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��ַׁשַער�ַהֲהָלָכה
��

��ִהְלכֹות�ֶּפַסח
��

��ֹחֶדׁש�ִניָסן
��ִלּמּוד�ִהְלכֹות�ַהֶּפַסח

�יֹום �ְׁשֹלִׁשים �ַהֶּפַסח �ֹקֶדם �ַהֶּפַסח �ְּבִהְלכֹות �ׁשֹוֲאִלים �ְוָלֵכן. �ֶאת�, �ִלְלֹמד �ְוָנכֹון ָראּוי
� �ּפּוִרים �ִמּיֹום �ַהֶּפַסח �באדר"י[ִהְלכֹות �ֶׁשֹּק,]ד �ַהְּׁשֹלִׁשים �יֹום �ַהֶּפַסח�ֶׁשהּוא �ֶדם ְּכֵדי�,

��)א.�ש"הרא,�תוספות(�.ְוַיֲעֶׂשה�ֶאת�ָּכל�ַהִּמְצוֹות�ְּכִהְלָכָתן,�ֶׁשִּתְהֶייָנה�ַהֲהָלכֹות�ְׁשגּורֹות�ְּבִפיו

 
��ָּפָרַׁשת�ַהֹחֶדׁש

ים�ַּבֵּסֶפר�ָהִראׁשֹון�קֹוְרִא.�מֹוִציִאים�ְׁשֹלָׁשה�ִסְפֵרי�ּתֹוָרה,�ֹראׁש�ֹחֶדׁש�ִניָסן�ֶׁשָחל�ְּבַׁשָּבת
�ַהָּׁשבּוַע �ְּבָפָרַׁשת �עֹוִלים �ִׁשָּׁשה �ֹראׁש�. �ִּבְקִריַאת �ַהְּׁשִביִעי �ָהעֹוֶלה �קֹוֵרא �ַהֵּׁשִני ַּבֵּסֶפר

�ַקִּדיׁש �ֹחֶדׁש�ְואֹוֵמר .� �ְּבָפָרַׁשת �ַהַּמְפִטיר �קֹוֵרא �ַהְּׁשִליִׁשי �ַהֹחֶדׁש'ַּבֵּסֶפר �ַקִּדיׁש' .�ְואֹוֵמר
ִמֵּכיָון�ֶׁשֲעַדִין�ֹלא�ָעלּו�,�ְּגַמר�ַהְּקִריָאה�ְּבֵסֶפר�ּתֹוָרה�ָהִראׁשֹוןְוֵאין�אֹוְמִרים�ַקִּדיׁש�ַאַחר�

ֶׁשָעלּו�,�ַאְך�ְלַאַחר�ַהֵּסֶפר�ַהֵּׁשִני.�ִׁשְבָעה�עֹוִלים�ְוֹלא�ִהְסַּתְּיָמה�חֹוַבת�ָהעֹוִלים�ֶׁשל�ַהּיֹום
�עֹוִלים �ִׁשְבָעה �ְּכָבר �ַקִּדיׁש, �אֹוְמִרים �ָמקֹום. �ּוִמָּכל �ֶה, �ַּבֵּסֶפר�ִאם �עֹוִלים �ִׁשְבָעה ֱעלּו

��)ט(.�ֹיאְמרּו�ַקִּדיׁש,�ֵּכיָון�ֶׁשֻהְׁשְלָמה�חֹוַבת�ַהּיֹום,�ָהִראׁשֹון
 

�ּתֹוָרה �ְּבָכל�ַּפַעם�ֶׁשּמֹוִציִאים�ְׁשֹלָׁשה�ִסְפֵרי �ֹראׁש�ֹחֶדׁש�ֵטֵבת, �ְּכגֹון �ֲאָדר, �ֶׁשָחלּו�, ְוִניָסן
�ְּבַׁשָּבת �ַה, �ֶאת �לֹוַמר �ָקדּום �ַהֵהיָכלִמְנָהג �ִּבְפִתיַחת �ִּדְלַהָּלן �ְּפסּוִקים �י: �ֶּפֶרק '�ִיְרְמָיהּו
�פלאג"הגר�(.ַהְצִליָחה�ָּנא'�ָאָּנא�ה.�הֹוִׁשיָעה�ָּנא'�ָאָּנא�ה',�ְׁשַמע�ִיְׂשָרֵאל�וכו.�י,�ז,�ָּפסּוק�ו ,�י'ח

��)הלבוש
 

�)ע�סימן�תרפה"שו�(.ַּׁשָּבת�ֶׁשְּלָפָניוַּב'�ַהֹחֶדׁש'קֹוְרִאים�ָּפָרַׁשת�,�ְּכֶׁשָחל�ֹראׁש�ֹחֶדׁש�ִניָסן�ַּבֹחל �

��
��ְיֵמי�ִׂשְמָחה

�ִניָסן �ֹחֶדׁש �ְּבָכל �ִוּדּוי �אֹוְמִרים �ֵאין ,� �ִיְׂשָרֵאל �ְלַעם �ִׂשְמָחה �ְיֵמי �ֻּכּלֹו �ֶׁשַהֹחֶדׁש �-�ֵּכיָון
�ִּבְתקּופֹות�ֶהָעָבר �ַהֹהֶוה�ְוֶהָעִתיד, �ִיְׂש. ,�ָרֵאל�ִמִּמְצַרִיםֶׁשֲהֵרי�ַּכֲחִצי�ָׁשָנה�ְלַאַחר�ֶׁשָּיְצאּו

ּוְׁשֵנים�ָעָׂשר�ְנִׂשיֵאי�ִיְׂשָרֵאל�.�ְוָחְנכּו�אֹותֹו�ְּבֹראׁש�ֹחֶדׁש�ִניָסן,�ִנְצַטּוּו�ִלְבנֹות�ֶאת�ַהִּמְׁשָּכן
�י �ַעד �ִמּיֹום�ֹראׁש�ֹחֶדׁש�ִניָסן �ָקְרָּבנֹות �ּבֹו"ִהְקִריבּו �ב �יֹום�טֹוב�, �ָהָיה�עֹוֶׂשה �ָנִׂשיא ְוָכל

�ַלֲחֻנַּכת�ַהִּמְזֵּבַחְּביֹום�ַהְקִרי �בֹו �ָהָיה�"יֹום�י. �ְּבִניָסן �ַחג'ג �ִאְסרּו �ַהְּנִׂשיִאים' �ֶׁשל ֶׁשהּוא�,
�ַּכּיֹום�ַהְמַסֵּכם�ֶאת�ָּכל�ַהָּיִמים�טֹוִבים�ֶׁשָּלֶהם �הּוא�ֶעֶרב�ֶּפַסח"יֹום�י. �ד�ְּבִניָסן ּוְלַאַחר�,

ט�"ג�ַעד�כ"ּוִמּיֹום�כ.�ֶׁשל�ֶּפַסח'�ִאְסרּו�ַחג'ב�הּוא�"יֹום�כ.�א"ִמֵּכן�ִׁשְבַעת�ְיֵמי�ַהֶּפַסח�ַעד�כ
�ְּבִניָסן �ִׂשְמָחה�ֶלָעִתיד, �ֵהם�ְיֵמי �ֵּבית�ַהִּמְקָּדׁש, �ִּבְנַין �ִּכי �ֶׁשִּיָּבֶנה�ִּבְמֵהָרה�ְּבָיֵמינּו, ָעִתיד�,

�ְּבט �ְּבִניָסן"ְלִהָּבנֹות �ו �ֲחַז, �ֶׁשָאְמרּו �יב�(ל"ְּכמֹו �שמות �שמעוני �ּוְבִניָסן�ְּבִניָסן�":)ילקוט �ִנְגֲאלּו
ְּכֵדי�ֶׁשֹּלא�,�ְוִׁשְבַעת�ְיֵמי�ֲחֻנַּכת�ֵּבית�ַהִּמְקָּדׁש�ִיָּדחּו�ְלַאַחר�ַחג�ַהֶּפַסח".�ֲעִתיִדים�ְלִהָּגֵאל

ִנְמָצא�ֶׁשָּכל�ְיֵמי�ֹחֶדׁש�ִניָסן�ֵהם�.�ְלָעֵרב�ֶאת�ִׂשְמַחת�ֵּבית�ַהִּמְקָּדׁש�ִעם�ִׂשְמַחת�ַחג�ַהֶּפַסח
��)ב(.�ְוָלֵכן�ֵאין�אֹוְמִרים�ָּבֶהם�ִוּדּוי�ְּכָלל,�ם�ּוְׂשֵמִחים�ְלִיְׂשָרֵאלָיִמים�טֹוִבי
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��ָּפָרַׁשת�ַהְּנִׂשיִאים
ב�ּבֹו�ָּפָרַׁשת�ַהָּנִׂשיא�ֶׁשל�אֹותֹו�יֹום�ַּכּמּוָבא�ְּבָפָרַׁשת�"ח�ִניָסן�ַעד�י"ִמְנָהג�טֹוב�ִלְקֹרא�ֵמר

��)ג(.�ַּכּמּוָבא�ַּבִּסּדּוִרים,�ֶׁשִּבְתִחַּלת�ָּפָרַׁשת�ְּבַהֲעֹלְתָךג�ִיְקָרא�ַאְרָּבָעה�ְּפסּוִקים�"ּוְבי,�ָנֹׂשא
��

��ַּתֲעִנית
�ְּכגֹון�ַעל�ְּפִטיַרת�,]חּוץ�ֵמֹראׁש�ֹחֶדׁש�ְוַחג�ַהֶּפַסח�[ֻמָּתר�ְלִהְתַעּנֹות�ַּתֲעִנית�ָיִחיד�ְּבֹחֶדׁש�ִניָסן

�ִאּמֹו �אֹו �ָאִביו �ֶׁשָּפַסק, �ָערּו ְּכמֹו �ַּבֻּׁשְלָחן �ח�(ְךָמָרן �סעיף �תקסח �סימן �ְלִהְתַעּנֹות�ְּביֹום�ֶזה) �ֶׁשּטֹוב אּוָלם�.
ְוֵיֵׁשב�,�ָעִדיף�ֶׁשֹּלא�ִיְתַעֶּנה�ְּכָלל,�ְוִאם�ִיְתַעֶּנה�ֵיׁש�ֲחָׁשׁש�ֶׁשְּיַמֵעט�ִמִּלּמּוד�ַהּתֹוָרה,�ֶׁשַהּדֹורֹות�ֶנְחְלׁשּו,�ַּכּיֹום

�ַּבּתֹוָרה �ְוַיֲעֹסק �ַּתֲעֶל, �ַהּתֹוָרה �יֹוֵתר�ּוְזכּות �ַהִּנְפָטִרים �הֹוָריו �ֶאת �ְמֹאד �ְמֹאד �ְּגבֹוהֹות �ְּבַמֲעלֹות ה
�ֵמַהַּתֲעִנית �ִנְׁשָמָתם�ֶׁשל�ַההֹוִרים. �ִׁשעּור�ּתֹוָרה�ָּבַרִּבים�ְלִעּלּוי �ּוִבְפָרט�ִאם�זֹוִכים�ְלַאְרֵּגן �ֵאין�, ֶׁשְּבַוַּדאי
��)ה.�ב"סימן�תכט�ס(.�ֲעֹרְך�ָלֶזה

��
�ֹל �ַאְׁשְּכַנז �ִניָסןְּבֵני �ְּבֹחֶדׁש �ָיִחיד �ַּתֲעִנית �ְלִהְתַעּנֹות �ָנֲהגּו �א �ֶׁשֶהָחָתן�אּוָלם, �ְלִמְנַהָגם

�ִמְתַעֶּנה�ְּביֹום�ֻחָּפתֹו �ָּכל�ֲעוֹונֹוָתיוֵמַאַחר, �יֹום�ִנְמָחִלים�לֹו ��ּוְבאֹותֹו ִיְתַעֶּנה�ַּתֲעִנית�זֹו�,
�תכ"הרמ�(.ֹראׁש�ֹחֶדׁשַוֲאִפּלּו�ְּב,�ְּבֹחֶדׁש�ִניָסן �סא �ב"ט �ס, �א"תקעג ל�ֶׁשָחָתן�ִנְמָחִלים�"�ּוַמה�ֶּׁשָאְמרּו�ֲחַז)ז.
�ֲעוֹונֹוָתיו �ָּכל �ְּבֶדֶרְך�, �ְּבַחָּייו �ָחָדׁש �ַּדף �ּופֹוֵתַח �ָהָרִעים �ִמַּמֲעָׂשיו �ָלׁשּוב �ֶּבֱאֶמת �ֶׁשַּמְחִליט �ִּבְתַנאי הּוא

���.ֵאין�ֲעוֹונֹוָתיו�ִנְמָחִלים,�ָתיו�ּוְבַמֲעָׂשיו�ַהֹּלא�טֹוִביםֲאָבל�ִאם�ַמְמִׁשיְך�הּוא�ְּבַהְנָהגֹו.�ַהּתֹוָרה�ְוַהִּמְצוֹות
��
��

��ִּבְרַּכת�ָהִאיָלנֹות
��

� �ַהְּבָרָכה �ִּפְרֵחיֶהם�-ַטַעם �ֶאת �ַהּמֹוִציִאים �ַמֲאָכל �ִאיָלנֹות �ְורֹוֶאה �ִניָסן �ִּביֵמי ,�ַהּיֹוֵצא
��)י(.�ּוׁש�ָהֵעִצים�ַהְיֵבִׁשים�ֶׁשִהְפִריָחםַעל�ִחּד'�ְּכֵדי�ְלהֹודֹות�ַלה,�ְמָבֵרְך�ֲעֵליֶהם�ַּפַעם�ַאַחת

��
�ְּכלּום,�ֱאֹלֵקינּו�ֶמֶלְך�ָהעֹוָלם',�ָּברּוְך�ַאָּתה�ה�":ֻנַּסח�ַהְּבָרָכה ּוָבָרא�,�ֶׁשּלא�ִחֵּסר�ְּבעֹוָלמֹו

��".ֵלָהנֹות�ָּבֶהם�ְּבֵני�ָאָדם,�בֹו�ְּבִרּיֹות�טֹובֹות�ְוִאיָלנֹות�טֹובֹות
��

�ַּבְּבָרָכה�ֵהיֵטב�-ַּכָּוַנת�ַהְּבָרָכה� �ְיַכֵּון �ַהְמֻגְלָּגלֹות��ְוִעּלּוי�ָּגדֹול�ַלְּנָׁשמֹותִּתּקּוןִּכי�ֵיׁש�ָּבּה�,
�ַהָּׂש �ּוָבַּבֲעֵצי �ֲעָׂשִביםֶדה �ַרֲחִמיםַבֵּקׁשִוי, ��ֲעֵליֶהם �ְּבָרְוִיְׁש. �ְלָבֵרְך �ַּבֲעָׂשַּתְּדלּו �זֹו ,�ָרהָכה

�)יב,�י.�א"החיד(.�ֵּכן�ְלִעּלּוי�ִנְׁשַמת�ַהִּנְפָטִרים�ְלַאַחר�ִמַקִּדיׁשֹּיאְמרּו�ְּכֵדי�ֶׁש �

��
.�ְּביֹום�ֹראׁש�ֹחֶדׁש�ַעְצמֹו'�ִּבְרַּכת�ָהִאיָלנֹות�'ְיָבֵרְך�ְלַכְּתִחָּלה�-ְזִריִזים�ַמְקִּדיִמים�ְלִמְצוֹות�

,�ׁש�ִאָּיר�ָיכֹול�ְלָבֵרְךַוֲאִפּלּו�ְּבֹחֶד.�ַרַּׁשאי�ְלָבֵרְך�ָּכל�ַהֹחֶדׁש,�ִאם�ֹלא�ִהְסִּפיק,�ּוִמָּכל�ָמקֹום
�)כו,�כה,�כד(.�ַעל�ַאף�ֶׁשָּגְדלּו�ּבֹו�ֵחֶלק�ֵמַהֵּפרֹות,�ָּכל�ֶׁשֲעַדִין�ֵיׁש�ְּפָרִחים�ָּבִאיָלן �

��
�ִאם�ֵאין�לֹו�ֶאָּלא�ּוִמָּכל�ָמקֹום,��ְלַכְּתִחָּלה�ְיָבֵרְך�ְּכֶׁשרֹוֶאה�ְׁשֵני�ִאיָלנֹות-ִאיָלנֹות�ַמֲאָכל�

ְוִאם�ָטָעה�ּוֵבַרְך�ַעל�.�ְוָצִריְך�ֶׁשִּיְהיּו�ִאיָלנֹות�ַמֲאָכל�ְוֹלא�ְסָרק.�ְלָבֵרְךאי�ַרַּׁש,�ִאיָלן�ֶאָחד
��)ע�ברכות�תנז"חזו.�יג(.�ֹלא�ְיָבֵרְך�ׁשּוב�ַעל�ִאיָלנֹות�ַמֲאָכל,�ִאיָלנֹות�ְסָרק

��
הֹוִאיל�ְוִקּיּוָמם�,�ִביםְלַכְּתִחָּלה�ֹלא�ְיָבֵרְך�ַעל�ִאיָלנֹות�ֻמְרָּכ�-ִאיָלנֹות�ֻמְרָּכִבים�אֹו�ָעְרָלה�

�)יט,�טו�(.ִאיָלנֹות�ָעְרָלה�ְלַכְּתִחָּלה�ָיכֹול�ְלָבֵרְך�ֲעֵליֶהם�ֲאָבל.�ֶנֶגד�ְרצֹון�ַהּבֹוֵרא �
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� �ָהִאיָלנֹות-ְרִאָּיה �ֶאת �ֶׁשִּיְרֶאה �ַעד �ְיָבֵרְך ��ֹלא �ְוָלֵכן. �ֲאָנִׁשים, �ֶׁשל �ָּגדֹול �ִקּבּוץ ,�ְּכֶׁשֵּיׁש
.�ֹלא�ְיָבְרכּו�ׁשּוב�ְּכֶׁשִּיְראּו,�ְוִאם�ֵּבְרכּו�ְוֹלא�ָראּו.�ּו�ֻּכָּלם�ֶאת�ִּפְרֵחי�ָהִאיָלנֹותַיְקִּפידּו�ֶׁשִּיְרא

��)כח(
��

ַאְך�,�ֵּכיָון�ֶׁשְּבָרָכה�זֹו�ְּתלּוָיה�ָּבְרִאָּיה�ְוהּוא�ֵאינֹו�רֹוֶאה,��ֹלא�ְיָבֵרְך�ִּבְרַּכת�ָהִאיָלנֹות-ִעֵּור�
��)יד,�כח(.�ְוַיֲעֶנה�ָאֵמן,�ֹוִציאֹו�ְיֵדי�חֹוָבהטֹוב�ֶׁשִּיְׁשַמע�ֵמַאֵחר�ֶׁשּי

��
ִאם�ָקֶׁשה�לֹו�ָלֵצאת�ֵמֲחַמת�,�ְוָאְמָנם.��טֹוב�ְלָבֵרְך�ַעל�ִאיָלנֹות�ֶׁשִּמחּוץ�ָלִעיר-חּוץ�ָלִעיר�

�)יב(.�ְיָבֵרְך�ַעל�ִאיָלנֹות�ֶׁשְּבתֹוְך�ָהִעיר,�ּוִבְפָרט�ֵמֲחַׁשׁש�ִּבּטּול�ּתֹוָרה,�ֻחְלָׁשה �

��
�ּוִבְפָרט�ְּכֶׁשָחל�ֹראׁש�ֹחֶדׁש�ְּבַׁשָּבת,�ֻמָּתר�ְלָבֵרְך�ַעל�ָהִאיָלנֹות�ְּבַׁשָּבת�-�ַׁשָּבת ֶׁשְּזִריִזים�,

�ַמְקִּדיִמים�ְלִמְצוֹות �ִּבְמקֹומֹות�ֶׁשֹרב�ַהִּצּבּור�ָּבִאים�ְלֵבית�ַהְּכֶנֶסת�ַרק�ְּבַׁשָּבת�. ְוָכל�ֶׁשֵּכן
��)כג,�כ(.�ֶׁשְּבַוַּדאי�ִמְצָוה�ַרָּבה�ְלָבֵרְך�ְּבַׁשָּבת�ְלַזּכֹוָתם,�ַהֹחל�ְלָבֵרְךְוֵיׁש�ֲחָׁשׁש�ֶׁשִּיְׁשְּכחּו�ִּביֵמי�

��
��)י(.��ַּגם�ַהָּנִׁשים�ְצִריכֹות�ְלָבֵרְך�ִּבְרַּכת�ָהִאיָלנֹות-ָנִׁשים�

��
�ֱאֶמת �ְוֵהן �ְּבָיֵדינּו, �ָּגדֹול �'ֶׁשְּכָלל �ֶׁשַהְּז, �ֲעֵׂשה �ִמִּמְצַות �ְּפטּורֹות �ֶׁשַהָּנִׁשים �ְּגָרָמא �']ּגֹוֵרם[ַמן �ְּדַהְינּו. ָּכל�,

� �ַלֲעׂשֹוָתּה �עֹוָלם �ּבֹוֵרא �אֹוָתנּו �ֶׁשִּצָּוה �ָקבּוַע-ִמְצָוה �ִּבְזַמן �ְּתלּוָיה �ַהִּמְצָוה ��ִאם �ְּכלֹוַמר, �ּגֹוֵרם�, ֶׁשַהְּזַמן
,�ַהָּנִׁשים�ְּפטּורֹות�ִמְּלִהְתַעֵּטף�ַּבִּציִציתֶׁש,�ְּכגֹון�ִמְצַות�ִציִצית.�ָהִאָּׁשה�ְּפטּוָרה�ִמַּלֲעׂשֹוָתּה,�ַלִּמְצָוה�ָלבֹוא

�ַּבַּלְיָלה �ְוֹלא �ַּבּיֹום �ָקבּוַע �ְזַמָּנּה �ִּכי �ְּתִפִּלין. �ִמְּלָהִניַח �ֵהן �ְּפטּורֹות �ְוֵכן �ְוֹלא�, �ַּבֹחל �ָקבּוַע �ֲהָנָחָתן �ְזַמן ִּכי
��.ְוֵכן�ָּכל�ַּכּיֹוֵצא�ָּבֶזה,�ְּבַׁשָּבת

��
ִלְכאֹוָרה�,�ִאם�ֵּכן,�ֶאָּלא�ַּגם�ְּבִמְצוֹות�ִמִּדְבֵרי�ֲחָכִמים,�ל"ְּבִמְצוֹות�ֵמַהּתֹוָרה�ַקָּים�ַהְּכָלל�ַהַּנְוֵכיָון�ֶׁשֹּלא�ַרק�

�ָהִאיָלנֹות �ִמִּבְרַּכת �ְּפטּורֹות �ַהָּנִׁשים �ִּתְהֶייָנה �ִניָסן, �ְּבֹחֶדׁש �ֶׁשְּזַמָּנּה �ֵּכיָון �ְּבָיֵדינּו? �ַהְּכָלל �אּוָלם ֶׁשֹּלא�,
�ְּכֶנְחֶׁש �ְּגָרָמא'ֶבת�ַהִּמְצָוה �ִמְצָוה�ֶׁשַהְּזַמן �ִּבְלַבד', �ְמֻסָּים �ִלְזַמן �ַהִּמְצָוה�הּוא �ַּדְוָקא�ְּכֶׁשִּצּוּוי �ֶאָּלא ֲאָבל�,

�ְּכגֹון�ִמְצַות�,ֶאָּלא�ֶׁשַהְּמִציאּות�ּגֹוֶרֶמת�ֶׁשֹּלא�ַלֲעׂשֹוָתן�ְּבָכל�ְזַמן,�ֶיְׁשָנן�ִמְצוֹות�ֶׁשֵאין�ָלֶהן�ִצּוּוי�ִלְזַמן�ְמֻסָּים
�ֲהָבַאת�ִּבּכּוִרים �ַהָּׁשבּועֹות�ַעד�ֲחֻנָּכה, �ֶׁשְּזַמָּנּה�ֵמַחג �ְּגָרָמא, ,�ּוְבָכל�ֹזאת�ֵאיָנּה�ֶנְחֶׁשֶבת�ְּכִמְצָוה�ֶׁשַהְּזַמן

�ְמִביִאים�ִּבּכּוִרים�ִּבְׁשָאר�ַהָּׁשָנה �ֶׁשַּמה�ֶּׁשֵאין �ֵּכיָון �ִׁשְבַעת�ַהִּמיִנ, ים�ְמצּוִיים�ַעל�ְּפֵני�הּוא�ֵמֲחַמת�ֶׁשֵאין
�ַהָּׂשֶדה�ִּבְׁשָאר�ַהָּׁשָנה �ְמצּוִיים, �ָהיּו �ְוִאּלּו �ַהָּיִמים�ְראּוִיים�ַלֲהָבַאת�ִּבּכּוִרים, �ָהיּו ְוַכּיֹוֵצא�ָּבֶזה�ְּבִבְרַּכת�.

� �ַּדְוָקא-�ָהִאיָלנֹות �ִניָסן �ְלֹחֶדׁש �ַהִּצּוּוי ��ֶׁשֵאין �ֶזה, �ְּבֹחֶדׁש �ֶׁשְּמָבְרִכים �ִהיא�ֶאָּלא �ֶׁשַהְּמִציאּות �ֵּכיָון
�ִניָסן �ְּבֹחֶדׁש �ְמַלְבְלִבים �ֶׁשָהִאיָלנֹות �ַאֵחר, �ִּבְזַמן �ְמַלְבְלִבים �ָהיּו �ִאּלּו �ֲאָבל �ַאֵחר, �ִּבְזַמן �ְמָבְרִכים .�ָהיּו

�ּוְמָבְרִכים�ֵהם�ֶּבֳחָדִׁשים�,ּוֶבֱאֶמת�ֶׁשֶּיְׁשָנן�ְמקֹומֹות�ְּבחּוץ�ָלָאֶרץ�ֶׁשָהִאיָלנֹות�ְמַלְבְלִבים�ָּבֳחָדִׁשים�ֲאֵחִרים
��)כה,�י(.�ְלָכְך�ֹלא�ֶנְחֶׁשֶבת�ִּבְרַּכת�ָהִאיָלנֹות�ְּכִמְצָוה�ֶׁשַהְּזַמן�ְּגָרָמא,�ָהֵהם

��
��

��ַׁשַּבת�ַהָּגדֹול
��ַהַּטַעם�ְלַׁשַּבת�ַהָּגדֹול

ַהֵּנס�ִמְּפֵני�,�ֶּנֶאְמרּו�ָּבֶזהְוַאַחד�ַהְּטָעִמים�ֶׁש.�'ַׁשַּבת�ַהָּגדֹול'ַהַּׁשָּבת�ֶׁשִּלְפֵני�ַחג�ַהֶּפַסח�ִהיא�
��ֶׁשַּנֲעָׂשה�ּבֹוַהָּגדֹול �ִיְׂשָרֵאל�ִמִּמְצַרִים, �ֶׁשְּבאֹוָתּה�ָׁשָנה�ֶׁשָּיְצאּו ,�ָחל�ֶּפַסח�ְּביֹום�ֲחִמיִׁשי,

�ְּב �ֶׁשָחל �ֶׁשְּלָפָניו �י-ּוַבַּׁשָּבת �ְּבִניָסן' �ַהָּקָּב, �ְל"ִצָּוה �ֶׂשה �ָלַקַחת �ִיְׂשָרֵאל �ַעם �ֶאת ָקְרַּבן�ה
�ֶּפַסח �ֵּכן. �ִיְׂשָרֵאל �ּוְכֶׁשָעׂשּו �ַהָּדָבר, �ֵמַהִּמְצִרים�ְלֵפֶׁשר �ִנְׁשֲאלּו �ִיְׂשָרֵאל, �ָלֶהם�ְּבֵני :�ְוָענּו

ְוָאנּו�ִנֵּתן�ֶאת�ַהָּדם�,��ַלֲהֹרג�ֶאת�ָּכל�ְּבכֹוֵרי�ִמְצַרִים]ֵליל�ֶּפַסח[ה�ְּבֵליל�ֲחִמיִׁשי�"ָעִתיד�ַהָּקָּב
ְּכֶׁשָּׁשְמעּו�ֹזאת�.�ְלַבל�ָיבֹוא�ַהַּמְׁשִחית�ִלְנֹּגף�ֶאל�ָּבֵּתינּו,�ְוַעל�ְׁשֵּתי�ַהְּמזּוזֹותַעל�ַהַּמְׁשקֹוף�
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ָהְלכּו�ִמָּיד�ֵאֶצל�ֲאבֹוֵתיֶהם�ְוֵאֶצל�ַּפְרֹעה�ְוָדְרׁשּו�ִלְׁשֹלַח�ֶאת�ִיְׂשָרֵאל�ִמִּמְצַרִים�,�ַהְּבכֹוִרים
�ְּכֵדי�ֶׁשֹּלא�ָימּותּו �ִנְתְקלּו�ְּב, ��ֶזה�ְלֻעַּמת�ֶזה-ֵסרּוב�ֻמְחָלט�ְוֵהֵחּלּו�ְּבִמְלָחָמה�ַאְך ְוֶנֶהְרגּו�,
ִמְצַרִים�,�ְּכלֹוַמר,�"ְלַמֵּכה�ִמְצַרִים�ִּבְבכֹוֵריֶהם:�")תהלים�קלו�י(ְּכמֹו�ֶׁשֶּנֱאַמר�,�ַרִּבים�ֵמַהִּמְצִרים

'�ַאְך�ה,�ִאיׁש�ַחְרּבֹו�ִלְנֹקם�ְּבִיְׂשָרֵאלָחְגרּו�,�ְּכֶׁשָראּו�ַהִּמְצִרים�ָּכְך.�ֻהּכּו�ַעל�ְיֵדי�ְּבכֹוֵריֶהם
,�ְוֵהִביא�ַעל�ַהִּמְצִרים�ַמֲחלֹות�ְוִיּסּוִרים�ַרִּבים�ּוְמֻׁשִּנים,�ִיְתָּבַרְך�ֵהֵגן�ֲעֵליֶהם�ְּבֹרב�ַרֲחָמיו

�ְוֶנֶאְלצּו�ָלֶסֶגת�ָאחֹור,�ַעד�ֶׁשָהיּו�ִׁשֵּניֶהם�ֵקהֹות�ּוְמֵעיֶהם�ִמְתַחְּתִכים �ִנְּצלּו�ְוַעל�ְיֵדי�, ָּכְך
ֶׁשָהָיה�ֶזה�יֹום�',�ַׁשַּבת�ַהָּגדֹול'ַעל�ֵּכן�ִנְקֵראת�ַׁשָּבת�זֹו�.�ַעם�ִיְׂשָרֵאל�ִמיֵדי�ָהאֹוְיִבים�ַהָּללּו

��)כט(.�ֶׁשַּנֲעָׂשה�ָלֶהם�ֵנס,�ָּגדֹול�ְלַעם�ִיְׂשָרֵאל
��

�זֹו�ְּבֹרב�ְּבַׁשָּבתָׁשה�ְלִהְתַאֵּסף�ִּכי�חֹוָבה�ְקדֹו,�"ַׁשַּבת�ַהָּגדֹול"ַטַעם�נֹוָסף�ִלְקִריַאת�ַהַּׁשָּבת�
ַהּתֹוָרה�ּדֹוְרִׁשים�ְּבִהְלכֹות�ַהֶּפַסח�ַוֲעִריַכת�ֵליל�ְּגדֹוֵלי�ְוַחְכֵמי�ִיְׂשָרֵאל�,�ַעם�ְּבָבֵּתי�ְּכֵנִסּיֹות
�ְּכִמְׁשָּפטֹו �ַהֵּסֶדר �ְיִצ. �ְוִסּפּור �ַאָּגָדה �ְּבִדְבֵרי �ַּגם �ַהִּדּבּור �ֶאת �ְלַהְרִחיב �ִמְצַרִים�ְוטֹוב יַאת

�ֶּפַסח �ֵליל �ֶׁשל �ַהַהָּגָדה �ּוֵפרּוֵׁשי �ה, �ְּגבּורֹות �ְלַהְזִּכיר �ְוִנְפְלאֹוָתיו' �ֶאת�. �ַהְמַזֶּכה ְוָכל
��)לא,�ל(�.ַאְׁשָריו�ָּבעֹוָלם�ַהֶּזה�ְוטֹוב�לֹו�ָלעֹוָלם�ַהָּבא,�ָהַרִּבים

��
�ֶׁשל �ָהָיה�ִמְנָהגֹו �ָהַרב�עֹוַבְדָיה�יֹוֵסף�ְׁש ְוָכְך �ַּכָּמה�ָׁשִנים"ִליָטָמָרן ַׁשַּבת�'ֶׁשָהָיה�ּדֹוֵרׁש�ְּבָכל�,�א�ַעד�ִלְפֵני

ְוָהיּו�ָּבִאים�ְּכַאְלַּפִים�,�ֶׁשִּבְׁשכּוַנת�ַהּבּוָכִרים'�אֹור�ַהַחִּיים'ִּבירּוָׁשַלִים�ִעיר�ַהֹּקֶדׁש�ְּבֵהיַכל�ְיִׁשיַבת�'�ַהָּגדֹול
�ִאיׁש �ֶׁשָרָאה�ָּפָניו, �ִמי �ַאְׁשֵרי �ֻּכ, �ֶאת�מֹוָצא�ִּפיו�ֶׁשלַאְך �זֹוִכים�ִלְׁשֹמַע �ָמָרן ָּלם�ָהיּו ְוָגדֹול�ָהָיה�ַהַּמֲחֶזה�,

�ְמֹאד �ּוְמַרֵּגׁש �ָהַרב. �ָהָיה �ַּבֹּקֶדׁש, �ְּכֶהְרֵּגלֹו �ַאָּגָדה, �ְּבִדְבֵרי �ְּדָרָׁשתֹו �ֶאת �ְמַתֵּבל �ּוַמֲעִׂשּיֹות�, ְמָׁשִלים
�ַהּמֹוְׁשִכים�ֶאת�ַהֵּלב �י�ִחּזּוק�ֶוֱאמּוָנה�ּוִבָּטחֹון�ַּבּבֹוֵרא�ִיְתָּבַרְךַיַחד�ִעם�ִּדְבֵר, �ַעד�, �ִּבְדָרָׁשתֹו ְוָהָיה�ַמֲאִריְך

�ַּכָּמה�ַּדּקֹות�ִלְפֵני�ַהְּׁשִקיָעה �ְוֻכָּלם�ָהיּו�ְמַמֲהִרים�ָלֶלֶכת�ְלֵביָתם, �ְלַהְסִּפיק�ֶלֱאֹכל�ְסעּוָדה�ְׁשִליִׁשית�, ְּכֵדי
��.ָתה�ָּכל�ֵאֶּלהַאְׁשֵרי�ַעִין�ָרֲא.�ִּבְזַמָּנּה

��
ְּכֵדי�,�ַלַּׁשָּבת�ַהּקֹוֶדֶמת'�ַׁשַּבת�ַהָּגדֹול'�ֵיׁש�ְלַהְקִּדים�ֶאת�ְּדָרַׁשת�-ֶעֶרב�ֶּפַסח�ֶׁשָחל�ְּבַׁשָּבת�

�ְלהֹורֹות�ָלָעם�ֶאת�ִהְלכֹות�ַהֶּפַסח �ּוִמָּכל�ָמקֹום. �ַּגם�ְּבַׁשָּבת�ֶׁשל�ֶעֶרב�ֶּפַסח�ַמָּמׁש, ֵיׁש�,
�ְּבִסּפּו �ִיְתָּבַרְךִלְדֹרׁש �ַּבּבֹוֵרא �ָהֱאמּוָנה �ּוְבִחּזּוק �ִמְצַרִים �ְיִציַאת �ר �ֶאת�. �ְלַהְרִחיב ְוֵיׁש

ְוַעל�,�ְוַעל�ַמְחֶמֶצת�ַהֵּדעֹות�ַהְמֻׁשָּבׁשֹות,�]ַהֵּיֶצר�ָהַרע['�ְּׂשאֹור�ֶׁשָּבִעָּסה'ַהִּדּבּור�ַעל�ִּבעּור�ַה
�)רנא,�לב(.�ֹזר�ַלּמּוָטבְּכֵדי�ֶׁשַּנֲח,�ְנִפיַחת�ַהִּמּדֹות�ַהְמֻקְלָקלֹות �

��
�ג("�ִמְנַחת�ְיהּוָדה�ִוירּוָׁשָלִים'�ְוָעְרָבה�ַלה:�"ִהיא'�ַׁשַּבת�ַהָּגדֹול'�ַהְפָטַרת�-ַהְפָטָרה� ,�מלאכי

�.)ד �ֶאת �ֶׁשַּמְקִּדיִמים �ַהָּגדֹול'�ּוְבָׁשָנה �ַׁשַּבת �ֶּפַסח�', �ֶעֶרב �ֶׁשל �ַּבַּׁשָּבת �זֹו �ַהְפָטָרה ַיְפִטירּו
��)ל(.�ָּלא�ִאם�ֵּכן�ֵיׁש�ִמְנָהג�ָּברּור�ְלַהְפִטיר�ֶאת�ַהְפָטַרת�ָּפָרַׁשת�ַהָּׁשבּוַעֶא,�ַמָּמׁש

��
ְּכֵדי�ִלְזֹּכר�,�"ַׁשַּבת�ַהָּגדֹול�ָׁשלֹום:�"�ִמְנָהג�ָיֶפה�לֹוַמר�ְּבַׁשַּבת�ַהָּגדֹול-�ַׁשַּבת�ַהָּגדֹול�ָׁשלֹום�

��)ל(.�ו�ֶׁשל�ַהּבֹוֵרא�ִיְתָּבַרְךּוְלַהְזִּכיר�ַלֲאֵחִרים�ֶאת�ִנָּסיו�ְוִנְפְלאֹוָתי
��
��

		ַהְכָׁשַרת	ַהֵּכִלים	ְלֶפַסח
��ַהַּטַעם�ְלַהְכָשַרת�ַהֵּכִלים

�ָחֵמץ �ְלַמַאְכֵלי �ַהָּׁשָנה �ְּבֶמֶׁשְך �ָּבֶהם �ִמְׁשַּתְּמִׁשים �ֶׁשָאנּו �ַהֵּכִלים �ְּבלּוִעים�, �ְוֵהם ֵמַאַחר
ֶאָּלא�ִאם�ֵּכן�ַנְפִליט�ֶאת�ֶהָחֵמץ�,�ם�ְּבַחג�ַהֶּפַסחֵאין�ָאנּו�ְיכֹוִלים�ְלִהְׁשַּתֵּמׁש�ָּבֶה,�ֵמֶהָחֵמץ

��.ּוְלַהָּלן�ִנְרֶאה�ַּכָּמה�ְּפָרֵטי�ִּדיִנים�ְּבֶהְכֵׁשר�ְּכֵלי�ֶהָחֵמץ.�ַהָּבלּוַע�ָּבֶהם
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��ַמֲעֶרֶכת�ְמֻיֶחֶדת�ְלֶפַסח
�ַמֲעֶרֶכת�ֵּכִלים�ְמֻיֶחֶדת�ְלֶפַסח �ֶׁשָּיכֹול�ְלַיֵחד�ְלַעְצמֹו �ִמי �ְּבָרָכהָּתבֹוא�ָע, �ָליו ְוָיִׂשים�ֵלב�.

ְוִיְסֹּגר�אֹותֹו�,�ְלַהְצִניַע�ֶאת�ָּכל�ְּכֵלי�ֶהָחֵמץ�ֶׁשִהְׁשַּתֵּמׁש�ָּבֶהם�ְּבֶמֶׁשְך�ַהָּׁשָנה�ְּבָארֹון�ְמֻיָחד
� �ָעָליו �ָחֵמץ'ְוִיְכֹּתב �ְּכֵלי �ַּבֶּפַסח', �ֵאּלּו �ְּבֵכִלים �ְלִהְׁשַּתֵּמׁש �ִיְטעּו �ְלַבל �ְל. �ֹלא ָכל�ְוָאְמָנם

�ַמֲעֶרֶכת�ֵּכִלים�נֹוֶסֶפת �ָאָדם�ֶיְׁשָנּה�ֶאְפָׁשרּות�ְלַיֵחד�ְלַעְצמֹו �ֵיׁש�ָלַדַעת�ֶאת�ְּפָרֵטי�, ְוָלֵכן
��.ַהִּדיִנים�ְּכִדְלַהָּלן

��
��ַהָּמקֹור�ִמן�ַהּתֹוָרה

,��ֶּכֶסף�ּוְכֵלי�ָזָהבֵהִביאּו�ִעָּמם�ָׁשָלל�ָּגדֹול�ֶׁשל�ְּכֵלי,�ְּכֶׁשָחְזרּו�ַעם�ִיְׂשָרֵאל�ִמִּמְלֶחֶמת�ִמְדָין
ה�ְלַהְכִׁשיר�ֶאת�ָּכל�ַהֵּכִלים�ִמְּבִליַעת�ַהַּמֲאָכלֹות�ָהֲאסּורֹות�ֶׁשִּנְבְלעּו�"ְוִצָּוה�אֹוָתם�ַהָּקָּב

��:)כג-במדבר�פרק�לא�פסוקים�כא(ַּכְמֹבָאר�ַּבְּפסּוִקים�ְלַהָּלן�,�ָּבֶהם
��
�ַהָּצָבא" �ַאְנֵׁשי �ֶאל �ַהֹּכֵהן �ֶאְלָעָזר �ַלִּמְלָחָמהַוֹּיאֶמר ��ַהָּבִאים ֹזאת�ֻחַּקת�ַהּתֹוָרה�ֲאֶׁשר�,

ַאְך�ֶאת�ַהָּזָהב�ְוֶאת�ַהָּכֶסף�ֶאת�ַהְּנֹחֶׁשת�ֶאת�ַהַּבְרֶזל�ֶאת�ַהְּבִדיל�ְוֶאת�:�ֶאת�מֶׁשה'�ִצָּוה�ה
ְוֹכל�ֲאֶׁשר�א�ְוָטֵהר�ַאְך�ְּבֵמי�ִנָּדה�ִיְתַחָּטָּכל�ָּדָבר�ֲאֶׁשר�ָיֹבא�ָבֵאׁש�ַּתֲעִבירּו�ָבֵאׁש�:�ָהֹעָפֶרת

��".ֹלא�ָיֹבא�ָּבֵאׁש�ַּתֲעִבירּו�ַבָּמִים
��

�ְלֵמִדים �ָאנּו �ֵאּלּו �ִמְּפסּוִקים ,� �ִאּסּור �ִמַּמֲאַכל �ָּבַלע �ֲאֶׁשר �ְּכִלי �ָּכל �ְלַהְכִׁשירֹו�-ִּכי �ְּכֵדי
��:ןְּכִדְלַהָּל,�ֶהְכֵׁשרֹו�ְּכֶדֶרְך�ַּתְׁשִמיׁשֹו,�ּוְלַהִּגיַע�ִלְפֵלַטת�ָהִאּסּור�ָּכִליל

��
��ִלּבּון

�ֵּכיָון�ֶׁשָּבְלעּו�-ְּכגֹון�ַׁשּפּוִדים�ֶׁשּצֹוִלים�ָּבֶהם�ַעל�ָהֵאׁש�,�ֵּכִלים�ֶׁשַהִּׁשּמּוׁש�ָּבֶהם�הּוא�ְּבֵאׁש
ְּדַהְינּו�ְלַהְכִניָסם�ְּבתֹוְך�ָהֵאׁש�ַעד�,�ֶהְכֵׁשָרם�ַּגם�ֵּכן�ַעל�ְיֵדי�ָהֵאׁש,�ִאּסּור�ְּבֶאְמָצעּות�ָהֵאׁש

��".�ִלּבּון"ְוֶהְכֵׁשר�ֶזה�ִנְקָרא�,�יצֹוצֹות�ֵאׁש�ִנָּתִזים�ֵמֶהםֶׁשִּיְהיּו�ִנ
��

��ַהְגָעָלה
�ֵּכִלים�ֶׁשַהִּׁשּמּוׁש�ָּבֶהם�הּוא�ַעל�ְיֵדי�ִּבּׁשּול�ֶׁשל�ָּדָבר�ַלח �ָמָרק�אֹו�, �ִסיר�ֶׁשֻּבַּׁשל�ּבֹו ְּכגֹון

ֶהְכֵׁשָרם�ַּגם�ֵּכן�ַעל�ְיֵדי�ַהַּמִים�,�ַח�ֵּכיָון�ֶׁשְּבִליָעָתם�ְּבֶאְמָצעּות�ַלח�רֹוֵת-ַמֲאָכל�ִעם�ֹרֶטב�
ּוְבעֹוד�ֶׁשַהַּמִים�,��ְּדַהְינּו�ְלַהְרִּתיַח�ַמִים�ִּבְכִלי,]ַהְפָלָטה["�ַהְגָעָלה"ְוֶזהּו�ַהִּנְקָרא�.�ָהרֹוְתִחים
�ְמַבְעְּבִעים �ְוַהִּמְכֶסה, �ַהָּיִדּיֹות �ֶאת �ְוַגם �ַלַּמִים �ַהְּכִלי �ֶאת �ַיְכִניס �ִי, �ָהִאּסּור�ּוָבֶזה ָּפֵלט

��)קלו,�קלה(.�ַהָּבלּוַע
��
� �ִנּקּוי* �ֵהיֵטב�ְּבָחְמֵרי �ֹקֶדם�ַהַהְגָעָלה�ְיַנֶּקה�ֶאת�ַהְּכִלי �ַוֲחֻלָּדה, �ָּכל�ִלְכלּוְך ,�ְוָיִסיר�ִמֶּמּנּו

��)קלד(.�ִויַנֶּקה�ַּגם�ִּבְמקֹום�ַהְּבָרִגים
��
ְיַמְּלֵאהּו�ַמִים�ַעד�,�ל�ִלָּכֵנס�ְלתֹוְך�ְּכִלי�ַהַהְגָעָלהְּכִלי�ָּגדֹול�ְמֹאד�ֶׁשֵּמֲחַמת�ָּגְדלֹו�ֵאינֹו�ָיכֹו*�

�ֶׁשַּיִּגיעּו�ַהַּמִים�ַעל�ָּכל�ְׂשַפת�ַהְּכִלי �ַהּסֹוף�ְוַיְרִּתיֵחהּו�ְּבֹאֶפן ְוַיֲעֶׂשה�ָׂשָפה�ְּגבֹוָהה�יֹוֵתר�ְלִפיו�.
�ַהְּכִלי �ֶׁשל �ַּגם, �ַהַּמִים �ְוַיִּגיעּו �ֵהיֵטב �ֶׁשִּיְתַמֵּלא ��ִּבְׂשָפתֹוְּכֵדי �ַאַחת�, �ַּפַעם �ִנְּתזּו �ֶׁשֹּלא �ֶאְפָׁשר �ִאי ֶׁשֲהֵרי

ְואּוָלם�ָּכל�ֶזה�ִּבְכִלי�ָרִגיל�ֶׁשּנֹוֵגַע�ֶהָחֵמץ�ַרק�ְּבתֹוכֹו�ְוֹלא�.�ִניצֹוצֹות�ֵמֶהָחֵמץ�ֶׁשִהְתַּבֵּׁשל�ַּבְּכִלי�ַעל�ַהָּׂשָפה
ּוְכגֹון�ַקֲעַרת�ַמֶּצֶקת�ְּגדֹוָלה�ֶׁשַּמְכִניִסים�אֹוָתּה�,��ַּתְבִׁשיל�ֶהָחֵמץֲאָבל�ְּכִלי�ֶׁשַּמְכִניִסים�אֹותֹו�ְלתֹוְך,�ִמַּבחּוץ
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�ִמֶּמָּנה�ַלַּצָּלחֹות �ִלְׁשֹּפְך �ַהִּסיר�ְּכֵדי �ְלתֹוְך �ֶׁשָּבְלָעה�ָחֵמץ�ִמַּבחּוץ, �ֵּכיָון �ְּכִלי�, �ְלַהְכִניָסּה�ֻּכָּלּה�ְלתֹוְך ָצִריְך
�)ברורהו�ובמשנה�"סימן�תנב�ס�(.ַהַהְגָעָלה �

��
� �ַהַהְגָעָלה* �ְלַאַחר �ִמָּיד �ָקִרים �ְּבַמִים �ַהְּכִלי �ֶאת �ִלְׁשֹטף �ָנֲהגּו �ַלָּדָבר. �ְוַהַּטַעם �ְלֵבית�, ֵזֶכר

��)קנז,�קמב.�סימן�תנב�סעיף�ז(.�ֶׁשָהיּו�נֹוְתִנים�ֶאת�ַהֵּכִלים�ְלַאַחר�ַהַהְגָעָלה�ְּבַמִים�ָקִרים,�ַהִּמְקָּדׁש

��
ד�"ֶׁשהּוא�ְּבי[ֵהר�ְלַהְקִּדים�ֶאת�ַהַהְגָעָלה�ֹקֶדם�ְזַמן�ִאּסּור�ֲאִכיַלת�ֶהָחֵמץ�ֶׁשְּבֶעֶרב�ֶּפַסח�ָראּוי�ְלִהָּז:�ַהְבָהָרה

� �ַּבֹּבֶקר �ַקִיץ10:20(ְּבִניָסן �ְּבָׁשעֹון �)�ְּבֵעֶרְך �ְלַהָּלן, �]ַּכְמֹבָאר �ִאּסּורֹו, �ְזַמן �ְלַאַחר �ַמְגִעיל �ֶׁשִאם �ֵּכיָון �ְלִהָּזֵהר�, ֵיׁש
ָּכל�,�ְוָלֵכן.�ּוְבָלאו�ָהִכי�ְּבַהְכָׁשַרת�ַהֵּכִלים�ֵיׁש�ָלַדַעת�ִּכי�ֶיְׁשָנם�ְּפָרִטים�ְוִדיִנים�ַרִּבים.��ְּפָרֵטי�ִּדיִניםְּבַכָּמה

ָברּוְך�ּו.�ִיְפֶנה�ְלמֹוֵרה�הֹוָרָאה�ֶׁשַּיְנֶחה�אֹותֹו�ֵּכיַצד�ִלְנֹהג,�ָאָדם�ֶׁשֵאינֹו�ָּבטּוַח�ְּבַעְצמֹו�ֶׁשָּבִקי�הּוא�ַּבֲהָלָכה
ְוַעל�ָהעֹוְסִקים�.�ַּכּיֹום�ֵיׁש�ְּבָכל�ִעיר�ְמקֹומֹות�ְלַהְכָׁשַרת�ֵּכִלים�ִמַּטַעם�ָהַרָּבנּות�ַהְּמקֹוִמית�ֹקֶדם�ַהֶּפַסח'�ה

��)סבק(.�ְּבַהְכָׁשַרת�ַהֵּכִלים�ְלַׁשֵּנן�ֵהיֵטב�ֶאת�ַהֲהָלכֹות�ֹקֶדם�ִּגיָׁשָתם�ִלְמָלאָכה�ֲחׁשּוָבה�ְוַאֲחָרִאית�ֶׁשָּכזֹו

��
��ִחּלּוק�ֵּבין�ְּבִליַעת�ִאּסּור�ִלְבִליַעת�ֶהֵּתר

ֵאינֹו�,��ֶהְכֵׁשָרם�ָּבֵאׁש-ִּכי�ָּכל�ַמה�ֶּׁשִהְצִריָכה�ַהּתֹוָרה�ֶׁשֵּכִלים�ֶׁשַּתְׁשִמיָׁשם�ָּבֵאׁש�ְּכַׁשּפּוִדים�,�ֵיׁש�ְלַהְבִהיר
�ִאּסּור �ִמַּמֲאַכל �ְּבֵכִלים�ֶׁשָּבְלעּו �ֶאָּלא �ִמְדָין, �ִּכְנֵבלֹות�ּוְטֵרפֹות�"�ַהַּנִּכְכֵלי �ִמַּמֲאָכלֹות�ֲאסּורֹות �ֶׁשָּבְלעּו ל

�ַוֲחִזיר �ְוַעל�ֵּכן�ֶהְחִמיָרה�ַהּתֹוָרה�ָּבֶהם�ֶׁשֵאין�ֶהְכֵׁשָרם�ֶאָּלא�ָּבֵאׁש, ֲאָבל�ֵּכִלים�ֶׁשִהְׁשַּתְּמׁשּו�ָּבֶהם�ָּבֵאׁש�,
�ְּבָדָבר�ֶׁשל�ֶהֵּתר �ְוַעָּתה�רֹוֶצה�ְלִהְׁשַּתֵּמׁש�ָּבֶהם�ְלַמַאְכֵלי�ָחָלב,�ֵׁשרְּכגֹון�ֶׁשָּצלּו�ָּבֶהם�ָּבָׂשר�ָּכ, ֵאין�ָצִריְך�,

�ָּבֵאׁש �ְלַהְכִׁשיָרם�ְּבִלּבּון �ְלַהְכִׁשיָרם�ְּבַהְגָעָלה�ִּבְלַבד, �ְוַדי �ֵמַאַחר�, ֶׁשֹּלא�ֶהְחִמיָרה�ַהּתֹוָרה�ָּבֶהם�ָּכל�ָּכְך
��.ּוִמְּתִחָּלה�ָּבְלעּו�ֶהֵּתר

��
ִאם�ֵּכן�ִלְכאֹוָרה�,�ֵמַאַחר�ּוְבֶמֶׁשְך�ָּכל�ַהָּׁשָנה�ֶהָחֵמץ�הּוא�ֶהֵּתר�ָּגמּור,�ַהְכָׁשַרת�ַהֵּכִלים�ְלֶפַסחְּב,�ּוֵמַעָּתה

�ְּבַהְגָעָלה �ָלֶהם �ִיְהֶיה �ְוַדי �ָּבֵאׁש �ַהַּׁשּפּוִדים �ֶאת �ְלַלֵּבן �ִנְצָטֵרְך �ֹלא �ָהִראׁשֹוִנים�, �ֹרב �ַּדַעת �ֶׁשֵּכן ּוֶבֱאֶמת
רבנו�חיים�בר�,�הגהות�מימוניות,�ן"הריבב,�ה"הרז,�ן"הראב,�ד"תוספות�רי,�אור�זרוע,�ה"ראבי,�ג"הסמ,�רבנו�תם,�ד"בהרא,�ם"הרמב(

�הרשב �תלמיד �א"שמואל �היראים, �ָחַׁשׁש�ַלחֹוְלִקים�,)התרומה, �ָערּוְך �ַהֻּׁשְלָחן �ן"הרמב(�ֶאָּלא�ֶׁשָּמָרן �חלאוה"מהר, ,�ם

�המאירי �ויטרי, �מחזור �ההשלמה, �ן"הר, �ירוחם, ְוִנְמָצא�ֶׁשַהַּׁשּפּוִדים�ָּבְלעּו�,��ֶׁשאֹוְמִרים�ֶׁשֶהָחֵמץ�ֶנְחָׁשב�ִאּסּור)רבנו
ְוֵצֵרף�ֶאת�ַּדַעת�ָהאֹוְמִרים�ֶׁשָחֵמץ�ֶהֵּתר�,�ּוִמָּכל�ָמקֹום�ְּבַכָּמה�ֲהָלכֹות�ְמֻסָּימֹות�ֵהֵקל�ָמָרן[.�ְוָלֵכן�ִהְצִריְך�ִלּבּון,�ִאּסּור

�].הּוא �

��
ֵהיַאְך�ֶאְפָׁשר�לֹוַמר�,�ִּכי�ֵמַאַחר�ְוֶהָחֵמץ�ִנְבָלע�ַּבַּׁשּפּוד�ְּבֶמֶׁשְך�ַהָּׁשָנה�ֶׁשָאז�הּוא�ֶהֵּתר�ָּגמּור,�ִביןַאְך�ֵיׁש�ְלָה

ל�ְּדַהְינּו�ֶהָחֵמץ�ָּכל�ַהָּׁשָנה�ֵיׁש�לֹו�ֵׁשם�ֶׁש,�"ָחֵמץ�ְׁשמֹו�ָעָליו:�"ן"ֶאָּלא�אֹוֵמר�ָהַרְמַּב?�ֶׁשַהֵּכִלים�ָּבְלעּו�ִאּסּור
�ָחֵמץ' �ַהֶּפַסח', �ִליֵמי �ְּבַיַחס �ָחֵמץ �ִאּסּור �ְּבֶגֶדר �ִהיא �ַהָּׁשָנה �ָּכל �זֹו �עּוָגה �ָּכֵׁשר�, �ְלָבָׂשר �ּדֹוֶמה �ֶזה ְוֵאין

�ֶׁשִּנְבַלע�ַּבַּׁשּפּוד�ֶׁשהּוא�ֶהֵּתר�ָּגמּור�ָּתִמיד �ַלֲחָלִבי, �ְלָהְפכֹו �ְּבַהְגָעָלה�ְּכֵדי �ַּדי �ְוָלֵכן .� �ֵּכן ְּבָחֵמץ�ַמה�ֶּׁשֵאין
ִמָּכל�ָמקֹום�ַאף�ַעָּתה�ֶנְחָׁשב�הּוא�ִאּסּור�ְּבַיַחס�ַלֶּפַסח�ֶׁשָאְסָרה�ּבֹו�,�ֶׁשַאף�ֶׁשֻּמָּתר�הּוא�ַּבֲאִכיָלה�ַלֲחלּוִטין

��.ֶהְכֵׁשרֹו�ְּבִלּבּון�ַּדְוָקא,�ְוָלֵכן�ִאם�ִנְבַלע�ַּבַּׁשּפּוד,�ַהּתֹוָרה�ֶלֱאֹכל�ָחֵמץ
��

���ֵּבין�ְּבִליַעת�ִאּסּור�ְלֶהֵּתרֵּבאּור�ּוָמקֹור�ַלִחּלּוק
ֲהֹלא�ִאם�ֵאין�ַהָּבלּוַע�יֹוֵצא�,�ָמה�ַהְּסָבָרא�ְלַחֵּלק�ֵּבין�ִאם�ַהַּׁשּפּוד�ָּבַלע�ִאּסּור�אֹו�ָּבַלע�ֶהֵּתר,�ְוֵיׁש�ְלָהִבין

�ְּבִלּבּון �ֶאָּלא �ֵמַהַּׁשּפּוד �ֶהֵּתר, �ְּכֶׁשָּבַלע �ְּבַהְגָעָלה �לֹו �ַּדי �ַמּדּוַע �הּואְוַהֵּב? �ָּבֶזה �אּור �ֶׁשְּבַהְגָעָלה�, �ַאף ִּכי
�ִנְׁשָאר�ְמַעט�ִמַּטַעם�ַהָּבָׂשר�ַהָּכֵׁשר�ַהָּבלּוַע�ַּבַּׁשּפּוד ְּבָכל�ֹזאת�ֵּכיָון�ֶׁשֵּמעֹוָלם�ֹלא�ֻהַּכר�ָּכאן�ִאּסּור�ָּבָׂשר�,

�ָּבַעִין �ְוָחָלב �ְּבָחָלב, �ִיְׁשַּתֵּמׁש�ָּבֶהם �ֶׁשַּכֲאֶׁשר �ֶאָּלא �ַעָּתהִיְתַהֶּו, �ַעד �נֹוַצר �ֶׁשֹּלא �ִאּסּור �ְוִיְתַחֵּדׁש�ָּכאן ,�ה
ֹלא�ֵכן�ִּבְבִליָעה�ִמְּנֵבלֹות�ּוְטֵרפֹות�ּוַמֲאָכלֹות�.�ְלָכְך�ֹלא�ֶהְחִמיָרה�ַהּתֹוָרה,�ְוהּוא�ִיְתַהֶּוה�ַּבָּבלּוַע�ְוֹלא�ָּבַעִין

�ֲאסּורֹות �ֶׁשִּנְבַלע, �ֹקֶדם �ָּבַעִין �ָהִאּסּור �ֶׁשּנֹוַצר �ֶּבָחֵמץְוֵכ, �ן �ֶׁשִּנְבַלע�, �ֹקֶדם �ָחֵמץ �ַהַּמֲאָכל �ַנֲעָׂשה ֶׁשְּכָבר
��.ְלָכְך�ְצִריִכים�ַּדְוָקא�ִלּבּון,�ַּבַּׁשּפּוד

��
�ֵמַהְּגָמָרא �ַהִּדין �ְמקֹור �ֶאת �ְלָהִבין �ּוְכֵדי �ְקַטָּנה, �ַהְקָּדָמה �ַנְקִּדים �ַהּתֹוָרה�. �ַהִּמְקָּדׁש�ִצְּוָתה �ְּבֵבית ַּכָּידּוַע

ָקְרַּבן�:�ְלָמָׁשל.�ּוְבָׂשָרם�ָהָיה�ֶנֱאָכל�ַעד�ְזַמן�ְמֻסָּים�ְּכִפי�ֶׁשָּקְבָעה�ַהּתֹוָרה,�יב�ָקְרָּבנֹות�ַעל�ַּגֵּבי�ַהִּמְזֵּבַחְלַהְקִר
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�ְוַהַּלְיָלה�ֶׁשְּלַאֲחָריו�ְוֹלא�יֹוֵתר �יֹום�ֶׁשִהְקִריבּו�אֹותֹו ֵמַהָּבָׂשר�ְוִאם�ִנְׁשַאר�,�ַחָּטאת�ֶנֱאַכל�ַלֹּכֲהִנים�ְּבאֹותֹו
��.ְוָהאֹוְכלֹו�ַחָּיב�ָּכֵרת,�"נֹוָתר"ֲהֵריהּו�ִנְקָרא�ִאּסּור�,�ַאַחר�ְזַמן�ֶזה

��
�ַהַחָּטאת �ְּבַׂשר �ֶאת �ָצלּו �אֹו �ִּבְּׁשלּו �ֶׁשַהֹּכֲהִנים �ְלַאַחר �ְוִהֵּנה �ָוַלְיָלה, �יֹום �ְוָעַבר �ְּבַׂשר�, �ֶׁשַּטַעם ִנְמָצא

�ַּבִּסיִרים�ּוַב �"נֹוָתר"ַּׁשּפּוִדים�ֲהֵריהּו�ַטַעם�ֶׁשל�ִאּסּור�ַהַחָּטאת�ַהָּבלּוַע �ָּבֶהם�ׁשּוב�, �ִיְצלּו �ְיַבְּׁשלּו�אֹו ְוֵאיְך
�ָקְרָּבנֹות�ֲאֵחִרים �ַהּנֹוָתר, �ַהָּבָׂשר �ִמַּטַעם�ֶׁשל �ֵהם�ִיְבְלעּו �ֲהֵרי �ִצְּוָתה�ַהּתֹוָרה�? �כא(ְלָכְך �ו ּוֹמַרק��"):ויקרא

ֵהן�ַהֵּכִלים�ֶׁשִּבְּׁשלּו�,�ָהיּו�ַמְגִעיִלים�ֶאת�ַהֵּכִלים�ְּבַמִים�רֹוְתִחים�ְּבֵבית�ַהִּמְקָּדׁשֶׁש,�ְּכלֹוַמר".�ְוֻׁשַּטף�ַּבָּמִים
�ע(ְוַכְמֹבָאר�ַּבִּמְׁשָנה�,�ָּבֶהם�ְוֵהן�ַהֵּכִלים�ֶׁשָּצלּו�ָּבֶהם �צז ,��ַהַּׁשּפּוד�ְוָהַאְסָּכָלה�ֶׁשל�ְּבַׂשר�ַהָּקְרָּבנֹות):א"זבחים

��.ְגָעָלהֶהְכֵׁשָרם�ְּבַה
��

�ֶהְכֵׁשָרם�-ַמּדּוַע�ְּכֵלי�גֹוִים�ֶׁשָּבְלעּו�ְּבֵאׁש�,��ָׁשַאל�ַרב�ַעְמָרם�ֶאת�ַרב�ֵׁשַׁשת)א"מסכת�עבודה�זרה�עו�ע(ּוַבְּגָמָרא�
�ְּבִלּבּון �ְּבֵאׁש�ִמְּבַׂשר�ַהָּקְרָּבנֹות�, �ַהִּמְקָּדׁש�ֶׁשָּבְלעּו �ְּכֵלי ��ֶהְכֵׁשָרם�ְּבַהְגָעָלה-�ְוִאּלּו �ַרב�ֵׁשַׁשתֵהִׁש? ,�יב�לֹו

�גֹוִים �ָקָדִׁשים�ִלְבִליַעת�ְּכֵלי �ְּבִליַעת�ְּכֵלי �ֵּבין �ֶׁשֵּיׁש�ֶהְבֵּדל �ָּבַעִין�. �ִאּסּור �ַהּגֹוִים�ִמְּתִחָּלה�ָהָיה�ָּכאן ִּבְכֵלי
�ַּבַּׁשּפּוד �ִנְבַלע �ִמֵּכן �ּוְלַאַחר �יֹוֵתר, �ַהּתֹוָרה �ּבֹו �ֶהְחִמיָרה �ָלֵכן �ַּבַּׁשּפּו, �ֵכן �ֹקֶדׁשֹלא �ְּבַׂשר �ּבֹו �ֶׁשָּצלּו ,�ד

�ִאּסּור �ׁשּום �ָּכאן �ָהָיה �ֹלא �ִמְּתִחָּלה ,� �ִאּסּור �נֹוַצר �ָוַלְיָלה �יֹום �ְלַאַחר �נֹוָתר"ְוַרק �ָּבַעִין" �ְוֹלא ,�ַּבָּבלּוַע
��.ֲהֵריהּו�ַקל�יֹוֵתר,�ּוְכֶׁשּנֹוַצר�ָהִאּסּור�ַּבָּבלּוַע

��
�ֶׁש �ַׁשּפּוִדים �ַעל �ָלַמְדנּו �ָּבָׂשרּוִמָּכאן �ָּבֶהם �ָּצָלה �ֲח, �ִּכְגִביַנת �ָחָלב �ְלַמַאְכֵלי �ְלָהְפָכם �ַעָּתה י�ִמלּוְורֹוֶצה

ן�ְּכֶׁשִּיְׁשַּתֵּמׁש�ָּבֶהם�ְוַרק�ְלַאַחר�ִמֵּכ,�ר�ָּגמּורֵמַאַחר�ְוַהַּׁשּפּוִדים�ִמְּתִחָּלה�ָּבְלעּו�ְּבַׂשר�ֶהֵּת,�ֶׁשּצֹוִלים�אֹוָתּה
ְוהּוא�.�ְלָכְך�ַּדי�ָלֶהם�ְּבַהְגָעָלה,�ְוָאז�ְּכָבר�ַהָּבָׂשר�ָּבלּוַע,�"ָּבָׂשר�ְוָחָלב"ִאּסּור�ָחָדׁש�ֶׁשל�ִּבְגִביָנה�ִיָּוֵצר�ָּכאן�

.�ַּדי�ָלּה�ְּבַהְגָעָלה,�ְורֹוֶצה�ְלָהְפָכּה�ַלֲחָלִבית,�ַהִּדין�ְלַמֲחַבת�ֶטְפלֹון�ְּבָׂשִרית�ֶׁשִּמְׁשַּתֵּמׁש�ָּבּה�ְּבִלי�ֶׁשֶמן�ְּכָלל
��.ְונֹוַצר�ּבֹו�ָהִאּסּור�ֹקֶדם�ֶׁשִּנְבַלע,�ֵאין�ֵּכן�ְּבָחֵמץ�ֶׁשִּמְּתִחָּלתֹו�ֵׁשם�ִאּסּור�ָחֵמץ�ָעָליוַמה�ֶּׁש

��
ֲאָבל�ַׁשּפּוד�אֹו�ַמֲחַבת�,�ָּכל�ָהָאמּור�ַּדְוָקא�ְּבַׁשּפּוד�אֹו�ְּבַמֲחַבת�ְּבָׂשִרי�ֶׁשרֹוֶצה�ְלָהְפָכם�ַלֲחָלִבי�אֹו�ְלֶהֶפְך

�ֶנֶאְסרּו�ְּבִׁשּמּוׁש,�ָעה�ְוִהְׁשַּתֵּמׁש�ָּבֶהם�ְּבַמֲאָכל�ֲחָלִבי�ְּבִלי�ַהְגָעָלהְּבָׂשִרי�ֶׁשָּט �ִיְׁשַאל�ָחָכם�, ּוְלַגֵּבי�ֶהְכֵׁשרֹו
��.מֹוֵרה�הֹוָרָאה

� �
�ס( �קכא �סימן �דעה �יורה �ערוך �ד"שולחן �הראשונים, �ברבותינו �וכמבואר �בגר. �הוא �א"וכן �השלחן, �ערך �צדק, �אבני �יעקב, �חק �רבנו,

�)קלח,�קכו.�זהב�שבא�לגאון�רבי�שמעון�אגסי�ועוד,�זבחי�צדק,�חסד�לאברהם�אלקלעי,�החתם�סופר,�א"רעק,�זלמן �

��
��ָּכל�ְּכִלי�הֹוְלִכים�ּבֹו�ַאַחר�ֹרב�ַּתְׁשִמיׁשֹו

�ֹרב�ִׁשּמּוׁשֹו �ִנְקָּבע�ַעל�ִּפי �ֶהְכֵׁשר�ַהְּכִלי �ְּכלֹוַמר. �ֹרב�ַהִּׁשּמּוׁש�ַּבְּכִל, �הּוא�ֶׁשִאם�ַעל�ִּפי י
ַאף�ַעל�ִּפי�ֶׁשְּפָעִמים�ִמְׁשַּתְּמִׁשים�ּבֹו�ַּגם�,�ְּכֹרֶטב�אֹו�ָמָרק,�ְּבַתְבִׁשיִלים�ֶׁשֵּיׁש�ָּבֶהם�ַלחּות

� �ְּבֶאְמָצעּות�ֹרֶטב �ָיֵבׁש�ֶׁשֹּלא �ַלח-ְּבַמֲאָכל �ְּבַתְבִׁשיל �הּוא �ִׁשּמּוׁשֹו �ֶׁשֹרב ��ֵּכיָון ֶהְכֵׁשרֹו�,
�)סימן�תנא�סעיף�ו(.��זֹו�ֶהְכֵׁשר�ָּכל�ְּכִלי�ְוֶכִליְוַעל�ֶּדֶרְך.�ְּבַהְגָעָלה �

��
ֲהֵרי�ְלָמָׁשל�ִאם�ִהְׁשַּתַּמְׁשנּו�ַּפַעם�ַאַחת�,�ְוֵיׁש�ְלָהִבין�ָמה�ַהְּסָבָרא�ָּבֶזה�ֶׁשֵּנֵלְך�ַאַחר�ֹרב�ִׁשּמּוׁשֹו�ֶׁשל�ַהְּכִלי

�ְּבָיֵבׁש �ַּבְּכִלי �ְּבִלּבּון, �ֶהְכֵׁשרֹו �ָּכְך, �ְּכבֹוְלעֹו ��ּפֹוְלטֹוִּכי �ַּכָּמה�ְּפָעִמים�, �ַהֶּזה�עֹוד �ִאם�ִנְׁשַּתֵּמׁש�ַּבְּכִלי ְוִאּלּו
��?ַוֲהֹלא�ְּבִליָעתֹו�ְּבָיֵבׁש�ְלֵהיָכן�ָהְלָכה,�ִּכי�ַנֲעָׂשה�ֹרב�ִׁשּמּוׁשֹו�ְּבַלח,�ַּדי�ִיְהֶיה�ְלַהְכִׁשירֹו�ְּבַהְגָעָלה,�ְּבַלח

� �

ּוְתִחָּלה�ֵיׁש�ָלַדַעת�ִּכי�ִמן�ַהּתֹוָרה�ַּדְוָקא�ְּכִלי�.�ֵרי�ַרֵּבנּו�ְמַנֵחם�ֲעַזְרָיה�ִמָּפאנֹוְוַהְּדָבִרים�ְמֻיָּׁשִבים�ַעל�ִּפי�ִּדְב
�ִאּסּור�ָּב['�ֶּבן�יֹומֹו'ֶׁשהּוא� ִמְּפֵני�ֶׁשָהִאּסּור�ַהָּבלּוַע�ּבֹו�ּפֹוֵלט�,��ָצִריְך�ֶהְכֵׁשר]�ָׁשעֹות�ָהַאֲחרֹונֹות24-ֶׁשִּבְּׁשלּו�ּבֹו

�ֵאינֹו�ָצִריְך�ׁשּום�,]�ָׁשעֹות�ָהַאֲחרֹונֹות24-ֶׁשֹּלא�ִּבְּׁשלּו�ּבֹו�ִאּסּור�ָּב[ֲאָבל�ְּכִלי�ֶׁשֵאינֹו�ֶּבן�יֹומֹו�,�ַּבַּמֲאָכלַטַעם�טֹוב�
�ֶהְכֵׁשר �ִנְפַּגם, �ְּכָבר �ּבֹו �ַהָּבלּוַע �ָהִאּסּור �ֶׁשַּטַעם �ֵּכיָון �ַהּתֹוָרה, �ִמן �ָאסּור �ֵאינֹו �ָּפגּום �ְוַטַעם �ֹזאת�ּוְבָכל.

