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מקיף את החזון של העם היהודי לפרטי משנה תורה ספר 
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החל ממעשה בראשית : להכיר את עולמה השלם של היהדות
, חייו של הציבור בארץ, דרך חייו של הפרט, ומעשה מרכבה
, המשפט והמלוכה, המקדש: נים של העםהמוסדות המכונ
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  . של הספריותר 
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ומסתמך בראש על עבודתו , י כתבי היד המשובחים ביותר"הנוסח מדויק עפ
על ו, א"על עבודת הרב רבינוביץ שליט, ל"המפוארת של הרב יוסף קאפח זצ

. כתבי יד מעוליםחילופי הנוסח במהדורת פרנקל ועיון ב, מכון ממראעבודת 
ופרשני , ם עצמו מכתביו האחרים" עבודת ליקוט ועריכה של הרמב–הביאור 
  .ם והתלמוד"הרמב

 מבוסס –באנו להעיר כי במהדורת פרנקל נוסח הפנים , בעקבות הערות קוראים
  . ורק בילקוט שינויי נוסחאות מובאים הנוסחאות הנכונות, על הדפוס

שם בהלכה "!). לא יצא"ולא " ( יצא–מרור בלע : "הלכה ב, כך למשל בפרק ו
עד "ללא התוספת " ( מכין אותו מכת מרדות–מי שאכל מצה בערב הפסח : "יב

  . ש"עי, ערבוב נוסח ההלכות, יב-הלכות יא, ובפרק ב"!). שתצא נפשו
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-  ְלַהְׁשִּבית) ב. חמוץ) וריחו( בצק שתפח ונעשה טעמו - ָחֵמץ) א: תומניין המצו
בעיסה כדי להתסיס אתאותו  בצק חמוץ ששהה זמן רב שנותנים -  ְׂשאֹור .לבטל
  ).בדומה לשמרים של ימינו הממלאים תפקיד זה( ולחמצו להתפיחו, הבצק

 שידע בזמן-  ְּבֵמִזיד. ראה נספח מידות ומשקלות.  כנפח זית בינוני-  ַּכַּזִית)א
 עונש נצחי לנפש-  ָּכֵרת. ל חמץ ושעונשו כרתשאכל שהוא פסח ושאסור לאכו
והוא נידון לעולמים על העברות החמורות, האדם שנמנע ממנו העולם הבא

 ַהֶּנֶפׁש ַהִהיאְוִנְכְרָתה ִּכי ָּכל אֵֹכל ָחֵמץ": ֶׁשֶּנֱאַמר .)ו,ג; א,תשובה ח(שעבר 
כלי של החוטא תלויה במצבו הכל חטאת שאינה-  ַחָּטאת ְקבּוָעה". ִמִּיְׂשָרֵאל

מ מעשר שני"פה(מערב במים וממיס  - ְמַמֶחה). בניגוד לקרבן חטאת עולה ויורד(
לא'כל מקום שנאמר בתורה : " כפי שמבאר רבנו- ֶׁשֶּנֱאַמר, ָאסּור ַּבֲהָנָיה) ב .)א,ה

 אחד איסור אכילה ואחד איסור-' לא ֵיָאֵכל', 'לא יֹאְכלּו', 'לא תֹאְכלּו', 'תֹאַכל
 דינם-  ֶאָחד הּוא. )טו,מאכלות אסורות ח(..." עד שיפרט לך הכתוב, משמעהניה ב

ה   ִהְלכֹות ָחֵמץ ּוַמּצָ
ׁשָלׁש ִמְצוֹות ֲעׂשֵה וְָחֵמׁש ִמְצוֹות ֹלא , יֵׁש ִּבכְלָלָן ׁשְמֹונֶה ִמְצוֹות

ׁשֹּלא לֱֶאכֹל ָחֵמץ ְּביֹום ַאְרָּבָעה ָעׂשָר ) א: וְזֶה הּוא ְּפָרָטן, תֲַעׂשֶה
) ג. ׂשָרלְַהׁשְִּבית ׂשְאֹור ֵמַאְרָּבָעה עָ ) ב. ֵמֲחצֹות ַהּיֹום ּולְַמְעלָה

ׁשֶֹּלא לֱֶאכֹל ּתֲַעֹרֶבת ָחֵמץ ּכָל ) ד. ׁשֶֹּלא לֱֶאכֹל ָחֵמץ ּכָל ׁשְִבָעה
ׁשֶֹּלא יִָּמֵצא ָחֵמץ ּכָל ) ו. ׁשֹּלא יָרֶאה ָחֵמץ ּכָל ׁשְִבָעה) ה. ׁשְִבָעה
לְַסֵּפר ִּביִציַאת ִמְצַריִם ) ח. לֱֶאכֹל ַמָּצה ְּבלֵילֵי ַהֶּפַסח) ז. ׁשְִבָעה

  .ּוֵבאּור ִמְצוֹות ֵאּלּו ִּבְפָרִקים ֵאּלּו. תֹו ַהּלַיְלָהְּבאֹו

   

ֶרק ִראׁשֹון   ּפֶ
  איסור החמץ

 ִמּתְִחּלַת לֵיל ֲחִמּׁשָה ָעׂשָר ַעד ,ּכָל ָהאֹוכֵל ּכַּזַיִת ָחֵמץ ַּבֶּפַסחא 
 יּכִ " :ׁשֶּנֱֶאַמר,  ַחּיָב ּכֵָרת-  ְּבֵמזִיד:סֹוף יֹום ֶאָחד וְֶעׂשִרים ְּבנִיָסן

ַחּיָב ָקְרַּבן ַחָּטאת  - ְּבׁשֹוגֵג ;)טו,שמות יב( "וְנִכְרתָה ָחֵמץ לכֵֹא ּכָל
  .ֶאָחד ָהאֹוכֵל וְֶאָחד ַהְּמַמֶחה וְׁשֹותֶה. ְקבּוָעה

 שם( "וֹלא יֵָאכֵל ָחֵמץ" :ׁשֶּנֱֶאַמר, ָאסּור ַּבֲהנָיָהֶהָחֵמץ ַּבֶּפַסח ב 

 -  ַח ָחֵמץ ִּבְרׁשּותֹו ַּבֶּפַסח וְַהַּמּנִי. ֹלא יְֵהא ּבֹו ֶהּתֵר ֲאכִילָה- )ג,יג
וֹלא יָרֶאה " :ׁשֶּנֱֶאַמר,  עֹוֵבר ִּבׁשְנֵי לָאוִין,א ֲאכָלֹוֹּלַאף ַעל ִּפי ׁשֶ

 ֹלא יִָּמֵצא ֹראׂשְ":  וְנֱֶאַמר,)ד,דברים טז; ז, יגשם( " ְּבכָל ּגְֻבלֶרֹאלְ ׂשְ
ֵמץ וְִאּסּור ַהּׂשְאֹור ׁשֶּבֹו ְמַחְּמִצין  וְִאּסּור ֶהחָ ,)יט,שמות יב( "ְּבָבּתֵיכֶם

  . ֶאָחד הּוא-

איסורי החמץ
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 אין לוקין- כל לאו שאין בו מעשה " שהרי -  ֵאינֹו לֹוֶקה )ג. )א,מ ביצה א"פה(שווה 
מלקות - ַמַּכת ַמְרּדּות .  לא כילה אותו-  ְולֹא ִּבֲערֹו. )ב,בבלי סנהדרין יח(" עליו

פילמספר המלקות נקבע . על שמרד,  מן התורהבניגוד למלקות, מתקנת חכמים
כגון מאפה,  בחמץ אחר- ְּבִמינֹו )ה .)ג,מ נזיר ד"פה; ו,עדות יח( עיני בית הדיןראות 

כגון מאפה חיטה -ֶׁשּלֹא ְּבִמינֹו . חיטים חמץ במאפה כוסמין שאינו חמץ
 את המשפט ניתן- 'וכו ָחֵמץ ֶׁשִּנְתָעֵרב ְּבָדָבר ַאֵחר ַּבֶּפַסח. שהתערב במאפה אורז
-" בפסח";  לפני הפסח- " חמץ שנתערב בדבר אחר) "א: לפסק בשתי דרכים

על.  שנתערב בפסח עצמו- " חמץ שנתערב בדבר אחר בפסח) "ב. כשיבוא הפסח
, התערובת אסורה גם אם נתערבה קודם הפסח- בפסח : כל פנים הדין שווה

ראה'; ק (ין שנתערבה לאחריובין שנתערבה בפסח וב, ולאחר הפסח היא מותרת
דבר שיש לו'משום שהתערובת היא : יב- ט,מאכלות אסורות טו; יב,ראיה לדין זה להלן ד

ּכּוָתח.  תערובת חמץ-  ֵערּוב ָחֵמץ )ו ). כשרה-מפני שתערובת שעבר עליה הפסח ', מתירין
ומשמש בעיקר, חלב ומלח,  מאכל המיוצר בדרך כלל מלחם שהחמיץ- ַהַּבְבִלי
 בירה מעשויה ממשרת חיטים ושעורים שהיו עושים במדי-  ֵׁשָכר ַהָּמִדי. כמטבל

באה' כל '- "ָּכל ַמְחֶמֶצת לֹא תֹאֵכלּו: "ֶׁשֶּנֱאַמר). הנמצאת ליד עירק של ימינו(
  . בפסוק זה לא נזכר עונש כרת אך ,לרבות ולכלול גם תערובת

ָקנָה  ּכֵן ִאם ֶאּלָא 'יִָּמֵצא ֹלא'וְ 'יָרֶאה ֹלא' ִמּׁשּום לֹוֶקה ֵאינֹו ג
ֲאָבל ִאם ָהיָה לֹו .  ּכְֵדי ׁשֶּיֲַעׂשֶה ַמֲעׂשֶה,ָחֵמץ ַּבֶּפַסח אֹו ִחְּמצֹו

 - ֹלא ִּבֲערֹו ֶאּלָא ִהּנִיחֹו ִּבְרׁשּותֹוּוָבא ַהֶּפַסח וְ, ם ַהֶּפַסחדֶ ֹקָחֵמץ 
 ִמְּפנֵי , ֵאינֹו לֹוֶקה ִמן ַהּתֹוָרה,ַאף ַעל ִּפי ׁשֶָעַבר ַעל ׁשְנֵי לָאוִין

  .ַמְרּדּות ַמּכַת אֹותֹו ּוַמּכִין ;ַמֲעׂשֶה ָעׂשָה אֹּלׁשֶ

ְקנָס  זֶה וְָדָבר ,ָחֵמץ ׁשֶָעַבר ָעלָיו ַהֶּפַסח ָאסּור ַּבֲהנָיָה לְעֹולָםד 
 - 'ַבל יִָּמֵצא'ּו' ַּבל יֵָרֶאה' ִמְּפנֵי ׁשֶָעַבר ַעל ;ִמִּדְבֵרי סֹוְפִרים

א יַּנִיַח ָאָדם ֹּלּכְֵדי ׁשֶ , סנֶ ֹאוֲַאִפּלּו ִהּנִיחֹו ִּבׁשְגָגָה אֹו ּבְ , ֲאָסרּוהּו
  . ׁשֶּיֵָהנֶה ּבֹו ַאַחר ַהֶּפַסחַעדָחֵמץ ִּבְרׁשּותֹו 

  תערובת חמץ
ִ ה  א ְּבִמינֹו ֹּלתְָעֵרב ְּבָדָבר ַאֵחר ַּבֶּפַסח ֵּבין ְּבִמינֹו ֵּבין ׁשֶ ָחֵמץ ׁשֶּנ

וְָחֵמץ ׁשֶּלְיִׂשָרֵאל ׁשֶָעַבר ָעלָיו .  ֲהֵרי זֶה אֹוֵסר ְּבכָל ׁשֶהּוא-
 ִאם נִתְָעֵרב ֵּבין ְּבִמינֹו , ַאף ַעל ִּפי ׁשֶהּוא ָאסּור ַּבֲהנָיָה- ַהֶּפַסח
א ָקנְסּו ֹּל ׁשֶ ; ֲהֵרי זֶה ֻמּתָר לְָאכְלֹו ַאַחר ַהֶּפַסח,א ְּבִמינֹוֹּלֵּבין ׁשֶ 

ת ֻמּתֶֶרת ַּבֲאכִילָה לְַאַחר בֶ ֹר ֲאָבל ַהּתַעֲ ,וְָאְסרּו ֶאּלָא ֶּבָחֵמץ ַעְצמֹו
  .ַהֶּפַסח

ֲאָבל ֵערּוב . ֵאין ַחּיִָבין ּכֵרת ֶאּלָא ַעל ֲאכִילַת ַעְצמֹו ׁשֶּלֶָחֵמץו 
ַּבְבלִי וְׁשֵכָר ַהָּמִדי וְכָל ַהּדֹוֶמה לֶָהן ִמְּדָבִרים ּכְגֹון ּכּותָח הַ , ָחֵמץ

,  לֹוֶקה וְֵאין ּבֹו ּכֵָרת, ִאם ֲאכָלָן ַּבֶּפַסח- ב ָּבֶהןָרעׁשֶֶהָחֵמץ מְ 
ַּבֶּמה ְּדָבִרים . )כ, יבשם( "כֵלּוֹאתּכָל ַמְחֶמֶצת ֹלא " :ׁשֶּנֱֶאַמר
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ֲאִכיַלת נפח של שלוש ביצים ובמשך זמן של  בשיעור-  ָחֵמץ ְּבתֹוְך ַהַּתֲערֶֹבת ִּבְכֵדי
כלומר אם ריכוז החמץ בתערובת הוא שעל כל נפח של שלוש ביצים - ָׁשלֹׁש ֵּביִצים

.4-10%כלומר יחס של , )ק" סמ5-15(יש כזית חמץ ) ק" סמ150-כ(תערובת של 
המתקבלות מחלוקת שעות האור,  בשעות זמניות-  ָׁשָעה ְׁשִביִעית ַּבּיֹום) ח

אולם. ונמצא ששעה שביעית מתחילה מחצות היום, עשר חלקים שווים-לשנים
אם מצאת השמש עד שקיעתה, יש מחלוקת בשאלה ממתי מתחיל חישוב היום

.)'ק, א"שיטת המג(או מעלות השחר עד צאת הכוכבים ) ם"א על פי הרמב"שיטת הגר(
פה כיצד להבין את- לכפי ששמעו איש מפי רבו במסורת שבע - ִמִּפי ַהְּׁשמּוָעה
כגון למכרו לגוי או להאכילו לבהמה,  הנאה ממונית-  ַּבֲהָנָיה) ט .דברי המקרא

 שהשמש אינה נראית בו ואדם עשוי לטעות-   יֹום ַהְּמֻעָּנן.או לחיה או לעופות
שדרך העם לטעות בשעה "-  ֶׁשָּמא ִיְטֶעה ֵּבין ֲחִמיִׁשית ְוִׁשִּׁשית. בחישוב השעות

 עיקר- משעה שישית .  בייחוד ביום מעונן,)ת רנב"וראה שו; ה,דות בע(" אחת
ּתֹוִלין ָּבּה .ואין בה עונש,  אזהרה להחמיר רק לעניין האכילה- וחמישית . הגזרה

ת ִּבכְֵדי ֲאכִילַת בֶ ֹר ַהּתַעֲ ְּבׁשֶָאכַל ּכַּזַיִת ָחֵמץ ְּבתֹו? ֲאמּוִרים
ת בֶ ֹר ֲאָבל ִאם ֵאין ַּבּתַעֲ .ׁשָלׁש ֵּביִצים הּוא ׁשֶּלֹוֶקה ִמן ַהּתֹוָרה

, לֹכ ַאף ַעל ִּפי ׁשֶָאסּור לֹו לֶאֱ - ּכַּזַיִת ִּבכְֵדי ֲאכִילַת ׁשָלׁש ֵּביִצים
  .ִאם ָאכַל ֵאינֹו לֹוֶקה ֶאּלָא ַמּכַת ַמְרּדּות

  שיעור האיסור
 ֲהֵרי זֶה ָאסּור ִמן -ָהאֹוכֵל ִמן ֶהָחֵמץ ַעְצמֹו ַּבֶּפַסח ּכָל ׁשֶהּוא  ז

 ,וְַאף ַעל ִּפי כֵן. )ג, יגשם( "ֹלא יֵָאכֵל ָחֵמץ]וְ[" :ׁשֶּנֱֶאַמר, ַהּתֹוָרה
וְָהאֹוכֵל . ֵאינֹו ַחּיָב ּכֵָרת אֹו ָקְרָּבן ֶאּלָא ַעל ּכְׁשִעּור ׁשֶהּוא ּכַּזַיִת

ַ ָּפחּו   . ַמּכִין אֹותֹו ַמּכַת ַמְרּדּות-יִת ְּבֵמזִיד ת ִמּכַּז
  זמן תחילת האיסור

,  ָחֵמץ ְּביֹום ַאְרָּבָעה ָעׂשָר ֵמֲחצֹות ַהּיֹום ּולְַמְעלָהֹלכָאסּור לֶאֱ ח 
 - וְכָל ָהאֹוכֵל ִּבזְַמן זֶה ,ׁשֶהּוא ִמּתְִחּלַת ׁשָָעה ׁשְִביִעית ַּבּיֹום

 ,)ג,דברים טז( "כַל ָעלָיו ָחֵמץֹאתֹלא " :רׁשֶּנֱֶאמַ , לֹוֶקה ִמן ַהּתֹוָרה
ּכָ לְָמדּו ִמִּפי ַהּׁשְמּוָעה ְּבֵפרּוׁש ָּדָבר . ּכְלֹוַמר ַעל ָקְרַּבן ַהֶּפַסח

ׁשֶהּוא , כַל ָחֵמץ ִמּׁשָָעה ׁשְֶראּויָה לִׁשְִחיַטת ַהֶּפַסחֹאֹלא ּת: זֶה
  .םוְהּוא ֲחִצי ַהּיֹו, )ו,שמות יב( "ֵּבין ָהַעְרַּביִם"

א ֹּלּכְֵדי ׁשֶ,  ָחֵמץ ִמּתְִחּלַת ׁשָָעה ׁשִּׁשִיתלֹכוְָאְסרּו ֲחכִָמים לֶאֱ ט 
ּוִמּתְִחּלַת ׁשָָעה ׁשִּׁשִית יְִהיֶה ֶהָחֵמץ ָאסּור . יִּגַע ְּבִאּסּור ּתֹוָרה
,  ּוׁשְָאר ַהּיֹום; ִמִּדְבֵרי סֹוְפִרים- ׁשָָעה ׁשִּׁשִית :ַּבֲאכִילָה ּוַבֲהנָיָה

  . ִמן ַהּתֹוָרה-יִעית וַָמְעלָה ִמּׁשְבִ 

, ּגְזָרה ִמּׁשּום יֹום ַהְּמֻעּנָן,  ֵאין אֹוכְלִין ָּבּה ָחֵמץ-ׁשָָעה ֲחִמיׁשִית 
וְֵאינֹו ָאסּור ַּבֲהנָיָה ְּבׁשָָעה . ׁשֶָּמא יְִטֶעה ֵּבין ֲחִמיׁשִית וְׁשִּׁשִית

ּתֹוָדה וְכַּיֹוֵצא ָּבֶהן  לְִפיכָ ּתֹולִין ָּבּה ּתְרּוָמה וְלֶֶחם ;ֲחִמיׁשִית
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כתרומה(ולא שורפין ) כתרומה טהורה(לא אוכלין ,  כלומר משאירים בספק- 
רה עדיין ראוייםשהרי מן התו, )כגון שנטמאה, האסורה באכילה אף לכוהנים

- ְּתרּוָמה. והרי אסור לשרוף תרומה וקודשים כל זמן שניתן לאכלם, הם לאכילה
 לפי-  ׂשֹוְרִפין ַהּכֹל.  לחם חמץ הבא עם קרבן התודה- ֶלֶחם ּתֹוָדה . מתנת כהנים

  .)א,פסולי המקודשין יט(שהשרפה היא הדרך לבער קודשים 
 ַּבּיֹום ָהִראׁשֹון ַּתְׁשִּביתּו ְּׂשאֹרַאְך , ֹות ּתֹאֵכלּוִׁשְבַעת ָיִמים ַמּצ "- ֶׁשֶּנֱאַמר )א

 פירושו ביום שלפני שבעת- " ִראׁשֹון". ח, ראה לעיל א- ִמִּפי ַהְּׁשמּוָעה. "ִמָּבֵּתיֶכם
ָּכתּובֶׁש . )ד,מ פסחים א"פה( ועיקר הדבר מפי השמועה -  ּוְרָאָיה ְלָדָבר ֶזה. הימים
-  ַהֶּפַסח". ְולֹא ָיִלין ַלּבֶֹקר ֶזַבח ַחג ַהָּפַסח, ט ַעל ָחֵמץ ַּדם ִזְבִחילֹא ִתְׁשחַ " :ַּבּתֹוָרה

ִמִּלּבֹו. 'תבטלון '-" תשביתו" וכך אונקלוס מתרגם את -  ֶׁשְּיַבֵּטל) ב. קרבן הפסח
ִּדְבֵרי) ג.  אף אם אינו יודע עליו- ְוֶׁשָּכל ָחֵמץ ֶׁשִּבְרׁשּותֹו.  ממחשבתו ומהכרתו- 

  .  רשותו- ְּגבּולֹו.  תקנת חכמים-  םסֹוְפִרי

 ַעד ׁשֶּתַּגִיַע ׁשָָעה ; ֹלא אֹוכְלִין וֹלא ׂשֹוְרִפין:ׁשדֶ ֹקֵמָחֵמץ ׁשֶהּוא 
  .לֹ ׂשֹוְרִפין ַהּכ-ׁשִּׁשִית 

 ָחֵמץ ְּביֹום ַאְרָּבָעה ָעׂשָר ַעד סֹוף ֹלכָהא לַָמְדּתָ ׁשֶֻּמּתָר לֶאֱ י 
 ; נֱֶהנִין ּבֹוֲאָבל ,ה ֲחִמיׁשִיתוְֵאין אֹוכְלִין ְּבׁשָעָ , ׁשָָעה ְרִביִעית

 וְָהאֹוכֵל ; ַמּכִין אֹותֹו ַמּכַת ַמְרּדּות-וְָהאֹוכֵל ְּבׁשָָעה ׁשִּׁשִית 
  .לֹוֶקה -ִמּתְִחּלַת ׁשָָעה ׁשְִביִעית 

  

ִני ֶרק ׁשֵ   ּפֶ
  החמץהשבתת 
ם זְַמן ִאּסּור דֶ ֹקִמְצוַת ֲעׂשֵה ִמן ַהּתֹוָרה לְַהׁשְִּבית ֶהָחֵמץ א 

שמות ( " ִמָּבּתֵיכֶםרֹאּתַׁשְִּביתּו ּׂשְ ָהִראׁשֹון ַּבּיֹום" :ׁשֶּנֱֶאַמר ,ֲאכִילָתֹו

זֶה הּוא יֹום ַאְרָּבָעה " ִראׁשֹון" ִמִּפי ַהּׁשְמּוָעה לְָמדּו ׁשֶ- )טו,יב
ֹלא תִׁשְַחט ַעל ":  ַמה ּׁשֶּכָתּוב ַּבּתֹוָרה,ּוְרָאיָה לְָדָבר זֶה. ָעׂשָר

 ; ּכְלֹוַמר ֹלא ּתִׁשְַחט ַהֶּפַסח וְֶהָחֵמץ ַקּיָם,)כה, לדשם( "ִחיָחֵמץ ַּדם זִבְ 
  . הּוא יֹום ַאְרָּבָעה ָעׂשָר ַאַחר ֲחצֹות-ּוׁשְִחיַטת ַהֶּפַסח 

ִהיא ׁשֶּיְַבֵּטל ֶהָחֵמץ ? ּוַמה ִהיא ַהׁשְָּבתָה זֹו ָהֲאמּוָרה ַּבּתֹוָרהב 
ים ְּבלִּבֹו ׁשֵֶאין ִּבְרׁשּותֹו ָחֵמץ וְיָׂשִ ,  אֹותֹו ּכֶָעָפרבֹׁשִמּלִּבֹו וְיַחֲ 

וְׁשֶּכָל ָחֵמץ ׁשִֶּבְרׁשּותֹו ֲהֵרי הּוא ּכְָעָפר ּוכְָדָבר ׁשֵֶאין ּבֹו , ּכְלָל
  . ּכְלָלֶרצ

  בדיקת החמץ
 ,ּוִמִּדְבֵרי סֹוְפִרים לְַחּפֵׂש ַאַחר ֶהָחֵמץ ַּבַּמֲחבֹואֹות ּוַבחֹוִריםג 

וְכֵן ִמִּדְבֵרי סֹוְפִרים ׁשֶּבֹוְדִקין . ל ּגְבּולֹו ּולְהֹוִציאֹו ִמּכָֹקוְלְִבּד

השבתת החמץ ובדיקתו
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שאין,  השמש-  ַהַחָּמה) ד . כשלומד לעצמו-  ְוֵכן ֶהָחָכם.  לימוד לרבים-  ִמְדָרׁש
 שיכול- ְלאֹור ַהֵּנר. נר בעל להבה גדולה.  לפיד-   ֲאבּוָקה.אורה מגיע לכל מקום

תוחה רחבה מקורה לפני הבית ופ- ַאְכַסְדָרה. להכניסו לחורים ולמחבואות
כמבנה מקורה בעל שלוש, )ב,אהלות יא; י,סוכה א; ו,מעשרות ג: מ"פה(לרחבת החצר 

ּבֹוֵדק ַעד ָמקֹום )ה . שאור רב נכנס אליה מבחוץ-  ֶׁשאֹוָרּה ָרב. )ג,מזוזה ו(דפנות 
 משום שמניחים שלא השתמש במקום שאין ידו מגיעה אליו ולא- ֶׁשָּידֹו ַמַּגַעת

:בגיליון מקצת מכתבי היד ובדפוסים נוסף - *לֹו ְּבִלּבֹוְמַבְּט . הכניס חמץ לשם
ְּכָׁשִפים הּוא עֹוֶׂשה: ֶׁשָּמא יֹאַמר ַהּגֹוי, ֲאָבל חֹור ֶׁשֵּבין ִיְׂשָרֵאל ַלּגֹוי ֵאינֹו ּבֹוֵדק ְּכָלל"
שאין צורך לבדוק כל מקום, הלכה זו מפרטת את הכלל שבסוף הלכה ה) ו ."ִלי

 חורים בכותלי הבית- ' וכוחֹוֵרי ַהַּבִית. חמץ בימי השנהשאין מכניסים לתוכו 
 גג משופע של מעין מחסן הצמוד לבית-  ַּגג ַהָּיִציעַ . שאין יד אדם מגעת לשם

כבר, שאם היה שם חמץ.  מקום מגורי התרנגולים-  לּול. שמניחים עליו חפצים
-  ֶׁשֵאין ִמְסַּתֵּפק ֵמֶהן . מחסנים- רֹותאֹוצָ .  מחסן תבן- ַמְתֵּבן. אכלוהו התרנגולים

ואין צריך לחשוש שמא נכנס אליהם בשעת, שאינו משתמש בהם בשעת האוכל
 שמפאת גודלם לוקחים מהם לפני- ָּדִגים ְּגדֹוִלים יתּבֵ . סעודתו ושכח שם פת

שהיו עושים, )א,מ שבת ב"פה( דונג הדבורים - ַׁשֲעָוה .הסעודה בכמות הנצרכת
 ֵּבית.ם אדם יוצא מסעודתו להביא נרות להאיר על השולחןולפעמי,  נרותוממנ

מביאים מהן לסעודה. ולשמרם  שהיו רגילים לייבשם מלוחים- ָּדִגים ְקַטִּנים
 דגים בתוספת שעוריםשמן ,(Muries)לטינית  מ- ֻמְרָיס. כדי ללפת בהם את הפת

    .)ג, נדרים ומ"פה; ה,ציצית ב(שנהגו לטבול בו את הפת , ומלח

, ּוַמׁשְִּביתִין ֶהָחֵמץ ַּבּלַיְלָה ִמּתְִחּלַת לֵיל ַאְרָּבָעה ָעׂשָר לְאֹור ַהּנֵר
וְאֹור ַהּנֵר יֶָפה , ְּבָבּתֵיֶהם ִמְּפנֵי ׁשֶַּבּלַיְלָה ּכָל ָהָעם ְמצּויִין

 וְכֵן ֶהָחכָם ,ה ָעׂשָרׁש ְּבסֹוף יֹום ׁשְלׁשָ וְֵאין קֹוְבִעין ִמְדָר. לְִבִדיָקה
ׁשֶָּמא יִָּמׁשֵ וְיִָּמנַע ִמְּבִדיָקה ִּבתְִחּלַת , ֹלא יַתְִחיל לְִקרֹות ְּבֵעת זֹו

  .זְַמּנָּה

לְאֹור  וְֹלא ַהַחָּמה לְאֹור וֹלא ַהּלְָבנָה לְאֹור ֹלא ּבֹוְדִקין ֵאיןד 
ַּבחֹוִרים ? ֶּמה ְּדָבִרים ֲאמּוִריםּבַ . ָהֲאבּוָקה ֶאּלָא לְאֹור ַהּנֵר

