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חוברת
שינון
עם מטלות

ועבודות על:

 הגדה ש"פ עם טעמים ומנהגים מהרבי.
סוגיות יסודיות ממסכת פסחים.

הלכות החג , מנהגיו ומושגיו.
שיחות קודש ומאמרי הרבי לחג הפסח. 

שם התלמיד:
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ת  ְדַבר ַמְלכוּּ
ב"ה, י"א ִניָסן ה'תשי"ח,
רּוְקִלין, נ.י. ְבּ

ָרֵאל ֵני ִיְשׂ ֶאל ֲאֵחינּו ְבּ
ָכל ֲאַתר ַוֲאַתר ְבּ

ה' ֲעֵליֶהם ִיְחיּו
לֹום ּוְבָרָכה! ָשׁ

ַהָחג ִנָתן ָלֶהם, ְלָכל  ֻיָחדֹות ַהּנֹוְגִעים ְלָכל ֵאָלה ֶשׁ ם ִלּמּוָדיו ְוהֹוָראֹוָתיו ַהְמּ אן ַגּ ֻיָחד לֹו. ּוִמָכּ ל יֹום טֹוב ְוָתְכנֹו ַהְמּ ָכּ
ָלל. ּתֹור ְכּ ָרֵאל ְבּ ָרֵאל, ְוֵכן ִלְכַלל ִיְשׂ ַלל ִיְשׂ תֹור ֵחֶלק ִמְכּ תֹור ָיִחיד ְוֵהן ְבּ ָרֵאל, ֵהן ְבּ ְשׂ ֶאָחד ִמִיּ

ׁשּוִרים ּבֹו. ְנָהִגים ַהְקּ יִנים ּוַבִמּ ִדּ ְצוֹות, ַבּ ִמּ ל ֶהָחג, ְוֵהן ַבּ מֹו ֶשׁ ְשׁ א, ֵהן ִבּ ֵטּ ף ּוִמְתַבּ ֵקּ ַתּ ל ָחג, ִמְשׁ ל ָכּ ֻיָחד ֶשׁ ָאְפיֹו ַהְמּ
'ְזַמן   – ֶזה  טֹוב  ְלּיֹום  דֹוָלה'  ַהְגּ ֶנֶסת  ְכּ י  'ַאְנֵשׁ ְבעּו  ָקּ ֶשׁ ם  ֵשּׁ ַבּ ם  ַגּ ִנְרַמז  ַסח,  ַהֶפּ ַחג  ְבּ ֶשׁ ים  ִרִיּ ָהִעָקּ ָהִעְנָיִנים  ֶאָחד 
ְוִלְחיֹות  ר!  ִלְזכֹּ ִויהּוִדי  ְיהּוִדי  ְמָכל  ת  ּדֹוֶרֶשׁ  - ים  ַחִיּ ַבּ ֶרְך  ַהֶדּ - מֹוַרת  ים'  ַחִיּ 'ּתֹוַרת  ְקֵראת  ַהִנּ ְוַהּתֹוָרה  ֵחרּוֵתנּו'. 
ָכל ּדֹור ָודֹור ּוְבָכל יֹום ָויֹום,  ַמֲאָמר ַחַז"ל: "ְבּ יו. ְכּ ל יֹום ְויֹום ִמְיֵמי ַחָיּ ל 'ְיִציַאת ִמְצָרִים' ָכּ ֵמָחָדׁש, ֶאת ַהֵחרּות ֶשׁ

ְצָרִים". ִאּלּו הּוא ָיָצא ִמִמּ ַחָיּב ָאָדם ִלְראֹות ֶאת ַעְצמֹו ְכּ
ׁש ָהָיה  ְקָדּ ים ּוֵבית ַהִמּ ֶמת ּדֹורֹות ַרִבּ ִוד ָהְיָתה ַקֶיּ ית ָדּ ְלכּות ֵבּ ַמּ ִמים ֶשׁ ָיּ ה ֵהם ְלָכל ּדֹור ְודֹור - ֵהן ַבּ ִריָשׁ ּוּוי ְוַהְדּ ַהִצּ

ָמד, ַרְחָמָנא ִליְצָלן. ל ּדֹור ַהְשּׁ יֵמי ָהֲאֵפיָלה ֶשׁ ַקָיּם, ְוֵהן ִבּ
י ֶאְתמֹול ָעְבָרה ָעָליו 'ְיִציַאת ִמְצַרִים' – ַחָיּב הּוא ְלַקֵיּם ֶאת  ל ְיהּוִדי ִויהּוִדי ּוְבָכל יֹום ָויֹום. ְוַאף ִכּ ְוֵכן ֵהם ֶאל ָכּ
ָצִרים ְוְגבּולֹות"  ְחְררּות ִמ"ֵמּ ַתּ ֶכן ְיִציַאת ִמְצַרִים הּוא ַהִהְשׁ י תֹּ 'ְיִציַאת ִמְצַרִים' ַהּיֹום ֵמָחָדׁש, ּוָמָחר – ׁשּוב. ִכּ
ב ַלֲעׂשֹות.  הּוא ַחָיּ הּוא ָצִריְך ִלְהיֹות ְוַלֲעׂשֹות ַמה ֶשּׁ ֵאיָנם ְמִניִחים לֹו ִלְהיֹות ַמה ֶשּׁ ַדְרּכֹו. ְשׁ ָטן ְבּ ָהעֹוְמִדים ְלָשׂ

ּה ְלָמָחר. בֹו ַהּיֹום. ִו'ְיִציַאת ִמְצַרִים' ַהּיֹום, לֹא ַדי ָבּ ְיִציַאת ִמְצַרִים ֵמֶאְתמֹול, ְלַמֲעָמדֹו ּוַמָצּ ּה ִבּ י ָבּ ָלֵכן, לֹא ַדּ
י  ֲעדֹו ֶאת ַחֵיּ ְתנּוָעתֹו, סֹוְגִרים ַבּ מּור ִבּ יַתן לֹו חֹוֶפׁש ָגּ ִנּ ֶשׁ ה, ִאם ַאף ְכּ ְכִלי. ִהֵנּ הּוא ִשׂ תֹוֶסֶפת ַהְבָהָרה... ָהָאָדם ֶשּׁ ֶכּ

ר ַמהּותֹו. נֹו ֶאת ִעיַקּ ֹוְלִלים ִמֶמּ ִבי, ַהּשׁ ַמֲאָסר ּוִבְשׁ הּוא מֹוֵצא ֶאת ַעְצמֹו ְבּ ֶכל. ֲהֵרי ֶשּׁ ׂ ַהֶשּ
אֹותֹו  יִלים  ּוַמְגִבּ ֶכל,  ֶשׂ ְבּ יֹוֵתר  ָהֱעְליֹונֹות  ְלַדְרּגֹות  יַע  ְלַהִגּ סּוָגל  ַהְמּ ָאָדם  ַעְצמֹו:  ֶכל"  ׂ ַהֶשּ "עֹוָלם  ְבּ ם  ַגּ הּוא  ְוָכְך 

י... ל ָה"ַאִני" ָהֲאִמיִתּ יֹוֵתר ֶשׁ ֵבד ְבּ ֲאָסר ַהָכּ ִבילֹו, ַהַמּ ְשׁ ל ֶיֶלד ָקָטן. ֲהֵרי ֶזה ִבּ ים ֶשׁ ְכִלִיּ ים ִשׂ ְלַחִיּ
 - ְוַהַהְפָרעֹות  ְכׁשֹוִלים  ַהִמּ ל  ִמָכּ ֵחרּות  ְוַאַחת  ֶאָחד  ְלָכל  ָיִביא  ַלּטֹוָבה,  ָעֵלינּו  א  ַהָבּ ֵחרּוֵתנּו  ַמן  ְזּ ֶשׁ ה',  ַיֲעזֹר 
ה  ָדּ ְמלֹא ַהִמּ ְמָחה ּוְבטּוב ֵלָבב ְלַמְעָלה יֹוֵתר ְויֹוֵתר, ַעד ִלְזַמן ֵחרּוֵתנּו ִבּ ׂ ִשּ ִמּיּות, חֹוְמִרּיֹות ְורּוֲחִנּיֹות, ְוַלֲעלֹות ְבּ ְשׁ ַגּ

ָיֵמינּו. ְמֵהָרה ְבּ יַח ִצְדֵקּנּו ִבּ ֵלָמה ַעל ְיֵדי ָמִשׁ ית ְוַהְשׁ ה ָהֲאִמִתּ ֻאָלּ – ַהְגּ
ֵמַח, ר ְוָשׂ ֵשׁ ַסח ָכּ ת ַחג ֶפּ ִבְרַכּ ְבּ
מנחם שניאורסהן
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כתב הסכמה וברכה לחוברת מאת הרב החסיד נפתלי הכהן רוט שליט"א 
למהדורה קמא שיצאה בשנת תשס"ב
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פתח דבר

והגדת לבנך, מצוות חינוך הבנים, העברת התורה והנחלתה לדור הבא היא המצווה החשובה 
ביותר בצד לימוד התורה. 

 
ההגדה של פסח היא אולי הדוגמה הבולטת ביותר לפן זה של התורה – "תורה מלשון הוראה" 

כדברי הרבי מליובאוויטש.
לימוד היסטורי זה הנערך כל שנה בפסח – דרך קריאת ה"הגדה" – מהווה מוקד בחינוך הדור 
הצעיר. תוך כדי לימוד והעלאת זיכרון סיפור יציאת מצריים והפיכתו של עם עבדים לבני חורין, 
החדרת האמונה בקב"ה שבחר בזרעו, "ארמי אובד אבי" והוציאם ממצרים, שידד מערכות הטבע 

עבורם, ועתיד להנחיל אותנו חירות עולם "לשנה הבאה בירושלים".

ההעברה, הלמידה, לדור הבא היא משימה חינוכית אשר לה תפקיד מכריע בעתיד העם – ואמנם 
חז"ל, מנהיגי האומה אשר תחום התמחותם לא ממשל ולא כלכלה אלא חינוך – גילו בהגדה 
את כוחם כדי להבטיח שתכניה יהיו מעניינים, מרתקים ומגוונים. חז"ל השתמשו באלמנטים 

חינוכיים נפלאים כדי לקרב את ליבו של "בנך" או של "ארבעה בנים".

להלן כמה דוגמאות חינוכיות עדכניות ההופכות את חג הפסח בכלל ואת ליל הסדר בפרט ל'חג 
החינוך':

למידה לכל אורך החיים: שיחזוריות ההגדה אשר מדי שנה שוב ושוב נלמדת, כי למרות ש"כולנו 
מדידת  משובח".  זה  הרי  המרבה  וכל  ושוב(...  )שוב  לספר  עלינו  "מצווה  מקום  מכל  חכמים" 
הצלחת הלמידה לא נתפסת כ"קליטת החומר" גרידא, אלא בלמידה מתמדת ובחזרה יש משום 
את  משביח  הסיפור  ריבוי  החסידי:  כפירוש   – משובח"  זה  "הרי  האדם  במהות  הפועל  שינון 

האדם. הלמידה היא לכל אורך החיים.

שאילת שאלות: שאילת שאלות היא הבסיס החשוב ביותר בחינוך כך התנהגו חז"ל בכל הש"ס, 
שאלות, מחלוקות, שקלא וטריא, לימוד בחברותא.

ואנו – בפסח – כל המשפחה ביחד. מה נשתנה... ארבע הקושיות ששואלים הצעירים. טוב יעשה 
ראש המשפחה אם ירבה בשאלות במהלך הסדר. 

פסח – חג החינוך:



למידה מתוך שמחה: ההגדה משולבת בשירה, באהבה, בכבוד, ביחס לכל אדם, לכל אורח, לכל 
ילד וטף, שילוב שירים לכל אורך ההגדה, "והיא שעמדה... בצאת ישראל... אחד מי יודע...". צריך 
ליצור אווירה נחמדה, אוהבת, מפרגנת ומאושרת, לתת לכל אדם, לכל משתתף "במה" לומר ... 

להתבטא... 

אחד  לכל  אפשרות  מתן  הדיאלוג.  הוא  בהצלחה  היום  המשמעותיים  הכלים  אחד  דיאלוג: 
להתבטא, לשאול, לברר ולשוחח. הדיאלוג – קוד בסיסי בהצלחה. ההגדה מאפשרת במהלכה 
ליצור דו-שיח ורב-שיח מתמידים. כל אמירה וכל היגד כדאי לאומרו בשאלה, כדי ליצור דיאלוג 

מתמיד עם המשתתפים.

אחד  מחברו;  אחרות  תכונות  אחד  לכל  שונים.  האנשים  את  ברא  הקב"ה  מותאמת:  למידה 
חכם, רשע, תם ושאינו יודע לשאול. יש לכבד כל אדם בהתאם ליכולתו, להשקפתו, לראייתו 

ולכישוריו. "שאינו יודע לשאול... את פתח לו". "רשע... הקהה את שיניו" וכו'.

למידה עצמאית: בהגדה שימת דגש על שאלות המכוונות ומעוררות את הנשאל באופן ממוקד. 
אף בבן הרביעי "שאינו יודע לשאול" נאמר: "את פתח לו", תכוון אותו, תנחה, תעודד עד שיוכל 
בשאלות  שמרבים  תלמידים  כידוע,  עצמאי.  לומד  בפיתוח  חשובה  למידה  מיומנות  לשאול. 

מצליחים יותר וכפי שלמדונו חז"ל: "ולא הביישן למד".

חינוך לערכים: למידה והשכלה אינטלקטואלית חייבים להיות רלוונטיים, משולבים עם חינוך 
לחיים, שהרי דרך ארץ קדמה לתורה. ובהגדה – הכנסת אורחים: "כל דכפין ייתי וייכול", געגועים 
לארץ ישראל, "לשנה הבאה בירושלים". הקשבה לכולם: "צעקת הדל תקשיב ותושיע"... התודה 
והברכה: "לפיכך אנחנו חייבים להודות...להלל...לשבח...ונאמר לפניו שירה חדשה...הודו לה' כי 
טוב...אודך כי עניתני". התייחסות חיובית–פוזיטיבית לכל אדם. ראייה זו ברוכה וחשובה: "אלו 

מעלות טובות לקב"ה עלינו... דיינו".

כתוב בתהלים )קטז, י(: "האמנתי כי אדבר". האמונה מתחזקת כאשר אני מדבר חוזר ומשנן. 
לכן, בתהליכי החינוך יש העברת ידע שכלי ורגשי מתוך חוויות, שמחה והומור.

ומופנמת,  הולכת  האמונה  האדם.  חיי  כל  במהלך  ממושך  תהליך  הוא  בקב"ה  לאמונה  חינוך 
אינטלקטואליים  חווייתיים,  באירועים  גדוש  שהוא  ככל  האדם  של  בנפשו  עמוק  מוטעמת 

ורגשיים.
יהי רצון שנזכה עוד בשנה זו לחוג את חג הפסח ולשמוח בביהמ"ק השלישי ויקוים בנו מקרא 

שכתוב: "ונאכל שם מן הזבחים ומן הפסחים" בעגלא דידן ותיכף ומיד ממש.
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מבוא

במהלך השנים בהם זכיתי לשמש כמחנך בכיתות הבוגרות, הלך והתחזק אצלי הצורך להוציא 
לאור חוברת אשר תסייע לתלמידים הבוגרים להכיר בחידושיו הנפלאים של הרבי על 'הגדה 
של פסח'  בדרך של שינון – "שיהיו דברי תורה שנונים ומחודדים בפיך" – ושיהיו מותאמים 
לרמת הגיל והיכולת האינטלקטואלית שלהם, בהתאם לדברי הרבי עצמו (הובאו בפתיחה), 

שיש להתקדם בלמידה לפי יכולת האדם.

זכיתי שבשנת תשס"ב יצאה מהדורה ראשונה בדפוס והתקבלה בצימאון גדול בקרב ציבור 
המחנכים של הכיתות הבוגרות ובהמשך ביקשוני לערוך מספר שינויים חשובים הן מבחינת 

המבנה והעריכה והן מבחינה גרפית למען הקל על הלומד והמלמד.

ואכן, סייעני השי"ת שנית ושלישית להו"ל חוברת מתוקנת ומשופרת עם מספר שינויים 
חשובים אותם אפרט כאן בתור הקדמה בצירוף הצעה דידקטית, כיצד ניתן להעביר את 

הלמידה בכיתה בדרך קלה ויעילה.  

מבנה החוברת:
החוברת מחולקת לארבעה שערים, א. הגדה של פסח עם ליקוטי טעמים ומנהגים מאת כ"ק 
אדמו"ר. ב. יחידות לימוד ממסכת פסחים, ג. דינים ומנהגים – הלכה למעשה. ד. שיחות ומאמרי 

הרבי לפסח – "המעשה הוא העיקר". 
וסימנך, הגד"ה – ה – הגדה. ג – גמרא. ד – דינים. ה – "המעשה הוא העיקר".

: הצעות דידקטיות (לשקו"ד)
רצוי וראוי להתחיל את הלימוד המקיף שבחוברת מיד לאחר חג הפורים ואולי אף להציג זאת 

בפני התלמידים כ'מבצע הכנה' לכבוד י"א ניסן בלימוד 'תורת הרבי'. 

שער ראשון – הגדה של פסח עם ליקוטי טעמים ומנהגים מאת כ"ק אדמו"ר:
בחלק זה - התופס בעצם את רוב החיבור – לומדים ומשננים התל' את החידושים והדיוקים 
של הרבי על ההגדה )על-פי ההגדה המקורית שהו"ל בשנת תש"ו( בדרך של שאלות ותשובות 

החוברת ותכולתה:
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המתמצתים ומנגישים  לתלמיד חלק ניכר מן הביאורים והחידושים של הרבי על ההגדה. 
מתוך ניסיון שינון זה נוחל הצלחה מירבית כאשר הוא מתפרס על-פני ג' שבועות לכל הפחות.

את השיעור עצמו ניתן לחלק לשתיים, בחלקו הראשון יקנה הרב לתלמיד עמוד אחד של 
חידושים בעזרת השו"ת ויבאר אותם בהרחבה עד כמה שניתן ("וכל המרבה... הרי זה משובח"). 

ובחלקו השני, יקצה הרב לתלמידים זמן לשנן בינם לבין עצמם ע"י חברותא (כאשר האחד 
שואל והשני משיב וכן להיפך) ולאחמ"כ יבחנו עמוד זה אצל הרב או אצל הבוחנים שהרב 

יקבע מראש. לסיום ולצורך מעקב יעיל, יסומן לנבחן V בטבלת המעקב במקום המיועד לאותו 
עמוד (ראה נספחים, עמ'110-111 ).

שער שני – יחידות לימוד ממסכת פסחים:
יחידה זו ניתן ללמדה במסגרת שיעורי גמרא )שיעור שני או שלישי, בהתאם למספר השיעורים 
העומדים לרשותכם או ע"פ תיאום עם ההנהלה – כל חד וחד לפום 'שיעורי' דיליה(. ביחידה זו 
לומדים התל' שיעור גמרא פרונטלי על-פי דין יומי מדיני חג הפסח וליל הסדר ולאחריו משיבים 
על השאלות השייכות לאותה יחידת לימוד. שאלות אלה נכתבו בסגנון של שאלות מכוונות ולכן 
בכיתה הבוגרת )'מכינה לישיבה'( ניתן לתת לתלמידים להכין את היחידה בכוחות עצמם על-
פי אותם שאלות ולהיעזר ברב רק בתור 'משיב' או לחילופין אם הרב רואה שאין מספיק זמן 
ללימוד זה בכיתה לפני חג הפסח, אפשר לתת להם להכין זאת לבד בבית בפגרת 'בין-הזמנים' 

ולהחזיר זאת עם שאר המטלות לאחר החג.

שער שלישי – דיני ומנהגי חודש ניסן וחג הפסח:
יחידה זו אין בה חידוש אלא משום תרגול וחזרה על החומר הנלמד בכיתה במסגרת שיעורי 
הלכה )"שבח-המועדים", שו"ע הרב( והתווספה כאן רק לצורך החיבור השלם )ניתן להשתמש 

בלקט שו"ת מפורט יותר(.

– שיחות ומאמרי הרבי: שער רביעי 
ביחידה זו נבחרו ד' שיחות מעובדות – תמצות של השיחות שיילמדו בכיתה במסגרת שיעורי 

חסידות מתוך לקוטי שיחות ומאמרי הרבי. 

בברכת הצלחה מרובה
וחג פסח כשר ושמח



מפתח עניינים

שער

מכתב כללי מהרבי לחג הפסח

כתב הסכמה וברכה

פתח דבר ומבוא לחוברת

הגדה של פסח עם טעמים ומנהגים – שו"ת

סוגיות נבחרות בגמרא "פסחים" – למידה עצמית 

שאלות שינון וחזרה על הלכות הפסח

שיחות קודש ומאמרי חסידות לחג הפסח עם עבודות

טבלת מעקב שינון הגדת הרבי

הקדשות לזכות ולעילוי נשמת

מושגי יסוד לפסח

1

2 

3

4-7

10-66

65-88

87-96

95-109

110-111

112-115

116-117

יו"ל ע"י הרב שלמה חנני'ה ממן 
מחנך ורכז חינוך חברתי 

בת"ת 'ליובאוויטש' חב"ד לוד

איורים: הת' מנחם חוטר
עריכה ועיצוב גרפי: פיקל סיגל

הגהה: הרב יצחק אלישביץ

אוצרות ההגדה לתלמיד8

© כל הזכויות שמורות
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שער ראשון

הגדה של
פסח

דינים | מנהגים | מקורות | טעמים

הכרת החידושים, הטעמים והמנהגים
שנלקטו ונערכו ע"י הרבי

כבוד קדושת

אדמו"ר מנחם מענדל
שניאורסאהן

מליובאוויטש 

בדרך של שאלות ותשובות – לתלמיד
לצד טקסט ההגדה המקורי
ולשון הרב - מסידור אדה"ז

המסייע להקניית המידע
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יּה  א ִבְרׁשּוִתי ְדָלא ֲחִמֵתיּה ּוְדָלא ִבַעְרֵתּ ל ֲחִמיָרא ַוֲחִמיָעא ְדִאיָכּ ָכּ
ַעְפָרא ְדַאְרָעא: ֵטל ְוֶלֱהֵוי ֶהְפֵקר ְכּ ּוְדָלא ְיַדְעָנא ֵליּה ִלָבּ

תרגום ללשון הקודש

ל  ֵטּ ֵאינֹו ָידּוַע ִלי ִיְתַבּ יו ְוֶשׁ ַעְרִתּ א ִבּ לֹּ א ְרִאיִתיו ְוֶשׁ לֹּ ְרׁשּוִתי ֶשׁ ׁש ִבּ ֵיּ אֹור ֶשׁ ל ָחֵמץ ּוְשׂ ָכּ
ֲעַפר ָהָאֶרץ. ִויֵהא ֶהְפֵקר ַכּ

לשון הרב

וצריך לחפש לאור הנר בכל המחבואות גם בסדקים שבקרקע. ולא ידבר בין הברכה 
לתחלת הבדיקה אפילו מעניני הבדיקה. ונכון שלא ישיח, שלא מעניני הבדיקה, כל 
זמן בדיקתו. ויעמיד מבני ביתו אצלו לשמוע הברכה, שיבדקו איש במקומו, ולא 
ישיחו בינתים. ויזהרו לבדוק תחלה בחדר הסמוך למקום ששמעו הברכה, ולא ילכו 

לבדוק תיכף אחר הברכה לחדר אחר.
ואחר הבדיקה יזהר, בחמץ שמשייר להצניעו למחר לשרפה או לאכילה, לשמרו 
שלא יוליכוהו אנה ואנה, שלא יתפרר ויתגרר ממנו על ידי תינוקות או עכברים. 

וגם צריך לבטל אחר הבדיקה ויאמר:

ר ה ְיָי ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ֲאֶשׁ רּוְך ַאָתּ ָבּ
עּור ָחֵמץ: נּו ַעל ִבּ ִמְצֹוָתיו ְוִצָוּ נּו ְבּ ִקְדָשׁ

המנהג להניח פתיתי חמץ קשה זמן מה קודם הבדיקה כדי שימצאם הבודק. ועל 
פי הקבלה יש להניח עשרה פתיתין. וקודם שיתחיל לבדוק יברך:

לשון הרב

סדר בדיקת חמץ
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ביום י"ד בשעה ה' יעשה לו מדורה בפני עצמו וישרפנו ויבטלנו. ובביטול היום יאמר:

א ִבְרׁשּוִתי ַדֲחִזֵתיּה ּוְדָלא ֲחִזֵתיּה ַדֲחִמֵתיּה ּוְדָלא ֲחִמֵתיּה  ל ֲחִמיָרא ַוֲחִמיָעא ְדִאיּכָ ּכָ
ַעְפָרא ְדַאְרָעא: ֵטל ְוֶלֱהֵוי ֶהְפֵקר ּכְ יּה ִלּבָ יּה ּוְדָלא ִבַעְרּתֵ ְדִבַעְרּתֵ

תרגום ללשון הקודש

ְרִאיִתיו  ּלֹא ַחִזיִתיו )ֵמעֹוָלם(, ׁשֶ ַחִזיִתיו ְוׁשֶ ְרׁשּוִתי ׁשֶ ׁש ּבִ ּיֵ אֹור ׁשֶ ל ָחֵמץ ּוׂשְ ּכָ
ל ִויֵהא  ּטֵ יו, ִיְתּבַ ַעְרּתִ ּלֹא ּבִ יו ְוׁשֶ ַעְרּתִ ּבִ ִדיָקה(, ׁשֶ ַעת ַהּבְ ׁשְ ּלֹא ְרִאיִתיו )ּבִ ְוׁשֶ

ֲעַפר ָהָאֶרץ. ֶהְפֵקר ּכַ

ויש לשרוף עשרה פתיתין ובשעת שריפת החמץ יאמר זה:

ַבֵער ְך ּתְ יִתי ּוֵמְרׁשּוִתי ּכַ ֲאִני ְמַבֵער ָחֵמץ ִמּבֵ ם ׁשֶ ׁשֵ ְיִהי ָרצֹון ִמְלָפֶניָך ְיָי ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו ּכְ
נּו  ֵמִאּתָ ֲעִביֵרהּו  ּתַ ָהָרע  ִיְצֵרנּו  ְוֶאת  ָהָאֶרץ  ִמן  ַתֲעִביר  ַהּטּוְמָאה  רּוַח  ְוֶאת  ַהִחיצֹוִנים  ל  ּכָ ֶאת 
ְכֶלה  ן ּתִ ָעׁשָ ָעה ּבְ ִליּפֹות ְוָכל ָהִרׁשְ ֱאֶמת ְוָכל ִסְטָרא ַאֲחָרא ְוָכל ַהּקְ ָך ּבֶ ר ְלָעְבּדְ ׂשָ ן ָלנּו ֵלב ּבָ ְוִתּתֶ
ט  ּפָ ִמׁשְ ּוְברּוַח  ֵער  ּבַ רּוַח  ּבְ ַבֲעֵרם  ּתְ ִכיָנה  ַלׁשְ ַהְמִעיִקים  ְוָכל  ָהָאֶרץ  ִמן  ָזדֹון  ֶלת  ֶמְמׁשֶ ְוַתֲעִביר 

ה ָאֵמן ֶסָלה: ָיִמים ַהֵהם ּוִבְזַמן ַהּזֶ ַעְרּתָ ֶאת ִמְצַרִים ְוֶאת ֱאלֵֹהיֶהם ּבַ ּבִ ם ׁשֶ ׁשֵ ּכְ

לשון הרב

שריפת חמץ
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פסח  הל'  את  הזקן  וגמר אדמו"ר  כתב  1. מתי 
שנדפסו בשו"ע שלו?

שבת  בשם  פסח  שלפני  השבת  נקרא  מדוע   .2
הגדול?

3.  מה נמצא במחזור ישן כתב יד, על דבר השם: 
"שבת הגדול"?

4.  מדוע נקרא שם זה גם לשבתות אלו?

5.  מה נוהגים לומר בשבת הגדול אחר מנחה? 
ומדוע?

קודם  חמץ  פתיתי  להניח  המנהג  האם    .6
הבדיקה, הוא מעיקר הדין? נמק!

7.  אם-כן, מדוע נוהגים כן? )ה' טעמים(

8.  מדוע מניחים חמץ קשה דווקא?

פתיתים  עשרה  להניח  למנהג  הסיבה  מה   .9
דווקא?

10.  כיצד היא בדיקת חמץ לפי מנהג בית הרב?

 ? חמץ"  בדיקת  "על  מברכים:  לא  מדוע   .11
)מתוך שו"ע אדה"ז(

12. מדוע מברך "על ביעור חמץ" לפני הבדיקה, 
אע"פ שאינו מבערו כעת?

13. מדוע דווקא לאור הנר, ולא לאור אבוקה?

הסמוך  בחדר  תחילה  לבדוק  יזהרו  מדוע   .14
למקום ששמעו הברכה?

15. באיזו שנה לא אכל אדמה"ז ביום י"ג בניסן, 
ומדוע לא אכל? )הרי יום זה אסור בתענית?(

16. מי תיקן את הביטול שלאחר הבדיקה, ומדוע 

1.עוד בהיותו במעזריטש )אצל הרב המגיד( .

2. מפני שנעשה בו נס גדול.

נקראים  ושבועות,  ר"ה  שלפני  השבתות  שגם   .3
שבת הגדול.

4. כי יש להם דמיון לשבת שלפני פסח, בכך שגם 
הם באים לפני יום-טוב.

היינו"  מ"עבדים  מההגדה,  חלק  לומר  נוהגים   .5
עד "לכפר על כל עוונותינו", כי אז )בשבת הגדול 

במצרים( התחילה הגאולה והניסים.

6. לא. כי המצווה היא לחפש אחר החמץ, וגם אם 
לא מצא כבר קיים המצווה כתיקונה.

7. א[ כי המנהג הזה כבר התפשט ומנהג ישראל 
תורה. )שו"ע אדה"ז( ב[ שלא ישכח לבטל למחר 
כלום  ימצא  לא  אם  ג[  מהר"י(  בשם  יעקב  )חק 
יתרשל בבדיקה, אבל כשמוצא מזמן לזמן פירור 
עוד  מוסיף  והרבי  יעקב(.   )חק  יפה  יבדוק  עי"ז 
לומר:  יוכל  היום  שבביטול  כדי  ד[  טעמים:  שני 
ישכח  שלא  ה[  שראיתיו.  שפירושו:  "דחמיתי'ה" 
את חובת הביעור )שריפת החמץ בערב פסח( ולא 

יצטרך לשרוף הכלי שלקח לבדיקה.

8. כדי שלא יתפורר.

9. א[ על-פי הקבלה. ב[ וזה מרומז בגמרא פסחים 
)י,א( הניח עשר כו'.

עוף.  נוצת  וע"י  שעווה  של  נר  לאור  בודקים   .10
נייר.  של  קטן  בשק  שמוצא  החמץ  מניח  הבודק 
בגמר הבדיקה מניח שק זה הנוצה ושיירי הנר – 
בנייר   הכל  כף-עץ, מעטף  בקערורית   – ישנם  אם 
ומהדק  יד הכף, שנשאר בלתי מעוטף(,  )אבל לא 

ע"י חוט שכורכו סביב הנייר כמה פעמים וקושרו.

11. כי  בבדיקה לבד לא עשה כלום אם לא יבער 
החמץ.

בדיקת וביעור חמץ / שואל ומשיב

| תשובות| שאלות
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| תשובות| שאלות
תקנו לבטל מיד אחר הבדיקה?

נוסח  מופיע  היכן  וחמיעא".  חמירא  "כל   .17
אנו  אם-כן,  ומדוע  הקודש?  בלשון  הביטול 

אומרים בלשון ארמי?

מילים  מוסיפים  מדוע  ליה",  ידענא  "ודלא   .18
אלו?

בביטול  שאומרים  הלשון  כפל  הוא  מה   .19
שלאחר שריפת חמץ: "דחזיתי'ה כו' דחמיתי'ה" 

?

20. כתב הארי-ז"ל: "הנזהר ממשהו חמץ בפסח, 
האדם  הלא  השנה"  כל  יחטא  שלא  לו  מובטח 

הוא בעל בחירה? 

12. כיון שמיד אחרי הבדיקה הוא מבטל ומפקיר 
הזה  הביטול  בבדיקה,  מצא  שלא  החמץ  כל  את 
נקרא ביעור. )וגם ביעור שביום י"ד נפטר בברכה 

זו(.

דווקא  א.  טעמים:  ד'  יש  מציין  שהרבי  בגמ'   .13
הנר  אור  ב.  ולסדקים.  לחורים  להכניס  נר אפשר 
מאיר קדימה ואילו אור האבוקה מאיר אחורה. ג. 
באבוקה, מפחד שלא יישרף הבית. ד. אור האבוקה 

קופץ ואי אפשר לבדוק כראוי.

14. כי אם ילך מיד למקום רחוק, יהיה הפסק בין 
הברכה לתחילת עשיית המצווה.

15. זה הי'ה בשנת תקכ"ה לאחר שחזר משהייתו 
הראשונה במעזריטש. והסיבה לכך שלא אכל בי"ג 
לבדיקת  בהכנה  מאוד  טרוד  שהיה  משום  בניסן, 
כל  הוא רצה שבדיקת החמץ תהיה עם  כי  חמץ, 

הכוונות שקיבל במעזריטש.

16. חכמי הגמרא. כדי שיהיה לביטול זמן קבוע )ובדורות האחרונים הוסיפו לבטל גם ביום(.

17. בירושלמי )פסחים פ"ב ה"ב( נוסח הביטול הוא בלשון הקודש. אבל הגאונים תקנו לאומרו בארמית, כי 
עמי הארץ הבינו רק שפה זו.

18. כי את החמץ שמצניע למחר, אינו מבטל שהרי רוצה לאכול ממנו.

19. "חמיתי'ה" בשעת הבדיקה. "חזיתי'ה" - מעולם.

20. אולי הכוונה שלא יחטא בשוגג, אבל עדיין צריך להיזהר שלא לחטא ביודעין כי בוודאי גם הנזהר ממשהו 
חמץ הוא בעל בחירה.
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לשון הרב

סדר קרבן פסח

ָכל ָמקֹום ַאַחר ֲחצֹות  ֲעָזָרה ּבְ ָנה ְוׁשֹוֲחטֹו ּבָ ן ׁשָ ים אֹו ִמן ָהִעִזים ָזָכר ּבֶ ָבׂשִ ַסח ֵמִביא ִמן ַהּכְ ן ּפֶ ָקְרּבַ
ִים.  ין ָהַעְרּבַ ל ּבֵ ִים ְוַאַחר ַהָטַבת ֵנרֹות ׁשֶ ין ָהַעְרּבַ ל ּבֵ ִמיד ׁשֶ ִחיַטת ּתָ ְוָקא ְוַאַחר ׁשְ ר ּדַ ָעה ָעָשׂ ַאְרּבָ
ְיֵהא ַאֵחר ְמָמֵרס  ר ּוִבְלַבד ׁשֶ ׁשֵ ִמיד, ּכָ ַחט קֹוֶדם ַלּתָ ַסח ַעל ַהָחֵמץ. ְוִאם ׁשָ ְוֵאין ׁשֹוֲחִטין ֶאת ַהּפֶ
ַסח ְזִריָקה ַאַחת  ְך ִיְזְרקּו ַדם ַהּפֶ ִמיד, ְוַאַחר ּכָ ִיְזְרקּו ַדם ַהּתָ ֵרׁש ַעד ׁשֶ לֹא ִיּקָ ֵדי ׁשֶ ַסח ּכְ ַדם ַהּפֶ ּבְ

ֶנֶגד ַהְיסֹוד. ּכְ

ְוֲחֵבירֹו  ְלֲחֵבירֹו,  ְונֵֹתן  ּוָרה  ַהּשׁ ראֹׁש  ּבְ ׁשֶ ָהִראׁשֹון  ַהּכֵֹהן  ל  ְוִקּבֵ ֹוֵחט  ַהּשׁ ַחט  ׁשָ ין?  עֹוׂשִ ְוֵכיַצד 
ִלי ֵריָקן ְלֲחֵבירֹו  ֶנֶגד ַהְיסֹוד ְוחֹוֵזר ַהּכְ ַח זֹוְרקֹו ְזִריָקה ַאַחת ּכְ ְלֲחֵבירֹו, ְוַהּכֵֹהן ַהָקרֹוב ֵאֶצל ַהִמְזּבֵ
ֶסף  ִזיֵכי ּכֶ ל ּבָ ְך ַמֲחִזיר ָהֵריָקן, ְוָהיּו ׁשּורֹות ׁשֶ ה ְוַאַחר ּכָ ִחָלּ ִלי ַהָמֵלא ּתְ ל ּכְ ְוֲחֵבירֹו ְלֲחֵבירֹו, ּוְמַקּבֵ

ם. יֵחם ְוִיָקֵרׁש ַהּדָ א ַיִנּ ָמּ ִזיִכין ׁשּוַלִים ׁשֶ ִזיֵכי ָזָהב ְולא ָהיּו ְלּבָ ל ּבָ ְוׁשּורֹות ׁשֶ

ֵצא  ּיֵ יִטין אֹותֹו ּכּולֹו ְוקֹוְרִעין אֹותֹו ּוְמַמִחין ֶאת ְקָרָביו ַעד ׁשֶ ַסח ּוַמְפׁשִ ְך ּתֹוִלין ֶאת ַהּפֶ ּכַ ַאַחר 
ְוַהֵחֶלב  ָליֹות  ּכְ ּוב'  ֵבד  ַהּכָ ְויֹוֶתֶרת  ֶרב  ַהּקֶ ַעל  ׁשֶ ַהֵחֶלב  ְוֵהם  ַהֵאימּוִרים  ֶאת  ּומֹוִציִאין  ֶרׁש  ַהּפֶ
ַח  ְזּבֵ י ַהּמִ ּבֵ ֵרת ּומֹוְלָחם ּוַמְקִטיָרם ַהּכֵֹהן ַעל ַגּ ְכִלי ׁשָ ַעֵליֶהן ְוָהַאְלָיה ְלעּוַמת ֶהָעֶצה, ְונֹוְתָנם ּבִ ׁשֶ
ָאר  ּוׁשְ ת,  ּבָ ַהׁשַ ֶאת  דֹוִחין  ֲחָלָביו  ְוֶהְקֵטר  ְקָרָביו  ּוִמיחּוי  ְוַהְזִריַקה  ִחיָטה  ְוַהׁשְ ְלַבדֹו,  ֶאָחד  ל  ּכָ
ת ָהַאַחת  א ּכַ ת ֶאּלָ ּבָ ׁשַ ָחל ּבְ ׁשֶ ִית ּכְ ַסח ַלּבַ ת ְוֵכן ֵאין מֹוִלִכין ֶאת ַהּפֶ ּבָ ִעְנָיָניו ֵאיָנם דֹוִחין ֶאת ַהׁשַ
ְמקֹוָמּה  ית ּבִ ִליׁשִ ֵחיל ְוַהׁשְּ ֶבת ָלּה ּבַ ִנָיּה יֹוׁשֶ ת ַהׁשְּ ִית ְוַהּכַ ַהר ַהּבַ ִבים ִעם ִפְסֵחיֶהם ּבְ ֵהם ִמְתַעּכְ

ָכה, ָיְצאּו ְוָצלּו ִפְסֵחיֶהם: עֹוֶמֶדת. ָחׁשְ

ָהִראׁשֹוָנה  ּתְ  ּכַ ִנְכְנָסה  ים,  ֲאָנׁשִ ים  לׁשִ ִמׁשְ חּוָתה  ּפְ ּתְ  ּכַ ְוֵאין  ַחט,  ִנׁשְ ַסח  ַהּפֶ ּתֹות  ּכִ ה  לֹׁשָ ׁשְ ּבִ
ֶאת  קֹוְרִאין  ָהֵאימּוִרים,  ֶאת  ּוַמְקִריִבין  ׁשֹוֲחִטין  ֵהן  ׁשֶ עֹוד  ּוּבְ אֹוָתּה,  נֹוֲעִלין  ָהֲעָזָרה,  ִנְתַמְלָאה 
ְקִריָאה  ל  ּכָ ַעל  ׁשּו,  ֵלּ ְיׁשַ נּו,  ׁשָ ְוִאם  ׁשֹוִנים אֹותֹו  ָלם,  ּכֻ ַיְקִריבּו  ׁשֶ קֹוֶדם  ָגְמרּו אֹותֹו  ִאם  ַהַהֵלל, 
ּתְ ִראׁשֹוָנה,  ְמרּו ְלַהְקִריב, ּפֹוְתִחין ָהֲעָזָרה ָיְצָאה ּכַ ִקיָעה, ּגָ רּוָעה ּתְ ִקיָעה ּתְ ִקיעֹות ּתְ ּתֹוְקִעין ג' ּתְ
ית,  ִליׁשִ ׁשְ ּתְ  ּכַ ִנְכְנָסה  ִנָיה,  ׁשְ ּתְ  ּכַ ָיְצָאה  ּפֹוְתִחין  ְמרּו  ּגָ ָהֲעָזָרה,  נֹוֲעִלין ַדְלתֹות  ִנָיה  ׁשְ ּתְ  ּכַ ִנְכְנָסה 

"ונשלמה פרים שפתינו" ותפלת מנחה היא במקום תמיד של בין הערבים, ובזמן 
שבית המקדש היה קיים, היה הפסח נשחט אחר תמיד של בין הערבים.

