
שמות פרק יב

)א( ַוּיֹאֶמר ה’ ֶאל מֶֹׁשה ְוֶאל ַאֲהרֹן ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים ֵלאמֹר:

)ב( ַהחֶֹדׁש ַהֶּזה ָלֶכם רֹאׁש ֳחָדִׁשים ִראׁשֹון הּוא ָלֶכם ְלָחְדֵׁשי 
ַהָּׁשָנה:

ַהֶּזה  ַלחֶֹדׁש  ֶּבָעׂשֹר  ֵלאמֹר  ִיְׂשָרֵאל  ֲעַדת  ָּכל  ֶאל  ַּדְּברּו  )ג( 
ְוִיְקחּו ָלֶהם ִאיׁש ֶׂשה ְלֵבית ָאבֹת ֶׂשה ַלָּבִית:

)ד( ְוִאם ִיְמַעט ַהַּבִית ִמְהיֹות ִמֶּׂשה ְוָלַקח הּוא ּוְׁשֵכנֹו ַהָּקרֹב 
ֶאל ֵּביתֹו ְּבִמְכַסת ְנָפׁשֹת ִאיׁש ְלִפי ָאְכלֹו ָּתכֹּסּו ַעל ַהֶּׂשה:

ּוִמן  ַהְּכָבִׂשים  ִמן  ָלֶכם  ִיְהֶיה  ָׁשָנה  ֶּבן  ָזָכר  ָתִמים  ֶׂשה  )ה( 
ָהִעִּזים ִּתָּקחּו:

)ו( ְוָהָיה ָלֶכם ְלִמְׁשֶמֶרת ַעד ַאְרָּבָעה ָעָׂשר יֹום ַלחֶֹדׁש ַהֶּזה 
ְוָׁשֲחטּו אֹתֹו ּכֹל ְקַהל ֲעַדת ִיְׂשָרֵאל ֵּבין ָהַעְרָּבִים:

)ז( ְוָלְקחּו ִמן ַהָּדם ְוָנְתנּו ַעל ְׁשֵּתי ַהְּמזּוזֹת ְוַעל ַהַּמְׁשקֹוף 
ַעל ַהָּבִּתים ֲאֶׁשר יֹאְכלּו אֹתֹו ָּבֶהם:

ַעל  ּוַמּצֹות  ֵאׁש  ְצִלי  ַהֶּזה  ַּבַּלְיָלה  ַהָּבָׂשר  ֶאת  ְוָאְכלּו  )ח( 
ְמרִֹרים יֹאְכֻלהּו:

)ט( ַאל ּתֹאְכלּו ִמֶּמּנּו ָנא ּוָבֵׁשל ְמֻבָּׁשל ַּבָּמִים ִּכי ִאם ְצִלי ֵאׁש 
רֹאׁשֹו ַעל ְּכָרָעיו ְוַעל ִקְרּבֹו:

)י( ְוֹלא תֹוִתירּו ִמֶּמּנּו ַעד ּבֶֹקר ְוַהּנָֹתר ִמֶּמּנּו ַעד ּבֶֹקר ָּבֵאׁש 
ִּתְׂשרֹפּו:

)יא( ְוָכָכה ּתֹאְכלּו אֹתֹו ָמְתֵניֶכם ֲחֻגִרים ַנֲעֵליֶכם ְּבַרְגֵליֶכם 
ּוַמֶּקְלֶכם ְּבֶיְדֶכם ַוֲאַכְלֶּתם אֹתֹו ְּבִחָּפזֹון ֶּפַסח הּוא ַלה’:

ְּבכֹור  ָכל  ְוִהֵּכיִתי  ַהֶּזה  ַּבַּלְיָלה  ִמְצַרִים  ְבֶאֶרץ  ְוָעַבְרִּתי  )יב( 
ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים ֵמָאָדם ְוַעד ְּבֵהָמה ּוְבָכל ֱאֹלֵהי ִמְצַרִים ֶאֱעֶׂשה 

ְׁשָפִטים ֲאִני ה’:

ָׁשם  ַאֶּתם  ֲאֶׁשר  ַהָּבִּתים  ַעל  ְלאֹת  ָלֶכם  ַהָּדם  ְוָהָיה  )יג( 
ֶנֶגף  ָבֶכם  ִיְהֶיה  ְוֹלא  ֲעֵלֶכם  ּוָפַסְחִּתי  ַהָּדם  ֶאת  ְוָרִאיִתי 

ְלַמְׁשִחית ְּבַהּכִֹתי ְּבֶאֶרץ ִמְצָרִים:

ַלה’  ַחג  אֹתֹו  ְוַחּגֶֹתם  ְלִזָּכרֹון  ָלֶכם  ַהֶּזה  ַהּיֹום  ְוָהָיה  )יד( 
ְלדֹרֵֹתיֶכם ֻחַּקת עֹוָלם ְּתָחֻּגהּו:

)טו( ִׁשְבַעת ָיִמים ַמּצֹות ּתֹאֵכלּו ַאְך ַּבּיֹום ָהִראׁשֹון ַּתְׁשִּביתּו 
ַהִהוא  ַהֶּנֶפׁש  ְוִנְכְרָתה  ָחֵמץ  אֵֹכל  ָּכל  ִּכי  ִמָּבֵּתיֶכם  ְּׂשאֹר 

ִמִּיְׂשָרֵאל ִמּיֹום ָהִראׁשֹן ַעד יֹום ַהְּׁשִבִעי:

ִמְקָרא  ַהְּׁשִביִעי  ּוַבּיֹום  קֶֹדׁש  ִמְקָרא  ָהִראׁשֹון  ּוַבּיֹום  )טז( 
קֶֹדׁש ִיְהֶיה ָלֶכם ָּכל ְמָלאָכה ֹלא ֵיָעֶׂשה ָבֶהם ַאְך ֲאֶׁשר ֵיָאֵכל 

ְלָכל  ֶנֶפׁש הּוא ְלַבּדֹו ֵיָעֶׂשה ָלֶכם:

הֹוֵצאִתי  ַהֶּזה  ַהּיֹום  ְּבֶעֶצם  ִּכי  ַהַּמּצֹות  ֶאת  ּוְׁשַמְרֶּתם  )יז( 
ַהֶּזה  ַהּיֹום  ֶאת  ּוְׁשַמְרֶּתם  ִמְצָרִים  ֵמֶאֶרץ  ִצְבאֹוֵתיֶכם  ֶאת 

ְלדֹרֵֹתיֶכם ֻחַּקת עֹוָלם:

)יח( ָּבִראׁשֹן ְּבַאְרָּבָעה ָעָׂשר יֹום ַלחֶֹדׁש ָּבֶעֶרב ּתֹאְכלּו ַמּצֹת 
ַעד יֹום ָהֶאָחד ְוֶעְׂשִרים ַלחֶֹדׁש ָּבָעֶרב:

אֵֹכל  ָּכל  ִּכי  ְּבָבֵּתיֶכם  ִיָּמֵצא  ֹלא  ְׂשאֹר  ָיִמים  ִׁשְבַעת  )יט( 
ַמְחֶמֶצת ְוִנְכְרָתה ַהֶּנֶפׁש ַהִהוא ֵמֲעַדת ִיְׂשָרֵאל ַּבֵּגר ּוְבֶאְזַרח 

ָהָאֶרץ:

)כ( ָּכל ַמְחֶמֶצת ֹלא תֹאֵכלּו ְּבכֹל מֹוְׁשבֵֹתיֶכם ּתֹאְכלּו ַמּצֹות

משנה פסחים ט ה: מה בין פסח מצרים לפסח דורות? 
פסח מצרים מקחו מבעשור וטעון הזאה באגודת אזוב 
על המשקוף ועל שתי מזוזות ונאכל בחפזון בלילה אחד, 

ופסח דורות נוהג כל שבעה:

שמות פרק יג: )ד( ַהּיֹום ַאֶּתם יְֹצִאים ְּבחֶֹדׁש ָהָאִביב: )ה( 
ְוַהִחִּוי  ְוָהָיה ִכי ְיִביֲאָך ה’ ֶאל ֶאֶרץ ַהְּכַנֲעִני ְוַהִחִּתי ְוָהֱאמִֹרי 
ָחָלב  ָזַבת  ֶאֶרץ  ָלְך  ָלֶתת  ַלֲאבֶֹתיָך  ִנְׁשַּבע  ֲאֶׁשר  ְוַהְיבּוִסי 
ְוָעַבְדָּת ֶאת ָהֲעבָֹדה ַהּזֹאת ַּבחֶֹדׁש ַהֶּזה: )ו( ִׁשְבַעת  ּוְדָבׁש 
ָיִמים ּתֹאַכל ַמּצֹת ּוַבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ַחג ַלה’: )ז( ַמּצֹות ֵיָאֵכל 
ֵאת ִׁשְבַעת ַהָּיִמים ְוֹלא ֵיָרֶאה ְלָך ָחֵמץ ְוֹלא ֵיָרֶאה ְלָך ְׂשאֹר 
ְּבָכל ְּגֻבֶלָך: )ח( ְוִהַּגְדָּת ְלִבְנָך ַּבּיֹום ַההּוא ֵלאמֹר ַּבֲעבּור ֶזה 

ָעָׂשה ה’ ִלי ְּבֵצאִתי ִמִּמְצָרִים: 

רשות לפיוטו של ר' יוסף בן שמואל טוב עלם: 

ִּפי  ֶאְפְּתָחה  ְמִביִנים.  ַּדַעת  ּוִמֶּלֶמד  ּוְנבֹוִנים.  ִמּסֹוד ֲחָכִמים 
ְּבִׁשיר ּוְרָנִנים. ְלהֹודֹות ּוְלַהֵּלל ְּפֵני ׁשֹוֵכן ְמעֹוִנים:

"ַהחֶֹדׁש ַהּזֶה לֶָכם" 
פרופ' אביגדור שנאן  / מקורות לקראת שבת פרשת החודש / תשפ"א



בדיקת חמץ 

ֱאֹלֵהי ָהרּוחֹות ְלָכל ָּבָׂשר. חֹוק ְלַעּמֹו ָמָסר. ְוִהְזִהיָרם ִּבְכָתב 
מּוָסר. ִלְבּדֹוק ָחֵמץ אֹור ְלַאְרָּבָעה ָעָׂשר: 

ָיֶפה  ַהֵּנר  אֹור  ְּבׁשּוָקא.  ְמצּוִיים  ָאָדם  ְּבֵני  ֶׁשֵאין  ְּבָׁשָעה 
ַהְּלָבָנה  ְלאֹור  ְוֹלא  ַהַחָּמה  ְלאֹור  ֹלא  ּבֹוְדִקין  ֵאין  ִלְבִדיָקה. 

ְוֹלא ְלאֹור ָהֲאבּוָקה. ְוָצִריְך ְלָבֵרְך ַעל ִּבעּור ָחֵמץ ְּכֻחָּקה: 

ִרְפָּתא.  ָחֵמׁש  ְוִהִניַח ַאְרַּבע אֹו  ֵביָתא.  ְּבחֹוֵרי  ְדָבַדק  ֵהיָכא 
ְוַאְׁשַּכח ְּדָחָדא ִמַּנְיהּו ַּפֲחָתא. ִלְבּדֹוק ֵמֵריָׁשא ֶׁשָּמא חּוְלָדא 

ְלָקַחָּתּה: 

ביעור חמץ

ּוְמַבֵּטל  ֶׁשַּמִגיַע  ַעד  ּבֹוֵדק  ְוֶזה  ֶזה  ַלֲחֵברֹו.  ָאָדם  ֶׁשֵּבין  חֹור 
ְׁשָארֹו. ְוֵכן ֵּבין ְיהּוִדי ְועֹוֵבד ּכֹוָכִבים ַחָּיב ְלַבֲערֹו. ְּפֵלימֹו ֵמַקל 

ֶׁשָּמא יֹאַמר ָהעֹוֵבד ּכֹוָכִבים ְּכָׁשפֹו ַוֲחָברֹו: 