 ִאם ְּבָדָקּה לְאֹור - ֲאָבל ַאכְַסְדָרה ׁשֶאֹוָרּה ַרב. ּוַבַּמֲחבֹואֹות
ִמְּפנֵי ׁשֶָהעֹופֹות , וְֶאְמַצע ֶהָחֵצר ֵאינֹו ָצִרי ְּבִדיָקה.  ַּדּיֹו,ַהַחָּמה

  . ׁשָםלֹוְֵהן אֹוכְלִין ּכָל ָחֵמץ ׁשֶּיִּפ, ְמצּויִים ׁשָם

 זֶה ּבֹוֵדק ַעד ָמקֹום -חֹור ׁשְֶּבֶאְמַצע ַהַּביִת ׁשֵֶּבין ָאָדם לֲַחֵברֹו ה 
וְַהּׁשְָאר ְמַבְּטלֹו , ׁשֶּיָדֹו ַמּגַַעת וְזֶה ּבֹוֵדק ַעד ָמקֹום ׁשֶּיָדֹו ַמּגַַעת

  . ֵאינֹו ָצִרי ְּבִדיָקה-וְכָל ָמקֹום ׁשֵֶאין ַמכְנִיִסין לֹו ָחֵמץ . *ְּבלִּבֹו

, וְֶרֶפת ָּבָקר, וְגַג ַהּיִָציעַ , ַהַּביִת ַהּתְַחּתֹונִים וְָהֶעלְיֹונִים ֵריחֹוו 
,  ִמְסּתֵַּפק ֵמֶהןנֹווְאֹוְצרֹות יַיִן וְאֹוְצרֹות ׁשֶֶמן ׁשֵֶאי, ּוַמתְֵּבן, וְלּולִין

ֶאּלָא ִאם ּכֵן ִהכְנִיס ,  ֵאינָן ְצִריכִין ְּבִדיָקה-ּוֵבית ָּדגִים ּגְדֹולִים 
ּוֵבית , אֹוְצרֹות ׁשֵכָר וְאֹוְצרֹות יַיִן ׁשִֶּמְסּתֵַּפק ֵמֶהן ֲאָבל.  ָחֵמץלֶָהן

ּוֵבית , ּוֵבית ָהֵעִצים, ּוֵבית ָּדגִים ְקַטּנִים, ּוֵבית ַהּׁשֲַעוָה, ַהֶּמלַח
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.שכדי היין ערוכים בו שורות שורות על פני המרתף עד גגו,  מחסן היין- ַמְרֵּתף
 שתי השורות הפונות כלפי פתח המרתף וסמוכות-  ְׁשֵּתי ׁשּורֹות ַהִחיצֹונֹות

כלומר,  שאינו נייד-  ָּכל ַהָּקבּוַע . ערמות-  ִצּבּוִרין) י . ילד-  ִּתינֹוק) ט. לתקרה
'תוס(והספק נולד במקום הקביעות , )א,חולין צה, ריהמאי(שמקום האיסור ידוע 

,)מצה(על מחצה מותר ) חמץ( כמחצה אסור -  ְּכֶמֱחָצה ַעל ֶמֱחָצה. )ב,פסחים ט
במקרה זה אין הולכים אחר. ולכן הוא אסור, וספק איסור מדאורייתא להחמיר
  . )'י(חמץ או מצה , הרוב אלא אחר מרחב האפשרויות

 ְצִריכִין -וְכַּיֹוֵצא ָּבֵאּלּו , םיוְחֹוֵרי ַהַּביִת ָהֶאְמָצִעּיִ , ַהֻּמְריָס
א ֹּל וְִאם יַָדע ְּבוַַּדאי ׁשֶ;תָָמן ׁשֶַּמכְנִיִסין לֶָהן ָחֵמץׁשֶּסְ , ְּבִדיָקה

 -ּוכְׁשֶּבֹוֵדק ַהַּמְרּתֵף .  ֵאינֹו ָצִרי ְּבִדיָקה-ִהכְנִיס ׁשָם ָחֵמץ 
ׁשֵֶהן ָהֶעלְיֹונָה וְׁשֶּלְַמָּטה , ּבֹוֵדק ִמֶּמּנּו ׁשְּתֵי ׁשּורֹות ַהִחיצֹונֹות

  .ִמֶּמּנָה
  ספק חמץ

ׁשְׁשִין ׁשֶָּמא ּגְרָרה ֻחלְָּדה ָחֵמץ לְָמקֹום ׁשֵֶאין ַמכְנִיִסין ֵאין חֹוז 
וְֵאין ,  נָחּוׁש ֵמִעיר לְִעיר- ׁשִֶאם נָחּוׁש ִמַּביִת לְַביִת ;ּבֹו ָחֵמץ

 וְִהּנִיַח ֶעׂשֶר ַחּלֹות ּוָמָצא ,ָּבַדק לֵיל ַאְרָּבָעה ָעׂשָר. לַָּדָבר סֹוף
ׁשֲֶהֵרי ּגְרָרה ,  ַּפַעם ׁשְנִּיָהֹק וְָצִרי לְִבּד, ֲהֵרי זֶה חֹוׁשֵׁש-ּתֵׁשַע 

  .ֻחלְָּדה אֹו ַעכְָּבר ְּבוַַּדאי

 -וְכֵן ִאם ָרָאה ַעכְָּבר ׁשֶּנִכְנַס לַַּביִת וְָחֵמץ ְּבִפיו ַאַחר ְּבִדיָקה ח 
 ַאף ַעל ִּפי ׁשֶָּמָצא ֵּפרּוִרין ְּבֶאְמַצע . ַּפַעם ׁשְנִּיָהקָֹצִרי לְִבּד

 וֲַהֵרי , ּכְָבר ָאכַל אֹותָּה ַהַּפת ְּבָמקֹום זֶה: ֵאין אֹוְמִרין,יִתַהּבַ 
וְֵאּלּו , ֶאּלָא חֹוׁשְׁשִין ׁשֶָּמא ִהּנִיָחּה ְּבחֹור אֹו ְּבַחּלֹון, ַהֵּפרּוִרין

 - ִאם ֹלא ָמָצא ּכְלּום :ּולְִפיכָ חֹוזֵר ּובֹוֵדק, ֵּפרּוִרין ׁשָם ָהיּוהַ 
וְִאם ָמָצא אֹותָּה ַהַּפת ׁשֶּנְָטלָּה ָהַעכְָּבר ; ל ַהַּביִתֲהֵרי זֶה ּבֹוֵדק ּכָ

  . ֵאינֹו ָצִרי ְּבִדיָקה-וְנִכְנַס 

וְנִכְנַס ַאֲחָריו , ּכִּכָר ָרָאה ּתִינֹוק ׁשֶּנִכְנַס לְַביִת ָּבדּוק ּוְביָדֹוט 
וְֵאּלּו , ׁשֶֶחזְָקתֹו ׁשֲֶאכָלָּה,  ֵאינֹו ָצִרי ְּבִדיָקה-ּוָמָצא ֵּפרּוִרין 

 ׁשֶֶּדֶר ַהּתִינֹוק לְָפֵרר ;ַהֵּפרּוִרין ׁשֶּנְָפלּו ִמֶּמּנּו ִּבׁשְַעת ֲאכִילָה
וְִאם ֹלא ָמָצא ֵּפרּוִרין . וְֵאין ֶּדֶר ַעכְָּבר לְָפֵרר, ְּבֵעת ֲאכִילָתֹו

  .ֹק ָצִרי לְִבּד-ּכְלָל 

ּוָבא ַעכְָּבר , ׁשֶּלְָחֵמץִהּנִיַח ּתִׁשְָעה ִצּבּוִרין ׁשֶּלְַמָּצה וְֶאָחד י 
 -וְנִכְנַס לְַביִת ָּבדּוק , וְֹלא יַָדְענּו ִאם ָחֵמץ ִאם ַמָּצה נַָטל, וְנַָטל

  . ּכְֶמֱחָצה ַעל ֶמֱחָצה- ׁשֶּכָל ַהָּקבּוַע ;קָֹצִרי לְִבּד
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אלא,  גם כאן לגבי כל בית הספק שקול-  ' וכוְלֵאי ֶזה ַּבִית ִנְכַנסְוֵאין ָידּוַע ) יא
שכאן יש מקום לתלות ולומר שהוכנס חמץ לבית שלא נבדק והמצה הוכנסה

 . שתולים בכל בית שלא נכנס לשם- ְוֵכן ְׁשֵני ָּבִּתים ְּבדּוִקין . לבית שכבר נבדק
, שמעורב גורם לא ידוע-  ֹות ּוָמָצא ֶעֶׂשרֶׁשִהִּניַח ֵּתַׁשע ַחּל.  פינת הבית-  ָזִוית)יב

שהכיכר,  כבהלכה י- ּוָבא ַעְכָּבר ְוָנַטל ַהִּכָּכר ֶׁשֵּפֵרׁש ְוִנְכַנס ְלַבִית ָּבדּוק. אולי אדם
 לוכד-  ַחָּבר )יג .ולכן אין הולכים אחר הרוב, ממקום קבוע פירשה, שפירשה
 משום שהוא כחמץ- ַּבּבֹור . ובה הבית על גבי קורה בג-  ִּבְׁשֵמי קֹוָרה)  יד.נחשים

 כדין התורה- ְמַבְּטלֹו ְּבִלּבֹו. )יא,ראה לעיל ג(והריהו כמבוער , שנפלה עליו מפולת
 קערה מלאה שאור או בצק יבש שנעשתה כמו כר-  ִּכַּפת ְׁשאֹור) טו .)לעיל הלכה ב(
מ שבת"פה( בצק  קערה גדולה ללוש בה-  ֲעֵרָבה. )'הובא בי, תשובות הגאונים קלד(
   .יא,כפי שיתבאר להלן ג,  להשמיד את החמץ-  ְלַבֵער ).ז,כלים כו; ה,יז

ֶאָחד ָּבדּוק , ּוׁשְנֵי ָּבּתִים, ֶאָחד ָחֵמץ וְֶאָחד ַמָּצה, ׁשְנֵי ִצּבּוִריןיא 
זֶה נַָטל ָחֵמץ וְזֶה נַָטל , ּוָבאּו ׁשְנֵי ַעכְָּבִרים, ֶאָחד ׁשֵֶאינֹו ָּבדּוקוְ

וְכֵן ׁשְנֵי ; וְֵאין יָדּוַע לְֵאי זֶה ַּביִת נִכְנַס זֶה ׁשֶּנַָטל ֶהָחֵמץ, ַמָּצה
 וְֵאין יָדּוַע , ּוָבא ַעכְָּבר וְנַָטל,ָּבּתִים ְּבדּוִקין וְִצּבּור ֶאָחד ָחֵמץ

 ֶ וְנִכְנַס ַאֲחָריו ,  אֹו ׁשֶּיַָדע ׁשֶּנִכְנַס לְֶאָחד ֵמֶהן,ה ַּביִת נִכְנָסלְֵאי ז
 ְּבכָל ֵאּלּו ֵאינֹו - אֹו ׁשֶָּבַדק ּוָמָצא ּכִּכָר ,ּוָבַדק וֹלא ָמָצא ּכְלּום

  .ׁשֵֶאין ּכָאן ָקבּועַ ,  ַּפַעם ׁשְנִּיָהקָֹצִרי לְִבּד

 אֹו ׁשִֶהּנִיַח ּתֵׁשַע ,ָצאֹו ְּבזָוִית ַאֶחֶרתִהּנִיַח ֶהָחֵמץ ְּבזָוִית זֹו ּומְ יב 
,  אֹו ׁשֶָהיּו ּתִׁשְָעה ִצּבּוִרין ַמָּצה וְֶאָחד ָחֵמץ,ַחּלֹות ּוָמָצא ֶעׂשֶר

ּוָבא ַעכְָּבר וְנַָטל , וְֵאין יָדּוַע ִאם ָחֵמץ ִאם ַמָּצה, ּוֵפֵרׁש ּכִּכָר ֵמֶהן
,  אֹו ׁשֶָּבא ַעכְָּבר וְנַָטל ֶהָחֵמץ,ּוקַהּכִּכָר ׁשֵֶּפֵרׁש וְנִכְנַס לְַביִת ָּבד

  .קֹ ְּבכָל ֵאּלּו ָצִרי לְִבּד-וְָסֵפק נִכְנַס לְַביִת זֶה אֹו ֹלא נִכְנַס 

וְיָָצא ַעכְָּבר ִמּׁשָם וְכִּכָר ְּבִפיו , נִכְנַס ַעכְָּבר לַַּביִת וְכִּכָר ְּבִפיויג 
וְֵאינֹו ,  ָהַאֲחרֹון ׁשֶּיָָצאהּוא ָהִראׁשֹון ׁשֶּנִכְנַס הּוא:  אֹוְמִרין-

. ֹק ָצִרי לְִבּד-ר וְזֶה ׁשֶּיָָצא לָָבן ֹחָהיָה ָהִראׁשֹון ׁשָ . ֹקָצִרי לְִבּד
 ָצִרי - ְּבִפיהָ  וְיָָצאת ִמּׁשָם ֻחלְָּדה וְכִּכָר, נִכְנַס ַעכְָּבר וְכִּכָר ְּבִפיו

ׁשֶּזֶה , ֹקינֹו ָצִרי לְִבּד אֵ - וְַעכְָּבר וְכִּכָר ְּבִפיָה ,יָָצאת. קֹלְִבּד
 -נָָחׁש ׁשֶּנִכְנַס לְחֹור ּוַפת ְּבִפיו . ַהּכִּכָר הּוא ׁשֶָהיָה ְּבִפי ָהַעכְָּבר

  .לְהֹוִציאֹו  ַחּיָב לְָהִביא ַחָּברנֹוֵאי

 ְמַחּיְִבין אֹותֹו לְָהִביא ֻסּלָם -ּכַּזַיִת ָחֵמץ ִּבׁשְֵמי קֹוָרה יד 
 ֵאין -ָהיָה ָחֵמץ ַּבּבֹור .  ִמּׁשְֵמי קֹוָרהלֹם יִּפׁשְֶּפָעִמי, לְהֹוִרידֹו

  .ֶאּלָא ְמַבְּטלֹו ְּבלִּבֹו וְַדּיֹו, ְמַחּיְִבין אֹותֹו לְַהֲעלֹותֹו
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 בלי לומר אם-  ַהַּמְׂשִּכיר ַּבִית ְסָתם) יז . ראה לעיל ביאור הלכה ד- ַאְכַסְדָרה) טז
 אף על פי שאינם-  ַוֲאִפּלּו ָנִׁשים ַוֲעָבִדים ּוְקַטִּנים. הוא בדוק מחמץ אם לאו

,והבדיקה היא רק מתקנת חכמים, מפני שמן התורה די בביטול, עדותכשרים ל
אתָמַסר  אם לפני ש- ִאם ַעד ֶׁשּלֹא) יח .לכן נתנו חכמים תוקף אמנה לתקנתם

אף על פי שאינה,  שמסירת המפתח מאפשרת לשוכר להיכנס לבית-ַהַּמְפֵּתַח 
הקנייהנחשבת דרך קנייה אם לא ניתן הכסף או לא נעשתה אחת מדרכי 

ולכן,  קנייה שנעשתה מתוך טעות-  ָטעּות ַּקחֶמ . )יח,א; ט,מכירה א(המקובלות 
 ואין המשכיר חייב לתת-  ֶׁשֲהֵרי ִמְצָוה הּוא עֹוֶׂשה.)ג,ראה מכירה טו(אינה תקפה 

בבלי פסחים(כיוון שנוח לו לאדם לעשות מצווה בממונו ובגופו , לו שכר הבדיקה
   .)ב,ד

  ביטול בשימוש החמץ
  ֲהֵרי זֹו,יטּטִ  ִאם ָטח ָּפנֶיָה ּבַ - אֹור ׁשֶּיֲִחָדּה לִיׁשִיָבהּכִַּפת ׂשְטו 

 ִאם יֵׁש ּכַּזַיִת :ָּבֵצק ׁשְֶּבִסְדֵקי ָהֲעֵרָבה. ּוֻמּתָר לְַקּיְָמּה, ְּבֵטלָה
 ִאם ָהיָה ָעׂשּוי לְַחּזֵק ּבֹו :וְִאם לָאו;  ַחּיָב לְַבֵער- ְּבָמקֹום ֶאָחד

 - וְִאם לָאו;  ָּבֵטל ְּבִמעּוטֹו-  ּבֹו נֶֶקבֹםׁשְִבֵרי ָהֲעֵרָבה אֹו לְִסּת
ׁשְנֵי ְמקֹומֹות וְחּוט ׁשֶּלְָבֵצק ָהיּו ׁשְנֵי ֲחָציֵי זֵיתִים ּבִ . ַחּיָב לְַבֵער

 ַחּיָב - ִעּמֹו נִָּטלִין ּכָל ׁשִֶאּלּו יִּנֵָטל ַהחּוט:  רֹוִאין-ֵּבינֵיֶהן 
  .ַחּיָב לְַבֵער ֵאינֹו - לָאו וְִאם ;לְַבֵער

 ַאף ַעל ִּפי -  ֲאָבל ַּבַּביִת.ָּבֲעֵרָבה? ַּבֶּמה ְּדָבִרים ֲאמּוִריםטז 
ָ ּוט ֵאיׁשִֶאם יִּנֵָטל ַהח ִמְּפנֵי ׁשְֶּפָעִמים ,  ַחּיָב לְַבֵער,ן נִָּטלִין ִעּמֹונ

ֲחִצי זַיִת , ָהיָה ֲחִצי זַיִת ַּבַּביִת וֲַחִצי זַיִת ָּבֲעלִּיָה. ְמַקֵּבץ אֹותָן
יִת וֲַחִצי זַיִת ַּבַּביִת ּבַ ֲחִצי זַיִת ּבַ , ַּבַּביִת וֲַחִצי זַיִת ָּבַאכְַסְדָרה

 הֹוִאיל וְֵאּלּו ַהֲחָציֵי זֵיתִים ְּדבּוִקים ַּבּכְתָלִים אֹו -ּו ׁשֶּלְִפנִים ִמֶּמּנ
  .ֶאּלָא ְמַבֵּטל ְּבלִּבֹו וְַדּיֹו,  ֵאינֹו ַחּיָב לְַבֵער,ַּבּקֹורֹות אֹו ַּבַּקְרָקעֹות

  השכרת בית
,  ֲהֵרי זֶה ְּבֶחזְַקת ָּבדּוק-ַהַּמׂשְּכִיר ַּביִת ְסתָם ְּבַאְרָּבָעה ָעׂשָר יז 
וְָאְמָרה , א ָּבַדקֹּלזַק זֶה ַהַּמׂשְּכִיר ׁשֶחְ וְִאם הֻ . לֹאֵאינֹו ָצִרי לִׁשְוְ

 נֱֶאָמנִין לֹ ׁשֶַהּכ; ֲהֵרי ֵאּלּו נֱֶאָמנִין- 'ָאנּו ְּבַדְקנּוהּו'ִאּׁשָה אֹו ָקָטן 
וֲַאִפּלּו נָׁשִים וֲַעָבִדים ,  ּכְׁשִרין לְִבִדיָקהֹלַעל ִּבעּור ָחֵמץ וְַהּכ

  .קֹ וְהּוא ׁשֶּיְִהיֶה ָקָטן ׁשֶּיֵׁש ּבֹו ַּדַעת לְִבּד;ּנִיםּוְקטַ 

א ָמַסר ַהַּמְפּתֵַח ָחל ֹּל ִאם ַעד ׁשֶ:ַהַּמׂשְּכִיר ַּביִת לֲַחֵברֹויח 
וְִאם ִמּׁשֶָּמַסר ַהַּמְפּתֵַח ָחל ; קֹ ַעל ַהַּמׂשְּכִיר לְִבּד- ַאְרָּבָעה ָעׂשָר
ַהַּמׂשְּכִיר ַּביִת ְּבֶחזְַקת ׁשֶהּוא . ֹק לְִבּד ַעל ַהּׂשֹוכֵר- ַאְרָּבָעה ָעׂשָר

ַּקח וְֵאינֹו מֶ , קֹ ַעל ַהּׂשֹוכֵר לְִבּד-וְנְִמָצא ׁשֵֶאינֹו ָּבדּוק , ָּבדּוק
  .ׁשֲֶהֵרי ִמְצוָה הּוא עֹוׂשֶה,  וֲַאִפּלּו ְּבָמקֹום ׁשֶּבֹוְדִקין ְּבׂשָכָר,ָטעּות
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ָהעֹוֶׂשה .שהוא פורש מן היבשה אל הים,  המפליג בספינה-  ַּבָּיםַהְּמָפֵרׁש ) יט
  .וסביר להניח שיש חמץ בקרקע הבית,  מחסן של תבואה-  ֵּביתֹו אֹוָצר

סוף הזמן שמותר ליהנות מן - ַעד ְּתִחַּלת ָׁשָעה ִׁשִּׁשית ַּבּיֹום.  פינות-  ִוּיֹות זָ )א
ראה, לאופן הביעור.  מכלה אותו- ְמַבֲערֹו .)ט,ראה לעיל א(החמץ מתקנת חכמים 

ראה( עד סוף השעה הרביעית בשעות זמניות - ַעד ַאְרַּבע ָׁשעֹות) ב .להלן הלכה יא
. ליל שישי שאחר סוף יום חמישי- ְּבֵליֵלי ֶעֶרב ַׁשָּבת)  ג. שומרו-  ַמְצִניעֹו .)י,לעיל א

.)ב,ראה לעיל ב( בלבו -  ְמַבְּטלֹו . שאסור לבערו בשבת-  ְּביֹום ַהַּׁשָּבת...ְוִאם ִנְׁשַאר

  היוצא מביתו קודם הפסח
 זָקּוק - ים יֹום ּתֹו ׁשְלׁשִ :ׁשַּיָָרהּיָם וְַהּיֹוֵצא ּבְ ַהְּמָפֵרׁש ּבַ יט 
 ָצִרי - ם ַהֶּפַסחדֶ ֹק רֹז ִאם ַּדְעּתֹו לַחֲ :ים יֹוםם ׁשְלׁשִדֶ ֹק; קֹלְִבּד
 ֶעֶרב ַהֶּפַסח ֵּבין ַהּׁשְָמׁשֹות וְֹלא ֹרזׁשֶָּמא יַחֲ ,  וְַאַחר ּכָ יֵֵצאקֹלְִבּד

. ֹק ֵאינֹו ָצִרי לְִבּד- רֹז וְִאם ֵאין ַּדְעּתֹו לַחֲ ;יְִהיֶה לֹו ְּפנַאי לְַבֵער
וְַאַחר , קֹ זָקּוק לְִבּד- ים יֹום ּתֹו ׁשְלׁשִ:וְכֵן ָהעֹוׂשֶה ֵּביתֹו אֹוָצר
 ִאם ַּדְעּתֹו לְַפּנֹותֹו :ים יֹוםם ׁשְלׁשִ דֶ ֹק; ּכָ ּכֹונֵס אֹוָצרֹו לְתֹוכֹו

וְִאם ֵאין ; ַאַחר ּכָ עֹוׂשֵהּו אֹוָצר וְ,קָֹצִרי לְִבּד -ם ַהֶּפַסח דֶ ֹק
  .ֹק ֵאינֹו ָצִרי לְִבּד- ם ַהֶּפַסחדֶ ֹקַּדְעּתֹו לְַפּנֹותֹו 

  

י ִליׁשִ ֶרק ׁשְ   ּפֶ
  בדיקת החמץ

מֹוִציא ֶאת , ּוְמַחּפֵׂש ְּבלֵילֵי ַאְרָּבָעה ָעׂשָר ּכְׁשֶּבֹוֵדק ָאָדםא 
ּיֹותֶהָחֵמץ ִמן ַהחֹוִרים ּוִמן ַהַּמֲחבֹואֹות   ֹלּוְמַקֵּבץ ַהּכ ,ּוִמן ַהּזָוִ

וְִאם ; ְמַבֲערֹוּו ,ּלַת ׁשָָעה ׁשִּׁשִית ַּבּיֹום ַעד ּתְחִ ְּבָמקֹום ֶאָחד ּוַמּנִיחֹו
  .ר ְמַבעֵ -ָרָצה לְַבֲערֹו ְּבלֵילֵי ַאְרָּבָעה ָעׂשָר 

ּו לְָמָחר כַל ִמֶּמּנֹאֶהָחֵמץ ׁשֶַּמּנִיַח ְּבלֵילֵי ַאְרָּבָעה ָעׂשָר ּכְֵדי ׁשֶּיב 
ֶאּלָא , ד ְּבכָל ָמקֹוםָרֹפְמֻפּזָר ּומְ   ֵאינֹו ַמּנִיחֹו-ַעד ַאְרַּבע ׁשָעֹות 

ר ּבֹו  ׁשִֶאם ֹלא נִזְהַ ;וְנִזְָהר ּבֹו, ַמְצנִיעֹו ִּבכְלִי אֹו ְּבזָוִית יְדּוָעה
 ׁשֶָּמא,  ַּפַעם ַאֶחֶרתקֹ ָצִרי לְַחּפֵׂש ַאֲחָריו וְלְִבּד-ּוְמָצאֹו ָחֵסר 

  .ּגָררּוהּו ָהַעכְָּבִרים

 ּבֹוְדִקין ֶאת ֶהָחֵמץ ְּבלֵילֵי -ָחל ַאְרָּבָעה ָעׂשָר לְִהיֹות ַּבּׁשַָּבת ג 
 ֹלכִמן ֶהָחֵמץ ּכְֵדי לֶאֱ  ּוַמּנִיחַ , ה ָעׂשָרׁשְלׁשָ  ׁשֶהּוא לֵיל, ֶעֶרב ׁשַָּבת

, ָמקֹום ֻמְצנָעּוַמּנִיחֹו ּבְ , ִמֶּמּנּו ַעד ַאְרַּבע ׁשָעֹות ְּביֹום ַהּׁשַָּבת
וְִאם נִׁשְַאר ִמן ֶהָחֵמץ ְּביֹום . וְַהּׁשְָאר ְמַבֲערֹו ִמּלְִפנֵי ַהּׁשַָּבת

וְכֹוֶפה ָעלָיו ּכְלִי ַעד ,  ְמַבְּטלֹו-ַהּׁשַָּבת ַאַחר ַאְרַּבע ׁשָעֹות 

ה והביעורבדיקסדר ה

65  פרק ג ,ומצה חמץ הלכות

לֹא ְיָעֵרב) ד.  שהוא כבר חול המועד-  ַעד מֹוָצֵאי יֹום טֹוב ָהִראׁשֹון.  הופך- ּכֹוֶפה
- לּוָיהְּת . )א,תרומות יב( שאין מטמאין את הטהורה -  ַהְּטהֹוָרה ִעם ַהְּטֵמָאה ְוִיְׂשרֹף

 נאכלת ואינה אינהשבדרך כלל, תרומה שהיא ספק טמאה ספק טהורה
ּבֹוֵדק. )ראה לעיל הלכה א( שהיא תחילת שעה שישית -  ִּבְׁשַעת ַהִּבעּור) ה .נשרפת

 אך הוא חייב,)הלכה ז(שהרי אינו ברשותו ,  אמנם אינו יכול לבטלו- ְּבתֹוְך ֶהָחג
והוא נקרא כן משום שהוא אחד,  חג הפסח-  ָעַבר ָהֶרֶגל. )להלן הלכה ח(לבערו 

שלוש רגלים תחוג לי: "כמו שנאמר, ם שעולים בהם לירושליםמשלושת הרגלי
כנוסח ברכה, "לבער" נוסח הברכה אינו - ַעל ִּבעּור ָחֵמץ) ו. )יד,שמות כג(" בשנה

קודם, נעשית מצוות הביעור, מעת שגמר בלבו לבטל"שהרי , שלפני מעשה
.צעות אמירה כדי להבהיר את הביטול באמ-  ְויֹאַמר) ז .)טו,ברכות יא(" שיבדוק

*ָמָצא) ח .שבשעה זו כבר אין תועלת בביטול,  שהרי אי אפשר- ֵאינֹו ָצִריְך ְלַבֵּטל

  .ּוְמַבֲערֹו, מֹוָצֵאי יֹום טֹוב ָהִראׁשֹון

 -לְׂשְרָפּה ֶעֶרב ׁשַָּבת  וְָצַר, ּוָמהָהיּו לֹו ּכִּכָרֹות ַרּבֹות ׁשֶּלִתְרד 
 ֶאּלָא ׂשֹוֵרף ְטהֹוָרה, ףֹרֹלא יְָעֵרב ְטהֹוָרה ִעם ַהְּטֵמָאה וְיִׂשְ

ִמן ַהְּטהֹוָרה  ּוַמּנִיחַ  ,לְַעְצָמּה ּותְלּויָה לְַעְצָמּה ְטֵמָאהּו לְַעְצָמּה
  .לְַבד ַעד ַאְרַּבע ׁשָעֹות ְּביֹום ַהּׁשַָּבת ּבִ לֹכּכְֵדי לֶאֱ 

 ּבֹוֵדק -וֹלא ָּבַדק ְּבלֵיל ַאְרָּבָעה ָעׂשָר  ֵהזִיד אֹו ׁשֶּׁשָכַח ִמיה 
 ּבֹוֵדק ִּבׁשְַעת -ֲחִרית ּׁשַֹלא ָּבַדק ּבַ . ֲחִריתּׁשַ ְּבַאְרָּבָעה ָעׂשָר ּבַ 