כן ראוי לעסוק בסדר קרבן פסח אחר תפלת המנחה, ויאמר זה:
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ָהָיה  ם ׁשֶ ֵני ִלְכלּוְך ַהּדָ ת, ִמּפְ ּבָ ׁשַ ָלן רֹוֲחִצין ָהֲעָזָרה ַוֲאִפילּו ּבְ ָיְצאּו ּכֻ ִוין, ְוַאַחר ׁשֶ ּוַמֲעֵשֹה ּכּוָלן ׁשָ
ּה. ּבָ

רֹוצ  ׁשֶ ָנה וּכְ ֲעָזָרה, ְוָהָיה ָלּה ָמקֹום ָלֵצאת ִמֶמּ ִים ָהְיָתה עֹוֶבֶרת ּבָ ת ַהַמּ ְוֵכיַצד ָהְיָתה ָהְרִחיָצה? ַאַמּ
ל ְגדֹוֶתיָה ִמּפֹה ּוִמּפֹה ַעד  את ַעל ּכָ ה סֹוְתִמין ְמקֹום ְיִציָאָתה ְוִהיא ִמְתַמּלֵ ִין ְלָהִדיַח ֶאת ַהִרְצּפָ
ְך  ּכַ וַאַחר  ֲעָזָרה,  ּבָ ָהָיה  ׁשֶ ִלְכלּוְך  ְוָכל  ם  ּדַ ל  ּכָ ֵאֶליָה  ץ  ּוְמַקּבֵ אן  ּוִמּכָ אן  ִמּכָ ְוָצִפין  ַהַמִים עֹוִלין  ׁשֶ
ִית, ְוִאם  בֹוד ַהּבַ ה ֶזהּו ּכְ ּפָ ה ְמנּוָקה ּוְמׁשֻ ָאר ָהִרְצּפָ ׁשְ ּנִ ּפֹוְתִחין ְמקֹום ְיִציָאָתּה ְוַהּכֹל יֹוֵצא ַעד ׁשֶ

ִביא ַאֵחר: ּמֵ ַסח ִנְמָצא ְטֵריָפה לֹא ָעָלה לֹו ַעד ׁשֶ ַהּפֶ

זה הענין בקיצור גדול. וצריך האדם הירא וחרד על דבר ה' לקרות אותו בזמנו 
בורא  ה'  לפני  ויתחנן  הבית  חורבן  על  וידאג  הקרבתו,  במקום  קריאתו  שתעלה 

עולם שיבנה אותו במהרה בימינו אמן:

לשון הרב
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| תשובות| שאלות
הקרבת  זמן  זהו  כי  מנחה.  אחר  פסח  בערב   .1
הפסח, כדי שקריאת סדר קרבן פסח תחשב לו 

כאילו הקריב.

2. לקרות את סדר קרבן פסח בזמנו.

שיבנה  לה'  ולהתחנן  הבית  חורבן  על  לדאוג   .3
אותו במהרה בימינו אמן.

במיוחד  זאת  ולבקש  "אדם"  להיות  לבקש   .4
בעת פתיחת הדלת. "אל תבקש גשמיות, תבקש 

רוחניות" .

5. כי הוא ואבותיו לא היו ביציאת מצרים.

6. כי יציאתנו ממצרים הייתה גאולת עולם גם 
לנפש הגר, הגם שלא היה בנגלה היה בנסתר.

מפרשים,  ויש   )2 לבנך".  "והגדת  על-שם,   )1  .7
לשון הודאה ושבח להקב"ה על שהוציאנו מארץ 
היום  "הגדתי  הירושלמי  שמתרגם  כמו  מצרים 
לה' אלוקיך", "שבחית יומא דין". 3( ויש גורסים, 

אגדה באל"ף.

8. בבית הרב מסדרים המצות על מפה ולא על 
קערה, מלבד האדמו"ר המסדר המצות על טס 
של כסף. )וצ"ע האם יש להוכיח מכאן לגבי כל 

מקום חוץ מבית הרב, שלא צריך קערה(.

9. 1( רמז מן התורה הוא לג' סאין שאמר אברהם 
לשרה לעשות מהם עוגות כו', ולמדו שאותו זמן 
עולם,  הררי  לג'  זכר  אומרים  ויש   )2 הי'.  פסח 

אברהם יצחק ויעקב.

10. כמו שכתב אדה"ז: ישראל ועליו הלוי ועליו 
מהלך  כבר  שהוא  רומז  וזה  יל"ך.  ר"ת  הכהן, 

בעבודתו.

מה  לכלים,  רומזים   - המצות  "בכלל:   .11

1. מתי ראוי לעסוק בסדר קרבן פסח, ומדוע?

2. מה צריך לעשות האדם הירא וחרד לדבר ה', 
)בעת קריאת קרבן פסח(?

3. מה עוד צריך לעשות האדם הירא וחרד לדבר 
ה'?

הריי"צ  לבנו  הרש"ב  הרבי  פעם  אמר  מה   .4
לחשוב ולבקש במשך הסדר?

5. מה הסברא לומר, ש'גר' אינו חייב בפסח?

6. אם-כן, מדוע ג"כ גר חייב בפסח?

7. מה הוא הטעם לשם "הגדה", ומה היא הגרסה 
הנוספת ?

8. איך היו מסדרים המצות בבית הרב )ע"ג מה(, 
ומה הוא מנהג האדמו"ר בעצמו?

לא   – פסחים  בלילי  מצות  ג'  לוקחים  למה   .9
פחות ולא יותר ?

10. איך מנהגנו בסידור המצות זו על גבי זו, ומה 
הרמז בזה?

11. מדוע נוהגים לקחת מצות כפופות לקערה, 
)שהן כמו בית קיבול(?

12. מדוע נוהגים לקחת לשני התבשילין דווקא 
זרוע וביצה?

ומדוע  ה"זרוע"  של  הזכר  מה  המנהג,  לפי   .13
צולין אותה?

14. לפי המנהג, מה הזכר של הביצה?

לאבילות  זכר  ביצה  דלוקחים  שכתבו  "יש   .15
דחורבן ביהמ"ק". מה דחוק וקשה בסברא זו?

לא  שה"זרוע"  כדי  עושים,  הרחקות  איזה   .16
תהי'ה דומה לקרבן פסח, )שיהיה היכר שזה רק 

ערב פסח - ליל הסדר / שואל ומשיב
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שמניחים על המצות – לאורות".

12. "זרוע" על שם שה' גאל אותנו בזרוע נטוי'ה, 
רומז  וזה  "ביעא",  זה  שבארמית  משום  וביצה 
בדרעא  יתנא  למיפרק  רחמנא  ש"בעא  לכך 
מרממא". )רצה ה' לגאול אותנו בזרוע נטוי'ה(. 

)ירושלמי(

צולין  ולכן  פסח,  לקרבן  זכר  היא  ה"זרוע"   .13
אותה כי הפסח היה נאכל צלי.

14. זכר לקרבן חגיגה.

בזמן  שגם  ובירושלמי  במשנה  מוכח  כי   .15
המקדש היו לוקחים שני תבשילין ואז לא עשו 
זכר לאבלות וא"כ נצטרך לומר אשר מאות שנים 
לקחו מין אחר לזכר החגיגה, ואחר החורבן שינו 

מנהג זה.

16. א. שה"זרוע" היא מעוף ולא מבהמה, )חלק 
מצוואר העוף( ב. לא אוכלים את ה"זרוע".

17. כדי שלא יהיה חשש שמישהו יאכל ממנו .

18. כי בכזאת קביעות )שליל הסדר הוא במוצאי 
שבת(, לא היו אוכלים חגיגה בליל הסדר , כיון 

שאסור להקריב קרבן חגיגה בשבת.

19. גם כשליל הסדר הוא במוצאי שבת, לוקחים "ביצה" זכר לחגיגה.

20. באמצע מתחת הזרוע והביצה. ולכאורה המרור הוא בבחינת גבורה והי' צ"ל בצד שמאל )המורה על 
גבורה(? וי"ל: כי המרירות מעורר המשכת רחמים רבים, )והרחמים הם באצמע( וכאשר הוא יתמרמר על 

ריחוקו מאלוקות עי"ז מעורר רחמים רבים.

21. א. זכר לטיט שנשתעבדו בו אבותנו ב. מפירות שנמשלה בהם כנסת ישראל )כגון אגוז( ג. נותנין בה 
דבר של קיוהא )כגון תפוח( זכר לכך שהיו שיני ישראל קהות מקושי השיעבוד ד. אח"כ מרככין אותה 

במשקה אדום )כגון יין אדום( זכר לדם מכה הראשונה.

22. א. כל דבר שטובלים בו קרוי חרוסת ב. זכר ללבינה שהיא מעשה חרסית.

23. סימן אל החרוסת: על-שם "חרושת אבן חרושת עץ". בלשון אשכנז: איפ"ל בארי"ן, ניס"ן אינגב"ר 
צימרנ"ד. ובלשון הקודש: תפוחים, אגסים, קידה, אגוזים, וקנמון. אבל זה מכמה שנים אשר מנהגנו לא 

לקחת קידה וקינמון מחשש תערובת חמץ.

24. נוטריקון: ס' פרך. כלומר, ס' ריבוא עבדו עבודת פרך.

25. בצל )או תפוח-אדמה(.

26. חזרת )סאלאט = חסה(, תמכא )חריין(, שניהם – גם למרור וגם לכורך.

זכר ולא קרבן ממש?

17. מדוע היה הרבי הריי"ץ מסיר כמעט את כל 
הבשר מעל עצמות ה"זרוע"?

ביצה  בליל הסדר  18. מה הסברא שלא לקחת 
לזכר החגיגה, אם ערב פסח היה בשבת?

19. איך המנהג בפועל?

20. היכן מניחים את ה"מרור" בקערה, מה מקשה 
ע"כ הרבי, ומה מתרץ?

21. א. מה הזכר בחרוסת ב. ממה עושים אותה  
ג. מה נותנים בה ומדוע ד. במה מרככים אותה 

אח"כ ומדוע?

22. מדוע נקרא שמו "חרוסת"?

23. מה הוא הסימן אל החרוסת?

24. מה הוא נוטריקון המילה "כרפס", ולמה זה 
רומז?

25. מה מנהגנו לקחת בשביל ה"כרפס"?

ה"מרור"  בשביל  לקחת  מנהגנו  מרור  איזה   .26
וה"כורך"?
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ּוְרַחץ
ונוטל ידיו ואינו מברך:

ַסְבִרי ָמָרָנן

ִרי ַהָגֶפן. ה ְיָי ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ּבֹוֵרא ּפְ רּוְך ַאּתָ ּבָ
נּו  ׁשָ ל ָלׁשֹון ְוִקּדְ ל ָעם ְורֹוְמָמנּו ִמּכָ נּו ִמּכָ ַחר ּבָ ר ּבָ ה ְיָי ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאׁשֶ רּוְך ַאּתָ ּבָ

ים  ְמָחה, ַחּגִ תֹות ִלְמנּוָחה ּו( מֹוֲעִדים ְלׂשִ ּבָ ַאֲהָבה )בשבת: ׁשַ ן ָלנּו ְיָי ֱאלֵֹהינּו ּבְ ּתֶ ִמְצֹוָתיו. ַוּתִ ּבְ
ה,  ת ַהֶזה ְוֶאת יֹום( ַחג ַהַמצֹות ַהֶזה ְוֶאת יֹום טֹוב ִמְקָרא קֹוֶדׁש ַהּזֶ ּבָ ׂשֹון, ֶאת יֹום )ַהׁשַ ים ְלׂשָ ּוְזַמּנִ

ל  ּתָ ִמּכָ ׁשְ י ָבנּו ָבַחְרּתָ ְואֹוָתנּו ִקּדַ ַאֲהָבה(, ִמְקָרא קֶֹדׁש, ֵזֶכר ִליִציַאת ִמְצָרִים. ּכִ ְזַמן ֵחרּוֵתנּו )ּבְ
ה ְיָי,  רּוְך ַאּתָ נּו. ּבָ ׂשֹון ִהְנַחְלּתָ ְמָחה ּוְבׂשָ ׂשִ ַאֲהָבה ּוְבָרצֹון( ּבְ ת( ּומֹוֲעֵדי ָקְדֶשָך )ּבְ ּבָ ים, )ְוׁשַ ָהַעּמִ

ים. ַמּנִ ָרֵאל ְוַהּזְ ת ְו( ִיׂשְ ּבָ ׁש )ַהׁשַ ְמַקּדֵ

ה ְיָי ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם רּוְך ַאּתָ ּבָ
ַמן ַהֶזה. יָענּו ִלּזְ ָמנּו ְוִהּגִ ֶהֱחָינּו ְוִקּיְ ׁשֶ

במוצאי שבת מקדשין יקנה"ז:

יין. קידוש. נר. הבדלה. זמן:

ה ְיָי ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ּבֹוֵרא ְמאֹוֵרי ָהֵאׁש. רּוְך ַאּתָ ּבָ
ין  ְך, ּבֵ ין אֹור ְלחׁשֶ ין קֶֹדׁש ְלחֹל, ּבֵ ה ְיָי ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ַהַמְבִדיל ּבֵ רּוְך ַאּתָ ּבָ

ת  ַ ת ִלְקֻדּשׁ ּבָ ת ׁשַ ַ ין ְקֻדּשׁ ה. ּבֵ ֲעׂשֶ ת ְיֵמי ַהּמַ ׁשֶ ִביִעי ְלׁשֵ ְ ין יֹום ַהּשׁ ים, ּבֵ ָרֵאל ָלַעּמִ ִיׂשְ
ּתָ  ׁשְ ְלּתָ ְוִקּדַ . ִהְבּדַ ּתָ ׁשְ ה ִקּדַ ֲעׂשֶ ת ְיֵמי ַהּמַ ׁשֶ ֵ ִביִעי ִמּשׁ ְ , ְוֶאת יֹום ַהּשׁ ְלּתָ יֹום טֹוב ִהְבּדַ

ין קֶֹדׁש ְלקֶֹדׁש. שהחיינו.. ְבִדיל ּבֵ ה ְיָי ַהּמַ רּוְך ַאּתָ ֶתָך. ּבָ ָ ְקֻדּשׁ ָרֵאל ּבִ ָך ִיׂשְ ֶאת ַעּמְ

שותה הכוס בישיבה בהסבת שמאל דרך חירות:

ׁש ַקדֵּ
בחול מתחילין כאן:
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מבעלי  אחד  אומרים,  ויש  חיברו.  רש"י   .1

התוספות, רבי שמואל מפלייזא )מפלייש(.

2. אנו נוהגים לקדש מעומד, בין בשבת ויו"ט 
ובין בפסח.

3. מפני שאין כל חידוש בפירוש תיבות אלה.

4. מוזגים )ולא מדקדקים שמישהו אחר ימזוג(. 
לוקחו בימינו ומעבירו לשמאלו ומעמידו דרך 
הימנית  ידו  כף  על  למטה  מלמעלה  הורדה 
אצבעותיו  קיבול,  בית  כעין  כפופה  כשהיא 
ומקדש  הצד.  מן  מושכב  והאגודל  מוגבהות 
מעומד והכוס מוגבהת מהשולחן למעלה מג' 

טפחים.

סופרים,  מדברי  בקידוש  חייב  יו"ט  בכל   .5
וכשחל בשבת הרי יש לו ג"כ עיקר מן התורה, 
ונוסף עליהם בלילה זה, שהוא אחד מד' כוסות 

שהם מצווה מד"ס בליל פסח.

6. 1[ אינו מקדש על הפת. 2[ אין אחר מוציאו 
כוסות  ד'  לשתות  עצמו  דוחק   ]3 חובתו.  ידי 
אף שמזיקו או שצריך למכור כסותו. 4[ אינו 
מקדש אלא בלילה ממש, כי תקנו חכמים ד' 

כוסות בזמן הראוי לאכילת מצה.

7. מצווה מדברי סופרים.

הפסק  שיש  )היינו  מופסקים  שהם  לפי   .8
ביניהם בזמן או בדיבור(.

"והוצאתי",  גאולה:  של  לשונות  ד'  כנגד   .9
כנגד  שהן   – "ולקחתי"  "וגאלתי",  "והצלתי", 
ד' גזירות שגזר עליהם פרעה. כנגד שבירת ד' 
קליפות – כנגד ד' כוסות של פרעה שנרמזה 
ד'  כנגד  ישראל,  של  גאולתן  חלום  באותו 

1. מי חיבר הסימן קדש ורחץ כו'?

2. כיצד אנו נוהגים לקדש, מיושב או מעומד 
)בשבת ויו"ט, ובפסח(?

"קדש  הסימן  של  התיבות  בכל  מדוע   .3
התיבה,  פירוש  אדמוה"ז  הביא  כו',  ורחץ" 

מלבד בתיבת "קדש", "הלל", "נרצה"?

לקיחתו  הכוס,  במזיגת  מנהגנו  כיצד   .4
והחזקתו, קודם הקידוש?

5. מה הוא ההבדל בגדר החיוב של הקידוש, 
בין יו"ט, ליו"ט שחל בשבת, ומה הוא החיוב 

שנוסף בלילה זה של פסח?

לדין  )הנפקא-מינה(  הנפק"מ  היא  מה   .6
)ד'  כוסות?  מד'  אחד  הוא  הקידוש  שכוס 

עניינים(

7. ד' כוסות, מהתורה או מדברי סופרים?

וכו'  "ברוך  עליהם,  מברכים  לא  מדוע   .8
וציוונו לשתות ד' כוסות"?

ח'  )פרט,  כוסות?  הד'  תקנו  מה  כנגד   .9
עניינים!(

10. כשחל יו"ט בשבת אומרים תחילה "יום 
השישי", מה היא הסיבה הפנימית לכך?

מי  המצות":  חג  "יום  הקידוש:  בנוסח   .11
קורא  ומי  המצות"  "חג  בשם  אותו  קורא 

אותו "פסח", ומדוע?

מקרא  "באהבה  אומרים:  בשבת  מדוע   .12
תיבת  משמיטים  ביו"ט  ואילו  קדש", 

"באהבה"?

קדש: - ורחץ:/ שואל ומשיב
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מלכויות, כנגד ד' כוסות של פורענות שהקב"ה 
משקה את אומות העולם וכנגדן משקה את 
ישראל ד' כוסות של נחמה. כנגד ד' אותיות 

שם הוי'.

ר"ת  הם  השמים",  ויכולו  השישי  "יום  כי   .10
)ראשי תיבות(  הוי'.

11. הקב"ה קורא אותו חג המצות – כי השי"ת 
התמהמהו  שלא  ישראל  של  בשבחן  מספר 
קוראים  ובנ"י  למדבר.  נצא  היאך  אמרו  ולא 
אותו פסח – כי מספרים בשבחו של השי"ת 

אשר פסח וכו'.

ישראל  קבלו  דשבת  קדש  מקרא  כי   .12
הי' ע"י שכפה  יו"ט  באהבה, במרה. אבל של 

עליהם הר כגיגית בסיני.

13. לפי שכל המועדים תלויים בזמנים: פסח 
בזמן האביב כו'.

14. 1[ לפי שעתיד לאומרו בהגדה "למי שעשה 
מפני  אומרים  ויש   ]2 האלו".  הניסים  כל  לנו 
שאין מברכים ברכה זו אלא על מצווה דרבנן.

15. הלמ"ד בחיריק.

)אדומה  באש  יש  מאורות  הרבה  כי   .16
וירקרקת(.

לויים  ובין  לויים,  בין כוהנים  ב' הבדלות:   .17
לישראלים.

18. שותה הכוס כולה, ובבת אחת. וכן בשאר 
ג' כוסות.

19. כי הסיבת ימין, על פניו, או על גביו – אין 
זו הסיבה )כדאיתא בגמ'(.

20. שכך עשה להם הקב"ה לישראל שנאמר: 
"ויסב אלקים את העם", מהו ויסב, שהרביצם כדרכי מלכים.

21. 1[ למען שיהיו כל התיבות שבסימן זה בני שתי תנועות )ַק-ֵדׁש, ּוְר-ַחץ,  ַכר-ַפס, ָי-ַחץ וכו'( 2[ 
להדגיש שצ"ל קדש ואח"כ רחץ אף למי שאין  נוהג כן בשאר ימות השנה. 3[ שעניינם של תיבות 
"קדש" –"ורחץ" ע"פ הסוד הוא אחד ולכן נאמרו בוא"ו החיבור. 4[ וגם  שרק הם באים בלשון ציווי.

22. כי הבא לאכול דבר שטיבולו במשקה צריך נט"י תחילה. בלא ברכה, כי ספק ברכות להקל.

לא  מדוע  והזמנים":  ישראל  "מקדש   .13
אומרים, "והמועדים" כלשון הכתוב?

גם  מברכים  לא  מדוע  כו'.  שהחיינו   ..."  .14
ברכת "שעשה ניסים לאבותינו"?

15. "... לזמן הזה", הלמ"ד בחיריק, או בפת"ח 
)לפי מנהגנו(?

בנוסח  שאומרים  הסיבה  היא  מה   .16
ההבדלה "מאורי האש" - -מאורי לשון רבים 

)ולא מאור – לשון יחיד(?

הן,  הבדלות  כמה  וקדשת",  "הבדלת   .17
וכיצד?

18. מה הוא שיעור שתיית הכוס של קידוש 
בפסח?

19. מדוע מסיבים על צד שמאל דווקא?

עני  ש"אפילו  רבותינו  למדו  מהיכן   .20
שבישראל לא יאכל עד שיסב"?

21. מדוע תיבת "ורחץ" בתוספת וא"ו, דלא 
כבשאר התיבות?

22. "ונוטל ידיו ואינו מברך". מה הוא הטעם 
לנטילת-ידיים, ובלא ברכה? 
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ִרי ָהֲאָדָמה. ה ְיָי ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ּבֹוֵרא ּפְ רּוְך ַאּתָ ּבָ

יכוין להוציא גם המרור בברכה זו:

ויקח מצה האמצעית ופורסה לשנים, חלק אחד גדול מחבירו. וחלק הגדול יניח לאפיקומן, 
והקטן מניח בין הב' מצות:

נוטל פחות מכזית כרפס ויטבול במי מלח או חומץ ויברך:

ס ְרפַּ כַּ

ַיַחץַיַחץ

ומגביה הקערה שיש בה המצות ויאמר:

ל  ל ִדְכִפין ֵייֵתי ְוֵייכֹל, ּכָ ַאְרָעא ְדִמְצָרִים. ּכָ ֵהא ַלְחָמא ַעְנָיא ִדי ֲאָכלּו ַאְבָהָתָנא ּבְ
א ַעְבִדין  ּתָ ָרֵאל. ָהׁשַ ַאְרָעא ְדִיׂשְ ָאה ּבְ ָנה ַהּבָ א ָהָכא, ְלׁשָ ּתָ ִדְצִריְך ְיְיֵתי ְוִיְפַסח. ָהׁשַ

ֵני חֹוִרין: ָאה ּבְ ָנה ַהּבָ ְלׁשָ

מסלקין הקערה עם המצות לצד אחר, ומוזגין לו כוס ב',
וכאן הבן שואל מה נשתנה:

יד ַמגִּ
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כרפס: - יחץ: / שואל ומשיב

| תשובות| שאלות
1. כדי להתמי' התינוקות, שאין עושים כזה בכל ימות 

השנה. )ועי"ז יבואו לשאול "מה נשתנה..." (.
2. א( כי גם זה מספיק להתמי'ה התינוקות. ב( כי אז 

לכל הדעות לא יתחייב לברך אחריו, "בורא נפשות".
3. כדי שהברכה תהי' סמוכה לאכילה ככל האפשר.

על  שיברך  )כדי  שפורס  קודם  שמברך  משום   .4
הגדולה(.

5. כי אין אמירת ההגדה וכו' חשובים 'הפסק' והיסח 
הדעת.

6. גם ה"מרור", וגם המרור של כורך.
הפטור  או  שהחיוב  במקום  אלא  מציין  אינו  כי   .7
הוא מוחלט, וכאן דינו כמו שאר הסעודה דלילה זה, 

שהרשות בידו שלא להסב והמסב הרי זה משובח.
8. נוהגין לאכלו שלא בהסיבה.

9. הרבי כותב שדעת רוב הפוסקים שכרפס אין צריך 
הסיבה, )כך כתבו שבלי הלקט, מט"מ ברכ"י ועוד. ולא 

כדעת הבית דוד(.
10. כיון שלא מחזירין הנשאר מה"כרפס" אל הקערה, 

במילא מכאן ולהלן אין על הקערה אלא ה' דברים.
11. כי ההגדה צריכה להיות על מצה הראוי' לצאת בה 

ידי חובתו דהיינו, 'לחם עוני' – פרוסה.
"על  לברכת  קודמת  שהיא  "המוציא"  ברכת  כי   .12
אכילת מצה", היא על השלימה, ומשום "אין מעבירין 

על המצוות", צריכה השלימה להיות למעלה.
13. כי הוא מצווה חשובה – שהוא לנו במקום הפסח.

צרורות  ל"משארותם  זכר  במפה,  לכרכו  נוהגים   .14
בשמלותם..".

15. שלא יבא לאכלו בתוך הסעודה.
)דווקא(.  חתיכות  לחמש  ה"אפיקומן"  שובר  הי'   .16
וביאר, אשר מצה האמצעית היא כנגד יצחק )גבורה(, 

וצ"ל שבירה ובה' חתיכות – המתקת ה' גבורות דיצחק ב"אפיקו – מן", השפעת מזון, חסד דאברהם.
17. מצה הנאכלת באחרונה זכר לפסח, נקראת "אפיקומן". "אפיקו – מן" בלשון ארמי, הוציאו והביאו מזונות ומאכלים 

על השולחן. ובלשון יווני, דברים הנאכלים אחר הסעודה.
18. המקור הוא לשון רז"ל: "חוטפין מצה בלילי פסחים בשביל התנוקות שלא יישנו". אך אין נוהגים כך בבית הרב, 

ולהעיר ממארז"ל: "בתר גנבא גנוב וטעמא טעים" )ברכות ה, ב(.
19. החלק הקטן, מניח בין ב' המצות, כי עליו אומרים את ה"הגדה".

1. מה הוא טעם אכילת ה"כרפס" וטבילתו במי מלח?
2. מדוע שיעור הכרפס פחות מ"כזית"?

3. מדוע קודם, טובל ה"כרפס" ורק אחר-כך, מברך?
ואח"כ  המוציא  מברך  השנה  כל  בסעודת  ומדוע   .4

טובל במלח?
זו": לכאורה, עד  גם המרור בברכה  להוציא  "יכוון   .5

שיגיע ל"מרור" – זהו 'הפסק'?
6. "יכוון להוציא גם המרור כו' ", על איזה מרור יכוון?

יאכלנו  אם  ב"כרפס"  אדמוה"ז  ציין  לא  מדוע   .7
ב'הסיבה' או בלא 'הסיבה' )כפי שציין במרור(?

8. איך נוהגים בפועל?
9. אדה"ז סובר )כנ"ל בתשובה 5( שכרפס לא מחוייב 

בהסיבה, ואיך דעת רוב הפוסקים?
10. לאחר ה"כרפס", כמה דברים יש בקערה? ומדוע?

סמוך  ולא  ה"הגדה",  קודם  המצה  פורסים  מדוע   .11
לאכילה?

12. מדוע צריכה המצה הפרוסה, להיות בין ב' המצות 
השלמות, ולא למעלה מהן?

13. מדוע חלק הגדול דווקא, יניח ל"אפיקומן"?
14. במה נוהגים לכרוך האפיקומן? ומדוע?

15. מדוע מניח ה"אפיקומן" בין הכרים?
לעשות  נ"ע  הרש"ב  אדמו"ר  כ"ק  נוהג  הי'  מה   .16

ב"אפיקומן", ומה הוא הביאור למנהג זה?
17. מה הפירוש "אפיקומן"? ומה תרגומו )בלשון ארמי 

ויווני(?
18. מה הוא המקור למנהג לחטוף ה"אפיקומן" . ומה 

הוא מנהג חב"ד בזה, ומדוע?
19. מדוע מניח החלק הקטן בין ב' המצות? 
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ָנה  ּתַ ְ ּשׁ ַמה ּנִ
ילֹות: ל ַהּלֵ ה ִמּכָ ְיָלה ַהּזֶ ַהּלַ

ַעם ֶאָחת, יִלין ֲאִפילּו ּפַ ילֹות ֵאין ָאנּו ַמְטּבִ ָכל ַהּלֵ ּבְ ׁשֶ
י ְפָעִמים. ּתֵ ה ׁשְ ְיָלה ַהּזֶ ַהּלַ

ה, ילֹות ָאנּו אֹוְכִלין ָחֵמץ אֹו ַמּצָ ָכל ַהּלֵ ּבְ ׁשֶ
ה. ה ּכּולֹו ַמּצָ ְיָלה ַהּזֶ ַהּלַ

ָאר ְיָרקֹות, ילֹות ָאנּו אֹוְכִלין ׁשְ ָכל ַהּלֵ ּבְ ׁשֶ
ה ָמרֹור. ְיָלה ַהּזֶ ַהּלַ

ין, ִבין ּוֵבין ְמֻסּבִ ין יֹוׁשְ ילֹות ָאנּו אֹוְכִלין ּבֵ ָכל ַהּלֵ ּבְ ׁשֶ
ין: ָלנו ְמֻסּבִ ה ּכֻ ְיָלה ַהּזֶ ַהּלַ
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יֹות א ִדיר ְפֶרעְגן ִפיר ַקׁשְ ַטאֶטא ִאיך ֶוועל ּבַ
ה - ָוואס ִאיז ַאְנֶדעְרׁש ּנָ ּתַ ׁשְ ַמה ּנִ
ַסח ה - ִדי ַנאְכט פּון ּפֶ ְיָלה ַהּזֶ ַהּלַ

ילֹות - פּון ַאֶלע ֶנעְכט פּון ַא ַגאְנץ ָיאר. ל ַהּלֵ ִמּכָ
ָיא ִאיז: ֶטע ַקׁשְ 1. ִדי ֶעְרׁשְ

ָכל ַהֵלילֹות - ִאין ַאֶלע ֶנעְכט פּון ַא ַגאְנץ  ּבְ ׁשֶ
ָיאר

יִלין - טּוְנֶקען ִמיר ִניט ַאְיין ֵאין ָאנּו ַמְטּבִ
ַעם ֶאָחת - ֲאִפילּו ֵאיין ָמאל ֲאִפילּו ּפַ

ַסח ער ִדי ַנאְכט פּון ּפֶ ה – ָאּבֶ ְיָלה ַהּזֶ ַהּלַ
ָעִמים - טּוְנֶקען ִמיר ַאיין ְצֵווי ָמאל:  ֵתי ּפְ ׁשְ

ס ִאין ַזאְלץ-ַוואֶסער, ְרּפַ ֵאיין ָמאל ּכַ
ֶדעם ְצֵוויטן ָמאל ָמרֹור ִאין ַחרֹוֶסת.

ָיא ִאיז: 2. ִדי ְצֵוויֶטע ַקׁשְ
ָכל ַהֵלילֹות - ַאֶלע ֶנעְכט פּון ַא ַגאְנץ ָיאר ּבְ ׁשֶ

ה - ֶעְסן ִמיר ָחֵמץ  ָאנּו אֹוְכִלין ָחֵמץ אֹו ַמּצָ

ה ָאֶדער ַמּצָ
ַסח ער ִדי ַנאְכט פּון ּפֶ ה – ָאּבֶ ְיָלה ַהּזֶ ַהּלַ

ה. ה - ֶעְסן ִמיר ָנאר ַמּצָ לֹו ַמּצָ ּכֻ
ָיא ִאיז: 3. ִדי ְדִריֶטע ַקׁשְ

ילֹות - ַאֶלע ֶנעְכט פּון ַא ַגאְנץ ָיאר ָכל ַהּלֵ ּבְ ׁשֶ
ָאנּו אֹוְכִלין - ֶעְסן ִמיר

ָאר ְיָרקֹות – ַאְנֶדעֶרע ְגִריְנְסן, ׁשְ
ַסח ער ִדי ַנאְכט פּון ּפֶ ה – ָאּבֶ ְיָלה ַהּזֶ ַהּלַ

יֶטעֶרע ְגִריְנְסן. ָמרֹור - ֶעְסן ִמיר ּבִ
ָיא ִאיז: 4. ִדי ֶפעְרֶטע ַקׁשְ

ילֹות - ַאֶלע ֶנעְכט פּון ַא ַגאְנץ ָיאר ָכל ַהּלֵ ּבְ ׁשֶ
ָאנּו אֹוְכִלין - ֶעְסן ִמיר

ִבין - ַסיי ִזיְצְנִדיֶקעְרֵהייט ין יֹוׁשְ ּבֵ
ין - אּון ַסיי ָאְנֶגעֶלעְנֶטעְרֵהייט, ּוֵבין ְמֻסּבִ
ַסח ער ִדי ַנאְכט פּון ּפֶ ה – ָאּבֶ ְיָלה ַהּזֶ ַהּלַ

ין - ֶעְסן ִמיר ַאֶלע ָאְנֶגעֶלעְנֶטעְרֵהייט.  ָלנּו ְמֻסּבִ ּכֻ

 מקור המנהג הוא בראשונים )מחזור ויטרי, המנהיג, כלבו(. 
מנהג חב"ד לתרגם רק את הד' קושיות ולא את שאר עיקרי ההגדה )ראה הגדה של הרבי(

ָנה / בתרגום לאידיש: ּתַ ְ ּשׁ ַמה ּנִ
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מגיד: / שואל ומשיב

ומגביה הקערה שיש בה המצות ויאמר:
1. להגביה את הקערה עם המצות.

2. בבית הרב אין מגביהין הקערה ורק מגלין מקצת 
המצות.

המצות  עם  הקערה  את  מסלקין  האמירה  אחר   .3
"לצד אחר".

את  לכסות  גם  צריך  לחמא"  "הא  שאחרי  כמובן   .4
המצות.

עוד לא אכלנו,  "הרי  וישאל,  5. כדי שיתמה התינוק 
ואם כן מדוע מסלקין את הקערה"?

6. רא"ש – סוף מסכת פסחים, טור ושולחן ערוך )של 
המחבר(.

7. פסחים קט"ו ב' תוס' ד"ה "למה עוקרין".
8. לשונו של הרבי הוא : "אבל מה שכתוב בפסחים 
אחר  עושין  שאנו  הקערה  בסילוק  קאי   – ב  קטו 

אמירת הא לחמא ודלא כמ"ש בשעה"כ".
9. כיון שהשעה"כ כותב רק מראה מקום, ולא מסביר 
את ראיתו, וכיון שהרבי אומר רק דבר כללי, ואפי' לא 
מזכיר את התוס' המצויין בדברי השעה"כ, לכן אפשר 
ואין כאן  להסביר את כל הענין הזה בכמה אופנים, 

המקום להאריך בזה.
הא לחמא עניא

10. כיון שהמשמעות של "הא" כאן, היא כמו "זה", אם 
כן על פי פשט צריך לנקד בקמץ.

11. הרבי מציין שזה ע"פ קבלה.
12. לא, בתנ"ך זה במשמעות של "הנה" ובהגדה זה 

במשמעות של "זה".
הא לחמא עניא די אכלו אבהתנא

אותו הלחם  ולא  לחם,  לאותו  דומה  רק  זה  הרי   .13
ממש?

