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כרפס;    .1 ורחץ;  עורך; יחץקדש;  שלחן  כורך;  מרור;  מצה;  מוציא  רחצה;  מגיד;   ;

 צפון; ברך; הלל; נרצה. 
 
 ( סימן צה  254-310מחזור ויטרי הלכות פסח )עמ'  .  2

ם ר' . יגרוס זה במסורת מטעלא ישנה מסדרו כתיקון רבותינו ולעולם    סדרו  ועושה
. עניא. כסא. ונשתנה. בצע יוסי הגדול: גפן. קידוש. זמן. נטילת. ירקות. אדמה. וטבל.  

בצוע.   וסעד.  כרך.  טבל.  מרור.  חסא.  עמה.  אכילת  ופרוס  מוציא.  שלימה  נטילת. 
 מפטיר. ונוטל. שלישי למזון ורביעי להלל: 

 
 בית יוסף אורח חיים סימן תעג  .  3

לחלקה קודם שיקרא ההגדה כדי שיאמר עליה הא   כתב הכל בו )הל' פסח יב.( המנהג
לחמא עניא מה לעני בפרוסה אף כאן בפרוסה )קטו:( ויש אומרים שהוא כדי שיראו 
התינוקות וישאלו מפני מה אנו מטמינים המצה ועדיין לא אכלנו ויש אומרים כדי 
משומרת  מצה  עוד  לו  יהיה  ולא  בשוגג  הסעודה  תוך  אותה  ויאכלו  יראו  שלא 

 נה ולפיכך מצניעין אותה עכ"ל: באחרו 
 
 רמב"ם הלכות חמץ ומצה פרק ח  .  4

 הלכה א 
אלו מצוות  עשיית  אחד    סדור  לכל  כוס  מוזגין  בתחלה  הוא:  כך  עשר  חמשה  בליל 

ואחד ומברך בורא פרי הגפן ואומר עליו קדוש היום וזמן ושותה, ואחר כך מברך על  
ועליו ערוך  שלחן  ומביאין  ידיו,  ונוטל  ידים  וחרוסת    נטילת  ומצה  אחר  וירק  מרור 

עשר,   ארבעה  יום  של  חגיגה  ובשר  הפסח  כבש  של  הזהוגופו  על    ובזמן  מביאין 
 אחד זכר לפסח ואחד זכר לחגיגה. השלחן שני מיני בשר 

 ג הלכה  
אינו אומר והלילה הזה כולו צלי שאין לנו קרבן, ומתחיל בגנות וקורא עד    בזמן הזה 

 ולה. שגומר דרש פרשת ארמי אובד אבי כ
 הלכה ד 

בתי  על  המקום  על שם שפסח  אוכלין  זה שאנו  פסח  ואומר  לפניו  ומחזיר השלחן 
ואומר  בידו  המרור  ומגביה  לה',  הוא  פסח  זבח  ואמרתם  במצרים שנאמר  אבותינו 
שנאמר   במצרים  אבותינו  חיי  את  המצרים  שמררו  שם  על  אוכלין  שאנו  זה  מרור 

ואומר   בידו  המצה  ומגביה  חייהם,  את  שלא  וימררו  שם  על  אוכלין  שאנו  זו  מצה 
הקדוש  המלכים  מלכי  מלך  עליהם  שנגלה  עד  להחמיץ  אבותינו  של  בצקם  הספיק 

ובזמן הזה  ברוך הוא וגאלם מיד שנאמר ויאפו את הבצק אשר הוציאו ממצרים וכו',  
בזמן שבית המקדש קיים על שם שפסח הקדוש  אוכלין  אומר פסח שהיו אבותינו 

 נו וכו'. ברוך הוא על בתי אבותי
 הלכה ה 

ולנצח למי  ואומר לפיכך אנו חייבין להודות להלל לשבח לפאר להדר לרומם לגדל 
שעשה לנו ולאבותינו את כל הנסים האלו והוציאנו מעבדות לחירות מיגון לשמחה 
וגו' עד חלמיש  ה'  הללו עבדי  הללויה  הללויה, ה  לפניו  ונאמר  גדול  לאור  ומאפלה 

ה ה' אלהינו מלך העולם אשר גאלנו וגאל את אבותינו  למעינו מים, וחותם ברוך את
מוסיף כן ה' אלהינו    ובזמן הזה ממצרים והגיענו ללילה הזה לאכול בו מצה ומרורים,  

שמחים   לשלום  לקראתנו  הבאים  אחרים  ולרגלים  למועדים  יגיענו  אבותינו  ואלהי 
פסחים שיגיע דמם על קיר  בבנין עירך וששים בעבודתך ונאכל שם מן הזבחים ומן ה

גאל  ה'  ברוך אתה  נפשנו  פדות  ועל  גאולתנו  על  לך שיר חדש  ונודה  לרצון  מזבחך 
 ישראל, ומברך בורא פרי הגפן ושותה הכוס השני.

