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 יד
 האם אתה רוצה להיות בן עולם הבא?

ַסחת ִהְלכוֹ  י ּפֶ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ ד ִלּמוּ  ַסחִהְלכוֹ  ׁשֻ י ת ּפֶ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ

  םְליוֹ ד ֶאחָ ד ַעּמוּ 
  

ָנןּתָ  ֶפַסח ִהְלכוֹ  נּו ַרּבָ ַסח ּבְ ל יֹום ִהְלכֹות ּפֶ ִעְנָינֹו ׁשֶ ין ּבְ ְהיּו ׁשֹוֲאִלין ְודֹוְרׁשִ ּיִ ָרֵאל ׁשֶ ן ָלֶהם ְלִיׂשְ ּקֵ ה ּתִ ֲעֶצֶרת ִהְלכֹות ַחגמֹׁשֶ חָ  ת ֲעֶצֶרת ּבַ ג ּבֶ
  ה ד.)ְמִגלָּ (

 אדר

 

 גליון

 

ְלָחן" ָמכֹון ַסח ִהְלכֹות רּוךְ עָ  ׁשֻ ים ּפֶ לֹׁשִ ל ְלִלּמּוד - " יֹום ִלׁשְ ַסח ִהְלכֹות" ח"או ּכָ ים" ּפֶ ִלׁשִ   ֶהָחג קֹוֵדם יֹום ׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ ָר  שע"י "ִמְפָעל עֹוָלִמי ְלִלּמּוד ּכָ ַחבֵּ ן ִמּמָ   "רַהּמְ

ַר  ְפעָ ת ַמּטְ ָראֵ ד ֶאחָ ל כָּ ת ְלַזּכוֹ ל: ַהּמֻ ׂשְ   אַהבָּ ם עֹולָ ן בֶּ ת ְהיוֹ לִ ל ִמיִּ

ְלָחן ָערּוְך  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ הַעל ְיֵדי ִלּמּוד ּכָ ְזּכֶ  ְיהּוִדי ִלְהיֹות יִּ
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  חיים אורח

  פסח הלכות
  אדר

 תכט סימן
ֵאין ' ב ּובוֹ , ִניָסן ָכל ְפֵניֶהם על נֹוְפִלין ׁשֶ

  ְסִעיִפים:

ִהְלכֹות ׁשֹוֲאִלין. א ַסח ּבְ ַסח ֹקֶדם ּפֶ ים ַלּפֶ ֹלׁשִ  ׁשְ
  :יֹום

ֵניֶהם ַעל נֹוְפִלין ֵאין. ב ָכל ּפְ  ְוֵאין, ִניָסן ֹחֶדשׁ  ּבְ
ת ִצְדָקְתךָ  אֹוְמִרים ּבָ ׁשַ ִמְנָחה ּבְ יִדין ְוֵאין, ּבְ  ַמְסּפִ

ין ְוֵאין, ּבוֹ  יר ּבוֹ  ִמְתַעּנִ ִצּבּור ְלַהְזּכִ כֹורֹות. ּבְ  ְוַהּבְ
ין ֶעֶרב ּבוֹ  ִמְתַעּנִ ַסח ּבְ   :ּפֶ

 תל סימן
  ָסִעיף ֶאָחד ּובוֹ 

ת. א ּבָ ִלְפֵני ׁשַ ת אֹותוֹ  קֹוִרין ַהֶפַסח ׁשֶ ּבָ דֹול ׁשַ , ַהּגָ
סהַ  ִמְפֵני ה ּנֵ עׂשָ ּנַ   :ּבוֹ  ׁשֶ

 תלא סימן
ִדיַקת ְזַמן   ְסִעיִפים:' ב ּובוֹ , ֶהָחֵמץ ּבְ

ת. א ְתִחּלַ ִניָסן ד"י ֵליל ּבִ  ֶהָחֵמץ ֶאת ּבֹוְדִקים ּבְ
ר ְלאֹור ֹחִרין, ַהּנֵ ָכל, ּוַבְסָדִקין ּבַ קֹומֹות ּבְ  ַהּמְ
ֶרךְ  ּדֶ ם ְלַהְכִניס ׁשֶ   :ָחֵמץ ׁשָ

ֵהר. ב ל ִיּזָ ּלֹא ָדםאָ  ּכָ ׁשּום ַיְתִחיל ׁשֶ  ְמָלאָכה ּבְ
ְבּדֹק ַעד, ֹיאַכל ְוֹלא ּיִ  ֵעת לוֹ  ֵישׁ  ִאם ַוֲאִפּלוּ . ׁשֶ

ְבּדֹק ַעד ִיְלֹמד ֹלא, ִלְלֹמד ָקבּועַ  ּיִ  ִהְתִחיל ְוִאם. ׁשֶ
עֹוד ִלְלֹמד   :ְלַהְפִסיק ָצִריךְ  ֵאין, יֹום ִמּבְ

 תלב סימן
ין ְרַכת ּדִ ִדיַקת ּבִ   ְסִעיִפים:' ב ּובוֹ  ,ָחֵמץ ּבְ

ְתִחיל ֹקֶדם. א ּיַ ר: ְיָבֵרךְ  ִלְבּדֹק ׁשֶ נוּ  ֲאׁשֶ ׁשָ  ִקּדְ
ִמְצֹוָתיו נוּ  ּבְ עּור ַעל ְוִצּוָ ֵהר. ָחֵמץ ּבִ ּלֹא ְוִיּזָ  ׁשֶ

ר ין ְיַדּבֵ ָרָכה ּבֵ ת ַהּבְ ִדיָקה ִלְתִחּלַ ּלֹא ְוטֹוב. ַהּבְ  ׁשֶ
ר ְדָבִרים ְיַדּבֵ ְגמֹ  ַעד ֲאֵחִרים ּבִ ּיִ ל רׁשֶ ִדיָקה ּכָ , ַהּבְ
ֵדי ים ּכְ ׂשִ ּיָ ָכל ִלְבּדֹק ִלּבוֹ  ֶאל ׁשֶ קֹומֹות ּבְ  ַהּמְ

ְכִניִסים ּמַ   :ָחֵמץ ּבוֹ  ׁשֶ

ְבָרָכה. ב ה ִלְבּדֹק ָיכֹול ַאַחת ּבִ ּמָ ים ּכַ ּתִ  ְוִאם. ּבָ
ַעל ִית ּבַ ֵני ַיֲעִמיד, רֹוֶצה ַהּבַ יתוֹ  ִמּבְ  ֶאְצלוֹ  ּבֵ

ָעה ׁשָ הּוא ּבְ רוּ , ְמָבֵרךְ  ׁשֶ ּזְ  ִאישׁ  ִלְבּדֹק ְוִיְתּפַ
ְמקֹומוֹ  ָרָכה ְסַמךְ  ַעל ּבִ ַרךְ  ּבְ ּבֵ ַעל ׁשֶ ִית ּבַ   :ַהּבַ

 תלג סימן
ִדיַקת   ְסִעיִפים: א"י ּובוֹ , ָחֵמץ ּבְ

ִדיָקה. א ְהֶיה ָצִריךְ  ַהּבְ ּתִ ר ְלאֹור ׁשֶ  ְלאֹור ְוֹלא ַהּנֵ
ָבָנה ַדק ְוֹלא ָעַבר ְוִאם. ַהּלְ ּבֹוֵדקכְּ  ד"י ֵליל ּבָ  ׁשֶ
יֹום ה ְלאֹור ִיְבּדֹק ֹלא, ד"י ּבְ א ַהַחּמָ  ְלאֹור ֶאּלָ
ר אֹוָרהּ  ְוַאְכַסְדָרה. ַהּנֵ ָדָקהּ  ִאם, ַרב ׁשֶ  ְלאֹור ּבְ

ה ּיוֹ , ַהַחּמָ ין ְוהּוא. ּדַ ֶנֶגד ַהּדִ ה ּכְ ֶחֶדר ֲאֻרּבָ ּבַ   :ׁשֶ
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 טו
 האם אתה רוצה להיות בן עולם הבא?

ַסחת ִהְלכוֹ  י ּפֶ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ ד ִלּמוּ  ַסחִהְלכוֹ  ׁשֻ י ת ּפֶ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ

  םְליוֹ ד ֶאחָ ד ַעּמוּ 
  

ָנןּתָ  ֶפַסח ִהְלכוֹ  נּו ַרּבָ ַסח ּבְ ל יֹום ִהְלכֹות ּפֶ ִעְנָינֹו ׁשֶ ין ּבְ ְהיּו ׁשֹוֲאִלין ְודֹוְרׁשִ ּיִ ָרֵאל ׁשֶ ן ָלֶהם ְלִיׂשְ ּקֵ ה ּתִ ֲעֶצֶרת ִהְלכֹות ַחגמֹׁשֶ חָ  ת ֲעֶצֶרת ּבַ ג ּבֶ
  ה ד.)ְמִגלָּ (

 אדר

 

 גליון

 

ְלָחן" ָמכֹון ַסח ִהְלכֹות רּוךְ עָ  ׁשֻ ים ּפֶ לֹׁשִ ל ְלִלּמּוד - " יֹום ִלׁשְ ַסח ִהְלכֹות" ח"או ּכָ ים" ּפֶ ִלׁשִ   ֶהָחג קֹוֵדם יֹום ׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ ָר  שע"י "ִמְפָעל עֹוָלִמי ְלִלּמּוד ּכָ ַחבֵּ ן ִמּמָ   "רַהּמְ

ַר  ְפעָ ת ַמּטְ ָראֵ ד ֶאחָ ל כָּ ת ְלַזּכוֹ ל: ַהּמֻ ׂשְ   אַהבָּ ם עֹולָ ן בֶּ ת ְהיוֹ לִ ל ִמיִּ

ְלָחן ָערּוְך  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ הַעל ְיֵדי ִלּמּוד ּכָ ְזּכֶ  ְיהּוִדי ִלְהיֹות יִּ

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  סימן תלד הלכות פסח
  

 

2

  אורח חיים ערוך שולחן

ã 

 

א ָהֲאבּוָקה ְלאֹור ּבֹוְדִקין ֵאין. ב ר ְלאֹור ֶאּלָ , ַהּנֵ
ֵנר ֹלאוְ  ל ּבְ ל ְוֹלא, ֵחֶלב ׁשֶ ן ׁשֶ ּמָ ל ְוֹלא, ׁשֻ  ׁשֶ

ן ּמֶ א, ׁשֶ ֵנר ֶאּלָ ל ּבְ ֲעָוה ׁשֶ   :ׁשַ

ל ּבֹוֵדק. ג קֹומֹות ּכָ שׁ  ַהּמְ ּיֵ א ָלחּושׁ  ׁשֶ ּמָ  ִהְכִניסוּ  ׁשֶ
ֶהם ל ְוָלֵכן. ָחֵמץ ּבָ ִית ַחְדֵרי ּכָ  ְוָהֲעִלּיֹות ַהּבַ

ִדיָקה ְצִריִכים ָעִמים. ּבְ ּפְ ֶהם ִנְכַנס םָאדָ  ׁשֶ  ּוִפּתוֹ  ּבָ
ָידוֹ  ֵאין ַיִין אֹוְצרֹות ֲאָבל. ּבְ ק ׁשֶ ּפֵ  ְוֵכן, ֵמֶהם ִמְסּתַ
ן ִדיָקה ְצִריִכים ֵאיָנם, ּבוֹ  ְוַכּיֹוֵצא ַמְתּבֵ   :ּבְ

ִית ֹחֵרי. ד ָתִלים ַהּבֹוְלִטים ְוִזיִזין ַהּבַ ֵאיָנם, ֵמַהּכְ  ׁשֶ
בֹוִהים ה ּגְ  ְצִריִכים, הַהְרבֵּ  ְנמּוִכים ְוֹלא ַהְרּבֵ
ִדיָקה בֹוִהים ֲאָבל. ּבְ ֵאין ַהּגְ ַעת ָהָאָדם ַיד ׁשֶ  ַמּגַ

ם מּוִכים, ׁשָ חֹות ְוַהּנְ ה ּפָ ֹלׁשָ ְ  ֵאיָנם, ְטָפִחים ִמׁשּ
ִדיָקה ְצִריִכים   :ּבְ

ג. ה ִציעַ  ּגַ ל ַהּיָ ְגּדָ יֶהם ְוַהּמִ ּגֵ ּגַ ִעים ׁשֶ ּפָ ֵני ְמׁשֻ  ּוִמּפְ
ךְ  יֶהם ֵאין ּכָ ּגֵ ִמישׁ  ְלׁשּום ןְראּויִ  ּגַ ׁשְ  ֵאיָנם, ּתַ

ִדיָקה ְצִריִכין תֹוךְ  ֵהם ֲאִפּלוּ  ּבְ ִית ּבְ   :ַהּבַ

ל ֶרֶפת. ו ָקר ׁשֶ ִדיָקה ָצִריךְ  ֵאינוֹ  ּבָ ִאם, ּבְ  ָהָיה ׁשֶ
ם ֵהמֹות ָחֵמץ ׁשָ ל לּול ְוֵכן. ֹיאְכלּוהוּ  ַהּבְ  ׁשֶ

ְרְנגֹוִלים ִדיָקה ָצִריךְ  ֵאינוֹ  ּתַ ֵני, ּבְ ִאם ִמּפְ  ָיההָ  ׁשֶ
ם ְרְנגֹוִלים ָחֵמץ ׁשָ ל ֶאְמָצָעהּ  ְוֵכן. ֹיאְכלּוהוּ  ַהּתַ  ׁשֶ
ִדיָקה ָצִריךְ  ֵאינוֹ  ָחֵצר ִאם, ּבְ ם ָהָיה ׁשֶ  ָחֵמץ ׁשָ

ָאר ָהעֹוְרִבים ם ַהְמצּוִים עֹופֹות ּוׁשְ . ֹיאְכלּוהוּ  ׁשָ
י ְוָהֵני אי ֲאָבל, ָחֵמץ ִמְסֵפק ִמּלֵ   :ֹלא ָחֵמץ ַוּדַ

ין ֹחר. ז ּבֵ ל, ַלֲחֵברוֹ  ְיהּוִדי ׁשֶ  ַעד ּבֹוֵדק ֶאָחד ּכָ
דוֹ  ָמקֹום ּיָ ַעת ׁשֶ ָאר ַמּגַ ְ ל ְוַהׁשּ ִלּבוֹ  ְמַבּטֵ . ְוַדּיוֹ , ּבְ
ין ּבֵ ִדיָקה ָצִריךְ  ֵאינוֹ  ם"ְלַעּכוּ  ְיהּוִדי ְוׁשֶ ָלל ּבְ , ּכְ

א ּמָ ִפים: ֹיאַמר ׁשֶ ׁשָ ה הּוא ּכְ א ְוִנְמָצא ִלי עֹוׂשֶ  ּבָ
ָנה ִליֵדי   :ַסּכָ

שׁ  ּכֶֹתל. ח ּמֵ ּתַ ׁשְ ּנִ ֹחִרין ָחֵמץ ּבוֹ  ׁשֶ ה ְוָנַפל, ּבַ  ְוַנֲעׂשָ
ל בֹוהַּ  ֵאינוֹ  ֲאִפּלוּ , ּגַ ֵדי ְטָפִחים' ג ּגָ ת ּכְ  ֲחִפיׂשַ

ֶלב יו ִלְבּדֹק ָצִריךְ  ֵאין, ַהּכֶ ְחּתָ יָון ּתַ שׁ  ּכֵ ּיֵ  ּבוֹ  ׁשֶ
ַנת צּוִיים ַעְקָרב ַסּכָ ּמְ ים ׁשֶ ּלִ ּגַ יָנן ּבַ א ַחְייׁשִ ּמָ  ׁשֶ
ִלים ַאַחר ׁשְ ּיַ ִדיָקתוֹ  ׁשֶ ֵאינוֹ  ּבְ ִמְצָוה עֹוֵסק ׁשֶ  ּבְ
שׂ  ֱאַבד ַמַחט ַאַחר ְיַחּפֵ ּנֶ ָנה ִליֵדי ְוָיֹבא לוֹ  ׁשֶ . ַסּכָ
י ְוָהֵני ְסָתם ִמּלֵ ָידּועַ  ֲאָבל, ּבִ שׁ  ּבְ ּיֵ יו ׁשֶ ְחּתָ  ּתַ
ַבהּ  ָעָליו ֵאין ִאם, ָחֵמץ ה ּגֹ ֹלׁשָ  ָצִריךְ , ְטָפִחים ׁשְ

ם ְלהֹוִציאוֹ  ָ ָמָרא ִמׁשּ ִעְנָין ַוֲחִציָנא ּבְ ֵאין ּבְ  ּבוֹ  ׁשֶ
ָנה ה ּגַֹבהּ  ָעָליו ֵישׁ  ְוִאם. ַסּכָ ֹלׁשָ , ְטָפִחים ׁשְ

לוֹ  ִלּבוֹ  ְמַבּטְ   :ְוַדּיוֹ  ּבְ

ף. ט ִרין ַמְרּתֵ ֻסּדָ ּמְ ל ׁשּורֹות ּבוֹ  ׁשֶ  זוֹ  ָחִבּיֹות ׁשֶ
א ַעד זוֹ  ֵאֶצל ְתַמּלֵ ּנִ ּלוֹ  ׁשֶ ִריןוּ  ְוחֹוְזִרין, ּכֻ  ְמַסּדְ

ְחּתֹונֹות ַעל ֲאֵחרֹות ׁשּורֹות  ֵאין, ַהּקֹוָרה ַעד ַהּתַ
א ִלְבּדֹק ָצִריךְ  ה ְוַאֶחֶרת ַהֶעְליֹוָנה ׁשּוָרה ֶאּלָ  ְלַמּטָ
ה ּנָ ַהְינוּ . ִמּמֶ ֵני ַעל ׁשּוָרה ּדְ ף ֹרַחב ּפְ ְרּתֵ  ְוֹלא, ַהּמַ
ל ַעל ַטח ּכָ ף ׁשֶ ְרּתֵ א ַהּמַ  תאֶ  ָהרֹוָאה ֶעְליֹוָנה ֶאּלָ

ַתח ְוֶאת ַהּקֹוָרה ה ְוַאֶחֶרת, ַהּפֶ ה ְלַמּטָ ּנָ   :ִמּמֶ

י. י ּתֵ ֵנִסּיֹות ּבָ י ּכְ ִדיָקה ְצִריִכים ִמְדָרׁשֹות ּוָבּתֵ  ּבְ
ֵני ינֹוקֹות ִמּפְ ַהּתִ ֶהם ַמְכִניִסים ׁשֶ   :ָחֵמץ ּבָ

ד. יא י ַחְדרוֹ  ַהְמַכּבֵ ִניָסן ג"ּבְ ן ּבְ  ִלְבּדֹק ּוְמַכּוֵ
ּלֹא ְוִנְזָהר, ֲערוֹ ּוְלבַ  ֶהָחֵמץ ם ְלַהְכִניס ׁשֶ  עֹוד ׁשָ
י ַעל ַאף, ָחֵמץ ֵליל ִלְבּדֹק ָצִריךְ  ֵכן ּפִ   :ד"י ּבְ

 תלד סימן



 ג
 

 טז
 האם אתה רוצה להיות בן עולם הבא?

ַסחת ִהְלכוֹ  י ּפֶ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ ד ִלּמוּ  ַסחִהְלכוֹ  ׁשֻ י ת ּפֶ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ

  םְליוֹ ד ֶאחָ ד ַעּמוּ 
  

ָנןּתָ  ֶפַסח ִהְלכוֹ  נּו ַרּבָ ַסח ּבְ ל יֹום ִהְלכֹות ּפֶ ִעְנָינֹו ׁשֶ ין ּבְ ְהיּו ׁשֹוֲאִלין ְודֹוְרׁשִ ּיִ ָרֵאל ׁשֶ ן ָלֶהם ְלִיׂשְ ּקֵ ה ּתִ ֲעֶצֶרת ִהְלכֹות ַחגמֹׁשֶ חָ  ת ֲעֶצֶרת ּבַ ג ּבֶ
  ה ד.)ְמִגלָּ (

 אדר

 

 גליון

 

ְלָחן" ָמכֹון ַסח ִהְלכֹות רּוךְ עָ  ׁשֻ ים ּפֶ לֹׁשִ ל ְלִלּמּוד - " יֹום ִלׁשְ ַסח ִהְלכֹות" ח"או ּכָ ים" ּפֶ ִלׁשִ   ֶהָחג קֹוֵדם יֹום ׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ ָר  שע"י "ִמְפָעל עֹוָלִמי ְלִלּמּוד ּכָ ַחבֵּ ן ִמּמָ   "רַהּמְ

ַר  ְפעָ ת ַמּטְ ָראֵ ד ֶאחָ ל כָּ ת ְלַזּכוֹ ל: ַהּמֻ ׂשְ   אַהבָּ ם עֹולָ ן בֶּ ת ְהיוֹ לִ ל ִמיִּ

ְלָחן ָערּוְך  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ הַעל ְיֵדי ִלּמּוד ּכָ ְזּכֶ  ְיהּוִדי ִלְהיֹות יִּ
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יִנים ֶכף ַהּנֹוֲהִגים ּדִ ִדיָקה ַאַחר ּתֵ ' ד ּובוֹ , ַהּבְ
  ְסִעיִפים:

ִדיָקה ַאַחר. א ָחֵמץ ִנְזָהר ְיֵהא ַהּבְ ר ּבֶ ּיֵ ׁשַ ּמְ  ׁשֶ
ֵדי ,ְלַהְצִניעוֹ  ּלֹא ּכְ ִדיָקה ִיְצָטֵרךְ  ׁשֶ גֹון, ַאֶחֶרת ּבְ  ּכְ

ֶלּנוּ  ִאם ר ִיּטְ ָפָניו ַעְכּבָ , ַלְחמוֹ  ֶיְחַסר ִאם אוֹ  ּבְ
גֹון יחַ  ּכְ ּנִ ּיַ ר ׁשֶ רֹות ֶעׂשֶ ּכָ ע ְוִיְמָצא ּכִ ׁשַ  ֲאָבל, ּתֵ

ְסָתם ֵאינוֹ  ּבִ ּנוּ  ָחֵסר ִאם יֹוֵדעַ  ׁשֶ , ָלאו ִאם ִמּמֶ
ָפה ְוִאם. ֹלא ִלי יוָעלָ  ּכָ  ָצִריךְ  ֵאינוֹ , ְמָצאוֹ  ְוֹלא ּכְ

אי, ִלְבּדֹק ּדַ ּוַ ה ְלָכךְ . ְנָטלוֹ  ָאָדם ׁשֶ ִלי ָעָליו ִיְכּפֶ  ּכְ
ֲאִויר ִיְתֶלּנוּ  אוֹ  יֶחּנוּ  אוֹ  ּבָ ֵתָבה ַיּנִ ֵאין ָמקֹום, ּבְ  ׁשֶ

ר   :ָלֹבא ָיכֹול ַעְכּבָ

ִדיָקה ַאַחר. ב ד ַהּבְ ְיָלה ִמּיָ ּלַ ֶלּנוּ  ּבַ ל: ֹיאַמרוְ  ְיַבּטְ  ּכָ
ִאיֵתיהּ  ֲחִמיָרא ְרׁשּוִתי ּדְ ָלא ּבִ  ּוְדָלא ֲחִזיֵתיהּ  ּדְ

יהּ  ַעְרּתֵ ַעְפָרא ְוֶלֱהֵוי ִלְבִטיל ּבִ  ַלֲחֹזר ְוטֹוב. ּכְ
לוֹ  ַעם ּוְלַבּטְ יֹום ַאֶחֶרת ּפַ ָעה סֹוף ד"י ּבְ  ׁשָ
ית יעַ  ֹקֶדם, ֲחִמיׁשִ ּגִ ּתַ ָעה ׁשֶ ית ׁשָ ִ ׁשּ יעַ , ׁשִ ּגִ ּתַ ֶ ׁשּ ּמִ  ׁשֶ

ית ָעהשָׁ  ִ ׁשּ ָידוֹ  ְוֵאין ֶנֱאָסר ׁשִ לוֹ  ּבְ   :ְלַבּטְ

ִבּטּול. ג ֲחִזיֵתיהּ : ֹיאַמר ַהּיֹום ּבְ , ֲחִזיֵתיהּ  ּוְדָלא ּדַ
יהּ  ִבַעְרּתֵ יהּ  ּוְדֹלא ּדְ ַעְרּתֵ   :ּבִ

לּוחוֹ . ד ל ָיכֹול ׁשְ ֵביתוֹ  ָהִאישׁ  ֵאין ִאם. ְלַבּטֵ , ּבְ
ל קֹום ְיַבּטֵ ּמָ הּוא ּבַ ה ינוֹ אֵ  ְוִאם. ׁשֶ  טֹוב, ֵכן עֹוׂשֶ

ל ַבּטֵ ּתְ ּתוֹ  ׁשֶ   :ִאׁשְ

 תלה סימן
ין לֹא ִמי ּדִ ַדק ׁשֶ ֵליל ּבָ   ָסִעיף ֶאָחד ּובוֹ , ד"י ּבְ

ַדק ֹלא. א ֵליל ּבָ יֹום ִיְבּדֹק, ד"י ּבְ ֵאיזוֹ  ד"י ּבְ  ּבְ
ָעה ְזּכֹר ׁשָ ּיִ ַדק ֹלא. ֵמַהּיֹום ׁשֶ ל ּבָ , ד"י יֹום ּכָ

תֹוךְ  ִיְבּדֹק ַדק ֹלא. ַסחַהפֶּ  ּבְ תֹוךְ  ּבָ ַסח ּבְ  ִיְבּדֹק, ַהּפֶ
ַסח ְלַאַחר ֵדי, ַהּפֶ ּלֹא ּכְ ל ׁשֶ ׁשֵ ָחֵמץ ִיּכָ ָעַבר ּבְ  ׁשֶ
ַסח ָעָליו הּוא ַהּפֶ ֲהָנָאה ָאסּור ׁשֶ ִדיָקה ְוַעל. ּבַ  ַהּבְ

ַאַחר ּלְ ַסח ׁשֶ   :ְיָבֵרךְ  ֹלא ַהּפֶ

 תלו סימן
ין ם ַהְמָפֵרשׁ  ּדִ ּיָ ָראבְּ  ְוַהּיֹוֵצא ּבַ ּיָ ' ג ּובוֹ , ׁשַ

  ְסִעיִפים:

ה ַהְמָפֵרשׁ . א ׁשָ ּבָ ם ִמּיַ ָרא יֹוֵצא אוֹ  ַלּיָ ּיָ ׁשַ  ְוֵאינוֹ , ּבְ
יחַ  ֵביתוֹ  ַמּנִ ְבּדֹק ִמי ּבְ ּיִ ים ּתֹוךְ  ׁשֶ ֹלׁשִ  ָזקּוק, יֹום ׁשְ
ים ֹקֶדם. ִלְבּדֹק ֹלׁשִ  ְוִאם. ִלְבּדֹק ָצִריךְ  ֵאינוֹ  יֹום ׁשְ
ְעּתוֹ  ַסח ֹקֶדם ַלֲחֹזר ּדַ ךְ  ְוַאַחר ִלְבּדֹק ָצִריךְ , ַהּפֶ  ּכָ
יָנן, ֵיֵצא ַחְייׁשִ א ּדְ ּמָ ַסח ֶעֶרב ַיֲחֹזר ׁשֶ ין ּפֶ  ּבֵ

ָמׁשֹות ְ ַנאי לוֹ  ִיְהֶיה ְוֹלא ַהׁשּ ה ְוֵכן. ְלַבֵער ּפְ  ָהעֹוׂשֶ
יתוֹ  ים ּתֹוךְ  אֹוָצר ּבֵ ֹלׁשִ  ְוַאַחר ִלְבּדֹק ָזקּוק, יֹום ׁשְ
ךְ  ים ֹקֶדם. כוֹ ְלתוֹ  אֹוָצרוֹ  ּכֹוֵנס ּכָ ֹלׁשִ  ִאם, יֹום ׁשְ

ְעּתוֹ  ַסח ֹקֶדם ְלַפּנֹותוֹ  ּדַ ךְ  ְוַאַחר ִלְבּדֹק ָצִריךְ  ַהּפֶ  ּכָ
הוּ  ְעּתוֹ  ֵאין ְוִאם. אֹוָצר עֹוׂשֶ  ֹקֶדם ְלַפּנֹותוֹ  ּדַ
ַסח   :ִלְבּדֹק ָצִריךְ  ֵאינוֹ  ַהּפֶ

ֹקֶדם אֹוְמִרים ְוֵישׁ . ב ֵאינוֹ  יֹום' ל ּדְ  ָצִריךְ  ׁשֶ
ֵאין ַהְינוּ  קִלְבּדֹ ׁשֶ ְעּתוֹ  ּכְ תֹוךְ  ַלֲחֹזר ּדַ ַסח ּבְ  ַאף, ַהּפֶ
י ַעל ְעּתוֹ  ּפִ ּדַ ַסח ֹקֶדם ַלֲחֹזר ׁשֶ , ַאֲחָריו אוֹ  ַהּפֶ
יָון ִלְבּדֹק ָצִריךְ  ֵאינוֹ  הּוא ּכֵ  ֲאָבל יֹום' ל ֹקֶדם ׁשֶ
ְעּתוֹ  ִאם תֹוךְ  ַלֲחֹזר ּדַ ַסח ּבְ  ֲאִפּלוּ  ִלְבּדֹק ָצִריךְ  ַהּפֶ

ָנההַ  ֵמֹראשׁ  ָ ַכח ְוִאם. ׁשּ ַדק ְוֹלא ׁשָ ל, ּבָ  ְיַבּטֵ
יעַ  ּגִ ּיַ ׁשֶ ַסח ּכְ ּטּול ַעל ְיָבֵרךְ  ְוֹלא ַהּפֶ   :ַהּבִ



 ד

 

 יז
 האם אתה רוצה להיות בן עולם הבא?

ַסחת ִהְלכוֹ  י ּפֶ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ ד ִלּמוּ  ַסחִהְלכוֹ  ׁשֻ י ת ּפֶ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ

  םְליוֹ ד ֶאחָ ד ַעּמוּ 
  

ָנןּתָ  ֶפַסח ִהְלכוֹ  נּו ַרּבָ ַסח ּבְ ל יֹום ִהְלכֹות ּפֶ ִעְנָינֹו ׁשֶ ין ּבְ ְהיּו ׁשֹוֲאִלין ְודֹוְרׁשִ ּיִ ָרֵאל ׁשֶ ן ָלֶהם ְלִיׂשְ ּקֵ ה ּתִ ֲעֶצֶרת ִהְלכֹות ַחגמֹׁשֶ חָ  ת ֲעֶצֶרת ּבַ ג ּבֶ
  ה ד.)ְמִגלָּ (

 אדר

 

 גליון

 

ְלָחן" ָמכֹון ַסח ִהְלכֹות רּוךְ עָ  ׁשֻ ים ּפֶ לֹׁשִ ל ְלִלּמּוד - " יֹום ִלׁשְ ַסח ִהְלכֹות" ח"או ּכָ ים" ּפֶ ִלׁשִ   ֶהָחג קֹוֵדם יֹום ׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ ָר  שע"י "ִמְפָעל עֹוָלִמי ְלִלּמּוד ּכָ ַחבֵּ ן ִמּמָ   "רַהּמְ

ַר  ְפעָ ת ַמּטְ ָראֵ ד ֶאחָ ל כָּ ת ְלַזּכוֹ ל: ַהּמֻ ׂשְ   אַהבָּ ם עֹולָ ן בֶּ ת ְהיוֹ לִ ל ִמיִּ

ְלָחן ָערּוְך  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ הַעל ְיֵדי ִלּמּוד ּכָ ְזּכֶ  ְיהּוִדי ִלְהיֹות יִּ
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ָרֵאל. ג ית ַהּיֹוֵצא ִיׂשְ ים ּתֹוךְ  ם"ַעּכוּ  ִמּבֵ ֹלׁשִ  יֹום ׁשְ
ַבִית ְוִנְכַנס ִעיר ַאֵחר ּבְ  ְלִעיר הֹוֵלךְ  אוֹ , זוֹ  ּבְ
ית רְלַבעֵ  ָצִריךְ  ֵאינוֹ , ַאֶחֶרת  ְיהּוִדי ָהֵאינוֹ  ּבֵ
ֲהֵרי ם ׁשֶ עּור ִמְצַות ְיַקּיֵ אֹותוֹ  ּבִ ִית ּבְ  ֲאָבל. ַאֵחר ּבַ
ָרא יֹוֵצא אוֹ  ְמָפֵרשׁ  הּוא ִאם ּיָ ׁשַ ֵנס ְוֹלא ּבְ  ִיּכָ

ֶפַסח ִית ּבְ ּבַ אֹוֵמר ִמי ֵישׁ , ּבַ ָחל ׁשֶ  חֹוַבת ָעָליו ׁשֶ
עּור יָון ַהּבִ הּוא ּכֵ  ְלַבֵער ךְ ְוָצִרי, יֹום' ל ּתֹוךְ  ׁשֶ
ית הּוא ם"ָהַעּכוּ  ּבֵ ּנוּ  יֹוֵצא ׁשֶ ֵדי ִמּמֶ ם ּכְ  ִמְצַות ְלַקּיֵ
עּור   :ּבִ

 תלז סימן
ִכיר ִית ַהַמׂשְ עּור חֹוַבת ָחל ִמי על ַלֲחֵברוֹ  ּבַ , ּבִ

  ְסִעיִפים:' ד ּובוֹ 

יר. א ּכִ ׂשְ ִית ַהּמַ ּנוּ  ד"י ְלֹצֶרךְ  ַלֲחֵברוֹ  ּבַ  ּוִמּמֶ
א וּ ְוֹקֵנה, ָוֵאיָלךְ  ָרִכים' ּבְ ִכירּות ֵמַהּדְ ְ ׂשּ  ַקְרַקע ׁשֶ
ּלֹא ַעד ִאם, ּבוֹ  ִנְקֶנה חַ  לוֹ  ָמַסר ׁשֶ ְפּתֵ  ָחל ַהּמַ

יר ַעל ד"י ּכִ ׂשְ ַסר ְוִאם. ִלְבּדֹק ַהּמַ ּמָ ֶ  לוֹ  ִמׁשּ
חַ  ְפּתֵ ֹוֵכר ַעל, ד"י ָחל ַהּמַ   :ִלְבּדֹק ַהׂשּ

ֹוֵכר. ב ִית ַהׂשּ י ֵמֲחֵבירוֹ  ּבַ  ִאם יֹוֵדעַ  ְוֵאינוֹ  ד"ּבְ
דּוק הּוא ִעיר הּוא ִאם, ּבָ ָדקוֹ  ִאם ׁשֹוֲאלוֹ  ּבָ . ּבְ
ִעיר ֵאינוֹ  ְוִאם דּוק ֶחְזָקתוֹ , ּבָ לוֹ  ּבָ ִלּבוֹ  ּוְמַבּטְ  ּבְ
  :ְוַדּיוֹ 

יר. ג ּכִ ׂשְ ִית ַהּמַ ֶחְזַקת ַלֲחֵברוֹ  ּבַ דּוק ּבְ  ְוִנְמָצא ּבָ
ֵאינוֹ  דּוק ׁשֶ ֹוֵכר ַעל, ּבָ ח ְוֵאינוֹ  ִלְבּדֹק ַהׂשּ  ִמּקַ
ָמקֹום ַוֲאִפּלוּ . ָטעּות ּבֹוְדִקים ּבְ ָכר ׁשֶ ׂשָ ֲהֵרי, ּבְ  ׁשֶ
ה הּוא ִמְצָוה   :עֹוׂשֶ

ִית. ד ֻהְחַזק ּבַ ּלֹא ׁשֶ ָדקוֹ  ׁשֶ יר ּבְ ּכִ ׂשְ ה ְוָאְמרוּ  ַהּמַ ָ  ִאׁשּ
ָדְקנּוהוּ  ָאנוּ  ָקָטן אוֹ  ֶעֶבד אוֹ   ֵאּלוּ  ֲהֵרי, ּבְ

ֵהא ְוהּוא. ֶנֱאָמִנים ּיְ שׁ  ָקָטן ׁשֶ ּיֵ ַעת ּבוֹ  ׁשֶ   :ִלְבּדֹק ּדַ

 תלח סימן
ר ְכַנס עְכּבָ ּנִ דּוק ְלָמקֹום ׁשֶ ִפיו ְוִכָכר ּבָ ' ב ּובוֹ , ּבְ

  ְסִעיִפים:

ר. א ְכַנס ַעְכּבָ ּנִ דּוק ְלַבִית ׁשֶ ר ּבָ ִפיו ְוִכּכָ  ְוִנְכַנס, ּבְ
רּוִרין ּוָמָצא ַאֲחָריו ֵדי ֲאִפּלוּ  ּפֵ ל ּכְ ר ּכָ ּכָ , ַהּכִ
ִית ִלְבּדֹק ַלֲחֹזר ָצִריךְ  ר ַאַחר ַהּבַ ּכָ ִהְכִניס ַהּכִ . ׁשֶ
ֵאין ְלִפי ְרּכוֹ  ׁשֶ ל ּדַ ר ׁשֶ רּוִרין ְוָהֵני, ְלָפֵרר ַעְכּבָ  ּפֵ

ר ֵמאֹותוֹ  ְוֹלא ָאתוּ  ֵמָעְלָמא ּכָ ינֹוק ִאם ֲאָבל. ּכִ  ּתִ
דּוק ְלַבִית ִנְכַנס ר ּבָ ָידוֹ  ְוִכּכָ  ַאֲחָריו ְוִנְכַנס ּבְ
רוּ  ּוָמָצא ֶחְזָקתוֹ  ְוִלְבּדֹק ַלֲחֹזר ָצִריךְ  ֵאינוֹ , ִריןּפֵ  ׁשֶ

ֲאָכלוֹ  רּוִרין ְוֵאּלוּ , ׁשֶ ְפלוּ  ַהּפֵ ּנָ ּנוּ  ׁשֶ ַעת ִמּמֶ ׁשְ  ּבִ
ֶרךְ , ֲאִכיָלה ּדֶ ינֹוק ׁשֶ  אֹוְמִרים ְוֵישׁ . ְלָפֵרר ַהּתִ
ִאם רּוִרין ֵאין ׁשֶ ּפֵ ֵדי ּבַ ל ּכְ ר ּכָ ּכָ  ַלֲחֹזר ָצִריךְ , ַהּכִ

  :ְוִלְבּדֹק

ִית. ב ּזַ ִבים, ַהּקֹוָרה ַעל ְלַמְעָלה ָחֵמץ ּכַ  אֹותוֹ  ְמַחּיְ
ם ְלָהִביא ֵני ְלהֹוִרידוֹ  ֻסּלָ ָעִמים ִמּפְ ּפְ  ִיּפֹל ׁשֶ

בֹור ָחֵמץ ָהָיה ִאם ֲאָבל. ֵמַהּקֹוָרה ִבים ֵאין, ּבְ  ְמַחּיְ
א ְלַהֲעלֹותוֹ  אֹותוֹ  לוֹ  ֶאּלָ ִלּבוֹ  ְמַבּטְ   :ְוַדּיוֹ  ּבְ

 תלט סימן
ַדק ִמי יןדִּ  ּבָ יחַ  ִכָכרֹות ִמְסַפר ָמָצא ְולֹא ׁשֶ ִהּנִ , ׁשֶ

  ְסִעיִפים:' ד ּובוֹ 
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 יח
 האם אתה רוצה להיות בן עולם הבא?

