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אמירת ההגדה
יסוד היהדות ,הוא זכירת יציאת מצרים ,כי חובת שמירת התורה הוא מטעם "אנוכי ה' אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים" .אע"פ שיש
מצוות "זכירת" יציאת מצרים במשך כל השנה ,מ"מ יש בליל הסדר מצוות סיפור יציאת מצרים ,בשורש חיוב המצווה אינו מצווה אמירה
מיוחדת ,והיינו אמירת נוסח מיוחד ודי בכך ,אלא להאריך עד כמה שאפשר באריכות נפלאה בסדר הגלות והגאולה ,ומצווה זו מפורשת
בתורה "והגדת לבנך" ,וזה לשונו של ספר החינוך:

מצות סיפור יציאת מצרים
לספר בענין יציאת מצרים בליל חמשה עשר בניסן כל אחד כפי צחות לשונו ,ולהלל ולשבח השם יתברך על
כל הנסים שעשה לנו שם ,שנאמר [שמות י"ג ,ח'] והגדת לבנך וגו' .וכבר פירשו חכמים דמצות הגדה זו היא
בליל חמשה עשר בניסן בשעת אכילת מצה ,ומה שאמר הכתוב לבנך ,דלאו דוקא בנו ,אלא אפילו עם כל
בריה.
וענין המצוה ,שיזכור הניסים והענינים שאירעו לאבותינו ביציאת מצרים ,ואיך לקח האל יתברך נקמתינו
מהן .ואפילו בינו לבין עצמו ,אם אין שם אחרים ,חייב להוציא הדברים בפיו ,כדי שיתעורר לבו בדבר ,כי
בדבור יתעורר הלב.
משרשי מצוה זו ,מה שכתוב בקרבן הפסח .ואין מן התימה אם באו לנו מצוות רבות על זה ,מצוות עשה
ומצוות לא תעשה ,כי הוא יסוד גדול ועמוד חזק בתורתנו ובאמונתנו .ועל כן אנו אומרים לעולם
בברכותינו ובתפלותינו זכר ליציאת מצרים ,לפי שהוא לנו אות ומופת גמור בחידוש העולם ,וכי יש אלוה
קדמון חפץ ויכול ,פועל כל הנמצאות אל היש שהם עליו ,ובידו לשנותם אל היש שיחפוץ בכל זמן מן
הזמנים ,כמו שעשה במצרים ששינה טבעי העולם בשבילנו ,ועשה לנו אותות מחודשים גדולים ועצומים,
הלא זה משתק כל כופר בחידוש העולם ,ומקיים האמונה בידיעת השם יתברך ,וכי השגחתו ויכלתו בכללים
ובפרטים כולם.
מצוות הסיפור

אות ָשנָ ה :וְ גַ ם ֶאת ַהג ֹּוי
ֹּאמר לְ ַא ְב ָרם ָיד ַֹּע ֵּת ַדע ִּכי גֵּ ר יִּ ְהיֶה זַ ְרעֲ ָך ְב ֶא ֶרץ לֹּא לָ ֶהם וַ עֲ ָבדום וְ ִּענו א ָֹּתם ַא ְר ַבע ֵּמ ֹּ
וַ י ֶ
דול( :ברית בין הבתרים  -בראשית ט"ו י"ג-י"ד)
אֲ ֶשר יַעֲ בֹּדו ָדן ָאנ ִֹּּכי וְ ַאחֲ ֵּרי ֵּכן י ְֵּצאו ִּב ְרכֻ ש ָג ֹּ
במעמד הגדול בו כורת הקב"ה ברית עם אברהם אבינו ע"ה ובו הוא מבטיח לאברהם את הבטחת הארץ והבטחת הזרע ,מתבשר
אברהם כי בניו יצאו לגלות ארוכה בארץ נכר .ההבטחה כוללת גם את קושי השעבוד ,גם את אורך הגלות וגם את גודל הישועה .אורך
הגלות המצוין בפסוק אינו משך השעבוד במצרים ההבטחה היא לארבע מאות שנה של " גֵּ ר יִּ ְהיֶה זַ ְרעֲ ָך ְב ֶא ֶרץ לֹּא לָ ֶהם" ואכן
בפסוקים ובחז"ל מצאנו מספרים שונים לתהליך השעבוד.
ארבע מאות ושלושים שנה – הזמן מברית בין הבתרים עד יציאת מצרים.
ארבע מאות שנה – הזמן מלידת יצחק עד יציאת מצרים.
מאתיים ועשר שנה – הזמן מירידת בני יעקב בפעם הראשונה לשבור אוכל עד יציאת מצרים.
מאתיים ותשע שנה – הזמן מירידת יעקב עד יציאת מצרים.
שמונים ושש שנה – זמן השעבוד בפועל.
שנה אחת – משך הזמן של המכות.
חצי שנה – מר"ה פסק השעבוד במצרים לחלוטין.
ימ ָך ָשםָ :אנ ִֹּּכי ֵּא ֵּר ד
ש ְ
דול אֲ ִּ ֹּ
" ַאל ִּת ָירא ֵּמ ְר ָדה ִּמ ְצ ַריְ ָמה ִּכי לְ ֹּגוי ָג ֹּ
ערב ירידת יעקב למצרים מתגלה אליו הקב"ה ומבטיח
ִּע ְמ ָך ִּמ ְצ ַריְ ָמה וְ ָאנ ִֹּּכי ַא ַעלְ ָך גַ ם ָעלֹּה" (בראשית מ"ו ג'  -ד') גלות מצרים והיציאה משם הנם הבסיס והיסוד לאמונת היהודי

:

בבורא עולם דבר זה בא לידי ביטוי במעמד הנשגב של ההתגלות האלוקית לעם הנבחר במעמד הר סיני .כאשר בני ישראל זוכים להגיע
את ָ
למדרגת הנבואה ושומעים בעצמם את שתי הדברות הראשונות ,וכך מתחילה ההתגלותָ " :אנ ִֹּּכי יי' אֱ ל ֶֹּה ָ
יך ֵּמ ֶא ֶרץ
הוצֵּ ִּ
יך אֲ ֶשר ֹּ
ִּמ ְצ ַריִּ ם ִּמ ֵּבית עֲ ָב ִּדים"( :עשרת הדברות -שמות כ' ב'-דברים ה' ו') הרמב"ן מבאר את הפתיחה של עשרת הדברות" ,יסוד החיוב של
העם היהודי לקבל את התורה ולקיים את מצוותיה נובע מחיוב הכרת הטוב של בני ישראל כלפי מי שבהשגחתו הפרטית השפיע עליהם
רוב טובה והוציאם מבית עבדים ממצרים".
על חשיבותה של יציאת מצרים והמיוחד באירוע זה אנו למדים בתורה עצמה ארבעים שנה לאחר יציאת מצרים ערב כניסת העם לארץ
ישראל משה רבנו אומר לבני ישראלִּ " :כי ְש ַאל נָ א לְ י ִָּמים ִּראשֹּנִּ ים אֲ ֶשר ָהיו לְ פנ ָ
לו
בוא לָ ַק ַחת ֹּ
או הֲ נִּ ָסה אֱ ל ִֹּּהים לָ ֹּ
ֶיך ֹּ ...
ָ
שה
מו ָר ִּאים ְגדֹּלִּ ים ְככֹּל אֲ ֶשר ָע ָ ֹּ
רו ַע נְ טויָה ו ְב ֹּ
מו ְפ ִּתים ו ְב ִּמלְ ָח ָמה ו ְביָד חֲ זָ ָקה ו ִּבזְ ֹּ
אתֹּת ו ְב ֹּ
ֹּגוי ִּמ ֶק ֶרב ג ֹּוי ְב ַמסֹּת ְב ֹּ
ָ
יכם ְב ִּמ ְצ ַריִּ ם לְ ֵּעינֶיך" (דברים ד' ל"ב ו-ל"ד)
לָ ֶכם יי' אֱ ל ֵֹּּה ֶ
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סיבת חיבור ההגדה בסדר ונוסח קבוע
כתב בספר סדר היום  :ועניין תיקון ההגדה הוא מפני שחייבים אנחנו לספר ביציאת מצרים בלילה הזה ,ואין כל העם יודעים עניין כדי
לספר ,ואע"פ שידעו ,יתרשלו ,ולא יספרו ,ובפרט אם יאכלו וישתו ,ויחטפנו שינה ,ולא יגידו דבר .לכן תיקנו חז"ל אלו הדברים בקיצור,
מספרים ביציאת מצרים ,כדי שיזכו כולם לספר בעניין יציאת מצרים ,בין גדולים ובין קטנים.

מחבר סדר ונוסח ההגדה שלנו
כידוע סדר התפילות חיברו אנשי כנסת הגדולה ,אולם חיבור סדר ההגדה אינו מפורש שחיברוהו ,ואף שבמשנה בפסחים מובא חלק
נכבד מסדר ההגדה שלנו ,אבל מ"מ אין מוזכר שם כל הסדר והנוסח הקיים לפנינו .ומי המחבר אינו ידוע ,אבל אין ספק שהוא קדמון
מאוד ,משום שכבר מצאנו נוסח ההגדה בסידור רב עמרם ורב סעדיה גאון שהוא בערך לפני כ –  1600שנה.

סדר ההגדה
בפסחים 1איתא במשנה "מתחיל בגנות ומסיים בשבח" ,ובגמ' פליגי אמוראים בפירוש המשנה:

דעת רב מתחיל "מתחילה עובדי גלילים היו אבותינו"
ודעת שמואל מתחיל "עבדים היינו"
ובפירוש הגמ' מבואר בראשונים בכמה אופנים:

דעת אבודרהם:
דרב ושמואל חולקים :לדעת רב :היות ואין לנו ביזיון גדול ממה שאבותינו היו עובדי ע"ז ,לכך מתחילים בביזיון זו .ואין לך שבח גדול
שאע"פ כן קירבנו לעבודתו .ודעת שמואל :שכל עניין סיפור יציאת מצרים הוא עניין מיוחד לליל הסדר ואין לערבב דברים אחרים ,לכך
אין אומרים רק מענייני שיעבוד ויציאת מצרים ,ומשום כך אומרים עבדים היינו בלבד .אמנם מוסיף האבודרהם שאנו נוהגים כשניהם,
ומזכירים את שני הדברים.

דעת הריטב"א:
ששניהם מודים שצריך לומר גם את החלק של מתחילה היו עובדי ע"ז ,וגם עבדים היינו ,אלא הם חולקים במה עדיף להתחיל ,לדעת
רב :מתחילים מ"תחילה עובדי ע"ז" ,והטעם :כי מבחינת הסדר היה מעשה זה קודם לעבדים היינו .ולדעת שמואל :מ"עבדים היינו",
והטעם  -כי זה תוקף הנס של יציאת מצרים ,ולכן עדיף להתחיל בה ,ולמעשה אנו נוהגים כדעת שמואל.

סימני הסדר:
היות וליל הסד ר ניתנה לכל הציבור ,ואין ספק שיש בין הציבור אנשים שאינם בקיאים די במנהגי ישראל ,ובפרט בליל הסדר שההלכות
והמנהגים רבים ,לכן סידרו סימנים הכוללים את דיני ומנהגי הסדר ,ובהם ידע ויזכור כל אדם את סדר עריכת ליל הסדר.

קדש ורחץ כרפס יחץ מגיד רחצה מוציא מצה מרור כורך שלחן עורך צפון ברך הלל נרצה

הגדה:
בקטע הבא נבאר את סדר ההגדה ,ומה אמור קטע זה ללמד ,במשך ההגדה נשתמש עם קטעי ההסבר ככותרות ,ולדוגמא :על הקטע
"הא לחמא עניא" כתבנו שהוא הזמנת אורחים לסעודה ,והיינו שתוכן קטע זו הוא הזמנת אורחים לסעודה ,ולכן כשנגיע להגדה לקטע
"הא לחמא עניא" הכותרת תהיה הזמנת אורחים לסעודה.

הא לחמא עניא :הזמנת אורחים

לסעודה.

ממה נשתנה עד ואילו :הקושיות והתירוצים עליהם.
מואילו עד ברוך המקום :חשיבות וחובת הסיפור.
מברוך המקום עד יכול :חובה מן התורה לספר.
הקטע יכול מראש חודש :ביאור הפסוק והגדת לבנך (זמן החובה)
 1קט"ז.
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מתחילה עובדי ע"ז עד צא ולמד :מזכירים חסדי ה' שאע"פ שאבותינו היו עובדי ע"ז ,עכ"ז קרבנו המקום
לעבודתו.
מצא ולמד עד וירעו :דרשות על הפסוק ארמי אובד אבי.
מוירעו עד ונצעק :דרשות על הפסוק וירעו.
מונצעק עד ויוציאנו :דרשות על הפסוק ונצעק.
מויוציאנו עד רבי יוסי הגלילי :דרשות על הפסוק ויוציאנו.
מרבי יוסי הגלילי עד כמה מעלות :מכות הים היו גדולים ממכות מצרים.
מכמה מעלות עד רבי גמליאל :כמה מעלות טובות להשי"ת ולכן מצווה להללו ולשבחו.
משנה דרבי גמליאל :ביאור ג' מצות דפסח.
מיני המאכלים וטעמם
זרוע :מניחים בשר על הקערה זכר לקרבן פסח ,וצריכים לצלותו ,כדי שיהיה נראה כפסח שהיה צלוי דווקא .ולכן נוהגים שלא לאוכלו
בליל הסדר ,כדי שלא יהיה נראה כאוכל קדשים בחוץ.
ביצה :במשנה במס' פסחים איתא שנהגו להביא לפניו שני תבשילין ,ואיתא בגמ' שטעם הדבר הוא זכר לפסח וחגיגה .וכנתבאר זרוע
הוא זכר לפסח ,והתבשיל השני אינו מבורר ,משום שבגמ' 2איתא בכמה אפשריות .אמנם נתפשט המנהג לקחת ביצה .ובכל בו כתב רמז
לדבר :שהוא ע"פ הזוהר בעי רחמנא למפרק יתנא ,וביצה הוא ג"כ "בעי" .וי"א 3שהוא ע"ש אבלות החורבן.4
מרור :מכינים לאכילת כזית מרור שמצוותו בלילה זה.5
חרוסת :מכינים לטבול בו את המרור ,וטעמו יתבאר בהמשך.
כרפס :מכינים כדי לאכול בו מיד לאחר הקידוש ,וטעמו יתבאר בהמשך.6
ג' מצות :מכינים ג' מצות לאכילת כזית מצה שמצוותו בלילה זה מה"ת .והטעם שצריך ג' מצות מצאנו ג' הסברים )1 :ע"פ הפשט
צריך שתי מצות ללחם משנה כמו בכל שבת ויו"ט ,אלא היות וצריך עוד מצה כדי לאכול כזית מצה מפרוסה .7לכך לוקחים מצה שלישית.
 )2בתשובת רב שרירא גאון מבאר שג' מצות הוא ע"ש מה שאמר אברהם מהרו שלש סאין קמח ,והיות שמעשה זה היה בפסח לכך
עושים לזה זכר בג' מצות )3 .ע"פ קבלה נקרא ג' המצות בשם כהן לוי וישראל ,וכן מרומז לאבותינו אברהם יצחק ויעקב.

סדר הקערה

 2קיד.:
 3כך מביא המשנה ברורה .ורבים נתקשו על טעם זה היות ובזמן שבית המקדש היה קיים כבר היו לוקחין שני תבשילין .אמנם נראה
שיש כאן עירבוב ,כי יש בליל הסדר שני מנהגים בעניין הביצה )1 :מנהג להניח ביצה הצלויה באש על הקערה ,והוא זכר לחגיגה,
והוא מבואר בשו"ע סי' תע"ג ) 2 .מנהג לאכול ביצה מבושלת רגילה ,ומנהג זה הוא לזכר האבילות והוא מבואר בשו"ע סי' תע"ו.
 4והקשו המפרשים שלכאורה מה עניין אבלות בליל הסדר ,ותירץ הבית הלוי שהיות ובני ישראל יצאו ממצרים קודם ששהו בה 400
שנה כפי שאמר ה' לאברהם אבינו ,וא"כ יהיה חשש שח"ו יש עלינו החובה לבוא ולהשלים את השנים שחסרים ל 400-שנה ,לכן אנו
מזכירים את הגלות הנוראה והארוכה שאם יש עלינו החובה להשלים כבר יצאנו ידי חובתינו לפי כל הדעות .אמנם ברמ"א איתא ע"פ
פשוט ,כי ידוע שחג הפסח מורה על כל המועדים בסדר א"ת ב"ש ,כידוע ,וליל הסדר מורה על תשעה באב ,ממילא שייך שפיר עניין
על תשעה באב.
 5ובזמן הזה ,אין מצוותו מה"ת ,משום שמצוות מרור הוא רק כשיש גם קרבן פסח ,ובימינו שאין קרבן פסח הוא רק מדרבנן.
 6במהותו של כ רפס ,בערוך ערך כרפס מביא שהיא פטרוזיליא ,בקיצור שו"ע כתב שיקח צנון ,ורוב העולם נוהגים ליקח תפו"א.
7

כי מצוות אכילת מצה הוא "לחם עוני" ,ודרכו של העני לאכול בפרוסה ,ומשום זה עושים "יחץ" ,כדי שיהיה פרוסה לכזית מצה.
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המנהג להניח את המאכלים בקערה בסדר מסוים:
לפי הרמ"א נסדר באופן שלא יצטרך לעבור על המצוות ,ממילא ראשון וקרוב אליו יהיה הכרפס והמי מלח (שהרמ"א קוראו חומץ) כי בזה
ישתמש ראשונה .לאחריה המצות (והרמ"א סובר שלא מניחים אותו מתחת הקערה) לאחריה המרור ,ולאחריה הביצה והזרוע.8

לפי האר"י

לפי הרמ"א

תפארת שהוא מכריע בין
חסד לגבורה

חסד

ביצה וזרוע

גבורה

מרור
מצות
כרפס ומי מלח

הקערה עצמה
מידת המלכות

נצח
קו ימין

ג' מוחין
דאבא עילהא

יסוד
מכריע בין נצח להוד

הוד
קו שמאל

ד' כוסות
בליל הסדר נתחייבנו בד' כוסות מדברי חז"ל ,ומצאו רמז מן התורה בד' לשונות של גאולה:
אתי אֶ ְת ֶכם ִמ ַּת ַּחת ִס ְבל ֹת ִמ ְצ ַּריִ ם
הוצֵ ִ
 וְ ֹ
בד ָתם
 וְ ִה ַּצלְ ִתי אֶ ְת ֶכם ֵמעֲ ָ
רו ַּע נְ טויָה ו ִב ְש ָפ ִטים ְגדלִ ים:
ָאלְ ִתי ֶא ְת ֶכם ִבזְ ֹ
 וְ ג ַּ
יתי לָ ֶכם לֵאל ִֹהים
 וְ לָ ַּק ְח ִתי ֶא ְת ֶכם לִ י לְ ָעם וְ ָה ִי ִ
והתוס' מוסיפים ע"ז שגם הנשים חייבות בזה ,שאף על פי שזה מצוות עשה שהזמן גרמא ונשים פטורות ,מ"מ מצווה זו שאני ,והן
חייבות .והטעם :כי הן היו ג"כ באותו הנס .ומה שאין מברכין אשר קידשנו...על שתיית ד' כוסות ,מבאר הכל בו היות ואין השתייה
בפעם אחת אלא שותין במקוטעים ,לכך אין מברכין.
קידוש הוא כוס ראשון מד' כוסות ,ולכן יש בו חובה יותר מקידוש של שאר שבתות וימים טובים ,לכך אע"פ שלגבי קידוש של שאר
שבתות ההלכה היא שאם אין לו יין לקדש יכול לקדש בפת ,בליל הסדר אינו יכול לקדש על הפת (מצה) ולכך צריך להדר ולמצוא יין ממש.
וכמו"כ בשאר השבתות יכול לשמוע קידוש מאחר ולצאת ידי חובתו ,אבל בלילה זה מצוה על כל או"א לעשות קידוש.
נוהגים שבכל הד' כוסות כל אחד אינו מוזג לעצמו ,אלא אחד מוזג לשני .והטעם :כי כן דרך חירות שאינו מוזג לעצמו אלא מוזגין לו.

לבישת הקיטל
מנהג שהאב לובש קיטל בליל הסדר
 הט"ז 9כתב שטעם הדבר משום שנראה דרך חירות.
 עוד כתב שלא תזוח דעתו מפני השמחה ,לכך ילבש בגד מתים .והוסיף שלפי טעם זה מותר גם לאבל להלביש קיטל.
10
 בהגדת מעשה רב הביא שכידוע גאולת מצרים היתה בעבור שהיו מצוינים ,פי' שהיה להם לבוש אחר ,ומצאנו שתלמידי
חכמים שבבל בגדיהם מצונים ,והכוונה שהולכים בבגדי לבן.

 8ובחק יעקב כתב שא"צ להקפיד אם המרור קודם לביצה וזרוע ,כיוון שאינם למצווה אלא לזכר בעלמא.
 9תע"ב סק"ג.
 10שבת קמה:
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 המהר"ל (הגדת דברי נגידים דף מא) הביא שטעם הדבר בעבור שהגוון הלבן מורה על גוון פשוט בלי תערובות ,ובא להראות
שהגאולה היתה מאתערותא (התעוררות) דלעילא ללא שום פעולה מצד התחתון.

מצוות הסיבה
חז"ל תקנו שבליל הסדר חייבים להיות מסובין בזמן קיום מצוות הלילה .הסיבה לחיוב ההסבה שכן הוא דרך האנשים החשובים שיושבים
מסובין ובלילה זה כל ישראל נוהגים מנהג מלכים ואפילו עני שבישראל לא יאכל עד שיסב.

אופן ההסיבה
יש לנטות על צד שמאל ואוכל ושותה ביד ימין ,הסיבה שנבחר צד שמאל מכיוון שיש חשש שמא יקדים קנה לוושט ,ולכן גם מי שאיטר
את יד ימינו (שמאלי) צריך להסב על שמאל ככל אדם.

דיני הסיבה

א)
ב) בן אצל אביו חייב בהסבה.
ג) תלמיד אצל רבו אינו מסב אלא אם כן נתן לו רבו רשות מפורשת על כך.
ד) נשים נהגו בקהילות אשכנז שלא להסב ובקהילות עדות המזרח נהגו להסב.
ה) אין להסב בזמן אכילת המרור שהרי במרור לא מראים סימני חרות.
ו) יש מחלוקת האם מסבים באכילת הכרפס כיון שאכילת הכרפס פוטרים את המרור ובמרור אין מסבים.
כל אדם בישראל אפילו עני.
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ַק ֵדש
ְּב ַׁש ָּבת מַׁ ְּת ִחילִ ין

ַוי ְִהי ֶע ֶרב ַוי ְִהי ב ֶֹקר
בת ַביוֹ ם
ִש ֹ
שר ָּׁע ָּׁשה ַוי ְ
אכתוֹ אֲ ֶ
יעי ְמלַ ְ
יוֹ ם הַ ִש ִשיַ .ויְכֻ לו הַ ָּׁש ַמיִם וְ הָּׁ ָּׁא ֶרץ וְ כָּׁ ל ְצבָּׁ ַָּׁאםַ .ויְכַ ל אֱ לֹ ִהים ַבי ֹום הַ ְש ִב ִ
אכת ֹו
יעי ַוי ְַקדש אֹתוֹ ִכי בוֹ ָּׁשבַ ת ִמ ָּׁכל ְמלַ ְ
שר ָּׁע ָּׁשהַ .ויְבָּׁ ֶר ְך אֱ לֹ ִהים ֶאת יוֹ ם הַ ְש ִב ִ
אכתוֹ אֲ ֶ
יעי ִמ ָּׁכל ְמלַ ְ
הַ ְש ִב ִ
שר ָּׁב ָּׁרא אֱ ל ִֹקים לַ עֲ שוֹ ת.
אֲ ֶ
ַׁב ֹ
חול מַׁ ְּת ִחילִ ין:

סַ ְב ִרי ָּׁמ ָּׁרנָּׁן וְ ַר ָּׁבנָּׁן וְ ַרבוֹ ַתי
ְ
עולָּׁ ם בוֹ רא ְפ ִרי הַ גָּׁפֶ ן.
ָּׁברו ְך ַא ָּׁתה יי אֱ לֹהינו מֶ לֶ ך הָּׁ ֹ
שר ָּׁבחַ ר ָּׁבנו ִמ ָּׁכל ָּׁעם וְ רוֹ ְמ ָּׁמנו ִמ ָּׁכל לָּׁ שוֹ ן 11וְ ִק ְד ָּׁשנו ְב ִמ ְצוֹ ָּׁתיו .ו ִַת ֶתן לָּׁ נו
ָּׁברו ְך ַא ָּׁתה יי אֱ לֹהינו מֶ לֶ ְך הָּׁ עוֹ לָּׁ ם ,אֲ ֶ
ְמ ִנים ְל ָּׁששוֹ ןֶ ,את יוֹ ם ( ְב ַש ָּׁבת:הַ ַש ָּׁבת הַ זֶה
יי אֱ לֹהינו ְב ַאה ֲָּׁבה ( ְב ַש ָּׁבתַ :ש ָּׁבתוֹ ת ִל ְמנוחָּׁ ה ו)מוֹ עֲ ִדים ְל ִש ְמחָּׁ ה ,חַ ִגים וז ַ
יאת ִמ ְצ ָּׁריִםִ .כי בָּׁ נו בָּׁ חַ ְר ָּׁת וְ אוֹ ָּׁתנו
יצ ַ
וְ ֶאת יוֹ ם) חַ ג הַ ַמצוֹ ת הַ זֶה ,ז ְַמן חרותנו ( ְב ַש ָּׁבתְ :ב ַאה ֲָּׁבה)ִ ,מ ְק ָּׁרא ק ֶֹדש ,זכֶ ר ִל ִ
ִק ַד ְש ָּׁת ִמ ָּׁכל הָּׁ ַע ִמיםְ ( ,ב ַש ָּׁבת :וְ ַש ָּׁבת) ומוֹ עֲ די ָּׁק ְדשֶ ָּׁך ( ְב ַש ָּׁבתְ :ב ַאה ֲָּׁבה ו ְב ָּׁרצוֹ ן) ְב ִש ְמחָּׁ ה ו ְב ָּׁששוֹ ן ִהנְ חַ ְל ָּׁתנוָּׁ .ברוךְ
ְמ ִנים.12
ִש ָּׁראל וְ הַ ז ַ
ַא ָּׁתה ייְ ,מ ַקדש ( ְב ַש ָּׁבת :הַ ַש ָּׁבת וְ ) י ְ
מו ָּצאֵ י ַׁש ָּבת ֹ
ְּב ֹ
מו ִס ִיפין:

עולָּׁ ם הַ ַמ ְב ִדיל בין ק ֶֹדש
עולָּׁ ם ,בוֹ רא ְמאוֹ רי הָּׁ אשָּׁ .ברו ְך ַא ָּׁתה יי אֱ לֹהינו ֶמלֶ ְך הָּׁ ֹ
ָּׁברו ְך ַא ָּׁתה יי אֱ לֹהינו מֶ לֶ ְך הָּׁ ֹ
שה .בין ְק ֻד ַשת ַש ָּׁבת ִל ְק ֻד ַשת יוֹ ם
שת יְמי הַ ַמעֲ ֶ
יעי ְלש ֶ
ִש ָּׁראל לָּׁ ַע ִמים ,בין יוֹ ם הַ ְש ִב ִ
חש ְך ,בין י ְ
ְלחֹל ,בין אוֹ ר ְל ֶ
ִש ָּׁראל ִב ְק ֻד ָּׁש ֶתךָּׁ.
ָּׁ
שה ִק ַד ְש ָּׁתִ .ה ְב ַד ְל ָּׁת וְ ִק ַד ְש ָּׁת ֶאת ַע ְמך י ְ
שת יְמי הַ ַמעֲ ֶ
יעי ִמש ֶ
טוֹ ב ִה ְב ַד ְל ָּׁת ,וְ ֶאת יוֹ ם הַ ְש ִב ִ
ָּׁברו ְך ַא ָּׁתה יי הַ ַמ ְב ִדיל בין ק ֶֹדש ְלק ֶֹדש.
ְמן הַ זֶה.
יענו לַ ז ַ
שהֶ ֱחיָּׁנו וְ ִקי ְָּׁמנו וְ ִה ִג ָּׁ
עולָּׁ םֶ ,
ָּׁברו ְך ַא ָּׁתה יי אֱ לֹהינו מֶ לֶ ְך הָּׁ ֹ
 11ויש להקשות מדוע בקידוש ישנם שתי כפילויות:
בחר בנו מכל עם ,רוממנו מכל לשון.
כי בנו בחרת ואותנו קידשת.
ולאחר מכן כתוב:
רבינו יהודה הלוי (בספרו הכוזרי) אומר כי ישנם  5דרגות בעולם )1 :דומם  )2צומח )3 .חי  )4מדבר )5 .ישראל .כאשר
הקב"ה בחר בעם ישראל היו שני שלבים בבחירה:

)
ב) "וגוי קדוש" (שם ) העלה את דרגת ישראל לדרגה החמישית שבבריאה שהיא כיצירה חדשה שונה לחלוטין
א "ואתם תהיו לי ממלכת כהנים" (שמות י"ט ו') דהיינו הפיכת העם היהודי לחשובים במדרגת המדבר.

ממהות הגוי לכך אנו אומרים בחר בנו מכל עם דהיינו שלב הראשון ואחר כך כי בנו בחרת ואותנו
קדשת.

 12את קידוש השבת אנו מסיימים במילים "מקדש השבת" ואילו את קידוש הרגלים אנו מסיימים במילים "מקדש ישראל
והזמנים" ,וקשה מדוע אין אנו מזכירים את ה"ישראל" בקידוש השבת?
ידוע כי שבת נקראת "שבת בראשית" היינו מראשית בריאת העולם ועד היום לא זזה שבת ממקומה ולעולם היא תהיה אחר
ששת ימי בראשית  -י מי המעשה ,לעומת זאת יו"ט תלוי בקידוש החודש ככתוב בתורה" :החדש הזה לכם ראש חדשים
ראשון הוא לכם לחדשי השנה" (שמות י"ב ב') חז"ל אומרים (מדרש רבה שמות פרשה טו)" :החדש הזה לכם" מסור בידכם שכל
קידוש החודש תלוי ברצונם של ישראל .לכן בשבת אנו אומרים" :ברוך אתה ה' מקדש השבת" כי השבת תלויה רק בה' .אך
במועדים אנו אומרים" :מקדש ישראל והזמנים" כי בהתחלה הקב"ה קידש את ישראל שיוכלו לקדש את החודש ורק כתוצאה
מקידוש החודש שלהם מתקדש החג.
ז
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שוֹ תֶ ה רֹב כוֹ ס הַׁ יַׁיִ ן בהֲסָּ ָּבה

חץ
ּו ְר ַ
נוֹ ְּטלִ ין אֶ ת הַׁ ָּי ַׁדיִ ם ֶלאַׁ ִכי ַׁלת הַׁ ַׁכ ְּר ַׁפס וְּ אֵ ין ְּמ ָּב ְּר ִכין "עַׁ ל ְּנ ִטילַׁת י ַָּׁדיִ ם"
טעם נטילת ידים היא ,משום ש בגמ' נפסק שהבא לאכול דבר שטיבולו במשקה צריך נטילת ידים משום סרך טומאה ,היות וסתם ידיים
עסקניות הם ,לכך גזרו שכל ידים הם ראשון לטומאה אם לא נטל ידיו .אמנם כיום לא נהגו בזה ,היות וממילא כולנו טמאי מתים.
ומבאר החק יעקב שבליל הסדר שונה ,ונוטלים ידים ,וזאת כדי להתמיה התינוקות שאינם רגילים לראות בשאר ימות השנה שנוהגים כן,
ולכן ישאלו.

פס
כ ְר ּ ַ
ַּ

טוֹ ְּבלִ ין ַׁכ ְּר ַׁפס ַׁרק ָּפחוֹ ת ִמ ַׁכזַׁיִ ת ְּבמֵ י מֶ לַׁח ,ו ְּמ ָּב ְּר ִכין.

עולָּ םּ ,ב ֹו ֵרא ּ ְפ ִרי הָּ אֲ ָּד ָּמה.
ּ ָּברו ְּך ַא ּ ָּתה יי אֱ ל ֹהֵ ינ ּו מֶ ל ְֶך הָּ ֹ
טעם אכילת כרפס מבואר בגמרא 13כדי להתמיה התינוקות כדי שישאלו ,כי אין עושים כן בכל השנה לטבול ירקות לפני הסעודה.
ומבאר האבודרהם ,שיאכל פחות מכזית ,היות ועיקר המטרה היא להתמיה את התינוקות ,לכך אפילו בפחות מכזית ג"כ מתמיה ,ואם
יאכל יותר מכזית יצטרך כעת לברך ברכה אחרונה.
וטעם הטבילה במי מלח ,משום שבזמני חז"ל לא היו אוכלים ללא טיבול ,אמנם מהראוי היה לטבול בחרוסת (וכן הוא דעת הרבה ראשונים
שגם טיבול זה הוא בחרוסת) אלא דאין לטבול מכמה טעמים.14

חץ
יַ ַ
דול לָּאֲ ִפ ֹ
ַׁב ַׁעל הַׁ ַׁביִ ת ִי ְּבצַׁ ע אֶ ת הַׁ ַׁמ ָּצה הָּ אֶ ְּמצָּ ִעית לִ ְּש ַׁתיִ ם ומַׁ ְּצ ְּפין אֶ ת הַׁ חֵ ֶלק הַׁ גָּ ֹ
יקו ָּמן ,ואֶ ת הַׁ חֵ ֶלק הַׁ ָּק ָּטן
מַׁ ְּחזִ יר ַׁל ְּק ָּע ָּרה
.

חוצים את המצה לשניים ,היות ומצוות אכילת מצה הוא לחם עוני ,ואין עני אוכל מצות שלימות כי כן
דרך העני לאכול בפרוסה .לכן לפני שאנו מתחילים להתעסק בעניני ההגדה אנו מקיימים זאת.

מצה האמצעית
חוצים את המצה האמצעית דווקא ,והטעם :היות וברכת המוציא היא דווקא על שלימה ,ולכן צריך
שהמצה העליונה תהיה שלימה ,כדי שלברכת המוציא תהיה זמין בידו שלא יעבור על אין מעבירין על
המצוות ,לכך שובר את האמצעית דווקא.

