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שׁ    .��ִתי
 ��ס ִרא��ָנה, ְמַקְִ�י
 ַעל ַהַ�ִי�    ַקּדֵ

�� ְ�ֵליל ַהֵ�ֶדר ַחָ�ב ִלְהי�ת �ֲחֵרי ֵצאת ַה	�ָכִבי� •�ְ�כ�ס ז� ְמַקְ�ִמי� ְ�ֵ י .  ִק
�� ְוכ�ס ִרא��ָנה % ִמְצו�ת�  .ִק

�� ְמָבְרִכי� ֶ�הֶ  •�ְוַעל  ָצִריְ- ְלַכֵ�, ֶ�ַהְ�ָרָכה ָ ח�ל ַעל ֶהָחג.  ֱחָינ�ְ�ס�) ַהִ'
  1.ָ	ל ִמְצו�ת ַהַ.ְיָלה

ְלַכְ ִחָ.ה ֵי� ִלְ� �ת ֶאת ָ	ל ַה	�ס . ��ִתי� ֶאת ַה	�ס ַ�ֲהָסָבה ְלַצד 1ְמֹאל •
, ִמְ.ַבד 	�ס ְרִביִעית, ה רֹב ַה	�ס�ִמי ֶ�ֵאינ� ָיכֹול ִיְ� ֶ , )ָ	ְ- ָרצ�י ִלְנהֹג= ְלַכְ ִחָ.ה(

  ְלִפיָכְ- ָרצ�י ְלָהִכי, 	�ס 8ְ�ִֶכיָלה).  א� ִ�ע�ר ְרִביִעית(ֶ�ַחָ�ִבי� ִלְ� �ת ֶאת 	7ָ.6 
  .  ְולֹא ַהְרֵ�ה י�ֵתר) 2ְרִביִעית(ִ�ע�ר 

, ֶאָ.א ַ�ְוָקא ַיִי,, ִלְ� �ת ִמי> ֲעָנִבי�ֵי� ס�ְבִרי� ֶ�ֵאי, .  ַיִי, ;דֹ� ָעִדי) ִמַ�ִי, ָלָב, •
ָ ר ִלְ� �ת ִמי> ֲעָנִבי� �ְלַדַעת ֶחְלָק� �) ָרצ�י ִלְ� �ת ִמי> , ְוֵי� ס�ְבִרי� 78�ֶ

  3.ֲעָנִבי� ִא� ֶזה י�ֵתר ;ה�ב ַעל ַה=�ֶתה ֵמֲאֶ�ר ַיִי,

  

    .ָרָכהנ�ְטִלי
 ֶאת ַהָ�ַדִי
 ְ�ִלי ְ�     ּוְרַחץ

  

ס ְרּפַ   .ְוא�ְכִלי
 א�ת�, ט�ְבִלי
 א�ת� ְ�ֵמי ֶמַלח א� ְ�חֶֹמ", ל�ְקִחי
 ֶיֶרק ַהִ ְקָרא ַ�ְרַ�ס    ּכַ

�ְמַכְ�ִני� ְלה�ִציא ַ@� ֶאת , ְמָבְרִכי� ַעל ַהַ	ְרַ?ס ��ֵרא ְ?ִרי ָהֲאָדָמה •
  .ַה8ָר�ר ַ�ְ�ָרָכה ַהAֹאת

  .ת ִמַ	Aִַית ֵמַהַ	ְרַ?סא�ְכִלי� ָ?ח� •
 

  

  ./פ�ְרִסי
 א�ָת- ִלְ�ַנִי
) ִמְ+לֹ� ַהַ()�ת(נ�ְטִלי
 ֶאת ַהַ(ָ)ה ָהֶאְמָצִעית   ַיַחץ
  

ְוכ�ְרִכי� א�ת� ְ�ַמָ?ה ֵזֶכר , ֶאת ַהֵחִצי ַהָ@ד�ל ַמְצִניִעי� ָלֲאִפיק�ָמ, •
 4".ת 2ִ�ְְמלָֹת
ִמְ�ֲארָֹת
 ְצר0רֹ"ְלַמה ֶ=ָ	ת�ב 

� 
 

�) ֶזה ְמַרֵ	ז ֶאת ִעַ'ר ִ�יֵני ַהֵ�ֶדר ְלִפי ַהִ�יָמִני�ַ%  
.י ַהֵ�ֶדרֲאָבל ה�א ֵאינ� 	�ֵלל ֶאת ָ	ל ִ�ינֵ   
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יד   .ְמַסְ�ִרי
 ִס�/ר ְיִצי5ת ִמְצַרִי
 4ק�ְרִאי
 ֶאת ַהַה3ָָדה    ַמּגִ

