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ַסח ל ּפֶ ָדה ׁשֶ ַהּגָ

ִדיַקת ּוִבעּור ָחֵמץ  ֵסֶדר ּבְ
ְמְצֵאם ַהּבֹוֵדק. ְוַעל  ּיִ ֵדי ׁשֶ ִדיָקה ּכְ ה ְזַמן ַמה ּקֶֹדם ַהּבְ ִתיֵתי ָחֵמץ ָקׁשֶ יַח ּפְ ְנָהג ְלַהּנִ ַהּמִ

ְתִחיל ִלְבּדֹק ְיָבֵרְך:  ּיַ ִתיִתין. ְוקֶֹדם ׁשֶ ָרה ּפְ יַח ֲעׂשָ ָלה ֵיׁש ְלַהּנִ ּבָ י ַהּקַ ּפִ

רּוְך  נּו ּבָ ׁשָ ר ִקּדְ ה ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ֲאׁשֶ ה ְיהֹוָ ַאּתָ
עּור ָחֵמץ:  נּו ַעל ּבִ ִמְצֹוָתיו ְוִצּוָ ּבְ
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ָרָכה  ין ַהּבְ ר ּבֵ ְרַקע. ְוֹלא ְיַדּבֵ ּקַ ּבַ ָדִקים ׁשֶ ּסְ ם ּבַ ֲחבֹואֹות ּגַ ָכל ַהּמַ ר ּבְ ׂש ְלאֹור ַהּנֵ ְוָצִריְך ְלַחּפֵ
ל  ִדיָקה, ּכָ ּלֹא ֵמִעְנְיֵני ַהּבְ יַח, ׁשֶ ּלֹא ָיׂשִ ִדיָקה. ְוָנכֹון ׁשֶ ִדיָקה ֲאִפּלּו ֵמִעְנְיֵני ַהּבְ ת ַהּבְ ִלְתִחּלַ
ְמקֹומֹו, ְוֹלא  ּבִ קּו ִאיׁש  ְבּדְ ּיִ ׁשֶ ָרָכה,  ַהּבְ מַֹע  ִלׁשְ יתֹו ֶאְצלֹו  ּבֵ ֵני  ִמּבְ ְוַיֲעִמיד  ִדיָקתֹו.  ּבְ ְזַמן 
ָרָכה, ְוֹלא ֵיְלכּו  ְמעּו ַהּבְ ָ ּשׁ קֹום ׁשֶ מּוְך ַלּמָ ֶחֶדר ַהּסָ ה ּבַ ִחּלָ ֲהרּו ִלְבּדֹק ּתְ יְנַתִים. ְוִיּזָ יחּו ּבֵ ָיׂשִ
ר ְלַהְצִניעֹו  ּיֵ ׁשַ ּמְ ָחֵמץ ׁשֶ ֵהר, ּבֶ ִדיָקה ִיּזָ ָרָכה ְלֶחֶדר ַאֵחר. ְוַאַחר ַהּבְ ֶכף ַאַחר ַהּבְ ִלְבּדֹק ּתֵ
ֵרר  ֵרר ְוִיְתּגָ ּלֹא ִיְתּפָ ּלֹא יֹוִליכּוהּו ָאָנה ְוָאָנה, ׁשֶ ֵרָפה אֹו ַלֲאִכיָלה, ְלׁשֹוְמרֹו ׁשֶ ְלָמָחר ִלׂשְ

ִדיָקה ְויֹאַמר:  ל ַאַחר ַהּבְ ִרים. ְוַגם ָצִריְך ְלַבּטֵ ינֹוקֹות אֹו ַעְכּבָ ּנּו ַעל ְיֵדי ּתִ ִמּמֶ

ל  יּה ּכָ ָלא ֲחִמיֵתיּה ּוְדָלא ִבַעְרּתֵ א ִבְרׁשּוִתי ּדְ ִאּכָ ֲחִמיָרא ַוֲחִמיָעא ּדְ
ַעְפָרא ְדַאְרָעא:  ֵטל ְוֶלֱהֵוי ֶהְפֵקר ּכְ ּוְדָלא ְיַדְעָנא ֵליּה ִלּבָ