ַסחת ִהְלכוֹ  י ּפֶ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ ד ִלּמוּ  ַסחִהְלכוֹ  ׁשֻ י ת ּפֶ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ

  םְליוֹ ד ֶאחָ ד ַעּמוּ 
  

ָנןּתָ  ֶפַסח ִהְלכוֹ  נּו ַרּבָ ַסח ּבְ ל יֹום ִהְלכֹות ּפֶ ִעְנָינֹו ׁשֶ ין ּבְ ְהיּו ׁשֹוֲאִלין ְודֹוְרׁשִ ּיִ ָרֵאל ׁשֶ ן ָלֶהם ְלִיׂשְ ּקֵ ה ּתִ ֲעֶצֶרת ִהְלכֹות ַחגמֹׁשֶ חָ  ת ֲעֶצֶרת ּבַ ג ּבֶ
  ה ד.)ְמִגלָּ (

 אדר

 

 גליון

 

ְלָחן" ָמכֹון ַסח ִהְלכֹות רּוךְ עָ  ׁשֻ ים ּפֶ לֹׁשִ ל ְלִלּמּוד - " יֹום ִלׁשְ ַסח ִהְלכֹות" ח"או ּכָ ים" ּפֶ ִלׁשִ   ֶהָחג קֹוֵדם יֹום ׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ ָר  שע"י "ִמְפָעל עֹוָלִמי ְלִלּמּוד ּכָ ַחבֵּ ן ִמּמָ   "רַהּמְ

ַר  ְפעָ ת ַמּטְ ָראֵ ד ֶאחָ ל כָּ ת ְלַזּכוֹ ל: ַהּמֻ ׂשְ   אַהבָּ ם עֹולָ ן בֶּ ת ְהיוֹ לִ ל ִמיִּ

ְלָחן ָערּוְך  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ הַעל ְיֵדי ִלּמּוד ּכָ ְזּכֶ  ְיהּוִדי ִלְהיֹות יִּ
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  אורח חיים ערוך שולחן

ã 

 

ל ִצּבּוִרין' ט. א ה ׁשֶ ל ְוֶאָחד ַמּצָ  ּוָבא, ָחֵמץ ׁשֶ
ר  ִאם אוֹ  ָחֵמץ ָנַטל ִאם ָיַדְענוּ  ְוֹלא ְוָנַטל ַעְכּבָ
ה ָנַטל דּוק ְלַבִית ְוִנְכַנס, ַמּצָ  ַלֲחֹזר ָצִריךְ , ּבָ
ל, ָבְדקוֹ ּולְ  ּכָ בּועַ  ׁשֶ ֶמֱחָצה ַהּקָ  ְוִאם. ֶמֱחָצה ַעל ּכְ

ֵרשׁ  ר ּפֵ ּכָ קֹום ַהּכִ ר ּוְנָטלוֹ , ְקִביָעתוֹ  ִמּמְ  ָהַעְכּבָ
ם ָ ָכל. ְוִלְבּדֹק ַלֲחֹזר ָצִריךְ  ֵאין, ִמׁשּ ָפִרישׁ  ּדְ , ּדְ
א ִרישׁ  ֵמֻרּבָ   :ּפָ

ל ֶאָחד, ִצּבּוִרין' ב. ב ל ְוֶאָחד ָחֵמץ ׁשֶ , הַמצָּ  ׁשֶ
ים' ּוב ּתִ דּוק ֶאָחד, ּבָ ֵאינוֹ  ְוֶאָחד ּבָ דּוק ׁשֶ  ּוָבאוּ , ּבָ

ֵני ִרים ׁשְ ה ָנַטל ְוֶזה ָחֵמץ ָנַטל ֶזה ַעְכּבָ  ְוֵאין ַמּצָ
ִית ְלֵאיֶזה ָידּועַ  ַטל ֶזה ִנְכַנס ּבַ ּנָ  ְוֵכן. ֶהָחֵמץ ׁשֶ
ֵני ים ׁשְ ּתִ דּוִקים ּבָ ל ֶאָחד ְוִצּבּור ּבְ  ּוָבא ָחֵמץ ׁשֶ
ִית ְלֵאיֶזה ָידּועַ  ְוֵאין ְוָנַטל רַעְכבָּ   אוֹ , ִנְכַנס ּבַ
ַדע ּיָ ְכַנס ׁשֶ ּנִ  ּוָבַדק ַאֲחָריו ְוִנְכַנס ֵמֶהם ְלֶאָחד ׁשֶ
לּום ָמָצא ְוֹלא ַדק אוֹ , ּכְ ּבָ ִית ְקָצת ׁשֶ  ּוָמָצא ֵמַהּבַ
ר ּכָ   :ְוִלְבּדֹק ַלֲחֹזר ָצִריךְ  ֵאינוֹ , ּכִ

יחַ . ג רֹות' ט ִהּנִ ּכְ  ִלְבּדֹק ָצִריךְ ', י ּוָמָצא ָחֵמץ ּכִ
ל ַאַחר יחַ  ִאם ְוֵכן'. ַהט ּכָ  ָצִריךְ ', ט ּוָמָצא' י ִהּנִ

ל ַאַחר ִלְבּדֹק ָאנוּ ' ַהי ּכָ יחַ  ַמה אֹוְמִרים ׁשֶ ִהּנִ ֶ  ׁשּ
ָהֵני אֹוְמִרים ְוֵישׁ . ֵהם ֲאֵחִרים ְוֵאּלוּ  ָנַטל י ּדְ  ִמּלֵ

ְקׁשּוִרים  ֵאין ַיַחד יםְקׁשּורִ  ֵאיָנם ִאם ֲאָבל, ַיַחד ּבִ
א ִלְבּדֹק ָצִריךְ    :ָהֶאָחד ַאַחר ֶאּלָ

יחַ . ד ָזִוית ָחֵמץ ִהּנִ ָזִוית ּוְמָצאוֹ  זוֹ  ּבְ , ַאֶחֶרת ּבְ
  :ְוִלְבּדֹק ַלֲחֹזר ָצִריךְ 

 תם סימן

ין ל ֲחֵמצוֹ  ּדִ ֻהְפַקד ם"עכוּ  ׁשֶ ָרֵאל ֵאֶצל ׁשֶ  ּובוֹ , ִיׂשְ
  ְסִעיִפים:' ד

ִהפְ  ם"ַעּכוּ . א ָרֵאל ֵאֶצל ֲחֵמצוֹ  ִקידׁשֶ  הּוא ִאם, ִיׂשְ
ב ַאֲחָריּותוֹ  ַחּיָ ֵנָבה ּבְ ין, ַוֲאֵבָדה ִמּגְ הּוא ּבֵ ֵביתוֹ  ׁשֶ  ּבְ
ין הּוא ּבֵ ָכל ׁשֶ ְרׁשּותוֹ  ָמקֹום ּבְ ב, ּבִ . ְלַבֲערוֹ  ַחּיָ
ֲאִפּלוּ  אֹוְמִרים ְוֵישׁ  א ָעָליו ֵאינוֹ  ׁשֶ ם ׁשֹוֵמר ֶאּלָ  ִחּנָ

ב ַחּיָ יָעה ׁשֶ ְפׁשִ ב, ּבִ  ֵאינוֹ  ִאם ַוֲאִפּלוּ . ְלַבֲערוֹ  ַחּיָ
ב ַאֲחָריּותוֹ  ַחּיָ ין ּבְ ּדִ א, ּבַ ּיֹוֵדעַ  ֶאּלָ ָהַעּכוּ  ׁשֶ  ם"ׁשֶ
ם הוּ  ַאּלָ ם ְוִיְכּפֵ ּלֵ ב, ֹיאַבד ִאם ְלׁשַ  ְוֵישׁ . ְלַבֲערוֹ  ַחּיָ

  :חֹוְלִקים

ב ֵאינוֹ  ְוִאם. ב ַאֲחָריּותוֹ  ַחּיָ ב ֵאינוֹ , ּבְ  ְלַבֲערוֹ  ַחּיָ
בּושׁ  ִאם ּלוּ ֲאפִ  ַחת ּכָ גֹון, ָידוֹ  ּתַ הּוא ּכְ ר ׁשֶ  ּגֵ

ב רּוי ּתֹוׁשָ ָחֵצר ִעּמוֹ  ְוׁשָ  ְלָפָניו ַלֲעׂשֹות ְוָצִריךְ . ּבֶ
ה בֹוהַּ  ְמִחּצָ ֵדי, ְטָפִחים' י ּגָ ּלֹא ּכְ ח ׁשֶ ּכַ  ִיׁשְ

  :ְוֹיאְכֶלּנוּ 

ְכַנס ם"ַעּכוּ . ג ּנִ ָרֵאל ְלֵבית ׁשֶ ָידוֹ  ַוֲחֵמצוֹ  ִיׂשְ , ּבְ
י ַעל ַאף ְלהֹוִציאוֹ  ָזקּוק ֵאינוֹ  ָרֵאל ּפִ ׂשְ ַהּיִ  רֹוֶאה ׁשֶ
ל ָחֵמץ ָכךְ  ֵאין ם"ַעּכוּ  ׁשֶ לּום ּבְ  ָאסּור ֲאָבל. ּכְ

ְלָחן ַעל ִעּמוֹ  ְלַהֲעלֹותוֹ  ֻ ֶהְפֵסק ַוֲאִפּלוּ  ַהׁשּ ה ּבְ   :ַמּפָ

ָרֵאל. ד ִהְפִקיד ִיׂשְ ָרֵאל ֵאֶצל ֲחֵמצוֹ  ׁשֶ  אוֹ  ֲחֵברוֹ  ִיׂשְ
י ַעל ַאף, ם"ָהַעּכוּ  ֵאֶצל ל ּפִ ּבֵ ּקִ ְפָקד ָעָליו ׁשֶ  ַהּנִ

ְפִקיד] ַאף[ ָעָליו עֹוֵבר, ַאֲחָריּות   :ַהּמַ

 תמא סימן
יֵני ִהְלָוה ִמי ּדִ   ְסִעיִפים:' ב ּובוֹ , ָחֵמץ על ׁשֶ

ִהְלָוה ם"ַעּכוּ . א ָרֵאל ׁשֶ נוֹ  ֲחֵמצוֹ  ַעל ְלִיׂשְ ּכְ  ּוִמׁשְ
ָידוֹ  ומֵ  ֵליהּ  ְוָאַמר, ּבְ ךָ  ְיֵהא ַעְכׁשָ ּלְ  ֹלא ִאם ׁשֶ



 ו
 

 יט
 האם אתה רוצה להיות בן עולם הבא?

ַסחת ִהְלכוֹ  י ּפֶ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ ד ִלּמוּ  ַסחִהְלכוֹ  ׁשֻ י ת ּפֶ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ

  םְליוֹ ד ֶאחָ ד ַעּמוּ 
  

ָנןּתָ  ֶפַסח ִהְלכוֹ  נּו ַרּבָ ַסח ּבְ ל יֹום ִהְלכֹות ּפֶ ִעְנָינֹו ׁשֶ ין ּבְ ְהיּו ׁשֹוֲאִלין ְודֹוְרׁשִ ּיִ ָרֵאל ׁשֶ ן ָלֶהם ְלִיׂשְ ּקֵ ה ּתִ ֲעֶצֶרת ִהְלכֹות ַחגמֹׁשֶ חָ  ת ֲעֶצֶרת ּבַ ג ּבֶ
  ה ד.)ְמִגלָּ (

 אדר

 

 גליון

 

ְלָחן" ָמכֹון ַסח ִהְלכֹות רּוךְ עָ  ׁשֻ ים ּפֶ לֹׁשִ ל ְלִלּמּוד - " יֹום ִלׁשְ ַסח ִהְלכֹות" ח"או ּכָ ים" ּפֶ ִלׁשִ   ֶהָחג קֹוֵדם יֹום ׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ ָר  שע"י "ִמְפָעל עֹוָלִמי ְלִלּמּוד ּכָ ַחבֵּ ן ִמּמָ   "רַהּמְ

ַר  ְפעָ ת ַמּטְ ָראֵ ד ֶאחָ ל כָּ ת ְלַזּכוֹ ל: ַהּמֻ ׂשְ   אַהבָּ ם עֹולָ ן בֶּ ת ְהיוֹ לִ ל ִמיִּ

ְלָחן ָערּוְך  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ הַעל ְיֵדי ִלּמּוד ּכָ ְזּכֶ  ְיהּוִדי ִלְהיֹות יִּ
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לֹוִני ִלְזַמן ְלךָ  ֶאְפַרע יעַ , ּפְ ַמן ְוִהּגִ ָרעוֹ  ְוֹלא ַהּזְ , ּפְ
ר יעַ  ֹלא ֲאִפּלוּ  ֻמּתָ ַמן ִהּגִ ַבע ַהּזְ ּקָ  ַאַחר ַעד ׁשֶ
ַסח יעַ . ַהּפֶ ִהּגִ ֶ ִמׁשּ ַמן ּדְ ָרעוֹ  ְוֹלא ַהּזְ  לוֹ  ִנְקָנה, ּפְ

ל ֲחֵמצוֹ  ֵלהּ  ְוָהֵוי ְלַמְפֵרעַ    :ם"ַעּכוּ  ׁשֶ

ָרֵאל. ב ִהְלָוה ִיׂשְ  ִאם, ֲחֵמצוֹ  ַעל ם"ְלַעּכוּ  ׁשֶ
נוֹ  ּכְ ָידוֹ  ִמׁשְ ו ֵליהּ  ְוָאַמר ּבְ יעַ , ֵמַעְכׁשָ ַמן ְוִהּגִ  ַהּזְ
ַסח ַאַחר ֲאִפּלוּ  ָרעוֹ  ְוֹלא ַהּפֶ  ֵאין ֲאִפּלוּ , ּפְ

ּום, ָאסּור ָעָליו ַאֲחָריּותוֹ  ָקֵני ִמׁשּ . ְלַמְפֵרעַ  ֵליהּ  ּדְ
ו ֵליהּ  ָאַמר ֹלא ִאם ֲאָבל  ַאֲחָריּותוֹ  ְוֵאין, ֵמַעְכׁשָ
ר, ָעָליו   :ֻמּתָ

 תמב סימן
ין ערֶֹבת ּדִ   ְסִעיִפים: א"י ּובוֹ , ָחֵמץ ּתַ

ֲעֹרֶבת. א ּום ָעָליו עֹוְבִרים, ָחֵמץ ּתַ ל ִמׁשּ  ֵיָרֶאה ּבַ
ֵצא ּוַבל גֹון ִיּמָ ְבִלי ְוכּוָתח ַהּמֹוְרָיס ּכְ כָ  ַהּבַ  רְוׁשֵ

י ּדִ ּיֹוֵצא ְוָכל ַהּמַ ֵאּלוּ  ּכַ ָבִרים ּבְ ֱאָכִלים ִמּדְ  ֲאָבל. ַהּנֶ
ָבר שׁ  ּדָ ּיֵ ֲעֹרֶבת ּבוֹ  ׁשֶ  ָראּוי ְוֵאינוֹ  ָחֵמץ ּתַ

ר, ַלֲאִכיָלה מוֹ  ֻמּתָ ֶפַסח ְלַקּיְ גֹון. ּבְ  ֲעֵרַבת ּכְ
ִנין ַתן ָהַעְבּדָ ּנָ  ְנָתָנן ֲאִפּלוּ , ְועֹורֹות ֶקַמח ְלתֹוכוֹ  ׁשֶ

ָעה עּור ֹקֶדם ַאַחת ׁשָ ר ֶזה ֲהֵרי ַהּבִ מוֹ  ֻמּתָ . ְלַקּיְ
ַמח ְוָנַתן, ָהעֹורֹות ָנַתן ֹלא ְוִאם  ָיִמים' ג ֹקֶדם ַהּקֶ

ַעת עּור ִלׁשְ ר, ַהּבִ מוֹ  ֻמּתָ ֲהֵרי ְלַקּיְ  ִנְפַסד ׁשֶ
ה ּתֹוךְ . ְוִהְבִאישׁ  ֹלׁשָ ב, ָיִמים ׁשְ  ְוֵכן. ְלַבֵער ַחּיָ
ילֹור ה ַהּקִ ְלִניתְוָהאִ  ְוָהְרִטּיָ ַתן ה"והתריאק ְסּפַ ּנָ  ׁשֶ
ר, ָחֵמץ ְלתֹוָכן ָמן ֻמּתָ ֶפַסח ְלַקּיְ ֲהֵרי ּבְ  ִנְפַסד ׁשֶ
  :ֶהָחֵמץ צּוַרת

ת. ב ה ַעְצָמהּ  ַהּפַ ׁשָ ִעּפְ ֱאֹכל ְוִנְפְסָלה ׁשֶ ֶלב ִמּלֶ , ַהּכֶ
ְסְרָחה ּוְמּלּוְגָמא ּנִ ב ֵאינוֹ , ׁשֶ   :ְלַבֵער ַחּיָ

ָגִדים. ג סוּ  ּבְ ּבְ ּכִ ֲחֵלב אֹוָתם ׁשֶ ה ּבַ  ְנָירֹות ְוֵכן, ִחּטָ
קוּ  ּבְ ּדִ ָחֵמץ אֹוָתם ׁשֶ ּיֹוֵצא ְוָכל ּבֶ ֶזה ּכַ ר, ּבָ  ֻמּתָ
ָמן ֶפַסח ְלַקּיְ ֵאין ּבְ   :עֹוֶמֶדת ֶהָחֵמץ צּוַרת ׁשֶ

ָבר. ד ְתָעֵרב ּדָ ּנִ  ָאָדם ַמֲאַכל ְוֵאינוֹ  ָחֵמץ ּבוֹ  ׁשֶ
ָלל ֵאינוֹ  אוֹ  ּכְ ל ַמֲאַכל ׁשֶ גֹון ,ָאָדם ּכָ  ּכְ

י ַעל ַאף, ּבוֹ  ְוַכּיֹוֵצא ה"התריאק ר ּפִ ּתָ ּמֻ  ׁשֶ
מוֹ  ַסח ַאַחר ַעד ְלָאְכלוֹ  ָאסּור ְלַקּיְ  ַעל ְוַאף, ַהּפֶ

י ֵאין ּפִ א ֶהָחֵמץ ִמן ּבוֹ  ׁשֶ ל ֶאּלָ הּוא ּכָ  ֶזה ֲהֵרי, ׁשֶ
  :ְלָאְכלוֹ  ָאסּור

ָכר. ה ים ׁשֵ עֹוׂשִ ים ׁשֶ עֹוִרים ֵמִחּטִ ִבים ּוׂשְ  ַחּיָ
ִבינֹות ֶהֱעִמיד ִאם ְוֵכן. ַבֲערוֹ לְ  ֲחָלא ּגְ ַכר ּבַ ֵ  ִמׁשּ

עֹוִרים ים אוֹ  ׂשְ ב, ִחּטִ   :ְלַבֲעָרם ַחּיָ

ָתִלים ְלָגֵרר ָנֲהגוּ . ו ְסאֹות ַהּכְ ַגע ְוַהּכִ ּנָ ֶהם ׁשֶ  ּבָ
ְסֹמכוּ  ַמה ַעל ָלֶהם ְוֵישׁ , ָחֵמץ ּיִ ֶ  ָחֵמץ ֵישׁ  ְוִאם. ׁשּ
ֶסֶדק ֵאינוֹ , ּבְ טלְ  ָיכֹול ׁשֶ  ָעָליו ָיִטיחַ , ַאֲחָריו ַחּטֵ
  :ִטיט ְמַעט

ֵצק. ז ִסְדֵקי ּבָ ּבְ ִית ֵישׁ  ִאם, ֲעֵרָבה ׁשֶ ּזַ ָמקֹום ּכַ  ּבְ
ב ֶאָחד  ָעׂשּוי ָהָיה ִאם, ָלאו ְוִאם. ְלַבֵער ַחּיָ
ק ְבֵרי ּבוֹ  ְלַחּזֵ ֵטל, ֶנֶקב ּבוֹ  ִלְסּתֹם אוֹ  ָהֲעֵרָבה ׁשִ  ּבָ

ִמעּוטוֹ    :ְלַבֵער בַחיָּ , ָלאו ְוִאם. ּבְ

ֵני ּבוֹ  ָהיוּ . ח ב ֵזיִתים ֲחָצֵאי ׁשְ  ְוחּוט ְמקֹומֹות' ּבְ
ל ֵצק ׁשֶ יֵניֶהם ּבָ ל רֹוִאים, ּבֵ ִאּלוּ  ּכָ ֵטל ׁשֶ  ַהחּוט ִיּנָ

ִלין ב, ִעּמוֹ  ִנּטָ  ָצִריךְ  ֵאינוֹ , ָלאו ְוִאם. ְלַבֵער ַחּיָ
ה. ְלַבֵער ּמֶ ָבִרים ּבַ ֲעֵרָבה, ֲאמּוִרים ּדְ  ֲאָבל, ּבַ



 ז
 

 כ
 האם אתה רוצה להיות בן עולם הבא?

ַסחת ִהְלכוֹ  י ּפֶ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ ד ִלּמוּ  ַסחִהְלכוֹ  ׁשֻ י ת ּפֶ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ

  םְליוֹ ד ֶאחָ ד ַעּמוּ 
  

ָנןּתָ  ֶפַסח ִהְלכוֹ  נּו ַרּבָ ַסח ּבְ ל יֹום ִהְלכֹות ּפֶ ִעְנָינֹו ׁשֶ ין ּבְ ְהיּו ׁשֹוֲאִלין ְודֹוְרׁשִ ּיִ ָרֵאל ׁשֶ ן ָלֶהם ְלִיׂשְ ּקֵ ה ּתִ ֲעֶצֶרת ִהְלכֹות ַחגמֹׁשֶ חָ  ת ֲעֶצֶרת ּבַ ג ּבֶ
  ה ד.)ְמִגלָּ (

 אדר

 

 גליון

 

ְלָחן" ָמכֹון ַסח ִהְלכֹות רּוךְ עָ  ׁשֻ ים ּפֶ לֹׁשִ ל ְלִלּמּוד - " יֹום ִלׁשְ ַסח ִהְלכֹות" ח"או ּכָ ים" ּפֶ ִלׁשִ   ֶהָחג קֹוֵדם יֹום ׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ ָר  שע"י "ִמְפָעל עֹוָלִמי ְלִלּמּוד ּכָ ַחבֵּ ן ִמּמָ   "רַהּמְ

ַר  ְפעָ ת ַמּטְ ָראֵ ד ֶאחָ ל כָּ ת ְלַזּכוֹ ל: ַהּמֻ ׂשְ   אַהבָּ ם עֹולָ ן בֶּ ת ְהיוֹ לִ ל ִמיִּ

ְלָחן ָערּוְך  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ הַעל ְיֵדי ִלּמּוד ּכָ ְזּכֶ  ְיהּוִדי ִלְהיֹות יִּ
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ִיתבַּ  י ַעל ַאף ּבַ ִאם ּפִ ֵטל ׁשֶ ִלין ֵאין ַהחּוט ִיּנָ  ִנּטָ
ב, ִעּמוֹ  ֵני ְלַבֵער ַחּיָ ָעִמים ִמּפְ ּפְ ץ ׁשֶ . אֹוָתם ְמַקּבֵ
ִית ַזִית ֲחִצי ָהָיה ּבַ ה ַזִית ַוֲחִצי ּבַ ֲעִלּיָ  ַזִית ֲחִצי, ּבַ

ִית ּבַ ַאְכַסְדָרה ַזִית ַוֲחִצי ּבַ ַבִית ַזִית ֲחִצי, ּבְ  ֶזה ּבְ
ַבִית ַזִית ִציְוחֵ  ְפִנים ּבְ ּלִ ּנוּ  ׁשֶ  ְוֵאּלוּ  הֹוִאיל, ִמּמֶ

בּוִקים ֵזיִתים ַהֲחָצֵאי ָתִלים ּדְ ּכְ ּקֹורֹות אוֹ  ּבַ  אוֹ  ּבַ
ְרָקעֹות ּקַ ב ֵאינוֹ  ּבַ א ְלַבֵער ַחּיָ לוֹ  ֶאּלָ ִלּבוֹ  ְמַבּטְ  ּבְ

  :ְוַדּיוֹ 

שׁ  ָחֵמץ. ט ְתַעּפֵ ּנִ  ְוִנְפַסל ִאסּורוֹ  ְזַמן ֹקֶדם ׁשֶ
ֶלב ֵמֲאִכיַלת ָרפוֹ  אוֹ , ַהּכֶ ְ ׂשּ ֵאשׁ  ׁשֶ  ַעד ְוֶנְחַרךְ  ּבָ
ֵאינוֹ  ֲחדוֹ  אוֹ , ְלֶכֶלב ָראּוי ׁשֶ ּיִ יָבה ׁשֶ  ְוָטח ִליׁשִ
יט אֹותוֹ  ּטִ ר, ּבַ מוֹ  ֻמּתָ ֶפַסח ְלַקּיְ   :ּבְ

יוֹ . י הּוא ּדְ ל ׁשֶ ָ ַכר ְמֻבׁשּ ׁשֵ עֹוִרים ּבְ ר, ׂשְ  ִלְכּתֹב ֻמּתָ
  :ּבוֹ 

ין ֲעֵרבֹות. יא ׁשִ ּלָ ֶהן ׁשֶ  ַמה ַעל ִלְסֹמךְ  ֵאין, ָחֵמץ ּבָ
רֹוֲחִצים ֶ ין אֹוָתן ׁשּ ַחּמִ ִרין ּבְ י. ֵמֶהן ֶהָחֵמץ ּוְמַנּקְ  ּכִ

ר ִאי ָרן ֶאְפׁשָ ּלֹא ְלַנּקְ ֵאר ׁשֶ ָ ֶהן ִיׁשּ ין ּבָ  ַהּכֹל ּבֵ
ִית ּזַ ִלי, ּכַ ָנן ְוָצִריךְ . ְמָצְרפוֹ  ְוַהּכְ ָנה ִלּתְ ַמּתָ  ּבְ
ַסח ְלַאַחר ַעד יְיהּודִ  ְלֵאינוֹ  יט ְלטּוָחן אוֹ , ַהּפֶ ּטִ . ּבַ
ין ְוהּוא ְכֵלי ְלָבֵצק ַהּדִ ּבִ ֵאינוֹ  ְנָסִרים ׁשֶ  ָיכֹול ׁשֶ

  :ְלהֹוִציאוֹ 

 תמג סימן
ין עֶרב ָחֵמץ ּדִ שׁ  ְלַאַחר ֶפַסח ּבְ   ְסִעיִפים:' ג ּובוֹ , ׁשֵ

עֹות' ִמו ָחֵמץ. א יֹום ּוְלַמְעָלה ׁשָ  ָאסּור, ד"י ּבְ
י ֲחָכִמים ַוֲאָסרּוהוּ , ֲהָנָאהבַּ  ּתֵ עֹות ׁשְ ַהְינוּ  ֹקֶדם ׁשָ  ּדְ

ת ִחּלַ ָעה ִמּתְ ית ׁשָ ל ּוִמיהוּ , ֲחִמיׁשִ ָעה ּכָ ית ׁשָ  ֲחִמיׁשִ

ר ֲהָנָאה ֻמּתָ אי, ּבַ ַ  ֲאִפּלוּ , ם"ְלַעּכוּ  ְלָמְכרוֹ  ְוַרׁשּ
ה ַיַחד ַהְרּבֵ אי ּבְ ּדַ ּוַ ַסח ֹקֶדם ֹיאְכֶלּנוּ  ֹלא ׁשֶ . ּפֶ
 ּוִבְלַבד, ְועֹוף ָחָיה ִלְבֵהָמה ְלַהֲאִכילוֹ  לְוָיכוֹ 

ֲעֹמד ּיַ ּלֹא ִלְראֹות ֲעֵליֶהם ׁשֶ ּנוּ  ַיְצִניעוֹ  ׁשֶ , ִמּמֶ
רוּ  ָמה ִויַבֵער ּיְ ִ ׁשּ ֶ ּנוּ  ׁשּ ת, ִמּמֶ ִחּלַ ָעה ּוִמּתְ ית ׁשָ ִ ׁשּ  ׁשִ

ם ֲאָסרּוהוּ , ּוְלַמְעָלה ֲהָנָאה ּגַ   :ּבַ

ָרֵאל. ב ָהָיה ִיׂשְ ָידוֹ  ׁשֶ ל ֵמצוֹ חֲ  ּבְ ָרֵאל ׁשֶ  ַאֵחר ִיׂשְ
דֹון ִפּקָ ֶבּנוּ , ּבְ ָעה ַעד ְיַעּכְ ית ׁשָ  ֹלא ְוִאם, ֲחִמיׁשִ

אוּ  ָעָליו ּבָ ֶרּנוּ  ּבְ ב ְמָכרוֹ  ֹלא ְוִאם. ם"ְלַעּכוּ  ִיְמּכְ  ַחּיָ
ְזַמן ְלַבֲערוֹ  ב ֵאינוֹ  ִאם ֲאִפּלוּ , ִאסּורוֹ  ּבִ  ַחּיָ

ַאֲחָריּותוֹ    :ּבְ

ָחֵמץ ָברדָּ  ׁשּום ָקנוּ  ִאם. ג שׁ  ַאַחר ּבְ עֹות ׁשֵ , ׁשָ
ר ֵני ֻמּתָ ָחֵמץ ִמּפְ   :ָדָמיו ּתֹוֵפס ֵאינוֹ  ׁשֶ

 תמד סימן
ין ָחל ֶפַסח עֶרב ּדִ ת ִלְהיֹות ׁשֶ ּבָ ׁשַ ' ח ּובוֹ , ּבְ

  ְסִעיִפים:

ָחל ד"י. א ת ִלְהיֹות ׁשֶ ּבָ ׁשַ ה ֵליל ּבֹוְדִקין, ּבְ ֹלׁשָ  ׁשְ
ר ת ֵניִלפְ  ַהּכֹל ּוְמַבֲעִרים. ָעׂשָ ּבָ ַ ִרין, ַהׁשּ ּיְ  ּוְמׁשַ
י ְמזֹון ּתֵ ת ְלֹצֶרךְ  ְסֻעּדֹות ׁשְ ּבָ ַ ה, ַהׁשּ ְסֻעּדָ  ּדִ

ית ִליׁשִ הּ  ׁשְ ְנָחה ַאַחר ְזַמּנָ  ָיכֹול ֵאינוֹ  ְוָאז ַהּמִ
ה ֹלא ַלֲעׂשֹוָתהּ  ַמּצָ ָחֵמץ ְוֹלא ּבְ א ּבְ ה ֶאּלָ ַמּצָ  ּבְ
יָרה ָעה ֹקֶדם ַלֲעׂשֹוָתהּ  ְוָצִריךְ , ֲעׁשִ יִריתעֲ  ׁשָ   :ׂשִ

ֶעֶרב ְלַבֵער טֹוב. ב ת ּבְ ּבָ ֵדי, ֲחצֹות ֹקֶדם ׁשַ  ּכְ
ּלֹא ָאר ִלְטעֹות ָיבֹואוּ  ׁשֶ ׁשְ ִנים ּבִ  ַאַחר ְלַבֵער ׁשָ
  :ֲחצֹות
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 כא
 האם אתה רוצה להיות בן עולם הבא?

