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מסכת פסחים פרק עשירי
Mishna 4: A second cup [of wine] would be mixed for him. And here the son asks
[questions to] his father. And if the son has no understanding [in order to ask questions],
his father teaches him [to ask]: "Why is this night different from all [other] nights? On all
[other] nights, we eat chametz (leavened grain products) and matza, [but] on this night,
it is all matza. On all [other] nights, we eat other vegetables, [but] on this night, it is all
bitter herbs. On all [other] nights, we eat meat roasted, stewed or boiled, [but] on this
night, it is all roasted. On all [other] nights, we dip [vegetables] once, [but] on this night,
we dip [vegetables] twice." And according to the son's understanding, his father
instructs him. He begins [instructing him about the Exodus story] with [the account of
Israel’s] shame (or disgrace) and concludes with [Israel’s] praise (glory); and expounds
from “My father was a wandering Aramean” (Deuteronomy 26:5) until he completes the
whole entire passage.
Mishna 5: Rabban Gamliel used to say, "Anyone who has not mentioned these
three things on Pesach has not discharged his obligation, and these are [the items
that he must mention]: the Pesach sacrifice, matza and bitter herbs. [The] Pesach
[Passover] sacrifice [is offered] - because the Omnipresent passed over the
homes of our ancestors in Egypt. Matza [is eaten] - because our ancestors were
redeemed in Egypt. Bitter herbs [are eaten] - because the Egyptians embittered
the lives of our ancestors in Egypt." In every generation a person must see himself
as though he [personally] had gone out of Egypt, as it is stated, “And you shall tell
your son on that day, saying, ‘It is because of what the Lord did for me when I
came forth out of Egypt’” (Exodus 13:8). Therefore we are obligated to thank,
praise, laud, glorify, exalt, lavish, bless, extol, and adore He Who made all these
miracles for our ancestors and for us: He brought us out from slavery to freedom,
from sorrow to joy, from mourning to [celebration of] a festival, from darkness to
great light, and from servitude to redemption. [Therefore,] let us say before Him,
Halleluyah!

שֹואל
ֵׁ  וְ כָ אן הַ בֵׁ ן, מָ זְ גּו לֹו כֹוס שֵׁ נִ י:משנה ד
 מַ ה, ָאבִ יו ְמל ְַמדֹו, וְ ִאם ֵׁאין דַ עַ ת בַ בֵׁ ן,ָאבִ יו
 שֶּ בְ ָכל,נִ ְש ַתנָה הַ לַ יְלָ ה הַ ֶּזה ִמ ָכל הַ לֵׁ ילֹות
 הַ לַ ְי ָלה,הַ לֵׁילֹות ָאנּו אֹוכְ לִ ין חָ מֵׁ ץ ּומַ צָ ה
 שֶּ בְ כָל ַהלֵׁילֹות ָאנּו אֹוכְ לִין.הַ זֶּה כֻלֹו מַ צָ ה
 שֶּ בְ ָכל. הַ לַ ְילָ ה הַ זֶּ ה מָ רֹור,יְרקֹות
ָ ְש ָאר
, שָ לּוק,הַ לֵׁילֹות ָאנּו אֹוכְ לִין בָ שָ ר צָ לִי
 שֶּ בְ ָכל. הַ לַ יְ לָה הַ ֶּזה כֻלֹו צָ לִי,ּומבֻשָ ל
ְ
 הַ ַליְ ָלה,הַ לֵׁילֹות ָאנּו מַ ְטבִ ילִ ין פַ עַ ם ַאחַ ת
 ָאבִ יו, ּולְ פִ י דַ עְ תֹו שֶּ ל בֵׁ ן.הַ זֶּה ְש ֵׁתי פְ עָ ִמים
,ּומסַ יֵׁם בְ שֶּ בַ ח
ְ  מַ ְת ִחיל בִ גְ נּות.לַמדֹו
ְ ְמ
 עַ ד שֶּ יִגְ מֹר כֹל,דֹורש מֵׁ אֲ ַר ִמי אֹובֵׁ ד ָא ִבי
ֵׁ ְו
:פָרשָ ה כֻלָ ּה
ָ ַה

 כָל שֶּ ל ֹא ָאמַ ר,ִיאל ָהיָה אֹומֵׁ ר
ֵׁ  ַרבָ ן ג ְַמל:משנה ה
, ל ֹא יָצָ א יְדֵׁ י חֹובָ תֹו,ְשֹלשָ ה ְדבָ ִרים ֵׁאלּו בְ ֶּפ ַסח
 עַ ל שּום, פֶּסַ ח. ּומָ רֹור, מַ צָ ה, פֶּסַ ח,וְ ֵׁאלּו הֵׁ ן
, מַ צָ ה.בֹותינּו בְ ִמצְ ַריִם
ֵׁ ֲשֶּ פָסַ ח הַ ָמקֹום עַ ל בָ ֵׁתי א
 עַ ל, מָ רֹור.בֹותינּו ְב ִמצְ ַריִם
ֵׁ ֲעַ ל שּום שֶּ נִגְ אֲ לּו א
בֹותינּו
ֵׁ ֲשּום שֶּ מֵׁ ְררּו הַ ִמצְ ִרים ֶּאת חַ יֵׁי א
 בְ כָ ל דֹור ָודֹור חַ יָב ָאדָ ם לִ ְראֹות ֶּאת.בְ ִמצְ ָריִ ם
 שֶּ נֶּאֱ מַ ר (שמות,עַ צְ מֹו כְ ִאלּו הּוא יָצָ א ִמ ִמצְ ַריִ ם
 בַ עֲבּור זֶּ ה, וְ ִהג ְַד ָת לְבִ נְָך בַ יֹום ַההּוא לֵׁאמֹר,)יג
 לְפִ יכְָך אֲ נ ְַחנּו ַחיָבִ ין.אתי ִמ ִמצְ ָריִם
ִ ֵׁעָ שָ ה ה' לִי בְ צ
, לְהַ דֵׁ ר, לְרֹומֵׁ ם, ְל ָפ ֵׁאר, ַ לְשַ בֵׁ ח, לְ הַ לֵׁל,לְהֹודֹות
בֹותינּו וְ ָלנּו
ֵׁ ֲ ְל ִמי שֶּ עָ שָ ה לַא, ּול ְַקלֵׁס, לְ עַ לֵׁה,לְבָ ֵׁרְך
,יאנּו מֵׁ עַ בְ דּות לְחֵׁ רּות
ָ הֹוצ
ִ ,נִסים הָ ֵׁאלּו
ִ ֶּאת כָל ַה
 ּומֵׁ אֲ פֵׁ לָה לְ אֹור, ּומֵׁ ֵׁאבֶּ ל ְליֹום טֹוב,ִמיָגֹון לְ ִש ְמ ָחה
: ַהלְלּויָּה,ֹאמר ְל ָפנָיו
ַ  וְ נ.ּומ ִשעְ בּוד לִגְ אֻ לָ ה
ִ ,גָדֹול

2
 דברים פרק כו- פרשת כי תבוא
1When

you enter the land … 2you shall take some of every first fruit of the soil,
which you harvest from the land that the Lord your God is giving you, put it in
a basket and go to the place where the Lord your God will choose to establish
His name. 3You shall go to the priest in charge at that time and say to him, “I
acknowledge this day before the Lord your God that I have entered the land
that the Lord swore to our fathers to assign us.” 4The priest shall take the
basket from your hand and set it down in front of the altar of the Lord your God.
5You shall then recite as follows before the Lord your God: “My father was a
fugitive Aramean. He went down to Egypt with meager numbers and sojourned
there; but there he became a great and very populous nation. 6The Egyptians
dealt harshly with us and oppressed us; they imposed heavy labor upon us.
7We cried to the Lord, the God of our fathers, and the Lord heard our plea and
saw our plight, our misery, and our oppression. 8The Lord freed us from Egypt
by a mighty hand, by an outstretched arm and awesome power, and by signs
and portents. 9He brought us to this place and gave us this land, a land flowing
with milk and honey. 10Wherefore I now bring the first fruits of the soil which
You, O Lord, have given me.” You shall leave it before the Lord your God and
bow low before the Lord your God. 11And you shall enjoy, together with the
Levite and the stranger in your midst, all the bounty that the Lord your God has
bestowed upon you and your household.

