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ואם אינו חכם אשתו שואלתו ואם לאו הוא שואל לעצמו ואפילו שני תלמידי    שואלות"ר חכם בנו  פסחים קטז.

 חכמים שיודעין בהלכות הפסח שואלין זה לזה: 

The Sages taught: If his son is wise and knows how to inquire, his son asks him. And if he is 

not wise, his wife asks him. And if even his wife is not capable of asking or if he has no wife, he 

asks himself. And even if two Torah scholars who know the halakhot of Passover are sitting 

together and there is no one else present to pose the questions, they ask each other. 

: מאי בגנות רב אמר מתחלה עובדי עבודת גלולים היו אבותינו ]ושמואל[ אמר עבדים  מתחיל בגנות ומסיים בשבח 

 היינו 

It was taught in the mishna that the father begins his answer with disgrace and 

concludes with glory. The Gemara asks: What is the meaning of the term: With disgrace? 

Rav said that one should begin by saying: At first our forefathers were idol worshippers, before 

concluding with words of glory. And Shmuel said: The disgrace with which one should begin his 

answer is: We were slaves. 

אמר ליה רב נחמן לדרו עבדיה עבדא דמפיק ליה מריה לחירות ויהיב ליה כספא ודהבא מאי בעי למימר ליה אמר  

 :נו א"ל פטרתן מלומר מה נשתנה פתח ואמר עבדים היי ולשבוחי   לאודויי  בעי ליה  

Rav Nahman said to his servant, Daru: With regard to a slave who is freed by his master, who 

gives him gold and silver, what should the slave say to him? Daru said to him: He must thank 

and praise his master. He said to him: If so, you have exempted us from reciting the questions 

of: Why is this night different, as you have stated the essence of the seder night. Rav Nahman 

immediately began to recite: We were slaves . 

I 

כָּ  ה מִּ ה ַהזֶּ לָּ ַתנָּה ַהַליְׁ שְׁ ה  ַמה נִּ ה ַהזֶּ לָּ ה, ַהַליְׁ ץ ּוַמצָּ מֵּ ין חָּ לִּ נּו אֹוכְׁ ילֹות אָּ ל ַהלֵּ כָּ בְׁ ילֹות? שֶּ ילֹות   -ל ַהלֵּ ל ַהלֵּ כָּ בְׁ ה.שֶּ כֻּלֹו ַמצָּ

קֹות  רָּ ר יְׁ אָּ ין שְׁ לִּ נּו אֹוכְׁ ילּו ַפַעם אֶּ  - אָּ ין ֲאפִּ ילִּ בִּ נּו ַמטְׁ ין אָּ ילֹות אֵּ ל ַהלֵּ כָּ בְׁ רֹור. שֶּ ה )כֻּלֹו( מָּ ה ַהזֶּ לָּ ת ַהַליְׁ ה   - חָּ ה ַהזֶּ לָּ ַהַליְׁ

ין  בִּ סֻּ ין מְׁ ין ּובֵּ בִּ ין יֹושְׁ ין בֵּ לִּ נּו אֹוכְׁ ילֹות אָּ ל ַהלֵּ כָּ בְׁ ים. שֶּ מִּ עָּ י פְׁ תֵּ ין  - שְׁ בִּ סֻּ נּו מְׁ ה כֻּלָּ ה ַהזֶּ לָּ  .ַהַליְׁ

רּוְך    ַע ְנטּוָיה.ֲעָבִדים ָהִיינּו ְלַפְרֹעה ְבִמְצָרִים, ַוּיֹוִציֵאנּו ה' ֱאֹלֵהינּו ִמָשם ְבָיד ֲחָזָקה ּוִבְזרֹ  דֹוש בָּ יא ַהקָּ לּו לֹא הֹוצִּ אִּ וְׁ

ם. וַ  יִּ רָּ צְׁ מִּ ֹעה בְׁ ַפרְׁ ינּו לְׁ יִּ ים הָּ דִּ בָּ עְׁ שֻּ נֵּינּו מְׁ נֵּי בָּ נֵּינּו ּובְׁ נּו ּובָּ י אָּ ם, ֲהרֵּ יִּ רָּ צְׁ מִּ ינּו מִּ ת ֲאבֹותֵּ נּו  הּוא אֶּ ים כֻּלָּ מִּ נּו ֲחכָּ ילּו כֻּלָּ ֲאפִּ

