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 ם הלכות חמץ ומצה פרק ז "רמב

 שנאמר בניס� עשר חמשה בליל במצרי לאבותינו שנעשו ונפלאות בנסי לספר תורה של עשה מצות ]א[
 ומני�, השבת יו את זכור )'כ שמות( שנאמר כמו ממצרי יצאת אשר הזה היו את זכור )ג"י שמות(

 מונחי ומרור מצה שיש בשעה זה בעבור לאמר ההוא ביו לבנ� והגדת לומר תלמוד עשר חמשה שבליל
� בדברי המארי� וכל מצרי ביציאת לספר חייבי גדולי חכמי אפילו, ב� לו שאי� פי על וא�. לפני

 . משובח זה הרי ושהיו שאירעו
 היה א כיצד, מלמדו אביו ב� של דעתו לפי, לבנ� והגדת שנאמר שאלו לא ואפילו לבני להודיע והמצ ]ב[

 אותנו פדה הזה ובלילה במצרי זה עבד כמו או זו שפחה כמו עבדי היינו כולנו בני לו אומר טיפש או קט�
 י"ע לנו שנעשו ונסי במצרי לנו שאירע מה מודיעו וחכ גדול הב� היה וא, לחירות ויוציאנו ה"הקב
 . ב� של דעתו לפי הכל רבינו משה

 הלילות מכל הזה הלילה נשתנה מה ויאמרו וישאלו הבני שיראו כדי הזה בלילה שינוי לעשות וצרי� ]ג[
 ועוקרי ואגוזי קליות לה מחלק משנה וכיצד. היה וכ� וכ� אירע וכ� כ� לה ויאמר לה שישיב עד

, שואלתו אשתו ב� לו אי�, האלו בדברי וכיוצא זה מיד זה מצה וחוטפי� כלושיא קוד מלפניה השולח�
 מה לעצמו שואל לבדו היה, חכמי כול� היו ואפילו, הזה הלילה נשתנה מה זה את זה שואלי� אשה לו אי�

  .ישנו שלא כדי לאכול ממהרי� אחר פירוש א"א. מצה חוטפי�/ ד"הראב השגת/. הזה הלילה נשתנה
 ומלפניו תרח בימי אבותינו היו שבתחלה ומספר מתחיל כיצד, בשבח ולסיי בגנות להתחיל וצרי� ]ד[

 התועי מ� והבדילנו לו המקו שקרבנו האמת בדת ומסיי, ז"ע אחר ורודפי� ההבל אחר וטועי� כופרי
בנסי ומסיי שגמלנו הרעה וכל במצרי לפרעה היינו שעבדי ומודיע מתחיל וכ�, ליחודו וקרבנו 
 וכל, הפרשה כל שיגמור עד אבי אובד מארמי )ו"כ דברי( שידרוש והוא, ובחירותנו לנו שנעשו ונפלאות
 . משובח זה הרי זו פרשה בדרש ומארי� המוסי�

, ומרור מצה פסח, ה� ואלו חובתו ידי יצא לא עשר חמשה בליל אלו דברי שלשה אמר שלא מי כל ]ה[
' לה הוא פסח זבח ואמרת )ב"י שמות( שנאמר במצרי אבותינו בתי על ה"ב המקו שפסח ש על פסח
 ה� כול� האלו ודברי, שנגאלו ש על מצה, במצרי אבותינו חיי את המצרי שמררו ש על מרורי', וגו

 . הגדה הנקראי�
 דברי( שנאמר מצרי משעבוד עתה יצא בעצמו הוא כאילו עצמו את להראות אד חייב ודור דור בכל ]ו[
 כאילו כלומר היית עבד כי וזכרת )'ה דברי( בתורה ה"הקב צוה זה דבר ועל', וגו מש הוציא ואותנו )ו

 . ונפדית לחירות ויצאת עבד היית בעצמ� אתה
 בי� ואחד אחד וכל, חירות דר� מיסב והוא ולשתות לאכול צרי� הזה בלילה אד כשסועד לפיכ� ]ז[

 מ� המתפרנס עני ואפילו, מה פוחתי� אי�, יי� של כוסות ארבעה הזה בלילה לשתות חייב נשי בי� אנשי
 . רביעית מה� כוס כל שיעור, כוסות מארבעה לו יפחתו לא הצדקה

 צריכה היא חשובה אשה וא, הסיבה צריכה אינה אשה, שיסב עד יאכל לא שבישראל עני אפילו ]ח[
 לו נת� כ� א אלא מיסב אינו רבו בפני מידתל אבל, הסיבה צריכי� רבו בפני והשמש אביו אצל וב�, הסיבה