 (ב) וְ ל ַָק ְח ָת...(א) וְ ָהיָה כִ י ָתבֹוא ֶּאל הָ ָא ֶּרץ
אשית כָל פְ ִׁרי הָ אֲ דָ מָ ה אֲ ֶּשר ָתבִ יא מֵׁ ַא ְרצְ ָך אֲ שֶּ ר
ִׁ מֵ ֵר
יְקֹוָק אֱ ֹלהֶּ יָך נ ֵֹׁתן לְָך וְ שַ ְמ ָת בַ טֶּ נֶּא וְ הָ לַ כְ ָת ֶּאל
) (ג:ֹלהיָך לְשַ כֵׁ ן ְשמֹו שָ ם
ֶּ ֱהַ מָ קֹום אֲ שֶּ ר ִי ְבחַ ר יְק ָֹוק א
את ֶּאל הַ כֹהֵׁ ן אֲ שֶּ ר ִי ְהיֶּה בַ י ִָמים ָההֵׁ ם וְ ָאמַ ְר ָת
ָ ָּוב
אתי ֶּאל הָ ָא ֶּרץ
ִ ָֹלהיָך כִ י ב
ֶּ ֱֵׁאלָיו ִהג ְַד ִתי ַהיֹום לַ יק ָֹוק א
 (ד) וְ ָל ַקח הַ כ ֵֹׁהן:אֲ שֶּ ר נִ ְשבַ ע יְקֹוָ ק לַאֲ ב ֵֹׁתינּו לָ ֶּתת לָנּו
) (ה:הַ טֶּ נֶּא ִמיָדֶּ ָך וְ ִהנִ יחֹו ִלפְ נֵׁי ִמזְ בַ ח ְיקֹוָק אֱ ֹלהֶּ יָך
ית וְ ָאמַ ְר ָת ִלפְ נֵׁי יְ קֹוָק אֱ ֹלהֶּ יָך אֲ ַר ִׁמי אֹבֵ ד ָא ִׁבי
ָ ִוְ עָ נ
וַ י ֵֶרד ִׁמצְ ַריְמָ ה ַו ָיגָר שָ ם בִׁ ְמ ֵתי ְמעָ ט ַו ְי ִׁהי שָ ם ְלגֹוי
 (ו) ַוי ֵָרעּו א ָֹתנּו הַ ִׁמצְ ִׁרים ַויְעַ ּנּונּו:גָדֹול עָ צּום ָוָרב
 (ז) ַוּנִׁצְ עַ ק ֶאל ְיקֹוָק אֱ ֹלהֵ י:וַיִׁתנּו עָ לֵ ינּו ֲעבֹדָ ה ָקשָ ה
ְ
וַיִׁשמַ ע יְקֹוָק ֶאת קֹלֵ נּו ַוי ְַרא ֶאת עָ ְניֵנּו וְ ֶאת
ְ אֲ ב ֵֹתינּו
 (ח) וַיֹוצִׁ ֵאנּו ְיקֹוָק ִׁמ ִׁמצְ ַר ִׁים בְ יָד:עֲמָ לֵ נּו וְ ֶאת לַחֲ צֵ נּו
:זָקה ּובִׁ זְ רֹעַ נְ טּויָה ּובְ מ ָֹרא ָגדֹל ּובְ אֹתֹות ּובְ מֹפְ ִׁתים
ָ ֲח
(ט) וַיְ בִׁ ֵאנּו ֶאל הַ מָ קֹום הַ ֶזה ַוי ִֶׁתן לָנּו ֶאת הָ ָא ֶרץ
אתי
ִׁ ֵ (י) וְ עַ ָתה ִׁהּנֵה הֵ ב:ּודבָ ש
ְ הַ ז ֹאת ֶא ֶרץ זָבַ ת חָ לָב
אשית פְ ִׁרי ָהאֲ דָ מָ ה אֲ שֶ ר נ ַָת ָתה לִׁי ְיקֹוָק
ִׁ ֶאת ֵר
ית לִ פְ נֵׁי ְיק ָֹוק
ָ ִֹלהיָך וְ ִה ְש ַתחֲ ו
ֶּ ֱוְ ִהנ ְַחתֹו לִפְ נֵׁי יְקֹוָק א
 (יא) וְ שָ מַ ְח ָת בְ כָ ל ַהטֹוב אֲ שֶּ ר נ ַָתן לְָך יְקֹוָ ק:אֱ ֹלהֶּ יָך
:יתָך ַא ָתה וְ הַ לֵׁ וִ י וְ הַ גֵׁר אֲ שֶּ ר בְ ִק ְרבֶּ ָך
ֶּ ֵׁאֱ ֹלהֶּ יָך ּולְב
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הגדה של פסח ַ -מגִׁ יד
ֵׁיתי
הָ א ל ְַחמָ א עַ ְניָא ִדי אֲ כָלּו ַאבְ ָה ָתנָא בְ ַא ְרעָ א ְד ִמצְ ָריִם .כָל ִדכְ פִ ין י ֵׁ
ֵׁיתי וְ יִפְ סַ ח .הָ שַ ָתא הָ כָא ,לְשָ נָה הַ בָ ָאה ְב ַא ְרעָ א
וְ יֵׁיכֹל ,כָל ִדצְ ִריְך י ֵׁ
חֹורין.
ְדי ְִש ָר ֵׁאל .הָ שַ ָתא עַ בְ דֵׁ י ,לְשָ נָה הַ בָ ָאה בְ נֵׁי ִ

ַלֹותנּו,
בֹותינּו וְ לָנּו! שֶּ ל ֹא ֶּאחָ ד בִ לְבָ ד עָ מַ ד עָ לֵׁינּו ְלכ ֵׁ
וְ ִׁהיא שֶ עָ ְמדָ ה לַאֲ ֵׁ
לֹותנּו ,וְ הַ ָקדֹוש בָ רּוְך הּוא
עֹומ ִדים עָ לֵׁינּו ְל ַכ ֵׁ
ְ
ֶּאלָא שֶּ בְ כָל דֹור וָדֹור
מַ צִ ילֵׁנּו ִמיָדָ ם.

ִׁש ַתנָה הַ ַל ְילָה הַ זֶּה ִמכָל הַ לֵׁילֹות?
מַ ה ּנ ְ
שֶּ בְ כָל הַ לֵׁילֹות ָאנּו אֹוכְ לִין חָ מֵׁ ץ ּומַ צָ ה ,הַ ַל ְילָה הַ זֶּה -
כֻלֹו מַ צָ ה!
שֶּ בְ כָל הַ לֵׁילֹות ָאנּו אֹוכְ לִין ְש ָאר י ְָרקֹות - ,הַ ַל ְילָה הַ זֶּה
מָ רֹור!
שֶּ בְ כָל הַ לֵׁילֹות ֵׁאין ָאנּו מַ ְטבִ ילִין אֲ פִ ילּו פַעַ ם ֶּאחָ ת- ,
הַ ַל ְילָה הַ זֶּה ְש ֵׁתי פְ עָ ִמים!
יֹושבִ ין ּובֵׁ ין ְמסֻ בִ ין- ,
שֶּ בְ כָל הַ לֵׁילֹות ָאנּו אֹוכְ לִין בֵׁ ין ְ
הַ ַל ְילָה הַ זֶּה ֻכלָנּו ְמסֻ בִ ין!