ַסחת ִהְלכוֹ  י ּפֶ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ ד ִלּמוּ  ַסחִהְלכוֹ  ׁשֻ י ת ּפֶ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ

  םְליוֹ ד ֶאחָ ד ַעּמוּ 
  

ָנןּתָ  ֶפַסח ִהְלכוֹ  נּו ַרּבָ ַסח ּבְ ל יֹום ִהְלכֹות ּפֶ ִעְנָינֹו ׁשֶ ין ּבְ ְהיּו ׁשֹוֲאִלין ְודֹוְרׁשִ ּיִ ָרֵאל ׁשֶ ן ָלֶהם ְלִיׂשְ ּקֵ ה ּתִ ֲעֶצֶרת ִהְלכֹות ַחגמֹׁשֶ חָ  ת ֲעֶצֶרת ּבַ ג ּבֶ
  ה ד.)ְמִגלָּ (

 אדר

 

 גליון

 

ְלָחן" ָמכֹון ַסח ִהְלכֹות רּוךְ עָ  ׁשֻ ים ּפֶ לֹׁשִ ל ְלִלּמּוד - " יֹום ִלׁשְ ַסח ִהְלכֹות" ח"או ּכָ ים" ּפֶ ִלׁשִ   ֶהָחג קֹוֵדם יֹום ׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ ָר  שע"י "ִמְפָעל עֹוָלִמי ְלִלּמּוד ּכָ ַחבֵּ ן ִמּמָ   "רַהּמְ

ַר  ְפעָ ת ַמּטְ ָראֵ ד ֶאחָ ל כָּ ת ְלַזּכוֹ ל: ַהּמֻ ׂשְ   אַהבָּ ם עֹולָ ן בֶּ ת ְהיוֹ לִ ל ִמיִּ

ְלָחן ָערּוְך  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ הַעל ְיֵדי ִלּמּוד ּכָ ְזּכֶ  ְיהּוִדי ִלְהיֹות יִּ
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ִלין ֵאין. ג ְ ת ְמַבׁשּ ּבָ ְיָסא ֶזה ְלׁשַ ֶזה ְוַכּיֹוֵצא ּדַ , ּבָ
ין ְוֵאין ת ּבוֹ  עֹוׂשִ נּוָמה ּפַ ְקָעָרה ַהּצְ   :ּבַ

ָאַכל ַאַחר. ד ת ׁשֶ ּבָ ׁשַ ת ֶזה ּבְ ֲחִרית ְסֻעּדַ  ְיַנֵער, ׁשַ
ה ּפָ ָאְכלוּ  ַהּמַ הּ  ׁשֶ ח, ּבָ ָערֹות ִויַקּנַ עוֹ  ַהּקְ ֶאְצּבָ , ּבְ

ָאר ִעם ָהַעִין ִמן ְוִיְטְמֵנם ֵלי ׁשְ  ְוִאם, ֶהָחֵמץ ּכְ
ַאר ת ִנׁשְ נוֹ  ָיכֹול ּפַ ּלֹא ְמַנת ַעל ם"ְלַעּכוּ  ִלּתְ  ׁשֶ
ים ׁשּותִלרְ  ּבוֹ  ָלֵצאת ֶרךְ , ָהַרּבִ  ְוָדָבר, ַהֲעָרָמה ּדֶ
  :מּוָעט

ַאר ִאם. ה ֲאָכלוֹ  ַאַחר ָחֵמץ ִנׁשְ לוֹ , ׁשֶ  ְוכֹוֶפה ְמַבּטְ
ִלי ָעָליו   :ּוְמַבֲערוֹ , טֹוב יֹום מֹוָצֵאי ַעד ּכְ

י ַעל ַאף. ו ּלֹא ּפִ ֵאר ׁשֶ ָ ִית ֶהָחֵמץ ִיׁשּ ּבַ  ַאַחר ּבַ
ת ֲחִרית ְסֻעּדַ ללְ  ָצִריךְ , ׁשַ ֶדֶרךְ  ֶהָחֵמץ ַבּטֵ הּוא ּכְ  ׁשֶ
ל ָאר ְמַבּטֵ ׁשְ ִנים ּבִ   :ׁשָ

יֹום ַההֹוֵלךְ . ז ָעה ּבְ ר ַאְרּבָ גֹון, ִמְצָוה ִלְדַבר ָעׂשָ  ּכְ
נוֹ  ֶאת ָלמּול ת ֶלֱאֹכל אוֹ  ּבְ ֵבית ֵארּוִסין ְסֻעּדַ  ּבְ
ר, ָחִמיו שׁ  ְוִנְזּכַ ּיֵ ֵביתוֹ  ָחֵמץ לוֹ  ׁשֶ  ָיכֹול ִאם, ּבְ
 ַיֲחֹזר, ְלִמְצָותוֹ  ְוַלֲחֹזר ּוְלַבֵער ֵביתוֹ לְ  ַלֲחֹזר
ֶלּנוּ , ָלאו ְוִאם. ִויַבֵער ִלּבוֹ  ְיַבּטְ  ָהָיה ְוִאם. ּבְ
יל הֹוֵלךְ  ָהר ִמן ְלַהּצִ ֵלָקה ּוִמן ַהּנָ ּפֶֹלת ַהּדְ  ּוֵמַהּמַ
ד ֶלּנוּ , ם"ַעּכוּ  ּוִמּיַ ִלּבוֹ  ְיַבּטְ  ֵישׁ  ֲאִפּלוּ  ַיֲחֹזר ְוֹלא ּבְ
הּות ד ַיֲחֹזר, ַעְצמוֹ  ְלֹצֶרךְ  ָיָצא ְוִאם. ׁשְ  ַעד. ִמּיָ
ה ּמָ יָצה ַעד, חֹוֵזר הּוא ּכַ ּבֵ חֹות, ּכַ אן ּפָ לוֹ  ִמּכָ  ְמַבּטְ
ִלּבוֹ    :ְוַדּיוֹ  ּבְ

ֵביתוֹ  ִעָסה לוֹ  ָהְיָתה. ח ָמקֹום ָטרּוד ְוהּוא ּבְ  ּבְ
א ְוָיֵרא ַאֵחר ּמָ ְחִמיץ ׁשֶ ָלהּ , ּתַ ִלּבוֹ  ְמַבּטְ  ֹקֶדם ּבְ
חְ  ּתַ ּטּול ֵאין ֶהְחִמיָצה ִאם ֲאָבל. ִמיץׁשֶ , מֹוִעיל ַהּבִ
  :ִאסּורוֹ  ְזַמן ַאַחר הּוא ִאם

 תמה סימן
ין עּור ּדִ   ְסִעיִפים:' ג ּובוֹ , ָחֵמץ ּבִ

יַצד. א עּור ּכֵ  ְוזֹוֶרה ּפֹוְררוֹ  אוֹ  ׂשֹוְרפוֹ , ָחֵמץ ּבִ
ם זֹוְרקוֹ  אוֹ  ָלרּוחַ  ה ֶהָחֵמץ ָהָיה ְוִאם. ַלּיָ  ְוֵאין ָקׁשֶ
ם כוֹ  ַהּיָ ְמֵהָרה ְמַחּתְ ךְ  ְוַאַחר ְמָפְררוֹ  ֶזה ֲהֵרי, ּבִ  ּכָ

ם זֹוְרקוֹ    :ַלּיָ

ָעה ֹקֶדם ם"ְלַעּכוּ  ְנָתנוֹ  ְוִאם. ב ית ׁשָ ִ ׁשּ  ֵאינוֹ , ׁשִ
ָרפוֹ  ְוִאם. ְלַבֵער ָצִריךְ  ָעה ֹקֶדם ׂשְ ית ׁשָ ִ ׁשּ  ֲהֵרי, ׁשִ

ר ֶזה ְפָחִמין ֵליָהנֹות ֻמּתָ ּלוֹ  ּבְ ַסח תֹוךְ בְּ  ׁשֶ . ַהּפֶ
ָרפוֹ  ִאם ֲאָבל ָעה ׂשְ ָ ית ִמׁשּ ִ ׁשּ  הֹוִאיל, ּוְלַמְעָלה ׁשִ
ֲהָנָאה ָאסּור ְוהּוא ּנּור ּבוֹ  ַיִסיק ֹלא ֶזה ֲהֵרי, ּבַ  ּתַ

ל ְוֹלא ְוִכיַרִים ֵ ל ְוִאם. ְיַבׁשּ ֵ ׁשּ  אֹוָתהּ , ָאָפה אוֹ  ּבִ
ת יל ְואֹותוֹ  ַהּפַ ְבׁשִ ֲהָנָאה ֲאסּוִרים ַהּתַ  ְוֵכן ּבַ

ָחִמיןהַ  ּלוֹ  ּפְ ֲהָנָאה ֲאסּוִרים ׁשֶ ָרפוֹ  הֹוִאיל, ּבַ  ּוׂשְ
ֱאַסר ַאַחר ּנֶ ֲהָנָאה ׁשֶ   :ּבַ

ִליכוֹ  ָיכֹול ִאסּורוֹ  ְזַמן ֹקֶדם. ג ָמקֹום ְלַהׁשְ  ּבְ
ָהעֹוְרִבים ם ְמצּוִיים ׁשֶ  ְזַמן ַאַחר ְמָצאוֹ  ְוִאם. ׁשָ

ּלֹא, ִאסּורוֹ   יפִּ  ַעל ַאף, ָהעֹוְרִבים ֲאָכלּוהוּ  ׁשֶ
קֹום ַהּמָ יֶחּנוּ  ֹלא ֶהְפֵקר ׁשֶ ם ַיּנִ א ׁשָ   :ְיַבֲעֶרּנוּ  ֶאּלָ

 תמו סימן
ין מֹוֵצא ִמי ּדִ תֹוךְ  ָחֵמץ ׁשֶ ' ד ּובוֹ , ַהמֹועד ּבְ

  ְסִעיִפים:

ֵביתוֹ  ָחֵמץ ַהּמֹוֵצא. א ֹחל הּוא ִאם, ּבְ  ַהּמֹוֵעד ּבְ
ד ִויַבֲעֶרּנוּ  יֹוִציֶאּנוּ   ִיְכֶפה, טֹוב יֹום הּוא ְוִאם. ִמּיָ

ִלי ָעָליו ְיָלה ַעד ּכְ   :ְיַבֲעֶרּנוּ  ְוָאז ַהּלַ
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 האם אתה רוצה להיות בן עולם הבא?

ַסחת ִהְלכוֹ  י ּפֶ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ ד ִלּמוּ  ַסחִהְלכוֹ  ׁשֻ י ת ּפֶ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ

  םְליוֹ ד ֶאחָ ד ַעּמוּ 
  

ָנןּתָ  ֶפַסח ִהְלכוֹ  נּו ַרּבָ ַסח ּבְ ל יֹום ִהְלכֹות ּפֶ ִעְנָינֹו ׁשֶ ין ּבְ ְהיּו ׁשֹוֲאִלין ְודֹוְרׁשִ ּיִ ָרֵאל ׁשֶ ן ָלֶהם ְלִיׂשְ ּקֵ ה ּתִ ֲעֶצֶרת ִהְלכֹות ַחגמֹׁשֶ חָ  ת ֲעֶצֶרת ּבַ ג ּבֶ
  ה ד.)ְמִגלָּ (

 אדר

 

 גליון

 

ְלָחן" ָמכֹון ַסח ִהְלכֹות רּוךְ עָ  ׁשֻ ים ּפֶ לֹׁשִ ל ְלִלּמּוד - " יֹום ִלׁשְ ַסח ִהְלכֹות" ח"או ּכָ ים" ּפֶ ִלׁשִ   ֶהָחג קֹוֵדם יֹום ׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ ָר  שע"י "ִמְפָעל עֹוָלִמי ְלִלּמּוד ּכָ ַחבֵּ ן ִמּמָ   "רַהּמְ

ַר  ְפעָ ת ַמּטְ ָראֵ ד ֶאחָ ל כָּ ת ְלַזּכוֹ ל: ַהּמֻ ׂשְ   אַהבָּ ם עֹולָ ן בֶּ ת ְהיוֹ לִ ל ִמיִּ

ְלָחן ָערּוְך  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ הַעל ְיֵדי ִלּמּוד ּכָ ְזּכֶ  ְיהּוִדי ִלְהיֹות יִּ
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אֹוֵמר ִמי ְוֵישׁ . ב יֹום ׁשֶ ִני טֹוב ּדְ ינוֹ  ׁשֵ ֹחל ּדִ  ּכְ
  :ֶזה ְלִעְנָין ַהּמֹוֵעד

ּגוֹ . ג ל ּגַ ָהָיה ם"ַעּכוּ  ׁשֶ ל ְלַגּגוֹ  ָסמּוךְ  ׁשֶ ָרֵאל ׁשֶ  ִיׂשְ
ל ְלּגֵ ּגוֹ  ֶהָחֵמץ ְוִנְתּגַ ל ְלַגּגוֹ  ם"ַעּכוּ  לשֶׁ  ִמּגַ  ׁשֶ
ָרֵאל ָקֶנה ּדֹוֲחפוֹ  ֶזה ֲהֵרי, ִיׂשְ ת ָהָיה ְוִאם. ּבְ ּבָ ׁשַ  ּבְ

יֹום אוֹ  ִלי ָעָליו ּכֹוֶפה, טֹוב ּבְ   ,ּכְ

ת ָמָצא. ד ֶפַסח ּפַ ֵביתוֹ  ּבְ  הּוא ִאם יֹוֵדעַ  ְוֵאינוֹ  ּבְ
ה אוֹ  ָחֵמץ ר, ַמּצָ ֲאִכיָלה ֲאִפּלוּ  ֻמּתָ ָאְזִליַנן ּבַ  ּדְ

ְתָרא ַתרבָּ  שׁ  הּוא ְוִאם. ּבַ ה ְמֻעּפָ ִאי, ַהְרּבֵ  ׁשֶ
ר שׁ  לוֹ  ֶאְפׁשָ ל ְלִהְתַעּפֵ ךְ  ּכָ ְכַנס ּכָ ּנִ ֶ ַסח ִמׁשּ  ָאז, ַהּפֶ
אי ֵמי ָעְברוּ  ְוִאם. ָחֵמץ הּוא ַוּדַ ַסח ִמּיְ ּנּוַכל ַהּפֶ  ׁשֶ

שׁ  ִלְתלֹות ְתַעּפֵ ּנִ ְכַנס ׁשֶ ּנִ ֶ ַסח ִמׁשּ ה ַעד ַהּפֶ  ִאם, ַעּתָ
ֶפַסח ֶלֱאפֹות ֲהִגיםנוֹ  ָאנוּ  ת ּבְ ָכל ַחם ּפַ  יֹום ּבְ

שׁ  הּוא ֲאִפּלוּ  ְלָהֵקל ּתֹוִלין ה ְמֻעּפָ ָאנוּ , ַהְרּבֵ  ׁשֶ
ָכל לֹוַמר ּתֹוִלים ת ָאָפה יֹום ּבְ  ָעָליו ּוְנָתנוֹ  ַחם ּפַ
ה ּוְלִפיָכךְ  שׁ  ִהְרּבָ   :ְלִהְתַעּפֵ

 תמז סימן
יֵני ערֶֹבת ּדִ תֹוךְ  ָחֵמץ ּתַ  ב"י ּובוֹ , חַהֶפסַ  ּבְ

  ְסִעיִפים:

ֶפַסח ָחֵמץ. א ֲעָרְבּתוֹ  אֹוֵסר, ּבְ ין ּתַ ִמינוֹ  ּבֵ ין ּבְ  ּבֵ
ּלֹא ִמינוֹ  ׁשֶ הוּ , ּבְ ֶ ַמׁשּ ֲהָנָאה ֲאִפּלוּ , ּבְ  ְוִדין. ּבַ

ֲעָרְבּתוֹ  ִדין ּתַ ָאר ּכְ ֲערֹובֹות ׁשְ א, ּתַ ה ֶאּלָ ּמַ  ׁשֶ
אֹוֵסר ֶ ָאר ׁשּ ׁשְ ֲערֹובֹות ּבִ חֹות ּתַ יםִמשִּׁ  ּפָ ִ  אֹוֵסר ׁשּ
ָחֵמץ הוּ  ּבְ ֶ ַמׁשּ ָאר ִאם ֲאָבל. ּבְ ׁשְ ֲערֹובֹות ּבִ  ֹלא ּתַ
ים ָצִריךְ  ָהָיה ִ ׁשּ א ׁשִ ה ֶאּלָ , ָמקֹום ְנִטיַלת אוֹ  ְקִלּפָ
ָחֵמץ ַאף ן ּבְ ַחם, ּכֵ ַחם ׁשֶ ֹלא ּבְ י ֹרֶטב ּבְ ה ּדַ ְקִלּפָ  ּבִ

ָאר ׁשְ ר ָנַגע ִאם ְוֵכן. ִאסּוִרים ּכִ ּכַ ִככַּ  ָחֵמץ ּכִ  רּבְ
ה ֵניֶהם ַמּצָ ין ּוׁשְ ם ְוֵאין ַחּמִ ָבר ׁשָ ָען ּדָ , ַהְמַפְעּפְ
א ָאסּור ֹלא עוֹ  ְמקֹום ֶאּלָ ְלַבד ַמּגָ ֵאינוֹ  ְלִפי ּבִ  ׁשֶ

  :יֹוֵתר ַמְבִליעַ 

ְתָעֵרב ָחֵמץ. ב ּנִ שׁ  ׁשֶ ֵ עֹות ִמׁשּ ְיָלה ַעד ׁשָ  ֵאינוֹ , ַהּלַ
הוּ  אֹוֵסר ֶ ַמׁשּ א ּבְ ינוֹ  ֶאּלָ ָאר ּדִ ׁשְ   :ּוִריןִאס ּכִ

ה. ג ְמֵצאת ִחּטָ ּנִ ֶעֶרב ׁשֶ ַסח ּבְ ַתְרְנֹגֶלת ּפֶ ֶלת ּבְ ֶ , ְמֻבׁשּ
ר ָלהּ  ֻמּתָ ס ְלַבּטְ מוּ  ִאם ֲאָבל'. ּבְ ְרְנֹגֶלת ִחּמְ  ַהּתַ
ֶפַסח עֹוד ּבְ ה ּבְ ַהִחּטָ תֹוָכהּ  ׁשֶ ן חֹוֶזֶרת, ּבְ  ַטַעם ִלּתֵ
תֹוָכהּ  ֶפַסח ּבְ הוּ  ְוָהֵוי ּבְ ֶ ַמׁשּ   :ּבְ

ַסח ֹקֶדם ֶהָחֵמץ ָעֵרבִנתְ  ִאם. ד ל ַהּפֶ ּטֵ ס ְוִנְתּבַ ', ּבְ
ֶפַסח ְוֵנעֹור חֹוֵזר ֵאינוֹ  הוּ  ֶלֱאֹסר ּבְ ֶ ַמׁשּ  ְוֵישׁ , ּבְ

  :חֹוְלִקים

ר. ה ׂשָ ְמְלחוּ  ְוָדִגים ּוְגִביָנה ָיֵבשׁ  ּבָ ּנִ ַסח ֹקֶדם ׁשֶ  ַהּפֶ
ֶהם ִנְזֲהרוּ  ְוֹלא ר, ּבָ ֶפַסח ְלָאְכָלם ֻמּתָ  ִמיהוּ . ּבְ
גִ  רּוִים ְמלּוִחים יםּדָ ְ ַמִים ַהׁשּ ֶפַסח ּבְ ְכֵלי ּבְ , ָחֵמץ ּבִ
ֵהר ְלַהְחִמיר ֵישׁ  ֵני ֵמֶהן ִלּזָ ֵהם ִמּפְ  ּבֹוְלִעים ׁשֶ

ֶפַסח ִליַטת ּבְ ִלים ִמּפְ ֶפַסח ְוָחֵמץ, ַהּכֵ הוּ  ּבְ ֶ ַמׁשּ   :ּבְ

מוּ  ֶמַלח. ו ָ ׂשּ דֹוָכה ׁשֶ ּמְ ר, ּבַ ר ּבוֹ  ִלְמֹלח ֻמּתָ ׂשָ  ּבָ
ֶפַסח   :ּבְ

ִכין ּבֶֹסר. ז ּדָ ַסח ֹקֶדם ׁשֶ ְמדֹוכֹות ּפֶ צֹות ּבִ , ְמֻחּמָ
ר ֶפַסח ְלָאְכלוֹ  ֻמּתָ   :ּבְ

ְזֲהרוּ  ֵזיִתים. ח ּנִ ין ְלָחְתָכם ׁשֶ ַסּכִ ה ּבְ  ֲאִפּלוּ , ֲחָדׁשָ
ם ִנְזֲהרוּ  ֹלא ְקֵדָרה ְלָכְבׁשָ ה ּבִ ת ֵאיָנהּ  ִאם, ֲחָדׁשָ  ּבַ

ֶרת יֹוָמא י ֻמּתֶ   :ָעְלָמא ְלֻכּלֵ



 י
 

 כג
 האם אתה רוצה להיות בן עולם הבא?

ַסחת ִהְלכוֹ  י ּפֶ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ ד ִלּמוּ  ַסחִהְלכוֹ  ׁשֻ י ת ּפֶ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ

  םְליוֹ ד ֶאחָ ד ַעּמוּ 
  

ָנןּתָ  ֶפַסח ִהְלכוֹ  נּו ַרּבָ ַסח ּבְ ל יֹום ִהְלכֹות ּפֶ ִעְנָינֹו ׁשֶ ין ּבְ ְהיּו ׁשֹוֲאִלין ְודֹוְרׁשִ ּיִ ָרֵאל ׁשֶ ן ָלֶהם ְלִיׂשְ ּקֵ ה ּתִ ֲעֶצֶרת ִהְלכֹות ַחגמֹׁשֶ חָ  ת ֲעֶצֶרת ּבַ ג ּבֶ
  ה ד.)ְמִגלָּ (

 אדר

 

 גליון

 

ְלָחן" ָמכֹון ַסח ִהְלכֹות רּוךְ עָ  ׁשֻ ים ּפֶ לֹׁשִ ל ְלִלּמּוד - " יֹום ִלׁשְ ַסח ִהְלכֹות" ח"או ּכָ ים" ּפֶ ִלׁשִ   ֶהָחג קֹוֵדם יֹום ׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ ָר  שע"י "ִמְפָעל עֹוָלִמי ְלִלּמּוד ּכָ ַחבֵּ ן ִמּמָ   "רַהּמְ

ַר  ְפעָ ת ַמּטְ ָראֵ ד ֶאחָ ל כָּ ת ְלַזּכוֹ ל: ַהּמֻ ׂשְ   אַהבָּ ם עֹולָ ן בֶּ ת ְהיוֹ לִ ל ִמיִּ

ְלָחן ָערּוְך  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ הַעל ְיֵדי ִלּמּוד ּכָ ְזּכֶ  ְיהּוִדי ִלְהיֹות יִּ
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ָיֵבשׁ  ָיֵבשׁ . ט ב ַעל ַאף, ּבְ ָאר ּגַ ִבׁשְ  ַחד ִאסּוִרים ּדְ
ְתֵרי ִטיל ּבִ ה ָחֵמץ, ּבָ ַמּצָ ֶאֶלף ֲאִפּלוּ  ּבְ  ֹלא ּבְ
ִטיל ָחֵמץ אֹוְמִרים ְוֵישׁ . ּבָ ֶוה ּדְ ָאר ׁשָ  ִאסּוִרין ִלׁשְ
ֶזה   :ּבָ

ר, ִלְפָגם ַטַעם נֹוֵתן. י ם ֻמּתָ ֶפַסח ּגַ   :ּבְ

ין. יא ְתָעֵרב ָחֵמץ ּבֵ ּנִ ַסח ֹקֶדם ׁשֶ  ָעָליו ְוָעַבר ּפֶ
ַסח ין, ַהּפֶ ְתָעֵרב ּבֵ ּנִ ֶפַסח ׁשֶ ל ָעָליו ְוָעַבר ּבְ  ּכָ
ַסח ין, ַהּפֶ ָעַבר ּבֵ ַסח ׁשֶ  ְוִנְתָעֵרב ֶהָחֵמץ ַעל ַהּפֶ
ַסח ְלַאַחר ֵטל, ַהּפֶ ים ּבָ ִ ׁשּ ׁשִ   :ּבְ

ה ָחֵמץ. יב ֵעיֵניהּ  ֲאִפּלוּ , ֻנְקׁשֶ  ָאסּור ֵאינוֹ  ּבְ
ֲהָנָאה ַסח ַאַחר ּבַ מּור ָחֵמץ, ש"ְוהפדיאו. ַהּפֶ  ֵהן ּגָ

ֲהָנָאה ַוֲאסּוִרים ַסח ַאַחר ּבַ   :ַהּפֶ

 תמח סימן
ין עַבר ָחֵמץ ּדִ   ְסִעיִפים:' ז ּובוֹ , ַהֶפַסח עָליו ׁשֶ

ל ָחֵמץ. א ָעַבר ם"ַעּכוּ  ׁשֶ ַסח ָעָליו ׁשֶ ר, ַהּפֶ  ֻמּתָ
ֲאִכיָלה ֲאִפּלוּ    :ּבַ

ָרֵאל ֵמִביא ם"ַעּכוּ  ִאם. ב יֹום ָחֵמץ ּדֹורֹון ְלִיׂשְ  ּבְ
ל ַאֲחרֹון ַסח ׁשֶ ֶלּנוּ  ֹלא, ּפֶ ָרֵאל ְיַקּבְ ׂשְ  ֹלא ְוַגם, ַהּיִ
ר ְיֵהא יו ִמּתֹוךְ  ִנּכָ ָחֵפץ ַמֲעׂשָ ּיֹאַמר ְוטֹוב. ּבוֹ  ׁשֶ  ׁשֶ

ֵאינוֹ  ְקֶנה רֹוֶצה ׁשֶ ּיִ   :ְרׁשּותוֹ  לוֹ  ׁשֶ

ל ָחֵמץ. ג ָרֵאל ׁשֶ ַסח ָעָליו ָעַברשֶׁ  ִיׂשְ  ָאסּור, ַהּפֶ
ֲהָנָאה יחוֹ  ֲאִפּלוּ  ּבַ  ְמָכרוֹ  ְוִאם. ָאנּוס אוֹ  ׁשֹוֵגג ִהּנִ

חּוץ ם"ְלַעּכוּ  ְנָתנוֹ  אוֹ  ּמִ ִית ׁשֶ ַסח ֹקֶדם ַלּבַ  ַאף, ַהּפֶ
י ַעל ָרֵאל ּפִ ׂשְ ַהּיִ ּלֹא ְויֹוֵדעַ , ם"ְלַעּכוּ  ְמָכרוֹ  ׁשֶ  ׁשֶ
ע ָלל ּבוֹ  ִיּגַ א ּכְ ְמרֶ  ֶאּלָ ַסח ְלַאַחר ַעד לוֹ  ּנוּ ִיׁשְ , ַהּפֶ

ֶנּנוּ  ְוַיֲחֹזר ר, לוֹ  ְוִיּתְ ֶנּנוּ  ּוִבְלַבד, ֻמּתָ ּתְ ּיִ  לוֹ  ׁשֶ
ָנה מּוָרה ַמּתָ ִלי ּגְ ַנאי ׁשּום ּבְ ֶרּנוּ  אוֹ , ּתְ ְמּכְ ּיִ  לוֹ  ׁשֶ
מּוָרה ְמִכיָרה ָדָבר ּגְ ָנה ֲאָבל. מּוָעט ּבְ  ַעל ַמּתָ
  :ְמָהֵני ֹלא ְלַהֲחִזיר ְמַנת

אי. ד ַ ָרֵאל ַרׁשּ ָעה ם"ְלַעּכוּ  לֹוַמר ִיׂשְ ׁשָ ית ּבְ  ֲחִמיׁשִ
ה ַעד: ֹקֶדם אוֹ  ַאּתָ ָמֶנה ָחֵמץ לֹוֵקחַ  ׁשֶ  ַקח ּבְ

ָמאַתִים א ּבְ ּמָ ֶחּנוּ  ֶאְצָטֵרךְ  ׁשֶ ךָ  ְוֶאּקָ  ַאַחר ִמּמְ
ַסח ן ְוֹלא לוֹ  ִיְמּכֹר ֹלא ֲאָבל. ַהּפֶ  ַעל לוֹ  ִיּתֵ
ַנאי ה ְוִאם, ּתְ ַבל עֹוֵבר ֶזה ֲהֵרי ֵכן ָעׂשָ  ֵיָרֶאה ּבְ
ֵצא ּוַבל   :ִיּמָ

ְמָצא ָחֵמץ. ה ּנִ ֵבית ׁשֶ ָרֵאל ּבְ ַסח ַאַחר ִיׂשְ  ָאסּור, ַהּפֶ
י ַעל ַאף ל ּפִ ּטֵ ּבִ   :ׁשֶ

ֶפַסח ֲחֵמצוֹ  ְלַהֲאִכיל ָאסּור. ו  ְלֶבֱהַמת ֲאִפּלוּ  ּבְ
ל אוֹ  ֲאֵחִרים   :ֶהְפֵקר ׁשֶ

ן ָאסּור. ז ֶהְמּתוֹ  ִלּתֵ יֵמי ְלַהֲאִכיָלהּ  ם"ּכוּ ְלעַ  ּבְ  ּבִ
ַסח ֲאִכיל יֹוֵדעַ  הּוא ִאם, ַהּפֶ ּמַ ֹסֶלת אֹוָתהּ  ׁשֶ  ּפְ

עֹוִרים הּוא ׂשְ   :ָחֵמץ ׁשֶ

 תמט סימן
ין ְמָצא ָחֵמץ ּדִ ּנִ ֲחנּות ׁשֶ ָרֵאל ּבַ  ְוַהפֹועִלים ִיׂשְ

ֶהֶפךְ  אוֹ  ְיהּוִדים ֵאיָנם   ָסִעיף ֶאָחד ּובוֹ , ּבְ

ל ֲחנּות. א ָרֵאליִ  ׁשֶ ל ּוְמַלאי ׂשְ ָרֵאל ׁשֶ  ִיׂשְ
ְכָנִסים ְוַהּפֹוֲעִלים ם ַהּנִ  ָחֵמץ, ְיהּוִדים ֵאיָנם ְלׁשָ
ְמָצא ּנִ ם ׁשֶ ַסח ַאַחר ׁשָ ֲהָנָאה ָאסּור ַהּפֶ ל ֲחנּות. ּבַ  ׁשֶ

ל ּוְמַלאי ְיהּוִדי ֵאינוֹ   ּופֹוֲעִלים ְיהּוִדי ֵאינוֹ  ׁשֶ
ְכָנִסים ם ַהּנִ ָרֵאל ְלׁשָ ְמָצאשֶׁ  ָחֵמץ, ִיׂשְ ם ּנִ ר ׁשָ  ֻמּתָ



 יא
 

 כד
 האם אתה רוצה להיות בן עולם הבא?

ַסחת ִהְלכוֹ  י ּפֶ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ ד ִלּמוּ  ַסחִהְלכוֹ  ׁשֻ י ת ּפֶ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ

  םְליוֹ ד ֶאחָ ד ַעּמוּ 
  

ָנןּתָ  ֶפַסח ִהְלכוֹ  נּו ַרּבָ ַסח ּבְ ל יֹום ִהְלכֹות ּפֶ ִעְנָינֹו ׁשֶ ין ּבְ ְהיּו ׁשֹוֲאִלין ְודֹוְרׁשִ ּיִ ָרֵאל ׁשֶ ן ָלֶהם ְלִיׂשְ ּקֵ ה ּתִ ֲעֶצֶרת ִהְלכֹות ַחגמֹׁשֶ חָ  ת ֲעֶצֶרת ּבַ ג ּבֶ
  ה ד.)ְמִגלָּ (

 אדר

 

 גליון

 

ְלָחן" ָמכֹון ַסח ִהְלכֹות רּוךְ עָ  ׁשֻ ים ּפֶ לֹׁשִ ל ְלִלּמּוד - " יֹום ִלׁשְ ַסח ִהְלכֹות" ח"או ּכָ ים" ּפֶ ִלׁשִ   ֶהָחג קֹוֵדם יֹום ׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ ָר  שע"י "ִמְפָעל עֹוָלִמי ְלִלּמּוד ּכָ ַחבֵּ ן ִמּמָ   "רַהּמְ

ַר  ְפעָ ת ַמּטְ ָראֵ ד ֶאחָ ל כָּ ת ְלַזּכוֹ ל: ַהּמֻ ׂשְ   אַהבָּ ם עֹולָ ן בֶּ ת ְהיוֹ לִ ל ִמיִּ

ְלָחן ָערּוְך  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ הַעל ְיֵדי ִלּמּוד ּכָ ְזּכֶ  ְיהּוִדי ִלְהיֹות יִּ

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  סימן תנ הלכות פסח
  

 

11

  אורח חיים ערוך שולחן

ã 

 

ֲאִכיָלה ֲאִפּלוּ  ךְ . ּבַ ְרַסת ִהיא ּכָ נוּ  י"ַרשִׁ  ּגִ  ְוַרּבֵ
נוּ  ֲאָבל, ַהאי ֶהֶפךְ  ּגֹוֵרס ֲחַנְנֵאל ַרּבֵ   :ּבְ

 תנ סימן
ין ָרֵאל ּדִ שׁ  ְיהּוִדי ְוֵאינוֹ  ִיׂשְ ּיֵ פּות ָלֶהם ׁשֶ ּתָ  ּובוֹ , ׁשֻ

  ְסִעיִפים:' ז

ָרֵאל. א ָוה ִיׂשְ ּלָ רכִּ  ׁשֶ ַסח ֹקֶדם ֵמֲחֵברוֹ  ּכָ  ָצִריךְ  ַהּפֶ
ַסח ַאַחר ְלָפְרעוֹ  ּום ּבוֹ  ְוֵישׁ  ַהּפֶ ֶזל ִמׁשּ  ֵאינוֹ  ִאם ּגֶ
  :ּפֹוְרעוֹ 

ָרֵאל. ב ל ִיׂשְ ַקּבֵ ּמְ ית ְיהּוִדי ֵמֵאינוֹ  ׁשֶ ִרּבִ רֹות ּבְ ּכָ  ּכִ
ָכל בּועַ  ּבְ ַסח ֹקֶדם לוֹ  ֹיאַמר, ׁשָ ן ּפֶ ּתֵ ּיִ  לוֹ  ׁשֶ

בּועַ  ָ ׁשּ ַסח לשֶׁ  ּבַ ִהְתָנה ְוֵכיָון, ָמעֹות אוֹ  ֶקַמח ּפֶ  ׁשֶ
ךְ  ִעּמוֹ  י ַעל ַאף ּכָ ַאַחר ּפִ ַסח ׁשֶ  לוֹ  נֹוֵתן ַהּפֶ

רֹות ּכְ ַמח ֲחִליֵפי, ָחֵמץ ּכִ עֹות ַהּקֶ ֵרי ֵהן ְוַהּמָ   :ְוׁשָ

ָרֵאל. ג שׁ  ְיהּוִדי ְוֵאינוֹ  ִיׂשְ ּיֵ ּנּור ָלֶהם ׁשֶ  ּתַ
פּות ּתָ ׁשֻ ַסח ֹקֶדם הּוִדייְ  ְלֵאינוֹ  אֹוֵמר, ּבְ  ֹטל: ַהּפֶ

ה ל ַאּתָ ַסח ׁשֶ ךְ  ַאַחר ֶאּטֹל ַוֲאִני ּפֶ   :ּכָ

ָרֵאל. ד ָהָיה ִיׂשְ ּנּור לוֹ  ׁשֶ  ְיהּוִדים ֵאיָנם ּבוֹ  ְוָאפוּ  ּתַ
ֶפַסח ָחֵמץ ל ָאסּור ָמעֹות ֲאִפּלוּ , ּבְ ָכרוֹ  ְלַקּבֵ ׂשְ  ּבִ
ֲהָוה ר ֵליהּ  ּדַ ּכֵ ּתַ ִאסּוֵרי ִמׂשְ ל םְואִ . ֲהָנָאה ּבְ  ִקּבֵ
ָבר עֹות ּכְ ר, ַהּמָ   :ֵמֶהם ֵליָהנֹות ֻמּתָ

יר ִמי ֵישׁ . ה ּתִ ּמַ יר ׁשֶ ּכִ ּנּורוֹ  ְלַהׂשְ  ְיהּוִדי ְלֵאינוֹ  ּתַ
ּיֹאֶפה ְמַנת ַעל ה ּבוֹ  ׁשֶ  ָחֵמץ ּבוֹ  ֹיאֶפה ְוִאם, ַמּצָ
  :לוֹ  ָזקּוק ֵאין

ר. ו ֶפַסח ְלֶעֶבד לֹוַמר ֻמּתָ יָנר ֵהיָלךְ : ּבְ  ְקֵנהוּ  ֶזה ּדִ
י ַעל ַאף, ֶוֱאֹכל ּיֹוֵדעַ  ּפִ ְקֶנה ׁשֶ ּיִ  ֹלא ֲאָבל. ָחֵמץ ׁשֶ

יִרים ְוֵישׁ . ּפֹוֵרעַ  ַוֲאִני ֶוֱאֹכל ֵצא: לוֹ  ֹיאַמר  ַמּתִ
ם ֶזה ּגַ א, ּבָ ן ִאם ֶאּלָ ים ּכֵ יָנר ִהְקּדִ א אוֹ  ּדִ ׂשָ ּנָ  ׁשֶ

ד ְוָנַתן ּיָ   :ּבַ

יר ָאסּור. ז ּכִ ִלי ְלַהׂשְ ֶפַסח יְיהּודִ  ְלֵאינוֹ  ּכְ ֵדי ּבְ  ּכְ
ל ֵ ַבׁשּ ּיְ יר ֲאָבל, ָחֵמץ ּבוֹ  ׁשֶ ּכִ  ְלָהִביא ֲחמֹור לוֹ  ַמׂשְ
  :ָחֵמץ ָעָליו

 תנא סימן
יֵני   ְסִעיִפים: ז"כ ּובוֹ , ֵכִלים ַהְגעַלת ּדִ

ל ְקֵדרֹות. א שׁ  ֶחֶרס ׁשֶ ּמֵ ּתַ ׁשְ ּנִ ֶהם ׁשֶ ל ָחֵמץ ּבָ  ּכָ
ָנה ָ ים אֹוָתם ֲאִפּלוּ , ַהׁשּ עֹוׂשִ ֶהם ׁשֶ ְיָסא ּבָ  ּוִמיֵני ּדַ
ָפן, ְקָמִחים ְפׁשְ ִעְנָין ֵהיֵטב ְמׁשַ ּלֹא ּבְ  ָחֵמץ ְיֵהא ׁשֶ

ר ֶהם ִנּכָ ר, ּבָ הֹוָתן ּוֻמּתָ ַסח ְלַאַחר ְלַהׁשְ  ַהּפֶ
שׁ  ּמֵ ּתַ ֶהם ְלִהׁשְ ין ּבָ ִמינוֹ  ּבֵ ין ּבְ ּלֹא ּבֵ ִמינוֹ  ׁשֶ . ּבְ
ֶפַסח ּוַמְצִניָען ָמקֹום ּבְ ֵאינוֹ  ָצנּועַ  ּבְ  ֵליֵלךְ  ָרִגיל ׁשֶ

ם ֵדי, ׁשָ ּלֹא ּכְ שׁ  ָיֹבא ׁשֶ ּמֵ ּתַ ֶהם ְלִהׁשְ ֶפַסח ּבָ , ּבְ
ֶחֶדר ְלָסְגָרם ְוטֹוב חַ  ּוְלַהְצִניעַ  ּבְ ְפּתֵ  ֶהֵסק ֲאָבל. ַהּמַ

ִסיֵקם ּיַ ֵאשׁ  ׁשֶ ֵלי ְלׁשּום ְוֹלא, ָלֶהם מֹוִעיל ֵאינוֹ  ּבְ  ּכְ
שׁ  ֶחֶרס ּמֵ ּתַ ׁשְ ּנִ ֶהם ׁשֶ ין ּבָ  ְיֵדי ַעל ּלֹאשֶׁ  ֲאִפּלוּ , ַחּמִ
א ָהאּור ֵעָרה ֶאּלָ  ִאם ַוֲאִפּלוּ . רֹוְתִחין ְלתֹוכוֹ  ׁשֶ

אּום ָחִלים ְיַמּלְ יָנן, ּגֶ ַחְייׁשִ ְלָמא ּדְ  ֲעַלְייהוּ  ָחֵייס ּדִ
א ּמָ ַקע ׁשֶ  ּוִמיהוּ . ְמַעְלָיא ַהָסָקה ְלהוּ  ָעִביד ְוֹלא ּפָ
ן ֶהֱחִזיָרן ִאם ָצְרִפין ְלִכְבׁשָ ּמְ ֵלי ּבוֹ  ׁשֶ  ֶחֶרס ּכְ

ים ר, ֲחָדׁשִ ֵכיָון ֻמּתָ ְכִניָסן ּדְ ּמַ דֹול ְלֶהֵסק ׁשֶ ֶזה ּגָ  ּכָ
אי יְלָמא ֲעַלְייהוּ  ָחֵייס ֹלא ַוּדַ ְקֵעי ּדִ  ֲאָבל, ּפָ

ּנּוִרים נוּ  ַלּתַ ּלָ   :ֹלא ׁשֶ



 יב
 

 כה
 האם אתה רוצה להיות בן עולם הבא?

