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 שיעור מיוחד לליל הסדר (ג)

 קורא ודורש ארמי אובד אבי:
My Father Was a Wandering Aramean 

Recitation &Exegesis 
  
  

  י:ד               פסחים נוסח הדפוס  משנה )1
  ,  ָאִביו ׁשֹוֵאל  ַהֵּבן ְוָכאן, ֵׁשִני כֹוס לוֹ  ָמְזגּו
  , ְמַלְּמדוֹ  ָאִביו, ַּבֵּבן  ַּדַעת ֵאין  ְוִאם
  ,  ַהֵּלילֹות ִמָּכל ַהֶּזה ַהַּלְיָלה ִּנְׁשַּתָּנה ַמה

  ,  ּוַמָּצה ָחֵמץ אֹוְכִלין ָאנּו ַהֵּלילֹות ֶׁשְּבָכל
  .  ַמָּצה ֻכּלוֹ  ַהֶּזה ַהַּלְיָלה
  .  ָמרֹור ַהֶּזה ַהַּלְיָלה, ְיָרקֹות ְׁשָאר אֹוְכִלין ָאנּו ַהֵּלילֹות ֶׁשְּבָכל
,  ּוְמֻבָּׁשל, ָׁשלּוק, ָצִלי ָּבָׂשר אֹוְכִלין ָאנּו ַהֵּלילֹות ֶׁשְּבָכל
  .  ָצִלי ֻכּלוֹ  ַהֶּזה ַהַּלְיָלה
  ,  ַאַחת ַּפַעם  ַמְטִּביִלין ָאנּו ַהֵּלילֹות ֶׁשְּבָכל
  .  ְפָעִמים ְׁשֵּתי ַהֶּזה ַהַּלְיָלה
  . ְמַלְּמדוֹ  ָאִביו, ֵּבן ֶׁשל ַדְעּתוֹ  ּוְלִפי

  , ְּבֶׁשַבח ּוְמַסֵּים  ִּבְגנּות ַמְתִחיל
י אֹוֵבד ָאִבימֵ  ְודֹוֵרׁש   ,  ֲאַרּמִ
  .ֻכָּלּה ַהָּפָרָׁשה  ֹּכל ֶׁשִּיְגֹמר ַעד
 

  י:ד              פסחים קאופמן יד כתב משנה )2
  .ׁשֹוֵאל ַהֵּבן ְוֵכן, ֵׁשִני כֹוס לוֹ  ָמְזגּו
  : ְמַלְּמדוֹ  ָאִביו, ַּבֵּבן ַּדַעת ֵאין  ִאם
  ַהֵּלילֹות ִמָּכל ַהֶּזה ַהַּלְיָלה ִּנְׁשַּתָּנה ַמה

  , 2ַאַחת  ַפַעם  ְמַטְּבִלים ָאנּו ַהֵּלילֹות ֶׁשְּבָכל
  ; ְפָעִמים ְׁשֵּתי ַהֶּזה ַהַּלְיָלה
  ,  ּוַמָּצה ָחֵמץ אֹוְכִלין ָאנּו ַהֵּלילֹות ֶׁשְּבָכל
  ;  ַמָּצה ֻכּלוֹ  ַהֶּזה ַהַּלְיָלה
,  ּוְמֻבָּׁשל ָׁשלּוק ָצִלי ָּבָׂשר אֹוְכִלים ָאנּו ַהֵּלילֹות ֶׁשְּבָכל
  .ָצִלי ֻכּלוֹ  ַהֶּזה ַהַּלְיָלה

  
  .ְמַלְּמדוֹ  ָאִביו  ֶׁשַּלֵּבן ַדְעּתוֹ  ְלִפי

  , ִּבְׁשָבח ּוְמַסֵּים  ִּבְגנּות ַמְתִחיל
י אֵֹבד ָאִבימֵ  ְודֹוֵרׁש   ,  ֲאַרּמִ
  .ַהָּפָרָׁשה ָּכל גֹוֵמר ֶׁשהּוא ַעד