ֶלנּו. ּוְבִבּטּול ַהּיֹום יֹאַמר:  ְרֶפנּו ִויַבּטְ ְפֵני ַעְצמֹו ְוִיׂשְ ה לֹו ְמדּוָרה ּבִ ָעה ה' ַיֲעׂשֶ ׁשָ יֹום י"ד ּבְ ּבְ

ל  ֲחִזיֵתיּה ּכָ ּוְדָלא  ֲחִזיֵתיּה  ּדַ ִבְרׁשּוִתי  א  ִאּכָ ּדְ ַוֲחִמיָעא  ֲחִמיָרא 
ֵטל  ִלּבָ יּה  ִבַעְרּתֵ ּוְדָלא  יּה  ְדִבַעְרּתֵ ֲחִמיֵתיּה  ּוְדָלא  ֲחִמיֵתיּה  ּדַ

ַאְרָעא.  ַעְפָרא ּדְ ְוֶלֱהֵוי ֶהְפֵקר ּכְ
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ֵרַפת ֶהָחֵמץ יֹאַמר ֶזה:  ַעת ׂשְ ִתיִתין ּוִבׁשְ ָרה ּפְ רֹף ֲעׂשָ ְוֵיׁש ִלׂשְ

ֲאִני ְמַבֵער ָחֵמץ ְיִהי  ם ׁשֶ ׁשֵ ה ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו ּכְ ָפֶניָך ְיהֹוָ ָרצֹון ִמּלְ
ְמָאה  ַהּטֻ רּוַח  ְוֶאת  ַהִחיצֹוִנים  ל  ּכָ ֶאת  ַבֵער  ּתְ ְך  ּכַ ּוֵמְרׁשּוִתי  יִתי  ִמּבֵ
ָך  ר ְלָעְבּדְ ׂשָ ן ָלנּו ֵלב ּבָ נּו ְוִתּתֵ ֲעִביֵרהּו ֵמִאּתָ ֲעִביר ִמן ָהָאֶרץ ְוֶאת ִיְצֵרנּו ָהַרע ּתַ ּתַ
ְוַתֲעִביר  ְכֶלה  ּתִ ן  ָעׁשָ ּבֶ ָעה  ָהִרׁשְ ְוָכל  ִלּפֹות  ַהּקְ ְוָכל  ַאֲחָרא  ִסְטָרא  ְוָכל  ֱאֶמת  ּבֶ
ט  ּפָ ֵער ּוְברּוַח ִמׁשְ רּוַח ּבַ ַבֲעֵרם ּבְ ִכיָנה ּתְ ְ ִעיִקים ַלּשׁ ֶלת ָזדֹון ִמן ָהָאֶרץ ְוָכל ַהּמְ ֶמְמׁשֶ

ה ָאֵמן ֶסָלה:  ִמים ָהֵהם ּוִבְזַמן ַהּזֶ ּיָ ַעְרּתָ ֶאת ִמְצַרִים ְוֶאת ֱאֹלֵהיֶהם ּבַ ּבִ ם ׁשֶ ׁשֵ ּכְ

ַסח  ן ּפֶ ֵסֶדר ָקְרּבַ
ִים, ּוִבְזַמן  ין-ָהַעְרּבַ ל ּבֵ ִמיד ׁשֶ ְמקֹום ּתָ ת ִמְנָחה ִהיא ּבִ ָפֵתינּו" ּוְתִפּלַ ִרים ׂשְ ָמה ּפָ ּלְ "ּוְנׁשַ
ן ָראּוי  ִים. ּכֵ ין-ָהַעְרּבַ ל ּבֵ ִמיד ׁשֶ ַחט ַאַחר ּתָ ַסח ִנׁשְ ם, ָהָיה ַהּפֶ ׁש ָהָיה ַקּיָ ְקּדָ ית ַהּמִ ּבֵ ׁשֶ