�יֹומֹו �ֶּבן �ֶׁשֵאינֹו �ְּכִלי �ְלַהְכִׁשיר �ִהְצִריכּו �ֲחָכִמים �ַהָּפגּום, �ַהַּטַעם �ֶאת �ִמֶּמּנּו �ְלַהְפִליט �ְּכֵדי �ְוַעָּתה. ְּכִלי�,
� �ְּבָיֵבׁש �ַאַחת �ּוַפַעם �ְּבַלח �ַרּבֹות �ְּפָעִמים �ָּב-ֶׁשָּבַלע �ְּבָיֵבׁש �ָּבלּוַע �ָאֵכן �ָהַאֲחרֹונֹות24-��ִאם �ֵיׁש�,�ָׁשעֹות

ּוַמה�ֶּׁשָאְמרּו�ֲחָכִמים�ֶׁשהֹוְלִכים�ַאַחר�.�ֵמַאַחר�ְוַטֲעמֹו�ֵאינֹו�ָּפגּום�ְוֹלא�ִיְפֹלט�ֶאָּלא�ָּבֵאׁש,�ְלַהְצִריכֹו�ִלּבּון
� �ְּבָיֵבׁש�24ֶזהּו�ַּדְוָקא�ֶׁשְּכָבר�ָעְברּו�-ֹרב�ִׁשּמּוׁשֹו �ָצִריְך,��ָׁשעֹות�ִמְּבִליָעתֹו ּוְלָכל�,��ִלּבּוןֶׁשִּמן�ַהּתֹוָרה�ֵאינֹו
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ַוֲחָכִמים�ֵהם�ֶׁשִהְצִריכּו�ְלַהְכִׁשירֹו�ַאף�ִאם�ֹלא�,�ִאם�ִהְׁשַּתֵּמׁש�ּבֹו�ָלַאֲחרֹוָנה�ְּבַלח,�ַהּיֹוֵתר�ִיְצָטֵרְך�ַהְגָעָלה
�ָּב ��ָׁשעֹות�ָהַאֲחרֹונֹות�ְּכָלל24-ִהְׁשַּתֵּמׁש�ּבֹו �ֶאת�ַהֶהְכֵׁשר�ֶהָחמּו. �ְלַהְצִריכֹו �יֹוֵתרְוֹלא�ֶהְחִמירּו �ר ֶאָּלא�,

בית�,�עין�יצחק�אלחנן,�גינת�ורדים.�ע�מפאנו�סימן�צו"ת�הרמ"שו�(.ִמְּבִלי�ָלחּוׁש�ַלִּמעּוט,�ָקְבעּו�ָלֶלֶכת�ַאַחר�ֹרב�ִׁשּמּוׁשֹו
��)קמח.�ועיין�שלמת�חיים�זוננפלד,�רב�פעלים,�דוד
��

��ֹרב�ִׁשּמּוָׁשם�הּוא�ְּבָדָבר�ַלח-ִסיִרים� �ֶׁשְּפָעִמ, ים�ְמַבֵּׁשל�ָּבֶהם�ַמֲאָכל�ָיֵבׁש�ְלֹלא�ַוֲאִפּלּו
��)יד,�יב,�ה'�סימן�תנא�סעי(.�ְוַגם�ִמְכֵסה�ַהִּסיר�ְוַהָּיִדית�ְצִריִכים�ַהְגָעָלה.�ֶהְכֵׁשָרם�ְּבַהְגָעָלה,�ֹרֶטב

��
�ֵהיֵטב�ֶאת�ַהַּׁשְחרּוִרית�ֶׁשְּבַתְחִּתית�ַהְּכִלי �ְלַנּקֹות�ְוִלְגֹרר �ֵיׁש�ְלַהְקִּפיד �ֶא, ְפָׁשר�ְוִאם�ִאי

��)קלו(.�ַיְגִעיל�ֶאת�ַהְּכִלי�ְּכמֹו�ֶׁשהּוא,�ְלהֹוִציָאּה
��

�ַּכּפֹות �ֶׁשֹרב�ִׁשּמּוָׁשם�הּוא�ִּב-ַּכִּפּיֹות�ּוַמְזְלגֹות�, �ֵׁשִני'�ֵּכיָון �ְכִלי �ֵאָליו�[' �ֶׁשהּוַרק �ִּבְכִלי ְּדַהְינּו
�ּבֹו �ֶׁשֻּבַּׁשל �ֵמַהְּכִלי �]ַהַּמֲאָכל ��ֵׁשִניַאף�ֶהְכֵׁשָרם�ִּבְכִלי, �ַמִים. �ֶׁשַּיְרִּתיַח �ְוַהְינּו ְוָיכֹול�ְלָׁשְפָכם�,

�ְקָעָרה �ּוְבעֹוד�ַהַּמִים�ַחִּמים�ְמֹאד,�ְלתֹוְך �ַיִּניַח�ֶאת�ַהֵּכִלים�ַּבְּקָעָרה, ְוָכל�ֶׁשֵּכן�ֶׁשֶאְפָׁשר�.
,�ּוִמָּכל�ָמקֹום.��ַעל�ַהֵּכִליםְּדַהְינּו�ֶׁשַּיְרִּתיַח�ַמִים�ִויָעֶרה,�ְלַהְכִׁשיָרם�ְּבֵערּוי�ִמְּכִלי�ִראׁשֹון

��)קמד.�ו,�סימן�תנא�סעיף�ה(�.ְּבֵני�ַאְׁשְּכַנז�ַמְחִמיִרים�ְלַהְכִׁשיָרם�ַּדְוָקא�ְּבַהְגָעָלה�ִּבְכִלי�ִראׁשֹון
��

� �ַלָּיִדית�-ַסִּכין �ִּבְמקֹום�ַהִחּבּור �ּוִבְפָרט �ְיַנֶּקה�ֵהיֵטב �ֶׁשֹרב�ַהִּׁשּמּוׁש�ְּבַסִּכ. �ִּפי �ַעל ין�ְוַאף
�ֵּכיָון�ֶׁשִּבְׁשַעת�ַהִחּתּוְך�ּדֹוֲחִקים�ֶאת�ַהַּסִּכין�ַּבַּמֲאָכל,�ִמָּכל�ָמקֹום,�הּוא�ִּבְכִלי�ֵׁשִני ְלָכְך�,

�יֹוֵתר �ַהַּסִּכין �ּבֹוַלַעת �ְּבַהְגָעָלה, �ְוֶהְכֵׁשָרּה �ְלַהְקִּפיד�. �ִחּיּוב �ֵאין �זֹו �ְּבַהְגָעָלה ְואּוָלם
�)קלז.�ג"תנא�ס�(.ֶאָּלא�ַּדי�ֶׁשַהַּמִים�ִיְהיּו�ַחִּמים�ְמֹאד,��ִּבְׁשַעת�ַהַהְגָעָלהֶׁשַהַּמִים�ִיְהיּו�ַעל�ָהֵאׁש �

��
��)סימן�תנא�סעיף�ה(�.ֶהְכֵׁשָרּה�ְּבַהְגָעָלה,�ֵּכיָון�ֶׁשֹרב�ִׁשּמּוָׁשּה�הּוא�ִּבְכִלי�ִראׁשֹון�-ַמֶּצֶקת�

��
� �ַמִים �ְל-ֵמַחם �ֶׁשֹּלא �ַמְקִּפיִדים �ַהָּׁשָנה �ַמֲאָכל�ֶׁשְּבֶמֶׁשְך �ִּדְבֵרי �ָעָליו �ַחֵּמם �ָצִריְך�, ֵאין

�ֶהְכֵׁשר �ִמַּבחּוץ, �ֵהיֵטב �ְיִדיֵחהּו �ְוַרק �אֹו�. �ִּפָּתה �ַאַחת �ַּפַעם �ֲאִפּלּו �ָעָליו �ִחְּממּו �ִאם ַאְך
הּו�ַמִים�ְיַמְּלֵא,�ֶׁשחֹוֵׁשׁש�ְלַהְגִעילֹו,�ְוִאם�הּוא�ַחְׁשַמִּלי.�ֶהְכֵׁשרֹו�ְּבַהְגָעָלה,�ּבּוֶרָקס�ְוַכּדֹוֶמה

�)ה"י�ה"ג�פ"אור�לציון�ח.�י�י�תסט"ילקו(.�ַעד�ַהּסֹוף�ְוַיְרִּתיֵחהּו�ַעד�ֶׁשִּיְגְלׁשּו�ַהַּמִים�ַעל�ְׂשַפת�ַהְּכִלי �

��
ּוֵבין�ֶׁשִּמְׁשַּתְּמִׁשים�,�]יְּפס�ּוְׁשִניְצל'ְּכִטּגּון�ִצ�[�ֵּבין�ֶׁשִּמְׁשַּתְּמִׁשים�ָּבּה�ִעם�ַהְרֵּבה�ֶׁשֶמן-�ַמֲחַבת�

�ָּבּה �ֵּביָצה[�ִעם�ְמַעט�ֶׁשֶמן ��ֶהְכֵׁשָרּה�ְּבַהְגָעָלה,]ְּכִטּגּון �הגאונים(. �בתשובות �כתבו �כן �ה"הראבי, ,�ש"הרא,
,�תפארת�אדם,�ך"הש,�חק�יעקב,�רבנו�זלמן,�אבני�צדק,�ערך�השלחן.�ד"ויורה�דעה�סימן�קכא�ס,�א"ע�סימן�תנא�סי"טור�ושו,�הרוקח

��)קלח.�זרע�אמת�ועוד,�א"החיד,�שלחן�גבוה
��

,�ַהֵּמֵקל�ְלַהְכִׁשירֹו�ְּבַהְגָעָלה,�ֶׁשּמֹוְרִחים�ּבֹו�ְמַעט�ֶׁשֶמן�ֶׁשֹּלא�ִּתָּׂשֵרף�ָהעּוָגה�-ִסיר�עּוָגה�
�גבוה(.�ַאְך�ָעִדיף�ִלְקנֹות�ִסיר�עּוָגה�ָחָדׁש�ְלֶפַסח.�ֵיׁש�לֹו�ַעל�ַמה�ִּלְסֹמְך �שלחן �אדם, �תפארת י�"מהר,

��)קלב.�בכר�שמואל�ועוד
��

�ֲא �ַּתּנּור �ְוֵזָעה�-ִפָּיה �ַמֲאָכל �ְׁשָיֵרי �ִמָּכל �ִנּקּוי �ָחְמֵרי �ִעם �ֵהיֵטב �ַהַּתּנּור �ֶאת �ְיַנֶּקה
�ַּבִּפּנֹות �ֶׁשִהְצַטְּברּו .� �ֶׁשַּיְמִּתין �ַּבַּתּנּור24ְוטֹוב �ֵמֵעת�ַהִּׁשּמּוׁש�ָהַאֲחרֹון ��ָׁשעֹות ְוַיִּסיֵקהּו�,

.�ְוָאז�ַרַּׁשאי�ֶלֱאפֹות�ְוִלְצלֹות�ּבֹו�ְּבֶפַסח,�ֹוָהה�ְּביֹוֵתרְלֶמֶׁשְך�ָׁשָעה�ַאַחת�ְּבִמַּדת�ַהֹחם�ַהְּגב
�ּוִמָּכל�ָמקֹום �ְלַתְבִנּיֹות�ָהֲאִפָּיה�ֹלא�יֹוִעיל�ֶהְכֵׁשר�ֶזה, �ֹלא�ִיְׁשַּתֵּמׁש�ַּבַּתְבִנּיֹות�ֶׁשל�, ְוָלֵכן

��)קלב(.�ֲעִמּיֹותֶאָּלא�ְּבַתְבִנּיֹות�ְמֻיָחדֹות�ְלֶפַסח�אֹו�ְּבַתְבִנּיֹות�ַחד�ַּפ,�ֶהָחֵמץ
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� �ַהְׁשָחָמה �ּגּוֵפי �ְלֹלא �ְּדבּוִקים-ִמיְקרֹוָגל �ַמֲאָכל �ְׁשָיֵרי �ִמָּכל �ֵהיֵטב �אֹותֹו ��ְיַנֶּקה ְוַיִּניַח�.
�ִנּקּוי �ָחְמֵרי �ְמַעט �ִעם �ַמִים �ַקֲעַרת �ְּבתֹוכֹו �ְראּוִיים�, �ִיְהיּו �ֶׁשֹּלא �ַהַּמִים �ֶאת �ִלְפֹּגם ְּכֵדי

ְוִאם�ֵיׁש�ּבֹו�ּגּוֵפי�.�ַיְפִעיל�ָּכְך�ֶאת�ַהִּמיְקרֹוָגל�ְּבֶמֶׁשְך�ָחֵמׁש�אֹו�ֵׁשׁש�ַּדּקֹותְו,�ִלְׁשִתָּיה�ְּכָלל
�)ה�שסא"י�ח"ילקו(.�ל"ֶהְכֵׁשרֹו�ְּכֶהְכֵׁשר�ַּתּנּור�ֲאִפָּיה�ַּכַּנ,�ַהְׁשָחָמה �

��
�ְיַנֶּקה�ֶאת�ָּכל�ַהֲחָלִקים�-�]ַהִּמְׁשָטח�ֶׁשל�ַהַּגז[�ְוִכיַרִים�]ַהַּבְרֶזל�ֶׁשָעָליו�ַמִּניִחים�ֶאת�ַהִּסיר�ַּבִּבּׁשּול[�ֲחצּוָבה

�ִנּקּוי �ֵהיֵטב�ְּבָחְמֵרי �ְוַיְחִמיר�ְלַהְגִעיָלם, �ַאף�ִאם�ֵעָרה�ֲעֵליֶהם�ַמִים�רֹוְתִחים�ִמְּכִלי�. ַאְך
ִּכי�,�יָנם�ְצִריִכים�ִלּבּוןְוַהַּטַעם�ֶׁשֵא.�ְוֵיׁש�ַמְחִמיִרים�ְלַצּפֹוָתם�ִּבְנַיר�ֶּכֶסף.�ֻהְכְׁשרּו�ְּבָכְך,�ִראׁשֹון

�ֲאִפּלּו�ִאם�ָנַפל�ֵאיֶזה�ָחֵמץ�ָיֵבׁש�ַעל�ַהֲחצּוָבה�ְוִנְצָלה�ָׁשם�ָּבֵאׁש�ְוִנְבַלע �ַהְּסָתם�הּוא�ִנְׂשַרף, �ִמן ַוֲאִפּלּו�.
�ִאם�ֹלא�ִנְׂשַרף �ַעל�ַהֲחצּוָב, �הְּבָכל�ֹזאת�ֵמַאַחר�ְוֹלא�ַמִּניִחים�ְּבֶפַסח�ֶאת�ַהַּמֲאָכל�ַעְצמֹו ֶאָּלא�נֹוְתִנים�,
�ַּבִּסיר �אֹותֹו ,� �ַהֲחצּוָבה �ַעל �ֶׁשֹּלא�-�ְוַהִּסיר �ַאֵחר �ִלְכִלי �יֹוֵצא �ַּבְּכִלי �ַהָּבלּוַע �ֶׁשֵאין �ְּבָיֵדינּו �ָּגדֹול �ְּכָלל

�ְּבֶאְמָצעּות�ֹרֶטב �ָע. �ֶאָּלא�ִמַּמה�ֶּׁשִּנְׁשַּפְך �ָליוּוְבָלאו�ָהִכי�ֲהֵרי�ֹרב�ַהִּנְבַלע�ַּבֲחצּוָבה�ֵאינֹו ְוִאם�ֵּכן�ֵמִעַּקר�,
��)קלז�(.ַהִּדין�ַּדי�לֹו�ָּבֵערּוי�ִּבְלַבד

��
��ַהֶהְבֵּדל�ֵּבין�ָחֵמץ�ְלָבָׂשר�ְוָחָלב

�ִלְׁשֹאל �ְוֵיׁש �ְּבָבָׂשר�, �ִׁשּמּוׁש �ֵּבין �ְוַהִּכיַרִים �ַהֲחצּוָבה �ֶאת �ְלַהְגִעיל �ָצִריְך �ֵאין �ַהָּׁשָנה �ְימֹות �ִּבְׁשָאר ֲהֵרי
ְּבַוַּדאי�,�ֵראִׁשית:�ְּתׁשּוָבה?�ּוַמּדּוַע�ֶּבָחֵמץ�ָאנּו�ַמְחִמיִרים,�ַאף�ֶׁשְּפָעִמים�ִנְׁשָּפְך�ֵמַהַּמֲאָכל,�ָלבְלִׁשּמּוׁש�ְּבָח

ַהָּבָׂשר�ֶאָּלא�ֶׁשְּלַגֵּבי�.�ָצִריְך�ְלַנּקֹותֹו,�ְּכֶׁשֵּיׁש�ִלְכלּוְך�ֶׁשל�ָחָלב�אֹו�ָּבָׂשר�ַהִּנָּכר�ָלַעִין,�ֶׁשִּבְׁשָאר�ְימֹות�ַהָּׁשָנה
ָחָלב�ְלַבד�אֹו�[ֵּכיָון�ֶׁשָּכל�ְּבִליָעה�ִּבְפֵני�ַעְצָמּה�ִהיא�ְּבִליָעה�ֶׁשל�ֶהֵּתר�,��ַּבֲחצּוָבה�ּוַבִּכיַרִים�ַהְּבלּוִעיםְוֶהָחָלב

אּוָלם�ְּבֶפַסח�.�ָּידָסְמכּו�ַעל�ַהְּמִציאּות�ַהּמּוַכַחת�ֶׁשָהֵאׁש�ׂשֹוֶרֶפת�ֶאת�ַהִּנְׁשָּפְך�ַעל�ַהֲחצּוָבה�ִמ,�]ָּבָׂשר�ְלַבד
��)קלז(.�ִמּׁשּום�ַהֻחְמָרה�ַהְּגדֹוָלה�ֶׁשל�ִאּסּור�ָחֵמץ,�ֶהְחִמירּו

��
ִויָעֶרה�ָעֶליָה�ַמִים�,��ְיַנֶּקה�ֵהיֵטב�ֶאת�ַהְּפָלָטה�ִמָּכל�ֲחַׁשׁש�ָחֵמץ�ָּדבּוק-ְּפָלָטה�ֶׁשל�ַׁשָּבת�

�ִראׁשֹון �ִמְּכִלי �קלח�(.רֹוְתִחים �ֶיְׁשָנּה) �ִאם �ַּגֵּבי�ְואּוָלם �ַעל �ְּבַׁשָּבת �ַחּלֹות �ְלַחֵּמם �ְרִגילּות
��.ְוַרק�ָאז�ִיְהֶיה�ַרַּׁשאי�ְלִהְׁשַּתֵּמׁש�ָּבּה�ְּבֶפַסח,�ְיַצֶּפה�אֹוָתּה�ֵהיֵטב�ִּבְנַיר�ֶּכֶסף,�ַהְּפָלָטה

��
�,]ֹעָרבֹות�ְּבֵפרּוֵרי�ֶלֶחםְּכגֹון�ְקִציצֹות�ָּבָׂשר�ַהְמ[ֶׁשָּצלּו�ָּבֶהם�ָחֵמץ�ַעל�ָהֵאׁש��-ַׁשּפּוִדים�ּוְרָׁשתֹות�

ְוִאם�ָטָעה�ְוִהְכִׁשיָרם�ְּבַהְגָעָלה�.�ֶהְכֵׁשָרם�ְּבִלּבּון�ָּבֵאׁש�ַעד�ֶׁשִּיְהיּו�ִניצֹוצֹות�ִנָּתִזים�ֵמֶהם
�ִּבְלַבד�ְוָצָלה�ָּבֶהם�ְּבֶפַסח �ַרַּׁשאי�ֶלֱאֹכל�ֶאת�ַהַּמֲאָכל, ְוִאם�ָצָלה�ָּבֶהם�ָּבָׂשר�ְוֹלא�ָידּוַע�.

��)קכו(.�ַּדי�ְלַהְגִעיָלם,�ָהָיה�ְמֹעָרב�ָּבֶהם�ֵּפרּוֵרי�ֶלֶחםלֹו�ֶׁש
��

ְוטֹוב�ֶׁשַּיְפִעיל�ֶאת�ַהְּמכֹוָנה�ְּכֶׁשִהיא�ֵריָקה�,��ְיַנֵּקהּו�ֵהיֵטב�ִעם�ָחְמֵרי�ִנּקּוי-ֵמִדיַח�ֵּכִלים�
�ח"ילקו(.�ִעם�ַמִים�רֹוְתִחים�ְוָחְמֵרי�ִנּקּוי �שס"י �עמוד �ְלִהְׁשַּתֵּמׁש�ְּבֵמִדיַח�ֵּכִלים�ִּבְכֵלי��ּוִמן�ַהִּדין�ֻמָּתר)ה

�.בהלכה'�כשרות�המטבח'וכמבואר�בהרחבה�בחוברת�.�ָּבָׂשר�ּוְכֵלי�ָחָלב�ַיַחד �

��
�ֵהיֵטב�ְּבָכל�ַהִּפּנֹות-�ַׁשִיׁש�ִמְטָּבח� �ִויַנֶּקה�אֹותֹו ��ָיִדיַח �ַמִים�רֹוְתִחים�ִמְּכִלי�, ִויָעֶרה�ָעָליו

��)קס(.�ְיַצֶּפה�ֶאת�ַהַּׁשִיׁש�ִּבְנַיר�ֶּכֶסף,��ֶׁשִּיְתַקְלֵקל�ֵמַהַּמִים�ָהרֹוְתִחיםְוִאם�ֵיׁש�ֲחָׁשׁש.�ִראׁשֹון
��

��)קנא(.�ַמִים�רֹוְתִחים�ִמְּכִלי�ִראׁשֹון]�ְּפָעִמים'�ג�[ִויָעֶרה�ָעָליו,��ְיִדיֵחהּו�ֵהיֵטב-�ַחְרִסיָנה�ִּכּיֹור
��

��סּוֵגי�ֵּכִלים�ׁשֹוִנים
� �ְזכּוִכית ��-ְּכֵלי �ָנָתןָׁשִנינּו �ְּדַרִּבי �ָאבֹות �"ְּבַמֶּסֶכת �ְוֵאיָנם�: �ּבֹוְלִעים �ֵאיָנם �ְזכּוִכית ְּכֵלי

ַוֲאִפּלּו�ִאם�ִהְכִניסּו�ָּבֶהם�ַמְׁשֶקה�ָחֵמץ�ַחם�,�ַעל�ֵּכן�ֵאיָנם�ְצִריִכים�ׁשּום�ֶהְכֵׁשר".�ּפֹוְלִטים
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�ִּביָרה �ְּכַבְקּבּוֵקי �ְמֻמָּׁשְך �ִלְזַמן �ַקר �אֹו �ְלִהְׁשַּת, �ֵּמׁש�ָּבֶהם�ְּבֶפַסחֻמָּתר �ֶׁשִּיְׁשְטֵפם�, ּוִבְלַבד
ְוהּוא�ַהִּדין�ִלְׁשָאר�ְימֹות�.�)סימן�תנא�סעיף�כו(ָמָרן�ַרֵּבנּו�יֹוֵסף�ָקארֹו�ַּבֻּׁשְלָחן�ָערּוְך� ֵּכן�ָּפַסק.�ִויִדיֵחם�ֵהיֵטב

��.ִכית�ְלַמַאְכֵלי�ָּבָׂשר�ּוְלַמַאְכֵלי�ָחָלבַהָּׁשָנה�ֶׁשֻּמָּתר�ְלִהְׁשַּתֵּמׁש�ְּבאֹוָתן�ּכֹוסֹות�ְוַצָּלחֹות�ֶׁשל�ְזכּו
� �

�הראשונים �רוב �דעת �כן �ומהם, �תם: �רבנו �א"הרשב, �ש"הרא, �ן"הר, �המאירי, �המרדכי, �האשכול, �ה"הראבי, �המכתם, �ץ"הרשב, רבנו�,
�ירוחם �ועוד, �מועד �אוהל �מהאחרונים. �רבים �פסקו �וכן �הגדולה, �הכנסת �חדש, �הפרי �גבוה, �שלחן �המפקד, �שער �ועודהפרי, ,��מגדים

�וגלילותיה �ישראל �בארץ �המנהג �שכן �והעידו �הרמ. �בפסח"ואף �אלא �החמיר �לא �א �הראשונים�, �לרוב �מודה �לחלב �בשר �בין אבל
�שמותר �הגדולה, �הכנסת �כתבו �כך �יעקב, �מנחת �יהודה, �קהל �אמת, �זרע �מבריסק"מהר, �ם �ועוד"מהר, �אשכנזי �י ּוִבְתׁשּובֹות�.

)�ט�קסח"ח(ת�ִמְׁשֵנה�ֲהָלכֹות�"ּוְבׁשּו.�ֶׁשַּגם�ְּבִליָטא�ָנֲהגּו�ְלָהֵקל�ָּבֶזה�ֵּבין�ָּבָׂשר�ְלָחָלב,�ּבֹוְך�ָּכַתבמ�ְׁשֶטְרְנ"ְוַהְנָהגֹות�ַלְּגַר
ֶסֶמְך�ְּבׁשּום�ֵמַאַחר�ְוֹלא�ָמָצא�ָלֶזה�,�ַעל�ַמה�ָּסְמכּו�ַרִּבים�ִמְּבֵני�ַאְׁשְּכַנז�ְלָהֵקל�ִּבְכֵלי�ְזכּוִכית�ְּבָבָׂשר�ְוָחָלב,�ָׁשַאל�ַהּׁשֹוֵאל

�ָמקֹום �ָהַרב. �לֹו �ְוֵהִׁשיב �ֵאיָנּה�ְרָאָיה, �ֶׁשֹּלא�ָרִאינּו �ְזכּוִכית, �ַלַּמְחִמיִרים�ִּבְכֵלי �ַהּפֹוְסִקים�ֶׁשַאף �ָּכְתבּו �ֶׁשֲהֵרי ֶהְחִמירּו�,
�ְּבַמֶּׁשהּו �ַּדְוָקא�ְּבֶפַסח�ֶׁשִאּסּורֹו �ֲאָבל�ִּבְׁשָאר�ִאּסּוִרים�ֹלא�ָחְׁשׁשּו, �ן�ָׁשם�עֹודְוַעֵּי. �"ְוִסֵּים�ְּבֶזה�ַהָּלׁשֹון, ְוָׁשַמְעִּתי�ִמָּגדֹול�:

,�ּוִמָחה�ָּבּה�ְוָאַמר,�ֶׁשִאְׁשּתֹו�ָהַרָּבִנית�ָרְצָתה�ְלַהְחִמיר�ְוָלַקַחת�ּכֹוסֹות�ֶׁשל�ְזכּוִכית�ְלָבָׂשר�ְלַבד�ּוְלָחָלב�ְלַבד,�ֶאָחד�ְּבדֹוֵרנּו
ְוֵכן�ָרִאיִתי�ֵאֶצל�ְׁשָאר�ַצִּדיֵקי�ַהּדֹור�,�ָקִנית�ֶׁשָהְיָתה�ְמֻקֶּבֶלת�ִמְּגאֹוֵני�ְוַצִּדיֵקי�ַהּדֹור�ַהּקֹוֵדםָּכְך�ָרִאיִתי�ְּבֵבית�ִאִּמי�ַהִּצְד

�)קנב(.�ד"עכ".�ְוַאל�ִּתֹּטׁש�ּתֹוַרת�ִאֶּמָך,�ְוֵאיִני�רֹוֶצה�ְלַׁשּנֹות�ִמַּמה�ֶּׁשָרִאיִתי�ְּבֵבית�ִאִּמי,�ֶהָעָבר �
� �

�ַאְׁש �ְּבֵני �ַחםִמְנַהג �ְּבָחֵמץ �ָּבֶהם �ֶׁשִהְׁשַּתְּמׁשּו �ְזכּוִכית �ִּבְכֵלי �ְלַהְחִמיר �ְּכַנז ֶׁשֹּלא�,
�כו"הרמ(.�ְלִהְׁשַּתֵּמׁש�ָּבֶהם�ְּבֶפַסח �סעיף �תנא �סימן ,�ְּכֵלי�ְזכּוִכית�ֶׁשל�ּדּוָרֶלְקס�ּוַּפְיֶרְקס,�ְואּוָלם�)א

�ַמָּמ �ָהֵאׁש �ַעל �ְלִבּׁשּול �ָּבֶהם �ׁשֶׁשִּמְׁשַּתְּמִׁשים �ְיֵדי�, �ַעל �ְלַהְכִׁשיָרם �ַאְׁשְּכַנז �ְּבֵני ְיכֹוִלים
�ְּבֶפַסח �ָּבֶהם �ּוְלִהְׁשַּתֵּמׁש �ְּפָעִמים �ָׁשֹלׁש �ַהְגָעָלה �ָקִרים�. �ְּבַמִים �ָּכְך �ַאַחר �ְלָׁשְטָפם �ָצִריְך ְוֵאין

�)קנה(�.ֵמֲחָׁשׁש�ֶׁשָּמא�ִיְתּפֹוְצצּו�ִלְרִסיִסים,�ַּכָּנהּוג�ְלַאַחר�ַהַהְגָעָלה �

��
�ְזכּוִכית �ִּבְכֵלי �ְלַהְחִמיר �ָלָאֶרץ �ְּבחּוץ �ֶׁשָּנֲהגּו �ַהִּמְזָרח �ֲעדֹות �ִיְׂשָרֵאל, �ְּבֶאֶרץ �ְמקֹוָמם �ֶאת �ְוָקְבעּו ,�ּוָבאּו

��)פו,�קנז,�קנה(�.ַאף�ְּבִלי�ַהָּתָרה,�ָמָרן�ַהֻּׁשְלָחן�ָערּוְך ַרָּׁשִאים�ְלַׁשּנֹות�ִמִּמְנָהָגם�ּוְלָהֵקל�ְּכַדַעת
��

� �ְּפַלְסִטיקְּכֵלי �ֵעץ, �ֶאֶבן, ,� �ְמַּפ[ֶאַמְיל �ְּבֶּפֻצח �ָלֶמֹחה �אֹוָבר �ֶהְכֵׁשָרם-��]יִנעֹוְב�ִצן ,��ְּכִׁשּמּוָׁשם�ָּכְך
�)קנז,�קנא(�.ּוְכִדין�ְּכֵלי�ַמָּתכֹות �

��
�,ֵמַאַחר�ְוַהּתֹוָרה�ֵהִעיָדה�ֲעֵליֶהם�ֶׁשֵאיָנם�ּפֹוְלִטים,��ֵאין�מֹוִעיל�ָלֶהם�ֶהְכֵׁשר-ְּכֵלי�ֶחֶרס�

�ָּבֶהם �ִנָּכר �ָחֵמץ �ִיְהֶיה �ֶׁשֹּלא �ֵהיֵטב �אֹוָתם �ְיַנֶּקה �ְוָלֵכן �ְמֻיָחד, �ְּבָמקֹום �ְוַיְצִניֵעם ְוֹלא�,
�ִּביָרהצֹוֵנן�ְואּוָלם�ִאם�ַהִּׁשּמּוׁש�ָּבֶהם�ְּבַמְׁשֶקה�ָחֵמץ�.ִיְׁשַּתֵּמׁש�ָּבֶהם�ְּבֶפַסח ��ְּכמֹו ְוָׁשָהה�ַהַּמְׁשֶקה�,

�ַמְעָלה�ָׁשעֹות�ָו24ְּבתֹוָכם� �ֶהְכֵׁשָרם�ְּבַהְגָעָלה, �ֶׁשְּיַמְּלֵאם�ַמִים. �אֹו �ֶאת�ַהַּמִים�24ּוְלַאַחר�, �ָׁשעֹות�ְירֹוֵקן
ְוָאז�ִיְהֶיה�ַרַּׁשאי�ָלֵתת�,��ָׁשעֹות24ִוירֹוֵקן�ִויַמֵּלא�ׁשּוב�ְלֶמֶׁשְך�,��ָׁשעֹות24ִויַמֵּלא�ׁשּוב�ַמִים�ֲאֵחִרים�ְלֶמֶׁשְך�

�)קמט.�א"סכ,�א"סימן�תנא�ס(.�ֵּסֶדרְלתֹוָכם�ַיִין�ְלֵליל�ַה �

��

��ִׁשּמּוׁש�ְּבצֹוֵנן
�ְּבצֹוֵנן �ִׁשּמּוָׁשם �ֶׁשֹרב �ֵּכִלים �ְוַכּדֹוֶמה, �ֶּכֶסף �ְוכֹוסֹות �ִקּדּוׁש �ֶׁשל �ְּכָגִביַע �ָּבֶהם�, ֶׁשּׁשֹוֶתה

�ִויְסִקי �ִּביָרה�אֹו ָּבֶהם�ַמְׁשֶקה�ַחם�ַאף�ַעל�ִּפי�ֶׁשִּמֵּדי�ַּפַעם�נֹוֵתן�,�ַמְׁשִקים�ֶׁשל�ָחֵמץ�ְּכמֹו
�ִּביְסְקִויט �ּבֹו �ּוֻמְטָּבל �ֵהיֵטב, �ְוַלֲהִדיָחם �ְלָׁשְטָפם �ַּדי �ְלַהְגִעיָלם�. �ַמְחִמיִרים �ַאְׁשְּכַנז ּוְבֵני

��)קמז.�ו"סימן�תנא�ס(.�ְּברֹוְתִחים
��

��)קמח(.�םּוִבְפָרט�ַּבּגּוִמּיֹות�ֶׁשְּבַדְלתֹות�ַהְמָקֵרר�ּוַבֲחִריִצי,�ְיַנֶּקה�ֵהיֵטב�-ְמָקֵרר�
��

� �ְלֹלא�ַמָּפה�-ֻׁשְלָחן �ִאם�אֹוֵכל�ְיִׁשירֹות�ַעל�ַהֻּׁשְלָחן �ַמִים�רֹוְתִחים, �ְלָערֹות�ָעָליו .�ָנֲהגּו
��)קנט(.�ַּדי�ְּבָכְך�ֶׁשְּיַכֶּסה�ֶאת�ַהֻּׁשְלָחן�ְּבַמָּפה�ָּכל�ְיֵמי�ַהֶּפַסח,�ַאְך�ִאם�ֵיׁש�ֲחָׁשׁש�ֶׁשִּיְתַקְלֵקל

��
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��)קמה,�סג(.�ְוטֹוב�ְלָערֹות�ֲעֵליֶהן�ַמִים�ַחִּמים,�ִיְׁשְטֵפן�ִויַנֵּקן�ֵהיֵטב�ֵהיֵטב�-�ִׁשַּנִים�ּתֹוָתבֹות
��

��.�ֵיׁש�ִלְׁשֹטף�ּוְלַנּקֹות�ֵהיֵטב�ֶאת�ָּכל�ַצֲעצּוֵעי�ּוִמְׂשֲחֵקי�ַהְיָלִדים-ַצֲעצּוִעים�
��

��

		ַּכְׁשרּות	ַהִּמְצָרִכים	ְּבֶפַסח
��ֻמְסֶמֶכת�ַהְׁשָּגָחה

�ַהָּמ �ִמְצְרֵכי �ְלֶפַסחָּכל �ֶׁשּקֹוִנים �זֹון �ְּבַהְׁשָּגָחה�, �ְלֶפַסח �ְּכֵׁשִרים �ֶׁשִּיְהיּו �ְלַהְקִּפיד ָצִריְך
�ֻמְסֶמֶכת �ָּדָגן. �ְּבִמְצָרִכים�ֶׁשֵאיָנם�ִמִּמיֵני �ְוַיְקִּפיד�ָּבֶזה�ֲאִפּלּו �ְמֹאד�ֶׁשְּבֶאָחד�ִמן�, �ִיָּתֵכן ִּכי

��.ּה�ְידּוָעה�ָלנּוָהְרִכיִבים�ֶיְׁשָנּה�ַּתֲעֹרֶבת�ָחֵמץ�ֶׁשֵאיָנ
��

��ִקְטִנּיֹות
�ֵיׁש�ָלַדַעת�ּוְלהֹוִדיַע �ַהִּקְטִנּיֹות, �ְוָכל �ָהֹאֶרז �ִּכי �חּומּוס, �ְּכמֹו �ְׁשעּוִעית, �ֲאפּוָנה, ֲעָדִׁשים�,

��.ְוֵאין�ׁשּום�ִאּסּור�ְלָאְכָלם�ְּבֶפַסח,�ֵאיָנם�ָחֵמץ�ְּכָלל�ְוִעָּקר,�ְועֹוד
��

� �ְּפָסִחים �ְּבִמְׁשָנה �ע(ַּכְמֹבָאר �ֶּפַסח)א"קיד �ְּבֵליל �ַּתְבִׁשיִלין �ְׁשֵני �ֶלֱאֹכל ��ֶׁשָּצִריְך �ְׁשֵני�, �הּוָנא �ַרב ָאַמר
,�ְוָרָבא�ָהָיה�ְמַהֵּדר�ָּכל�ָׁשָנה�ֶלֱאֹכל�ְּבֵליל�ֶּפַסח�ַּדְוָקא�ִסיְלָקא�ְוֹאֶרז.�ְוֹאֶרז]�ֶּתֶרד[ְּכגֹון�ִסיְלָקא�,�ַּתְבִׁשיִלין

�ְּד �ְׁשֵני �ֶׁשָּיְצאּו �הּוָנאֵּכיָון �ַרב �ֶׁשל �ִמִּפיו �ֵאּלּו �ָבִרים �ָאִׁשי. �ַרב �ְוָאַמר �ֶׁשחֹוֵׁשׁש�, �ִמי �ֶׁשֵאין �ָלַמְדנּו ִמָּכאן
��.כ"ע.�ְלִדְבֵרי�ַרִּבי�יֹוָחָנן�ֶּבן�נּוִרי�ֶׁשָחַלק�ַעל�ֲחָכִמים�ְוָאַמר�ֶׁשָהֹאֶרז�הּוא�ִמין�ָּדָגן

��
�ַּכָּמה�ְמאֹות�ָׁשִנים �ֶאָּלא�ֶׁשִּלְפֵני �ָלזֹוַּכֲאֶׁשר, �ְׂשדֹות�ַהִחָּטה�ְוַהִּקְטִנּיֹות�ְסמּוכֹות�זֹו ,��ָהיּו

ְוֹלא�ֻּכָּלם�ְּבִקיִאים�,�ָהיּו�ִמְׁשַּתְלְׁשִלים�ַּגְרִעיֵני�ִחָּטה�ִלְׂשדֹות�ַהִּקְטִנּיֹות�ּוִמְתָעְרִבים�ָּבֶהם
�ִחָּטה �ׁשּום �ָׁשם �ִּתָּׁשֵאר �ְלַבל �ֵהיֵטב �ַהִּקְטִנּיֹות �ֶאת �ִלְבֹרר �ָהיּו �ֶׁשָהיּו�ֹל. �ָקָרה �ַּפַעם א

�ַּבַּתְבִׁשיל �ִחָּטה �ַּגְרֵּגר �ְּבֶפַסח �מֹוְצִאים �ֻּכּלֹו, �ֶנֱאַסר �ֶׁשָאז �ְלָכְך. �ִאי �ַאְׁשְּכַנז�, ְּבַאְרצֹות
�ֶׁשֹּלא�ֶלֱאֹכל�ִקְטִנּיֹות �ַעל�ַעְצָמם�ֻחְמָרה�ֹזו �ִהְנִהיגּו �ְלָבְרָרם�ַּכֹהֶגן, .�ֵמֲחָׁשׁש�ֶׁשֹּלא�יּוְכלּו

ְוָהָיה�ִנְדָּבק�ֶקַמח�,�ְּפָעִמים�ִרּבֹות�ָהיּו�ְמַיְּבִאים�ֹאֶרז�ְוִקְטִנּיֹות�ְּבַׂשֵּקי�ַהֶּקַמח,�אתִמְּלַבד�ֹז
,�ְוַעל�ֵּכן�ְּבַוַּדאי�ֶׁשַעל�ְּבֵני�ַאְׁשְּכַנז�ְלַהְמִׁשיך�ְּבִמְנָהָגם.�ֶׁשָּדָבר�ֶזה�ָּגַרם�ְלָחֵמץ�ָּגמּור,�ָּבֹאֶרז

��)פב(�".ַרת�ִאֶּמָךְוַאל�ִּתֹּטׁש�ּתֹו"ִמּׁשּום�
��

,�ְּכמֹו�ְּבֵחֶלק�ֵמָעֵרי�ָמרֹוקֹו,��ֶיְׁשָנן�ְקִהּלֹות�ְמֻסָּימֹות�ִמְּבֵני�ְסָפַרד�ְּבחּוץ�ָלָאֶרץ-חּוץ�ָלָאֶרץ�
�ְועֹוד �ּתּוִניס �ֵחֶלק�, �אֹו �ִקְטִנּיֹות �ְּבֶפַסח �ֶלֱאֹכל �ֶׁשֹּלא �ַעְצָמם �ַעל �ֹזאת �ֻחְמָרה ֶׁשִהְנִהיגּו
�ַהִּקְטִנ �ּיֹותִמּסּוֵגי �ְוָאְמָנם. �ֶׁשַה, �ִיְׂשָרֵאל �ְלֶאֶרץ �ֶׁשָעלּו �ְדַאְתָרא'ְלַאַחר �ָּמָרא ָמָרן� הּוא',
ֲאֶׁשר�ָּכל�ַהְּסָפַרִּדים�ַוֲעדֹות�ַהִּמְזָרח�ְלֹלא�יֹוֵצא�,�א"ַרֵּבנּו�יֹוֵסף�ָקארֹו�זיע,�ַהֻּׁשְלָחן�ָערּוְך

�הֹוָראֹוָתיו �ִקְּבלּו �ַהְּכָלל �ִמן �ְלַׁש, �ֵהם �ְלֹלא�ַרָּׁשִאים �ִקְטִנּיֹות �ְוֶלֱאֹכל �ִמְנָהָגם �ֶאת ּנֹות
�[ַהָּתָרה �רֹוִצים�. �ּוִפְתאֹום �ִיְׂשָרֵאל �ְלֶאֶרץ �ֶׁשָעלּו �ְלַאַחר �ְּבֻחְמָרָתם �ִהְמִׁשיכּו �ִאם ְוַרק

�ִמְנָהָגם �ֶאת �ְלַׁשּנֹות �ַהָּתָרה, �ַיֲעׂשּו �ֵמַרָּבֵנ.] �ֶׁשָהָיה �ְצִבי �ָחָכם �ַהָּגאֹון �ִהְתַּבֵּטא י�ּוְכָבר
�ָׁשָנה �ֵמאֹות �ִּכְׁשֹלׁש �ִלְפֵני �ַאְׁשְּכַנז �"ְוָאַמר, �ַהֵּסֶדר�: �ְּבֵליל �אֹוֵכל �ֶׁשֲאִני �ְוַהַּמָּצה ַהְלַואי

�ִחּמּוץ �ֲחַׁשׁש �ׁשּום �ְלֹלא �ְּכֵׁשָרה �ִּתְהֶיה �ַאֵחינּו�, �ֶׁשאֹוְכִלים �ְוַהִּקְטִנּיֹות �ָהֹאֶרז ְּכמֹו
��)פו,�פד(".�ַהְּסָפַרִּדים�ְּבֶפַסח

��
ְוַכּיֹום�ָנָׂשא�ִאָּׁשה�ְועֹוֵמד�,��ָּבחּור�ְסָפַרִּדי�ֶׁשָּנַהג�ְּבֵבית�הֹוָריו�ֶׁשֹּלא�ֶלֱאֹכל�ִקְטִנּיֹות-ָחָתן�

�)פה(.�ַרַּׁשאי�ֶלֱאֹכל�ִקְטִנּיֹות�ְלֹלא�ׁשּום�ַהָּתָרה�ְּכָלל,�ִּבְרׁשּות�ַעְצמֹו �
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� �ַהָּנׂשּוי�ֶׁשַּיְמִׁשיְך �ְוִקְטִנּיֹותַאף�ִאם�ָהַאָּבא�ְמַצֶּוה�ֶאת�ְּבנֹו ,�ְּבֻחְמרֹוָתיו�ֶׁשֹּלא�ֶלֱאֹכל�ֹאֶרז
�ָחֵפץ �ֵאינֹו �ַהֵּבן �ִאם �ְלָאִביו, �ִלְׁשֹמַע �ַחָּיב �ֵאינֹו �ֶאת�, �ֲעֵליֶהם �ִקְּבלּו �ְסָפַרד �ּוְבֵני ֵמַאַחר

�ָערּוְך �ַהֻּׁשְלָחן �ְלַהְחִמיר,�הֹוָראֹות�ָמָרן �ְלָהֵקל�ֵּבין �ֵּבין �ֶזה�ֶׁש. �ְּבִמְנָהג �ְקָצת�ְוָכל�ֶׁשֵּכן ֵּיׁש�ָעָליו
�תנג(ְוַעֵּין�ַּבּטּור�.�עֹוְרִרים ְלִפי�ֶׁשִּמיֵני�,�ְוֵיׁש�אֹוְסִרים�ֶלֱאֹכל�ֹאֶרז�ְוָכל�ִמיֵני�ִקְטִנּיֹות�ַּבַּתְבִׁשיל,��ֶׁשָּכַתב)סימן

�ְוֻחְמָרה�ְיֵתָרה�ִהיא�זֹו,�ִחִּטים�ִמְתָעְרִבים�ָּבֶהן �ְוֹלא�ָנֲהגּו�ֵּכן, ,�ַּגם�ַרֵּבנּו�ְירּוָחם�ָּכַתב:�ֵסףְוָכַתב�ַהֵּבית�יֹו.
זּוָלִתי�ִאם�ֵהם�עֹוִׂשים�,��ִמְנַהג�ְׁשטּות�הּוא-אֹוָתם�ֶׁשָּנֲהגּו�ֶׁשֹּלא�ֶלֱאֹכל�ֹאֶרז�ּוִמיֵני�ִקְטִנּיֹות�ְמֻבָּׁשל�ְּבֶפַסח�

�ַעְצָמם �ַעל �ְלַהְחִמיר �ָלָּמה, �ָיַדְעִּתי �ְוֹלא �ַמה. �ְירּוָחם �ַרֵּבנּו �ָרָאה �ֹלא �ַהְּסַמְואּוַלי �ק"�ֶּׁשָּכַתב ֶׁשִּנְרֶאה�,
ְוַגם�ֵיׁש�.�ְוָגְזרּו�ֶׁשָּמא�ְיַבֵּׁשל�ָּדָגן�ְּכמֹו�ִקְטִנית,�ֶׁשֲאָסרּום�ִמּׁשּום�ְּדָדָגן�ַמֲעֵׂשה�ְקֵדָרה�ְוִקְטִנית�ַמֲעֵׂשה�ְקֵדָרה

ֲאָבל�ִמיֵני�ְיָרקֹות�ֶׁשֵאיָנם�ּדֹוִמים�ְלָדָגן�,�ןְמקֹומֹות�ֶׁשעֹוִׂשים�ַּפת�ִמִּקְטִנית�ְוָיבֹואּו�ִלְטעֹות�ְוַיֲעׂשּו�ַּפת�ִמָּדָג
ְוַרֵּבנּו�ָמנֹוַח�ָּכַתב�.�ְוִאי�ֶאְפָׁשר�ְלָבְררֹו�ָיֶפה,�ְוַגם�ְּפָעִמים�ְּתבּוָאה�ְמֹעֶרֶבת�ָּבֶהם.�ֹלא�ָיבֹואּו�ִלְטעֹות,�ְּכָלל

�ַהִּמְנָהגֹות �ֵסֶפר �ְּבֵׁשם �ַטַעם �ִקְט, �ֶלֱאֹכל �ֶּדֶרְך �ֶׁשֵאין �ַּבּמֹוֵעדִמְּפֵני �ִנּיֹות ,� �ְּבַחֶּגָך'ֶׁשֶּנֱאַמר �ְוָׂשַמְחָּת ְוֵאין�',
�ִׂשְמָחה�ַּבֲאִכיַלת�ַּתְבִׁשיל�ִקְטִנּיֹות �"ְוָכַתב�ַהֵּבית�יֹוֵסף. �ָהַאְׁשְּכַנִּזים: �זּוָלִתי ".�ְוֵלית�ְּדָחׁש�ַלְּדָבִרים�ַהָּללּו

ֶׁשַּכָּמה�ַצַער�,�ל"ּוְמִעיַדִני�ַעל�ַאָּבא�ָמאִרי�ַהָּגאֹון�ֲחַכם�ְצִבי�ַזַצ�":ץ�ְּבִסְפרֹו�ֹמר�ּוְקִציָעה"ְוָכַתב�ַהָּגאֹון�ַיְעֵּב
ִאם�ָהָיה�,�ְוָהָיה�אֹוֵמר,�ִנְצַטֵער�אֹותֹו�ַצִּדיק�ַעל�ִמְנַהג�ָהַאְׁשְּכַנִּזים�ְלִהָּמַנע�ֵמֲאִכיַלת�ֹאֶרז�ְוִקְטִנּיֹות�ְּבֶפַסח

ְויֹוֵצא�ִמֶּמָּנה�ִמְכׁשֹול�ְלִהָּכֵׁשל�,�הִהיא�ֻחְמָרה�ֶׁשְּמִביָאה�ֻקָּלֶׁש,�רּוַע�ַהָּלזִלי�ֹּכַח�ָהִייִתי�ְמַבֵּטל�ַלִּמְנָהג�ַהָּג
ְצִריִכים�ֶלֱאפֹות�,�ִּכי�ִמּתֹוְך�ֶׁשֵאין�ִמיֵני�ִקְטִנּיֹות�ְוֹאֶרז�ְמצּוִיים�ֶלָהמֹון�ֶלֱאֹכל�ְוִלְׂשֹּבַע,�ְּבִאּסּור�ָחֵמץ�ָּגמּור
ְוַגם�ִנְמָנִעים�ִמִּׂשְמַחת�יֹום�טֹוב�ִמִּסַּבת�ֻחְמָרה�ֶׁשֵאין�',�ן�ִנְזָהִרים�ָּבִעָּסה�ָּכָראּוי�ְוכּוְוֵאי,�ַמָּצה�ַהְרֵּבה�ְמֹאד
ַעל�ֵּכן�ְּבַוַּדאי�ֶׁשֵאין�.�ש"עי�".ְוַאְׁשֵרי�ֶׁשֹּיאֵחז�ַצִּדיק�ַּדְרּכֹו�ְוִנֵּפץ�ֻחְמרֹות�ֵאּלּו�ֶאל�ַהָּסַלע,�ָלּה�ַטַעם�ְוֹלא�ֵריַח

ְוַהֹּכל�ַעל�ְמקֹומֹו�,�ַאְך�ִיָּזֵהר�ְלַהְבִהיר�ְלָאִביו�ְּבַנַחת�ּוְנִעימּות�ֶאת�ַטֲעמֹו�ְוִנּמּוקֹו,�ן�ִלְׁשֹמַע�ְלָאִביוַחָּיב�ַהֵּב
�.'כבוד�אב�ואם�בהלכה�ובאגדה'�בחוברת�וכמבואר�)פב(�.ָיבֹוא�ְבָׁשלֹום �

��
� �ְוִקְטִנּיֹות�ְּבֶפַסח�ַרָּׁשִאית�ֶלֱאֹכל�-ַאְׁשְּכַנִּזָּיה�ַהְּנׂשּוָאה�ִלְסָפַרִּדי �ֹאֶרז �ְיכֹוָלה�ְלָהֵקל�, ְוֵכן

�ָּבֶהם �ֶׁשְּמִקִּלים �ַהְּסָפַרִּדים �ִמְנֲהֵגי �ְּבָכל �ְּכָכל�. �ֶׁשַּתֲעֶׂשה �ָעִדיף �ֶׁשָּכְך �ַהּפֹוְסִקים ְוָכְתבּו
�ַהְּסָפַרִּדים �ִמְנֲהֵגי �ָאִביָה, �ֵּבית �ְּכִמְנֲהֵגי �ַעְצָמּה �ַעל �ַּתְחִמיר �ֵמֲאֶׁשר �ֶׁשִּתְתַנֵהג�ִּכי, �ָּבֶזה

ּוְכָבר�ָּכַתב�.�ֶׁשָחמּור�הּוא�ְמֹאד,�ּגֹוֶרֶמת�ִלְמִניַעת�ַהָּׁשלֹום�ַּבַּבִית,�ְּבֻחְמרֹות�ֶיֶתר�ַעל�ַּבְעָלּה
,�ַּדאיִצּוּו�ֲחָכִמים�ַעל�ָהִאָּׁשה�ֶׁשִּתְהֶיה�ְמַכֶּבֶדת�ֶאת�ַּבְעָלּה�ְּביֹוֵתר�ִמ"):�הלכות�אישות�פרק�טו�הלכה�כ(ם�"ָהַרְמַּב

ּוַמְרֶחֶקת�ָּכל�ַמה�,�ְמַהֶּלֶכת�ְּבַתֲאַות�ִלּבֹו,�ְוִיְהֶיה�ְּבֵעיֶניָה�ְּכמֹו�ַׁשר�אֹו�ֶמֶלְך,�ְוַתֲעֶׂשה�ָּכל�ַמֲעֶׂשיָה�ַעל�ִּפיו
�ֶּׁשִּיְׂשָנא �ְּבִזּוּוָגן, �ַהְּטהֹוִרים �ַהְּקדֹוִׁשים �ִיְׂשָרֵאל �ּוְבֵני �ִיְׂשָרֵאל �ְּבנֹות �ֶּדֶרְך �הּוא �ְוֶזה �ִיְהֶיה�ּו, �ֵאּלּו ִבְדָרִכים

��)פז(�.כ"ע".�ִיּׁשּוָבם�ָנֶאה�ּוְמֻׁשָּבח
��

ּוְכמֹו�ֵכן�ַרַּׁשאי�.�ֻמָּתר�ְלַאְׁשְּכַנִּזי�ְלַבֵּׁשל�ַלֲחֵברֹו�ַהְּסָפַרִּדי�ֹאֶרז�ּוְׁשָאר�ִמיֵני�ִקְטִנּיֹות�ְּבֶפַסח
ְּכֵדי�ֶׁשֹּיאְכלּו�ִמֶּמּנּו�הּוא�ּוְבֵני�,�ם�ִׁשִּׁשיְלַבֵּׁשל�ֹאֶרז�ְּביֹום�טֹוב�ְׁשִביִעי�ֶׁשל�ֶּפַסח�ֶׁשָחל�ְּביֹו

�)פו(.�ֵביתֹו�ְּבֵליל�ַׁשָּבת�ֶׁשהּוא�ִאְסרּו�ַחג�ֶׁשל�ֶּפַסח �

��
� �ְלַאְׁשְּכַנִּזי �ַהְּנׂשּוָאה �ְוִקְטִנּיֹות-ְסָפַרִּדָּיה �ֹאֶרז �ְּבֵביָתם �ְּתַבֵּׁשל ��ֹלא �ַמִּגיָעה�, �ַּכֲאֶׁשר ַאְך

��)פח(.�ַרָּׁשִאית�ֶלֱאֹכל�ָׁשם�ֹאֶרז�ְוִקְטִנּיֹות,�ָה�ֶּבָחגְלִבּקּור�ֵאֶצל�הֹוֶרי
��

ַרַּׁשאי�ֶלֱאֹכל�ֶאת�,�ֲהַגם�ֶׁשֵאינֹו�אֹוֵכל�ִקְטִנּיֹות,��ַאְׁשְּכַנִּזי�ַהִּמְתָאֵרַח�ֵאֶצל�ְסָפַרִּדי-אֹוֵרַח�
��)פו(.�ֹות�ְלֹלא�ׁשּום�ֲחָׁשׁשַהַּמֲאָכִלים�ֶׁשִהְתַּבְּׁשלּו�ַּבִּסיִרים�ֶׁשִּבְּׁשלּו�ָּבֶהם�ֹאֶרז�ְוִקְטִנּי

��
�ַהִּמְנָהג�ִלְבֹּדק�ֶאת�ָהֹאֶרז�ָׁשֹלׁש�ְּפָעִמים�ִּבְתׂשּוֶמת�ֵלב�ַרָּבה�ְלַבל�ִּתָּמֵצא�-ְּבִדיַקת�ָהֹאֶרז�

רּוִרים�ֶׁשָּמא�ִיְּפלּו�ָחִליָלה�ֵּפ,�ְוִיָּזֲהרּו�ֶׁשֹּלא�ִלְבֹּדק�ְלַיד�ַהְיָלִדים�ְּכֶׁשַהֶּלֶחם�ְּבָיָדם.�ּבֹו�ִחָּטה
��)פב(.�ָלֹאֶרז

��
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��ַמָּצה�ֲעִׁשיָרה
�ֲעִׁשיָרה �ַמָּצה �עּוגֹות �ְוֶלֱאפֹות �ָללּוׁש �ֻמָּתר �ְלֶפַסח�, �ָּכֵׁשר �ִחָּטה �ִמֶּקַמח �עּוגֹות ְּדַהְינּו

�ּוֻמָּתר�ְלַהְׁשהֹות�ִעָּסה�זֹו,�ְּבִלי�ַמִים�ְּכָלל,�ַהִּנּלֹוׁש�ְּבִמיץ�ֵּפרֹות�אֹו�ֶׁשֶמן�אֹו�ְּדַבׁש�אֹו�ָחָלב
סימן�(ָמָרן�ַּבֻּׁשְלָחן�ָערּוְך� ּוְכמֹו�ֶׁשָּפַסק�,)פסחים�לה�עמוד�ב("�ֵּמי�ֵּפרֹות�ֵאין�ַמְחִמיִצים"ֵּכיָון�ֶׁש,�ְזַמן�ַרב

�א �סעיף ,�ְוַיְקִּפיד�ַּגם�ֶׁשַהֵּכִלים�ִיְהיּו�ְיֵבִׁשים�ִמַּמִים,��ּוָפׁשּוט�ֶׁשָּצִריְך�ָּבֶזה�ְזִהירּות�ְמֻרָּבה.)תסב
��.ְיכֹוָלה�ָהִעָּסה�ֻּכָּלּה�ְלַהְחִמיץ,�ְתָעֵרב�ָּבִעָּסה�ֲאִפּלּו�ְמַעט�ַמִיםִּכי�ִאם�ִי

��
�ֶׁשֹּלא�ֶלֱאפֹות� �ַאְׁשְּכַנז �ְּבֵני �ַמָּצה�ֲעִׁשיָרה'ִמְנַהג �ְלָזֵקן' �ֶאָּלא�ַרק�ְלחֹוֶלה�אֹו �ֶׁשָּפַסק�, ְּכמֹו

�ד(�א"ָהָרָמ �סעיף �תסב �ַּגם�ִליָלִדים�.)סימן �)קיח(ְקַטִּנים��ִויכֹוִלים�ְלָהֵקל �ַּגם�. �ֶּפַסח�ֻמָּתר ּוְבֶעֶרב
�ב(�.ֶׁשֹּלא�ֶהְחִמירּו�ֶאָּלא�ַּבֶּפַסח�ַעְצמֹו,�ִלְבֵני�ַאְׁשְּכַנז�ֶלֱאֹכל�ַמָּצה�ֲעִׁשיָרה �סעיף �תעא �סימן נודע�,

�)רסה.�ה"ערוך�השלחן�סימן�תמד�סק,�ביהודה �

��
�עּוגֹות�-ֲחֻנּיֹות� �ַּבֲחנּותֹו �ָרהַמָּצה�ֲעִׁשי'�ַהּמֹוֵכר �ַאְׁשְּכַנז�', �ִלְתלֹות�מֹוָדָעה�ֶׁשְּבֵני ֵיׁש�לֹו

��)קיח(.�ִלְזֵקִנים�ְוִליָלִדים�ְקַטִּנים,�זּוַלת�ְלחֹוִלים,�ֵאיָנם�אֹוְכִלים�עּוגֹות�ֵאּלּו�ְּבֶפַסח
��

� �ַמָּצה �ִמֶּקַמח �ִמ�-עּוגֹות �ֶלֱאפֹות�עּוגֹות �ַאְׁשְּכַנז �ִלְבֵני �ַּגם �ַמָּצה'ֻמָּתר �ֶּקַמח �ַמִי' ,�םִעם
�)קיח.�חק�יעקב,�שערי�תשובה,�פרי�חדש�(.ׁשּוב�ֵאיָנּה�ַמְחִמיָצה�ְלעֹוָלם,�ֶׁשֵּמַאַחר�ְוַהַּמָּצה�ֶנֶאְפָתה �

��
��ִּפּצּוִחים

,�ִפיְסטּוִקים�ְוַכּיֹוֵצא�ְקלּוִיים�ַהִּנְמָּכִרים�ַּבּׁשּוק,�ְׁשֵקִדים,�ֵיׁש�ְלִהָּזֵהר�ֶׁשֹּלא�ִלְקנֹות�ֱאגֹוִזים
.�ֵמַאַחר�ּוְפָעִמים�ְמֹעָרִבים�ָּבֶהם�ֶקַמח�ַּבֶּמַלח�ֶׁשֲעֵליֶהם,��ַהְׁשָּגָחה�ַּכָּדתִאם�ֵאין�ֲעֵליֶהם

��)קיז(
��

��ֵּפרֹות�ְיֵבִׁשים
�ִּכְתֵאִנים �ְיֵבִׁשים �ֵּפרֹות �ִצּמּוִקים, �ְׁשִזיִפים, �ְוַכּיֹוֵצא, �ִמְׁשְמִׁשים �ַּבּׁשּוק�, ַהִּנְמָּכִרים

ֻמָּתר�ְלַכְּתִחָּלה�ְלָאְכָלם�,�ם�ְּבֹאֶפן�ֶׁשֵאין�ָּבֶהם�ֲחַׁשׁש�ָחֵמץ�ְּכָללֶׁשִּיְּבׁשּו,�ַּבַהְׁשָּגָחה�ַּכָּדת
��)א�סימן�תסז�סעיף�ח"הרמ(.�ֵּבין�ִלְבֵני�ְסָפַרד�ּוֵבין�ִלְבֵני�ַאְׁשְּכַנז

��
��.ָחְמֵרי�ִנּקּוי.�ִמְׁשַחת�ַנֲעַלִים.�ַּתְמרּוִקים

�ֶּפַס �ְּבֶעֶרב �ֵמֲאִכיַלת�ַהֶּכֶלב �ֶׁשִּנְפָסל �חָחֵמץ �ַּבֶּפַסח�, �ֵלָהנֹות�ִמֶּמּנּו �ט(ֻמָּתר �סעיף �תמב .�)סימן
ַאף�ִאם�,�ְוָחְמֵרי�ִנּקּוי,�ִמְׁשַחת�ַנֲעַלִים,�ֹּבֶׂשם�ּומּוְצֵרי�קֹוְסֶמִטיָקה,�ַּתְמרּוִקים,�ֲאֶׁשר�ַעל�ֵּכן

ם�ָּפגּום�ְוֵאיָנם�ְראּוִיים�ֵּכיָון�ֶׁשַּטֲעָמ,�ֻמָּתר�ְלִהְׁשַּתֵּמׁש�ָּבֶהם,�ַנֲעׂשּו�ְלֹלא�ַהְׁשָּגָחה�ְלֶפַסח
�)ה�שס"י�ח"ילקו.�קיט(�.ַלֲאִכיַלת�ַהֶּכֶלב �

��
��ְּתרּופֹות

�ָּפגּום �ָחֵמץ�ֶׁשַּטֲעמֹו �ְלֹלא�ַהְׁשָּגָחה�ְמֻיֶחֶדת�ְלֶפַסח�ְוֵיׁש�ֲחָׁשׁש�ֶׁשְּמֹעָרב�ָּבֶהן ,�ִאם�ַנֲעׂשּו
�ְלִמְׁש �חֹוֶלה�ֶׁשָּנַפל �ְלֹצֶרְך �ְלִהְׁשַּתֵּמׁש�ָּבֶהן �ַסָּכָנהֻמָּתר �ּבֹו �ֶׁשֵאין �ַאף �ָּכב �ֶׁשֵאין�, ּוִבְלַבד

�ְּכָלל �ֵמֶהן �ֶנֱהֶנה �ַהֵחְך �ְּבִליָעה, �ַּכּדּוֵרי �ְּכגֹון �ֵמֶהן. �ֶנֱהֶנה �ַהֵחְך �ִאם �ֲאָבל �ַּכּדּוֵרי�, ְּכמֹו
ִּיְרֹׁשם�לֹו�ּוַמה�ּטֹוב�ְלַבֵּקׁש�ֵמָהרֹוֵפא�ֶׁש.�ָאסּור�ְלִהְׁשַּתֵּמׁש�ָּבֶהן,�ְמִציָצה�אֹו�ִסירֹוּפ�ָמתֹוק
�ָחֵמץ�ְּכָכל�"ּוֵבֵאר�ָהַרְמַּב[.�ְּכמֹו�ֶׁשָּמצּוי�ַהּיֹום�ְּבֹרב�ַהְּתרּופֹות,�ְּתרּופֹות�ַהְּכֵׁשרֹות�ְלֶפַסח ם�ֶׁשִּדין

�ַמֲאַכל�ִאּסּור �ֲהָנָאה�ַלֵחְך, �ְוָכַתב�ַהֲחזֹון�ִאיׁש.�ֻמָּתר�ְלִהְתַרֹּפאת�ּבֹו,�ֶׁשִאם�ֵאין�ּבֹו ֹעָרב�ָהֲעִמיָלן�ַּבַּמִים�ַאף�ַעל�ִּפי�ֶׁשְּמ,
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�ּוַמְחִמיץ �ָאָדם, �ְלַמֲאַכל �ָראּוי �ֶׁשֵאינֹו �ְּבָדָבר �ְמֹעָרב �ָמקֹום�ִאם�הּוא �ִמָּכל �ְלַבּדֹו, �ָהֲעִמיָלן �ְלַהְפִריד �ֶאְפָׁשר �ְוִאי ֻמָּתר�,
ִּכי�ַּדְעּתֹו�ַרק�ַעל�ַהַּסִּמים�ַהּמֹוִעיִלים�,�]'ַאַחְׁשֵביּה'[ִּכי�ְּבַתֲעֹרֶבת�ָּכזֹו�ֹלא�ַׁשָּיְך�לֹוַמר�ֶׁשהּוא�ַמְחִׁשיב�ֶאת�ַהֹחֶמץ�,�ְלָבְלָען

��)קכ(�.]ָהיּו�ֲאסּוִרים�ַּבֲאִכיָלה�ְוַחָּיב�ְלַבֵער,�ַמה�ֶּׁשֵאין�ֵּכן�ִאם�ָהיּו�ְראּוִיים�ַלֲאִכיַלת�ָאָדם,�ִלְרפּוָאה
��

��ַּתֲעֹרֶבת�ָחֵמץ
�ַמֲאָכ �ְּבתֹוְך �ְּבָטעּות�ָחֵמץ �ִלים�ַהְּכֵׁשִרים�ְלֶפַסחָאָדם�ֶׁשִהְתָעֵרב�לֹו �ֶׁשָּמָצא�ַּגְרֵּגר�, ְּכגֹון

אֹו�,�אֹו�ֶׁשִהְכִניס�ְלתֹוְך�ַהַּתְבִׁשיל�ְּבָטעּות�ִמְצָרְך�ֶׁשֵאינֹו�ָּכֵׁשר�ְלֶפַסח,�ִחָּטה�ְּבתֹוְך�ַּתְבִׁשיל
� �ָּבֶזה �ַּכּיֹוֵצא �ְוָכל �ָחֵמץ �ֶׁשל �ְּבֵכִלים �ְּבָטעּות �ְלַר-ֶׁשִהְׁשַּתֵּמׁש �הֹוָרָאה��ִיְפֶנה �מֹוֵרה ב

�ִלְנֹהג �ֵּכיַצד �לֹו �ֶׁשּיֹוֶרה �ָחֵמץ, �ֶׁשל �ָּכְלֶׁשהּו �ְּבִאּסּור �ְוָׁשלֹום �ַחס �ִיָּכֵׁשל �ְלַבל �ַרּבּו�, ִּכי
��.]ּוְלַהָּלן�ָּכַתְבנּו�ִּבְכָתב�ָקָטן�ְמַעט�ִמְּפָרֵטי�ֲהָלכֹות�ֵאּלּו�ַלֲהָבַנת�ַהֻּמָּׂשִגים[.�ַהְּפָרִטים�ָּבֶזה

��
��קמֹוֵרה�ֶצֶד

�ֲהָלָכה �ְּבִעְנְיֵני �ְלִהָּׁשֵאל �ָהָרִגיל �ֵהיֵטב, �ֶאת�ִהְלכֹות�ַהֶּפַסח�ֵהיֵטב �ְלַׁשֵּנן �ָעָליו �ִּבְפָרֵטי�, �ֶׁשִּיְהֶיה�ָּבִקי ְּכֵדי
�ַהֲהָלכֹות �ְוַכִּדין, �ַּכָּדת �ַלּׁשֹוֵאל �ַלֲענֹות �ְויּוַכל �ְמֻסָּיִמ. �ִּבְדָבִרים �ְלַהְחִמיר �ָנֲהגּו �ֲאבֹוָתיו �ִאם �אֹו�ְוַאף ים

ֶאָּלא�ָעָליו�ְלהֹורֹות�ַלּׁשֹוֲאִלים�ֶאת�,�ֵאין�לֹו�ְלהֹורֹות�ֵּכן�ַלֲאֵחִרים,�ֶׁשהּוא�ִהְנִהיג�ְלַעְצמֹו�ֻחְמרֹות�ְמֻסָּימֹות
:�א"ָרן�ַהִחיָדָמ ּוְכמֹו�ֶׁשָּכַתב.�א"ְוִלְבֵני�ַאְׁשְּכַנז�ְּכַדַעת�ָהָרָמ,�ָמָרן�ַהֻּׁשְלָחן�ָערּוְך �ִלְבֵני�ְסָפַרד�ְּכַדַעת- ַהִּדין

�ַנְפׁשֹו" �ְּתַאֶּוה �ַּכֲאֶׁשר �ַהֶּפַסח �ְּבִהְלכֹות �ְלַעְצמֹו �ַמְחִמיר �ֶאָחד �ֶׁשָּכל �ַאף �ְלַהְחִמיר�, �ָחְכָמה �ְצנּוִעים ֶאת
�ּוְבחֹומֹוָתיו �ְּבֵביתֹו �ְוָכל�ַמה�ֶּׁשּיּוַכל. �ִיְתַחֵּמק�ִמְּלַגּלֹות�ִמְסּתֹוָריו�ִלְבֵני�ָאָדם, �ְל. יֹוֶרה�,�הֹוָרָאהְוִאם�ִהִּגיַע
��".ַעל�ִּפי�ַהִּדין�ַּדְוָקא

� �

�ְוָכַתב�עֹוד �ִהֵּנה�ַמה�ּטֹוב, �ֵּביתֹו �ָהרֹוֶצה�ְלַהְחִמיר�ְּבתֹוְך �ְוָאְמָנם�ְלִאיׁש�ֲאֶׁשר�ֵאֶּלה�לֹו, יֹוֵתר�טֹוב�ִאם�,
.�ַעל�ִמּדֹות�ְּתרּוִמּיֹותֶׁשִּיְהֶיה�ַּב,�ְרָׁשןָיִׂשים�ֶאל�ִלּבֹו�ְלַדְקֵּדק�ִּבְדָבִרים�ֲחמּוִרים�ֵמֵאֶּלה�ֶׁשֵהם�ִעְּקֵרי�ַהָּדת�ְוָׁש

�ַהּפֹוְסִקים� �ֵּכן �ּוָפְסקּו �ְלָהֵקל �ַהִּמְנָהג �ֶׁשָּפַׁשט �ְּבָדָבר �ְלַהְחִמיר �ָּבַרִּבים �ְלהֹורֹות �ֵאין �ַהֵּדעֹות ּוְלָכל
ְויֹוֵתר�.�מּוִרים�ְיכֹוִלים�ְלַהְחִמיר�ָלַרִּביםעֹוְמִדים�ֵאין�ַצִּדיִקים�ְּג'�ְּתׁשּוָבה'ּוְבָמקֹום�ֶׁשַּבֲעֵלי�,�ִּבְתׁשּובֹוֵתיֶהם

ָאסּור�ֶלֱאֹסר�ֶאת�ַהֻּמָּתר�ֲאִפּלּו�ְּבֶׁשל�ּגֹוי�,�ְך"ְוָכַתב�ַהַּׁש.�ַעד�ָּכאן.�ר�ְּבִמְׁשַקל�ַהֲחִסידּותֵהָּזי�ִהֵמֵהָּמה�ְּבִנ
�ַּבָּדָבר �ֶהְפֵסד �ֶׁשֵאין �ַוֲאִפּלּו �ֵמֲחַמת�ַהָּס, �ֶלֱאֹסר �ֵפקְוִאם�ֻהְצַרְך �ַּכֶּׁשֶמׁש, �ָּברּור �ָהִאּסּור �ֶׁשֵאין �ָּכל ָצִריְך�,

ַקָּבָלה�ְּבָיֵדינּו�ֶׁשְּבָכל�ָמקֹום�ֶׁשַהָּגאֹון��,גרּוְתי�ִׂש"ְוָכַתב�ַמֲהִר.�ַהּמֹוֶרה�לֹוַמר�ַלּׁשֹוֵאל�ֶׁשֵאין�ָהִאּסּור�ָּברּור
�ַטֵי �ִיְצָחק �ֶנַרִּבי �ֶהְחִמיר �ַהֻּׁשְלָחן �ֵעֶרְך �ְּבִסְפרֹו �ַהּפֹוְסִקיםיְּב �ֹרב �ִּפי �ַעל �ָמָרן �ַּדַעת �ֶגד �ְל, �ָהָיה�ַרק ַעְצמֹו

�ַמְחִמיר �ֲאֵחִרים�ָהָיה�מֹוֶרה�ְּכַדַעת�ָמָרןֲאָבל�ַל, �ַחִּיים�ָפָלאִג. �ַרִּבי �ָּכַתב'ְוַהָּגאֹון �י ֶׁשַהַּמְחִמיר�ַלֲאֵחִרים�,
ּוְלַדַעת�ַּכָּמה�ְּגדֹוִלים�ִּדינֹו�ְּכעֹוֵבר�.�ד�ָממֹוָנם�ֶׁשל�ִיְׂשָרֵאלֶׁשְּמַאֵּב,�ָענֹוׁש�ֵיָעֵנׁש�ִּביֵדי�ָׁשַמִים,�ֶנֶגד�ְּפַסק�ָמָרן

�ְוָׁשלֹום �ַחס �ְמַכֵּפר �ַהִּכּפּוִרים �יֹום �ֶׁשֵאין �ַלֲחֵברֹו �ָאָדם �ֶׁשֵּבין �ֲעֵברֹות �ַעל �ְּבַוַּדאי�, �ָּכֹזאת �ַּתְלמּוד ְוִׁשְגַגת
�ָזדֹון �ֶׁשעֹוָלה .� �ַרִּבי �ַהָּגאֹון �ָּכְתבּו �ָאְוֵכן �גאבבּוַאְבָרָהם �ְפַרְנְקפּוְרט"ש �ד �פלקלס�, �ֶאְלָעָזר �ַרִּבי ְוַהָּגאֹון

�ְּתׁשּוָבה�ֵמַאֲהָבה �ַהֻּמְבָהק�ֶׁשל�ַהּנֹוָדע�ִּביהּוָדה�ְּבִסְפרֹו �ַּתְלִמידֹו �ׁש"ְוָכַתב�ָהֹרא. �ְלָהִביא�", ְוַעל�ָהאֹוֵסר
�ְרָאָיה�ְּברּוָרה�ַוֲחָזָקה �ֹוָנם�ֶׁשל�ִיְׂשָרֵאלִּכי�ַהּתֹוָרה�ָחָסה�ַעל�ָממ, �א�(ל�"ּוְכָבר�ָּדְרׁשּו�ֲחַז". �פרשה �שמיני ספרא

�ו(�ַעל�ַאֲהֹרן�ַהֹּכֵהן�ֶאת�ַהָּפסּוק�)ועוד �ב �-�"�ְוַעְוָלה�ֹלא�ִנְמָצא�ִבְׂשָפָתיו,�ּתֹוַרת�ֱאֶמת�ָהְיָתה�ְּבִפיהּו�"):מלאכי
�ֹלא�ִטֵהר�ֶאת�ַהָּטֵמא�ְוֶׁשֹּלא�ִטֵּמא�ֶאת�ַהָּטהֹור,�ּתֹוַרת�ֱאֶמת�ָהְיָתה�ְּבִפיהּו ,�וַעְוָלה�ֹלא�ִנְמָצא�ִּבְׂשָפָתיו.

