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 ד חודש ניסןהלכות 

 

 

 

  דש ניסןוהלכות ח 

ואלין ודורשין בהלכות הפסח שלושים יום קודם לפסח. )ולדעת הרבה מהפוסקים ש .א

נו מיום פורים( אמנם אין זה חיוב גמור, ומותר לתלמיד חכם להמשיך בלמודו יהי

חשב "שואל כענין". ומכל מקום תלמידי יבמקום שלבו חפץ ואין דין זה אלא לה

  דם לחג.ורוש בזה בתוך ל' יום שקעור לרבים, צריכים לדיחכמים המוסרים ש

 תחנון

דש הוא ימי ובכל חדש ניסן אין נופלים על פניהם ואין אומרים תחנון מפני שכל הח .ב

שמחה לישראל. שהרי באחד בניסן הוקם המשכן והקריבו נשיאי ישראל את 

כת המזבח נשיא אחד ליום במשך י"ב יום. והיה יום טוב שלהם. ויום וקרבנם לחנ

היה "אסרו חג" שלהם ויום י"ד בניסן הוא ערב פסח שכל ישראל היו י"ג בניסן 

מקריבים בו קרבן פסח. ומט"ו בניסן ועד כ"א בו שבעת ימי חג הפסח, ויום כ"ב 

כת בית והוא אסרו חג, ומיום כ"ג בניסן ועד כ"ט בניסן ז' ימים, שיהיו ז' ימי חנ

ז"ל "בניסן נגאלו המקדש השלישי שיבנה במהרה בימינו בפסח, וכמו שאמרו ח

כת המקדש וובניסן עתידין לגאל", ומפני שאין מערבין שמחה בשמחה תדחה חנ

דשים לימי שמחה לישראל ומפני כך ולאחר הפסח. נמצא שכל ימי חדש ניסן מק

 אין אומרים בהם תחנון ונפילת פנים.

ם אין אומרים בכל חדש ניסן בתפלת שחרית מזמור "יענך ה' ביום צרה" ואין אומרי .ג

בהוצאת ספר תורה אל ארך אפים, והשאמי לא אומרים קודם שיר של יום "לדוד 

הטה ה' אזנך ענני", וכן אין אומרים צדקתך בשבת במנחה, והבלדי אומרים אותו 

 )רק ביום שאומרים בו הלל לא אומרים צדקתך לדעת מהרי"ץ(.



 ה חודש ניסןהלכות 

 

 קרבנות הנשיאים

שיא של אותו יום ומתחילין יש הנוהגים לקרות בכל יום מראש חדש ניסן פרשת הנ .א

" עד לעיני כל בית ישראל )שמות לט, לג( בראש חדש מ"ויביאו את המשכן אל משה

ויש נוהגים להמשיך  )במדבר ו, כב(, וממשיכים מברכת כהנים )שמות מ, לח( בכל מסעיהם

ם וביו )במדבר ז, יז( עד "זה קרבן נחשון בן עמינדב" )במדבר ז, א( מ"ויהי ביום כלות משה"

, וכן נהג מרן זצוק"ל. ויש נוהגין )במדבר ח, ד( י"ב בניסן קורין עד כן עשה את המנרה

לקרא ביום י"ב רק את הנשיא של אותו יום, וביום י"ג בניסן קורין מתחלת פרשת 

 ..בהעלותך עד כן עשה את המנרה

 תענית

ש אין גוזרין תענית צבור בכל חדש ניסן. אבל תענית יחיד מותר חוץ מראש חד .א

 ושבעת ימי החג שאסורין בתענית )וטוב להחמיר גם שלא להתענות באסרו חג(.

 



 ו האילנותברכת 

 

 ברכת האילנות

 יוצא בימי ניסן ורואה אילנות מלבלבים, מברך ברכת האילנות.ה .א

ברכה זו אין מברכין אותה אלא פעם אחת בשנה, וגם הנשים צריכות לברך ברכה  .ב

 זו.

ראה פריחת האילנות בחדש  לכתחלה יברך ברכה זו בתחלת חדש ניסן ואף אם .ג

אדר, ימתין לניסן ויברך. ובדיעבד אם לא ברך בתחלת חדש ניסן כשראה אותם 

מלבלבים, יכול לברך כל החדש כשיראה אותם שוב. לא ברך בחדש ניסן, יכול 

ך על הפוסקים שמתירים לברך גם בחדש אייר, ולא יאבד ברכה זו מידו, ולסמ

 ובלבד שיהיו האילנות בפריחתם.

קומות שפריחת האילנות בחדש תשרי או במרחשון, יברכו ברכה זו בשעת מ .ד

 וה.ושלא דברו חכמים אלא בה -פריחתם 

 מין האילנות

 –ברכת האילנות מברכין על אילני מאכל אבל אין מברכין אותה על אילני סרק  .ה

לא יחזר לברך, כיון שיש שהתירו לברך  –רות. ואם עבר וברך ישאינם מוציאים פ

י סרק, ואף על פי שלא פוסקים כמותם, לענין ברכה חוששים להם ולא על אילנ

  מברכים.

נחלקו הפוסקים אם אפשר לברך עליהם או  –רכבים מין בשאינו מינו ואילנות המ .ו

אין לכן לא. יש מהפוסקים שאסרו לברך עליהם משום שקיומם נגד רצון הבורא, 

על אילנות אלו אלא על  להודות עליהם. ויש שמתירין מפני שאין הברכה בדוקא

כללות הבריאה. לפיכך לכתחלה לא יברך על אילנות אלו, ומכל מקום אם ברך 

 לחזור ולברך.עליהם אין למחות בידו ואינו צריך 



 ז האילנותברכת 

 

מותר לברך עליהם לכולי עלמא הואיל  –אילנות ערלה, אף על פי שאסורים בהנאה  .ז

 סור.יואין נטיעתם נגד רצון הבורא ולא נעשו בא

ן פרחים, רשאי לברך עליו ירותיו, אם יש בו עדייל בו חלק מפותחילו לגדאילן שה .ח

רות יברכת האילנות, אך אם נפלו ממנו כל הפרחים, אף על פי שלא גדלו עדין הפ

 אין לברך עליו.

 מנין האילנות

אין לברך ברכת האילנות אלא כשרואה פריחת שני אילנות, אפילו ממין אחד. ואם  .ט

 בח.והרי זה מש –מברך על שני מינים 

 האילנות קוםמ

טוב יותר לברך על אילנות הנטועים בפרדסים שמחוץ לעיר אמנם אין זה מעכב  .י

 ויכול לברך גם על אילנות שבתוך העיר. 

 ברב עם 

בתימן היו טוב שיצטרפו עשרה ויברכו ברכה זו ברב עם, דברב עם הדרת מלך. ו .יא

תב בכנסת הגדולה זה לשונו מנהגים שונים בברכת האילנות. מהר"י צובירי זצ"ל כ

בות, ואכמ"ל". ויש מקומות ירגלו בברכת האילנות מכמה סו"ודע שבתימן לא ה

ל המועד פסח אחר תפלת מוסף וסדר היום, היו הולכים כל ו)כמו ברדאע( שבח

בור יחד לברך ברכת האילנות בפרדסים שהיו שם ומברכין ברב עם. )וכ"כ יהצ

ברב עם, רן זצוק"ל נהג לברך ברכת האילנות מועמיהוד בשיח שפתותינו(. ר"ש 

 הראשון שבחודש ניסן. השבועיבסיום השיעור 

 נוסח הברכה

על פי הסוד, יש כח בברכת האילנות להעלות ולתקן נשמות המתים המגולגלים  .יב

בצומח. לכן נהגו הספרדים לומר קודם ברכת האילנות מזמורים ונסח לשם יחוד 



 ח האילנותברכת 

 

ברכה אומרים בקשות ותפלה לעלוי נשמות. כמובא בסדורי הספרדים, ואחרי ה

סח הנדפס בסדורים, ויש שנהגו לומר חלק וויש מהשאמי שנהגו לומר כל הנ

סח, ויש מהשאמי שלא נהגו לומר כלום אלא הברכה בלבד וכן מנהג הבלדי. ומהנ

סר בעולמו כלום יהשאמי מברכין "שלא ח יש כמה גירסאות. -וסח הברכה, ובנ

ִרּיֹווברא בו  יֹו)ויש גורסים  תבְּ ת( טובות ואילנות טובות ונאות כדי )ויש משמיטין ִברְּ

סר בעולמו יתבות "ונאות כדי"( להנות בהם בני אדם". והבלדי מברכים "שלא ח

יֹות( כלום וברא בו  ִרּיֹות )ויש גורסים ִברְּ טובות כדי להתנאות בהם בני אדם", בְּ

ונהרא נהרא ופשטיה.

 

  



 ט הגדולשבת 

 

 שבת הגדול

הפסח נקרא "שבת הגדול" מפני הנס שנעשה בו, שכשיצאו בני בת שקודם ש .א

ישראל ממצרים, חל יום ט"ו בניסן ביום חמישי, וביום י' בניסן שחל בשבת נצטוו 

לקחת "איש שה לבית אבות שה לבית" לצורך קרבן פסח. וכשעשו ישראל כן, 

חוט נתקבצו מצרים אצל ישראל ושאלום לפשר הדבר, וענו להם ישראל שנצטוו לש

את השה ולמשוח דמו על המשקוף והמזוזות כדי שיפסח הקדוש ברוך הוא על 

בכורי ישראל ויהרוג רק את בכורי מצרים. מיד הלכו הבכורות אצל אבותיהם ואצל 

פרעה שישלחו את ישראל ממצרים כדי שלא ייהרגו בגללם. ולאחר שסירב פרעה 

שנאמר "למכה מצרים  לשלח את ישראל נלחמו בכורי המצרים בשאר המצרים כמו

בבכוריהם". וכשראו המצרים שהבכורים נלחמים בהם בסיבת ישראל ביקשו לנקם 

נקמתם בישראל ובאו איש חרבו על ירכו להרוג בישראל. והציל הקדוש ברוך הוא 

את ישראל מיד המצרים שכל מי שביקש להרע לישראל היו שניו קהות ומעיו 

ם גדול הוא לישראל שנעשו בו נסים גדולים מתחתכין לפיכך נקרא שבת הגדול כי יו

 ונצולו ישראל מכליון חס ושלום.

בשבת הגדול מנהג השאמי להפטיר "וערבה", והבלדי מפטירין ההפטרה של  .ב

 פרשת השבוע.

מנהג כל ישראל להתאסף בבתי כנסיות ברוב עם ולשמוע דרשות שבת הגדול מפי  .ג

רות לעם בעניני דיומא, האסור רבני המקום שבכל אתר ואתר. והרבנים צריכים להו

והמותר והנצרך לעשות לפסח, ודיני ליל הסדר וכדומה, דברים הנוגעים לכל אחד 

ואחד. )ולא כמו אלו שנוהגים שהרב דורש בפלפול להראות כוחו בלימוד התורה(. 

לכן כשחל ערב פסח בשבת, יקדימו את הדרשות לשבת שלפני שבת הגדול, 

.ח לפי הוראות הרבשיוכלו הצבור להתכונן לפס



 י חמץת בדיק

 

 בדיקת חמץ

בטח לו שלא ופוסקים הביאו בשם האר"י ז"ל שכל הנזהר ממשהו חמץ בפסח מה

יחטא כל השנה. לכן ישתדל אדם קודם ליל ארבעה עשר בניסן לנקות ולכבד את 

 חדרי הבית והחצר ביסודיות כדי שלא ישאר שום חשש חמץ ברשותו בימי הפסח. 

 מקומות המועדים

בפרט כיסי בגדי  –ועדים שצריך להקפיד על נקיונם: כיסי הבגדים המקומות המ .א

הילדים, תיקים, ילקוטי בית הספר, תיקים לטיולים, צידניות וכדומה, שפעמים 

)לגו וכדומה( שהילדים משחקים בהם  -רבות נשאר בהם חמץ. משחקי הרכבה 

 ואוכלים חטיפים, ופעמים רבות שנכנס לחלל הצעצוע חלקי מאכל.

ילדים קטנים, צריך להקפיד על נקיון כל מקום   כללי, אדם שיש לו בביתו פןובא .ב

שיד הילדים יכולה להגיע אליו, אף על פי שאין רגילים להכניס בהם חמץ. כגון 

רות הארונות וכדומה. אך מקומות שאין מגיעים אליהם ימתחת לארונות, בתוך מג

 בדקם.כלל כגון מעל הארונות וכדומה, אין חיבים לנקותם ול

צריך לבדוק בחורים ובסדקים בכל הבית, וכן במרפסות, חדרי מדרגות, חצר,  .ג

ארונות, ארונות מטבח, מקרר, מקפיא, וכל מקום שמאחסנים בו חמץ. אבל 

 מקומות שאין מכניסים בהם חמץ כגון ספרים וכדומה, אינם צריכים בדיקה.

 צורת הבדיקה

ל מקום שחמץ יכול להיות בו, בדיקת החמץ צריכה להיות ביסודיות, לבדוק בכ .ד

בתיקים, ארגזים, ארונות בגדים מגרות נעלים, ואפילו אם תהיה לו טרחא מרבה 

ם צערא אגרא, וגדולי הדורות היו מאריכים בבדיקתם כמה בבדיקה זו ידע כי לפו 

שעות כמו שהביאו בשם הגר"א מוילנא ובשם החתם סופר שהיו בודקים כמה 



 יא חמץת בדיק

 

קו קודם הפסח כי כמה פעמים יך אדם על הנקיון שנושעות בדיקת חמץ. ואל יסמ

ימצא חמץ בבדיקה כשבודקים דיקה אחר הנקיון. וכמעט לא ימלט ונמצא חמץ בב

 ביסודיות. 

 זמן הבדיקה

בליל י"ד בניסן בודקין את החמץ לאור הנר. וזמן בדיקת החמץ מיד אחר צאת  .ה

 הכוכבים.

 ת פתיתי חמץהטמנמנהג 

ספרדים והאשכנזים, להטמין י' חתיכות קטנות של חמץ יש נוהגים בפרט מעדות ה .ו

בבית, והבודק מחזר אחריהן למצאן. והנהיגו כן מפני שחששו שאם לא ימצא חמץ 

. אך אין מנהגנו כן, ואין אנו חוששים לברכה לבטלה 1בבדיקה תהיה ברכתו לבטלה

דיקה נבערו. והמצוה היא הב –אם נמצא חמץ  –כי הברכה "על ביעור חמץ", הינו 

והחפוש אחר החמץ ואין מצוה "למצוא חמץ". וכמה מכשלות היו ממנהג זה 

שהצניעו חמץ ושכחו היכן והבודק לא מצאן, ובסוף נמצאו בתוך החג. לכן ראוי 

להמנע ממנהג זה. ומי שיש לו ילדים קטנים שלמדו בבית הספר לעשות כן, אל 

בחכמה שידריך את ילדיו  ישבור את רוחם ויאמר להם "אין זה מנהגנו", אלא יעשה

ם בדף כל מקום שהטמינו בו. ושיקפידו שכל וף כל חתיכת חמץ בנילון, ולרשולעט

חתיכה תהיה פחות מכזית. או שיכין לילדיו חתיכות עוגה כשרות לפסח בתוך נילון, 

ויאמר להם להצניע אותם קודם הבדיקה. )ולא יאמר להם שאלו פרורי חמץ שהרי 

רורים סתם והם יבינו מה שירצו להבין( ילהחביא את הפמשקר, אלא יאמר להם 

 וכך אף אם לא ימצא בבדיקה איזה פרור, הרי אין כאן חמץ.

                                                           
ויש עוד טעם ע"פ הסוד שמפני כן נוהגים י' חתיכות דוקא, דלטעם חשש ברכה לבטלה  1

 די בחתיכה אחת.



 יב חמץת בדיק

 

 נרדין ה

לב או של שומן או של שמן צריך לבדוק לאור נר של שעוה. אבל לא לאור נר של ח   .ז

 של שני פתילות דינם כאבוקה. רק וכן לא לאור האבוקה. ונרות קלועים אפילו

ף כל וקה ותשריץ דלומפני שהבודק ירא פן תפר –שאין לבדוק באבוקה הטעם  .ח

ן דעתו יוימנע מלהכניסו לחורים ולסדקים, ויהיה לבו טרוד בזה ולא יכו ,אשר בבית

לבדיקה. ולכן פנס כיס קטן שיכול להכניסו לחורים ולסדקים וכן נר חשמלי קטן 

ם אין לו נר כשר, שהרי שיכול לטלטלו בכל פנות הבית רשאי לבדוק בהם בברכה א

 ף את ביתו.ואינו מתירא שישר

להטעם שאין לבדוק בנר של  .ט כל ומפני שמתירא שיטוף מהחלב על כלי הא –ב ח 

לב ויאסרם. וכיון שירא, לא שיטוף על כלי הח   –ויאסרם והוא הטעם בנר של שומן 

ם שירא שיטוף על הבגדים ויקלקל ,ק יפה. והטעם שאין לבדוק בנר של שמןויבד

 וכן לא יכול להכניסו לחורים ולסדקים שמתכבה בהטייתו.

ק וראוי להדליק כל נורות החשמל שבבית בשעת הבדיקה שעל ידי רבוי האור יבד .י

 טוב יותר.

 קודם הבדיקה דברים האסורים

ם מותר. מה בין אכילה וחצי שעה קודם בדיקת חמץ אסור לאכול, אבל לטע .יא

אכילה, ואכילת פת פחות מכביצה  שמה –לטעימה, אכילת פת יותר מכביצה 

רות וכדומה אפילו יותר מכביצה קרוי ינקראת טעימה, ודבר שאינו פת כגון פ

 טעימה. ואם התחיל בהיתר, אין צריך להפסיק.

אסור להתחיל במלאכה חצי שעה קודם זמן הבדיקה. ואם התחיל בהיתר אין צריך  .יב

 להפסיק.



 יג חמץת בדיק

 

ק. ואם התחיל ויקה עד שיבדד משעה שהגיע זמן הבדווכן אסור להתחיל ללמ .יג

ד קודם שהגיע זמן הבדיקה אין צריך להפסיק. במה דברים אמורים ביחיד וללמ

עור הקבוע לרבים אחרי תפלת ערבית, ימשיכו יהלומד בינו לבין עצמו אבל ש

קביעותם ויבדקו את החמץ אחר השיעור מפני שטעם האסור ביחיד, שמא ישכח, 

בפרט אם  ,ת זה ולא חוששים להם שישכחוובשיעור של רבים, מזכירים זה א

 הגבאי יכריז בסיום השיעור לבדוק את החמץ.

 אף על פי שהגיע זמן הבדיקה, יתפלל ערבית קודם הבדיקה. .יד

 בברכה והפסק בדיקהברכת ה

קודם הבדיקה יברך "אשר קדשנו במצוותיו וצונו על ביעור חמץ". והטעם שאין  .טו

ת הבדיקה היא ביעור החמץ, לכן מברכים "על בדיקת חמץ", מפני שכל מטר

 מברכים על הביעור.

בר מענין הבדיקה כגון יבר, אם דיאסור לדבר בין הברכה לבדיקה. ואם עבר וד .טז

ר ולברך. ואם אינו מענין הבדיקה, וקש להדליק את הנר וכדומה, אין צריך לחזישב

 ר ולברך. ואם התחיל לבדוק, רשאי לדבר מענין הבדיקה בלבד, אבלוצריך לחז

 דבר שאינו מענין הבדיקה אסור לדבר ואם עבר ודבר, לא יברך.

וכן רשאי באמצע הבדיקה לענות ברכו, אמן, ויהא שמיה רבא, ולברך על הרעמים,  .יז

 וברכת אשר יצר וכדומה.

יכול לבדוק כמה בתים כגון שבודק את  -בברכה אחת שמברך על ביעור חמץ  .יח

 ם מעט זה מזה.הבית, ואת המחסן ואת החנות אף על פי שרחוקי

 השליח כתבר

נהו שכנו לשלוחו לבדוק ביתו, צריך ירך על בדיקת חמץ, ובאמצע הבדיקה מיאם ב .יט

ר ולברך כשבודק בית חברו, שהרי לא היה בדעתו בעת הברכה בדיקת בית ולחז



 יד חמץת בדיק

 

נהו לבדוק קודם הברכה, אינו צריך לברך שוב ויסמוך על הברכה ינו. אבל אם מישכ

 שמברך בבדיקת ביתו.

נו לצאת בברכתו ואחר ושאי אדם להעמיד אצלו בשעת הברכה בני ביתו והם יתכור .כ

ק חלק אחר מהבית אבל אם בעל הבית עצמו לא משתתף והברכה כל אחד יבד

 בבדיקה, אין לו לברך על הבדיקה אלא השליח שבודק יברך.

 בדיקההצריכים  מקומות

מכניסים שם חמץ, בית הכנסת ובית המדרש צריכים בדיקה, )מפני התינוקות ש .כא

ובפרט במקומות שנוהגים לעשות סעודות מצוה בבית הכנסת(. והגבאי שבודק, 

 ר את בית הכנסת.ון לפטילא יברך על בדיקה זו, אלא יברך בביתו ויכו

בעלי רכבים צריכים לבדוק את רכביהם מחמץ ואף על פי שנקו אותם מבעוד יום, .כב

י"ד. ויברכו על הבדיקה  האוטובוס בלילי צריכים לבדוק את בוריוכן נהגי אוטובוס צ

 ר באותה ברכה את בדיקת כלי הרכב.ובביתם ויכונו לפט

 החמץ טוליב

אחר הבדיקה צריך לבטל את החמץ בפיו ולומר "כל חמירא דאיכא ברשותי דלא  .א

חזיתיה ודלא בערתיה לבטיל ולהוי כעפרא דארעא" )ויש גורסים להוי בטיל וחשיב 

סח זה בלשון שמבין "כל חמץ ומבין לשון ארמית, יאמר נ כעפרא דארעא( ואם אינו

סח זה ג' פעמים. ור על נושיש לי ברשותי יהא בטל" ודי לו בזה. ויש הנוהגים לחז

 ויש שמוסיפים "לבטיל ולהוי "הפקר" כעפרא דארעא".

 חליש

נה שליח לבדוק לו חמצו, לכתחלה צריך בעל הבית לבטל את החמץ יאדם שמ .ב

, ואין אדם יכול להפקיר דבר שאינו שלו ואיך השליח יבטל שהרי הוא מפקירו

ך על הדעות שיכול וויפקיר חמץ שאינו שלו. ובדיעבד אם בטל השליח, אפשר לסמ



 טו חמץת בדיק

 

השליח לבטל כיון שזה חלק מהשליחות, ובלבד שיבטל בשמו של בעל הבית 

 שיאמר כל חמירא דאיכא ברשות פלוני וכו'.

