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שערב :פסה

.

לקראת החג
א .קמחא דפסחא
לפני הפסח נהוג לערוך מגבית "קמחא דפסחא" או "מעות
ר(ימ"אסי'
חטין"לצורךקניית מצות ושארצרכי החגלענייהעי
תנטסע'א).

יוייכול",
הטעם wtty :הנאמרבתחילת ההגדה "כלדכפין
ת
י
י
,
ש
ם ולרעבים התודעה
מכאן שבחג זה במיוחדיש לדאוגלעניי
ח"בעמיכג).

ב .מצה מר"ח
ן שאה"בסי' תעא ס"ק ה
ישנוהגים להמנעמאכילת מצה מר"תניס
בשם שכנה"ג)א.

שיאכלו מצהבתיאבון (לקוטימהרי"ח ח"געמיג).

הטעם:כרי
ג .תחנוןבניסן
אין אומרים תחנון בכל חדשניסן ולא צדקתך צדק בשבת
בפנתה,ואיןמספידיםבו שו"תסי' תנטסעיביב.
הטעם :משום שבאחד בניסן הוקם המשכןג ,ושנים עשר
א שננה"גהגב"י סל תעא סקסג שמוסיף":וכן מנהגרבים מקושטאהוישנוהגים
להמנע מאכילת מצה ל'יוםלפני הפסחוגוערי הלכה ומנהג  -חב"דעמיפב).
י רצון שאחרי קריאת התורהואיןמזכירים נשמות ולא צדוק
ב וכן לא אומריםיה
הדין בעת קבורה ולא הקדיש שאחריו (מ"ב שפ סק"ח).

ג שמות מ'יז.
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שער ב :פסח

רסז

הנשיאיםהקריבו קרבנם לחנוכתו במשךשנים עשריומי,וכל
י הפסח
אחדהיה עושהביומויוםטובי ואח"כבאים שבעת
מ
י
"הרי שרובו (של החדש)יצא בקדושה" ,לכןאין אומרים בו
תחנון (ב"יסי'תנם).
-

-,

.

ד .פרשתהנשיאים

ישנוהגים לקרוא מר"תניסן מפרשת קרבנותהנשיאים
פרקוי) 321ליורו קרבןנשי
א אהד (מ"בסי' תכט סקייח)ה*
הטעם 2משום שבאחדבניסן הוקםהמשכןיומאותויוםואילך
(במדבר

הקריבו שנים עשר הנשיאים קרבנם לחנוכתו'" ,ובקריאת
הפרשה הוא(הקורא)מעורר קדושתהיום" (שלעריש מסכתפסחים).

ה .מצהמחיטה

י חובה במצות העשויות
למרות שאפשר מצדהדין לצאת
ד
י
י הדגן ,בגון שעורים שבולת שועל ורדומה,
מ3ל חמשת
נ
י
מ
המנהג לעשותן מחיטה בלבד (רמ"אסי' תנגסע'א).
א הסוג המובחרשבדגן (לבוש .(DW
הטעם :משום שהחיטההי
ד במדברז'יא.
ה וביוםי"גבניסן יקרא (במדברז' פד  -ח'ד)מן "זאת חנוכת המזבח" עד"כן עשה את
המנורה" (מ"ב שם) (ז"ה עמ' טו)ולפי לוהא"י קוראיםביוםי"ג מחתילת בהעלותך עד
כן עשה את המנורה .יש הקוראים את פרשת הנשיאים מתוך החומש ,ויש
המוציאים ס"ת וקוראים בו ללא ברכה (לקוטי מהרי"ח ח"ג עמ'ג,ננהג"'ת ח"ב עמ' קצה)
וע"ע מורה באצבע לחיד"א אות קצא ושלחן הטהורסי' קלה סק"ב.ויש נוהגים
לומר אחרי פרשת הנשיא"יהי רצון" ומן האחד לחודש ועד לשמונה בו גם את
הפסוקים ביחזקאל מ"גיח  -כז ,ועד לשבעה בחודש גם את הפסוקים ביחזקאל
מ"ה י"ח  -כ,כדי לקשרבין זכר חנוכת המזבח בעבר לחנוכת המזבח לעתיד
לבוא,כפי שניבא יחזקאל הנביא כלק"מ עמ'  - 28ממנהגי יהדות אשכנו) ,וראה שו"ת
מנחת יצחק ח"בסי' קט ,הרצבי או"חסי' סט ,שערי הלכה ומנהג ח"בסי' קפט
עמ'עוואילך.
 1שמות מ'יז.
ז במדברז'יא.
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רסח

ועוד ,משום שהחיטה חביבהיותרעל האדםויש בכך משום
הידור מצוה (מ"בסי'תנג ס"קב).

ו.תרגולות

נוהגים ~שות המצגת הנאפותבידעגולות (אוצרדו"מ עמ' .)248

הטעם wttp :הנאמר (שמותי"נ לט)וי14פך ארצ הבצק וכו' עוגות
מצות,ומצינוש"עוגה"היאעגולהכמו(תעניתגג).עגעוגה ועמד
בתוכה ומפרש רש"י אס) עלגה  -שורה עגולה כמו עוגה
שהיא עגולה (אוצרדו"מ שם)ח.
ועיד
 ,ע"ש שאמרו במדרש (אינה רבה פר'ס על הפסוק (אינהג' טס
השביעניבמרוריםהרונילענה,השביעניבמרורים  -זהיו"ט
ראשון של פסחדכתיבבו (במדברט'יא)על13צותומרורים,הרוני
לענה  -מה שהשביעניבליליו"ט הראשון של פסחהרוני
בליל תשעה באב לענה,הויליליו"ט הראשון של פסח הוא
ליל ת"בט ,ומשום כך נהגו לאכולביצים בליל הסדר שהוא
מאכל אבילות' ,והוא הטעם שהמצות עגולותסימן לאבילות
(שו"תיהודהיעלה ח"א או"חסי'קנז)יא.

ועוד ,משום שהעגול מורה שאנו מאמינים בבורא שאין לו
ןלו קץ (שו"תיהודהיעלה שם בשםרבינוסעדיהגאון והרמב"ם).
ראשיתואי

ז*מימון המצות

יש נוהגים לסמן את שלש המצות של קערת הסדר לפני
האפיה,כדי לדעתאיזו ראשונהשניהושלישית
ז)יב*

(ימ"א סל תעה סע'

ח ראה רש"י מו"ק ד :ד"העוגיות.

רמז לכך :סדר א"ת ב"ש ג"ד (או"חסי' הנח סע'ג).

ט
י רמ"אסי' תעו סע' ב וראהרש"י בראשית כ"ה ל ד"ה מן האדום האדום.
יא ועיין רש"י פסחים מח :ד"ה שנושכות.
ישבירתן (באה"ט
א
ו
ב
ל
ה
ק
י
ח
מ
ט
"
ו
י
ב
ע"
יב ואין לעשותהסימניםבאותיותכדי לא לידי
שם ס"קיח).
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שערב :פסח

רסס

הטעם :נשםשסימנו את שלש הקופותשהיובבית המקדש,
שבהן היו תרומות מחצית השקליג ,כדי לדעת איזו קופה
נתרמה ראשונה ,שהיא קודמת לקנות ממנה קרבנותציבור,
אףכאןמקיימים מצוה ראשונה במצה שנאפתה ראשונהעניש
שם)יד.

ח.בדיקת חמץ
לפניבדיקת חמץ,אורלי"דבניסן,נוהגיםלהניחפתיתי חמץ
במקומותשוניםבדירהכדי שהבודקימצאםבבדיקהויאספם
(רמ"א סל תלב סע'ב).
שלא תהא ברכתו לבטלה (שם בשם מהאיברונא).

הטעם:נדי
ועוד,כדי שלא ישכח לבטל מחר בעת שריפת החמץ שמצא
(חקיעקבסי' תלב ס"קיד בשםהמהרי"ו,מהרי"ל עמ'מ).
ועוד,ע"י החיפוש של הפתיתים אפשר וימצאו חמץ אחר
ששכחו לבער (חקיעקבשם)טו.

ט .עשרהפתיתים

נוהגיםלהניח עשרהפתיתי חמץ במקומותשוניםבבית
י
נ
פ
ל
בדיקתחמץ,אורלי"דבניסןובבדיקה לאספםולתחרלשורפם
(נאה"ט או"ח סל.תלב סק"ח בשםהאר"י).

הטעם :זכר לעשרתבני המן,כי בי"גבניסן לקראו סופרי
המלך אחשורוש לכתוב את גזירת המן (אסתר4יט להשמיד
תאהרן)טז.
להרוג ולאבד את כלהיהודים למטעמים דףכוע"ב בשם,בי
י
ג ראה שקלים פ"ג מ"ב.
יד ועכשיו לאנהגו בזה משוםדע"י זה תבואהעיסהלידי
סו

שםיריקיח).

(

שהייהואינוכדאי (עחה"ש

וי"א שהמנהג הוא "מעשה נשיםואין במנהג זה שרש" (נוהגכצא' ,וסף עמ' רטו בשם
המיםדעים ס"כה).

טז אפשר שנוהגים בעשרה פתיתים בהשפעת הנאמר באו"חשניסימנים אח"כ (ס"

ן שערהכוללפ' מח סק"ג בשם
תלדסע'א)"כגוןשיניח עשר ככרותוימצא תשע"עיי

בריתהלוי.
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ער

י
.נרשעוה

נוהגיםשבודקים את החמץבערב פסחבנרשעוהולא של ח%
או שמן (או"חסי'ת-%סע'-ב).
הטעם :בנר של חלבאיןבודקים משוםשיחשוש שמאיטפטף
עלהכליםויטריפם,ולא בשל שמן שיחשושמפני הטפטוףעל
הבגדים ויקלקלם(טוי

סי' תלג בשם הרא"ש).

יא.נוצה

יש

נוהגים לקחת נוצה לבדיקת חמץ (ילקוט מנהגים עמ'  ,146מ"בסי'
תלג ס"קמו).