נּו  ים כֻּלָּ נִּ קֵּ נּו זְׁ ים כֻּלָּ בֹונִּ ינְׁ ם ֲהרֵּ ַריִּ צְׁ יַאת מִּ יצִּ ר בִּ ַספֵּ ה לְׁ בֶּ ל ַהַמרְׁ כָּ ם. וְׁ יִּ רָּ צְׁ יַאת מִּ יצִּ ר בִּ ַספֵּ ינּו לְׁ לֵּ וָּה עָּ צְׁ ה מִּ ת ַהתֹורָּ ים אֶּ עִּ   יֹודְׁ

ח בָּ שֻּ  .זֶּה מְׁ

ן  ר בֶּ זָּ עָּ לְׁ י אֶּ ַרבִּ ַע וְׁ הֹושֻּ י יְׁ ַרבִּ ר וְׁ זֶּ יעֶּ י ֱאלִּ ַרבִּ ה בְׁ י ַטרְׁ -ַמֲעשֶּ ַרבִּ א וְׁ יבָּ י ֲעקִּ ַרבִּ יָּה וְׁ נֵּי ֲעַזרְׁ בְׁ ין בִּ בִּ סֻּ יּו מְׁ הָּ ים  -פֹון שֶּ רִּ ַספְׁ יּו מְׁ הָּ ַרק וְׁ בְׁ

ל ם כָּ ַריִּ צְׁ יַאת מִּ יצִּ ית- בִּ ל ַשֲחרִּ ַמע שֶּ יַאת שְׁ רִּ ַמן קְׁ יַע זְׁ גִּ ינּו הִּ ם ַרבֹותֵּ הֶּ רּו לָּ מְׁ אָּ ם וְׁ יהֶּ ידֵּ מִּ אּו ַתלְׁ בָּ ה, ַעד שֶּ לָּ ַמר   .אֹותֹו ַהַליְׁ אָּ

ן ר בֶּ זָּ עָּ לְׁ י אֶּ י ֲאנִּ -ַרבִּ יָּה ֲהרֵּ א,  ֲעַזרְׁ ן זֹומָּ ּה בֶּ שָּ רָּ דְׁ ילֹות ַעד שֶּ ם ַבלֵּ ַריִּ צְׁ יַאת מִּ צִּ ר יְׁ מֵּ אָּ תֵּ י שֶּ יתִּ כִּ לֹא זָּ נָּה וְׁ ים שָּ עִּ בְׁ ן שִּ בֶּ י כְׁ



י חַ  מֵּ ים. ֹכל יְׁ יָך ַהיָּמִּ י ַחיֶּ מֵּ יָך. יְׁ י ַחיֶּ מֵּ ם ֹכל יְׁ ַריִּ צְׁ ץ מִּ רֶּ אֶּ ָך מֵּ אתְׁ ת יֹום צֵּ ֹכר אֶּ זְׁ ַמַען תִּ נֱֶּאַמר, לְׁ ילֹושֶּ יָך ַהלֵּ ים  יֶּ מִּ ת. ַוֲחכָּ

יחַ  שִּ ימֹות ַהמָּ יא לִּ בִּ הָּ יָך לְׁ י ַחיֶּ מֵּ ה. ֹכל יְׁ ם ַהזֶּ עֹולָּ יָך הָּ י ַחיֶּ מֵּ ים יְׁ רִּ  :אֹומְׁ

רּוְך קֹום, בָּ רּוְך ַהמָּ רּוְך  הּוא, בָּ נַָּתן  בָּ ה שֶּ ַעמֹו  תֹורָּ ל,  לְׁ אֵּ רָּ שְׁ רּוְך  יִּ    הּוא.  בָּ

II 

ה: אֶּ  ה תֹורָּ רָּ בְׁ ים דִּ נִּ ה בָּ עָּ בָּ ד ַארְׁ נֶּגֶּ אֹול כְׁ שְׁ ַע לִּ ינֹו יֹודֵּ אֵּ ד שֶּ חָּ אֶּ ם, וְׁ ד תָּ חָּ אֶּ ע, וְׁ שָּ ד רָּ חָּ אֶּ כָּם, וְׁ ד חָּ  .חָּ

ינּו ּוָּה ה' ֱאֹלהֵּ ר צִּ ים ֲאשֶּ טִּ פָּ שְׁ ַהמִּ ים וְׁ קִּ ַהחֻּ דֹות וְׁ עֵּ ה הָּ ר? מָּ ה הּוא אֹומֵּ כָּם מָּ כֹות  חָּ לְׁ הִּ ה ֱאמֹור לֹו כְׁ ַאף ַאתָּ כֶּם. וְׁ תְׁ  אֶּ