מכירת חמץ

ְּדָחֵזי  ַאְרַּבע  ַעד  ַנְטֵריּה  ֵליּה...  ִאְתַּפֵּקד  ְּדָחֵמץ  ִיְׂשָרֵאל 
ְלָאְכֵליּה. ְׁשִלים ַאְרַּבע ְוֹלא ָאָתא ְלָנְכִרי ְמַזִּבין ֵליּה: 

ָיכֹול  ְוֶכֶלב ֵאין  ְּבַעְרֵבי ְּפָסִחים.  ְּכֶׁשָנְפָלה ַמּפֹוֶלת ַעל ָחֵמץ 
ְלַחֵּפׂש ַאֲחָריו ְּבטּוִחים. ֲהֵרי הּוא ִּכְמבּוָער ְלֵרִעים ִּפְקִחים. 

ְוַכָּמה ֲחִפיַׂשת ַהֶּכֶלב ְׁשֹלָׁשה ְטָפִחים:

הגעלת כלים

ַסִּכיֵני ְּדִאְׁשַּתֵּמׁש ְּבהּו ֲחִמיָרא ַלֲארּוִחין. ִאם ֶאְפַׁשר ַלֲעׂשֹוָתן 
ֲחָדִׁשים ֵהם ְמֻׁשָּבִחין. ְוִאי ָלא ַמְגִעיָלן ְּברֹוְתִחין. 

אפיית מצות

ְרִקיֵקי ַמּצֹות עֹוִׂשין ֵזֶכר ְלִעּגּון. ְוִלְׁשָמן ָצִריְך ְלָׁשְמָרן ֵמִחּמּוץ 
ְּכָהגּון. ְוֵחֵרׁש ׁשֹוֶטה ְוָקָטן ֵאין ָלִׁשין ִּדְלָמא ִיְׁשּגּון.

מים שלנו

ָׁשנּו ֶׁשֵאין ָלִׁשין ְּבַבת ַאַחת ְלַמְעָלה ֵמֲחֵמֶׁשת ְרָבִעים ֶקַמח 
ְוֵכן ְלַחָּלה ... ְוָהִאָׁשה ֹלא ָתלּוׁש ֶאָלא ְּבַמִים ֶׁשָּלנּו ַהַּלְיָלה. 

ַּתמּו ִהְלכֹות ִּבעּור ְוַהְגָעָלה:

הכנות לליל הסדר 

ְיֵדי  חֹוַבת  ּבֹו  ָלֵצאת  ֻמְקָּדם.  הּוא  ְלִמְצָוה  ִיְתַאָּדם.  ַיִין ִּכי 
ָאָדם. ִאם ַאִין קּוְנִדיטּון ּוְמֻבָּׁשל ֶנְגָּדם: ְוַאְרַּבע ּכֹוסֹות ַהָּללּו. 
ָצִריְך ֶׁשְיֵהא ָבֵהן ְּכֵדי ְרִביִעית ְּבִלי ָיֵקלּו. ֶאָחד ֲאָנִׁשים ְוֶאָחד 

ָנִׁשים ֵאּלּו ָּכֵאּלּו. 

ְוַהְׁשָּתא  ְּבָבָׂשר  ַּבִּמְקָּדׁש  ְׂשֵמִחים.  ִלְהיֹות  ְּבֶרֶגל  ְוַחָּיִבין 
ְּבֵיין ִרּקּוִחים: ָנִׁשים ַחָּיבֹות ִלְׂשמֹוַח ּוְלַהְרִנין. ְּבָבֶבל ְּבִבְגֵדי 
ְוָהֲאָנִׁשים  ַהְּמֻלָּבִנין.  ִפְׁשָּתן  ְּבִבְגֵדי  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֶאֶרץ  ִּצְבעֹוִנין. 