 ָעַבר ָהֶרגֶל.  ּבֹוֵדק ְּבתֹו ֶהָחג-ֹלא ָּבַדק ִּבׁשְַעת ַהִּבעּור . ַהִּבעּור
ּׁשֶּיְִמָצא ֵמָחֵמץ  ַמה ׁשֶּיְַבֵער ּכְֵדי ,ָהֶרגֶל ַאַחר ּבֹוֵדק - ַדקּבָ  וְֹלא

  .ִמְּפנֵי ׁשֶהּוא ָאסּור ַּבֲהנָיָה, ׁשֶָעַבר ָעלָיו ַהֶּפַסח

ּכְׁשֶּבֹוֵדק ֶהָחֵמץ ְּבלֵיל ַאְרָּבָעה ָעׂשָר אֹו ְּביֹום ַאְרָּבָעה ָעׂשָר אֹו ו 
ָּברּו ַאּתָה יי  "קֹּיַתְִחיל לְִבּדם ׁשֶ דֶ ֹק ְמָבֵר -ְּבתֹו ָהֶרגֶל 

ֲאׁשֶר ִקְּדׁשָנּו ְּבִמְצוֹותָיו וְִצּוָנּו ַעל ִּבעּור , ֱאֹלֵהינּו ֶמלֶ ָהעֹולָם
, ּובֹוֵדק ּוְמַחּפֵׂש ְּבכָל ַהְּמקֹומֹות ׁשֶַּמכְנִיִסין לֶָהם ָחֵמץ, "ָחֵמץ

  . ֵאינֹו ְמָבֵר-ר ָהֶרגֶל וְִאם ָּבַדק לְַאחַ . )ו-ד,לעיל ב( ּכְמֹו ׁשֵֶּבַאְרנּו
   חמץלביטו

 אֹו ְּביֹום , ִאם ָּבַדק ְּבלֵיל ַאְרָּבָעה ָעׂשָר:קֹּכְׁשֶּגֹוֵמר לְִבּדז 
 ָצִרי לְַבֵּטל ּכָל ָחֵמץ ׁשֶּנִׁשְַאר - ם ׁשֵׁש ׁשָעֹותדֶ ֹקַאְרָּבָעה ָעׂשָר 

א ֹּלׁש ִּבְרׁשּותִי ׁשֶּכָל ָחֵמץ ׁשֶּיֵ  'ַמרֹאיוְ, ִּבְרׁשּותֹו וְֵאינֹו רֹוֵאהּו
 ֲאָבל ;'וֲַהֵרי הּוא ּכֶָעָפר,  ֲהֵרי הּוא ָּבֵטל-ְרִאיתִיו וְֹלא יְַדְעּתִיו 

,  ֵאינֹו ָצִרי לְַבֵּטל-ִאם ָּבַדק ִמּתְִחּלַת ׁשָָעה ׁשִּׁשִית ּולְַמְעלָה 
  .ׁשֶּכְָבר נֱֶאַסר ַּבֲהנָיָה, ׁשֲֶהֵרי ֵאינֹו ִּבְרׁשּותֹו

 *ָמָצא ַמְעלָה ּוִמּׁשֵׁש ׁשָעֹות וָ,ם ׁשֵׁשדֶ ֹקִאם ֹלא ִּבֵּטל , לְִפיכָח 
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ויש, הוא מהדורה בתרא' לדעת ק. ּוָמָצא:  בכמה מכתבי היד הנוסח הוא- 
 כדי שלא יראה- ּכֹוֶפה ָעָליו ְּכִלי. 'ומשש שעות ומעלה'למחוק לפיה את המילים 

משום שהוא מוקצה ביום, שהרי אסור לטלטלו, להשליכואבל אינו רשאי , אותו
 מתרחקים-   ִמֶּמּנּוןֶׁשַהּכֹל ּפֹוְרִׁשי.  דבר שהוקדש לבית המקדש-   ֶהְקֵּדׁש.טוב

-  ֵארּוִסין) ט. )ב,להלן ד(" כדי שלא יבואו לידי מעילה", ממנו כל ימות השנה
תייכת בושהאישה מש, והם השלב שקודם הנישואין, נקראים גם קידושין

בנישואין הייתה האישה עוברת לגור בבית בעלה. )א,י; ג-א,ראה אישות א(לבעלה 
 להציל יהודים שהיו נרדפים על ידי חיילים-  ְלַהִּציל ִמַּיד ַהַּגִיס). כניסה לחופה(=

- ִמן ַהָּנָהר . ויש תחתיו אנשים,  בניין שהתמוטט וכיוצא בזה- ַמּפֶֹלת. גויים
 בנהר או מטביעה במי נהר העולה על גדותיו ומציף אתלהציל אדם מטביעה

שמצוות חכמים,  שכל אלו הם בגדר הצלת נפשות-  ְיַבֵּטל ְּבִלּבֹו. העיר וכדומה
 נפח ביצה- ֵּביָצה. לצורך עסקיו או סחורתו -  ְלצֶֹרְך ַעְצמֹו. לבער נדחית מפניהם

ִעָּסה)  י.מץ ידועמהלכה זו נלמד שהביטול מועיל גם לח). ק" סמ50- כ(רגילה 
.אך עדיין לא החמיץ הבצק, )ד,ביכורים ח( שנתערבו בה הקמח והמים -  ְמֻגְלֶּגֶלת

.שהרי כבר התחיל ללמוד,  ואינו יכול לחזור מפני כבוד רבו-  ּבֹורַ  ְוהּוא יֹוֵׁשב ִלְפֵני
  . )א,מ פסחים ב"פה ( מפורר את החמץ לפירורים קטנים מאוד- ּפֹוֵרר) יא

ּוׁשְכָחֹו ִּבׁשְַעת ַהִּבעּור וֹלא , ָחֵמץ ׁשֶָהיָה ַּדְעּתֹו ָעלָיו וְָהיָה ְּבלִּבֹו
ׁשֲֶהֵרי ֹלא ִּבֵער , 'ֹלא יִָּמֵצא' וְ'ֹלא יָרֶאה' ֲהֵרי זֶה ָעַבר ַעל -ִּבֲערֹו 

לְִפי ׁשֵֶאינֹו , ן ַהִּבּטּול ַעּתָה מֹוִעיל לֹו ּכְלּום וְֵאי,וְֹלא ִּבֵּטל
ֹלא 'לְַחּיְבֹו ִמּׁשּום , וְַהּכָתּוב ָעׂשָהּו ּכְִאּלּו הּוא ִּבְרׁשּותֹו, ִּבְרׁשּותֹו

וְִאם ְמָצאֹו . וְַחּיָב לְַבֲערֹו ְּבכָל ֵעת ׁשֶּיְִמָצֶאּנּו. 'ֹלא יִָּמֵצא' וְ'יָרֶאה
וְִאם ׁשֶּלֶַהְקֵּדׁש ; ּוְמַבֲערֹו, ה ָעלָיו ּכְלִי ַעד לֶָעֶרב ּכֹופֶ -ְּביֹום טֹוב 

  . ּפֹוְרׁשִין ִמֶּמּנּולֹׁשֶַהּכ,  ֵאינֹו ָצִרי לִכְּפֹות ָעלָיו-הּוא 

 ֹלכם ׁשְַעת ַהִּבעּור לֲַעׂשֹות ִמְצוָה אֹו לֶאֱ דֶ ֹקִמי ׁשֶּיָָצא ִמֵּביתֹו ט 
וְנִזְּכַר ׁשֶּיֵׁש לֹו , ַדת ֵארּוִסין וְנִּׂשּוִאין ּכְגֹון ְסעּו,ְסעּוָדה ׁשֶּלְִמְצוָהּבִ 

; ֹרז יַחֲ -  לְִמְצוָתֹורֹזחֲ יַ  ּולְַבֵער וְרֹז ִאם יָכֹול לַחֲ :ָחֵמץ ְּבתֹו ֵּביתֹו
ִמן , ִמן ַהּנָָהר, יָָצא לְַהִּציל ִמּיַד ַהּגַיִס.  יְַבֵּטל ְּבלִּבֹו- וְִאם לָאו
 , ַעְצמֹוֶרֹציָָצא לְ. ַבֵּטל ְּבלִּבֹו וְַדּיֹו יְ -ת לֶ ֹּוִמן ַהַּמּפ, ַהְּדלֵָקה

וְַעד ּכַָּמה הּוא .  ִמּיָדרֹז יַחֲ -וְנִזְּכַר ׁשֶּיֵׁש לֹו ָחֵמץ ְּבתֹו ֵּביתֹו 
  . ְמַבְּטלֹו ְּבלִּבֹו וְַדּיֹו-ת ִמּכֵַּביָצה ָהיָה ָּפחּו. ַעד ּכֵַּביָצה? חֹוזֵר

וְנִזְּכַר ַאַחר ׁשֶּיָָצא , ת ְּבתֹו ֵּביתֹו וְיָָצאִמי ׁשִֶהּנִיַח ִעָּסה ְמגֻלְּגֶלֶי 
 -ם ׁשֶּיָבֹוא דֶ ֹקִמיץ וְָהיָה יֵרא ׁשֶָּמא ּתַחֲ , וְהּוא יֹוׁשֵב לְִפנֵי ַרּבֹו

 ֵאין -ֲאָבל ִאם ֶהֱחִמיָצה ; ִמיץם ׁשֶּתַחֲ דֶ ֹקֲהֵרי זֶה ְמַבְּטלָּה ְּבלִּבֹו 
ֹלא ' וְ 'ֹלא יֵָרֶאה'ָבר ָעַבר ַעל ֶאּלָא ּכְ, ַהִּבּטּול מֹוִעיל ּכְלּום

  . לְֵביתֹוֹרזוְַחּיָב לְַבֵער ִמּיָד ּכְׁשֶּיַחֲ , 'יִָּמֵצא
  ביעור חמץ
 אֹו זֹוְרקֹו , אֹו ּפֹוֵרר וְזֹוֶרה לָרּוחַ ,ׂשֹוְרפֹו? ּכֵיַצד ִּבעּור ָחֵמץיא 
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ושלושה טפחים הם העומק שאין הכלב, מ" ס8-  הטפח הוא כ- ה ְטָפִחיםְׁשלָֹׁש 
ראה לעיל( שעת הביעור - קֶֹדם ָׁשָעה ִׁשִּׁשית. )ג,מ פסחים ב"פה(יכול לחפש בו חמץ 

אף אם הוא יודע שלא,  ויכול אדם למכור את חמצו לגוי-  ֵאינֹו ָצִריְך ְלַבֵער. )ט,א
  .יכלה החמץ לפני הפסח

.ור שיהיה לאדם מישראל חמץ שהוא קניינו הפרטי או באחריותואס: הכלל) א
פתיחהב ראה ביאור - ְׂשאֹר. שהרי אינו רואהו,  על האיסור- ֵברֹועלֹא ִיְהֶיה 
  . שהוקדש לבית המקדש,  של הקדש-  בֹוַּה ַּלּגָ ֶׁש .  אלולהלכות

 ֲהֵרי זֶה -ה וְֵאין ַהּיָם ְמַחּתְכֹו ִּבְמֵהָר, וְִאם ָהיָה ֶהָחֵמץ ָקׁשֶה. לַּיָם
ת וְנְִמָצא לֶֹוְָחֵמץ ׁשֶּנְָפלָה ָעלָיו ַמּפ. ְמָפְררֹו וְַאַחר ּכָ זֹוְרקֹו לַּיָם

 וְָצִרי ;רעָ ֹב ֲהֵרי הּוא ּכִמְ -תֵר ה ְטָפִחים אֹו יָָעלָיו ָעָפר ׁשְלׁשָ
  .ִאם ֲעַדיִן ֹלא נִכְנְָסה ׁשָָעה ׁשִּׁשִית, לְַבֵּטל ְּבלִּבֹו

וְִאם ׂשְָרפֹו .  ֵאינֹו ָצִרי לְַבֵער-ם ׁשָָעה ׁשִּׁשִית דֶ ֹקי נְתָנֹו לְנָכְִר
 ֲהֵרי זֶה ֻמּתָר לֵָהנֹות ַּבֶּפָחִמין ׁשֶּלֹו ְּבתֹו -ם ׁשָָעה ׁשִּׁשִית דֶ ֹק

 הֹוִאיל וְהּוא - ַמְעלָהֲאָבל ִאם ׂשָרפֹו ִמּׁשָָעה ׁשִּׁשִית וָ. ַהֶּפַסח
ֶפה ּבֹו אֹיוְֹלא ,  יִַּסיק ּבֹו ּתַּנּור וְכִיַריִם ֲהֵרי זֶה ֹלא,ָאסּור ַּבֲהנָיָה
 אֹותָּה ַהַּפת וְאֹותֹו ַהּתְַבׁשִיל - וְִאם ָאָפה אֹו ִּבּׁשֵל ;וְֹלא יְַבּׁשֵל

הֹוִאיל ּוׂשְָרפֹו , ׁשֶּלֹו ֲאסּוִרין ַּבֲהנָיָה וְכֵן ַהֶּפָחִמין. ָאסּור ַּבֲהנָיָה
  .ַאַחר ׁשֶּנֱֶאַסר ַּבֲהנָיָה

  

  ֶרק ְרִביִעיפֶּ 
  בעלות על החמץ

יָכֹול ִאם ָטַמן . )ז,שמות יג( "ֹלא יֵָרֶאה לְ ָחֵמץ]וְ"[: ּכָתּוב ַּבּתֹוָרהא 
: לֹוַמר ּתַלְמּוד? אֹותֹו אֹו ִהְפִקיד אֹותֹו ְּביַד ּגֹויִים ֹלא יְִהיֶה עֹוֵבר

. ֹו אֹו ִהְפִקידֹו ֲאִפּלּו ִהְטִמינ- )יט,שם יב( " ֹלא יִָּמֵצא ְּבָבּתֵיכֶםרֹאׂשְ"
ֲאָבל ִאם , יָכֹול ֹלא יְִהיֶה עֹוֵבר ֶאּלָא ִאם ּכֵן ָהיָה ֶהָחֵמץ ְּבֵביתֹו

?  ֹלא יְִהיֶה עֹוֵבר, ַּבּׂשֶָדה אֹו ְּבִעיר ַאֶחֶרת,ָהיָה ָרחֹוק ִמֵּביתֹו
. ֹו ְּבכָל ְרׁשּות- )ד,דברים טז; ז, יגשם( "ְּבכָל ּגְֻבלֶ": לֹוַמר ּתַלְמּוד

? ל יְִהיֶה ַחּיָב לְַבֵער ֵמְרׁשּותֹו ָחֵמץ ׁשֶּלַּגֹוי אֹו ׁשֶּלֶַהְקֵּדׁשיָכֹו
ֲאָבל ,  ׁשֶּלְ ִאי ַאּתָה רֹוֶאה- )שם( "ֹלא יָרֶאה לְ": לֹוַמר ּתַלְמּוד

  .ַאּתָה רֹוֶאה ׁשֶּלֲַאֵחִרים אֹו ׁשֶּלַּגָבֹוּהַ 

ִ - ָהא לַָמְדּתָ ׁשֶָחֵמץ ׁשֶּלְיִׂשָרֵאלב  ֲאִפּלּו , יחֹו ִּבְרׁשּותֹו ִאם ִהּנ
 ֲהֵרי זֶה ,םיוֲַאִפּלּו ֻמְפָקד ְּביַד ּגֹויִ , וֲַאִפּלּו ְּבִעיר ַאֶחֶרת, ָטמּון

לא ייראה ולא יימצא
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ברוך הקדוש בהן והיושצ מפני, גוי המקיים את שבע מצוות בני נח - ֵּגר ּתֹוָׁשב) ב
ואין מקבלים גר תושב אלא בזמן. ולכן הוא רשאי לגור בארץ, בתורה הוא

 ֲאָבל. שלטון ישראל- ַיד ִיְׂשָרֵאל .)יא,מלכים ח; ח-ז,איסורי ביאה יד(שהיובל נוהג 
ְמִעיָלה.  להשתמש- ְלִהְסַּתֵּפקיבוא שלא ישכח ו,  לשם היכר- ָצִריְך ַלֲעׂשֹות ְמִחָּצה

ִהְרִהין ) ה. אלים- ַאָּלם) ד .שהנהנה בהם הוא חוטא', יהנות מקדשי ה האיסור ל-
הפקיד את החמץ שלו אצל הגוי כעירבון לפירעון הלוואה שלקח,  מישכן-  ֲחֵמצֹו
   .ואינו בגדר פיקדון אצל הגוי,  שמראה בזה שגמר להקנותו-  ֵמַעְכָׁשו. ממנו

שעה", "בספינה: "חקהלכה זו היא המקור למכירת חמץ בשעת הד: הערה) ו
ואין לו בלבו כל שייכות בלא כל, "ובלבד שיתנו לו מתנה גמורה", "חמישית
, משום שמדובר בשעת הדחק ובאופן מיוחד-  ִּבְסִפיָנה .)ב,ראה לעיל ב(הערמה 

 וְָחֵמץ ׁשֶּלֶַהְקֵּדׁש אֹו ׁשֶּלַּגֹוי ;'ֹלא יִָּמֵצא'וְ 'ֹלא יָרֶאה'עֹוֵבר ִמּׁשּום 
ִמְּפנֵי ,  ֲהֵרי זֶה ֻמּתָר,ת ֲאִפּלּו ָהיָה ִעּמֹו ַּבַּביִ - ׁשֶָהיָה ֵאֶצל יִׂשָרֵאל

וֲַאִפּלּו ָהיָה ׁשֶּלְגֵר ּתֹוׁשָב ׁשֶּיַד יִׂשָרֵאל ׁשֹולֶֶטת ָעלָיו . ׁשֵֶאינֹו ׁשֶּלֹו
ֲאָבל ָצִרי .  ֵאין ּכֹוִפין אֹותֹו לְהֹוִציא ֶהָחֵמץ ֵמְרׁשּותֵנּו ַּבֶּפַסח-

 ֵ ׁשֶָּמא , י ֲחֵמצֹו ׁשֶּלַּגֹוילֲַעׂשֹות ְמִחָּצה ּגְבֹוָהה ֲעׂשָָרה ְטָפִחים ִּבְפנ
 לִֹמְּפנֵי ׁשֶַהּכ,  ֵאינֹו ָצִרי- ֲאָבל ׁשֶּלֶַהְקֵּדׁש ;יָבֹוא לְִהְסּתֵַּפק ִמֶּמּנּו
  .א יָבֹואּו לִיֵדי ְמִעילָהֹּלּכְֵדי ׁשֶ , ּפֹוְרׁשִין ִמן ַהֶהְקֵּדׁש

יִׂשָרֵאל  ִאם ִקֵּבל ָעלָיו :ּגֹוי ׁשִֶהְפִקיד ֲחֵמצֹו ֵאֶצל יִׂשְָרֵאלג 
 ֲהֵרי זֶה ַחּיָב -  ׁשִֶאם ָאַבד אֹו נִגְנַב יְׁשַּלֵם לֹו ָּדָמיו,ֹוַאֲחָריּות
 וְִאם ֹלא ִקֵּבל .נֲַעׂשָה ּכְׁשֶּלֹו ,ֲחָריּות הֹוִאיל וְִקֵּבל ָעלָיו אַ ;לְַבֲערֹו

, ח ִמֶּמּנּו ַאַחר ַהֶּפסַ לֹכּוֻמּתָר לֶאֱ ,  ֻמּתָר לְַקּיְמֹו ֶאְצלֹו- ַאֲחָריּות
  .ׁשִֶּבְרׁשּות ַהּגֹוי הּוא

 ִאם יֹוֵדַע ַהּיִׂשְרֵאלִי - ּגֹוי ַאּלָם ׁשִֶהְפִקיד ֲחֵמצֹו ֵאֶצל יִׂשָרֵאלד 
וְכֹוֵפהּו וְאֹונְסֹו לְׁשַּלֵם וְַאף , ׁשִֶאם ָאַבד אֹו נִגְנַב ְמַחּיְבֹו לְׁשַּלְמֹו

ׁשָב ׁשֲֶהֵרי נֶחֱ , ַבֲערֹולְ   ֲהֵרי זֶה ַחּיָב,א ִקֵּבל ַאֲחָריּותֹּלַעל ִּפי ׁשֶ
  .ִמְּפנֵי ׁשְֶּמַחְּיבֹו ָהַאּנָס ְּבַאֲחָריּותֹו, ּכְִאּלּו הּוא ׁשֶּלֹו

  מכירת חמץ
ִאם ֹלא  ' ִאם ָאַמר לֹו:יִׂשְָרֵאל ׁשִֶהְרִהין ֲחֵמצֹו ֵאֶצל ַהּגֹויה 

 - 'וְקנֵה ָחֵמץ זֶה ֵמַעכְׁשָ, ֵהֵבאתִי לְ ָמעֹות ִמּכָאן וְַעד יֹום ְּפלֹונִי
וְהּוא , וְאֹותֹו ֶהָחֵמץ ֻמּתָר לְַאַחר ַהֶּפַסח, ֲהֵרי זֶה ִּבְרׁשּות ַהּגֹוי

ְקנֵה 'וְִאם ֹלא ָאַמר לֹו ; ם ַהֶּפַסחדֶ ֹקׁשֶּיְִהיֶה ַהּזְַמן ׁשֶָּקַבע לֹו 
,  נְִמָצא אֹותֹו ֶהָחֵמץ ּכְִאּלּו הּוא ִּפָּקדֹון ֵאֶצל ַהּגֹוי-' ֵמַעכְׁשָו

  .נָיָה לְַאַחר ַהֶּפַסחוְָאסּור ַּבהֲ 

, וְָהיָה ֶהָחֵמץ ְּביַד יִׂשָרֵאל, יִׂשָרֵאל וְגֹוי ׁשֶָהיּו ָּבִאין ִּבְסִפינָהו 
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-  ָׁשָעה ֲחִמיִׁשית. לא יהיה לו מה לאכול לאחר הפסח, שאם יבער את החמץ
. קונהו- לֹוְקחֹו. )ט,ראה לעיל א( מן החמץ השעה האחרונה שמותר ליהנות בה

כשהגוי מושך את החמץ,  בלא הערמה כלל-   לֹו ַמָּתָנה ְּגמּוָרהֶׁשִּיְּתנֹוּוִבְלַבד 
- ' וכוַעד ֶׁשַאָּתה לֹוֵקַח ְּבָמֶנה) ז. )מנוח' ר(לרשותו והיהודי מוכרו בלא תנאי 

 קנה עתה ממני כמות,)מאה דינרים(=במקום לקנות כמות מסוימת בשווי מנה 
ַעד ֶׁשַאָּתה .כיוון שאני מבקש להיפטר מן החמץ שברשותי, כפולה במחיר זה

,קנה חמץ מישראל,  במקום לקנות חמץ מן הגוי- לֹוֵקַח ִמּגֹוי ּבֹוא ְוַקח ִמִּיְׂשָרֵאל
 כיוון שלא התנה- ' וכוֶׁשָּמא ֶאְצָטֵרְך . שלאחר הפסח סביר שיקנוהו ממך יהודים

 הדבר מותר- והמכירה מכירה גמורה , ולא אמר לו בוודאות שיקנה ממנו, עמו
 שיש בה כזית חמץ בכל נפח שיעור של שלוש ביצים-  ַּתֲערֶֹבת ָחֵמץ) ח .)מנוח' ר(

.)מ"כס(ו ,ראה ביאור א, לעניין התערובות. )א,מ פסחים ג"י פה"עפ' ק(של תערובת 
ֲעֵרַבת) ט .ו, ראה ביאור א- י ְוֵׁשָכר ַהָּמִדיּכּוָתח ַהַּבְבִל . ו, ראה ביאור ב-  ֻמְרָיס

 כחלק- ֶׁשָּנַתן ְלתֹוָכּה ֶקַמח ְועֹורֹות . קערה גדולה של מעבדי עורות-  ָהַעְּבָדִנין
הקמח מתחיל להיפסד לאחר השרייה במשך. )ז,תפילין א(מתהליך עיבוד העורות 
- ּלֹורִק ) י. מחמשעה ששמים במים את העור עם הק, שלושה ימים או לפני כן

עלשמניחים  מרוחה במשחה בד תפיס - ְרִטָּיה. )א,מ שבת ח"פה(סם מרפא לעין 
והיא שם כללי, )ב,מ שבת יט"פה( משחה -  ִאְסְּפָלִנית. )יג,מ עירובין י"פה( מכהה

 תרכיב נוגד רעלים- קִּתְריָ . )ג,מ כלים כח"פה(לתחבושת עם שמן או דונג וכדומה 
ם ייחד חיבור שלם בתחום רפואי"הרמב. פא ובהם נחשיםשהופק מסממני מר

  . 'סמי המוות והרפואות כנגדם'שהוא מכנהו , זה

ֹוי אֹו נֹותְנֹו לֹו ּג ֲהֵרי זֶה מֹוכְרֹו לַ-וְִהּגִיָעה ׁשָָעה ֲחִמיׁשִית 
ּיִּתְנֹו לֹו  ּוִבלְַבד ׁשֶ ;וְחֹוזֵר וְלֹוְקחֹו ִמֶּמּנּו ַאַחר ַהֶּפַסח, ְּבַמּתָנָה

  .ַמּתָנָה ּגְמּוָרה

ּבֹוא וְַקח , ַעד ׁשֶַאּתָה לֹוֵקַח ְּבָמנֶה 'יִׂשָרֵאל לַּגֹויהּוא אֹוֵמר ז 
ׁשֶָּמא ', 'ּבֹוא וְַקח ִמּיִׂשְָרֵאל, ַעד ׁשֶַאּתָה לֹוֵקַח ִמּגֹוי', 'ְּבָמאתַיִם

 לֹו וְֹלא יִּתֵן לֹו רֲֹאָבל ֹלא יְִמּכ. 'ֶאְצָטֵר וְֶאַּקח ִמְּמ ַאַחר ַהֶּפַסח
ַבל 'ּו' ַּבל יָרֶאה' ֲהֵרי זֶה עֹוֵבר ַעל -וְִאם ָעׂשָה ּכֵן ; ַעל ּתְנַאי

  .'יִָּמֵצא
  תערובת חמץ

', ַבל יִָּמֵצא'ּו' ַּבל יָרֶאה' עֹוְבִרין ָעלֶיָה ִמּׁשּום -ת ָחֵמץ בֶ ֹרּתַעֲ ח 
ִדי ׁשֶעֹוׂשִין אֹותֹו ִמן ּכְגֹון ַהֻּמְריָס וְכּותָח ַהַּבְבלִי וְׁשֵכָר ַהּמָ 

ֲאָבל ָּדָבר ׁשֶּיֵׁש ּבֹו . וְכָל ּכַּיֹוֵצא ָּבֵאּלּו ִמְּדָבִרים ַהּנֱֶאכָלִים, ַהֶּקַמח
  . ֲהֵרי זֶה ֻמּתָר לְַקּיְמֹו ַּבֶּפַסח-ת ָחֵמץ וְֵאינֹו ָראּוי לֲַאכִילָה בֶ ֹרּתַעֲ 

 ֲאִפּלּו -  ֶקַמח וְעֹורֹותֲעֵרַבת ָהַעְּבָדנִין ׁשֶּנָתַן לְתֹוכָּה? ּכֵיַצדט 
וְִאם .  ֲהֵרי זֶה ֻמּתָר לְַקּיְמֹו,ם ׁשְַעת ַהִּבעּורדֶ ֹקנְתָנֹו ׁשָָעה ַאַחת 
ה יִָמים לִׁשְַעת ַהִּבעּור ם ׁשְלׁשָדֶ ֹקוְנָתַן ַהֶּקַמח , ֹלא נָתַן ָהעֹורֹות

  .ב לְַבֵער ַחּיָ-ה יִָמים ּתֹו ׁשְלׁשָ; ׁשֲֶהֵרי נְִפַסד וְִהְבִאיׁש,  ֻמּתָר-

 -ק ׁשֶּנָתַן לְתֹוכָן ָחֵמץ ה וְָהִאְסְּפלָנִית וְַהּתְריָוְכֵן ַהִּקּלֹור וְָהְרִטּיָ י 
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צּוַרת". ואין בהן משום בל יראה ובל ימצא: "נוסף' י י" בכ- *ֻמָּתר ְלַקְּיָמן ַּבֶּפַסח
שאינו למאכל אלא, )א,נ א"מו (והן כמהות, צורה חיצונית,  הן במשמעות תבנית- 

. שיאכל אותו הכלב– ִמֶּלֱאכֹל ַהֶּכֶלב. יט,ראה דין רפואה בחמץ להלן ה. הלתרופ
לעיסת חיטים או פירות בפה והנחתם לרפואה על פצע או על מקום - ְמלּוְגָמה

חומר.  קמח עמילן-  ֵחֶלב ִחָּטה .)א,מ שביעית ח"פה( הפה צד -ה לוגמ. נפוח בגוף
.גד כחלק מתהליך הגיהוץלבן דק המופק מן הדגנים ומשמש להקשחת הב