  :ו ג בכורים )3

י ַהּיֹום ַלה' ֱאלֶֹהיךָ מֵ  קֹוֵרא, ְּכֵתפוֹ  ַעל  ַהַּסל עֹוֵדהּו ְדּתִ   .  ַהָּפָרָׁשה ָּכל ֶׁשּגֹוֵמר ַעד, ִהּגַ
י ַעד אֹוֵמר ְיהּוָדה ַרִּבי ילַ  ִהִּגיעַ . ָאִבי אֵֹבד ֲאַרּמִ   ,  ְבִׂשְפתֹוָתיו  ְואֹוֲחזוֹ  ְּכֵתפוֹ   ֵמַעל ַהַּסל מֹוִריד, ָאִבי אֵֹבד ֲאַרּמִ
ימֵ  ְוקֹוֵרא , ּוְמִניפוֹ  ַתְחָּתיו  ָידוֹ  ַמִּניחַ  ְוֹכֵהן   ,  ַהָּפָרָׁשה ָּכל גֹוֵמר ֶׁשהּוא ַעד ָאִבי אֵֹבד  ֲאַרּמִ

  . ְוָיָצא ְוִהְׁשַּתֲחָוה, ַהִּמְזֵּבחַ  ְּבַצד ּוַמִּניחוֹ 
  

    יא-א, כו דברים )4

י־ָת֣בֹוא   ְוָהָיה )  א (  ֽ ֶרץ   ּכִ ר   ֶאל־ָהָא֔ יךָ '  ֣ה   ֲאׁשֶ ן   ֱאלֶֹה֔ ּה   ַנֲחָל֑ה   ְלָך֖   ֹנֵת֥ ֖ ּתָ יִרׁשְ ְבּתָ   ִוֽ ֥ ּה   ְוָיׁשַ ֽ ית׀   ְוָלַקְחּתָ֞ )  ב : ( ּבָ ֣ י   ֵמֵראׁשִ ִר֣ ל־ּפְ ה   ּכָ ר   ָהֲאָדָמ֗   ֲאׁשֶ֨
יא  ִב֧ ַאְרְצָך֛  ּתָ ר   ֵמֽ יךָ '  ֧ה   ֲאׁשֶ֨ ן   ֱאלֶֹה֛ ֣   ָלְ֖ך   ֹנֵת֥ ְמּתָ ֶנא   ְוׂשַ ֑    ַבּטֶ ַלְכּתָ ֔קֹום   ְוָהֽ ֤ר   ֶאל־ַהּמָ יָך '  ֣ה   ִיְבַחר   ֲאׁשֶ ן   ֱאלֶֹה֔ ֥ ּכֵ ֖מֹו   ְלׁשַ ם   ׁשְ ֽ ן   ּוָבאָת )  ג : ( ׁשָ   ֶאל־ַהּכֵֹה֔
ר  ֥ ים   ִיְהֶי֖ה   ֲאׁשֶ ָּיִמ֣ ֣   ָהֵה֑ם   ּבַ יו   ְוָאַמְרּתָ י   ֵאָל֗ ְדּתִ ֤ יךָ '  ַל֣ה   ַהּיֹום   ִהּגַ אִתי   ֱאלֶֹה֔ י־ָב֙ ֶרץ   ּכִ ר   ֶאל־ָהָא֔ ֧ע   ֲאׁשֶ֨ ּבַ ינוּ '  ֛ה   ִנׁשְ נוּ   ָלֶ֥תת   ַלֲאבֵֹת֖ ח )  ד : ( ָלֽ   ְוָלַק֧

ן ַהּכֹ ֶנא   ֵה֛ ֖ ךָ   ַהּטֶ י֔חֹו   ִמָּיֶד֑ ּנִ י   ְוִה֨ ֖ח   ִלְפֵנ֕ יָך '  ֥ה   ִמְזּבַ יָת )  ה : ( ֱאלֶֹהֽ יךָ '  ֣ה   ִלְפֵנ֣י׀   ְוָאַמְרּתָ֜   ְוָעִנ֨ י   ֱאלֶֹה֗ י   ֹאֵב֣ד   ֲאַרּמִ ְיָמה   ַוֵּיֶ֣רד   ָאִב֔ ם   ַוָּיָ֥גר   ִמְצַר֔ ֖ י   ׁשָ ְמֵת֣   ּבִ
ם   ַוְֽיִהי־   ְמָע֑ט  ֖דֹול   ְל֥גֹוי   ׁשָ֕ ב   ָע֥צּום   ּגָ ( ָוָרֽ עוּ )  ו :  נוּ   ַוָּיֵר֧ ים   אָֹת֛ ְצִר֖ ּונוּ   ַהּמִ ֥נוּ   ַוְיַעּנ֑ ינוּ   ַוִּיּתְ ה   ָעֵל֖ ה   ֲעֹבָד֥ ֽ ( ָקׁשָ ק )  ז :  ְצַע֕ י '  ֶאל־֖ה   ַוּנִ ינוּ   ֱאלֵֹה֣   ֲאבֵֹת֑