 13קיד.
 14ברשב"ם (קיד ) .איתא משום שעדיין לא הביאו אותו .ובאור זרוע איתא משום שחרוסת דומה לטיט ,ומרור הוא ג"כ זכר לשיעבוד,
ולכן אין טובלין בחרוסת כי אם בעת אכילת מרור.
ח

הגדה

פסח

של

מ ִגיד
ַ
אומרים ההגדה מהא לחמא עניא ,עד גאל ישראל .ומגלה המצות משום שבעת ההגדה צריך שתהא המצה מונחת לפניו ,אבל בעת
הקידוש אנו מכסים את המצות ,כמו בשאר השבתות וימים טובים ,כדי שלא יראה הפת ,ויצטרך להקדים ולברך עליו מדין הלכות
קדימה ,כמו שנפסק שהמוציא קודם להגפן.
יאת ִמ ְצ ַריִ ם ,המצוה שלאחר זו ,הוא לספר בשבח יציאת מצרים,
יצ ַ
ּ ִפקּ ו ָּּדא ּ ָּב ַתר ָּ ּדא ,לְ סַ ּ ֵפר ִּב ְשבָּ חָּ א ִ ּד ִ
שבָּ חָּ א לְ ָּעלְ ִמין .שהוא חוב על האדם לעולם לספר בשבחים האלו .כך
ְ ּד ִאיה ּו ִח ּיוּבָּ א ַעל ּ ַבר נָּש ,לְ ִא ְש ּ ָּת ֵעי ְּבהַ אי ְ
העמדנו ,כל אדם המספר ביציאת מצרים ,ושמח
יאת ִמ ְצ ַריִ ם,
יצ ַ
ימנָּאָּ ּ ,כל ּ ַבר נָּש ְ ּד ִא ְש ּ ָּת ֵעי ִּב ִ
או ִק ְ
הָּ ִכי ֹ
בספור ההוא בשמחה עתיד הוא לשמוח עם השכינה
ו ְּבהַ הוּא ִס ּפוּר חַ ֵ ּדי ְּבחֶ ְדוָּ ה ,ז ִַּמין ִאיה ּו לְ מֶ ח ֵדי ִּב ְ
ש ִכינְ ּ ָּתא לעולם הבא ,שהיא שמחה מכל צד ,שזה הוא אדם
לְ ָּעלְ ָּמא ְ ּד ָּא ֵתי ְ ּדהוּא חֵ ד ּו ִמ ּכ ֹּלָּאּ ְ ,דהַ אי ִאיה ּו ּ ַבר נָּש ְ ּדחַ ֵ ּדי השמח באדונו ,והקב"ה שמח בספור ההוא שלו.

שא ְּב ִר ְ
יך הוּא חַ ֵ ּדי ְּבהַ הוּא ִס ּפוּר.
יהְ ,וקו ְּד ָּ
ְּב ָּמ ֵר ּ
ְ
שא ְּב ִריך הוּא לְ כָּ ל ּ ָּפ ַמלְ יָּיא
ש ֲע ָּתאָּ ּ ,כנִ יש קו ְּד ָּ
יה ַ
ּ ֵב ּ
ּש ָּמע ּו ִס ּפו ָּּרא ִ ּד ְשבָּ חָּ א ִ ּדילִ יּ ְ ,ד ָּקא
לון ,זִ יל ּו ו ְ
ֵיהְ ,ו ָּא ַמר ֹ
ִ ּדיל ּ
ִמ ְש ּ ָּתע ּו ּ ָּבנַיְ ,וחַ ָּ ּדאן ְּבפו ְּר ָּקנִ יְּ .כ ֵדין ּכ ְֻּּלה ּו ִמ ְת ּ ַכ ְ ּנ ִשין,
ְו ַא ְתיָּין ו ִּמ ְתחַ ְּב ִרין ּ ַבה ֲַדיְ יה ּו ְ ּדיִ ְש ָּר ֵאלּ ,ו ְש ָּמע ּו ִס ּפו ָּּרא
יהוןְּ ,כ ֵדין
ִ ּד ְשבָּ חָּ אּ ְ ,ד ָּקא חַ ָּ ּדאן ְּבחֶ ְדוָּ א ְ ּדפו ְּר ָּקנָּא ְד ָּמ ֵר ֹ
שא ְּב ִר ְ
יך הוּאַ ,על ּ ָּכל ִאינּ וּן נִ ִּסין
ֵיה לְ קו ְּד ָּ
ַא ְתיָּין ְו ֹ
או ָּדן ל ּ
יה ְּב ַא ְר ָּעא,
ֵיה ַעל ַע ּ ָּמא ַק ִ ּד ָּ
וּגְ בו ָּּרן ְו ֹ
ישא ְ ּד ִאית ֵל ּ
או ָּדאן ל ּ
יהון.
אר ֹ
ְ ּדחַ ָּ ּדאן ְּבחֶ ְדוָּ ה ְ ּדפו ְּר ָּקנָּא ְ ּד ָּמ ִ
ילָּאְ ,ויִ ְש ָּר ֵאל
ֵיה חֵ ילָּא וּגְ בו ְּר ּ ָּתא לְ ֵע ּ
ְּכ ֵדין ִא ּת ֹוסָּ ף ל ּ
יהוןְּ ,כ ַמלְ ּ ָּכאּ ְ ,ד ִא ּת ֹוסָּ ף
אר ֹ
ְּבהַ הוּא ִס ּפו ָּּרא יַ הֲבֵ י חֵ ילָּא לְ ָּמ ֵ
כֻּלה ּו
או ָּדן לֵי ּהְ ,ו ְּ
יהְ ,ו ֹ
חֵ ילָּא וּגְ בו ְּר ּ ָּתאַ ּ ,כד ְמ ַ
ש ְּב ִחין ְ ּגבו ְּר ּ ֵת ּ
ְ
יה ַעל ּכ ְֻּּלה ּוּ .ו ְבגִ ין ּ ָּכךִ ,אית
יהְ ,ו ִא ְס ּ ַת ּלָּק יְ ָּק ֵר ּ
ַ ּדחֲלִ ין ִמ ָּקמֵ ּ
ש ְּבחָּ א וּלְ ִא ְש ּ ָּת ֵעי ְּב ִס ּפוּר ָּ ּדא ְּכ ָּמה ְ ּד ִא ְּתמַ רְּ .כגַ ְוונָּא ָּ ּדא,
לְ ַ
שא ְּב ִריךְ
חובָּ ה ִאיה ּו ַעל ּ ַבר נָּש ,לְ ִא ְש ְּת ֵעי ּ ָּת ִדיר ָּקמֵ י קו ְּד ָּ
ֹ
יסין ְ ּד ָּעבַ ד.
הוּא ,וּלְ פַ ְרסוּמֵ י נִ יסָּ א ְּבכָּ ל ִאינּ וּן נִ ִּ
שא ְּב ִריךְ
חובָּ ָּתאְ ,והָּ א קו ְּד ָּ
ימא ,אֲ ַמאי ִאיה ּו ֹ
ְו ִאי ּ ֵת ָּ
יָּדע ּכ ֹּלָּאָּ ּ ,כל ַמה ְ ּדהֲוָּ הְ ,ויֶהוֵ י לְ בָּ ַתר ְ ּדנָּא ,אֲ ַמאי
הוּא ַ
יהַ ,על ַמה ְ ּד ִאיה ּו ָּעבַ דְ ,ו ִאיה ּו ָּי ַדעֶ .א ּלָּא
ּ ִפ ְרסו ָּּמא ָּ ּדא ָּקמֵ ּ
וַ ַ ּדאי ִא ְצ ְט ִר ְ
יה
יך ּ ַבר נָּש לְ פַ ְרסוּמֵ י נִ יסָּ א ,וּלְ ִא ְש ּ ָּת ֵעי ָּקמֵ ּ
ְּבכָּ ל ַמה ְ ּד ִאיה ּו ָּעבַ דְּ ,בגִ ין ְ ּד ִאינּ וּן ִמ ִּלין סַ ְּל ִקיןְ ,וכָּ ל
או ָּדאן ּ ֻּכ ְּלה ּו
לוןְ ,ו ֹ
ילָּא ִמ ְת ּ ַכ ְ ּנ ִשיןְ ,וחָּ ָּמאן ֹ
ּ ָּפ ַמלְ יָּא ִ ּדלְ ֵע ּ
שא ְּב ִר ְ
ילָּא ְו ַת ּ ָּתא.
יה ָּעלַיְ יה ּו ֵע ּ
לְ קו ְּד ָּ
יך הוּאְ ,ו ִא ְס ּ ַת ּלָּק יְ ָּק ֵר ּ

בה בשעה ,מקבץ הקב"ה את כל החבורה שלו,
ואמר להם ,לכו ושמעו הספור של השבח שלי
שמספרים בני ,ושמחים בגאולתי .אז מתקבצים כולם
ובאים ומתחברים עם ישראל ,ושומעים ספור השבח
ששמחים בשמחת הגאולה מאדונם ,ובאים ומודים
להקב"ה ,על כל אלו הנסים והגבורות ומודים לו על
עם הקדוש שיש לו בארץ ששמחים בשמחת הגאולה
של אדונם.
או נתוסף לו כח וגבורה למעלה .וישראל בספור
ההוא נותנים כח לאדונם ,כמלך שנוסף לו כח
וגבורה בעת שמשבחים גבורתו ומודים לו ,והכל
יראים מפניו ועולה כבודו על כולם .ומשום זה ,יש
לשבח ולספר בספור הזה ,כמו שלמדנו .כעין זה
חוב הוא על האדם ,לספר תמיד לפני הקב"ה
ולפרסם הנס בכל אלו הנסים שעשה.
ואם תאמר למה הוא חוב לספר את הנסים ,והלא
הקב"ה יודע הכל ,כל מה שהיה ויהיה לאחר מכן,
ולמה הפרסום הוא לפניו על מה שהוא עשה והוא
ידע .ומשיב ,אלא ודאי צריך האדם לפרסם הנס
ולספר לפניו מכל מה שעשה ,משום שאלו המלות
עולות ,וכל הפמליא של מעלה מתקבצים ורואים
אותם ,ומודים לפני הקב"ה ,ועולה כבודו עליהם
למעלה ולמטה.
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הזמנת אורחים לסעודה
צות ַׁמגְּ ִביהַׁ אֶ ת הַׁ ְּק ָּע ָּרה וְּ ֹ
ְּמ ַׁגלֶה אֶ ת הַׁ מַׁ ֹ
אומֵ ר ְּבקוֹ ל ָּרם:

הָּ א ל ְַח ָּמא ַענְ יָּ אִ 15די אֲ כָּ ל ּו ַא ְבהָּ ָּתנָּ א ְּב ַא ְר ָּעא
יתי ְויֵיכֹלָּ ּ ,כל ִד ְצ ִר ְ
יתי
יך יֵ ֵ
ְד ִמ ְצ ָּריִ םָּ ּ .16כל ִד ְכ ִפין יֵ ֵ
שנָּ ה הַ ּ ָּב ָּאה ְּב ַא ְר ָּעא ְדיִ ְש ָּר ֵאל.
ש ּ ָּתא הָּ כָּ א ,17לְ ָּ
ְויִ ְפסַ ח .הָּ ַ
חו ִרין.
שנָּ ה הַ ּ ָּב ָּאה ְּבנֵי ֹ
ש ּ ָּתא ַע ְב ֵדי ,לְ ָּ
הָּ ַ

מוזְּ גיִ ן כוֹ ס ֵש ִני וְּ ָּכאן הַׁ ֵבן ֹ
מֵ ִסיר הַׁ ְּק ָּע ָּרה מֵ עַׁ ל הַׁ ֻׁשלְּ חָּ ןֹ ,18
או אֶ חָּ ד ִמן הַׁ ְּמסֻׁ ִבים שוֹ אֵ ל:

הקושיות והתירוצים עליהם
לפני ההגדה הבן שואל ,כדכתיב והיה כי ישאלך בנך וכו' ,שהוא שאלת הבן ,ואח"כ עונים לו.

ֵילות?19
ַמה ִ ּנ ְש ּ ַת ָּּנה הַ ּלַיְ לָּה הַ זֶּה ִמ ּ ָּכל הַ ּל ֹ

 15מאמר זה תיקנוהו בבבל ,ולכן תיקנוהו בלשון ארמי ,כדי ש יבינו זאת גם העמי ארצות שאינם מבינים לשון הקודש ,אלא
ארמית ,שהיתה שפת אותו מקום .אבל סוף הקטע שהוא אמירת "לשנה הבאה" נתקן בלשון הקודש ,כדי שלא יבינו הבבלים,
כי אם יבינו ,יחששו שמא הם מתכוננים למרוד ולעלות לירושלים .אמנם איתא ברש"י ועוד ראשונים שטעם הדבר שנתקן
בלשון ארמית ,משום שהמלאכים והמזיקים אינם מבינים כן ,כי אילו יאמר בלשון שהם מבינים ,היו שומעים מי שהוא רעב
יבוא ,ויבואו גם הם ,ומקלקלים הסעודה .אמנם הסיום "לשנה הבאה בני חורין" הוא תפילה ,ולכן נאמר בלשון הקודש ,ככל
תפילה הנאמרת בלשון הקודש.
 16בארעא דמצרים וקשה האיך אנו אומרים שמצות הללו אכלו אבותינו במצרים הלוא את המצות אכלו רק בצאתם
ממצרים? ותירץ האבן עזרא שגם במצרים נתנו להם המצרים לאכול מצה ,כי תכונת המצה שאינו מתעכל מהר ,ולכך נתנו
להם המצרים לאכול מצה כי ע"י זה הם ירויחו שלא יצטרכו להאכילם הרבה ,ומוסיף שגם הוא היה בשבי ונתנו לו לאכול
מצה מהאי טעמא .והספורנו כתב שהיו ישראל אוכלים לחם שלא החמיץ ,כי המצרים היו מכים ומאיצים בהם שילכו לעבוד,
וממילא לא היה שהות לבצק להתפיח.
 17השתא הכא ולכאורה אינו מובן מה שייך קטע זה שאנו מודיעים שלשנה הבאה אנו בארץ ישראל ,להזמנת אורחים,
ומבאר הערוך לנר שכוונתנו בזה לומר לאורחים שכעת אנו מזמינים אותם בליל הסדר ,אע"פ שהם לא הודיעו לנו שבכוונתם
לבוא ולאכול בליל הסדר בצוותא חדא ,אבל בשנה הבאה שנהיה כבר בירושלים אי אפשר לבוא בלי להודיע מראש ,וצריך
להודיע בערב פסח .והטעם :כי אין הפסח נשחט אלא למנויו ,ולכן אם לא יודיעו בערב פסח ישארו ללא קרבן פסח.
 18סילוק הקערה טעם הדבר שמסלקין את הקערה היא כדי להתמיה התינוקות ,וישאלו שעדיין לא אכלנו ומדוע כבר
מסלקין את הקערה.
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ּלו ַמ ָּּצה.
או ְכלִ ין חָּ מֵ ץ ו ַּמ ָּּצה ,הַ ּלַיְ לָּה הַ זֶּה ּ -כו ֹ
ָּאנ ּו ֹ
21
20
רור .
קות  - ,הַ ּלַיְ לָּה הַ זֶּה ָּמ ֹ
או ְכלִ ין ְש ָּאר יְ ָּר ֹ
ָּאנ ּו ֹ
22
ֵאין ָּאנ ּו ַמ ְט ִּבילִ ין אֲ ִפלּ ּו ּ ַפ ַעם ֶאחָּ ת - ,הַ ּלַיְ לָּה הַ זֶּה ְש ּ ֵתי ּ ְפ ָּע ִמים .
או ְכלִ ין ּ ֵבין ֹיו ְש ִבין וּבֵ ין ְמסֻּ ִּבין - ,הַ ּלַיְ לָּה הַ זֶּה ּ ֻּכלָּנו ְמסֻּ ִּבין.
ָּאנ ּו ֹ
מֵ ִניחַׁ אֶ ת הַׁ ְּק ָּע ָּרה ַׁעל הַׁ ֻׁשלְּ חָּ ן .הַׁ ַׁמצוֹ ת ִתהְּ י ֶָּינה ְּמ ֻׁג ֹ
לות ִב ְּש ַׁעת אֲ ִמ ַׁירת הַׁ הַׁ ָּג ָּדה:

התשובה

.:

יאנ ּו יי אֱ ל ֹהֵ ינ ּו
ֲעבָּ ִדים הָּ יִ ינ ּו 23לְ פַ ְרעֹה ְּב ִמ ְצ ָּריִ ם ,24וַ י ֹּו ִצ ֵ
רו ַע נְ טוּיָּ ה.
שם ְּביָּ ד ֲחז ָָּּקה ו ִּבזְ ֹ
ִמ ּ ָּ

חשיבות וחובת הסיפור

ֲבו ֵתינ ּו ִמ ּ ִמ ְצ ָּריִ ם,25
דו ׁש ּ ָּברו ְּך הוּא אֶ ת א ֹ
הו ִציא הַ ָּ ּק ֹ
וְ ִא ּל ּו לֹא ֹ
ה ֲֵרי ָּאנ ּו וּבָּ נֵינ ּו ו ְּבנֵי בָּ נֵינ ּו ְמ ׁ ֻׁש ְע ּ ָּב ִדים הָּ יִ ינ ּו ְלפַ ְרעֹה
ְּב ִמ ְצ ָּריִ ם.26

בונִ יםֻׁ ּ ,כלָּ נ ּו זְ ֵקנִ יםֻׁ ּ ,כלָּ נ ּו
וַ א ֲִפיל ּו ּ ֻׁכלָּ נ ּו חֲכָּ ִמיםֻׁ ּ ,27כלָּ נ ּו נְ ֹ
יציאַ ת ִמ ְצ ַריִ ם.
ֹיו ְד ִעים אֶ ת הַ ּת ֹו ָּרהִ ,מ ְצוָּ ה ָּעלֵ ינ ּו ְל ַס ּ ֵפר ִּב ִ
28
יציאַ ת ִמ ְצ ַריִ ם ה ֲֵרי זֶ ה ְמ ׁ ֻׁש ּ ָּבח .
וְ כָּ ל הַ ַמ ְר ּ ֶבה ְל ַס ּ ֵפר ִּב ִ

 19השינוי בשתיית היין בין הקושיות של ההגדה לא מצאנו שום שאלה העוסקת במה שאנו שותים בלילה זה ד' כוסות,
ומתרץ הברכת השיר שהיות ועדיין לא שתו ורק עשו קידוש ,וא"כ אין שום שינוי היות וגם בשאר יו"ט עושים קידוש ,ומה
ששותים לאחר מכן ,אין הקטן יודע מזה ,ולכן אינו שואל ע"ז.
 20שאר ירקות ומבאר האבודרהם שבשאר הימים אנו מחזרים אחר ירקות שהם טובים לאכילה ומתוקים יותר מהמרור.
 21הלילה הזה מרור ואין אומרים כולו מרור ,כי אוכלים עוד ירקות.
 22הלילה הזה שתי פעמים וקשה הלוא עדיין לא אכלו את המרור ,ומהיכן יודע שהלילה הזה שתי פעמים? ומתרץ
הרשב"ץ שהיות וע"ג הקערה מונח מרור וחרוסת ומבין שבוודאי אוכלים אותו בטיבול.
 23קטע זה "עבדים היינו" היא תחילת ותמצית הסיפור של יציאת מצרים ,ובהמשך הסיפור יתורצו הקושיות על מצה ומרור,
בסוף אמירת ההגדה בקטע רבי גמליאל אומר וכו' .אולם קושיא ג' אין מתרצים ,כי כל עניין הכרפס הוא כדי להתמיה
התינוקות ,וכמו"כ קושיא ד' אין אנו מתרצים ,משום שבעת המקדש היה שאלה ד' על הפסח ,ולאחר החורבן השתנה למסובין,
ונוסח ההגדה הוא מזמן המקדש.
 24לפרעה במצרים לפרעה שהוא מלך קשה ,ובמצרים שכידוע אין עבד יכול לברוח משם.
 25כאן מבאר בעל ההגדה ,שעבדים היינו ,היינו כי אילו לא היה מוציא אותנו ,הרי היינו ג"כ משועבדים ,ממילא שייך שפיר
לומר עבדים היינו.
 26משעבדים היינו לפרעה ולכאורה אינו מובן ,האיך אמר בעל ההגדה שאילו לא הוציאנו ,היינו עד היום משועבדים
לפרעה במצרים ,הרי פרעה אינו חי לעולם ,ואיך כולנו משעבדים לו .אלא ההסבר בזה שאין הכוונה לפרעה שהיה בזמן
יציאת מצ רים ,אלא שבמצרים היה המנהג שכל מלך נקרא פרעה ,וא"כ הכוונה כאן אינו על פרעה שבזמן משה .אבל
האבודרהם אינו גורס כלל המילה "לפרעה" ונימוקו :שבזמן התנאים כבר לא היה המושג פרעה ,אלא שכוונת המגיד לומר
אילו לא הוציאנו ממצרים היינו משועבדים ,כי בעת שיבוא מלך ויכבוש את מצרים היו היהודים ממשיכים להיות משועבדים
לעם שכובש את מצרים לעבדים.
27

ואפילו כולנו חכמים וכו' מצווה עלינו לספר וקשה מה היה ההו"א שהחכם יהיה פטור ממצוות סיפור יציאת מצרים?
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הושֻׁ ַע וְ ַר ִּבי אֶ ְל ָּעזָּ ר ּ ֶבן עֲ זַ ְריָּ ה
יע ֶזר 29וְ ַר ִּבי יְ ֹ
ַמעֲ ֶשה ְּב ַר ִּבי א ֱִל ֶ
פון ֶשהָּ י ּו ְמסֻׁ ִּבין ִּב ְבנֵי ְב ַרק ,וְ ָּהי ּו
וְ ַר ִּבי עֲ ִקיבָּ א וְ ַר ִּבי ַט ְר ֹ
תו הַ ּ ַליְ לָּ ה ַעד ׁ ֶש ּ ָּבא ּו
או ֹ
ֹ
יציאַ ת ִמ ְצ ַריִ ם ּ ָּכל
ְמ ַס ּ ְפ ִרים ִּב ִ
יע זְ ַמן ְק ִריאַ ת ְׁש ַמע
ידיהֶ ם וְ אָּ ְמר ּו לָּ הֶ םַ :ר ּב ֹו ֵתינוִּ ,ה ִ ּג ַ
ַת ְל ִמ ֵ
30
ׁ ֶשל ׁ ַשח ֲִרית .
32
31
אָּ ַמר ַר ִּבי אֶ ְל ָּעזָּ ר ּ ֶבן עֲ זַ ְריָּה  :ה ֲֵרי אֲנִ י ְכבֶ ן ִׁש ְב ִעים ׁ ָּשנָּה ,
ילותַ 33עד ׁ ֶשדְּ ָּר ׁ ָּשה ּ ֶבן
יתי ׁ ֶש ּ ֵתאָּ ֵמר יְ ִציאַ ת ִמ ְצ ַרים ּ ַב ּ ֵל ֹ
וְ לֹא זָּ ִכ ִ

 ברשב"ץ פירש דאפילו כולנו חכמים וכבר יודעים היטב פרטי מעשה מצרים ,והיה מן המקום לומר שחובת החכם
רק להזכיר ראשי פרקים ,ואין לו חובה להאריך ולספר ביציאת מצרים ,על זה בא המגיד לומר שעם כל זאת
מצווה עליו להאריך בו.
 בחקת הפסח תירץ שהו"א זו אנו יכולים לטעות מלשון הפסוק "והגדת לבנך" שמשמע לכאו' רק למי שאינו
יודע ,וסברא זו בא בעל ההגדה לשלול.
 החיד"א מבאר שכוונת המגיד שאפי' כולנו חכמים ונבונים כאנשי שבט הלוי ,שכידוע היו פטורים מעול השיעבוד,
ולכן אנו יכולים לטעון שאילו היינו במצרים לא היינו משועבדים ,עם כל זאת מצווה עלינו להאריך ולספר ביציאת
מצרים.
 28וכל המרבה לספר ביציאת מצרים הרי זה משובח היינו לחקור היטב בכל פרטי מעשה יציאת מצרים ,לעיין היטב
ולדרוש בזה ככל שידו מגעת.
 29מעשה ברבי אליעזר ומבאר הריטב"א ,השבלי הלקט ,ועוד ,שכוונת המגיד במעשה זו להביא ראיה למה שאמרנו
בקטע הקודם :שהחכם אינו יכול לבוא ולטעון שהוא יודע היטב פרטי המעשה של יציאת מצרים ,ומה לו לבוא ולהאריך
בדברים הללו ,ולזה מביא ראיה מהמעשה של חמשת התנאים הללו שאפי' חכמים גדולים כחמשת התנאים שמוזכרים
בפיסקא זו ,שאין ספק שהיו יכולים לטעון מה לנו להאריך בסיפור יציאת מצרים ,ומ"מ האריכו מאוד כל הלילה בסיפור
יציאת מצרים ,ובודאי כל חכם שבכל הד ורות אינו גדול מחכמי ישראל אלו ,ואם הם מצאו לנכון להאריך כ"כ ,בודאי שלכל
אחד יהיה מה להאריך בהגדה.
 30רבותינו הגיע זמן קריאת שמע של שחרית ומבאר הזבח פסח ,שהתנאים הללו התבודדו כ"כ בחיבוב המצווה
לספר ביציאת מצרים עד שלא הרגישו כי הגיע אור הבוקר.
 31אמר רבי אלעזר בן עזריה לכאורה אינו מובן מה לקטע זה בהגדה ,הלוא תוכן הקטע הוא עניין מצוות זכירת מצרים
שבכל יום ,שהיא מצווה נפרדת מסיפור יציאת מצרים בליל פסח:
 הזבח פסח מפרש שהמגיד מביא ראיה מפיסקא זו שהיות ומצינו שדעת חכמים שאפילו בימות המשיח מצווה
לספר ביציאת מצרים ,ק"ו לליל הסדר.
 הברכת השיר מפרש שכוונת המגיד כאן שאל יאמר אדם הרינו מזכיר יציאת מצרים ובזה יצאתי ידי חובתי ,ולכן
הוא מביא פיסקא זו שזכירת יצירת מצרים הוא מצווה בכל יום ,אבל בליל הסדר בעינן סיפור ממש.
 32הרי אני כבן שבעים שנה ולא שבעים ממש ,שבאותו היום היה בן י"ח שנה כשמינו אותו לנשיא ,ונעשה לו נס והלבינו
שערותיו בזקנו שהיה נראה כזקן וראוי לנהוג נשיאות ,כמבואר בברכות (כז :):שמשום מעשה שהיה העבירו את רבן גמליאל
מנשיאות ,ורצו למנות את רבי אליעזר בן עזריה ,אבל היות והיה בן י"ח שנים ,חששו היות ונראה צעיר ,ונעשה לו נס שתוך
לילה הלבינו שערותיו.
 33ולא זכיתי שתאמר יציאת מצרים בלילות עד לדרשת בן זומא היו קורין שמע וברכותיה ,אבל ויאמר לא היו אומרין
בלילה ,והטעם :כי מוזכר שם ציצית ,וכידוע אינו נוהג אלא ביום בלבד ,לכן אינו מן המקום לומר דבר שאינו נוהג בלילה.
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את ָּך ֵמאֶ ֶרץ ִמ ְצ ַריְ ם ּ ָּכל
ֹזו ָּמאֶ ׁ :ש ּ ֶנא ֱַמרְ ,ל ַמ ַען ִּתזְ ּכֹר אֶ ת ֹיום צֵ ְ
ָּ
ֶיך יְ ֵמי חַ ּי ָּ
יְ ֵמי חַ ּי ָּ
ילות.
ֶיך  -הַ י ִָּמיםָּ ּ ,כל יְ ֵמי חַ ּיֶיך  -הַ ּ ֵל ֹ
עולָּ ם הַ ּזֶהָּ ּ ,כל יְ ֵמי חַ ּי ָּ
או ְמ ִרים :יְ ֵמי חַ ּי ָּ
ֶיך -
ֶיך  -הָּ ֹ
וַ חֲכָּ ִמים ֹ
ימות הַ ָּמ ִׁשיחַ .
ְלהָּ ִביא ִל ֹ

חובה מהתורה לספר
הקדמה
מצאנו בתורה ארבעה פסוקים המורים על מצוות סיפור יציאת מצרים בליל הסדר:
שמות יב ,כו.

ֵיכם ָמה ָהעֲ ב ָֹדה ַּהז ֹאת לָ כֶ ם:
לֵיכם ְבנ ֶ
ֹאמרו אֲ ֶ
וְ ָהיָה ִכי י ְ
שמות יג ,ח.

אתי ִמ ִמ ְצ ָריִ ם:
וְ ִהג ְַּד ָת לְ ִבנְ ָך ַּבי ֹום ַּההוא לֵ אמ ֹר ַּבעֲ בור זֶה ָע ָשה יְ ק ֹוָ ק לִ י ְבצֵ ִ
שמות יג ,יד.

יאנו יְ ק ֹוָ ק ִמ ִמ ְצ ַּריִ ם ִמ ֵבית עֲ ָב ִדים:
הו ִצ ָ
וְ ָהיָה ִכי יִ ְש ָאלְ ָך ִבנְ ָך ָמ ָחר לֵ אמ ֹר ַּמה ז ֹאת וְ ָא ַּמ ְר ָת ֵאלָ יו ְבחֹזֶק יָד ֹ
דברים ו ,כ.