 ראה- ָאסּור ְלָאְכלֹו ַעד ַאַחר ַהֶּפַסח) יב. ובפועל אין כאן חמץ,  מתקיימת- עֹוֶמֶדת
.מותר לקיימן אף שהם מאכל מקצת בני אדם: סיכום דיני תרופות בפסח .ה,א

מותר להתרפא בחמץ אם אין הנאה ממנו, אף אם אין סכנה, ולצורכי רפואה
   .)יט,ראה ה; ח,רה היסודי התו(לחיך 

 שהחום מזרז-  ְּברֹוְתִחין. מלבד חמשת מיני דגן,  זרעים הנאכלים- ִקְטִנּיֹות) א
מלווה, )ה,מ פסחים ב"פה( עיפוש וקלקול -  ֶׁשֵאין ֶזה ִחּמּוץ ֶאָּלא ִסְרחֹון. את החימוץ
  . בריח רע

ַהַּפת יא . ׁשֲֶהֵרי נְִפְסָדה צּוַרת ֶהָחֵמץ, *ֻמּתָר לְַקּיְָמן ַּבֶּפַסח
 - ְרָחה  ּוְמלּוגְָמה ׁשֶּנִסְ , ַהּכֶלֶבלֹכׁשִֶעּפְׁשָה וְנְִפְסלָה ִמּלֶאֱ  ַעְצָמּה

  .ֵאינֹו ָצִרי לְַבֵער

אֹותָן  וְכֵן נְיָרֹות ׁשִֶּדְּבקּו, אֹותָן ְּבֵחלֶב ִחָּטה ְּבגִָדים ׁשֶּכְִּבסּו
 ֻמּתָר לְַקּיְָמן ַּבֶּפַסח וְֵאין ָּבֶהן ִמּׁשּום - זֶהוְכָל ּכַּיֹוֵצא ּבָ , ְּבָחֵמץ

  .עֹוֶמֶדתׁשֵֶאין צּוַרת ֶהָחֵמץ , 'ֹלא יִָּמֵצא'וְ 'ֹלא יָרֶאה'

 אֹו ׁשֵֶאינֹו ,ָּדָבר ׁשֶּנִתְָעֵרב ּבֹו ָחֵמץ וְֵאינֹו ַמֲאכַל ָאָדם ּכְלָליב 
 ּתָרׁשֶּמֻ   ַאף ַעל ִּפי- ק וְכַּיֹוֵצא ּבֹוּכְגֹון ַהּתְריָ, ל ּכָל ָאָדםַמֲאכָ

וְַאף ַעל ִּפי ׁשֵֶאין ּבֹו ִמן ; ַהֶּפַסח ַאַחר ַעד לְָאכְלֹו ָאסּור ,לְַקּיְמֹו
  . ֲהֵרי זֶה ָאסּור לְָאכְלֹו-ֵמץ ֶאּלָא ּכָל ׁשֶהּוא ֶהחָ 

  

י ֶרק ֲחִמיׁשִ   ּפֶ
  הגדרת חמץ 

, ֵאין ָאסּור ִמּׁשּום ָחֵמץ ַּבֶּפַסח ֶאּלָא ֲחֵמׁשֶת ִמינֵי ַהָּדגָן ִּבלְַבדא 
 ִמינֵי תּוׁשְלׁשֶ , וְֵהם ׁשְנֵי ִמינֵי ַהִחִּטים ׁשֵֶהן ַהִחָּטה וְַהּכֶֻּסֶמת

ֲאָבל . ת ׁשּוָעל וְַהּׁשִיפֹוןלֶֹֹוִרים ׁשֵֶהן ַהּׂשְעֹוָרה וְׁשִּבַהּׂשְע
 ֵאין -ן ּופֹולִין וֲַעָדׁשִים וְכַּיֹוֵצא ָּבֶהן חַ ֹדז וְֶרֹאּכְגֹון , ַהִּקְטנִּיֹות

ז וְכַּיֹוֵצא ּבֹו ְּברֹותְִחין ֶרֹא ֶאּלָא ֲאִפּלּו לָׁש ֶקַמח ,ָּבֶהן ִמּׁשּום ָחֵמץ
 ֲהֵרי זֶה ֻמּתָר -ִמיץ גִָדים ַעד ׁשֶּנִתְַּפח ּכְמֹו ָּבֵצק ׁשֶֶהחֱ וְכִָּסהּו ִּבבְ 
  .ׁשֵֶאין זֶה ִחּמּוץ ֶאּלָא ִסְרחֹון, ַּבֲאכִילָה

ְּבֹלא ׁשֵם ,  ִאם לָׁשָן ְּבֵמי ֵּפרֹות ִּבלְַבד- ֲחֵמׁשֶת ִמינֵי ָּדגָן ֵאּלּוב 
ּכָל ַהּיֹום  ֲאִפּלּו ִהּנִיָחן ֶאּלָא ; ֵאינָן ָּבִאין לִיֵדי ִחּמּוץ,ַמיִם ָּבעֹולָם

חימוץ והכשרת כלים
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י"ספר כ'ק מתוך "מערמובא ב(ם "בי אברהם בן הרמבר -  *ַּבֲאִכיָלהֲהֵרי ֶזה ֻמָּתר  )ב
ֵאין ַחָּיִבין: " מעיד שרבנו תיקן את הנוסח וגרס במקומו)המצטט מספרו' קדמון

כמבואר(במי פירות לכתחילה  ואין כוונתו לומר שאסור לערב ולבשל". ָעָליו ָּכֵרת
.כתיקון זה ובקצת כתבי יד ודפוסים ישנים הגרסה. )ה,ו; להלן בהלכה ד והלכה כ

-  ַזִית. וכן הוא הנוסח במהדורתנו, ו לא חזר בו מן הנוסח הראשון העיר שרבנ'קו
כדי ,שולשל ואחת לשתים אחת םיברחי ןאות שחולקין טיןיח "- ִריפֹות) ג .ןֶׁשמֶ 

.והן הבורגול של ימינו, )א,טומאת אוכלין טז(]" תבשיל [=קדרה מעשה מהן לעשות
ִהְׁשִליְך ְלתֹוָכן.  בשמן שם משותף ללישת קמח במים וטיגון הבצק-  ְלִביבֹות
שהרי הוא עלול להחמיץ קודם שיטגן, כבתחילת ההלכה,  אבל לא בצק-  ַהֶּקַמח

 הארצות- ַהַּמֲעָרב ָּכל .אירן של ימינו-עירק,  בבל- ִׁשְנָער .השמן את תוך הבצק
 תבואה- ַּכְרֶמל) ה.  גרגרי תבואה-  ָּדָגן) ד). המגרב(המערביות בצפון אפריקה 

. אש- ראּו.  קלותם חורכי- ןְמַהְבֲהִבי.  לפני שהיא נעשית שיבולים קשים,לחה
שמבשלים,  תהליך הנעשה בקדרות חרס חדשות- ְּכֶׁשּמֹוְלִלין ַהְּקֵדרֹות ַהֲחָדׁשֹות

כדי לסתום את) ומכאן השם מלילה(בהן מים וקמח מגרגרי השיבולים המלאות 
קמח -  ָקִלי ֶקַמח. )תנחום' ר(פנן כדי שלא יתמצו הנוזלים מדו, נקבוביותיהם

   .העשוי מגרעינים קלויים

ׁשֵֶאין ֵמי ֵּפרֹות , *ֲהֵרי זֶה ֻמּתָר ַּבֲאכִילָה -ַעד ׁשֶּנִתְַּפח ּכָל ַהָּבֵצק 
ּוֵמי ֵּפרֹות ֵהן ּכְגֹון יַיִן וְָחלָב ּוְדַבׁש . ִמיִצין ֶאּלָא ַמְסִריִחיןַמחֲ 

א ָּבֶהן ִמּׁשְָאר יֵינֹות  וְכָל ּכַּיֹוצֵ ,וְזַיִת ּוֵמי ּתַּפּוִחים ּוֵמי ִרּמֹונִים
 וְִאם .א יִתְָעֵרב ָּבֶהן ׁשֵם ַמיִם ָּבעֹולָםֹּל וְהּוא ׁשֶ ;ּוׁשְָמנִים ּוַמׁשְִקין

  .ִמיִצין ֲהֵרי ֵאּלּו ַמחֲ -נִתְָעֵרב ָּבֶהן ַמיִם ּכָל ׁשֶהּוא 
  בישול חליטה ולתיתה

ּכְגֹון ,  ֶקַמחוְֹלא, ּכְגֹון ִריפֹות, יִםּמַ ֵאין ְמַבּׁשְלִין ִחִּטים ּבַ ג 
 וְהּוא ׁשֶּיִתְַּבְּקעּו ; ֲהֵרי זֶה ָחֵמץ ּגָמּור- וְִאם ִּבּׁשֵל ,לְִביבֹות
ֲאָבל , ֶמן ַעל ַהַּמֲחַבתּׁשֶ ֵאין קֹולִין ֶאת ַהָּבֵצק ּבַ  .ַּבּתְַבׁשִיל

וְִאם ִהְרּתִיַח ַהַּמיִם ַהְרֵּבה . ְמַבּׁשְלִין ֶאת ַהַּפת וְֶאת ַהֶּקַמח ַהָּקלּוי
ִמְּפנֵי ׁשֶהּוא ,  ֲהֵרי זֶה ֻמּתָר-ַחר ּכָ ִהׁשְלִי לְתֹוכָן ַהֶּקַמח וְאַ 

ּוכְָבר נֲָהגּו ְּבׁשִנְָער ּוִבְסָפַרד ּוְבכָל . ִמיץם ׁשֶּיַחֲ דֶ ֹקִמתְַּבּׁשֵל ִמּיָד 
  .ּגְזָרה ׁשֶָּמא ֹלא יְרּתִיַח ַהַּמיִם יֶָפה יֶָפה,  ָּדָבר זֶהרֹסַהַּמֲעָרב לֶאֱ 

וְכֵן ָּבֵצק ׁשֶּלָׁשֹו ְּבֵמי . ר לְַבּׁשֵל ַהָּדגָן אֹו ַהֶּקַמח ְּבֵמי ֵּפרֹותֻמּתָד 
 ֲהֵרי ,ֶמןּׁשֶ ִאם ִּבּׁשְלֹו ְּבֵמי ֵּפרֹות אֹו ָקלָהּו ַעל ַהַּמֲחַבת ּבַ - ֵּפרֹות

  .ִמיִציןׁשֵֶּמי ֵּפרֹות ֵאינָן ַמחֲ , זֶה ֻמּתָר

ַבּׁשְלִין  ֵאין מְ -וְטֹוֲחנִין אֹותֹו  רּכְַרֶמל ׁשְֶּמַהְבֲהִבין אֹותֹו ָּבאּוה 
ִמיץ וְנְִמָצא ַמחֲ , ׁשֶָּמא ֹלא נְִקלָה ָּבאּור יֶָפה, יִםּמַ ַהֶּקַמח ׁשֶּלֹו ּבַ 

 ֵאין -וְכֵן ּכְׁשֶּמֹולְלִין ַהְּקֵדרֹות ַהֲחָדׁשֹות . ּכְׁשְֶּמַבּׁשְלִין אֹותֹו
 ְ  ֲאָבל ֶקַמח ;רּו וְָטֲחנּו אֹותָּהְמַבּׁשְלִין ָּבֶהן ֶאּלָא ַמָּצה ֲאפּויָה ׁשֶָחז

  .וְיָבֹוא לִיֵדי ִחּמּוץ, הּו יֶָפהׁשֶָּמא ֹלא ָקלָ , ָקלִי ָאסּור
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 אין שורים את הגרגרים במים כדי שתתלחלח קליפתם ויהיה קל-  ןֵאין ּבֹוְלִלי) ו
פעולה זו נקראת גם לתיתה. כדי שיהיה קמח הפת מנופה ונקי יותר, לקלפם

ס חלול ששמים בתוכו אשכלי חר -  ִּביב. יםִּכ רַ  -ן ָרִפי. )כ,ראה מעשה הקרבנות יב(
.)ראה להלן הלכה כב; תנחום' ר( כפי שעושים באפיית הפיתות, ואופים מעליו לחם

 ֶאֶרץ.לבן יותר ועדין) או הפת(כדי שיהיה המאפה ,  קליפתן- ֻסָּבן ְלָהִסיר )ז
ִמִּדְבֵרי) ח .)טז,ראה דניאל יא( לשון פאר והדר או חמדה - צבי . ישראל-  ארץ-  ַהְּצִבי
 נימוק למה אסרו חכמים דגן- ִמּׁשּום ֶׁשֶּנֱאַמר )ט . מתקנת חכמים-ְפִרים סֹו

שהרי צריך שבסופו של דבר תהיה המצה שמורה מכל אפשרות של, שנבלל
 וזו היא בגדר-  ֶׁשּלֹא ָיבֹוא ָעָליו ַמִים ַאַחר ֶׁשִּנְקַצר.  לכתחילה-  ָצִריְך ָאָדם. חימוץ

והיא הראויה למצת, רה מעת קצירתהשהרי יודעים שנשמ, מצה משומרת
ואוכלים ממנה את, "על אכילת מצה"שמברכים עליה , המצווה בליל הסדר

גומר... לו מצה משומרת אלא כזיתמי שאין "אף על פי ש, המצה האחרונה
והיא מצה שהוחזקה שאף בהיותה ,)ג,ראה ח(" סעודתו ממצה שאינה משומרת

ת"שו( מברך עליה ואוכל ממנה כל הפסח -דגן לא נפלו עליה מים ולא החמיצה 
  .  כלשהי שהחמיצה אפשרות- ֵׁשם ִחּמּוץ. )כט' סי, ם"מצאצאי הרמב ,י הנגיד"ר

ִמְּפנֵי ׁשֵֶהן ָרִפין , יִם ַּבֶּפַסחּמַ ֵאין ּבֹולְלִין ֶאת ַהּׂשְעֹוִרין ּבַ ו 
ל ִּפי עַ   ִאם ָרפּו ּכְֵדי ׁשִֶאם ִהּנִיָחן:וְִאם ָּבלַל. ִמיִצין ִּבְמֵהָרהּוַמחֲ 

וְִאם ;  ֲהֵרי ֵאּלּו ֲאסּוִרין- ַהִּביב ׁשֶאֹוִפין ָעלָיו ַהַחּלֹות יִתְַּבְּקעּו
  . ֲהֵרי ֵאּלּו ֻמּתִרים- ֹלא ִהּגִיעּו לְִרְפיֹון זֶה

וְטֹוֲחנִין , יִם ּכְֵדי לְָהִסיר ֻסָּבןּמַ  ֻמּתָר לְִבֹלל אֹותָן ּבַ -ַהִחִּטים ז 
ּוכְָבר נֲָהגּו ּכָל יִׂשָרֵאל . תלֶֹֹוֲחנִין ַהּסאֹותָן ִמּיָד ּכְֶדֶר ׁשֶּט

א יְִבלְלּו ֹּלְּבׁשִנְָער ּוְבֶאֶרץ ַהְּצִבי ּוִבְסָפַרד ּוְבָעֵרי ַהַּמֲעָרב ׁשֶ 
  .ִמיצּוּגְזָרה ׁשֶָּמא יִׁשְהּו וְיַחֲ , יִםּמַ ַהִחִּטים ּבַ 

 ִאם :ִחִּטיםּתְַבׁשִיל ׁשֶּנִתְַּבּׁשֵל וְנְִמְצאּו ּבֹו ׂשְעֹוִרים אֹו ח 
; ׁשֲֶהֵרי נִתְָעֵרב ּבֹו ֶהָחֵמץ, ּכָל ַהּתְַבׁשִיל ָאסּור  ֲהֵרי- נִתְַּבְּקעּו

 מֹוִציִאין אֹותָן וְׂשֹוְרִפין אֹותָן וְאֹוכְלִין ׁשְָאר - וְִאם ֹלא נִתְַּבְּקעּו
ֵמץ ׁשֵֶאין ַהָּדגָן ׁשֶּנְִבלַל אֹו נִתְַּבּׁשֵל וֹלא נִתְַּבַּקע חָ , ַהּתְַבׁשִיל

 :ׁשֶּנֱֶאַמרִמּׁשּום  ט ,וְֵאינֹו ֶאּלָא ִמִּדְבֵרי סֹוְפִרים, ּגָמּור ׁשֶּלַּתֹוָרה
 ּכְלֹוַמר ִהּזֲָהרּו ַּבַּמָּצה וְׁשְִמרּו ,)יז,שמות יב( "ּוׁשְַמְרּתֶם ֶאת ַהַּמּצֹות"

  .אֹותָּה ִמּכָל ַצד ִחּמּוץ
  שמירת הדגן

ּזֵָהר ַּבָּדגָן ׁשֶאֹוכֵל ִמֶּמּנּו הִ ָדם לְָצִרי אָ : לְִפיכָ ָאְמרּו ֲחכִָמים
א יְִהיֶה ֹּלַעד ׁשֶ, א יָבֹוא ָעלָיו ַמיִם ַאַחר ׁשֶּנְִקַצרֹּלׁשֶּכְֵדי ַּבֶּפַסח 

 ּכְׁשֵם -ַבע ַּבּנָָהר אֹו ׁשֶּנַָפל ָעלָיו ַמיִם ָּדגָן ׁשֶּטָ . ּבֹו ׁשֵם ִחּמּוץ
ֶאּלָא מֹוכְרֹו לְיִׂשָרֵאל ,  ּכָ ָאסּור לְַקּיְמֹו,ׁשֶָאסּור לְָאכְלֹו

ם דֶ ֹקם י וְִאם ְמכָרֹו לַּגֹויִ ;ם ַהֶּפַסחדֶ ֹקכְלֶּנּו ֹאּכְֵדי ׁשֶּי, ּומֹוִדיעֹו
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 כמשך הזמן הדרוש- ַּכִּׁשעּור . מטפטף בלא הפוגה-  טֹוֵרד . טפטוף- ֶּדֶלף) י
משום, ם מים חמי-  לֹא ְּבַחִּמין.  יבואר בהלכה הבאה- ִׁשעּור ַחָּלה )יא. להחמצה

 מים-  ַמִים ֶׁשָּלנּו.  מים שנתחממו בשמש- ַחֵּמי ַחָּמה. שהחום מאיץ את החימוץ
,אחר שנשאבו מאתמול) לשון לינה, שכבר לנו" = נּושלָ ("ששהו במשך הלילה 

. יום מעונן-  יֹום ֶהָעִבים) יב .מפני שכבר הם צוננים ואינם מאיצים את החימוץ
כגון, העריכה והאפייה,  פרט ללישה- ה ְוִתְתַעֵּסק ְּבָדָבר ַאֵחרְולֹא ַּתִּניַח ֶאת ָהִעָּס 

 הקיטוף הוא תלישת חלקים מן-  ְמַקֶּטֶפת. לטאטא את הבית או לברור חיטים
שכדי, תוך כדי החלקתם בנוזל להכינם לאפייה, הבצק לעשותם כיכרות לחם

.)א,אה כלים הר; ב,מ מנחות ה"פה(שלא יידבק הבצק לידיים מרטיבים את הידיים 
.)ח"ר( שהתחממה מחום התנור בעת הכנסת הבצק לתנור -  ֶׁשְּמַצֶּנֶנת ּבֹו ָיָדּה

 ְּכגּוף. הכמות המזערית של בצק שחייבים להפריש ממנו חלה לכהן-  ִׁשעּור ַחָּלה
ומכאן ששיעור נפח הבצק שיש להפריש, ק" סמ50- כמידת נפח של כ- ַהֵּביָצה 

 החימוץ מתחיל משעה שמפסקת-'  וכוָּכל ְזַמן )יג. ק" סמ2,160-ממנו חלה כ
  .  הילוך אדם בינוני- ְּכֵדי ֶׁשְּיַהֵּלְך ָאָדם. ללוש את העיסה

, ם ַהֶּפַסחדֶ ֹקּכְֵדי ׁשֶּיִכְלֶה ,  מֹוכֵר ְמַעט לְכָל ֶאָחד וְֶאָחד-ַהֶּפַסח 
  . ַהּגֹוי וְיְִמּכְֶרּנּו לְיִׂשְָרֵאלֹרזׁשֶָּמא יַחֲ 

,  ּכָל זְַמן ׁשֶהּוא טֹוֵרד ִטָּפה ַאַחר ִטָּפה: ׁשֶּנַָפל ָעלָיו ֶּדלֶףָּדגָןי 
 ִאם - ֲאָבל ּכְׁשֶּפֹוֵסק; י ִחּמּוץ ֵאינֹו ָּבא לִידֵ - ֲאִפּלּו ּכָל ַהּיֹום ּכֻּלֹו

  . ֲהֵרי זֶה ָאסּור,נִׁשְּתַָהה ּכַּׁשִעּור
  החמצההלישה וזמן זהירות ב
ֶאּלָא ׁשִעּור , ִמיץׁשֶָּמא ּתַחֲ , ה ּגְדֹולָהֵאין לָׁשִין ַּבֶּפַסח ִעּסָ יא 

וְֵאין לָׁשִין ֹלא ְּבַחִּמין וְֹלא ְּבַחֵּמי ַחָּמה וֹלא ְּבַמיִם . ַחּלָה ִּבלְַבד
 וְִאם ָעַבר וְלָׁש ְּבֶאָחד ִמּכָל ;ׁשֶּנִׁשְֲאבּו ּבֹו ַּבּיֹום ֶאּלָא ְּבַמיִם ׁשֶּלָנּו

  .ַהַּפת ֲאסּוָרה  ֲהֵרי-ֵאּלּו 

וְֹלא ּתַַחת ָהָרִקיַע ְּביֹום , ֹלא ּתֵׁשֵב ִאּׁשָה ּתַַחת ַהּׁשֶֶמׁש וְתָלּוׁשיב 
וֹלא ּתַּנִיַח ֶאת , ֲאִפּלּו ְּבָמקֹום ׁשֵֶאין ַהּׁשֶֶמׁש זֹוַרַחת ּבֹו, ֶהָעִבים

 ְצִריכָה - וְִאם ָהיְתָה לָׁשָה וְאֹוָפה. ָהִעָּסה וְתִתְַעֵּסק ְּבָדָבר ַאֵחר
. ֶאָחד ׁשְֶּמַקֶּטֶפת ּבֹו וְֶאָחד ׁשְֶּמַצּנֶנֶת ּבֹו יָָדּה, םיִמַ ּלְלִים ׁשֶ ׁשְנֵי ּכֵ 

 תאֹו ׁשֶָעׂשָ, א ִצּנְנָה יָָדּהֹּלאֹו ׁשֶ, וְִאם ָעְבָרה וְלָׁשָה ּתַַחת ַהּׁשֶֶמׁש
ּכְמֹו ? וְכַָּמה ׁשִעּור ַחּלָה.  ַהַּפת ֻמּתֶרת-ִמּׁשִעּור ַחּלָה  ִעָּסה יָתֵר
ֹלא ,  ּכְגּוף ַהֵּביָצה ַהֵּבינֹונִית;ׁש ֵּביָצהמֶ ֹחַאְרָּבִעים וְ ׁשָלׁש וְ

  .ּכְִמׁשְָקלָּה

 ֵאינֹו ָּבא -ֲאִפּלּו ּכָל ַהּיֹום ּכֻּלֹו , ּכָל זְַמן ׁשֶָאָדם עֹוֵסק ַּבָּבֵצקיג 
  וְׁשָָהה ַהָּבֵצק ַעד ׁשִֶהּגִיעַ , וְִהּנִיחֹו,וְִאם ִהגְִּביַּה יָדֹו. ִחּמּוץ לִיֵדי

, ִמיץ ּכְָבר ֶהחֱ -לְַהׁשְִמיַע ַהּקֹול ִּבזְַמן ׁשֶָאָדם ַמּכֶה ְּביָדֹו ָעלָיו 
 ִאם ׁשָָהה ּכְֵדי ׁשֶּיְַהּלֵ ָאָדם :וְִאם ֵאין קֹולֹו נִׁשְָמע. וְיִּׂשֵרף ִמּיָד
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.)ב,מ פסחים ג"פה( דקות 24-ושיעור הזמן הוא כ, )כקילומטר( אלפיים אמה -  ִמיל
ְּכָאָדם. ףפני הבצק לאחר כמה שעות עשויים לקבל גוון לבנבן כסו -ִהְכִסיפּו ָּפָניו 

.)י"רש( מכסיפיםופניו  כאדם נבהל ששערותיו סומרות מפחד - ֶׁשָעְמדּו ַׂשֲערֹוָתיו
 רקיקים- ַהְּמֻצָּיִרין ְסִריִקין) טו.  שחדלו ללוש אותם-  ֶׁשִהְגִּביהּו ַהָּיד ֵמֶהן) יד

 על ידי-  ָצרּו אֹוָתן ִּבְדפּוס.  אופים-  ןַנְחּתֹוִמי. )תנחום' ר(מצוירים לשם קישוט 
 פסולת- ֻמְרָסן )יז. )ה,מ שבת יז"פה( קערה גדולה -  ֲעֵרָבה) טז. תבנית ציור מוכנה

 נותנים את המורסן לתוך המים-  ןחֹוְלִטי. )ה,מ תרומות יא"פה(גסה של גרגר חיטה 
   . ראה לעיל ביאור הלכה יג-  ְּכֵדי ִהּלּוְך ִמיל) יח. )לעיל הלכה ג(לאחר שרתחו 

 וְכֵן ִאם ִהכְִסיפּו ָּפנָיו ּכְָאָדם ;וְיִּׂשֵרף ִמּיָד, ִמיץ ּכְָבר ֶהחֱ - ִמיל
וְֵאין ַחּיִָבין ָעלָיו ,  ֲהֵרי זֶה ָאסּור לְָאכְלֹו- דּו ׂשֲַערֹותָיוׁשֶָעמְ 
   .ּכֵָרת

, ָהיּו ׁשְּתֵי ִעּסֹות ׁשִֶהגְִּביהּו ַהּיָד ֵמֶהן ְּבֵעת ַאַחת וְנִׁשְּתַהּויד 
,  ׁשְּתֵיֶהן יִּׂשְרפּו-וְָהַאַחת ֵמֶהן יֵׁש לָּה קֹול וְָהַאֶחֶרת ֵאין לָּה קֹול 

  .ן ָחֵמץ ּגָמּורוֲַהֵרי הֵ 

ִמְּפנֵי ׁשֶָהִאּׁשָה ׁשֹוָהה , ַּבֶּפַסח ֵאין עֹוׂשִין ְסִריִקין ַהְּמֻצּיִריןטו 
 לְִפיכָ ַהּנְַחּתֹוִמין ֻמּתִָרין. ּוִמתְַחְּמִצין ְּבֵעת ֲעׂשִּיָתָן, ֲעלֵיֶהן

 ֲאָבל ;ֹותָןִמְּפנֵי ׁשֵֶהן ְּבִקיִאין ְּבֻאָּמנּותָן ּוְמַמֲהִרין לֲַעׂש, לֲַעׂשֹותָן
ׁשֶָּמא יָבֹואּו , פּוסּדְ  וֲַאִפּלּו ָצרּו אֹותָן ּבַ , ֲאסּוִרין-ַּבֲעלֵי ָּבּתִים 

   .ִמיצּווְיִׁשְהּו ַּבֲעׂשִּיָתָן וְיַחֲ , פּוסּדְ א ּבַ ֹּלֲאֵחִרים לֲַעׂשֹותָן ׁשֶ 
יִם וְכֵן מַ , ַמיִם ׁשֶרֹוֲחִצין ּבֹו ַהּיַָדיִם וְָהֲעֵרָבה ַאַחר ׁשֶּלָׁשִיןטז 

, ִּבְמקֹום ִמְדרֹון  ֲהֵרי זֶה יִּׁשֵָפ-ׁשִֶּמׁשְּתְַּמׁשִין ּבֹו ִּבׁשְַעת לִיׁשָה 
  .ִמיץא יִתְַקֵּבץ ְּבָמקֹום ֶאָחד וְיַחֲ ֹּלּכְֵדי ׁשֶ 

  מורסןזהירות בהחמצת 
ְ יז  ׁשֶָּמא , יןלִ ֹגֵאין ׁשֹוִרין ֶאת ַהֻּמְרָסן ּוַמּנִיִחין לְִפנֵי ַהּתְַרנ

. ַהֻּמְרָסן ְּברֹותְִחין ּוַמּנִיִחין לְִפנֵיֶהן ל חֹולְִטין לֶָהןֲאבָ ; ִמיץיַחֲ 
ּגְזָרה ׁשֶָּמא ֹלא יְַרּתִיַח ַהַּמיִם , ֹלטא לַחֲ ֹּל ָהעֹולָם ׁשֶֹברּוכְָבר נֲָהגּו 

  .יֶָפה יֶָפה

ְ ּויח   אֹו ,ין ֻמְרָסן אֹו ֶקַמח ּוַמֲאכִילָן ִמּיָדלִ ֹגֻמּתָר לָלּוׁש לַּתְַרנ
א יִׁשְֶהה לְִפנֵיֶהן ּכְֵדי ֹּלְפנֵיֶהן וְהּוא עֹוֵמד ֲעלֵיֶהן ַעד ׁשֶ נֹותֵן לִ