ַסחת ִהְלכוֹ  י ּפֶ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ ד ִלּמוּ  ַסחִהְלכוֹ  ׁשֻ י ת ּפֶ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ

  םְליוֹ ד ֶאחָ ד ַעּמוּ 
  

ָנןּתָ  ֶפַסח ִהְלכוֹ  נּו ַרּבָ ַסח ּבְ ל יֹום ִהְלכֹות ּפֶ ִעְנָינֹו ׁשֶ ין ּבְ ְהיּו ׁשֹוֲאִלין ְודֹוְרׁשִ ּיִ ָרֵאל ׁשֶ ן ָלֶהם ְלִיׂשְ ּקֵ ה ּתִ ֲעֶצֶרת ִהְלכֹות ַחגמֹׁשֶ חָ  ת ֲעֶצֶרת ּבַ ג ּבֶ
  ה ד.)ְמִגלָּ (

 אדר

 

 גליון

 

ְלָחן" ָמכֹון ַסח ִהְלכֹות רּוךְ עָ  ׁשֻ ים ּפֶ לֹׁשִ ל ְלִלּמּוד - " יֹום ִלׁשְ ַסח ִהְלכֹות" ח"או ּכָ ים" ּפֶ ִלׁשִ   ֶהָחג קֹוֵדם יֹום ׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ ָר  שע"י "ִמְפָעל עֹוָלִמי ְלִלּמּוד ּכָ ַחבֵּ ן ִמּמָ   "רַהּמְ

ַר  ְפעָ ת ַמּטְ ָראֵ ד ֶאחָ ל כָּ ת ְלַזּכוֹ ל: ַהּמֻ ׂשְ   אַהבָּ ם עֹולָ ן בֶּ ת ְהיוֹ לִ ל ִמיִּ

ְלָחן ָערּוְך  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ הַעל ְיֵדי ִלּמּוד ּכָ ְזּכֶ  ְיהּוִדי ִלְהיֹות יִּ
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הּוא, ּכּוְבָיא. ב ִלי ׁשֶ ין ּכְ עֹוׂשִ ֵבִנים ׁשֶ , ְוָעָפר ִמּלְ
ִנין ְואֹוִפים ּנּור ןְוכֵ , ּבוֹ  ּוְמַטּגְ ּקֹוִרין ָקָטן ּתַ  ׁשֶ
חּוץ ֶהֵסיקוֹ  א"פירלי  ּבוֹ  ֶלֱאפֹות ְוָאסּור ִמּבַ
ֶפַסח ֵאין, ּבְ ּבוֹ  ָחֵמץ ּדְ ָכךְ  ִנְפָלט ׁשֶ אוֹ  ְוִאם. ּבְ  ִמּלְ
ָחִלים ְפִנים ּגֶ ֵרי, ִמּבִ   :ׁשָ

יִנים. ג ְכִלי ַמְגִעיָלן ַסּכִ ִרין ִראׁשֹון ּבִ  ּוְכִלי. ּוֻמּתָ
יחוּ  אִנְקרָ  ִראׁשֹון ִהְרּתִ  ֲאִפּלוּ , ָהֵאשׁ  ַעל ַמִים ּבוֹ  ׁשֶ
ה ֵאינוֹ  עֹוֶדּנוּ  ַרק ָהֵאשׁ  ַעל ַעּתָ  ְוֹקֶדם. רֹוֵתחַ  ׁשֶ

ֶחֶזת ָיֶפה ְלׁשּוָפם ָצִריךְ  ַהַהְגָעָלה ַמׁשְ ֵרַחִים אוֹ  ּבְ  ּבְ
ל ְלַהֲעִביר ֶהם ֲחלּוָדה ּכָ ּבָ ָרם ֹקֶדם ׁשֶ ךְ . ֶהְכׁשְ  ִהיְלּכָ

 ֵאין, ָיֶפה ְלַנּקֹותוֹ  ָיכֹול ְוֵאינוֹ  ֹותּגּומ ּבוֹ  ֵישׁ  ִאם
ְמקֹום ִלּבּון ְוָצִריךְ  ְלַבד ַהְגָעָלה לוֹ  מֹוִעיל  ּבִ
  :ַהּגּומֹות

ִלים. ד ים ּכֵ ׁשִ ּמְ ּתַ ׁשְ ּמִ ֶהם ׁשֶ גֹון, ָהאּור ְיֵדי ַעל ּבָ  ּכְ
ּפּוִדים ָלאֹות ׁשִ ֶהם ְוַכּיֹוֵצא ְוַאְסּכְ . ִלּבּון ְצִריִכים, ּבָ
בּ  ְהיוּ  ַעד ּוןְוַהּלִ ּיִ ִזין ִניצֹוצֹות ׁשֶ   :ֵמֶהם ִנּתָ

ִלים. ה שׁ  ּכֵ ּמֵ ּתַ ׁשְ ּנִ ֶהם ׁשֶ ין ּבָ ַחּמִ ִפי, ּבְ ן ּכְ ִמיׁשָ ׁשְ  ּתַ
ָרן ן ִאם. ֶהְכׁשְ ִמיׁשָ ׁשְ ְכִלי ּתַ גֹון, ִראׁשֹון ּבִ ף ּכְ  ּכַ

ִגיִסין ּמְ ֵדָרה ּבוֹ  ׁשֶ ּקְ יָרן ָצִריךְ , ּבַ ְכִלי ְלַהְכׁשִ  ּבִ
ן ִאםוְ . ִראׁשֹון ִמיׁשָ ׁשְ ְכִלי ּתַ ִני ּבִ ָרן, ׁשֵ ְכִלי ֶהְכׁשְ  ּבִ
ִני ין ּוְכִלי. ׁשֵ ׁשִ ּמְ ּתַ ׁשְ ּמִ ֵערּוי ּבוֹ  ׁשֶ ָעֶרה ּבְ ּמְ ִלי ׁשֶ  ִמּכְ

י ֹלא, ִראׁשֹון ר ֵליהּ  ַסּגֵ ֶהְכׁשֵ ְכִלי ּבְ ִני ּדִ א ׁשֵ  ֶאּלָ
ִלי ָעָליו ְלָערֹות ָצִריךְ    :ִראׁשֹון ִמּכְ

ל. ו ִלי ּכָ ִמיׁשוֹ  ֹרב ַאַחר ּבוֹ  ִכיןהֹולְ  ּכְ ׁשְ ךְ . ּתַ  ִהְלּכָ
י ַעל ַאף ְקָערֹות ְפָעִמים ּפִ ּלִ ין ׁשֶ ׁשִ ּמְ ּתַ ֶהם ִמׁשְ  ּבָ
ְכִלי יָון, ָהֵאשׁ  ַעל ִראׁשֹון ּבִ ֹרב ּכֵ ן ׁשֶ ִמיׁשָ ׁשְ  הּוא ּתַ

ֵערּוי ָעֶרה ּבְ ּמְ ִלי ֲעֵליֶהן ׁשֶ ךְ , ִראׁשֹון ִמּכְ  הּוא ּכָ
ָרן   :ֶהְכׁשְ

אֹוֵמר ימִ  ֵישׁ . ז ַכּפֹות ׁשֶ ֶרן ָהֲעׂשּויֹות ּדְ  ֵאין ִמּקֶ
ָנה ָלֶהם ּקָ ַהְגָעָלה ּתַ ֵכיָון, ּבְ ְתַקְלְקִלין ּדְ ּמִ ַמִים ׁשֶ  ּבְ
ין יָנן, ַחּמִ ְלָמא ַחְייׁשִ   :ֲעַלְייהוּ  ָחֵייס ּדִ

ֵלי ֶאָחד. ח ֵלי ְוֶאָחד ֵעץ ּכְ ֵלי ְוֶאָחד ֶאֶבן ּכְ  ּכְ
ֶכת יָנם, ַמּתֶ י ּדִ ַהְגָעָלה ָרםְלַהְכׁשִ   :ּבְ

ְגִעיל. ט ָעה ֹקֶדם ַהּמַ ית ׁשָ  ְלַהְגִעיל ָיכֹול ֲחִמיׁשִ
ַיַחד ִלי ּבְ ִני ּוְכִלי ִראׁשֹון ּכְ ְלעוּ  ְוֵכִלים ׁשֵ ּבָ ָבר ׁשֶ  ּדָ
שׁ  ְוֵאינוֹ , מּוָעט   :חֹוׁשֵ

ים. י ּמֹוְלִחים ַסּלִ ֶהם ׁשֶ ר ּבָ ׂשָ  ַמְצִריִכין ֵישׁ , ַהּבָ
חֹוֵלק ִמי שׁ ְויֵ  ַהְגָעָלה ָלֶהם ָבָריו ְוִנְרִאין, ׁשֶ   ,ּדְ

ִנין ַמֲחַבת. יא ַטּגְ ּמְ הּ  ׁשֶ ֶרת, ּבָ ַהְגָעָלה ֻמּתֶ  ְוִאם. ּבְ
ה ִהיא ים, ֲאֻרּכָ ים עֹוד ְוהֹוֵפךְ  ֶחְצָיהּ  ֵמׂשִ  ּוֵמׂשִ

ה ִהיא ְוִאם. ָהַאֵחר ֶחְצָיהּ  יֹוֵתר ֲאֻרּכָ ָנהּ , ּבְ  ְמַלּבְ
ֶאְמַצע   :ּבָ

ל. יב לִ  ּכָ מֹוָתן ְידֹוֵתיֶהם ְלַהְגִעיל ָצִריךְ  יםַהּכֵ   :ּכְ

ִלי. יג שׁ  ּכְ ּיֵ ַלאי ָקַדם ִאם, ְטַלאי ּבוֹ  ׁשֶ  ַהּטְ
ְכבֹוְלעוֹ , ַלֲהִסירוֹ  ָצִריךְ  ֵאין ָהִאסּור ִלְבִליַעת  ּדִ

ךְ  ִליַעת ָקְדָמה ְוִאם. ּפֹוְלטוֹ  ּכָ ַלאי ָהִאסּור ּבְ , ַלּטְ
ַלאי ְלָהִסיר ָצִריךְ  ים אוֹ  ְגָעָלההַ  ֹקֶדם ַהּטְ  ָיׂשִ
ָחִלים ַלאי ְמקֹום ַעל ּגֶ ֵרף ַעד ַהּטְ ָ ׂשּ ּיִ  ּגּוף ׁשֶ
נוֹ  ִאם, ָהִאסּור ךְ  ְוַאַחר, ֶיׁשְ ל ַמְגִעיל ּכָ ִלי ּכָ . ַהּכְ
ל הּוא ְוִאם ָנה לוֹ  ֵאין, ֵעץ ׁשֶ ּקָ א ּתַ ן ִאם ֶאּלָ  ּכֵ

ל ַהֶסֶדק ַיְרִחיב ךְ  ּכָ ּיּוַכל ּכָ ם ְלהֹוִציא ׁשֶ ָ  ַמה ִמׁשּ
תֹוכוֹ שֶּׁ    :ּבְ



 יג
 

 כו
 האם אתה רוצה להיות בן עולם הבא?

ַסחת ִהְלכוֹ  י ּפֶ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ ד ִלּמוּ  ַסחִהְלכוֹ  ׁשֻ י ת ּפֶ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ

  םְליוֹ ד ֶאחָ ד ַעּמוּ 
  

ָנןּתָ  ֶפַסח ִהְלכוֹ  נּו ַרּבָ ַסח ּבְ ל יֹום ִהְלכֹות ּפֶ ִעְנָינֹו ׁשֶ ין ּבְ ְהיּו ׁשֹוֲאִלין ְודֹוְרׁשִ ּיִ ָרֵאל ׁשֶ ן ָלֶהם ְלִיׂשְ ּקֵ ה ּתִ ֲעֶצֶרת ִהְלכֹות ַחגמֹׁשֶ חָ  ת ֲעֶצֶרת ּבַ ג ּבֶ
  ה ד.)ְמִגלָּ (

 אדר

 

 גליון

 

ְלָחן" ָמכֹון ַסח ִהְלכֹות רּוךְ עָ  ׁשֻ ים ּפֶ לֹׁשִ ל ְלִלּמּוד - " יֹום ִלׁשְ ַסח ִהְלכֹות" ח"או ּכָ ים" ּפֶ ִלׁשִ   ֶהָחג קֹוֵדם יֹום ׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ ָר  שע"י "ִמְפָעל עֹוָלִמי ְלִלּמּוד ּכָ ַחבֵּ ן ִמּמָ   "רַהּמְ

ַר  ְפעָ ת ַמּטְ ָראֵ ד ֶאחָ ל כָּ ת ְלַזּכוֹ ל: ַהּמֻ ׂשְ   אַהבָּ ם עֹולָ ן בֶּ ת ְהיוֹ לִ ל ִמיִּ

ְלָחן ָערּוְך  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ הַעל ְיֵדי ִלּמּוד ּכָ ְזּכֶ  ְיהּוִדי ִלְהיֹות יִּ
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סּוי. יד ל ּכִ ְרֶזל ׁשֶ ַכִסים ּבַ ּמְ ֵדָרה ּבוֹ  ׁשֶ  ָצִריךְ , ַהּקְ
יָון ַהְגָעָלה יעַ  ּכֵ ּזִ ּמַ ָכל ׁשֶ ָעה ּבְ ֵדָרה ֵמֹחם ׁשָ . ַהּקְ

ֶפַסח ְנָתנּוהוּ  ְוִאם ֵדָרה ַעל ּבְ ֹלא ַהּקְ ל, ַהְגָעָלה ּבְ  ּכָ
יל ְבׁשִ ַעת, ָאסּור ַהּתַ ּזֵ סּוי ׁשֶ יל בִמְתָערֵ  ַהּכִ ַתְבׁשִ   :ּבְ

סּוי. טו ל ּכִ ְרֶזל ׁשֶ יִמים ּבַ ׂשִ ּמְ  ָהֲחָרָרה ַעל אֹותוֹ  ׁשֶ
ֱאֵפית ּנֶ ׁשֶ יָרה ַעל ּכְ   :ִלּבּון ָצִריךְ , ַהּכִ

ֶרת ְמדֹוָכה. טז ַהְגָעָלה ֻמּתֶ דֹוָלה ִהיא ְוִאם. ּבְ  ּגְ
ֵאינוֹ  יֹוָרה ְלַהְכִניָסהּ  ָיכֹול ׁשֶ ים, ּבְ הּ  ֵמׂשִ  ַמִים ּבָ
תֹוָכהּ  ּוַמְכִניס ִחיםרֹותְ   ְועֹוָלה רֹוַתַחת ֶאֶבן ּבְ

ָכל ָהְרִתיָחה ִפיָתה ּבְ ָכל, ׁשְ ַהאי ּדְ ְוָנא ּכְ  ָהֵוי ּגַ
ְכִלי ַהְגָעָלה   :ִראׁשֹון ּדִ

ף. יז עֹוְרִכים ַהּדַ ל ָעָליו ׁשֶ ָנה ּכָ ָ  ֲעֵרָבה ְוֵכן, ַהׁשּ
ין ׁשִ ּלָ הּ  ׁשֶ   :ַהְגָעָלה ְצִריִכים, ּבָ

פָ . יח ק ָצִריךְ , הַהּנָ הּ  ְלַדְקּדֵ  ְלַנּקֹוָתהּ  ְמֹאד ּבָ
ִתיֵתי ק ֶהָחֵמץ ִמּפְ ְדּבָ הּ  ַהּנִ ק ְוִנְסָרךְ  ּבָ ִנְקֵבי ְוִנְדּבָ  ּבְ
ָפה ֲאִריַגת הּ  ּוָבֵעץ ַהּנָ ּבָ פוּ , ׁשֶ ְפׁשְ ַמִים אֹוָתהּ  ִויׁשַ  ּבְ

ין ְוהּוא. ָיֶפה ָיֶפה ָאר ְלָכל ַהּדִ ֵלי ׁשְ ה ּכְ יׁשָ , ַהּלִ
ַהשִּׁ  ֶהם ְפׁשּוףׁשֶ ר ּבָ דֹול ִעּקָ   :ּגָ

ּקֹוִרים ָהַרַחת. יט ֵאין אֹוְמִרים ֵישׁ , ה"פאל ׁשֶ  ׁשֶ
ה ִלְקנֹות ְוָצִריךְ  ַהְגָעָלה ָלהּ  מֹוִעיל   :ֲחָדׁשָ

ְלָחנֹות. כ ֻ בֹות ַהׁשּ ְצִניִעים ְוַהּתֵ ּמַ ֶהם ׁשֶ ל ֳאָכִלין ּבָ  ּכָ
ָנה ָ  ְלִפי יןרֹוְתחִ  ֲעֵליֶהם ְלָערֹות ְרִגיִלים, ַהׁשּ

ְפָעִמים ּלִ ךְ  ׁשֶ ּפָ ֵדָרה ִמן ָמָרק ִנׁשְ   :ְלתֹוָכן ַהּקְ

ל ָחִבּיֹות. כא ְתנוּ  ֶחֶרס ׁשֶ ּנָ ֶהם ׁשֶ ַכר ּבָ עֹוִרים ׁשֵ , ׂשְ
ִרים ַהְגָעָלה ֻמּתָ ֵערּוי אוֹ  ּבְ   :ָיִמים' ג ּבְ

ל. כב ִלים ּכָ ל ֲאִפּלוּ , ַהּכֵ שׁ , ֶחֶרס ׁשֶ ּמֵ ּתַ ׁשְ ּנִ ֶהם ׁשֶ  ּבָ
ר, צֹוֵנןבְּ  ָחֵמץ שׁ  ֻמּתָ ּמֵ ּתַ ֶהם ְלִהׁשְ ה ּבָ  ֲאִפּלוּ  ַמּצָ

ין ַחּמִ ית חּוץ, ּבְ אֹור ִמּבֵ ַאף, ֲחֹרֶסת ּוֵבית ׂשְ  ַעל ׁשֶ
י ּלֹא ּפִ שׁ  ׁשֶ ּמֵ ּתַ ֶהם ִנׁשְ א ָחֵמץ ּבָ צֹוֵנן ֶאּלָ  ָאסּור, ּבְ

שׁ  ּמֵ ּתַ ֶהם ְלִהׁשְ ה ּבָ ין ַמּצָ ַחּמִ צֹוֵנן ֲאָבל, ּבְ יחַ  ּבְ  ְלַהּנִ
ֶהם ה ּבָ ר, ֲאפּוָיה ַמּצָ ֶהם ָללּושׁ  ָאסּור ֲאָבל. ֻמּתָ . ּבָ
ֹלא ֶזה ְוָכל , ַהְגָעָלה ְיֵדי ַעל ֲאָבל, ַהְגָעָלה ּבְ

ית ֲאִפּלוּ  אֹור ּבֵ ִרים ַוֲחֹרֶסת ׂשְ ל ֵאיָנם ִאם ֻמּתָ  ׁשֶ
ל ֲאָבל, ֶחֶרס  ַוֲאִפּלוּ , ַהְגָעָלה ְמָהֵני ֹלא ֶחֶרס ְלׁשֶ
שׁ  ֹלא ּמֵ ּתַ ֶהם ִנׁשְ א ֵמץחָ  ּבָ צֹוֵנן ֶאּלָ שׁ  ֹלא, ּבְ ּמֵ ּתַ  ִיׁשְ

ֶהם ה ּבָ א ַמּצָ צֹוֵנן ֶאּלָ ָנא. ּבְ  ָעְלָמא ָנֲהגוּ  ְוָהִאּדָ
ֹלא י ּדְ ּמּוׁשֵ ּתַ ֶפַסח ְלִאׁשְ ָמאֵני ּבְ ַפְחָרא ּבְ יֵקי ּדְ   :ַעּתִ

ֵלי. כג ין ֶחֶרס ּכְ ִהּתּוךְ  ַהְמֻצּפִ יָנם, ְזכּוִכית ּבְ  ּדִ
ְכֵלי   :ֶחֶרס ּכִ

ים ֵעץ ֵליכְּ . כד ִנים ַהְמֻצּפִ ַסּמָ ּקֹוִרים ּבְ , ברניס ׁשֶ
יָנם ְכֵלי ּדִ   :ֶחֶרס ּכִ

ל. כה ֵלי ּכָ ה ּכְ ִתּיָ ְ ין, ַהׁשּ ין ְצלֹוִחּיֹות ּבֵ , ּכֹוסֹות ּבֵ
ִרים ִטיָפה ֻמּתָ ׁשְ ין. ּבִ ֵהם ּבֵ ל ׁשֶ ין, ְזכּוִכית ׁשֶ  ּבֵ
ֵהם ל ׁשֶ ין, ֵעץ ׁשֶ ֵהם ּבֵ ל ׁשֶ ֶכת ׁשֶ ין, ַמּתֶ  ֵהםשֶׁ  ּבֵ
ל י ַעל ְוַאף, ֶחֶרס ׁשֶ ְפָעִמים ּפִ ּלִ ֶהם נֹוְתִנים ׁשֶ  ּבָ
יָון, ַחם ֶלֶחם ֹרב ּכֵ ן ׁשֶ ִמיׁשָ ׁשְ א ֵאינוֹ  ּתַ צֹוֵנן ֶאּלָ  ּבְ
י ִטיָפה ַסּגֵ ׁשְ ּלֹא, ּבִ ָכל ָהְלכוּ  ׁשֶ ִלי ּבְ א ּכְ  ַאַחר ֶאּלָ
ִמיׁשוֹ  ֹרב ׁשְ   :ּתַ

ֵלי. כו  ַוֲאִפּלוּ  ְלִקּיּום ַמְכִניָסן ֲאִפּלוּ  ְזכּוִכית ּכְ
שׁ  ּמֵ ּתַ ֶהם ִמׁשְ ין ּבָ ַחּמִ ר ׁשּום ְצִריִכים ֵאין, ּבְ  ֶהְכׁשֵ
ֵאיָנם ִטיָפה, ּבֹוְלִעים ׁשֶ ָעְלָמא ּוִבׁשְ י ּבְ   :ְלהוּ  ַסּגֵ



 יד
 

 כז
 האם אתה רוצה להיות בן עולם הבא?

ַסחת ִהְלכוֹ  י ּפֶ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ ד ִלּמוּ  ַסחִהְלכוֹ  ׁשֻ י ת ּפֶ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ

  םְליוֹ ד ֶאחָ ד ַעּמוּ 
  

ָנןּתָ  ֶפַסח ִהְלכוֹ  נּו ַרּבָ ַסח ּבְ ל יֹום ִהְלכֹות ּפֶ ִעְנָינֹו ׁשֶ ין ּבְ ְהיּו ׁשֹוֲאִלין ְודֹוְרׁשִ ּיִ ָרֵאל ׁשֶ ן ָלֶהם ְלִיׂשְ ּקֵ ה ּתִ ֲעֶצֶרת ִהְלכֹות ַחגמֹׁשֶ חָ  ת ֲעֶצֶרת ּבַ ג ּבֶ
  ה ד.)ְמִגלָּ (

 אדר

 

 גליון

 

ְלָחן" ָמכֹון ַסח ִהְלכֹות רּוךְ עָ  ׁשֻ ים ּפֶ לֹׁשִ ל ְלִלּמּוד - " יֹום ִלׁשְ ַסח ִהְלכֹות" ח"או ּכָ ים" ּפֶ ִלׁשִ   ֶהָחג קֹוֵדם יֹום ׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ ָר  שע"י "ִמְפָעל עֹוָלִמי ְלִלּמּוד ּכָ ַחבֵּ ן ִמּמָ   "רַהּמְ

ַר  ְפעָ ת ַמּטְ ָראֵ ד ֶאחָ ל כָּ ת ְלַזּכוֹ ל: ַהּמֻ ׂשְ   אַהבָּ ם עֹולָ ן בֶּ ת ְהיוֹ לִ ל ִמיִּ

ְלָחן ָערּוְך  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ הַעל ְיֵדי ִלּמּוד ּכָ ְזּכֶ  ְיהּוִדי ִלְהיֹות יִּ
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ּפּוד. כז ן ׁשִ לוּ  ָיׁשָ ּצָ ֶפַסח עֹופֹות ּבוֹ  ׁשֶ ִרין, ּבְ , ֻמּתָ
י ַעל ַאף ּקֶֹדם ּפִ ּמִ ר ּבוֹ  ָצלוּ  ׁשֶ ׂשָ ַלח ָמלּוחַ  ּבָ  ִמּמֶ

ּלֹא ק ׁשֶ   :ִנְבּדַ

 תנב סימן
  ְסִעיִפים:' ז ּובוֹ , ַהֵכִלים ַהְגעַלת ְזַמן

ֵהר ֵישׁ . א ָעה ֹקֶדם ְלַהְגִעיל ִלּזָ ית ׁשָ ֵדי, ֲחִמיׁשִ  ּכְ
ּלֹא ק ִיְצָטֵרךְ  ׁשֶ ִלים ִאם ְלַדְקּדֵ ֵני ַהּכֵ  ִאם יֹוָמן ּבְ
ִלים ַמְגִעיל ִאם ְוֵכן ָלאו בְּ  ּכֵ  ִעם מּוֶעֶטת ִליָעָתןׁשֶ

ִלים ִליָעָתן ּכֵ ּבְ ה ׁשֶ ֵהא ִאם ְוֵכן. ְמֻרּבָ ִלים ַמׁשְ  ַהּכֵ
תֹוךְ  אי יֹוֵתר ַהּיֹוָרה ּבְ ֵהא ְוֵאינוֹ  ִמּדַ ל אֹוָתם ַמׁשְ  ּכָ
ךְ  ֵדי ְוֵכן. ּכָ ּלֹא ּכְ ֵהר ִיְצָטֵרךְ  ׁשֶ ּלֹא ִלּזָ  ָינּוחוּ  ׁשֶ

ִים ּלֹא. ֵמְרִתיָחָתן ַהּמַ ִלים ַיְכִניס ְוׁשֶ  ַעד ַהּכֵ
יחוּ  ְרּתִ ּיַ ִים ׁשֶ ֵדי ְוֵכן. ַהּמַ ּלֹא ּכְ  ְלַהְגִעיל ִיְצָטֵרךְ  ׁשֶ

דֹוָלה ַהּיֹוָרה ְגִעיִלים, ַהּגְ ּמַ הּ  ׁשֶ ה, ּבָ ִחּלָ   :ְוסֹוף ּתְ

ֵהר ֵישׁ . ב ַהְגִעיל ִלּזָ ֵלי ִמּלְ ר ּכְ ׂשָ  ָחָלב ּוְכֵלי ַהּבָ
ַיַחד א, ּבְ ן ִאם ֶאּלָ ן ֵאינוֹ  ֵמֶהם ֶאָחד ּכֵ   :יֹומוֹ  ּבֶ

יחַ  ֹלא. ג ִלים ַיּנִ ה ּכֵ ִלי ְלתֹוךְ  ַהְרּבֵ   ַיַחד ְוַיְגִעיֵלם ּכְ

ְצָבת ַמְגִעיל ִאם. ד ל ּבִ ִלי ְיַגְלּגֵ ִאם, ַהּכְ  ֵכן ֹלא ּדְ
ְמקֹום ָבת ּבִ יקּוָלא ָסִליק ֹלא ַהּצְ א ּדִ ַמּיָ   :ּדְ

י ַמְגִעיִלין ֵאין. ה ַחּמֵ  ִליםכֵּ  ֲאִפּלוּ  ְטֶבְרָיה ּבְ
יָנם ּדִ ְכִלי ׁשֶ ִני ּכִ ֵני, ׁשֵ ֵאיָנהּ  ִמּפְ , ָהאּור ּתֹוְלדֹות ׁשֶ

בֹוְלעוֹ  ּכְ ךְ  ּדְ  ְיֵדי ַעל ּבֹוְלעוֹ  ַמה, ּפֹוְלטוֹ  ּכָ
 ּתֹוְלדֹות ְיֵדי ַעל ּפֹוְלטוֹ  ַאף, ָהאּור ּתֹוְלדֹות
  :ָהאּור

ִלי. ו דֹול ּכְ ֵאינוֹ  ּגָ ִלי ּתֹוךְ  ְלַהְכִניסוֹ  ָיכֹול ׁשֶ  ּכְ
ְדלוֹ  ֵמֲחַמת ֵחראַ  ה, ּגָ ָפה עֹוׂשֶ ִטיט ְלִפיו ׂשָ ֵדי ּבְ  ּכְ

א ְתַמּלֵ ּיִ יעוּ  ֵהיֵטב ׁשֶ ִים ְוַיּגִ ָפתוֹ  ַהּמַ ׂשְ אוֹ , ּבִ  ּוְמַמּלְ
יחוֹ  ַמִים ח אוֹ . ּוַמְרּתִ יד אוֹ  רֹוַתַחת ֶאֶבן ִיּקַ  ַלּפִ
ִליֶכּנוּ  ֵאשׁ  עֹודוֹ  ְלתֹוכוֹ  ְוַיׁשְ ךְ  ּוִמּתֹוךְ  רֹוֵתחַ  ּבְ  ּכָ
יחוּ יַ  ִים ְרּתִ ָפתוֹ  ַעל ְוַיֲעלוּ  יֹוֵתר ַהּמַ   :ׂשְ

ֹטף נֹוֲהִגין. ז ִלי ִלׁשְ ַמִים ַהּכְ  ַהְגָעָלה ַאַחר ָקִרים ּבְ
ד   :ִמּיָ

 תנג סימן
יֵני   ְסִעיִפים:' ט ּובוֹ , ְלַמצֹות ּוְטִחיָנָתם ַהִחִטים ּדִ

ָבִרים ֵאּלוּ . א ּיֹוְצִאים ּדְ ֶהם ׁשֶ המַ  חֹוַבת ְיֵדי ּבָ , ּצָ
ים ִחּטִ עֹוִרים ּבְ ּבֹוֶלת ּוְבֻכְסִמין ּוִבׂשְ  ׁשּוָעל ּוְבׁשִ
יפֹון ֹאֶרז ֹלא ֲאָבל, ּוְבׁשִ ָאר ּבְ , ִקְטִנּיֹות ִמיֵני ּוׁשְ

ִאים ֵאיָנם ְוַגם ר ִחּמּוץ ִליֵדי ּבָ  ֵמֶהם ַלֲעׂשֹות ּוֻמּתָ
יל ְבׁשִ   :ּתַ

ה. ב ים ִמן ִעָסה ָהעֹוׂשֶ  ֵישׁ  םאִ , ָהֹאֶרז ּוִמן ַהִחּטִ
הּ  ָגן ַטַעם ּבָ הּ  יֹוֵצא ּדָ ֶפַסח חֹוָבתוֹ  ְיֵדי ּבָ   :ּבְ

ְררוּ  ֹלא ִאם. ג ים ּבֵ ר ֵמֲאִכיַלת ַהִחּטִ  ֵאין, ַעְכּבָ
ָכךְ  לּום ּבְ   :ּכְ

ים. ד ים ַהִחּטִ עֹוׂשִ ֶהם ׁשֶ ת ּבָ ְמָרן טֹוב ִמְצָוה ַמּצַ  ְלׁשָ
ּלֹא לוּ  ׁשֶ ַעת ַמִים ֲעֵליֶהם ִיּפְ ְ  ּוְלָפחֹות, הְקִצירָ  ִמׁשּ

ַעת ְ ַעת. ְטִחיָנה ִמׁשּ ַחק ּוִבׁשְ ר ַהּדַ ח ֻמּתָ  ֶקַמח ִלּקַ
ּוק ִמן   :ַהׁשּ

ָנא. ה ין ִלְלּתֹת ָאסּור ָהִאּדָ ים ּבֵ ין ִחּטִ עֹוִרים ּבֵ   :ׂשְ



 טו

 

 כח
 האם אתה רוצה להיות בן עולם הבא?

ַסחת ִהְלכוֹ  י ּפֶ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ ד ִלּמוּ  ַסחִהְלכוֹ  ׁשֻ י ת ּפֶ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ

  םְליוֹ ד ֶאחָ ד ַעּמוּ 
  

ָנןּתָ  ֶפַסח ִהְלכוֹ  נּו ַרּבָ ַסח ּבְ ל יֹום ִהְלכֹות ּפֶ ִעְנָינֹו ׁשֶ ין ּבְ ְהיּו ׁשֹוֲאִלין ְודֹוְרׁשִ ּיִ ָרֵאל ׁשֶ ן ָלֶהם ְלִיׂשְ ּקֵ ה ּתִ ֲעֶצֶרת ִהְלכֹות ַחגמֹׁשֶ חָ  ת ֲעֶצֶרת ּבַ ג ּבֶ
  ה ד.)ְמִגלָּ (

 אדר

 

 גליון

 

ְלָחן" ָמכֹון ַסח ִהְלכֹות רּוךְ עָ  ׁשֻ ים ּפֶ לֹׁשִ ל ְלִלּמּוד - " יֹום ִלׁשְ ַסח ִהְלכֹות" ח"או ּכָ ים" ּפֶ ִלׁשִ   ֶהָחג קֹוֵדם יֹום ׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ ָר  שע"י "ִמְפָעל עֹוָלִמי ְלִלּמּוד ּכָ ַחבֵּ ן ִמּמָ   "רַהּמְ

ַר  ְפעָ ת ַמּטְ ָראֵ ד ֶאחָ ל כָּ ת ְלַזּכוֹ ל: ַהּמֻ ׂשְ   אַהבָּ ם עֹולָ ן בֶּ ת ְהיוֹ לִ ל ִמיִּ

ְלָחן ָערּוְך  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ הַעל ְיֵדי ִלּמּוד ּכָ ְזּכֶ  ְיהּוִדי ִלְהיֹות יִּ
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ים. ו ּקִ ּנֹוְתִנים ׂשַ ֶהם ׁשֶ ל ֶקַמח ּבָ ָנה ּכָ ָ  ִאם, ַהׁשּ
ן רֹוֶצה ֶהם ִלּתֵ ִסים ֶקַמח ּבָ , ָיֶפה אֹוָתם ּוְמַכּבְ

יר ְצִריִכים ּבּוס ֹקֶדם ְלַהּתִ ל ַהּכִ ִפירֹות ּכָ  ַהּתְ
ֶהם ּבָ ָצוֹות ׁשֶ ּקְ ִאים ֵהם ִאם אוֹ  ּבַ   :ְמֻטּלָ

ּמֹוִליִכים. ז ׁשֶ ים ּכְ ּקִ ַ שׁ  ַהׂשּ ּיֵ ֶהם ׁשֶ , ֵמָהֵרַחִים ֶקַמח ּבָ
יָחם ָאסּור י ַעל ְלַהּנִ ּבֵ ֵהָמה ּגַ ֵאין ּבְ ף ׁשֶ  אוֹ  ֻאּכָ
ַחת ָעב עֹור ק ּתַ ַ   :ַהׂשּ

ר נֹוֲהִגים. ח ּום ָהֵרַחִים ְלַנּקֵ ִזְמִנין ִמׁשּ  ָנְתנוּ  ּדְ
ֶהם בּוָאה ּבָ ַמח ְונֹוֲהִגים. ְלֹסֶלת ְלתּוָתה ּתְ ּקֶ  ׁשֶ

ְטַחן ָהִראׁשֹון ּנִ ּקּור ַאַחר ׁשֶ  ַעד אֹותוֹ  ׁשֹוְמִרים ַהּנִ
  :ָהֶרֶגל ְלַאַחר

ים ִלְטֹחן ָצִריךְ . ט  ִלְפֵני יֹוַמִים אוֹ  יֹום ַהִחּטִ
ה יׁשָ ֶעֶרב ָטֲחנוּ  ְוִאם. ַהּלִ ַסח ּבְ  אֹוְמִרים ֵישׁ , ּפֶ
ָאסּור ה ָללּושׁ  ׁשֶ ּיֹום ּבוֹ  ַמּצָ ַמח ְלִפי ּבַ ַהּקֶ ַעת ׁשֶ ׁשְ  ּבִ
ם רֹוֵתחַ  ְטִחיָנה ִים ּוְמַחּמֵ  נֹוָחה ְוָהִעָסה ַהּמַ

  :ְלַהְחִמיץ

 תנד סימן
ֵאיֶזה ' ד ּובוֹ , חֹוָבתוֹ  יְידֵ  יֹוֵצא ֵאינוֹ  ַמָצה ּבְ

  ְסִעיִפים:

ַפת ֹלא יֹוְצִאין ֵאין. א ין ּבְ ַפת ְוֹלא ֻסּבִ , מּוְרָסן ּבְ
ין ָהִעָסה ֶאת הּוא ָלשׁ  ֲאָבל ֻסּבִ הּ  ּוַבּמּוְרָסן ּבַ ּבָ  ׁשֶ
הּ  ְויֹוֵצא ה ְויֹוֵצא. ּבָ ַמּצָ ה ִמֹסֶלת ּבְ יֹוֵתר ְנִקּיָ , ּבְ
  :יֹענִ  ֶלֶחם ֶזה ֵאין אֹוְמִרים ְוֵאין

ָלִבים ִעַסת. ב ְזַמן, ַהּכְ ָהרֹוִעים ּבִ ה אֹוְכִלים ׁשֶ ּנָ  ִמּמֶ
הּ  יֹוְצִאים הּ  יֹוְצִאין ֵאין, ָלאו ְוִאם. ּבָ ֵאין ּבָ  זוֹ  ׁשֶ
ֶרת ּמֶ ם ְמׁשֻ ה ְלׁשֵ   :ַמּצָ

א. ג ַמן ֵליּכָ ּזְ ה ּבַ ָיַדע ַהּזֶ ךְ , ְלִמְחַלט ּדְ ל ִהיְלּכָ  ּכָ
  :ָאסּור ֲחִליָטה ִמין

ה חֹוָבתוֹ  ְיֵדי יֹוֵצא ָאָדם יןאֵ . ד ַמּצָ זּוָלה ּבְ ה. ּגְ ּמֶ  ּבַ
ָבִרים ַזל, ֲאמּוִרים ּדְ ּגָ ׁשֶ ה ּכְ ַזל ִאם ֲאָבל. ַמּצָ  ּגָ
ים ָאן ֶקַמח אוֹ  ִחּטִ ה ַוֲעׂשָ הּ  יֹוֵצא, ַמּצָ ָנָאהּ , ּבָ ּקְ  ׁשֶ
ּנּוי ׁשִ ב הּוא ְלַבד ְוָדִמים, ּבְ   :לוֹ  ַחּיָ