ְנָחה, ְויֹאַמר ֶזה:  ת ַהּמִ ִפּלַ ַסח ַאַחר ּתְ ן-ּפֶ ֵסֶדר ָקְרּבַ ַלֲעסֹק ּבְ

ן  ָכל ָקְרּבַ ּבְ ֲעָזָרה  ּבָ ְוׁשֹוֲחטֹו  ָנה  ׁשָ ן  ּבֶ ָזָכר  ים  ָהִעּזִ ִמן  אֹו  ים  ָבׂשִ ַהּכְ ִמן  ֵמִביא  ַסח  ּפֶ
ין  ּבֵ ל  ׁשֶ ִמיד  ּתָ ִחיַטת  ׁשְ ְוַאַחר  ְוָקא  ּדַ ר  ָעׂשָ ָעה  ַאְרּבָ ֲחצֹות  ַאַחר  ָמקֹום 
ַחט  ַסח ַעל ֶהָחֵמץ. ְוִאם ׁשָ ִים. ְוֵאין ׁשֹוֲחִטין ֶאת ַהּפֶ ין ָהַעְרּבַ ל ּבֵ ִים ְוַאַחר ֲהָטַבת ֵנרֹות ׁשֶ ָהַעְרּבַ
ְזְרקּו ַדם  ּיִ ֵרׁש ַעד ׁשֶ ּלֹא ִיּקָ ֵדי ׁשֶ ַסח ּכְ ַדם ַהּפֶ ֵהא ַאֵחר ְמָמֵרס ּבְ ּיְ ר, ּוִבְלַבד ׁשֶ ׁשֵ ִמיד, ּכָ קֹוֶדם ַלּתָ
ֹוֵחט  ַהּשׁ ַחט  ׁשָ ין?  ְוֵכיַצד עֹוׂשִ ַהְיסֹוד.  ֶנֶגד  ּכְ ַאַחת  ְזִריָקה  ַסח  ַהּפֶ ַדם  ִיְזְרקּו  ְך  ּכָ ְוַאַחר  ִמיד,  ַהּתָ
ַח  ְזּבֵ רֹוב ֵאֶצל ַהּמִ ּוָרה ְוָנַתן ַלֲחֵברֹו, ַוֲחֵברֹו ַלֲחֵברֹו, ְוַהּכֵֹהן ַהּקָ ֹראׁש ַהּשׁ ּבְ ל ַהּכֵֹהן ָהִראׁשֹון ׁשֶ ְוִקּבֵ
ֵלא  ִלי ַהּמָ ּכְ ל  ִלי ֵריָקן ַלֲחֵברֹו, ַוֲחֵברֹו ַלֲחֵברֹו, ּוְמַקּבֵ ֶנֶגד ַהְיסֹוד, ְוחֹוֵזר ַהּכְ ּכְ זֹוְרקֹו ְזִריָקה ַאַחת 
ִזיֵכי ָזָהב. ְוֹלא ָהיּו  ל ּבָ ִזיֵכי ֶכֶסף ְוׁשּורֹות ׁשֶ ל ּבָ ְך ַמֲחִזיר ָהֵריָקן. ְוָהיּו ׁשּורֹות ׁשֶ ה ְוַאַחר ּכָ ִחּלָ ּתְ
ּלֹו  ּכֻ אֹותֹו  יִטין  ּוַמְפׁשִ ַסח  ַהּפֶ ֶאת  ּתֹוִלין  ְך  ּכָ ַאַחר  ם.  ַהּדָ ֵרׁש  ְוִיּקָ יֵחם  ַיּנִ א  ּמָ ׁשֶ ׁשּוַלִים  ִזיִכין  ַלּבָ
ַעל  ֶרׁש ּומֹוִציִאין ֶאת ָהֵאימּוִרים ְוֵהם ַהֵחֶלב ׁשֶ ֵצא ֶהּפֶ ּיֵ ְוקֹוְרִעין אֹותֹו ּוְמַמִחין ֶאת ְקָרָביו ַעד ׁשֶ
ֵרת  ְכִלי ׁשָ ּבִ ְונֹוְתָנם  ְוָהַאְלָיה ְלעּוַמת ֶהָעֶצה,  ֲעֵליֶהן  ָליֹות ְוַהֵחֶלב ׁשֶ ּכְ ֵבד ּוב’  ְויֹוֶתֶרת ַהּכָ ֶרב  ַהּקֶ
ְקָרָביו  ּוִמחּוי  ִריָקה  ְוַהּזְ ִחיָטה  ְ ְוַהּשׁ ְלַבּדֹו.  ֶאָחד  ל  ּכָ ַח  ְזּבֵ ַהּמִ י  ּבֵ ּגַ ַעל  ַהּכֵֹהן  ּוַמְקִטיָרם  ּומֹוְלָחם 
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ְוֵכן ֵאין מֹוִליִכין ֶאת  ת.  ּבָ ַ ַהּשׁ ּדֹוִחין ֶאת  ִעְנָיָניו ֵאיָנם  ָאר  ּוׁשְ ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ ּדֹוִחין ֶאת  ְוֶהְקֵטר ֲחָלָביו 
