(ס ִעיף א)
ַה ּנָ ִב יאְ .
ִמנְ ַהג ַח ַּב"ד ִּומנְ ַהג ְספָ ַרד וְ עֹוד ְק ִהּלֹות :מֹוזְ גִ ין ּכֹוס ֶׁשל
עּודה (לְ ִמנְ ַהג ַח ַּב"ד  -לִ פְ נֵ י ִּב ְרּכַ ת
ֵאלִ ּיָ הּו ַרק ְּבסֹוף ַה ְּס ָ
ַה ָּמזֹוןּ ,ולְ ִמנְ ַהג ְספָ ַרד וְ עֹוד ְק ִהּלֹות – ַרק לְ ַא ַחר ִּב ְרּכַ ת ַה ָּמזֹון
יׁשית).
ּוׁש ִתּיַ ת ּכֹוס ְׁשלִ ִ
ְ
ׁשֹותה יַ יִ ן ּכָ ל ַה ָּׁשנָ ה ִמּפְ נֵ י ֶׁש ַּמּזִ יק לֹוַ ,אף ַעל ּפִ י כֵ ן צָ ִריְך לִ ְדחֹק
 .ח ִמי ֶׁש ֵאינֹו ֶ
(ס ִעיף י)
ׁש ּתֹות ַא ְר ַּב ע ּכֹוסֹותְ .
ֶאת ַעצְ מֹו לִ ְ

ֶּפ ַסח

 .ט ִמי ֶׁש ָּק ֶׁשה לֹו לִ ְׁשּתֹות יַ יִ ן יָ כֹול לִ ְמזֹג (=לְ ַע ְר ֵּבב) ֶאת ַהּיַ יִ ן ְּב ַמיִ ם ,אֹו לִ ְׁשּתֹות
(ס ִעיף י)
ׁש ִּד ינֹו ּכְ יַ יִ ן]ְ .
ּמּוקים [וְ כֵ ן ִמיץ ֲענָ ִבים ָטהֹור ֶ
יֵ ין צִ ִ
3

ִּד ְב ֵרי ַא ְדמֹו"ר ַהּזָ ֵקן ּ :כְ ֶׁש ְּמ ַע ְר ֵּבב ַמיִ ם ְּביַ יִ ן ,יֵ ׁש לְ וַ ֵּדא ֶׁש ַהּיַ יִ ן
נִ ְׁש ָאר ְּבגֶ ֶדר "יַ יִ ן" ָ(ּתלּוי ְּבחֹזֶ ק ַהּיַ יִ ן ְּובכַ ּמּות ַה ַּמיִ ם)ִ .אם
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כח
מֹוסיף ַמיִ ם ְּב ִמ ָּדה ַר ָּבה ִמ ַּדי – ְמ ַא ֵּבד ַהּיַ יִ ן ֶאת ְׁשמֹו וְ ִאי
ִ
"ּבֹורא ּפְ ִרי ַהּגָ פֶ ן".
ֶאפְ ָׁשר לְ ָב ֵרְך ָעלָ יו ֵ
 .י ְמ ָׁש ֵרת אֹו ֶא ָחד ִמ ְּבנֵ י ֵּביתֹו יִ ְמזְ גּו ֶאת ַהּכֹוסֹות ,וְ כֵ ן ְּבכָ ל ּפַ ַעם ֶׁשּמֹוזְ גִ ין יִ ְמזְ גּו
(ס ִעיף ב)
ֵה ם וְ ֹלא הּוא ְּב ַע צְ מֹו ּכְ ֵד י לְ ַה ְר אֹות ֶּד ֶר ְך ֵח רּותְ .
יׁשהּו ַא ֵחר.
ִמנְ ַהג ַח ַּב"דֵ :אין ְמ ַד ְק ְּד ִקין ֶׁשּיִ ְמזֹג ִמ ֶ
	.אייִ ּזָ ֵהר ַה ְּמ ַק ֵּדׁש ,וְ יַ זְ ִהיר לִ ְבנֵ י ֵּביתֹוֶׁ ,שּיִ ְׁשּתּו ִמּכָ ל ּכֹוס לְ כָ ל ַהּפָ חֹות ֶאת ָהרֹב
ּפֹוס ִקים לִ ְׁשּתֹות ּכֹוס
ְּבפַ ַעם ַא ַחת .וְ ִאם ֶאפְ ָׁשר ,טֹוב לַ ֲעׂשֹות ּכְ ַד ַעת ַה ְ
(ס ִעיף ב)
ׁש לֵ ָמ ה ְּב כָ ל ַא ְר ַּב ע ַה ּכֹוסֹותְ .
ְ
ַּד ַעת ַא ְדמֹו"ר ַהּזָ ֵקןָ :ה ִע ָּקר הּוא ֶׁש ַּמ ְסּפִ יק ְׁש ִתּיַ ת רֹב ְר ִב ִיעית
[ּ 44גְ ָרם]ֶ ,אּלָ א ֶׁשּטֹוב לָ חּוׁש וְ לִ ְׁשּתֹות ֶאת ּכָ ל ַהּכֹוס .וְ ִאם
ָק ֶׁשה לֹוַ ,מ ְסּפִ יק לִ ְׁשּתֹות ֶאת ָהרֹב.
	.בילְ כַ ְּת ִחּלָ ה צָ ִריְך לִ ְׁשּתֹות ְּבפַ ַעם ַא ַחת ֶאת ַהּיַ יִ ן ֶׁש ַּבּכֹוסֲ .א ָבל ְּב ִד ֲיע ַבד ֲאפִ ּלּו
חֹובהִ ,אם ֹלא ָׁש ָהה ִמ ְּת ִחּלַ ת
ִאם ִהפְ ִסיק ּכַ ָּמה ּפְ ָע ִמים ְּב ֶא ְמצַ ע יָ צָ א יְ ֵדי ָ
יֹותר ִמּכְ ֵדי ֲאכִ ילַ ת ּפְ ָרס [ַּ 4דּקֹות].
ַה ְּׁש ִתּיָ ה ַעד סֹופָ ּה ֵ
ׁשֹותים ֶאת ּכָ ל ַהּכֹוס,
ִמנְ ַהג ַח ַּב"דְּ :בכָ ל ַא ְר ַּבע ַהּכֹוסֹות ִ
ְּוב ַבת ַא ַחת.

	.דייַ ֲע ֶׂשה ִקּדּוׁש ּכַ ּכָ תּוב ַּב ַהּגָ ָדה ,וְ יִ ְׁש ֶּתה ַּב ֲה ִס ַּבת ְׂשמֹאל.

(ס ִעיף ב)
ְ

נֹוהגֹות.
	.וטּגַ ם ַהּנָ ִׁשים ַחּיָ בֹות ְּבכָ ל ִמצְ וֹות ַהּלַ יְ לָ הַ ,רק ַּב ֲה ִס ָּבה ֵאינָ ן ֲ

(ס ִעיף ב)
ְ

4

נֹוהגֹות ַּב ֲה ִס ָּבה ּכְ מֹו ָה ֲאנָ ִׁשים.
ִמנְ ַהג ְספָ ַרד ּ :גַ ם ַהּנָ ִׁשים ֲ
	.זטּכְ ֶׁש ָחל לֵ יל ֶה ָחג ְּב ַׁש ָּבתַ ,מ ְת ִחילִ ים ַּב ִּקּדּוׁש "יֹום ַה ִּׁש ִּׁשי" ּ ,5כַ ֵּס ֶדר ַהּמֹופִ ַיע
ַּב ִּסּדּור ַּוב ַהּגָ ָדה ֶׁשל ּפֶ ַסח.
עֹורכִ ים ִקּדּוׁש וְ ַה ְב ָּדלָ ה יַ ַחד ,לְ פִ י ֵס ֶדר
	.זיּכְ ֶׁש ָחל לֵ יל ֶה ָחג ְּבמֹוצָ ֵאי ַׁש ָּבתְ ,
"מ ַק ֵּדׁש יִ ְׂש ָר ֵאל וְ ַהּזְ ַמּנִ ים",
יַ ְקנְ ַה"ז (יַ יִ ן – ִּב ְרּכַ ת ַהּגָ פֶ ןִ ,קּדּוׁש – ִּב ְרּכַ ת ְ
"ה ַּמ ְב ִּדיל ֵּבין ק ֶֹדׁש
אֹורי ָה ֵאׁש"ַ ,ה ְב ָּדלָ ה – ִּב ְרּכַ ת ַ
"ּבֹורא ְמ ֵ
נֵ ר – ִּב ְרּכַ ת ֵ
6
לְ ק ֶֹדׁש" ,זְ ַמן – ִּב ְרּכַ ת ֶ
"ׁש ֶה ֱחיָ נּו") .

ימן קי"ט ֵ -ס ֶדר ֵליל ֶּפ ַסח
ִס ָ

חֹובה ְּב ִמצְ וַ ת ַא ְר ַּבע ּכֹוסֹותִּ ,ומצְ וַ ת ִסּפּור יְ צִ ַיאת
	.גייְ כַ ּוְ נּו ּכֻ ּלָ ם לָ צֵ את יְ ֵדי ָ
(ס ִעיף ב)
ּומ רֹורְ .
ִמצְ ַריִ םִּ ,ומצְ וַ ת ֲאכִ ילַ ת ַמּצָ ה ָ
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כח
ִמנְ ַהג ַח ַּב"דְּ :ב ַה ְב ָּדלָ ה זֹו ֵאין ְמ ָק ְר ִבים ַהּנֵ רֹות זֶ ה לָ זֶ ה וְ ֵאין
ַמ ִּב ִיטים ַּבּצִ ּפָ ְרנַ יִ םֶ ,אּלָ א ַמ ִּב ִיטים ְּב ֵעת ַה ְּב ָרכָ ה ַּבּנֵ רֹות ּכְ פִ י
ֶׁש ֵהם.7

ְּור ַחץַּ ,כ ְר ַּפס
	.חילְ ַא ַחר ַה ִּקּדּוׁש יִ ּטֹל יָ ָדיו וִ ינַ ּגְ ֵבן ,וְ ֹלא יְ ָב ֵרְך.

(ס ִעיף ג)
ְ

חֹותְך ִמן ַהּכַ ְרּפַ ס לְ ַעצְ מֹו ּולְ כָ ל ְּבנֵ י ֵּביתֹו ,לְ כָ ל ֶא ָחד ֲח ִתיכָ ה ְק ַטּנָ ה ּ -פָ חֹות
	.טי ֵ
(ס ִעיף ג)
ִמ ּכַ ּזַ יִ תְ .
ּבֹורא ּפְ ִרי ָה ֲא ָד ָמה.
טֹובלִ ין ֶאת ֲח ִתיכַ ת ַהּכַ ְרּפַ ס ְּב ֵמי ֶמלַ חְּ ,ומ ָב ְרכִ ין ֵ
 .כ ְ

(ס ִעיף ג)
ְ

ּבֹורא ּפְ ִרי ָה ֲא ָד ָמה ְמכַ ּוְ נִ ים ֶׁש ִהיא ִּתפְ טֹר ּגַ ם ֶאת ַה ָּמרֹור.
	.אכ ִּב ְׁש ַעת ִּב ְרּכַ ת ֵ
	.בכאֹוכְ לִ ים ֶאת ַהּכַ ְרּפַ סַּ ,ב ֲה ִס ַּבת ְׂשמֹאל.

(ס ִעיף ג)
ְ

(ס ִעיף ג)
ְ

ִמנְ ַהג ַח ַּב"דֲ :אכִ ילַ ת ַהּכַ ְרּפַ ס – ֶׁשֹּלא ַּב ֲה ִס ָּבה.

יַ ַחץ
נֹוטל ֶאת ַה ַּמּצָ ה ָה ֶא ְמצָ ִעית ,וְ חֹולְ ָקּה לִ ְׁשנֵ י ֲחלָ ִקיםַּ ,ומּנִ ַיח ֶאת
	.גכ ַא ַחר ּכָ ְך ֵ
(ס ִעיף ג)
יקֹומ ןְ .
מֹוׁשבֹו לַ ֲאפִ ָ
ַה ֵחלֶ ק ַהּגָ דֹול לְ יַ ד ָ
ּפֹור ִסין ֶאת ַה ַּמּצָ ה ּכְ ֶׁש ִהיא ְמכֻ ָּסה ְּבתֹוְך ַה ַּמּפָ ה.
ִמנְ ַהג ַח ַּב"דְ :
יקֹומן הּוא ִּב ְמקֹום ָק ְר ַּבן ּפֶ ַסח ,לָ כֵ ן הּוא ָחׁשּוב וְ יִ ְהיֶ ה ַה ֵחלֶ ק
	.דכלְ פִ י ֶׁש ָה ֲאפִ ָ
(ס ִעיף ג)
ַה ּגָ דֹול .וְ ַה ֵח לֶ ק ַה ָּק ָט ן ַמ ֲח זִ ירֹו לַ ְּק ָע ָר ה לִ ְמ קֹומֹוְ .
ׁשֹוב ִרים לְ ָח ֵמׁש ֲח ִתיכֹות.
יקֹומן ְ
ִמנְ ַהג ַח ַּב"דֶ :את ָה ֲאפִ ָ
"מ ְׁש ֲאר ָֹתם צְ ֻררֹת
יקֹומן ְּב ַמּפָ ה ,זֵ כֶ ר לְ ַמה ֶּׁשּנֶ ֱא ַמרִ :
נֹוהגִ ין לִ כְ רְֹך ֶאת ָה ֲאפִ ָ
	.הכ ֲ
ְּב ִׂש ְמ ָ
ֹלתם" ְ(ׁשמֹות יב ,לד) .וְ יֵ ׁש ֶׁש ַּמּנִ ִיחים אֹותֹו ּכָ ְך ַעל ִׁשכְ ָמם ,זֵ כֶ ר לִ יצִ ַיאת
(ס ִעיף ג)
ִמ צְ ַר יִ םְ .