צא בו ואף אם הוא במדינה אחרת יכול לבטל אדם יכול לבטל חמצו בכל מקום שנמ .ג

חמץ שבביתו. ואם אין ידוע אם מבטל, יכולה אשתו לבטל בשמו ולומר "כל חמירא 

 דאיכא ברשות בעלי לבטיל וכו'".

 הבדיקה חמץ אחר

כל החמץ שנשאר לו אחר הבדיקה צריך לכנסו למקום אחד שלא יתפזר, ובפרט  .ד

שלא יסתובבו בבית עם החמץ, כדי שלא  צריך ליזהר כאשר יש בבית ילדים קטנים

 יצטרך לבדוק אחריהם.

ר ורורין, אין צריך לחזיתינוק שנכנס לחדר בדוק וחמץ בידו, ונכנס אחריו ומצא פ .ה

עור החמץ שנכנס עמו לחדר לפי ירורים שמצא כשיק אף על פי שאין בפוולבד

ר את שחזקתו שאכלו, והפירורין נפלו בשעת אכילה שכך דרכו של תינוק לפר

רורין, והתינוק אומר שאכלו אם יש בו דעת נאמן ואין צריך ישאוכל. ואם לא מצא פ

 ק.ור ולבדובדיקה ואם אין בו דעת צריך לחז

 ערב פסחב ביעור החמץ

 סור ההנאה מהחמץ צריך לבערו.יביום י"ד בניסן קודם שיגיע זמן א .ו

ן יכול לשפוך עליו שורפו באש או מפררו וזורה לרוח או מטיל לים וכ -כיצד מבערו  .ז

 נפט או אקונומיקה וכדומה עד שיפסל מאכילת הכלב.

רורים דקים כדי יפתו צריך להקפיד לפררו לפיהמבער את החמץ על ידי שר .ח

 לו עד שישרף להיות אפר.וט האש בכושתשל

סורו אף על פי שנתנו במקום שאינו יהמשליך את חמצו לעופות קודם זמן א .ט

מצא שלא אכלוהו העופות צריך לבערו אבל אם  סורוימשתמר אם כשהגיע זמן א

אין  -סורו יהפקיר והשליך את החמץ לפח האשפה שברשות הרבים קודם זמן א

 צריך לבערו כשיגיע זמן אסורו, והמחמיר לבערו תבוא עליו ברכה.



 טז חמץת בדיק

 

ף ויבער את החמץ, ומשהגיע זמן ביעור חמץ אסור להתחיל במלאכה עד שישר .י

 טול החמץ קודם שעה ששית.יוצריך להשלים את ביעור וב

 מץהחביטול 

ער את החמץ צריך לבטלו בפיו ולומר "כל חמירא דאיכא ברשותי ילאחר שב .יא

 דחזיתיה ודלא חזיתיה דביערתיה ודלא בערתיה לבטיל ולהוי כעפרא דארעא".

 סור הנאהיא

חמץ משש שעות ולמעלה ביום י"ד אסור בהנאה מדאורייתא וכל שכן באכילה  .יב

מץ באכילה שתי שעות קודם לכן לפיכך אסור לאכול מסוף שעה וחכמים אסרו הח

שוב השעות הזמניות הוא מעלות השחר עד ירביעית ולמעלה שהוא שליש היום )ח

דקות קודם הנץ החמה( אבל בהנאה מותר  72צאת הכוכבים כשעלות השחר הוא 

 עד סוף שעה חמישית, ומתחלת שעה ששית עד סופה אסור בהנאה מדרבנן.

חמץ בהנאה יצא מרשותו של האדם ואינו יכול לבטלו או למכרו ואף על  משנאסר .יג

פי שאינו ברשותו עשאו הכתוב כאלו הוא ברשותו ועובר עליו בבל יראה ובל ימצא 

לפיכך יזהר אדם למכור חמצו לגוי קודם שיגיע זמן זה ואל יתאחר במכירת החמץ 

את החמץ  ר מכרבאו לרב למכור את החמץ אחרי שכבכי כמה מכשולות היו ש

 לגוי.

 ו לגוי קודם י"דחמצמכר 

המוכר את החמץ לגוי בי"ג בניסן פטור מבדיקת החמץ שבאותו החדר ואם 

המכירה בי"ד בניסן נחלקו הפוסקים אם חייב בבדיקה או לא. לפיכך הרוצה 

פטר מבדיקת החמץ כגון שנוסע לכל החג למקום רחוק ואינו יכול לבוא לביתו ילה

קת חמץ, יכול למכור את החמץ שבכל ביתו במכירת חמץ שביום בליל י"ד לבדי

פן זה לכולי עלמא פטור מבדיקת החמץ. )כאשר מוכר את החמץ דרך וי"ג ובא



 יז חמץת בדיק

 

ן שרוצה למכור במכירה של י"ג ניסן כי יש מקומות שיש להם יהרבנות צריך לצי

ם בו יקיטפסים נפרדים למכירת י"ג(. ואף על פי כן ראוי שישאיר לו מקום שיוכל ל

מצות בדיקת חמץ, ולא יבטלה לגמרי שחוץ מהמצוה עצמה, יש בה גם שמירה 

לאדם, וכמו שכתוב באגרת מהרי"ץ "וחוץ משכר המצוה שיש לו לאדם על זה, 

  עוד לו שמפנה ומבער מכל חדרי ביתו כל שטנים ופגעים רעים".

 חמץה

ו יודע כלל על בנוסף לחמץ שיש לאדם בביתו, בהרבה מקרים יש לאדם חמץ שאינ .יד

ונות בבנק או בחברות קיומו, כגון אדם שיש לו קפת גמל או קרן פנסיה או פקד

את כספיו בסחורה שיש בה חמץ או במניות של  חברות משקיעות השקעה, ואותן

 תף בחמץ, וגם דברים אלו עליו למכור לגוי.והריהו שוחברות הסוחרות בחמץ, 

ר את חמצם ולמכראוי שיזדרזו  –וכדומה  לתובעלי מכ כגון, מרובהמי שיש לו חמץ  .א

את הרב המקומי כשליח למכור לגוי, כדי למנוע  לגוי וכפי שנהוג עתה למנות

 תקלות שונות.

סור אכילת חמץ, שמא ים ולצחצחם היטב קודם שיגיע זמן איניייש לנקות את הש .ב

חצם ים תותבות צריכים לריניסור. ובעלי שיניו בזמן האייאכל שאריות חמץ שבין ש

ולשפשפם היטב בין החריצים שלא ישאר בהם אפילו משהו חמץ בעין. ואין צריך 

להגעילן ברותחין, כיון שדרך אכילתו של אדם אינה ברותחין אלא בדבר שאין היד 

 סולדת בו. והרוצה להחמיר, יערה עליהם מים רותחים מכלי ראשון ודיו.

ר ו"תשביתו שאות עשה שנאמר וטל מציב ,כל המשהה חמץ ברשותו בפסח .ג

מבתיכם", ועבר על לא תעשה שנאמר "ולא יראה לך חמץ". וקנסו חכמים את 

המשהה חמץ בפסח ואמרו "חמץ של ישראל שעבר עליו הפסח אסור בהנאה". 

ונאסר בהנאה בין לו בין לאחרים. ואם לא ידעו האחרים שזהו חמץ שעבר עליו 

 כלו חמץ שעבר עליו הפסח.סור זה שלא יאיבים להודיעם ולהפרישם מאיהפסח, חי



 יח חמץת בדיק

 

 ,לפיכך אין לקנות מוצרי חמץ לאחר הפסח ממקום שלא מכרו את החמץ לגוי כדין .ד

שאז נכשלים בחמץ שעבר עליו הפסח. ואפילו אם בעלי החנות אומרים שמכרו 

שור של הרבנות המאשרת את מכירת יאת החמץ לגוי, לא יאמינם עד שיראה א

 החמץ של בעל העסק.

סח "כל חמירא דאיכא ברשותי וכו'", אסור לו ומצו ואמר את הנטל חיגם מי שב .ה

מדרבנן להשאיר חמץ בעין או תערובת חמץ ברשותו בימי הפסח, אלא ימכרנו 

לגוי כדת. ואם נשאר החמץ ברשותו, אסור בהנאה אחר הפסח כדין חמץ שעבר 

עליו הפסח.

 

  



 יט המאכלים לפסחכשרות 

 

 לפסח כשרות המאכלים

 יות בפסחקטנאכילת 

ר הקטניות ביסודיות, בתשומת ול קטניות בפסח ובלבד שיברלמנהגנו, מותר לאכו .א

טה או שעורה וכיוצא בזה מחמשת ישלא ימצא בהם ח -בד ראש, ג' פעמים ולב ובכ

מיני דגן, ובפרט צריך לדקדק בברירת החילבה והאורז והכמון, שהם דומים מאד 

 כשל באסור חמץ בפסח.ילחמשת מיני דגן ובנקל אפשר לה

 בפסח ר אדם בעצמו את כל התבלינים שמשתמש בהםושיברמנהג טוב ונכון  .ב

לת שועל, ויטחן אותם במטחנת ןביובפרט הכמון, שקשה להבחין בינו ובין ש

 .2תבלינים כשרה לפסח

בני אשכנז נמנעים מאכילת קטניות בפסח, וחלק מבני מרוקו ועוד עדות מבני  .ג

מנהגם זה, צריכים ספרד, נמנעים מאכילת אורז בפסח. )ואם רוצים לשנות ולבטל 

לעשות התרת נדרים(. ואף על פי כן אינם צריכים למכור את הקטניות לגוי במכירת 

 חמץ ומותר להשהותם בביתם בפסח.

 ל שנמצאה בו חיטהבשית

ואפילו באלף לא בטל, )מפני שמדאורייתא החמץ מותר  -חמץ בפסח אסור במשהו .א

שכיון  -אלף לא בטיל, ועוד ימא לן דדבר שיש לו מתירין אפילו בילאחר הפסח, וק

טה יסורו בכרת ולא בדלין ממנו כל השנה, החמירו בו(. לפיכך אם נמצאה חישא

                                                           
רות בפסח לכמון שגדל ושמעתי שמרן הגאון הגדול ר' שלמה מחפוד שליט"א, נותן כש 2

בהודו באיזורים שאין בהם כלל גידולי דגן. )שפעמים שהעופות אוכלים חיטים במקום 
אחד ומופרשת החיטה בשלמותה בלשלשת שלהם בשדה הכמון וצומחת שיבולת חיטה 
בתוך גידולי הכמון. וכשאין בכל האיזור גידולי דגן נמנעת בעיה זו( ובנוסף בוררים את 

ברירה רובוטית ששוקלת כל גרעין כמון, ובמשקל הסגולי של הגרעין היא הכמון במכונת 
מזהה אם זה כמון או אבן או דבר אחר. ואף על פי כן ראוי שיבדוק ויברור כל אדם בעצמו 

 את הכמון.



 כ המאכלים לפסחכשרות 

 

אפילו סדק כל שהוא, בידוע  ויש בה קעת,וטה מביבתבשיל בפסח, אם הח

טה להשרף מיד )וביום טוב או ישהחמיצה ואסרה את כל התבשיל, לפיכך דין הח

( והתבשיל אסור באכילה אפילו שיש בו יותר בשבת כופה עליה כלי ואינו מטלטלה

 ששים מהחטה, שחמץ בפסח אוסר במשהו. פי מ

טה בספק חמץ יקעת, דין החושאינה מבמרוככת, אלא טה יח בתבשיל אם נמצאה .ב

, ובני אשכנז מחמירים בזה 3פה, ואם יש ששים כנגדה התבשיל מותריוצריכה שר

ל, לכולי עלמא התבשיל שלא לאכול את התבשיל. ואם לא נתרככה החטה כל

 מותר.

 עוריחוזר ונ

חמץ שנתערב קודם הפסח והיה ששים כנגדו, דעת מרן השולחן ערוך דכיון  .ג

עור. ודעת הרמב"ם ישנתבטל קודם הפסח מותר באכילה בפסח ואינו חוזר ונ

נו להחמיר יעור, )וכן דעת הרשב"א( ואסור באכילה בפסח. ומנהגישחוזר ונ

, ומנהג 4עורייש מהשאמי שהקילו בזה שאינו חוזר ונעור, ויכשאפשר בחוזר ונ

הבלדי להחמיר כדעת מהרי"ץ,  והמחמיר בזה צריך ליזהר בהרבה דברים הכשרים 

טול בששים קודם הפסח ישנותני הכשרות סומכים בו על ב –לפסח כגון שמן קנולה 

 . 5וכדעת מרן שאינו חוזר ונעור

                                                           
הוא מדרבנן והכא שהחטה ספק חמץ, הוי ספק בדרבנן  –מפני שאיסור חמץ במשהו  3

 ואם יש ששים כנגדו קיל טפי.
מדברי מהרי"ץ בתשובות משמע שהיו בזה מנהגים שונים, אך מהרי"ץ עצמו סובר ו 4

 דחוזר ונעור, ועי' בשושנת המלך דפליג על מהרי"ץ בחמאה ומיקל שאינו חוזר ונעור.
ואמר לי הגאון הגדול ר' שלמה מחפוד שליט"א, שבכשרות שלו למוצרים של פסח, מה  5

אך בשמן קנולה גם הוא סומך על  שאפשר להחמיר משתדלים לעשות בלא ביטול



 כא המאכלים לפסחכשרות 

 

 

 מצה עשירה

רות בלבד, )ללא תוספת מים( יסח במי פשלשו קמח הכשר לפ –מצה עשירה  .ד

צרים עוגיות אלו ומוסיפים ינו להתירה בפסח. אלא שצריך ליזהר בימינו שמיימנהג

להם חומרי התפחה, )כמו עוגיות פפושדו וכדומה( שאף על פי שמסתמכים על 

החזון עובדיה זצ"ל, הן הרבה מגדולי דורנו חלקו עליו וסוברים שהוא  מרן פסקו של

ר. ומידי ספיקא לא נפקא לכן כל בעל נפש יראה להרחיק עצמו מזה, ולא חמץ גמו

 .6להשתמש בהם כלל בפסח

קמח מצה מותר לעשות ממנו עוגות ועוגיות וסופגניות וכדומה ואין לאסור משום  .ה

 מראית העין.

 שנפסלהנאה מחמץ 

הנות ממנו בפסח. יחמץ שנפסל מאכילת הכלב קודם הפסח, מותר לקחתו ול .ו

תר לעשן סיגריות אף על פי שיש חשש חמץ בדבק שלהם, וכן דיו שיש לפיכך מו

 בו תערובת חמץ מותר להשתמש בו בפסח )באופנים המותרים בחול המועד(.

 התרופות לפסח כשרות

טבליות ומשככי כאבים, מותר להשתמש בהם בפסח אפילו אם מערב בהם עמילן  .ז

כמות שהם(. במה דברים  חמץ, מכיון שטעמם פגום ונפסלו מאכילת כלב )ובולעם

חוש יאף על פי שאין בו סכנה, מותר. אבל מ -אמורים, כשחלה כל גופו מהכאב 

 ע את התרופה.ובעלמא אין להתיר לבל

                                                           
המתירים. והרוצה להחמיר, ישתמש בשמן דקל )שבשמן סויה. גם כן יש את הבעיה 

 שסומכים על ביטול שקודם הפסח(.
וכן שמעתי מהגאון הגדול הרב שלום כהן שליט"א, שאמר שהרב עובדיה יוסף מתיר  6

 כל ספק צריך להחמיר. -והרב בקשי דורון אוסר, ובפסח 



 בכ המאכלים לפסחכשרות 

 

לכתחלה יבקש מהרופא או הרוקח תחליף לתרופה שהוא ללא חשש חמץ, )ויש  .ח

 פות החולים ובהם רשימת התרופות הכשרותוחוברות המופצות על ידי הרבנות וק

 לפסח(. 

כדורי מציצה שטעמם טוב, ומיועדים להקלת כאב גרון או צרידות וכדומה, אסור  .ט

 להשתמש בהם בפסח אלא אם כן ברור לו שאין בהם תערובת חמץ.

חולים הנוטלים כדורים קבועים במהלך השנה כגון חולי לב, לחץ דם, כולסטרול  .י

מץ, מותר להם ימת שיש בה תערובת חויזון בתרופה מסיוכדומה, והגיעו לא

להמשיך ולהשתמש בתרופה זו בפסח ללא חשש אף על פי שיש תחליף דומה 

 זון ולהסתכן.יכיון שבתרופה הכשרה הם עלולים לאבד את הא ,לתרופה זו

חולה שיש בו סכנה שיודע שיצטרך להשתמש בפסח בתרופה שיש בה חמץ, צריך  .יא

חמץ שבתרופה, ויצניע ן שאינו רוצה לזכות בילקנות את התרופה קודם הפסח ויכו

תן יאותה בביתו וכשיצטרך יקח ממנה לפי צרכו. ואם יש לתרופה טעם טוב, צריך ל

 בה דבר מר, כדי שתהיה שלא כדרך הנאתה, ויבלענה.

  



 כג ערב פסחדיני 

 

 הכשרת הכלים לפסח
אסור להשתמש בהם בפסח מבלי  –כלים שמשתמשים בהם כל ימות השנה בחמץ  .א

סור ימאכל לפסח גם אם לא הגיע זמן אשיכשירם כדין, ואסור להכין בהם דברי 

 אכילת חמץ.

פולטו".  כלל הוא בידינו, "כבולעו כךכפי תשמישו של הכלי כך דרך הכשרו ד .ב

לפיכך שפודים ורשתות שצולים בהם בשר על גבי האש, וכן תבניות שאופים בהם 

תות וכדומה, יבתנור, ויש שמשתמשים בהם בשמושי חמץ כגון לאפות בהם פ

בון באש עד שיהיו ניצוצות יתשמישם ביבש )ללא נוזלים(, צריכים ל הואיל ודרך

 .הגעלה מועילה להםנשרף החמץ הבלוע בהם. ואין בון יניתזין מהם, שעל ידי הל

בון יבון כיון שבשעת הליצריך לנקותם קודם הל יבון, איןכלים שהכשרם על ידי ל .ג

 נשרף כל אשר בו.

בו שמן לבל ידבק המאפה לכלי, יש  שהרגילות שטחיןסיר כבאנה וסיר לעוגה,  .ד

בונו יתקלקל הכלי, אין יבון ואין לו תקנה בהגעלה. ואם על ידי ליאומרים שצריך ל

 לו תקנה אלא שיקנה סיר חדש לפסח. )ויש המתירים אותו בהגעלה(.

אף על פי שלפעמים צולים בהם ללא  שמבשלים בהם נוזלים, ישולסירים וכלי ב .ה

לה במים רותחים שעל גבי צריכים הגע רוב תשמישווטב, הולכים בכלי אחר ר

על גבי כירים חשמליות(. וצריך להגעילם רק אחר שיעברו עליו מעת  האש. )או

 מוש.ילעת דהיינו כ"ד שעות בלא ש

קודם ההגעלה צריך לנקות את הכלי היטב שלא ישאר בו שום לכלוך דבוק או  .ו

יש שם ברגים וחריצים חלודה וכדומה. ובפרט צריך להקפיד בידיות הכלים ש

מן שרוף וכדומה צריך לנקותו שמצטבר בהם לכלוך, וכן אם יש בתחתית הכלי שו 

ולהסירו לגמרי, ורק לאחר מכן להגעילו. אבל כלי אלומיניום שמצוי בתחתיתם 

מות שחורות, אם לא הצליח להסיר השחרורית לגמרי, רשאי להגעילם. שאין זה וג

 פת האלומיניום.יר מחמת שרחלודה או לכלוך, אלא צבע שחו

 



 כד ערב פסחדיני 

 

 בוןיל

קר הדין כדי להכשירו צריך שיתזו ממנו ניצוצות, אלא שתנורי ימע –תנור אפיה  .ז

על כן צריך לנקותם היטב היטב מבפנים בכל  –אפיה ביתיים, אי אפשר ללבנם 

דפנות התנור, בחורים ובסדקים, ולאחר שלא השתמש בהם בחמץ כ"ד שעות, 

גבוה ביותר למשך שעה לפחות, שאז החמץ הבלוע בתנור ם הוידליק את התנור בח

 ודאי נשרף.

קוי העצמי, )ובתנורים אלו יתנור שמנקה את עצמו, יש להפעיל את אפשרות הנ .ח

אין צריך לנקותם היטב קודם, שכל מה שיש בו נהפך לאפר(, ולהזהר להוציא 

 מתוכו את התבניות כיון שהתנור יקלקלם.

 הגעלה

פתים עליה קדרה, יש לנקותה היטב ולהגעילה ברותחין. החצובה שאצל האש ששו .ט

 כשרה בכך.וואם עירה רותחין מכלי ראשון, בדיעבד ה

ע וכדי שלא יחזרו לבל –ף את הכלים במים צוננים ומיד לאחר ההגעלה יש לשט .י

 את שפלטו. 

 -צלחות וקערות של מתכת שאין מבשלין בהם אלא מערים לתוכם מכלי ראשון  .יא

לה, אלא די להם בעירוי מכלי ראשון. )אבל אם עירה עליהם אינם צריכים הגע

 כשרו לפסח(.ומכלי שני לא ה

 עירוי והדחה

מזלגות וכפות שרגילות להשתמש בהם לעולם בכלי שני, דהיינו שאין מכניסים  .יב

אותם לסיר על האש אלא משתמשים בהם בצלחת שהיא כלי שני, אפשר 

הגעילם בכלי ראשון, בפרט שרגילות להכשירם על ידי עירוי מכלי שני. והמנהג ל

 להשתמש ולבחוש בכפות בתבשיל בכלי ראשון.



 כה ערב פסחדיני 

 

דוש, כוסות יכלים שאין דרך להשתמש בהם בחם אלא בצונן בלבד כגון גביע הק .יג

לשתיה קרה וכדומה, די להכשירם בשטיפה והדחה בצונן. וכן כלים שמשתמשים 

כשירם בשטיפה והדחה פסאות של סוכר או קפה וכדומה, די להובהם ביבש כגון ק

 בצונן.