ן יקֹומָּ ַסח ֲאפִּ ין ַאַחר ַהפֶּ ירִּ טִּ ין ַמפְׁ ַסח: אֵּ כֶּם :ַהפֶּ כֶּם. לָּ ה ַהזֹאת לָּ ֲעבֹודָּ ה הָּ ר? מָּ ה הּוא אֹומֵּ ע מָּ שָּ י   - רָּ פִּ לֹא לֹו. ּולְׁ וְׁ

ה הֵּ ה ַהקְׁ ַאף ַאתָּ ר. וְׁ קָּ עִּ ַפר בְׁ ל כָּ לָּ ן ַהכְׁ מֹו מִּ ת ַעצְׁ יא אֶּ הֹוצִּ י   שֶּ אתִּ צֵּ י בְׁ ה ה' לִּ שָּ נָּיו וֱֶּאמֹור לֹו: "ַבֲעבּור זֶּה עָּ ת שִּ אֶּ

לֹא  י וְׁ ם". לִּ יִּ רָּ צְׁ מִּ ל-מִּ אָּ גְׁ יָּה נִּ ם, לֹא הָּ יָּה שָּ לּו הָּ נּו ה'  :לֹו. אִּ יאָּ חֹוזֶּק יָּד הֹוצִּ יו "בְׁ לָּ תָּ אֵּ ַמרְׁ אָּ ר? ַמה זֹאת? וְׁ ה הּוא אֹומֵּ ם מָּ תָּ

ים דִּ ית ֲעבָּ בֵּ ם מִּ ַריִּ צְׁ מִּ ינ."מִּ אֵּ שֶּ אֹול וְׁ שְׁ ַע לִּ ה   - ֹו יֹודֵּ שָּ אֹמר, ַבֲעבּור זֶּה עָּ ָך ַביֹום ַההּוא לֵּ נְׁ בִּ תָּ לְׁ ַגדְׁ הִּ נֱֶּאַמר, וְׁ ַתח לֹו, שֶּ ַאתְׁ פְׁ

ם יִּ רָּ צְׁ מִּ י מִּ אתִּ צֵּ י בְׁ  .ה' לִּ

עֹוד יֹום?  בְׁ י ַביֹום ַההּוא יָּכֹול מִּ מּוד לֹוַמר ַביֹום ַההּוא. אִּ ש? ַתלְׁ ראש ֹחדֶּ מּוד לֹוַמר ַבֲעבּור זֶּה  יָּכֹול מֵּ ַבֲעבּור זֶּה לֹא    -ַתלְׁ

נֶּיָך פָּ ים לְׁ נָּחִּ רֹור מֻּ ה ּומָּ יֵּש ַמצָּ ה שֶּ עָּ שָּ א בְׁ לָּ י, אֶּ תִּ ַמרְׁ  .אָּ

עַ ִמְתִחָלה עֹוְבֵדי ֲעבֹוָדה ָזָרה ָהיּו ֲאבֹוֵתינּו, ְוַעְכָשיו ֵקְרָבנּו ַהָמקֹום ַלֲעבָדתֹו הֹושֻּ ר יְׁ נֱֶּאַמר: ַויֹאמֶּ ל   , שֶּ ל-אֶּ ם, ֹכה  -כָּ עָּ הָּ

י נָּחֹור, וַַיַעבְׁ  ם ַוֲאבִּ הָּ רָּ י ַאבְׁ ַרח ֲאבִּ ם, תֶּ עֹולָּ יכֶּם מֵּ בּו ֲאבֹותֵּ ר יָּשְׁ ר ַהנָּהָּ בֶּ עֵּ ל: בְׁ אֵּ רָּ שְׁ י יִּ ַמר ה' ֱאֹלהֵּ יםאָּ רִּ ים ֲאחֵּ  .דּו ֱאֹלהִּ

ת ַקח אֶּ ת-וָּאֶּ יכֶּם אֶּ ל - ֲאבִּ כָּ ְך אֹותֹו בְׁ ר וָּאֹולֵּ ר ַהנָּהָּ בֶּ עֵּ ם מֵּ הָּ רָּ ץ כְׁ - ַאבְׁ רֶּ תאֶּ ה אֶּ בֶּ ת-נַָּען, וַָּארְׁ ן לֹו אֶּ תֵּ עֹו וָּאֶּ ן  - ַזרְׁ תֵּ ק, וָּאֶּ חָּ צְׁ יִּ

ת ק אֶּ חָּ צְׁ יִּ ת- לְׁ אֶּ ת -ַיֲעֹקב וְׁ ו אֶּ שָּ עֵּ ן לְׁ תֵּ ו. וָּאֶּ שָּ ם -עֵּ יִּ רָּ צְׁ דּו מִּ נָּיו יָּרְׁ ַיֲעֹקב ּובָּ ת אתֹו, וְׁ שֶּ רֶּ יר לָּ עִּ  .ַהר שֵּ

