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פסח תשע"ה
עיונים בהגדת פסח
הִ לְּכֹות חָ מֵ ץ ּומַ צָה פ ֵֶרק ז

א ִמ ְצוַ ת עֲשֵׂ ה שֶׁ לַּתו ָֹרה לְ סַ פַ ר בְ נ ִִסים וְ ִנפְ לָאוֹת ֶׁש ַנעֲשּו לַאֲ בוֹתֵׂ ינּו בְ ִמ ְצ ַריִ ם ,בְ לֵׂיל חֲ ִמ ָשה עָ ָשר בְ נִיסָ ן ֶׁשנֶׁאֱ מָ ר
ּומנַיִ ן ֶׁשבְ לֵׂיל חֲ ִמ ָשה עָ ָשר ִּתלְ מֹד
"זָ כוֹר אֶׁ ת-הַ ּיוֹם הַ זֶׁ ה אֲ שֶׁ ר יְ צָ אתֶׁ ם" כְ מַ ה שֶׁ נֶׁאֱ מָ ר "זָ כוֹר אֶׁ ת-יוֹם הַ ַשבָ ת"ְ .
לוֹמַ ר "וְ ִהג ְַד ָּת לְ בִ נְָך ,בַ ּיוֹם הַ הּוא לֵׂאמֹר :בַ עֲבּור זֶׁ ה בְ ָשעָ ה ֶׁשּיֵׂש מַ צָ ה ּומָ רוֹר מֻ נ ִָחים לְ פָ נֶׁיָך.
יציַאת ִמ ְצ ַריִ ם; וְ כָל הַ ַמאֲ ִריְך בַ ְדבָ ִרים ֶׁשאֵׂ ְרעּו
ב וְ ַאף עַ ל פִ י ְשאֵׂ ין ל ֹו בֵׂ ןַ ,אפִ לּו חֲ ָכ ִמים גְ דוֹלִ ים חַ ּיָבִ ים לְ סַ פַ ר בִ ִ
וְ שֶׁ הָ יּו ,הֲ ֵׂרי זֶׁ ה ְמשֻ בָ ח.
ָאביו ְמל ְַמדוֹ .כֵׂיצַ דִ :אם
ג ִמ ְצוָ ה לְ הו ִֹדיעַ לַבָ נִ ים ,וְ ַאפִ לּו ֹלא שָ אֲ לּו שֶׁ נֶׁאֱ מָ ר "וְ ִהג ְַד ָּת לְ בִ נְָך .לְ פִ י ַדעְ ּת ֹו ֶׁשלַבֵׂ ןִ ,
הָ יָה ָקטָ ן א ֹו ִטפֵׂ ש אוֹמֵׂ ר לוֹ ,בְ נִיֻ ,כלָנּו הָ יִ ינּו עֲבָ ִדים כְ מ ֹו ִשפְ חָ ה ז ֹו א ֹו כְ מ ֹו עֶׁ בֶׁ ד זֶׁ ה בְ ִמ ְצ ַריִ םּ ,ובַ לַיְ לָה הַ זֶׁ ה פָ ָדה
נִסים
אוֹתָ נּו הַ ָקדוֹש בָ רּוְך הּוא ,וְ יָצָ אנּו לְ חֵׂ רּות; וְ ִאם הָ יָה הַ בֵׂ ן גָדוֹל וְ חָ כָם מו ִֹדיע ֹו מַ ה ֶׁשאֵׂ ַרע לָנּו בְ ִמ ְצ ַריִ ם ,וְ ִ
שֶׁ ַנעֲשּו לָנּו עַ ל יְ ֵׂדי מֹשֶׁ ה ַרבֵׂ נּו :לְ פִ י ַדעְ ּת ֹו ֶׁשלַבֵׂ ן.