ְּכֵׁשם�ֶׁשָאסּור�ְלַטֵהר�ֶאת�):�ה"תרומות�סופ�(ְוָאְמרּו�ַּבְירּוַׁשְלִמי.��ְוֹלא�ִהִּתיר�ֶאת�ָהָאסּורֶׁשֹּלא�ָאַסר�ֶאת�ַהֻּמָּתר
ֵיׁש�,�ָמקֹום�ֶׁשָּכַתב�ָמָרן�ֶׁשַּבַעל�ֶנֶפׁש�ָיחּוׁש�ְלַעְצמֹוְוַעל�ָּכל�ָּפִנים�ְּב.�ָּכְך�ָאסּור�ְלַטֵּמא�ֶאת�ַהָּטהֹור,�ַהָּטֵמא

ְוַכְּדָבִרים�ָהֵאּלּו�ָּכְתבּו�עֹוד�ַרִּבים�.�ְלהֹוִדיַע�ֶאת�ַהּׁשֹוֵאל�אּוַלי�ִיְרֶצה�ִלְהיֹות�ַּבַעל�ֶנֶפׁש�ּוְלַהְחִמיר�ְלַעְצמֹו
��)קי,�א(.�ֵמָהַאֲחרֹוִנים

��
��ֵטלָחֵמץ�ֲאִפּלּו�ְּבֶאֶלף�ֹלא�ָּב

�ִאם�ֵיׁש�ַּכּמּות�ֶׁשל�ִּפי�ִׁשִּׁשים�ַּבַּמֲאָכל�ַהָּכֵׁשר�ְּכֶנֶגד�-ָּכל�ַמֲאַכל�ִאּסּור�ֶׁשִהְתָעֵרב�ְּבַמֲאָכל�ָּכֵׁשר�,�ַּכָּידּוַע
�ָהִאּסּור �ַמֲאַכל �ַּבֲאִכיָלה, �ַהַּתְבִׁשיל �ּוֻמָּתר �ָהִאּסּור �ָּבֵטל �ְלַתְבִׁש:ְלָמָׁשל. �ָחָלב �ְמַעט �ִנְׁשַּפְך �ֶׁשל��ִאם יל

ְוהּוא�.�ֻמָּתר�ַהַּתְבִׁשיל�ַּבֲאִכיָלה,�ְוֵיׁש�ְּבַתְבִׁשיל�ַהָּבָׂשר�ַּכּמּות�ֶׁשל�ִּפי�ִׁשִּׁשים�ְּכֶנֶגד�ֶהָחָלב�ַהִּנְׁשָּפְך,�ָּבָׂשר
�ִּבְׁשָאר�ִאּסּוִרים�ִּכְנֵבָלה�ַוֲחִזיר�ְוַכּיֹוֵצא �ַהִּדין .� �בחוברת �בהרחבה �המטבח'כמבואר �'כשרות ִאּסּור�ָחֵמץ�אּוָלם�ְּב.

ַעל�ַאף�ֶׁשֵּיׁש�ַּבַּתְבִׁשיל�ַּכּמּות�ֶׁשל�ִּפי�,�ְּבֶפַסח�ֶׁשֲאִפּלּו�ָנַפל�ְמַעט�ָחֵמץ�ְלתֹוְך�ַהַּתְבִׁשיל�,ֲחָכִמים�ֶהְחִמירּו
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�ֶהָחֵמץ1000 �ְּכֶנֶגד ��ְויֹוֵתר �ַּבֲאִכיָלה, �ֻּכּלֹו �ַהַּתְבִׁשיל �ֶנֱאָסר �קֹוַבַעת. �ֶׁשַהֲהָלָכה �ֵּכיָון �ָח": �ְּבֶפַסח �-ֵמץ
��)סימן�תמז�סעיף�א(.�ֶנֱאָסר�ָּכל�ַהַּתְבִׁשיל,�ֲאִפּלּו�ַרק�ַמֶּׁשהּו�ֶׁשל�ָחֵמץ�ְמֹעָרב�ַּבַּתְבִׁשיל,��ְּדַהְינּו".ְּבַמֶּׁשהּו

��
�ֹלא�ֶנֱאָסר�ַהַּתְבִׁשיל�ַּגם�ַּבֲהָנָאה �ֶאָּלא�ֶׁשֲעַדִין �ָחֵמץ�ַמָּמׁש�ֶׁשָאסּור�ַּבֲהָנָאה, �ְּכִדין �אם[, �החמץ�אלא �מעט �כן

�התערובת �את �משביח �ְוֵלָהנֹות�ֵמַהֶּכֶסף.] �ְלגֹוי �ֶאת�ַהַּתְבִׁשיל �ִלְמֹּכר �ֻמָּתר �ְוָלֵכן �ְמַׁשֵּלם�, �ַהּגֹוי �ֶׁשֵאין ֶׁשֵּכיָון
�ְואּוָלם�)פט.�סימן�תסז�סעיף�י(.�ִנְמָצא�ֶׁשֵאינֹו�ֶנֱהֶנה�ֵמֶהָחֵמץ�ְּכָלל,�יֹוֵתר�ֲעבּור�ֲהָנַאת�ַטַעם�ֶהָחֵמץ�ֶׁשַּבַּתְבִׁשיל

א�"הרמ(.�ְוַרק�ְּבֶהְפֵסד�ְמֻרֶּבה�ְמִקִּלים�ִלְמֹּכר�ְלגֹוי,�ְּבֵני�ַאְׁשְּכַנז�ַמְחִמיִרים�ָּבֶזה�ְוׂשֹוְרִפים�ֶאת�ָּכל�ַהַּתְבִׁשיל
�)תסז�סעיף�י�ובמשנה�ברורה �

��
�ֶהָחֵמץ �ֻחְמַרת �ִמְּׁש:ַטַעם �יֹוֵתר �ֶּבָחֵמץ �ֲחָכִמים �ֶׁשֶהְחִמירּו �ַהְּטָעִמים �ִאּסּוִרים�ַאַחד �ָאר �ֶׁשַהּתֹוָרה�, ֵּכיָון
�ְמֹאד �ּבֹו �ֶהְחִמיָרה �ֶׁשּבֹו, �ָּכֵרת �ֵמִאּסּור �ֶׁשְּלַבד ,� �ַּתֲעֶׂשה �ֹלא �ִאּסּוֵרי �ִּבְׁשֵני �ַהּתֹוָרה �אֹותֹו ֹלא��"-�ָאְסָרה

�ֵיָרֶאה �ִיָּמֵצא"ְו" �"ֹלא ,� �ֶׁשל �ֲעֵׂשה �ִמָּבֵּתיֶכם"ּוְבִאּסּור �ְּׂשֹאר �"ַּתְׁשִּביתּו �ִאּסּור�ֶׁש, �ְּבׁשּום �ָּבֶזה �ַּכּיֹוֵצא ֵאין
ְוֹלא�ְרִגיִלים�ְלִהָּזֵהר�ִמֶּמּנּו�ְּכמֹו�ִמְּׁשָאר�ִאּסּוִרים�,�ִמּׁשּום�ֶׁשֶהָחֵמץ�ָמצּוי�ְּבָכל�ַהָּׁשָנה�ְּבֶהֵּתר,�ְועֹוד.�ַאֵחר

�)ש"תוספות�והרא,�י"רש(�.ֶׁשִאּסּוָרם�נֹוֵהג�ָּכל�ַהָּׁשָנה �

��
��ם�ַהֶּפַסחַּתֲעֹרֶבת�ָחֵמץ�ֹקֶד

�ְּבֶאֶלף�ֹלא�ָּבֵטל �ֲחָכִמים�ֶּבָחֵמץ�ֶׁשֲאִפּלּו �ָּכל�ַהֻחְמָרה�ֶׁשֶהְחִמירּו �ְּבֶפַסחהּוא�ַּדְוָקא�ְּכֶׁשִהְתָעֵרב�ֶהָחֵמץ�,
�ַעְצמֹו �ִאם�ִהְתָעֵרב�ֶהָחֵמץ�ַּבַּתְבִׁשיל�ֹקֶדם�ַהֶּפַסח�, �ֲחצֹות�ַהּיֹום[ַאְך �ֶּפַסח�ַאַחר �ְּבֶעֶרב �ַוֲאִפּלּו �ָאְסָרה�ֶׁש, ְּכָבר

�]ַהּתֹוָרה�ֶלֱאֹכל�ָחֵמץ �ְּכָכל�ֶיֶתר�ָהִאּסּוִרים, �ְמִקִּלים�ָאנּו �ֲעַדִין �ּוָבֵטל�ֶהָחֵמץ�ְּבִׁשִּׁשים, �ְוַהַּטַעם�ָּבֶזה. ִמֵּכיָון�,
הּוא�ַּדְוָקא�ְּבֶפַסח�,�]'ְׁשִּביתּוַת'ְו'�ֹלא�ִיָּמֵצא'ְו'�ֹלא�ֵיָרֶאה'ְּבָכֵרת�ּוְבִאּסּוֵרי�[ֶׁשָּכל�ַמה�ֶּׁשֶהְחִמיָרה�ַהּתֹוָרה�ֶּבָחֵמץ�

�)צח.�סימן�תמז�סעיף�ב(.�ּוָבֵטל�ְּבִׁשִּׁשים,�ֲאָבל�ֹקֶדם�ַהֶּפַסח�ֲהֵריהּו�ְּכֶיֶתר�ָהִאּסּוִרים,�ַעְצמֹו �

��
ֻמָּתר�ִלְׁשּתֹות�,�ַהִּביָרהְוָהָיה�ִּפי�ִׁשִּׁשים�ַּבַּיִין�ְּכֶנֶגד�,��ִנְׁשְּפָכה�ְמַעט�ִּביָרה�ְלתֹוְך�ַהַּיִין�ֹקֶדם�ַהֶּפַסח:ְלָמָׁשל

ַאף�ִאם�ֵיׁש�ֶּבָחִבית�ִּפי�ִמיְליֹון�,�ֶנֱאַסר�ָּכל�ַהַּיִין,�ֲאָבל�ִאם�ִנְׁשְּפָכה�ַהִּביָרה�ְּבֶפַסח�ַעְצמֹו.�ֶאת�ַהַּיִין�ַּבֶּפַסח
��)קג.�תמז�סעיף�ד(.�ַיִין�ְּכֶנֶגד�ַהִּביָרה

��
�ֵכן �ָּבָׂשרִאם�ֹקֶדם�ַהֶּפַסח�ִנְׁשְּפָכה�ְמַע,�ּוְכמֹו ְוָהָיה�ִּפי�ִׁשִּׁשים�ַּבַּתְבִׁשיל�,�ט�ִּביָרה�ְלתֹוְך�ַּתְבִׁשיל�ָמָרק�אֹו

ֶנֱאַסר�,�ֲאָבל�ִאם�ִנְׁשְּפָכה�ַהִּביָרה�ְּבֶפַסח�ַעְצמֹו.�ֻמָּתר�ְלַחֵּמם�ֶאת�ַהַּתְבִׁשיל�ּוְלָאְכלֹו�ַּבֶּפַסח,�ְּכֶנֶגד�ַהִּביָרה
��)ה�בלח"ל�ד"באה.�תמז�סעיף�ד(.�יל�ִּפי�ִמיְליֹון�ֵמַהִּביָרהַאף�ִאם�ֵיׁש�ַּבַּתְבִׁש,�ַהַּתְבִׁשיל

��
ֶאָּלא�,�הּוא�ֲאִפּלּו�ֶׁשֹּלא�נֹוַדע�ָלנּו�ֹקֶדם�ַהֶּפַסח�ֶׁשִהְתָעֵרב�ֶהָחֵמץ,�ל�ֶׁשָּבֵטל�ְּבִׁשִּׁשים�ֹקֶדם�ַהֶּפַסח"ִּדין�ַהַּנ

�)ק.�ק�לב"�ברורה�תמז�סמשנה(.�ֲהֵרי�ֶזה�ֻמָּתר,�ְּבתֹוְך�ַהֶּפַסח�ַעְצמֹו�נֹוַדע�ָלנּו �

��
�ָחֵמץ �ֶׁשִהיא �ְּבקּוָעה �ִחָּטה �ַהֶּפַסח, �ֹקֶדם �ְלַתְבִׁשיל �ֶׁשָּנְפָלה �ַּבַּתְבִׁשיל, �ִׁשִּׁשים �ִּפי �ְוָהָיה �ֶאת�, ְוהֹוִציאּו

ְוִחְּממּוהּו�ׁשּוב�ֲאָבל�ִאם�ֹלא�הֹוִציאּו�ֶאת�ַהִחָּטה�ְוָחְזרּו�.�ֻמָּתר�ְלַחֵּמם�ֶאת�ַהַּתְבִׁשיל�ׁשּוב�ַּבֶּפַסח,�ַהִחָּטה
ִמֵּכיָון�ֶׁשַהִחָּטה�ֶהָחֵמץ�,�ְּכִדין�ָחֵמץ�ֶׁשִהְתָעֵרב�ְּבֶפַסח�ֶׁשֲאִפּלּו�ְּבֶאֶלף�ֹלא�ָּבֵטל,�ֶנֱאַסר�ָּכל�ַהַּתְבִׁשיל,�ַּבֶּפַסח

��)צח.�תמז�סעיף�ג(.�ַוֲהֵרי�ָחֵמץ�ְּבֶפַסח�ֹלא�ָּבֵטל,�ָנְתָנה�ַטַעם�ׁשּוב�ְּבֵעת�ִחּמּום�ַהַּתְבִׁשיל�ְּבֶפַסח�ַעְצמֹו
��

��ִּדין�חֹוֵזר�ְוֵנעֹור
ְּכגֹון�ֶׁשִהְתָעְרָבה�ַמַּצת�ָחֵמץ�ַאַחת�ִּבְׁשֵּתי�,��ַמֲאָכל�ָיֵבׁש�ָחֵמץ�ְּבַמֲאָכל�ָיֵבׁש�ָּכֵׁשרַהֶּפַסחִאם�ִהְתָעֵרב�ֹקֶדם�

ֶׁשִאם�ִהְתָעֵרב�ִאּסּור�ָיֵבׁש�,�ֶׁשָאְמָרה�ַהּתֹוָרה[�ִהְתַּבֵּטל�ֶהָחֵמץ�ָּבֹרב�ְּכָכל�ִּדין�ָיֵבׁש�ְּבָיֵבׁש,�ַמּצֹות�ְּכֵׁשרֹות�ְלֶפַסח
�ָּכֵׁשר �ֶׁשל �ְּבֹרב �ָּבֹרב, �ָּבֵטל �ָהִאּסּור �ְּכגֹון. �ָּכֵׁשר, �ָּבָׂשר �ֶׁשל �ֲחִתיכֹות �ִּבְׁשֵּתי �ְנֵבָלה �ָּבָׂשר �ֲחִתיַכת �ִהְתָעְרָבה �ִאם ֲהֵרי�,

�א"שו(�.�ֶׁשֹּלא�ָאָדם�ֶאָחד�ֹיאַכל�ֶאת�ְׁשָלְׁשָּתןַרק�טֹוב,�ֶׁשְּׁשֹלׁש�ַהֲחִתיכֹות�ֻמָּתרֹות�ַּבֲאִכיָלה �סעיף �קט �סימן �דעה �יורה �].)ע
ֶׁשֵּכיָון�ֶׁשִהְתַּבֵּטל�ְוֵאין�ָהִאּסּור�,�ֵאינֹו�חֹוֵזר�ּוִמְתעֹוֵרר�ׁשּוב�ַּבֶּפַסח,�ּוֵמַאַחר�ְוִהְתַּבֵּטל�ֶהָחֵמץ�ֹקֶדם�ַהֶּפַסח

�ִנָּכר ��ְּבֶאֶלף�ֹלא�ִיְתַּבֵּטלֹלא�ֶהְחִמירּו�ֲחָכִמים�ֶׁשֲאִפּלּו, �הראשונים. �רוב �פסקו �כן �י"רש, �תם, �רבנו �מבעלי�, �יצחק רבנו
�התוספות �זרוע, �האור �ה"הראבי, �שמחה, �רבנו �מקורביל, �יעקב �רבנו �ה"הרא, �ד"הראב, �ן"הר, �ג"הסמ, �התרומה, �חיים, �אורחות רבנו�,

�,)ד'�סימן�תמז�סעי(ע�"מרן�בשו וכן�פסק�בסתם,�ץ"הרשב,�יריהמא,�המכתם,�הגהות�מימוניות,�ק"הסמ,�העיטור,�ש"הרא,�א"הריטב,�פרץ
�מהרי �פסקו �ט"וכן �מודעי"מהר, �ח �ורדים, �גינת �עייאש, �יהודה �בית �יצחק, �ויאמר �האחרונים"מהר, �מן �רבים �ועוד �שמעון �בן �א ושכן�,

�.ומרה�יתירה�היאח,�ם�בן�חביב�שהמחמירים�בשמן�שומשמין�שמא�נשרה�עם�חיטים"וכתב�הגאון�מהר.�הוא�מנהג�בני�ספרד �
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�ד�(א"אּוָלם�ָהָרָמ �סעיף �תמז ְּכמֹו�ִּביָרה�ְּבַיִין�אֹו�[ֶׁשִּמְנַהג�ְּבֵני�ַאְׁשְּכַנז�ְלָהֵקל�ֵּכן�ַרק�ְּבַתֲעֹרֶבת�ַלח�ְּבַלח�,�ָּכַתב)
�ַּכַּנ �ָּבָׂשר �]ל"ְּבַתְבִׁשיל �ְוֵנע, �ֶׁשחֹוֵזר �לֹוַמר �ַמְחִמיִרים �ְּבָיֵבׁש �ָיֵבׁש �ְּבַתֲעֹרֶבת �ֶהָחֵמץֲאָבל �ֹור �ָּבֵטל, �.ְוֵאינֹו

ֶׁשַאף�ַעל�ִּפי�,�ץ�ֵּגאּות�ֶׁשאֹוְמִרים"א�ְוָהִרי"ָהַרְׁשָּב,�ם"ָהַרְמַּב,�ְּכֵדי�ָלחּוׁש�ְלַרב�ַנְטרֹוַנאי�ָּגאֹון�,ְוַהַּטַעם�ָּבֶזה
ִמָּכל�ָמקֹום�,�רּו�ַּגם�ְּבַלח�ְּבַלחְוַאף�ֶׁשֵהם�ֶהְחִמי.��חֹוֵזר�ְוֵנעֹור�ׁשּוב�ְּבֶפַסח,ַהֶּפַסחֶׁשִהְתַּבֵּטל�ֶהָחֵמץ�ֹקֶדם�

ֵּכיָון�,�ֲאָבל�ְּבַתֲעֹרֶבת�ַלח�ְּבַלח.�ְּכַתֲעֹרֶבת�ָיֵבׁש�ְּבָיֵבׁש,�ִמְנַהג�ְּבֵני�ַאְׁשְּכַנז�ְלַהְחִמיר�ַרק�ֶּבָחֵמץ�ֶׁשהּוא�ָּבַעִין
�)קג.�ק�לג"ב�ס"משנ�(.ֹלא�ֶהְחִמירּו,�ן�ְלַגְמֵריְּכמֹו�ַהִּביָרה�ֶׁשֶּנְעְלָמה�ְּבתֹוְך�ַהַּיִי,�ֶׁשֵאין�ֶהָחֵמץ�ִנָּכר�ָּבַעִין �

��
��נֹוֵתן�ַטַעם�ִלְפָגם

�ִּבֵּׁשל�ָּבָׂשר�:ְלָמָׁשל.�ֶנֱאַסר�ַהַּמֲאָכל,�ִאם�ִּבֵּׁשל�ָאָדם�ְּבָטעּות�ְּבִסיר�ֶׁשל�ִאּסּור,�ְלַגֵּבי�ְׁשָאר�ִאּסּוִרים,�ַּכָּידּוַע
אּוָלם�ָּכל�.�ר�ַּבֲאִכיָלה�ֵמֲחַמת�ֶהָחָלב�ַהָּבלּוַע�ַּבִּסיר�ֶׁשִּנְפַלט�ַלַּתְבִׁשילֶנֱאַסר�ַהָּבָׂש,�ְּבָטעּות�ְּבִסיר�ֶׁשל�ָחָלב

� �ְּבתֹוְך �ַּבִּסיר24ֶזה�ַּדְוָקא�ְּכֶׁשִּבֵּׁשל�ֶאת�ַהָּבָׂשר �ֶהָחָלב ��ָׁשעֹות�ְלִבּׁשּול ,� �ָעְברּו �ָׁשעֹות�24ֲאָבל�ִאם�ְּכָבר
�24ִמֵּכיָון�ֶׁשַּדְוָקא�ְּבתֹוְך�,�ֻמָּתר�ַהָּבָׂשר�ַּבֲאִכיָלה -ַחר�ָּכְך�ִּבֵּׁשל�ְּבָטעּות�ָּבָׂשר�ִמָּׁשָעה�ֶׁשִּבֵּׁשל�ָחָלב�ַּבִּסיר�ְוַא

�ַּבִּסיר�הּוא�ַטַעם�טֹוב �ָׁשעֹות�ַהַּטַעם�ַהָּבלּוַע �ְוִנְמָצא�ֶׁשִּנְפַלט�ַלָּבָׂשר�ַטַעם�טֹוב�ֶׁשל�ָחָלב�ְואֹוְסרֹו, ֲאָבל�,
ְוֶזה�.�ְוָלֵכן�ֵאינֹו�אֹוְסרֹו,�ָחָלב�ַהָּבלּוַע�ַּבִּסיר�ִנְפַּגם�ְוֵאינֹו�נֹוֵתן�ַטַעם�טֹוב�ַּבָּבָׂשרַטַעם�ֶה,��ָׁשעֹות24ְלַאַחר�

�ַרּבֹוֵתינּו �ִּבְלׁשֹון �"ַהִּנְקָרא �ִלְפָגם: �ַטַעם �נֹוֵתן �ֻמָּתר, �ְּדַהְינּו". �ָּפגּום�, �ַטַעם �ָנְתָנה �ָהִאּסּור �ֶׁשְּבִליַעת ָּכל
�.'כשרות�המטבח'כמבואר�בהרחבה�בחוברת�.��ֻמָּתרֲהֵריהּו,�ַּבַּמֲאָכל �

��
�ּוֵמַעָּתה �ָחֵמץ, �ִאּסּור �ְלַגֵּבי ,� �ָחֵמץ �ֶׁשל �ְּבִסיר �ְּבֶפַסח �ּוִבֵּׁשל �ָטָעה � -ִאם �ָעְברּו �ֶׁשְּכָבר �ָׁשעֹות�24ְלַאַחר

,�ְּכָבר�ִנְפַּגם�ַטֲעמֹו�ֶׁשל�ֶהָחֵמץ�ַהָּבלּוַעֵּכיָון�ֶׁש,�ֻמָּתר�ַהַּתְבִׁשיל�ַּבֲאִכיָלה,�ִמָּׁשָעה�ֶׁשִּבֵּׁשל�ֶאת�ֶהָחֵמץ�ַּבִּסיר
�אֹוֵסר �ֶׁשֵאינֹו �ָחֵמץ �ֶׁשל �ָּפגּום �ַטַעם �הראשונים.ְוִנְפַלט �ורוב �הגאונים �פסקו ��כן �י"רש, �תם, �רבנו �מבעלי�, �יצחק רבנו

�התוספות �שמואל, �רבנו �יצחק, �בר �יהודה �רבנו �זרוע, �אור �ן"הרמב, �חיים, �אורחות �א"הריטב, �מרו"מהר, �טנבורגם �ש"הרא, ,�האגור,
�ץ"הרשב �ובועז, �יכין �ועוד, �פסק. � וכן �ערוך �ובשולחן �יוסף �בבית �)סימן�תמז�סעיף�י(מרן �בטל. �לא �באלף �אפילו �בפסח �שחמץ �פי �על ,�ואף

�)הק,�קיד.�ק�צו"ב�ס"מ(.�פקע�איסורו�לגמרי�ואינו�אוסר�כלל,�כאן�שנפגם�החמץ,�מכל�מקום,�והרי�באלף�אין�טעם�כלל�ובכל�זאת�נאסר �

��
היראים�,�א"כהרשב(,�ֶׁשִּמְנַהג�ְּבֵני�ַאְׁשְּכַנז�ְלַהְחִמיר�ְּבנֹוֵתן�ַטַעם�ִלְפָגם�ְּבֶפַסח,��ָּכַתב)תמז�סעיף�י(א�"ָאְמָנם�ָהָרָמ

�א"וריב �חמץ, �איסור �חומרת �ַּבֲאִכיָלה)מפאת �ַהַּתְבִׁשיל �ֶנֱאָסר ��ְוָלֵכן �ִלְבֵני. �ַהַּתְבִׁשיל �ֶאת �ִלֵּתן �ַרַּׁשאי �ְואּוָלם
�ְסָפַרד�ְלָאְכלֹו �י. �ֶחֶרס"ּוִמָּכל�ָמקֹום�ִאם�ָעְברּו �ְּכִלי �ֲאִפּלּו �ב�ֹחֶדׁש�ַעל�ַהְּכִלי �ְוָטעּו�ּוִבְּׁשלּו�בֹו, ַאף�ִלְבֵני�,

��)קסא,�קיד.�ש�אנגיל�ועוד"מהר,�ז"הגר,�חכם�צבי(.�ַאְׁשְּכַנז�ֻמָּתר�ַהַּתְבִׁשיל�ַּבֲאִכיָלה
��

���ִרָּבה-ִמְרַקַחת�
ּוִמן�ַהִּדין�ַּגם�.�ֻמָּתר�ְלָאְכָלּה�ְּבֶפַסח�ְלַכְּתִחָּלה,�ְתַּבְּׁשָלה�ִּבְׁשָאר�ְימֹות�ַהָּׁשָנה�ִּבְכִלי�ֶׁשל�ָחֵמץִמְרַקַחת�ֶׁשִה

ְּבֵני�יֹוָמם�ַּגם�ֶׁשְּסַתם�ֵּכִלים�ֵאיָנם�,�ֵמַאַחר�ְוֵיׁש�ָּכאן�ֵצרּוף�ֶׁשל�ְׁשֵני�ְטָעִמים�ְלָהֵקל,�ְּבֵני�ַאְׁשְּכַנז�ְיכֹוִלים�ְלָהֵקל�ָּבֶזה
ְוַהְּכִלי�,�ְּדַהְינּו�ֶׁשֶהָחֵמץ�ָנַתן�ַטַעם�ַּבְּכִלי',�נֹוֵתן�ַטַעם�ַּבר�נֹוֵתן�ַטַעם�ֶׁשל�ֶהֵּתר'ְוַגם�ִמּׁשּום�,�ּוִמֵּמיָלא�ַנֲעָׂשה�ַטַעם�ִלְפָגם

��)קה.��וחק�יעקבא"מג�(.א�ְלָהֵקל"רּוף�ְׁשֵניֶהם�מֹוֶדה�ָהָרָמּוְבֵצ.�ֵּכיָון�ֶׁשַּנֲעָׂשה�ֹקֶדם�ֶּפַסח,�ַוֲעַדִין�ֶזה�ֶהֵּתר,�ָנַתן�ַטַעם�ַּבִּמְרַקַחת

��

��

��ִאּסּור�ַהְׁשָהַית�ָחֵמץ
��ִאּסּוֵרי�ָחֵמץ�ֶׁשַּבּתֹוָרה

�יט(ֶנֱאַמר�ַּבּתֹוָרה� �פסוק �יב �פרק �)שמות �ָּכל�ֹאֵכל�ֹלא�ִיָּמֵצאִׁשְבַעת�ָיִמים�ְׂשֹאר�": �ְּבָבֵּתיֶכם�ִּכי
פרק�(ּוְלַהָּלן�ֶנֱאַמר�".��ַהִהוא�ֵמֲעַדת�ִיְׂשָרֵאל�ַּבֵּגר�ּוְבֶאְזַרח�ָהָאֶרץַמְחֶמֶצת�ְוִנְכְרָתה�ַהֶּנֶפׁש

�ְלָך�ְׂשֹאר�ְּבָכל�ְוֹלא�ֵיָרֶאה�ְלָך�ָחֵמץ�ְוֹלא�ֵיָרֶאהַמּצֹות�ֵיָאֵכל�ֵאת�ִׁשְבַעת�ַהָּיִמים�:�")יג�פסוק�ז
��".ֹאר�ִמָּבֵּתיֶכם�ְּׂשַּתְׁשִּביתּו"�:)שם�פרק�יב�פסוק�טו(ְוֶנֱאַמר�עֹוד�".�ְּגֻבֶלָך

��
ֲהֵריהּו�,�ְוַהַּמְׁשֶהה�ָחֵמץ�ִּבְרׁשּותֹו.�ָאסּור�ְלַהְׁשהֹות�ָחֵמץ�ֶׁשָּלנּו�ִּבְרׁשּוֵתנּו�ָּכל�ְיֵמי�ַהֶּפַסח

�"ַּתְׁשִּביתּו�ְּׂשֹאר�ִמָּבֵּתיֶכם"ִּבֵּטל�ִמְצַות�ֲעֵׂשה�ֶׁשל� ֹלא�ֵיָרֶאה�"ְוָעַבר�ַּגם�ַעל�ִאּסּור�ֶׁשל�,
��)סט(".�ְלָך�ָחֵמץ



  חג הפסח בהלכה ובאגדה

 

103

 ָחֵמץ�ֶׁשָעַבר�ָעָליו�ַהֶּפַסח
�ְּבֶפַסח �ְוִהְׁשִאיר�ָחֵמץ�ִּבְרׁשּותֹו �ָאָדם�ֶׁשָעַבר �ְוָעַבר�ַעל�ָהִאּסּוִרים�ַהַּנ, �ל"ֵמַאַחר ָאְסרּו�,

�ַלֲאֵחִרים �ּוֵבין �ֶהָחֵמץ �ְלַבַעל �ֵּבין �ַּבֲהָנָאה �ֶזה �ָחֵמץ �ֲחָכִמים �ְלַהֲאִכילֹו�, �ָאסּור �ֵּכן ְוַעל
��)עה,�סט.�ו,�סימן�תמח�סעיף�ג(.�ַחָּיה�ָועֹוף�ֶׁשל�ֶהְפֵקר�אֹו�ְלגֹוי,�ִלְבֵהָמהֲאִפּלּו�

��
��ַמַאְכֵלי�ַּבֲעֵלי�ַחִּיים

ֶׁשִּנְמָצא�,�ֶׁשֹּלא�ִּתְהֶיה�ָבֶהם�ַּתֲעֹרֶבת�ָחֵמץ�ְּכָלל�ְוִעָּקר,�ֵיׁש�ְלִהָּזֵהר�ְּבַמַאְכֵלי�ַּבֲעֵלי�ַחִּיים
�"ּוַּתְׁשִּבית"ֶׁשְּמַבֵּטל�ִמְצַות� �ֹלא�ֵיָרֶאה"ְועֹוֵבר�ַעל�ִאּסּור�, �ַהָּדָבר�ְמֹאד�ְּבַמֲאַכל�". ּוָמצּוי

��.ַהָּדִגים
��

��ַהּמֹוֵצא�ֶלֶחם�ַעל�ָהָאֶרץ
�ַהָּׁשָנה �ַאף�ַעל�ִּפי�ֶׁשְּבֶמֶׁשְך �ְּכֶׁשּמֹוְצִאים�ֶלֶחם�ָזרּוק�ַעל�ָהָאֶרץ�ַמְגִּביִהים�אֹותֹו, כמבואר�(,

�ס �קעא �סימן �ברורה �יא"במשנה ֶׁשִאם�ַיְגִּביהֹו�ִנְמָצא�ֶׁשּזֹוֶכה�,�ָּכל�ָמקֹום�ְּבֶפַסח�ָאסּור�ְלַהְגִּביהֹו�ִמ)ק
�ּבֹו ,� �ַהּתֹוָרה�ֶׁשל �ִמן �ִאּסּור �ַעל �ָחֵמץ"ְועֹוֵבר �ֹלא�ֵיָרֶאה�ְלָך �ֶׁשֹּלא�". �ִאם�ִמְתַּכֵּון ַוֲאִפּלּו

��)קכב.�ש"הריב(.�ַּכח�ְוֹיאַכל�ִמֶּמּנּוֲעַדִין�ָאסּור�ְלַהְגִּביהֹו�ֵמֲחָׁשׁש�ֶׁשָּמא�ִיְׁש,�ִלְזּכֹות�ּבֹו
��

��ְמִכיַרת�ֶהָחֵמץ�ְלגֹוי
�ָּכָאמּור �ִּבְרׁשּוֵתנּו, �ָחֵמץ �ְלַהְׁשִאיר �ֵאין �ִּבְּטלֹו[, �ִאם �ַוֲאִפּלּו �ַּכְמֹבָאר�, �ֵמַהּתֹוָרה �ִאּסּור �עֹוֵבר �ֵאינֹו ֶׁשָאז

,�ִאם�מֹוֵכר�ֶאת�ֶהָחֵמץ�ְלגֹוי�ִּבְמִכיָרה�ְּגמּוָרה,��אּוָלם].ֲעַדִין�ָאְסרּו�ֲחָכִמים�ְלַהְׁשִאיר�ָחֵמץ�ָּבַעִין,�ְלַהָּלן
�ְּבֵביתֹו �ִנְׁשָאר �ֶׁשֶהָחֵמץ �ִּפי �ַעל �ַאף �ֶזה�ֻמָּתר, �ֲהֵרי �לֹו, �ַׁשָּיְך �ֶהָחֵמץ �ֶׁשֵאין �ֵּכיָון ּוִבְלַבד�,

��)ע.�ה�ובאחרונים,�מח�סעיפים�גסימן�ת�(.ֶׁשַּיִּניַח�אֹותֹו�ְּבָמקֹום�ֻמְצָנע�ְוָסגּור�ְלַבל�ִּתַּגע�ָׁשם�ַיד�ָאָדם
��

� �ַהְמַבֵּצַע �ָהַרָּבנּות�ַהְּמקֹוִמית�ֶׁשְּבָכל�ִעיר�ְוִעיר-ִמי .��ְמִכיַרת�ֶהָחֵמץ�ִמְתַּבַּצַעת�ַעל�ְיֵדי
�ְּבָטְפֵסי�ַהְּמִכיָרה�ֶׁשִּמַּטַעם�ָהַרָּבנּות �ְוַעל�ָּכל�ָאָדם�ִלְרֹׁשם�ֶאת�ְׁשמֹו ֶׁשָּבֶזה�הּוא�ְמַמֶּנה�,

�ְלגֹויאֹוָתם�ִּכ �ִלְמֹּכר�ֶאת�ֲחֵמצֹו �ְׁשלּוִחים�ֲעבּורֹו �ְוִלְמֹּכר�ֵּבינֹו�. �ַעל�ַעְצמֹו �ִלְסֹמְך ְוֵאין�לֹו
��)ע(.�ִּכי�ְּפָרֵטי�ְוִדיֵני�ַהְּמִכיָרה�ַרִּבים�ֵהם�ַעד�ְמֹאד,�ְלֵבין�ַהּגֹוי

��
� �ַהְּמִכיָרה �ֶהָחֵמץ-�ְזַמן �ֶאת �ִלְמֹּכר �ָאָדם �ָּכל ��ִיְזָּדֵרז �ַיְמִּת, �ָהַאֲחרֹוןְוֹלא �ַלּיֹום �ין ֶׁשָּמא�,
�ְלָמְכרֹו �ִיְׁשַּכח �ַּבֲהָנָאה. �ֶהָחֵמץ �ֶׁשֵּיָאֵסר �ָׁשָעה �ַעד �ְלָמְכרֹו �ַרַּׁשאי �ָּפִנים �ָּכל ְּדַהְינּו��[ְוַעל

�ְּבֶעֶרב�ֶהָחג �ָׁשָעה�ְזַמִּנית�ְּכִדְלַהָּלן, �ְּגַמר�ָׁשָעה�ֲחִמיִׁשית�ְלִפי ��11:20:ְּבֵעֶרְך, �ַעד�ּוְבִדיֲעַבד�]. ָיֹכל�ְלָמְכרֹו
��)ס(�].11:40:�ְּבֵעֶרְך[ָׁשָעה�ְרִגיָלה�ִלְפֵני�ֲחצֹות�ַהּיֹום�

��
�ְּכָלל-ֻּכָּלם�מֹוְכִרים� ��ַּגם�ָאָדם�ֶׁשֹּלא�ִהְׁשִאיר�ָחֵמץ�ְּבֵביתֹו �ִיְמֹּכר�ֶאת�ֶהָחֵמץ�ְלגֹוי, ִּכי�,

�ַּתֲעֹרֶבת�ָח �אֹו �ָחֵמץ �ְּבָטעּות�ֵאיֶזֶׁשהּו �ִנְׁשָאר �ָעָליוִלְפָעִמים �יֹוֵדַע �ֶׁשֵאינֹו �ֵמץ ְוִאם�ֹלא�,
� �ֶשִּבְּטלֹו[ִיְמְּכֵרהּו �ֲחָכִמים�]ֲהַגם �ַיֲעֹבר�ַעל�ִּדְבֵרי �ְלַהְׁשִאיר�ָחֵמץ�ִּבְרׁשּותֹו, �ֶׁשָאְסרּו ְוֵיָאֵסר�,

��)ע(.�ֶהָחֵמץ�ַּבֲהָנָאה
��

ָצִריְך�,�ַכר�ַּגם�ֶאת�ַהֵּכִליםְוִאם�ָטָעה�ּוָמ.��ִיְמֹּכר�ַרק�ֶאת�ֶהָחֵמץ�ְּבֹלא�ַהֵּכִלים-ְּכֵלי�ָחֵמץ�
��)פא(.�ַאְך�ֹלא�ְיָבֵרְך�ַעל�ַהְּטִביָלה,�ְּכִדין�ַהּקֹוֶנה�ֵּכִלים�ִמּגֹוי,�ְלַהְטִּביָלם�ְּבִמְקֶוה�ְלַאַחר�ֶּפַסח

��



  חג הפסח בהלכה ובאגדה

 

104

ְּכֶׁשּיֹוֵדַע�ֶׁשֵאיָנם�,��ֻמָּתר�ִלְמֹּכר�ֶאת�ֶהָחֵמץ�ֶׁשל�הֹוָריו�אֹו�ֶׁשל�ֲחֵבָריו-ָחֵמץ�ֶׁשל�ֲאֵחִרים�
�מֹוְכִרים�ְּבַעְצָמם �ֶׁשּיֹוִדיֵעם�ֹקֶדם�ָלֵכן. �ְוַהָּנכֹון �ִלְמֹּכר�ֲעבּוָרם, �ָׁשִליַח �ֶׁשְּיַמּנּו�אֹותֹו .�ְּכֵדי

��].ֵּכיָון�ֶׁשֶאְפָׁשר�ְלַזּכֹות�ְלָאָדם�ֶׁשֹּלא�ִמַּדְעּתֹו[�,ַרַּׁשאי�ִלְמֹּכר�ֲעבּוָרם,�ַאְך�ַּגם�ִאם�ֹלא�הֹוִדיַע�ָלֶהם
��

�ֵלב �ָלּה�:ִלְתׂשּוֶמת �ֶׁשֵּיׁש �ֵמֲחנּות �ֶאָּלא �ַהֶּפַסח �ְלַאַחר �ָחֵמץ �ִלְקנֹות �ֶׁשֹּלא �ְלִהָּזֵהר �ֵיׁש
�ַהְּמקֹוִמית �ֵמָהַרָּבנּות �ָחֵמץ �ְמִכיַרת �ְּתעּוַדת �זֹו, �ְלָׁשָנה �ַהְּתֵקָפה �ֵּכן, �ֹלא �ֶׁשִאם ָעלּול�,

��)ע(".�חָחֵמץ�ֶׁשָעַבר�ָעָליו�ַהֶּפַס"ְלִהָּכֵׁשל�ַּבֲאִכיַלת�ִאּסּור�ֶׁשל�
��
��

��ְּבִדיַקת�ָחֵמץ
��ִנְקיֹון�ַהַּבִית
�ְלַבל�ִיָּׁשֵאר�ָׁשם�ׁשּום�"ֹקֶדם�ֵליל�י �ְיסֹוִדי �ַהַּבִית�ִנּקּוי �ֵיׁש�ְלַנּקֹות�ֶאת�ָּכל�ַחְדֵרי ד�ְּבִניָסן
�ָחֵמץ �ֲחַׁשׁש �ַהֵּסֶפר. �ֵּבית �ּוְבַיְלקּוֵטי �ַהְּבָגִדים �ְּבִכיֵסי �ְוֵכן �ַהִּמְטָּבח, �ַּבֲארֹונֹות ,�ְמָקֵררַּב,

�ָּבֶרֶכב �ַהָּׁשָנה, �ּוְבָכל�ַהְּמקֹומֹות�ֶׁשֶאְפָׁשר�ֶׁשִהְכִניסּו�ָׁשם�ָחֵמץ�ְּבֶמֶׁשְך ּוְכָבר�ָאַמר�ַרֵּבנּו�.
�ֶׁשֹּלא�ֶיֱחָטא�ָּכל�ַהָּׁשָנה,�ָּכל�ַהִּנְזָהר�ִמַּמֶּׁשהּו�ֶׁשל�ָחֵמץ�ְּבֶפַסח:�"ל"י�ַז"ָהֲאִר ".�ֻמְבָטח�לֹו

�)לב( �

��
�ַהְּבָגִדיםְוַיְקִּפיד�ְלַנ �ֶׁשָאְמרּו�ִּבְגָמָרא�ַׁשָּבת�,�ּקֹות�ֵהיֵטב�ֶאת�ִּכיֵסי �ע(ְּכמֹו �א"יב ַחָּיב�ָאָֹם�ְלַמְׁשֵמׁש�ְּבִכיסֹו�)

�ְּבֶעֶרב�ַׁשָּבת �ְּבַׁשָּבת, �ָּדָבר�ֶׁשָאסּור�ָלֵצאת�ּבֹו �ֶׁשֹּלא�ִיְהֶיה�ּבֹו �ְּכֵדי .� �ָּפַסק�ָמָרן �ס(ְוֵכן �רנב �ּוֵמַאַחר�).ז"סימן
�ַמַאְכֵלי�ָחֵמץּוְפָע �ע(ְוַכְמֹבָאר�ִּבְגָמָרא�ְיָבמֹות�,�ִמים�נֹוֵתן�ָאָדם�ְּבִכיסֹו �ַעל�ַהַּתָּנא�ַהָּגדֹול�ַרִּבי�ִחָּייא�)א"סג

�ָלּה�ָהָיה�ָׂשם�ְּבִכיסֹו�ּוֵמִביא,�ֶׁשְּכֶׁשָהָיה�הֹוֵלְך�ַלּׁשּוק�אֹו�ְלֵאיזֹו�ִׂשְמָחה�ְורֹוֶאה�ְּדַבר�ַמֲאָכל�ֶׁשָראּוי�ְלִאְׁשּתֹו
��.ַעל�ֵּכן�ֵיׁש�ִלְבֹּדק�ֶאת�ִּכיֵסי�ַהְּבָגִדים�ֹקֶדם�ַהֶּפַסח�ְלַבל�ִיָּׁשֲארּו�ָׁשם�ֵּפרּוֵרי�ָחֵמץ.�ֶלֱאֹכל

��
��ְּבַנַחת�ּוְבִׂשְמָחה

�ַהַּבִית�ְלֶפַסח �ֶׁשַהָּנִׁשים�טֹוְרחֹות�ִטְרָחה�ְמֻרָּבה�ְמֹאד�ְּבִנְקיֹון �ַאף�ַעל�ִּפי ֵיׁש�ָלַדַעת�ִּכי�,
� �ֵמָאָבקִמְצַות �ְוֹלא �ֵמָחֵמץ �ִהיא �ַהְּבִדיָקה �ֵמֵעֶבר�, �ִמַּדאי �טֹוַרַחת �ָהִאָּׁשה �ְּפָעִמים ִּכי

�ַלִּנְדָרׁש�ַעל�ִּפי�ַהֲהָלָכה �ַמִּגיָעה�ִהיא, �ָּכְך ְלַכַעס�ְוֹרֶגז�ְוִאי�ַסְבָלנּות�,�ַחס�ְוָׁשלֹום,�ּוִמּתֹוְך
�ִויָלֶדיָה �ַּבְעָלּה �ְּכַלֵּפי �ִמְּכ, �ֶזה�הּוא �ְוָדָבר �ָהַרע �ַהֵּיֶצר �ֶׁשל �ְּביֹוֵתר �ַהְּגדֹוִלים �ַהֶּנֶׁשק �-�ֵלי
�ַלֲהֹרס�ֶאת�ַהָּׁשלֹום �ְוַהִּׂשְמָחה�ַּבַּבִית, �ַהַּׁשְלָוה �ְוִנְמָצא�ֶׁשּיֹוֵצא�ְׂשָכָרּה�ְּבֶהְפֵסָדּה, ְלָכְך�.

�ִּתְׁשַּתֵּדל�ֶׁשַהֹּכל�ִיְתַנֵהל�ְּבַנַחת�רּוַח �ֹרַגע, �צֹון�הַׁשְלָוה�ְוִׂשְמָחה�ִּכְר, �ִיְתָּבַרְך' ְוַהֹּכל�ַעל�,
��.ְמקֹומֹו�ָיבֹוא�ְבָׁשלֹום

��
��ְּכבֹוד�ָהִאָּׁשה

�ֶאת�ִאְׁשּתֹו�ֶׁשִּתְחֶיה�ַּבֲעבֹוָדָתּה�ְּבִנְקיֹון�ַהַּבִית�ּוְלַסֵּיַעָלִׂשים�ֵלב�ְלַחֵּזק�ּוְלעֹוֵדד� ַעל�ַהַּבַעל
�ְלַחִּיים�טֹוִב �ים�ּוְלָׁשלֹוםִלְקַראת�ְיֵמי�ַהֶּפַסח�ַהָּבִאים�ָעֵלינּו אישות�(ם�"ָהַרְמַּבּוְכָבר�ָּכַתב�.

�יט �הלכה �טו .�ְואֹוֲהָבּה�ְּכגּופֹו,��יֹוֵתר�ִמּגּופֹוִצּוּו�ֲחָכִמים�ֶׁשִּיְהֶיה�ָאָדם�ְמַכֵּבד�ֶאת�ִאְׁשּתֹו�"):פרק
�ָממֹון �ָוֵאם�ֵיׁש�לֹו �ַהָּממֹון, �ַמְרֶּבה�ְּבטֹוָבָתּה�ְּכִפי �ֵאיָמ. �ה�ְיֵתָרהְוֹלא�ַיִּטיל�ָעֶליָה ְוִיְהֶיה�.
��.ַעד�ָּכאן".�ְוֹלא�ִיְהֶיה�ָעֵצב�ְוֹלא�רֹוֵגז,�ִּדּבּורֹו�ִעָּמּה�ְּבַנַחת

��
��"ָעֹזב�ַּתֲעֹזב�ִעּמֹו"

�ָּבַרְמַּב �"ִנְפַסק �ָערּוְך �פ(ם�ּוַבֻּׁשְלָחן �סימן �העזר �ֶאְפָׁשרּות�ַּכְסִּפית�ְלָהִביא�):אבן �ֶׁשֵּיׁש�לֹו �ַּבַעל
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�עֹוֶזֶרת �ּוְכִביָסה�ְוַכּיֹוֵצאְלַרְעָיתֹו ��ְלַמְלֲאכֹות�ַהַּבִית�ְּכִנָּקיֹון �ֲחֵפָצה�ָּבֶזה�ֶׁשָּיִביא�, ְוַרְעָיתֹו
ְוַדי�ֶׁשִהיא�ַּתֲעֶׂשה�ַרק�ֵחֶלק�,�ַחָּיב�ַהַּבַעל�ְלָהִביא�ְלַרְעָיתֹו�עֹוֶזֶרת�ְּכִפי�ָממֹונֹו,�ָלּה�עֹוֶזֶרת

��.ִמַּמְלֲאכֹות�ַהַּבִית
��

,�ִקּפּול�ְּבָגִדים,�ְּכִגהּוץ,�ה�ַחָּלָׁשה�ְוָקֶׁשה�ָלּה�ַלֲעׂשֹות�ֶאת�ַמְלֲאכֹות�ַהַּבִיתְּבִמְקֶרה�ֶׁשָהִאָּׁש
�ִרְצָּפה �ְׁשִטיַפת �ְוַכּיֹוֵצא, �ְלֶפַסח �ַהִּמְטָּבח �ַוֲארֹונֹות �ַהְּמָקֵרר �ִנְקיֹון �ַהַּבַעל�חֹוָבה, �ַעל

�ְלִאְׁשּתֹו �עֹוֶזֶרת �ְלָהִביא �ַיֲעֶׂשה, �ַעְצמֹו �ֶׁשהּוא �ֵאּלּואֹו ��ֲעבֹודֹות �ִמְצוֹות�, �ִּבְכַלל ֶׁשֶּזה
� �ָּכמֹוָך'ַהּתֹוָרה �ְלֵרֲעָך �ְוָאַהְבָּת �ֲחָסִדים'ּו' �'ְגִמילּות �ְוַאְּדַרָּבה. �הּוא�, �ַהֶחֶסד �ֲעִׂשַּית ִעַּקר

�ִמּגּופֹו �יֹוֵתר �ְלַכְּבָדּה �ֶׁשַחָּיב �ִאְׁשּתֹו �ִעם �ְּבֵני, �ְׁשָאר �ִעם �ֶחֶסד �ַיֲעֶׂשה �ָּכְך .��ָאָדםְוַאַחר
ּוַבַּבִית�ֵאיָנם�ׁשֹוְטִפים�,�ְועֹוְזִרים�ַרּבֹות�ִלְבֵני�ָאָדם�ַּבחּוץ,�ֶיְׁשָנם�ֶׁשּטֹוִעים�ָּבֶזה,�ּוְלַצֲעֵרנּו
�יועי.�ִיְׁשַמע�ָחָכם�ְויֹוֶסף�ֶלַקח.�ְוַהֹּכל�נֹוֵפל�ַעל�ְנׁשֹוֵתיֶהם,�ַצַּלַחת �המדות �ערוך �בשלחן �עוד אהבת�(ן

�).שפג,�הבריות�עמודים�נח �

��
��

��ְּכבֹוד�ַהַּבַעל�ְלַרְעָיתֹו
� �ֲחֶבְרֶכם"ַּבֵּסֶפר �ִּבְכבֹוד �ִהָּזֲהרּו �ִפיְנֵקל" �ְצִבי �ָנַתן �ַהַּסָּבא�ִמְּסַלּבֹוְדָקא�ַרִּבי �ַעל ,�ָּכַתב

�ִאיׁש�ֶאת�ֲעִמיתֹו"ֶׁשָהָיה�ּדֹוֵרׁש�ַעל�ַהָּפסּוק� �'"ְוֹלא�תֹונּו �ֶאת, �ְלַרּבֹות�ִאְׁשּתֹו' ְוָהָיה�.
ּוִמַּדת�ַהֶחֶסד�ֶׁשִּנְדֶרֶׁשת�,�ְלִמיָדיו�ָּתִמיד�ֶׁשִּיְתַיֲחסּו�ְּבָכבֹוד�ַרב�ֶאל�ְנׁשֹוֵתיֶהםּדֹוֵרׁש�ִמַּת

�ָאָדם�ְלֵהיִטיב�ִעם�ֲחֵבָריו ִמָּכל �ִויָלָדיו, �אֹוָתּה�ִעם�ִאְׁשּתֹו �ְלַבֵּצַע �ָצִריְך ,�ֵראִׁשית�ֹּכל
ַּתְלִמיָדיו�ּוְמֹקָרָביו�.�ֶאה�ּדֹוֵרׁש�ְוָנֶאה�ְמַקֵּיםְוָהָיה�ָנ".�ּוִמְּבָׂשְרָך�ֹלא�ִתְתַעָּלם"ֶׁשֶּנֱאַמר�

�ָהַרָּבִנית �ְלִאְׁשּתֹו �ַיֲחסֹו �ַעל �ִנְפָלאֹות �ִסְּפרּו �ְלַמְעָלה�, �ְועֹוְזָרּה �ְמַכְּבָדּה �ָהָיה ַּכָּמה
�ִמֹּכחֹוָתיו �ְּכַלֶּפיָה. �חֹוָבתֹו �ְיֵדי �ָיָצא �ֹלא �ָהָיה�חֹוֵׁשׁש�ֶׁשָּמא �ֹזאת�ָּתִמיד �ּוְבָכל ְוָהָיה�,

�ְמַבֵּקׁש�ִמֶּמָּנה�ְמִחיָלה�ּוְסִליָחה �ִמֶּמָּנה�ְּבֶעֶרב�יֹום�ַהִּכּפּוִרים�. ְמַזֲעַזַעת�ָהְיָתה�ְּפֵרָדתֹו
�ֶאת�ַהַּבִית�ִלְתִפַּלת�ַעְרִבית �עֹוְזבֹו �ִלְפֵני �ָּכל�, �ְּבֶמֶׁשְך �ַהִּנְפָלא�ְּכַלֶּפיָה �ַיֲחסֹו ֶׁשִעם�ָּכל

ּוְבֵעיַנִים�זֹוְלגֹות�ְּדָמעֹות�.��ֲעַדִין�ֹלא�ָנַהג�ַּכּׁשּוָרה�ִעָּמּה�ְלִפי�ְּכבֹוָדּהָחַׁשׁש�ֶׁשָּמא,�ַהָּׁשָנה
��)עמוד�קצח"�ענף�עץ�אבות(".�ָהָיה�ִמְתַחֵּנן�ֵאֶליָה�ֶׁשִּתְסַלח�לֹו�ִמָּכל�ַהֵּלב

��

��
��ַהַּיַחס�ַלְמָׁשְרִתים

�ַלַּבִית �עֹוֶזֶרת �אֹו �ְמָׁשֵרת �ְּכֶׁשְּמִביִאים ,� �ְוֹלא�ִיָּזֲהרּו �ְּבָכבֹוד �ִעָּמֶהם �ּוְלַדֵּבר ְלִהְתַנֵהג
�ְלַבְּיָׁשם�ַחס�ְוָׁשלֹום �ַהָּזָהב�ֶׁשל�ָהַרְמַּב. �ְלׁשֹונֹו �ְצִריִכים�ְלִהְתַנֵהג�ֲאִפּלּו�"ּוְלַהָּלן ם�ֵהיַאְך

ֹלא�ַיְכִּביד�ָאָדם�ַרֲחָמן�ְורֹוֵדף�ֶצֶדק�ְו ִמַּדת�ֲחִסידּות�ְוַדְרֵכי�ָחְכָמה�ֶׁשִּיְהֶיה:�"ִעם�ֶעֶבד�ּגֹוי
�לֹו �ֵיֵצר �ְוֹלא �ַעְבּדֹו �ַעל �ֻעּלֹו �ִמְׁשֶּתה, �ּוִמָּכל �ַמֲאָכל �ִמָּכל �ְוַיְׁשֵקהּו �ְוַיֲאִכיֵלהּו ֲחָכִמים�.

�אֹוְכִלים �ְוַתְבִׁשיל�ֶׁשָהיּו �נֹוְתִנים�ָלֶעֶבד�ִמָּכל�ַּתְבִׁשיל �ָהִראׁשֹוִנים�ָהיּו ּוַמְקִּדיִמים�ְמזֹון�,
�ב�(ֲהֵרי�הּוא�אֹוֵמר,�ים�ִלְסעּוַדת�ַעְצָמםַהְּבֵהמֹות�ְוָהֲעָבִד �קכג �תהלים ְּכֵעיֵני�ֲעָבִדים�ֶאל�ַיד�"):

�ֲאדֹוֵניֶהם �ְּגִבְרָּתּה, �ַיד �ִׁשְפָחה�ֶאל �ְּכֵעיֵני �ְוֹלא�ִּבְדָבִרים". �ַּבָּיד �ֹלא�ְיַבֵּזהּו �ְוֵכן ְלַעְבדּות�,
�ְלבּוָׁשה �ְוֹלא �ַהָּכתּוב �ְמָסָרם �ְצ. �ָעָליו �ַיְרֶּבה �ְוַכַעסְוֹלא �ָעָקה �ְּבַנַחת�, �ִעּמֹו �ְיַדֵּבר ֶאָּלא

ִאם�"):�איוב�לא�יג�(ְוֵכן�ְמֹפָרׁש�ְּבַדְרֵכי�ִאּיֹוב�ַהּטֹוִבים�ֶׁשִהְׁשַּתַּבח�ָּבֶהם�ְוָאַמר.�ְוִיְׁשַמע�ַטֲענֹוָתיו
�ִעָּמִדי �ְּבִרָבם �ַוֲאָמִתי �ַעְבִּדי �ִמְׁשַּפט �ֶאְמַאס �ְו. �ֵאל �ָיקּום �ִּכי �ֶאֱעֶׂשה �ִיְפֹקדּוָמה �ִכי ָמה�,

ְוֵאין�ָהַאְכָזִרּיּות�ְוָהַעּזּות�ְמצּוָיה��".ַוְיֻכֶנּנּו�ָּבֶרֶחם�ֶאָחד,�ֲהֹלא�ַבֶּבֶטן�ֹעֵׂשִני�ָעָׂשהּו.�ֲאִׁשיֶבּנּו
�ָהֲעֵרִלים �ַּבּגֹוִים �ֶאָּלא �ָאִבינּו, �ַאְבָרָהם �ֶׁשל �ַזְרעֹו �ֲאָבל �ָלֶהם�, �ֶׁשִהְׁשִּפיַע �ִיְׂשָרֵאל ְוֵהם

�ַצִּדיִקיםה"ַהָּקָּב �ּוִמְׁשָּפִטים �ְּבֻחִּקים �ְוִצָּום �ַהּתֹוָרה ��טֹוַבת �ַהֹּכל, �ַעל �ֵהם �ַרֲחָמִנים ְוֵכן�.
ְוָכל�".�ְוַרֲחָמיו�ַעל�ָּכל�ַמֲעָׂשיו"הּוא�אֹוֵמר�,�ה�ֶׁשִּצָּונּו�ְלִהָּדמֹות�ָּבֶהם"ְּבִמּדֹוָתיו�ֶׁשל�ַהָּקָּב
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��.ַעד�ָּכאן".�ָנַתן�ְלָך�ַרֲחִמים�ְוִרַחְמָך�ְוִהְרֶּבָךְו"ֶׁשֶּנֱאַמר�,�ַהְמַרֵחם�ְמַרֲחִמים�ָעָליו
��

�ּוֵמַעָּתה�ֵצא�ּוְלַמד�ַקל�ָוֹחֶמר ַעל�ַאַחת�ַּכָּמה�,�ם�ֶנֶאְמרּו�ַעל�ֶעֶבד�ּגֹוי"ִאם�ִּדְבֵרי�ָהַרְמַּב,
��.ים�אֹוָתנּוְוַכָּמה�ְצִריִכים�ָאנּו�ְלִהְתַיֵחס�ְּבָכבֹוד�ְּכַלֵּפי�ְיהּוִדי�אֹו�ְיהּוִדָּיה�ַהְמָׁשְרִת

��
��

��ַהְמַכֵּבד�ֶאת�ַהְּבִרּיֹות
�ַהִחיָד �"ָּכַתב�ַהָּגאֹון �טז("�ְּדַבׁש�ְלִפי"א�ְּבִסְפרֹו �אות �ה �ָהָאָדם�):מערכת �ַמה�ֶּׁשִּמְתַנֵהג �ְּכִפי

ַנֵהג�ְוִאם�ִמְת.�ָּכְך�ִמְתַנֲהִגים�ִעּמֹו�ַּבָּׁשַמִים�ַעל�ִּפי�ִמּדֹוָתיו,�ִעם�ְמָׁשְרָתיו�ְוִעם�ְּבֵני�ֵביתֹו
�ְוִחָּבה �ְּבַאֲהָבה �ִעָּמֶהם �ּוְבֹרְך, �ְּבֹנַעם �ַּבָּׁשַמִים, �ִעּמֹו �ִיְתַנֲהגּו �ָּכְך �ִמְתַנֵהג�. �ִאם ֲאָבל
�ִעָּמֶהם�ִּבְדָרִכים�ָקׁשֹות �ָּכְך, �ִעּמֹו �ַחס�ְוָׁשלֹום�ִיְתַנֲהגּו �ֶׁשְּיַׁשֶּנה�. �ְּכֵדי �ְּבִמִּלים�ֵאּלּו ְוַדי
��.טֹובֹות�ְונֹוחֹות,�ְוִיְנַהג�ִּבְדָרִכים�ְיָׁשרֹות,�א�טֹוָבה�ַּבַּבִיתָהָאָדם�ֶאת�ַהְנָהָגתֹו�ַהֹּל

��
�ַחִּיים�ָפָלאִג �ַרִּבי �'ְוָכַתב�ַהָּגאֹון �ְּבִסְפרֹו �"ּתֹוַכַחת�ַחִּיים"י ַמֲעֶׂשה�נֹוָרא�ֶׁשִּנְתַּגָּלה�ִלי�,

�ְוָיָׁש �ָּתם �ֶׁשָהָיה �ִעיֵרנּו �ֵמֲעִׁשיֵרי �ְּבֶאָחד �ַלְיָלה �ְוִנְפַטרְּבֶחְזיֹון �ר �ָיִמים�, �ֹחֶדׁש ּוְלַאַחר
ְוָׁשַאְלִּתי�אֹותֹו�ַעל�ַמה�.�ָרִאיִתי�אֹותֹו�ַּבֲחלֹום�ֶׁשָהָיה�ָלבּוׁש�ְּבָגִדים�ָנִאים�ְוָׂשׂש�ְוָׂשֵמַח

ְוָאַמר�ִלי�ֶׁשָּזָכה�ְלַחֵּיי�ָהעֹוָלם�ַהָּבא�ַעל�ֲאֶׁשר�ֹלא�ִהְׁשַּתְעֵּבד�,�ָּזָכה�ְלָכל�ַהָּכבֹוד�ַהֶּזה
ַוְיִהי�,�ִּכי�ִאם�ְּבַרֲחָמנּות�ֶׁשֹּלא�ָהָיה�ַמְכִּביד�ֻעָּלם�ֲעֵליֶהם,�ְמָׁשְרָתיו�ְּבַאְכָזִרּיּות�ּוְבֹקִׁשיִּב

ֶׁשֹּלא�ְלַצֵער�,�ְוׁשּוב�ָחַקְרִּתי�ַּבָּדָבר�ְוָיַדְעִּתי�ֶנֱאָמָנה�ֶׁשָּכְך�ָהְיָתה�ִמָּדתֹו�ַהּטֹוָבה.�ֲחלֹום
�ְּבׁשּו �ֶׁשּלֹו �ָּכֵבדַלְמָׁשְרִתים �ֵׁשרּות �ם �ֶּׁשֶאְפָׁשר, �ַמה �ְּבָכל �ֲעֵליֶהם �ּוְלַרֵחם ַאְׁשָריו�,

��.ַעד�ָּכאן.�ְוַאְׁשֵרי�ֶחְלקֹו
��

ְּכִפי�ֶׁשֵהִעיד�ָעָליו�ְּבנֹו�ַהָּגאֹון�ַרִּבי�,�ּוֶבֱאֶמת�ֶׁשָהַרב�ַעְצמֹו�ָהָיה�ָנֶאה�ּדֹוֵרׁש�ְוָנֶאה�ְמַקֵּים
�ָפָלאִג �'ַאְבָרָהם �ְּבִסְפרֹו �ֵמַחִּייםַצָּוָא"י �"ה �"ְוָכַתב, �ָּכל: �ִעם �ַלִּפּיֹות ,�ָאָדם ָמתֹוק

�ֲאִכיָלָתם �ִּבְׁשַעת �ְוַלְמָׁשְרתֹות �ַמִים�, �ְּכִלי �ְלַבֵּקׁש�ֲאִפּלּו �ֶׁשּיּוַכל �ַהַּבִית �ִמְּבֵני �הּוא ִמי
�ַמְזֵלג�ֵמַהְמָׁשֶרֶתת�ְּכֶׁשִהיא�יֹוֶׁשֶבת�ֶלֱאֹכל �ְקָעָרה�אֹו �ִלְׁשּתֹות�אֹו ָהָיה�ֵמִניַח�ַּגם�ֹלא�.