הטעפ:כדי

י חמץ מתוךסדקיםוחורים (מ"ב שם).
לטאטאפרור

יב.משכימיםבערב פסה
בערב פסחנוהגים להשכיםלבית הכנסת (מ"נסי' ס"קיג).
תני
הטעם:ברישיספיקולגמורלאכולסעודת חמץעדסוף השעה
הרביעית,כי מתחילת השעה החמישית אסורה אכילת חמץי'
(מהוייילעמימז).

יג.תעניתבכורים

"הבכוהםמתענים בערב פסח" (או"חסי' תע סע'א).

הטעם :וכרלוסשניצלו ממכתבכורותיוי
יד.סיום

סי'תע)'ח.

יש נוהגים שהבכורים משתתפים בער"פ בסיום מסכת,
יז
יח

ראה או"חסי' תמגסעי א.
המקור במסכת סופרים פכ"א ת"ג וירושלמי פסחיםפ"י ה"א.
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שערב :פסת

רעא

צמיםיט (מ"בסי' תעמנקי,ילקוטמנהגים

ואוכליםבסעודת המצוהואין
עמ' 601 28ממנהגייהדותאשכנז).

הטעם 2משום שהתענית אינה נזכרת בתלמוד"ואינו אלא
מנהג ע"פ מסכתסופרים (פנ"א)לכן לאמיחוחנמי הדורבזה"
(ערוה"שסי' תעסע'ה).

ועוד ,מחשש שמחמת חולשתהתענית לאיוכלולקייםמצוות
תד' כוסות כהלכתן 10י"תפרי השדה
הערב שלאכילת מצהושתיי
ח"ד סלנו מובאבמי"ת ח"בעמ'רנו).

ועוד ,משום חשש של חוקתהגוילצוםבערבייו~ט,לכן הקלו
בתקניתבכורי
ם בער"פ (אוצרדו"מ עמ' ו4אכ*

סך*בעורבשריפה

למרות מהשנן דרכים שונות לבער את החמץ המנהג הוא
לשורפ
ו (רמ"א סל תמה סע' א)*
הטעם :משום שחולקים ר' יהודה וחכמים (פסעים נא ).בדהך
הביעור .אםכי ההלכהכחכמיםאנונוהגיםלהחמ~רכר'יהודה
ר חמץ אלא שריפה"כא"גיאסי' תמה ס"קב').
הסובר"איןביעו

טז.כף שלעץ
יש הנוהגים להוסיף לשריפת החמץ בערב פסח כף של עץ
(ילקוטמנהגים  -ממנהגיהחסידים עמ'.)146

הטעם :שריפת החמץ בער"פהיא משום לצאת
י הסוברים
יד
אין בעור חמץ אלא שריפה ,וכשם שאת הנותק בקרבןאין
שלנהוג בחמץ הנשרף (רש"ש שבתסו.
שורפים אלאבעצימת,כךי
מי"ת ח"ב עמ' רא בשםנחליאמונה).

יט הבכורותיכולי
ן לאכול בסעודת מצוה (יעב"ץ בסדורוב"י דף רכז ,וראהפרי חדשסי' תנע
ס"ק ב ושו"ת האלףלך שלמה או"חסי' rDeושיו).
כ ראה הגה"מ לריש הל' שופר אות א ,רמ"אסי' תקפא סע' ב ,וע"עמנהגי ישראל
ת"ב עמ' מא ,קכ וקכב.
כא פסחים ה.:
כב רמב"ם מעה"ק פ"ז ה"ג וה"ה.
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ערב

.מאכלי חלב
יז

יש
מט"משסני'התגרו).לאכולבערב פסחמאפלי

חלב (הגהותמנהגיםדף ח אותעב,

הטעם :משום שהחלב מכביד ומרדימת ,וישנו ביוםויהיו
םבלילה לספרביציאתמצרים (שם).
ערי
.

ועוד ,זכר לסעודת המלאכים אצל אברהםאבינו שנאמר בה
האזכי (מי"ת ח"בעמ'
(בראשיתי"סח)ויקרו 1ז13אהויכלב,וערב פסחהי
רמה בשם זכר דוד מאמרג'פר'כ"ב.

יח .מצת מצוה

ישנוהגים להדד ולאפות מצת מצוה (שלש מצות).בערב פסח
אחה חצותהיום (או"חסי' תנח סע'א).
הטעם wttp :הנאמר (הנרים ט"ז ב)וזבוזוצ פסרן לה'א-להיךוגו'
שבעתימים תאכלעליו מצות ,והקישו אכילת מצות לקרבן
פסח ,כמו ששחיטת הפסחהיתהבערב פסח אחר שששעות,
וב"י שם)כה.
כךעשיית המצות של מצוה אחר שש שעותשיי

ינו*לישה עם הלל
ישנוהגים לזמרהלל שלם בשעתלישת מצת מצוה בערב פסח
אחר חצות (מוכה באצבעלחיד"א אותרה)כי.

הטעם :זנרלקרבן פסחשהקריבו אחרחצותבער"פ ,שבשעת
הקרבתו אמרו את ההללמ (שם).
כג כשם שמצינו אצליעל וסיסרא (שופטיםדיים).

כד
כה
כו
כז

ראה רש"י בראשיתי"סג.
וראה מ"ב שם סק"א.
וראה בס' רועה ישראל על מנהגי ההיד"א סי' לד סע' ח המפרש דבריו ,שכן
החיד"אאינו אומר ער"פ דווקא ,וע"ע ממנהגי החסידים ילק"מ עמ' .146
פסחים פ"ה מ"ז.
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רעג

שערב :פסה

כ .שתבנהטוב
ישמקומותשבלילהפסח,כשנפרדיםאחריהתפילה,מברכים
איש את רעהו בברכת "שתבנה טוב" ,במקום ב"חג שמח".
לפק"מעמי 429

הטעפג. .ע"ש.השיר שבסוף ההגדה "אדיר הוא יבנה ביתו
בקרוב" ,שמרוב חשיבותוהיו שרים אותו גם בשפת אשכנז,

ובהרבהמהדורות שלהגדות של פסחהואמודפסגםבגרמנית
באותיותעבריות (שם)כח.

הסדר
כא .השם

מאז תקופתהראשונים מקובללקרואלסעודהוקריאת ההגדה
בליל ראשון של פסח (ובחו"לבשני לילות ראשונים) בשם

" (רש"י פסחים קטו :ד"הואיןעוקרין)א.
ניסדר

הטעם :משום שאחד הדברים העיקריים בסעודה זו הוא
ת ארבע כוסות "על הסדר" כמובא באו"ח (סי' תענ סע' ח)
שתיי
יצריך לשתות ארבעכוסותעל הסדרב ,ואם שתאןזה אחרזה
" (ספרא חדתא עמ'.)156
שלא כסדר לאיצא

כב.הסימנים

בכל ההגדות של פסח מודפסלפניהקידוששירבן שש עשרה
מלים הכולל אתסימני הסדר "קדש ורחץ כרפסיתץ" וכו'
שחיברו אחד מבעלי התוספות ד' שמואל מפלייזא בצרפת
(מחז"ו עמ' )281ג.

כח מחמת חשיבותו של השיר נהגויהודי אשכנז לכנות אתליל הסדר "באונאבט"

היינ
ו"ליל הבניה" (מנהגי וורמיישאלר"י שמשסי'עז הערה .)37

א ובן בשו"ת הראב"דסי'גז.

ב

פירוש שיאמר ההגדהבינתיים (מ"ב ס"ק גה).

ג לדעת מחז"ו היברו רש"י ,אבל שד"ל מצא בכ"י משנת רי"ז לאחד מתלמידי
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מדורו :ושמחתבחגיך

רעד

הטעם :הואיל ומצוות הלילה הזה הן מרובות והן צריכות
להעשות על הסדר ,שלאיאחר את המוקדם ולאיקדים את
המאוחר ,לכןלפניהיות ,הדפוסהיוצריכיםבסימנים לנהוג
הסדר (ספרא חדתא עמ'.)156

לפי
כג.בגדלבן

ישנוהגים שעורך הסדר לובש בגד לבן (קיטל בלעז) בשעת
הסדר (ח"א גלל קלסע'יטי קצוש"ע סלקיחסעיי).
הטעם :זכרלבגדים הלבנים שהיה לובש הכהן הגדול בשעת
העבודה ביום הכפורים"כי הסדר הוא זכר לקרבן הפסח
והשלחן כמו מזבח" (אוצרדו"מעמי.)282
ועוד,כדי שלא תזוח דעתו מחמת רוב שמחה"לובשים בגד
ס"קג).
לבן שהוא בגדמתים" tסי
)
v
f
' תעב f

כד.נר מה נשתנה
ישנוהגים להדליקבליל הסדרנרמיוחד שקוראים אותו"נר
מה נשתנה" "טעמים דףכו בשםבנייששכר).

הטעם:ברישישאלוהתינוקות מה נשתנה,ועודיש טעםעל

דרך הקבלה (שם).