ֶּפ ַסח

יקֹומן ֵּבין ְׁש ֵּתי ּכָ ִרּיֹות.
ִמנְ ַהג ַח ַּב"דַ :מצְ ּפִ ינִ ים ֶאת ָה ֲאפִ ָ

ַמּגִ יד
אֹומ ִרים ֶאת ַה ֶּק ַטע
	.וכ ַא ַחר ּכָ ְך ְמגַ ּלֶ ה ְקצָ ת ֶאת ַה ַּמּצֹותַּ ,ומגְ ִּב ַיה ֶאת ַה ְּק ָע ָרה ,וְ ְ
(ס ִעיף ג)
חֹור ין'ְ .
ֵ'הא לַ ְח ָמא ַענְ יָ אִּ ,די ֲאכָ לּו ַ ,' ..עד 'לְ ָׁשנָ ה ַה ָּב ָאה ְּבנֵ י ִ
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כח
ִמנְ ַהג ַח ַּב"דֵ :אין ַמגְ ִּב ִיהין ֶאת ַה ְּק ָע ָרהֶ ,אּלָ א ַרק ְמגַ ּלִ ין ִמ ְקצָ ת
ַה ַּמּצֹות.
ׁשֹואל ַ'מה נִ ְּׁש ַּתּנָ ה'.
	.זכ ַא ַחר ּכָ ְך מֹוזְ גִ ין ּכֹוס ְׁשנִ ּיָ ה ,וְ ַה ִּתינֹוק ֵ

(ס ִעיף ד)
ְ

	.חכ ִאם ֵאין ִּתינֹוק ,יִ ְׁש ַאל ֵּבן ַא ֵחר ,אֹו ִּבּתֹו ,אֹו ֲח ֵברֹו ,אֹו ִא ְׁשּתֹו.

(ס ִעיף ד)
ְ

ּכָ ַתב ַא ְדמֹו"ר ַהּזָ ֵקןִ :אם ֵאין לֹו ִא ָּׁשה ,יִ ְׁש ַאל ֶאת ַעצְ מֹו.
ּׁשֹואל ַמ ְק ִּדים לַ ֲא ִמ ַירת ַמה ּנִ ְׁש ַּתּנָ הַ :א ָּבא,
ִמנְ ַהג ַח ַּב"דַ :ה ֵ
ׁשֹואלִ ים
אֹותָך ַא ְר ַּבע ֻק ְׁשיֹות .לְ ַא ַחר ֶׁש ַה ְּק ַטּנִ ים ֲ
ֶא ְׁש ַאל ְ
אֹומ ִרים ְּבלַ ַחׁש ֶאת ַה ֻּק ְׁשיֹות (ּכֹולֵ ל
ְּבקֹול ,חֹוזְ ִרים ַה ְּמ ֻבּגָ ִרים וְ ְ
אֹותָך ַא ְר ַּבע ֻק ְׁשיֹות").
"א ָּבא ֶא ְׁש ַאל ְ
ַה ַה ְק ָּד ָמה ַ
(ס ִעיף ד)
יר ת נֻ ַּס ח ַה ַה ּגָ ָד הְ .
אֹומ ִרים ֲ'ע ָב ִדים ָהיִ ינּו ַּ ' ..ומ ְמ ִׁשיכִ ים ַּב ֲא ִמ ַ
	.טכ ַא ַחר ּכָ ְך ְ

ִמנְ ַהג ַה ְּספָ ַר ִּדיםַּ :ב ֲעדֹות ַה ְּספָ ַר ִּדים יֵ ׁש ִמנְ ָהגִ ים ְמיֻ ָח ִדים
עֹוׂשים לִ פְ נֵ י ַה ְת ָחלַ ת ֲא ִמ ַירת ַה ַהּגָ ָדה ִּ -בצְ פֹון ַאפְ ִר ָיקה
ֶׁש ִ
אֹומ ִרים
סֹובב ֵמ ַעל רֹאׁש ַה ְּמ ֻס ִּבים וְ ְ
נֹוהגִ ים לָ ַק ַחת ְק ָע ָרה ּולְ ֵ
ֲ
"ּב ְב ִהילּו יָ צָ אנּו ִמ ִּמצְ ַריִ ם ָ ..הא לַ ְח ָמא ַענְ יָ א
ִּבנְ ִע ָימה ְמיֻ ֶח ֶדת ִ
ּנֹוהגִ ים לִ ְקׁשֹר ַמּצָ ה ַעל ֶׁשכֶ ם ַהּיְ לָ ִדים,
חֹורין" .וְ יֵ ׁש ַה ֲ
ְּ ..בנֵ י ִ
לְ ַה ְראֹות ּכְ ִאּלּו יָ צְ אּו ִמ ִּמצְ ַריִ ם .וְ לִ פְ נֵ י ֲא ִמ ַירת ַמה נִ ְּׁש ַּתּנָ ה
אֹומ ִרים ֶׁשּיָ צְ אּו ִמ ִּמצְ ַריִ ם
יֹוצְ ִאים ִמחּוץ לַ ַּביִ תּ ,וכְ ֶׁשחֹוזְ ִרים ְ
ירּוׁשלַ יִ ם.
וְ חֹוזְ ִרים לִ ָ

ֹאמר ִמּתֹוְך ַהּגָ ָדה ֶׁשּיֵ ׁש ָּבּה ִּת ְרּגּום
	.אל ִאם ּגַ ם ְּב ַעצְ מֹו ֵאינֹו ֵמ ִבין לְ ׁשֹון ַהּק ֶֹדׁש ,י ַ
(ס ִעיף ד)
ׁש ֵּמ ִב יןְ .
ּופֵ רּוׁשּ ,ולְ ַא ַחר ּכָ ל ּפִ ְס ָקה יְ פָ ֵרׁש לְ ַעצְ מֹו ַּב ָּׂשפָ ה ֶ
אֹומר ּ ,' ..כֵ יוָ ן
	.בל ִּב ְמיֻ ָחד יֵ ׁש לְ ַה ְקּפִ יד ַעל ֲה ָבנַ ת ַה ַּמ ֲא ָמר ַ'ר ָּבן ּגַ ְמלִ ֵיאל ָהיָ ה ֵ
(ס ִעיף ד)
ּומ רֹורְ .
ֶׁשּצְ ִריכִ ין לְ ָה ִבין ֶאת ַה ַּט ַעם לַ ֲאכִ ילַ ת ּפֶ ַסח ַמּצָ ה ָ
(ׁשֹּלא ִּת ְר ֶאה
	.גלּכְ ֶׁש ַּמּגִ ַיע לַ ִּמּלִ ים' :וְ ִהיא ֶׁש ָע ְמ ָדה וְ כּו" יְ כַ ֶּסה ֶאת ַה ַּמּצֹות ֶ
נֹוטלִ ין ֶאת
קֹומּה ַמגְ ִּב ִיהים ֶאת ַהּכֹוס) וְ ְ
אֹותּה ִּוב ְמ ָ
ַהּפַ ת ָּב ְׁש ָּתּהֶׁ ,ש ַּמּנִ ִיחין ָ
אֹומ ִרים 'וְ ִהיא ֶׁש ָע ְמ ָדה ַ ' ..עד 'וְ ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא
ַהּכֹוסֹות ִּב ֵיד ֶיהם ,וְ ְ
(ס ִעיף ד)
ַמ ּצִ ילֵ נּו ִמ ּיָ ָד ם'ְ .
	.דל ַא ַחר ּכָ ְך חֹוזֵ ר ְּומגַ ּלֶ ה ֶאת ַה ַּמּצֹותַּ ,ומ ְמ ִׁשיְך ַּב ֲא ִמ ַירת ַה ַהּגָ ָדה.

ימן קי"ט ֵ -ס ֶדר ֵליל ֶּפ ַסח
ִס ָ

 .לנָ כֹון לְ פָ ֵרׁש לִ ְבנֵ י ֵּביתֹו ִּד ְב ֵרי ַה ַהּגָ ָדה ַּבּלָ ׁשֹון ֶׁש ְּמ ִבינִ ים.

(ס ִעיף ד)
ְ

(ס ִעיף ד)
ְ
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כח
נֹוטל ֶאת ַמ ֲחצִ ית ַה ַּמּצָ ה ֶׁש ַּב ְּק ָע ָרה ַּומ ְר ֶאה לִ ְבנֵ י
	.הלּכְ ֶׁש ַּמּגִ ַיע לַ ִּמּלִ ים'ַ :מּצָ ה זֹו'ֵ ,
אֹומר
אֹומר'ַ :מּצָ ה זֹו  ,' ..וְ כֵ ן ְּב ָ'מרֹור זֶ ה' ַמגְ ִּב ַיּה ֶאת ַה ָּמרֹורֲ .א ָבל ּכְ ֶׁש ֵ
ֵּביתֹו ,וְ ֵ
רֹוע ֶׁשהּוא זֵ כֶ ר לַ ּפֶ ַסח,
בֹותינּו אֹוכְ לִ ים ֹ ' ..לא יַ גְ ִּב ַיּה ֶאת ַהּזְ ַ
'ּפֶ ַסח ֶׁש ָהיּו ֲא ֵ
(ס ִעיף ד)
ׁש ֹּלא יְ ֵה א נִ ְר ֶא ה ּכְ ִא ּלּו ִה ְק ִּד יׁשֹו לְ כָ ְךְ .
ֶ
אֹוחזִ ין ֶאת ַה ַּמּצָ ה ַה ְּׁשנִ ּיָ ה
ִמנְ ַהג ַח ַּב"דַּ :ב ֲא ִמ ַירת ַ'מּצָ ה זֹו' ֲ
יׁשית ְ(ּב ֶא ְמצָ עּות ַה ַּמּפָ ה ֶׁש ֲעלֵ ֶיהן)ַּ ,וב ֲא ִמ ַירת ָ'מרֹור
וְ ַה ְּׁשלִ ִ
ּכֹורְך ֶׁש ַּב ְּק ָע ָרה.
זֶ ה' ַמּנִ ַיח יָ ָדיו ַעל ַה ָּמרֹור וְ ַה ֵ
נֹוטל ּכָ ל ֶא ָחד ֶאת ַהּכֹוס ְּביָ דֹו,
	.ולּכְ ֶׁש ַּמּגִ ַיע לִ 'לְ פִ יכָ ְך' ְמכַ ֶּסה ֶאת ַה ַּמּצֹות ,וְ ֵ
אֹותּה ַעד ֶׁש ֵ
ַּומגְ ִּב ַיּה ָ
חֹותם ֶאת ִּב ְרּכַ ת 'ּגָ ַאל יִ ְׂש ָר ֵאל' ְ(ס ִעיף ד).
ִמנְ ַהג ַח ַּב"דּ :כְ ֶׁש ַּמּגִ ִיעים לַ ֲא ִמ ַירת 'לְ פִ יכָ ְך' ַמגְ ִּב ַיּה ֶאת ַהּכֹוס
ֹאמר לְ פָ נָ יו ַהלְ לּויָ ּ-ה'ֶׁ ,ש ָאז ַמ ֲע ִמידֹו ַעל ַה ֻּׁשלְ ָחן,
ַעד ַה ִּסּיּום 'וְ נ ַ
וְ ַא ַחר ּכָ ְך חֹוזֵ ר ַּומגְ ִּביהֹו לְ ִב ְרּכַ ת ֲ'א ֶׁשר ּגְ ָאלָ נּו'.
ׁשֹותין ַּב ֲה ִס ַּבת ְׂשמֹאל.
'ּבֹורא ּפְ ִרי ַהּגָ פֶ ן' וְ ִ
	.זל ְמ ָב ְרכִ ין ַעל ַהּכֹוס ֵ

(ס ִעיף ד)
ְ

"ּבֹורא ּפְ ִרי ַהּגֶ פֶ ן" ַעל ַהּכֹוס
ִמנְ ַהג ַה ְּספָ ַר ִּדיםֹ :לא ְמ ָב ְרכִ ים ֵ
ַה ְּׁשנִ ּיָ הִ ,מּכֵ יוָ ן ֶׁשּכְ ָבר ֵּב ַרכְ נּו ַעל ַהּכֹוס ָה ִראׁשֹונָ ה ֶׁשל ַה ִּקּדּוׁש.

מֹוציא ַמ ָּצה
ָר ְח ָצהִ ,
נֹוטלִ ין יְ ֵד ֶיהם ְּומ ָב ְרכִ ין ַעל נְ ִטילַ ת יָ ָדיִ ם ְּומ ָב ֵרְך ַהּמֹוצִ יא ַעל ַה ַּמּצֹות.
	.חל ַא ַחר ּכָ ְך ְ
(ס ִעיף ה)
ְ

(=ׁש ֵאינָ ּה
רּוסה ֶ
	.טל ִמצְ וַ ת ֲאכִ ילַ ת ַמּצָ ה ִהיא ִמן ַה ַּמּצָ ה ָה ֶא ְמצָ ִעיתֶׁ ,ש ִהיא ַהּפְ ָ
רּוסהֲ .א ָבל
ְׁשלֵ ָמה) ,לְ פִ י ֶׁש ַה ַּמּצָ ה נִ ְק ֵראת 'לֶ ֶחם עֹנִ י' וְ ַד ְרּכֹו ֶׁשל ָענִ י ִּבפְ ָ
ְּביֹום טֹוב צָ ִריְך לִ ְבצ ַֹע ַעל ְׁש ֵּתי ּכִ ּכָ רֹות ְׁשלֵ מֹותַ ,על ּכֵ ן ְּב ָׁש ָעה ֶׁשהּוא ְמ ָב ֵרְך
אֹוחז ֶאת ְׁש ֵּתי ַה ַּמּצֹות ַה ְּׁשלֵ מֹות ְּביָ ָדיו – ָה ֶעלְ יֹונָ ה וְ ַה ַּת ְחּתֹונָ ה,
ַ'הּמֹוצִ יא' ֵ
רּוסה – ָה ֶא ְמצָ ִעית ֵּ -בינֵ ֶיהןְּ ,ומ ָב ֵרְך ַהּמֹוצִ יא ,וְ ַא ַחר ּכָ ְך ַמּנִ ַיח ֶאת ַה ַּמּצָ ה
וְ ַהּפְ ָ
(=ּב ַּמּצָ ה ֶׁש ֵאינֶ ּנָ ה ְׁשלֵ ָמה),
רּוסה ַ
אֹוחז ַרק ָּב ֶעלְ יֹונָ ה ַּובּפְ ָ
ַה ַּת ְחּתֹונָ ה ִמּיָ ָדיו וְ ֵ
(ס ִעיף ה)
ּומ ָב ֵר ְך ַע ל ֲא כִ ילַ ת ַמ ּצָ הְ .
ְ