צֵ א ּולְמַ ד מַ ה בִׁ ֵקש לָבָ ן הָ אֲ ַר ִׁמי ַלעֲשֹות ְל ַי ֲעקֹב ָאבִׁ ינּו.
שֶּ פ ְַרעֹה ל ֹא ָגזַר ֶּאלָא עַ ל הַ זְ כ ִָרים וְ לָבָ ן בִ ֵׁקש ַלעֲקֹור ֶּאת
הַ כֹל ,שֶּ נֶּאֱ מַ ר :אֲ ַר ִמי אֹבֵׁ ד ָאבִ יַ ,וי ֵֶּׁרד ִמצְ ַריְמָ ה ַו ָיגָר שָ ם
בִ ְמ ֵׁתי ְמעָ טַ ,וי ְִהי שָ ם לְגֹוי גָדֹול ,עָ צּום ו ָָרבַ .וי ֵֶּׁרד
ִמצְ ַריְמָ ה ָ -אנּוס עַ ל פִ י הַ ִדבּורַ .ו ָיגָר שָ ם ְ -מלַמֵׁ ד שֶּ ל ֹא
י ַָרד ַי ֲעקֹב ָאבִ ינּו ל ְִה ְש ַת ֵׁקעַ בְ ִמצְ ַריִם ֶּאלָא לָגּור שָ ם,
ֹאמרּו ֶּאל פ ְַרעֹה ,לָגּור בָ ָא ֶּרץ בָ אנּו ,כִ י ֵׁאין
שֶּ נֶּאֱ מַ ר :וַי ְ
ִמ ְרעֶּ ה לַצ ֹאן אֲ שֶּ ר ַלעֲבָ דֶּ יָך ,כִ י כָבֵׁ ד הָ ָרעָ ב בְ ֶּא ֶּרץ כְ ָנעַ ן.
וְ עַ ָתה י ְֵׁשבּו נָא עֲבָ דֶּ יָך בְ ֶּא ֶּרץ גֹשֶּ ן .בִ ְמ ֵׁתי ְמעָ ט  -כְ מַ ה
בֹותיָך ִמצְ ָריְמָ ה ,וְ עַ ָתה
שֶּ נֶּאֱ מַ ר :בְ ִשבְ עִ ים ֶּנפֶּש י ְָרדּו אֲ ֶּ
שָ ְמָך ה’ אֱ ֹלהֶּ יָך כְ כֹוכְ בֵׁ י הַ שָ מַ יִם ָלרֹבַ .וי ְִהי שָ ם לְגֹוי -
ְמלַמֵׁ ד שֶּ הָ יּו י ְִש ָר ֵׁאל ְמ ֻצ ָינִים שָ ם .גָדֹול ,עָ צּום  -כְ מה
שֶּ נֶּאֱ מַ רּ :ובְ נֵׁי י ְִש ָר ֵׁאל פָרּו ַוי ְִש ְרצּו ַוי ְִרבּו ַויַעַ צְ מּו בִ ְמאֹד
ְמאֹד ,ו ִַתמָ לֵׁא הָ ָא ֶּרץ א ָֹתם .ו ָָרב  -כְ מַ ה שֶּ נֶּאֱ מַ רְ :רבָ בָ ה
כְ צֶּ מַ ח הַ שָ דֶּ ה נ ְַת ִתיְך ,ו ִַת ְרבִ י ו ִַתגְ ְדלִי ו ַָתב ִֹאי בַ ע ֲִדי
ּושעָ ֵׁרְך צִ מֵׁ חַ  ,וְ ַא ְת עֵׁ רֹם וְ עֶּ ְריָה.
עֲדָ יִים ,שָ דַ יִם ָנכֹנּו ְ
ו ֶָּא ֱעבֹר עָ ַליְִך ו ֶָּא ְר ֵׁאְך ִמ ְתבֹוסֶּ סֶּ ת בְ דָ מָ יְִךָ ,ואֹמַ ר לְָך
בְ דָ מַ יְִך חֲ יִיָ ,ואֹמַ ר לְָך בְ דָ מַ יְִך חֲ יִיַ .וי ֵָׁרעּו א ָֹתנּו הַ ִמצְ ִרים
ַויְעַ נּונּוַ ,וי ְִתנּו עָ לֵׁינּו ֲעבֹדָ ה ָקשָ הַ .וי ֵָׁרעּו א ָֹתנּו הַ ִמצְ ִרים -
כְ מָ ה שֶּ נֶּאֱ מַ ר :הָ בָ ה נ ְִתחַ כְ מָ ה לֹו פֶּן י ְִרבֶּ ה ,וְ הָ יָה כִ י
ִת ְק ֶּראנָה ִמלְחָ מָ ה וְ נֹוסַ ף גַם הּוא עַ ל שנ ְֵׁאינּו וְ ִנלְחַ ם בָ נּו,
וְ עָ לָה ִמן הָ ָא ֶּרץַ .ויְעַ נּונּו  -כְ מָ ה שֶּ נֶּאֱ מַ רַ :וי ִָשימּו עָ לָיו
ֹלתםַ .ויִבֶּ ן עָ ֵׁרי ִמ ְסכְ נֹות
שָ ֵׁרי ִמ ִסים לְמַ עַ ן עַ נֹתֹו בְ ִסבְ ָ
ְלפ ְַרעֹהֶּ .את פִ תֹם וְ ֶּאת ַרעַ ְמסֵׁ סַ .וי ְִתנּו עָ לֵׁינּו ֲעבֹדָ ה ָקשָ ה
 כְ מָ ה שֶּ נֶּאֱ מַ רַ :ו ַיעֲבִ דּו ִמצְ ַריִם ֶּאת בְ נֵׁי י ְִש ָר ֵׁאל בְ פ ֶָּרְך.קלֵׁנּוַ ,וי ְַרא
ַונִצְ עַ ק ֶּאל ה’ אֱ ֹלהֵׁ י אֲ ב ֵֹׁתינּוַ ,וי ְִשמַ ע ה’ ֶּאת ֹ
ֶּאת עָ ְניֵׁנּו וְ ֶּאת עֲמָ לֵׁנּו וְ ֶּאת לַחֲ צֵׁ נּוַ .ונִצְ עַ ק ֶּאל ה’ אֱ ֹלהֵׁ י
אֲ ב ֵֹׁתינּו  -כְ מָ ה שֶּ נֶּאֱ מַ רַ :וי ְִהי בַ י ִָמים הָ ַרבִ ים הָ הֵׁ ם ַויָמָ ת
מֶּ לְֶּך ִמצְ ַריִםַ ,וי ֵָׁאנְחּו בְ נֵׁי י ְִש ָר ֵׁאל ִמן הָ עֲבֹודָ ה ַויִזְ עָ קּו,
ֹלהים ִמן הָ ֲעבֹדָ הַ .וי ְִשמַ ע ה’ ֶּאת
ו ַַתעַ ל שַ וְ עָ ָתם ֶּאל הָ אֱ ִ
ֹלהים ֶּאת נַאֲ ָק ָתם,
קלֵׁנּו  -כְ מָ ה שֶּ נֶּאֱ מַ רַ :וי ְִשמַ ע אֱ ִ
ֹ
ֹלהים ֶּאת בְ ִריתֹו ֶּאת ַאבְ ָרהָ םֶּ ,את יִצְ חָ ק וְ ֶּאת
ַויִזְ כֹור אֱ ִ
ַי ֲעקֹבַ .וי ְַרא ֶּאת עָ ְניֵׁנּו  -זֹו פְ ִרישּות דֶּ ֶּרְך ֶּא ֶּרץ ,כְ מָ ה
ֹלהים.
ֹלהים ֶּאת בְ ני י ְִש ָר ֵׁאל ַויֵׁדַ ע אֱ ִ
שֶּ נֶּאֱ מַ רַ :וי ְַרא אֱ ִ
וְ ֶּאת עֲמָ לֵׁנּו ֵׁ -אלּו הַ בָ נִים .כְ מָ ה שֶּ נֶּאֱ מַ ר :כָל הַ בֵׁ ן הַ יִלֹוד
הַ ְיא ָֹרה ַת ְשלִיכֻהּו וְ כָל הַ בַ ת ְתחַ יּון .וְ ֶּאת לַחֲ צֵׁ נּו  -זֶּה
יתי ֶּאת הַ לַחַ ץ אֲ שֶּ ר
הַ ְדחַ ק ,כְ מָ ה שֶּ נֶּאֱ מַ ר :וְ גַם ָר ִא ִ
ִמצְ ַריִם ֹלחֲ צִ ים א ָֹתם .וַיֹוצִ ֵׁאנּו ה’ ִמ ִמצְ ַריִם בְ יָד חֲ ז ָָקה
ּובִ זְ רֹעַ נְטּויָהּ ,ובְ מ ָֹרא ָגדֹלּ ,ובְ אֹתֹות ּובְ מֹפְ ִתים .וַיֹוצִ ֵׁאנּו
ה’ ִמ ִמצְ ַריִם  -ל ֹא עַ ל יְדֵׁ י מַ ל ְָאְך ,וְ ל ֹא עַ ל יְדֵׁ י שָ ָרף ,וְ ל ֹא
עַ ל יְדֵׁ י שָ לִיחַ ֶּ ,אלָא הַ ָקדֹוש בָ רּוְך הּוא בִ כְ בֹודֹו ּובְ עַ צְ מֹו,
ֵׁיתי כָל
שֶּ נֶּאֱ מַ ר :וְ עָ בַ ְר ִתי בְ ֶּא ֶּרץ ִמצְ ַריִם בַ ַל ְילָה הַ זֶּה ,וְ ִהכ ִ
בְ כֹור בְ ֶּא ֶּרץ ִמצְ ַריִם מֵׁ ָאדָ ם וְ עַ ד בְ הֵׁ מָ הּ ,ובְ כָל אֱ ֹלהֵׁ י
ִמצְ ַריִם ֶּאעֱשֶּ ה ְשפ ִָטים .אֲ נִי ה’ .וְ עָ בַ ְר ִתי בְ ֶּא ֶּרץ ִמצְ ַריִם
ֵׁיתי כָל בְ כֹור בְ ֶּא ֶּרץ
בַ ַל ְילָה הַ זֶּה  -אֲ נִי וְ ל ֹא מַ ל ְָאְך וְ ִהכ ִ
ִמצְ ַריִם  -אֲ נִי וְ ל ֹא שָ ָרף ּובְ כָל אֱ ֹלהֵׁ י ִמצְ ַריִם ֶּאעֱשֶּ ה