ן אדום
כה.יי

ן אדום (או"חסי' תעבסע'יא).
מצוה להדרלארבעכוסותביי

ןכייתאדם ,משמע
הטעם wtty :שנאמר(משליכ"גלא)אל תראיי
ן *"ז שם מק"ט).
שהאדמימותהיא מעלהביי
מהרי"ל שמחברהסימנים הללו הוא ר"ש שמואלמפלייזאי וראה הגד"ש פרקט"ז.
לפיבעלי הקבלה "נרמזו בו סודות גדולים ונפלאים מאד ,וע"כ בעבודה זו יאמר
גםהסימנים בפה מלאדהיינו קודם הקידושיאמר בפה מלא קדש וקודם הרחיצה
הראשונה יאמר ורחץוכן כל הסדר" (יסוד ושרש העבודהי ירושלים ת"ש עמ' קצת).
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פתח תקוה תשנ"ו

שערב :פסח

ערה

יישראל(שם)י.
ועוד,זכר לדםשהיה פרעה שוחטילד

כו.זרועוביצה

בקערת הסדרנוהגיםלהניחשניתבשילים זרועוביצה ,זכר
לקרבן פסחוקרבןחגיגה (או"חסי' תעגסעיד)ה.
הטעם.:לוקחים זרוע זכר לזרוע הנטויה (שמות ו'  0שהקב"ה
הראה במצרים (טוי סי' תעג) ,והביצה זכר לאבלות על בית
סי'נ).
המקדששחרבי,ואין באפשרותנולהקריב קרבנות(~לבי
ועוד,שביצה קלהלבישולולהכנה.
ועוד,ביצהביעתהבלשוןארמיתוברביםביעי ,ובעאפירושו
גם צריך ,נחוץ "כלומר בעא רחמנא למיפרק יתנא בדרעא
מרממא" (::הקב"הצריךלגאולאותנובזרוענטויה
)ח"י סלתעג
ד"הנתב)ז.

כז .חרוסת

ןשאוכלים
התערובת שלפירותכתושיםותבליניםבלוליםביי

בלי
ל הסדר נקראת חרוסת (משנה פסחיםפ"ימ"ג).

הטעם wttp :שהחרוסת וכר למישחשהיומעבידים אתבני
ישראל במצרים ,והטיט שממנויוצרים לבנים נקרא בלשון
המשנה חרסיתט,ומכאן השם חרוסת(סיהתודעה ח"אעמ'צ).

ן אדום
3רן.רירוסתביי

נוהגים לטרם בחרוסתיין

אדום (רמ"אסי' תעג סע'ה).

ראה שמות ב'כגורש"י שם ד"הוימת מלךמצרים.
הזרועצלויה והביצה מבושלת שם) לדעת הרמ"א (שם)שניהםצלויים.
ראה הל' אבלותיו"דסי' שעת סע'ט.
לשון אחר:בעי רחמנאלפרקינןהיינו :בקש הקב"ה לגאלנו ע"ז שם ס"קה.
פסחים קטז.
ראה משנה שבת פ"ח מ"ד.
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רעו

מדורו :ושמחתבחגיך

הטעם :וכר לדם המילה ודם הפסח ,ולזכר דםילדי ישראל
שנשחטובמצרים(טוי שם,ס' התודעה ח"בעמ'קי).
כט .חרוסתקנויה
ישנוהגיםשלוקחים החרוסתלסדרמאחרים שעשואותו,ואין

עושים

אותה בעצמם (ספרא חדתאעמי.)156

.

הטעם wt~y :שאמרובירושלמי (פסחיםפ"יה"ג)ופגריירושליםהיו
אומריםבואווטלו לכםתבלי מצוה (ובחרוסתנעשיתבתבלין
 ק"ה) ,מכאןשאיןעושים אותה בעצמם (ס"אשם).ל .קערת הסדר
בליל הסדרנהוג לערוך על השלחן קערהועליה ששהדברים
ואלה הם :זרוע (חתיכת בשר צלויה ועצם בתוכה) ,ביצה
(שלוקהאוצלויה),מדור(חסה) ,חרוסת (רסק פרותשונים עם
תבלינים ויין)
 ,כרפס (תפו"א מבושל או צנון) ,חזרת

י'חריין")י.

את ששת הדברים מסדרים בצורתשני"סגולים" אחד מעל
השני .ב"סגול"העליון :זרועביצה ומרור ,ובתחתון :חרוסת
כרפס וחזרת (קצוש"עסי'קיחסעיח).
הטעם :הזרוע והביצה הם זכר לקרבן 'פסח וקרבן חגיגה,
שמעיקרי מצוות הלילה'היו ,לכןיש להניחם בראש הקערה,
הזרועבבפסח מימין ,והביצהבבחגיגה משמאל .המרור ,מכיון
שהוא מצורך קרבן הפסחיא ,לפיכך נותנים אותו למטה מן
הזרוע ,שהואזכרלקרבן פסח .החרוסת ,שבאהלצורךהמרור,
כדי לטבול אותו בה,לכן נתונה תחתיו ,כרפס גם הוא לצורך

י
יא

נהוג להשתמש לצורדבמרוריי בחסה ,ולצורד"חזרת"ב"חריין" לאכילתו ב"כורך",
י כלירק שאפשר לאוכלו כ"מרור"ניתן אףלאוכלו כ"חזרת" (משנה פסחים פ"ב
אםכ
מ"ו ,ס' התודעה ח"ב עמ'צ' ,הגדתשטיינזלץ).
ומצות עלמרורים יאכלוהו(שמיתי"בח).
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שערב :פסח

רעז

המרורבא,לפיכךנותנים אף אותו בשורה אחת עם החרוסת,
החזרת שהיא המרור הנאכלת ב"כורך" בסוף הקערה .יוצא
איפוא שה"סגול" העליוןגופי מצוה הם במקורם ללילה זה,
והדברים שבסגול התחתון מלווים אותם ובאים עמהם ש'
התודעה ת"ב עמ'צ)יב.

לוו* שלש13צו1ז
נוהגים לברךבליל הסדר על שלש מצות שמניחים בקערת
הסדר (או"חסי' תעב סע' ד)'ג*
הטעם :שתי מצות ללחם משנה כמו בכל שבת ויו"ט
והשלישית לקיים בה אכילת מצה על פרוסה (לא שלמה)
שהמצה נקראת (דברים כ"ז
רשב"םג)ותולסרפיו3תDW1ע(ר.ני,ימה דרכו שלעני
בפרוסה (פסחים קטז.רש"י,
לעיד ,ר13ז לשלש הסאים קמח סלת ששרה אמנו אפתה
ם פסחהיהיד (מעשה רוקחסי' נח
לאורחיםבאלוני ממרא ואותויו
בשם רבשריראגאון).
ועוד ,רמז לשלשת האבות (דעתזקניםמבעלי התוספות שמותי"בח).
ועוד,זכרללחמי תודהשהיוצאמביתהאסוריםחייבלהביאטי,
ומבית האסורים ממצרים (המנהיגסי'סט).
ובניישראליצא
ועוד ,זכר לשלשתמיני החלות שהנהנים_שנקנסים ראשונה
לעבודה מביאים :חלה ,רקיק ויבוכהטי- ,ובפסח מצרים
הבכורים היו צריכים להקריבן שהרי זו כניסתם הראשונה
לעבודה (הגד"ש עמ'  62בשם אמרכל).
יב סדור קערה זה הוא ע"פ האר"י הקדוש,ויש לכך טעמים גם על דרך הסוד ראה
באה"טסי' תעג אות לפי הגר"א סדר הקערה שונה דאה הגדת בקר עמ' .72
ח'
יג ראה טור או"ח סוףסי
י תעה המביא דעת הרי"ף והרמב"ם וקצת גאונים שכתבו
שאיןצריך אלאשתי מצות.
יד ראה לש"י בראשיתי"סג.
סו ברכותנד.:
טז ויקראו'יד.
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מדורו :ושמחתבחגיך

רעת

לב .שלשהתאים
ישנוהגיםשמכסים את שלש המצותבקערתלילהסדרבאופן

שישנהמחיצהבין מצה למצה,אוששמיםאותןבמפיתשיש

בה שלשהתאים ,תאלכל מצה (נוהגנבאןיוסףדיני עכ"פ אותיגעמ'ריסי
טע"הסי' תקכ בהערות)*

הטעם :כדי שבשעה שיקח את המצה האמצעית לחצייתה
עבור האפיקומן לאיעבור עלהעליונה,ושנינו (פסחים סד):אין
ן על המצוות (נוהגנ"ישם).
מעבירי
ועוד,כי המצות של הקערה כל מצה ומצההיא מצוהבפני
ם (סידור
עצמהורומזתלכוונהמיוחדתולכןצריךלהפסיקביניה
ריקאפיל מובא במי"ת ח"ב עמ'רעח).

לג .שלוםוקליכם
ישנוהגיםשאיןאומדים הזמר שלוםעליכםבליל הפסח שחל
בשבת (שו"ת רבפעלים ח"א בסודישרים,סי'יג מובאבמי"ת ח"בעמירפג).

הטעם :משום שאמרו "שמצוה למהר להתחיל הסדרבשביל
התינוקות שלאישנו" (או"חסי' תעב סעא)ולכןפותחים הסדרמיד

בקידוש( .מנהגי"ת .(DW

ועוד ,משום שעללילה זה נאמר בהגדה:ויוציאנו ה' ממצרים
ישליח,לכן
י מלאך ולא על
 לא עלי
דישם)ש.רף ולא עליד
ד
י
ם את המלאכים (מ'"ת
איןמזכירי

לד*13זיגת הכוס
יש נוהגים שאין עודך הסדר מוזג לעצמו את הכוסות אלא
מישהו אחרמוזגלו (רמ"אסי' תעג סע'א)'ז.
יז

וכןנהגו שאףשתיהרחיצות,לפני הכרפסולפניהמוציאיעורך הסדר עושה בעזרת
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שער ב :פסח

רעט

הטעם :משום "דרך חרות",היינו לא כעבד המשרת אחרים
אלא כאדון שאחרים משרתים אותו(י"משם)'ח.

הכרפס
לה.לפני המצה

נוהגים לאכול את הכרפס,אחריטיבולובמי מלה או חומץ,
לפניאכילת המצה (או"חסי' תעגסעיו).
הטעם:לפישאין דרךבני אדם לאכול ירקותלפני הסעודה

ויתמהוהילדים

וישאלו(ישפי פסחיםקי"ד.).

ועוד ,משוםשזודרךחרות לטעוםירקותלפניהסעודהלגרום
לתיאבון (נ"חסי' תעג ד"ה ולוקח).