ת  ְוַהּכַ ִית  ַהּבַ ַהר  ּבְ ְסֵחיֶהם  ּפִ ִעם  ִבים  ִמְתַעּכְ ֵהם  ָהַאַחת  ת  ּכַ א  ֶאּלָ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ָחל  ׁשֶ ּכְ ִית  ַלּבַ ַסח  ַהּפֶ
ה  ֹלׁשָ ׁשְ ָכה, ָיְצאּו ְוָצלּו ִפְסֵחיֶהם. ּבִ ְמקֹוָמּה עֹוֶמֶדת. ָחׁשְ ית ּבִ ִליׁשִ ְ ֵחיל ְוַהּשׁ ֶבת ָלּה ּבַ ה יֹוׁשֶ ִנּיָ ְ ַהּשׁ
ָאה ָהֲעָזָרה  ת ָהִראׁשֹוָנה ִנְתַמּלְ ים. ִנְכְנָסה ּכַ ים ֲאָנׁשִ ֹלׁשִ ְ חּוָתה ִמּשׁ ת ּפְ ָחט ְוֵאין ּכַ ַסח ִנׁשְ ּתֹות ַהּפֶ ּכִ
ְמרּו  ּגָ ִאם  ל.  ַהַהּלֵ ֶאת  קֹוְרִאין  ָהֵאימּוִרים  ֶאת  ּוַמְקִריִבין  ׁשֹוֲחִטין  ֵהם  ׁשֶ ּוְבעֹוד  אֹוָתּה.  נֹוֲעִלין 
ִקיעֹות  ל ְקִריָאה ּתֹוְקִעין ג’ ּתְ ׁשּו. ַעל ּכָ ּלֵ נּו ְיׁשַ ְקִריבּו ּכּוָלם ׁשֹוִנים אֹותֹו, ְוִאם ׁשָ ּיַ אֹותֹו קֹוֶדם ׁשֶ
ה  ִנּיָ ת ׁשְ ת ִראׁשֹוָנה ִנְכְנָסה ּכַ ְמרּו ְלַהְקִריב ּפֹוְתִחין ָהֲעָזָרה. ָיְצָאה ּכַ ִקיָעה. ּגָ רּוָעה ּתְ ִקיָעה ּתְ ּתְ
ִוין.  ה ּכּוָלן ׁשָ ית ּוַמֲעׂשֵ ִליׁשִ ת ׁשְ ה ִנְכְנָסה ּכַ ִנּיָ ת ׁשְ ְמרּו, ּפֹוְתִחין, ָיְצָאה ּכַ ְלתֹות ָהֶעְזָרה. ּגָ נֹוֲעִלין ּדַ
ָהְיָתה  ְוֵכיַצד  ּה.  ּבָ ָהָיה  ׁשֶ ם  ַהּדָ ִלְכלּוְך  ֵני  ִמּפְ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ַוֲאִפּלּו  ָהֲעָזָרה  רֹוֲחִצין  ּכּוָלן  ְצאּו  ּיָ ׁשֶ ְוַאַחר 
רֹוִצין ְלָהִדיַח  ה, ּוְכׁשֶ ּנָ ֲעָזָרה ְוָהָיה ָלּה ָמקֹום ָלֵצאת ִמּמֶ ִים ָהְיָתה עֹוֶבֶרת ּבָ ת ַהּמַ ָהְרִחיָצה? ַאּמַ
ִים  ַהּמַ דֹוֶתיָה ִמּפֹה ּוִמּפֹה ַעד ׁשֶ ל ּגְ את ַעל ּכָ ה, סֹוְתִמין ְמקֹום ְיִציָאָתּה ְוִהיא ִמְתַמּלֵ ֶאת ָהִרְצּפָ
ְך ּפֹוְתִחין  ֲעָזָרה ְוַאַחר ּכָ ָהָיה ּבָ ם ְוָכל ִלְכלּוְך ׁשֶ ל ּדָ ץ ֵאֶליָה ּכָ אן ּוְמַקּבֵ אן ּוִמּכָ עֹוִלים ְוָצִפים ִמּכָ
ַסח  ַהּפֶ ְוִאם  ִית.  ַהּבַ בֹוד  ּכְ ֶזהּו  ה  ּפָ ּוְמׁשֻ ה  ְמֻנּקָ ה  ָהִרְצּפָ ָאר  ׁשְ ּנִ ׁשֶ יֹוֵצא ַעד  ְוַהּכֹל  ְיִציָאָתּה  ְמקֹום 

