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 ִהְלּכֹות ָחֵמץ ּוַמָצה ֵפֶרק ז

ינּו ְבִמְצַרִים, בְ   א ַנֲעשּו ַלֲאבֹותֵׂ ַלּתֹוָרה ְלַסַפר ְבִנִסים ְוִנְפָלאֹות שֶׁ ה שֶׁ יל ֲחִמָשה ָעָשר ְבִניָסן ִמְצַות ֲעשֵׂ נֱֶׁאָמר לֵׂ שֶׁ
ת ם-"ָזכֹור אֶׁ ר ְיָצאתֶׁ ה ֲאשֶׁ ת "ַהּיֹום ַהזֶׁ ֱאָמר "ָזכֹור אֶׁ נֶׁ יל ֲחִמָשה ָעָשר". יֹום ַהַשָבת-ְכַמה שֶׁ ְבלֵׂ ִּתְלֹמד  ּוְמַנִין שֶׁ

הבַ  ר "ְוִהַגְדָּת ְלִבְנָך, ַבּיֹום ַההּוא לֵׂאֹמר:לֹומַ  ּיֵׂש ַמָצה ּוָמרֹור ֻמָנִחים ְלָפנֶׁיָך ֲעבּור זֶׁ  .ְבָשָעה שֶׁ

ן, ַאִפלּו ֲחָכִמים גְ   ב ין לֹו בֵׂ ְרעּו  דֹוִליםְוַאף ַעל ִפי ְשאֵׂ אֵׂ ַחָּיִבים ְלַסַפר ִביִציַאת ִמְצַרִים; ְוָכל ַהַמֲאִריְך ַבְדָבִרים שֶׁ
ה ְמֻשָבח י זֶׁ ָהיּו, ֲהרֵׂ  .ְושֶׁ

נֱֶׁאָמר "ְוִהַגְדָּת ְלִבְנָך ִמְצָוה ְלהֹוִדיַע ַלָבִנים, ְוַאִפלּו ֹלא ָשֲאלּו  ג ן, ָאִביו ְמַלְמדֹו. .שֶׁ ַלבֵׂ יַצד:  ְלִפי ַדְעּתֹו שֶׁ ִאם   כֵׂ
ש ה ְבִמְצַרִים, ּוַבַלְיָלה ַהזֶׁ  ָהָיה ָקָטן אֹו ִטפֵׂ ד זֶׁ בֶׁ ר לֹו, ְבִני, ֻכָלנּו ָהִיינּו ֲעָבִדים ְכמֹו ִשְפָחה זֹו אֹו ְכמֹו עֶׁ ה ָפָדה אֹומֵׂ

ן ָגדֹול ְוָחָכם רּות; ְוִאם ָהָיה ַהבֵׂ ַרע ָלנּו ְבִמְצַרִים, ְוִנִסים  אֹוָתנּו ַהָקדֹוש ָברּוְך הּוא, ְוָיָצאנּו ְלחֵׂ אֵׂ מֹוִדיעֹו ַמה שֶׁ
נּו: ה ַרבֵׂ י ֹמשֶׁ ַנֲעשּו ָלנּו ַעל ְידֵׂ ן  שֶׁ ַלבֵׂ  .ְלִפי ַדְעּתֹו שֶׁ

הְוָצִריְך ַלֲעשֹות  ד ילֹות,  ִשנּוי ַבַלְיָלה ַהזֶׁ ה ִמָכל ַהלֵׂ ִּיְראּו ַהָבִנים ְוִיְשֲאלּו ְוֹיאְמרּו, ַמה ִנְשַּתָנה ַהַלְיָלה ַהזֶׁ י שֶׁ ְכדֵׂ
ַרע ְוָכְך ְוָכְך ָהָיה ם, ָכְך ְוָכְך אֵׂ ם ְוֹיאַמר ָלהֶׁ ָּיִשיב ָלהֶׁ  .ַעד שֶׁ

יַצד ְמַשנֶׁה  ה ם  ְוכֵׂ ה ְמַחלֵׂק ָלהֶׁ ֹּיאְכלּו, ְוחֹוְטִפין ַמָצה זֶׁ ם שֶׁ ם ֹקדֶׁ ֱאגֹוִזים, ְועֹוְקִרים ַהֻשְלָחן ִמִלְפנֵׂיהֶׁ ְקָליֹות וֶׁ
ה, ְוכַ  לּו.ִמַּיד זֶׁ א ַבְדָבִרים ָהאֵׂ ין לֹו ִאָשה ּיֹוצֶׁ ן, ִאְשּתֹו שֹוֲאַלּתּו; אֵׂ ין לֹו בֵׂ ה ַמה ִנְשַּתָנה  אֵׂ ת זֶׁ ה אֶׁ שֹוֲאִלין זֶׁ