שר ִצ ָוה יְ ק ֹוָ ק אֱ ל ֵֹהינו ֶא ְת ֶכם:
ִכי יִ ְש ָאלְ ָך ִבנְ ָך ָמ ָחר לֵ אמ ֹר ָמה ָה ֵעד ֹת וְ ַּהחֻ ִקים וְ ַּה ִמ ְש ָפ ִטים אֲ ֶ
בד' פסוקים הללו נצטווינו שבעת שאלת הבן עלינו להשיב לו ,ומבאר בעל ההגדה שד' פסוקים הללו מורים על ד' סוגי בנים :חכם,
רשע ,תם ,שאינו יודע לשאול.34

קוםָּ ּ ,35ברו ְּך הוּאָּ ּ .ברו ְּך ׁ ֶש ּנ ַָּתן ּת ֹו ָּרה ְל ַע ּמ ֹו יִ ְש ָּראֵ לָּ ּ ,ברו ְּך הוּאְּ .כ ֶנגֶד אַ ְר ּ ָּב ָּעה בָּ נִ ים דִּ ְּב ָּרה ּת ֹו ָּרה.
ּ ָּברו ְּך הַ ּ ָּמ ֹ
אול.
ינו ֹיו ֵד ַע ִל ְׁש ֹ
אֶ חָּ ד חָּ כָּ םְ ,ואֶ חָּ ד ָּר ׁ ָּשע ,וְ אֶ חָּ ד ּ ָּתם ,וְ אֶ חָּ ד ׁ ֶשאֵ ֹ
36
לו
ֲשר ִצ ָּ ּוה יי ֱאלֹהֵ ינ ּו אֶ ְתכֶ ם ? וְ אַ ף אַ ּ ָּתה אֱ ָּמר ֹ
דות וְ הַ חֻׁ ִ ּקים וְ הַ ִמ ְׁש ּ ָּפ ִטים א ׁ ֶ
או ֵמר? ָּמה הָּ ֵע ֹ
חָּ כָּ ם ָּמה הוּא ֹ
37
יקו ָּמן .
כות הַ ּ ֶפ ַסח :אֵ ין ַמ ְפ ִט ִירין אַ חַ ר הַ ּ ֶפ ַסח ֲא ִפ ֹ
ְּכ ִה ְל ֹ

אבל בן זומא דרש שיאמרו זאת גם בלילה ,כי בויאמר מוזכר ג"כ יציאת מצרים ,וס"ל לבן זומא שצריך להזכיר יציאת מצרים
גם בלילות.
 34ומקשה האבודרהם ,שלכאו' אין סדר המקראות כך ,כי הפסוק הרביעי הוא של החכם ,ושאינו יודע לשאול קודם לתם?
ומתרץ שהן הכי נמי סדר המקראות שונה מהסדר המופי ע בהגדה ,ומ"מ שינה בעל ההגדה ,מכיוון שרצה לסדרו לפי סדר
חכמתם ,ולא לפי סדר המקראות.
 35ברוך המקום ומבאר האבודרהם ,שכוונת המגיד בזה ,שהיות והוא מתחיל לדרוש הפסוקים ,לכך הוא אומר "ברוך המקום"
והוא כאדם הדורש ומקדים לפני הדרשה בשם ה' .ומוסיף האורחות חיים שהטעם שמזכיר כאן ד' פעמים ברוך ,היות
ובהמשך מזכיר כאן ד' בנים שחלקם טוב ,וחלקם אינו טוב ,ולכן מזכיר ד' פעמים ברוך כי את השם ראוי לברך גם על הטוב
וגם על הרע.
 36אשר צווה ה' אלוקינו "אתכם" ולכאורה קשה שהרי באמירת "אתכם" הוציא עצמו מהכלל (כמו שמצאנו אצל הרשע שהיות

שאמר לכם הוציא עצמו מהכלל) א"כ מדוע אינו רשע בזה? ותירצו הראשונים שבמה שאמר אתכם לא הוציא את עצמו מהכלל,
והראיה  -משום שלפניה הוא אומר אלוקינו וכולל עצמו ,ומה שאמר אתכם לא כדי לשלול את עצמו אלא היינו כמדבר על
יוצאי מצרים ,ואומר אשר צווה אתכם היינו יוצאי מצ רים .אמנם בכמה דפוסים הנוסח שונה ,והנוסח הוא "אותנו" ,אבל נוסח
זו קשה שהרי לשונות השאלה הם העתק לשון התורה המובא לעיל ,ולשון שאלת החכם הוא "אתכם".
 37אין מפטירין אחר הפסח אפיקומן ומבאר הרשב"ש ,שכוונת המגיד בזה ,שתענה לבן חכם כל הלכות פסח ,וכל פרטיה,
וטעמיה ,אפילו ההלכה של אין מפטירין אחר הפסח אפיקומן ,ג"כ תסביר לו ,ותבאר היטב .ובאבודרהם פירש שנוסחא זו
הוא מעת שהיה ביהמ"ק קיים ,והיה ג"כ שואל מדוע אנו אוכלים תחילה חגיגה ,ואילו בסוף אנו אוכלים פסח ,וע"ז התשובה
שאין מפטירים אחר הפסח ,היינו שאסור לאכול לאחר אכילת קרבן פסח ,לכך אנו אוכלים את הפסח רק בסוף.
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מו ִמן הַ ְּכלָּ ל ּ ָּכפַ ר
הו ִציא אֶ ת ַע ְצ ֹ
לו .ו ְּל ִפי ׁ ֶש ֹ
או ֵמר? ָּמה הָּ עֲ ב ָֹּדה הַ זֹאת לָּ כֶ ם? לָּ כֶ ם  -וְ לֹא ֹ
ָּר ׁ ָּשעָּ 38מה הוּא ֹ
יל ּו
לוִ .א ּ
אתי ִמ ּ ִמ ְצ ָּריִ םִ .לי  -וְ לֹא ֹ
לוַ ּ :בעֲ בוּר זֶה ָּע ָּשה יי ִלי ְּבצֵ ִ
ְּב ִע ָּ ּקר .39וְ אַ ף אַ ּ ָּתה הַ ְקהֵ ה אֶ ת ִש ּנָּיו 40וֶ ֱאמֹר ֹ
הָּ יָּה ׁ ָּשם ,לֹא ָּהיָּה נִ גְ ָּאל.41
יאנ ּו יי ִמ ּ ִמ ְצ ָּריִ םִ ,מ ּ ֵבית עֲ בָּ ִדים.43
הו ִצ ָּ
או ֵמר? ַמה זאת ? 42וְ אָּ ַמ ְר ּ ָּת אֵ לָּ יוְּ :בחֹזֶ ק יָּד ֹ
ּ ָּתם ָּמה הוּא ֹ
ָּ
45
44
לו ֶ ׁ ,ש ּ ֶנא ֱַמר :וְ ִה ַּג ְד ּ ָּת ְל ִבנְ ך ּ ַב ֹיום הַ הוּא לֵ אמֹרַ ּ ,בעֲ בוּר זֶה ָּע ָּשה יי ִלי
ינו ֹיו ֵד ַע ִל ְׁשא ֹול  -אַ ְּת ּ ְפ ַתח ֹ
וְ ׁ ֶשאֵ ֹ
אתי ִמ ּ ִמ ְצ ָּריִ ם.
ְּבצֵ ִ

ביאור הפסוק והגדת לבנך (זמן החובה)
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לו ַמר ּ ַבעֲ בוּר זֶ ה
עוד ֹיום ַ ּ ,ת ְלמוּד ֹ
כול ִמ ְּב ֹ
לו ַמר ּ ַב ֹיום הַ הוּאִ ,אי ּ ַב ֹיום הַ הוּא ָּי ֹ
ֹאש ח ֶֹד ׁשַ ּ ,46ת ְלמוּד ֹ
ָּכול ֵמר ׁ
י ֹ
ָּ 48
רור ֻׁמ ּנ ִָּחים ְלפָּ נֶיך .
ַ ּ -בעֲ בוּר זֶה לֹא אָּ ַמ ְר ִּתי אֶ לָּ א ְּב ׁ ָּש ָּעה ׁ ֶשי ֵׁש ַמצָּ ה ו ָּּמ ֹ

 38מה העבודה הזאת לכם במה ראינו מתוך השאלה שהשואל הוא אדם רשע ?
 יש מפרשים וכך מדויק מלשון ההגדה ,שהדיוק הוא ממה שאמר "לכם" והוציא עצמו מהכלל.
 בירושלמי מבואר שעיקר הדיוק הוא ,ממה שכינה את מצוות ה' בלשון "עבודה" ,ושמצוות ה' הם ח"ו עבודה
וטורח ,ונראה כאילו הוא מקניט ומזלזל על מצות ה'.
 השב לי הלקט ביאר ששניהם אמת ,כי ממה שאמר וכינה את המצות בלשון עבודה עדיין א"א להחליט ולומר
שהשואל הוא אדם רשע ,כי אפשר ג"כ להצדיק דבריו ,ולומר ,שמה שכינה את המצוות בלשון עבודה היינו לומר
עבודה בשמחה ,אלא היות והוציא עצמו מהכלל ,במה שאמר אתכם ,נמצא דגם בלשון עבודה התכוון לגנות ,ולא
לשם עבודה בשמחה.
 הזבח פסח כתב שיש עוד הוכחה מהפסוק שמיירי ברשע ,מכיוון דכתוב והיה כי "יאמרו" ,ואינו כתוב כי ישאלך,
כי הרשע אינו בא לשאול ,אלא אומר בדרך כפירה וערעור.
 39כפר בעיקר דכל הכופר במצוותיו של הקב"ה ,כפר בעיקר ,כדכתיב ועשיתם את כל מצוותי ,וסמיך ליה אני ה' אלוקיכם,
לומר לך שכפירה במצוות הוי ככפירה בכל התורה כולה.
 40הקהה את שיניו יש מפרשים מלשון להכעיסו בדברים .ואבודרהם והריטב"א מפרשים שהקהה את שיניו היינו תגרום לו
ששיניו יהיו קהות ,ממה שלא יאכל את הפסח ,משום שע"י דיבורו הוא נכלל בבן נכר ,שאינו אוכל קרבן פסח ,ולכן אין
נותנים לו מהקרבן פסח.
 41אילו היה שם לא היה נגאל ובמדרש לקח טוב כתב טעם הדבר שלא היה נגאל :משום שהיה מת בג' ימי אפילה ,כי
הרי ידוע שבג' ימי אפילה מתו רשעי ישראל ,ולכך רשע זה היה ג"כ מת בג' ימי אפילה ,וממילא לא היה נגאל .ומוסיף
החוקת הפסח ,שהקב"ה מודד מידה כנגד מידה ,והיות שרשע זה אינו מאמין בגאולה ,לכך לא היה נגאל.
 42מה זאת היינו שהתם רואה ומבין שיש כאן דברים שאינם רגילים ,אבל אינו יודע לסדר שאלותיו כמו הבן החכם ,ששואל
באופן מסודר מה "העדות" "החוקים" "והמשפטים" ,אלא שואל סתם "מה זאת".
 43והתם מחמת תמותו מסתפק בתשובה זו ,ואין צריך להאריך לו בתשובות ארוכות.

 44את
החיד"א (בהגדה שמחת הרגל) מסביר שהטעם שכתב בעל ההגדה "את" בלשון נקבה ,כמו שמצאנו אצל משה רבינו לאחר
חטא התאוים שאמר להקב"ה אם ככה את עושה לי ,ומבאר רש"י שתשש כוחו כנקבה ,וגם כאן מרמז בעל ההגדה שהאב
בראותו את בנו שהוא אינו יודע לשאול הוא עלול לתשוש כוחו כנקבה.
 45את פתח לו גרום לו פתח שיבין וישאל ,ואע"פ שאינו יודע אולי ע"י שתסייע לו ישאל ותוכל לקיים את המצווה והיה כי
ישאלך בנך .ואבודרהם פירש שאת פתח לו היינו שדרוש וספר לו מענייני הנס מבלי שישאל.
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מזכירים חסדי ה' שאע"פ שאבותינו היו עובדי ע"ז ,עכ"ז קרבנו המקום לעבודתו.

הושֻּ ַע ֶאל
ש ּנֶאֱ ַמר :וַ יֹאמֶ ר יְ ֹ
תוֶ ,
קום ַל ֲעב ָֹּד ֹ
שיו ֵק ְרבָּ נ ּו הַ ּ ָּמ ֹ
בו ֵתינוְּ ,ו ַע ְכ ָּ
בו ָּדה ז ָָּּרה 49הָּ י ּו אֲ ֹ
עו ְב ֵדי ֲע ֹ
ִמ ְּת ִח ּלָּה ֹ
חור,
עולָּםֶ ּ ,ת ַרח אֲ ִבי ַא ְב ָּרהָּ ם וַ אֲ ִבי נָּ ֹ
בו ֵתיכֶ ם מֵ ֹ
כה ָּא ַמר יי אֱ ל ֹהֵ י יִ ְש ָּר ֵאל ְּב ֵעבֶ ר הַ ָּּנהָּ ר יָּ ְשב ּו אֲ ֹ
ּ ָּכל הָּ ָּעםֹ ּ ,
ְ
תו ְּבכָּ ל ֶא ֶרץ ְּכנָּ ַען ,וָּ ַא ְר ּ ֶבה
או ֹ
אולֵך ֹ
וַ ַ ּי ַע ְבד ּו אֱ ל ִֹהים אֲ חֵ ִרים .וָּ ֶא ַקח ֶאת אֲ ִביכֶ ם ֶאת ַא ְב ָּרהָּ ם מֵ ֵעבֶ ר הַ ָּּנהָּ ר וָּ ֹ
תו,
או ֹ
שת ֹ
ש ִעיר ל ֶָּר ֶ
שו ֶאת הַ ר ּ ֵ
שו .וָּ ֶא ּ ֵתן לְ ֵע ָּ
לו ֶאת יִ ְצחָּ ק ,וָּ ֶא ּ ֵתן לְ יִ ְצחָּ ק ֶאת יַ ֲעקֹב ְו ֶאת ֵע ָּ
עו וָּ ֶא ּ ֵתן ֹ
ֶאת ז ְַר ֹ
ְויַ ֲעקֹב וּבָּ נָּ יו יָּ ְרד ּו ִמ ְצ ָּריִ ם.
ְ
ְ
51
ש ָּא ַמר
מו ּ ֶ
שב ֶאת הַ ֵּקץ ַ ,ל ֲעש ֹות ְּכ ֹ
דוש ּ ָּברוּך הוּא ִח ּ ַ
שהַ ָּ ּק ֹ
תו 50לְ יִ ְש ָּר ֵאלָּ ּ ,ברוּך הוּאֶ .
ּ ָּברו ְּך ש ֹומֵ ר הַ ְב ָּטחָּ ֹ
ש ּנֶאֱ ַמר :וַ ּיֹאמֶ ר לְ ַא ְב ָּרם ,יָּ דֹע ּ ֵת ַדע ִּכי גֵ ר יִ ְהיֶה ז ְַר ֲע ָּך ְּב ֶא ֶרץ ל ֹא
לְ ַא ְב ָּרהָּ ם ָּא ִבינ ּו ִּב ְב ִרית ּ ֵבין הַ ְּב ָּת ִריםֶ ,

 46יכול מראש חודש מדוע דווקא ראש חודש ?
 בתוספתא מפרש ,כי גם משה רבינו עמד בראש חודש ומסר להם כל הלכות פסח ,כמו שנאמר החודש הזה לכם וכו'.
 והרשב"ם מפרש ,שבר"ח התחילה הגאולה.
 ובמחזור ויטרי מפרש ,דבתורה כתוב ועבדת את העבודה בחודש הזה שמשמע ר"ח.

 47יכול מבעוד יום
 הריטב"א מבאר ,כי מבעוד יום היינו מערב פסח שמתחילים בה בקרבנות הפסח ,ובביעור חמץ ,לכך היה מן המקום
לומר שגם מצות סיפור יציאת מצרים יתחייב משעה זו.
 הרשב"ץ פירש דכתיב "ביום" לכך הייתי אומר שכבר ביום יתחייב.

 48בעבור זה לא אמרתי אלא בשעה שמצה ומרור מונחים לפניך
 המחזור ויטרי מבאר ,דהיות והתורה כתבה לנו בלשון "זה" היינו כדי שבשעה שאנו אומרים את ההגדה נוכל להצביע
באצבע ,ודבר זה שייך רק בלילה ,שהכל מונח לפניו ,ויכול להראות באצבע.
 אבודרהם פירש ,שהיות והתורה כתבה בערב תאכלו מצות ואח"כ כתבה בעבור זה ,משמע דזמן אמירה בזמן אכילה,
וכמו שזמן אכילה הוא רק בלילה ,כמו כן זמן אמירה הוא רק בלילה.
 49מתחילה עובדי ע"ז על מי הכוונה אבותינו שהיו עובדי ע"ז ?
 רבינו מנוח והרשב"ץ מבארים שהכוונה לאבותינו שהיו במצרים שהיו שטופים בעבודה זרה כמו שנאמר במכילתא
"משכו וקחו לכם" משכו ידיכם מע"ז והדבקו במצוות ,ורואים להדיא שאבותינו במצרים היו שטופים בע"ז .וע"י שיצאו
ממצרים נתחזקה בידם האמונה בהשי"ת והרפו מעבודה זרה .אלא שלפירוש זה קשה ממה שמביא בעל ההגדה ראיה
למה שאבותינו היו עובדי ע"ז מהפסוק מיהושע ש פסוק זה מיירי בפירוש על תרח .ולפי"ז מה מביאים ראיה מפסוק
זה? לכך צריך לומר ש אין פסוק זה ראיה שאבותינו היו עובדי ע"ז במצרים ,אלא ראיה שהקב"ה קירבנו לעבודתו.
 אמנם רוב המפרשים מסבירים שאין הכוונה כאן על אבותינו במצרים ,אלא על תרח שהיה עובד ע"ז ,ולפי"ז הוא
מביא ראיה מהפסוק זה שתרח עבד ע"ז ורק אברהם התחיל בעבודת ה'.
 50ברוך שומר הבטחתו ומבארים המפרשים שהיות שבפסוק המוזכר לעיל מוזכר בו ירידת האבות למצרים ,לכך אומר ברוך
שומר הבטחתו ,והיות שאינו בא לספר ע ל דברים טובים ,אלא להיפך ,ושכשם שמברכים על הטוב כך מברכים על הרעה,
לכך אומרים ברוך.
 51חשב את הקץ בשבלי הלקט ביאר דהקב"ה חישב את הק"צ שנה שיצאו ממצרים ,בק"צ שנה קודם ,שהרי גזירת הגלות היו
 400שנה ,ולמעשה היו במצרים רק ר"י שנה ,נמצא שחסר ק"צ שנה ,והיינו משום שתחילת מנין שנות הגלות היא מלידת
יצחק ,וע"ז אומר בעל ההגדה שהקב"ה חישב את הקץ ,היינו את הק"צ שנה מלידת יצחק ,ועי"ז יצאנו ממצרים קודם.
טו
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שר יַ ֲעבֹד ּו ָּ ּדן ָּאנ ִֹכי ְו ַאח ֲֵרי כֵ ן ֵי ְצא ּו ִּב ְרכֻּ ש
שנָּ הְ .וגַ ם ֶאת הַ גּ ֹוי אֲ ֶ
אות ָּ
לָּהֶ ם ,וַ ֲעבָּ דוּם ְו ִענּ ּו א ָֹּתם ַא ְר ּ ַבע מֵ ֹ
דול.
ָּּג ֹ
יה אֶ ת הַׁ כוֹ ס.
ְּמ ַׁכ ֶסה אֶ ת הַׁ ַׁמצוֹ ת ומַׁ גְּ ִב ַׁ

עו ְמ ִדים
דור ֹ
ש ְּבכָּ ל ּד ֹור וָּ ֹ
שלּ ֹא ֶאחָּ ד ִּבלְ בָּ ד ָּע ַמד ָּעלֵינ ּו לְ כַ לּ ֹו ֵתנוֶּ ,א ּלָּא ֶ
בו ֵתינ ּו ְולָּנ ּוֶ ,
ש ָּע ְמ ָּדה 52לַאֲ ֹ
ְו ִהיא ֶ
ְ
53
צילֵנ ּו ִמ ָּ ּי ָּדם.
דוש ּ ָּברוּך הוּא ַמ ִ ּ
לו ֵתנ ּו ְ ,והַ ָּ ּק ֹ
ָּעלֵינ ּו לְ כַ ֹ

הקדמה לדרוש ארמי אובד אבי

כידוע אחד מהמצות שנצטווה מי שיש לו שדה הוא מצות "ביכורים" ,והיינו ,הנכנס לתוך שדהו ורואה פרי שביכר כורך עליה
גמי ,ולאחר מכן מביאו לביהמ"ק ובעת הנתינה הוא מניף את הסל ואומר את הנוסח הכתוב בפרשת כי תבוא:
ית וְ ָא ַּמ ְר ָת לִ פנֵי יְ ד ֹ ָוד אֱ ל ֶֹה ָ
יך אֲ ַּר ִמי אבֵ ד ָא ִבי וַּ י ֵֶרד ִמ ְצ ַּריְ ָמה וַּ יָגָ ר ָשם ִב ְמ ֵתי ְמ ָעט וַּ יְ ִהיָ -שם לְ ֹגוי
וְ ָענִ ָ
ְ

בדה ָק ָשה :וַּ ִנ ְצ ַּעק ֶאל -יְ ד ֹ ָוד אֱ ל ֹ ֵהי
אתנו ַּה ִמ ְצ ִרים וַּ יְ ַּענונו וַּ ִי ְתנו ָעלֵ ינו עֲ ָ
ָ
דול ָעצום וָ ָרב :וַּ י ֵָרעו
ָג ֹ
בתינו וַּ ִי ְש ַּמע יְ ד ֹ ָוד ֶאת -ק ֹלֵנו וַּ י ְַּרא ֶאתָ -ענְ ֵינו וְ ֶאת-עֲ ָמלֵ נו וְ ֶאת-לַּ חֲ צֵ נו :וַּ י ֹו ִצ ֵאנו יְ ד ֹ ָוד ִמ ִמ ְצ ַּריִ ם ְביָד
אֲ ֵ
קום ַּהזֶה וַּ ִי ֶתן-לָ נו ֶאתָ -ה ָא ֶרץ
מפ ִתים :וַּ יְ ִב ֵאנו ֶאלַּ -ה ָמ ֹ
מרא ָגדל ו ְב ֹ
רע נְ טויָה ו ְב ָ
חֲ ז ָָקה ו ִבזְ ַּ
אתות ו ְב ְ
ָבת ָחלָ ב ו ְד ָבש:
ַּהזאת ֶא ֶרץ ז ַּ

בעיון בפסוקים הללו אנו רואים בהם כעין סיכום על שיעבוד מצרים ,והגאולה .בפסחים (קטז ).שנינו ,ודורש מארמי אובד
אבי ,היינו את הפסוקים הללו אומרים בהגדה עם הדרושים ,וטעם הדבר שבחרו דווקא את הפסוקים הללו ,הרי על שיעבוד
מצרים והגאולה יש לנו פרשיות ארוכות בסדר שמות ומדוע ממרחק תביא לחמו? אלא היות וסדר השעבוד והגאולה שבספר
שמות כתובים באריכות ,ולאו כל מוחא סביל לבוא ולבאר את האריכות ,והרי בליל הסדר אין עניין באמירה בעלמא אלא
בסיפור יציאת מצרים ובהבנה ,לכן סידרו חז"ל לספר יציאת מצרים ע"י שיאמר פסוקים אלו ויפרשם (דהיינו ע"י הדרשות דלקמן)
משום שבפסוקים אלו ובפרושיהם מובא בקיצור הירידה למצרים ,העינוי ,הצעקה אל ה' ,מכות מצרים ,ויציאתם לחרות .אבל
אין ספק שכל המטרה הוא רק למי שאין דעתו רחבה להאריך כי הרי ההגדה ניתנה להמון העם ,אבל המחמיר על עצמו
להאריך ולספר בשבחו של ה' בגודל חסדיו המרובים שביציאת מצרים הרי זה משובח.
י ִַׁניחַׁ הַׁ כוֹ ס ִמי ֹ
ָּדו ויְּ גַׁ לֶה אֶ ת הַׁ ַׁמצוֹ ת.

דרוש על פסוק ראשון ארמי אובד אבי ופירושו – הירידה למצרים
ש ּ ַפ ְרעֹה ל ֹא גָּ זַר ֶא ּ ָּלא ַעל הַ ְּזכָּ ִרים
צֵ א וּלְ ַמד ַמה ִּב ֵּקש לָּבָּ ן הָּ אֲ ַר ִמי ַל ֲעש ֹות לְ יַ ֲעקֹב ָּא ִבינוֶּ .
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קור
ְולָּבָּ ן ִּב ֵּקש ַל ֲע ֹ

ָדול ,עָ צום
ֶאת הַ ּכֹלֶ ,55ש ֶּנאֱ ַמר :אֲ ַר ִּמי אֹבֵ ד  56אָ ִּבי ,וַ י ֵֶרד ִּמ ְצ ַריְ ָמה וַ ָיגָר ָשם ִּב ְמתֵ י ְמעָ ט ,וַ יְ ִּהי ָשם ְל ֹגוי ג ֹ
וָ ָרב
 52והוא שעמדה לכאורה אינו מובן על מי כוונת המגיד "והיא שעמדה"? שאם כוונת המגיד והיא שעמדה היינו ע"י
ההבטחה בברית בין הבתרי ם ,א"כ מה הוא מוסיף ולנו ,הלוא בברית בין הבתרים לא הבטיח שיעמוד לימין היהודים בכל
שנות גלותם .ולכן מבאר השבלי הלקט שבברית בין הבתרים הראה ה' לאברהם את הד' גליות ,והיא מרומז במה שראה
אברהם בתרדמה" :אימה" זו בבל" ,חשיכה" זו מדי ,וכן שאר הסימנים" ,ואח"כ יצאו ברכוש גדול" היינו שבכל הצרות
ישתחררו מזה ,וע"ז בא המגיד ואומר שהבטחה זו היא שעמדה לנו לאורך כל שנות הגלות.
 53אלא שבכל דור ודור ומבאר הריטב"א שבכל דור ודור קמים עלינו שונאים שרוצים לכלותינו מכוח אותו גזירת הגלות
בברית בין הבתרים ,אבל הקב"ה שומר הבטחתו "ואח"כ יצאו ברכוש גדול" ובזה הוא מצילנו מידם.
טז

הגדה

של

פסח

של ֹא יָּ ַרד יַ ֲעקֹב ָּא ִבינ ּו לְ ִה ְש ּ ַת ֵק ַע ְּב ִמ ְצ ַריִ ם ֶא ּ ָּלא
ַמד ֶ
שם ְ -מל ּ ֵ
וַ י ֵֶרד ִּמ ְצ ַריְ ָמה ָּ -אנוּס ַעל ּ ִפי הַ ִ ּד ּבוּר .57וַ ָיגָר ָ
שר ַל ֲעבָּ ֶד ָּ
יךִּ ,כי כָּ בֵ ד
צֹאן אֲ ֶ
ֹאמר ּו ֶאל ּ ַפ ְרעֹה ,לָּגוּר ּ ָּב ָּא ֶרץ ּ ָּבאנוִּּ ,כי ֵאין ִמ ְר ֶעה ַל ּ
ש ּנֶאֱ ַמר :וַ י ְ
שםֶ ,58
לָּגוּר ָּ
הָּ ָּר ָּעב ְּב ֶא ֶרץ ְּכנָּ ַעןְ .ו ַע ּ ָּתה יֵ ְשב ּו נָּ א ֲעבָּ ֶד ָּ
ש ּנֶאֱ ַמרְּ :ב ִש ְב ִעים נֶ פֶ ש יָּ ְרד ּו
יך ְּב ֶא ֶרץ ּגֹשֶ ןִּ .ב ְמתֵ י ְמעָ ט ְּ -כ ָּמה ֶ

ש ְמ ָּך יי אֱ ל ֹהֶ ָּ
בו ֶת ָּ
שהָּ י ּו יִ ְש ָּר ֵאל
ַמד ֶ
שם ְל ֹגוי – ְמל ּ ֵ
כו ְכבֵ י הַ ּ ָּש ַמיִ ם ָּלרֹב .וַ יְ ִּהי ָ
יך ְּכ ֹ
יך ִמ ְצ ַָּריְ ָּמהְ ,ו ַע ּ ָּתה ָּ
אֲ ֹ
ש ּנֶאֱ ַמר :ו ְּבנֵי יִ ְש ָּר ֵאל ּ ָּפר ּו וַ יִ ְש ְרצ ּו וַ יִ ְר ּב ּו וַ יַ ַע ְצמ ּו ִּב ְמאֹד ְמאֹד,
מו ֶ
ָדול ,עָ צום ְּ -כ ֹ
ְמצֻּ ָּ ּינִ ים ָּשם .59ג ֹ
ש ֶדה נְ ַת ִּת ָּ
יך ,61וַ ִּת ְר ִּבי וַ ִּתגְ ְ ּדלִ י וַ ּ ָּתב ִֹאי ּ ַב ֲע ִדי
ש ּנֶאֱ ַמרְ :רבָּ ָּבה ְּכצֶ ַמח הַ ּ ָּ
וַ ִּת ּ ָּמלֵא הָּ ָּא ֶרץ א ָֹּתם .וָ ָרבְּ - 60כ ָּמה ֶ

 54ופרעה לא גזר אלא על הזכרים וקשה ,הרי לכאו' אנו באים בליל הסדר להגדיל גודל רשעות פרעה ,וממילא מתבאר
גודל הגאולה .ולפי הדברים הללו שבא להגדיל רשעות לבן והקטנת רשעות פרעה הרי עושה מעשה הפוך ממטרת הלילה.
ותי' הברוך טע ם שבעל ההגדה בא לומר שרשעות לבן הוא גדול מאוד ,וממילא אינו יכול להתקיים ,משום שנשבע ה' שנצח
ישראל לא יכלא ,ממילא כשביקש לבן לעקור את הכל לא היה יכול במציאות להתקיים .אבל פרעה כשגזר על הזכרים ולא
על הנקבות ,ממילא מצד הטבע היה יכול להתקיים ,והיה מכלה את כל ה זכרים ,והיה זרע ישראל יוצא מזכרים מצריים ח"ו,
וזה היה הנס שלא נתקיים גזירתו.
 55ולבן ביקש לעקור את הכל לכאורה קשה ,מדוע נקט בעל ההגדה דווקא לבן ,ולא עשו ,הרי הוא ג"כ רצה להרוג את
יעקב ,ומבאר הרשב"ץ שכוונת המגיד להביא ראיה מלבן דווקא ,משום שהיה ראש המרשיעים להתחכם עלינו לכלותינו,
משא"כ עשו הלך בדרך הגלויה ,ויותר קשה להתמודד עם רשע שעושה עצמו כאוהב גדול ,ולבסוף רוצה לעקור את הכל,
מאשר שונא שמראה פניו כשונא וגלוי ויודע להישמר ממנו.
 56אובד לכאורה קשה מדוע כתוב "אובד" שמשמע שביצע את זממו ,הרי לבן רק ביקש לעקור את הכל ,אבל לא עשה ממש?
ומפרש הריטב"א שהיות ורצה וחשב לעשות רע ,ולרשעים הקב"ה מצרף מחשבה רעה למעשה ,לכן אע"פ שרק זמם ,נחשב
כעשה.
 57אנוס ע"פ הדיבור ומהיכן ידענו שהיה אנוס?
 המעשי ה' מבאר שהדיוק הוא ממה שהפסוק מיותר ,והיה לפסוק לקצר ולומר ויגר במצריים ,וממילא נדע שגם ירד
לשם .וטעם הדבר שלא רצה לרדת מבאר השבלי הלקט לפי שהיה יודע שעתידים בניו להישתקע שם.
 ואבודרהם פירש שהדיוק הוא ממה שאמר הקב"ה ליעקב אל תירא מרדה מצרים שמשמע שהיה יעקב מתיירא.
58

אלא לגור שם שמטרת יעקב היה שלאחר שיגמרו ימי הרעב יחזור לארץ ישראל ,ומדייקים זאת ממה שאמר לפרעה:

יך ִכיָ -כ ֵבד ָה ָר ָעב ְב ֶא ֶרץ ְכנ ַָּען וְ ַּע ָתה י ְֵשבוָ -נא עֲ ָב ֶד ָ
אמרו ֶאל-פ ְרעה לָ גור ָב ָא ֶרץ ָבאנו ִכיֵ -אין ִמ ְר ֶעה לַּ צאן אֲ ֶשר לַּ עֲ ָב ֶד ָ
יך
וַּ י ְ
ַּ
ְבאֶ ֶרץ ג ֶשן :דמשמע שכל סיבת הירידה היה רק בגלל הרעב.

 59מלמד שהיו ישראל מצינים שם
 הריטב"א מפרש ,היינו שלא נתפרדו בערים ,אלא היו כולם נראים וידועים במקום אחד ,עד שהיו נראים לגוי היינו
לעם מיוחד ,וזה היה נס מהשי"ת ,כי הפירוד הוא הגלות קשה יותר.
 והזבח פסח מפרש ,שהיו מסומנים ע"י שלא שינו שמם ,לשונם ,ולבושם ,ולכך היו שונים משאר המצרים.
 60ורב יש המפרשים שהכוונה עם גדול בכמות .אבל השבלי הלקט מפרש ,שא"א לומר שרב הכוונה רב בכמות ,שהרי כבר
אמר ועצום ,שהוא ג"כ ביטוי על גודל הכמות ,אלא ע"כ שרב היינו שהיה לבני ישראל תכונה של התרבות.
 61כצמח השדה נתתיך
 האבודרהם מפרש ,שהכוונה שכמו צמח השדה שגדל בלי עמל וצער ,כמו כן גדלו בני ישראל בלי צער ועמל.
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ּש ָּע ֵר ְך ִצ ּ ֵמחַ ְ ,ו ַא ְּת ֵערֹם ְו ֶע ְריָּ ה .וָּ ֶא ֱעבֹר ָּעלַיִ ְך וָּ ֶא ְר ֵא ְך ִמ ְת ּב ֹוסֶ סֶ ת ְּב ָּד ָּמיִ ְך ,וָּ א ַֹמר לָּך
ש ַדיִ ם נָּ כֹנ ּו ו ְ
ֲע ָּדיִ יםָּ ,
ְ
ְּב ָּד ַמיִ ְך חֲיִ י ,וָּ א ַֹמר לָּך ְּב ָּד ַמיִ ך חֲיִ י.