ַהקָּ  רּוְך הּוא. שֶּ ל, בָּ אֵּ רָּ שְׁ יִּ תֹו לְׁ חָּ טָּ ר ַהבְׁ רּוְך שֹומֵּ ת בָּ ַשב אֶּ רּוְך הּוא חִּ ינּו  -דֹוש בָּ בִּ ם אָּ הָּ רָּ ַאבְׁ ַמר לְׁ אָּ מֹו שֶּ ץ, ַלֲעשֹות כְׁ ַהקֵּ

י ַדע כִּ ם, יָֹּדַע תֵּ רָּ ַאבְׁ ר לְׁ נֱֶּאַמר: ַויֹאמֶּ ים, שֶּ רִּ תָּ ין ַהבְׁ ית בֵּ רִּ בְׁ ַבע  - בִּ ם ַארְׁ נּו ֹאתָּ עִּ דּום וְׁ ם, ַוֲעבָּ הֶּ ץ לֹא לָּ רֶּ אֶּ ֲעָך בְׁ יֶּה ַזרְׁ הְׁ ר יִּ גֵּ

אֹות שָּ  ת מֵּ ַגם אֶּ י-נָּה. וְׁ ַאֲחרֵּ י וְׁ ֹנכִּ ן אָּ ר ַיֲעֹבדּו דָּ דֹול-ַהגֹוי ֲאשֶּ כֻּש גָּ רְׁ אּו בִּ ן יֵּצְׁ  .כֵּ

ל דֹור וָּדֹור ע כָּ בְׁ א שֶּ לָּ נּו, אֶּ ַכלֹותֵּ ינּו לְׁ לֵּ ַמד עָּ ד עָּ בָּ לְׁ ד בִּ חָּ לֹא אֶּ נּו. שֶּ לָּ ינּו וְׁ ה ַלֲאבֹותֵּ דָּ מְׁ עָּ יא שֶּ הִּ ינּו  וְׁ לֵּ ים עָּ דִּ ֹומְׁ

ַהקָּ  נּו,וְׁ ַכלֹותֵּ םלְׁ דָּ יָּ נּו מִּ ילֵּ רּוְך הּוא ַמצִּ  .דֹוש בָּ

III 

ַמד א ּולְׁ ש לַ  צֵּ קֵּ ן בִּ בָּ לָּ ים, וְׁ רִּ כָּ א ַעל ַהזְׁ לָּ ַזר אֶּ ֹעה לֹא גָּ ַפרְׁ ינּו: שֶּ בִּ ַיֲעֹקב אָּ י ַלֲעשֹות לְׁ ֲאַרמִּ ן הָּ בָּ ש לָּ קֵּ ת ַמה בִּ ַהֹכל.  -ֲעֹקר אֶּ

נֱֶּאַמר:   .ה ַוָּיָגר ָשם ִבְמֵתי ְמָעט, ַוְיִהי ָשם ְלגֹוי ָגדֹול, ָעצּום ָוָרבֲאַרִמי ֹאֵבד ָאִבי, ַוֵּיֶרד ִמְצַרְימָ שֶּ

ה   מָּ ַריְׁ צְׁ ד מִּ רֶּ גּור   -ַויֵּ א לָּ לָּ ם אֶּ ַריִּ צְׁ מִּ ַע בְׁ ַתקֵּ שְׁ הִּ ינּו לְׁ בִּ לֹא יַָּרד ַיֲעֹקב אָּ ד שֶּ ַלמֵּ ם. מְׁ ר שָּ גָּ בּור. ַויָּ י ַהדִּ נּוס ַעל פִּ ם,  אָּ שָּ

רּו אֶּ  נֱֶּאַמר: ַויֹאמְׁ ַעתָּ -לשֶּ נַָּען. וְׁ ץ כְׁ רֶּ אֶּ ב בְׁ עָּ רָּ ד הָּ בֵּ י כָּ יָך, כִּ דֶּ ר ַלֲעבָּ ה ַלצֹאן ֲאשֶּ עֶּ רְׁ ין מִּ י אֵּ אנּו, כִּ ץ בָּ רֶּ אָּ גּור בָּ ֹעה, לָּ ה  ַפרְׁ

בּו ן-יֵּשְׁ ץ ֹגשֶּ רֶּ אֶּ יָך בְׁ דֶּ מָּ  .נָּא ֲעבָּ יְׁ רָּ צְׁ יָך מִּ דּו ֲאבֹותֶּ ש יָּרְׁ ים נֶּפֶּ עִּ בְׁ שִּ נֱֶּאַמר: בְׁ ה שֶּ מָּ ט. כְׁ עָּ י מְׁ תֵּ מְׁ יָך  בִּ ָך ה' ֱאֹלהֶּ מְׁ ה שָּ ַעתָּ ה, וְׁ