יאנּו ה’ אֱ ֹלהֵׁ ינּו ִמשָ ם בְ יָד חֲ ז ָָקה
עֲבָ ִׁדים הָ יִׁינּו ְלפ ְַרעֹה בְ ִמצְ ָריִם ,וַיֹוצִ ֵׁ
בֹותינּו
ּובִ זְ רֹועַ נְטּויָה .וְ ִאלּו ל ֹא הֹוצִ יא הַ ָקדֹוש בָ רּוְך הּוא ֶּאת אֲ ֵׁ
ִמ ִמצְ ָריִם ,הֲ ֵׁרי ָאנּו ּובָ נֵׁינּו ּובְ נֵׁי בָ נֵׁינּו ְמשֻ עְ בָ ִדים הָ יִינּו ְלפ ְַרעֹה בְ ִמצְ ָריִם.
יֹודעִ ים ֶּאת
וַאֲ פִ ילּו ֻכלָנּו חֲ כ ִָמיםֻ ,כלָנּו נְבֹונִיםֻ ,כלָנּו זְ ֵׁקנִיםֻ ,כלָנּו ְ
יאת
יאת ִמצְ ַריִם .וְ ָכל הַ מַ ְרבֶּ ה לְסַ פֵׁר ִביצִ ַ
תֹורהִ ,מצְ וָה עָ לֵׁינּו לְסַ פֵׁר בִ יצִ ַ
הַ ָ
ִמצְ ַריִם הֲ ֵׁרי זֶּה ְמשֻ בָ ח.
מַ עֲשֶ ה בְ ַרבִׁ י אֱ לִׁיעֶ זֶר וְ ַרבִ י יְהֹושֻ עַ וְ ַרבִ י ֶּאלְעָ זָר בֶּ ן ֲעז ְַריָה וְ ַרבְ י ע ֲִקיבָ א
יאת ִמצְ ַריִם כָל
וְ ַרבִ י טַ ְרפֹון שֶּ הָ יּו ְמסֻ בִ ין ִבבְ נֵׁי ְב ַרק ,וְ הָ יּו ְמסַ פְ ִרים בִ יצִ ַ
בֹותינּוִ ,הגִ יעַ זְ מַ ן
אֹותֹו הַ ַל ְילָה עַ ד שֶּ בָ אּו ַתל ְִמידֵׁ יהֶּ ם וְ ָא ְמרּו לָהֶּ םַ :ר ֵׁ
יאת ְשמַ ע שֶּ ל שַ חֲ ִרית.
ְק ִר ַ
יתי
ָאמַ ר ַרבִׁ י ֶאלְעָ זָר בֶ ן ֲעז ְַריָה  :הֲ ֵׁרי אֲ נִי כְ בֶּ ן ִשבְ עִ ים שָ נָה ,וְ ל ֹא זָכִ ִ
יאת ִמצְ ַריִם בַ לֵׁילֹות עַ ד שֶּ ְד ָרשָ ּה בֶּ ן זֹומָ א :שֶּ נֶּאֱ מַ ר ,לְמַ עַ ן
שֶּ ֵׁת ָאמֵׁ ר יְצִ ַ
אתָך מֵׁ ֶּא ֶּרץ ִמצְ ַריִם כֹל יְמֵׁ י חַ יֶּיָך ,יְמֵׁ י חַ יֶּיָך  -הַ י ִָמים,
ִתזְ כֹר ֶּאת יֹום צֵׁ ְ
אֹומ ִרים :יְמֵׁ י חַ יֶּיָך  -הָ עֹולָם הַ זֶּה ,כֹל
כָל יְמֵׁ י חַ יֶּיָך  -הַ לֵׁילֹות .וַחֲ כ ִָמים ְ
יְמֵׁ י חַ יֶּיָך  -לְהָ בִ יא לִימֹות הַ מָ ִשיחַ .
ֹורה לְעַ מֹו י ְִש ָר ֵׁאל ,בָ רּוְך הּוא.
בָ רּוְך ַהמָ קֹום ,בָ רּוְך הּוא .בָ רּוְך שֶּ נ ַָתן ת ָ
תֹורהֶּ .אחָ ד חָ כָם ,וְ ֶּאחָ ד ָרשָ ע ,וְ ֶּאחָ ד ָתם,
כְ ֶנגֶד ַא ְרבָ עָ ה בָ ִׁנים ִׁדבְ ָרה ָ
וְ ֶּאחָ ד שֶּ ֵׁאינֹו יֹודֵׁ עַ ל ְִשאֹול.
חָ כָם מָ ה הּוא אֹומֵׁ ר? מַ ה הָ עֵׁ דֹות וְ הַ חֻ ִקים וְ הַ ִמ ְשפ ִָטים אֲ שֶּ ר ִצּוָה ה’
אֱ ֹל הֵׁ ינּו ֶּא ְתכֶּם? וְ ַאף ַא ָתה אֱ ָמר לֹו כְ ִהלְכֹות הַ פֶּסַ חֵׁ :אין מַ פְ ִט ִירין ַאחַ ר
הַ פֶּסַ ח אֲ פִ יקֹומָ ןָ .רשָ ע מָ ה הּוא אֹומֵׁ ר? מָ ה הָ ֲעבֹדָ ה הַ ז ֹאת ָלכֶּם? ָלכֶּם -
וְ ל ֹא לֹוּ .ולְפִ י שֶּ הֹוצִ יא ֶּאת עַ צְ מֹו ִמן הַ כְ לָל ָכפַר בְ עִ ָקר .וְ ַאף ַא ָתה הַ ְקהֵׁ ה
אתי ִמ ִמצְ ָריִם .לִי  -וְ ל ֹא לֹו.
ֶּאת ִשנָיו ֶּואֱ מֹר לֹו :בַ עֲבּור זֶּה עָ שָ ה ה’ לִי בְ צֵׁ ִ
ִאילּו הָ יָה שָ ם ,ל ֹא הָ יָה ִנגְ ָאלָ .תם מָ ה הּוא אֹומֵׁ ר? מַ ה ז ֹאת? וְ ָאמַ ְר ָת
יאנּו ה’ ִמ ִמצְ ָריִםִ ,מבֵׁ ית עֲבָ ִדים .וְ שֶ ֵאינֹו יֹודֵ עַ
חזֶּק יָד הֹוצִ ָ
ֵׁאלָיו :בְ ֹ
ִׁל ְשאֹול ַ -א ְת פְ ַתח לֹו ,שֶּ נֶּאֱ מַ ר :וְ ִהג ְַד ָת לְבִ נְָך בַ יֹום הַ הּוא לֵׁאמֹר ,בַ עֲבּור
אתי ִמ ִמצְ ָריִם.
זֶּה עָ שָ ה ה’ לִי בְ צֵׁ ִ
יָכֹול מֵ ר ֹאש חֹדֶ שַ ,תלְמּוד לֹומַ ר בַ יֹום הַ הּואִ ,אי בַ יֹום הַ הּוא יָכֹול
ִמבְ עֹוד יֹוםַ ,תלְמּוד לֹומַ ר בַ עֲבּור זֶּה  -בַ עֲבּור זֶּה ל ֹא ָאמַ ְר ִתי ֶּא ָלא בְ שָ עָ ה
שֶּ יֵׁש מַ צָ ה ּומָ רֹור מֻ נ ִָחים ְל ָפנֶּיָך.
בֹותינּו ,וְ עַ כְ שָ יו ֵׁק ְרבָ נּו הַ מָ קֹום
ִׁמ ְת ִׁחלָה עֹובְ דֵ י עֲבֹודָ ה ז ָָרה ָהיּו אֲ ֵ
ַל ֲעבֹדָ תֹו ,שֶּ נֶּאֱ מַ ר :וַי ֹאמֶּ ר יְהֹושֻ עַ ֶּאל כָל הָ עָ ם ,כֹה ָאמַ ר ה’ אֱ ֹלהֵׁ י
בֹותיכֶּם מֵׁ עֹולָםֶּ ,ת ַרח אֲ בִ י ַאבְ ָרהָ ם וַאֲ בִ י
י ְִש ָר ֵׁאל :בְ עֵׁ בֶּ ר הַ נָהָ ר י ְָשבּו אֲ ֵׁ
ֹלהים אֲ חֵׁ ִרים .ו ֶָּא ַקח ֶּאת אֲ בִ יכֶּם ֶּאת ַאבְ ָרהָ ם מֵׁ עֵׁ בֶּ ר
נָחֹורַ ,ויַעַ בְ דּו אֱ ִ
הַ נָהָ ר וָאֹולְֵׁך אֹותֹו בְ כָל ֶּא ֶּרץ כְ נָעַ ן ,ו ַָא ְרבֶּ ה ֶּאת ז ְַרעֹו ו ֶָּא ֵׁתן לֹו ֶּאת יִ צְ חָ ק,
ו ֶָּא ֵׁתן ְליִצְ חָ ק ֶּאת ַי ֲעקֹב וְ ֶּאת עֵׁ שָ ו .ו ֶָּא ֵׁתן לְעֵׁ שָ ו ֶּאת הַ ר שֵׁ עִ יר ל ֶָּרשֶּ ת אֹתֹו,
וְ ַי ֲעקֹב ּובָ נָיו י ְָרדּו ִמצְ ָריִם.
בָ רּוְך שֹומֵ ר הַ בְ טָ חָ תֹו ְלי ְִש ָר ֵׁאל ,בָ רּוְך הּוא .שֶּ הַ ָקדֹוש בָ רּוְך הּוא ִחשַ ב
ֶּאת הַ ֵׁקץַ ,לעֲשֹות כְ מַ ה שֶּ ָאמַ ר ל ְַאבְ ָרהָ ם ָאבִ ינּו בִ בְ ִרית בֵׁ ין הַ ְב ָת ִרים,
שֶּ נֶּאֱ מַ ר :וַי ֹאמֶּ ר ל ְַאבְ ָרםָ ,ידֹע ֵׁתדַ ע כִ י גֵׁר י ְִהיֶּה ז ְַרעֲָך בְ ֶּא ֶּרץ ל ֹא לָהֶּ ם,
ַועֲבָ דּום וְ עִ נּו א ָֹתם ַא ְרבַ ע ֵׁמאֹות שָ נָה .וְ גַם ֶּאת הַ גֹוי אֲ שֶּ ר ַי ֲעבֹדּו ָדן ָאנֹכִ י
וְ ַאחֲ ֵׁרי כֵׁן יֵׁצְ אּו בִ ְרכֻש גָדֹול.
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ְשפ ִָטים  -אֲ נִי ול ֹא הַ שָ לִיחַ  .אֲ נִי ה’  -אֲ נִי הּוא ול ֹא ַאחֵׁ ר.
בְ יָד חֲ ז ָָקה  -זֹו הַ דֶּ בֶּ ר ,כְ מָ ה שֶּ נֶּאֱ מַ רִ :הנֵׁה יַד ה’ הֹויָה
סּוסים ,בַ חֲ מ ִֹרים ,בַ גְ מַ לִים ,בַ בָ ָקר
בְ ִמ ְקנְָך אֲ שֶּ ר בַ שָ דֶּ ה ,בַ ִ
ּובַ צ ֹאן ,דֶּ בֶּ ר כָבֵׁ ד ְמאֹדּ .ובִ זְ רֹעַ נְטּויָה  -זֹו הַ חֶּ ֶּרב ,כְ מָ ה
שֶּ נֶּאֱ מַ ר :וְ חַ ְרבֹו ְשלּופָה בְ יָדֹו ,נְטּויָה עַ ל יְרּושָ ַליִם.
ּובְ מ ָֹרא ָגדֹל  -זֹו גִ לּוי ְשכִ ינָה ,כְ מָ ה שֶּ נֶּאֱ מַ ר :אֹו הֲ נִסָ ה
אתֹת
ֹלהים לָב ֹא ל ַָקחַ ת לֹו גֹוי ִמ ֶּק ֶּרב גֹוי בְ מַ סֹת בְ ֹ
אֱ ִ