דרשות על פסוק שני "וירעו" ופירושו – צרות המצרים
וַ י ֵָרעו62

וַ י ֵָרעו א ָֹתנו הַ ִּמ ְצ ִּרים וַ יְ עַ נונו ,וַ יִּ ְתנו עָ לֵ ינו עֲ ב ָֹדה ָק ָשה.
לו ּ ֶפן
ש ּנֶאֱ ַמר :הָּ בָּ ה נִ ְתחַ ְּכ ָּמה ֹ
מו ֶ
א ָֹתנו הַ ִּמ ְצ ִּרים ְּ -כ ֹ

יִ ְר ּ ֶבהְ ,והָּ יָּ ה ִּכי ִת ְק ֶראנָּ ה ִמלְ חָּ ָּמה ְו ֹנוסַ ף ַּגם הוּא ַעל שנְ ֵאינ ּו
ש ּנֶאֱ ַמר :וַ ָּ ּי ִשימ ּו
ְונִ לְ חַ ם ּ ָּבנוְּ ,ו ָּעלָּה ִמן הָּ ָּא ֶרץ .וַ יְ עַ נונו ְּ -כ ָּמה ֶ
ֹתו ְּב ִס ְבל ָֹּתם .וַ יִ בֶ ן ָּע ֵרי ִמ ְס ְּכ ֹנות
ש ֵרי ִמ ִּסים לְ ַמ ַען ַע ּנ ֹ
ָּעלָּיו ָּ
שה -
לְ פַ ְרעֹהֶ .את ּ ִפתֹם ְו ֶאת ַר ַע ְמסֵ ס .וַ יִּ ְתנו עָ לֵ ינו עֲ ב ָֹדה ָק ָ
ש ּנֶאֱ ַמר :וַ יַ ֲע ִבד ּו ִמ ְצ ַרים ֶאת ְּבנֵי יִ ְש ָּר ֵאל ְּבפָּ ֶר ְך.63
מו ֶ
ְּכ ֹ

דרשות על פסוק שלישי "ונצעק" ופירושו – צעקת בני ישראל

וַ נ ְִּצעַ ק אֶ ל יי ֱאל ֹהֵ י אֲ בֹתֵ ינו ,וַ ִּי ְש ַמע יי אֶ ת קֹלֵ נו ,וַ י ְַרא אֶ ת עָ ְנ ֵינו וְ אֶ ת ֲע ָמלֵ נו וְ אֶ ת לַ ֲחצֵ נו.
ש ּנֶאֱ ַמר :וַ יְ ִהי בַ יָּ ִמים הָּ ַר ִּבים הָּ הֵ ם וַ ָּ ּי ָּמת מֶ ל ְֶך ִמ ְצ ַרים ,וַ י ֵָּאנְ ח ּו ְּב ֵני
אל ֹהֵ י אֲ בֹתֵ ינו ְּ -כמָּ ה ֶ
וַ נ ְִּצעַ ק אֶ ל יי ֱ
ש ְו ָּע ָּתם ֶאל הָּ אֱ ל ִֹהים ִמן הָּ ֲעב ָֹּדה .וַ ִּי ְש ַמע יי אֶ ת קֹלֵ נו ְּ -כ ָּמה
בו ָּדה 64וַ ִּיזְ ָּעקוּ ,וַ ּ ַת ַעל ַ
יִ ְש ָּר ֵאל ִמן הָּ ֲע ֹ
ואת יַ ֲעקֹב .וַ י ְַרא
יתו ֶאת ַא ְב ָּרהָּ םֶ ,את יִ ְצחָּ ק ֶ
ש ּנֶאֱ ַמר :וַ ִּי ְש ַמע אֱ ל ִֹהים ֶאת נַ אֲ ָּק ָּתם ,וַ ִּיזְ ּכ ֹור אֱ ל ִֹהים ֶאת ְּב ִר ֹ
ֶ
 הריטב"א מפרש שהכוונה כמו צמח שאם אינך גוזזו הוא נובל והולך ,אבל אם אתה גוזזו אתה מעוררו ,ואז הוא גודל
יותר ויותר .כ"כ בני ישראל ככל שאתה מענה אותו ומצער אותו ,יש לו תכונה שלא רק שהצער גורם לו שלא יתמעט,
אלא אדרבה הוא גורם לו להתרבות יותר ויותר.
 62וירעו ומבארים רש"י והריטב"א ,שלשון וירעו משמעותה תוספת רעה ,וכאן הכוונה שהמצרים הרעו יותר מהראשונים,
מפני שלבן ביקש לעקור ,אבל לא חיפש תחבולות ,אבל המצרים חיפשו תחבולות האיך להרע ,ועל זה הוא מביא ראיה
מהפסוק "הבה נתחכמה לו".
 63בפרך בגמ' סוטה (ב ) .מבואר :שפרך ,הכוונה פה רך ,היינו שבתחילה כשהתחילו המצרים להעביד את בני ישראל לא הלכו
בחוזק יד ,אלא ההיפך ,התחילו בפה רך והבטיחו גדולות ונצורות על עבודתם ,וגם הבטיחו שכל עבודתם הוא אך ורק לכמה
ימים בודדים ,ולאחר מכן יגמר העבודה .לאחר שבני ישראל התחילו לעבוד באו והכריחו אותם לעבוד יותר ויותר ,וזה
הכוונה בפה רך היינו שהתחילה לא התחילו בתוקף אלא רק בפה רך.
64

ויאנחו בני ישראל מן העבודה מאמר זה פירשוהו בכמה אופנים:
 רש"י (עה"ת) מבאר שבאותו העת נצטרע ,ומה שמבואר כאן שמת ,הכוונה שמצורע חשיב כמת .ואמרו לו חכמיו
ורופאיו ,שכדי שיתרפא ממחלתו הוא רק ע"י שייקח תינוקות של בני ישראל ,וישחטו אותם ,וירחץ עצמו בדמם.
והשפתי חכמים ביאר שטעם הדבר שהוציא רש"י מפשוטו ,משום שלשון הכתוב משמע שנאנחו בני ישראל משום
המיתה ,ולכאו' היו צריכים לשמוח.
 הרמב"ן מפרש שהגיע מלך חדש ,וקיוו שיהיה טוב מקודמיו ,וכשראו שהרשיע מקודמו ,נאנחו יותר ,משום שחששו שמא
אבדו התקווה.
 המנחה בלולה פירש שדרך המלכים באותו העת כשמת מלך והמליכו מלך חדש ,היה המלך החדש משחרר כל העבדים
והאסורים ,והם קיוו שישתחררו ,וכשראו שתקוותם היתה לשוא ,ממילא נאנחו.
 והמעשי ה' פירש שבעת שהמלך מת והיו עסוקים בקבורתו והספדו ,ממילא באותו העת לא שיעבדו את ישראל ,והיה
להם מנוחה קצרה .ממילא לאחר ששיעבדו אותם מחדש ,היו נאנחים מחדש ,כי אינו דומה צער העבודה לאחר
המנוחה.
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אֶ ת עָ ְניֵנו ֹ -זו ּ ְפ ִרישוּת ֶ ּד ֶר ְך ֶא ֶרץְּ ,65כ ָּמה ֶש ּנֶאֱ ַמר :וַ יַ ְרא אֱ ל ִֹהים ֶאת ְּב ֵני יִ ְש ָּר ֵאל וַ ּי ֵַדע אֱ ל ִֹהים .וְ אֶ ת
ש ּנֶאֱ ַמרָּ ּ :כל הַ ּ ֵבן הַ ִּילּ ֹוד הַ יְ א ָֹּרה ּ ַת ְשלִ יכֻּ ה ּו ְוכָּ ל הַ ּ ַבת ְּתחַ ּיוּן .וְ אֶ ת לַ ְחצֵ נו –
עֲ ָמלֵ נו ֵ -אל ּו הַ ּ ָּבנִ יםְּ .66כ ָּמה ֶ
שר ִמ ְצ ַרים לֹח ֲִצים א ָֹּתם.
יתי ֶאת הַ ּלַחַ ץ אֲ ֶ
ש ּנֶאֱ ַמרְ :וגַ ם ָּר ִא ִ
זֶה הַ ְ ּדחַ קְּ ,67כ ָּמה ֶ

דרוש על פסוק רביעי "ויוציאנו" ופירושו – היציאה ממצרים

ֹתות ובְ מֹפְ ִּתים.
וַ י ֹו ִּצאֵ נו יי ִּמ ִּמ ְצ ַרים ְביָד ֲחז ָָקה ו ִּבזְ רֹעַ נְטויָה ,ו ְבמ ָֹרא ָגדֹל ,ו ְבא ֹ
דוש ּ ָּברו ְּך הוּא
שלִ יחַ ֶ ,א ּלָּא הַ ָּ ּק ֹ
ש ָּרףְ ,ול ֹא ַעל יְ ֵדי ָּ
וַ י ֹו ִּצאֵ נו יי ִּמ ִּמ ְצ ַרים  -ל ֹא ַעל יְ ֵדי ַמלְ ָּא ְךְ ,ול ֹא ַעל יְ ֵדי ָּ
כור ְּב ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַרים מֵ ָּא ָּדם
יתי ּ ָּכל ְּב ֹ
ש ּנֶאֱ ַמרְ :ו ָּעבַ ְר ִּתי ְב ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַרים ּ ַב ּ ַליְ לָּה הַ זֶּהְ ,ו ִה ּ ֵכ ִ
מוֶ ,68
דו ו ְּב ַע ְצ ֹ
בו ֹ
ִּב ְכ ֹ

ְו ַעד ְּבהֵ ָּמה ,ו ְּבכָּ ל אֱ ל ֹהֵ י ִמ ְצ ַרים ֶא ֱע ֶשה ְשפָּ ִטים .69אֲ נִ י יי .וְ עָ בַ ְר ִּתי ְבאֶ ֶרץ ִּמ ְצ ַרים ַב ַליְ לָ ה הַ זֶה
ֱשה ְשפָ ִּטים -
כור ְבאֶ ֶרץ ִּמ ְצ ַרים  -אֲ נִ י ְול ֹא ָּש ָּרף ו ְבכָ ל ֱאל ֹהֵ י ִּמ ְצ ַרים אֶ ע ֶ
יתי ָכל בְ ֹ
ְול ֹא ַמלְ ָּא ְך וְ ִּה ֵכ ִּ
הויָּ ה
ש ּנֶאֱ ַמרִ :ה ּנֵה יַ ד יי ֹ
שלִ יחַ  .אֲ נִּי יי  -אֲ נִ י הוּא ול ֹא ַאחֵ רְ .71ביָד ֲחז ָָקה ֹ -זו הַ ֶ ּדבֶ רְּ ,72כ ָּמה ֶ
אֲ נִ י ול ֹא הַ ּ ָּ
צֹאןּ ֶ ,דבֶ ר ּ ָּכבֵ ד ְמאֹד .ו ִּבזְ רֹעַ נְטויָה ֹ -זו
ש ֶדהַ ּ ,ב ּסו ִּסיםַ ּ ,ב ֲחמ ִֹריםַ ּ ,ב ְ ּג ַמ ִּליםַ ּ ,ב ּ ָּב ָּקר וּבַ ּ
שר ּ ַב ּ ָּ
ְּב ִמ ְקנְ ָּך אֲ ֶ
70

 -אֲ נִ י

 65פרישות דרך ארץ היות וראו את הג זירה החמורה שכל בן היאורה תשליכהו ,הלך כל אחד וגירש את אשתו כדי שלא
יוולד להם בנים ,ויצטרכו לזרוק אותם ליאור.
 66ואת עמלנו אלו הבנים ומבארים הראשונים טעם הדבר שהבנים נקראו עמל היות והם עמל האדם ומעשה ידיו ,כי כמה
עמל האדם מתייגע לגדלם .ובא בעל ההגדה לומר שט ענו בני ישראל למה לנו נשים ועמלנו הולך לריק ,דהרי פרעה גזר
להשליך אותו ליאור .וזה מביא בעל ההגדה ראיה שטענתם היה שעמלם היה לריק ,ולכך הוא מביא את הפסוק כל הבן
הילוד היאורה תשליכוהו .אבל אינו מביא ראיה שבנים נקראו עמל.
 67זה הדחק
 הרבינו בחיי מבאר ,שמפני שנכ נסו למצרים בשבעים נפש הושיבם יוסף בארץ גושן ,ולאחר שנתרחבו ולא היתה הארץ
מכילה אותם כי היתה הברכה מצויה בהם ,ומצרים לא היו מניחים אותם להתרחב בארץ ,אלא היו לוחצים ודוחקים
אותם שישארו לגור רק בארץ גושן ולא במקום אחר ,ולכן היה המקום צר בעבורם.
 אבודרהם פירש ,שהדחק היינו לאחר שמשה הגיע לפרעה ואמר לו שישלח את בני ישראל ,וכתוצאה הלך פרעה והעלה
יותר את העבודה ע"י שגזר שבני ישראל צריכים להביא גם את התבן ,וזה היה הדחק שדחקו את בני ישראל להביא
לבנים כמקודם ,וגם לקושש תבן.
]

אלא הקב"ה בכבודו ובעצמו ומבאר השבלי הלקט שהכוונה בזה על מכת בכורות שעל ידה יצאנו ממצרים ,ומכה זו לא
היתה ע"י מלאך וכו' ,אלא הקב"ה בכבודו ובעצמו ,ומביא על זה ראיה מהפסוק ועברתי שמשמע שהקב"ה בעצמו עבר.

68

 69ובכל אלהי מצרים אעשה שפטים ומבואר במכילתא ,שאם היה של עץ נרקבת ,של מתכת נמסת ונתכת לארץ ,ובזה
נודע שמכת ה' היתה זאת משום שנקם בכל האלילים.
 70ועברתי וכו' ומבאר האורחות חיים שלומדים מהמילים ועברתי והכיתי וכו' והטעם שלומדים ממילים אלו הוא מפני
שהפסוק משמע למיעוט ,שאל"כ היה לו לכתוב ועבר ה' בארץ כשם שכתב בשאר מקומות.
 71בג' מיעוטים הללו נתרבו הפרושים מה הם ג' המיעוטים ,ורוב הפרושים הם ע"ד הקבלה .ובאלשיך פירש שהיה ג' דברים
במצרים :א)הפלאת ישראל שלא יקבלו מכות מצרים ,וזה היה אפשר ע"י מלאך סתם ,וז"ש אני ולא מלאך .ב)עצם נתינת
המכות היה אפשר ע"י שרף ,שהוא מלאכי הדין ,וע"ז אמר אני ולא שרף .ג) הלקאת אלוהי מצרים ,והיה אפשר ע"י שליחת
כוח טומאה גדול המבטלם ,וכוח טומאה זו מכונה בשם "אחר" ,וע"ז אמר אני ולא אחר.
 72ביד חזקה זו הדבר ובמדרש רות מבואר בשם ר' לוי דהוי גזירה שווה "יד" חזקה ,להנה "יד" ה' הויה הכתוב במכת דבר.
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ּשלַיִ ם .ו ְבמ ָֹרא ָגדֹל ֹ -זו גִ לּ וּי ְש ִכינָּ הְּ ,74כ ָּמה
דו ,נְ טוּיָּ ה ַעל יְ רו ָּ
ש ּנֶאֱ ַמרְ :וחַ ְר ּב ֹו ְשלוּפָּ ה ְּביָּ ֹ
הַ חֶ ֶרבְּ ,73כ ָּמה ֶ
מו ְפ ִתים ,ו ְּב ִמלְ חָּ ָּמה ו ְּביָּ ד ֲחז ָָּּקה
אתֹת ו ְּב ֹ
גוי ִמ ֶק ֶרב גּ ֹוי ְּב ַמ ּסֹת ְּב ֹ
לו ֹ
בא ל ַָּקחַ ת ֹ
או הֲנִ ּ ָּסה אֱ ל ִֹהים ָּל ֹ
ֹש ּנֶאֱ ַמרֹ :
ֶ
שה ָּלכֶ ם יי אֱ ל ֹהֵ יכֶ ם ְּב ִמ ְצ ַרים לְ ֵעינ ָּ
ֹתות  -זֶה
ֶיך .ו ְבא ֹ
שר ָּע ָּ
מו ָּר ִאים ְ ּגדֹלִ יםְּ ,ככֹל אֲ ֶ
רו ַע נְ טוּיָּ ה ,ו ְּב ֹ
ו ִּבזְ ֹ

אתֹת .ו ְבמֹפְ ִּתים  -זֶה הַ ָּ ּדם,76
שה ּב ֹו ֶאת הָּ ֹ
שר ּ ַת ֲע ֶ
ש ֶּנאֱ ַמרְ :ו ֶאת הַ ּ ַמ ּ ֶטה הַ זֶּה ִּת ַ ּקח ְּביָּ ְד ָּך ,אֲ ֶ
הַ ּ ַמ ֶטהְּ ,75כ ָּמה ֶ
ש ַמיִ ם ו ָּּב ָּא ֶרץ.
מו ְפ ִתים ּ ַב ּ ָּ
ש ּנֶאֱ ַמרְ :ונָּ ַת ִּתי ֹ
ְּכ ָּמה ֶ
נוֹ הֲגִ ין לְּ הַׁ ִטיף ִטפה ִמן הַׁ כוֹ ס ַׁבאֲ ִמ ַׁירת ָּדם וָּ אֵ ש ,...עֶ ֶשר הַׁ ַׁמכוֹ ת ְּד ְּ
"ך ַׁע ַׁד"ש ְּבאַׁ חַׁ "בְּ ,ביַׁחַׁ ד ,ט"ז ַׁפ ַׁעם.
צַׁ
ָּ

רות ָע ָשן.77
ימ ֹ
ָדם וָ אֵ ש וְ ִּת ְ
ֹתות ְ -ש ּ ַתיִ ם,
ָּ ּדבָּ ר ַאחֵ רְ :78ביָד ֲחז ָָקה ְ -ש ּ ַתיִ ם ,79ו ִּבזְ רֹעַ נְטויָה ְ -ש ּ ַתיִ םּ ,ו ְבמ ָֹּרא ָּּגדֹל ְ -ש ּ ַתיִ ם ,ו ְבא ֹ

ו ְבמֹפְ ִּתים ְ -ש ּ ַתיִ ם.
ְ
דוש ּ ָּברוּך הוּא ַעל הַ ִּמ ְצ ִרים ְּב ִמ ְצ ַריםְ ,ו ֵאל ּו הֵ ן:
שהֵ ִביא הַ ָּ ּק ֹ
שר ַמ ּכ ֹותֶ 80
ֵאלּ ּו ֶע ֶ

 73זו החרב ומבאר הכל בו ,שמכת חרב היינו בשעה שאמר משה "ומת כל בכור בארץ מצרים" ,אמרו הבכורות מה אנו מתים
עבור אלו ,באו ואמרו לפרעה שישלח את בני ישראל ,ומ"מ לא שמע אליהם ,קמו ועשו מלחמה ונהרגו הרבה מהמצרים ,וזה
היה מכת חרב ,וגמרינן ג"ש נטויה נטויה.
 74זו גלוי השכינה ומבארים הריטב"א ואבודרהם ,שהקב"ה נגלה אליהם בארץ מצרים אע"פ שהיתה עיר מליאה גלולים וכל
זה כדי לקיים את מה שהבטיח ליעקב "ואנוכי" גם אעלך גם עלה ,ונאמר ויאמר ה' אל משה ואמרו רז"ל שהקול נשמע בכל
ארץ מצרים .והטעם שגילוי שכינה נקרא מורא בעבור שהרואה פני השכינה ירא מאוד ונרתע ונופל על פניו.
 75ובאותות זה המטה ומבאר הרשב"ץ ,הטעם שקורא למטה אותות ,בעבור שבה נעשו האותות ,וגמרינן ג"ש אותות אותות.
 76ובמופתים זה הדם וגמרינן ג"ש מופתים מופתים .ואין מקום לומר שמופתים היינו אש ותמרות עשן ,שהרי ביציאת מצרים
לא ידענו שהיה אש ותמרות עשן.
 77הוא המשך לחלק דלעיל ונתתי מופתים בשמים דם ואש ותמרות עשן ,ונפסק רק מטעם המנהג לשפוך יין.
 78דבר אחר ומבאר האבודרהם ,שטעם הדבר שמביא עוד פירוש ,מכיוון שעד עתה פירש הפסוקים באופן שמשמע ממנו רק
חלק המכות ,וכעת הוא מביא עוד פירוש שעי"ז משמע ממנו כל העשר מכות .וכתב בספר טעמא דקרא ,שלכאורה חילקו
התנא לחמישה קבוצות ,והסיבה :דם צפרדע שתיהם מן היאור ,כמ"ש ושרץ היאור צפרדעים .כינים ערוב שתיהם בעלי חיים.
דבר שחין שתיהם מיתה ,מכיון ששחין ידוע שמצורע חשיב כמת .ברד ארבה שתיהם מן השמים .חשך בכורות שתיהם עניין
אחד הוא ,משום שחושך מן הגהינום ,ומכת בכורות הלכו לגהינום.
 79ביד חזקה שתיים מהיכן ראינו שיד חזקה שתיים ?
 הרשב"ם והריטב"א מפרשים מדכתיב ביד חזקה וזרוע נטיה ולא כתב בקיצור ביד ובזרוע ובאות ובמופת וכו' מזה
משמע לילפותא אתא.
 השבלי הלקט מפרש דנאמר כאן ומורא גדול ונאמר להלן במוראים גדולים מה להלן שתיים אף כאן שתיים,
ומדמורא גדול אף יד חזקה וזרוע נטיה וכו' שתיים.
 80טעמי המכות-מתוך ילקוט שמעוני:

דם

אמר ליה הקב"ה למשה בדבר שנתגאה בו ואמר לי יאורי בו אתחיל פורענותא דכתיב וימלא שבעת
ימים אחרי הכות ה' את היאור.
כ

הגדה

של

פסח

רות
כו ֹ
ֹש ְך ַמ ּ ַכת ְּב ֹ
רוב ֶ ּדבֶ ר ְש ִחין ּ ָּב ָּרד ַא ְר ּ ֶבה ח ֶ
רדע ִּכ ִ ּנים ָּע ֹ
ָּ ּדם צֶ פַ ֵ
ַר ִּבי יְ הו ָּּדה הָּ יָּ ה ֹנו ֵתן ּ ָּבהֶ ם ִס ּ ָּמנִ יםּ ְ 81דצַ ְ
"ך ַע ַד"ש ְּב ַאחַ "ב.

צפרדע
כינים
ערוב
דבר
שחין
ברד
ארבה
חשך
מכת
בכורות

אחר דם צפרדעים אמר הקב"ה יבוא דבר שגדולו ומחיתו במים ויפרע ממצרים שבקשו לאבד אומה
שעתידה לקבל תורה שהיא משולה למים שנאמר הוי כל צמא לכו למים.
אחר זאת כנים אמר הקב"ה יבוא דבר שנברא מעפר ויפרע ממצרים שבקשו לאבד אומה משולה
לעפר שנאמר ושמתי את זרעך כעפר הארץ.
אחר זאת ערוב אמר הקב"ה יבואו אריות נחשים ודובים ויפרעו ממצרים שבקשו לאבד אומה
המשולה לחיות ,גור אריה יהודה ,דן יהי דן נחש עלי דרך ,בנימין זאב וגו'.
אחר זאת דבר אמר הקב"ה יבוא דבר שממית ויפרע ממצרים שבקשו לאבד אומה המוסרת עצמה
למיתה על יחוד שמי ,שנאמר כי עליך הורגנו כל היום.
אחר זאת שחין ,מלא חפנים פיח כבשן אמר הקב"ה יבוא העולה מן הכבשן ויפרע ממצרים שבקשו
לאבד אומה שמסרה עצמו למיתה ,אברהם באור כשדים חנניה מישאל ועזריה בכבשן האש.
אחר זאת ברד אמר הקב"ה יבוא ברד שהוא לבן כשלג ויפרע ממצרים שבקשו לאבד אומה שאני
עתיד להלבין עונותיהם שנאמר אם יהיו חטאיכם כשנים כשלג ילבינו.
אחר זאת ארבה אמר הקב "ה יבוא ארבה שנקרא חילי הגדול ויפרע מצרים שבקשו לאבד אומה
שנקראו חיילות שנאמר והוצאתי את צבאותי,
אחר זאת חשך אמר הקב"ה יבוא חשך שהוא מובדל מן האור ויפרע ממצרים שבקשו לאבד אומה
המובדלת מן האומות.
אחר זאת מכת בכורות ,אמר הקב"ה אני עובר בתוך מצרים בחצי הלילה ואפרע ממצרים שבקשו
לאבד בני אברהם אוהבי שחלק לילה לאבד אויבי שנאמר ויחלק עליהם לילה ,ובזכות עשרה נסינות
שנתנסה ונמצא שלם הכם עשר מכות.
עוד הוסיף:

בטכסיס בשר ודם הביא הקב"ה עליהם את המכות ,מלך בשר ודם כשהמדינה מורדת עליו מהו עושה משלח
לגיונות והן מקיפין עליה ,בתחלה הוא סוכר אמת המים שלהם אם חוזרין מוטב ואם לאו הוא מורה בהן חצים
אם חוזרין מוטב ואם לאו זורק בהן נפט ,אם חוזרין מוטב ואם לאו מגרה בהן לגיונות ואוכלוסים הרבה ,אם
חוזרים מוטב ואם לאו אוסר אותן בבית האסורין ,אם חוזרין מוטב ואם לאו הורג הגדולים שבהם ,כך הקב"ה
בא על מצרים בטכסיס של מלכים בתחלה סכר אמת המים שלהן שנאמר ויהפוך לדם יאוריהם ,לא חזרו הביא
עליהם קולנים אלו הצפרדעים ,לא חזר והביא עליהם החצים אלו הכנים שהיו נכנסים בגופם של מצריים כחץ
הזה ,לא חזרו השליך עליהם אבני בליסטרא זה הברד ,אחר כך גירה בהן אוכלוסין הרבה זה ארבה ,ואח"כ נתנם
בבית האסורים זה החשך ,לא חזרו והרג כל הגדולים שבהם שנאמר וה' הכה כל בכור,
81

רבי יהודה היה נותן בהם סימנים
 רש"י והרמב"ם מפר שים שטעם הסימנים שרבי יהודה היה נותן ,היינו לומר שאל תאמר שאין מוקדם ומאוחר
בתורה והמכות הכתובים בתורה נתנו בסדר אחר לכך נתן סימנים ,לומר שהיו בסדר זה.
 הריטב"א מפרש שכך היו חקוקות במטה.
 ואבודרהם מפרש שטעם הסימנים מפני שלעולם ישנה אדם לתלמודו דרך קצרה ,לכך נתן להם סימנים כדי לקצר.

והראשונים נתנו עוד טעמים:
כא

הגדה

מכות הים היו גדולים מהמכות

של

פסח

שבמצרים82

שר ַמ ּכ ֹות ְו ַעל הַ יָּ ם לָּק ּו ֲח ִמ ּ ִשים
ש ָּלק ּו הַ ִּמ ְצ ִרים ְּב ִמ ְצ ַרים ֶע ֶ
אומֵ ר ֶ
אומֵ רִ :מ ַּניִ ן ַא ּ ָּתה ֹ
ַר ִּבי ֹיוסֵ י הַ ְ ּגלִ ילִ י ֹ
83
ֹאמר ּו הַ חַ ְרטֻּ ִּמים ֶאל ּ ַפ ְרעֹהֶ :א ְצ ּ ַבע אֱ ל ִֹהים ִהוא ְ ,ו ַעל הַ ָּ ּים מַ ה הוּא
אומֵ ר וַ י ְ
ַמ ּכ ֹות ְּב ִמ ְצ ַרים ַמה הוּא ֹ
משה
שה יי ְּב ִמ ְצ ַרים ,וַ ִּי ְירא ּו הָּ ָּעם ֶאת יי ,וַ ַ ּיאֲ ִמינ ּו ּ ַביי ו ְּב ֶ
שר ָּע ָּ
אומֵ ר וַ ַ ּי ְרא יִ ְש ָּר ֵאל ֶאת הַ יָּ ד הַ ְ ּגדֹלָּה אֲ ֶ
ֹ
שר ַמ ּכ ֹות ְו ַעל הַ ָּ ּים לָּק ּו ח ֲִמ ּ ִשים
מור מֵ ַע ּ ָּתה ְּב ִמ ְצ ַרים לָּק ּו ֶע ֶ
שר ַמ ּכ ֹות .אֱ ֹ
דוַ ּ .כ ָּמה לָּק ּו ְב ֶא ְצ ּ ַבע ֶע ֶ
ַע ְב ֹ
ַמ ּכ ֹות.
ְ
של
דוש ּ ָּברוּך הוּא ַעל הַ ִּמ ְצ ִרים ְּב ִמ ְצ ַריִ ם הָּ יְ ָּתה ֶ
שהֵ ִביא הַ ָּ ּק ֹ
ש ּ ָּכל ַמ ּ ָּכה ו ַּמ ּ ָּכה ֶ
אומֵ רִ :84מ ַּניִ ן ֶ
יעזֲר ֹ
ַר ִּבי אֱ לִ ֶ
שלַחַ ת מַ לְ אֲ כֵ י ָּר ִעיםֶ .ע ְב ָּרה -
רון ַא ּפ ֹוֶ ,ע ְב ָּרה וָּ ז ַַעם ְו ָּצ ָּרהִ ,מ ְ
ש ּלַח ּ ָּבם ֲח ֹ
ש ּנֶאֱ ַמר :יְ ַ
ַא ְר ּ ַבע ַמ ּכ ֹות ֶ
מור מֵ ַע ּ ָּתה ְּב ִמ ְצ ַרים לָּק ּו
שלַחַ ת מַ לְ אֲ כֵ י ָּר ִעים ַ -א ְר ּ ַבע .אֱ ֹ
ַאחַ ת ,וָּ ז ַַעם ְ -ש ּ ַתיִ םְ ,ו ָּצ ָּרה ָּ -שלשִ ,מ ְ
אתיִ ם ַמ ּכ ֹות.
ַא ְר ּ ָּב ִעים ַמ ּכ ֹות ְו ַעל הַ ָּ ּים לָּק ּו ָּמ ַ
ְ
של
דוש ּ ָּברוּך הוּא על הַ ִּמ ְצ ִרים ְּב ִמ ְצ ַרים הָּ יְ ָּתה ֶ
ומ ּ ָּכה שהֵ ִביִ א הַ ָּ ּק ֹ
ש ּ ָּכל ַמ ּ ָּכה ַ
אומֵ רִ :מ ַּניִ ן ֶ
ַר ִּבי ֲע ִקיבֶ א ֹ
רון ַא ּפ ֹו -
ֲרון ַא ּפ ֹוֶ ,ע ְב ָּרה וָּ ז ַַעם ְו ַָּצ ָּרהִ ,מ ְשלַחַ ת מַ לְ אֲ כֵ י ָּר ִעיםֲ .ח ֹ
ש ּלַח ּ ָּבם ח ֹ
ש ּנֶאֱ ַמר :יְ ַ
חָּ מֵ ש ַמ ּכ ֹות ֶ
מור מֵ ַע ּ ָּתה:
שלַחַ ת מַ לְ אֲ כֵ י ָּר ִעים  -חָּ מֵ ש .אֱ ֹ
ַאחַ תֶ ,ע ְב ָּרה ְ -ש ּ ַתיִ ם ,וָּ ז ַַעם ָּ -שלושְ ,ו ָּצ ָּרה ַ -א ְר ּ ַבעִ ,מ ְ
אתיִ ם ַמ ּכ ֹות.
ְּב ִמ ְצ ַרים לָּק ּו ח ֲִמ ּ ִשים ַמ ּכ ֹות ְו ַעל הַ ָּ ּים לָּק ּו ח ֲִמ ּ ִשים ו ָּּמ ַ

רשב"ם

ראב"ן

שבלי הלקט

דצ"ך

מכות בארץ

ע"י אהרן במטה

דם צפרדע בהתראה ,כינים ללא התראה.

עד"ש

מכות מקריות

ע"י משה שלא במטה

ערוב דבר בהתראה ,שחין ללא התראה.

מכות מן

ע"י משה במטה

ברד ארבה בהתראה ,חושך ללא התראה.

בא"ח
בכורות

האוויר

ושיתף בכורות עם בא"ח כי אין לו בן זוג

 82המהרש"א (ברכות ט ) .מבאר שמכות הים שקיבלו המצרים היו מידה כגד מידה מטעם שהם זרקו את בכורי ישראל למים,
משום כך הטביע הקב"ה את המצרים בים .וכדי שהמצרים יחליטו לרוץ אחרי בני ישראל ,לכך ציוה ה' לבני ישראל שישאלו
מהמצרים את נכסיהם ,ולא יבקשו במתנה ,אע"פ שאילו היו מבקשים מהם במתנה היו נותנים ,שהרי המצרים היו בפחד שמא
ימתו כולם .אלא שהקב"ה רצה להטעות את המצרים שיחשבו שבני ישראל אינם רוצים לשהות במדבר כי אם שלושה ימים
כפי שאמרו ,ולכך אינם מבקשים מ תנה אלא "שואלים" ,ולכך אח"כ ששמעו שאין בני ישראל רוצים לחזור החליטו לרדוף
אחרי בני ישראל ,וכך יצא הנס הגדול של קריאת ים סוף.
 83אצבע אלוקים הוא ומקשה הריטב"א האיך הוא מדייק מאמירת אצבע אלוקים על כל המכות שהיו במצרים ,הלוא אצבע
אלוקים נאמרה רק במכת כינים ,א" כ מנלן שכל עשרת המכות יחדיו קרואים "אצבע" אולי רק מכת כינים לבדה אצבע ,א"כ
על הים לקו רק חמשה מכות? וזבח פסח תירץ שאע"פ שהפסוק מיירי רק על כינים בלבד מ"מ על כל המכות נמנו וגמרו
שהוא אצבע ,והראיה שמשם ואילך לא ניסו עוד לעשות כמותן.
 84מחלוקת רבי אליעזר ורבי עקיבא לדעת רבי עקיבא המילה חרון אף ג"כ מיותר ולכן אפשר ללמוד ממנו ג"כ על מכות,
אבל לדעת רבי אליעזר המילה חרון אף אינו מיותר לכך יש רק ארבעה מילים מיותרות לדרשה.
כב

הגדה

של

כמה מעלות להשי"ת ולכן מצווה להללו ולשבחו

פסח

ַמ ֹ
בות ל ּ ָּ
טו ֹ
לות ֹ
ּ ַכ ָּמה מַ ֲע ֹ
קום ָּ

ִאלּ ּו
ִאל ּו
ִאל ּו
ִאל ּו
ִאל ּו
ִאל ּו
ִאל ּו
ִאל ּו
ִאל ּו
ִאל ּו
ִאל ּו

עלֵינו85

שה ּ ָּבהֶ ם ְשפָּ ִטים,
הו ִצי ָּאנ ּו ִמ ִמ ְצ ַרים ְול ֹא ָּע ָּ
ֹ
86
שה בֵ אל ֹהֵ יהֶ ם,
שה ּ ָּבהֶ ם ְשפָּ ִטים  ,ול ֹא ָּע ָּ
ָּע ָּ
כו ֵריהֶ ם,
שה בֵ אל ֹהֵ יהֶ םְ ,ול ֹא הָּ ַרג ֶאת ְּב ֹ
ָּע ָּ
87
מונָּם ,
כו ֵריהֶ ם ְול ֹא נָּ ַתן לָּנ ּו ֶאת ָּמ ֹ
הָּ ַרג ֶאת ְּב ֹ
88
מונָּם ְול ֹא ָּק ַרע לָּנ ּו ֶאת הַ ָּ ּים ,
נָּ ַתן לָּנ ּו ֶאת ָּמ ֹ
כו ּ ֶבחָּ ָּרבָּ ה,
תו ֹ
ירנ ּו ְּב ֹ
ָּק ַרע לָּנ ּו ֶאת הַ ָּ ּים ְול ֹא הֶ ֱע ִב ָּ
89
כו
תו ֹ
כו ּ ֶבחָּ ָּרבָּ ה ְול ֹא ְש ַקע ָּצ ֵרנ ּו ְּב ֹ
תו ֹ
ירנ ּו ְּב ֹ
הֶ ֱע ִב ָּ
90
שנָּ ה
כו ְול ֹא ִס ּ ֵפק ָּצ ְר ּ ֵכנ ּו ּב ִמ ְד ּ ָּבר ַא ְר ּ ָּב ִעים ָּ
תו ֹ
ִש ַקע ֶַצ ָּּ ֵרנ ּו ְּב ֹ
91
שנָּ ה ול ֹא הֶ אֱ ִכילָּנ ּו ֶאת הַ ּ ָּמן
ִס ּ ֵפק ָּצ ְר ּ ֵכנ ּו ּב ִמ ְד ּ ָּבר ַא ְר ּ ָּב ִעים ָּ
ש ּ ָּבת,
הֶ אֱ ִכילָּנ ּו ֶאת הַ ּ ָּמן ְול ֹא נָּ ַתן לָּנ ּו ֶאת הַ ַ
ש ּ ָּבתְ ,ול ֹא ֵק ְרבָּ נ ּו לִ ְפנֵי הַ ר ִסינַ י,92
נָּ ַתן לָּנ ּו ֶאת הַ ַ

ּּ!
ַ ּדיֵינוּ.
ַ ּדיֵינוּ.
ַ ּדיֵינוּ.
ַ ּדיֵינוּ.
ַ ּד ֵיינוּ.
ַ ּדיֵינוּ.
ַ ּדיֵינוּ.
ַ ּדיֵינוּ.
ַ ּדיֵינוּ.
ַ ּדיֵינוּ.

ַ ּדיֵינוּ.

 85כמה מעלות טובות
 הרשב"ץ פירש שהיות והתחלנו בפסוק שאומר מי שמביא ביכורים ,לכך אנו ממשיכים בטובות שנזכרו לענין
הביכורים ,והוא ענין בית המקדש ,שבזה אנו רואים רחמיו המרובים שנתרצה לנו במתנה מועטת זו.
 במדרש הגדה כתב ששבח זו היא הכנה להלל ,שאנו מבארים עד כמה יש לנו להודות ולשבח את הבורא.
]

ולא עשה בהם באלהיהם ומבאר הזבח פסח שאם ה' היה מוציא אותנו ממצרים ולא היה עושה שפטים היה די לישראל,
ומה שעשה נקמה באלהי מצרים היה תוספת טובה לנו.

86

]

 87ולא נתן לנו את ממונם ומבאר הזבח פסח שאע"פ שהקב"ה הבטיח לאברהם אבינו ע"ה "ואחרי כן יצאו ברכוש גדול"
ולכאו' האיך אפשר לומר ולא נתן לנו את ממונם ,אלא שבלקיחת הממון יש כמה דרגות ,והיה יכול להסתפק בנתינה גדולה
ודי בזה ,אבל ה' גרם שבני ישראל ירוששו את המצריים והשאירו אותם ריקים לגמרי ,וזה היה תוספת טובה.
]

ולא קרע לנו את הים ומבארים הראשונים שבעצם היה אפשר לעשות ניסים אחרים שאינם ניסים גלוים כ"כ ,ומה שעשה
ה' ניסים גדולים כאל ו היינו בשביל שרצה ה' להראות חיבתו לעיני העמים שבשביל ישראל הוא מוכן לשדד את המערכות
ולעשות ניסים גדולים שאינם מדרך הטבע.