ֹאמרּוַ ,מה נ ְִש ַּתנָה הַ לַיְ לָה הַ זֶׁ ה ִמכָל הַ לֵׂילוֹת,
ד וְ צָ ִריְך ַלעֲשוֹת ִשנּוי בַ לַיְ לָה הַ זֶׁ ה כְ ֵׂדי ֶׁשּיִ ְראּו הַ בָ נִ ים וְ יִ ְשאֲ לּו וְ י ְ
עַ ד שֶׁ ּי ִָשיב לָהֶׁ ם וְ יֹאמַ ר לָהֶׁ ם ,כְָך וְ כְָך אֵׂ ַרע וְ כְָך וְ כְָך הָ יָה.
ה וְ כֵׂיצַ ד ְמשַ נֶׁה ְמחַ לֵׂק לָהֶׁ ם ְקלָיוֹת וֶׁ אֱ גוֹזִ ים ,וְ עו ְֹק ִרים הַ שֻ לְ חָ ן ִמלִ פְ נֵׂיהֶׁ ם ק ֶֹׁדם ֶׁשּיֹאכְ לּו ,וְ חו ְֹטפִ ין מַ צָ ה זֶׁ ה
ִמּיַד זֶׁ ה ,וְ כַ ּיוֹצֶׁ א בַ ְדבָ ִרים הָ אֵׂ לּו .אֵׂ ין ל ֹו בֵׂ ןִ ,א ְשּת ֹו שוֹאֲ לַּתּו; אֵׂ ין ל ֹו ִא ָשה שוֹאֲ לִ ין זֶׁ ה ֶׁאת זֶׁ ה מַ ה נִ ְש ַּתנָה
הַ לַיְ ָלה הַ זֶׁ ה ,וְ ַאפִ לּו הָ יּו ֻכלָן חֲ כ ִָמים .הָ יָה לְ בַ דוֹ ,שוֹאֵׂ ל לְ עַ ְצמ ֹו מַ ה נ ְִש ַּתנָה הַ לַיְ לָה הַ זֶׁ ה.
ּומלְ פָ נָיו,
ּומסַ פֵׂ ר ֶׁשבַ ְּת ִחלָה הָ יּו אֲ בו ֵֹׂתינּו בִ ימֵׂ י ֶּׁת ַרח ִ
ו וְ צָ ִריְך לְ הַ ְת ִחיל בִ גְ נּותּ ,ולְ סַ ּיַם בִ ְשבָ ח .כֵׂיצַ ד :מַ ְת ִחיל ְ
ּומסַ ּיֵׂם בְ ַדת הָ אֱ מֶׁ תֶׁ ,ש ֵׂק ְרבָ נּו הַ ָקדוֹש בָ רּוְך הּוא לָּה,
כוֹפְ ִרים וְ טוֹעִ ין ַאחֲ ֵׂרי הַ הֶׁ בֶׁ ל וְ רו ְֹדפִ ין עֲבו ָֹדה זָ ָרה; ְ
וְ ִהבְ ִדילָנּו ִמן הַ ּתוֹעִ ים ,וְ ֵׂק ְרבָ נּו לְ יֵׂחּודוֹ .וְ כֵׂן מַ ְת ִחיל ּומו ִֹדיעַ שֶׁ עֲבָ ִדים הָ יִ ינּו לְ פַ ְרעֹה בְ ִמ ְצ ַריִ ם ,וְ כָל הָ ָרעָ ה
ּומסַ ּיֵׂם בְ ִנ ִסים וְ נִפְ לָאוֹת שֶׁ ַנעֲשּו לָנּוּ ,ובְ חֵׂ רּותֵׂ נּו .וְ הּוא ֶׁשּיִ ְדרֹש ֵׂמ"אֲ ַר ִמי אֹבֵׂ ד ָאבִ י עַ ד ֶׁשּיִ גְ מֹר כָל
שֶׁ גְ מָ לּונּו; ְ
הַ פָ ָרשָ ה; וְ ָכל הַ מו ִֹסיף ּומַ אֲ ִריְך בִ ְד ַרש פָ ָרשָ ה זוֹ ,הֲ ֵׂרי זֶׁ ה ְמשֻ בָ ח.