14. שכך הוא גם לשון התורה בפסוק של צנצנת המן: 
)אע"פ שגם  יראו את הלחם אשר האכלתי",  "למען 

שם זה רק בדוגמת אותו לחם(.
15. כדי שיבינו גם עמי הארץ, כי נתקן בעת שדברו 
כולם ארמית. אבל "לשנה הבאה בני חורין" – בלשון 
למורדים  ויחשבום  יבינו הבבלים  כדי שלא  הקודש, 

ומגביה הקערה שיש בה המצות ויאמר:
בעת  הקערה  עם  לעשות  שיש  אדה"ז  כותב  מה   .1

אמירת "הא לחמא".
2. בבית הרב, מה לא עושים לקערה בעת אמירת "הא 

לחמא", ומה כן עושים?
אחר  הקערה  עם  לעשות  שיש  אדה"ז  כותב  מה   .3

אמירת "הא לחמא"?
הרב,  בית  מנהג  לפי  כעת  לעשות  צריך  עוד  מה   .4

)שהמצות מגולות בעת אמירת "הא לחמא"(?
אחרי  אחר,  לצד  הקערה  את  לסלק  צריך  למה   .5

אמירת "הא לחמא"?
6. איזה מקורות מביא הרבי לדברי אדה"ז, שמגביהין 

את הקערה בעת  אמירת "הא לחמא"?
אדה"ז  לדברי  הכולל"  ה"שער  מביא  מקור  איזה   .7

אלה?
ה"שער  של  המקור  את  מציין  לא  הרבי  מדוע   .8
הכולל", ובמיוחד שהתוס' הי'ה לפני הרא"ש, ובמיוחד 
"יוצר לשבת הגדול" לרבי  שהמקור של התוס' הוא 
לאמירת  כמקור  מזכירו  )שהרבי  עלם,  טוב  יוסף 

הפיסקא "הא לחמא"(?
9. איך נובע מדברי הרבי בתשובה הקודמת שהראי'ה 
ומדוע  אדה"ז,  לדברי  מתאימה  לא  השעה"כ  של 

השעה"כ סובר שיש ראיה מהתוס'?
הא לחמא עניא

או  בקמץ  "הא"  לנקד  צריך  איך  פשט,  פי  על   .10
בצירי?

הוא  הניקוד  אדה"ז  של  בהגדה  מדוע  כן  אם   .11
בצירי?

12. האם המילה "הא" הנמצאת בתנ"ך בניקוד צירי, 
)הא לכם זרע, ועוד(, זה באותה המשמעות כמו כאן 

בהגדה?
הא לחמא עניא די אכלו אבהתנא

אכלו  די  עניא  לחמא  "הא  במילים  קשה  מה   .13
אבהתנא"?

14. מה התשובה לשאלה זו?
ומדוע  ארמי?  בלשון  זה  מאמר  התקינו  מדוע   .15

| תשובות| שאלות
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במלכות.

שאר  מדוע  אם-כן,  להקשות:  אפשר   .16
ההגדה ובפרט "מה נשתנה" שהוא שאלת התינוקות, 
נאמרה בלשון הקודש? והתירוץ: כי חלק הגדה זה הי' 

כבר בזמן הבית כמובא במשנה "פסחים".
17. על זה מביא הרבי שיש מנהג "ללעוז", )לתרגם 
לשפה שמשמבינים( את הקטעים "הא לחמא – מה 

נשתנה - עבדים היינו".
18. כי כיון שאת זה אומרים התינוקות, לכן בזה יש 
צורך מיוחד ללעוז כדי שהם יבינו מה שהם עצמם 

אומרים.
לפי תנאי  ולהסביר,  כמובן שמשתדלים לתרגם   .19

המקום והזמן.
של  מצה  היינו  הפסח,  סדר  ויעשה  יבא  כלומר,   .20
מצוה, ד' כוסות וכו'. ועל דרך מה שאמרו רז"ל: "ר' 
הונא כי הוה כרך ריפתא הוה פתח לבבי' ואמר, כל 

מאן דצריך ליתי וליכול".
21. "הבאה" הראשון, מלעיל. והשני, מלרע.

אכלנו  לא  עדיין  וישאל:  התינוק  שיתמה  כדי   .22
ואתם מסלקים הקערה ממנו, ומתוך כך יבא לשאול 

שאר הדברים.
נשתנה  "מה  שואל  הבן  שני',  כוס  במזיגת  כאן,   .23
כך  ומתוך  אכילה"?  קודם  שני  כוס  שמוזגין  עכשיו 
ולכן מוזגים הכוס קודם  ג"כ שאר השאלות.  ישאל 

אמירת ההגדה.
קאפוסט  בסידור  נמצאת  אינה  זו,  תיבה  כי   .24
הראשון שהגיה אדמו"ר הזקן, וכן השמיטה משולחן-

ערוך שלו.
נער  ד"כי  העניין  למעלה  מעורר  זה  על-ידי  כי   .25
של  בזמן  המדבר  "כתוב"  שזה  ואוהבהו",  ישראל 

יציאת מצרים. 
26. מקדים לאמירת "מה נשתנה": "טאטע איך וועל 

בא דיר פרעגען פיר קשיות...".
27. גם אם אין לו אב אומר כן.

28. הסדר הוא: "מטבילין", "מצה", "מרור", "מסובין". 
הוא  וכן  ורא"ש.  רי"ף  שבירושלמי,  במשנה  הוא  כך 

בעוד מקורות.
29. לפי' הגר"א: משום שהיא נוספה זמן רב לאחר הראשונות כשחדלו מלאכול בהסיבה כל השנה, שכן בעבר הי' 
נהוג לאכול בהסיבה במשך כל השנה, ולא הי' כל חידוש בהסיבה שבלילה זה. אך פירושו צע"ג, כי יש להוכיח 
שגם בזמן הבית היו שואלין מסובין ממה שהרמב"ם הביא בנוסח אחד את קושיית "צלי" )שהיו שואלין רק בזמן 

הבית( יחד עם קושיית מסובין.
30. כי טבילת ה"מרור" וה"חזרת" ד"כורך" חשובים כאחד. | 31. מפני שאוכלים שאר ירקות בטיבול ראשון )ב"כרפס"(.

32. כי כן הי' שואל רק בזמן שבית-המקדש הי' קיים.
"הֵסיָבה"  שחיובה במצה,  מן התורה, משא"כ  דבר  בו  ואין  לגמרי  הוא מדרבנן  כוסות  ד'  החיוב לשתות  כי   .33

ו,מטבילין" – שטיבול השני הוא במרור.

סיומו בלשון-הקודש: "לשנה הבאה בני חורין"?
16. לפי התירוץ הנ"ל, מה אפשר להקשות מהלשון 

של כל ההגדה? ומה התירוץ?
17. והרי יש כאלה שלא מבינים לא ארמית ולא לשון 

הקודש, ואיך יבינו את ההגדה?
18. ומדוע מנהגנו שלועזים רק "מה נשתנה"?

19. ומה המנהג בעריכת סדרים ציבוריים וכדו'?
ומהי  ויפסח"?  ייתי  דצריך  "כל  הפירוש  מה   .20

הדוגמה מרב הונא?
ביטא   כיצד  הבאה....":  "לשנה  הבאה..."...  "לשנה   .21

הרבי  הרש"ב נ"ע תיבת "הבאה" הראשון והשני'?
מה נשתנה

22. מדוע מסלקים הקערה לפני הד' קושיות? פרט !
23. מה הוא דיוק לשון רבינו הזקן: "ומוזגין לו כוס ב', 

"וכאן הבן שואל"?
טעות  "לו",  שתיבת  כותב  הרבי  לו":  "ומוזגין   .24

הדפוס היא. מה היא הראייה שמביא הרבי לכך?
דווקא  שהתינוק  העניין  הוא  מה  שואל".  "הבן    .25

שואל ולא איש גדול?
26. מה השואל מקדים )על-פי מנהגנו( לאמירת "מה 

נשתנה"?
27. מי שאין לו אב ר"ל, האם יאמר "טאטע וכו' "?

הוא  ומה  מנהגנו?  לפי  הקושיות  סדר  הוא  מה   .28
המקור לזה?

29. מדוע קבעו קושיית 'מסובין' רק לבסוף, לפי פי' 
הגר"א ומדוע פירושו צריך עיון גדול?

30. "הלילה הזה שתי פעמים": הלא אנו מטבילים ג' 
פעמים )כרפס, מרור, כורך(?

31. "הלילה הזה מרור". מדוע אנו לא אומרים "כולו 
מרור"?

במשנה  המוזכרת  הקושיא  שואלים  לא  מדוע   .32
צלי  בשר  אוכלים  אנו  הלילות  "שבכל  "פסחים": 

שלוק ומבושל – הלילה הזה כולו צלי"?
33. מדוע לא שואלים על הד' כוסות? 



31 אוצרות ההגדה לתלמיד

ומחזירין הקערה ומגלין מקצת הפת, ואומרים עבדים וכו':

ָיד ֲחָזָקה ם ּבְ ָ ִמְצָרִים, ַוּיֹוִציֵאנּו ְיָי ֱאלֵֹהינּו ִמּשׁ ֲעָבִדים ָהִיינּו ְלַפְרעֹה ּבְ
ְצָרִים, ֲהֵרי  רּוְך הּוא ֶאת ֲאבֹוֵתינּו ִמּמִ דֹוׁש ּבָ         ּוִבְזרֹוַע ְנטּוָיה. ְוִאּלּו לֹא הֹוִציא ַהּקָ
ָלנּו  ָלנּו ֲחָכִמים, ּכֻ ִמְצָרִים. ַוֲאִפילּו ּכֻ ִדים ָהִיינּו ְלַפְרעֹה ּבְ ְעּבָ ָאנּו ּוָבֵנינּו ּוְבֵני ָבֵנינּו ְמׁשֻ
ה  יִציַאת ִמְצַרִים. ְוָכל ַהַמְרּבֶ ר ּבִ ָלנּו יֹוְדִעים ֶאת ַהּתֹוָרה, ִמְצָוה ָעֵלינּו ְלַסּפֵ ְנבֹוִנים, ּכֻ

ח: ּבָ יִציַאת ִמְצַרִים, ֲהֵרי ֶזה ְמׁשֻ ר ּבִ ְלַסּפֵ

י ֲעִקיָבא ן ֲעַזְרָיה ְוַרּבְ י ֶאְלָעָזר ּבֶ י ְיהֹוֻשַע ְוַרּבִ י ֱאִליֶעֶזר ְוַרּבִ ַרּבִ ה ּבְ ַמֲעׂשֶ
ל אֹותֹו  יִציַאת ִמְצַרִים ּכָ ִרים ּבִ ְבֵני ְבַרק, ְוָהיּו ְמַסּפְ ין ּבִ י ַטְרפֹון ֶשָהיּו ְמֻסּבִ          ְוַרּבִ
ל  ַמע ׁשֶ יַע ְזַמן ְקִריַאת ׁשְ אּו ַתְלִמיֵדיֶהם ְוָאְמרּו ָלֶהם, ַרּבֹוֵתינּו, ִהּגִ ּבָ ְיָלה, ַעד ׁשֶ ַהּלַ

ֲחִרית: ׁשַ
ָאֵמר ּתֵ ָנה, ְולֹא ָזִכיִתי ׁשֶ ְבִעים ׁשָ ן ֲעַזְרָיה, ֲהֵרי ֲאִני ְכֶבן ׁשִ ָאַמר ֶאְלָעָזר ּבֶ

ְזּכֹר ֶאת יֹום  ֱאַמר: ְלַמַען ּתִ ּנֶ ן זֹוָמא, ׁשֶ ה ּבֶ ָרׁשָ ּדְ ילֹות ַעד ׁשֶ ּלֵ        ְיִציַאת ִמְצַרים ּבַ
ילֹות.  ל ְיֵמי ַחְיָיָך ְלָהִביא ַהּלֵ יָך ַהָיִמים, ּכָ יָך. ְיֵמי ַחּיֶ ל ְיֵמי ַחּיֶ ֵצאְתָך ֵמֶאֶרץ ִמְצַרְים ּכָ

יַח: ה, ּכֹל ְיֵמי ַחְיָיָך ְלָהִביא ִלימֹות ַהָמׁשִ ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים, ְיֵמי ַחְיָיָך ָהעֹוָלם ַהּזֶ

רּוְך הּוא. ָרֵאל, ּבָ ַתן ּתֹוָרה ְלַעּמֹו ִיׂשְ ּנָ רּוְך ׁשֶ רּוְך הּוא. ּבָ קֹום, ּבָ רּוְך ַהּמָ ּבָ
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עבדים היינו

עוני  לחם  המצות,  על  להיות  צריכה  הגדה  כי   .1
שעונים עליו דברים הרבה.

2. ההלכה היא שאת סיפור יציאת מצרים בליל הסדר 
צריך להתחיל בגנות, ויש שתי דעות בגמ' באיזו גנות 
מתחילים, בגנות של "מתחילה עע"ז" או בגנות של 
"עבדים היינו". ויש גירסא בגמ' שהדעה שמתחילים 
וכיון  רבא.  או  רב  ידי  על  נאמרה  היינו"  ב"עבדים 
יע"ל  )מלבד  והלכתא כרבא  שהלכתא כרב באיסורי 
קג"ם(, לכן אף שנוהגים לומר את שני הקטעים, בכל 

זאת מקדימים את "עבדים היינו".

3. בלשון הרבי: "אף כי ענין המסופר בפיסקא מתחלה 
עוע"ז היו אבותינו קדם למאורע של עבדים היינו".

ויוציאנו ה' אלקינו משם... ובזרוע נטוי'

"ע"פ מרז"ל אשר אלקים מורה על  4. בלשון הרבי: 
מידת הדין, וזרוע, היינו יד שמאל.

ואילו לא הוציא... הרי אנו כו' משועבדים היינו לפרעה 
במצרים

5. בלשון הרבי: "כמובן אין הכוונה כאן לפרעה שבימי 
כללי  בשם  נקראו  מצרים  מלכי  שכל  אלא  משה, 

פרעה".

6. א. כי "... בימי המשנה וסדור ההגדה כבר בטל מנהג 
הסיבה  ב.  פרעה(.  למלכי מצרים בשם  )לקרוא  זה". 
לירידת מלכות מצרים וביטול השם "פרעה" זה בגלל 
שבני ישראל יצאו ממצרים. אבל אילו ח"ו לא יצאו 
ישראל ממצרים, כי אז הייתה נשארת מלכות מצרים 
בתוקפה, וכל הנימוסים ומנהגי המלוכה היו נשמרים, 

והיה גם נשאר המנהג לקרא למלך בשם פרעה.

המלה  את  נשמיט  אם  גם  הזה,  התירוץ  בלי  כי   .7
"משועבדים  כתוב  למה  מובן  לא  עדיין  "לפרעה", 
מצרים?  מלכות  בטלה  כבר  הרי  במצרים",   ... היינו 

אלא שחייבים לומר שהתירוץ הוא כנ"ל.

ואפילו כולנו חכמים כו' מצווה עלינו לספר ביציאת 
מצרים

8. הראי'ה היא  מהמשך ההגדה, שגם חכמים גדולים 
ביציאת  מספרים  היו  כו'(  יהושע  רבי  אליעזר  )רבי 

עבדים היינו

1. מדוע "מחזירין הקערה ומגלין מקצת הפת" 
לפני אמירת "עבדים היינו"?

הפיסקא,  את  ההגדה  מסדר  הקדים  מדוע   .2
"עבדים היינו" לפיסקא "מתחילה עובדי ע"ז היו 

אבותינו"?

היינו"  "עבדים  3. מה החידוש בזה שמקדימים 
לפני "מתחילה עע"ז" היו אבותינו"?

ויוציאנו ה' אלקינו משם... ובזרוע נטוי'

4. "ויוציאנו ה' אלקינו משם... ובזרוע נטוי'": מה 
היא השייכות של "ובזרוע נטוי'" לשם "אלקינו"?

ואילו לא הוציא... הרי אנו כו' משועבדים היינו 
לפרעה במצרים

פרעה  לאיזה  לפרעה",  היינו  "משועבדים   .5
הכוונה כאן?

לפרעה  היינו  משועבדים  כו'  אנו  "הרי   .6
במצרים": א. מדוע השמיט אבודרהם את תיבת 
מיישב  כיצד  ב.  שלו?  ההגדה  בנוסח  "לפרעה" 

הרבי את הנוסח שלפנינו?

הזה  לכך שהתירוץ  הרבי  הוכחה מביא  איזו   .7
נכון?

לספר  עלינו  מצווה  כו'  חכמים  כולנו  ואפילו 
ביציאת מצרים

עלינו  מצווה  כו'  חכמים  כולנו  "ואפילו   .8
לזה  הראי'ה  היא  מה  מצרים":  ביציאת  לספר 

)מההגדה(?

9. האם גם נשים חייבות לספר ביציאת מצרים?

יציאת  סיפור  של  במצווה  התוספת  מה   .10
יציאת  להזכיר  המצווה  על  פסח,  בליל  מצרים 

מצרים פעמיים בכל יום )ביום ובלילה(?

מצוה עלינו לספר ביציאת מצרים

סיפור יציאת מצרים: / שואל ומשיב
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מצרים.

לדעת  הדעות.  כל  לפי  בזה  מחוייבות  נשים  גם   .9
דעות  יש  אך  מדאורייתא,  הוא  חיובן  )ועוד(  החינוך 

שחיובן מדרבנן וכן משמע דעת אדה"ז.

יום  א( בכל  וגם מדאורייתא:  ביניהם,  יש לחלק   .10
יוצא אדם י"ח מדאורייתא אפילו בהרהור בלב בלבד 
ואילו בליל הסדר חייב לאומרה בפה "והגדת לבנך". 
צריך  בפסח  ואילו  בעלמא  בזכירה  די  יום  בכל  ב( 
להיות סיפור. ג( יש דעות שבפסח צריך הסיפור להיות 
ביצי"מ  הסיפור  מצות  ד(  תשובה.  של  בסגנון  דוקא 
משא"כ  המצוות  תרי"ג  במניין  נמנית  פסח  בליל 
הזכרת יצי"מ שבכל יום, ויש בזה נפק"מ לדינא. ה( 
לדעת בן זומא מצות יצי"מ שבכל יום תיבטל בימות 
ואילו מצות הסיפור ביצי"מ בליל פסח לא  המשיח, 
תתבטל, ולדעת כמה פוסקים הלכה כמותו. ו( בליל 
פסח המצוה היא במשך כל הלילה )או עד חצות( גם 
אחרי שכבר סיפר בתחילת הלילה. משא"כ בכל יום 
אם כבר הזכיר פעם אחת, אין מצוה להזכיר עוד, )גם 

מדרבנן אין מצוה להזכיר עוד(.

מצוה עלינו לספר ביציאת מצרים

סיפר אדמו"ר הריי"ץ

11. הרבי הריי"ץ, הרבי הרש"ב, הרבי מהר"ש.

12. הרבי הצ"צ.

לרבי  ובנוגע  קטן,  כשהי'ה  נשאל  הריי"ץ  הרבי   .13
הרש"ב המהר"ש והצ"צ לא כתוב מה הם היו אז, אבל 

לכאו' גם הם היו אז קטנים.

14. הם לא ידעו.

15. דודו )אמו"ר האמצעי( שהי' באותו מעמד השיב 
בו  שנזכר  הקידוש  בברכת  יצא  כבר  כי  הרי"ף  דעת 
יצי"מ, ויש תירוץ הרשב"א להיות כי מספיקה זכירה 
צ"ל  הרי  בליל פסח  כי  ע"ז  ואדה"ז הקשה  דהו.  כל 
על  מברכין  שאין  ע"ד  הוא  כי  ותירץ  וסיפור.  הגדה 

ברהמ"ז "לברך ברהמ"ז".

16. שהרי אדמו"ר האמצעי נקרא כאן "דודו" ואם כן 
אדמה"א,  של  בתו  עם  התחתן  שהצ"צ  לפני  הי'  זה 
)כי אם זה הי' אחרי חתונתו של הצ"צ עם בתו של 
וכיון  "חותנו"(,  נקרא  היה אדמה"א  אז  כי  אדמה"א, 
שהצ"צ התחתן בגיל י"ב או י"ג שנה, אם כן זה הי' 

לפני הגיל הזה...

וכל המרבה לספר ביציאת מצרים הרי זה משובח

17. ש"המרבה לספר ביציאת מצרים הרי זה משובח", 
בעבודת  במצרים  שנשתעבדו  ישראלים  רק  לא  זה 

סיפר אדמו"ר הריי"ץ

11. מי נשאל מאביו, "למה אין מברכין על סיפור 
יציאת מצרים"?

12. מי נשאל על זה מאביו זקנו )סבו(?

13. מתי הם נשאלו שאלה זו?

14. האם הם ידעו להשיב על השאלה?

דודו  השיב  מה  להשיב,  ידע  לא  כשהצ"צ   .15
אדה"ז,  זה  על  הקשה  מה  האמצעי(,  )אדמו"ר 

ומה תירץ אדה"ז בעצמו?

קטן  הי'  שהצ"צ  ראי'ה  קצת  יש  מאיפה   .16
כשנשאל שאלה זו?

וכל המרבה לספר ביציאת מצרים הרי זה משובח

17. מה לומדים מהמילה "וכל המרבה"?

18. מנין הראי'ה לכך ש"הרי זה משובח" מדבר 
גם על כהנים לוים וגרים?

מעשה בר"א ור"י וראב"ע ורע"ק ור"ט

19. מדוע מקדים את ראב"ע לרע"ק?

20. מה יחוסו של ראב"ע?

21. מדוע מקדים את רבי עקיבא לרבי טרפון?

22. אם-כן מדוע לא מקדים את רע"ק גם לרבי 
יהושע ולרבי אליעזר?

23. כך לשון הרבי: אינו מקדימו לר"י וכל שכן 
לר"א, מה ההסבר של המילים "וכל שכן לר"א"?

24. מדוע מקדים את ר"ע לר"ט, הרי ר"ט הי'ה 
רבו של ר"ע?

25. כיצד יהי'ה מובן סדר החכמים על פי מאמר 
רז"ל: "סדר הסיבה: גדול באמצע, שני לו למעלה 

הימנו, שלישי לו למטה הימנו"?

שהיו מסובים בבני ברק

26. "שהיו מסובים בבני ברק" – מה נהיה מובן 
ע"י שמזכירים את שם העיר בה היו מסובים?

27. האם בני ברק של ההגדה זה בני ברק של 
ימינו?

28. איזה מעשה דומה היה בעיר לוד?

לנו התוספתא בזה שמציינת  29. מה משמיעה 
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פרך, אלא גם כהנים ולוים, שלא נשתעבדו, וגם גרים, 

)שאבותיהם כלל לא היו במצרים(.

18. מהמעשה של החכמים שהיו מסובים בבני ברק, 
שהיו מספרים ביצי"מ כל הלילה, אע"פ שהיו בהם: 
)ר"א(, ר' יהושע - לוי, ראב"ע – כהן, ר"ע - בן גרים, 

ר"ט - כהן.

19. מפני שראב"ע הי' ממשפחה מיוחסת ונשיא.

20. שהוא דור עשירי לעזרא.

מרא  הוא  שרע"ק  בבני-ברק  זה  שאירע  מפני   .21
דאתרא שם.

22. אינו מקדימו לר' יהושע, ומכל שכן לר' אליעזר, כי 
ר"י הי' רבו של רע"ק )וכן ר"א(.

23. הרבי לא מסביר, וצריך לעיין בזה.

24. כי אח"כ נעשה ר"ט לחברו של ר"ע.

 – ור"י  ר"א  באמצע,  הנשיא  כאן  הסיבו  עפ"ז   .25
ור"ט  ורע"ק  מהנשיא,  למעלה   – רע"ק  של  רבותיו 
ההסיבה שלהם,  סדר  היה  ו)כיון שכך  הימנו.  למטה 
שהיו  כסדר  בהגדה  לכן(מזכירם  הישיבה(,  )סדר 
מסובים. )ולכן אף שראב"ע החשוב ביותר, בכל זאת

שהיו מסובים בבני ברק

)שכיון  וכנ"ל.  אותם  שמונה  הסדר  מובן  שעי"ז   .26
שר"ע הוא מרא דאתרא שם, לכן הוא קודם לחברו 

ר"ט(.

ביהושע,  המוזכרת  העיר  שם  שזה  מציין  הרבי   .27
וכיון ששם מפרטים את הערים  מה,  יט פסוק  פרק 
כן  הערים(, אם  היא אחת  )ויפו  דן,  נחלת שבט  של 
בני ברק של ימינו היא )באותו מקום או(לא  מאוד 

רחוקה מבני ברק של ההגדה.

28. מעשה ברבן גמליאל וזקנים שהיו מסובין בבית 
ביתוס בן זונין בלוד והיו עסוקין בהלכות הפסח כל 
הלילה עד קרות הגבר הגביהו מלפניהם ונועדו והלכו 

להן לבית המדרש. )תוספתא סוף פרק י' דפסחים(.

29. אם לא הי'ה כתוב את שם המקום, יכולנו לחשוב 
וכיון שאכלו קרבן  שזה הי'ה בירושלים בזמן הבית, 
פסח לכן  היו עסוקין בהלכות הפסח כל הלילה. לכן 
מזכיר שהי' בלוד. וי"ל - להשמיענו שאף שהי' בלוד, 
וא"כ לא הי' קרבן פסח אז, בכל זאת עסקו בהלכות 
הפסח כל הלילה. )האותיות הרגילות הן לשון הרבי(.

30. הגר"א במקום המילים "עסוקין בהלכות הפסח", 
בגלל  זה  ואולי  ביצי"מ".  "מספרין  ומגיה  משנה 
בהלכות  לעסוק  להם  למה  וכי  הפשוטה,  השאלה 

שהמעשה הי'ה בלוד?

ולהגיה בתוספתא  הגר"א לשנות  רוצה  30. מה 
זו, ומדוע?

31. איך אפשר להסביר למה הרבי לא משנה את 
גרסת התוספתא?

32. "אמר ראב"ע ...": האם זה היה במסיבת בני 
ברק המוזכרת כאן בהגדה?

אומר  הרבי  הקודמת,  בתשובה  )כנ"ל   .33
שהיה  לפרש  וכדאי  אפשר  לגירסתנו,  שאפילו 
זה במסיבת בני ברק(, מה נהיה מובן בפשיטות 

עי"ז שנפרש שדברי ראב"ע נאמרו בליל פסח?

והיו מספרים ביציאת מצרים כל אותו הלילה

34.  איזה חידוש מיוחד יש, בכך שגם ר"א וגם 
ראב"ע היו מספרים ביצי"מ כל אותו הלילה?

35. הרי אני כבן שבעים שנה ולא זכיתי שתאמר 
יציאת מצרים בלילות עד שדרשה בן זומא

36. למה כתוב כבן שבעים שנה?

37. מתי "באת עליו שיבה"?

38. בן כמה שנים היה ראב"ע כשמינוהו להיות 
נשיא?

גם  מורה  שנה"  שבעים  "כבן  הביטוי  האם   .39
שהיתה בו חכמה של זקנים? )ולא רק שיבה(.

40. מה פי' המילים "ולא זכיתי"?

41. האם חכמים מסכימים עם בן זומא שמזכירין 
יצי"מ בלילות, או לא?

ברוך המקום. ברוך הוא, ברוך שנתן תורה לעמו 
ישראל. ברוך הוא כנגד ארבעה בנים דיברה תורה

הפסוקים  בדרשות  ה"הגדה"  תעסוק  כעת   .42
פשר  ומה  הבנים,  לארבעת  ההגדה  מצוות  של 

ההקדמה "ברוך המקום כו"?

43. מדוע יש בהקדמה הזאת ד' ברכות? )ארבע 
פעמים ברוך(?

44. מה חביב במיוחד בדרשות ארבעה פסוקים 
אלה, שלכן מקדימין לפניהן "ארבע ברכות"?

השבלי  דברי  את  מביא  שהרבי  בזה  האם   .45
אומר  זה  הקודמת(  )שבתשובה  האלו  הלקט 
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לא  וא"כ  בלוד  שהיו  כיון  הלילה,  כל  הפסח  )קרבן( 
היה להם קרבן פסח שם.

31. לענ"ד אם כהגהת הגר"א, "והיו מספרין ביצי"מ", 
אם כן למאי נפק"מ שזה היה בלוד? הרי החיוב לספר 
ביצי"מ הוא בכל זמן ובכל מקום! אבל על פי הגירסא 
המקורית, שהיו "עסוקין בהלכות הפסח", הרי כביאור 
כנ"ל.  בלוד,  היה  הנ"ל, מובן למה מוזכר שזה  הרבי 

ואדרבה זה החידוש של התוספתא, כנ"ל.

)בוודאי( המשך פיסקא הקודמת, ואפילו  ועוד( אמר להם ראב"ע, ואם כן הוא  )ירושלמי רמב"ם  גורסין  יש   .32
לגירסתנו )שלא גורסים המילה להם( ג"כ, יש )אפשר וכדאי( לפרש שהיה זה במסיבת בני ברק. )האותיות הרגילות 

הן לשון הרבי(.

33. עי"ז יהי'ה מובן בפשיטות מה שסידרו משנה זו בהגדה, אף שמדברת בפ' ציצית, שאומרים אותה בכל יום. 
)ובכל זאת סידרו אותה בהגדה, בגלל שהמשנה הזאת נאמרה במסיבת בני ברק, בליל פסח(. )האותיות הרגילות 

הן לשון הרבי(.

והיו מספרים ביציאת מצרים כל אותו הלילה

34. שאע"פ שהם סוברים שאכילת הפסח היא רק עד חצות )מהתורה! )ולא רק מדרבנן((, בכל זאת סיפרו ביצי"מ 
כל הלילה.

הרי אני כבן שבעים שנה ולא זכיתי שתאמר יציאת מצרים בלילות עד שדרשה בן זומא

35. כי באמת הוא לא היה זקן ממש, רק היה נראה זקן, כי באת עליו שיבה.

36. ביום שמינוהו להיות נשיא.

37. לפי הבבלי בן 18 שנה, לפי הירושלמי בן 16 שנה, ולגירסת האבודרהם בן 13 שנה.

38. הרבי מביא את פי' הרמב"ם "כבן ע' שנה, שהשתדלתי עם אנשי החכמה", וא"כ זה מראה גם על חכמה.

39. א. לא זכיתי לדעת את הרמז לחיוב האמירה בלילה )רמב"ם( ב. לא נצחתי לחכמים. )הרע"ב(

40. בפשטות הם חולקים על בן זומא וסוברים שאין מזכירין  יצי"מ בלילות, ויש מפרשים שלכולי עלמא מזכירין 
יצי"מ בלילות, אלא שחכמים מוסיפים על דברי בן זומא, )שגם "להביא לימות  המשיח"(.

41. הרבי אומר ש: לכאו' גם לפירוש זה מחולקים הם, דלבן זומא הם ב' חיובים: אחד ביום ואחד בלילה, וכמו ק"ש, 
אבל לחכמים הוא חיוב א' שזמנו ביום ובלילה.

ברוך המקום. ברוך הוא, ברוך שנתן תורה לעמו ישראל. ברוך הוא כנגד ארבעה בנים דיברה תורה

42. הנוהג הוא שלפני שאדם מתחיל לדרוש, הוא פותח ואומר בשם ה', וכך גם כאן, לפני מדרש הפסוקים אומרת 
ה"הגדה" ברוך המקום כו', )אבודרהם(.

43. כיון שבדרשה שבמצות ההגדה יש ארבעה פסוקים )של ארבעת הבנים( לכן יש בהקדמה ארבע ברכות.

44. מצוות ההגדה היא מצוות עשה, וטעונה ברכה, אלא שנפטרת בק"ש שמברכין לפני'ה ולאחרי'ה, ומתוך חיבתה 
רמזו עלי'ה אלא ד' ברכות. )שבלי הלקט(

45. לענ"ד,  פשוט שהרבי לא מסכים עם טעמו של השבלי הלקט לכך שלא מברכים על מצוות ההגדה. שהרי 
הרבי מביא ששה חילוקים לחלק בין מצוות ההגדה למצוות זכירת יציאת מצרים כנ"ל, וכסיפור הרבי הריי"ץ הנ"ל 
שאדה"ז לא קיבל את תירוצו של בנו אדהא"מ, אלא הטעם שלא מברכים על מצוות ההגדה, הוא כנ"ל על דרך 

שלא מברכים על ברכת המזון.

46. לענ"ד, לכל מה שהוא כותב, מלבד הטעם על כך שאין מברכים על מצוות ההגדה, כנ"ל.

47. מפני שהוא מקומו של עולם ואין העולם מקומו.

שהוא מסכים לכל דבריו?

דברי  את  הרבי  הביא  ענין  לאיזה  כן  אם   .46
השבלי הלקט?

וקוראים  47. מפני מה מכנים שמו של הקב"ה 
אותו "מקום"? 
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אֹול: ֵאינוֹ יֹוֵדַע ִלשְׁ ם, ְוֶאָחד שֶׁ ע, ְוֶאָחד תָּ ָרה תֹוָרה, ֶאָחד ָחָכם, ְוֶאָחד ָרשָׁ בְּ ָעה ָבִנים דִּ ֶנֶגד ַאְרבָּ כְּ

ה  ר ִצוָּה ְיָי ֱאלֵֹהינּו ֶאְתֶכם. ְוַאף ַאתָּ ִטים ֲאשֶׁ פָּ ים ְוַהִמשְׁ ָחָכם ַמה הּוא אֹוֵמר, ָמה ָהֵעדֹות ְוַהֻחקִּ
ַסח ֲאִפיקֹוָמן:  ַסח, ֵאין ַמְפִטיִרין ַאַחר ַהפֶּ ִהְלכֹות ַהפֶּ ֱאָמר לוֹ כְּ

ע ַמה הּוא אֹוֵמר, ָמה ָהֲעבָֹדה ַהּזֹאת ָלֶכם. ָלֶכם ְולֹא לוֹ. ָרשָׁ

ֲעבּור ֶזה  ה ַהְקֵהה ֶאת ִשנָּיו ֶוֱאמֹר לוֹ, בַּ ר. ְוַאף ַאתָּ ִעקָּ ַפר בְּ ָלל כָּ הֹוִציא ֶאת ַעְצמוֹ ִמן ַהכְּ ּוְלִפי שֶׁ
ם לֹא ָהָיה ִנְגָאל: ְצָרִים. ִלי ְולֹא לוֹ. ִאיּלּו ָהָיה שָׁ ֵצאִתי ִממִּ ה ְיָי ִלי בְּ ָעשָׂ

ית ֲעָבִדים:  ְצָרִים ִמבֵּ חֶֹזק ָיד הֹוִציָאנּו ְיָי ִממִּ ם ַמה הּוא אֹוֵמר, ַמה ּזֹאת. ְוָאַמְרתָּ ֵאָליו: בְּ תָּ

ה ְיָי  ֲעבּור ֶזה ָעשָׂ יֹום ַההּוא ֵלאמֹר, בַּ נֱֶּאַמר: ְוִהגְַּדתָּ ְלִבְנָך בַּ ַתח לוֹ, שֶׁ אֹול, ַאתְּ פְּ ֵאינוֹ יֹוֵדַע ִלשְׁ ְושֶׁ
ְצָרִים: ֵצאִתי ִממִּ ִלי בְּ

ְלמּוד לֹוַמר  עֹוד יֹום, תַּ יֹום ַההּוא ָיכֹול ִמבְּ יֹום ַההּוא. ִאי בַּ ְלמּוד לֹוַמר בַּ ָיכֹול ֵמרֹאׁש חֶֹדׁש, תַּ
ֵיׁש ַמָצה ּוָמרֹור ֻמנִָּחים ְלָפֶניָך:  ָעה שֶׁ שָׁ י ֶאָלא בְּ ֲעבּור ֶזה, לֹא ָאַמְרתִּ ֲעבּור ֶזה. בַּ בַּ

ַוֹיאֶמר  נֱֶּאַמר:  שֶׁ ַלֲעבָֹדתוֹ.  קֹום  ַהמָּ ֵקְרָבנּו  יו  ְוַעְכשָׁ ֲאבֹוֵתינּו,  ָהיּו  ָזָרה  ֲעבֹוָדה  עֹוְבֵדי  ה  ִחלָּ ִמתְּ
ַרח ֲאִבי  בּו ֲאבֹוֵתיֶכם ֵמעֹוָלם, תֶּ ֵעֶבר ַהנָָּהר ָישְׁ ָרֵאל, בְּ ל ָהָעם, ּכֹה ָאַמר ְיָי ֱאלֵֹהי ִישְׂ ְיהֹוֻשַע ֶאל כָּ

ַאְבָרָהם ַוֲאִבי ָנחֹור, ַויַַּעְבדּו ֱאלִֹהים ֲאֵחִרים:

ן  ה ֶאת ַזְרעוֹ ָוֶאתֵּ ָנַען, ָוַאְרבֶּ ָכל ֶאֶרץ כְּ ָוֶאַקח ֶאת ֲאִביֶכם ֶאת ַאְבָרָהם ֵמֵעֶבר ַהנָָּהר, ָואֹוֵלְך אֹותוֹ בְּ
ת אֹתוֹ, ְוַיֲעקֹב  ִעיר ָלֶרשֶׁ ו ֶאת ַהר שֵּׂ ן ְלֵעשָׂ יו, ָוֶאתֵּ ן ְלִיְצָחק ֶאת ַיֲעקֹב ְוֶאת ֵעשָׂ לוֹ ֶאת ִיְצָחק. ָוֶאתֵּ

ּוָבָניו ָיְרדּו ִמְצָרִים: 

מוֹ  ץ, ַלֲעשֹׂות, כְּ ב ֶאתַהקֵּ רּוְך הּוא ִחשֵּׁ דֹוׁש בָּ ַהקָּ רּוְך הּוא. שֶׁ ָרֵאל. בָּ רּוְך ׁשֹוֵמר ַהְבָטָחתוֹ ְלִישְׂ בָּ
ִיְהֶיה  ֵגר  י  ַדע כִּ ָידֹע תֵּ ְלַאְבָרם,  ַוּיֹאֶמר  נֱֶּאַמר:  ָתִרים, שֶׁ ין ַהבְּ ְבִרית בֵּ ָאִבינּו בִּ ְלַאְבָרָהם  ָאַמר  שֶּׁ
ן ָאנִֹכי,  ר ַיֲעבֹדּו דָּ ָנה. ְוַגם ֶאת ַהּגוֹי ֲאשֶׁ ע ֵמאֹות שָׁ ֶאֶרץ לֹא ָלֶהם, ַוֲעָבדּום ְוִעּנּו אָֹתם ַאְרבַּ ַזְרֲעָך בְּ

ְרֻכׁש גָּדֹול: ְוַאֲחֵרי ֵכן ֵיְצאּו בִּ
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צריך להגביה הכוס ולכסות הפת, כן כתב האר"י ז"ל:

ָכל  בְּ א שֶׁ ְלַבד ָעַמד ָעֵלינּו ְלַכּלֹוֵתנּו, ֶאלָּ ּלֹא ֶאָחד בִּ ָעְמָדה ַלֲאבֹוֵתינּו ְוָלנּו, שֶׁ ְוִהיא שֶׁ
יֵלנּו ִמיָָּדם: רּוְך הּוא ַמצִּ דֹוׁש בָּ ּדֹור ָודֹור עֹוְמִדים ָעֵלינּו ְלַכלֹוֵתנּו, ְוַהקָּ

יעמיד הכוס ויגלה הפת:

ָכִרים ְוָלָבן  א ַעל ַהזְּ ְרעֹה לֹא ָגַזר ֶאלָּ פַּ ׁש ָלָבן ָהֲאַרִמי ַלֲעשֹׂות ְלַיֲעקֹב ָאִבינּו. שֶׁ קֵּ ֵצא ּוְלַמד ַמה בִּ
ם  ְמֵתי ְמָעט, ַוְיִהי שָׁ ם בִּ י אֵֹבד ָאִבי, ַוֵיֶרד ִמְצַרְיָמה ַויָָּגר שָׁ נֱֶּאַמר: ֲאַרמִּ ׁש ַלֲעקֹור ֶאת ַהּכֹל, שֶׁ קֵּ בִּ

ְלגוֹי גָּדֹול, ָעצּום ָוָרב.

