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 הקדמה ללימוד לחידון
מתוך חוברת הלימוד שכתב הרב רזיאל שבח הי"ד

והינה הגיע חודש הגאולה. חודש שכל הטבע אומר שירה 
וזימרה לקדוש ברוך הוא. 

על התעוררות הבריאה בפריצה כזו גדולה ובהתחדשות 

של צמיחה תקנו חז”ל ברכה מיוחדת השייכת לימי ניסן: 
ָּברּוְך ַאָּתה ה’ ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ֶׁשֹּלא ִחֵסר ְּבעֹוָלמֹו ְּכלּום, 

ּוָבָרא בֹו ְּבִרּיֹות טֹובֹות ְוִאיָלנֹות טֹובֹות ֵליָהנֹות ָּבֶהם ְּבֵני ָאָדם; 

החורף נותן לנו תחושת כינוס ולעתים אף כדרות ושחרות, ולכן באופן פשוט בחודש 
האביב אפשר לחוש את תחושת הגאולה באוויר.

אומנם גם שהכול טוב בחודש האביב בזמן הכי יפה, יש לנו ציווי בליל הסדר לזכור 

השעבוד. ויותר מזאת אף מברכים על ‘אכילת מרור’, ושותים יין אדום שהוא תזכורת 

לדם שפרעה היה רוחץ בדמם של ילדי ישראל, ואף החרוסת המתוקה, יש בה זכר 

לטיט של השעבוד. ונשאלת השאלה מדוע דווקא שהכול כל כך מאיר והזמן הכי יפה 

בשנה, והלילה הכי משפחתי שעורכים בו את השולחן עם הכלים הכי יפים שיש, דווקא 
אז צריך כאלו תזכורות של קושי ושעבוד?!

בשביל לענות על השאלה הזו צריך ללכת ליסוד של עם ישראל לאבות האומה ‘אברהם 

יצחק ויעקב’ שהניסיונות והקושי היו מנת חלקם, אלא שאחר כל הקשיים הם יצאו 
המנצחים הכי גדולים.

עם ישראל הגיע לעולם בכדי לעמול ביגיע ולזכות ליהנות מאור ה’ של גאולה על ידי 

טרחה האמתית, ולא על ידי הנאה שיש בה בושה של הנאה בתור מתנת חינם )כלשון 
הזוהר ‘נהמא דכיסופא’(. 

ולכך כאשר אנו שמחים וחוגגים את שמחת הגאולה ש’הקדוש ברוך הוא’ בכבודו 

ובעצמו גואל אותנו, אנחנו מזכירים שהגאולה שאנו זוכים לה עתה אינה באה בחינם, 

אלא הגאולה הגיעה גם על ידי העמל והקושי של עם ישראל. ובקושי ובעמל הזה אין 

פשרות והנחות, ולכך העדות לזה שאין אנו אוכלים כמלכים בליל הסדר כמתנת שמיים, 

אנחנו מעלים את המרור על השולחן, ואת החרוסת זכר לטיט, ואת היין האדום שהוא 

זכר לדם, כל זאת להוכיח שהגאולה שאנחנו זוכים, היא, כי התמודדנו ועברנו קשיים 

גדולים מאד, והחירות והגאולה שלנו אינה באה כאוכלי מתנות חינם, אלא הגאולה גם 
באה בטורח ובעמל שלנו...

אלא שהנקודת זכות שעולה על הכול היא, שיש לנו ידיעה ברורה שאין אנו אוכלים 

‘לחם חינם’ והחסד והארת פנים שאנחנו זוכים, ועוד נזכה בכפל כפליים, אינה באה 

בחסד חינם, אלא היא באה על ידי המרור והקושי והתמודדות שאנחנו מתמודדים, 

והמעלה בהם היא, שעל ידיהם אנחנו לא אוכלים מתנת חינם, אלא על ידיהם אנחנו 

זוכים לאור של גאולה אמתית, ובחסדי ה’ עוד נזכה להמשיך להאיר עוד אור של בניין 
של גאולה בדרך לבניית הבית הגדול והקדוש.



חידון פסח ה-3 
של מרכז מורשת הרמב”ם ועדות ישראל

לע”נ הרב רזיאל שבח

 חידון אינטראקטיבי מיוחד לתלמידי כיתות ד’-ח’ 

יתקיים ביום שני ט”ז בניסן א’ דחוה”מ פסח
באתר מרכז מורשת הרמב”ם ועדות ישראל.

חומר הלימוד נמצא בחוברת זו, עליכם ללמוד אותו 
היטב ולהגיע מוכנים לחידון.

הכניסה חופשית
אנו מאחלים לכם הצלחה מרובה וחג שמח.
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מנהגי עדות לחג הפסח

ליל הסדר:
מנהג ידוע ונפוץ במרוקו שבעל הבית עובר יחד עם “קערת הסדר” ומסובב מעל 

כל ראש של המסובין שלש פעמים ואומרים יחד: “בבהילו יצאנו ממצרים”. 

מנהג מרוקו שבליל הסדר בעל הבית לובש גלימה לבנה זכר לכהן גדול שהיה 
לבוש בגדי לבן, וזה תואם את עניין הסדר העוסק בין השאר בקרבן פסח.

מנהג קדום שאין אדם מוזג לעצמו את ארבעת כוסות היין בליל הסדר אלא אחד 
מוזג לחברו כחלק מדין חרות הנהוג בליל זה, וכך מנהג עדות רבות בקהילות 

ישראל.

