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כות חָ ֵמץ ּו ַמ ָ ּצה
ִה ְל ֹ
יֵשׁ ִבּכְלָלָן שְׁמוֹנ ֶה ִמצְווֹת ,שָׁלשׁ ִמצְווֹת ֲעשֵׂה וְ ָחמֵשׁ ִמצְווֹת ֹלא
תַ ֲעשֶׂה ,וְז ֶה הוּא פְָּרטָן :א( שֶֹּׁלא לֶ ֱאכֹל ָחמֵץ בְּיוֹם אְַר ָבּעָה ָעשָׂר
ֵמחֲצוֹת הַיּוֹם וּלְ ַמ ְעלָה .ב( לְ ַהשְׁבִּית שְׂאוֹר ֵמאְַר ָבּעָה ָעשָׂר .ג(
שֶֹּׁלא לֶ ֱאכֹל ָחמֵץ כָּל שִׁ ְבעָה .ד( שֶֹּׁלא לֶ ֱאכֹל תַּעֲֹרבֶת ָחמֵץ כָּל
שִׁ ְבעָה .ה( שֶֹּׁלא יֵָראֶה ָחמֵץ כָּל שִׁ ְבעָה .ו( שֶֹּׁלא יִ ָמּצֵא ָחמֵץ כָּל
שִׁ ְבעָה .ז( לֶ ֱאכֹל ַמצָּה ְבּלֵילֵי ַה ֶפּסַח .ח( לְ ַספֵּר בִּיצִיאַת ִמצְַריִם
בְּאוֹתוֹ ַהלַּיְלָה .וּבֵאוּר ִמצְווֹת אֵלּוּ ִבּפְָרקִים אֵלּוּ.
איסורי החמץ

אשוֹ ן
ּ ֶפ ֶרק ִר ׁ

איסור החמץ

א כָּל הָאוֹכֵל כַּזַּיִת ָחמֵץ ַבּ ֶפּסַחִ ,מתְּ ִחלַּת לֵיל ֲח ִמשָּׁה ָעשָׂר עַד
סוֹף יוֹם ֶאחָד וְ ֶעשְִׂרים ְבּנ ִיסָןְ :בּ ֵמז ִיד ַ -חיָּב כֵָּרת ,שֶׁנּ ֶ ֱאמַר" :כִּי
אכֵל ָחמֵץ וְנִכְְרתָה" )שמות יב,טו(; בְּשׁוֹגֵג ַ -חיָּב קְָרבַּן ַחטָּאת
כָּל ֹ
קְבוּעָהֶ .אחָד הָאוֹכֵל וְ ֶאחָד ַה ְמּ ַמחֶה וְשׁוֹתֶה.

ב ֶה ָחמֵץ ַבּ ֶפּסַח אָסוּר ַבּ ֲהנָיָה ,שֶׁנּ ֶ ֱאמַר" :וְֹלא יֵ ָאכֵל ָחמֵץ"
יג,ג( ֹ -לא יְהֵא בּוֹ ֶהתֵּר ֲאכִילָה .וְ ַה ַמּנּ ִי ַח ָחמֵץ בְִּרשׁוּתוֹ ַבּ ֶפּסַח -
אַף עַל פִּי שֶֹּׁלא ֲאכָלוֹ ,עוֹבֵר ִבּשְׁנ ֵי לָאוִין ,שֶׁנּ ֶ ֱאמַר" :וְֹלא יֵָראֶה
לְ שְׂאֹר ְבּכָל גְּ ֻבלֶ) "שם יג,ז; דברים טז,ד( ,וְנ ֶ ֱאמַר" :שְׂאֹר ֹלא יִ ָמּצֵא
ְבּ ָבתֵּיכֶם" )שמות יב,יט( ,וְאִסּוּר ֶה ָחמֵץ וְאִסּוּר ַהשְּׂאוֹר שֶׁבּוֹ ְמ ַח ְמּצִין
 ֶאחָד הוּא.)שם

מניין המצוות :א( ָח ֵמץ  -בצק שתפח ונעשה טעמו )וריחו( חמוץ .ב( ְל ַה ְשׁ ִבּית -
לבטלְ .שׂאוֹר  -בצק חמוץ ששהה זמן רב שנותנים אותו בעיסה כדי להתסיס את
הבצק ,להתפיחו ולחמצו )בדומה לשמרים של ימינו הממלאים תפקיד זה(.
א( ַכּזַּיִ ת  -כנפח זית בינוני .ראה נספח מידות ומשקלותְ .בּ ֵמזִ יד  -שידע בזמן
שאכל שהוא פסח ושאסור לאכול חמץ ושעונשו כרתָ .כּ ֵרת  -עונש נצחי לנפש
האדם שנמנע ממנו העולם הבא ,והוא נידון לעולמים על העברות החמורות
ֶפשׁ ַה ִהיא
ֶא ַמרִ " :כּי ָכּל א ֵֹכל ָח ֵמץ וְ נִ ְכ ְר ָתה ַהנּ ֶ
שעבר )תשובה ח,א; ג,ו(ֶ .שׁנּ ֱ
בוּעה  -חטאת שאינה תלויה במצבו הכלכלי של החוטא
ִמיִּ ְשׂ ָר ֵאל"ַ .ח ָטּאת ְק ָ
)בניגוד לקרבן חטאת עולה ויורד(ְ .מ ַמ ֶחה  -מערב במים וממיס )פה"מ מעשר שני
ֶא ַמר  -כפי שמבאר רבנו" :כל מקום שנאמר בתורה 'לא
ה,א( .ב( אָסוּר ַבּ ֲה ָניָהֶ ,שׁנּ ֱ
ֵאָכל'  -אחד איסור אכילה ואחד איסור
ֹאכלוּ'' ,לא י ֵ
ֹאכלוּ'' ,לא י ְ
ֹאכל'' ,לא ת ְ
ת ַ
הניה במשמע ,עד שיפרט לך הכתוב) "...מאכלות אסורות ח,טו(ֶ .א ָחד הוּא  -דינם
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ג אֵינוֹ לוֹקֶה מִשּׁוּם 'ֹלא יֵָראֶה' וְ'ֹלא יִ ָמּצֵא' ֶאלָּא אִם כֵּן ָקנ ָה
ָחמֵץ ַבּ ֶפּסַח אוֹ ִחמְּצוֹ ,כְּדֵ י שֶׁיַּ ֲעשֶׂה ַמ ֲעשֶׂהֲ .אבָל אִם ָהיָה לוֹ
ָחמֵץ ֹקדֶ ם ַה ֶפּסַח ,וּבָא ַה ֶפּסַח וְֹלא ִבּעֲרוֹ ֶאלָּא ִהנּ ִיחוֹ בְִּרשׁוּתוֹ -
אַף עַל פִּי שֶׁ ָעבַר עַל שְׁנ ֵי לָאוִין ,אֵינוֹ לוֹקֶה מִן הַתּוָֹרהִ ,מ ְפּנ ֵי
שֶֹּׁלא ָעשָׂה ַמ ֲעשֶׂה; וּ ַמכִּין אוֹתוֹ ַמכַּת מְַרדּוּת.
ד ָחמֵץ שֶׁ ָעבַר ָעלָיו ַה ֶפּסַח אָסוּר ַבּ ֲהנָיָה לְעוֹלָם ,וְדָ בָר ז ֶה ְקנ ָס
מִדִּ בְֵרי סוֹפְִרים; ִמ ְפּנ ֵי שֶׁ ָעבַר עַל 'בַּל יֵָראֶה' וּ'בַל יִ ָמּצֵא' -
ֲאסָרוּהוּ ,וַ ֲאפִלּוּ ִהנּ ִיחוֹ ִבּשְׁגָגָה אוֹ ְבּאֹנ ֶס ,כְּדֵ י שֶֹּׁלא יַנּ ִי ַח אָדָ ם
ָחמֵץ בְִּרשׁוּתוֹ עַד שֶׁיֵּ ָהנ ֶה בּוֹ ַאחַר ַה ֶפּסַח.
תערובת חמץ

ה ָחמֵץ שֶׁנּ ִתְעֵָרב בְּדָ בָר ַאחֵר ַבּ ֶפּסַח בֵּין ְבּמִינוֹ בֵּין שֶֹּׁלא ְבּמִינוֹ
 הֲֵרי ז ֶה אוֹסֵר ְבּכָל שֶׁהוּא .וְ ָחמֵץ שֶׁלְּיִשְָׂראֵל שֶׁ ָעבַר ָעלָיוַה ֶפּסַח  -אַף עַל פִּי שֶׁהוּא אָסוּר ַבּ ֲהנָיָה ,אִם נִתְעֵָרב בֵּין ְבּמִינוֹ
בֵּין שֶֹּׁלא ְבּמִינוֹ ,הֲֵרי ז ֶה ֻמתָּר לְ ָאכְלוֹ ַאחַר ַה ֶפּסַח; שֶֹּׁלא ָקנ ְסוּ
וְ ָאסְרוּ ֶאלָּא ֶבּ ָחמֵץ ַעצְמוֲֹ ,אבָל ַהתַּ ֲערֹ ֶבת ֻמתֶֶּרת ַבּ ֲאכִילָה לְ ַאחַר
ַה ֶפּסַח.
ו אֵין ַחיָּבִין כֵָּרת ֶאלָּא עַל ֲאכִילַת ַעצְמוֹ שֶׁלֶּ ָחמֵץֲ .אבָל עֵרוּב
ָחמֵץ ,כְּגוֹן כּוּתָח ַה ַבּ ְבלִי וְשֵׁכָר ַהמָּדִ י וְכָל הַדּוֹמֶה לָהֶן מִדְּ בִָרים
שֶׁ ֶה ָחמֵץ ְמעָֹרב ָבּהֶן  -אִם ֲאכָלָן ַבּ ֶפּסַח ,לוֹקֶה וְאֵין בּוֹ כֵָּרת,
שֶׁנּ ֶ ֱאמַר" :כָּל ַמ ְח ֶמצֶת ֹלא תֹאכֵלוּ" )שם יב,כ(ַ .בּמֶּה דְּ בִָרים
לוֹקה  -שהרי "כל לאו שאין בו מעשה  -אין לוקין
שווה )פה"מ ביצה א,א( .ג( ֵאינוֹ ֶ
עליו" )בבלי סנהדרין יח,ב(ְ .ולֹא ִבּעֲרוֹ  -לא כילה אותוַ .מ ַכּת ַמ ְרדּוּת  -מלקות
מתקנת חכמים ,בניגוד למלקות מן התורה ,על שמרד .מספר המלקות נקבע לפי
ראות עיני בית הדין )עדות יח,ו; פה"מ נזיר ד,ג( .ה( ְבּ ִמינוֹ  -בחמץ אחר ,כגון מאפה
חיטים חמץ במאפה כוסמין שאינו חמץֶ .שׁלֹּא ְבּ ִמינוֹ  -כגון מאפה חיטה
אַחר ַבּ ֶפּ ַסח וכו'  -את המשפט ניתן
שהתערב במאפה אורזָ .ח ֵמץ ֶשׁ ִנּ ְת ָע ֵרב ְבּ ָד ָבר ֵ
לפסק בשתי דרכים :א( "חמץ שנתערב בדבר אחר"  -לפני הפסח; "בפסח" -
כשיבוא הפסח .ב( "חמץ שנתערב בדבר אחר בפסח"  -שנתערב בפסח עצמו .על
כל פנים הדין שווה :בפסח  -התערובת אסורה גם אם נתערבה קודם הפסח,
ולאחר הפסח היא מותרת ,בין שנתערבה בפסח ובין שנתערבה לאחריו )ק'; ראה
ראיה לדין זה להלן ד,יב; מאכלות אסורות טו,ט-יב :משום שהתערובת היא 'דבר שיש לו
כּוּתח
מתירין' ,מפני שתערובת שעבר עליה הפסח  -כשרה( .ו( ֵערוּב ָח ֵמץ  -תערובת חמץָ .

ַה ַבּ ְב ִלי  -מאכל המיוצר בדרך כלל מלחם שהחמיץ ,חלב ומלח ,ומשמש בעיקר
כמטבלֵ .שׁ ָכר ַה ָמּ ִדי  -בירה מעשויה ממשרת חיטים ושעורים שהיו עושים במדי
ֹאכלוּ" ' -כל' באה
ֶא ַמרָ " :כּל ַמ ְח ֶמ ֶצת לֹא ת ֵ
)הנמצאת ליד עירק של ימינו(ֶ .שׁנּ ֱ
לרבות ולכלול גם תערובת ,אך בפסוק זה לא נזכר עונש כרת.
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אֲמוִּרים? ְבּשֶׁ ָאכַל כַּזַּיִת ָחמֵץ בְּתוַֹ התַּ ֲע ֹר ֶבת ִבּכְדֵ י ֲאכִילַת
שָׁלשׁ בֵּיצִים הוּא שֶׁלּוֹקֶה מִן הַתּוָֹרהֲ .אבָל אִם אֵין ַבּתַּ ֲע ֹר ֶבת
כַּזַּיִת ִבּכְדֵ י ֲאכִילַת שָׁלשׁ בֵּיצִים  -אַף עַל פִּי שֶׁאָסוּר לוֹ לֶ ֱאכֹל,
אִם ָאכַל אֵינוֹ לוֹקֶה ֶאלָּא ַמכַּת מְַרדּוּת.

ֵמ ָחמֵץ שֶׁהוּא קֹדֶ שֹׁ :לא אוֹכְלִין וְֹלא שׂוְֹרפִין; עַד שֶׁתַּגִּי ַע שָׁעָה
שִׁשִּׁית  -שׂוְֹרפִין ה ַֹכּל.

שיעור האיסור

ז הָאוֹכֵל מִן ֶה ָחמֵץ ַעצְמוֹ ַבּ ֶפּסַח כָּל שֶׁהוּא  -הֲֵרי ז ֶה אָסוּר מִן
הַתּוָֹרה ,שֶׁנּ ֶ ֱאמַר]" :וְ[ֹלא יֵ ָאכֵל ָחמֵץ" )שם יג,ג( .וְאַף עַל פִּי כֵן,
אֵינוֹ ַחיָּב כֵָּרת אוֹ קְָרבָּן ֶאלָּא עַל כְּשִׁעוּר שֶׁהוּא כַּזַּיִת .וְהָאוֹכֵל
פָּחוּת ִמכַּזּ ַיִת ְבּ ֵמז ִיד ַ -מכִּין אוֹתוֹ ַמכַּת מְַרדּוּת.

זמן תחילת האיסור

ח אָסוּר לֶ ֱאכֹל ָחמֵץ בְּיוֹם אְַר ָבּעָה ָעשָׂר ֵמחֲצוֹת הַיּוֹם וּלְ ַמ ְעלָה,
שֶׁהוּא ִמתְּ ִחלַּת שָׁעָה שְׁבִיעִית בַּיּוֹם ,וְכָל הָאוֹכֵל ִבּזְמַן ז ֶה -
לוֹקֶה מִן הַתּוָֹרה ,שֶׁנּ ֶ ֱא ַמרֹ" :לא תֹאכַל ָעלָיו ָחמֵץ" )דברים טז,ג(,
כְּלוֹמַר עַל קְָרבַּן ַה ֶפּסַח .כָּ לָמְדוּ ִמפִּי ַהשְּׁמוּעָה ְבּפֵרוּשׁ דָּ בָר
ז ֶהֹ :לא תֹּאכַל ָחמֵץ ִמשָּׁעָה שְֶׁראוּיָה לִשְׁחִיטַת ַה ֶפּסַח ,שֶׁהוּא
"בֵּין ָהעְַר ַבּיִם" )שמות יב,ו( ,וְהוּא ֲחצִי הַיּוֹם.

ט וְ ָאסְרוּ ֲחכָמִים לֶ ֱא ֹכל ָחמֵץ ִמתְּ ִחלַּת שָׁעָה שִׁשִּׁית ,כְּדֵ י שֶֹּׁלא
יִגַּע ְבּאִסּוּר תּוָֹרה .וּ ִמתְּ ִחלַּת שָׁעָה שִׁשִּׁית יִ ְהיֶה ֶה ָחמֵץ אָסוּר
ַבּ ֲאכִילָה וּ ַב ֲהנָיָה :שָׁעָה שִׁשִּׁית  -מִדִּ בְֵרי סוֹפְִרים; וּשְׁאָר הַיּוֹם,
ִמשְּׁ ִביעִית וָ ַמ ְעלָה  -מִן הַתּוָֹרה.

י הָא לָמַדְ תָּ שֶׁ ֻמּתָּר לֶ ֱאכֹל ָחמֵץ בְּיוֹם אְַר ָבּעָה ָעשָׂר עַד סוֹף
שָׁעָה ְרבִיעִית ,וְאֵין אוֹכְלִין ְבּשָׁ ָעה ֲחמִישִׁיתֲ ,אבָל נ ֶ ֱהנ ִין בּוֹ;
וְהָאוֹכֵל ְבּשָׁעָה שִׁשִּׁית ַ -מכִּין אוֹתוֹ ַמכַּת מְַרדּוּת; וְהָאוֹכֵל
ִמתְּ ִחלַּת שָׁעָה שְׁבִיעִית  -לוֹקֶה.
השבתת החמץ ובדיקתו
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השבתת החמץ

א ִמ ְצוַת ֲעשֵׂה מִן הַתּוָֹרה לְ ַהשְׁבִּית ֶה ָחמֵץ קֹדֶ ם זְמַן אִסּוּר
בּתֵּיכֶם" )שמות
אר ִמ ָ
ֲאכִילָתוֹ ,שֶׁנּ ֶ ֱאמַר" :בַּיּוֹם הִָראשׁוֹן תַּשְׁבִּיתוּ שְּׂ ֹ
יב,טו( ִ -מפִּי ַהשְּׁמוּעָה לָמְדוּ שֶׁ"ִראשׁוֹן" ז ֶה הוּא יוֹם אְַר ָבּעָה
ָעשָׂר .וְּר ָאיָה לְדָ בָר ז ֶה ,מַה שֶּׁכָּתוּב בַּתּוָֹרהֹ" :לא תִשְׁחַט עַל
ָחמֵץ דַּ ם ז ִ ְבחִי" )שם לד,כה( ,כְּלוֹמַר ֹלא תִּשְׁחַט ַה ֶפּסַח וְ ֶה ָחמֵץ ַקיָּם;
וּשְׁחִיטַת ַה ֶפּסַח  -הוּא יוֹם אְַר ָבּעָה ָעשָׂר ַאחַר חֲצוֹת.
ב וּמַה הִיא ַהשְׁ ָבּתָה זוֹ ָהאֲמוָּרה בַּתּוָֹרה? הִיא שֶׁיְּ ַבטֵּל ֶה ָחמֵץ
ִמלִּבּוֹ וְיַ ֲחשֹׁב אוֹתוֹ כֶּ ָעפָר ,וְיָשִׂים ְבּלִבּוֹ שֶׁאֵין בְִּרשׁוּתוֹ ָחמֵץ
כְּלָל ,וְשֶׁכָּל ָחמֵץ שֶׁבְִּרשׁוּתוֹ הֲֵרי הוּא כְּ ָעפָר וּכְדָ בָר שֶׁאֵין בּוֹ
צֶֹר כְּלָל.

שָׁעָה ֲחמִישִׁית  -אֵין אוֹכְלִין בָּהּ ָחמֵץ ,גְּז ֵָרה מִשּׁוּם יוֹם ַה ְמּ ֻענּ ָן,
טעֶה בֵּין ֲחמִישִׁית וְשִׁשִּׁית .וְאֵינוֹ אָסוּר ַבּ ֲהנָיָה ְבּשָׁעָה
שֶׁמָּא יִ ְ
ֲחמִישִׁית; לְפִיכָ תּוֹלִין בָּהּ תְּרוּמָה וְלֶחֶם תּוֹדָ ה וְכַיּוֹצֵא ָבּהֶן

ג וּמִדִּ בְֵרי סוֹפְִרים לְ ַחפֵּשׂ ַאחַר ֶה ָחמֵץ ַבּ ַמּחֲבוֹאוֹת וּבַחוִֹרים,
וְלִב ְֹדּק וּלְהוֹצִיאוֹ ִמכָּל גְּבוּלוֹ .וְכֵן מִדִּ בְֵרי סוֹפְִרים שֶׁבּוֹדְ קִין

ילת
תוֹך ַה ַתּ ֲער ֶֹבת ִבּ ְכ ֵדי  -בשיעור נפח של שלוש ביצים ובמשך זמן של ֲא ִכ ַ
ָח ֵמץ ְבּ ְ
יצים  -כלומר אם ריכוז החמץ בתערובת הוא שעל כל נפח של שלוש ביצים
ָשׁלֹשׁ ֵבּ ִ
של תערובת )כ 150-סמ"ק( יש כזית חמץ ) 5-15סמ"ק( ,כלומר יחס של .4-10%
יעית ַבּיּוֹם  -בשעות זמניות ,המתקבלות מחלוקת שעות האור
ח( ָשׁ ָעה ְשׁ ִב ִ
לשנים-עשר חלקים שווים ,ונמצא ששעה שביעית מתחילה מחצות היום .אולם
יש מחלוקת בשאלה ממתי מתחיל חישוב היום ,אם מצאת השמש עד שקיעתה
)שיטת הגר"א על פי הרמב"ם( או מעלות השחר עד צאת הכוכבים )שיטת המג"א ,ק'(.
מוּעה  -כפי ששמעו איש מפי רבו במסורת שבעל-פה כיצד להבין את
ִמ ִפּי ַה ְשּׁ ָ
דברי המקרא .ט( ַבּ ֲה ָניָה  -הנאה ממונית ,כגון למכרו לגוי או להאכילו לבהמה
או לחיה או לעופות .יוֹם ַה ְמּ ֻענָּן  -שהשמש אינה נראית בו ואדם עשוי לטעות
ְשׁ ִשּׁית " -שדרך העם לטעות בשעה
ישׁית ו ִ
בחישוב השעותֶ .שׁ ָמּא ִי ְט ֶעה ֵבּין ֲח ִמ ִ
אחת" )עדות ב,ה; וראה שו"ת רנב( ,בייחוד ביום מעונן .משעה שישית  -עיקר
תּוֹלין ָבּהּ
הגזרה .וחמישית  -אזהרה להחמיר רק לעניין האכילה ,ואין בה עונשִ .

 כלומר משאירים בספק ,לא אוכלין )כתרומה טהורה( ולא שורפין )כתרומההאסורה באכילה אף לכוהנים ,כגון שנטמאה( ,שהרי מן התורה עדיין ראויים
רוּמה -
הם לאכילה ,והרי אסור לשרוף תרומה וקודשים כל זמן שניתן לאכלםְ .תּ ָ
שׂוֹר ִפין ַהכֹּל  -לפי
תּוֹדה  -לחם חמץ הבא עם קרבן התודהְ .
מתנת כהניםֶ .ל ֶחם ָ
שהשרפה היא הדרך לבער קודשים )פסולי המקודשין יט,א(.
אַך ַבּיּוֹם ָה ִראשׁוֹן ַתּ ְשׁ ִבּיתוּ ְשּׂאֹר
ֹאכלוְּ ,
ָמים ַמצּוֹת תּ ֵ
ֶא ַמר ִ " -שׁ ְב ַעת י ִ
א( ֶשׁנּ ֱ
מוּעה  -ראה לעיל א,חִ " .ראשׁוֹן"  -פירושו ביום שלפני שבעת
יכם"ִ .מ ִפּי ַה ְשּׁ ָ
ִמ ָבּ ֵתּ ֶ
וּראָיָה ְל ָד ָבר זֶה  -ועיקר הדבר מפי השמועה )פה"מ פסחים א,ד(ֶ .שׁ ָכּתוּב
הימיםְ .
ֶבח ַחג ַה ָפּ ַסח"ַ .ה ֶפּ ַסח -
ָלין ַלבּ ֶֹקר ז ַ
תּוֹרה" :לֹא ִת ְשׁ ַחט ַעל ָח ֵמץ ַדּם ִז ְב ִחי ,וְ לֹא י ִ
ַבּ ָ
קרבן הפסח .ב( ֶשׁיְּ ַב ֵטּל  -וכך אונקלוס מתרגם את "תשביתו" ' -תבטלון'ִ .מ ִלּבּוֹ
 ממחשבתו ומהכרתו .וְ ֶשׁ ָכּל ָח ֵמץ ֶשׁ ִבּ ְרשׁוּתוֹ  -אף אם אינו יודע עליו .ג( ִדּ ְב ֵריסוֹפ ִרים  -תקנת חכמיםְ .גּבוּלוֹ  -רשותו.
ְ

בדיקת החמץ
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הלכות חמץ ומצה ,פרק ב

הלכות חמץ ומצה ,פרק ב

וּ ַמשְׁבִּיתִין ֶה ָחמֵץ ַבּלַּיְלָה ִמתְּ ִחלַּת לֵיל אְַר ָבּעָה ָעשָׂר לְאוֹר ַהנּ ֵר,
ִמ ְפּנ ֵי שֶׁ ַבּלַּיְלָה כָּל ָהעָם מְצוּיִין ְבּ ָבתֵּיהֶם ,וְאוֹר ַהנּ ֵר יָפֶה
לִבְדִ יקָה .וְאֵין קוֹ ְבעִין מִדְ ָרשׁ בְּסוֹף יוֹם שְׁלשָׁה ָעשָׂר ,וְכֵן ֶה ָחכָם
ֹלא יַתְחִיל לִקְרוֹת ְבּעֵת זוֹ ,שֶׁמָּא יִ ָמּשֵׁ וְיִ ָמּנ ַע ִמבְּדִ יקָה ִבּתְ ִחלַּת
ז ְ ַמנּ ָהּ.

ַהמְֻּריָס ,וְחוֵֹרי ַה ַבּיִת ָה ֶא ְמ ָצ ִעיִּים ,וְכַיּוֹצֵא ָבּאֵלּוּ  -צְִריכִין
בְּדִ יקָה ,שֶׁ ְסּתָמָן שֶׁ ַמּכְנ ִיסִין לָהֶן ָחמֵץ; וְאִם יָדַ ע ְבּוַדַּ אי שֶֹּׁלא
ִהכְנ ִיס שָׁם ָחמֵץ  -אֵינוֹ צִָרי בְּדִ יקָה .וּכְשֶׁבּוֹדֵ ק ַהמְַּרתֵּף -
בּוֹדֵ ק ִממֶּנּוּ שְׁתֵּי שׁוּרוֹת ַהחִיצוֹנוֹת ,שֶׁהֵן ָה ֶעלְיוֹנ ָה וְשֶׁלְּ ַמטָּה
ִמ ֶמּנּ ָה.

ד אֵין בּוֹדְ קִין ֹלא לְאוֹר ַהלְּ ָבנ ָה וְֹלא לְאוֹר ַה ַחמָּה וְֹלא לְאוֹר
ָהאֲבוּקָה ֶאלָּא לְאוֹר ַהנּ ֵרַ .בּמֶּה דְּ בִָרים אֲמוִּרים? בַּחוִֹרים
וּ ַב ַמּחֲבוֹאוֹתֲ .אבָל ַאכְסַדְ ָרה שֶׁאוָֹרהּ ַרב  -אִם בְּדָ קָהּ לְאוֹר
ַה ַחמָּה ,דַּ יּוֹ .וְ ֶא ְמצַע ֶה ָחצֵר אֵינוֹ צִָרי בְּדִ יקָהִ ,מ ְפּנ ֵי שֶׁהָעוֹפוֹת
מְצוּיִים שָׁם ,וְהֵן אוֹכְלִין כָּל ָחמֵץ שֶׁיִּפֹּל שָׁם.
ה חוֹר שֶׁ ְבּ ֶא ְמצַע ַה ַבּיִת שֶׁבֵּין אָדָ ם לַ ֲחבֵרוֹ  -ז ֶה בּוֹדֵ ק עַד מָקוֹם
שֶׁיָּדוֹ ַמגַּעַת וְז ֶה בּוֹדֵ ק עַד מָקוֹם שֶׁיָּדוֹ ַמגַּעַת ,וְ ַהשְּׁאָר ְמ ַבטְּלוֹ
ְבּלִבּוֹ* .וְכָל מָקוֹם שֶׁאֵין ַמכְנ ִיסִין לוֹ ָחמֵץ  -אֵינוֹ צִָרי בְּדִ יקָה.

ו חוֵֹרי ַה ַבּיִת ַהתַּחְתּוֹנ ִים וְ ָה ֶעלְיוֹנ ִים ,וְגַג ַהיָּצִי ַע ,וְֶרפֶת ָבּקָר,
וְלוּלִין ,וּ ַמתְבֵּן ,וְאוֹצְרוֹת יַיִן וְאוֹצְרוֹת שֶׁמֶן שֶׁאֵינוֹ ִמ ְס ַ
תּפֵּק ֵמהֶן,
וּבֵית דָּ גִים גְּדוֹלִים  -אֵינ ָן צְִריכִין בְּדִ יקָהֶ ,אלָּא אִם כֵּן ִהכְנ ִיס
לָהֶן ָחמֵץֲ .אבָל אוֹצְרוֹת שֵׁכָר וְאוֹצְרוֹת יַיִן שֶׁ ִמּ ְסתַּפֵּק ֵמהֶן ,וּבֵית
טנּ ִים ,וּבֵית ָה ֵעצִים ,וּבֵית
ַה ֶמּלַח ,וּבֵית ַהשַּׁ ֲעוָה ,וּבֵית דָּ גִים ְק ַ
ִמ ְד ָרשׁ  -לימוד לרבים .ו ְֵכן ֶה ָח ָכם  -כשלומד לעצמו .ד( ַה ַח ָמּה  -השמש ,שאין
בוּקה  -לפיד .נר בעל להבה גדולהְ .לאוֹר ַהנֵּר  -שיכול
אורה מגיע לכל מקוםֲ .א ָ
אַכ ַס ְד ָרה  -רחבה מקורה לפני הבית ופתוחה
להכניסו לחורים ולמחבואותְ .
לרחבת החצר )פה"מ :מעשרות ג,ו; סוכה א,י; אהלות יא,ב( ,כמבנה מקורה בעל שלוש
בּוֹדק ַעד ָמקוֹם
אוֹרהּ ָרב  -שאור רב נכנס אליה מבחוץ .ה( ֵ
דפנות )מזוזה ו,ג(ֶ .שׁ ָ
ַעת  -משום שמניחים שלא השתמש במקום שאין ידו מגיעה אליו ולא
ֶשׁיָּדוֹ ַמגּ ַ
הכניס חמץ לשםְ .מ ַב ְטּלוֹ ְבּ ִלבּוֹ*  -בגיליון מקצת מכתבי היד ובדפוסים נוסף:
עוֹשׂה
ֹאמר ַהגּוֹיְ :כּ ָשׁ ִפים הוּא ֶ
בּוֹדק ְכּ ָללֶ ,שׁ ָמּא י ַ
" ֲא ָבל חוֹר ֶשׁ ֵבּין יִ ְשׂ ָר ֵאל ַלגּוֹי ֵאינוֹ ֵ
ִלי" .ו( הלכה זו מפרטת את הכלל שבסוף הלכה ה ,שאין צורך לבדוק כל מקום
חוֹרי ַה ַבּיִ ת וכו'  -חורים בכותלי הבית
שאין מכניסים לתוכו חמץ בימי השנהֵ .
יע  -גג משופע של מעין מחסן הצמוד לבית
ָצ ַ
שאין יד אדם מגעת לשם .גַּג ַהיּ ִ
שמניחים עליו חפצים .לוּל  -מקום מגורי התרנגולים .שאם היה שם חמץ ,כבר
אוֹצרוֹת  -מחסניםֶ .שׁ ֵאין ִמ ְס ַתּ ֵפּק ֵמ ֶהן -
אכלוהו התרנגוליםַ .מ ְת ֵבּן  -מחסן תבןָ .
שאינו משתמש בהם בשעת האוכל ,ואין צריך לחשוש שמא נכנס אליהם בשעת
דוֹלים  -שמפאת גודלם לוקחים מהם לפני
סעודתו ושכח שם פתֵ .בּית ָדּ ִגים ְגּ ִ
הסעודה בכמות הנצרכתַ .שׁ ֲעוָה  -דונג הדבורים )פה"מ שבת ב,א( ,שהיו עושים
ממנו נרות ,ולפעמים אדם יוצא מסעודתו להביא נרות להאיר על השולחןֵ .בּית
ָדּ ִגים ְק ַט ִנּים  -שהיו רגילים לייבשם מלוחים ולשמרם .מביאים מהן לסעודה
כדי ללפת בהם את הפתֻ .מ ְריָס  -מלטינית ) ,(Muriesשמן דגים בתוספת שעורים
ומלח ,שנהגו לטבול בו את הפת )ציצית ב,ה; פה"מ נדרים ו,ג(.