ועוד ,הואיל וטרם הגיעה שעת סעודה טועמים משהו"כדי
שלא להשהות כל אותוהזמן (של אמירת ההגדה)בליאכילה
כלעיקר" (שם).
ועוד,כדי שלא יצטרכו לברך שתי ברכות על המרור ,שבא
לזכר"וימררו"ואינוראוי שיברכועליושתי ברכות :האדמה
וברכת המרור ,כדרך שאמרו חז"ל בקריאת התוכחה שאין
מחלקין קריאתהבין כמה אנשיפא,לפי שאמר הקב"ה,אינו
בדין שיהובני מתקללים ואני מתברך ,לפיכך מסלקים מן
.

המרור ברכה אחתונותנים אותה על

קי).

הכרפס (ספרהתוירה ח"ב עמ'

ועוד ,כרפסבנוטריקון :ס' פרךכלומר ,ס'ריבוא עבדו עבודת
פרך (מע"א סלתעג ס"קד)ב.
יח וכן משמע מלשון המשנה (פסחים קיד ).מזגו לו כוס ראשון (פחסה סי' תעג אות א).
וערוה"ש (שם סע')1מעיר :ואנואיןנזהרין בזהכי נראה כרמות רוחא (גאות)לצוות
לאשתו שתמזוג,ואין הבעלעדיף ממנה ,ולכןנוהגין למזוג בעצמו.
א או"חסי' תגח סע'ו ,וראה מדור :מה אהבתיתורתיך.
ב וי"א הסמ"ךפירושו:סימן (המנהיגסי' ס') או :סבלות (המההגות עמ'  ,157הגד"ש עמ'4ש.
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מדורו :ושמחתבחגיך

רפ

לו.נטילתידים

נוטליםידים(בלי ברכה)לפניאכילת הכרפס
י (חקיעקב שם ס"קח)ד.
הטעם:כרישהילדיםישאלועלהשינו
ם "סחים קטו).
ועוד ,כלשטיבולו במשקהצריךנטילתידי

(או"חסי' תעגסע'ו)ג*

לז .ללאהסיבה

נוהגים לאכול את הכרפס ללא הסיבה (מנהגים דףיא,שבלי הלקטסי'
ריחי מט"מסי' תרכן

14טעם :הואיל ואכילת הכרפסהיאכדי שיתמהוהילדים על
השינוי וישאלוה ,אוכדי שלאישהו ללא שום אכילה עד גמר
ההגדהי ,לאהצריכוהסיבה~קיטימהרי"ח ח"גדףטז)ו.

לת .פחותמכזית

נוהגים שלוקחים מהכרפס פתות מפזית ,טובליםבמי מלח

ומברכיםעליו

(אונחסי' תעגסעי סח*

הטעם :משום שחולקים הפוסקיםלגבי ברכה אחרונה (בורא
נפשות)על הכרפס; לדעתהר"י ההגדה וההלל הם הפסקבין
אכילת הכרפס לברכת המזון ,לכןאין ברכת המזון פוטרת
מברכה אחרונה על הכרפס ,הרשב"ם והרא"ש סבורים שאין
ההגדה וההלל נקראים הפסק ,לכןאין לברךברכה".חרונה,
ג
ד
ה
1

ז

נוהגים שרק עותך הסדר נוטללפני אכילת הכרפס (קיצוש"עסי' קיט בע'ג).וכן הוא
בלקטיושר (עמ' א) ,וראה הגד"ש עמ' .97
(
ראה מג"אסי' קנח ס"קח.
(. .
פסחים קיד :ורש"י שם.
לל;ן!
ראה הסעיף הבא.
לדעת אבודרהם (עמ'ריט)גרידהטיבה באכילת הכרפסוכן פסק קצוש"עסי'קיט
סע'ג .נראה שסוברים שטעםאכילה הכרפס הוא גם משוםסימני תרות,לכןצריך

'
.

הסיבה (לקוטי מהף"ח שם).

ח בנגוד לדעת הרמב"ם הסובר (חמץ ומצה פ"ח ח"ב)שיש לאכולמן הכרפסכזית וראה
הגה"מ שם.
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שערב :פסח

רפא

שברכת המזון בסוף הסעודה פוטרת מלברךט.כדי לצאת
י
ד
י
כולם העצה לאכול פחות מכזית כרפס
פטורים מלברך
ברכה אחרונה (ט"זסי' תעג ס"קח).

ואזי

-

האפיקומן

לט .השם

הוראת השם ביוונית :קינוח סעודה
(=השעשועים שאחרי הסעודה) ,ובגמרא( :פסחים קיט ):אין
מפטירין אחר הפסח אפיקומן ,כלומראין מסיומים סעודת
קרבן .הפסח באפיקומן,בקינוח ,אבלבראשוניםכינו כך את
פרוסת המצהשאוכליםבסוףהסעודה (תוספותמגילהכא.ד"הלאתויי)א.
EPI KOMON

מ*רןצייתו

נוהגים שחוצים אחת משלש המשית (האמצעית) ,חציה
ן השלמות (או"חסי
לאפיקומןוהציהיניחבי
' תעג וע' *0
הטעם :כדי שיוכל לברך ברכת המצה על המחצית ולא על
י בפרוסהג (א"תהלי פסח
השלמהלקי
יםסי'"תלעגחםס"עקוכנ).י"ב,ודרכו שלענ
ז דףפ ,מג"א
אותי

ועוד,חוצים את המצהזכרלקריעתים
מא.מן האמצעית

סוף (א"תשם).

בתחילת הסדרבוצעים את המצההאמצעיתואת החלקהגדול
ממנהמניחיםלאפיקומן (או"ח סל תעגסעיו).
הטעם :משום שאםיבצע את המצה הראשונה מתוך השלש
ראה טורסי' תעג וב"ח שם.
וכן נמצא בהמנהיג הל' פסחסי'עד ,רוקחסי'רעו ,סמ"געשין מא ,טוש"ע או"ח
סי' תעז.
דברים ט"זג.

פסחים קטז.
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רפב

המונחות לפניו יצטרד לברך את ברכת המוציא על המצה
השניה ,השלמה,ושנינו (פסחים סד):שאיןמעבירין על המצוות
(לבושסי'תעגסע'ו).

מב.סמוךלמגיד'
נוהגים שמוצים את המצה לאפיקומן ואומתם :הא לחמא
א (או"חסי'תעו-סעי.)1
עני
הטעם wtty :שאמרו (פסחים קטו) דרכך שלעני בפרוסהי ,לכן
לפני שאומרים "הא לאמאעניא" פורסים מן המצה פרוסה
(מהרי"לעמ' קגבלבוסי'נ).

ועוד",כדי שיראו התינוקות וישאלומפני מה אנומטמינין
ן לא אכלנו" (א"ת הל'ליל פסהדף עטע"א).
הפתועדיי
מג .הטמנתו
נוהגים לעטוף את האפיקומן במפית ולהטמינו עד סוף

הסעודה (רמ"אאויתסי'תעגסעי.0
הטעם :זכר לנאמר(שמיתי"ביז) ושמרתם את המצות (שם שם לאה
או"חס"תעג ,לבוש סל תעגסע'ו).
משארותם צרורותומשמלותם.
י
י
ש
ועוד,כדישיראו התינוקות וישאלו למהמסירין הפתועדיין
לאאכלנו ,ומתוך התשובה נבוא לספרביציאתמצרים (נלבוסי'
נ ,לבוששם).

ועוד3,די שלאיאכלו אותו בשוגג במשך הסעודה ולאתהיה
ן אותו (נלבושם).
לו מצהלאפיקומן,לפיכךמצניעי
ועוד,הואיל ובשלש מצות אלומהדריםשיהיו מצות שמורות,
ואפשר שתוך הסעודה יאכל את שלשתן ולא תשאר מצה
שמורהלאפיקומן (א"ת הל'ליל פסחדף עטע"א).

ד ועיין ב"חסי' תעג ד"הויקח.
ה ומצינושבין כר לכסת נקראתשמירה (נדכותנד).
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שערב :פסח

רפג

מד.סלוקו
ישנוהגיםשהילדים"גונבים" אתהאפיקומןומחביאים אותו
עד

סוף הסדר(ילקיטמנהגים עמ' ,29נוהג כצאןיוסףעמ' רכב אות ד4

הטעם:לעורר אתהילדיםוישתתפובאמירת ההגדהולאישנו
(חקיעקב תעב,ב)ו.

ועוד ,זכר לנאמר (שמות י"א ז) לא יחרץ כלב לשונו ,וכאשר
הכלביםאינםנובחיםאיןהגנביםמופרעים ממלאכתם',וזכר
לנסזה"גונבים" האפיקומן (מנהגי"ת ח"ב עמ' רבא בשם ס' ברכתהפסח).

מה.עלהכתפיים

יש נוהגים לעטוף את האפיקומן במפה ולשים אותו על

הכתפיים
הטעם :לקיים מה שנאמר (שמות י"נ לד) 3ישארו1ז 13צרורורצ
(מ"בסי' תעג ס"ק נט ,אוצר דו"מ עמ' )25ח*

וכשמלותםעל שכמם (מ"בשם).

מך.שניזייציכו

ישנוהגים לאכול מן האפיקומןכדישניזיתים
סק"א)ס.

(מרא סי' תעז

הטעם:זית אחדלזכר קרבן פסח,ושני לזכר המצה שנאכלה
עם הפסח' (שם בשםהמהרי"ל).
ועוד ,משום שחביבה אכילת האפיקומן משאר מצוות ,שכל
1

ויש רואים מקור המנהג במאמר ונסחים קט").חוטפין מצהבלילי פסחים בשביל
תינוקות שלאישנו" ,למרות שפרוש"חוטפין" שם הוא :ממהרים כלומר אוכלים

מהר(יאה לש"י זרשב"ם שם).
ז לא תדור במתא וכו' ללא נבח בה כלבא (פסחים קיג ).והטעם :משנם שאין פחד
הכלבים על הגנבים (ראה רה"י שם).

ח ובן מובאבמנהגי כתב סופר עמ'יז.
ט לדעת המחבר (שם)דיבכזית אחד.