 הסיבה צריכי� ואימתי, הסיבה זו אי� פניו על או ערפו על המיסב וכ�, הסיבה אינה ימי� והסיבת, רשות רבו
 משובח זה הרי היסב א ושתייתו אכילתו ושאר, האלו כוסות ארבעה ובשתיית מצה כזית אכילת בשעת
 . צרי� אינו לאו וא

 ולא, השותה דעת ולפי היי� לפי הכל עריבה שתיה שתהיה כדי אות� למזוג צרי� האלו כוסות ארבעה ]ט[
 יצא ולא כוסות ארבעה ידי יצא מזוג שאינו מיי� אלו כוסות ארבעה שתה, חי יי� מרביעית בארבעת� יפחות
 שתה וא, כוסות ארבעה ידי יצא ולא חירות ידי יצא אחת בבת מזוגי� כוסות ארבעה שתה, חירות ידי
 . יצא רובו מה� כוס מכל

, היו קדוש עליו אומר ראשו� וכוס, עצמה בפני ברכה עליו מבר� האלו כוסות מארבעה וכוס כוס כל ]י[
 ומבר� ההלל את עליו גומר רביעי כוס, המזו� ברכת עליו מבר� שלישי כוס, ההגדה את עליו קורא שני כוס
 . שותה אינו לרביעי שלישי בי� שותה לשתות רצה א האלו הכוסות ובי�, השיר ברכת עליו

 לוקחי� אותה עושי� וכיצד, במצרי בו עובדי� שהיו לטיט ט זכר סופרי מדברי מצוה החרוסת] יא[
 כמו בתבלי� אות� ומתבלי� חומ% לתוכ� ונותני� אות� ודורסי� בה� וכיוצא צמוקי� או גרוגרות  או תמרי
 . הפסח ליליב השלח� על אותה ומביאי� בתב� טיט

 אחת עשה שמצות, הפסח באכילת היא תלויה אלא עצמה בפני התורה מ� מצוה אינה מרור אכילת ]יב[
 קרב� ש אי� אפילו זה בליל לבדו המרור לאכול סופרי ומדברי, ומרורי מצה על הפסח בשר לאכול
 . פסח

 מיני מחמשת אחד כל, רורוהמ והחרחבינה והתמכה והעולשי� החזרת ה� בתורה האמורי מרורי ]יג[
 שלה� בקלח ויוצאי�, לחי� שיהיו והוא יצא כזית מחמשת� או מה� מאחד אכל וא, מרור נקרא אלו ירק

 . בה� יוצאי� אי� בשל� או כבש� או שלק� וא, יבש אפילו
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 תוספתא מסכת פסחים פרק י הלכה ח 
 ואוכלי� והולכי� ראשו� פרק וקורי� נסתהכ לבית הולכי� ההלל את שיקרא מי לה� שאי� העיר בני

 ממנו פוחתי� אי� ההלל כולו את גומרי� לה� איפשר אי וא כולו את וגומרי� ובאי� וחוזרי� ושותי�
 .עליו מוסיפי� ואי�
 
 

 שמות פרק יג 
 ְ.ֵצאִתי ִלי ְיקָֹוק ָע4ָה ֶזה ַ.ֲעב/ר ֵלאמֹר ַהה/א ַ.-, ְלִבְנָ� ְוִהַ*ְדָ') ח(

 ִ'ְהֶיה ְלַמַע� ֵעיֶניָ� ֵ.י� /ְלִז7ָר,� ָיְדָ� ַעל ְלא,ת ְלָ� ְוָהָיה) ט( :ְצָרִיִמ5ִ
 :ִמ5ְִצָרִי ְיקָֹוק ה,ִצֲאָ� ֲחָזָקה ְ.ָיד 7ִי ְ.ִפיָ� ְיקָֹוק ',ַרת

 אונקלוס
 ההוא ביומא לבר� ותחוי) ח(

 לי יי עבד דא בדיל למימר
 :ממצרי במפקי

 
 

 פסוק א שמות פרק כא 
 :ִלְפֵניֶה ָ'4ִי ֲאֶ:ר ַה5ְִ:9ִָטי ְוֵא8ֶה

 י"רש
 על תעלה לא למשה ה"הקב לו אמר ; לפניה� תשי� אשר
�  עד פעמי' ג או' ב וההלכה הפרק לה אשנה לומר דעת

 אשר נאמר לכ�, ופירושו הדבר טעמי להבינ עצמי מטריח ואיני, כמשנתה בפיה סדורה שתהא
 :האד לפני לאכול ומוכ� הערו� כשלח�, לפניה תשי

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 חג כשר ושמח
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