 תנה סימן
ין   ְסִעיִפים:' ו ּובוֹ , ָלנוּ שֶׁ  ַמִים ּדִ

ין ֵאין. א א ָלׁשִ ַמִים ֶאּלָ נוּ  ּבְ ּלָ ין, ׁשֶ ֵהם ּבֵ  ֵמי ׁשֶ
ין, ּוַמְעָינֹות ּבֹורֹות ֵהם ּבֵ  ְוׁשֹוֲאִבין, ְנָהרֹות ֵמי ׁשֶ
עֹוד אֹוָתם ין אוֹ , יֹום ִמּבְ ָמׁשֹות ּבֵ ְ ין ְוֵאין. ַהׁשּ  ָלׁשִ
ֶהן ֲעֹבר ַעד ּבָ ּיַ ְיָלה ׁשֶ לָּ  ַהּלַ ֹאב ִויכֹוִלים. הּ ּכֻ  ִלׁשְ
ה ְלָיִמים ֶאָחד יֹום ַמן ְוִאם. ַהְרּבֵ יֵחם ַחם ַהּזְ  ַיּנִ

ף ַמְרּתֵ הּוא ּבְ ַמן ְוִאם. ַקר ׁשֶ יֵחם, ַקר ַהּזְ ֲאִויר ַיּנִ  ּבַ
י ף ּכִ ְרּתֵ ים ְוָצִריךְ . ַחם הּוא ַהּמַ ּכִ  ּוְלַהְכִניָסם ְלַהׁשְ

ִית ְזַרח ֹקֶדם ַלּבַ ּיִ ֶמשׁ  ׁשֶ ֶ יֹום ֲאִפּלוּ וַ , ַהׁשּ ן ּבְ ֻעּנָ   :ַהּמְ

ִים אֹוְמִרים ֵישׁ . ב ּמַ ִסין ׁשֶ , ה"בסיסטירנ ַהְמֻכּנָ
ר ֶהם ָללּושׁ  ֻמּתָ ִאיָבָתן ָסמּוךְ  ּבָ  ְלָהֵקל ְוֵאין. ִלׁשְ
ָבר ּדָ ַעת ֹלא ִאם, ּבַ ׁשְ ַחק ּבִ   :ַהּדַ

ַמִים ָללּושׁ  ֵאין. ג ין ּבְ מוּ  ֹלא ֲאִפּלוּ  ַחּמִ  ִנְתַחּמְ
א הבַּ  ֶאּלָ ַמִים ְוֹלא, ַחּמָ רּוִפים ּבְ דֹול ִמּדּוד ַהּגְ  ּגָ

ּתוֹ  ָחׁשְ ּנְ  ּוַמִים ָהֵאשׁ  ְמקֹום ַעל ְוָתלּוי, ָעָבה ׁשֶ
תֹוכוֹ  ּבְ ִרים ׁשֶ ֵאין ֲאִפּלוּ , ּפֹוׁשְ ׁשֶ יו ָהֵאשׁ  ּכְ ְחּתָ , ּתַ

ין ְוָלשׁ  ָעַבר ְוִאם ֵאּלוּ  ּבֵ ין ּבְ ַמִים ּבֵ ּלֹא ּבְ , ָלנוּ  ׁשֶ
יִרין חֹוְלִקין ְוֵישׁ . ָאסּור ָלשׁ  ּוַמּתִ ַמִים ּבְ ּלֹא ּבְ  ׁשֶ
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ְלָחן" ָמכֹון ַסח ִהְלכֹות רּוךְ עָ  ׁשֻ ים ּפֶ לֹׁשִ ל ְלִלּמּוד - " יֹום ִלׁשְ ַסח ִהְלכֹות" ח"או ּכָ ים" ּפֶ ִלׁשִ   ֶהָחג קֹוֵדם יֹום ׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ ָר  שע"י "ִמְפָעל עֹוָלִמי ְלִלּמּוד ּכָ ַחבֵּ ן ִמּמָ   "רַהּמְ

ַר  ְפעָ ת ַמּטְ ָראֵ ד ֶאחָ ל כָּ ת ְלַזּכוֹ ל: ַהּמֻ ׂשְ   אַהבָּ ם עֹולָ ן בֶּ ת ְהיוֹ לִ ל ִמיִּ

ְלָחן ָערּוְך  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ הַעל ְיֵדי ִלּמּוד ּכָ ְזּכֶ  ְיהּוִדי ִלְהיֹות יִּ
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ְבׁשֹוֵגג אֹוְמִרים ְוֵישׁ . ָלנוּ  ר ּדִ ַעת, ֻמּתָ ַחק ּוִבׁשְ  ַהּדַ
  :ֲעֵליֶהם ִלְסֹמךְ  ֵישׁ 

ּלֹא ַמִים. ד לוּ  ָלנוּ  ׁשֶ ּטְ ְתּבַ ּנִ ְתֵרי ַחד ׁשֶ ַמִים ּבִ  ּבְ
נוּ  ּלָ ין, ׁשֶ ֶהם ָלׁשִ   :ּבָ

ּלֹא נֹוֲהִגין. ה ן ׁשֶ ה ֶמַלח ִלּתֵ ּצָ ּמַ ָבר ְוָנכֹון, ּבַ   :ַהּדָ

ה ָלשׁ . ו ּצָ ָקַצח ַהּמַ ִמין ּבְ ְבִלין ּוְבִמיֵני ְוׂשּוְמׂשֻ , ּתַ
ָרה ׁשֵ יָון ּכְ שׁ  ּכֵ ּיֵ הּ  ׁשֶ ה ַטַעם ּבָ ל. ַמּצָ  ָמקֹום ּוִמּכָ

ן ֵאין הּ  ִלּתֵ ְבִלין ּבָ הּוא ְלִפי, ּתַ ם ַחד ׁשֶ  ּוְמַחּמֵ
  :ָהִעָסה

 תנו סימן
עּור ת ַכמּות ׁשִ   ְסִעיִפים:' ג ּובוֹ , ַהַמצֹות ִליׁשַ

ין ֵאין. א דֹוָלה ִעָסה ְלֶפַסח ָלׁשִ עּור ּגְ ִ ה ִמׁשּ , ַחּלָ
ִהיא יִצים ג"מ ׁשֶ יָצה ְוֹחֶמשׁ  ּבֵ ינֹוִנים ּבֵ  ְוהּוא ּבֵ
רֹון ָ ֵער ְוֵכן, ִעׂשּ א, אֹוָתהּ  ְיׁשַ ִלי ְיַמּלֵ  ִויָעֶרה ַמִים ּכְ
ִים ּנוּ  ַהּמַ ךְ  ְוַאַחר, ַאֵחר ִלְכִלי ִמּמֶ ן ּכָ  ג"מ ּבוֹ  ִיּתֵ
יִצים ִים ּבוֹ  ְוַיֲחִזיר ּבֵ ֵעָרה ַהּמַ ּנוּ  ׁשֶ ִים ִמּמֶ  ְוַהּמַ
ְתרוּ  ּוָ ּיִ ֵנם, ׁשֶ ְכִלי ִיּתְ ִלי, ַאֵחר ּבִ ֲחִזיק ְוַהּכְ  אֹוָתם ַהּמַ

ה הּוא ּדָ אֹותוֹ  ַהּמִ ַמח ְלַמּלְ ה. ִמּקֶ ּדָ  ְוֹלא ְמחּוָקה ְוַהּמִ
דּושָׁ  עּוָרהּ , הּגְ ַמח ְוׁשִ ה ִמּקֶ  כ"תק ִמְצִרית ִחּטָ
ְרְהם ֵקרּוב ִמְצִרִיים ּדִ   :ּבְ

עּור יֹוֵתר ָלשׁ  ִאם. ב ִ ר, ֶזה ִמׁשּ ִדיֲעַבד ֻמּתָ   :ּבְ

י ַעל ַאף. ג ֵאין ּפִ יֹום ֶקַמח מֹוְדִדין ׁשֶ  טֹוב ּבְ
יֹום, ָללּושׁ  ל טֹוב ּבְ ַסח ׁשֶ ֵאין ּפֶ ין ׁשֶ  ִעָסה ָלׁשִ
דֹולָ  רֹון הּגְ ָ ר, ֵמִעׂשּ א, אֹוְסִרים ְוֵישׁ . ִלְמּדֹד ֻמּתָ  ֶאּלָ
ח ֹאֶמד ִיּקַ ַעת ּבְ ה ְוֹלא, ַהּדַ רֹוןעִ  ַעל ַיְרּבֶ ָ   :ׂשּ

 תנז סימן
ין עַסת ַהַחָלה ַהְנָהַגת ּדִ   ְסִעיִפים:' ב ּובוֹ , ַמָצה ּבְ

ֵני. א ִריךְ  ִמּפְ ּצָ ק ׁשֶ עּור ְלַדְקּדֵ ׁשִ ּלֹא ָהִעָסה ּבְ  ׁשֶ
הּ  ְרּבֹותְלהַ  ּום ּבָ שׁ  ִמׁשּ ַמֵעט ּומּוָטב, ִחּמּוץ ֲחׁשַ ּיְ  ׁשֶ
הּ  ַעת ַיַחד ָהִעסֹות ְלָקֵרב טֹוב ָלֵכן, ּבָ ׁשְ ת ּבִ  ַהְפָרׁשַ

ה יקוּ  ַחּלָ ִ ׁשּ ּיַ זוֹ  זוֹ  ׁשֶ א, ּבְ ּמָ ׁשֶ ֶהם ֵישׁ  ּדְ ּלֹא ּבָ  ָהָיה ׁשֶ
הּ  עּור ּבָ ׁשִ ר ִאי ְוִאם. ּכְ ה ְלַהְפִרישׁ  ֶאְפׁשָ  ַחּלָ
עוֹ  ֵני ִעָסה ָדהּ ּבְ ִהירּות ִמּפְ ה, ַהּמְ ּנָ  ַאַחר ַיְפִריׁשֶ

ה ד ֲאִפּיָ ן, ִמּיָ ּתֵ ּיִ ל ׁשֶ ּצֹות ּכָ ַסל ַהּמַ  ְמָצְרָפם ְוַהַסל ּבַ
ה ֶרךְ  ְוֶזהוּ . ְלַחּלָ   :ָנכֹון ַהּיֹוֵתר ַהּדֶ

שׁ . ב יֹום ִעָסה ַהּלָ ל טֹוב ּבְ ַסח ׁשֶ ם ִיְקָרא ֹלא, ּפֶ  ׁשֵ
ה ָאפֶ  ַעד ַלַחּלָ ּתֵ ִאם, הׁשֶ ם ָלהּ  ִיְקָרא ׁשֶ  ֵאינוֹ  ׁשֵ
אי ַ ה ְוִאם. ֶלֱאפֹוָתהּ  ַרׁשּ יֶחּנָ ךְ  ַיּנִ ְחִמיץ, ּכָ  ְוֵאינוֹ  ּתַ
אי ַ ְרָפהּ  ַרׁשּ יֹום ְלׂשָ ַכח ְוִאם. טֹוב ּבְ  ָלהּ  ְוָקָרא ׁשָ
ם ה, ׁשֵ יֶלּנָ ה ְלצֹוֵנן ַיּטִ ַהְחִמיץ ְוִיְמָנֶעּנָ   :ִמּלְ

 תנח סימן
עֶרב ָצהַהמַ  ָללּושׁ  ִמְצָוה   ָסִעיף ֶאָחד ּובוֹ , ֶפַסח ּבְ

ּלֹא נֹוֲהִגים. א ת ָללּושׁ  ׁשֶ ֶעֶרב ִמְצָוה ַמּצַ ַסח ּבְ  ּפֶ
שׁ  ַאַחר ַעד עֹות ׁשֵ הּוא, ׁשָ ן ַהְקָרַבת ְזַמן ׁשֶ  ָקְרּבַ
ַסח ָחל ד"ּוְבי. ּפֶ ת ִלְהיֹות ׁשֶ ּבָ ׁשַ ין ּבְ ֶעֶרב ָלׁשִ  ּבְ
ת ּבָ שׁ  ַאַחר ׁשַ עֹות ׁשֵ   :ׁשָ

 נטת סימן
ת ְוֵסֶדר ְמקֹום   ְסִעיִפים:' ו ּובוֹ , ַהַמצֹות ִליׁשַ



 יז
 

 ל
 האם אתה רוצה להיות בן עולם הבא?

ַסחת ִהְלכוֹ  י ּפֶ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ ד ִלּמוּ  ַסחִהְלכוֹ  ׁשֻ י ת ּפֶ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ

  םְליוֹ ד ֶאחָ ד ַעּמוּ 
  

ָנןּתָ  ֶפַסח ִהְלכוֹ  נּו ַרּבָ ַסח ּבְ ל יֹום ִהְלכֹות ּפֶ ִעְנָינֹו ׁשֶ ין ּבְ ְהיּו ׁשֹוֲאִלין ְודֹוְרׁשִ ּיִ ָרֵאל ׁשֶ ן ָלֶהם ְלִיׂשְ ּקֵ ה ּתִ ֲעֶצֶרת ִהְלכֹות ַחגמֹׁשֶ חָ  ת ֲעֶצֶרת ּבַ ג ּבֶ
  ה ד.)ְמִגלָּ (

 אדר

 

 גליון

 

ְלָחן" ָמכֹון ַסח ִהְלכֹות רּוךְ עָ  ׁשֻ ים ּפֶ לֹׁשִ ל ְלִלּמּוד - " יֹום ִלׁשְ ַסח ִהְלכֹות" ח"או ּכָ ים" ּפֶ ִלׁשִ   ֶהָחג קֹוֵדם יֹום ׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ ָר  שע"י "ִמְפָעל עֹוָלִמי ְלִלּמּוד ּכָ ַחבֵּ ן ִמּמָ   "רַהּמְ

ַר  ְפעָ ת ַמּטְ ָראֵ ד ֶאחָ ל כָּ ת ְלַזּכוֹ ל: ַהּמֻ ׂשְ   אַהבָּ ם עֹולָ ן בֶּ ת ְהיוֹ לִ ל ִמיִּ

ְלָחן ָערּוְך  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ הַעל ְיֵדי ִלּמּוד ּכָ ְזּכֶ  ְיהּוִדי ִלְהיֹות יִּ
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ין ֵאין. א ְמקֹום ָלׁשִ ֶמשׁ  ּבִ ֶ ן ּוְביֹום. ַהׁשּ ֻעּנָ  ָאסּור ַהּמְ
ַחת ל ּתַ ּום, ָהָרִקיעַ  ֲאִויר ּכָ יֹוָמא ִמׁשּ ִעיָבא ּדְ  ּדְ
יהּ  ּלֵ א ּכֻ ְמׁשָ ּנּור ֵאֶצל ָללּושׁ  ִיְתָקֵרב ְוֹלא. ׁשִ , ַהּתַ
נֵ  ּנּור ֹחם יִמּפְ   :ַהּתַ

יחוּ  ֹלא. ב ֹלא ָהִעָסה ַיּנִ . ֶאָחד ֶרַגע ַוֲאִפּלוּ  ֵעֶסק ּבְ
ְתַעְסִקים ְזַמן ְוָכל ּמִ ל ֲאִפּלוּ , ּבוֹ  ׁשֶ  ֵאינוֹ  ַהּיֹום ּכָ

יחוֹ  ְוִאם. ַמְחִמיץ ֹלא ִהּנִ עּור ֵעֶסק ּבְ  ָהֵוי, ִמיל ׁשִ
עּור. ָחֵמץ ָעה ְרִביִעית ָהֵוי ִמיל ְוׁשִ  ֶלקְוחֵ  ׁשָ

ִרים ָעה ִמן ֵמֶעׂשְ ָ ְתַעְסקוּ  ְוַאַחר. ַהׁשּ ּנִ ֵצק ׁשֶ ּבָ  ּבַ
ם ַדִים ְוִנְתַחּמֵ ּיָ יחּוהוּ  ִאם, ּבַ ֹלא ַיּנִ ד ֵעֶסק ּבְ  ִמּיָ
י ִהְתִחילוּ  ְוִאם. ַיְחִמיץ ּתֵ ׁשְ ַאַחת ִעסֹות ּבִ  ּכְ

ָידּועַ , ָהַאַחת ְוֶהְחִמיָצה ֶהְחִמיָצה ּבְ ם ׁשֶ ִנית ּגַ ֵ  ַהׁשּ
הּ  רֹוִאין יןאֵ  ֲאִפּלוּ   ֶהְחִמיָצה ְוִאם. ִחּמּוץ ִסיָמֵני ּבָ
שׁ  ַעד ּיֵ הּ  ׁשֶ  ִנְתָעְרבוּ  ֹלא ֲאִפּלוּ , ְסָדִקים ּבָ

ֶזה ֶזה ַהְסָדִקים א ּבָ ה הֹוֵלךְ  ֶאָחד ֶאּלָ  ְוֶאָחד ֵהּנָ
ה הֹוֵלךְ  מּור ָחֵמץ ָהֵוי, ֵהּנָ ב ְוָהאֹוְכלוֹ  ּגָ ֵרת ַחּיָ . ּכָ
א ֶסֶדק ּבוֹ  ֵאין ְוִאם ָניו ִהְכִסיפוֹ  ֶאּלָ ָאָדם ּפָ  ּכְ

ָעְמדוּ  ָערֹוָתיו ׁשֶ טּור ָהאֹוְכלוֹ , ׂשְ   :ּפָ

ה ִאם. ג ָ ִהיא ָהִאׁשּ ה ׁשֶ ֶפת ִהיא ָלׁשָ ִים ְמַקּטֶ ּמַ , ּבַ
ֵטף ֹלא ּקָ אֹוָתם ּתִ ֶנת ַמִים ּבְ ַצּנֶ ּמְ ֶהם ׁשֶ , ָיֶדיהָ  ּבָ

ֵני ֵהם ִמּפְ ִמים ׁשֶ , ָהִעָסה ֶאת ּוַמְחִמיִצים ִמְתַחּמְ
אאֶ  ִלי ָלהּ  ְיֵהא ּלָ ֵטף ַמִים ָמֵלא ַאֵחר ּכְ ּקָ ּתְ   :ּבוֹ  ׁשֶ

ִים ֵאּלוּ , ָחֵמץ ִאסּור ְזַמן ַאַחר ָלשׁ  ִאם. ד  ִעם ַהּמַ
ַאר ִים ׁשְ רֹוֲחִצים ַהּמַ ֶהם ׁשֶ ֵכם ֹלא ָהֲעֵרָבה ּבָ ּפְ  ִיׁשְ
א ְמקֹום ֶאּלָ ֵדי, ִמְדרֹון ּבִ ּלֹא ּכְ צוּ  ׁשֶ ָמקֹום ִיְתַקּבְ  ּבְ
  :ַיְחִמיץוְ  ֶאָחד

הּ  ָעְבָרה. ה ַחת ְוָלׁשָ ֶמשׁ  ּתַ ֶ ת, ַהׁשּ ֶרת ַהּפַ   :ֻמּתֶ

ה ָהִעָסה ִאם. ו הּ  יֹוִסיף ֹלא, ַרּכָ א ֶקַמח ּבָ  ֶאּלָ
ה ה ִעָסה עֹוׂשֶ ּבּול ְקַטּנָ ה ִמּגִ ה, ָקׁשֶ  ִעם ִויָעְרֶבּנָ
ה ָהִעָסה   :ָהַרּכָ

 תס סימן
יֵני   ִפים:ְסִעי' ז ּובוֹ , ַהִמְצָוה ַמַצת ּדִ

ין ֵאין. א ת ָלׁשִ  ַעל אֹוָתהּ  אֹוִפין ְוֹלא ִמְצָוה ַמּצַ
  :ְוָקָטן ׁשֹוֶטה ֵחֵרשׁ  ְיֵדי ַעל ְוֹלא, ְיהּוִדי ֵאינוֹ  ְיֵדי

ל ָהָיה שׁ "ָהֹרא. ב ּדֵ ּתַ ת ִמׁשְ ַמּצַ  ַעל ְועֹוֵמד ִמְצָוה ּבְ
ָתהּ  ּיָ ֶהם ָהעֹוְסִקים ּוְמָזֵרז ֲעׂשִ עַ  ּבָ ֲעִרי ּוְמַסּיֵ , ָכָתןּבַ

ֵפל ַלֲעׂשֹות ָאָדם ְלָכל ָראּוי ְוֵכן ַעְצמוֹ  הּוא ְלִהּטָ  ּבְ
ְצָוה ּמִ   :ּבַ

שׁ . ג ַעת ֹיאַמר ָחֵמץ ִאסּור ְזַמן ַאַחר ַהּלָ ׁשְ  ּבִ
ה ל: ִליׁשָ רּוִרים ּכָ לוּ  ּפֵ ּפְ ּיִ ַעת ׁשֶ ׁשְ ה ּבִ  ַוֲעִריָכה ִליׁשָ
ֵצק ְוֵכן ק ּבָ ְדּבָ ִלים ַהּנִ ּכֵ ל ֲאִני ּבַ ֵדי, אֹוָתם ְמַבּטֵ  ּכְ

ְמָצא ּנִ ָלן ׁשֶ ַבּטְ ּמְ   :ִחּמּוָצן ֹקֶדם ׁשֶ

ין ֵאין. ד ִרין ְסִריִקין עֹוׂשִ ַהְינוּ  ַהְמֻצּיָ ר ּדְ ַפת ְלַצּיֵ  ּבְ
ִמין ל ֲאָבל. ְועֹוף ָחָיה ּכְ ים ַמה ּכָ עֹוׂשִ ֶ  אֹותוֹ  ׁשּ

ַמְסֵרק ֵדי ּבְ ּלֹא ּכְ ח ׁשֶ ִבין ַמה ְוֵכן, ִיְתּפַ ַנּקְ ּמְ ֶ  ׁשּ
צּ  ר, ֹותַהּמַ ל, ֻמּתָ  ַלֲעׂשֹוָתן ְלַמֵהר טֹוב ָמקֹום ּוִמּכָ
ּלֹא הֹות ׁשֶ ֶהם ְלַהׁשְ   :ּבָ

ין ֵאין. ה ֶפַסח עֹוׂשִ ת ּבְ   :ֶטַפח ָעָבה ּפַ

ַמה ְלָהֵקל ֵאין. ו ִהְחִמירוּ  ּבְ ֶ ְדמֹוִנים ׁשּ ּלֹא ַהּקַ  ׁשֶ
  :ש"פלאדוני אוֹ  ש"פאנדי ַלֲעׂשֹות

ן ֵאין. ז יִצים ִלּתֵ ה ֵלִמיםשְׁ  ּבֵ ּצָ ּמַ ָאֶפה ּבַ ּתֵ ֶהם ׁשֶ   :ִעּמָ

 תסא סימן



 יח
 

 א
 האם אתה רוצה להיות בן עולם הבא?

ַסחת ִהְלכוֹ  י ּפֶ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ ד ִלּמוּ  ַסחִהְלכוֹ  ׁשֻ י ת ּפֶ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ

  םְליוֹ ד ֶאחָ ד ַעּמוּ 
  

ָנןּתָ  ֶפַסח ִהְלכוֹ  נּו ַרּבָ ַסח ּבְ ל יֹום ִהְלכֹות ּפֶ ִעְנָינֹו ׁשֶ ין ּבְ ְהיּו ׁשֹוֲאִלין ְודֹוְרׁשִ ּיִ ָרֵאל ׁשֶ ן ָלֶהם ְלִיׂשְ ּקֵ ה ּתִ ֲעֶצֶרת ִהְלכֹות ַחגמֹׁשֶ חָ  ת ֲעֶצֶרת ּבַ ג ּבֶ
  ה ד.)ְמִגלָּ (

 ניסן

 

 גליון

 

ְלָחן" ָמכֹון ַסח ִהְלכֹות רּוךְ עָ  ׁשֻ ים ּפֶ לֹׁשִ ל ְלִלּמּוד - " יֹום ִלׁשְ ַסח ִהְלכֹות" ח"או ּכָ ים" ּפֶ ִלׁשִ   ֶהָחג קֹוֵדם יֹום ׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ ָר  שע"י "ִמְפָעל עֹוָלִמי ְלִלּמּוד ּכָ ַחבֵּ ן ִמּמָ   "רַהּמְ

ַר  ְפעָ ת ַמּטְ ָראֵ ד ֶאחָ ל כָּ ת ְלַזּכוֹ ל: ַהּמֻ ׂשְ   אַהבָּ ם עֹולָ ן בֶּ ת ְהיוֹ לִ ל ִמיִּ

ְלָחן ָערּוְך  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ הַעל ְיֵדי ִלּמּוד ּכָ ְזּכֶ  ְיהּוִדי ִלְהיֹות יִּ
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יֵני ת ּדִ   ְסִעיִפים:' ה ּובוֹ , ַהַמָצה ֲאִפּיַ

ּנּור. א אֹוִפים ּתַ ֵהר ָצִריךְ , ָחֵמץ ּבוֹ  ׁשֶ  ִלּזָ
ִסיקּוהוּ  ּיַ ׁשֶ ֵדי ּכְ ה ּבוֹ  ֶלֱאפֹות ּכְ ְלכוּ , ַמּצָ ּיֵ  ׁשֶ

ָחִלים ֵני ַעל ַהּגֶ ּלוֹ  ּפְ ָהָבה לוֹ  ידַּ  ְוֵאין, ּכֻ ּלֶ , ּבַ
ְכמוֹ  ּבֹוֵלעַ  ּדִ ָחִלים ְיֵדי ַעל ׁשֶ ךְ  ּגֶ  ְיֵדי ַעל ּפֹוֵלט ּכָ
ָחִלים הוּ  ּגֶ ּיְ ִזין ִנּצֹוצֹות ְוׁשֶ ּנוּ  ִנּתָ ךְ . ִמּמֶ  ִאם ִהְלּכָ

ה ִהִסיקּוהוּ  ּמָ ָעִמים ּכַ ַסח ֹקֶדם ּפְ יק ֵאינוֹ  ַהּפֶ  ַמְסּפִ
א ן ִאם ֶאּלָ ן ּכֵ ּוֵ ירוֹ  ּכִ ַסח ֶרךְ ְלצֹ  ְלַהּתִ י, ּפֶ א ּכִ ּמָ  ׁשֶ
ָחִלים ָהְלכוּ  ֹלא ֵני ַעל ַהּגֶ ּלוֹ  ּפְ ל ּכֻ ּלֹא ְזַמן ּכָ  ׁשֶ
ן ּוֵ  ָחָדשׁ  ַקְרַקע ּבוֹ  ְלָהִטיל נֹוֲהִגים ְוֵישׁ . ְלָכךְ  ּכִ
ֵדי ּלֹא ּכְ   :הּוא ָיֶפה ּוִמְנָהג. ֶהֵסק ִיְצָטְרכוּ  ׁשֶ

  ניסן

ל ַטְפָקא. ב ה ֶחֶרס ׁשֶ ָנא ֹלא, ֲחָדׁשָ  ִהִסיָקהּ  ׁשְ
ְפִנים חּוץ אוֹ  ִמּבִ ר, ִמּבַ יָון ֻמּתָ ָהאּור ּכֵ  ׁשֹוֵלט ׁשֶ
יהָ  ְחּתֶ י ַעל ַאף ּתַ ֵאין ּפִ ְלֶהֶבת ׁשֶ  ַעל עֹוָלה ׁשַ

הּ  ּבָ ח, ּגַ ת ָרַתח ִמְרּתַ ד ֶנֱאֵפית ְוַהּפַ א ְוֵאיָנהּ  ִמּיָ  ּבָ
ה ְלַהִסיק ָצִריךְ  ֲאָבל. ִחּמּוץ ִליֵדי ִחּלָ ין, ּתְ  ּבֵ
ּנּור ין ּתַ ין ּכּוְבָיא ּבֵ ס ּבֵ ִאְלּפָ ֹלא ּבְ ין ַמִים ּבְ  ּבֵ

ַקְרַקע יקוֹ  ֲאָבל, ּבְ ה ְלַהְדּבִ ִחּלָ ךְ  ְוַאַחר ּתְ , ְלַהִסיק ּכָ
ֵהר ְוטֹוב אֹוְסִרים ֵישׁ  אֹוֵמר ִמי ְוֵישׁ . ִלּזָ ָראּוי ׁשֶ  ׁשֶ

ּלֹא ִלְמחֹות ֶרֶמץ ֲחָררֹות ַיֲעׂשוּ  ׁשֶ   :ּבְ

ה. ג ֱאֵפית ַמּצָ ּנֶ ִאם ַעד ׁשֶ  ֵאין אֹוָתהּ  ּפֹוְרִסין ׁשֶ
ִכים חּוִטין ה ִנְמׁשָ ּנָ הּ  יֹוְצִאים, ִמּמֶ   :ּבָ

ה ָאָדם יֹוֵצא. ד ַמּצָ רּוָיה ּבְ ּלֹא ְוהּוא ׁשְ . ִנּמֹוָחה ׁשֶ
ָלהּ  ִאם ֲאָבל ְ ׁשּ הּ  יֹוֵצא ֵאינוֹ , ּבִ   :ּבָ

ה ִעם ָחֵמץ ָאפוּ  ִאם. ה א ֶנֶאְסָרה ֹלא, ַמּצָ  ִאם ֶאּלָ
ן ָחֵמץ ָעהָנגְ  ּכֵ קֹום ְונֹוֵטל ּבֶ ְגָעה ִמּמָ ּנָ ֵדי ׁשֶ  ּכְ

ָאר, ָמקֹום ְנִטיַלת ְ ר ְוַהׁשּ   :ֻמּתָ

 תסב סימן
ין   ְסִעיִפים:' ז ּובוֹ , ַמְחִמיִצין ִאם ֵפרֹות ֵמי ּדִ

רֹות ֵמי. א ֹלא ּפֵ ָלל ַמְחִמיִצין ֵאין ַמִים ּבְ ר. ּכְ  ּוֻמּתָ
ֶפַסח ֶלֱאֹכל ה ּבְ ּלוֹ  ַמּצָ ּנִ הׁשֶ ֵמי ׁשָ רֹות ּבְ  ֲאִפּלוּ  ּפֵ
ֲהָתה ל ׁשָ הּ  יֹוֵצא ֵאין ֲאָבל, ַהּיֹום ּכָ  חֹוָבתוֹ  ְיֵדי ּבָ
ֵני ִהיא ִמּפְ ה ׁשֶ יָרה ַמּצָ ִתיב ּוְקָרא ֲעׁשִ   :ֹעִני ֶלֶחם ּכְ

רֹות ֵמי. ב  יֹוֵתר ְלַהְחִמיץ ְמַמֲהִרים ַמִים ִעם ּפֵ
ָאר ְ ךְ  ִעָסה ִמׁשּ הֶ  ָללּושׁ  ֵאין ִהיְלּכָ  ָלשׁ  ְוִאם. םּבָ
ֶהם ד ֹיאֶפה, ּבָ   :ִמּיָ

ר. ג ַיִין ָללּושׁ  ֻמּתָ י ַעל ַאף ּבְ ִאי ּפִ ר ׁשֶ  לוֹ  ֶאְפׁשָ
ֹלא ת ּבְ ּנֹוֶפֶלת ַמִים ִטּפַ ַעת ׁשֶ ׁשְ ִציר ּבִ  ְוַאף, ַהּבָ

ה ִחּלָ ן ְרִגיִלים ְלַכּתְ ַעת ַמִים ִלּתֵ ׁשְ ִציר ּבִ ֵדי ַהּבָ  ּכְ
יר י ַעל ְוַאף ִנּצֹק ְלַהּתִ , ָלֶהם ָלחּושׁ  ֵאין ֵכן ּפִ
לוּ  ּוְכָבר הֹוִאיל ּטְ ִים ִנְתּבַ ִין ַהּמַ ּיַ ׁשוּ  ֹקֶדם ּבַ ּלָ  ׁשֶ
  :ָהִעָסה

יִצים ֵמי. ד ָאר ּבֵ ִקים ּוׁשְ ם, ַמׁשְ ּלָ ְכַלל ֲהווּ  ּכֻ  ֵמי ּבִ
רֹות   :ּפֵ

שׁ . ה ֵמי ִעָסה ַהּלָ רֹות ּבְ חֹות ַלֲעׂשֹוָתהּ  טֹוב, ּפֵ  ּפָ
עּור ׁשִ ר ִמּכְ ָ ֵדי, ֹוןִעׂשּ ּלֹא ּכְ ב ׁשֶ ְתַחּיֵ ה ּתִ ַחּלָ   :ּבְ

ה. ו ְמֵצאת ִחּטָ ּנִ ְדַבשׁ  ׁשֶ ַיִין אוֹ  ּבִ ר, ְוֹחֶמץ ּבְ , ֻמּתָ
ּלֹא ּוִבְלַבד ֶהם ִנְתָעֵרב ׁשֶ   :ַמִים ּבָ

ַלח ְלָבֵרר ֵישׁ . ז ַסח ֹקֶדם ַהּמֶ ים ּפֶ ּלֹא ֵמִחּטִ  ִיְהיוּ  ׁשֶ
תֹוכוֹ  י, ּבְ ַלח ּכִ ַהּמֶ ׁשֶ  ְמַעט ִנְכָנס הּוא ֵלחַ ִמְתַלחְ  ּכְ
ים ְמַעט ִחּטִ ץ ּבַ   :ּוִמְתַחּמֵ

 תסג סימן



 יט
 

 ב
 האם אתה רוצה להיות בן עולם הבא?