ספק חמץ

ז אֵין חוֹשְׁשִׁין שֶׁמָּא גְָּרָרה ֻחלְדָּ ה ָחמֵץ לְמָקוֹם שֶׁאֵין ַמכְנ ִיסִין
בּוֹ ָחמֵץ; שֶׁאִם נ ָחוּשׁ ִמ ַבּיִת לְ ַביִת  -נ ָחוּשׁ ֵמעִיר לְעִיר ,וְאֵין
לַדָּ בָר סוֹף .בָּדַ ק לֵיל אְַר ָבּעָה ָעשָׂר ,וְ ִהנּ ִי ַח ֶעשֶׂר חַלּוֹת וּ ָמצָא
תֵּשַׁע  -הֲֵרי ז ֶה חוֹשֵׁשׁ ,וְצִָרי לִבְדֹּק ַפּעַם שְׁנִיָּה ,שֶׁהֲֵרי גְָּרָרה
ֻחלְדָּ ה אוֹ ַעכְבָּר ְבּוַדַּ אי.

ח וְכֵן אִם ָראָה ַעכְבָּר שֶׁנִּכְנ ַס לַ ַבּיִת וְ ָחמֵץ ְבּפִיו ַאחַר בְּדִ יקָה -
צִָרי לִב ְֹדּק ַפּעַם שְׁנִיָּה .אַף עַל פִּי שֶׁ ָמּצָא פֵּרוִּרין ְבּ ֶא ְמצַע
ַה ַבּיִת ,אֵין אוֹמְִרין :כְּבָר ָאכַל אוֹתָהּ ַהפַּת ְבּמָקוֹם ז ֶה ,וַהֲֵרי
ַהפֵּרוִּריןֶ ,אלָּא חוֹשְׁשִׁין שֶׁמָּא ִהנּ ִיחָהּ בְּחוֹר אוֹ ְבּחַלּוֹן ,וְאֵלּוּ
ַהפֵּרוִּרין שָׁם הָיוּ ,וּלְפִיכָ חוֹז ֵר וּבוֹדֵ ק :אִם ֹלא ָמצָא כְּלוּם -
הֲֵרי ז ֶה בּוֹדֵ ק כָּל ַה ַבּיִת; וְאִם ָמצָא אוֹתָהּ ַהפַּת שֶׁנּ ְ ָטלָהּ ָה ַעכְבָּר
וְנִכְנ ַס  -אֵינוֹ צִָרי בְּדִ יקָה.
ט ָראָה תִּינוֹק שֶׁנִּכְנ ַס לְ ַביִת בָּדוּק וּ ְביָדוֹ כִּכָּר ,וְנִכְנ ַס ַאחֲָריו
וּ ָמצָא פֵּרוִּרין  -אֵינוֹ צִָרי בְּדִ יקָה ,שֶׁ ֶחזְקָתוֹ שֶׁ ֲאכָלָהּ ,וְאֵלּוּ
ַהפֵּרוִּרין שֶׁנָּפְלוּ ִממֶּנּוּ ִבּשְׁעַת ֲאכִילָה; שֶׁדֶּ ֶרַ התִּינוֹק לְפֵָרר
ְבּעֵת ֲאכִילָתוֹ ,וְאֵין דֶּ ֶרַ עכְבָּר לְפֵָרר .וְאִם ֹלא ָמצָא פֵּרוִּרין
כְּלָל  -צִָרי לִב ְֹדּק.

י ִהנּ ִי ַח תִּשְׁעָה צִבּוִּרין שֶׁלְּ ַמצָּה וְ ֶאחָד שֶׁלְּ ָחמֵץ ,וּבָא ַעכְבָּר
וְנָטַל ,וְֹלא יָדַ עְנוּ אִם ָחמֵץ אִם ַמצָּה נָטַל ,וְנִכְנ ַס לְ ַביִת בָּדוּק -
צִָרי לִב ְֹדּק; שֶׁכָּל ַהקָּבוּ ַע  -כְּ ֶמ ֱחצָה עַל ֶמ ֱחצָה.
ַמ ְר ֵתּף  -מחסן היין ,שכדי היין ערוכים בו שורות שורות על פני המרתף עד גגו.
ְשׁ ֵתּי שׁוּרוֹת ַה ִחיצוֹנוֹת  -שתי השורות הפונות כלפי פתח המרתף וסמוכות
בוּע  -שאינו נייד ,כלומר
בּוּרין  -ערמותָ .כּל ַה ָקּ ַ
לתקרה .ט( ִתּינוֹק  -ילד .י( ִצ ִ
שמקום האיסור ידוע )המאירי ,חולין צה,א( ,והספק נולד במקום הקביעות )תוס'
פסחים ט,ב(ְ .כּ ֶמ ֱח ָצה ַעל ֶמ ֱח ָצה  -כמחצה אסור )חמץ( על מחצה מותר )מצה(,
וספק איסור מדאורייתא להחמיר ,ולכן הוא אסור .במקרה זה אין הולכים אחר
הרוב אלא אחר מרחב האפשרויות ,חמץ או מצה )י'(.
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יא שְׁנ ֵי צִבּוִּריןֶ ,אחָד ָחמֵץ וְ ֶאחָד ַמצָּה ,וּשְׁנ ֵי ָבּתִּיםֶ ,אחָד בָּדוּק
וְ ֶאחָד שֶׁאֵינוֹ בָּדוּק ,וּבָאוּ שְׁנ ֵי ַעכְבִָּרים ,ז ֶה נָטַל ָחמֵץ וְז ֶה נָטַל
ַמצָּה ,וְאֵין יָדוּ ַע לְאֵי ז ֶה ַבּיִת נִכְנ ַס ז ֶה שֶׁנָּטַל ֶה ָחמֵץ; וְכֵן שְׁנ ֵי
ָבּתִּים בְּדוּקִין וְצִבּוּר ֶאחָד ָחמֵץ ,וּבָא ַעכְבָּר וְנָטַל ,וְאֵין יָדוּ ַע
לְאֵי ז ֶה ַבּיִת נִכְנ ָס ,אוֹ שֶׁיָּדַ ע שֶׁנִּכְנ ַס לְ ֶאחָד ֵמהֶן ,וְנִכְנ ַס ַאחֲָריו
וּבָדַ ק וְֹלא ָמצָא כְּלוּם ,אוֹ שֶׁבָּדַ ק וּ ָמצָא כִּכָּר ְ -בּכָל אֵלּוּ אֵינוֹ
צִָרי לִבְדֹּק ַפּעַם שְׁנִיָּה ,שֶׁאֵין כָּאן קָבוּ ַע.
יב ִהנּ ִי ַח ֶה ָחמֵץ ְבּזָוִית זוֹ וּ ְמצָאוֹ ְבּזָוִית ַאחֶֶרת ,אוֹ שֶׁ ִהנּ ִי ַח תֵּשַׁע
חַלּוֹת וּ ָמצָא ֶעשֶׂר ,אוֹ שֶׁהָיוּ תִּשְׁעָה צִבּוִּרין ַמצָּה וְ ֶאחָד ָחמֵץ,
וּפֵֵרשׁ כִּכָּר ֵמהֶן ,וְאֵין יָדוּ ַע אִם ָחמֵץ אִם ַמצָּה ,וּבָא ַעכְבָּר וְנָטַל
ַהכִּכָּר שֶׁפֵֵּרשׁ וְנִכְנ ַס לְ ַביִת בָּדוּק ,אוֹ שֶׁבָּא ַעכְבָּר וְנָטַל ֶה ָחמֵץ,
וְ ָספֵק נִכְנ ַס לְ ַביִת ז ֶה אוֹ ֹלא נִכְנ ַס ְ -בּכָל אֵלּוּ צִָרי לִבְדֹּק.

יג נִכְנ ַס ַעכְבָּר לַ ַבּיִת וְכִכָּר ְבּפִיו ,וְיָצָא ַעכְבָּר ִמשָּׁם וְכִכָּר ְבּפִיו
 אוֹמְִרין :הוּא הִָראשׁוֹן שֶׁנִּכְנ ַס הוּא ָה ַאחֲרוֹן שֶׁיָּצָא ,וְאֵינוֹצִָרי לִבְדֹּקָ .היָה הִָראשׁוֹן שָׁחֹר וְז ֶה שֶׁיָּצָא לָבָן  -צִָרי לִבְדֹּק.
נִכְנ ַס ַעכְבָּר וְכִכָּר ְבּפִיו ,וְיָצָאת ִמשָּׁם ֻחלְדָּ ה וְכִכָּר ְבּפִי ָה  -צִָרי
לִבְדֹּק .יָצָאת ,וְ ַעכְבָּר וְכִכָּר ְבּפִי ָה ֵ -אינוֹ צִָרי לִב ְֹדּק ,שֶׁזּ ֶה
ַהכִּכָּר הוּא שֶׁ ָהיָה ְבּפִי ָה ַעכְבָּר .נָחָשׁ שֶׁנִּכְנ ַס לְחוֹר וּפַת ְבּפִיו -
אֵינוֹ ַחיָּב לְ ָהבִיא ַחבָּר לְהוֹצִיאוֹ.
יד כַּזַּיִת ָחמֵץ ִבּשְׁמֵי קוָֹרה ְ -מ ַחיְּבִין אוֹתוֹ לְ ָהבִיא ֻסלָּם
לְהוִֹרידוֹ ,שֶׁ ְפּ ָעמִים יִפֹּל ִמשְּׁמֵי קוָֹרהָ .היָה ָחמֵץ בַּבּוֹר  -אֵין
ְמ ַחיְּבִין אוֹתוֹ לְ ַהעֲלוֹתוֶֹ ,אלָּא ְמ ַבטְּלוֹ ְבּלִבּוֹ וְדַ יּוֹ.
ָדוּע ְל ֵאי זֶה ַבּ ִית נִ ְכנַס וכו'  -גם כאן לגבי כל בית הספק שקול ,אלא
יא( ְו ֵאין י ַ
שכאן יש מקום לתלות ולומר שהוכנס חמץ לבית שלא נבדק והמצה הוכנסה
דוּקין  -שתולים בכל בית שלא נכנס לשם.
לבית שכבר נבדקְ .ו ֵכ ן ְשׁנֵי ָבּ ִתּים ְבּ ִ
וּמ ָצא ֶע ֶשׂר  -שמעורב גורם לא ידוע,
יח ֵתּ ַשׁע ַחלּוֹת ָ
יב( זָוִית  -פינת הביתֶ .שׁ ִה ִנּ ַ
ָטל ַה ִכּ ָכּר ֶשׁ ֵפּ ֵרשׁ וְ נִ ְכנַס ְל ַב ִית ָבּדוּק  -כבהלכה י ,שהכיכר
וּבא ַע ְכ ָבּר וְ נ ַ
אולי אדםָ .
שפירשה ,ממקום קבוע פירשה ,ולכן אין הולכים אחר הרוב .יג( ַח ָבּר  -לוכד
קוֹרה  -על גבי קורה בגובה הביתַ .בּבּוֹר  -משום שהוא כחמץ
נחשים .יד( ִבּ ְשׁ ֵמי ָ
שנפלה עליו מפולת ,והריהו כמבוער )ראה לעיל ג,יא(ְ .מ ַב ְטּלוֹ ְבּ ִלבּוֹ  -כדין התורה
)לעיל הלכה ב( .טו( ִכּ ַפּת ְשׁאוֹר  -קערה מלאה שאור או בצק יבש שנעשתה כמו כר
ֲר ָבה  -קערה גדולה ללוש בה בצק )פה"מ שבת
)תשובות הגאונים קלד ,הובא בי'( .ע ֵ
יז,ה; כלים כו,ז(ְ .ל ַב ֵער  -להשמיד את החמץ ,כפי שיתבאר להלן ג,יא.
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טּיט ,הֲֵרי זוֹ
טו כִּפַּת שְׂאוֹר שֶׁיִּחֲדָ הּ לִישִׁיבָה  -אִם טָח ָפּנ ֶי ָה ַבּ ִ
ְבּ ֵטלָה ,וּ ֻמתָּר לְ ַקיְּמָהָּ .בּצֵק שֶׁ ְבּסִדְ קֵי ָהעֲֵרבָה :אִם יֵשׁ כַּזַּיִת
ְבּמָקוֹם ֶאחָד ַ -חיָּב לְ ַבעֵר; וְאִם לָאו :אִם ָהיָה עָשׂוּי לְ ַחזּ ֵק בּוֹ
שִׁבְֵרי ָהעֲֵרבָה אוֹ לִסְתֹּם בּוֹ נֶקֶב ָ -בּטֵל ְבּמִעוּטוֹ; וְאִם לָאו -
ַחיָּב לְ ַבעֵר .הָיוּ שְׁנ ֵי ֲח ָציֵי ז ֵיתִים ִבּשְׁנ ֵי מְקוֹמוֹת וְחוּט שֶׁלְּ ָבצֵק
טּלִין עִמּוֹ ַ -חיָּב
בֵּינ ֵיהֶן  -רוֹאִין :כָּל שֶׁאִלּוּ יִנָּטֵל הַחוּט נ ִ ָ
לְ ַבעֵר; וְאִם לָאו  -אֵינוֹ ַחיָּב לְ ַבעֵר.
טז ַבּמֶּה דְּ בִָרים אֲמוִּרים? ָבּעֲֵרבָהֲ .אבָל ַבּ ַבּיִת  -אַף עַל פִּי
שֶׁאִם יִנָּטֵל הַחוּט אֵינ ָן נ ִ ָ
טּלִין עִמּוַֹ ,חיָּב לְ ַבעֵרִ ,מ ְפּנ ֵי שֶׁ ְפּ ָעמִים
ְמ ַקבֵּץ אוֹתָןָ .היָה ֲחצִי זַיִת ַבּ ַבּיִת וַ ֲחצִי זַיִת ָבּ ֲעלִיָּהֲ ,חצִי זַיִת
ַבּ ַבּיִת וַ ֲחצִי זַיִת ָבּ ַאכְסַדְ ָרהֲ ,חצִי זַיִת ַבּ ַבּיִת וַ ֲחצִי זַיִת ַבּ ַבּיִת
שֶׁלִּ ְפנ ִים ִממֶּנּוּ  -הוֹאִיל וְאֵלּוּ ַה ֲח ָציֵי ז ֵיתִים דְּ בוּקִים ַבּכְּתָלִים אוֹ
בַּקּוֹרוֹת אוֹ ַבּקְַּרקָעוֹת ,אֵינוֹ ַחיָּב לְ ַבעֵרֶ ,אלָּא ְמ ַבטֵּל ְבּלִבּוֹ וְדַ יּוֹ.

השכרת בית

יז ַה ַמּשְׂכִּיר ַבּיִת ְסתָם ְבּאְַר ָבּעָה ָעשָׂר  -הֲֵרי ז ֶה ְבּ ֶחזְקַת בָּדוּק,
וְאֵינוֹ צִָרי לִשְׁאֹל .וְאִם ֻה ְחז ַק ז ֶה ַה ַמּשְׂכִּיר שֶֹּׁלא בָּדַ ק ,וְ ָאמְָרה
ִאשָּׁה אוֹ ָקטָן 'אָנוּ בְּדַ קְנוּהוּ'  -הֲֵרי אֵלּוּ נ ֶ ֱא ָמנ ִין; שֶׁה ַֹכּל נ ֶ ֱא ָמנ ִין
עַל בִּעוּר ָחמֵץ וְהַכֹּל כְּשִֵׁרין לִבְדִ יקָה ,וַ ֲאפִלּוּ נָשִׁים וַ ֲעבָדִ ים
וּ ְק ַ
טנּ ִים; וְהוּא שֶׁיִּ ְהיֶה ָקטָן שֶׁיֵּשׁ בּוֹ דַּ עַת לִב ְֹדּק.

יח ַה ַמּשְׂכִּיר ַבּיִת לַ ֲחבֵרוֹ :אִם עַד שֶֹּׁלא ָמסַר ַה ַמּ ְפתֵּ ַח חָל
אְַר ָבּעָה ָעשָׂר  -עַל ַה ַמּשְׂכִּיר לִבְדֹּק; וְאִם ִמשֶּׁ ָמּסַר ַה ַמּ ְפתֵּ ַח חָל
אְַר ָבּעָה ָעשָׂר  -עַל הַשּׂוֹכֵר לִבְדֹּקַ .ה ַמּשְׂכִּיר ַבּיִת ְבּ ֶחזְקַת שֶׁהוּא
בָּדוּק ,וְנ ִ ְמצָא שֶׁאֵינוֹ בָּדוּק  -עַל הַשּׂוֹכֵר לִבְדֹּק ,וְאֵינוֹ ֶמקַּח
טָעוּת ,וַ ֲאפִלּוּ ְבּמָקוֹם שֶׁבּוֹדְ קִין ְבּשָׂכָר ,שֶׁהֲֵרי ִמ ְצוָה הוּא עוֹשֶׂה.
אַכ ַס ְד ָרה  -ראה לעיל ביאור הלכה ד .יז( ַה ַמּ ְשׂ ִכּיר ַבּ ִית ְס ָתם  -בלי לומר אם
טז( ְ
וּק ַטנִּ ים  -אף על פי שאינם
ֲב ִדים ְ
ָשׁים ַוע ָ
ַא ִפלּוּ נ ִ
הוא בדוק מחמץ אם לאו .ו ֲ
כשרים לעדות ,מפני שמן התורה די בביטול ,והבדיקה היא רק מתקנת חכמים,
לכן נתנו חכמים תוקף אמנה לתקנתם .יח( ִאם ַעד ֶשׁלֹּא  -אם לפני ש ָמ ַסר את
ַה ַמּ ְפ ֵתּ ַח  -שמסירת המפתח מאפשרת לשוכר להיכנס לבית ,אף על פי שאינה
נחשבת דרך קנייה אם לא ניתן הכסף או לא נעשתה אחת מדרכי הקנייה
המקובלות )מכירה א,ט; א,יח(ֶ .מ ַקּח ָטעוּת  -קנייה שנעשתה מתוך טעות ,ולכן
עוֹשׂה  -ואין המשכיר חייב לתת
אינה תקפה )ראה מכירה טו,ג(ֶ .שׁ ֲה ֵרי ִמ ְצוָה הוּא ֶ
לו שכר הבדיקה ,כיוון שנוח לו לאדם לעשות מצווה בממונו ובגופו )בבלי פסחים
ד,ב(.
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היוצא מביתו קודם הפסח

יט ַה ְמּפֵָרשׁ ַבּיָּם וְהַיּוֹצֵא ְבּשַׁיָָּרה :תּוֹ שְׁלשִׁים יוֹם  -ז ָקוּק
לִבְדֹּק; קֹדֶ ם שְׁלשִׁים יוֹם :אִם דַּ עְתּוֹ לַ ֲח ֹזר ֹקדֶ ם ַה ֶפּסַח  -צִָרי
לִבְדֹּק וְ ַאחַר כָּ יֵצֵא ,שֶׁמָּא יַ ֲחזֹר עֶֶרב ַה ֶפּסַח בֵּין ַהשְּׁמָשׁוֹת וְֹלא
יִ ְהיֶה לוֹ ְפּנ ַאי לְ ַבעֵר; וְאִם אֵין דַּ עְתּוֹ לַ ֲחזֹר  -אֵינוֹ צִָרי לִב ְֹדּק.
וְכֵן הָעוֹשֶׂה בֵּיתוֹ אוֹצָר :תּוֹ שְׁלשִׁים יוֹם  -ז ָקוּק לִב ְֹדּק ,וְ ַאחַר
כָּ כּוֹנ ֵס אוֹצָרוֹ לְתוֹכוֹ; ֹקדֶ ם שְׁלשִׁים יוֹם :אִם דַּ עְתּוֹ לְפַנּוֹתוֹ
קֹדֶ ם ַה ֶפּסַח  -צִָרי לִבְדֹּק ,וְ ַאחַר כָּ עוֹשֵׂהוּ אוֹצָר; וְאִם אֵין
דַּ עְתּוֹ לְפַנּוֹתוֹ ֹקדֶ ם ַה ֶפּסַח  -אֵינוֹ צִָרי לִב ְֹדּק.

סדר הבדיקה והביעור

ישי
ּ ֶפ ֶרק ְׁש ִל ִׁ

בדיקת החמץ

א כְּשֶׁבּוֹדֵ ק אָדָ ם וּ ְמ ַחפֵּשׂ ְבּלֵילֵי אְַר ָבּעָה ָעשָׂר ,מוֹצִיא אֶת
ֶה ָחמֵץ מִן הַחוִֹרים וּמִן ַה ַמּחֲבוֹאוֹת וּמִן ַהזָּוִיּוֹת ,וּ ְמ ַקבֵּץ הַכֹּל
וּ ַמנּ ִיחוֹ ְבּמָקוֹם ֶאחָד עַד תְּ ִחלַּת שָׁעָה שִׁשִּׁית בַּיּוֹם ,וּ ְמ ַבעֲרוֹ; וְאִם
ָרצָה לְ ַבעֲרוֹ ְבּלֵילֵי אְַר ָבּעָה ָעשָׂר ְ -מ ַב ֵער.

ב ֶה ָחמֵץ שֶׁ ַמּנּ ִי ַח ְבּלֵילֵי אְַר ָבּעָה ָעשָׂר כְּדֵ י שֶׁיֹּאכַל ִממֶּנּוּ לְ ָמחָר
עַד אְַרבַּע שָׁעוֹת  -אֵינוֹ ַמנּ ִיחוֹ ְמ ֻפזּ ָר וּ ְמפָֹרד ְבּכָל מָקוֹםֶ ,אלָּא
ַמ ְצנ ִיעוֹ ִבּכְלִי אוֹ ְבּזָוִית יְדוּעָה ,וְנִזְהָר בּוֹ; שֶׁאִם ֹלא נִז ְ ַהר בּוֹ
וּ ְמצָאוֹ ָחסֵר  -צִָרי לְ ַחפֵּשׂ ַאחֲָריו וְלִב ְֹדּק ַפּעַם ַאחֶֶרת ,שֶׁמָּא
גְָּררוּהוּ ָה ַעכְבִָּרים.
ג חָל אְַר ָבּעָה ָעשָׂר לִהְיוֹת ַבּשַּׁבָּת  -בּוֹדְ קִין אֶת ֶה ָחמֵץ ְבּלֵילֵי
עֶֶרב שַׁבָּת ,שֶׁהוּא לֵיל שְׁלשָׁה ָעשָׂר ,וּ ַמנּ ִי ַח מִן ֶה ָחמֵץ כְּדֵ י לֶ ֱאכֹל
ִממֶּנּוּ עַד אְַרבַּע שָׁעוֹת בְּיוֹם ַהשַּׁבָּת ,וּ ַמנּ ִיחוֹ ְבּמָקוֹם ֻמ ְצנ ָע,
וְ ַהשְּׁאָר ְמ ַבעֲרוֹ ִמלִּ ְפנ ֵי ַהשַּׁבָּת .וְאִם נִשְׁאַר מִן ֶה ָחמֵץ בְּיוֹם
ַהשַּׁבָּת ַאחַר אְַרבַּע שָׁעוֹת ְ -מ ַבטְּלוֹ ,וְכוֹפֶה ָעלָיו כְּלִי עַד
עוֹשׂה
יט( ַה ְמּ ָפ ֵרשׁ ַבּיָּם  -המפליג בספינה ,שהוא פורש מן היבשה אל היםָ .ה ֶ
אוֹצר  -מחסן של תבואה ,וסביר להניח שיש חמץ בקרקע הבית.
ֵבּיתוֹ ָ
א( ָזוִיּוֹת  -פינותַ .עד ְתּ ִח ַלּת ָשׁ ָעה ִשׁ ִשּׁית ַבּיּוֹם  -סוף הזמן שמותר ליהנות מן
החמץ מתקנת חכמים )ראה לעיל א,ט(ְ .מ ַבעֲרוֹ  -מכלה אותו .לאופן הביעור ,ראה
שׁעוֹת  -עד סוף השעה הרביעית בשעות זמניות )ראה
אַר ַבּע ָ
להלן הלכה יא .ב( ַעד ְ
ילי ֶע ֶרב ַשׁ ָבּת  -ליל שישי שאחר סוף יום חמישי.
לעיל א,י(ַ .מ ְצ ִניעוֹ  -שומרו .ג( ְבּ ֵל ֵ
וְ ִאם נִ ְשׁאַרְ ...בּיוֹם ַה ַשּׁ ָבּת  -שאסור לבערו בשבתְ .מ ַב ְטּלוֹ  -בלבו )ראה לעיל ב,ב(.
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מוֹ ָצאֵי יוֹם טוֹב הִָראשׁוֹן ,וּ ְמ ַבעֲרוֹ.
ד הָיוּ לוֹ כִּכָּרוֹת ַרבּוֹת שֶׁלִּתְרוּמָה ,וְצַָר לְשְָׂרפָהּ עֶֶרב שַׁבָּת -
ֹלא יְעֵָרב טְהוָֹרה עִם ַה ְטּ ֵמאָה וְיִשְׂרֹףֶ ,אלָּא שׂוֵֹרף טְהוָֹרה
לְ ַע ְצמָהּ וּ ְט ֵמאָה לְ ַע ְצמָהּ וּתְלוּיָה לְ ַע ְצמָהּ ,וּ ַמנּ ִי ַח מִן ַהטְּהוָֹרה
כְּדֵ י לֶ ֱאכֹל עַד אְַרבַּע שָׁעוֹת בְּיוֹם ַהשַּׁבָּת ִבּלְבַד.

ה מִי שֶׁשָּׁכַח אוֹ ֵהז ִיד וְֹלא בָּדַ ק ְבּלֵיל אְַר ָבּעָה ָעשָׂר  -בּוֹדֵ ק
ְבּאְַר ָבּעָה ָעשָׂר ַבּשַּׁחֲִריתֹ .לא בָּדַ ק ַבּשַּׁחֲִרית  -בּוֹדֵ ק ִבּשְׁעַת
ַהבִּעוּרֹ .לא בָּדַ ק ִבּשְׁעַת ַהבִּעוּר  -בּוֹדֵ ק בְּתוֶֹ החָגָ .עבַר הֶָרגֶל
וְֹלא ָבּדַ ק  -בּוֹדֵ ק ַאחַר הֶָרגֶל ,כְּדֵ י שֶׁיְּ ַבעֵר מַה שֶּׁיִּ ְמצָא ֵמ ָחמֵץ
שֶׁ ָעבַר ָעלָיו ַה ֶפּסַחִ ,מ ְפּנ ֵי שֶׁהוּא אָסוּר ַבּ ֲהנָיָה.
ו כְּשֶׁבּוֹדֵ ק ֶה ָחמֵץ ְבּלֵיל אְַר ָבּעָה ָעשָׂר אוֹ בְּיוֹם אְַר ָבּעָה ָעשָׂר אוֹ
בְּתוֹ הֶָרגֶל ְ -מבֵָר קֹדֶ ם שֶׁיַּתְחִיל לִבְדֹּק "בָּרוַּ אתָּה יי
אֱֹלהֵינוּ ֶמלֶ הָעוֹלָםֲ ,אשֶׁר קִדְּ שָׁנוּ ְבּ ִמצְווֹתָיו וְ ִצוָּנוּ עַל בִּעוּר
ָחמֵץ" ,וּבוֹדֵ ק וּ ְמ ַחפֵּשׂ ְבּכָל ַהמְּקוֹמוֹת שֶׁ ַמּכְנ ִיסִין לָהֶם ָחמֵץ,
כְּמוֹ שֶׁ ֵבּאְַרנוּ )לעיל ב,ד-ו( .וְאִם בָּדַ ק לְ ַא ַחר הֶָרגֶל  -אֵינוֹ ְמבֵָר.
ביטול חמץ

ז כְּשֶׁגּוֹמֵר לִבְדֹּק :אִם בָּדַ ק ְבּלֵיל אְַר ָבּעָה ָעשָׂר ,אוֹ בְּיוֹם
אְַר ָבּעָה ָעשָׂר קֹדֶ ם שֵׁשׁ שָׁעוֹת  -צִָרי לְ ַבטֵּל כָּל ָחמֵץ שֶׁנִּשְׁאַר
בְִּרשׁוּתוֹ וְאֵינוֹ רוֹאֵהוּ ,וְיֹאמַר 'כָּל ָחמֵץ שֶׁיֵּשׁ בְִּרשׁוּתִי שֶֹּׁלא
ְראִיתִיו וְֹלא יְדַ ְעתִּיו  -הֲֵרי הוּא ָבּטֵל ,וַהֲֵרי הוּא כֶּ ָעפָר'; ֲאבָל
אִם בָּדַ ק ִמתְּ ִחלַּת שָׁעָה שִׁשִּׁית וּלְ ַמ ְעלָה  -אֵינוֹ צִָרי לְ ַבטֵּל,
שֶׁהֲֵרי אֵינוֹ בְִּרשׁוּתוֹ ,שֶׁכְּבָר נ ֶ ֱאסַר ַבּ ֲהנָיָה.