י

".

.

.

ואכלו את הבשרבלילה הזהצלי אש ומצות עלמרורים יאכלוהו ושמותי"בח).
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רפד

דקר הנאכל למצוה שיעורו בכזית ,וזו הואיל שחביבה היא
ביותריאכל ממנהשיעורכפול סי' תעז סק"א בשםהמהרי"ל).
)tffD

.713יצלייוצו -

.

יוםנוהגים לנקוב אתהאפיקומן ולתלותועלהקירבדירה או
בבית הכנסת(יאה מג"אסי' תק ס"קז).
הטעם :בערב פסחהיו נוהגים לעשות ערובי חצרות לכל
השנה משום"שאיןלך אדםבישראל שלאיהיהלו קמח בעת
ההיא"שוהיו נוהגים להניח הערוב בביה"כ במקום משומר
שלא יאבד ושלא יאכלוהו עכברים ותולים על עמוד או
בכותלם ,מכאן נשתרבב המנהג לתלות האפיקומן על הקיר
(אוצרדו"מ עמ'.)25

ההגדהוהסעודה
מח .הא לחמאבקול רם

יששכנתבים

יש

לזמרבקול רם טאה"טסי'תעג ס"ק
ש"הא לחמא"
לב)יג,וי"א שהכוונה ל3ל האגדה (נה"ח שם אותקכז).

 r~pUfiבפרשת מקראביכורים נאמרוענית
ופירשרש"ילשון הרמתקוליי ,ופרשתארמי אובדאבימעיקר
א (נ"ל).
האגדההי
ואמרת (ונריםנ"וה)

מט*סבוב הקערה

בקהלות ספרדיותיש נוהגים לסובב את קערת הסדר מעל
הראש לאחראמירת הא לחמא (היגל עבוה"ש ח"ב עמ'פג)*
יא תניא רבתי סליא.

יב
יג
יד ראה לפשוטו שלרש"י שם וסוטהלב.:
י עמ' .249
מחזורויסר
המקור בשו"ת מהרש"לסי' פח.
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רפה

שער ב :פסה

הטעם :ובר לעמור הענן אשרהיה לצל על ראשי אבותינו
במדבר (שם בשם נסא דפסחא).
.

נ .מצהמגולה

נוהגים שבשעה...שאומרים ההגדה תהיה המצה מגולה עד
שמגיעיםל"לפיכך חייבים" .אזיאחזהכוסבידוויכסה
ח).ני
א'
המצות (רמ"אסי' תעג סע
נז
הטעם wtty :שאמרו חז"ל (פסחיםלו).לרזםעוני (דנרים ט"זג) לחם
שעוניןעליודברים הרבה (ב"יסי' תעג ד"ה ומ"ש) ,אבל כשאומרים
"לפיכךאנחנוחייבים"אוחזים הכוסבידכדי לומרשירה על
הכוסשיי שם בשם מדרש שוחרטוב)ומכסים המצות"כדי שלאיראה
הפת בושתו" (האגור הל' פסחסי' תשבח).

נא .מצותעל השלחן

ישנוהגיםשאין.שמיםעל השלחן מצותעדתחילת הסעודה,
חוץמן המצות ~על הקערה (מ"בסי' תעג ס"ק סו בשם מהרי"ל)*
הטעם :משום שאמרו (פסחים קטו ):ומיש לעקור השלחן כדי
שהתינוקות ישאלו ,וכיום במקום עקירת השלחן מסירים
המצות (מהרי"ל עמ'צה)טו.
,

נב .מקלכםבידכם

(

ישנוהגים שבשעת הסדר אחדהמסובים לוקח מקלבידו ושם

האפיקומןעלכתיפו(ילקוטמנהגיםעמי 116מנהגייהדותבבלי שםעמ' 263מנהגי
יהדותמרוקו).

הטעם :זכרלמה שנאמרימיתי"גיא)ךככהוכאכלךאךרצךחרצניכם
חגוריםנעליכםברגליכם ומקלכםבידכם (באה"טסי' תעז ס"קא).
סו וראה רשב"ם פסחים קטו :ד"הואין.
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-

נג.טיפטוףמןהיין
 "ו
נ
ע
ב
צ
א
ב
כשמגיע ל"דם ואש
נוהגים לטפטף מעט מןהיין
ן כשמזכיר המכות דצ"ך עד"ש באח"ב_(רמ"א
ותמרות עשן"וכ
סי' תעגסע'ז).

הטעם :רמזלדברי החרטומים (שמות ח' סו) אצבע אלהים היא
(ד"מסי' תעג אותיח).

ועוד ,משום שבכל מכההיו המצרים חסרים ומתמעטים
כמ"יסי' נא ס"קטו ,ובהגש"פ בקר בשםהגר"א).

ועוד ,ע"ש הנאמר (משלי כ"1יז)בנפולאויבך
בשם אברבנאל).

(אוצר

אל תשמח (הגש"פ בקר

נד .חלוקת ההלל
בליל הסדר מחלקים את ההלל לשנים; מחציתו הראשונה
אומתםלפני הסעודה ,ומחציתו מ"לא לנו" אחרי הסעודה
(או"חסי' תפ סע'א).
הטעם :משום שחצי ההלל הראשון נושאו :יציאת מצרים
ושייך לחלק ההגדה שקודם לסעודה ,העוסקביציאת מצרים,
אבלחציהללהאחרון ,וחלק ההגדהשאחרי הסעודה,מדברים
בשאר הגאולות ובגאולה העתידה ,לכך קבעום יחד אחר
הסעודה (לבושסי' תפסעיא).

- ,

נה .מלח

נוהגים לא לטבול במלח את פרוסת המצה עליה מברכים
ברכתהמוציאבלילה-הראשון (רמ"א או"חסי' תעה סע'א)יז.
ם למלוח (שם)יח.
הטעם :משום שפתנקיהאיןצריכי
טז י"א שיש לטפטף בזרת (הגהותלמנהגיםעמרתן)-ולדעת המקובליםיש לשפוךמן הכוס
ולא באצבע (עץחייםיח ,א) וראה הגדה שלמה עמ' .126
יז לדעת המחבר (שם)טובלים כבכלימות השנהוכן הוא בטור בשםהירושלמי.
יח ראה או"חסי' קסז סע' ה וברכות מ
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רפו

שערב :פסח

ועוד ,משום שללא מלח המצה נחשבתעודיותר"לחםעוני"
ה (לבושסי' תעה בע'א).
בהיותה חסרת טעםיתפל
ועוד ,משוםחיבתבצוה (מהרי"לעמיקי).
נ
לצאתי-;.0
י חובת אכילת מצה במצה שאין עמה
ד
ועוד,כדי י
תערובת של טעם אחרכלל (שו"ע הרבסי' תעהסע'י).

נו.ביצים

,

נוהגיםלאכול;ביצים בסעודתלי
ל הסדר (רמ"א או"חס"

תעוסע'ב)יט.י

הטעם :משוששביום שחל בו ראשון של פסחיחול תשעה
באבכ,לכןאוכליםביציםזכרההלבארבאיהלכואתעלחורבןביהמ"ק,כי
(שם).
האבל אוכלביצים בסעודת
ועוד,אכילתביציםהיא אותוסימןליציאתנומשעבודמצרים,
ם וכל דברמן העיכב (אוצרכמ"יסי' נא
שכן המצרים לא אכלוביצי
סעייב).

ועוד ,אברהםאבינו מת נערב פסח ,לכן אוכליםביצים ,זכר
לאבלותעל מותו ,כבסעודת הבראה (פרמ"ג א"אסי' תעו ס"קד).
ועוד ,ישראל נמשלו לביצה ,מהביצהיותר שהיא מתבשלת
יותר היא מתקשה ,אף ישראל כל מה שאומות העולם
משעבדים אותם הם נעשים קשיםיותרואינם נכנעים להם
(ס' התודעה ח"ב עמ'קיג בשם החת"מסופר).

נז.מי מלח
ישנוהגים לטבולבמי מלח אתהביצים שאוכליםבליל הסדו
(זיוהמנהגים עמ'עה).
יט יש שאוכליםהביצים בתחילת הסעודה(זייהמנהגים עמ'עה) הששאוכלים אותןמיד
אחרי הקידוש (ס' התודעה ח"ב עמ' צח).
ה-לעולם תשעה באב (או"חסי' תגח סע'ב).
ביום א' של פסחיהי

כ
כא יו"דסי' שעת סע' ט.
כב ראה א"ע שמות ח'כב.
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רפת

הטעפש וכר למהפכת סדום שהיתה'בליל הפסחמ ,ואשת לוט
שעליה נאמר ומאשית י"מ נו)רווהי לנציב מלח ,ופירשו חז"ל:
במלח חטאה ובמלח לקתהכד ,משום שעיניה היו צרות
באורחים ,ואלו אנומכריזים בתחילת ההגדה "כלדכפיןייתי

" (ס' בתודעה ח"ב עמ'קיג).
וייכול

נדי
 .כוסאליהו

םכוסרביעי,ונקראכוסו
נוהגיםלמזוגכוסנוסף ,כאשרמוזגי
שלאליהוהנביא (חקיעקב או"ח סל תפ אותהיעב"ץסדורב"ידףרלא.)-
הטעם :רמז שכשם שה' גאלנו ממצרים הוא יגאלנו-עוד
וישלחלנו אתאליהו לבשרנו~יףשתי הלחם למהר"םחאגיזי מ"ב,6
י תפ

ועוד ,לדעת ר'טרפון (פסחים קי"ח.לפיגירסת ר"ח,הרי"ף והרמב"ם)כנריך
חמשה כוסותבליל הסדר,ואומרים את ההללעל כוסחמישי
ולא עלרביעי ,והואיל ורק כשיבוא אליהו נדע אם ההלכה
כמותו(תשבייתרץקושיותואבעיות)לפיכךכוסחמישי נקרא
על שמו (ס"ה בשם הגר"א)כה.
,כנגד הלשוןהחמישית"והבאתי אתכם אל הארץ" (שמות
ועוד
ה האחרונה שתהיהע"יאליהוהנביא
וי ח) הרומזת גםלגעי
(ט""

ס" תקנא-בשם ספר תולדות אסתר).