ְוָׁשם�ָינּוחּו�,�ִּכי�ֵהן�ֲעֵיפֹות�ִויֵגעֹות,�ָלנּו�ְלעֹוֵרר�ַלְמָׁשְרתֹות�ַּבֹּבֶקר�ֲאִפּלּו�ֶׁשֵהִאיר�ַהּיֹום
�)שלחן�ערוך�המדות�אהבת�הבריות�עמוד�שצה(".�ְיִגיֵעי�ֹכַח�עֹוד�ְמַעט �

��

��
��ַהְּסָפִריםְּבִדיַקת�

�ֵמֲח �ֶאת�ַהְּסָפִרים �ִלְבֹּדק �ֹצֶרְך �ָחֵמץֵאין �ָּבֶהם�ֵּפרּוֵרי �ָנְפלּו �ָׁשׁש�ֶׁשָּמא �ִּכי�. �ֶׁשִּיָּתֵכן ְוַאף
�ָצִריְך�ָלחּוׁש�ְלָכְך,�ְּבֵעת�ַהִּלּמּוד�ָּבֶהם�ָנְפלּו�ְמַעט�ֵּפרּוֵרי�ָחֵמץ ּוֻמָּתר�ִלְלֹמד�ָּבֶהם�,�ֵאינֹו

ֵאין�ְלִהְׁשַּתֵּמׁש�ָּבֶהם�ֶאָּלא�,�ָכלִּבְרכֹוִנים�ֶׁשָּמצּוי�ֶׁשָּדבּוק�ָּבֶהם�ְׁשָיֵרי�ַמֲא,�ְואּוָלם.�ְּבֶפַסח
�מטראני.ְלַאַחר�ִנּקּוי�ֵהיֵטב �ישעיה �רבנו �דעת ��כן �המאירי, �עיסה�"ומהר, �של �זיתים �חצאי �כמה �שישנם �שדוקא �חלאוה ם

�פת �של �בפירורים �ולא �מצרפם �הכלי �האחרונים. �גדולי �רוב �לזה �והסכימו �ל"המהרי, �משה, �מטה �אברהם, �מגן �כנה, �ג"שיירי פרי�,
�חדש �רבה, �אליה �ז"הגר, �ועוד, �גבוה �שלחן �שא. �בלבד �כזית �חצי �אלא �אין �אם �שכן �כלל"וכל �ביעור �צ �השו, �מרן �שפסק�"וכדעת ע

�והגמ �והטור �מפאריש �יחיאל �והסמ"כרבנו �והמרדכי �והרשב"י �ץ"ק �יהושע. �בפני �וכמבואר �שש, �בגדי �משה, �חמד �האלף, �מגן מאמר�,
הן�מטעם�שכתבו�הראשונים�שלא�חששו�חכמים�לכך�אלא�בשיעור�,�שמא�יבא�לאוכלםואין�לחוש�כלל�לפירורים�אלו�.�מרדכי�ועוד

וכמו�שכתב�הגאון�מפלאצק�,�והן�מטעם�שנמאסים�מיד�כשנופלים�ממנו.�ולא�בפירורים�שאין�בהם�כזית,�כזית�שיש�בו�כרת�ומלקות
�האלף �במגן �בספרים. �גם �לבדוק �שצריך �רב �במעשה �שכתב �ומה �ה, �מן �ולא �היא �בעלמא �דיןחומרה �קשישאי�. �לרבנן �ראינו ולא

�)לה.�יביע�אומר�ז�סימן�מג.�(ת�אור�לציון"וכן�פסק�בשו.�המתחסדים�עם�קונם�שיחושו�לכך�כלל�וכלל �

��
��ְזַמן�ְּבִדיַקת�ָחֵמץ

�)לג�(.�ּבֹוְדִקים�ֶאת�ֶהָחֵמץ�ְלאֹור�ַהֵּנר,]�ְּבֵעֶרְך19:20[ד�ְּבִניָסן�ֵּתֶכף�ְּבֵצאת�ַהּכֹוָכִבים�"ְּבֵליל�י �
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�ֵצאת�ַהּכֹוָכִביםִאם� �ְזַמן �ֹלא�ִהְתַּפֵּלל�ַעְרִבית�ְוִהִּגיַע �ֲעַדִין ִיְתַּפֵּלל�ַעְרִבית�ֹקֶדם�ְוַאַחר�,
ֹקֶדם�ַהִּמְצָוה�ֶׁשֵאיָנּה�,�]ַעְרִבית[ֶׁשֵּיׁש�ְלַהְקִּדים�ַלֲעׂשֹות�ֶאת�ַהִּמְצָוה�ַהְּתִמיִדית�,�ָּכְך�ִיְבֹּדק
��)מד.�א"ב�פסחים�ד�ע"מאור�ישראל�ח.�('ימי�החנוכה�בהלכה�ובאגדה'בהרחבה�בחוברת�כמבואר��].ְּבִדיַקת�ָחֵמץ[ְּתִמיִדית�

��
�ַהּכֹוָכִבים �ֵצאת �ֹקֶדם �ַעְרִבית �ִהְתַּפֵּלל �ִאם �ֶאת�, �ִיְבֹּדק �ָּכְך �ְוַאַחר �ְׁשַמע �ְקִריַאת ִיְקָרא

�)ע�חנוכה�עא"חזו.�ר�ישראל�שםמאו(.�ְוִהיא�ַּגם�ִמן�ַהּתֹוָרה,�ֵּכיָון�ֶׁשְּקִריַאת�ְׁשַמע�ְּתִמיִדית,�ֶהָחֵמץ �

��
ַמְקִּדיִמים�ֶאת�,��ֵּכיָון�ֶׁשִאי�ֶאְפָׁשר�ִלְבֹּדק�ֶאת�ֶהָחֵמץ�ְלאֹור�ַהֵּנר-ֶעֶרב�ֶּפַסח�ֶׁשָחל�ְּבַׁשָּבת�
��)סו(.�יֹום�ֲחִמיִׁשי�ָּבֶעֶרב�ְּבֵצאת�ַהּכֹוָכִבים,�ְּכלֹוַמר,�ג�ְּבִניָסן"ַהְּבִדיָקה�ְלֵליל�ִׁשִּׁשי�י

��
��ֶדם�ַהְּבִדיָקהֲאִכיָלה�ֹק

�ִמ �יֹוֵתר �עּוָגה �אֹו �ַּפת �ֶלֱאֹכל �ַּכֵּביָצה"ָאסּור "]� �קליפתה �ַהָּׁשָעה�,]�גרם�50.4-בלי �ֵמֲחִצי �ָהֵחל
,�ֵּפרֹות�ִויָרקֹות�אֹו�ַּתְבִׁשיל�ֶׁשל�ֹאֶרז�ְוַכּדֹוֶמה,�ְואּוָלם.�ַעד�ֶׁשִּיְבֹּדק,�ֶׁשֹּקֶדם�ְזַמן�ַהְּבִדיָקה
��)מא(.�ְוֵכן�ְׁשִתַּית�ֵּתה�אֹו�ָקֶפה�ֻמֶּתֶרת,�ַהְרֵּבהֻמָּתר�ֶלֱאֹכל�ֲאִפּלּו�

��
��ְמָלאָכה�ֹקֶדם�ַהְּבִדיָקה

�ַהְּבִדיָקה �ְזַמן �ֹקֶדם �ָׁשָעה �ֲחִצי �ְמָלאָכה �ַּבֲעִׂשַּית �ְלַהְתִחיל �ָאסּור �ַאַחר�, �ִיָּמֵׁשְך ֶׁשָּמא
�ִלְבֹּדק �ְוִיְׁשַּכח �ְמַלאְכּתֹו .� �ִּבְמָלאָכה �ְוִהְתִחיל �ָעַבר �ַּבֲאִכיָלהְוִאם �אֹו �ְלַהְפִסיק�, ָצִריְך

טֹוב�,�ַּגם�ִאם�ִהְתִחיל�ִּבְמָלאָכה�אֹו�ַּבֲאִכיָלה�ְּבֶהֵּתר�ִלְפֵני�ַהְּזַמן�ָהָאמּור,�ְוָאְמָנם.�ְוִלְבֹּדק
��)מב(.�ֶׁשַּיְפִסיק�ְּכֵדי�ִלְבֹּדק�ְלַכְּתִחָּלה�ַּבְּזַמן

��
��ֵׁשָנה�ֹקֶדם�ַהְּבִדיָקה
� �ֲאִפּלּו �ִליֹׁשן �ְמַעטָאסּור ,� �ֶׁשֹּקֶדםֵמֲחִצי �ַהְּבִדיָקהַהָּׁשָעה ��ְזַמן �ִּבְׁשָנתֹו�, �ִיָּמֵׁשְך ֶׁשָּמא

��)ה�חנוכה�קלז"ת(.�ְוִיְׁשַּכח�ִלְבֹּדק�ֶאת�ֶהָחֵמץ
��

��ׁשֹוֵמר
,�ַּפת�אֹו�עּוָגה�ַּבֲחִצי�ַהָּׁשָעה�ֶׁשֹּקֶדם�ְזַמן�ַהְּבִדיָקה"�ַּכֵּביָצה"ָהרֹוֶצה�ֶלֱאֹכל�יֹוֵתר�ִמִּׁשעּור�

�ִלְבֹּדק �ַהְּבִדיָקה �ְזַמן �ְּבַהִּגיַע �ֶׁשַּיְזִּכיֵרהּו �ְלַמּנֹות�ָאָדם�ַאֵחר �ַרַּׁשאי �ֶׁשַרַּׁשאי�. �ַהִּדין ְוהּוא
�ְלַהְתִחיל�ִּבְמָלאָכה�ְּכֶׁשְּמַמֶּנה�ָאָדם�ַאֵחר�ֶׁשַּיְזִּכיֵרהּו �ָלנּוַח�ְמַעט�ַעל�ִמָּטתֹו. ,�ְוֵכן�ַרַּׁשאי

��)ה�חנוכה�קלט"ת(�.ַאֲחָרִאי�ַלֲהִעירֹו�ִלְבֹּדק�ֶאת�ֶהָחֵמץְּכֶׁשֵּיׁש�לֹו�ׁשֹוֵמר�ֶׁש
��

��ִלּמּוד�ּתֹוָרה�ֹקֶדם�ַהְּבִדיָקה

ֲאִפּלּו�ַּבֲחִצי�הָׁשָעה�,�ֲאָבל�ֹקֶדם�ָלֵכן�ֻמָּתר,�ֵאין�ְלַהְתִחיל�ִלְלֹמד�ִמֶּׁשִהִּגיַע�ְזַמן�ַהְּבִדיָקה
ִמֹּגֶדל�ֲחִׁשיבּות�,�ְמָלאָכה�ְוֵׁשָנה,�ה�ְּכמֹו�ַּבֲאִכיָלהְוֹלא�ָּגְזרּו�ֲחָכִמים�ָּבֶז,�ֶׁשֹּקֶדם�ַהְּבִדיָקה

ֵאין�ָצִריְך�ְלַהְפִסיק�,��ִלְלֹמד�ִלְפֵני�ֵכןּוְכֶׁשִהְתִחיל.�ַהְּזַמן�ְוֻחְמַרת�ֶהָעוֹון�ֶׁשל�ִּבּטּול�ּתֹוָרה
��)מב(.�ֲהַגם�ֶׁשִהִּגיַע�ְזַמן�ַהְּבִדיָקה,�ִמִּלּמּודֹו

��
��ִדיָקהִׁשעּור�ּתֹוָרה�ֹקֶדם�ַהְּב

�ַעְרִבית �ְּתִפַּלת �ְלַאַחר �ֶעֶרב �ִמֵּדי �ּתֹוָרה �ִׁשעּוֵרי �ָּבֶהם �ֶׁשִּמְתַקְּיִמים �ְּכֶנֶסת �ָּבֵּתי טֹוב�,
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�יֹוֵתר �ְמֻאֶחֶרת �ְלָׁשָעה �ַהִּׁשעּור �ֶאת �ֶׁשִּיְדחּו �ֶהָחֵמץ�, �ֶאת �ִלְבֹּדק �ַהִּצּבּור �ֶׁשַּיְסִּפיקּו ָּכְך
ִאם�יֹוֵדַע�,�אּוָלם.�ּוְלַאַחר�ִמֵּכן�ַיְחְזרּו�ַלִּׁשעּור�ְוִיְלְמדּו�ְּכִמֵּדי�יֹום,�ְּבֵביָתם�ִּבְתִחַּלת�ַהַּלְיָלה

�ַלִּׁשעּור �ַיְחְזרּו �ְלֵביָתם�ֹלא �ֶׁשִאם�ֵיְלכּו �ַהִּׁשעּור �ַמִּגיד �ָּפחֹות�ֲאָנִׁשים�ִמָּכל�, �ֶׁשַּיְחְזרּו אֹו
ֶאָּלא�ִיְמֹסר�ֶאת�ַהִּׁשעּור�ַּבָּׁשָעה�,�ָׁשלֹוםַחס�ְו,�ֹלא�ְיַבֵּטל�ֶאת�ָהַרִּבים�ִמִּלּמּוד�ּתֹוָרה,�יֹום

�יֹום �ְּכִמֵּדי �ַהְּקבּוָעה �ָוִגיל, �ְּבִׂשְמָחה �ֶאת�ֶהָחֵמץ �ְוִיְבְּדקּו �ְלֵביָתם �ֵיְלכּו �ָּכְך �ְוַאַחר ְוטֹוב�.
ָּכל�ֶזה�ְּבִׁשעּור�,�םּוִמָּכל�ָמקֹו.�ֶׁשַּיְכִריזּו�ַאַחר�ָּכְך�ַּבִּצּבּור�ֶׁשֹּלא�ִלְׁשֹּכַח�ִלְבֹּדק�ֶאת�ֶהָחֵמץ

ִיְדחּו�,�ֲאָבל�ִּפְלּפּול�ַהִּנְמָסר�ָלַרִּבים,�אֹו�ִּפְסֵקי�ֲהָלָכה�ִּבְלַבד�ְּבֹלא�ִּפְלּפּול'�ַּדף�ַהּיֹוִמי'ֶׁשל�
��)מג(�.ֶׁשָּמא�ִיָּמְׁשכּו�ְוִיְׁשְּכחּו�ִלְבֹּדק,�ֶאת�ַהִּׁשעּור�ְלַאַחר�ַהְּבִדיָקה

��
��ְׁשָאר�ְּבֵני�ַהַּבִית

�ֵאין�ָהִאּסּור�ֶאָּלא�ַעל�ַּבַעל�ַהַּבִית�ֶׁשהּוא�,]ֵׁשָנה�ְוִלּמּוד�ּתֹוָרה,�ְמָלאָכה,�ֲאִכיָלה[�ָהָאמּור�ְּבָכל
��)ע�חנוכה�סח"חזו(.�ֲאָבל�ִלְׁשָאר�ְּבֵני�ַהַּבִית�ֻמָּתר�ְּבָכל�ֶזה,�ַעְצמֹו�ּבֹוֵדק

��
��ַהֲהָכנֹות�ַלְּבִדיָקה

דֹוִׁשים�ְלָהִכין�ֹקֶדם�ַהְּבִדיָקה�ֶעֶׂשר�ֲחִתיכֹות�ַּפת�ְקַטּנֹות��ִמְנַהג�ִיְׂשָרֵאל�ְק-ֶעֶׂשר�ֲחִתיכֹות�
ְּבָעְברֹו�ְּבָכל�ַהַּבִית�מֹוֵצא�ַּגם�,�ְוַהּבֹוֵדק,�ּוְלַפְּזָרן�ְּבִפּנֹות�ַהַּבִית,�ְמֹאד�ֲעטּופֹות�ֵהיֵטב�ִּבְנָיר

��)לו(.�ַעל�ַהַּבִית�ַהּבֹוֵדקְוֹלא�ַּב,�ְוטֹוב�ֶׁשְּבֵני�ַהַּבִית�ְיַפְּזרּו�ֶאת�ַהֲחִתיכֹות.�אֹוָתן
��

,�ּוִמָּכל�ָמקֹום.�ֵמֲחָׁשׁש�ֶׁשִּיְׁשְּכחּו�ֵהיָכן�ִהִּניחּון,�טֹוב�ִלְרֹׁשם�ֶאת�ְמקֹום�ַהָּנַחת�ַהֲחִתיכֹות
��)לח,�לז(.�ִיְסֹמְך�ַעל�ַהִּבּטּול�ֶׁשְּמַבֵּטל�ַאַחר�ָּכְך�ֶאת�ֶהָחֵמץ,�ִאם�ִחֵּפׂש�ְוֹלא�ָמָצא

��
�ַסִּכין �ּוֶמ, �ֶלֶחם �ֶהָחֵמץ�-ַלח �ַאַחר �ְלַחֵּטט �ְּכֵדי �ַסִּכין �ִעּמֹו �לֹוֵקַח �ֶׁשַהּבֹוֵדק �נֹוֲהִגים �ֵיׁש

�ּוַבְּסָדִקים �ֶׁשַּבחֹוִרים �נֹוֲהִגים. �ְוֵכן �ֶלֶחם, �ְּפרּוַסת �ָּבּה �ֶׁשֵּיׁש �ְקָעָרה �ִעּמֹו ,�ֶׁשּמֹוִליְך
�ְזַמן�ַהִּבעּור�ַלָּמֳחָרת �ּוְכֶׁשַּמִּגיַע �ּוְלִסיָמן�טֹוב.�ץ�ֶׁשַּבְּקָעָרהׂשֹוֵרף�ֶאת�ֶהָחֵמ, ְּכַדאי�ָלֵתת�,

��)נא.�בן�איש�חי�ועוד(�.ְמַעט�ֶמַלח�ַּבְּקָעָרה
��

�ַלִּפּנֹות[.��ִיְבֹּדק�ְלאֹור�ַהֵּנר�ַאְך�ֹלא�ְלאֹור�ֲאבּוָקה-ֵנר� �ָיכֹול�ְלַהְכִניסֹו �ָּגדֹול�ְוֵאינֹו ,�ִמְּפֵני�ֶׁשאֹורֹו
�ִּתְפ �ֶּפן �ֶׁשָּיֵרא �ַּבַּבִיתְוַגם�ִמּׁשּום �ְּדֵלָקה �ֹרץ �ֵהיֵטב, �ִלְבֹּדק �ְמַכֵּון �ְוֵאינֹו �ָטרּוד �ִלּבֹו �ֵּכן �ְוִאם�ָעַבר�].ְוִאם

��)לח(.�ִיְבֹּדק�ְּבָפָנס�ִּבְבָרָכה,�ְוִאם�ֵאין�לֹו�ֵנר.�חֹוֵזר�ּובֹוֵדק�ְּבִלי�ְּבָרָכה,�ּוָבַדק�ַּבֲאבּוָקה
��

� �ַּבְּבִדיָקה-ַחְׁשַמל �ְיַכֶּבה�ֶאת�ָהאֹור ��ֹלא �ְוַאְּדַרָּבה, �ְלאֹור�, �ַהֵּנר �ִעם �ִלְבֹּדק �יֹוֵתר ָעִדיף
��)מ(.�ְוִיְׁשַּתֵּמׁש�ַּבֵּנר�ְּבִעָּקר�ַלחֹוִרים�ְוַלְּסָדִקים�ֶׁשָחׁשּוְך�ָׁשם,�ֶׁשהּוא�ֵמִאיר�יֹוֵתר,�ַהַחְׁשַמל

��
��ַהְּבָרָכה

�ֶׁשִּיְבֹּדק �ֹקֶדם �ְיָבֵרְך, �ה": �ַאָּתה �ָּברּוְך �ָהעֹו', �ֶמֶלְך �ָלםֱאֹלֵהינּו �ְּבִמְצֹוָתיו, �ִקְּדָׁשנּו �,ֲאֶׁשר
��".ְוִצָּונּו�ַעל�ִּבעּור�ָחֵמץ

��
� �ַהְּבִדיָקה-ִּדּבּור �ֵמִעְנַין �ֲאִפּלּו �ַלְּבִדיָקה �ַהְּבָרָכה �ֵּבין �ְלַדֵּבר ��ָאסּור �ַהֵּנר�, �ֶׁשָּכָבה ְּכגֹון

�ְלַהְדִליקֹו �ֵאׁש �לֹו �ֶׁשָּיִביאּו �ּוְמַבֵּקׁש �ִּדֵּבר. �ְוִאם �ח, �ְלָבֵרְךֵאינֹו �ֹוֵזר �ֶׁשֹּלא�. �ִּדֵּבר �ִאם ַאְך
�ַּגם�ָאז�ִיָּזֵהר�ֶׁשֹּלא�ְיַדֵּבר�-ּוְלַאַחר�ֶׁשִהְתִחיל�ִלְבֹּדק�.�ָצִריְך�ַלֲחֹזר�ּוְלָבֵרְך,�ֵמִעְנַין�ַהְּבִדיָקה
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�ַהְּבִדיָקה �ֵמִעְנַין �ֶׁשֵאינֹו �ִּדּבּור �ָּכל �ִּדֵּבר. �ִאם �ַאְך �ְלָבֵרְך, �חֹוֵזר �ֵאינֹו �ֻה. �ְלָבֵרְך�ְוִאם ְצַרְך
�)מד(.�ֶׁשָּמא�ִיְׁשַּכח�ְלָבֵרְך�ַאַחר�ַהְּבִדיָקה,�ַרַּׁשאי�ְלָבֵרְך,�ְּבֶמֶׁשְך�ַהְּבִדיָקה'�ֲאֶׁשר�ָיַצר' �

��
אּוָלם�ִמִּמַּדת�ֲחִסידּות�טֹוב�.�ַעל�ִמְצַות�ְּבִדיַקת�ָחֵמץ'�ֶׁשֶהֱחָינּו'�ֵאין�ְמָבְרִכים�-ֶׁשֶהֱחָינּו�

ִויַכֵּון�,�ְלַאַחר�ֶׁשַּיְתִחיל�ְקָצת�ַּבְּבִדיָקה'�ֶׁשֶהֱחָינּו'ּוְלָבֵרְך�,�אֹו�ְּפִרי�ָחָדׁשָלַקַחת�ֶּבֶגד�ָחָדׁש�
��)מה(.�ּוְלַאַחר�ַהְּבִדיָקה�ְיָבֵרְך�ַעל�ַהְּפִרי�ְוֹיאַכל,�ְּבִבְרָכתֹו�ַּגם�ַעל�ִמְצַות�ַהְּבִדיָקה

��
��ְמקֹומֹות�ַהַחָּיִבים�ִּבְבִדיָקה

�ְּבָכל �ִלְבֹּדק �ַהַּבִיתָצִריְך ��ִּפּנֹות �ַהִּמְטָּבח, �ַּבֲארֹונֹות �ַּבְּמָקֵרר, �ַּבִּמְזנֹון, �ַּבִּמְרָּפסֹות, ֲחַדר�,
ַאף�ִאם�,�ְוִיְבֹּדק�ְּבָכל�ַחְדֵרי�ַהַּבִית.�ּוְבָכל�ָמקֹום�ֶׁשַּמְכִניִסים�ָׁשם�ָחֵמץ,�ַּבִּגּנֹות,�ַהַּמְדֵרגֹות

ִיְבֹּדק�ַּגם�',�ָּברּוְך�ה,��ּוְכֶׁשֵּיׁש�ְיָלִדים�ְקַטִּנים�ַּבַּבִית.ָּברּור�לֹו�ֶׁשֵּמעֹוָלם�ֹלא�ָאַכל�ָׁשם�ָחֵמץ
�ָחֵמץ �ָׁשם �ִהְכִניסּו �ֶׁשָּמא �ְוַהִּמּטֹות �ָהֲארֹונֹות �ַּתַחת �לֹו, �ָקֶׁשה �ִאם �ַוֲאִפּלּו �ָיקּוץ�, ֹלא

�ִּבְבִדיָקתֹו �ֲחַז. �פ�(ל"ְוָאְמרּו �מכ"אבות �ְל)ג"ה �ַהֹּטַרח�ְוַהַּצַער �ְּכֹגֶדל �ִקּיּום�ַהִּמְצָוה�ִּכי �ֹּגֶדל�, ֵּכן
��)לה�(.ַהָּׂשָכר

��
,�ּוְמֻסָּפר�ַעל�ַהָּגאֹון�ַהֲחַתם�סֹוֵפר�ֶׁשִהְרָּבה�ִלְבֹּדק�ְּבָכל�ַהַּבִית�ְוָהֲעִלָּיה�ְּבָכל�ַאְרָּגז�ְוַאְרָּגז

�ְמִציאּות�ֶׁשָּבעֹוָלם�ְלַהְכִנ,�ּוֶבָחֵצר�ּוַבָּגן ְוָהָיה�.�יס�ָׁשם�ָחֵמץּוְבָכל�ָמקֹום�ֶׁשֶאְפָׁשר�ְּבֵאיזֹו
�ּוְבַעְצמֹו �ִּבְכבֹודֹו �ּבֹוֵדק �ֶחֶמד�, �ַּבחּוֵרי �ְוַתְלִמיִדים �ּוָבנֹות �ָּבִנים �לֹו �ֶׁשָהיּו �ִּפי �ַעל ַאף
�ֲעֵליֶהם �ִלְסֹמְך �ֶׁשֶאְפָׁשר ,� �ְּכבֹודֹו �ְלִפי �ֶּׁשֵאינֹו �ְּבַמה �ַּגם �ַעְצמֹו �ֶאת �ַמְטִריַח �ָהָיה �-ְוֵכן

�ֶא �ֹראׁשֹו �ֵהיֵטבְלַהְכִניס �ִלְבֹּדק �ַהַּתְרְנגֹוִלים �לּול �ל �ַהָּגאֹון�. �ַעל �ָּכַתב �ַרב �ְּבַמֲעֵׂשה ַּגם
�ַרב �ַהְּבִדיָקה�ְזַמן �ִמִּויְלָנא�ֶׁשָהְיָתה�ִנְמֶׁשֶכת�ֶאְצלֹו �ַעל�. �ֹלא�ָחסּו �עֹוָלם�ֵאּלּו ְוִאם�ְּגדֹוֵלי

�ְמֹאד �ְזַמָּנם�ַהָּיָקר �ֶׁשְּצִריִכים�ְלִה, �ֲאַנְחנּו �ָוֹחֶמר �ְּבַסְבָלנּות�ַקל �ְוִלְבֹּדק �ְלִהְתַאֵּמץ ְׁשַּתֵּדל
��)מט,�לו(�.ְמֻרָּבה

��
��"ַּגם�ִּכי�ַיְזִקין�ֹלא�ָיסּור�ִמֶּמָּנה,�ֲחֹנְך�ַלַּנַער�ַעל�ִּפי�ַדְרּכֹו"

ת�ִּפיצֹו,�מֹוְכֵרי�ָפָלֶפל,�ּוְכגֹון�ַסָּפִרים,�ַּבֲעֵלי�ַהֲחֻנּיֹות�ָהֲעסּוִקים�ְמֹאד�ְּבֵליל�ְּבִדיַקת�ָחֵמץ
�ְוַכּיֹוֵצא �ְלֵביָתם�ְּבֵצאת�ַהּכֹוָכִבים�ִלְבֹּדק�ֶאת�ֶהָחֵמץ�ְּבַמֲעַמד�ָּכל�ְּבֵני�, �ְלַהִּגיַע ִיְׁשַּתְּדלּו
ִּכי�ַּכֲאֶׁשר�.�ְוֹלא�ִּבְגַמר�ֲעבֹוָדָתם�ְּבָׁשָעה�ְמֻאֶחֶרת�ֶׁשְּכָבר�הֹוְלִכים�ְּבֵני�ֵביָתם�ִליֹׁשן,�ַהַּבִית

�ֶׁשָהַאָּב �ַהְיָלִדים �ֶהָחֵמץרֹוִאים �ֶאת �ּבֹוֵדק �א �ַהִּמְצָוה�, �ְּבַמֲעֵׂשה �ִמְתַאֵּמץ �הּוא ְוֵהיַאְך
�ְוַהְּמָקֵרר �ָהֲארֹונֹות �ֶאת �ּופֹוֵתַח �ַהִּמּטֹות �ַּתַחת �ּוִמְתּכֹוֵפף �ְלֶחֶדר, �ֵמֶחֶדר �ְוהֹוֵלְך ְוֹלא�,

�ִלְגֹמר �ַרק �ְורֹוֶצה �ְמַמֵהר �ְּביֹוֵת, �ָחָזק �ְּבִלָּבם �ַהְּדָבִרים �רֶנְחָקִקים �ֹּכחֹות�, ְוׁשֹוֲאִבים
�ַנֲעִלים �רּוָחִנִּיים �ֹּכַח. �ַהְרֵּבה �ַלְיָלִדים �ַמְקָנה �ַהִּמְצוֹות �ְּבִקּיּום �ְוַהִהְתַלֲהבּות ,�ַהִּׂשְמָחה

� �ַּבִּמְצוֹות �ְלַהְתִמיד �ְוֵחֶׁשק ��ַּבֹהֶוה-ָרצֹון �ַהָּקרֹוב, �ֶּבָעִתיד �ָהָרחֹוק, �ֶּבָעִתיד .�ְוַגם
ְוַכָּמה�,�ְמֻקְלָקל�ּוַמְׁשִחית�ֶאת�ַהְיָלִדים,�ָהְרחֹוב�ַהּיֹום�ָּכל�ָּכְך�ָּפרּוץ,�יםַּבֲעוֹונֹוֵתינּו�ָהַרִּב

�ַהַּקְטנּות� �ֵמֲחַמת�ַהִּזְכרֹונֹות�ַהָּיִפים�ִמיֵמי �ְלַבּסֹוף�ָחְזרּו �ַהֶּדֶרְך �ִמן ְיָלִדים�ּוְנָעִרים�ֶׁשָּסטּו
��.ת�ּוְבִׂשְמָחה�ְלָכל�ִמְצָוהִמַּמֲעֵׂשי�ַהִּמְצוֹות�ֶׁשל�ָהַאָּבא�ְּבִהְתַלֲהבּו

��

�ֵּכן �ַעל �ֲאֶׁשר �ַהְּבִדיָקה, �ִּבְזַמן �ֵמַהֲחֻנּיֹות �ַעְצָמם �ֶאת �ְלַפּנֹות �ַהְּמָלאָכה �ַּבֲעֵלי ,�ִיְׁשַּתְּדלּו
�ָּכְלֶׁשהּו �ַמֲחִליף �ִויַמּנּו �זֹו, �ְלָׁשָעה �ַמֲחִליף �ֵאיָנם�מֹוְצִאים �ִאם �ַוֲאִפּלּו �ְלַזְלֵזל�, �ָלֶהם ַאל

�ַהְיָקִריםַּבֲחִׁש �ַיְלֵדיֶהם �ִחּנּוְך �יבּות �ְוַאְּדַרָּבה. �ַהָּבִנים�, �ִחּנּוְך �ֶׁשל �זֹו �ִמְצָוה ְזכּות
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ְוִיְזּכּו�הּוא�,�ְּבַנַחת�ּוְבִׂשְמָחה,�ְוִהְתַּגְּברּותֹו�ֶׁשל�ָהָאב�ַּתֲעֹמד�ָלֶהם�ְלַפְרָנָסה�טֹוָבה�ְּבָכבֹוד
�ע �ָבִנים �ּוְבֵני �ָּבִנים �ִלְראֹות �ּוַבִּמְצוֹותְוִאְׁשּתֹו �ַּבּתֹוָרה �ֹוְסִקים �ְטהֹוָרה�, �ָׁשַמִים ְּבִיְרַאת

�".ימי�החנוכה�בהלכה�ובאגדה"כמבואר�בחוברת�.�ָאֵמן,�ּוִמּדֹות�טֹובֹות �

��
��ֶרֶכב

�ַהֶּפַסח �ָּבֶרֶכב�ְּבָכל�ְיֵמי �ִלְנֹסַע �ְּבַדְעּתֹו �ִאם�ֵאין �ֲאִפּלּו �ֵמָחֵמץ�ְלאֹור�, �ִלְבֹּדק�אֹותֹו ָצִריְך
ְוִיְסֹמְך�ַעל�ַהְּבָרָכה�ֶׁשֵּבֵרְך�,�ְלַאַחר�ֶׁשִּיְגֹמר�ֶאת�ַהְּבִדיָקה�ַּבַּבִית,�ְזִהירּות�אֹו�ְּבָפָנסַהֵּנר�ִּב
ַאף�ַעל�ִּפי�ֶׁשאֹוֵמר�ֶׁשָּברּור�לֹו�,�ִמּׁשּום�ֶׁשֲעַדִין�חֹוְׁשִׁשים�ֶׁשָּמא�ִיָּכֵנס�ָׁשם�ַּבֶּפַסח�,ְוַטַעם�ַהִחּיּוב.�ְּבֵביתֹו
�.ּוְכמֹו�ֶׁשּבֹוֵדק�ַּבַּבִית,�ֲעַדִין�ָצִריְך�ִלְבֹּדק�ֶׁשֹּלא�ִיָּׁשֵאר�ָׁשם�ָחֵמץ�ָּבַעִין,�ְוַאף�ֶׁשָּמַכר�ֶאת�ֶהָחֵמץ.�ֵנסֶׁשֹּלא�ִיָּכ

 )נב(

��
��מֹוָסדֹות�ִצּבּוִרִּיים

� �ִּבְרׁשּוָתם �ָהעֹוְמִדים �ָהְרָכִבים �ָּכל �ֶאת �ִלְבֹּדק �ְצִריִכים �ִצּבּוִרִּיים ֹות�ְּכַהָּסע[מֹוָסדֹות
�ַהָּפָנס�ְּבֵליל�י]ַהַּתְלִמיִדים �ד"�ְלאֹור�ַהֵּנר�אֹו �ִּביֵמי�, ַאף�ִאם�ֵאיָנם�נֹוְסִעים�ִּבְרָכִבים�ֵאּלּו

��)נב(.�ְיַמֶּנה�ְׁשִליִחים�ֶׁשִּיְבְּדקּו,�ְוִאם�ָקָׁשה�ַהְּבִדיָקה�ַעל�ַהְמַנֵהל.�ַהֶּפַסח
��

ִאם�,�ֶאָּלא�ֶׁשְּבִמְקֶרה�ֶזה,��ַהּמֹוָסדֹות�ְלאֹור�ַהֵּנרְּכמֹו�ֵכן�ֵיׁש�ִלְבֹּדק�ֶאת�ָּכל�ִׁשְטֵחי�ְוַחְדֵרי
�ָקָׁשה�ֲעֵליֶהם�ַהְּבִדיָקה �ַּבֶּפַסח, �ְּכָלל �ְוֹלא�ִיְפְּתחּוהּו �ִלְסֹּגר�ֶאת�ַהָּמקֹום�ְלַגְמֵרי ,�ֶאְפָׁשר

�ַאֵחר �ְּבַיד �ַהַּמְפֵּתַח �ֶאת �ְוִיְּתנּו �ִלְבֹּדק, �ִיְצָטְרכּו �ֹלא �ְוָאז �ַע, �ַהְּמִכיָרהְוִיְסְמכּו �ל ְואּוָלם�.
��.ְּבַוַּדאי�ָצִריְך�ְּבִדיָקה,�ֶׁשִאם�ִמְׁשַּתְּמִׁשים�ַּבָּמקֹום�ַּבֶּפַסח,�ָּפׁשּוט

��
��ֲחֻנּיֹות

ַּבְּבָרָכה�ֶׁשְּמָבֵרְך�,�ּוִמָּכל�ָמקֹום.�ָצִריְך�ִלְבֹּדק�ַּגם�ֶאת�ַהֲחנּות�ֵמָחֵמץ,�ָאָדם�ֶׁשֵּיׁש�לֹו�ֲחנּות
ְוֹלא�ְיַדֵּבר�ַעד�ֶׁשִּיְגֹמר�,�ּפֹוֵטר�ַּגם�ֶאת�ַהְּבִדיָקה�ֶׁשל�ָהֶרֶכב�ְוַהֲחנּות,�ָקהַּבַּבִית�ַעל�ַהְּבִדי

ְוֵיׁש��ִאם�ַהֲחנּות�ְרחֹוָקה�ַמָּמׁש�ִמֵּביתֹו,�ְואּוָלם.�ִלְבֹּדק�ֶאת�ָּכל�ַהְּמקֹומֹות�ֶׁשַחָּיב�ְלָבְדָקם
ְוָאז�,�ֵרְך�ְּבֵביתֹו�ִלְפֹטר�ַרק�ֶאת�ַהְּבִדיָקה�ֶׁשַּבַּבִיתְיַכֵּון�ַּבְּבָרָכה�ֶׁשְּמָב,�ֶהַּסח�ַהַּדַעת�ֵּביְנַתִים

��.יּוַכל�ְלָבֵרְך�ֵׁשִנית�ַעל�ַהְּבִדיָקה�ֶׁשַּבֲחנּות
��

ֵמַאַחר�ְוֵאין�ַהֲהִליָכה�ְלַבָּדּה�ֶנְחֶׁשֶבת�,�ֹלא�ְיָבֵרְך�ַּפֲעַמִים,�ּוִמָּכל�ָמקֹום�ִאם�ַהֲחנּות�ֵאיָנּה�ְרחֹוָקה�ָּכל�ָּכְך
ְוִנְמָצא�ֵאפֹוא�ֶׁשֹּלא�ִסֵּים�ֶאת�ַהִּמְצָוה�ַעד�ֶׁשִּיְגֹמר�,�ֵּכיָון�ֶׁשחֹוָבה�ָעָליו�ִלְבֹּדק�ֶאת�ַהְּמקֹומֹות�ָהֵאּלּו,�ֶהְפֵסק

�)מז.�מקראי�קודש,�ש�קלוגר"הגר(�.ל"ְוַרק�ֶׁשְּכֶׁשְרחֹוִקים�ַהְרֵּבה�ַיֲעֶׂשה�ַּכַּנ.�ִלְבֹּדק�ַּגם�ֶאת�ַהֲחנּות �

��
��ַּבִית�ָּגדֹול

ַרַּׁשאי�ְלַהֲעִמיד�ֶאת�ְּבנֹו�אֹו�ֶאת�ֲחֵברֹו�ֶאְצלֹו�ִּבְׁשַעת�,��ֶׁשָּקֶׁשה�לֹו�ִלְבֹּדק�ֶאת�ָּכל�ַהַּבִיתִמי
ְוִיְבֹּדק�,�ִויָבֵרְך�הּוא�ַעל�ַהְּבִדיָקה�ִויַכֵּון�ְלהֹוִציָאם�ְיֵדי�חֹוָבה,�ְוָכל�ֶאָחד�ֵנרֹו�ְּבָידֹו,�ַהְּבָרָכה

�ְמַעט �ֶאת�ֶי, �ֶתר�ַהְּמקֹומֹות�ַּבַּבִיתְוֵהם�ִיְבְּדקּו �אּוָלם. �ִאם�ֹלא�ָׁשְמעּו�ֶאת�ַהְּבָרָכה, ֵאין�,
ְוִאם�ְּבָכל�ֹזאת�ָקֶׁשה�.�ֶׁשִּנְמָצא�ֶׁשעֹוִׂשים�ֶאת�ַהִּמְצָוה�ְּבִלי�ְּבָרָכה,�ָראּוי�ֶׁשִּיְבְּדקּו�ִּבְׁשִבילֹו

�)מח(�.ְרכּוַאְך�ֹלא�ְיָב,�ַרָּׁשִאים�ֵהם�ִלְבֹּדק,�לֹו�ְלַהְמִׁשיְך�ִלְבֹּדק �

��
��ְׁשלּוחֹו�ְּכמֹותֹו

�ְּכָלל �ִלְבֹּדק �ָיכֹול �ֶׁשֵאינֹו �ַהַּבִית �ַּבַעל �ִּבְמקֹומֹו, �ֶׁשִּיְבֹּדק �ָׁשִליַח �ְיַמֶּנה �ַּבַעל�, �ְיָבֵרְך ְוֹלא
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�ֵּכיָון�ֶׁשהּוא�עֹוֶׂשה�ֶאת�ַמֲעֵׂשה�ַהִּמְצָוה,�ֶאָּלא�ַהָּׁשִליַח�ְיָבֵרְך,�ַהַּבִית�ַעל�ַהְּבִדיָקה ֶאת�ְו.
ָּכל�ָחֵמץ�ֶׁשֵּיׁש�ִּבְרׁשּות�ְּפלֹוִני�:�"ְוִאם�ִּבֵּטל�ַהָּׁשִליַח�ְוָאַמר,�ֻנַּסח�ַהִּבּטּול�ֹיאַמר�ַּבַעל�ַהַּבִית

�"ְוכּו �ַהִּבּטּול, �מֹוִעיל �ֶזה. �ּוְבִמְקֶרה �ֶהָחֵמץ, �ֶאת �ְלַבֵּטל �ְיכֹוָלה �ַהַּבִית �ַּבַעל �ֵאֶׁשת ,�ַּגם
 )נז,�נו,�מט.�ש�קלוגר�ועוד"הגר,�נהר�שלום,�בית�דוד,�ל"מהרש(".�'�ִּבְרׁשּות�ַּבְעִלי�ְוכּוָּכל�ָחֵמץ�ֶׁשֵּיׁש:�"ְוֹתאַמר

��
��ָּבֵּתי�ְּכֵנִסּיֹות�ּוָבֵּתי�ִמְדָרׁשֹות

ְצִריִכים�ְּבִדיָקה�,�ד"ַאף�ַעל�ִּפי�ֶׁשְּמַנִּקים�אֹוָתם�ֹקֶדם�ֵליל�י,�ָּבֵּתי�ְּכֵנִסּיֹות�ּוָבֵּתי�ִמְדָרׁשֹות
ִמֵּכיָון�ֶׁשְּפָעִמים�,�ד�ַעל�ְיֵדי�ַהַּגָּבִאים�ַהְיָקִרים�ׁשֹוְמֵרי�ִמְׁשֶמֶרת�ַהֹּקֶדׁש"ר�ְּבֵליל�יְלאֹור�ַהֵּנ

�ַרּבֹות�ַהְיָלִדים�ַמְכִניִסים�ָׁשם�ָחֵמץ�ְּבבֹוָאם�ְלִהְתַּפֵּלל�ִעם�הֹוֵריֶהם ּוִמָּכל�ָמקֹום�ֵאיָנם�.
�ַרָּׁשִאים�ְלָבֵרְך�ַעל�ְּבִדיָקה�זֹו .�ְּבָרָכה�ֶׁשְּמָבְרִכים�ְּבֵביָתם�ְיַכְּונּו�ִלְפֹטר�ְּבִדיָקה�זֹוֶאָּלא�ַּב,

�י( �סעיף �תלג �סימן �השלחן. �ערוך �ם"מהרש, �ַהִּמְׁשָנה�ְּברּוָרה�)מט. �מג"ס(�ְוָכַתב �)ק �ִנְזָהִרים�: ְוֵיׁש�ַׁשָּמִׁשים�ֶׁשֵאיָנם
ְוָצִריְך�ְלַהְזִהיָרם�ַעל�ָּכְך�ֶׁשְּיַקְּימּו�ִמְצַות�,�ה�ֵהם�עֹוִׂשיםְוֹלא�ָיֶפ,�ֶאָּלא�ְמַנִּקים�ֵהיֵטב�ַּבּיֹום,�ִלְבֹּדק�ַּבַּלְיָלה

��)חק�יעקב,�פרי�חדש(.�ֲחָכִמים�ְּכִתּקּוָנּה
��

ַעל�,�ֲעֵליֶהם�ִיְחיּו'�ה,�ְוָכאן�ַהָּמקֹום�ְלהֹוִקיר�ֶאת�ַהַּגָּבִאים�ַהְיָקִרים�ָהעֹוְסִקים�ִּבְמֶלאֶכת�ָׁשַמִים�ֶּבֱאמּוָנה
�דֹוָלה�ֶׁשָּנְפָלה�ְּבֶחְלָקם�ְלָׁשֵרת�ֶאת�ַהִּצּבּורַהְּזכּות�ַהְּג ,�ֶׁשְּבַוַּדאי�ֹלא�ָּדָבר�ָּפׁשּוט�הּוא�ְלַנֵהל�ֵּבית�ְּכֶנֶסת,

� �ְּבהֹוָריֹות �ַהְּגָמָרא �ע(ּוְכִדְבֵרי �ָלֶכם�"):ב"י �נֹוֵתן �ֲאִני �ְׂשָרָרה �ִּכְסבּוִרים �ָלֶכם? �נֹוֵתן �ֲאִני �ַעְבדּות ּוֵפַרׁש�!"
�י"ַרִׁש �ָלָאָדם, �ִהיא �ַעְבדּות �ֶׁשַהְּׂשָרָרה �ָהַרִּבים, �ֹעל �ָעָליו �ֶׁשֻּמָּטל �ְלִפי �ָּכאן. �ַעד �ַהַּגָּבִאים�. ְוַאְׁשֵריֶהם

�ִיְׂשָרֵאל �ּוְלַעם �ַלּתֹוָרה �ֵמַאֲהָבָתם �ּוְבִׂשְמָחה �ְּבֹיֶׁשר �ֹזאת �ָהעֹוִׂשים �ֵמָהעֹוִׂשים�, �יֹוֵתר �ֶאֶלף �ִּפי ֶׁשְּׂשָכָרם
�ְּבִׂשְמ �ָחהֶׁשֹּלא �ְלַחְצרֹות�ה, �ִמָּלבֹוא �'ֶׁשָחִליָלה�ֵהם�ַמְרִחיִקים�ֶאת�ַהִּצּבּור �ְוַאְּדַרָּבה. �ַהְמַזֶּכה�ֶאת�, ָּכל

�בחוברת�.�ַאְׁשָריו�ָּבעֹוָלם�ַהֶּזה�ְוטֹוב�לֹו�ָלעֹוָלם�ַהָּבא,�ְזכּות�ָהַרִּבים�ְּתלּוָיה�ּבֹו,�ָהַרִּבים �בהרחבה �בזה �עוד ועיין
�".אגדהכבוד�אב�ואם�בהלכה�וב" �

��
��ֶחֶדר�ָסגּור

ִיְסְּגֵרהּו�ֵהיֵטב�ְוִיְכֹּתב�,�ד�ַּבֹּבֶקר"ְוַדְעּתֹו�ְלָמְכרֹו�ֻּכּלֹו�ְלגֹוי�ְּביֹום�י,�ֶחֶדר�ֶׁשֻּמָּנח�ָׁשם�ָחֵמץ
�.ד"ְוָאז�ֵאין�ָצִריְך�ְלָבְדקֹו�ְּבֵליל�י,�ְלַבל�ִיְטֶעה�ִמיֶׁשהּו�ְלִהְׁשַּתֵּמׁש�ּבֹו�ַּבֶּפַסח,�"ָחֵמץ"ָעָליו�

�ַּבִּמְצוֹותֶׁש �ַחָּיב �ֶׁשֵאינֹו �ְלגֹוי �ְלָמְכרֹו �ֶׁשַּדְעּתֹו �ֵּכיָון �ְּכָלל, �ַהֶחֶדר �ַעל �ְּבִדיָקה �ִחּיּוב �ָחל �ֹלא �ַהִּדין�. ְוהּוא
��)נא.�בנין�עולם,�צמח�צדק,�חתם�סופר,�אשל�אברהם(.�ְּבָארֹון�ָסגּור�ֶׁשּמֹוֵכר�ֶאת�ֻּכּלֹו�ְלגֹוי

��
��ַסחַהִּמְתָאֵרַח�ָּכל�ְיֵמי�ַהֶּפ

�ִמי�ֶׁשִּמְתָאֵרַח�ָּכל�ְיֵמי�ַהֶּפַסח �ְלֵביתֹו, �ַמִּגיַע �ַּבֶּפַסח ַאף�ַעל�ִּפי�ֶׁשֵאינֹו �ִלְבֹּדק�ֶאת�, ָצִריְך
�ֹקֶדם�ֵליל�י,�אּוָלם.�ד�ִעם�ְּבָרָכה�ְּבֵביתֹו"ֶהָחֵמץ�ְּבֵליל�י ְלַכְּתִחָּלה�,�ד"ִאם�יֹוֵצא�ִמֵּביתֹו

.�ְוֶאת�ֻנַּסח�ַהִּבּטּול�ֹיאַמר�ַּבַעל�ַהַּבִית,�ְבֹּדק�ְּבֵביתֹו�ִעם�ְּבָרָכהְיַמֶּנה�ֶאת�ֲחֵברֹו�ָׁשִליַח�ֶׁשִּי
ִיְבֹּדק�הּוא�ְּבַעְצמֹו�ְּבֵנר�ִעם�ְּבָרָכה�ַלְיָלה�ֹקֶדם�,�ְוִאם�ֵאינֹו�ָחֵפץ�ֶׁשַאֵחר�ִיְבֹּדק�לֹו�ְּבֵביתֹו

�ִמֵּביתֹו �ֶׁשֵּיֵצא �ְׁשֹל[. �ְּבִדיָקה �חֹוַבת �ָעָליו �ְוָחָלה �ַהֶּפַסחֵמַאַחר �ִלְפֵני �יֹום �ִׁשים �ׁשֹוֲאִלים�, �ֵמָאז ִּכי
��)נו,�מ.�צ"ה�ולא�יברך�ושעה"ל�ד"א�באה"תלו�ס.�ח�ופרי�חדש"הב,�ן"הר,�ן"הראב,�א"הריטב,�ה"הרא�(.]ְּבִהְלכֹות�ַהֶּפַסח

��
��ִּדיָרה�ְׂשִכירּות

�ַלֲחֵברֹו �ִּדיָרה �ַהַּמְׂשִּכיר �ַהּׂשֹוֵכ, �ַעל �ֻמֶּטֶלת �ַהְּבִדיָקה �ַעל�חֹוַבת �ְוֹלא �ַּבִּדיָרה �ַהָּגר ר
�ַהַּמְׂשִּכיר �אּוָלם. ,� �ֻמְׂשֶּכֶרת �ְוֵאיָנּה �ַעָּתה �ְּפנּוָיה �ַהִּדיָרה �ַהָּדָבר-ִאם �ָּתלּוי ��ָּכאן ִאם�:

ֶׁשָאז�ַמְתִחיָלה�חֹוַבת�,�ד�ַּבֲאָדר�ָוָהְלָאה"ִמי[ִהְתַּפְּנָתה�ַהִּדיָרה�ְּבתֹוְך�ְׁשֹלִׁשים�יֹום�ִלְפֵני�ַהֶּפַסח�
�ִלְבֹּדק,]ְּבִדיָקהַה �ַהַּמְׂשִּכיר ��ָצִריְך �ֶּבָעָבר, �ָׁשם �ָּגִרים �ְוָהיּו �ֶׁשֵּמַאַחר �ָמקֹום�, �ְּכָכל ִּדינֹו
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ִּבְזַמן�ֶׁשֲעַדִין�ֹלא�ָחָלה�חֹוַבת�,�ֲאָבל�ִאם�ִהְתַּפְּנָתה�ַהִּדיָרה�ֹקֶדם�ָלֵכן�.ֶׁשַּמְכִניִסים�ּבֹו�ָחֵמץ
טֹוב�ֶׁשִּיְׁשַאל�,�ּוְבָכל�ִמְקֶרה.�ֵאינֹו�ָצִריְך�ִלְבֹּדק,�ים�ָׁשם�ַּבֶּפַסחהֹוִאיל�ְוֹלא�ִנְכָנִס,�ַהְּבִדיָקה

�)ב�ושער�הציון�שם"ומשנ.�תלז�סעיף�א.�ב,�עיין�סימן�תלו�סעיפים�א�(.מֹוֵרה�הֹוָרָאה �

��
��ִּבּטּול�ֶהָחֵמץ

ְרׁשּותֹו�ָחֵמץ�ֶׁשֹּלא�ָרָאה�ֶׁשָּמא�נֹוַתר�ֲעַדִין�ִּב,�ַאַחר�ְּגַמר�ַהְּבִדיָקה�ָצִריְך�ְלַבֵּטל�ֶאת�ֶהָחֵמץ
�אֹותֹו �ּוִבּטּול. �ַּכֲעַפר�ָהָאֶרץ, �ִלְכלּום�ַוֲהֵריהּו �ַמֲחִׁשיבֹו �ֶׁשֵאינֹו �ְלַגּלֹות�ַּדְעּתֹו �ְוַחָּיב�.ַהְינּו

�ֵּכן �ַּבֲאִמיַרת�ַהִּבּטּול�ֶׁשַּכָּוָנתֹו �ְלָהִבין �ַּבָּק. �ְּתִחָּנה�אֹו ,�ָׁשהֲאָבל�ִאם�חֹוֵׁשב�ֶׁשאֹוֵמר�ֵאיזֹו
,�סימן�תלד�סעיף�ב(�.ְוָצִריְך�ַלֲחֹזר�ּוְלָאְמרֹו�ְּבָׂשָפה�ַהּמּוֶבֶנת�לֹו,�ֹלא�ָיָצא�ְיֵדי�חֹוַבת�ַהִּבּטּול�ְּכָלל

��)נב.�ק�ו"משנה�ברורה�ס
��

�ָהַרְמַּב �א(�ם"ָּכַתב �הלכה �ומצה �חמץ �מהלכות �ב �")פרק �ְז: �ֹקֶדם �ַהּתֹוָרה�ְלַהְׁשִּבית�ֶהָחֵמץ ַמן�ִמְצַות�ֲעֵׂשה�ִמן
ֶׁשְּיַבֵּטל�ֶהָחֵמץ�ְּבִלּבֹו�?�ּוַמה�ִהיא�ַהְׁשָּבָתה�זֹו.�'ַּבּיֹום�ָהִראׁשֹון�ַּתְׁשִּביתּו�ְּׂשֹאר�ִמָּבֵּתיֶכם'ֶׁשֶּנֱאַמר�,�ִאּסּורֹו

�ְּכָלל �ָחֵמץ �ִּבְרׁשּותֹו �ֶׁשֵאין �ְּבִלּבֹו �ְוָיִׂשים �ְּכָעָפר �אֹותֹו �ְוַיְחֹׁשב �ֶׁשִּבְרׁשּותֹו, �ָחֵמץ �ְּכָעָפר�ְוֶׁשָּכל �הּוא �ֲהֵרי
��".ּוְכָדָבר�ֶׁשֵאין�ּבֹו�ֹצֶרְך�ְּכָלל

��
�ַּבַּלְיָלה �ֶהָחֵמץ�ֶׁשאֹוֵמר �"ֻנַּסח�ִּבּטּול �ֲחִמיָרא�ְדִאיָּכא�ִּבְרׁשּוִתי: �ָּכל ְּדָלא�ֲחִזֵּתיּה�ּוְדָלא�,

ֹיאַמר�ִּבְלׁשֹון�,�ת�ֲאָרִמיתְוִאם�ֵאינֹו�ֵמִבין�ְׂשַפ�".ִלְבִטיל�ְוֶלֱהֵוי�ְּכַעְפָרא�ְדַאְרָעא,�ִּבַעְרֵּתיּה
ִיְתַּבֵּטל�ְוִיְהֶיה�,�ֶׁשֹּלא�ְרִאיִתיו�ְוֶׁשֹּלא�ִּבַעְרִּתיו,�ָּכל�ָחֵמץ�ּוְׂשאֹור�ֶׁשֶּיְׁשנֹו�ִּבְרׁשּוִתי":�ַהֹּקֶדׁש

�)נד(.�ְוֹיאַמר�ֶאת�ֻנַּסח�ַהִּבּטּול�ָׁשֹלׁש�ְּפָעִמים�ְלֶיֶתר�ִחּזּוק".�ַּכֲעַפר�ָהָאֶרץ �

��
�ְּבִפָּנה��:ַאְזָהָרה �ְוַהֹּבֶקר �ַלֲארּוַחת�ָהֶעֶרב �ַהּנֹוָתר �ֶהָחֵמץ �ֶאת�ָּכל �ַיְצִניַע �ַהְּבִדיָקה ִּבְגַמר

�ִיְתַּפֵּזר �ֶׁשֹּלא �ְמֻיֶחֶדת �ְּבֵעת�, �ְיַטְּילּו �ֶׁשֹּלא �ַהְּקַטִּנים �ַהְיָלִדים �ַעל �ְלַהְׁשִּגיַח �ֵיׁש ּוִבְפָרט
��)נז(.�ֲאִכיָלָתם

��
��

��ִּבעּור�ָחֵמץ
��ֲאִכיַלת�ָחֵמץ�ַוֲהָנָאה�ֵמָחֵמץסֹוף�ְזַמן�

�ֵלָהנֹות�ֵמֶהָחֵמץ�ְּביֹום�י �ַהּתֹוָרה�ָאסּור�ֶלֱאֹכל�אֹו �ֵמֲחצֹות�ַהּיֹום"ִמן �ָׁשָעה��[ד�ְּבִניָסן סֹוף
ֶדם��ַוֲחָכִמים�ָעׂשּו�ְסָיג�ֶׁשֹּלא�ֶלֱאֹכל�ָחֵמץ�ְׁשָעַתִים�ֹק].ִׁשִּׁשית�ִמְּתִחַּלת�ַהֹּבֶקר�ְלִפי�ָׁשעֹות�ְזַמִּנּיֹות

ְּכגֹון�ִלְמֹּכר�ְלגֹוי�אֹו�[ְוֵכן�ֶׁשֹּלא�ֵלָהנֹות�ֵמֶהָחֵמץ�.�ְּדַהְינּו�ִמּסֹוף�ָׁשָעה�ְרִביִעית�ֵמַהֹּבֶקר,�ָלֵכן
��)נט(.��ִמּסֹוף�ָׁשָעה�ֲחִמיִׁשית�ֵמַהֹּבֶקר,]ָלֵתת�ִלְפֵני�ָהעֹופֹות�ֶׁשֹּיאְכלּו

��
��ַהָּׁשעֹות�ַהְּזַמִּנּיֹותִחּׁשּוב�

ּוְזַמן�ַעּמּוד�ַהַּׁשַחר�הּוא�[,�ה�ְלַחֵּׁשב�ֶאת�ַהָּׁשעֹות�ַהְּזַמִּנּיֹות�ֵמַעּמּוד�ַהַּׁשַחר�ַעד�ֵצאת�ַהּכֹוָכִביםָהִעָּקר�ַלֲהָלָכ
�גאון,��ַּדּקֹות�ֹקֶדם�ָהֵנץ�72ִמיל�ֵהם�4ִאם�ֵּכן�,��ַּדּקֹות18ּוִמיל�הּוא�,��ִמיל�ִלְפֵני�ָהֵנץ�ַהַחָּמה4 �סעדיה �רב �בסידור ,�כמבואר

,�הלבוש,�)א"סרסא�סימן�(א�"הרמ,�)ב"סתנט�סימן�(וכן�פסקו�מרן�השלחן�ערוך�,�ו"מהרי,�התרומת�הדשן,�המאירי,�ה"הרא,�ה"הראבי
�ַּדּקֹות�90ְוֹלא�ַּכְמֻפְרָסם�ְּבֵאיֶזה�לּוחֹות�ֶׁשַעּמּוד�ַהַּׁשַחר�הּוא�.�החזון�איש�ועוד,�בן�איש�חי,�בית�דוד,�אליה�רבה,�ך"הש,�ח"הב

�ֹקֶדם�ָהֵנץ �ְוָהָרָמֶׁש, �ֲאִכיַלת�ֶהָחֵמץ[סֹוף�ָׁשָעה�ְרִביִעית��ּוְלִפי�ֶזה.]�א"ֶּזה�ֶנֶגד�ַּדַעת�ָמָרן �ְּב]סֹוף�ְזַמן �9:10-��ְּבֵעֶרְך
�ַּבֹּבֶקר �ְקַטִּנים. �ִליָלִדים �אֹו �ַהְּדָחק �ִּבְׁשַעת �ַהְּׁשִקיָעה אּוָלם �ַעד �ֶׁשֵּמַהְּזִריָחה �ַהִחּׁשּוב �ְּכִפי �ְלָהֵקל ,�ֵיׁש
��)נט.�ב�סימן�ח"יחוה�דעת�ח(.�ְזַמִּנים�ְמֻדָּיִקים�ֵיׁש�ִלְראֹות�ְּבלּוַח�ַהָּׁשָנה.��ְּבֵעֶרְך10:20ַעד��נּוְּדַהְיי
��
��
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��ְוַהִּׁשַּנִים�ִנְקיֹון�ַהֶּפה
�ֶהָחֵמץ �ֲאִכיַלת �ִּבְגַמר �ֵהיֵטב �ַהִּׁשַּנִים �ֶאת �ִויַצְחַצח �ַהֶּפה �ֶאת �ְיַנֶּקה �לֹו�, �ִיָּׁשֵאר ֶׁשָּמא

��)סג(.�ְוֵיֵצא�ְלַאַחר�ְזַמן�ִאּסּורֹו�ְוֹיאַכל�אֹותֹו,�ין�ַהִּׁשַּנִיםַמֶּׁשהּו�ֵּב
��

�ח(ַּבֵּסֶפר�ֶּבן�ִאיׁש�ַחי� �אות ַמֲעֶׂשה�ְּבֶאָחד�ֶׁשָהָיה�ִנְזָהר�ַהְרֵּבה�ִּבְׁשִמיַרת�ַהַּמָּצה�ְּבִליָׁשה�ַוֲאִפָּיה�,��ָּכַתב)צו
�ּוְבָכל�ִהְלכֹות�ַהֶּפַסח �ֶׁשל�ָחֵמץ �ָחַלם�ֶׁשָאַמר�לֹוְוִהֵּנה�ְּבֵליל�ֶּפַסח, �ֶׁשאֹוֵכל�ַמֶּׁשהּו �לֹו ,�ָאָדם�ֶאָחד�אֹוי

,�ַוַּיֲחֹלם�ְוִהֵּנה�ִאיׁש�ְמַדֵּבר�ִעּמֹו�ְוָאַמר�לֹו,�ַוִּייַקץ�ַוִּיְתַמְרֵמר�ְמֹאד�ַוֵּיְבְּך�ְּבִכי�ָּגדֹול�ְוָחַזר�ְוָיַׁשן�ִמּתֹוְך�ְּבִכָּיתֹו
�ֶׁש �הּוא �ֶׁשָאַכְלָּת �ֶהָחֵמץ �ַּבֹּבֶקרֶזה �ֶׁשָאַכל �ֵמֲאִכיָלה �ָחֵמץ �ָקָטן �ֵּפרּור �ַהִּׁשַּנִים �ֵּבין �ִּנְׁשַאר �ֶׁשָהָיה�, ּוְבֵעת
�ַּבַּלְיָלה �ַהַּמָּצה �ְולֹוֵעס �אֹוֵכל �ַהַּמָּצה, �ִעם �ַוֲאָכלֹו �ַּבַּמָּצה �ְוִנְדַּבק �ַהִּׁשַּנִים �ִמֵּבין �ֵּפרּור �אֹותֹו �ִנְפַרד .�כ"ע.

�ע�(ל"�ֲחַזְוִהֵּנה�ְּכָבר�ָאְמרּו �ל �א"סנהדרין ּוֶבֱאֶמת�ֶׁשַאף�ַלֲהָלָכה�,�"ִּדְבֵרי�ֲחלֹומֹות�ֹלא�ַמֲעִלים�ְוֹלא�מֹוִריִדים")
�ֲחַׁשׁש�ִאּסּור�ַּבֵּפרּור�ֶׁשִּנְׁשַאר�ַעד�ַהַּלְיָלה �ֵאין �ַהִּׁשַּנִים�, �ָהִראׁשֹוִנים�ֶׁשָּבָׂשר�ֶׁשִּנְׁשָאר�ֵּבין ַּכְמֹבָאר�ְּבִדְבֵרי

��ָׁשעֹות�הּוא�ִנְסָרחְלַאַחר�ֵׁשׁש �ְוִנְפָּגם�ַטֲעמֹו, �ֵׁשם�ָּבָׂשר�ְּכָלל, �ָעָליו �ְוֵאין ְוַאף�ַהחֹוְלִקים�מֹוִדים�ְּבֶלֶחם�,
�ְוַכּיֹוֵצא�ֶׁשַּמֵהר�ְמֹאד�הּוא�ִנְמָאס�ְוִנְסָרח �ְּכֶעֶׂשר�ָׁשעֹות, �ֶׁשַעד�ַהַּלְיָלה�ָעְברּו �ְוָכל�ֶׁשֵּכן �ִנְסָרח, .�ֶׁשְּבַוַּדאי

�ְלִהָּזֵהר�ְלַנּקֹות�ֶאת�ַהִּׁשַּנִים�ֵהיֵטב�ֵמֲחָׁשׁש�ֶׁשֹּיאַכל�ֶאת�ַהֵּפרּור�ַאַחר�ָׁשָעה�ְרִביִעית�ֶאָּלא�ֶׁש �ָצִריְך ֲעַדִין
��)סג(.�ֶׁשָאְסרּו�ֲחָכִמים�ְלָאְכלֹו

��
��?ֵּכיַצד�ְמַבֵער�ֶאת�ֶהָחֵמץ

�ֶלֱאֹכל �ֶׁשָּגַמר �ַאַחר �ַהִּנְׁשָאר, �ֶהָחֵמץ �ָּכל �ֶאת �ְיַרֵּכז �ִמְצַות�ְוִיְׂש, �ְלַקֵּים �ָּבֵאׁש ְרֵפהּו
�ִמָּבֵּתיֶכם" �ְּׂשֹאר �ַּתְׁשִּביתּו �ַּדּקֹות". �ִלְפרּוסֹות �ַיְחְּתֵכהּו �ַהְּׂשֵרָפה �ֶׁשֹּקֶדם �ְוטֹוב ְּכֵדי�,

�ָהֵאׁש�ֵהיֵטב�ַעד� �ְּכֶפָחִמיםֶׁשִּתְׁשֹלט�ּבֹו ��ְוִאם�ֹלא�ָעָׂשה�ֵּכן.ֶׁשִּיָּׂשֵרף�ְלַגְמֵרי �ָעָליו, �ִיְׁשֹּפְך
�)סד,�נז(.�ְּכֵדי�ֶׁשִּיָּמֵאס�ַלֲאִכיָלה,�ַהְרֵּבה�ֵנְפְט �

��
��ְזַמן�ִּבעּור�ָחֵמץ

�ַּבֲאִכיָלה �ֶהָחֵמץ �ֶׁשֶּנֱאָסר �ִמָּׁשָעה �ְוִיְׂשְרֵפהּו, �ֵיֵלְך �ֶׁשֵּיָאֵסר�, �ָׁשָעה �ַעד �ַהְּׂשֵרָפה ּוְזַמן
ֹלא�ַיֲעֶׂשה�ְמָלאָכה�,��ּוְבַהִּגיַע�ְזַמן�ַהִּבעּור].�ְּבֵעֶרְך�11:20-ְּדַהְינּו�ְּגַמר�ָׁשָעה�ֲחִמיִׁשית�[ַּבֲהָנָאה�

.�ְּכמֹו�ֶׁשֹּלא�עֹוִׂשים�ְמָלאָכה�ֹקֶדם�ְּבִדיַקת�ָחֵמץ�ְוַהְדָלַקת�ֵנר�ֲחֻנָּכה�ְוַכּיֹוֵצא.�ַעד�ֶׁשְּיַבֵער�ֶאת�ֶהָחֵמץ
�)סה( �

��
��ִּבּטּול�ֶהָחֵמץ

��ֶׁשּׂשֹוֵרף�ֶאת�ֶהָחֵמץְלַאַחר �ַּב, �ְּבִפיו �ְיַבֵּטל�אֹותֹו �ְוֹלא�ֹקֶדם�ַהִּבעּור[ֻּנָּסח�ִּדְלַהָּלן �ְלַקֵּים�ֶאת�, ְּכֵדי

� �ֶּבָחֵמץ �ְּגַמר�ָׁשָעה�ֲחִמיִׁשית.]ֶׁשּלֹוַהִּבעּור ��ְוִיָּזֵהר�ְלַסֵּים�ִלְׂשֹרף�ּוְלַבֵּטל�ִלְפֵני �ְּכָבר�ֵיָאֵסר�, �ָאז ִּכי
��)ס(.�ְוֹלא�יֹוִעיל�ְלַבְּטלֹו,�ּלֹוְוֵיָחֵׁשב�ֶׁשֵאינֹו�ֶׁש,�ֶהָחֵמץ�ַּבֲהָנָאה�ִמִּדְבֵרי�ֲחָכִמים

��
�ַּבּיֹום �ֶהָחֵמץ �ִּבּטּול �"ֻנַּסח �ִּבְרׁשּוִתי: �ְדִאיָּכא �ֲחִמיָרא �ָּכל �ֲחִזֵּתיּה, �ּוְדָלא ,�ַּדֲחִזֵּתיּה
�ִבַעְרֵּתיּה �ּוְדָלא �ְּדִבַעְרֵּתיּה �ְדַאְרָעא, �ְּכַעְפָרא �ְוֶלֱהֵוי �ְׂשַפת��".ִלְבִטיל �ֵמִבין �ֵאינֹו ְוִאם

�ִמיתֲאָר �ַהֹּקֶדׁש, �ִּבְלׁשֹון �ֹיאַמר �ִּבְרׁשּוִתי": �ֶׁשֶּיְׁשנֹו �ּוְׂשאֹור �ָחֵמץ �ָּכל �ְוֶׁשֹּלא�, ֶׁשְרִאיִתיו
��".ִיְתַּבֵּטל�ְוִיְהֶיה�ַּכֲעַפר�ָהָאֶרץ,�ֶׁשִּבַעְרִּתיו�ְוֶׁשֹּלא�ִּבַעְרִּתיו,�ְרִאיִתיו

��
�ֻנַּסח�ַהִּבּטּול�ַּבַּלְיָלה�ְל �ִנְתּבֹוֵנן�ִאם�:ֻנַּסח�ַהִּבּטּול�ַּבּיֹוםֵּבאּור�ַהֶהְבֵּדל�ֵּבין �ׁשֹוֶנה�ֻנַּסח�ַהִּבּטּול�, ִנְרֶאה�ִּכי

�ֵמַהֻּנָּסח�ַּבַּלְיָלה �ַּבֹּבֶקר ,� �ָחֵמץ �ָּכל �ֶׁשֹּלא�ְרִאיִתיו'ֶׁשַּבַּלְיָלה�ַהֻּנָּסח�ְלַבֵּטל �ָּכל�', �ַּבּיֹום�ַהֻּנָּסח�ְלַבֵּטל ְוִאּלּו
� �ְוֶׁשֹּל'ָחֵמץ �'א�ְרִאיִתיוֶׁשְרִאיִתיו �ְוַהַּטַעם�הּוא. �ְּכֵדי�, �ַהּנֹוָתר �ֶׁשַּבַּלְיָלה�ָהָאָדם�ׁשֹוֵמר�ֶאת�ֶהָחֵמץ ִמֵּכיָון

�ַּבֹּבֶקר �ְלָאְכלֹו �רֹוֶאה, �ֶׁשהּוא �ֶהָחֵמץ �ֶאת �ְלַבֵּטל �ַּדְעּתֹו �ֵאין �ֶׁשְּבַוַּדאי �ִנְמָצא �ַּבּיֹום, �ֲאָבל �ְמַׁשֵּיר�, ֶׁשֵאינֹו
ַמּדּוַע�,��ְועֹוד�ֵיׁש�ְלָהִבין)בית�יוסף�סימן�תלד�(.ָּיְך�לֹוַמר�ֶׁשְּמַבֵּטל�ַּגם�ֶאת�ֶהָחֵמץ�ֶׁשרֹוֶאהַׁש,�ְלַעְצמֹו�ׁשּום�ָחֵמץ
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ֶאָּלא�ַהַּכָּוָנה�ִהיא�?�ֹלא�ָצִריְך�ְלַבְּטלֹו,�ַוֲהֵרי�ָחֵמץ�ֶׁשִּבֵער�ֵמָהעֹוָלם',�ֶׁשִּבַעְרִּתי'ְּבֻנַּסח�ַהִּבּטּול�ַּבּיֹום�אֹוֵמר�
�ְּפרּוַסת�ֶלֶחם�ָעָבה�ָּבֵאׁשַעל�ַמָּצב ��ֶׁשִהִּניַח �ִמֶּמָּנה�ַרק�ַהַּצד�ַהִחיצֹון, �ְוִנְׂשַרף �ֲעַדִין�, ּוְפִנים�ַהֶּלֶחם�ָראּוי
�)נט�(.'ֶׁשִּבַעְרִּתי'ֶאת�ַהֵחֶלק�ַהְּפִניִמי�ַהֶּזה�ִמְתַּכֵּון�ְלַבֵּטל�ְּכֶׁשאֹוֵמר�.�ַלֲאִכיָלה �

��
� �ְּבַׁשָּבת �ֶׁשָחל �ֶּפַסח �ַׁשָּבת��ְי-ֶעֶרב �ְסעּודֹות �ִלְׁשֵּתי �לֹו �ַהָּצִריְך �ֶהָחֵמץ �ֶאת �ְלַעְצמֹו ַׁשֵּיר

�-ְוטֹוב�ֶׁשִּיְׂשֹרף�ְּכמֹו�ְּבָכל�ָׁשָנה�,�]ג�ִניָסן"י[ְוֶאת�ְׁשָאר�ֶהָחֵמץ�ִיְׂשֹרף�ְּביֹום�ִׁשִּׁשי�,�ּוְכִדְלַהָּלן
��)רנה(�].11:20:�ְּבֵעֶרְך�[ֹקֶדם�ְּגַמר�ַהָּׁשָעה�ַהֲחִמיִׁשית

��
��ָנִׁשים

�ַהַּנ �ְּבָכל �ַחָּיבֹות �ַהָּנִׁשים �ל"ַּגם �ְוָלֵכן. �ֶהָחֵמץ�, �ֶאת �ִלְבֹּדק �ְצִריָכה �ְלַבָּדּה �ֶׁשָּגָרה ִאָּׁשה
�ּוְלַבְּטלֹו �ּוְלַבֲערֹו �ַּבַּבִית. �ֹלא �ֶׁשַּבְעָלּה �ִאָּׁשה �ֵכן �ּוְכמֹו �ִּבְמקֹומֹו, �ֵּכן �ַהִּבעּור�.ַּתֲעֶׂשה �ּוְבֻנַּסח