�ר ְיִצי�ת ִלְפֵני ְקִרי�ת ַהַהָ@ָדה ְיַכֵ�, א� יֹאַמר ֶ�ר�ֶצה ָלֵצאת ְיֵדי ִמְצַות ִס? •
    5.ִמְצַרִי�

�ֲחֵרי ".  ָהא ַלְחָמא ַעְנָיא"ְמַגִ.י� ֶאת ַה�E8ַת �ַמְגִ�יִהי� ֶאת ַהְ'ָעָרה ַלֲאִמיַרת  •
  .מ�ְזִגי� 	�ס ְ�ִנָ�ה" ָהא ַלְחָמא ַעְנָיא"ֲאִמיַרת 

 .ְל�ַחר ְקִרי�ת ַהַהָ@ָדה ��ִתי� 	�ס ְ�ִנָ�ה ַ�ֲהָסָבה •

  

  .נ�ְטִלי
 ָיַדִי
 ַל6ְע/ָדה ִ�ְבָרָכה   ָצהַרחְ 

  

ה   .ְוא�ְכִלי
 ֶאת ַהַ(ָ)ה, ְמָבְרִכי
 ַעל ַהַ(ָ)ה  מֹוִציא ַמּצָ

ַעל "ו" ַה�8ִציא ֶלֶח� ִמ, ָה;ֶר>" %נ�ְטִלי� ֶאת ַה�E8ַת ַ�ָ�ד �ְמָבְרִכי� ְ�ֵ י ְ�ָרכ�ת •
  ".  ֲאִכיַלת ַמEָה

•  ָEָרהֵי� ֶלֱאכֹל ַמ�ְוֶאָחד ְלִמְצַות " ַה�8ִציא"ֶאָחד ל(ְ�ִ�ע�ר ְ�ֵני ֵזיִתי�  6ה ְ�מ
ִמי ).  ִיתֵי� ֵ�ע�ת ��נ�ת ְלַגֵ�י ַה@ֶֹדל ֶ�ל ַ	Aַ . ִ�ע�ר ֲאִכיָלה ֶ�ל ַמEָה= ַ	Aִַית).  (ַמEָה

     Aַ.7ִיתֶ�ֵאינ� ָיכ�ל ֶלֱאכֹל ִ	ְ�ֵני ֵזיִתי� ֶ�ל ַמEָה יֹאַכל 	ַ 

 .א�ְכִלי� ֶאת ַהEָ8ַה ַ�ֲהָסָבה •

 

  .א�ְכִלי
 ָמר�ר   ָמרֹור 

ְ	ֵדי לֹא (ְמַנֲעִרי� ַהֲחרֶֹסת ֵמָעָליו , ט�ְבִלי� א�ת� ַ�ֲחרֶֹסת, ל�ְקִחי� ַ	Aִַית ָמר�ר •
לֹא ְמָבְרִכי� ".  ֲאִכיַלת ָמר�רַעל "�ְמָבְרִכי� ) ְלַבIֵל ֶאת ְמִריר�ת�

  ).ַעל ַהַ	ְרַ?ס" ָהֲאָדָמה"ִ	י ְ	ָבר ֵ�ַרְכנ� " ��ֵרא ְ?ִרי ָהֲאָדָמה"

ָצִריְ- ִלְלעֹס ֶאת ַה8ָר�ר ְולֹא .  ְ�ִלי ֲהָסָבהֶאת ַה8ָר�ר א�ְכִלי�  •
 .ְלָבְלע� ְ�ִלי ְלִעיָסה

        

  .ר�ר ַיַחדא�ְכִלי
 ַמָ)ה /ָמ        ּכֹוֵרךְ 

	�ְרִכי� ֶאת , )ַ	Aִַית ַמEָה(ל�ְקִחי� ֵמַהEָ8ַה ַהְ=ִליִ�ית  •
ֲחרֶֹסת ַהEָ8ַה ִע� ָמר�ר ְוט�ְבִלי� ֶאת ַהEָ8ַה ְוֶאת ַה8ָר�ר �ַ 

  ).  ְוֵי� ֶ�.ֹא נ�ֲהִגי� ֵכ,(

 ָנ� ְק��ִרי�ְלַכְ ִחָ.ה ֵאי, ְלַהִ�יַח ֶאת ַהַ�ַעת ְ�ִד��ִרי� ֶ�ֵאי •
ת ַעד ֶ��ֹאַכל אֶ " ַה�8ִציא ֶלֶח� ִמ, ָה;ֶר>"ַלֵ�ֶדר ֵ�י, ִ�ְרַ	ת 