88

]

ולא שקע צרינו בתוכם ומבארים הרשב"ם ואבודרהם שהיה יכול לסגור הים אחרינו והמצרים ילכו לדרכם ,ועכ"ז נתן
למצרים להיכנס לים כדי שאחר כן יכלו לשקוע בתוכו .והזבח פסח מפרש שהרי קריעת ים סוף היה פלא עצום ואינו מדרך
הטבע כלל ,וא"כ המצרים בראותם נס גדול כזה שאינו מדרך הטבע היה לכאורה צריכים לקבל פיק ברכים וללכת אחורנית
ולברוח ,אבל ה' הכביד ליבם לרדוף אחרי בני ישראל ,וע"י זה היה אפשר לעשות את הנס הגדול של טביעת המצריים.

89

]

 90ולא סיפק צרכינו במדבר ומבאר הרשב"ם שהיה להם בהמות והיו יכולים לשחוט לעצמם בשר ולאכול ,ומ"מ נתן להם
ה' לאכול כדי שלא יצטרכו לאכול את בהמתם.
 91ולא האכילנו את המן ומבארים הראשונים שה' היה יכול לתת להם אוכל פשוט ,ומ"מ נתן להם אוכל מיוחד והוא המן,
שכידוע ,היה המן מזון שמלאכי השרת ניזונים בו.
]

כג

הגדה

של

פסח

ַ ּדיֵינוּ.
ִאל ּו ֵק ְרבָּ נ ּו לִ ְפנֵי הַ ר ִסינַ יְ ,ול ֹא ַָּנ ַתן לָּנ ּו ֶאת הַ ּת ֹו ָּרה.93
ַ ּדיֵינוּ.
ִאל ּו ַָּנ ַתן לָּנ ּו ֶאת הַ ּת ֹו ָּרה ְול ֹא ִה ְכנִ יסָּ נ ּו לְ ֶא ֶרץ יִ ְש ָּר ֵאל,
ַ ּדיֵינוּ.
ירה
ִאל ּו ִה ְכנִ יסָּ נ ּו לְ ֶא ֶרץ יִ ְש ָּר ֵאל ְול ֹא בָּ נָּ ה לָּנ ּו ֶאת ּ ֵבית הַ ְּב ִח ָּ
שה בָּ הֶ ם ְשפָּ ִטים,
יאנ ּו ִמ ִמ ְצ ַריםְ ,ו ָּע ָּ
הו ִצ ָּ
ש ֹ
קום ָּעלֵינוֶּ :
ַמ ֹ
טובָּ ה ְכפ ּולָּה ו ְּמכֻּ ּ ֶפלֶת ל ּ ָּ
וכ ָּמהֹ ,
ַעל ַאחַ תַ ּ ,כ ָּמה ּ ַ
כו
תו ֹ
ירנ ּו ִּב ֹ
מונָּ םְ ,ו ָּק ַרע לָּנ ּו ֶאת הַ ָּ ּיםְ ,והֶ ֱע ִב ָּ
כו ֵריהֶ םְ ,ונָּ ַתן לָּנ ּו ֶאת ָּמ ֹ
שה בֵ אל ֹהֵ יהֶ םְ ,והָּ ַרג ֶאת ְּב ֹ
ְו ָּע ָּ
שנָּ הְ ,והֶ אֱ ִכילָּנ ּו ֶאת הַ ּ ָּמןְ ,ונָּ ַתן לָּנ ּו ֶאת
כוְ ,ו ִס ּ ֵפק ָּצ ְר ּ ֵכנ ּו ּב ִמ ְד ּ ָּבר ַא ְר ּ ָּב ִעים ָּ
תו ֹ
ּ ֶבחָּ ָּרבָּ הְ ,ו ִש ַקע ָּצ ֵרנ ּו ְּב ֹ
ש ּ ָּבתְ ,ו ֵק ְרבָּ נ ּו לִ ְפנֵי הַ ר ִסינַ יְ ,ו ַָּנ ַתן לָּנ ּו ֶאת הַ ּת ֹו ָּרהְ ,ו ִה ְכנִ יסָּ נ ּו לְ ֶא ֶרץ יִ ְש ָּר ֵאל ,וּבָּ נָּ ה לָּנ ּו ֶאת ּ ֵבית
הַ ַ
ירה לְ כַ ּ ֵפר ַעל ּ ָּכל ֲע ֹו ֹנו ֵתינוּ.
הַ ְּב ִח ָּ

ביאור הג' מצוות דפסח

94

95

תו ְ ,ו ֵאל ּו הֵ ן:
חובָּ ֹ
לשה ְ ּדבָּ ִרים ֵאלּ ּו ּ ַב ּ ֶפסַ ח  ,ל ֹא יָּ ָּצא יְ ֵדי ֹ
שלּ ֹא ָּא ַמר ְש ָּ
אומֵ רָּ ּ :כל ֶ
יאל הָּ יָּ ה ֹ
ַר ּ ָּבן ַּג ְמלִ ֵ

רור.
ּ ֶפסַ חַ ,מצָּ ה ּו ָּמ ֹ

יה אוֹ ָּתה.
ַׁמ ְּראֶ ה ַׁביָּד ַׁעל הַׁ זְּ רוֹ ַׁע וְּ יִ זָּהֵ ר ֶשלֹא לְּ הַׁ גְּ ִב ַׁ

דוש ּ ָּברו ְּך
ש ּ ָּפסַ ח הַ ָּ ּק ֹ
ש ּ ֵבית הַ ִּמ ְק ָּ ּדש הָּ יָּ ה ַקיָּ םַ ,על שוּם מָּ הַ 96על שוּם ֶ
או ְכלִ ים ִּבזְ ַמן ֶ
בו ֵתינ ּו ֹ
שהָּ י ּו אֲ ֹ
ּ ֶפסַ ח ֶ
שר ּ ָּפסַ ח ַעל ּ ָּב ּ ֵתי ְּבנֵ י יִ ְש ָּר ֵאל
ש ּנֶאֱ ַמר :וַ אֲ ַמ ְר ּ ֶתם זֶבַ ח ּ ֶפסַ ח הוּא ַליי ,אֲ ֶ
בו ֵתינ ּו ְּב ִמ ְצ ַריםֶ ,
הוּא ַעל ּ ָּב ּ ֵתי אֲ ֹ
ציל וַ ִּיקּ ֹד הָּ ָּעם וַ ִּי ּ ְש ּ ַתחו ּו.
ְּב ִמ ְצ ַרים ְּבנָּ גְ ּפ ֹו ֶאת ִמ ְצ ַריםְ ,ו ֶאת ּ ָּב ּ ֵתינ ּו ִה ִ ּ
ַׁמ ְּר ְּאה אֶ ת הַׁ ַׁמצוֹ ת ל ְַּׁמסֻׁ ִבים ואוֹ מֵ ר:

של ֹא
או ְכלִ יםַ ,על שוּם ָּמה ַעל שוּם ֶ
ש ָּאנ ּו ֹ
ַמ ָּּצה זו ֶ
97
ש ִ ּנגְ לָּה
ַעד ֶ
בו ֵתינ ּו לְ הַ ח ֲִמיץ
של אֲ ֹ
ִה ְס ּ ִפיק ְּבצֵ ָּקם ֶ
ְ
דוש ּ ָּברוּך הוּא,
ֲעלֵיהֶ ם מֶ ל ְֶך ַמלְ כֵ י הַ ְּמל ִָּכים ,הַ ָּ ּק ֹ
הו ִציא ּו
שר ֹ
ש ּנֶאֱ ַמר :וַ ּיֹאפ ּו ֶאת הַ ּ ָּבצֵ ק אֲ ֶ
וּגְ ָּאלָּםֶ ,
צ ֹותִּ ,כי ל ֹא חָּ מֵ ץִּ ,כי ג ְֹרש ּו
ִמ ִמ ְצ ַרים ֻּעגֹת ַמ ּ

 92אילו נתן לנו את השבת ומבאר המחזור ויטרי שמדוע היה אפשר להסתפק רק עם השבת לפי שהשבת מעלה גדולה הוא
לישראל שהוא אות בין הקב"ה לישראל.
 93אילו קרבנו לפני הר סיני ומבאר הרשב"ץ דבעצם קריבה להר סיני היתה תועלת גדולה מאוד ,כי בקרבתם להר סיני
פסקה זוהמתן .והרשב"ם ואבודרהם מפרשים שהכוונה על המעלה הגדולה שהשי"ת בעצמו נראה אלינו בהר סיני ונתן לנו
את התורה והיה באפשרות ליתן זאת ע"י משה.
 94כל שלא אמר ג' דברים התוס' בפסחים (קטז .ד"ה ואמרתם) מבארים טעם הדבר שיש חיוב גדול באמירה דווקא אע"פ
שלכאורה נראה שהחיוב הוא מעשה המצווה דווקא ,כי רואים שהקב"ה הקפיד באמירת הגדה דכתיב ואמרתם זבח הוא ,וגם
על מצה ומרור יש חיוב אמירה משום שאיתקש מצה ומרור לקרבן פסח.
 95לא יצא ידי חובתו ומבארים הר"ן והריטב"א דלא קאמר לא יצא ידי חובתו כלל ,אלא לא יצא ידי חובתו כראוי ,אבל
בוודאי שיצא ידי חובת המצווה.
 96פסח שאכלו וכו' על שום מה ומבאר השבלי הלקט שאע"פ שאין הפסח נוהג בזמן הזה ,והיה מן המקום לבטל מנהג זה,
מ"מ לא סילקוהו מן ההגדה שהרי נותנים בקערה זכר למקדש.
 97על שום שלא הספיק ומקשים ה ראשונים והלוא מצוות מצה נצטוו קודם שנאמר ויאמר משה וכו' ולא יאכלו חמץ ,וא"כ
האיך אפשר לומר שטעם מצוות המצה הוא ע"ש שלא הספיק בצקם להחמיץ דבר שהיה לאחר יציאתם ממצרים ומצוות מצה
נצטוו בעודם במצרים ,ומתרצים שראה הקב"ה העתיד שיתגרשו ולכן צווה להם על החמץ ע"ש העתיד.
כד
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ִמ ִּמ ְצ ַרים ְול ֹא יָּ ְכל ּו לְ ִה ְת ַמ ְהמֵ ּ ַהְ ,98ו ַּגם צֵ ָּדה ל ֹא ָּעשו
לָּהֶ ם.
ַׁמ ְּראֶ ה אֶ ת הַׁ ָּמרוֹ ר ל ְַּׁמסֻׁ ִבים וְּ אוֹ מֵ ר:

ש ּנֶאֱ ַמר:
בו ֵתינ ּו ְּב ִמ ְצ ַריםֶ ,
ש ּ ֵמ ְרר ּו הַ ִּמ ְצ ִרים ֶאת חַ ֵיי אֲ ֹ
או ְכלִ יםַ ,על שוּם ָּמה ַעל שוּם ֶ
ש ָּאנ ּו ֹ
רור זֶה ֶ
ָּמ ֹ
שר ָּע ְבד ּו בָּ הֶ ם
ש ֶדה ֶאת ּ ָּכל ֲעב ָֹּד ָּתם אֲ ֶ
שהְּ ,בחֹמֶ ר ו ִּבלְ בֵ נִ ים ו ְּבכָּ ל ֲעב ָֹּדה ּ ַב ּ ָּ
וַ יְ ָּמ ֲרר ּו ֶאת חַ יֵיהם ּ ַב ֲעב ָֹּדה ָּק ָּ
ְּבפָּ ֶר ְך.
מוְּ 99כ ִאל ּו
אות ֶאת ַע ְצ ֹ
דור חַ יָּ ב ָּא ָּדם לִ ְר ֹ
ְּבכָּ ל ּד ֹור וָּ ֹ
ָּ
ש ּנֶאֱ ַמרְ :ו ִה ַּג ְד ּ ָּת לְ ִבנְ ך ּ ַב ֹיום הַ הוּא
הוּא יָּ ָּצא ִמ ִּמ ְצ ַָּריםֶ ,
אתי ִמ ִּמ ְצ ַרים .ל ֹא
שה יי לִ י ְּב ֵצ ִ
לֵאמֹרַ ּ ,ב ֲעבוּר זֶה ָּע ָּ
ְ
דוש ּ ָּברוּך הוּאֶ ,א ּלָּא ַאף
בו ֵתינ ּו ִּבלְ בָּ ד ָּּג ַאל הַ ָּ ּק ֹ
ֶאת אֲ ֹ
שם,
הו ִציא ִמ ָּ
או ָּתנ ּו ֹ
ש ּנֶאֱ ַמרְ :ו ֹ
או ָּתנ ּו ָּּג ַאל ִע ּ ָּמהֶ םֶ ,
ֹ
ש ּ ַבע
שר נִ ָּ
לְ ַמ ַען הָּ ִביא א ָֹּתנוּ ,ל ֶָּתת לָּנ ּו ֶאת הָּ ָּא ֶרץ אֲ ֶ
לַאֲ ב ֵֹתנוּ.
ַׁמגְּ ִביהִ ים אֶ ת הכוֹ ס ַׁעד הַׁ לְּ לויָּה.

שה
ש ָּע ָּ
רומֵ ם ,לְ הַ ֵ ּדר ,לְ בָּ ֵר ְך ,לְ ַע ּלֵה וּלְ ַק ּלֵס לְ ִמי ֶ
ש ּ ֵבחַ  ,לְ פָּ ֵאר ,לְ ֹ
דות ,לְ הַ לֵל ,לְ ַ
הו ֹ
לְ ִפיכָּ ְך101 100אֲ נַ ְחנ ּו חַ יָּ ִבים לְ ֹ
טוב,
גון לְ ִש ְמחָּ ה ,וּמֵ ֵאבֶ ל לְ ֹיום ֹ
יאנ ּו 102מֵ ַע ְבדוּת לְ חֵ רוּת ִמ ָּ ּי ֹ
הו ִצ ָּ
בו ֵתינ ּו ְולָּנ ּו ֶאת ּ ָּכל הַ נִ ִּסים הָּ ֵאלוֹּ :
לַאֲ ֹ
שה :הַ לְ לוּיָּ ּה.
ירה ח ֲָּד ָּ
ֹאמר לְ פָּ נָּ יו ִש ָּ
דול ,ו ִּמ ּ ִש ְע ּבוּד לִ גְ אֻּ ּלָּהְ .ונ ַ
אור ָּּג ֹ
וּמֵ אֲ פֵ לָּה לְ ֹ
הלל103
או
בו ֹ
שמֶ ש ַעד ְמ ֹ
עולָּםִ .מ ִּמזְ ַרח ֶ
שם יי ְמב ָֹּר ְך מֵ ַע ּ ָּתה ִו ַעד ֹ
שם יי .יְ ִהי ֵ
הַ לְ לוּיָּ ּה הַ לְ ל ּו ַע ְב ֵדי יי ,הַ לְ ל ּו ֶאת ֵ

אות
שבֶ ת ,הַ ּ ַמ ְש ּ ִפילִ י לִ ְר ֹ
יהי ָּל ָּ
דוִ .מי ּ ַכיי אֱ ל ֹהֵ ינ ּו הַ ּ ַמגְ ִּב ִ
בו ֹ
ש ַמיִ ם ְּכ ֹ
שם ייָּ .רם ַעל ּ ָּכל גּ ֹויִ ם ייַ ,על הַ ּ ָּ
ְמהֻּ ּלָּל ֵ
יבי
מו ִש ִ
יבי ִעם נְ ִדי ִביםִ ,עם נְ ִדיבֵ י ַע ּמ ֹוֹ .
הו ִש ִ
ימי מֵ ָּעפָּ ר ָּ ּדל ,מֵ ַא ְש ּפֹת יָּ ִרים ֶא ְב ֹיון ,לְ ֹ
ש ַמיִ ם וּבָּ ָּא ֶרץ ְמ ִק ִ
ּ ַב ּ ָּ
ֲע ֶק ֶרת הַ ּ ַביִ תֵ ,אם הַ ּ ָּבנִ ים ִש ְמחָּ ה .הַ לְ לוּיָּ ּה.
לו ָּתיו .הַ ָּ ּים ָּר ָּאה וַ ַָּ ּינֹס,
ְּבצֵ את יִ ְש ָּר ֵאל ִמ ִּמצ ַָּריםֵ ּ ,בית יַ ֲעקֹב מֵ ַעם ל ֵֹעז ,הָּ יְ ָּתה יְ הו ָּ ּּדה לְ ָּק ְדש ֹו ,יִ ְש ָּר ֵאל ַמ ְמ ְש ֹ
עות ִּ -כ ְבנֵי צֹאןַ .מה ְּל ָּך הַ ָּ ּים ִּכי ָּתנוּס ,הַ ַ ּי ְר ֵדן ִּ -ת ּסֹב
חור .הֶ הָּ ִרים ָּר ְקד ּו ְכ ֵאילִ יםּ ְ ,ג ַָּב ֹ
הַ יַ ְר ֵ ּדן יִ ּסֹב לְ ָּא ֹ
 98ולא יכלו להתמהמה ולכאורה משמע שתולה טעם אכילת המצה במצרים בסיבה דלא יכלו להתמהמה ומשמע שבעצם
היו יכולים להכין חמץ רק ההכרח גרם להם לאכול מצה ,והלוא גם במצרים היה אסור ומבאר השבלי הלקט שבמצרים היה
אסור רק בט"ו והיות שלא יכלו בט"ז להכין חמץ מחמת שלא יכלו להתמהמה לכך אכלו שאר הימים רק מצה.
 99חייב אדם ומבארים הראשונים שמקור הדבר דכתיב בתורה בעבור זה עשה ה' "לי" בצאתי ממצרים ומדוע אינו כתוב להם
אלא ע"כ שצריך לומר על עצמו ,והרמב"ם מפרש שהדיוק מהפסוק ואותנו הוציא משם.
 100לפיכך לפי רוב דעות הראשונים הקטע הוא במקום ברכת שעשה ניסים שאומרים בשאר חגים ,והאורחות חיים מפרש
שהוא כמו ברכה לפני הלל.
 101לפיכך ומבארים הראשונים דמכיון שבקטע הקודם אמרנו כאילו יצאנו ממצרים לפיכך חובה עלינו לספר שירה כמו
שאמרו אבותינו.
 102ומבאר בזבח פסח :מעבדות לחרות כנגד גלות מצרים .משבעוד ל גאולה ,כנגד גלות בבל .מיגון לשמחה ,כנגד גלות פרס
ומדי .מאבל ליו"ט ,מצרות ייון .מאפילה לאור גדול ,הגאולה העתידה לעתיד לבוא.
 103חלוקת ההלל את אמירת ההלל מחלקים לב' חלקים ,ב' הפרקים הראשונים לפני הסעודה ושאר הפסוקים עד סופו
לאחר הסעודה ,בטעם הדבר כתב האבודרהם לפי שצריך לומר שירה על כל כוס .כוס הראשון= קידוש .כוס שלישי =ברכת
המזון .כוס רביעי ושני =הלל.
כה
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לוהַ יַ ֲעקֹב.
דון חוּלִ י ָּא ֶרץִ ,מ ְּל ְפנֵי אֱ ֹ
עות ִּ -כ ְבנֵי צֹאןִ .מ ְּל ְפנֵי ָּא ֹ
חור ,הֶ הָּ ִרים ִּ -ת ְר ְקד ּו ְכ ֵאילִ יםּ ְ ,ג ַָּב ֹ
לְ ָּא ֹ
צוּר אֲ גַ ם ָּמיִ ם ,חַ ּל ִָּמיש  -לְ ַמ ְעיְ ֹנו ָּמיִ ם.
הַ ה ְֹפ ִכי הַ ּ

ברכת הגאולה

104

ַׁמגְּ ִביהִ ים אֶ ת הַׁ כוֹ ס ַׁעד ָּגאַׁ ל יִ ְּש ָּראֵ ל.

יענ ּו ל ַּלַיְ לָּה הַ זֶּה
שר ְ ּג ָּאלָּנ ּוְ 105ו ָּּג ַאל ֶאת אֲ ֹ
העולָּם ,אֲ ֶ
ֹ
ּ ָּברו ְּך אתה יי אֱ ל ֹהֵ ינ ּו מֶ ל ְֶך
בו ֵתינ ּו ִמ ִּמ ְצ ַריםְ ,106ו ִה ִ ּג ָּ
אתנ ּו
מו ֲע ִדים ְולִ ְרגָּ לִ ים אֲ חֵ ִרים הַ ּ ָּב ִאים לִ ְק ָּר ֵ
יענ ּו לְ ֹ
רורֵ ּ .כן יי אֱ ל ֹהֵ ינ ּו וֵ אל ֹהֵ י אֲ ֹ
לֶאֱ כָּ ל ּב ֹו ַמ ָּּצה ו ָּּמ ֹ
בו ֵתינ ּו יַ ִ ּג ֵ
ָּ
ָּ
107
יע ָּ ּד ָּמם
שם ִמן הַ ְּז ָּב ִחים ו ִּמן הַ ּ ְפסָּ ִחים אֲ ֶ
בו ָּד ֶתךְ .ונֹאכַ ל ָּ
ש ִשים ּ ַב ֲע ֹ
ירך ְו ָּ
לוםְ ,שמֵ ִחים ְּב ִבנְ יַ ן ִע ֶ
ש ֹ
לְ ָּ
שר יַ ִ ּג ַ
ְ
ָּ
ָּ
שנוָּּ ּ .ברוּך ַא ּ ָּתה יי ָּּג ַאל יִ ְש ָּר ֵאל.
ועל ּ ְפדוּת נ ְַפ ֵ
ַעל ִקיר ִמזְ ּ ַבחֲך לְ ָּר ֹ
צוןְ ,ו ֹנו ֶדה לְ ך ִשיר חָּ ָּדש ַעל ְ ּגאֻּ ּל ֵָּתנ ּו ַ
ְ
עולָּם ּב ֹו ֵרא ּ ְפ ִרי הַ גָּ פֶ ן.
ּ ָּבר ּו ְך ַא ּ ָּתה יי אֱ ל ֹהֵ ינ ּו מֶ לֶך הָּ ֹ
שוֹ ִתין אֶ ת הַׁ כוֹ ס ְּבהַׁ סָּ ַׁבת ְּשמֹאל.

צה
ח ָּ
ָּר ְ

נוֹ ְּטלִ ים אֶ ת הַׁ י ַָּׁדיִ ם ו ְּמ ָּב ְּר ִכים

שא ְּב ִר ְ
יה
הַ ֵרינִ י מ ּוכָּ ן ּו ְמ ֻּז ָּמן לְ ַק ֵ ּים ִמ ְצוַ ת נְ ִטי ַלת יָּ ַדיִ ם ּו ִמ ְצוַ ת ַא ִכילַ ת ַמ ָּּצה לְ שֵ ם יִ ח ּוד ק ּו ְד ָּ
יך ה ּוא ּו ְש ִכינְ ּ ֵת ּ
שה יָּ ֵדינ ּו ּכ ֹונְ נָּה ָּעלֵינ ּו
יהי נ ַֹעם אֲ דֹנָּ י אֱ ל ֹהֵ ינ ּו ָּעלֵינ ּו וּמַ ֲע ֵ
שם ּ ָּכל יִ ְש ָּר ֵאלִ .ו ִ
ַעל יְ ֵדי הַ ה ּוא ָּט ִמיר ְו ֶנ ֶע ָּלם ְּב ֵ
שה יָּ ֵדינ ּו ּכ ֹונְ נֵה ּו:
ו ַּמ ֲע ֵ

שנ ּו ְּב ִמ ְצ ֹו ָּתיו ְו ִצ ָּּונ ּו ַעל נְ ִטילַת יָּ ַדיִ ם.
שר ִק ְד ָּ
עולָּ ם ,אֲ ֶ
ּ ָּברו ְּך ַא ּ ָּתה יי אֱ ל ֹהֵ ינ ּו מֶ ל ְֶך הָּ ֹ

צה
מ ָּ
צ יא ַ
מו ִ
ֹ
י ַׁקח הַׁ ַׁמצוֹ ת ְּבסֵ ֶדר ֶשהניחן ,הפרוסה בין שתי השלמות ,ויאחז שלשתן בידו ויברך "המוציא "108בכוונה ַׁעל העליונה ומשמיט את
התחתונה ,ולוקח את העליונה והאמצעית ומברך עליה "על אכילת ַׁמ ָּצה "109בכונה על הפרוסה .אחר כך יבצע כזית מן העליונה
השלמה וכזית שני מן הפרוסה ויטבלם במלח ,ויאכל בהסבה שני כזיתים.110

 104שנינו במסכת פסחים (קטז ) :וחותם בגאולה ,ופירש הרשב"ם מסיים את ההגדה בברכת הגאולה ,ומבאר הר"ן שהברכה אין
לו קשר להגדה שלפניה אלא ברכה מיוחדת שקבעו לכוס שני.
 105אשר גאלנו הדגש גאלנו ,שהרי אילו לא גאל את אבותינו היה אנו ובנינו וכו'.
 106על גאולתינו ועל פדות נפשינו וכו' גאל ישראל ומקשים הראשונים דהחתימה הוא על גאולה העתידה והברכה על
הגאולה שהיתה ,ותירצו שהחתימה היא גם על הגאולה במצרים ,והיינו כי "פדות נפשינו" הוא גאולת מצרים.
 107כן היא גירסת רוב הראשונים .וטעם הדבר משום שזבחים כאן הכוונה על קרבן חגיגה הנאכל קודם הפסח ,משום
שהפסח נאכל על השביעה ,שלא יאכלנו כשהוא רעב וישבור עצם .ובצל"ח בפסחים כתב שחגיגה נאכל קודם משום שתדיר
ואינו תדיר ,תדיר קודם .אמנם יש ראשונים הגורסים מן הפסחים והזבחים ,כי החגיגה אינו קרב בכל שנה ,כי אם ערב פסח
חל להיות בשבת אין החגיגה דוחה שבת .ולכן נוהגים רבים בפסח שחל להיות במוצאי שבת לומר מן הפסחים ומן הזבחים.
 108מוציא טעם הדבר שמברכים קודם המוציא לחם מן הארץ ואח"כ מברכין על אכילת מצה ,הוא מפני שתדיר (המוציא)
ושאינו תדיר (על אכילת מצה) תדיר קודם .וטעם הדבר שלוקח שלשתן כי ברכת המוציא צריך שתי שלימות.

כו

הגדה

ּ ָּברו ְּך
ּ ָּברו ְּך

ַא ּ ָּתה יי אֱ ל ֹהֵ ינ ּו מֶ ל ְֶך
ַא ּ ָּתה יי אֱ ל ֹהֵ ינ ּו מֶ ל ְֶך

של

פסח

עולָּם הַ ּמ ֹו ִציא לֶחֶ ם ִמן הָּ ָּא ֶרץ.
הָּ ֹ
שנ ּו ְּב ִמ ְצ ֹו ָּתיו ְו ִצ ָּּונ ּו ַעל אֲ ִכי ַלת ַמ ָּּצה.
שר ִק ְ ּד ָּ
עולָּם ,אֲ ֶ
הָּ ֹ
ואסור לדבר עד שלא גמרו את שני הכזיתים

רור
מ ֹ
ָּ
ָּכל אֶ חָּ ד מֵ הַׁ ְּמסֻׁ ִבים לוֹ ֵקחַׁ ְּכזַׁיִ תָּ 111מרוֹ ר ו ַׁמ ְּט ִבלוֹ ַׁבחֲרוֹ סֶ ת ,112חוֹ זֵר ו ְּמ ַׁנעֵ ר הַׁ חֲרוֹ סֶ תְּ ,מ ָּב ֵר ְּך וְּ אוֹ ֵכל ְּבלִ י הַׁ סָּ ָּבה.

שא ְּב ִר ְ
יה ַעל יְ ֵדי
רור לְ שֵ ם יִ ח ּוד ק ּו ְד ָּ
הַ ֵרינִ י מ ּוכָּ ן ּו ְמ ֻּז ָּמן לְ ַק ֵ ּים ִמ ְצוַ ת ִמ ְצוַ ת ַא ִכי ַלת ָּמ ֹ
יך ה ּוא ּו ְש ִכינְ ּ ֵת ּ
שה
שה יָּ ֵדינ ּו ּכ ֹונְ נָּה ָּעלֵינ ּו ו ַּמ ֲע ֵ
יהי נ ַֹעם אֲ דֹנָּ י אֱ ל ֹהֵ ינ ּו ָּעלֵינ ּו ו ַּמ ֲע ֵ
שם ּ ָּכל יִ ְש ָּר ֵאלִ .ו ִ
הַ ה ּוא ָּט ִמיר ְו ֶנ ֶע ָּלם ְּב ֵ
יָּ ֵדינ ּו ּכ ֹונְ נֵה ּו:

רור.
שנ ּו ְּב ִמ ְצ ֹו ָּתיו וְ ִצ ָּ ּונ ּו ַעל אֲ ִכילַת מָּ ֹ
שר ִק ְ ּד ָּ
עו ָּלם ,אֲ ֶ
ּ ָּבר ּו ְך ַא ּ ָּתה יי אֱ ל ֹהֵ ינ ּו מֶ ל ְֶך הָּ ֹ

ּכ ֹו ֵרך
ישית ִעם ְּכזַׁיִ ת ָּמ ֹ
רור וְּ כוֹ ְּר ִכם יַׁחַׁ ד ,אוֹ ְּכלִ ים ְּבהַׁ סָּ ָּבה ו ְּבלִ י ְּב ָּר ָּכה .לִ ָּפ ֵני אֲ ָּכלו אוֹ מֵ ר.
ָּכל אֶ חָּ ד מֵ הַׁ ְּמסֻׁ ִבים לוֹ ֵקחַׁ ְּכזַׁיִ ת ִמן הַׁ ַׁמ ָּצה הַׁ ְּשלִ ִ

 109מצה בברכות (לט ) :אמר רב פפא הכל מודים בפסח שמניח פרוסה בתוך השלימה ובוצע ,מאי טעמא לחם עוני כתיב,
ונחלקו הראשונים בדעת רב פפא.
 דעת רב עמרם גאון שמברך ה מוציא על השלם וברכת על אכילת מצה על הפרוסה .והטעם כי ברכת המוציא הוא
שבח על עצם הלחם ,ולכן מצווה בשלימה יותר מפרוסה .אבל על אכילת מצה מצווה יותר על פרוסה ,משום לחם
עוני .נמצא שלשיטתו היו צריכים לברך על אכילת מצה על הפרוסה בלבד ללא שיקח שום שלימה בידו.
 דעת התוס' האורחות חיים והראב"ד ,שמברך על שתיהן גם המוציא וגם על אכילת מצה ,והטעם היות ועיקר המצווה
(של אכילת מצה) הוא בפרוסה (משום לחם עוני ) לכך אף שבמשך כל השנה ברכת המוציא הוא על שלימה דווקא ,מ"מ כאן
עדיף לברך על מצה שעמו עושים את המצווה.
להלכה נוהגים כדעת ה תוס' האורחות חיים והראב"ד ,ולכן מניחים את השבורה בין שתי השלימות ומברכין המוציא על
שלשתן ומשמיטין התחתונה (שהוא שלימה) מכיון שרק על המוציא יש צורך בלחם משנה.

שהחיינו
הטעם שאין מברכים שהחיינו כתב האבודרהם מכיון שכבר יצאנו ידי חובה בברכת אשר גאלנו שמוזכר שם והגענו הלילה
הזה לאכול בו מצה ומרור.
 110טעם הדבר כתבו הפוסקים משום שיש ספק על מה אנו מקיימים את המצווה האם על השלימה או על הפרוסה .לכך אנו
לוקחים כזית מכל אחד מהם( .עי' סי' תע"ה סעיף א' ובנושאי כלים)
 111כתבו ההגהות מימוניות והיראים שהטעם שצריך כזית היינו הי ות וכתוב על מצות ומרורים יאכלוהו ואין אכילה פחות
מכזית ,לכך כדי לקיים מצוות אכילה צריך כזית.
 112חרוסת בזמן חז"ל היו טובלין כולו ,משום שהיה תולעת ששמו קפא והיה נשמד ע"י הטיבול ,אלא שבימינו אין את
התולעת הזה כתב הפרי חדש שמ"מ נוהגין לטבול היות והחרוסת הוא זכר לטיט שהיו המצרים מכריחים את בני ישראל
להביא.
כז

הגדה

פסח

של

אוכֵ ל ְּביַ חַ ד,
רור ְו ֹ
שבית הַ ִּמ ְק ָּ ּדש הָּ יָּ ה ַקיָּ ים :הָּ יָּ ה ּכ ֹו ֵר ְך ַמ ָּּצה ו ָּּמ ֹ
שה ִה ּלֵלִּ 113בזְ ַמן ּ ֵ
זֵכֶ ר לְ ִמ ְק ָּ ּדש ְּכ ִה ּלֵלֵ ּ .כן ָּע ָּ
ֹאכלֻּהוּ.
ש ּנֶאֱ ַמרַ :על ַמצ ֹּות ו ְּמר ִֹרים י ְ
לְ ַקיֵים ַמה ֶ

עו ֵרך
חן ֹ
ש ְל ָּ
ֻּ

אוֹ ְּכלִ ים וְּ שותים הסעודה הערוכה ונוהגים לאכול תחלה ביצים מבשלות .114ולֹא יאכל יותר מדי ,שלֹא תהיה עליו אכילת
אפיקומן אכילה גסה.

פון
ָּ
צ ּ
מהמ ָּצה שהיתה צפונה לאפיקומן
ַׁ
אחר גמר הסעדה לוקח כל אחד מהמסבים כזית
לאכלה קדם חצות הלילה .ולאחריה אסור לאכול כדי שישאר טעם מצה בפיו.

