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 ק זפר ♦ הלכות חמץ ומצה ♦ ם" להרמבמשנה תורה

ְוִנְפָלא�ת  ִמְצַות ֲעֵ�ה ֶ�ַ���ָרה ְלַסַ
ר ַ�ִ�ִ�י�  ]א
ָעָ�ר  ְ�ֵליל ֲחִמָ#ה, ֶ�ַ�ֲע�  ַלֲאב�ֵתינ  ְ�ִמְצַרִי�

 ְיָצאֶת� ַה*�� ַהֶ(ה ֲאֶ�ר ֶ�ֶ�ֱאָמר ָזכ�ר ֶאת ְ�ִניָס%

 י�� ַהַ#ָ�ת ְ/ָמה ֶ�ֶ�ֱאָמר ָזכ�ר ֶאת ,)ג,שמות יג(

ִ�ְלמֹד ?  ְמַנִי% ֶ�ְ�ֵליל ֲחִמָ#ה ָעָ�ר  ).ז,שמות כ(
 ַ�ֲעב ר  :ַ�*�� ַהה א ֵלאמֹר, ל�ַמר ְוִה5ְַדָ� ְלִבְנ4ָ

ָ�ִחי� ְלָפֶני4ְָ� ֶזה  .ָ�ָעה ֶ�ֵ*� ַמ8ָה  ָמר�ר מ7

, 5ְד�ִלי� :ִפ�  ֲחָכִמי�, ְו:9 ַעל ִ
י ְ�ֵאי% ל� ֵ�% ]ב
 ְוָכל ַהַ>ֲאִרי4ְ; ַחָ*ִבי� ְלַסַ
ר ִ�יִצי:ת ִמְצַרִי�

ָ�ח, ַ�ְ=ָבִרי� ֶ�ֵאְרע  ְוֶ�ָהי  ִמְצָוה  .ֲהֵרי ֶזה ְמ�7
ֶ�ֶ�ֱאָמר ְוִה5ְַדָ�  ְו:ִפ�  לֹא ָ�ֲאל , ָ�ִני�ְלה�ִדיַע ַל

  : ֵ/יַצד .<ִביו ְמַלְ>ד�, ְלִפי ַ=ְע�� ֶ�ַ�ֵ�%, ְלִבְנ4ָ
/7ָ�נ  ָהִיינ  , ְ�ִני, א�ֵמר ל�, ָקָט% א� ִטֵ
� ִא� ָהָיה
, �ְ/מ� ִ�ְפָחה ז� א� ְ/מ� ֶעֶבד ֶזה ְ�ִמְצַרִי ֲעָבִדי�
, ַהֶ(ה ָ
ָדה א�ָתנ  ַהAָד�� ָ�ר 4ְ ה א  ַבַ�ְיָלה

 ְוִא� ָהָיה ַהֵ�% 5ָד�ל ְוָחָכ� ;ְוָיָצאנ  ְלֵחר ת
ְוִנִ�י� ֶ�ַ�ֲע�  , ְ�ִמְצַרִי� מ�ִדיע� ַמה ֶ�ֵאַרע ָלנ 
 .ְלִפי ַ=ְע�� ֶ�ַ�ֵ�%  :ָלנ  ַעל ְיֵדי מֶֹ�ה ַרֵ�נ 

 

ְ/ֵדי ֶ�ִ*ְרא   ַהֶ(ה ָצִרי4ְ ַלֲע��ת ִ�� י ַ�ַ�ְיָלה ְו ]ג
ִנְ�ַ�ָ�ה ַהַ�ְיָלה ַהֶ(ה  ַמה, ַהָ�ִני� ְוִיְ�ֲאל  ְויֹאְמר 

ָ/4ְ , ְויֹאַמר ָלֶה� ַעד ֶ�ָ*ִ�יב ָלֶה�, ִמָ/ל ַהֵ�יל�ת
ְמַחֵ�ק ? ְוֵכיַצד ְמַ�ֶ�ה .ְוָ/4ְ ֵאַרע ְוָ/4ְ ְוָ/4ְ ָהָיה
ְלָח% ִמִ�ְפֵניֶה�  ָלֶה� ְקָלי�ת ֶוֱאג�ִזי� ְוע�ְקִרי� ַה7#