��)נח,�נו(...�ָּכל�ָחֵמץ�ֶׁשֵּיׁש�ִּבְרׁשּות�ַּבְעִלי:�ָּתִׂשים�ֵלב�לֹוַמר
��
��

��ַּתֲעִנית�ְּבכֹורֹות
��ְלַפְרֵסם�ֶאת�ַהֵּנס

�ֶּפַסח �ְּבֶעֶרב �ְלִהְתַעּנֹות �ַהְּבִריִאים �ַהְּזָכִרים �ַהְּבכֹורֹות �ָנֲהגּו �ַהָּקָּב, �ֶׁשִהִּציל �ַלֵּנס ה�"ֵזֶכר
��)רטו,�רו(�.כֹוֵרי�ִיְׂשָרֵאל�ְּבָׁשָעה�ֶׁשָּנַגף�ֶאת�ְּבכֹוֵרי�ִמְצַרִים�ְּבַמַּכת�ְּבכֹורֹותֶאת�ְּב

��
��חֹוֶלה

�ֵעיַנִים �ְּכֵאֵבי �אֹו �ֶׁשהּוא �ֹחִלי �ֵאיֶזה �לֹו �ֶׁשֵּיׁש �ְּבכֹור �ִמְּלִהְתַעּנֹות, �ָּפטּור �ֹחִלי�, ֶׁשִּבְמקֹום
��)רח(.�ּנֹותְוַצַער�ֹלא�ָּגְזרּו�ַרּבֹוֵתינּו�ְלִהְתַע

��
��ְסעּוַדת�ִמְצָוה
ָנֲהגּו�ְלַהְפִסיק�ֶאת�ַהַּתֲעִנית�ַעל�ְיֵדי�ִהְׁשַּתְּתפּות�,�ֶׁשָּיְרָדה�ֻחְלָׁשה�ָלעֹוָלם,�ְּבדֹורֹות�ֵאּלּו

�ִּבְסעּוַדת�ִמְצָוה�ְּכִסּיּום�ַמֶּסֶכת �ְּבִרית�ִמיָלה, �ַהֵּבן, �ִּפְדיֹון �ְּבֶעֶרב�, �ְזַמּנֹו �ִמְצָוה�ֶׁשָחל ַּבר
�ַסחֶּפ �ְוַכּדֹוֶמה, �ֵמַהֹּבֶקר. �ְלִהְתַעּנֹות �ַיְתִחילּו �ַהְּבכֹורֹות �ֵּכן �ַעל �ֶׁשִּיְׁשַּתְּתפּו�, ּוְלַאַחר

�)ריב,�רח(.�ִּבְסעּוַדת�ִמְצָוה�ֲהֵריֶהם�ְּפטּוִרים�ִמן�ַהַּתֲעִנית�ְוַרָּׁשִאים�ִיְהיּו�ֶלֱאֹכל�ָּכל�ַהּיֹום �

��
�ָצִריְך �ֵמַהַּתֲעִנית �ְלִהָּפֵטר �ְּכֵדי �ְלָפחֹות �ַהְּבכֹור �ֶׁשִּיְטַעם �ַּכַּזִית"�ְלַכְּתִחָּלה �]�ְּגָרם27["

�ַהִּמְצָוה �ִמְּסעּוַדת �ְלָכְך. �ִאי �ִּכּבּוד, �ּוְלָהִביא �ֵלב �ָלִׂשים �ָהַאֲחָרִאים �ַעל �ֵּפרֹות�, ְּכִמיֵני
�ְוַכּיֹוֵצא �ּוִמְגָּדנֹות ,� �ִׁשעּור �ְלָפחֹות �ַּכַּזִית'ֶׁשַּיְסִּפיק �ְּבכֹו' �רְלָכל �ַּבֲאִכיַלת�, �ִיְסַּתְּפקּו ְוֹלא

�ְוַכּיֹוֵצא �ַאַחת �ְּתָמָרה �ְּכלּום. �ַהְּבכֹורֹות�ָׁשם �ָאְכלּו �ֹלא �ִאם �ָּפִנים �ָּכל �ְוַעל �ִנְפְטרּו�, ֹלא
�)ריב.�ת�ויברך�דוד"שו,�מנחת�יצחק�וויס(.�ֵמַהַּתֲעִנית �

��
�ִהְׁשַּתְּת �ְיֵדי �ַעל �ִמַּתֲעִנית �ַעְצמֹו �ֶאת �ַהּפֹוֵטר �ַמֶּסֶכתְּבכֹור �ִסּיּום �ִּבְסעּוַדת �פּות ָצִריְך�,

�ַלֲהִבינֹו �ְוִיְׁשַּתֵּדל �ַהִּסּיּום �ֶאת �ֶׁשִּיְׁשַמע �ַמָּמׁש. �ַהִּסּיּום �ֶאת �ָׁשַמע �ֹלא �ִאם �ְוָאְמָנם ַאְך�,
�ַאָּגָדה�ּומּוָסר �ְּבִדְבֵרי �ְמַעט �ֶׁשֶהֱאִריְך �ִמְּדָרַׁשת�ַהְמַסֵּים �ְּבֵחֶלק �ִהְׁשַּתֵּתף �ִל, ְפֹטר�ְורֹוֶצה

ְוָכַתב�ַּבֵּסֶפר�ְנַהר�ִמְצַרִים�ַלָּגאֹון�ַרִּבי�ַאֲהֹרן�.�ֵאין�ִלְמחֹות�ּבֹו�ְּבָחְזָקה,�ֶאת�ַעְצמֹו�ָּבֶזה�ֵמַהַּתֲעִנית
ר�ָראּוי�ִלְגֹע,�ֶׁשאֹוָתם�ַהּלֹוְקִחים�ְלֵביָתם�ַמֲאָכל�ִמְּסעּוַדת�ִמְצָוה�ְּכֵדי�ְלַהֲאִכיל�ִלְבָנם�ַהְּבכֹור,�ֶּבן�ִׁשְמעֹון

�)ריב(�.ַוֲהֵריֶהם�ְּכאֹוְכִלים�ְּביֹום�ַּתֲעִניָתם�ִּבְׁשָאט�ֶנֶפׁש,�ָּבֶהם�ִּבְנִזיָפה�ֶׁשעֹוִׂשים�ֶאת�ַהִּמְצָוה�ַלַּלַעג�ָוֶקֶלס �
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��ִסּיּום�ַמֶּסֶכת�ִמְׁשָניֹות

�טֹוב�[ִסּיּום�ַמֶּסֶכת�ִמְׁשָניֹות �יֹום �ּתֹוְספֹות �ִעַּקר �ּוְקָצת �ַּבְרְטנּוָרא �ֵּפרּוׁש �ִּכְסעּוַדת�ִמְצָוה]ִעם ,��ֶנְחָׁשב
�)רי�(.ּופֹוֵטר�ִמַּתֲעִנית�ְּבכֹורֹות�ַרק�ַלְמַסֵּים�ַעְצמֹו�ְוֹלא�ַלּׁשֹוְמִעים �

��
��ְלָהִבין�ּוְלַהְׂשִּכיל

�ִסּיּום�ַמֶּסֶכת�ּפֹוֵטר�ִמַּתֲעִנית�ְּבכֹורֹות�ֶאָּלא�ַּדְוָקא�ִאם�ָלַמד�ֶאת�ַהַּמֶּסֶכת�ַּבֲהָבָנה ,�ֵאין
ְקִריַאת�ִּדְבֵרי�ּתֹוָרה�ְּבִלי�ֲהָבָנה�ֵאינֹו�ִּב�ְוֵיׁש�ָלַדַעת�ִּכי�.ִריָאה�ִּבְלַבד�ֹלא�מֹוִעילֲאָבל�ִּבְק

��)ריא.�ב"מגן�אברהם�סימן�נ�סק�(.ְמַקֵּים�ִמְצַות�ַּתְלמּוד�ּתֹוָרה
��

��.ָנִביא.�ֻחָּמׁש.�ַמֶּסְכּתֹות�ְקַטּנֹות
�ִסּיּום�ַמֶּסְכּתֹות�ְקַטּנֹות ,� �ֹוְפִריםס�ַמֶּסֶכתְּכמֹו �ַמֶּסֶכת�ַּכָּלה�אֹו מֹוִעיל�ִלְפֹטר�ֵמַהַּתֲעִנית�,

�)ג"פמ( .� ��)מ"אגר(��ֶאָחדֻחָּמׁשְוֵכן �קלוגר"מהר(��ֶאָחדָנִביאאֹו �ַּבֲהָבָנה�,)ש �ֶׁשִּיְלַמד �ּוִבְלַבד ְוֹלא�,
�)א�סימן�כו�אות�י"א�ח"יבי(�.ִּבְקִריָאה�ִּבְלַבד �

��
��ֹזַהר�ַהָּקדֹוׁש

�ֵמ �ֶאָחד �ֵסֶפר �ַהָּקדֹוׁשִסּיּום �ַהֹּזַהר �ֶּׁשּקֹוֵרא, �ַמה �ֵמִבין �ֶׁשֵאינֹו �ַאף �ַעל �ִּכְסעּוַדת�, ֶנְחָׁשב
�ִמְצָוה �ַהִחיָד. �ַהָּגאֹון �ָּכַתב �א"ּוְכָבר �ֶאת�, �ְלָהִאיר �ְמֻסֶּגֶלת �ַהָּקדֹוׁש �ַּבֹּזַהר ֶׁשַהְּקִריָאה

�ִאם�ִיְטֶעה�ִּבְקִריָאתֹו �ַהֶּנֶפׁש�ַוֲאִפּלּו �ָּג, �ַלְּנָׁשָמהְוהּוא�ִּתּקּון �דֹול �ָהֲאִר. �ַרֵּבנּו �ָאַמר י�"ְוֵכן
ַעל�ַאף�ֶׁשֵאינֹו�ֵמִבין�ַמה�,�ל�ְלַבַעל�ְּתׁשּוָבה�ֶאָחד�ִלְלֹמד�ְּבָכל�יֹום�ֲחִמָּׁשה�ַּדִּפים�ַּבֹּזַהר"ַז

�ֶּׁשאֹוֵמר �ַאָּבא�ָׁשאּול�ַזַצ. �ִצּיֹון �ֶּבן �ַרִּבי �הֹוָרה�ַהָּגאֹון ָקֶׁשה�ָלֶהם�ל�ַלֲאָנִׁשים�ֶׁשָהָיה�"ְוֵכן
��)ריא(.�ְלָהִבין�ֶאת�ִלּמּוד�ַהְּגָמָרא

��
��ְּבכֹור�ָקָטן

�ָקָטן �ְּכֶׁשהּוא �ְּבכֹורֹו �ְּבנֹו �ֲעבּור �ִמְתַעֶּנה �ֶׁשָהַאָּבא �נֹוֲהִגים �ֵיׁש �ְוָאְמָנם. �ִּבְמקֹומֹות�, ַּגם
ּוְבֹאֶפן�.�ִּגיַע�ְּבנֹו�ְלִגיל�ִמְצוֹותטֹוב�ֶׁשָהַאָּבא�ִיְׁשַּתֵּתף�ְּבִסּיּום�ַמֶּסֶכת�ַעד�ֶׁשַּי,�ֶׁשֹּלא�ָנֲהגּו�ֵכן

ְוטֹוב�.�ַהִּמְנָהג�ְּבַהְרֵּבה�ְקִהּלֹות�ֶׁשָהִאָּמא�ִמְתַעָּנה�ֲעבּור�ְּבָנּה,�ֶׁשַּגם�ָהַאָּבא�ְּבַעְצמֹו�ְּבכֹור
��)ריד(.�ּוָבֶזה�ִּתָּפֵטר�ֵמַהַּתֲעִנית,�ֶׁשִּתְׁשַּתֵּדל�ְלִהְׁשַּתֵּתף�ְּבִסּיּום�ַמֶּסֶכת

��
�ְלֵלָדתֹוְּבכֹו �יֹום �ְׁשֹלִׁשים �לֹו �ָמְלאּו �ֶׁשֶּטֶרם �ר �ֲעבּורֹו, �ְלִהְתַעּנֹות �ָצִריְך �ָאִביו �ֵאין ְוִאם�.

��)ריד(.�טֹוב�ֶׁשִיְׁשַּתֵּתף�ְּבִסּיּום�ַמֶּסֶכת,�ִמְתַאְפֵׁשר�ָלַאָּבא�ְּבַקּלּות
��

� �ִסּיּו-�ָאֵבל �ִּבְסעּוַדת �ְלִהְׁשַּתֵּתף �ָׁשָנה �ְּבתֹוְך �ְלָאֵבל �ַמֶּסֶכת�ֻמָּתר �ם �ְסעּוַדת�, �ֶׁשּזֹו ֵּכיָון
�ִמְצָוה �ְלָהֵקל, �ֵאין �ִׁשְבָעה �ְּבתֹוְך �ֲאָבל �ְוָיבֹוא�. �ַהַּתֲעִנית �לֹו �ְוָקֶׁשה �ַחָּלׁש �הּוא ְוִאם

�ֶּפַסח �ֵליל �ִמֵּסֶדר �ְלִהְתַּבֵּטל �ִּבְצָדָקה, �ַהַּתֲעִנית �ֶאת �ִיְפֶּדה �ְסעּוָדה�, �ְמִחיר �ֶׁשִּיֵּתן ְּדַהְינּו
�)ריג(�.ְוַרַּׁשאי�ִיְהֶיה�ֶלֱאֹכל,�ֲעִנִּייםַאַחת�ַל �

��
��ֶעֶרב�ֶּפַסח�ֶׁשָחל�ְּבַׁשָּבת
�ְּבַׁשָּבת �ֶּפַסח �ֶעֶרב �ְּכֶׁשָחל �י, �ֲחִמיִׁשי �ְליֹום �ַהַּתֲעִנית �ֶאת �ְלַהְקִּדים �ְּבִניָסן"ַהִּמְנָהג .�ב

�ְלִהְתַעּנֹות �ֶׁשֹּלא �ֹצֶרְך �ִּבְמקֹום �ְוַהֵּמֵקל �ִּלְס, �ַמה �ַעל �לֹו �ֹמְךֵיׁש �ְיכֹוִלים�. �ֹאֶפן ּוְבָכל
��)רטו(.�ַרַּׁשאי�ֶׁשֹּלא�ְלִהְתַעּנֹות,��ְוַהִּמְתַעֶּנה�ִּבְׁשִביל�ְּבנֹו�ָקָטן.ְלִהְׁשַּתֵּתף�ִּבְסעּוַדת�ִמְצָוה�ִּכְבָכל�ָׁשָנה
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��ַהֲהָכנֹות�ֶלָחג
 ִלְׂשֹמַח�ּוְלַׂשֵּמַח
�ַּבּתֹוָרה� �יד(ֶנֱאַמר �טז �")טו-דברים �ְּב: �ַוֲאָמֶתָךַחֶּגָךְוָׂשַמְחָּת �ְוַעְבְּדָך �ּוִבֶּתָך ��ַאָּתה�ּוִבְנָך ְוַהֵּלִוי�,

ֱאֹלֶהיָך�ַּבָּמקֹום�ֲאֶׁשר�'�ִׁשְבַעת�ָיִמים�ָּתֹחג�ַלה:�ְוַהֵּגר�ְוַהָּיתֹום�ְוָהַאְלָמָנה�ֲאֶׁשר�ִּבְׁשָעֶריָך
�ִיְבַחר�ה �ה', �ְיָבֶרְכָך �ִּכי �ּוְבֹכל�ַמֲעֵׂש' �ְּבֹכל�ְּתבּוָאְתָך �ה�ָיֶדיָךֱאֹלֶהיָך �ָׂשֵמַח, �ַאְך ".�ְוָהִייָת

�ָהַרְמַּב �"ְוָכַתב �יז"פ(ם �הלכה �טוב �יום �מהלכות �)ו �ֵלב: �ְוטֹוב �ָׂשֵמַח �ִלְהיֹות �ֶּבָחג �ָאָדם �ַחָּיב הּוא�,
?�ַצדֵּכי,�ּוִמְצָוה�ֶׁשְּיַׂשַּמח�ְלָכל�ֶאָחד�ְּכִפי�ָהָראּוי�לֹו.�ְוִאְׁשּתֹו�ּוְבֵני�ֵביתֹו�ְוָכל�ַהִּנְלִוים�ֵאָליו

�ָלֶהם�ְקִלּיֹות�ֶוֱאגֹוִזים�ּוַמְמַּתִּקים �ַהְּקַטִּנים�נֹוֵתן �ְּבָגִדים�ְוַתְכִׁשיִטים�; ְוַהָּנִׁשים�קֹוֶנה�ָלֶהן
��)החינוך�מצוה�תפח(.�כ"ע.�ְוָהֲאָנִׁשים�אֹוְכִלים�ָּבָׂשר�ְוׁשֹוִתים�ַיִין;�ָנִאים�ְּכִפי�ָממֹונֹו

 
�ַחִּיים�ִויָטאל�ַעל�ַר �ָהֲאִרְוֵהִעיד�ַרִּבי �ַז"ֵּבנּו �ע(ל�"י �לז �המצוות �)ב"שער �ְלׁשֹונֹו, �ְוזֹו �ִמַּדת�: ְּבִעְנַין

ֶׁשֹּלא�ָהָיה�חֹוֵׁשׁש�ְּבַעְצמֹו�ְלִהְתַּכֵּבד�ְּבַמְלּבּוִׁשים�,�ל"ַהְּנִדיבּות�ְוַהַּוְּתָרנּות�ָרִאיִתי�ְלמֹוִרי�ַז
ֲאָבל�ְּבַמְלּבּוֵׁשי�ִאְׁשּתֹו�ָהָיה�,�מּוָעט�ְמֹאדַּגם�ְּבַמֲאָכלֹו�ָהָיה�אֹוֵכל�ָּדָבר�,�ָנִאים�יֹוֵתר�ִמַּדי

ַאף�ִאם�ֹלא�ָהְיָתה�ָידֹו�ַמֶּׂשֶגת�,�ְוָהָיה�ֵמִפיק�ָּכל�ְרצֹוָנּה,�ָזִהיר�ְמֹאד�ְלַכְּבָדּה�ּוְלַהְלִּביָׁשּה
�ָּכְך �ָּכל �ל"עכ. �ּוָברּור. �ּוָפׁשּוט �ֶאת�ְר, �ְלָהִפיק �ְלִהְׁשַּתֵּדל �ַמה�ֶּׁשָּצִריְך �ָהִאָּׁשהֶׁשָּכל ,�צֹון

�ַהֲהָלָכה �ֶאת �ַההֹוְלִמים �ְצנּוִעים �ְּבַמְלּבּוִׁשים �הּוא �ְצמּוִדים�, �ְּבָגִדים �ְוָׁשלֹום �ַחס ְוֹלא
�ָּבֶהם �ְוַכּיֹוֵצא �ָחמּוִרים, �ּתֹוָרה �ִאּסּוֵרי �ַעל �עֹוֶבֶרת �אֹוָתם �ֶׁשַהּלֹוֶבֶׁשת �ֶאת�, ּוַמְכִׁשיָלה

 .ְוַדי�ָּבֶזה�ַלֵּמִבין".�ָתתּורּו�ַאֲחֵרי�ְלַבְבֶכם�ְוַאֲחֵרי�ֵעיֵניֶכםְוֹלא�"ָהַרִּבים�ְּבִאּסּור�ַהּתֹוָרה�
 

�ָהַרְמַּב �"ם"ָּכַתב �ֶּבָחג: �ְוׁשֹוֶתה �ּוְכֶׁשאֹוֵכל �ַלֵּגר, �ְלַהֲאִכיל �ַחָּיב �ִעם�, �ְוָלַאְלָמָנה ַלָּיתֹום
ֹוֵכל�ְוׁשֹוֶתה�ִעם�ָּבָניו�ְוִאְׁשּתֹו�ֲאָבל�ִמי�ֶׁשּנֹוֵעל�ַּדְלתֹות�ֵּביתֹו�ְוא,�ְׁשָאר�ָהֲעִנִּיים�ָהֻאְמָלִלים

 ".ֶאָּלא�ִׂשְמַחת�ְּכֵרסֹו,�ֵאין�זֹו�ִׂשְמַחת�ִמְצָוה,�ְוֵאינֹו�ַמֲאִכיל�ּוַמְׁשֶקה�ָלֲעִנִּיים�ּוְלָמֵרי�ֶנֶפׁש
 

יתֹוִמים�ְלַׂשֵּמַח�ֵלב�ֲעִנִּיים�ִו"ֵאין�ִׂשְמָחה�ְּגדֹוָלה�ּוְמֹפָאָרה�ֵאֶצל�ַהָּקדֹוׁש�ָּברּוְך�הּוא�ֶאָּלא�
�ְוַאְלָמנֹות�ְוֵגִרים �ֶׁשַהְמַׂשֵּמַח�ֵלב�ָהֻאְמָלִלים�ָהֵאּלּו, �ֶׁשֶּנֱאַמר,�ּדֹוֶמה�ַלְּׁשִכיָנה, ְלַהֲחיֹות�':

 )הלכות�מגילה�פרק�ב�הלכה�יז(".�'רּוַח�ְׁשָפִלים�ּוְלַהֲחיֹות�ֵלב�ִנְדָּכִאים
 
 

 

��ַאְׁשֵרי�ַמְׂשִּכיל�ֶאל�ַּדל
�ְרָפֵא �ֵמִאיר �ַרִּבי �ַזַצִסֵּפר �ִמַּיְזד"ל �ל �תרפ: �ִּבְׁשַנת �ִלירּוָׁשַלִים �ג"ְּכֶׁשָעִליִתי ַּדְרִּתי�,

.��ַוֲאִני�ְלַמָּטה-ָהַרב�ָהָיה�ָּגר�ְלַמְעָלה�,�ל"ְּבאֹוָתּה�ָחֵצר�ַיַחד�ִעם�ָהַרב�ַאְבָרָהם�ַעֶּדס�ַזַצ
.�ה�ְמַׁשֵּלם�ִלי�ָׂשָכר�ִּכְפַלִיםְוָהָי,�ְּפָעִמים�ָהָיה�קֹוֵרא�ִלי�ַלֲעׂשֹות�לֹו�ֵאיזֹו�ֲעבֹוָדה�ְּבֵביתֹו

ָּכתּוב�:�ְוָהָיה�ֵמִׁשיב�ִלי.�ַהָּׂשָכר�ֶׁשָּנַתָּת�ִלי,�ֶזה�יֹוֵתר�ִמַּדי,�ֲאדֹוִני�ָהַרב:�ְוָהִייִתי�אֹוֵמר�לֹו
�ַּבּתֹוָרה �ַהֵּגר", �ֶאת �"ַוֲאַהְבֶּתם �ָצִריְך�, �ָּכְך �ָּכל �ּוְבַתְרִמילֹו �ְּבַמְקלֹו �ֶׁשָּבא �ַהֵּגר ּוָמה

�ְל ��ֲאַנְחנּו-אֹוֲהבֹו �ְוַיֲעֹקב, �ִיְצָחק �ַאְבָרָהם �ְּבֵני �ְוַאָּתה, �ּוָבאָת�, �ְּבַכְּפָך �ַנְפְׁשָך ֶׁשַּׂשְמָּת
ְוָתִמיד�ָהָיה�ַמְמִציא�ִלי�ֵאיזֹו�!�?ֹלא�ָּכל�ֶׁשֵּכן,�ִמחּוץ�ָלָאֶרץ�ְלֶאֶרץ�ִיְׂשָרֵאל�ְוִלירּוָׁשַלִים

 .ְוָהָיה�ְמַׁשֵּלם�ֲחִמָּׁשה�ְּגרּוׁש,�ְּגרּוׁשֲעבֹוָדה�ֶׁשֹּלא�ָׁשָוה�ֲאִפּלּו�ְׁשֵני�
� �

ְוָהִייִתי�עֹוֵמד�,�ֹלא�ָהְיָתה�ִלי�ְּפרּוָטה�ַּבִּכיס�ֲאִפּלּו�ְּכֵדי�ִלְקנֹות�ָיָרק,�ְּבֶעֶרב�ֶהָחג,�ַּפַעם
�ָּבְרחֹובֹות�ָנע�ָוָנד �ֶזה�קֹוֶנה�ְוֶזה�מֹוֵכר, �ְּדָמעֹות�ַּבֵּסֶתר, �ֵעיַני �ְוָזְלגּו �ַּבֶּדֶרְך�ָהַרב�ָעַבר.

ֹּבא�ְלֵביִתי�ְוַנֲעֶׂשה�ֶחְׁשּבֹון�:�"ְוָאַמר�ִלי,�ִנַּגְׁשִּתי�ֵאָליו".�ֹּבא,�ֵמִאיר,�ֵמִאיר:�"ְוָקָרא�אֹוִתי
��ַיַען�ַמה�,�ֵאין�ִלי�ׁשּום�ֶחְׁשּבֹון,�ֲאדֹוִני�ָהַרב:�"ֵהַׁשְבִּתי�לֹו".�ַּכָּמה�ֶּכֶסף�ֲאִני�ַחָּיב�ְלָך

��
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��

�ִׁשַּל �ְלָך �ִּכְפַלִיםֶּׁשָעַבְדִּתי �ִלי �ְמָּת �ִלי!" �"ָאַמר �ֹלא: �ֶחְׁשּבֹון, �ֵיׁש�ָלנּו �ַלַּבִית, �ֵאַלי ".�ֹּבא
ֵלְך�ַּתֲעֶׂשה�הֹוָצאֹות�יֹום�טֹוב�:�"ְוָאַמר�ִלי,�ָהַלְכִּתי�ִאּתֹו�ְוָנַתן�ִלי�ֶעְׂשִרים�ַוֲחִמָּׁשה�ְּגרּוׁש

:�ֵהִׁשיב�ִלי!"�ֲהֹלא�ֵאיְנָך�ַחָּיב�ִלי�ְּכלּום?�יַמּדּוַע�ִּתֵּתן�ִל,�ֲאדֹוִני:�"ָאַמְרִּתי�לֹו".�ַהָּקדֹוׁש
 !"ֵלְך�ִּתְקֶנה�ִמְצָרִכים�ִלְכבֹוד�יֹום�טֹוב"
 

ְוָהיּו�ְּבֵעיַני�ֶעְׂשִרים�ַוֲחִמָּׁשה�ְּגרּוׁש�ֵאּלּו�,�ָאז�ִהְרַּגְׁשִּתי�ְּבַוַּדאי�ֶׁשָהַרב�ֵיׁש�לֹו�רּוַח�ַהֹּקֶדׁש
��)מעיין�המועד�סוכות�שכא(.�ְוָׂשַמְחִּתי�ְּכמֹוֵצא�ָׁשָלל�ַרב,�]�ֵמָאהִּפי[ְּכֶעְׂשִרים�ְוָחֵמׁש�ִלירֹות�

 

��
� �ַהְלִוִּים �ַהֹּכֲהִנים �ֶאת �ְלַׂשֵּמַח �ִיְׂשָרֵאל �ַעל �ִמְצָוה �ָהְיָתה �ַהִּמְקָּדׁש �ֵּבית :�ֶׁשֶּנֱאַמר[ִּבְזַמן

�ַאָּתה" �ְּבַחֶּגָך �ְוָׂשַמְחָּת �עֹוְבִד,"]ְוַהֵּלִוי... �ֶׁשָהיּו �הֹוָראֹות��ִמְּפֵני �ּומֹוִרים �ַהִּמְקָּדׁש �ְּבֵבית ים
�ְּבִיְׂשָרֵאל �"ֶׁשֶּנֱאַמר, �ְלִיְׂשָרֵאל: �ְלַיֲעֹקב�ְותֹוָרְתָך �ִמְׁשָּפֶטיָך �יֹורּו �ּוִבְזַמֵּננּו". �ֲעבֹוַדת�, ֶׁשֵאין

�ַהִּמְקָּדׁש �ֵּבית �ָוַלְיָל, �יֹוָמם �ּתֹוָרה �ֶׁשּלֹוְמִדים �ָהַאְבֵרִכים �ֶאת �ְלַׂשֵּמַח �הִמְצָוה ּומֹוִרים�,
�ְּבִיְׂשָרֵאל �הֹוָראֹות �ַהְלִוִּים, �ַהֹּכֲהִנים �ִּבְמקֹום �ֶׁשֵהם �ֲחַז, �ֶׁשָאְמרּו �"ְּכמֹו �ע(ל �קי :�)א"מנחות

�ַּבּתֹוָרה �ֶׁשעֹוְסִקים �ֲחָכִמים �ַּתְלִמיֵדי �ֵּבית�, �ַּבֲעבֹוַדת �עֹוְסִקים �ְּכִאּלּו �ֲעֵליֶהם ַמֲעֶלה
��)ט�צט"ע�יו"ח.�הן�מוילנאש�הכ"בנין�שלמה�להגר(.�ַהִּמְקָּדׁש

��
�ְלַהְזִמין�ֶאת�ַהִּנְזָקִקים�ֵאָליו�ְלֵביתֹו ַאְך�ִאם�.�ָּתֹבא�ָעָליו�ְּבָרָכה,�ָאָדם�ֶׁשֵּיׁש�ְּבֶאְפָׁשרּותֹו

�ְּבֶאְפָׁשרּותֹו �ֵאין �ָמקֹום�ְּבֵביתֹו, �לֹו �ֶׁשֵהם�ִמְׁשָּפָחה�ְּברּוַכת�ְיָלִדים�ְוֵאין �ּוְכגֹון �ֶׁשֵּיׁש�, אֹו
אֹו�,�ֲאַזי�ִיְׁשַלח�ֶאת�ַהַּמֲאָכִלים�ְלֵביָתם,�ָּכְלֶׁשהּו�ֶׁשֵהם�ִהְתַּבְּיׁשּו�ַּכֲאֶׁשר�ָיֹבאּו�ֵאָליוֲחָׁשׁש�

 )ו�שפז"פסקי�תשובות�ח(.�ֶׁשִּיֵּתן�ָלֶהם�ִמַּכְסּפֹו�ְּבַעִין�ָיָפה�ּוְנִדיָבה�ֲעבּור�הֹוָצאֹות�ֶהָחג
 

��ַהֲהָכנֹות�ְלֵליל�ַהֵּסֶדר

�ְּב �ָיִכין �ָאָדם �ַהֵּסֶדר�ָּכל �ַלֲעִריַכת �ַהִּנְצָרִכים �ַהַּמֲאָכִלים �ָּכל �ֶאת �מֹוֵעד �ִמְּבעֹוד ֵביתֹו
�ְּגָרם�ְלָכל�110-�ְּכ[ַמּצֹות�ְׁשמּורֹות�ֲעבֹוַדת�ָיד�,�]ַאְרַּבע�ּכֹוסֹות�ְלָכל�ֶאָחד[ַיִין�:�ְּדַהְינּו,�ְּכִמְׁשָּפטֹו

�]ֶאָחד �ַּכְרַּפס�, �-ֲעֵלי �]ְקָצת�ְלָכל�ֶאָחד[�ֶסֶלִרי �ַמִים�ִעם�ִמיץ�ִלימֹון, �ֶמַלח, �ֵמי �אֹו �ֹחֶמץ�, אֹו
ָּבָׂשר�אֹו�עֹוף�ָצלּוי�אֹו�ְמֻבָּׁשל�[ְזרֹוַע�,�ֲחֹרֶסת,�]�ְּגָרם�ְלָכל�ֶאָחד54[�ַחָּסה�-ָמרֹור�,�ְלִטּבּול�ַהַּכְרַּפס

�ַהֵּסֶדר �ֵליל �]ְלַקֲעַרת �ְמֻבֶּׁשֶלת, �ֵּביָצה �ָיִכינּו. �ֵכן �ּוְכמֹו �ַּכּמּוָבן, �ְּכַיד�ְסעּו, �ְמֻׁשַּבַחת �ַחג ַדת
��.ּוְקָצת�ַמְמַּתִּקים�ְלעֹוֵרר�ֶאת�ַהְיָלִדים�ְוַהָּגָדה�ֶׁשל�ֶּפַסח�ְלָכל�ֶאָחד,�ַהֶּמֶלְך

��
�ַהֵּסֶדר-�ֲהָכַנת�ַהַּמּצֹות� ��ַמּצֹות�ַהחֹוָבה�ֶׁשאֹוְכִלים�ְּבֵליל �ִמַּמָּצה�ְׁשמּוָרה�, �ֶׁשִּיְהיּו ָצִריְך
�ְקִציָרה �ִמְּׁשַעת �ְוֶׁשַּנ, �ְּבַכָּוָנה �ָיד �ַּבֲעבֹוַדת �ִמְצָוה'ֲעׂשּו �ַמַּצת �'ְלֵׁשם �ֹרב�. �ְלַדַעת ִּכי

ְוַרק�ִּבְׁשַעת�.�ַהּפֹוְסִקים�ֹלא�יֹוְצִאים�ְיֵדי�חֹוָבה�ַּבַּלְיָלה�ָהִראׁשֹון�ְּבַמּצֹות�ְמכֹוָנה�ַהְּמצּויֹות
��)עח,�עו�(.ֵצא�ְיֵדי�חֹוָבה�ְּבַמּצֹות�ְמכֹוָנהיֹו,�ְּכֶׁשֹּלא�ִהִּׂשיג�ַמָּצה�ְׁשמּוָרה�ֲעבֹוַדת�ָיד,�ַהְּדָחק

��
�ַהֵּסֶדר �ְּבֵליל �ֶׁשאֹוְכִלים �ַהחֹוָבה �ַמּצֹות ,� �ִמְצָוה'ִנְקָראֹות �ַמַּצת �ְלִהְתַאֵּמץ�', ְוָראּוי

�ֲחצֹות�ַהּיֹום� �ֶּפַסח�ְלַאַחר �ְּבֶעֶרב �ֶׁשָּכַתב].12:40[ְלַהִּׂשיגם�ַּדְוָקא�ִמַמּצֹות�ֶׁשֶּנֱאפּו ��ּוְּכמֹו
�ָערּוְך �ַּבֻּׁשְלָחן �תנח(�ָמָרן �)סימן �ִמְצָוה'נֹוֲהִגים�ֶׁשֹּלא�ָללּוׁש�ַמַּצת�": �ַאַחר�' �ֶּפַסח�ַעד ְּבֶעֶרב

�ֵׁשׁש�ָׁשעֹות �ֶּפַסח, �ָקְרַּבן �ַהְקָרַבת �ְזַמן �ֶׁשהּוא �ְּבַׁשָּבת. �ֶׁשָחל �ֶּפַסח �ּוְבֶעֶרב ָילּוׁש�ְּבֶעֶרב�,
�דעת�".ַׁשָּבת�ַאַחר�ֵׁשׁש�ָׁשעֹות �י"�רשוכן �הגאונים, �משאנץ, �שמשון �רבנו �ה"הראבי, �ועוד"הרא, �ש ְוִיְתַאֵּמץ�ָּבֶזה�.

��)קסז�(.ִּכי�ְלָכל�ַהֵּדעֹות�ֵיׁש�ְּבֶזה�ְלָפחֹות�ִמְצָוה�ִמן�ַהֻּמְבָחר,�ְמאֹוד
��
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��)עו(.�ֹיאַכל�ַמָּצה�ִמֶּקַמח�ִׁשֹּבֶלת�ׁשּוָעל,�ָאָדם�ָהָרִגיׁש�ַלֲאִכיַלת�ַמָּצה�ִמֶּקַמח�ִחָּטה
��
ִּכי�,�ִמִּגּדּול�ְמֻיָחד�ֶׁשֵאין�ּבֹו�ֲחַׁשׁש�ּתֹוָלִעים'�ַכְרַּפס'ְו'�ַחָּסה'�ַיְקִּפיד�ִלְקנֹות�:ִסירּו�ִמְכׁשֹולָה

�ֲאסּורֹות �ַמֲאָכלֹות �ִמָּכל �יֹוֵתר �ְמֹאד �ֲחמּוָרה �ּתֹוָלִעים �ֲאִכיַלת �ַאַחת�, �ּתֹוַלַעת ַוֲאִכיַלת
,��ּוִמָּכל�ָמקֹום).'כשרות�המטבח'כמבואר�בחוברת�(!�ֶׁשל�ֲחִזירֲחמּוָרה�ַמָּמׁש�ְּכמֹו�ָחֵמׁש�ֲחִתיכֹות�

ְוֹיאַכל�ַרק�ֶאת�,�ִיְתֹלׁש�ֶאת�ָּכל�ֲעֵלי�ַהַחָּסה�ַהְיֻרִּקים�ְוִיְזְרֵקם,�ִאם�ֹלא�ִהִּׂשיג�ִמִּגּדּול�ְמֻיָחד
��)צה(.��יֹוֵתר�ִלְבִדיָקהֵּכיָון�ֶׁשַהֶּקַלח�ַקל,�ַהֶּקַלח�ַהָּלָבן�ְלַאַחר�ְּבִדיָקה�ַקְּפָדִנית�ִויסֹוִדית

��
,�ֶׁשִּנְרֶאה�ֶׁשַּכָּוָנתֹו�ְלָקְרַּבן�ֶּפַסח',�ְלֶפַסח'ָּבָׂשר�ֶזה�אֹו�ְזרֹוַע�ֶזה�:��ָאסּור�לֹוַמר-ָּבָׂשר�ְלֶפַסח�

�ְלֵבית�ַהִּמְקָּדׁש �ָקָדִׁשים�חּוץ �ְּבַׂשר �ְּכאֹוֵכל �ַוֲהֵריהּו �ֶאָּלא�ֹיאַמר, �ֶזה�: .�'ְליֹום�טֹוב'ָּבָׂשר
��)ריז(.�ָּבֶזה�ַּגם�ְּבעֹופֹות�ְוָדִגים גּו�ְלִהָּזֵהרְוָנֲה
��
��

��ֶעֶרב�ֶּפַסח
��ִמְזמֹור�ְלתֹוָדה�ִּבְתִפַּלת�ַׁשֲחִרית

� �ֶׁשֹּלא�לֹוַמר �ַאְׁשְּכַנז �ְלתֹוָדה"ִמְנַהג �ִמְזמֹור �ֹחל�" �ֶּפַסח�ְוֶׁשל �ֶעֶרב ִּבְתִפַּלת�ַׁשֲחִרית�ֶׁשל
�ְּבָיִמים�ֵאּלּו'�ּתֹוָדה'ת�ַהִּמְקָּדׁש�ָהָיה�ַקָּים�ֹלא�ִהְקִריבּו�ָקְרַּבן��ִמֵּכיָון�ֶׁשִּבְזַמן�ֶׁשֵּבי,ַהּמֹוֵעד ִמְּפֵני�ֶׁשָהָיה�,

�ְוָחְׁשׁשּו�ֶׁשָּמא�ֹלא�ַיְסִּפיקּו�ְּבֶעֶרב�ֶּפַסח�,]�ַמָּצה30-�ָחֵמץ�ּו10,��ַחּלֹות40[ָצִריְך�ְלָהִביא�ִעם�ַהָּקְרָּבן�ַחּלֹות�ָחֵמץ�
�ֶע �ֶאת �ֶלֱאֹכל �ָחֵמץִלְגֹמר �ֲאִכיַלת �ִאּסּור �ְזַמן �ֹקֶדם �ֶהָחֵמץ �ַחּלֹות �ְסָפַרד�.ֶׂשר �ְּבֵני �ִמְנַהג �אּוָלם

��)ח.�טור�ובית�יוסף�סימן�רפא(.�ֶאָּלא�ְלֵׁשם�הֹוָדָאה'�ּתֹוָדה'�ֵּכיָון�ֶׁשֵאין�ִמְזמֹור�ֶזה�ִנְתַקן�ְלֵׁשם�ָקְרַּבן�,ְלָאְמרֹו
��

��ִאּסּור�ְמָלאָכה
:��ּוְׁשֵני�ְטָעִמים�ֶנֶאְמרּו�ָּבֶזה].�ְּבֵעֶרְך12:40[�ְּבֶעֶרב�ֶּפַסח�ֵמֲחצֹות�ַהּיֹום�ָאסּור�ַלֲעׂשֹות�ְמָלאָכה

�ַלֲהָכַנת�ָצְרֵכי�ֶהָחג.א .�ַּכֲאִפַּית�ַהַּמּצֹות�ּוְׁשָאר�ִעְנְיֵני�ֵליל�ַהֵּסֶדר,��ְּכֵדי�ֶׁשְּיַפֶּנה�ֶאת�ְזַמּנֹו
�ַמְקִריִבים�.ב �ֵּבית�ַהִּמְקָּדׁש�ָהיּו �ֶּפַסח�ִּבְזַמן �ָקְרַּבן �ֵמֲחצֹות�ַהּיֹום, �ַהְקָרָבתֹו �ּוְזַמן ּוַבּיֹום�.

�ֶׁשָאָדם�ַמְקִריב�ָקְרָּבן �ֶנֱאָסר�ַּבֲעִׂשַּית�ְמָלאָכה, �ִּכי�יֹום�טֹוב�הּוא�לֹו, �ְוָלֵכן. ,�ַאף�ֶׁשַהּיֹום,
ֵּכיָון�ֶׁשֶּנֶאְסָרה�,�ְּבָכל�ֹזאת,�ָחֵרב�ֵּבית�ַהִּמְקָּדׁש�ְוֵאין�ָלנּו�ָקְרַּבן�ֶּפַסח,�ַּבֲעוֹונֹוֵתינּו�ָהַרִּבים

��)קפא(.�ְוֵאין�ְּבֹכֵחנּו�ְלַהִּתירֹו,�ִנְׁשָאר�ָהִאּסּור�ְּבָתְקּפֹו,�ִּבְזַמּנֹו�ֲעִׂשַּית�ְמָלאָכה
��

� �ְּבָגִדים �ְּגמּוָרה-ִּתּקּוֵני �ְמָלאָכה �ֶאָּלא �ָאְסרּו ��ֹלא �ֲחָדָׁשה, �ֲחִליָפה �ִלְתֹּפר �ְּכגֹון ֲאִפּלּו�,
�ֶהָחג.ְּבִחָּנם �ְלֹצֶרְך �ִּתּקּוִנים ��ֲאָבל �ָאָּמן, �ַמֲעֵׂשה �ֻמָּתר - ֲאִפּלּו �ְּבִחָּנם, �ֶׁשִּיְהיּו .�ּוִבְלַבד

��)קפט(.�ַרַּׁשאי�ָהָאָּמן�ַאף�ִלֹּטל�ָׂשָכר,�ִּכְתִפיַרת�ַּכְפּתֹור'�ַמֲעֵׂשה�ֶהְדיֹוט'ּוְבִתּקּון�ַקל�ֶׁשל�
��

�)קצג(.��ְּבָגִדים�ָּכל�ַהּיֹום�ֻּכּלֹוּוְלַגֵהץ,�ַלִיםַנֲע�ְלַצְחֵצַח,�ִצָּפְרַנִים�ִלְגֹזזֻמָּתר� �

��

� �ְמֻסָּפר-ִּתְסֹּפֶרת �ְּכֶׁשהּוא �ֶלָחג �ֶׁשִּיָּכֵנס ��ִמְצָוה �ֲחצֹות. �ַאַחר �ְלִהְסַּתֵּפר �ֵאין �אּוָלם ְוַרק�,
�ֵיׁש�ְלַהִּתיר �ַהָּזָקן �ְּבִגּלּוַח �ְוִאם�ָׁשַכח�ְלִהְסַּתֵּפר. �ְלִהְסַּתֵּפר�ַעל�, �ִּבְלַבדַרַּׁשאי �ַעְצמֹו .�ְיֵדי

��)קצא(.�ַרַּׁשאי�ְלִהְסַּתֵּפר�ֶאְצלֹו�ְּבָׂשָכר,�ְוִאם�ֵיש�ַסָּפר�ָעִני�ֶׁשֵאין�לֹו�ְּכֵדי�ָצְרּכֹו�ַלּיֹום�טֹוב
��

ֲאִפּלּו�ַמֲעֵׂשה�,��ֻמָּתר�ַלֲעׂשֹות�ְמָלאָכה�ְּביֹום�ִׁשִּׁשי�ַאַחר�ֲחצֹות-ֶעֶרב�ֶּפַסח�ֶׁשָחל�ְּבַׁשָּבת�
ֵּכיָון�ֶׁשִעַּקר�ַהַּטַעם�ְלִאּסּור�ֲעִׂשַּית�ְמָלאָכה�ְּבֶעֶרב�ֶּפַסח�הּוא�ַהַּטַעם�ַהֵּׁשִני�,�ְבָכל�ֶעֶרב�ַׁשָּבתִּכ,�ָאָּמן
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�ֶּפַסח �ַהְקָרַבת�ָקְרַּבן �ֶׁשל �ְּביֹום�ִׁשִּׁשי. �ְּביֹום�ַׁשָּבת�ְוֹלא �ַהְקָרָבתֹו �ֶׁשְּזַמן �ְוֵכיָון �יֹום�ִׁשִּׁשי�, �ֶנֱאָסר �ֹלא ָלֵכן
�ַּב �ָׁשבּוַע �ִמְנָחה�ְקַטָּנה�-�ֲעִׂשַּית�ְמָלאָכה�ֶאָּלא�ִּכְבָכל �ָׁשעֹות�[�ִמְּזַמן �ְלִפי �ַהּכֹוָכִבים �ֵצאת �ִלְפֵני �ָוֵחִצי ְׁשָעַתִים

��)רנה,�קפג(�.ֵחֶלק�א'�ַהַּׁשָּבת�ַּבֲהָלָכה�ּוָבַאָּגָדה'ַּכְמֹבָאר�ְּבחֹוֶבֶרת��,]16:20:�ְּבֵעֶרְך.�ְזַמִּנּיֹות

��
��ֶעֶרב�ֶּפַסחֲאִכיָלה�ְּב

�ָאסּור�ֶלֱאֹכל�ַמָּצה�ְּבֶעֶרב�ֶּפַסח�ָּכל�ַהּיֹום �ֶׁשִּיְהֶיה�ֶהֵּכר�ְוִחּדּוׁש�ַּבֲאִכיָלָתּה�ַּבַּלְיָלה�, ְּכֵדי
ֲאָבל�ָקָטן�ֶׁשֵאינֹו�ֵמִבין�ְּבִסּפּור�.�ְוַאף�ֶאת�ַהְיָלִדים�ֵאין�ְלַהֲאִכיל�ַמָּצה.�ֶׁשִהיא�ְלֵׁשם�ִמְצָוה

�ִמְצַרִי �ַהֵּסֶדרְיִציַאת �ְּבֵליל �ֶׁשְּמַסְּפִרים �ם �ַמָּצה, �ְלַהֲאִכילֹו �.ֻמָּתר �ֲעִׁשיָרה עּוָגה�[�ּוַמָּצה

�)רנט,�קצו(�.ֻמָּתר�ַאף�ַלְּגדֹוִלים�ֶלֱאֹכל�,]ַהַּנֲעֵׂשית�ִמֶּקַמח�ָּכֵׁשר�ְלֶפַסח�ּוִמיץ�ֵּפרֹות�ְּבִלי�ַמִים�ְּכָלל �

��
ּוִבְמקֹום�ֹצֶרְך�.��ָאסּור�ֶלֱאֹכל�ַאף�ַמָּצה�ֲעִׁשיָרה,]16:50:�ְּבֵעֶרְך[ִמָּׁשָעה�ֲעִׂשיִרית�ֶׁשל�ַהּיֹום�

��ְּגָרם�ְוֹלא�יֹוֵתר50ֵיׁש�ְלָהֵקל�ֶלֱאֹכל�ַעד� �ְוָאְמָנם�ֵּפרֹות�ִויָרקֹות. �ָּבָׂשר, ,�ָּדִגים�ְוַכּדֹוֶמה,
�ִּכְרצֹונֹו �ֶלֱאֹכל �ַרַּׁשאי �ְּכֵרסֹו, �ְיַמֵּלא �ֶׁשֹּלא �ּוִבְלַבד �ֶׁשֹּיאַכ, �ַּבַּלְיָלה�ְּכֵדי �ַהַּמָּצה �ֶאת ל

�ְלֵתָאבֹון �ְואּוָלם. �ֶׁשֹּלא�, �ַּתְסִּפיק�לֹו �ֶׁשֲאִכיָלה�זֹו �ֶׁשְּיַׁשֵער�ְּבַעְצמֹו טֹוב�ֶלֱאֹכל�ַּכּמּות�ָּכזֹו
�ַּבַּלְיָלה �ִיְרַעב �ִמְצַרִים, �ְיִציַאת �ְוֶאת�ִסּפּור �ַהַהָּגָדה �ֶאת �ִלְגֹמר �ְלַמֵהר �ָיבֹוא �ֶׁשֹּלא .�ְּכֵדי

�ַרָּבהְוַאְּד �ָּכָראּוי, �ֶּפַסח �ְּבֶעֶרב �ֵּביתֹו �ּוְבֵני �הּוא �ְּכֶׁשֹּיאְכלּו �ּוְׁשֵלִוים�, �ְרגּוִעים �ֻּכָּלם ֵיְׁשבּו
�)קצט(.�ְּבַסְבָלנּות�ּוְבִׂשְמָחה,�ִויַסֵּפר�ָלֶהם�ְּבַנַחת,�ַּבַּלְיָלה �

��
�ַהּכֹוֶתֶרת �ִליֹׁש:ֻּגַּלת �ַהְיָלִדים �ֶאת �ְלַהְׁשִּכיב �ְקדֹוָׁשה �ֶּפַסח�חֹוָבה �ְּבֶעֶרב �ן �ֶׁשִּיְהיּו�, ְּכֵדי

�)ה(.�ֶׁשֶּזהּו�ִעַּקר�ַמְּטַרת�ֵליל�ַהֵּסֶדר',�ְוִהַּגְדָּת�ְלִבְנָך'ֵעָרִנִּיים�ָּכל�ַהֵּסֶדר�ִויַקֵּים�ָּבֶהם�ִמְצַות� �

��
 ִמְקֵוה�ָטֳהָרה

�ֶהָחג �ְּבֶעֶרב �ָטֳהָרה �ְּבִמְקֵוה �ִלְטֹּבל �ָחׁשּוב �ִמְנָהג �ַּג. �ֶׁשָּיכֹול �ִלְטֹּבל�ּוִמי �ַהָּׁשָנה �ְּבֶמֶׁשְך ם
 )ט�קב"ע�יו"ח(.�ְוזֹוֶכה�ָּבֶזה�ְלַטֵהר�ֶאת�ַנְפׁשֹו�ּוַמְחְׁשבֹוָתיו,�ָּתֹבא�ָעָליו�ְּבָרָכה,�ְּבָכל�ֶעֶרב�ַׁשָּבת

��
 ֲהָכַנת�ֵנר�ָּדלּוק

�טֹוב �ְּביֹום �ֲחָדָׁשה �ֵאׁש �ְלַהְדִליק �ֲחָכִמים �ָאְסרּו �ַּגְפרּוִרים, �ִמֻּקְפַסת �ִמַּמִּצית�ְּכמֹו �אֹו
ֵיׁש�ָלִׂשים�ֵלב�ְּבֶעֶרב�,�ִאי�ְלָכְך.�ְוִהִּתירּו�ְלַהְדִליק�ֵמֵאׁש�ַהְּדלּוָקה�ֵמֶעֶרב�יֹום�טֹוב,�ְוַכּדֹוֶמה

� �ְלָהִכין �ֶהָחג �ְּכִניַסת �ֹקֶדם �טֹוב �ְנָׁשָמה'יֹום �ֵנר '� ��ָׁשעֹות24ַהּדֹוֵלק �ִיְצָטֵרְך�, �ֶׁשִאם ְּכֵדי
�ְּביֹום�טֹובְלַבֵּׁשל�ּוְלַהְדִליק�ֶא �ת�ַהַּגז �ָלַקַחת�ֶאת�ָהֵאׁש, �ֵמֵהיָכן �ִיְהֶיה�לֹו �ַהִּנְקָרא�. ְוֶזהּו

ְלֵאׁש�,�ְּדַהְינּו�ֶׁשֲאִני�ַמְדִליק�ֵמֵאׁש�ֶׁשָהְיָתה�ְּדלּוָקה�ִמִּלְפֵני�יֹום�טֹוב',�ַהְדָלָקה�ֵמֵאׁש�ְלֵאׁש'
�ִמְתַחֶּדֶׁשת �ֶׁשַעְכָׁשו �ְוָאְמָנם. �ֶׁשֹּל, �ְלִהָּזֵהר �ֶׁשְּבֶאְמָצעּותֹו�ֵיׁש �ַהַּגְפרּור �ֶאת �ְלַכּבֹות א

 .ֶאָּלא�ַיִּניַח�אֹותֹו�ֶׁשִּיְכֶּבה�ְלַבד,�ַמֲעִביר�ֶאת�ָהֵאׁש�ְּביֹום�טֹוב
 

 ַהְדָלַקת�ֵנרֹות�ֶהָחג
�ַׁשָּבת �ֶעֶרב �ִּכְבָכל �ַהְּׁשִקיָעה �ִלְפֵני �ֶהָחג �ֵנרֹות �ֶאת �ַיְדִליקּו �ֶׁשַהָּנִׁשים �טֹוב �ֶׁשֵּיׁש�. ֶאָּלא

 )סוכות�רי(.�ְוֵיׁש�ָלֶהן�ַעל�ַמה�ֶּׁשִּיְסֹמכּו,�ָנִׁשים�נֹוֲהגֹות�ְלַהְדִליק�ְּבֵליל�יֹום�טֹוב�ֹקֶדם�ַהִּקּדּוׁש
 

 ַהְּבָרָכה
�ָהִאָּׁשה �ְּתָבֵרְך �ַהַהְדָלָקה �ֹקֶדם �ה": �ַאָּתה �ָּברּוְך �ָהעֹוָלם', �ֶמֶלְך �ֱאֹלֵהינּו �ִקְּדָׁשנּו�, ֲאֶׁשר

 .ְוַאַחר�ָּכְך�ַּתְדִליק,�"יֹום�טֹוב]��ַׁשָּבת�ְו:בשבת�[�ְלַהְדִליק�ֵנר�ֶׁשלְּבִמְצֹוָתיו�ְוִצָּונּו
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�ֶאת� �ֶׁשַּמְדִליקֹות �ְלַאַחר �ְלָבֵרְך �ַאְׁשְּכַנז �ְּבנֹות �ֹרב �נֹוֲהגֹות �ַׁשָּבת �ֶׁשְּבֶעֶרב �ִּפי �ַעל ְוַאף
�ַהֵּנרֹות �ַיְדִליקּוְּבֶעֶרב�יֹום�טֹוב�ַאף�ֵהן�ְיָבְרכּו�ַעל�ַהֵּנ,�ִמָּכל�ָמקֹום, ִמֵּכיָון�.�רֹות�ְוַאַחר�ָּכְך

�ְלָבֵרְך ְוֵהיַאְך�,�הּוא�ַרק�ֵמֲחָׁשׁש�ֶׁשְּמַקְּבלֹות�ַׁשָּבת�ַּבַהְדָלָקה,�ֶׁשָּכל�ַמה�ֶּׁשּנֹוֲהגֹות�ֵהן�ְלַהְדִליק�ְוַאַחר�ָּכְך
�ְלַאַחר�ִמֵּכן �ַיְדִליקּו �ְּביֹום�טֹוב�ֶׁשֻּמָּתר�ְלַהְדִליק�ֵמֵאׁש�ְלֵאׁש? �ַאְך ִנְמָצא�ֶׁשַאף�ַלִּׁשיָטה�ֶׁשְּמַקְּבלֹות�ֶאת�,

 )שם�רט.�ב�רסג�כז"מ�(.ַאְך�ִיָּזֲהרּו�ֶׁשֹּלא�ְלַכּבֹות�ֶאת�ַהֵּנר�ֶׁשּבֹו�ֵהן�ַמְדִליקֹות,�ַרָּׁשִאּיֹות�ְלַהְדִליק,�ֶהָחג�ַּבְּבָרָכה
 
 "ֶׁשֶהֱחָינּו"

�ְלַאַחר�ִמֵּכן�,�ָלָקהַּבַהְד'�ֶׁשֶהֱחָינּו'ֹלא�ְּתָבֵרְכָנה�ַהָּנִׁשים�ִּבְרַּכת� ֵּכיָון�ֶׁשְּמָבְרִכים�ְּבָרָכה�זֹו
�הירושלמי(.�ַּבִּקּדּוׁש�ֶׁשל�ֵליל�יֹום�טֹוב �בשם �זרוע �אור �ועוד, �הדשן �ִנְמָצא�ֶׁשַהְמָבְרכֹות�ִנְכָנסֹות�)תרומת

.�ַּיְפִסיקּו�ִמִּמְנָהָגןְוָלֵכן�טֹוב�ְלָהִעיר�ָלֶהן�ְּבַנַחת�ֶׁש,�ַלֲחַׁשׁש�ֶהְפֵסק�ֵּבין�ַהְּבָרָכה�ַלַהְדָלָקה
�ַיְעֵּב �ַהָּגאֹון �ץ"ְוָכְתבּו �ָיֶפה�ַלֵּלב, �ֶחֶסד�ָלֲאָלִפים�ְועֹוד, �ְיסֹוד�ַּבֲהָלָכה, �לֹו �ָנִׁשים�ֶזה�ֵאין �ֶׁשִּמְנַהג ּוְׁשָגָגה�,

 .הּוא
 

� �ַהְמָבְרכֹות �ָנִׁשים �ֶׁשֶהֱחָינּו'ַאף �ַּבַהְדָלָקה' ,� �ָאֵמן'ַּתֲעֶניָנה '� �ִּבְרַּכת '�ֶׁשֶהֱחָינּו'ַעל
��.ִלְטִעיַמת�ַהַּיִין'�ַהֶּגֶפן'ְוֵאין�ָּבֶזה�ֲחַׁשׁש�ֶהְפֵסק�ֵּבין�ִּבְרַּכת�,�ֶׁשּׁשֹוְמעֹות�ַּבִּקּדּוׁש

��
�ֶזה�הּוא�ַרק�ְּבַחג�ַהֶּפַסח �ִּדין �ְוֵיׁש�ְלַהְבִהיר�ִּכי �ֶׁשֶהֱחָינּו'ֵמַאַחר�ּוִבְרַּכת�, �ֶׁשַּבִּקּדּוׁש�ַׁשֶּיֶכת�ַּגם�ַעל�ְׁשָאר'

,�ְוָהִאָּׁשה�ֶׁשֵּבְרָכה�ֶׁשֶהֱחָינּו�ַּבַהְדָלָקה�ֹלא�ִּכְּוָנה�ַעל�ִמְצוֹות�ֵאּלּו,�ִמְצוֹות�ַהֵּסֶדר�ַּכֲאִכיַלת�ַהַּמָּצה�ְוַהָּמרֹור
ם�ִהיא�ִא,�ְואּוָלם.�ֵאין�ָלּה�ַלֲענֹות�ָאֵמן,�ְוָלֵכן�ְּבֻסּכֹות�ֶׁשְּפטּוָרה�ִהיא�ִמִּמְצַות�ֻסָּכה.�ֶאָּלא�ַעל�ֶעֶצם�ֶהָחג

�ַאְׁשְּכַנז �ִמְּבנֹות ,� �ַלֲענֹות �ָאֵמן'ַרָּׁשִאית �ַהֻּסּכֹות' �ַחג �ֶׁשל �ַּבִּקּדּוׁש �ַעל�, �ֲאִפּלּו �ְלָבֵרְך �נֹוֲהגֹות �ְוֵיׁש ֵמַאַחר
 )ריג,�שם�קנא.�ג�סימן�סט"שבט�הלוי�ח(�.ַאְך�ְּבַחג�ַהָּׁשבּועֹות�ֹלא�ַּתֲעֶניָנה,�ַהְיִׁשיָבה�ַּבֻּסָּכה

��
��

��9�ֶעֶרב�ֶּפַסח�ֶׁשָחל�ְּבַׁשָּבת�ִּדיֵני 8 
�ְוֶעֶרב�ֶּפַסח�הּוא�ְּביֹום�ַהַּׁשָּבת,�ַּכֲאֶׁשר�ָחל�ֵליל�ַהֵּסֶדר�ְּבמֹוָצֵאי�ַׁשָּבת �ְלָכְך�, ֵיׁש�ְלֵהָעֵרְך

��.ְּכִדְלַהָּלן,�ַּבֶהְתֵאם
��

� �ָּדלּוק �ֵנר �ָּדלּוק�-ֲהָכַנת �ְנָׁשָמה �ֵנר �ַׁשָּבת �ֵמֶעֶרב �ָיִכין �ֶׁשִּתְה, �מּוָכָנה�ְּכֵדי �ֵאׁש �לֹו ֶיה
�].ט"והדלקת�נר�ליו,�כחימום�התבשילים[ְלָכל�ָצְרּכֹו�,�ֶׁשהּוא�יֹום�טֹוב,�ְלַהְדִליק�ִמֶּמָּנה�ְּבמֹוָצֵאי�ַׁשָּבת �

��
��?ַּבֶּמה�ְמַקֵּים�ְסעּודֹות�ַהַּׁשָּבת

�ַּפת �ַּבֲאִכיַלת �ְסעּודֹות �ָׁשֹלׁש �ְלַקֵּים �ִמְצָוה �ֶיְׁשָנּה �ַׁשָּבת �ְּבָכל �ֶׁשָחָלה�ְוִא, �זֹו �ְּבַׁשָּבת ּלּו
�ְּבֶעֶרב�ֶּפַסח �ֶלֱאֹכל�ָחֵמץ�ָהֵחל�ֵמַהָּׁשָעה�ָהְרִביִעית�ֵמַהֹּבֶקר�, �"כנ[ֵאין �ְּבֵעֶרְך �,�ַּבֹּבֶקר9:10ל

ְך�ְוֵכן�ֵאין�ֶלֱאֹכל�ַמּצֹות�ְּבֶמֶׁש]�.ְךֶרֵע�ְּב10:20ֵיׁש�ְלָהֵקל�ַעד� אּוָלם�ִּבְׁשַעת�ַהְּדָחק�אֹו�ִליָלִדים�ְקַטִּנים
�ָּכל�ַהּיֹום�ֻּכּלֹו �ְוִאם�ֵּכן, �ֵּכיַצד�ְיַקֵּים�ִמְצַות�ְסעּודֹות�ַׁשָּבת, �ֶאְפָׁשֻרּיֹות�? �ְׁשֵּתי �ֶיְׁשָנן ְלָכְך

�ַהְּסעּודֹות�ָהִראׁשֹונֹות�ְּבַׁשָּבת �ַּבֲאִכיַלת�ְׁשֵּתי �ְסעּוָדה�[�ּוְבִבעּור�ֶהָחֵמץ�ֵּכיַצד�ִלְנֹהג ּוְלַגֵּבי
��].ֵאר�ְלַהָּלןִיְתָּב,�ְׁשִליִׁשית

��
��:ָהֵעָצה�ַהַּקָּלה�ָהִראׁשֹוָנה

�י �ִׁשִּׁשי �ְּכָלל"ְּביֹום �ִמֶּמּנּו �ַיְׁשִאיר �ְוֹלא �ֵמַהַּבִית �ֶהָחֵמץ �ָּכל �ֶאת �יֹוִציא �ַּבֹּבֶקר �ְּבִניָסן ,�ג
�[ְוִיְׂשֹרף�ֶאת�ֶהָחֵמץ�ִּכְבָכל�ָׁשָנה�ַעד�סֹוף�ַהָּׁשָעה�ַהֲחִמיִׁשית� �ְיַבֵּטל��ְוֵכ].�ְּבֵעֶרְך11:20ַעד ן

��)רסג,�רסב(.�ֶאת�ֶהָחֵמץ�ְּבֶעֶרב�ַׁשָּבת�ְלַאַחר�ַהִּבעּור�ְּכִמֵּדי�ָׁשָנה
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��?ַּבֶּמה�ְיַקֵּים�ָׁשֹלׁש�ְסעּודֹות�ְּבַׁשָּבת,�ּוֵמַאַחר�ְוֵאין�עֹוד�ָחֵמץ�ְּבֵביתֹו
��

�ַׁשָּבת �ֵליל �ִמְׁשֶנה:ִלְסעּוַדת �ֶלֶחם �ְלֹצֶרְך �ְׁשֵלמֹות �ַמּצֹות �ְׁשֵּתי ��ִיַּקח �ֲעֵליֶהן, :�ִויָבֵרְך
�ָהָאֶרץ" �ַהּמֹוִציא�ֶלֶחם�ִמן �ַהַּבִית�ַּכּמּות�". �ְּבֵני �ְלָכל �ַּכֵּביָצה"ִויַחֵּלק �]�ְּגָרם54[" ּוָפׁשּוט�.