 



 הלכה ו  
קריאת  דעתו בשעת  הסיח  ידיו שניה שהרי  ונוטל  ידים  נטילת  על  מברך  כך  ואחר 

ולוקח שני רקיקין   ומברך המוציא  ומנ   חולק אחד מהןההגדה,  יח פרוס לתוך שלם 
משום  טובים  ימים  כשאר  ככרות  שתי  על  מברך  אינו  מה  ומפני  הארץ,  מן  לחם 

 מה דרכו של עני בפרוסה אף כאן בפרוסה.  לחם עונישנאמר  
 הלכה ז 

על  וצונו  במצותיו  קדשנו  אשר  העולם  מלך  אלהינו  ה'  אתה  ברוך  מברך  כך  ואחר 
ה עשר תחלה, ומברך ברוך אתה ה' אלהינו אכילת הזבח ואוכל מבשר חגיגת ארבע

מלך העולם אשר קדשנו במצותיו וצונו על אכילת הפסח ואוכל מגופו של פסח, ולא 
 ברכת הפסח פוטרת של זבח ולא של זבח פוטרת של פסח. 

 הלכה ח 
שאין שם קרבן אחר שמברך המוציא לחם חוזר ומברך על אכילת מצה,   בזמן הזה

ל, וחוזר ומברך על אכילת מרור ומטבל מרור בחרוסת  ומטבל מצה ח בחרוסת ואוכ 
סופרים,  מדברי  מצוה  וזו  טעמו,  יבטל  שמא  בחרוסת  ט  אותו  ישהה  ולא  ואוכל, 

 וחוזר וכורך מצה ומרור ומטבל בחרוסת ואוכלן בלא ברכה זכר למקדש 
 הלכה ט 

ואחר כך נמשך בסעודה ואוכל כל מה שהוא רוצה לאכול ושותה כל מה שהוא רוצה 
כלל,  לשת אחריו  טועם  ואינו  כזית  אפילו  הפסח  מבשר  אוכל  ובאחרונה  ובזמן  ות, 
אוכל כזית מצה ואינו טועם אחריה כלום, כדי שיהיה הפסק סעודתו וטעם בשר    הזה 

 הפסח או המצה בפיו שאכילתן היא המצוה. 
 
 תלמוד בבלי מסכת מגילה דף יז עמוד ב .  5

ונה עשרה ברכות לפני רבן גמליאל  תפלה מנא לן? דתניא: שמעון הפקולי הסדיר שמ
הסדר  זקנים    על  ועשרים  מאה  תנא:  במתניתא  לה  ואמרי  יוחנן,  רבי  אמר  ביבנה. 

 . על הסדר ובהם כמה נביאים תיקנו שמונה עשרה ברכות  
 
 רמב"ם הלכות עבודת יום הכיפורים הקדמה .  6

הכפורים   יום  מעשה  שיעשה  והיא  אחת,  עשה  מצות  הכפורים.  יום  עבודת  הלכות 
כמו שכתוב בפרשת אחרי מות, הקרבנות, והוידויין, ושילוח השעיר,   על הסדר כולו  

 ושאר העבודות. וביאור מצוה זו בפרקים אלו. 
 
 רמב"ם הלכות עבודת יום הכיפורים פרק ה הלכה א .  7

שביארנו, ואם    על הסדרכל עבודות שעובד בבגדי לבן בפנים בהיכל צריך לעשותן  
 א עשה כלום. הקדים בהן מעשה לחבירו ל

 
 ספר החינוך פרשת אם כסף מצוה עב .  8

 שלא להקדים חוקי התבואות  
 אלא שנוציאם בסדר שלא נקדים חוקי התבואה קצתם על קצתם,  

 
 בראשית פרק לב פסוק ח    . 9

ַויֵֶּצר לוֹ  ְמֹאד  ַיֲעֹקב  יָרא  ְוַהגְ   ַוַיַחץ  ַויִּ ְוֶאת ַהָבָקר  ְוֶאת ַהֹצאן  ּתֹו  ָהָעם ֲאֶשר אִּ ים ֶאת  ַמלִּ
ְשנֵּי ַמֲחנֹות:   לִּ

 
 בראשית פרק לג פסוק א    . 10

יש אִּ אֹות  מֵּ ַאְרַבע  ּמֹו  ְועִּ ָבא  ָשו  עֵּ נֵּה  ְוהִּ ַוַיְרא  יָניו  עֵּ ַיֲעֹקב  ָשא  ַעל   ַוַיַחץ  ַויִּ ים  ַהְיָלדִּ ֶאת 
י ַהְשָפחֹות:  ל ְוַעל ְשּתֵּ  לֵָּאה ְוַעל ָרחֵּ

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 