ּבּור. י ַהדִּ ַוֵיֶרד ִמְצַרְיָמה - ָאנּוס ַעל פִּ

נֱֶּאַמר: ַוֹיאְמרּו  ם, שֶׁ א ָלגּור שָׁ ִמְצַרִים ֶאלָּ ֵקַע בְּ תַּ לֹא ָיַרד ַיֲעקֹב ָאִבינּו ְלִהשְׁ ד שֶׁ ם - ְמַלמֵּ ַויָָּגר שָׁ
ָנַען.  כְּ ֶאֶרץ  ָהָרָעב בְּ ָכֵבד  י  ַלֲעָבֶדיָך, כִּ ר  ַלּצֹאן ֲאשֶׁ ִמְרֶעה  ֵאין  י  אנּו, כִּ ָאֶרץ בָּ ָלגּור בָּ ְרעֹה,  ֶאל פַּ

ן. ֶאֶרץ ּגֹשֶׁ בּו ָנא ֲעָבֶדיָך בְּ ה ֵישְׁ ְוַעתָּ

ֱאלֶֹהיָך  ְיָי  ְמָך  שָׂ ה  ְוַעתָּ ִמְצַרְיָמה,  ֲאבֹוֶתיָך  ָיְרדּו  ֶנֶפׁש  ְבִעים  שִׁ בְּ נֱֶּאַמר:  שֶׁ ָמה  כְּ  - ְמָעט  ְמֵתי  בִּ
ַמִים ָלרֹב. כֹוְכֵבי ַהשָּׁ כְּ

ם. ָרֵאל ְמֻציִָּנים שָׁ ָהיּו ִישְׂ ם ְלגוֹי - ְמַלֵמד שֶׁ ַוְיִהי שָׁ

ֵלא ָהָאֶרץ  מָּ ְמאֹד ְמאֹד, ַותִּ ְרצּו ַוִיְרּבּו ַוַיַעְצמּו בִּ רּו ַוִישְׁ ָרֵאל פָּ נֱֶּאַמר: ּוְבֵני ִישְׂ מוֹ שֶׁ גָּדֹול, ָעצּום - כְּ
אָֹתם.

ָדַמִיְך ֲחִיי, ָואַֹמר ָלך  ָדָמִיְך, ָואַֹמר ָלְך בְּ נֱֶּאַמר: ָוֶאֱעבֹר ָעַלִיְך ָוֶאְרֵאְך ִמְתּבֹוֶסֶסת בְּ ָמה שֶׁ ָוָרב - כְּ
ָעֵרְך  ַדִים ָנכֹנּו ּושְׂ ֲעִדי ֲעָדִיים, שָׁ בִֹאי בַּ ִלי ַותָּ ְגדְּ י ַותִּ ְרבִּ יָך, ַותִּ ֶדה ְנַתתִּ ֶצַמח ַהשָּׂ ָדַמִיְך ֲחִיי. ְרָבָבה כְּ בְּ

ַח, ְוַאתְּ ֵערֹם ְוֶעְרָיה. ִצמֵּ
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ה. נּו ָעֵלינּו ֲעבָֹדה ָקשָׁ ְצִרים ַוְיַעּנּונּו, ַוִיתְּ ַויֵָּרעּו אָֹתנּו ַהמִּ

ִמְלָחָמה  ִתְקֶראָנה  י  כִּ ְוָהָיה  ה,  ִיְרבֶּ ן  פֶּ לוֹ  ִנְתַחְכָמה  ָהָבה  נֱֶּאַמר:  שֶׁ מוֹ  כְּ  - ְצִרים  ַהמִּ אָֹתנּו  ַויֵָּרעּו 
נּו, ְוָעָלה ִמן ָהָאֶרץ. ְונֹוַסף ַגם הּוא ַעל שְׂנֵאינּו ְוִנְלַחם בָּ

נֹות  ִמְסכְּ ָעֵרי  ַוִיֶבן  ִסְבלָֹתם.  בְּ ַענֹתוֹ  ְלַמַען  ים  ִמסִּ ֵרי  שָׂ ָעָליו  ימּו  ַויָּשִׂ נֱֶּאַמר:  שֶׁ ָמה  כְּ  - ַוְיַעּנּונּו 
תֹם ְוֶאת ַרַעְמֵסס. ְלַפְרעֹה. ֶאת פִּ

ֶאת  ַוְיָמֲררּו  ָפֶרְך.  בְּ ָרֵאל  ִישְׂ ֵני  בְּ ֶאת  ִמְצַרים  ַוַיֲעִבדּו  נֱֶּאַמר:  שֶׁ מוֹ  כְּ  - ה  ָקשָׁ ֲעבָֹדה  ָעֵלינּו  נּו  ַוִיתְּ
ָבֶהם  ָעְבדּו  ר  ֲאשֶׁ ֲעבָֹדָתם  ל  כָּ ֵאת  ֶדה  שָּׂ בַּ ֲעבָֹדה  ּוְבָכל  ּוִבְלֵבִנים  חֶֹמר  בְּ ה  ָקשָׁ ֲעבָֹדה  בַּ ַחיֵּיֶהם 

ָפֶרְך. בְּ

ַמע ְיָי ֶאת קֵֹלנּו, ַויְַּרא ֶאת ָעְנֵינּו ְוֶאת ֲעָמֵלנּו ְוֶאת ַלֲחֵצנּו. שְׁ ְצַעק ֶאל ְיָי ֱאלֵֹהי ֲאבֵֹתינּו, ַויִּ ַונִּ

ים ָהֵהם ַויָָּמת ֶמֶלְך ִמְצַרים, ַוֵיָאְנחּו  נֱֶּאַמר: ַוְיִהי ַבָיִמים ָהַרבִּ ָמה שֶׁ ְצַעק ֶאל ְיָי ֱאלֵֹהי ֲאבֵֹתינּו - כְּ ַונִּ
ְוָעָתם ֶאל ָהֱאלִֹהים ִמן ָהֲעבָֹדה. ַעל שַׁ ְזָעקּו, ַותַּ ָרֵאל ִמן ָהֲעבֹוָדה ַויִּ ֵני ִישְׂ בְּ

ִריתוֹ ֶאת  ְזּכֹור ֱאלִֹהים ֶאת בְּ ַמע ֱאלִֹהים ֶאת ַנֲאָקָתם, ַויִּ שְׁ נֱֶּאַמר: ַויִּ ָמה שֶׁ ַמע ְיָי ֶאת קֵֹלנּו - כְּ שְׁ ַויִּ
ַאְבָרָהם, ֶאת ִיְצָחק ְוֶאת ַיֲעקֹב.

ָרֵאל ַויֵַּדע ֱאלִֹהים. ני ִישְׂ נֱֶּאַמר: ַוַיְרא ֱאלִֹהים ֶאת בְּ ָמה שֶׁ ֶרְך ֶאֶרץ, כְּ ִריׁשּות דֶּ ַויְַּרא ֶאת ָעְנֵינּו - זוֹ פְּ

ַחּיּון. ת תְּ ִליֻכהּו ְוָכל ַהבַּ שְׁ ּלֹוד ַהְיאָֹרה תַּ ן ַהיִּ ל ַהבֵּ נֱֶּאַמר: כָּ ָמה שֶׁ ִנים. כְּ ְוֶאת ֲעָמֵלנּו - ֵאלּו ַהבָּ

ר ִמְצַרים לֲֹחִצים אָֹתם. ַחץ ֲאשֶׁ נֱֶּאַמר: ְוַגם ָרִאיִתי ֶאת ַהלַּ ָמה שֶׁ ַחק, כְּ ְוֶאת ַלַחֵצנּו - ֶזה ַהדְּ
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ָיד ֲחָזָקה ּוִבְזרַֹע ְנטּוָיה, ּוְבמָֹרא גָּדֹל, ּוְבאֹתֹות ּוְבמְֹפִתים. ְצַרִים בְּ ַוּיֹוִצֵאנּו ְיָי ִממִּ

דֹוׁש  ַהקָּ א  ֶאלָּ ִליַח,  שָׁ ְיֵדי  ַעל  ְולֹא  ָרף,  שָׂ ְיֵדי  ַעל  ְולֹא  ַמְלָאְך,  ְיֵדי  ַעל  לֹא  ְצַרים,  ִממִּ ְיָי  ַוּיֹוִצֵאנּו 
ֶאֶרץ  כֹור בְּ ל בְּ יִתי כָּ ְיָלה ַהזֶּה, ְוִהכֵּ לַּ י ְבֶאֶרץ ִמְצַרים בַּ נֱֶּאַמר: ְוָעַבְרתִּ ְכבֹודוֹ ּוְבַעְצמוֹ, שֶׁ רּוְך הּוא בִּ בָּ

ָפִטים. ֲאִני ְיָי. ה שְׁ ֵהָמה, ּוְבָכל ֱאלֵֹהי ִמְצַרים ֶאֱעשֶׂ ִמְצַרים ֵמָאָדם ְוַעד בְּ

ְיָלה ַהזֶּה - ֲאִני ְולֹא ַמְלָאְך. לַּ י ְבֶאֶרץ ִמְצַרים בַּ ְוָעַבְרתִּ

ָרף. ֶאֶרץ ִמְצַרִים - ֲאִני ְולֹא שָׂ ל ְבכֹור בְּ יִתי כָּ ְוִהכֵּ

ִליַח. ָפִטים - ֲאִני ולֹא ַהשָּׁ ה שְׁ ּוְבָכל ֱאלֵֹהי ִמְצַרים ֶאֱעשֶׂ

ֲאִני ְיָי - ֲאִני הּוא ולֹא ַאֵחר.

ֲחמִֹרים,  ּסּוִסים, בַּ ֶדה, בַּ שָּׂ ר בַּ ִמְקְנָך ֲאשֶׁ נֱֶּאַמר: ִהֵנה יד ְיָי הוָֹיה בְּ ָמה שֶׁ ֶבר, כְּ ָיד ֲחָזָקה – ֶזה ַהדֶּ בְּ
ֵבד ְמאֹד. ָקר ּוַבּצֹאן, ֶדֶבר כָּ בָּ ַמִלים, בַּ גְּ בַּ

ַלִים. ָידוֹ, ְנטּוָיה ַעל ְירּושָׁ לּוָפה בְּ נֱֶּאַמר: ְוַחְרּבוֹ שְׁ ָמה שֶׁ ּוִבְזרַֹע ְנטּוָיה - זוֹ ַהֶחֶרב, כְּ

ּגוֹי  ִמֶקֶרב  גוֹי  לוֹ  ָלַקַחת  ָלבֹא  ֱאלִֹהים  ה  ֲהִנסָּ נֱֶּאַמר: אוֹ  ָמה שֶׁ כְּ ִכיָנה,  ִגּלּוי שְׁ ֶזה   - גָּדֹל  ּוְבמָֹרא 
ר  כֹל ֲאשֶׁ דִֹלים, כְּ אֹתֹת ּוְבמֹוְפִתים, ּוְבִמְלָחָמה ּוְבָיד ֲחָזָקה ּוִבְזרֹוַע ְנטּוָיה, ּוְבמֹוָרִאים גְּ ַמּסֹת בְּ בְּ

ִמְצַרים ְלֵעיֶניָך. ה ָלֶכם ְיָי ֱאלֵֹהיֶכם בְּ ָעשָׂ

ה ּבוֹ ֶאת ָהאֹתֹת. ֲעשֶׂ ר תַּ ָיְדָך, ֲאשֶׁ ח בְּ קַּ ה ַהזֶּה תִּ טֶּ נֱֶּאַמר: ְוֶאת ַהמַּ ָמה שֶׁ ֶטה, כְּ ּוְבאֹתֹות - ֶזה ַהמַּ

ַמִים ּוָבָאֶרץ. שָּׁ י מֹוְפִתים בַּ נֱֶּאַמר: ְוָנַתתִּ ָמה שֶׁ ם, כְּ ּוְבמְֹפִתים - ֶזה ַהדָּ

באמירת דם ואש ותמרות עשן, ישפוך ג' שפיכות. ואין ליטול באצבע לשפוך כי אם בכוס 
עצמו. וישפוך לתוך כלי שבור )ויכוין, שהכוס הוא סוד המלכות, ושופך מהיין שבתוכו 

סוד האף והזעם שבה על ידי כח הבינה לתוך כלי שבור סוד הקליפה שנקראת ארור(:

ן. ם ָוֵאׁש ְוִתְמרֹות ָעשָׁ דָּ

ִים.  תַּ שְׁ ּוְבאֹתֹות,  ִים.  תַּ שְׁ גָּדֹל,  ּוְבמָֹרא  ִים.  תַּ שְׁ ְנטּוָיה,  ּוִבְזרַֹע  ִים.  תַּ שְׁ ֲחָזָקה,  ָיד  בְּ ַאֵחר,  ָדָבר 
ִים:  תַּ ּוְבמְֹפִתים שְׁ
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ִמְצַרים, ְוֵאלּו ֵהן: ְצִרים בְּ רּוְך הּוא ַעל ַהמִּ דֹוׁש בָּ ֵהִביא ַהקָּ ר ַמּכֹות שֶׁ ֵאּלּו ֶעשֶׂ

באמירת עשר מכות, ישפוך עשר שפיכות מהכוס עצמו כנ"ל )ויכוין בשפיכה גם כן כנ"ל(. 

ומה שנשאר בכוס )נעשה סוד יין המשמח(, לכך לא ישפוך אלא יוסיף יין:

רד. ִחין.   בָּ ֶבר.   שְׁ ִנים.   ָערֹוב.   דֶּ ַע.   כִּ ם.   ְצַפְרדֵּ דָּ
כֹורֹות: ת בְּ ְך.   ַמכַּ ה.   חשֶׁ  ַאְרבֶּ

ִנים: ֶהם ִסמָּ י ְיהּוָדה ָהָיה נֹוֵתן בָּ ַרבִּ

ַאַח"ב. ַצ"ְך. ַעַד"ׁש. בְּ דְּ

ר ַמּכֹות, ְוַעל ַהָים ָלקּו  ִמְצַרים ֶעשֶׂ ְצִרים בְּ ָלקּו ַהמִּ ה אֹוֵמר שֶׁ ִליִלי אֹוֵמר: ִמנִַּין ַאתָּ י יֹוֵסי ַהגְּ ַרבִּ
ע ֱאלִֹהים ִהוא.  ְרעֹה, ֶאְצבַּ ים ֶאל פַּ ַוֹיאְמרּו ַהַחְרֻטמִּ ִמְצַרים ַמה הּוא אֹוֵמר,  ַמּכֹות. בְּ ים  ֲחִמשִּׁ
יְראּו ָהָעם ֶאת  ִמְצַרים, ַויִּ ה ְיָי בְּ ר ָעשָׂ דָֹלה ֲאשֶׁ ָרֵאל ֶאת ַהָיד ַהגְּ ְוַעל ַהיָּם מה הּוא אֹוֵמר, ַויְַּרא ִישְׂ
ר  ִמְצַרים ָלקּו ֶעשֶׂ ה, בְּ ר ַמּכֹות; ֱאמֹור ֵמַעתָּ ע, ֶעשֶׂ ָמה ָלקּו ְבֶאְצבַּ ה ַעְבדוֹ. כַּ ְיָי ּוְבמשֶׁ ְיָי, ַויֲַּאִמינּו בַּ

ים ַמּכֹות: ַמּכֹות, ְוַעל ַהיָּם ָלקּו ֲחִמשִּׁ

ִמְצַרִים  בְּ ְצִרים  ַהמִּ ַעל  הּוא  רּוְך  בָּ דֹוׁש  ַהקָּ ֵהִביא  ה שֶׁ ּוַמכָּ ה  ַמכָּ ל  כָּ ִמנִַּין שֶׁ אֹוֵמר:  ֱאִליֶעֶזר  י  ַרבִּ
ַלַחת ַמְלֲאֵכי  ם ֲחרוֹן ַאּפוֹ, ֶעְבָרה, ָוַזַעם, ְוָצָרה, ִמשְׁ ח בָּ לַּ נֱֶּאַמר: ְישַׁ ע ַמּכֹות, שֶׁ ל ַאְרבַּ ָהְיָתה שֶׁ
ה,  ע. ֱאמֹור ֵמַעתָּ ַלַחת ַמְלֲאֵכי ָרִעים, ַאְרבַּ לׁש. ִמשְׁ ִים. ְוָצָרה, שָׁ תַּ ָרִעים. ֶעְבָרה, ַאַחת. ָוַזַעם, שְׁ

ִעים ַמּכֹות, ְוַעל ַהיָּם ָלקּו ָמאַתִים ַמּכֹות:  ִמְצַרים ָלקּו ַאְרבָּ בְּ

ִמְצַרים  בְּ ְצִרים  ַהמִּ על  הּוא  רּוְך  בָּ דֹוׁש  ַהקָּ שֵהבִיא  ה  וַמכָּ ה  ַמכָּ ל  כָּ שֶׁ ִמנִַּין  אֹוֵמר:  ֲעִקיָבא  י  ַרבִּ
ַלַחת ַמְלֲאֵכי  ְוָצָרה, ִמשְׁ ָוַזַעם,  ם ֲחרוֹן ַאּפוֹ, ֶעְבָרה,  ח בָּ לַּ נֱֶּאַמר: ְישַׁ ל ָחֵמׁש ַמּכֹות, שֶׁ ָהְיָתה שֶׁ
ָרִעים,  ַמְלֲאֵכי  ַלַחת  ע. ִמשְׁ ַאְרבַּ ְוָצָרה,  לוׁש.  ָוַזַעם, שָׁ ִים.  תַּ ֶעְבָרה, שְׁ ַאַחת.  ַאּפוֹ,  ֲחרוֹן  ָרִעים. 

ים ּוָמאַתִים ַמּכֹות: ים ַמּכֹות, ְוַעל ַהיָּם ָלקּו ֲחִמשִּׁ ִמְצַרים ָלקּו ֲחִמשִּׁ ה, בְּ ָחֵמׁש. ֱאמֹור ֵמַעתָּ
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קֹום ָעֵלינּו: ָמה ַמֲעלֹות טֹובֹות ַלמָּ כַּ

יֵּנּו: דַּ ָפִטים,  ֶהם שְׁ ה בָּ ִאלּו הֹוִציָאנּו ִמִמְצַרים ְולֹא ָעשָׂ

יֵּנּו: דַּ ה ֵבאלֵֹהיֶהם,   ָפִטים, ולֹא ָעשָׂ ֶהם שְׁ ה בָּ ִאלּו ָעשָׂ

יֵּנּו: דַּ כֹוֵריֶהם,  ה ֵבאלֵֹהיֶהם, ְולֹא ָהַרג ֶאת בְּ ִאלּו ָעשָׂ

יֵּנּו: דַּ כֹוֵריֶהם, ְולֹא ָנַתן ָלנּו ֶאת ָממֹוָנם,  ִאלּו ָהַרג ֶאת בְּ

יֵּנּו: דַּ ִאלּו ָנַתן ָלנּו ֶאת ָממֹוָנם, ְולֹא ָקַרע ָלנּו ֶאת ַהיָּם, 

יֵּנּו: דַּ ָחָרָבה,  תֹוכוֹ בֶּ ִאלּו ָקַרע ָלנּו ֶאת ַהיָּם, ְולֹא ֶהֱעֵביָרנּו בְּ

יֵּנּו: דַּ תֹוכוֹ,   ַקע ָצֵרינּו בְּ ָחָרָבה, ְולֹא שְׁ תֹוכוֹ בֶּ ִאלּו ֶהֱעֵביָרנּו בְּ

יֵּנּו: דַּ ָנה,  ִעים שָׁ ר ַאְרבָּ נּו ּבִמְדבָּ ק ָצְרכֵּ תֹוכוֹ, ְולֹא ִספֵּ ַקע ָצֵרינּו בְּ ִאלּו שִׁ

יֵּנּו: דַּ ן,  ָנה, ולֹא ֶהֱאִכיָלנּו ֶאת ַהמָּ ִעים שָׁ ר ַאְרבָּ נּו ּבִמְדבָּ ק ָצְרכֵּ ִאלּו ִספֵּ

יֵּנּו: דַּ ת,  בָּ ן, ְולֹא ָנַתן ָלנּו ֶאת ַהשַׁ ִאלּו ֶהֱאִכיָלנּו ֶאת ַהמָּ

יֵּנּו: דַּ ת, ְולֹא ֵקְרָבנּו ִלְפֵני ַהר ִסיַני,  בָּ ִאלּו ָנַתן ָלנּו ֶאת ַהשַׁ

יֵּנּו: דַּ ִאלּו ֵקְרָבנּו ִלְפֵני ַהר ִסיַני, ְולֹא ָנַתן ָלנּו ֶאת ַהּתֹוָרה, 

יֵּנּו: דַּ ָרֵאל,  ִאלּו ָנַתן ָלנּו ֶאת ַהּתֹוָרה, ְולֹא ִהְכִניָסנּו ְלֶאֶרץ ִישְׂ

יֵּנּו: דַּ ִחיָרה,  ית ַהבְּ ָרֵאל, ְולֹא ָבָנה ָלנּו ֶאת בֵּ ִאלּו ִהְכִניָסנּו ְלֶאֶרץ ִישְׂ

ָבֶהם  ה  ְוָעשָׂ ִמִמְצַרים.  הֹוִציָאנּו  שֶׁ ָעֵלינּו.  קֹום  ַלמָּ ֶלת  ּוְמֻכפֶּ ְכפּוָלה  טֹוָבה  ה  ְוַכמָּ ה  מָּ כַּ ַאַחת  ַעל 
כֹוֵריֶהם. ְוָנַתן ָלנּו ֶאת ָממֹוָנם. ְוָקַרע ָלנּו ֶאת ַהיָּם. ְוֶהֱעִביֶרנו  ה ֵבאלֵֹהיֶהם. ְוָהַרג ֶאת בְּ ָפִטים. ְוָעשָׂ שְׁ
ן. ְוָנַתן  ָנה. ְוֶהֱאִכיָלנּו ֶאת ַהמָּ ִעים שָׁ ר ַאְרבָּ נּו ּבִמְדבָּ ק ָצְרכֵּ תֹוכוֹ. ְוִספֵּ ַקע ָצֵרינּו בְּ ָחָרָבה. ְושִׁ תֹוכוֹ בֶּ בִּ
ָרֵאל. ּוָבָנה ָלנּו ֶאת  ת. ְוֵקְרָבנּו ִלְפֵני ַהר ִסיַני. ְוָנַתן ָלנּו ֶאת ַהּתֹוָרה. ְוִהְכִניָסנּו ְלֶאֶרץ ִישְׂ בָּ ָלנּו ֶאת ַהשַׁ

ל ֲעֹונֹוֵתינּו: ר ַעל כָּ ִחיָרה ְלַכפֵּ ית ַהבְּ בֵּ
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| תשובות| שאלות

סדר הארבע בנים  / שואל ומשיב

סדר  לפי  בנים  הארבעה  סדר  הוא  מה   .1
המקראות?

2. מה הוא סדרם לפי סדר חשיבותם?

אינו מזכירם כסדר המקראות  3. אם-כן, מדוע 
או כסדר חשיבותם?

4. "חכם מה הוא – אומר, רשע מה הוא – אומר". 
על מה זה מרמז?

5. "מה העדות... אשר ציווה ה' אלוקינו אתכם". 
האם במילה "אתכם" הוציא עצמו מן הכלל, ומה 

גורסים בירושלמי?

6. רשע: "לי ולא לו, אילו הי' שם". מדוע שינה 
נוכח:  בלשון  המכילתא,  מלשון  ההגדה  מסדר 

"לי ולא לך אילו היית שם"?

7. "יכול מראש-חודש": למה שיהי' מר"ח?

8. "יכול מבעוד יום": למה שיהי' מבעוד יום?

9. "בשעה שמצה ומרור מונחים לפניך": באיזה 
זמן זה ?

ביציאת  לספר  חייב  האם  מצה  לו  אין  אם   .10
מצרים?

11. מה הסברה המחייבת?

12. "מתחילה עוע"ז היו אבותינו". מתי? 

מהו  ואחר-כך,  כותב  לא  מדוע  "ועכשיו":   .13
ועכשיו?

14. "והיא שעמדה": "צריך להגביה הכוס ולכסות 
הפת כן כתב האריז"ל", מה הוא מנהג בית הרב 

לעשות קודם? ומה הוא הנימוק לכך?

1. סדר המקראות )לפי רש"י בסוף פ' בא(: תם, 
רשע, שאי"ל, חכם.

2. חכם, תם, שאי"ל, רשע.

 – רשע  ואחריו  חכם  חכמתם,  כדרך  מזכירם   .3
שגם הוא חכם ומתוך זדון ליבו מרשיע – ואחריו 

תם – שיש בו קצת חכמה לשאול...

מגלה  הוא  ומהותו  שהוא  מה  האדם,  רמז:   .4
– חכם  הוא"  "חכם, מה  כך:  ופירושו  באמירתו. 

מה שהוא, "אומר" – דהיינו מגלה.

5. על כורחך שאינו מוציא עצמו מן הכלל, כיון 
"אתכם",  במילה  וכוונתו  "אלוקינו",  שאומר 
הדבר  שהי'  ממצרים  שיצאתם  אתם  כלומר: 
"אותנו"  הגרסא,  מובאת  ובירושלמי  אליכם. 
הראשונה  בהגדה  הוא  וכן  "אתכם"  במקום 

שבדפוס.

מסדר  עשה  המסובין  כבוד  מפני  כנראה   .6
ההגדה שינוי זה.

7. כמו שגם משה רבנו ע"ה סיפר לבני ישראל 
מר"ח.

שהזכיר  הפסח  עבודת  זמן  הוא  שאז  מפני   .8
בכתוב לפני זה .

9. בשעה שאכילת מצה ומרור היא מצווה, דהיינו 
בלילה הזה.

10. לדעת כמה מהראשונים פטור. ולכמה דעות 
חייב.

זכירת  חובת  ידי  יצא  דעות  שלכמה  משום   .11
יציאת מצרים בקידוש קודם שהובא לפניו מצה 

ומכאן מוכח שיש חיוב גם כשאין מצה.
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| תשובות| שאלות
הקדים  ומדוע  בזה,  ההיגיון  סדר  הוא  מה   .15

אדה"ז תיבת "להגביה הכוס"?

16. "והיא שעמדה", מה הפירוש?

17. "שלא אחד בלבד עמד עלינו לכלותינו". על 
שעמד  מצינו  והיכן  אחד",  -"שלא  הכוונה  מי 

עלינו לכלותינו?

ומה  )מהיכן תצא,  ולמד", מה הפירוש  "צא   .18
תלמד(?

19. מהיכן דרשו שיעקב ירד למצרים אנוס, ומה 
הוא: ע"פ הדיבור?

למדים  מהיכן  הרעב",  כבד  כי   – שם  "ויגר   .20
ומהי  במצרים,  להשתקע  יעקב  ירד  שלא 

השייכות ל"כי כבד הרעב"?

21. "דם ואש ותמרות עשן...", מה הקיף אדה"ז 
בחצאי עיגולים, ומדוע?

ע"כ  שואל  מה  מהכוס?  להטיף  צריך  היכן   .22
הרבי? ומה המנהג בפועל?

23. מדוע א"א לתרץ שאמירת דצ"ך עד"ש וכו' 
נכלל בעשר מכות, וכוונתו של אדה"ז שגם שם 

צריך לשפוך?

24. "ויכוון...", הרי אין דרכו של אדה"ז בסידורו 
לבאר מה יכוון, ומדוע פה מבאר?

לעשות  צריך  מה  באח"ב:  עד"ש  דצ"ך   .25
כשאומר תיבות אלו, ומתי מוסיף יין בכוס )לפני 

השפיכה או אחרי'(? 

12. בימי תרח ומלפניו.

13. הקירוב אומנם הי' בימי אברהם אבינו ע"ה, 
לכן  עתה,  גם  נמשכת  שהפעולה  מכיון  אבל 
ומשום-כך  זה.  על  להודות  אנו  גם  מחויבים 

אומר "ועכשיו" ולא ואח"כ.

14. מנהג בית הרב: מכסים את הפת ורק אח"כ 
בסיום  שאומר  למה  מתאים  הכוס.  מגביהים 
וכן  הפת".  ויגלה  הכוס  "יעמיד  זו:  פיסקא 
בפיסקא: "לפיכך", מקדים כיסוי הפת להגבהת 

הכוס.

יראה  שלא  כדי  הוא  הפת  שכיסוי  מכיון   .15
הכוס,  הגבהת  גם  יראה  נכון שלא  לכן  בושתו, 
הפת  כיסוי  לדחות  טעם  נמצא  שלא  ובפרט 
כו'  "להגביה"  אדה"ז  שכתב  ומה  לאחמ"כ. 
"ולכסות", כי כאן בא להשמיענו החידוש שכתב 

האריז"ל, שהוא הגבהת הכוס.

16. "והיא", ההבטחה, היא "שעמדה".

17. על פרעה, כי בתחילה גזר על הזכרים ואחר-
)דהיינו,  ידי"  תורישמו  חרבי  "אריק  אמר,  כך 

לכלות לגמרי(.

בו  עוסק  שהנך  מצרים  מעניין  צא  פירוש:   .18
עתה, ולמד מסיפורי לבן ויעקב.

19. כמאמר רז"ל במסכת "שבת": "ראוי הי' יעקב 
אבינו לירד למצרים בשלשלאות של ברזל". "על 

פי הדיבור", דגזירת: "גר יהי' זרעך".

20. מהמילים: "כי כבד הרעב", משמע שכשיעבור 
הרעב יחזרו לכנען, הרי שלא ירדו להשתקע.

21. את התיבות: "ויכוון", לפי שאין דרכו לבאר 
מה שיכוון, וכאן הוכרח בזה.

22. אדה"ז כתב, להטיף באמירת "דם, ואש, ותמרות עשן". והרבי שואל, מדוע לא כתב כמו בשו"ע שלו, 
להטיף גם בסימנים? ומנהגנו למעשה, להטיף גם בסימנים.

23. כי אם כך הי' לו לומר: י"ג שפיכות ולא ג'.

24. מפני שאמרו רז"ל: "אין מברכין על כוס של פורעניות".

25. באמירת ג' תיבות אלו ישפוך ג' שפיכות, ורק אח"כ מוסיף יין.
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ן גְַּמִליֵאל ָהָיה אֹוֵמר, ַרבָּ

ַסח, לֹא ָיָצא פֶּ ָבִרים ֵאּלּו בַּ ה דְּ לשָׁ ּלֹא ָאַמר שְׁ ל שֶׁ כָּ

ְיֵדי חֹוָבתוֹ, ְוֵאלּו ֵהן:

ַסח.   ַמָצה.   ּוָמרֹור: פֶּ

ַסח  פָּ ׁש ָהָיה ַקָים, ַעל ׁשּום ָמה. ַעלׁשּום שֶׁ ְקדָּ ית ַהמִּ בֵּ ְזַמן שֶׁ ָהיּו ֲאבֹוֵתינּו אֹוְכִלים בִּ ַסח שֶׁ פֶּ
ַסח ַעל  ר פָּ ַסח הּוא ַלְיָי, ֲאשֶׁ ם ֶזַבח פֶּ נֱֶּאַמר: ַוֲאַמְרתֶּ ִמְצַרים, שֶׁ י ֲאבֹוֵתינּו בְּ תֵּ קֹום ַעל בָּ ַהמָּ

ֲחוּו: תַּ שְׁ ּקֹד ָהָעם ַויִּ יל, ַויִּ ינּו ִהצִּ תֵּ ָנְגּפוֹ ֶאת ִמְצַרים, ְוֶאת בָּ ִמְצַרים, בְּ ָרֵאל בְּ ני ִישְׂ י בְּ תֵּ בָּ

נוטל הפרוסה בידו ויאמר:

ל ֲאבֹוֵתינּו ְלַהֲחִמיץ,  ֶצֶקת שֶׁ יק בְּ לֹא ִהְספִּ ָאנּו אֹוְכִלים, ַעל ׁשּום ָמה. ַעל ׁשּום שֶׁ ה זוֹ שֶׁ ַמצָּ
נֱֶּאַמר: ַוּיֹאפּו ֶאת  רּוְך הּוא, ּוְגָאָלם, שֶׁ דֹוׁש בָּ ָלִכים, ַהקָּ ְגָלה ֲעֵליֶהם ֶמֶלְך ַמְלֵכי ַהמְּ נִּ ַעד שֶׁ
ָיְכלּו  ְולֹא  ְצַרים  ִממִּ גְֹרׁשּו  י  כִּ ָחֵמץ,  לֹא  י  כִּ ַמּצֹות,  ֻעגֹת  ִמִמְצַרים  הֹוִציאּו  ר  ֲאשֶׁ ֵצק  ַהבָּ

, ְוגַּם ֵצָדה לֹא ָעשׂו ָלֶהם: ְלִהְתַמְהֵמהַּ

נוטל המרור בידו ויאמר:

ִמְצַרים,  ְצִרים ֶאת ַחיֵּי ֲאבֹוֵתינּו בְּ ְררּו ַהמִּ מֵּ ָאנּו אֹוְכִלים, ַעל ׁשּום ָמה. ַעל ׁשּום שֶׁ ָמרֹור ֶזה שֶׁ
ל  ֶדה; ֶאת כָּ שָּׂ חֶֹמר ּוִבְלֵבִנים ּוְבָכל ֲעבָֹדה בַּ ֲעבָֹדה ָקָשה, בְּ נֱֶּאַמר: ַוְיָמֲררּו ֶאת ַחיֵּיֶהם בַּ שֶׁ

ָפֶרְך:  ר ָעְבדּו ָבֶהם בְּ ֲעבָֹדָתם ֲאשֶׁ

נֱֶּאַמר:ְוִהגְַּדתָּ  שֶׁ ְצַרים.  ִממִּ ָיָצא  הּוא  ִאלּו  כְּ ַעְצמוֹ  ֶאת  ִלְראֹות  ָאָדם  ַחָיב  ָודֹור  ּדֹור  ָכל  בְּ
ְלָבד  ְצָרים. לֹא ֶאת ֲאבֹוֵתינּו בִּ ֵצאִתי ִממִּ ה ְיָי ִלי בְּ ֲעבּור ֶזה ָעשָׂ יֹום ַההּוא ֵלאמֹר, בַּ ְלִבְנָך בַּ
נֱֶּאַמר: ְואֹוָתנּו הֹוִציא  ֶהם. שֶׁ א ַאף אֹוָתנּו גַָּאל ִעמָּ ְצַרים, ֶאלָּ רּוְך הּוא ִממִּ דֹוׁש בָּ גַָּאל ַהקָּ

ע ַלֲאבֵֹתנּו: בַּ ר ִנשְׁ ם, ְלַמַען ָהִביא אָֹתנּו, ָלֶתת ָלנּו ֶאת ָהָאֶרץ ֲאשֶׁ ִמשָׁ

 



45 אוצרות ההגדה לתלמיד

יכסה את הפת, ויגביה את הכוס ואוחזו בידו עד סיום ברכת אשר גאלנו:

ה  ְלַעלֵּ ְלָבֵרְך,  ר,  ְלַהדֵּ ְלרֹוֵמם,  ְלָפֵאר,  ַח,  בֵּ ְלשַׁ ְלַהֵלל,  ְלהֹודֹות,  ַחָיִבים  ֲאַנְחנּו  ְלִפיָכְך 
ְלֵחרּות,  ֵמַעְבדּות  הֹוִציָאנּו  ָהֵאלּו,  ים  ַהִנסִּ ל  כָּ ֶאת  ְוָלנּו,  ַלֲאבֹוֵתינּו  ה  ָעשָׂ שֶׁ ְלִמי  ס,  ּוְלַקלֵּ
ה. ְונֹאַמר ְלָפָניו  ְעּבּוד ִלְגֻאלָּ ְמָחה, ּוֵמֵאֶבל ְליֹום טֹוב, ּוֵמֲאֵפָלה ְלאֹור גָּדֹול, ּוִמשִּׁ ִמיָּגוֹן ְלשִׂ

ַהְללּוָיּה: 

ְזַרח  ִממִּ עֹוָלם.  ְוַעד  ה  ֵמַעתָּ ְמבָֹרְך  ְיָי  ם  ְיִהי שֵׁ ְיָי.  ם  ֶאת שֵׁ ַהְללּו  ְיָי,  ַעְבֵדי  ַהְללּו  ַהְללּוָיּה 
ֱאלֵֹהינּו  ְיָי  כַּ ִמי  בֹודוֹ.  ַמִים כְּ ְיָי, ַעל ַהשָּׁ ּגוִֹים  ל  ַעל כָּ ְיָי. ָרם  ם  ל שֵׁ ְמֻהלָּ ֶמׁש ַעד ְמבֹואוֹ  שֶׁ
ּפֹת ָיִרים  ל, ֵמַאשְׁ ַמִים ּוָבָאֶרץ. ְמִקיִמי ֵמָעָפר דָּ שָּׁ יִלי ִלְראֹות בַּ פִּ שְׁ ֶבת. ַהמַּ יִהי ָלשָׁ ְגבִּ ַהמַּ
ֵמָחה.  ִנים שְׂ ִית, ֵאם ַהבָּ יִבי ֲעֶקֶרת ַהבַּ יִבי ִעם ְנִדיִבים, ִעם ְנִדיֵבי ַעּמוֹ. מֹושִׁ ֶאְביוֹן. ְלהֹושִׁ

ַהְללּוָיּה:

לֹוָתיו. ָרֵאל ַמְמשְׁ ה ְלָקְדׁשוֹ, ִישְׂ ית ַיֲעקֹב ֵמַעם לֵֹעז. ָהְיָתה ְיהּודָּ ְצָרים, בֵּ ָרֵאל ִממִּ ֵצאת ִישְׂ בְּ
ָך ַהיָּם  ְבֵני צֹאן. ַמה לְּ ָבעֹות כִּ ן ִיּסֹב ְלָאחֹור. ֶהָהִרים ָרְקדּו ְכֵאיִלים, גְּ ַהיָּם ָרָאה ַויָּנֹס, ַהַיְרדֵּ
ָאדוֹן  ְפֵני  ִמלְּ צֹאן.  ְבֵני  כִּ ָבעֹות  גְּ ְכֵאיִלים,  ְרְקדּו  תִּ ֶהָהִרים  ְלָאחֹור.  ּסֹב  תִּ ַהיְַּרֵדן  ָתנּוס,  י  כִּ

ִמיש ְלַמְעְינוֹ ָמִים: ְפֵני ֱאלֹוַה ַיֲעקֹב. ַההְֹפִכי ַהּצּור ֲאַגם ָמִים, ַחלָּ חּוִלי ָאֶרץ, ִמלְּ

יָענּו  ְוִהגִּ ְצַרים,  ִממִּ ֲאבֹוֵתינּו  ֶאת  ְוגַָּאל  ָאָלנּו  גְּ ר  ֲאשֶׁ העֹוָלם,  ֶמֶלְך  ֱאלֵֹהינּו  ְיָי  ה  ַאתָּ רּוְך  בָּ
יֵענּו ְלמֹוֲעִדים ְוִלְרָגִלים  ן ְיָי ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו ַיגִּ ה ּוָמרֹור, כֵּ ְיָלה ַהזֶּה ֶלֱאָכל ּבוֹ ַמצָּ ַללַּ
ם  ְונֹאַכל שָׁ ֲעבֹוָדֶתָך,  ים בַּ שִׂ ִבְנַין ִעיֶרָך ְושָׂ ֵמִחים בְּ לֹום, שְׂ ִאים ִלְקָראֵתנּו ְלשָׁ ֲאֵחִרים ַהבָּ
ָמם ַעל  יַע דָּ ר ַיגִּ ָבִחים( ֲאשֶׁ ָסִחים ּוִמן ַהזְּ ָסִחים )במוצאי שבת ִמן ַהפְּ ָבִחים ּוִמן ַהפְּ ִמן ַהזְּ
ה ְיָי גַָּאל  רּוְך ַאתָּ נּו. בָּ דּות ַנְפשֵׁ ֵתנּו ְוַעל פְּ ֻאלָּ יר ָחָדש ַעל גְּ ֲחָך ְלָרצוֹן, ְונֹוֶדה ְלָך שִׁ ִקיר ִמְזבַּ

ָרֵאל. ִישְׂ

ומברך ושותה בהסיבה:

ִרי ַהָגֶפן: ה ְיָי ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ּבֹוֵרא פְּ רּוְך ַאתָּ בָּ
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ָרְחָצה

ה מֹוִציא – ַמצָּ

מֹוִציא ויקח המצות כסדר שהניחם הפרוסה בין שתי השלימות, ויאחזם בידו ויברך: 

ה ְיָי ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ַהּמֹוִציא ֶלֶחם ִמן ָהָאֶרץ: רּוְך ַאתָּ בָּ

ה ולא יבצע מהן, אלא יניח המצה השלישית להשמט מידו, ויברך על הפרוסה עם  ַמצָּ
העליונה טרם ישברם, ברכה זו. ויכוין לפטור גם כן אכילת הכריכה שממצה השלישית, 

וגם אכילת האפיקומן יפטור בברכה זו:

ר ה ְיָי ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ֲאשֶׁ רּוְך ַאתָּ בָּ
ה: ִמְצֹוָתיו ְוִצוָּנּו ַעל ֲאִכיַלת ַמצָּ ָשנּו בְּ ִקדְּ

ואחר כך יבצע כזית מכל אחד משתיהן, ויאכלם ביחד בהסיבה:

ואחר כך נוטל ידיו ומברך על נטילת ידים:

ר  ה ְיָי ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ֲאשֶׁ רּוְך ַאתָּ בָּ
ִמְצֹוָתיו ְוִצוָּנּו ַעל ְנִטיַלת ָיַדִים: נּו בְּ ִקְדשָׁ
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רחצה, מוציא, מצה: / שואל ומשיב

בית הרב ב"מצה  זו...": מה הוא מנהג  "מצה   .1
זו", "מרור זה"?