ה, ְוַאִפלּו ָהיּו ֻכָלן ֲחָכִמים.ַהַלְילָ  ה  ה ַהזֶׁ ל ְלַעְצמֹו ַמה ִנְשַּתָנה ַהַלְיָלה ַהזֶׁ  .ָהָיה ְלַבדֹו, שֹואֵׂ
יַצד: ְוָצִריְך ְלַהְתִחיל ִבְגנּות, ּוְלַסַּים ִבְשָבח. ו ַר   כֵׂ י ּתֶׁ ינּו ִבימֵׂ ַבְּתִחָלה ָהיּו ֲאבֹותֵׂ ר שֶׁ ח ּוִמְלָפָניו, ַמְתִחיל ּוְמַספֵׂ

ְרָבנּו ַהָקדֹוש ָברּוְך קֵׂ ת, שֶׁ ל ְורֹוְדִפין ֲעבֹוָדה ָזָרה; ּוְמַסּיֵׂם ְבַדת ָהֱאמֶׁ בֶׁ י ַההֶׁ הּוא ָלּה,  כֹוְפִרים ְוטֹוִעין ַאֲחרֵׂ
ְרָבנּו ְליֵׂחּודֹו. ֲעָבִדים ָהִיינּו ְוִהְבִדיָלנּו ִמן ַהּתֹוִעים, ְוקֵׂ ן ַמְתִחיל ּומֹוִדיַע שֶׁ ְלַפְרֹעה ְבִמְצַרִים, ְוָכל ָהָרָעה  ְוכֵׂ

נּו. רּותֵׂ ַנֲעשּו ָלנּו, ּוְבחֵׂ ְגָמלּונּו; ּוְמַסּיֵׂם ְבִנִסים ְוִנְפָלאֹות שֶׁ ד ָאִבי  שֶׁ "ֲאַרִמי ֹאבֵׂ ִּיְדֹרש מֵׂ ִּיְגֹמר ָכל ַעד  ְוהּוא שֶׁ שֶׁ
ה ְמֻשָבח י זֶׁ  .ַהָפָרָשה; ְוָכל ַהמֹוִסיף ּוַמֲאִריְך ִבְדַרש ָפָרָשה זֹו, ֲהרֵׂ

ן ז לּו הֶׁ י חֹוָבתֹו; ְואֵׂ יל ֲחִמָשה ָעָשר, ֹלא ָיָצא ְידֵׂ לּו ְבלֵׂ ֹּלא ָאַמר ְשלֹוָשה ְדָבִרים אֵׂ ַסח, ַמָצה,  ָכל ִמי שֶׁ פֶׁ
נֱֶׁאָמר  :ּוְמרֹוִרים ינּו ְבִמְצַרִים, שֶׁ י ֲאבֹותֵׂ ָפַסח ַהָמקֹום ָברּוְך הּוא ַעל ָבּתֵׂ ם שֶׁ ַסח, ַעל שֵׂ ַבחפֶׁ ם זֶׁ ַסח -ַוֲאַמְרּתֶׁ פֶׁ
ְררּו הַ  הּוא ַלה מֵׂ ם שֶׁ ִנְגֲאלּו.ְמרֹוִרים, ַעל שֵׂ ם שֶׁ ינּו ְבִמְצַרִים; ַמָצה, ַעל שֵׂ ת ַחּיֵׂי ֲאבֹותֵׂ לּו   ִמְצִרִּיים אֶׁ ּוְדָבִרים ָהאֵׂ

ן ַהִנְקָרִאין ַהָגָדה  .ֻכָלן, הֶׁ
ת ַעְצמֹו ְכִאלּו הּוא ְבַעְצמֹו ָיָצא ַעָּתה ִמִשְעבּוד ח נֱֶׁאָמר  ְבָכל דֹור ָודֹור, ַחָּיב ָאָדם ְלַהְראֹות אֶׁ ְואֹוָתנּו, ִמְצַרִים, שֶׁ