ח

מצָא*
לְפִיכָ ,אִם ֹלא ִבּטֵּל ֹקדֶ ם שֵׁשׁ ,וּ ִמשֵּׁשׁ שָׁעוֹת וָ ַמ ְעלָה ָ

מוֹצ ֵאי יוֹם טוֹב ָה ִראשׁוֹן  -שהוא כבר חול המועד .ד( לֹא יְ ָע ֵרב
כּוֹפה  -הופךַ .עד ָ
ֶ
הוֹרה ִעם ַה ְטּ ֵמאָה וְ ִי ְשׂרֹף  -שאין מטמאין את הטהורה )תרומות יב,א(ְ .תּלוּיָה -
ַה ְטּ ָ
תרומה שהיא ספק טמאה ספק טהורה ,שבדרך כלל אינה נאכלת ואינה
בּוֹדק
נשרפת .ה( ִבּ ְשׁ ַעת ַה ִבּעוּר  -שהיא תחילת שעה שישית )ראה לעיל הלכה א(ֵ .
תוֹך ֶה ָחג  -אמנם אינו יכול לבטלו ,שהרי אינו ברשותו )הלכה ז( ,אך הוא חייב
ְבּ ְ
לבערו )להלן הלכה ח(ָ .ע ַבר ָה ֶרגֶל  -חג הפסח ,והוא נקרא כן משום שהוא אחד
משלושת הרגלים שעולים בהם לירושלים ,כמו שנאמר" :שלוש רגלים תחוג לי
בשנה" )שמות כג,יד( .ו( ַעל ִבּעוּר ָח ֵמץ  -נוסח הברכה אינו "לבער" ,כנוסח ברכה
שלפני מעשה ,שהרי "מעת שגמר בלבו לבטל ,נעשית מצוות הביעור ,קודם
ֹאמר  -כדי להבהיר את הביטול באמצעות אמירה.
שיבדוק" )ברכות יא,טו( .ז( וְ י ַ
יך ְל ַב ֵטּל  -שהרי אי אפשר ,שבשעה זו כבר אין תועלת בביטול .ח( ָמ ָצא*
ֵאינוֹ ָצ ִר ְ
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ָחמֵץ שֶׁ ָהיָה דַּ עְתּוֹ ָעלָיו וְ ָהיָה ְבּלִבּוֹ ,וּשְׁכָחוֹ ִבּשְׁעַת ַהבִּעוּר וְֹלא
ִבּעֲרוֹ  -הֲֵרי ז ֶה ָעבַר עַל 'ֹלא יֵָראֶה' וְ'ֹלא ִי ָמּצֵא' ,שֶׁהֲֵרי ֹלא ִבּעֵר
וְֹלא ִבּטֵּל ,וְאֵין ַהבִּטּוּל ַעתָּה מוֹעִיל לוֹ כְּלוּם ,לְפִי שֶׁאֵינוֹ
בְִּרשׁוּתוֹ ,וְ ַהכָּתוּב ָעשָׂהוּ כְּאִלּוּ הוּא בְִּרשׁוּתוֹ ,לְ ַחיְּבוֹ מִשּׁוּם 'ֹלא
יֵָראֶה' וְ'ֹלא יִ ָמּצֵא' .וְ ַחיָּב לְ ַבעֲרוֹ ְבּכָל עֵת שֶׁיִּ ְמ ָצאֶנּוּ .וְאִם ְמצָאוֹ
בְּיוֹם טוֹב  -כּוֹ ֶפה ָעלָיו כְּלִי עַד לָעֶֶרב ,וּ ְמ ַבעֲרוֹ; וְאִם שֶׁלַּ ֶהקְדֵּ שׁ
הוּא  -אֵינוֹ צִָרי לִכְפּוֹת ָעלָיו ,שֶׁה ַֹכּל פּוְֹרשִׁין ִממֶּנּוּ.

לַיָּם .וְאִם ָהיָה ֶה ָחמֵץ ָקשֶׁה ,וְאֵין ַהיָּם ְמ ַחתְּכוֹ ִבּ ְמהֵָרה  -הֲֵרי ז ֶה
ַפּלֶת וְנ ִ ְמצָא
ְמפְָררוֹ וְ ַאחַר כָּ זוְֹרקוֹ לַיָּם .וְ ָחמֵץ שֶׁנּ ָ ְפלָה ָעלָיו מ ֹ
ָעלָיו ָעפָר שְׁלשָׁה ְט ָפחִים אוֹ יָתֵר  -הֲֵרי הוּא כִּ ְמ ֹב ָער; וְצִָרי
לְ ַבטֵּל ְבּלִבּוֹ ,אִם עֲדַ יִן ֹלא נִכְנְסָה שָׁעָה שִׁשִּׁית.

ט מִי שֶׁיָּצָא ִמבֵּיתוֹ קֹדֶ ם שְׁעַת ַהבִּעוּר לַעֲשׂוֹת ִמ ְצוָה אוֹ לֶ ֱאכֹל
ִבּסְעוּדָ ה שֶׁלְּ ִמ ְצוָה ,כְּגוֹן סְעוּדַ ת אֵרוּסִין וְנ ִשּׂוּאִין ,וְנִזְכַּר שֶׁיֵּשׁ לוֹ
ָחמֵץ בְּתוֹ בֵּיתוֹ :אִם יָכוֹל לַ ֲח ֹזר וּלְ ַבעֵר וְיַ ֲחזֹר לְ ִמ ְצוָתוֹ  -יַ ֲחזֹר;
וְאִם לָאו  -יְ ַבטֵּל ְבּלִבּוֹ .יָצָא לְ ַהצִּיל ִמיַּד ַהגַּיִס ,מִן ַהנָּהָר ,מִן
הַדְּ לֵקָה ,וּמִן ַהמַּפֹּלֶת  -יְ ַבטֵּל ְבּלִבּוֹ וְדַ יּוֹ .יָצָא לְ ֹצֶרַ עצְמוֹ,
וְנִזְכַּר שֶׁיֵּשׁ לוֹ ָחמֵץ בְּתוֹ בֵּיתוֹ  -יַ ֲח ֹזר ִמיָּד .וְעַד כַּמָּה הוּא
חוֹז ֵר? עַד כַּבֵּיצָהָ .היָה פָּחוּת ִמכַּבֵּיצָה ְ -מ ַבטְּלוֹ ְבּלִבּוֹ וְדַ יּוֹ.
י מִי שֶׁ ִהנּ ִי ַח ִעסָּה ְמגֻלְגֶּלֶת בְּתוֹ בֵּיתוֹ וְיָצָא ,וְנִזְכַּר ַאחַר שֶׁיָּצָא
וְהוּא יוֹשֵׁב לִ ְפנ ֵי ַרבּוֹ ,וְ ָהיָה יֵָרא שֶׁמָּא תַּ ֲחמִיץ ֹקדֶ ם שֶׁיָּבוֹא -
הֲֵרי ז ֶה ְמ ַב ְ
טּלָהּ ְבּלִבּוֹ קֹדֶ ם שֶׁתַּ ֲחמִיץ; ֲאבָל אִם ֶה ֱחמִיצָה  -אֵין
ַהבִּטּוּל מוֹעִיל כְּלוּםֶ ,אלָּא כְּבָר ָעבַר עַל 'ֹלא יֵָראֶה' וְ'ֹלא
יִ ָמּצֵא' ,וְ ַחיָּב לְ ַבעֵר ִמיָּד כְּשֶׁיַּ ֲחזֹר לְבֵיתוֹ.
ביעור חמץ

יא כֵּיצַד בִּעוּר ָחמֵץ? שׂוְֹרפוֹ ,אוֹ פּוֵֹרר וְזוֶֹרה לָרוּ ַח ,אוֹ זוְֹרקוֹ
וּמ ָצא .לדעת ק' הוא מהדורה בתרא ,ויש
 בכמה מכתבי היד הנוסח הואָ :כּוֹפה ָע ָליו ְכּ ִלי  -כדי שלא יראה
למחוק לפיה את המילים 'ומשש שעות ומעלה'ֶ .
אותו ,אבל אינו רשאי להשליכו ,שהרי אסור לטלטלו ,משום שהוא מוקצה ביום
פּוֹר ִשׁין ִמ ֶמּנּוּ  -מתרחקים
טובֶ .ה ְק ֵדּשׁ  -דבר שהוקדש לבית המקדשֶ .שׁ ַהכֹּל ְ
רוּסין -
ממנו כל ימות השנה" ,כדי שלא יבואו לידי מעילה" )להלן ד,ב( .ט( ֵא ִ
נקראים גם קידושין ,והם השלב שקודם הנישואין ,שהאישה משתייכת בו
לבעלה )ראה אישות א,א-ג; י,א( .בנישואין הייתה האישה עוברת לגור בבית בעלה
)=כניסה לחופה(ְ .ל ַה ִצּיל ִמיַּד ַהגַּיִ ס  -להציל יהודים שהיו נרדפים על ידי חיילים
ָהר -
גוייםַ .מפּ ֶֹלת  -בניין שהתמוטט וכיוצא בזה ,ויש תחתיו אנשיםִ .מן ַהנּ ָ
להציל אדם מטביעה בנהר או מטביעה במי נהר העולה על גדותיו ומציף את
העיר וכדומה .יְ ַב ֵטּל ְבּ ִלבּוֹ  -שכל אלו הם בגדר הצלת נפשות ,שמצוות חכמים
יצה  -נפח ביצה
לבער נדחית מפניהםְ .לצ ֶֹר ְך ַע ְצמוֹ  -לצורך עסקיו או סחורתוֵ .בּ ָ
רגילה )כ 50-סמ"ק( .מהלכה זו נלמד שהביטול מועיל גם לחמץ ידוע .י( ִע ָסּה
ֶלת  -שנתערבו בה הקמח והמים )ביכורים ח,ד( ,אך עדיין לא החמיץ הבצק.
ֻלגּ ֶ
ְמג ְ
יוֹשׁב ִל ְפנֵי ַרבּוֹ  -ואינו יכול לחזור מפני כבוד רבו ,שהרי כבר התחיל ללמוד.
וְהוּא ֵ
פּוֹרר  -מפורר את החמץ לפירורים קטנים מאוד )פה"מ פסחים ב,א(.
יא( ֵ

נְתָנוֹ לְנָכְִרי קֹדֶ ם שָׁעָה שִׁשִּׁית  -אֵינוֹ צִָרי לְ ַבעֵר .וְאִם שְָׂרפוֹ
ֹקדֶ ם שָׁעָה שִׁשִּׁית  -הֲֵרי ז ֶה ֻמתָּר לֵהָנוֹת ַבּ ֶפּ ָחמִין שֶׁלּוֹ בְּתוֹ
ַה ֶפּסַחֲ .אבָל אִם שְָׂרפוֹ ִמשָּׁעָה שִׁשִּׁית וָ ַמ ְעלָה  -הוֹאִיל וְהוּא
אָסוּר ַבּ ֲהנָיָה ,הֲֵרי ז ֶה ֹלא יַסִּיק בּוֹ תַּנּוּר וְכִיַריִם ,וְֹלא ֹיאפֶה בּוֹ
וְֹלא יְ ַבשֵּׁל; וְאִם ָאפָה אוֹ ִבּשֵּׁל  -אוֹתָהּ ַהפַּת וְאוֹתוֹ ַהתַּ ְבשִׁיל
אָסוּר ַבּ ֲהנָיָה .וְכֵן ַה ֶפּ ָחמִין שֶׁלּוֹ אֲסוִּרין ַבּ ֲהנָיָה ,הוֹאִיל וּשְָׂרפוֹ
ַאחַר שֶׁנּ ֶ ֱאסַר ַבּ ֲהנָיָה.

לא ייראה ולא יימצא

יעי
ּ ֶפ ֶרק ְר ִב ִ

בעלות על החמץ

א כָּתוּב בַּתּוָֹרה]" :וְ[ֹלא יֵָראֶה לְָ חמֵץ" )שמות יג,ז( .יָכוֹל אִם ָטמַן
אוֹתוֹ אוֹ ִה ְפקִיד אוֹתוֹ ְבּיַד גּוֹיִים ֹלא יִ ְהיֶה עוֹבֵר? תַּלְמוּד לוֹמַר:
אר ֹלא יִ ָמּצֵא ְבּ ָבתֵּיכֶם" )שם יב,יט( ֲ -אפִלּוּ ִה ְטמִינוֹ אוֹ ִה ְפקִידוֹ.
"שְׂ ֹ
יָכוֹל ֹלא יִ ְהיֶה עוֹבֵר ֶאלָּא אִם כֵּן ָהיָה ֶה ָחמֵץ ְבּבֵיתוֲֹ ,אבָל אִם
ָהיָה ָרחוֹק ִמבֵּיתוַֹ ,בּשָּׂדֶ ה אוֹ ְבּעִיר ַאחֶֶרתֹ ,לא יִ ְהיֶה עוֹבֵר?
תַּלְמוּד לוֹמַרְ " :בּכָל גְּ ֻבלֶ) "שם יג,ז; דברים טז,ד( ְ -בּכָל ְרשׁוּתוֹ.
יָכוֹל יִ ְהיֶה ַחיָּב לְ ַבעֵר מְֵרשׁוּתוֹ ָחמֵץ שֶׁלַּגּוֹי אוֹ שֶׁלַּ ֶהקְדֵּ שׁ?
תַּלְמוּד לוֹמַרֹ" :לא יֵָראֶה לְ) "שם(  -שֶׁלְּ אִי ַאתָּה רוֹאֶהֲ ,אבָל
ַאתָּה רוֹאֶה שֶׁלַּ ֲאחִֵרים אוֹ שֶׁלַּגָּבוֹ ַהּ.
ב הָא לָמַדְ תָּ שֶׁ ָחמֵץ שֶׁלְּיִשְָׂראֵל  -אִם ִהנּ ִיחוֹ בְִּרשׁוּתוֲֹ ,אפִלּוּ
טָמוּן ,וַ ֲאפִלּוּ ְבּעִיר ַאחֶֶרת ,וַ ֲאפִלּוּ ֻמ ְפקָד ְבּיַד גּוֹיִים ,הֲֵרי ז ֶה
ֹשׁה ְט ָפ ִחים  -הטפח הוא כ 8-ס"מ ,ושלושה טפחים הם העומק שאין הכלב
ְשׁל ָ
שׁ ָעה ִשׁ ִשּׁית  -שעת הביעור )ראה לעיל
יכול לחפש בו חמץ )פה"מ פסחים ב,ג( .ק ֶֹדם ָ
יך ְל ַב ֵער  -ויכול אדם למכור את חמצו לגוי ,אף אם הוא יודע שלא
א,ט(ֵ .אינוֹ ָצ ִר ְ
יכלה החמץ לפני הפסח.
א( הכלל :אסור שיהיה לאדם מישראל חמץ שהוא קניינו הפרטי או באחריותו.
לֹא יִ ְהיֶה עוֹ ֵבר  -על האיסור ,שהרי אינו רואהוְ .שׂאֹר  -ראה ביאור בפתיחה
בוֹהּ  -של הקדש ,שהוקדש לבית המקדש.
להלכות אלוֶ .שׁ ַלּ ָגּ ַ
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עוֹבֵר מִשּׁוּם 'ֹלא יֵָראֶה' וְ'ֹלא יִ ָמּצֵא'; וְ ָחמֵץ שֶׁלַּ ֶהקְדֵּ שׁ אוֹ שֶׁלַּגּוֹי
שֶׁ ָהיָה ֵאצֶל יִשְָׂראֵל ֲ -אפִלּוּ ָהיָה עִמּוֹ ַבּ ַבּיִת ,הֲֵרי ז ֶה ֻמתָּרִ ,מ ְפּנ ֵי
שֶׁאֵינוֹ שֶׁלּוֹ .וַ ֲאפִלּוּ ָהיָה שֶׁלְּגֵר תּוֹשָׁב שֶׁיַּד יִשְָׂראֵל שׁוֹלֶטֶת ָעלָיו
 אֵין כּוֹפִין אוֹתוֹ לְהוֹצִיא ֶה ָחמֵץ מְֵרשׁוּתֵנוּ ַבּ ֶפּסַחֲ .אבָל צִָרילַעֲשׂוֹת ְמ ִחצָּה גְּבוֹהָה ֲעשָָׂרה ְט ָפחִים ִבּ ְפנ ֵי ֲחמֵצוֹ שֶׁלַּגּוֹי ,שֶׁמָּא
יָבוֹא לְ ִה ְסתַּפֵּק ִממֶּנּוּ; ֲאבָל שֶׁלַּ ֶהקְדֵּ שׁ  -אֵינוֹ צִָריִ ,מ ְפּנ ֵי שֶׁה ַֹכּל
פּוְֹרשִׁין מִן ַה ֶהקְדֵּ שׁ ,כְּדֵ י שֶֹּׁלא יָבוֹאוּ לִידֵ י ְמעִילָה.

וְ ִהגִּיעָה שָׁעָה ֲחמִישִׁית  -הֲֵרי ז ֶה מוֹכְרוֹ לַגּוֹי אוֹ נוֹתְנוֹ לוֹ
ְבּ ַמתָּנ ָה ,וְחוֹז ֵר וְלוֹקְחוֹ ִממֶּנּוּ ַאחַר ַה ֶפּסַח; וּ ִבלְבַד שֶׁ ִיּתְּנוֹ לוֹ
ַמתָּנ ָה גְּמוָּרה.

ג גּוֹי שֶׁ ִה ְפקִיד ֲחמֵצוֹ ֵאצֶל יִשְָׂראֵל :אִם ִקבֵּל ָעלָיו יִשְָׂראֵל
ַאחֲָריוּתוֹ ,שֶׁאִם ָאבַד אוֹ נִגְנ ַב יְשַׁלֵּם לוֹ דָּ מָיו  -הֲֵרי ז ֶה ַחיָּב
לְ ַבעֲרוֹ; הוֹאִיל וְ ִקבֵּל ָעלָיו ַאחֲָריוּת ,נ ַ ֲעשָׂה כְּשֶׁלּוֹ .וְאִם ֹלא ִקבֵּל
ַאחֲָריוּת ֻ -מתָּר לְ ַקיְּמוֹ ֶאצְלוֹ ,וּ ֻמתָּר לֶ ֱא ֹכל ִממֶּנּוּ ַאחַר ַה ֶפּ ַסח,
שֶׁבְִּרשׁוּת הַגּוֹי הוּא.
ד גּוֹי ַאלָּם שֶׁ ִה ְפקִיד ֲחמֵצוֹ ֵאצֶל יִשְָׂראֵל  -אִם יוֹדֵ ַע ַהיִּשְְׂר ֵאלִי
שֶׁאִם ָאבַד אוֹ נִגְנ ַב ְמ ַחיְּבוֹ לְשַׁלְּמוֹ ,וְכוֹפֵהוּ וְאוֹנ ְסוֹ לְשַׁלֵּם וְאַף
עַל פִּי שֶֹּׁלא ִקבֵּל ַאחֲָריוּת ,הֲֵרי ז ֶה ַחיָּב לְ ַבעֲרוֹ ,שֶׁהֲֵרי נ ֶ ֱחשָׁב
כְּאִלּוּ הוּא שֶׁלּוִֹ ,מ ְפּנ ֵי שֶׁ ְמּ ַחיְּבוֹ ָה ַאנּ ָס ְבּ ַאחֲָריוּתוֹ.
מכירת חמץ

ה יִשְָׂראֵל שֶׁהְִרהִין ֲחמֵצוֹ ֵאצֶל הַגּוֹי :אִם ָאמַר לוֹ 'אִם ֹלא
ֵהבֵאתִי לְ מָעוֹת ִמכָּאן וְעַד יוֹם פְּלוֹנ ִיְ ,קנ ֵה ָחמֵץ ז ֶה ֵמ ַעכְשָׁו' -
הֲֵרי ז ֶה בְִּרשׁוּת הַגּוֹי ,וְאוֹתוֹ ֶה ָחמֵץ ֻמתָּר לְ ַאחַר ַה ֶפּסַח ,וְהוּא
שֶׁיִּ ְהיֶה ַהזְּמַן שֶׁ ָקּבַע לוֹ קֹדֶ ם ַה ֶפּסַח; וְאִם ֹלא ָאמַר לוֹ ' ְקנ ֵה
ֵמ ַעכְשָׁו'  -נ ִ ְמצָא אוֹתוֹ ֶה ָחמֵץ כְּאִלּוּ הוּא ִפּקָּדוֹן ֵאצֶל הַגּוֹי,
וְאָסוּר ַבּ ֲהנָיָה לְ ַאחַר ַה ֶפּסַח.
ו יִשְָׂראֵל וְגוֹי שֶׁהָיוּ ָבּאִין ִבּ ְספִינ ָה ,וְ ָהיָה ֶה ָחמֵץ ְבּיַד יִשְָׂראֵל,
תּוֹשׁב  -גוי המקיים את שבע מצוות בני נח ,מפני שציווה בהן הקדוש ברוך
ב( גֵּר ָ
הוא בתורה ,ולכן הוא רשאי לגור בארץ .ואין מקבלים גר תושב אלא בזמן
שהיובל נוהג )איסורי ביאה יד,ז-ח; מלכים ח,יא( .יַד יִ ְשׂ ָר ֵאל  -שלטון ישראלֲ .א ָבל
ילה
יך ַלעֲשׂוֹת ְמ ִח ָצּה  -לשם היכר ,שלא ישכח ויבוא ְל ִה ְס ַתּ ֵפּק  -להשתמשְ .מ ִע ָ
ָצ ִר ְ
אַלּם  -אלים .ה( ִה ְר ִהין
 האיסור ליהנות מקדשי ה' ,שהנהנה בהם הוא חוטא .ד( ֲָח ֵמצוֹ  -מישכן ,הפקיד את החמץ שלו אצל הגוי כעירבון לפירעון הלוואה שלקח
ממנוֵ .מ ַע ְכ ָשׁו  -שמראה בזה שגמר להקנותו ,ואינו בגדר פיקדון אצל הגוי.
ו( הערה :הלכה זו היא המקור למכירת חמץ בשעת הדחק" :בספינה"" ,שעה
חמישית"" ,ובלבד שיתנו לו מתנה גמורה" ,ואין לו בלבו כל שייכות בלא כל
הערמה )ראה לעיל ב,ב(ִ .בּ ְס ִפינָה  -משום שמדובר בשעת הדחק ובאופן מיוחד,

ז אוֹמֵר הוּא יִשְָׂראֵל לַגּוֹי 'עַד שֶׁ ַאתָּה לוֹ ֵק ַח ְבּ ָמנ ֶה ,בּוֹא וְקַח
ְבּמָאתַיִם'' ,עַד שֶׁ ַאתָּה לוֹ ֵק ַח מִגּוֹי ,בּוֹא וְקַח ִמיִּשְָׂראֵל'' ,שֶׁמָּא
ְכּר לוֹ וְֹלא יִתֵּן לוֹ
ֶא ְצטֵָר וְ ֶאקַּח ִממְַּ אחַר ַה ֶפּסַח'ֲ .אבָל ֹלא יִמ ֹ
עַל תְּנ ַאי; וְאִם ָעשָׂה כֵּן  -הֲֵרי ז ֶה עוֹבֵר עַל 'בַּל יֵָראֶה' וּ'בַל
יִ ָמּצֵא'.
תערובת חמץ

ח תַּ ֲע ֹר ֶבת ָחמֵץ  -עוֹבְִרין ָעלֶי ָה מִשּׁוּם 'בַּל יֵָראֶה' וּ'בַל יִ ָמּצֵא',
כְּגוֹן ַהמְֻּריָס וְכוּתָח ַה ַבּ ְבלִי וְשֵׁכָר ַה ָמּדִ י שֶׁעוֹשִׂין אוֹתוֹ מִן
ַה ֶקּמַח ,וְכָל כַּיּוֹצֵא ָבּאֵלּוּ מִדְּ בִָרים ַהנּ ֶ ֱאכָלִיםֲ .אבָל דָּ בָר שֶׁיֵּשׁ בּוֹ
תַּ ֲע ֹר ֶבת ָחמֵץ וְאֵינוֹ ָראוּי לַ ֲאכִילָה  -הֲֵרי ז ֶה ֻמתָּר לְ ַקיְּמוֹ ַבּ ֶפּסַח.

ט כֵּיצַד? עֲֵרבַת ָה ַעבְּדָ נ ִין שֶׁנָּתַן לְתוֹכָהּ ֶקמַח וְעוֹרוֹת ֲ -אפִלּוּ
נְתָנוֹ שָׁעָה ַאחַת ֹקדֶ ם שְׁעַת ַהבִּעוּר ,הֲֵרי ז ֶה ֻמתָּר לְ ַקיְּמוֹ .וְאִם
ֹלא נָתַן הָעוֹרוֹת ,וְנָתַן ַה ֶקּמַח ֹקדֶ ם שְׁלשָׁה יָמִים לִשְׁעַת ַהבִּעוּר
 ֻמתָּר ,שֶׁהֲֵרי נ ִ ְפסַד וְ ִה ְבאִישׁ; תּוֹ שְׁלשָׁה יָמִים ַ -חיָּב לְ ַבעֵר.טיָּה וְ ָה ִא ְס ְפּלָנ ִית וְ ַהתְִּריָק שֶׁנָּתַן לְתוֹכָן ָחמֵץ -
י וְכֵן ַהקִּלּוֹר וְהְָר ִ
ישׁית -
שאם יבער את החמץ ,לא יהיה לו מה לאכול לאחר הפסחָ .שׁ ָעה ֲח ִמ ִ
לוֹקחוֹ  -קונהו.
השעה האחרונה שמותר ליהנות בה מן החמץ )ראה לעיל א,ט(ְ .
מוּרה  -בלא הערמה כלל ,כשהגוי מושך את החמץ
וּב ְל ַבד ֶשׁ ִיּ ְתּנוֹ לוֹ ַמ ָתּנָה ְגּ ָ
ִ
לוֹק ַח ְבּ ָמנֶה וכו' -
אַתּה ֵ
לרשותו והיהודי מוכרו בלא תנאי )ר' מנוח( .ז( ַעד ֶשׁ ָ
במקום לקנות כמות מסוימת בשווי מנה )=מאה דינרים( ,קנה עתה ממני כמות
אַתּה
כפולה במחיר זה ,כיוון שאני מבקש להיפטר מן החמץ שברשותיַ .עד ֶשׁ ָ
ְקח ִמיִּ ְשׂ ָר ֵאל  -במקום לקנות חמץ מן הגוי ,קנה חמץ מישראל,
לוֹק ַח ִמגּוֹי בּוֹא ו ַ
ֵ
שלאחר הפסח סביר שיקנוהו ממך יהודיםֶ .שׁ ָמּא ֶא ְצ ָט ֵר ְך וכו'  -כיוון שלא התנה
עמו ,ולא אמר לו בוודאות שיקנה ממנו ,והמכירה מכירה גמורה  -הדבר מותר
)ר' מנוח( .ח( ַתּ ֲער ֶֹבת ָח ֵמץ  -שיש בה כזית חמץ בכל נפח שיעור של שלוש ביצים
של תערובת )ק' עפ"י פה"מ פסחים ג,א( .לעניין התערובות ,ראה ביאור א,ו )כס"מ(.
ֲר ַבת
וְשׁ ָכר ַה ָמּ ִדי  -ראה ביאור א,ו .ט( ע ֵ
כּוּתח ַה ַבּ ְב ִלי ֵ
ֻמ ְריָס  -ראה ביאור ב,וָ .
תוֹכהּ ֶק ַמח וְעוֹרוֹת  -כחלק
ָתן ְל ָ
ָה ַע ְבּ ָד ִנין  -קערה גדולה של מעבדי עורותֶ .שׁנּ ַ
מתהליך עיבוד העורות )תפילין א,ז( .הקמח מתחיל להיפסד לאחר השרייה במשך
שלושה ימים או לפני כן ,משעה ששמים במים את העור עם הקמח .י( ִקלּוֹר -
סם מרפא לעין )פה"מ שבת ח,א(ְ .ר ִטיָּה  -פיסת בד מרוחה במשחה שמניחים על
המכה )פה"מ עירובין י,יג(ִ .א ְס ְפּ ָלנִ ית  -משחה )פה"מ שבת יט,ב( ,והיא שם כללי
לתחבושת עם שמן או דונג וכדומה )פה"מ כלים כח,ג(ִ .תּ ְר ָיק  -תרכיב נוגד רעלים
שהופק מסממני מרפא ובהם נחשים .הרמב"ם ייחד חיבור שלם בתחום רפואי
זה ,שהוא מכנהו 'סמי המוות והרפואות כנגדם'.

70
הלכות חמץ ומצה ,פרק ד
ֻמתָּר לְ ַקיְּמָן ַבּ ֶפּסַח* ,שֶׁהֲֵרי נ ִ ְפסְדָ ה צוַּרת ֶה ָחמֵץ.

