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 מסכת פסחים פרק עשירי
ל : דמשנה  ן שֹואֵׁ ִני, ְוָכאן ַהבֵׁ ָמְזגּו לֹו כֹוס שֵׁ

ן, ָאִביו ְמַלְמדֹו, ַמה  ין ַדַעת ַבבֵׁ ָאִביו, ְוִאם אֵׁ
ְבָכל  ילֹות, שֶּ ה ִמָכל ַהלֵׁ ִנְשַתָנה ַהַלְיָלה ַהזֶּ

ץ  ילֹות ָאנּו אֹוְכִלין ָחמֵׁ ּוַמָצה, ַהַלְיָלה ַהלֵׁ
ה ֻכלֹו ַמָצה ילֹות ָאנּו אֹוְכִלין  .ַהזֶּ ְבָכל ַהלֵׁ שֶּ

ה ָמרֹור ְבָכל  .ְשָאר ְיָרקֹות, ַהַלְיָלה ַהזֶּ שֶּ
ילֹות ָאנּו אֹוְכִלין ָבָשר ָצִלי, ָשלּוק,  ַהלֵׁ

ה ֻכלֹו ָצִלי ְבָכל  .ּוְמֻבָשל, ַהַלְיָלה ַהזֶּ שֶּ
ילֹות ָאנּו ַמְטִביִלין ַפַעם ַאַחת, ַהַלְיָלה  ַהלֵׁ

י ְפָעִמים ה ְשתֵׁ ן, ָאִביו  .ַהזֶּ ל בֵׁ ּוְלִפי ַדְעתֹו שֶּ
ַבחַמְתִחיל בִ  .ְמַלְמדֹו , ְגנּות ּוְמַסיֵׁם ְבשֶּ

ִיְגֹמר ֹכל  ד ָאִבי, ַעד שֶּ ֲאַרִמי אֹובֵׁ ש מֵׁ ְודֹורֵׁ
 ַהָפָרָשה ֻכָלּה:

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. 

 

לֹא ָאַמר : המשנה  ר, ָכל שֶּ ל ָהָיה אֹומֵׁ ַרָבן ַגְמִליאֵׁ
י חֹוָבתֹו,  ַסח, לֹא ָיָצא ְידֵׁ לּו ְבפֶּ ְשֹלָשה ְדָבִרים אֵׁ

ַסח, ַמָצה, ּוָמרֹור ן, פֶּ לּו הֵׁ ַסח, ַעל שּום  .ְואֵׁ פֶּ
ינּו ְבִמְצַרִים י ֲאבֹותֵׁ ָפַסח ַהָמקֹום ַעל ָבתֵׁ ַמָצה,  .שֶּ

ינּו ְבִמְצַרִים ִנְגֲאלּו ֲאבֹותֵׁ ָמרֹור, ַעל  .ַעל שּום שֶּ
ינּו  י ֲאבֹותֵׁ ת ַחיֵׁ ְררּו ַהִמְצִרים אֶּ מֵׁ שּום שֶּ

ת .ְבִמְצָרִים  ְבָכל דֹור ָודֹור ַחָיב ָאָדם ִלְראֹות אֶּ
ֱאַמר )שמות  נֶּ ַעְצמֹו ְכִאלּו הּוא ָיָצא ִמִמְצַרִים, שֶּ
ה  אֹמר, ַבֲעבּור זֶּ יג(, ְוִהַגְדָת ְלִבְנָך ַביֹום ַההּוא לֵׁ

אִתי ִמִמְצָרִים ְלִפיָכְך ֲאַנְחנּו ַחָיִבין  .ָעָשה ה' ִלי ְבצֵׁ
ר,  ם, ְלַהדֵׁ ר, ְלרֹומֵׁ ַח, ְלָפאֵׁ ל, ְלַשבֵׁ ְלהֹודֹות, ְלַהלֵׁ
ינּו ְוָלנּו  ָעָשה ַלֲאבֹותֵׁ ס, ְלִמי שֶּ ה, ּוְלַקלֵׁ ְך, ְלַעלֵׁ ְלָברֵׁ
רּות,  ַעְבדּות ְלחֵׁ לּו, הֹוִציָאנּו מֵׁ ת ָכל ַהִנִסים ָהאֵׁ אֶּ

בֶּ  אֵׁ ָלה ְלאֹור ִמָיגֹון ְלִשְמָחה, ּומֵׁ ֲאפֵׁ ל ְליֹום טֹוב, ּומֵׁ
 ְונֹאַמר ְלָפָניו, ַהְללּוָיּה: .ָגדֹול, ּוִמִשְעבּוד ִלְגֻאָלה

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! 
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 פרק כו דברים -פרשת כי תבוא 
ץ  ל ָהָארֶּ ְוָלַקְחָת )ב(  ...)א( ְוָהָיה ִכי ָתבֹוא אֶּ

י ָהֲאָדָמה ית ָכל ְפרִׁ ר  ֵמֵראשִׁ ַאְרְצָך ֲאשֶּ ר ָתִביא מֵׁ ֲאשֶּ
ל  א ְוָהַלְכָת אֶּ נֶּ ן ָלְך ְוַשְמָת ַבטֶּ יָך ֹנתֵׁ ְיקָֹוק ֱאֹלהֶּ

ן ְשמֹו שָ  יָך ְלַשכֵׁ ר ִיְבַחר ְיקָֹוק ֱאֹלהֶּ ם: )ג( ַהָמקֹום ֲאשֶּ
ם ְוָאַמְרָת  ר ִיְהיֶּה ַבָיִמים ָההֵׁ ן ֲאשֶּ ל ַהֹכהֵׁ ּוָבאָת אֶּ
ץ  ל ָהָארֶּ יָך ִכי ָבאִתי אֶּ ָליו ִהַגְדִתי ַהיֹום ַליקָֹוק ֱאֹלהֶּ אֵׁ
ן  ת ָלנּו: )ד( ְוָלַקח ַהֹכהֵׁ ינּו ָלתֶּ ר ִנְשַבע ְיקָֹוק ַלֲאֹבתֵׁ ֲאשֶּ

י ִמ  ָך ְוִהִניחֹו ִלְפנֵׁ א ִמָידֶּ נֶּ יָך: )ה( ַהטֶּ ְזַבח ְיקָֹוק ֱאֹלהֶּ
יָך  י ְיקָֹוק ֱאֹלהֶּ י ְוָעִניָת ְוָאַמְרָת ִלְפנֵׁ י ֹאֵבד ָאבִׁ ֲאַרמִׁ

י ָשם ְלגֹוי  ְמֵתי ְמָעט ַוְיהִׁ ְצַרְיָמה ַוָיָגר ָשם בִׁ ַוֵיֶרד מִׁ
ים ַוְיַעּנּונּו  ְצרִׁ ָגדֹול ָעצּום ָוָרב: )ו( ַוָיֵרעּו ֹאָתנּו ַהמִׁ

ְתנּו ָעלֵ  ְצַעק ֶאל ְיקָֹוק ֱאֹלֵהי ַויִׁ ינּו ֲעֹבָדה ָקָשה: )ז( ַוּנִׁ
ְשַמע ְיקָֹוק ֶאת ֹקֵלנּו ַוַיְרא ֶאת ָעְנֵינּו ְוֶאת  ֲאֹבֵתינּו ַויִׁ
ם ְבָיד  ְצַריִׁ מִׁ ֵאנּו ְיקָֹוק מִׁ ֲעָמֵלנּו ְוֶאת ַלֲחֵצנּו: )ח( ַויֹוצִׁ

