
פסח-חג האהבה
הגאון הגדול רבי משה קלאזן שליט"א

"פסח שהיו אבותינו אוכלים על שם מה? על שפסח ד' על בתי אבותינו במצרים".  

כפשוטו הכוונה היא שדלג ד' על בתי ישראל, ולכן נקרא הקרבן והחג - פסח.

אולם מהעיון בפסוקים נראה שישנו פירוש אחר, והוא הפירוש העיקרי. שהפסוק 
שם  הבתים אשר אתם  על  לאות  לכם  הדם  :"והיה  יג[  פסוק  יב  פרק  ]שמות  אומר 
נגף למשחית בהכותי בארץ  יהיה בכם  ולא  ופסחתי עליכם  וראיתי את הדם 

מצרים" 

וכתב שם רש"י וז"ל :  ופסחתי - וחמלתי, ודומה לו )ישעיהו לא ה( פסוח והמליט. 
ואני אומר כל פסיחה לשון דלוג וקפיצה. ופסחתי - מדלג היה מבתי ישראל 
)מלכים א' יח כא( פוסחים על שתי הסס  לבתי מצרים, שהיו שרוים זה בתוך זה, וכן
עיפים, וכן כל הפסחים הולכים כקופצים, וכן )ישעיהו לא ה( פסוח והמליט. עכ"ל.

כלומר רש"י אומר שהפירוש הבסיסי והמרכזי של המילה פסח היא – חמלה. 
ורש"י מוסיף שהוא גם לשון של קפיצה ודילוג. 

גם בפסוק ]שמות פרק יב, כז[ :" ואמרתם זבח פסח הוא לה' אשר פסח על בתי בני 
ישראל במצרים בנגפו את מצרים ואת בתינו הציל ויקוד העם וישתחוו" 

"ותימרון דיבח חייס הוא קדם יי, דחס על בתי בני ישראל במס  תרגם אונקלוס :
צרים כד מחא ית מצראי וית בתנא שיזיב וכרע עמא וסגידו":

הרי לנו שתרגום המילה "פסח" הוא בעיקר חמלה ורחמנות !   שהקב"ה חמל 
עלינו.  

אוכשתדקדק תמצ ששורש המילה אהבה היא – רחמנות, כמ"ש "בדחילו ורחיס
מו" ביראה ובאהבה, יוצא שההסבר במילה פסח הוא – אהבה. וא"כ נתחדש 

לנו ששם החג הזה הוא "חג האהבה" שנתברר בו שד' אוהב אותנו !

וידוע הפסוק במשלי ]פרק כז[ :"כמים פנים לפנים". ולכן ראוי שבחג הפסח בכלל 
ובליל הסדר בפרט נטע בלבנו את אהבת ד' ונסתכל בחסדיו הגדולים עמנו 

החל מיציאת מצרים ועד עתה כל אחד בנסים והנפלאות שד' עושה עמו.

ראוי לציין בהקשר זה את דברי הנביא מלאכי ]פרק א[ : )א( "משא דבר ה' אל 
ישראל ביד מלאכי" )ב( "אהבתי  אתכם אמר ה' ואמרתם במה אהבתנו הלוא 

אח עשיו ליעעקב נאום ה' ואהב את יעקב" )ג( "ואת עשיו שנאתי".

הקב"ה אומר לעם ישראל אהוביו "אהבתי אתכם!", ולבושתנו עם ישאל באותה 
תקופה "לא מבין" במה מתבטאת אהבתו של ד', עד שהוא עונה להם : "הלא 

אח עשו ליעקב ואוהב את יעקב ואת עשו שנאתי".

ד' אוהב את יעקב שהוא "איש תם" הולך בתום עם בוראו ו"יושב אהלים" רוצה 
עמלק  שושלת  מייסד  שדה"  "איש  שהוא  עשו  את  ושונא  התורה,  את  ללמוד 

שאינו מכיר בבוראו.

אחים יקרים, אנו בניו של יעקב אבינו, ד' אוהב אותנו, הוא זיכה אותנו בדור 
שלנו לשוב לארץ ישראל שלנו ולעבדו על אדמתו.

בית  כל  עם  לחגוג  ונזכה  הבריות,  ואהבת  ד'  אהבת  ורעות,  שלום  נרבה  הבה 
ישראל בבית המקדש שיבנה במהרה בימינו. אמן.   חג כשר ושמח ושבת שלום !

ליל הסדר-ליל הישועות הגדולות
הרה"ג רבי דוד אטדגי שליט"א
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ליל הסדר הוא ליל שימורים, שנאמרו בו מעלות שלא נאמרו בלילה אחר, ועל כן אמרתי לקבצם אל מקום אחד 
למען נשכיל ונדע את מעלת גודלו הקדוש והנורא של ליל שימורים זה, ועל ידי כך נתכונן ונגיע מוכנים, עם 
הכלים הראויים, וכבר החיד"א הקדוש בספרו עבודת הקודש הפליג על מעלת תפילת ערבית של חג, ובכלל 
על לילה זה וז"ל, "ילך לבית בכנסת, ויכוון מאד בערבית, כי רבו מאד רזין עילאין לאורות גדולים בשמים, 
גדולי גדולים, תלי תלים... גמר ההלל בבית הכנסת סודו רם ונשא... יראה שהלילה הזו מאירה כשמש בתוקף 
אורות עליונים". וכע"ז כתב בעל ההפלאה בספרו פנים יפות )פרשת בא( "שבכל הדורות יכול אדם לפי הבנתו 
והזדמנותו לקדש את עצמו, לקבל אור גדול מן האור של הלילה שנגלה במצרים - והוא אור שאין לו סוף ותכלית".

ערבית  תפלת  ויאמר  לד'  הוא  שימורים  "ליל  כתב,  הפסח(  חג  )סדר  היום'  סדר  ובספר 
תאונה  שלא  בישועתו  אנו  ומובטחים  לה'  הוא  שמורים  ליל  כי  ואימה  פחד  בלי  ושבחה  בזמרה 
לעבודתו  שקרבנו  הכול  לאדון  ומשבח  טובה  ושמחה  בכוונה  בחרתנו  אתה  ויתפלל  רעה  אלינו 
וכבר  ומטובו חיינו  ובפרט המועד הזה ראש לכל המועדות  ונתן לנו מועדים לשמחה  והבדילנו מן התועים 
מהם".  רחוק  וליבו  ובשפתיו  בפיו  הדברים  באמור  ולא  ובכוונה  בלב  הוא  והיראה  אמרתי שעיקר האהבה 