כלי עץ וכלי אבן וכלי עצם דינם ככלי מתכות, שאפשר להכשירם לפסח בהגעלה.  .יד

וכן כלי פלסטיק וגומי וכדומה, מועיל להם הגעלה. לפיכך אפשר להגעיל סיר לחץ 

עם הגומי שבו )וצריך לנקותו היטב(, שהרי מועיל להם הגעלה. אבל כלי חרס אין 

לל. ולכן כוסות וקערות העשויות מחרסינה או פורצלן אי מועיל להם הגעלה כ

אפשר להכשירם. ומכל מקום הכיור שרוחצין בו צלחות וסירים, אפילו אם הוא 

מחרסינה, יערה עליו ג' פעמים מים רותחים מכלי ראשון הכשר לפסח, ואז מותר 

 להשתמש בו.

ם צריכים שום הכשר אינם בולעים ואינם פולטים כלל, לפיכך אינלדידן כלי זכוכית  .טו

בה ולפסח )פרט לשטיפה יסודית של הכלי(, אפילו אם הכניסו בהם חמץ לזמן מר

כבקבוקי בירה וכדומה, די להם בשטיפה והדחה יסודית ג' פעמים. )ובני אשכנז 

נוהגים להחמיר בכלי זכוכית ככלי חרס(. ויש סוברים בדעת הרמב"ם שכלי זכוכית 

 אר זצ"ל.צריכים הגעלה, וכ"כ הגר"ח כס

רקס או דורלקס שיכולים לבשל בהם, יש שכתבו שדינם ככלי זכוכית ואינם יכלי פי .טז

ויש שכתבו שכלים אלו אינם עשויים מזכוכית בלבד אלא  ,טעונים הגעלה כלל

מעורבים בחומרים המחזקים את הזכוכית ולכן אף הגעלה לא תועיל להם. וראוי 

וחק אפשר להקל על ידי הגעלה להחמיר ולא להשתמש בכלים אלו, אך בשעת הד

)וכשמגעילים כלים אלו, לא ישטפם בצונן אחר ההגעלה שמא יתנפצו( ואם אי 

 לים. יך על המקואפשר לו להגעילם, יסמ



 כו ערב פסחדיני 

 

 פלאטה של שבת 

חדת לפסח. והרוצה להכשיר את הפלאטה וטוב ונכון להשתמש בפלאטה המיד. 

נית, ום לכלוך ושמנו שהשתמש בה בחמץ,  צריך לנקותה היטב שלא ישאר בה ש

קר הדין. ובעל נפש יפעיל את יויערה עליה מים רותחים מכלי ראשון, ודי בזה מע

ף את הבלוע בה, וכן יעטוף את והפלאטה כשעה ללא שישתמש בה כדי לשר

 ר כסף עבה קודם שישתמש בה בפסח.יהפלאטה בני

 מיקרוגל

ובפרט בזמננו שאין לכתחלה אין להשתמש בפסח במיקרוגל שהשתמשו בו בחמץ.  ד.

תן להכשירו ילרכוש מיקרוגל חדש. ומכל מקום בשעת הדוחק נ מרובהזה הפסד 

מר פוגם מכל לכלוך או שמנונית ופן הבא: ינקה את המיקרוגל היטב בחובא

שנדבקו בו. וכן את צלחת הזכוכית ירחץ היטב וכן את הגלגלים. לאחר הנקוי ימנע 

ן יתן בתוכו כלי עם מים, )ולא יכסה מלהשתמש בו במשך כ"ד שעות ולאחר מכ

את הכלי( ויפעיל את המיקרוגל בעצמה הגבוהה ביותר עד שהמים שבכלי ירתחו, 

ויחסרו על ידי הרתיחה כשליש. לאחר מכן כשנצרך להשתמש בפסח במיקרוגל 

לא ישתמש בו אלא אם כן כל המאכל שמחמם מכסה מכל צד בכלי )כשר לפסח( 

 המתאים למיקרוגל.

סים תמיד במפה או ולחנות שאוכלים עליהם כל ימות השנה, אם הם מכוהש ה.

סוי במפה נקיה כדרכו, ואם יקוי יסודי וכישעוונית, אינם צריכים הכשר כלל אלא נ

אוכלים עליהם ממש בלא הפסק כלל, נוהגים לערות עליהם מים רותחים מכלי 

או מפה  ראשון. אך אם חושש שיתקלקלו ישתמש בהם בפסח על ידי שעוונית

 עבה.

מפות ומגבות שמשתמשים בהם בחמץ כל ימות השנה יכבסם במכונת כביסה  .יז

 במים שהיד סולדת בהם. 



 כז ערב פסחדיני 

 

מר פוגם. וקה אותה בחיאבן השיש של המטבח, יערה עליה מים רותחים אחר שנ .יח

 ר כסף עבה.יומה טוב אם יכול לכסותה ב"פי. וי. סי." או ני

 זמן ההגעלה

סור חמץ, מפני שאז אם ים קודם שיגיע זמן אלכתחלה ימהר להגעיל את הכלי .יט

ישהה את הכלי יותר מזמן פליטתו במימי ההגעלה, יחזר ויבלע נ"ט בר נ"ט 

סורו, יבלע נ"ט ידהתירא )נותן טעם בר נותן טעם של היתר(. אבל אם הגיע זמן א

 סור אכילת חמץ.ימנע מלהגעיל אחר שהגיע זמן איבר נ"ט דאיסורא. לכן יש לה

 

  



 כח ערב פסחדיני 

 

  7רב פסחע דיני

 תענית בכורים

יש מחוזות בתימן שנהגו להתענות תענית בכורים בערב פסח. אמנם בצנעא ובעוד  .א

 הרבה מחוזות לא נהגו בזה כלל.

בין בכור מאב בין בכור מאם, מתענים בערב פסח זכר לנס שנעשה  -הבכורים  .ב

 לבכורי בני ישראל שהרג הקדוש ברוך הוא כל בכורי מצרים ואת בכורנו הציל.

ורוב הנוהגים להתענות לא נהגו כן בנקבות. ויש מעטים  שנהגו שאף נקבה בכורה 

 .8מתענה

אביו מתענה בשבילו עד שיגדל, ואם אביו גם כן בכור  -יש שנהגו שבן בכור שנולד  .ג

 יש שנהגו שאמו תתענה בשבילו.

לשה לעולם, והתענית בערב פסח מקשה על קיום ובדורות האחרונים שירדה ח .ד

ית ד' כוסות ואכילת מצה ומרור( נהגו להקל ולהפסיק את יל הסדר )שתמצוות לי

התענית על ידי השתתפות הבכור בסעודות מצוה כגון ברית מילה, או סיום מסכת 

ע התענית ביום אחר(. ווכדומה, ויאכל שם כזית לכל הפחות )ואינם צריכים לפר

ם מהסעודה, על בסעודה אלא שולחים לו מאכליואבל אם הבכור לא משתתף בפ

פטר מהצום. ובסעודת סיום מסכת, צריך גם להבין ולהקשיב לסיום ילא מועיל לו לה

 וה ויפטר מהצום.והלמוד כדי שיהיה לו חלק בסעודת המצ

 

                                                           
 יני ביטול וביעור חמץ בערב פסח התבארו לעיל.ד 7
כך העיד לי ר' יואב לוי ממחוז כמיר, שאמו שהיתה בכורה היתה מתענה תענית בכורות  8

 וכשעלתה לארץ עשתה התרת נדרים.



 כט ערב פסחדיני 

 

 ת מלאכה בערב פסחיעשי

אסור לעשות מלאכה בערב פסח מחצות היום. וטעם הדבר מפני שבזמן שבית  .א

אחר חצות היום, והמקריב קרבן בבית  המקדש היה קיים, היו מקריבין קרבן פסח

וכיון שבערב פסח כל ישראל  .ונאסר בעשית מלאכה ,המקדש יום טוב שלו הוא

דם חצות אין מקריבין והקריבו קרבנם נאסר במלאכה מאחר חצות היום ואילך )שק

אף בזמן הזה שחרב במניין על כל ישראל, נאסר לעולם,  קרבן פסח( וכיון שנאסר

הטעם, לא בטלה התקנה. לפיכך ערב פסח שחל להיות בשבת,  בית המקדש ובטל

מותר לעשות מלאכה בערב שבת כדרכו )עד זמן מנחה קטנה כבכל ערב שבת( 

 שהרי הפסח דוחה את השבת ולא היו מקדימין קרבן פסח לערב שבת.

ת מלאכה גמורה כגון לתפור בגדים חדשים ילא אסרו חכמים בערב פסח אלא עשי .ב

נם. אבל תקונים קלים יחדשים. ודברים אלו אסורין בין בשכר בין בחאו יצירת כלים 

קון ידית כלי שנשברה וכדומה אם הם לצורך המועד יכגון תפירת בגד שנקרע או ת

מן, בין אם עושה לעצמו בין לאחרים ובלבד שלא יטול ומותר אפילו במעשה א

 מן לטול שכר אפילו בחול המועד(.ושכר. )ובמעשה הדיוט מותר לא

מי ששכח להסתפר קודם חצות, יכול להסתפר אחר חצות על ידי עצמו אבל לא  .ג

נם. )אבל אם הספר הוא עני שנצרך למאכל לחג ואין לו יעל ידי אחרים אפילו בח

מותר אף בשכר.  –ל אלא אם כן יסתפרו אצלו, מותר.( ואם הספר גוי ומה לאכ

שראל בשכר כדי שלא ]והבא ממדינת הים אחר חצות התירו לו להסתפר אפילו מי

 ול ליום טוב. והוא הדין שמותר לו להסתפר בחול המועד[.ויכנס מנ

 ים, צחצוח נעלים, גיהוץ בגדים וכדומה מותר לעשותם גם אחר חצות.יקציצת צפרנ .ד

כל המלאכות האסורות אחר חצות מותר לעשותם על ידי גוי ולא אמרו "אמירה  .ה

 בערב פסח מותר על ידי גוי. לגוי שבות" אלא בשבתות וימים טובים לפיכך



 ל ערב פסחדיני 

 

תרות בחול המועד, כמו דבר האבד או מעשה הדיוט שיש בו וכל המלאכות המ .ו

יות למכור וצורך המועד וכדומה, מותר לעשותם בערב פסח וכן מותר לבעלי חנ

 דברי מאכל בערב פסח כיון שהוא צורך המועד ואינו מלאכה גמורה.

 אכילת מצה

קר הדין יאבון בליל פסח. ומעישיאכל המצה לת אסור לאכול מצה בערב פסח כדי .א

מותר לאכול מצה בליל ארבעה עשר, אלא שרבים נהגו להחמיר ולא לאכול מצה 

 9מראש חדש ניסן. וחסידים ואנשי מעשה נהגו להחמיר ולא לאכול מצה מפורים

וכן אסור לאכול עוגה הנעשית מקמח מצה שערבו בה דבש ויין וביצים וכיוצא בזה, 

ותה. והטעם מפני שכיון שנאפתה המצה קודם לא בטלה האפיה הראשונה ואפו א

על ידי האפיה השניה. אבל אם בשלו או טגנו את המצה בטל ממנה שם מצה על 

 שול, ומותר לאכלה בערב פסח. יידי הב

"מצה עשירה" מותר לאכלה בערב פסח, שכיון שאין יוצאין בה ידי חובת אכילת  .ב

סור. במה דברים אמורים, במצה עשירה יליה אמצה בליל הסדר, לא גזרו ע

כיון שמדינא  -רות ילושה בשמן או יין או דבש או חלב. אבל אם נלושה במי פישנ

 , אין לאכלה בערב פסח.10יוצאין בה

פור יציאת מצרים שמספרים לו בליל הסדר, אסור להאכילו מצה יקטן שמבין בס .ג

עבור זה" עשה ה' לי וכו". בערב פסח שנאמר "והגדת לבנך ביום ההוא לאמר "ב

ודרשו חכמינו זכרונם לברכה "לא אמרתי אלא בשעה שמצה ומרור מנחים לפניך" 

ות ודוש במצה ובטל מציואם יתן לקטן לאכול בערב פסח מן המצה, אין לו ח

                                                           
 מרן זצוק"ל.אאמו"ר הגה"צ מו"ר ר' יחיא בסיס זצוק"ל, וכך נהג זקיני וכן נהג  9

 עי' רמב"ם פ"ו ה"ה. 10



 לא ערב פסחדיני 

 

פור יציאת מצרים מותר להאכילו מצה בערב י"בעבור זה". אבל קטן שאינו מבין בס

 פסח.

 אכילה בערב פסח

עשירית ביום ]דהיינו שלוש שעות זמניות קודם צאת הכוכבים )באזור  משעה .ד

לערך([ אסור לאכול אפילו מצה עשירה, כדי שיוכל לאכול  15:50המרכז בשעה 

המצה בליל פסח לתאבון. ובשעת הצורך יכול לאכול ממנה פחות מכביצה. ומותר 

תרגימא(, ובלבד מיני  יםהנקרא והםרות וירקות או אורז ובשר וכדומה )ילאכול פ

 סו מהם.ישלא ימלא כר

 תפילת הלילה

ליל פסח שחל בשבת, ביום ששי קוראים שיר השירים ומתפללים מנחה ואחר  .א

קדיש תתקבל )ויש מקצת מהשאמי שאומרים עלינו לשבח( אומרים לכו נרננה 

)ויש שאומרים לכו נרננה קודם מנחה עד מזמור לדוד( וכל סדר קבלת שבת 

יר ליום השבת ואחריו אומרים מזמור של החג "הודו לה'", ואומרים מזמור ש

ואחריו אשרי האיש, למה רגשו, הללויה, ואחר כך עומד השליח ציבור ומסדיר את 

לה שלא יטעו, ויש יהתפלה בלא חתימה בשם ומלכות, כדי להרגיל את הקהל בתפ

לת לה לפי שיש סדורים. ומזכירים שבת בתפימהשאמי שלא נהגו להסדיר את התפ

הלחש וחותמין בברכה אמצעית מקדש השבת וישראל והזמנים. ואם שכח להזכיר 

שבת בחתימה, אם תוך כדי דיבור, חוזר ואומר "מקדש השבת וישראל והזמנים" 

ר ואם לא הזכיר וואם אחר כדי דיבור, אם הזכיר שבת בתוך הברכה, אינו צריך לחז

 תו חוזר לראש.לילת הברכה ואם סיים תפיר לתחושבת כלל צריך לחז

 

 



 לב ערב פסחדיני 

 

 הלל בליל פסח

אחר תפלת הלחש אומרים כל הקהל "יום הששי", ואין אומרים בליל יום טוב  .א

לילה השמור מן המזיקים,  –מורים הוא יראשון ברכה מעין שבע, כיון שליל ש

ותקנת ברכת מעין שבע היתה כשבתי כנסיות היו מחוץ לעיר, וחששו למאחרים 

קנו ברכה מעין שבע שיתעכבו הצבור יוקו, תבתפלה שלא ישארו יחידים ויז

 אין חשש, ולא תקנו לאמרו בלילה זה. –בשבילם. ובליל פסח השמור מן המזיקים 

וגומרים כל הצבור יחד את ההלל בלא קירוי. ומנהג הבלדי לאמרו בלא ברכה לפניו  .ב

נים לפטור בברכה זו את קריאת וולאחריו. והשאמי מברכים לפניו ולאחריו ומכו

ל שבליל הסדר. ההל

 

  



 לג ליל הסדרדיני 

 

 ליל הסדר דיני 

 קדש

בליל  קידושיהיה שלחנו ערוך מבעוד יום כדי שכשיבוא לביתו יקדש מיד. וזמן ה .א

הפסח, אחר צאת הכוכבים כדי שיהיה ודאי לילה שנאמר "ואכלו את הבשר בלילה 

 הזה".

ם נוך צריך לחנכיבים בד' כוסות, בין אנשים בין נשים. וקטנים שהגיעו לחיכולם חי .ב

במצות ד' כוסות )ולדעת מהרי"ץ צריך לתת להם רביעית, ויכולים למזגו במים( 

נוך לענין זה. יפור יציאת מצרים נקרא שהגיעו לחיוכל שמבינים מענין ההגדה וס

 -שנו ויראו וישאלו יית הסדר כדי שלא ייומחלקים להם קליות ואגוזים קודם עש

 מו בהם מצות "והגדת לבנך".יויקי

 דיני הסיבה

לחנו בכלים נאים כפי כחו, ונוהגים לתת בשולחן כלי כסף כדרך המלכים ויסדר ש .ד

 טה נאה וכרים וכסתות נאים.ירות, במיבה דרך חיויכין מקום מושבו שישב בהס

 נשים

מנהג הספרדים ובני עדות המזרח שהנשים מיסבות, אולם למנהגנו אין הנשים  .ה

 שום מלאכה.מיסבות, אלא אשה חשובה, כמו זקנה שאינה עושה 

 בן ותלמיד 

בהק צריך להסב, מפני שדרך האב למחול על ובן אצל אביו, ואפילו הוא רבו המ .ו

כבודו לבנו, אבל אם האב מקפיד על בנו שלא יסב בפניו, אין לו להסב. ותלמיד 

ולחן בפני עצמו, אסור בהק, ואפילו אוכל על שואצל רבו, אף על פי שאינו רבו מ

לו רבו רשות להסב. ואם עבר והיסב ולא אמר לו רבו אלא אם כן נתן  לו להסב



 לד ליל הסדרדיני 

 

וכל  ,פלג אף על פי שלא למד ממנו דברוכלום, הוי כנתינת רשות. ותלמיד חכם מ

 שכן גדול הדור, אסור להסב בפניהם.

 אבל

 האבל חייב בהסיבה. .ז

 טעה ולא היסב

ל או לשתות ור ולאכובה, צריך לחזיב בהסיבה שטעה ואכל או שתה בלא הסיהחי .ח

 סיבה.בה

לו יבה צריכה להיות על צד שמאלו, ואם היסב בימינו או על גבו או על פניו כאיההס .ט

סב ילא היסב כלל. ואף מי שהוא אטר יד )שמאלי( יסב על שמאלו, ובדיעבד אם ה

 האיטר בימינו יצא.

ת ד' כוסות ובאכילת המצה והכריכה והאפיקומן, אבל יבה בשתייחיוב ההס  .י

זון אין להסב, ובסעודה, הרשות בידו ואם היסב הרי רכת המבבאכילת המרור וב

 זה משבח.

ישתה במקום שנזכר  -אם שכח להסב בכוס ראשון, ונזכר באמצע קריאת ההגדה  .יא

כוס יין בהסיבה. )ולענין ברכה, לשאמי אין מברך עליו ולבלדי שמברכים על כוס 

רי הגפן שני מפני שקריאת ההגדה כהיסח הדעת, אם כן צריך לברך שנית בורא פ

ים ברכת אתה גאלתנו, שאז צריך לשתות יולשתות בהסיבה( ואם נזכר אחר שס

כוס שני, ישתה כוס אחד בהסיבה, וישהה מעט )כיון שהשותה ד' כוסות כאחת 

אחר לבלדי , ולמנהג השאמי לא יברך עליו, אך לא יצא( וישתה כוס שני בהסיבה

וימלך )או יצא  ,אחד בהסיבהיברך בורא פרי הגפן וישתה כוס ברכת אתה גאלתנו 

  ר ויברך בורא פרי הגפן וישתה כוס שני בהסיבה(.ומביתו( ויחז
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 דיני היין 

בח ומצוה לקדש על יין אדום שנאמר "אל תרא יין כי יתאדם", ואם היין הלבן מש .א

ממנו דעת מהרי"ץ שיקדש עליו. )והחזון עובדיה חולק(. אמנם אם אינו לבן גמור 

ם. ובח מהאדושל יין, יקדש עליו לכולי עלמא אם הוא מש אלא יש בו אדמימות

 דור מצוה.יבח וטוב להוויכין לו יין מש

שול או פיסטור שבזה יוצא ילכתחלה יחזר אחר יין אדום יבש שלא עבר עליו ב .ב

לכולי עלמא. ואם קשה לו לשתות יין זה, ישתה יין צמוקים, ולכתחלה יערב בו יין 

אין לו יין צמוקים יכול ואם ן צמוקים אינו משכר. רות לפי שיייכדי שיצא ידי ח

 בדיעבד להשתמש במיץ ענבים.

מוקים שיש בהם לחלוחית )שאם סוחטן יוצא מהם ית יין צמוקים: שורה ציאופן עשי .ג

ש את הצמוקים קודם נתינת המים( למשך ולחלוחית כעין דבש.( במים )ויכול לכת

מוקים לא יהיה יותר ימים שנותן על הציום או לילה )ויש שכתבו ג' ימים(. ושיעור ה

מוקים שיהיו אחר שתפחו במים שזה בערך שני שלישי מים ושליש ימשיעור הצ

שרו בהם עד שיוציא ימוקים לתוך המים שניצמוקים. ולאחר ג' ימים יסחט את הצ

יצא כל טעמם במים( ואז יכול כבר ט לפי שומהם לחלוחיתם, )ויש שלא נהגו לסח

 כוסות.להשתמש בהם לד' 

רב בו מים ולא עבר פיסטור, עדיף מיין צימוקים. שהרי בהם ומיץ ענבים שלא מע .ד

ונחשבים כמבושלים  –מערב מים. אבל רוב מיץ הענבים שבימינו עוברים פיסטור 

 וכשרים בדיעבד. 

צריך לשתות את היין דרך הנאתו כדי שיצא ידי חירות לפיכך אין לערב ביין דבר  .ה

 מר )תרופה וכדומה(. 
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ג את היין במים להפחית חריפותו אם קשה לו שתית יין חי. ואם לא מזג וצריך למז .ו

ובזמננו שהיינות שלנו חלשים, אין צריך , ידי ד' כוסות יצא. ולא יצא ידי חירות -

פות ילמזגם כשיעור המזיגה )דהיינו שלושה חלקים מים ואחד יין( אלא די בג' ט

ה על דין, והמים על רחמים, ועל ידי מזיגת בלים )שהיין מורומים כדי לצאת ידי המק

המים ביין מערבים רחמים בדין(. אבל מי צימוקים או מיץ ענבים אינו צריך למזגם 

צריך להטיף גם בהם קר הדין שראויים לשתיה כמות שהם. אמנם על פי הסוד ימע

 מים לתוך היין ג' פעמים בזה אחר זה כדי לערב רחמים בדין.

כל כוס וכוס בפני עצמו אמנם אם יש בזה טרחה מרובה יכול ג במים ולכתחלה ימז .ה

ביין בלא  ת המסוביןג מראש את בקבוק היין במים ואחר כך למלא את כוסוולמז

 מזיגה.