ֶּפ ַסח

נֹותן
רּוסה ִמּכָ ל ַא ַחת ּכַ ּזַ יִ ת ,וְ כֵ ן הּוא ֵ
 .מ ַא ַחר ּכָ ְך ּבֹוצֵ ַע ִמן ָה ֶעלְ יֹונָ ה וְ גַ ם ִמן ַהּפְ ָ
(ס ִעיף ה)
ׂש מֹאלְ .
לְ כָ ל ֶא ָחד ִמ ְּבנֵ י ֵּביתֹו ,וְ אֹוכֵ ל ֶאת ְׁש ֵּת ֶיהן יַ ַחד ַּב ֲה ִס ַּבת ְ
ֶה ָע ָרהִ :מי ֶׁש ָּק ֶׁשה לֹו לֶ ֱאכֹל ַמּצָ ה ּכְ גֹון ֶׁשהּוא חֹולֶ ה אֹו זָ ֵקן
יָ כֹול לְ ִה ְס ַּתּפֵ ק ַּב ֲע ָׂש ָרה ּגְ ָרם לְ כָ ל 'ּכַ ּזַ יִ ת'.8
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כח
	.אמ ִאם ָק ֶׁשה לֹו לְ ָאכְ לָ ם ְּבפַ ַעם ַא ַחת ,אֹוכֵ ל ְּת ִחּלָ ה ֶאת ּכַ זַ יִ ת ַ'הּמֹוצִ יא' ֵמ ַה ַּמּצָ ה
רּוסה ָה ֶא ְמצָ ִעיתַ ,רק ֶׁשֹּלא יִ ְׁש ֶהה
ָה ֶעלְ יֹונָ ה ,וְ ַא ַחר ּכָ ְך ֶאת ַהּכַ ּזַ יִ ת ִמן ַהּפְ ָ
(ס ִעיף ה)
יה ן ַּב ֲה ִס ָּב הְ .
ֵּבינֵ ֶיהן ּכְ לָ ל וְ יֹאכַ ל ֶאת ְׁש ֵּת ֶ
טֹובלִ ין ֶאת ַה ַּמּצָ ה ְּב ֶמלַ ח.
נֹוהגִ ין ֶׁש ְּבלֵ יל ּפֶ ַסח ֵאין ְ
	.במ ֲ

(ס ִעיף ה)
ְ

רֹותּה ְּב ַמיִ ם לְ ַרּכְ כָ ּהִּ .ובלְ ַבד ֶׁשֹּלא ְּת ֵהא
	.גמ ִמי ֶׁש ֵאינֹו יָ כֹול לִ לְ עֹס ַמּצָ הֻ ,מ ָּתר לִ ְׁש ָ
(ס ִעיף ו)
ּמֹוח ה לְ גַ ְמ ֵר יְ .
נִ ָ
רֹותּה ְּביַ יִ ן
	.דמ ִמי ֶׁשהּוא זָ ֵקן אֹו חֹולֶ ה וְ ֵאינֹו יָ כֹול לְ ָאכְ לָ ּה ְׁשרּויָ ה ְּב ַמיִ ם ,יָ כֹול לִ ְׁש ָ
(ס ִעיף ו)
ׁש ִק יםְ .
אֹו ִּב ְׁש ָאר ַמ ְ
רֹותּה
חֹובה ,צְ ִריכִ ין לְ ִהּזָ ֵהר ֶׁשֹּלא לִ ְׁש ָ
ּׁשֹורין ֶאת ַה ַּמּצָ ה לָ צֵ את ָּבּה יְ ֵדי ָ
	.המּכְ ֶׁש ִ
לְ ֶמ ֶׁשְך זְ ַמן ָארְֹך ֶׁשל ֵמ ֵעת לְ ֵעת ּכִ י ָאז נֶ ְח ֶׁש ֶבת ּכִ ְמ ֻב ֶּׁשלֶ ת וְ ֵאין יֹוצְ ִאין ָּבּה
(ס ִעיף ו)
חֹוב הְ .
יְ ֵדי ָ

ָמרֹור
נֹותן לְ כָ ל ֶא ָחד ִמ ְּבנֵ י ֵּביתֹו
נֹוטל ּכַ זַ יִ ת ָמרֹור ,וְ כֵ ן הּוא ֵ
	.ומ לְ ַא ַחר ֲאכִ ילַ ת ַה ַּמּצָ ה ֵ
(ס ִעיף ז).
ְ

טֹובל ֶאת ַה ָּמרֹור ַּב ֲחר ֶֹסת ,וְ ַא ַחר ּכָ ְך ְמנַ ֵער ֶאת ַה ֲחר ֶֹסת ֵמ ָעלָ יוֶׁ ,שֹּלא יִ ְת ַּב ֵּטל
	.זמ ֵ
(ס ִעיף ז)
ַט ַע ם ַה ָּמ רֹורְ .
	.חמ ְמ ָב ֵרְך ַעל ֲאכִ ילַ ת ָמרֹור וְ אֹוכְ לֹו ְּבֹלא ֲה ִס ָּבה.

(ס ִעיף ז)
ְ

אֹומ ִרים ֶׁשהּוא ְקצָ ת ּפָ חֹות
	.טמ ִׁשעּור ּכַ זַ יִ ת הּוא ּכְ מֹו ֲחצִ י ֵּביצָ ה .אּולָ ם ,יֵ ׁש ְ
ִמּכִ ְׁשלִ יׁש ֵּביצָ ה (= כּ 17גְ ַרם) ,וְ כֵ יוָ ן ֶׁשּצִ ּוּוי ֲאכִ ילַ ת ָמרֹור ַּבּזְ ַמן ַהּזֶ ה הּוא
ִמ ְּד ַר ָּבנָ ןִ ,מי ֶׁש ָּק ֶׁשה ָעלָ יו לֶ ֱאכֹל ָמרֹור יָ כֹול לִ ְסמְֹך ַעל ֵּד ָעה זֹאת וְ יֹאכַ ל ְקצָ ת
(ס ִעיף ז)
ׁש לִ יׁש ֵּב יצָ ה וְ יָ כֹול ּגַ ם לְ ָב ֵר ְךְ .
ּפָ חֹות ִמּכִ ְ
 .נ ִמי ֶׁשהּוא חֹולֶ הֶׁ ,ש ֵאינֹו יָ כֹול לֶ ֱאכֹל ָמרֹור ּכְ לָ ל ,יִ לְ ַעס ַעל ּכָ ל ּפָ נִ ים ְקצָ ת
חֹובה ,אֹו ְׁש ָאר ֵע ֶׂשב ַמר ַעד ֶׁשּיַ ְרּגִ יׁש ַט ַעם
ֵמ ַה ִּמינִ ים ֶׁשּיֹוצְ ִאין ָּב ֶהם יְ ֵדי ָ
(ס ִעיף ז)
(=ר ק לְ זִ ּכָ רֹון)ְּ ,ב ֹלא ְּב ָר כָ הְ .
ְמ ִרירּות ְּבפִ יו ,לְ זֵ כֶ ר ְּב ָעלְ ָמא ַ

ימן קי"ט ֵ -ס ֶדר ֵליל ֶּפ ַסח
ִס ָ

ִמנְ ַהג ַח ַּב"דְּ :ב ִב ְרּכַ ת ַה ָּמרֹור ְמכַ ּוְ נִ ים לִ פְ טֹר ּגַ ם ֶאת ַה ָּמרֹור
כֹורְך.
ֶׁש ְּב ֵ

ּכֹורְך
ֵ
נֹוטל ִמן ַה ַּמּצָ ה ַה ַּת ְחּתֹונָ ה ּכַ ּזַ יִ ת ,וְ גַ ם ּכַ ּזַ יִ ת ָמרֹור ,וְ נָ כֹון לְ ָט ְבלֹו
	.אנ ַא ַחר ּכָ ְך ֵ
(ס ִעיף ז)
ַּב ֲח ר ֶֹס ת וְ ַא ַח ר ּכָ ְך לְ נַ ֲע ָר ּהְ .
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כח
טֹובלִ ים ֶאת ַה ַּמּצָ ה וְ ַה ֲחזֶ ֶרת ַּב ֲחר ֶֹסת
ִמנְ ַהג ַח ַּב"דֵ :אין ְ
(מ ֲח ַׁשׁש ְׁשרּויָ ה)ֶ ,אּלָ א ַרק ָׂש ִמים ְמ ַעט ֲחר ֶֹסת יְ ֵב ָׁשה (לְ ֹלא
ֵ
אֹותּה.
יַ יִ ן) ַעל ַה ֲחזֶ ֶרת ִּומּיָ ד ְמנַ ֲע ִרים ָ
אֹומר 'ּכֵ ן ָע ָׂשה ִהּלֵ ל וְ כּו" וְ אֹוכֵ ל ַּב ֲה ִס ָּבה.
	.בנ ַמּנִ ַיח ֶאת ַה ָּמרֹור ְּבתֹוְך ַה ַּמּצָ ה ,וְ ֵ
(ס ִעיף ז)
ְ

עֹורְך
ֻׁשלְ ָחן ֵ
עּודה.
ּכֹורְך ,אֹוכְ לִ ין ֶאת ַה ְּס ָ
	.גנלְ ַא ַחר ֲאכִ ילַ ת ַה ָּמרֹור וְ ַה ֵ
עּודה ַּב ֲה ִס ָּבה.
	.דניֵ ׁש לֶ ֱאכֹל ֶאת ּכָ ל ַה ְּס ָ

(ס ִעיף ח)
ְ

(ס ִעיף ח)
ְ

עּודה ֶׁשֹּלא ַּב ֲה ִס ָּבה.
ִמנְ ַהג ַח ַּב"ד :אֹוכְ לִ ין ֶאת ַה ְּס ָ
עּודה.
נֹוהגִ ין לֶ ֱאכֹל ֵּביצִ ים ַּב ְּס ָ
	.הנ ֲ

(ס ִעיף ח)
ְ

עּודה ַּב ֲאכִ ילַ ת ַה ֵּביצָ ה ֶׁ -ש ַעל
ִמנְ ַהג ַח ַּב"דַ :מ ְת ִחילִ ין ֶאת ַה ְּס ָ
טֹובלָ ּה ְּב ֵמי ֶמלַ ח.
ַה ְּק ָע ָרה  -וְ ְ
יקֹומן
	.ונ ֶה ָחכָ ם ֵעינָ יו ְּברֹאׁשֹו ֶׁשֹּלא לְ ַמּלֵ א ֶאת ּכְ ֵרסֹו ,לְ ַמ ַען יּוכַ ל לֶ ֱאכֹל ֶאת ָה ֲאפִ ָ
(ס ִעיף ח)
(=א כִ ילָ ה ַע ל ֶּב ֶט ן ְמ לֵ ָא ה)ְ .
ּכְ ִמצְ וָ תֹו ,וְ ֹלא ַּב ֲאכִ ילָ ה ּגַ ָּסה ֲ
	.זנ ֵאין אֹוכְ לִ ין ָּב ָׂשר צָ לִ י ְּבלֵ יל ַה ֵּס ֶדרֲ ,אפִ ּלּו ֶׁשל עֹוף .וַ ֲאפִ ּלּו ִאם ַה ָּב ָׂשר ָהיָ ה
ְמ ֻב ָּׁשל וְ ַא ַחר ּכָ ְך צָ לּו אֹותֹוֵ ,אין לְ ָאכְ לֹוּ ,כְ ֵדי ֶׁשֹּלא יֵ ָר ֶאה אֹו יִ ְד ֶמה לְ ָק ְר ַּבן
(ס ִעיף ח)
ׁש הּוא צָ לּויְ .
ַהּפֶ ַסחֶׁ ,ש ִּמצְ וַ ת ֲאכִ ילָ תֹו ּכְ ֶ
אפיקומן

ָצפּון

יקֹומן ,זֵ כֶ ר לְ ָק ְר ַּבן ּפֶ ַסח ֶׁש ָהיָ ה נֶ ֱאכָ ל ְּבסֹוף
עּודה אֹוכְ לִ ין ֲאפִ ָ
	.חנלְ ַא ַחר ּגְ ַמר ַה ְּס ָ
(ס ִעיף ח)
יע הְ .
עּודה ֶׁשּיְ ֵהא ּגְ ַמר ּכָ ל ַה ְּׂש ִב ָ
ַה ְּס ָ
יקֹומן ק ֶֹדם
ִּד ְב ֵרי ַא ְדמֹו"ר ַהּזָ ֵקן :צָ ִריְך לִ ּזָ ֵהר לֶ ֱאכֹל ָה ֲאפִ ָ
ֲחצֹות לַ יְ לָ ה.9

ֶּפ ַסח

יקֹומןִּ .ומי ֶׁש ִּביכָ לְ ּתֹו
	.טניֵ ׁש לֶ ֱאכֹל לְ כָ ל ַהּפָ חֹות ּכַ ּזַ יִ ת ֶא ָחד ֶׁשל ַמּצָ ה לְ ֵׁשם ֲאפִ ָ
יֹאכַ ל ְׁשנֵ י ּכְ זֵ ִיתיםֶ :א ָחד זֵ כֶ ר לְ פֶ ַסח ,וְ ֶא ָחד זֵ כֶ ר לַ ַּמּצָ ה ֶׁש ָהיְ ָתה נֶ ֱאכֶ לֶ ת ִעם
יקֹומן הּוא זֵ כֶ ר לְ פֶ ַסח אֹו זֵ כֶ ר לְ ַמּצָ ה
ֹלקת ַה ִאם ָה ֲאפִ ָ
[מּכֵ יוָ ן ֶׁשּיֵ ׁש ַמ ֲח ֶ
ַהּפֶ ַסח ִ
(ס ִעיף ח)
ׁש ֵּת י ַה ֵּד עֹות]ְ .
חֹובת ְ
ַהּנֶ ֱאכֶ לֶ ת ִעם ַהּפֶ ַסח וְ רֹוצִ ים לָ צֵ את יְ ֵדי ַ
יקֹומן ,לָ צֵ את יְ ֵדי
ִמנְ ַהג ַח ַּב"ד :אֹוכְ לִ ים ְׁשנֵ י ּכְ זֵ ִיתים ֵמ ָה ֲאפִ ָ
ְׁש ֵּתי ַה ֵּדעֹות .וְ ִאם ָק ֶׁשה לֹו וְ אֹוכֵ ל ַרק ּכַ ּזַ יִ ת ֶא ָחד ,יַ ֲע ֶׂשה
מֹותּה.
ְּתנַ אי ֶׁשּכַ ּזַ יִ ת זֶ ה הּוא לְ פִ י ַה ֵּד ָעה ֶׁש ַה ֲהלָ כָ ה ּכְ ָ
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כח
יקֹומן ַּב ֲה ִס ָּבה.
 .סאֹוכֵ ל ֶאת ָה ֲאפִ ָ
	.אס ֵאין לֶ ֱאכֹל ֶאת ָה ֲאפִ

(ס ִעיף ח)
ְ

(ס ִעיף ח)
ׁשנֵ י ְמקֹומֹותֶ ,אּלָ א יֹאכַ ל ּכֻ ּלֹו ְּב ָמקֹום ֶא ָחדְ .
יקֹומן ִּב ְ
ָ

יקֹומן ָאסּור לֶ ֱאכֹל ׁשּום ָּד ָבר.
	.בס ַא ַחר ֲאכִ ילַ ת ָה ֲאפִ ָ

(ס ִעיף ח)
ְ

ִמנְ ַהג ַח ַּב"דִ :מ ְׁש ַּת ְּדלִ ים ְמאֹד ֶׁשֹּלא לִ ְׁשּתֹות לְ ַא ַחר
(מּלְ ַבד ְׁש ֵּתי ּכֹוסֹות ַהּיַ יִ ן ֶׁשּנִ ְׁש ֲארּו) ,וַ ֲאפִ ּלּו ֹלא
יקֹומן ִ
ָה ֲאפִ ָ
יקֹומן ַמ ְקּפִ ִידים לִ ְׁשּתֹותּ ,כְ ֵדי
ַמיִ ם .וְ לָ כֵ ן לִ פְ נֵ י ֲאכִ ילַ ת ָה ֲאפִ ָ
ֶׁשֹּלא יִ צְ ָמא ַא ַחר ּכָ ְך.
יקֹומןִ ,אם יֵ ׁש לֹו עֹוד ַמּצָ ה ֵמ ֵאּלּו ֶׁשּנַ ֲעׂשּו לְ ֵׁשם ַמּצַ ת
	.גס ְּב ִמ ְק ֶרה ֶׁש ָא ַבד ָה ֲאפִ ָ
(ס ִעיף יא)
ִמ צְ וָ ה ,יֹאכַ ל ִמ ֶּמ ּנָ ה ּכַ ּזַ יִ ת .וְ ִא ם לָ או ,יֹאכַ ל ּכַ ּזַ יִ ת ִמ ַּמ ּצָ ה ַא ֶח ֶר תְ .