יא ַהפַּת
ַע ְצמָהּ שֶׁ ִע ְפּשָׁה וְנ ִ ְפ ְסלָה ִמלֶּ ֱאכֹל ַהכֶּלֶב ,וּמְלוּגְמָה שֶׁנּ ִ ְסְרחָה -
אֵינוֹ צִָרי לְ ַבעֵר.
ְבּגָדִ ים שֶׁכִּבְּסוּ אוֹתָן ְבּ ֵחלֶב ִחטָּה ,וְכֵן נְיָרוֹת שֶׁדִּ בְּקוּ אוֹתָן
ְבּ ָחמֵץ ,וְכָל כַּיּוֹצֵא ָבּז ֶה ֻ -מתָּר לְ ַקיְּמָן ַבּ ֶפּסַח וְאֵין ָבּהֶן מִשּׁוּם
'ֹלא יֵָראֶה' וְ'ֹלא יִ ָמּצֵא' ,שֶׁאֵין צוַּרת ֶה ָחמֵץ עוֹמֶדֶ ת.
יב דָּ בָר שֶׁנִּתְעֵָרב בּוֹ ָחמֵץ וְאֵינוֹ ַמ ֲאכַל אָדָ ם כְּלָל ,אוֹ שֶׁאֵינוֹ
ַמ ֲאכָל כָּל אָדָ ם ,כְּגוֹן ַהתְִּריָק וְכַיּוֹצֵא בּוֹ  -אַף עַל פִּי שֶׁ ֻמּתָּר
לְ ַקיְּמוֹ ,אָסוּר לְ ָאכְלוֹ עַד ַאחַר ַה ֶפּסַח; וְאַף עַל פִּי שֶׁאֵין בּוֹ מִן
ֶה ָחמֵץ ֶאלָּא כָּל שֶׁהוּא  -הֲֵרי ז ֶה אָסוּר לְ ָאכְלוֹ.
חימוץ והכשרת כלים

ישי
ּ ֶפ ֶרק ח ֲִמ ִׁ

ZX

הגדרת חמץ

א אֵין אָסוּר מִשּׁוּם ָחמֵץ ַבּ ֶפּסַח ֶאלָּא ֲח ֵמשֶׁת מִינ ֵי הַדָּ גָן ִבּלְבַד,
וְהֵם שְׁנ ֵי מִינ ֵי ַה ִחטִּים שֶׁהֵן ַה ִחטָּה וְ ַהכֻּ ֶסּמֶת ,וּשְׁלשֶׁת מִינ ֵי
ַהשְּׂעוִֹרים שֶׁהֵן ַהשְּׂעוָֹרה וְשִׁבֹּלֶת שׁוּעָל וְ ַהשִּׁיפוֹןֲ .אבָל
אֶרז וְ ֹד ַחן וּפוֹלִין וַעֲדָ שִׁים וְכַיּוֹצֵא ָבּהֶן  -אֵין
ַה ִקּ ְטנ ִיּוֹת ,כְּגוֹן ֹ
אֶרז וְכַיּוֹצֵא בּוֹ בְּרוֹתְחִין
ָבּהֶן מִשּׁוּם ָחמֵץֶ ,אלָּא ֲאפִלּוּ לָשׁ ֶקמַח ֹ
וְכִסָּהוּ ִבּ ְבגָדִ ים עַד שֶׁנִּתְפַּח כְּמוֹ ָבּצֵק שֶׁ ֶה ֱחמִיץ  -הֲֵרי ז ֶה ֻמתָּר
ַבּ ֲאכִילָה ,שֶׁאֵין ז ֶה חִמּוּץ ֶאלָּא סְִרחוֹן.

ב ֲח ֵמשֶׁת מִינ ֵי דָּ גָן אֵלּוּ  -אִם לָשָׁן ְבּמֵי פֵּרוֹת ִבּלְבַד ,בְֹּלא שֵׁם
ַמיִם בָּעוֹלָם ,אֵינ ָן ָבּאִין לִידֵ י חִמּוּץ; ֶאלָּא ֲאפִלּוּ ִהנּ ִיחָן כָּל הַיּוֹם
צוּרת
ֻמ ָתּר ְל ַק ְיּ ָמן ַבּ ֶפּ ַסח*  -בכ"י י' נוסף" :ואין בהן משום בל יראה ובל ימצא"ַ .
 הן במשמעות תבנית ,צורה חיצונית ,והן כמהות )מו"נ א,א( ,שאינו למאכל אלאלתרופה .ראה דין רפואה בחמץ להלן ה,יטִ .מ ֶלּ ֱאכֹל ַה ֶכּ ֶלב – שיאכל אותו הכלב.
לוּג ָמה  -לעיסת חיטים או פירות בפה והנחתם לרפואה על פצע או על מקום
ְמ ְ
נפוח בגוף .לוגמה  -צד הפה )פה"מ שביעית ח,א(ֵ .ח ֶלב ִח ָטּה  -קמח עמילן .חומר
לבן דק המופק מן הדגנים ומשמש להקשחת הבגד כחלק מתהליך הגיהוץ.
אַחר ַה ֶפּ ַסח  -ראה
אָכלוֹ ַעד ַ
עוֹמ ֶדת  -מתקיימת ,ובפועל אין כאן חמץ .יב( אָסוּר ְל ְ
ֶ
א,ה .סיכום דיני תרופות בפסח :מותר לקיימן אף שהם מאכל מקצת בני אדם.
ולצורכי רפואה ,אף אם אין סכנה ,מותר להתרפא בחמץ אם אין הנאה ממנו
לחיך )יסודי התורה ה,ח; ראה ה,יט(.
רוֹת ִחין  -שהחום מזרז
א( ִק ְטנִ יּוֹת  -זרעים הנאכלים ,מלבד חמשת מיני דגןְ .בּ ְ
את החימוץֶ .שׁ ֵאין זֶה ִחמּוּץ ֶא ָלּא ִס ְרחוֹן  -עיפוש וקלקול )פה"מ פסחים ב,ה( ,מלווה
בריח רע.
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עַד שֶׁנִּתְפַּח כָּל ַה ָבּצֵק  -הֲֵרי ז ֶה ֻמתָּר ַבּ ֲאכִילָה* ,שֶׁאֵין מֵי פֵּרוֹת
ַמ ֲחמִיצִין ֶאלָּא ַמסְִריחִין .וּמֵי פֵּרוֹת הֵן כְּגוֹן יַיִן וְ ָחלָב וּדְ בַשׁ
וְזַיִת וּמֵי תַּפּוּחִים וּמֵי ִרמּוֹנ ִים ,וְכָל כַּיּוֹ ֵצא ָבּהֶן ִמשְּׁאָר יֵינוֹת
וּשְׁ ָמנ ִים וּ ַמשְׁקִין; וְהוּא שֶֹּׁלא יִתְעֵָרב ָבּהֶן שֵׁם ַמיִם בָּעוֹלָם .וְאִם
נִתְעֵָרב ָבּהֶן ַמיִם כָּל שֶׁהוּא  -הֲֵרי אֵלּוּ ַמ ֲחמִיצִין.
בישול חליטה ולתיתה

ג אֵין ְמ ַבשְּׁלִין ִחטִּים ַבּ ַמּיִם ,כְּגוֹן ִריפוֹת ,וְֹלא ֶקמַח ,כְּגוֹן
לְבִיבוֹת ,וְאִם ִבּשֵּׁל  -הֲֵרי ז ֶה ָחמֵץ גָּמוּר; וְהוּא שֶׁיִּתְ ַבּקְּעוּ
ַבּתַּ ְבשִׁיל .אֵין קוֹלִין אֶת ַה ָבּצֵק ַבּשֶּׁמֶן עַל ַה ַמּ ֲחבַתֲ ,אבָל
ְמ ַבשְּׁלִין אֶת ַהפַּת וְאֶת ַה ֶקּמַח ַהקָּלוּי .וְאִם הְִרתִּי ַח ַה ַמּיִם הְַרבֵּה
וְ ַאחַר כִָּ השְׁלִי לְתוֹכָן ַה ֶקּמַח  -הֲֵרי ז ֶה ֻמתָּרִ ,מ ְפּנ ֵי שֶׁהוּא
ִמתְ ַבּשֵּׁל ִמיָּד ֹקדֶ ם שֶׁיַּ ֲחמִיץ .וּכְבָר נָהֲגוּ ְבּשִׁנְעָר וּ ִב ְספַָרד וּ ְבכָל
ַה ַמּעֲָרב לֶ ֱא ֹסר דָּ בָר ז ֶה ,גְּז ֵָרה שֶׁמָּא ֹלא יְַרתִּי ַח ַה ַמּיִם יָפֶה יָפֶה.
ד ֻמתָּר לְ ַבשֵּׁל הַדָּ גָן אוֹ ַה ֶקּמַח ְבּמֵי פֵּרוֹת .וְכֵן ָבּצֵק שֶׁלָּשׁוֹ ְבּמֵי
פֵּרוֹת  -אִם ִבּשְּׁלוֹ ְבּמֵי פֵּרוֹת אוֹ ָקלָהוּ עַל ַה ַמּ ֲחבַת ַבּשֶּׁמֶן ,הֲֵרי
ז ֶה ֻמתָּר ,שֶׁמֵּי פֵּרוֹת אֵינ ָן ַמ ֲחמִיצִין.

ה כְַּרמֶל שֶׁ ְמּ ַה ְב ֲהבִין אוֹתוֹ בָּאוּר וְטוֹ ֲחנ ִין אוֹתוֹ  -אֵין ְמ ַבשְּׁלִין
ַה ֶקּמַח שֶׁלּוֹ ַבּ ַמּיִם ,שֶׁמָּא ֹלא נ ִ ְקלָה בָּאוּר יָפֶה ,וְנ ִ ְמצָא ַמ ֲחמִיץ
כְּשֶׁ ְמּ ַבשְּׁלִין אוֹתוֹ .וְכֵן כְּשֶׁמּוֹלְלִין ַהקְּדֵ רוֹת ַהחֲדָ שׁוֹת  -אֵין
טחֲנוּ אוֹתָהּ; ֲאבָל ֶקמַח
ְמ ַבשְּׁלִין ָבּהֶן ֶאלָּא ַמצָּה אֲפוּיָה שֶׁ ָחז ְרוּ וְ ָ
ָקלִי אָסוּר ,שֶׁמָּא ֹלא ָקלָהוּ יָפֶה ,וְיָבוֹא לִידֵ י חִמּוּץ.
ילה*  -רבי אברהם בן הרמב"ם )מובא במער"ק מתוך 'ספר כ"י
ב( ֲה ֵרי זֶה ֻמ ָתּר ַבּ ֲא ִכ ָ
ָבין
קדמון' המצטט מספרו( מעיד שרבנו תיקן את הנוסח וגרס במקומוֵ " :אין ַחיּ ִ
ָע ָליו ָכּ ֵרת" .ואין כוונתו לומר שאסור לערב ולבשל במי פירות לכתחילה )כמבואר
להלן בהלכה ד והלכה כ; ו,ה( .ובקצת כתבי יד ודפוסים ישנים הגרסה כתיקון זה.

וק' העיר שרבנו לא חזר בו מן הנוסח הראשון ,וכן הוא הנוסח במהדורתנו .זַיִ ת -
ֶשׁ ֶמן .ג( ִריפוֹת " -חיטין שחולקין אותן ברחיים אחת לשתים ואחת לשלוש ,כדי
לעשות מהן מעשה קדרה ]=תבשיל[" )טומאת אוכלין טז,א( ,והן הבורגול של ימינו.
תוֹכן
יך ְל ָ
ְל ִביבוֹת  -שם משותף ללישת קמח במים וטיגון הבצק בשמןִ .ה ְשׁ ִל ְ
ַה ֶקּ ַמח  -אבל לא בצק ,כבתחילת ההלכה ,שהרי הוא עלול להחמיץ קודם שיטגן
ֲרב  -הארצות
השמן את תוך הבצקִ .שׁנְ ָער  -בבל ,עירק-אירן של ימינוָ .כּל ַה ַמּע ָ
המערביות בצפון אפריקה )המגרב( .ד( ָדּגָן  -גרגרי תבואה .ה( ַכּ ְר ֶמל  -תבואה
לחה ,לפני שהיא נעשית שיבולים קשיםְ .מ ַה ְב ֲה ִבין  -חורכים קלות .אוּר  -אש.
מּוֹל ִלין ַה ְקּ ֵדרוֹת ַה ֲח ָדשׁוֹת  -תהליך הנעשה בקדרות חרס חדשות ,שמבשלים
ְכּ ֶשׁ ְ
בהן מים וקמח מגרגרי השיבולים המלאות )ומכאן השם מלילה( כדי לסתום את
נקבוביותיהם ,כדי שלא יתמצו הנוזלים מדופנן )ר' תנחום(ֶ .ק ַמח ָק ִלי  -קמח
העשוי מגרעינים קלויים.
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ו אֵין בּוֹלְלִין אֶת ַהשְּׂעוִֹרין ַבּ ַמּיִם ַבּ ֶפּסַחִ ,מ ְפּנ ֵי שֶׁהֵן ָרפִין
וּ ַמ ֲחמִיצִין ִבּ ְמהֵָרה .וְאִם ָבּלַל :אִם ָרפוּ כְּדֵ י שֶׁאִם ִהנּ ִיחָן ַעל פִּי
ַהבִּיב שֶׁאוֹפִין ָעלָיו ַהחַלּוֹת יִתְ ַבּקְּעוּ  -הֲֵרי אֵלּוּ אֲסוִּרין; וְאִם
ֹלא ִהגִּיעוּ לְִרפְיוֹן ז ֶה  -הֲֵרי אֵלּוּ ֻמתִָּרים.
ז ַה ִחטִּים ֻ -מתָּר לִבְֹלל אוֹתָן ַבּ ַמּיִם כְּדֵ י לְ ָהסִיר ֻסבָּן ,וְטוֹ ֲחנ ִין
אוֹתָן ִמיָּד כְּדֶ ֶר שֶׁטּוֹ ֲחנ ִין הַסֹּלֶת .וּכְבָר נָהֲגוּ כָּל יִשְָׂראֵל
ְבּשִׁנְעָר וּ ְבאֶֶרץ ַה ְצּבִי וּ ִב ְספַָרד וּ ְבעֵָרי ַה ַמּעֲָרב שֶֹּׁלא יִ ְבלְלוּ
ַה ִחטִּים ַבּ ַמּיִם ,גְּז ֵָרה שֶׁמָּא יִשְׁהוּ וְיַ ֲחמִיצוּ.
ח תַּ ְבשִׁיל שֶׁנִּתְ ַבּשֵּׁל וְנ ִ ְמצְאוּ בּוֹ שְׂעוִֹרים אוֹ ִחטִּים :אִם
נִתְ ַבּקְּעוּ  -הֲֵרי כָּל ַהתַּ ְבשִׁיל אָסוּר ,שֶׁהֲֵרי נִתְעֵָרב בּוֹ ֶה ָחמֵץ;
וְאִם ֹלא נִתְ ַבּקְּעוּ  -מוֹצִיאִין אוֹתָן וְשׂוְֹרפִין אוֹתָן וְאוֹכְלִין שְׁאָר
ַהתַּ ְבשִׁיל ,שֶׁאֵין הַדָּ גָן שֶׁנּ ִ ְבלַל אוֹ נִתְ ַבּשֵּׁל וְֹלא נִתְ ַבּקַּע ָחמֵץ
גָּמוּר שֶׁלַּתּוָֹרה ,וְאֵינוֹ ֶאלָּא מִדִּ בְֵרי סוֹפְִרים ,ט מִשּׁוּם שֶׁנּ ֶ ֱאמַר:
"וּשְׁמְַרתֶּם אֶת ַהמַּצּוֹת" )שמות יב,יז( ,כְּלוֹמַר ִהזָּהֲרוּ ַבּ ַמּצָּה וְשִׁמְרוּ
אוֹתָהּ ִמכָּל צַד חִמּוּץ.
שמירת הדגן

לְפִיכָָ אמְרוּ ֲחכָמִים :צִָריָ אדָ ם לְ ִהזָּהֵר בַּדָּ גָן שֶׁאוֹכֵל ִממֶּנּוּ
ַבּ ֶפּסַח כְּדֵ י שֶֹּׁלא יָבוֹא ָעלָיו ַמיִם ַאחַר שֶׁנּ ִ ְקצַר ,עַד שֶֹּׁלא יִ ְהיֶה
בּוֹ שֵׁם חִמּוּץ .דָּ גָן שֶׁ ָטּבַע ַבּנָּהָר אוֹ שֶׁנָּפַל ָעלָיו ַמיִם  -כְּשֵׁם
שֶׁאָסוּר לְ ָאכְלוֹ ,כָּ אָסוּר לְ ַקיְּמוֶֹ ,אלָּא מוֹכְרוֹ לְיִשְָׂראֵל
וּמוֹדִ יעוֹ ,כְּדֵ י שֶׁיֹּאכְלֶנּוּ ֹקדֶ ם ַה ֶפּסַח; וְאִם ְמכָרוֹ לַגּוֹיִים קֹדֶ ם
בּוֹל ִלין  -אין שורים את הגרגרים במים כדי שתתלחלח קליפתם ויהיה קל
ו( ֵאין ְ
לקלפם ,כדי שיהיה קמח הפת מנופה ונקי יותר .פעולה זו נקראת גם לתיתה
)ראה מעשה הקרבנות יב,כ(ָ .ר ִפין ַ -ר ִכּיםִ .בּיב  -כלי חרס חלול ששמים בתוכו אש
ואופים מעליו לחם ,כפי שעושים באפיית הפיתות )ר' תנחום; ראה להלן הלכה כב(.
ז( ְל ָה ִסיר ֻס ָבּן  -קליפתן ,כדי שיהיה המאפה )או הפת( לבן יותר ועדיןֶ .א ֶרץ
ַה ְצּ ִבי  -ארץ-ישראל .צבי  -לשון פאר והדר או חמדה )ראה דניאל יא,טז( .ח( ִמ ִדּ ְב ֵרי
ֶא ַמר  -נימוק למה אסרו חכמים דגן
סוֹ ְפ ִרים  -מתקנת חכמים .ט( ִמשּׁוּם ֶשׁנּ ֱ
שנבלל ,שהרי צריך שבסופו של דבר תהיה המצה שמורה מכל אפשרות של
אַחר ֶשׁ ִנּ ְק ַצר  -וזו היא בגדר
אָדם  -לכתחילהֶ .שׁלֹּא יָבוֹא ָע ָליו ַמ ִים ַ
יך ָ
חימוץָ .צ ִר ְ
מצה משומרת ,שהרי יודעים שנשמרה מעת קצירתה ,והיא הראויה למצת
המצווה בליל הסדר ,שמברכים עליה "על אכילת מצה" ,ואוכלים ממנה את
המצה האחרונה ,אף על פי ש"מי שאין לו מצה משומרת אלא כזית ...גומר
סעודתו ממצה שאינה משומרת" )ראה ח,ג( ,והיא מצה שהוחזקה שאף בהיותה
דגן לא נפלו עליה מים ולא החמיצה  -מברך עליה ואוכל ממנה כל הפסח )שו"ת
ר"י הנגיד ,מצאצאי הרמב"ם ,סי' כט(ֵ .שׁם ִחמּוּץ  -אפשרות כלשהי שהחמיצה.
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ַה ֶפּסַח  -מוֹכֵר ְמעַט לְכָל ֶאחָד וְ ֶאחָד ,כְּדֵ י שֶׁיִּכְלֶה קֹדֶ ם ַה ֶפּסַח,
שֶׁמָּא יַ ֲחזֹר הַגּוֹי וְיִ ְמכְֶּרנּוּ לְיִשְָׂראֵל.

טפָּה ַאחַר ִטפָּה,
י דָּ גָן שֶׁנָּפַל ָעלָיו דֶּ לֶף :כָּל זְמַן שֶׁהוּא טוֵֹרד ִ
ֲאפִלּוּ כָּל הַיּוֹם כֻּלּוֹ  -אֵינוֹ בָּא לִידֵ י חִמּוּץ; ֲאבָל כְּשֶׁפּוֹסֵק  -אִם
נִשְׁתַּהָה כַּשִּׁעוּר ,הֲֵרי ז ֶה אָסוּר.
זהירות בלישה וזמן ההחמצה

יא אֵין לָשִׁין ַבּ ֶפּסַח ִע ָסּה גְּדוֹלָה ,שֶׁמָּא תַּ ֲחמִיץֶ ,אלָּא שִׁעוּר
ַחלָּה ִבּלְבַד .וְאֵין לָשִׁין ֹלא ְבּ ַחמִּין וְֹלא ְבּ ַחמֵּי ַחמָּה וְֹלא ְבּ ַמיִם
שֶׁנִּשְׁאֲבוּ בּוֹ בַּיּוֹם ֶאלָּא ְבּ ַמיִם שֶׁלָּנוּ; וְאִם ָעבַר וְלָשׁ ְבּ ֶאחָד ִמכָּל
אֵלּוּ  -הֲֵרי ַהפַּת אֲסוָּרה.
יב ֹלא תֵּשֵׁב ִאשָּׁה תַּחַת ַהשֶּׁמֶשׁ וְתָלוּשׁ ,וְֹלא תַּחַת הָָרקִי ַע בְּיוֹם
ֶה ָעבִיםֲ ,אפִלּוּ ְבּמָקוֹם שֶׁאֵין ַהשֶּׁמֶשׁ זוַֹרחַת בּוֹ ,וְֹלא תַּנּ ִי ַח אֶת
ָה ִעסָּה וְתִתְ ַעסֵּק בְּדָ בָר ַאחֵר .וְאִם ָהיְתָה לָשָׁה וְאוֹפָה  -צְִריכָה
טּפֶת בּוֹ וְ ֶאחָד שֶׁ ְמּ ַצנֶּנ ֶת בּוֹ יָדָ הּ.
שְׁנ ֵי כֵּלִים שֶׁלְּ ַמיִםֶ ,אחָד שֶׁ ְמּ ַק ֶ
וְאִם ָעבְָרה וְלָשָׁה תַּחַת ַהשֶּׁמֶשׁ ,אוֹ שֶֹּׁלא ִצנְּנ ָה יָדָ הּ ,אוֹ שֶׁ ָעשָׂת
ִעסָּה יָתֵר ִמשִּׁעוּר ַחלָּה ַ -הפַּת ֻמתֶֶּרת .וְכַמָּה שִׁעוּר ַחלָּה? כְּמוֹ
ח ֶמשׁ בֵּיצָה; כְּגוּף ַהבֵּיצָה ַהבֵּינוֹנ ִיתֹ ,לא
שָׁלשׁ וְאְַר ָבּעִים וְ ֹ
כְּ ִמשְׁ ָקלָהּ.
יג כָּל זְמַן שֶׁאָדָ ם עוֹסֵק ַבּ ָבּצֵקֲ ,אפִלּוּ כָּל הַיּוֹם כֻּלּוֹ  -אֵינוֹ בָּא
לִידֵ י חִמּוּץ .וְאִם ִהגְבִּי ַהּ יָדוֹ ,וְ ִהנּ ִיחוֹ ,וְשָׁהָה ַה ָבּצֵק עַד שֶׁ ִהגִּי ַע
לְ ַהשְׁמִי ַע הַקּוֹל ִבּזְמַן שֶׁאָדָ ם ַמכֶּה ְבּיָדוֹ ָעלָיו  -כְּבָר ֶה ֱחמִיץ,
וְיִשֵָּׂרף ִמיָּד .וְאִם אֵין קוֹלוֹ נִשְׁמָע :אִם שָׁהָה כְּדֵ י שֶׁיְּ ַהלֵּ אָדָ ם
טוֹרד  -מטפטף בלא הפוגהַ .כּ ִשּׁעוּר  -כמשך הזמן הדרוש
י( ֶדּ ֶלף  -טפטוףֵ .
להחמצה .יא( ִשׁעוּר ַח ָלּה  -יבואר בהלכה הבאה .לֹא ְבּ ַח ִמּין  -מים חמים ,משום
שהחום מאיץ את החימוץַ .ח ֵמּי ַח ָמּה  -מים שנתחממו בשמשַ .מיִ ם ֶשׁ ָלּנוּ  -מים
שלנוּ" = שכבר לנו ,לשון לינה( אחר שנשאבו מאתמול,
ששהו במשך הלילה )" ָ
מפני שכבר הם צוננים ואינם מאיצים את החימוץ .יב( יוֹם ֶה ָע ִבים  -יום מעונן.
אַחר  -פרט ללישה ,העריכה והאפייה ,כגון
יח ֶאת ָה ִע ָסּה וְ ִת ְת ַע ֵסּק ְבּ ָד ָבר ֵ
ְולֹא ַתּ ִנּ ַ
לטאטא את הבית או לברור חיטיםְ .מ ַק ֶטּ ֶפת  -הקיטוף הוא תלישת חלקים מן
הבצק לעשותם כיכרות לחם ,תוך כדי החלקתם בנוזל להכינם לאפייה ,שכדי
שלא יידבק הבצק לידיים מרטיבים את הידיים )פה"מ מנחות ה,ב; ראה כלים ה,א(.
ָדהּ  -שהתחממה מחום התנור בעת הכנסת הבצק לתנור )ר"ח(.
ֶשׁ ְמּ ַצ ֶנּנֶת בּוֹ י ָ
ִשׁעוּר ַח ָלּה  -הכמות המזערית של בצק שחייבים להפריש ממנו חלה לכהןְ .כּגוּף
יצה  -כמידת נפח של כ 50-סמ"ק ,ומכאן ששיעור נפח הבצק שיש להפריש
ַה ֵבּ ָ
ממנו חלה כ 2,160-סמ"ק .יג( ָכּל זְ ַמן וכו'  -החימוץ מתחיל משעה שמפסקת
אָדם  -הילוך אדם בינוני.
ללוש את העיסהְ .כּ ֵדי ֶשׁ ְיּ ַה ֵלּ ְך ָ
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מִיל  -כְּבָר ֶה ֱחמִיץ ,וְיִשֵָּׂרף ִמיָּד; וְכֵן אִם ִהכְסִיפוּ ָפּנ ָיו כְּאָדָ ם
שֶׁ ָע ְמדוּ שַׂעֲרוֹתָיו  -הֲֵרי ז ֶה אָסוּר לְ ָאכְלוֹ ,וְאֵין ַחיָּבִין ָעלָיו
כֵָּרת.
יד הָיוּ שְׁתֵּי עִסּוֹת שֶׁ ִהגְבִּיהוּ ַהיָּד ֵמהֶן ְבּעֵת ַאחַת וְנִשְׁתַּהוּ,
וְ ָה ַאחַת ֵמהֶן יֵשׁ לָהּ קוֹל וְ ָה ַאחֶֶרת אֵין לָהּ קוֹל  -שְׁתֵּיהֶן יִשְָּׂרפוּ,
וַהֲֵרי ֵהן ָחמֵץ גָּמוּר.
טו אֵין עוֹשִׂין סְִריקִין ַה ְמּ ֻציִָּרין ַבּ ֶפּסַחִ ,מ ְפּנ ֵי שֶׁ ָה ִאשָּׁה שׁוֹהָה
ֲעלֵיהֶן ,וּ ִמתְ ַח ְמּצִין ְבּעֵת ֲעשִׂיָּתָן .לְפִיכַָ הנַּחְתּוֹמִין ֻמתִָּרין
לַעֲשׂוֹתָןִ ,מ ְפּנ ֵי שֶׁהֵן ְבּקִיאִין ְבּ ֻאמָּנוּתָן וּ ְמ ַמהֲִרין לַעֲשׂוֹתָן; ֲאבָל
ַבּ ֲעלֵי ָבּתִּים  -אֲסוִּרין ,וַ ֲאפִלּוּ צָרוּ אוֹתָן ַבּדְּ פוּס ,שֶׁמָּא יָבוֹאוּ
ֲאחִֵרים לַעֲשׂוֹתָן שֶֹּׁלא ַבּדְּ פוּס ,וְיִשְׁהוּ ַבּ ֲעשִׂיָּתָן וְיַ ֲחמִיצוּ.
טז ַמיִם שֶׁרוֹ ֲחצִין בּוֹ ַהיָּדַ יִם וְ ָהעֲֵרבָה ַאחַר שֶׁלָּשִׁין ,וְכֵן ַמיִם
שֶׁ ִמּשְׁתַּ ְמּשִׁין בּוֹ ִבּשְׁעַת לִישָׁה  -הֲֵרי ז ֶה יִשָּׁפִֵ בּמְקוֹם מִדְ רוֹן,
כְּדֵ י שֶֹּׁלא יִתְ ַקבֵּץ ְבּמָקוֹם ֶאחָד וְיַ ֲחמִיץ.
זהירות בהחמצת מורסן

יז אֵין שׁוִֹרין אֶת ַהמְֻּרסָן וּ ַמנּ ִיחִין לִ ְפנ ֵי ַהתְַּרנ ְגֹלִין ,שֶׁמָּא
יַ ֲחמִיץ; ֲא ָבל חוֹלְטִין לָהֶן ַהמְֻּרסָן בְּרוֹתְחִין וּ ַמנּ ִיחִין לִ ְפנ ֵיהֶן.
וּכְבָר נָהֲגוּ רֹב הָעוֹלָם שֶֹּׁלא לַ ֲחֹלט ,גְּז ֵָרה שֶׁמָּא ֹלא יְַרתִּי ַח ַה ַמּיִם
יָפֶה יָפֶה.

יח וּ ֻמתָּר לָלוּשׁ לַתְַּרנ ְ ֹגלִין מְֻרסָן אוֹ ֶקמַח וּ ַמ ֲאכִילָן ִמיָּד ,אוֹ
נוֹתֵן לִ ְפנ ֵיהֶן וְהוּא עוֹמֵד ֲעלֵיהֶן עַד שֶֹּׁלא יִשְׁהֶה לִ ְפנ ֵיהֶן כְּדֵ י
הִלּוּ מִיל; וְכָל זְמַן שֶׁהֵן ְמנַקְִּרין בּוֹ אוֹ שֶׁהוּא ְמ ַהפֵּ בּוֹ ְבּיָדוֹ -
טף ַהכְּלִי ַבּ ַמּיִם וְיִשְׁפֹּ
אֵינוֹ ַמ ֲחמִיץ .וּכְשֶׁיִּ ְפסְקוּ ִמלֶּ ֱאכֹל  -יִשְׁ ֹ
ִבּמְקוֹם מִדְ רוֹן.
ִמיל  -אלפיים אמה )כקילומטר( ,ושיעור הזמן הוא כ 24-דקות )פה"מ פסחים ג,ב(.
אָדם
ִה ְכ ִסיפוּ ָפּנָיו  -פני הבצק לאחר כמה שעות עשויים לקבל גוון לבנבן כסוףְ .כּ ָ
ֲרוֹתיו  -כאדם נבהל ששערותיו סומרות מפחד ופניו מכסיפים )רש"י(.
ֶשׁ ָע ְמדוּ ַשׂע ָ
ָרין  -רקיקים
יקין ַה ְמּ ֻציּ ִ
יד( ֶשׁ ִה ְג ִבּיהוּ ַה יָּד ֵמ ֶה ן  -שחדלו ללוש אותם .טו( ְס ִר ִ
אוֹתן ִבּ ְדפוּס  -על ידי
תּוֹמין  -אופיםָ .צרוּ ָ
ַח ִ
מצוירים לשם קישוט )ר' תנחום( .נ ְ
ֲר ָבה  -קערה גדולה )פה"מ שבת יז,ה( .יז( ֻמ ְר ָסן  -פסולת
תבנית ציור מוכנה .טז( ע ֵ
חוֹל ִטין  -נותנים את המורסן לתוך המים
גסה של גרגר חיטה )פה"מ תרומות יא,ה(ְ .
לּוּך ִמיל  -ראה לעיל ביאור הלכה יג.
לאחר שרתחו )לעיל הלכה ג( .יח( ְכּ ֵדי ִה ְ
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יט ֹלא תִּשְֶׁרה ִאשָּׁה אֶת ַהמְֻּרסָן שֶׁתּוֹלִיְ בּיָדָ הּ לַמְֶּרחָץֲ ,אבָל
שָׁפָה הִיא עַל ְבּשָָׂרהּ יָבֵשׁ .וְֹלא יִלְעֹס אָדָ ם ִחטִּין וְיִתֵּן עַל ַמכָּתוֹ,
ִמ ְפּנ ֵי שֶׁהֵן ַמ ֲחמִיצוֹת .אֵין נוֹתְנ ִין אֶת ַה ֶקּמַח לְתוַֹ ה ֲחרֹ ֶסת ,וְאִם
נָתַן  -יִשֵָּׂרף ִמיָּדִ ,מ ְפּנ ֵי שֶׁהוּא ְמ ַמהֵר לְ ַה ֲחמִיץ .אֵין נוֹתְנ ִין אֶת
ַה ֶקּמַח לְתוַֹ החְַרדָּ ל ,וְאִם נָתַן ֹ -יאכַל ִמיָּד.
מצה מתובלת ומצה עשירה

כ ֻמתָּר לָתֵת ַהתְּ ָבלִין וְ ַהשֻּׁ ְמשְׁמִין וְ ַה ֶקּצַח וְכַיּוֹצֵא ָבּהֶן לְתוֹ
ַה ָבּצֵק ,וְכֵן ֻמתָּר לָלוּשׁ ָה ִעסָּה ְבּ ַמיִם וְשֶׁמֶן אוֹ דְּ בַשׁ וְ ָחלָב ,אוֹ
לְ ַקטֵּף ָבּהֶן .וּבַיּוֹם הִָראשׁוֹן אָסוּר לָלוּשׁ וּלְ ַקטֵּף ֶאלָּא ְבּ ַמיִם
ִבּלְבַדֹ ,לא מִשּׁוּם ָחמֵץ ֶאלָּא כְּדֵ י שֶׁיִּ ְהיֶה "לֶחֶם עֹנ ִי" )דברים טז,ג(;
וּבִָראשׁוֹן ִבּלְבַד הוּא שֶׁצִָּרי לִהְיוֹת זִכְרוֹן "לֶחֶם עֹנ ִי".