 דיני הכוס

יהדר להשתמש בכוסות היותר נאים וחשובים שיש לו ובלבד שמחזיקים רביעית  .א

פי הסוד שוטפים ומדיחים  גרם יין מזוג )כ"ז דרהם(. ועל 81)ושיעור רביעית הוא 

קר הדין אם ימבפנים ומבחוץ בין לפני כוס ראשון, ובין לפני שאר כוסות. ]ומע

 הכוס נקי אינו צריך שטיפה והדחה )וגם בין הכוסות אינו חייב(.[

ג לעצמו את הכוס אלא בני ביתו ימזגו לו את הכוס וימסרו לו ולה לא ימזילכתח .ב

 מהם את הכוס בשתי ידיו. את הכוס לידיו בשתי ידים, ויקבל

בו, יצא. במה דברים אמורים בכוס ולכתחלה ישתה כל הכוס, ובדיעבד אם שתה ר .ג

המחזיק רביעית אך כוס גדול המחזיק הרבה יותר משתי רביעיות, לכתחלה ישתה 

 רוב הכוס ואם שתה רביעית, יצא.

אם שהה  -רוגין יזהר לשתות הרביעית בבת אחת. ואם שתה הכוס לסייש לה .ד

תו מצטרפות( יתו יותר מכדי אכילת פרס, )הפסקות רבות שהפסיק בשתייבשתי
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ית ישתאכילת פרס, אך יותר משיעור לא יצא ידי חובה. ואם הפסיק פחות מכדי 

 רביעית, יצא בדיעבד )ויש מחמירין(.

 דושידיני הק

המברך צריך לכוין להוציא את השומע ידי חובה והשומע צריך לכוין לברכת  .א

נוהגים שומעים ברוך הוא וברוך שמו )הצאת ידי חובה. ולא יענו ההמשמיע ול

 לענות( מפני שהוא הפסק.

זמן ואם חל במוצאי שבת אומר יקנה"ז  קידושיין  יקדש מעומד וסדר הקידוש, יק"ז .ב

דוש נר הבדלה זמן ואינו מברך על הבשמים. וכשחל בליל שבת נוהגים ייין ק

 דוש של כל ליל שבת.י"שלום עליכם" וסדר הקבאמירת להתחיל 

ן לפטור את מצוות מצה ומרור מברכת ידוש טוב שיכויכשמברך שהחיינו בק .ג

 שהחיינו.

)לנוהגים לברך על נר יום  –אשה שברכה שהחיינו בשעת הדלקת הנר של יום טוב  .ד

טוב( יכולה לענות אמן על ברכת שהחיינו שבקידוש אף שיצאה כבר בברכת 

פור יציאת מצרים(. יכה זו באה גם למצה ומרור וס)כיון שבר , ואינו הפסקשהחיינו

לה נכון לאשה לא לברך שהחיינו בעת הדלקת הנרות כי כמה פוסקים יולכתח

 א הפסק.יסוברים שברכת שהחיינו בין ברכת ההדלקה להדלקה עצמה הו

כח לברך שהחיינו בליל פסח, יש מהאחרונים שכתבו שאם נזכר קודם ברכת אם ש .ה

אחר נזכר הגדה קודם כוס שני(, יברך במקום שנזכר. ואם אשר גאלנו )שבסוף ה

נו כדעת השתילי זיתים שאם ירך אשר גאלנו שוב לא יברך שהחיינו. ומנהגישב

שכח לברך שהחיינו, יכול לברכו כל שבעת ימי החג. ובמקום מנהג לא אמרינן 

 ספק ברכות להקל.
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דש אמר ודש לקוטעה במוצאי שבת ובמקום לומר בברכת ההבדלה המבדיל בין ק .ו

 המבדיל בין קודש לחול, יצא.

דוש בהסיבה, ואין מברכין אחריו ברכה אחרונה. וכן בשאר הכוסות יישתה כוס הק .ז

 חוץ מהכוס הרביעי שמברכים אחריו.אין מברכין ברכה אחרונה 

אם הוא רעב ומצטער הרבה רשאי לאכול מעט  –דוש, קודם נטילת ידים יאחר הק .ח

סו מהם, כדי שיוכל לאכול יעבונו ובלבד שלא ימלא כררות או אורז להשקיט ריפ

 אבון.ימצה ומרור לת

קודם נטילת ידים, ואומרים "זכר  קידושיש הנוהגים לאכול ביצה שלוקה אחר ה .ט

נו ים לאכילת הכרפס. ומנהגהלקרבן חגיגה" ומברכין בורא נפשות ונוטלים ידי

ם את שני התבשילין לאכול את הביצה אחר "כורך" קודם הסעודה, ואוכלים אז ג

 שעל השלחן )וכפי שיתבאר(. 

הנוהגים לשוב ולקדש ביום את קידוש הלילה, מצוה למנעם ולמחות בהם שלא  .י

מי שנאנס ולא קידש בליל פסח, מקדש שרק  .11ימשיכו במנהגם זה שמקורו בטעות

                                                           
אאמו"ר מרן זצוק"ל שחקר אחר שורש מנהג זה ואמרו לו הזקנים שנהגו כך שמעתי מ 11

לפי שראו שכך נהג "מארי". שהיה מעשה שאסרו את רבם בערב פסח, ובאותו הלילה מת 
מושל העיר ותלו מיתתו במאסר הצדיק ובבוקר יום טוב הוציאוהו לחפשי ושמחו הציבור 

ם שיקדש, ועמד וקידש כל קידוש הלילה שמחה גדולה ונאספו כל בני העיר וכבדו את רב
)עם תרומה הבדילנו וכו'( והציבור שנאספו שם הבינו שצריכים לקדש ביו"ט של פסח כל 
קידוש הלילה גם בשחרית. והוא עשה כדין מפני שנאנס ולא קידש בלילה שדינו שמקדש 

א רבה קידוש הלילה ביום ועל כן טעו. ועוד יש שטעו לפי שבסידורים לא כתבו קידוש
שהוא בורא פרי הגפן ולא יותר וכשחיפשו ולא מצאו אמרו קידוש של לילה. וכבר יצא 
כרוז חתום על ידי רבני תימן שיבטלו מנהג זה, )הכרוז יצא על ידי הכולל יד אפרים פישל 
שכן דעת הגאון רבינו עובדיה הדאיה זצ"ל הגאון רבי עובדיה יוסף זצ"ל  הגה"צ מו"ר 

 ל והגאון הרב שלום יצחק הלוי זצ"ל( ותלי"ת נתבטל מנהג זה.רבי יחיא בסיס זצ"
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דוש של הלילה )זולת ברכת בורא מאורי האש שאינו מברך יסח הקוביום כל נ

 סח תרומה הבדילנו. ונביום( כולל 

 ורחץ

דוש נוטל ידיו כדין נטילת ידים לאכילת פת בכל פרטיה והלכותיה כדי יאחר הק .א

בולו במשקה צריך נטילת ידים. ודעת מרן ילטבל הכרפס במשקה, שכל דבר שט

השולחן ערוך שאין לברך על נטילה זו וכן מנהג חלק מהשאמי. אך דעת מהרי"ץ 

שאמי שנוהגין לברך על נטילה זו אף שבכל השנה שיברך על נטילה זו. ויש מה

בול הלילה גורמת לחיוב ית טואינם מברכים על דבר שטבולו במשקה, מפני שמצו

טבול במשקה אין מברכים על ל ה מה שאין כן בשאר ימים שאין חיובהנטיל

 הנטילה.

 כרפס

קח פחות מכזית ומנהג הבלדי על פי יומנהג השאמי על פי מרן ל -יקח כרפס  .א

מץ יין, וויטבלו בחרוסת ויש נוהגים לטבלו במי מלח או בח -קח כזית, ימהרי"ץ ל

בורא פרי ויברך בורא פרי האדמה, ויכוין לפטור את המרור )שאוכלו בלא ברכת 

 האדמה(, ואין צריך להסב באכילתו.

פטרוזיליה וכן נהגו בצנעא  –יש הסוברים שהוא הנקרא "בקדנוס"  –הכרפס  .ב

אומרים שהם עלי סלרי, ויש סוברים שהם עלי צנון, וכן נהגו וסביבותיה. ויש 

 במחוזות רבים בתימן.

דולים שאין בהם חשש תולעים, וירחצם היטב מבעוד ייזהר לקח כרפס ומרור מג .ג

חד ויום )ואף על פי כן יעין בהם ויבדקם מתולעים(. ואם אינו מוצא כרפס מגידול מי

 ויוצא בהם ידי חובה. יקח שאר ירקות )ובלבד שאינם ממין מרור(
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ובני ביתו  ,בני ביתו את ויכוין לפטור -נו שאת הברכה מברך בעל הבית ימנהג .ד

 נו לצאת בברכתו.ויתכו

, ישאיר מהכרפס בקערה עד אחר אכילת מצה ומרור כדי חכמי המקובליםעל פי  .ה

 שיהיה סוד הקערה שלם.

 יחץ

תוך השלש אחר אכילת הכרפס לוקח את המצה האמצעית מ -מנהג השאמי ל .א

נחות לפניו, ובוצעה לשתים, ומניח החלק הקטן במקומו בין שתי המצות, ומצות המ

ואת החלק הגדול מצניעו לאפיקומן. ונותנים אותו בתוך מפה או כיס זכר למה 

תם על שכמם". ויש נוהגים שבעל הבית או ות בשמלורותם צרושנאמר "משאר

ובין שם ושואלין אותו מאין באת? אחד מבני ביתו מניחו על שכמו ונכנס לחדר שמס

בין, לשנה ולירושלים. ועונים המס –והוא עונה ממצרים. ולאן אתה הולך? ועונה 

 הבאה בירושלים הבנויה.

כשבוצע המצה, לא יבצענה בסכין אלא בידו, ויש נוהגים על פי הסוד לבצע המצה  .ב

לאפיקומן והחלק בצורת אות ד'  ואות  ו'  והחלק  הגדול  שבצורת  אות  ו' מניחו 

 הקטן שבצורת אות ד' מניחו בין המצות.

 אם אחת משלוש המצות נשברה, יקחנה לאמצעית שבלאו הכי פורסים אותה. .ג

בכל  באופן שכשבוצע את המצה האמצעית אין ,נחות לפניו קטנותואם המצות המ .ד

חלק כזית, יבצע האמצעית ואחר כך בשעת האכילה ישלים עליה לכזית ממצה 

 ת בין באכילת המצה בין באכילת האפיקומן.שמורה אחר

סמוך לברכת המוציא, כמו שיתבאר לקמן ב'מוציא לדעת מהרי"ץ חוצים את המצה  .ה

 מצה'.
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 מגיד

אחר ה"יחץ" למנהג השאמי, ואחר ה"כרפס" למנהג הבלדי, מתחילין לקרות  .א

דם קריאתה מנהג הבלדי לכסות במפה את השולחן, ומוזגין כוס שני וההגדה. וק

דם אמירת מה ור כך אומרים כולם יחד בבהילו. ומנהג השאמי לומר בבהילו וקואח

נשתנה מוזגין לו הכוס. ויש נוהגים שבשעה שאומרים ההגדה, לא מכסים את 

המצות עד שאומרים "היא שעמדה" שאז אוחזים הכוס בידיהם ומכסים את הפת 

שאומרים  עד מצילנו מידם ומניחים הכוס ומגלים הפת וממשיכים בהגדה עד

"לפיכך" שאז אוחזים שוב הכוס בידיהם ומכסים הפת )ויש נוהגין להגביה את 

המצה שחצה לאפיקומן או את הקערה שבה המצות כשאומרים "בבהילו יצאנו 

ממצרים הא לחמא עניא וכו'" עד מה נשתנה, ואז מסירם מלפניו ומניחם בסוף 

שהרי לא אכלו כלל,  השולחן כאלו כבר סיים סעודתו כדי שיתמהו התינוקות

ויודיעום שאין רשאים לאכול עד שיספרו ביציאת מצרים. ומחזיר את המצות לפניו 

 רק אחר אמירת מה נשתנה קודם עבדים היינו(.

ת עשה מן התורה לספר ביציאת מצרים בליל פסח, והיא המצוה החשובה ומצו .ב

ידו מצה ומרור, ביותר בלילה זה שנאמר "והגדת לבנך". לפיכך אף מי שנאנס ואין ב

 חייב באמירת ההגדה מן התורה.

זמן אמירת ההגדה בלילה דוקא וכמו שדרשו חכמינו זכרונם לברכה "תלמוד לומר  .ג

נחים לפניך", ומצה ומרור ולא אמרתי אלא בשעה שמצה ומרור מ -בעבור זה 

ת ההגדה מדאורייתא, אם קראה בבין השמשות לא ומצותם בלילה. וכיון שמצו

 ה.יצא ידי חוב
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סבין בשולחן קורין ההגדה ביחד בנעימה ידועה. והנשים ינו שכל האנשים הממנהג .ד

בות באמירת ההגדה צריכות לשמוע ולהקשיב ויוצאות ידי חובתן מדין ישאף הן חי

 שומע כעונה.

טול הכוס בידו ולומר עליו ההגדה, ולא יכתב מהרי"ץ שצריך כל אחד מהמסבין ל .ה

 יתעצל בדבר.

מה נשתנה, קודם אמירת עבדים היינו, קם הקטן שבבנים  מנהגנו שאחר אמירת .ו

רוש יוכו'. וטוב ונכון שיסביר האב לכלל המסבין פ 'מא כבר'ואומר בלשון ערבי 

כום ותימצות של ההגדה. ימפני שיש בו ס ,כמובא בהגדות ודשבלשון הק 'מא כבר'

דים היינו )תרגום: וזאת התשובה( וממשיכים יחד עב 'והדא אל גואב'מים בה יומסי

 וכו'. ותקנו נוסח זה בלשון ערבי כדי שיבינו הנשים.

בור באמצע ההגדה, רק לצורך גדול. ונכון להחמיר גם כן שלא יאסור להפסיק בד .ז

 (.שעת הסעודהלעשן סיגריות באמצע קריאת ההגדה וההלל. )וכן בכל 

אוי רשאי לומר ההגדה בין עומד בין יושב בין מיסב, ויקראנה בשמחה וחדוה, ור .ח

ואם יש טרחה למסבין בזה  .לספר ולהאריך במדרשים ובדברים המושכים את הלב

רח להם להשאר ערים זמן רב עד האכילה, יקצר וכגון שיש שם ילדים קטנים שט

פור יציאת מצרים עד אחר הסעודה כדי לזכותם במצוות היום ומכל מקום יזהר יבס

ידלג או "יבלע" תיבות  מה, וכל שכן שלאישלא ימהר בקריאת ההגדה כדי לסי

 ממנה.

כשאומרים "דם" "ואש" "ותמרות עשן", וכן כשמזכירים "עשרת המכות" וכן  .ט

ב"דצ"ך עד"ש באח"ב", נוהגים להזות יין מהכוס. ויש בזה מנהגים שונים יש 

שנוהגים להזות על הקרקע ויש שנוהגים לתוך כלי ויש שמקפידים לכלי שבור. וכן 

בול אצבעו ילשפוך מהכוס ויש שנוהגים להזות על ידי טבצורת ההזאה יש שנוהגין 
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ביין. וכן לאחר מכן יש נוהגים להשתמש בכוס זה לכוס שני ויש  שנוהגים לשפכו 

 ולמלאותו ביין אחר לכוס שני. ונהרא נהרא ופשטיה.

שת ויש שכתבו שצריך ליזהר שלא להזות במקומות הנ"ל אם היין קדוש בקד .י

שת שביעית מותר להזות ול שאף אם היין קדוש בקדשביעית. והכרעת מרן זצוק"

ממנו ואין זה בכלל "לאכלה ולא להפסד". ומכל מקום הנוהגים להחליף את היין 

ת כוס שני, יזהרו לא לאבד את היין אלא לשמרו ולהשתמש בו יישבכוס קודם שת

 פעם אחרת כיון שאסור להפסידו. 

נו" המנהג להגביה מעט את ייבאמירת "כמה מעלות טובות" כל פעם שעונים "ד .יא

 השולחן. 

כשאומר "מצה זו שאנו אוכלים", יגביה המצה להראותה למסבין משום חבוב מצוה  .יב

ולנוהגים לחצות את המצה קודם קריאת ההגדה )ב"יחץ"( יגביהו המצה החצויה, 

 וני.שהיא לחם ע

כשאומר "מרורים אלו שאנחנו אוכלים", יגביה את המרור. אבל כשאומר "פסח  .יג

יו אבותינו אוכלים" וכו' יזהר שלא יגביה את הבשר  שהוא "זכר" לקרבן פסח שה

 שנראה כאלו הקדישו לכך, ומכל מקום רשאי להביט בו.

 יבים" וכו' נוטל הכוס ומגביהו.יכשאומר "לפיכך אנחנו ח .יד

לאחר שקורא ההלל מברך אשר גאלנו עד סיום הברכה וחותם גאל ישראל ולדעת  .טו

ראל" ולשאמי מיסב ושותה כוס שני בלא ברכה ולבלדי מהרי"ץ חותם "גואל יש

 מברך בורא פרי הגפן ומיסב ושותה.

זמנם כל הלילה, עד שתחטפנו שינה. וכמו  -פור יציאת מצרים ימצות ההגדה וס .טז

שכתב מרן השולחן ערוך )סי' תפא ס"ב( "חייב אדם לעסוק בהלכות הפסח 
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ברוך הוא לאבותינו עד וביציאת מצרים ולספר בנסים ונפלאות שעשה הקדוש 

 שתחטפנו שינה".

פור יציאת מצרים ואפילו אם אינם יודעים ית עשה להגיד לבניו ולבנותיו סומצו .יז

לשאול ילמדם כפי הבנתם. ומצות ההגדה היא לכל אדם, אלא שהבן קודם ובפרט 

 -ת שאז היא עיקר מצות "והגדת לבנך", ואם אין לו בן שישאל וכשלא הגיע למצו

ואם לאו, אשתו שואלתו. ואם לאו, שואל הוא את עצמו. ואפילו תשאל בתו. 

 תלמידי חכמים שואלים זה לזה מה נשתנה.

 רחצה

ך על ואחר ששתה כוס שני בהסיבה, יטול ידיו כדין ויברך על נטילת ידים ולא יסמ .א

נף בשעת והנטילה הראשונה מפני שהידים עסקניות הן ואפשר שנגע במקום מט

 ההגדה.

 מוציא מצה

עת מהרי"ץ, יקח ב' מצות ויחצה האחת לשתים, ומניח החצי על השלם ובוצע לד .א

למנהג  ר החצי השני לאפיקומן. )וכדרך שאמרנו ב"יחץ"ועל אחת וחצי ]וישמ

בין כזית מצה מהשלמה והחצויה, ורך המוציא, מחלק לכל המסי([ ואחר שבהשאמי

 .12הסיבהלם מברך על אכילת מצה, ואוכלים כזית מצה בולק לכיואחר שח

                                                           
יש שכתבו בדעת מהרי"ץ שכל סעודות שבת וימים טובים של הפסח בוצעים על מצה  12

תאכל מצות לחם עוני". ועל פי זה נהגו  שבעת ימיםוחצי, ודייקו כן ממה שנאמר בפסוק "
דברי הרמב"ם )שעליו  רבים מהבלדי לעשות כך. אולם דעת מרן זצוק"ל היא שכל

מושתתים דברי מהרי"ץ( הם רק בליל הסדר, אבל בשאר סעודות יום טוב ושבת חול 
המועד צריך לבצוע על שתי מצות שלמות כדין, והעיד שכן נהג אביו זצוק"ל לבצוע על 

 שתי מצות שלמות )הגם שנהג כמנהג הבלדי(. 
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בוצעים על שתים וחצי מצות כשהחצי באמצע, ומברך  –ומנהג חלק מהשאמי  .ב

המוציא, ושומט המצה התחתונה מידו ומברך על אכילת מצה, ומחלק למסבין כזית 

ות למסבין מהחצויה, יתן להם מהשלימה, וכזית מהחצויה. ואם אין מספיק כזית 

וכלים שתי כזיתות של מצה מעט מהחצויה וישלים להם לכזית ממצות אחרות, וא

בהסיבה. )ואם אכל כזית אחד בין אם מהשלמה, ובין אם מהפרוסה, יצא(. ורבים 

לק לכל אחד ימברכים על אכילת מצה אחר שחנוהגים בזה כמהרי"ץ, ו מהשאמי

 . אחד כזית ואוכלים רק כזית

אין צריך להכניס לפיו כל הכזית בבת אחת אלא אוכל כדרכו בלא שהיה והפסק  .ג

ינתים, ובלבד שלא ישהה באכילתו כדי אכילת פרס שהוא שיעור אכילת פת של ב

 ג' ביצים, )כשש דקות בערך(.

קודם אכילה יטבל המצה בחרוסת, ולא ישהה אותה שם כדי שלא יבטל טעם מצה.  .ד

 ויש נוהגים לטבלה במלח.

, אין להשיח ולדבר בין הברכה לאכילה עד שיאכל כזית. ואם שח אפילו בעודו לועס .ה

ן לא נתנו בפיו, אם יר ולברך. ואם קודם טעימה שעדיוקודם בליעה אין צריך לחז

סת, לא יברך. ואם אינו מענין וקש להביא מלח או חרין הברכה כגון שביבר מענייד

 ר ולברך המוציא ועל אכילת מצה.והברכה, צריך לחז

וות ימא לן במצים מצוה מדאורייתא וקיכשאוכל המצה בהסיבה יתן דעתו שמקי .ו

נה. ואם אכל ולא כיון, כיון שקדם אכילתו בירך על אכילת ודאוריתא שצריכות כו

 מצה נחשב ככיון ויצא ידי חובה.