נהגו שבעל הבית מסתובב בבית עם חבילת מצות שנמצאים בתוך שק/בד על 
שכמו ואומר את הפסוק: “משארותם צרורות בשמלותם” ]שמות יב, לד[ ומספר 

את סיפור יציאת מצרים כדי לסקרן את הילדים, ולהמחיש להם את הסיפור 
בצורה ויזואלית שהרי ערב זה הוא בשביל הילדים בבחינת “והגדת לבנך”.

בקהילת יהודי תימן היו שנהגו לא לגנוב את האפיקומן מכיוון שמנהג זה מרגיל 
את הילדים לגנוב. אגב, יש לציין שבחלק מקהילות יוצאי תימן היה מנהג נוסף 

באפיקומן והוא שאב המשפחה בוצע את המצה ונוטל את האפיקומן, עוטפו 
במפית, ומניח אותו על כתפו ומסתובב בבית עד שמגיע לפתח הבית ואומר: “זה 

זכר לאבותינו שיצאו ממצרים ומשארותם צרורות בשמלותיהם על כתפיהם”, 
ואחר כך מטמין את האפיקומן בין המפה לשולחן. )ראו בהרחבה הגדת קורן 

לפסח, עמ’ 26(.
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איסור אכילת חמץ בפסח

 מהו חמץ?
מאכל שנעשה מאחד מחמישה מיני דגן.

ֵאין ָאסּור ִמּשּׁום ָחֵמץ ְּבֶפַסח, ֶאָּלא ֲחֵמֶׁשת ִמיֵני ָּדָגן ִּבְלַבד.
 ְוֵהם: ְׁשֵני ִמיֵני ִחִּטים, ֶׁשֵהן ַהִחָּטה ְוַהֻּכֶּסֶמת, 

יפֹון. )ה, א( עֹוָרה ְוִׁשּבֶלת ׁשּוָעל ְוַהּׁשִ עֹוִרים, ֶׁשֵהן ַהּׂשְ ּוְׁשֹלָׁשה ִמיֵני ַהּׂשְ

איסור בל יראה ובל ימצא

ה ָעָׂשר   ָּכל ָהאֹוֵכל ְּכַזִית ָחֵמץ ְּבֶפַסח, ִמְּתִחַּלת ֵליל ֲחִמּׁשָ
 ַעד סֹוף יֹום ֶאָחד ְוֶעְׂשִרים ְּבִניָסן, ְּבֵמִזיד - ַחָּיב ָּכֵרת. 

ל ֹאֵכל ָחֵמץ ְוִנְכְרָתה" )שמות יב, טו(. י ּכָ ֶׁשֶּנֱאַמר: "ּכִ
ֶאָחד ָהאֹוֵכל ְוֶאָחד ַהְמַמֶחה ְוׁשֹוֶתה.

 )הלכות חמץ ומצה א, א(.

 גם לטחון את החמץ 
ולשתות עם מים 

אסור? 

ֶהָחֵמץ ַּבֶּפַסח, ָאסּור ַּבֲהָנָיה )אסור ליהנות ממנו( 
 - ֶׁשֶּנֱאַמר: "לֹא ֵיָאֵכל ָחֵמץ" )שמות יג, ג(. 

ֹלא ְיֵהא ּבֹו ֶהֵּתר ֲאִכיָלה. )אסור לאכול אותו(.
 ְוַהַּמִּניַח ָחֵמץ ִּבְרׁשּותֹו ְּבֶפַסח, )מי שמשאיר אצלו 
חמץ( - ַאף ַעל ִּפי ֶׁשֹּלא ֲאָכלֹו, עֹוֵבר ִּבְׁשֵני ָלאִוין: 

)עובר על שני איסורים ( ֶׁשֶּנֱאַמר: "לֹא ֵיָרֶאה ְלָך 
ֻבֶלָך" )שמות יג, ז(, )דברים טז, ד(, ָכל ּגְ ֹאר ּבְ  ׂשְ

יֶכם"  ָבּתֵ ֵצא ּבְ ֹאר לֹא ִיּמָ   ְוֶנֱאַמר: "ׂשְ
)שמות יב, יט( )א, ב(.

 כלומר, האיסור הוא לא רק לאכול חמץ, 
אלא גם שיהיה אצלנו חמץ בפסח.

אסור לאכול חמץ מליל ט״ו בניסן ועד כ״א בניסן, והאוכל חמץ בימים 
אלו עונשו - כרת.

שמרתי  ופל במגירה 
 במהלך חג הפסח. 

האם זה אסור?
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מכירת חמץ
אנחנו משאירים חמץ בארונות סגורים בפסח, ומוכרים אותו לגוי. האם זה 

נחשב שיש לנו חמץ בבית?
חמץ שמכרנו לגוי כבר אינו שלנו, אפילו אם הוא נמצא אצלנו בבית. למרות 

זאת, צריך לכסות אותו כדי שלא יאכלו ממנו בפסח בטעות.

ָּכתּוב ַּבּתֹוָרה: לֹא יֵָרֶאה ְלָך ָחֵמץ" )שמות יג, ז(.
… ָחֵמץ ֶׁשל ֶהְקֵּדׁש אֹו ֶׁשל ַעּכּו''ם )גוי(, ֶׁשָהָיה ֵאֶצל ִיְׂשָרֵאל - ֲאִפּלּו ָהָיה ִעּמֹו 

ַּבַּבִית - ֲהֵרי ֶזה ֻמָּתר, ִמְּפֵני ֶׁשֵאינֹו ֶׁשּלֹו. )ד, א-ב(.