ּובְ מֹופְ ִתיםּ ,ובְ ִמלְחָ מָ ה ּובְ יָד חֲ ז ָָקה ּובִ זְ רֹועַ נְטּויָה,
מֹור ִאים גְ ֹדלִים ,כְ כֹל אֲ שֶּ ר עָ שָ ה ָלכֶּם ה’ אֱ ֹלהֵׁ יכֶּם
ּובְ ָ
בְ ִמצְ ַריִם לְעֵׁ ינֶּיָךּ .ובְ אֹתֹות  -זֶּה הַ מַ טֶּ ה ,כְ מָ ה שֶּ נֶּאֱ מַ ר:
אתֹת.
וְ ֶּאת הַ מַ טֶּ ה הַ זֶּה ִת ַקח בְ י ְָדָך ,אֲ שֶּ ר ַתעֲשֶּ ה בֹו ֶּאת הָ ֹ
ּובְ מֹפְ ִתים  -זֶּה הַ דָ ם ,כְ מָ ה שֶּ נֶּאֱ מַ ר :וְ נ ַָת ִתי מֹופְ ִתים
ימרֹות עָ שָ ן.
בַ שָ מַ יִם ּובָ ָא ֶּרץ ,דָ ם ו ֵָׁאש וְ ִת ְ
דָ בָ ר ַאחֵׁ ר :בְ יָד חֲ ז ָָקה ְ -ש ַתיִםּ ,ובִ זְ רֹעַ נְטּויָה ְ -ש ַתיִםּ ,ובְ מ ָֹרא ָג ֹדל -
ְש ַתיִםּ ,ובְ אֹתֹות ְ -ש ַתיִםּ ,ובְ מֹפְ ִתים ְ -ש ַתיִםֵׁ .אלּו עֶּ שֶּ ר מַ כֹות שֶּ הֵׁ בִ יא
הַ ָקדֹוש בָ רּוְך הּוא עַ ל הַ ִמצְ ִרים בְ ִמצְ ַריִם ,וְ ֵׁאלּו הֵׁ ן :דָ ם ,צְ פ ְַרדֵׁ עַ  ,כִ נִים,
עָ רֹוב ,דֶּ בֶּ רְ ,ש ִחין ,בָ ָרדַ ,א ְרבֶּ ה ,חֹשֶּ ְך ,מַ כַת בְ כֹורֹותַ .רבִ י יְהּודָ ה הָ יָה
נֹותן בָ הֶּ ם ִסמָ נִיםְ :דצַ "ְך עַ דַ "ש בְ ַאחַ "ב.
ֵׁ
ַרבִ י יֹוסֵׁ י הַ גְ ִלילִי אֹומֵׁ רִ :מ ַניִן ַא ָתה אֹומֵׁ ר שֶּ לָקּו הַ ִמצְ ִרים בְ ִמצְ ַר ִים עֶּ שֶּ ר
ֹאמרּו
מַ כֹות וְ עַ ל הַ יָם לָקּו חֲ ִמ ִשים מַ כֹות? בְ ִמצְ ַריִם מָ ה הּוא אֹומֵׁ ר? ַוי ְ
ֹלהים ִהוא ,וְ עַ ל הַ יָם מָ ה הּוא אֹומֵׁ ר?
הַ חַ ְרטֻ ִמים ֶּאל פ ְַרעֹהֶּ :אצְ בַ ע אֱ ִ
ַוי ְַרא י ְִש ָר ֵׁאל ֶּאת הַ יָד הַ גְ ֹדלָה אֲ שֶּ ר עָ שָ ה ה’ בְ ִמצְ ַריִםַ ,ו ִי ְיראּו הָ עָ ם ֶּאת
ה’ַ ,ויַאֲ ִמינּו בַ ה’ ּובְ משֶּ ה עַ בְ דֹו .כַמָ ה לָקּו בְ ֶּאצְ בַ ע? עֶּ שֶּ ר מַ כֹות .אֱ מֹור
מֵׁ עַ ָתה :בְ ִמצְ ַריִם לָקּו עֶּ שֶּ ר מַ כֹות וְ עַ ל הַ יָם לָקּו חֲ ִמ ִשים מַ כֹותַ .רבִ י
אֱ ִליעֶּ זֶּר אֹומֵׁ רִ :מ ַניִן שֶּ כָל מַ כָה ּומַ כָה שֶּ הֵׁ בִ יא הַ ָקדֹוש בָ רּוְך הּוא עַ ל
הַ ִמצְ ִרים בְ ִמצְ ַריִם הָ י ְָתה שֶּ ל ַא ְרבַ ע מַ כֹות? שֶּ נֶּאֱ ַמר :יְשַ לַח בָ ם חֲ רֹון
ַאפֹו ,עֶּ בְ ָרה ָוזַעַ ם וְ צָ ָרהִ ,מ ְשלַחַ ת מַ לְאֲ ֵׁכי ָרעִ ים .עֶּ בְ ָרה ַ -אחַ תָ ,וזַעַ ם -
ְש ַתיִם ,וְ צָ ָרה  -שָ לשִ ,מ ְשלַחַ ת מַ לְאֲ כֵׁי ָרעִ ים ַ -א ְרבַ ע .אֱ מֹור מֵׁ עַ ָתה:
אתיִם מַ כֹותַ .רבִ י ע ֲִקיבֶּ א
בְ ִמצְ ַריִם לָקּו ַא ְרבָ עִ ים מַ כֹות וְ עַ ל הַ יָם לָקּו מָ ַ
אֹומֵׁ רִ :מ ַניִן שֶּ כָל מַ כָה ּומַ כָה שֶּ הֵׁ בִ יא הַ ָקדֹוש בָ רּוְך הּוא עַ ל הַ ִמצְ ִרים
בְ ִמצְ ַריִם הָ י ְָתה שֶּ ל חָ מֵׁ ש מַ כֹות? שֶּ נֶּאֱ מַ ר :יְשַ לַח בָ ם חֲ רֹון ַאפֹו ,עֶּ בְ ָרה
ָוזַעַ ם וְ צָ ָרהִ ,מ ְשלַחַ ת מַ לְאֲ כֵׁי ָרעִ ים .חֲ רֹון ַאפֹוַ -אחַ ת ,עֶּ בְ ָרה ְ -ש ַתיִם,
ָוזַעַ ם  -שָ ֹלש ,וְ צָ ָרה ַ -א ְרבַ עִ ,מ ְשלַחַ ת מַ לְאֲ כֵׁי ָרעִ ים  -חָ מֵׁ ש .אֱ מֹור
אתיִם
ּומ ַ
מֵׁ עַ ָתה :בְ ִמצְ ַריִם לָקּו חֲ ִמ ִשים מַ כֹות וְ עַ ל הַ יָם לָקּו חֲ ִמ ִשים ָ
מַ כֹות.
יאנּו ִמ ִמצְ ַריִם וְ ל ֹא עָ שָ ה
כַמָ ה מַ עֲלֹות טֹובֹות ַל ָמקֹום עָ לֵ ינּו! ִׁאלּו הֹוצִׁ ָ
בָ הֶּ ם ְשפ ִָטים ,דַ יֵינּוִ .אלּו עָ שָ ה בָ הֶּ ם ְשפ ִָטים ,וְ ל ֹא עָ שָ ה בֵׁ אֹלהֵׁ יהֶּ ם,
כֹוריהֶּ ם ,דַ יֵׁינּוִ .אלּו הָ ַרג ֶּאת
דַ יֵׁינּוִ .אלּו עָ שָ ה בֵׁ אֹלהֵׁ יהֶּ ם ,וְ ל ֹא הָ ַרג ֶּאת בְ ֵׁ
כֹוריהֶּ ם וְ ל ֹא נ ַָתן לָנּו ֶּאת ָממֹונָם ,דַ יֵׁינּוִ .אלּו נ ַָתן לָנּו ֶּאת מָ מֹונָם וְ ל ֹא
בְ ֵׁ
ירנּו ְבתֹוכֹו
ָק ַרע לָנּו ֶּאת הַ יָם ,דַ יֵׁינּוִ .אלּו ָק ַרע לָנּו ֶּאת הַ יָם וְ ל ֹא הֶּ עֱבִ ָ
ירנּו בְ תֹוכֹו בֶּ חָ ָרבָ ה וְ ל ֹא ִש ַקע צָ ֵׁרנּו בְ תֹוכֹו,
בֶּ חָ ָרבָ ה ,דַ יֵׁינּוִ .אלּו הֶּ עֱבִ ָ
דַ יֵׁינּוִ .אלּו ִש ַקע צָ ֵׁרנּו בְ תֹוכֹו וְ ל ֹא ִספֵׁק צָ ְרכֵׁנּו בַ ִמ ְדבָ ר ַא ְרבָ עִ ים שָ נָה,
דַ יֵׁינּוִ .אלּו ִספֵׁק צָ ְרכֵׁנּו בַ ִמ ְדבָ ר ַא ְרבָ עִ ים שָ נָה ול ֹא הֶּ אֱ כִ ילָנּו ֶּאת הַ מָ ן,
דַ יֵׁינּוִ .אלּו הֶּ אֱ כִ ילָנּו ֶּאת הַ מָ ן וְ ל ֹא נ ַָתן לָנּו ֶּאת הַ שַ בָ ת ,דַ יֵׁינּוִ .אלּו נ ַָתן
לָנּו ֶּאת הַ שַ בָ ת ,וְ ל ֹא ֵׁק ְרבָ נּו לִפְ נֵׁי הַ ר ִסינַי ,דַ יֵׁינּוִ .אלּו ֵׁק ְרבָ נּו לִפְ נֵׁי הַ ר
תֹורה וְ ל ֹא
תֹורה ,דַ יֵׁינּוִ .אלּו נ ַָתן לָנּו ֶּאת הַ ָ
ִסינַי ,וְ ל ֹא נ ַָתן לָנּו ֶּאת הַ ָ
ִהכְ נִיסָ נּו ל ְֶּא ֶּרץ י ְִש ָר ֵׁאל ,דַ יֵׁינּוִ .אלּו ִהכְ נִיסָ נּו ל ְֶּא ֶּרץ י ְִש ָר ֵׁאל וְ ל ֹא בָ נָה לָנּו
ירה ,דַ יֵׁינּו.
ֶּאת בֵׁ ית הַ בְ ִח ָ
יאנּו
ּומ ֻכ ֶּפלֶּת לַמָ קֹום עָ לֵׁינּו :שֶּ הֹוצִ ָ
עַ ל ַאחַ תַ ,כ ָמה וְ כַמָ ה ,טֹובָ ה כְ פּולָה ְ
כֹוריהֶּ ם,
ִמ ִמצְ ַריִם ,וְ עָ שָ ה בָ הֶּ ם ְשפ ִָטים ,וְ עָ שָ ה בֵׁ אֹלהֵׁ יהֶּ ם ,וְ הָ ַרג ֶּאת בְ ֵׁ
ירנּו בְ תֹוכֹו בֶּ חָ ָרבָ ה ,וְ ִש ַקע
וְ נ ַָתן לָנּו ֶּאת מָ מֹונָם ,וְ ָק ַרע לָנּו ֶּאת הַ יָם ,וְ הֶּ עֱבִ ָ
צָ ֵׁרנּו בְ תֹוכֹו ,וְ ִס ֵׁפק צָ ְרכֵׁנּו בַ ִמ ְדבָ ר ַא ְרבָ עִ ים שָ נָה ,וְ הֶּ אֱ כִ ילָנּו ֶּאת הַ מָ ן,
תֹורה,
וְ נ ַָתן לָנּו ֶּאת הַ שַ בָ ת ,וְ ֵׁק ְרבָ נּו לִפְ נֵׁי הַ ר ִסינַי ,וְ נ ַָתן לָנּו ֶּאת ַה ָ
ירה ְל ַכפֵׁר עַ ל כָל
וְ ִהכְ נִיסָ נּו ל ְֶּא ֶּרץ י ְִש ָר ֵׁאלּ ,ובָ נָה לָנּו ֶּאת בֵׁ ית הַ בְ ִח ָ
ֲֹונֹותינּו.
ע ֵׁ