ר ויאכל בהסיבה בלא ובה, לא יצא ידי חובה ויחזיאם אכל כזית מצה בלא הס .ז

 ך על אכילת המצה שבכורך(.וברכה. )ולא יסמ
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ה בפיו. ובדיעבד אם בלע ם מצילעס את המצה יפה קודם שיבלענה, כדי שיהיה טע .ח

 בלא לעיסה, יצא.את המצה 

אכל את הכזית שלא כדרך אכילתה, כגון שהיה חם הרבה עד שנכוה גרונו ממנו,  .ט

או שעירב בו דבר מר ואכלו, לא יצא. וכן אם כרכו בסיב וכדומה ובלעו, לא יצא 

 ל בלא ברכה.ור ולאכווצריך לחז

מפני שהמאכל הנוסף שהוא "רשות"  אין לאכול את המצה עם מאכל נוסף ביחד .י

מבטל את "המצוה". ולכן ראוי להחמיר לא ללפת את המצה בחילבה וכדומה, זולת 

פן ושבא -טיבולה בחרוסת שאינו משהה את המצה בחרוסת כדי שלא יבטל טעמה 

זה החרוסת בטלה כלפי המצה וכמו שכתב מהרי"ץ שלדעת הרמב"ם חובה לטבל 

ב מחוזות תימן ווהמנהג בר .ולא מטבלים אלא במלח המצה בחרוסת, ויש חולקים

  לטבל בחרוסת.

 שרויה

מוחה יכולים לצאת בה ידי חובה אף לכתחלה, יאם לא נ –מצה השרויה במים  .יא

בפרט מי שקשה עליו אכילת המצה כשהיא יבשה. אבל אם היתה שרויה ביין או 

 במי פרות, אין יוצאים בה ידי חובה מפני שמבטלין טעם מצה.

 שלתוה מבמצ

שלת. ולכן אין לשרות או לטבל את המצה בכלי ואין יוצאין ידי חובה במצה מב .יב

ראשון או לערות עליה מכלי ראשון. ומי שהוא חולה וקשה לו לאכול המצה לבדה, 

רשאי לטבל את המצה במרק או בכוס תה וכדומה אם הוא כלי שני, אפילו אם 

יש מהראשונים ו מבשל אפילו ביד סולדת בו. והיד סולדת בו, שכלי שני אינ

שסוברים שהמצה שנאפתה כבר נחשבת "קלי הבשול" ומתבשלת בכלי שני, ולכן 

 לחוש להם יש להחמיר ולא  להשתמש בכלי שני כל זמן שהיד סולדת בו.



 מז ליל הסדרדיני 

 

רורין דקין יזקן או חולה שקשה לו לאכול את המצה כמות שהיא, רשאי לפררה לפ

  וכה לקמח מפני שאינו דרך אכילה.ולאכלה. אך אין לד

 מצת מצוה

צריכה להיות שמורה שנאמר "ושמרתם את המצות". ולכתחלה יקח  –מצת מצוה  .יג

מצה שמורה משעת קצירה. ובשעת הדוחק יוצאין ידי חובה במצה השמורה משעת 

 טחינה או לישה, ומברכין עליה "על אכילת מצה".

ה "לשם מצת מצוה" על ידי אנשים ישתדל להשיג מצה שמורה "עבודת יד" שנעשת .יד

לצורך אכילת מצת מצוה. ובשעת הדוחק יוצא ידי  –יראי שמים הבקיאים בהלכה 

חובה גם במצת מכונה אם הפעלת המכונה נעשתה על ידי ישראל שאמר "לשם 

 מצת מצוה".

 לכתחלה יהדר להשתמש במצה שנאפתה בערב הפסח אחר חצות היום. .טו

בעצמם, )ומתנים עם בעלי המאפיה שלא  המקפידים להפריש חלה מהמצות .טז

יפרישו חלה ממצות אלו(, צריכים ליזהר להפריש את החלה קודם התקדש החג. 

ואם שכחו, כתבו הפוסקים שאפשר להקל להפריש חלה בליל הסדר, אם אין לו 

מצות מצוה אחרות. אבל אם יש לו אחרות או שיכול לבקש משכניו וכדומה, לא 

 וב.    יפריש מהם חלה ביום ט

זמן אכילת המצה והמרור הוא עד חצות. ואם עבר חצות יאכלם בלא ברכה. ואם  .יז

עבר כל הלילה, אין לו תשלומין, שאין חיוב אכילת מצה מן התורה אלא בלילה 

רצה אוכל מצה, רצה אוכל ירקות. הלכך אין לברך "על  - הראשון אבל בשאר ימים

 אכילת מצה" אלא בלילה הראשון.
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 מרור

כזית מרור ויטבלו בחרוסת, ולא ישהנו בתוכה שלא יבטל מרירותו, ולכן צריך יקח  .א

 בה.ילנער החרוסת מעליו, ויברך "על אכילת מרור" ויאכלנו בלא הס

אכילת המרור עיקרה מדאורייתא שנאמר בקרבן הפסח "על מצות ומרורים  .א

 יאכלהו". ובזמן הזה, שאין קרבן פסח, אכילת המרור מדרבנן.

רך יכיון שב -ם המצוה. ואם לא כיון יהמרור צריך לכוין בדעתו שמקי קודם אכילת .ב

 על אכילת מרור, הויא ליה הברכה כאלו כיון ויצא ידי חובה.

אין לאכול מהמרור קודם שיברך עליו על אכילת מרור. לכן בטיבול ראשון )כרפס(  .ג

לשין )הנדבא( תמכא, ואין לקחת לכרפס ממין המרור שהם: חזרת )חסה( ע

 בינא ומרור.חרח

סדר עדיפות לקיחת המרור לפי הסדר הנזכר לעיל דהיינו חסה היא בעדיפות  .ד

 לשין וכו'.וראשונה. ואם לא מצא חסה, יקח ע

אם אינו מוצא מרור ממינים אלו שהזכרנו, יקח ירק מר אחר ובלבד שיש בו סימני  .ה

צא זכרו בתלמוד דהיינו שיהיה ראוי קצת לאכילה, ושיש לו שרף שיוומרור שה

ממקום חתוכו )כמין מוהל לבן( ושפניו מכסיפין )שהעלה שלו אינו ירוק ככרתי 

אלא נוטה ללבן קצת( ומכיון שאין אנו בקיאין בסימנים אלו, אין לברך עליו "על 

 אכילת מרור" אלא אוכלו בלא ברכה. 

בערב פסח כדי להפיג  המשתמשים בתמכא )חריין( למרור, רשאים לגררו .ו

מפני שכובשו, ואין  - ן להשהותו מעת לעת )כ"ד שעות( במיםחריפותו. אבל אי

 שלים.ויוצאין ידי חובה בכל מיני המרור כשהם כבושים או שלוקים או מב

אין יוצאין ידי חובה בעלי המרור אלא כשהן לחים. ובקלחים יוצאים בהן בין לחים  .ו

בין יבשים. אלא שלכתחלה לא כדאי להשתמש בקלחים מפני שחלק מהקלחים 
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טמונים בקרקע ויש אומרים שנחשבים "כשרשים" ואף על פי שלא נפסקה דעה זו 

 להלכה, מהיות טוב אל תקרא רע.

צריך לאכול המרור כדרך אכילתו, ולכן לא יערב בו דבר מר שאינו ממין מרור,  .ז

ר ומעכב, וצריך לחז –בול החסה בדבר מר יואם ערב לא יצא ידי חובה. ואפילו ט

 לא ברכה.ל כזית מרור בוולאכ

המרור בחרוסת קודם אכילתו. ואם טעה ולא טבלו בחרוסת, צריך את צריך לטבל  .ח

 ל כזית מרור הטבול בחרוסת.ור ולאכולחז

ר ולאכל מרור בפני עצמו, ולא וטעה ואחר אכילת המצה עשה "כורך", צריך לחז .ט

בול ראשון מרור במקום ייברך עליו "על אכילת מרור". )וכן אם טעה ולקח לט

. כשאוכל מרור לא יברך על אכילת מרור, שהרי כבר אכל. אכן מי שנאנס כרפס

 בול ראשון, יברך עליו אדמה ועל אכילת מרור.(.יואין לו כרפס אלא מרור בלבד לט

אם קשה לו לאכול כזית מרור מחמת מרירותו )וכגון שלא מצא חסה נקיה מתולעים  .י

ק וכזית. ואם אינו יכול לדחורוצה להשתמש במיני מרור אחרים( ידחק עצמו לאכול 

עצמו, יאכל פחות מכזית אך לא יברך עליו על אכילת מרור, דאין אכילה פחות 

 מכזית.

 אם בלע מרור בלא לעיסה, לא יצא ידי חובה. .יא

 כורך

יקח כזית מצה )ונוהגים לקחת מהמצה השלישית( וכורכה עם כזית מרור שהמצה  .א

ואומר "בלא ברכה זכר למקדש מבפנים והמרור עוטפה מבחוץ, וטובלה בחרוסת 

כהלל הזקן שאמר על מצות ומרורים יאכלוהו" ואוכלם כשהם כרוכים יחד 

ר ויאכל בהסיבה ותבוא עליו ברכה. ואם ובהסיבה. ואם לא היסב, לכתחלה יחז

 קשה עליו, בדיעבד יצא.
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ירקות שהם ממין ברק יכרוך אלא  ,כרפס או שאר ירקות, אין לערב בכריכה .ב

 המרור.

ר ויאכל שוב אחר וח לטבל הכריכה בחרוסת, יצא בדיעבד. ולכתחלה יחזאם שכ .ג

ך מעט מצה ור ולאכל ב' כזיתות שנית, יכרושטובל בחרוסת. ואם קשה לו לחז

 במרור ויטבל ויאכל בהסיבה.

ם לו חולי וכדומה, יכול להקל ולא ומי שקשה עליו אכילת הכריכה או שעלול לגר .ד

 נה אלא "זכר למקדש", אפשר להקל בה.לאכול "כורך", שכיון שהכריכה אי

 בור כלל משעה שמברך על אכילת מצה עד אחר כורך.ייזהר שלא להפסיק בד .ה

 לחן עורךוש

לחנו ויסעד לבו בשמחה, ואינו חייב להסב בשעת הסעודה. ואם היסב וך שויער .א

 סעודה משום סכנה.שעת הבח. אלא שיזהר לא להשיח בוהרי זה מש

אבון. שאם ידה זו כדי שיוכל לאכול את האפיקומן לתסו בסעוייזהר לא למלא כר .ב

 אכלו אכילה גסה, לא יצא ידי חובה.

י וצלכלל בשר יש נוהגים שלא לאכול יש אוסרים לאכול זרוע צלוי בליל הסדר, ו .ג

מנהגנו ראה כאוכל קדשים בחוץ. וונ ,בליל פסח כדי שלא יאמרו בשר פסח הוא

להקפיד שלא לקראו "פסח" או זהר וליוצריכים  ,לאכלו אף אם הוא זרוע צלוי

 פסח". "קרבן

רבן" כבימות החול, שאין נוהג דין זה בימים ואין מניחים בשולחן מקום פנוי "זכר לח .ד

 טובים.

 אבון.יאין אוכלים "געלה" אחר הסעודה, כדי שיאכל את האפיקומן לת .ה

יאמר דברי תורה ושירות ותשבחות על השולחן. אמנם אם נופלת תרדמה על בני  .ו

 ביתו, טוב יותר שיזדרז ויגמרו כולם את ההלל.
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 צפון

 ,לאחר גמר כל הסעודה אוכלים כל המסבין כזית אפיקומן מהמצה השמורה .א

 במטפחת או תחת המפה, זכר לפסח הנאכל על השובע.שהוצנעה 

 אוכל את האפיקומן בלא תערובת לפתן כדי שיהיה טעם מצה בפיו. .ב

כל כך עד שקץ באכילתו, לא יצא ידי  יאכל את האפיקומן לתאבון ואם היה שבע .ג

שאכילה גסה אין שמה אכילה. ועל כן יזהר לאכול את האפיקומן בעודו  - חובה

 תאב לאכול.

לחן אחד. ואסור לאכלו בשני מקומות וצריך לאכול את האפיקומן בהסיבה, ובש .ד

ואפילו בחדר אחד כגון בשני שלחנות וכדומה. ואם אכלו בשני מקומות, לא יצא 

חובה. וכן אם נרדם באמצע אכילת האפיקומן נחשב כשני מקומות ואסור לו ידי 

באוכל יחידי. אבל אם הוא בחבורה, אם  –להמשיך לאכלו. במה דברים אמורים 

מקצת בני החבורה נרדמו וחזרו וניעורו, יכולים להמשיך לאכול את האפיקומן. אך 

 אם נרדמו כולם וניעורו, לא יאכלו.

קומן ונזכר אחר שנטל מים אחרונים או אמר "הב לן ונברך", שכח לאכול את האפי .ה

יחזר ויאכל אפיקומן בלא ברכה דאתכא דרחמנא סמכינן )מפני שאנו סמוכים על 

ים לאכול אפיקומן אין זה נקרא הסח הדעת(. ושלחנו של המקום ברוך הוא, ומצו

וס שלישי ם הברכה, ולא יברך על כיואם נזכר אחר שהתחיל לברך ברכת המזון, יסי

לא  –)ולעניין ברכה על הנטילה, אם אוכל רק כזית בורא פרי הגפן אלא יטול ידיו 

ויברך המוציא ויאכל האפיקומן יברך, ואם אוכל יותר מכביצה, יברך על הנטילה( 

בהסיבה, ושוב יברך ברכת המזון ואחר כך יברך בורא פרי הגפן על כוס שלישי. 

ממצה שאינה משומרת, לא הוא האפיקומן  ואם נזכר אחר ששתה כוס שלישי, אם

משעת  ממצה המשומרת קומן וימשיך בסדר הלילה. ואם האפיקומןיאכל האפי
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אפילו אם נזכר אחר  אכל ממצה המשומרת רק משעת לישה,ובסעודה , קצירה

תר וכוס רביעי יטול ידיו ויברך המוציא ויאכל כזית אפיקומן בהסיבה. )ואם אוכל י

הנטילה(, ואחר כך יברך ברכת המזון. ויש אומרים שלא יברך  מכביצה יברך גם על

על הכוס, ודעת מהרי"ץ לברך על הכוס, וחזר להיות הכוס הזה כוס שלישי ושותהו 

בהסיבה וישהה מעט ויחזר וישתה כוס רביעי, ואין סדר הברכות )וההלל( מעכב. 

אם  אבל .אם אכל בסעודה ממצה שמשומרת משעת לישה ,במה דברים אמורים

 ך על מה שאכל בסעודה.וגם בסעודה אכל ממצה משומרת משעת קצירה יסמ

רות וכדומה חוזר ואוכל יאסור לאכול שום דבר אחר האפיקומן ואם טעה ואכל פ .ו

ר ואפיקומן כדי שישאר טעם מצה בפיו ואם בירך כבר ברכת המזון אינו צריך לחז

 ל אפיקומן.וולאכ

קומן וכן דעת מהרי"ץ. ויש מתירין מותר לשתות מים בלבד אחר אכילת האפי .ז

לשתות גם תה וקפה והוא הדין משקאות קלים אחרים וכן לעשן סיגריות, אבל 

י כוסות יין האחרונים שהם מתקנת ת משכרים אסור לשתות חוץ משנמשקאו

חכמים. ואף על פי שדעת הרמב"ם שהרשות בידו לשתות כוס ה' אחר כוס ד', 

ולהמנע מלשתות כוס חמישי )אך בתכאליל  ש לאוסריםוכתב מהרי"ץ שיש לחש

 הישנים כתבו לשתות כוס חמישי(.

 ברך

ף הכוס ולהדיחו ויטול ידיו למים אחרונים ויברך ברכת המזון על הכוס. וצריך לשט .א

מבפנים ומבחוץ ואפילו הוא נקי. ומוסרים לו הכוס בשתי ידים ומקבלו בשתי ידיו, 

ומגביהו מעל השולחן טפח ומברך עליו וכשמתחיל לברך נוטלו בידו הימנית לבדה 

ברכת המזון ואחר כך בורא פרי הגפן. וראוי שכל אחד מהמסבין יגביה את כוס 

 היין בעת ברכת המזון.
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ויזהר שלא להסב בברכת המזון, ויאמר יעלה ויבוא  –נה ויברך ברכת המזון בכו .ב

הטוב ובשבת רצה והחליצנו. ואם שכח לאמרם וחתם, יאמר קודם שמתחיל ברכת 

והמטיב ברוך אתה יי אלהינו מלך העולם, אשר נתן )בשבת: שבתות למנוחה 

ו(ימים טובים לעמו ישראל לששון ולשמחה )את יום השבת הזה( את יום חג המצות 

הזה את יום טוב מקרא קודש הזה. )והבלדי הופכים הסדר ואומרים את יום טוב 

מקדש )השבת( וישראל  מקרא קודש הזה את יום חג המצות הזה( ברוך אתה יי

והזמנים. וממשיך ברכת הטוב והמטיב ואם נזכר אחר שהתחיל הטוב והמטיב, אם 

אמר ברוך אתה יי אלהינו מלך העולם ונזכר ימשיך ברכת אשר נתן וכו'. ואם אחר 

 שאמר "האל" וכו' יחזר לתחלת ברכת המזון.

. ואם לא היסב, אחר ברכת המזון מברך בורא פרי הגפן ושותה כוס שלישי בהסיבה .ח

 ישתה שוב בהסיבה.

 הלל

יגמר ההלל בשמחה וחדוה ומתחיל "שפוך חמתך" על כוס רביעי ואוחזו בידו כדי  .א

 לגמר עליו את ההלל.

אחר שאומרים "נשמת" יזהר כשאומר "ישתבח" שלא יחתום כדרכו בתפלת  .ב

שחרית, אלא חותמים "יהללוך". ואם טעה וחתם בישתבח, שוב לא יחתום 

וכשחותם ביהללוך, לא יענה המברך אמן בין לשאמי ובין לבלדי, כיון  ביהללוך.

 שאין ברכה לפניה שנדון ברכת יהללוך כברכה סמוכה שהמברך עונה אחריה אמן.

ית כוס רביעי אחר חצות. יים ההלל קודם חצות הלילה כדי שלא תהיה שתייזהר לס .ג

פן על כוס רביעי. וצריך לשתות הכוס בהסיבה. ומנהג הבלדי לברך בורא פרי הג

 והשאמי לא מברכים.

 אחר ששתה רביעית יין מכוס רביעי יברך ברכה אחרונה. .ד
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 נרצה

נוהגים לומר פיוט חד גדיא ופיוט אחד מי יודע וכדומה. ונוהגים לומר שיר השירים 

 אחר סדר ההגדה.

 

 

  



 נה יום טובהלכות 

 

 הלכות יום טוב

 הדלקת נר ליום טוב

מנהגים לענין הברכה יש נוהגים מצוה להדליק נרות בערב יום טוב אלא שיש שני  .א

שנהגו  כדעת מרן השולחן ערוך לברך בשם ומלכות "להדליק נר של יום טוב" ויש

ין ענף חיים יע ,על פי מהרי"ץ בתשובה. )ומהרי"ץ בעץ חיים כתב לברך שלא לברך

לת צדיק. ומפני כך גם בבלדי יש וושושנת המלך מה קדם אם עץ חיים או פע

 יע אליהם התשובות.( ונהרא נהרא ופשטיה.לפי שלא הג ,שמברכים

 מלאכות האסורות והמותרות

סור יסור דאורייתא בין איכל המלאכות האסורות בשבת אסורות ביום טוב בין א .א

ך גם ביום טוב(. ואין בין יום טוב לשבת אלא יסור אמירה לגוי שיידרבנן. )וכן א

יעשה לכם", אוכל נפש בלבד, שנאמר "אך אשר יאכל לכל נפש הוא לבדו 

והמלאכות המותרות לצורך אוכל נפש הם מהלישה ואילך כיון שממלאכת לישה, 

 אם יעשה מערב יום טוב יפגם טעם המאכל ביום טוב.

ביום  אף מאכל שאינו מפיג טעמו כלל כגון כעכים, עוגה וכדומה מותר לעשותו .ב

ר בזה לקה תורה בסוגי המאכלים. ומכל מקום בעל נפש יחמייטוב, כיון שלא ח

 וישתדל לעשותם מערב יום טוב.

 בעלי חיים ביום טוב

דול ולדות וכן תורנגולת העומדת לגדל ביצים אסור יבהמה העומדת לחליבה או לג .ג

לשחטן ביום טוב משום מוקצה. אבל אם עומדים לאכילה, מותר לשחטן ביום טוב. 

ימינו רחה בהכנת הבשר ומליחתו, ובפרט שאין הבדל מהותי ביאלא שיש הרבה ט

בין בשר שנשחט היום לנשחט מאתמול כשהוא במקרר, ראוי שלא לשחוט ביום 
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מון העופות )כשלא עומדים לאכילה( יבוי דינים בזיטוב בזמננו, ובפרט שיש ר

 ובדיקת הסכין ביום טוב ומריטת הנוצה לשחיטה והכנת עפר לכסוי הדם.

ביום טוב, אפילו שזה סרים צידה, אסור לצודם ובעלי חיים כגון עופות ודגים המח .ד

 לצורך אוכל נפש. אבל אם הכניסם מערב יום טוב למקום שהם ניצודים בו, מותר.

בעלי חיים שמזונותם על האדם כגון כלב שבביתו, דגים שבאקוריום, תורנגולים  .ה

שבלול, וכדומה, מותר להאכילם ביום טוב. ואם אין מזונותם עליו, כגון חתול רחוב, 

 כים לו, אסור לו להאכילם.ים שייונים וציפורים שאינ

 מוקצה

רות הראויים יפות של פיאפילו המותר בשבת, אסור ביום טוב, כגון קל -מוקצה  .ו

שמותר לטלטלם בשבת, אסור לטלטלם  –למאכל בהמה ועצמות הראויים לכלבים 

פות אגוזים וגרעינים וכדומה, גם יפות שאינם ראויים לכלום כגון קליביום טוב )וקל

ר לטלטלם( וכן אסור להניחם בכלי ריק משום "מבטל כלי מהיכנו" בשבת אסו

מפני שאי אפשר להשתמש בכלי שהרי נאסר  –ונראה כסותר או כבונה )סותר 

בטלטול, ובונה מפני שנראה שחבר את הכלי למקומו שהרי אסור לטלטלו(. ולכן 

הכלי,  פין או העצמות בתוךילה פרי או פת בצלחת ואחר כך יתן את הקלייניח תח

פין אגב הפרי שהרי נעשה הכלי בסיס לדבר יואז מותר לטלטל את הכלי עם הקל

 האסור והמותר.