ַמ֤ע  נוּ '  ֙ה   ַוִּיׁשְ ְרא   ֶאת־ֹקֵל֔ נוּ   ֶאת־ָעְנֵי֛נוּ   ַוַּי֧ ִים '  ֙ה   ַוּיֹוִצֵא֤נוּ )  ח (   : ְוֶאת־ַלֲחֵצֽנוּ   ְוֶאת־ֲעָמֵל֖ ְצַר֔ ָי֤ד   ִמּמִ ע   ֲחָזָקה   ּבְ ה   ּוִבְזֹר֣ א   ְנטּוָי֔ ל   ּוְבֹמָר֖ ֹד֑   ּגָ
ים   ּוְבאֹ֖תֹות  נוּ )  ט : ( ּוְבֹמְפִתֽ ֣קֹום   ַוְיִבֵא֖ נּו   3ַהֶּז֑ה   ֶאל־ַהּמָ ן־ָל֙ ֶרץ   ַוִּיּתֶ את   ֶאת־ָהָא֣ ֶרץ   ַהֹּז֔ ׁש   ָחָל֖ב   ָזַב֥ת   ֶא֛ ה )  י : ( ּוְדָבֽ ֤ה   ְוַעּתָ֗ אִתי   ִהּנֵ ֶאת־   ֵהֵב֙
 ית י   ֵראׁשִ ִר֣ ה   ּפְ ה   ָהֲאָדָמ֔ ּתָ ר־ָנַת֥ י   ֲאׁשֶ ֖ ֹו '  ֑ה   ּלִ ְחּת֗ יךָ '  ֣ה   ִלְפֵני  ְוִהּנַ יָת   ֱאלֶֹה֔ ֲחִו֔ ּתַ ׁשְ יךָ '  ֥ה   ִלְפֵנ֖י   ְוִהֽ ֣ )  יא : ( ֱאלֶֹהֽ ַמְחּתָ ֹוב   ְוׂשָ ֧ר   ְבָכל־ַהּט֗ ָנַֽתן־   ֲאׁשֶ

יךָ '  ֥ה   ְלָך֛ ךָ   ֱאלֶֹה֖ ה   ּוְלֵביֶת֑ י ְו   ַאּתָ ִו֔ ֖ר   ַהּלֵ ר   ְוַהּגֵ ֥ ֽךָ   ֲאׁשֶ ִקְרּבֶ  : ּבְ
   

 
  (ספרי דברים)  המקדש בית  זה – הזה  המקום  אל  ויביאנו 3  ע"פ כת"י פרמה  2
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 צא ולמד מה בקש לבן הארמי לעשות ליעקב אבינו, שפרעה הרשע לא גזר אלא על הזכרים ולבן בקש לעקור את הכל, שנאמר  

  ארמי אובד אבי וירד מצרימה ויגר שם במתי מעט ויהי שם לגוי גדול עצום ורב   ) א
a. אנוס על פי הדיבור  וירד מצרימה  

b. בארץ באנו כי אין מרעה לצאן אשר   לגורויאמרו אל פרעה  מלמד שלא ירד להשתקע אלא לגור שם שנאמר    ויגר שם
  לעבדיך כי כבד הרעב בארץ כנען ועתה ישבו נא עבדיך בארץ גשן

c .  השמים לרוב בשבעים נפש ירדו אבותיך מצרימה ועתה שמך ה' אלהיך ככוכבי  , כמו שנאמר  במתי מעט  

d. מלמד שהיו ישראל מצויינין שם, ויהי שם לגוי ,  

e. במאד מאד ותמלא הארץ אותם ויעצמוובני ישראל פרו וישרצו וירבו כמו שנאמר  גדול ועצום.    