115

ואוכל ממנה כזית בהסבה .וצריך

ב ֵרך
ּ ָּ
ישי ו ְּמ ָּב ְּר ִכין ִב ְּר ַׁכת הַׁ ָּמזוֹ ן ,ונוהגים שבעה"ב מזמן.
מוֹ זְּ גִ ין כוֹ ס שלִ ִ

חוק ּ ִפינ ּו ּולְ ש ֹונֵנ ּו ִר ּנָּהָּ .אז
ֲלותְּ :בשוּב יי אֶ ת ִשיבַ ת ִצ ֹיון הָּ יִ ינ ּו ְּכח ֹלְ ִמיםָּ .אז יִ ּ ָּמלֵא ְש ֹ
ִשיר הַ ּ ַמע ֹ
יתנ ּו
ֶה.הגְ ִ ּדיל יי ַלעֲש ֹות ִע ָּמנוּ ,הָּ יִ ינ ּו ְשמֵ ִחים .שוּבָּ ה יי ֶאת ְש ִב ֵ
ֹאמר ּו בַ גּ ֹויִ םִ :הגְ ִ ּדיל יי ַלעֲש ֹות ִעם ֵא ּל ִ
י ְ
ְ
ְ
ְ
שא מֶ שֶ ך הַ ָּז ּ ַרעּ ,בֹא יָּ בֹא ְב ִר ָּּנה
לוך יֵ לֵך וּבָּ כֹה ֹנ ֵ
יקים ּ ַב ּנֶגֶ ב .הַ ז ּ ְֹר ִעים ְּב ִד ְמעָּ הְּ ,ב ִר ָּּנה יִ ְקצֹרוּ .הָּ ֹ
ּ ַכאֲ ִפ ִ
ֹשא אֲ ל ֻּּמ ָֹּתיו.
נ ֵ

ּבו ְּבחֵ ן ְּבחֶ סֶ ד ו ְּב ַרח ֲִמים הוּא ֹנו ֵתן
עולָּ ם ּ ֻּכלּ ֹו ְּבטו ֹ
עולָּ ם הַ זָּן ֶאת הָּ ֹ
ּ ָּברו ְּך ַא ּ ָּתה יי אֱ ל ֹהֵ ינ ּו מֶ ל ְֶך הָּ ֹ
עולָּ ם
יֶחסַ ר לָּנ ּו ָּמ ֹזון לְ ֹ
דול ּ ָּת ִמיד ל ֹא חָּ סַ ר לָּנ ּוְ ,ו ַאל ְ
ּבו הַ גָּ ֹ
דו .ו ְּבטו ֹ
עולָּ ם חַ ְס ֹ
שר ִּכי לְ ֹ
לֶחֶ ם לְ כָּ ל ּ ָּב ָּ
 113הלל הזקן היה כורך מצה פסח ומרור ואוכלן יחד מכיון שהוא סובר שעל מצות ומרורים יאכלוהו היינו ביחד ,אמנם הלכה
זו שייך רק בזמן שבית המקדש היה קיים היות ורק בבית המקדש היה קרבן פסח ,ולכן בימינו שאנו אוכלים מצה ומרור
ביחד ,היינו רק זכר למה שהיה הלל עושה בזמן שהיה בית המקדש היה קיים.
 114בטעם אכילת ביצים היינו משום אבילות ,והיינו שבעצם היה מן המקום לאכול בלילה הזה קרבן פסח ,והסיבה שאין אנו
אוכלים קרבן פסח הוא מפני חורבן הבית ,לכך אוכלים ביצים כדי לזכור את החורבן.
 115בטעם אכילת אפיקומן יש כמה דיעות בראשונים ובהקדים שבפסחים (קיט ):מבואר שהיו אוכלים את קרבן הפסח לאחר
שגמרו את הסעודה ,והטעם מבואר מפני שאם יאכלו אותו על הרעב יבואו בטעות לידי שבירת עצם שהוא מעשה איסור
בקרבן פסח ,לכך תיקנו שיאכלו את קרבן הפסח לאחר שיאכל דבר אחר.
 דעת רש"י והרשב"ם שהיות ובעת שאכלו את קרבן פסח אכלו עמו גם מצה (כפי דעת הלל הזקן) לכך כיום אע"פ שאין
לנו קרבן פסח מ"מ נשאר לנו עדיין החובה כלפי המצה לאוכלו סמוך לחצות ,והמרדכי הוסיף עוד יותר שעיקר מצוות
אכילת מצה הוא דווקא בכזית מצה זה.
 דעת הרא"ש ועוד ראשו נים שמצוות מצה הוא כזית מצה הראשונה שאדם אוכל ,ואין ענין באכילה לאחר הסעודה ,אלא
דווקא בזמן שבית המקדש היה קיים ,והיה אוכלים את הפסח אחר הסעודה משום חשש שבירת עצמות ,לכך אכלו עמו
מצה ,כי עיקר המצווה הוא ע"י כריכה .אבל בימינו שאין פסח ממילא אין שום ענין לאוכלו אחר הסעודה ,היות ואין
חשש שבירת עצם במצה ,ואלא סיבת המנהג הוא זכר לקרבן פסח.
כח

הגדה

של

פסח

שר
ּמ ִכין ָּמ ֹזון לְ כָּ ל ְּב ִרי ֹּו ָּתיו אֲ ֶ
לַכֹל וּמֵ ִטיב ל ַּכֹל ,ו ֵ
דולִּ ,כי הוּא ֵאל זָּן ו ְּמפַ ְרנֵ ס ּ
מו הַ ָּּג ֹ
וָּ ֶעדַ ּ .ב ֲעבוּר ְש ֹ
ּ ָּב ָּראָּ ּ .ברו ְּך ַא ּ ָּתה יי הַ זָּן ֶאת הַ ּכֹל.

אתנ ּו יי אֱ ל ֹהֵ ינ ּו
הוצֵ ָּ
ש ֹ
טובָּ ה ו ְּרחָּ בָּ ה ְו ַעל ֶ
בו ֵתינ ּו ֶא ֶרץ חֶ ְמ ָּדה ֹ
ש ִהנְ חַ לְ ּ ָּת לַאֲ ֹ
ֹנו ֶדה לְ ָּך יי אֱ ל ֹהֵ ינ ּו ַעל ֶ
ש ִּל ּ ַמ ְד ּ ָּתנוְּ ,ו ַעל
ש ֵרנוְּ ,ו ַעל ּת ֹו ָּר ְת ָּך ֶ
שחָּ ַת ְמ ּ ָּת ְּב ְב ָּ
ית ָּך ֶ
יתנ ּו ִמ ּ ֵבית ֲעבָּ ִדיםְ ,ו ַעל ְּב ִר ְ
מֵ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם ,ו ְּפ ִד ָּ
חֻּ ֶּק ָּ
או ָּתנ ּו ּ ָּת ִמיד,
ש ַא ּ ָּתה זָּן ו ְּמפַ ְרנֵס ֹ
חונַ נְ ּ ָּתנוְּ ,ו ַעל אֲ ִכילַת ָּמ ֹזון ָּ
ש ֹ
הו ַד ְע ּ ָּתנוְּ ,ו ַעל חַ יִ ים חֵ ן וָּ חֶ סֶ ד ֶ
ש ֹ
יך ֶ
ש ָּעה:
ְּבכָּ ל ֹיום ו ְּבכָּ ל ֵעת ו ְּבכָּ ל ָּ

עולָּ ם וָּ ֶעד:
או ָּת ְך ,יִ ְת ּ ָּב ַר ְך ִש ְמ ָּך ְּב ִפי ּ ָּכל חַ י ּ ָּת ִמיד לְ ֹ
מו ִדים לָּ ְך ו ְּמבָּ ְר ִכים ֹ
ְו ַעל הַ ּכֹל יי אֱ ל ֹהֵ ינ ּו אֲ נַ ְחנ ּו ֹ
ְ
ְ
ָּ
שר נָּ ַתן לָּ ךָּ ּ .ברוּך ַא ּ ָּתה יי ַעל
שבַ ְע ּ ָּת וּבֵ ַר ְכ ּ ָּת ֶאת יי אֱ ל ֹהֶ יך ַעל הָּ ָּא ֶרץ הַ ּט ֹובָּ ה אֲ ּ ֶ
ּ ַכ ּ ָּכתוּבְ ,ו ָּאכַ לְ ּ ָּת ְו ָּ
הָּ ָּא ֶרץ ְו ַעל הַ ָּמ ֹזון:

בו ֶד ָּך ְו ַעל ַמלְ כוּת ּ ֵבית ָּ ּד ִוד
יר ָּך ְו ַעל ִצי ֹּון ִמ ְש ּ ַכן ְּכ ֹ
ּשלַיִ ם ִע ֶ
ַרחֵ ם נָּ א יי אֱ ל ֹהֵ ינ ּו ַעל יִ ְש ָּר ַאל ַע ּ ֶמ ָּך ְו ַעל יְ רו ָּ
ש ִ ּנ ְק ָּרא ִש ְמ ָּך ָּעלָּיו :אֱ ל ֹהֵ ינ ּו ָּא ִבינ ּוְ ,ר ֵענ ּו ז ּונֵנ ּו פַ ְרנְ סֵ נ ּו ְוכַ לְ ְּכלֵנ ּו
דוש ֶ
דול ְוהַ ָּק ֹ
ְמ ִשיחֶ ָּך ְו ַעל הַ ּ ַביִ ת הַ גָּ ֹ
ידי ַמ ְּתנַ ת
רו ֵתינוְּ .ונָּ א ַאל ּ ַת ְצ ִריכֵ נ ּו יי אֱ ל ֹהֵ ינוּ ,ל ֹא לִ ֵ
ְוהַ ְר ִויחֵ נוְּ ,והַ ְרוַ ח לָּנ ּו יי אֱ ל ֹהֵ ינ ּו ְמהֵ ָּרה ִמ ּ ָּכל ָּצ ֹ
ֵבוש ְול ֹא נִ ּ ָּכלֵם
של ֹא נ ֹ
שה ְוהָּ ְרחָּ בָּ הֶ ,
דו ָּ
אתםִּ ,כי ִאם לְ יָּ ְד ָּך הַ ְּמל ֵָּאה הַ ּ ְפתוּחָּ ה הַ ְ ּק ֹ
ידי הַ לְ וָּ ָּ
שר וָּ ָּדם ְול ֹא לִ ֵ
ּ ָּב ָּ
עולָּם וָּ ֶעד.
לְ ֹ

יפיןְ :רצֵ ה ְוהַ חֲלִ יצֵ נ ּו יי אֱ לֹהֵ ינ ּו ְּב ִמ ְצ ֹו ֶת ָּ
דול
דוש הַ זֶּהִ ּ .כי ֹיום ֶזה ָּּג ֹ
ש ּ ָּבת הַ ָּּגד ֹול ְוהַ ָּק ֹ
יעי הַ ַ
יך וּבְ ִמ ְצוַ ת ֹיום הַ ְשבִ ִ
ְּב ַׁש ַׁבת מוֹ ִס ִ
ָּ
ָּ
דוש הוּא לְ פָּ נ ָּ
גון וַ אֲ נָּ חָּ ה
שלּ ֹא ְתהֵ א צָּ ָּרה וְ יָּ ֹ
צונְ ך הָּ נִ יחַ לָּ נ ּו יי אֱ לֹהֵ ינ ּו ֶ
צונֶך .ו ִּב ְר ֹ
ֶיך לִ ְש ּ ָּבת ּב ֹו ְולָּנוּחַ ּב ֹו ְּב ַאהֲבָּ ה ּ ְכ ִמ ְצוַ ת ְר ֹ
ְו ָּק ֹ
ָּ
ָּ
ּעות וּבַ עַ ל
שך ּ ִכי ַא ּ ָּתה הוּא ּ ַבעַ ל הַ יְ שו ֹ
ּשלַ יִ ם ִעיר ָּק ְד ֶ
ירך ּו ְב ִבנְ יַ ן יְ רו ָּ
ְּב ֹיום ְמנוּחָּ ֵתנוּ .והַ ְר ֵאנ ּו יי אֱ לֹהֵ ינ ּו ְּבנֶחָּ ַמת ִצ ֹיון ִע ֶ
מות.
הַ ּנֶחָּ ֹ

רון
רונֵנ ּו ו ִּפ ְק ּד ֹונֵנוְּ ,וזִ ְכ ֹ
ש ַמע ְויִ ּ ָּפ ֵקד ְויִ ז ָּּכֵ ר זִ ְכ ֹ
יע ְוי ֵָּר ֶאה ְוי ֵָּרצֶ ה ְויִ ּ ָּ
אֱ ל ֹהֵ ינ ּו וֵ אל ֹהֵ י אֲ ֹ
בו ֵתינוּ ,יַ ֲעלֶה ְויָּ בֹא ְויַ ִ ּג ַ
רון ּ ָּכל ַע ְּמ ָּך ּ ֵבית יִ ְש ָּר ַאל לְ פָּ נֶיךָּ,
ָּ
ָּ
שךְ ,וזִ ְכ ֹ
ּש ַליִ ם ִעיר ָּק ְד ֶ
רון יְ רו ָּ
רון ָּמ ִשיחַ ּ ֶבן ָּ ּד ִוד ַע ְב ֶ ּדךְ ,וזִ ְכ ֹ
בו ֵתינוְּ ,וזִ ְכ ֹ
אֲ ֹ
טובָּ ה
לום ְּב ֹיום חַ ג הַ ּ ַמצ ֹּות הַ ֶז ּה ז ְָּכ ֵרנ ּו יי אֱ ל ֹהֵ ינ ּו ּב ֹו לְ ֹ
ש ֹ
טובָּ ה לְ חֵ ן וּלְ חֶ סֶ ד וּלְ ַרח ֲִמים ,לְ חַ ִּיים וּלְ ָּ
ֵיטה לְ ֹ
לִ ְפל ָּ
יענוּ,
טו ִבים .ו ִּב ְדבַ ר יְ שו ָּּעה ְו ַרח ֲִמים חוּס ְוחָּ ֵּננ ּו ְו ַרחֵ ם ָּעלֵינ ּו ְו ִ
בו לְ חַ יִ ים ֹ
יענ ּו ֹ
בו לִ ְב ָּרכָּ ה ְו ִ
וּפָּ ְק ֵדנ ּו ֹ
הוש ֵ
הוש ֵ
ְ
ִּכי ֵאל ָּ
ּ,כי ֵאל מֶ לֶך חַ נוּן ְו ַרחוּם ָּא ּ ָּתה.
ֶיך ֵעינֵינו ִּ
ּשלַיִ םָּ .אמֵ ן.
ֲמיו יְ רו ָּ
ּשלַיִ ם ִעיר הַ ק ֶֹדש ִּב ְמהֵ ָּרה ְביָּ מֵ ינוָּּ ּ .ברו ְּך ַא ּ ָּתה יי ּב ֹונֶה ְּב ַרח ָּ
ו ְּבנֵה יְ רו ָּ

דו ֵ
ירנ ּו ּב ֹו ְר ֵאנ ּו ּ ֹגאֲ לֵנ ּו י ֹו ְצ ֵרנ ּו ְק ֹ
עולָּ ם ,הָּ ֵאל ָּא ִבינ ּו מַ לְ ּ ֵכנ ּו ַא ִד ֵ
ּ ָּברו ְּך ַא ּ ָּתה יי אֱ ל ֹהֵ ינ ּו מֶ ל ְֶך הָּ ֹ
שנוּ
ש ְּבכָּ ל ֹיום וָּ ֹיום הוּא הֵ ִטיב ,הוּא
לַכֹל ֶ
רו ֵעה יִ ְש ָּר ַאל הַ ּ ֶמל ְֶך הַ ּט ֹוב ְוהַ ּ ֵמ ִטיב ּ
רו ֵענ ּו ֹ
דוש יַ ֲעקֹב ֹ
ְק ֹ
גו ְמלֵנ ּו הוּא יִ גְ ְמלֵנ ּו לָּ ַעד ,לְ חֵ ן ּולְ חֶ סֶ ד וּלְ ַרחֲ ִמים וּלְ ֶרוַ ח
יטיב לָּנוּ .הוּא גְ ָּמלָּ נ ּו הוּא ֹ
מֵ ִטיב ,הוּא יֵ ִ
טוב ,ו ִּמ ּ ָּכל ט ּוב
לום ְוכָּ ל ֹ
ש ֹ
הַ ָּּצלָּ ה ְוהַ ְצלָּחָּ הְּ ,ב ָּרכָּ ה ִוישו ָּּעה נֶ חָּ ָּמה ּ ַפ ְרנָּ סָּ ה ְוכַ לְ ּ ָּכלָּ ה ְו ַרחֲ ִמים ְוחַ ִּיים ְו ָּ
עולָּ ם ַעל יְ חַ ְּס ֵרנוּ.
לְ ֹ

דור
ש ַמיִ ם ו ָּּב ָּא ֶרץ .הָּ ַרח ֲָּמן הוּא יִ ְש ּ ַת ּ ַבח לְ ֹ
עולָּם וָּ ֶעד .הָּ ַרח ֲָּמן הוּא יִ ְת ּ ָּב ַר ְך ּ ַב ּ ָּ
לו ְך ָּעלֵינ ּו לְ ֹ
ֲמן הוּא יִ ְמ ֹ
הָּ ַרח ָּ
עול ִָּמים .הָּ ַר ֲח ָּמן הוּא יְ פַ ְרנְ סֵ נ ּו
עולְ מֵ י ֹ
ּד ֹו ִריםְ ,ויִ ְת ּ ָּפ ַאר ּ ָּבנ ּו ל ַָּעד וּלְ נ ֵַצח נְ ָּצ ִחיםְ ,ויִ ְתהַ ַ ּדר ּ ָּבנ ּו ל ַָּעד וּלְ ֹ
קו ְמ ִמיוּת לְ ַא ְרצֵ נ ּו .הָּ ַרח ֲָּמן הוּא
ארנוְּ ,והוּא ֹיולִ יכֵ נ ּו ֹ
גויִ ם מֵ ַעל ַּצ ָּּו ֵ
עול הַ ֹ
בוד .הָּ ַרח ֲָּמן הוּא יִ ְש ּב ֹור ֹ
ְּבכָּ ֹ
ש ָּאכַ לְ נ ּו ָּעלָּיו .הָּ ַרח ֲָּמן הוּא יִ ְשלַ ח לָּנ ּו ֶאת ֵאלִ ָּ ּיה ּו
שלְ חָּ ן זֶה ֶ
יִ ְשלַח לָּנ ּו ְּב ָּרכָּ ה ְמ ֻּר ּ ָּבה ּ ַב ּ ַביִ ת הַ זֶּהְ ,ו ַעל ֻּ
ְ
מו ִרי
מות .הָּ ַרח ֲָּמן הוּא יְ בָּ ֵרך ֶאת ָּא ִבי ֹ
ּעות ְונֶחָּ ֹ
בות יְ שו ֹ
טו ֹ
רות ֹ
שר לָּנ ּו ְּבש ֹו ֹ
הַ ָּּנ ִביא זָּכוּר ל ַּט ֹובִ ,ויבַ ּ ֶ
שר
יתם ְו ֶאת ַז ְר ָּעם ְו ֶאת ּ ָּכל אֲ ֶ
או ָּתם ְו ֶאת ּ ֵב ָּ
מו ָּר ִתי ּ ַב ַעלת הַ ּ ַביִ ת הַ זֶּהֹ ,
ּ ַב ַעל הַ ּ ַביִ ת הַ זֶּהְ .ו ֶאת ִא ִּמי ֹ
כל ּ ֵכן יְ בָּ ֵרךְ
כל ִמ ּכֹל ּ ֹ
בו ֵתינ ּו ַא ְב ָּרהָּ ם יִ ְצחָּ ק ְויַ ֲעקֹב ּ ַב ּ ֹ
ש ִ ּנ ְת ּ ָּב ְרכ ּו אֲ ֹ
מו ֶ
שר לָּנוְּּ ,כ ֹ
או ָּתנ ּו ְו ֶאת ּ ָּכל אֲ ֶ
לָּהֶ םֹ .
ֹאמרָּ ,אמֵ ן.
ֵמהְ ,ונ ַ
או ָּתנ ּו ּ ֻּכ ּלָּנ ּו יַ חַ ד ִּב ְב ָּרכָּ ה ְשל ָּ
ֹ

שא ְב ָּרכָּ ה מֵ ֵאת ייּ ,ו ְצ ָּד ָּקה מֵ אל ֹהֵ י
לוםְ .ונִ ָּ
ש ֹ
ש ְּתהֵ א לְ ִמ ְשמֶ ֶרת ָּ
רום יְ ל ּ ְַמד ּו ֲעלֵיהֶ ם ְו ָּעלֵינ ּו זְ כוּת ֶ
ּ ַב ָּמ ֹ
טוב ְּב ֵעינֵ י אֱ ל ִֹהים ְו ָּא ָּדם.
שכֶ ל ֹ
יִ ְש ֵענוְּ ,ונִ ְמ ָּצא חֵ ן ְו ֵ
עול ִָּמים.
ש ּ ָּבת ו ְּמנוּחָּ ה לְ חַ ּיֵי הָּ ֹ
לו ַ
ש ּ ֻּכ ֹ
ֲמן הוּא יַ נְ ִחילֵנ ּו ֹיום ֶ
ְּב ַׁש ָּבת :הָּ ַרח ָּ
כט

הגדה

של

פסח

רו ֵתיהֶ ם
יקים ֹיו ְש ִבים ְו ַע ְט ֹ
ש ַּצ ִ ּד ִ
לו ָּארו ְּךֹ .יום ֶ
ש ּ ֻּכ ֹ
טובֹ .יום ֶ
לו ֹ
ש ּ ֻּכ ֹ
ֲמן הוּא יַ נְ ִחילֵנ ּו ֹיום ֶ
הָּ ַרח ָּ
יהי חֶ לְ ֵקינ ּו ִע ּ ָּמהֶ ם.
אשיהֶ ם ְונֶ ֱהנִ ים ִמ ִּזיו הַ ּ ְש ִכינָּ ה ִו ִ
ְּב ָּר ֵ
עולָּם הַ ּ ָּבא.
ימות הַ ּ ָּמ ִשיחַ וּלְ חַ ּיֵי הָּ ֹ
ֲמן הוּא יְ ז ּ ֵַכנ ּו לִ ֹ
הָּ ַרח ָּ

רו ָּמיו ,ה ּוא
לום ִּב ְמ ֹ
ש ֹ
שה ָּ
עולָּ ם .עֹ ֶ
עו ַעד ֹ
יחו לְ ָּד ִוד וּלְ ז ְַר ֹ
ֹשה חֶ סֶ ד לִ ְמ ִש ֹ
ּעות מַ לְ ּכ ֹו ְוע ֶ
ִמגְ ּד ֹול יְ שו ֹ
לום ָּעלֵינ ּו ְו ַעל ּ ָּכל יִ ְש ָּר ַאל ְו ִא ְמרוָּּ ,אמֵ ן.
ש ֹ
שה ָּ
יַ ֲע ֶ
הוד ּו
טובֹ .
שי יי ל ֹא יַ ְח ְסר ּו כָּ ל ֹ
יר ָּאיוְּ .כ ִפ ִירים ָּרש ּו ְו ָּר ֵעבוְּ ,וד ְֹר ֵ
סור לִ ֵ
דשיוִּ ,כי ֵאין ַמ ְח ֹ
יִ ְרא ּו ֶאת יי ְק ָּ
ְ
ָּ
שר יִ ְב ַטח ּ ַביי,
צוןָּ ּ .ברוּך הַ ּ ֶגבֶ ר אֲ ֶ
יע לְ כָּ ל חַ י ָּר ֹ
טוב ִּכי לְ ֹ
לַיי ִּכי ֹ
עולָּם חַ ְס ּד ֹוּ .פ ֹו ֵתחַ ֶאת יָּ ֶדך ,ו ַּמ ְש ִּב ַ
מו יִ ּ ֵתן,
עו ְמבַ ֶּקש לָּחֶ ם.יי' עֹז לְ ַע ֹ
יתי ַצ ִדיק ֶנ ֱעזָּבְ ,וז ְַר ֹ
יתי גַ ם ז ַָּקנְ ִּתיְ ,ול ֹא ָּר ִא ִ
חו .נַ ַער הָּ יִ ִ
ְוהָּ יָּ ה יי ִמ ְב ַט ֹ
לום.
ש ֹ
מו בַ ָּ
יי יְ ָּב ֵר ְך ֶאת ַע ֹ
דוש ּ ָּברו ְּך הוּא
ורת הַ יְ שו ָּּעה ,שֶ ַא ָּמר הַ ָּ ּק ֹ
ישי שֶ הוּא ְּכנֶגֶ ד ְּבש ַ
ִהנְ נִ י מוּכָּ ן ו ְּמזֻּמן לְ ַקיֵם ִמ ְצוַ ת ּכ ֹוס ְשלִ ִ
דולִ ים.
רו ַע נְ טוּיָּ ה ו ִּּב ְשפָּ ִטים גְ ֹ
לְ יִ ְש ָּר ֵאל ְוגָּ ַאלְ ִּתי ֶא ְתכֶ ם ִּבזְ ֹ

עולָּם ּב ֹו ֵרא ּ ְפ ִרי הַ גָּ פֶ ן.
ּ ָּבר ּו ְך ַא ּ ָּתה יי אֱ ל ֹהֵ ינ ּו מֶ ל ְֶך הָּ ֹ

שר ְּב ִש ְמ ָּך ל ֹא ָּק ָּראוִּּ .כי ָּאכַ ל ֶאת יַ ֲעקֹב ְו ֶאת
ָּכות אֲ ֶ
שר ל ֹא יְ ָּדעו ָּּך ְו ַעל מַ ְמל ֹ
ְשפ ְֹך ח ֲָּמ ְת ָּך ֶאל הַ גּ ֹויִ ם 116אֲ ֶ
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ֲרון ַא ּ ְפ ָּך יַ ִשיגֵ םִּ .ת ְרדֹף ְּב ַאף ְו ַת ְש ִמ ֵ
שמוְּ .שפ ְֹך ֲעלֵיהֶ ם ז ְַעמֶ ָּך וַ ח ֹ
נָּ וֵ ה ּו הֵ ַ
שוֹ ִתין ְּבהַׁ סָּ ַׁבת ְּשמֹאל.

הלֵל
ַ
ֹאמר ּו הַ גּ ֹויִ םַ :א ֵ ּיה נָּ א
בודַ ,על חַ ְס ְ ּד ָּךַ ,על אֲ ִמ ּ ֶת ָּך .לָּ ּ ָּמה י ְ
ל ֹא לָּנוּ ,יי ,ל ֹא לָּנוִּּ ,כי לְ ִש ְמ ָּך ּ ֵתן ּ ָּכ ֹ
שה יְ ֵדי ָּא ָּדםֶ ּ .פה לָּ הֶ ם ְולֹא
שהֲ .עצַ ּ ֵביהֶ ם ּ ֶכסֶ ף ְוזָּהָּ ב מַ ֲע ֵ
שר חָּ פֵ ץ ָּע ָּ
שמַ יִ םּ ,כֹל אֲ ֶ
אֱ ל ֹהֵ יהֶ ם ואֱ ל ֹהֵ ינ ּו ּ ַב ּ ָּ
יְ ַד ּ ֵברוֵּ ,עינַ יִ ם לָּ הֶ ם ְול ֹא יִ ְראוָּּ .אזְ נָּ יִ ם לָּ הֶ ם ְול ֹא יִ ְש ָּמעוַּ ,אף לָּ הֶ ם ְול ֹא יְ ִריחוּן .יְ ֵדיהֶ ם ְול ֹא יְ ִמישוּן,
ב ֵטחַ ּ ָּבהֶ ם .יִ ְש ָּר ֵאל ְּב ַטח
שר ּ ֹ
ֹשיהֶ םּ ,כֹל אֲ ֶ
מוהֶ ם יִ ְהי ּו ע ֵ
רונָּ םְּ .כ ֹ
ַרגְ לֵיהֶ ם ְול ֹא יְ הַ ּלֵכוּ ,ל ֹא יֶ ְהגּ ּו ִּבגְ ֹ
ּמגִ ָּּנם הוּא .יראי יי בטחו בייֶ ,עזְ ָּרם ו ַָּּמגִ ָּּנ ם
ּ ַבייֶ ,עזְ ָּרם ו ַָּּמגִ ָּּנם הוּאֵ ּ .בית אהרן בטחו בייֶ ,עזְ ָּרם ו ַָּ
הוּא.
יי זְ כָּ ָּרנ ּו יְ בָּ ֵר ְך .יְ ָּב ֵר ְך ֶאת ּ ֵבית יִ ְש ָּר ֵאל ,יְ ָּב ֵר ְך ֶאת ּ ֵבית ַא ֲהרֹן ,יְ בָּ ֵר ְך יִ ְר ֵאי יי ,הַ ְ ּק ַטנִ ים ִעם הַ ְ ּגדֹלִ ים.
ש ַמיִ ם לַיי ְוהָּ ָּא ֶרץ
ש ַמיִ ם ָּ
ש ַמיִ ם וָּ ָּא ֶרץ .הַ ּ ָּ
ֹשה ָּ
יֹסֵ ף יי ֲעלֵיכֶ םֲ ,עלֵיכֶ ם ְו ַעל ְּבנֵיכֶ םְּ .ברו ִּכים ַא ּ ֶתם לַיי ,ע ֵ
ְ
עולָּם .הַ לְ ל ּויָּ ּה.
יָּה מֵ ַע ּ ָּתה ְו ַעד ֹ
נָּ ַתן לִ ְבנֵי ָּא ָּדם .ל ֹא הַ ּ ֵמ ִתים יְ הַ לְ לוּיָּ ּה ְול ֹא ּ ָּכל י ֵ
ֹרדי דו ָּּמה .וַ אֲ נַ ְחנ ּו נְ בָּ ֵרך ּ

קולִ יַ ּ ,תחֲנוּנָּ יִּ .כי ִה ּ ָּטה ָּאזְ ֹנו לִ י ו ְּביָּ מַ י ֶא ְק ָּרא .אֲ פָּ פוּנִ י חֶ ְבלֵי ָּמוֶ ת ו ְּמ ָּצ ֵרי
ָּאהַ ְב ִּתי ִּכי יִ ְשמַ ע יי ֶאת ֹ
ּבשם יי ֶא ְק ָּראָּ :א ָּּנא יי מַ ְּל ָּטה נַ ְפ ִשי! חַ נוּן יי ְוצַ ִדיק ,וֵ אֱ ל ֹהֵ ינ ּו
גון ֶא ְמ ָּצא .ו ֵ
אול ְמ ָּצאוּנִ יָּ ,צ ָּרה ְויָּ ֹ
ְש ֹ
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 117פירוש קטע זה:
שר ְּב ִש ְמ ָּך ל ֹא ָּק ָּראוּ .בגדלות שם ה'
כות אֲ ֶ
שר ל ֹא יְ ָּדעו ָּּך שאינם יודעים מציאות ה'ְ .ועַ ל ַמ ְמ ָּל ֹ
ְשפ ְֹך ח ֲָּמ ְת ָּך אֶ ל הַ גּ ֹויִ ם אֲ ֶ
ובנפלאותיו שהיציאת מצרים לא קראו .וטעם הדבר שצריכים לשפוך עליהם זעם ִּכי ָּאכַ ל ֶאת יַ ֲעקֹב שאבד את יעקב ְואֶ ת
ידם ִמ ּ ַתחַ ת
ֲרון ַא ּ ְפ ָּך יַ ִשיגֵ םִּ .ת ְרדֹף ְּב ַאף ְו ַת ְש ִמ ֵ
שמוּ .את הבית המקדש עשה שיהיה שמם ְשפ ְֹך ֲעלֵיהֶ ם ז ְַעמֶ ָּך וַ ח ֹ
נָּ וֵ ה ּו הֵ ַ
ְשמֵ י יי.
ל

הגדה

של

פסח

יע .שו ִּבי נַ ְפ ִשי לִ ְמנוּחָּ יְ ִכיִּ ,כי יי ָּּגמַ ל ָּעלָּ יְ ִכיִּ .כי ִח ּ ַל ְצ ּ ָּת
ְמ ַרחֵ ם .שֹמֵ ר ּ ְפ ָּת ִאים ייּ ַ ,דל ִֹתי ְולִ י יְ ֹ
הו ִש ַ
ְ
צות הַ חַ ִּיים .הֶ אֱ מַ נְ ִּתי ִּכי
נַ ְפ ִשי ִמ ּ ָּמוֶ תֶ ,את ֵעינִ י ִמן ִ ּד ְמ ָּעהֶ ,את ַרגְ לִ י ִמ ֶ ּד ִחיֶ .א ְתהַ לֵך לִ ְפנֵ י יי ְּב ַא ְר ֹ
כזֵב.
יתי ְמאֹד .אֲ נִ י ָּאמַ ְר ִּתי ְבחָּ ְפזִ יָּ ּ :כל הָּ ָּא ָּדם ּ ֹ
אֲ ַד ּ ֵבר ,אֲ נִ י ָּענִ ִ
ש ּלֵם נֶגְ ָּדה ּנָּא לְ כָּ ל
שם יי ֶא ְק ָּרא .נְ ָּד ַרי לַיי אֲ ַ
שא ו ְּב ֵ
ּעות ֶא ּ ָּ
ּלו ִהי ָּעלָּיּ .כ ֹוס יְ שו ֹ
ָּמה ָּא ִשיב לַיי ּכֹל ּ ַתגְ מו ֹ
מוסֵ ָּרי .לְ ךָּ
ָּ
ָּ
ָּ
ידיוָּ .אנָּ א יי ִּכי אֲ נִ י ַע ְב ֶ ּדך ,אֲ נִ י ַע ְב ְ ּדך ּ ֶבן אֲ ָּמ ֶתךִ ּ ,פ ּ ַת ְח ּ ָּת לְ ֹ
ַע ּמ ֹו .יָּ ָּקר ְּב ֵעינֵי יי הַ ּ ָּמ ְו ָּתה ַלח ֲִס ָּ
תוכֵ ִכי
רות ּ ֵבית ייְּ ,ב ֹ
מוְּ .בחַ ְצ ֹ
שלֵם נֶגְ ָּדה נָּא לְ כָּ ל ַע ֹ
שם יי ֶא ְק ָּרא .נְ ָּד ַרי לַיי אֲ ַ
ֶאזְ ּ ַבח זֶבַ ח ּת ֹו ָּדה ו ְּב ֵ
שלַיִ ם .הַ לְ לוּיָּ ּה.
יְ ר ּו ָּ
עולָּם .הַ לְ לוּיָּ ּה.
דו ,וֶ אֱ מֶ ת יי לְ ֹ
ש ְּבחוּה ּו ּ ָּכל הָּ אֻּ ִּמיםִּ .כי גָּ ַבר ָּעלֵינ ּו חַ ְס ֹ
הַ לְ ל ּו ֶאת יי ּ ָּכל גּ ֹויִ םַ ,
עולָּם חַ ְס ּד ֹו
טוב ִ ּ -כי לְ ֹ
הוד ּו לַ יי ּ ִכי ֹ
ֹ
עולָּם חַ ְס ּד ֹו.
ֹאמר נָּ א יִ ְש ָּר ֵאל ּ ִכי לְ ֹ
י ַ
עולָּם חַ ְס ּד ֹו.
ֹאמר ּו נָּ א בֵ ית ַא ֲהרֹן ּ ִכי לְ ֹ
י ְ
עולָּם חַ ְס ּד ֹו.
ֹאמר ּו נָּ א יִ ְראֵ י יי ּ ִכי לְ ֹ
י ְ

שה לִ י ָּא ָּדם יי לִ י ְּבעֹזְ ָּרי וַ אֲ נִ י
אתי ָּ ּי ּהָּ ,ע ָּּננִ י בַ מֶ ְרחַ ב יָּ ּה .יי לִ י ,ל ֹא ִא ָּירא  -מַ ה ַ ּי ֲע ֶ
ִמן הַ ּ ֵמצַ ר ָּק ָּר ִ
יביםָּ ּ .כל גּ ֹויִ ם
ֲסות ּ ַביי ִמ ְּבטֹחַ ִּבנְ ִד ִ
טוב ַלח ֹ
ֲסות ּ ַביי ִמ ְּבטֹחַ ּ ָּב ָּא ָּדםֹ .
טוב לַ ח ֹ
ֶא ְר ֶאה ְּבשנְ ָּאיֹ .
שם יי ִּכי אֲ ִמילַם .סַ ּב ּונִ י ִכ ְ ּדבֹ ִריםּ ,ד ֲֹעכ ּו ְּכ ֵאש
שם יי ִּכי אֲ ִמילַם .סַ ּבוּנִ י גַ ם ְסבָּ בוּנִ יְּ ,ב ֵ
ְסבָּ בוּנִ יְּ ,ב ֵ
קול
יתנִ י לִ נְ ּ ֹפל ,וַ יי ֲעז ָָּּרנִ י .ע ִּזי ְוזִ ְמ ָּרת יָּ ּה וַ יְ ִהי לִ י לִ ישו ָּּעהֹ .
שם יי ִּכי אֲ ִמילַםּ ָּ .דחֹה ְ ּד ִח ַ
קו ִציםְּ ,ב ֵ
ֹ
שה חָּ יִ ל .ל ֹא ָּאמוּת ִּכי
רומֵ ָּמה ,יְ ִמין יי עֹ ֵָּ
ֹשה חָּ יִ ל ,יְ ִמין יי ֹ
יקים :יְ ִמין יי ע ֵָּ
ִר ָּּנה ִוישו ָּּעה ְּב ָּא ֳהלֵי צַ ִ ּד ִ
ש ֲע ֵרי צֶ ֶדקָּ ,אבֹא בָּ ם ,א ֹו ֶדה
שי יָּ ּה .יַ ּסֹר יִ ְּס ַרנִ י ָּ ּי ּהְ ,ול ּ ַָּמוֶ ת ל ֹא נְ ָּתנָּ נִ יִ ּ .פ ְתח ּו לִ י ַ
ֶא ְחיֶ ה ,וַ אֲ סַ ּ ֵפר מַ ֲע ֵ
ָּ
ָּ
או ְדך ִּכי ֲענִ י ָּתנִ י וַ ְּת ִהי לִ י
יתנִ י וַ ְּת ִהי לִ י לִ ישו ָּּעהֹ .
או ְדך ִּכי ֲענִ ָּ
בוֹ .
יקים יָּ בֹא ּו ֹ
ש ַער לַיי ,צַ ִ ּד ִ
יָּ ּה .זֶה הַ ּ ַ
לִ ישו ָּּעהֶ .אבֶ ן ָּמאֲ ס ּו הַ ּב ֹונִ ים הָּ יְ ָּתה לְ רֹאש ּ ִפ ָּּנהֶ .אבֶ ן ָּמאֲ ס ּו הַ ּב ֹונִ ים הָּ יְ ָּתה לְ רֹאש ּ ִפ ָּּנה .מֵ ֵאת יי
שה יי
הָּ יְ ָּתה זֹּאת ִהיא נִ ְפלָּ אֹת ְּב ֵעינֵ ינוּ .מֵ ֵאת יי הָּ יְ ָּתה זֹּאת ִהיא נִ ְפלָּ אֹת ְּב ֵעינֵ ינוֶּ .זה הַ י ֹּום ָּע ָּ
בו:
נָּ גִ ילָּ ה ְונִ ְש ְמחָּ ה ֹ
ָּאנָּ א יי,
ָּאנָּ א יי,
ָּאנָּ א יי,
ָּאנָּ א יי,

הו ִשיעָּ ה ָּּנא
ֹ
הו ִשיעָּ ה ָּּנא
ֹ
הַ ְצלִ יחָּ ה נָּא
הַ ְצלִ יחָּ ה נָּא.