ֵּב ַרְך
יׁשית לְ ִב ְרּכַ ת ַה ָּמזֹון ,וְ צָ ִריְך לְ ַד ְק ֵּדק ָּבּה ֶׁש ִּת ְהיֶ ה
	.דס ַא ַחר ּכָ ְך מֹוזְ גִ ין ּכֹוס ְׁשלִ ִ
(ס ִעיף ח)
נְ ִק ּיָ הְ .
נֹוהגִ ין ֶׁש ַּב ַע ל ַה ַּביִ ת ְמ ָב ֵרְך ְּבזִ ּמּוןֶׁ ,ש ַּב ַע ל ַה ַּביִ ת נִ ְק ָרא "טֹוב ַעיִ ן" ּכִ י ִהזְ ִמין
	.הס ֲ
ֶא ת ָה ֲענִ ּיִ ים ִּב ְת ִח ּלַ ת ַה ֵּס ֶדר לֶ ֱאכֹל ּכַ ֲא ֶׁשר ָא ַמרּ" :כָ ל ִּדכְ פִ ין" ,וְ נֶ ֱא ַמר" :טֹוב
ַעיִ ן הּוא יְ ב ָֹרְך" ִ(מ ְׁשלֵ י כב ,ט)ַ ,א ל ִּת ְק ֵרי 'יְ ב ָֹרְך' ֶא ּלָ א 'יְ ָב ֵרְך'; וְ לָ כֵ ן הּוא ֶׁשּיְ ָב ֵרְך
(ס ִעיף ח)
 יְ זַ ֵּמ ןְ .ּבֹורא ּפְ ִרי ַהּגָ פֶ
	.וס ַא ַחר ִּב ְרּכַ ת ַה ָּמזֹון ְמ ָב ְרכִ ין ַעל ַהּכֹוס ֵ

(ס ִעיף ח)
ׁשֹותים ַּב ֲה ִס ָּב הְ .
ן ,וְ ִ

ַהּלֵ ל נִ ְר ָצה
אֹומ ִרים ֶאת ַה ֶּק ַטע ַה ַּמ ְת ִחיל ַּב ִּמּלִ יםֹ' :לא לָ נּו'
ְ
	.חסלְ ַא ַחר ִּב ְרּכַ ת ַה ָּמזֹון
(ס ִעיף ט)
יר ת ַה ַה ּלֵ לְ .
ַּומ ְמ ִׁשיכִ ים ַּב ֲא ִמ ַ
ֹלׁשהֲ ,אפִ ּלּו ִעם ִא ְׁשּתֹו
	.טסּכְ ֶׁש ַּמּגִ ַיע לַ ִּמּלִ ים' :הֹודּו לַ ה' ּכִ י טֹוב' ִ -אם ֵהם ְׁש ָ
אֹומ ִרים ַהּלֵ ל
ֹאמר 'הֹודּו' וְ ַה ְּׁשנַ יִ ם יַ ֲענּו ַא ֲח ָריו ּכְ מֹו ֶׁש ְ
ָּובנָ יו ֶׁש ִהּגִ יעּו לְ ִחּנּוְך ,י ַ
(ס ִעיף ט)
ְּבצִ ּבּורְ .

ימן קי"ט ֵ -ס ֶדר ֵליל ֶּפ ַסח
ִס ָ

נֹוהגִ ין לִ פְ ּת ַֹח ֶאת ַה ֶּדלֶ ת ּכְ ֵדי לִ זְ ּכֹר
	.זס ַא ַחר ִּב ְרּכַ ת ַה ָּמזֹון מֹוזְ גִ ין ּכֹוס ְר ִב ִיעית ,וְ ֲ
ּמּורים ,וְ ֵאין ִמ ְתיָ ְר ִאין ִמּׁשּום ָּד ָברִּ .ובזְ כּות ָה ֱאמּונָ ה יָ בֹוא
ֶׁשהּוא לֵ יל ִׁש ִ
אֹומ ִרים
ְמ ִׁש ַיח צִ ְד ֵקנּו ,וְ ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא יִ ְׁשּפְֹך ֲח ָמתֹו ַעל ָה ֻאּמֹות ,וְ לָ כֵ ן ְ
(ס ִעיף ט)
'ׁש פְֹך ֲח ָמ ְת ָך ְ ." ..
ְ

ֹאמר ַה ַּמ ְק ִריא ְּבקֹול
ַּד ַעת ַא ְדמֹו"ר ַהּזָ ֵקןּ :גַ ם ְּב ָ'אּנָ א ה" י ַ
ּׁשֹומ ִעים יַ ֲענּו ַא ֲח ָריו.
וְ ַה ְ
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כח
 .ע ִמן ַהּכֹוס ָה ְר ִב ִיעית צְ ִריכִ ין לִ ְׁשּתֹות ְר ִב ִיעית ְׁשלֵ ָמהְּ ,ומ ָב ְרכִ ין ַא ֲח ֶר ָיה ְּב ָרכָ ה
[מי ֶׁש ֵאינֹו יָ כֹול לִ ְׁשּתֹות ְר ִב ִיעית ְׁשלֵ ָמה ,יִ ְׁש ֶּתה לְ פָ חֹות רֹב
ַא ֲחרֹונָ הִ ,
(ס ִעיף ט)
ּגֹומ ִר ין ֶא ת ֵס ֶד ר ַה ַה ּגָ ָד הְ .
ְר ִב ִיעית ,וְ ֹלא יְ ָב ֵרְך ְּב ָרכָ ה ַא ֲחרֹונָ ה] וְ ַא ַחר ּכָ ְך ְ
	.אע ַא ַחר ָה ַא ְר ַּבע ּכֹוסֹות ָאסּור לִ ְׁשּתֹות ׁשּום ַמ ְׁש ֶקה ִמּלְ ַבד ַמיִ ם.

(ס ִעיף ט)
ְ

ִמנְ ַהג ַח ַּב"דִ :מ ְׁש ַּת ְּדלִ ים ְמאֹד ֶׁשֹּלא לִ ְׁשּתֹות ֲאפִ ּלּו ַמיִ ם.
'ׁשיר
ֹאמר ִ
	.בע ַא ַחר ַה ַהּגָ ָדה י ַ

(ס ִעיף ט)
ּׁשנָ ה ִמ ְתּגַ ֶּב ֶרת ָעלָ יוְ .
ַה ִּׁש ִירים'ֶ ,אּלָ א ִאם ּכֵ ן ַה ֵ

ּכָ ַתב ַא ְדמֹו"ר ַהּזָ ֵקן :יַ ֲעסֹק ְּב ִהלְ כֹות ּפֶ ַסח ִּוביְ צִ ַיאת ִמצְ ַריִ ם.

נֹוס ִפים ְּבלֵ יל ַה ֵּס ֶדר
ִּדינִ ים ָ
קֹורין ְּבלֵ יל ַה ֵּס ֶדר ֶאת ּכָ ל ַהּנֻ ָּסח ָה ָרגִ יל ֶׁשל ְק ִר ַיאת ְׁש ַמע ֶׁש ַעל
נֹוהגִ ין ֶׁש ֵאין ִ
	.גע ֲ
'ׁש ַמע' ִּבלְ ַבד ִּוב ְרּכַ ת ַה ַּמּפִ יל ,לְ הֹורֹות ֶׁשהּוא לֵ יל
ַה ִּמ ָּטהֶ ,אּלָ א ַרק ּפָ ָר ַׁשת ְ
(ס ִעיף ט)
יר הְ .
ּמּורים ִמן ַה ַּמּזִ ִיקין וְ ֵאין צָ ִריְך ְׁש ִמ ָ
ִׁש ִ
אֹומ ִרים
ִמנְ ַהג ַח ַּב"דְּ :בלֵ יל ַה ֵּס ֶדר ַה ֵּׁשנִ י – ְּבחּוץ לָ ָא ֶרץ – ְ
ְק ִר ַיאת ְׁש ַמע ֶׁש ַעל ַה ִּמ ָּטה ּכָ ָרגִ ילֲ ,א ָבל ַּבּלַ יְ לָ ה ָה ִראׁשֹון
'ׁש ַמע' ִּוב ְרּכַ ת ַה ַּמּפִ יל.
אֹומ ִרים ַרק ּפָ ָר ַׁשת ְ
ְ

ּומנְ ָהגִ ים
ֲהלִ יכֹות ִ
יקֹומן.
נֹוהגִ ים "לַ ֲחטֹף" ֶאת ָה ֲאפִ ָ
 .א ְּב ַח ַּב"ד ֹלא ֲ
נֹוהגִ ים לִ ְׁשּפְֹך יַ יִ ן ֵמ ַהּכֹוסָׁ :שֹלׁש ּפְ ָע ִמים ַּב ֲא ִמ ַירת
 .ב ְּב ֶא ְמצַ ע ֲא ִמ ַירת ַה ַהּגָ ָדה ֲ
ָ"ּדם ,וָ ֵאׁש ,וְ ִת ְמרֹות ָע ָׁשן"; ֶע ֶׂשר ּפְ ָע ִמים ְּב ֶע ֶׂשר ַה ַּמּכֹות; וְ ָׁשֹלׁש ּפְ ָע ִמים
נֹוספֹות ַּב ֲא ִמ ַירת ַה ִּס ָימנִ ים ְ"ּדצַ "ְךֲ ,ע ַד"ׁשְּ ,ב ַא ַח"ב".
ָ

ֶּפ ַסח

 .ג ִמ ְׁש ַּת ְּדלִ ים לִ ְׁשּפְֹך ֶאת ִטּפֹות ַהּיַ יִ ן ַהּלָ לּו לִ כְ לִ י ּפָ גּום אֹו ָסדּוק .נִ זְ ָה ִרים ֶׁשֹּלא
לִ ְׁשּפְֹך ֶאת ַהּיַ יִ ן לִ כְ לִ י ּכְ ֶׁשהּוא ַעל ַה ֻּׁשלְ ָחן ,וְ כֵ ן ֵאין ַמ ֲע ִב ִירים ֵמ ַעל ַה ֻּׁשלְ ָחן ֶאת
ַהּכְ לִ י ִעם ַהּיַ יִ ן ַה ָּׁשפּוְך.
יֹותר ִמ ַּמּצָ ה ְׁשרּויָ ה .לָ כֵ ן ַה ַּמּצֹות ֶׁש ַעל ַה ֻּׁשלְ ָחן ְמכֻ ּסֹות ֶׁש ָּמא ִּתּפֹל
 .דנִ זְ ָה ִרים ְּב ֵ
רּורי ַה ַּמּצָ ה ְּב ַמיִ ם אֹו ְּב ָמ ָרק.
ֲעלֵ ֶיהם ִטּפַ ת ַמיִ ם ,וְ כֵ ן ַמ ְקּפִ ִידים ֶׁשֹּלא יִ ּפְ לּו ִמּפֵ ֵ
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כח
 .הלִ פְ נֵ י ֶׁשּׁשֹופְ כִ ים ַמיִ ם אֹו ַמ ְׁש ִקים ֶׁש ַּמיִ ם ְמע ָֹר ִבים ָּב ֶהם לְ כֹוס אֹו לִ ְק ָע ָרה,
רּורי ַמּצָ ה.
ּבֹוד ִקים ֶׁשֹּלא יִ ְהיּו ַּבּכְ לִ י ּפֵ ֵ
ְ
נֹוטלִ ים ַמיִ ם ַא ֲחרֹונִ ים ֵאין ַמ ֲע ִב ִירין ַּבּפֶ ַסח יָ ַדיִ ם ַעל ַה ְּׂשפָ ַתיִ ם ֵמ ֲח ָׁשׁש
 .וּכַ ֲא ֶׁשר ְ
"מּצָ ה ְׁשרּויָ ה".
ֶׁשל ַ
(ּובּלַ יְ לָ ה ַה ֵּׁשנִ י – ְּבחּוץ
יקֹומן לִ פְ נֵ י ֲחצֹות ַהּלַ יְ לָ ה ַ
 .ז ַמ ְקּפִ ִידים לְ ַסּיֵ ם ֶאת ֲאכִ ילַ ת ָה ֲאפִ ָ
אֹומ ִרים ּגַ ם לְ ַא ַחר ֲחצֹות.
לָ ָא ֶרץ – ֵאין ַמ ְקּפִ ִידים ַעל ּכָ ְך)ֲ ,א ָבל ֶאת ֶה ְמ ֵׁשְך ַה ַהּגָ ָדה ְ
 .חמֹוזְ גִ ים 'ּכֹוס ֶׁשל ֵאלִ ּיָ הּו' לִ פְ נֵ י ִּב ְרּכַ ת ַה ָּמזֹוןּ ,ולְ ַא ַחר ֲא ִמ ַירת 'לְ ָׁשנָ ה ַה ָּב ָאה
מֹוסיפִ ים ְמ ַעט יַ יִ ן ֵמ ַה ַּב ְקּבּוק וְ ַא ַחר ּכָ ְך ַמ ֲחזִ ִירים
ירּוׁשלָ יִ ם' – ְּבסֹוף ַה ֵ'ּס ֶדר' – ִ
ִּב ָ
ֶאת ַהּיַ יִ ן ֵמ ַהּכֹוס לַ ַּב ְקּבּוק.
(אם ֶה ָחג ֵאינֹו
לֹוק ִחים נֵ רֹות ּדֹולְ ִקים ִ
 .טלְ ַא ַחר ִּב ְרּכַ ת ַה ָּמזֹון ְּומזִ יגַ ת ּכֹוס ְר ִב ִיעי ְ
ָחל ְּב ַׁש ָּבת) וְ הֹולְ כִ ים לִ פְ ּת ַֹח ֶאת ּכָ ל ַה ְּדלָ תֹות ֶׁש ֵּבין ְמקֹום ֲע ִריכַ ת ַה ֵּס ֶדר לְ ֵבין
"ׁשפְֹך ֲח ָמ ְתָך" לְ יַ ד
אֹומ ִרים ְ
אׁשיֵ .אּלּו ֶּׁשּנִ ְׁשלְ חּו לִ פְ ּת ַֹח ֶאת ַה ְּדלָ תֹות ְ
ַהּפֶ ַתח ָה ָר ִ
קֹומם.
"ׁשפְֹך ֲח ָמ ְתָך" ִּב ְמ ָ
אֹומ ִרים ְ
ַהּפֶ ַתח ,וְ ִאּלּו ְׁש ָאר ַה ְּמ ֻס ִּבים ְ
"ח ַס ל
אֹומ ִר ים ֲ
לֹומ ר ֶא ת ַה ּפִ זְ מֹונִ ים ֶׁש ְּב ִס ּיּום ַה ַה ּגָ ָד ה ,וְ ֵא ין ְ
נֹוה גִ ים ַ
 .י ֵא ין ֲ
ִס ּדּור ּפֶ ַס ח".