ְּבַיִין ִמְתַעְּדִנין: 

סדר ליל הפסח

ַעד  ָאָדם  יֹאַכל  ֹלא  ִראׁשֹון.  ְלִמְנַחת  ָסמּוְך  ַהֶּפַסח  ְּבֶעֶרב 
ָהִאיׁשֹון. ּוְבבֹאֹו ִמֵּבית ַרֲחׁשֹון. מֹוְזִגין לֹו ּכֹוס ִראׁשֹון: ִראׁשֹון 
ָיֵדיּה  ּוָמֵׁשי  ְוָׁשֵתי  ּוְזָמן...  ִקּדּוׁש  ַּכְך  ְוַאַחר  ַהַּיִין  ַעל  ְמָבֵרְך 
ַכְרְּפָסא  אֹו  ַּגְרִּגיָרא  ָׁשִקיל  ָיָדִים:  ְנִטיַלת  ַעל  ְמָבֵרְך  ְוֵאינֹו 
ְּפִרי  ּבֹוֵרא  ִויָבֵרְך  ַּבֲחרֹוֶסת  ְוִיְטּבֹול  ַחָסא  אֹו  ֻּכְסַּבְרָּתא  אֹו 
ְּבָרָכה  ְוֵאין  ֶיֱחֶצה ַאַחת ִמָׁשֹלׁש ַמצֹות  ְוַכד ָאִכיל  ָהֲאָדָמה. 
ִעָּמּה. ַמֲחָצה ִבְקָעָרה ּוַמֲחָצה ְבֻׁשְלָחן ְלָהִׂשיָמה ... ּוַמְגִּביַּה 
ֵׁשִני  ּכֹוס  לֹו  ּומֹוְזִגין  ֻּכֵלּה:  ַעְנָיא  ַלְחָמא  ָהא  ְוֵליָמא  ְקָעָרה 
ִּנְׁשַּתָּנה  ַמה  ׁשֹוֵאל.  ֵמָאִביו  ַהֵּבן  ְוַכאן  ָהֵאל.  ֵמַאְרַּבַעת 
ִמֵּלילֹות ֶזה ֵליל. ְוגֹוֵמר ָהֲאָגָדה ַעד ָּגַאל ִיְׂשָרֵאל: ַאַחר ְדָׁשֵתי 
ָמֵׁשי ָיֵדיּה. ּוְמָבֵרְך ַעל ְנִטיַלת ָיָדִים ְלחֹוֵדיּה ... זֹוֵכר ַּבְׁשִליִׁשי 
... ּוָבְרִביִעי ַהֵּלל ִמְצִרי ְלַתּנֹו... לֹוַמר ַּבֲחִמיִׁשי  ִּבְרַכת ְמזֹונֹו 

ַהֵּלל ַהָּגדֹול ִיְׁשַּתֵּנס:

ֲחַסל ִסּדּור ֶּפַסח ְּכִהְלָכתֹו. ְּכָכל ִמְׁשָּפטֹו ְוֻחָּקתֹו. ַּכֲאֶׁשר ָזִכינּו 
ְלַסֵּדר אֹותֹו. ֵּכן ִנְזֶּכה ַלֲעׂשֹותֹו. ָזְך ׁשֹוֵכן ְמעֹוָנה. קֹוֵמם ְקַהל 
ֲעַדת ִמי ָמָנה. ְּבָקרֹוב ַנֵהל ִנְטֵעי ַכָּנה. ְּפדּוִים ְלִצּיֹון ְּבִרָּנה:  + 

לשנה הבאה בירושלים + הבנויה

יקנה"ז

קידוש  יין,  זה:  סדר  התיבות יקנה"ז מייצגים  ראשי 
)ברכת  הבדלה  האש(,  )ברכת  נר  הקידוש(,  )=ברכת 
ההבדלה(, זמן )ברכת שהחיינו וקימנו והגיענו לזמן הזה(.

. ית קור ית מ אל שר י ית- ד יהו ל תרבות  יה ש לחוו ן אתכם  י זמ חי מ בית אבי   ? מי אנחנו
אנו מקיימים מדי חודש עשרות אירועים אשר מזמינים את המשתתפים בהם ליהנות משפע של יצירה אמנות ומהזדמנויות 
להרחבת אופקים בתחומים שונים ומגוונים. בימים אלו, הבית עצמו הנמצא במרכז ירושלים, סגור, אך אתם מוזמנים לקחת 

חלק במגוון האירועים הרבים שאנחנו מקיימים באופן שוטף בפלטפורמות הדיגיטליות השונות.
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