זו"  ב"מצה  לפרש  ההגדה  בעל  צריך  מדוע   .2
ולא  וכו'  במהירות  שהייתה  הגאולה  אופן  על 

מסתפק ב"על שום שלא הספיק בצקת" וגו' ?

3. "לפיכך אנו חייבים להודות...": מהיכן עד היכן 
מגביהים הכוס לפי מנהג בית הרב?

4. מדוע צריך להגביה הכוס כל משך זמן זה?

השבח  הוא  מה  כאן,  מונה  שבחים  כמה   .5
העשירי, וכנגד מה הם?

אין  מדוע  הללוי'":   – הללוי'  לפניו  "ונאמר   .6
מברכים על הלל זה?

'מעומד'  ולא  'מיושב'  אותו  קורין  מדוע   .7
כמצוותו?

היא  זו  ברכה  גאלנו":  אשר  אתה...  "ברוך   .8
במקום מה?

9. "ויברך ושותה בהסיבה": מה הוא הטעם שעל 
עצמה,  בפני  ברכה  מברך  כוסות  מד'  כוס  כל 

ואילו ברכה אחרונה, רק על הכוס האחרונה?

"לרגלים",  "למועדים",  במילים,  הכוונה  מה   .10
"מן הזבחים", "ומן הפסחים"? 

11. "מן הזבחים ומן הפסחים", "במוצאי שבת מן 
לשינוי  הטעם  הוא  מה  הזבחים":  ומן  הפסחים 

זה )מסתם יום למוצש"ק(?

נטילת  "על  מברכים  "רחצה"  על  מדוע   .12
ידיים"?

13. מוציא: מדוע מברך תחילה "המוציא", ואחר-
כך, "על אכילת מצה" – שהיא מצוות היום?

השני'  המצות,  לאחוז  זו",  "מצה  באמירת   .1
ידיו  ולהניח  שעליהם(  המפה  )ע"י  והשלישית 
על המרור והכורך עד "על שום" השני. ובאמירת 
"מרור זה",  מניח יד ימין על המרור ויד שמאל 

על החזרת.

אבותינו  שגאולת  מה  יובן  בזה  שרק  משום   .2
הייתה  שהגאולה  על  מצות,  לאכול  מחייבת 

במהירות כל כך עד שלא הספיק כו'.

3. מגביה הכוס, ואוחזו עד שמסיים "ונאמר לפניו 
ומגביהו  וחוזר  השולחן  על  ומעמידו  הללוי'". 

לברכת "אשר גאלנו".

4. כי אין אומרים שירה אלא על היין.

5. ט' שבחים, ושבח העשירי הוא, "ונאמר לפניו 
הללוי'": בסך הכל י' שבחים, כנגד עשר לשונות 
שבכולם  וגדול  בתהילים  דוד  שאמר  שבח  של 

"הללוי'" שכולל 'שם' ו'שבח' בבת אחת.

6. ב' טעמים: א[ לפי שמפסיקין בו בסעודה. ב[ 
לפי שאינו אלא כקורא בתורה.

7. לפי שכל מעשה לילה זה הוא דרך חירות.

8. ברכה זו היא במקום ברכת "שעשה ניסים".

ודרך  מצווה  חשוב  כוסות  מד'  אחד  כל  כי   .9
חירות בפני עצמו ואין נפטר בברכת השני. אבל 
אין  הדעת  היסח  אפילו  אחרונה,  ברכה  לעניין 
ושתי',  האכילה  אחר  שתהא  זו  לברכה  מזקיק 
ויכול להמתין עד שיהא נמלך לאכול או לשתות 

ויברך אחריהם ויפטור גם את זו .

10. "למועדים": ר"ה ויוהכ"פ )ראש-השנה ויום-
וסוכות.  שבועות  פסח,  "ולרגלים":  הכיפורים(. 

| תשובות| שאלות



| תשובות| שאלות
14. מדוע אין מברכים "שהחיינו" על מצוות מצה 
)ב' טעמים, ומדוע הטעם השני צריך עיון גדול(?

צריך  מדוע  השלמות":  שתי  בין  "הפרוסה   .15
שלימות, ובשביל מה 'הפרוסה'?

או  מדאורייתא  הזה,  בזמן  מצה  "מצה":   .16
מדברי סופרים?

17. מה הם הב' שמות 'עצמיים' ו'פנימיים' שבהם 
נקראת ה'מצה שמורה'?

הראשון  הלילה  בין  אדמה"ז,  חילק  כיצד   .18
לשני בעניין השמות?

19. כיצד הסביר הרבי האמצעי חילוק הנ"ל )מה 
הנפק"מ(?

20. "ולא יבצע מהן": מדוע לא יבצע אחרי ברכת 
"המוציא"?

וגם  הכריכה...  אכילת  ג"כ  לפטור  "ויכוון   .21
צריך  מה  הכי,  ומשום  האפיקומן":  אכילת 

להיזהר בינתיים?

22. אם-כן, מדוע בין אכילת ה'כריכה' ל'אפיקומן' 
לא נזהרים בהפסק שיחה?

23. "על אכילת מצה - מרור": מדוע לא מברכים, 
"לאכול מצה – מרור"?

ויאכלם  מכ"א משתיהן  כזית  יבצע  "ואח"כ   .24
ומה  "ביחד",  ובהסיבה": מה זאת אומרת  ביחד 

הוא הטעם לכך? 

כדי  הפסח  קודם  )הבאה  חגיגה  הזבחים:  "מן 
שיהא נאכל על השובע(. ואח"כ, "ומן הפסחים".

באה  החגיגה  שאין  במוצאי-שבת,  כי   .11
מן  "נאכל שם  בערב פסח שחל להיות בשבת, 
החגיגה  כי   – הזבחים"  "ומן  ואח"כ  הפסחים" 

תבוא למחרתו.

12. כי זו היא נטילת ידיים לסעודה.

ו'שאינו  'תדיר'  כי  "מצה",  ואח"כ  "מוציא"   .13
תדיר', 'תדיר' קודם.

הזה  הלילה  "והגיענו  בברכתו  לו  די  כי  א[   .14
לאכול בו מצה ומרור". 

עיון  צריך  זה  וטעם  בקידוש.  ַאָמרוֹ  כבר  כי  ב[ 
גדול, דא"כ צריך הי'  לכוון ב"שהחיינו" דקידוש 
דקריאת- "שהחיינו"  דרך  ועל  "מצה",  על  גם 
מגילה שצריך לכוון על משלוח-מנות והסעודה.

'לחם- על  לבצוע  חייב  יו"ט,  בכל  כמו  כי   .15
פרוסה  עוד מצה  עליהם  ובפסח מוסיף  משנה' 

משום 'לחם עוני'.

16. מצה גם בזמן הזה דאורייתא.

17. א[ 'מיכלא דמהימנותא' – מאכל של אמונה. 
ב[ 'מיכלא דאסוותא' – מאכל של רפואה.

18. 'מיכלא דמהימנותא', לילה הראשון. 'מיכלא 
דאסוותא', לילה שני.

חולה  הי'  הרי  לאמונה,  מביאה  19. כשהרפואה 
רפואתו.  על  לה'  ומודה  נתרפא  שאח"כ  אלא 

משא"כ הרפואה הבאה ע"י האמונה – היינו שמלכתחילה אינו בא לידי חולי.

20. כדי שתהא ברכה על השלימה.

21. ולכן נזהרים בינתיים משיחה שלא מעין הסעודה.

22. משום שאכילת האפיקומן, חומרא יתירה הוא.

23. מפני שמוציא גם אחרים השומעים. 

 - מצה  דאכילת  הברכה  בין  'הפסק'  יהא  והטעם, שלא  אחת.  בבת  לפיו  שיכניסם  דהיינו,  "ביחד"   .24
לאכילת כזית השייך לה...
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ָמרֹור

ּכֹוֵרְך

ואחר כך יקח כזית מרור, ויטבל בחרוסת, וינער החרוסת מעליו כדי שלא יתבטל טעם 
המרירות, ויברך ברכה זו:

ר ה ְיָי ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ֲאשֶׁ רּוְך ַאתָּ בָּ
ִמְצֹוָתיו ְוִצוָּנּו ַעל ֲאִכיַלת ָמרֹור: ָשנּו בְּ ִקדְּ

ויאכלנו בלא הסיבה:

ואחר כך יקח מצה ג' וחזרת עמה כשיעור כזית, ויטבול בחרוסת ויכרכם ביחד ויאמר זה:

ה ּוָמרֹור  ַסח ַמצָּ ׁש ָהָיה ַקָיָים: ָהָיה ּכֹוֵרְך פֶּ ְקדָּ ית ַהמִּ ְזַמן שבֵּ ל בִּ ה ִהלֵּ ן ָעשָׂ כֵּ
נֱֶּאַמר: ַעל ַמּצֹות ּוְמרִֹרים ֹיאְכֻלהּו. מוֹ שֶׁ ַיַחד. כְּ ְואֹוֵכל בְּ

ואוכלם ביחד ]ובהסיבה. טוש"ע סימן תע"ה. הגה"ה מסידור אדמו"ר בעל צ"צ ז"ל[:
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ְלָחן עֹוֵרְך שֻׁ

ואחר כך אוכל ושותה כדי צרכו. ויכול לשתות יין בין כוס ב' לג':

ואח"כ יקח האפיקומן ויחלקו לכל בני ביתו, לכל אחד כזית.

ויזהר שלא ישתה אחר אפיקומן. ויאכל בהסיבה. וצריך לאכלו קודם חצות:

ואח"כ מוזגין כוס שלישי ואומר עליו ברכת המזון:

ת ַהָמזוֹן". ְרכַּ  "בִּ

ָצפּון

ַרְך בֵּ
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| תשובות| שאלות
הזה?  בזמן  מרור  חיוב  הוא  מה  "מרור":   .1

ומדוע ?

בחרוסת  ויטבול  מצה  כזית  יקח  "ואח"כ   .2
וינער החרוסת מעליו כדי שלא יתבטל טעם 
המרירות ויברך ברכה זו": ברוך אתה...: מדוע 

קודם יטבול ורק אח"כ יברך?

בחרוסת  המרור  את  מטבלים  היו  כיצד   .3
בזמן הש"ס, ומדוע היום לא עושים כך, ולא 

משקעים כולו בחרוסת?

4. "כורך": "ואח"כ יקח מצה הג' וחזרת עמה 
כשיעור כזית ויטבול בחרוסת ויכרכם ביחד 
אוכלים  מדוע  הלל...:  עשה  כן  זה":  ויאמר 
עוד הפעם כזית מרור עם מצה, ואומרים "כן 

עשה הלל"?

5. "שולחן עורך": "ואח"כ אוכל ושותה כדי 
לג'":  ב'  כוס  בין  יין  לשתות  ויכול  צרכיו 

באיזה אופן אוכלים לפי מנהגנו?

6. מה אוכלים תחילה לפי מנהגנו, ומה היא 
הסיבה לכך?

7. ממה נזהרים ביותר בעת הסעודה, וכיצד 
נזהרים?

8. מה נזהרים שלא לעשות כשנוטלים מים 
אחרונים ואמצעיים, ומדוע?

9. האם מותר לאכול מהמינים של הקערה 
בסעודה, ומאילו מינים?

ויחלקו  האפיקומן  יקח  "ואח"כ  "צפון":   .10
שלא  ויזהר  כזית  אחד  לכל  ביתו  בני  לכל 

אלא  אינו  פסח,  שאין  הזה  בזמן  מרור   .1
מדרבנן.

2. כדי לתכוף הברכה )שתהי' תיכף( לעשיית 
המצווה.

)מן  'קפא'  במרור  מצוי  הי'  הש"ס  בזמן   .3
כולו  המרור  משקעים  היו  ולכן  תולעת( 
בחרוסת, ועתה אין מצוי כזה במרור ולכן אין 
מצווה  משום  מקצתו  )אלא  כולו  להשקיע 

זכר לטיט( כדי שלא לבטל טעם המרירות.

4. כי לדעת הלל הזקן, בזמן שיש פסח אינו 
ומרור  מצה  פסח  כורך  אם-כן  אלא  יוצא 
יוצא  אינו  פסח  שאין  בזמן  ביחד.  ואוכלן 
אלא   – התורה  מן  – שהוא  מצה  חובת  ידי 
אם אוכלה בפני עצמה. ואינו יוצא ידי חובת 
 – למקדש  זכר  חכמים  שתקנוהו   – מרור 

אלא אם-כן כורכו עם מצה ואוכלן ביחד.

5. מנהגנו, אוכלים שלא בהסיבה.

6. מתחילים באכילת הביצה )שעל הקערה( 
לאבלות  זכר  והוא   – המלח  במי  וטובלה 
היו  קיים  שכשהי'  בית-המקדש,  חורבן 

מקריבים ואוכלים פסח.

המצות  ולכן  שרוי'  ביותר ממצה  נזהרים   .7
עליהם  יפלו  שמא  מכוסות,  השולחן  שעל 
משקים  או  מים  ששופכים  קודם  מים. 
קערה,  או  לכוס  מים,  בהם  שמעורבים 

בודקים שלא יהיו בכלי פירורי מצה.

8. למים אמצעיים ואחרונים אין להעביר ידיו 
על שפתיו מחשש שרוי'.

אחרי  עד  פסח  ערב  של  מבוקרו  החל   .9

מרור, כורך, שולחן-עורך, צפון, ברך  / שואל ומשיב
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| תשובות| שאלות
וצריך  ויאכל בהסיבה  ישתה אחר אפיקומן 
לאכלו קודם חצות": מה הוא שיעור אכילת 

האפיקומן ב'דיעבד' ומ'לכתחילה', ומדוע? 

א[  אפיקומן":  אחר  ישתה  שלא  "ויזהר   .11
למה? ב[ מה הם ג' השאלות ששואל על-כך 

הרבי?

ואיך  "ויזהר",  תיבת  הרבי  מפרש  כיצד   .12
על-ידי זה מתורצות כל הקושיות הנ"ל?

אחר  ישתה  )שלא  זה  איסור  האם   .13
אפיקומן( הוא מעיקר הדין, ומה אומרים על 

מי שאכל ושתה ?

שלישי  כוס  מוזגין  "ואח"כ  "ֵבַרְך":   .14
ואומר עליו ברכת המזון": מה נשאל אדה"ז 
האמצעי(  )אדמו"ר  בנו  ע"י  הזקן(  )אדמו"ר 
על דבר מים אחרונים שלפני ברכת המזון 

לעתיד לבא, ומה ענהו אדמו"ר הזקן?

בברכת  מוגבה  הכוס  אוחזים  היכן  עד   .15
המזון?

16. היכן צריך המברך להגביה קולו בברכת 
המזון, ומדוע? 

אוכלים  אין  )בחו"ל(  השני  סדר  של  'כורך' 
מכל המינים הנכללים בחרוסת ומרור.

טוב  ולכתחילה  יצא,  בכזית  בדיעבד   .10
ואחד  לאכול שני כזיתים, אחד זכר לפסח 
הוא  וכן  הפסח.  עם  הנאכלת  למצה  זכר 

מנהג בית הרב.

 )1 ב[  האפיקומן.  טעם  יבטל  שלא  א[   .11
אחר  יאכל  שלא  להזהיר  לו  הי'  אם-כן, 
מן  חמורה  שאכילה  ובפרט  האפיקומן 
השתי'? 2( הי' צריך לומר, "ואסור לשתות" 
הוא  ומה  "ואין לשתות" אחר אפיקומן,  או 
פירוש "ויזהר" שלא ישתה? 3( אזהרה זו הי' 
לו לכתוב אחר גמר דיני אכילת האפיקומן, 

כיון שזמנה אח"ז.

היינו  ישתה,  שלא  ויזהר  פירוש  וי"ל:   .12
ע"י שישתדל שלא יהי' צמא. ובזה מובן כל 
הנ"ל: א[ לא הוצרך להזהיר על אכילה, כיון 
נאכל  להיות  צריך  האפיקומן  הכי  שבלאו 
על השובע. ב[ לא בא להשמיענו דין איסור 
מקום  כי  האפיקומן,  אחר  ושתי'  אכילה 
הדינים הוא בשו"ע ולא בסידור ורק הנהגות 
באופן שלא  בא להשמיענו, שישתה  הסדר 
זמנה  זו  שזהירות  מובן  ג[  אח"כ.  יצמא 
היותר אחרון הוא סמוך לאכילת האפיקומן 

וקודם לה, ולכן כתבה סמוך וקודם לתיבות "ויאכל".

13. מעיקר הדין אין איסור. והאוכל ושותה )בליל ב'( אין עליו כלום אלא שנמצא מוציא עצמו 
מכלל המהדרין ועובר על דברי חכמים שאמרו לעולם אל יוציא אדם עצמו מן הכלל.

14. בנו של אדה"ז שאלו: מה יהי' עניין מים אחרונים לעתיד לבא כשיקויים מה שנאמר, "את 
עולם  בענייני  שעסקו  לאלה  בנוגע  יהי'  אז  עניינם  ויענהו:  הארץ"?  מן  אעביר  הטומאה  רוח 

בטהרה.

15. אוחז הכוס בידו, מוגבה, עד סוף "בונה ברחמיו ירושלים אמן", אח"כ מעמידו, וחוזר ונוטלו 
לברכת "בורא פרי הגפן".

16. ב"יעלה ויבוא": המברך מגבי' מעט קולו באמירת "זכרנו" כו' "ּבוֹ" )בית דגושה( "לטובה" כו' 
"לטובה" )בית רפוי'( "לברכה" כו' "לחיים טובים", וכל המסובין עונים "אמן" אחרי: "לטובה", 

"לברכה", "טובים".
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ָנא  ַאיֵּה  ַהּגוִֹים,  ֹיאְמרּו  ה  ָלמָּ ָך.  ֲאִמתֶּ ַעל  ָך,  ַחְסדְּ ַעל  בֹוד,  כָּ ן  תֵּ ְמָך  ְלשִׁ י  כִּ ָלנּו,  לֹא  ְיָי,  ָלנּו,  לֹא 
ה  ָאָדם. פֶּ ְיֵדי  ה  ַמֲעשֵׂ ְוָזָהב,  ֶסף  יֶהם כֶּ ֲעַצבֵּ ה.  ָחֵפץ ָעשָׂ ר  ּכֹל ֲאשֶׁ ַמִים,  שָּׁ וֱאלֵֹהינּו בַּ ֱאלֵֹהיֶהם, 
ָמעּו, ַאף ָלֶהם ְולֹא ְיִריחּון. ְיֵדיֶהם  רּו, ֵעיַנִים ָלֶהם ְולֹא ִיְראּו. ָאְזָנִים ָלֶהם ְולֹא ִישְׁ ָלֶהם ְולֹא ְיַדבֵּ
ֶהם.  ר ּבֵֹטַח בָּ יֶהם, ּכֹל ֲאשֶׁ מֹוֶהם ִיְהיּו עֹשֵׂ ְגרֹוָנם. כְּ כּו, לֹא ֶיְהּגּו בִּ ְולֹא ְיִמיׁשּון, ַרְגֵליֶהם ְולֹא ְיַהלֵּ
ְיָי,  ְטחּו בַּ ְיָי, ֶעְזָרם ּוָמִגנָּם הּוא. ִיְרֵאי ְיָי בִּ ְטחּו בַּ ית ַאֲהרֹן בִּ ְיָי, ֶעְזָרם ּוָמִגנָּם הּוא. בֵּ ַטח בַּ ָרֵאל בְּ ִישְׂ

ֶעְזָרם ּוָמִגנָּם הּוא:

דִֹלים.  ַטִנים ִעם ַהגְּ ית ַאֲהרֹן, ְיָבֵרְך ִיְרֵאי ְיָי,ַהקְּ ָרֵאל, ְיָבֵרְך ֶאת בֵּ ית ִישְׂ ְיָי ְזָכָרנּו ְיָבֵרְך, ְיָבֵרְך ֶאת בֵּ
ַלְיָי  ַמִים  ַמִים שָׁ ָוָאֶרץ. ַהשָּׁ ַמִים  ה שָׁ ַלְיָי, עֹשֵׂ ם  רּוִכים ַאתֶּ ֵניֶכם. בְּ ְוַעל בְּ ְיָי ֲעֵליֶכם, ֲעֵליֶכם  ֹיֵסף 
ה ְוַעד  ל ֹיְרֵדי דּוָמה. ַוֲאַנְחנּו ְנָבֵרְך ָיּה, ֵמַעתָּ ִתים ְיַהְללּוָיּה ְולֹא כָּ ְוָהָאֶרץ ָנַתן ִלְבֵני ָאָדם. לֹא ַהמֵּ
ה ָאְזנוֹ ִלי, ּוְבָיַמי ֶאְקָרא. ֲאָפפּוִני  י ִהטָּ ֲחנּוָני. כִּ ַמע ְיָי ֶאת קֹוִלי, תַּ י ִישְׁ י כִּ עֹוָלם. ַהְללּוָיּה: ָאַהְבתִּ
י. ַחנּון  ָטה ַנְפשִׁ ם ְיָי ֶאְקָרא, ָאנָּא ְיָי ַמלְּ אֹול ְמָצאּוִני, ָצָרה ְוָיגוֹן ֶאְמָצא. ּובשֵׁ ֶחְבֵלי ָמֶות, ּוְמָצֵרי שְׁ
י ְיָי גַָּמל  י ִלְמנּוָחְיִכי, כִּ יַע. ׁשּוִבי ַנְפשִׁ לִֹתי ְוִלי ְיהֹושִׁ ָתִאים ְיָי, דַּ ְיָי ְוַצִדיק, ֵוֱאלֵֹהינּו ְמַרֵחם. ׁשֵֹמר פְּ
ַאְרצֹות  ִחי. ֶאְתַהֵלְך ִלְפֵני ְיָי, בְּ ְמָעה, ֶאת ַרְגִלי ִמדֶּ ֶות, ֶאת ֵעיִני ִמן דִּ י ִממָּ ְצתָּ ַנְפשִׁ י ִחלַּ ָעָלְיִכי. כִּ

ל ָהָאָדם ּכֵֹזב:  י ְבָחְפִזי, כָּ ר, ֲאִני ָעִניִתי ְמאֹד. ֲאִני ָאַמְרתִּ י ֲאַדבֵּ י כִּ ים. ֶהֱאַמְנתִּ ַהַחיִּ

ם ֶנְגָדה  לֵּ ְיָי ֶאְקָרא. ְנָדַרי ַלְיָי ֲאשַׁ ם  א ּוְבשֵׁ ְגמּולֹוִהי ָעָלי. ּכֹוס ְיׁשּועֹות ֶאשָּׂ יב ַלְיָי, ּכֹל תַּ ָמה ָאשִׁ
ְחתָּ  תַּ ן ֲאָמֶתָך, פִּ ָך בֶּ ָך, ֲאִני ַעְבדְּ י ֲאִני ַעְבדֶּ ְוָתה ַלֲחִסיָדיו. ָאָנא ְיָי כִּ ֵעיֵני ְיָי, ַהמָּ נָּא ְלָכל ַעּמוֹ. ָיָקר בְּ
ַחְצרֹות  ֵלם, ֶנְגָדה ָנא ְלָכל ַעמוֹ. בְּ ם ְיָי ֶאְקָרא. ְנָדַרי ַלְיָי ֲאשַׁ ח ֶזַבח ּתֹוָדה, ּוְבשֵׁ ְלמֹוֵסָרי. ְלָך ֶאְזבַּ

תֹוֵכִכי ְירּוָשַלִים, ַהְללּוָיּה:  ית ְיָי, בְּ בֵּ

י ָגַבר ָעֵלינּו ַחְסדוֹ, ֶוֱאֶמת ְיָי ְלעֹוָלם. ַהְללּוָיּה: ים. כִּ ל ָהֻאמִּ חּוהּו כָּ בְּ ל ּגוִֹים, שַׁ ַהְללּו ֶאת ְיָי כָּ

 

ל - ִנְרָצה ַהלֵּ
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י ְלעֹוָלם ַחְסּדוֹ: י טֹוב          כִּ הֹודּו ַלְיָי כִּ

י ְלעֹוָלם ַחְסּדוֹ: ָרֵאל          כִּ ֹיאַמר ָנא ִישְׂ

י ְלעֹוָלם ַחְסּדוֹ: ֹיאְמרּו ָנא ֵבית ַאֲהרֹן          כִּ

י ְלעֹוָלם ַחְסּדוֹ: ֹיאְמרּו ָנא ִיְרֵאי ְיָי          כִּ

עוְֹזָרי, ַוֲאִני  ה ִלי ָאָדם, ְיָי ִלי בְּ ַצר ָקָראִתי יָּּה, ָענִָּני ַבֶמְרַחב ָיּה. ְיָי ִלי לֹא ִאיָרא, ַמה יֲַּעשֶׂ ִמן ַהמֵּ
ּגוִֹים  ל  כָּ ְנִדיִבים.  בִּ טַֹח  ִמבְּ ְיָי,  בַּ ַלֲחסֹות  טֹוב  ָאָדם.  בָּ טַֹח  ִמבְּ ְיָי,  בַּ ַלֲחסֹות  טֹוב  שְׂנָאי.  בְּ ֶאְרֶאה 
ֵאׁש  בִֹרים, ּדֲֹעכּו כְּ י ֲאִמיַלם. ַסּבּוִני ִכדְּ ם ְיָי כִּ שֵׁ י ֲאִמיַלם. ַסּבּוִני ַגם ְסָבבּוִני, בְּ ם ְיָי כִּ שֵׁ ְסָבבּוִני, בְּ
י ְוִזְמָרת ָיּה, ַוְיִהי ִלי ִליׁשּוָעה. קֹול  ִחיַתִני ִלְנּפֹל, ַוְיָי ֲעָזָרִני. ָעזִּ חֹה דְּ י ֲאִמיַלם. דָּ ם ְיָי כִּ שֵׁ קֹוִצים, בְּ
י  ה ָחִיל. לֹא ָאמּות כִּ ה ָחִיל, ְיִמין ְיָי רֹוֵמָמה, ְיִמין ְיָי עֹשָׂ יִקים, ְיִמין ְיָי עֹשָׂ ָאֳהֵלי ַצדִּ ִרנָּה ִויׁשּוָעה בְּ
ֲעֵרי ֶצֶדק, ָאבֹא ָבם, אֹוֶדה  ְתחּו ִלי שַׁ ֶות לֹא ְנָתָנִני. פִּ ַרִני יָּּה, ְוַלמָּ י ָיּה. ַיּסֹר ִיסְּ ר ַמֲעשֵׂ ֶאְחֶיה, ַוֲאַספֵּ
ִהי ִלי  י ֲעִניָתִני ַותְּ ִהי ִלי ִליׁשּוָעה. אֹוְדָך כִּ י ֲעִניָתִני ַותְּ יִקים ָיבֹאּו בוֹ. אֹוְדָך כִּ ַער ַלְיָי, ַצדִּ ָיּה. ֶזה ַהשַּׁ
נָּה. ֵמֵאת  נָּה. ֶאֶבן ָמֲאסּו ַהּבֹוִנים ָהְיָתה ְלרֹאׁש פִּ ִליׁשּוָעה. ֶאֶבן ָמֲאסּו ַהּבֹוִנים ָהְיָתה ְלרֹאׁש פִּ
ה ְיָי  ֵעיֵנינּו. ֶזה ַהּיֹום ָעשָׂ ֵעיֵנינּו. ֵמֵאת ְיָי ָהְיָתה ּזֹאת ִהיא ִנְפָלאֹת בְּ ְיָי ָהְיָתה ּזֹאת ִהיא ִנְפָלאֹת בְּ

ְמָחה בוֹ: ה ְיָי ָנִגיָלה ְוִנשְׂ ְמָחה בוֹ. ֶזה ַהּיֹום ָעשָׂ ָנִגיָלה ְוִנשְׂ

ָאָנא ְיָי, הֹוִשיָעה נָּא:          ָאָנא ְיָי, הֹוִשיָעה נָּא:

ָאָנא ְיָי, ַהְצִליָחה ָנא:         ָאָנא ְיָי, ַהְצִליָחה ָנא:

ית ְיָי. ֵאל ְיָי ַויֶָּאר ָלנּו.  ַרְכנּוֶכם ִמבֵּ ם ְיָי, בֵּ שֵׁ א בְּ רּוְך ַהבָּ ית ְיָי. בָּ ַרְכנּוֶכם ִמבֵּ ם ְיָי, בֵּ שֵׁ א בְּ רּוְך ַהבָּ בָּ
ַח.  ְזבֵּ ַהמִּ ַקְרנֹות  ַעד  ֲעבִֹתים  בַּ ַחג  ִאְסרּו  ָלנּו.  ַויֶָּאר  ְיָי  ֵאל  ַח.  ְזבֵּ ַהמִּ ַקְרנֹות  ַעד  ֲעבִֹתים  בַּ ַחג  ִאְסרּו 
י  י טֹוב, כִּ . הֹודּו ַלְיָי כִּ , ֱאלַֹהי ֲארֹוְמֶמךָּ ה ְואֹוֶדךָּ . ֵאִלי ַאתָּ , ֱאלַֹהי ֲארֹוְמֶמךָּ ה ְואֹוֶדךָּ ֵאִלי ַאתָּ

י ְלעֹוָלם ַחְסּדוֹ: י טֹוב, כִּ ְלעֹוָלם ַחְסּדוֹ. הֹודּו ַלְיָי כִּ
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ִרָנה  ָרֵאל, בְּ ית ִישְׂ י ְרצֹוֶנָך, ְוָכל ַעְמָך בֵּ יִקים עֹושֵׂ יָך, ַוֲחִסיֶדיָך ַצדִּ ל ַמֲעשֶׂ ְיַהְללּוָך ְיָי ֱאלֵֹהינּו )על( כָּ
י ְלָך טֹוב  נּו. כִּ ְמָך, ַמְלכֵּ יׁשּו ְוַיְמִליכּו ֶאת שִׁ חּו ִויָפֲארּו, ִוירֹוְממּו ְוַיֲעִריצּו,ְ ַיְקדִּ בְּ יֹודּו ִויָבְרכּו, ִוישַׁ

ה ֵאל: י ֵמעֹוָלם ְוַעד עֹוָלם ַאתָּ ר, כִּ ְמָך ָנֶאה ְלַזמֵּ ְלהֹודֹות ּוְלשִׁ

 

י טֹוב  הֹודּו ַלְיָי כִּ

הֹודּו ֵלאלֵֹהי ָהֱאלִֹהים  

הֹודּו ָלֲאדֵֹני ָהֲאדִֹנים  

ה ִנְפָלאֹות ְגדֹלֹות ְלַבּדוֹ   ְלעֹשֵׂ

ְתבּוָנה   ַמִים בִּ ה ַהשָּׁ ְלעֹשֵׂ

ְים  ְלרֹוַקע ָהָאֶרץ ַעל ַהמָּ

דִֹלים   ה אֹוִרים גְּ ְלעֹשֵׂ

יֹום  ֶלת בַּ ֶמׁש ְלֶמְמשֶׁ ֶאת ַהשֶּׁ

ְיָלה  לַּ לֹות בַּ ֶאת ַהיֵָּרַח ְוכֹוָכִבים ְלֶמְמשְׁ

י  ְבכֹוֵריֶהם                              ה ִמְצַרים בִּ ְלַמכֵּ

ָרֵאל ִמּתֹוָכם   ַויֹוֵצא ִישְׂ

ָיד ֲחָזָקה ּוִבְזרֹוַע ְנטּוָיה   בְּ

ְלגֵֹזר ַים סּוף ִלְגָזִרים  

תֹוכוֹ   ָרֵאל בְּ ְוֶהֱעִביר ִישְׂ

י ְלעֹוָלם ַחְסּדוֹ. כִּ

י ְלעֹוָלם ַחְסּדוֹ. כִּ

י ְלעֹוָלם ַחְסּדוֹ. כִּ

י ְלעֹוָלם ַחְסּדוֹ. כִּ

י ְלעֹוָלם ַחְסּדוֹ. כִּ

י ְלעֹוָלם ַחְסּדוֹ. כִּ

י ְלעֹוָלם ַחְסּדוֹ. כִּ

י ְלעֹוָלם ַחְסּדוֹ. כִּ

י ְלעֹוָלם ַחְסּדוֹ. כִּ

י ְלעֹוָלם ַחְסּדוֹ. כִּ

י ְלעֹוָלם ַחְסּדוֹ. כִּ

י ְלעֹוָלם ַחְסּדוֹ. כִּ

י ְלעֹוָלם ַחְסּדוֹ. כִּ

י ְלעֹוָלם ַחְסּדוֹ. כִּ
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ה ְרעֹה ְוֵחילוֹ ְבַים סּוף                   ְוִנֵער פַּ

ר ְדבָּ מִּ ְלמֹוִליְך ַעּמוֹ בַּ

דִֹלים ה ְמָלִכים גְּ ְלַמכֵּ

ַוָיֲהרֹג ְמָלִכים ַאִדיִרים

ְלִסיחוֹן ֶמֶלְך ָהֱאמִֹרי

ן שָׁ ּוְלעֹוג ֶמֶלְך ַהבָּ

ָוָנַתן ַאְרָצם ְלַנֲחָלה                                 ו

ָרֵאל ַעְבדֹו ַנֲחָלה ְלִישְׂ

ְפֵלנּו ָזַכר ָלנּו שִׁ בְּ שֶׁ

ֵרינּו ַוִיְפְרֵקנּו ִמצָּ

ר שָׂ נֵֹתן ֶלֶחם ְלָכל בָּ

ַמִים                                 ה  הֹודּו ְלֵאל ַהשָּׁ

ִמיד.  נּו, תָּ ָפֵאר ּוְתרֹוֵמם ִזְכְרָך, ַמְלכֵּ ר תְּ שָׂ ל בָּ ְמָך, ְיָי ֱאלֵֹהינּו, ְורּוַח כָּ ַבֵרְך ֶאת שִׁ ל ַחי תְּ ַמת כָּ ִנשְׁ
יל ּוְמַפְרֵנס  ְלָעֶדיָך ֵאין ָלנּו ֶמֶלְך ּגֹוֵאל ּומֹוִשיַע, ּפֹוֶדה ּוַמצִּ ה ֵאל, ּוִמבַּ ִמן ָהעֹוָלם ְוַעד ָהעֹוָלם ַאתָּ
ְוָהַאֲחרֹוִנים,  ה. ֱאלֵֹהי ָהִראׁשֹוִנים  א ַאתָּ ֶמֶלְך ֶאלָּ ָלנּו  ֵאין  ְוצּוָקה.  ָצָרה  ָכל ֵעת  ּוְמַרֵחם בְּ ְועֹוֶנה 
ּוְבִרּיֹוָתיו  ֶחֶסד  חֹות, ַהְמַנֵהג עֹוָלמוֹ בְּ בָּ שְׁ רֹב ַהתִּ ֻהָלל בְּ ל ּתֹוָלדֹות, ַהמְּ ִריֹות, ֲאדוֹן כָּ ל בְּ ֱאלֹוהַּ כָּ
ִמים  ִאלְּ יַח  שִׂ ְוַהמֵּ ִמים,  ִנְרדָּ ִקיץ  ְוַהמֵּ ִנים  ְישֵׁ עֹוֵרר  ַהמְּ ן  ִיישָׁ ְולֹא  ָינּום  לֹא  ִהנֵּה  ַוְיָי  ַרֲחִמים.  בְּ
ָמֵלא  ִפינּו  ִאּלּו  מֹוִדים.  ֲאַנְחנּו  ָך  ְלַבדְּ ְלָך  פּוִפים.  כְּ ְוַהּזֹוֵקף  נֹוְפִלים  ְוַהּסֹוֵמְך  ֲאסּוִרים  יר  תִּ ְוַהמַּ
ֶמׁש  שֶׁ ֶמְרֲחֵבי ָרִקיַע, ְוֵעיֵנינּו ְמִאירֹות כַּ ַבח כְּ ְפתֹוֵתינּו שֶׁ יו, ְושִׂ יָּם, ּוְלׁשֹוֵננּו ִרנָּה כֲַּהמוֹן גַּלָּ יָרה כַּ שִׁ
יִקים ְלהֹודֹות ְלָך, ְיָי  ַאיָּלֹות ֵאין ֲאַנְחנּו ַמְספִּ ַמִים, ְוַרְגֵלינּו ַקּלֹות כָּ ֵרי שָׁ ִנשְׂ ְוַכיֵָּרַח, ְוָיֵדינּו ְפרּושֹׂות כְּ
ָעִמים,  י ְרָבבֹות פְּ ְמָך ַעל ַאַחת, ֵמֶאֶלף, ַאְלֵפי ֲאָלִפים ְוִרבֵּ ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו, ּוְלָבֵרְך, ֶאת שְׁ