ְזֹרַע ְנטּוָיה ּוְבֹמָרא ָגֹדל ּוְבֹאתֹו ים: ֲחָזָקה ּובִׁ ת ּוְבֹמְפתִׁ
ֶתן ָלנּו ֶאת ָהָאֶרץ  ֵאנּו ֶאל ַהָמקֹום ַהֶזה ַויִׁ )ט( ַוְיבִׁ
י  ֵּנה ֵהֵבאתִׁ ַהזֹאת ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ּוְדָבש: )י( ְוַעָתה הִׁ
י ְיקָֹוק י ָהֲאָדָמה ֲאֶשר ָנַתָתה לִׁ ית ְפרִׁ  ֶאת ֵראשִׁ

יָך ְוִהְשַתחֲ  י ְיקָֹוק ֱאֹלהֶּ י ְיקָֹוק ְוִהַנְחתֹו ִלְפנֵׁ ִויָת ִלְפנֵׁ
ר ָנַתן ְלָך ְיקָֹוק  יָך: )יא( ְוָשַמְחָת ְבָכל ַהטֹוב ֲאשֶּ ֱאֹלהֶּ

ָך: ר ְבִקְרבֶּ ר ֲאשֶּ ִוי ְוַהגֵׁ ָך ַאָתה ְוַהלֵׁ יתֶּ יָך ּוְלבֵׁ  ֱאֹלהֶּ

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. 

Page  3



   3    

יד -הגדה של פסח   ַמגִׁ
י  ָהא ַלְחָמא ַעְנָיא ִדי ֲאָכלּו ַאְבָהָתָנא ְבַאְרָעא ְדִמְצָרִים. ָכל ִדְכִפין יֵׁיתֵׁ

י ְוִיְפַסח. ָהַשָתא ָהָכא, ְלָשָנה ַהָבָאה ְבַאְרָעא  ְויֵׁיֹכל, ָכל ִדְצִריְך יֵׁיתֵׁ
י חֹוִרין. י, ְלָשָנה ַהָבָאה ְבנֵׁ ל. ָהַשָתא ַעְבדֵׁ  ְדִיְשָראֵׁ

ְשַתָנהַמה  ילֹות? ּנִׁ ה ִמָכל ַהלֵׁ   ַהַלְיָלה ַהזֶּ

ה  ץ ּוַמָצה, ַהַלְיָלה ַהזֶּ ילֹות ָאנּו אֹוְכִלין ָחמֵׁ ְבָכל ַהלֵׁ  -שֶּ
 ֻכלֹו ַמָצה!

ילֹות ָאנּו אֹוְכִלין ְשָאר ְיָרקֹות,  ְבָכל ַהלֵׁ ה  -שֶּ ַהַלְיָלה ַהזֶּ
 ָמרֹור!

ין ָאנּו מַ  ילֹות אֵׁ ְבָכל ַהלֵׁ ָחת, שֶּ  -ְטִביִלין ֲאִפילּו ַפַעם אֶּ
י ְפָעִמים! ה ְשתֵׁ  ַהַלְיָלה ַהזֶּ

ין ְמֻסִבין,  ין יֹוְשִבין ּובֵׁ ילֹות ָאנּו אֹוְכִלין בֵׁ ְבָכל ַהלֵׁ  -שֶּ
ה ֻכָלנּו ְמֻסִבין!  ַהַלְיָלה ַהזֶּ

ינּו ים ָהיִׁ נּו  ֲעָבדִׁ ינּו ִמָשם ְבָיד ֲחָזָקה  ’הְלַפְרֹעה ְבִמְצָרִים, ַויֹוִציאֵׁ ֱאֹלהֵׁ
ינּו  ת ֲאבֹותֵׁ ּוִבְזרֹוַע ְנטּוָיה. ְוִאלּו לֹא הֹוִציא ַהָקדֹוש ָברּוְך הּוא אֶּ

ינּו ְמֻשְעָבִדים ָהִיינּו ְלַפְרֹעה ְבִמ  י ָבנֵׁ ינּו ּוְבנֵׁ י ָאנּו ּוָבנֵׁ ְצָרִים. ִמִמְצָרִים, ֲהרֵׁ
ת  ִנים, ֻכָלנּו יֹוְדִעים אֶּ ַוֲאִפילּו ֻכָלנּו ֲחָכִמים, ֻכָלנּו ְנבֹוִנים, ֻכָלנּו ְזקֵׁ
ר ִביִציַאת  ה ְלַספֵׁ ר ִביִציַאת ִמְצַרִים. ְוָכל ַהַמְרבֶּ ינּו ְלַספֵׁ ַהתֹוָרה, ִמְצָוה ָעלֵׁ

ה ְמֻשָבח. י זֶּ  ִמְצַרִים ֲהרֵׁ

יעֶ  י ֱאלִׁ ן ֲעַזְרָיה ְוַרְבי ֲעִקיָבא  ֶזרַמֲעֶשה ְבַרבִׁ ְלָעָזר בֶּ ְוַרִבי ְיהֹוֻשַע ְוַרִבי אֶּ
י ְבַרק, ְוָהיּו ְמַסְפִרים ִביִציַאת ִמְצַרִים ָכל  ָהיּו ְמֻסִבין ִבְבנֵׁ ְוַרִבי ַטְרפֹון שֶּ

ינּו, ִהִגיַע  ם: ַרבֹותֵׁ ם ְוָאְמרּו ָלהֶּ יהֶּ ָבאּו ַתְלִמידֵׁ ְזַמן אֹותֹו ַהַלְיָלה ַעד שֶּ
ל ַשֲחִרית.  ְקִריַאת ְשַמע שֶּ

י ֶאְלָעָזר ֶבן ֲעַזְרָיה ן ִשְבִעים ָשָנה, ְולֹא ָזִכיִתי ָאַמר ַרבִׁ י ֲאִני ְכבֶּ : ֲהרֵׁ
ֱאַמר, ְלַמַען  נֶּ ן זֹוָמא: שֶּ ְדָרָשּה בֶּ ילֹות ַעד שֶּ ר ְיִציַאת ִמְצַרִים ַבלֵׁ ָאמֵׁ תֵׁ שֶּ

רֶּ  אֶּ אְתָך מֵׁ ת יֹום צֵׁ י ַחיֶּיָך ִתְזֹכר אֶּ י ַחיֶּיָך, ְימֵׁ ַהָיִמים,  -ץ ִמְצַרִים ֹכל ְימֵׁ
י ַחיֶּיָך  י ַחיֶּיָך  -ָכל ְימֵׁ ילֹות. ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים: ְימֵׁ ה, ֹכל  -ַהלֵׁ ָהעֹוָלם ַהזֶּ

י ַחיֶּיָך   ְלָהִביא ִלימֹות ַהָמִשיַח. -ְימֵׁ

ָנַתן תָברּוְך ַהָמקֹום ל, ָברּוְך הּוא., ָברּוְך הּוא. ָברּוְך שֶּ  ֹוָרה ְלַעמֹו ִיְשָראֵׁ