ַסחת ִהְלכוֹ  י ּפֶ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ ד ִלּמוּ  ַסחִהְלכוֹ  ׁשֻ י ת ּפֶ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ

  םְליוֹ ד ֶאחָ ד ַעּמוּ 
  

ָנןּתָ  ֶפַסח ִהְלכוֹ  נּו ַרּבָ ַסח ּבְ ל יֹום ִהְלכֹות ּפֶ ִעְנָינֹו ׁשֶ ין ּבְ ְהיּו ׁשֹוֲאִלין ְודֹוְרׁשִ ּיִ ָרֵאל ׁשֶ ן ָלֶהם ְלִיׂשְ ּקֵ ה ּתִ ֲעֶצֶרת ִהְלכֹות ַחגמֹׁשֶ חָ  ת ֲעֶצֶרת ּבַ ג ּבֶ
  ה ד.)ְמִגלָּ (

 ניסן

 

 גליון

 

ְלָחן" ָמכֹון ַסח ִהְלכֹות רּוךְ עָ  ׁשֻ ים ּפֶ לֹׁשִ ל ְלִלּמּוד - " יֹום ִלׁשְ ַסח ִהְלכֹות" ח"או ּכָ ים" ּפֶ ִלׁשִ   ֶהָחג קֹוֵדם יֹום ׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ ָר  שע"י "ִמְפָעל עֹוָלִמי ְלִלּמּוד ּכָ ַחבֵּ ן ִמּמָ   "רַהּמְ

ַר  ְפעָ ת ַמּטְ ָראֵ ד ֶאחָ ל כָּ ת ְלַזּכוֹ ל: ַהּמֻ ׂשְ   אַהבָּ ם עֹולָ ן בֶּ ת ְהיוֹ לִ ל ִמיִּ

ְלָחן ָערּוְך  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ הַעל ְיֵדי ִלּמּוד ּכָ ְזּכֶ  ְיהּוִדי ִלְהיֹות יִּ
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ר ִאם ֵני ַלְחֹרךְ  ֻמּתָ ִלים ׁשְ ּבֳ , ַכְרֶמל ְוִדיֵני ַיַחד ׁשִ
  ְסִעיִפים:' ג ּובוֹ 

ר. א ֵני ַלְחֹרךְ  ֻמּתָ ִלים ׁשְ ּבֳ ַיַחד ׁשִ יָנן ְוֹלא, ּבְ  ַחְייׁשִ
א ּמָ הּ ַלֲחבֶ  ֵמַאַחת ַמִים ֵיְצאוּ  ׁשֶ ֵהם, ְרּתָ רֹות ֵמי ׁשֶ  ּפֵ
  :ַמְחִמיִצים ְוֵאיָנם

הּוא ותיקא. ב יל ׁשֶ ְבׁשִ ֶמן ֶהָעׂשּוי ּתַ ֶ  ִעם ּוֶמַלח ִמׁשּ
ר, ֶקַמח ּלֹא ְוהּוא ֻמּתָ   :ַמִים ּבוֹ  ְיֵהא ׁשֶ

ְרֶמל. ג ַהְבֲהִבין ּכַ ּמְ אּור אֹותוֹ  ׁשֶ , אֹותוֹ  ְוטֹוֲחִנין ּבָ
ִלים ֵאין ְ ַמח ְמַבׁשּ ַמִים ּלוֹ שֶׁ  ַהּקֶ א ּבְ ּמָ  ִנְקָלה ֹלא ׁשֶ

אּור ִלים ַמְחִמיץ ְוִנְמָצא, ָיֶפה ּבָ ְ ַבׁשּ ּמְ ׁשֶ , אֹותוֹ  ּכְ
ּמֹוְלִלין ְוֵכן ׁשֶ ֵדרֹות ּכְ ִלים ֵאין ַהֲחָדׁשֹות ַהּקְ ְ  ְמַבׁשּ
ֶהם א ּבָ ה ֶאּלָ ָחְזרוּ  ֲאפּוָיה ַמּצָ   :אֹוָתהּ  ְוָטַחּנוּ  ׁשֶ

 תסד סימן
ל ְתע ַחְרּדָ ּנִ תֹוכוֹ  ֵרבׁשֶ   ָסִעיף ֶאָחד ּובוֹ , ֶקַמח ּבְ

ל. א ָאר אוֹ  ַחְרּדָ שׁ  ִטּבּול ִמיֵני ׁשְ ּיֵ ֶהם ׁשֶ , ַמִים ּבָ
ֶהם נֹוְתִנין ֵאין ל ְלתֹוךְ  ָנַתן ְוִאם. ֶקַמח ּבָ , ַהַחְרּדָ

ד ֹיאַכל ֶהּנוּ  ְוֹלא ִמּיָ א ַיׁשְ ּמָ ָאר, ַיְחִמיץ ׁשֶ  ּוִבׁשְ
יָון ִטּבּוִלין ִמיֵני אֵ  ּכֵ ין יָנםׁשֶ מוֹ  ַחּדִ ל ּכְ , ַחְרּדָ
אי ְרפוֹ  ְוָצִריךְ  ֶהְחִמיץ ַוּדַ  ְזַמן ַאַחר הּוא ִאם ְלׂשָ
  :ָחֵמץ ִאסּור

 תסה סימן
יֵני ֶפַסח מּוְרָסן ּדִ   ְסִעיִפים:' ג ּובוֹ , ּבְ

ׁשּום ְלַתְרְנגֹוִלים מּוְרָסן ׁשֹוִרין ֵאין. א ִנים ּבְ , ּפָ
  :חֹוְלִטין ְוֹלא

ה ֵאין. ב ָ ָפה ָהִאׁשּ ָרהּ  ַעל מּוְרָסן ׁשָ ׂשָ  ֲאִפּלוּ , ּבְ
  :ָיֵבשׁ 

פוּ  ִאם. ג ְפׁשְ ז מּוְרָסן ׁשִ ַאּוָ ִים ַלח ּבְ  ִמי ֵישׁ , ִמּמַ
אֹוֵמר ז ׁשֶ ָהַאּוָ   :ָאסּור ׁשֶ

 תסו סימן
' ו ּובוֹ , ַמְחִמיִצים ְודֹוָמיו ַרְגַלִים ּוֵמי ָהרֹק ִאם

  ְסִעיִפים:

ים ָדםאָ  ִיְלֹעס ֹלא. א ן ִחּטִ י ַעל ְוִיּתֵ ּבֵ תוֹ  ּגַ , ַמּכָ
ֵני ֵהן ִמּפְ ָהֹרק, ַמְחִמיצֹות ׁשֶ   :ַמְחִמיץ ׁשֶ

עֹוִרים ַהּנֹוֵתן. ב ֶהם ּוָמָצא ִלְבֶהְמּתוֹ  ׂשְ , ִריר ּבָ
  :ְלַבֲעָרם ָצִריךְ 

ק. ג ְתַלְחַלח ֶקַמח ָמֵלא ׂשַ ּנִ ַעת ׁשֶ , ַהחֹוָמה ִמּזֵ
ר   :אֹוְסִרים ְוֵישׁ . ֻמּתָ

ק ִנְתַלְחַלח אוֹ , ֶקַמח ַעל ַמִים ָנְפלוּ . ד ַ  ֶיֱאֹחז, ַהׂשּ
ָידוֹ  ל ּבְ קֹום ּכָ ֻלְחָלח ַהּמָ ק ַהּמְ ַ ׂשּ ִריק ַעד ּבַ ּיָ ל ׁשֶ  ּכָ
ַמח ק ַהּקֶ ַ ׂשּ ּבַ ר ִאי ְוִאם. ׁשֶ ן ַלֲעׂשֹות ֶאְפׁשָ ד, ּכֵ  ְיַרּקֵ
ַמח ָאר ַהּקֶ ְ ר ְוַהׁשּ ל ְוַדְוָקא. ֻמּתָ הּוא ְזַמן ּכָ  ׁשֶ

שׁ  ִאם ֲאָבל, ְחָלחְמלֻ  ְחלּוִחית ִנְתַיּבֵ  ְמָהֵני ֹלא ַהּלַ
ִמְפַרךְ , ִרּקּוד ָאר ִעם ּוִמְתָעֵרב ּדְ ְ  ְוָאסּור ַהׁשּ

ֶפַסח ְלָאְכלוֹ  א, ּבְ ֶדּנוּ  ֶאּלָ ְמֶרּנוּ  ְיַרּקְ  ַאַחר ַעד ְוִיׁשְ
ַסח שׁ  ְוִאם. ַהּפֶ ֶפַסח ִנְתַיּבֵ הֹותוֹ  ָאסּור, ּבְ   :ְלַהׁשְ

ל. ה ה ּוֵמי ַרְגַלִים ֵמי ְוֵכן. ְחִמיץמַ , ַהּטַ  ַהּפֶ
  :ְוָהֹאֶזן ְוָהַעִין ְוַהֹחֶטם

ַפל ֶקַמח. ו ּנָ ֶלף ָעָליו ׁשֶ ל ֲאִפּלוּ  ּדֶ  ֵאינוֹ , ַהּיֹום ּכָ
א ְהֶיה ְוהּוא ִחּמּוץ ִליֵדי ּבָ ּיִ ֶלף ׁשֶ ִלי טֹוֵרד ַהּדֶ  ּבְ
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 האם אתה רוצה להיות בן עולם הבא?

ַסחת ִהְלכוֹ  י ּפֶ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ ד ִלּמוּ  ַסחִהְלכוֹ  ׁשֻ י ת ּפֶ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ

  םְליוֹ ד ֶאחָ ד ַעּמוּ 
  

ָנןּתָ  ֶפַסח ִהְלכוֹ  נּו ַרּבָ ַסח ּבְ ל יֹום ִהְלכֹות ּפֶ ִעְנָינֹו ׁשֶ ין ּבְ ְהיּו ׁשֹוֲאִלין ְודֹוְרׁשִ ּיִ ָרֵאל ׁשֶ ן ָלֶהם ְלִיׂשְ ּקֵ ה ּתִ ֲעֶצֶרת ִהְלכֹות ַחגמֹׁשֶ חָ  ת ֲעֶצֶרת ּבַ ג ּבֶ
  ה ד.)ְמִגלָּ (

 ניסן

 

 גליון

 

ְלָחן" ָמכֹון ַסח ִהְלכֹות רּוךְ עָ  ׁשֻ ים ּפֶ לֹׁשִ ל ְלִלּמּוד - " יֹום ִלׁשְ ַסח ִהְלכֹות" ח"או ּכָ ים" ּפֶ ִלׁשִ   ֶהָחג קֹוֵדם יֹום ׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ ָר  שע"י "ִמְפָעל עֹוָלִמי ְלִלּמּוד ּכָ ַחבֵּ ן ִמּמָ   "רַהּמְ

ַר  ְפעָ ת ַמּטְ ָראֵ ד ֶאחָ ל כָּ ת ְלַזּכוֹ ל: ַהּמֻ ׂשְ   אַהבָּ ם עֹולָ ן בֶּ ת ְהיוֹ לִ ל ִמיִּ

ְלָחן ָערּוְך  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ הַעל ְיֵדי ִלּמּוד ּכָ ְזּכֶ  ְיהּוִדי ִלְהיֹות יִּ
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ד ְוֹיאֶפּנוּ . ֶהְפֵסק ְפִסיק ִמּיָ ּיַ ק הּוא ְוִאם, ִלְכׁשֶ  ְמֻסּפָ
ֶלף ִאם   :ָאסּור, ָלאו ִאם טֹוֵרד ַהּדֶ

 תסז סימן
ין ַפל ִחִטים ּדִ ּנָ יל ַמִים עֵליֶהם ׁשֶ ְמָצא ְוַתְבׁשִ ּנִ  ׁשֶ

תֹוכוֹ    ְסִעיִפים: ז"ט ּובוֹ , ִחָטה ּבְ

ָגן. א ע ּדָ ְטּבַ ּנִ ָהר ׁשֶ ּנָ ַפל אוֹ  ּבַ ּנָ ם, ַמִים ָעָליו ׁשֶ ׁשֵ  ּכְ
ָאסּור מוֹ  ָאסּור ךְ כָּ  ְלָאְכלוֹ  ׁשֶ א, ְלַקּיְ  מֹוְכרוֹ  ֶאּלָ

ָרֵאל ֵדי, ּומֹוִדיעוֹ  ְלִיׂשְ ּיֹאְכֶלּנוּ  ּכְ ַסח ֹקֶדם ׁשֶ . ַהּפֶ
ַסח ֹקֶדם ם"ְלַעּכוּ  ְמָכרוֹ  ְוִאם  ְלָכל ְמַעט מֹוֵכר, ּפֶ
ֵדי ְוֶאָחד ֶאָחד ְכֶלה ּכְ ּיִ ַסח ֹקֶדם ׁשֶ א, ַהּפֶ ּמָ  ַיֲחֹזר ׁשֶ

ֶרנּ  ְיהּוִדי ָהֵאינוֹ  ָרֵאל וּ ְוִיְמּכְ   :ְלִיׂשְ

ָגן. ב ע ֶזה ּדָ ְטּבַ ּנִ ָהר ׁשֶ ּנָ ְפלוּ  אוֹ  ּבַ ּנָ , ַמִים ָעָליו ׁשֶ
י ַעל ַאף ּלֹא ּפִ ע ׁשֶ ּקַ ֵכיָון ָאסּור, ִנְתּבַ ִמיַנח ּדְ  ּדְ

  :ִחּמּוץ ִליֵדי ָאֵתי ַנְיֵחי

ים. ג אוּ  ִחּטִ ּבָ ְסִפיָנה ׁשֶ  ְוָקׁשֹות ְיֵבׁשֹות ֵהם ִאם, ּבַ
תַּ  ְוֹלא הִנׁשְ  ֹלא ִאסּוָרא ַאְחזּוֵקי, ַמְרֵאיֶהן ּנָ

ִקיָנן   :ְמַחּזְ

ָנה. ד ַרּבוּ  ׁשָ ִמים ׁשֶ ׁשָ  ֲעֵרמֹות ַעל ְוָיְרדוּ  ּגְ
דֹות ָ ׂשּ ּבַ ָהיוּ  ַעד ׁשֶ ִלים ְקָצת ׁשֶ ּבֳ ִ ַעל ֵמַהׁשּ  ׁשֶ
ין ֵאין, ְצָמִחים ַמֲעִלים ָהֲעֵרמֹות ׁשִ  ִלְסָתם חֹוׁשְ

ים ל ִחּטִ ָנה אֹוָתהּ  ׁשֶ   :ׁשָ

ָגן. ה ר ּדָ ְמֻחּבָ ּבִ שׁ  ׁשֶ ְתַיּבֵ ּנִ  ָצִריךְ  ְוֵאינוֹ  ְלַגְמֵרי ׁשֶ
ָמאן, ִליִניָקה ָמַנח ּכְ א ּדְ ַכּדָ ִמי ּבְ ל ּדָ  ִחּמּוץ ּוְמַקּבֵ

ִמים ָעָליו ָיְרדוּ  ִאם ׁשָ   :ּגְ

ים. ו ְמְצאוּ  ִחּטִ ּנִ ֶהם ׁשֶ עֹות ּבָ ֵאיָנן אֹוָתן, ְמֻבּקָ  ׁשֶ
עֹות רֹות ְמֻבּקָ ֵנימִ , ֻמּתָ ָבר ּפְ ַהּדָ ַעת ָמצּוי ׁשֶ ׁשְ ּבִ  ׁשֶ
ִמים ׁשָ ִדישׁ  ֶעְליֹונֹות ּגְ יתוֹ  ַהּגָ ץ ְוַתְחּתִ  ִמְתַחּמֵ

עַ  ּקֵ ִים ְוֵאין, ּוִמְתּבַ ֶאְמָצִעיתוֹ  נֹוְגִעים ַהּמַ ָלל ּבְ   :ּכְ

ָרֵאל. ז שׁ  ִיׂשְ ּיֵ ים ְמֵלִאים ּבֹורֹות לוֹ  ׁשֶ שׁ , ִחּטִ  ְוחֹוׁשֵ
א ּמָ ַקְרָקעִ  ֵישׁ  ׁשֶ ים ּוְבִקירֹוָתיו ַהּבֹור יתּבְ  ִחּטִ

ִעים חּות ְמֻבּקָ ִבּטּול, ְוָהָאֶרץ ַהּבֹור ִמּלַ ָעְלָמא ּבְ  ּבְ
י   ַסּגֵ

ַבשׁ . ח ל ּדְ  ִאסּור ּבוֹ  ַמֲחִזיִקים ֵאין, ְיהּוִדי ֵאינוֹ  ׁשֶ
ֶפַסח אֹותוֹ  ְואֹוְכִלים   :ּבְ

יל. ט ְבׁשִ ל ּתַ ֵ ׁשּ ְתּבַ ּנִ עֹורִ  ּבוֹ  ְוִנְמְצאוּ  ׁשֶ  אוֹ  יםׂשְ
ים עוּ  ִאם, ִחּטִ ּקְ שׁ  ִנְתּבַ ל ֲהֵרי ַמּמָ יל ּכָ ְבׁשִ  ַהּתַ
עוּ  ֹלא ְוִאם. ָאסּור ּקְ שׁ  ִנְתּבַ יל, ַמּמָ ְבׁשִ ר ַהּתַ   ,ֻמּתָ

ְרְנֹגֶלת. י ֶלת ּתַ ֶ ְמָצא ְמֻבׁשּ ּנִ הּ  ׁשֶ ֶפַסח ּבָ ה ּבְ  ִחּטָ
ַעת ר, ְמֻבּקַ ֵאיָנהּ , ְיהּוִדי ְלֵאינוֹ  ְלָמְכָרהּ  ֻמּתָ  ׁשֶ

ֶרתנִ  ֹיֶקר יֹוֵתר ְמּכֶ ִביל ּבְ ׁשְ ה ּבִ ְמֵצאת ַהִחּטָ ּנִ  ׁשֶ
תֹוָכהּ  יֹום ִנְמֵצאת ְוִאם. ּבְ ִמיִני ּבְ ל ׁשְ ַסח ׁשֶ , ּפֶ
ר הֹוָתהּ  ֻמּתָ ַסח ַאַחר ַעד ְלַהׁשְ   :ַהּפֶ

ה ִנְמֵצאת ִאם. יא קּוָעה ִחּטָ ִעָסה ּבְ ה אוֹ  ּבְ ַמּצָ  ּבְ
ה ָיִסיר, ֲאפּוָיה ּנָ ֵדי ִמּמֶ ָאר, ָמקֹום יַלתְנטִ  ּכְ ְ  ְוַהׁשּ
ר אֹוֵסר ִמי ְוֵישׁ . ֻמּתָ ל ׁשֶ ה אֹוָתהּ  אוֹ  ָהִעָסה ּכָ . ַמּצָ
ְמקֹום ֹלא ִאם ִלְדָבָריו ָלחּושׁ  ְוָראּוי  ֶהְפֵסד ּבִ
ה ַעת אוֹ  ְמֻרּבֶ ׁשְ ַחק ּבִ   :ַהּדַ

גוּ  ִאם. יב ְרְנֹגֶלת ִמּלְ ךְ  ְוַאַחר ּתַ ִים ָמְצאוּ  ּכָ ּמַ  ּבַ
ְרִעין ה ּגַ קּוָעה ִחּטָ ְרְנֹגֶלת ֲאסּוָרה, ּבְ  ְוִאם. ַהּתַ
ה ִנְמֵצאת קּוָעה ִחּטָ ְכִלי ָחֵמץ ֶלֶחם אוֹ  ּבְ ל ּבִ  ׁשֶ



 כא

 

 ד
 האם אתה רוצה להיות בן עולם הבא?

ַסחת ִהְלכוֹ  י ּפֶ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ ד ִלּמוּ  ַסחִהְלכוֹ  ׁשֻ י ת ּפֶ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ

  םְליוֹ ד ֶאחָ ד ַעּמוּ 
  

ָנןּתָ  ֶפַסח ִהְלכוֹ  נּו ַרּבָ ַסח ּבְ ל יֹום ִהְלכֹות ּפֶ ִעְנָינֹו ׁשֶ ין ּבְ ְהיּו ׁשֹוֲאִלין ְודֹוְרׁשִ ּיִ ָרֵאל ׁשֶ ן ָלֶהם ְלִיׂשְ ּקֵ ה ּתִ ֲעֶצֶרת ִהְלכֹות ַחגמֹׁשֶ חָ  ת ֲעֶצֶרת ּבַ ג ּבֶ
  ה ד.)ְמִגלָּ (

 ניסן

 

 גליון

 

ְלָחן" ָמכֹון ַסח ִהְלכֹות רּוךְ עָ  ׁשֻ ים ּפֶ לֹׁשִ ל ְלִלּמּוד - " יֹום ִלׁשְ ַסח ִהְלכֹות" ח"או ּכָ ים" ּפֶ ִלׁשִ   ֶהָחג קֹוֵדם יֹום ׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ ָר  שע"י "ִמְפָעל עֹוָלִמי ְלִלּמּוד ּכָ ַחבֵּ ן ִמּמָ   "רַהּמְ

ַר  ְפעָ ת ַמּטְ ָראֵ ד ֶאחָ ל כָּ ת ְלַזּכוֹ ל: ַהּמֻ ׂשְ   אַהבָּ ם עֹולָ ן בֶּ ת ְהיוֹ לִ ל ִמיִּ

ְלָחן ָערּוְך  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ הַעל ְיֵדי ִלּמּוד ּכָ ְזּכֶ  ְיהּוִדי ִלְהיֹות יִּ
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ֵדי ּבוֹ  ְוֵאין ַמִים ן ּכְ לוּ , ַטַעם ִלּתֵ ְ אֹוָתם ּוִבׁשּ  ּבְ
יל ַמִים ְבׁשִ ר, ִעָסה ָלׁשוּ  אוֹ  ּתַ  ִמי ְוֵישׁ . ֻמּתָ

אֹוֵסר תֹוךְ  הּוא ִאם, ׁשֶ ַסח ּבְ   :ַהּפֶ

ֶצת יֹוָרה ִהְגִעילוּ  ִאם. יג ת ְמֻחּמֶ  ְוָיְרדוּ  יֹוָמא ּבַ
ִים תֹוךְ  ְלבֹור ַהּמַ ַסח ּבְ ּתֹות ָאסּור, ַהּפֶ  ֵמיָמיו ִלׁשְ
ֶפַסח ִביל, ּבְ ׁשְ ְתָעְרבוּ  ּבִ ּנִ   :ׁשֶ

ה ִנְמֵצאת ִאם. יד ַעת ִחּטָ ַתְרְנֹגֶלת ְמֻבּקַ  ֹקֶדם ּבְ
י, ְמִליָחה ִטיָפה ּדַ ׁשְ י, ְמִליָחה ַאַחר ְוִאם. ּבִ  ּדַ

ְקִליָפה ֲעִמיק לֹוַמר ַמְחִמיִרין ְוֵישׁ . ּבִ ּמַ ל ׁשֶ  ּכָ
ִליךְ  ְוחֹוֵתךּ  ְסִביבֹוֶתיהָ  הּ  ִנְמְלחוּ  ְוִאם. ּוַמׁשְ  ִעּמָ
ְרְנֹגלֹות ם ֶאת קֹוֵלף, ֲאֵחרֹות ּתַ ּלָ   :ּכֻ

ְרְנֹגֶלת. טו ְמֵצאת ְצלּוָיה ּתַ ּנִ הּ  ׁשֶ ה ּבָ ַעת ִחּטָ  ְמֻבּקַ
תֹוךְ  ַסחהַ  ּבְ ְעּפּועוֹ  ְמקֹום חֹוֵתךּ , ּפֶ  ֹאֶמד ְלִפי, ּפִ
ַעת הּ  ֶאת אֹוְסִרים ְוֵישׁ . ַהּדַ ּלָ  ְלִפי, ּכֻ

ִכים ַהּפְ ּמְ ׁשֶ ּכְ ּפּוד ׁשֶ ִ ט ַהׁשּ ֵ ׁשּ ַעם ִמְתּפַ ָכל ַהּטַ  ּבְ
ְרְנֹגֶלת אֹוֵסר ִמי ֵישׁ  ְוֵכן. ַהּתַ ל ׁשֶ ְרְנֹגלֹות ּכָ  ַהּתַ
לּויֹות הּ  ַהּצְ אֹוָתהּ  ִעּמָ זוֹ  זוֹ  ַהּנֹוְגעֹות ּפּודשִׁ  ּבְ , ּבְ

י ּפּוד ִהּפּוךְ  ְיֵדי ַעל ּכִ ִ ט ַהׁשּ ֵ ׁשּ   :ְלזוֹ  ִמּזוֹ  ִמְתּפַ

ה. טז עֹוָרה אוֹ  ִחּטָ ְמֵצאת ׂשְ ּנִ ֶזֶפק ׁשֶ  ְלַאַחר ָהעֹוף ּבְ
ִהְבֲהבוּ  ר ָהעֹוף, אֹותוֹ  ׁשֶ ה ֻמּתָ עֹוָרה ְוַהִחּטָ ְ  ְוַהׂשּ

ְרָפם ָצִריךְ  ֹלא, ְלׂשָ יֵבי ּדְ ִלים ֲחׁשִ ְמֻעּכָ   :ּכִ

 תסח סימן
לֹא עֶרב ְמָלאָכה ַלעׂשֹות ׁשֶ , ֲחצֹות ַאַחר ֶפַסח ּבְ

  ְסִעיִפים:' י ּובוֹ 

ה. א ֶעֶרב ְמָלאָכה ָהעֹוׂשֶ ַסח ּבְ , ּוְלַמְעָלה ֵמֲחצֹות ּפֶ
ִתין ּמְ ם ַלֲעׂשֹות ַוֲאִפּלוּ . אֹותוֹ  ְמׁשַ ִחּנָ  ְוֵישׁ . ָאסּור ּבְ

אֹוֵסר ִמי  ִמי ְוֵישׁ . ְיהּוִדי ֵאינוֹ  ְיֵדי ַעל ֲאִפּלוּ  ׁשֶ
יר ּתִ ּמַ   ,ׁשֶ

ה. ב ּמֶ ָבִרים ּבַ ה, ֲאמּוִרים ּדְ עֹוׂשֶ ׁשֶ  ְמָלאָכה ּכְ
ר ּכֵ ּתַ ן ֲאָבל, ְלִהׂשְ ָליו הּוא ְמַתּקֵ  ְוֵכן. טֹוב ְליֹום ּכֵ

ּכֹוֵתב ִמי ֶרךְ  ְלַעְצמוֹ  ְסָפִרים ׁשֶ ר, ִלּמּודוֹ  ּדֶ   :ֻמּתָ

ֲהגוּ  קֹוםמָ , ֲחצֹות ֹקֶדם. ג ּנָ , ְמָלאָכה ַלֲעׂשֹות ׁשֶ
ין ֲהגוּ  ָמקֹום. עֹוׂשִ ּנָ ּלֹא ׁשֶ ין ֵאין, ַלֲעׂשֹות ׁשֶ   :עֹוׂשִ

קֹום ַההֹוֵלךְ . ד ין ִמּמָ עֹוׂשִ ֵאין ְלָמקֹום ׁשֶ ין ׁשֶ , עֹוׂשִ
ה ֹלא ּוב ַיֲעׂשֶ ִיׁשּ ֵני ּבְ ֲחֹלֶקת ִמּפְ ה ֲאָבל. ַהּמַ  עֹוׂשֶ
ר הּוא ְדּבָ ּמִ קֹום ְוַההֹוֵלךְ . ּבַ ֵאין ִמּמָ ים ׁשֶ  עֹוׂשִ

ין ְלָמקֹום עֹוׂשִ ה ֹלא, ׁשֶ  ֻחְמֵרי ָעָליו ְונֹוְתִנים. ַיֲעׂשֶ
ָצא ָמקֹום ּיָ ם ׁשֶ ָ ָהַלךְ  ָמקֹום ְוֻחְמֵרי ִמׁשּ ם ׁשֶ , ְלׁשָ
י ַעל ְוַאף ְפֵניֶהם ִיְתָרֶאה ֹלא ֵכן ּפִ הּוא ּבִ ֵטל ׁשֶ , ּבָ
ֵני ה ַאל ְלעֹוָלם ִאסּור ִמּפְ ּנֶ ֵני םָאדָ  ְיׁשַ  ִמּפְ

ֲחֹלֶקת ְעּתוֹ  ִמי ְוֵכן. ַהּמַ ּדַ  נֹוֵהג, ִלְמקֹומוֹ  ַלֲחֹזר ׁשֶ
י ַאְנׁשֵ ין ְמקֹומוֹ  ּכְ ין ְלָהֵקל ּבֵ  ְוהּוא, ְלַהְחִמיר ּבֵ
ּלֹא ְפֵני ִיְתָרֶאה ׁשֶ י ּבִ קֹום ַאְנׁשֵ הּוא ַהּמָ , ּבוֹ  ׁשֶ
ֵני ֲחֹלֶקת ִמּפְ   :ַהּמַ

ָמקֹום ֲאִפּלוּ . ה ֲהגוּ  ּבְ ּנָ  ַיְתִחיל ֹלא, ֲעׂשֹותלַ  ׁשֶ
ת ְתִחּלַ ָעה ְמָלאָכה ּבִ ַאְרּבָ ר ּבְ י ַעל ַאף, ָעׂשָ  ּפִ
הּוא א, ֲחצֹות ֹקֶדם ְלָגְמָרהּ  ָיכֹול ׁשֶ ה ֶאּלָ ֹלׁשָ  ׁשְ

ֻנּיֹות ְלַבד ֻאּמָ ְתִחיִלים ֵהם ּבִ ּמַ ֶהם ׁשֶ ָמקֹום ּבָ  ּבְ
ֲהגוּ  ּנָ ין ַלֲעׂשֹות ׁשֶ : ֵהם ְוֵאּלוּ , ֲחצֹות ַעד ְועֹוׂשִ

ִטיםהַ  ִרים ַחּיָ ָאר ֲאָבל. ְוַהּכֹוְבִסים ְוַהַסּפָ  ׁשְ
ֻנּיֹות ֶהם ִהְתִחיל ִאם, ֻאּמָ ָעה ֹקֶדם ּבָ ר ַאְרּבָ  ָעׂשָ

ְגֹמר הּוא ּיִ   :ֲחצֹות ַעד ׁשֶ



 כב

 

 ה
 האם אתה רוצה להיות בן עולם הבא?

ַסחת ִהְלכוֹ  י ּפֶ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ ד ִלּמוּ  ַסחִהְלכוֹ  ׁשֻ י ת ּפֶ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ

  םְליוֹ ד ֶאחָ ד ַעּמוּ 
  

ָנןּתָ  ֶפַסח ִהְלכוֹ  נּו ַרּבָ ַסח ּבְ ל יֹום ִהְלכֹות ּפֶ ִעְנָינֹו ׁשֶ ין ּבְ ְהיּו ׁשֹוֲאִלין ְודֹוְרׁשִ ּיִ ָרֵאל ׁשֶ ן ָלֶהם ְלִיׂשְ ּקֵ ה ּתִ ֲעֶצֶרת ִהְלכֹות ַחגמֹׁשֶ חָ  ת ֲעֶצֶרת ּבַ ג ּבֶ
  ה ד.)ְמִגלָּ (

 ניסן

 

 גליון

 

ְלָחן" ָמכֹון ַסח ִהְלכֹות רּוךְ עָ  ׁשֻ ים ּפֶ לֹׁשִ ל ְלִלּמּוד - " יֹום ִלׁשְ ַסח ִהְלכֹות" ח"או ּכָ ים" ּפֶ ִלׁשִ   ֶהָחג קֹוֵדם יֹום ׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ ָר  שע"י "ִמְפָעל עֹוָלִמי ְלִלּמּוד ּכָ ַחבֵּ ן ִמּמָ   "רַהּמְ

ַר  ְפעָ ת ַמּטְ ָראֵ ד ֶאחָ ל כָּ ת ְלַזּכוֹ ל: ַהּמֻ ׂשְ   אַהבָּ ם עֹולָ ן בֶּ ת ְהיוֹ לִ ל ִמיִּ

ְלָחן ָערּוְך  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ הַעל ְיֵדי ִלּמּוד ּכָ ְזּכֶ  ְיהּוִדי ִלְהיֹות יִּ
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יִבין. ו ָעה ְלַתְרְנגֹוִלים ׁשֹוָבִכים מֹוׁשִ ַאְרּבָ ר ּבְ , ָעׂשָ
ַהְינוּ  ן ּדְ ַעְמדוּ  ָמקֹום ְלַתּקֵ ּיַ ְרנְ  ׁשֶ  גֹוִליםַהּתַ

ְרְנֹגלֹות   :ְוַהּתַ

ְרְנֹגֶלת. ז ָבה ּתַ ׁשְ ּיָ יִצים ַעל ׁשֶ ה ַהּבֵ ֹלׁשָ  אוֹ  ָיִמים ׁשְ
יִבין, ּוֵמָתה, יֹוֵתר יהָ  ַאֶחֶרת מֹוׁשִ ְחּתֶ ֵדי ּתַ ּלֹא ּכְ  ׁשֶ

יִצים ַיְפִסידוּ    :ַהּבֵ

ַחת ֶזֶבל ּגֹוְרִפין. ח ֵהָמה ַרְגֵלי ִמּתַ   :ּבְ

ֶבל. ט חָ  ַהּזֶ ּבֶ א, יֹוִציֶאּנוּ  ֹלא, ֵצרׁשֶ ֶקּנוּ  ֶאּלָ  ְיַסּלְ
ָדִדים ה ְוִאם. ַלּצְ ָחֵצר ִנְתַרּבֶ ה יֹוִציֶאּנוּ , ּבֶ ּפָ   :ָלַאׁשְ

ִלים ּוְמִביִאים מֹוִליִכים. י ית ּכֵ ן ִמּבֵ ל ָהֻאּמָ  ּכָ
י ַעל ַאף, ַהּיֹום ֵאיָנם ּפִ   :ַהּמֹוֵעד ְלֹצֶרךְ  ׁשֶ

 תסט סימן
לֹא שָׂ  ְלַיֵחד ׁשֶ   ָסִעיף ֶאָחד ּובוֹ , ְלֶפַסח רּבָ

ֵהָמה ׁשּום ַעל לֹוַמר ָאסּור. א ין, ּבְ ה ּבֵ ין ַחּיָ  ּבֵ
חּוָטה ר. ׁשְ ׂשָ ְרֶאה ְלִפי, ְלֶפַסח ֶזה ּבָ ּנִ יׁשוֹ  ׁשֶ ִהְקּדִ  ׁשֶ
ים ן ֵמַחּיִ ַסח ְלָקְרּבַ ים אֹוֵכל ְוִנְמָצא, ּפֶ חּוץ ָקָדׁשִ . ּבַ
א ר: ֹיאַמר ֶאּלָ ׂשָ ר ֲאָבל. בטוֹ  ְליֹום ֶזה ּבָ  ֻמּתָ
ים: לֹוַמר   :ְלֶפַסח ֵאּלוּ  ִחּטִ

 תע סימן
כֹורֹות ַהּבְ ין ׁשֶ עֶרב ִמְתעּנִ   ְסִעיִפים:' ג ּובוֹ , ֶפַסח ּבְ

כֹורֹות. א ין ַהּבְ ֶעֶרב ִמְתַעּנִ ַסח ּבְ ין, ּפֶ כֹור ּבֵ  ּבְ
ין ֵמָאב כֹור ּבֵ אֹוֵמר ִמי ְוֵישׁ . ֵמֵאם ּבְ ֲאִפּלוּ  ׁשֶ  ׁשֶ
ה כֹוָרהבְּ  ְנֵקָבה   :ִמְתַעּנָ

ַסח ֶעֶרב ָחל ִאם. ב ת ּפֶ ּבָ ׁשַ  אֹוְמִרים ֵישׁ , ּבְ
ים ְתַעּנִ ּמִ כֹורֹות ׁשֶ יֹום ַהּבְ  אֹוְמִרים ְוֵישׁ ', ה ּבְ

ֵאיָנם ים ׁשֶ ָלל ִמְתַעּנִ   :ּכְ

ה ָהִאיְסְטִניס. ג ֶעֶרב ִמְתַעּנֶ ַסח ּבְ ֵדי, ּפֶ ּיֹאַכל ּכְ  ׁשֶ
ה   :ְלֵתָאבֹון ַמּצָ

 אתע סימן
עֶרב עה ַאַחר ֶפַסח ּבְ יִרית ׁשָ , ַפת ֶלֱאֹכל ָאסּור עׂשִ

  ְסִעיִפים:' ג ּובוֹ 

ת ֶלֱאֹכל ָאסּור. א ָעה ּפַ ָ יִרית ִמׁשּ , ּוְלַמְעָלה ֲעׂשִ
ֵדי ּיֹאַכל ּכְ ה ׁשֶ  ְמַעט אֹוֵכל ֲאָבל, ְלֵתָאבֹון ַמּצָ

רֹות א ֹלא ֲאָבל, ְיָרקֹות אוֹ  ּפֵ ֵרסוֹ  ְיַמּלֵ  .ֵמֶהם ּכְ
ה ֹלא ְמַעט ַיִיןוְ  ּתֶ ּום, ִיׁשְ ִמְסַעד ִמׁשּ  ֲאָבל, ָסִעיד ּדְ

ּתֹות ָרָצה ִאם ה ַיִין ִלׁשְ ֵני, ׁשֹוֶתה, ַהְרּבֵ  ִמּפְ
הּוא ׁשֶ ּכְ ה ׁשֹוֶתה ׁשֶ ֲאַות ּגֹוֵרר ַהְרּבֵ ֲאָכל ּתַ   :ַהּמַ

ָעה ְוֹקֶדם. ב יִרית ׁשָ ר ֲעׂשִ ה ֶלֱאֹכל ֻמּתָ  ַמּצָ
יָרה   :ֲעׁשִ

ָעה ֹקֶדם ֶלֱאֹכל ילִהְתחִ  ִאם. ג יִרית ׁשָ ָכה ֲעׂשִ  ּוָמׁשְ
ְיָלה ַעד ְסעּוָדתוֹ  ינוֹ , ַהּלַ מוֹ  ּדִ תֹות ּכְ ּבָ ׁשַ ָאר ּבְ  ּוׁשְ

ֵאר טֹוִבים ָיִמים ְתּבָ ּנִ   :א"רע ִסיָמן ׁשֶ

 תעב סימן
יֵני ה ּדִ ע ֲהַסּבָ   ְסִעיִפים: ז"ט ּובוֹ , כֹוסֹות ְוַאְרּבַ

ְלָחנוֹ  ִיְהֶיה. א עֹוד ךְ ָערוּ  ׁשֻ ֵדי, יֹום ִמּבְ  ֶלֱאֹכל ּכְ
ד ךְ  ִמּיָ ְחׁשַ ּתֶ ׁשֶ ֵבית הּוא ִאם ְוַאף. ּכְ ְדָרשׁ  ּבְ , ַהּמִ
ֵני ָיקּום ְצָוה ִמּפְ ּמִ ִביל ְוֶלֱאֹכל ְלַמֵהר ׁשֶ ׁשְ  ּבִ



 כג

 

 ו
 האם אתה רוצה להיות בן עולם הבא?