י ְלעֹוָלם ַחְסּדוֹ. כִּ

י ְלעֹוָלם ַחְסּדוֹ. כִּ

י ְלעֹוָלם ַחְסּדוֹ. כִּ

י ְלעֹוָלם ַחְסּדוֹ. כִּ

י ְלעֹוָלם ַחְסּדוֹ. כִּ

י ְלעֹוָלם ַחְסּדוֹ. כִּ

י ְלעֹוָלם ַחְסּדוֹ. כִּ

י ְלעֹוָלם ַחְסּדוֹ. כִּ

י ְלעֹוָלם ַחְסּדוֹ. כִּ

י ְלעֹוָלם ַחְסּדוֹ. כִּ

י ְלעֹוָלם ַחְסּדוֹ. כִּ

י ְלעֹוָלם ַחְסּדוֹ. כִּ
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ֱאלֵֹהינּו,  ְיָי  נּו,  ַאְלתָּ גְּ ְצַרים  ִממִּ ָפִנים.  ִמלְּ ֲאבֹוֵתינּו  ְוִעם  נּו  ִעמָּ יָת  ָעשִׂ ְוִנְפָלאֹות שֶׁ ים  ִנסִּ ַהּטֹובֹות 
נּו, ּוֵמָחָלִים  ְטתָּ ֶבר ִמלַּ נּו ּוִמדֶּ ְלתָּ נּו, ֵמֶחֶרב ִהצַּ ְלתָּ ְלכַּ ָבע כִּ נּו ּוְבשָׂ ָרָעב ַזְנתָּ ִדיָתנּו, בְּ ית ֲעָבִדים פְּ ִמבֵּ
ֱאלֵֹהינּו,  ְיָי  נּו,  שֵׁ טְּ תִּ ְוַאל  ֲחָסֶדיָך,  ֲעָזבּונּו  ְולֹא  ַרֲחֶמיָך  ֲעָזרּונּו  ֵהנָּה  ַעד  יָתנּו.  לִּ דִּ ְוֶנֱאָמִנים  ָרִעים 
ִפינּו ֵהן ֵהם  ְמתָּ בְּ ר שַׂ ינּו ְוָלׁשוֹן ֲאשֶׁ ַאפֵּ נַָּפְחתָּ בְּ ָמה שֶׁ נּו ְורּוַח ּוְנשָׁ ְגתָּ בָּ לַּ פִּ ן ֵאָבִרים שֶׁ ָלֶנַצח. ַעל כֵּ
ה ְלָך  י ָכל פֶּ נּו. כִּ ְמָך ַמְלכֵּ יׁשּו ְוַיְמִליכּו ֶאת שִׁ חּו ִויָפֲארּו ִוירֹוְממּו ְוַיֲעִריצּו ְוַיְקדִּ בְּ יֹודּו ִויָבְרכּו ִוישַׁ
ֲחֶוה,  תַּ ֶרְך ְלָך ִתְכַרע, ְוָכל קֹוָמה ְלָפֶניָך ִתשְׁ ה, ְוָכל בֶּ ַבע, ְוָכל ַעִין ְלָך ְתַצפֶּ שָּׁ יֹוֶדה, ְוָכל ָלׁשוֹן ְלָך תִּ
ל ַעְצמַֹתי ּתֹאַמְרָנה, ְיָי,  תּוב, כָּ כָּ ָדָבר שֶׁ ֶמָך, כַּ רּו ִלשְׁ ְוָכל ַהְלָבבֹות ִייָראּוָך, ְוָכל ֶקֶרב ּוְכָליֹות ְיַזמֵּ
ְך ּוִמי ַיֲערְֹך ָלְך ָהֵאל  ֶוה לָּ ְך ּוִמי ִישְׁ נּו ְוָעִני ְוֶאְביוֹן ִמּגְֹזלוֹ. ִמי ִיְדֶמה לָּ יל ָעִני ֵמָחָזק ִממֶּ ִמי ָכמֹוָך ַמצִּ
ם  ּוְנָבֵרְך ֶאת שֵׁ ּוְנָפֶאְרָך  ֲחָך  בֵּ ּוְנשַׁ ְלָך  ְנַהלֶּ ָוָאֶרץ.  ַמִים  ְוַהּנֹוָרא, ֵאל ֶעְליוֹן, קֵֹנה שָׁ ּבֹור  ַהגָּדֹול, ַהגִּ

ם ָקְדׁשוֹ: י ֶאת ְיָי ְוָכל ְקָרַבי ֶאת שֵׁ ְרִכי ַנְפשִׁ ָאמּור ְלָדִוד, בָּ ָך, כָּ ָקְדשֶׁ

ב ַעל  ֶלְך ַהּיושֵׁ נֹוְראֹוֶתיָך, ַהמֶּ ּבֹור ָלֶנַצח ְוַהּנֹוָרא בְּ ֶמָך, ַהגִּ ְכבֹוד שְׁ ַתֲעֻצמֹות ֻעזֶָּך, ַהגָּדֹול בִּ ָהֵאל בְּ
א: א ָרם ְוִנשָׂ סֵּ כִּ

ִרים  ְישָׁ ִפי  בְּ ה.  ְתִהלָּ ָנאָוה  ִרים  ַלְישָׁ ְיָי,  בַּ יִקים  ַצדִּ נּו  ַרנְּ ְוָכתּוב,  מוֹ.  שְׁ דֹוׁש  ְוקָּ רֹום  מָּ ַעד  ׁשֹוֵכן 
ל: ְתַהלָּ ים תִּ ׁש, ּוְבֶקֶרב ְקדֹושִׁ ְתַקדָּ ֵרְך, ּוִבְלׁשוֹן ֲחִסיִדים תִּ ְתבָּ יִקים תִּ ְתרֹוָמם, ּוְבִדְבֵרי ַצדִּ תִּ

ל  ן חֹוַבת כָּ כֵּ ָכל ּדֹור ָודֹור, שֶׁ נּו, בְּ ְמָך, ַמְלכֵּ ֵאר שִׁ ִרנָּה ִיְתפָּ ָרֵאל, בְּ ית ִישְׂ ָך בֵּ ּוְבַמְקֲהלֹות ִרְבבֹות ַעמְּ
ר ְלָבֵרְך,  ַח, ְלָפֵאר ְלרֹוֵמם ְלַהדֵּ בֵּ ל ְלשַׁ ַהְיצּוִרים ְלָפֶניָך, ְיָי ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו, ְלהֹודֹות ְלַהלֵּ

יֶחָך: ָך, ְמשִׁ י ַעְבדְּ ן ִישַׁ ִוד בֶּ חֹות דָּ בְּ ירֹות ְוִתשְׁ ְבֵרי שִׁ ל דִּ ס ַעל כָּ ה ּוְלַקלֵּ ְלַעלֵּ

ָנֶאה,ְיָי  ְלָך  י  כִּ ּוָבָאֶרץ,  ַמִים  שָּׁ בַּ דֹוׁש  ְוַהקָּ ַהגָּדֹול  ַהֶמֶלְך  ָהֵאל  נּו,  ַמְלכֵּ ָלַעד  ְמָך  ח שִׁ בַּ תַּ ִישְׁ ּוְבֵכן, 
ה ּוְגבּוָרה,  ֻדלָּ ָלה, ֶנַצח, גְּ ל ְוִזְמָרה, עֹז ּוֶמְמשָׁ ָבָחה, ַהלֵּ יר ּושְׁ ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו, ְלעֹוָלם ָוֶעד. שִׁ
דֹוׁש. ּוֵמעֹוָלם ְוַעד עֹוָלם  ְמָך ַהגָּדֹול ְוַהקָּ ָרכֹות ְוהֹוָדאֹות ְלשִׁ ה ּוַמְלכּות, בְּ ִהָלה ְוִתְפֶאֶרת, ְקֻדשָּׁ תְּ
ְפָלאֹות. ּבֹוֵרא  חֹות. ֵאל ַההֹוָדאֹות. ֲאדוֹן ַהנִּ בָּ שְׁ תִּ ל בַּ ה ְיָי ֵאל ֶמֶלְך גָּדֹול ּוְמֻהלָּ רּוְך ַאתָּ ה ֵאל: בָּ ַאתָּ

יֵרי ִזְמָרה. ֶמֶלְך ָיִחיד ֵחי ָהעֹוָלִמים: שִׁ ים. ַהּבֹוֵחר בְּ ֲעשִׂ ל ַהמַּ מֹות. ִרּבוֹן כָּ שָׁ ל ַהנְּ כָּ
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הנוהגין לומר פזמונים אין להפסיק בהם בין ברכה זו ובין ברכת הכוס 
אלא מיד אחר כך יברך על כוס ד':

ִרי ַהָגֶפן: ה ְיָי ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ּבֹוֵרא פְּ רּוְך ַאתָּ בָּ

ושותה בהסיבה:

ברכה אחרונה על הגפן:

ֶדה ְוַעל  נּוַבת ַהשָּׂ ִרי ַהגֶֶּפן ְוַעל תְּ ה ְיָי, ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ַעל ַהגֶֶּפן ְוַעל פְּ רּוְך ַאתָּ בָּ
ּבֹוַע ִמּטּוָבּה.  ְרָיּה ְוִלשְׂ ָרִציָת ְוִהְנַחְלתָּ ַלֲאבֹוֵתינּו ֶלֱאכֹול ִמפִּ ה טֹוָבה ּוְרָחָבה שֶׁ ֶאֶרץ ֶחְמדָּ
בֹוֶדָך. ְוַעל  ן כְּ כַּ ַלִים ִעיֶרָך ְוַעל ִצּיוֹן ִמשְׁ ָך ְוַעל ְירּושָׁ ָרֵאל ַעמֶּ ַרֵחם ָנא ְיָי ֱאלֵֹהינּו ַעל ִישְׂ
ְלתֹוָכּה.  ְוַהֲעֵלנּו  ְבָיֵמינּו.  ְמֵהָרה  בִּ ַהּקֶדׁש  ִעיר  ַלִים  ְירּושָׁ ּוְבֵנה  ֵהיָכֶלָך.  ְוַעל  ֶחָך.  ִמְזבְּ
ת ַהזֶּה(:  בָּ יֹום ַהשַּׁ ה ּוְבָטֳהָרה. )בשבת ּוְרֵצה ְוַהֲחִליֵצנּו בְּ ְקֻדשָּׁ ֵחנּו ָבּה ּוְנָבֶרְכָך בִּ מְּ ְושַׂ
ה ְיָי טֹוב ּוֵמִטיב ַלּכל ְונֹוֶדה ְלָך ַעל ָהָאֶרץ  י ַאתָּ ּצֹות ַהזֶּה כִּ יֹום ַחג ַהמַּ ְוָזְכֵרנּו ְלטֹוָבה בְּ

ִרי ַהגֶָּפן. ה ְיָי, ַעל ָהָאֶרץ ְוַעל פְּ רּוְך ַאתָּ ִרי ַהגֶָּפן. בָּ ְוַעל פְּ

ברכת בר"נ על שאר משקין:

ָראָת  בָּ ל ַמה שֶׁ ה ְיָי ֱאלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ּבֹוֵרא ְנָפׁשֹות ַרּבֹות ְוֶחְסרֹוָנן ַעל כָּ רּוְך ַאתָּ בָּ
רּוְך ֵחי ָהעֹוָלִמים: ל ָחי. בָּ ֶהם ֶנֶפׁש כָּ ְלַהֲחיֹות בָּ

ואחר כך יאמר:

ָלִים:  ירּושָׁ ָאה בִּ ָנה ַהבָּ ְלשָׁ
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| תשובות| שאלות
ברכת  לאחר  למוזגו  שיש  כתוב  בהגדה   .1
המזון, אך מנהגו של הרבי למוזגו תמיד לפני 
ברכת המזון.  והטעם העיקרי לכך כפי שאמר 
בעצמו: "עדיף להקדים רגע מהנדרש, מאשר 
 – מנה  בכלל מאתיים  יש  ועוד, שהרי  לאחר. 
זאת".   לזרז  ומוטב  בגאולה,  עוסק  אני  והרי 
כ"ק אדמו"ר הי' מדקדק למזוג בעצמו כוס זה, 

ומדור לדור דקדקו האדמו"רים בזה.

המעיד  הוא  אלי'הו  כי   – זה  כוס  טעם   .2
המעכבת  מילה  מצוות  מקיימים  שישראל 
בפסח כמו שנאמר, "וכל ערל לא יאכל בו". וכן 

כתוב שבלילה זה מלו ישראל עצמם.

3. כי ד' כוסות הם כנגד ד' כוסות של פורעניות 
העולם,  אומות  את  להשקות  הקב"ה  שעתיד 
ואנו אומרים: בזה הכוס הננו משלימין המצווה, 

לכן עשה מה שהבטחתנו ושפוך חמתך גו'.

4. )כשחל בחול לוקחים מנורת נרות דולקים 
החדר  שבין  הדלתות  כל  לפתוח  הולכים  ו( 
שבו עורכים הסדר ורשות הרבים )או החצר(, 
אותו  אומרים  והשלוחים  "שפוך..."  ואומרים 
בלוויית  בעצמו,  ואדמו"ר  קרה  הדלת.  אצל 
אחד מבני ביתו, הלך לפתוח הדלת – ואז גם 
הוא אמר שפוך חמתך גו' אצל הדלת. בחזירת 

השלוחים, מתחילים "לא לנו".

5. כדי לזכור שהוא ליל שימורים ואין מתיראין 
משיח  יבוא  זו  אמונה  ובזכות  דבר  משום 

וישפוך הקב"ה את חמתו על הגויים.

6. כלומר, שפוך גו' ואע"פ שאין אנו ראויים – 
לא לנו ה' לא לנו כי אם לשמך גו'.

אליהו,  כוסו של  מזיגת  הוא מקום  היכן   .1
ומי מוזגו?

2. מה הוא טעם מזיגת כוס זה?

"מוזגין כוס ד' ופותחין הדלת ויאמר: "שפוך 
חמתך...".

3. מדוע מוזגין כוס ד' קודם אמירת "שפוך 
חמתך"? "ופותחין את הדלת".

4. מה הוא מנהג בית הרב כאן?

5. לשם מה פותחים את הדלת?

6. מה הוא הקשר בין אמירת "שפוך חמתך" 
ל"לא לנו"?

"הלל נרצה":

7. מה הפירוש "נרצה"?

8. מה הפירוש "הלל" )ב' פירושים(?

9. מה אומר אדמו"ר הזקן בליקוטי תורה על 
עניין הזמן שתקנו אמירת "הלל"?

10. ב"הודו לה' כי טוב – כי לעולם חסדו", 
איך מנהגנו ?

11. "יהללוך ה' אלקינו )על( כל מעשיך". איך 
צריך להיות על-פי הגהת כ"ק אדמו"ר, ומה 

הוא המקור לשינוי זה?

"הודו לה' – הודו לא-ל השמיים":

12. הלל סתם נקרא הלל המצרי. מדוע?

13. כמה פסוקים של הודאה להשם יתברך 
יש ב)סוף( הלל זה? וכנגד מה הם?

14. איך נקרא הלל זה בדרשת רז"ל? ומדוע?

כוסו של אליהו - הלל נרצה / שואל ומשיב
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| תשובות| שאלות
הוא  הזה  כסדר  עשה  אם   – נרצה  פירוש   .7

מרוצה לשמיים.

שבח.  לשון  הוא   – הלל  הזקן:  רבנו  פירש   .8
וגם לשון בהילו נרו.

שמלמעלה  ה'  אמת  התגלות  זמן  שזהו   .9
למטה, שלמעלה הוא יש ולמטה הוא אין.

חסדו",  לעולם  כי  "הודו...  מקריא  הגדול   .10
וכל המסובין עונים אחריו: "הודו... כי לעולם 
חסדו", "יאמר נא ישראל...". והוא חוזר ואומר 
"יאמר  מקריא:  ואח"כ  חסדו",  "הודו...  עמהם 
נא ישראל...", והם עונים אחריו "הודו... חסדו, 
"יאמרו נא בית אהרן..." וכן בפסוק "יאמרו נא 
יראי ה'..." ובכל פעם אחר יאמר נא..." אומרים 

"הודו... כי לעולם חסדו" .

מעשיך",  כל   - אלקינו   ה'  "יהללוך   .11
ולא "על" כל מעשיך. וכהגהת אדמו"ר הצמח-

צדק על הסידור שלו.

"נותן  בי'  כתיב  לא  הלל  בסתם  כי   .12
לחם לכל בשר" והיינו דבר גדול, והלל דכתיב 

בי' נקרא הלל הגדול.

להשי"ת  הודאה  של  פסוקים  כ"ו  בו  יש   .13
כנגד שם המיוחד.

14. בדרשת רז"ל נקרא הלל הגדול על-שם "כי גדול ה' ומהולל מאוד".

15. אדמו"ר הזקן הכניס בסידורו האותיות יו"ד, ה"א, וא"ו, ה"א, מול פסוקים הנ"ל. ובא להשמיענו 
שכוונה זו שייכת לרבים.

16. יש אומרים ששמעון בן שטח ייסד אותו ורמז שמו למפרע: שוכן עד, מי ידמה, עד הנה, ואילו 
פינו, נשמת.

17. בבית הרב אין נוהגים לאומרם.

18. לפי שאינם אלא מנהג ותקנת חכמים הייתה לגמור הלל וברכת השיר על כוס ד'.

19. י"ל שמדגיש הטעם: מפני מה אין להפסיק, כי צריך לברך מיד, כנ"ל.

20. רק פעם אחת.

21. אחר אמירת לשנה הבאה בירושלים, האדמו"ר מחזיר ושופך היין מכוסו של אליהו לבקבוק, וכל 
המסובין מנגנים בשעה זו הניגון שעל הפסוק: א-לי אתה ואודך – מעשרת הניגונים של רבנו הזקן

מול  בסידורו  הזקן  רבנו  הכניס  מה   .15
פסוקים הנ"ל, ומה זה בא להשמיענו?

16. "נשמת כל חי". מי ייסד תפילה זו, והיכן 
זה מרומז?

בהם  להפסיק  אין  פזמונים  לומר  "הנוהגים 
בין ברכה זו ובין ברכת הכוס אלא מיד אח"כ 

יברך על כוס ד':

ברוך אתה ה' אלקינו מלך העולם בורא פרי 
על  אחרונה  ברכה  בהסיבה  ושותה  הגפן: 

הגפן"

17. "הנוהגים לומר פזמונים". מה הוא מנהג 
בית הרב?

18. מדוע "אין להפסיק בהם"?

19. "אלא מיד אח"כ יברך". לכאורה זה כפל 
לשון אחר שאמר "אין להפסיק בהם"?

בירושלים:  הבאה  לשנה  יאמר:  ואח"כ   .20
כמה פעמים צריך לומר זאת?

אחר  לעשות  הרב  בית  מנהג  הוא  מה   .21
אמירת "לשנה הבאה"? 
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שער שני

גמרא
סוגיות נבחרות ממסכת פסחים

יחידות לימוד מסודרות לפי דינים
-הלכה יומית-

מסכת "פסחים" - "ערבי פסחים"
פרק עשירי

עמודים: צ"ט-ק"ט

עם משימות ומבחנים לתלמיד
לצד טקסט הגמרא המקורי

עם פירוש רש"י - רשב"ם  ותוספות
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דיון יומי: איסור אכילה בער"פ סמוך למנחה



69 אוצרות ההגדה לתלמיד

עבודה בגמרא - פסחים - צט. )1(
מ: מתני', "ערב פסחים" עד: גמ', "אמר מר זוטרא"

הדיון היומי: איסור אכילה בערב פסח

מילים חדשות בארמית:
 תרגם את המילים הארמיות! העזר בתרמילון!      

 

)1( מאי איריא 

)2( אפילו נמי 

)3( לא צריכא 

)4( הני מילי 
 
 

 שאלות הכנה והכוונה – עבודה עצמית:

1. קרא את המשנה היטב ועיין בפירוש רש"י, רשב"ם ותוס' ולאחר-מכן, השב על 

השאלות הבאות:

א. איך גורסים, "ערב פסחים" או "ערבי פסחים"?  

ב. איך יותר נכון לגרוס לכאורה? נמק תשובתך!  

ג. אם-כן, איך נסביר את הגרסה המונחת לפנינו? )תוס' ד"ה "ערב פסחים", ב' הסברים( 

 

ד. מה הפירוש, "סמוך למנחה" )איזה זמן זה(?  

)5( אפילו תימא 

)6( התם... הוא דאסיר 

)7( שרי 

)8( נמי אסור

אפילו תאמר׀ דברים אלו אמורים ׀ אפילו.. גם כן ׀ מה שייך ׀ מדוע דווקא
שם, הוא שאוסר ׀ מותר | גם אסור ׀ לא נצרכה )משנתנו להיאמר(

תרמילון:
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ה. איזה איסור חל מאז, ועד מתי הוא נמשך?  

ו. מדוע אסור, ואיזה סוג איסור הוא זה )דאורייתא/דרבנן/או חומרה בעלמא(?  

ז. על מי חל איסור זה?  

ח. מה הפירוש, "עד שיסב"? )רש"י(  

ט. לאילו פריטים חייבים גבאי הצדקה לדאוג ל"עני המתפרנס מן הצדקה"? )רשב"ם( 

 

י. ומה הדין אם הוא עני המתפרנס מן התמחוי"? )רשב"ם( 

2. קרא את הגמרא מ: "מאי איריא"... עד: "אוכל והולך עד שתחשך", והשב:

א. על מה חולקים רבי יהודה ורבי יוסי בברייתא )ירושלמי, פסחים(?  

ב. מה היא הסברה של  רבי יהודה?  

ג. לפי זה, מה מיותר במשנתנו, לומר?  

ד. מדוע זה מיותר?  

3. קרא את הגמרא מ: "אמר רב הונא..." עד: "משום חיובא דמצה מודה", עם רש"י 
ורשב"ם, והשב:

א. מתי אומר רבי יוסי "אוכל ושותה עד שתחשך", ומתי לא?  

ב. מדוע יש חילוק בין ערב פסח לערבי שבתות?  

ג. מה הוא החיוב של מצה? )רשב"ם(  

ד. אם-כן, מדוע נצרכה משנתנו להיאמר )בשביל מה(?  
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4. קרא את הגמרא מ: "רב פפא אמר..." עד: "נמי אסור", עם פירוש רש"י ורשב"ם, 
והשב:

א. "אפילו תימא", מה נאמר? )רש"י(  

ב. מאיזה זמן אסור לאכול לפי משנתנו, וממתי אסור לפי רבי יהודה? )רשב"ם( 

 

ג. התבונן, מה ההבדל בין "סמוך למנחה", ל-"מן המנחה"?!  

ד. אם-כן, מה מוסיף רב פפא על דברי רב הונא )לפי מה שענית בתשובה 4(?  

5. קרא את הגמרא מ: "ובערב שבת..." עד: "עד שתחשך", עם פירוש רש"י ורשב"ם, 
והשב:

א. העתק את דברי הברייתא ! "                                                                         "

ב. כמה זה, "מתשע שעות ולמעלה"? 

ג. לפי זה, מדוע לא יסתדרו דברי רב פפא?  

ד. אם-כן, סכם! לפי מי תסתדר משנתנו )רבי יוסי או רבי יהודה(? נמק !  

  

הבנת הסוגיה:

6.  לפניך מילות מפתח מתוך הסוגיה, הסבר אותם וציין מימין את המהלך: ראיה/
קושיה/תירוץ וכו':  

מאי אריא... אפילו....נמי: 

דתניא: לא יאכל אדם...: 

אמר רב הונא לא צריכא...: 

רב פפא אמר אפילו תימא...: 

ובער"ש ...שרי, והתניא...:  
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דיון יומי: הסבה, היכן כיצד ומי חייב )2(
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עבודה בגמרא - פסחים - קח: )2(
מ: גמ', "ואפילו עני שבישראל" עד: "שמע מינה"

הדיון היומי: הסבה

איתמר משמיה דר"נ •

ולא פליגי •

הא בתרתי כסי קמאי •

הא בתרתי כסי בתראי •

אמרי לה להאי גיסא •

תרי כסי קמאי בעו הסיבה •

דהשתא הוא דקא מתחלא חירות •

מאי דהוה הוה •

ההיא שעתא דקא הויא חירות •

דאכתי עבדים היינו קאמר •

השתא דאיתמר הכי ואיתמר הכי •

אידי ואידי בעו הסיבה •

פרקדן לא שמיה הסיבה •

איבעיא להו •

תלמיד אצל רבו מאי •

כי הוינן בי מר •

זגינן אבירכי דהדדי •

כי אתינן לבי רב יוסף •

אמר לן לא צריכיתהו •

כי תניא האי, בשוליא דנגרי •

מיסב – אין. לא מיסב - לא •

שמע מינה בעי הסיבה •

• וזה בשתי כוסות אחרונות.

• זה בשתי כוסות ראשונות.

• נאמר משמו של רב נחמן.

• בשעה זו היא שיש בה חירות.

• אלו ואלו צריכות הסיבה.

• שעדיין עבדים היינו אומר.

• ולא נחלקו.

• אמרו זאת לצד זה.

• שתי כוסות הראשונות צריכות הסיבה

• מה שהיה היה

• כי עכשיו הוא שמתחילה חירות.

• עכשיו שנאמר כך ונאמר כך.

• נשאלה להם ללומדים.

• כאשר היינו בפסח אצל אדוני )רבה(.

• כאשר באנו לבית רב יוסף

• שכיבה אין שמה )אינה נחשבת( הסיבה.

• למד ממנה, צריך הסיבה.

• תלמיד אצל רבו, מה דינו )לעניין הסיבה(.

• כאשר שנינו אותה בשוליית הנגרים שנינו.

• היינו נשענים זה על ברכיו של זה

• אמר לנו, אין אתם צריכים

• מיסב, כן יצא. לא מיסב, לא יצא

מילים חדשות בארמית:

1(. מתח קו בין המשפט הארמי לתרגומו בעברית!   
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שאלות הכנה והכוונה – עבודה עצמית :

ורשב"ם  ברש"י  כך  על  עיין  פליגי".  "ולא  עד:  שבישראל"...  עני  "ואפילו  גמ':   .1
והשב:

א. על מה דנים כאן"?  

ב. מצה, צריך הסיבה?  

ג. מדוע?  

ד. מרור, צריך הסיבה?  

ה. מדוע?  

ו. יין, צריך הסיבה?  

)רש"י  ומפרשים  חננאל  רבינו  תרגום  עיין  "פרקדן".  עד:  פליגי"...  "ולא  גמ':   .2
ורשב"ם( והשב:  

א. היכן )באלו כוסות( חולקים הדעות אם יין צריך הסיבה או לא?  

ב. מה היא הסברה לצד א' )שתי כוסות ראשונות(?  

 

ג. מה היא הסברה לצד ב' )שתי כוסות אחרונות(?  

 

ד. כמו מי ההלכה?  

ה. מדוע? 

 

3. גמ': "פרקדן"... עד: "אשה אצל בעלה". עיין רש"י ורשב"ם והשב:

א. מה הפירוש "פרקדן"?  
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ב. האם זה נחשב הסיבה?  

ג.  פרט עוד דברים שלא נחשבים הסיבה?  

ד. מה היא הסכנה המוזכרת כאן?  

ה. על מה מוזכרת סכנה זו, האם לגבי אכילה על צד ימין או לגבי שכיבה? הוכח תשובתך!

 

 

4. גמ': "אשה אצל בעלה"... עד: "שמע מינה". עיין רש"י ורשב"ם והשב:

א. מה הוא דין אשה רגילה כשהיא ליד בעלה לעניין הסיבה?  

ב. מדוע? )רשב"ם(?  

ג. איזו אשה רשאית להסב ליד בעלה? 

ד. מה הוא הגדר של אשה חשובה לפי דעתך? 

ה. מה הוא דין, בן אצל אביו?  

ו. מדוע שואלת הגמרא: "תלמיד אצל רבו מאי", ולא קובעת מיד הלכה כמו בבן?  

 

ז. מה היא הראייה הראשונה לשאלה זו?  

 

ח. מה היא הראייה השני'ה לשאלה זו?  

 

ט. מה הפירוש: "מורא רבך כמורא שמיים", ומהיכן למדים זאת? )רשב"ם(.  

 

י. מה הוא דין, "שמש אצל רבו", ומהיכן מדייקים זאת?  
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דיון יומי: דין ד' כוסות - שיעור הכוסות
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מילים חדשות בארמית: 

1( מתח קו בין המשפט הארמי לתרגומו בעברית!   

• זה וזה )שתי הלשונות(.

• ואתה אמרת.

• והוא ששתה )הוא עצמו(.

• אומרים )משיבים(.

• את רוב הכוס.

• שנינו על כל פנים.

• מהו... שאמר.

• מקשים הלומדים )מן הברייתא(.

• שיעור אחד הוא.

• כולן יחד )שיעור של(

• לכל אחד ואחד.

• הרי הן.

עבודה בגמרא - פסחים - קח: )3(
מ: גמ', "ואמר רבי יהושוע בן לוי" עד: "דהוי להו כולהו רביעית"

הדיון היומי: ד' כוסות

והוא דאשתי •

רובא דכסא •

מיתיבי •

קתני מיהת •

ואת אמרת •

אמרי •

אידי ואידי •

חד שיעורא הוא •

מאי ... דקאמר •

לכל חד וחד •

דהוי להו •

כולהו רביעית •
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שאלות הכנה והכוונה – עבודה עצמית:

2. גמ': "ואמר ר' יהושע בן לוי"... עד: "שאף הן היו באותו הנס". עיין על כך ברש"י 
ורשב"ם והשב:

א. איזה דין אמר ר' יהושע בן לוי?  

ב. מה היא הסברה שהביא לדין זה?  

ג. כנגד מה ג' כוסות ראשונות, וכנגד מה כוס ד' )רש"י(?  

 

ד. מהיכן מוכיחים שאף הן היו באותו הנס )רש"י(?  

 

ה. היכן עוד מצינו שאף הן היו באותו הנס )רש"י(?  

3. גמ': "אמר רב יהודה אמר שמואל"... עד: "והוא דאשתי רובא דכסא". עיין רש"י 
ורשב"ם והשב:

א. מה הוא השיעור של ד' כוסות הללו לפי דברי רב יהודה )רש"י(?  

ב. איך מכונה שיעור זה בלשונו של רב יהודה?  

ג. את מה מכנים "כוס יפה" )רשב"ם סוף ד"ה הנ"ל(?  

.  

ד. לפי דעתך, מדוע נקראת כוס כזאת "כוס יפה"?  

 

ה. מה הפירוש: "שתאן חי" )רש"י(? 

ו. מה הדין אם שתאן חי?  
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ז. מה הפירוש: "שתאן בבת אחת" לפי רש"י?  

 

ח. מה הפירוש: "שתאן בבת אחת" לפי הרשב"ם )דיבור המתחיל: "ונראה לי דהכי פירושו"(? 

 

ט. עיין בתוס' ד"ה "בבת אחת", כמו מי הוא מפרש, ומהיכן מדייק זאת?  

 

י. מה הדין אם שתאן בבת אחת?  

יא. מה הפירוש: "השקה מהן לבניו ולבני ביתו" לפי' הרשב"ם? ומה הדין?  

 

יב. כיצד מפרש רבא את הדין: "שתאן חי יצא"?  

 

יג. מדוע, "ידי יין יצא", ואילו "ידי חירות" לא יצא? )עיין רש"י ורשב"ם(  

 

יד. כיצד מפרש רב את הדין: "שתאן בבת אחת יצא"?  

 

טו. מה הפירוש: "ידי יין יצא, ידי ארבע כוסות לא יצא"? )עיין רש"י ורשב"ם(  

 

טז. כיצד מפרש רב נחמן בר יצחק את הדין: "השקה מהן לבניו... יצא"?  

 

4. גמ': "מיתיבי" ... עד: "דהוי להו כולהו רביעית". עיין רש"י ורשב"ם והשב:

א. העתק את חלקה הראשון של הברייתא שהגמרא מביאה! " 
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ב. במה שונים דברי הברייתא מדברי שמואל שלפנינו?  

 

ג.  האם שוני הדברים נוגע לדין? כיצד? )מה הנפק"מ בין "כוס יפה" ל"כדי רביעית"(  

 

ד. לפי זה על מי קשה?  

ה. הגמרא משיבה: שכוונת שמואל באומרו "כדי מזיגת כוס יפה" הוא לכל אחד ואחד. לפי זה 

כיצד זה מתיישב עם לשון הברייתא "כדי רביעית"?  

 

5. סכם את הדינים על-פי הטבלה הבאה:

הנדון:                                                        הדין:
נשים בשתיית ד' כוסות:

שיעור מזיגת היין בכוס אחת:

שיעור מזיגת היין בכל ד' הכוסות:

שתאן חי:

שתאן בבת אחת:

השקה מהן לבניו ולבנותיו את רוב הכוס:

השקה מהן לבניו ולבנותיו את מיעוט הכוס:
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דיון יומי: ארבעה כוסות ומנהגי הסדר
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מילים חדשות בארמית: 

1(.  מתח קו בין המשפט הארמי לתרגומו בעברית!   

  

שאלות הכנה והכוונה – עבודה עצמית:

ורשב"ם  כך ברש"י  עיין על  יתאדם".  כי  יין  "אל תרא  עד:  רבא"...  "אמר  גמ':   .2
והשב:

א. את דבריו של מי, בא רבא לפרש?  

ב. מה הוא בא לפרש בדבריו?  

ג. מאיזה פסוק הוא מביא לו ראייה?  

ד. מה היא הראייה?  

עבודה בגמרא - פסחים - קח: - קט. )4(
מ: גמ', "ואמר רבא מאי טעמא דר"י" עד: "אמר רבי יצחק"

הדיון היומי: ד' כוסות ושמחת הרגל

• שנאמר )שכתוב(

• שנוי'ה ברייתא.

• מה טעמו של רב יהודה.

• שנה רב יוסף.

• שנו חכמים )בברייתא(.

• ונשים במה משמחין אותן.

מאי טעמא דר"י •

דכתיב •

תנו רבנן •

תניא •

ונשים במאי •

תני רב יוסף •
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3. גמ': "תנו רבנן"... עד: "כדי שלא ישנו וישאלו " )השני(. עיין רש"י ורשב"ם והשב:

א. מי חייב בארבע כוסות לפי הברייתא? פרט!  

ב. על מי מהנ"ל, לא מסכים רבי יהודה שחייבים בארבע כוסות?  

ג. מה היא סברת הברייתא, שגם התינוקות חייבים? )רשב"ם(  

 

ד. מה היא סברתו של רבי יהודה?  

ה. מה סובר רבי יהודה, שנוהגים לעשות במקום לתת יין?  

ו. מה היא הסברה למנהג זה?  

ז. מה זה "קליות" ומדוע נקראים כך? )רש"י(  

 

ח. כיצד היו מכינים קליות אלו? )רשב"ם(  

ט. על מי מסופר בגמרא )בתור "מעשה רב"( שנהג כנ"ל? פרט את המסופר! 

 

 

4.  גמ': "תניא" ... עד: "בשביל תינוקות שלא ישנו". עיין רש"י ורשב"ם והשב:

א. מה הפירוש: "חוטפין מצות", לפי שתי הפירושים ברש"י? 

ב. מה הוא הפירוש שמוסיף הרשב"ם על שתי הפירושים הנ"ל?  

 

ג. מה הוא הפירוש שעליו אומר הרשב"ם: "ולי נראה"?

 

ד. מדוע דווקא פירוש זה נראה לו יותר נכון משאר הפירושים?
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5. גמ': "תניא אמרו עליו..." עד: "כדי שיאכילו את בניהם".  עיין רש"י ורשב"ם 
והשב:

א. מה הם הפעמים היחידות שבהם הורה רבי עקיבא לתלמידיו להפסיק הלימוד? 

 

ב. מדוע בערבי פסחים, ממהרים לבוא )לשוב( מבית-המדרש?  

 

ג.  איך )באיזה אופן( דואגים שהתינוקות לא ישנו בלילה? )רש"י-רשב"ם(

 

ד. מדוע בערב יום-הכיפורים, ממהרים לבוא מבית-המדרש?  

 

6.  גמ': "ת"ר חייב אדם" עד: "אמר רבי יצחק". 

א. מה הוא המקור לכך שחייב אדם לשמח את בניו ובני ביתו ברגל )ברייתא ופסוק( ? 

 

ב. במה משמח בניו וב"ב ברגל, לפי תנא קמא בברייתא?  

ג. במה משמח בניו וב"ב ברגל, לפי רבי יהודה בברייתא?  

ד. מה הוא ההבדל בין ארץ ישראל לבבל ובנוגע למי?  

 

ה. עיין בתוס' ד"ה: "בא"י בכלי פשתן המגוהצין", והשב: מדוע יש הבדל בין בבל לא"י?

 

ו. עיין בדברי רבי יהודה בן בתירא בברייתא, וכתוב: מה החילוק בין זמן המקדש לזמן הזה 

בעניין שמחת החג? 
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ז. מה הוא המקור והסיבה להבדל בין השמחה בזמן המקדש לשמחה בזמן הזה?

 

ריכוז נקודות וציונים – סוגיות ממסכת "פסחים":

עבודה מס' 4עבודה מס' 3עבודה מס' 2עבודה מס' 1משימות:

משימה 1

ציון סופי:

משימה 2

משימה 3

משימה 4

משימה 5

משימה 6

סה"כ ממוצע
ציון סופי:

ציון:ציון:ציון:ציון:
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מבחן כללי בגמרא "פסחים" פרק י' - ע"פ יחידה יומית

חלק א': דין אכילה בע"פ )צט:(

1. ממתי עד מתי נאסרה אכילה בערב פסח?

  

2. למי נאסרה אכילה זו? 