חמץ שעבר עליו הפסח

 מה עושים אם 
מצאנו חמץ בביתנו 

אחר פסח?

 ָחֵמץ ֶׁשָעַבר ָעָליו ַהֶּפַסח, ָאסּור ַּבֲהָנָיה 
)אסור ליהנות ממנו( ְלעֹוָלם )א, ד(. 

בפסח אסור לאכול 
אפילו פירור קטן של 

חמץ?

ָהאֹוֵכל ִמן ֶהָחֵמץ ַעְצמֹו ְּבֶפַסח, ָּכל ֶׁשהּוא )לא משנה מהי 
 הכמות שאכל( – ֲהֵרי ֶזה ָאסּור ִמן ַהּתֹוָרה, ֶׁשֶּנֱאַמר: 
 "לֹא יֵָאֵכל ָחֵמץ" )שמות יג, ג(. ְוַאף ַעל ִּפי ֵכן ֵאינֹו ַחָּיב 

עּור ֶׁשהּוא ְּכַזִית. ְוָהאֹוֵכל ָּפחֹות  ָּכֵרת אֹו ָקְרָּבן ֶאָּלא ַעל ַּכּׁשִ
ִמְּכַזִית ְּבֵמִזיד ַמִּכין אֹותֹו ַמַּכת ַמְרּדּות )א, ז(.

מדוע אסרו זאת חכמים?  
 ְוָדָבר ֶזה, ְקָנס הּוא ִמִּדְבֵרי סֹוְפִרים]...[ ִמְּפֵני ֶׁשָעַבר ַעל ַּבל ֵיָרֶאה 
 ּוַבל ִיָּמֵצא - ֲאָסרּוהּו. ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ַיִּניַח ָאָדם ָחֵמץ ִּבְרׁשּותֹו ְּבֶפַסח,

 ְּכֵדי ֶׁשֵּיָהֶנה ּבֹו ַאַחר ַהֶּפַסח. )א, ד(.

איסור אכילת חמץ – גם בכמות קטנה



בדיקת חמץ
 ּוִמִּדְבֵרי סֹוְפִרים ְלַחֵּפׂש ַאַחר ֶהָחֵמץ ַּבַּמֲחבֹואֹות ּוַבחֹוִרים,

ְוִלְבּדֹק ּוְלהֹוִציאֹו ִמָּכל ְּגבּולֹו. )ב, ג(.
 ֵאין ּבֹוְדִקין ֹלא ְלאֹור ַהְּלָבָנה )הירח(, ְוֹלא ְלאֹור ַהַחָּמה )השמש(,

 ְוֹלא ְלאֹור ָהֲאבּוָקה )האש( – ֶאָּלא ְלאֹור ַהֵּנר )ב, ד(.

מדוע בלילה, ומדוע לאור הנר?
ִמְּפֵני ֶׁשַּבַּלְיָלה ָּכל ָהָעם ְמצּוִיין )נמצאים( ַּבָּבִּתים, ְואֹור ַהֵּנר ָיֶפה ִלְבִדיָקה. )ב, ג(.

 ְוֵאין קֹוְבִעין ִמְדָרׁש )לימוד תורה( ְּבסֹוף יֹום ְׁשֹלָׁשה ָעָׂשר, 
 ְוֵכן ֶהָחָכם ֹלא ַיְתִחיל ִלְקרֹות ְּבֵעת זֹו ֶׁשָּמא ִיָּמֵׁשְך 

ְוִיָּמַנע ִמְּבִדיַקת ָחֵמץ ִּבְתִחַּלת ְזַמָּנה. )ב, ג(.

ברכת הבדיקה
ה ה'  רוְּך ַאּתָ  ְמָבֵרְך קֶֹדם ֶׁשַּיְתִחיל ִלְבּדֹק: 'ּבָ

נּו  ִמְצֹוָתיו ְוִצּוָ נּו ּבְ ׁשָ ר ִקּדְ ֱאלֵֹקינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאׁשֶ
עוּר ָחֵמץ'. ּובֹוֵדק ּוְמַחֵּפׂש ְּבָכל ַהְּמקֹומֹות  ַעל ּבִ

ֶׁשַּמְכִניִסין ָלֶהם ָחֵמץ. )ג, ו(.

מה עושים עם החמץ לאחר הבדיקה?
ְּכֶׁשּבֹוֵדק ָאָדם ּוְמַחֵּפׂש ְּבֵליֵלי ַאְרָּבָעה ָעָׂשר, מֹוִציא 
ֶאת ֶהָחֵמץ ִמן ַהחֹוִרים ּוִמן ַהַּמֲחבֹואֹות ּוִמן ַהָּזִוּיֹות, 

ּוְמַקֵּבץ ַהּכל, ּוַמִּניחֹו ְּבָמקֹום ֶאָחד. )ג, א(.
 ֶהָחֵמץ ֶׁשַּמִּניַח ְּבֵליֵלי ַאְרָּבָעה ָעָׂשר, 

 ְּכֵדי ֶׁשֹּיאַכל ִמֶּמּנּו ְלָמָחר ַעד ַאְרַּבע ָׁשעֹות, 
 ֵאינֹו ַמִּניחֹו ְמֻפָּזר ּוְמפָֹרד ְּבָכל ָמקֹום, 

ֶאָּלא ַמְצִניעֹו ִּבְכִלי אֹו ְּבָזִוית ְידּוָעה. )ג, ב(.