ַסחת ִהְלכוֹ  י ּפֶ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ ד ִלּמוּ  ַסחִהְלכוֹ  ׁשֻ י ת ּפֶ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ

  םְליוֹ ד ֶאחָ ד ַעּמוּ 
  

ָנןּתָ  ֶפַסח ִהְלכוֹ  נּו ַרּבָ ַסח ּבְ ל יֹום ִהְלכֹות ּפֶ ִעְנָינֹו ׁשֶ ין ּבְ ְהיּו ׁשֹוֲאִלין ְודֹוְרׁשִ ּיִ ָרֵאל ׁשֶ ן ָלֶהם ְלִיׂשְ ּקֵ ה ּתִ ֲעֶצֶרת ִהְלכֹות ַחגמֹׁשֶ חָ  ת ֲעֶצֶרת ּבַ ג ּבֶ
  ה ד.)ְמִגלָּ (

 ניסן

 

 גליון

 

ְלָחן" ָמכֹון ַסח ִהְלכֹות רּוךְ עָ  ׁשֻ ים ּפֶ לֹׁשִ ל ְלִלּמּוד - " יֹום ִלׁשְ ַסח ִהְלכֹות" ח"או ּכָ ים" ּפֶ ִלׁשִ   ֶהָחג קֹוֵדם יֹום ׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ ָר  שע"י "ִמְפָעל עֹוָלִמי ְלִלּמּוד ּכָ ַחבֵּ ן ִמּמָ   "רַהּמְ

ַר  ְפעָ ת ַמּטְ ָראֵ ד ֶאחָ ל כָּ ת ְלַזּכוֹ ל: ַהּמֻ ׂשְ   אַהבָּ ם עֹולָ ן בֶּ ת ְהיוֹ לִ ל ִמיִּ

ְלָחן ָערּוְך  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ הַעל ְיֵדי ִלּמּוד ּכָ ְזּכֶ  ְיהּוִדי ִלְהיֹות יִּ
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ינֹוקֹות ּלֹא ַהּתִ נוּ  ׁשֶ  ִקּדּושׁ  ֹיאַמר ֹלא ֲאָבל, ִייׁשְ
ךְ  ַעד ְחׁשַ ּתֶ   :ׁשֶ

ר. ב ְלָחנוֹ  ְיַסּדֵ ֵכִלים ָיֶפה ׁשֻ ִפי ָנִאים ּבְ , ּכֹחוֹ  ּכְ
בוֹ  ְמקֹום ְוָיִכין ב מֹוׁשָ ׁשֵ ּיֵ ה ׁשֶ ֲהַסּבָ ֶרךְ  ּבַ   :ֵחרּות ּדֶ

הּוא. ג ׁשֶ ה ֹלא ֵמֵסב ּכְ ּבוֹ  ַעל ִיּטֶ ָניו ַעל ְוֹלא ּגַ  ּפָ
א, ְיִמינוֹ  ַעל ְוֹלא ֹמאלוֹ  ַעל ֶאּלָ   :ׂשְ

ה. ד ָ ה ְצִריָכה ֵאיָנהּ  ִאׁשּ א ֲהַסּבָ ן ִאם ֶאּלָ  ִהיא ּכֵ
  :ֲחׁשּוָבה

ן. ה ה ָצִריךְ  ָאִביו ֵאֶצל ּבֵ  ַרּבוֹ  הּוא ֲאִפּלוּ , ֲהַסּבָ
ְלִמיד. ֻמְבָהק ה ָצִריךְ  ֵאינוֹ  ַרּבוֹ  ִלְפֵני ּתַ , ֲהַסּבָ
א, ֻמְבָהק ַרּבוֹ  ֵאינוֹ  ֲאִפּלוּ  ן ִאם ֶאּלָ ן ּכֵ  לוֹ  ִיּתֵ
דֹורוֹ  ֻמְפָלג ָחָכם ְוַתְלִמיד. ְרׁשּות ַרּבוֹ   ַעל ַאף, ּבְ
י ּלֹא ּפִ ּנוּ  ָלַמד ׁשֶ לּום ִמּמֶ ַרּבוֹ  ָחׁשּוב, ּכְ  ְוֵאינוֹ  ּכְ

ה ָצִריךְ    :ֲהַסּבָ

שׁ . ו ּמָ ַ ה ָצִריךְ  ַהׁשּ   :ֲהַסּבָ

ל. ז ִריךְ  ִמי ּכָ ּצָ ה ׁשֶ ָתה אוֹ  ָאַכל ִאם, ֲהַסּבָ ֹלא ׁשָ  ּבְ
ה ּתֹות ֶלֱאֹכל ַלֲחֹזר ְוָצִריךְ , ָיָצא ֹלא ֲהַסּבָ  ְוִלׁשְ

הבַּ    :ֲהַסּבָ

ּתֹות ָצִריךְ . ח  ְוִאם, ַהֵסֶדר ַעל ּכֹוסֹות' ד ִלׁשְ
ָתָאן ּלֹא ֶזה ַאַחר ֶזה ׁשְ ֵסֶדר ׁשֶ   :ָיָצא ֹלא, ּכַ

עּור. ט ְמְזֶגּנוּ  ְלַאַחר ְרִביִעית, ַהּכֹוס ׁשִ ּיִ ה ׁשֶ ּתֶ  ְוִיׁשְ
ּלוֹ  ה ּבוֹ  ֵישׁ  ְוִאם. ֻרּבוֹ  אוֹ  ּכֻ , ְרִביִעּיֹות ַהְרּבֵ

ּנוּ  ׁשֹוִתין ל ִמּמֶ ךְ  ּכָ ֵני ּכָ ִמְנַין ָאָדם ּבְ  ְרִביִעּיֹות ּכְ
ּבוֹ  ִריךְ  אֹוְמִרים ְוֵישׁ . ׁשֶ ּצָ ּתֹות ׁשֶ , ַהּכֹוס ֹרב ִלׁשְ
ה ַמֲחִזיק ֲאִפּלוּ  ּמָ   :ְרִביִעּיֹות ּכַ

ֵאינוֹ  ִמי. י ֵני ַיִין ׁשֹוֶתה ׁשֶ יקוֹ  ִמּפְ ּזִ ּמַ  אוֹ , ׁשֶ
ּתֹות ַעְצמוֹ  ִלְדֹחק ָצִריךְ , ׂשֹוְנאוֹ  ם, ְוִלׁשְ  ְלַקּיֵ
ָעה ִמְצַות   :ּכֹוסֹות ַאְרּבַ

  :ָאֹדם ַיִין ַאַחר ַלֲחֹזר ִמְצָוה. יא

ַיִין יֹוְצִאים. יב ל ּבְ ָ יטֹון ְמֻבׁשּ   :ּוְבקֹוְנּדִ

ְרֵנס ָעִני ֲאִפּלוּ . יג ְתּפַ ָדָקה ִמן ַהּמִ  ִיְמּכֹר, ַהּצְ
יר אוֹ  ִיְלֶוה אוֹ  ַמְלּבּוׁשוֹ  ּכִ ִביל ְצמוֹ עַ  ַיׂשְ ׁשְ  ַיִין ּבִ

  :ּכֹוסֹות' ְלד

ם. יד ים ּגַ ׁשִ בֹות ַהּנָ ע ַחּיָ ַאְרּבַ  ּוְבָכל ּכֹוסֹות ּבְ
אֹותוֹ  ַהּנֹוֲהגֹות ִמְצֹות   :ַלְיָלה ּבְ

ינֹוקֹות. טו יעוּ  ּתִ ִהּגִ ן ִמְצָוה, ְלִחּנּוךְ  ׁשֶ  ְלָכל ִלּתֵ
  :ְלָפָניו ּכֹוסוֹ  ֶאָחד

ק ִמְצָוה. טז ֵדי, ֶוֱאגֹוִזים ְקָליֹות ינֹוקֹותַלתִּ  ְלַחּלֵ  ּכְ
ְראוּ  ּיִ ּנּוי ׁשֶ ֲאלוּ  ׁשִ   :ְוִיׁשְ

 תעג סימן
יֵני ִני כֹוס עד ַהֶפַסח ְוֵסֶדר ִראׁשֹון כֹוס ּדִ ֵ  ּובוֹ , ַהׁשּ

  ְסִעיִפים:' ז

שׁ  ִראׁשֹון ּכֹוס לוֹ  מֹוְזִגין. א  ּוְמָבֵרךְ , ָעָליו ּוְמַקּדֵ
ֶהֱחָינוּ  ת ָחל ְוִאם. ׁשֶ ּבָ ׁשַ  ָחל ְוִאם, ַוְיֻכּלוּ  אֹוֵמר, ּבְ
מֹוָצֵאי ת ּבְ ּבָ ַכח ְוִאם, ז"יקנה אֹוֵמר ׁשַ יל ׁשָ  ְלַהְבּדִ

ר ְוֹלא ִהְתִחיל ַעד ִנְזּכַ ָדה ׁשֶ ִלים, ַהַהּגָ ָדה ַיׁשְ  ַהַהּגָ
ַאל ַעד ָרֵאל ּגָ ךְ  ְוַאַחר ִיׂשְ יל ּכָ   :ַיְבּדִ

ה ׁשֹוֶתה. ב ֲהַסּבָ   :ַאֲחָריו ְמָבֵרךְ  ְוֵאינוֹ  ּבַ

ּתֹות ִיְרֶצה ִאם. ג ה ִלׁשְ ּמָ ָידוֹ  ָהְרׁשּות, ּכֹוסֹות ּכַ . ּבְ
ל ֵהר ָראּוי ָמקֹום ּוִמּכָ ּלֹא ִלּזָ ּתֹות ׁשֶ ין ִלׁשְ  ּבֵ



 כד

 

 ז
 האם אתה רוצה להיות בן עולם הבא?

ַסחת ִהְלכוֹ  י ּפֶ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ ד ִלּמוּ  ַסחִהְלכוֹ  ׁשֻ י ת ּפֶ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ

  םְליוֹ ד ֶאחָ ד ַעּמוּ 
  

ָנןּתָ  ֶפַסח ִהְלכוֹ  נּו ַרּבָ ַסח ּבְ ל יֹום ִהְלכֹות ּפֶ ִעְנָינֹו ׁשֶ ין ּבְ ְהיּו ׁשֹוֲאִלין ְודֹוְרׁשִ ּיִ ָרֵאל ׁשֶ ן ָלֶהם ְלִיׂשְ ּקֵ ה ּתִ ֲעֶצֶרת ִהְלכֹות ַחגמֹׁשֶ חָ  ת ֲעֶצֶרת ּבַ ג ּבֶ
  ה ד.)ְמִגלָּ (

 ניסן

 

 גליון

 

ְלָחן" ָמכֹון ַסח ִהְלכֹות רּוךְ עָ  ׁשֻ ים ּפֶ לֹׁשִ ל ְלִלּמּוד - " יֹום ִלׁשְ ַסח ִהְלכֹות" ח"או ּכָ ים" ּפֶ ִלׁשִ   ֶהָחג קֹוֵדם יֹום ׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ ָר  שע"י "ִמְפָעל עֹוָלִמי ְלִלּמּוד ּכָ ַחבֵּ ן ִמּמָ   "רַהּמְ

ַר  ְפעָ ת ַמּטְ ָראֵ ד ֶאחָ ל כָּ ת ְלַזּכוֹ ל: ַהּמֻ ׂשְ   אַהבָּ ם עֹולָ ן בֶּ ת ְהיוֹ לִ ל ִמיִּ

ְלָחן ָערּוְך  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ הַעל ְיֵדי ִלּמּוד ּכָ ְזּכֶ  ְיהּוִדי ִלְהיֹות יִּ
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ִני ִראׁשֹון דֹול ְלֹצֶרךְ  ֹלא ִאם, ְלׁשֵ ֵדי, ּגָ ּלֹא ּכְ  ׁשֶ
ר ּכֵ ּתַ ַנע, ִיׁשְ ֲעׂשֹות ְוִיּמָ   :ָדהַהַהגָּ  ּוְקִריַאת ַהֵסֶדר ִמּלַ

ַעל ִלְפֵני ְמִביִאין. ד ִית ּבַ שׁ  ְקָעָרה ַהּבַ ּיֵ הּ  ׁשֶ  ּבָ
ה ֹלׁשָ ס ַוֲחֹרֶסת ּוָמרֹור ַמּצֹות ׁשְ  ַאֵחר ָיָרק אוֹ  ְוַכְרּפַ
ֵני יִלין ּוׁשְ ְבׁשִ ַסח ֵזֶכר ֶאָחד, ּתַ  ֵזֶכר ְוֶאָחד ַלּפֶ

ר ְוָנֲהגוּ , ַלֲחִגיָגה ָבׂשָ ר. ּוֵביָצה ּבְ ׂשָ  ָנֲהגוּ  ְוַהּבָ
ְהֶיהשֶׁ  ר ְוָנֲהגוּ , ְזרֹועַ  ּיִ ׂשָ ַהּבָ  ַעל ְצִלי ִיְהֶיה ׁשֶ

ָחִלים יָצה ַהּגֶ ְהֶיה ְוַהּבֵ ֶלת ּתִ ֶ   :ְמֻבׁשּ

ּיֹוֵצא ְיָרקֹות ֵאּלוּ . ה ֶהם ׁשֶ ֶרת, חֹוָבתוֹ  ְיֵדי ּבָ , ַחּזֶ
ין ְמָכא, ֻעְלׁשִ  ְויֹוְצִאים. ָמרֹור, ַחְרֲחִביָנא, ּתָ
ָעִלין ֶהם ּבֶ ּלָ ֶֹרשׁ  ֹלא ֲאָבל, ָחןּוְבִקלְ  ׁשֶ ׁשּ א, ּבַ  ֶאּלָ

ָעִלין ּבֶ א יֹוְצִאין ֵאין ׁשֶ ן ִאם ֶאּלָ , ַלִחים ֵהם ּכֵ
ָלִחים ין יֹוְצִאים ּוַבּקְ ין ַלִחים ּבֵ ים ּבֵ  ֲאָבל, ְיֵבׁשִ

ים ֹלא בּוׁשִ לּוִקים ְוֹלא, ּכְ ִלים ְוֹלא ׁשְ ָ ם. ְמֻבׁשּ  ְוֻכּלָ
ִית ִמְצָטְרִפים הּוא, ְלַכּזַ עוּ  ׁשֶ ִ ֶהם רַהׁשּ ּלָ ר, ׁשֶ  ְוִעּקַ

ְצָוה ֲחֶזֶרת ַהּמִ  ַאַחר ַיֲחֹזר, ֲחֶזֶרת לוֹ  ֵאין ְוִאם. ּבַ
ִפי, ִראׁשֹון ִראׁשֹון ֵהם ַהֵסֶדר ּכְ נּוִיים ׁשֶ   :ׁשְ

 ַעל ְיָבֵרךְ  ְוֹלא ִראׁשֹון ִטּבּול ְלֹצֶרךְ  ָיָדיו נֹוֵטל. ו
ִטיָלה ח, ַהּנְ ס ְוִיּקַ ְרּפַ חֹות ֵמַהּכַ ִית ּפָ ּזַ לוֹ , ִמּכַ  ּוְמַטּבְ
ֹחֶמץ ִרי ּבֹוֵרא ּוְמָבֵרךְ , ּבְ  ְוֵאינוֹ , ְואֹוֵכל ָהֲאָדָמה ּפְ
ח. ַאֲחָריו ְמָבֵרךְ  ה ְוִיּקַ ה ָהֶאְמָצִעית ַמּצָ  ְוִיְבָצֶעּנָ

ִים ּתַ ן, ִלׁשְ ין ְלֶאָחד ֶחְצָיהּ  ְוִיּתֵ ֻסּבִ ְמָרהּ  ֵמַהּמְ  ְלׁשָ
ַחת אֹוָתהּ  ְונֹוְתִנין, ַלֲאִפיקֹוָמן הַהמַּ  ּתַ  ְוֶחְצָיהּ , ּפָ

ִני ֵ ים ַהׁשּ ין ָיׂשִ י ּבֵ ּתֵ ֵלמֹות ׁשְ ְ יהַּ  ַהׁשּ ָעָרה ְוַיְגּבִ  ַהּקְ
שׁ  ּיֵ הּ  ׁשֶ ּצֹות ּבָ  ַעד, ָעְנָיא ְלָחָמא ָהא: ְוֹיאַמר ַהּמַ
ה ַמה ּנָ ּתַ ׁשְ ה ְוָאז. ּנִ ְלָחן ֵמַעל ַלֲהִסיָרם ְיַצּוֶ ֻ  ַהׁשּ

יָחם סֹוף ּוְלַהּנִ ְלָחן ּבְ ֻ ִאּלוּ  ַהׁשּ ֵדי, ָאְכלוּ  ָברכְּ  ּכְ  ּכְ
ְראוּ  ּיִ ינֹוקֹות ׁשֶ ֲאלוּ  ַהּתִ   :ְוִיׁשְ

ד לוֹ  מֹוְזִגין. ז ִני ּכֹוס ִמּיָ ֵדי, ׁשֵ ֲאלוּ  ּכְ ׁשְ ּיִ  ׁשֶ
ינֹוקֹות ה ַהּתִ ִני ּכֹוס ׁשֹוִתים ָלּמָ ה ֹקֶדם ׁשֵ . ְסֻעּדָ

ן ָחְכָמה ֵאין ְוִאם ּבֵ דוֹ  ָאִביו, ּבַ  לוֹ  ֵאין ִאם. ְמַלּמְ
ן תּ , ּבֵ  ֶאת ׁשֹוֵאל הּוא, ָלאו ְוִאם. ׁשֹוַאְלּתוֹ  וֹ ִאׁשְ

ְלִמיֵדי ַוֲאִפּלוּ . ַעְצמוֹ  : ָלֶזה ֶזה ׁשֹוֲאִלים ֲחָכִמים ּתַ
ה ַמה ּנָ ּתַ ׁשְ ְתִחיל'. ְוכו ּנִ ּמַ  ָהִיינוּ  ֲעָבִדים ּוְכׁשֶ

ָעָרה ַמֲחִזיר, ְלַפְרֹעה הּ  ַהּקְ ּבָ ּצֹות ׁשֶ  ְלָפָניו ַהּמַ
ל ְוקֹוֵרא ָדה ּכָ יעַ , ַהַהּגָ ּגִ ּיַ ה ּוְכׁשֶ  ָצִריךְ  זוֹ  ְלַמּצָ

יהַּ  ין ְלַהְראֹוָתהּ , ְלַהְגּבִ ֻסּבִ ב ַלּמְ ַחּבֵ ּתְ ְצָוה ׁשֶ  ַהּמִ
יעַ  ְוֵכן. ֲעֵליֶהם ּגִ ּיַ ׁשֶ יעַ . ֶזה ְלָמרֹור ּכְ ּגִ ּיַ  ּוְכׁשֶ
יהַּ , ִלְלִפיָכךְ  ל ַמְגּבִ ָידוֹ  ּכֹוסוֹ  ֶאָחד ּכָ  ַעד ּבְ
חֹוֵתם ַאל ׁשֶ ָרֵאל ּגָ   :ִיׂשְ

 תעד ימןס
  ָסִעיף ֶאָחד ּובוֹ , ְמָבְרִכין ֵאין' ב כֹוס על

ִני ּכֹוס ׁשֹוֶתה. א ָרָכה ֹלא ָעָליו ְמָבֵרךְ  ְוֵאין ׁשֵ  ּבְ
ָרָכה ְוֹלא ִראׁשֹוָנה ֵאין, ַאֲחרֹוָנה ּבְ  ְמָבְרִכין ׁשֶ

ִרי ּבֹוֵרא ֶפן ּפְ י ַהּגֶ ל ּכֹוס ַעל ִאם ּכִ  ְוַעל ִקּדּושׁ  ׁשֶ
ל ּכֹוס רְ  ׁשֶ תּבִ זֹון ּכַ ֶפן ַעל ְמָבְרִכין ְוֵאין, ַהּמָ  ַהּגֶ
י   :ְרִביִעי ּכֹוס ַאַחר ִאם ּכִ

 תעה סימן
יֵני ֶיֶתר   ְסִעיִפים:' ז ּובוֹ , ַהֵסֶדר ּדִ

ח, ָיָדִים ְנִטיַלת ַעל ִויָבֵרךְ  ָיָדיו ִיּטֹל. א  ְוִיּקַ
ּצֹות ֵסֶדר ַהּמַ יָחם ּכַ ִהּנִ רּוָסה, ׁשֶ ין ַהּפְ י ּבֵ ּתֵ  ׁשְ



 כה

 

 ח
 האם אתה רוצה להיות בן עולם הבא?

ַסחת ִהְלכוֹ  י ּפֶ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ ד ִלּמוּ  ַסחִהְלכוֹ  ׁשֻ י ת ּפֶ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ

  םְליוֹ ד ֶאחָ ד ַעּמוּ 
  

ָנןּתָ  ֶפַסח ִהְלכוֹ  נּו ַרּבָ ַסח ּבְ ל יֹום ִהְלכֹות ּפֶ ִעְנָינֹו ׁשֶ ין ּבְ ְהיּו ׁשֹוֲאִלין ְודֹוְרׁשִ ּיִ ָרֵאל ׁשֶ ן ָלֶהם ְלִיׂשְ ּקֵ ה ּתִ ֲעֶצֶרת ִהְלכֹות ַחגמֹׁשֶ חָ  ת ֲעֶצֶרת ּבַ ג ּבֶ
  ה ד.)ְמִגלָּ (

 ניסן

 

 גליון

 

ְלָחן" ָמכֹון ַסח ִהְלכֹות רּוךְ עָ  ׁשֻ ים ּפֶ לֹׁשִ ל ְלִלּמּוד - " יֹום ִלׁשְ ַסח ִהְלכֹות" ח"או ּכָ ים" ּפֶ ִלׁשִ   ֶהָחג קֹוֵדם יֹום ׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ ָר  שע"י "ִמְפָעל עֹוָלִמי ְלִלּמּוד ּכָ ַחבֵּ ן ִמּמָ   "רַהּמְ

ַר  ְפעָ ת ַמּטְ ָראֵ ד ֶאחָ ל כָּ ת ְלַזּכוֹ ל: ַהּמֻ ׂשְ   אַהבָּ ם עֹולָ ן בֶּ ת ְהיוֹ לִ ל ִמיִּ

ְלָחן ָערּוְך  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ הַעל ְיֵדי ִלּמּוד ּכָ ְזּכֶ  ְיהּוִדי ִלְהיֹות יִּ
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ֵלמֹות ְ ָידוֹ  ְוֹיאֲחֵזם, ַהׁשּ  ְוַעל ַהּמֹוִציא ִויָבֵרךְ  ּבְ
ה ֲאִכיַלת ךְ  ְוַאַחר, ַמּצָ ֵלָמה ִיְבַצע ּכָ ְ  ֵמַהׁשּ

רּוָסה ַהֶעְליֹוָנה יֶהן, ּוֵמַהּפְ ּתֵ ְ ַיַחד ִמׁשּ ֵלם, ּבְ  ְוִיְטּבְ
ֶמַלח ה ְוֹיאְכֵלם. ּבְ ֲהַסּבָ ַיַחד ּבַ ִית ּבְ ּזַ ל ּכַ , ֶאָחד ִמּכָ
ֵני ֶלֱאֹכל ָיכֹול ינוֹ אֵ  ְוִאם ׁשְ ַיַחד ֵזיִתים ּכִ  ֹיאַכל, ּבְ

ה ַהּמֹוִציא ִחּלָ ךְ  ְוַאַחר ּתְ ל ּכָ ה ֲאִכיַלת ׁשֶ , ַמּצָ
ךְ  ְוַאַחר ח ּכָ ִית ִיּקַ ּזַ ֶעּנוּ  ָמרֹור ּכַ ּקְ ּלוֹ  ִויׁשַ  ּכֻ

ֲחרֹוֶסת ֶהּנוּ  ְוֹלא, ּבַ תֹוכוֹ  ַיׁשְ ּלֹא ּבְ ל ׁשֶ  ַטַעם ְיַבּטֵ
 ַהֲחֹרֶסת ְלַנֵער ָצִריךְ  ֶזה ַעםּוִמטַּ , ְמִרירּותוֹ 
ֹלא ְוֹיאְכֶלּנוּ  ָמרֹור ֲאִכיַלת ַעל ִויָבֵרךְ , ֵמָעָליו  ּבְ
ה ךְ  ְוַאַחר, ֲהַסּבָ ה נֹוֵטל ּכָ ית ַמּצָ ִליׁשִ  ּובֹוֵצעַ  ׁשְ
ה ּנָ רֹור ִעם ְוכֹוְרָכהּ  ִמּמֶ ֲחֹרֶסת ְוטֹוְבָלהּ  ַהּמָ . ּבַ
שׁ  ֵזֶכר: ְואֹוֵמר ְקּדָ ל ַלּמִ ִהּלֵ ַיַחד ְואֹוְכָלן ,ּכְ  ּבְ
ה ֲהַסּבָ ַרךְ . ּבַ ּבֵ ֶ ה ֲאִכיַלת ַעל ּוִמׁשּ  ַיִסיחַ  ֹלא ַמּצָ
ָדָבר ֵאינוֹ  ּבְ ה ֵמִעְנַין ׁשֶ ּיֹאַכל ַעד ַהְסֻעּדָ ִריָכה ׁשֶ  ּכְ

ֵדי, זוֹ  ֲעֶלה ּכְ ּתַ ת ׁשֶ ְרּכַ ה ֲאִכיַלת ּבִ ת ַמּצָ  ּוִבְרּכַ
ם ָמרֹור ֲאִכיַלת   :זוֹ  ִלְכִריָכה ּגַ

א ִראׁשֹון ְלִטּבּול ְיָרקֹות לוֹ  יןאֵ  ִאם. ב , ָמרֹור ֶאּלָ
ִטּבּול ָעָליו ְיָבֵרךְ  ִרי ּבֹוֵרא: ִראׁשֹון ּבְ  ָהֲאָדָמה ּפְ
ּבּול, ָמרֹור ֲאִכיַלת ְוַעל ִני ּוַבּטִ ֵ ֶלּנוּ  ַהׁשּ  ִיְטּבְ

ֲחֹרֶסת ֹלא ְוֹיאְכֶלּנוּ  ּבַ ָרָכה ּבְ   :ּבְ

ַלע. ג ה ּבָ  ֹלא, ָמרֹור ַלעבָּ  ִאם ֲאָבל. ָיָצא, ַמּצָ
ַטַעם ָיָצא ֵעיָנן ָמרֹור ּדְ א ּבָ ַלע ִאם ַוֲאִפּלוּ . ְוֵליּכָ  ּבָ
ה ֶאָחד ּוָמרֹור ַמּצָ ה ְיֵדי, ּכְ  ָמרֹור ְיֵדי, ָיָצא ַמּצָ
ָרָכם ְוִאם. ָיָצא ֹלא ִסיב ּכְ  ְיֵדי ַאף, ּוְבָלעוֹ , ּבְ

ה ֵאין ְלִפי ָיָצא ֹלא ַמּצָ ֶרךְ  ׁשֶ ָכךְ  ֲאִכיָלה ּדֶ   :ּבְ

ה ָאַכל. ד ֹלא ַמּצָ ָנה ּבְ ּוָ גֹון, ּכַ ֲאָנסּוהוּ  ּכְ  ם"ַעּכוּ  ׁשֶ
יָון חֹוָבתוֹ  ְיֵדי ָיָצא, ֶלֱאֹכל ִלְסִטים אוֹ  הּוא ּכֵ  ׁשֶ

ְיָלה יֹוֵדעַ  ַהּלַ ַסח ׁשֶ הּוא ּפֶ ב ְוׁשֶ ֲאִכיַלת ַחּיָ ה ּבַ . ַמּצָ
הּוא ָסבּור ָהָיה ִאם ֲאָבל ֵאין אוֹ , ֹחל ׁשֶ  זוֹ  ׁשֶ
ה   :ָצאיָ  ֹלא, ַמּצָ

ִית ָאַכל. ה ּזַ ה ּכַ ה ְוהּוא ַמּצָ ֵעת, ִנְכּפֶ טּותוֹ  ּבְ , ׁשְ
ךְ  ְוַאַחר א ּכָ ב, ִנְתַרּפֵ א ַאַחר ֶלֱאֹכל ַחּיָ ְתַרּפֵ ּנִ , ׁשֶ
אֹוָתהּ  ְלִפי ָעה ָהְיָתה ֲאִכיָלה ׁשֶ ׁשָ ָהָיה ּבְ טּור ׁשֶ  ּפָ
ל ְצֹות ִמּכָ   :ַהּמִ

ֲחִצי ָאַכל. ו ֲחִצי ְוָאַכל ְוָחַזר, ַזִית ּכַ , ָיָצא, ַזִית ּכַ
ּלֹא ּוִבְלַבד ֵהה ׁשֶ ין ִיׁשְ הּ  ֲאִכיָלה ּבֵ  יֹוֵתר ַלֲחֶבְרּתָ
ֵדי ָרס ֲאִכיַלת ִמּכְ   :ּפְ

ה ֲאִכיַלת ִחּיּוב ֵאין. ז א ַמּצָ ְיָלה ֶאּלָ ּלַ  ָהִראׁשֹון ּבַ
ְלַבד ְיָלה ְוַאף. ּבִ ּלַ ִית יֹוֵצא ָהִראׁשֹון ּבַ ַכּזַ   :ּבְ

 תעו סימן
ֵליל ְצִלי ֲאִכיַלת גִמְנהַ    ְסִעיִפים: ב ּובוֹ , ֶפַסח ּבְ

ֲהגוּ  ָמקֹום. א ּנָ ֵליֵלי ָצִלי ֶלֱאֹכל ׁשֶ ָסִחים ּבְ , ּפְ
ֲהגוּ  ָמקֹום. אֹוְכִלים ּנָ ּלֹא ׁשֶ  אֹוְכִלין ֵאין, ֶלֱאֹכל ׁשֶ
ֵזָרה א ּגְ ּמָ ר: ֹיאְמרוּ  ׁשֶ ׂשַ ַסח ּבְ  ָמקֹום ּוְבָכל. הּוא ּפֶ
ה ֶלֱאֹכל ָאסּור ּלוֹ  ְצִלי ׂשֶ ֶאָחד ּכֻ ַלְיָלה ּכְ , ֶזה ּבְ
ֵני ְרֶאה ִמּפְ ּנִ אֹוֵכל ׁשֶ ים ּכְ חּוץ ָקָדׁשִ  ָהָיה ְוִאם. ּבַ
ךְ  ִחֵסר אוֹ  ְמֻחּתָ ּנוּ  ׁשֶ ַלק אוֹ  ֵאֶבר ִמּמֶ  ֵאֶבר ּבוֹ  ׁשָ
ר ְוהּוא ר ֶזה ֲהֵרי, ְמֻחּבָ ָמקֹום ֻמּתָ ֲהגוּ  ּבְ ּנָ   :ׁשֶ

ר ֲאִפּלוּ . ב ׂשַ ל, ְועֹוף ֵעֶגל ּבְ ָבר ּכָ עּון ּדָ ּטָ  ׁשֶ
ִחיָטה ָמקֹום ָצִלי ֶלֱאֹכל ָאסּור, ׁשְ ֲהגוּ  ּבְ ּנָ ּלֹא ׁשֶ  ׁשֶ
  :ָצִלי ֶלֱאֹכל



 כו

 

 ט
 האם אתה רוצה להיות בן עולם הבא?

ַסחת ִהְלכוֹ  י ּפֶ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ ד ִלּמוּ  ַסחִהְלכוֹ  ׁשֻ י ת ּפֶ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ

  םְליוֹ ד ֶאחָ ד ַעּמוּ 
  

ָנןּתָ  ֶפַסח ִהְלכוֹ  נּו ַרּבָ ַסח ּבְ ל יֹום ִהְלכֹות ּפֶ ִעְנָינֹו ׁשֶ ין ּבְ ְהיּו ׁשֹוֲאִלין ְודֹוְרׁשִ ּיִ ָרֵאל ׁשֶ ן ָלֶהם ְלִיׂשְ ּקֵ ה ּתִ ֲעֶצֶרת ִהְלכֹות ַחגמֹׁשֶ חָ  ת ֲעֶצֶרת ּבַ ג ּבֶ
  ה ד.)ְמִגלָּ (

 ניסן

 

 גליון

 

ְלָחן" ָמכֹון ַסח ִהְלכֹות רּוךְ עָ  ׁשֻ ים ּפֶ לֹׁשִ ל ְלִלּמּוד - " יֹום ִלׁשְ ַסח ִהְלכֹות" ח"או ּכָ ים" ּפֶ ִלׁשִ   ֶהָחג קֹוֵדם יֹום ׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ ָר  שע"י "ִמְפָעל עֹוָלִמי ְלִלּמּוד ּכָ ַחבֵּ ן ִמּמָ   "רַהּמְ

ַר  ְפעָ ת ַמּטְ ָראֵ ד ֶאחָ ל כָּ ת ְלַזּכוֹ ל: ַהּמֻ ׂשְ   אַהבָּ ם עֹולָ ן בֶּ ת ְהיוֹ לִ ל ִמיִּ

ְלָחן ָערּוְך  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ הַעל ְיֵדי ִלּמּוד ּכָ ְזּכֶ  ְיהּוִדי ִלְהיֹות יִּ
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 תעז סימן
יֵני   ְסִעיִפים:' ב ּובוֹ , ָהֲאִפיקֹוָמן ֲאִכיַלת ּדִ

ַמר ְלַאַחר. א ל ּגְ ה ּכָ ה אֹוְכִלים ַהְסֻעּדָ ּצָ  ִמּמַ
מּוָרה ְ ַחת ַהׁשּ ה ּתַ ּפָ ִיתכַּ  ַהּמַ ל ּזַ ַסח ֵזֶכר, ֶאָחד ּכָ  ַלּפֶ
ֱאָכל ַֹבע ַעל ַהּנֶ ה ְוֹיאְכֶלּנוּ , ַהׂשּ ֲהַסּבָ  ְיָבֵרךְ  ְוֹלא ּבַ
  :ֲחצֹות ֹקֶדם ְלָאְכלוֹ  ָזִהיר ִויֵהא, ָעָליו

ַכח ִאם. ב ר ְוֹלא, ֲאִפיקֹוָמן ָאַכל ְוֹלא ׁשָ  ַעד ִנְזּכַ
ַטל ּנָ ָאַמר אוֹ  ָיָדיו ׁשֶ  אֹוֵכל, ּוְנָבֵרךְ  ָלן ַהב ׁשֶ

ֹלא ֲאִפיקֹוָמן ת ּבְ ְרּכַ ר ֹלא ְוִאם. ַהּמֹוִציא ּבִ  ִנְזּכַ
ַרךְ  ַעד ּבֵ ת ׁשֶ ְרּכַ זֹון ּבִ ר ִאם, ַהּמָ ַרךְ  ֹקֶדם ִנְזּכַ ּבֵ  ׁשֶ

ִרי ּבֹוֵרא ֶפן ּפְ  ְוֹיאַכל ַהּמֹוִציא ִויָבֵרךְ  ָיָדיו ִיּטֹל ַהּגֶ
ר ֹלא ְוִאם, ָהֲאִפיקֹוָמן ַרךְ  ַאַחר ַעד ִנְזּכַ ּבֵ  ּבֹוֵרא ׁשֶ

ִרי ֶפן ּפְ ה ַעל ְוִיְסֹמךְ , ֲאִפיקֹוָמן ֹיאַכל ֹלא ַהּגֶ  ַמּצָ
ָאַכל תֹוךְ  ׁשֶ ה ּבְ ן ַהְסֻעּדָ ּלָ ּכֻ מּורֹות ׁשֶ ַעת ֵהן ׁשְ ְ  ִמׁשּ
ה ָמקֹום ֲאָבל. ִליׁשָ ֲהגוּ  ּבְ ּנָ ּמּור ַלֲעׂשֹות ׁשֶ  ׁשִ
ַעת ִמְצָוה ְלַמּצֹות ְ ר ֹלא ֲאִפּלוּ , ְקִציָרה ִמׁשּ  ִנְזּכַ

ל ַאַחר ַעד  ְוֹיאַכל ַהּמֹוִציא ִויָבֵרךְ  ָיָדיו ִיּטֹל, ַהַהּלֵ
  :ָהֲאִפיקֹוָמן

 תעח סימן
לֹא ' ב ּובוֹ , ָהֲאִפיקֹוָמן ֲאִכיַלת ַאַחר ֶלֱאֹכל ׁשֶ

  ְסִעיִפים:

ָבר ׁשּום ֶלֱאֹכל ֵאין ֲאִפיקֹוָמן ַאַחר. א   :ּדָ

ן ִמי. ב ׁשַ ּיָ תֹוךְ  ׁשֶ ה ּבְ  חֹוֵזר ֵאינוֹ  ,ְוֵהִקיץ ַהְסֻעּדָ
ֵני. ֶלֱאֹכל נוּ  ֲחבּוָרה ּבְ ׁשְ ּיָ ָצָתן ׁשֶ תֹוךְ  ִמּקְ  ּבְ

ה מוּ . ְואֹוְכִלים חֹוְזִרים, ַהְסֻעּדָ ם ִנְרּדְ ּלָ , ְוֵנעֹורוּ , ּכֻ
ם ִנְתַנְמְנמוּ . ֹיאְכלוּ  ֹלא ּלָ   :ֹיאְכלוּ , ּכֻ

 תעט סימן
ְרַכת י כֹוס על ַהָמזֹון ּבִ ִליׁשִ   דָסִעיף ֶאחָ  ּובוֹ , ׁשְ

ךְ  ַאַחר. א י ּכֹוס לוֹ  מֹוְזִגין ּכָ ִליׁשִ  ָעָליו ּוְמָבֵרךְ , ׁשְ
ת ְרּכַ זֹון ּבִ ִרי ּובֹוֵרא ַהּמָ ֶפן ּפְ ה ְוׁשֹוֵתהוּ , ַהּגֶ ֲהַסּבָ . ּבַ
ה ְוֹלא ַאֲחָריו ְיָבֵרךְ  ְוֹלא ּתֶ ינוֹ  ַיִין ִיׁשְ  ְלכֹוס ּבֵ

  :ִזּמּון ַאַחר ַלֲחֹזר ִמְצָוה. ְרִביִעי

 תפ סימן
  ָסִעיף ֶאָחד ּובוֹ , ְרִביעי כֹוס ֵסֶדר

ל ֶאת ָעָליו ְוגֹוֵמר, ָלנוּ  ֹלא ַמְתִחיל. א . ַהַהּלֵ
לּוךָ  אֹוֵמר ְוֵאינוֹ  א, ְיַהּלְ ַמר ַאַחר אֹוֵמר ֶאּלָ  ּגְ
ל ל ַהַהּלֵ דֹול ַהּלֵ הּוא ַהּגָ יָ  ֵמהֹודוּ  ׁשֶ  ַעל ַעד ַלּיְ
ֶבל ְנָהרֹות ֵהם ּבָ י ו"כ ׁשֶ  ְוַאַחר, ּדוֹ ַחסְ  ְלעֹוָלם ּכִ

ךְ  ַמת אֹוֵמר ּכָ ל ִנׁשְ ח ַחי ּכָ ּבַ ּתַ  ֵמעֹוָלם ַעד ְוִיׁשְ
ה עֹוָלם ְוַעד לּוךָ  ֹיאַמר ְוָאז, ֵאל ַאּתָ  ַעד ְיַהּלְ
ל ֶמֶלךְ  חֹות ְמֻהּלָ ּבָ ׁשְ ּתִ ה ְוׁשֹוֵתהוּ , ּבַ ֲהַסּבָ ֹלא ּבַ  ּבְ
ָרָכה ה ּבְ ִחּלָ ֶפן ַעל ַאֲחָריו ּוְמָבֵרךְ , ּתְ  ְוִאם. ַהּגֶ

ֹלא ֵתהוּ ׁשוֹ  ה ּבְ ּתֹות ָצִריךְ , ֲהַסּבָ ַעם ִלׁשְ  ַאֶחֶרת ּפַ
ה ֲהַסּבָ ִרי ּבֹוֵרא ְלָפָניו ּוְמָבֵרךְ , ּבַ ֶפן ּפְ  ְלִפי, ַהּגֶ
ִהִסיחַ  ְעּתוֹ  ׁשֶ ּתֹות ּדַ ׁשְ   :עֹוד ִמּלִ

 תפא סימן
לֹא ּתֹות ׁשֶ ע ַאַחר ִלׁשְ ' ב ּובוֹ , כֹוסֹות ַאְרּבַ

  ְסִעיִפים:



 כז

 

 י
 האם אתה רוצה להיות בן עולם הבא?