ֹרב ם לָּ ַמיִּ י ַהשָּ בֵּ כֹוכְׁ צּום   .כְׁ דֹול עָּ ם. גָּ ים שָּ נִּ יָּ צֻּ ל מְׁ אֵּ רָּ שְׁ יּו יִּ הָּ ד שֶּ ַלמֵּ גֹוי. מְׁ ם לְׁ י שָּ הִּ רּו   -ַויְׁ ל פָּ אֵּ רָּ שְׁ נֵּי יִּ נֱֶּאַמר: ּובְׁ ה שֶּ מָּ כְׁ

מָּ  ֹאד, ַותִּ ֹאד מְׁ מְׁ מּו בִּ בּו ַוַיַעצְׁ רְׁ צּו ַויִּ רְׁ שְׁ םַויִּ ץ ֹאתָּ רֶּ אָּ א הָּ י   .לֵּ בִּ רְׁ יְך, ַותִּ ַתתִּ ה נְׁ דֶּ ַמח ַהשָּ צֶּ ה כְׁ בָּ בָּ נֱֶּאַמר: רְׁ ה שֶּ מָּ ב. כְׁ וָּרָּ

ְך ַליִּ ֱעֹבר עָּ יָּה. וָּאֶּ רְׁ עֶּ ֹרם וְׁ ַאתְׁ עֵּ ַח, וְׁ מֵּ ְך צִּ רֵּ עָּ ם נָֹּכנּו ּושְׁ ַדיִּ ים, שָּ יִּ י ֲעדָּ י ַבֲעדִּ ֹבאִּ י ַותָּ לִּ דְׁ גְׁ דָּ   ַותִּ ת בְׁ סֶּ בֹוסֶּ תְׁ ְך מִּ אֵּ רְׁ ְך, וָֹּאַמר  וָּאֶּ יִּ מָּ

י ְך ֲחיִּ ַמיִּ דָּ ְך בְׁ י, וָֹּאַמר לָּ ְך ֲחיִּ ַמיִּ דָּ ְך בְׁ  ….לָּ

ל  כָּ ן שֶּ ַניִּ ר: מִּ א אֹומֵּ יבָּ י ֲעקִּ ש ַמכֹות?  -ַרבִּ מֵּ ל חָּ ה שֶּ תָּ יְׁ ם הָּ ַריִּ צְׁ מִּ ים בְׁ רִּ צְׁ רּוְך הּוא ַעל ַהמִּ דֹוש בָּ יא ַהקָּ בִּ הֵּ ַמכָּה ּוַמכָּה שֶּ

ִַּשַלח  נֱֶּאַמר: יְׁ ם ֲחרֹו -שֶּ ים. ֲחרֹון ַאפֹובָּ עִּ י רָּ ֲאכֵּ ַלַחת ַמלְׁ שְׁ ה, מִּ ַצרָּ ה וַָּזַעם וְׁ רָּ בְׁ ה  - ן ַאפֹו, עֶּ רָּ בְׁ ם, וַָּזַעם  - ַאַחת, עֶּ יִּ תָּ   - שְׁ



ה  רָּ צָּ לֹוש, וְׁ ים   - שָּ עִּ י רָּ ֲאכֵּ ַלַחת ַמלְׁ שְׁ ַבע, מִּ קּו -ַארְׁ ַעל ַהיָּם לָּ ים ַמכות וְׁ שִּ קּו ֲחמִּ ם לָּ ַריִּ צְׁ מִּ ה: בְׁ ַעתָּ ש. ֱאמֹור מֵּ מֵּ ים  חָּ שִּ  ֲחמִּ

ם ַמכֹות  אַתיִּ  .ּומָּ

ינּו לֵּ קֹום עָּ ה ַמֲעלֹות טֹובֹות ַלמָּ ים, ַדיֵּנּו !ַכמָּ טִּ פָּ ם שְׁ הֶּ ה בָּ שָּ לֹא עָּ ם וְׁ ַריִּ צְׁ מִּ נּו מִּ יאָּ לּו הֹוצִּ לֹא   .אִּ ים, וְׁ טִּ פָּ ם שְׁ הֶּ ה בָּ שָּ לּו עָּ אִּ