צריך להניח את החמץ 
שמצאנו בבדיקה 

ואת החמץ שאנחנו 
שומרים כדי לאכול 

ממנו בערב פסח 
בבוקר, לפני ביעור 

חמץ, במקום מסודר, 
 כדי שלא יתפזר

 חלילה ברחבי הבית.

היום לא נשארתי לשיעור 
הקבוע בבית הכנסת, 
חזרתי מוקדם כדי לא 

להתעכב בבדיקת החמץ.

מה מותר 
לאכול בערב 

פסח?



ביטול חמץ
 ּוְכֶׁשּגֹוֵמר ִלְבּדֹק]...[ ָצִריְך ְלַבֵּטל ָּכל ָחֵמץ ֶׁשִּנְׁשַאר ִּבְרׁשּותֹו,

ּלֹא ְרִאיִתיו,  ְרׁשוִּתי ׁשֶ יֵּׁש ּבִ ל ָחֵמץ ׁשֶ   ְוֵאינֹו רֹוֵאהּו; ְויֹאַמר:  ּכָ
ָעָפר. )ג, ז(. ֵטל, ַוֲהֵרי הוּא ּכְ ֲהֵרי הוּא ּבָ
 ֶׁשְּיַבֵּטל ֶהָחֵמץ ְּבִלּבֹו ְוַיֲחׁשֹב אֹותֹו ְּכָעָפר, 

 ְוָיִׂשים ְּבִלּבֹו ֶׁשֵאין ִּבְרׁשּותֹו ָחֵמץ ְּכָלל, ְוֶׁשָּכל ָחֵמץ ֶׁשִּבְרׁשּותֹו, 
ֲהֵרי הּוא ְּכָעָפר ּוְכָדָבר ֶׁשֵאין ּבֹו צֶֹרְך ְּכָלל. )ב, ב(.

דיני ערב פסח
ביעור חמץ

ֵּכיַצד ִּבעּור ָחֵמץ? ׂשֹוְרפֹו, אֹו ּפֹוֵרר )מפורר( ְוזֹוֶרה ָלרּוַח, אֹו זֹוְרקֹו ַלָּים. )ג, יא(.

זמן איסור חמץ
 ָאסּור ֶלֱאכֹל ָחֵמץ ְּביֹום ַאְרָּבָעה ָעָׂשר ֵמֲחצֹות ַהּיֹום ּוְלַמְעָלה,

 ֶׁשהּוא ִמְּתִחַּלת ָׁשָעה ְׁשִביִעית ַּבּיֹום. )א, ח(.

סוף זמן אכילת חמץ הוא בסביבות השעה 10:00, וצריך לבדוק שעה מדויקת 
על פי המנהגים השונים. משעה זו אסור לאכול חמץ וגם אסור לאכול מצה.

ָאְסרּו ֲחָכִמים ֶלֱאכל ַמָּצה ְּבֶעֶרב ַהֶּפַסח, ְּכֵדי ֶׁשִּיְהֶיה ֶהֵּכר ַלֲאִכיָלָתּה 
)שהיא תהיה מיוחדת בשביל האדם( ָּבֶעֶרב. ּוִמי ֶׁשָאַכל ַמָּצה ְּבֶעֶרב 

ַהֶּפַסח ַמִּכין אֹותֹו ַמַּכת ַמְרּדּות.
ְוֵכן ָאסּור ֶלֱאכל ֶעֶרב ַהֶּפַסח ִמּקֶֹדם ַהִּמְנָחה ִּכְמַעט )מותר לאכול רק 

מעט(. ְּכֵדי ֶׁשִּיָּכֵנס ַלֲאִכיַלת ַמָּצה ְּבַתֲאָוה. ֲאָבל אֹוֵכל הּוא ְמַעט ֵּפרֹות 
אֹו ְיָרקֹות ְוֹלא ְיַמֵּלא ְּכֵרסֹו ֵמֶהן. ַוֲחָכִמים ָהִראׁשֹוִנים ָהיּו ַמְרִעיִבין ַעְצָמן 

ֶעֶרב ַהֶּפַסח ְּכֵדי ֶלֱאכל ַמָּצה ְּבַתֲאָוה ְוִיְהיּו ַמּצֹות ֲחִביבֹות ָעָליו. )ו, יב(.

 בערב פסח אסור לאכול מצה כדי שהיא תהיה מיוחדת כשיאכלו אותה בליל 
הסדר. לכן, החל מהשעה שבה אסור לאכול חמץ יהיה מותר לאכול מאכלים 

שהם לא חמץ ולא מצה. לא אוכלים הרבה ביום זה כדי שיאכלו את המצה 
בשמחה בליל הסדר.

מה מותר 
לאכול בערב 

פסח?