ּמֹועד
אֹומ ִרים ְּב ַׁש ֲח ִרית ַ'הּלֵ ל ָׁשלֵ ם'ַ ,אְך ְּבחֹל ַה ֵ
	.אי ְּביֹום טֹוב ִראׁשֹון ֶׁשל ּפֶ ַסחְ ,
10
ִּוב ְׁש ִב ִיעי ֶׁשל ּפֶ ַסח ְ
אֹומ ִרים ַרק ֲ'חצִ י ַהּלֵ ל' .
'מֹוריד ַה ָּטל'
מּוסף ַעל ֲא ִמ ַירת ִ
	.בי ְּביֹום טֹוב ִראׁשֹון ֶׁשל ּפֶ ַסחַ ,מכְ ִריזִ ים לִ פְ נֵ י ְּתפִ ּלַ ת ָ
מֹוסיפִ ים ְ'ּתפִ ּלַ ת ַטל' ּכַ ּנֻ ָּסח ַהּמֹופִ ַיע ַּב ִּסּדּור.
ִּוב ְת ִחּלַ ת ֲחזָ ַרת ְׁשלִ ַיח ַהּצִ ּבּור ִ
לֹומר ּגַ ם ‘וְ ֵתן ְּב ָרכָ ה’.
	.גי ְּבמֹוצָ ֵאי ֶה ָחג ָה ִראׁשֹון ַמ ְת ִחילִ ים ַ
ֹלׁשה ָע ָׂשר.
'מֹוריד ַה ָּטל'' ,וְ ֵתן ְּב ָרכָ ה' ,מֹופִ ִיעים ְּב ִהלְ כֹות ְּתפִ ּלָ ה ּפֶ ֶרק ְׁש ָ
יֶ ֶתר ִּדינֵ י ֲא ִמ ַירת ִ

יעי ֶׁשל ֶּפ ַסח
ְׁש ִב ִ

ימן קי"ט ֵ -ס ֶדר ֵליל ֶּפ ַסח
ִס ָ

יֹום טֹוב ִראׁשֹון ֶׁשל ֶּפ ַסח

	.דיּכְ ֶׁש ְּׁש ִב ִיעי ֶׁשל ּפֶ ַסח ָחל ְּביֹום ִׁש ִּׁשי ,יֵ ׁש לַ ֲערְֹך ֵ'ערּוב ַּת ְב ִׁשילִ ין' לִ פְ נֵ י ּכְ נִ ַיסת
ֶה ָחגּ ,כַ ְּמפ ָֹרט לְ ַהּלָ ן ְּבפֶ ֶרק ַא ְר ָּב ִעים.
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כח
'ׁש ֶה ֱחיָ נּו' ְּב ַה ְדלָ ַקת ַהּנֵ רֹות ַּוב ִּקּדּוׁשּ ,כַ ְּמפ ָֹרט
.וט ִּב ְׁש ִב ִיעי ֶׁשל ּפֶ ַסח ֵאין ְמ ָב ְרכִ ים ֶ
ֹלׁשים וְ ִׁש ְב ָעה.
לְ ַהּלָ ן ְּבפֶ ֶרק ְׁש ִ
ּתֹורה.
נֹוהגִ ים לְ ִה ָּׁש ֵאר ֵע ִרים ְּבלֵ יל ְׁש ִב ִיעי ֶׁשל ּפֶ ַסח וְ לִ לְ מֹד ָ
.זט ֲ
ּתֹורה ְּב ִׁש ַירת ַהּיָ ם ֶׁש ָהיְ ָתה ְּביֹום זֶ הִּ .ומנְ ָהגֵ נּו
קֹורין ַּב ָ
	.זי ִּב ְׁש ִב ִיעי ֶׁשל ּפֶ ַסח ִ
עֹומ ִדים ִּב ְׁש ַעת ְק ִר ַיאת ַה ִּׁש ָירה.
ֶׁש ְ
	.חי ִמ ְׁש ַּת ְּדלִ ים לָ לֶ כֶ ת לְ ָב ֵּתי ּכְ נֵ ִסּיֹות ַהּנִ ְמצָ ִאים ִּב ְמקֹומֹות ׁשֹונִ ים ,לְ ַׂש ֵּמ ַח ֶאת
עֹוררּות
ַא ֵחינּו ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל ַהּנִ ְמצָ ִאים ָׁשם וְ לַ ֲחזֹר לִ פְ נֵ ֶיהם ִּד ְב ֵרי ֲח ִסידּות וְ ִה ְת ְ
בֹודת ַה ֵּׁשם יִ ְת ָּב ֵרְך.
לַ ֲע ַ
עֹורכִ ים לִ פְ נֵ י
	.טי ִּב ְׁש ִב ִיעי ֶׁשל ּפֶ ַסח ְּב ֶא ֶרץ יִ ְׂש ָר ֵאל ְּוב ַא ֲחרֹון ֶׁשל ּפֶ ַסח ְּבחּוץ לָ ָא ֶרץְ ,
מּוסף ַ‘הזְ ּכָ ַרת נְ ָׁשמֹות‘.
ְּתפִ ּלַ ת ָ
ִמנְ ַהג ַה ְּספָ ַר ִּדיםֵ :אין ַמזְ ּכִ ִירים נְ ָׁשמֹות ַּדוְ ָקא ְּב ַחּגִ יםֶ ,אּלָ א
ּתֹורה.
קֹור ִאים ַּב ָ
עֹורכִ ים ַ'ה ְׁשּכָ ָבה' ְּביָ ִמים ֶׁש ָּב ֶהם ְ
ְ
יׁשי.
יֶ ֶתר ִּדינֵ י ַה ְדלָ ַקת ַהּנֵ רֹות וְ ַה ִּקּדּוׁש ,מֹופִ ִיעים ְּבכֶ ֶרְך בִ ,הלְ כֹות ַׁש ָּבתּ ,פְ ָר ִקים ֵׁשנִ י וַ ֲח ִמ ִ
ּפּורים.
יֶ ֶתר ִּדינֵ י ַהזְ ּכָ ַרת נְ ָׁשמֹות מֹופִ ִיעים לְ ֵעיל ּפֶ ֶרק ִׁש ִּׁשיְּ ,ב ִהלְ כֹות יֹום ַהּכִ ִ

יח
עּודת ָמ ִׁש ַ
ְס ַ
 .כ ִמנְ ַהג ַה ַּב ַעל ֵׁשם טֹוב לַ ֲערְֹך ַּבּיֹום ָה ַא ֲחרֹון ֶׁשל ּפֶ ַסח ,לִ ְק ַראת ִסּיּום ֶה ָחג,
עּודת ָמ ִׁש ַיח'ִ ,מּפְ נֵ י ֶׁש ִּבזְ ַמן זֶ ה ֵמ ִאיר
עּודה זֹו נִ ְק ֵראת ְ'ס ַ
עּודה ְמיֻ ֶח ֶדתְ .ס ָ
ְס ָ
ּגִ ּלּוי ֶה ָא ַרת ַה ָּמ ִׁש ַיח.
עּודה זֹו
ׁשֹותים ִּב ְס ָ
נֹוטלִ ים יָ ַדיִ םּ ,בֹוצְ ִעים ַעל ְׁש ֵּתי ַמּצֹות ,אֹוכְ לִ ים ַמּצָ ה ,וְ ִ
	.אכ ְ
ַא ְר ַּבע ּכֹוסֹות יַ יִ ן ּ -כְ נֶ גֶ ד ַא ְר ַּבע ּכֹוסֹות ֶׁשל נֶ ָח ָמה ֶׁש ָע ִתיד ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא
לְ ַה ְׁשקֹות ֶאת יִ ְׂש ָר ֵאל.

ֶּפ ַסח

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

.8
.9
.10
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שולחן ערוך אדמו"ר הזקן סימן תע"ב ,סעיף כה.
מסגרת השלחן לקיצור שולחן ערוך סימן קיט ,סעיף קטן א.
סדר ברכת הנהנין פרק ז הלכה ו .וראו עוד בשו"ת צמח צדק אורח חיים סי' כז.
קיצור שולחן ערוך להרב טולידאנו.
הגדה של פסח (קה"ת).
סידור אדמו"ר הזקן.
ספר המנהגים ,עמוד .39
על פי 'הלכות ומנהגי חב"ד' עמ'  ,204וכן ראו 'הערות וביאורים אוהלי תורה' ,יא ניסן תשע"א
שולחן ערוך אדמו"ר הזקן סימן תע"ז ,סעיף ו .ובליל הסדר השני בחוץ לארץ אין מקפידים על כך ,ספר המנהגים עמוד .38
סידור אדמו"ר הזקן.

ֶּפ ֶרק

כט
ֶּפ ֶרק
ֶע ְׂש ִרים
וְ ִת ְׁש ָעה

ימן קכ
ִס ָ

ִהלְ כֹות ְס ִפ ַירת ָהע ֶֹמר וְ ַחג ַה ָּשׁבּועֹות
ְס ִפ ַירת ָהע ֶֹמר
ּתֹורה ֶׁשּיִ ְסּפֹר ּכָ ל ֶא ָחד ִמּיִ ְׂש ָר ֵאל ִׁש ְב ָעה ָׁשבּועֹות ִמּיֹום
 .א ִמצְ וַ ת ֲע ֵׂשה ִמן ַה ָ
"ּוספַ ְר ֶּתם לָ כֶ ם ִמ ָּמ ֳח ַרת
ֲה ָב ַאת ָק ְר ַּבן ָהע ֶֹמר ֶׁשהּוא ְּבט"ז ְּבנִ ָיסןֶׁ ,שּנֶ ֱא ַמרְ :
[=חג ַהּפֶ ַסח]ִ ,מּיֹום ֲה ִב ֲיאכֶ ם ֶאת ע ֶֹמר ַה ְּתנּופָ הֶׁ ,ש ַבע ַׁש ָּבתֹות
ַה ַּׁש ָּבת ַ
ְּת ִמימֹת ִּת ְהיֶ ינָ ה" (וַ ּיִ ְק ָרא כג ,טו).
 .בּכַ ּיֹום ּכְ ֶׁש ֵאין ֵּבית ִמ ְק ָּדׁש וְ ֵאין ַמ ְק ִר ִיבים ֶאת ָק ְר ַּבן ָהע ֶֹמרִ ,מצְ וָ ה זֹו ִהיא ִמ ְּד ַר ָּבנָ ן.
ֹלקינּו ֶמלֶ ְך ָהעֹולָ ם,
 .גלִ פְ נֵ י ִקּיּום ַה ִּמצְ וָ ה ְמ ָב ְרכִ ים ְמ ֻע ָּמדּ'ָ :ברּוְך ַא ָּתה ה' ֱא ֵ
(ס ִעיף א)
יר ת ָה ע ֶֹמ ר' וְ סֹופְ ִר יםְ .
ֲא ֶׁשר ִק ְּד ָׁשנּו ְּב ִמצְ ו ָֹתיו וְ צִ ּוָ נּו ַעל ְספִ ַ
 .ד ְּבלֵ יל ֵׁשנִ י ֶׁשל ּפֶ ַסח ַמ ְת ִחילִ ין לִ ְסּפֹר ְספִ ַירת ָהע ֶֹמר.

(ס ִעיף א)
ְ

 .ה ַה ִּמצְ וָ ה ִהיא לִ ְסּפֹר ֵּתכֶ ף ִּב ְת ִחּלַ ת ַהּלַ יְ לָ ה ַא ַחר צֵ את ַהּכֹוכָ ִבים ְּוב ִד ֲיע ַבד זְ ַמּנָ ּה
(ס ִעיף א)
ּכָ ל ַה ּלַ יְ לָ הְ .