� ַ@� ְ	ֵדי ֶ�ִ�ְרַ	ת ַה�8ִציא �ִבְרַ	ת ָמר�ר ָיח�ל".  (	�ֵרְ- "ה
  8").	�ֵרְ- "ַעל ֲאִכיַלת ה

 

ְלָחן עֹוֵרךְ    .א�ְכִלי
 ְסע/ָדה   ׁשֻ

 .  ַמEָה ָלֲאִפיק�ָמ,) א� ְ�ַנִי�(ִמֵ	יָו, Eָ�ִֶריְ- ֶלֱאכֹל ע�ד ַ	Aִַית , ַ�ילֹא יֹאַכל י�ֵתר ִמ  •

 

� 
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  .א�ְכִלי
 ֶאת ָהֲאִפיק�ָמ�        ָצפּון

ְצְנָעה ִלְפֵני  • ְוא�ְכִלי� א�ָת6 ַ�ֲהָסָבה ִלְפֵני ֲחצ�ת " ידַמ@ִ "ל�ְקִחי� ֵמַהEָ8ַה ֶ�ה7
  9.ַהַ.ְיָלה

ְוֶאָחד ֵזֶכר ַלEָ8ַה , ֶאָחד ֵזֶכר ַלֶ?ַסח, ְלַכְ ִחָ.ה ֵי� ְלִהְ�ַ ֵ�ל ֶלֱאכֹל ְ�ֵני ְ	ֵזיִתי� •
  .יֹאַכל ֶאָחדִמי ֶ�ֵאינ� ָיכ�ל ֶלֱאכֹל ִ	ְ�ֵני ֵזיִתי� ֶ�ל ַמEָה .  ֶ�;ְכל� ִע� ַהֶ?ַסח

 
 

ֵרךְ    .ְמָבְרִכי
 ִ�ְרַ�ת ַהָ(ז��     ּבָ

  

��ִתי� ֶאת .  �ְמָבְרִכי� ָעֶליָה ִ�ְרַ	ת ַה8ָז�,, מ�ְזִגי� 	�ס ְ�ִליִ�ית •
  .ַה	�ס ַ�ֲהָסָבה

 

 

ל   .א�ְמִרי
 ֶאת ַהַה8ֵל     ַהּלֵ

   

י �ִתי� ֶאת ַה	�ס �ֲחרֵ ְו�, מ�ְזִגי� 	�ס ְרִביִעית ִלְפֵני ַהַהֵ.ל •
  .ַהַהֵ.ל

 
 

  .ֶ�ְ;ִפ�8ֵתינ/ /ַבָ:��ֵתינ/ ְ�ַלְיָלה ֶזה ַיֲעל/ ְלָרצ�� ְלָפָניו' ִמְתַ�8ְִלי
 לה    ִנְרָצה

  

  

  

  4מקורות
  .'ק ו"ג ס"ח תע"כה.  1
= ק"סמ.  א"ק לפי החזו"סמ 150 %ח נאה ו"ק לפי הגר"סמ 86.  2

  .קונטרס השיעורי�, ברכהוזאת ה.   מיליליטר
' הל" מקראי קודש"מובא ב(מ אליהו "המתירי
 לכתחילה ה
 הגר  .3

ע הרב "הביא שו" סדר הערו?"ובספר , )ו"הערה ל' ליל הסדר פרק ד
ז שכתב ששתייה ערבה היא דר? חירות ולפי זה כתב "י' ב סע"תע' סי

   .שמי שמי" ענבי
 ערב  לו יותר מיי� מקיי
 בו דר? חירות

ה "קנ' ת יד הלוי סי"בשו.  א שתה מי" ענבי
"כ כתב שהחזו"וש
 ספ
  .כוסות במי" ענבי
' ח ד"כתב שאי� יוצאי
 י

  .ד"ל:ב"שמות י.  4
  .'ק א"ג ס"ב תע"מ.  5
  . בדיני אפיית המצות למדנו ממתי המצות צריכות שמירה  .6
  .ד"ח צו ל"בא.  7
  .ח ש�"ב וכה"מ' א' ה סע"ע תע"שו.  8
 .'א:ז"תע' ב סי"א ומ"רמ, ע"שו.  9

  

 לשנה

 הבאה

 בירושלים