ה ִצָּוה ַבּתֹוָרה הֹוִציא ִמָשם יתָ  ְוַעל ָדָבר זֶׁ רּות ְוִנְפדֵׂ ד, ְוָיָצאָת ְלחֵׂ בֶׁ  .ְכלֹוַמר ְכִאלּו ַאָּתה ְבַעְצָמְך ָהִייָת עֶׁ
ֱאֹכל  ט ה, ָצִריְך לֶׁ ד ָאָדם ַבַלְיָלה ַהזֶׁ סֹועֵׂ רּות.ְלִפיָכְך ְכשֶׁ ְך חֵׂ רֶׁ ב דֶׁ סֶׁ ין ֲאָנִשים   ְוִלְשּתֹות ְוהּוא מֵׂ ָחד, בֵׂ ָחד ְואֶׁ ְוָכל אֶׁ

ְלַיִין ה, ַאְרָבָעה כֹוסֹות שֶׁ ין ָנִשים, ַחָּיב ִלְשּתֹות ַבַלְיָלה ַהזֶׁ ן; ְוַאִפלּו ָעִני ַהִמְתַפְרנֵׂס ִמן ַהְצָדָקה,  בֵׂ הֶׁ ין ָפחּות מֵׂ אֵׂ
ַא ן, ְרִביִעית  ְרָבָעה כֹוסֹותֹלא ִיְפֲחתּו לֹו מֵׂ הֶׁ עּור ָכל כֹוס מֵׂ  .שֵׂ

ב. י ָּיסֵׂ ל, ֹלא ֹיאַכל ַעד שֶׁ ְבִיְשָראֵׂ יָנּה ְצִריָכה ֲהִסָבה; ְוִאם ִאָשה ֲחשּוָבה ִהיא, ְצִריָכה  ַאִפלּו ָעִני שֶׁ ִאָשה אֵׂ
ל ָאִביו ְוַהַשָמש ִבְפנֵׂי ִרב  ֲהִסָבה. צֶׁ ן אֵׂ ן ָנַתן לֹו ּובֵׂ ָלא ִאם כֵׂ ב אֵׂ סֶׁ ינּו מֵׂ י ִרבֹו, אֵׂ ֹו, ְצִריִכין ֲהִסָבה; ֲאָבל ַּתְלִמיד ִבְפנֵׂ

ב ַעל ָעְרפֹו, אֹו ַעל ָפָניו  ִרבֹו ְרשּות. סֶׁ ן ַהמֵׂ יָנּה ֲהִסָבה; ְוכֵׂ ין זֹו ֲהִסָבה. ַוֲהִסַבת ָיִמין, אֵׂ יָמַתי ְצִריִכין ֲהִסָבה  אֵׂ  ְואֵׂ
לּו.ְבָשַעת  ה ְמֻשָבח;  ּוְשָאר ֲאִכיָלתֹו ּוְשִתָּיתוֹ  ֲאִכיַלת ַכַזִית ַמָצה, ּוִבְשִתַּית ַאְרָבָעה כֹוסֹות ָהאֵׂ י זֶׁ ב, ֲהרֵׂ סֵׂ ִאם הֵׂ

ינּו ָצִריְך  .ְוִאם ָלאו, אֵׂ
לּו יא ִּתְהיֶׁה ְשִתּיָ  ַאְרָבָעה כֹוסֹות ָהאֵׂ י שֶׁ ָבה:ָצִריְך ִלְמֹזג אֹוָתן, ְכדֵׂ ה; ְוֹלא  ה ֲערֵׂ ַהֹכל ְלִפי ַהַּיִין, ּוְלִפי ַדַעת ַהשֹותֶׁ

ְרִביִעית ַיִין ָחי. ינּו ָמזּוג  ִיְפֹחת ְבַאְרַבְעָּתן, מֵׂ לּו ִמַּיִין ְשאֵׂ י ַאְרָבָעה כֹוסֹות, ְוֹלא  ָשָתה ַאְרָבָעה כֹוסֹות אֵׂ ָיָצא ְידֵׂ
רּות; ָשָתה ַאְרָבָעה  י חֵׂ י ַאְרָבָעה כֹוסֹות. כֹוסֹות ְמזּוִגין ְבַבת ַאַחתָיָצא ְידֵׂ רּות, ְוֹלא ָיָצא ְידֵׂ י חֵׂ ְוִאם   ָיָצא ְידֵׂ
ן ֻרבֹו, ָיָצא הֶׁ  .ָשָתה ִמָכל כֹוס מֵׂ