הלכות ליל הסדר
אכילת מצה בליל הסדר

ה ָעָׂשר,  ִמְצַות ֲעֵׂשה ִמן ַהּתֹוָרה ֶלֱאכל ַמָּצה ְּבֵליל ֲחִמּׁשָ
ֶעֶרב ּתֹאְכלּו ַמּצֹת" )שמות יב, יח(, ְּבָכל ָמקֹום ּוְבָכל ְזַמן.  ֶׁשֶּנֱאַמר: "ּבָ

 ֲאָבל ִּבְׁשָאר ָהֶרֶגל )בשאר ימי הפסח( ֲאִכיַלת ַמָּצה ְרׁשּות )לא חובה(.
ה ָעָׂשר ִּבְלַבד חֹוָבה.    ֲאָבל ְּבֵליל ֲחִמּׁשָ
ָאַכל ְּכַזִית ָיָצא ְיֵדי חֹוָבתֹו. )ו, א(.  ּוִמּׁשֶ

ממה עשויה המצה?
 ֵאין ָאָדם יֹוֵצא ְיֵדי חֹוַבת ֲאִכיַלת ַמָּצה, 

ֶאָּלא ִאם ֵּכן ֲאָכָלּה ֵמֶאָחד ֵמֲחֵמֶׁשת ַהִּמיִנין )חמשת מיני דגן(. )ו, ד(.

מצווה לספר ביציאת מצרים
 ִמְצַות ֲעֵׂשה ֶׁשל ּתֹוָרה ְלַסֵּפר ְּבִנִּסים ְוִנְפָלאֹות ֶׁשַּנֲעׂשּו ַלֲאבֹוֵתינּו ְּבִמְצַרִים, 

ה ָעָׂשר ְּבִניָסן.  ְּבֵליל ֲחִמּׁשָ
ְצַרִים" )שמות יג, ג(.  )ז, א(. ר ְיָצאֶתם ִמּמִ  ֶׁשֶּנֱאַמר: "ָזכֹור ֶאת ַהיֹּום ַהזֶּה ֲאׁשֶ

 ַהּכל ַחָּיִבין ַּבֲאִכיַלת ַמָּצה, ֲאִפּלּו ָנִׁשים ַוֲעָבִדים. 
 ָקָטן ֶׁשָּיכֹול ֶלֱאכל ַּפת - ְמַחְּנִכין אֹותֹו ְּבִמְצֹות, 

ּוַמֲאִכיִלין אֹותֹו ְּכַזִית ַמָּצה.
 חֹוֶלה אֹו ָזֵקן ֶׁשֵאינֹו ָיכֹול ֶלֱאכל, ׁשֹוִרין לֹו ָרִקיק ְּבַמִים 
)משרים את המצה, כדי שתהיה רכה וקלה לאכילה( 

ּוַמֲאִכיִלין אֹותֹו. )ו, י(.

גם אני חייב לאכול מצה בליל הסדר?



ומי שאין 
לו בן?

 ְוַאף ַעל ִּפי ֶׁשֵאין לֹו ֵּבן, ֲאִפּלּו ֲחָכִמים ְּגדֹוִלים 
 ַחָּיִבים ְלַסֵּפר ִּביִציַאת ִמְצִרים; ְוָכל ַהַּמֲאִריְך 
ִּבְדָבִרים ֶׁשֵאְרעּו ְוֶׁשָהיּו, ֲהֵרי ֶזה ְמֻׁשָּבח. )ז, א(.

ואם הבנים לא שואלים?
ְדּתָ ְלִבְנָך" )שמות יג, ח(. ִמְצָוה ְלהֹוִדיַע ַלָּבִנים, ַוֲאִפּלּו ֹלא ָׁשֲאלּו. ֶׁשֶּנֱאַמר: "ְוִהּגַ

ְלִפי ַּדְעּתֹו ֶׁשל ֵּבן ָאִביו ְמַלְּמדֹו. ֵּכיַצד? 

 ִאם ָהָיה ָקָטן אֹו ִטֵּפׁש, אֹוֵמר לֹו: 
 ְּבִני, ֻּכָּלנּו ָהִיינּו ֲעָבִדים ְּכמֹו ִׁשְפָחה זֹו אֹו ְּכמֹו ֶעֶבד ֶזה ְּבִמְצַרִים, 

 ּוַבַּלְיָלה ַהֶּזה ָּפָדה אֹוָתנּו ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ַוּיֹוִציֵאנּו ְלֵחרּות;
ֵאַרע ָלנּו ְּבִמְצַרִים,  ְוִאם ָהָיה ַהֵּבן ָּגדֹול ְוָחָכם, מֹוִדיעֹו ַמה ּׁשֶ

 ְוִנִּסים ֶׁשַּנֲעׂשּו ָלנּו ַעל ְיֵדי מֶׁשה ַרֵּבנּו: ַהּכל ְלִפי ַּדְעּתֹו ֶׁשל ֵּבן. )ז, ב(.

מה נשתנה?
סעודת ליל הסדר שונה משאר הסעודות שאנו רגילים אליהן. השינויים נועדו כדי 
לעורר את הילדים ואת המבוגרים לשאול שאלות, וכך להרחיב ולספר על יציאת 

מצרים ועל הניסים הגדולים.

 ְוָצִריְך ַלֲעׂשֹות ִׁשּנּוי ַּבַּלְיָלה ַהֶּזה ְּכֵדי ֶׁשִּיְראּו ַהָּבִנים ְוִיְׁשֲאלּו ְויֹאְמרּו: 
ַמה ִּנְׁשַּתָּנה ַהַּלְיָלה ַהֶּזה ִמָּכל ַהֵּלילֹות? ַעד ֶׁשָּיִׁשיב ָלֶהם ְויֹאַמר ָלֶהם, ָּכְך ְוָכְך 

ֵאַרע ְוָכְך ְוָכְך ָהָיה.
 ְוֵכיַצד ְמַׁשֶּנה?