 נג יום טובוע

כשם שמצוה לכבד ולענג את השבת, כך מצוה לענג ולכבד ימים טובים לכן צריך  .ב

ל בערב יום טוב מן המנחה ולמעלה כמו בערב שבת ואם חל ומנע מלאכיאדם ל

ד בשבת סעודה שלישית כדרכו, אלא שלא יאכל ויכול לסע יום טוב במוצאי שבת,

 פת יותר מכביצה כדי שיהיה תאב לאכול בלילה לכבוד יום טוב.
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 כבוד יום טוב

ש ביום טוב בגדים נאים יותר משל השבת, שנאמר "ושמחת בחגך" צריך ללבו  .ג

)וכמו שכתב הרמב"ם שיש לשמוח בכל מיני שמחה לאכול בשר ולשתות יין 

גדים חדשים"(. ואל יצמצם אדם בהוצאות יום טוב שאמר רב תחליפא ש בווללב

)ביצה טז.( "כל מזונותיו של האדם קצובין לו מראש השנה עד ראש השנה חוץ 

 מהוצאות שבת וימים טובים". 

חייב לשמוח ביום טוב שנאמר "ושמחת בחגך" ואין שמחה לאיש אלא בבשר ויין  .ד

בשר עוף( והנשים יש לשמחן בבגדים  )ואם אינו יכול לאכול בשר בהמה יאכל

 ותכשיטין נאים. והקטנים משמחם בממתקים וקליות ואגוזים.

 משך אחר היין יותר מדאי, שלא יגיע לידי הוללות וקלות ראש.ייזהר אדם לא לה .ה

 קידושביום טוב כדין  קידושואפילו מים. ודין  קידושאסור לטעם כלום קודם ה .ו

 .קידושבות ביבשבת ואף הנשים חי

 קידוש

הלילה.  קידושאם לא קידש בליל יום טוב בין בשוגג בין במזיד, יקדש בשחרית את  .ז

 וכן אם לא סעד בלילה, יסעד ביום סעודה נוספת כדי שישלים ב' סעודות ביום טוב.

 .13כמו בשבת אלא שאינו חייב רק ב' סעודותשלימות חייב לבצוע על שתי ככרות  .ח

 צדקה

העניים והאביונים, היתומים והאלמנות שנאמר חייב אדם מדאורייתא לשמח את  .ט

"ושמחת בחגך אתה ובנך ובתך ועבדך ואמתך והלוי והגר והיתום והאלמנה אשר 

בדת מערב יום טוב דברי מאכל ומשתה כדי ובשעריך". ולכן ישלח להם בצורה מכ

                                                           
שתי מצות שלימות כבכל יום כבר כתבנו שדעת מרן זצוק"ל שאף בפסח יש לבצוע על  13

 טוב.
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לשמחם. ומי שאינו משמח את העניים ומרי הנפש אלא נועל דלתות ביתו ואוכל 

 סו.ישתו ובני ביתו בלבד, אין זו שמחה של מצוה אלא שמחת כרושותה עם א

 קידושא רבה

יהא שלחנו ערוך ומסדר, כמו בסעודת הלילה, שכאשר יגיע לביתו מבית הכנסת,  .א

זה נקרא "קידושא רבה" כיון  קידוש. וקידושלא יצטרך להתעכב אלא יתחיל מיד ב

 הור"(.שאין בו אלא ברכת בורא פרי הגפן )והוא בלשון "סגי נ

הלילה וכן אסור לטעום כלום  קידושזה צריך שיהיה במקום סעודה כמו  קידוש .ב

 .קידושקודם ה

אם אין לו יין רשאי לקדש על שכר או על חמר מדינה, ויברך עליו שהכל, ויזהר  .ג

לשתות רביעית בבת אחת. )ובפרט צריך ליזהר כששותה משקה חריף כגון ערק 

ת(, אבל אין מקדשין על מים או מיצי וכדומה שקשה לשתות רביעית בבת אח

 רות שונים.יפ

כשאין לו יין או שכר וכדומה, אם יש לו פת, יאכל הפת תחלה ולא יאכל דבר אחר  .ד

, ובלבד שלא ישב קידושקודם לו. אך אם אין לו פת, יאכל מה שיש לו בלא 

 בתענית. ואף אם מצפה שיביאו לו יין, אין צריך להמתין לו אלא אוכל מיד. )מה

שאין כן בסעודת הלילה שאם אין לו יין ופת, ומצפה שיביאו לו יין או פת, צריך 

   (.קידושל מה שיש לו בלא ואכרשאי לאז רק להמתין עד חצות הלילה ו

 הקבלת פני רבו

חייב אדם להקביל פני רבו ברגל. במה דברים אמורים, כשהוא רחוק מרבו אבל  .י

בכל יום ואם רבו בעיר אחרת שאינה  אם הוא באותה עיר, חייב להקביל פני רבו

דש )וזהו הענין בשונמית שאמר לה אישה ורחוקה, חייב פעם אחת בשבוע או בח

 "(.ודש ולא שבתלכת אליו היום לא חו"ויאמר מדוע את ה
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 סחורה

פירות העומדים לסחורה אף על פי שמותר להשתמש בהם בשבת, הרי הם מוקצים  .ז

ות שאצל סיטונאי שלא מוכר פירות בודדים ביום טוב. במה דברים אמורים, בפיר

אלא ארגזים או שקים שלמים, אבל קמעונאי שמוכר פירות בכמות מועטה, מותר 

לו להשתמש בפירות אלו מפני שהם נחשבים שעומדים "לאכילה" ולא "לסחורה". 

וכן מותר לקחת מהחנוני )הקמעונאי( פירות או שמן וכדומה מבלי להזכיר לו סכום 

 ת עמו חשבון אחר כך.מקח ולעשו

 טלטול לצורך אוכל נפש

מותר לטלטל מוקצה לצורך אוכל נפש, כגון אם הניחו אבנים או מעות על אוכלין  .א

 מותר לטלטלם ולהוציאם כדי ליקח את המאכל שתחתם.

 מוקצה בשבת ויום טוב

יום טוב שחל להיות בשבת אין להחמיר בו במוקצה יותר משאר שבתות שהטעם  .א

טוב במוקצה יותר מבשבת, מפני שקדושת יום טוב קלה בעיני  שהחמירו ביום

ג לדבר יעשו חכמינו זכרונם לברכה סי -)שהרי מותר לבשל בו אוכל נפש(  הבריות

שלא יבואו לזלזל בקדשת יום טוב. אבל יום טוב שחל בשבת, כיון שהוא חמור 

)ויש  קצהורפת עמו, לא מחמירים בו במטשת השבת המצובעיני כל אדם מפני קד

 חולקים ואוסרים(.

 הכנה מיום טוב ליום אחר

אסור לאפות ולבשל מיום טוב לחול )והוא הדין למוצאי יום טוב אסור( וכן מיום  .ב

טוב ראשון ליום טוב שני )כגון בשני ימים טובים של ראש השנה, או ביום טוב שני 

אינו או מיום טוב לשבת אסור )בלא ערובי תבשילין( ואפילו דבר ש (של גליות

מלאכה אלא טרחא בעלמא כגון הדחת קערות וצלחות והבאת יין ועריכת השולחן 

רו וכל שכן מיום טוב לחול. ולכן יוכדומה אסור מיום טוב לשבת או ליום טוב חב

כשחל יום טוב בערב שבת צריך ליזהר לא לסדר את השולחן לסעודת ליל שבת 

 השבת.  צריך להיות קודםשהדלקת נר שבת מ חוץעד שמחשיך, 
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מותר לבשל בליל יום טוב לצורך יום טוב שחרית. ומותר לבשל קדרה מלאה בשר  .ג

או דגים אף על פי שאין צריכים אלא לחתיכה אחת, מפני שתוספת התבשיל 

משביחה את התבשיל, ואף על פי שבדעתו להותיר את שאר התבשיל לחול, מותר. 

ך חול, על מנת שיאכלו לצור דת היום אסור לבשל קדרה מלאה בשראבל אחר סעו

כזית ביום טוב, מפני שזוהי הערמה אסורה. ואם עבר ועשה, מותר התבשיל 

  באכילה. )בין אם בישל בהערמה, בין בישל בשוגג בין בישל במזיד לצורך חול(.

 ליל שביעי של פסח

קון ליל שביעי של יבליל שביעי של פסח נוהגים חסידים ואנשי מעשה לומר "ת .א

בא ב"קריאי מועד", שבו אומרים פסוקי גאולה מהתורה מהנביאים פסח", כמו שמו

הר המדבר מעניני הגאולה. לפי שבניסן ומוד משנה ותלמוד וזיומהכתובים, וכן ל

 גאל וקריעת ים סוף היתה בשביעי של פסח.ינגאלו ובניסן עתידין ל

 שול לצורך גוייב

נפש הוא לבדו יעשה אסור לבשל ביום טוב לצורך גוי שנאמר "אך אשר יאכל לכל  .ד

ולא לגויים. ואסור לבשל גם לצורך  –לכם". דרשו חכמינו זכרונם לברכה לכם 

קראים או ישראל המחלל שבת בפרהסיא. לפיכך אסרו חכמינו זכרונם לברכה 

( ואם בא גוי או שמא יבשל בשבילם )בקדרה בפני עצמהלהזמינם ליום טוב גזרה 

יש להחמיר ולא להכין להם קפה אפילו המחלל שבת בפרהסיא לבקרו ביום טוב, 

 אם מכין כמה כוסות בבת אחת.

 הנאה השוה לכל נפש

הנאה השוה לכל נפש הותרה ביום טוב כאוכל נפש עצמו לכן מותר לעשות מדורה  .יא

ר וכן מותר לחמם מים על מנת לרחץ בהם פניו ידיו ורגליו וולהתחמם בה בזמן הק

מפני  ,אסור -מם מים לרחוץ כל גופונפש. אבל לחמפני שזוהי הנאה השוה לכל 
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שאין זו הנאה השוה לכל נפש. ומים שהוחמו בדוד שמש, יש להקל ולרחוץ בהם 

 כל גופו ביום טוב בפושרין.

 חולה

מותר  -חוש באחד מאיבריו אף על פי שאינו חולה, ולא נפל למשכב ימי שיש לו מ .יב

ומשקין שאינם מאכל טול גלולה או סם לרפואתו וכן לאכול ולשתות אוכלין ילו ל

 בריאים. אבל מלאכה דאורייתא שלא הותרה לצורך אוכל נפש, אסור.

 שוןיע

, נחשב כהנאה השוה לכל נפש מותר לעשן סיגריות ביום טוב כיון שהעישון נפוץ  .יג

)ובפרט שלדעת הרמב"ם הותרה הבערה שלא לצורך(. ובלבד שיזהר לא לכבות 

וכהיום יש  לעשן. וקא אם הוא רגילוד הסיגריה אלא להניחה שתכבה מאליה. את

 להמנע אפילו בחול מפני הסכנה.

 הבערה

ידליק מאש מצויה,  -ביום טוב, ולכן הרוצה להדליק אש אסור להוליד אש חדשה  .יד

 )ואם עבר והוציא אש חדשה, מותר להשתמש בה(.

אין להדליק חשמל ביום טוב מפני שנחשב כמוליד אש ביום טוב )וכן אסור   .טו

ון וכל שכן בפלאפון.( ומותר להשתמש בתנור ביום טוב אם הוא להשתמש בטלפ

ם מדליק ינויינדלק על ידי שעון שבת אבל אסור לשנות לו את כפתורי ההדלקה שש

  .מום שונים. )והוא הדין בהפעלת מיקסר ביום טוב(יומכבה גופי ח

ל אסור להדליק "נר של בטלה" אפילו מאש מצויה מפני שאין בו צורך כלל. אבל כ .טז

שיש בו צורך לעלוי נשמה, יש אוסרים כי אין  –שיש בנר צורך מותר ונר נשמה 

 רך בהנאת אורו ויש מתירים.והצ
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 מדידה

ד תבלין או מלח קודם נתינתו בתבשיל כדי שלא יקדיח תבשילו. אבל ומותר למד .יז

ד אורז וכדומה כדי לדעת כמה לבשל, אסור. אבל לצורך ולשקול בשר או למד

ל וול כזית מצה או מרור למצוה בליל פסח, מותר. )והוא שלא ישקה כגון לשקומצו

במשקל דיגיטלי(.
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 הלכות חול המועד

 ל המועדושמחה בח

נקראים "מקראי קודש". ולכן צריך להרבות בהם בלמוד התורה כי  ימי חול המועד .א

כן ל"פקודי ה' ישרים משמחי לב". ומצות עשה מן התורה לשמוח בחול המועד. ו

מַׂ וישתה יין וישמח בחול המועד  יאכל בשר ח גם את אשתו בבגדים נאים ִוישַׂ

 וטוב שיקבע סעודותיו בחול המועד על הפת. –ותכשיטין 

 ל המועדומלאכה האסורה בח

ת המלאכה הוא מן יסור עשיייש הסוברים שא אסור לעשות מלאכה בחול המועד. .ב

מועד לשאר ימות כר בין חול הסוברים שהוא מדרבנן כדי שיהא היההתורה ויש 

ויש הסוברים שמלאכה שאינה לצורך המועד אסורה מן התורה, ואם היא  החול,

סור המלאכה ידבר האבד מותרת. הכרעת הפוסקים שאלצורך לצורך המועד או 

 ספק דרבנן לקולא. הויקת הפוסקים, והוא מדרבנן. ולכן בדבר שיש בו מחל

וכן אין אסור  נוהג בחול המועד.יל(, מין אפילו )יותר מי"ב מתחוילטול וסור טיאין א .ג

 יך בחול המועד.ימחמר ושביתת בהמה ש

 צרכי רבים

צרכי רבים שיש בהם צורך המועד מותר לעשותם בחול המועד, אפילו אם  .ד

רה. ולכן מותר יהמלאכה בפרהסיא או מעשה אומן, ואפילו אם יש בה טירחא ית

כדומה. ואם נמנעים הכבישים אם ארעה תקלה כדי למנוע תאונות ואת לתקן 

.( שכל דמים שנשפכו המועד, מבואר בגמרא )מו"ק ה מלתקן לקויים כאלו בחול

 לו הם שפכום.ישם מעלים עליהם כא

אות או מרחצאות ולא רק במקום שיש חשש סכנה מותר לצרכי רבים, אלא אף מקו .ה

מותר לבנות בחול המועד )אם הם לצורך המועד( ולכן מותר למכונאי רכב לתקן 
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בורית בחול המועד, וכן משאיות של פנוי אשפה או יטובוסים של תחבורה צאו

מותר, ואפילו  –מוש לרבים לצורך המועד יהובלות מזון וכדומה, כל שיהיה ש

קון של כלי רכב פרטי מותר רק בדבר שאינו מעשה אומן כגון יבשכר. אבל ת

לצורך יחיד, לנקותה, להוסיף שמנים וכדומה. אבל דבר שהוא מעשה אומן אסור 

 קון פנצ'ר כיון שיש בזה חשש של דבר האבד.יאלא אם כן הוא ת

רק כאשר צריכים אותם "לגוף האדם" וכמו שאמרנו  –כל ההיתר של צרכי רבים  .ו

ת בית יילעיל. אבל דבר שאינו נצרך לגוף האדם ולא לצורך אחר של רבים כגון בנ

מועד. )אמנם אם יש חשש כנסת או שיפוצו וסיודו וכדומה, אסור אפילו לצורך ה

ים תו, יגרמו מרשיעי ברית להפסקת הבניה באמצעים משפטיישאם יתמהמהו בבני

לחנות שבבית וקון ספסלים או שיאבל ת .(וכדומה, נחשב לדבר האבד ומותר

 מותר. והם לצורך רבים,  –שגוף האדם משתמש בהם  –הכנסת 

 דבר האבד 

א לידי הפסד, מותר לעשותו כדרכו דבר האבד, שאם לא יעשהו בחול המועד, יבו .ז

פק אם יהיה דבר האבד או לא, ורה". וכן אם מסיובלבד שלא יהיה בו "טרחה ית

 מותר לעשותו בחול המועד.

 פועל עני

ל, אין אומרים לו למכור כלי ביתו או ללוות כדי שיוכל ושאין לו מה לאכ –פועל עני  .ח

ל וכדי שיהיה לו מה לאכלקנות צרכי החג, אלא מותר לו לעשות מלאכה כדרכו 

צורך אם ל ואףבריוח כדי שיענג את החג עם בני ביתו, ועם הסמוכים על שלחנו. )

אין לו, מותר( ומותר לכל  –לחנו ובניו או לסמוכים על שצורך אבל ל ,עצמו יש לו

 ,אדם לשכור פועל עני ולעשות לו כל מלאכה שירצה, אפילו שאינה לצורך המועד

מלאכתו בצנעה. ורק אם אי אפשר לו לעשות מלאכה זו ובלבד שיעשה הפועל 

 ל כלל.ובצנעה, רשאי לעשות בפרהסיא ובפרט אם אין לו מה לאכ



 סה חול המועדהלכות 

 

 הדפסה 

אסור להדפיס ספרים בחול המועד, וכן אסור להכין לוחות הדפסה בחול המועד.  .ט

אבל אם יש לו בבית הדפוס פועלים שמקבלים "שכר חודשי" ולא עובדים לפי 

ר את בית הדפוס יהיה לו הפסד מזה, נחשב כדבר האבד ושאם יסגשעות, כיון 

 ורשאי להעסיק את הפועלים במלאכתם ובלבד שישתדלו לעשות זאת בצנעה.

 טוריןיפ

יפוטר ממקום עבודתו, )וכגון חשש שאם ימנע מלעבד בחול המועד  עובד שיש .י

ו פשה שיש לו או שהמעסיק דורש שכלל העובדים יצאוצל כבר את ימי החישנ

כדי לא להשבית את העבודה השוטפת,( נחשב ספק דבר  קבועלחופשה בתאריך 

 האבד ומותר לו לעבוד בחול המועד )וכל שכן אם ודאי שיפוטר(.

 סחורה

אסור לסחור בחול המועד בין לקנות בין למכור, כל שאין זה צורך המועד. ואם יש  .יא

קף( ון שיפוג תלו סחורה שאם לא ימכרנה בחול המועד, יפסיד את הקרן )כגו

וח" )כגון שיכול להחזיר ווכדומה, נחשב לדבר האבד. אבל אם רק יפסיד את "הר

 למפעל את המוצר ולהזדכות על הקרן( אסור.

 השקיה

מותר להשקות צמחים שבחצרו על ידי ממטרות או טפטפות כדי שלא יתיבשו  .יב

 ויפסדו. אבל אסור להשקותם בידים אלא אם כן צריך להם למועד.

 אוכליןכבישת 

אסור לכבוש כבשים בחול המועד אלא אם כן יאכל מהם במועד. ואם הוא דבר  .יג

שאינו מצוי ואי אפשר לקנותו ולכבשו אחר המועד או שחושש שיתליע הירק 

 ויפסד, מותר מדין דבר האבד.
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 אוכל נפש

כל דבר שהוא צורך אוכל נפש מותר לעשותו במועד אפילו יש בו טרחא מרובה  .יד

ם או תנור האפיה, וברז המים יקון המקרר או הכירייה אומן כגון תואפילו הוא מעש

שבמטבח וכדומה וכן מותר לשחוט בהמה ולהפשיטה ולנתחה לאיברים ולמלחה 

)וזה מותר אפילו ביום טוב( ואף על פי שיש בזה טרחה מרובה, כיון שכל אלו צורך 

 אוכל נפש מותר.

ויום טוב, בחול המועד מותר אף על פי שאסור להפריש תרומות ומעשרות בשבת  .טו

 כיון שהוא צורך אוכל נפש.

שהכל יודעים שהוא אוכל נפש.  ג דגים בחול המועד אפילו בפרהסיא,וכן מותר לדו .טז

מפני שכל מה שצד ראוי לאכלו  ,ואפילו אם צד יותר ממה שנצרך למועד מותר

 במועד.

 ן מלאכתו למועדימכו

ים עוד קודם ושצריך לתקן דבר מסשיודע  –אסור לכוין מלאכתו למועד, דהיינו  .יז

המועד, אלא שנמנע מלתקנו כיון שאין לו זמן, ודוחה זאת לחול המועד שאז יהיה 

 פנוי לתקן, ואפילו אם הוא דבר האבד, אסור.

 תספורת

מצוה להסתפר ולהתגלח מערב יום טוב ראשון לכבוד החג כדי שלא יכנס לחג  .יח

ין תגלחת הראש בין תגלחת הזקן כשהוא מנול. אבל בחול המועד אסור להתגלח ב

)אבל מותר לגלח את השפם( ואפילו נאנס ולא גילח בערב יום טוב, אסור לו לגלח 

 בחול המועד ואפילו לכבוד יום טוב אחרון של החג אסור.

ם, אסור לו לגלח בחול ילח מערב יום טוב, ודרכו לגלח כל יום או יומייאף אם ג .יט

 המועד.

שלא היה  ד וכן הבא ממדינת הים בחול המועד,מועהיוצא מבית האסורים בחול ה .כ

במקום ישוב בערב החג, מותר לו להסתפר ולהתגלח בחול המועד. ובלבד שיסתפר 

 אפילו מספר יהודי. ותרבצינעא ולא בפרהסיא. ומ
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מותר  –וכן אבל על אביו או אמו שנשלמו לו שלושים יום בחול המועד, וגערו בו  .כא

בד השיער מזיקו, וחולה שנתרפא בחול המועד וכוכן  –לו להסתפר בחול המועד 

 מותר.

 םיפרניקציצת צ

 ם. ובני אשכנז מחמירים בזה.ייפרניו בחול המועד אפילו במספריץ צומותר לקצ .כב

 קון כלים ובגדיםית

 משקפי ראיה שנשברו מותר לתקנם בחול המועד אפילו על ידי אומן. .כג

)ויש  יהיה לצורך המועדמותר לגהץ בגדיו בחול המועד על ידי מגהץ, ובלבד ש .כד

 ים.י. וכן מותר לצחצח נעליו במשחת נעלאוסרים(

אבל מעשה  ,על ידי אומן - יו או נעליו אם נקרעו בחול המועדאסור לתקן בגד .כה

מן אלא כדרך ומן מותר לתקן אם אינו מתקן כדרך האוהדיוט מותר. ואף לא

 ההדיוט.

ך המועד )ובלבד שלא מותר לקנות מנעלים או בגדים חדשים בחול המועד לצור .כו

 יצטרך לתקנם במכפלת וכדומה(.

 בוסינקיון  וכ

 ף את הרצפה בחול המועד )ולא כמי שהחמיר בזה(.ומותר לשט .כז

בזמנינו מותר לפנות את האשפה מביתו לפחי האשפה שמחוץ לחצרו, וכן מותר  .כח

 לעיריה לפנות את האשפה מפחים אלו שזה בכלל צרכי רבים.