ְבָרה תֹוָרה ים דִׁ ָחד ָתם, ְכֶנֶגד ַאְרָבָעה ָבנִׁ ָחד ָרָשע, ְואֶּ ָחד ָחָכם, ְואֶּ . אֶּ
ַע ִלְשאֹול. ינֹו יֹודֵׁ אֵׁ ָחד שֶּ  ְואֶּ

ר ִצָּוה  ָחָכם דֹות ְוַהֻחִקים ְוַהִמְשָפִטים ֲאשֶּ ר? ַמה ָהעֵׁ  ’הָמה הּוא אֹומֵׁ
ין ַמְפִטיִרין ַאַחר ֱאֹל ַסח: אֵׁ ם? ְוַאף ַאָתה ֱאָמר לֹו ְכִהְלכֹות ַהפֶּ ְתכֶּ ינּו אֶּ הֵׁ

ַסח ֲאִפיקֹוָמן. ם  ָרָשע ַהפֶּ ם? ָלכֶּ ר? ָמה ָהֲעֹבָדה ַהזֹאת ָלכֶּ  -ָמה הּוא אֹומֵׁ
ת ַעְצמֹו ִמן ַהְכָלל ָכַפר ְבִעָקר. ְוַאף ַאָתה הַ  הֹוִציא אֶּ ה ְולֹא לֹו. ּוְלִפי שֶּ ְקהֵׁ

ה ָעָשה  ֱאֹמר לֹו: ַבֲעבּור זֶּ ת ִשָניו וֶּ אִתי ִמִמְצָרִים. ִלי  ’האֶּ ְולֹא לֹו.  -ִלי ְבצֵׁ
ר? ַמה זֹאת? ְוָאַמְרָת  ָתם ִאילּו ָהָיה ָשם, לֹא ָהָיה ִנְגָאל. ָמה הּוא אֹומֵׁ

ק ָיד הֹוִציָאנּו  ָליו: ְבֹחזֶּ ית ֲעָבִדים. ’האֵׁ  יֹוֵדעַ  ְוֶשֵאינֹו ִמִמְצָרִים, ִמבֵׁ
ְשאֹול אֹמר, ַבֲעבּור  - לִׁ ֱאַמר: ְוִהַגְדָת ְלִבְנָך ַביֹום ַההּוא לֵׁ נֶּ ַאְת ְפַתח לֹו, שֶּ

ה ָעָשה  אִתי ִמִמְצָרִים. ’הזֶּ   ִלי ְבצֵׁ
, ַתְלמּוד לֹוַמר ַביֹום ַההּוא, ִאי ַביֹום ַההּוא ָיכֹול ָיכֹול ֵמרֹאש ֹחֶדש

ה ִמְבעֹוד י ָלא ְבָשָעה  -ֹום, ַתְלמּוד לֹוַמר ַבֲעבּור זֶּ ה לֹא ָאַמְרִתי אֶּ ַבֲעבּור זֶּ
יָך. יֵׁש ַמָצה ּוָמרֹור ֻמָנִחים ְלָפנֶּ   שֶּ

ָלה עֹוְבֵדי ֲעבֹוָדה ָזָרה ָהיּו ֲאבֹוֵתינּו ְתחִׁ ְרָבנּו ַהָמקֹום מִׁ , ְוַעְכָשיו קֵׁ
ר ְיהֹו ֱאַמר: ַויֹאמֶּ נֶּ ל ָכל ָהָעם, ֹכה ָאַמר ַלֲעֹבָדתֹו, שֶּ י  ’הֻשַע אֶּ ֱאֹלהֵׁ

ַרח ֲאִבי ַאְבָרָהם ַוֲאִבי  עֹוָלם, תֶּ ם מֵׁ יכֶּ ר ַהָנָהר ָיְשבּו ֲאבֹותֵׁ בֶּ ל: ְבעֵׁ ִיְשָראֵׁ
ר  בֶּ עֵׁ ת ַאְבָרָהם מֵׁ ם אֶּ ת ֲאִביכֶּ ַקח אֶּ ִרים. ָואֶּ ָנחֹור, ַוַיַעְבדּו ֱאֹלִהים ֲאחֵׁ

ְך אֹותֹו ְבָכל אֶּ  ת ִיְצָחק, ַהָנָהר ָואֹולֵׁ ן לֹו אֶּ תֵׁ ת ַזְרעֹו ָואֶּ ה אֶּ ץ ְכָנַען, ָוַאְרבֶּ רֶּ
ת ֹאתֹו,  שֶּ ִעיר ָלרֶּ ת ַהר שֵׁ ָשו אֶּ ן ְלעֵׁ תֵׁ ָשו. ָואֶּ ת עֵׁ ת ַיֲעֹקב ְואֶּ ן ְלִיְצָחק אֶּ תֵׁ ָואֶּ

 ְוַיֲעֹקב ּוָבָניו ָיְרדּו ִמְצָרִים.

ל, ָברּוְך הּוא.  ָברּוְך שֹוֵמר ַהְבָטָחתֹו ַהָקדֹוש ָברּוְך הּוא ִחַשב ְלִיְשָראֵׁ שֶּ
ין ַהְבָתִרים,  ָאַמר ְלַאְבָרָהם ָאִבינּו ִבְבִרית בֵׁ ץ, ַלֲעשֹות ְכַמה שֶּ ת ַהקֵׁ אֶּ
ם,  ץ לֹא ָלהֶּ רֶּ ר ִיְהיֶּה ַזְרֲעָך ְבאֶּ ַדע ִכי גֵׁ ר ְלַאְבָרם, ָיֹדע תֵׁ ֱאַמר: ַויֹאמֶּ נֶּ שֶּ

א ר ַיֲעֹבדּו ָדן ָאֹנִכי ַוֲעָבדּום ְוִענּו ֹאָתם ַאְרַבע מֵׁ ת ַהגֹוי ֲאשֶּ ֹות ָשָנה. ְוַגם אֶּ
ן יְֵׁצאּו ִבְרֻכש ָגדֹול. י כֵׁ  ְוַאֲחרֵׁ

יא ֶשָעְמָדה נּו,  ְוהִׁ ינּו ְלַכלֹותֵׁ ָחד ִבְלָבד ָעַמד ָעלֵׁ לֹא אֶּ ינּו ְוָלנּו! שֶּ ַלֲאבֹותֵׁ
נּו, ְוַהָקדֹוש ָברּוְך הּוא  ינּו ְלַכלֹותֵׁ ְבָכל דֹור ָודֹור עֹוְמִדים ָעלֵׁ ָלא שֶּ אֶּ

נּו ִמָיָדם.  ַמִצילֵׁ

ינ י ַלֲעשֹות ְלַיֲעֹקב ָאבִׁ ֵקש ָלָבן ָהֲאַרמִׁ . ּוֵצא ּוְלַמד ַמה בִׁ
ת  ש ַלֲעקֹור אֶּ ָלא ַעל ַהְזָכִרים ְוָלָבן ִבקֵׁ ַפְרֹעה לֹא ָגַזר אֶּ שֶּ
ד ִמְצַרְיָמה ַוָיָגר ָשם  רֶּ ד ָאִבי, ַויֵׁ ֱאַמר: ֲאַרִמי ֹאבֵׁ נֶּ ַהֹכל, שֶּ