וידוע שבכוח הלילה הזה נפתחים אוצרות שמים לכל השנה כולה וכמו שהובא בפרקי דרבי אליעזר )פרק לב(, 
ַסח, ְוָקָרא ִיְצָחק  יַע ֵליל יֹום ַהפֶּ שבלילה זה נפתחים טללי שמים, ויורדים בו אוצרות גדולים, וכן הובא שם, "ִהגִּ
ְיָלה,  ֶזה ַהלַּ ִחים בְּ ל, ְואֹוְצרֹות ְטָלִלים ִנְפתָּ ל ָהעֹוָלם כֻּּלוֹ אֹוְמִרים ּבוֹ ַהלֵּ ְיָלה כָּ ִני, ֶזה ַהלַּ נוֹ ַהגָּדֹול ְוָאַמר לוֹ, בְּ ו בְּ ְלֵעשָׂ
ִחים  ְיָלה ַהזֶּה אֹוְצרֹות ְטָלִלים ִנְפתָּ ִני, ַהלַּ ֲאִני ְבעֹוִדי ֲאָבֶרְכָך. וכו' ָאְמָרה ִרְבָקה ְלַיֲעקֹב, בְּ ים ַעד שֶׁ ה ִלי ַמְטַעמִּ ֲעשֵׂ
יָרה,  ְיָלה ַהזֶּה ֲעִתיִדין לֹוַמר שִׁ ְעּבּוד, ַהלַּ ֶניָך ְלִהגֵָּאל ִמיַּד שִׁ ְיָלה ַהזֶּה ֲעִתיִדים בָּ יָרה, ַהלַּ ּבוֹ, ָהֶעְליֹוִנים אֹוְמִרים שִׁ
ֶאָחד,  י לוֹ בְּ ל ִיְצָחק ַוֲהלֹא דַּ ים ָהָיה ַמֲאָכלוֹ שֶׁ ֵני ְגָדֵיי ִעזִּ הּוא ְבעֹודוֹ ְיָבֶרְכָך. וכו' ְוִכי שְׁ ים ְלָאִביָך, ַעד שֶׁ ה ַמְטַעמִּ ֲעשֵׂ
ים ֶלֱאכֹל, וכו'." ַסח ְוֶאָחד ַלֲעשֹׂות לוֹ ַמְטַעמִּ ֶנֶגד ַהפֶּ א ֶאָחד כְּ יק אֵֹכל ְלׂשַבע ַנְפׁשוֹ. ֶאלָּ נֱֶּאַמר ]משלי יג, כה[ ַצדִּ שֶׁ

ויש לדעת שאנו צריכים להרגיש בני חורין בלילה זה, ואף שיש קושי קצת באכילת המרור והמצות יתאמץ 
עקיבא  רבי  )במכתבי  זצ"ל,  איגר  עקיבא  רבינו  הגאון  וכמו שהבטיח  זו,  גדולה  במצווה  לשמוח  ליבו  בכל 
בחשק,  מצוה  שיעשה  במי  באמונה  מבטיח  אני  וכו'  קצת  לו  שקשה  גם  מה  במרור  "ואף  י"ב(,  מכתב  איגר 
כוסות..."  בד'  ובפרט  כלל  מרורות  ירגיש  לא  בוראי', כמעט  אני מקיים מצות  'בזו הרגע  ויחשוב בשמחה: 

בעל קב הישר כתב, "הקב"ה צווה לנו באזהרת אכילת מצה, והמצוה ההיא מכרעת הסטרא אחרא  והרב 
מבחוץ".  עליו  כתוב  שד"י  ושם  שבבית  למזוזה  )בדומה(  דמיון  עלינו  לקטרג  יכלו  שלא  והמקטריגים 
ליס בספר  וע"ע  לפרנסה..."  מסוגל  בפסח,  שאוכלין  מרור  "כזית  כתב, ממון(  )ערך  המידות   ובספר 
שמ מרמז  המצה  עם  שאוכלין  מרור  "כי  שכתב,  ה"ד(  והרשאה  שליחות  )הל'  הלכות  סקוטי 
גדול..." לעשירות  עתה  נתהפך  הפרנסה  וחסרון  עניות  בחינת  שהוא  השיעבוד  רירת 

קדושת  ידי  "על  מאלכסנדר,  יצחק  העקידת  כתב  ועוד 
איסור". אכילת  ע"י  השנה  ימות  בכל  שפגמו  מה  את  לתקן  זוכין  מצה,  אכילת 

"ולכן  פסח(  של  א'  )הפטרה  ושמש  מאור  בספרו  כתב  זצ"ל,  אפשטיין  קולנימוס  רבי  והגאון 
המן...  מקדושת  למעלה  היא  שקדושתה  המצה  לאכילת  שזכו  שכיון  הארץ',  מעבור  באכלם  המן  'וישבות 
להם  והיה  מן,  טעם  בהם  טעמו  המצה,  מאכילת  הקדושה  להשארת  שרומז  ממצרים,  שהוציאו  שהעוגות 
יכול  ... שאחר אכילת המצה,  כל השנה  להם אכילת החמץ  יזיק  רפואה(, שלא  )אוכל  מיכלא דאסוותא 
אכילת  ידי  על  שנשאר  הקדושה  השארת  מחמת  להם  יזיק  שלא  הארץ  מתבואת  חמץ  השנה  כל  לאכול 
דמהימנותא'  'נהמא  נקראת  "המצה  פסח,  על  בספרו  זצוק"ל,  פנקוס  הגר"ש  מו"ר  למש"כ  וע"ע  המצה". 
לכל  רפואה  של  לחם  גם  שהוא  אמונה  לחם   - רפואה(  )לחם  דאסוותא'  'נהמא  וכן  אמונה(  )לחם 
ובמס שטות',  רוח  בו  נכנסה  אם  אלא  עבירה  עובר  אדם  'אין  שהרי  ו,  שבתוכ והפנימיות  הרוחניות  נהמחלות 
צה טמונה סגולה מיוחדת ליטע באדם את השכל הישר ולהביא להתבהרות המציאות האמיתית בשכלו."

לכל  שפע  להשפיע  שבכוחו  זה  קדוש  לילה  של  הסגולית  מעלתו  על  דברינו,  בתחילת  שפתחנו  וכמו 
שפע  כל  אמנם  "הנה  וז"ל:  שלמה,  תפארת  בספרו  מרדומסק  האדמו"ר  בזה  עמד  וכבר  כולו,  השנה 
שגרם  הוא  המצה  ולכך  בספרים.  כמבואר  המצה,  ע"י  בא  הוא  לעוה"ז  שיורדים  בנ"י  של  ופרנסות 
לירידת המן . וזה שכתוב )ראש השנה טז, א('בפסח על התבואה' , ממצות מצה של פסח בא רב תבואה 
לעולם ... וזה שכתוב )פסחים ע, א('פסח נאכל על השובע' , ע"י מצות פסח נמשך שובע בעולם. נמצא כי 
וניתן למצוה להשפיע על ידו רב טוב לבית  , בהיותו לחם שמים  אכילת המצה הוא בבחינת גבוה מן המן 
והמצות  התורה  שפע  ממנה  לישראל  נמשך  וטהרה  בקדושה  המצה  אכילת  ע"י  מקום,  ומכל  ישראל... 
'. וזהו בערב בהגלות תאכלו מצות ממנה תאכלו כל השנה כנ"ל. יותר ויותר... וזהו 'מצה זו שאנו אוכלים 

וכעי"ז כתב רבי נחום מצ'רנוביל בספרו מאור עיניים )פרשת צו(, וז"ל, "פסח הוא דרועא ימינא )זרוע ימין(, 
דהיינו שבפסח נתגלו חסדים בעולם, ופסח הוא חיות של כל השנה, דהיינו, באותן חסדים שממשיכים בפסח 
באמצעות הסדר ושאר דברים שעושין בפסח. ולכן שנו חכמים במשנתם 'בפסח על התבואה', דהיינו מזונות, 
וכל העולם ניזון בחסדו הגדול, וזהו בפסח נולד יצחק דהנה האמת שבפסח נמשכו חסדים על כל השנה" 

מסוגל  פסח  ליל  "וכל  כתב,  שלום  נתיבות  הנפלא  בספרו  מסלונים  והאדמו"ר 
מכל  לחירות  ולצאת  לחלוטין  להשתנות  מסוגל  הזה  שבלילה  והיינו  ליפה,  מרעה  מזלו  להשתנות 
ממצרים" יצא  הוא  כאילו  עצמו  את  לראות  אדם  חייב  ודור  דור  'בכל  ז"ל,  אומרם  דרך  על   , מצריו 

וקיום המצוות  ולנצלו עד תום לסיפור ההגדה  זה,  ונורא  בלילה קדוש  יתאמץ אדם מאוד להזהר  כן  ועל 
בדקדוק, ועל ידי כך ניזכה לברכה "כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות" אמן! שבת שלום וחג שמח וכשר!