��.ֶׁשְּכָבר�ֻהְכַׁשר�ָּכל�ַהַּבִית�ְוֵאין�ׁשּום�ָחֵמץ,�ֶׁשֹּיאְכלּו�ַּבַּצָּלחֹות�ֶׁשל�ֶּפַסח
��

�:ִלְסעּוַדת�ַהֹּבֶקר �ְּביֹום�י�ִמֵּכיָון �ָאְסרּו �ֶלֱאֹכל�ַמָּצה"ֶׁשַרּבֹוֵתינּו �ד�ְּבִניָסן �ֹלא�ֹיאַכל�, ְלָכְך
�ַׁשָּבת �ִּכְבֵליל �ְרִגיָלה �ַמָּצה �ְּבֵליל�, �חֹוָבה �ְיֵדי �ָּבּה �יֹוְצִאים �ֶׁשֹּלא �ְמֻבֶּׁשֶלת �ַמָּצה ֶאָּלא

�ַהֵּסֶדר �ְמֻבֶּׁשֶלת. �ַמָּצה �ָיִכין �ְוֵכיַצד ?� �ְּביֹום �ָמָרק �ִׁשִּׁשיְיַבֵּׁשל �ְמֹאד, �ַחם �ּוְכֶׁשהּוא ִיֵּתן�,
� �ַמּצֹות �ַּכָּמה �ֵּביתֹו[�ְׁשֵלמֹותְּבתֹוכֹו �ְּבֵני �ֶׁשֹּיאְכלּו �]ְּבַכּמּות �ְּכֵדי�, �ְזַמן �ְמַעט �אֹוָתן ְוַיְׁשֶהה

�ֶׁשְּיַקְּבלּו�ֶאת�ַטַעם�ַהָּמָרק�ְוֹלא�ִיְהֶיה�ָּבֶהן�ַטַעם�ַמָּצה�ְרִגיָלה �ֶיְׁשָנּה�ֶא. �ֵכן ְפָׁשרּות�ּוְכמֹו
�ְּגדֹוָלה �ְּבַמֲחַבת �ְּבֶׁשֶמן �ַהַּמּצֹות �ֶאת �ְלַטֵּגן �ְׁשֵלמֹות, �ַהַּמּצֹות �ֶׁשִּתָּׁשַאְרָנה .�ְוַיְקִּפיד

�ָּכֵאּלּו �ַמּצֹות �ְׁשֵּתי �ִיַּקח �ַּבֹּבֶקר �ַׁשָּבת �ּוִבְסעּוַדת �ֲעֵליֶהן, �"ִויָבֵרְך �ִמן�: �ֶלֶחם ַהּמֹוִציא
�)�רסב(.��ִּכְבָכל�ַׁשָּבת]�ְּגָרם54[ַּבִית�ִויַחֵּלק�ִלְבֵני�ַה".�ָהָאֶרץ �

��

��:ָהֵעָצה�ַהְּׁשִנָּיה

�ַּבֹּבֶקר �ִׁשִּׁשי �ְּביֹום �ֶהָחֵמץ �ֶאת �ׂשֹוֵרף �ֵּביתֹו�. �ִלְבֵני �ַהִּנְצָרְך �ְּכִפי �ִּפּתֹות �ַּכָּמה ְוַיְׁשִאיר
ְוֹלא�ְיַבֵּטל�.�מֹות�ְלֵפרּוִריםֶׁשֵהן�ּגֹוְר,�ַאְך�ֹלא�ַיְׁשִאיר�ַחּלֹות,�ִלְסעּודֹות�ֵליל�ַׁשָּבת�ְוַהֹּבֶקר

�)רנה(.�ֶׁשֲהֵרי�ֲעַדִין�הּוא�אֹוֵכל�ָחֵמץ,�ֶאת�ֶהָחֵמץ�ַאַחר�ְׂשֵרָפתֹו �

��
�ְּכֵׁשִרים�ְלֶפַסח �ִויַבְּׁשֵלם�ַּבִּסיִרים�ֶׁשל�ֶּפַסח,�טֹוב�ְלִהָּזֵהר�ֶׁשַהַּתְבִׁשיִלים�ִיְהיּו �ָיִׂשים�, ַאְך

��.ם�ַחד�ַּפֲעִמי"ְוטֹוב�ֶׁשֹּיאְכלּו�ְּבַצָּלחֹות�ְוַסּכּו.�ּום�ֵּפרּור�ָחֵמץֵלב�ֵהיֵטב�ֶׁשֹּלא�ִיַּגע�ָּבֶהם�ׁש
��

�ַׁשָּבת �ֵליל �ִמְׁשֶנה:ִלְסעּוַדת �ֶלֶחם �ְלֹצֶרְך �ְׁשֵלמֹות �ִּפּתֹות �ְׁשֵּתי �ַעל ��ִיְבַצע �ִלְבֵני�, ִויַחֵּלק
ּוִבְגַמר�ָהֲאִכיָלה�.�ְּזרּו�ֵּפרּוֵרי�ַהֶּלֶחםְוִיָּזֲהרּו�ְמֹאד�ֶׁשֹּלא�ִיְתַּפ.��ְּגָרם�ִּכְבָכל�ַׁשָּבת54ַהַּבִית�

��)סה(�.ִויַקֵּפל�ַהֹּכל�ַּבַּמָּפה�ְוִיְזֹרק�ְּבַפח�ָהַאְׁשָּפה�ֶׁשָּבְרחֹוב,�ַיְקִּפיד�ֶׁשֹּלא�ִיָּׁשֲארּו�ֵּפרּוִרים
��

�ֶלֱאֹכל�ָחֵמץ�ְּכָבר�ֵמַהָּׁשָעה�ָהְרִביִעית:ִלְסעּוַדת�ַהֹּבֶקר �ְוָאסּור �ְּבֵע�[�ֵמַאַחר �]9:10ֶרְך ִאם�,
�ֵּכן �ַהַחָּמה, �ְּבֵנץ �ּוְלִהְתַּפֵּלל �ֻמְקָּדם �ָלקּום �ְלִהְזָּדֵרז �ָצִריְך �ְלֵביתֹו�, �ַלֲחֹזר �ֶׁשַּיְסִּפיק ְּכֵדי

��)רנז( .�ף�ַהַָּׁשָעה�ָהְרִביִעיתְוִלְגֹמר�ַעד�סֹו,�ֶלֱאֹכל�ֶאת�ַהְּסעּוָדה�ִעם�ִּפּתֹות
��

�ִּבּטּול�ֶהָחֵמץ �ֵּפרּוִריםִּבְגַמר�ָהֲאִכיָל: �ה�ַיְקִּפיד�ֶׁשֹּלא�ִיָּׁשֲארּו ִויַקֵּפל�ַהֹּכל�ַּבַּמָּפה�ְוִיְזֹרק�,
�)סו,�סה(.�ַּכּמּוָבא�ְלֵעיל,��ֶאת�ֻנַּסח�ַהִּבּטּול�ֶׁשאֹוְמִרים�ַּבּיֹוםְוָאז�ֹיאַמר.�ָּבַאְׁשָּפה�ֶׁשָּבְרחֹוב �

��
�ְמַעט� �לֹו �ִּפּתֹותִאם�ִנְׁשֲארּו �ָּבַאְׁשָּפה�ֶׁש, �ָּבְרחֹובִיְזְרֵקן �ֵנְפְט. �ֲעֵליֶהן �ֶׁשִּיְׁשֹּפְך �ְוטֹוב ְּכֵדי�,

��)סה(.�ֶׁשִּיָּמֲאסּו�ַלֲאִכיָלה
��

ִמּׁשּום�ֶׁשִּנְמָצא�,�ֵאין�ֶהֵּתר�ִלְׁשֹטף�ֶאת�ַהֵּכִלים�ְּבַׁשָּבת,�ִאם�ִהְׁשַּתְּמׁשּו�ְּבֵכִלים�ֶׁשל�ָחֵמץ
��)רנח,�סז(.�ד�ְלַאַחר�ַהֶּפַסחֶאָּלא�ַיְצִניַע�אֹוָתם�ַע,�ֶׁשֵּמִכין�ִמַּׁשָּבת�ְלֹחל

��
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��ְסעּוָדה�ְׁשִליִׁשית
ְוַגם�ִּבְסעּוָדה�זֹו�.�ְוֹלא�ַּדי�ִּבְמזֹונֹות�ִּבְלַבד,�חֹוָבה�ְּבָכל�ַׁשָּבת�ֶלֱאֹכל�ְסעּוָדה�ְׁשִליִׁשית�ְּבַפת
� �ְמֻטָּגנֹות �אֹו �ְמֻבָּׁשלֹות �ַמּצֹות �ֶלֱאֹכל �ְלֵעיל[ִיְׁשַּתֵּדל �ְמֹבָאר �ֲהָכָנָתן �ְׁשֵּתי��,]ֹאֶפן �ְלָפחֹות ְוִיַּקח

�ַמּצֹות�ְלֶלֶחם�ִמְׁשֶנה �ֵּביתֹו, �ְּבֵני �ְלָכל �ִויַחֵּלק �ַמָּצה�ְמֻבֶּׁשֶלת. �לֹו �ְוִאם�ֵאין �ַמָּצה�, ֹיאַכל
�)סח,�רסג.�א"סימן�תמד�ס(.�אֹו�ַּתְבִׁשיל�ְּכָבָׂשר�ְוָדִגים,�ְמַעט�יֹוֵתר�ִמַּכֵּביָצה,�ֲעִׁשיָרה �

��
�ְסעּוָדה�ְׁשִליִׁש �ֶלֱאֹכל�ֶאת�ַהַּמָּצה�ְלֵתָאבֹון�-ית�ְזַמן �ּוַבַּלְיָלה�ָצִריְך �ֵמַאַחר �ִיְזָּדֵרז�, ְלָכְך

�ֵמַהֹּבֶקר �ָהֲעִׂשיִרית �ַהָּׁשָעה �ַעד �ְׁשִליִׁשית �ְסעּוָדה �[�ְלַקֵּים �ָׁשַכח ].16:50ְּבֵעֶרְך �ְוִאם ְיַמֵהר�,
�ְּגָרם�ְוֹלא��50ַעד�]�ְּגָרם27["�ַּכַּזִית"ֶאָּלא�ֶׁשֹּיאַכל�,�ִמָּיד�ְּכֶׁשִּנְזָּכר�ַלֲעׂשֹוָתּה�ְּבַמָּצה�ְמֻבֶּׁשֶלת

�54["�ַּכֵּביָצה"ֹיאַכל�ְמַעט�יֹוֵתר�ִמ,��ְוִאם�אֹוֵכל�ַמָּצה�ֲעִׁשיָרה].ְוֹלא�ְיָבֵרְך�ַעל�ַהְּנִטיָלה[יֹוֵתר�
��)רסד(�.ֻמָּתר�ֶלֱאֹכל�ַעד�ַהְּׁשִקיָעה,��ּוֵפרֹות�אֹו�ֹאֶרז�ִויָרקֹות�ְוַכּדֹוֶמה].ְּגָרם
��

��ִטְלטּול�ַהַּמָּצה
,�ֵּכיָון�ֶׁשְראּוָיה�ִהיא�ַלֲאִכיָלה�ְּבֵליל�ַׁשָּבת[ֻמָּתר�ְלַטְלֵטל�ַמָּצה�ְרִגיָלה�ַּבַּׁשָּבת�ְוֵאין�ָּבֶזה�ֻמְקֶצה�
רֹות�ַהְמֻיָחדֹות�אּוָלם�ַמּצֹות�ְׁשמּו.�]ְוֵכן�ֻמָּתר�ִלְּתָנּה�ַּבּיֹום�ְלָקָטן�ֶׁשֹּלא�ֵמִבין�ְּבִסּפּור�ְיִציַאת�ִמְצַרִים

�ַהֵּסֶדר �ְלֵליל ,� �ֻמְקֶצה �ִּכיס[ֲהֵריֶהן �ֶחְסרֹון �ֵמֲחַמת �ַהֵּסֶדר, �ֵליל �ַעד �ְלָאְכָלן �ֶׁשֹּלא �ֶׁשִהְקָצן ְוָאסּור��,]ֵּכיָון
�ְלַטְלְטָלן �ְׁשמּורֹות. �ַמּצֹות �ֶׁשל �ְּגדֹוָלה �ַּכּמּות �לֹו �ֵיׁש �ֶׁשִאם �ֶאָּלא �ֶׁשֹּלא�, �ַמְקִּפיד ְוֵאינֹו

�)רסו,�רו.�(חלק�ב'�השבת�בהלכה�ובאגדה'�כמבואר�בחוברת�.ֻמָּתר�ְלַטְלְטָלן�ַּבַּׁשָּבת,�ל�ֵמֶהן�ֹקֶדם�ַהֶּפַסחֶלֱאֹכ �

��
��ַהֲהָכנֹות�ְלֵליל�ַהֵּסֶדר

�ְּביֹום�ִׁשִּׁשי �ַהֵּסֶדר �ֵליל �ַהַּמֲאָכִלים�ֶׁשל �ֶׁשָהִאָּׁשה�ְּתַבֵּׁשל�ֶאת�ָּכל �טֹוב �ֶׁשַּגם�ִהיא�, ֵּכיָון
�ָל �ְּבַנַחתְצִריָכה �ֶׁשֶבת �ִמְצַרִים, �ְיִציַאת �ִסּפּור �ֶאת �ִלְׁשֹמַע �ּוְבִׂשְמָחה �ְּבַׁשְלָוה ֶׁשֲהֵרי�,

�ַחָּיבֹות�ַהָּנִׁשים�ַּבַהָּגָדה�ּוְבָכל�ִמְצוֹות�ַהֶּפַסח .�ּוְבֵליל�ֶהָחג�ַרק�ְּתַחֵּמם�ֶאת�ַהַּתְבִׁשיִלים,
�ַׁש �ֵמֶעֶרב �ַהְּדלּוָקה �ֵמֵאׁש �ַהַּגז �ֶאת �ָּבתְוַיְדִליקּו �ּוְׁשָאר�. �ַהֻּׁשְלָחן �ְּבִסּדּור �ַיְתִחילּו ְוֹלא

�ַהַּׁשָּבת �ֵצאת �ַאַחר �ֶאָּלא �ַהֲהָכנֹות �טֹוב, �ְליֹום �ִמַּׁשָּבת �ְלָהִכין �ָאסּור �ְוֹקֶדם�.ֶׁשֲהֵרי
��)רסח(�.'ָּברּוְך�ַהַּמְבִּדיל�ֵּבין�ֹקֶדׁש�ְלֹקֶדׁש':�ֹּתאַמר,�ַהֲהָכנֹות

��
ֲאָבל�,�ְיכֹוִלים�ְלַהְתִחיל�ְּבִסּדּור�ַהֻּׁשְלָחן�ִּבְלַבד�ִמָּיד�ַאַחר�ַהְּׁשִקיָעה,�ים�ְוַהְּזַמן�ָּדחּוקִאם�ְּבֵני�ַהַּבִית�ְמֻרִּב
��)רסח(.�ֹלא�ַיְתִחילּו�ְּבׁשּום�ֹאֶפן�ֶאָּלא�ְלַאַחר�ֵצאת�ַהַּׁשָּבת,�ְּכַהְדָלַקת�ַהֵּנרֹות�אֹו�ַהַּגז,�ֶאת�ְׁשָאר�ַהְּמָלאכֹות

��
��"ַוּתֹוִדיֵענּו"
�ַׁשָּבתִּב �ְּבמֹוָצֵאי �יֹום�טֹוב �ְתִפַּלת�ַעְרִבית�ֶׁשל �ָּבֲעִמיָדה�, �ַוּתֹוִדיֵענּו'מֹוִסיף ']� ַאָּתה�'ִּבְמקֹום

�חֹוַנְנָּתנּו �ַׁשָּבת' �מֹוָצֵאי ��ַּכּמּוָבא�ַּבִּסּדּוִרים]ֶׁשְּבָכל .� �ִאם�ִנְזַּכר�ְּכֶׁשָאַמר�-ְוִאם�ָׁשַכח�ְוֹלא�ֲאָמרֹו
�ַאָּתה' �ָּברּוְך �ֹק' �ֶׁשִהְמִׁשיְך �ה'ֶדם �ְוַהְּזַמִּנים' �ִיְׂשָרֵאל �ְמַקֵּדׁש ,'� �ְואֹוֵמר ',�ַוּתֹוִדיֵענּו'חֹוֵזר

��)רסח(.�ֵאינֹו�חֹוֵזר',��ֵּכיָון�ֶׁשִהְזִּכיר�ֵׁשם�ה-''�ָּברּוְך�ַאָּתה�ה'ֲאָבל�ִאם�ְּכָבר�ָאַמר�
��

��ַהְדָלַקת�ַהֵּנרֹות�ְלַחג�ַהֶּפַסח
ְוַעל�ְיֵדי�,�יֹום�טֹוב�ֶׁשל�ֶּפַסח�ֵּתָעֶׂשה�ַאְך�ְוַרק�ְלַאַחר�ֵצאת�ַהַּׁשָּבתַהְדָלַקת�ַהֵּנרֹות�ִלְכבֹוד�

ְוֵיׁש�ְלִהְׁשַּתֵּדל�ֶׁשָהִאָּׁשה�ֹלא�.�'ֵנר�ְנָׁשָמה'ְּכמֹו�,�ַהְבָעָרה�ֵמֵאׁש�ֶׁשָהְיָתה�ְּדלּוָקה�ִלְפֵני�ַהַּׁשָּבת
��)רסח(�].�ְּבֵעֶרְך20:25[ַּׁשָּבת�ְלַרֵּבנּו�ָּתם�ַּתְדִליק�ֶאת�ַהֵּנרֹות�ִלְכבֹוד�ֶהָחג�ֶאָּלא�ַעד�ֵצאת�ַה
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,�ֶׁשִּבְזכּות�ֶׁשְּמַהְּדִרים�ְּבִמְצָוה�זֹו,�ַהּטֹוב�ְּביֹוֵתר�ְלַהְדִליק�ֵנרֹות�ַׁשָּבת�ְויֹום�טֹוב�ְּבֶׁשֶמן�ַזִית
ִּתָּזֵהר�ֶׁשֹּלא�,�ֵנרֹות�ָאְמָנם�ִאָּׁשה�ַהַּמְדִליָקה�ְּב)שבת�כג�עמוד�ב�(.זֹוִכים�ְלָבִנים�ַּתְלִמיֵדי�ֲחָכִמים

�ְמָמֵרַח[ַּתְדִּביק�ְּביֹום�טֹוב�ֶאת�ַהֵּנרֹות�ַלָּפמֹוטֹות�ַעל�ְיֵדי�ִחּמּום�ַהַּׁשֲעָוה� �ֶאָּלא�ַּתְדִּביק�,]ִמּׁשּום
�)ט�סא"ע�יו"חזו�(.ּוְבֵליל�ֶהָחג�ַּתְדִליק�ָּבֶהם,�ְּביֹום�ִׁשִּׁשי�ֶאת�ַהֵּנרֹות�ְּבזּוג�ָּפמֹוטֹות�ַאֵחר �

��
�� 9 ַעד�ָּכאן�ִמִּדיֵני�ֶעֶרב�ֶּפַסח�ֶׁשָחל�ְּבַׁשָּבת�8

��
��

��ְּתִפַּלת�ַעְרִבית�ֶׁשל�ֵליל�ֶּפַסח
��ִּבְרַּכת�ֵמֵעין�ֶׁשַבע

�ְּבַׁשָּבת �ֶׁשָחל �ֶּפַסח �ְּבֵליל ,� �ִּבְרַּכת �לֹוַמר �ִצּבּור �ַלְּׁשִליַח �ֶׁשַבע'ֵאין �ִצּבּור��.'ֵמֵעין ּוְׁשִליַח
��)רלא(.�ְּכָלל'�ָאֵמן'ֲענֹות�ַאֲחָריו�ֵאין�ַלָּקָהל�ַל,�ֶׁשֲאָמָרּה

��
ִּבְגַלל�ֶׁשִּבְזַמָּנם�ָהיּו�ָּבֵּתי�ַהְּכֶנֶסת�ִמחּוץ�',�ֵמֵעין�ֶׁשַבע'ל�לֹוַמר�ִּבְרַּכת�"ֶׁשָּכל�ַמה�ֶּׁשִּתְּקנּו�ֲחַז,�ְוַהַּטַעם�ָּבֶזה

�ָלִעיר �ַהְּתִפ, �ְוגֹוְמִרים�ֶאת �ִמְתַאֲחִרים �ֲאָנִׁשים �ֶׁשָהיּו �ַהְּכֶנֶסתּוְפָעִמים �ִמֵּבית �ָיְצאּו �ֶׁשַהִּצּבּור �ַאַחר ,�ָּלה
ְלָכְך�ִּתְּקנּו�ֲחָכִמים�,�ְוָהיּו�ִנּזֹוִקים�ִמֵּׁשִדים�ֶׁשָהיּו�ְמצּוִיים�ְמֹאד�ִּבְזַמָּנם,�ְוָהיּו�חֹוְזִרים�ְלַבָּדם�ְלֵביָתם�ַּבַּלְיָלה

ָּכְך�ֶׁשֻּכָּלם�,�ְוַעל�ְיֵדי�ֶזה�ִּתְתָאֵרְך�ַהְּתִפָּלה�ְקָצת�יֹוֵתר',�ַבעֵמֵעין�ֶׁש'ֶׁשֹּיאַמר�ַהַחָּזן�ְלַאַחר�ָהֲעִמיָדה�ִּבְרַּכת�
ִּכי�ֵליל��"  ֵּכיָון�ֶׁשַהּתֹוָרה�ָאְמָרה�ַעל�ֵליל�ֶּפַסח,�ּוֵמַעָּתה.�ַיְסִּפיקּו�ְלַסֵּים�ֶאת�ַהְּתִפָּלה�ְוַיְחְזרּו�ַיַחד�ְלֵביָתם

�ַלה �הּוא �"'ִׁשֻּמִרים �ֲחַז, �"ְוָדְרׁשּו �עפס(ל �קט �ֵמַהַּמִּזיִקים)ב"חים �ַהְמֻׁשָּמר ��ַלְיָלה �ֵּכן, �ִאם �ֶׁשל�, �ֲחָׁשׁש ֵאין
�ְּבִבְרַּכת� �ֵמֵעין�ֶׁשַבע'ַמִּזיִקים�ְּכָלל�ְוֵאין�ֹצֶרְך �כך�.ְּבַוַּדאי�ֶׁשֹּלא�ִיָּנֵזק,�ֶׁשַאף�ִאם�ְיַאֵחר�ִמי�ֵמַהִּמְתַּפְלִלים',

�גאון �ניסים �רבנו �פסקו �ויטרי, �מחזור ��התוספות,א"הריטב, �המאירי, �ן"הראב, �חיים, �ארחות �בו, �כל �המכתם, �הטור, ,�ש"הריב,

�ש"הרשב �הגיבורים, �שלטי �המנהג. �שכן �העיד �יוסף �הבית �ַּדַעת�ִחיצֹוִני�-ָּכל�ָהרֹוֶצה�ְלָאְמָרּה�:�"ז�ָּכַתב"�ְוָהַרְדַּב.ומרן
�ַמֲחֹלֶקת�ְּכָלל,�הּוא �מהאחרונים".�ְוֹלא�ָלחּוׁש�לֹו,�ְוֵאין�ָראּוי�ִלְקרֹותֹו �פסקו �וכן �הלבוש, �אברהם, �המגן �היטב, ,�באר

�גבוה �שלחן �צבור, �שלמי �זלמן, �רבנו �ועוד, �ברורה �משנה �החיד. �כתבו"ומרן �ועוד �א �האר, �לפי �ז"שגם �לאומרה"י �אין �ְוֵכן�ָּפַסק�.ל
�סעיף�א(ָמָרן�ַּבֻּׁשְלָחן�ָערּוְך� �תפוז ֵכן�ֵיׁש�ְלָהִעיר�ְלִמְׁשַמע�ָאְזָנם�ֶׁשל�ְוָל.�'ֵמֵעין�ֶׁשַבע'�ֶׁשֵאין�לֹוַמר�ִּבְרַּכת�)סימן

�ַחָּזִנים�ְמֻסָּיִמים�ֶׁשֹּלא�ִהְׂשִּכילּו�ְלָהִבין�ֹזאת �ּוַמְכִניִסים�ֶאת�ַעְצָמם�ַלֲחַׁשׁש�ְּבָרָכה�ְלַבָּטָלה, ֶׁשֲאִפּלּו�ִאם�,
ז�ֶׁשֵאינֹו�ַמֲחֹלֶקת�"ְּבִדין�ֶזה�ֶׁשָּכַתב�ָהַרְדַּבָּכל�ֶׁשֵּכן�,�ְוֹלא�ְמָבֵרְך'�ְסֵפק�ְּבָרכֹות�ְלָהֵקל'ֲהֵרי�,�ָהָיה�ָסֵפק�ַמָּמׁש

�)רלא(.�'ָאֵמן'ֵאין�ַלָּקָהל�ַלֲענֹות�ַאֲחָריו�,�ּוְׁשִליַח�ִצּבּור�ֶׁשֲאָמָרּה,�ֶׁשְּבַוַּדאי�ֵאין�ְלָאְמָרּה,�ְּכָלל �

��

��ְקִריַאת�ַהַהֵּלל�ִּבְבָרָכה
ְבָרָכה�ְּבֵליל�יֹום�טֹוב�ְּבֵבית�ַהְּכֶנֶסת�ִּבְתִפַּלת�ִמְנַהג�ִיְׂשָרֵאל�ְקדֹוִׁשים�ִלְגֹמר�ֶאת�ַהַהֵּלל�ִּב

�)רכז�(.ִויַכֵּון�ַּבְּבָרָכה�ָהִראׁשֹוָנה�ִלְפֹטר�ֶאת�ַהַהֵּלל�ֶׁשּקֹוְרִאים�ַּבֵּסֶדר�ְּבכֹוס�ְרִביִעי.�ַעְרִבית �

��
��ִּבְקִריַאת�ַהַהֵּלל�ָנִׁשים

ַּתֲעֹמד�ֹקֶדם�,�ֶׁשֵאיָנּה�ְרִגיָלה�ְלִהְתַּפֵּלל�ַעְרִביתְוַאף�ִאָּׁשה�.�ַּגם�ַהָּנִׁשים�ַחָּיבֹות�ְּבַהֵּלל�ֶזה
�ְּבִבְרַּכת� �'ְיַהְללּוָך'ְּתִחַּלת�ַהֵּסֶדר�ְוִתְקָרא�ֶאת�ַהַהֵּלל�ִּבְבָרָכה�ַעד�סֹופֹו ְוִאָּׁשה�ֶׁשֵאיָנּה�.

��)רל(.�ִּתְׁשַמע�ֵמֲחֶבְרָּתּה�ְוֵתֵצא�ְיֵדי�חֹוָבָתּה,�יֹוַדַעת�ִלְקֹרא
��

ֹלא�,�ַהַהֵּללת�אּו�ֶאְרן�ֹלא�ָקִּיַדיו�ֲעֹו�ּוְבנֹוָתּתְׁשִאה�ֶׁשְורֹוֶא,�תֶסֶנְּכית�ַהיתֹו�ִמֵּבְלֵבא�ָּבִמי�ֶׁש
�ִיְכַעִּפְקַי �ְוֹלא �ֲעיד �ְוִעיָקָל�ְּכןיֶהֵלס �ל �ר �ְלַהְּכַעְּמֶׁשַעל �אֹותֹו �ֶאְתִבים �ַהִחיל �ִמָּיד�רֶדֵּסת

,�ַהַהֵּללת�ְקְראּו�ֶאִּיְנִעיָמה�ְקדֹוָׁשה�ֶׁשת�ּוִבַחַנם�ְּבֶהָלר�א�ֹיאַמָּלֶא,��ְלַהָּלןַּכְּמֹבַאר�ַּבֲהָלָכה
 .לֹוםָׁשבֹוא�ְּבקֹומֹו�ָיל�ְמל�ַעֹּכְוַה,�הּומּוְּיַסְּיד�ֶׁשנּות�ַעָלְבַסם�ְּבֶהִתין�ָלְמְוַי
��
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		ֲעִריַכת	ֵליל	ַהֵּסֶדר
��.ֻׁשְלָחן�עֹוֵרְך.�ּכֹוֵרְך.�ָמרֹור.�מֹוִציא�ַמָּצה.�ָרְחָצה.�ַמִּגיד.�ַיַחץ.�ַּכְרַּפס.�ּוְרַחץ.�ַקֵּדׁש

��.ִנְרָצה.�ַהֵּלל.�ָּבֵרְך.�ָצפּון
��

��:ָיִכינּו�ְקָעָרה�ִּבְתִחַּלת�ַהֵּסֶדר�ְוַיִּניחּו�ְּבתֹוָכּה
��.ֲחֶזֶרת.�ַּכְרַּפס.�ֲחֹרֶסת.�ָמרֹור.�ֵּביָצה.�ְזרֹוַע.�ָׁשֹלׁש�ַמּצֹות

��
��ַקֵּדׁש

�יֹום �ִמְּבעֹוד �ֻׁשְלָחנֹו �ַיֲעֹרְך �ִמָּידְּכֵדי, �ְיַקֵּדׁש �ַהְּכֶנֶסת �ִמֵּבית �ְלֵביתֹו ��ֶׁשְּכֶׁשָּיבֹוא ִויַסֵּדר�.
�ְיָכְלּתֹו �ְּכִפי �ָנִאים �ְּבֵכִלים �ֻׁשְלָחנֹו �ְמָלִכים, �ּוְבֵני �ֵחרּות �ֶּדֶרְך �ְלַהְראֹות �ְמקֹום�. ְוָיִכין

��)ו,�א(.�ֶּדֶרְך�ֵחרּות�ְּבַנַחת,�ְּכֵדי�ֶׁשֵּיֵׁשב�ַּבֲהִסָּבה,�מֹוָׁשבֹו
��

� �ַהַּבִית-ַהּכֹוס �ִמְּבֵני �ֶאָחד �ְלָכל �ִראׁשֹון �ּכֹוס ��מֹוְזִגים �ַהּכֹוס�, �ֶאת �ִיְׁשְטפּו �ָלֵכן ְוֹקֶדם
�)טו(.�ֶּדֶרְך�ֵחרּות,�ְוטֹוב�ֶׁשַאֵחר�ִיְמֹזג�ְלַבַעל�ַהַּבִית.�ִויִדיחּוהּו�ִמִּבְפִנים�ְּבִׁשְפׁשּוף,�ִמַּבחּוץ �

��
�ַיִין�ַּגם�ִלְפֵני�ַהְיָלִדים�ַהְּקַטִּנים�ֶׁשְּמִביִנים�ְּבִסּפּור�ְיִציַאת��ִמְצָוה�ָלֵתת�ְמַעט-ִמְצַות�ִחּנּוְך�

��)ה(.�ְּכֵדי�ְלַחְּנָכם�ְּבִמְצַות�ַאְרַּבע�ּכֹוסֹות,�ִמְצַרִים
��

��ִמְצָוה�ְלַקֵּדׁש�ַעל�ַיִין�ָאֹדם-ַהַּיִין� �ּוְלַכְּתִחָּלה�ִאם�ָיכֹול�ִלְׁשּתֹות�ַיִין�ַמָּמׁש�ְּבֹאֶפן�ֶׁשֵאין.
��)יא(.�ִיְׁשֶּתה�ִמיץ�ֲעָנִבים,�ַאְך�ִמי�ֶׁשָּקֶׁשה�לֹו.�ָּתבֹוא�ָעָליו�ְּבָרָכה,�ֲחָׁשׁש�ֶׁשִּיְׁשַּתֵּכר�ִמֶּזה

��
ְוַהְינּו�ֶׁשַּיֶּטה�ֶאת�ּגּופֹו�ְּבִהָּׁשֲענֹו�ַעל�ַצד�,��ַאְרַּבע�ּכֹוסֹות�ָצִריְך�ִלְׁשּתֹוָתם�ַּבֲהִסָּבה-ֲהִסָּבה�
�ְׂשֹמאל �ַעֵסְוִאם�ֵה. �ֹלא�ב �ְּכִאּלּו �ָיִמין �ַצד �ְּכָללֵסֵהל �ב �ְוִלְׁשּתֹות�ַּבֲהִסָּבה�, �ַלֲחֹזר ְוָצִריְך

��)ט,�ו�(.�ֵאיָנּה�ְצִריָכה�ַלֲחֹזר,]ְּבָכל�ָמקֹום�ֶׁשָּצִריְך�ְלָהֵסב[ִאָּׁשה�ֶׁשֹּלא�ֵהֵסָּבה�,�ְואּוָלם.�ְלַצד�ְׂשֹמאל
��

��)ט(.�ָיָצא,�ִאם�ָטָעה�ְוֵהֵסב�ְלַצד�ָיִמין,��ָמקֹוםּוִמָּכל,�ַּגם�ָאָדם�ְׂשָמאִלי�ָיֵסב�ְלַצד�ְׂשֹמאל
��

��)ט(.�ֵמַאַחר�ְוֵאין�ָאנּו�ְרִגיִלים�ָּבֶזה�ְּבֶמֶׁשְך�ָּכל�ַהָּׁשָנה,�ָראּוי�ֶׁשַּיְזִּכיר�ִלְבֵני�ֵּביתֹו�ְלָהֵסב
��

ּוְלַכְּתִחָּלה�ִיְׁשֶּתה�.�ָרם�ְּג81ֶׁשהּוא�,��ָצִריְך�ֶׁשְּיֵהא�ַּבּכֹוס�ְלָפחֹות�ְרִביִעית�ַיִין-�ְׁשִתַּית�ַהַּיִין�
�ְׁשֵלָמה �ְרִביִעית .� �ְרִביִעית �ֹרב �ָׁשָתה �]�ְּגָרם41[ְוִאם �יֹוֵתר�.ָיָצא, �ְּגדֹוָלה ,�ּוְכֶׁשַהּכֹוס

��)טז(.�ְלַכְּתִחָּלה�ִיְׁשַּתֵּדל�ִלְׁשּתֹות�ֶאת�ֹרב�ַהּכֹוס
��

��)טז(.�ע�ַהְּׁשִתָּיה�ְּכָללְוֹלא�ִיְׁשֶהה�ְּבֶאְמַצ,�ִיְׁשֶּתה�ֶאת�ָהְרִביִעית�ְּבַבת�ַאַחת
��

ִמּׁשּום�ֶׁשֶּיְׁשָנּה�ֲהָלָכה�ֶׁשַהִּקּדּוׁש�ָצִריְך�ִלְהיֹות�,�ֵיׁש�ְלַדְקֵּדק�ְּבִעָּקר�ְּבכֹוס�ִראׁשֹון�ִלְׁשּתֹות�ְלָפחֹות�ְרִביִעית
ֲאָבל�ָּבֶזה�ֶׁשִּיְׁשֶּתה�ְרִביִעית�ַיִין�,�הַוֲהֵרי�ִסּפּור�ְיִציַאת�ִמְצַרִים�ִנְמָׁשְך�ְזַמן�ַרב�ַעד�ַהְּסעּוָד,�ָסמּוְך�ַלְּסעּוָדה

�ְואּוָלם�ֵאין�.חלק�א'�השבת�בהלכה�ובאגדה'כמבואר�בהרחבה�בחוברת�,�ַּבִּקּדּוׁש�ֶנְחָׁשב�לֹו�ִּכְסעּוָדה�ְלַגֵּבי�ִּדיֵני�ִקּדּוׁש
�)יז(.��ֶׁשהּוא�ֹצֶרְך�ַהְּסעּוָדהֵּכיָון,�ֵּכיָון�ֶׁשִּסּפּור�ְיִציַאת�ִמְצַרִים�ֹלא�ֶנְחָׁשב�ֶהְפֵסק,�ֶזה�ְמַעֵּכב �

��
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�ַהּׁשֹוְמִעים �ָּכל �ֶאת �ַהִּקּדּוׁש �חֹוַבת �ְיֵדי �ְלהֹוִציא �ְלַכֵּון �ָצִריְך �ַהְמַקֵּדׁש �ַהּׁשֹוְמִעים�, ְוֵכן
.�'ָאֵמן'ְוַלֲענֹות�ַאֲחָריו�,�ּוְלַכֵּון�ָלֵצאת�ְיֵדי�חֹוָבה,�ְצִריִכים�ְלַהְקִׁשיב�ַלִּקּדּוׁש�ִמָּלה�ְּבִמָּלה

��)יט,�יז(.�'ָּברּוְך�הּוא�ּוָברּוְך�ְׁשמֹו'ְוֹלא�ַיֲענּו�
��

�ַיְקִּפיד�ַהְמַקֵּדׁש�ְלַבֵּטא�ֶאת�ַהִּקּדּוׁש�ַּכֹהֶגן �ְמַבֵּטא�ַּכֹהֶגן.�ְוֹלא�ִיְבַלע�אֹוִתּיֹות, ,�ְוִאם�ֵאינֹו
��)יז(.�ר�ַהְמַקֵּדׁשַאַח'�ָאֵמן'ְוֹלא�ַיֲעֶנה�,�ֹיאַמר�ַהּׁשֹוֵמַע�ְּבַעְצמֹו�ְּבַלַחׁש�ֶאת�ַהִּקּדּוׁש

��
ֶׁשֵּיׁש�ָּבֶהן�ִקּדּוׁש�ְוַגם�,��ְמָבְרִכים�ַּבִּקּדּוׁש�ָחֵמׁש�ְּבָרכֹות-ֵליל�ַהֵּסֶדר�ֶׁשָחל�ְּבמֹוָצֵאי�ַׁשָּבת�

�ַהְבָּדָלה ,� �ז"יקנהְוִסיָמָנן �ֵּתבֹות, �ָראֵׁשי �ַהֶּגֶפן[�ַיִין: �ְּפִרי �ִיְׂשָרֵאל�[�ִקּדּוׁש�,]ּבֹוֵרא ְמַקֵּדׁש
�ָהֵאׁש[�ֵנר�,]ַמִּניםְוַהְּז �ְמאֹוֵרי �ְלֹקֶדׁש[�ַהְבָּדָלה�,]ּבֹוֵרא �ֹקֶדׁש �ֵּבין �ֶׁשֶהֱחָינּו[�ְזַמן�,]ַהַּמְבִּדיל ְוִאם�].

� �ּוִבְמקֹום �ַהַהְבָּדָלה �ְּבִבְרַּכת �ה'ָטָעה �ַאָּתה �ָּברּוְך �ְלֹקֶדׁש' �ֹקֶדׁש �ֵּבין �ַהַּמְבִּדיל :�ָחַתם'
��)רעב,�רעא(.�ֵאינֹו�חֹוֵזר',�ֵּבין�ֹקֶדׁש�ְלֹחלַהַּמְבִּדיל�'�ָּברּוְך�ַאָּתה�ה'
��

�ָׁשַכח�ְוֹלא�ִהְבִּדיל�ַּבִּקּדּוׁש�ְּכָלל �ִאם�ִנְזַּכר�ֹקֶדם�ֶׁשָאַכל�ַּכְרַּפס: �ַיְבִּדיל�ִמָּיד�ַעל�ּכֹוס�ַאֵחר, ֶׁשֲהֵרי�ָאסּור�,
,�ִנְזַּכר�ְּבֶאְמַצע�ַהַהָּגָדה.�ַיְבִּדיל�ִמָּיד,�ֶדם�ַהַהָּגָדהִנְזַּכר�ַאַחר�ָּכְך�ֹק.�'ַהֶּגֶפן'ְוֹלא�ְיָבֵרְך�,�ִלְטֹעם�ֹקֶדם�ַהְבָּדָלה

ְוִאם�ֹלא�.�'ֲאֶׁשר�ְּגָאָלנּו'ְוֹלא�ַיְבִּדיל�ֶאָּלא�ַעל�ַהּכֹוס�ַהֵּׁשִני�ַאַחר�ִּבְרַּכת�,�ִמָּיד'�ּבֹוֵרא�ְמאֹוֵרי�ָהֵאׁש'ְיָבֵרְך�
�ֹקֶדם �ַהֵּנר �ַעל �ֵּבַרְך ,� �ְּגָאָלנּו'ְיָבֵרְך �''ֲאֶׁשר �ָהֵאׁש, �ְמאֹוֵרי �ַהַהְבָּדָלה' �ּוִבְרַּכת �ַהְּסעּוָדה. �ְּבֶאְמַצע ,�ִנְזַּכר
.�ַיְבִּדיל�ַעל�ּכֹוס�ְרִביִעי,�ִנְזַּכר�ַאַחר�ָּכְך.�ַיְבִּדיל�ַעל�ּכֹוס�ְׁשִליִׁשי,�ִנְזַּכר�ַאַחר�ַהְּסעּוָדה.�ַיְפִסיק�ְוַיְבִּדיל�ִמָּיד
�)רעב(.�ְוַהְבָּדָלה',�ְמאֹוֵרי�ָהֵאׁש',�'ַהֶּגֶפן'יל�ַעל�ּכֹוס�ַאֵחר�ִויָבֵרְך�ַיְבִּד,�ִנְזַּכר�ְּבֶמֶׁשְך�ַהַּלְיָלה �

��
�)ֹלא�(."ְנָפׁשֹות"ִויָבֵרְך�ַאֲחֶריָה�,�ֵזֶכר�ְלָקְרַּבן�ֲחִגיָגה,�טֹוב�ֶלֱאֹכל�ֵּביָצה�ַאַחר�ַהִּקּדּוׁש�-��ֵּביָצה �

��

,�ְוָאז�ָיִׁשיב�ָלֶהם,�ֵדי�ֶׁשִּיְראּו�ִׁשּנּוי�ְוִיְׁשֲאלּוְּכ,��ְמַחְּלִקים�ַלְיָלִדים�ִמיֵני�ְמִתיָקה-�ַמְמַּתִּקים�
�)ג"ז�ה"ם�הלכות�חמץ�ומצה�פ"רמב(.�ְלִמְצַרִים'�ְוָכְך�ְוָכְך�ָעָׂשה�ה,�ָּכְך�ְוָכְך�ֵאַרע�ַלֲאבֹוֵתינּו �

��

��ּוְרַחץ
�ָיַדִים �ְנִטיַלת �ָצִריְך �ְּבַמְׁשֶקה �ֶׁשִּטּבּולֹו �ָּדָבר �ָּכל �ְּכלֹוַמר. �ָעָליו�ָהאֹוֵכל, �ֶׁשֵּיׁש �ַמֲאָכל

,�ָּדם,�ַטל,�ָחָלב,�ֶׁשֶמן�ַזִית,�ְּדַבׁש�ְּדבֹוִרים,�ַיִין:�ְרִטיבּות�ֵמֶאָחד�ִמִּׁשְבָעה�ַהַּמְׁשִקים�ֶׁשֵהם
��ַחָּיב�ִלֹּטל�ֶאת�ָיָדיו-ַמִים� �ְלֹלא�ְּבָרָכה, �ַאְך �ְוָאְמָנם�ֶיְׁשָנם�ג. ֳאָפִנים�ֶׁשְּבִהְצָטֵרף�ְׁשַנִים�'
�ֵמֶהם �ָיָדיוֵאי, �ִלֹּטל �ָצִריְך �ן �ַּבַּמְׁשֶקה.א: �נֹוְגעֹות �ֵאיָנן ��ְּכֶׁשָּיָדיו �ָּפחֹות�.ב. �ְּכֶׁשַהַּמֲאָכל

ָּפטּור�,�ִנְמָצא�ֶׁשַהַּמְטִּביל�עּוִגָּיה�ְקַטָּנה�ַּבֵּתה.��ְּכֶׁשַהַּמְׁשֶקה�ְמֻבָּׁשל.ג�].�ְּגָרם27["�ַּכַּזִית"ִמ
.�ְוַגם�ַהַּמְׁשֶקה�ְמֻבָּׁשל"�ַּכַּזִית"ֵּכיָון�ֶׁשִהיא�ָּפחֹות�ִמ,�ַע�ַּבַּמְׁשֶקהֵמַהְּנִטיָלה�ַאף�ַעל�ִּפי�ֶׁשּנֹוֵג

אֹו�ִאם�.�ַאְך�ַהַּמְׁשֶקה�ְמֻבָּׁשל�ְוֵאינֹו�נֹוֵגַע�ִּבְמקֹום�ָהְרִטיבּות,�"ַּכַּזִית"ְוֵכן�ִאם�אֹוֵכל�עּוָגה�
�ִמ �ָּפחֹות �ַּכַּזִית"אֹוֵכל �ַּבַּמְׁשֶקה" �נֹוֵגַע �ְוֵאינֹו �ְמֻבָּׁשל, �ֹלא �ֶׁשַהַּמְׁשֶקה �ִּפי �ַעל �ַאף ָּפטּור�,

�".הלכות�ברכות"כמבואר�בחוברת� .ֵמַהְּנִטיָלה �

��
ַאְך�,�ֵּכיָון�ֶׁשִּטּבּולֹו�ְּבַמְׁשֶקה,�ל�ִלֹּטל�ָיַדִים�ֹקֶדם�ֲאִכיַלת�ַהַּכְרַּפס"ִּתְּקנּו�ֲחַז,�ְלאֹור�ָהָאמּור

�)לב(.�א�ְיַדֵּבר�ֵמַהְּנִטיָלה�ַעד�ֲאִכיַלת�ַהַּכְרַּפסְוטֹוב�ֶׁשֹּל.�ֹלא�ְיָבֵרְך�ַעל�ְנִטיָלה�זֹו �

��
��ַּכְרַּפס

�,]�ְּגָרם18ם�ֶׁשַהַּכַּזִית�"ף�ְוָהַרְמַּב"ְּכֵדי�ַלְחֹׁשׁש�ְלַדַעת�ָהִרי,��ְּגָרם�ְוֹלא�יֹוֵתר15-ַּכ["�ַּכַּזִית"ִיַּקח�ַּכְרַּפס�ָּפחֹות�ִמ
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�ֶמַלח�אֹו �ְּבֵמי �אֹו �ְּבֹחֶמץ �אֹותֹו �ִלימֹוןְוִיְטֹּבל ��ְּבַמִים�ִעם�ִמיץ ,� �ָעָליו �ְּפִרי�"ִויָבֵרְך ּבֹוֵרא
��)מא,�לג(.�ִויַכֵּון�ִּבְבָרָכה�זֹו�ִלְפֹטר�ֶאת�ַהָּמרֹור�ֶׁשאֹוֵכל�ַאַחר�ָּכְך,�"ָהֲאָדָמה

��
�ִלימֹון �ִמיץ �ִעם �ְּבַמִים �ַהַּכְרַּפס �ֶאת �ִלְטֹּבל �ַהּנֹוֲהִגים �ְמ, �ִּתְהֶיה �ַהַּמִים �ֶׁשַּכּמּות �ֵמַהִּמיץ�טֹוב �יֹוֵתר ֻרָּבה

��)לה(.�ְּכֵדי�ֶׁשֵּיָחֵׁשב�ְלֶאָחד�ִמִּׁשְבָעה�ַמְׁשִקים�ֶׁשַחָּיב�ִלֹּטל�ֲעֵליֶהם�ָיַדִים,�ִלימֹון
��

�ֶּבָעִלים�ָהְרֻטִּבים �ָיָדיו �ָיִׂשים�ֵלב�ְּבִטּבּול�ַהַּכְרַּפס�ֶׁשִּיְּגעּו �ֶׁשִּיְתַחֵּיב�ִּבְנִטיָלה, �ְּכֵדי ֶׁשֲהֵרי�,
��.ֵאינֹו�ַחָּיב�ִּבְנִטיָלה,�ְוִאם�ָיָדיו�ֵאיָנן�נֹוְגעֹות�ָּבְרִטיבּות,�"ַּכַּזִית"ס�הּוא�ָּפחֹות�ִמַהַּכְרַּפ

��

��ַיַחץ
�ַּבְּקָעָרה �ְׁשֹלׁש�ַהַּמּצֹות�ַהִּנְמָצאֹות�ְלָפָניו �ִמּתֹוְך ִיַּקח�ֶאת�ַהַּמָּצה�ָהֶאְמָצִעית�ְוִיְבָצֶעָּנה�,

.�ְוַהֵחֶלק�ַהָּגדֹול�ִיְׁשְמֵרהּו�ָלֲאִפיקֹוָמן,�ָּקָטן�ֵּבין�ְׁשֵּתי�ַהַּמּצֹותַיִּניַח�ֶאת�ַהֵחֶלק�ַה.�ִלְׁשַּתִים
�ְּבַמָּפה �ְוַיַעְטֵפהּו ,� �ֶּׁשֶּנֱאַמר �ְלַמה �לד(ֵזֶכר �יב �")שמות �ַעל�: �ְּבִׂשְמֹלָתם �ְצֻרֹרת ִמְׁשֲאֹרָתם

��)מד(".�ִׁשְכָמם
��

��ַמִּגיד
� �ְואֹוְמִרים �ַהְּקָעָרה �ֶאת �"ַמְגִּביִהים �ַעְנָיאָהא �ַלְחָמא �'ְוכּו" �ֶאת�. �ַמִּניִחים �ִמֵּכן ּוְלַאַחר

ְוָאז�,�ְלעֹוֵרר�ֶאת�ַהְיָלִדים�ֶׁשִּיְראּו�ִׁשּנּוי�ְוִיְׁשֲאלּו,�ַהְּקָעָרה�ְּבסֹוף�ַהֻּׁשְלָחן�ְּכִאּלּו�ְּכָבר�ָאְכלּו
��)מז(.�ַיֲענּו�ָלֶהם�ֶׁשֵאין�ָאנּו�אֹוְכִלים�ַעד�ֶׁשְּנַסֵּפר�ִּביִציַאת�ִמְצַרִים

��
ּוְמַגִּלים�ֶאת�ַהַּמָּצה�,�ּוַמֲחִזיִרים�ֶאת�ַהְּקָעָרה".�ַמה�ִּנְׁשַּתָּנה"מֹוְזִגים�ּכֹוס�ֵׁשִני�ְואֹוְמִרים�

�ֶׁשַּבְּקָעָרה ,� �ַּבַהָּגָדה �ְּבִמְצַרִים"ּוַמְתִחיִלים �ְלַפְרֹעה �ָהִיינּו �ֲעָבִדים �ְלַהְפִסיק�". ְוָאסּור
�)�נז-נד(.�ְוַרַּׁשאי�ְלָהֵסב�ַּבֲאִמיַרת�ַהַהָּגָדה.�ֶאָּלא�ְלֹצֶרְך�ָּגדֹול,�ְּבִדּבּור�ְּבֶאְמַצע�ַהַהָּגָדה �

��
�ָאִביו-�ַסָּבא� �ֵאֶצל �ַהִּמְתָאֵרַח �ָנׂשּוי ��ֵּבן ,� �ְלָבָניו �ְּבַעְצמֹו �ְלַסֵּפר �ַהֵּבן �ָצִריְך �,]ַהְּנָכִדים[ֵאין

�)מז(.�ַהַּסָּבא�ֶׁשְּמַסֵּפר�ְלֻכָּלםֶאָּלא�יֹוֵצא�הּוא�ְיֵדי�חֹוָבה�ְלַכְּתִחָּלה�ִּבְׁשִמיָעתֹו�ֵמ �

��
,�ְוִאָּׁשה�ֶׁשֵאיָנּה�יֹוַדַעת�ִלְקֹרא.��ַחָּיבֹות�ִּבְקִריַאת�ַהַהָּגָדה�ּוְבִסּפּור�ְיִציַאת�ִמְצַרִים-ָנִׁשים�

�ָהֲאָנִׁשים �ִמִּפי �ִּבְׁשִמיָעָתּה �חֹוָבה �ְיֵדי �ֵּתֵצא �ַהֹּקֶדׁש. �ְלׁשֹון �ְמִביָנה �ֵאיָנּה �ְוִאם יְך�ָצִר,
�)נב(.�ֶׁשְּיַתְרְּגמּו�ָלּה�ֶאת�ַהַהָּגָדה�ְוִסּפּור�ְיִציַאת�ִמְצַרִים �

��
�ַהּׁשֹוְמִעים �ֲהָבַנת �ְּכִפי �ִמְצַרִים �ְיִציַאת �ִסּפּור �ְלַסֵּפר �ַהּתֹוָרה �ִמן �ֲעֵׂשה �ִמְצַות ֶׁשֶּנֱאַמר�,

�י( �שמות ֶׁשר�ִהְתַעַּלְלִּתי�ְּבִמְצַרִים�ְוֶאת�ֹאֹתַתי��ִבְנָך�ּוֶבן�ִּבְנָך�ֶאת�ֲאְּבָאְזֵניּוְלַמַען�ְּתַסֵּפר�:�")ב,
�ָבם �ַׂשְמִּתי �ֲאֶׁשר �ה, �ֲאִני �ִּכי �'ִויַדְעֶּתם ."� �יג(ְוֶנֱאַמר �שם �")ח, �ַההּוא�: �ַּבּיֹום �ְלִבְנָך ְוִהַּגְדָּת

ֶאָּלא�,�םְוַהִּמְצָוה�ִהיא�ְלַסֵּפר�ְלָכל�ָאָד".�ִלי�ְּבֵצאִתי�ִמִּמְצָרִים'�ֵלאֹמר�ַּבֲעבּור�ֶזה�ָעָׂשה�ה
ְוַאַחר�ָּכְך�ִלְנָכָדיו�,�ֶׁשַהְּקִדיָמה�ְוָהֲעִדיפּות�ִלְבנֹו�ּוִבּתֹו�ַהְּקַטִּנים�ֶׁשֹּלא�ִהִּגיעּו�ְלִגיל�ִמְצוֹות

�ַהְּקַטִּנים �ָאָדם, �ָּכל �ִלְׁשָאר �ָּכְך �ְוַאַחר �ָהַרְמַּב. �"ְוָכַתב �פ(ם �ומצה �ה"חמץ �")א"ז �ַהַּמֲאִריְך�: ָּכל
��)נה(".�ֲהֵרי�ֶזה�ְמֻׁשָּבח,�ָבִרים�ֶׁשֵאְרעּו�ְוֶׁשָהיּוְּבַלְיָלה�ֶזה�ַּבְּד

��
��ִעַּקר�ַהִּמְצָוה�ַּבַּלְיָלה�ַהֶּזה

�ְמֹאד �ַהִּדּבּור �ֶאת �ְלַהְרִחיב �ִיְׁשַּתֵּדל �ֵראִׁשית, �ֻּכָּלם�, �ֶׁשָהיּו �לֹו �ְוַהּקֹוְדִמים �ֶּתַרח ְּבִסּפּור
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�ְּבַהָּקָּב �ָזָר"ּכֹוְפִרים �ֲעבֹוָדה �ְועֹוְבִדים �הה �ּוָמַסר�, �ֻּכָּלם �ֶנֶגד �ָיָצא �ָאִבינּו �ַאְבָרָהם ְוֵהיַאְך
�פ�(ם"ְוָכַתב�ָהַרְמַּב.�ְוֹלא�ִהְׁשַּתֲחָוה�ַלֲעבֹוָדה�ָזָרה,�ַעְצמֹו�ְלִכְבַׁשן�ָהֵאׁש �ומצה �ה"חמץ ְוָכל�:�)ד"ז

�זֹו �ָּפָרָׁשה �ִּבְדַרׁש �ּוַמֲאִריְך �ַהּמֹוִסיף �ְמֻׁשָּבח, �ֶזה �ֲהֵרי �ְּב. �ָּכְך �ַהַּמּכֹות�ְוַאַחר �ֶעֶׂשר ִסּפּור
ִויַסֵּפר�ְּבִׂשְמָחה�ּוְבִהְתַלֲהבּות�ִמִּמְדְרֵׁשי�ַאָּגָדה�ֶׁשל�ַרּבֹוֵתינּו�ַהּמֹוְׁשִכים�.�ִויִציַאת�ִמְצַרִים

�ִיְתָּבַרְך �ַהּבֹוֵרא �ֶׁשל �ְוִנְפְלאֹוָתיו �ִנָּסיו �ַעל �ֶאת�ִלּבֹות�ַהּׁשֹוְמִעים �ַהָּקדֹוׁש�. �ַּבֹּזַהר ְוָכתּוב
ְמֻזָּמן�הּוא�ִלְׂשֹמַח�ִעם�,�ָּכל�ָאָדם�ֶׁשְּמַסֵּפר�ִסּפּור�ְיִציַאת�ִמְצַרִים�ְּבִׂשְמָחה:�)ב"פרשת�בא�דף�מ�ע(

�ַהָּבא �ָלעֹוָלם �ַהְּׁשִכיָנה �ְּבִסּפּורֹו"ְוַהָּקָּב. �ָׂשֵמַח �ה �ַהָּקָּב, �ְמַכֵּנס �ָׁשָעה �ְלָכל�"ּוְבאֹוָתּה ה
,�ְלכּו�ְוִׁשְמעּו�ֶאת�ִסּפּור�ַהֶּׁשַבח�ֶׁשִּלי�ֶׁשְּמַסְּפִרים�ָּבַני:��ָלֶהםְואֹוֵמר,�ַהָּפַמְלָיא�ֶׁשל�ַמְעָלה

ְוָאז�ָּכל�ַמְלֲאֵכי�ַהָּׁשֵרת�ִמְתַקְּבִצים�ּוָבִאים�ּוִמְתַחְּבִרים�.�ּוְׂשֵמִחים�ֶׁשהֹוֵצאִתים�ִמִּמְצַרִים
ּוָבִאים�ּומֹוִדים�.�ה�ֶׁשל�ֲאדֹון�ָהעֹוָלםְוׁשֹוְמִעים�ֶׁשְּמַסְּפִרים�ְּבִׂשְמַחת�ַהְּגֻאָּל,�ִעם�ִיְׂשָרֵאל

ּומֹוִדים�לֹו�ַעל�ָהָעם�ַהָּקדֹוׁש�,�ה�ַעל�ָּכל�ַהִּנִּסים�ְוַהִּנְפָלאֹות�ֶׁשָעָׂשה�ְלַעם�ִיְׂשָרֵאל"ְלַהָּקָּב
.�ַעד�ָּכאן.�’ּוָבֶזה�מֹוִסיִפים�ֹּכַח�ּוְגבּוָרה�ְלַמְעָלה�ְוכּו.�ֶׁשֵּיׁש�לֹו�ָּבָאֶרץ�ֶׁשְּׂשֵמִחים�ִּביׁשּוָעתֹו

�ְוָלֹזאת�ַהַחָּלׁש�ֹיאַמר�ִּגּבֹור�ָאִני �ְלַסֵּפר�ְּכַיד�ה, �ְוַיֲאִריְך �ְוֹלא�ְיַמֵהר' �ַהּטֹוָבה�ָעָליו ֶאָּלא�,
טֹוב�ְוָנכֹון�ֶׁשָּיִכין�ֶאת�,�ִאי�ְלָכְך.�ְּבַׁשְלָוה�ְוַנַחת,�ְּבֹרַגע,�ְּבַסְבָלנּות,�ַיְרִחיב�ַהִּדּבּור�ִּבְנִעימּות

ְּכֵדי�,�ִּבְפָרט�ַעל�ֶעֶׂשר�ַהַּמּכֹות,�ַהּמּוָבא�ְלֵעיל'�ַׁשַער�ָהַאָּגָדה'ִמְּבעֹוד�מֹוֵעד�ִמּתֹוְך�ַעְצמֹו�
ְּכִאּלּו�הּוא�,�ְמַרֶּתֶקת�ּומּוָחִׁשית,�ֶׁשְּבֵליל�ַהֵּסֶדר�ְיַסֵּפר�ְלָכל�ַהִּמְׁשַּתְּתִפים�ְּבצּוָרה�ְמַעְנֶיֶנת

�)����נו(�.ַעְצמֹו�ָהָיה�ָׁשם�ְוָיָצא�ַלֵחרּות �

��
�ו(ם�"ּוְכמֹו�ֶׁשּכֹוֵתב�ָהַרְמַּב �ז �ומצה ְּבָכל�ּדֹור�ָודֹור�ַחָּיב�ָאָדם�ִלְראֹות�ֶאת�ַעְצמֹו�ְּכִאּלּו�:�)חמץ

ְוַעל�ָּדָבר�',�ְוגֹו"�ְואֹוָתנּו�הֹוִציא�ִמָּׁשם"ֶׁשֶּנֱאַמר�,�הּוא�ְּבַעְצמֹו�ָיָצא�ַעָּתה�ִמִּׁשְעּבּוד�ִמְצַרִים
�ַהָּקָּב �ִצָּוה �ַּבּתֹוָרה"ֶזה �ה �ִמְצַרִים", �ְּבֶאֶרץ �ָהִייָת �ֶעֶבד �ִּכי �הְוָזַכְרָּת ��ַוֹּיִצֲאָך �ְּבָיד�' ִמָּׁשם

��.ְוָיָצאָת�ַלֵחרּות�ְוִנְפֵּדיָת,��ָהִייָת�ֶעֶבדַאָּתה�ְּבַעְצְמָךְּכִאּלּו�,�ְּכלֹוַמר,�"ֲחָזָקה�ּוִבְזֹרַע�ְנטּוָיה

��
�ָהָאמּור �ְלאֹור �ְּבֹראׁש, �ַהֵּסֶדרֶהָחָכם�ֵעיָניו �ְּבֵליל �ַעְצמֹו �ְיַצֵער �ְלַבל �ֹו �ִיְהיּו�, �ְוִלּבֹו ְוֵעיָניו

�ַהֲחֹרֶסת�ְוַה �עֹוֵרְך'ִנְמָׁשִכים�ַאַחר �ֻּׁשְלָחן �ָּכָראּוי�', �ַּבַהָּגָדה�ְוֹלא�ַיֲאִריְך ּוִבְגַלל�ֶזה�ְיַמֵהר
�ִיְתָּבַרְך �ַהּבֹוֵרא �ֶׁשִּצָּונּו �ְּכִפי �ֵמֶע. �ַעְצמֹו �ֶאת �ָיִכין �ַמֲאָכִלים�ֶאָּלא �ְוֹיאַכל �ֶהָחג ֶרב

�ַהַּמְרִּגיִעים�ֶאת�ַנְפׁשֹו �ֲאָדָמה�ְוַכּדֹוֶמה, �ְּכַתּפּוֵחי �ֶׁשֹּלא�ָיקּוץ, �ְּכֵדי �ַחס�ְוָׁשלֹום, ַּבִּמְצָוה�,
�ַהֲחׁשּוָבה�ַהֹּזאת �ְּבֶעֶרב�ֶהָחג. �ָּכָראּוי �ָינּוחּו �ֵּביתֹו �ַיְקִּפיד�ֶׁשהּוא�ּוְבֵני �ֵכן �ּוְכמֹו י�ְוַעל�ְיֵד,

�ְוָרגּוַע �ְמֻיָּׁשב �ֶׁשהּוא �ה, �ְּכַיד �ִמְצַרִים �ְיִציַאת �ְּבִסּפּור �ַיֲאִריְך �ָעָליו' �ַהּטֹוָבה �ֶאת�, ִויַחֵּזק
�ַצַעד� �ְּבָכל �ָעֵלינּו �ַהְּפָרִטית �ּוְבַהְׁשָּגָחתֹו �ָהעֹוָלם �ְּבבֹוֵרא �ּוִבָּטחֹון �ֶּבֱאמּוָנה ַהּׁשֹוְמִעים

�ְוַׁשַעל �ָמקֹום[. �ּוִמָּכל �ֹל, �ֲאִכיָלה�ִאם �ִּבְמַעט �ַהֵּסֶדר �ְלֵליל �ַהֹּצֶרְך �ְּכֵדי �ַעְצָמם �ַהַּבִית�ֶאת �ְּבֵני �ֵהִכינּו א
��].ִיְזָּדֵרז�ַעָּתה�ִויַסֵּפר�ָלֶהם�ְּבַהְרָחָבה�ְלַאַחר�ַהְּסעּוָדה,�ְוָקֶׁשה�ָלֶהם�ְלִהְתַרֵּכז�ָּכל�ָּכְך,�ְוֵׁשָנה
��

� �לֹוַמר �ַח"ְּכֶׁשַּיִּגיַע �ֲאַנְחנּו �..."ָּיִביםְלִפיָכְך ,� �ִּבְרַּכת �סֹוף �ַעד �ַהּכֹוס �ֶאת ֲאֶׁשר�"ַיְגִּביַּה
ְוִאם�[".�ּבֹוֵרא�ְּפִרי�ַהֶּגֶפן"ְוֹלא�ְיָבֵרְך�ָעָליו�,�ּוִבְגַמר�ַהְּבָרָכה�ִיְׁשֶּתה�אֹותֹו�ַּבֲהִסָּבה,�"ְּגָאָלנּו

.�ַעל�ּכֹוס�ֵׁשִני"�ַהֶּגֶפן"ּוִמְנַהג�ַאְׁשְּכַנז�ְלָבֵרְך�"].�ַהֶּגֶפן"ְוֹלא�ְיָבֵרְך�ׁשּוב�,�ַיֲחֹזר�ְוִיְׁשֶּתה�ַּבֲהִסָּבה,�ָׁשַכח�ְלָהֵסב
�)נט( �

��

��ָרְחָצה
��.ְּבִׂשְמָחה�ּוְבִהְתַלֲהבּות�ִלְקַראת�ַהִּמְצוֹות�ֶׁשַעָּתה�ָּבא�ְלַקֵּים,�ִיֹּטל�ָיָדיו�ִעם�ְּבָרָכה

��
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��מֹוִציא�ַמָּצה
,�ֹיאֲחֵזן�ְּבָידֹו,�רּוָסה�ָהֶאְמָצִעית�ֵּבין�ְׁשֵּתי�ַהְּׁשֵלמֹותַהְּפ,�ִיַּקח�ֶאת�ַהַּמּצֹות�ַּכֵּסֶדר�ֶׁשִהִּניָחן

�ְּכֶׁשאֹוְכִלים�ֶאת�ַהַּמָּצה�ְלַקֵּים�ִמְצַות�ֲעֵׂשה�ֵמַהּתֹוָרה �ִלְקַהל�ַהְּמֻסִּבים�ֶׁשְּיַכְּונּו ,�ְוֹיאַמר
�.]ָיְצאּו,�ְוִאם�ֹלא�ִּכְּונּו�[ֵצָקם�ְלַהְחִמיץֵזֶכר�ַלֲאבֹוֵתינּו�ֶׁשָּיְצאּו�ִמִּמְצַרִים�ְּבִחָּפזֹון�ְוֹלא�ִהְסִּפיק�ְּב

ַהּמֹוִציא�:�"ִויָבֵרְך.�ִויַכְּונּו�ָלֵצאת�ְיֵדי�חֹוָבה,�ִויַכֵּון�ַהְמָבֵרְך�ְלהֹוִציָאם�ְיֵדי�חֹוָבה�ַּבְּבָרכֹות
�ָהָאֶרץ �ֶלֶחם�ִמן �ׁשֹוֵמט�ֶאת�ַהַּמָּצה�ַהַּתְחּתֹוָנה�ִמָּידֹו". �ָּכְך �ַאַחר �ּוְמָבֵרְך, �ֲאִכיַלת�": ַעל

�,]�ְּגָרם54ַסְך�ַהֹּכל�[ִמָּכל�ַאַחת��]�ְּגָרם27["�ַּכַּזִית",�ּובֹוֵצַע�ֵמָהֶעְליֹוָנה�ּוֵמַהְּפרּוָסה�ַיַחד,�"ַמָּצה
�)סח,�סה(.�ְוִיְטֹּבל�ְּבֶמַלח�ְוֹיאְכֵלן�ַּבֲהִסָּבה �

��
�ַּבֲהִסָּבה �הּוא �ֹקֶדם�ֶׁשֹּיאַכל �ֵּביתֹו, �ִלְבֵני �ְיַחֵּלק ,� �ָהֶעְליֹוָנה�ְוָלֵכן �ְּתִחָּלה�ֵמַהַּמָּצה ִיְטַעם

�ֲהִסָּבה �ְּבִלי �ִמָּיד�ַּבֲהִסָּבה, �ֶׁשֹּיאְכלּו �ֵּביתֹו �ְיַחֵּלק�ִלְבֵני �ְּכֵדי �ְותֹוְך ּוִבְגַמר�ַהֲחֻלָּקה�ֹיאַכל�,
��)סז(.�הּוא�ַּבֲהִסָּבה

��
ִיַּקח�ֵמַהַּמּצֹות�,��ְּגָרם54ְלָכל�ֶאָחד�ִאם�ֵאין�ִּבְׁשֵּתי�ַהַּמּצֹות�ֶׁשְּלָפָניו�ַּכּמּות�ַמְסִּפיָקה�ָלֵתת�

�ִמֹּקֶדם �לֹו �ַהּמּוָכנֹות ,� �ֶׁשִּיֵּתן �ַּדי �ַהּמּוָכנֹות �ֵאּלּו �ַּכַּזִית"ּוִמַּמּצֹות �ֶאָחד" �ְלָכל .�ִּבְלַבד
,�ַהְּבָרכֹותּוְלַאַחר�ֶׁשְּיָבֵרְך�ֶאת�,�ֹקֶדם�ַהְּנִטיָלה"�ַּכַּזִית"טֹוב�ֶׁשָּיִכין�ְלָכל�ֶאָחד�,�ּוְבִמְקֶרה�ֶזה

כדי�ֶׁשֵּיְצאּו�ְיֵדי�חֹוַבת�ֶלֶחם�,�טוב�שִיֵּתן�ָלֶהם�ַּגם�ְמַעט�ֵמַהַּמּצֹות�ֶׁשְּלָפָניו�ֶׁשֵּבַרְך�ֲעֵליֶהן
�)סה.�ז�סימן�קסז�סעיף�כ"הגר(�.ִמְׁשֶנה �

��
ְוִיְׁשַּתֵּדל�.��ִמְצָוהֵּכיָון�ֶׁשּזֹו�ְׁשִקיָלה�ֶׁשל,�ֻמָּתר�ִלְׁשֹקל�ֶאת�ַהַּמָּצה�ְוַהָּמרֹור�ְּבִמְׁשָקל�ֶמָכִני

��)עג(.�חּוץ�ֵמַהִּנְׁשָאר�ַּבִּׁשַּנִים�ּוַבֲחִניַכִים,�ַמָּצה"�ַּכַּזִית"ְּכֵדי�ֶׁשִּיְבַלע�,�ֶלֱאֹכל�ַּכַּזִית�ְּבֶרַוח
��

�]�ְּגָרם54[ְוִנְמָצא�ֶׁשְּכֵביָצה�,��ַּדּקֹות�4ַּפת�ְּבתֹוְך�ְזַמן�ֶׁשל�]�ְּגָרם27[ְלַכְּתִחָּלה�ֹיאַכל�ָּכל�ְּכַזִית�
� �ְּבֶמֶׁשְך ��ַּדּקֹות8ַּפת�ֹיאַכל �ֶזה. �ְזַמן �ֶלֱאֹכל�ּתֹוְך �ִאם�ָקֶׁשה�לֹו �ַאְך �ֶׁשֹּלא�ִיְׁשֶהה�, ַיְקִּפיד

 )ע�סוכות�קיב"חזו(.�יֹוֵתר�ִמֶּׁשַבע�ָוֵחִצי�ַּדּקֹות�ַלֲאִכיַלת�ָּכל�ְּכַזִית
��

�ֵהיֵטב �ַהַּמָּצה �ֶאת �ִיְלַעס �ַמ, �ַטַעם �ֶׁשַּיְרִּגיׁש �ְּבִפיוְּכֵדי �ָּצה �ָּכל�. �ֶאת �ִלְבֹלַע �ָצִריְך ְוֵאין
ֵאִלָּיה�,�ל"�ֵּכן�ָּפְסקּו�ַמֲהִרי.ֶאָּלא�ֹיאַכל�ְמַעט�ְמַעט�ְּכָכל�ֲאִכיָלה�ְרִגיָלה,�ַהַּמָּצה�ַיַחד"�ַּכַּזִית"

ַהְכִניס�ֶאת�ָּכל�ַהַּכַּזִית�ְּבִפיו�ְּבַבת�ְוֵכן�ָנַהג�ַהֲחזֹון�ִאיׁש�ֶׁשֹּלא�ְל,�ָמֵגן�ָהֶאֶלף,�ֻׁשְלָחן�ָּגבֹוַּה,�ֶזַרע�ֱאֶמת,�ַרָּבה
�)סט,�סו.�תשובות�והנהגות�לחזון�איש(�.ֶאָּלא�ָהָיה�אֹוֵכל�ְמַעט�ְמַעט,�ַאַחת �

��
��ְּגָרם27הּוא�"�ַּכַּזִית"ַה �ָזֵקן�ֶׁשָּקֶׁשה�ָלֶהם�ֶלֱאֹכל�ַּכּמּות�זֹו,�אּוָלם. ֵיׁש�ְלָהֵקל�,�חֹוֶלה�אֹו

��)עג(.�ֶאָּלא�ִיְׁשְמעּו�ֵמַאֵחר,��ַאְך�ֹלא�ְיָבְרכּו�ֵהם,]ם"ף�ְוָהַרְמַּב"ְּכָהִרי�[�ְּגָרם18ֶׁשֹּיאְכלּו�ַרק�
��

�ֹיאַכל�ֶאת�ַהַּמָּצה�ְלַבָּדּה�ְלֹלא�ׁשּום�ִלְפָּתן �ֶלֱאֹכל�ֶאת�. �ֶׁשָּקֶׁשה�לֹו �ָזֵקן אּוָלם�חֹוֶלה�אֹו
�ְלַבָּדּה �ַהַּמָּצה �ְּבַת, �ַמְׁשֶקה�אֹו �ְּבֵאיֶזה �ְלָטְבָלּה �ַחםַרַּׁשאי �ְמַעט �ְבִׁשיל �ֹזאת�. �ְּבָכל ְוִאם

�)עג,�עב(.�ְוֹיאְכֶלָה�ָּכְך,�ֶאְפָׁשר�ְלפֹוֵרר�לֹו�ֶאת�ַהַּמָּצה�ְלֵפרּוִרים�ַּדִּקים,�ָקֶׁשה�לֹו �

��
� �ֶלֱאֹכל �ֶׁשִּיְגֹמר �ַעד �ְיַדֵּבר �ַּכַּזִית"ֹלא �ַמָּצה" �ִּדֵּבר. �ְוִאם �ְלָבֵרְך, �חֹוֵזר �ֵאינֹו �ֶׁשֹּלא�. ְוָראּוי

��)קא,�סח(.�ִעם�ַהַּמָּצה�ְוַהָּמרֹור'�ּכֹוֵרְך'ר�ִמָּׁשָעה�ֶׁשֵּבַרְך�ַעל�ַהַּמָּצה�ַעד�ַאַחר�ַהְלַדֵּב
��
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��)סח(.�ַאְך�ֹלא�ְיָבֵרְך�ֵׁשִנית,�חֹוֵזר�ֶלֱאֹכל�ׁשּוב�ַּבֲהִסָּבה,�ָאַכל�ַמָּצה�ְוָׁשַכח�ְלָהֵסב
��

�)פא(".�ַעל�ֲאִכיַלת�ַמָּצה"ַאְך�ֹלא�ְיָבֵרְך�,�ל�ֹיאַכ-�]�ְּבֵעֶרְך24:40[�ֵאַחר�ְוֹלא�ָאַכל�ַמָּצה�ַעד�ֲחצֹות �

��
��ָמרֹור

ֶׁשֹּלא�ִיְתַּבֵּטל�,�ַאְך�ֹלא�ַיְׁשֶהּנּו�ְּבתֹוָכּה,��ְוִיְטְּבֶלּנּו�ַּבֲחֹרֶסת]ַחָּסה[�ָמרֹור�]�ְּגָרם27[ִיַּקח�ַּכַּזִית�
�ִויַנֵער�ֶאת�ַהֲחֹרֶסת�ֵמָעָליו,�ַטַעם�ְמִרירּות�ַהָּמרֹור ָתם�ָהאֹוְכִלים�ֶאת�ַהָּמרֹור�ְוֹלא�ְּכאֹו.