הכשרת כלים

כא כָּל כְּלֵי חֶֶרס שֶׁנִּשְׁתַּמֵּשׁ ָבּהֶן ָחמֵץ בְּצוֹנ ֵן ֻ -מתָּר לְ ִהשְׁתַּמֵּשׁ
ָבּהֶן ַמצָּה בְּצוֹנ ֵן ,חוּץ ִמכְּלִי שֶׁ ַמּנּ ִיחִין בּוֹ ַהשְּׂאוֹר וּכְלִי שֶׁ ַמּנּ ִיחִין
בּוֹ ֲחרֹ ֶסתִ ,מ ְפּנ ֵי שֶׁחִמּוּצָן ָקשֶׁה .וְכֵן עֲֵרבוֹת שֶׁלָּשִׁין ָבּהֶן ֶה ָחמֵץ
וּ ַמנּ ִיחִין אוֹתוֹ שָׁם עַד שֶׁיַּ ֲחמִיץ  -הֲֵרי הֵן כְּבֵית שְׂאוֹר ,וְאֵין
ִמשְׁתַּ ְמּשִׁין ָבּהֶן ַבּ ֶפּסַח.
כב בִּיב שֶׁלְּחֶֶרס שֶׁאוֹפִין ָעלָיו חַלּוֹת ָחמֵץ כָּל ַהשָּׁנ ָה  -אֵין
אוֹפִין ָעלָיו ַמצָּה ַבּ ֶפּסַח .וְאִם ִמלְּאוֹ גֶּ ָחלִים וְ ִהסִּיק מָקוֹם שֶׁ ָהיָה
ְמ ַבשֵּׁל בּוֹ ֶה ָחמֵץ ֻ -מתָּר לְ ַבשֵּׁל ָעלָיו ַמצָּה.
ָדהּ ַל ֶמּ ְר ָחץ  -כדי שישמש לה לניקיון גופה על ידי שפשופוָ .שׁ ָפה -
תּוֹלי ְך ְבּי ָ
יט( ֶשׁ ִ
ָבשׁ  -ואף על פי שגופה רטוב במים ,שלאחר מכן המורסן נשטף בזרם
משפשפת .י ֵ
המים) .ק' עפ"י רש"י( .וְ ִי ֵתּן ַעל ַמ ָכּתוֹ  -פצע שבגופו כדי לרפאו )לסיכום דיני תרופות
ראה בסוף ביאור פרק ד(ִ .מ ְפּנֵי ֶשׁ ֵהן ַמ ֲח ִמיצוֹת  -ברוק שבלעיסתוֲ .חר ֶֹסת -
"תערובת שיש בה חמיצות" )פה"מ פסחים ב,ח; למרכיביה ,ראה להלן ז,יא( .נותנין בו
קמח להקהות את טעמו )רש"י( ,והחרדל מחיש את החימוץ .כ( ֶק ַצח  -צמח
שזרעיו השחורים משמשים כתבלין .מצה זו היא הנקראת 'מצה מתובלת' )מעשה
הקרבנות יב,יז( ,והיא כשרה אף למצת מצווהָ .ללוּשׁ ָה ִע ָסּה ְבּ ַמיִ ם וְ ֶשׁ ֶמן אוֹ ְדּ ַבשׁ
ְו ָח ָלב  -ומצה שנעשית מעיסה שנילושה באחד מארבעת המשקין )יין ,שמן דבש
או חלב( היא הנקראת 'מצה עשירה' )להלן ו,ה(ְ .ל ַק ֵטּף  -ראה לעיל ביאור הלכה
וּביּוֹם ָה ִראשׁוֹן  -בלילה הראשון )רש"י ,פסחים לו,א( ,ונראה שאין אוכלים בליל
יבַ .
הסדר מצה עשירה ,ולא רק במצת מצווה )להלן ו,ה; וכן משמע מהגאונים( .כא( ְכּ ֵלי
ֶח ֶרס  -חרס )וכעין כלי חרסינה של ימינו( .ואסור להשתמש למצה בחום בכלי
חרס שהשתמשו בו לחמץ בצונן .לכלי חרס שהשתמש בו בחמין ,ראה הלכה כה.
ְשׂאוֹר  -ראה הביאור בתחילת הלכות אלהֲ .חר ֶֹסת  -למרכיביה ראה לעיל הלכה
יטְ .כּ ֵבית ְשׂאוֹר  -ככלי חרס שמניחים בו את השאור ,כנזכר בתחילת
ההלכה .כב( ִבּיב  -ראה ביאור הלכה ו.
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כג כְּלֵי ַמתָּכוֹת וּכְלֵי ֲא ָבנ ִים שֶׁנִּשְׁתַּמֵּשׁ ָבּהֶן ָחמֵץ בְּרוֹתְחִין
ִבּכְלִי ִראשׁוֹן ,כְּגוֹן קְדֵ רוֹת וְ ִאלְ ָפסִין  -נוֹתֵן אוֹתָן לְתוֹ כְּלִי
גָּדוֹל ,וּ ְמ ַמלֵּא ֲעלֵיהֶן ַמיִם וּמְַרתִּיחָן בְּתוֹכוֹ ,וְ ַאחַר כָּ שׁוֹטֵף
אוֹתָן ,וּ ִמשְׁתַּמֵּשׁ ָבּהֶן ְבּ ַמצָּה .וְכֵן ַה ַסּכִּינ ִין  -מְַרתִּי ַח אֶת ַהלַּהַב
וְאֶת ַהנִּצָּב ִבּכְלִי ִראשׁוֹן ,וְ ַאחַר כִָּ משְׁתַּמֵּשׁ ָבּהֶן ְבּ ַמצָּה.
כד כְּלֵי ַמתָּכוֹת וַ ֲא ָבנ ִים וּכְלֵי ֵעצִים שֶׁנִּשְׁתַּמֵּשׁ ָבּהֶן ָחמֵץ ִבּכְלִי
שֵׁנ ִי ,כְּגוֹן ְקעָרוֹת וְכוֹסוֹת  -נוֹתֵן אוֹתָן לְתוֹ כְּלִי גָּדוֹל ,וְנוֹתֵן
ֲעלֵיהֶן ַמיִם רוֹתְחִין וּ ַמנּ ִיחָן בְּתוֹכוֹ עַד שֶׁיִּפְֹלטוּ ,וְ ַאחַר כָּ
טפָן ,וּ ִמשְׁתַּמֵּשׁ ָבּהֶן ְבּ ַמצָּה.
שׁוֹ ְ
כה כָּל כְּלֵי חֶֶרס שֶׁנִּשְׁתַּמֵּשׁ ָבּהֶן ָחמֵץ ְבּ ַחמִּין ,בֵּין כְּלִי ִראשׁוֹן
כְּגוֹן קְדֵ רוֹת ,בֵּין כְּלִי שֵׁנ ִי כְּגוֹן ְקעָרוֹת ,בֵּין שֶׁהָיוּ מְשׁוּחִין
וְשׁוּעִין ַבּ ֲאבָר שֶׁעוֹשִׂין אוֹתָן כְּעֵין ז ְכוּכִית ,בֵּין שֶׁהָיוּ חֶֶרס כְּמָה
שֶׁהֵן  -אֵין ִמשְׁתַּ ְמּשִׁין ָבּהֶן ְבּ ַמצָּהֶ ,אלָּא ַמנּ ִיחָן לְ ַאחַר ַה ֶפּסַח
וּ ְמ ַבשֵּׁל ָבּהֶן.
כו כְּלִי ִראשׁוֹן שֶָׁרצָה לְהְַרתִּיחוֹ ,וְֹלא ָמצָא כְּלִי ַאחֵר גָּדוֹל
ִממֶּנּוּ כְּדֵ י לְהְַרתִּיחוֹ בְּתוֹכוֹ  -הֲֵרי ז ֶה ַמקִּיף לוֹ שָׂפָה שֶׁלְּטִיט עַל
שְׂפָתוֹ ִמבַּחוּץ ,וּ ְמ ַמלְּאֵהוּ ַמיִם עַד שֶׁיִּגְבְּרוּ ַה ַמּיִם עַל שְׂפָתוֹ
וּמְַרתִּי ַח ַה ַמּיִם בְּתוֹכוֹ וְדַ יּוֹ ,וְ ַאחַר כָּ שׁוֹטֵף אוֹתוֹ ,וּ ִמשְׁתַּמֵּשׁ בּוֹ
ְבּ ַמצָּה.
אכילת המצה

ּ ֶפ ֶרק ִׁש ּ ִׁשי

מצות אכילת מצה והכוונה

א ִמ ְצוַת ֲעשֵׂה מִן הַתּוָֹרה לֶ ֱאכֹל ַמצָּה ְבּלֵיל ֲח ִמשָּׁה ָעשָׂר,
ַצּת" )שמות יב,יח(ְ ,בּכָל מָקוֹם וּ ְבכָל זְמַן;
שֶׁנּ ֶ ֱאמַרָ " :בּעֶֶרב ֹתּאכְלוּ מ ֹ
וְֹלא תָּלָה ֲאכִילָה זוֹ ְבּקְָרבַּן ַה ֶפּסַחֶ ,אלָּא זוֹ ִמ ְצוָה ִבּ ְפנ ֵי ַע ְצמָהּ.
יחן
וּמ ְר ִתּ ָ
כג( ְק ֵדרוֹת  -סיריםִ .א ְל ָפ ִסין  -כלי בישול )פה"מ פאה ח,ד( ,מחבתותַ .
ְבּתוֹכוֹ  -ונקרא בהשאלה הגעלת הכלים ,לפי "שיסיר את השמנונית ...שהנפש
גועלת אותו" )פה"מ זבחים יא,ח( .הכלל הוא :כל כלי שנשתמש בו על האש  -צריך
ינין  -שלפעמים חותכים בהם בשר בקדרהַ .ל ַהב  -החלק
הגעלה על האשַ .ה ַסּ ִכּ ִ
החד של הסכין .נִ ָצּב  -ידית .כה( ְכּ ִלי ִראשׁוֹן  -שמשתמשים בו על האש ישירות.
שׁוּעין ַבּ ֲא ָבר  -מצופים בעופרת ,לפי שלעתים כלי החרס היו מצופים בזיגוג חלק
ִ
כעין זכוכית )ר' תנחום( ,כעין החרסינה של ימינו.
א( וְ לֹא ָתּ ָלה  -לא התנה את מצוות אכילת המצה בהקרבת הפסח.
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וּ ִמ ְצוָתָהּ כָּל ַהלַּיְלָהֲ .אבָל ִבּשְׁאָר הֶָרגֶל ֲ -אכִילַת ַמצָּה ְרשׁוּת:
אֶרז אוֹ דֹּ ַחן אוֹ ְקלָיוֹת אוֹ
ָרצָה  -אוֹכֵל ַמצָּה; ָרצָה  -אוֹכֵל ֹ
פֵּרוֹתֲ .אבָל ְבּלֵיל ֲח ִמשָּׁה ָעשָׂר ִבּלְבַד חוֹבָה ,וּ ִמשֶּׁ ָאכַל כַּזַּיִת יָצָא
יְדֵ י חוֹבָתוֹ.
ב ָבּלַע ַמצָּה  -יָצָאָ .בּלַע מָרוֹר  -יָצָאָ .בּלַע ַמצָּה וּמָרוֹר כְּ ֶאחָד
ט ֵפלָה לַ ַמּצָּה.
 יְדֵ י ַמצָּה יָצָא ,יְדֵ י מָרוֹר ֹלא יָצָא ,שֶׁ ַהמָּרוֹר כִּ ְכְָּרכָן ְבּסִיב וְכַיּוֹצֵא בּוֹ וּ ְבלָעָן  -אַף יְדֵ י ַמצָּה ֹלא יָצָא.
ג ָאכַל ַמצָּה בְֹּלא כַּוָּנ ָה ,כְּגוֹן שֶׁ ֲאנ ָסוּהוּ גּוֹיִים לֶ ֱא ֹכל  -יָצָא יְדֵ י
חוֹבָתוָֹ .אכַל כַּזַּיִת ַמצָּה וְהוּא נִכְפֶּה ְבּעֵת שְׁטוּתוֹ ,וְ ַאחַר כָּ
נִתְַרפֵּא ַ -חיָּב לֶ ֱאכֹל ַאחַר שֶׁנִּתְַר ֵפּא ,לְפִי שֶׁאוֹתָהּ ֲאכִילָה ָהיְתָה
ְבּשָׁעָה שֶׁ ָהיָה פָּטוּר ִמכָּל ַה ִמּצְווֹת.
חומרי המצה ואפייתה

ד אֵין אָדָ ם יוֹצֵא יְדֵ י חוֹבַת ֲאכִילַת ַמצָּה ֶאלָּא אִם כֵּן ֲאכָלָהּ
ֵמ ֶאחָד ֵמ ֲח ֵמשֶׁת ַהמִּינ ִין ,שֶׁנּ ֶ ֱאמַר]" :וְ[ֹלא יֵ ָאכֵל ָחמֵץ" )שם יג,ג(,
ַצּת" )שם יב,יח( :דְּ בִָרים ַה ָבּאִים לִידֵ י חִמּוּץ -
וְנ ֶ ֱאמַרֹ " :תּאכְלוּ מ ֹ
אִם ֲאכָלָן ַמצָּה ,יָצָא ָבּהֶן יְדֵ י חוֹבָתוֹ; ֲאבָל שְׁאָר הַדְּ בִָרים ,כְּגוֹן
אֶֹרז וְ ֹד ַחן וְ ִק ְטנ ִיּוֹת  -אֵין ָבּהֶן ַמצָּה ,לְפִי שֶׁאֵין ָבּהֶן ָחמֵץ.

ה הָעוֹשֶׂה ִעסָּה מִן ַה ִחטִּים וּמִן ָהאֶֹרז  -אִם יֵשׁ בָּהּ ַטעַם דָּ גָן,
יוֹצֵא בָּהּ יְדֵ י חוֹבָתוִֹ .עסַּת ַהכְּלָבִיםִ :בּזְמַן שֶׁהָרוֹעִים אוֹכְלִין
ִמ ֶמּנּ ָה  -יוֹצֵא בָּהּ יְדֵ י חוֹבָתוֹ; אֵין הָרוֹעִים אוֹכְלִין ִמ ֶמּנּ ָה  -אֵינוֹ
יוֹצֵא בָּהּ ,שֶׁאֵין זוֹ ְמשֻׁמֶֶּרת לְשֵׁם ַמצָּה.
אוֹכל א ֶֹרז אוֹ דּ ַֹחן  -שהקטניות מותרות לאכילה בפסח )לעיל ה,א(ְ .ק ָליוֹת -
ֵ
וּמרוֹר  -שמצווה
ָצא  -שהבליעה נחשבת כאכילהָ .
גרעינים קלויים .ב( ָבּ ַלע ַמ ָצּה י ָ
לאכלו )ראה ז,יב( .ואין הכרח לטעום מרירות )ק'(ֶ .שׁ ַה ָמּרוֹר ִכּ ְט ֵפ ָלה ַל ַמּ ָצּה -
שהמצה היא המאכל העיקרי ,והמרור בטל לגביו ,שדרך בני אדם ללפת את
מאכלם בירק )ק'(ִ .סיב  -הגדל סביבות הדקל ,והדוגמה כוללת גם שורשי צמחים
ָצא  -שהסיב מפסיק ,והסיב אינו טפל ,שהרי אינו
)ר' תנחום( .אַף יְ ֵדי ַמ ָצּה לֹא י ָ
בגדר מאכל .ג( נִ ְכ ֶפּה ְבּ ֵעת ְשׁטוּתוֹ  -הכיפיון הוא מחלה שהחולה נופל בה שלא
לרצונו )פה"מ בכורות ז,ה( .מונח זה משמש לתאר כל מי שהתנהגותו היא לעתים
לא רצונית ,שאינו שולט במעשיו .השוטה פטור מכל המצוות ,והנכפה בעת
ינין  -לפירוטן ,ראה ה,א .וראה שם לעניין
ההתקף הוא כשוטה .ד( ֵמ ֲח ֵמ ֶשׁת ַה ִמּ ִ
אורז ודוחן וקטניות .ה( ִע ַסּת ַה ְכּ ָל ִבים  -עיסה שנילושה במורסן )קליפות
החיטה( ,שהיא ראויה לכלבים ולבעלי חיים אחרים )פה"מ ,חלה א,ח(ִ .בּ ְז ַמן
אוֹכ ִלין ִמ ֶמּנָּה  -חשב עליה לאכילת בני אדם ולאכילת בעלי חיים )שם(.
רוֹעים ְ
ֶשׁ ָה ִ
שׁ ֶמּ ֶרת ְל ֵשׁם ַמ ָצּה  -שימור צריך להיות לשם מצה ,אף על פי שאינו
ֶשׁ ֵאין זוֹ ְמ ֻ
מחיוב להיות לשם מצת מצווה )לעיל ה,ט; להלן הלכה ט(.
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ַמצָּה שֶׁלָּשָׁהּ ְבּמֵי פֵּרוֹת  -יוֹצֵא בָּהּ יְדֵ י חוֹבָתוֹ ַבּ ֶפּסַח; ֲאבָל אֵין
לָשִׁין אוֹתָהּ ְבּיַיִן אוֹ שֶׁמֶן אוֹ דְּ בַשׁ אוֹ ָחלָב ,מִשּׁוּם "לֶחֶם עֹנ ִי"
)דברים טז,ג( ,כְּמוֹ שֶׁ ֵבּאְַרנוּ )לעיל ה,כ( ,וְאִם לָשׁ וְ ָאכַל ֹ -לא יָצָא יְדֵ י
חוֹבָתוֹ .וְאֵין יוֹ ְצאִין ֹלא ְבּפַת מְֻרסָן וְֹלא ְבּפַת ֻסבִּיןֲ ,אבָל לָשׁ
הוּא אֶת ַה ֶקּמַח ַבּ ֻסּבִּין שֶׁלּוֹ וּ ְבמְֻרסָנוֹ וְעוֹשֵׂהוּ פַּת וְיוֹצֵא בָּהּ יְדֵ י
חוֹבָתוֹ .וְכֵן פַּת סֹלֶת נ ְ ִקיָּה בְּיוֹתֵר  -הֲֵרי זוֹ ֻמתֶֶּרת ,וְיוֹצֵא בָּהּ
יְדֵ י חוֹבָתוֹ ַבּ ֶפּסַח ,וְאֵין אוֹמְִרין בָּהּ :אֵין ז ֶה "לֶחֶם עֹנ ִי".

ו ֶאחָד ַמצָּה שֶׁנּ ֶ ֱא ָפת ַבּתַּנּוּר אוֹ ָבּ ִאלְפָס ,בֵּין שֶׁהִדְ בִּיק ַה ָבּצֵק
ָבּ ִאלְפָס וְ ַאחַר כָּ הְִרתִּי ַח ,בֵּין שֶׁהְִרתִּי ַח וְ ַאחַר כָּ הִדְ בִּיקֲ ,אפִלּוּ
ֲא ָפיָהּ ַבּקְַּרקַע  -הֲֵרי ז ֶה יוֹצֵא בָּהּ יְדֵ י חוֹבָתוֹ .וְכֵן אִם ֹלא נ ֶ ֱא ָפת
ֲא ִפיָּה גְּמוָּרה  -יוֹ ְצאִין בָּהּ ,וְהוּא שֶֹּׁלא יִהְיוּ חוּטִין שֶׁלְּ ָבצֵק
נ ִ ְמשָׁכִין ִמ ֶמּנּ ָה ְבּעֵת שֶׁפּוְֹרסָהּ .וְיוֹ ְצאִין בְָּרקִיק ַהשָּׁרוּי ,וְהוּא
שֶֹּׁלא נ ִמּוֹ ַחֲ .אבָל ַמצָּה שֶׁ ִבּשְּׁלָהּ  -אֵינוֹ יוֹצֵא בָּהּ יְדֵ י חוֹבָתוֹ,
שֶׁהֲֵרי אֵין בָּהּ ַטעַם ַהפַּת.
מצה האסורה

ז אֵין אָדָ ם יוֹצֵא יְדֵ י חוֹבָתוֹ ַבּ ֲאכִילַת ַמצָּה שֶׁהִיא אֲסוָּרה לוֹ,
טבֶל אוֹ ַמ ֲעשֵׂר ִראשׁוֹן שֶֹּׁלא נ ִ ְטּלָה תְּרוּמָתוֹ ,אוֹ
כְּגוֹן שֶׁ ֲאכָלָהּ ֶ
שֶׁגְּזָלָהּ .ז ֶה ַהכְּלָל :כָּל שֶׁ ְמּבְָרכִין ָעלָיו בְִּרכַּת ַהמָּזוֹן  -יוֹצֵא בּוֹ
יְדֵ י חוֹבָתוֹ; וְכָל שֶׁאֵין ְמבְָרכִין ָעלָיו בְִּרכַּת ַהמָּזוֹן  -אֵינוֹ יוֹצֵא
בּוֹ יְדֵ י חוֹבָתוֹ.
ח הַכֹּ ֲהנ ִים יוֹ ְצאִין ַבּ ַחלָּה וּ ַבתְּרוּמָה ,אַף עַל פִּי שֶׁהִיא ַמצָּה
שֶׁאֵינ ָהּ ְראוּיָה לְכָל אָדָ ם .וְכֵן יוֹ ְצאִין ְבּ ַמצָּה שֶׁלְּ ַמ ֲעשֵׂר שֵׁנ ִי

אוֹתהּ ְבּיַיִ ן אוֹ ֶשׁ ֶמן אוֹ ְדּ ַבשׁ אוֹ ָח ָלב  -והיא הנקראת 'מצה עשירה'.
ֵאין ָל ִשׁין ָ
ֻמ ְר ָסן  -הסובין הוא הקליפה העליונה של גרגר החיטה ,והמורסן הוא הסובין
יוֹצ ִאין ְבּ ָר ִקיק ַה ָשּׁרוּי  -במצה השרויה במים
הגס .ו( ִא ְל ָפס  -כלי בישול ,מחבת .וְ ְ
ילת
מּוֹח  -נמסֵ .אין ָבּהּ ַט ַעם ַפּת  -טעם טבעי ורגיל .ז( ַבּ ֲא ִכ ַ
עבור חולה )להלן הלכה י( ִנ ַ
סוּרה לוֹ  -מפני שהיא מצווה הבאה בעברה )פה"מ נדרים ב,ב(ֶ .ט ֶבל -
ַמ ָצּה ֶשׁ ִהיא ֲא ָ
"כל אוכל שהוא חייב להפריש ממנו תרומה ומעשרות  -קודם שיפריש ממנו
נקרא טבל ,ואסור לאכול ממנו" )מאכלות אסורות י,יט( .יש מפרשים שהיא
ֲשׂר
מורכבת משתי מילים ארמיותָ ,טב ָלא ,כלומר 'לא טוב' )פה"מ ברכות ז,א(ַ .מע ֵ
רוּמתוֹ  -מעשר ראשון ניתן ללוי ,והוא מפריש ממנו לכוהן
ִראשׁוֹן ֶשׁלֹּא נִ ְטּ ָלה ְתּ ָ
תרומת מעשר .וכאן לא הופרשה תרומת מעשרֶ .שׁ ֵאין ְמ ָב ְר ִכין ָע ָליו ִבּ ְר ַכּת ַה ָמּזוֹן
 כיוון שאכל דבר אסור ,בין בזדון בין בשוגג ,בין מן התורה בין מדבריהם )ראהרוּמה  -החלק
ברכות א,יט-כ( .ח( ַח ָלּה  -החלק המופרש מן העיסה וניתן לכהןְ .תּ ָ
המופרש מכל יבול וניתן לכהנים .חלה ותרומה  -שהן קודש ,נאכלות רק
ֲשׂר ֵשׁ ִני  -עשירית היבול הנאכלת על ידי הבעלים בירושלים.
לכהניםַ .מע ֵ
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בִּירוּשָׁלַ ִםֲ ,אבָל אֵין יוֹ ְצאִין ְבּ ַמצָּה שֶׁלְּבִכּוִּרים ֲאפִלּוּ בִּירוּשָׁלַ ִם;
ִמ ְפּנ ֵי שֶׁ ַהבִּכּוִּרים  -אֵין ָבּהֶן ֶהתֵּר ְבּכָל הַמּוֹשָׁבוֹת ,וּ ַמ ֲעשֵׂר שֵׁנ ִי
 ֶא ְפשָׁר שֶׁיִּפָּדֶ ה וְיֵ ָאכֵל ְבּכָל מָקוֹם ,וְכָתוּבְ " :בּכֹל מוֹשְׁ ֹבתֵיכֶםתֹּאכְלוּ מַצּוֹת" )שמות יב,כ( ַ -מצָּה הְָראוּיָה לְ ֵה ָאכֵל ְבּכָל הַמּוֹשָׁבוֹת
הִיא שֶׁיּוֹ ְצאִין בָּהּ יְדֵ י חוֹבָה.
י

י

ט חַלּוֹת תּוֹדָ ה וְּרקִיקֵי נָז ִיר שֶׁ ָעשָׂה אוֹתָן לְ ַעצְמוֹ  -אֵין יוֹ ְצאִין
ָבּהֶן ,שֶׁנּ ֶ ֱאמַר" :וּשְׁמְַרתֶּם אֶת ַהמַּצּוֹת" )שם יב,יז( ַ -מצָּה
ַה ִמּשְׁתַּמֶֶּרת לְ ִענְיַן ַמצָּה ִבּלְבַד ִהיא שֶׁיּוֹ ְצאִין בָּהֲּ ,אבָל זוֹ
ִמשְׁתַּמֶֶּרת לְ ִענְיַן ַהזֶּבַח .וְאִם ֲעשָׂיָן לִמְכֹּר בַּשּׁוּק  -הֲֵרי ז ֶה יוֹצֵא
ְכּר בַּשּׁוּק ,בְּדַ עְתּוֹ שֶׁאִם ֹלא יִ ָמּכְרוּ
בָּהּ יְדֵ י חוֹבָתוֹ; שֶׁהָעוֹשֶׂה לִמ ֹ
יֹאכַל אוֹתָן ,וְנ ִ ְמצָא ִבּשְׁעַת ֲעשִׂיָּתָן שְׁמָָרן לְשֵׁם ַמצָּה.
החיוב באכילת המצה ,לפניה ולאחריה

י הַכֹּל ַחיָּבִין ַבּ ֲאכִילַת ַמצָּהֲ ,אפִלּוּ נָשִׁים וַ ֲעבָדִ יםָ .קטָן שֶׁיָּכוֹל
לֶ ֱאכֹל פַּת ְ -מ ַחנְּכִין אוֹתוֹ ַבּ ִמּצְווֹת ,וּ ַמ ֲאכִילִין אוֹתוֹ כַּזַּיִת ַמצָּה.
חוֹלֶה אוֹ זָקֵן שֶׁאֵינוֹ יָכוֹל לֶ ֱאכֹל ַמצָּה  -שׁוִֹרין לוֹ ָרקִיק ַבּ ַמּיִם
וּ ַמ ֲאכִילִין אוֹתוֹ ,וְהוּא שֶֹּׁלא נ ִמּוֹ ַח.