ע"פ 20 דק' קודם השקיעה



והגדת לבנך

חייב אדם לעסוק בהלכות הפסח וביציאת מצרים ולספר בניסים ונפלאות שעשה הקב"ה לאבותינו 
עד שתחטפנו שינה )שו"ע תפ"א, ב(. וכל זמן שלא חטפתו שינה אין לילך לישן אלא ימשיך לעסוק בענייני 
יציאת מצרים.)אור לציון ח"ג פט"ו תשובה י(. ומכל מקום לכתחילה יש לברך ברכת 'אשר גאלנו' קודם חצות, 

אולם אם נתעכב אחר חצות רשאי לברך ברכה זו כל  הלילה )שו"ת חזון עובדיה סימן כג(.

הבדלים בין ליל פסח לכל ימות השנה| בכל ימות השנה אנו מצווים על  'זכירת יציאת מצרים', ובליל 
הפסח אנו מצוים 'לספר ביציאת מצרים', האם יש שוני בין שני המצוות? בשאלה זו עסקו האחרונים 
וביארו מספר הבדלים ביניהם :  א. מצות זכירה שאנו מצווים בה בכל יום הוא להזכיר לעצמו בלבד, 
ואילו בסיפור יציאת מצרים  המצוה הוא לספר לאחר דרך שאלה ותשובה שנאמר והיה כי ישאלך 
בנך לאמר, וכך הוא בנוסח ההגדה הבן שואל מה נשתנה, והאב משיב עבדים היינו. ואף כאשר הוא 
לבדו צריך לשאול את עצמו, ולומר עבדים היינו בדרך סיפור לאחר. ב. בסיפור צריך להתחיל בגנות 
ולסיים בשבח, אבל לקיים מצות זכירה די בזכירת יציאת מצרים בלבד. ג. במצות סיפור המצוה הוא 
לספר טעמי המצות של אותו הלילה כמו שמוזכר בהגדה אמר רבן גמליאל כל שלא אמר שלשה 
דברים בפסח לא יצא ידי חובתו ואלו הם פסח מצה ומרור, משא"כ במצות זכירה שאינו צריך. ועיין 

בדבריו שהוכיח את ג' החילוקים הללו מלשון הרמב"ם.

של  במצוה  ונכללים  'הגדה'  בפירוש  נכללים  כולם  הללו  חילוקים  לנו שכל השלשה  נתבאר  וסיים: 
"והגדת לבנך" וכיוון שמצוות צריכות כוונה, צריכים לכוון לצאת המצוה באלו הג' דברים. עכ"ד )הגר"ח 
מבריסק סטנסל סימן מ'| וראה עוד במנח"ח מצוה כא|  מהר"ם שיק מצוה כא|  עמק ברכה עמוד עו| קול יהודה לגר"י צדקה זצ"ל בשיעור 

ו'| כה"ח תעג ס"ק קלט(.

נשים| גם הנשים חייבות בארבע כוסות ובכל המצוות הנוהגות באותו הלילה )שו"ע תעב,יד(. שאף הם היו 
באותו הנס )פסחים קח:(. וחייבות אף בקריאת ההגדה ובאמירת ההלל. ורבו הפוסקים הסוברים שנשים 
ההגדה,  בקריאת  יזלזלו  שלא  הנשים  את  להזהיר  צריך  ולכן  התורה,  מן  ההגדה  בקריאת  חייבות 
ובשאר ענייני הסדר, ואף שטרודות בהכנת המאכלים מחויבות לקרוא את ההגדה ובפרט בפיסקת 
"רבן גמליאל אומר כל שלא אמר שלשה דברים אלו בפסח לא יצא ידי חובתו ואלו הן פסח מצה 
ומרור" )חיי אדם כלל קל אות יב| כה"ח אות פט| פלא יועץ ערך הגדה(. ואם הנשים אינן מבינות את שפת ההגדה צריך 

לתרגם ללשון שמבינות שאם לא יבינו אינן מקיימות המצוה.

קטנים | צריך לעורר את הקטנים שלא ישנו עד לאחר "עבדים היינו" כדי שידעו ענין יציאת מצרים, 
ולכתחילה יהיו נעורים עד אכילת מצה ומרור שעיקר השאלה והתמיהה של התינוק הוא בשעה שרואה 
המעשה בעיניו ועל ידי כן תתיישב התשובה בליבו )נטעי גבריאל פרק פד סעיף ו(. קטן בן שלש שאין בכוחו 
להבין את סיפור יציאת מצרים מלבד מה שסיפרו בגן הילדים, גם אז חייב האב במצוות והגדת לבנך 

באופן שמספרים בגן הילדים. )אשרי האיש מועדים עמוד תב(.

קריאת ההגדה | אין לומר ההגדה בהסיבה, אלא באימה וביראה )של"ה דף קמ"ב חוק יעקב אות לה ועוד(. ולא 
ימהר בקריאת ההגדה כדי לסיימה, וכל שכן שלא יבלע תיבות ואותיות ממנה, ד'בלע מצה יצא' אמרו, 
אבל 'בלע הגדה' לא אמרו. ומכל מקום כשיש ילדים רכים שאינם יכולים להישאר ערים זמן רב, טוב 
לקצר בסיפור יציאת מצרים עד לאחר הסעודה כדי לזכותן בכל המצוות הנהוגות בלילה זה, )חזו"ע 
פסח עמוד נו(.וסיפור יציאת מצרים צריך להיות באופן שירגיש וירגישו בני הבית, כאילו כל מה שמספר 

נתקיים בו. וצריך להראות  את ההתלהבות בגופו ובתנועותיו שיהיו בשמחה ובדרך חירות, כך שיכירו 
וידעו היושבים בביתו ששמח כאילו הוא יצא עתה ממצרים, )פסקי  תשובות סימן תעג אות ל(.

| מקיימים מצות סיפור יציאת מצרים בין בסיפורים על יציאת מצרים, או בחידוס חלימוד בהלכות הפס
שים על ההגדה בענייני יציאת מצרים, ובין בלימוד הלכות פסח )אור לציון ח"ג פרק טו  י(. ומקיימים מצות 

"והגדת לבנך" גם בפלפולים בענייני יציאת מצרים )אשרי האיש מועדים עמוד תג(. 

כולם,  ומכוון להוציא את  נוהגים שבעל הבית קורא את ההגדה בקול רם  יש  מי קורא את ההגדה| 
ויוצאים מדין שומע כעונה )שו"ע הרב סימן תעג סכ"ד( ויש בזה משום ברוב עם הדרת מלך )שו"ת חת"ס או"ח סימן 
טו(. אך מעיקר הדין ראוי שכל אחד יאמר בעצמו את כל ההגדה עם בעל הבית. )אשרי האיש מועדים עמוד 

תא(. וכן המנהג )לקט יושר שכן נהג התרומת הדשן(. 

המרבה לספר הקב"ה משתבח בו | איתא בזוהר הקדוש פקודא לספר ביציאת מצרים וכו', וקודשא 
סבריך הוא חדי בהאי סיפורא, וכניש לכל פמלייא של מעלה, ואמר להון זילו שמעו האי שבחא דל

תתא, ובהאי סיפורא בקעי רקיעייא ויהבי חילא למאריהון, ובזה כל המרבה לספר ביציאת מצרים 
סהרי זה משובח בפמלייא של מעלה, שהקדוש ברוך הוא משתבח בו, כדכתיב ישראל אשר בך את

פאר )בא"ח ש"ר צו אות לח| ועי' בזוה"ק פרשת בא )ח"ב דף מ' ע"ב( בשינויי לשון קלים(.