שם ייֵ ּ ,ב ַר ְכנ ּוכֶ ם ִמ ּ ֵבית ייֵ .אל יי וַ ָּ ּי ֶאר לָּנ ּו.
שם ייֵ ּ ,ב ַר ְכנוּכֶ ם ִמ ּ ֵבית ייָּ ּ .ברו ְּך הַ ּ ָּבא ְּב ֵ
ּ ָּברו ְּך הַ ּ ָּבא ְּב ֵ
ִא ְסר ּו חַ ג ּ ַב ֲעב ִֹתים ַעד ַק ְר ֹנות הַ ִּמזְ ּ ֵבחַ ֵ .אל יי וַ ָּ ּי ֶאר לָּנוִּ .א ְסר ּו חַ ג ּ ַב ֲעבֹ ִתים ַעד ַק ְר ֹנות הַ ִּמזְ ּ ֵבחַ ֵ .אלִ י
עולָּם
הוד ּו לַיי ִּכי ט ֹובִּ ,כי לְ ֹ
רו ְממֶ ּ ָּךֹ .
או ֶד ּ ָּך ,אֱ ל ֹהַ י  -אֲ ֹ
רו ְממֶ ּ ָּךֵ .אלִ י ַא ּ ָּתה ְו ֹ
או ֶד ּ ָּך ,אֱ ל ֹהַ י  -אֲ ֹ
ַא ּ ָּתה ְו ֹ
עולָּם חַ ְס ּד ֹו.
טובִּ ,כי לְ ֹ
הוד ּו לַיי ִּכי ֹ
חַ ְס ּד ֹוֹ .

יד ָּ
ש ָּ
צונֶ ָּךְ ,וכָּ ל ַע ְמ ָּך ּ ֵבית יִ ְש ָּר ֵאל ְּב ִרנָּ ה ֹיוד ּו
שי ְר ֹ
עו ֵ
יקים ֹ
יך צַ ִ ּד ִ
יך ,וַ חֲ ִס ֶ
יְ הַ לְ לו ָּּך יי אֱ ל ֹהֵ ינ ּו ּ ָּכל מַ ֲע ֶ
ירו ְממ ּו ְויַ ֲע ִריצוְּ ,ויַ ְק ִ ּדיש ּו ְויַ ְמלִ יכ ּו ֶאת ִש ְמ ָּך ,מַ לְ ּ ֵכנוִּּ .כי לְ ָּך ט ֹוב
יש ְּבח ּו ִויפָּ אֲ רוִּ ,ו ֹ
ִויבָּ ְרכוִּ ,ו ַ
ָּ
עולָּ ם ַא ּ ָּתה ֵאל.
עולָּ ם ְו ַעד ֹ
דות וּלְ ִש ְמך נָּ אֱ ה לְ ַזמרִּ ,כי מֵ ֹ
הו ֹ
לְ ֹ
הוד ּו לֵאל ֹהֵ י
עולָּם חַ ְס ּד ֹוֹ .
טוב ִּכי לְ ֹ
הוד ּו לַיי ִּכי ֹ
ֹ
הוד ּו לָּאֲ דֹנֵי הָּ אֲ דֹנִ ים ִּכי
עולָּם חַ ְס ּד ֹוֹ .
הָּ אֱ ל ִֹהים ִּכי לְ ֹ
עולָּם
ֹלות לְ בַ ּד ֹו ִּכי לְ ֹ
ָּאות גְ ד ֹ
ֹשה נִ ְפל ֹ
עולָּם חַ ְס ּד ֹו .לע ֵ
לְ ֹ
רו ַקע
עולָּם חַ ְס ּד ֹו .לְ ֹ
ש ַמיִ ם ִּב ְתבוּנָּ ה ִּכי לְ ֹ
ֹשה הַ ּ ָּ
חַ ְס ּד ֹו .לע ֵ
או ִרים ְ ּגדֹלִ ים
ֹשה ֹ
עולָּם חַ ְס ּד ֹו .לְ ע ֵ
הָּ ָּא ֶרץ ַעל הַ ּ ָּמיְ ם ִּכי לְ ֹ
עולָּם
שלֶת ּ ַב ֹיום ִּכי לְ ֹ
שמֶ ש לְ מֶ ְמ ֶ
עולָּם חַ ְס ּד ֹוֶ .את הַ ּ ֶ
ִּכי לְ ֹ
עו ָּלם
לות ּ ַב ּלַיְ לָּה ִּכי לְ ֹ
כוכָּ ִבים לְ מֶ ְמ ְש ֹ
חַ ְס ּד ֹוֶ .את הַ ָּ ּי ֵרחַ ְו ֹ
עולָּם חַ ְס ּד ֹו.
כו ֵריהֶ ם ִּכי לְ ֹ
חַ ְס ּד ֹו .לְ ַמ ּ ֵכה ִמ ְצ ַרים ִּב ְב ֹ
לא

הגדה

של

פסח

עולָּם חַ ְס ּד ֹוְּ .ביָּ ד ֲח ָּז ָּקה
וַ ֹיוצֵ א יִ ְש ָּר ֵאל ִמ ּת ֹוכָּ ם ִּכי לְ ֹ
עולָּם חַ ְס ּד ֹו .לְ ֹגזֵר יַ ם סוּף לִ גְ ז ִָּרים
רו ַע נְ טוּיָּ ה ִּכי לְ ֹ
ו ִּבזְ ֹ
עולָּם חַ ְס ּד ֹו.
ִּכי לְ ֹ
עולָּם חַ ְס ּד ֹו .וַ יָּ ֲהרֹג ְמ ָּל ִכים ַא ִד ִירים ִּכי
עולָּם חַ ְס ּד ֹו .לְ ַמ ּ ֵכה ְמל ִָּכים ְ ּגדֹלִ ים ִּכי לְ ֹ
תוכו ִּכי לְ ֹ
ְוהֶ ֱע ִביר יִ ְש ָּר ֵאל ְּב ֹ
ְ
ְ
עולָּם חַ ְס ּד ֹו .וָּ נָּ ַתן ַא ְר ָּצם לְ נַ ֲחלָּה
שן ִּכי לְ ֹ
עוג מֶ לֶך הַ ּ ָּב ָּ
עולָּם חַ ְס ּד ֹו .וּלְ ֹ
יחון מֶ לֶך הָּ אֱ מ ִֹרי ִּכי לְ ֹ
עולָּם חַ ְס ּד ֹו .לְ ִס ֹ
לְ ֹ
עו ָּלם חַ ְס ּד ֹו .וַ יִ ְפ ְר ֵקנ ּו
ש ִּב ִש ְפלֵנ ּו זָּכַ ר לָּנ ּו ִּכי לְ ֹ
עולָּם חַ ְס ּד ֹוֶ .
עולָּם חַ ְס ּד ֹו .נַ ֲחלָּה לְ יִ ְש ָּר ֵאל ָּע ְבד ּו ִּכי לְ ֹ
ִּכי לְ ֹ
עולָּם חַ ְס ּד ֹו.
ש ַמיִ ם ִּכי לְ ֹ
הוד ּו לְ ֵאל הַ ּ ָּ
עולָּם חַ ְס ּד ֹוֹ .
שר ִּכי לְ ֹ
עולָּם חַ ְס ּד ֹו .נ ֵֹתן לֶחֶ ם לְ כָּ ל ּ ָּב ָּ
ִמ ָּּצ ֵרינ ּו ִּכי לְ ֹ

שר ְּתפָּ ֵאר ו ְּתר ֹומֵ ם זִ ְכ ְר ָּך ,מַ לְ ּ ֵכנוָּּ ּ ,ת ִמיד.
נִ ְשמַ ת ּ ָּכל חַ י ְּתבַ ֵר ְך ֶאת ִש ְמ ָּך ,יי אֱ ל ֹהֵ ינוְּ ,ורוּחַ ּ ָּכל ּ ָּב ָּ
עולָּ ם ַא ּ ָּתה ֵאל ,ו ִּמ ּ ַבלְ ָּע ֶד ָּ
ּמו ִשי ַעּ ,פ ֹו ֶדה וּמַ ִּציל ו ְּמפַ ְרנֵ ס
יך ֵאין לָּנ ּו מֶ ל ְֶך גּ ֹו ֵאל ו ֹ
עולָּ ם ְו ַעד הָּ ֹ
ִמן הָּ ֹ
ְ
רונִ ים,
סומֵ ך ֶא ּ ָּלא ַא ּ ָּתה .אֱ ל ֹהֵ י הָּ ִראש ֹונִ ים ְוהָּ ַאחֲ ֹ
עו ֵזר ְו ֹ
ו ְּמ ַרחֵ ם ְּבכָּ ל ֵעת ָּצ ָּרה ְוצו ָּּקהֵ .אין לָּ נ ּו מֶ לֶך ֹ
לָּמו ְּבחֶ סֶ ד ו ְּב ִרי ֹּו ָּתיו
עו ֹ
חות ,הַ ְמנַ הֵ ג ֹ
דות ,הַ ּ ְמהֻּ לָּ ל ְּברֹב הַ ִּת ְש ּ ָּב ֹ
דון ּ ָּכל ּת ֹולָּ ֹ
לו ּ ַה ּ ָּכל ְּב ִר ֹיות ,אֲ ֹ
אֱ ֹ
שנִ ים ְוהַ ּ ֵמ ִקיץ נִ ְר ָּ ּד ִמיםְ ,והַ ּ ֵמ ִש יחַ ִא ְּל ִמים
עו ֵרר יְ ֵ
ישן  -הַ ּ ְמ ֹ
ְּב ַרח ֲִמים .וַ יי ֵער ִהנֵ ה ל ֹא יָּ נוּם ְול ֹא יִ ָּ
ָּ
ָּ
ְוהַ ּ ַמ ִּתיר אֲ סו ִּרים ְוהַ ּס ֹומֵ ְך ֹנו ְפלִ ים ְוהַ ז ֹּו ֵקף ְּכפו ִּפיםּ .ולְ ך לְ בַ ְ ּדך אֲ נַ ְחנ ּו מ ֹו ִדיםִ .אלּ ּו ִפינ ּו ָּמ ֵלא ִש ָּירה
ש ֶמש ְוכַ ָּ ּי ֵרחַ ,
ירות ּ ַכ ֶ
יעְ ,ו ֵעינֵ ינ ּו ְמ ִא ֹ
תו ֵתינ ּו ֶ
מון ַּג ּ ָּליוְ ,ו ִש ְפ ֹ
ּ ַכ ָּ ּים ,וּלְ ש ֹונֵ נ ּו ִר ָּּנה ּ ֲכהַ ֹ
שבַ ח ְּכ ֶמ ְרחֲבֵ י ָּר ִק ַ
ָּ
דות לְ ך ,יי
הו ֹ
יקים לְ ֹ
נַחנ ּו מַ ְס ּ ִפ ִ
לות ֵ -אין אֲ ְ
שמַ יִ םְ ,ו ַרגְ לֵינ ּו ַקלּ ֹות ּ ָּכ ַא ָּ ּי ֹ
ְויָּ ֵדינ ּו ְפרוּש ֹות ְּכנִ ְש ֵרי ָּ
ָּ
ְ
בות
בו ֵתינוּ ,וּלְ בָּ ֵרךֶ ,את ִש ְמך מַ לְ ּ ֵכנ ּו ַעל ַאחַ ת ,מֵ ֶאלֶף ֶאלֶף ַאלְ פֵ י אֲ לָּ ִפים ְו ִר ּ ֵבי ְרבָּ ֹ
אֱ ל ֹהֵ ינ ּו וֵ אל ֹהֵ י אֲ ֹ
בו ֵתינ ּו ְו ִע ּ ָּמנוִּ .מלְ פָּ נִ ים ִמ ּ ִמ ְצ ַרים ְ ּג ַאלְ ּ ָּתנוּ ,יי אֱ ל ֹהֵ ינ ּו ,ו ִּמ ּ ֵבית
ית ִעם אֲ ֹ
ש ָּע ִש ָּ
בות ֶ
ּ ְפ ָּע ִמים ,הַ ּט ֹו ֹ
ּמחָּ לָּ יִ ם ָּר ִעים
שבָּ ע ִּכלְ ּ ַכלְ ּ ָּתנוֵּ ,מחֶ ֶרב ִה ַּצלְ ּ ָּתנ ּו ו ִּמ ֶ ּדבֶ ר ִמ ּל ְַט ּ ָּתנוּ ,ו ֵ
יתנוְּּ ,ב ָּר ָּעב זַנְ ּ ָּתנ ּו ו ְּב ָּ
ֲעבָּ ִדים ּ ִפ ִד ָּ
ָּ
ָּ
שנוּ ,יי אֱ ל ֹהֵ ינוּ ,לָּנֶ ַצחַ .על
יתנוַּ .עד הֵ ָּּנה ֲעזָּרוּנ ּו ַרחֲמֶ יך ְול ֹא ֲעזָּבוּנ ּו חֲ סָּ ֶדיךְ ,ו ַאל ִּת ּ ְט ֵ
ְונֶ אֱ ָּמנִ ים ִ ּד ִּל ָּ
ש ְמ ּ ָּת ְּב ִפינ ּו  -הֵ ן הֵ ם ֹיוד ּו
שר ַ
ש ָּּנפַ ְח ּ ָּת ְּב ַא ּ ֵפינ ּו ְולָּש ֹון אֲ ֶ
ש ָּמה ֶ
ש ּ ִפ ּלַגְ ּ ָּת ּ ָּבנ ּו ְורוּחַ וּנְ ָּ
ּ ֵכן ֵא ֶָּב ִרים ֶ
ָּ
ָּ
ירו ְממ ּו ְויַ ֲע ִריצ ּו ְויַ ְק ִ ּדיש ּו ְויַ ְמלִ יכ ּו ֶאת ִש ְמך מַ לְ ּ ֵכנוִּּ .כי כָּ ל ּ ֶפה לְ ך ֹיו ֶדה,
יש ְּבח ּו ִויפָּ אֲ ר ּו ִו ֹ
ִויבָּ ְרכ ּו ִו ַ
ָּ
ָּ
ָּ
ְ
ָּ
קו ָּמה לְ פָּ נֶ יך ִת ְש ּ ַת ֲחוֶ הְ ,וכָּ ל לְ בָּ ב ֹות יִ ָּיראוּךְ ,וכָּ ל
שבַ עְ ,וכָּ ל ּ ֶב ֶרך לְ ך ִת ְכ ַרעְ ,וכָּ ל ֹ
ְוכָּ ל לָּ ש ֹון לְ ך ִּת ּ ָּ
ָּ
ָּ
מוך מַ ִּציל ָּענִ י מֵ חָּ ָּז ק
ש ּ ָּכתוּבָּ ּ ,כל ַע ְצמ ַֹתי ּתֹאמַ ְרנָּ ה :ייִ ,מי כָּ ֹ
ֶק ֶרב ו ְּכלָּ ֹיות יְ ז ּ ֵַמר ּו לִ ִשמֶ ךַ ּ ,כ ָּדבָּ ר ֶ
דול ,הַ ִ ּג ּב ֹור ְוהַ נּ ֹו ָּרא,
לוִ .מי יִ ְדמֶ ה ּ ָּל ְך ו ִּמי יִ ְשוֶ ה ּ ָּל ְך ו ִּמי יַ ֲערֹ ְך ַָּל ְך הָּ ֵאל הַ ָּּג ֹ
ִמ ּ ֶמנ ּו ְו ָּענִ י ְו ֶא ְב ֹיון ִמ ּגֹזְ ֹ
ָּ
ְ
ָּ
ָּ
ָּ
שךָּ ּ ,כ ָּאמוּר :לְ ָּד ִודָּ ּ ,ב ְר ִכי
שם ָּק ְד ֶ
ש ּ ֵב ֲחך וּנְ פָּ ֶא ְרך וּנְ בָּ ֵרך ֶאת ֵ
שמַ יִ ם וָּ ָּא ֶרץ .נְ הַ ּלֶלְ ך וּנְ ַ
ֵאל ֶעלְ ֹיון ,קֹנֵ ה ָּ
שם ָּק ְדש ֹו.
נַ ְפ ִשי ֶאת יי ְוכָּ ל ְק ָּרבַ י ֶאת ֵ
בוד ְשמֶ ָּך ,הַ ִ ּג ּב ֹור ָּלנ ֶַצח ְוהַ נּ ֹו ָּרא ְּב ֹנו ְרא ֹו ֶת ָּ
ּושב ַעל ִּכ ּ ֵסא
יך ,הַ ּ ֶמל ְֶך הַ י ֵ
דול ִּב ְכ ֹ
מות ֻּעז ּ ֶָּך ,הַ ָּּג ֹ
הָּ ֵאל ְּב ַת ֲעצֻּ ֹ
ש ִרים נָּ אוָּ ה ְת ִה ּלָּהְּ .ב ִפי
יקים ּ ַבייַ ,ליְ ָּ
מוְ .וכָּ תוּבַ :ר ְ ּננ ּו ַצ ִ ּד ִ
דוש ְש ֹ
רום ְו ָּ ּק ֹ
שא .ש ֹוכֵ ן ַעד ּ ָּמ ֹ
ָּרם ְונִ ָּ
ְ
רו ָּמם ,ו ְּב ֶק ֶרב ְקד ֹו ִשים ִּת ְת ַק ָּ ּדש.
יקים ִּת ְת ּ ַב ַרך ,ו ִּבלְ ש ֹון ח ֲִס ִידים ִּת ְת ֹ
ש ִרים ִּת ְתהַ ּלָּל ,ו ְּב ִד ְב ֵרי ַצ ִ ּד ִ
יְ ָּ

חובַ ת ּ ָּכל
ש ּ ֵכן ֹ
דורֶ ,
בב ֹות ַע ּ ְמ ָּך ּ ֵבית יִ ְש ָּר ֵאל ְּב ִר ָּּנה יִ ְת ּ ָּפ ֵאר ִש ְמ ָּך ,מַ לְ ּ ֵכנוְּּ ,בכָּ ל ּד ֹור וָּ ֹ
ֲלות ִר ְ
ו ְּבמַ ְקה ֹ
רומֵ ם לְ הַ ֵ ּדר לְ בָּ ֵרךְ,
ָּ
ש ּ ֵבחַ  ,לְ פָּ ֵאר לְ ֹ
דות לְ הַ ּלֵל לְ ַ
הו ֹ
בו ֵתינוּ ,לְ ֹ
הַ יְ צו ִּרים לְ פָּ נֶ יך ,יי אֱ ל ֹהֵ ינ ּו וֵ אל ֹהֵ י אֲ ֹ
שי ַע ְב ְ ּד ָּךְ ,מ ִשיחֶ ָּך.
חות ַ ּד ִוד ּ ֶבן יִ ַ
ירות ְו ִת ְש ְּב ֹ
לְ ַע ּלֵה וּלְ ַק ּלֵס ַעל ּ ָּכל ִ ּד ְב ֵרי ִש ֹ

ש ַמיִ ם ּו ַָּב ָּא ֶרץִּ ,כי לְ ָּך נָּ ֶאה ,יי אֱ ל ֹהֵ ינ ּו
דוש ּ ַב ּ ָּ
דול ְוהַ ָּ ּק ֹ
יִ ְש ּ ַת ּ ַבח ִש ְמ ָּך ַל ַָּעד ַמלְ ּ ֵכנוּ ,הָּ ֵאל הַ מֶ ל ְֶך הַ ָּּג ֹ
שלָּה ,נ ֶַצחּ ְ ,ג ֻּד ּלָּה וּגְ בו ָּּרהְּ ,ת ִהלָּה ְו ִת ְפ ֶא ֶרת,
ּש ָּבחָּ ה ,הַ ּלֵל ְוזִ ְמ ָּרה ,עֹז וּמֶ ְמ ָּ
בו ֵתינוִּ ,שיר ו ְ
וֵ אל ֹהֵ י אֲ ֹ
ְ
ְ
חותֵ ,אל
דול ּ ַב ִּת ְש ּ ָּב ֹ
עולָּםָּ ּ .ברוּך ַא ּ ָּתה ייֵ ,אל מֶ לֶך ָּּג ֹ
אות מֵ ַע ּ ָּתה ְו ַעד ֹ
הו ָּד ֹ
כות ְו ֹ
שה ו ַּמלְ כוּתְּ ,ב ָּר ֹ
ְק ֻּד ּ ָּ
ְ
עול ִָּמים.
ירי זִ ְמ ָּרה ,מֶ לֶך ֵאל חֵ י הָּ ֹ
ָּאות ,הַ ּב ֹוחֵ ר ְּב ִש ֵ
דון הַ נִ ְפל ֹ
אות ,אֲ ֹ
הו ָּד ֹ
הַ ֹ
ְ
דוש ּ ָּברוּך הוּא
ש ָּא ַמר הַ ָּ ּק ֹ
שהוּא ְּכ ֶנגֶ ד ְּבש ֹו ַרת הַ יְ שו ָּּעהֶ ,
יעי ֶ
ִהנְ נִ י מוּכָּ ן ו ְּמז ַָֻּּמן לְ ַקיֵם ִמ ְצווַ ת ּכ ֹוס ְר ִב ִ
יתי לָּכֶ ם לֵאֱ ל ִֹהים.
לְ יִ ְש ָּר ֵאל ְו ַל ַָּק ְח ִּתי ֶא ְתכֶ ם לִ י לְ ָּעם ְוהָּ יִ ִ

עולָּם ּב ֹו ֵרא ּ ְפ ִרי הַ גָּ פֶ ן.
ּ ָּבר ּו ְך ַא ּ ָּתה יי אֱ ל ֹהֵ ינ ּו מֶ ל ְֶך הָּ ֹ
יבת ְּשמֹאל
וְּ שוֹ תֶ ה ְּבהַׁ ִס ַׁ
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העולָּ םַ ,על הַ ּ ֶגפֶ ן ְו ַעל ּ ְפ ִרי הַ ּ ֶגפֶ ןַ ,על ְּתנ ּובַ ת הַ ּ ָּש ֶדה וְ ַעל אֶ ֶרץ חֶ ְמ ָּ ּדה
ֹ
ּ ָּבר ּו ְך אַ ּ ָּת ה יי אֱ לֹהֵ ינ ּו ֶמלֶ ְך
בו ֵתינ ּו לֶ אֱ כֹל ִמ ּ ִפ ְרי ָּּה ְו ִל ְש ּב ַֹע ִמ ּט ּובָּ ּה ַרחֶ ם ָּנא ד' אֱ ל ֵֹקינ ּו ַעל
ית וְ ִהנְ חַ ְל ּ ָּת לַ אֲ ֹ
טובָּ ה ּו ְרחָּ בָּ ה ׁ ֶש ָּר ִצ ָּ
ֹ
ָּ
ָּ
ָּ
ָּ
ָּ
בו ֶדך וְ ַעל ִמזְ ְּבחֶ ך ְו ַעל הֵ יכָּ לֶ ך ּו ְבנֵה יְ ר ּו ׁ ָּשלַ יִ ם ִעיר
ירך ְו ַעל ִצי ֹּון ִמ ְׁש ּ ַכן ְּכ ֹ
יִ ְש ָּראֵ ל ַע ּ ֶמך וְ ַעל יְ ר ּו ׁ ָּשלַ יִ ם ִע ֶ
ָּ
יה
תוכָּ ּה וְ ַש ְמחֵ נ ּו ְּב ִבנְ ָּינ ָּּה וְ נֹאכַ ל ִמ ּ ִפ ְר ָּי ּה וְ נִ ְש ּ ַבע ִמ ּט ּובָּ ּה ּונְ בָּ ֶר ְכך ָּעלֶ ָּ
הַ ק ֶֹד ׁש ִּב ְמהֵ ָּרה ְבי ֵָּמינ ּו וְ הַ עֲ לֵ נ ּו ְל ֹ
ִּב ְק ֻׁד ׁ ָּשה ּו ְב ָּטהֳ ָּרה (בשבת :ו ְּרצֵ ה וְ הַ חֲלִ יצֵ נ ּו ְּביוֹ ם הַ ׁ ַש ּ ָּבת הַ ּזֶה) וְ ַש ְמחֵ נ ּו ְּב ֹיום חַ ג הַ ּ ַמצ ֹּות הַ ֶ ּזהִּ ,כי אַ ּ ָּתה ד'
טוב ּו ֵמ ִטיב לַ ּכֹל וְ ֹנו ֶדה ְּל ָּך ַעל הָּ אָּ ֶרץ וְ ַעל ּ ְפ ִרי הַ ּ ֶגפֶ ןָּ ּ .בר ּו ְך אַ ּ ָּתה ד' ַעל הַ ּ ֶגפֶ ן וְ ַעל ּ ְפ ִרי הַ ּ ֶגפֶ ן( .בא"י:
ֹ
ועל פרי גפנה)

צה
ִנ ְר ָּ
תו.
טו ְוחֻּ ָּק ֹ
תוְּ ,ככָּ ל ִמ ְש ּ ָּפ ֹ
חֲסַ ל ִס ּדוּר ּ ֶפסַ ח ְּכ ִהלְ כָּ ֹ
תו.
ַעש ֹו ֹ
או ֹ
שר ז ִָּכינ ּו לְ סַ ֵ ּדר ֹ
ּ ַכאֲ ֶ
תו ּ ֵכן נִ זְ ּ ֶכה ל ֲ
קומֵ ם ְקהַ ל ֲע ַדת ִמי ָּמנָּ ה.
עונָּ הֹ ,
ז ְָּך ש ֹוכֵ ן ְמ ֹ
רוב נַ הֵ ל נִ ְט ֵעי כַ ָּּנה ּ ְפדוּיִ ם לְ ִצ ֹיון ְּב ִר ָּּנה.
ְּב ָּק ֹ

שלָּיִ ם.
שנָּ ה הַ ּ ָּב ָּאה ִּביר ּו ָּ
לְ ָּ
או ְמ ִרים:
ְּב ֶא ֶרץ יִ ְש ָּר ֵאל ֹ
שלָּיִ ם הַ ְּבנ ּויָּ ה.
שנָּ ה הַ ּ ָּב ָּאה ִּביר ּו ָּ
לְ ָּ

לג

של

הגדה

פסח

אלף תתקמ"ח=נולד אברהם

כג= מלחמת המלכים.
מח= המעשה עם אבימלך .

100

100

200

200
רה= יעקב חוזר לארץ כנען ובאמצע
הדרך ה' מזהיר את לבן ,ולילה לפני
הפגישה עם עשו הוא נאבק עם המלאך.

ריג= סנחריב וכל חילותיו עולה
לירושלים ע"מ להילחם והיה
ניסים גדולים ,והם נהרגו.

300

300

של ט= חלום נבוכדנאצר.

שפט= המעשה עם בלשאצר.

400

400

תד= המעשה עם המן.

תמח= בני ישראל יוצאים ממצרים.

500

500

600

600
תרלו= המעשה עם
במלחמתם עם סיסרא .

דבורה

וברק

700

700

800

800

900

900
תתקכח= נבנה הבית הראשון.

1000

1000
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ו ְּבכֵ ן וַ יְ ִהי ּ ַבח ֲִצי הַ ּ ַליְ לָּ ה
את ּ ַב ּ ַליְ לָּ ה,
רוב נִ ִּסים ִה ְפלֵ ָּ
אָּ ז ֹ
מו ֶרת זֶה הַ ּ ַליְ לָּ ה,
ֹאש אַ ְׁש ֹ
ְּבר ׁ

הפיטן הולך ומונה הרבה ניסים שהיו בליל הסדר במשך הדורות

לו לַ יְ לָּ ה,
גֵר צֶ ֶדק נִ ַּצ ְח ּת ֹו ְּכ ֶנחֱלַ ק ֹ
וַ יְ ִהי ּ ַבח ֲִצי הַ ּ ַליְ לָּ ה.

לאברהם גר צדק נצח שנחלק לו הלילה ,וניצח את הרבעת המלכים.

ֲלום הַ ּ ַליְ לָּ ה,
דַּ נְ ּ ָּת ֶמלֶ ְך ְ ּג ָּרר ּ ַבח ֹ

לאבימלך מלך גרר בא המלאך בחלום הלילה והזהיר אותו.

ִה ְפחַ ְד ּ ָּת א ֲַר ִמי ְּבאֶ ֶמ ׁש לַ יְ לָּ ה,

את לבן הארמי הזהיר ה' בלילה שלא יגע ביעקב לרעה.

לו לַ יְ לָּ ה,
ָּשר יִ ְש ָּראֵ ל ְל ַמ ְלאָּ ְך וַ יוּכַ ל ֹ
וַ ּי ַ
וַ יְ ִהי ּ ַבח ֲִצי הַ ּ ַליְ לָּ ה.
רוס ָּמחַ ְצ ּ ָּת ּ ַבח ֲִצי הַ ּ ַליְ לָּ ה,
כו ֵרי פַ ְת ֹ
ז ֶַרע ְּב ֹ
ילם לֹא ָּמ ְצא ּו ְּבקו ָּּמם ּ ַב ּ ַליְ לָּ ה,
חֵ ַָּ
כו ְכבֵ י לַ יְ לָּ ה,
ית ְּב ֹ
ֲרשת ִס ִל ָּ
יסת נְ גִ יד ח ׁ ֶ
ִט ַ
וַ יְ ִהי ּ ַבח ֲִצי הַ ּ ַליְ לָּ ה.
הובַ ְׁש ּ ָּת ְפגָּ ָּריו
י ַָּעץ ְמ ַָּח ֵרף ְל ֹנופֵ ף ִא ּווּיֹ ,
ּ ַב ּ ַליְ לָּ ה,
יש ֹון לַ יְ לָּ ה,
בו ְּב ִא ׁ
ּ ָּכ ַרע ּ ֵבל ו ַּמצָּ ֹ

ולאחר מכן נעשה לו נס בלילה בלחמו עם המלאך.