ז כָל ִמי ֶׁשֹּלא ָאמַ ר ְשלוֹשָ ה ְדבָ ִרים אֵׂ לּו בְ לֵׂיל חֲ ִמשָ ה עָ שָ רֹ ,לא יָצָ א יְ ֵׂדי חוֹבָ תוֹ; וְ ֵׂאלּו הֶׁ ן פֶׁ סַ ח ,מַ צָ ה,
ּומרו ִֹרים :פֶׁ סַ ח ,עַ ל שֵׂ ם שֶׁ פָ סַ ח הַ מָ קוֹם בָ רּוְך הּוא עַ ל בָ ֵּׂתי אֲ בוֹתֵׂ ינּו בְ ִמ ְצ ַריִ םֶׁ ,שנֶׁאֱ מָ ר וַ אֲ מַ ְר ֶּׁתם זֶׁ בַ ח-פֶׁ סַ ח
ְ
הּוא לַה ְמרו ִֹרים ,עַ ל שֵׂ ם שֶׁ מֵׂ ְררּו הַ ִמ ְצ ִרּיִ ים אֶׁ ת חַ ּיֵׂי אֲ בוֹתֵׂ ינּו בְ ִמ ְצ ַריִ ם; מַ צָ ה ,עַ ל ֵׂשם ֶׁשנִ גְ אֲ לּוְּ .ודבָ ִרים הָ אֵׂ לּו
ֻכלָן ,הֶׁ ן הַ ִנ ְק ָר ִאין הַ ג ָָדה.
ָאדם לְ הַ ְראוֹת אֶׁ ת עַ ְצמ ֹו כְ ִאלּו הּוא בְ עַ ְצמ ֹו יָצָ א עַ ָּתה ִמ ִשעְ בּוד ִמ ְצ ַריִ םֶׁ ,שנֶׁאֱ מָ ר וְ או ָֹתנּו,
ח בְ כָל דוֹר וָ דוֹר ,חַ ּיָב ָ
הו ִֹציא ִמשָ ם וְ עַ ל ָדבָ ר זֶׁ ה ִצּוָ ה בַ ּתו ָֹרה כְ לוֹמַ ר כְ ִאלּו אַ ָּתה בְ עַ ְצמָ ְך הָ יִ יתָ עֶׁ בֶׁ ד ,וְ יָצָ אתָ לְ חֵׂ רּות וְ נִפְ ֵׂדיתָ .
ָאדם בַ לַיְ לָה הַ זֶׁ ה ,צָ ִריְך לֶׁאֱ כֹל וְ לִ ְשּתוֹת וְ הּוא מֵׂ סֶׁ ב ֶׁד ֶׁרְך חֵׂ רּות .וְ כָל ֶׁאחָ ד וְ אֶׁ חָ ד ,בֵׂ ין אֲ נ ִָשים
ט לְ פִ יכְָך כְ שֶׁ סוֹעֵׂ ד ָ
ַארבָ עָ ה כוֹסוֹת שֶׁ לְ יַיִ ן אֵׂ ין פָ חּות ֵׂמהֶׁ ן; וְ ַאפִ לּו עָ נִ י הַ ִמ ְתפַ ְרנֵׂס ִמן הַ ְצ ָד ָקה,
בֵׂ ין נ ִָשים ,חַ ּיָב לִ ְשּתוֹת בַ לַיְ לָה הַ זֶׁ הְ ,
ֹלא יִ פְ חֲ תּו ל ֹו מֵׂ ַא ְרבָ עָ ה כוֹסוֹת שֵׂ עּור כָל כוֹס מֵׂ הֶׁ ןְ ,רבִ יעִ ית.