סגולה נפלאה לזכות לבנים| כתב  הרבינו אור החיים הקדוש )שמות פרק יג פסוק ח( וזה לשונו: "עוד ירצה 
באומרו לאמר להיות שאמר והגדת לבנך תינח אם יש לו בן, אם אין לו בן יהיה פטור? תלמוד לומר 
"לאמר" שעל כל פנים צריך להגיד, אפילו בינו לבין עמו. ואם תאמר כיון שעל כל פנים הוא צריך 
להגיד אפילו בינו לבין עצמו אם כן למה אמר לבנך? ואפשר שירמוז באומרו "והגדת לבנך" שאם יגיד 
הגדה האמורה בנין יזכהו ה' שיגיד לבנו וכדי שלא תטעה לומר דוקא, לזה אמר לאמר: עכ"ד. ועולה 
מדברי רבינו האוה"ח הק' שאם יאמר ההגדה ואין לו בנים יזכהו השי"ת לבנים בזכות מצוות ההגדה.

וסח לי בעל המעשה ר' יעקב א. ששנים רבות לא זכה להפקד בזש"ק ובשנה אחת ראה את דברי 
רבינו האוה"ח הק' הנ"ל, ועשה מעשה ובליל הפסח ישב וסיפר לרעייתו את כל ההגדה בקריאה 

ובדרך סיפור עם מדרשי חז"ל בהרחבה ובפרוטרוט, ולאחר הפסח נסע לקברו של אותו צדיק 
וקרא את דבריו מתוך הספר, והתפלל וביקש, עשיתי כדבריך, עשה כהבטחתך וכפי שעולה מפירוש 

דבריך, ועלה לכיסא הכבוד בתחינה עבורי שאזכה להפקד בזש"ק, ואכן באותה שנה זכה להפקד 
ונולדו לו תאומים, בן ובת, כדברי איש האלוקים רבינו האור החיים הקדוש זיע"א

דיני יום טוב
שאלה : האם מותר להתרחץ ביום טוב לכבוד שבת שלאחר יום טוב

 או שאסור משום הכנה מיום טוב לשבת.
תשובה : מותר להתרחץ ביום טוב לכבוד שבת קודש הסמוכה ליום טוב ואין זו 

הכנה.
ביאורים :  ראשית עירובי תבשילין הוא לא רק להכנת מאכלים אלא גם לעוד 
הכנות כגון לשטיפת כלים ושאר ההכנות הנצרכות לסעודה וכן סידור המיטות 

והסדינים ועוד. ולגבי מקלחת ומקוה  עצם ההנאה והקדושה שבטבילה כבר ביו"ט 
קיימת ולכן מותר הדבר וכ"כ בספר עירוב תבשילין הערוך בשם הגר"נ גשטטנר 

והביאו ביו"ט כהלכתו עמ' תקיז'. ואף שדעת קנה בושם ח"ג סי' כב' כד' להחמיר 
העיקר להקל בזה. 

שאלה : מנגל גז שבפתיחת הגז נעשית הצתה מיידית כיצד אפשר להדליקו 
ביום טוב שאי אפשר לבטל את ההצתה שלו כי אינו מחובר לחשמל שבקיר 

וכיצד אפשר לכבות מנגל זה ביום טוב.
תשובה : יש להדליק את המנגל לפני החג ויסגור את ברז הגז הראשי המעביר 

גז למנגל וביום טוב יקח אש מוכנה ויקרבה למבערי המנגל ויפתח את ברז הגז 
הראשי וכך ידליק את המנגל או שיפרק את הבטריה לפני החג וידליק מאש 
לאש. ואם לא פירק הבטריה ולא פתח את הברז לפני החג יקח אש דולקת 

ויקרבה למבער המנגל וידליקנו. ולגבי הכיבוי אין דרך אלא רק אם יחבר שעון 
חגז לברז הגז ויהיה מכוון שבסיום הבישול יכבה הגז או שיעמיד מאוורר על 
שעון שבת קרוב למנגל ויכוין שבסיום הבישול המאוורר ידלק ויכבה את כל 

המבערים ויסגור את ברז הגז.
ביאורים : לאחר בדיקה מנגל גז המחובר לצינור הגז יש לו הצתה עצמית על ידי 
בטריה אף שרבים אינם יודעים אפילו היכן היא נמצאת ונמצא שאין דרך לנתק 

את החשמל ואין דרך הצתה אחרת אלא רק אם יוציא את הבטריה לפני החג 
ורבים אינם יודעים איך להגיע אליה. אבל הפתרון לכך שלפני החג ידליק את 

המנגל ויסגור את ברז הגז הראשי המוביל גז למנגל ולא יחזיר את כפתורי הגבהת 
והנמכת האש למקומם אלא ישאירם פתוחים ובחג יקח אש מוכנה ויקרבה למבער 
המנגל ויפתח את ברז הגז הראשי והאש תידלק מאש לאש. ואם לא עשה כן יקח 
אש מוכנה ויקרבה למבער המנגל ויסובב את כפתור הגז ואף שתהיה הצתה דרך 

המצית החשמלי אבל זהו פסיק רישא דלא ניחא ליה בדרבנן שמותר כמבואר בכי 
בא מועד יו"ט עמ' לט'. ולגבי כיבוי המנגל אין דרך אלא רק אם יחבר שעון חגז 

לברז הגז ויהיה מכוון שבסיום הבישול יכבה הגז או שיעמיד מאוורר על שעון שבת 
קרוב למנגל ויכוין שבסיום הבישול המאוורר ידלק ויכבה את כל המבער ויסגור את 

ברז הגז.

שאלה : האם מותר לשמוע שירים עם כלי נגינה במוצאי פסח שהוא חג המימונה 
ואם חל שביעי של פסח ביום שישי וחג המימונה ביום ראשון אם דינו שונה.
תשובה : מותר לשמוע שירים עם כלי נגינה בחג המימונה בכל היום כולו עד 
השקיעה, ואף כשחל שביעי של פסח ביום שישי וחג המימונה במוצאי שבת 

מותר לשמוע שירים ממוצאי שבת ועד מוצאי יום ראשון.
ביאורים : בדבר זה שאלתי למרן הגרע"י זיע"א והשיבני אלו ששומעים שירים 

במימונה שימשיכו במנהגם וברור שכל עדות ישראל נהגו בדבר זה שהרי מהות חג 
זה לקירוב הלבבות וכל עדות ישראל מתארחים אצל החוגגים בחג זה. ולגבי אם 
חל שביעי של פסח ביום שישי שהחגג נחגג במוצאי שבת נלענ"ד שדינו שוה לחג 

מימונה רגיל ואינו נחשב כדחוי כיון שכל מהות חג המימונה הוא חל כשיש אפשרות 
כבר להכין ולבשל את המופלטה ולכבד בה האורחים וממילא כשחל שביעי של 

פסח ביום שישי אז זמנו הוא במוצאי שבת ולא נחשב לדחוי.



החסיד שרצה לראות את אליהו הנביא

        הרגעים היו רגעי שמחה, והחסיד חש כי זוהי עת רצון מיוחדת. 

"רבי", הוא ניגש בהיסוס לרבו, "אני רוצה לבקש ברכה... אני רוצה לזכות 
לראות את אליהו הנביא."

"אתה רוצה לזכות לראות את אליהו הנביא?" חזר רבו אחריו, נועץ בו מבט 
חודר.

החסיד החל לחשוש. אולי הוא ביקש יותר מדי? אולי הוא בכלל לא ראוי 
לכך, ועליו להשקיע עוד שנים רבות של לימוד תורה ותפילה בכוונה? האם 

הוא עורר את זעמו של רבו?
אבל החיוך הרחב שהתפשט על פני רבו הבהיר לו שאין לו ממה לחשוש.