יא מִדִּ בְֵרי סוֹפְִרים ,שֶׁאֵין ַמ ְפטִיִרין ַאחַר ַמצָּה כְּלוּם ,וַ ֲאפִלּוּ
ְקלָיוֹת וֶאֱגוֹז ִים וְכַיּוֹצֵא ָבּהֶן; ֶאלָּא אַף עַל פִּי שֶׁ ָאכַל ַמצָּה ,וְ ָאכַל
ַאחֲֶרי ָה ַמ ֲאכָלוֹת ֲאחֵרוֹת וּפֵרוֹת וְכַיּוֹצֵא ָבּהֶן  -חוֹז ֵר וְאוֹכֵל כַּזַּיִת
ַמצָּה ָבּ ַאחֲרוֹנ ָה ,וּפוֹסֵק.
יב ָאסְרוּ ֲחכָמִים לֶ ֱאכֹל ַמצָּה ְבּעֶֶרב ַה ֶפּסַח ,כְּדֵ י שֶׁיִּ ְהיֶה ֶהכֵּר
לַ ֲאכִילָתָהּ ָבּעֶֶרב .וּמִי שֶׁ ָאכַל ַמצָּה ְבּעֶֶרב ַה ֶפּסַח ַ -מכִּין אוֹתוֹ
ִקּדֶ ם ַה ִמּנְחָה
ַמכַּת מְַרדּוּת .וְכֵן אָסוּר לֶ ֱאכֹל עֶֶרב ַה ֶפּסַח מ ֹ
ִבּ ְמעַט ,כְּדֵ י שֶׁיִּכָּנ ֵס לַ ֲאכִילַת ַמצָּה ְבּתַ ֲאוָה; ֲאבָל אוֹכֵל הוּא ְמעַט
מּוֹשׁבוֹת  -מקומות
כּוּרים  -מתנות כהונה הניתנות מן היבול הראשוןַ .ה ָ
ִבּ ִ
ֵאָכל ְבּ ָכל ָמקוֹם  -ניתן למכור פירות מעשר שני ולקנות
היישובֶ .א ְפ ָשׁר ֶשׁ ִיּ ָפּ ֶדה וְ י ֵ
תּוֹדה  -מצות הבאות עם קרבן
בדמיהם פירות ולאכלם חוץ לירושלים .ט( ַחלּוֹת ָ
יקי נָזִ יר  -שהנזיר
וּר ִק ֵ
שלמי תודה) ,ראה ויקרא ז,יב; מעשה הקרבנות ט,יז-כב(ְ .
מביאם יחד עם קרבנו בתום ימי נזירותו )ראה במדבר ו,יד-טו; מעשה הקרבנות ט,יז-
ֲב ִדים  -גויים שנימולו וטבלו לשם עבדות ,השווים לאישה
ֶבח  -קרבן .י( ע ָ
כב( .ז ַ
אַחר ַמ ָצּה ְכּלוּם  -אין מסיימים את
ירין ַ
בחיוב מצוות )חגיגה ב,א( .יא( ֶשׁ ֵאין ַמ ְפ ִט ִ
הסעודה אלא באכילת המצה )המכונה בטעות 'אפיקומן' .וראה נוסח ההגדה ז(,
ואין אוכלים אחריה כלום .ומותר רק לשתות מים אחר אכילתה .יב( ַמ ַכּת
ַמ ְרדּוּת  -ראה ביאור א,גַ .ה ִמּנְ ָחה  -שעתיים וחצי זמניות לפני סוף היום )פה"מ
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פֵּרוֹת אוֹ יְָרקוֹת ,וְֹלא יְ ַמלֵּא כְֵּרסוֹ ֵמהֶן .וַ ֲחכָמִים הִָראשׁוֹנ ִים הָיוּ
מְַרעִיבִין ַע ְצמָן עֶֶרב ַה ֶפּסַח ,כְּדֵ י לֶ ֱאכֹל ַמצָּה ְבּתַ ֲאוָה וְיִהְיוּ
ִמצְווֹת ֲחבִיבִין ָעלָיוֲ .אבָל ִבּשְׁאָר עְַרבֵי יָמִים טוֹבִים  -אוֹכֵל
וְהוֹלֵ עַד שֶׁתֶּ ְחשַׁ.
סיפור יציאת מצרים
וזכירתה

יעי
ּ ֶפ ֶרק ְׁש ִב ִ

סיפור יציאת מצרים

א ִמ ְצוַת ֲעשֵׂה שֶׁלַּתּוָֹרה לְ ַספֵּר ְבּנִסִּים וְנ ִ ְפלָאוֹת שֶׁנַּעֲשׂוּ
לַאֲבוֹתֵינוּ ְבּ ִמצְַריִם ְבּלֵיל ֲח ִמשָּׁה ָעשָׂר ְבּנ ִיסָן ,שֶׁנּ ֶ ֱאמַר" :ז ָכוֹר
אֶת הַיּוֹם ַהזּ ֶה ֲאשֶׁר יְצָאתֶם ִמ ִמּצְַריִם" )שמות יג,ג( ,כְּ ָמה שֶׁנּ ֶ ֱאמַר:
"ז ָכוֹר אֶת יוֹם ַהשַּׁבָּת לְקַדְּ שׁוֹ" )שם כ,ז( .וּ ִמנַּיִן שֶׁ ְבּלֵיל ֲח ִמשָּׁה
מר ַבּעֲבוּר
ָעשָׂר? תַּלְמוּד לוֹמַר" :וְ ִהגַּדְ תָּ לְ ִבנ ְ בַּיּוֹם הַהוּא לֵא ֹ
ז ֶה" )שם יג,ח( ְ -בּשָׁעָה שֶׁיֵּשׁ ַמצָּה וּמָרוֹר ֻמנָּחִים לְ ָפנ ֶי.
וְאַף עַל פִּי שֶׁאֵין לוֹ בֵּןֲ ,אפִלּוּ ֲחכָמִים גְּדוֹלִים ַחיָּבִין לְ ַספֵּר
בִּיצִיאַת ִמצְַריִם .וְכָל ַה ַמּאֲִרי בַּדְּ בִָרים שֶׁאְֵרעוּ וְשֶׁהָיוּ  -הֲֵרי ז ֶה
ְמשֻׁבָּח.

ב ִמ ְצוָה לְהוֹדִ י ַע לַ ָבּנ ִים וַ ֲאפִלּוּ ֹלא שָׁאֲלוּ ,שֶׁנּ ֶ ֱאמַר" :וְ ִהגַּדְ תָּ
לְ ִבנ ְ) "שם( .לְפִי דַּ עְתּוֹ שֶׁלַּבֵּן ָאבִיו ְמלַמְּדוֹ .כֵּיצַד? אִם ָהיָה ָקטָן
אוֹ ִטפֵּשׁ  -אוֹמֵר לוֹ ' ְבּנ ִי ,כֻּלָּנוּ ָהיִינוּ ֲעבָדִ ים כְּמוֹ שִׁ ְפחָה זוֹ' אוֹ
'כְּמוֹ ֶעבֶד ז ֶה' ' ְבּ ִמצְַריִם ,וּ ַבלַּיְלָה ַהזּ ֶה פָּדָ ה אוֹתָנוּ ַהקָּדוֹשׁ בָּרוּ
הוּא ,וְיָצָאנוּ לְחֵרוּת' .וְאִם ָהיָה ַהבֵּן גָּדוֹל וְ ָחכָם  -מוֹדִ יעוֹ מַה
שֶּׁאֵַרע לָנוּ ְבּ ִמצְַריִם וְנִסִּים שֶׁנַּעֲשׂוּ לָנוּ עַל יְדֵ י מֹשֶׁה ַרבֵּנוּ ,לְפִי
דַּ עְתּוֹ שֶׁלַּבֵּן.
ג וְצִָרי לַעֲשׂוֹת שִׁנּוּי ַבּלַּיְלָה ַהזּ ֶה ,כְּדֵ י שֶׁיְִּראוּ ַה ָבּנ ִים ,וְיִשְׁאֲלוּ
וְיֹאמְרוּ 'מַה נִּשְׁתַּנּ ָה ַהלַּיְלָה ַהזּ ֶה ִמכָּל ַהלֵּילוֹת?' ,עַד שֶׁיָּשִׁיב
יבין ַע ְצ ָמן  -מאכילה ומשתייה ,אך אין מתענים ,מפני שהוא
פסחים י,א(ַ .מ ְר ִע ִ
יום שמחה כמו ביום טוב" ,מפני שיש בו חגיגה ושחיטת קרבן" )שביתת יום טוב
ח,יז; ק'(.

ֶא ַמר  -בשבת .ומצווה לקדש את השבת באמירה ,שהיא הקידוש
א( ְכּ ָמה ֶשׁנּ ֱ
יך ַבּ ְדּ ָב ִרים " -כפי צחות לשון
וְכל ַה ַמּ ֲא ִר ְ
)שבת כט,א(" .זכור"  -פירושו להזכירָ .
המספר ,וכל מה שיוסיף בדיבור ובתיאור המצב בהגדלת מה שעשו והעוול
שעשו לנו המצרים והיאך נפרע לנו ה' מהם ,ובהודאה לו יתעלה על כל החסד
אשר גמלנו" )סה"מ עשה קנז(.
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לָהֶם ,וְיֹאמַר לָהֶם 'כָּ וְכָ אֵַרע ,וְכָ וְכָָ היָה'.
וְכֵיצַד ְמשַׁנּ ֶה? ְמ ַחלֵּק לָהֶם ְקלָיוֹת וֶאֱגוֹז ִים ,וְעוֹקְִרים ַהשֻּׁלְחָן
טפִין ַמצָּה ז ֶה ִמיַּד ז ֶה ,וְכַיּוֹצֵא
ִמלִּ ְפנ ֵיהֶן קֹדֶ ם שֶׁיֹּאכְלוּ ,וְחוֹ ְ
בַּדְּ בִָרים ָהאֵלּוּ .אֵין לוֹ בֵּן ִ -אשְׁתּוֹ שׁוֹ ַאלְתּוֹ; אֵין לוֹ ִאשָּׁה -
שׁוֹ ֲאלִין ז ֶה אֶת ז ֶה 'מַה נִּשְׁתַּנּ ָה ַהלַּיְלָה ַהזּ ֶה' ,וַ ֲאפִלּוּ הָיוּ כֻּלָּן
ֲחכָמִיםָ .היָה לְבַדּוֹ  -שׁוֹאֵל לְ ַעצְמוֹ 'מַה נִּשְׁתַּנּ ָה ַהלַּיְלָה ַהזּ ֶה'.
ד וְצִָרי לְ ַהתְחִיל ִבּגְנוּת וּלְ ַסיֵּם ְבּשֶׁבַח .כֵּיצַד? ַמתְחִיל וּ ְמ ַספֵּר
שֶׁ ַבּתְּ ִחלָּה הָיוּ אֲבוֹתֵינוּ ,בִּימֵי תֶַּרח וּ ִמלְּ ָפנ ָיו ,כּוֹפְִרין ,וְטוֹעִין
ַאחֲֵרי ַה ֶהבֶל וְרוֹדְ פִין עֲבוֹדָ ה ז ָָרה ,וּ ְמ ַסיֵּם בְּדַ ת ָה ֱאמֶת שֶׁקְֵּרבָנוּ
ַהקָּדוֹשׁ בָּרוּ הוּא לָהּ ,וְ ִהבְדִּ ילָנוּ מִן הַתּוֹעִים וְקְֵרבָנוּ לְיִחוּדוֹ.
עה ְבּ ִמצְַריִם ,וְכָל הָָרעָה
וְכֵן ַמתְחִיל וּמוֹדִ י ַע שֶׁ ֲעבָדִ ים ָהיִינוּ לְפְַר ֹ
שֶׁגְּמָלוּנוּ ,וּ ְמ ַסיֵּם ְבּנִסִּים וְנ ִ ְפלָאוֹת שֶׁנַּעֲשׂוּ לָנוּ וּ ְבחֵרוּתֵנוּ; וְהוּא
שֶׁיִּדְ ֹרשׁ ֵמ"אֲַרמִּי אֹ ֵבד ָאבִי" עַד שֶׁיִּגְמֹר כָּל ַהפָָּרשָׁה )דברים כו,ה-ט(.
וְכָל הַמּוֹסִיף וּ ַמאֲִרי בִּדְ ָרשׁ פָָּרשָׁה זוֹ  -הֲֵרי ז ֶה ְמשֻׁבָּח.
ה כָּל מִי שֶֹּׁלא ָאמַר שְׁלשָׁה דְּ בִָרים אֵלּוּ ְבּלֵיל ֲח ִמשָּׁה ָעשָׂר -
ֹלא יָצָא יְדֵ י חוֹבָתוֹ ,וְאֵלּוּ הֵןֶ :פּסַחַ ,מצָּה ,וּמְרוִֹריםֶ .פּסַח  -עַל
שֵׁם שֶׁ ָפּסַח ַהמָּקוֹם בָּרוּ הוּא עַל ָבּתֵּי אֲבוֹתֵינוּ ְבּ ִמצְַריִם,
שֶׁנּ ֶ ֱאמַר" :וַ ֲאמְַרתֶּם זֶבַח ֶפּסַח הוּא לַיי" )שמות יב,כז(; מְרוִֹרים  -עַל
שֵׁם שֶׁמְֵּררוּ ַה ִמּצְִרים אֶת ַחיֵּי אֲבוֹתֵינוּ ְבּ ִמצְַריִם; ַמצָּה  -עַל שֵׁם
שֶׁנִּגְאֲלוּ .וּדְ בִָרים ָהאֵלּוּ כֻּלָּן הֵן ַהנִּקְָראִין ' ַהגָּדָ ה'.
עוֹק ִרים ַה ֻשּׁ ְל ָחן  -מסירים את השולחן מלפניהם קודם שיאכלו ,כדי להדגיש
ג( ְ
את סיפור ההגדה הקודם לאכילה .בזמנם כל סועד הסב על מצעים והמאכל
הונח לפניהם על שולחן קטן שניתן לסלקו בקלות ,כפי שהיום מסלקים את
חוֹט ִפין ַמ ָצּה זֶה ִמיַּד זֶה  -בחלוקת פרוסת הברכה למסובין ,אינו
קערת ההגשה .וְ ְ
מניח מצה לפני כל אחד ואחד ,אלא פורס מן המצה ,וכל אחד מושיט את ידו
חוֹט ִפין  -ממהרין לקחת ַמ ָצּה זֶה המיסב ִמיַּד זֶה המברך ,כדי
ליטול מנה אחת .וְ ְ
שׁוֹאַלתּוֹ  -האישה חייבת בהגדה כמו
ְ
לחבב את המצווה על עצמם )ק'(ִ .א ְשׁתּוֹ
האיש .ד( ֶתּ ַרח  -אבי אברהםְ .ליִ חוּדוֹ  -שה' יחיד מיוחד ,ואין זולתו )ראה יסודי
אָבי  -הפרשה שאומר מי שמביא את הביכורים ,המתארת
התורה א,ז(ֲ .א ַר ִמּי א ֵֹבד ִ
את האירועים ההיסטוריים ויש בה גם הודאה לה' .וזה נוסחהֲ " :א ַר ִמּי א ֵֹבד
ָרעוּ א ָֹתנוּ
ָרבַ .ויּ ֵ
ֵרד ִמ ְצ ַריְ ָמה ַו ָיּגָר ָשׁם ִבּ ְמ ֵתי ְמ ָעט ,וַיְ ִהי ָשׁם ְלגוֹי גָּדוֹל ָעצוּם ו ָ
אָביַ ,ויּ ֶ
ִ
ַה ִמּ ְצ ִרים וַיְ ַענּוּנוּ ,וַיִּ ְתּנוּ ָע ֵלינוּ ֲעב ָֹדה ָק ָשׁה .וַנִּ ְצ ַעק ֶאל ה' ֱאל ֵֹהי ֲאב ֵֹתינוּ ,וַיִּ ְשׁ ַמע ה'
ָקה
ַיּוֹצ ֵאנוּ ה' ִמ ִמּ ְצ ַריִ ם ְבּיָד ֲחז ָ
ֲמ ֵלנוּ וְ ֶאת ַל ֲח ֵצנוּ .ו ִ
ַרא ֶאת ָענְ יֵנוּ וְ ֶאת ע ָ
ֶאת ק ֵֹלנוּ ַויּ ְ
וּבמ ְֹפ ִתים .וַיְ ִב ֵאנוּ ֶאל ַה ָמּקוֹם ַהזֶּה ,וַיִּ ֶתּן ָלנוּ
וּבאֹתוֹת ְ
וּבמ ָֹרא ָגּדֹלְ ,
וּב ְזר ַֹע נְ טוּיָה ְ
ִ
אָמר -
וּד ָבשׁ" )דברים כו,ה-ט( .ה( ָכּל ִמי ֶשׁלֹּא ַ
ָבת ָח ָלב ְ
אָרץ ַהזֹּאת ֶא ֶרץ ז ַ
ֶאת ָה ֶ
ֻלּן
שהאמירה חובת היום )לעיל הלכה א(ָ .פּ ַסח  -דילג או חמל )ת"א(ְ .דּ ָב ִרים ָה ֵאלּוּ כּ ָ
 -שתוארו בהלכות ב-ה.
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ו ְבּכָל דּוֹר וָדוֹר ַחיָּב אָדָ ם לְהְַראוֹת אֶת ַעצְמוֹ כְּאִלּוּ הוּא
ְבּ ַעצְמוֹ יָצָא ַעתָּה ִמשִּׁעְבּוּד ִמצְַריִם ,שֶׁנּ ֶ ֱאמַר" :וְאוֹתָנוּ הוֹצִיא
ִמשָּׁם) "...דברים ו,כג( .וְעַל דָּ בָר ז ֶה ִצוָּה בַּתּוָֹרה" :וְזָכְַרתָּ כִּי ֶעבֶד
ָהיִיתָ" )שם ה,יד ועוד( ,כְּלוֹמַר כְּאִלּוּ ַאתָּה ְבּ ַע ְצמְָ היִיתָ ֶעבֶד ,וְיָצָאתָ
לְחֵרוּת וְנִפְדֵּ יתָ.
ז לְפִיכָ כְּשֶׁסּוֹעֵד אָדָ ם ַבּלַּיְלָה ַהזּ ֶה צִָרי לֶ ֱא ֹכל וְלִשְׁתּוֹת וְהוּא
ֵמסֵב ,דֶּ ֶר חֵרוּת .וְכָל ֶאחָד וְ ֶאחָד ,בֵּין ֲאנָשִׁים בֵּין נָשִׁיםַ ,חיָּב
לִשְׁתּוֹת ַבּלַּיְלָה ַהזּ ֶה אְַר ָבּעָה כּוֹסוֹת שֶׁלְּיַיִן ,אֵין פָּחוּת ֵמהֶן.
וַ ֲאפִלּוּ ָענ ִי ַה ִמּתְפְַּרנ ֵס מִן ַהצְּדָ קָה ֹ -לא יִ ְפחֲתוּ לוֹ ֵמאְַר ָבּעָה
כּוֹסוֹת; שִׁעוּר כָּל כּוֹס ֵמהֶן ְרבִיעִית.

ח ֲאפִלּוּ ָענ ִי שֶׁ ְבּיִשְָׂראֵל ֹלא ֹיאכַל עַד שֶׁיָּסֵבִ .אשָּׁה אֵינ ָהּ צְִריכָה
ֲה ִסבָּה; וְאִם ִאשָּׁה חֲשׁוּבָה הִיא  -צְִריכָה ֲה ִסבָּה .וּבֵן ֵאצֶל ָאבִיו
וְ ַהשַּׁמָּשׁ ִבּ ְפנ ֵי ַרבּוֹ צְִריכִין ֲה ִסבָּה; ֲאבָל תַּלְמִיד ִבּ ְפנ ֵי ַרבּוֹ אֵינוֹ
ֵמסֵבֶ ,אלָּא אִם כֵּן נָתַן לוֹ ַרבּוֹ ְרשׁוּת .וַ ֲה ִסבַּת יָמִין אֵינ ָהּ ֲה ִסבָּה;
וְכֵן ַה ֵמּסֵב עַל עְָרפּוֹ אוֹ עַל ָפּנ ָיו ֵ -אין זוֹ ֲה ִסבָּה .וְ ֵא ָמתַי צְִריכִין
ֲה ִסבָּה? ִבּשְׁעַת ֲאכִילַת כַּזַּיִת ַמצָּה וּ ִבשְׁתִיַּת אְַר ָבּעָה כּוֹסוֹת
ָהאֵלּוּ .וּשְׁאָר ֲאכִילָתוֹ וּשְׁתִיָּתוֹ :אִם ֵהסֵב  -הֲֵרי ז ֶה ְמשֻׁבָּח; וְאִם
לָאו  -אֵינוֹ צִָרי.
ט אְַר ָבּ ָעה כּוֹסוֹת ָהאֵלּוּ  -צִָרי לִ ְמזֹג אוֹתָן ,כְּדֵ י שֶׁתִּ ְהיֶה שְׁתִיָּה
עֲֵרבָה; הַכֹּל לְפִי ַהיַּיִן וּלְפִי דַּ עַת הַשּׁוֹתֶה .וְֹלא יִ ְפחֹת ְבּאְַר ַבּ ְעתָּן
מְֵרבִיעִית יַיִן חַי .שָׁתָה אְַר ָבּ ָעה כּוֹסוֹת אֵלּוּ ִמיַּיִן שֶׁאֵינוֹ מָזוּג -
ז( ֵמ ֵסב  -נוטה ונשען מעט על צדו השמאלי ,כעין שכיבה ,ויד ימינו פנויה לאחוז
במאכל ובמשתה .והסיבה היא גם אכילה ביחד )ראה ברכות א,יב(ֶ .דּ ֶר ְך ֵחרוּת -
ָשׁים  -לפי שגם הן
כמו שאוכלים המלכים והאנשים החשובים )פה"מ פסחים י,א( .נ ִ
היו באותו הנס .והשמיט רבנו את דין חינוך הקטנים ,מפני ש"היין רע לקטנים"
)דעות ד,יב; ק'(ֵ .אין ָפּחוּת ֵמ ֶהן  -אבל מותר להוסיף כוס חמישי )להלן ח,י( .לֹא
אַר ָבּ ָעה כּוֹסוֹת  -הלכה זו היא הוראה לנותני צדקה ולגבאי הצדקה
יִ ְפ ֲחתוּ לוֹ ֵמ ְ
שׁוּבה  -חשובה בחברה ,שהיא במעמד חברתי
המפרנסים את העניים .ח( ִא ָשּׁה ֲח ָ
בכיר ודרכה בכך )ראה שבת יט,י(ַ .שׁ ָמּשׁ  -המגיש את האוכלִ .בּ ְפנֵי ַרבּוֹ  -בפני
אדונוַ .תּ ְל ִמיד ִבּ ְפנֵי ַרבּוֹ " -ולא יסב אלא ישב כיושב לפני המלך ...במה דברים
אמורים? ברבו מובהק ,שלמד ממנו רוב חכמתו" )תלמוד תורה ה,ו; ה,י(ֵ .אינוֹ ֵמ ֵסב
אוֹתן  -למהול במים.
ָמין  -הטיית הגוף לצד ימין .ט( ִל ְמזֹג ָ
 מפני מוראוֲ .ה ִס ַבּת י ִיעית י ִַין ַחי  -כדי שיהיה בכל כוס המכילה רביעית יין )כ 75-סמ"ק( לפחות
ֵמ ְר ִב ִ
ָצא יְ ֵדי ֵחרוּת  -שאינה מדרך בני אדם
רבע מן הכוס יין שאינו מזוג במים .וְ לֹא י ָ
אלא היא שתייה חד-פעמית )ממרים ז,ד(.
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יָצָא יְדֵ י אְַר ָבּ ָעה כּוֹסוֹת ,וְֹלא יָצָא יְדֵ י חֵרוּת .שָׁתָה אְַר ָבּ ָעה
כּוֹסוֹת מְזוּגִין ְבּבַת ַאחַת  -יָצָא יְדֵ י חֵרוּת ,וְֹלא יָצָא יְדֵ י אְַר ָבּ ָעה
כּוֹסוֹת .וְאִם שָׁתָה ִמכָּל כּוֹס ֵמהֶן ֻרבּוֹ  -יָצָא.
י כָּל כּוֹס וָכוֹס ֵמאְַר ָבּ ָעה כּוֹסוֹת ָהאֵלּוּ ְ -מבֵָרָ עלָיו בְָּרכָה
ִבּ ְפנ ֵי ַעצְמוֹ .וְכוֹס ִראשׁוֹן  -אוֹמֵר ָעלָיו קִדּוּשׁ הַיּוֹם .כּוֹס שֵׁנ ִי -
קוֵֹרא ָעלָיו אֶת ַה ַהגָּדָ ה .כּוֹס שְׁלִישִׁי ְ -מבֵָרָ עלָיו בְִּרכַּת
ַהמָּזוֹן .כּוֹס ְרבִיעִי  -גּוֹמֵר ָעלָיו אֶת ַה ַהלֵּל ,וּ ְמבֵָרָ עלָיו בְִּרכַּת
ַהשִּׁיר .וּבֵין הַכּוֹסוֹת ָהאֵלּוּ  -אִם ָרצָה לִשְׁתּוֹת ,שׁוֹתֶה; בֵּין
שְׁלִישִׁי לְִרבִיעִי  -אֵינוֹ שׁוֹתֶה.
חרוסת ומרור

יא ַה ֲחרֹ ֶסת ִ -מ ְצוָה מִדִּ בְֵרי סוֹפְִרים ,זֵכֶר לַטִּיט שֶׁהָיוּ עוֹבְדִ ין
בּוֹ ְבּ ִמצְַריִם .וְכֵיצַד עוֹשִׂין אוֹתָהּ? לוֹ ְקחִין תְּמִָרים אוֹ גְּרוֹגָרוֹת
ח ֶמץ,
אוֹ צִמּוּקִין וְכַיּוֹצֵא ָבּהֶן ,וְדוְֹרסִין אוֹתָן ,וְנוֹתְנ ִין לְתוֹכָן ֹ
וּ ְמתַ ְבּלִין אוֹתָן ִבּתְ ָבלִין כְּמוֹ טִיט ְבּתֶבֶן ,וּ ְמבִיאִין אוֹתָן עַל
ַהשֻּׁלְחָן ְבּלֵילֵי ַה ֶפּסַח.
יב ֲאכִילַת מָרוֹר אֵינ ָהּ ִמ ְצוָה מִן הַתּוָֹרה ִבּ ְפנ ֵי ַע ְצמָהֶּ ,אלָּא
תְּלוּיָה הִיא ַבּ ֲאכִילַת ַה ֶפּסַח; שֶׁ ִמּ ְצוַת ֲעשֵׂה ַאחַת ,לֶ ֱא ֹכל ְבּשַׂר
ַה ֶפּסַח עַל ַמצָּה וּמְרוִֹרים .וּמִדִּ בְֵרי סוֹפְִרים לֶ ֱאכֹל ַהמָּרוֹר לְבַדּוֹ
ְבּלַיְלָה ז ֶהֲ ,אפִלּוּ אֵין שָׁם קְָרבַּן ֶפּ ַסח.
יג ' ְמ ֹרִרים' ָהאֲמוִּרים בַּתּוָֹרה )שמות יב,ח; במדבר ט,יא( הֵן ַה ַחזּ ֶֶרת
וְ ָה ֳעלָשִׁין וְ ַהתַּ ְמכָה וְ ַהחְַר ֲחבִינ ָה וְ ַהמָּרוֹר; כָּל ֶאחָד ֵמ ֲח ֵמשֶׁת מִינ ֵי

אַחת  -שיצק את היין שבהם לכוס אחד .י( ָכּל כּוֹס -
זוּגין ְבּ ַבת ַ
אַר ָבּ ָעה כּוֹסוֹת ְמ ִ
ְ
הוא מצווה בפני עצמהִ .בּ ְר ַכּת ַה ִשּׁיר  -מ"נשמת כל חי" ועד סופה )פה"מ פסחים
י,ז( .וכן "יהללוך ה' אלוהינו כל מעשיך ...ברוך אתה ה' האל המלך המהולל...
וּבין ַהכּוֹסוֹת  -שיין המלווה
לעולם ועד" )ראה להלן ח,י גם לגבי כוס חמישית(ֵ .
יעי  -שאינו בתוך המזון.
ישׁי ִל ְר ִב ִ
באכילה משכר פחות מיין בלא אכילהֵ .בּין ְשׁ ִל ִ
שׁוֹתה  -כדי שלא ישתכר וישכח לומר את ההלל .סיכום) :א( ארבעה כוסות
ֵאינוֹ ֶ
)ב( יין )ג( בכמות רביעית )ד( צריך שיהיה מזוג )ה( לשתותו בהסיבה )ו( כל כוס
תוֹכן ח ֶֹמץ  -יין שהחמיץ ,זכר
ְנוֹת ִנין ְל ָ
רוֹגרוֹת  -תאנים יבשות .ו ְ
בברכה .יא( ְגּ ְ
למרירות השעבוד .שמים אותן על השולחן בליל הפסח כדי לטבל בהן מצה
ומרור )ח,ז(ִ .בּ ְת ָב ִלין ְכּמוֹ ִטיט ְבּ ֶת ֶבן  -צמחי תבלין טבעיים שלא נשחקו )פה"מ
פסחים י,ג( ,כמו קש המתגבל בטיט .יב( ֵאין ָשׁם  -אין .המילה 'שם' היא מילת
ֶרת  -חסה תרבותית ) ;Lactuca sativaכל
קישור שתורגמה מהסגנון הערבי .יג( ַחזּ ֶ
הזיהויים נעשו לפי פה"מ פסחים ב,ו( .ירק חד-שנתי המפתח שושנת עלים צפופה הראויה
ֻל ִשׁין  -עולש תרבותי ).(Cichorium intybus
לאכילה ,בתחילה עליו קטנים ומרים .ע ְ
צמח גן רב-שנתי ,בעל עלים מאורכים ותפרחת בגון תכלת ולו זנים הרבה.
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יָָרק אֵלּוּ נִקְָרא 'מָרוֹר' ,וְאִם ָאכַל ֵמ ֶאחָד ֵמהֶן אוֹ ֵמ ֲח ִמשְׁתָּן כַּזַּיִת
 יָ ָצא; וְהוּא שֶׁיִּהְיוּ לַחִין .וְיוֹ ְצאִין ְבּ ֶקלַח שֶׁלָּהֶןֲ ,אפִלּוּ יָבֵשׁ.וְאִם שְׁלָקָן אוֹ כְּ ָבשָׁן אוֹ ִבּשְּׁלָן  -אֵין יוֹצֵא ָבּהֶן.

אֵין אָנוּ ְמ ַט ְבּלִין ֲאפִלּוּ ַפּעַם ַאחַת וְ ַהלַּיְלָה ַהזּ ֶה שְׁתֵּי ְפּ ָעמִים,
שֶׁ ְבּכָל ַהלֵּילוֹת אָנוּ אוֹכְלִין ָחמֵץ וּ ַמצָּה וְ ַהלַּיְלָה ַהזּ ֶה כֻּלּוֹ ַמצָּה,
שֶׁ ְבּכָל ַהלֵּילוֹת אָנוּ אוֹכְלִין ָבּשָׂר ָצלִי שָׁלוּק וּ ְמ ֻבשָּׁל וְ ַהלַּיְלָה
ַהזּ ֶה כֻּלּוֹ ָצלִי ,שֶׁ ְבּכָל ַהלֵּילוֹת אָנוּ אוֹכְלִין שְׁאָר יְָרקוֹת וְ ַהלַּיְלָה
ַהזּ ֶה מְרוִֹרים* ,שֶׁ ְבּכָל ַהלֵּילוֹת אָנוּ אוֹכְלִין בֵּין יוֹשְׁבִין בֵּין
ְמ ֻסבִּין וְ ַהלַּיְלָה ַהזּ ֶה כֻּלָּנוּ ְמ ֻסבִּין?".