נֹוהגִ ין ֶׁשֹּלא לַ ֲעׂשֹות ְמלָ אכָ ה ֶא ָחד ֲאנָ ִׁשים וְ ֶא ָחד נָ ִׁשיםּ ,כָ ל יְ ֵמי ַה ְּספִ ָירה
 .ו ֲ
"ׁש ַבע
ִמ ְּׁש ִק ַיעת ַה ַח ָּמה ַעד לְ ַא ַחר ְספִ ַירת ָהע ֶֹמר .וְ ֶר ֶמז לָ זֶ הֶׁ ,שּנֶ ֱא ַמרֶ :
(=ׁש ִב ָיתה ִמ ְּמלָ אכָ ה)ֶׁ .ש ִּבזְ ַמן ַה ְּספִ ָירה,
ַׁש ָּבתֹות" (וַ ּיִ ְק ָרא כג ,טו) ִמּלְ ׁשֹון ְׁשבּות ְ
ְּד ַהיְ נּו ִמ ְּׁש ִק ַיעת ַה ַח ָּמה וָ ֵאילָ ְך ,יֵ ׁש לִ ְׁשּבֹת ִמ ְּמלָ אכָ ה ַעד לְ ַא ַחר ַה ְּספִ ָירה.
(ס ִעיף י)
ְ

 .ז ִמי ֶׁש ָּׁשכַ ח ּכָ ל ַהּלַ יְ לָ ה וְ ֹלא ָספַ ר ,יִ ְסּפֹר ְּב ֶמ ֶׁשְך ַהּיֹום ֶׁשּלְ ָמ ֳח ָרת ְּבֹלא ְּב ָרכָ ה.
(ס ִעיף ב)
ׁש יְך וְ יִ ְס ּפֹר ִּב ְב ָר כָ הְ .
ַּובּלֵ ילֹות ֶׁשּלְ ַא ַחר ִמּכֵ ן יַ ְמ ִ
יֹוד ַע ְּבוַ ָּדאּות ֶׁש ָּׁשכַ ח לִ ְסּפֹר ַּבּלַ יְ לָ ה וְ ֹלא ִה ְׁשלִ ים ּגַ ם ְּב ֶמ ֶׁשְך ַהּיֹום יַ ְמ ִׁשיְך
 .ח ִאם ֵ
(ס ִעיף ב)
ׁש ּלְ ַא ַח ר ִמ ּכֵ ן ְּב ֹלא ְּב ָר כָ הְ .
לִ ְסּפֹר ְּבכָ ל ַהּלֵ ילֹות ֶ

ימן ק"כ ִ -ה ְלכֹות ְס ִפ ַירת ָהע ֶֹמר
ִס ָ

ִּד ְב ֵרי ַא ְדמֹו"ר ַהּזָ ֵקן :1לְ כַ ְּת ִחּלָ ה יֵ ׁש לְ ַה ְמ ִּתין וְ לִ ְסּפֹר ַרק לְ ַא ַחר
צֵ את ַהּכֹוכָ ִביםָ .א ְמנָ ם ְּב ִד ֲיע ַבד ִאם ָספַ ר ֵמ ַה ְּׁש ִק ָיעה וָ ֵאילָ ְך
חֹובתֹוִּ .ומּכָ ל ָמקֹום טֹוב ֶׁשּיַ ֲחזֹר וְ יִ ְסּפֹר לְ ַא ַחר צֵ את
יָ צָ א יְ ֵדי ָ
ַהּכֹוכָ ִביםַ ,אְך ֹלא יְ ָב ֵרְך ַעל ְספִ ָירה ְׁשנִ ּיָ ה זֹו.

 .ט ִאם נִ ְס ַּתּפֵ ק לֹו (=הּוא ְּב ָספֵ ק) ִאם ָספַ ר אֹו ֹלא ,יָ כֹול לְ ַה ְמ ִׁשיְך וְ לִ ְסּפֹר ְׁש ָאר
(ס ִעיף ב)
ַה ּלֵ ילֹות ִּב ְב ָר כָ הְ .

181

ֶּפ ֶרק

כט
נֹוהגִ ים ֶׁש ְּׁשלִ ַיח
ִמנְ ַהג ַה ְּספָ ַר ִּדיםְּ :ברֹב ְק ִהּלֹות ַה ְּספָ ַר ִּדים ֲ
ַהּצִ ּבּור סֹופֵ ר ְּבקֹול ְספִ ַירת ָהע ֶֹמר לְ ֹלא ְּב ָרכָ ה ְּבכָ ל יֹום
לְ ַא ַחר ְּתפִ ּלַ ת ַׁש ֲח ִרית וְ חֹוזְ ִרים ַהּצִ ּבּור וְ סֹופְ ִרים ַא ֲח ָריוּ ,כְ ֵדי
ֶׁש ִּמי ֶׁש ָּׁשכַ ח לִ ְסּפֹר ַּבּלַ יְ לָ ה יּוכַ ל לְ ַה ְמ ִׁשיְך לִ ְסּפֹר ִּב ְב ָרכָ ה
ִּב ְׁש ָאר ַהּלֵ ילֹות.2
ֹאמר
ּׁשֹואל ֵמ ֲח ֵברֹו ֵּבין ַה ְּׁש ָמׁשֹות אֹו ַא ַחר ּכָ ְךּ" :כַ ָּמה מֹונִ ים ַהּיֹום?" ,י ַ
 .י ַה ֵ
(=את ַה ִּמ ְסּפָ ר
ֹאמר לֹו ּכַ ָּמה מֹונִ ים ַהּיֹום ֶ
"א ְתמֹול ָהיָ ה ּכָ ְך וְ כָ ְך"ֶׁ ,ש ִאם י ַ
לֹוֶ :
(ס ִעיף ג)
ירהְ .
ָה ַעכְ ָׁשוִ י)ֵ ,אינֹו ַר ַּׁשאי לְ ָב ֵרְך ַא ַחר ּכָ ְך ַעל ַה ְּספִ ָ
ּכָ ַתב ַא ְדמֹו"ר ַהּזָ ֵקןִ :אם ָא ַמר לֹו ַרק ֶאת ִמ ְסּפַ ר ַהּיָ ִמים וְ ֹלא
ָא ַמר ֶאת ַה ִּמּלָ ה ַ'הּיֹום'  -יִ ְסּפֹר לְ ַא ַחר ִמּכֵ ן ִּב ְב ָרכָ ה.
לֹומר)
	.אילְ כַ ְּת ִחּלָ ה עֹוד ק ֶֹדם ֶׁשּיְ ָב ֵרְך צָ ִריְך לֵ ַידע ַעל ָמה הּוא ְמ ָב ֵרְךְּ ,ד ַהיְ נּו (=ּכְ ַ
(ס ִעיף ד)
יר הְ .
ֶׁשּיֵ ַדע ּכַ ָּמה יָ ִמים הּוא ַּב ְּספִ ָ
	.בי ְּב ִד ֲיע ַבדִ ,אם ֹלא יָ ַדע ּכַ ָּמה מֹונִ ים ְּבאֹותֹו יֹוםֵּ ,וב ֵרְך ַעל ַּד ַעת ֶׁשּיִ ְסּפֹר ּכְ מֹו ַמה
(ס ִעיף ד)
חֹוב הְ .
ֶּׁשּיִ ְׁש ַמע ֵמ ֲח ֵברֹו ּ -גַ ם ּכֵ ן יָ צָ א יְ ֵדי ָ
(=ּב ָׁש ָעה ֶׁש ֵּב ֵרך ָח ַׁשב) לִ ְסּפֹר ַא ְר ָּב ָעה יָ ִמיםּ ,ולְ ַא ַחר ֶׁש ֵּב ֵרְך
	.גי ִאם ֵּב ֵרְך ַעל ַּד ַעת ְ
(ס ִעיף ד)
ׁש נִ יתְ .
נִ זְ ּכַ ר ֶׁשּצָ ִריְך לִ ְסּפֹר ֲח ִמ ָּׁשה  -סֹופֵ ר ֲח ִמ ָּׁשה ,וְ ֵאינֹו צָ ִריְך לְ ָב ֵרְך ֵ
"ח ִמ ָּׁשה
"ׁש ָּׁשה יָ ִמים" וְ ָא ַמר ֲ
לֹומר ִ
	.די ִאם ָט ָעה ַּב ְּספִ ָירהּ ,כְ גֹון ֶׁש ָהיָ ה צָ ִריְך ַ
עֹוסק ַּב ְּספִ ָירה – חֹוזֵ ר וְ סֹופֵ ר ּכָ ָראּוי וְ ֵאין צָ ִריְך
יָ ִמים"ִ ,אם נִ זְ ּכַ ר ּכָ ל זְ ַמן ֶׁש ֵ
3
(ס ִעיף ד)
ׁש נִ יתְ .
לְ ָב ֵרְך ֵׁשנִ יתֲ .א ָבל ִאם ִהפְ ִסיק ְּב ִענְ יָ נִ ים ֲא ֵח ִרים  -צָ ִריְך לְ ָב ֵרְך ֵ

ְס ִפ ַירת ָהע ֶֹמר וְ ָׁשבּועֹות

ימי ַה ְּס ִפ ָירה
ִמנְ ֲהגֵ י ֲא ֵבלּות ִּב ֵ
נֹוהגִ ין ְּביָ ִמים
	.וט ִּב ֵימי ַה ְּספִ ָירה ֵמתּו ַּתלְ ִמ ֵידי ַר ִּבי ֲע ִק ָיבא ְּב ֶמ ֶׁשְך ל"ג יֹום ,וְ לָ כֵ ן ֲ
(ס ִעיף ו)
ׁש ים וְ ֵא ין ִמ ְס ַּת ּפְ ִר יםְ .
נֹוׂש ִאין נָ ִ
ֵאּלּו ְקצָ ת ִמ ִּדינֵ י ֲא ֵבלּותֶׁ ,ש ֵאין ְ
ּקּודים ְּומחֹולֹות
עּודה ְּביָ ִמים ֵאּלּוַ ,אְך ִר ִ
	.זט ֻמ ָּתר לַ ֲעׂשֹות ִׁשּדּוכִ ין ֲאפִ ּלּו ִעם ְס ָ
(ס ִעיף ט)
סּור יןְ .
ֲא ִ
	.זיּכְ ֶׁש ָחל רֹאׁש ח ֶֹדׁש ִאּיָ ר ְּב ַׁש ָּבתֻ ,מ ָּתר לִ ָּׂשא ִא ָּׁשה וְ כֵ ן לְ ִה ְס ַּתּפֵ ר ְּב ֶע ֶרב ַׁש ָּבת
(ס ִעיף ו)
ּׁש ת רֹאׁש ח ֶֹד ׁשְ .
זֶ הּ ,כֵ יוָ ן ֶׁשּיֵ ׁש ּבֹו ְׁש ֵּתי ְק ֻדּׁשֹותְ :ק ֻד ַּׁשת ַׁש ָּבת ְּוק ֻד ַ
ּנֹוהגִ ין לְ ַח ֵּׁשב ֶאת ֹל"ג ַהּיָ ִמים ֵמ ַהּיֹום ָה ִראׁשֹון ֶׁשל ַה ְּספִ ָירה,
	.חייֵ ׁש ְמקֹומֹות ֶׁש ֲ
אֹוס ִרין לְ ִה ְס ַּתּפֵ ר וְ לִ ָּׂשא ִא ָּׁשה ַרק ַעד לַ "ג ָּבע ֶֹמרִּ ,ומּיֹום לַ "ג ָּבע ֶֹמר
וְ לָ כֵ ן ְ
(ס ִעיף ו)
יר יןְ .
וָ ֵאילָ ְך – ַמ ִּת ִ
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כט
ּומנְ ָהגִ ים
ֲהלִ יכֹות ִ
 .אנָ ִׁשים ּפְ טּורֹות ִמ ִּמצְ וַ ת ְספִ ַירת ָהע ֶֹמרִ ,מּפְ נֵ י ֶׁש ִהיא ִמצְ וַ ת ֲע ֵׂשה ֶׁש ַהּזְ ַמן ּגְ ָר ָמא.
ַאְך ַה ִּמנְ ָהג ֶׁש ַהּנָ ִׁשים ַמ ְקּפִ ידֹות לִ ְסּפֹר וְ ַאף ְמ ָב ְרכֹות ַעל ּכָ ְך.
 .ב ְמ ַחּנְ כִ ים ּגַ ם ֶאת ַה ְּק ַטּנִ ים וְ ַה ְּק ַטּנֹות ִּב ְספִ ַירת ָהע ֶֹמר (יֶ לֶ ד ֶׁש ִהּגִ ַיע לְ גִ יל ִמצְ וֹות
ְּב ֶא ְמצַ ע יְ ֵמי ַה ְּספִ ָירה – ַמ ְמ ִׁשיְך לִ ְסּפֹר ּולְ ָב ֵרְך ּכָ ָרגִ יל).
'ׁש ֶה ֱחיָ נּו' ִּב ֵימי ְספִ ַירת ָהע ֶֹמר ,לְ הֹוצִ יא יְ ֵמי ַחג ַהּפֶ ַסח,
נֹוהגִ ים ֶׁש ֵאין ְמ ָב ְרכִ ים ֶ
 .ג ֲ
13
ַׁש ָּבתֹות וְ ֹל"ג ָּבע ֶֹמר .
סֹוטה ֶׁשּיֶ ׁש ָּבּה מ"ט ַּדּפִ ים,
נֹוהגִ ים לִ לְ מֹד ִּב ֵימי ְספִ ַירת ָהע ֶֹמר ֶאת ַמ ֶּסכֶ ת ָ
 .ד ֲ
ַּדף לְ יֹום.
אֹומ ִרים ְּב ִמנְ ָחה
אֹומ ִרים ּבֹו ַּת ֲחנּוןֲ ,א ָבל ְ
 .הי"ד ְּב ִאּיָ ר הּוא 'ּפֶ ַסח ֵׁשנִ י' וְ ֵאין ְ
ֶׁשּלְ פָ נָ יו .נָ הּוג לֶ ֱאכֹל ּבֹו ַמּצָ ה.

ל"ג ָּבע ֶֹמר
 .ונָ הּוג ֵאצֶ ל ֲח ִס ִידים לַ ֲערְֹך ִה ְתוַ ֲעדּות לִ כְ בֹוד ַר ְׁש ִּב"י ְּבֹל"ג ָּבע ֶֹמר ֵּבין ִמנְ ָחה לְ ַמ ֲע ִריב.

ְס ִפ ַירת ָהע ֶֹמר וְ ָׁשבּועֹות

ּנּוסי יְ לָ ִדים ְּבֹל"ג
עֹורר לַ ֲערְֹך ַּת ֲהלּוכֹות וְ כִ ֵ
ּדֹורנּו ֵ
 .זּכְ בֹוד ְק ֻד ַּׁשת ַא ְדמֹו"ר נְ ִׂשיא ֵ
ָּבע ֶֹמר.

