
". ...כי גאל ה' יעקב. ובישראל יתפאר"רנו שמיםלסדר:  , תשפ"א.בניסן חמישי ו' יוםבס"ד,   

  הדרכות מעשיות נחוצות בענייני הפסח לקט 
  ויאמר לקוצרים ה' עמכם...

  כללי

 קמחא דפסחא.   .א
חשוב מאוד שכל אחד יהיה שותף בנתינת קמחא דפסחא, כפי אשר תשיג ידו.

 . מכירת חמץ  .ב
 , לבל ישתהה וישכח. ברבנות להקדים ולמכור החמץ

 מצות שמורות.  .ג
ק משעת  צירהשמורות 

ללא פקפוק.מצות עבודת ידלכתחילה
ישראל   מגדולי  הרבה  ויש  קצירה.  משעת  שמורות  מכונה  מצות  יקח 

של    כאן המקום להזהיר בכל לשון  שהעדיפו אותם על פני מצות עבודת יד, כידוע למבינים.
   אזהרה, כאלה שאופים מצות מצוה בבתים, העלולים להיכשל בחמץ גמור, רח"ל.

 קניית מוצרי מזון.   .ד
רק בהכשרים מוכרים ומהודרים. 

לפסח, מהודרת  כשרות  עם  אפילו  וממתקים  מצרכים 
בייגלה, וופלים, ביסלי  במראיתםבאריזותיהם ו

  , וכדומה. שכן, זהו חג החינוך, ואיך נחנך את עצמנו ואת ילדינו לגבולות ולריסון התאוות
בפסח?   נתיר הכל  יוסף פרץאם 

נכשלו באכילת  ו  וופלים מכשר לחמץ,  שהתחלפו להם בזמן הקניה אריזות  ויש
חומוסה' יצילנו!גמורחמץ  

ישמע חכם ויוסף לקח. להיזהר בכל הנ"ל...! כל שכן צליל החמץ 
 שתיה בפסח.  .ה

מומלץ מאוד
יין, מים , ושכרם ומיצים טבעיים, מסחיטה תוצרת בית בלבד  סודה,  רק 

הרבה מאוד!
תרופות.  . ו

חלש גופו  שכל  או  למשכב  שנפל  שטעמם חולה 
טעמם  מציצה כדוריפגום פגוםשאין 

אסור קלים,   למיחושים 
  שטעמה פגום. 

 מצוות והגדת לבנך.  .ז
 הגדות זהות, לכל המסובים. רצוי להתכונן מראש, 

ביותר,   ואגדותחשוב  סיפורים  מצרים,  להכין  יציאת  בענייני  חז"ל 

 מנוחת צהריים בערב פסח.   .ח
לכל המשפחה, ובפרט לילדי החמד  

למען ידעו ומנהגימנגינותחשוב מאוד מאוד,
  .  הדורות הבאים

 ברכת הלבנה.   .ט
והלבנה אינה נקייה דייה

הלבנה ברכת  לברך  הכושר  שעת 
חורי  קארוץ  

ט"ו בניסן בליל  
ליל הסדר

 ברכת האילנות   .י



המנהג   ובפרט  בכלל,  אבותינו  מנהגי  נעמו  ומה 
הקדום שהיה בכל צפון אפריקה, לברך באחד מימי הפסח

  כשרות המטבח

המלצה כללית. זכינו ודורנו הוא דור השפע. ישתבח שמו הבורא שהכל ברא לכבודו. וברא לנו 
את הסינים ושאר גויים, המייצרים לנו מכשירי חשמל לרוב, בזיל הזול. אפשר לרכוש כיום 
וכך להימנע מהכשרת מכשירים   כמעט את כל מכשירי החשמל לפסח בסכום זעום ביותר, 

לאחסן    או שאין לו מקוםם רבים ומסועפים. ומי שקשה לו לרכוש  אלה, שפרטי דיני הכשרת
כוש לפחות כמה מהם שעלותם נמוכה ואיחסונם קל יחסית, כגון:  ראת כל מכשירי החשמל, י

מזכירים   איננו  כיריים!  ואפילו  מיקסר  שבת,  מיחם  חשמלי,  קומקום  קטן,  תנור  פלטה, 
כל השנה, בבחינת : "ולא תשים דמים    מיקרוגל, כי את המכשיר הזה ראוי שלא להחזיק בבית 

 בביתך".