ְלָחן ִמִּלְפֵניֶהם  ְמַחֵּלק ָלֶהם ְקָליֹות ֶוֱאגֹוִזים )ממתקים(, ְועֹוְקִרים )מזיזים( ַהּׁשֻ
קֶֹדם ֶׁשֹּיאְכלּו, ְוחֹוְטִפין ַמָּצה ֶזה ִמַּיד ֶזה, ְוַכּיֹוֵצא ִּבְדָבִרים ָהֵאּלּו. )ז, ג(

המצווה היא לא רק לספר לילדים – גם המבוגרים צריכים לספר על יציאת מצרים.

 ֵאין לֹו ֵּבן? ִאְׁשּתֹו ׁשֹוַאְלּתּו; 
ה? ׁשֹוֲאִלין ֶזה ֶאת ֶזה ַמה ִנְׁשַּתָּנה ַהַּלְיָלה ַהֶּזה, ְוַאִפּלּו ָהיּו ֻּכָּלן ֲחָכִמים.  ֵאין לֹו ִאּׁשָ

 ָהָיה ְלַבּדֹו? ׁשֹוֵאל ְלַעְצמֹו ַמה ִּנְׁשַּתָּנה ַהַּלְיָלה ַהֶּזה. )ז, ג(
ְוָכל ַהּמֹוִסיף ּוַמֲאִריְך ִּבְדַרׁש ָּפָרָׁשה זֹו, ֲהֵרי ֶזה ְמֻׁשָּבח. )ז, ד(



פסח, מצה ומרור
ָּכל ִמי ֶׁשֹּלא ָאַמר ְׁשֹלָׁשה ְּדָבִרים ֵאּלּו ְּבֵליל 

ה ָעָׂשר, ֹלא ָיָצא ְיֵדי חֹוָבתֹו;    ֲחִמּׁשָ
ְוֵאּלּו ֵהן: ֶּפַסח, ַמָּצה, ּוָמרֹור: 

ֶּפַסח ַעל ׁשּום ֶׁשָּפַסח ַהָּמקֹום ַעל ָּבֵּתי ֲאבֹוֵתינּו ְּבִמְצַרִים…
ָמרֹור, ַעל ׁשּום ֶׁשֵּמְררּו ַהִּמְצִרִּיים ֶאת ַחֵּיי ֲאבֹוֵתינּו ְּבִמְצַרִים;

ַמָּצה, ַעל ֵׁשם ֶׁשִּנְגֲאלּו. )ז, ה(. 

הסבה
ְּבָכל ּדֹור ָודֹור ַחָּיב ָאָדם ְלַהְראֹות ֶאת ַעְצמֹו ְּכִאּלּו הּוא ְּבַעְצמֹו ָיָצא 

ְעּבּוד ִמְצַרִים]…[   ַעָּתה ִמּׁשִ
ְּכלֹוַמר ְּכִאּלּו ַאָּתה ְּבַעְצְמָך ָהִייָת ֶעֶבד, ְוָיָצאָת ְלֵחרּות ְוִנְפֵּדיָת. )ז, ו(.

ְלִפיָכְך, ְּכֶׁשּסֹוֵעד ָאָדם ַּבַּלְיָלה ַהֶּזה, ָצִריְך ֶלֱאכל ְוִלְׁשּתֹות ְוהּוא ֵמֵסב 
ֶּדֶרְך ֵחרּות.

 ְוָכל ֶאָחד ְוֶאָחד, ֵּבין ֲאָנִׁשים ֵּבין ָנִׁשים, ַחָּיב ִלְׁשּתֹות 
ַּבַּלְיָלה ַהֶּזה ַאְרָּבָעה ּכֹוסֹות ֶׁשל ַיִין, ֵאין ּפֹוֲחִתין לֹו ֵמֶהם.

 ַוֲאִפּלּו ָעִני ַהִּמְתַּפְרֵנס ִמן ַהְּצָדָקה ֹלא ִיְפֲחתּו לֹו 
ֵמַאְרָּבָעה ּכֹוסֹות.

ִׁשעּור ָּכל ּכֹוס ֵמֶהן ְרִביִעית.  )ז, ח(.

ארבע כוסות
 ְוכֹוס ִראׁשֹון - אֹוֵמר ָעָליו ִקּדּוׁש ַהּיֹום; 

 ּכֹוס ֵׁשִני - קֹוֵרא ָעָליו ֶאת ַהַהָּגָדה; 
 ּכֹוס ְׁשִליִׁשי - ְמָבֵרְך ָעָליו ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון; 

ּכֹוס ְרִביִעי - ּגֹוֵמר ָעָליו ֶאת ַהַהֵּלל…

ּוֵבין ַהּכֹוסֹות ָהֵאּלּו ִאם ָרָצה ִלְׁשּתֹות - ׁשֹוֶתה.
ֵּבין ְׁשִליִׁשי ִלְרִביִעי ֵאינֹו ׁשֹוֶתה. )ז, י(.



פסח של הגדהפסח של הגדה

חרוסת
 ַהֲחרֶֹסת - ִמְצָוה ִמִּדְבֵרי סֹוְפִרים, 

ֵזֶכר ַלִּטיט ֶׁשָהיּו עֹוְבִדין ּבֹו ְּבִמְצַרִים. )ז, יא(.