י ְמָעט, ַוְיִהי ָשם ְלגֹוי ָגדֹול, ָעצּום ָוָרב. ד  ִבְמתֵׁ ַויֵׁרֶּ
לֹא  -ַוָיָגר ָשם  ִדבּור.ָאנּוס ַעל ִפי הַ  -ִמְצַרְיָמה  ד שֶּ ְמַלמֵׁ

ָלא ָלגּור ָשם,  ַע ְבִמְצַרִים אֶּ ָיַרד ַיֲעֹקב ָאִבינּו ְלִהְשַתקֵׁ
ין  ץ ָבאנּו, ִכי אֵׁ ל ַפְרֹעה, ָלגּור ָבָארֶּ ֱאַמר: ַויֹאְמרּו אֶּ נֶּ שֶּ

ץ ְכנָ  רֶּ ד ָהָרָעב ְבאֶּ יָך, ִכי ָכבֵׁ ר ַלֲעָבדֶּ ה ַלצֹאן ֲאשֶּ ַען. ִמְרעֶּ
ן. ץ ֹגשֶּ רֶּ יָך ְבאֶּ י ְמָעט  ְוַעָתה יְֵׁשבּו ָנא ֲעָבדֶּ ְכַמה  -ִבְמתֵׁ

יָך ִמְצָרְיָמה, ְוַעָתה  ש ָיְרדּו ֲאבֹותֶּ פֶּ ֱאַמר: ְבִשְבִעים נֶּ נֶּ שֶּ
י ַהָשַמִים ָלֹרב. ’הָשְמָך  יָך ְככֹוְכבֵׁ  -ַוְיִהי ָשם ְלגֹוי  ֱאֹלהֶּ

ָהיּו ִיְשָראֵׁ  ד שֶּ ְכמה  -ָגדֹול, ָעצּום  ל ְמֻצָיִנים ָשם.ְמַלמֵׁ
ל ָפרּו ַוִיְשְרצּו ַוִיְרבּו ַוַיַעְצמּו ִבְמֹאד  י ִיְשָראֵׁ ֱאַמר: ּוְבנֵׁ נֶּ שֶּ

ץ ֹאָתם. א ָהָארֶּ ֱאַמר: ְרָבָבה  -ָוָרב  ְמֹאד, ַוִתָמלֵׁ נֶּ ְכַמה שֶּ
ה ְנַתִתיְך, ַוִתְרִבי ַוִתְגְד  ַמח ַהָשדֶּ ִלי ַוָתֹבִאי ַבֲעִדי ְכצֶּ

ְרָיה.  ֹרם ְועֶּ ַח, ְוַאְת עֵׁ ְך ִצמֵׁ ֲעָדִיים, ָשַדִים ָנֹכנּו ּוְשָערֵׁ
ת ְבָדָמִיְך, ָוֹאַמר ָלְך  סֶּ ְך ִמְתבֹוסֶּ ְראֵׁ ֱעֹבר ָעַלִיְך ָואֶּ ָואֶּ

עּו ֹאָתנּו ַהִמְצִרים  ְבָדַמִיְך ֲחִיי, ָוֹאַמר ָלְך ְבָדַמִיְך ֲחִיי. ַוָירֵׁ
ינּו ֲעֹבָדה ָקָשה.ַוְיעַ  עּו ֹאָתנּו ַהִמְצִרים  נּונּו, ַוִיְתנּו ָעלֵׁ  -ַוָירֵׁ

ה, ְוָהָיה ִכי  ן ִיְרבֶּ ֱאַמר: ָהָבה ִנְתַחְכָמה לֹו פֶּ נֶּ ְכָמה שֶּ
ינּו ְוִנְלַחם ָבנּו,  אָנה ִמְלָחָמה ְונֹוַסף ַגם הּוא ַעל שְנאֵׁ ִתְקרֶּ

ץ. ֱאַמר: ַוָיִשימּו ָעָליו  -ַוְיַענּונּו  ְוָעָלה ִמן ָהָארֶּ נֶּ ְכָמה שֶּ
י ִמְסְכנֹות  ן ָערֵׁ י ִמִסים ְלַמַען ַעֹנתֹו ְבִסְבֹלָתם. ַוִיבֶּ ָשרֵׁ

ס. ת ַרַעְמסֵׁ ת ִפֹתם ְואֶּ ינּו ֲעֹבָדה ָקָשה  ְלַפְרֹעה. אֶּ ַוִיְתנּו ָעלֵׁ
ל בְ  - י ִיְשָראֵׁ ת ְבנֵׁ ֱאַמר: ַוַיֲעִבדּו ִמְצַרִים אֶּ נֶּ ְך.ְכָמה שֶּ  ָפרֶּ

ל  ינּו, ַוִיְשַמע  ’הַוִנְצַעק אֶּ י ֲאֹבתֵׁ נּו, ַוַיְרא  ’הֱאֹלהֵׁ ת ֹקלֵׁ אֶּ
נּו. ת ַלֲחצֵׁ נּו ְואֶּ ת ֲעָמלֵׁ נּו ְואֶּ ת ָעְניֵׁ ל  אֶּ י  ’הַוִנְצַעק אֶּ ֱאֹלהֵׁ

ינּו  ם ַוָיָמת  -ֲאֹבתֵׁ ֱאַמר: ַוְיִהי ַבָיִמים ָהַרִבים ָההֵׁ נֶּ ְכָמה שֶּ
ְך ִמְצַרִים, לֶּ ל ִמן ָהֲעבֹוָדה ַוִיְזָעקּו,  מֶּ י ִיְשָראֵׁ ָאְנחּו ְבנֵׁ ַויֵׁ

ל ָהֱאֹלִהים ִמן ָהֲעֹבָדה. ת  ’הַוִיְשַמע  ַוַתַעל ַשְוָעָתם אֶּ אֶּ
נּו  ת ַנֲאָקָתם,  -ֹקלֵׁ ֱאַמר: ַוִיְשַמע ֱאֹלִהים אֶּ נֶּ ְכָמה שֶּ

ת ִיצְ  ת ַאְבָרָהם, אֶּ ת ְבִריתֹו אֶּ ת ַוִיְזכֹור ֱאֹלִהים אֶּ ָחק ְואֶּ
נּו  ַיֲעֹקב. ת ָעְניֵׁ ץ, ְכָמה  -ַוַיְרא אֶּ רֶּ ְך אֶּ רֶּ זֹו ְפִרישּות דֶּ

ַדע ֱאֹלִהים. ל ַויֵׁ ת ְבני ִיְשָראֵׁ ֱאַמר: ַוַיְרא ֱאֹלִהים אֶּ נֶּ  שֶּ
נּו  ת ֲעָמלֵׁ ן ַהִילֹוד  -ְואֶּ ֱאַמר: ָכל ַהבֵׁ נֶּ לּו ַהָבִנים. ְכָמה שֶּ אֵׁ

