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ב"ח אורח חיים סימן תרכה
 בסכת תשבו וגו' תלה הכתוב וכו'. איכא למידק בדברי רבינו שאין זה
 מדרכו בחיבורו זה לבאר הכונה לשום מקרא שבתורה כי לא בא רק
 לפסוק הוראה או להורות מנהג ופה האריך לבאר ולדרוש המקרא

 דבסכת תשבו ויראה לי לומר בזה שסובר דכיון דכתיב למען ידעו וגו'
 לא קיים המצוה כתיקונה אם לא ידע כוונת מצות הסוכה כפי פשטה
 ולכן ביאר לפי הפשט דעיקר הכוונה בישיבת הסוכה שיזכור יציאת
 מצרים וזה הטעם בעצמו לרבינו ז"ל במה שכתב בהלכות ציצית
 בסימן ח' (עמ' כה) ויכוין בהתעטפו שצונו המקום וכו' וכן בהלכות

 תפלין בסימן כ"ה (עמ' עא) כתב ויכוין בהנחתם שצונו המקום להניח
 וכו' כדי וכו' מה שלא עשה כן בשאר הלכות כי לא כתב שיכוין שום

 כוונה בעשיית המצוה מפני כי המקיים המצוה כדינה יוצא בה אף על
 פי שלא היתה לו שום כוונה אבל בציצית שכתוב בהן (במדבר טו מ)
 למען תזכרו וגו' וכן בתפלין כתוב (שמות יג ט) למען תהיה תורת ה'
 בפיך שפשוטו הוא שהתפלין הם אות וזכרון כדי שיהא תורת ה' שגור
 בפינו כי ביד חזקה הוצאך יראה שלא קיים המצוה כתיקונה אם לא
 יכוין אותה הכוונה ולכן כתב בהלכות אלו ויכוין וכו' וכן גבי סוכה

 שכתוב למען ידעו וגו' משמע ליה גם כן שצריך שיכוין בשעת ישיבת
 הסוכה הטעם המכוון במצוה

שמות פרשת בא פרק י
 א) וַּיֹאֶמר יְקֹוָק ֶאל מֶֹׁשה ּבֹא ֶאל ַּפְרעֹה ִּכי ֲאנִי ִהְכַּבְדִּתי ֶאת ִלּבֹו וְֶאת ֵלב

ֲעָבָדיו ְלַמַען ִׁשִתי אֹתַֹתי ֵאֶּלה ְּבִקְרּבֹו
 ב) ּולְמַעַן ּתְסַּפֵר ּבְָאְזֵני ִבְנָך ּוֶבן ִּבְנָך ֵאת ֲאֶׁשר ִהְתַעַּלְלִּתי ְּבִמְצַריִם 

וְֶאת אֹתַֹתי ֲאֶׁשר ַׂשְמִּתי ָבם וִיַדְעֶּתם ִּכי ֲאִני יְקֹוָק
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את יום חג המצות הזה זמן חרותינו מקרא קודש זכר ליציאת מצרים 
אם ירצה האדם להתחיל להתעלות ב"מקראי קודש", עליו לזכור "תחלה" את 
שעבוד מצרים, שכן גם שם היה העם נתון במצב של "עוד רגע אחד ואכלם", 

כאשר שקענו לדרגת מ"ט שערי טומאה. 
אולם אחד ממאפייני הייחוד של עמנו הוא עצם היותו עם של הפכים. הנה זמן 

קצר לאחר צאתו מטומאת מצרים הביא את עצמו לדרגה הרוחנית הנשגבה 
והעליונה ביותר - למעמד הר סיני ולקבלת התוקה, וזאת לאחר מ"ט ימים 

(=שבעה שבועות) בלבד! יום-יום ניתקו והוסרו מגופו של עמנו קליפות 
הטומאה,  קליפה אחר קליפה. וכאז כן יש לנו גם היום היכולת להעלות את 

עצמנו מאפרורעות היום יום אל חיים שבקדושה 
הרב חיים מצאנז



 