ָׁשבּועֹות
אֹומ ִרים ַּת ֲחנּון ,לְ פִ י ֶׁשּיָ ִמים
 .ח ֵמרֹאׁש ח ֶֹדׁש ִסיוָ ן וְ ַעד י"ב ּבֹו (ּכֹולֵ ל יֹום י"ב)ֵ ,אין ְ
לּומיםֶׁ ,ש ָּב ֶהם ִה ְׁשלִ ימּו ֶאת
ֵאּלּו ָהיּוִּ ,בזְ ַמן ֶׁש ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ָהיָ ה ַקּיָ ם ,יְ ֵמי ַה ַּת ְׁש ִ
14
ֲה ָב ַאת ַה ָּק ְר ָּבנֹות ֶׁשֹּלא ָהיּו יְ כֹולִ ים לְ ָה ִביא ֶּב ָחג ַעצְ מֹו.
נֹוהגִ ים ֶׁשֹּלא ִמ ְס ַּתּפְ ִרים ַעד ֶע ֶרב ַחג ַה ָּׁשבּועֹותּ .כְ ֶׁש ַחג ַה ָּׁשבּועֹות ָחל ְּביֹום
.ט ֲ
ִראׁשֹוןִ ,מ ְס ַּתּפְ ִרים ְּביֹום ִׁש ִּׁשי ֶׁשּלְ פָ נָ יו.
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מד
ֶּפ ֶרק
ַא ְר ָּב ִעים
וְ ַא ְר ָּב ָעה

ימן קד
ִס ָ

ּמֹועד
ִּדינֵ י חֹל ַה ֵ
ּמֹועד
חֹל ַה ֵ
 .א ַהּיָ ִמים ֶׁש ֵּבין ֶה ָחג ָה ִראׁשֹון ֶׁשל ֻסּכֹות לִ ְׁש ִמינִ י ֲעצֶ ֶרת ,וְ כֵ ן ַהּיָ ִמים ֶׁש ֵּבין ֶה ָחג
ּמֹועד.
ָה ִראׁשֹון ֶׁשל ּפֶ ַסח לִ ְׁש ִב ִיעי ֶׁשל ּפֶ ַסח ,נִ ְק ָר ִאים חֹל ַה ֵ

ּמֹועד
ַה ֻּמ ָּתר וְ ָה ָאסּור ְּבחֹל ַה ֵ
ּמֹועד ָאסּור ִּב ְקצָ ת ְמלָ אכֹות ֻּומ ָּתר ִּב ְקצָ ָתן.
 .בחֹל ַה ֵ

(ס ִעיף א)
ְ

ּמֹועד אֹו לְ יֹום טֹוב ֻמ ָּתר.
 .גּכָ ל ַמה ֶּׁשהּוא לְ צ ֶֹרְך ֲאכִ ילָ ה לְ חֹל ַה ֵ

(ס ִעיף א)
ְ

ּמֹועד,
ִּד ְב ֵרי ַא ְדמֹו"ר ַהּזָ ֵקןַ :1ה ְר ֵּבה ְמלָ אכֹות ֻה ְּתרּו לְ צ ֶֹרְך ַה ֵ
"מ ֲע ֵׂשה ֻא ָּמן".
"מ ֲע ֵׂשה ֶה ְדיֹוט" וְ ֹלא ַ
ִּב ְתנַ אי ֶׁש ֵהן ַ
לֹומר) ֶׁש ִאם ֹלא יַ ֲע ֶׂשּנָ ה יָ בֹוא לִ ֵידי ֶהפְ ֵסד,
 .ד ְמלָ אכָ ה ְּב ָד ָבר ָה ָא ֵבדְּ ,ד ַהיְ נּו (=ּכְ ַ
(ס ִעיף א)
ׂשֹות ּהְ .
ֻמ ָּתר לַ ֲע ָ
סּורהּ ,כִ י ָא ְמרּו
ּמֹועד ְמלָ אכָ ה ָה ֲא ָ
 .הצְ ִריכִ ין לִ ּזָ ֵהר ְמאֹד ֶׁשֹּלא לַ ֲעׂשֹות ְּבחֹל ַה ֵ
בֹודה
עֹובד ֲע ָ
ּמֹועד – ּכְ ִאּלּו ֵ
ּבֹותינּו זִ כְ רֹונָ ם לִ ְב ָרכָ הֶׁ ,ש ַה ְמ ַחּלֵ ל ֶאת חֹל ַה ֵ
ַר ֵ
(ס ִעיף א)
זָ ָר הְ .

ּמֹועדַ ,אף ַעל ּפִ י
ּבֹותינּו זִ כְ רֹונָ ם לִ ְב ָרכָ הֶׁ ,ש ַה ְמ ַבּזֶ ה ֶאת חֹל ַה ֵ
 .ועֹוד ָא ְמרּו ַר ֵ
(ס ִעיף ב)
טֹוב יםֵ ,א ין לֹו ֵח לֶ ק לְ עֹולָ ם ַה ָּב אְ .
ּתֹורה ַּומ ֲע ִׂשים ִ
ֶׁשּיֵ ׁש ְּביָ דֹו ָ
ּמֹועד" זֶ הּו ִמי ֶׁש ֵאינֹו ְמכַ ְּבדֹו ְּב ַמ ֲאכָ ל ְּוב ִמ ְׁש ֶּתה ִּובכְ סּות,
"ה ְּמ ַבּזֶ ה ֶאת חֹל ַה ֵ
 .ז ַ
(ס ִעיף ב)
וְ לָ כֵ ן ּכָ ל ָא ָד ם ַח ּיָ ב לְ כַ ְּב דֹו ּכְ פִ י ּכֹחֹו ,וְ לִ לְ ּבֹׁש ּבֹו ְּב גָ ִד ים ְמ כֻ ָּב ִד יםְ .
ּמֹועד
ִּד ְב ֵרי ַא ְדמֹו"ר ַהּזָ ֵקן :יֵ ׁש לִ ְׁשּתֹות ְּבכָ ל יֹום ִמ ֵימי חֹל ַה ֵ
ְר ִב ִיעית יַ יִ ן.

אכת ָּד ָבר ָה ָא ֵבד
ְמלֶ ֶ

ּמֹועד
ימן ק"ד – ִּדינֵ י חֹל ַה ֵ
ִס ָ

ּמֹועד
ְּכבֹוד חֹל ַה ֵ

הּודי) ַא ֵחר,
 .ח ְמלֶ אכֶ ת ָּד ָבר ָה ָא ֵבד יְ כֹולָ ה לְ ֵה ָעׂשֹות ּגַ ם ַעל יְ ֵדי יִ ְׂש ָר ֵאל (=יְ ִ
(ס ִעיף ג)
ׂש כָ רְ .
וַ ֲאפִ ּלּו ְּב ָ
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ּמֹועדֵ ,אין לַ ֲעׂשֹות ַעל יְ ֵדי יִ ְׂש ָר ֵאל
 .ט ַמה ֶּׁש ֵאינֹו ָּד ָבר ָה ָא ֵבד ֶאּלָ א ֶׁשהּוא לְ צ ֶֹרְך ַה ֵ
(ס ִעיף ג)
ׂש כָ רֶ ,א ּלָ א ַע ל יְ ֵד י נָ כְ ִר יְ .
ַא ֵחר ְּב ָ
 .י ִאם ֵאינֹו מֹוצֵ א נָ כְ ִרי ,וְ גַ ם ְּב ַעצְ מֹו ֵאינֹו יָ כֹול לַ ֲעׂשֹותֻ ,מ ָּתר לַ ֲעׂשֹות ֲאפִ ּלּו ַעל
(ס ִעיף ג)
ׂש כָ רְ .
יְ ֵדי יִ ְׂש ָר ֵאל ְּב ָ
	.אי ֻמ ָּתר לַ ֲעׂשֹות ָּד ָבר ָה ָא ֵבד ַרק ִאם ֹלא ָהיָ ה ֶאפְ ָׁשר לֹו לַ ֲעׂשֹותֹו ק ֶֹדם יֹום טֹוב,
ֲא ָבל ִאם ָהיָ ה ֶאפְ ָׁשר לֹו לַ ֲעׂשֹותֹו ק ֶֹדם יֹום טֹוב ,וְ ִהּנִ יחֹו ְּבכַ ּוָ נָ ה לִ ֵימי חֹל
(ס ִעיף ד)
ּמֹוע דְ .
ּמֹועדָ ,אסּור לַ ֲעׂשֹותֹו ְּבחֹל ַה ֵ
ַה ֵ

אכה ַעל יְ ֵדי ָא ָדם ַא ֵחר
ֲע ִׂשּיַ ת ְמלָ ָ
ּמֹועדֻ ,מ ָּתר
	.בי ִאם יֵ ׁש יִ ְׂש ָר ֵאל ֶׁש ֵאין לֹו ַמה ּלֶ ֱאכֹל ּכָ ָראּוי ִּב ֵימי ֶה ָחג וְ חֹל ַה ֵ
ּמֹועד ַעל יָ דֹו (=לְ ַב ְּקׁשֹו לַ ֲעׂשֹות זֹאת,
לַ ֲעׂשֹות ּכָ ל ְמלָ אכֹות ָה ֲאסּורֹות ְּבחֹל ַה ֵ
וְ לָ ֵתת לֹו ָׂשכָ ר ַעל ּכָ ְך) ּכְ ֵדי ֶׁשּיְ ֵהא לֹו (=ּכֶ ֶסף וְ יּוכַ ל לִ ְקנֹות) ַמה ּלֶ ֱאכֹלִּ .ומּכָ ל
(ס ִעיף ה)
(=ּב ֵס ֶת ר)ְ .
ָמקֹום יַ ֲע ֶׂשה זֹאת ְּבצִ נְ ָעא ְ
ׂשֹותן ּגַ ם ַעל יְ ֵדי נָ כְ ִריַ .אְך
ּמֹועד ָאסּור לַ ֲע ָ
	.גי ְמלָ אכֹות ָה ֲאסּורֹות לַ ֲעׂשֹות ְּבחֹל ַה ֵ
(ס ִעיף ה)
לְ צ ֶֹר ְך ִמ צְ וָ ה ֻמ ָּת רְ .
ּפֹועלִ ים ,וַ ֲאפִ ּלּו יִ ְׂש ְר ֵאלִ ים (ּולְ ַסּכֵ ם ִא ָּתם)ֶׁ ,שּיַ ֲעׂשּו
ּמֹועד לִ ְׂשּכֹר ֲ
	.די ֻמ ָּתר ְּבחֹל ַה ֵ
(ס ִעיף יח)
ּמֹוע דְ .
ְמלַ אכְ ּתֹו לְ ַא ַחר ַה ֵ

ְמלָ אכֹות ַּב ָּשׂ ֶדה
ּמֹועד .וַ ֲאפִ ּלּו לְ ַהכְ נִ יס לְ ָׂש ֵדהּו צֹאן ִּב ְׁש ִביל ֶׁשּיַ ֲעׂשּו
	.וט ָאסּור לְ זַ ֵּבל ָׂש ֵדהּו ְּבחֹל ַה ֵ
(ס ִעיף ז)
ׁש ם זֶ ֶב ל – ָא סּור .וְ ָא סּור לַ ֲע ׂשֹות זֹאת ֲא פִ ּלּו ַע ל יְ ֵד י נָ כְ ִר יְ .
ָ
ּמֹועד.
סּורה ְּבחֹל ַה ֵ
	.זטזְ ִר ָיעה ֲא ָ

(ס ִעיף ח)
ְ

ּמֹועד
חֹל ַה ֵ

ּמֹועד יֻ פְ ְסדּו (=יִ ְת ַקלְ ְקלּו)
	.זי ִאם יֵ ׁש לֹו זְ ָר ִעים ֶׁש ִאם ֹלא יַ ְׁש ֵקם ְּב ַמיִ ם ְּבחֹל ַה ֵ
(ס ִעיף ח)
קֹות םְ .
לְ גַ ְמ ֵריֻ ,מ ָּתר לְ ַה ְׁש ָ
	.חי ָאסּור לִ ְתֹלׁש אֹו לִ ְקצֹץ ׁשּום ָּד ָבר ִמן ַה ְּמ ֻח ָּבר לַ ַּק ְר ַקעֶ ,אּלָ א ַרק ֶאת ַמה
[אְך ֵאין צָ ִריְך לְ צַ ְמצֵ ם ְּב ִדּיּוק ,וְ גַ ם ִאם יִ ָּׁש ֵאר
ּמֹועד ַ
ֶּׁשהּוא צָ ִריְך לֶ ֱאכֹל ַּב ֵ
(ס ִעיף ט)
ּׁש ָּת לַ ׁש לְ ַא ַח ר ֶה ָח ג – ֵא ין ְּב כָ ְך ּכְ לּום]ְ .
ְמ ַעט ִמ ַּמה ֶ
	.טי ִאם יֵ ׁש ֲח ָׁשׁש ֶׁש ַהּפֵ רֹות יִ ְת ַקלְ ְקלּו ַעד לְ ַא ַחר יֹום טֹובֻ ,מ ָּתר לִ ְתֹלׁש אֹו לִ ְקצֹץ
(ס ִעיף ט)
ּמֹוע דְ .
אֹותם ְּבחֹל ַה ֵ
ָ
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 .כ ָאסּור לִ ְקצֹץ ַענְ פֵ י ָה ִאילָ ן ִּב ְׁש ִביל לְ ַת ְּקנֹו (=לְ ַס ֵּדר אֹותֹו) ,וְ ִאם נִ ּכָ ר ֶׁש ְּמכַ ּוֵ ן
לִ ְקצֹץ ָה ֲענָ פִ ים ּכְ ֵדי לְ ַה ֲאכִ ילָ ן לִ ְב ֶה ְמּתֹו וְ ֹלא לְ ַת ְּקנֹוּ ,כְ גֹון ֶׁשּקֹוצֵ ץ ּכֻ ּלָ ן ִמּצַ ד
(ס ִעיף ט)
ֶא ָח דֻ ,מ ָּת רְ .
רֹותיו ,וְ ִאם ַהּיִ ְׂש ָר ֵאל ֹלא
לֹוקט ּפֵ ָ
	.אכ ִמי ֶׁשּיֵ ׁש לֹו ּגִ ּנָ ה לְ יַ ד ּגִ ּנָ ה ֶׁשל נָ כְ ִרי ,וְ ַהּנָ כְ ִרי ֵ
(ס ִעיף י)
יד י ֶה פְ ֵס דֻ ,מ ָּת ר לֹו לְ לָ ְק ָט םְ .
יְ לַ ֵּקט יָ בֹוא לִ ֵ
לּוׁשים ִאם ֹלא יַ ֲע ֶׂשה לְ צָ ְרּכָ ם ּגַ ם
	.בכ ִאם ַהּפֵ רֹות ֲעלּולִ ים לְ ִה ְת ַקלְ ֵקל ּכְ ֶׁש ֵהם ְּת ִ
ּדֹומה
ְמלָ אכָ ה ַא ֶח ֶרתֻ ,מ ָּתר לַ ֲעׂשֹות ַהּכֹלֲ ,אפִ ּלּו לִ ְדרְֹך ֲענָ ִבים ּכְ ֵדי לַ ֲעׂשֹות יַ יִ ן וְ כַ ֶ
(ס ִעיף י)
ּמֹועדְ .
לָ זֶ הִּ ,ובלְ ַבד ֶׁשֹּלא יַ ּנִ ַיח (=יִ ְד ֶחה) ְּבכַ ּוָ נָ ה ְמלַ אכְ ּתֹו לְ חֹל ַה ֵ