ִׁיאל הָ יָה אֹומֵ רָ :כל שֶּ ל ֹא ָאמַ ר ְשלשָ ה
ַרבָ ן ג ְַמל ֵ
ְדבָ ִרים ֵׁאלּו בַ פֶּסַ ח ,ל ֹא יָצָ א ְידֵׁ י חֹובָ תֹו ,וְ ֵׁאלּו הֵׁ ן:
פֶּסַ חַ ,מצָ הּ ,ומָ רֹור.
בֹותינּו אֹוכְ לִים בִ זְ מַ ן ֶּשבֵׁ ית
פֶסַ ח שֶּ הָ יּו אֲ ֵׁ
הַ ִמ ְקדָ ש הָ יָה ַקיָם ,עַ ל שּום מָ ה? עַ ל שּום ֶּשפָסַ ח
בֹותינּו בְ ִמ ְצ ַריִם,
הַ ָקדֹוש בָ רּוְך הּוא עַ ל בָ ֵׁתי אֲ ֵׁ
שֶּ נֶּאֱ מַ רַ :ואֲ מַ ְר ֶּתם ֶּזבַ ח פֶּסַ ח הּוא ַליי ,אֲ שֶּ ר פָסַ ח
עַ ל בָ ֵׁתי בְ נֵׁי י ְִש ָר ֵׁאל ְב ִמצְ ַר ִים בְ נָגְ פֹו ֶּאת ִמ ְצ ַריִם,
וְ ֶּאת בָ ֵׁתינּו ִהצִ יל ,וַ ִיקֹד הָ עָ ם וַ ִי ְש ַתחֲ וּו.
מַ צָ ה זֹו ֶּש ָאנּו אֹוכְ ִלים ,עַ ל שּום מָ ה? עַ ל שּום
בֹותינּו ְלהַ חֲ ִמיץ עַ ד
שֶּ ל ֹא ִה ְספִ יק בְ צֵׁ ָקם שֶּ ל אֲ ֵׁ
שֶּ נִגְ ָלה עֲלֵׁ יהֶּ ם מֶּ ֶּלְך מַ לְ כֵׁי הַ ְמ ָלכִ ים ,הַ ָקדֹוש בָ רּוְך
הּואּ ,וגְ ָא ָלם  ,שֶּ נֶּאֱ מַ ר :וַ י ֹאפּו ֶּאת הַ בָ צֵׁ ק אֲ שֶּ ר
הֹוצִ יאּו ִמ ִמצְ ַריִם ֻעגֹת מַ צֹות ,כִ י ל ֹא חָ ֵׁמץ ,כִ י
ג ְֹרשּו ִמ ִמצְ ַריִם וְ ל ֹא יָכְ לּו ְל ִה ְתמַ ְהמֵׁ ּהַ  ,וְ גַם צֵׁ דָ ה
ל ֹא עָ שו ָלהֶּ ם.
מָ רֹור ֶּזה שֶּ ָאנּו אֹוכְ ִלים ,עַ ל שּום מָ ה? עַ ל שּום
בֹותינּו ְב ִמצְ ַריִם,
שֶּ מֵׁ ְררּו הַ ִמצְ ִרים ֶּאת חַ יֵׁי אֲ ֵׁ
שֶּ נֶּאֱ מַ ר :וַ יְמָ רֲ רּו ֶּאת ַחיֵׁיהֶּ ם בַ ֲעבֹדָ ה ָקשָ הְ ,בחֹמֶּ ר
ּובִ ְלבֵׁ נִים ּובְ כָל ֲעבֹדָ ה בַ שָ דֶּ ה ֶּאת כָל ֲעבֹדָ ָתם אֲ שֶּ ר
עָ בְ דּו בָ הֶּ ם בְ ָפ ֶּרְך.
בְ כָל דֹור וָדֹור חַ יָב ָאדָ ם ל ְִראֹות ֶּאת עַ צְ מֹו כְ ִאלּו הּוא יָצָ א ִמ ִמצְ ַריִם,
אתי
שֶּ נֶּאֱ מַ ר :וְ ִהג ְַד ָת לְבִ נְָך בַ יֹום הַ הּוא לֵׁאמֹר ,בַ עֲבּור זֶּה עָ שָ ה ה’ לִי בְ צֵׁ ִ
בֹותינּו בִ לְ בָ ד ג ַָאל הַ ָקדֹוש בָ רּוְך הּואֶּ ,אלָא ַאף
ִמ ִמצְ ָריִם .ל ֹא ֶּאת אֲ ֵׁ
אֹותנּו הֹוצִ יא ִמשָ ם ,לְמַ עַ ן הָ בִ יא א ָֹתנּו,
אֹותנּו ג ַָאל עִ מָ הֶּ ם ,שֶּ נֶּאֱ מַ ר :וְ ָ
ָ
ל ֶָּתת לָנּו ֶּאת הָ ָא ֶּרץ אֲ שֶּ ר נ ְִשבַ ע לַ אֲ ב ֵֹׁתנּו.
לְפִׁ יכְָך אֲ נ ְַחנּו חַ יָבִׁ ים לְהֹודֹות ,לְהַ לֵל ,לְשַ בֵׁ חַ ְ ,לפ ֵָׁאר ,לְרֹומֵׁ ם ,לְהַ דֵׁ ר,
בֹותינּו וְ לָנּו ֶּאת כָל הַ נ ִִסים הָ ֵׁאלּו:
לְבָ ֵׁרְך ,לְעַ לֵׁה ּול ְַקלֵׁס ל ְִמי שֶּ עָ שָ ה לַאֲ ֵׁ
יאנּו מֵׁ עַ בְ דּות לְחֵׁ רּות ִמיָגֹון ל ְִש ְמחָ הּ ,ומֵׁ ֵׁאבֶּ ל לְיֹום טֹובּ ,ומֵׁ אֲ ֵׁפלָה
הֹוצִ ָ
ירה חֲ דָ שָ ה :הַ לְלּויָּה.
ּומ ִשעְ בּוד לִגְ אֻ לָה .וְ נ ֹאמַ ר ְל ָפנָיו ִש ָ
לְאֹור גָדֹולִ ,
הַ לְלּו יָּה הַ לְלּו עַ בְ דֵ י ה’ הַ ְללּו ֶּאת שֵׁ ם ה’ .י ְִהי שֵׁ ם ה’ ְמב ָֹרְך מֵׁ עַ ָתה וְ עַ ד
עֹולָםִ .מ ִמזְ ַרח שֶּ מֶּ ש עַ ד ְמבֹואֹו ְמהֻ לָל שֵׁ ם ה’ָ .רם עַ ל כָל גֹויִם ה’ עַ ל
יהי לָשָ בֶּ ת .הַ מַ ְשפִ ילִי ל ְִראֹות
הַ שָ מַ יִם כְ בֹודֹוִ .מי ַכה’ אֱ ֹלהֵׁ ינּו הַ מַ גְ בִ ִ
ְהֹושיבִ י עִ ם
ימי מֵׁ עָ פָר ָדל מֵׁ ַא ְשפֹת י ִָרים ֶּאבְ יֹון .ל ִ
בַ שָ מַ יִם ּובָ ָא ֶּרץְ .מ ִק ִ
מֹושיבִ י ע ֲֶּק ֶּרת הַ בַ יִת ֵׁאם הַ בָ נִים ְשמֵׁ חָ ה הַ לְלּו יָּה
נ ְִדיבִ ים עִ ם נ ְִדיבֵׁ י עַ מֹוִ .
(תהלים קיג)
ִׁש ָר ֵאל ִׁמ ִׁמצְ ָריִׁם בֵׁ ית ַי ֲעקֹב מֵׁ עַ ם ֹלעֵׁ ז .הָ י ְָתה יְהּודָ ה ל ְָק ְדשֹו
בְ צֵ את י ְ
לֹותיו .הַ יָם ָר ָאה ַו ָינֹס הַ י ְַרדֵׁ ן ִיסֹב ל ְָאחֹור .הֶּ הָ ִרים ָר ְקדּו
י ְִש ָר ֵׁאל מַ ְמ ְש ָ
כְ ֵׁאילִים גְ בָ עֹות כִ בְ נֵׁי צ ֹאן .מַ ה לְָך הַ יָם כִ י ָתנּוס הַ י ְַרדֵׁ ן ִתסֹב ל ְָאחֹור.
הֶּ הָ ִרים ִת ְר ְקדּו כְ ֵׁאילִים גְ בָ עֹות כִ בְ נֵׁי צ ֹאןִ .מלִפְ נֵׁי ָאדֹון חּולִי ָא ֶּרץ ִמלִפְ נֵׁי
אֱ לֹוּהַ ַי ֲעקֹב .הַ הֹפְ כִ י הַ צּור אֲ גַם מָ יִם חַ ל ִָמיש לְמַ עְ יְנֹו מָ יִם.
בֹותינּו
בָ רּוְך ַא ָתה ה’ אֱ ֹלהֵׁ ינּו מֶּ לְֶּך הָ עֹולָם ,אֲ שֶּ ר גְ ָאלָנּו וְ ג ַָאל ֶּאת אֲ ֵׁ
ִמ ִמצְ ַריִם ,וְ ִהגִ יעָ נּו ַל ַל ְילָה הַ זֶּה לֶּאֱ כָל בֹו מַ צָ ה ּומָ רֹור .כֵׁן ה’ אֱ ֹלהֵׁ ינּו
אתנּו
בֹותינּו יַגִ יעֵׁ נּו לְמֹוע ֲִדים וְ ל ְִר ָגלִים אֲ חֵׁ ִרים הַ בָ ִאים ל ְִק ָר ֵׁ
וֵׁאֹלהֵׁ י אֲ ֵׁ
ירָך וְ שָ ִשים בַ עֲבֹודָ ֶּתָך .וְ נ ֹאכַל שָ ם ִמן הַ זְ בָ ִחים
לְשָ לֹוםְ ,שמֵׁ ִחים בְ בִ ְניַן עִ ֶּ
ּומן הַ פְ סָ ִחים אֲ שֶּ ר יַגִ יעַ דָ מָ ם עַ ל ִקיר ִמזְ בַ חֲ ָך ל ְָרצֹון ,וְ נֹודֶּ ה לְָך ִשיר חָ דָ ש
ִ
עַ ל גְ אֻ ל ֵָׁתנּו וְ עַ ל פְ דּות נַפְ שֵׁ נּו .בָ רּוְך ַא ָתה ה’ ג ַָאל י ְִש ָר ֵׁאל .בָ רּוְך ַא ָתה ה’
בֹורא פְ ִׁרי הַ ָגפֶן.
אֱ ֹלהֵׁ ינּו מֶּ לְֶּך הָ עֹולָם ֵ
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4
תלמוד בבלי מסכת סוטה דף לב עמוד ב
) לא עברתי ממצותיך ולא שכחתי (דברים כו-  שבחו: רש"י, אדם אומר שבחו בקול נמוך: רשב"י אומר,תניא
-  וגנותו. מדלא כתיב ביה ענייה-  בקול נמוך. מן וידוי היינו שבח עצמו-  בקול רם; שבחו בקול נמוך- וגנותו
כגון ארמי אובד אבי היינו גנותו שמתודין שאביהן לבן הארמי
. ממקרא ביכורים-  גנותו בקול רם,המעשר
.היה רשע
…as it is taught in a baraita that Rabbi Shimon ben Yoḥai says: A person should say his own praise in a soft voice,
and say that which is to his discredit in a loud voice. That one should say his praise in a soft voice is derived from the
portion of the declaration of tithes, where one declares that he has acted appropriately, and the verse does not state:
And you shall speak. That one should say that which is to his discredit in a loud voice is derived from the recitation of
the first fruits, concerning which the verse states: “And you shall speak and say” (Deuteronomy 26:5), i.e., it should be
recited loudly. The portion recited when bringing the first fruits details the hardships that the Jewish people suffered and
denigrates Laban the Aramean, who is a progenitor of the Jewish people.