נּו  ְוָכל ַהַבת ְתַחיּון. ַהְיֹאָרה ַתְשִליֻכהּו ת ַלֲחצֵׁ ה  -ְואֶּ זֶּ
ר  ת ַהַלַחץ ֲאשֶּ ֱאַמר: ְוַגם ָרִאיִתי אֶּ נֶּ ַהְדַחק, ְכָמה שֶּ

נּו  ִמְצַרִים ֹלֲחִצים ֹאָתם. ִמִמְצַרִים ְבָיד ֲחָזָקה  ’הַויֹוִצאֵׁ
נּו  ּוִבְזֹרַע ְנטּוָיה, ּוְבֹמָרא ָגֹדל, ּוְבֹאתֹות ּוְבֹמְפִתים. ַויֹוִצאֵׁ

י ָשָרף, ְולֹא  -ִמִמְצַרִים  ’ה י ַמְלָאְך, ְולֹא ַעל ְידֵׁ לֹא ַעל ְידֵׁ
ָלא ַהָקדֹוש ָברּוְך הּוא ִבְכבֹודֹו ּוְבַעְצמֹו,  י ָשִליַח, אֶּ ַעל ְידֵׁ
יִתי ָכל  ה, ְוִהכֵׁ ץ ִמְצַרִים ַבַלְיָלה ַהזֶּ רֶּ ֱאַמר: ְוָעַבְרִתי ְבאֶּ נֶּ שֶּ

י ְבכֹור בְ  ָמה, ּוְבָכל ֱאֹלהֵׁ ָאָדם ְוַעד ְבהֵׁ ץ ִמְצַרִים מֵׁ רֶּ אֶּ
ה ְשָפִטים. ֲאִני  ֱעשֶּ ץ ִמְצַרִים  .’הִמְצַרִים אֶּ רֶּ ְוָעַבְרִתי ְבאֶּ

ה  ץ  ֲאִני ְולֹא ַמְלָאְך -ַבַלְיָלה ַהזֶּ רֶּ יִתי ָכל ְבכֹור ְבאֶּ ְוִהכֵׁ
י ִמְצַר  ֲאִני ְולֹא ָשָרף -ִמְצַרִים  ה ּוְבָכל ֱאֹלהֵׁ ֱעשֶּ ִים אֶּ
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ר. - ’הֲאִני  ֲאִני ולֹא ַהָשִליַח. -ְשָפִטים   ֲאִני הּוא ולֹא ַאחֵׁ
ה ַיד  -ְבָיד ֲחָזָקה  ֱאַמר: ִהנֵׁ נֶּ ר, ְכָמה שֶּ בֶּ הֹוָיה  ’הזֹו ַהדֶּ

ה, ַבסּוִסים, ַבֲחֹמִרים, ַבְגַמִלים, ַבָבָקר  ר ַבָשדֶּ ְבִמְקְנָך ֲאשֶּ
בֶּ  ד ְמֹאד.ּוַבצֹאן, דֶּ ב, ְכָמה  -ּוִבְזֹרַע ְנטּוָיה  ר ָכבֵׁ רֶּ זֹו ַהחֶּ

ֱאַמר: ְוַחְרבֹו ְשלּוָפה ְבָידֹו, ְנטּוָיה ַעל ְירּוָשַלִים. נֶּ  שֶּ
ֱאַמר: אֹו ֲהִנָסה  -ּוְבֹמָרא ָגֹדל  נֶּ זֹו ִגלּוי ְשִכיָנה, ְכָמה שֶּ

ב גֹוי ְבמַ  רֶּ ֹסת ְבֹאֹתת ֱאֹלִהים ָלבֹא ָלַקַחת לֹו גֹוי ִמקֶּ
ּוְבמֹוְפִתים, ּוְבִמְלָחָמה ּוְבָיד ֲחָזָקה ּוִבְזרֹוַע ְנטּוָיה, 

ם  ר ָעָשה ָלכֶּ ם  ’הּוְבמֹוָרִאים ְגֹדִלים, ְכֹכל ֲאשֶּ יכֶּ ֱאֹלהֵׁ
יָך. ינֶּ ֱאַמר:  -ּוְבֹאתֹות  ְבִמְצַרִים ְלעֵׁ נֶּ ה, ְכָמה שֶּ ה ַהַמטֶּ זֶּ

ה ִתַקח בְ  ה ַהזֶּ ת ַהַמטֶּ ת ָהֹאֹתת.ְואֶּ ה בֹו אֶּ ר ַתֲעשֶּ  ָיְדָך, ֲאשֶּ
ֱאַמר: ְוָנַתִתי מֹוְפִתים  -ּוְבֹמְפִתים  נֶּ ה ַהָדם, ְכָמה שֶּ זֶּ

ש ְוִתיְמרֹות ָעָשן. ץ, ָדם ָואֵׁ   ַבָשַמִים ּוָבָארֶּ
ר: ְבָיד ֲחָזָקה   -ל ְשַתִים, ּוְבֹמָרא ָגדֹ  -ְשַתִים, ּוִבְזֹרַע ְנטּוָיה  -ָדָבר ַאחֵׁ

ִביא  -ְשַתִים, ּוְבֹמְפִתים  -ְשַתִים, ּוְבֹאתֹות  הֵׁ ר ַמכֹות שֶּ שֶּ לּו עֶּ ְשַתִים. אֵׁ
ַע, ִכִנים,  ן: ָדם, ְצַפְרדֵׁ לּו הֵׁ ַהָקדֹוש ָברּוְך הּוא ַעל ַהִמְצִרים ְבִמְצַרִים, ְואֵׁ

ְך, ַמַכת בְ  ה, ֹחשֶּ ר, ְשִחין, ָבָרד, ַאְרבֶּ בֶּ כֹורֹות. ַרִבי ְיהּוָדה ָהָיה ָערֹוב, דֶּ
ם ִסָמִנים: ְדַצ"ְך ַעַד"ש ְבַאַח"ב. ן ָבהֶּ  נֹותֵׁ

ר  שֶּ ָלקּו ַהִמְצִרים ְבִמְצַרִים עֶּ ר שֶּ ר: ִמַנִין ַאָתה אֹומֵׁ י ַהְגִליִלי אֹומֵׁ ַרִבי יֹוסֵׁ
ר? ַויֹאְמרּו ַמכֹות ְוַעל ַהָים ָלקּו ֲחִמִשים ַמכֹות? ְבִמְצַרִים ָמה הּוא אֹו מֵׁ

ר?  ְצַבע ֱאֹלִהים ִהוא, ְוַעל ַהָים ָמה הּוא אֹומֵׁ ל ַפְרֹעה: אֶּ ַהַחְרֻטִמים אֶּ
ר ָעָשה  ת ַהָיד ַהְגֹדָלה ֲאשֶּ ל אֶּ ת  ’הַוַיְרא ִיְשָראֵׁ ְבִמְצַרִים, ַוִייְראּו ָהָעם אֶּ

ה ַעְבדֹו. ַכָמה ָלקּו ’הַוַיֲאִמינּו בַ , ’ה ר ַמכֹות. ֱאמֹור  ּוְבמשֶּ שֶּ ְצַבע? עֶּ ְבאֶּ
ר ַמכֹות ְוַעל ַהָים ָלקּו ֲחִמִשים ַמכֹות. ַרִבי  שֶּ ַעָתה: ְבִמְצַרִים ָלקּו עֶּ מֵׁ
ִביא ַהָקדֹוש ָברּוְך הּוא ַעל  הֵׁ ָכל ַמָכה ּוַמָכה שֶּ ר: ִמַנִין שֶּ ר אֹומֵׁ זֶּ ֱאִליעֶּ