כרפס 

יחץ 
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רבינו מנוח - ספר המנוחה הלכות חמץ ומצה פרק ח הלכה ב 
[ב] כתב הרב מתחיל ומברך בורא פרי האדמה ולוקח ירק כו'. ואנו נוהגין 

בכרפס זכר לכתונת הפסים שעשה יעקב אבינו ליוסף אשר בסבתה נתגלגל 
הדבר וירדו אבותינו למצרים... ואפשר לומר גם כן שנהגו בכרפס לפי שהוא 

עשב מורה על נצוח מלחמה וזה לו בסגלה וישראל נצחו אויביהם. כתב חכם 
אחד דבר זה נסחו כרפס הנלחמים הקדמונים וגבורי החיל היו נושאין את 
העשב על ראשם וגבור אחד כתר ראשו ממנו אחר שנצח אויביו וכל אנשיו 

אחריו ע"כ.  

Rabbi Norman Lamm: The Royal Table 
The maror that we eat at the Seder is more than just a vegetable 
recalling the hard times inflicted upon our remote ancestors in ancient 
Egypt. It is the very symbol of human anguish through all the ages, and 
what we do with the maror is an expression of the Jewish philosophy of 
suffering as it issues out of the historical experience of the Jewish 
people. 
Consider how astounding is our attitude towards this piece of food and 
how it speaks volumes to us. We do not weep when we eat it. We take 
this maror, this morsel of misery, and we recite a berakhah over it, as if to 
say, "Thank you, God, for the miserable memory!" We then take this 
bitter herb and dip it into haroset, the sweet paste of wine and nuts and 
fruit. Life, we say in effect is neither all bitter nor all sweet. With rare 
exceptions, it is bittersweet, and we ought not to bemoan our fate but to 
bless God for it.

דברים פרק טז פסוק ג 
אָת֙  י ְבִחָּפ֗זֹון יָָצ֙ נִי  -ִּכ֣ ֹ֑ ֶחם ע יו ַמּ֖צֹות ֶל֣ אַכל־ָעָל֥ ֹֽ ים ּת ת יִָמ֛ ץ ִׁשְבַע֥ ל ָעָלי֙ו ָחֵמ֔ ֹלא־תֹאַכ֤

י ַחֶּיֽיָך:   ל יְֵמ֥ ֹ֖ יִם ּכ ֶרץ ִמְצַר֔ ר ֶאת־֤יֹום ֵצֽאְתָ֙ך ֵמֶא֣ ֹ֗ ַען ִּתְזּכ יִם ְלַמ֣ ֶרץ ִמְצַר֔ ֵמֶא֣

ערוך השולחן אורח חיים סימן תעג 
ואחר הטיבול לוקח המצה האמצעית ויבצענה לשנים ומוסר חציה לאחר 

לשמרה לאפיקומן ומנהגינו להניחה תחת הכרים של ההסיבה זכר 
למשארותם צרורות בשמלותם על שכמם ולכן יש שמגביהין החציה של 

האפיקומן על הכתף כרגע וחציה השנייה ישים בין שתי השלימות ויגביה 
הקערה שיש בה המצות או המצות לבדן ויאמר הא לחמא עניא עד מה 

נשתנה  



 

"הא לחמא עניא“ 
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הגדה שירת מרים: הרי"צ רימון עמ' 119 
טעם מעניין לשבירת המצה מובא בארחות חיים (סדר ליל פסח אות יז): "ויש 

נותנין טעם אחר על בציעתה: זכר לקריעת ים סוף" מה הקשר בין שבירת 
המצה לקריעת ים סוף? 

ה'יחץ' מבטא את העוני: "עני דרכו בפרוסה". האפיקומן, לעומת זאת, מבטא 
אכילה של עשירים, אבילה של תענוג בסוף הארוחה שאיננה נעשית מתוך 

רעב... 
המעבר מה'יחץ' אל האפיקומן מעביר אותנו את שלבי הגאולה השונים. 