י ויכול ,לכן
ועוד ,לפי שאמרו בתחילת הסדר כל דכפין
ת
י
י
מכין כוס לאורח .וקוראים אותו כוס שלאליהו "שעל אורח
זה אנומצפים""נהגיוורמיישאלר"י שמש ח"א עמ'פה).

כג ראה רה"י בראשיתי"סג ד"ה ומצות אפה
כד ראה רש"י שם וב"ר פר' נאפיס' ה.
'
מ
ע
כה וראה המבוא להגש"פ לרמ"מ כשר
94
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שערב :פסח

רפט

נט.כוסאליהולקידוש
יששמשאירים אתכוסו שלאליהו מלאה ומכוסה כלהלילה,
ולמחרתומקדשיםעליה

(מנהגי חת"מפ"י בהג"ה ס~ק ז4

הטעם wttp :שאמרך (ברכותלט):הואילוארצעבידביה מצוהרןדא
י"נהגי חת"סשם).
נעבידביה מצוהאחרית

ס.פתיחת הדלת

נוהגים לפתוח הדלת לפני אמירת "שפוך חמתך" בתחילת
החלקהשני של ההגדה (רמ"אס" תפסעיא).

הטעם :כרי להראות שאנו בטוחים בה'ואין אנו חוששים
מפני"הגויים אשר לאידעוך" ~בושים).
ועוד ,משום שבימי הביניים היו מעלילים על היהודים
שמשתמשים בדםנוצריםלעשיית המצות,ושונאיישראלהיו
רוצחיםילדנוצריומניחיםגופתוליד פתחביתיהודילצורכי
העלילהיי ,לפיכך הנהיגו לפתוח הדלת אחר בהמ"ז ולבדוק
ה(מטעמים דף כח~ע"ב בשםליקוטיפרדס).
ליד
ועוד,הואיל'ובכמה מקומותנוהגיםשאיןנועלים הדלתבליל
הפסח"כיבניסןנגאלוובניסןאנועתידי
ם להגאלדכתיפ (שמות
י"במב)לילשמורים הואלה'  -לילה המשומרובא מששתימי
,

בראשית" (המנהיג הל' פסחסי' ב עמ'נח ומובא בתקיעקב או"חסי'תפ):,כיכאן
נשתרבב המנהג לפתוח הדלתלפני אמירת

נמ"יסי' נאסע'יט בשםאו"ס.

"שפוך חמתך" (אוצר

ועוד" ,להראות אמונתנו בביאת המשיח ,כאלו אנו מצפים
י יתמהמה" שט"מ סלתרנה).
ומקוים ומחכיםעלביאתו אףכ

כו ראה אוצר ישראל כרך ח' עמ' .69
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רצ

ועוד ,זכר לפתיחתשעריבית המקדש בחצותליל פסחכפי
י (הגדה שלמה עמ')180כח.
שמספריוסףבןמתתיהוכ
סא.ציורי ארנבות
באיותההגדותהעתיקותמוצאיםבצדהקידושציותם שלציד
ארנבות (ילק"מעמי.)29

הטעם :משום שכאשרליל הסדר חל במוצ"ש סדר הברכות
,קידוש,נר ,הבדלה,
בקידושהפותח אתהסדרהואיקנה"ז(יין
זמן)כט,ביטויהמזכירבגרמנית"לצוד את הארנבת"(יאגןהאז)
(שם).

סב.מןהזבחיםומןהפסחים

בברכת "אשר גאלנו" בסוף החלק הראשון של ההגדה נאמר
"ונאכל שם מן הזבחים ומן הפסחים" ,ויש מי שס~בר
שהנוסח הנכון הוא "מן הפסחים ומן הזבחים",ויש הגדות
שכתובבהן"במוצאי שבתאומריםמןהפסחיםומןהזבחים"
(הגד"ש עמ' סח בהערותוציונים ,ומבוא שם עמ'.)143

)

הטעם לנוסח "מן הזבחים ומן הפסחים" :הזבחים הנזכרים
הםקרבןחגיגהשהיומקריביםבערב פסחבנוסףלקרבן פסח,
ונקרא"חגיגת ארבעה עשר"ל,לפיכךמקדימים בברכההזבחים
מכיון"שחגיגת ארבעה עשר נאכלת קודם לפסח,לפי שהפסח
נאכלעל הלתובע" (תוספ'פסחים קטז :ד"ה ונאמר)לא.
 DPUnלנוסח "מן הפסחים ומן הזבחים" :משום שהפסחים
הםלעולם ,אבלחגיגת ארבעה עשראינה נקרבת כשערב פסח
נו קדמוניותי"חב,ב.

כת וראה על השתלשלות המנהגבמ"י ח"ג עמ' פא הערה .31

כס ראה פסחים ק"ב.:
ל ראה פסחים סט.:
לא וכ"כ המנהיג סל עה ,הטורסי' תעג ,שבה"לסי'ריח ,אבודרהם עמ' רלב ,מט"מ

סי' תרמג.
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רצא

בשבתלב ,והכלל הואשתדירושאינותדיר,תדירקודמיג
מבוא פרק כת בשם מהש"ש).

(הגמש

הטעם למנהג שבמוצ"שאומרים"מן הפסחיםומןהזבחים":
משוםשאיןחגיגה קריבה בשבת,היינו כאשר חל ערב פסח
בשבת לאהיומקריבים אז אתקרבןחגיגת ארבעהעשר,כיון
שאיןהיא דוחה שבת ,אלאביום ראשוןיקריבו קרבןחגיגה
הרגיליד ,לכן אומרים אז "מן הפסחים ומן הזבחים" ,הפסת
'קצג)לה.
לפניהזבחים (שרתמהר"יוויילסי

סג.לשנה הבאהבירושלים

נהוגלזמרפעמיים בשנה"לשנה הבאהבירושלים"  -בסיום
סדר פסחובמוצאייוםכיפור.
הטעם wttp :הפלוגתאביןר'אליעזרור'יהושעמתי ישראל
נגאלים (ר"היא ).לדעת ר"אבניסןנגאלובתשריעתידין להגאל,
ן להגאל (ספרא חדתא עמ' .)171
לדעתר"יבניסןנגאלובניסןעתידי
לב

ןמביאין עמוחגיגה" (פסחים שם).
"ובזמן שהוא בא בשבתוגו'אי

לג משנהזבחיםפ"י מ"א ,פסחיםקיד.
לד ראה אנצ' תל'כרי"ב עמ' תקצר.

לה יש אומרים שנוסחה זו יסולה בטעות בראשי תיבות .הגירסה במשנה שבמשניות
(פסחיםפ"ימ"ו)היא"מןהזבחיםומן הפסחים",והיא שנקבעה בהגדהשבידינו,בעוד
שבאותה משנה המובאת בגמרא (שם קסז ):הגירסה היא בסדר הפוך"מן הפסחים
ומן הזבחים",לפי דעת תוספות (שם)הגירסה במשנה שבגמרא טעות סופר ,כנראה
שמעתיק אחד כתבבשוליהגליון"במ' שבת'(=במשנה שבתלמוד)מןהפסחיםומן
הזבחים" ,בא מעתיק אחר וטעה בראשי התיבות וכתב במקום ראשיהתיבות"במ'
שבתש :במוצאי שבתומקויבתוו,עפשסייןיילנהתיפה עמ'  .)1406ועודיש שמקשים על
נוסח זה:הרי "ונאכל שם" היא תפילה לעתיד ,להבא ,וא"כצריךהיה לשנות את
הנוסח ולומר "מן הפסחים ומן הזבחים" לא באותה שנה שבה חל ליל פסת
במוצ"ש אלא בשנהשלפני פסחזה,ותהיה הכוונהכי בשנה הבאה,כשיחול ער"פ
בשבת נאכלבבית המקדשמן הפסחיםומןהזבחים.וע"ע במבוא להגד"ש פרק כח
הערה .10
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רצב

סד.קריאת שמע מקוצרת
נוהגים שבליל הסדר קוראים קריאת שמע שעל המטה
מקוצרתהיינו :רק פרשה ראשונה ולא כלהפסוקים שאחתה
(רמ"אסי' תפא.סע'ב).

הטעם :משום שלילה זה נקרא "ליל שמורים"יי ,לכן אין

אומרים הפסוקים שנועדולשמירה

(מהרי"ל עמ' קנטלז*

המועד,חוה מומוצאו
סה .מצהשרויה
יש המחמיהם שלא לאכול בפסח מצה שרויה או ~של
מאכלים

בקמח מצה (ילקוטמנהגיםעמי 62ו.)147-

הטעם :מחמת החשש שמא נשאר מעט קמח במצה שלא
י חמוץ כשיורטב (שו"ת מהרשמם או"חסי'כה מחצה"ש
נאפהויבואליד

סי' תנם ס"קא ,שע"תסי' תס אותב).

ועוד ,מחשש שמא יחליפו בקמח
בהרטבתו אובישולו (ברכ"יסי' תסג בשם הראב"ן,מי"ת ח"ב עמ'רנג)א.

סו .בשרמעושן

ישנוהגים לאכולביום

ממש ויבואולידי

חמץ

ראשון של פסח בשר מעושן (ילק"מ עמ'

*)30

הטעם :זכר להמן שנתלה ביום ראשון של פסח ב ,ובשר
ו בעשן (שם).
מעושן נעשהע"י-תליית
לו שמותי"ב מב.

יהיא נזכרת בגמרא (ברכותס ):לומרהעל המטההנה"ח
לז אבל פרשה ראשונהקוראיםכ
(,
סי' תפאוריקיג).