ל אַ  ֱאַמר: ְיַשַלח ָבם ֲחרֹון ַהִמְצִרים ְבִמְצַרִים ָהְיָתה שֶּ נֶּ ְרַבע ַמכֹות? שֶּ
ְבָרה  י ָרִעים. עֶּ ְבָרה ָוַזַעם ְוָצָרה, ִמְשַלַחת ַמְלֲאכֵׁ  -ַאַחת, ָוַזַעם  -ַאפֹו, עֶּ

י ָרִעים  -ְשַתִים, ְוָצָרה  ַעָתה:  -ָשלש, ִמְשַלַחת ַמְלֲאכֵׁ ַאְרַבע. ֱאמֹור מֵׁ
א ְבִמְצַרִים ָלקּו ַאְרָבִעי ם ַמכֹות ְוַעל ַהָים ָלקּו ָמאַתִים ַמכֹות. ַרִבי ֲעִקיבֶּ

ִביא ַהָקדֹוש ָברּוְך הּוא ַעל ַהִמְצִרים  הֵׁ ָכל ַמָכה ּוַמָכה שֶּ ר: ִמַנִין שֶּ אֹומֵׁ
ְבָרה  ֱאַמר: ְיַשַלח ָבם ֲחרֹון ַאפֹו, עֶּ נֶּ ש ַמכֹות? שֶּ ל ָחמֵׁ ְבִמְצַרִים ָהְיָתה שֶּ

י ָרִעים. ֲחרֹון ַאפֹוָוַזַעם  ְבָרה  -ְוָצָרה, ִמְשַלַחת ַמְלֲאכֵׁ ְשַתִים,  -ַאַחת, עֶּ
י ָרִעים  -ָשֹלש, ְוָצָרה  -ָוַזַעם  ש. ֱאמֹור  -ַאְרַבע, ִמְשַלַחת ַמְלֲאכֵׁ ָחמֵׁ

ַעָתה: ְבִמְצַרִים ָלקּו ֲחִמִשים ַמכֹות ְוַעל ַהָים ָלקּו ֲחִמִשים ּוָמאַתִים  מֵׁ
 כֹות.מַ 

יָאנּו ַכָמה ַמֲעלֹות טֹובֹות ַלָמקֹום ָעֵלינּו! לּו הֹוצִׁ ִמִמְצַרִים ְולֹא ָעָשה  אִׁ
ם ְשָפִטים,  ם,  .ַדֵיינּוָבהֶּ יהֶּ אֹלהֵׁ ם ְשָפִטים, ְולֹא ָעָשה בֵׁ ִאלּו ָעָשה ָבהֶּ

ת  ַדיֵׁינּו. ם, ְולֹא ָהַרג אֶּ יהֶּ אֹלהֵׁ ם, ַדיֵׁינּו.ִאלּו ָעָשה בֵׁ יהֶּ ת  ְבכֹורֵׁ ִאלּו ָהַרג אֶּ
ת ָממֹוָנם, ַדיֵׁינּו. ם ְולֹא ָנַתן ָלנּו אֶּ יהֶּ ת ָממֹוָנם ְולֹא  ְבכֹורֵׁ ִאלּו ָנַתן ָלנּו אֶּ

ת ַהָים, ַדיֵׁינּו. ֱעִביָרנּו ְבתֹוכֹו  ָקַרע ָלנּו אֶּ ת ַהָים ְולֹא הֶּ ִאלּו ָקַרע ָלנּו אֶּ
ָחָרָבה, ַדיֵׁינּו. נּו ְבתֹוכֹו,  בֶּ ָחָרָבה ְולֹא ִשַקע ָצרֵׁ ֱעִביָרנּו ְבתֹוכֹו בֶּ ִאלּו הֶּ

נּו ַבִמְדָבר ַאְרָבִעים ָשָנה,  ַדיֵׁינּו. ק ָצְרכֵׁ נּו ְבתֹוכֹו ְולֹא ִספֵׁ ִאלּו ִשַקע ָצרֵׁ

ֱאִכי ַדיֵׁינּו. נּו ַבִמְדָבר ַאְרָבִעים ָשָנה ולֹא הֶּ ק ָצְרכֵׁ ת ַהָמן, ִאלּו ִספֵׁ ָלנּו אֶּ

ינּו. ינּו. ַדיֵׁ ת ַהַשָבת, ַדיֵׁ ת ַהָמן ְולֹא ָנַתן ָלנּו אֶּ ֱאִכיָלנּו אֶּ ִאלּו ָנַתן  ִאלּו הֶּ
י ַהר ִסיַני, ַדיֵׁינּו. ְרָבנּו ִלְפנֵׁ ת ַהַשָבת, ְולֹא קֵׁ י ַהר  ָלנּו אֶּ ְרָבנּו ִלְפנֵׁ ִאלּו קֵׁ

ת ַהתֹוָרה ינּו.ִסיַני, ְולֹא ָנַתן ָלנּו אֶּ ת ַהתֹוָרה ְולֹא  , ַדיֵׁ ִאלּו ָנַתן ָלנּו אֶּ
ל, ַדיֵׁינּו. ץ ִיְשָראֵׁ רֶּ ל ְולֹא ָבָנה ָלנּו  ִהְכִניָסנּו ְלאֶּ ץ ִיְשָראֵׁ רֶּ ִאלּו ִהְכִניָסנּו ְלאֶּ

ית ַהְבִחיָרה, ַדיֵׁינּו. ת בֵׁ   אֶּ

ת ַלָמקֹוַעל ַאַחת, ַכָמה ְוַכָמה לֶּ הֹוִציָאנּו , טֹוָבה ְכפּוָלה ּוְמֻכפֶּ ינּו: שֶּ ם ָעלֵׁ
ם,  יהֶּ ת ְבכֹורֵׁ ם, ְוָהַרג אֶּ יהֶּ אֹלהֵׁ ם ְשָפִטים, ְוָעָשה בֵׁ ִמִמְצַרִים, ְוָעָשה ָבהֶּ
ָחָרָבה, ְוִשַקע  ֱעִביָרנּו ְבתֹוכֹו בֶּ ת ַהָים, ְוהֶּ ת ָממֹוָנם, ְוָקַרע ָלנּו אֶּ ְוָנַתן ָלנּו אֶּ

נּו בַ  ק ָצְרכֵׁ נּו ְבתֹוכֹו, ְוִספֵׁ ת ַהָמן, ָצרֵׁ ֱאִכיָלנּו אֶּ ִמְדָבר ַאְרָבִעים ָשָנה, ְוהֶּ
ת ַהתֹוָרה,  י ַהר ִסיַני, ְוָנַתן ָלנּו אֶּ ְרָבנּו ִלְפנֵׁ ת ַהַשָבת, ְוקֵׁ ְוָנַתן ָלנּו אֶּ
ר ַעל ָכל  ית ַהְבִחיָרה ְלַכפֵׁ ת בֵׁ ל, ּוָבָנה ָלנּו אֶּ ץ ִיְשָראֵׁ רֶּ ְוִהְכִניָסנּו ְלאֶּ