ם, ַדיֵּנּו יהֶּ אֹלהֵּ ה בֵּ שָּ לֹא .עָּ ם, וְׁ יהֶּ אֹלהֵּ ה בֵּ שָּ לּו עָּ ת אִּ ַרג אֶּ ם, ַדיֵּנּו-הָּ יהֶּ כֹורֵּ ת.בְׁ ַרג אֶּ לּו הָּ ת-אִּ נּו אֶּ לֹא נַָּתן לָּ ם וְׁ יהֶּ כֹורֵּ - בְׁ

ת  .מֹונָּם, ַדיֵּנּומָּ  נּו אֶּ לּו נַָּתן לָּ ת - אִּ נּו אֶּ ַרע לָּ לֹא קָּ מֹונָּם וְׁ ת  .ַהיָּם, ַדיֵּנּו-מָּ נּו אֶּ ַרע לָּ לּו קָּ תֹוכֹו  -אִּ נּו בְׁ ירָּ ֱעבִּ לֹא הֶּ ַהיָּם וְׁ

ה, ַדיֵּ  בָּ רָּ חָּ תֹוכֹו ַדיֵּנּו .נּובֶּ נּו בְׁ רֵּ ַקע צָּ לֹא שִּ ה וְׁ בָּ רָּ חָּ תֹוכֹו בֶּ נּו בְׁ ירָּ ֱעבִּ לּו הֶּ ר   .אִּ בָּ דְׁ נּו ַבמִּ כֵּ רְׁ ק צָּ פֵּ לֹא סִּ תֹוכֹו וְׁ נּו בְׁ רֵּ ַקע צָּ לּו שִּ אִּ

נָּה ַדיֵּנּו ים שָּ עִּ בָּ ֱאכִּ  .ַארְׁ לֹא הֶּ נָּה וְׁ ים שָּ עִּ בָּ ר ַארְׁ בָּ דְׁ מִּ נּו בְׁ כֵּ רְׁ ק צָּ פֵּ לּו סִּ תאִּ נּו אֶּ ן ַדיֵּנּו-ילָּ ת .ַהמָּ נּו אֶּ ילָּ ֱאכִּ לּו הֶּ לֹא נַָּתן  -אִּ ן וְׁ ַהמָּ

ת נּו אֶּ ת, ַדיֵּנּו-לָּ ת .ַהַשבָּ נּו אֶּ לּו נַָּתן לָּ יַני, ַדיֵּנּו-אִּ נֵּי ַהר סִּ פְׁ נּו לִּ בָּ רְׁ לֹא קֵּ ת, וְׁ נּו   .ַהַשבָּ לא ַנַתן לָּ יַני, וְׁ נֵּי ַהר סִּ פְׁ נּו לִּ בָּ רְׁ לּו קֵּ אִּ

ת ה. דַ -אֶּ ת .יֵּנּוַהתֹורָּ נּו אֶּ לּו ַנַתן לָּ ל, ַדיֵּנּו-אִּ אֵּ רָּ שְׁ ץ יִּ רֶּ אֶּ נּו לְׁ יסָּ נִּ כְׁ לֹא הִּ ה וְׁ נּו   .ַהתֹורָּ נָּה לָּ לֹא בָּ ל וְׁ אֵּ רָּ שְׁ ץ יִּ רֶּ אֶּ נּו לְׁ יסָּ נִּ כְׁ לּו הִּ אִּ

ת ה ַדיֵּנּו-אֶּ ירָּ חִּ ית ַהבְׁ   .בֵּ

י לֵּ קֹום עָּ ת ַלמָּ לֶּ כֻּפֶּ ה ּומְׁ פּולָּ ה כְׁ ה, טֹובָּ ַכמָּ ה וְׁ ה  ַעל ַאַחת, ַכמָּ שָּ עָּ ים, וְׁ טִּ פָּ ם שְׁ הֶּ ה בָּ שָּ עָּ ם, וְׁ ַריִּ צְׁ מִּ נּו מִּ יאָּ הֹוצִּ נּו: שֶּ

ת  ַרג אֶּ הָּ ם, וְׁ יהֶּ אֹלהֵּ ת -בֵּ נּו אֶּ נַָּתן לָּ ם, וְׁ יהֶּ כֹורֵּ ת-בְׁ נּו אֶּ ַרע לָּ קָּ מֹונָּם, וְׁ תֹוכֹו,  -מָּ נּו בְׁ רֵּ ַקע צָּ שִּ ה, וְׁ בָּ רָּ חָּ תֹוכֹו בֶּ נּו בְׁ ירָּ ֱעבִּ הֶּ ַהיָּם, וְׁ