ְך ָעָליו ְבָרָכה ִבְפנֵׂי ַעְצמֹו. יב לּו, ְמָברֵׂ ַאְרָבָעה כֹוסֹות ָהאֵׂ ר ָעָליו ִקדּוש ַהּיֹום; ְוכֹוס ִראשוֹ   ָכל כֹוס ְוכֹוס מֵׂ ן, אֹומֵׂ
ר ָעלָ  ְך ָעָליו ִבְרַכת ַהָמזֹון; כֹוס ְרִביִעי, גֹומֵׂ ת ַהַהָגָדה; כֹוס ְשִליִשי, ְמָברֵׂ א ָעָליו אֶׁ ִני, קֹורֶׁ ל, כֹוס שֵׂ ת ַהַהלֵׂ יו אֶׁ

ְך ָעָליו ִבְרַכת ַהִשיר. לּו  ּוְמָברֵׂ ין ַהכֹוסֹות ָהאֵׂ הִאם ָרָצה לִ  ּובֵׂ ינּו שֹותֶׁ ין ְשִליִשי ִלְרִביִעי, אֵׂ ה; בֵׂ  .ְשּתֹות, שֹותֶׁ

ת  יג ָהיּו עֹוְבִדין בֹו ְבִמְצַרִים. ַהֲחֹרסֶׁ ר ַלִטיט שֶׁ כֶׁ י סֹוְפִרים, זֵׂ יַצד עֹוִשין אֹוָתּה ִמְצָוה ִמִדְברֵׂ לֹוְקִחין ְּתָמִרים  ְוכֵׂ
ץ, ּוְמַתְבִלין אֹוָתן ִבְתָבִלין ְכמֹו ִטיט אֹו ְגֹרְגרֹות אֹו ִצמּוִקין ְוַכּיֹוצֶׁ  ן, ְודֹוְרִסין אֹוָתן, ְונֹוְתִנין ְלתֹוָכן ֹחמֶׁ א ָבהֶׁ

ַסח יל ַהפֶׁ ן; ּוְמִביִאין אֹוָתן ַעל ַהֻשְלָחן, ְבלֵׂ בֶׁ  .ְבתֶׁ

ָלא ְּתלּויָ  ֲאִכיַלת ָמרֹור  יד יָנּה ִמְצָוה ִמן ַהּתֹוָרה ִבְפנֵׂי ַעְצָמּה, אֵׂ ַסחאֵׂ ה ַאַחת  ה ִהיא ַבֲאִכיַלת ַהפֶׁ ִמְצַות ֲעשֵׂ שֶׁ
ַסח, ַעל ַמָצה ּוְמרֹוִרים. ֱאֹכל ְבַשר ַהפֶׁ ין ָשם ָקְרַבן   לֶׁ ה, ַאִפלּו אֵׂ ֱאֹכל ַהָמרֹור ְלַבדֹו ְבַלְיָלה זֶׁ י סֹוְפִרים, לֶׁ ּוִמִדְברֵׂ

ַסח  .פֶׁ

ן   טו י ְמרֹוִרים ָהֲאמּוִרים ַבּתֹוָרה, הֶׁ ת ִמינֵׂ שֶׁ ֲחמֵׂ ָחד מֵׂ ת ְוָהֻעְלִשין ְוַהְּתָמָכה ְוַהַחְרֲחבֹוָנה ְוַהָמרֹור; ָכל אֶׁ רֶׁ ַהַחזֶׁ
לּו, ִנְקָרא ָמרֹור. ֲחִמְשָּתן ַכַזִית, ָיָצא  ָיָרק אֵׂ ן אֹו מֵׂ הֶׁ ָחד מֵׂ אֶׁ ַלח  ְוִאם ָאַכל מֵׂ ִּיְהיּו ַלִחין; ְויֹוְצִאין ְבקֶׁ ְוהּוא, שֶׁ

ן, ַאִפל ָלהֶׁ ש.שֶׁ ן ְוִאם ְשָלָקן, אֹו ְכָבָשן, אֹו ִבְשָלן ּו ָיבֵׂ א ָבהֶׁ ין יֹוצֶׁ  .אֵׂ
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