מרור
 ֲאִכיַלת ָמרֹור - ֵאיָנּה ִמְצָוה ִמן ַהּתֹוָרה ִּבְפֵני ַעְצָמּה, 

ֶאָּלא ְּתלּוָיה ִהיא ַּבֲאִכיַלת ַהֶּפַסח: 
 ֶׁשִּמְצַות ֲעֵׂשה ַאַחת ֶלֱאכֹל ְּבַׂשר ַהֶּפַסח, ַעל ַמָּצה ּוְמרֹוִרים. 

 ּוִמִּדְבֵרי סֹוְפִרים, ֶלֱאכל ַהָּמרֹור ְלַבּדֹו ְּבַלִיל ֶזה, 
ֲאִפּלּו ֵאין ָׁשם ָקְרַּבן ֶּפַסח. )ז, יב(.

ְיָלה ַהזֶּה  יָענּו ַלּלַ ְצַרִים, ְוִהּגִ ָאָלנּו ְוָגַאל ֶאת ֲאבֹוֵתינּו ִמּמִ ר ּגְ רּוְך... ֲאׁשֶ "ּבָ
ה ּוְמרֹוִרים.  ֶלֱאכֹל ּבֹו ַמּצָ

ִאים  יֵענּו ְלמֹוֲעִדים ְוִלְרָגִלים ֲאֵחִרים ַהּבָ ן ה' ֱאלֵֹקינּו ֵואלֵֹקי ֲאבֹוֵתינּו, ַיּגִ ּכֵ
ם  ֲעבֹוָדָתְך, ְוֹנאַכל ׁשָ ים ּבַ ׂשִ ִבְנַין ִעיָרְך ְוׂשָ ֵמִחים ּבְ לֹום, ׂשְ ִלְקָראֵתנּו ְלׁשָ

ָחְך ְלָרצֹון,  ָמם ַעל ִקיר ִמְזּבְ יַע ּדָ ּגִ יַּ ָסִחים ׁשֶ ָבִחים ּוִמן ַהּפְ ִמן ַהזְּ
נּו".  דּות ַנְפׁשֵ ֵתנּו ְוַעל ּפְ ֻאּלָ יר ָחָדׁש ַעל ּגְ ְונֹוֶדה ְלָך ׁשִ

)נוסח ההגדה על פי הרמב"ם(.



מימונה על שם מי?
עותניאל מנצור

הִמימּוָנה הוא חג עממי של יהודים יוצאי צפון-מערב אפריקה, בעיקר יהדות מרוקו, 
הנהוג במוצאי שביעי של פסח, באסרו חג )בישראל בכ”ב בניסן ובחוץ לארץ בכ”ג 
בניסן(. מקור המנהג אינו ברור, וסימוכין לחגיגת המימונה נמצאו רק החל מהמאה 

ה-18. 

המימונה בימינו: 
בימנו רואים אנו כי יהודי מרוקו ועדות נוספות חוגגים בביתם את המימונה ומארחים 
איש רעהו ואיש את שכנו וכמובן את המשפחה הנרחבת. וכך היה לאורך שנים רבות 
מקום המדינה. בשנת 1965 המימונה התחדשה להיות גם בקרב פעילי ציבור, ונחגגה 

באירועים המוניים במרחב הציבורי – דבר שהציג את החג בצורה אחרת מאותה שנה. 
את חידוש המסורת הזה יזם שאול בן שמחון, איש הוועדה המרכזית של ההסתדרות 

בשיתוף של פעילי “אגודת יוצאי פאז בישראל”. החגיגה ההמונית הראשונה התקיימה 
ביער הרצל שבלוד והשתתפו בה 300 איש, רבים מהם מהמושב הסמוך יד רמב”ם. 

כאמור, היום נראה כי חגיגת המימונה של יהודי מרוקו היא בעיקר משפחתית 
ובמקומות רבים גם נחגג כאירוע ציבורי המושך אליו פוליטיקאים רבים, וכך היתה 

לתופעה ישראלית לגיטימית. ההסבר הנפוץ בשאלת מקורותיה קשור למדרשי שמות 
המנסים לעגנה בהקשרים יהודיים דתיים. 

פירוש השם מימונה:
פירושים רבים נאמרו על שם המימונה ואפרט את אשר השיגה ידי, יש לציין שחג זה 

נחגג גם בקהילות ועדות נוספות ]ראוי לציין שבספר עטרת אבות לרב משה סויסה 
ישנו פירוש רחב על החג, ופירושים רבים מכאן נלקטו מספרו, והרוצה לעיין ולהחכים 

תע”ב[. 

פטירת רבי מימון – מסורת בידי לוב שרבי מימון אביו של הרמב”ם נפטר בכט בניסן, 
וחג המימונה הוא לזכרו. אמנם, מסורת נוספת קיימת בעדה זו והיא שמדובר על יום 
הולדתו של רמב”ם והשם מימונה על שם אביו כאות הערכה ]כאמור, ראו בהרחבה 

לרב משה סויסה, עטרת אבות עמ’ רצב הערה עב[.

חג המימונה – קירוב לבבות. במרוקו ובארצות נוספות היו מחמירים מאוד באכילת 
מאכלים בפסח ולכן השתדלו לא להתארח זה אצל זה, ובמוצאי החג מיד היו 



מתארחים וסועדים להרבות אהבה ואחווה, ולקרב יחסי שכנות ורעות ]הרב משה 
סויסה, עטרת אבות עמ’ רצח הערה עב ציון ז[.