, ַמ8ָה ֶזה ִמַ*ד ֶזה ְוח�ְטִפי%, קֶֹד� ֶ�*ֹאְכל 
ִאְ��� , ֵ�%  ֵאי% ל� .ְוַכ*�ֶצא ַ�ְ=ָבִרי� ָהֵא� 

ַמה  ��ֲאִלי% ֶזה ֶאת ֶזה ֵאי% ל� ִאָ#ה; ��:ְל��
 ְו:ִפ�  ָהי  /%�ָ7, ָ�ה ַהַ�ְיָלה ַהֶ(הִנְ�ַ�

��ֵאל ְלַעְצמ� ַמה ִנְ�ַ�ָ�ה , ָהָיה ְלַב=� .ֲחָכִמי�
 .ַהַ�ְיָלה ַהֶ(ה

  . ְלַסַ*� ִ�ְ�ָבח,  ְוָצִרי4ְ ְלַהְתִחיל ִ�ְגנ ת ]ד

 ַמְתִחיל  ְמַסֵ
ר ֶ�ַ�ְ�ִחָ�ה ָהי  ֲאב�ֵתינ   :ֵ/יַצד
/�ְפִרי� ְוט�ִעי% :ֲחֵרי ַהֶהֶבל , ֶ�ַרח  ִמְ�ָפָניו ֵמיִ�י

,  ְמַסֵ*� ְ�ָדת ָהֱאֶמת; ֲעב�ָדה ָזָרה ְור�ְדִפי%
ְוִהְבִ=יָלנ  ִמ% , ָ�ר 4ְ ה א ָלAֵ�ֶ Bְרָבנ  ַהAָד��

 ְוֵכ% ַמְתִחיל  מ�ִדיַע  .ְלֵיח ד� ְוֵקְרָבנ , ַה��ִעי�
ְוָכל ָהָרָעה , ְ�ִמְצַרִי� � ָהִיינ  ְלַפְרעֹהֶ�ֲעָבִדי

, ְוִנְפָלא�ת ֶ�ַ�ֲע�  ָלנ   ְמַסֵ*� ַ�ִ�ִ�י�; 5ְ�ֶָמל נ 
 ֵמֲאַרִ>י אֵֹבד <ִבי  ְוה א ֶ�ִ*ְדרֹ� . ְבֵחר ֵתנ 

ְוָכל ; ַעד ֶ�ִ*ְגמֹר ָ/ל ַהָ
ָרָ�ה ,)ה,דברי� כו(
ֲהֵרי ֶזה ,  ִ�ְדַר� ָ
ָרָ�ה ז�ַה>�ִסי9  ַמֲאִרי4ְ

ָ�ח  .ְמ�7

 

ְ�ֵליל   ָ/ל ִמי ֶ��ֹא <ַמר ְ�ל�ָ�ה ְ=ָבִרי� ֵא�  ]ה
, ַסחֶ
 ֶה% ְוֵא� ; לֹא ָיָצא ְיֵדי ח�ָבת�, ֲחִמָ#ה ָעָ�ר

 ַעל ֵ�� ֶ�ָ
ַסח ַהָ>ק��,  ֶ
ַסח : ְמר�ִרי�, ַמ8ָה

 ֶ�ֶ�ֱאָמר, ָ�ר 4ְ ה א ַעל ָ�ֵ�י ֲאב�ֵתינ  ְ�ִמְצַרִי�

 ;)כז,שמות יב( 'ֶ
ַסח ה א ַלה ַוֲאַמְרֶ�� ֶזַבח

ַעל ֵ�� ֶ�ֵ>ְרר  ַהִ>ְצִרִ*י� ֶאת ַחֵ*י , ְמר�ִרי�
  .ַעל ֵ�� ֶ�ִ�ְגֲאל , ַמ8ָה; ִי�ְ�ִמְצַר ֲאב�ֵתינ 

 .ֶה% ַהִ�ְקָרִאי% ַה5ָָדה, /%�ָ7  ְדָבִרי� ָהֵא� 

ַעְצמ�  ַחָ*ב <ָד� ְלַהְרא�ת ֶאת,  ְ�ָכל =�ר ָוד�ר ]ו
 ,ְ/ִא�  ה א ְ�ַעְצמ� ָיָצא ַעָ�ה ִמִ#ְע� ד ִמְצַרִי�

ְוַעל   ).כג,דברי� ו( ה�ִציא ִמָ#�, ֶ�ֶ�ֱאָמר ְוא�ָתנ 
, תִ/י ֶעֶבד ָהִיי, ְוָזַכְרָ�, ָ=ָבר ֶזה ִצָ ה ַ���ָרה

ְוָיָצאָת , ְ/ל�ַמר ְ/ִא�  :ָ�ה ְ�ַעְצָמ4ְ ָהִייָת ֶעֶבד
 .ְלֵחר ת ְוִנְפֵ=יָת

ָצִרי4ְ  , ַהֶ(ה ְלִפיָ/4ְ ְ/ֶ���ֵעד <ָד� ַ�ַ�ְיָלה] ז
  ְוָכל ֶאָחד .ֶלֱאכֹל ְוִלְ���ת ְוה א ֵמֵסב ֶ=ֶר4ְ ֵחר ת

 ַחָ*ב ִלְ���ת ַ�ַ�ְיָלה, ֵ�י% ֲאָנִ�י� ֵ�י% ָנִ�י�, ְוֶאָחד
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; ֵאי% ָ
ח ת ֵמֶה%, :ְרָ�ָעה /�ס�ת ֶ�ְ�ַיִי%, ַהֶ(ה
לֹא ִיְפֲחת  ל� , הָעִני ַהִ>ְתַ
ְרֵנס ִמ% ַה8ְָדָק ְו:ִפ� 

 .תְרִביִעי, ע ר ָ/ל /�ס ֵמֶה% ֵ� :/�ס�ת ֵמ:ְרָ�ָעה

  .ֶ�ָ*ֵסב לֹא יֹאַכל ַעד,  :ִפ�  ָעִני ֶ�ְ�ִיְ�ָרֵאל] ח
 ְוִא� ִאָ#ה ֲח� ָבה; ִאָ#ה ֵאיָנB ְצִריָכה ֲהִסָ�ה

ָ>�   ֵב% ֵאֶצל <ִביו ְוַהַ# .ְצִריָכה ֲהִסָ�ה, ִהיא
, ֲאָבל ַ�ְלִמיד ִ�ְפֵני ִר��; ְצִריִכי% ֲהִסָ�ה, ִר�� ִ�ְפֵני
 .ֵמֵסב ֵאָלא ִא� ֵ/% ָנַת% ל� ִר�� ְר� ת ֵאינ 

, ְוֵכ% ַהֵ>ֵסב ַעל ָעְר
�; ֵאיָנB ֲהִסָ�ה ,ַוֲהִסַ�ת ָיִמי%
 ְוֵאיָמַתי ְצִריִכי%  .ז� ֲהִסָ�ה ֵאי% א� ַעל ָ
ָניו

 ִבְ�ִתַ*ת , ַ/ַ(ִית ַמ8ָה ְ�ָ�ַעת ֲאִכיַלת ֲהִסָ�ה
 ֲאִכיָלת�  ְ�ִתָ*ת�   ְ�<ר .:ְרָ�ָעה /�ס�ת ָהֵא� 

ָ�ח, ִא� ֵהֵסב  .ֵאינ  ָצִרי4ְ ,ְוִא� ָלאו; ֲהֵרי ֶזה ְמ�7

 

ְ/ֵדי  ,ָצִרי4ְ ִלְמזֹג א�ָת%  :ְרָ�ָעה /�ס�ת ָהֵא� ] ט
ַ=ַעת   ְלִפי,  ַה/ֹל ְלִפי ַהַ*ִי% :ְהֶיה ְ�ִתָ*ה ֲעֵרָבהֶ�ִ�

 ֵמְרִביִעית ַיִי%, ְולֹא ִיְפחֹת ְ�:ְרַ�ְעָ�%; ַה#�ֶתה

 ָמז ג  ָ�ָתה :ְרָ�ָעה /�ס�ת ֵא�  ִמַ*ִי% ְ�ֵאינ  .ָחי
 .תְולֹא ָיָצא ְיֵדי ֵחר , �ס�תָיָצא ְיֵדי :ְרָ�ָעה /