תחילה חשים אנו את השבר ואת הקושי, ועל כם שוברים את המצה. קריעת 
ים סוף הייתה גם היא זמן של קושי ומשבר, כאשר הים סוגר על בני ישראל 

ומצרים רודפים אחריהם, ועל כן היא נרמזת בשבירת המצה ב'יחץ'. אולם, 
כבר עתה בזמן השבר, יודעים אנו שגם השבר הוא חלק מן התיקון, וגם הוא 

"סותר על מנת לבנות". יודעים אנו שהקב"ה משגיח על עם ישראל, וגם 
לשעבוד יש תפקיד, ועל כן מיד אנו מטמינים את החצי השני לאפיקומן.

 by Rabbi Yehoshua Grunwald (in Responsa Chesed Yehoshua) קונטרס עין דמע

On the first day of Passover, I had to follow the Germans’ orders and deliver 
a sermon. As soon as I stepped up to the bimah, everyone broke into tears 
of grief. I said to myself, “What can I say?  Life and death are in the power of 
the tongue.”  And I spoke briefly on the Torah to strengthen people’s trust in 
God. 

I spoke on the statement in the Haggadah, “Now we are here, next year in 
the land of Israel.” 

The words “now we are here” are superfluous, for we obviously know that 
we are here.  However, our sages said, “The Holy One, blessed be He, does 
not perform a miracle for nothing.” [Similarly, these words were not placed 
here for nothing]. 

Until now, throughout the war and the general chaos, the Holy One, blessed 
be He, has performed miracles and acts of kindness for us. Is there a 
greater miracle than that “now we are here,” that we are still here in our 
place even though millions of our fellow-Jews had to leave their homes 
years ago? From this, we can conclude that the Holy One, blessed be He, 
will not withhold His kindness from us, and He will perform yet another 
miracle for us, so that in the coming year we will be in the land of Israel and 
attain the true redemption. 



 

"מה נשתנה" 
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רמב"ם הלכות חמץ ומצה פרק ח הלכה ב 
מתחיל ומברך בורא פרי האדמה ולוקח ירק ומטבל אותו בחרוסת ואוכל 

כזית הוא וכל המסובין עמו כל אחד ואחד אין אוכל פחות מכזית, ואחר כך 
עוקרין השולחן מלפני קורא ההגדה לבדו, ומוזגין הכוס השני וכאן הבן 

שואל, ואומר הקורא: "מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות שבכל הלילות 
אין אנו מטבילין אפילו פעם אחת והלילה הזה שתי פעמים, שבכל הלילות 

אנו אוכלין חמץ ומצה והלילה הזה כולו מצה, שבכל הלילות אנו אוכלין בשר 
צלי שלוק ומבושל והלילה הזה כולו צלי, שבכל הלילות אנו אוכלין שאר 

ירקות והלילה הזה מרורים, שבכל הלילות אנו אוכלין בין יושבין בין מסובין 
והלילה הזה כולנו מסובין."  

The Seder Night An Exalted Evening - Rabbi Joseph B. 
Soloveitchik 
It is impossible to foresee what kind of a question a child will ask. Quite 
simply, children's minds work differently from ours. Provoking children 
to ask and arousing their curiosity does not mean working with them for 
weeks before Pesab to memorize a text. The mitzvah is that the child 
should ask spontaneously·, not be coached in advance. Children have 
their own naive questions, formulated in their own way. It can be four 
questions or only one, depending upon the intelligence, curiosity, and 
precociousness of the child.  
The Mah nishtannah, according to Rambam (Hilkhot Chametz u-
Matzah 8:2), was not designed for the child; it is too difficult a text. 
Rather, the one who presides over the Seder says Mah nishtannah. 
This is the way my grandfather Rav Hayim used to do it. Because of 
Rambam’s position, every member of the household - adults as well as 
children - would say Mah nishtannah, for we no longer follow the 
practice of having one person recite the Haggadah on behalf of 
everyone. 
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"עבדים היינו" 
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הגדה של פסח:  
 ֲעָבִדים ָהיִינּו ְלַפְרעֹה ְּבִמְצָריִם, וַּיֹוִציֵאנּו ה' ֱאֹלהקינּו ִמָּׁשם ְּביָד ֲחָזָקה ּוִבְזרַֹע 