"בהחלט, אתן לך דרך פשוטה וקלה בה תוכל לזכות להתגלותו של אליהו 
הנביא" אמר לו הרבי.

"בעוד ימים ספורים יחול חג הפסח. בכפר קטן, במרחק שלוש מאות 
קילומטרים מכאן, מתגוררת משפחה יהודיה. סע אליהם ובקש להתארח 

בביתם בליל הסדר. כאשר תפתח את הדלת לאמירת 'שפוך חמתך', תזכה 
להתגלותו של אליהו.

"אבל אל תשכח לקחת עמך אוכל, מצות ויין. המשפחה עניה מאוד ואין 
להם כלום בבית."

החסיד הנלהב מיהר לארוז את חפציו ולבקש רשות מאשתו לעזוב את 
הבית לחג הפסח. היא, כמובן, הבינה לליבו: הלא לא בכל יום זוכה אדם 

לראות את אליהו הנביא! עם עגלה מלאה במזון משובח לקראת החג עשה 

החסיד את דרכו 
לבית המשפחה.

ליל הסדר הגיע. 
סהחסיד ישב מרו

גש כולו, ממלמל 
את מילות ההגדה 

בזריזות, שותה 
את כוסות היין 

ואוכל את המצה 
והמרור; הוא לא 

הפסיק לחכות 
לרגע בו ייפתח 

הדלת והוא יראה 
את אליהו הנביא 

בכבודו ובעצמו!
הרגע המיוחל הגיע. ברגליים רועדות ניגש החסיד אל הדלת, פתח אותה 

לרווחה ו...
בפתח לא עמד איש. חשיכה מוחלטת שררה בחוץ ורק קול נביחה של כלב 

משוטט הגיע לאוזניו.
החסיד המאוכזב חשב לעצמו כי אולי הוא לא ערך הכנות רוחניות מספקות 

כדי לזכות לראות את אליהו. בליל הסדר השני הוא קרא כל מילה מההגדה 
בדביקות, הקפיד על אכילת המצה והמרור למהדרין מן המהדרין, וכשהגיע 

הרגע הוא פתח את הדלת ו...כלום.
מיד כשהסתיימו הימים הראשונים של החג הוא מיהר בחזרה לחצרו של 

רבו. "רבי, עשיתי בדיוק כפי שפקדת עליי אבל לא ראיתי את אליהו! במה 
חטאתי שלא זכיתי לקיום ההבטחה של הרבי?"

הרבי הביט בו במבט מבין ואוהב. "אל דאגה, עוד תראה אותו" הוא אמר. 
"בימים האחרונים של חג הפסח, שוב לביתה של המשפחה וקח עמך מזון. 

אבל הפעם, לפני שתיכנס אל הבית, המתן בחוץ והאזן למה שמתרחש בתוך 
הבית פנימה".

ימים ספורים לאחר-מכן מצא את עצמו החסיד מול הדלת המוכרת. הוא 
זכר את ציוויו של הרבי ועמד מחוץ לדלת, מנסה להקשיב מה קורה בפנים.

ואז הוא שמע את רוחל'ה, הילדה הקטנה, שואלת את האבא:
"אבא, אני ממש רעבה! לא אכלתי כלום מהבוקר ואין לנו כלום בבית."

והאבא השיב:
"אל דאגה, רוחל'ה שלי, בורא העולם לא יטוש אותנו! אני בטוח שהוא ישלח 

לנו שוב את אליהו הנביא, בדיוק כמו שהוא שלח אותו לפני ליל הסדר..."

הלכות סדר ליל פסח
קדש 

א. יהיה שולחנו ערוך מבעוד יום כדי 
שיבוא לביתו לקדש מייד לאחר צה"כ. 
ומ"מ בדיעבד מותר לקדש מבעוד יום 

אחר ששקעה החמה, אולם סדר ליל פסח 
לא יתחיל אלא אחר צה"כ.

נשים  ואחד  האנשים  אחד  ב.  
ובהסבה.  כוסות  בארבע  חייבים 
שהגיעו  התינוקות  לפני  אף  ליתן  ומצווה 
יין. רביעית  צריכים  אינם  אומנם  לחינוך, 

שבת  בליל  שחל  פסח  ליל  ג. 
ואח"כ  חיל,  ואשת  עליכם  שלום  יאמרו 
ידלג  )ולדעת הבא"ח  יאמרו את הקידוש. 
הסדר(. למצוות  להזדרז  שצריך  מפני 

או  ההגדה  בקריאת  חייבות  נשים  ד.  
בשמיעתה וכן בקריאת ההלל בליל הסדר.

ומנהג  אדום  יין  על  לקדש  מצווה  ה.  
היין  אם  אפילו  כן  הספרדים 
אם  ומ"מ  ממנו,  משובח  הלבן 
עליו. מקדשין  מידי  יותר  לבן  אינו 

למצוות  לקחת  יש  לכתחילה  ו. 
או  מבושל  שאינו  יין  כוסות  ארבע 
להידור. אלא  זה  אין  ומ"מ  מפוסטר, 

ז.  מי שקשה לו לשתות יין יכול לקחת אף מיץ 
ענבים שאינו משכר. וכ"ש שיש להקל בזה 
לנשים, וכל זה לעניין ד' כוסות, אבל לעניין 
קידוש והבדלה מיץ ענבים כשר לכתחילה.

ואם הוא  ומדיחים את הכוס,  ח.  שוטפים 
ועפ"י הסוד  והדחה.  נקי אין צריך שטיפה 
מצווה לשוטפו ולהדיחו אפילו שהכוס נקי. 
וכן מטיפין את המים ג' פעמים לתוך היין. 
שאחר  צריך  הסדר  בליל  ט.  
חירות. דרך  יין  הכוס  את  לו  ימזוג 

דהיינו  הלוג,  רביעית  הכוס  שיעור  י. 
וישתה  מזיגה,  לאחר  גרם   81
לו  קשה  ואם  הכוס  כל  את  לכתחילה 
יצא. רביעית  שתה  ואם  רובה,  ישתה 

לשתות  להזהר  יש  לכתחילה  יא. 
יפסיק  ולא  אחת,  בבת  הרביעית 
מכדי  פחות  שהה  אם  בדיעבד  לסירוגין   
שיעור אכילת פרס )עד 6 דק'( יצא ידי חובה.

כוס  לכולם  ימזגו  הקידוש  קודם  יב. 
כולם  ישתדלו  הקידוש  ובשעת  ראשון 
אוזן  ולהטות  הכוסות  את  להגביה 
ידי  לצאת  ולכוון  הבית,  בעל  לקידוש 
מעומד. הקידוש  את  ואומרים  חובה. 

הקידוש  ברכת  אחר  יג. 
וישתו  המסובין  ישבו  ושהחיינו 
בהסבה על צד שמאל את הכוס הראשון.

שמאל  בצד  להיות  צריכה  ההסבה  יד. 
ואם היסב בצד ימין כאילו לא היסב כלל.

טו. ההסבה צריכה להיות דרך חירות ולא 
בדרך צער, ולכן לא יסב באויר ולא ישען על 
ירך עצמו, אבל על ירך או כתף חברו מותר.

ורחץ
כדין  ידיהם  את  המסובין  נוטלים  א.  
נטילה  על  יברכו  ולא  לפת,  ידים  נטילת 
וכדין  במשקה,  הכרפס  את  לטבל  כדי  זו 
נטילת ידים על דבר שטיבולו במשקה. וטוב 
שלא ידבר עד אחר ברכת ואכילת הכרפס.