בָּ  דְׁ נּו ַבמִּ כֵּ רְׁ ק צָּ פֵּ סִּ תוְׁ נּו אֶּ ילָּ ֱאכִּ הֶּ נָּה, וְׁ ים שָּ עִּ בָּ ת-ר ַארְׁ נּו אֶּ נַָּתן לָּ ן, וְׁ ת-ַהמָּ נּו אֶּ ן לָּ ַנתָּ יַני, וְׁ נֵּי ַהר סִּ פְׁ נּו לִּ בָּ רְׁ קֵּ ת, וְׁ - ַהַשבָּ

ת נּו אֶּ נָּה לָּ ל, ּובָּ אֵּ רָּ שְׁ ץ יִּ רֶּ אֶּ נּו לְׁ יסָּ נִּ כְׁ הִּ ה, וְׁ ר ַעל-ַהתֹורָּ ַכפֵּ ה לְׁ ירָּ חִּ ית ַהבְׁ ל -בֵּ ינּו-כָּ  .ֲעֹונֹותֵּ

IV 

ח, ַמָצה,  ַגְמִליֵאל ָהָיה אֹוֵמר: ָכל ֶשלֹא ָאַמר ְשלָשה ְדָבִרים ֵאלּו ַבֶפַסח, לא ָיָצא ְיֵדי חֹוָבתֹו, ְוֵאלּו ֵהן: ֶפסַ ַרָבן 

 .ּוָמרֹור

ה? ַעל שּום שֶּ  יָּה ַקיָּם, ַעל שּום מָּ ש הָּ דָּ קְׁ ית ַהמִּ בֵּ ַמן שֶּ זְׁ ים בִּ לִּ ינּו אֹוכְׁ יּו ֲאבֹותֵּ הָּ ַסח שֶּ י  פֶּ תֵּ רּוְך הּוא ַעל בָּ דֹוש בָּ ַסח ַהקָּ פָּ

צְׁ  מִּ ל בְׁ אֵּ רָּ שְׁ נֵּי יִּ י בְׁ תֵּ ַסח ַעל בָּ ר פָּ ַסח הּוא ַליי, ֲאשֶּ ַבח פֶּ ם זֶּ תֶּ נֱֶּאַמר: ַוֲאַמרְׁ ם, שֶּ ַריִּ צְׁ מִּ ינּו בְׁ ת ֲאבֹותֵּ פֹו אֶּ נָּגְׁ ם בְׁ ַריִּם,  -ַריִּ צְׁ מִּ

ת אֶּ תַ - וְׁ שְׁ ם וַיִּ עָּ ֹקד הָּ יל? ַויִּ צִּ ינּו הִּ תֵּ  .חוּובָּ

לָּ  גְׁ נִּ יץ ַעד שֶּ ַהֲחמִּ ינּו לְׁ ל ֲאבֹותֵּ ם שֶּ קָּ צֵּ יק בְׁ פִּ סְׁ לֹא הִּ ים, ַעל שּום ַמה? ַעל שּום שֶּ לִּ נֹו אֹוכְׁ אָּ ה זֹו שֶּ י  ַמצָּ כֵּ ְך ַמלְׁ לֶּ ם מֶּ יהֶּ ה ֲעלֵּ

ת  נֱֶּאַמר: ַויֹאפּו אֶּ ם, שֶּ לָּ אָּ רּוְך הּוא, ּוגְׁ דֹוש בָּ ים, ַהקָּ כִּ לָּ ק  -ַהמְׁ צֵּ י  ַהבָּ ץ, כִּ מֵּ י לֹא חָּ ֹגת ַמצֹּות, כִּ ם עֻּ ַריִּ צְׁ מִּ יאּו מִּ ר הֹוצִּ ֲאשֶּ

ם הֶּ שּו לָּ ה לֹא עָּ דָּ ַגם צֵּ ַּה, וְׁ מֵּ ַמהְׁ תְׁ הִּ לּו לְׁ לֹא יָּכְׁ ם וְׁ ַריִּ צְׁ מִּ שּו מִּ  .ֹגרְׁ

ת ים אֶּ רִּ צְׁ רּו ַהמִּ רְׁ מֵּ ים, ַעל שּום ַמה? ַעל שּום שֶּ לִּ נּו אֹוכְׁ אָּ רֹור זֶּה שֶּ ינּו בְׁ -מָּ י ֲאבֹותֵּ ת  ַחיֵּ רּו אֶּ רְׁ מָּ נֱֶּאַמר: ַויְׁ ם, שֶּ ַריִּ צְׁ מִּ

ל  כָּ ים ּובְׁ נִּ בֵּ לְׁ ר ּובִּ ֹחמֶּ ה, בְׁ שָּ ה קָּ ְך -ַחיֵּיהם ַבֲעֹבדָּ רֶּ פָּ ם בְׁ הֶּ דּו בָּ בְׁ ר עָּ ם ֲאשֶּ תָּ ל ֲעֹבדָּ ת כָּ ה אֶּ דֶּ ה ַבשָּ  .ֲעֹבדָּ