י ַאפִ לּו עָ נִ י שֶׁ בְ יִ ְש ָראֵׂ לֹ ,לא יֹאכַל עַ ד שֶׁ ּיָסֵׂ בִ .אשָ ה אֵׂ ינָּה ְצ ִריכָה הֲ ִסבָ ה; וְ ִאם ִא ָשה חֲ שּובָ ה ִהיאְ ,צ ִריכָ ה
הֲ ִסבָ הּ .ובֵׂ ן אֵׂ צֶׁ ל ָאבִ יו וְ הַ שַ מָ ש בִ פְ נֵׂי ִרב וְֹ ,צ ִריכִ ין הֲ ִסבָ ה; אֲ בָ ל ַּתלְ ִמיד בִ פְ נֵׂי ִרבוֵֹׂ ,אינּו מֵׂ ֶׁסב אֵׂ לָא ִאם כֵׂן נָתַ ן ל ֹו
ִרב ֹו ְרשּות .וַ הֲ ִסבַ ת י ִָמין ,אֵׂ ינָּה הֲ ִסבָ ה; וְ כֵׂן הַ מֵׂ סֶׁ ב עַ ל עָ ְרפוֹ ,א ֹו עַ ל פָ נָיו ֵׂאין ז ֹו הֲ ִסבָ ה .וְ אֵׂ ימָ תַ י ְצ ִריכִ ין הֲ ִסבָ ה
ּוש ִתּיָת ֹו ִאם הֵׂ סֵׂ ב ,הֲ ֵׂרי זֶׁ ה ְמשֻ בָ ח;
ּושָאר אֲ כִ ילָת ֹו ְ
ַארבָ עָ ה כוֹסוֹת הָ אֵׂ לּוְ .
בְ שָ עַ ת אֲ כִ ילַת כַזַ יִ ת מַ צָ הּ ,ובִ ְש ִתּיַת ְ
וְ ִאם לָאו ,אֵׂ ינּו צָ ִריְך.
ַארבָ עָ ה כוֹסוֹת הָ אֵׂ לּו צָ ִריְך לִ ְמזֹג אוֹתָ ן ,כְ ֵׂדי שֶׁ ִּת ְהיֶׁה ְש ִת ָּיה ע ֲֵׂרבָ ה :הַ כֹל לְ פִ י הַ ּיַיִ ןּ ,ולְ פִ י ַדעַ ת הַ שו ֶֹׁתה; וְ ֹלא
יא ְ
ַארבָ עָ ה כוֹסוֹת ,וְ ֹלא
ַארבָ עָ ה כוֹסוֹת אֵׂ לּו ִמּיַיִ ן ְשאֵׂ ינּו מָ זּוג יָצָ א יְ ֵׂדי ְ
ַארבַ עְ ָּתן ,מֵׂ ְרבִ יעִ ית יַיִ ן חָ י .שָ תָ ה ְ
יִ פְ חֹת בְ ְ
ַארבָ עָ ה כוֹסוֹת .וְ ִאם
ַארבָ עָ ה כוֹסוֹת ְמזּוגִ ין בְ בַ ת ַאחַ ת יָצָ א יְ ֵׂדי חֵׂ רּות ,וְ ֹלא יָצָ א יְ ֵׂדי ְ
יָצָ א יְ ֵׂדי חֵׂ רּות; שָ תָ ה ְ
שָ תָ ה ִמכָל כוֹס מֵׂ הֶׁ ן רֻ בוֹ ,יָצָ א.
ַארבָ עָ ה כוֹסוֹת הָ אֵׂ לּוְ ,מבָ ֵׂרְך עָ לָיו בְ ָרכָה בִ פְ נֵׂי עַ ְצמוֹ .וְ כוֹס ִראש ֹון ,אוֹמֵׂ ר עָ לָיו ִקדּוש הַ ּיוֹם;
יב כָל כוֹס וְ כוֹס מֵׂ ְ
ישיְ ,מבָ ֵׂרְך עָ לָיו בִ ְרכַת הַ מָ זוֹן; כוֹס ְר ִביעִ י ,גו ֵֹׂמר עָ ָליו אֶׁ ת הַ הַ לֵׂל,
כוֹס שֵׂ נִי ,קו ֶֹׁרא עָ לָיו אֶׁ ת הַ הַ ג ָָדה; כוֹס ְשלִ ִ
ישי לִ ְרבִ יעִ י ,אֵׂ ינּו שוֹתֶׁ ה.