ליל הסדר

ּ ֶפ ֶרק ְׁש ִמינִ י

ZX

קידוש והגדה

א סִדּוּר ֲעשִׂיַּת ִמצְווֹת אֵלּוּ ְבּלֵיל ֲח ִמשָּׁה ָעשָׂר כָּ הוּאַ :בּתְּ ִחלָּה
ְמבִיאִין כּוֹס לְכָל ֶאחָד וְ ֶאחָד ,וּ ְמבֵָר' בּוֵֹרא פְִּרי ַהגֶּפֶן' וְאוֹמֵר
ָעלָיו קִדּוּשׁ הַיּוֹם וּזְמַן ,וְשׁוֹתֶה ,וְ ַאחַר כְָּ מבֵָר' עַל נְטִילַת
יָדָ יִם' וְנוֹטֵל יָדָ יו ,וּ ְמבִיאִין שֻׁלְחָן עָרוְּ ו ָעלָיו מָרוֹר וְיָָרק ַא ֵחר
וּ ַמצָּה וַ ֲחרֹ ֶסת וְגוּפוֹ שֶׁלְּכֶבֶשׂ ַה ֶפּסַח וּ ְבשַׂר ֲחגִיגָה שֶׁלְּיוֹם
אְַר ָבּעָה ָעשָׂר .וּ ַבזְּמַן ַהזּ ֶה ְמבִיאִין עַל ַהשֻּׁלְחָן שְׁנ ֵי מִינ ֵי ָבּשָׂר:
ֶאחָד זֵכֶר לַ ֶפּסַח וְ ֶאחָד זֵכֶר לַ ֲחגִיגָה.
טבֵּל אוֹתוֹ
ב ַמתְחִיל וּ ְמבֵָר' בּוֵֹרא פְִּרי ָהאֲדָ מָה' ,וְלוֹ ֵק ַח יָָרק וּ ְמ ַ
ַבּ ֲחרֹ ֶסת ,וְאוֹכֵל כַּזַּיִת הוּא וְכָל ַה ְמּ ֻסבִּין עִמּוֹ ,כָּל ֶאחָד וְ ֶאחָד אֵין
פָּחוּת ִמכַּזַּיִת .וְ ַאחַר כָּ עוֹקְִרין אֶת ַהשֻּׁלְחָן ִמלִּ ְפנ ֵי קוֵֹרא
ַה ַהגָּדָ ה לְבַדּוֹ ,וּמוֹזְגִין הַכּוֹס ַהשֵּׁנ ִי ,וְכָאן ַהבֵּן שׁוֹאֵל ,וְאוֹמֵר
הַקּוֵֹרא "מַה נִּשְׁתַּנּ ָה ַהלַּיְלָה ַהזּ ֶה ִמכָּל ַהלֵּילוֹת ,שֶׁ ְבּכָל ַהלֵּילוֹת

משורשיו הקלויים מכינים בימינו תחליף לקפה ,ועליו הצעירים ,המרירים מעט,
משמשים כירק לסלטַ .תּ ְמ ָכה  -עולש האינדיבה ) .(Cichorium endiviaדומה לחסה
ונאכל כמותהַ .ח ְר ֲח ִבינָה  -צמחי בר מן הסוג ) .(Eryngiumלצמח הצעיר עלים
אכילים בטעם מריר .בשלב הבגרות הצמח נעשה קוצני .מין הבר השכיח באגן הים
התיכון בארץ הוא חרחבינה מכחילה )ָ .(E. creticumמרוֹר  -חסה מדברית ,שהיא
מרה מאוד )פה"מ שם( ,והכוונה כנראה לחסת המצפן )ֶ .(Lactuca Serriolaק ַלח -
החלק העולה על פני האדמה ועלים וענפים משתרגים ממנו )לעומת השורש -
שהוא מתחת לאדמה(ְ .שׁ ָל ָקן  -במיםְ .כּ ָב ָשׁן  -בחומץ או במלחִ .בּ ְשּׁ ָלן  -עם
תבלינים .ובכל אלו שינה את טעמם המקורי.
א( ִקדּוּשׁ ַהיּוֹם " -ברוך אתה ה' ...מקדש ישראל והזמנים" .זְ ַמן " -ברוך אתה
ָדיו  -שהרי טובל בחרוסת
ְנוֹטל י ָ
ה' ...שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה" .ו ֵ
המורכבת גם מחומץ )יין שהחמיץ( .וכבר אמר רבנו" :כל דבר שטיבולו במשקין
]שמטבילו בתוך משקה ואוכלו .ומשקים לעניין זה הם :מים ,טל ,שמן ,יין ,חלב
ָרק  -עלי ירק .גּוּפוֹ ֶשׁ ְלּ ֶכ ֶבשׂ
ודבש[  -צריך נטילת ידיים תחילה" )ברכות ו,א( .י ָ
וּב ַשׂר ֲח ִגיגָה  -בשר מחותך ומחולק של
ַה ֶפּ ַסח  -צלי כבש קרבן הפסח בשלמותוְ .
אַר ָבּ ָעה ָע ָשׂר  -קרבן הרשות הנשחט ביום ארבעה-עשר
קרבן חגיגהֶ .שׁ ְלּיוֹם ְ
וּב ְזּ ַמן ַהזֶּה  -שאין קרבן
בניסן עם קרבן הפסח ,כדי שייאכל הפסח על השובעַ .
רוֹרים*  -בכתבי יד אחדים ,סדר השאלות
פסח ,מהרה יתחדש .ב( ָבּ ָשׂר ָצ ִליְ ...מ ִ
עוֹק ִרין  -ראה לעיל ז,ג.
הללו שונהְ .

ג ַבּזְּמַן ַהזּ ֶה אֵינוֹ אוֹמֵר 'וְ ַהלַּיְלָה ַהזּ ֶה כֻּלּוֹ ָצלִי' ,שֶׁאֵין לָנוּ
קְָרבָּן .וּ ַמתְחִיל ִבּגְנוּת ,וְקוֵֹרא עַד שֶׁגּוֹמֵר דְּ ָרשׁ פָָּרשַׁת 'אֲַרמִּי
אֹ ֵבד ָאבִי' כֻּלָּהּ )דברים כו,ה-ט(.

ד וּ ַמ ֲחז ִיר ַהשֻּׁלְחָן לְ ָפנ ָיו ,וְאוֹמֵר " ֶפּסַח ז ֶה שֶׁאָנוּ אוֹכְלִין  -עַל
שֵׁם שֶׁ ָפּסַח ַהמָּקוֹם בָּרוּ הוּא עַל ָבּתֵּי אֲבוֹתֵינוּ ְבּ ִמצְַריִם,
שֶׁנּ ֶ ֱאמַר' :וַ ֲאמְַרתֶּם זֶבַח ֶפּסַח הוּא לַיי' )שמות יב,כז(" .וּ ַמגְבִּי ַהּ
ַהמָּרוֹר ְבּיָדוֹ ,וְאוֹמֵר "מָרוֹר ז ֶה שֶׁאָנוּ אוֹכְלִין  -עַל שֵׁם שֶׁמְֵּררוּ
ַה ִמּצְִרים אֶת ַחיֵּי אֲבוֹתֵינוּ ְבּ ִמצְַריִם ,שֶׁנּ ֶ ֱאמַר' :וַיְמְָררוּ אֶת
ַחיֵּיהֶם' )שם א,יד(" .וּ ַמגְבִּי ַהּ ַה ַמּצָּה ְבּיָדוֹ ,וְאוֹמֵר " ַמ ָצּה זוֹ שֶׁאָנוּ
אוֹכְלִין  -עַל שֵׁם שֶֹּׁלא ִה ְספִּיק ְבּ ֵצקָם שֶׁלַּאֲבוֹתֵינוּ לְ ַה ֲחמִיץ עַד
שֶׁנִּגְלָה ֲעלֵיהֶם ַהקָּדוֹשׁ בָּרוּ הוּא וּגְ ָאלָם ִמיָּד ,שֶׁנּ ֶ ֱאמַר' :ו ַֹיּאפוּ
אֶת ַה ָבּצֵק ֲאשֶׁר הוֹצִיאוּ ִמ ִמּצְַריִם) '...שם יב,לט(" .וּ ַבזְּמַן ַהזּ ֶה אוֹמֵר
" ֶפּסַח שֶׁהָיוּ אֲבוֹתֵינוּ אוֹכְלִין ִבּזְמַן שֶׁבֵּית ַה ִמּקְדָּ שׁ ַקיָּם  -עַל
שֵׁם שֶׁ ָפּסַח ַהקָּדוֹשׁ בָּרוּ הוּא עַל ָבּתֵּי אֲבוֹתֵינוּ."...
ה וְאוֹמֵר "לְפִיכָ אָנוּ ַחיָּבִין לְהוֹדוֹת לְ ַהלֵּל לְשַׁ ֵבּ ַח לְ ָפאֵר
לְרוֹמֵם לְגַדֵּ ל וּלְהַדֵּ ר וּלְנ ַ ֵצּ ַח לְמִי שֶׁ ָעשָׂה לָנוּ וְלַאֲבוֹתֵינוּ* אֶת
כָּל ַהנִּסִּים ָהאֵלּוּ ,וְהוֹצִיאָנוּ ֵמ ַעבְדוּת לְחֵרוּת ,וְ ֹנאמַר לְ ָפנ ָיו
ַהלְלוּ יָהַּ ' :הלְלוּ יָהּ ַהלְלוּ ַעבְדֵ י ייַ ...חלָּמִישׁ לְ ַמ ְעיְנוֹ ָמיִם'

ְמ ַט ְבּ ִלין  -כמו מטפלין )חילופי בי"ת ופ"א( ,כלומר מתעסקים באכילת הירקות
)פה"מ פסחים י,ב וכך הניקוד שם( .ואין משמעו טיבול כבלשוננו ,שהרי לדעת רבנו,
מטבילין ארבע פעמים :לאחר הנטילה הראשונה ,במצה ,במרור ובכורך .וְ ַה ַלּיְ ָלה
ַהזֶּה ְשׁ ֵתּי ְפּ ָע ִמים  -אוכלים ירקות פעמיים ,פעם ראשונה עם הירק ופעם שנייה
ֻשּׁל  -בשר צלוי על האש או
וּמב ָ
עם המרור והמצה )להלן הלכה ח(ָ .בּ ָשׂר ָצ ִלי ָשׁלוּק ְ
שלוק במים או מבושל במים ומתובל .כֻּלּוֹ ָצ ִלי  -קרבן הפסח נצלה כולו על האש.
שּׁ ְל ָחן ְל ָפנָיו
וּמ ֲחזִ יר ַה ֻ
אָבי  -ראה נוסח ההגדה ג-לב .ד( ַ
ג( ְדּ ָרשׁ ָפּ ָר ַשׁת ֲא ַר ִמּי א ֵֹבד ִ
ָבין וכו'  -ראה נוסח ההגדה
אוֹמר וכו'  -שזהו עיקר ההגדה )לעיל ז,ה( .ה( אָנוּ ַחיּ ִ
ְו ֵ
בוֹתינוּ*  -בכ"י ק' י' אין מילה זו.
לח .ו ְַל ֲא ֵ
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)תהלים קיג-קיד(" ,וְחוֹתֵם "בָּרוַּ אתָּה יי אֱֹלהֵינוּ ֶמלֶ הָעוֹלָםֲ ,אשֶׁר
גְּ ָאלָנוּ וְגָאַל אֶת אֲבוֹתֵינוּ ִמ ִמּצְַריִם וְ ִהגִּיעָנוּ לַלַּיְלָה ַהזּ ֶה לֶ ֱאכֹל
בּוֹ ַמצָּה וּמְרוִֹרים" ,וּ ַבזְּמַן ַהזּ ֶה מוֹסִיף "כֵּן יי אֱֹלהֵינוּ וֵאֹלהֵי
אֲבוֹתֵינוּ יַגִּיעֵנוּ לְמוֹעֲדִ ים וְלְִרגָלִים ֲאחִֵרים ַה ָבּאִים לִקְָראתֵנוּ
לְשָׁלוֹם ,שְׂ ֵמחִים ְבּ ִבנְיַן עִיָר וְשָׂשִׂים ַבּעֲבוֹדָ תָ ,וְ ֹנאכַל שָׁם מִן
ַהזּ ְ ָבחִים וּמִן ַה ְפּ ָסחִים שֶׁיַּגִּי ַע דָּ מָם עַל קִיר ִמז ְ ַבּחֲ לְָרצוֹן ,וְנוֹדֶ ה
לְ שִׁיר חָדָ שׁ עַל גְּ ֻאלָּתֵנוּ וְעַל פְּדוּת נ ַ ְפשֵׁנוּ"" ,בָּרוַּ אתָּה יי,
גָּאַל יִשְָׂראֵל" ,וּ ְמבֵָר עַל ַהגֶּפֶן ,וְשׁוֹתֶה הַכּוֹס ַהשֵּׁנ ִי.

חוֹז ֵר וּ ְמבֵָר' עַל ֲאכִילַת ַמצָּה' ,וּ ְמ ַטבֵּל ַמצָּה ַבּ ֲחרֹ ֶסת וְאוֹכֵל.
וְחוֹז ֵר וּ ְמבֵָר' עַל ֲאכִילַת מָרוֹר' ,וּ ְמ ַ
טבֵּל מָרוֹר ַבּ ֲחרֹ ֶסת וְאוֹכֵל;
טעְמוֹ .וְז ֶה ִ -מ ְצוָה
וְֹלא יַשְׁהֶה אוֹתוֹ ַבּ ֲחרֹ ֶסת ,שֶׁמָּא יִ ְבטַל ַ
ִמדִּ בְֵרי סוֹפְִרים .וְחוֹז ֵר וְכוֵֹרַ מצָּה וּמָרוֹר וּ ְמ ַ
טבֵּל ַבּ ֲחרֹ ֶסת
וְאוֹכְלָן בְֹּלא בְָּרכָה ,זֵכֶר לַ ִמּקְדָּ שׁ.

אכילה

ו וְ ַאחַר כְָּ מבֵָר' עַל נְטִילַת יָדָ יִם' וְנוֹטֵל יָדָ יו שְׁנִיָּה ,שֶׁהֲֵרי
ִהסִּי ַח דַּ עְתּוֹ ִבּשְׁעַת קְִריאַת ַה ַהגָּדָ ה ,וְלוֹ ֵק ַח שְׁנ ֵי ְרקִיקִין ,חוֹלֵק
ֶאחָד ֵמהֶן וּ ַמנּ ִי ַח פָּרוּס לְתוֹ שָׁלֵם ,וּ ְמבֵָר' הַמּוֹצִיא לֶחֶם מִן
ָהאֶָרץ' .וּ ִמ ְפּנ ֵי מָה אֵינוֹ ְמבֵָרַ על שְׁתֵּי כִּכָּרוֹת כִּשְׁאָר יָמִים
טוֹבִים? מִשּׁוּם שֶׁנּ ֶ ֱאמַר" :לֶחֶם עֹנ ִי" )דברים טז,ג(  -מַה דַּ ְרכּוֹ
שֶׁלֶּ ָענ ִי ִבּפְרוּסָה ,אַף כָּאן ִבּפְרוּסָה.

וְ ַאחַר כָּ כּוֵֹרַ מצָּה וּמָרוֹר כְּ ֶאחָד וּ ְמ ַטבֵּל ַבּ ֲחרֹ ֶסת ,וּ ְמבֵָר
"בָּרוַּ אתָּה יי אֱֹלהֵינוּ ֶמלֶ הָעוֹלָםֲ ,אשֶׁר קִדְּ שָׁנוּ ְבּ ִמצְווֹתָיו
וְ ִצוָּנוּ עַל ֲאכִילַת ַמצָּה וּמְרוִֹרים" ,וְאוֹכְלָן .וְאִם ָאכַל ַמצָּה ִבּ ְפנ ֵי
ַע ְצמָהּ וּמָרוֹר ִבּ ְפנ ֵי ַעצְמוֹ ְ -מבֵָר עַל ז ֶה ִבּ ְפנ ֵי ַעצְמוֹ וְעַל ז ֶה
ִבּ ְפנ ֵי ַעצְמוֹ .ז וְ ַאחַר כְָּ מבֵָר" בָּרוַּ אתָּה יי אֱֹלהֵינוּ ֶמלֶ
הָעוֹלָםֲ ,אשֶׁר קִדְּ שָׁנוּ ְבּ ִמצְווֹתָיו וְ ִצוָּנוּ עַל ֲאכִילַת ַהזֶּבַח" ,וְאוֹכֵל
ִמ ְבּשַׂר ֲחגִיגַת אְַר ָבּעָה ָעשָׂר תְּ ִחלָּה ,וּ ְמבֵָר" בָּרוַּ אתָּה יי
אֱֹלהֵינוּ ֶמלֶ הָעוֹלָםֲ ,אשֶׁר קִדְּ שָׁנוּ ְבּ ִמצְווֹתָיו וְ ִצוָּנוּ עַל ֲאכִילַת
ַה ֶפּסַח" ,וְאוֹכֵל מִגּוּפוֹ שֶׁלַּ ֶפּסַח .וְֹלא בְִּרכַּת ַה ֶפּסַח פּוֹטֶֶרת
שֶׁלַּזֶּבַח ,וְֹלא שֶׁלַּזֶּבַח פּוֹטֶֶרת שֶׁלַּ ֶפּסַח.
ח ַבּזְּמַן ַהזּ ֶה ,שֶׁאֵין שָׁם קְָרבָּןַ ,אחַר שֶׁ ְמּבֵָר' הַמּוֹצִיא לֶחֶם'
יע ָדּ ָמם ַעל ִקיר ִמזְ ְבּ ָח ְך ְל ָרצוֹן  -המצווה היא שיישפך דם שחיטת הפסח על
ֶשׁיּ ִַגּ ַ
תוֹך ָשׁ ֵלם  -המצה השלמה
יח ָפּרוּס ְל ְ
וּמנִּ ַ
יקין  -מצות רכותַ .
דפנות המזבח .ו( ְר ִק ִ
עוטפת את החצויהָ .פּרוּס  -כמו העני ,האוכל פרוסה ,חתיכת לחם ,ולא כיכר
אָרץ"  -ואין אוכל אותה עד שמברך גם "על
מּוֹציא ֶל ֶחם ִמן ָה ֶ
וּמ ָב ֵר ְך " ַה ִ
שלמהְ .
ֹאכל ָע ָליו ַמצּוֹת ֶל ֶחם ע ִֹני" .ח( ַבּ ְזּ ַמן
ֶא ַמר " -תּ ַ
אכילת מצה" ,כבהלכה הבאהֶ .שׁנּ ֱ
ַהזֶּה ֶשׁ ֵאין ָשׁם ָק ְר ָבּן  -ולכן אין מה שיאחד את המצה והמרור באכילה אחת,
וכיוון שהמרור מצווה נפרדת מתקנת חכמים והמצה חיובה מן התורה ,צריך
לאכלם כל אחד לעצמוֶ .שׁ ֵאין ָשׁם  -אין )ראה לעיל ז,יב(.

ט וְ ַאחַר כָּ נ ִ ְמשַָׁ בּסְּעוּדָ ה ,וְאוֹכֵל כָּל שֶׁהוּא רוֹצֶה לֶ ֱאכֹל,
וְשׁוֹתֶה כָּל שֶׁהוּא רוֹצֶה לִשְׁתּוֹת ,וּ ָב ַאחֲרוֹנ ָה אוֹכֵל ִמ ְבּשַׂר ַה ֶפּסַח
ֲאפִלּוּ כַּזַּיִת ,וְאֵינוֹ טוֹעֵם ַאחֲָריו ַמ ֲאכָל ַאחֵר כְּלָל ,וּ ַבזְּמַן ַהזּ ֶה
אוֹכֵל כַּזַּיִת ַמצָּה וְאֵינוֹ טוֹעֵם ַאחֲֶרי ָה כְּלוּם; כְּדֵ י שֶׁיִּ ְהיֶה ֶה ְפסֵק
סְעוּדָ תוֹ וְ ַטעַם ְבּשַׂר ַה ֶפּסַח אוֹ ַה ַמּצָּה ְבּ ִפיו ,שֶׁ ֲאכִילָתָן הִיא
ַה ִמּ ְצוָה.
י וְ ַאחַר כָּ נוֹטֵל יָדָ יו ,וּ ְמבֵָר בְִּרכַּת ַהמָּזוֹן עַל כּוֹס שְׁלִישִׁי,
וְשׁוֹתֵהוּ ,וְ ַאחַר כָּ מוֹז ֵג כּוֹס ְרבִיעִי ,וְגוֹמֵר ָעלָיו אֶת ַה ַהלֵּל,
וְאוֹמֵר ָעלָיו בְִּרכַּת ַהשִּׁיר ,וְהִיא "יְ ַהלְלוּ יי אֱֹלהֵינוּ כָּל
ַמ ֲעשֶׂי ,"...וְאֵינוֹ טוֹעֵם ַאחַר כָּ כְּלוּם כָּל ַהלַּיְלָה ,חוּץ מִן
ַה ַמּיִם .וְיֵשׁ לוֹ לִ ְמ ֹזג כּוֹס ֲחמִישִׁי וְלוֹמַר ָעלָיו ַהלֵּל ַהגָּדוֹל ,וְהוּא
ֵמ"הוֹדוּ לַיי כִּי טוֹב" )תהלים קלו,א( עַד "עַל נַהֲרוֹת ָבּבֶל" )שם קלז,א(,
מר אֶת
וְכוֹס ז ֶה אֵינוֹ חוֹבָה כְּמוֹ אְַר ָבּעָה כּוֹסוֹת .וְיֵשׁ לוֹ לִגְ ֹ
ַה ַהלֵּל ְבּכָל מָקוֹם שֶׁיְִּרצֶה ,אַף עַל פִּי שֶׁאֵינוֹ מְקוֹם סְעוּדָ ה.
אכילת צלי

יא מָקוֹם שֶׁנָּהֲגוּ לֶ ֱאכֹל ָצלִי ְבּלֵילֵי ְפּ ָסחִים  -אוֹכְלִין .מָקוֹם
שֶׁנָּהֲגוּ שֶֹּׁלא לֶ ֱא ֹכל  -אֵין אוֹכְלִין ,גְּז ֵָרה שֶׁמָּא ֹיאמְרוְּ :בּשַׂר
ַה ֶפּסַח הוּא .וּ ְבכָל מָקוֹם אָסוּר לֶ ֱא ֹכל שֶׂה צָלוּי כֻּלּוֹ כְּ ֶאחָד ְבּלַיִל
ז ֶהִ ,מ ְפּנ ֵי שֶׁנּ ְִראֶה כְּאוֹכֵל קָדָ שִׁים בַּחוּץ .וְאִם ָהיָה ְמ ֻחתָּ ,אוֹ
ֵכר ַל ִמּ ְק ָדּשׁ  -שהיו אוכלים את הפסח על מצות ומרורים ,כמו שנאמר" :צלי אש
זֶ
ָדיו  -במים אחרונים )ברכות
נוֹטל י ָ
ומצות על מרורים יאכלוהו" )שמות יב,ח( .י( ֵ
ו,ד(ִ .בּ ְר ַכּת ַה ָמּזוֹן ַעל כּוֹס  -כמנהג .מחזיק את הכוס בידו בשעת הברכה,
וכשמסיים את הברכה מברך "בורא פרי הגפן" ושותהו )ראה ברכות ז,יד-טו(ַ .ה ֵלּל

ַהגָּדוֹל  -פרק קלו בתהילים ,שיש בו הודאה לה' וגם נזכרות בו יציאת מצרים
והמכות ,והוא נאמר "בנפש שבעה וכרס מלאה" )תעניות א,טז( .יֵשׁ לוֹ  -מותר לו.
ָהגוּ וכו'  -שלושה סוגי צלי הם :א( שה הצלוי כולו  -אסור בכל
יא( ָמקוֹם ֶשׁנּ ֲ
מקום .ב( שה צלוי כולו באחד משלושת התנאים הנזכרים בהלכה זו )מחותך,
מחוסר איבר או שנשלק בו איבר(  -אכילתו תלויה במנהג )ראה פה"מ פסחים ד,ד(.
ג( נתחי בשר צלוי ,בין בשר בקר בין בשר צאן  -אין אכילתם תלויה במנהג,
ומותר בכל מקום )ק'( ,ולכן גם מגישים לשולחן הסדר נתחי צלי )לעיל הלכה א(.
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שֶׁ ִחסֵּר ִממֶּנּוּ ֵאבֶר ,אוֹ שָׁלַק בּוֹ ֵאבֶר וְהוּא ְמ ֻחבָּר  -הֲֵרי ז ֶה ֻמתָּר
ְבּמָקוֹם שֶׁנָּהֲגוּ.
מי שאין לו

יב מִי שֶׁאֵין לוֹ יַיִן ְבּלֵילֵי ַה ֶפּסַח ְ -מקַדֵּ שׁ עַל ַהפַּת ,כְּדֶ ֶר
שֶׁעוֹשֶׂה ַבּשַּׁבָּת ,וְעוֹשֶׂה כָּל הַדְּ בִָרים עַל ַהסֵּדֶ ר ַהזּ ֶה .מִי שֶׁ ֵאין לוֹ
יָָרק ֶאלָּא מָרוֹר ִבּלְבַד ַ -בּתְּ ִחלָּה ְמבֵָר עַל ַהמָּרוֹר שְׁתֵּי בְָּרכוֹת,
'בּוֵֹרא פְִּרי ָהאֲדָ מָה' וְ'עַל ֲאכִילַת מָרוֹר' ,וְאוֹכֵל ,וּכְשֶׁגּוֹ ֵמר
ַה ַהגָּדָ ה ְ -מבֵָר עַל ַה ַמּצָּה וְאוֹכְלָהּ ,וְחוֹז ֵר וְאוֹכֵל מִן ַהמָּרוֹר
בְֹּלא בְָּרכָה.

יג מִי שֶׁאֵין לוֹ ַמצָּה ְמשֻׁמֶֶּרת ֶאלָּא כַּזַּיִת  -כְּשֶׁגּוֹמֵר סְעוּדָ תוֹ
ִמ ַמּצָּה שֶׁאֵינ ָהּ ְמשֻׁמֶֶּרתְ ,מבֵָר' עַל ֲאכִילַת ַמצָּה' ,וְאוֹכֵל אוֹתוֹ
כַּזַּיִת ,וְאֵינוֹ טוֹעֵם ַאחֲָריו כְּלוּם.
שינה במהלך הסעודה

יד מִי שֶׁיָּשַׁן בְּתוַֹ הסְּעוּדָ ה וְ ֵהקִיץ  -אֵינוֹ חוֹז ֵר וְאוֹכֵלְ .בּנ ֵי
חֲבוָּרה שֶׁיָּשְׁנוּ ִמ ְק ָצתָן בְּתוַֹ הסְּעוּדָ ה  -חוֹז ְִרין וְאוֹכְלִין .נ ְִרדְּ מוּ
כֻּלָּן וְנ ֵעוֹרוּ ֹ -לא ֹיאכְלוּ .נִתְנ ַ ְמנ ְמוּ כֻּלָּן ֹ -יאכְלוּ.