פולטוהכלל הבסיסי:   כלומר, באותו אופן שהחמץ נקלט בכלי, כך מנקים את    -כבולעו כך 
שעות לפני ההגעלה. ראוי    24נו. לכתחילה, אין להשתמש בכלים העומדים להגעלה  החמץ ממ 

גם את טעם המים. מי ונכון לשים ביורה שעל האש אפר, אקונומיקה, או כל חומר אחר הפו
  שאינו בקי ורגיל בזה, יתייעץ עם מורה הוראה מה לעשות.

פסח, בערב  איסור החמץ  זמן  קודם  להיות  צריכה  ההגעלה 
לא להשהותאחר זמן איסור החמץ

זמן איסור  קודם 
החמץ

כשצריך להגעיל בתוך כלי ראשון שעל האש

לא להגעיל כלי בשר וחלב יחד
זה אחר זה

השיש והכיורים   .א
ומייבשיםהכשרתם והגעלתםלספרדים

האשכנזים 
, והרוצה לנהוג כמותם 

תבוא עליו הברכה. 
כלי זכוכית   .ב

    לספרדים:
לאשכנזים

כלי חרס או פורצלן   .ג
אי אפשר להכשירם,

חצובות הגז  .ד
הכשרתם והגעלתם:    כלומר תושבות הברזל

מייבשים  

המחמירים 
פלטה  .ה

מייבשים 

המחמירים
תנור  . ו

תבניות של התנור   .ז



כלל.  אין להם הכשר 

מיחם   .ח

יש מניחים על המכסה חמץ
 פח כשר לפסח או נייר כסף עבה.להחליף המכסה

מקרר ומקפיא   .ט
מדיחים ומנקיםמפרקים

החריצים   לניקיון 

סיר הפלא   .י

מחבת טפלון ופלאנצ'ה  .יא
אי אפשר להכשירם

שולחן  .יב

שיניים תותבות   .יג

שבת הגדול 

בכל קהילות ישראל הע"י,נהגו 

נסים חיים מקיקץ מאדאר 



–

 

  שריפה וביטול בדיקת חמץ 

בזמנה,   יש להתפלל ערבית    בליל י"ד בניסן,    .א
המנהג ומיד אחר כך, כעשרים דקות אחרי השקיעה,

שדוחים הכל,ברור
אסור לאכול חצי שעה לפני זמן הבדיקה  .ב

עשרה פתיתיםיקהקודם הבד  .ג

שאינו בטוח
בשקית אחתכל הפתיתים

 צריך להמשיך לבדוק בכל הבית היטב, שזהו עיקר הבדיקה.
מברכים פעם אחתבית כנסת, חנות, רכב וכדומה חייבים בבדיקה.  .ד

,שהחיינוו  ברכת הפריפרי חדש  .ה
 מהפרי. רק טועמים

על ביעור חמץלפני הבדיקה  . ו

בעמוד... 
לבדוק  .ז להקפיד 

אגרא". צערא  "לפום 
הילדים של  המשחק  בכלי 

זמירונים וספרים
הא שלחן  על  להעלות  שלא  טובה,  הנהגה  וכל ושמענו 

 כל השנה. ספרים 
נר שעוה  .ח

אברהם בוכריץ,
עם פנס לדאך אפשר להמשיכה  כי אחר הברכה,  

 נוהגים לשרוף את נר הבדיקה וארבעת המינים, במדורת שריפת החמץ.  
שבלילה  בעמוד....אחר הבדיקה מבטלים את החמץ  .ט

ביער ודלא  תיהאומרים הנוסח דלא חזיתיה 
.  דחזיתיה ודלא חזיתיה דביערתיה ודלא ביערתיה

יאמר בלשון הקדש, שאם לא כן אינו יוצא 

 



  כשערב פסח חל בשבת, מבטלים החמץ בשבת    ידי חובה.
 את הביטול אפשר לעשות בכל מקום בו הוא נמצא, גם אם אינו בביתו.