ַסחת ִהְלכוֹ  י ּפֶ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ ד ִלּמוּ  ַסחִהְלכוֹ  ׁשֻ י ת ּפֶ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ

  םְליוֹ ד ֶאחָ ד ַעּמוּ 
  

ָנןּתָ  ֶפַסח ִהְלכוֹ  נּו ַרּבָ ַסח ּבְ ל יֹום ִהְלכֹות ּפֶ ִעְנָינֹו ׁשֶ ין ּבְ ְהיּו ׁשֹוֲאִלין ְודֹוְרׁשִ ּיִ ָרֵאל ׁשֶ ן ָלֶהם ְלִיׂשְ ּקֵ ה ּתִ ֲעֶצֶרת ִהְלכֹות ַחגמֹׁשֶ חָ  ת ֲעֶצֶרת ּבַ ג ּבֶ
  ה ד.)ְמִגלָּ (

 ניסן

 

 גליון

 

ְלָחן" ָמכֹון ַסח ִהְלכֹות רּוךְ עָ  ׁשֻ ים ּפֶ לֹׁשִ ל ְלִלּמּוד - " יֹום ִלׁשְ ַסח ִהְלכֹות" ח"או ּכָ ים" ּפֶ ִלׁשִ   ֶהָחג קֹוֵדם יֹום ׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ ָר  שע"י "ִמְפָעל עֹוָלִמי ְלִלּמּוד ּכָ ַחבֵּ ן ִמּמָ   "רַהּמְ

ַר  ְפעָ ת ַמּטְ ָראֵ ד ֶאחָ ל כָּ ת ְלַזּכוֹ ל: ַהּמֻ ׂשְ   אַהבָּ ם עֹולָ ן בֶּ ת ְהיוֹ לִ ל ִמיִּ

ְלָחן ָערּוְך  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ הַעל ְיֵדי ִלּמּוד ּכָ ְזּכֶ  ְיהּוִדי ִלְהיֹות יִּ
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אי ֵאינוֹ  ּכֹוסֹות עַאְרבַּ  ַאַחר. א ַ ּתֹות ַרׁשּ , ַיִין ִלׁשְ
א   :ַמִים ֶאּלָ

ב. ב ִהְלכֹות ַלֲעֹסק ָאָדם ַחּיָ ַסח ּבְ  ּוִביִציַאת ַהּפֶ
ר, ִמְצַרִים ִסים ּוְלַסּפֵ ּנִ ְפָלאֹות ּבַ ה ּוַבּנִ ָעׂשָ דֹושׁ  ׁשֶ  ַהּקָ
רּוךְ  ְחְטֶפּנוּ  ַעד, ַלֲאבֹוֵתינוּ  הּוא ּבָ ּתַ ָנה ׁשֶ   :ׁשֵ

 תפב סימן
ֵאין ִמי מּוָרה ַמָצה לוֹ  ׁשֶ   ָסִעיף ֶאָחד ּובוֹ , ׁשְ

ֵאין ִמי. א ה לוֹ  ׁשֶ ֶרת ַמּצָ ּמֶ א ְמׁשֻ ִית ֶאּלָ ּזַ  ְמָבֵרךְ , ּכַ
ּגֹוֵמר, ְואֹוֵכל ָמרֹור ֲאִכיַלת ַעל  ְסעּוָדתוֹ  ּוְכׁשֶ

ה ּצָ ֵאיָנהּ  ִמּמַ ֶרת ׁשֶ ּמֶ ה ֲאִכיַלת ַעל ְמָבֵרךְ , ְמׁשֻ  ַמּצָ
ִית ֹותוֹ א ְואֹוֵכל ּזַ לּום ַאֲחָריו טֹוֵעם ְוֵאינוֹ , ּכַ   :ּכְ

 תפג סימן
ין ֵאין ִמי ּדִ   ָסִעיף ֶאָחד ּובוֹ , ַיִין לוֹ  ׁשֶ

ֵאין ִמי. א ֵליל ַיִין לוֹ  ׁשֶ ַסח ּבְ שׁ , ּפֶ ת ַעל ְמַקּדֵ  ַהּפַ
ָבֵרךְ  ּמְ יחַ , ּובֹוֵצעַ  ַהּמֹוִציא ׁשֶ  ַעד ָעָליו ָיָדיו ּוַמּנִ
ּגֹוֵמר ה ֲאִכיַלת ַעל ּוְמָבֵרךְ , ּדּושׁ ַהקִּ  ׁשֶ , ַמּצָ
ךְ  ְוַאַחר, ְואֹוֵכל ָאר אֹוֵכל ּכָ ק ְיָרקֹות ׁשְ  ּוְמַסּלֵ
ְלָחן ֻ ה ַמה ְואֹוֵמר ַהׁשּ ּנָ ּתַ ׁשְ ָדה ְוָכל ּנִ ַאל ַעד ַהַהּגָ  ּגָ
ָרֵאל רֹור ַעל ּוְמָבֵרךְ , ִיׂשְ ךְ  ְוַאַחר, ְואֹוֵכל, ַהּמָ  ּכָ
ה ּכֹוֵרךְ  ְלִעְנַין ִנְרֶאה ְוִלי. אֹוֵכלוְ , ּוָמרֹור ַמּצָ ' ד ּדִ
אן ִלְסֹמךְ  ֵישׁ  ּכֹוסֹות ָאַמר ַאּמַ ין ּדְ ׁשִ ְמַקּדְ  ַעל ּדִ
ָאר ִקין ׁשְ מוֹ , ְמִדיָנה ֲחַמר הּוא ִאם ַמׁשְ  ּכְ

ֵאר ְתּבָ ּנִ   :ב"ער ִסיָמן ְלֵעיל ׁשֶ

 תפד סימן

ין רֹוֶצה ִמי ּדִ ה ַהֵסֶדר ַלעׂשֹות ׁשֶ ַהְרּבֵ ים ּבְ ּתִ , ּבָ
  ָסִעיף ֶאָחד ּובוֹ 

ָבֵעי ָמאן. א ְתֵרי ְלָברּוֵכי ּדְ ְתָלת אוֹ  ּבִ י ּבִ ּתֵ , ּבָ
א ְמָבֵרךְ  ֵריׁשָ ֵביֵתיהּ  ּבְ ל ְוָאִכיל ּבְ ָצִריךְ  ַמאי ּכָ , ּדְ
ת ּוְמָבֵרךְ  ְרּכַ זֹון ּבִ  ְוַחד ַחד ְלָכל ְמָבֵרךְ  ְוָהָדר, ַהּמָ
ֵביֵתיהּ  ָתן ּבְ ָסא ִאיְנהוּ  ְוׁשָ ִקּדּושָׁ  ּכָ א אּדְ ְדּתָ  ּוְדַאּגַ
ה ַיְרֵקי ְוָאְכֵלי ֵתי ָאִכיל ֹלא ְוִאיהוּ , ּוַמּצָ  ְוׁשָ

ֲהַדְייהוּ  ִביק, ּבַ ַתְיהוּ  ְלִמְגַמר ְלהוּ  ְוׁשָ  ּוְמָבְרֵכי, ְסֻעּדָ
ת ִאיְנהוּ  ְרּכַ זֹון ּבִ ה ִיְקָרא, ָיְדֵעי ֹלא ְוִאי. ַהּמָ  ִמּלָ
ה ִמּלָ , ָהֵכי ְוָעִביד ַאֲחִריָנא ְלֵביָתא ָאִזיל ְוָהָדר, ּבְ
ָלא ְוָגַמר ְלֵביֵתיהּ  ָאִזיל ְוָהָדר ֵתי ַהּלֵ ָסא ְוׁשָ  ּכָ

ָלא ַהּלֵ ֵעי ְוִאי. ּדְ י ְלָהַנךְ  ְלַאְקּדּוֵמי ּבָ ּתֵ א ּבָ ֵריׁשָ , ּבְ
ִריךְ   ָאִזיל ְוָהָדר ָטִעים ְוֹלא ָאִכיל ְוֹלא ְלהוּ  ּבָ

שׁ  ְלֵביֵתיהּ   ֵביתוֹ בְּ  ַהּכֹל ִיְגֹמר ִיְרֶצה ְוִאם, ּוְמַקּדֵ
ךְ  ְוַאַחר שׁ  ֵיֵלךְ  ּכָ ים ְלַקּדֵ ּתִ ּבָ  ְוֹלא ָהֲאֵחִרים ּבַ
ה ֹיאַכל ּתֶ ֶהם ְוִיׁשְ   :ִעּמָ

 תפה סימן
ין ע ִמי ּדִ ּבַ ׁשְ ּנִ לֹא ׁשֶ ָסִעיף  ּובוֹ , ַמָצה ֶלֱאֹכל ׁשֶ

  ֶאָחד

בּוָעה: ָאַמר. א ּלֹא ׁשְ ה ֹאַכל ׁשֶ  ָאסּור, ְסָתם, ַמּצָ
ה ֶלֱאֹכל ֵליל ַמּצָ ַסח ּבְ בּוָעה: ָאַמר. ּפֶ ּלֹא ׁשְ  ׁשֶ
ה ֹאַכל ֵליל ַמּצָ ַסח ּבְ ה ְואֹוֵכל לֹוֶקה, ּפֶ ֵליל ַמּצָ  ּבְ
ַסח   :ּפֶ

 תפו סימן
עּור ִית ׁשִ   ָסִעיף ֶאָחד ּובוֹ , ַכזַּ



 כח

 

 יא
 האם אתה רוצה להיות בן עולם הבא?

ַסחת ִהְלכוֹ  י ּפֶ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ ד ִלּמוּ  ַסחִהְלכוֹ  ׁשֻ י ת ּפֶ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ

  םְליוֹ ד ֶאחָ ד ַעּמוּ 
  

ָנןּתָ  ֶפַסח ִהְלכוֹ  נּו ַרּבָ ַסח ּבְ ל יֹום ִהְלכֹות ּפֶ ִעְנָינֹו ׁשֶ ין ּבְ ְהיּו ׁשֹוֲאִלין ְודֹוְרׁשִ ּיִ ָרֵאל ׁשֶ ן ָלֶהם ְלִיׂשְ ּקֵ ה ּתִ ֲעֶצֶרת ִהְלכֹות ַחגמֹׁשֶ חָ  ת ֲעֶצֶרת ּבַ ג ּבֶ
  ה ד.)ְמִגלָּ (

 ניסן

 

 גליון

 

ְלָחן" ָמכֹון ַסח ִהְלכֹות רּוךְ עָ  ׁשֻ ים ּפֶ לֹׁשִ ל ְלִלּמּוד - " יֹום ִלׁשְ ַסח ִהְלכֹות" ח"או ּכָ ים" ּפֶ ִלׁשִ   ֶהָחג קֹוֵדם יֹום ׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ ָר  שע"י "ִמְפָעל עֹוָלִמי ְלִלּמּוד ּכָ ַחבֵּ ן ִמּמָ   "רַהּמְ

ַר  ְפעָ ת ַמּטְ ָראֵ ד ֶאחָ ל כָּ ת ְלַזּכוֹ ל: ַהּמֻ ׂשְ   אַהבָּ ם עֹולָ ן בֶּ ת ְהיוֹ לִ ל ִמיִּ

ְלָחן ָערּוְך  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ הַעל ְיֵדי ִלּמּוד ּכָ ְזּכֶ  ְיהּוִדי ִלְהיֹות יִּ
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עּור. א ִית ׁשִ ּזַ ָהֵוי אֹוְמִרים ֵישׁ , ּכַ ֲחִצי ּדְ יָצה ּכַ   :ּבֵ

 תפז סימן
ִפַלת ֵסֶדר ל עְרִבית ּתְ   ְסִעיִפים:' ד ּובוֹ , ֶפַסח ׁשֶ

ֲחִרית ַעְרִבית, ַהּיֹום ֵסֶדר. א  אֹוֵמר ּוִמְנָחה ְוׁשַ
ֹלשׁ  ֹלשׁ , ִראׁשֹונֹות ׁשָ ת, ַאֲחרֹונֹות ְוׁשָ ַ  ַהּיֹום ּוְקֻדׁשּ

ֶאְמַצע ה: ּבָ נוּ  ַאּתָ ן' ְוכו ְבַחְרּתָ ּתֶ ' ה ָלנוּ  ַוּתִ
ּצֹות ַחג יֹום ֶאת ֱאֹלֵהינוּ  ה ַהּמַ  טֹוב יֹום תאֶ  ַהּזֶ
ה ֹקֶדשׁ  ִמְקָרא , ְוָיֹבא ַיֲעֶלה, ֵחרּוֵתנוּ  ְזַמן, ַהּזֶ

יֵאנוּ  ִ שׁ : ְוחֹוֵתם ְוַהׂשּ ָרֵאל ְמַקּדֵ ים ִיׂשְ ַמּנִ  ְוִאם. ְוַהּזְ
שׁ : ָאַמר ת ְמַקּדֵ ּבָ ַ ֵדי ּתֹוךְ  ּבוֹ  ְוָחַזר, ַהׁשּ ּבּור ּכְ , ּדִ
הּוא ַאֲחֵרי ָיָצא הּוא יֹוֵדעַ  ׁשֶ  ָחל ִאםוְ . טֹוב יֹום ׁשֶ

ת ּבָ ׁשַ נֹוחַ  יֹום ֶאת: אֹוֵמר ּבְ ה ַהּמָ  ַחג יֹום ְוֶאת ַהּזֶ
ּצֹות ה ַהּמַ שׁ : ְוחֹוֵתם, ַהּזֶ ת ְמַקּדֵ ּבָ ַ ָרֵאל ַהׁשּ  ְוִיׂשְ
ים ַמּנִ ת אֹוְמִרים ְוֵאין. ְוַהּזְ ְרּכַ ַבע ֵמֵעין ּבִ   :ׁשֶ

ִליחַ  ֵאין. ב שׁ  ִצּבּור ׁשְ ֵבית ְמַקּדֵ ֶנֶסת ּבְ   :ַהּכְ

ה לֹוַמר ַכחשָׁ . ג נוּ  ַאּתָ , ְוָיֹבא ַיֲעֶלה ְוָאַמר ְבַחְרּתָ
  :ָיָצא

ֵליל. ד ל ִראׁשֹון ּבְ ַסח ׁשֶ ל ּגֹוְמִרין ּפֶ ִצּבּור ַהַהּלֵ  ּבְ
ְנִעיָמה ְבָרָכה ּבִ ה ּבִ ִחּלָ ֵליל ְוֵכן, ְוסֹוף ּתְ ִני ּבְ ל ׁשֵ  ׁשֶ

ֵני ל טֹוִבים ָיִמים ׁשְ ֻלּיֹות ׁשֶ   :ּגָ

 תפח סימן
ין ִפַלת ֵסֶדר ּדִ ֲחִרית ּתְ ל ׁשַ ' ג ּובוֹ , ֶפַסח ׁשֶ

  ְסִעיִפים:

ֲחִרית. א ֶנֶסת ְלֵבית ִנְכָנִסים ׁשַ  ְוקֹוִרים, ַהּכְ
ִמירֹות ל ַהּזְ ת ׁשֶ ּבָ ִלין, ׁשַ ּלְ ת ּוִמְתּפַ ִפּלַ ֲחִרית ּתְ , ׁשַ

ל ְוגֹוְמִרין א ּבוֹ  ַמְפִסיִקין ְוֵאין ַהַהּלֵ ֶרךְ  ֶאּלָ ּדֶ  ּכַ
ָאְמרוּ  קְ  ׁשֶ ַמע ִריַאתּבִ ֶאְמַצע, ׁשְ ֶרק ּבְ  ׁשֹוֵאל ַהּפֶ
לֹום ׁשְ יב ַרּבוֹ  אוֹ  ָאִביו ּבִ לֹום ּוֵמׁשִ ד ְלָאָדם ׁשָ  ִנְכּבָ
ַתן ּנָ לֹום לוֹ  ׁשֶ ָרִקים ּוֵבין, ׁשָ לֹום ׁשֹוֵאל ַהּפְ ׁשְ  ּבִ
ד ָאָדם יב ִנְכּבָ לֹום ּוֵמׁשִ ַסק ְוִאם. ָאָדם ְלָכל ׁשָ  ּפָ

ֶאְמַצע ָהה ּבָ ֵדי ֲאִפּלוּ  ְוׁשָ ּלוֹ  ֶאת ִלְגֹמר ּכְ  ֵאינוֹ , ּכֻ
א ַלֲחֹזר ָצִריךְ  קֹום ֶאּלָ ַסק ַלּמָ ּפָ   :ׁשֶ

ל. ב ַהּלֵ ָרה ֲאִפּלוּ , ּבַ ֶאָחד קֹוִרין ֲעׂשָ   :ּכְ

ֵני מֹוִציִאין. ג ִראׁשֹון ְוקֹוִרין ְסָפִרים ׁשְ ה ּבָ ָ  ֲחִמׁשּ
ְבֵרי ת ּגַ ָפָרׁשַ כוּ  ִמן ּבֹא ּבְ  םִמְצַריִ  ֵמֶאֶרץ ַעד ִמׁשְ
ִני קֹוֵרא ּוַמְפִטיר, ִצְבאֹוָתם ַעל ׁשֵ ת ּבְ ָפָרׁשַ  ּבְ

ְנָחס עַ  ּוַמְפִטיר ָהִראׁשֹון ּוַבֹחֶדשׁ  ּפִ יהֹוׁשֻ ֵעת ּבִ  ּבָ
ִלין, ַהִהיא ּלְ ת ּוִמְתּפַ ִפּלַ יִרין ְוֵאין מּוָסף ּתְ  ַמְזּכִ
ם ׁשֶ אן ּגֶ ם ּפֹוְסִקים ְוֵכן ָוֵאיָלךְ  ִמּכָ ָ  ָוֵאיָלךְ  ִמׁשּ

ֹאל ׁשְ ת ִמּלִ ִבְרּכַ ִנים ּבְ ָ   :ַהׁשּ

 תפט סימן
ִפַלת ֵסֶדר ִני ֵליל ּתְ ל ׁשֵ , ָהֹעֶמר ּוְסִפיַרת ֶפַסח ׁשֶ

  ְסִעיִפים:' י ּובוֹ 

ֵליל. א ִני ּבְ ת ַאַחר ׁשֵ ִפּלַ  ַמְתִחיִלין ַעְרִבית ּתְ
ַכח ְוִאם, ָהֹעֶמר ִלְסּפֹר ת ִלְסּפֹר ׁשָ ְתִחּלַ ְיָלה ּבִ  ַהּלַ
ְיָלה לכָּ  ְוסֹוֵפר הֹוֵלךְ  ל ַעל ּוִמְצָוה. ַהּלַ  ֶאָחד ּכָ
ד ִלְסּפֹר ְוָצִריךְ . ְלַעְצמוֹ  ִלְסּפֹר  ּוְלָבֵרךְ  ְמֻעּמָ
ה ִחּלָ ִמים ְוסֹוֵפר. ּתְ בּועֹות ַהּיָ ָ יַצד. ְוַהׁשּ ּיֹום, ּכֵ  ּבַ

יעַ  ַעד ֶאָחד יֹום ַהּיֹום: אֹוֵמר ָהִראׁשֹון ּגִ ּמַ  ׁשֶ
ְבָעה ְבָעה םַהּיוֹ : ֹיאַמר ְוָאז ָיִמים ְלׁשִ  ָיִמים ׁשִ

ֵהם בּועַ  ׁשֶ ִמיִני ּוְביֹום ֶאָחד ׁשָ  ַהּיֹום: ֹיאַמר ׁשְ



 כט

 

 יב
 האם אתה רוצה להיות בן עולם הבא?

ַסחת ִהְלכוֹ  י ּפֶ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ ד ִלּמוּ  ַסחִהְלכוֹ  ׁשֻ י ת ּפֶ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ

  םְליוֹ ד ֶאחָ ד ַעּמוּ 
  

ָנןּתָ  ֶפַסח ִהְלכוֹ  נּו ַרּבָ ַסח ּבְ ל יֹום ִהְלכֹות ּפֶ ִעְנָינֹו ׁשֶ ין ּבְ ְהיּו ׁשֹוֲאִלין ְודֹוְרׁשִ ּיִ ָרֵאל ׁשֶ ן ָלֶהם ְלִיׂשְ ּקֵ ה ּתִ ֲעֶצֶרת ִהְלכֹות ַחגמֹׁשֶ חָ  ת ֲעֶצֶרת ּבַ ג ּבֶ
  ה ד.)ְמִגלָּ (

 ניסן

 

 גליון

 

ְלָחן" ָמכֹון ַסח ִהְלכֹות רּוךְ עָ  ׁשֻ ים ּפֶ לֹׁשִ ל ְלִלּמּוד - " יֹום ִלׁשְ ַסח ִהְלכֹות" ח"או ּכָ ים" ּפֶ ִלׁשִ   ֶהָחג קֹוֵדם יֹום ׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ ָר  שע"י "ִמְפָעל עֹוָלִמי ְלִלּמּוד ּכָ ַחבֵּ ן ִמּמָ   "רַהּמְ

ַר  ְפעָ ת ַמּטְ ָראֵ ד ֶאחָ ל כָּ ת ְלַזּכוֹ ל: ַהּמֻ ׂשְ   אַהבָּ ם עֹולָ ן בֶּ ת ְהיוֹ לִ ל ִמיִּ

ְלָחן ָערּוְך  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ הַעל ְיֵדי ִלּמּוד ּכָ ְזּכֶ  ְיהּוִדי ִלְהיֹות יִּ
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מֹוָנה ֵהם ָיִמים ׁשְ בּועַ  ׁשֶ  ְוֵכן ֶאָחד ְויֹום ֶאָחד ׁשָ
יעַ  ַעד ּגִ ּיַ ָעה ׁשֶ ר ְלַאְרּבָ ָעה ַהּיֹום: ֹיאַמר ָעׂשָ  ַאְרּבָ

ר ֵהם ָיִמים ָעׂשָ ֵני ׁשֶ בּועֹות ׁשְ ֶרךְ  ְוַעל ׁשָ  ֶזה ּדֶ
  :יֹום ט"מ ַעד ְוהֹוֵלךְ  ֹוֶנהמ

יֹום ָטעוּ  ִאם. ב ן ּבְ ֻעּנָ  ְסִפיַרת ַעל ּוֵבְרכוּ  ַהּמְ
ךְ  ִלְסּפֹר חֹוְזִרים, ָהֹעֶמר ְחׁשַ ּתֶ ׁשֶ ִקים. ּכְ  ְוַהְמַדְקּדְ
 ָראּוי ְוֵכן, ַהּכֹוָכִבים ֵצאת ַעד סֹוְפִרים ֵאיָנם

  :ַלֲעׂשֹות

ל. ג ּלֵ ְתּפַ ּבּור ִעם ַהּמִ ֶהם מֹוֶנה, יֹום עֹודִמבְּ  ַהּצִ  ִעּמָ
ֹלא ָרָכה ּבְ ַלְיָלה ִיְזּכֹר ְוִאם. ּבְ   :ְוִיְסּפֹר ְיָבֵרךְ  ּבְ

ֹוֵאל ִמי. ד ׁשּ ין ֲחֵברוֹ  אֹותוֹ  ׁשֶ ָמׁשֹות ּבֵ ְ ה ַהׁשּ ּמָ  ּכַ
ֶזה ַהְסִפיָרה ְיֵמי ְיָלה ּבְ  ָהָיה ֶאְתמֹול: לוֹ  ֹיאַמר, ַהּלַ
ךְ  ִאם, ּכָ  ָיכֹול ֵאינוֹ , ְוָכךְ  ךְ כָּ  ַהּיֹום: לוֹ  ֹיאַמר ׁשֶ

ְבָרָכה ְוִלְמנֹות ַלֲחֹזר ין ֹקֶדם ֲאָבל. ּבִ ָמׁשֹות ּבֵ ְ , ַהׁשּ
יָון ֵאין ּכֵ ָכךְ  ֵאין ְסִפיָרה ְזַמן ׁשֶ לּום ּבְ   :ּכְ

ּבֹון יֹוֵדעַ  ֵאינוֹ  ִאם. ה א ּוָפַתח, ַהֶחׁשְ ְעּתָ ם ַאּדַ ְלַסּיֵ  ּדִ
מוֹ  ַמע ּכְ ׁשְ ּיִ ַתק, ֵמֲחֵברוֹ  ׁשֶ ַמע דעַ  ְוׁשָ ָ ׁשּ  ֵמֲחֵברוֹ  ׁשֶ
ם מֹוהוּ  ְוִסּיֵ   :ָיָצא, ּכָ

ַתח ִאם. ו רּוךְ : ְוָאַמר ּפָ ה ּבָ  ֶמֶלךְ  ֱאֹלֵהינוּ ' ה ַאּתָ
א ָהעֹוָלם ְעּתָ ֵליָמא ַאּדַ הּוא', ד ַהּיֹום ּדְ  ָסבּור ׁשֶ
ֵהם ר', ד ׁשֶ ם ְוִנְזּכַ ה ְוִסּיֵ ָכא אוֹ '. ה ְוֵהם', ּבְ , ִאיּפְ
ֵהם אַאדַּ  ּוָפַתח' ד ׁשֶ ֵליָמא ְעּתָ ָעה ּדְ  ְוָטָעה, ַאְרּבָ
ם ה ְוִסּיֵ   :ּוְמָבֵרךְ  חֹוֵזר ֵאינוֹ ', ּבְ

ַכח. ז ַרךְ  ְוֹלא ׁשָ ל ּבֵ ְיָלה ּכָ ּיֹום ִיְסּפֹר, ַהּלַ ֹלא ּבַ  ּבְ
ָרָכה   :ּבְ

ַכח ִאם. ח ֶאָחד ְלָבֵרךְ  ׁשָ ִמים ּבְ ין, ֵמַהּיָ  יֹום ּבֵ
ין ִראׁשֹון ָאר ּבֵ ְ ָאר רסֹופֵ , ָיִמים ִמׁשּ ׁשְ  ָיִמים ּבִ
ֹלא ָרָכה ּבְ ק הּוא ִאם ֲאָבל. ּבְ ג ִאם ְמֻסּפָ ּלֵ  יֹום ּדִ
ָאר ִיְסּפֹר, ָסַפר ְוֹלא ֶאָחד ׁשְ ְבָרָכה ָיִמים ּבִ   :ּבִ

ת ֵליל. ט ּבָ  ְוסֹוְפִרים ְמָבְרִכים טֹוב יֹום ְוֵליל ׁשַ
ֵבית ִקּדּושׁ  ַאַחר ֶנֶסת ּבְ ת ּוְבמֹוָצֵאי. ַהּכְ ּבָ  ְויֹום ׁשַ
ָלה ֹקֶדם, טֹוב ישׁ  ַאַחר ַהְבּדָ ל ַקּדִ ְתַקּבַ ָחל. ּתִ  ּוְכׁשֶ
ל ָהַאֲחרֹון טֹוב יֹום ַסח ׁשֶ מֹוָצֵאי ּפֶ ת ּבְ ּבָ ָאז, ׁשַ  ּדְ

ָלה ִקּדּושׁ  אֹוֵמר ַפַעם ְוַהְבּדָ  ִלְסּפֹר ֵישׁ , ַאַחת ּבְ
ָבְרִכין ֹקֶדם ּמְ ֵבית ַהּכֹוס ַעל ׁשֶ ֶנֶסת ּבְ   :ַהּכְ

ַמן ַאף ָחָדשׁ  ֶלֱאֹכל ָאסּור. י ּזְ ה ּבַ ין, ַהּזֶ  ֶלֶחם ּבֵ
ין ין ָקִלי ּבֵ ְרֶמל ּבֵ ת ַעד, ּכַ ִחּלַ ִניָסן ח"י ֵליל ּתְ . ּבְ

ָרֵאל ּוְבֶאֶרץ ת ַעד, ִיׂשְ ִחּלַ ִניָסן ז"י ּתְ   :ּבְ

 תצ סימן
ִפַלת ֵסֶדר ִני יֹום ּתְ ל ֻחלוֹ  ּוְתִפַלת ׁשֵ  ּובוֹ , מֹועד ׁשֶ

  ְסִעיִפים:' ט

יֹום. א ִני ּבְ ת קֹוִרין ׁשֵ ָפָרׁשַ ב אוֹ  ׁשֹור, ֱאֹמר ּבְ ׂשֶ  ּכֶ
מוֹ  קֹוֵרא ּוַמְפִטיר, ָהִעְנָין סֹוף ַעד יֹום ּכְ  ִראׁשֹון ּבְ

ְמָלִכים ּוַמְפִטיר ֶפַסח ּבִ הוּ  ּבְ ּיָ ֹיאׁשִ ַלח, ּדְ ׁשְ ּיִ  ִמּוַ
ֶלךְ  מֹוהוּ  ָקם ֹלא ְוַאֲחָריו ַעד ַהּמֶ   :ּכָ

הּוא' ג יֹום. ב ֲחִרית יתַעְרבִ , מ"חש ׁשֶ  ּוִמְנָחה ְוׁשַ
ל ּלֵ ַדְרּכוֹ  ִמְתּפַ ֲעבֹוָדה ְוָיֹבא ַיֲעֶלה ְואֹוֵמר, ּכְ , ּבַ

ירוֹ  ְוֵכן, אֹותוֹ  ַמֲחִזיִרין ֲאָמרוֹ  ֹלא ְוִאם  ַמְזּכִ
ת ִבְרּכַ זֹון ּבְ  ַמֲחִזיִרין ֵאין ֲאָמרוֹ  ֹלא ְוִאם ַהּמָ
ל ּוְבמּוָסף. אֹותוֹ  ּלֵ ֶדֶרךְ  ִמְתּפַ לֵּ  ּכְ ְתּפַ ּמִ ּמּוָסף לׁשֶ  ּבַ
ל   :טֹוב יֹום ׁשֶ
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 יג
 האם אתה רוצה להיות בן עולם הבא?
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ְלָחן ָערּוךְ ד ִלּמוּ  ַסחִהְלכוֹ  ׁשֻ י ת ּפֶ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ

  םְליוֹ ד ֶאחָ ד ַעּמוּ 
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ְלָחן" ָמכֹון ַסח ִהְלכֹות רּוךְ עָ  ׁשֻ ים ּפֶ לֹׁשִ ל ְלִלּמּוד - " יֹום ִלׁשְ ַסח ִהְלכֹות" ח"או ּכָ ים" ּפֶ ִלׁשִ   ֶהָחג קֹוֵדם יֹום ׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ ָר  שע"י "ִמְפָעל עֹוָלִמי ְלִלּמּוד ּכָ ַחבֵּ ן ִמּמָ   "רַהּמְ

ַר  ְפעָ ת ַמּטְ ָראֵ ד ֶאחָ ל כָּ ת ְלַזּכוֹ ל: ַהּמֻ ׂשְ   אַהבָּ ם עֹולָ ן בֶּ ת ְהיוֹ לִ ל ִמיִּ

ְלָחן ָערּוְך  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ הַעל ְיֵדי ִלּמּוד ּכָ ְזּכֶ  ְיהּוִדי ִלְהיֹות יִּ
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יֹום נֹוֲהִגים. ג ּבְ  טֹוב יֹום ֶאת: אֹוֵמר טֹוב ׁשֶ
ה ֹקֶדשׁ  ִמְקָרא ל ּוְבֻחּלוֹ , ַהּזֶ  ֶאת: אֹוֵמר מֹוֵעד ׁשֶ
ה ֹקֶדשׁ  ִמְקָרא יֹום   :ַהּזֶ

ל. ד ִמים ּכָ ל ַהּיָ ל ֻחּלוֹ  ׁשֶ ֵני מֹוֵעד ׁשֶ  ָיִמים ּוׁשְ
ל ַאֲחרֹוִנים ל קֹוִרים, בטוֹ  יֹום ׁשֶ ִדּלּוג ַהַהּלֵ  ּבְ

מוֹ  ֹראשׁ  ּכְ   :ֹחֶדשׁ  ּבְ

ּיֹות ִסיָמן. ה ָרׁשִ ל ַהּפָ מֹוַנת ׁשֶ ַסח ְיֵמי ׁשְ ךְ , ַהּפֶ , ָמׁשַ
שׁ , ּתֹוָרא א, ַקּדֵ ַכְסּפָ ֹסל, ּבְ ָרא, ּפְ ַמְדּבְ ַלח, ּבְ , ׁשְ
ה ֹלא ַהֵסֶדר ְוֶזה. ּבּוְכָרא ּנֶ ּתַ י ִיׁשְ ָחל ִאם ּכִ ׁשֶ  ּכְ
ַסח יֹום', ה יֹוםבְּ  ּפֶ ּבְ י ׁשֶ ִליׁשִ הּוא ׁשְ ת ׁשֶ ּבָ  קֹוֵרא ׁשַ
ה ְרֵאה הּוא ֵאַלי אֹוֵמר ַאּתָ ֹסל ׁשֶ ' ב' א ּוְביֹום, ּפְ

שׁ  קֹוִרין' ג א, ַקּדֵ ַכְסּפָ ָרא, ּבְ ַמְדּבְ   :ּבְ

ָכל. ו ֵני ַהּמֹוֵעד ֹחל ְיֵמי ּבְ  טֹוִבים ָיִמים ּוׁשְ
ֵסֶפר קֹוִרים ַאֲחרֹוִנים ִני ּבְ נֹותבְּ , ׁשֵ  ַהּמּוָסִפין ָקְרּבְ
ִפְנָחס ּבְ ם ּוַמְתִחיל, ׁשֶ ְסָקא סֹוף ַעד ְוִהְקַרְבּתֶ   :ּפִ

ֵליל. ז ין ָהַאֲחרֹון טֹוב יֹום ּבְ ׁשִ ִין ַעל ְמַקּדְ  ְוֵאין ַהּיַ
  :ְזַמן אֹוְמִרין

יֹום ַמְפִטיִרין. ח ִביִעי ּבְ ר ׁשְ ִוד ַוְיַדּבֵ  ּוְביֹום, ּדָ

ִמיִני נֹוב םַהּיוֹ  עֹוד ׁשְ   :ַלֲעֹמד ּבְ

ת. ט ּבָ ָחל ׁשַ ֹחל ׁשֶ ֲחִרית ַעְרִבית, ַהּמֹוֵעד ּבְ  ׁשַ
ל ּוִמְנָחה ּלֵ ַדְרּכוֹ  ִמְתּפַ ל ּכְ ת ׁשֶ ּבָ  ַיֲעֶלה ְואֹוֵמר, ׁשַ
ֲעבֹוָדה ְוָיֹבא  יֹום מּוָסף ֵסֶדר אֹוֵמר ּוְבמּוָסף. ּבַ
א, ַהּמֹוֵעד ֹחל יר ֶאּלָ ְזּכִ ּמַ ל ׁשֶ ת ׁשֶ ּבָ : ְואֹוֵמר ׁשַ

ן ּתֶ נֹוחַ  יֹום ֶאת ָלנוּ  ַוּתִ ה ַהּמָ ּצֹות ַחג ְויֹום ַהּזֶ  ַהּמַ
ה נֹוחַ  יֹום מּוְסֵפי ֶאת: אֹוֵמר ְוֵכן, ַהּזֶ ה ַהּמָ  ַהּזֶ
ּצֹות ַחג ְויֹום ה ַהּמַ שׁ  ְוחֹוֵתם, ַהּזֶ ת ְמַקּדֵ ּבָ ַ  ַהׁשּ

ָרֵאל ים ְוִיׂשְ ַמּנִ   :ָעַלי ָהְיָתה ּוַמְפִטיִרים, ְוַהּזְ

 תצא סימן
ָלה ֵסֶדר מֹוָצֵאי ַהְבּדָ   ְסִעיִפים:' ב ּובוֹ , טֹוב יֹום ּבְ

מֹוָצֵאי. א ין, טֹוב יֹום ּבְ מֹוָצֵאי ּבֵ  ְלֹחל טֹוב יֹום ּבְ
ין מֹוָצֵאי ּבֵ ל ְלֻחּלוֹ  טֹוב יֹום ּבְ יל, מֹוֵעד ׁשֶ  ַמְבּדִ

ה ִפּלָ ּתְ מוֹ  ּבַ מֹוָצֵאי ּכְ ת ּבְ ּבָ א, ׁשַ ֵאינוֹ  ֶאּלָ  ְמָבֵרךְ  ׁשֶ
ר לעַ  ֹלא ִמים ַעל ְוֹלא ַהּנֵ ׂשָ   :ַהּבְ

ָחל טֹוב יֹום. ב מֹוָצֵאי ִלְהיֹות ׁשֶ ת ּבְ ּבָ  אֹוֵמר ׁשַ
ה ַאּתָ נוּ  ּבְ   :ַוּתֹוִדיֵענוּ , ְבַחְרּתָ

  