מימונה פירושה הצלחה, מבורך או בר-מזל כמו השם ‘מימון’. ימי חודש ניסן וחג הפסח 
הם זמן לאיחולי הצלחה וברכה בעיקר בתבואה. ולכן נהגו כל אחד לברך את חברו. 

בישראל נקשרה המימונה ליום הולדתו של רבי מימון, אבי הרמב”ם, ויהודי מרוקו היה 
להם קשר ישיר לרמב”ם ולכן נהגו לעשות חג לזכר משפחתו.

מימונה מלשון מזון בערבית, וחג זה מסמל את הזמן שמותר להתחיל להכין ולרכוש 
מוצרי חמץ, זו גם הסיבה שמכינים לסועדים מופלטה בחג זה ]ראו עטרת אבות, רחז 

הערה עב[.

יהודי מרוקו מחוברים מאוד לחג הפסח בבחינת: “קשה עלי פרידתכם” ]ראו רש”י 
ויקרא כג, לו[, ולכן הוסיפו עוד יום שמחה, משתה וברכות כעצרת לקב”ה.

מימונה על שם העיקר תמימונה הקרובה לסודאן שנחרבה, ואותם אנשים שגלו ועזבו 
את העיר התיישבו בעיר תאפילאלת, ולכן חג הפסח היו מציינים בחיל ורעדה את 

דברי ההגדה “לשנה הבאה בירושלים הבנויה” ובנוסף שיחזירם לעיר מגורם המקורי 
תמימונה.

מימונה מלשון אמונה, שבניסן נגאלו ובניסן עתידין להגאל, כך האמינו יהודי צפון 
אפריקה ולכן קיימו חג של חיזוק האמונה.

כידוע הרמב”ם הגיע למרוקו ושם נהיה ראיס ומנהיג על הקהילה היהודית. בעקבות 
פרעות החליט לנדוד ואז הגיע לארץ ישראל ומשם למצרים. החיד”א )חיים יוסף דוד 

אזולאי( ב-1772 ואלקנה בר ירוחם - מציינים את אסרו חג פסח כיום מועד לפגיעת עין 
רעה, ולכן יש לערוך בו סעודה כדי להרחיק את המזל הרע. וכך מובן כיצד פייסו את 

שדי המזל מימון ומימונה דווקא באסרו חג. וזה מסתדר גם עם הפירוש שמימון הכוונה 
לבר מזל. 

לאחר שבני ישראל עברו הים בשביעי של פסח, לא נותר להם זמן לברך איש חברו 
בברכת הצלחה עקב ההתעסקות בביזת הים ועוד. לכן נהגו ביום זה לברך איש את רעהו 

“תרבחו ותסעדו” ]מגן אבות עמ’ רסא בשם הרב ידידיה מונסניגו[.

מנהג זה הינו מנהג קדום אצל יהודי ספרד, המסמל את הברכה של חודש ניסן 
באדמה, שיהודי הגולה על אף שגלו מארץ ישראל המבורכת והתרחקו מהאדמה, 

ביקשו שתשרה הברכה על אדמתם – שהיא מקור פרנסתם. ומנהג זה יש לו מעין זכר 
לקרבן העומר, לכן ראוי לנהוג במנהג זה ]רבי אליהו מרציאנו, חג המימונה עמ’ עמ’ 15[.



כאמור, נראה כי לחג זה קיימים פרשנויות רבות, וכל אחד יראה את אשר נכון 
בעיניו וחשקה ליבו. אגב, יש לציין שיש גם הסוברים שלחג זה אין משמעות 

מיוחדת ובטעות ייסודן, ואף שייכו את המסורת להברחת שדים ועוד. אך נראה כי 
מסורת ארוכת שנים בידי מרוקו – דבר המחזק את משתתפי האירוע באמונה ועוד 

כך שיש להמשיך ולחזק את העדה הקדומה הזו. 

אם כן יהדות מרוקו לקחה על עצמה את מנהג המימונה בצורה רצינית שאינה 
מביישת שום חג אחר. עם זאת, כאשר נתבונן בשולחן החג נראה שיש לו רעיון 

מרכזי. יש לציין שהשולחן אינו ערוך כפי שיהדות מרוקו רגילה לערוך שולחנות – 
בריבוי סלטים, מיני בשר ודגים וכו’, ולכן ניכר שהשולחן מכין את הסועדים למטרה 

של החג שבולטים בו מרכיבים שסמליותם מצדיקה את נוכחותם ]מתוך מאמרו 
של יגאל בן נון, ‘חג למימונה הגבירה’[: “דג חי בתוך קערת מים, חמישה תרמילי 

פול ירוק בבצק, חמישה תמרים, חמישה צמידי זהב בתוך קערת בצק, חמש 
טביעות אצבעות עמוקות באותו בצק, חמש מטבעות כסף, חמישה תכשיטי זהב או 
כסף, תכשיט בצורת כף יד, דברי מתיקה, חלב וחמאה, קמח לבן, שמרים, דבש, מיני 

ריבה, גוש סוכר, שיבולי חיטה, צמחים ירוקים, עלי תאנה, פרחים וירק מן השדה”. 

כאשר נתבונן בפריטים אלו נראה שכל אחד מהם מסמל את עניין החיים, שפע, 
ברכה, מזל, כפי שציינו לעיל על שם מימון ועוד. ומכאן כנראה גם הגיעה הברכה 

הידועה של ערב זה “תרבחו ותסעדו”, שפירושה: “תצליחו ושיתמזל מזלכם”.