ֶׁשֲהֵרי�ֵאיָנם�ַמְרִּגיִׁשים�ֶאת�,�ּוְמַבְּטִלים�ָּבֶזה�ְלַגְמֵרי�ֶאת�ִמְצַות�ָמרֹור,�ִעם�ַהְרֵּבה�ֲחֹרֶסת
ַעל�"ִויָבֵרְך�,�ְיַכֵּון�ָלֵצאת�ְיֵדי�חֹוַבת�ִמְצַות�ֲאִכיַלת�ָמרֹור,�ּוְלַאַחר�ֶׁשִּיְטֹּבל.�ַטַעם�ְמִרירּותֹו

��)פט(.�ְוֹיאְכֶלּנּו�ְּבֹלא�ֲהִסָּבה,�"ת�ָמרֹורֲאִכיַל
��

ֵּכיָון�ֶׁשְּכָבר�ֵּבַרְכנּו�,�"ּבֹוֵרא�ְּפִרי�ָהֲאָדָמה"�ֵאין�ְמָבְרִכים�ַעל�ַהָּמרֹור�-ּבֹוֵרא�ְּפִרי�ָהֲאָדָמה�
�ַהָּמרֹור �ֶאת �ּוָפַטְרנּו �ַהַּכְרַּפס �ַּבֲאִכיַלת �ָמקֹום. �ּוִמָּכל �ֵּביְנַתִים, �ָיָצא �ִאם �אֹו�ַּגם �ַלחּוץ

.��ֵאין�ָצִריְך�ְלָבֵרְך,]ַהְיִציָאה�ֶנְחֶׁשֶבת�ְּכֶהַּסח�ַהַּדַעת�ּוַמְצִריָכה�ְּבָרָכה�ׁשּוב,�ֶׁשְּלַגֵּבי�ִּדיֵני�ְּבָרכֹות[ְלֵבית�ַהִּכֵּסא�
�ָמרֹור �ֶלֱאֹכל �ֵמַהִּדין �ֶׁשַחָּיִבים �ֶׁשֵּכיָון �ַהְּסעּוָדה, �ֵמֲחַמת �ַהָּבא �ְּכַמֲאָכל �ֶזה �ֲהֵרי ֵאין�ֶׁש,

��)צט(.�ֶׁשַעל�ַהַּמָּצה"�ַהּמֹוִציא"ֵּכיָון�ֶׁשהּוא�ִנְפָטר�ְּבִבְרַּכת�,�ָצִריְך�ְלָבֵרְך�ָעָליו
��

ְוָלֵכן�ִמְנַהג�,�ל�ַלֲעׂשֹוָתּה�ֵזֶכר�ַלִּטיט�ֶׁשִהְׁשַּתְעְּבדּו�ּבֹו�ִיְׂשָרֵאל�ְלִמְצַרִים"�ִּתְּקנּו�ֲחַז-ֲחֹרֶסת�
� �ַלֲעׂשֹות �ְקדֹוִׁשים �ַּכִּטיטִיְׂשָרֵאל �ָעָבה �ַהֲחֹרֶסת �ָהָרָמ, �ֶׁשָּכַתב �"ְּכמֹו �ה(א �ֶׁשַהִּמְנָהג�)תעג

,�ֱאגֹוִזים,�ַּתּפּוִחים,�ְּתֵאִנים,�ִרּמֹוִנים,�ְּתָמִרים:�ַלֲעׂשֹוָתּה�ִמֵּפרֹות�ֶׁשִּנְמְׁשלּו�ָּבֶהם�ִיְׂשָרֵאל
�ְׁשֵקִדים �ְועֹוד, �ֵהיֵטב. �ִנְטַחן �ֶׁשֹּלא �ָּבֶהם�ַּתְבִלין �ִויָעֵרב �ַלֶּתֶבן, �ֵזֶכר �ֶׁשְּיֵהא�ָּבּה�ַּגם �.ְּכֵדי

�)טור�(.ֵזֶכר�ַלָּדם,�ּוְכמֹו�ֵכן�ִיֵּתן�ְמַעט�ַיִין�ָאֹדם�ָסמּוְך�ַלִּטּבּול�ַּבֲחֹרֶסת)�ם"רמב( �

��
ּוַמְרִּתיִחים�ּוְמַסְּנִנים�אֹוָתם�ַעד�ֶׁשַּנֲעֶׂשה�,�ִמְנַהג�ְּבֵני�ָּבֶבל�ַלֲעׂשֹות�ֲחֹרֶסת�ִמְּתָמִרים�ְלַבד

ָצִריְך�ָלֵתת�ֶאת�,�ּוְכֶׁשָחל�ֶּפַסח�ְּבַׁשָּבת.�ּוְמָעְרִבים�ָּבֶהם�ֱאגֹוִזים�ּוְׁשֵקִדים�ְׁשחּוִקים,�ַבׁשְּד
� - ֶאָּלא�ֶׁשַּיֲעֶׂשה�ְּבִׁשּנּוי,�ַרַּׁשאי�ִלֵּתן�ַּבַּׁשָּבת,�ְוִאם�ֹלא�ָנַתן.�ָהֱאגֹוִזים�ֹקֶדם�ַהַּׁשָּבת�ַּבְּדַבׁש

�ָהֱאגֹוִז �ֶאת �ַהְּדַבׁשֶׁשִּיֵּתן �ֶאת �ָּכְך �ְוַאַחר �ֹקֶדם �ים �ָלׁש, �ְלִאּסּור �ָלחּוׁש �ְוֵאין �ַאף�, ִּכי
��)צז(.�ִמָּכל�ָמקֹום�ְלֹצֶרְך�ִמְצָוה�ֻמָּתר,�ֶׁשַהְּבִליָלה�ָעָבה

��
�)ק�(."ַעל�ֲאִכיַלת�ָמרֹור"ַאְך�ֹלא�ְיָבֵרְך�,��ֹיאַכל-� ]�ְּבֵעֶרְך24:40[�ֵאַחר�ְוֹלא�ָאַכל�ָמרֹור�ַעד�ֲחצֹות �

� �

��ּכֹוֵרְך
� �ַּכַּזִית"ִיַּקח �ַּבְּקָעָרה" �ֶׁשִּנְׁשֲאָרה �ַהַּתְחּתֹוָנה �ֵמַהַּמָּצה ,� �ִעם �ַּכַּזִית"ְוכֹוְרָכּה ,�ָמרֹור"

�ְּבתֹוָכּה �ַיְׁשֵהם �ְוֹלא �ַּבֲחֹרֶסת �ְוִיְטְּבֵלם �ַהֲחֹרֶסת, �ְלַנֵער �ָצִריְך �ְוֵאין �"ְואֹוֵמר. ֵזֶכר�:
�)קא,�ק(.�ָיָצא,�ְוִאם�ָׁשַכח�ְלָהֵסב�ְוָקֶׁשה�לֹו�ֶלֱאֹכל�ׁשּוב,�ָּבהְוֹיאְכֵלם�ַּבֲהִס,�..."ַלִּמְקָּדׁש �

��
�כֹוֵרְך'ַהַּטַעם�ֶׁשְּב �ְלַנֵער�ֵמַהֲחֹרֶסת' �ָצִריְך �ֵאין �ַמְׁשֶהה�ֶאָּלא�ְמַטֵּבל�ִּבְלַבד, �ֵמַאַחר�ְוֵאינֹו �ִּכי ֶּבֱאֶמת�ֹלא�,

�ַטַעם�ַהָּמרֹור �ֶנֱאָבד �רָּמרֹו'ּוַמה�ֶּׁשַּבֲאִכיַלת�ַה. �ְלַנֵער' �ָצִריְך �ֲאִכיַלת�ַהָּמרֹור�, �ִּכי ִמּׁשּום�ֶׁשָּׁשם�ֶהְחִמירּו
�)קא(.�ְוֹלא�ֶהְחִמירּו,�הּוא�ַרק�ְלֵזֶכר�ִּבְלַבד'�ּכֹוֵרְך'ֲאָבל�,�ִהיא�ֵמַהִּדין �

��
�)קב�(.ִיְטֹּבל�ַּבֲחֹרֶסת�ְוֹיאַכלְו,��ְּגָרם�ָמרֹור18-�ְּגָרם�ַמָּצה�ּו18ַּדי�ֶׁשִּיַּקח�,�ל"ִאם�ָקֶׁשה�לֹו�ֶלֱאֹכל�ּכֹוֵרְך�ַּכַּנ �

��
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��ֻׁשְלָחן�עֹוֵרְך
�ְּבִׂשְמָחה �ִלּבֹו �ְוִיְסַעד �ֻׁשְלָחנֹו �ַיֲעֹרְך �ְּכַיד�ה, �ַהּטֹוָבה�ָעָליו' �ְלַבל�. �ְּבֹראׁשֹו ְוֶהָחָכם�ֵעיָניו

��)קג(.�יָלה�ַּגָּסהְוֹלא�ַּבֲאִכ,�ְּכֵדי�ֶׁשֹּיאַכל�ְלַבּסֹוף�ֶאת�ָהֲאִפיקֹוָמן�ְּבֵתָאבֹון,�ְיַמֵּלא�ְּכֵרסֹו
��

,�ָמקֹום�ֶׁשָּנֲהגּו�ֶׁשֹּלא�ֶלֱאֹכל.�אֹוְכִלים,�ָמקֹום�ֶׁשָּנֲהגּו�ְלָהֵקל�ֶלֱאֹכל�ְּבַׂשר�ָצִלי�ְּבֵליל�ֶּפַסח
�)קג(.�ָאסּור�ְלָאְכלֹו�ְּבָכל�ָמקֹום,�ּוְכֶׁשַהְּזרֹוַע�ֶׁשֻּמָּנח�ַּבְּקָעָרה�הּוא�ָצִלי.�ֵאין�אֹוְכִלים �

��
�ַּבְּס �ִיְזָּדֵרז �ֹקֶדם�ֲחצֹות �ֶאת�ַהַהֵּלל �לֹוַמר �ְלַהְסִּפיק �ִמָּלה�ְּבִמָּלה�]�ְּבֵעֶרְך24:40[עּוָדה�ְּכֵדי

�)קיד(.�ּוְלִהְתּבֹוֵנן�ַּבִּמִּלים�ַעל�ַהְׁשָּגָחתֹו�ַהְּפָרִטית�ֶׁשל�ּבֹוֵרא�עֹוָלם�ָעֵלינּו�ְּבָכל�ַצַעד�ְוַׁשַעל �

��
��ָצפּון

� �אֹוְכִלים �ַהְּסעּוָדה �ִיתַּכַּז"ִּבְגַמר �ְוִהִּניָחּה�" �ַהֵּסֶדר �ִּבְתִחַּלת �אֹוָתּה �ֶׁשָחָצה ֵמַהַּמָּצה
ֵזֶכר�ְלָקְרַּבן�ֶּפַסח�ַהֶּנֱאַכל�ַעל�:�"ֹיאַמר,�ְוֹקֶדם�ֶׁשֹּיאַכל".�ֲאִפיקֹוָמן"ְוהּוא�ַהִּנְקָרא�,�ְּבַמָּפה
��)קח,�קו(.�ָיָצא,�ֱאֹכל�ֵׁשִניתְוָקֶׁשה�לֹו�ֶל,�בֵסְוִאם�ָׁשַכח�ְוֹלא�ֵה.�ֲהִסָּבהְוֹיאַכל�ַּב,�"ַהָּׂשָבע

��
�)קז(.��ְּגָרם36ְוַדי�ֶלֱאֹכל�,�ֵזֶכר�ַלֶּפַסח�ְוֵזֶכר�ַלַּמָּצה�ַהֶּנֱאֶכֶלת�ִעּמֹו,�"ְׁשֵני�ְּכֵזיִתים"ֵיׁש�ַמְחִמיִרים�ֶלֱאֹכל� �

��
�ֶלֱאֹכל �ְקָצת �ִמְתַאֶּוה �ְּכֶׁשהּוא �ָהֲאִפיקֹוָמן �ֶאת �ֹיאַכל �ַהְרֵּב, �ָׂשֵבַע �ָהָיה �ִאם �ַעד�ֲאָבל ה

��)קז(.�ֶׁשֲאִכיָלה�ַּגָּסה�ֵאיָנּה�ֶנְחֶׁשֶבת�ֲאִכיָלה,�ֹלא�ָיָצא�ְיֵדי�חֹוָבה,�ֶׁשָּקץ�ַּבֲאִכיָלתֹו�ַוֲאָכלֹו
��

�)קט(.��ְוָהאֹוֵכל�ַאַחר�ֲחצֹות�ָיָצא�ְּבִדיֲעַבד,]�ְּבֵעֶרְך�24:40[ֹיאַכל�ֶאת�ָהֲאִפיקֹוָמן�ֹקֶדם�ֲחצֹות �

��
�ֲאִפיקֹוָמן �ֶלֱאֹכל �ָׁשַכח �ְוִנ, �ֶׁשָאַמר �אֹו �ַאֲחרֹוִנים �ַמִים �ֶׁשָעָׂשה �ַאַחר �ּוְנָבֵרְך'ְזַּכר �ּבֹואּו �ְּבִלי�', �ִמָּיד ֹיאַכל

ֶאָּלא�ִיֹּטל�,�ְוֹלא�ִיְׁשֶּתה�ֶאת�ַהּכֹוס�ַהְּׁשִליִׁשי,�ְיַסֵּים�ְלָבֵרְך,�ְוִאם�ִהְתִחיל�ִּבְרַּכת�ַהָּמזֹון".�ַהּמֹוִציא"ִּבְרַּכת�
,�ִויָבֵרְך�ׁשּוב�ִּבְרַּכת�ַהָּמזֹון,�ְוֹיאַכל"�ַהּמֹוִציא"ְיָבֵרְך�,�]ֵּכיָון�ֶׁשאֹוֵכל�ַרק�ַּכַּזִית,�ָבֵרְך�ַעל�ַהְּנִטיָלהְוֹלא�ְי[ָיָדיו�ִמָּיד�

�ְוִיְׁשֶּתה�ֶאת�ַהּכֹוס�ַהְּׁשִליִׁשי ְוֹלא�[ָלה�ֲאִפּלּו�ִנְזַּכר�ְּבֶמֶׁשְך�ָּכל�ַהַּלְי,�ְוִאם�ִנְזַּכר�ַאַחר�ֶׁשָּׁשָתה�ּכֹוס�ְׁשִליִׁשי.
�)קי(.�ִיֹּטל�ָיָדיו�ְוֹיאַכל�ׁשּוב,�]ֶׁשֶּזה�ָהָיה�ֶנְחָׁשב�לֹו�ָּכֲאִפיקֹוָמן,�ָאַכל�ֵמַהַּמָּצה�ַהְּׁשמּוָרה�ְּבתֹוְך�ַהְּסעּוָדה �

��
ָעה�ְוִאם�ָט.�ֵּכיָון�ֶׁשָּצִריְך�ֶׁשִּיָּׁשֵאר�ַטַעם�ַהַּמָּצה�ְּבִפיו,�ָאסּור�ֶלֱאֹכל�ַאַחר�ָהֲאִפיקֹוָמן�ְּכלּום

�ַהָּמזֹון - ְוָאַכל �ִּבְרַּכת �ֵּבַרְך �ֹלא �ֲעַדִין �ִאם �ֲאִפיקֹוָמן, �ְואֹוֵכל �חֹוֵזר �ָמקֹום. �ּוִמָּכל ֻמָּתר�,
�ְמַׁשֵּכר �ֶׁשֵאינֹו �ַמְׁשֶקה �ָּכל �ִלְׁשּתֹות �ָּבֶזה. �ַמְחִמיִרים �ַאְׁשְּכַנז �ּוְבֵני �ִנְׁשָאר�, �ֵּכן �ִאם ֶאָּלא

�)קיב(.�ֶׁשַרַּׁשאי�ִלְׁשּתֹות�ְלֹצֶרְך�ִלּמּודֹו,��עֹוד�ִּביִציַאת�ִמְצַרִיםַאַחר�ַהֵּסֶדר�ִלְלֹמד�ּוְלַסֵּפר �

��
��ָּבֵרְך

�ח"ה(��ִיֹּטל�ָיָדיו�ְלַמִים�ַאֲחרֹוִנים�ַעד�ִקְׁשֵרי�ָהֶאְצָּבעֹות-ַמִים�ַאֲחרֹוִנים� �מה"ע �)ב ִיְׁשֹטף�ֶאת�.
ֹיאַחז�ֶאת�ַהּכֹוס�.��ִויָבֵרְך�ָעָליו�ִּבְרַּכת�ַהָּמזֹון,ִיֵּתן�ּבֹו�ַיִין,�ַהּכֹוס�ִמַּבחּוץ�ִויַׁשְפֵׁשף�ִמִּבְפִנים

�ַהְּׂשָמאִלית �ִמָּידֹו �ִסּיּוַע �ְלֹלא �ָיִמין �ְּבַיד ,� �ֶטַפח �ַהֻּׁשְלָחן �ֵמַעל �]מ"�ס10-�ַּכ[ְוַיְגִּביֶהּנּו ְוִאם�.
�ַהְּבָרָכה �ְזַמן �ָּכל �ְלַהְגִּביהֹו �לֹו �ָקֶׁשה ,� �ְלָפחֹות �ְלַהְגִּביהֹו �ָהִראׁשֹוָנהִיְׁשַּתֵּדל ,�ַּבְּבָרָכה

�)א�רצג"שיבת�ציון�ח.�קיד(�.�ּבֹו�ְּכֶׁשהּוא�ֻמָּנח�ַעל�ַהֻּׁשְלָחןּוְלַאַחר�ִמֵּכן�ֹיאֵחז �

��
� �ְוָיבֹוא �ַהָּמזֹון-ַיֲעֶלה �ְּבִבְרַּכת �ְלָאְמרֹו �ֵלב ��ָיִׂשים �ָאַמר. �ְוֹלא �ָטָעה �ְּכֶׁשָאַמר�, �ִנְזַּכר ִאם
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�ַאָּתה�ה' �ָּברּוְך �ּבֹוֵנה�ְירּוָׁשַלִים'ֵּים�ֹקֶדם�ֶׁשִּס'', �ֻחֶּקיָך'ֹיאַמר�', �ַלְּמֵדִני ֶׁשֵּיָרֶאה�ְּכאֹוֵמר�',
ֹיאַמר�ְּבֵׁשם�',�ּבֹוֵנה�ְירּוָׁשַלִים'ְוִאם�ִנְזַּכר�ַאַחר�ֶׁשָחַתם�.�'ַיֲעֶלה�ְוָיבֹוא'ְוַיֲחֹזר�לֹוַמר�,�ָּפסּוק

�ִיְׂשָרֵאל�:בשבת[ם�ֲאֶׁשר�ָנַתן�ֱאֹלֵקינּו�ֶמֶלְך�ָהעֹוָל'�ָּברּוְך�ַאָּתה�ה":�ּוַמְלכּות �ַׁשָּבתֹות�ִלְמנּוָחה�ְלַעּמֹו

�ְו �ְוִלְבִרית �ּוְלִׂשְמָחה�]ְּבַאֲהָבה�ְלאֹות �ִיְׂשָרֵאל�ְלָׂשׂשֹון �ָיִמים�טֹוִבים�ְלַעּמֹו ֶאת�יֹום�ַחג�ַהַּמּצֹות�,
�ַהֶּזה �ַהֶּזה, �ֹקֶדׁש �ִמְקָרא �טֹוב �יֹום �ֶאת �ה, �ַאָּתה �ָּברּוְך '� �ְו�:בשבת[ְמַקֵּדׁש �ִיְׂשָרֵאל�]ַהַּׁשָּבת

ֱאֹלֵקינּו�ֶמֶלְך�'�ָּברּוְך�ַאָּתה�ה'ְוהּוא�ַהִּדין�ִאם�ִהְתִחיל�ְּבָרָכה�ְרִביִעית�ְוָאַמר�.�"ְוַהְּזַמִּנים
ֲאֶׁשר�'ֶׁשֹּיאַמר�ָׁשם�ֶאת�ַהֻּנָּסח�ַהּקֹוֵדם�',�...ָלַעד�ָהֵאל�ָאִבינּו'ְוִנְזַּכר�ֹקֶדם�ֶׁשָאַמר�'�ָהעֹוָלם

�'...ַתןָנ �ִאם�ִנְזַּכר�ַאַחר�ֶׁשָאַמר�ֵּתַבת�. �...ָלַעד�'ַאְך �חֹוֵזר�ִלְתִחַּלת�ִּבְרַּכת�ַהָּמזֹון', ְוהּוא�.
��)קטז.�ו"סימן�קפח�ס�(.ַהִּדין�ְּבָכל�ֶזה�ְּבִאָּׁשה�ֶׁשָּׁשְכָחה

��
��)קטז(.�חֹוֵזר�ְוׁשֹוֶתה,�בֵסְוִאם�ֹלא�ֵה.�ֹוֶתה�ַּבֲהִסָּבהְוׁש'�ַהֶּגֶפן'ִּבְגַמר�ִּבְרַּכת�ַהָּמזֹון�ְמָבֵרְך�

��
��ַהֵּלל

ִויעֹוֵרר�ֶאת�ַהְּמֻסִּבים�ְלָאְמרֹו�ְּבִׂשְמָחה�.�מֹוֵזג�ּכֹוס�ְרִביִעי�ּוַמְגִּביהֹו�לֹוַמר�ָעָליו�ֶאת�ַהַהֵּלל
�ֶאת�ְוִאם�ָקֶׁשה�לֹו�ְלַהְגִּביַּה.�ְוֹלא�ְּכֶׁשֵהם�ִמְתַנְמְנִמים�אֹו�חֹוְטִפים�ַהִּמִּלים,�ּוְבִהְתַלֲהבּות

�)קיז(.�ַיְגִּביַּה�אֹותֹו'�ְיַהְללּוָך'ּוְבִבְרַּכת�,�יֵחהּו�ְלָפָניוַיִּנ,�ַהּכֹוס�ְּבָכל�ַהַהֵּלל �

��
�ִמְצָוה�ֶׁשִּיְהיּו�ַּבַהֵּלל�ְׁשֹלָׁשה�ְּגדֹוִלים ,�"ִּכי�טֹוב'�הֹודּו�ַלה"ְּכֵדי�ֶׁשֹּיאַמר�ַהָּגדֹול�ֶׁשָּבֶהם�,

�)קכג(.�ֹיאַמר�ְלִאְׁשּתֹו�ּוָבָניו,�ְוִאם�ֵאין�ְּגדֹוִלים".�י�ְלעֹוָלם�ַחְסּדֹוִּכ"ְוַהְּׁשַנִים�ַיֲענּו�ַאֲחָריו� �

��
.�'ַהֶּגֶפן'ּוְלִמְנַהג�ְּבֵני�ַאְׁשְּכַנז�ְמָבֵרְך�',�ַהֶּגֶפן'ְוֹלא�ְיָבֵרְך�ָעָליו�,�ׁשֹוֶתה�ּכֹוס�ְרִביִעי�ַּבֲהִסָּבה
ְּכֵדי�ֶׁשְּיָבֵרְך�ְּבָרָכה�ַאֲחרֹוָנה�ֵמֵעין�ָׁשֹלׁש�,�ת�ַאַחת�ְּבַב]�ְּגָרם81[ְוִיְׁשַּתֵּדל�ִלְׁשּתֹות�ְרִביִעית�

�'ַעל�ַהֶּגֶפן' �ְוִאם�ָׁשַכח�ְלָהֵסב. �חֹוֵזר�ִלְׁשּתֹות�ַּבֲהִסָּבה, �ְמַעט�ַיִין�. ֶאָּלא�ֶׁשִאם�ִנְׁשָאר�לֹו
�ַיִין�ַּבּכֹוסֲאָבל�',�ּבֹוֵרא�ְּפִרי�ַהֶּגֶפן'ְיַמְּלֶאּנּו�ְוִיְׁשֶּתה�ְוֹלא�ְיָבֵרְך�,�ַּבּכֹוס ,�ִאם�ֹלא�ִנְׁשָאר�לֹו

��)קכו,�קכה(.�ְוִיְׁשֶּתה�ַּבֲהִסָּבה'�ַהֶּגֶפן'ְיַמְּלֶאּנּו�ִויָבֵרְך�ׁשּוב�
��

�ֹקֶדם�ֲחצֹות� �ָהְרִביִעי �ִעם�ְׁשִתַּית�ַהּכֹוס �ְיַסֵּים�ֶאת�ַהַהֵּלל �ְוִאם�].�ְּבֵעֶרְך24:40[ְלַכְּתִחָּלה
ּוְלִמְנַהג�ַאְׁשְּכַנז�.�'ְּבֵׁשם�ה'�ְיַהְללּוָך'אי�ַלְחֹּתם�ֶאת�ִּבְרַּכת�ַרַּׁש,�ִהְתַאֵחר�ַעד�ַאַחר�ֲחצֹות

�)קכד.�דרך�החיים,�ג"פמ�(.'ַהֶּגֶפן'ֹלא�ְיָבְרכּו�,�ִאם�ִהִּגיַע�ֲחצֹות,�ַעל�ּכֹוס�ְרִביִעי'�ַהֶּגֶפן'ֶׁשְּמָבְרִכים� �

��
��ִנְרָצה

�ְׁשֵלָמה�ֵמִע'�ִיְרֶצה�ה �ּוְתִהי�ַמְׂשֻּכְרּתֹו �תפא�(ָמָרן�ַּבֻּׁשְלָחן�ָערּוְך� �ְוָכַתב)קכו(�.'ם�הָּפֳעלֹו סימן

�ב ��ָאָדם�ַלֲעֹסק�ְּבִהְלכֹות�ַהֶּפַסח�ּוִביִציַאת�ִמְצַרִיםַחָּיב�):סעיף �ַּבִּנִּסים�ּוַבִּנְפָלאֹות�, ּוְלַסֵּפר
ַיֲעֶׂשה�ָּכל�,�ַעל�ֵּכן.�אןַעד�ָּכ.�ַעד�ֶׁשַּתְחְטֶפּנּו�ֵׁשָנה,�ֶׁשָעָׂשה�ַהָּקדֹוׁש�ָּברּוְך�הּוא�ַלֲאבֹוֵתינּו

��.ֹלא�ִיְמַנע�טֹוב�ַלהֹוְלִכים�ְּבָתִמים'�ַוה,�ָאָדם�ְּכִפי�ְיָכְלּתֹו
��

��*�*�*�ָחַסל�ֵסֶדר�ֶּפַסח�*�*�*
��

��
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��ֵמִהְלכֹות�יֹום�טֹוב

��ָטָעה�ִּבְתִפַּלת�יֹום�טֹוב
�ְּביֹום�טֹוב �ַהִּמְתַּפֵּלל ,� �ְּבִבְרַּכת �ַעְצמֹו �ָמָצא�ֶאת �ִדיםמֹו'ּוִפְתאֹום �ַאַחר�', �ִאם ְוִהְסַּתֵּפק

'�ְוֶתֱחֶזיָנה�ֵעיֵנינּו'['�ְוַאָּתה�ְּבַרֲחֶמיָך'אֹו�ֶׁשִהְמִׁשיְך�',�ְוַהִּׂשיֵאנּו'ִסֵּים�ַעל�ַהֵּסֶדר�'�ַיֲעֶלה�ְוָיבֹוא'
ְמִׁשיְך�ִמָּׁשם�ּוְלַה'�ְוַהִּׂשיֵאנּו'ָצִריְך�ַלֲחֹזר�לֹוַמר�,��ְּכמֹו�ְּבֹראׁש�ֹחֶדׁש�ְוֹחל�ַהּמֹוֵעד]�לבני�אשכנז-

�)תנד.�ט�רכו"ע�יו"חזו(.�חֹוֵזר�ָלֹראׁש�ּוִמְתַּפֵּלל�ׁשּוב,�ְוִאם�ִסֵּים�ְּתִפָּלתֹו�ְוִהְסַּתֵּפק�ֵּכן.�ַעל�ַהֵּסֶדר �

��
�ִאם�ָטָעה�ַּבֲחִתיַמת�ַהְּבָרָכה�ָּבֲעִמיָדה�-יֹום�טֹוב�ֶׁשָחל�ְּבַׁשָּבת� ְמַקֵּדׁש�'ּוִבְמקֹום�ְלַסֵּים�,

ֵמַאַחר�,��ֵאינֹו�חֹוֵזר-ִּבְלַבד�'�ְמַקֵּדׁש�ִיְׂשָרֵאל�ְוַהְּזַמִּנים'ָחַתם�',�ִיְׂשָרֵאל�ְוַהְּזַמִּניםַהַּׁשָּבת�ְו
�ַהְּבָרָכה �ְּבֶאְמַצע �ַׁשָּבת �ִהְזִּכיר �ּוְכָבר .� �ְוָחַתם �ָטָעה �ִאם �ַהִּדין �ַהַּׁשָּבת'ְוהּוא '�ְמַקֵּדׁש

�.ָיָצא',�ְרֵצה'ִּב'�ַיֲעֶלה�ְוָיבֹוא'ַּלת�ַׁשָּבת�ְרִגיָלה�ְוִהְזִּכיר�ְוֵכן�ִאם�ָטָעה�ְוִהְתַּפֵּלל�ְּתִפ.�ִּבְלַבד
�)שם�רכג( �

��
� �ַהַהֵּלל�-ַהֵּלל �ְּבֶאְמַצע �ְּבִדּבּור �ְלַהְפִסיק �ָאסּור �ְואּוָלם. �אֹו�, �ֵמֲחֵברֹו �ְּבָרָכה ַהּׁשֹוֵמַע

� �אֹו �ְקֻדָּׁשה �אֹו �ַקִּדיׁש �ֶׁשל �ָהִראׁשֹוִנים �ֲאֵמִנים �כּוָּבְר'ֲחִמָּׁשה �ַהַהֵּלל' �ְּבֶאְמַצע ַוֲאִפּלּו�,
ְלִמְנַהג�ְּבֵני�ְסָפַרד�ֶׁשֵאין�,��ּוַבַהֵּלל�ֶׁשל�ֹחל�ַהּמֹוֵעד.ַיֲעֶנה�ִעָּמֶהם',�ְיַהְללּוָך'ָסמּוְך�ַמָּמׁש�ְלִבְרַּכת�

�)ע�חנוכה�רכד"ח.�לטשם�ר(.�ַרַּׁשאי�ַלֲענֹות�ַּגם�ֶאת�ְׁשָאר�ָהֲאֵמִנים�ֶׁשַעד�סֹוף�ַהַּקִּדיׁש,�ְמָבְרִכים�ָעָליו �

��
�ִמּדֹות�"י �ִּבְפִתיַחת�ַהֵהיָכל�ֵאין�-ג �ְלָאְמָרן �ְוַהִּׂשְמָחה�ֶׁשּבֹו, �ְקֻדַּׁשת�ַהּמֹוֵעד �ִמְּפֵני ע�"ח(.

��)תסט,�סוכות�תלז
��

�מֹוִריד�ַהַּטל'ַמְתִחיִלים�לֹוַמר��-מֹוִריד�ַהַּטל� �ִמּמּוָסף�ֶׁשל�יֹום�טֹוב�ִראׁשֹון' ְוִאם�ָטָעה�.
ְוַיֲחֹזר�',�ַלְּמֵדִני�ֻחֶּקיָך'ֹיאַמר�'',�ָּברּוְך�ַאָּתה�ה'�ִאם�ִנְזַּכר�ְּכֶׁשָאַמר�-'�ִריד�ַהֶּגֶׁשםמֹו'ְוָאַמר�

�רמג"ילקו�(.�חֹוֵזר�ְלֹראׁש�ַהְּתִפָּלה-'�ְמַחֵּיה�ַהֵּמִתים'ֲאָבל�ִאם�ִסֵּים�ִּבְרַּכת�.�'ַאָּתה�ִּגּבֹור'ְל .�י�א
�)רמז �

��
� �ָאַמר �ִאם ��ַהַּטלמֹוִריד'ִהְסַּתֵּפק '� �ַהֶּגֶׁשם'אֹו �'מֹוִריד �ַלֲאִמיַרת�: �יֹום �ְׁשֹלִׁשים ְּבתֹוְך

�ֲאָבל�',מֹוִריד�ַהֶּגֶׁשם'ִּכי�ִמן�ַהְּסָתם�ִמּתֹוְך�ֶהְרֵּגל�ְלׁשֹונֹו�ָאַמר�,��חֹוֵזר-�]ו�ְּבִאָּיר"ַעד�ט['�מֹוִריד�ַהַּטל'
�ְלַאַחר�ְׁשֹלִׁשים�יֹום �חֹוֵזר-ִאם�ִהְסַּתֵּפק�, ��ֵאינֹו �ַהְּסָתםֶׁש, �ִּמן �ִּתְׁשִעים�ְּתִפּלֹות�ֶׁשֶּיְׁשָנן�, ְלַאַחר

ֶׁשְּביֹום�טֹוב�ִראׁשֹון�ֶׁשל�,�ְוֵעָצה�טֹוָבה.�'מֹוִריד�ַהַּטל'ִהְתַרְּגָלה�ְלׁשֹונֹו�לֹוַמר�,�ְּבֶמֶׁשְך�ְׁשֹלִׁשים�יֹום
�ִאם� - ּוִמָּכאן�ְוֵאיָלְך,�"ַּטלְמַחֵּיה�ֵמִתים�ַאָּתה�ַרב�ְלהֹוִׁשיַע�מֹוִריד�ַה"�ַּפַעם�90ֶּפַסח�ַיֲחֹזר�

�ַטל �ִהְסַּתֵּפק�ִאם�ָאַמר�ֶּגֶׁשם�אֹו �חֹוֵזר, �ֵאינֹו �ּוִמן�ַהְּסָתם�ִהְזִּכיר�, ֵּכיָון�ֶׁשִהְתַרְּגָלה�ְלׁשֹונֹו
�)רמח.�סימן�קיד�סעיף�ט(.��ַּפַעם101ְוטֹוב�ֶׁשֹּיאַמר�ֵּכן�.�'ַטל' �

��
��ִהְלכֹות�ַחג�ֶּבָחג
ְלַבד�ִמַּמה�,��ְלִיְׂשָרֵאל�ֶׁשִּיְהיּו�ּדֹוְרִׁשים�ֶאת�ִהְלכֹות�ֶהָחג�ְּבָכל�ְיֵמי�ֶהָחגֹמֶׁשה�ַרֵּבנּו�ִּתֵּקן

�ֶּׁשָּדְרׁשּו�ֹקֶדם�ֶלָחג �ַעל�ַהַּגָּבִאים�ְלַאְרֵּגן�ִׁשעּוִרים�ַּבֲהָלָכה�ִמִּפי�ָהַרָּבִנים�ְׁשִליָט. ,�א"ְלָכְך
�ד��(.'ְּבֶעְזַרת�ה,��ַהָּמִׁשיַח�ּוַבְּגֻאָּלה�ַהְּקרֹוָבהּוְלַחֵּזק�ֶאת�ֵלב�ִיְׂשָרֵאל�ֶּבֱאמּוָנה�ְּבִביַאת מגילה

�)ט�רנג"יו.�א"ע �

��
��
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��ְמָלאכֹות�ַהֻּמָּתרֹות�ְוָהֲאסּורֹות�ְּביֹום�טֹוב
�]ֹצֶרְך[ֹאֶכל�"חּוץ�ִמְּמָלאכֹות�ֶׁשֵהן�,�ֲאסּורֹות�ְּביֹום�טֹוב,�ָּכל�ַהְּמָלאכֹות�ָהֲאסּורֹות�ְּבַׁשָּבת

ּוִבְלַבד�ֶׁשִּיְהיּו�אֹוָתן�ַהְּמָלאכֹות�ְמצּויֹות�ְוָׁשוֹות�ֵאֶצל� ,ְלָצְרּכֹו�ֶׁשל�ָהָאָדם,�ְּכלֹוַמר,�"ֶנֶפׁש
ֲאָבל�ְמָלאכֹות�ַהְמַׁשְּמׁשֹות�.�ְוַהְדָלַקת�ַהֵּנר�ְּכֵדי�ְלָהִאיר�ֶאת�ַהֲחֵׁשָכה,�ְּכִבּׁשּול,�ָּכל�ָאָדם

��.ֵאין�ֶהֵּתר�ַלֲעׂשֹוָתן�ְּביֹום�טֹוב,�ִקים�ּוְמֻעָּנִגיםִּכְמֻפָּנ,�ְּבִעָּקר�ַלֲאָנִׁשים�ְמֻסָּיִמים�ִּבְלַבד
��

��ַהְדָלַקת�ָהֵאׁש�ּוִבּׁשּול
ֲאָבל��,ְּכֵאׁש�ַהּיֹוֵצאת�ִמַּמִּצית�ְוַגְפרּוִרים,�ָאְסרּו�ֲחָכִמים�ְלַהְדִליק�ֵאׁש�ֲחָדָׁשה�ְּביֹום�טֹוב

'�ֵנר�ְנָׁשָמה'ָאָדם�ָיִכין�ֵמֶעֶרב�יֹום�טֹוב�ְוָלֵכן�ָּכל�.�ִהִּתירּו�ְלַהְדִליק�ֵמֵאׁש�ֶׁשְּכָבר�ִנְמֵצאת
��)מט(.�ְלָהִאיר�ּוְלָכל�ְצָרָכיו,�ָּדלּוק�ְּכֵדי�ֶׁשּיּוַכל�ְלַהְדִליק�ִמֶּמּנּו�ְלִבּׁשּול

 
�ְלַהְדִליק�ַחְׁשַמל�ְּביֹום�טֹוב�-ַחְׁשַמל� �ֵאין �ֶׁשַּמְדִליק�ֵאׁש�ֲחָדָׁשה, �ֵּכיָון �ֵיׁש�ְלָהִעיר�. ְוָלֵכן
�)נג(.�ְוָתֹבא�ֲעֵליֶהם�ִּבְרַּכת�טֹוב,�ִבְנִעיָמה�ְלאֹוָתם�ַהְּמִקִּלים�ָּבֶזהְּבַנַחת�ּו �

 
ַיְפִעיל�ֶאת�ַהַּתּנּור�ֵמֶעֶרב�,��ָהרֹוֶצה�ֶלֱאפֹות�ְּבַתּנּור�עֹופֹות�ְוַתּפּוֵחי�ֲאָדָמה�ְוַכּיֹוֵצא-ַּתּנּור�

��)עב(.�ְוַהַּתּנּור�ִיָּדֵלק�ְוִיָּכֶבה�ֵמֵאָליו,�ַּתּנּורְוִיֵּתן�ֶאת�ַהַּמֲאָכִלים�ֶּבָחג�ַּב,�ֶהָחג�ַעל�ְׁשעֹון�ַׁשָּבת
 

ְוַאף�,��ֻמָּתר�ְלַמְּלאֹות�ֶאת�ַהִּסיר�ְּביֹום�טֹוב�ְּבָבָׂשר�אֹו�ְּבָדִגים�ְּכֵדי�ְלַבְּׁשָלם-ִמּלּוי�ַהִּסיר�
�ַאַחת �ֲחִתיָכה �ֶאָּלא �ֶלֱאֹכל �ָצִריְך �ֶׁשֵאינֹו �ִּפי �ַעל �ַהֲח, �ֶׁשּתֹוֶסֶפת �ַמְטִעיָמה�ִמְּפֵני ִתיכֹות

�)לח(.�ְוִנְמָצא�ֶׁשַהַּתְבִׁשיל�ֻּכּלֹו�ַנֲעֶׂשה�ְמֻׁשָּבח�יֹוֵתר�ִלְכבֹוד�יֹום�טֹוב,�יֹוֵתר�ֶאת�ַהַּתְבִׁשיל �

 
� �ַׁשָּבת �ְמַחֵּלל �ְלֹצֶרְך �ַׁשָּבת��-ִּבּׁשּול �ַהְמַחֵּלל �ְיהּוִדי �ְלֹצֶרְך �טֹוב �ְּביֹום �ְלַבֵּׁשל ָאסּור

ְּכגֹון�ֶׁשְּמַעֵּׁשן�ִסיָגִרּיֹות�ְּבַׁשָּבת�ָּבְרחֹוב�אֹו�,�ְינּו�ֶׁשְּמַחֵּלל�ַׁשָּבת�ִּבְפֵני�ֲעָׂשָרהְּדַה,�ְּבַפְרֶהְסָיא
�ְּבַׁשָּבת �ְּבֶרֶכב �נֹוֵסַע �טֹוב, �ְּביֹום �ְלֵביתֹו �ָּכֶזה �ְיהּוִדי �ְלַהְזִמין �ֵאין �ְוָלֵכן �ְיַבֵּׁשל�, ֶׁשָּמא

�ִּבְמֻיָחד �ִּבְׁשִבילֹו �ֶׁש. �ָאָדם �ַׁשָּבת�אּוָלם �ֶׁשְּמַחֵּלל �ַמָּכר �אֹו �ִמְׁשָּפָחה �ְקרֹוב �לֹו ֵּיׁש
�ְּבַפְרֶהְסָיא �ַלֲחֹזר�, �ְוִיְזֶּכה �ַלּתֹוָרה �ִיְתָקֵרב �ֶׁשאּוַלי �ְּכֵדי �ֶלָחג �ֶאְצלֹו �ְלַהְזִמינֹו ְורֹוֶצה

ַּתְבִׁשיִלים�ֵמֶעֶרב�ָיִׂשים�ֵלב�ְלַבֵּׁשל�ֶאת�ָּכל�ַה,�ַלְּמקֹורֹות�ַהֶּנֱאָמִנים�ֶאל�ֵחיק�ּבֹוֵרא�עֹוָלם
�ֶהָחג �ֶּבָחג, �ִּבְׁשִבילֹו �ְלַבֵּׁשל �ִיְצָטֵרְך �ֶׁשֹּלא �ְּכֵדי �ָמקֹום. �ּוִמָּכל �ָלֵכן, �ֹקֶדם �ִּבֵּׁשל �ֹלא ,�ִאם

�ֵמִעַּקר�ַהִּדין �ֵביתֹו, �ְוִלְבֵני �ַאַּגב�ֶׁשְּמַבֵּׁשל�ְלַעְצמֹו �ְלהֹוִסיף�עֹוד�ַּבַּתְבִׁשיל�ִּבְׁשִביל�, ַרַּׁשאי
�)לח.�ם�שיק�ועוד"מהר,�פרי�מגדים,�ז"הרדב(.��ַהְמַחֵּלל�ַׁשָּבתֲחֵברֹו �

��
�ֲהָנָאה�ַהָּׁשָוה�ְלָכל�ָאָדם,��ֵיׁש�אֹוְסִרים�ְלַעֵּׁשן�ִסיָגִרּיֹות�ְּביֹום�טֹוב-ִעּׁשּון� .�ֵּכיָון�ֶׁשֵאין�זֹו

�ְוַלֲהָלָכה �ַצַער, �ִיָּגֵרם�לֹו �ְיַעֵּׁשן �ָאָדם�ֶׁשִאם�ֹלא �לֹו, �ֵיׁש�ְלָהֵקל �אֹוָתם�ַהחֹוְבִבים�ֲא. ָבל
ְוָצִריְך�ָלַדַעת�ִּכי�ָהִעּׁשּון�ַמִּזיק�ְמֹאד�ְמֹאד�ִלְבִריאּותֹו�.�ִיָּמְנעּו�ִמְּלַעֵּׁשן,�ִסיָגִרּיֹות�ִמֵּדי�ַּפַעם

�)מד(�".ְוִנְׁשַמְרֶּתם�ְמֹאד�ְלַנְפֹׁשֵתיֶכם"ְוֵיׁש�ֲחָׁשׁש�ָּגדֹול�ֶׁשעֹוֵבר�ַעל�,�ֶׁשל�ָהָאָדם �

��

��ִּכּבּוי�ָהֵאׁש
ַיִּניַח�,�ַהְמַעֵּׁשן�ִסיָגִרָּיה,�ְוָלֵכן.�ָאסּור�ְלַכּבֹות�ֵאׁש�ְּביֹום�טֹוב�ָּכל�ֶׁשֵאין�ָּבֶזה�ֹצֶרְך�ֹאֶכל�ֶנֶפׁש

��)נב�(.ֶאת�ַהַּגְפרּור�ְוַהִּסיָגִרָּיה�ַּבֲעִדינּות�ֶׁשִּיָּכבּו�ֵמֲאֵליֶהם
� �

ְּכגֹון�ֶׁשְּיַמֵּלא�,��ְלַכּבֹותֹו�ַעל�ְיֵדי�ּגֹוֵרם�ַאֵחראּוָלם�ֻמָּתר,��ָאסּור�ְלַכּבֹות�ֶאת�ַהַּגז-ִּכּבּוי�ַּגז�
�ַעל�ָהֵאׁש�ֶׁשִּיְרַּתח �ְוַיִּניֵחהּו �ְּבַמִים�ַעל�ְּגדֹוָתיו �קּוְמקּום�ָקָטן �ַעל�, �ַהַּמִים�ְוִיָּׁשְפכּו ְוִיְגְלׁשּו
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�ְוָאז�ִיְסֹּגר�ֶאת�ַּכְפּתֹור�ַהַּגז,�ַהַּגז�ְוִתָּכֶבה�ָהֵאׁש ִּכי�,�ְׁשּתֹות�ֶאת�ַהַּמִים�ֶׁשָרְתחּוְוַיְקִּפיד�ִל.
�ְּכָבר�ֵמַחם�ַמִים�)נח(.�ָאסּור�ְלַבֵּׁשל�ֶׁשֹּלא�ְלֹצֶרְך �ָצִריְך�ֶאת�אֹוָתם�,�ִאם�ֵיׁש�לֹו ִנְמָצא�ִאם�ֵּכן�ֶׁשֵאינֹו

��.ׁשּו�ַהַּמִים�ְוֹיאַכל�ֶאת�ַהֵּביָצהָלֵכן�ִיְׁשַּתֵּדל�ְלַהְרִּתיַח�ֵּביָצה�ְוַיְמִּתין�ֶׁשִּיְגְל,�ַמִים�ֶׁשַּמְרִּתיַח�ַּבּקּוְמקּום
 

� �ָהֵאׁש �ְּגבֹוָהה-ַהְנָמַכת �ֵאׁש �ַעל �הּוא �ִּבּׁשּולֹו �ֶׁשְּתִחַּלת ��ַּתְבִׁשיל �ָצִריְך�, �ִמֵּכן ּוְלַאַחר
�ַעל�ֵאׁש�ְנמּוָכה �ְלַבְּׁשלֹו �ְוַכּיֹוֵצא, �ֹאֶרז �ַּתְבִׁשיל �ְּכמֹו �ְּביֹום�טֹוב�, �ֶאת�ַהַּגז �ְלַהְנִמיְך ֻמָּתר

ֶׁשֵּכיָון�ֶׁשִהִּתירּו�ֲחָכִמים�ָּכל�ְמָלאָכה�ֶׁשִהיא�,�ֹצֶרְך�ַהַּתְבִׁשיל�ֶׁשִּיְתַּבֵּׁשל�ַּכֹהֶגן�ְוֹלא�ִיָּׂשֵרףְל
�ֹאֶכל�ֶנֶפׁש �ְלֹצֶרְך �ֻהַּתר�ַּגם�ְלַהְנִמיְך, �ְלַהְדִליק�ֵאׁש�ֲחָדָׁשה�ְנמּוָכה, �ְוֹלא�ִהְצִריכּו �ָּפַסק�. ֵּכן

�ַפ �ֹמֶׁשה �ַרִּבי �ַהָּגאֹון �ֹמֶׁשה �ִאְּגרֹות �ְּבִסְפרֹו �קטו"ח(ְייְנְׁשֵטיין �סימן �א �קג"וח, �סימן �ד �ַרּבֹוֵתינּו�) �ִּפי �ַעל �ָוַדַעת �ַטַעם �ְּבטּוב �ַהֶהֵּתר �ֶאת ְוִחֵּזק
�)נח.�(ְועֹוד�ּפֹוְסִקים�ַרִּבים,�ת�ִקְנַין�ּתֹוָרה"ְוֵכן�ָּכַתב�ְּבׁשּו,�ת�ַיְׂשִּכיל�ַעְבִּדי"ְוֵכן�ִהִּתיר�ַהָּגאֹון�ַרִּבי�עֹוַבְדָיה�ֲהָדאָיה�ְּבׁשּו.�ָהִראׁשֹוִנים �

��
��ֵנר�ַׁשֲעָוה�ָּדלּוק-ַהָּנַחת�ֵנר�ְּבַמִים� �ַלַּמִים�, �ְּבעֹוד�ְזַמן �ְּבַמִים�ְּכֵדי�ֶׁשְּכֶׁשַּיִּגיַע �ְלַהִּניחֹו ֵאין

ָּתר�ְלַהִּניחֹו�ְּבַמִים�ְּכֶׁשֲעַדִין�ֵאינֹו�ֲאָבל�ֻמ].�ֶׁשעֹוֶׂשה�ֶּפָחם,�ֵּכיָון�ֶׁשֶּזה�ְּגַרם�ִּכּבּוי�ֶׁשל�ּתֹוָרה[�ִיָּכֶבה
�)נז.�סימן�תקיד�סעיף�ג(�].ֶׁשֵאינֹו�ֶאָּלא�ְּכַמְדִליק�ֵנר�ָקָטן[ּוְלַאַחר�ִמֵּכן�ַיְדִליֵקהּו�ֵמֵאׁש�ַאֶחֶרת�,�ָּדלּוק �

��
��ּבֹוֵרר

,�ׁש�ֹאֶכל�ּוְפֹסֶלת�ְמֹעָרִביםּוְכגֹון�ֶׁשֵּי,��ְמִקִּלים�ָּבּה�יֹוֵתר�ִמַּׁשָּבת-ְמֶלאֶכת�ּבֹוֵרר�ְּביֹום�טֹוב�
� �ְלהֹוִציא �ֻמָּתר �ֶׁשְּבַׁשָּבת �ִּפי �ַעל �ַּבָּיד'ַאף '� �ֶאת �ַהְּפֹסֶלת'ַרק �ִמּתֹוְך �ָהֹאֶכל ּוִבְתַנאי�',

,�ֶׁשִאם�ַקל�יֹוֵתר�ְלהֹוִציא�ֶאת�ַהְּפֹסֶלת,��ְּביֹום�טֹוב�ֵהֵקּלּו-]�ִמָּיד['�ְלַאְלַּתר'ֶׁשֹּיאַכל�אֹותֹו�
.�ְוַאף�ַעל�ִּפי�ֶׁשֵאינֹו�אֹוֵכל�ְלַאְלַּתר,�ּוִבְתַנאי�ֶׁשִּיְבֹרר�ְלֹצֶרְך�יֹום�טֹוב,�ת�ַהְּפֹסֶלתיֹוִציא�ֶא

��)עו(
��

��טֹוֵחן
ֹלא�ֵכן�ְּבַׁשָּבת�ֶׁשָאסּור��.ַאף�ִאם�ֵאינֹו�אֹוְכלֹו�ְלַאְלַּתר,�ֻמָּתר�ַלְחֹּתְך�ָיָרק�ַּדק�ַּדק�ַלֲהָכַנת�ָסָלט

��)עא�(.'ֵחֶלק�ב'�ַהַּׁשָּבת�ַּבֲהָלָכה�ּוָבַאָּגָדה'ַּכְמֹבָאר�ְּבַהְרָחָבה�ְּבחֹוֶבֶרת�.�ֶאָּלא�ִאם�אֹוְכלֹו�ְלַאְלַּתר,��ַּדקַלְחֹּתְך�ֶאת�ַהָּיָרק�ַּדק
� �

��)עא(.�ַּתּפּוַח�ֲאָדָמה�ְוַכּיֹוֵצא�ָּבֶהם,�ַּתּפּוַח,�ֻמָּתר�ְלָגֵרר�ְּבֻפְמִּפָּיה�ֶּגֶזר�-ֻּפְמִּפָּיה�
��

��סֹוֵחט
,�ֶאְׁשּכֹוִלּיֹות,�ַּתּפּוִזים,�ֲעָנִבים,�ט�ֶאת�ָּכל�ַהֵּפרֹות�ָהעֹוְמִדים�ְלַמְׁשֶקה�ְּכֵזיִתיםָאסּור�ִלְסֹח

�)עג(.�ֲאָבל�ִלימֹוִנים�ֻמָּתר�ִלְסֹחט�ְּבָכל�ֹאֶפן,�ְוָכל�ַּכּיֹוֵצא�ָּבֶהם �
� �

��ֻמְקֶצה
ִמֵּכיָון�,�ְוַהַּטַעם�ָּבֶזה.�ְּכִדְלַהָּלן,�ֻמְקֶצה�ְּביֹום�טֹוב�ֶהְחִמירּו�ּבֹו�ֲחָכִמים�יֹוֵתר�ִמֻּמְקֶצה�ְּבַׁשָּבת

�ָהֲאָנִׁשים �ְּבֵעיֵני �יֹוֵתר �ַקל �טֹוב �ֶׁשּיֹום �ְלֵאׁש, �ֵמֵאׁש �ְלַהְדִליק �ֻמָּתר �ֶׁשֲהֵרי �ְלַבֵּׁשל, �ּוֻמָּתר �ָחְׁשׁשּו�, ְלָכְך
�)כו(�.ּלֹו�יֹוֵתר�ִמֶּׁשל�ַׁשָּבתְוֶהְחִמירּו�ַּבֻּמְקֶצה�ֶׁש,�ֲחָכִמים�ֶׁשָּמא�ְיַזְלְזלּו�ָהָעם�ִּבְקֻדַּׁשת�ַהּיֹום �

� �

�ֶׁשְּבַׁשָּבת�ֵאיָנן�-ָהְראּויֹות�ְלַמֲאַכל�ְּבֵהָמה�ִּכְקִלּפֹות�ָּבָננֹות�ְוַכּיֹוֵצא�ְקִלּפֹות� �ַאף�ַעל�ִּפי
�ֻמְקֶצה �טֹוב, �ַסִּכין� ְּביֹום �אֹו �ַמֵּגב �ְיֵדי �ַעל �ֶאָּלא �ַּבָּיד �ְלַטְלְטָלן �ְוָאסּור �ֻמְקֶצה �ֵהן ֲהֵרי

��.ַכּדֹוֶמהְו
��

�ֶאת�ַהְּקִלּפֹות �ְלַהִּניַח �ָאסּור �ְראּויֹות�ְלַמֲאַכל�ְּבֵהָמה, �ֶׁשֵהן �ֲאִפּלּו �ַצַּלַחת�ֵריָקה, ,�ְּבתֹוְך
�ָלָאָדם �ַּבַּצַּלַחת�ַמֲאָכל�ָהָראּוי �ַיִּניַח �ֶאָּלא�ִאם�ֵּכן .� �ִּדין �ֵמֲהֵכנֹו'ְוַהַּטַעם�ָּבֶזה�ִמְּפֵני ',�ִּבּטּול�ְּכִלי

��)כו(�.'ֵחֶלק�ב'�ַהַּׁשָּבת�ַּבֲהָלָכה�ּוָבַאָּגָדה'�ְּבַהְרָחָבה�ְּבחֹוֶבֶרת�ַּכְמֹבָאר
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�ֹאֶכל�ֶנֶפׁש� �ֶׁשִהִּתיָרה�ַהּתֹוָרה�ְמֶלאֶכת�ֹאֶכל�ֶנֶפׁש�ְּביֹום�טֹוב-ֻמְקֶצה�ְלֹצֶרְך ��ִמֵּכיָון ַּגם�,
�ְּכגֹון�ִאם�ֻמָּנחֹות�ֲאָבִנים�ַעל�,ֲחָכִמים�ִהִּתירּו�ְלַטְלֵטל�ֻמְקֶצה�ְּביֹום�טֹוב�ְלֹצֶרְך�ֹאֶכל�ֶנֶפׁש

ֻמְקֶצה�ֵמֲחַמת�'ֶׁשְּבַׁשָּבת�ָאסּור�ְלהֹוִציא�ֶאת�ָהֲאָבִנים�ֵּכיָון�ֶׁשָהֲאָבִנים�ֵהן�,�ִּדְבֵרי�ַמֲאָכל
�ּגּוָפן ,'� �ְמקֹוָמן �ְלֹצֶרְך �ֲאִפּלּו �ְלַטְלְטָלן ��ִמָּכל�ָמקֹום�ְּביֹום�טֹוב-ְוָאסּור �ֹאֶכל�ֶנֶפׁש�, ְלֹצֶרְך
��.'ֵחֶלק�ב'�ַהַּׁשָּבת�ַּבֲהָלָכה�ּוָבַאָּגָדה'ַּכְמֹבָאר�ְּבַהְרָחָבה�ְּבחֹוֶבֶרת��.ירּו�ֲחָכִמים�ְלהֹוִציָאןִהִּת
��

�ֵאׁש�ֵמַהַּגְפרּוִרים �ְלַהְדִליק �ֶׁשָאסּור �ְלֵעיל �ֶׁשֵּבַאְרנּו �ִּפי �ַעל �ַאף �ַהַּגְפרּוִרים�, �ָמקֹום ִמָּכל
��)נא�(.ר�ְלִהְׁשַּתֵּמׁש�ָּבֶהם�ְּכֵדי�ְלַהְדִליק�ֵמֵאׁש�ְמצּוָיהּוֻמָּת,�ֵאיָנם�ֻמְקֶצה�ְּביֹום�טֹוב

��
� �ְּבַׁשָּבת �ֶׁשָחל �טֹוב �ְּביֹום �ַהֻּמְקֶצה �ְּבַׁשָּבתִּדיֵני �ֻמְקֶצה �ִּדיֵני �ְּכָכל �ֵהם �טֹוב, �ְּכיֹום ,�ְוֹלא
�ֶיְׁשָנּה�ֻחְמַרת�ַׁשָּבת �ָהִכי �ֶׁשְּבָלאו �ֶׁשֵּכיָון �ֲחָכִמים�ְלַה, �ַּבֻּמְקֶצה�ֹלא�ֻהְצְרכּו ְחִמיר�ָּכל�ָּכְך

�)�כז.�(ִהְלכֹות�ֻמְקֶצה'�ֵחֶלק�ב'�ַהַּׁשָּבת�ַּבֲהָלָכה�ּוָבַאָּגָדה'ְוַכְמֹבָאר�ְּבחֹוֶבֶרת��.ִמַּצד�ַהּיֹום�טֹוב�ַעְצמֹו �

  

��ְרִחיָצה
ֹו�ֲהָנָאה�ַהָּׁשָוה�ֵּכיָון�ֶׁשֵאין�ז,�ָאסּור�ְלַחֵּמם�ַמִים�ְּביֹום�טֹוב�ְּכֵדי�ִלְרֹחץ�ָּבֶהם�ֶאת�ָּכל�ַהּגּוף

�ְלָכל�ֶנֶפׁש �יֹום[, �ְּבָכל �ּגּופֹו �ֶאת�ָּכל �ָאָדם�רֹוֵחץ �ֹלא�ָּכל �ָאְמָנם�ֻמָּתר�ְלַחֵּמם�ַמִים�ְּכֵדי�.]ֶׁשֲהֵרי
�)מא.�שלחן�ערוך�סימן�תקיא�סעיף�ב(.�ָיָדיו�ְוַרְגָליו�ִּבְלַבד,�ִלְרֹחץ�ֶאת�ָּפָניו �

��
��ִלְבֵני�ְסָפַרד�ֻמָּתר�ִלְרֹחץ�ָּבֶהם�ֶאת�ָּכל�ַהּגּוף-ב�ַמִים�ֶׁשִהְתַחְּממּו�ֵמֶעֶרב�יֹום�טֹו ְוהּוא�.

ֶׁשֹּלא�ָאְסרּו�ֲחָכִמים�ֶאָּלא�,�ַהִּדין�ֶׁשֻּמָּתר�ְלִהְתַרֵחץ�ְּבַמִים�ַחִּמים�ֶׁשִהְתַחְּממּו�ְּבדּוד�ֶׁשֶמׁש
�טֹוב �ְּביֹום �ַהַּמִים �ֶאת �ְלַחֵּמם ,� �יֹום �ֵמֶעֶרב �ֶׁשִהְתַחְּממּו �ָּכל �ֶׁשִהְתַחְּממּו�ֲאָבל �אֹו טֹוב

�)מא.�סימן�תקיא�סעיף�ב(.�ֻמָּתר�ִלְרֹחץ�ָּבֶהם,�ֵמֲאֵליֶהם �

��
ֲאָבל�,�ֵהם�ַּדְוָקא�ְּבַאְמַּבְטָיה�ְּפָרִטית�ֶׁשַּבַּבִית,�ל�ְלִהְתַרֵחץ�ְּבַמִים�ַחִּמים"ָּכל�ַהֶהֵּתִרים�ַהַּנ

ָיָדיו�,�ים�ֶׁשֹּלא�ְלִהְתַרֵחץ�ּבֹו�ְּכָלל�ֲאִפּלּו�ָּפָניו�ָּגְזרּו�ֲחָכִמ,]ִמְקֶוה[ְּבֵבית�ַהֶּמְרָחץ�ֶׁשל�ַרִּבים�
�ְוַרְגָליו�ְלַבד �ַּבָּלִנים�ְרָׁשִעים�ֶׁשְּמַחְּמִמים�ַמִים�ְּביֹום�טֹוב�ְּבִאּסּור. �ֶׁשָהיּו �ִמְּפֵני �אֹוְמִרים�ֶׁשִחְּממּו�, ְוָהיּו

��)מא(�.ֶאת�ַהַּמִים�ֵמֶעֶרב�יֹום�טֹוב
 

�ַאְׁשְּכַנ �ְּבֵני �ְּכֶאָחדִמְנַהג �ַהּגּוף �ָּכל �ֶאת �ִלְרֹחץ �ֶׁשֹּלא �ְלַהְחִמיר �ז �ַחִּמים�, �ְּבַמִים ֲאִפּלּו
�יֹום�טֹוב �ֵמֶעֶרב �ֶׁשִהְתַחְּממּו �ְלַבּדֹו. �ְוֵאֶבר �ֵאֶבר �ָּכל �ִלְרֹחץ �ְוָאְמָנם�ֵיׁש�ְלָהֵקל �ָּכל�. ְוַעל

�)מא.�ב"א�סימן�תקיא�סעיף�ב�ומשנ"הרמ(.�ֵיׁש�ְלָהֵקל�ְלָרֳחצֹו�ְּבַמִים�ַחִּמים,�ְלֹצֶרְך�ִּתינֹוק,�ָּפִנים �

��

��ְמִחיַאת�ַּכַּפִים�ְוִרּקּוד
�ְוֵכן�ַהִּדין�ֶׁשָאסּור�ִלְדֹּפק�].חּוץ�ִמִּׂשְמַחת�ּתֹוָרה[,�ַּגם�ְּביֹום�טֹוב�ָאסּור�ִלְמֹחא�ַּכַּפִים�ְוִלְרֹקד

�)שכ.�(א"ר�ְּבחֹוֶבֶרת�ַׁשָּבת�חַּכְמֹבָא�.ְּכמֹו�ֶׁשָאסּור�ְּבַׁשָּבת,�ַעל�ַהֻּׁשְלָחן�ִעם�ֶקֶצב�ַהִּׁשיר �
� �

��ְרפּוָאה
,�ַאף�ַעל�ִּפי�ֶׁשֵאינֹו�ׁשֹוֵכב�ַּבִּמָּטה�ֶאָּלא�הֹוֵלְך�ְּכָבִריא,�ִמי�ֶׁשֵּיׁש�לֹו�ֵאיֶזה�ֵמחֹוׁש�אֹו�ְּכֵאב

�)כג(�.ַמה�ֶּׁשֵאין�ֵּכן�ְּבַׁשָּבת,�ֻמָּתר�לֹו�ָלַקַחת�ְּתרּוָפה�אֹו�ִלְבֹלַע�ַּכּדּוִרים�ְּביֹום�טֹוב �

��
� �ִׁשִּׁשי �ְּביֹום �ֶׁשָחל �טֹוב �ַה-יֹום �ֶאת �ְלַכֵּון �ַׁשָּבת'�ֻמָּתר �ְּׁשעֹון �ִּדיִגיָטִלי[' �ְּביֹום�טֹוב�]ֶׁשֵאינֹו

��)נז(.�ְלֹצֶרְך�ַהַּׁשָּבת�ְלֵאיֶזה�ָׁשעֹות�ִיָּדֵלק�ְוִיָּכֶבה
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��ֵמִהְלכֹות�ֹחל�ַהּמֹוֵעד
��ַהְנָהַגת�ַהְּיהּוִדי�ְּבֹחל�ַהּמֹוֵעד

�יו"פ�(ם"ְמַּבָּכַתב�ָהַר �הי"ו�מהלכות ,��ִמן�ַהּתֹוָרה�ִלְהיֹות�ָׂשֵמַח�ְוטֹוב�ֵלב�ַּבּמֹוֵעדִמְצַות�ֲעֵׂשה :)ז"ט
ְוַאף�ַעל�ִּפי�ֶׁשֲאִכיָלה�ּוְׁשִתָּיה�ַּבּמֹוֵעד�ִמְצַות�.�הּוא�ְוִאְׁשּתֹו�ּוְבֵני�ֵּביתֹו�ְוָכל�ַהִּנְלִוים�ֵאָליו

ַּבֹּבֶקר�ַמְׁשִּכיִמים�ָּכל�:�ֶאָּלא�ָּכְך�ִהיא�ַהָּדת,�ל�ַהּיֹום�ֻּכּלֹוֹלא�ֹיאַכל�ְוִיְׁשֶּתה�ָּכ,�ֲעֵׂשה�ִהיא
ְוהֹוְלִכים�ְלָבֵּתי�ִמְדָרׁשֹות�,�ְוחֹוְזִרים�ְלָבֵּתיֶהם�ְואֹוְכִלים,�ָהָעם�ְלָבֵּתי�ְּכֵנִסּיֹות�ּוִמְתַּפְלִלים
ַּפְלִלים�ִמְנָחה�ְוחֹוְזִרים�ְלָבֵּתיֶהם�ְוַאַחר�ֲחִצי�ַהּיֹום�ִמְת,�קֹוְרִאים�ְוׁשֹוִנים�ַעד�ֲחִצי�ַהּיֹום

��.ֶלֱאֹכל�ְוִלְׁשּתֹות�ְׁשָאר�ַהּיֹום
��

ְוֹיאַמר�ֶׁשָּכל�ִמי�,�ֹלא�ִיָּמֵׁשְך�ְּבַיִין�ּוְׂשחֹוק�ְוַקּלּות�ֹראׁש,�ּוְכֶׁשאֹוֵכל�ְוׁשֹוֶתה�ְוָׂשֵמַח�ַּבּמֹוֵעד
� �ָּבֶזה �ַהִּׂשְמָחה-ֶׁשּיֹוִסיף �ְּבִמְצַות ��ַיְרֶּבה �ָהֹראׁשֶׁשַה, �ְוַקּלּות �ַהְרֵּבה �ְוַהְּׂשחֹוק ,�ִּׁשְכרּות
�ֵאיָנּה�ִׂשְמָחה �ַעל�ַההֹוֵללּות�ְוַהִּסְכלּות,]ִטְּפׁשּות�[ֶאָּלא�הֹוֵללּות�ְוִסְכלּות, ,��ְוֹלא�ִנְצַטֵּוינּו

'�א�ָעַבְדָּת�ֶאת�הַּתַחת�ֲאֶׁשר�ֹל:�"ֶׁשֶּנֱאַמר,�ֶאָּלא�ַעל�ַהִּׂשְמָחה�ֶׁשֵּיׁש�ָּבּה�ֲעבֹוַדת�יֹוֵצר�ַהֹּכל
ְוִאי�ֶאְפָׁשר�ַלֲעֹבד�ֶאת�,�ֶׁשָהֲעבֹוָדה�ְּבִׂשְמָחה,�ָהא�ָלַמְדָּת,�"ֱאֹלֶהיָך�ְּבִׂשְמָחה�ּוְבטּוב�ֵלָבב

��.ַעד�ָּכאן.�ֹלא�ִמּתֹוְך�ְׂשחֹוק�ְוֹלא�ִמּתֹוְך�ַקּלּות�ֹראׁש�ְוֹלא�ִמּתֹוְך�ִׁשְכרּות'�ה
��

�ְּבֵחֶלק �ֶנֶאְסרּו �ֹחל�ַהּמֹוֵעד �ַהְּמָלאכֹותְיֵמי ��ִמן �ַהֹחל�ֶׁשֵאין�, �ְיֵמי �ִּכְׁשָאר �ֶׁשֹּלא�ִיְהיּו ְּכֵדי
�ָּבֶהם�ְקֻדָּׁשה �ְלַכְּבָדם�ִּבְבָגִדים�ָנִאים. �ְוָצִריְך �ּוְבַמֲאָכל�ּוְבִמְׁשֶּתה�ְמֻיָחִדים, ּוְכָבר�ָאְמרּו�.