נְטּויָה. וְִאּלּו ֹלא הֹוִציא ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ֶאת ֲאבֹוֵתינּו ִמִּמְצָריִם, הֲרֵי ָאנּו 
ּוָבנֵינּו ּוְבנֵי ָבנֵינּו ְמֻׁשְעָּבִדים ָהיִינּו ְלַפְרעֹה ְּבִמְצָריִם. וַאֲפִילּו ּכֻּלָנּו חֲכָמִים 

ּכֻּלָנּו נְבֹונִים ּכֻּלָנּו זְקֵנִים ּכֻּלָנּו יֹודְעִים אֶת הַּתֹורָה מִצְוָה עָלֵינּו לְסַּפֵר ּבִיצִיַאת 
ִמְצָריִם. וְכָל הַּמַרְּבֶה לְסַּפֵר ּבִיצִיַאת ִמְצַריִם ֲהֵרי ֶזה ְמֻׁשָּבח: 

מַעֲֹשֶה ּבְרַּבִי אֱלִיעֶזֶר וְרַּבִי יְהֹוׁשֻעַ וְרַּבִי אֶלְעָזָר ּבֶן עֲזַרְיָה וְרַּבִי עֲקִיבָא וְרַּבִי 
טַרְפֹון ׁשֶהָיּו מְסֻּבִין ּבִבְנֵי בְרַק וְהָיּו מְסַּפְרִים ּבִיצִיַאת ִמְצַריִם ָּכל אֹותֹו 

יַאת ְׁשַמע  רִ ן קְ מַ יעַ זְ ּגִ ינּו הִ ּבֹותֵ ם רַ הֶ רּו לָ ַהַּליְָלה, עַד ׁשֶּבָאּו תַלְמִידֵיהֶם וְָאמְ
ֶׁשל ַׁשֲחִרית: 

רמב"ם הלכות חמץ ומצה נוסח ההגדה 
אמר להם רבי אלעזר בן עזריה הרי אני כבן שבעים שנה ולא זכיתי 

שתאמר יציאת מצרים בלילות... 

הגדה שירת מרים: הרי"צ רימון עמ' 150 
...ייתכן שקטע זה נאמר בליל הסדר שהתקיים בבני ברק, ייתכן אף 

שקטע זה נאמר לאחר הסדר, כאשר לאחר שהזכירו להם לקרוא את 
קריאת שמע, אמר רבי אלעזר בן עזריה שיש להזכיר את יציאת מצרים 

לא רק בליל הסדר אלא בכל לילה, בקריאת שמע של ערבית....

תלמוד בבלי מסכת פסחים דף קטז עמוד ב
 עד היכן הוא אומר? בית שמאי אומרים: עד אם הבנים שמחה.
 ובית הלל אומרים: עד חלמיש למעינו מים. וחותם בגאולה. רבי
 טרפון אומר: אשר גאלנו וגאל את אבותינו ממצרים, ולא היה
 חותם. רבי עקיבא אומר: כן ה' אלהינו ואלהי אבותינו יגיענו

 למועדים ולרגלים אחרים הבאים לקראתנו לשלום, שמחים בבנין
 עירך וששים בעבודתך ונאכל שם (מן הפסחים ומן הזבחים)

 +מסורת הש"ס: [מן הזבחים ומן הפסחים]+ כו', עד ברוך אתה ה'
גאל ישראל



 

"כנגד ארבעה בנים" 
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Rabbi Norman Lamm: The Royal Table 
 Finally, what troubles so many of these silent Jews who - את פתח לו
have lost the capacity to ask the great questions is: despair. They 
have discovered Judaism, but they think that it is too late and that 
they are inadequate to the task of reshaping their lives to the great 
and noble purposes of our faith. Our response must be to inform 
them that their predicament is no different from that of our people as 
a whole. "In the beginning;' we read in the Haggadah, ׂour ancestors 
were idol worshippers" - just pagans, no different from the people 
amongst whom they lived. However, now the Lord has brought us 
close to His service." We grew spiritually. The whole story of the 
Jewish people is one of rising from the very bottom, of emerging 
from the lowest depths. Any Jew who returns to Judaism today 
despite a complete lack of background, recapitulates Jewish history 
in his adventure and romance with Judaism. 