 מנהג רוב ישראל, לשרוף החמץ ביום י"ד.  .י
שני טעמים לכך,סמוך לבדיקהמיד ו מנהגנו לשרוף החמץ בלילהאך, 

הראשון
והשני

שריפת החמץ סגולה לקירוב קץ ש ובכף החיים
  להזדרז בזה,טעם נפלאהגאולה.

שריפת החמץ, כדאי שתיעשה בתוך בור כדי שהחמץ לא יתפזר בסביבה.  .יא
   הלולבנר הבדיקה ו

לפוסלו מאכילת הכלב.

שריפת החמץ  שבת, בדיקת החמץ מוקדמת לליל השישי.בחל  כשערב פסח    .יב
לפני סוף זמןכאמור, בשבת,המנהג, איש לבית אבותיו  

 , של ערב פסחביטול החמץ
  

  ערב פסח

מנהגנו שהגברים והנשים חייבים בתענית בכורות, בערב פסח. המנהג,  שהאב מתענה על    .א
להתענות,   יםיכולם  מי שאינבנו הבכור הקטן,  והאם מתענה על בתה הבכורה הקטנה.  

כזית מזונות,בסיום מסכת  פוישתת
רביעית יין

., כדין איסור מלאכה בחול המועדלעשות מלאכה מחצות היום והלאהאסור    .ב

אחר חצות 
 מותר לגזוז צפרניים, לצחצח נעליים, לגהץ בגדים ולצלם תמונה.

מ"ב מסעות מנהג חשוב ויפה מאוד  .ג
מאוסטרופוליור' שמשון

בעמוד.... נמצא 
גדולה  .ד והמנוחה מנחה 

הקרבת קרבן פסח.הנצרכת ומחוייבת מאוד
בעמוד.... 

בערב יום טוב שחל בחול, מניחים נר נשמה דולק,  .ה
החגז

אסור להנמיך הגז ביום טוב
שלא ניכשל ח"ו באיסור כבוי 

ביום טוב.
ערב שבת,בכל  יש להכין מערב יום טוב וכמובן גם    . ו

לגעת והזזת  סור  ואאין  שינויים  בהם  לבצע 
לא תגע בו יד!, בשבת ויום טוב.הזיזים

 יש לנקות היטב מחרקים, את הכרפס והחסה המיועדים לליל הסדר.   .ז
מומלץ להכין את השיעורים הנדרשים למרור ולמצה  .ח

למרורהש  .ט , מסמניםיעור 

זהו שיעור המרור. כף יד אחת. שני עלי חסה
השיעור למצה "קשה"/"פריכה"  השיעור למצה שמורה עבודת יד  .י

השיעור למצה שמורה מכונהשמורה "רכה"
אסור לאכול מצה בערב פסח מתחילת היום  .יא

מרור 



פסח,    .יב בערב  רבה  מאכילה  להימנע 

ליל הסדר  תקערכין אתילפנות ערב,  .יג
יכין הקערה מיד כשיחזורוכשערב פסח חל בשבת,

ליום חמישי.בשבת, חל ערב פסחשכ  .יד
בשבתכשערב פסח חל    . טו

שחרית. וסעודת  שבת  ליל  לסעודות 

כאמור, את ביטול החמץ עושים ביום שבת 
 בזמן הרשום בלוחות.