 - וְכָל זְַמן ׁשֵֶהן ְמנְַּקִרין ּבֹו אֹו ׁשֶהּוא ְמַהֵּפ ּבֹו ְּביָדֹו ;ִהּלּו ִמיל
 ֹיִם וְיִׁשְּפּמַ  ַהּכְלִי ּבַ ףֹט יִׁשְ- לֹכ ּוכְׁשֶּיְִפְסקּו ִמּלֶאֱ .ִמיץֵאינֹו ַמחֲ 

  .ֹום ִמְדרֹוןִּבְמק

75  פרק ה ,ומצה חמץ הלכות

-  ָׁשָפה . כדי שישמש לה לניקיון גופה על ידי שפשופו-  ְך ְּבָיָדּה ַלֶּמְרָחץֶׁשּתֹוִלי) יט
שלאחר מכן המורסן נשטף בזרם,  ואף על פי שגופה רטוב במים-  ָיֵבׁש. משפשפת
לסיכום דיני תרופות(כדי לרפאו   פצע שבגופו-  ְוִיֵּתן ַעל ַמָּכתֹו. )י"י רש"עפ' ק(. המים

- ֲחרֶֹסת.  ברוק שבלעיסתו-  ִמיצֹותַמחֲ ִמְּפֵני ֶׁשֵהן  .)ראה בסוף ביאור פרק ד
נותנין בו. )יא,ראה להלן ז, למרכיביה; ח,מ פסחים ב"פה(" תערובת שיש בה חמיצות"

 צמח-  ַצחֶק ) כ. והחרדל מחיש את החימוץ, )י"רש(קמח להקהות את טעמו 
מעשה(' מצה מתובלת'מצה זו היא הנקראת . שזרעיו השחורים משמשים כתבלין

ָללּוׁש ָהִעָּסה ְּבַמִים ְוֶׁשֶמן אֹו ְּדַבׁש. והיא כשרה אף למצת מצווה, )יז,הקרבנות יב
שמן דבש, יין( ומצה שנעשית מעיסה שנילושה באחד מארבעת המשקין -  ְוָחָלב

 ראה לעיל ביאור הלכה- ְלַקֵּטף. )ה,להלן ו(' מצה עשירה'היא הנקראת ) או חלב
ונראה שאין אוכלים בליל, )א,פסחים לו, י"רש( בלילה הראשון -  אׁשֹוןּוַבּיֹום ָהִר  .יב

ְּכֵלי) כא .)וכן משמע מהגאונים; ה,להלן ו(ולא רק במצת מצווה , הסדר מצה עשירה
 בכליבחוםואסור להשתמש למצה ). וכעין כלי חרסינה של ימינו( חרס -  ֶחֶרס

.ראה הלכה כה,  בחמיןלכלי חרס שהשתמש בו. חרס שהשתמשו בו לחמץ בצונן
 למרכיביה ראה לעיל הלכה- ֲחרֶֹסת.  ראה הביאור בתחילת הלכות אלה-  ְׂשאֹור
כנזכר בתחילת,  ככלי חרס שמניחים בו את השאור- ְּכֵבית ְׂשאֹור. יט

  .  ראה ביאור הלכה ו-  ִּביב) כב .ההלכה

ֲאָבל , ׁשֶרה ִאּׁשָה ֶאת ַהֻּמְרָסן ׁשֶּתֹולִי ְּביָָדּה לֶַּמְרָחץֹלא ּתִ יט 
,  ָאָדם ִחִּטין וְיִּתֵן ַעל ַמּכָתֹוסֹעוֹלא יִלְ. ׁשָָפה ִהיא ַעל ְּבׂשָרּה יֵָבׁש

 וְִאם ,תסֶ ֹרֵאין נֹותְנִין ֶאת ַהֶּקַמח לְתֹו ַהחֲ . ִמיצֹותִמְּפנֵי ׁשֵֶהן ַמחֲ 
ֵאין נֹותְנִין ֶאת . ִמיץִמְּפנֵי ׁשֶהּוא ְמַמֵהר לְַהחֲ ,  יִּׂשֵרף ִמּיָד-נָתַן 

  .כַל ִמּיָדאֹי - וְִאם נָתַן ,ַהֶּקַמח לְתֹו ַהַחְרָּדל
  מצה מתובלת ומצה עשירה

 ַהּתְָבלִין וְַהּׁשְֻמׁשְִמין וְַהֶּקַצח וְכַּיֹוֵצא ָּבֶהן לְתֹו לָתֵתֻמּתָר כ 
 אֹו ,ׁשֶֶמן אֹו ְּדַבׁש וְָחלָבּוׁש ָהִעָּסה ְּבַמיִם וְ  וְכֵן ֻמּתָר לָל,ֵצקַהּבָ 

ּוַבּיֹום ָהִראׁשֹון ָאסּור לָלּוׁש ּולְַקֵּטף ֶאּלָא ְּבַמיִם .  ָּבֶהןלְַקֵּטף
ִ ֹעלֶֶחם " ֹלא ִמּׁשּום ָחֵמץ ֶאּלָא ּכְֵדי ׁשֶּיְִהיֶה ,ִּבלְַבד  ;)ג,דברים טז( "ינ

ִ ֹעלֶֶחם "לְַבד הּוא ׁשֶָּצִרי לְִהיֹות זִכְרֹון ּוָבִראׁשֹון ּבִ    ".ינ
  הכשרת כלים

ֻמּתָר לְִהׁשְּתֵַּמׁש  - ׁשֶּנִׁשְּתֵַּמׁש ָּבֶהן ָחֵמץ ְּבצֹונֵן סֶחֶר ּכָל ּכְלֵיכא 
חּוץ ִמּכְלִי ׁשֶַּמּנִיִחין ּבֹו ַהּׂשְאֹור ּוכְלִי ׁשֶַּמּנִיִחין , ָּבֶהן ַמָּצה ְּבצֹונֵן

וְכֵן ֲעֵרבֹות ׁשֶּלָׁשִין ָּבֶהן ֶהָחֵמץ . ִמְּפנֵי ׁשִֶחּמּוָצן ָקׁשֶה, תסֶ ֹרּבֹו חֲ 
 וְֵאין , ֲהֵרי ֵהן ּכְֵבית ׂשְאֹור-ִמיץ ּוַמּנִיִחין אֹותֹו ׁשָם ַעד ׁשֶּיַחֲ 

  .ִמׁשְּתְַּמׁשִין ָּבֶהן ַּבֶּפַסח

 ֵאין -נָה  ׁשֶאֹוִפין ָעלָיו ַחּלֹות ָחֵמץ ּכָל ַהּׁשָסִּביב ׁשֶּלְֶחֶרכב 
וְִאם ִמּלְאֹו ּגֶָחלִים וְִהִּסיק ָמקֹום ׁשֶָהיָה . אֹוִפין ָעלָיו ַמָּצה ַּבֶּפַסח

   . ֻמּתָר לְַבּׁשֵל ָעלָיו ַמָּצה-ְמַבּׁשֵל ּבֹו ֶהָחֵמץ 
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ּוַמְרִּתיָחן . מחבתות,)ד,מ פאה ח"פה( כלי בישול - ִאְלָפִסין . סירים-  ְקֵדרֹות) כג
שהנפש... שיסיר את השמנונית"לפי ,  ונקרא בהשאלה הגעלת הכלים-  ְּבתֹוכֹו

 צריך-כל כלי שנשתמש בו על האש : הכלל הוא. )ח,מ זבחים יא"פה ("גועלת אותו
 החלק- ַלַהב . שלפעמים חותכים בהם בשר בקדרה-  ןַהַּסִּכיִני. הגעלה על האש
.שמשתמשים בו על האש ישירות -  ְּכִלי ִראׁשֹון) כה.  ידית-  בִנּצָ  .החד של הסכין

לפי שלעתים כלי החרס היו מצופים בזיגוג חלק,  מצופים בעופרת- ַּבֲאָבר ׁשּוִעין
  .כעין החרסינה של ימינו, )תנחום' ר(כעין זכוכית 

   . לא התנה את מצוות אכילת המצה בהקרבת הפסח- ְולֹא ָּתָלה )א

ּכְלֵי ַמּתָכֹות ּוכְלֵי ֲאָבנִים ׁשֶּנִׁשְּתֵַּמׁש ָּבֶהן ָחֵמץ ְּברֹותְִחין כג 
נֹותֵן אֹותָן לְתֹו ּכְלִי  -גֹון ְקֵדרֹות וְִאלְָפִסין ּכְ, ִּבכְלִי ִראׁשֹון

וְַאַחר ּכָ ׁשֹוֵטף , ּוְמַמּלֵא ֲעלֵיֶהן ַמיִם ּוַמְרּתִיָחן ְּבתֹוכֹו, ּגָדֹול
 ַמְרּתִיַח ֶאת ַהּלַַהב -וְכֵן ַהַּסּכִינִין . ּוִמׁשְּתֵַּמׁש ָּבֶהן ְּבַמָּצה, אֹותָן

  . וְַאַחר ּכָ ִמׁשְּתֵַּמׁש ָּבֶהן ְּבַמָּצה, אׁשֹוןוְֶאת ַהּנִָּצב ִּבכְלִי ִר

ּכְלֵי ַמּתָכֹות וֲַאָבנִים ּוכְלֵי ֵעִצים ׁשֶּנִׁשְּתֵַּמׁש ָּבֶהן ָחֵמץ ִּבכְלִי כד 
וְנֹוֵתן ,  נֹותֵן אֹותָן לְתֹו ּכְלִי ּגָדֹול-ּכְגֹון ְקָערֹות וְכֹוסֹות , ׁשֵנִי

 ִ וְַאַחר ּכָ , יָחן ְּבתֹוכֹו ַעד ׁשֶּיְִפֹלטּוֲעלֵיֶהן ַמיִם רֹותְִחין ּוַמּנ
  .ּוִמׁשְּתֵַּמׁש ָּבֶהן ְּבַמָּצה, ׁשֹוְטָפן

ֵּבין ּכְלִי ִראׁשֹון ,  ׁשֶּנִׁשְּתֵַּמׁש ָּבֶהן ָחֵמץ ְּבַחִּמיןסּכָל ּכְלֵי ֶחֶרכה 
ּוִחין ֵּבין ׁשֶָהיּו ְמׁש, ֵּבין ּכְלִי ׁשֵנִי ּכְגֹון ְקָערֹות, ּכְגֹון ְקֵדרֹות

 ּכְָמה סֵּבין ׁשֶָהיּו ֶחֶר, וְׁשּוִעין ַּבֲאָבר ׁשֶעֹוׂשִין אֹותָן ּכְֵעין זְכּוכִית
ֶאּלָא ַמּנִיָחן לְַאַחר ַהֶּפַסח ,  ֵאין ִמׁשְּתְַּמׁשִין ָּבֶהן ְּבַמָּצה-ׁשֵֶהן 

  .ּוְמַבּׁשֵל ָּבֶהן

י ַאֵחר ּגָדֹול וֹלא ָמָצא ּכְלִ , ּכְלִי ִראׁשֹון ׁשָרָצה לְַהְרּתִיחֹוכו 
 ֲהֵרי זֶה ַמִּקיף לֹו ׂשָָפה ׁשֶּלְִטיט ַעל -ִמֶּמּנּו ּכְֵדי לְַהְרּתִיחֹו ְּבתֹוכֹו 

ּוְמַמּלְֵאהּו ַמיִם ַעד ׁשֶּיִגְְּברּו ַהַּמיִם ַעל ׂשְָפתֹו , ׂשְָפתֹו ִמַּבחּוץ
 ּוִמׁשְּתֵַּמׁש ּבֹו ,וְַאַחר ּכָ ׁשֹוֵטף אֹותֹו, ּוַמְרּתִיַח ַהַּמיִם ְּבתֹוכֹו וְַדּיֹו

  .ְּבַמָּצה
   

י ִ ׁשּ ֶרק ׁשִ   ּפֶ
  והכוונהמצות אכילת מצה 

,  ַמָּצה ְּבלֵיל ֲחִמּׁשָה ָעׂשָרֹלכִמְצוַת ֲעׂשֵה ִמן ַהּתֹוָרה לֶאֱ א 
 ; ְּבכָל ָמקֹום ּוְבכָל זְַמן,)יח,שמות יב( "תֹכְלּו ַמּצֹאָּבֶעֶרב ּת" : ׁשֶּנֱֶאַמר

 .ֶאּלָא זֹו ִמְצוָה ִּבְפנֵי ַעְצָמּה, זֹו ְּבָקְרַּבן ַהֶּפַסחוְֹלא ּתָלָה ֲאכִילָה 

אכילת המצה
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- ְקָליֹות. )א,הלעיל ( שהקטניות מותרות לאכילה בפסח -  אֹו ּדַֹחן אֶֹרז אֹוֵכל
 שמצווה- ּוָמרֹור.  שהבליעה נחשבת כאכילה-  ָיָצא  ַמָּצהָּבַלע) ב. גרעינים קלויים

-  ֶׁשַהָּמרֹור ִּכְטֵפָלה ַלַּמָּצה. )'ק(ואין הכרח לטעום מרירות . )יב,ראה ז(לאכלו 
שדרך בני אדם ללפת את, רור בטל לגביווהמ, שהמצה היא המאכל העיקרי

והדוגמה כוללת גם שורשי צמחים,  הגדל סביבות הדקל-  ִסיב. )'ק(מאכלם בירק 
שהרי אינו, והסיב אינו טפל,  שהסיב מפסיק-  ַאף ְיֵדי ַמָּצה לֹא ָיָצא. )תנחום' ר(

ל בה שלא הכיפיון הוא מחלה שהחולה נופ-  ְּבֵעת ְׁשטּותֹוִנְכֶּפה) ג .בגדר מאכל
מונח זה משמש לתאר כל מי שהתנהגותו היא לעתים. )ה,מ בכורות ז"פה(לרצונו 

והנכפה בעת, השוטה פטור מכל המצוות. שולט במעשיושאינו , לא רצונית
וראה שם לעניין .א,ראה ה,  לפירוטן-  ַהִּמיִניןֵמֲחֵמֶׁשת  )ד .ההתקף הוא כשוטה
קליפות( עיסה שנילושה במורסן -  ִביםִעַּסת ַהְּכלָ ) ה .אורז ודוחן וקטניות

ִּבְזַמן. )ח,חלה א, מ"פה(שהיא ראויה לכלבים ולבעלי חיים אחרים , )החיטה
.)שם(חשב עליה לאכילת בני אדם ולאכילת בעלי חיים  - ֶׁשָהרֹוִעים אֹוְכִלין ִמֶּמָּנה

ף על פי שאינוא, שימור צריך להיות לשם מצה - ְלֵׁשם ַמָּצהְמֻׁשֶּמֶרת ֶׁשֵאין זֹו 
   ).להלן הלכה ט; ט,לעיל ה(מחיוב להיות לשם מצת מצווה 

:  ֲאכִילַת ַמָּצה ְרׁשּות- ֲאָבל ִּבׁשְָאר ָהֶרגֶל. ּוִמְצוָתָּה ּכָל ַהּלַיְלָה
ן אֹו ְקלָיֹות אֹו חַ ֹאֹו ּד זֶרֹא אֹוכֵל -ָרָצה ;  אֹוכֵל ַמָּצה-ָרָצה 
כַל ּכַּזַיִת יָָצא אָ  ּוִמּׁשֶ, ִּבלְַבד חֹוָבהֲאָבל ְּבלֵיל ֲחִמּׁשָה ָעׂשָר. ֵּפרֹות

  .יְֵדי חֹוָבתֹו

ָּבלַע ַמָּצה ּוָמרֹור ּכְֶאָחד .  יָָצא-ָּבלַע ָמרֹור .  יָָצא-ָּבלַע ַמָּצה ב 
. ׁשֶַהָּמרֹור ּכְִטֵפלָה לַַּמָּצה, יְֵדי ָמרֹור ֹלא יָָצא,  יְֵדי ַמָּצה יָָצא-

  . ַאף יְֵדי ַמָּצה ֹלא יָָצא-ֹו ּוְבלָָען ּכְָרכָן ְּבִסיב וְכַּיֹוֵצא ּב

 יָָצא יְֵדי - לֹכּכְגֹון ׁשֲֶאנָסּוהּו ּגֹויִים לֶאֱ , ָאכַל ַמָּצה ְּבֹלא ּכַּוָנָהג 
וְַאַחר ּכָ , ָאכַל ּכַּזַיִת ַמָּצה וְהּוא נִכְֶּפה ְּבֵעת ׁשְטּותֹו. חֹוָבתֹו

לְִפי ׁשֶאֹותָּה ֲאכִילָה ָהיְתָה , א ַאַחר ׁשֶּנִתְַרּפֵ לֹכ ַחּיָב לֶאֱ -נִתְַרֵּפא 
  .ְּבׁשָָעה ׁשֶָהיָה ָּפטּור ִמּכָל ַהִּמְצוֹות

  חומרי המצה ואפייתה
ֵאין ָאָדם יֹוֵצא יְֵדי חֹוַבת ֲאכִילַת ַמָּצה ֶאּלָא ִאם ּכֵן ֲאכָלָּה ד 

 ,)ג, יגשם( "ֹלא יֵָאכֵל ָחֵמץ]וְ[" :ׁשֶּנֱֶאַמר, ַהִּמינִין ֵמֶאָחד ֵמֲחֵמׁשֶת
 -   ְּדָבִרים ַהָּבִאים לִיֵדי ִחּמּוץ:)יח,שם יב( "ֹתכְלּו ַמּצאֹּת": וְנֱֶאַמר

ּכְגֹון , ֲאָבל ׁשְָאר ַהְּדָבִרים;  יָָצא ָּבֶהן יְֵדי חֹוָבתֹו,ִאם ֲאכָלָן ַמָּצה
  .לְִפי ׁשֵֶאין ָּבֶהן ָחֵמץ,  ֵאין ָּבֶהן ַמָּצה-ן וְִקְטנִּיֹות חַ ֹדז וְֶרֹא

 , ִאם יֵׁש ָּבּה ַטַעם ָּדגָן- זֶרֹאָּסה ִמן ַהִחִּטים ּוִמן הָ ָהעֹוׂשֶה עִ ה 
 ִּבזְַמן ׁשֶָהרֹוִעים אֹוכְלִין :ִעַּסת ַהּכְלִָבים. יֹוֵצא ָּבּה יְֵדי חֹוָבתֹו

 ֵאינֹו - ֵאין ָהרֹוִעים אֹוכְלִין ִמֶּמּנָה;  יֹוֵצא ָּבּה יְֵדי חֹוָבתֹו- ִמֶּמּנָה
  .לְׁשֵם ַמָּצה ְמׁשֶֻּמֶרתׁשֵֶאין זֹו , יֹוֵצא ָּבּה



78  פרק ו ,ומצה חמץ הלכות

.'מצה עשירה' והיא הנקראת -  אֹו ְּדַבׁש אֹו ָחָלבֶׁשֶמן  אֹו ְּבַיִיןִׁשין אֹוָתּה לָ ֵאין 
הוא הסובין והמורסן,  הסובין הוא הקליפה העליונה של גרגר החיטה- ֻמְרָסן
 במצה השרויה במים-  ְויֹוְצִאין ְּבָרִקיק ַהָּׁשרּוי. חבתמ,  כלי בישול-  ִאְלָפס )ו .הגס

ַּבֲאִכיַלת )ז.  טעם טבעי ורגיל- ַּפת ֵאין ָּבּה ַטַעם.  נמס- ִנּמֹוחַ  )להלן הלכה י(עבור חולה 
-  ֶטֶבל. )ב,מ נדרים ב"פה( מפני שהיא מצווה הבאה בעברה -  ַמָּצה ֶׁשִהיא ֲאסּוָרה לֹו

 קודם שיפריש ממנו- פריש ממנו תרומה ומעשרות כל אוכל שהוא חייב לה"
יש מפרשים שהיא. )יט,מאכלות אסורות י(" ואסור לאכול ממנו, נקרא טבל

ַמֲעֵׂשר. )א,מ ברכות ז"פה(' לא טוב'כלומר , ָטב ָלא, מורכבת משתי מילים ארמיות
ש ממנו לכוהןוהוא מפרי,  מעשר ראשון ניתן ללוי- ִראׁשֹון ֶׁשּלֹא ִנְּטָלה ְּתרּוָמתֹו

 ַהָּמזֹוןִּבְרַּכתֶׁשֵאין ְמָבְרִכין ָעָליו  .וכאן לא הופרשה תרומת מעשר. תרומת מעשר
ראה(בין מן התורה בין מדבריהם , בין בזדון בין בשוגג,  כיוון שאכל דבר אסור- 

 החלק-  רּוָמהְּת .  החלק המופרש מן העיסה וניתן לכהן-  ַחָּלה) ח. )כ-יט,ברכות א
נאכלות רק,  שהן קודש-חלה ותרומה . מכל יבול וניתן לכהניםהמופרש 
  .  עשירית היבול הנאכלת על ידי הבעלים בירושלים- ַמֲעֵׂשר ֵׁשִני. לכהנים

 ֲאָבל ֵאין ; יֹוֵצא ָּבּה יְֵדי חֹוָבתֹו ַּבֶּפַסח-ַמָּצה ׁשֶּלָׁשָּה ְּבֵמי ֵּפרֹות 
ִ ֹעלֶֶחם "ִמּׁשּום , לָׁשִין אֹותָּה ְּביַיִן אֹו ׁשֶֶמן אֹו ְּדַבׁש אֹו ָחלָב " ינ

 ֹלא יָָצא יְֵדי -כַל  וְִאם לָׁש וְאָ ,)כ,לעיל ה( ּכְמֹו ׁשֵֶּבַאְרנּו ,)ג,דברים טז(
ֲאָבל לָׁש , וְֵאין יֹוְצִאין ֹלא ְּבַפת ֻמְרָסן וֹלא ְּבַפת ֻסִּבין. חֹוָבתֹו

ַּפת וְיֹוֵצא ָּבּה יְֵדי  ׁשֶּלֹו ּוְבֻמְרָסנֹו וְעֹוׂשֵהּו ִּביןּסֻ הּוא ֶאת ַהֶּקַמח ּבַ 
וְיֹוֵצא ָּבּה , ת ֲהֵרי זֹו ֻמּתֶר-ת נְִקּיָה ְּביֹותֵר לֶ ֹסוְכֵן ַּפת . חֹוָבתֹו

ִ ֹעלֶֶחם "ֵאין זֶה : וְֵאין אֹוְמִרין ָּבּה, יְֵדי חֹוָבתֹו ַּבֶּפַסח   ."ינ

ֵּבין ׁשִֶהְדִּביק ַהָּבֵצק , ִאלְָפסת ַּבּתַּנּור אֹו ּבָ ֶאָחד ַמָּצה ׁשֶּנֱֶאפָ ו 
ֲאִפּלּו , ק ֵּבין ׁשִֶהְרּתִיַח וְַאַחר ּכָ ִהְדִּבי,ָּבִאלְָפס וְַאַחר ּכָ ִהְרּתִיחַ 

ת וְכֵן ִאם ֹלא נֱֶאפָ .  ֲהֵרי זֶה יֹוֵצא ָּבּה יְֵדי חֹוָבתֹו-ֲאָפיָּה ַּבַּקְרַקע 
א יְִהיּו חּוִטין ׁשֶּלְָבֵצק ֹּל וְהּוא ׁשֶ , יֹוְצִאין ָּבּה-ֲאִפּיָה ּגְמּוָרה 

הּוא  וְ,וְיֹוְצִאין ְּבָרִקיק ַהּׁשָרּוי. נְִמׁשָכִין ִמֶּמּנָה ְּבֵעת ׁשֶּפֹוְרָסּה
,  ֵאינֹו יֹוֵצא ָּבּה יְֵדי חֹוָבתֹו-ַמָּצה ׁשִֶּבּׁשְלָּה  ֲאָבל. א נִּמֹוחַ ֹּלׁשֶ

  .ַּפתהַ ׁשֲֶהֵרי ֵאין ָּבּה ַטַעם 
  מצה האסורה

, ֵאין ָאָדם יֹוֵצא יְֵדי חֹוָבתֹו ַּבֲאכִילַת ַמָּצה ׁשִֶהיא ֲאסּוָרה לֹוז 
 אֹו ,א נְִּטלָה ּתְרּוָמתֹוֹּלן ׁשֶ ֶטֶבל אֹו ַמֲעׂשֵר ִראׁשֹוּהלָכָ ּכְגֹון ׁשֶאֲ 
 יֹוֵצא ּבֹו -ּכָל ׁשְֶּמָבְרכִין ָעלָיו ִּבְרּכַת ַהָּמזֹון : זֶה ַהּכְלָל. ׁשֶּגְזָלָּה

 יֹוֵצא נֹו ֵאי-וְכָל ׁשֵֶאין ְמָבְרכִין ָעלָיו ִּבְרּכַת ַהָּמזֹון ; יְֵדי חֹוָבתֹו
  .ּבֹו יְֵדי חֹוָבתֹו

ַאף ַעל ִּפי ׁשִֶהיא ַמָּצה , רּוָמהּתְַחּלָה ּובַ נִים יֹוְצִאין ּבַ הֲ ַֹהּכח 
וְכֵן יֹוְצִאין ְּבַמָּצה ׁשֶּלְַמֲעׂשֵר ׁשֵנִי . ׁשֵֶאינָּה ְראּויָה לְכָל ָאָדם
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 מקומות- ַהּמֹוָׁשבֹות.  מתנות כהונה הניתנות מן היבול הראשון- ּכּוִריםִּב 
 ניתן למכור פירות מעשר שני ולקנות- ְּבָכל ָמקֹום ְוֵיָאֵכלֶׁשִּיָּפֶדה ֶאְפָׁשר  .היישוב

 מצות הבאות עם קרבן- ַחּלֹות ּתֹוָדה) ט. בדמיהם פירות ולאכלם חוץ לירושלים
 שהנזיר-  ּוְרִקיֵקי ָנִזיר ).כב-יז,מעשה הקרבנות ט; יב,ראה ויקרא ז(, שלמי תודה

- יז,מעשה הקרבנות ט; טו-יד,ראה במדבר ו (מביאם יחד עם קרבנו בתום ימי נזירותו
שהי לאיםשווה,  גויים שנימולו וטבלו לשם עבדות-  ֲעָבִדים) י . קרבן-  ֶזַבח .)כב
 אין מסיימים את-  ַאַחר ַמָּצה ְּכלּוםַמְפִטיִריןֶׁשֵאין ) יא .)א,חגיגה ב( מצוותחיוב ב

,)וראה נוסח ההגדה ז. 'אפיקומן'המכונה בטעות (הסעודה אלא באכילת המצה 
ַמַּכת) יב. ומותר רק לשתות מים אחר אכילתה. וםואין אוכלים אחריה כל

מ"פה( שעתיים וחצי זמניות לפני סוף היום - ַהִּמְנָחה .ג,א  ראה ביאור-  ַמְרּדּות

 ַלִּבירּוׁשָ 
 ַלִּבירּוׁשָ  ֲאָבל ֵאין יֹוְצִאין ְּבַמָּצה ׁשֶּלְִבּכּוִרים ֲאִפּלּו ,ם ִי

 ;ם ִי
ּוַמֲעׂשֵר ׁשֵנִי ,  ָּבֶהן ֶהּתֵר ְּבכָל ַהּמֹוׁשָבֹותֵאין -ִמְּפנֵי ׁשֶַהִּבּכּוִרים 

יכֶם תֵ ֹב מֹוׁשְלֹכּבְ ": וְכָתּוב, וְיֵָאכֵל ְּבכָל ָמקֹום ֶאְפׁשָר ׁשֶּיִָּפֶדה -
 ַמָּצה ָהְראּויָה לְֵהָאכֵל ְּבכָל ַהּמֹוׁשָבֹות - )כ,שמות יב( "כְלּו ַמּצֹותֹאּת

  .ִהיא ׁשֶּיֹוְצִאין ָּבּה יְֵדי חֹוָבה

 ֵאין יֹוְצִאין -ַחּלֹות ּתֹוָדה ּוְרִקיֵקי נָזִיר ׁשֶָעׂשָה אֹותָן לְַעְצמֹו ט 
 ַמָּצה - )יז, יבשם( "ּוׁשְַמְרּתֶם ֶאת ַהַּמּצֹות" :ׁשֶּנֱֶאַמר, ָּבֶהן

ֲאָבל זֹו , א ׁשֶּיֹוְצִאין ָּבּהיַהִּמׁשְּתֶַּמֶרת לְִענְיַן ַמָּצה ִּבלְַבד הִ 
 ֲהֵרי זֶה יֹוֵצא - ַּבּׁשּוק ֹרלְִמּכ וְִאם ֲעׂשָיָן. ן ַהּזֶַבחִמׁשְּתֶַּמֶרת לְִענְיַ
 ְּבַדְעּתֹו ׁשִֶאם ֹלא יִָּמכְרּו , ַּבּׁשּוקרֹ ׁשֶָהעֹוׂשֶה לְִמּכ;ָּבּה יְֵדי חֹוָבתֹו

  .ַמָּצה  וְנְִמָצא ִּבׁשְַעת ֲעׂשִּיָתָן ׁשְָמָרן לְׁשֵם,כַל אֹותָןֹאי
  יהלפניה ולאחר, החיוב באכילת המצה