5
רמב"ם הלכות חמץ ומצה פרק ז הלכה ד
One must begin [the narrative describing our ancestors'] base [roots] and conclude
with [their] praise. What does this imply? One begins relating how originally, in the
age of Terach, our ancestors denied [God's existence] and strayed after vanity,
pursuing idol worship. One concludes with the true faith: how the Omnipresent has
drawn us close to Him, separated us from the gentiles, and drawn us near to His
Oneness. Similarly, one begins by stating that we were slaves to Pharaoh in Egypt
and [describing] all the evil done to us and concludes with the miracles and
wonders that were wrought upon us, and our freedom. This [implies] that one
should extrapolate [the passage beginning] from [Deuteronomy 26:5]: "An
Aramean sought to destroy my ancestor..." until one concludes the entire passage.
Whoever adds and extends his extrapolation of this passage is praiseworthy.

,וצריך להתחיל בגנות ולסיים בשבח
כיצד מתחיל ומספר שבתחלה היו
אבותינו בימי תרח ומלפניו כופרים
,וטועין אחר ההבל ורודפין אחר ע"ז
ומסיים בדת האמת שקרבנו המקום לו
,והבדילנו מן התועים וקרבנו ליחודו
וכן מתחיל ומודיע שעבדים היינו
לפרעה במצרים וכל הרעה שגמלנו
ומסיים בנסים ונפלאות שנעשו לנו
) והוא שידרוש (דברים כ"ו,ובחירותנו
מארמי אובד אבי עד שיגמור כל
 וכל המוסיף ומאריך בדרש,הפרשה
.פרשה זו הרי זה משובח