רה שמא לא יכבס בגדים יועד, אפילו לצורך המועד גזאסור לכבס בגדים בחול המ .כט

ל. אך בגדי לבנים שדרך להחליפם כל יום, וקודם המועד ויכנס לרגל כשהוא מנו

טות וחלוקי רופאים יומטפחות וממחטות אף מבד, שמחליפם כל יום וכן סדיני מ

בבתי חולים ובבתי מלון שמחליפים כל יום למנוע התפשטות מחלות, מותר לכבסם 

בחול המועד, לצורך המועד. וכן מי שאין לו אלא חלוק אחד )והוא הדין אם יש לו 

 לם התלכלכו לו( מותר לו לכבס לצורך המועד.וכמה וכ
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בגדי קטנים שדרכם להתלכלך תמיד בבוץ וכדומה, מותר לכבסם וכן חיתולי בד  .ל

 או פלאנל שצריכים לתינוקות בחול המועד, מותר לכבסם. 

שהתרנו אם מכבסם ביד, יכבס רק מה שנחוץ לו ביותר. אך  כשמכבס דברים אלו .לא

אם מכבס במכונה מותר לו להכניס למכונה כל מה שהתרנו, אך לא יכניס למכונה 

 בגדי מבגרים שאסור לכבסם.

אשה שהיא בתוך שבעה נקיים לספירתה, מותרת לכבס בחול המועד את הבגדים  .לב

 הנצרכים לה לטהרתה.

ועד, וכן הבא ממדינת הים בחול המועד, מותר לו הר בחול המוהיוצא מבית הס .לג

 לכבס בגדיו.

דתי ומר נקוי נקומותר לנקותו עם מגבון של ח ,כתם שנפל על בגד בחול המועד .לד

 .סור דאורייתא(יבוס )אבל בשבת זה אישאין זה בכלל כ

 טחינה

ק סממנים לרפואה בחול המועד אפילו שאין בו סכנה. וכל שכן שמותר ומותר לשח .לה

ות סמי רפואה בחול המועד )ואף על פי שאסרו חכמים דברים אלו בשבת, לו לשת

 לא נאסרו בחול המועד(.

 כתיבה והשמעת קול

 בספר תורה אסור לכתוב בחול המועד בכתיבה אשורית, ואפילו להגיה אות אחת .לו

 .א בספר תורה אחר, הויא מלאכה שאינה לצורך המועדוכיון שאפשר לקר ,אסור

תורה אחר יש להתיר מפני שנחשב כדבר האבד. ומותר  אבל אם אין להם ספר

 בוקים באותיות שאין זה נחשב מעשה אומן.ילגרור אותיות יתרות או להפריד ד

מותר לכתוב חשבונותיו והוצאותיו בחול המועד. יש אומרים שטעם ההיתר מפני  .לז

שנחשבים למעשה הדיוט כי אין אדם מקפיד עליהם. ויש אומרים שהטעם מפני 

כחו ממנו ונחשבים לדבר האבד. ונפקא מינה בין הטעמים, א יכתבם יש  שאם ל

שלטעם של מעשה הדיוט ההיתר רק אם זה לצורך המועד אבל אין היתר של 
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מעשה הדיוט שלא לצורך המועד. אבל לסברא השניה דבר האבד יכול לכתוב גם 

ל כשהוא לא לצורך המועד. וכן לסברא השניה ההיתר הוא רק בדבר האבד. אב

 דבר שאינו אבד אסור לכתוב ולסברא הראשונה מותר מפני שאינו מעשה אומן.

גרת שלומים או חדושי תורה שאם לא יכתבם ישכחו ימותר לכתוב בחול המועד א .לח

 דושי תורה בחול המועד.יממנו וכן עשו מעשה כמה גדולים שכתבו ח

נכתבת על הקלדה במחשב וכן בפלאפון וכדומה, מותרת בחול המועד כיון שאינה  .לט

 צגת במסך המחשב.ויר אלא מינ

מותר לנגן בכלי שיר בחול המועד שלא אסרו חכמים השמעת קול אלא בשבת ויום  .מ

 טוב ולא בחול המועד.

 פוריא

עושה אשה כל תכשיטיה במועד, כוחלת עיניה, ומאפרת את פניה, וסורקת שערה,  .מא

תרת ון שמואשה נשואה מותרת גם להעביר שערות בית השחי והערוה, וכל שכ

שם על גופה ובגדיה. ומכל מקום אסור לה להסתפר לנוי במועד, שאסור ולשים ב

 תספרת שער הראש נוהג בין באיש בין באשה.

 ת המלאכה על ידי גוייעשי

קנו יכל המלאכות האסורות בחול המועד, אסור לעשותם אפילו על ידי גוי, שת .מב

שה על ידי גוי, מותר בדיעבד חכמים שדין המועד כדין השבת לענין זה. ואם עבר וע

 הנות מהמלאכה.יל

 כשאין באותה עיר מקוה, מותר לומר לגוי שיעשה. וה כגון בנית מקוהבמקום מצו .מג

 יעלה ויבוא

ר ולהתפלל ואפילו אם ולה, צריך לחזיבחול המועד אם שכח לומר יעלה ויבוא בתפ .א

נה )ושו .ערבית לתיואפילו בתפ ,רופק לו אם הזכיר יעלה ויבוא או לא צריך לחזומס
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שאין מקדשין את החדש בלילה. מה שאין  מראש חדש שבערבית לא חוזר מהטעם

 כן במועד(.

אם שכח לומר יעלה ויבוא בברכת המזון, בחול המועד אינו חוזר כיון שאין חיוב  .ב

סעודה בחול המועד, ואם נזכר לפני ברכה רביעית יאמר ברוך אשר נתן ימים טובים 

ולהרמ"א רק לא יחתום(. וכן בשבת חול המועד  ,)לדעת מרןוכו' בלא שם ומלכות 

אם שכח לומר יעלה ויבוא אינו חוזר כיון שאין חיוב הסעודה מחמת המועד אלא 

יב לאכול ב' סעודות אם שכח יעלה ויבוא בב' ימחמת השבת. אבל ביום טוב שח

חוזר  ואם אכל סעודה נוספת ושכח לומר יעלה ויבוא אינו .הסעודות, חוזר ומברך

ומברך.   

 

  



 עא הזכרת מוריד הטלדיני 

 

 דיני הזכרת מוריד הטל

 קון הטלית
נו לומר "תקון הטל", יביום טוב ראשון של הפסח קודם תפילת מוסף מנהג .א

 בור".יומתחילים להזכיר מוריד הטל בברכת "אתה ג

 דין הטועה

ימשיך ויאמר ומוריד הטל. ואם אמר "מוריד הגשם"  –אם טעה ואמר משיב הרוח  .ב

ים י, חוזר לראש הברכה. ואם נזכר כשחתם ברוך אתה ה', יסאפילו תוך כדי דיבור

לת הברכה. ואם חתם מחיה המתים וכל שכן אם התחיל יר לתחוקיך ויחזולמדני ח

 אתה קדוש, חוזר לראש התפלה.

וכן אם טעה בברכת השנים ואמר ותן טל ומטר, מחזירין אותו. דהיינו שאם אמר  .ג

, חוזר לתחלת הברכה. וכן אם סיים תפלתו ותן טל ומטר ונזכר אפילו תוך כדי דיבור

אלא שלא עקר רגליו )קודם יהיו לרצון השני שאחר "אלהי נצור"( חוזר לתחלת 

ברכת השנים. ואם עקר רגליו )והוא הדין אם אמר יהיו לרצון שקודם עושה שלום 

 ואין דרכו לומר שם תחנונים( חוזר לראש התפלה.

שדינו שצריך לחזר  -עה בברכת השנים ר" שטואם נזכר בשעה שאומר "אלוהי נצ .ו

לברכת השנים, ושומע שליח ציבור שאומר קדושה, לא יענה קדושה. שאם יענה, 

מגלה דעתו שסיים תפילתו וצריך לחזור לראש התפלה. אבל אם נזכר שטעה 

בגבורות )שלא אמר "מוריד הטל"( שדינו שצריך לחזור לראש התפלה, יענה 

            קדושה עם השליח צבור.     

 ותקנתו פקודין המס

 שטעהפק אם אמר מוריד הטל או מוריד הגשם, עד שלושים יום בחזקת והמס .ד

כתבו ו דאות שטעה.ור. ולאחר שלושים יום אינו חוזר אלא אם כן יודע בוווצריך לחז

הפוסקים שיכול אדם לומר "מחיה מתים אתה רב להושיע מוריד הטל" תשעים 

רוך ל' יום אם הזכיר גשם או טל, אינו צריך לחזפעמים ואז אם הסתפק בתו



 עב ירת העומרפסהלכות 

 

 מרוהלכות ספירת הע

 זמן הספירה
מר התנופה שבע ונאמר בתורה "וספרתם לכם ממחרת השבת מיום הביאכם את ע .א

רוש "ממחרת ית תהיינה", וקבלו חכמינו זכרונם לברכה, שפושבתות תמימ

ו שסוברים הצדוקים השבת" הוא יום טוב ראשון של פסח שהוא יום שבתון. ולא כמ

 דהיינו יום השבת של השבוע. –שהוא למחרת שבת בראשית 

 חיובה בזמן הזה 

מר מליל ט"ז בניסן עד סוף מ"ט יום שהם ולפיכך מצות עשה לספור ספירת הע .ב

שבעה שבועות. ומכל מקום דעת רוב הפוסקים שהואיל ונאמר בתורה "שבעה 

שבעות" דהיינו שתלה  שבעת תספר לך מהחל חרמש בקמה תחל לספר שבעה

מר, ומר, ומכיון שבזמן הזה אין לנו קצירת העובקצירת הע –הכתוב את הספירה 

מר וות ספירת העומר שהיה קרב בבית המקדש בט"ז ניסן, אין מצוולא קרבן הע

 מדאורייתא אלא מדרבנן זכר למקדש.

 לשם יחוד 

וכתב החזון  בפרט מהשאמי, –יש נוהגים לומר קודם הספירה נסח "לשם יחוד"  .ג

"הרינו באים לקים מצות עשה מן התורה של  –עובדיה שהנוהגים כן אין להם לומר 

" אלא יאמר "לשם יחוד וכו' בשם כל ישראל הרינו באים לספור העומרספירת 

"כמו שכתוב  -". וישמיטו גם את הפסוקים שאומרים ב"לשם יחוד" העומרספירת 

זה )עי' כה"ח סי' תפ"ט סק"ז ואור לציון(. בתורה וספרתם לכם וכו'". ויש חולקים ב



 עג ירת העומרפסהלכות 

 

לומר הפסוקים הנ"ל, מ ולבני תימן, הנוהגים לומר נוסח לשם יחוד, לא נמנעים

 .14אמנם לא אומרים מצות עשה "מן התורה"

 סדר הברכה והספירה

לנוהגים  –חוד יבור )ואומר לשם יימר עומד הגדול שבצוקודם שסופרים ספירת הע .ד

מר, וכל הקהל וונו על ספירת העיאשר קדשנו במצותיו וצ כן( ומברך בשם ומלכות

מכונים לצאת בברכתו ועונים אמן וסופרים כולם יחד בלשון ארמית "האידנא חד 

בור אומר לבדו הרחמן וכו' וכל הקהל עונים ייומא בעומרא". ויש נוהגים שהשליח צ

 לם יחד ממשיכים הרחמן. ואמן ויש נוהגים שכ

נצח בנגינות מזמור שיר. וטוב לכוין לאמרו בצורת לאחר הרחמן אומרים למ .ה

 המנורה. והשאמי נוהגים לומר אחר למנצח "אנא בכח". 

 מר. ואין לברך שהחיינו על ספירת הע .ו

 נוסח הספירה

דש, כפי שמופיע בסדורי הספרדים. וחדשים מקרוב באו שהחלו לספור בלשון הק .ז

. )אלא אם 15מת כמה טעמיםונכון שיחזרו למנהג אבותינו לספור בלשון ארמית מח

 כן אינו מבין לשון ארמית וכמו שיתבאר להלן(. 

 מר".ומר" ולא "לעומנהגנו לומר בספירה "בעומרא" דהיינו "בע .ח

                                                           
ולשון "מצות עשה" סתם, מתיישב במצוות עשה מדברי סופרים. וגם הפסוקים  14

מתיישבים ב"זכר" למה שכתוב בתורה. ועוד, שלהרמב"ם גם בזמננו ספירת העומר מן 
 התורה, ואפשר שלכן לא חששו לנוסח ה"לשם יחוד".

גום של "היום", אלא "האידנא" דהיינו תר –בספירה בארמית לא אומרים "יומא דין" 15
זו העת. והסופרים בבין השמשות, אף על פי שיוצאים ידי חובתן, אינם  –עידנא  –האי 

יכולים לומר "היום" כיון שהוא זמן מסופק. אבל אם אומרים האידנא, לא אמרו דבר שקר. 
ארמית וכן בספירה בלשון הקודש מיום כ"א לספירה אומרים היום אחד ועשרים, וב

 אומרים עשרין וחד, והכי עדיף.



 עד ירת העומרפסהלכות 

 

 לספור ימים ושבועות

מצוה לספור ימים ושבועות לפיכך כשמגיע ליום השביעי אומר "האידנא שבעה  .ט

 יומי בעומרא דאינון חד שבועא".

 נשים

מר שהיא מצוה שהזמן גרמא. ולכן אף אם רוצות וממצות ספירת הענשים פטורות  .י

לספור אסור להן לברך על הספירה מפני שהיא ברכה לבטלה, ויספרו בלא ברכה 

 או שישמעו מהשליח צבור.

 קטנים

 מר בכל יום בברכה.ומצוה לחנך את הקטנים לספור ספירת הע .יא

ספר כל הימים בברכה קטן שהגדיל בימי הספירה, ונעשה בר מצוה, אף על פי ש .יב

סר אפילו יום אחד, לא יספור בברכה מעת שהגדיל, מפני שעד שהגדיל היה יולא ח

משהגדיל הרי חסר לו ונוך. יפטור מכל המצוות והברכה שבירך היתה מדין ח

ן יה"תמימות" ועל כן יספור בלא ברכה. ומכל מקום ישתדל להתפלל תמיד במני

 ר ויצא בברכתו.כדי לשמוע את הברכה מפי השליח צבו

 ספירה מעומד

מר מעומד וסמכו חכמינו דין זה על הפסוק "מהחל חרמש בקמה ומצות ספירת הע .יג

תחל לספר שבעה שבעות" ודרשו אל תקרי "בקמה" אלא "בקומה" ומכל מקום 

 לה מיושב.יאם מנה מיושב, יצא. וזקן או חולה רשאים לספור לכתח

 רויומע מחבש

בעצמו שנאמר "וספרתם  העומרלספור ספירת  מצוה על כל אחד ואחד מישראל .יד

ן לצאת ישתהיה ספירה בפי כל אחד. ומכל מקום אם נתכו –לכם" לשון רבים 

 ן להוציאו, יצא בשמיעה ששומע כעונה.יבספירת השליח צבור, והשליח צבור התכו



 עה ירת העומרפסהלכות 

 

ן לצאת בברכתו או ירו, אף על פי שלא נתכויאם שמע הברכה והספירה מחב .טו

נה, ולסוברים שאינם צריכות וקת אם מצוות צריכות כווש מחלבספירתו, כיון שי

יצא בספירת חבירו, נמצא שאם ירצה לספור בעצמו, ברכתו תהיה לבטלה  נהוכו

שאינו בהדיא ן יואם כששומע חבירו שסופר, מכו .לדעה זו. על כן יספור בלא ברכה

 רוצה לצאת ידי חובה בספירתו רשאי לברך לכולי עלמא.

 שמביןספור בלשון י

נו יצריך לספור בלשון שמבין ועל כן אם אינו מבין את הספירה בארמית כמנהג .טז

ואם  ,יספור בלשון שמבין - דשודש. וכן אם אינו מבין בלשון הקויספור בלשון הק

 לא יצא ידי חובה. ספר בלשון הקדש

 מן הספירהז

לת הלילה, סופר והולך כל ימר בלילה. ואם שכח לספור בתחוזמן ספירת הע .ב

לה נכון לספור אחר צאת הכוכבים )שהוא כשלש עשרה וחצי דקות יהלילה. ולכתח

מר אף בבין וזמניות אחר השקיעה( אבל מן הדין רשאים לספור ספירת הע

ימו הצבור תפילת ערבית בבין השמשות, ויש חשש שילכו יהשמשות )כגון שס

מדרבנן וזמן מר בזמן הזה ולבתיהם ולא ימתינו לצאת הכוכבים( מפני שספירת הע

בין השמשות הוא ספק יום ספק לילה, וספק בדרבנן לקולא. אבל קודם השקיעה 

מר. ואם ספרו קודם השקיעה חוזרים לספור אחר ואינם רשאים לספור ספירת הע

 צאת הכוכבים בברכה.

לה בבין השמשות ורוצים לספור מיד ימו התפיהמתפלל ערבית מבעוד יום וסי .ג

ם המצוה "לכתחלה" ילספור אחר צאת הכוכבים ולקימר, והוא רוצה וספירת הע

מר אחר כך, רשאי להתנות וולא בדיעבד, אלא שחושש שישכח לספור ספירת הע

בדעתו ולומר "אם אשכח לספור בלילה בביתי, הריני סומך על ספירה זו ויוצא בה 

ן שלא אצא ידי חובה בספירה ימר, אני מכווידי חובתי. ואם אזכור בלילה לספור הע
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ר עם הצבור בלא ברכה, ולאחר צאת הכוכבים וזו שאני מונה עם הצבור", ויספ

 יספור בברכה.

תפילת ערבית. ויש נוהגים לספור רק אחר -יש נוהגין לספור אחר קדיש תתקבל של .ד

 "עלינו לשבח".

ראוי לומר דברי תורה והלכה בין מנחה לערבית כדי שיתעכבו ויספרו ספירת  .ה

מו מצות יונמצא שמצוה גוררת מצוה שכדי שיקימר אחר צאת הכוכבים. והע

 "לכתחלה" אחר צאת הכוכבים, לומדים תורה ברבים. העומרספירת 

 מרולא ספר ספירת הע

מר בלילה, סופר ביום בלא ברכה. וממשיך ושכח או הזיד ולא ספר ספירת הע .ו

לספור גם ביום, שוב אינו רשאי לברך ור בשאר הלילות בברכה. ואם שכח לספ

ילות אלא סופר בלא ברכה, משום שנאמר "תמימות" וכיון שחסר יום אחד בשאר ל

 מהספירה, שוב אינם "תמימות".

 המסתפק אם ספר

בלילה הקודם, )וביום הקודם לא ספר כלל( סופר  העומרמי שנסתפק אם ספר  .ז

בברכה מטעם ספק ספיקא. ספק שמא ספר, ואם תמצי לומר שלא ספר, שמא 

 הוא מצוה בפני עצמו.הלכה כמי שסובר שכל יום 

 זכר בבין השמשותנ

, יספור מיד העומראם היה עומד בבין השמשות ונזכר שלא ספר אמש ספירת  .ח

הספירה של אתמול בלא ברכה, ואחר צאת הכוכבים יספור בברכה. ויזהר שבכל 

יתר הלילות לא יספור בבין השמשות כדי שלא יהיה "תרתי דסתרי", שכיון 

שוב איך יחשיבהו ללילה הנכנס. )וכל שכן  ,יום היוצאשהחשיב את בין השמשות ל

 שאין לו לספור בבין השמשות אחד את שתי הספירות(.
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 יודע שלא יוכל לספור תמימות

כגון שיש לו  העומרדאות גמורה שיצטרך לחסר איזה ימים מספירת ואם יודע בו .ט

ר ועבתהרדמה כללית ולא יתעורר רק אחר שמר, והוא בותוח בעיתור הקבוע לנ

יש אומרים שיתחיל לספור בלא ברכה  ,ליו יממה שלמה שלא יוכל לספור בהע

 .16מתחלת הספירה ויש שמתירים לספור בברכה

 בל שבת קודם שספר של ערב שבתיק

בל שבת והתפלל ערבית מבעוד י, וביום ששי קהעומראם בליל ששי שכח לספור  .א

שי )בלא ברכה( ואחר של־יום ש העומריום, ונזכר קודם צאת הכוכבים, יספור 

 צאת הכוכבים יספור את של־שבת בברכה.

 בוריספירה בהרהור או בד

בור בפיו ובשפתיו אבל בהרהור לא יצא שהרהור יצריכה להיות בד העומרספירת  .ב

 לאו כדבור דמי. ולכתחלה צריך להשמיע לאזניו. ואם לא השמיע לאזניו, יצא.

 ספירה בכתיבה

ושכח לספור בפיו, רשאי לספור  - לעומרכך הכותב במכתב בלילה, היום כך ו .ג

 בור.יבשאר הלילות בברכה שיש פוסקים שסוברים שכתיבה חשובה כד

 העומראונן בספירת 

. ואם העומרפטור מכל מצוות שבתורה, ופטור מספירת  -אונן שמתו מוטל לפניו  .ד

ספר, לא עלתה לו ספירה אלא יספור שוב בלא ברכה אחר הקבורה. ואם הקבורה 

                                                           
טעם האומרים שמתחילת הספירה יספור בלא ברכה, משום שסוברים שכיון שיודע  16

שלא יהיו תמימות, אין לו לברך. וטעם הסוברים שיתחיל לברך משום שסוברים שאף 
לבה"ג שסובר דבעינן תמימות, אין הכוונה שאם לא סיים לספור כל הימים לא קיים 

וכל הברכות שבירך היו לבטלה, אלא הכוונה שאינו יכול למנות יום שני אם לא  המצוה,
מנה את שלפניו. דכיון שלא מנה יום ראשון, אין היום השני שלם. אבל כל מה שיכול 

 לספור, יספור בברכה, ומקיים את המצוה ליומה.



 עח ירת העומרפסהלכות 

 

עד שישאר באנינותו לילה ויום, וכבר מסרו את המת ל'חברה קדישא'  –כבת מתע

 . 17והם מטפלים בקבורתו, רשאי לספור בלא ברכה ועולה לו ספירה זו

 ההספירם קודה אכיל

חצי שעה קודם שקיעת החמה, לא יאכל אדם פרי או עוגה יותר משיעור כביצה.  .ה

מר, חייב ווהגיע זמן ספירת העסור י)אפילו אם התפלל כבר מנחה( ואם התחיל בא

סור, כיון שהתחיל בהיתר, יר. אבל אם התחיל קודם זמן האולהפסיק אכילתו ולספ

ם סעודתו. )אבל יר, אלא סופר אחר שיסיולא מטריחים אותו להפסיק סעודתו ולספ

רות ים פת או עוגה פחות משיעור כביצה, וכן מותר לו לאכול פומותר לו לטע

 וכדומה(.