ָיָצא ְיֵדי  ה :ְרָ�ָעה /�ס�ת ְמז ִגי% ְ�ַבת :ַחתָ�ָת

 ְוִא� ָ�ָתה  .ְולֹא ָיָצא ְיֵדי :ְרָ�ָעה /�ס�ת ,ֵחר ת
 .ָיָצא, ר��7 ִמָ/ל /�ס ֵמֶה%

ְמָבֵר4ְ  , ָ/ל /�ס ְוכ�ס ֵמ:ְרָ�ָעה /�ס�ת ָהֵא� ] י
ָעָליו  א�ֵמר, ס ִרא��% ְוכ� .ָעָליו ְ�ָרָכה ִ�ְפֵני ַעְצמ�

 ;ק�ֶרא ָעָליו ֶאת ַהַה5ָָדה, /�ס ֵ�ִני; ִק= � ַה*��
/�ס ; ְמָבֵר4ְ ָעָליו ִ�ְרַכת ַהָ>ז�%, /�ס ְ�ִליִ�י

ָבֵר4ְ ָעָליו ִ�ְרַכת  ְמ, �5ֵמר ָעָליו ֶאת ַהַהֵ�ל ,ְרִביִעי
, ָרָצה ִלְ���תִא�   ֵבי% ַה/�ס�ת ָהֵא�   .רַהִ#י

 .ֵאינ  ��ֶתה, ְ�ִליִ�י ִלְרִביִעי ֵ�י%; ��ֶתה

ַלDִיט  ֵזֶכר, ִמְצָוה ִמִ=ְבֵרי ס�ְפִרי� ַהֲחרֶֹסת  ]יא
? א�ָתB  ְוֵכיַצד ע�ִ�י% .ֶ�ָהי  ע�ְבִדי% �� ְ�ִמְצַרִי�

ֶצא ְוַכ*� ל�ְקִחי% ְ�ָמִרי� א� 5ְר5ְֹר�ת א� ִצ> ִקי%
 ְונ�ְתִני% ְלת�ָכ% חֶֹמE, ְוד�ְרִסי% א�ָת%, ָ�ֶה%

;  ְמַתְ�ִלי% א�ָת% ִ�ְתָבִלי% ְ/מ� ִטיט ְ�ֶתֶב%
ְלָח%  ְמִביִאי%  .ְ�ֵליל ַהֶ
ַסח, א�ָת% ַעל ַה7#

ִ�ְפֵני  ֵאיָנB ִמְצָוה ִמ% ַה��ָרה  ֲאִכיַלת ָמר�ר] יב
Bַסחֵאָלא ְ�ל ָיה ִה, ַעְצָמ
, יא ַ�ֲאִכיַלת ַהֶ

 ַעל ַמ8ָה, ֶ�ִ>ְצַות ֲעֵ�ה :ַחת ֶלֱאכֹל ְ�ַ�ר ַהֶ
ַסח

 ֶלֱאכֹל ַהָ>ר�ר ְלַב=�,   ִמִ=ְבֵרי ס�ְפִרי� . ְמר�ִרי�

 .:ִפ�  ֵאי% ָ�� ָקְרַ�% ֶ
ַסח, ְ�ַלְיָלה ֶזה

 תֶה% ַהֲחֶזֶר,  ְמר�ִרי� ָהֲאמ ִרי� ַ���ָרה] יג
ָ/ל ; ְוָהע7ְלִ�י% ְוַהְ�ָמָכה ְוַהַחְרֲחב�ָנה ְוַהָ>ר�ר

 ְוִא�  .ִנְקָרא ָמר�ר, ֵמֲחֵמֶ�ת ִמיֵני ָיָרק ֵא�  ֶאָחד
 ְוה א ָיָצא, ֵמֶה% א� ֵמֲחִמְ�ָ�% ַ/ַ(ִית <ַכל ֵמֶאָחד
  . :ִפ�  ָיֵב�ְוי�ְצִאי% ְ�ֶקַלח ֶ�ָ�ֶה% ֶ�ִ*ְהי  ַלִחי%

.ֵאי% י�ֶצא ָ�ֶה% א� ִ�ְ#ָל%, ְ/ָבָ�% א�, ִא� ְ�ָלָק%ְו
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