f . ,כצמח השדה נתתיך ותרבי ותגדלי ותבאי בעדי עדיים שדים נכונו ושערך צמח ואת ערום ועריה רבבה כמו שנאמר ורב  

 ים ויענונו ויתנו עלינו עבודה קשה,  וירעו אותנו המצר  ) ב
a. הבה נתחכמה לו פן ירבה והיה כי תקראנה מלחמה ונוסף גם הוא על שונאינו ונלחם בנו   כמו שנאמר  וירעו אותנו המצרים

  ועלה מן הארץ 

b. ,בסבלותם ויבן ערי מסכנות לפרעה את פיתום ואת רעמסס ענותווישימו עליו שרי מסים למען  כמו שנאמר ויענונו  .  

c. ויעבידו מצרים את בני ישראל בפרך , כמו שנאמר ויתנו עלינו עבודה קשה  

 ונצעק אל ה' אלהי אבותינו וישמע ה' את קולנו וירא את עניינו ואת עמלינו ואת לחצינו   )ג
a. ויזעקו ויהי בימים הרבים ההם וימת מלך מצרים ויאנחו בני ישראל מן העבודה  כמו שנאמר    ונצעק אל ה' אלהי אבותינו  

  ותעל שועתם אל האלהים מן העבודה

b. אלהים את נאקתם ויזכור אלהים את בריתו את אברהם את יצחק ואת יעקב  וישמע , כמו שנאמרוישמע ה' את קולנו   

c. את בני ישראל וידע אלהיםאלהים  וירא , זו פרישות דרך ארץ, כמו שנאמרוירא את עניינו   

d. כל הבן הילוד היאורה תשליכוהו וכל הבת תחיון , אלו הבנים, כמו שנאמר ואת עמלינו  

e. אשר מצרים לוחצים אותם  הלחץ וגם ראיתי את , זה הדוחק כמו שנאמר ואת לחצינו  

 ויוציאנו ה' ממצרים ביד חזקה ובזרוע נטויה ובמורא גדול ובאותות ובמופתים  )ד
a. לא על ידי מלאך לא על ידי שרף ולא על ידי שליח אלא הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו, שנאמר  ויוציאנו ה' ממצרים , 

i. ה'   אניעשה שפטים אכל בכור בארץ מצרים מאדם ועד בהמה ובכל אלהי מצרים  תיבארץ מצרים בלילה הזה והכי תיועבר 
 אני ולא מלאך   - ועברתי בארץ מצרים .1

 אני ולא שרף  בכור בארץ מצריםוהכיתי כל  .2

   אני ולא השליח ובכל אלהי מצרים אעשה שפטים  .3

  אני הוא ולא אחר -'אני ה .4

b. ,ה' הויה במקנך אשר בשדה בסוסים בחמורים בגמלים בבקר ובצאן דבר כבד מאד ידהנה  זה הדבר,כמו שנאמרביד חזקה    

c. על ירושלם נטויהוחרבו שלופה בידו , זו החרב כמו שנאמר ובזרוע נטויה .  

d. גדול שנאמר  ובמורא  כמו  שכינה,  גלוי  זו  ובמופתים ,  באותות  במסות  גוי  מקרב  גוי  לו  לקחת  לבא  אלהים  הנסה  או 
  ככל אשר עשה לכם ה' אלהיכם במצרים לעיניך  גדולים ובמוראיםרוע נטויה  ובמלחמה וביד חזקה ובז

e. האותותואת המטה הזה תקח בידך אשר תעשה בו את , זה המטה, כמו שנאמר  ובאותות  

f . ואש ותמרות עשן  דםבשמים ובארץ,  מופתיםונתתי , זה הדם, כמו שנאמר ובמופתים 

g.   ,דבר אחר 

 שתים,   ביד חזקה .1

 שתים,  ובזרוע נטויה .2

 שתים,  ובמורא גדול .3

 שתים,   ובאותות .4

 שתים, ובמופתים  .5

a.   :אלו עשר מכות שהביא הקדוש ברוך הוא על המצרים במצרים, ואלו הן
    דם צפרדע כנים ערוב דבר שחין ברד ארבה חשך מכת בכורות

  .רבי יהודה היה נותן בהם סימן דצ"ך עד"ש באח"ב

  