ִביא ַאֵחר: ּמֵ ִנְמָצא ְטֵריָפה, ֹלא ָעָלה לֹו ַעד ׁשֶ

ְזַמּנֹו  ּבִ אֹותֹו  ִלְקרֹות  ה'  ַבר  ּדְ ַעל  ְוָחֵרד  ֵרא  ַהּיָ ָהָאָדם  ְוָצִריְך  דֹול.  ּגָ ִקּצּור  ּבְ ָהִעְנָין  ֶזהּו 
ן ִלְפֵני ה' ּבֹוֵרא עֹוָלם  ִית ְוִיְתַחּנֵ ן ַהּבַ ְמקֹום ַהְקָרָבתֹו, ְוִיְדַאג ַעל ֻחְרּבַ ֲעֶלה ְקִריָאתֹו ּבִ ּתַ ׁשֶ

ָיֵמינּו ָאֵמן:  ְמֵהָרה ּבְ ְבֶנה אֹותֹו ּבִ ּיִ ׁשֶ

ָדה ֵסֶדר ַהּגָ
ַמּצֹות  ג'  ּבְ ְקָעָרה  ְלָחנֹו  ׁשֻ ַעל  ר  ְיַסּדֵ
ִוי  ָרֵאל ְוָעָליו ַהּלֵ ִחים ֶזה ַעל ֶזה, ַהִיׂשְ ֻמּנָ
רֹוַע, ּוְכֶנְגדֹו  ְוָעָליו ַהּכֵֹהן. ְוָעָליו ְלָיִמין ַהּזְ
ֶאְמַצע  ּבָ יֶהם  ְחּתֵ ּתַ יָצה,  ַהּבֵ מֹאל  ִלׂשְ
רֹוַע ַהֲחרֹוֶסת, ּוְכֶנְגדֹו  רֹור, ְוַתַחת ַהּזְ ַהּמָ
רֹור  ַהּמָ ְוַתַחת  ס,  ְרּפַ ַהּכַ יָצה  ַהּבֵ ַחת  ּתַ

ין ּכֹוֵרְך:  עֹוׂשִ ַהֲחֶזֶרת ׁשֶ