ּיָכֹול ׁשֶ ָקָטן . ֲאִפּלּו נָׁשִים וֲַעָבִדים,  ַחּיִָבין ַּבֲאכִילַת ַמָּצהלַֹהּכי 
. ּוַמֲאכִילִין אֹותֹו ּכַּזַיִת ַמָּצה,  ְמַחּנְכִין אֹותֹו ַּבִּמְצוֹות- ַּפת ֹלכלֶאֱ 

יִם ּמַ  ׁשֹוִרין לֹו ָרִקיק ּבַ - ַמָּצה לֹכחֹולֶה אֹו זֵָקן ׁשֵֶאינֹו יָכֹול לֶאֱ 
  .א נִּמֹוחַ ֹּל וְהּוא ׁשֶ ,ּוַמֲאכִילִין אֹותֹו

וֲַאִפּלּו ,  ׁשֵֶאין ַמְפִטיִרין ַאַחר ַמָּצה ּכְלּום,ִמִּדְבֵרי סֹוְפִריםיא 
וְָאכַל ,  ֶאּלָא ַאף ַעל ִּפי ׁשֶָאכַל ַמָּצה; וְכַּיֹוֵצא ָּבֶהןְקלָיֹות וֱֶאגֹוזִים

 חֹוזֵר וְאֹוכֵל ּכַּזַיִת -ֹוֵצא ָּבֶהן ַאֲחֶריָה ַמֲאכָלֹות ֲאֵחרֹות ּוֵפרֹות וְכַּי
   .ּופֹוֵסק, ַמָּצה ָּבַאֲחרֹונָה

ּכְֵדי ׁשֶּיְִהיֶה ֶהּכֵר ,  ַמָּצה ְּבֶעֶרב ַהֶּפַסחֹלכָאְסרּו ֲחכִָמים לֶאֱ יב 
אֹותֹו   ַמּכִין-ּוִמי ׁשֶָאכַל ַמָּצה ְּבֶעֶרב ַהֶּפַסח . לֲַאכִילָתָּה ָּבֶעֶרב

ם ַהִּמנְָחה דֶ ֹ ֶעֶרב ַהֶּפַסח ִמּקלֹככֵן ָאסּור לֶאֱ וְ. ַמּכַת ַמְרּדּות
ֲאָבל אֹוכֵל הּוא ְמַעט ; ּכְֵדי ׁשֶּיִּכָנֵס לֲַאכִילַת ַמָּצה ְּבתֲַאוָה, ִּבְמַעט
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מפני שהוא, אך אין מתענים,  מאכילה ומשתייה-  ַעְצָמןַמְרִעיִבין. )א,פסחים י
שביתת יום טוב(" קרבן ושחיטת חגיגה בו שיש מפני", יום שמחה כמו ביום טוב

   .)'ק; יז,ח
שהיא הקידוש, ומצווה לקדש את השבת באמירה. בשבת -   ֶׁשֶּנֱאַמרהְּכָמ ) א
כפי צחות לשון "- ְוָכל ַהַּמֲאִריְך ַּבְּדָבִרים . פירושו להזכיר-" זכור. ")א,שבת כט(

וכל מה שיוסיף בדיבור ובתיאור המצב בהגדלת מה שעשו והעוול, המספר
ובהודאה לו יתעלה על כל החסד, מהם' רים והיאך נפרע לנו השעשו לנו המצ

   .)מ עשה קנז"סה(" אשר גמלנו

וֲַחכִָמים ָהִראׁשֹונִים ָהיּו . ֹו ֵמֶהןסוֹלא יְַמּלֵא ּכֵר, ֵּפרֹות אֹו יָרקֹות
 ַמָּצה ְּבתֲַאוָה וְיְִהיּו לֹכּכְֵדי לֶאֱ , ַמְרִעיִבין ַעְצָמן ֶעֶרב ַהֶּפַסח

אֹוכֵל  -ֲאָבל ִּבׁשְָאר ַעְרֵבי יִָמים טֹוִבים . ִמְצוֹות ֲחִביִבין ָעלָיו
   .ׁשַוְהֹולֵ ַעד ׁשֶּתֶחְ 

  

ִביִעי ֶרק ׁשְ   ּפֶ
  סיפור יציאת מצרים

ּנֲַעׂשּו נִִּסים וְנְִפלָאֹות ׁשֶ ִמְצוַת ֲעׂשֵה ׁשֶּלַּתֹוָרה לְַסֵּפר ּבְ א 
זָכֹור " :ׁשֶּנֱֶאַמר, לֲַאבֹותֵינּו ְּבִמְצַריִם ְּבלֵיל ֲחִמּׁשָה ָעׂשָר ְּבנִיָסן

 :ׁשֶּנֱֶאַמר ה ּכְמָ ,)ג,שמות יג( " ֲאׁשֶר יְָצאתֶם ִמִּמְצַריִםֶאת ַהּיֹום ַהּזֶה
ה ְּבלֵיל ֲחִמּׁשָׁשֶּוִמּנַיִן . )ז,שם כ( "זָכֹור ֶאת יֹום ַהּׁשַָּבת לְַקְּדׁשֹו"

 ַּבֲעבּור רֹמוְִהּגְַדּתָ לְִבנְ ַּבּיֹום ַההּוא לֵא": לֹוַמר ּתַלְמּוד? ָעׂשָר
  . ְּבׁשָָעה ׁשֶּיֵׁש ַמָּצה ּוָמרֹור ֻמּנִָחים לְָפנֶי- )ח,שם יג( "זֶה

ֲאִפּלּו ֲחכִָמים ּגְדֹולִים ַחּיִָבין לְַסֵּפר , ַאף ַעל ִּפי ׁשֵֶאין לֹו ֵּבןוְ
 ֲהֵרי זֶה -וְכָל ַהַּמֲאִרי ַּבְּדָבִרים ׁשֵֶאְרעּו וְׁשֶָהיּו . יִםִּביִציַאת ִמְצַר

  .ְמׁשָֻּבח

וְִהּגְַדּתָ " :ׁשֶּנֱֶאַמר, ִמְצוָה לְהֹוִדיַע לַָּבנִים וֲַאִפּלּו ֹלא ׁשֲָאלּוב 
ְִאם ָהיָה ָקָטן ? ּכֵיַצד. לְִפי ַּדְעּתֹו ׁשֶּלֵַּבן ָאִביו ְמלְַּמדֹו. )שם( "לְִבנ

 אֹו 'ּכֻּלָנּו ָהיִינּו ֲעָבִדים ּכְמֹו ׁשְִפָחה זֹו, ְּבנִי ' אֹוֵמר לֹו-ִטּפֵׁש אֹו 
ּוַבּלַיְלָה ַהּזֶה ָּפָדה אֹותָנּו ַהָּקדֹוׁש ָּברּו , ְּבִמְצַריִם' 'ּכְמֹו ֶעֶבד זֶה'

 מֹוִדיעֹו ַמה -וְִאם ָהיָה ַהֵּבן ּגָדֹול וְָחכָם . 'וְיָָצאנּו לְֵחרּות, הּוא
 לְִפי ,מֹׁשֶה ַרֵּבנּו ֵאַרע לָנּו ְּבִמְצַריִם וְנִִּסים ׁשֶּנֲַעׂשּו לָנּו ַעל יְֵדיּׁשֶ

  .ַּדְעּתֹו ׁשֶּלֵַּבן

וְיִׁשְֲאלּו , ּכְֵדי ׁשֶּיְראּו ַהָּבנִים, וְָצִרי לֲַעׂשֹות ׁשִּנּוי ַּבּלַיְלָה ַהּזֶהג 
 ׁשֶּיָׁשִיב ַעד, '?ל ַהּלֵילֹותַמה ּנִׁשְּתַּנָה ַהּלַיְלָה ַהּזֶה ִמּכָ  'ְמרּוֹאיוְ

סיפור יציאת מצרים
 וזכירתה
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כדי להדגיש, שיאכלומלפניהם קודם  מסירים את השולחן -   ַהֻּׁשְלָחןעֹוְקִרים) ג
הסב על מצעים והמאכלכל סועד בזמנם . את סיפור ההגדה הקודם לאכילה

כפי שהיום מסלקים את, קו בקלותהונח לפניהם על שולחן קטן שניתן לסל
אינו,  בחלוקת פרוסת הברכה למסובין-  ֶזהַּיד  ַמָּצה ֶזה ִמ ְוחֹוְטִפין. קערת ההגשה

וכל אחד מושיט את ידו, אלא פורס מן המצה, מניח מצה לפני כל אחד ואחד
כדי, המברך ֶזהַּיד ִמ המיסב ַמָּצה ֶזה ממהרין לקחת  - ְוחֹוְטִפין .ליטול מנה אחת

 האישה חייבת בהגדה כמו- ׁשֹוַאְלּתֹוִאְׁשּתֹו  .)'ק(לחבב את המצווה על עצמם 
ראה יסודי(ואין זולתו , יחיד מיוחד'  שה-  ְלִיחּודֹו.  אבי אברהם- ֶּתַרח )  ד.האיש

המתארת,  הפרשה שאומר מי שמביא את הביכורים-  אֵֹבד ָאִביֲאַרִּמי .)ז,התורה א
ֲאַרִּמי אֵֹבד: "וזה נוסחה. 'ויש בה גם הודאה לה םאת האירועים ההיסטוריי

ַוָּיֵרעּו אָֹתנּו .ַוְיִהי ָׁשם ְלגֹוי ָּגדֹול ָעצּום ָוָרב, ַוֵּיֶרד ִמְצַרְיָמה ַוָּיָגר ָׁשם ִּבְמֵתי ְמָעט, ָאִבי
'ַוִּיְׁשַמע ה,  ֲאבֵֹתינּוֱאלֵֹהי' ַוִּנְצַעק ֶאל ה. ַוִּיְּתנּו ָעֵלינּו ֲעבָֹדה ָקָׁשה, ַהִּמְצִרים ַוְיַעּנּונּו

ִמִּמְצַרִים ְּבָיד ֲחָזָקה' ַוּיֹוִצֵאנּו ה. ֶאת קֵֹלנּו ַוַּיְרא ֶאת ָעְנֵינּו ְוֶאת ֲעָמֵלנּו ְוֶאת ַלֲחֵצנּו
ַוִּיֶּתן ָלנּו, ַוְיִבֵאנּו ֶאל ַהָּמקֹום ַהֶּזה .ּוְבאֹתֹות ּוְבמְֹפִתים, ּוִבְזרַֹע ְנטּוָיה ּוְבמָֹרא ָּגדֹל

-  ָּכל ִמי ֶׁשּלֹא ָאַמר)  ה.)ט- ה,דברים כו(" ת ָהָאֶרץ ַהּזֹאת ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ּוְדָבׁשֶא 
ָבִרים ָהֵאּלּו ֻּכָּלןְּד . )א"ת( דילג או חמל -ָּפַסח . )לעיל הלכה א(חובת היום  שהאמירה

   .ה- שתוארו בהלכות ב- 

   .'ָהיָה וְכָ כָוְ ,ֵאַרע וְכָ ּכָ 'לֶָהם ַמרֹאיוְ  ,לֶָהם

וְעֹוְקִרים ַהּׁשֻלְָחן , ְקלָיֹות וֱֶאגֹוזִים לֶָהם ְמַחּלֵק? וְכֵיַצד ְמׁשַּנֶה
ֵצא  וְכַּיֹו,ּיַד זֶהוְחֹוְטִפין ַמָּצה זֶה מִ , אכְלּוֶֹדם ׁשֶּיִֹמּלְִפנֵיֶהן ק

 -ֵאין לֹו ִאּׁשָה ;  ִאׁשְּתֹו ׁשֹוַאלְּתֹו-ֵאין לֹו ֵּבן . ַּבְּדָבִרים ָהֵאּלּו
וֲַאִפּלּו ָהיּו ּכֻּלָן , 'ַמה ּנִׁשְּתַּנָה ַהּלַיְלָה ַהּזֶה'ׁשֹוֲאלִין זֶה ֶאת זֶה 

  .'ַמה ּנִׁשְּתַּנָה ַהּלַיְלָה ַהּזֶה'  ׁשֹוֵאל לְַעְצמֹו-ָהיָה לְַבּדֹו . ֲחכִָמים

ַמתְִחיל ּוְמַסֵּפר ? ּכֵיַצד. וְָצִרי לְַהתְִחיל ִּבגְנּות ּולְַסּיֵם ְּבׁשֶַבחד 
 וְטֹוִעין , ּכֹוְפִרין, ִּביֵמי ּתַרח ּוִמּלְָפנָיו,ׁשֶַּבּתְִחּלָה ָהיּו ֲאבֹותֵינּו

 ת ָהֱאֶמת ׁשֵֶּקְרָבנּוּוְמַסּיֵם ְּבדַ , ַאֲחֵרי ַהֶהֶבל וְרֹוְדִפין ֲעבֹוָדה זָרה
. וְִהְבִּדילָנּו ִמן ַהּתֹוִעים וְֵקְרָבנּו לְיִחּודֹו, ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא לָּה

וְכָל ָהָרָעה ,  ְּבִמְצַריִםהֹעוְכֵן ַמתְִחיל ּומֹוִדיַע ׁשֲֶעָבִדים ָהיִינּו לְַפְר
 וְהּוא ;ּוְמַסּיֵם ְּבנִִּסים וְנְִפלָאֹות ׁשֶּנֲַעׂשּו לָנּו ּוְבֵחרּותֵנּו, ׁשֶּגְָמלּונּו

. )ט-ה,דברים כו(  ּכָל ַהָּפָרׁשָהרֹמַעד ׁשֶּיִגְ  "ד ָאִביבֵ ֹאֲאַרִּמי "ׁשֶּיְִדֹרׁש מֵ 
  . ֲהֵרי זֶה ְמׁשָֻּבח-וְכָל ַהּמֹוִסיף ּוַמֲאִרי ִּבְדָרׁש ָּפָרׁשָה זֹו 

 -ה ְּדָבִרים ֵאּלּו ְּבלֵיל ֲחִמּׁשָה ָעׂשָר א ָאַמר ׁשְלׁשָֹּלּכָל ִמי ׁשֶה 
 ַעל -ֶּפַסח .  ּוְמרֹוִרים,ַמָּצה, ֶּפַסח: וְֵאּלּו ֵהן, ָצא יְֵדי חֹוָבתֹוֹלא יָ

, ׁשֵם ׁשֶָּפַסח ַהָּמקֹום ָּברּו הּוא ַעל ָּבּתֵי ֲאבֹותֵינּו ְּבִמְצַריִם
 ַעל - ְמרֹוִרים ;)כז,שמות יב( "וֲַאַמְרּתֶם זֶַבח ֶּפַסח הּוא לַיי" :ׁשֶּנֱֶאַמר

 ַעל ׁשֵם - ַמָּצה ;ְצִרים ֶאת ַחּיֵי ֲאבֹותֵינּו ְּבִמְצַריִםׁשֵם ׁשֵֶּמְררּו ַהּמִ 
  .'ַהּגָָדה'ּוְדָבִרים ָהֵאּלּו ּכֻּלָן ֵהן ַהּנְִקָרִאין . ׁשֶּנִגְֲאלּו
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 ימינו פנויה לאחוזויד, כעין שכיבה,  נוטה ונשען מעט על צדו השמאלי-  ֵמֵסב) ז
- ֶּדֶרְך ֵחרּות. )יב,ראה ברכות א(והסיבה היא גם אכילה ביחד . במאכל ובמשתה

 לפי שגם הן-  ָנִׁשים .)א,מ פסחים י"פה(כמו שאוכלים המלכים והאנשים החשובים 
"היין רע לקטנים"מפני ש, והשמיט רבנו את דין חינוך הקטנים. היו באותו הנס

לֹא. )י,להלן ח( אבל מותר להוסיף כוס חמישי -  ין ָּפחּות ֵמֶהןאֵ . )'ק; יב,דעות ד(
 הלכה זו היא הוראה לנותני צדקה ולגבאי הצדקה- ִיְפֲחתּו לֹו ֵמַאְרָּבָעה ּכֹוסֹות
שהיא במעמד חברתי,  חשובה בחברה-  ִאָּׁשה ֲחׁשּוָבה) ח. המפרנסים את העניים

 בפני- ִּבְפֵני ַרּבֹו .  המגיש את האוכל-  ַׁשָּמׁש. )י,ראה שבת יט(בכיר ודרכה בכך 
במה דברים ...כיושב לפני המלך ישב אלא יסב ולא "-  ִּבְפֵני ַרּבֹו ַּתְלִמיד. אדונו

ֵאינֹו ֵמֵסב .)י,ה; ו,תלמוד תורה ה(" חכמתו רוב ממנו שלמד ,מובהק ברבו? אמורים
. למהול במים-  ְמזֹג אֹוָתןלִ ) ט.  הטיית הגוף לצד ימין-   ָיִמיןֲהִסַּבת.  מפני מוראו- 

לפחות) ק" סמ75-כ( כדי שיהיה בכל כוס המכילה רביעית יין -   ַיִין ַחיֵמְרִביִעית
 שאינה מדרך בני אדם- ְולֹא ָיָצא ְיֵדי ֵחרּות .רבע מן הכוס יין שאינו מזוג במים

   .)ד,ממרים ז(פעמית - אלא היא שתייה חד

   כוסותההסבה וארבע: החירות
ְּבכָל ּדֹור וָדֹור ַחּיָב ָאָדם לְַהְראֹות ֶאת ַעְצמֹו ּכְִאּלּו הּוא ו 

וְאֹותָנּו הֹוִציא " :ׁשֶּנֱֶאַמר, ה ִמּׁשְִעּבּוד ִמְצַריִםְּבַעְצמֹו יָָצא ַעּתָ
וְזָכְַרּתָ ּכִי ֶעֶבד ": וְַעל ָּדָבר זֶה ִצּוָה ַּבּתֹוָרה. )כג,דברים ו( "...ִמּׁשָם
וְיָָצאתָ , ָהיִיתָ ֶעֶבד  ּכְלֹוַמר ּכְִאּלּו ַאּתָה ְּבַעְצְמ,)יד ועוד,שם ה( "ָהיִיתָ 

  .לְֵחרּות וְנְִפֵּדיתָ

 וְלִׁשְּתֹות וְהּוא לֹכלְִפיכָ ּכְׁשֶּסֹוֵעד ָאָדם ַּבּלַיְלָה ַהּזֶה ָצִרי לֶאֱ ז 
 ַחּיָב ,ֵּבין ֲאנָׁשִים ֵּבין נָׁשִים, וְכָל ֶאָחד וְֶאָחד.  ֶּדֶר ֵחרּות,ֵמֵסב

. ת ֵמֶהןֵאין ָּפחּו, לִׁשְּתֹות ַּבּלַיְלָה ַהּזֶה ַאְרָּבָעה ּכֹוסֹות ׁשֶּלְיַיִן
 ֹלא יְִפֲחתּו לֹו ֵמַאְרָּבָעה -ַהִּמתְַּפְרנֵס ִמן ַהְּצָדָקה  ֲאִפּלּו ָענִיוַ

  .ְרִביִעית ׁשִעּור ּכָל ּכֹוס ֵמֶהן ;ּכֹוסֹות

ִאּׁשָה ֵאינָּה ְצִריכָה . כַל ַעד ׁשֶּיֵָסבאֹיֲאִפּלּו ָענִי ׁשְֶּביִׂשָרֵאל ֹלא ח 
ּוֵבן ֵאֶצל ָאִביו . יכָה ֲהִסָּבה ְצִר- וְִאם ִאּׁשָה ֲחׁשּוָבה ִהיא ;ֲהִסָּבה

 ֲאָבל ּתַלְִמיד ִּבְפנֵי ַרּבֹו ֵאינֹו ;וְַהּׁשַָּמׁש ִּבְפנֵי ַרּבֹו ְצִריכִין ֲהִסָּבה
 ;וֲַהִסַּבת יִָמין ֵאינָּה ֲהִסָּבה. ֶאּלָא ִאם ּכֵן נָתַן לֹו ַרּבֹו ְרׁשּות, ֵמֵסב

וְֵאָמתַי ְצִריכִין . ין זֹו ֲהִסָּבה אֵ -וְכֵן ַהֵּמֵסב ַעל ָעְרּפֹו אֹו ַעל ָּפנָיו 
ִּבׁשְַעת ֲאכִילַת ּכַּזַיִת ַמָּצה ּוִבׁשְתִּיַת ַאְרָּבָעה ּכֹוסֹות ? ֲהִסָּבה
וְִאם ;  ֲהֵרי זֶה ְמׁשָֻּבח-  ִאם ֵהֵסב:ּוׁשְָאר ֲאכִילָתֹו ּוׁשְתִּיָתֹו. ָהֵאּלּו
  . ֵאינֹו ָצִרי- לָאו

 ּכְֵדי ׁשֶּתְִהיֶה ׁשְתִּיָה , אֹותָןֹגז ָצִרי לִמְ - ּכֹוסֹות ָהֵאּלּו העָ ַאְרּבָ ט 
ְּבַאְרַּבְעּתָן  תֹח וֹלא יִפְ . לְִפי ַהּיַיִן ּולְִפי ַּדַעת ַהּׁשֹותֶהלֹ ַהּכ;ֲעֵרָבה

 - ּכֹוסֹות ֵאּלּו ִמּיַיִן ׁשֵֶאינֹו ָמזּוג העָ ׁשָתָה ַאְרּבָ . ֵמְרִביִעית יַיִן ַחי
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- ָּכל ּכֹוס )י.  שיצק את היין שבהם לכוס אחד-   ַאַחתתְּבבַ  ְמזּוִגיןּכֹוסֹות  העָ ַאְרּבָ 
מ פסחים"פה(ועד סופה " נשמת כל חי" מ-  ַהִּׁשיר ִּבְרַּכת. הוא מצווה בפני עצמה

...האל המלך המהולל' ברוך אתה ה... אלוהינו כל מעשיך' יהללוך ה"וכן . )ז,י
 שיין המלווה-  ַהּכֹוסֹותּוֵבין. )י גם לגבי כוס חמישית,ראה להלן ח(" לעולם ועד

.שאינו בתוך המזון -  ִלְרִביִעיֵּבין ְׁשִליִׁשי . באכילה משכר פחות מיין בלא אכילה
ארבעה כוסות) א: (סיכום . כדי שלא ישתכר וישכח לומר את ההלל- ֵאינֹו ׁשֹוֶתה

כל כוס) ו(לשתותו בהסיבה ) ה(צריך שיהיה מזוג ) ד(בכמות רביעית ) ג(יין ) ב(
זכר,  יין שהחמיץ- ְונֹוְתִנין ְלתֹוָכן חֶֹמץ . תאנים יבשות-  רֹוְגרֹותּגְ ) יא. ברכהב

 כדי לטבל בהן מצה הפסחבליל אותן על השולחן שמים .למרירות השעבוד
מ"פה( צמחי תבלין טבעיים שלא נשחקו -  ְּכמֹו ִטיט ְּבֶתֶבן ִּבְתָבִלין. )ז,ח(ומרור 
היא מילת' שם'המילה .  אין-  ֵאין ָׁשם)  יב.יטכמו קש המתגבל בט, )ג,פסחים י

כל; (Lactuca sativa חסה תרבותית -  ַחֶּזֶרת) יג. קישור שתורגמה מהסגנון הערבי
שנתי המפתח שושנת עלים צפופה הראויה-ירק חד. )ו,מ פסחים ב"הזיהויים נעשו לפי פה

.(Cichorium intybus) עולש תרבותי -  ֻעְלִׁשין . קטנים ומריםו עליבתחילה, לאכילה
.הרבהבעל עלים מאורכים ותפרחת בגון תכלת ולו זנים , שנתי- צמח גן רב

 העָ ׁשָתָה ַאְרּבָ . וְֹלא יָָצא יְֵדי ֵחרּות, סֹות ּכֹוהעָ יָָצא יְֵדי ַאְרּבָ 
 העָ וְֹלא יָָצא יְֵדי ַאְרּבָ ,  יָָצא יְֵדי ֵחרּות-ּכֹוסֹות ְמזּוגִין ְּבַבת ַאַחת 

  . יָָצא- וְִאם ׁשָתָה ִמּכָל ּכֹוס ֵמֶהן ֻרּבֹו .ּכֹוסֹות

יו ְּבָרכָה  ְמָבֵר ָעלָ - ּכֹוסֹות ָהֵאּלּו העָ ּכָל ּכֹוס וָכֹוס ֵמַאְרּבָ י 
 -ֹוס ׁשֵנִי  ּכ.אֹוֵמר ָעלָיו ִקּדּוׁש ַהּיֹום - וְכֹוס ִראׁשֹון .ֹוִּבְפנֵי ַעְצמ

 ְמָבֵר ָעלָיו ִּבְרּכַת - ּכֹוס ׁשְלִיׁשִי .קֹוֵרא ָעלָיו ֶאת ַהַהּגָָדה
ּוְמָבֵר ָעלָיו ִּבְרּכַת ,  ּגֹוֵמר ָעלָיו ֶאת ַהַהּלֵל- ּכֹוס ְרִביִעי .ַהָּמזֹון
ֵּבין ;  ׁשֹותֶה, ִאם ָרָצה לִׁשְּתֹות- ּוֵבין ַהּכֹוסֹות ָהֵאּלּו. ַהּׁשִיר

  . ֵאינֹו ׁשֹותֶה- ְרִביִעיׁשְלִיׁשִי לִ 
  חרוסת ומרור

זֵכֶר לִַּטיט ׁשֶָהיּו עֹוְבִדין ,  ִמְצוָה ִמִּדְבֵרי סֹוְפִרים-ת סֶ ֹרַהחֲ יא 
רֹות ְקִחין ּתְָמִרים אֹו ּגְרֹוגָ לֹו? וְכֵיַצד עֹוׂשִין אֹותָּה. ּבֹו ְּבִמְצַריִם

, ץמֶ ֹחוְנֹותְנִין לְתֹוכָן , וְדֹוְרִסין אֹותָן, אֹו ִצּמּוִקין וְכַּיֹוֵצא ָּבֶהן
ּוְמִביִאין אֹותָן ַעל , ּוְמתְַּבלִין אֹותָן ִּבתְָבלִין ּכְמֹו ִטיט ְּבתֶֶבן

  .ַהּׁשֻלְָחן ְּבלֵילֵי ַהֶּפַסח

ֶאּלָא , ַעְצָמּה ְצוָה ִמן ַהּתֹוָרה ִּבְפנֵיֲאכִילַת ָמרֹור ֵאינָּה מִ יב 
 ְּבׂשַר לֹכ לֶאֱ , ׁשִֶּמְצוַת ֲעׂשֵה ַאַחת;ּתְלּויָה ִהיא ַּבֲאכִילַת ַהֶּפַסח

 ַהָּמרֹור לְַבּדֹו לֹכסֹוְפִרים לֶאֱ  ּוִמִּדְבֵרי. ַהֶּפַסח ַעל ַמָּצה ּוְמרֹוִרים
  .חֲאִפּלּו ֵאין ׁשָם ָקְרַּבן ֶּפסַ ,  זֶההלָיְ ְּבלַ 

 ֵהן ַהַחּזֶרת )יא,במדבר ט; ח,שמות יב(  ָהֲאמּוִרים ַּבּתֹוָרה'יםִרֹרמְ 'יג 
 ּכָל ֶאָחד ֵמֲחֵמׁשֶת ִמינֵי ;ׁשִין וְַהּתְַמכָה וְַהַחְרֲחִבינָה וְַהָּמרֹורלָוְָהעֳ 
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,המרירים מעט, ועליו הצעירים, משורשיו הקלויים מכינים בימינו תחליף לקפה
 דומה לחסה.)Cichorium endivia( עולש האינדיבה - ַּתְמָכה .משמשים כירק לסלט

עליםלצמח הצעיר . (Eryngium) צמחי בר מן הסוג - ַחְרֲחִביָנה . ונאכל כמותה
 היםמין הבר השכיח באגן. בשלב הבגרות הצמח נעשה קוצני. אכילים בטעם מריר

שהיא, מדברית חסה - רֹור מָ .(E. creticum) התיכון בארץ הוא חרחבינה מכחילה
- חֶקלַ  ).(Lactuca Serriolaוהכוונה כנראה לחסת המצפן , )מ שם"פה(מרה מאוד 

- לעומת השורש (החלק העולה על פני האדמה ועלים וענפים משתרגים ממנו 
 עם-  ִּבְּׁשָלן . בחומץ או במלח-  ְּכָבָׁשן . במים- ְׁשָלָקן ).שהוא מתחת לאדמה

    .ובכל אלו שינה את טעמם המקורי. תבלינים
רוך אתהב "- ןְזמַ ". מקדש ישראל והזמנים... 'ברוך אתה ה "- ִקּדּוׁש ַהּיֹום) א
 שהרי טובל בחרוסת-  ְונֹוֵטל ָיָדיו". שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה... 'ה

במשקין בולוישט דבר כל: "וכבר אמר רבנו). יין שהחמיץ(המורכבת גם מחומץ 
חלב, יין, שמן, טל, מים: ומשקים לעניין זה הם. שמטבילו בתוך משקה ואוכלו[

ֶכֶבׂשּופֹו ֶׁשְּל ּג.  עלי ירק-  ָיָרק. )א,ברכות ו(" להיתח יםייד נטילת צריך -] ודבש
 בשר מחותך ומחולק של- ֲחִגיָגה  ּוְבַׂשר . צלי כבש קרבן הפסח בשלמותו-  ַהֶּפַסח