 ההברכם קודם הימי תלמנוא של

מר, כמה הלילה לספירת ורו אחר השקיעה קודם ספירת העימי ששאל אותו חב .ו

, יאמר לו "אתמול היה כך וכך". ואם אמר לו "היום כך וכך", כיון שהזכיר העומר

"היום" והזכיר מנין הימים, אינו יכול לספור אותו היום בברכה, אלא מונה בלא 

 ברכה.
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ת שיש מי שמטפל בקבורת המת, בטל הטעם של  עֵּ מֵּ במצוה פטור מן המצוה. נמצא שֶׁ
עוסק במצוה פטור מן המצוה, וחזר להיות שייך במצות ספירת העומר ואם ספר עלתה לו 
ספירת אותו יום. )אמנם לטעם שלא יהיה זלזול למת, אינו רשאי לספור, מ"מ בנידו"ד יש 

י שיוכל לברך בשאר לילות, משום ספק ספיקא. ספק הלכה לסמוך על הטעם הראשון כד
כטעם הראשון ורשאי לספור, ספק כטעם השני ואינו רשאי לספור, ואף אם כטעם השני, 

ופטור ממצות ספירת העומר,  -ספק אי הלכה כבה"ג וכו'.( אבל אם הוא עסוק במצוה 
ד   ינֹו שימשיך לספור בלא יהיה דינו כקטן שספר שלא עלתה לו ספירה לענין "תמימות" שֶׁ

 ברכה.



 עט ירת העומרפסהלכות 

 

 ךלברי רשאי אימתד בדיעב

רוש לא לצאת ידי חובה בספירה זו, ין בפיאם בשעה שאמר לו היום כך וכך, התכו .ז

 ר אחר כך בברכה. ויכול לספ

בת י, כיון שלא הזכיר ת'ארבעה' מר, וענה לווכמה היום לע –רו יאם שאלו חב .ח

שה, יר בברכה. וכן אם אמר לו מחר חמובעלמא, יכול לספ "היום", אלא ענה מספר

 בברכה. רור ולספויכול לחז

רו, השיבו מנין הימים בלא מנין השבועות, אפילו אם אמר "היום יחב אם כששאלו .ט

 .שמונה ימים", כיון שלא מנה שבועות, רשאי לספור בברכה

 מודויל בדרךר ספ

מר", אם הוא קודם צאת ומודו קרא מהספר "היום יום אחד לעיאם בשעת ל א.

 צאת הכוכבים, יספור בלא ברכה.ר בברכה. ואם אחר ור ולספוהכוכבים, יכול לחז

 רציבו שליח

שאינו יכול לספור עוד בברכה, אינו רשאי  אדם ששכח לספור יום שלם, שדינו .א

 .18בור ידי חובתם בברכתוילהיות שליח צבור לברך ולהוציא את הצ

אומר "אתמול כך וכך יומי בעומרא" וכו'  העומרמנהגנו ששליח צבור קודם ספירת  .ב

ט בפרד" יחום לשה "הספירם קודם שאומרי ויש, העומרירת ואחר כך מברך על ספ

 י.מהשאמ
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לברך ולהוציא אחרים ידי חובתם, והוסיף שמכל מקום ראינו לזקנים שהיו נותנים לאחר 
 לברך ולא סמכו על היתר זה.



 פ ירת העומרפסהלכות 

 

 טעות ביום הספירה

יומי בעומרא דאינון חד  אעשר אספר וטעה במנין הספירה כגון שספר האידנ .ג

בור יוך כדי דמר, אם נזכר תושבועא ותלתא יומי. ובאמת הוא יום התשיעי בע

בור, יברך ייד. ואם אחר כדי דר מור ויספויאמר "שלום עליך רבי"( יחזעור שי)ש

ר. ופשוט שאם לא ספר באותו לילה, יספור ביום בלא ברכה ואם לא ושוב ויספ

 ספר גם ביום, לא יברך על ספירתו בשאר הלילות.

 טעות בין ימים לשבועות

יומי בעומרא",  או שבלילה העשירי ספר "האידנא עשראם ספר ימים כתקנם דהיינ .א

ן חד שבועא וארבעה יומי" במקום "חד שבועא וטעה בשבועות ואמר "דאינו

שספר "האידנא חד עשר ן כגו תבשבועוא ולם בימיה שטע פךיותלתא יומי" וכן לה

 ,מר "דאינון חד שבועא ותלתא יומי"יומי בעומרא" ובמנין השבועות לא טעה שא

אם מנה ימים לבד ולא הזכיר שבועות או שמנה שבועות לבד ולא הזכיר מנין  וכן

ר ימים ור ולספו, נחלקו הפוסקים אם יצא ידי חובה או לא, לפיכך צריך לחזהימים

ושבועות כתקנם בלא ברכה. ואם לא חזר, יספור ביום שוב בלא ברכה. ואם לא 

קת וזה שנוי במחל דיןמפני ש ,ספר גם ביום, כשסופר בשאר לילות רשאי לברך

ר, שמא הלכה כמי וחזר, ואף אם תמצי לומר שצריך לווהוי ליה ספק אם צריך לחז

 שסובר שלא בעינן "תמימות" והוי ליה ספק ספיקא ורשאי לברך. 

 נףוספירה במקום המט

ד תורה או וואסור ללמ –נף ואדם השוהה "במעצר" בימי הספירה, והמקום מט .ב

בלא ברכה, וכשיצא משם  העומרלברך או להתפלל באותו מקום, רשאי לספור את 

ואין  -היא מצוה  העומרכה. ואף על פי שספירת ימשיך לספור בשאר הלילות בבר

נפים, מכל מקום כיון שהספירה כעת היא "חלק" ום מצוה במקומות המטילקי

ממצוה מתמשכת, ובכדי שלא יפסיד לגמרי את המצוה שאם לא יספור כעת, לא 

שדינו  ,יוכל לספור בשאר לילות כשיצא לחפשי, מותר. אבל מי ששכח לספור



 פא ירת העומרפסהלכות 

 

נף, כיון שהספירה ואין לו לספור במקום המט ,לות על ספירתושלא יברך בשאר לי

 ר בלא ברכה.ונופת למקום נקי ויספימצוה ואין לעשותה שם אלא ילך ממקום הט

 ההספירם ביוספק 

פק במנין הימים שצריך לספור כגון שנמצא במדבר או במקום שאין בו ישוב והמס .א

או חמשה, יספור שתי ספירות  יהודי ואינו יודע אם היום צריך למנות ארבעה ימים

בלא ברכה )כדי שלא יהיה הפסק בין הברכה לספירה על ידי ספירה שאינה נכונה(, 

יק, יספור משם והלאה בברכה.ווכשיגיע למקום ישוב וידע מהו המספר המד

 

  



 פב העומרמנהגי   

 

 העומרמנהגי 

מתו עשרים וארבעה אלף תלמידי רבי עקיבא,  עומרבימי הספירה מפסח ועד ל"ג ל .א

ולם שמם עד שבא רבי עקיבא אצל רבותינו שבדרום ושנאה להם והם ונשאר הע

רבי מאיר ורבי יהודה ורבי יוסי ורבי שמעון ורבי אלעזר, והם הם שהעמידו את 

לות יג מנהגי אבוהתורה מאותו הדור והלאה. ומפני כך נהגו כל עדות ישראל לנה

 מר.ועד יום ל"ג בע העומרבימי ספירת 

 מרורת בעותספ

נהגו לא  –בלים ו: א. מנהג המקעומררת בוו שלושה מנהגים בענין תספבתימן הי .ב

ב.  ,טוב ראשון של פסח עד ערב שבועות מר על פי הקבלה, מיוםולהסתפר בע

לוח ימר. ג. גומיום טוב ראשון של פסח עד ל"ג בע חשלא לגל –מנהג רוב ישראל 

 וכל אדם יחזיק במנהג אבותיו. 19,רת כל ערב שבתוותספ

 רמובעם שירי

מנהג כל ישראל לא לשמוע בימים אלו שירים המלוים בכלי נגינה, אפילו דרך רדיו  .י

או הקלטה, ומן הדין אסור כל השנה לשמוע שירים המלוים בכלי נגינה, אלא 

שבשאר ימות השנה נוהגים היתר כששומעים הקלטה של שיר, מפני שאין 

ים בזה בשאר ימות ליואף המק .השמיעה של הרמקול כשמיעת כלי הנגינה בעצמו

השנה, נוהגים להחמיר בזה בימים אלו שנוהגים בהם מנהגי אבלות. אבל שירי 

                                                           
שבועות ביום ב' בשבוע, שלא מהרי"ץ בפעולת צדיק כתב בתשובה אחת שאם חל חג  19

להסתפר ביום ו' שלפניו לכבוד השבת, אלא ביום א' שהוא ערב שבועות. ובתשובה 
לנהוג בה לכבוד  אחרת כתב שאין חמור מנהג זה )שלא להסתפר( מאבילות ישנה שאין

שמותר להסתפר לכבוד שבת.( ונמצאנו למדים שעל מנהג המקובלים  –שבת )דהיינו 
 אבל על מנהג "האבילות" הוא חלק והתיר, וכן דעת השתי"ז. לא השיג מהרי"ץ,



 פג העומרמנהגי   

 

מותר אם היא דרך הודאה לה' יתברך, וכל  –קודש ששרים בפה בלא כלי נגינה 

שכן בשבתות שבעומר, שאין להחמיר בזה כלל. ושירים "ווקאלים", )שהנגינה 

ל ידי הכאת כף אל כף או ציקצוק בלשונו שבהם אינה נעשית על ידי כלי שיר אלא ע

 . 20או שריקות בפיו,( אין להתיר בימים אלו

 עומרבם שירי

יש להתיר לשמוע בשמחת מצוה, )פדיון הבן, ברית מילה,( שירי קודש המלוים  .יא

וכן מותר להשתתף בהכנסת ספר תורה שיש בהם לווי לספר תורה  –בכלי נגינה 

מצוה שנעשית בזמנה מותר גם כן. אבל אם דת בר ו בשירים וכלי נגינה. ובסע

תי שנעשה בר מצוה )כגון שיוצא לו יקדמת או דחויה, ואין זה יומו האמוהסעודה מ

זמנים ביום חמישי שלפניו או ראשון ושעושים את הסעודה למ ,בר מצוה ביום שבת

 שלאחריו(. אסור לשמוע בו שירים כלל.

 עומרשואין בינ

נוהגים  םוהספרדיז. אשכני בנם נוהגין וכ עומרבמנהגנו שלא לשא אשה עד ל"ג  .יב

דוכים או תנאים )הנקראת יונהרא נהרא ופשטיה. אבל סעודת ש עומרב דעד ל"

קודים ומחולות )וכל שכן יבימינו "וורט"( מותר לעשות, ובלבד שלא יהיו שם ר

 קודים מערבים שאסורים כל השנה(.יר

 

 

                                                           
שהרי אסור לשמוע כל השנה כלי נגינה. אלא שרוצים להתיר מהסברא שאין השמיעה  20

ברמקול כשמיעת כלי הנגינה, )כמו שהשומע קריאת מגילה ברמקול לא יוצא ידי חובה 
ה רק לענין תקנת לדעת רוב הפוסקים  מפני ששמע רמקול ולא קול אדם אמיתי( וז

חכמים זכר לחורבן אבל במנהגי אבילות, אף שמיעת רמקול אסורה כיון שמשמח, ואינו 
 דין "בכלי נגינה" אלא ב"שמחה", ושיר ווקאלי, "משמח" כמו שיר רגיל.



 פד העומרמנהגי   

 

 ברכת שהחיינו

הספירה על פרי חדש, אולם לענין לבישת בגד  מותר לברך בשבת שהחיינו בימי .יג

רך יש וובשעת הצ .עומרחדש, ראוי להחמיר מאחרי ראש חדש אייר עד ל"ג ב

 ימשיך ואחר כךת, בשבה בתחלנו ילבשל יכום וא, ש ולברך שהחיינוולהקל ללב

 . )וכן במקום שמחה מותר(.להחות בימו ללבשו

תשבועוג חי לפנת רותספ  

שבועות ביום ראשון חג כשחל  –העומרי ימל כם מסתפרי אשל, בליםולמנהג המק .יד

הנוהגים ם דירולים. ולספומסתפרים בערב שבת, כדי שלא יכנסו לחג כשהם מנ

 עומרבשבת מותר להסתפר בל"ג ב עומר, אם חל ל"ד בעומרלהסתפר בל"ד ב

 שהוא ערב שבת.

 ההמילם ביות תספור

ילה מפני שיום טוב שלהם מותר להם לגלח ביום המ ,והמוהל ,הסנדק ,אבי הבן .טו

 הוא.

 המלאכת יעשי

דים שהנשים לא עושות מלאכה בלילה משקיעת החמה ריש נוהגים מעדות הספ .טז

, העומרלות. ויש שנהגו כן מהשקיעה עד אחר שיספרו ספירת יואילך למנהג אב

 מכל מקום אין מנהגנו כן, והנשים עושות מלאכה כדרכן.

 



 פה ג בעומר"ל  

 

 עומרל"ג ב

 " עומרב"ג לת "אמיר

פור דברים וכדומה, לא יצא יבתוך ס עומררו היום ל"ג ביאמר לחב עומרבל"ג באם  .יז

ועוד שלא הזכיר מנין  ,שהרי מנה ימים ולא שבועות ,ר בברכהוידי חובה ויספ

נתו למנין הספירה אלא והימים אלא גימטריא של מנין שהוא ל"ג, ועוד שאין כו

 ".עומר"ל"ג ב א ליום י"ח איירומזכיר שמו של היום שכבר השתרש לקר

של רבי שמעון בר  21לולאישהוא יום ה עומרנוהגים להרבות בשמחה ביום ל"ג ב .יח

 עומרד בליל ל"ג בויוחאי, ואין אומרים בו תחנון ואין בו נפילת פנים. ויש נוהגים ללמ

הר הקדוש. ויש הנוהגים להדליק נר ושבחי ר' שמעון בר יוחאי הפזורים בש"ס ובז

 .שמתולוי נינשמה או מדורה לע

יש הנוהגים להביא את בניהם הקטנים שהגיעו לגיל שלש שנים לציונו של רבי  .יט

רת ראשונה בשמחה ובשירים וכדי שיסתפרו תספ עומרשמעון בר יוחאי בל"ג ב

במקום זה. ויש שכתבו שצריך להקפיד שיעברו על הילד ג' שנים תמימות קודם 

לכם ערלים". שלא יעבירו שיספרו אותו וסמכו את זה על הפסוק "שלש שנים יהיה 

על ראשו תער ג' שנים. ויש שלא הקפידו בזה, אלא אף אם הוא קרוב לגיל ג' שנים 

מספרים אותו.

                                                           
" של רבי שמעון בר יוחאי, לפי ש"הילולא" אין הילולאדקדקנו לכתוב שהוא יום " 21

שמחה וסעודת שמחה. )עי' ברכות ו: אמר רב אשי  משמעותה "יום השנה" אלא לשון
לשמח החתן בדברים"( שלא מצאנו מקור  -מילי. ופירש רש"י "מילי –אגרא דבי הילולי 

מוסמך לכך שרבי שמעון בר יוחאי נפטר בל"ג בעומר, אלא שאז פסקו מלמות תלמידי 
ות, היה רבי רבי עקיבא, ונשארו רק חמשה תלמידים. נמצא שאילו לא היו פוסקין מלמ

שמעון בר יוחאי מת ביום ל"ג בעומר. ועל כן היה יום ל"ג בעומר יום שמחה והילולא 
 בשבילו, שלא מת. ויש שהביאו מכתבי מהרח"ו שכתוב שם "שהוא )ל"ג בעומר( יום

ר' שמעון בר יוחאי" אמנם לאחר עיון בכתבי יד נמצא שהוא טעות סופר והיה 'שמת' 
 שב"י".ר 'שמחת' כתוב "שהוא יום



 פו תפילת היחידדיני   

 

 תפילת היחידדיני 

 זמני התפילות

בימים אלו בזמני התפילות, להתפלל תפילת שחרית עם הנץ החמה,  ראוי לדקדק .א

 תפילת מנחה מפלג המנחה, ותפילת שחרית מיד אחר צאת הכוכבים.

 ברכו ביחיד

המתפלל ביחידות, בתפילת שחרית יאמר ברכות השחר ופסוקי דזמרה בלי דילוג,  .ב

 (ם ואח"כוהוא רחויתחיל וכן בתפילת ערבית ) קודם ברכת יוצר, -ואחר ישתבח 

יאמר 'ברכי נפשי את ה' המבורך, ברוך ה' המבורך לעולם ועד' וימשיך ברכת יוצר. 

 )ובערבית מעריב ערבים(. 

 קדושה ביחיד

כשמגיע לקדושה של יוצר ולקדושה של ובא לציון, במקום 'קדוש קדוש קדוש'  .ג

שנוהגים בקדושה  יאמר 'קדושת ה' צבאות מלא כל הארץ כבודו' )ויש מהשאמי

 של יוצר לקראה בטעמיה(

 י"ג מידותנפילת פנים ו

בימים שאומרים בהם תחנון, למנהגינו אף היחיד אומר תחנון ונפילת פנים.  .ד

 ובאמירת י"ג מידות במקום ה' ה' אל רחום וכו' יאמר מצפץ מצפץ אל רחום וכו'.

 תיקוני לשון ליחיד בתפילה ובברכות

ת מנוסח התפילה והברכות, ובמקומות שאומרים לשון המתפלל יחיד, אין לו לשנו .ה

רבים )כמו בברכת הלבנה 'כשם שאנו מרקדים'(, לא ישנה מדעתו ללשון יחיד, 

 זולת מקומות שנכתב כך בפירוש שהיחיד אומר בלשון יחיד.



 פז תפילת היחידדיני   

 

 קדיש תתקבל

במקום קדיש תתקבל יאמר 'בריך שמיה דקודשא בריך הוא )השאמי אומרים  .ו

די אומרים לעילא לעילא מכל( ברכתא שירתא תשבחתא לעילא מן כל והבל

ונחמתא דאמירן בעלמא, תתקבל צלותי ובעותי עם צלותהון ובעותהון דכל בית 

 ישראל יהא שלמא וכו' עד דאמירן בעלמא, עושה שלום וכו'.

 קריאת התורה בשבת

בשבת, אחר תפילת שחרית יקרא מהחומש את פרשת השבוע שנים מקרא ואחד  .ז

 את ההפטרה, בלא ברכות. תרגום וכן

 קריאת ההלל בליל פסח

בתפילת ערבית של ליל פסח, כתב השולחן ערוך )סי' תפז סעי' ד( "בליל ראשון  .ח

של פסח גומרין ההלל בציבור בנעימה בברכה תחילה וסוף". וכן נוהגים רוב 

השאמי, אולם דעת מהרי"ץ שאין לברך עליו, וכן מנהג הבלדי. ובדעת השולחן 

קו הפוסקים אם יחיד יברך על ההלל או לא. וכיון שאין הברכות מעכבות ערוך נחל

 ראוי לנהוג בזה דין סב"ל, ואף הנוהגים לברך בציבור, לא יברכו ביחיד.

 ליל הסדר

יציאת מצרים ואפילו אם אינם יודעים לשאול את לבניו ולבנותיו  לספרמצות עשה  .ט

שהבן קודם ובפרט כשלא  ילמדם כפי הבנתם. ומצות ההגדה היא לכל אדם, אלא

תשאל  -ואם אין לו בן שישאל  ."והגדת לבנך" הגיע למצות שאז היא עיקר מצות

ואפילו תלמידי  .שואל הוא את עצמו ם הוא יחידי. ואם לאו, אשתו שואלתו. ואבתו

 חכמים שואלים זה לזה מה נשתנה.

 



 פח תפילת היחידדיני   

 

 קריאת ההלל בשחרית של יו"ט ראשון

בקריאת ההלל ביום טוב ראשון, יברך על ההלל תחילה וסוף ויקראנו בלא דילוג.  .י

ֲקר  ואם הם שנים גדולים, האחד  א את ההלל והשני יענה 'הללויה'. וכופל את כל יְּ

 הפסוקים שהציבור כופלין.

 קריאת ההלל בחול המועד ושביעי של פסח

השו"ע יקרא את ההלל בחול המועד ובשביעי של פסח וכן בראש חודש, לדעת מרן  .יא

בדילוג בלא ברכה. ולדעת הרמב"ם היחיד לא יתחיל לקרוא את ההלל, ואם 

 התחיל, יסיים בדילוג. ומהרי"ץ כתב )פעו"צ ח"ב סי' קטו( שיקראנו בדילוג בצנעה.



 פט בימים אלוהנהגות    

 

 נהגות בימים אלוה

 שבת הגדול

היות והשנה לא יהיו דרשות שבת הגדול, ראוי לכל אחד ואחד ללמוד את הלכות  .יב

 ג. הח

 מכירת חמץ

יש להזדרז ולמכור את החמץ. לאור המצב, מוסדות אבי העזרי פתחו את  .יג

 האפשרות לבצע את מכירת החמץ בצורה מקוונת, ללא תשלום.

 שריפת החמץ

שפוך עליו למנהגינו, מצוות ביעור החמץ הוא שיפסול אותו מאכילת הכלב ע"י שי .יד

היות  ,אקונומיקה או נפט וכדומה. ואף הנוהגים לשרוף את החמץ באש, השנה

יש להימנע מכך ולקיים מצוות ביעור חמץ ע"י אסורה ומסוכנת,  ההתקבצותו

 פסילתו מאכילת הכלב.

 תענית בחול המועד

אין גוזרין על הציבור תענית בחודש ניסן. אבל כל יחיד ויחיד רשאי לקבל על עצמו  .טו

מנחה ערב התענית, ולהתענות לעצמו. אולם ביום טוב ובחול המועד, אף תענית ב

 היחיד אסור להתענות. 

 ספירת העומר

במוצאי יום טוב הראשון מתחילין לספור את העומר. וכל אחד יראה לעשות לעצמו  .טז

 איזה סימן לזכרון שלא ישכח לספור.

 