  

וימים  "אפילו ערבי שבתות  והא"  "ערב פסחים סמוך למנחה..."  3. מה החידוש של משנתנו, 

טובים נמי"?

  

4. מדוע דחתה הגמרא את סברת רב פפא, שבערב שבת סמוך למנחה מותר לאכול?

  

חלק ב': דין הסבה בליל הסדר)קח.( 

5. היכן צריך הסיבה והיכן אין צריך הסיבה לדעת כולם? ומהו הטעם לכך?

  

6. מה היא צורת ההסבה הכשירה ומה היא הפסולה ? ומדוע? 

 

7. מי הם הפטורים מלהסב? ומדוע?
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8. מי הם החייבים להסב? ומדוע?

   

חלק ג': דין ארבע כוסות )קח:-קט.( 

9. נשים חייבות בשתיית ד' כוסות. מדוע? ומה היא הראיה לכך?

  

10. מה הוא החילוק בין המושגים ההלכתיים; "כוס יפה" ו"רביעית"? 

 

11. "השקה מהן לבניו ולבני ביתו", מתי יצא ומתי לא? ומי אומר זאת?

   

  

12. מה הם ב' הדברים שאמרו עליו על רבי עקיבא שנהג בהם בערב פסח? ומדוע נהג כך?
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שער שלישי

הלכה
שאלות לשינון וחזרה

על הלכות הפסח
ע"פ מנהגי חב"ד

קובץ שאלות חזרה

- הלכות ומנהגי פסח -

מתוך

"שבח המועדים"
עמודים 164-233

על-פי שו"ע הרב - חלק ג'
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שאלות לשינון וחזרה על הלכות פסח

חלק א': דיני חמץ והכשרת כלים:

1. חמץ מהו?

2. מדוע אסור להשתמש בפסח בכלים שהשתמשו בהם לחמץ במשך השנה ולא הוגעלו? 

3. מהו הכלל בהכשרת כלי?

4. איזה כלים אי אפשר להכשיר? פרט 5 סוגים!

5. כלי ששימושו באש )כגון שיפוד שצלו עליו חמץ( הטעון ליבון גמור, איך מלבנים?

6. כלי שבישל בו חמץ עם רוטב (מרק וכדומה) כשר בהגעלה בכלי ראשון. מה זה הגעלה?

7. ההלכה היא שכלי שצריך להכשירו בהגעלה יכול להכשירו בליבון קל במקום הגעלה, מה זה 

ליבון קל?
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8. מכיון שההגעלה מפליטה רק את החמץ הבלוע בתוך דפנות הכלי ואינה מסלקת את החמץ 

הדבוק בכלי מבחוץ, מה בעיקר עליו לעשות כדי שיוכל להכשיר את הכלי?

להשתמש  יפסיק  ההגעלה  לפני  זמן  כמה  פסח,  לכבוד  בהגעלה  להכשירם  שרוצה  כלים   .9

בכלים?

10. כשמכשיר כלים בהגעלה, מה יעשה מיד לאחר שהכניסם ברותחין?

11. מתי הזמן האחרון של הגעלת והכשרת כלים לכבוד פסח?

12. על איזה מרהיטי הבית יש לחשוש ממגע של חמץ חם, ואיך ינקם לפסח?

 חלק ב': דיני חודש ניסן וערב פסח:

1. ממתי מתחילים לעסוק בענייני פסח, ובמה עוסקים?
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2. מהו העניין של מעות חיטים )קמחא דפסחא(? 

3. מה נוהגים בקשר לתענית ולאמירת תחנון בחודש ניסן?

4. ידוע שבעת הקמת המשכן מר"ח ניסן עד י"ג ניסן הקריבו הנשיאים קרבנות כל יום נשיא 

אחר. איך מזכירים ענין זה בימינו?

5. איזה ברכה היא "ברכת האילנות" )על מה מברכים אותה ומה היא הברכה(?

6. מתי זמן בדיקת חמץ?

7. מה הן המקומות שצריכים לבדוק בהם אם יש חמץ?

8. מהו סדר בדיקת חמץ?

9. עד מתי סוף זמן אכילה והנאה מחמץ בערב פסח?

10. מהו סדר שריפת חמץ?

11. האם מנהגנו לומר "מזמור לתודה" בערב פסח )ובחולו של מועד(?

12. מה הם המלאכות המותרות והאסורות בערב פסח?
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13. מה הם המאכלים האסורים בערב פסח )מלבד חמץ(?

14. מהי הזהירות המיוחדת שיש להיזהר בעת אפיית מצת מצווה )בערב פסח לאחר חצות(?

15. בזמן הזה שלא זכינו להקרבת קרבן פסח, מה יעשה? 

חלק ג': דיני ליל הסדר:

1. מה הם הדברים שיש להכין מבעוד יום לכבוד ליל הסדר?

2. איך מסדרים את הקערה בליל הסדר על-פי מנהג חב"ד? 

3. איך מעוררים בתינוקות את הסקרנות כדי שישאלו על המצה והמרור?

4. מי הם החייבים בארבע כוסות?

יותר  יותר עדיף – לשתות כוס מלאה ששיעורה רביעית או לשתות חצי כוס המכילה  5. מה 

מרביעית?



אוצרות ההגדה לתלמיד94

6. מי הם החייבים בהסבה?

7. איך ומתי מסבים?

8. כשמברך "בורא פרי האדמה" על ה"כרפס", על איזה עוד מאכלים יכוון בברכה זו?

9. להלכה, שיעור אכילת ה"כרפס" הוא פחות מ"כזית". מדוע?

10. לכמה חתיכות חוצים את המצה ב"יחץ" (מעיקר הדין ועל-פי קבלה)?

11. איך מעוררים את הקטן לשאול "מה נשתנה"?

12. מי אומר "מה נשתנה"?

13. איך ינהג בעת אמירת הקטעים "מצה זו", "מרור זה"?

14. כשמברך "על אכילת מצה" על איזה אכילה נוספת יכוון?

15. כשמברך "על אכילת מרור", על איזה אכילה נוספת יכוון?

16. במה הייתה תקנת הלל לקיים מה שנאמר "על מצות ומרורים יאכלוהו"?
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17. הנזהרים ממצה שרויה, ממה צריכים להיזהר בליל הסדר? )ג' עניינים(

  

18. עד מתי זמן אכילת אפיקומן, ומה אסור לעשות אחר כך?
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שער רביעי

חסידות

שאלות לשינון וחזרה
על שיחות ומאמרים מעובדים

קובץ שאלות חזרה

-חסידות-

מתוך 

"ליקוטי שיחות"
חלקים ג', י"ז

ושיחות קודש
תשכ"ד-תשכ"ה
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ָנה". ָ י ַהּשׁ ים ִראׁשֹון הּוא ָלֶכם ְלָחְדׁשֵ ה ָלֶכם רֹאׁש ֳחָדׁשִ סּוק: "ַהחֶֹדׁש ַהּזֶ ּפָ ַחת ּבַ ת ַהחֶֹדׁש ִנְפּתַ ָרׁשַ ּפָ

יבּוב  ּסִ ׁשֶ ה,  ְך ַלַחָמּ ּיָ ׁשַ ָנה'  'ׁשָ ג  ּשָׂ ַהּמֻ ׁשֶ ּכֹוֵתב,  ֵאָלה: ָה'ֶאֶבן-ֶעְזָרא'  סּוק ֶזה, ִמְתעֹוֶרֶרת ׁשְ ּפָ ּבַ ר ִמְתּבֹוְנִנים  ֲאׁשֶ ּכַ
ֵעֶרְך(.  ְך חֶֹדׁש )29.5 יֹום ּבְ ֶמׁשֶ ָבָנה הּוא ּבְ יבּוב ַהּלְ ּסִ ָבָנה - ׁשֶ ְך ַלּלְ ּיָ ל 'חֶֹדׁש' ׁשַ ָנה, ְוָהִעְנָין ׁשֶ ְך ׁשָ ׁשֶ ּמֶ ֶמׁש הּוא ּבְ ֶ ַהּשׁ
ָנה  ל ׁשָ ָבָנה ֵאין ֶאת ָהִעְנָין ׁשֶ ד ַהּלְ ָלל", ְוֵכן ִמּצַ ֶמׁש חֶֹדׁש ּכְ ל חֶֹדׁש - "ֵאין ָלׁשֶ ָלל ֶאת ָהִעְנָין ׁשֶ ֶמׁש ֵאין ּכְ ֶ ד ַהּשׁ ִמּצַ
ג  ָנה" - ֲהֵרי ֵאין ֻמּשָׂ ָ י ַהּשׁ ה . . ְלָחְדׁשֵ סּוק אֹוֵמר: "ַהחֶֹדׁש ַהּזֶ יַצד ַהּפָ ה ּכֵ ן ָקׁשֶ ָלל", ְוִאם-ּכֵ ָנה ּכְ ָבָנה ׁשָ - "ֵאין ַלּלְ

ה? ִכים ַאְך ְוַרק ַלַחָמּ ּיָ ִנים ׁשַ ָ ָבָנה, ְוַהּשׁ ִכים ַאְך ְוַרק ַלּלְ ּיָ ים ׁשַ י ַהֳחָדׁשִ ָנה" - ּכִ ָ י - ַהּשׁ ֶזה "ָחְדׁשֵ ּכָ

עֹוָלמֹו  רּוְך-הּוא ּבְ דֹוׁש-ּבָ ַחר ַהּקָ ּבָ ֶ ה ָלֶכם . . ִמּשׁ ְדָרׁש: "ַהחֶֹדׁש ַהּזֶ ְבֵרי ַהּמִ ים ֶאת ּדִ ְכֵדי ְלָהִבין זֹאת ָעֵלינּו ְלַהְקּדִ ּבִ
ָרֵאל ִמִמְצַרִים  ּבֹו ִנְגֲאלּו ִיׂשְ ה, ׁשֶ ֻאּלָ ל ּגְ ַיֲעקֹב ּוָבָניו ָקַבע ּבֹו רֹאׁש-חֶֹדׁש ׁשֶ ַחר ּבְ ּבָ ִנים, ּוְכׁשֶ ים ְוׁשָ י-ֳחָדׁשִ ָקַבע ּבֹו ָראׁשֵ

ֵאל". ּובֹו ֲעִתיִדין ִלּגָ

א(  ֵני סּוֵגי ַהְנָהגֹות:  ׁשְ ּבִ רּוְך-הּוא ַמְנִהיג ֶאת ָהעֹוָלם  דֹוׁש-ּבָ ְך: ַהּקָ ּכָ ְדָרׁש  ְבֵרי ַהּמִ ּדִ יר ֶאת  ַעל 'ָהֲעֵקָדה' ַמְסּבִ ּבַ
ַחר  ּבָ ֶ ָרֵאל.  ְו"ִמּשׁ ִהיא ְמֻיֶחֶדת ְלִיׂשְ ית" ׁשֶ ָלִלית ְלָכל ָהעֹוָלם; ב( "ַהְנָהָגה ִנּסִ ִהיא ַהַהְנָהָגה ַהּכְ ַבע" - ׁשֶ "ַהְנָהַגת ַהּטֶ
ים ְרִגיִלים,  י-ֳחָדׁשִ ַבע - ָקַבע ּבֹו ָראׁשֵ ֶדֶרְך ַהּטֶ ְתַנֵהג ּבְ ָרא ֶאת ָהעֹוָלם ַהּמִ ה' ּבָ ׁשֶ עֹוָלמֹו" - ּכְ רּוְך-הּוא ּבְ דֹוׁש-ּבָ ַהּקָ
ַחר  ר "ּבָ חֶֹדׁש ֶזה ִנְבָרא ָהעֹוָלם; ְוַכֲאׁשֶ ּבְ ַבע - ׁשֶ חֶֹדׁש ֶזה ָקׁשּור ִעם ַהְנָהַגת ַהּטֶ ֵרי - ׁשֶ ׁשְ חֶֹדׁש ּתִ ִנים ּבְ י-ׁשָ ְוָראׁשֵ
ִניָסן ִנְגֲאלּו  ּבְ ּפֹוַעל ׁשֶ ָהָיה ּבְ ׁשֹון 'ֵנס', ּוְכמֹו ׁשֶ ִניָסן. ִניָסן ִמּלְ ה" ּבְ ֻאּלָ ל ּגְ ַחר ָלֶהם "רֹאׁש-חֶֹדׁש ׁשֶ ַיֲעקֹב ּוָבָניו" - ּבָ ּבְ

ים ְוִנְפָלאֹות. ֵאל ַעל-ְיֵדי ִנּסִ ַוֲעִתיִדים ְלִהּגָ

רּוְך- דֹוׁש-ּבָ ַהּקָ ה ֶשׁ ית ְמַגּלָ ד ֶאָחד ַהַהְנָהָגה ַהִנּסִ י ְלָכל סּוג ַהְנָהָגה ֵיׁש ַמֲעָלה: ִמּצַ ר ּכִ תֹוַרת-ַהֲחִסידּות ֻמְסּבָ ּבְ
ַהְנָהָגה  ִני ּבַ לּוָיה; ַאְך ִמַצד ׁשֵ ּצּוָרה ֲהִכי ּגְ ם רֹוִאים ֱאלֹקּות ּבַ ּלָ ה ֵנס - ּכֻ ר ה' עֹוׂשֶ ֲאׁשֶ ּכַ ל ָהעֹוָלם, ׁשֶ הּוא ׁשֹוֵלט ַעל ּכָ
ַבע, ָהָיה  ַעל ְלִגְדֵרי ַהּטֶ ּמֵ ים ְוִנְפָלאֹות ׁשֶ ְוָקא ַעל-ְיֵדי ִנּסִ ה ּדַ ּלֶ רּוְך-הּוא ָהָיה ִמְתּגַ דֹוׁש-ּבָ רֹון: ִאם ַהּקָ ם ִחּסָ נֹו ּגַ זֹו ֶיׁשְ
'ֵאיָנם  ַבע  ְוַהּטֶ רּוְך-הּוא  דֹוׁש-ּבָ ַהּקָ ְוִכְבָיכֹול  ַבע,  ַהּטֶ י  ְלבּוׁשֵ ּבִ ם  ּגַ ּלֹות  ְלִהְתּגַ ָיכֹל  ֵאינֹו  אּוַלי ה'  ׁשֶ ִלְטעֹות  ָמקֹום 
'ַהְנָהָגה ִטְבִעית'  ְוָקא ּבְ ַבע", ְוָלֵכן ּדַ ּדּוד ַמַעְרכֹות ַהּטֶ ְוָקא ַעל-ְיֵדי "ׁשִ ר ּדַ ל ה' ִמְתַאְפׁשֵ ּלּוי ׁשֶ ִרים' - ְוַהּגִ ּדְ ִמְסּתַ
י ְרצֹונֹו, ְוהּוא  רּוְך-הּוא ַמְנִהיג ַעל-ּפִ דֹוׁש-ּבָ ַבע ַהּקָ ם ֶאת ַהּטֶ ּגַ ת ְמַעט ִהְתּבֹוְננּות( ׁשֶ אן ִנְדֶרׁשֶ ּכָ א ׁשֶ ה )ֶאּלָ ּלֶ ִמְתּגַ
ים ֲאֵחרֹות: 'ֵנס'  ִמּלִ ּבֹתּו" )ּבְ ְהֶיה ַהְנָהָגה ִטְבִעית - "ֶזַרע ְוָקִציר ְוקֹר ָוחֹם ְוַקִיץ ָוחֶֹרף ְויֹום ָוַלְיָלה לֹא ִיׁשְ ּתִ ָקַבע ׁשֶ

עֹוָלם(. ָרט ּבָ ָרט ּוּפְ ָכל ּפְ ַרת ֱאלֹקּות ּבְ ַבע הּוא ַהְחּדָ הּוא ִעְנָין ַנֲעֶלה ֵמַעל ְלִגְדֵרי ָהעֹוָלם, ְוַהְנָהַגת ַהּטֶ

ַעל  ַמן  ַהּזְ ל  ּכָ 'ׁשֹוֶנה' )=חֹוֵזר  ׁשֹון  ִמּלָ ָנה' הּוא  'ׁשָ ל  ׁשֶ ָהִעְנָין  )=ְלָבָנה(:  ים  ְוֳחָדׁשִ ה(  )=ַחּמָ ִנים  ׁשָ ל  ׁשֶ ָהִעְנָין  ְוֶזה 
ָאז  ֵרי ׁשֶ ׁשְ ּבֹתּו", ְוֶזה ָקׁשּור ִעם ֹחֶדׁש ּתִ ַמן חֹוֶזֶרת ַעל ַעְצָמה - "לֹא ִיׁשְ ל ַהּזְ ִהיא ּכָ ַבע ׁשֶ ה ַהְנָהַגת ַהּטֶ ּזֶ ַעְצמֹו( ׁשֶ
ה  ּזֶ ׁשֶ ׁשּות',  'ִהְתַחּדְ ׁשֹון  ִמּלְ הּוא  'חֶֹדׁש'  ל  ׁשֶ ָהִעְנָין  ֲאָבל  )=ֶטַבע(.  ָהעֹוָלם  ִנְבָרא  ם  ּגַ ְוָאז  ָנה",  ָ "רֹאׁש-ַהּשׁ הּוא 
ים  ּסִ ָבָנה", ּוְלחֶֹדׁש ִניָסן - חֶֹדׁש ַהּנִ ֵהם "מֹוִנים ַלּלְ ָרֵאל ׁשֶ נֹו 'ִחּדּוׁש'. ְוֶזה ָקׁשּור ְלַעם ִיׂשְ ס ִעְנּיָ ּנֵ ית, ׁשֶ ַהַהְנָהָגה ַהִנּסִ

שיחות קודש )1( |  ֵנס ָוֶטַבע
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ה. ֻאּלָ ְוַהּגְ

ֲעלֹות  ַהּמַ ֵני  ׁשְ ִחּבּור  ֵלמּות ִהיא ַעל-ְיֵדי  ְ ַהּשׁ ָלֵכן  ְמֻיֶחֶדת,  ָנה ַמֲעָלה  ֶיׁשְ ַהְנָהָגה  ָכל סּוג  ּבְ ׁשֶ ֵאר  ְתּבָ ּנִ ׁשֶ ֱהיֹות  ַאְך 
ַהְנָהָגה  מֹו ּבְ ִדּיּוק ּכְ ׁש' ֱאלֹקּות ּבְ ַהְנָהָגה ִטְבִעית ִיְהֶיה 'ֻמְרּגָ ם ּבְ ּגַ ָנה" - ׁשֶ ָ י ַהּשׁ ְוָקא - "ָחְדׁשֵ ְהֶיה ּדַ ּיִ ַיַחד: ָצִריְך ׁשֶ
ה ֶאת  ַהּוֶ ּמְ ל ה' ׁשֶ ה ֶאת ַעְצמֹו", ְוַהּכֹל הּוא ַרק ִמּכֹחֹו ׁשֶ ָבר עֹוׂשֶ "ֵאין ּדָ רּור ׁשֶ ַבע ִיְהֶיה ּבָ י ַהּטֶ ם ְלַגּבֵ ּגַ ית - ׁשֶ ִנּסִ

ָכל ֶרַגע ְוֶרַגע! ִריָאה ֵמַאִין ְלֵיׁש ּבְ ַהּבְ

ר  ֲאׁשֶ ּכַ ְבִעית -  ָנה ֶאת ָהֲעבֹוָדה ַהּטִ ֶיׁשְ ְו'ֶטַבע':  מֹו 'ֵנס'  ּכְ ֵני ַהְנָהגֹות  ָנם ׁשְ ֶיׁשְ ם ֵאֶצל ְיהּוִדי  ּגַ ּוַבֲעבֹוַדת ָהָאָדם: 
ֵמַעל  הּוא  ׁשֶ 'ֵנס'  מֹו  ּכְ  - ֶכל  ַלּשֵׂ ֵמַעל  ִהיא  ׁשֶ  - ִסירּות-ֶנֶפׁש  ַהּמְ ֲעבֹוַדת  ֶאת  ָנה  ְוֶיׁשְ ֶכל;  ׂשֵ י  ַעל-ּפִ ה  עֹוׂשֶ ְיהּוִדי 
ם ָהֲעבֹוָדה  ִסירּות-ֶנֶפׁש ִהיא ָהִעְנָין ֲהִכי ַנֲעֶלה; ַאְך ֵמִאיָדְך, ּגַ ד ֶאָחד ּמְ ֵני ָהִעְנָיִנים: ִמּצַ ר ֶאת ׁשְ ַבע. ְוָצִריְך ְלַחּבֵ ַהּטֶ
ְכלֹו ְוִרְגׁשֹוָתיו ]מִֹחין ּוִמּדֹות[,  ים - ׂשִ ִניִמּיִ כֹחֹוָתיו ַהּפְ ָאז ֱאלֹקּות חֹוֶדֶרת ּבְ חֹות ֲחׁשּוָבה, ׁשֶ ֶכל לֹא ּפָ ׁשּוָרה ַלּשֵׂ ַהּקְ

חּוץ'!  ַאר 'ִמּבַ ְכלֹו ְוִרְגׁשֹוָתיו( ִנׁשְ ה ֵאיֶזה ִעְנָין ְוהּוא ַעְצמֹו )ׂשִ עֹוׂשֶ ְולֹא ַרק ׁשֶ

  )מעובד מליקוטי-שיחות חלק י"ז, פרשת החודש(
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ִנים ַעת ַהָבּ שיחות קודש )2( |  ַאְרּבַ

אֹול. ָחָכם ָמה הּוא  ִלׁשְ יֹוֵדַע  ֵאינֹו  ׁשֶ ְוֶאָחד  ם  ּתָ ְוֶאָחד  ע  ָרׁשָ ְוֶאָחד  ָחָכם  ָרה תֹוָרה: ֶאָחד  ּבְ ּדִ ָבִנים  ָעה  ַאְרּבָ ֶנֶגד  "ּכְ
ַסח: "ֵאין  ִהְלכֹות ַהּפֶ ה ֱאמֹור לֹו ּכְ ה ְיָי ֱאלֵֹקינּו ֶאְתֶכם", ְוַאף ַאּתָ ר ִצּוָ ִטים ֲאׁשֶ ּפָ ׁשְ ים ְוַהּמִ אֹוֵמר? "ָמה ָהֵעדֹות ְוַהֻחּקִ
ה  ע ָמה הּוא אֹוֵמר? "ָמה ָהֲעבֹוָדה ַהּזֹאת ָלֶכם", "ָלֶכם" ְולֹא לֹו . . ְוַאף ַאּתָ ַסח ֲאִפיקֹוָמן"; ָרׁשָ ַמְפִטיִרין ַאַחר ַהּפֶ

ם לֹא ָהָיה ִנְגָאל". ְצָרִים", 'ִלי' ְולֹא לֹו, ִאּלּו ָהָיה ׁשָ ֵצאִתי ִמּמִ ה ה' ִלי ּבְ ֲעבּור ֶזה ָעׂשָ יו ֶוֱאמֹור לֹו: "ּבַ ּנָ ַהְקֵהה ֶאת ׁשִ

ֵאלֹות:  ה ׁשְ ּמָ אן ּכַ י ׁשֹוֵאל ּכָ ָהַרּבִ

ְך ֶהָחָכם  ע אֹוֵמר "ָלֶכם" ּכָ ָהָרׁשָ מֹו ׁשֶ ֲהֵרי ּכְ ע, ׁשֶ ֵאַלת ָהָרׁשָ ֵאַלת ֶהָחָכם ִלׁשְ ין ׁשְ דֹול ּבֵ ל ַהּגָ ֶעֶצם, ַמהּו ַהֶהְבּדֵ א. ּבְ
אֹוֵמר "ֶאְתֶכם"(?

ִטים"?  ּפָ ׁשְ ים ְוַהּמִ ֱאֶמת ֵאינֹו יֹוֵדַע ֶאת "ָהֵעדֹות ְוַהֻחּקִ מֹו, ַמּדּוַע ּבֶ ן "ָחָכם" ָהָראּוי ִלׁשְ ב. ִאם הּוא ָאֵכן ּבֵ

ַסח ֲאִפיקֹוָמן"  ל "ֵאין ַמְפִטיִרין ַאַחר ַהּפֶ ין ׁשֶ ְוָקא ֶאת ַהּדִ ן ֶהָחָכם ּדַ ׁשּוָבה ַלּבֵ תֹור ּתְ ַחר ּבְ ָדה ּבָ ַעל ַהַהּגָ ג. ַמּדּוַע ּבַ
ן ֶהָחָכם! ל ַהּבֵ ל ְסֵפיקֹוָתיו ׁשֶ ִסיָרה ֶאת ּכָ ׁשּוָבה ַההֹוֶלֶמת ַהּמְ ין ֶזה ִהּנֹו ַהּתְ ִמְקֶרה', ְוַדְוָקא ּדִ י ֶזה לֹא 'ּבְ רּור, ּכִ - ּבָ

א  ֵאָלתֹו, ֶאּלָ ׁשּוָבה ִלׁשְ ְכאֹוָרה זֹו לֹא ּתְ ּלִ ם לֹא ָהָיה ִנְגָאל" - ׁשֶ ע "ִאּלּו ָהָיה ׁשָ ן ָהָרׁשָ ׁשּוָבה ַלּבֵ ר ַהּתְ ׁשֶ ד. ַמִהי ּפֵ
ָבִרים? ּדְ ְסָתם ַהְקָנָטה ּבִ

ֶרק ל"ה  ְנָיא ּפֶ ֶפר ַהּתַ ּסֵ בָֹאר ּבְ ּמְ ַלת-עֹל' )ּוְכִפי ׁשֶ ל 'ַקּבָ ֲעבֹוָדה ׁשֶ ג ֶאת ָהִעְנָין ּבָ ן ֶהָחָכם ְמַיּצֵ ָכל-ֶזה: ַהּבֵ אּור ּבְ ְוַהּבֵ
'ֵאינֹו ֵמִבין' ַמה ֵהם  ְוָלֵכן ֶהָחָכם  ְלֲעֵדי ה'(.  ִמּבִ ָבר  ּדָ ם ׁשּום  ַקּיָ ּלֹא  ׁשֶ ּטּול -  ַהּבִ ִעְנַין  "ָחְכָמה" ִהיא  ׁשֶ הגה"ה,  ְבּ
ִטים" ֵהם סּוג  ּפָ ׁשְ "ּמִ ִטים" הּוא, ׁשֶ ּפָ ׁשְ ים" ְו"ּמִ ין "ֵעדֹות" "ֻחּקִ ַהֵרי ַהִחּלּוק ּבֵ ִטים": ׁשֶ ּפָ ׁשְ ים ְוַהּמִ "ָהֵעדֹות ְוַהֻחּקִ
ּבּוד-ָאב-ָוֵאם(;  ל ִמְצַות ּכִ מֹו ְלָמׁשָ ב אֹוָתם )ּכְ ֶכל ָהָיה ְמַחּיֵ ּתֹוָרה ַהּשֵׂ תּוִבים ּבַ ֲאִפּלּו ִאם ֵהם לֹא ָהיּו ּכְ ְצוֹות ׁשֶ ַהּמִ
ַהּתֹוָרה  ַאַחר ׁשֶ ּלְ ׁשֶ מֹו ַהּמֹוֲעִדים,  ֶכל )ּכְ ּשֵׂ ּבַ ר ְלָהִביָנם  ֶאְפׁשָ בּו - ֲאַזי  ְכּתְ ּנִ ׁשֶ ַאֲחֵרי  ֵאּלּו ׁשֶ ּכָ "ֵעדֹות" ֵהם ִמְצוֹות 
מֹו  ֶכל ּכְ ֶדר ַהּשֵׂ ֲעִלים ְלַגְמֵרי ִמּגֶ ֵהם ּנַ ים" ֵהם ִמְצוֹות ׁשֶ ְכלֹו( ְו"ֻחּקִ ׂשִ ָתה ֲעֵליֶהם - ָהָאָדם ָיכֹל 'ְלָהִבין' זֹאת ּבְ ִצּוְ
ֲהֵרי   - ִטים"  ּפָ ׁשְ ְו"ּמִ ים"  "ֻחּקִ "ֵעדֹות"  ין  ּבֵ ַהּזֹו  ה  ַהֲחֻלּקָ ְכַלל  ּבִ ַמִהי  ֶהָחָכם,  ן  ַהּבֵ ׁשֹוֵאל  ן,  ְוִאם-ּכֵ ה(,  ָרה-ֲאֻדּמָ ּפָ
ם ִמּתֹוְך  ְצוֹות ֵיׁש ְלַקּיֵ ל ַהּמִ חֹות, ְוֶאת ּכָ ַלת-עֹל ַמה ּנֹוֵגַע ִאם ְמִביִנים יֹוֵתר אֹו ּפָ ִמים ִמְצוֹות ִמּתֹוְך ַקּבָ ִאם ְמַקּיְ

רּות! ַלת-עֹל ּוְבאֹוָתּה ַהִהְתַמּסְ ַקּבָ

ל  ׁשֶ ָהִעְנָין  ֶאת  ְמֻיָחד  ּבִ את  ַבּטֵ ּמְ ׁשֶ ְצוֹות  ַהּמִ ַאַחת   - ֲאִפיקֹוָמן"  ַסח  ַהּפֶ ַאַחר  ַמְפִטיִרין  "ֵאין  לֹו:  עֹוִנים  ֶזה  ְוַעל 
ֶזה רֹוִאים  ּבָ ם  ּגַ ַאְך  ָאה(,  ַהּבָ יָחה  ּשִׂ ּבַ ֲאִריכּות  ּבַ )ְרֵאה  "ֱאמּוָנה"  ִעְנָיָנּה ִהיא  ל  ּכָ ׁשֶ ַסח,  ּפֶ ַות  ִמּצְ ַלת-עֹל ִהיא  ַקּבָ
ֵאר ַטַעם  ָ ּשׁ ּיִ ֵדי ׁשֶ ַסח ֲאִפיקֹוָמן" - ּכְ ֵכן "ֵאין ַמְפִטיִרין ַאַחר ַהּפֶ ּלָ ִאיר 'ַטַעם' - ׁשֶ ׁשְ ְצָוה ּתַ ַהּמִ ַהּתֹוָרה רֹוָצה ׁשֶ ׁשֶ
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רּו  ְתַחּבְ ּיִ ׁשֶ א  ַלת-עֹל - ֶאּלָ ַרק ִמּתֹוְך ַקּבָ ְצָוה  מּו ֶאת ַהּמִ ְיַקּיְ ּלֹא  ַהּתֹוָרה רֹוָצה ׁשֶ ִפיו! זֹאת-אֹוֶמֶרת ׁשֶ ּבְ ְצָוה  ַהּמִ
ּה 'ַטַעם'! ְצָוה ְוָיחּוׁשּו ּבָ ַלּמִ

ֵאָלה ֲהפּוָכה: הּוא רֹוֶצה ַהּכֹל 'ְלָהִבין', ְוָלֵכן הּוא ׁשֹוֵאל: "ָמה ָהֲעבֹוָדה ַהּזֹאת  ת זֹאת ׁשֹוֵאל ׁשְ ע ְלֻעּמַ ן ָהָרׁשָ ַהּבֵ
ַלת-עֹל? ּטּול ְוַקּבָ לֹוַמר ִמּתֹוְך ּבִ ׁשֹון ַעְבדּות, ּכְ "ֲעבֹוָדה" - ִמּלְ ים ַהּכֹל ּבְ ם עֹוׂשִ ָלֶכם" - ַמּדּוַע ַאּתֶ

ַנ"ל(  )ּכַ ָקׁשּור  ִמְצַרִים  ְיִציַאת  ל  ׁשֶ ָהִעְנָין  ל  ּכָ ׁשֶ  - ִנְגָאל"  ָהָיה  לֹא  ם  ׁשָ ָהָיה  "ִאּלּו  ֱאֶמת  ּבֶ ׁשֶ לֹו:  עֹוִנים  ֶזה  ְוַעל 
יִציַאת ִמְצַרִים... ֵאל ּבִ ָלל ְלִהּגָ רֹוֶצה ַהּכֹל 'ְלָהִבין' - ֵאינֹו ַמְתִאים ּכְ ֶזה ׁשֶ ב ּכָ ּצָ ּמַ ַלת-עֹל - ּוּבְ ִמיָמה ְוַקּבָ ֶלֱאמּוָנה ּתְ

ּסֹוף? אֹול" ְמקֹומֹו ּבַ ֵאינֹו-יֹוֵדַע-ִלׁשְ ן ֶהָחָכם, ְוַדְוָקא ַה"ׁשֶ ע עֹוֵמד ְלַיד ַהּבֵ ן ָהָרׁשָ ה, ַמּדּוַע ַהּבֵ ִלְכאֹוָרה ָקׁשֶ

ְברּות'  ֲהֵרי ְלָפחֹות ֵיׁש 'ִהּדָ ְקָוה - ׁשֶ ִביב ּתִ ע ֵיׁש עֹוד ׁשְ ן ָהָרׁשָ ִעם ַהּבֵ ׁשּובֹות ְלָכְך ִהיא, ׁשֶ ַאַחת ַהּתְ ן לֹוַמר ׁשֶ ִנּתַ
יַע  ּפִ ָבר ְלַהׁשְ ל ּדָ סֹופֹו ׁשֶ ְצִליחּו ּבְ ּיַ ֵכן ׁשֶ ף, ְוִיּתָ ּתָ יַח ְמׁשֻ ַהְתָרָסה - ֲאָבל ֵיׁש ּדּו-ׂשִ יָאלֹוג'(. הּוא ׁשֹוֵאל ָאְמָנם ּבַ )'ּדִ
ג ֶאת אֹותֹו  יו - הּוא ְמַיּצֵ ָלל ֵאינֹו ּפֹוֵתַח ֶאת ּפִ ּכְ אֹול" -  ֵאינֹו-יֹוֵדַע-ִלׁשְ ָעָליו ּוְלָקְרבֹו ְלּתֹוָרה ּוִמְצוֹות; ַאְך ַה"ׁשֶ

ְך... ַח' ַעל ּכָ ֲאִפּלּו ֵאינֹו רֹוֶאה ְלָנכֹון 'ְלִהְתַוּכֵ ַקייט, ׁשֶ ָאִדיׁש ְוַקר ְלַגְמֵרי ְלָכל ִעְנָיֵני ִאיִדיׁשְ ֶאָחד ׁשֶ

 )מעובד מליקוטי-שיחות ח"ג; שיחות-קודש תשכ"ד - תשכ"ה( 
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ה שיחות קודש )3( |  ָחֵמץ ּוַמּצָ

"חֹול-ַהּמֹוֵעד"  ְך  ְוַאַחר-ּכָ ָהִראׁשֹון  ַהַחג  ֶאת  ֵיׁש  ּכֹות  ַחג-ַהּסֻ ּבְ ׁשֶ מֹו  ּכְ י  ּכִ ּכֹוֵתב,  ַהּתֹוָרה  ַעל  ֵפרּוׁשֹו  ּבְ "ן  ָהַרְמּבַ
הּוא  ֵעין "חֹול-ַהּמֹוֵעד" ָארְֹך ׁשֶ ְך ֵיׁש ּכְ נֹו ַהַחג ָהִראׁשֹון, ְוַאַחר-ּכָ ַסח ֶיׁשְ ַחג-ַהּפֶ ם ּבְ ְך ּגַ ִמיִני "ֲעֶצֶרת" - ּכָ ְ ּוַבּיֹום ַהּשׁ
ַסח  ַחג-ַהּפֶ ּמֵ ן-ּתֹוָרה. ְוַהְינּו, ׁשֶ בּועֹות - ַמּתַ ָ בּועֹות, ּוְלַבסֹוף "ֲעֶצֶרת" - ַחג-ַהּשׁ ְבָעה ׁשָ א( ׁשִ ְבָעה ָיִמים, ֶאּלָ )לֹא ׁשִ

בּועֹות ַהּכֹל ַחג ֶאָחד ָארְֹך.  ָ ְוַעד ַחג-ַהּשׁ

ַעְבדּון ֶאת  ְצַרִים ּתַ הֹוִציֲאָך ֶאת ָהָעם ִמּמִ ן-ּתֹוָרה - "ּבְ ל ְיִציַאת- ִמְצַרִים ִהיא ַמּתַ ְכִלית ׁשֶ ַהֵרי ַהּתַ ֶזה, ׁשֶ אּור ּבָ ְוַהּבֵ
בּועֹות ִיְהֶיה  ָ ַסח ְוַחג-ַהּשׁ ל ַחג-ַהּפֶ ְצוֹות ׁשֶ ַהּמִ אּור: ָהָיה ַמְתִאים ׁשֶ רּוׁש ּבֵ ה". ַאְך ְלִפי-ֶזה ּדָ ָהֱאלִֹקים ַעל ָהָהר ַהּזֶ
ה - ֵהם  ַרּבָ א ַאּדְ ֵאין ֵהם ּדֹוִמים, ֶאּלָ ֶלא: לֹא ַרק ׁשֶ ַבר ּפֶ ף, ַאְך ְלּפֹוַעל ָאנּו רֹוִאים ּדְ ּתָ ה-ְמׁשֻ ְמיֹון ּוְמַכּנֶ ָלֶהם ֵאיֶזה ּדִ

ֶצה: ֶצה ֶאל ַהּקָ ים ַלֲחלּוִטין - ּוִמן ַהּקָ ֶהְפִכּיִ

ַתְכִלית - "לֹא ֵיָרֶאה ְלָך ָחֵמץ ְולֹא ֵיָרֶאה  ְבַעת ָיִמים ַמּצֹות ּתֹאֵכלּו", ְוֶהָחֵמץ ָאסּור ּבְ ַסח אֹוֶמֶרת ַהּתֹוָרה: "ׁשִ ּפֶ ּבְ
ׁש,  ְקּדָ ֵבית-ַהּמִ ָבר ָהפּוְך: ּבְ בּועֹות ָאנּו מֹוְצִאים ּדָ ָ ּשׁ ה ּבְ ה. ְוִהּנֵ ּצָ לֹוַמר: ַלֲהפְֹך ֵמָחֵמץ ְלּמַ ֻבֶלָך", ּכְ ָכל ּגְ אֹר ּבְ ְלָך ׂשְ
ּנּו  ִמּמֶ ַתְקִטירּו  לֹא  ַבׁש  ּדְ ְוָכל  אֹר  ׂשְ ָכל  י  "ּכִ אֹוֶמֶרת:  ַהּתֹוָרה  ׁשֶ ִפי  ּכְ ה,  ַמּצָ ּבֹו  ַמְקִריִבים  ָנה  ָ ַהּשׁ ל  ּכָ ׁשֶ ָמקֹום 
"ָחֵמץ  ְוָקא-  ּדַ ְהיּו ָחֵמץ  ּיִ ׁשֶ ְצָוָתם  ּמִ ׁשֶ ֶחם"  ַהּלֶ י  ּתֵ "ׁשְ בּועֹות אֹוֶמֶרת ַהּתֹוָרה ְלָהִביא ֶאת  ׁשָ ּבְ ה  ְוִהּנֵ ַליָי"-  ה  ֶ ִאּשׁ