עשר-  קרבן הרשות הנשחט ביום ארבעה-  יֹום ַאְרָּבָעה ָעָׂשר ֶׁשְּל .קרבן חגיגה
 שאין קרבן-  ַהֶּזה ַמןּוַבּזְ  .כדי שייאכל הפסח על השובע, בניסן עם קרבן הפסח

סדר השאלות,  בכתבי יד אחדים-  *ְמרֹוִרים... ָּבָׂשר ָצִלי) ב. מהרה יתחדש, פסח
   .ג,זלעיל  ראה -  עֹוְקִרין. הללו שונה

ֵמֶאָחד ֵמֶהן אֹו ֵמֲחִמׁשְּתָן ּכַּזַיִת   וְִאם ָאכַל,'ָמרֹור'יָָרק ֵאּלּו נְִקָרא 
. ֲאִפּלּו יֵָבׁש, וְיֹוְצִאין ְּבֶקלַח ׁשֶּלֶָהן.  וְהּוא ׁשֶּיְִהיּו לִַחין;א יָצָ -

  . ֵאין יֹוֵצא ָּבֶהן-וְִאם ׁשְלָָקן אֹו ּכְָבׁשָן אֹו ִּבּׁשְלָן 

  

ִמיִני ֶרק ׁשְ   ּפֶ
  קידוש והגדה

ִחּלָה ַּבּתְ : ִסּדּור ֲעׂשִּיַת ִמְצוֹות ֵאּלּו ְּבלֵיל ֲחִמּׁשָה ָעׂשָר ּכָ הּואא 
וְאֹוֵמר ' ֶפןּבֹוֵרא ְּפִרי ַהּגֶ 'ּוְמָבֵר , ְמִביִאין ּכֹוס לְכָל ֶאָחד וְֶאָחד

ַעל נְִטילַת ' וְַאַחר ּכָ ְמָבֵר ,וְׁשֹותֶה, ָעלָיו ִקּדּוׁש ַהּיֹום ּוזְַמן
ר  ּוְמִביִאין ׁשֻלְָחן ָערּו וְָעלָיו ָמרֹור וְיָרק ַאחֵ , וְנֹוֵטל יָָדיו'יָָדיִם

ת וְגּופֹו ׁשֶּלְכֶֶבׂש ַהֶּפַסח ּוְבׂשַר ֲחגִיגָה ׁשֶּלְיֹום סֶ ֹרּוַמָּצה וַחֲ 
 :ָּבׂשָר ִמינֵי ׁשְנֵי ּוַבּזְַמן ַהּזֶה ְמִביִאין ַעל ַהּׁשֻלְָחן. ַאְרָּבָעה ָעׂשָר

  .לֲַחגִיגָה זֵכֶר וְֶאָחד לֶַּפַסח זֵכֶר ֶאָחד

אֹותֹו  וְלֹוֵקַח יָרק ּוְמַטֵּבל, 'ֲאָדָמהּבֹוֵרא ְּפִרי הָ 'ַמתְִחיל ּוְמָבֵר ב 
ּכָל ֶאָחד וְֶאָחד ֵאין , וְאֹוכֵל ּכַּזַיִת הּוא וְכָל ַהְּמֻסִּבין ִעּמֹו, תסֶ ֹרַּבחֲ 
וְַאַחר ּכָ עֹוְקִרין ֶאת ַהּׁשֻלְָחן ִמּלְִפנֵי קֹוֵרא . ת ִמּכַּזַיִתָּפחּו

 וְאֹוֵמר , וְכָאן ַהֵּבן ׁשֹוֵאל,נִי ּומֹוזְגִין ַהּכֹוס ַהּׁשֵ,ַהַהּגָָדה לְַבּדֹו
 ׁשְֶּבכָל ַהּלֵילֹות ,ַמה ּנִׁשְּתַּנָה ַהּלַיְלָה ַהּזֶה ִמּכָל ַהּלֵילֹות"ַהּקֹוֵרא 

ליל הסדר
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כלומר מתעסקים באכילת הירקות, )א"ת ופ"חילופי בי( כמו מטפלין -  ְמַטְּבִלין
,שהרי לדעת רבנו, יבול כבלשוננו ואין משמעו ט).וכך הניקוד שם ב,מ פסחים י"פה(

ְוַהַּלְיָלה. במרור ובכורך, במצה, לאחר הנטילה הראשונה: מטבילין ארבע פעמים
פעם ראשונה עם הירק ופעם שנייה,  אוכלים ירקות פעמיים- ַהֶּזה ְׁשֵּתי ְּפָעִמים

י על האש או בשר צלו- ָּבָׂשר ָצִלי ָׁשלּוק ּוְמֻבָּׁשל. )להלן הלכה ח(עם המרור והמצה 
. קרבן הפסח נצלה כולו על האש-  ָצִליֻּכּלֹו  .שלוק במים או מבושל במים ומתובל

ַהֻּׁשְלָחן ְלָפָניו ִזירּוַמחֲ ) ד .לב- ראה נוסח ההגדה ג- ֲאַרִּמי אֵֹבד ָאִבי ְּדָרׁש ָּפָרַׁשת) ג
 ראה נוסח ההגדה-'  וכוַחָּיִבין ָאנּו) ה .)ה,לעיל ז( שזהו עיקר ההגדה -  ' וכוְואֹוֵמר
   .אין מילה זו' י' י ק" בכ- *ְוַלֲאבֹוֵתינּו. לח

 ,לִין ֲאִפּלּו ַּפַעם ַאַחת וְַהּלַיְלָה ַהּזֶה ׁשְּתֵי ְּפָעִמיםּבְ טַ ֵאין ָאנּו מְ 
 ,ָּצה וְַהּלַיְלָה ַהּזֶה ּכֻּלֹו ַמָּצהׁשְֶּבכָל ַהּלֵילֹות ָאנּו אֹוכְלִין ָחֵמץ ּומַ 

ׁשְֶּבכָל ַהּלֵילֹות ָאנּו אֹוכְלִין ָּבׂשָר ָצלִי ׁשָלּוק ּוְמֻבּׁשָל וְַהּלַיְלָה 
 ׁשְֶּבכָל ַהּלֵילֹות ָאנּו אֹוכְלִין ׁשְָאר יְָרקֹות וְַהּלַיְלָה ,ַהּזֶה ּכֻּלֹו ָצלִי
ּו אֹוכְלִין ֵּבין יֹוׁשְִבין ֵּבין  ׁשְֶּבכָל ַהּלֵילֹות ָאנ,*ַהּזֶה ְמרֹוִרים

  ".?ְמֻסִּבין וְַהּלַיְלָה ַהּזֶה ּכֻּלָנּו ְמֻסִּבין

ׁשֵֶאין לָנּו , 'וְַהּלַיְלָה ַהּזֶה ּכֻּלֹו ָצלִי'ַּבּזְַמן ַהּזֶה ֵאינֹו אֹוֵמר ג 
 ֲאַרִּמי'וְקֹוֵרא ַעד ׁשֶּגֹוֵמר ְּדָרׁש ָּפָרׁשַת , ּוַמתְִחיל ִּבגְנּות. ָקְרָּבן

  .)ט- ה,דברים כו( ּכֻּלָּה 'ד ָאִביבֵ ֹא

 ַעל -ֶּפַסח זֶה ׁשֶָאנּו אֹוכְלִין "וְאֹוֵמר , זִיר ַהּׁשֻלְָחן לְָפנָיוּוַמחֲ ד 
 ,ׁשֵם ׁשֶָּפַסח ַהָּמקֹום ָּברּו הּוא ַעל ָּבּתֵי ֲאבֹותֵינּו ְּבִמְצַריִם

ּוַמגְִּביַּה ". )כז,בשמות י( 'לַיי הּוא ֶּפַסח זֶַבח וֲַאַמְרּתֶם ':ׁשֶּנֱֶאַמר
 ַעל ׁשֵם ׁשֵֶּמְררּו -ָמרֹור זֶה ׁשֶָאנּו אֹוכְלִין "וְאֹוֵמר , ַהָּמרֹור ְּביָדֹו

וַיְָמְררּו ֶאת  ':ׁשֶּנֱֶאַמר, ִּמְצִרים ֶאת ַחּיֵי ֲאבֹותֵינּו ְּבִמְצַריִםהַ 
 ׁשֶָאנּו זֹו הַמּצָ " וְאֹוֵמר ,ְּביָדֹו ּוַמגְִּביַּה ַהַּמָּצה". )יד,שם א(' ַחּיֵיֶהם
ִמיץ ַעד א ִהְסִּפיק ְּבֵצָקם ׁשֶּלֲַאבֹותֵינּו לְַהחֲ ֹּלׁשֵם ׁשֶ ַעל - אֹוכְלִין

פּו ֹאוַּי' :ׁשֶּנֱֶאַמר, ׁשֶּנִגְלָה ֲעלֵיֶהם ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ּוגְָאלָם ִמּיָד
ּזֶה אֹוֵמר ּוַבּזְַמן הַ . ")לט,שם יב( '...ֶאת ַהָּבֵצק ֲאׁשֶר הֹוִציאּו ִמִּמְצַריִם

 ַעל -ֶּפַסח ׁשֶָהיּו ֲאבֹותֵינּו אֹוכְלִין ִּבזְַמן ׁשֵֶּבית ַהִּמְקָּדׁש ַקּיָם "
  "....ׁשֵם ׁשֶָּפַסח ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ַעל ָּבּתֵי ֲאבֹותֵינּו

לְִפיכָ ָאנּו ַחּיִָבין לְהֹודֹות לְַהּלֵל לְׁשֵַּבַח לְָפֵאר "וְאֹוֵמר ה 
 ֶאת * וְלֲַאבֹותֵינּול ּולְַהֵּדר ּולְנֵַּצַח לְִמי ׁשֶָעׂשָה לָנּולְרֹוֵמם לְגַּדֵ 

ַמר לְָפנָיו אֹנוְ, וְהֹוִציָאנּו ֵמַעְבדּות לְֵחרּות, ּכָל ַהּנִִּסים ָהֵאּלּו
' ַחּלִָמיׁש לְַמְעיְנֹו ָמיִם ...ַהלְלּו יָּה ַהלְלּו ַעְבֵדי יי' :ַהלְלּו יָּה
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 המצווה היא שיישפך דם שחיטת הפסח על-  ְלָרצֹוןִמְזְּבָחְך ֶׁשַּיִּגיַע ָּדָמם ַעל ִקיר 
 המצה השלמה-   ָׁשֵלםְלתֹוְך  ָּפרּוס ּוַמִּניחַ  . מצות רכות- ְרִקיִקין )ו .דפנות המזבח

ולא כיכר, חתיכת לחם, האוכל פרוסה, כמו העני - רּוס ּפָ . עוטפת את החצויה
על" ואין אוכל אותה עד שמברך גם - " ַהּמֹוִציא ֶלֶחם ִמן ָהָאֶרץ" ּוְמָבֵרְך  .שלמה

ַּבְּזַמן) ח". ֶלֶחם עִֹניּתֹאַכל ָעָליו ַמּצֹות  "-  ֶׁשֶּנֱאַמר .כבהלכה הבאה, "אכילת מצה
,כן אין מה שיאחד את המצה והמרור באכילה אחת ול-ַהֶּזה ֶׁשֵאין ָׁשם ָקְרָּבן 

צריך, וכיוון שהמרור מצווה נפרדת מתקנת חכמים והמצה חיובה מן התורה
  . )יב,ראה לעיל ז( אין -  ֶׁשֵאין ָׁשם. לאכלם כל אחד לעצמו

ֲאׁשֶר ,  ֱאֹלֵהינּו ֶמלֶ ָהעֹולָםָּברּו ַאּתָה יי"וְחֹותֵם , ")קיד- קיג תהלים(
 ֹלכּגְָאלָנּו וְגַָאל ֶאת ֲאבֹותֵינּו ִמִּמְצַריִם וְִהּגִיָענּו לַּלַיְלָה ַהּזֶה לֶאֱ 

ּכֵן יי ֱאֹלֵהינּו וֵאֹלֵהי " ּוַבּזְַמן ַהּזֶה מֹוִסיף ,"ּבֹו ַמָּצה ּוְמרֹוִרים
ֲאבֹותֵינּו יַּגִיֵענּו לְמֹוֲעִדים וְלְרגָלִים ֲאֵחִרים ַהָּבִאים לְִקָראתֵנּו 

כַל ׁשָם ִמן אֹנוְ,  ׂשְֵמִחים ְּבִבנְיַן ִעיָר וְׂשָׂשִים ַּבֲעבֹוָדתָ,לְׁשָלֹום
וְנֹוֶדה , ּגִיַע ָּדָמם ַעל ִקיר ִמזְַּבֲח לָרצֹוןַהּזְָבִחים ּוִמן ַהְּפָסִחים ׁשֶּיַ

, ָּברּו ַאּתָה יי" ,"לְ ׁשִיר ָחָדׁש ַעל ּגְֻאּלָתֵנּו וְַעל ְּפדּות נְַפׁשֵנּו
  .וְׁשֹותֶה ַהּכֹוס ַהּׁשֵנִי,  ּוְמָבֵר ַעל ַהּגֶֶפן,"ּגַָאל יִׂשָרֵאל

  אכילה
 ׁשֲֶהֵרי,  וְנֹוֵטל יָָדיו ׁשְנִּיָה'לַת יָָדיִםַעל נְִטי'וְַאַחר ּכָ ְמָבֵר ו 

חֹולֵק ,  וְלֹוֵקַח ׁשְנֵי ְרִקיִקין,ִהִּסיַח ַּדְעּתֹו ִּבׁשְַעת ְקִריַאת ַהַהּגָָדה
ַהּמֹוִציא לֶֶחם ִמן 'ּוְמָבֵר , ֶאָחד ֵמֶהן ּוַמּנִיַח ָּפרּוס לְתֹו ׁשָלֵם

ל ׁשְּתֵי ּכִּכָרֹות ּכִׁשְָאר יִָמים ּוִמְּפנֵי ָמה ֵאינֹו ְמָבֵר עַ . 'ָהָאֶרץ
ִ ֹעלֶֶחם " :ׁשֶּנֱֶאַמרִמּׁשּום ? טֹוִבים   ַמה ַּדְרּכֹו- )ג,דברים טז(" ינ

  .ַאף ּכָאן ִּבְפרּוָסה, ׁשֶּלֶָענִי ִּבְפרּוָסה

ּוְמָבֵר , תסֶ ֹרוְַאַחר ּכָ ּכֹוֵר ַמָּצה ּוָמרֹור ּכְֶאָחד ּוְמַטֵּבל ַּבחֲ 
ֲאׁשֶר ִקְּדׁשָנּו ְּבִמְצוֹותָיו , ה יי ֱאֹלֵהינּו ֶמלֶ ָהעֹולָםָּברּו ַאּתָ"

וְִאם ָאכַל ַמָּצה ִּבְפנֵי . וְאֹוכְלָן, "וְִצּוָנּו ַעל ֲאכִילַת ַמָּצה ּוְמרֹוִרים
 ְמָבֵר ַעל זֶה ִּבְפנֵי ַעְצמֹו וְַעל זֶה -ַעְצָמּה ּוָמרֹור ִּבְפנֵי ַעְצמֹו 

ָּברּו ַאּתָה יי ֱאֹלֵהינּו ֶמלֶ "ַאַחר ּכָ ְמָבֵר וְ ז .ִּבְפנֵי ַעְצמֹו
וְאֹוכֵל , "ֲאׁשֶר ִקְּדׁשָנּו ְּבִמְצוֹותָיו וְִצּוָנּו ַעל ֲאכִילַת ַהּזֶַבח, ָהעֹולָם

ָּברּו ַאּתָה יי " ּוְמָבֵר ,ִמְּבׂשַר ֲחגִיגַת ַאְרָּבָעה ָעׂשָר ּתְִחָּלה
ׁשֶר ִקְּדׁשָנּו ְּבִמְצוֹותָיו וְִצּוָנּו ַעל ֲאכִילַת אֲ , ֱאֹלֵהינּו ֶמלֶ ָהעֹולָם

 וֹלא ִּבְרּכַת ַהֶּפַסח ּפֹוֶטֶרת .וְאֹוכֵל ִמּגּופֹו ׁשֶּלֶַּפַסח, "ַהֶּפַסח
  . וְֹלא ׁשֶּלַּזֶַבח ּפֹוֶטֶרת ׁשֶּלֶַּפַסח,ׁשֶּלַּזֶַבח

'  לֶֶחםַהּמֹוִציא'ַאַחר ׁשְֶּמָבֵר , ׁשֵֶאין ׁשָם ָקְרָּבן, ַּבּזְַמן ַהּזֶהח 
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צלי אש: "כמו שנאמר,  שהיו אוכלים את הפסח על מצות ומרורים- ֵזֶכר ַלִּמְקָּדׁש
ברכות(מים אחרונים ב -  נֹוֵטל ָיָדיו) י .)ח,שמות יב(" הוום יאכלריוומצות על מר

,מחזיק את הכוס בידו בשעת הברכה.  כמנהג- ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון ַעל ּכֹוס. )ד,ו
ַהֵּלל. )טו-יד,ראה ברכות ז(ושותהו " בורא פרי הגפן"וכשמסיים את הברכה מברך 

וגם נזכרות בו יציאת מצרים' השיש בו הודאה ל,  פרק קלו בתהילים- ַהָּגדֹול
. מותר לו-  ֵיׁש לֹו.)טז,תעניות א(" בנפש שבעה וכרס מלאה"והוא נאמר , והמכות

 אסור בכל-שה הצלוי כולו ) א:  שלושה סוגי צלי הם-  ' וכוָמקֹום ֶׁשָּנֲהגּו) יא
,מחותך(שה צלוי כולו באחד משלושת התנאים הנזכרים בהלכה זו ) ב. מקום

.)ד,מ פסחים ד"ראה פה( אכילתו תלויה במנהג -) ר או שנשלק בו איברמחוסר איב
, אין אכילתם תלויה במנהג- בין בשר בקר בין בשר צאן , נתחי בשר צלוי) ג

  . )לעיל הלכה א (ולכן גם מגישים לשולחן הסדר נתחי צלי, )'ק(ומותר בכל מקום 

 ת וְאֹוכֵלסֶ ֹרּוְמַטֵּבל ַמָּצה ַּבחֲ ', ַעל ֲאכִילַת ַמָּצה'חֹוזֵר ּוְמָבֵר. 
 ת וְאֹוכֵלסֶ ֹרּוְמַטֵּבל ָמרֹור ַּבחֲ ', ַעל ֲאכִילַת ָמרֹור'וְחֹוזֵר ּוְמָבֵר; 

 ִמְצוָה -וְזֶה . ׁשֶָּמא יְִבַטל ַטְעמֹו, תסֶ ֹרוְֹלא יַׁשְֶהה אֹותֹו ַּבחֲ 
ת סֶ ֹרוְחֹוזֵר וְכֹוֵר ַמָּצה ּוָמרֹור ּוְמַטֵּבל ַּבחֲ . ִּדְבֵרי סֹוְפִריםמִ 

  .זֵכֶר לִַּמְקָּדׁש, וְאֹוכְלָן ְּבֹלא ְּבָרכָה

, לֹכוְאֹוכֵל ּכָל ׁשֶהּוא רֹוֶצה לֶאֱ , וְַאַחר ּכָ נְִמׁשָ ַּבְּסעּוָדהט 
נָה אֹוכֵל ִמְּבׂשַר ַהֶּפַסח  ּוָבַאֲחרֹו,וְׁשֹותֶה ּכָל ׁשֶהּוא רֹוֶצה לִׁשְּתֹות

 ּוַבּזְַמן ַהּזֶה ,וְֵאינֹו טֹוֵעם ַאֲחָריו ַמֲאכָל ַאֵחר ּכְלָל, ֲאִפּלּו ּכַּזַיִת
 ּכְֵדי ׁשֶּיְִהיֶה ֶהְפֵסק ;אֹוכֵל ּכַּזַיִת ַמָּצה וְֵאינֹו טֹוֵעם ַאֲחֶריָה ּכְלּום

 ׁשֲֶאכִילָתָן ִהיא ,יוְסעּוָדתֹו וְַטַעם ְּבׂשַר ַהֶּפַסח אֹו ַהַּמָּצה ְּבפִ 
  .ַהִּמְצוָה

, ּוְמָבֵר ִּבְרּכַת ַהָּמזֹון ַעל ּכֹוס ׁשְלִיׁשִי, וְַאַחר ּכָ נֹוֵטל יָָדיוי 
, וְגֹוֵמר ָעלָיו ֶאת ַהַהּלֵל,  וְַאַחר ּכָ מֹוזֵג ּכֹוס ְרִביִעי,וְׁשֹותֵהּו

ּכָל ֱאֹלֵהינּו יי יְַהלְלּו "וְִהיא , ִּבְרּכַת ַהּׁשִירוְאֹוֵמר ָעלָיו 
ּכְלּום ּכָל ַהּלַיְלָה, "...ַמֲעׂשֶי ָחּוץ ִמן ,וְֵאינֹו טֹוֵעם ַאַחר ּכ 
וְהּוא ,  ּכֹוס ֲחִמיׁשִי וְלֹוַמר ָעלָיו ַהּלֵל ַהּגָדֹולֹגזוְיֵׁש לֹו לִמְ . ַהַּמיִם

 ,)א,שם קלז( "ַעל נֲַהרֹות ָּבֶבל"ַעד  )א,תהלים קלו( "הֹודּו לַיי ּכִי טֹוב"מֵ 
 ֶאת רֹמוְיֵׁש לֹו לִגְ . וְכֹוס זֶה ֵאינֹו חֹוָבה ּכְמֹו ַאְרָּבָעה ּכֹוסֹות

  .ַאף ַעל ִּפי ׁשֵֶאינֹו ְמקֹום ְסעּוָדה, ַהַהּלֵל ְּבכָל ָמקֹום ׁשֶּיְִרֶצה
  צליאכילת 

ָמקֹום .  אֹוכְלִין-  ָצלִי ְּבלֵילֵי ְּפָסִחיםלֹכָמקֹום ׁשֶּנֲָהגּו לֶאֱ יא 
ְּבׂשַר : ְמרּואֹיּגְזָרה ׁשֶָּמא ,  ֵאין אֹוכְלִין- לֹכא לֶאֱ ֹּלׁשֶ ׁשֶּנֲָהגּו 

ל יִ  ׂשֶה ָצלּוי ּכֻּלֹו ּכְֶאָחד ְּבלַ לֹכּוְבכָל ָמקֹום ָאסּור לֶאֱ . ַהֶּפַסח הּוא
 אֹו ,וְִאם ָהיָה ְמֻחּתָ. ִמְּפנֵי ׁשֶּנְרֶאה ּכְאֹוכֵל ָקָדׁשִים ַּבחּוץ, זֶה
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ַמָּצה) יג .)ט,ראה שבת כט( בליל שבת מותר לקדש על הפת - ֶׁשעֹוֶׂשה ַּבַּׁשָּבתְּכֶדֶרְך ) יב
ִנְתַנְמְנמּו . ישנו שינה עמוקה-  ִנְרְּדמּו) יד. )ט,ראה לעיל ה( משעת קצירה - ְמֻׁשֶּמֶרת

ששומע" או )יב,קרית שמע ב(" מי שאינו לא ער ולא נרדם בשינה" מתנמנם הוא - 
אך אינו מסוגל להשיב על שאלה, )ח,מ פסחים י"פה(" מי שמדבר ועונה לקורא לו

בבלי(ייזכר בה , אך אם יזכירו לו את התשובה,  של המחשבההמצריכה ריכוז
   .)ב,מגילה יח

ונוסף, פוסיםמספור חלקי ההגדה אינו בד. י" הכותרת אינה בכה- * נוסח ההגדה
. וכן בארץ ישראל כאשר אין קרבן פסח- ִּבְזַמן ַהָּגלּות .להקל על ההפניהכאן כדי 

שאכלו הנה הלחם העני .צאנו ממצריםיבחיפזון :  תרגום-'  וכוִּבְבִהילּו) א
]למאכל[וכל הצריך , ]אתנו[יבוא ויאכל , בכל הרעֵ . אבותינו שיצאו מארץ מצרים

השנה. )משום שבגלות אין קרבן המצריך התמנות מראש(יבוא ויפסח , הפסח

 ֲהֵרי זֶה ֻמּתָר - אֹו ׁשָלַק ּבֹו ֵאֶבר וְהּוא ְמֻחָּבר ,ֶברׁשִֶחֵּסר ִמֶּמּנּו אֵ 
  .ְּבָמקֹום ׁשֶּנֲָהגּו

  מי שאין לו 
 ּכְֶדֶר , ְמַקֵּדׁש ַעל ַהַּפת-ִמי ׁשֵֶאין לֹו יַיִן ְּבלֵילֵי ַהֶּפַסח יב 

ין לֹו ִמי ׁשֶאֵ . וְעֹוׂשֶה ּכָל ַהְּדָבִרים ַעל ַהֵּסֶדר ַהּזֶה, ׁשֶעֹוׂשֶה ַּבּׁשַָּבת
,  ַּבּתְִחּלָה ְמָבֵר ַעל ַהָּמרֹור ׁשְּתֵי ְּבָרכֹות-יָָרק ֶאּלָא ָמרֹור ִּבלְַבד 

ר ּגֹומֵ  ּוכְׁשֶ ,וְאֹוכֵל', ַעל ֲאכִילַת ָמרֹור'וְ' ּבֹוֵרא ְּפִרי ָהֲאָדָמה'
וְחֹוזֵר וְאֹוכֵל ִמן ַהָּמרֹור ,  ְמָבֵר ַעל ַהַּמָּצה וְאֹוכְלָּה-ַהַהּגָָדה 

  .א ְּבָרכָהְּבֹל

 ּכְׁשֶּגֹוֵמר ְסעּוָדתֹו -ִמי ׁשֵֶאין לֹו ַמָּצה ְמׁשֶֻּמֶרת ֶאּלָא ּכַּזַיִת יג 
וְאֹוכֵל אֹותֹו ', ַעל ֲאכִילַת ַמָּצה'ְמָבֵר , ִמַּמָּצה ׁשֵֶאינָּה ְמׁשֶֻּמֶרת

  .וְֵאינֹו טֹוֵעם ַאֲחָריו ּכְלּום, ּכַּזַיִת
  שינה במהלך הסעודה 

ְּבנֵי .  ֵאינֹו חֹוזֵר וְאֹוכֵל-ן ְּבתֹו ַהְּסעּוָדה וְֵהִקיץ ִמי ׁשֶּיָׁשַיד 
נְרְּדמּו .  חֹוזִרין וְאֹוכְלִין-ֲחבּוָרה ׁשֶּיָׁשְנּו ִמְקָצתָן ְּבתֹו ַהְּסעּוָדה 

  .כְלּואֹי -נִתְנְַמנְמּו ּכֻּלָן . כְלּואֹי ֹלא -ּכֻּלָן וְנֵעֹורּו 

  

  *]הדָ גָּ הַ ח הַ סַ נֹ [
ַמתְִחיל :  ּכָ הּוא,ׁשֶּנֲָהגּו ָּבּה יִׂשָרֵאל ִּבזְַמן ַהּגָלּות ּגָָדהח ַההַ סַ ֹנ

  :וְאֹוֵמר, ַעל ּכֹוס ׁשֵנִי

ָהא לְַחָמא ַענְיָא ַּדֲאכַלּו ֲאָבָהתַנָא . ִּבְבִהילּו יָָצאנּו ִמִּמְצַריִם *א
כָל ִּדְצִרי וְ  ,ּכָל ִּדכְִפין יֵיתֵי וְיֵיכּול. ִּדנְַפקּו ֵמַאְרָעא ְּדִמְצַריִם

.  לַּׁשָנָה ַהָּבָאה ְּבַאְרָעא ְּדיִׂשָרֵאל,ׁשַּתָא ָהכָא. לְַפַּסח יֵיתֵי וִיַפַּסח
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 בני- לשנה הבאה .  עבדים-השנה כאן .  בארץ ישראל-  לשנה הבאה ,]בגולה[כאן 
הלכהלהלן (" עבדים היינו: "ותשובתן.  אלו השאלות-'  וכו ִּנְׁשַּתָּנהַמה )ב. חורין

   .והיציאה לחירות היא השוני בליל זה, )ג
  

  . לְׁשַּתָא ְּדָאתְיָא ְּבנֵי חֹוֵרי,א ַעְבֵדידָ ׁשַּתָא הָ 

 ׁשְֶּבכָל ַהּלֵילֹות ֵאין ,ַמה ּנִׁשְּתַּנָה ַהּלַיְלָה ַהּזֶה ִמּכָל ַהּלֵילֹותב 
 ׁשְֶּבכָל ,לִין ֲאִפּלּו ַּפַעם ַאַחת וְַהּלַיְלָה ַהּזֶה ׁשְּתֵי ְּפָעִמיםָאנּו ְמַטּבְ 

 ׁשְֶּבכָל ,ַהּלֵילֹות ָאנּו אֹוכְלִים ָחֵמץ ּוַמָּצה וְַהּלַיְלָה ַהּזֶה ּכֻּלֹו ַמָּצה
 ׁשְֶּבכָל ,ַהּלֵילֹות ָאנּו אֹוכְלִים ׁשְָאר יָרקֹות וְַהּלַיְלָה ַהּזֶה ְמרֹוִרים

ֹות ָאנּו אֹוכְלִים ֵּבין יֹוׁשְִבין ֵּבין ְמֻסִּבין וְַהּלַיְלָה ַהּזֶה ּכֻּלָנּו ַהּלֵיל
  ?ְמֻסִּבין

וַּיֹוִציֵאנּו יי ֱאֹלֵהינּו ִמּׁשָם ְּביָד ,  ְּבִמְצַריִםהֹעֲעָבִדים ָהיִינּו לְַפְרג 
א ֶאת  ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוהֹוִציאוְִאּלּו ֹלא . ֲחזָָקה ּוִבזְרֹוַע נְטּויָה

ֲעַדיִן ָאנּו ּוָבנֵינּו ּוְבנֵי ָּבנֵינּו ְמׁשְֻעָּבִדים ָהיִינּו , ֲאבֹותֵינּו ִמִּמְצַריִם
ּכֻּלָנּו , ּכֻּלָנּו נְבֹונִים, וֲַאִפּלּו ּכֻּלָנּו ֲחכִָמים.  ְּבִמְצַריִםהֹעלְַפְר

וְכָל . ם ִמְצוָה ָעלֵינּו לְַסֵּפר ִּביִציַאת ִמְצַריִ-יֹוְדִעים ֶאת ַהּתֹוָרה 
  . ֲהֵרי זֶה ְמׁשָֻּבח-ַהַּמֲאִרי ִּביִציַאת ִמְצַריִם 

ִּבי ֶאלְָעזָר ֶּבן ֲעזְריָה ִּבי יְהֹוׁשַֻע וִרֱאלִיֶעזֶר וְִר ִּביַמֲעׂשֶה ְּבִרד 
ִּבי ַטְרפֹון ׁשֶָהיּו ְמֻסִּבין ִּבְבנֵי ְּבַרק וְָהיּו ְמַסְּפִרין ִּבי ֲעִקיָבה וִרוִר

ַעד ׁשֶָּבאּו ּתַלְִמיֵדיֶהן וְָאְמרּו , יִם ּכָל אֹותֹו ַהּלַיְלָהְצַרִּביִציַאת מִ 
  .'ֲחִריתּׁשַיַע זְַמן ְקִרּיַת ׁשְַמע ׁשֶּלַ ִהּגִ , ַרּבֹותֵינּו 'לֶָהן

ֲהֵרי ֲאנִי ּכְֶבן ׁשְִבִעים ׁשָנָה : ִּבי ֶאלְָעזָר ֶּבן ֲעזְריָהָאַמר לֶָהם ִרה 
ַעד ׁשְֶּדָרׁשָּה ֶּבן , יַאת ִמְצַריִם ַּבּלֵילֹותוְֹלא זָכִיתִי ׁשֶּתֵָאֵמר יְצִ 

 ֹל ֶאת יֹום ֵצאתְ ֵמֶאֶרץ ִמְצַריִם ּכֹרלְַמַען ּתִזְּכ" :ׁשֶּנֱֶאַמר, זֹוָמא
ג,דברים טז( "יְֵמי ַחּיֶי(:" לֹּכ "; ַהּיִָמים- "יְֵמי ַחּיֶייְֵמי ַחּיֶי  "- 
ּכָל יְֵמי  "; ָהעֹולָם ַהּזֶה-" ַחּיֶייְֵמי : "וֲַחכִָמים אֹוְמִרים. ַהּלֵילֹות

מֹות ַהָּמׁשִיחַ יְת אֶ  לְָהִביא -" ַחּיֶי.  