יצת ִצ ָּפ ְרנַ יִ ם
ִּת ְסּפ ֶֹרת ְּוק ִצ ַ
ּמֹועד.
	.גכ ָאסּור לְ ִה ְס ַּתּפֵ ר ְּבחֹל ַה ֵ

(ס ִעיף יא)
ְ

ּמֹועד.
	.דכלִ ְקצֹץ ַהּצִ ּפָ ְרנַ יִ ם ּגַ ם ּכֵ ן ָאסּור ְּבחֹל ַה ֵ

(ס ִעיף יב)
ְ

ּמֹועד.
	.הכ ִאם ָקצַ ץ ֶאת ַהּצִ ּפָ ְרנַ יִ ם ְּב ֶע ֶרב יֹום טֹוב וְ גָ ְדלּוֻ ,מ ָּתר לְ ָקצְ צָ ן ּגַ ם ְּבחֹל ַה ֵ
(ס ִעיף יב)
ְ

ֶה ָע ָרה :יֵ ׁש לְ ַה ִּתיר ְקצִ יצַ ת צִ ּפָ ְרנַ יִ ם ּגַ ם לְ צ ֶֹרְך ְמנִ ַיעת
ּמֹועד ּכְ ִהלְ כָ תֹו" ּפֶ ֶרק דְ ,ס ִעיף י)
ֲח צִ יצָ ה ִּב נְ ִט ילַ ת יָ ַד יִ ם"( .חֹל ַה ֵ

ּמֹועדֶ ,אּלָ א ִאם ֹלא ָהיָ ה ֶאפְ ָׁשר לֹו
	.וכ ָאסּור לְ כַ ֵּבס ׁשּום ָּד ָבר ֲאפִ ּלּו לְ צ ֶֹרְך ַה ֵ
(ס ִעיף יג)
ְּב ׁשּום אֹפֶ ן לְ כַ ֵּב ס ק ֶֹד ם יֹום טֹובְ .
	.זכ ִּבגְ ֵדי ִּתינֹוקֹות ,וְ כֵ ן ִּבגְ ֵדי יְ לָ ִדים ְק ַטּנִ ים ֶׁש ִּמ ְתלַ כְ לְ כִ ים ָּת ִדיר [וְ כַ ּיֹוצֵ א ָּבזֶ ה],
(=ּב ֵס ֶתר).
ּכֵ יוָ ן ֶׁשּצְ ִריכִ ין לָ ֶהם ַה ְר ֵּבה – ֻמ ָּתר לְ כַ ְּב ָסם ,וְ יִ ּזָ ֲהרּו לְ כַ ְּב ָסם ְּבצִ נְ ָעא ְ
(ס ִעיף יג)
ְ

פּואה ּולְ צ ֶֹרְך נָ ְכ ִרי
לְ צ ֶֹרְך ְר ָ
ּמֹועדֵּ ,בין לְ ָא ָדם ֵּבין
פּואה ֻמ ָּתר לַ ֲעׂשֹות ְּבחֹל ַה ֵ
	.חכּכָ ל ָּד ָבר ֶׁשהּוא לְ צ ֶֹרְך ְר ָ
(ס ִעיף יד)
לִ ְב ֵה ָמ הְ .

ּמֹועד
ימן ק"ד – ִּדינֵ י חֹל ַה ֵ
ִס ָ

ִּכּבּוס

ׂשֹות ן ִּב ְׁש ִב יל נָ כְ ִר י.
ּמֹוע ד ָא סּור לַ ֲע ָ
	.טכ ֲא פִ ּלּו ְמ לָ אכֹות ַה ֻּמ ָּת רֹות ְּב חֹל ַה ֵ
(ס ִע יף ו)
ְ
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יבה
ְּכ ִת ָ

 .ל ֶח ְׁשּבֹונֹות ֶׁש ִאם ֹלא יִ כְ ְּת ֵבם ,יִ ְׁשּכְ ֵחם וְ כַ ּיֹוצֵ א ָּבזֶ ה – ֻמ ָּתר לְ כָ ְת ָבם ְּבחֹל
(ס ִעיף טו)
(=ׁש ּזֶ ה) ָּד ָב ר ָה ָא ֵב דְ .
ּמֹועד ִמּׁשּום ְּד ָהוֵ י ֶ
ַה ֵ
ּמֹועד ֻמ ָּתר לִ כְ ּתֹבֲ ,א ָבל ְׁש ָאר ְּד ָב ִרים ָאסּור לִ כְ ּתֹב.
	.אלוְ כֵ ן ַמה ֶּׁשהּוא לְ צ ֶֹרְך ַה ֵ
(ס ִעיף טו)
ְ

ּתֹורה לְ ַעצְ מֹו ֶּד ֶרְך
ַּד ַעת ַא ְדמֹו"ר ַהּזָ ֵקןֻ :2מ ָּתר לִ כְ ּתֹב ִּד ְב ֵרי ָ
לִ ּמּודֹו.
נֹוהגִ ין לִ כְ ּתֹב ְּב ִׁשּנּוי
(=מכְ ָּתב לְ ָח ֵבר)ֲ ,
ּכֹותב ָא ָדם לַ ֲח ֵברֹו ִ
לֹומים ֶׁש ֵ
	.בל ִאּגֶ ֶרת ְׁש ִ
(ס ִעיף טו)
ׁשּור ה ָה ִר אׁשֹונָ ה ֲע ֻק ָּמ הְ .
ּכֹות ִבין ָ
לֹומר) ֶׁש ְ
ְקצָ תְּ ,ד ַהיְ נּו (=ּכְ ַ
חֹוׁשׁש ּפֶ ן
ּמֹועדֶ ,אּלָ א ֶׁשהּוא ֵ
	.גל ִמי ֶׁשּצָ ִריְך לִ לְ וֹות ָמעֹותֲ ,אפִ ּלּו ֶׁשֹּלא לְ צ ֶֹרְך ַה ֵ
ּמֹועד ,וְ ַה ַּמלְ וֶ ה ֵאינֹו רֹוצֶ ה לְ ַהלְ וֹות לֹו ְּבלִ י ְׁש ָטר,
ֹלא יִ ְמצָ א לִ לְ וֹות לְ ַא ַחר ַה ֵ
(ס ִעיף טז)
ּמֹוע דְ .
ֻמ ָּתר לֹו לִ כְ ּתֹב ֶאת ַה ְּׁש ָטר ְּבחֹל ַה ֵ

ִאּסּור ִט ְר ָחא
ּמֹועד ִמ ִּד ָירה ֶׁש ְּב ָחצֵ ר זֹו לְ ִד ָירה
	.דל ָאסּור לְ ַה ֲע ִביר ִמ ַּטלְ ְטלָ יו ּוכְ לֵ י ֵּביתֹו ְּבחֹל ַה ֵ
(ס ָימן קהְ ,ס ִעיף א)
ׁש ְּב ָח צֵ ר ַא ֶח ֶר תֲ .א ָב ל ִמ ַּב יִ ת לְ ַב יִ ת ְּב ָח צֵ ר ַא ַח ת – ֻמ ָּת רִ .
ֶ
	.הל ִּב ְמקֹום ֶהפְ ֵסד – ֻמ ָּתר לְ ַה ֲע ִביר ֲחפָ צָ יו ֲאפִ ּלּו ֵמ ִעיר ַא ַחת לְ ִעיר ְׁשנִ ּיָ ה.

(ס ָימן
ִ

קהְ ,ס ִעיף א)

	.ול ִאם ַמ ֲע ִביר ֲחפָ צָ יו ִמ ִּד ָירה ֶׁש ֵאינָ ּה ֶׁשּלֹו לְ ִד ָירה ֶׁש ִהיא ֶׁשּלֹו – ֻמ ָּתר ִמּׁשּום
(ס ָימן קהְ ,ס ִעיף א)
ׁש ּלֹוִ .
ִׂש ְמ ַחת יֹום טֹובֶׁ ,ש ִּׂש ְמ ָחה ִהיא לֹו לָ דּור ְּב ִד ָירה ֶׁש ִהיא ֶ

ּמֹועד
חֹל ַה ֵ

ּדֹומה
חֹורה ִמּפְ נֵ י ֶׁשהּוא יָ ֵרא ִמּגַ ּנָ ִבים וְ כַ ֶ
רֹותיו אֹו ְׁש ָאר ְס ָ
	.זל ִאם צָ ִריְך לְ ַהכְ נִ יס ּפֵ ָ
– יִ ְׁש ַּת ֵּדל לַ ֲעׂשֹות זֹאת ְּבצִ נְ ָעא .וְ ִאם ִאי ֶאפְ ָׁשר – ֻמ ָּתר לַ ֲעׂשֹות ֲאפִ ּלּו
(ס ָימן קהְ ,ס ִעיף ב)
ְּב פַ ְר ֶה ְס יָ אִ .

ּומ ְמ ָּכר
ִּדינֵ י ִמ ָּקח ִ
חֹורהְ ,קנִ ּיָ ה ְּומכִ ָירהֲ .א ָבל ִאם נִ זְ ַּד ֵּמן לֹו ֶרוַ ח ְמ ֻר ֶּבה ,יָ כֹול
	.חל ָאסּור לְ ִה ְת ַע ֵּסק ִּב ְס ָ
לִ ְקנֹות וְ לִ ְמּכֹר ְּבצִ נְ ָעא .וְ יִ ְׁש ַּת ֵּמׁש ְּב ֵחלֶ ק ֵמ ָה ֶרוַ ח לִ ְקנֹות צָ ְרכֵ י ֶה ָחג ְּב ַה ְר ָח ָבה.
(ס ָימן קוְ ,ס ִעיף א)
ִ
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חֹורה ֶׁשּיֵ ׁש ֲח ָׁשׁש ֶׁש ִאם ֹלא יִ ְמּכְ ֶרּנָ ה ַע ָּתה יִ ְהיֶ ה לֹו ֶהפְ ֵסד
	.טל ִאם יֵ ׁש לֹו ְס ָ
(ס ָימן קוְ ,ס ִעיף ב)
ׁש יֻ ,מ ָּת ר לְ ָמ כְ ָר ּהּ ,כִ י הּוא ָּד ָב ר ָה ָא ֵב דִ .
ַמ ָּמ ִ
 .מ ִמי ֶׁשּצָ ִריְך לִ ְקנֹות יַ יִ ן ְּב ֵעת ַה ָּבצִ יר ּכְ ֵדי ֶׁשּיִ ְהיֶ ה לֹו לְ צָ ְרכֵ י ֵּביתֹו ,לִ ְׁשּתֹות
יֹותר – ֻמ ָּתר לֹו
יֹוד ַע ֶׁש ַא ֲח ֵרי ֶה ָחג יִ ְהיֶ ה ַהּיַ יִ ן ְּבי ֶֹקר ֵ
ְּב ֶמ ֶׁשְך ּכָ ל ַה ָּׁשנָ ה ,וְ ֵ
ּמֹועדֲ .א ָבל ִאם קֹונֶ ה ּכְ ֵדי לִ ְמּכֹר ַא ַחר ּכָ ְך ּולְ ַה ְרוִ ַיח – ָאסּור
לִ ְקנֹות ְּבחֹל ַה ֵ
(ס ָימן קוְ ,ס ִעיף ד)
ּמֹוע דִ .
ְּבחֹל ַה ֵ
ּמֹועדּ ,כְ גֹון ּפֵ רֹות .וְ כֵ יוָ ן
	.אמ ֻמ ָּתר לִ פְ ּת ַֹח ֲחנּות ֶׁשּמֹוכְ ִרים ָּבּה ְּד ָב ִרים ַהּנִ צְ ָרכִ ים לַ ֵ
(ס ָימן קוְ ,ס ִעיף ה)
ׁש ֻּמ ָּת ר לִ פְ ּת ַֹח ֶא ת ַה ֲח נּותֻ ,מ ָּת ר לִ ְמ ּכֹור ּגַ ם לְ גֹוי ַה ָּב א לִ ְק נֹותִ .
ֶ

ִמ ְׁש ֶּתה וְ ִׂש ְמ ָחה
"אין ְמ ָע ְר ִבין ִׂש ְמ ָחה ְּב ִׂש ְמ ָחה".
ּמֹועדִ ,מּׁשּום ֶׁש ֵ
נֹוׂש ִאין נָ ִׁשים ְּבחֹל ַה ֵ
	.במ ֵאין ְ
(ס ִעיף יז)
ְ

ּמֹועד ִמ ְׁש ֶּתה לִ ְב ִרית ִמילָ ה ּולְ פִ ְדיֹון ַה ֵּבןֻ .מ ָּתר ּגַ ם
	.גמ ֻמ ָּתר לַ ֲעׂשֹות ְּבחֹל ַה ֵ
(ס ִעיף יז)
'ּת נָ ִא ים'ְ .
לַ ֲעׂשֹות ִמ ְׁש ֶּתה לִ כְ ִת ַיבת ְ

חּומין
ְּת ִ
ּמֹועד
ימן ק"ד – ִּדינֵ י חֹל ַה ֵ
ִס ָ

ּמֹועד חּוץ לַ ְּתחּוםֵּ ,בין ְּב ַרגְ לָ יוֵּ ,בין ִּבנְ ִס ָיעה ְּב ָקרֹוןֵּ ,ובין
	.דמ ֻמ ָּתר לָ לֶ כֶ ת ְּבחֹל ַה ֵ
(ס ִעיף יט)
ָר כּוב ַע ל ַּב ַע ל ַח ּיִ יםְ .

 .1שולחן ערוך אדה"ז סי' תסח ס"ה.
 .2שולחן ערוך אדה"ז סי' תסח ס"ח.
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