שטיבולו  ירק  שלוקחים  הטעם  ב.  
מפני  הוא  שינוי,  לשם  במשקה 
במי  טבילתו  וטעם  ישאלו.  שהתינוקות 
ארס  שיש  מכיוון  הוא  חומץ  או  מלח 
בכרפס והטיבול מבטלו. וכן מפני רוח רעה.

כרפס
כרפס  מכזית  פחות  יקחו  א. 
להקפיד  )ויש  התולעים,  מן  היטב  הבדוק 
ללא  ירק  המגדלות  מהחברות  לקנות 
מלח.  מי  או  בחומץ  ויטבלנו  תולעים(, 
בורא  יברך  שבהם  הגדול  או  הבית  ובעל 
הדרת  עם  ברב  משום  האדמה  פרי 
בנוסף  כולם,  את  לפטור  ויכוון  מלך, 

ברכה. בלא  שאוכל  המרור  את  גם  לפטור  יכוון 

הסבה. צריכה  אינה  הכרפס  אכילת  ב. 
מן  מעט  להשאיר  הסוד  ע"ד  טוב  ג. 
סוד  שיהיה  הקערה,  שבתוך  בצלחת  הכרפס 
ומרור. מצה  אכילת  לאחר  עד  שלם  הקערה 

יחץ
ה-3  מן  יקח  ההגדה,  קריאת  שיתחיל  קודם  א.  
האמצעית  המצה  את  לפניו  המונחות  המצות 
ויבצענה ל-2, ויניח את החלק הקטן בין שתי המצות 
השלמות ואת החלק הגדול יצניע או ייתן לאחד המסובין 
שנאמר-  למה  זכר  שמצניעו  והטעם  לאפיקומן, 
משארותם צרורות בשמלותם על שכמם- ויש שנוהגים 
לכורכה במפה, ולהניחם על כתפו זכר ליציאת מצרים.

משום  ההגדה,  לפני  המצה  חציית  טעם  ב.  
שישאלו התינוקות, ועוד שנאמר על המצה – הא לחמא 
בפרוסה. כאן  אף  בפרוסה  עני  של  דרכו  מה  עניא- 

החלק  את  המצה  את  לבצוע  נוהגים  יש  ג.  
ד'.  אות  בצורת  נוסף  וחלק  ו',  אות  בצורת  הגדול 
עני. של  דרכו  שכך  סכין  עם  ולא  היד  עם  ויחתוך 

מגיד 
בה  שיש  הקערה  יגביה  א. 
עימו,  המסובין  וכל  הוא  שעליה,  מה  כל  על  המצות 
בלבד. הפרוסה  המצה  את  להגביה  שנהגו  ויש 

מה  עד  עניא  לחמא  הא  מתחילים  ב. 
מעל והמצות  הקערה  את  להסיר  יצווה  ואז  נשתנה. 

כבר  כאילו  השולחן  בסוף  ויתנם  השולחן 
וישאלו,  התינוקות  שיראו  כדי  אכלו, 
עד  לאכול  רשאים  שאין  להם  יאמר  וכשישאלו 
להסיר  נהגו  שלא  ויש  מצרים,  ביציאת  שיספרו 
בפועל. מסירים  שאין  אע"פ  שיסירו  לצוות  רק 

לחמא  הא  אמירת-  לאחר  שני  כוס  מוזגים  ג. 
שישאלו  כדי  נשתנה-  מה  קודם-  עניא- 
הסעודה. קודם  שני  כוס  שותים  מדוע  התינוקות 

ד.  אין צריך לשטוף ולהדיח את הכוס אם כל אחד שותה 
מכוסו ואין תערובת כוסות. וע"פ הסוד נהגו להניח כלי 
מלא מים כדי שישטוף וידיח את הכוסות בין כוס לכוס.

להם  ולספר  ולבנותיו  לבניו  להגיד  עשה  מצוות  ה. 
יודעים  יציאת מצרים. ואפילו אינם  בהרחבה סיפור 
לשאול ילמדם כפי דעתם. ואם אין לו בן שישאל ביתו 
שואלת, ואם לאו אשתו שואלת, ואם לאו הוא שואל 
את עצמו, ואפילו הוא ת"ח ובקי בסיפור יציאת מצרים.

ואם  מצרים,  יציאת  בסיפור  חייבות  הנשים  אף  ו.  
וישמעו  קשבת  אוזן  יטו  בפיהן  לקרוא  יכולות  אינן 
קורא  הבית  מבני  אחד  שכל  ונוהגים  האנשים,  מפי 
יד"ח  להוציא  לכוון  הקורא  וצריך  ההגדה,  מן  קטע 
כעונה. שומע  מדין  השומעים  ויצאו  השומעים,  את 

ואין  בקול  ההגדה  את  לקרוא  יכולה  אישה  ז.  
שאינה  מפני  ערווה,  באישה  קול  משום  בזה 
קריאה(,  דרך  אלא  בניגונים  תקרא  )ולא  שרה 
שיש  מכיוון  קוראת,  שהאישה  בזמן  ומ"מ 
יסמכו  לא  מדרבנן,  בהגדה  חייבת  שהיא  דעות 
האנשים לצאת יד"ח בקריאתה, ובדיעבד יצאו יד"ח.

ח.  אסור להפסיק בדיבור מתחילת ההגדה עד סיום 
אמירת ההלל, ורק לצורך גדול מותר. ונכון להחמיר 
וההלל. שלא לעשן סיגריות באמצע קריאת ההגדה 

שבשעה  בא(,  )פרשת  מובא  הקדוש  בזוהר  ט.  
שעה  באותה  מצרים  יציאת  סיפור  מספר  שאדם 
להם,  ואומר  מעלה  של  פמליא  לכל  הקב"ה  קורא 
לכו ושמעו את סיפור השבח שמספרים בניי ושמחים 
ומתקבצים  השרת,  מלאכי  כל  באים  ואז  בישועתי. 
לבורא  השבח  את  ושומעים  ישראל  עם  ומתחברים 
עולם, והולכים ומודים לה' על כל הניסים והגבורות, 
ולכן  למעלה.  וגבורה  כח  להקב"ה  מתווסף  זה  וע"י 
עליו. הטובה  ה'  כיד  ההגדה  בסיפור  אדם  ידקדק 

י.  אם יש ילדים קטנים שאינם יכולים להישאר ערים 
זמן רב, טוב לקצר בסיפור יציאת מצרים עד לאחר 
הסדר. שבליל  המצוות  בכל  לזכותם  כדי  הסעודה, 

יא.    מי שמסופק אם שמע את ההגדה או אישה שעסוקה 
בטיפול הילדים, תאמר ג' דברים- פסח, מצה ומרור.

המשך ההגדה
יב.   אחר השאלות מחזיר את הקערה שבה המצות 
לפניו, ומתחיל לומר עבדים היינו ושאר ההגדה. וזה 
הוא 'לחם עוני' שעונים עליו דברים הרבה )פסחים לו.(.
ההג שאומר  בשעה  מגולות  יהיו  המצות  ־יג.   



 "חג הפסחזמני התפילות והשיעורים ל"
 זמני התפילות

 18:50 -שבתחג ומנחה ערב 

  07:30 –שבת חג ושל  שחרית

 17:30 -שיעור בהלכות החג

 18:40  -של חג ושבת מנחה

 18:40 -וחג ערבית צאת שבת

 

 זמני השיעורים

שיעור עם רבי יעקב אלמליח  -16:30
 שליט"א.

דוד אטדגי שיעור עם הרב  -17:30
 ".סחפ -שליט"א ב"הלכות 

בענייני שיעור בהלכות  -19:15
דוד אטדגי עם הרב דיומא 
 .שליט"א

 דרשת שבת הגדול 
 מפי הרב שליט"א

 בבית הכנסת 17:00תתקיים בשעה 

  בענייני חג הפסח וסדר ההגדה.