6
תלמוד בבלי מסכת סוכה דף נא עמוד א
Mishna: …And this was the ceremony of the Water Libation: Two priests
stood at the Upper Gate that descends from the Israelites’ courtyard
to the Women’s Courtyard, with two trumpets in their hands. When the
rooster crowed at dawn, they sounded a tekia, and sounded a terua,
and sounded a tekia. When they who would draw the water reached the
tenth stair the trumpeters sounded a tekia, and sounded a terua, and
sounded a tekia, to indicate that the time to draw water from the Siloam
pool had arrived. When they reached the Women’s Courtyard with the
basins of water in their hands, the trumpeters sounded a tekia, and
sounded a terua, and sounded a tekia.

7

ועמדו שני כהנים בשער העליון שיורד...משנה
 ושני חצוצרות,מעזרת ישראל לעזרת נשים
. תקעו והריעו ותקעו, קרא הגבר.בידיהן
. תקעו והריעו ותקעו,הגיעו למעלה עשירית
 היו תוקעין.הגיעו לעזרה תקעו והריעו ותקעו
.והולכין עד שמגיעין לשער היוצא ממזרח
 הפכו פניהן,הגיעו לשער היוצא ממזרח
 אבותינו שהיו במקום:ממזרח למערב ואמרו
,הזה אחוריהם אל ההיכל ופניהם קדמה
. ואנו ליה עינינו,ומשתחוים קדמה לשמש
 היו שונין ואומרין אנו ליה:רבי יהודה אומר
.וליה עינינו
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ספר גבורות ה' – מהר"ל מפראג – פרק נב

9
תלמוד בבלי מסכת בבא מציעא דף נט עמוד ב
 דכתיב וגר...תניא רבי אליעזר הגדול אומר מפני מה הזהירה תורה בל"ו מקומות ואמרי לה במ"ו מקומות
.לא תונה ולא תלחצנו כי גרים הייתם בארץ מצרים (תנינא) רבי נתן אומר מום שבך אל תאמר לחברך
It is taught in a baraita that Rabbi Eliezer the Great says: For what reason did the Torah issue warnings in thirty-six
places, and some say in forty-six places, with regard to causing any distress to a convert?… it is written: “And you
shall not mistreat a convert nor oppress him, because you were strangers in the land of Egypt” (Exodus 22:20)? We
learned in a baraita that Rabbi Natan says: A defect that is in you, do not mention it in another. Since the Jewish people
were themselves strangers, they are not in a position to demean a convert because he is a stranger in their midst.
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 פסח דורות,פרופ' יוסף תבורי

12

 מאת הרב אברהם יצחק הכהן קוק ז"ל- סדר תפילה עם פירוש עולת ראיה
We must recognize that all of the deficiencies that exist during
any stage of preparation are meant to enable us to acquire
qualities that will complete us when we arrive at the stage of
destiny. And were it not for the qualities that seem deficient to
us, lacking in any goodness or profit, …it would not have been
possible advance to a higher level at the stage of destiny …

 צריך להכיר כי כל המגרעות:ח"ב עמ' רס
הנמצאות בחיי ההכנה באות כדי להקנות
 שישלימו אותנו,אותנו קניינים כאלה
 ואלמלא הכוחות.בהגיע זמן חיי התכלית
שהם נראים לנו שפלים ויוצאים מתעודת
לא היה אפשר שנבוא...הטוב והאושר
למעלה רוממה באמת בהגיע זמן
...התכלית

Therefore, here Maggid “begins with disgrace and ends with על כן פה הוא מגיד 'מתחיל בגנות ומסיים
praise,” to teach that the ‘disgrace’ is required for the ‘praise’.  להורות שהגנות היא צורך,'בשבח
.השבח
“Begin with disgrace” of “avadim hayinu / we were slave”: It is  אמנם:'מתחיל בגנות של 'עבדים היינו
true that slavery caused some terrible things, some destructive ,העבדות ודאי גרמה כמה דברים רעים
traits, and of course horrors and afflictions…but also the  ואצ"ל רעות,כמה תכונות נשחתות
attribute of humility and subservience to Whom it is fitting to be ,אבל גם תכונת ההכנעה...וצרות
subservient, to be truly servants of God, and in order to ,וההשתעבדות למי שראוי להשתעבד
sublimate one’s will and be more inclined to accept the yoke of  להיות יכולים.להיות עבדי ד' באמת
לבטל את הרצון העצמי והנטיה העצמית
the kingdom of heaven, which Israel excels in, and which has  שישראל,בשביל קבלת עול מלכות שמים
brought great favor to them and to the world. This, too, is  ושהביאו בזה טובה רבה,מצטיינים בה
acquired by the experience of being slaves and being  גם זה ההכשר נקנה ע"י,להם ולעולם
...קנין העבדות והרגל השעבוד
accustomed to servitude…