�פ(�ל"ֲחַז �מי"אבות ,�ׁש�ְּבָידֹו�ּתֹוָרה�ּוַמֲעִׂשים�טֹוִביםַאף�ַעל�ִּפי�ֶׁשֵּי,�ַהְמַבֶּזה�ֶאת�ַהּמֹוֲעדֹות�:)א"ג
�ַהָּבא �ָלעֹוָלם �ֵחֶלק �לֹו �ֵאין �ַרִׁש. �י"ּוֵפַרׁש �ַהְמַבֶּזה, �ֹחל�, �ִמְנַהג �ַהּמֹוֵעד �ְּבֹחל ֶׁשּנֹוֵהג

��.ַּבֲאִכיָלה�ּוְׁשִתָּיה
��

��

��ָהֲאִמִּתית�ַּבּמֹוֲעִדים'�ֲעבֹוַדת�ה
ַוֲעבֹוַדת�.�ה�ִהיא�ֲעבֹוַדת�ַהֶּנֶפׁש�ִעם�ֲעבֹוַדת�ַהּגּוףֶׁשָהֲעבֹוָדה�ַהְּׁשֵלָמ,�ְוָדָבר�ָידּוַע�הּוא"

�ּוִמְׁשֶּתה �ְּבַמֲאָכל �ְלִהְתַעֵּנג �ִהיא �ַהּגּוף �ַהּמֹוֲעִדים, �ְּבִמְצַות �ַּבּתֹוָרה �ֶׁשָּכתּוב :�ְּכמֹו
�ָּׁשם' �ְוָאַכְלָּת �ְׁשָלִמים �'ְוָזַבְחָּת �ְלהֹודֹות. �ִהיא �ַהֶּנֶפׁש �ַוֲעבֹוַדת �ְו, �ִנָּסיו�ְלַׁשֵּבַח ִלְזֹּכר

�ְוִנְפְלאֹוָתיו �ְׁשֵלָמה. �ָהֲעבֹוָדה �ִּתְהֶיה �ַיַחד �ּוִבְׁשֵניֶהם �ֶׁשָאְמרּו, �ע(�ְּכמֹו �סח  :)ב"פסחים
�ַלה �ֶחְציֹו �ַחְּלֵקהּו �ָלֶכם' �ְוֶחְציֹו �ָׁשָעה. �ּוְבאֹוָתּה �ַהּגּוָפִנִּיים, �ַהְּדָבִרים �ֲאִפּלּו ֶׁשֵהם�,

�ְוַהַּת �ְוַהִּמְׁשֶּתה �ָהֲאֵחִריםַהַּמֲאָכל �ֲענּוִגים �רּוָחִנִּיים, �ַנֲעִׂשים �ֻּכָּלם �ה, �ֲעבֹוַדת .�'ְוֵהם
�ֵכן �ֲאָבל�ִאם�ַחס�ְוָׁשלֹום�ֵאינֹו �ַלֲהָנַאת�ּגּופֹו, �ֶאָּלא�ִמְתַּכֵּון �עֹוֵבד�ַלה, �ְוֵאינֹו ִיְתַעֶּלה�'

�ָהְראּוָיה �ָהֲעבֹוָדה �ֹקֶדׁש, �ּוִמְקָרֵאי �מֹוֲעִדים �ֵאיָנם �ָאְמרּו. �ֶזה �ל"�ֲחַזְוַעל �ֵהם�': ֵאֶּלה
�מֹוֲעָדי �ֶׁשַאֶּתם�עֹוִׂשים�ַהִּמְצוֹות�ּוְמַקְּדִׁשים�ַהּמֹוֲעדֹות�ַּבֲאֵסַפת�ָהָעם�ְּבָבֵּתי�-' �ִּבְזַמן
ְוִאם�ָלאו�',�ֵאֶּלה�ֵהם�מֹוֲעָדי'ָאז�,�ְועֹוְסִקים�ַּבּתֹוָרה'�ּוְמַהְלִלים�ּוְמַׁשְּבִחים�ַלה,�ְּכֵנִסּיֹות

,�ּוְכמֹו�ֶׁשֵהִׁשיב�ַרִּבי�ֲעִקיָבא�ְלאֹותֹו�ִמין�ֶׁשָּׁשַאל�אֹותֹו.�ֶאָּלא�מֹוֲעֵדיֶכם�ֵאיָנם�מֹוֲעַדי�-
�מֹוֲעִדים �ַעָּתה �עֹוִׂשים �ַאֶּתם �ָלָּמה �ְּכִתיב, �יד(�ַוֲהֹלא �א �ּומֹוֲעֵדיֶכם��')ישעיה ָחְדֵׁשיֶכם

ִּבְזַמן�ֶׁשַאֶּתם�.�ְּכִתיב'�ֵדיֶכםָחְדֵׁשיֶכם�ּומֹוֲע':�ָאַמר�לֹו'?�ָהיּו�ָעַלי�ָלֹטַרח,�ָׂשְנָאה�ַנְפִׁשי
ֵאיָנם�,�ֲאָבל�ִאם�ַאֶּתם�ְמַכְּוִנים�ַלֲעבֹוָדִתי,�ֵהם�ְׂשנּוִאים,�ְמַכְּוִנים�ַלֲהָנַאת�ּגּוְפֶכם�ִּבְלַבד

�)דרשות�רבי�יהושע�אבן�שועיב(�".ַוֲחִביִבים�ֵהם�ְלָפַני�ֶאָּלא�ֲאהּוִבים�,ְׂשנּוִאים�ְוֵאיָנם�ָעַלי�ָלֹטַרח �
��

��
��
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�ֲחַזָא �ע(ל�"ְמרּו �ז �ֶׁשל�ָאָדם�ָּבעֹוָלם�ַהָּבא):א"סנהדרין ��ַעל�ִּדְבֵרי�ּתֹוָרה- �ְּתִחַּלת�ִּדינֹו ְוָכַתב�.
ֵיׁש�ָאָדם�ֶׁשָּיֹבא�ְּבַטֲעָנה�ֶׁשָהָיה�ָטרּוד�ְּבַפְרָנָסתֹו�ְלָהִביא�ֶטֶרף�):�מערכת�חול�המועד(�ַהֶּפֶלא�יֹוֵעץ

ֶׁשֲהֵרי�ִּביֵמי�ֹחל�ַהּמֹוֵעד�,�ַאְך�ֹחל�ַהּמֹוֵעד�ִיְסֹּתר�ַטֲעָנתֹו,�ָרהְוָלֵכן�ֹלא�ָעַסק�ַּבּתֹו,�ְלֵביתֹו
�הּוא�ִמְּמָלאָכה �ָּפנּוי �ָהָאֶרץ�ּוְבִפְטּפּוִטים�ׁשֹוִנים, �ַרֲחֵבי �ְּבָכל �ְּבִטּיּול �ֶאת�ַהְּזַמן ,�ּוְמַבְזֵּבז
ְוָלָּמה�ִאַּבְדָּת�ֶאת�,�ל�ַהּמֹוֵעד�ִלְלֹמד�ּתֹוָרהֲהֵרי�ָהָיה�ְלָך�ְּפַנאי�ְּבֹח:�ְוִיְטֲענּו�ַּבָּׁשַמִים�ְּכֶנְגּדֹו

ָאז�ָּדִנים�אֹותֹו�,�ְוָקַבע�ֶאת�ְיֵמי�ַהּמֹוֵעד�ְלִלּמּוד�ּתֹוָרה',�ֲאָבל�ָהִאיׁש�ַהָּיֵרא�ֶאת�ה!�?ְזַמְּנָך
�ִלְזכּות �ַהָּיִמים�ֶׁשָהָיה�ָטרּו, �ָעַסק�ַּבּתֹוָרה�ַּגם�ִּבְׁשָאר �ְּכִאּלּו �ְּבַפְרָנָסתֹוּוַמֲחִׁשיִבים�לֹו .�ד

�ג(ה�"ְוֶזהּו�ֶׁשָאַמר�ָּדִוד�ַהֶּמֶלך�ע �עה ֶׁשַעל�,�"�ֲאִני�ֵמיָׁשִרים�ֶאְׁשֹּפט-ִּכי�ֶאַּקח�מֹוֵעד�:�")תהלים
��.ִיְׁשֹּפט�אֹותֹו�ַהָּקדֹוׁש�ָּברּוְך�הּוא�ְלֵמיָׁשִרים',�ּמֹוֵעד'ִּפי�ִהְתַנֲהגּותֹו�ּוִמַּדת�ִנּצּול�ְזַמּנֹו�ַּב

��
�ְּבִניָס"ט �ז �-ן �ַהּמֹוֵעד �ֹחל �ֶׁשל �ָהִראׁשֹון �ְּבִניָסן"ט[�ַּבּיֹום �ְמֻיָחד�,]ז �ַמֲאָכל �ְלהֹוִסיף �טֹוב

� �ֶהָחג[ַּבְּסעּוָדה �ִלְכבֹוד �ְוַיִין �ְּבֵהָמה �ִּבְבַׂשר �ִלְׂשֹמַח �ֶּׁשָּצִריְך �ִמַּמה �ֶאת��,]ְלַבד �ֶׁשִהְזִמיָנה �ֶאְסֵּתר ְלֵזֶכר
�)רמט.�חק�יעקב,�א"מג,�ה"של�(.ּוְבאֹותֹו�יֹום�ָּתלּו�ֶאת�ָהָמן�ַעל�ָהֵעץ,�ֲאַחְׁשֵורֹוׁש�ְוָהָמן�ַלִּמְׁשֶּתה �

��
��ַיֲעֶלה�ְוָיבֹוא

� �ְוָיבֹוא'ַמְזִּכיִרים �ַיֲעֶלה �ְּבַׁשֲחִרית' �ְוַעְרִבית, �ִמְנָחה �ָאַמר. �ְוֹלא �ָטָעה �ִנְזַּכר� - ְוִאם ִאם
� �ה'ְּכֶׁשָאַמר �ַאָּתה �ָּברּוְך ''� �לֹוַמר �'ְּכֵדי �ְלִצּיֹוןַהַּמֲחִזיר �ְׁשִכיָנתֹו ,'� �ֻחֶּקיָך'ְיַסֵּים ',�ַלְּמֵדִני

�'ַיֲעֶלה�ְוָיבֹוא'ְוַיֲחֹזר�לֹוַמר� �ִאם�ְּכָבר�ָאַמר�. �ְלִצּיֹון'ַאְך �ַהַּמֲחִזיר�ְׁשִכיָנתֹו ַיֲעֶלה�'ֹיאַמר�',
�ְוָיבֹוא '� �'מֹוִדים'ִלְפֵני .� �ַאַחת �ֵּתָבה �ֲאִפּלּו �ִהְתִחיל �מֹוִדים'ְוִאם �ְוִנְזַּכר' �ִלְתִחַּלת�, חֹוֵזר
ֲאָבל�ִאם�,�ְוהּוא�ַהִּדין�ְּכֶׁשִּנְזַּכר�ְּבֶהְמֵׁשְך�ַהְּתִפָּלה�ֹקֶדם�ֶׁשָּבא�ַלֲעֹקר�ַרְגָליו.�'ְרֵצה'ִּבְרַּכת�

ְוֹלא�[,�ְוִדין�ֶזה�ֲאִפּלּו�ִּבְתִפַּלת�ַעְרִבית.�חֹוֵזר�ִלְתִחַּלת�ָהֲעִמיָדה,�ִנְזַּכר�ְּכֶׁשָּבא�ַלֲעֹקר�ַרְגָליו
��)ע�חנוכה�רסה"ח.�סימן�תצ�סעיף�ב(].�ֹו�ְּבֹראׁש�ֹחֶדׁש�ֶׁשְּבַעְרִבית�ֹלא�חֹוֵזרְּכמ

��
ֵאין�ָצִריְך�,��ִאם�ָטעּו�ִּביֵמי�ֹחל�ַהּמֹוֵעד�ְוָקְראּו�ַּבּתֹוָרה�ְקִריָאה�ֶׁשל�יֹום�ַאֵחר�ֶׁשל�ֶּפַסח-ְקִריַאת�ַהּתֹוָרה�

��)רמז(.�י�ֵאין�ֵסֶדר�ַהְּקִריאֹות�ֶׁשל�ְיֵמי�ַהֶּפַסח�ְמַעֵּכבִּכ,�ַלֲחֹזר�ְוִלְקֹרא�ֶאת�ַהְּקִריָאה�ֶׁשל�ַהּיֹום

��
ָּברּוְך�ַאָּתה�'ִאם�ִנְזַּכר�ַאַחר�,�ְוִאם�ָטָעה�ְוֹלא�ָאַמר.�ְּבִבְרַּכת�ַהָּמזֹון'�ַיֲעֶלה�ְוָיבֹוא'אֹוֵמר�

�ה �ְירּוָׁשַלִים' �ּבֹוֵנה ,'� �ה[אֹוֵמר �ֵׁשם �זֹו]'ְּבִלי ��ְּבָלשֹון :"� �ֲאֶׁשר �ְלַעּמֹו�ָּברּוְך �מֹוֲעִדים ָנַתן
�)סימן�קפח�סעיף�ז�(".ִיְׂשָרֵאל�ְלָׂשׂשֹון�ּוְלִׂשְמָחה �

��
��ְמָלאָכה�ְּבֹחל�ַהּמֹוֵעד

ָהִייִתי�ַמִּתיר�,�ִאּלּו�ָהָיה�ִמי�ֶׁשִּיְצָטֵרף�ִעִּמי:��ָאַמר�ַרִּבי�ַאָּבא�ַּבר�ָמָמל-ַמְּטַרת�ֹחל�ַהּמֹוֵעד�
�ַהּמֹוֵעד �ְּבֹחל �ְמָלאָכה �ַּבּמֹוֵעד,ַלֲעׂשֹות �ְמָלאָכה �ַלֲעׂשֹות �ֶׁשָאסּור �ַהַּטַעם �ָּכל ��ִּכי ְּכֵדי�,

�ֶׁשִּיְהיּו�אֹוְכִלים�ְוׁשֹוִתים�ְועֹוְסִקים�ַּבּתֹוָרה �ֲאָבל�ֵהם�אֹוְכִלים�ְוׁשֹוִתים�ּופֹוֲחִזים, ּוִמָּכאן�.
ֵּכיָון�,�ֲעִׂשַּית�ְמָלאָכה�ּבֹוֶׁשִאּסּור�ְׂשחֹוק�ְוַקּלּות�ֹראׁש�ְּבֹחל�ַהּמֹוֵעד�ָחמּור�יֹוֵתר�ֵמ,�ִנְרֶאה

��)ט�קעב"ע�יו"חזו(.�ִיְתָּבַרְך�ּוְבתֹוָרתֹו'�ֶׁשָּכל�ַמְּטַרת�ַהּתֹוָרה�ַּבּמֹוֲעדֹות�ְלִהָּדֵבק�ַּבה
��

ְּדַהְינּו�ֶׁשִאם�',�ָּדָבר�ָהָאֵבד'ֶאָּלא�ַרק�,��ָאסּור�ַלֲעׂשֹות�ְמָלאָכה�ְּבֹחל�ַהּמֹוֵעד-ָּדָבר�ָהָאֵבד�
��)קעג(.�ּוְכִדְלַהָּלן,�ָיכֹול�ְלַהִּגיַע�ְלֶהְפֵסד,�ֶאת�אֹוָתּה�ְמָלאָכהֹלא�ַיֲעֶׂשה�

��
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��

��ֹלא�ִמְׁשַּתֵּלם�ַלֲעֹבד�ְּבֹחל�ַהּמֹוֵעד
�ַזַצ.�א"ָהָיה�ֶזה�ְּבֹחל�ַהּמֹוֵעד�ֻסּכֹות�תשל �ַמְצִליַח�ָמזּוז �ַרִּבי ל�ִּבְרחֹובֹות�"ָעַבר�ַהָּגאֹון

�עֹו �ְיהּוִדי �ְוָרָאה �ּתּוִניס �ַּבֲחנּותֹוָהִעיר �ֵבד �ַהּצֹוְרפּות, �ִּבְמֶלאֶכת �לֹו. �"ָאַמר ֶׁשָּמא�:
�ַהּמֹוֵעד �ְּבֹחל �ַלֲעֹבד �ֶׁשָאסּור �?ָׁשַכְחָּת �"ָאַמר" �ֲאִני: �יֹוֵדַע �ִלי�, �ְּדחּוָפה �ֲעבֹוָדה ֲאָבל

�ַלֲעׂשֹוָתּה �ָהַרב". �"ָאַמר�לֹו �ֶזה�ָּדָבר�ָהָאֵבד: �ֵאין �ַּבּמֹוֵעד, �ְוָאסּור�ַלֲעׂשֹותֹו ֹלא�ִצֵּית�".
��.ְוִהְמִׁשיְך�ִּבְמַלאְכּתֹו,�ָהִאיׁש

��

ָאִבי�ַהּצֹוֵרף�:�ִהִּגיָעה�ֶאל�ֵּבית�ָהַרב�ַנֲעָרה�ּבֹוִכָּיה,�ְּביֹום�ִׁשִּׁשי,�ַּכֲעֹבר�ְׁשֹלָׁשה�ָׁשבּועֹות
�ְּגנּוִבים �ַּתְכִׁשיִטים �ֶׁשָּקָנה �ַּבֲעִליָלה �ֶנֱעַצר �ַהִּמ. �ְלַתֲחַנת �ְוָהַלְך �ָהַרב �ָקם ,�ְׁשָטָרהִמָּיד

�ַלַּׁשָּבת �ֶהָעצּור �ֶאת �ֶׁשְּיַׁשְחְררּו �ִּבֵּקׁש �ְּביֹום�, �ַלֶּכֶלא �ְלׁשּובֹו �ִאיִׁשית �ַעְרבּות ְוָחַתם
�ִראׁשֹון �ָהֲעִליָלה. �ִּבְנכֹונּות �הֹוָדה �ָהִעּנּוִיים �ֵמֲחַמת �ִּכי �ֶהָעצּור �ִסֵּפר �ַּבֶּדֶרְך ַלְמרֹות�,

�ְּבַתְכ �ָסַחר �ֶׁשֹּלא �ִהיא �ְּגנּוִביםֶׁשָהֱאֶמת �ִׁשיִטים �ַאְּדַרָּבא. �ַּתְכִׁשיִטים�, �ִנְגְנבּו ִמֶּמּנּו
��.ְיָקִרים

��

�ָהַרב �ַאְרַּבע�ֵמאֹות�ָחִבּיֹות�.�ֲאַסֵּפר�ְלָך�ִסּפּור:�"ָאַמר�לֹו ַמֲעֶׂשה�ְּבֶאָחד�ֶׁשֶהְחִמיצּו�לֹו
ְוַעל�ֵּכן�ֵאַרע�לֹו�,�ָעַבד�ְּבַכְרמֹוְוֵהִבין�ֶׁשִּקַּפח�ְמַעט�ֶאת�ָהָאִריס�ֶׁש,�ָעַרְך�ֶחְׁשּבֹון�ֶנֶפׁש.�ַיִין

�ֶזה �ֶהְפֵסד .� �ַהַּיִין�-ִּפָּצה�ֶאת�ָהָאִריס �ִּבְמִחיר �ְוִנְמַּכר �ַהֹחֶמץ �ְמִחיר �ּוִפְתאֹום�ִהְתַיֵּקר
�ֶהְפֵסדֹו �ֶאת �ְוִכָּסה �ֶנֶפׁש... �ֶחְׁשּבֹון �ַלֲעֹרְך �ְלָך �ַּגם �ְּכַדאי �ְּכֵדי�: �ַהּמֹוֵעד �ְּבֹחל ָעַבְדָּת

��"...ְרֵאה�ַמה�ִהְרַוְחָּת,��ּוְלַבּסֹוף-ִויַח�עֹוד�ְמַעט�ָממֹון�ְלַהְר
��

��".ֹלא�אֹוִסיף�עֹוד�ְלַחֵּלל�ֶאת�ְקֻדַּׁשת�ַהּמֹוֵעד,�ַרִּבי,�ָטִעיִתי:�"ָאַמר
��

�ַלֶּכֶלא �ָהִאיׁש �ָׁשב �ִראׁשֹון �ְּביֹום �ַהחֹוֵקר. �לֹו �"ָאַמר �ָעַרב�: �ָמזּוז �ֶׁשָהַרב ְּכֶׁשָרִאיִתי
�ּו �ְלַמַעְנָךְלָיְׁשְרָך �ִמְׁשַּתֵּדל �ָיָׁשר, �ָאָדם �ֶׁשַאָּתה �ֵהַבְנִּתי �ִנְמֶרֶצת�. �ַּבֲחִקיָרה ָּפַתְחִּתי

�ֶׁשְּלָך �ֶׁשַהּפֹוֵעל�ָהַעְרִבי �ְוִגִּליִתי �הּוא�ֶׁשָרַכׁש�ֶאת�ַהְּסחֹוָרה�ַהְּגנּוָבה, �ְוֹלא�עֹוד, ֶאָּלא�,
��)מעיין�המועד(�!"ֶׁשהֹוָדה�ִּבְגֵנבֹות�ֶׁשָּגַנב�ֶאְצְלָך�ְוֶהֱחִזיָרן

��

��
ֻמָּתר�ַלֲעׂשֹוָתּה�ֲאִפּלּו�ַעל�ְיֵדי�,��ָּכל�ְמָלאָכה�ֶׁשִהיא�ְלֹצֶרְך�ֹאֶכל�ֶנֶפׁש�ַּבּמֹוֵעד-ֹאֶכל�ֶנֶפׁש�

�ָאָּמן �ַוֲאִפּלּו�ֵיׁש�ָּבּה�ֹטַרח�ָּגדֹול, �ְוָלֵכן�ֻמָּתר�ְלַתֵּקן�ְּבֹחל�ַהּמֹוֵעד�ְמָקֵרר�ַחְׁשַמִּלי. ִּכיַרִים�,
�ַּגז �ֲאִפָּיה,ֶׁשל ��ַּתּנּור �ֶׁשַּבִּמְטָּבח, �ַמִים �ֶּבֶרז �ָּבֶזה, �ְוַכּיֹוֵצא �ְׂשָכרֹו�. �ְלַקֵּבל �ַלּפֹוֵעל ּוֻמָּתר

��)קפו(.�ִאם�ֵאין�ָאָּמִנים�ֶׁשַּיֲעׂשּו�ְמָלאכֹות�ֵאּלּו�ְּבִחָּנם,�ֻמְׁשָלם�ֲעבּור�ֲעבֹוָדתֹו�ֹזאת
��

ֲאָבל�ִאם�ֹלא�.�ִאם�ֵּכן�ָיכֹול�ֶלֱאֹכל�ֵמֶהם�ַּבּמֹוֵעדֶאָּלא�,��ָאסּור�ִלְכֹּבׁש�ֲחמּוִצים-ְּכבּוִׁשים�
�ְראּוִיים�ַלֲאִכיָלה�ַּבּמֹוֵעד �ִיְהיּו �ָאסּור, �ַהּמֹוֵעד. �ְלַאַחר �ֶׁשֹּלא�ִיְהֶיה�ָמצּוי �ּוַמֲאָכל ֻמָּתר�,

�ּוְלָכְבׁשֹו �ִלְקנֹותֹו �ֶׁשִּיְתַקְלֵקל�ִאם�ֹלא�ִי. �אֹו �ִאם�ֵיׁש�ֲחָׁשׁש�ֶׁשַּיְתִליַע �ַּבּמֹוֵעדְוֵכן ,�ְכְּבֶׁשּנּו
��)קפו(.�'ָּדָבר�ָהָאֵבד'ֶׁשֲהֵרי�ֶזה�,�ֻמָּתר�ְלָכְבׁשֹו

��
ַוֲאִפּלּו�ָהָיה�ָאנּוס�ְוֹלא�ִהְסִּפיק�.��ֵאין�ִמְתַּגְּלִחים�ְוֵאין�ִמְסַּתְּפִרים�ַּבּמֹוֵעד-ִּגּלּוַח�ְוִתְסֹּפֶרת�

�ְּבֶעֶרב�ֶהָחג �ְלִהְתַּגֵּלַח �ְלִהְסַּתֵּפר�אֹו �ָאסּור, �ַהֵּבן. �ַלֲאִבי �ַוֲאִפּלּו �ַלּמֹוֵהל�ְוַלַּסְנָּדק, .�ָאסּור,
��)קצ(.�ֻמָּתר�ְלָכל�ָאָדם,�ֲאָבל�ְלַסֵּדר�ֶאת�ַהָּׂשָפם

��
�)קצ�(.ַוֲאִפּלּו�ָרִגיל�ְלִהְתַּגֵּלַח�ְּבָכל�יֹום,�ָאסּור�ְלִהְתַּגֵּלַח�ַּבּמֹוֵעד,�ֲאִפּלּו�ִהְתַּגַּלח�ְּבֶעֶרב�ֶהָחג �

��
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ַוֲאִפּלּו�ָהָיה�ָיכֹול�ְלִהְסַּתֵּפר�,�ֻמָּתר�לֹו�ְלִהְסַּתֵּפר�ּוְלִהְתַּגֵּלַח,�ית�ַהֹּסַהר�ַּבּמֹוֵעדַהּיֹוֵצא�ִמֵּב
�)קצב(.�ֵּכיָון�ֶׁשֵאין�לֹו�ַמַּצב�רּוַח�ְלִהְסַּתֵּפר�ִּבְהיֹותֹו�ְּבֵבית�ַהֹּסַהר,�ְּבֶעֶרב�ֶהָחג �

��
ֻמָּתר�,�ְוָגֲערּו�ּבֹו�ֶׁשִּיְסַּתֵּפר,�ְּׁשֹלִׁשים�יֹום�ַּבּמֹוֵעדֶׁשִהְסַּתְּימּו�ַה,�ָאֵבל�ַעל�ָאִביו�אֹו�ַעל�ִאּמֹו

��)קצג(.�ְוַרַּׁשאי�לֹוַמר�ְלַאֵחר�ֶׁשִּיְגַער�ּבֹו�ְּכֵדי�ֶׁשִּיְסַּתֵּפר.�לֹו�ְלִהְסַּתֵּפר
��

��)קצד(.�ְחִמיר�ָּבֶזהּוִמְנַהג�ְּבֵני�ַאְׁשְּכַנז�ְלַה,��ֻמָּתר�ִלְגֹזז�ִצָּפְרַנִים�ְּבֹחל�ַהּמֹוֵעד-ִצָּפְרַנִים�
��

��)קצה(.�ֻמָּתר�ְלַתְּקָנם�ֲאִפּלּו�ַעל�ְיֵדי�ַמֲעֵׂשה�ָאָּמן,��ֶׁשִּנְׁשְּברּו�ַּבּמֹוֵעד-ִמְׁשָקַפִים�
��

�ְּתִפיָרה .� �ַהּמֹוֵעד-ִּגהּוץ �ְּבֹחל �ִּבְגּדֹו �ֶאת �ִלְתֹּפר �ֶׁשָּצִריְך ��ִמי �ִּבְמֶלאֶכת�, �ָאָּמן �ֵאינֹו ִאם
��)קצז(.�ְוֵכן�ֻמָּתר�ְלַגֵהץ�ֶאת�ַהְּבָגִדים�ְּבֹחל�ַהּמֹוֵעד.�ִלְתֹּפר�ְּכַדְרּכֹוַרַּׁשאי�,�ַהְּתִפיָרה

��
� �ָאָּמן-ֶרֶכב �ַמֲעֵׂשה �ָצִריְך �ִאם �ְּפָרִטי �ֶרֶכב �ְלַתֵּקן ��ֵאין �ּבֹו�, �ְלַהֲעִביר �ִמְתַּכֵּון �ִאם ַוֲאִפּלּו

�ַמֲאָכל �ִּדְבֵרי �ַאֶחֶר, �ְּבֶדֶרְך �ְלַהֲעִביָרם �ֶׁשֶאְפָׁשר �תָּכל �ָאָּמן. �ַמֲעֵׂשה �ֶׁשֵאינֹו �ִּתּקּון ,�ֲאָבל
��)קעה(.�ֻמָּתר�ְלַתְּקנֹו

��
ָּכל�ֶׁשֵאינֹו�,�ַרַּׁשאי�ְלַהְמִׁשיְך�ַלֲעֹבד,�ֶׁשִאם�ִיְתַחֵּמק�ִמַּלֲעֹבד�ֵיׁש�ֲחָׁשׁש�ֶׁשְּיַפְּטרּוהּו�-ּפֹוֵעל�

��)קפג(.�ֶׁשַּוַּדאי�ֶנְחָׁשב�ָּדָבר�ָהָאֵבד,��לֹוָיכֹול�ְלַקֵּבל�ֻחְפָׁשה�ַעל�ֶחְׁשּבֹון�ֹחֶפׁש�ְׁשָנִתי�ַהַּמִּגיַע
��

� �ֵעֶסק �ְקבּוִעים-ַּבַעל �ּפֹוֲעִלים ��ַהַּמֲעִביד �ָלֶהם�, �ְלַׁשֵּלם �ִיְצָטֵרְך �אֹוָתם �ַיֲעִסיק �ֹלא ְוִאם
��)קפב(.�ְוִיְׁשַּתְּדלּו�ַלֲעֹבד�ְּבִצְנָעה�ְּכָכל�ָהֶאְפָׁשר.��ַרַּׁשאי�ְלַהֲעִסיק�אֹוָתם-ַמְׂשֹּכֶרת�ְׁשֵלָמה�

��
�ֶאת�ֲחנּוָתם-ֲחנּות� �ְיָרקֹות�ַרָּׁשִאים�ִלְפֹּתַח �ַמֹּכֶלת�ּומֹוְכֵרי ��ַּבֲעֵלי �ֶׁשּקֹוִנים�, �ֶׁשָּידּוַע ֵּכיָון

�ְלֹצֶרְך�ַהּמֹוֵעד ְוֵכן�ָּכל�ַּכּיֹוֵצא�,�ֶׁשֲהֵרי�מּוְצֵרי�ֶהָחָלב�ְוַהְיָרקֹות�ֵאיָנם�ִמְתַקְּיִמים�ְזַמן�ַרב,
�ָּבֶזה �מֹוְכֵר. �ְיֵבִׁשיםֲאָבל �ֵּפרֹות �י �ַרב, �ְזַמן �ֶׁשִּמְתַקְּיִמים �ְוַכּדֹוֶמה �ֹאֶרז �ְּבִצְנָעה, ,�ִיְמְּכרּו

�ְּדַהְינּו ,��ּפֹוֵתַח�ֶּדֶלת�ַאַחת�ְונֹוֵעל�ַאַחת-ֶׁשִאם�ָהְיָתה�ְּפתּוָחה�ַהֲחנּות�ִלְרׁשּות�ָהַרִּבים�,
�ַלֹחל �ֶׁשּמֹוֵכר �ַיְחְׁשדּוהּו �ֶׁשֹּלא �ָמקֹום. �ּוִמָּכל �ִלְמֹּכר�ְּב, �ֻמָּתר �ּתֹוָרה �ִׂשְמַחת ֶעֶרב

�)קצ.�יא,�סימן�תקלט�סעיפים�י(.�ִמְּפֵני�ְּכבֹוד�יֹום�טֹוב,�ְּבַפְרֶהְסָיא �

��
� �ַהּמֹוֵעד-ִּכּבּוס �ְלֹצֶרְך �ֲאִפּלּו �ַהּמֹוֵעד �ְּבָגִדים�ְּבֹחל �ְלַכֵּבס ��ָאסּור �ְואּוָלם. ַמְּגבֹות�ָיַדִים�,

�ְלַכֵּבס �ֻמָּתר �ְוַרְחָצה �ְלַכֵּבסְוֵכ. �ֻמָּתר �ְקַטִּנים �ְיָלִדים �ִּבְגֵדי �ן �ְלִהְתַלְכֵלְך�, �ֶׁשַּדְרָּכם ֵּכיָון
��)קצח(.�ְוֵאין�ְלָצֵרף�ִּבְגֵדי�ְּגדֹוִלים�ִלְמכֹוַנת�ַהְּכִביָסה.�ָּתִמיד�ֶּבָעָפר

��
�יֹום �ִמֵּדי �ַלָּבָׂשר �ַהְּסמּוִכים �ּוְלָבִנים �ַּגְרַּבִים �ֶׁשַּמֲחִליִפים �ֶׁשִּמְתַלְכְלִכים�,ִּבְזַמֵּננּו �ִמְּפֵני

�)קצח(.�ֻמָּתר�ְלַכְּבָסם�ִּבְמכֹוַנת�ְּכִביָסה�ַּבּמֹוֵעד,��ִאם�ֵאין�לֹו�ֲאֵחִרים�ְלַהֲחִליף-ָּתִמיד�ְּבֵזָעה� �

��
�)ר(.�ֶׁשֵאין�ֶזה�ְּבֶגֶדר�ִּכּבּוס,�ֻמָּתר�ְלַנּקֹות�ֶאת�ַהֶּכֶתם�ְּבָחְמֵרי�ִנּקּוי,�ֶּבֶגד�ֶׁשִהְתַלְכֵלְך�ְּבֶכֶתם �

��
��)קצה(.�ֶׁשֵאינֹו�ּדֹוֶמה�ְלִכּבּוס�ְּכָלל,��ֻמָּתר�ְלַצְחֵצַח�ַנֲעַלִים�ַּבּמֹוֵעד-ִצְחצּוַח�ַנֲעַלִים�

��
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��)רו(.�ֲאָבל�ֹלא�ְיַפַּתח�ֶאת�ַהְּתמּוָנה�ֶאָּלא�ְלַאַחר�ַהּמֹוֵעד,��ֻמָּתר�ְלַצֵּלם�ַּבּמֹוֵעד-ַמְצֵלָמה�
��

,�ּוִמָּכל�ָמקֹום.�ָאסּור�ַּגם�לֹוַמר�ְלגֹוי�ַלֲעׂשֹוָתּה,�ַּבּמֹוֵעד�ְמָלאָכה�ֶׁשָאסּור�ַלֲעׂשֹוָתּה�-ּגֹוי�
��)ר(.�ֹלא�ָאְסרּו�ֲחָכִמים�ֵלָהנֹות�ִמֶּמָּנה�ֲאִפּלּו�ַּבּמֹוֵעד,�ִאם�ָעַבר�ְוָאַמר�ְלגֹוי�ַלֲעׂשֹוָתּה

��
��ֻמֶּתֶרת,]�ְוָיָפהֶׁשֹּלא�ַמְקִּפיד�ֶׁשִּתְהֶיה�ְמֻתֶּקֶנת[�ְּכִתיָבה�ְרִגיָלה�ֶׁשָּלנּו�-ְּכִתיָבה� ָּכל�ֶׁשִהיא�ְלֹצֶרְך�,
ֵּבין�ֶׁשִחֵּדׁש�,�ְוֵכן�ֻמָּתר�ִלְכֹּתב�ְּבֹחל�ַהּמֹוֵעד�ִאֶּגֶרת�ָׁשלֹום�ַלֲחֵברֹו�ְוִחּדּוֵׁשי�ּתֹוָרה.�ַהּמֹוֵעד

�ֵמֲאֵחִרים �ֶׁשָּׁשַמע �ּוֵבין �ֵמַעְצמֹו �ַמה�ַּגם. �ֶׁשִאם�ֹלא�ִיְכְּתֵבם, �ִמֶּמּנּו�ֵיׁש�ֲחָׁשׁש�ֶׁשִּיָּׁשְכ, חּו
�ָהָאֵבד �ְּכָדָבר �ְוֶנְחָׁשב �ְּפָעִמים, �ַּכָּמה �ֲעֵליֶהם �ַיֲחֹזר �ַוֲאִפּלּו �ֶׁשִּיְׁשְּכֵחם, �ֲחָׁשׁש �ֵיׁש .�ֲעַדִין

��)רד(.�ּוֻמָּתר�ְלָכְתָבם�ִּבְכַתב�ָידֹו�אֹו�ִּבְמכֹוַנת�ְּכִתיָבה�אֹו�ְּבֶאְמָצעּות�ַמְחֵׁשב
��

� �ּתֹוָרה �ְלַׁשֵּפ-ַּתְלמּוד �ַהּתֹוָרה�ֻמָּתר �ַּתְלמּוֵדי �ַחְדֵרי �ֶאת �ץ �ַלֲעׂשֹות�, �ְלַנָּגר �ָלֵתת ְוֵכן
.�ְּכֵדי�ֶׁשִּיְהיּו�מּוָכִנים�ִמָּיד�ְלַאַחר�ֶהָחג�ְוֹלא�ִיְתַּבְּטלּו�ִמִּלּמּוד�ּתֹוָרה,�ַסְפָסִלים�ַלַּתְלִמיִדים

�)קעו(.��ֵמַאַחר�ְוהּוא�ְּדַבר�ִמְצָוה,ּוֻמָּתר�ַלּפֹוֲעִלים�ְלַקֵּבל�ְׂשָכָרם�ָּכָראּוי�ְלֹלא�ָּכל�ֲחָׁשׁש �

��
� �ַהְּכֶנֶסת �ַּבּמֹוֵעד�-ֵּבית �ַהְּכֶנֶסת �ֵּבית �ּבֹוִנים �ֵאין �ֶׁשֲחֵפִצים�. �ְרָׁשִעים �ֶיְׁשָנם �ִאם אּוָלם

�)הקע(.�ֶׁשֵאין�ְלָך�ָּדָבר�ָהָאֵבד�ָּגדֹול�ִמֶּזה,�ֻמָּתר�ְלַהְמִׁשיְך�ַלֲעֹבד�ַּבּמֹוֵעד,�ִלְמֹנַע�ֶאת�ַהְּבִנָּיה �

��
��ַקָּבַלת�ְּפֵני�ַרּבֹו�ָּבֶרֶגל

�ֶּבָחג �ִמְצָוה�ַעל�ָּכל�ָאָדם�ְלַקֵּבל�ֶאת�ְּפֵני�ַרּבֹו �ָּגר�ִמחּוץ�ָלִעיר, �ַוֲאִפּלּו�ִאם�ַרּבֹו ִיְׁשַּתֵּדל�,
�ִלְראֹותֹו �ֵאָליו �ִלְנֹסַע �ּוִמָּכל�ָמקֹום. �ַהָּׁשָנה, �ַּגם�ְּבֶמֶׁשְך �ְלַק, �ַּפַעם�ֶׁשָאָדם�הֹוֵלְך ֵּבל�ְּבָכל

�)ז"�תלמוד�תורה�ה'הלה�"ם�פ"רמב.�א�ועוד"כו�ע,�ב"�י�עסוכה.�ב"ז�ע"ראש�השנה�ט(.�ְמַקֵּים�ָּבֶזה�ִמְצָוה,�ֶאת�ְּפֵני�ַרּבֹו �

��
��ֲעִלָּיה�ָלֶרֶגל

ֶׁשָהיּו�ְמִביִאים�ָקְרָּבנֹות�,�ֵהן�ֱאֶמת�ֶׁשִעַּקר�ִמְצַות�ֲעִלָּיה�ָלֶרֶגל�ָהְיָתה�ִּבְזַמן�ֵּבית�ַהִּמְקָּדׁש
�ַּבּתֹוָרהְל �ַהִּמְקָּדׁש�ַּכָּכתּוב �ְּבֵבית �ַהְקִריָבם �ָמקֹום, �ִמָּכל �ַלֲעלֹות�, �ִמְצָוה �ַהֶּזה �ַּבְּזַמן ַּגם

�ַהַּמֲעָרִבי �ְוַלֹּכֶתל �ִלירּוָׁשַלִים �ַהְּׁשִכיָנה, �ִמְּפֵני �ְלעֹוָלם �ַקֶּיֶמת �ֶׁשְּקֻדָּׁשָתן �ִמְּפֵני ֶׁשֶּנֱאַמר�,
�ג( �ט �א �ב(�ְוֵכן�ָאְמרּו�ַּבִּמְדָרׁש".�י�ְוִלִּבי�ָׁשם�ָּכל�ַהָּיִמיםְוָהיּו�ֵעיַנ�"):מלכים �רבה �השירים ֵמעֹוָלם�ֹלא��):שיר

ֶׁשְּקֻדַּׁשת�ֵּבית�ַהִּמְקָּדׁש�ִוירּוָׁשַלִים��,)ז"ו�מבית�הבחירה�הט"פ(ם�"ְוֵכן�ָּכַתב�ָהַרְמַּב.�ָזָזה�ְׁשִכיָנה�ִמֹּכֶתל�ַהַּמֲעָרִבי
�ְלעֹוָלם �ְּבֵטָלה �ֹלא �ּוְב. �ֲחִסיִדים �תרל(ֵסֶפר ��מּוָבא)סימן �ִמָּבֶבל�, �ַלֲעלֹות �ָרִגיל �ָהָיה �ָּגאֹון �ַהאי ֶׁשַרֵּבנּו

�ְּב �ְּבִלירּוָׁשַלִים �ָׁשָנה �ִמֵּדי �ַהֻּסּכֹות �ָנהָׁשַחג �ֶׁשַבע�, �ַרָּבה �הֹוַׁשְעָנא �ְּביֹום �ַהֵּזיִתים �ַהר �ֶאת �ַמִּקיף ְוָהָיה
�ְּפָעִמים �ַהַּתְׁשֵּב"ּוְבׁשּו. �"ת �רא"ח(ץ �סימן ��ָּכַתב)ג �ֱאֶמת: �ַמִּגיֵדי �ְוֵהִעידּו �ֶׁשָהיּו�, �ֵמַהִּנִּסים �ִנְׁשָאר �ֲעַדִין ִּכי

�ַהִּמְקָּדׁש �ִּבְזַמן �ִּבירּוָׁשַלִים �ַהָּמקֹום, �ִלי �ַצר �ַלֲחֵברֹו �ָאָדם �ָאַמר �ֶׁשֹּלא �ֶׁשִּבירּוָׁשַלִים�, �ַהְּכֶנֶסת �ֵּבית ִּכי
ִמְתַמֵּלאת�ִמֶּפה�ְלֶפה�ְּבֵעת�ִהְתַקֵּבץ�עֹוֵלי�ָהֶרֶגל�ַהחֹוְגִגים�,�קֹום�ַהָּדִרים�ָׁשםֶׁשְּצִריָכה�ִלְמַעט�ַאְנֵׁשי�ַהָּמ

יחוה��(.ִּכי�ֲעַדִין�ִהיא�ִּבְקֻדָּׁשָתּה,�ְוֻכָּלם�ִנְכָנִסים�ְויֹוְׁשִבים�ְרָוִחים,�ְּבַחג�ַהָּׁשבּועֹות�יֹוֵתר�ִמְּׁשֹלׁש�ֵמאֹות�ִאיׁש
��)א�סימן�כה"דעת�ח

��
,�ִאם�ָעְברּו�ְׁשֹלִׁשים�יֹום�ֶׁשֹּלא�ָרָאה�ָאָדם�ֶאת�ַהֹּכֶתל�ַהַּמֲעָרִבי,�י�ֶׁשְּבָכל�ַהָּׁשָנהַאף�ַעל�ִּפ

�י(עֹוֵמד�ְואֹוֵמר�ֶאת�ַהָּפסּוק� �סד �ישעיה ֵּבית�ָקְדֵׁשנּו�ְוִתְפַאְרֵּתנּו�ֲאֶׁשר�ִהְללּוָך�ֲאֹבֵתינּו�ָהָיה�"):
,�ִמָּכל�ָמקֹום,�ְוקֹוֵרַע�ֶאת�ִּבְגּדֹו�ַעד�ְּכֶנֶגד�ִלּבֹו,�"ָחְרָּבהְוָכל�ַמֲחַמֵּדינּו�ָהָיה�ְל,�ִלְׂשֵרַפת�ֵאׁש
ַהָּגר�ִּבירּוָׁשַלִים�ֵאינֹו�,�ּוְבָכל�ֹאֶפן.�ִמְּפֵני�ְקֻדַּׁשת�ְוִׂשְמַחת�ֶהָחג,�ֵאינֹו�קֹוֵרַע,�ִאם�ָּבא�ֶּבָחג
�)ע�ארבע�תעניות�תלח"חזו.�ע�סימן�תקסא"שו�(.ַאף�ִאם�ֹלא�ָרָאה�ֶאת�ַהֹּכֶתל�ְׁשֹלִׁשים�יֹום,�ָצִריְך�ִלְקֹרַע �
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�ּוְלַהְזִהיר �ְוֵיׁש�ְלַהְזִּכיר �ַּכּיֹום, �ַהַּבִית �ַהר �ְלֶׁשַטח �ְוֹאֶפן ֶׁשַהְּכִניָסה �ָּפִנים ,�ֲאסּוָרה�ְּבׁשּום
�ֵמִתים �ְטֵמֵאי �ְוֻכָּלנּו �ֵמַאַחר �ֵמת, �ְטֵמא �ְּכֶׁשהּוא �ַהִּמְקָּדׁש �ְלֵבית �ְוַהִּנְכָנס �ָּכֵרת, .�ַחָּיב

ִנָּכֵנס�,�ְוִיַּטֲהרּו�ָּכל�ִיְׂשָרֵאל�ְּבֵאֶפר�ָּפָרה�ֲאֻדָּמה,�ֶׁשָּיֹבא�ְמִׁשיַח�ִצְדֵקנּו,�ְּבָקרֹוב'�ּוְבֶעְזַרת�ה
�ַהָּׁשַמִים �ִמן �ָּבנּוי �ֶׁשֵּיֵרד �ְלֵבית�ַהִּמְקָּדׁש�ַהְּׁשִליִׁשי �ֵלָבב �ְּבִׂשְמָחה�ּוְבטּוב �ָיָדיו�, ִמַּמֲעֵׂשה

�ָּברּו �ַהָּקדֹוׁש �הּואֶׁשל �ְך �ֶאת�. �ּוַמֲחִטיִאים �חֹוְטִאים �אֹוָתם �ַאַחר �ְלִהְתַּפּתֹות �ֵאין ְוָלֵכן
,�ְונֹוְטִלים�ְּדֵמי�ְּכִניָסה�ְּכִאּלּו�ֶזה�ֲאַתר�מּוֵזיאֹון,�ֶׁשָּבנּו�ְּכִניָסה�ְמֻיֶחֶדת�ְלַהר�ַהַּבִית,�ָהַרִּבים

�ַאֲחֵר �ִמְתַּפִּתים �ָהֲאָרצֹות �ַעֵּמי �ְּתִמיִמים �ְלָׁשםַוֲאָנִׁשים �ְלִהָּכֵנס �יֶהם �ַוה. �ְיַכֵּפר�' ַהּטֹוב
�)�א�סימן�כה"יחוה�דעת�ח�(.ְּבַעד �

��
��ְוָהָיה�ַמֲחֶניָך�ָקדֹוׁש

� �ָערּוְך �ַהֻּׁשְלָחן �ָמָרן �ד(ָּכַתב �סעיף �תקכט �ַּבַחִּגים�:)סימן �ׁשֹוְטִרים �ְלַהֲעִמיד �ִּדין �ֵּבית ,�ַחָּיִבים
ֶׁשֹּלא�ִיְתַקְּבצּו�ָׁשם�ֶלֱאֹכל�,�ִּגּנֹות�ּוַבַּפְרֵּדִסים�ְוַעל�ַהְּנָהרֹותֶׁשִּיְהיּו�ְמׁשֹוְטִטים�ּוְמַחְּפִׂשים�ַּב

�ְוָנִׁשים �ֲאָנִׁשים �ְוִלְׁשּתֹות �ֲעֵבָרה, �ִליֵדי �ְוָיֹבאּו �ְוָׁשלֹום, �ַחס �ְלָכל�. �ֶזה �ְּבָדָבר �ַיְזִהירּו ְוֵכן
�ָהָעם �ֲאָנִׁשים�ְוָנִׁשים�ְּבָבֵּתיֶהם�ְּבִׂש, �ְמָחהֶׁשֹּלא�ִיְתָעְרבּו �ְּבַיִין, �ְוֹלא�ִיָּמְׁשכּו ֶׁשָּמא�ָיֹבאּו�,

�ֲעֵבָרה �ִליֵדי �ֻּכָּלם�ְקדֹוִׁשים, �ִיְהיּו �ֶאָּלא �ִמְׁשָנה�ְּברּוָרה�.כ"ע. �ָהַרב �ְוָכַתב �ֶזה�ֵיׁש�: ְוָדָבר
�ְּבָידֹו �ֶׁשֵּיׁש �ְּבִמי �ְוִלְמחֹות �ָעָליו �ְלַהְזִהיר �ָּתִמיד �ִחּיּוב �ָמצּו, �ֶׁשַּבַחִּגים �ַהִּקְלקּול�ֶאָּלא י

,�ּוַבֲעוֹונֹוֵתינּו�ָהַרִּבים�ִנְתָּפֵרץ�ִקְלקּול�ֶזה�ִּבְזַמֵּננּו�ְּבֵאיֶזה�ְמקֹומֹות�ַּגם�ִּבימֹות�ַהֹחל.�ְּביֹוֵתר
��.ד"עכ.�ְּבַוַּדאי�ְמֻחָּיב�ִלְמחֹות,�ּוִמי�ֶׁשֵּיׁש�ְּבָידֹו�ִלְמחֹות,�ְוָעוֹון�ָּגדֹול�הּוא

��
��

��ְׁשִביִעי�ֶׁשל�ֶּפַסח
ָּפׁשּוט�ֶׁשאֹוֵמר�ַהְּׁשִליַח�ִצּבּור�ִּבְרַּכת�ֵמֵעין�,��ְׁשִביִעי�ֶׁשל�ֶּפַסח�ֶׁשָחל�ְּבַׁשָּבת-ן�ֶׁשַבע�ֵמֵעי
��.ִּבְלַבד'�ְמַקֵּדׁש�ַהַּׁשָּבת'ְוחֹוֵתם�,�ְּכֵליל�ַהֵּסֶדר'�ֵליל�ִׁשּמּוִרים'ֶׁשֵאין�ֶזה�,�ֶׁשַבע

��
ִמְנַהג�ִיְׂשָרֵאל�ְקדֹוִׁשים�,�ֹוב�ְׁשִביִעי�ֶׁשל�ֶּפַסח�ְלַאַחר�ְסעּוַדת�ֵליל�יֹום�ט-ְקִריַעת�ַים�סּוף�

�ַהְמֻסָּדר�ַהּמּוָבא�ַּבַּמֲחזֹוִרים �ִלְלֹמד�ֶאת�ַהִּתּקּון �ְּפסּוִקים�ֵמַהַּתַנ, �ְוִקְטֵעי�"ְוָׁשם�הּוְבאּו ְך
ּוַמה�.�ַּבָּקרֹוב,�ִיְתָּבַרְך'�ְּבֶעְזַרת�ה,�ְּגָמָרא�ַהְמַדְּבִרים�ְּבִעְנַין�ַהְּגֻאָּלה�ָהֲעִתיָדה�ֶׁשִּנְזֶּכה�ָלּה

,�ּטֹוב�ּוַמה�ָּנִעים�ֶׁשְּיַאְרְּגנּו�ַהַּגָּבִאים�ִׁשעּור�ַעל�ְיֵדי�ָחָכם�ֶׁשְּיַדֵּבר�ְּבִעְנַין�ַהְּגֻאָּלה�ָהֲעִתיָדה
�ּוְמָׁשִלים �ַמֲעִׂשּיֹות �ִעם �ָוַדַעת �ַטַעם �ְּבטּוב �ַהְּגָמָרא �ִּדְבֵרי �ֶאת �ַלִּצּבּור �ִויָבֵאר �הְּכַי, '�ד

�ָעָליו �ַהּטֹוָבה ,� �ַהָּקָהל �ֶאת�ֵלב �ָהַאָּגָדה[ִלְמֹׁשְך �ְּבַׁשַער �ְּבַהְרָחָבה �ַלְיָלה,]ַּכּמּוָבא �ֲחצֹות ��ַעד
�]�ְּבֵעֶרְך24:40[ �ַהֵהיָכל. �ֶאת �ִיְפְּתחּו �ִמֵּכן �ּוְלַאַחר �ְּבָפָרַׁשת�, �ַהּתֹוָרה �ֵסֶפר �ִמּתֹוְך ְוִיְקְראּו

�ְּבַׁשַּלח �ַהָּפ, �ַהָּיםִמְּתִחַּלת �ִׁשיַרת �ְוַעד �ָרָׁשה �ַהָּים�, �ִׁשיַרת �ִלְקִריַאת �ְלַהִּגיַע ְוִיְׁשַּתְּדלּו
�ְּבִדּיּוק �ִּבְׁשַעת�ֲחצֹות �ְמֹאד, �ְּגדֹוָלה �ְּבִׂשְמָחה �ַהָּים �ֶאת�ִׁשיַרת �ַיַחד �ַהָּקָהל �ָּכל .�ְוָיִׁשירּו

� �ֵאיזֹו �ִמֵּכן �ְלַאַחר �ְלַבֵּקׁש �ּוְמֻנָּסה �ְּבדּוָקה �ִויׁשּוָעהּוְסֻגָּלה �ַּבָּקָׁשה �ה, �ּוְבֶעְזַרת ִיְתָּבַרְך�'
��.ִּתְתַמֵּלא�ַּבָּקָׁשתֹו

��
��

��מֹוָצֵאי�ֶּפַסח
��ְקִנַּית�ָחֵמץ�ְלַאַחר�ַהֶּפַסח

�ָחֵמץ�ְלַאַחר�ַהֶּפַסח ָּכל �ֶׁשֵּיׁש�ּבֹו �ָאָדם�ְיֵרא�ָׁשַמִים�ֹלא�ִיְקֶנה�ׁשּום�ִמְצָרְך ֶאָּלא�ִמַּבַעל�,
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ְּכֵדי�ֶׁשֹּלא�ִיָּכֵׁשל�ְּבִאּסּור�,��ֶׁשָּמַכר�ֶאת�ֲחֵמצֹו�ְלגֹוי�ְּבֶאְמָצעּות�ָהַרָּבנּותַמֹּכֶלת�ְיֵרא�ָׁשַמִים
ֲאָבל�ַּבַעל�ַמֹּכֶלת�ֶׁשֵאינֹו�ׁשֹוֵמר�ּתֹוָרה�ּוִמְצוֹות�ֵיׁש�ָלחּוׁש�ֶּפן�,�ָחֵמץ�ֶׁשָעַבר�ָעָליו�ַהֶּפַסח
ֶאָּלא�ִאם�ֵּכן�,�ֵאין�ִלְסֹמְך�ָעָליו,�ר�ֶׁשָּמַכרַוֲאִפּלּו�ִאם�הּוא�אֹוֵמ,�ֹלא�ָמַכר�ֶאת�ֲחֵמצֹו�ְלגֹוי

��)ע(.�ְּכִפי�ֶׁשָּנהּוג�ָלֵתת,�ַמְרֶאה�ְּתעּוַדת�ְמִכיַרת�ֶהָחֵמץ�ֵמָהַרָּבנּות�ַהְּמקֹוִמית
��

��ֲאִכיַלת�ָחֵמץ�ּוַמָּצה�ְלַאַחר�ַהֶּפַסח

�ַרָּבנּות�ָחֵמץ�ֶׁשִּנְמַּכר�ְלגֹוי�ְּבֶעֶרב�ֶּפַסח�ְּבֶאְמָצעּות�ָה-ִמימּוָנה� �ִמָּיד�, ֻמָּתר�ֶלֱאֹכל�אֹותֹו
�ַהֶּפַסח �ְּבמֹוָצֵאי �ַמְרֶׁשה�, �ֶׁשַהּגֹוי �ִּבְמֹפָרׁש �ִנְכַּתב �ַלּגֹוי �ֶהָחֵמץ �ְמִכיַרת �ֶׁשִּבְׁשַטר ֵּכיָון

ִאם�[ִויַׁשְּלמּו�לֹו�ַאַחר�ָּכְך�ֶאת�ְמִחירֹו�,�ְלמֹוְכֵרי�ֶהָחֵמץ�ָלַקַחת�ִמָּיד�ַאַחר�ַהֶּפַסח�ֵמֶהָחֵמץ
�ֵּכן�ֵאין�ָּבֶזה�ַּגם�ֲחַׁשׁש�ֶׁשל�ֶּגֶזל�ַהּגֹוי ְוָלֵכן�ֻמָּתר�ֶלֱאפֹות�ְּבמֹוָצֵאי�ַהֶּפַסח��.]ֶׁשהּוא�ָאסּור�ִמן�ַהִּדין,

ְוֶלֱאֹכל�,�ּוְכמֹו�ֶׁשָּנֲהגּו�ַרִּבים�ָלֹחג�ֶאת�ַהִּמימּוָנה�ְּבמֹוָצֵאי�ֶּפַסח,�ָחֵמץ�ִמֶּקַמח�ֶׁשִּנְמַּכר�ְלגֹוי
�)ב�סימן�סד"ד�ח"ת�יחו"שו.�ע�חושן�משפט�סימן�שנט�סעיף�א"שו�(.�ֶׁשִהיא�ָחֵמץ�ָּגמּור',מּוְפְלאָטה' �

��
� �ַהָּׁשָנה �ְּבֶמֶׁשְך �ַהַּמָּצה��-ִּבְרַּכת�ַהַּמָּצה �ַעל �ְלָבֵרְך �ַאְׁשְּכַנז �ְּבֵני �ַהּמֹוִציא'ִמְנַהג ּוִבְרַּכת�'

�ַהָּמזֹון ,� �ְלָבֵרְך �ְסָפַרד �ְּבֵני �ִמְנַהג �תְמזֹונֹו'ֲאָבל �ַהִּמְחָיה'ְו' �ַעל �ְסעּוָדה�', �ְּכֶׁשּקֹוֵבַע ְוַרק
]� �,]�ְּגָרם216ֶׁשאֹוֵכל �ּוְמָבֵרְך �ָיָדיו �ַהּמֹוִציא'�נֹוֵטל �ַהָּמזֹון' �ּוִבְרַּכת �ְסָפַרד�. �ְּבֵני �ֶׁשַּגם ְוטֹוב

�)ע�ברכות�סא"ח(.�ֹיאְכלּו�ֶאת�ַהַּמָּצה�ְּבתֹוְך�ְסעּוַדת�ַּפת �

��
�ְּב �ֶׁשָחל �ֶּפַסח �מֹוָצֵאי �ַהַּׁשְמַקֵּי�-ַׁשָּבת �ְסעּודֹות �ֶאת �ְּבַמּצֹותם �ָּבת �ַהַּמָּצה�, �ַעל ּוְמָבֵרְך

�ַהּמֹוִציא' �ַהֵּדעֹות' �ְלָכל �ֶל, �ָלנּו �ֶׁשֵאין �[ֶחם�ָחֵמץִמֵּכיָון �ְּבָכ. �מֹוְוהּוא�ַהִּדין �ֶּפַסחל ,�ָצֵאי
ְוֵאין�,�ַׁשָּבת�זֹו�ֵמֶהָחֵמץ�ֶׁשִּנְמַּכר�ַלּגֹויּוֻמָּתר�ֶלֱאֹכל�ְּב].�ּוקן�ֹלא�ִנְמָצא�ֶלֶחם�ַּבּׁשֲעַדִיֵּכיָון�ֶׁש

�)ע�ברכות�סד"ח.�קכג(.�ָּבֶזה�ִאּסּור�ֻמְקֶצה �

��
��

		ְסִפיַרת	ָהֹעֶמר
�ַהּתֹוָרה-ְלֵׁשם�ִיחּוד� �ֵּבית�ַהִּמְקָּדׁש�ָהְיָתה�ִמְצַות�ְסִפיַרת�ָהֹעֶמר�ִמן ��ִּבְזַמן ֲאָבל�ַהּיֹום�,

�ֶׁשָחַרב�ַהִּמְקָּדׁש �ָהַרִּביםַּבֲעוֹונֹו, �ֵתינּו �ֲחָכִמים, �ְסִפיַרת�ָהֹעֶמר�ִהיא�ִמִּדְבֵרי �ַּבֻּנָּסח�, ְוָלֵכן
ִהְנִני�ָּבא�ְלַקֵּים�ִמְצַות�ֲעֵׂשה�ֶׁשל�':�ֹלא�ֹיאַמר,�ֶׁשאֹוְמִרים�ֹקֶדם�ַהְּסִפיָרה'�ְלֵׁשם�ִיחּוד'ֶׁשל�

��)ט�ריג"ע�יו"ח(.�'ֹעֶמרִהְנִני�ָּבא�ְלַקֵּים�ִמְצַות�ְסִפיַרת�ָה':�ֶאָּלא',�ְסִפיַרת�ָהֹעֶמר
��

� �ַהְּסִפיָרה �ֵמַהְּׁשִקיָעה-�ְזַמן �סֹוֵפר �ַהִּדין ��ֵמִעַּקר �ְוִלְסּפֹור�, �ְלַהְחִמיר �ָנכֹון �ְלַכְּתִחָּלה ַאְך
�)רלב.�ז,�סימן�תפט�ב(�.ִיְסֹּפר�ַּבּיֹום�ְלֹלא�ְּבָרָכה,�ְוִאם�ֹלא�ָסַפר�ְּבֶמֶׁשְך�ַהַּלְיָלה.�ִמֵּצאת�ַהּכֹוָכִבים �

��
ְּכֵדי�,��ִמְנָהג�טֹוב�ִלְסֹּפר�ֶאת�ָהֹעֶמר�ְּבָכל�ֹּבֶקר�ַאַחר�ַהְּתִפָּלה�ְלֹלא�ְּבָרָכה-ָרה�ַּבֹּבֶקר�ְסִפי

��.ְויּוַכל�ְלַהְמִׁשיְך�ִלְסֹּפר�ִּבְבָרָכה,�ִנְמָצא�ֶׁשּסֹוֵפר�ַּבּיֹום,�ֶׁשִּמי�ֶׁשָּׁשַכח�ַּבַּלְיָלה�ִלְסֹּפר
��

� �ָהַרִּבים �ְוָנ-ִזּכּוי �ָיֶפה �ִמְנָחה�ְלַעְרִבית��ִמְנָהג �ַהְּסִפיָרה�ֵּבין ִעים�ְּבַכָּמה�ְקִהּלֹות�ֶׁשִּביֵמי
�ַהּכֹוָכִבים �ֵצאת �ַעד �ַהְׂשֵּכל �מּוַסר �ָחָכם �ִמִּפי �ְוׁשֹוְמִעים �ָאבֹות �ְּבִפְרֵקי �קֹוְרִאים ְוָאז�.

�ִמְתַּפְלִלים�ַעְרִבית�ְוסֹוְפִרים�ֶאת�ָהֹעֶמר �ִּבְזכּות�ֶזה�ַיְמִׁשיכּו. �ְלָכל�ַהָּׁשָנהְואּוַלי ��ֵּכן ִּכי�,
��)רלו(�.ֵאין�ֵחְטא�ָּבא�ַעל�ָידֹו,�ְוָכל�ַהְמַזֶּכה�ֶאת�ָהַרִּבים.�ִמְצָוה�ּגֹוֶרֶרת�ִמְצָוה
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ְוַאַחר�ָּכְך�,�ַהִּמְנָהג�ַהָּנכֹון�ֶׁשַהְּׁשִליַח�ִצּבּור�אֹו�ַרב�ַהָּקָהל�ְמָבֵרְך�ְוסֹוֵפר�ֶאת�ָהֹעֶמר�ְּתִחָּלה
��)רכח(.�ְּכֵדי�ֶׁשֹּלא�ִיְטֶעה�ִמי�ֵמַהָּקָהל�ִּבְסִפיָרתֹו,�ְוָעִדיף�ַלֲעׂשֹות�ֵּכן.�ְוסֹוֵפרַהִּצּבּור�ְמָבֵרְך�

��
ִיְׁשְּכחּו�,�ְויֹוֵדַע�ַהַחָּזן�ֶׁשִאם�ֹלא�ִיְסֹּפר�ַעְכָׁשו,�ִצּבּור�ֶׁשִּסֵּים�ְּתִפַּלת�ַעְרִבית�ְּבֵבין�ַהְּׁשָמׁשֹות

��.ָליו�ִלְסֹּפר�ַעָּתה�ְוֹלא�ַיְמִּתין�ְלֵצאת�ַהּכֹוָכִביםִמְצָוה�ָע,�ֵחֶלק�ֵמַהִּצּבּור�ִלְסֹּפר
��

� �ַּבּיֹום-ָטָעה �ַלָּמֳחָרת �ָסַפר �ְוֹלא �ַּבַּלְיָלה �ִלְסֹּפר ��ָׁשַכח �ִלְסֹּפר�, �ְלַהְמִׁשיְך �ַרַּׁשאי ֵאינֹו
�ִּבְבָרָכה �ֲאָבל�ַהְמֻסָּפק�ִאם�.ֶאָּלא�ֹיאַמר�ְלַאֵחר�ֶׁשְּיַכֵּון�ָעָליו�ַּבְּבָרָכה�ְוִיְסֹּפר�הּוא�ַעְצמֹו,

�)רמח,�רלח.�סימן�תפט�סעיף�ח�(.ַרַּׁשאי�ְלַהְמִׁשיְך�ִלְסֹּפר�ַּבַּלְיָלה�ַלָּמֳחָרת�ִּבְבָרָכה,�ָסַפר�ֶאְתמֹול �

��
ִמי�ֶׁשָּׁשַאל�אֹותֹו�,�ְוָלֵכן.�ְוֵאינֹו�ַרַּׁשאי�ְלָבֵרְך�ְּבאֹותֹו�ֶעֶרב,�ָיָצא,�ָסַפר�ֶאת�ָהֹעֶמר�ְוֹלא�ֵּבַרְך

� �ָלֹעֶמר'ֲחֵברֹו �ַהּיֹום �ַּכָּמה '?� �לֹו �ַיֲעֶנה �ְוָכְך'ֹלא �ָּכְך �ַהּיֹום �ִלְסִפיָרה[' �ֶנְחָׁשב �ֶזה �]ִּכי ֶאָּלא�,
ְוִאם�ָטָעה�ְוָעָנה�.�ּוִמֵּמיָלא�ָיִבין�ֲחֵברֹו�ַּכָּמה�ַהּיֹום�ָלֹעֶמר',�ֶאְתמֹול�ָהָיה�ָּכְך�ְוָכְך':�ֹיאַמר
',�ַהּיֹום'ִאם�ֹלא�ָאַמר�לֹו�ֵּתַבת�,�ּוִמָּכל�ָמקֹום.��ְּבאֹותֹו�ֶעֶרבֹלא�ְיָבֵרְך',�ַהּיֹום�ָּכְך�ְוָכְך'לֹו�

ֲאָבל�ֵמַהּיֹום�ַהְּׁשִביִעי�ַלְּסִפיָרה�,�ְוָכל�ֶזה�ַעד�יֹום�ַהִּׁשִּׁשי�ַלְּסִפיָרה.�ַרַּׁשאי�ִלְסֹּפר�ִּבְבָרָכה
ַרַּׁשאי�,�ָנה�לֹו�ַרק�ֶאת�ִמְסַּפר�ַהָּיִמיםֵּכיָון�ֶׁשָע,�ֶׁשָּצִריְך�ְלַהְזִּכיר�ַּגם�ֶאת�ִמְסַּפר�ַהָּׁשבּועֹות

��)רמו(.�ִלְסֹּפר�ִעם�ְּבָרָכה
��

� �ִמְצָוה�ְלַחֵּנְך�ֶאת�ַהְּקַטִּנים�ִלְסֹּפר�ֶאת�ָהֹעֶמר�ִּבְבָרָכה�-ִחּנּוְך ַוֲאִפּלּו�ִאם�ָׁשְכחּו�ִלְסֹּפר�,
�)רכא(.�ַיְמִׁשיכּו�ִלְסֹּפר�ִּבְבָרָכה,�יֹום�ֶאָחד �

��
ַאף�ַעל�ִּפי�ֶׁשִהְקִּפיד�ִלְסֹּפר�ְּבַקְטנּותֹו�,�ָטן�ֶׁשִהְגִּדיל�ְּבתֹוְך�ְיֵמי�ְסִפיַרת�ָהֹעֶמר�ָק-ַּבר�ִמְצָוה�

�)רכא(.�ֶאָּלא�ִיְׁשַמע�ֵמַאֵחר�ְוֵיֵצא�ְיֵדי�חֹוָבה,�ֹלא�ַיְמִׁשיְך�ִלְסֹּפר�ִעם�ְּבָרָכה,�ָּכל�יֹום �

��
  )רכ(.�ָנם�ַרָּׁשִאּיֹות�ִלְסֹּפר�ְּבִלי�ְּבָרָכהְוָאְמ,��ָנִׁשים�ְּפטּורֹות�ִמְּסִפיַרת�ָהֹעֶמר-ָנִׁשים�

��
��

��ִמְנֲהֵגי�ְיֵמי�ָהֹעֶמר
� �ִנּׂשּוִאין-ִנּׂשּוִאין �ְּבִׂשְמַחת �ָהֹעֶמר �ִּביֵמי �ְלַמֵעט ��ָנֲהגּו �ֶעְׂשִרים�, �ֵמתּו �ֶזה �ֶׁשִּבְזַמן ִמֵּכיָון

�ֲעִקיָבא �ַרִּבי �ַּתְלִמיֵדי �ֶאֶלף �ְוַאְרָּבָעה �ָהעֹוָלם, �ִמּתֹוָרהְוִנְׁשַאר ��ָׁשֵמם �ַרִּבי�, �ֶׁשָּבא ַעד
�אֹוָתם�ּתֹוָרה �ְוִלֵּמד �ֶׁשַּבָּדרֹום �ַרּבֹוֵתינּו �ֲעִקיָבא�ֵאֶצל �ְוֵהם, �ַהֵּנס: �ַּבַעל �ֵמִאיר �ַרִּבי ַרִּבי�,

�ֶאְלַעאי �ְּבַרִּבי �ְיהּוָדה �ֲחַלְפָּתא, �ֶּבן �יֹוִסי �ַרִּבי �ֶאְלָעָזר, �ְוַרִּבי �יֹוַחאי �ַּבר �ִׁשְמעֹון �ֶּבן�ַרִּבי
��.ְוֵהם�ֵהם�ֶׁשֶהֱעִמידּו�ֶאת�ַהּתֹוָרה�ֵמאֹותֹו�ַהּדֹור�ָוָהְלָאה.�ָׁשמּוַע

��
�ל �יֹום �ַעד �ִאָּׁשה �ָלֵׂשאת �ֶׁשֹּלא �ְסָפַרד �ְּבֵני �ַּבֹּבֶקר"ִמְנַהג �ָלֹעֶמר �ד �ָּפְסקּו�, �ַּבּיֹום ֶׁשּבֹו

�ַּתְלִמיֵדי�ַרִּבי�ֲעִקיָבא�ָלמּות ְוַעל�.�ג�ָלֹעֶמר"ִּתיר�ְלִהָּנֵׂשא�ִמיֹום�לּוִמְנַהג�ְּבֵני�ַאְׁשְּכַנז�ְלַה.
ַרק�,�ֻמָּתר�ַלֲעׂשֹוָתם�ְּבָכל�ְיֵמי�ָהֹעֶמר,��ֶׁשֹּקֶדם�ַהֲחֻתָּנה]וֹוְרט['�ְּתָנֵאי�ַהִּׁשּדּוִכים,�'ֹּכל�ָּפִנים

�)רנח,�רנג(.�ֶאָּלא�ָיִׁשירּו�ַּבֶּפה�ִּבְלַבד,�ֶׁשֹּלא�ַיֲעׂשּו�ִרּקּוִדים�ּוְמחֹולֹות �

��
ֲאָבל�ִׁשיָרה�ַּבֶּפה�,�ָנכֹון�ְלַהְחִמיר�ֶׁשֹּלא�ִלְׁשֹמַע�ִׁשיִרים�ַהְמֻלִּוים�ִּבְכֵלי�ְנִגיָנה�-ְנִגיָנה�ְּכֵלי�
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�13ַּבּיֹום�ֶׁשָּמְלאּו�לֹו�[ַּבר�ִמְצָוה�,�ִּפְדיֹון�ַהֵּבן,�ִּכְבִרית�ִמיָלה,�ּוִמָּכל�ָמקֹום�ְלִׂשְמַחת�ִמְצָוה.�ֻמָּתר

��ִסּיּום�ַמֶּסֶכת,]ָׁשָנה �ְנִגיָנה�ַמָּמׁש, �ִּבְכֵלי �ַאף �ֻמָּתר �ַּתֲהלּוַכת�ַהְכָנַסת�. �ְלַאְרֵּגן �ֻמָּתר ְוָלֵכן
�)רנח.�קרן�לדוד,�מגן�אברהם(.�ִמְּפֵני�ֶׁשִהיא�ִׂשְמָחה�ֶׁשל�ִמְצָוה,�ֵסֶפר�ּתֹוָרה�ִעם�ְּכֵלי�ֶזֶמר �

��
� �-ֶׁשֶהֱחָינּו �ְלָבֵרְך �ֶׁשֶהֱחָינּו'�ֻמָּתר �ְּבָכ' �ָחָדׁש �ְּפִרי �ָהֹעֶמרַעל �ְיֵמי �ל �ָחָדׁש. �ֶּבֶגד ,�ֲאָבל

�ְּגדֹוָלה�יֹוֵתר �ֶׁשַהִּׂשְמָחה�ּבֹו �טֹוב�ֶׁשֹּלא�ְלַחֵּדׁש�ֵמֹראׁש�ֹחֶדׁש�ִאָּיר, �ְיַחְּדׁשֹו�. ּוְכֶׁשֵּיׁש�ֹצֶרְך
��)רנט(.�ֻמָּתר�ְלַחֵּדׁש�ְלֹלא�ׁשּום�ֲחָׁשׁש,�ּוְלִׂשְמַחת�ִמְצָוה�ִּכְבִרית�ִמיָלה�ְוַכּדֹוֶמה.�ְּבַׁשָּבת

��
ְוֵכן�ֻמָּתר�ְלִהָּכֵנס�,��ֵמִעַּקר�ַהִּדין�ֶאְפָׁשר�ִלְקנֹות�ְּבָגִדים�ֲחָדִׁשים�ִּביֵמי�ָהֹעֶמר-ְקִנַּית�ְּבָגִדים�

�ֲחָדָׁשה �ְלִדיָרה �ַהַּבִית. �ֲחֻנַּכת �ַּגם �ְוַיֲעׂשּו �ֶׁשָּנֲהגּו�, �ִנּׂשּוִאין �ְּכִׂשְמַחת �ִׂשְמָחה �זֹו ֶׁשֵאין
��)רסט,�רסא(.�ְוֹיאְמרּו�ִּדְבֵרי�ּתֹוָרה,��ֶׁשָּיִׁשירּו�ַּבֶּפה�ְּבֹלא�ְּכֵלי�ְנִגיָנהַרק,�ְלַהְחִמיר�ָּבּה

��
.�ג�ָלֹעֶמר"ְוִלְבֵני�ַאְׁשְּכַנז�ַעד�ל,�ד�ָלֹעֶמר�ַּבֹּבֶקר"�ָנֲהגּו�ֶׁשֹּלא�ְלִהְסַּתֵּפר�ַעד�יֹום�ל-ִּתְסֹּפֶרת�

ַרַּׁשאי�ְלַגֵּלַח�,�ָּקֶׁשה�לֹו�ְלַהְמִּתין�ָּכל�ָּכְך�ְּבִגּלּוַח�ַהָּזָקןּוִמי�ֶׁש.�ְוֵיׁש�ְלִהָּזֵהר�ַּגם�ְּבִגּלּוַח�ַהָּזָקן
�)רסא(.�ֵיׁש�ְלָהֵקל�ְלִהְתַּגֵּלַח�ְּבָכל�ֶעֶרב�ַׁשָּבת,�ּוִבְמקֹום�ֹצֶרְך�ָּגדֹול.�ְּבֹראׁש�ֹחֶדׁש�ִאָּיר �

��
ְוִאם�ָקֶׁשה�ָלֶהם�ְלִהְסַּתֵּפר�.�ִּמיָלהַלַּסְנָּדק�ְוַלּמֹוֵהל�ְלִהְסַּתֵּפר�ִלְכבֹוד�ַה,�ֻמָּתר�ַלֲאִבי�ַהֵּבן
�ַהִּמיָלה �ְּביֹום �ֹקֶדם, �יֹום �ִיְסַּתְּפרּו �ְּביֹום�ִראׁשֹון. �ַהִּמיָלה �ְוִאם �ְּביֹום�, �ְלִהְסַּתֵּפר ְיכֹוִלים

�)רסד(.�ֻמָּתר�ַּגם�ַלֲחַתן�ַּבר�ִמְצָוה�ּוְלָאִביו�ְלִהְסַּתֵּפר ּוְכמֹו�ֵכן.�ִׁשִּׁשי�ִלְכבֹוד�ַׁשָּבת �

��
��)רסא(.��ֵאין�ַהָּנִׁשים�ִּבְכַלל�ִאּסּור�ִּתְסֹּפֶרת�ָּבֹעֶמר�ְּכָלל�ְוִעָּקר-ָנִׁשים�

��
�אות�"החיד(�.ִּכי�ָקדֹוׁש�ַהּיֹום,�ְוַיְרֶּבה�ְּבִׂשְמָחה�ְקָצת,��הּוא�ֶּפַסח�ֵׁשִני-ד�ְּבִאָּיר�"י �באצבע �מורה א

�)רכב �

��
�"ל �ָלֹעֶמר �-ג �ְּבִׂשְמָחה �ְלַהְרּבֹות �ָלֹעֶמר"ְּבל�נֹוֲהִגים �ג �ַרִּבי�, �ֶׁשל �ַהִהּלּוָלא �יֹום ֶׁשהּוא

ְוֵיׁש�נֹוֲהִגים�ִלְלֹמד�ַּבֲחבּוָרה�ֶאת�ִׁשְבֵחי�ַרִּבי�ִׁשְמעֹון�ַּבר�יֹוַחאי�.�א"ִׁשְמעֹון�ַּבר�יֹוַחאי�זיע
�)רעג.�כגא�מורה�באצבע�אות�ר"החיד(.�ּוִמְנָהג�ָיֶפה�הּוא,�ס�ּוַבֹּזַהר�ַהָּקדֹוׁש"ַהְמֻפָּזִרים�ַּבַּׁש �

��
�ל �ֶׁשָחל �ִׁשִּׁשי"ָׁשָנה �ְּביֹום �ָלֹעֶמר �ג �ִׁשִּׁשי, �ְּביֹום �ְלִהְסַּתֵּפר �ְסָפַרד �ִלְבֵני �ַּגם �ֻמָּתר ִמְּפֵני�,
ַרַּׁשאי�ְלִהְסַּתֵּפר�ְּביֹום�ֲחִמיִׁשי�ַּבַּלְיָלה�,�ְוִאם�ָקֶׁשה�לֹו�ְלִהְסַּתֵּפר�ְּביֹום�ִׁשִּׁשי.�ְּכבֹוד�ַהַּׁשָּבת

��)רסז(.�ג�ָלֹעֶמר"�ּוְבָׁשָנה�ָּכֹזאת�ֻמָּתר�ַּגם�ַלֲעֹרְך�ִנּׂשּוִאין�ְּבֵליל�ל].ג"ֵליל�ל[

��

 ָּתם�ְוִנְׁשָלם�ֶׁשַבח�ְלֵאל�ּבֹוֵרא�עֹוָלם