תלמוד בבלי מסכת מכות דף כד עמוד ב
 שוב פעם אחת היו עולין לירושלים, כיון שהגיעו להר הצופים קרעו

 בגדיהם. כיון שהגיעו להר הבית, ראו שועל שיצא מבית קדשי הקדשים,
 התחילו הן בוכין ור"ע מצחק. אמרו לו: מפני מה אתה מצחק? אמר
 להם: מפני מה אתם בוכים? אמרו לו, מקום שכתוב בו: אוהזר הקרב

 יומת ועכשיו שועלים הלכו בו ולא נבכה? אמר להן: לכך אני מצחק,
 דכתיב: בואעידה לי עדים נאמנים את אוריה הכהן ואת זכריה בן

 יברכיהו, וכי מה ענין אוריה אצל זכריה? אוריה במקדש ראשון וזכריה
 במקדש שני! אלא, תלה הכתוב נבואתו של זכריה בנבואתו של אוריה,
 באוריה כתיב: גלכן בגללכם ציון שדה תחרש [וגו',] בזכריה כתיב: דעוד
 ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלם, עד שלא נתקיימה נבואתו של

 אוריה - הייתי מתיירא שלא תתקיים נבואתו של זכריה, עכשיו
 שנתקיימה נבואתו של אוריה - בידוע שנבואתו של זכריה מתקיימת.

בלשון הזה אמרו לו: עקיבא, ניחמתנו! עקיבא, ניחמתנו



 

"וירעו אתנו המצרים“

הגדה שמן הטוב מאת הרב דוב זאב וויינבערגער

Rabbi Matanky and Rabbi Bresler  5780/20209



 

"ויתנו עלינו עבודה קשה“ 

"ונצעק אל ה“

 הגדה שמן הטוב מאת הרב דוב זאב וויינבערגער

 

Rabbi Matanky and Rabbi Bresler  5780/202010

הגדה של פסח - נוסח ההגדה:  
ָרֵאל ְּבָפֶרְך:  ְֹ וַּיְִּתנּו ָעֵלינּו ֲעבֹוָדה ָקָׁשה, ְּכָמה ֶׁשּנֱֶאַמר, וַּיֲַעִבדּו ִמְצַריִם ֶאת ְּבנֵי יִש

הרב שמשון רפאל הירש על התורה שמות א:יג 
ב פ ר ך  - אין השורש "פרך" מצוי במקרא אלא ב"פרכת" ונראה אפוא כמציין 

"הפרדה", כדרך שהפרוכת הבדילה בין קודש-הקדשים ובין הקודש כן הבדילו 
את היהודים מתוך שאר בעלי הזכויות שבאומה, הפכום לעבדים משוללי זכויות 

ועל ידי כך הקימו חיץ מוחלט, שהפריד ביניהם לבין היהודים.  
הללו הוכרזו כאינם שייכים לגזע האנושי. מכאן נבע, כאילו מאליו יחס של 

קשיחות ללא רחם. בתלמוד מובנו של "פרך" הוא לפורר - נפרך בצפורן (עי' 
חולין סו ע"ב) ואז יהיה הפירוש: דנו אותם לעבדות בכל כובד משקלה המוחץ 

של קשיחות מפוררת וממעכת



 

"עשר מּכות"