ּומבָ ֵׂרְך עָ לָיו בִ ְר ַכת הַ ִשירּ .ובֵׂ ין הַ כוֹסוֹת הָ אֵׂ לּו ִאם ָרצָ ה לִ ְשּתוֹת ,שוֹתֶׁ ה; בֵׂ ין ְשלִ ִ
ְ
יג הַ חֲ רֹסֶׁ ת ִמ ְצוָ ה ִמ ִדבְ ֵׂרי סוֹפְ ִרים ,זֵׂ כֶׁר ל ִַטיט שֶׁ הָ יּו עוֹבְ ִדין ב ֹו בְ ִמ ְצ ַריִ ם .וְ כֵׂיצַ ד עו ִֹשין אוֹתָ ּה לו ְֹק ִחין ְּתמָ ִרים
ּומתַ בְ לִ ין אוֹתָ ן ִב ְתבָ לִ ין כְ מ ֹו ִטיט
מּוקין וְ כַ ּיוֹצֶׁ א בָ הֶׁ ן ,וְ דו ְֹר ִסין אוֹתָ ן ,וְ נו ְֹת ִנין לְ ת ֹוכָן חֹמֶׁ ץְ ,
א ֹו גְ רֹגְ רוֹת א ֹו ִצ ִ
יאין אוֹתָ ן עַ ל הַ שֻ לְ חָ ן ,בְ לֵׂיל הַ פֶׁ סַ ח.
ּומבִ ִ
בְ תֶׁ בֶׁ ן; ְ
יד אֲ כִ ילַת מָ רוֹר אֵׂ ינָּה ִמ ְצוָ ה ִמן הַ ּתו ָֹרה בִ פְ נֵׂי עַ ְצמָ ּה ,אֵׂ לָא ְּתלּו ָיה ִהיא בַ אֲ כִ ילַת הַ פֶׁ סַ ח ֶׁש ִמ ְצוַ ת ע ֲֵׂשה ַאחַ ת
ּומ ִדבְ ֵׂרי סוֹפְ ִרים ,לֶׁאֱ כֹל הַ מָ רוֹר לְ בַ ד ֹו ְבלַיְ לָה זֶׁ הַ ,אפִ לּו ֵׂאין ָשם ָק ְרבַ ן
ּומרו ִֹריםִ .
לֶׁאֱ כֹל בְ שַ ר הַ פֶׁ סַ ח ,עַ ל מַ צָ ה ְ
פֶׁ סַ ח.
מּורים בַ ּתו ָֹרה ,הֶׁ ן הַ חַ זֶׁ ֶׁרת וְ הָ עֻלְ ִשין וְ הַ ְּתמָ כָה וְ הַ חַ ְרחֲ ב ֹונָה וְ הַ מָ רוֹר; כָל אֶׁ חָ ד מֵׂ חֲ מֵׂ ֶׁשת ִמינֵׂי
טו ְמרו ִֹרים הָ אֲ ִ
י ָָרק אֵׂ לּו ,נ ְִק ָרא מָ רוֹר .וְ ִאם ָאכַל מֵׂ אֶׁ חָ ד מֵׂ הֶׁ ן א ֹו מֵׂ חֲ ִמ ְש ָּתן כַזַ יִ ת ,יָצָ א וְ הּואֶׁ ,שּיִ ְהיּו ל ִַחין; וְ יו ְֹצ ִאין בְ ֶׁקלַח
שֶׁ לָהֶׁ ןַ ,אפִ לּו יָבֵׂ ש .וְ ִאם ְשל ָָקן ,א ֹו כְ בָ שָ ן ,א ֹו בִ ְשלָן אֵׂ ין יוֹצֶׁ א בָ הֶׁ ן.
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