 סעודה שלישית.כשערב פסח חל בשבת, מתפללים מנחה גדולה, .טז
 : הסעודה השלישית  

מהודרת   .1 עשירה  במצה 
 וברכתה 'מזונות'. אוכלים כשיעור ובסוף מברכים 'על  

    המחיה'
פירו  המינים  ת.במיני    אכלו אם    .משבעת 

המינים  מ שבעת  אחרונה,פירות  ברכה  כשיעור 
שאינם  'על העץ'

'בורא נפשות'
בשר או דגים. 
 –פשטידת מזונות, קניידלך, קציצות / כפיתות / כופתאות  

  ו'על המחיה'. מזונות''תם ברכ .קמח מצה 
נטילת ידים  , עם  מטוגנת  מבושלת או  במצה   .5

 בברכה, 'המוציא', זימון וברכת המזון.
ובודאי שלא    אסור  כשערב פסח חל בשבת,    .יז משבת לחג, 

מיצרכים להניח בשבת תבשילים לחים או יבשים על הפלטה. אפשר
מותר לפני השקיעהשהוכנו לחג,

סבירה איןבכמות 
כמיועדת לחג.

מותרולהתקלח בצונןמותר
להתלבש, 

כבר   מותרות  דאורייתא,  שאינן  הכוכבים,  הכנות  מצאת 
  "ברוך המבדיל בין קודש לקודש".    
  את השבת,  רק אחרי צ   להדליק נרות יו"ט,על האשה 

).בזמן רבנו תם  הנוהגות"ברוך המבדיל בין קודש לקודש"  

  ליל הסדר

הבא:   באופן  הסדר  סימני  את  שלב  כל  לפני  לומר  ורחץ  קדש.  קדש    מנהגנו 
קדש ורחץ כרפס יחץ. יחץ    קדש ורחץ כרפס.  כרפס    קדש ורחץ.    

  וכן על זה הדרך בכל הסימנים. 

ונחת  מלכסות המצותשמגביהים הכוסשימו לב:
 לגלות המצות

  קדש

מנהג ג'רבא, תימן וחלק מיהודי מרוקו  .א
הקידוש הארוך

 תמצאם בפנים ההגדה בשער הקידוש. ,מנהגינו המיוחדים בקידוש
  מנהג חירות נאה ויאה ללילה זה, שימזגו זה לזה את כוסות היין.  .ב
מצוה רבהכולם חייביםאנשים ונשים    .ג



גרם,  81שיעור רביעית    .ד
  והדבר נכון וראוי מאוד.

 
אדום  .ה יין  לשתות  רצוי 

טהור ענבים  מיץ 

בהסיבה  . ו לשתות  חובה 
חייבותה נשים 

 כדי להסב בקלות, רצוי לסובב הכסא, כך שהמשענת תהיה תחת יד שמאל. . 
רק אחרי  רביעית שלימה.רונהראשונה ואח  .ז

הכוס הרביעית.
ראשונה    .ח והשלישית ברכה  הראשונה 

אל ישראל".שאחר ברכת "ג 
,נוהגים לרחוץ את הכוסות  .ט

לכל איש ואשה מגיל מצוות יש לדעת ! דין שתיית ארבע כוסות הוא חיוב גמור  .י

 ורחץ

אין מברכים  .א
טוב  .ב
 ורצוי אפשר  .ג

 

 כרפס

.גרם  12-, כפחות מכזיתשיעור הכרפס  .א

  .ב

 ת הכרפס אוכלים ללא הסיבה.א  .ג
עד  בקערה,    המנהג להשאיר  .ד

  . שחרית

יחץ 

מחזירים  חוצים את המצה האמצעית שבקערה לשניים  .א
לאפיקומן.

מגיד

הסדר  .א עורך 

לכלמנהגנולפני "מה נשתנה"  .ב

פיסקת    .ג מניחים לפני  פגומה,"ובמופתים",  ואש  קערה  דם 
לו  ותימרות עשן, שלושמהכוס השניה שמזגו 

והמסובים עונים ה' יצילנועשר דם צפרדע וכו' 
שש עשרהשלוש  דצ"ך עד"ש באח"ב,

לכיור או אמבטיה, ושוטפים המקום, שלא ידרכו על היין  .שופכים



עיקר המצוה לספר ביציאת מצרים, ולכן, חובה לומר ההגדה רק אחר צאת הכוכבים  .ד

גם הנשים חייבות  .ה
 אסור לדבר דברי חולין באמצע קריאת ההגדה.    . ו
לפני   .ז האפיקומן  את  לאכול  להקפיד  יש 

   .חצות

 רחצה

סעודה  .א לכל  כמו 

מוציא מצה 

הסדר  .א המוציא,עורך  מברך 
על אכילת מצה

כזיתות.  .ב חובה לאכול שני  ארבע עד  ב"המוציא" 
שבע דקות.עד  דקות.