 ,שאילתיעב"ץ ח"בסי' סה ומעשה רבסי' קפז.
א וראה שע"תסי' תס אותי
פרדר"א "חורב" פרק מט.
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רצג

סז .מלח

יש מחמיהםבימי הפסח לא לטבול המצה במלח אלא לתת
המלחעל המצה שנהגי"ת ח"ב עמ'רחץ). .נ
הטעם :משום חשש של מצה שרויה ,כאשר יטבלו המצה
ישארופירוריםבמלגז ומחמת
יורטבוהפירוריםויבואו
לחותי
לחשש החמצהג (שם).

סח .מצהוחצי
בקהלותתימןישנוהגים לבצוע בכל סעודהמימי הפסח על
(היגל עבוה"ש ח"בעמ'צ).
מצה
ותצי
הטעם:כרילעיים מה שנאמר על המצות "לחםעוני
" (ונרים
ב"זג) ולכדונו חז"ל (פסחים קטו ):שדרכו שלעני בפרוסה,היינו

בחלק מככר שלם( ,הינל עבוה"שים
תימן עמיק) ,ומרצ ה13צה השלמה בוצעים משום שמצוה לבצוע
על השלם (ח"א גלל מב סע'ה).
בשםענףחיים תע"ח ח"ב אותכ ,וסערת

סט .הללבדילוג

בתולהמועד פסחוביו"טאתדון של פסחאומריםהללבדילוג,
כמו בראש חודש ,ולא כמו בסוכות שאומרים הלל שלם (או"ח

סי' תצסעי ד)*

הטעם:ימי
הפסחאאויתנום חלוק(בימםדברבכק"רחביטנ)ות"יפהרםי,םהיינו בכלימי
החגהיומקריבים

בני בקרשנים
קרבן
ואיל אחדושבעהכבשים( ,שם שםנד)כאלה תעשו שבעתימים",
מה שאין כן בסוכות שכליום היה מספר הפרים שהקריבו
.י):
שונה מקודמו(ערני
ועוד,
שביום השביעי של פסח טבעו המצרימד ונאמר
~1WD
ג ראה או"ח סו"ס תסב.
ד ראה רש"י על התורה שמותי"ד ה ד"הויוגד.
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רצד

(משלי נ"ד
""בנפולאויבך אל תשמח",וכיוןשאיןאומרים הלל
י
שלם ביו"ט אחרון-קון אומרים גם בחול המועד ,שלא יהא

חוה"מעדיף
,713,1ינשום שאמרו במסכת מגילה בקשו מלאכי השרת
לומרשירה (בשעת קריעתים סוף) (א'"מר הקב"ה :מעשה
י
ד
י
טובעיןבים ואתםאומריםשירה? משום כךאיןגומרים את
ההלל באחרון של פסח וגם לא בחוה"מ.כדי לא להעדיף
חוה"מעלפנייו"
ט (כ"זסי' תצ ס"קג).
ועוד ,משום
שבפסח תובת אכילת מצה היא רק בלילה
;
ך
כ
י
הראשון ,לפ ההלל השלם רק ביום הראשון (בחו"ל אף
ביוםהשני) ,מהשאיןכן בסוכות שבכליום משבעת
י החג
מ
י
י הסוכות
חובהלישב בסוכה ,ומברךעלישיבה בסוכה כלימ
עליו"נ('4ב"יסי' תצ בשםשבלי הלקט).

(מט"מסי' תרעה ,כלבוסי'נב).

ע13.גן אבות

אם חל פסח בשבתאין אומתם ברכתמעין שבע  -מגן
ב (או"חסי' תפזסע'א) .ה
אבות  -במעלי
הטעפ :משום שברכה זו נתקנה בשביל המאחרים לבוא
לביה"כ ,שיוכלולסיים תפילתם בשעה שהש"ץ מאריך ,ולא
ישארו לבדםוינזקוי ,אבל פסח הואלילשימוריםואין תשש
(טורסי'תפז).

ועוד ,בערב פסח אחר חצות העבודה בשדה אסורה,לכןאין
מאחרים לבואלבית הכנסת (ס' התודעה ח"ב 'DYצא).
ועוד ,משוםשבלילה זה ממהריםלסייםהתפילה,כדי שאגשר
יהי
ה להקדים את הסדרמפני התינוקות (שם).
ה -לדעת אבודרהם (עמי חח נהגו לאומרו והב"י שמביא דעתו מוסיף :ועכשיו נהגו
שלא לאומרו.
ראה שבתכד:ורש"י שם וט"זסי' רסח ס"ק
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רצה

שערב :פסח

עא .ברכת ההפטרה

העולה למפטיר בשבת חוה"מ פסחמסיים הברכות "מקדש
השבת"ואינומזכיריו"ט ,אבל בשבת חוה"מ סוכותמסיים
"מקדש השבת השראלוהזמנים" ורמ"א או"חסי' תצ  ~PDמ"ב שם ס"ק
סי
טז).

הטעם :כליום של חוה"מ סוכות הואמעין מועד לעצמו,
י חוה"מחלוקים בקרבנותיהם ,מהשאיןכן בחוה"מ
שהריימ
:
פסח שהקרבנותשוויםבכל-הימים (מהרי"לעמ'שפא)י "
ועוד ,בחוה"מ פסח קוראים בכליום ,גם בשבת,בשני ס"ת,
ואין השבת שונה מכליום ,אבל בחוה"מ סוכותקוראים בכל
יום בספר אתר ורק בשבת בשני ספרים ,אחד לשבת ואחד
ליו"ט ,לכןמציינים גם בברכת ההפטרה את השבת והיו"ט
ם אתברכותיה "מקדש השבתישראלוהזמנים" (מהרי"ל
ומסיימי
שם בשםר'חייםפלטיאל).

ועוד ,במסכת שבת(נד).חולקיםר'גידלור'יהושעבןלוי בר"ח
ויו"ט (יוה"כ) שחל בשבת אם מזכירים את שניהם ,השבת
והיום .לדעתר'גידל :ר"ח שחללהיות בשבתהמפטירבנביא
בשבתאינוצריךלהזכיר שלר"ח.לעומתו אומרריב"ל:יוה"כ
שחל להיות בשבת המתפלל נעילה צריך להזכיר של שבת
(לומרותתןלנו אתיום המנוח ואתיוםהכפורים הזה וחותם
מקדש השבת ויוה"כ  -רש"י) .הואיל ובראש חדש שחל
בשבת ההלכה כר'גידל ,לפיכך פסח שאומרים בו חצי הלל
דומה בכך לר"ח ,לכן נוהגים כר'גידל ואומרים במפטיר רק
"מקדש השבת" ,אבל סוכות שאומרים בו הלל שלם נוהגים
ם את המועד בברכה (ל"ת או"ח סל תצ ד"הומפטיר)ז.
כריב"לומזכירי
ז וישנוהגים שבשניהם ,פסח וסוכות,מזכיר רק באמצע את המועד וחותם מקדש
נוסחתימן ,תנלאל עץחיים ח"א דק"מ).ויש נוהגים שבשניהםאינו מזכיך
השבת (סח
י' תצ אות עת,ברכ"יסי' תכה סע'כ)וכן הוא דעת הגר"א (מע"רסירכו) .מנהג
כלל (כח"חסי
רביעי שבשבת חוהמ"ס מזכירים בחתימה בלבד מקדש השבת וישראל והזמנים
ן אנצ' תלמודית כרךי עמ' לאוהיכל עבוה"ש ח"ג עמ' קמ),
ומנהגי חב"ד עמ' )68ועיי
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' , ,

עב.שירהשירים

נוהגים לקרואשירהשירים
סע'ט).

מדורו :ושמחתבחגיך

בשבת חוה"מ פסח (רמ"א או"חסי' תצ

'חהזט"עלם':משוםרשבפהסו(קשיהם"שר)בים בשיר השירים'מפורשיםע"י
במדרש
שמדברים ביציאת מצרים כגון:
ישקני מנשיקותפיהו (א'נ)היכן נאמרה?וכו'בים נאמרהוכו'
י (א'ז)
אמרורצוננו לראות כבודמלכנו.הגידהלי שאהבהנפש
ר"יבר'סימון פתרקרייה במשה בשעה שאמרל
ו הקב"ה (שמות

ג'י) ועתה לכה ואשלחך אל פרעהוכו' .לסוסתיברכבי פרעה
דימיתיךרעייתי (א' ט) כך,בשעה שישראלחונים עלהיםוכו'.
תוריזהב נעשהלה(אייא)ז
וביזתהיםועודרבימח (מחזורויסריעמי
.)304

ועוד ,תג הפסת הוא בחדש האביבושירהשירים הוא דמות
עלומים ,בנגוד לסוכות שהוא חג האסיף ,הרומז לזקנה
וקוראים בו קהלת (אוצר דו"מ .עמ' )414ט.

עג .מפה.על השלחן
יחולהמועדפורשיםעלהשלחן מפה כבשבת
נוהגיםשלכלימ
וחג (פרמ"ג מ"זרישסי'תרלט).

הטעם :משום שאף חול המועד נקראיו
ם טוב (שם)י.

עדוסעודת אסתר י
"םנוהגינזומבירשטעיימלפזוזמוסיפים.חז
הניו*כלבמעודה
לזכר סעודת אסתר (מתארישסי'תצ).
ח וראה רש"י לשה"ש פרק אי פסוקיםג' ד'ו'י"א.
ט הטעם ששירהשירים אומרים בשבת ולאבימות השבוע בחוה"מכי השבת רומזת
לעוה"ב ובשיר השירים רמזים רביס,לעוה"ב ,וביום ראש(ן של חג כשחל בשבת
אי
ן אומרים משום שמרבים בובפיוטי טל (פרמ"ג א"א;סי' תצ ס"ק ח).
י את חג המצות תשמור שבעתימים (שמות נ"נ טו) לימך על חולו של מועד שאסור
בעשיית מלאכה (חגיגהיח).
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רצז

שער ב :פסח

הטעם:בפיפירש"י כותב במסכתמגילה (ט .1ד"היו"ט) נתלה המן
ביום ש"זבניסן בערב ,לכןמצייניםיום זה בשעת הסעודה
(מחצה"שרישסי'תצ).