 "ישמע חכם ויוסף לקח"

יאחז  לאבותינו',  שעמדה  'והיא  וכשיאמר  דה, 
מידם',  'מצילנו  עד  המצות  את  ויכסה  בידו,  הכוס 
עד  המצות  את  שוב  יגלה  ואח"כ  הכוס.  ויניח 
המצות  את  שוב  שמגלה  לומר-'לפיכך'-  שמגיע 
וחוזר לאחוז את הכוס בידו ואז יכסה את המצות.

נוהגים  עשן',  ותמרות  ואש  'דם  כשיאמר  יד.  
או  שבור  כלי  לתוך  היין  של  הכוס  מן  לשפוך 
דצ"ך  המכות  את  שמזכיר  וכן  פעמי,  חד  כלי 
פעמים,  ט"ז  ששופך  ונמצא  באח"ב,  עד"ש 
לחיות  שיש  פנים  ט"ז  כנגד  משום  והטעם 
הקודש ועוד כנגד ט"ז פיות שיש בחרבו של הקב"ה.

צריך  וכו',  אוכלים  שאנו  זו  ל'מצה  כשמגיע  טו.  
לחבב  למסובין  ולהראותה  המצה  את  להגביה 
זה',  ל'מרור  כשמגיע  וכן  עליהם,  המצווה  את 
וכו',  זה  'פסח  כשאומר  אבל  המרור  יגביה 
פסח,  לקורבן  זכר  שהוא  הזרוע  את  יגביה  לא 
ודיו. בו  ויסתכל  הקדישו,  כאילו  שנראה  משום 
בידו. כוסו  יגביה  'לפיכך'  לומר  כשיגיע  טז.  

לא  ואם  הלילה,  חצות  לפני  ההלל  את  יקרא  יז.  
בברכה. אף  חצות  אחר  יקרא  חצות,  עד  הספיק 

ההלל,  קריאת  בעת  לשבת  מותר  יח.  
תע"ב. והמחמיר  לעמוד,  שנהגו  ויש 

יט.   מברך בברכת 'אשר גאלנו' עד 'גאל ישראל' 
ושותה הכוס השני בהסבת שמאל, ואינו חוזר ומברך 
ושותה בהסבה. חוזר  ואם שתה ללא הסבה  הגפן, 

רחצה
ידים',  נטילת  'על  ויברכו  כדת  ידיהם  יטלו  כ. 
עד  קודמת  מנטילה  דעתו  יסיח  שלא  יודע  ואם 
שנטל  מי  אף  כן  ועל  ברכה.  בלא  יטול  עכשיו 
ידיו  ישמור  שלא  טוב  ובירך,  בראשונה  ידיו 
בנקיות, וכך יוכל לחזור וליטלם לסעודה עם ברכה.

מוציא מצה
הפרוסה  שהניחם,  כסדר  המצות  את  יקח  כא. 
'המוציא'.  ויברך  בידו  ויאחזם  השלמות  שתי  בין 
ישמוט את המצה  המוציא  ונוהגים שאחר שמברך 
מצה'. אכילת  'על  יברך  ואח"כ  מידו  התחתונה 

כב.  בוצע מן המצה העליונה והפרוסה משתיהן יחד 
בהסבה  ויאכלם  במלח  ויטבלם  אחת,  מכל  כזית 
יאכל  יחד  כזיתות  ב'  לאכול  יכול  אינו  ואם  יחד. 
־קודם את הכזית מהמצה השלימה ואח"כ כזית מה
מצה הפרוסה. ובדיעבד אם אכל כזית אחד יצא.

לו  יגרמו  כזיתות  ב'  שאכילת  מי  כג. 
בזה. ויצא  אחד  כזית  לאכול  יכול  צער 

מהמצות  כזיתות  ב'  ביתו  לבני  יחלק  כד.  
מהמצות  ביתו  לבני  מספיק  אין  ואם  כנ"ל, 
שמורה  ממצה  להם  לתת  עליהן,יכול  שבירך 
אחד. לכל  אחד  בכזית  ודי  לשולחן,  מחוץ  אחרת 

שלא  המסובין  לשאר  לתת  מחמירים  יש  כה. 
לתת  הסדר,  ממצות  כזיתות  ב'  להם  הספיק 
א"ז  ואומנם  אחרות,  ממצות  כזיתות  ב'  להם 
אחד. בכזית  די  הדין  ומעיקר  חומרא  אלא 

שיעור  בתוך  המצות  את  לאכול  יזהר  כו. 
וי"א שהוא שיעור  4 דק',  י"א שהוא  אכילת פרס, 
ומ"מ  בזה.  להחמיר  ראוי  ולהלכה  דק'.    7.5 של 
הב'.  כהשיעור  להקל  יש  חלוש  או  זקן  הוא  אם 
או  בסלט  הכזיתות  את  לטבל  אין  כז. 
ולזקן  ולחולה  שהם,  כמות  יאכלם  אלא  ליפתן 
יצא. וטיבל  עבר  אם  ובדיעבד  בכך,  להקל  יש 

לאכול : אדם  שחייב  הכזיתות  מספר 
שני  כזיתים :  חמישה  ולאכול  להדר  יש  לכתחילה, 
ושניים  בכורך,  אחד  המוציא,  בברכת  כזיתים 
כזיתים :  ארבעה  יאכל  לו,  שקשה  ומי  באפיקומן. 
באפיקומן.  ואחד  בכורך,  אחד  בהמוציא,  שנים 
כזיתים : אחד בה ־ומעיקר הדין  : מספיק בשלשה 

שאינו  ומי  באפיקומן.  ואחד  בכורך,  אחד  מוציא, 
בהמוציא,  אחד  יאכל  כזיתים,  משני  יותר  יכול 
ואחד באפיקומן. ומי שיכול  לאכול רק כזית אחד 
כלום  יאכל  לא  מכן  ולאחר  ויאכל,  המוציא  יברך 
האפיקומן. אחר  אכילה  בדין  לקמן  שיתבאר  כמו 

מרור
מקצתו  וישקענו  מרור  כזית  יקח  א. 
כולו  לשקעו  והמחמיר  המנהג,  וכן  בחרוסת 

החרוסת  קצת  וינער  בתוכו,  ישהנו  ולא  תע"ב.. 
הסבה. ללא  ויאכלנו  מרור'  אכילת  'על  ויברך  מעליו, 

למה  זכר  והוא  מדרבנן  הינה  מרור  אכילת  ב. 
את  למתק  ויכוון  חייהם,  את  וימררו  שנאמר 
ח"ו(. מוות  בגימ'  הוא  שמרור  )מכיוון  הדינים 

ומה  לטיט,  זכר  הוא  בחרוסת  שמטבלין  הטעם  ג.  
שבמרור. הארס  את  לבטל  הוא  בחרוסת  שמשקעין 

והן  בעלים  הן  ויוצאין  חסה  למרור  לקחת  נהגו  ד.  
ולכן  לחין,  שיהיו  צריך  עלים  לוקח  ואם  בקלחין, 
לוקח  ואם  לחים,  כן במים שישארו  לפני  ישרה אותם 
מהקלחין אינו צריך שיהיו לחין שיוצאין מהן אף ביבשים.

להוריד  כדי  בחומץ  המרור  עלי  את  ליתן  אין  ה.  
נעשה  זה  שע"י  משום  מהם,  התולעים  את 
ולא במבושל. כבוש  יוצאין במרור  ואין  כבוש,  המרור 

ו.   יש לאכול את המרור בפני עצמו, ואם טעה ואכל מצה 
עם המרור, צריך לחזור ולאכול כזית מצה בלא כלום.