] ֹנ ַסח הַ הַ ָּג ָדה[

*

ֹנ ַסח ַה ַהגָּדָ ה שֶׁנָּהֲגוּ בָּהּ יִשְָׂראֵל ִבּזְמַן ַהגָּלוּת ,כָּ הוּאַ :מתְחִיל
עַל כּוֹס שֵׁנ ִי ,וְאוֹמֵר:
א* ִבּ ְבהִילוּ יָצָאנוּ ִמ ִמּצְַריִם .הָא לַ ְחמָא ַענְיָא דַּ ֲאכַלוּ ֲא ָב ָהתַנ ָא
דִּ נְפַקוּ ֵמאְַרעָא דְּ ִמצְַריִם .כָּל דִּ כְפִין יֵיתֵי וְיֵיכוּל ,וְכָל דִּ צְִרי
לְ ַפסַּח יֵיתֵי וִי ַפסַּח .שַׁתָּא ָהכָא ,לַשָּׁנ ָה ַה ָבּאָה ְבּאְַרעָא דְּ יִשְָׂראֵל.
עוֹשׂה ַבּ ַשּׁ ָבּת  -בליל שבת מותר לקדש על הפת )ראה שבת כט,ט( .יג( ַמ ָצּה
יב( ְכּ ֶד ֶר ְך ֶשׁ ֶ
ַמ ְנמוּ
ְמ ֻשׁ ֶמּ ֶרת  -משעת קצירה )ראה לעיל ה,ט( .יד( נִ ְר ְדּמוּ  -ישנו שינה עמוקה .נִ ְתנ ְ
 מתנמנם הוא "מי שאינו לא ער ולא נרדם בשינה" )קרית שמע ב,יב( או "ששומעמי שמדבר ועונה לקורא לו" )פה"מ פסחים י,ח( ,אך אינו מסוגל להשיב על שאלה
המצריכה ריכוז של המחשבה ,אך אם יזכירו לו את התשובה ,ייזכר בה )בבלי
מגילה יח,ב(.
נוסח ההגדה*  -הכותרת אינה בכה"י .מספור חלקי ההגדה אינו בדפוסים ,ונוסף
כאן כדי להקל על ההפניהִ .בּזְ ַמן ַהגָּלוּת  -וכן בארץ ישראל כאשר אין קרבן פסח.
א( ִבּ ְב ִהילוּ וכו'  -תרגום :בחיפזון יצאנו ממצרים .הנה הלחם העני שאכלו
הרעב ,יבוא ויאכל ]אתנו[ ,וכל הצריך ]למאכל[
אבותינו שיצאו מארץ מצרים .כל ֵ
הפסח ,יבוא ויפסח )משום שבגלות אין קרבן המצריך התמנות מראש( .השנה
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שַׁתָּא ָהדָ א ַעבְדֵ י ,לְשַׁתָּא דְּ ָאתְיָא ְבּנ ֵי חוֵֹרי.
ב מַה נִּשְׁתַּנּ ָה ַהלַּיְלָה ַהזּ ֶה ִמכָּל ַהלֵּילוֹת ,שֶׁ ְבּכָל ַהלֵּילוֹת אֵין
אָנוּ ְמ ַ
ט ְבּלִין ֲאפִלּוּ ַפּעַם ַאחַת וְ ַהלַּיְלָה ַהזּ ֶה שְׁתֵּי ְפּ ָעמִים ,שֶׁ ְבּכָל
ַהלֵּילוֹת אָנוּ אוֹכְלִים ָחמֵץ וּ ַמצָּה וְ ַהלַּיְלָה ַהזּ ֶה כֻּלּוֹ ַמצָּה ,שֶׁ ְבּכָל
ַהלֵּילוֹת אָנוּ אוֹכְלִים שְׁאָר יְָרקוֹת וְ ַהלַּיְלָה ַהזּ ֶה מְרוִֹרים ,שֶׁ ְבּכָל
ַהלֵּילוֹת אָנוּ אוֹכְלִים בֵּין יוֹשְׁבִין בֵּין ְמ ֻסבִּין וְ ַהלַּיְלָה ַהזּ ֶה כֻּלָּנוּ
ְמ ֻסבִּין?
ג ֲעבָדִ ים ָהיִינוּ לְפְַרעֹה ְבּ ִמצְַריִם ,וַיּוֹצִיאֵנוּ יי אֱֹלהֵינוּ ִמשָּׁם ְבּיָד
ֲחזָקָה וּ ִבז ְרוֹ ַע נ ְטוּיָה .וְאִלּוּ ֹלא הוֹצִיא ַהקָּדוֹשׁ בָּרוּ הוּא אֶת
אֲבוֹתֵינוּ ִמ ִמּצְַריִם ,עֲדַ יִן אָנוּ וּ ָבנ ֵינוּ וּ ְבנ ֵי ָבּנ ֵינוּ ְמשֻׁ ְעבָּדִ ים ָהיִינוּ
לְפְַרעֹה ְבּ ִמצְַריִם .וַ ֲאפִלּוּ כֻּלָּנוּ ֲחכָמִים ,כֻּלָּנוּ נ ְבוֹנ ִים ,כֻּלָּנוּ
יוֹדְ עִים אֶת הַתּוָֹרה ִ -מ ְצוָה ָעלֵינוּ לְ ַספֵּר בִּיצִיאַת ִמצְַריִם .וְכָל
ַה ַמּאֲִרי בִּיצִיאַת ִמצְַריִם  -הֲֵרי ז ֶה ְמשֻׁבָּח.
ד ַמ ֲעשֶׂה בְִּרבִּי ֱאלִי ֶעז ֶר וְִרבִּי יְהוֹשֻׁ ַע וְִרבִּי ֶאלְ ָעז ָר בֶּן ֲעז ְַריָה
וְִרבִּי ֲעקִיבָה וְִרבִּי טְַרפוֹן שֶׁהָיוּ ְמ ֻסבִּין ִבּ ְבנ ֵי בְַּרק וְהָיוּ ְמ ַספְִּרין
בִּיצִיאַת ִמצְַריִם כָּל אוֹתוֹ ַהלַּיְלָה ,עַד שֶׁבָּאוּ תַּלְמִידֵ יהֶן וְ ָאמְרוּ
לָהֶן 'ַרבּוֹתֵינוִּ ,הגִּי ַע זְמַן קְִריַּת שְׁמַע שֶׁלַּשַּׁחֲִרית'.
ה ָאמַר לָהֶם ִרבִּי ֶאלְ ָעז ָר בֶּן ֲעז ְַריָה :הֲֵרי ֲאנ ִי כְּבֶן שִׁ ְבעִים שָׁנ ָה
וְֹלא זָכִיתִי שֶׁתֵּ ָאמֵר יְ ִציאַת ִמצְַריִם ַבּלֵּילוֹת ,עַד שֶׁדְּ ָרשָׁהּ בֶּן
זוֹמָא ,שֶׁנּ ֶ ֱאמַר" :לְ ַמעַן תִּז ְֹכּר אֶת יוֹם צֵאתְֵ מאֶֶרץ ִמצְַריִם ֹכּל
יְמֵי ַחיֶּי) "דברים טז,ג(" :יְמֵי ַחיֶּיַ - "היָּמִים; " ֹכּל יְמֵי ַחיֶּי- "
ַהלֵּילוֹת .וַ ֲחכָמִים אוֹמְִרים" :יְמֵי ַחיֶּי - "הָעוֹלָם ַהזּ ֶה; "כָּל יְמֵי
ַחיֶּי - "לְ ָהבִיא ֶאת יְמוֹת ַה ָמּשִׁי ַח.
ו בָּרוַּ המָּקוֹם שֶׁנָּתַן תּוָֹרה לְיִשְָׂראֵל עַמּוֹ ,בָּרוּ הוּא .כְּנֶגֶד
אְַר ָבּעָה ָבּנ ִים דִּ בְָּרה תּוָֹרהֶ :אחָד ָחכָם ,וְ ֶאחָד ָרשָׁע ,וְ ֶאחָד תָּם,
וְ ֶא ָחד שֶׁאֵינוֹ יוֹדֵ ַע לִשְׁאֹל.
ז ָחכָם  -מַה הוּא אוֹמֵר? "מָה ָה ֵעדֹת וְ ַה ֻחקִּים וְ ַה ִמּשְׁ ָפּטִים ֲאשֶׁר

כאן ]בגולה[ ,לשנה הבאה  -בארץ ישראל .השנה כאן  -עבדים .לשנה הבאה  -בני
חורין .ב( ַמה נִּ ְשׁ ַתּנָּה וכו'  -אלו השאלות .ותשובתן" :עבדים היינו" )להלן הלכה
ג( ,והיציאה לחירות היא השוני בליל זה.
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ִצוָּה יי אֱֹלהֵינוּ ֶאתְכֶם?" )שם ו,כ( .אַף ַאתָּה ֱאמֹר לוֹ כְּ ִהלְכַת
ַה ֶפּסַח :אֵין ַמ ְפטִיִרין ַאחַר ַה ֶפּסַח ֲאפִיקוֹמוֹן.

שָׁנ ָה .וְגַם אֶת הַגּוֹי ֲאשֶׁר יַ ֲע ֹבדוּ דָּ ן ָא ֹנכִי ,וְ ַאחֲֵרי כֵן יֵצְאוּ בְִּרכֻשׁ
גָּדוֹל" )בראשית טו,יג-יד(.

ח ָרשָׁע  -מַה הוּא אוֹמֵר? "מָה ָה ֲע ֹבדָ ה ה ַֹזּאת לָכֶם?"
הכְּלָל וְכָפַר*
 "לָכֶם" וְֹלא לוֹ; וּלְפִי שֶׁהוֹצִיא אֶת ַעצְמוֹ מִן ַָבּ ִע ָקּר ,אַף ַאתָּה ַה ְק ֶהא אֶת שִׁנּ ָיו וֶ ֱאמֹר לוַֹ " :בּעֲבוּר ז ֶה ָעשָׂה יי
לִי ְבּצֵאתִי ִמ ִמּצְָריִם" )שם יג,ח( " -לִי" וְֹלא לוֹ :אִלּוּ ָהיָה שָׁם ֹ -לא
ָהיָה נִגְאָל.

יג הִיא שֶׁ ָעמְדָ ה לַאֲבוֹתֵינוּ וְלָנוּ ,שֶֹּׁלא ֶאחָד ִבּלְבַד ָעמַד ָעלֵינוּ,
ֶאלָּא ְבּכָל דּוֹר וָדוֹר עוֹמְדִ ים ָעלֵינוּ לְכַלּוֹתֵנוּ ,וְ ַהקָּדוֹשׁ בָּרוּ
הוּא ַמצִּילֵנוּ ִמיָּדָ ם.

)שמות יב,כו(

ט תָּם  -מַה הוּא אוֹמֵר? "מַה ֹזּאת?"" ,וְ ָאמְַרתָּ ֵאלָיוְ :בּחֹז ֶק יָד
הוֹצִיאָנוּ יי ִמ ִמּצְַריִם ִמבֵּית ֲעבָדִ ים" )שם יג,יד(.
י וְשֶׁאֵינוֹ יוֹדֵ ַע לִשְׁאֹל ַ -אתְּ ְפּתַח לוֹ ,שֶׁנּ ֶ ֱאמַר" :וְ ִהגַּדְ תָּ לְ ִבנ ְ
מּצְָריִם" )שם
בַּיּוֹם הַהוּא לֵאמֹרַ :בּעֲבוּר ז ֶה ָעשָׂה יי לִי ְבּצֵאתִי ִמ ִ
חדֶ שׁ? תַּלְמוּד לוֹמַר:
יג,ח(" .וְ ִהגַּדְ תָּ לְ ִבנ ְ - "יָכוֹל ֵמ ֹראשׁ ַה ֹ
"בַּיּוֹם הַהוּא" .אִי "בַּיּוֹם הַהוּא"  -יָכוֹל ִמבְּעוֹד יוֹם? תַּלְמוּד
לוֹמַרַ " :בּעֲבוּר ז ֶה"ֹ :לא ָאמְַרתִּי ֶאלָּא ְבּשָׁעָה שֶׁיֵּשׁ ַמצָּה וּמָרוֹר
ֻמנָּחִים לְ ָפנ ֶי.
יא ִמתְּ ִחלָּה עוֹבְדֵ י עֲבוֹדָ ה ז ָָרה הָיוּ אֲבוֹתֵינוּ ,וְ ַעכְשָׁו קְֵרבָנוּ
ַהמָּקוֹם בָּרוּ הוּא לַעֲבוֹדָ תוֹ ,שֶׁנּ ֶ ֱאמַר" :וַיֹּאמֶר יְהוֹשֻׁ ַע אֶל כָּל
ָהעָם :כֹּה ָאמַר יי אֱֹלהֵי יִשְָׂראֵלְ ,בּ ֵעבֶר ַהנָּהָר יָשְׁבוּ אֲבוֹתֵיכֶם
מֵעוֹלָם ,תֶַּרח ֲאבִי ַאבְָרהָם וַ ֲאבִי נ ָחוֹר ,וַ ַיּ ַעבְדוּ אֱֹלהִים ֲאחִֵרים.
וָ ֶאקַּח אֶת ֲאבִיכֶם אֶת ַאבְָרהָם ֵמ ֵעבֶר ַהנָּהָר ,וָאוֹלֵ אֹתוֹ ְבּכָל
אֶֶרץ כְּנָעַן ,וָ ַאְרבֶּה אֶת ז ְַרעוֹ ,וָ ֶאתֶּן לוֹ אֶת יִ ְצחָק .וָ ֶאתֵּן לְיִ ְצחָק
אֶת יַ ֲעקֹב וְאֶת ֵעשָׂו ,וָ ֶאתֵּן לְ ֵעשָׂו אֶת הַר שֵׂעִיר לֶָרשֶׁת אוֹתוֹ,
וְיַ ֲעקֹב וּ ָבנ ָיו יְָרדוּ ִמצְָריִם" )יהושע כד,ב-ד(.
יב בָּרוּ שׁוֹמֵר ַה ְב ָטחָתוֹ לְיִשְָׂראֵל עַמּוֹ ,בָּרוּ הוּא .שֶׁ ַהקָּדוֹשׁ
בָּרוּ הוּא ְמ ַחשֵּׁב אֶת ַהקֵּץ ,לַעֲשׂוֹת כְּ ָמה שֶׁ ָאמַר לְ ַאבְָרהָם
ָאבִינוּ בֵּין ַה ְבּתִָרים ,שֶׁנּ ֶ ֱאמַר" :ו ַֹיּאמֶר לְ ַאבְָרם :יָדֹ ַע תֵּדַ ע כִּי גֵר
יִ ְהיֶה ז ְַרעְֲ בּאֶֶרץ ֹלא לָהֶם ,וַ ֲעבָדוּם וְעִנּוּ אֹתָם אְַרבַּע ֵמאוֹת

יקימוֹן  -הפירות שמפטירין בהם אחרי האכילה ,כגון הזרעונים הקלויים
ז( ֲא ִפ ִ
והתאנים והצימוקים והשקדים וכיוצא בהם )פה"מ פסחים י,ח( ,כקינוח או מנה
וְכ ַפר*  -יש כ"י בהם הנוסחָ :כּ ַפר.
אחרונה של ימינו .ח( ָ

יד צֵא וּלְמַד מַה ִבּקֵּשׁ לָבָן ָהאֲַרמִּי לַעֲשׂוֹת לְיַ ֲע ֹקב ָאבִינוּ:
שֶׁפְַּרעֹה הָָרשָׁע ֹלא גָז ַר ֶאלָּא עַל ַהזְּכִָרים ,וְלָבָן ִבּקֵּשׁ לַ ֲעקֹר אֶת
מצְַריְמָה וַיָּג ָר שָׁם" )דברים
הַכֹּל ,שֶׁנּ ֶ ֱאמַר" :אֲַרמִּי אֹ ֵבד ָא ִבי וַיֵֶּרד ִ
כו,ה( ְ -מלַמֵּד שֶֹּׁלא יַָרד לְ ִהשְׁתַּ ֵקּ ַע ֶאלָּא לָגוּר שָׁם ,שֶׁנּ ֶ ֱאמַר:
"וַיֹּאמְרוּ אֶל פְַּרעֹה :לָגוּר ָבּאֶָרץ בָּאנוּ ,כִּי אֵין מְִרעֶה לַצֹּאן ֲאשֶׁר
לַ ֲעבָדֶ י ,כִּי כָבֵד הָָרעָב ְבּאֶֶרץ כְּנ ָעַן ,וְ ַעתָּה יֵשְׁבוּ נ ָא ֲעבָדֶ י
ְבּאֶֶרץ גֹּשֶׁן" )בראשית מז,ד(.
טו " ִבּ ְמתֵי ְמעָט"  -כְּמוֹ שֶׁנּ ֶ ֱאמַרְ " :בּשִׁ ְבעִים נֶפֶשׁ יְָרדוּ ֲא ֹבתֶי
ִמצְָריְמָה ,וְ ַעתָּה שָׂמְ יי אֱֹלהֶי כְּכוֹכְבֵי ַהשָּׁ ַ
מיִם לָרֹב" )דברים
י,כב(.
טז "וַיְהִי שָׁם לְגוֹי" ְ -מלַמֵּד שֶׁהָיוּ יִשְָׂראֵל ְמ ֻציָּנ ִין שָׁם" .גָּדוֹל
עָצוּם"  -כְּמוֹ שֶׁנּ ֶ ֱאמַר" :וּ ְבנ ֵי יִשְָׂראֵל פָּרוּ וַיִּשְְׁרצוּ וַיְִּרבּוּ וַיַּ ַעצְמוּ
אד ְמאֹד ,וַתִּ ָמּלֵא ָהאֶָרץ אֹתָם" )שמות א,ז(.
ִבּ ְמ ֹ

יז "וָָרב"  -כְּמוֹ שֶׁנּ ֶ ֱאמַרְ" :ר ָבבָה ,כְּ ֶצמַח ַהשָּׂדֶ ה נְתַתִּי ,וַתְִּרבִּי
וַתִּגְדְּ לִי וַתָּ ֹב ִאי ַבּעֲדִ י עֲדָ יִים ,שָׁדַ יִם נ ָ ֹכנוּ וּשְׂעֵָרִ צ ֵמּ ַח ,וְ ַאתְּ
ֵע ֹרם וְעְֶריָה" )יחזקאל טז,ז(.

יח "וַיֵָּרעוּ אֹתָנוּ ַה ִמּצְִרים" )דברים כו,ו(  -כְּמוֹ שֶׁנּ ֶ ֱאמַרָ " :הבָה
נִתְ ַחכְּמָה לוֹ ,פֶּן יְִרבֶּה ,וְ ָהיָה כִּי תִקְֶראנ ָה ִמלְ ָחמָה וְנוֹסַף גַּם הוּא
עַל שֹׂנְאֵינוּ ,וְנִלְחַם בָּנוּ וְ ָעלָה מִן ָהאֶָרץ" )שמות א,י(.
יט "וַיְעַנּוּנוּ"  -כְּמוֹ שֶׁנּ ֶ ֱא ַמר" :וַיָּשִׂימוּ ָעלָיו שֵָׂרי ִמסִּים לְ ַמעַן
עַנֹּתוֹ ְבּ ִסבְֹלתָם ,וַיִּבֶן עֵָרי ִמ ְסכְּנוֹת לְפְַרעֹה ,אֶת ִפּתֹם וְאֶת
ַר ַע ְמסֵס" )שם א,יא(.
כ "וַיִּתְּנוּ ָעלֵינוּ עֲבוֹדָ ה ָקשָׁה"  -כְּמוֹ שֶׁנּ ֶ ֱאמַר" :וַיַּ ֲעבִדוּ ִמצְַריִם
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אֶת ְבּנ ֵי יִשְָׂראֵל ְבּפֶָר) "שם א,יג(.
כא "וַנּ ִ ְצעַק אֶל יי אֱֹלהֵי ֲאבֹתֵינוּ" )דברים כו,ז(  -כְּמוֹ שֶׁנּ ֶ ֱאמַר:
"וַיְהִי ַביָּמִים הַָרבִּים ָההֵם וַיָּמָת ֶמלִֶ מצְַריִם ,וַיֵּ ָאנ ְחוּ ְבנ ֵי
יִשְָׂראֵל מִן ָה ֲע ֹבדָ ה וַיִּזְעָקוּ ,וַתַּעַל שַׁוְ ָעתָם אֶל ָהאֱֹלהִים מִן
ָה ֲע ֹבדָ ה" )שמות ב,כג(.

כב "וַיִּשְׁמַע יי אֶת קֹלֵנוּ"  -כְּמוֹ שֶׁנּ ֶ ֱאמַר" :וַיִּשְׁמַע אֱֹלהִים אֶת
נ ַ ֲא ָקתָם ,וַיִּז ְכֹּר אֱֹלהִים אֶת בְִּריתוֹ אֶת ַאבְָרהָם אֶת יִ ְצחָק וְאֶת
יַ ֲעקֹב" )שם ב,כד(.
כג "וַיְַּרא אֶת ָענְיֵנוּ"  -זוֹ פְִּרישׁוּת דֶּ ֶר אֶֶרץ ,כְּמוֹ שֶׁנּ ֶ ֱאמַר:
"וַיְַּרא אֱֹלהִים אֶת ְבּנ ֵי יִשְָׂראֵל ,וַיֵּדַ ע אֱֹלהִים" )שם ב,כה(.

כד "וְאֶת ֲע ָמלֵנוּ"  -אֵלּוּ ַה ָבּנ ִים ,כְּמוֹ שֶׁנּ ֶ ֱאמַר" :כָּל ַהבֵּן ַהיִּלּוֹד
אָרה תַּשְׁלִיכֻהוּ ,וְכָל ַהבַּת תְּחַיּוּן" )שם א,כב(.
ַהיְ ֹ

כה "וְאֶת לַ ֲחצֵנוּ"  -ז ֶה ה ַֹדּ ַחק ,כְּמוֹ שֶׁנּ ֶ ֱאמַר" :וְגַם ָראִיתִי אֶת
ַהלַּחַץ ֲאשֶׁר ִמצְַריִם ֹל ֲחצִים אֹתָם" )שם ג,ט(.

כו "וַיּוֹצִיאֵנוּ יי ִמ ִמּצְַריִם" )דברים כו,ח( ֹ -לא עַל יְדֵ י ַמלְאָֹ ,לא
עַל יְדֵ י שָָׂרףֹ ,לא עַל יְדֵ י שָׁלִי ַחֶ ,אלָּא ַהקָּדוֹשׁ בָּרוּ הוּא
ִבּכְבוֹדוֹ ,כְּמוֹ שֶׁנּ ֶ ֱאמַר" :וְ ָעבְַרתִּי ְבאֶֶרץ ִמצְַריִם ַבּלַּיְלָה ַהזּ ֶה,
וְ ִהכֵּיתִי כָל בְּכוֹר ְבּאֶֶרץ ִמצְַריִם ֵמאָדָ ם וְעַד ְבּ ֵהמָה ,וּ ְבכָל אֱֹלהֵי
ִמצְַריִם ֶא ֱעשֶׂה שְׁ ָפטִים ֲאנ ִי יי" )שמות יב,יב(.

כז " ְבּיָד ֲחזָקָה"  -ז ֶה הַדֶּ בֶר ,כְּמוֹ שֶׁנּ ֶ ֱאמַרִ " :הנּ ֵה יַד יי הוֹיָה
מִרים ַבּגְּ ַמלִּים ַבּ ָבּקָר וּבַצֹּאן
ְבּ ִמ ְקנ ְֲ אשֶׁר ַבּשָּׂדֶ ה ,בַּסּוּסִים ַבּ ֲח ֹ
דֶּ בֶר כָּבֵד ְמאֹד" )שם ט,ג(.
כח "וּ ִבז ְרֹ ַע נ ְטוּיָה"  -זוֹ ַהחֶֶרב ,כְּמוֹ שֶׁנּ ֶ ֱאמַר" :וְחְַרבּוֹ שְׁלוּפָה
ְבּיָדוֹ ,נ ְטוּיָה עַל יְרוּשָׁלָ ִם" )דברי הימים א כא,טז(.
י

מָרא גָּדוֹל"  -ז ֶה גִּלּוּי ַהשְּׁכִינ ָה ,כְּמוֹ שֶׁנּ ֶ ֱאמַר" :אוֹ
כט "וּ ְב ֹ
תת
ֲהנִסָּה אֱֹלהִים לָבוֹא לָ ַקחַת לוֹ גוֹי ִמקֶֶּרב גּוֹיְ ,בּמ ַֹסּת ְבּ ֹא ֹ
וּבְמוֹ ְפתִים וּ ְב ִמלְ ָחמָה וּ ְביָד ֲחזָקָה וּ ִבז ְרוֹ ַע נ ְטוּיָה וּבְמוָֹראִים
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גְּדֹלִים ,כְּ ֹכל ֲאשֶׁר ָעשָׂה לָכֶם יי אֱֹלהֵיכֶם ְבּ ִמצְַריִם לְעֵינ ֶי"
)דברים ד,לד(.
אתוֹת"  -ז ֶה ַה ַמּטֶּה ,כְּמוֹ שֶׁנּ ֶ ֱאמַר" :וְאֶת ַה ַמּטֶּה ַהזּ ֶה תִּקַּח
ל "וּ ְב ֹ
תת" )שמות ד,יז(.
ְבּיָדֶ ֲ ,אשֶׁר תַּ ֲעשֶׂה בּוֹ אֶת ָה ֹא ֹ
לא "וּ ְבמֹ ְפתִים"  -ז ֶה הַדָּ ם ,כְּמוֹ שֶׁנּ ֶ ֱאמַר" :וְנָתַתִּי מוֹ ְפתִים
ַבּשָּׁ ַמיִם וּ ָבאֶָרץ ,דָּ ם וָאֵשׁ וְתִימְרוֹת ָעשָׁן" )יואל ג,ג(.

לב דָּ בָר ַאחֵרְ " :בּיָד ֲחזָקָה"  -שְׁתַּיִם" ,וּ ִבז ְרוֹ ַע נ ְטוּיָה" -
שְׁתַּיִם" ,וּבְמוָֹרא גָּדוֹל"  -שְׁתַּיִם" ,וּבְאוֹתוֹת"  -שְׁתַּיִם,
"וּבְמוֹ ְפתִים"  -שְׁתַּיִם :אֵלּוּ ֶעשֶׂר מַכּוֹת שֶׁ ֵהבִיא ַהקָּדוֹשׁ בָּרוּ
הוּא עַל ַה ִמּצְִרים ְבּ ִמצְַריִם ,וְאֵלּוּ הֵן :דָּ םְ ,צפְַרדֵּ ַע ,כִּנּ ִים ,עָרוֹב,
דֶּ בֶר ,שְׁחִין ,בָָּרד ,אְַרבֶּה ,חֹשֶַׁ ,מכַּת בְּכוֹרוֹתִ .רבִּי יְהוּדָ ה ָהיָה
נוֹתֵן ָבּהֶם סִימָן :דְּ ַצ" עֲדַ "שׁ ְבּ ַא ַח"ב.
לג ַרבָּן גַּ ְמלִיאֵל אוֹמֵר :כָּל שֶֹּׁלא ָאמַר שְׁלשָׁה דְּ בִָרים אֵלּוּ
ַבּ ֶפּסַח ֹלא יָצָא יְדֵ י חוֹבָתוֶֹ :פּסַחַ ,מצָּה ,וּמְרוִֹרים.
לד ֶפּסַח שֶׁהָיוּ אֲבוֹתֵינוּ אוֹכְלִין ִבּזְמַן שֶׁבֵּית ַה ִמּקְדָּ שׁ ַקיָּם ,עַל
שֵׁם ָמה? עַל שֵׁם שֶׁ ָפּסַח ַהמָּקוֹם עַל ָבּתֵּי אֲבוֹתֵינוּ ְבּ ִמצְַריִם,
שֶׁנּ ֶ ֱאמַר" :וַ ֲאמְַרתֶּם זֶבַח ֶפּסַח הוּא לַייֲ ,אשֶׁר ָפּסַח עַל ָבּתֵּי ְבנ ֵי
יִשְָׂראֵל ְבּ ִמצְַריִם ְבּנָגְפּוֹ אֶת ִמצְַריִם וְאֶת ָבּתֵּינוּ ִהצִּיל ,וַיִּקֹּד ָהעָם
וַיִּשְׁתַּחֲווּ" )שמות יב,כז(.
לה ַמצָּה זוֹ שֶׁ ֲאנַחְנוּ אוֹכְלִין ,עַל שֵׁם מָה? עַל שֵׁם שֶֹּׁלא
ִה ְספִּיק ְבּ ֵצקָן שֶׁלַּאֲבוֹתֵינוּ לְ ַה ֲחמִיץ עַד שֶׁנִּגְלָה ֲעלֵיהֶם ֶמלֶ
ַמלְכֵי ַה ְמּלָכִים ַהקָּדוֹשׁ בָּרוּ הוּא וּגְ ָאלָם ִמיָּד ,שֶׁנּ ֶ ֱאמַר" :וַיֹּאפוּ
אֶת ַה ָבּצֵק ֲאשֶׁר הוֹצִיאוּ ִמ ִמּצְַריִם ֻעגֹת מַצּוֹת כִּי ֹלא ָחמֵץ ,כִּי
גְֹרשׁוּ ִמ ִמּצְַריִם וְֹלא יָכְלוּ לְ ִהתְ ַמ ְה ֵמ ַהּ וְגַם צֵדָ ה ֹלא עָשׂוּ לָהֶם"
)שם יב,לט(.
לו מְרוִֹרים אֵלּוּ שֶׁ ֲאנַחְנוּ אוֹכְלִין ,עַל שֵׁם מָה? עַל שֵׁם שֶׁמְֵּררוּ
ַה ִמּצְִרים אֶת ַחיֵּי אֲבוֹתֵינוּ ְבּ ִמצְַריִם ,שֶׁנּ ֶ ֱאמַר" :וַ ְימְָררוּ אֶת
ַחיֵּיהֶם ַבּ ֲעבֹדָ ה ָקשָׁהְ ,בּחֹ ֶמר וּ ִבלְ ֵבנ ִים וּ ְבכָל ֲע ֹבדָ ה ַבּשָּׂדֶ ה ,אֵת
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כָּל ֲע ֹבדָ תָם ֲאשֶׁר ָעבְדוּ ָבהֶם ְבּפֶָר) "שם א,יד(.

לז וּ ְבכָל דּוֹר וָדוֹר ַחיָּב אָדָ ם לְ ַהְראוֹת אֶת ַעצְמוֹ כְּאִלּוּ הוּא יָצָא
ִמ ִמּצְַריִם; שֶֹּׁלא אֶת אֲבוֹתֵינוּ ִבּלְבַד גָּאַלֶ ,אלָּא אַף אוֹתָנוּ גָּאַל,
שֶׁנּ ֶ ֱאמַר" :וְאוֹתָנוּ הוֹצִיא ִמשָּׁם ,לְ ַמעַן ָהבִיא אֹתָנוּ ,לָתֶת לָנוּ אֶת
ָהאֶָרץ ֲאשֶׁר נִשְׁבַּע לַ ֲאבֹתֵינוּ" )דברים ו,כג(.

לח לְפִיכָ אָנוּ ַחיָּבִים לְהוֹדוֹת לְ ַהלֵּל לְשַׁ ֵבּ ַח לְ ָפאֵר לְרוֹמֵם
לְגַדֵּ ל וּלְהַדֵּ ר וּלְנ ַ ֵצּ ַח וּלְבֵָר לְמִי שֶׁ ָעשָׂה לָנוּ וְלַאֲבוֹתֵינוּ אֶת כָּל
ַהנִּסִּים ָהאֵלּוּ ,וְהוֹצִיאָנוּ ֵמ ַעבְדוּת לְחֵרוּת ,וּ ִמשִּׁעְבּוּד לִגְ ֻאלָּה,
וּ ִמיָּגוֹן לְשִׂ ְמחָה ,וּ ֵמ ֵאבֶל לְיוֹם טוֹב ,וּ ֵמ ֲא ֵפלָה לְאוֹר גָּדוֹל ,וְנֹאמַר
לְ ָפנ ָיו ַהלְלוּ יָהּ.

לט " ַהלְלוּ יָהַּ ,הלְלוּ ַעבְדֵ י ייַ ,הלְלוּ אֶת שֵׁם יי .יְהִי שֵׁם יי
ְמבָֹרַ ...חלָּמִישׁ לְ ַמ ְעיְנוֹ ָמיִם" )תהלים קיג,א-קיד,ח(.
מ בָּרוַּ אתָּה יי אֱֹלהֵינוּ ֶמלֶ הָעוֹלָםֲ ,אשֶׁר גְּ ָאלָנוּ וְגָאַל אֶת
אֲבוֹתֵינוּ ִמ ִמּצְַריִם ,וְ ִהגִּיעָנוּ לַלַּיְלָה ַהזּ ֶה לֶ ֱאכֹל בּוֹ ַמצָּה
וּמְרוִֹרים .כֵּן יי אֱֹלהֵינוּ וֵאֹלהֵי אֲבוֹתֵינוּ יַגִּיעֵנוּ לְמוֹעֲדִ ים
וְלְִרגָלִים ֲאחִֵרים ַה ָבּאִים לִקְָראתֵנוּ לְשָׁלוֹם ,שְׂ ֵמחִים ְבּ ִבנְיַן עִיָר
וְשָׂשִׂים ַבּעֲבוֹדָ תָ ,וְנֹאכַל שָׁם מִן ַהזּ ְ ָבחִים וּמִן ַה ְפּ ָסחִים שֶׁיַּגִּי ַע
דָּ מָם עַל קִיר ִמז ְ ַבּחֲ לְָרצוֹן ,וְנוֹדֶ ה לְ שִׁיר חָדָ שׁ עַל גְּ ֻאלָּתֵנוּ
וְעַל פְּדוּת נ ַ ְפשֵׁנוּ .בָּרוַּ אתָּה יי ,גָּאַל יִשְָׂראֵל.
מא כְּסֵדֶ ר שֶׁ ְמּבְָרכִין וְקוְֹראִים ַה ַהגָּדָ ה ְבּלֵיל יוֹם טוֹב ִראשׁוֹן
שֶׁלַּ ֶפּסַח ,כְָּ מבְָרכִים וְקוְֹראִים ְבּלֵיל ַהשֵּׁנ ִי שֶׁלַּגָּלֻיוֹת .וְכֵן
ַחיָּבִין ְבּלֵיל ַהשֵּׁנ ִי ְבּאְַר ָבּעָה כּוֹסוֹת ,וּ ִבשְׁאָר הַדְּ בִָרים שֶׁנַּעֲשׂוּ
ַבּלַּיְלָה הִָראשׁוֹן.
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מא( ְבּ ֵליל ַה ֵשּׁ ִני ֶשׁ ַלּ ָגּלֻיוֹת  -ראה שביתת יום טוב א,כא.
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