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 עג טור או"ח סי' ת

מוזגין מיד כוס ב' כדי שישאל התינוק למה שותין כוס ב' קודם סעודה ואם אין חכמה בבן לשאול  
אביו מלמדו ואם אין לו בן אשתו שואלתו ואם לאו הוא שואל את עצמו ואפילו ב' ת"ח הבקיאין 

כו' ומחזיר הקערה שבה המצות כדי שתהא לפניו בהלכות פסח שואלים זה לזה מה נשתנה ו
כשאומר ההגדה כדאמרינן (לו א) לחם עוני שעונין עליו דברים וגם שתהא לפניו כשיאמר מצה זו 
מרור זה וצריך שיאמר שבכל הלילות אין אנו מטבילין אפילו פעם אחת והלילה הזה ב"פ ואין לומר 

ת אנו אוכלין שאר ירקות והלילה הזה מרור ואין שבכל הלילות אין אנו חייבין לטבל שבכל הלילו
לומר האידנא שבכל הלילות אנו אוכלין צלי שלוק ומבושל והלילה זה כולו צלי לפי שאין לנו פסח  

 וקורא כל ההגדה עד ונאמר לפניו הללויה:

וכשיגיע למצה זו צריך להגביהה להראותה למסובין שתתחבב המצוה עליהן וכן כשיגיע למרור זה 
 כשאומר פסח שהיו אבותינו אוכלין לא יגביה התבשיל שנראה כאילו הקדישו לכך:  אבל

 

 סעיף ז  סי' תעג לחן ערוך ש

מוזגין לו מיד כוס שני, כדי שישאלו התינוקות למה שותים כוס שני קודם סעודה. ואם אין חכמה 
בבן, אביו מלמדו. אם אין לו בן, אשתו שואלתו; ואם לאו, הוא שואל את עצמו. ואפילו תלמידי 

שואלים זה לזה: מה נשתנה וכו' (וכשהבן או האשה שואלת, אין צריך לומר: מה נשתנה,  חכמים 
אלא מתחיל עבדים) (מהרי"ל). וכשמתחיל עבדים היינו לפרעה, מחזיר הקערה שבה המצות לפניו 
וקורא כל ההגדה, וכשיגיע למצה זו צריך להגביה, להראותה למסובין שתחבב המצוה עליהם. (ויש  

הפרוסה שהיא כלחם עוני) (מהרי"ו), וכן כשיגיע למרור זה; וכשיגיע ללפיכך, מגביה להגביה מצה 
כל אחד כוסו בידו עד שחותם גאל ישראל. הגה: ונוהגין לזרוק מעט מן הכוס באצבע (ד"ע) כשמגיע 
לדם ואש ותמרות עשן, וכן כשמזכיר המכות דצ"ך עד"ש באח"ב בכלל ובפרט, הכל ט"ז פעמים 

יה הפת מגולה בשעה שאומר ההגדה עד לפיכך, שאוחז הכוס בידו. ואז יכסה הפת  (מהרי"ל). ויה
 (אגור ובית יוסף). 

 

 מגן אברהם שם

כז   מוזגין וכו'. לא יאמר אנו חייבים לטבל וכו' דאינו אלא היכר מפני התינוקות רק יאמר אנו  
ו מידם  מטבילין (טור), כשיאמר והיא שעמדה לאבותינו וכו' יאחז הכוס בידו ויכסה הפת עד מצילנ

(של"ה), כשיאמר פסח לא יגביה הבשר, צ"ל ונאמר לפניו שירה חדשה הללויה דקאי על גאולת  
 מצרים שעברה, וגם י"א דהלל אמרו משה וישראל כדאיתא פי' ע"פ (ב"ח רש"ל של"ה): 

כח  באצבעו. נוהגין לזרוק באצבעו ע"ש אצבע אלהים היא דלא כמ"ש בהג"מנ לזרוק בזרת קטן  
ילקוט פ' וארא מביא פרקי ר"א שבקמיצה הכה הקדוש ברוך הוא למצרים וע"ז נאמר  עכ"ל ד"מ. וב

 אצבע אלהים היא וא"כ יש לזרוק בקמיצה:

 כט   י"ו פעמים. כנגד חרבו של הקדוש ברוך הוא שנקרא יוה"ך (ד"מ): 

ל   יכסה הפת. שלא יראה בושתו כדאי' סי' ער"א ס"ט: כשחל פסח במ"ש יאמר מן הפסחים ומן  
 בחים שלא הקריבו חגיגה שאין חגיגה דוחה שבת (ב"ח מהרי"ו) וע' בטור: הז 

  





 הל' ק"ש פ"אב"ם רמ

 

 הלכה א

פעמים בכל יום קוראין ק"ש בערב ובבקר, שנאמר ובשכבך ובקומך בשעה שדרך בני 
 אדם שוכבין וזה הוא לילה, ובשעה שדרך בני אדם עומדין וזה הוא יום. 

 הלכה ב

אם שמוע ויאמר, ומקדימין לקרות   ומה הוא קורא שלשה פרשיות אלו הן: שמע והיה
פרשת שמע מפני שיש בה יחוד השם ואהבתו ותלמודו שהוא העיקר הגדול שהכל 
תלוי בו, ואחריה והיה אם שמוע שיש בה צווי על (זכירת) שאר כל המצות, ואחר כך 

 פרשת ציצית שגם היא יש בה צווי זכירת כל המצות. 

 הלכה ג

בלילה קוראין אותה בלילה מפני שיש בה זכרון  אף על פי שאין מצות ציצית נוהגת
יציאת מצרים ומצוה להזכיר יציאת מצרים ביום ובלילה שנאמר למען תזכור את יום 
צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך, וקריאת שלש פרשיות אלו על סדר זה היא הנקראת 

 קריאת שמע.