לפני נטילת ידיים,  .ג

חייבים לאכול את כזיתות המצה בהסיבה, כדין שתיית הכוסות. ומי שלא היסב, חייב    .ד
 לחזור ולאכול. 

גם הנשים חייבות בהסיבה,  .ה
צריך ללעוס יפה את המצה,  . ו
משעת קצירה.דחשוב מאו  .ז

משעת טחינה

 מרור

לאשכנזיםמרור זה חסה -למנהג הספרדים  .א
  .ב
  .ג
כל אחד מברך לעצמו ברכת 'על אכילת מרור',  .ד

 כורך

ומטבלים אותם יחד בחרוסת.    מלפפים כזית מרור סביב כזית מצה  .א
  

 את הכורך חייבים לאכול בהסיבה.  .ב

 שלחן עורך

  אוכלים הסעודה בשמחה עם בשר ויין.  .א
 לא ימלא כריסו בסעודה, כדי שיוכל לאכול האפיקומן לתאבון.  .ב

  

 צפון 

לאפיקומן בהסיבה    אחד  מנהגנו מאז ומעולם    
 וזהו חיוב גמור. ,  יש להקפיד לאכלו קודם חצות הלילה  

בדיעבד, יש לאכול את האפיקומן, גם אחר זמן חצות.



 זכר לקרבן פסח  .ב

 ברך

  המזון בנחת ובשמחה.מברכים ברכת   .א
לשכוח   המזון:  לא  בברכת  המיוחדות  ויבוא'ההוספות  'יעלה 

'רצה והחליצנו':גם  אם חל בשבת   
חוזר 'יעלה ויבואו' 'רצה' מי ששכח 

מוזגים את   ,  "את ה'  מוזגים היין לכוס שלישית לפני ברכת המזון, וכשמגיעים ל"וברכת  .ג
 היין במים כנהוג.  

 "בורא פרי הגפן"     ,אחרי ברכת המזון  

בעצמו. צריך לברך 

 הלל 

  ואומרים עליו ההלל בנחת ובשמחה  .א
, ומכוונים שותים הכוס הרביעית בהסיבה, מברכים ברכה אחרונה "על הגפן"  ,אחר ההלל  .ב

 . בה על כל הכוסות ששתו

 נרצה

יהי רצון מלפני ה' יתברך, שיקבל הסדר שערכנו באהבה וברצון, ונראה במהרה בבניין מכון הר 
  ציון ואפיריון, אמן כן יהי רצון. 

  .רים שיר השי אחר הסדר, מצוה רבה וסגולה חשובה, 

ימי חול המועד

'פלא יועץ'אליעזר פאפולפניכם  
ישמע חכם ויוסף לקח!!!

 

שביעי של פסח 
  

'שיר  באחד מימי הפסחפרס ותימןמנהג ישראל תורה הוא,
בשביעי של פסחובג'רבא  ,יונתן בן עוזיאלהשירים' עם תרגום  

הוד קדומים 



גאולים, קודש' ורעננות  'שירי 
'הא לחמא'.

  כה לחי! תזכו לשנים רבות הבנים עם האבות!

יוסף חיים כהןה אלקנה  לקט זה, 
יוסף הכהניםשלמה 

הכהן פינחס
כלפון משה הכהן 'חג המצות''אנא בכח'

איתמר הכהן 
וזיכוי הרבים  הרב ע"ה מורנו זכות 

, כן יהי רצון. אמן
שב"ח הכהן

 