מכל  העשויה  חרוסת  ליקח  יש  ז. 
ישראל. בהם  שנמשלו  פירות  מיני 

בתוך   ) גרם   28( כזית  המרור  את  יאכל  ח. 
שהוא  וי"א  דק',   4 שהוא  י"א  פרס,  אכילת  שיעור 
בזה.  להחמיר  ראוי  ולהלכה  דק'.    7.5 של  שיעור 
הב'.   כהשיעור  להקל  יש  חלוש  או  זקן  הוא  אם  ומ"מ 

כורך
המצה  מן  מצה,  כזית  יקח  א. 
בחרוסת,  וטובלה  מרור  כזית  עם  וכורכה  השלישית 
בהסבה. ביחד  ויאכלם  כהלל'  למקדש  'זכר  ויאמר 

הכריכה  את  שטיבל  אחר  ב. 
מעליה. החרוסת  את  לנער  צירך  אינו  בחרוסת, 

ללא  הכריכה  את  אכל  ג. 
מצה  שיקח  וטוב  ולאכול,  לחזור  צריך  אינו  חרוסת 
בהסבה. ויאכלם  בחרוסת  ויטבלם  קטן  שיעור  ומרור 

שולחן עורך
הטובה  ה'  כיד  בשמחה  ליבו  ויסעד  שולחנו  יערוך  א. 
בראשו  עיניו  והחכם  משובח,  זה  הרי  היסב  ואם  עליו, 
שלא ימלא כרסו, כדי שיאכל את האפיקומן לתאבון.

והניחוהו  שצלוהו  הזרוע  מבשר  לאכול  אין  ב.  
לפסח. זכר  שנעשה  כיוון  הסדר,  ליל  בקערת 
שבת. בליל  דגים  לאכול  טוב  מנהג  ג. 

צפון )אפיקומן(
אוכלים  הסעודה  כל  גמר  לאחר  א. 
אחד,  לכל  כזית  שהצניע  מהמצה  אפיקומן, 
ואפיקומן  השובע,  על  הנאכל  פסח  לקורבן  זכר 
שאסור  מתיקה,  מיני  הוציאו  מן,  אפיקו-  פירושו- 
לאכול אחר האפיקומן כדי שישאר טעם המצה בפה.

ב.   יש מחמירים לאכול ב' כזיתות, אחד זכר לפסח ואחד 
זכר למצה הנאכלת עימו, ומעיקר הדין מספיק כזית אחד.

בלא  לבד  האפיקומן  את  יאכל  ג. 
היה  ואם  עליו.  יברך  ולא  אחר,  מאכל  תערובת 
יד"ח. יצא  אינו  באכילה,  קצה  שנפשו  עד  כ"כ  שבע 

אותו  ויאכלו  באפיקומן,  מחויבות  הנשים  אף  ד.  
מהמצה  למסובין  כזיתות  מספיק  אין  ואם  בהסבה, 
אחרת. שמורה  ממצה  להם  יתן  לאפיקומן,  שהצניע 

חצות  קודם  האפיקומן  את  יאכל  ה. 
חצות. לאחר  אף  יצא  ובדיעבד  הלילה, 

איסור אכילה אחר האפיקומן
אחר  דבר  שום  לאכול  אסור  ו. 
חוזר  וכיו"ב  פירות  ואכל  טעה  ואם  האפיקומן, 
ואם  בפיו,  מצה  טעם  שישאר  כדי  אפיקומן  ואוכל 
ולאכול. לחזור  צריך  אין  ברכהמ"ז  בירך  כבר 

ברך
אחרונים  למים  ידיו  יטול  א. 
הכוס  את  לשטוף  ויש  הכוס,  על  המזון  ברכת  ויברך 
ידיו.  בשתי  ומקבלו  נקי.  הוא  אפילו  ולהדיחו. 
טפח  ויגביהנו  הימנית  בידו  נוטלו  לברך  וכשמתחיל 
מע"ג השולחן.  ונותן בו עיניו שלא יסיח דעתו ממנה.

המסובין  שאר  גם  המזון  ברכת  בשעת  ב. 
יחזיקו את הכוס שלהם ביד ימין. )ונראה שאם הכוס גבוהה 
כגון שיש לה רגל שמגביהה אותה טפח אי"צ להגביהה(.

ג. כשמסיים ברכת המזון מברך 'בורא פרי הגפן', 
וישתה הכוס בהסבה, ואם לא הסב חוזר ושותה 

בהסבה.
הלל 

)שאינם  משקים  ושאר  מים  לשתות  מותר  א. 

תה  או  קפה  וכן  משכרים(, 
לעשן  יכול  וכן  האפיקומן,  אחר 
ולא  לעשן  שרגיל  למי  סיגריות- 
חוששין שעל ידי זה יפוג טעם המצה.

בשמחה  ההלל  את  יגמור  ב.  
על  חמתך'  'שפוך  מתחיל  וחדווה. 
כוסות  אברעה  כנגד  רביעי,  כוס 
להשקות  הקב"ה  שעתיד  התרעלה 
את אומות העולם, ששעבדו את בנ"י.

בשעת  הכוס  את  לאחוז  טוב  ג.  
לו  קשה  ואם  ההלל,  קריאת 
וטוב  ודיו.  לפניו  מניחו  כן  לעשות 
'יהללוך'. בברכת  עכ"פ  להחזיקו 

ד.  יחתום בברכת 'יהללוך', ובברכת 
אמן. עונה  ואינו  חותם.  אינו  ישתבח 

בהסבה  הכוס  את  ישתה  ה.  
כדי  רביעית  משתית  יפחות  ולא 
בה  ויכוון  אחרונה,  ברכה  שיברך 
השלישית. הכוס  את  אף  לפטור 

חמישי  כוס  למזוג  שנהגו  יש  ו.    
וזהו   , הנביא  אליהו  לכבוד  יין,  של 
הגאולה  שהיא  'והבאתי',  ללשון  זכר 
שאליהו הנביא יבשרנו עליה. ובעה"ב 
ימזוג כוס זו, ונהגו לשומרה לקידוש של 
יו"ט בבוקר לעשות בו מצווה נוספת.

שיר  לומר  נהגו  ז. 
שירה  בקול  אותו  ויאמרו  השירים 
גדיא. חד  פיוט  וכן  ובשמחה, 

אדם  חייב  הפוסקים :  כתבו  ח.  
לעסוק בהלכות הפסח וביציאת מצרים 
שעשה  ובנפלאות  בניסים  ולספר 
הקב"ה לאבותינו עד שתחטפינו שינה.

קריאת  לקרוא  המנהג  ט.  
כל  עם  המיטה  שעל   שמע 
ברכת  וכן  הפרשיות  שלושת 
המפיל, וע"פ הסוד אין לברך ברכה זו.

חמץ  אכילת  דיני 
פסח של  שביעי  במוצאי 

שחל  פסח  של  שביעי  א. 
שאין  י"א  השנה,  כגון  שישי  ביום 
מוקצה  משום  בשבת,  חמץ  לאכול 
גזל  ומשום  בשבת  קנין  משום  וכן 
יוסף  הגר"ע  מרן  פסק  ולהלכה  הגוי. 
זצוק"ל, שמותר לאכול חמץ במוצאי 
שביעי של פסח ללא חשש, אלא שיש 
מהחמץ  ליטול  שלא  מאוד  ליזהר 
־בעצם יום שביעי של פסח, אלא בצא

תו בשעה : 43 :20 )לפי ר"ת(. וכן שלא 
לערבב את כלי החמץ עם כלי הפסח.