ינּו.  ֲעֹונֹותֵׁ

יֵאל ָהָיה אֹוֵמרַרבָ  לֹא ָאַמר ְשלָשה ן ַגְמלִׁ : ָכל שֶּ
ן:  לּו הֵׁ י חֹוָבתֹו, ְואֵׁ ַסח, לֹא ָיָצא ְידֵׁ לּו ַבפֶּ ְדָבִרים אֵׁ

ַסח, ַמָצה, ּוָמרֹור.  פֶּ

ית  ֶפַסח בֵׁ ינּו אֹוְכִלים ִבְזַמן שֶּ ָהיּו ֲאבֹותֵׁ שֶּ
ָפַסח ַהִמְקָדש ָהָיה ַקָים, ַעל שּום ָמה?  ַעל שּום שֶּ

ינּו ְבִמְצַרִים, י ֲאבֹותֵׁ  ַהָקדֹוש ָברּוְך הּוא ַעל ָבתֵׁ
ר ָפַסח  ַסח הּוא ַליי, ֲאשֶּ ַבח פֶּ ם זֶּ ֱאַמר: ַוֲאַמְרתֶּ נֶּ שֶּ

י י ְבנֵׁ ת ִמְצַרִים,  ַעל ָבתֵׁ ל ְבִמְצַרִים ְבָנְגפֹו אֶּ ִיְשָראֵׁ
ינּו ִהִציל, ַוִיֹקד ָהָעם ַוִיְשַתֲחוּו. ת ָבתֵׁ  ְואֶּ

ָאנּו אֹוְכִלים, ַעל שּום ָמה? ַעל שּום  ַמָצה זֹו שֶּ
ינּו ְלַהֲחִמיץ ַעד  ל ֲאבֹותֵׁ ָקם שֶּ לֹא ִהְסִפיק ְבצֵׁ שֶּ

ְך מַ  לֶּ ם מֶּ יהֶּ ִנְגָלה ֲעלֵׁ י ַהְמָלִכים, ַהָקדֹוש ָברּוְך שֶּ ְלכֵׁ
ר ּוְגָאָלםהּוא,  ק ֲאשֶּ ת ַהָבצֵׁ ֱאַמר: ַויֹאפּו אֶּ נֶּ , שֶּ

ץ, ִכי  הֹוִציאּו ִמִמְצַרִים ֻעֹגת ַמצֹות, ִכי לֹא ָחמֵׁ
ָדה  ַּה, ְוַגם צֵׁ ֹגְרשּו ִמִמְצַרִים ְולֹא ָיְכלּו ְלִהְתַמְהמֵׁ

ם.  לֹא ָעשו ָלהֶּ

ה שֶּ  ָמרֹור ָאנּו אֹוְכִלים, ַעל שּום ָמה? ַעל שּום זֶּ
ינּו ְבִמְצַרִים, י ֲאבֹותֵׁ ת ַחיֵׁ ְררּו ַהִמְצִרים אֶּ מֵׁ  שֶּ
ר  ם ַבֲעֹבָדה ָקָשה, ְבֹחמֶּ ת ַחיֵׁיהֶּ ֱאַמר: ַוְיָמֲררּו אֶּ נֶּ שֶּ
ר  ת ָכל ֲעֹבָדָתם ֲאשֶּ ה אֶּ ִנים ּוְבָכל ֲעֹבָדה ַבָשדֶּ ּוִבְלבֵׁ

ם ְבָפרֶּ   ְך.ָעְבדּו ָבהֶּ
ת ַעְצמֹו ְכִאלּו הּוא ָיָצא ִמִמְצַרִים,  ְבָכל דֹור ָודֹור ַחָיב ָאָדם ִלְראֹות אֶּ

ה ָעָשה  אֹמר, ַבֲעבּור זֶּ ֱאַמר: ְוִהַגְדָת ְלִבְנָך ַביֹום ַההּוא לֵׁ נֶּ אִתי  ’השֶּ ִלי ְבצֵׁ
ינּו ִבְלָבד ָגַאל ַהָקדֹוש ָבר ת ֲאבֹותֵׁ ָלא ַאף ִמִמְצָרִים. לֹא אֶּ ּוְך הּוא, אֶּ

ֱאַמר: ְואֹוָתנּו הֹוִציא ִמָשם, ְלַמַען ָהִביא ֹאָתנּו,  נֶּ ם, שֶּ אֹוָתנּו ָגַאל ִעָמהֶּ
נּו. ר ִנְשַבע ַלֲאֹבתֵׁ ץ ֲאשֶּ ת ָהָארֶּ ת ָלנּו אֶּ  ָלתֶּ

ים ְלהֹודֹות, ְלַהֵלל יָכְך ֲאַנְחנּו ַחָיבִׁ ם, ְלפִׁ ר, ְלרֹומֵׁ ַח, ְלָפאֵׁ ר, , ְלַשבֵׁ ְלַהדֵׁ
לּו:  ת ָכל ַהִנִסים ָהאֵׁ ינּו ְוָלנּו אֶּ ָעָשה ַלֲאבֹותֵׁ ס ְלִמי שֶּ ה ּוְלַקלֵׁ ְך, ְלַעלֵׁ ְלָברֵׁ
ָלה  ֲאפֵׁ ל ְליֹום טֹוב, ּומֵׁ בֶּ אֵׁ רּות ִמָיגֹון ְלִשְמָחה, ּומֵׁ ַעְבדּות ְלחֵׁ הֹוִציָאנּו מֵׁ

 ִשיָרה ֲחָדָשה: ַהְללּוָיּה. ְלאֹור ָגדֹול, ּוִמִשְעבּוד ִלְגֻאָלה. ְונֹאַמר ְלָפָניו

ם  ’הַהְללּו ָיּה ַהְללּו ַעְבֵדי  ת שֵׁ ם  .’הַהְללּו אֶּ ַעָתה ְוַעד  ’הְיִהי שֵׁ ְמֹבָרְך מֵׁ
ם  עֹוָלם. ש ַעד ְמבֹואֹו ְמֻהָלל שֵׁ מֶּ ַעל  ’הָרם ַעל ָכל גֹוִים  .’הִמִמְזַרח שֶּ

ת. ’הִמי כַ  ְכבֹודֹו.ַהָשַמִים  ינּו ַהַמְגִביִהי ָלָשבֶּ ַהַמְשִפיִלי ִלְראֹות  ֱאֹלהֵׁ
ץ. ְביֹון. ַבָשַמִים ּוָבָארֶּ ַאְשֹפת ָיִרים אֶּ ָעָפר ָדל מֵׁ ְלהֹוִשיִבי ִעם  ְמִקיִמי מֵׁ

י ַעמֹו. חָ  ְנִדיִבים ִעם ְנִדיבֵׁ ם ַהָבִנים ְשמֵׁ ת ַהַבִית אֵׁ רֶּ ה ַהְללּו ָיּה מֹוִשיִבי ֲעקֶּ
  )תהלים קיג(