ּכְנֶגֶד . ָּברּו הּוא, ָּברּו ַהָּמקֹום ׁשֶּנָתַן ּתֹוָרה לְיִׂשְָרֵאל ַעּמֹוו 
, וְֶאָחד ּתָם, וְֶאָחד ָרׁשָע, ֶאָחד ָחכָם: ַאְרָּבָעה ָּבנִים ִּדְּבָרה ּתֹוָרה

  .לֹאד ׁשֵֶאינֹו יֹוֵדַע לִׁשְוְֶאחָ 

 וְַהֻחִּקים וְַהִּמׁשְָּפִטים ֲאׁשֶר תֹדָמה ָהעֵ "?  ַמה הּוא אֹוֵמר-ָחכָם ז 
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כגון הזרעונים הקלויים, לה הפירות שמפטירין בהם אחרי האכי- ֲאִפיִקימֹון) ז
כקינוח או מנה, )ח,מ פסחים י"פה(והתאנים והצימוקים והשקדים וכיוצא בהם 

   . ָּכַפר:י בהם הנוסח" יש כ-  *ְוָכַפר)  ח.אחרונה של ימינו

  

 לֹו ּכְִהלְכַת רֹמַאף ַאּתָה אֱ . )כ, ושם( "?ִצּוָה יי ֱאֹלֵהינּו ֶאתְכֶם
  .מֹוןֹוֵאין ַמְפִטיִרין ַאַחר ַהֶּפַסח ֲאִפיק: ַהֶּפַסח

 )כו,שמות יב( "?ת לָכֶםֹאה ַהּזדָ ֹבָמה ָהעֲ "? ּוא אֹוֵמר ַמה ה-ָרׁשָע ח 
 * ּולְִפי ׁשֶהֹוִציא ֶאת ַעְצמֹו ִמן ַהּכְלָל וְכַָפר;וְֹלא לֹו" לָכֶם "-

ַּבֲעבּור זֶה ָעׂשָה יי ":  לֹורֹמ ֶאת ׁשִּנָיו וֶאֱ אַאף ַאּתָה ַהְקהֶ , רָּבִעּקָ 
 ֹלא - ִאּלּו ָהיָה ׁשָם : וֹלא לֹו"לִי "- )ח,שם יג( "לִי ְּבֵצאתִי ִמִּמְצָריִם

  .ָהיָה נִגְָאל

ֶ ֹחּבְ : וְָאַמְרּתָ ֵאלָיו" ,"?תֹאַמה ּז"?  ַמה הּוא אֹוֵמר-ּתָם ט  ק יָד ז
  .)יד, יגשם( "הֹוִציָאנּו יי ִמִּמְצַריִם ִמֵּבית ֲעָבִדים

ּתָ לְִבנְ וְִהּגַדְ " :ׁשֶּנֱֶאַמר,  ַאּתְ ְּפתַח לֹו- לֹאוְׁשֵֶאינֹו יֹוֵדַע לִׁשְ י 
 שם( "ַּבֲעבּור זֶה ָעׂשָה יי לִי ְּבֵצאתִי ִמִּמְצָריִם :ֹרמַּבּיֹום ַההּוא לֵא

: לֹוַמר ּתַלְמּוד? ׁשדֶ ֹחׁש הַ אֹר יָכֹול מֵ -" וְִהּגְַדּתָ לְִבנְ. ")ח,יג
 ּתַלְמּוד?  יָכֹול ִמְּבעֹוד יֹום-" ַּבּיֹום ַההּוא"ִאי ". ַּבּיֹום ַההּוא"

ַמָּצה ּוָמרֹור ּיֵׁש  ֹלא ָאַמְרּתִי ֶאּלָא ְּבׁשָָעה ׁשֶ :"ֲעבּור זֶהּבַ : "לֹוַמר
ֻמּנִָחים לְָפנֶי.  

 ֵקְרָבנּו ַעכְׁשָווְ, ִמּתְִחּלָה עֹוְבֵדי ֲעבֹוָדה זָרה ָהיּו ֲאבֹותֵינּויא 
ֶמר יְהֹוׁשַֻע ֶאל ּכָל ֹאוַּי" :ׁשֶּנֱֶאַמר, ַהָּמקֹום ָּברּו הּוא לֲַעבֹוָדתֹו

ְּבֵעֶבר ַהּנָָהר יָׁשְבּו ֲאבֹותֵיכֶם ,  ָאַמר יי ֱאֹלֵהי יִׂשָרֵאלהֹּכ: ָעםהָ 
.  וַּיַַעְבדּו ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים,ּתַרח ֲאִבי ַאְבָרָהם וֲַאִבי נָחֹור, ֵמעֹולָם

ֹו ְּבכָל תֹאוָאֹולֵ , וֶָאַּקח ֶאת ֲאִביכֶם ֶאת ַאְבָרָהם ֵמֵעֶבר ַהּנָָהר
ַ וָאַ , ֶאֶרץ ּכְנַָען  וֶָאּתֵן לְיְִצָחק .וֶָאּתֶן לֹו ֶאת יְִצָחק, ְרעֹוְרֶּבה ֶאת ז

, וֶָאּתֵן לְֵעׂשָו ֶאת ַהר ׂשִֵעיר לֶרׁשֶת אֹותֹו,  וְֶאת ֵעׂשָובֹקֶאת יַעֲ 
  .)ד-ב,יהושע כד( " ּוָבנָיו יְָרדּו ִמְצָריִםֹבקוְיַעֲ 

ׁשֶַהָּקדֹוׁש .  הּואָּברּו, ָּברּו ׁשֹוֵמר ַהְבָטָחתֹו לְיִׂשָרֵאל ַעּמֹויב 
 ׁשֶָאַמר לְַאְבָרָהם ה לֲַעׂשֹות ּכְמָ ,ָּברּו הּוא ְמַחּׁשֵב ֶאת ַהֵּקץ

 ּתֵַדע ּכִי גֵר עַ ֹדיָ: ֶמר לְַאְבָרםֹאוַּי" :ׁשֶּנֱֶאַמר, ָאִבינּו ֵּבין ַהְּבתִרים
אֹות ם ַאְרַּבע מֵ תָֹאוֲַעָבדּום וְִעּנּו , יְִהיֶה זְרֲע ְּבֶאֶרץ ֹלא לֶָהם
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וְַאֲחֵרי כֵן יְֵצאּו ִּבְרכֻׁש , יכִ ֹנּו ָּדן אָ דֹבוְגַם ֶאת ַהּגֹוי ֲאׁשֶר יַעֲ  .ׁשָנָה
  .)יד-יג,בראשית טו( "ּגָדֹול

, א ֶאָחד ִּבלְַבד ָעַמד ָעלֵינּוֹּלׁשֶ , ִהיא ׁשֶָעְמָדה לֲַאבֹותֵינּו וְלָנּויג 
וְַהָּקדֹוׁש ָּברּו , תֵנּוֶאּלָא ְּבכָל ּדֹור וָדֹור עֹוְמִדים ָעלֵינּו לְכַּלֹו

  .הּוא ַמִּצילֵנּו ִמּיָָדם

:  ָאִבינּובֹקֵצא ּולְַמד ַמה ִּבֵּקׁש לָָבן ָהֲאַרִּמי לֲַעׂשֹות לְיַעֲ יד 
 ֶאת ֹרקוְלָָבן ִּבֵּקׁש לַעֲ ,  ָהָרׁשָע ֹלא גָזַר ֶאּלָא ַעל ַהּזְכִריםהֹעׁשֶַּפְר
דברים ( "י וַּיֶרד ִמְצַריְָמה וַּיָגָר ׁשָםד ָאבִ בֵ ֹאֲאַרִּמי " :ׁשֶּנֱֶאַמר, לַֹהּכ

 :ׁשֶּנֱֶאַמר, א יַרד לְִהׁשְּתֵַּקַע ֶאּלָא לָגּור ׁשָםֹּל ְמלֵַּמד ׁשֶ - )ה,כו
ן ֲאׁשֶר ֹאּכִי ֵאין ִמְרֶעה לַּצ, לָגּור ָּבָאֶרץ ָּבאנּו: הֹעְמרּו ֶאל ַּפְרֹאוַּי"

לֲַעָבֶדי , ָ וְַעּתָה יֵׁשְבּו נָא ֲעָבֶדי , ַעןּכִי כֵָבד ָהָרָעב ְּבֶאֶרץ ּכְנ
  .)ד,בראשית מז( "ְּבֶאֶרץ ּגֹׁשֶן

י תֶֹבְּבׁשְִבִעים נֶֶפׁש יְָרדּו אֲ " :ׁשֶּנֱֶאַמר ּכְמֹו - "ִּבְמתֵי ְמָעט"טו 
ם דברי( "בֹרוְַעּתָה ׂשְָמ יי ֱאֹלֶהי ּכְכֹוכְֵבי ַהּׁשַָמיִם לָ, ִמְצָריְָמה

  .)כב,י

ּגָדֹול ".  ְמלֵַּמד ׁשֶָהיּו יִׂשָרֵאל ְמֻצּיָנִין ׁשָם-"  לְגֹויוַיְִהי ׁשָם"טז 
ּוְבנֵי יִׂשָרֵאל ָּפרּו וַּיִׁשְְרצּו וַּיְִרּבּו וַּיַַעְצמּו " :ׁשֶּנֱֶאַמר ּכְמֹו - "ָעצּום

  .)ז,שמות א( "םתָֹאוַּתִָּמלֵא ָהָאֶרץ , דֹא מְ דֹאִּבמְ 

וַּתְִרִּבי , ּכְֶצַמח ַהּׂשֶָדה נְתַּתִי, ָבהְרבָ " :ׁשֶּנֱֶאַמר ּכְמֹו -" וָרב"יז 
ָ , י ַּבֲעִדי ֲעָדיִיםאִ ֹבוַּתִגְְּדלִי וַּתָ וְַאּתְ , ּו ּוׂשְָעֵר ִצֵּמחַ נֹכׁשַָדיִם נ

  .)ז,יחזקאל טז( " וְֶעְריָהםֹרעֵ 

ָהָבה : " ּכְמֹו ׁשֶּנֱֶאַמר- )ו,דברים כו(" וַּיֵָרעּו אֹתָנּו ַהִּמְצִרים"יח 
וְָהיָה ּכִי תְִקֶראנָה ִמלְָחָמה וְנֹוַסף ּגַם הּוא , ֶּפן יְרֶּבה, ָמה לֹונִתְַחּכְ

  .)י,שמות א( "וְנִלְַחם ָּבנּו וְָעלָה ִמן ָהָאֶרץ, ַעל ׂשֹנְֵאינּו
וַּיָׂשִימּו ָעלָיו ׂשֵרי ִמִּסים לְַמַען " :ר ּכְמֹו ׁשֶּנֱֶאמַ -" וַיְַעּנּונּו"יט 
 וְֶאת ֹםת ֶאת ּפִ ,הֹעֶבן ָעֵרי ִמְסּכְנֹות לְַפְרוַּיִ , ֹו ְּבִסְבֹלתָםתַֹעּנ

  .)יא,שם א( "ַרַעְמֵסס

וַּיֲַעִבדּו ִמְצַריִם : " ּכְמֹו ׁשֶּנֱֶאַמר-" וַּיִּתְנּו ָעלֵינּו ֲעבֹוָדה ָקׁשָה"כ 
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יג,שם א( "ֶאת ְּבנֵי יִׂשָרֵאל ְּבָפֶר(.  
 :ׁשֶּנֱֶאַמר ּכְמֹו - )ז,דברים כו( "ינּותֵֹבוַּנְִצַעק ֶאל יי ֱאֹלֵהי אֲ "כא 

וַּיֵָאנְחּו ְבנֵי , וַיְִהי ַבּיִָמים ָהַרִּבים ָהֵהם וַּיָָמת ֶמלֶ ִמְצַריִם"
וַּתַַעל ׁשַוְָעתָם ֶאל ָהֱאֹלִהים ִמן , ה וַּיִזְָעקּודָ ֹביִׂשָרֵאל ִמן ָהעֲ 

  .)כג, במותש( "הדָ ֹבָהעֲ 

ֶ  ּכְמֹו -" נּולֵֹקוַּיִׁשְַמע יי ֶאת "כב  וַּיִׁשְַמע ֱאֹלִהים ֶאת " :ֱאַמרׁשֶּנ
 ֱאֹלִהים ֶאת ְּבִריתֹו ֶאת ַאְבָרָהם ֶאת יְִצָחק וְֶאת ֹרוַּיִזְּכ, נֲַאָקתָם

  .)כד,שם ב( "בֹקיַעֲ 

 :ׁשֶּנֱֶאַמרּכְמֹו ,  זֹו ְּפִריׁשּות ֶּדֶר ֶאֶרץ- "ָענְיֵנּו ֶאת וַּיְרא"כג 
  .)כה,שם ב( "ּיֵַדע ֱאֹלִהיםוַ, וַּיְרא ֱאֹלִהים ֶאת ְּבנֵי יִׂשָרֵאל"

ּכָל ַהֵּבן ַהּיִּלֹוד " :ׁשֶּנֱֶאַמרּכְמֹו ,  ֵאּלּו ַהָּבנִים-" וְֶאת ֲעָמלֵנּו"כד 
  .)כב,שם א( "וְכָל ַהַּבת ּתְַחּיּון, ה ּתַׁשְלִיכֻהּוָרֹאַהיְ

וְגַם ָרִאיתִי ֶאת " :ׁשֶּנֱֶאַמרּכְמֹו , קחַ ֹ זֶה ַהּד-" וְֶאת לֲַחֵצנּו"כה 
  .)ט,שם ג( "םתָֹאַחץ ֲאׁשֶר ִמְצַריִם ֹלֲחִצים ַהּלַ 

ֹלא ,  ֹלא ַעל יְֵדי ַמלְָא- )ח,דברים כו( "וַּיֹוִציֵאנּו יי ִמִּמְצַריִם"כו 
ֶאּלָא ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא , ֹלא ַעל יְֵדי ׁשָלִיחַ , ַעל יְֵדי ׂשָרף

, ִמְצַריִם ַּבּלַיְלָה ַהּזֶהוְָעַבְרּתִי ְבֶאֶרץ " :ׁשֶּנֱֶאַמרּכְמֹו , ִּבכְבֹודֹו
ּוְבכָל ֱאֹלֵהי , וְִהּכֵיתִי כָל ְּבכֹור ְּבֶאֶרץ ִמְצַריִם ֵמָאָדם וְַעד ְּבֵהָמה

  .)יב, יבמותש( "ִמְצַריִם ֶאֱעׂשֶה ׁשְָפִטים ֲאנִי יי

ִהּנֵה יַד יי הֹויָה " :ׁשֶּנֱֶאַמרּכְמֹו ,  זֶה ַהֶּדֶבר-" ְּביָד ֲחזָָקה"כז 
 ְן ֹאים ַּבּגְַמּלִים ַּבָּבָקר ּוַבּצִרֹמַּבּסּוִסים ַּבחֲ , ֲאׁשֶר ַּבּׂשֶָדהְּבִמְקנ

  .)ג, טםש( "דֹאֶּדֶבר ּכֵָבד מְ 

ְ "כח  וְַחְרּבֹו ׁשְלּוָפה " :ׁשֶּנֱֶאַמרּכְמֹו ,  זֹו ַהֶחֶרב-"  נְטּויָהעַ ֹרּוִבז
לָ רּוׁשָיְ נְטּויָה ַעל , ְּביָדֹו

  .)טז,דברי הימים א כא( "ם ִי

אֹו " :ׁשֶּנֱֶאַמרּכְמֹו , כִינָהּׁשְ הַ  זֶה ּגִּלּוי -" א ּגָדֹולָרֹמבְ ּו"כט 
ת ֹתֹא ּבְ ֹתְּבַמּס, ֲהנִָּסה ֱאֹלִהים לָבֹוא לַָקַחת לֹו גֹוי ִמֶּקֶרב ּגֹוי

ּוְבמֹוְפתִים ּוְבִמלְָחָמה ּוְביָד ֲחזָָקה ּוִבזְרֹוַע נְטּויָה ּוְבמֹוָרִאים 
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 "ה לָכֶם יי ֱאֹלֵהיכֶם ְּבִמְצַריִם לְֵעינֶי ֲאׁשֶר ָעׂשָלֹכּכְ ,יםלִֹדּגְ 
  .)לד,דברים ד(

וְֶאת ַהַּמֶּטה ַהּזֶה ּתִַּקח " :ׁשֶּנֱֶאַמרּכְמֹו ,  זֶה ַהַּמֶּטה-" ֹותתֹאּובְ "ל 
יז,שמות ד( "תֹתֹאֲאׁשֶר ּתֲַעׂשֶה ּבֹו ֶאת הָ , ְּביֶָד(.  

וְנָתַּתִי מֹוְפתִים " :ׁשֶּנֱֶאַמרּכְמֹו ,  זֶה ַהָּדם-" תִיםפְ ֹמּובְ "לא 
  .)ג,יואל ג( "ָּדם וֵָאׁש וְתִיְמרֹות ָעׁשָן ,ַּבּׁשַָמיִם ּוָבָאֶרץ

 -" ּוִבזְרֹוַע נְטּויָה ", ׁשְּתַיִם-" ְּביָד ֲחזָָקה: "ָּדָבר ַאֵחרלב 
 , ׁשְּתַיִם-" ּוְבאֹותֹות ", ׁשְּתַיִם-" ּוְבמֹוָרא ּגָדֹול ",ׁשְּתַיִם

 ֵאּלּו ֶעׂשֶר ַמּכֹות ׁשֵֶהִביא ַהָּקדֹוׁש ָּברּו :ּתַיִם ׁשְ-" ּוְבמֹוְפתִים"
, ָערֹוב, ּכִּנִים, ְצַפְרֵּדעַ , ָּדם:  וְֵאּלּו ֵהן,הּוא ַעל ַהִּמְצִרים ְּבִמְצַריִם

ִּבי יְהּוָדה ָהיָה ִר. ַמּכַת ְּבכֹורֹות, חֹׁשֶ, ַאְרֶּבה, ָּבָרד, ׁשְִחין, ֶּדֶבר
  .ב"ׁש ְּבַאחַ " ֲעדַ "צַ ּדְ : נֹותֵן ָּבֶהם ִסיָמן

ה ְּדָבִרים ֵאּלּו א ָאַמר ׁשְלׁשָֹּלּכָל ׁשֶ : ַרָּבן ּגְַמלִיֵאל אֹוֵמרלג 
  . ּוְמרֹוִרים,ַמָּצה, ֶּפַסח: ַּבֶּפַסח ֹלא יָָצא יְֵדי חֹוָבתֹו

 ַעל ,ֶּפַסח ׁשֶָהיּו ֲאבֹותֵינּו אֹוכְלִין ִּבזְַמן ׁשֵֶּבית ַהִּמְקָּדׁש ַקּיָםלד 
, ַעל ׁשֵם ׁשֶָּפַסח ַהָּמקֹום ַעל ָּבּתֵי ֲאבֹותֵינּו ְּבִמְצַריִם? הׁשֵם מָ 
ֲאׁשֶר ָּפַסח ַעל ָּבּתֵי ְבנֵי , וֲַאַמְרּתֶם זֶַבח ֶּפַסח הּוא לַיי" :ׁשֶּנֱֶאַמר

 ָהָעם דֹוַּיִּק, יִׂשָרֵאל ְּבִמְצַריִם ְּבנָגְּפֹו ֶאת ִמְצַריִם וְֶאת ָּבּתֵינּו ִהִּציל
  .)כז,שמות יב( "ֲחוּווַּיִׁשְּתַ 

א ֹּלַעל ׁשֵם ׁשֶ?  ַעל ׁשֵם ָמה,ַמָּצה זֹו ׁשֲֶאנְַחנּו אֹוכְלִיןלה 
ִמיץ ַעד ׁשֶּנִגְלָה ֲעלֵיֶהם ֶמלֶ ִהְסִּפיק ְּבֵצָקן ׁשֶּלֲַאבֹותֵינּו לְַהחֲ 

 פּוֹאוַּי" :ׁשֶּנֱֶאַמר, ַמלְכֵי ַהְּמלָכִים ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ּוגְָאלָם ִמּיָד
ּכִי  , ַמּצֹות ּכִי ֹלא ָחֵמץֹתגֶאת ַהָּבֵצק ֲאׁשֶר הֹוִציאּו ִמִּמְצַריִם עֻ 

 "ׁשּו ִמִּמְצַריִם וְֹלא יָכְלּו לְִהתְַמְהֵמַּה וְגַם ֵצָדה ֹלא ָעׂשּו לֶָהםְרג
  .)לט,שם יב(

ַעל ׁשֵם ׁשֵֶּמְררּו ?  ַעל ׁשֵם ָמה,ְמרֹוִרים ֵאּלּו ׁשֲֶאנְַחנּו אֹוכְלִיןלו 
וַיְָמְררּו ֶאת " :ׁשֶּנֱֶאַמר, ְצִרים ֶאת ַחּיֵי ֲאבֹותֵינּו ְּבִמְצַריִםַהּמִ 

ֵאת , ה ַּבּׂשֶָדהדָ ֹבר ּוִבלְֵבנִים ּוְבכָל עֲ מֶ ֹחּבְ , ה ָקׁשָהדָ ֹבַחּיֵיֶהם ַּבעֲ 



94  נוסח ההגדה ,ומצה חמץ הלכות

  .כא, ראה שביתת יום טוב א-  ְּבֵליל ַהֵּׁשִני ֶׁשַּלָּגֻליֹות) מא

  .)יד,שם א( "תָם ֲאׁשֶר ָעְבדּו ָבֶהם ְּבָפֶרדָ ֹבּכָל עֲ 

ַעְצמֹו ּכְִאּלּו הּוא יָָצא   ֶאתְראֹותּוְבכָל ּדֹור וָדֹור ַחּיָב ָאָדם לְהַ לז 
, ֶאּלָא ַאף אֹותָנּו ּגַָאל, א ֶאת ֲאבֹותֵינּו ִּבלְַבד ּגַָאלֹּל ׁשֶ ;ִמִּמְצַריִם
לָתֶת לָנּו ֶאת , נּותָֹאלְַמַען ָהִביא , וְאֹותָנּו הֹוִציא ִמּׁשָם" :ׁשֶּנֱֶאַמר

  .)כג,דברים ו( "ינּותֵֹבָהָאֶרץ ֲאׁשֶר נִׁשְַּבע לַאֲ 

לְִפיכָ ָאנּו ַחּיִָבים לְהֹודֹות לְַהּלֵל לְׁשֵַּבַח לְָפֵאר לְרֹוֵמם לח 
לְגֵַּדל ּולְַהֵּדר ּולְנֵַּצַח ּולְָבֵר לְִמי ׁשֶָעׂשָה לָנּו וְלֲַאבֹותֵינּו ֶאת ּכָל 

, ּוִמּׁשְִעּבּוד לִגְֻאּלָה, וְהֹוִציָאנּו ֵמַעְבדּות לְֵחרּות, ַהּנִִּסים ָהֵאּלּו
ַמר ֹאנוְ , ּוֵמֲאֵפלָה לְאֹור ּגָדֹול, ּוֵמֵאֶבל לְיֹום טֹוב, ּיָגֹון לְׂשְִמָחהּומִ 

  .לְָפנָיו ַהלְלּו יָּה

יְִהי ׁשֵם יי . ַהלְלּו ֶאת ׁשֵם יי, ַהלְלּו ַעְבֵדי יי, ַהלְלּו יָּה"לט 
ח,קיד- א,תהלים קיג( "ַחּלִָמיׁש לְַמְעיְנֹו ָמיִם... ְמבָֹר(.  

ֲאׁשֶר ּגְָאלָנּו וְגַָאל ֶאת , ה יי ֱאֹלֵהינּו ֶמלֶ ָהעֹולָםָּברּו ַאּתָמ 
וְִהּגִיָענּו לַּלַיְלָה ַהּזֶה לֱֶאכֹל ּבֹו ַמָּצה , ֲאבֹותֵינּו ִמִּמְצַריִם

ּכֵן יי ֱאֹלֵהינּו וֵאֹלֵהי ֲאבֹותֵינּו יַּגִיֵענּו לְמֹוֲעִדים . ּוְמרֹוִרים
ׂשְֵמִחים ְּבִבנְיַן ִעיָר , אתֵנּו לְׁשָלֹוםוְלְִרגָלִים ֲאֵחִרים ַהָּבִאים לְִקָר

ָוְנֹאכַל ׁשָם ִמן ַהּזְָבִחים ּוִמן ַהְּפָסִחים ׁשֶּיַּגִיַע , וְׂשָׂשִים ַּבֲעבֹוָדת
וְנֹוֶדה לְ ׁשִיר ָחָדׁש ַעל ּגְֻאּלָתֵנּו , ָּדָמם ַעל ִקיר ִמזְַּבֲח לָרצֹון

  .ּגַָאל יִׂשְָרֵאל, ה ייָּברּו ַאּתָ . וְַעל ְּפדּות נְַפׁשֵנּו

ּכְֵסֶדר ׁשְֶּמָבְרכִין וְקֹוְרִאים ַהַהּגָָדה ְּבלֵיל יֹום טֹוב ִראׁשֹון מא 
וְכֵן . ּכָ ְמָבְרכִים וְקֹוְרִאים ְּבלֵיל ַהּׁשֵנִי ׁשֶּלַּגָלֻיֹות, ׁשֶּלֶַּפַסח

ָבִרים ׁשֶּנֲַעׂשּו ּוִבׁשְָאר ַהּדְ , ַחּיִָבין ְּבלֵיל ַהּׁשֵנִי ְּבַאְרָּבָעה ּכֹוסֹות
  .ַּבּלַיְלָה ָהִראׁשֹון

  

ַעןָמָנאַרחֲ  יךְ ִר בְּ   ַסיְּ      ּדְ
  