ה ֶלָחֵמץ! ַהְינּו ַלֲהפְֹך ִמַמּצָ ָאֶפיָנה"- ּדְ ּתֵ

ְכֵדי  ּבִ כֹות  ַמּתָ סּוֵגי  יִכים  ַמּתִ ם  ָ ּשׁ ׁשֶ ּכּור-ִהּתּוְך  לֹוַמר:  ּכְ ְרֶזל",  "ּכּור-ַהּבַ  - ִנְקֵראת  ִמְצַרִים  לּות  ּגָ ֶזה:  ּבָ אּור  ְוַהּבֵ
ר ִליצֹר  יכֹו קֶֹדם, ְוַרק ָאז ֶאְפׁשָ ֶכת - ֵיׁש ְלַהּתִ ּתֶ ִלי ִמּמַ ְכֵדי ִליצֹר ּכְ ּבִ מֹו ׁשֶ ּכְ ָבר ׁשֶ ָמעּות ַהּדָ ִלי. ַמׁשְ ִליצֹר ֵמֶהם ּכְ
ל ֶאת ַהּתֹוָרה ְוִלְהיֹות ַעם ה' - ֵיׁש ְלָהִסיר קֶֹדם ֶאת ַה'ֵיׁשּות'  ִלים' ְלַקּבֵ ְהיּו 'ּכֵ ּיִ ְכֵדי ִליצֹר ַעם ׁשֶ ם ּבִ ְך ּגַ ִלי, ּכָ ּנּו ּכְ ִמּמֶ

ַמִים.  ל עֹל-ַמְלכּות-ׁשָ ַקּבֵ ּסּות ַהּמֹוְנִעים ִמּלְ ְוַהּגַ

ְיִציַאת-  - ַסח  ּפֶ א(  ָלִבים:  ׁשְ ה  לֹׁשָ ׁשְ ֵיׁש  ֶזה  ּוּבָ ִלי.  ַהּכְ ֶאת  ר'  'ְלַיּצֵ ַמְתִחיִלים  ַה'ִהּתּוְך'-  ַלב  ׁשְ ם  ּיֵ ְסּתַ ּמִ ׁשֶ ַאֲחֵרי 
ַתת  ּבָ ה ְוַהׁשְ ל ֲאִכיַלת ַמּצָ ְצָוה ׁשֶ ֲהִליְך ֵיׁש ֶאת ַהּמִ ת ַהּתַ ְתִחּלַ ַלת-ַהּתֹוָרה. ּבִ ִמְצַרִים; ב( ְסִפיַרת-ָהעֶֹמר; ג( ַקּבָ
ף  ּתָ ְמׁשֻ ָכל-זֹאת  ּבְ ֶ ּשׁ ַמה  ָחֵמץ,  ּבֶ ְוָקא  ּדַ ׁשּוָרה  ַהּקְ ֶחם  י-ַהּלֶ ּתֵ ׁשְ ִמְצַות  יָעה  ַמּגִ ֲהִליְך  ַהּתַ סֹוף  ּבְ ְוִאּלּו  ֶהָחֵמץ, 
ָגן" - ַרק  ְטעֹום ַטַעם ּדָ ּיִ א, ַעד ׁשֶ ינֹוק יֹוֵדַע ִלְקרֹות ַאּבָ ָגן: ֲחַז"ל אֹוְמִרים: "ֵאין ַהּתִ ּדָ ֵהם ְקׁשּוִרים ּבְ ְצוֹות ֵאּלּו ׁשֶ ּמִ ּבְ
ָרֵאל ַמְתִחיל  ר ַעם ִיׂשְ ֲאׁשֶ ם ּכַ א, ְוָכְך ּגַ ׁש לֹו ַאּבָ ּיֵ יר ׁשֶ ַעת" ּוַמּכִ ָגן - ִנְכֶנֶסת ּבֹו ַה"ּדַ ינֹוק טֹוֵעם ַטַעם ּדָ ר ַהּתִ ֲאׁשֶ ּכַ

ֶחם - ָחֵמץ: י-ַהּלֶ ּתֵ ה ּוׁשְ ָגן, ַמּצָ ּדָ ׁשּוִרים ּבְ ָנם ֶאת ִמְצוֹות ֵאּלּו ַהּקְ ַמִים - ֶיׁשְ ָ ּשׁ ּבַ ָאִביו ׁשֶ יר ּבְ ְלַהּכִ

ָגן, ְוֶהָחֵמץ הּוא  מֹו 'ּגֶֹלם' ּדָ ה ִהיא ּכְ ּצָ ָגן, ַאְך ַהּמַ ֵניֶהם ִמּדָ ָאְמָנם ׁשְ טּות - הּוא, ׁשֶ ַפׁשְ ה ֶלָחֵמץ - ּבְ ין ַמּצָ ל ּבֵ ַהֶהְבּדֵ
ל  ְמַקּבֵ ְך  ְוַעל-ְיֵדי-ּכָ ּתֹוֵפַח,  ָתּה  ְלֻעּמָ ֶהָחֵמץ  ְוכּו',  ֶמַלח  ּה  ּבָ ִמים  ׂשָ ְוֵאין  ְפָחה,  ּתָ לֹא  ֲהֵרי  ה  ּצָ ַהּמַ ח'.  'ְמֻפּתָ ָגן  ּדָ
רּוׁשֹו  ל 'ּגֶֹלם' ְוַהָחֵמץ ּפֵ אֶֹפן ׁשֶ "ה( ּבְ א' )ַהָקּבָ 'ַאּבָ ָרה ּבְ ּה ַהּכָ רּוׁשָ ה ּפֵ ּצָ ל ֵהיֵטב. ֶהֵוה אֹוֵמר: ַהּמַ 'ַטַעם' ְוהּוא ְמֻתּבָ
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ֶכל.  י ׂשֵ ֶסת ַעל-ּפִ ָרה ִויִדיָעה ְמֻבּסֶ ַהּכָ

ל "ֵערֹם ְוֶעְרָיה", ַוֲעַדִין לֹא ָהְיָתה  ב ׁשֶ ּצָ ּמַ ַעת ְיִציַאת-ִמְצַרִים ָהיּו ֲעַדִין ּבְ ׁשְ ּבִ ָרֵאל, ׁשֶ ֵני-ִיׂשְ ב ּבְ ִדּיּוק ָהָיה ַמּצָ ְוָכְך ּבְ
ֶאת  ַקְלֶקֶלת  ּמְ ׁשֶ ַאֲהָבה  דֹוָלה  "ּגְ  - ָרֵאל  ְלִיׂשְ ַאֲהָבתֹו  גֶֹדל  ּבְ רּוְך-הּוא  דֹוׁש-ּבָ ַהּקָ ׁשֶ א  ֶאּלָ ֱאלֹקּות,  ּבְ ָגה  ַהּשָׂ ָלֶהם 
ֲעַדִין לֹא ָהיּו ְראּוִיים, ִנְגָלה  ְך ׁשֶ ט-ַעל-ּכָ ִלי ַהּבֵ ל ָהִעְנָיִנים, ּוִמּבְ ּלּוג ּוְקִפיָצה( ַעל ּכָ ׁשֹון ּדִ ַסח" )ִמּלְ ַהׁשּוָרה"- "ּפָ

ֲעֵליֶהם ּוְגָאָלם!

ְוָקא ָאז ֵיׁש ֶאת ַמֲעַלת ָהֱאמּוָנה, ְוָלֵכן  ַעת". ַאְך ְלִאיָדְך - ּדַ ּדַ א ּבְ ה ִנְקֵראת: "ֶלֶחם עִֹני"- "ֵאין ָעִני ֶאּלָ ּצָ ְוָלֵכן ַהּמַ
ּזַֹהר: "ֵמיְכָלא ִדְמֵהיְמּנּוָתא" )=ַמֲאַכל ָהֱאמּוָנה(; ה ִנְקֵראת ּבַ ּצָ ַהּמַ

ִכים  ְמַזּכְ  - ִהירּות(  ּבְ ׁשֹון  )=ִמּלָ ם"  "ּוְסַפְרּתֶ ָלֶכם":  ם  "ּוְסַפְרּתֶ  - ָהעֶֹמר  ְסִפיַרת   - נֹוָסף  ָלב  ׁשָ יַע  ַמּגִ ְך  ַאַחר-ּכָ
ָלב ַהּסֹוִפי  ָ יִעים ַלּשׁ ה, ְוָאז ַמּגִ ֲעֵרי ְקֻדׁשָּ מ"ט ׁשַ ֲעֵרי ֻטְמָאה, ְוִנְכָנִסים ּבְ ּוְמִאיִרים ֶאת ַה"ָלֶכם" - יֹוְצִאים ִממ"ט ׁשַ
ְצָוה  י הוי' הּוא ָהֱאלִֹקים ֵאין עֹוד ִמְלַבּדֹו", ְוָאז ַהּמִ ה ָהְרֵאָת ָלַדַעת ּכִ ָגה - "ַאּתָ ֵלמּות ַהַהּשָׂ ַלת-ַהּתֹוָרה - ׁשְ - ַקּבָ

ַנ"ל. ֵלמּות ּכַ ׁשְ רּוְך-הּוא ּבִ דֹוׁש-ּבָ ּקָ ִדיָעה ּבַ ָרה ְוַהּיְ א ֶאת ַהַהּכָ הּוא ְמַבֵטּ ָחֵמץ - ׁשֶ ְוָקא ּבֶ ִהיא ּדַ

אן  ּכָ ַהּנֹוֶתֶנת:  ִהיא  ה,  ַרּבָ ַאּדְ ּשֶ ָהֲעבֹוָדה.  ת  ְתִחּלַ ּבִ ַרק  ָאז  ׁשֶ ַסח  ַהּפֶ ֵמַחג  ָה'ַרַעׁש'  ַמהּו  ן  ִאם-ּכֵ אֹל  ִלׁשְ ]ֵאין   
ָכל-זֹאת ה'  ּבְ ָרֵאל,  ֵני-ִיׂשְ ּבְ ב  ַמּצָ ט ַעל  ַהּבֵ ִלי  ּבְ ּמִ ׁשֶ ָרֵאל -  ִיׂשְ ל ַאֲהַבת ה' ְלַעם  ְוַהָעְצָמה ׁשֶ את ַהּתֹוֶקף  ּטֵ ִמְתּבַ
בּועֹות ַהַחג  ׁשָ ָרֵאל, ְוִאלּו ּבְ ַעם ִיׂשְ ִחיַרת ה' ּבְ ַסח - ַהַחג הּוא ַעל ּבְ ֶפּ ים ֲאֵחרֹות: ּבְ ְך ְלָעם! ּוְבִמּלִ ם ּכָ ֶהם ּגַ ּבֹוֵחר ּבָ

ה'[.          ָרֵאל ּבַ ִחיַרת ַעם ִיׂשְ הּוא ַעל ּבְ

)מעובד ממאמרי חג הפסח(
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ם )ֶאת ַה(ָלֶכם שיחות קודש )4( | ּוְסַפְרּתֶ

ֲהִביֲאֶכם ֶאת  ִמּיֹום  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ֳחַרת  ִמּמָ ָלֶכם  ם  "ּוְסַפְרּתֶ ה:  דֹוׁשָ ַהּקְ ּתֹוָרֵתנּו  ְלִמְצַות ְסִפיַרת-ָהעֶֹמר אֹוֶמֶרת  ּנֹוֵגַע  ּבְ
ְפׁשּוטֹו -  ת" ֵאינֹו ּכִ ּבָ ַ ֳחַרת ַהּשׁ "ִמּמָ רּוׁש ּבְ ַהּפֵ ים, ׁשֶ ְהֶייָנה". ַחַז"ל ְמָפְרׁשִ ִמימֹת ּתִ תֹות ּתְ ּבָ ַבע ׁשַ נּוָפה ׁשֶ עֶֹמר ַהּתְ

ַסח.  ֳחַרת ַחג-ַהּפֶ לֹוַמר ִמּמָ ֳחַרת ַהיֹום-טֹוב" - ּכְ רּוׁש הּוא: "ִמּמָ א ַהּפֵ ת-קֶֹדׁש, ֶאּלָ ּבָ ְלָמֳחָרת ׁשַ

ן  ִניּתַ ה ִלְכאֹוָרה ָלׁשֹון ַמְטֶעה ׁשֶ ּזֶ ת" ׁשֶ ּבָ ַ ֳחַרת ַהּשׁ ׁשֹון "ִמּמָ ֱאֶמת ַהּתֹוָרה ּכֹוֶתֶבת ֶאת ַהּלָ אּור: ַמּדּוַע ּבֶ רּוׁש ּבֵ ּדָ
ת-קֶֹדׁש?  ּבָ ְפׁשּוטֹו ְלָמֳחָרת ׁשַ ָנה ּכִ ּוָ ַהּכַ ְלָפֵרׁש ׁשֶ

ָרֵאל ָהיּו ְצִריִכים  ִיׂשְ ְוַחְכֵמי  ְפׁשּוטֹו,  ּכִ סּוק ֶזה  ְרׁשּו ֶאת ּפָ ּפֵ דֹוִקים ָאֵכן  ֶרת, ַהּצְ ָמָרא ְמַסּפֶ ַהּגְ ִפי ׁשֶ ּכְ ְיֵתָרה ִמּזֹו: 
רּור? אֶֹפן ּבָ ְתָבה זֹאת ֵמרֹאׁש ּבְ ֵאָלה ַמּדּוַע ַהּתֹוָרה לֹא ּכָ ְ ֶאֶלת ַהּשׁ ן ִנׁשְ ְך, ְוִאם-ּכֵ ם ַעל ּכָ ַח ִעּמָ ְלִהְתַוּכֵ

ְך ֶאָחד:  בּועֹות - ַהּכֹל הּוא ֶהְמׁשֵ ּוׁשָ ַסח, ְסִפיַרת-ָהעֶֹמר,  ָעִמים ַרּבֹות - ּפֶ ּפְ ֵאר  ִנְתּבָ ָבר  ּכְ ִפי ׁשֶ ּכְ אּור הּוא:  ְוַהּבֵ
ָהָעם  ֶאת  הֹוִציֲאָך  "ּבְ אֹוֶמֶרת:  ַהּתֹוָרה  ׁשֶ ּוְכִפי  ְיִציַאת-ִמְצַרִים  ל  ׁשֶ ְכִלית  ְוַהּתַ ְך  ַהֶהְמׁשֵ ִהיא  ַהּתֹוָרה  ַלת  ַקּבָ
ֵאר  ְתּבָ ּנִ ׁשֶ ּוְכִפי  יֵניֶהם,  ּבֵ ר  ַחּבֵ ַהּמְ ר'  ׁשֶ ַה'ּגֶ ֵהם  ִפיָרה  ַהּסְ ִויֵמי  ה",  ַהּזֶ ָהָהר  ַעל  ָהֱאלִֹקים  ֶאת  ַעְבדּון  ּתַ ְצַרִים  ִמּמִ
נֹו ֶאת  ֶיׁשְ ְסִפיַרת-ָהעֶֹמר  ּבִ ה;  ֶפַסח - ַמּצָ ּבְ ָגן:  ּדָ ים ָהֵאּלּו ְקׁשּוִרים ִעם  ַמּנִ ַהּזְ ת  לֹׁשֶ ל ׁשְ ּכָ יחֹות ַהּקֹוְדמֹות -  ּשִׂ ּבַ

ָאֶפיָנה"(. ֶחם )"ָחֵמץ ּתֵ י ַהּלֶ ּתֵ בּועֹות - ׁשְ ׁשָ עֹוִרים; ּוּבְ ן-ָהעֶֹמר ִמּשְׂ ָקְרּבַ

ֲהָגה  ּנָ ׁשֶ ה  ָ )=ִאּשׁ ַה'ּסֹוָטה'  ׁשֶ ה  ּבָ ַהּסִ ְוזֹו  ֵהָמה,  ּבְ ַמֲאַכל  עֹוִרים הּוא  ׂשְ אּור:  ּבֵ רּוׁש  ּדָ ָהעֶֹמר  ן  ְלָקְרּבַ ּנֹוֵגַע  ּבְ ה,  ְוִהּנֵ
ָנּה  ְך ָקְרּבָ ּכָ ה ְבֵהָמה,  יָה ַמֲעׂשֵ ֲעׂשֶ ּמַ ם ׁשֶ ׁשֵ ָנה: "ּכְ ׁשְ אֹוֶמֶרת ַהּמִ עֹוִרים, ּוְכִפי ׁשֶ ן ׂשְ חֶֹסר-ְצִניעּות( ְמִביָאה ָקְרּבַ ּבְ
ֶהָעׂשּוי  ן  ָקְרּבַ ְמִביִאים  ן-ּתֹוָרה  ְלַמּתַ ַהֲהָכָנה  ְיֵמי  ֵהם  ׁשֶ ִפיָרה  ַהּסְ יֵמי  ּבִ ַמּדּוַע  ה  ָקׁשֶ ן  ְוִאם-ּכֵ ֵהָמה",  ּבְ ַמֲאַכל 

ֵהָמה? עֹוִרים - ַמֲאַכל ּבְ ִמּשְׂ

ִלים'  'ּכֵ ָהיּו  לֹא  ְוֵהם  ֲעֵרי-ֻטְמָאה,  ׁשַ מ"ט  ּבְ קּוִעים  ׁשְ ָהיּו  ָרֵאל  ִיׂשְ ְיִציַאת-ִמְצַרִים  ַמן  ּזְ ּבִ ה  ִהּנֵ ׁשֶ הּוא,  אּור  ְוַהּבֵ
ָלִכים  "ִנְגָלה ֲעֵליֶהם ֶמֶלְך-ַמְלֵכי-ַהּמְ א ׁשֶ ִביא: "ְוַאּתְ ֵערֹם ְוֶעְרָיה". ֶאּלָ ָתֵאר זֹאת ַהּנָ ּמְ ל ֶאת ַהּתֹוָרה, ּוְכִפי ׁשֶ ְלַקּבֵ
ל ָהִעְנָיִנים ְוִנְגָלה  ג ַעל ּכָ ַסח' ְוִדּלֵ ָרֵאל 'ּפַָ גֶֹדל ַאֲהָבתֹו ְלַעם ִיׂשְ ְכבֹודֹו ּוְבַעְצמֹו ּוְגָאָלם". ה' ּבְ רּוְך-הּוא ּבִ דֹוׁש-ּבָ ַהּקָ
ַעְצָמם  ְהיּו ּבְ ּיִ ָרֵאל ׁשֶ ֵני-ִיׂשְ ד ּבְ ה ֲעבֹוָדה ִמּצַ רּוׁשָ ֵעת ּדְ ּכָ ְצַרִים. מּוָבן, ׁשֶ ְכבֹודֹו ּוְבַעְצמֹו" ְוהֹוִציָאם ִמּמִ ֲעֵליֶהם "ּבִ

ל ֶאת ַהּתֹוָרה. ְראּוִיים ְלַקּבֵ

י ֶחְלקֹו  ר, ּכִ תֹוַרת-ַהֲחִסידּות ֻמְסּבָ ֶלְך ֲחָדָריו". ּבְ רּוָצה ֱהִביַאִני ַהּמֶ ֵכִני ַאֲחֶריָך ּנָ סּוק: "ָמׁשְ נֹו ּפָ יִרים ֶיׁשְ ִ יר-ַהּשׁ ׁשִ ּבְ
ָרֵאל.  ֵני-ִיׂשְ ּבְ ַמְעָלה' ֶאת  ְך ִמּלְ "ה 'מֹוׁשֵ ָאז ַהָקּבָ ְיִציַאת-ִמְצַרִים, ׁשֶ ֵכִני" - הֹוֵלְך ַעל  "ָמׁשְ סּוק  ל ַהּפָ ָהִראׁשֹון ׁשֶ
ל ֶאת  ְלַקּבֵ ְראּוִיים  ְהיּו  ּיִ ׁשֶ ָרֵאל  ֵני-ִיׂשְ ּבְ ד  ִמּצַ ֲעבֹוָדה  ה  רּוׁשָ ּדְ ְיִציַאת-ִמְצַרִים  ַאַחר  ָאַמְרנּו -  ׁשֶ ִפי  ּכְ ׁשֶ ֱהיֹות  ַאְך 
ָכל  ּבְ ּדּוִרים, ׁשֶ ּסִ רֹוִאים ּבַ ֲהִמית ]ּוְכִפי ׁשֶ ֶפׁש-ַהּבַ רּור' ַהּנֶ ל ְסִפיַרת-ָהעֶֹמר - 'ּבֵ יָעה ָהֲעבֹוָדה ׁשֶ אן ַמּגִ ַהּתֹוָרה - ּכָ
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ַמֲאַכל  הּוא  ׁשֶ עֹוִרים  ׂשְ ן  ָקְרּבַ ְמִביִאים  ְוָלֵכן  ְוכּו'[,  בּוָרה  ּגְ ֶחֶסד  ּדֹות  ַהּמִ ְבַעת  ִ ִמּשׁ ַאֶחֶרת  ה  ִמּדָ 'ְמָבְרִרים'  יֹום 
"ַאֲחֶריָך  סּוק  ַהּפָ יְך  ַמְמׁשִ ֶזה  ַעל  ֲהִמית  ַהּבַ ֶפׁש  ַהּנֶ ֶאת  ּוְמָבְרִרים  יֹום  ָכל  ּבְ ִמים  ְתַקּדְ ּמִ ׁשֶ ֶזה  ְזַמן  ְוַעל  ֵהָמה.  ּבְ
ַלת ַהּתֹוָרה  ֶלְך ֲחָדָריו" - ַקּבָ סּוק: "ֱהִביַאִני ַהּמֶ יִעים ְלִסּיּום ַהּפָ ָאנּו 'ָרִצים' ֵמַעְצֵמנּו! ְוַעל-ְיֵדי-ֶזה ַמּגִ רּוָצה" - ׁשֶ ּנָ
ה,  ּצָ ּמַ ְצָוה ּבְ ַהּמִ ַסח ׁשֶ ֹוֶנה ִמּפֶ ּשׁ ֶחם - ָחֵמץ, ּוּבְ י ַהּלֶ ּתֵ ׁשְ ְוָקא ּבִ ְצָוה ִהיא ּדַ בּועֹות ַהּמִ ׁשָ ֱאלֹקּות ]ְוָלֵכן ּבְ ֵביקּות ּבְ ְוַהּדְ
ֲעַדִין  ֲהִליְך ׁשֶ ת ַהּתַ ְתִחּלַ ָרֵאל ּבִ ֵני-ִיׂשְ ל ּבְ ב ׁשֶ ּצָ ה ָהָיה ַהּמַ ּזֶ ַעת" ׁשֶ ּדַ א ּבְ ה ִהיא "ֶלֶחם עִֹני" - "ֵאין ָעִני ֶאּלָ ּצָ י ַהּמַ ּכִ
 - ֵלמּות  ׁשְ ּבִ ָגה  ַהַהּשָׂ ָאז  ַהּתֹוָרה -  ַלת  ְוַקּבָ ֲהִליְך  ַהּתַ ִסּיּום  בּועֹות -  ׁשָ ּבְ ֲאָבל  ֱאלֹקּות,  ּבְ ָגה  ַהּשָׂ ָלֶהם  ָהְיָתה  לֹא 
א ֶאת  הּוא ְמַבֵטּ ָחֵמץ - ׁשֶ ְוָקא ּבֶ ְצָוה ִהיא ּדַ י ה' הּוא ָהֱאלִֹקים ֵאין עֹוד ִמְלַבּדֹו", ְוָלֵכן ַהּמִ ה ָהְרֵאָת ָלַדַעת ּכִ "ַאּתָ

ֵלמּות[. ׁשְ "ה ּבִ ָקּבָ ִדיָעה ּבַ ָרה ְוַהּיְ ַהַהּכָ

ּוְכמֹו  ַמְעָלה  ִמּלְ ְמֻיָחד  ְוכַֹח  ִסּיּוַע  ָצִריְך  ֲעֵרי-ֻטְמָאה  ׁשַ ִממ"ט  ְוָלֵצאת  ֲהִמית  ֶפׁש-ַהּבַ ַהּנֶ ֶאת  ְלָבֵרר  ּמּוָבן,  ּכַ ַאְך 
ת"  ּבָ ַ ֳחַרת ַהּשׁ ם ָלֶכם ִמּמָ ִית ָהֲאסּוִרים" - ְוַעל-ֶזה אֹוֶמֶרת ַהּתֹוָרה: "ּוְסַפְרּתֶ יר ַעְצמֹו ִמּבֵ ֱאַמר: "ֵאין ָחבּוׁש ַמּתִ ּנֶ ׁשֶ

ת":  ּבָ ַ ֳחַרת ַהּשׁ ֲהִמית לֹוְקִחים "ִמּמָ ֶפׁש-ַהּבַ לֹוַמר: ֶאת ַהּכַֹח ְלָבֵרר ֶאת ַהּנֶ - ּכְ

ַבע ָיִמים,  ׁשֶ ַבע. ָהעֹוָלם ִנְבָרא ּבְ ר ׁשֶ ְסּפָ י ָהעֹוָלם ָקׁשּור ִעם ַהּמִ ת"? ָאנּו רֹוִאים, ּכִ ּבָ ַ ֳחַרת ַהּשׁ רּוׁש "ִמּמָ ָמה ַהּפֵ
ִהיא ַנֲעֵלית ְלַגְמֵרי ִמִגְדֵרי ָהעֹוָלם -  ה' ׁשֶ ְרּגָ ת-קֶֹדׁש. ַאְך ֵיׁש עֹוד 'ּדַ ּבָ ִביִעי - ׁשַ ְ ֶהם הּוא ַהּיֹום ַהּשׁ ּבָ דֹוׁש ׁשֶ ַהּקָ ׁשֶ
ה ַנֲעֵלית זֹו לֹוְקִחים  ְרּגָ ְוָקא ִמּדַ ּדַ ת( ׁשֶ ּבָ ַ ַאֲחֵרי ַהּשׁ ִמיִני ׁשֶ ְ ת" )=ַהּיֹום ַהּשׁ ּבָ ַ ֳחַרת ַהּשׁ מֹוֶנה - "ּמָ ר ׁשְ ְסּפָ ה ַהּמִ ּזֶ ׁשֶ

ּדֹות. ְבַעת ַהּמִ ֶאת ַהּכַֹח ְלָבֵרר ֶאת ׁשִ

ל ֶאת  ֲהִמית( - ָצִריְך ְלַקּבֵ ֶפׁש-ַהּבַ ׁשֹון 'ִזּכּוְך'( - ֶאת ַה"ָלֶכם" )ַהּנֶ ם" )ִמּלְ ְהֶיה "ּוְסַפְרּתֶ ּיִ ְכֵדי ׁשֶ תּוב: ּבִ  ּוִבְלׁשֹון ַהּכָ
ת"... ּבָ ַ ֳחַרת ַהּשׁ ַהּכַֹח "ִמּמָ

)מעובד מתוך ליקוטי-שיחות ח"א - אמור(
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יָחה א' ֵאלוֹת - שִׂ שְׁ

ָנה"? ל "שָׁ ה ָקׁשּור ָהִעְנָין שֶׁ 1. ְלמַּ

  

  

ל "חֶֹדׁש"? ה ָקׁשּור ָהִעְנָין שֶׁ 2. ְלמַּ

  

  

עוָֹלם? יֵּׁש לה' בָּ ֵני ַהַהְנָהגוֹת שֶׁ 3. ַמֶהם שְׁ

  

  

ָכל סּוג ַהְנָהָגה? 4. ֵאיֶזה ַמֲעָלה ֵיׁש בְּ

  

  

ל ְיהּוִדי? ֵלמּות ֲעבוָֹדתוֹ שֶׁ את שְׁ טֵּ יַצד ִמְתבַּ 5. כֵּ

  

 

יָחה ב' ֵאלוֹת - שִׂ שְׁ

ע? ֵאַלת ָהָרשָׁ ֵאַלת ֶהָחָכם ִלשְׁ ין שְׁ ל בֵּ 1. ַמה ַהֶהְבדֵּ
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ִטים"? פָּ שְׁ ים ְוַהמִּ ן ֶהָחָכם ֵאינוֹ יוֵֹדַע ֶאת "ָהֵעדוֹת ְוַהֻחקִּ ַהבֵּ ֵכן שֶׁ 2. ֵאיְך ִיתָּ

  

  

ִטים"? פָּ שְׁ ים" ו"מִּ ין "ֵעדוֹת" "ֻחקִּ ל בֵּ 3. ַמה ַהֶהְבדֵּ

  

  

ל 'ֱאמּוָנה'? א ֶאת ָהִעְנָין שֶׁ 4. ֵאיֶזה ַחג ְמַבטֵּ

  

  

ַסח ֲאִפיקוָֹמן"? ל "ֵאין ַמְפִטיִרין ַאַחר ַהפֶּ ֲהָלָכה שֶׁ ְוָקא בַּ ֲחרּו דַּ 5. ַמּדּוַע בָּ

  

  

יָחה ג' ֵאלוֹת - שִׂ שְׁ

בּועוֹת? ַסח ְלַחג ַהשָּׁ ין פֶּ ר בֵּ שֶׁ 1. ָמה ַהקֶּ

  

  

יֵניֶהם? יֵּׁש בֵּ יָרה' שֶׁ 2. ַמִהי ַה'ְסתִּ

  

  

ְרֶזל"? רּוׁש "ּכּור ַהבַּ 3. ַמה ַהפֵּ
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ה ֶלָחֵמץ? ין ַמצָּ ל בֵּ 4. ַמה ַהֶהְבדֵּ

  

  

ה ִנְקֵראת "ֶלֶחם עִֹני"? צָּ 5. ַמּדּוַע ַהמַּ

  

 

יָחה ד' ֵאלוֹת - שִׂ שְׁ

ת"? בָּ ֳחַרת ַהשַּׁ סּוק: "ִממָּ ְרׁשּו ַחַז"ל ֶאת ַהפָּ יַצד פֵּ 1. כֵּ

  

 

ֵהָמה? עוִֹרים - ַמֲאַכל בְּ ן שְׂ ְסִפיַרת-ָהעֶֹמר ְמִביִאים ָקְרבַּ 2. ַמּדּוַע בִּ

  

 

עוִֹרים, ּוַמּדּוַע? ן שְׂ ִביִאים ָקְרבַּ מְּ 3. ֵהיָכן עוֹד ָמִצינּו שֶׁ

  

 

ת"? בָּ ֳחַרת ַהשַּׁ סּוק: "ִממָּ י ֶאת ַהפָּ יַצד ְמָפֵרׁש ָהַרבִּ 4. כֵּ
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ם ָלֶכם"? סּוק: "ּוְסַפְרתֶּ י ֶאת ַהפָּ יַצד ְמָפֵרׁש ָהַרבִּ 5. כֵּ
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מור בת אלונה לזיווג הגון
 יקוט קטי בת אלונה להצלחה וברכה
דוד בן אלונה לחיזוק ביראת שמים.

לזכות משה יהונתן בן תמר
ורפאל צבי בן מיכל
להצלחה בגשם וברוח

לזכות  בועז בן זהבה
להצלחה בגשם וברוח 

לזכות אליהו בן אהובה חביבה
לברכה והצלחה בגשם וברוח

לזכות ולרפואת אהובה חביבה בת רחל
ומזל חי'ה בת אהובה חביבה

לאויוש"ט מתוך שמחה בריאות ונחת

הרה"ח ר' אלחנן ישראל שי' בן מ' 
שמחה בת שבע ז"ל 

וזוגתו מרים יוכבד תחי' 
בת הרה"ח ר' צבי שי'

וב"ב שיחיו
לברכה והצלחה בגשם וברוח

ר' איל צבי בן מזל ומשפחתו
בריאות איתנה ופרנסה בשפע

ר' אברהם ז"ל 
בן מנחם ז"ל חזן

נלב"ע ט' אדר ראשון ה'תשע"ו

צפרה ז"ל
בת אליהו ז"ל מעון

נלב"ע כ"א כסלו ה'תשע"א

מינה זעלדא ז"ל כהנא
ב"ר מנחם נחום ז"ל גורלניק

נלב"ע כו אדר ה'תנש"א

ר' יעקב  ז"ל בן עליה בן טולילה 

ולרפואת
ברורי'ה בת יקוט

ולזכות
ב"ב שיחיו

לברכה והצלחה בגשם וברוח

יוסף ז"ל בן משה

ולזכות 
משפחת הררי וכל יוצ"ח

לזכות לעילוי נשמת
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ר' שמעון בן ויקטוריה שי'
ורעייתו אלונה בת מלכה תחי'

לשמירת עם ישראל וחיילי צבא הגנה לישראל 

ולרפואת
ויקטוריה בת פרחה

ואליהו בן יקוט שם טוב

לזכות הרה"ח ר' זלמן הכט וב"ב שיחיו
לזכות המרא דאתרא הגאון החסיד הרב משה הבלין שליט"א

וכל יוצ"ח שיחיו לאויוש"ט מתוך בריאות ונחת

לזכות הנהלת ישיבת תומכי תמימים קרית-גת 
ותלמידי התמימים שיחיו

לזכות מנכ"ל המוסדות הרב לוי יצחק הבלין שליט"א 
התומך ללא לאות בכל פעולות התמימים והמתיבתא
ישלם ה' פועלכם ותהי משכורתכם שלימה מאתו ית' 

ותרוו נחת חסידי מכל יוצ"ח מתוך בריאות ונחת

האיש הכשר והטהור אוהב תורה ולומדיה                                         
רבי ניסים אמזלג ע"ה 

ולהצלחת כל משפחת אמזלג וב"ב שיחיו 
אורך ימים ושנות חיים בטוב ובנעימים

הרה"ח ר' חיים יהודה שמחה ע"ה                                                      
בן אליהו ז"ל ממן 

נלב"ע ג' אדר שני ה'תשע"ד
ולזכות כל יוצ"ח לאויוש"ט 
מתוך שמחה בריאות ונחת

לעילוי נשמתלעילוי נשמת

לזכותלזכות
הר' חיים חי בן ג'וליה ומשפחתו

עומרי בן שרה ומשפחתו
גיא בן שרה ומשפחתו 

דקלה בת שרה ומשפחתה
בריאות, פרנסה בשפע 

והצלחה בגשם וברוח
"תבליני הדור השלישי בע"מ"

לזכות עוז בן רחל
רחל בת חטון

לבריאות איתנה

לזכות יעקב בן רחל ביצ'אצ'י
הצלחה וברכה לפרנסה וזיווג הגון

לזכות שושנה בת עופרה
לפרנסה בהרחבה ובריאות איתנה
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סבינו 

ר' יעקב משה

ב"ר 

מאיר ישראל
איסר הכהן פרידמן ע"ה

נפטר י' בניסן ה'תשס"ד

הרבנית

חנה
בת ר' יוסף ישראל הכהן הי"ד

ושיינדל ע"ה

לעילוי נשמתלעילוי נשמת

הלימוד בחוברת זו מוקדש 
לע"נ הבחור התמים

מנחם מענדל דוד אברהמי ז"ל
ב"ר שמעון וטלי יבלחט"א 

נפטר ב' בניסן ה'תש"ע.
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ר' דוד חיים ב"ר
אברהם ע"ה

אברהם ב"ר
מאיר ע"ה

מ' רויזא לאה בת
ר' משה ישראל ע"ה

ר' אהרן ישראל ב"ר
אריה לייב ע"ה

מ' יהודית חי' בת
ר' יצחק משה ע"ה

ר' יצחק משה ב"ר
חיים דוב ע"ה

מ' חנה רויזע בת
ר' אברהם ע"ה

ר' מאיר ב"ר 
יצחק ע"ה

מ' בתיה לאה בת
ר' משה ע"ה

ר' ארי'ה לייב ב"ר
מרדכי ע"ה

מ' שרה בת
ר' חיים ע"ה

אהרן ישראל ע"ה
ב"ר פנחס צבי שי'

ר' משה ישראל ב"ר
שמעון מרדכי ע"ה

מ' חי'ה שרה בת
 ר' משה הלוי ע"ה

ר' הרשל ב"ר 
משה ישראל ע"ה

מ' חי'ה משא בת 
ר' אברהם ע"ה

ר' יוסף אברהם ב"ר 
הושע אביגדור ע"ה

מ' יוכבד בת 
ר' אברהם אליעזר ע"ה

ר' זלמן ב"ר
ליב ע"ה

מ' מלכה בת
ר' פסח ע"ה

מ' פעסא בת
ר' זלמן ע"ה

הר'יחזקאל מנחם מענדל זאב ע"ה 
ב"ר אלחנן צבי שי'

מ' רחל לאה בת
ר' אהרן ישראל ע"ה

לעילוי נשמתלעילוי נשמת

ת.נ.צ.ב.ה ת.נ.צ.ב.ה
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מושגי יסוד לפסח:

ביאורוהמושגביאורוהמושג

דילוג / חג יציאת פסח
מצרים

מצות מצווה לשם 
מצוות הלילה הראשון

מצות שנאפו בערב 
פסח אחר חצות היום

בצק אפוי דק שלא מצה
תפח

הכשרה במים רותחים הגעלה
מבעבעים

הכשרה באש חמהליבוןבצק שתפחחמץ

כיליון / מחיקת דבר מן ביעור
העולם

שפיכת מים  רותחיםעירוי

־גמר הכשרה ע"י הטבהטבלהביעור מן הלבביטול
לה במי מקווה

מציצת דם הבשר ע"י מליחהשיעבוד / עבודת פרךעבדות
מלח

שטיפה וניקויהדחהחופשיות / שחרורחירות

המתנת דבר בתוך השריהיציאה מן השעבודגאולה
משקים

צדקה לעני עבור מצרכי מעות חיטין
יסוד לפסח

בור המכיל מי גשמים מקווה
)40 סאה(

מים שהמתינו משך מים שלנו
לילה שלם

חזרת / ירק מר מאוד מרור
)חריין(

כלי שעורכים בו הבצק מערוך
על השולחן

רסק פירות המעורבים חרוסת
ביין

כלי שמחוררים בו את מנקבת
הבצק

ירק )תפו"א, בצל או כרפס
כרפס(
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כלי שמתעסקים בו מרדה
בבצק בתנור

זרוע )צוואר של עוף 
צלוי(

סימן זכר לקרבן פסח

הלילה ששמורים בו מן ליל שימוריםמסננת קמחנפה
המזיקים )ליל הסדר(

פעולת, תהליך עשיית לישה
הבצק

הלילה שעורכים בו ליל הסדר
סדר

בצק )קמח מעורב עם עיסה
מים(

צורת ישיבה דרך ַהֵסיָבה
חירות

ה"כזית" האחרון של אפיקומןתהליך התנפחות הבצקתפיחה
המצה שאוכלים בסוף 

הסדר

מצה העשויה מחיטים מצה שמורה
שמורים משעת קצירה

סיפור יציאת מצרים הגדה
ולקחיו
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