ם ְצָריִׁ מִׁ ְשָרֵאל מִׁ ז. ְבֵצאת יִׁ ַעם ֹלעֵׁ ית ַיֲעֹקב מֵׁ ָהְיָתה ְיהּוָדה ְלָקְדשֹו  בֵׁ
ל ַמְמְשלֹוָתיו. ן ִיֹסב ְלָאחֹור. ִיְשָראֵׁ ָהִרים ָרְקדּו  ַהָים ָרָאה ַוָיֹנס ַהַיְרדֵׁ הֶּ

י צֹאן. יִלים ְגָבעֹות ִכְבנֵׁ ן ִתֹסב ְלָאחֹור.ַמה ְלָך  ְכאֵׁ  ַהָים ִכי ָתנּוס ַהַיְרדֵׁ
י צֹאן. יִלים ְגָבעֹות ִכְבנֵׁ ָהִרים ִתְרְקדּו ְכאֵׁ י  הֶּ ץ ִמִלְפנֵׁ י ָאדֹון חּוִלי ָארֶּ ִמִלְפנֵׁ

 ַהֹהְפִכי ַהצּור ֲאַגם ָמִים ַחָלִמיש ְלַמְעְינֹו ָמִים.  ֱאלֹוַּה ַיֲעֹקב.

ינּו  ’הַאָתה  ָברּוְך ת ֲאבֹותֵׁ ר ְגָאָלנּו ְוָגַאל אֶּ ְך ָהעֹוָלם, ֲאשֶּ לֶּ ינּו מֶּ ֱאֹלהֵׁ
ן  ֱאָכל בֹו ַמָצה ּוָמרֹור. כֵׁ ה לֶּ ינּו  ’הִמִמְצַרִים, ְוִהִגיָענּו ַלַלְיָלה ַהזֶּ ֱאֹלהֵׁ
ִרים ַהָבִאים נּו ְלמֹוֲעִדים ְוִלְרָגִלים ֲאחֵׁ ינּו ַיִגיעֵׁ י ֲאבֹותֵׁ אֹלהֵׁ נּו  וֵׁ ִלְקָראתֵׁ

ָך. ְונֹאַכל ָשם ִמן ַהְזָבִחים  ָך ְוָשִשים ַבֲעבֹוָדתֶּ ִחים ְבִבְנַין ִעירֶּ ְלָשלֹום, ְשמֵׁ
ה ְלָך ִשיר ָחָדש  ר ַיִגיַע ָדָמם ַעל ִקיר ִמְזַבֲחָך ְלָרצֹון, ְונֹודֶּ ּוִמן ַהְפָסִחים ֲאשֶּ

נּו. בָ  נּו ְוַעל ְפדּות ַנְפשֵׁ ל. ’הרּוְך ַאָתה ַעל ְגֻאָלתֵׁ  ’הָברּוְך ַאָתה  ָגַאל ִיְשָראֵׁ
ְך ָהעֹוָלם  לֶּ ינּו מֶּ י ַהָגֶפןֱאֹלהֵׁ .בֹוֵרא ְפרִׁ
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 תלמוד בבלי מסכת סוטה דף לב עמוד ב
תניא, רשב"י אומר: אדם אומר שבחו בקול נמוך, 

מן וידוי  -בקול רם; שבחו בקול נמוך  -וגנותו 
 ממקרא ביכורים. -גנותו בקול רם המעשר, 

לא עברתי ממצותיך ולא שכחתי )דברים כו(  - שבחו: רש"י
 - וגנותו מדלא כתיב ביה ענייה. - נמוך בקול היינו שבח עצמו.

כגון ארמי אובד אבי היינו גנותו שמתודין שאביהן לבן הארמי 
 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. 
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 הלכה ד רמב"ם הלכות חמץ ומצה פרק ז
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 

בנסים ונפלאות שנעשו לנו  ומסיים
 (דברים כ"ו) והוא שידרושובחירותנו, 

מארמי אובד אבי עד שיגמור כל 
הפרשה, וכל המוסיף ומאריך בדרש 

 פרשה זו הרי זה משובח.

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. 
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 תלמוד בבלי מסכת סוכה דף נא עמוד א

ועמדו שני כהנים בשער העליון שיורד ...משנה
מעזרת ישראל לעזרת נשים, ושני חצוצרות 
בידיהן. קרא הגבר, תקעו והריעו ותקעו. 
הגיעו למעלה עשירית, תקעו והריעו ותקעו. 
הגיעו לעזרה תקעו והריעו ותקעו. היו תוקעין 
והולכין עד שמגיעין לשער היוצא ממזרח. 

ניהן הגיעו לשער היוצא ממזרח, הפכו פ
ממזרח למערב ואמרו: אבותינו שהיו במקום 
הזה אחוריהם אל ההיכל ופניהם קדמה, 

. ומשתחוים קדמה לשמש, ואנו ליה עינינו
רבי יהודה אומר: היו שונין ואומרין אנו ליה 

 וליה עינינו.

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.  
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 נבפרק  –מהר"ל מפראג  – גבורות ה'ספר 
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 בעמוד  טדף נ בבא מציעאתלמוד בבלי מסכת 

דכתיב וגר  ...ומותתניא רבי אליעזר הגדול אומר מפני מה הזהירה תורה בל"ו מקומות ואמרי לה במ"ו מק
 .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 דורותיוסף תבוריפרופ' 
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 מאת הרב אברהם יצחק הכהן קוק ז"ל - סדר תפילה עם פירוש עולת ראיה
צריך להכיר כי כל המגרעות : ח"ב עמ' רס

הנמצאות בחיי ההכנה באות כדי להקנות 
אותנו  אותנו קניינים כאלה, שישלימו

בהגיע זמן חיי התכלית. ואלמלא הכוחות 
שהם נראים לנו שפלים ויוצאים מתעודת 

 לא היה אפשר שנבוא...הטוב והאושר
רוממה באמת בהגיע זמן למעלה 

 ...התכלית

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 … 

 
'מתחיל בגנות ומסיים על כן פה הוא מגיד 

בשבח', להורות שהגנות היא צורך 
 . השבח

אמנם : מתחיל בגנות של 'עבדים היינו'
העבדות ודאי גרמה כמה דברים רעים, 

ואצ"ל רעות , כמה תכונות נשחתות
אבל גם תכונת ההכנעה, ...וצרות

שראוי להשתעבד,  וההשתעבדות למי
להיות יכולים  .להיות עבדי ד' באמת

לבטל את הרצון העצמי והנטיה העצמית 
קבלת עול מלכות שמים, שישראל  בשביל

מצטיינים בה, ושהביאו בזה טובה רבה 
נקנה ע"י  להם ולעולם, גם זה ההכשר

 ...קנין העבדות והרגל השעבוד

Therefore, here Maggid “begins with disgrace and ends with 
praise,” to teach that the ‘disgrace’ is required for the ‘praise’.  

“Begin with disgrace” of “avadim hayinu / we were slave”: It is 
true that slavery caused some terrible things, some destructive 
traits, and of course horrors and afflictions…but also the 
attribute of humility and subservience to Whom it is fitting to be 
subservient, to be truly servants of God, and in order to 
sublimate one’s will and be more inclined to accept the yoke of 
the kingdom of heaven, which Israel excels in, and which has 
brought great favor to them and to the world. This, too, is 
acquired by the experience of being slaves and being 
accustomed to servitude… 
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