עה.שירתהים
ישנוהגים להתאסף בחצותלילשביעי של פסחויומרשירת

עהמי'ם),63יאו.יששמשכימיםלומה'ח"ני-היוחוד(,ושיי

טמנהגים
הכבודליקי

הע-4ס w~tp :שאמרו (סנהדרין קא ).כל הקורא פסוקבזמנומביא
טובהבעולם שנאמר(משלי ט"וגג)רדברבעתו מהטוב (בה"חסי' תנם
אותו,וסי' תצ אותסב).

קז.וזיקוןליל(מביעי (עלפכחו
ישנוהגיםלהיותערים כלהלילהאורובובליל*'ביעי של פסח
וללמוד "תיקון"',שיש בו פרוריות מתורה נביאים וכתובים,
הוחג~גה ומאמרמןהזהר פרשת בשלח (יעב"ץבסידורו
משניותביצ
ב"יעמירסג).

(;

,

שלא זכו ישראל לשלמות גא"לתט בלילה זה,
יהי
,.י
טיעעפ
ם נס גדול ,ויאמרו שירה שתה 14נקבעת בתורה
לל
.:
גג
וע
הש
ו
לעולס ועד ,אלא ע"י שנתקנו לכך באמונן שהאמינו בה'
ובמשהעבדו ,ואותולילה בכל שנה ושנהווסוגללעניןזה של
גה ח"ב עמ'רל).
תיקון הנפש באמונה בה' ובתורתו" (ס'התוי

עז.תפילת טל

ביום הראשון של פסח בתפילת המוסף נוהגים לזמר תפילת
טל (אבח דף עת,מנהגים דףיב).

יא כה"תסי' תצ אות סב בשםפרי ע"ח שער כא פ"ח ,היכל עבוה"ש ח"ב עמ'צ.יש
מהחסידים ששופכים מים לזכר קריעת ים סוף ,ויש שיוצאים לומר השירה על
שפתהים (היכל עבוה"ש  .(DWהגך"אהיה נוהג לומה בשחרית מפסוק"ויושע" עד סוף
השירה פסוק בפסוק(ילקיט מנהגים שם).
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רחצ

הטעם wtty :שאמרובפרדר"א (פר'לב)הגיעליליו"טראשון של
פסח קרא יצחק לבנו עשו הגדול ואמר לו:בני הלילה הזה
י מטעמיםכדי שאברכך
אוצרות טללים נפתחים וכו' עשהל
(הגהותמנהגים שם אותי).

ועוד ,ע"ש שאמרובירושלמי (תענית פ"את"ב) הטעם שלר'יהודה,
הסובר שבמוסףיו"ט ראשון של פסחאינומזכיר גשם,כדי
שיצאו המועדות בטל ,מפני שהטל סימן יפ
ה לעולם (לקוטי
מהרי"ח ח"ג דף כה בשםהב"י).

עח.אחרון של פסח

ביו"ט אחרון של פסח בחו"ל(יו"טשני שלגלויות ,שהוא
אסח חגבא"י)ונוהגים להקל בדברים שהחמידו בהם במשך
יהחג ,מתוךחומראיתירה,כגון :מצה.שרויה ,מצה שמורה
ימ
משעת קצירה ,וכן שנמנעו לאכול אצל אחרים ולשאול
ולהשאילכלים (לקוטי מהרי"ח ח"גדףמא).

הטעם :משום שאםיחזיק בחומראגםביו"טאחרון,שחוגגים
אותו בחו"ל רק מכח המנהג (ספיקא דיומא)יב ,הרי נראה
שבעיניו אין זו חומרא אלא חמץ גמור ,ואין הדבר ראוי
לאומרו (דרופקודיך מל"תיב ,דףנז).

ועוד ,אחרון של פסח מורה על התחברות ישראל ,שאין
מחמיריםכלכך,ואין אחדמחמיריותרמחבירוויכולכל אחד
לאכול אצלתבירו (ס' התודעה ח"ב עמ' בשםזרע קודש להר"נמרופשיץ).
רלי

עכו* הבדלהעל שכר(בירה)
ישנוהגיםלהבדילבמוצאיחגאחרון של פסחעלבירה(שכר)

ולאעליין

יב

(רמ"אסי' רצוסע'ב).

דשלחו מתם הזהרו במנהג אבותיכםבידכם עיצהד.):
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שער ב :פסח

רצט

הטעם:הואילובמשךימי החגלא שתובירה,שהיא חמץ,הרי
ן (שם)'ג.
כעתהיאחביבהעליויותרמהיי
ועוד ,ע"ש הנאמרבתרגוםיוב'-עעל הפסוק (שמותי"גיח)עדיום
האחד ועשרים לחדש בערבן עד י4מא דעשרין וחד לירחא,
ןחמיעיתו"ת שם אותקסח)'ד.
ברמשאדעשריןותריןתיכלו
פ.ליל ההעברה
יששקוראים אתהלילה שלמוצאי חג הפסח"ליל ההעבדה"
(ילק"מ .30
RUMPELNACHT
כלע"ז
הטעם :משום שבלילה זה מצניעים אתכלי הפסח במקום
י החמץ (שם).
שמורעד לפסח הבא,ומוציאים אתכל
עמי

פא.מימונה

פסח-
בעדותיהודי מרוקו ולוב נהוג לערוך השלחן במוצאי
ובאסרו חג במאכלים מיוחדים ,לבקר בבתי קרובים~ ,רך
ולהתברך בברכת תרבת ותסעד ,וקוראים לזהמימונהטיילקיט
מנהגים  -ממנהגייהדות מרוקועמי 35ג ועמ' 264ממנהגייהדותלוב).

הטעם :מימונה מלשוןמאמינים.בניסןנגאלוובניסןעתידים
להגאל (ר"היא ).ומאחרויצארובניסן וטרםנגאלנואנומביעים

בזה אמונתנו שנגאל (נוהג בחנמהלר'יוסףבןנאיים עמ'קסב).

ועוד ,בארבעה פרקים בשנה העולםנידון ,בפסח על התבואה
(ר"ה פ"אמ"ב),לכןונביאיםזמורררצרשוכלימ ו13בךכימעליהםכדי
שיתברכו (ילקוטמנהגים עמ'  236בהערות)סז.

יג דאה מ"ב שם ס"קיג.
יד מעשה רבסי' קפה וראה או"ח סו"ס תרסו.
לוב נקרא_"מימונה" הלחם המיוחד.בתוספת כמון הנאפה באסרו חג/
סו בעדותיהודי
פסת.
'(
טז ראה מועד לכלחיסי' ד אות מג.
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ש

ועוד ,שמחת הרגלאינה שלמה בפסח מאחר שהחל מחוה"מ
איןמשלימים אתההלל,לכן באהמימונהלהשלים את שמחת
החג (שם).
ועוד ,באסרו חג פסח נפטרר'מימוןאביו של הרמב"ם,שתי
ופעל תקופה מסוימת בפאס אשר במרוקו ,ומאחר שאין
עושים הילולא לכבוד מת בחודשניסן המימונההיא תחליף
להילולא (שם).

פב.טבילתכלים

נוהגים שאין טובלים את הכלים שנמכרולנכרי בערב פסח
למרותשלפיהדין (יו"דסי' קנסעי א) הקונהכלי סעודה מןהנכרי

חייביםבטבילה
הטעם :משום שהמכירה בערב פסח לנכרי היא של החמץ
שבכלים ולאהכלים עצמם (שם).
ועוד ,משוםהיכרא.היינו:מכירהזו שבאהאחריביטול החמץ
היא בדרך הערמה ולכן אמרו לא לטבול הכליםכדישיכירו
ומכירה ממשית ולאישכחו לבטל החמץ קודם (שם).
שאיןז
שרת האלףלך שלמהיו"דסי'קצג)'ז.

פג .פסחשני

י
שדנףומהד)ג.ים לאכול מצהביוםי"רבאייר ,פסחשני
ח"ג
הטעם :זכר למצה שהיו אוכלים ,בזמן שבית המקדש היה
קיים ,מקריבי קרבן הפסח בי"ד באייר ככתוב בפרשת

(לקיטי מהרי"ח

בהעלותך (במדברסיי
)(זיו המנהגיםעמיקד)'ח.

יז

יח

יש המחייבים טבילת הכלים שנמכרו לנכרי (ח"א גלל עגסי'ג)י וראה שו"ת חת"ס
שו"ת שיבתציון סיפא ,שדלח אס"ד מערכת חמץ ומצהסי' ט אות
או"חסי' קטי
שערי הלכה ומנהגסי' קצד ח"ב עמ' צז.
'
י
ס
ד
"
ו
י
ל
כ
"
ק
תשובה
כגדרכי
סק"די
ואנשי מעשה נוהגים לאכול מצות עםביצים מבושלות בליל ט"ובאייר וללמוד

י פסחשני (שם).
דינ
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שמואל פנחס גלברד  /אוצר טעמי המנהגים

פתח תקוה תשנ"ו

שערב :פסח

שא

ועוד ,משום שכאשר בני ישראל יצאו ממצרים אכלו מן
 ,שכן נאמר (שמות ט"ז א)
המצות שאפו בצאתם עדי"רבאייר
ויבואו כל עדתבני ישראל אל מדברסין וכו' בחמשה עשר
יום לחדשהשני ,ומפרשרש"י נתפרשהיום שלחנייהזולפי
שבוביום כלתה החררה שהוציאו ממצרים והוצרכו למן (זיז
המנהגים *wt(~w

;.ן

יט

ראה יעב"ץ בסדור ב"י עמ' רעג ,דרכיחיים ושלום אות תרלא-ב ושערי הלכה
ומנהגסי'ריד.
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