     הגדה חשוקי חמד מאת הרב יצחק זילברשטיין

Rabbi Matanky and Rabbi Bresler  5780/202011

Rabbi Norman Lamm: The Royal Table 
 It is ironic: what the Egyptians trusted most became the  - דם צפרדע
source of their travail and woe. The Nile was a deity for Egypt - and it 
turned into blood. They worshipped the frog, sign of fertility - and God 
gave them so much fertility that the population explosion amongst the 
frogs threatened their comfort and their very lives. The stricken gods of 
Egypt were an act of the irony of the One God. 
We too, in our own lives, can detect - if we are perceptive enough - the 
workings of divine irony. What are our idols? Science, for one. And so 
we receive in return mass destruction. We worship technology, and we 
now appreciate how it has interfered with the ecology of our planet. We 
love machines and prostrate ourselves before them - and they break 
down before the war ranty is signed. Ours is a generation which has 
prided itself on freedom; now we have anarchy. We spoke so much of 
love - that we are flooded with pornography. We have identified as ''the 
good life" a life of hedonism - and there is no joy and no happiness to 
accompany our material pleasures. 



 

"לא על ידי מלאך“

Rabbi Matanky and Rabbi Bresler  5780/202012

הגדה של פסח - נוסח ההגדה:  
וַּיֹוצִאֵנּו ה' מִּמִצְרַיִם, ֹלא עַל יְדֵי מַלְאְָך וְֹלא עַל יְדֵי ֹשָרָף וְֹלא עַל יְדֵי 
ׁשָלִיחַ. אֶּלָא הַּקָדֹוׁש ּבָרּוְך הּוא ּבִכְבֹודֹו ּובְעַצְמֹו. ׁשֶּנֶאֱמַר, וְעָבַרְּתִי 
בְאֶרֶץ מִצְרַיִם ּבַּלַיְלָה הַּזֶה וְהִּכֵיתִי כָל ּבְכֹור ּבְאֶרֶץ מִצְרַיִם מֵָאָדם 

ה ְׁשָפִטים ֲאנִי ה':  ֶֹ וְַעד ְּבֵהָמה ּוְבָכל ֱאֹלֵהי ִמְצַריִם ֶאֱעש

אבן עזרא שמות י"ב:י"ֿב 
ועברתי בארץ מצרים. כי כח השם וגבורותיו הם העוברים. כאלו 

השם עובר 

Haggadah Shel Pesach as commented upon by 
Elie Wiesel 
What a curious passage. Why does God boast of 
killing innocent children, be they Egyptian? Why does 
He mention it so often? Is He proud of it? One may 
study Midrashic and Talmudic sources in search of 
an explanation. In vain. And yet there must be one. Is 
He teaching us an essential lesson? That He alone 
may kill? And that no one has the right to imitate 
Him?



 

”דיינו“

Rabbi Matanky and Rabbi Bresler  5780/202013

The Reb Aharon Leib Haggadah 
 Rav Aharon Leib...אילו קרבנו לפני הר סיני
Shteineman related: One year, Rav Moshe 
Soloveitchik and Rav Chaim Kanievsky both went to 
the Chazon Ish for the Seder. Rav Moshe told Rav 
Chaim to ask as many questions as possible, 
because the Chazon lsh would not add any 
explanation to the Haggadah on his own, but if 
someone would ask, he would answer. Rav Chaim, 
how ever, asked only one question: The Haggadah 
says that had Hashem brought us to Har Sinai 
without giving us the Torah that would be sufficient 
reason to praise him. But what point would there be 
in standing next to Har Sinai without getting the 
Torah; what benefit is there in merely standing next 
to a mountain? 

The Chazon Ish answered that when a person 
undergoes a difficult ordeal and wants to thank those 
who helped him through it, he recounts every detail of 
the story, not just the actual help he received. Here too, 
we mention everything Hashem did for us from when we 
left Egypt until we entered Eretz Yisrael. Every detail is 
important.



 

”גאלנו וגאל את אבותינו“

הגדה שמן הטוב מאת הרב דוב זאב וויינבערגער

Rabbi Matanky and Rabbi Bresler  5780/202014



 

מרור
הגדה חשוקי חמד מאת הרב יצחק זילברשטיין

”שביעי של פסח“
הגדה אפיקי איל מאת הרב אהרון לייב שטיינמאן

Rabbi Matanky and Rabbi Bresler  5780/202015
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