ל כָּ ת   דֹור וָּדֹור ַחיָּב-בְׁ אֹות אֶּ רְׁ ם לִּ דָּ אֹמר, ַבֲעבּור  -אָּ ָך ַביֹום ַההּוא לֵּ נְׁ בִּ תָּ לְׁ ַגדְׁ הִּ נֱֶּאַמר: וְׁ ם, שֶּ ַריִּ צְׁ מִּ א מִּ לּו הּוא יָּצָּ אִּ מֹו כְׁ ַעצְׁ

ת  ַריִּם. לֹא אֶּ צְׁ מִּ י מִּ אתִּ צֵּ י בְׁ ה ה' לִּ שָּ נּו -זֶּה עָּ א ַאף אֹותָּ לָּ רּוְך הּוא, אֶּ דֹוש בָּ ַאל ַהקָּ ד גָּ בָּ לְׁ ינּו בִּ נֱֶּאַמר:  ֲאבֹותֵּ ם, שֶּ הֶּ מָּ ַאל עִּ גָּ

ת נּו אֶּ ת לָּ תֶּ נּו, לָּ יא אֹותָּ בִּ ַמַען הָּ ם, לְׁ שָּ יא מִּ נּו הֹוצִּ אֹותָּ ינּו. -וְׁ ַבע ַלֲאֹבתֵּ שָּ ר נִּ ץ ֲאשֶּ רֶּ אָּ  הָּ

ַקלֵּ  ה ּולְׁ ַעלֵּ ְך, לְׁ רֵּ בָּ ר, לְׁ ַהדֵּ ם, לְׁ רֹומֵּ ר, לְׁ אֵּ פָּ ַח, לְׁ ַשבֵּ ל, לְׁ ַהלֵּ הֹודֹות, לְׁ ים לְׁ בִּ נּו ַחיָּ ְך ֲאַנחְׁ יכָּ פִּ נּו  לְׁ לָּ ינּו וְׁ ה ַלֲאבֹותֵּ שָּ עָּ י שֶּ מִּ ס לְׁ

ת ל -אֶּ דֹול, -כָּ אֹור גָּ ה לְׁ לָּ ֲאפֵּ יֹום טֹוב, ּומֵּ ל לְׁ בֶּ אֵּ ה, ּומֵּ חָּ מְׁ שִּ גֹון לְׁ יָּ רּות מִּ חֵּ דּות לְׁ ַעבְׁ נּו מֵּ יאָּ לּו: הֹוצִּ אֵּ ים הָּ סִּ בּוד  ַהנִּ עְׁ שִּ ּומִּ

לּויָּּה ה: ַהלְׁ שָּ ה ֲחדָּ ירָּ נָּיו שִּ פָּ נֹאַמר לְׁ ה. וְׁ לָּ אֻּ גְׁ  .לִּ

תַהלְׁ  לּו אֶּ י ה', ַהלְׁ דֵּ לּו ַעבְׁ ם ה'.  -לּויָּּה ַהלְׁ ל שֵּ לָּ הֻּ בֹואֹו מְׁ ש ַעד מְׁ מֶּ ַרח שֶּ זְׁ מִּ ם. מִּ ַעד עֹולָּ ה וְׁ ַעתָּ ְך מֵּ ֹברָּ ם ה' מְׁ י שֵּ הִּ ם ה'. יְׁ שֵּ

ם ַעל  ל -רָּ ילִּ -כָּ פִּ ת, ַהַמשְׁ בֶּ שָּ י לָּ יהִּ בִּ ינּו ַהַמגְׁ י ַכיי ֱאֹלהֵּ בֹודֹו.מִּ ַמיִּם כְׁ ם ה', ַעל ַהשָּ ר  גֹויִּ פָּ עָּ י מֵּ ימִּ קִּ ץ? מְׁ רֶּ אָּ ם ּובָּ ַמיִּ אֹות ַבשָּ רְׁ י לִּ

ם י עִּ יבִּ הֹושִּ יֹון, לְׁ בְׁ ים אֶּ ֹפת יָּרִּ ַאשְׁ ל, מֵּ לּויָּּה-דָּ ה. ַהלְׁ חָּ מֵּ ים שְׁ נִּ ם ַהבָּ ת, אֵּ ת ַהַביִּ רֶּ י ֲעקֶּ יבִּ י ַעמֹו. מֹושִּ יבֵּ דִּ ם נְׁ ים, עִּ יבִּ דִּ  … נְׁ