בקטע זה מתאר הפיטן את הנסים של הריגת בכורי המצרים הנקראים פתרוס ע"ש
פתרוס שהיה נכדו של מצרים ,ולאחר מכן לא מצאו את חילם היינו כספם מחמת
שישראל הניחו את מצרים ריק כידוע.
בקטע זה מתאר הפיטן את הנסים של הריגת סיסרא ע"י דבורה וברק שופטי ישראל
וסיסרא היה שר על עיר חרושת ומבואר במדרש שהקב"ה לקח שתי כוכבים ולחמו
עימו.
בקטע זה מתאר הפיטן את הנסים של הריגת סנחריב שהיה מחרף לנופף ידו על
ירושלים ובית המקדש שה' אווה לו לבית ,ואז כל חיילותיו הובאשו מחמת שנעשו
לפגרים.
לבבל היה עבודה זרה ששמו בל והוא כרע לבלתי קום מחמת שהפרסים הרסוהו.

ֲזות לַ יְ לָּ ה,
ּדות נִ גִ לָּ ה ָּרז ח ֹ
יש חֲמו ֹ
ְל ִא ׁ
וַ יְ ִהי ּ ַבח ֲִצי הַ ּ ַליְ לָּ ה.

ולדניאל נגלה חלומו של נבוכנאצר בליל.

ִמ ְׁש ּ ַת ּ ֵכר ִּב ְכלֵ י ק ֶֹד ׁש ֶנה ֱַרג ּב ֹו ּ ַב ּ ַליְ לָּ ה,

בקטע זה מתאר הפיטן את הנסים של הריגת בלשאצר

(והזכירו גם בקטע

הקודם )

ובלשאצר שתה לשכרה בכלי קודש של הבית המקדש בלילה זה והוא נהרג.
דניאל שהוא פתר את חלומות של נבוכדנאצר ולאחר מכן השליכוהו לבור נמלט

ֹנו ׁ ַשע ִמ ּב ֹור א ֲָּר ֹיות ּפ ֹו ֵתר ִּבעֲ תו ֵּתי לַ יְ לָּ ה,

מהבור בליל זה.

ִשנְ אָּ ה נ ַָּטר אֲ גָּ גִ י וְ ַָּכ ַתב ְספָּ ִרים ּ ַב ּ ַליְ לָּ ה,
וַ יְ ִהי ּ ַבח ֲִצי הַ ּ ַליְ לָּ ה.
באמצע הליל היה לאחשורוש נידודי שינה ומזה היה כידוע נס פורים.
עו ַר ְר ּ ָּת נִ ְצח ֲָּך ָּעלָּ יו ְּבנ ֶֶדד ְׁשנַת לַ יְ לָּ ה,
ֹ
ְ
רוך ִל ׁש ֹו ֵמר ַמה ּ ִמלַ יְ לָּ ה,
ּפו ָּּרה ִת ְד ֹ
צָּ ַרח ּ ַכ ׁש ֹו ֵמר וְ ָּשח אָּ ָּתא ּב ֶֹקר וְ גַ ם לַ יְ לָּ ה,
וַ יְ ִהי ּ ַבח ֲִצי הַ ּ ַליְ לָּ ה
שר הוּא ל ֹא ֹיום ְול ֹא לַיְ לָּה,
ָּק ֵרב ֹיום אֲ ֶ
ָּ
ָּ
הו ַדע ִּכי לְ ך הַ ֹיום ַאף לְ ך הַ ּלַיְ לָּה,
ָּרם ֹ
ָּ
ש ֹו ְמ ִרים הַ ְפ ֵקד לְ ִע ְירך ּ ָּכל הַ ֹיום ְוכָּ ל הַ ּלַיְ לָּה,
אור ֹיום חֶ ְש ּ ַכת לַיְ לָּה
ּ ָּת ִאיר ְּכ ֹ
המן שהיה לו שנאה הלך וכתב ספרים.

וַ יְ ִהי ּ ַבח ֲִצי הַ ּ ַליְ לָּה.
.
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ו ְּבכֵ ן וַ אֲ ֶַמ ְר ּ ֶתם זֶבַ ח ּ ֶפסַ ח
ּרו ֶת ָּ
ֵאת ּ ַב ּ ֶפסַ ח,
יך ִה ְפל ָּ
אֹמֶ ץ ְ ּגבו ֹ
את ּ ֶפסַ ח,
ש ָּ
דות נִ ּ ֵ
ְּברֹאש ּ ָּכל מ ֹו ֲע ֹ
ֲצות לֵיל ּ ֶפסַ ח,
ית לְ ֶאזְ ָּר ִחי ח ֹ
ִ ּגלִ ָּ

פסח

און ָּמחַ ְצ ּ ָּת ְּבלֵיל ִש ּמוּר ּ ֶפסַ ח,
יָּ ּה רֹאש ּ ָּכל ֹ
כור ּ ָּפסַ ְח ּ ָּת ְּב ַדם ּ ֶפסַ ח,
ּ ַכ ִּבירַ ,על ּ ֵבן ְּב ֹ
לְ ִבלְ ִּתי ּ ֵתת ַמ ְש ִחית ָּלבֹא ִּב ְפ ָּתחַ י ּ ַב ּ ֶפסַ ח,
וַ אֲ ַמ ְר ּ ֶתם זֶבַ ח ּ ֶפסַ ח

וַ אֲ ַמ ְר ּ ֶתם זֶבַ ח ּ ֶפסַ ח

ְ ּדל ָָּּתיו ָּ ּדפַ ְק ּ ָּת ְּכחֹם הַ ֹיום ּ ַב ּ ֶפסַ ח,
גות ַמצ ֹּות ּ ַב ּ ֶפסַ ח,
ִה ְס ִעיד ֹנו ְצ ִצים ֻּע ֹ
ְ
ְו ֵאל הַ ּ ָּב ָּקר ָּרץ זֵכֶ ר לְ ש ֹור ֵע ֶרך ּ ֶפסַ ח,

ְמסֻּ ּ ֶג ֶרת סֻּ ָּּג ָּרה ְּב ִע ּת ֹו ֵתי ּ ֶפסַ ח,
עו ֵרי עֹמֶ ר ּ ֶפסַ ח,
נִ ְש ְמ ָּדה ִמ ְדיָּ ן ִּב ְצלִ יל ְש ֹ
קוד ּ ֶפסַ ח,
יקד יְ ֹ
ש ֹורפ ּו ִמ ְש ַמנֵי ּפוּל ְולוּד ִּב ַ

וַ אֲ ַמ ְר ּ ֶתם זֶבַ ח ּ ֶפסַ ח

לוהֲט ּו ּ ָּב ֵאש ּ ַב ּ ֶפסַ ח,
דו ִמים ְו ֹ
ֹזו ֲעמ ּו ְס ֹ
לוט מֵ הֶ ם ו ַּמצ ֹּות ָּאפָּ ה ְּב ֵקץ ּ ֶפסַ ח,
חֻּ ּלַץ ֹ
ָּ
את ַא ְד ַמת מֹף ְונֹף ְּב ָּע ְב ְרך ּ ַב ּ ֶפסַ ח,
אט ֶ
ִט ֵ
וַ אֲ ַמ ְר ּ ֶתם זֶבַ ח ּ ֶפסַ ח

וַ אֲ ַמ ְר ּ ֶתם זֶבַ ח ּ ֶפסַ ח

עונַ ת ּ ֶפסַ ח,
מוד ַעד ָּּג ָּעה ֹ
עוד הַ ֹיום ְּבנֹב ַל ֲע ֹ
ֹ
ּ ַפס יַ ד ּ ָּכ ְתבָּ ה לְ ַק ֲע ֵק ַע צוּל ּ ַב ּ ֶפסַ ח,
שלְ חָּ ן ּ ַב ּ ֶפסַ ח,
רו ְך הַ ּ ֻּ
ָּצפֹה הַ ָּּצ ִפית ִ ָּע ֹ
וַ אֲ ַמ ְר ּ ֶתם זֶבַ ח ּ ֶפסַ ח

צום ּ ַב ּ ֶפסַ ח,
ש ּלֵש ֹ
ָּקהָּ ל ִּכ ְ ּנסָּ ה ה ֲַד ּ ָּסה לְ ַ
שע ָּמחַ ְצ ּ ָּת ְּב ֵעץ ח ֲִמ ּ ִשים ּ ַב ּ ֶפסַ ח,
רֹאש ִמ ּ ֵבית ָּר ָּ
צית ּ ַב ּ ֶפסַ ח,
ְש ּ ֵתי ֵא ּלֶה ֶרגַ ע ּ ָּת ִביא לְ ע ּו ִ ּ
ּ ָּתעֹז יָּ ְד ָּך ְו ָּתרוּם יְ ִמינְ ָּך ְּכלֵיל ִה ְת ַק ֵ ּדש חַ ג ּ ֶפסַ ח,
וַ אֲ ַמ ְר ּ ֶתם זֶבַ ח ּ ֶפסַ ח.



לו יָּאֶ ה.
לו נָּאֵ הִ ּ ,כי ֹ
ּ ִכי ֹ
אמר ּו ל ֹו:
ַא ִדיר ִּב ְמלוּכָּ הָּ ּ ,בחוּר ּ ַכ ֲהלָּכָּ הּ ְ ,גדו ָּּדיו יֹ ְ
לְ ָּך וּלְ ָּך ,לְ ָּך ִּכי לְ ָּך ,לְ ָּך ַאף לְ ָּך ,לְ ָּך יי הַ ּ ַמ ְמלָּכָּ ה,
לו יָּ ֶאה.
לו נָּ ֵאהִּ ,כי ֹ
ִּכי ֹ

של ִּב ְמלוּכָּ הֹ ,נו ָּרא ּ ַכ ֲהלָּכָּ ה ְס ִביבָּ יו
מו ֵ
ֹ
לו:
ֹאמר ּו ֹ
י ְ
ָּ
ָּ
ָּ
ָּ
לְ ָּך וּלְ ָּך ,לְ ָּך ִּכי לְ ך ,לְ ך ַאף לְ ך ,לְ ך יי
לו יָּ ֶאה.
לו נָּ ֵאהִּ ,כי ֹ
הַ ּ ַמ ְמלָּכָּ הִּ ,כי ֹ

אמר ּו ל ֹו:
יקיו יֹ ְ
ָּ ּדגוּל ִּב ְמלוּכָּ ה ,הָּ דוּר ּ ַכ ֲהלָּכָּ ה ,וָּ ִת ָּ
לְ ָּך וּלְ ָּך ,לְ ָּך ִּכי לְ ָּך ,לְ ָּך ַאף לְ ָּך ,לְ ָּך יי הַ ּ ַמ ְמ ָּלכָּ ה,
לו יָּ ֶאה.
לו נָּ ֵאהִּ ,כי ֹ
ִּכי ֹ

אמר ּו
יקיו יֹ ְ
ָּענָּ יו ִּב ְמלוּכָּ הּ ,פ ֹו ֶדה ּ ַכ ֲהלָּכָּ הַ ,צ ִ ּד ָּ
לו:
ֹ
ָּ
ָּ
ָּ
לְ ָּך וּלְ ָּך ,לְ ָּך ִּכי לְ ָּך ,לְ ך ַאף לְ ך ,לְ ך יי
לו יָּ ֶאה.
לו נָּ ֵאהִּ ,כי ֹ
הַ ּ ַמ ְמלָּכָּ הִּ ,כי ֹ
דוש ִּב ְמלוּכָּ הַ ,רחוּם ּ ַכ ֲהלָּכָּ ה ִשנְ ַאנָּ יו
ָּ ּק ֹ
לו:
ֹאמר ּו ֹ
י ְ
ָּ
ָּ
ָּ
ָּ
לְ ָּך וּלְ ָּך ,לְ ָּך ִּכי לְ ך ,לְ ך ַאף לְ ך ,לְ ך יי
לו יָּ ֶאה.
לו נָּ ֵאהִּ ,כי ֹ
הַ ּ ַמ ְמלָּכָּ הִּ ,כי ֹ

אמר ּו ל ֹו:
ז ּ ַַכאי ִּב ְמלוּכָּ ה ,חָּ ִסין ּ ַכ ֲהלָּכָּ ה ַט ְפ ְס ָּריו יֹ ְ
לְ ָּך וּלְ ָּך ,לְ ָּך ִּכי לְ ָּך ,לְ ָּך ַאף לְ ָּך ,לְ ָּך יי הַ ּ ַמ ְמ ָּלכָּ ה,
לו יָּ ֶאה.
לו נָּ ֵאהִּ ,כי ֹ
ִּכי ֹ
אמר ּו ל ֹו:
יָּ ִחיד ִּב ְמלוּכָּ הַ ּ ,כ ִּביר ּ ַכ ֲהלָּכָּ ה לִ מו ָּּדיו יֹ ְ
לְ ָּך וּלְ ָּך ,לְ ָּך ִּכי לְ ָּך ,לְ ָּך ַאף לְ ָּך ,לְ ָּך יי הַ ּ ַמ ְמ ָּלכָּ ה,
לו יָּ ֶאה.
לו נָּ ֵאהִּ ,כי ֹ
ִּכי ֹ

ּ ַת ִקיף ִּב ְמלוּכָּ הּ ,ת ֹומֵ ְך ּ ַכ ֲהלָּכָּ ה ְּת ִמי ָּמיו
לו:
ֹאמר ּו ֹ
י ְ
ָּ
ָּ
ָּ
ָּ
לְ ָּך וּלְ ָּך ,לְ ָּך ִּכי לְ ך ,לְ ך ַאף לְ ך ,לְ ך יי
לו יָּ ֶאה.
לו נָּ ֵאהִּ ,כי ֹ
הַ ּ ַמ ְמלָּכָּ הִּ ,כי ֹ
לו
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ית ָּך
רובֵ .אל ְּבנֵהֵ ,אל ְּבנֵהְּ ,בנֵה ּ ֵב ְ
ה,ב ְמהֵ ָּרהְּ ,ביָּ מֵ ינ ּו ְּב ָּק ֹ
רובִּ .ב ְמהֵ ָּר ִּ
יתו ְּב ָּק ֹ
ַא ִ ּדיר הוּא יִ ְבנֶה ּ ֵב ֹ
רוב.
ְּב ָּק ֹ
רובֵ .אל ְּב ֵנה,
ה,ב ְמהֵ ָּרהְּ ,ביָּ מֵ ינ ּו ְּב ָּק ֹ
רובִּ .ב ְמהֵ ָּר ִּ
יתו ְּב ָּק ֹ
דול הוּאּ ָּ ,דג ּול הוּא יִ ְבנֶה ּ ֵב ֹ
ּ ָּבח ּור הוּאָּּ ,ג ֹ
ָּ
רוב.
יתך ְּב ָּק ֹ
ֵאל ְּבנֵהְּ ,בנֵה ּ ֵב ְ
רובֵ .אל
ה,ב ְמהֵ ָּרהְּ ,ביָּ מֵ ינ ּו ְּב ָּק ֹ
רובִּ .ב ְמהֵ ָּר ִּ
יתו ְּב ָּק ֹ
ַכאי הוּא יִ ְבנֶה ּ ֵב ֹ
הָּ ד ּור הוּא ,וָּ ִתיק הוּא ,ז ּ ַ
ָּ
רוב.
יתך ְּב ָּק ֹ
ְּבנֵהֵ ,אל ְּבנֵהְּ ,בנֵה ּ ֵב ְ
רובֵ .אל
ה,ב ְמהֵ ָּרהְּ ,ביָּ מֵ ינ ּו ְּב ָּק ֹ
רובִּ .ב ְמהֵ ָּר ִּ
יתו ְּב ָּק ֹ
הור הוּא ,יָּ ִחיד הוּא יִ ְבנֶה ּ ֵב ֹ
חָּ ִסיד הוּאָּ ,ט ֹ
ָּ
רוב.
יתך ְּב ָּק ֹ
ְּבנֵהֵ ,אל ְּבנֵהְּ ,בנֵה ּ ֵב ְ
רובֵ .אל ְּב ֵנה,
ה,ב ְמהֵ ָּרהְּ ,ביָּ מֵ ינ ּו ְּב ָּק ֹ
רובִּ .ב ְמהֵ ָּר ִּ
יתו ְּב ָּק ֹ
ּ ַכ ִּביר הוּא ,לָּמ ּוד הוּא ,מֶ ל ְֶך הוּא יִ ְבנֶה ּ ֵב ֹ
רוב.
ית ָּך ְּב ָּק ֹ
ֵאל ְּבנֵהְּ ,בנֵה ּ ֵב ְ
רובֵ .אל ְּבנֵה,
ה,ב ְמהֵ ָּרהְּ ,ביָּ מֵ ינ ּו ְּב ָּק ֹ
רובִּ .ב ְמהֵ ָּר ִּ
יתו ְּב ָּק ֹ
נו ָּרא הוּא ,סַ ִ ּגיב הוּאִ ,עז ּ ּוז הוּא יִ ְבנֶה ּ ֵב ֹ
ֹ
ָּ
רוב.
יתך ְּב ָּק ֹ
ֵאל ְּבנֵהְּ ,בנֵה ּ ֵב ְ
רובֵ .אל
ה,ב ְמהֵ ָּרהְּ ,ביָּ מֵ ינ ּו ְּב ָּק ֹ
רובִּ .ב ְמהֵ ָּר ִּ
יתו ְּב ָּק ֹ
דוש הוּא יִ ְבנֶה ּ ֵב ֹ
ּפ ֹו ֶדה הוּא ,צַ ִדיק ה ּואּ ָּ ,ק ֹ
רוב.
ית ָּך ְּב ָּק ֹ
ְּבנֵהֵ ,אל ְּבנֵהְּ ,בנֵה ּ ֵב ְ
רובֵ .אל ְּב ֵנה,
ה,ב ְמהֵ ָּרהְּ ,ביָּ מֵ ינ ּו ְּב ָּק ֹ
רובִּ .ב ְמהֵ ָּר ִּ
יתו ְּב ָּק ֹ
ש ַ ּדי הוּאַ ּ ,ת ִ ּקיף הוּא יִ ְבנֶה ּ ֵב ֹ
ַרח ּום הוּאַ ,
ָּ
רוב.
יתך ְּב ָּק ֹ
ֵאל ְּבנֵהְּ ,בנֵה ּ ֵב ְ


ש ַמים וּבָּ ָּא ֶרץ.
ש ּ ַב ּ ָּ
ֶאחָּ ד ִמי ֹיו ֵד ַע? ֶאחָּ ד אֲ נִ י ֹיו ֵד ַעֶ :אחָּ ד אֱ ל ֹהֵ ינ ּו ֶ
ש ַמים ּובָּ ָּא ֶרץ.
ש ּ ַב ּ ָּ
ֻּחות הַ ְּב ִריתֶ .אחָּ ד אֱ ל ֹהֵ ינ ּו ֶ
שנַ יִ ם ִמי ֹיו ֵד ַע? ְשנַ יִ ם אֲ נִ י ֹיו ֵד ַעְ :שנֵי ל ֹ
ְ
ש ַמים
ש ּ ַב ּ ָּ
ֻּחות הַ ְּב ִריתֶ ,אחָּ ד אֱ ל ֹהֵ ינ ּו ֶ
בותְ ,שנֵי ל ֹ
לשה ָּא ֹ
לשה אֲ נִ י ֹיו ֵד ַעְ :ש ָּ
לשה ִמי ֹיו ֵד ַע? ְש ָּ
ְש ָּ
וּבָּ ָּא ֶרץ
ֻּחות הַ ְּב ִריתֶ ,אחָּ ד
בותְ ,ש ֵני ל ֹ
לשה ָּא ֹ
הותְ ,ש ָּ
בע ִמי ֹיו ֵד ַע? ַא ְר ּ ַבע אֲ נִ י ֹיו ֵד ַעַ :א ְר ּ ַבע ִא ָּמ ֹ
ַא ְר ּ ַ
ש ַמים וּבָּ ָּא ֶרץ
ש ּ ַב ּ ָּ
אֱ ל ֹהֵ ינ ּו ֶ
בותְ ,שנֵי
לשה ָּא ֹ
הותְ ,ש ָּ
תו ָּרהַ ,א ְר ּ ַבע ִא ָּמ ֹ
שי ֹ
שה חו ְּמ ֵ
שה אֲ נִ י ֹיו ֵד ַע :ח ֲִמ ָּ
שה ִמי ֹיו ֵד ַע? ח ֲִּמ ּ ָּ
ח ּ ֲִמ ּ ָּ
ש ַמים וּבָּ ָּא ֶרץ
ש ּ ַב ּ ָּ
ֻּחות הַ ְּב ִריתֶ ,אחָּ ד אֱ ל ֹהֵ ינ ּו ֶ
ל ֹ
הות,
שי ת ֹו ָּרהַ ,א ְר ּ ַבע ִא ָּמ ֹ
שה ח ּו ְמ ֵ
שה ִס ְד ֵרי ִמ ְשנָּ ה ,ח ֲִמ ָּ
שה אֲ נִ י ֹיו ֵד ַעִ :ש ּ ָּ
שה ִמי ֹיו ֵד ַע? ִש ּ ִ ָּ
ִש ּ ִ ָּ
ש ַמים וּבָּ ָּא ֶרץ
ש ּ ַב ּ ָּ
ֻּחות הַ ְּב ִריתֶ ,אחָּ ד אֱ ל ֹהֵ ינ ּו ֶ
בותְ ,שנֵי ל ֹ
לשה ָּא ֹ
ְש ָּ
שי
שה חו ְּמ ֵ
שה ִס ְד ֵרי ִמ ְשנָּ ה ,ח ֲִמ ָּ
ש ּ ָּב ָּתאִ ,ש ּ ָּ
ש ְב ָּעה ִמי ֹיו ֵד ַע? ִש ְב ָּעה אֲ נִ י ֹיו ֵד ַעִ :ש ְב ָּעה יְ מֵ י ַ
ִ
ש ַמים וּבָּ ָּא ֶרץ
ש ּ ַב ּ ָּ
ֻּחות הַ ְּב ִריתֶ ,אחָּ ד אֱ ל ֹהֵ ינ ּו ֶ
בותְ ,שנֵי ל ֹ
לשה ָּא ֹ
הותְ ,ש ָּ
תו ָּרהַ ,א ְר ּ ַבע ִא ָּמ ֹ
ֹ
שה ִס ְד ֵרי ִמ ְשנָּ ה,
ש ּ ָּב ָּתאִ ,ש ּ ָּ
מונָּ ה יְ מֵ י ִמילָּהִ ,ש ְב ָּעה יְ מֵ י ַ
מונָּ ה אֲ נִ י ֹיו ֵד ַעְ :ש ֹ
מונָּ ה ִמי ֹיו ֵד ַע? ְש ֹ
ְש ֹ
ש ַמים
ש ּ ַב ּ ָּ
ֻּחות הַ ְּב ִריתֶ ,אחָּ ד אֱ ל ֹהֵ ינ ּו ֶ
בותְ ,שנֵי ל ֹ
לשה ָּא ֹ
הותְ ,ש ָּ
תו ָּרהַ ,א ְר ּ ַבע ִא ָּמ ֹ
שי ֹ
שה חו ְּמ ֵ
ח ֲִמ ָּ
וּבָּ ָּא ֶרץ
ש ּ ָּב ָּתא,
מונָּ ה יְ מֵ י ִמי ָּלהִ ,ש ְב ָּעה יְ מֵ י ַ
ש ָּעה ִמי ֹיו ֵד ַע? ִּת ְש ָּעה אֲ נִ י ֹיו ֵד ַעִּ :ת ְש ָּעה ְיַרחֵ י ל ֵָּדהְ ,ש ֹ
ּ ִת ְ
חות הַ ְּב ִריתֶ ,אחָּ ד
בותְ ,שנֵי ֻּל ֹ
לשה ָּא ֹ
הותְ ,ש ָּ
תו ָּרהַ ,א ְר ּ ַבע ִא ָּמ ֹ
שי ֹ
שה חו ְּמ ֵ
שה ִס ְד ֵרי ִמ ְשנָּ ה ,ח ֲִמ ָּ
ִש ּ ָּ
ש ַמים וּבָּ ָּא ֶרץ
ש ּ ַב ּ ָּ
אֱ ל ֹהֵ ינ ּו ֶ
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מונָּ ה יְ מֵ י ִמילָּהִ ,ש ְב ָּעה
ש ָּרה ִד ְּב ַריָּ אִּ ,ת ְש ָּעה יַ ְרחֵ י ֵל ָּדהְ ,ש ֹ
ש ָּרה אֲ נִ י ֹיו ֵד ַעֲ :ע ָּ
ש ָּרה ִמי ֹיו ֵד ַע? ֲע ֶָּ
ֲע ֶָּ
ֻּחות
בותְ ,שנֵי ל ֹ
לשה ָּא ֹ
הותְ ,ש ָּ
תו ָּרהַ ,א ְר ּ ַבע ִא ָּמ ֹ
שי ֹ
שה חו ְּמ ֵ
שה ִס ְד ֵרי ִמ ְשנָּ ה ,ח ֲִמ ָּ
ש ּ ָּב ָּתאִ ,ש ּ ָּ
יְ מֵ י ַ
ש ַמים וּבָּ ָּא ֶרץ
ש ּ ַב ּ ָּ
הַ ְּב ִריתֶ ,אחָּ ד אֱ ל ֹהֵ ינ ּו ֶ
ש ָּרה ִד ְּב ַריָּ אִּ ,ת ְש ָּעה יַ ְרחֵ י
שר ּכ ֹו ְכבַ ָּ ּיאֲ ,ע ָּ
שר אֲ נִ י ֹיו ֵד ַעַ :אחַ ד ַָּע ָּ
שר ִמי ֹיו ֵד ַע? ַאחַ ד ָּע ָּ
ַאחַ ד ָּע ָּ
תו ָּרהַ ,א ְר ּ ַבע
שי ֹ
שה ח ּו ְמ ֵ
שה ִס ְד ֵרי ִמ ְשנָּ ה ,ח ֲִמ ָּ
ש ּ ָּב ָּתאִ ,ש ּ ָּ
מונָּ ה יְ מֵ י ִמילָּהִ ,ש ְב ָּעה יְ מֵ י ַ
ל ֵָּדהְ ,ש ֹ
ש ַמים וּבָּ ָּא ֶרץ
ש ּ ַב ּ ָּ
ֻּחות הַ ְּב ִריתֶ ,אחָּ ד אֱ ל ֹהֵ ינ ּו ֶ
בותְ ,שנֵי ל ֹ
לשה ָּא ֹ
הותְ ,ש ָּ
ִא ָּמ ֹ
ש ָּרה
שר ּכ ֹו ְכבַ ָּ ּיאֲ ,ע ָּ
שר ִש ְב ַטיָּ אַ ,אחַ ד ַָּע ָּ
שר אֲ נִ י ֹיו ֵד ַעְ :שנֵים ֶָּע ָּ
שר ִמי יודע? שנים ָּע ָּ
ְשנֵים ָּע ָּ
שה
שה ִס ְד ֵרי ִמ ְשנָּ ה ,ח ֲִמ ָּ
ש ּ ָּב ָּתאִ ,ש ּ ָּ
מונָּ ה יְ מֵ י ִמילָּהִ ,ש ְב ָּעה יְ מֵ י ַ
ִד ְּב ַריָּ אִּ ,ת ְש ָּעה יַ ְרחֵ י ל ֵָּדהְ ,ש ֹ
ש ַמים וּבָּ ָּא ֶרץ
ש ּ ַב ּ ָּ
ֻּחות הַ ְּב ִריתֶ ,אחָּ ד אֱ ל ֹהֵ ינ ּו ֶ
בותְ ,ש ֵני ל ֹ
לשה ָּא ֹ
הותְ ,ש ָּ
תו ָּרהַ ,א ְר ּ ַבע ִא ָּמ ֹ
שי ֹ
חו ְּמ ֵ
שר ִש ְב ַטיָּ אַ ,אחַ ד
שר ִמ ַ ּדיָּ אְ .שנֵים ֶָּע ָּ
לשה ָּע ָּ
שר אֲ נִ י ֹיו ֵד ַעְ :ש ָּ
לשה ָּע ָּ
שר ִמי ֹיו ֵד ַע? ְש ָּ
לשה ֶָּע ָּ
ְש ָּ
שה
ש ּ ָּב ָּתאִ ,ש ּ ָּ
מונָּ ה יְ מֵ י ִמילָּהִ ,ש ְב ָּעה יְ מֵ י ַ
ש ָּרה ִד ְּב ַריָּ אִּ ,ת ְש ָּעה יַ ְרחֵ י ל ֵָּדהְ ,ש ֹ
שר ּכ ֹו ְכבַ ָּ ּיאֲ ,ע ָּ
ַָּע ָּ
חות הַ ְּב ִריתֶ ,אחָּ ד
בותְ ,שנֵי ֻּל ֹ
לשה ָּא ֹ
הותְ ,ש ָּ
תו ָּרהַ ,א ְר ּ ַבע ִא ָּמ ֹ
שי ֹ
שה חו ְּמ ֵ
ִס ְד ֵרי ִמ ְשנָּ ה ,ח ֲִמ ָּ
ש ַמים וּבָּ ָּא ֶרץ
ש ּ ַב ּ ָּ
אֱ ל ֹהֵ ינ ּו ֶ

פיוט חד גדיא
לשונו בארמית אבל מעורב בו ביטוים בלשון הקודש ,כוונת המשורר הוא ע"פ מימרא של ר"ע באבות על דאטפת
אטפו ך וסוף מטיפיך יטופון היינו שכולם החתול והמים וכו' נענשו היות והסיבה שהם הענישו את השני הוא לא
בגלל המעשה הרע שעשו אלא בעבור רוע מעלליהם לכך נענשו בסוף כולם ,במשך הדורות נתחברו על פיוט זה
כמה וכמה ביאורים מגדולי התורה והקבלה.

חַ ד ַּג ְדיָּ א,חַ ד ַּג ְדיָּא ְ ּדז ִַּבין ַא ּ ָּבא ִּב ְת ֵרי ז ּוזֵי ,חַ ד
ַּג ְדיָּ א,חַ ד ַּג ְדיָּ א.
ְו ָּא ָּתא שוּנְ ָּרא ְו ָּא ְכלָּה לְ גַ ְדיָּ אּ ְ ,דז ִַּבין ַא ּ ָּבא ִּב ְת ֵרי
ז ּוזֵי ,חַ ד ַּג ְדיָּ א,חַ ד ַּג ְדיָּ א.
ש ְך לְ שוּנְ ָּראּ ְ ,ד ַָּא ְכלָּה לְ גַ ְדיָּ א,
ְו ָּא ָּתא כַ לְ ּ ָּבא ְונָּ ַ
ְ ּדז ִַּבין ַא ּ ָּבא ִּב ְת ֵרי ז ּוזֵי ,חַ ד ַּג ְדיָּ א,חַ ד ַּג ְדיָּ א.
ש ְך לְ שוּנְ ָּרא,
וה ּ ָּכה לְ כַ לְ ּ ָּבאּ ְ ,דנָּ ַ
ְו ָּא ָּתא חו ְּט ָּרא ִ
ְ ּד ַָּא ְכלָּה לְ גַ ְדיָּ אּ ְ ,דז ִַּבין ַא ּ ָּבא ִּב ְת ֵרי ז ּוזֵי ,חַ ד
ַּג ְדיָּ א,חַ ד ַּג ְדיָּ א.
ש ַרף לְ חו ְּט ָּראּ ְ ,ד ִה ּ ָּכה לְ כַ לְ ּ ָּבא,
ְו ָּא ָּתא נו ָּּרא ְו ָּ
ש ְך לְ שוּנְ ָּראּ ְ ,ד ַָּא ְכלָּה לְ גַ ְדיָּ אּ ְ ,דז ִַּבין ַא ּ ָּבא
ְ ּדנָּ ַ
ִּב ְת ֵרי ז ּוזֵי ,חַ ד ַּג ְדיָּ א ,חַ ד ַּג ְדיָּ א.
ש ַרף לְ חו ְּט ָּראּ ְ ,ד ִה ּ ָּכה
ְו ָּא ָּתא ַמיָּ א ְוכָּ בָּ ה לְ נו ָּּראּ ְ ,ד ָּ
ש ְך לְ שוּנְ ָּראּ ְ ,ד ַָּא ְכלָּה לְ גַ ְדיָּ אּ ְ ,דז ִַּבין
לְ כַ לְ ּ ָּבאּ ְ ,דנָּ ַ
ַא ּ ָּבא ִּב ְת ֵרי ז ּוזֵי ,חַ ד ַּג ְדיָּ א,חַ ד ַּג ְדיָּ א.
ש ַרף
ש ָּתה לְ ַמיָּ אּ ְ ,דכָּ בָּ ה לְ נו ָּּראּ ְ ,ד ָּ
תו ָּרא ְו ָּ
ְו ָּא ָּתא ֹ
ְ
שך לְ ש ּונְ ָּראּ ְ ,ד ַָּא ְכלָּה
לְ חו ְּט ָּראּ ְ ,ד ִה ּ ָּכה לְ כַ לְ ּ ָּבאּ ְ ,דנָּ ַ
לְ גַ ְדיָּ אּ ְ ,דז ִַּבין ַא ּ ָּבא ִּב ְת ֵרי ז ּוזֵי ,חַ ד ַּג ְדיָּ א,חַ ד
ַּג ְדיָּ א.
ש ָּתה לְ ַמיָּ א,
תו ָּראּ ְ ,ד ּ ָּ
שחַ ט לְ ֹ
ְו ָּא ָּתא הַ ש ֹוחֵ ט ְו ָּ
לח
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ָּש ְך לְ שוּנְ ָּראּ ְ ,ד ַָּא ְכלָּה לְ גַ ְדיָּ אּ ְ ,דז ִַּבין ַא ּ ָּבא ִּב ְת ֵרי
ש ַרף לְ חו ְּט ָּראּ ְ ,ד ִה ּ ָּכה לְ כַ לְ ּ ָּבאּ ְ ,דנ ַ
ְ ּדכָּ בָּ ה לְ נו ָּּראּ ְ ,ד ָּ
ז ּוזֵי ,חַ ד ַּג ְדיָּ א,חַ ד ַּג ְדיָּ א.
ש ַרף לְ חו ְּט ָּרא,
ש ָּתה לְ ַמיָּ אּ ְ ,דכָּ בָּ ה לְ נו ָּּראּ ְ ,ד ָּ
תו ָּראּ ְ ,ד ּ ָּ
שחַ ט לְ ֹ
שחַ ט לְ ש ֹוחֵ טּ ְ ,ד ָּ
ְו ָּא ָּתא ַמלְ ָּא ְך הַ ּ ָּמוֶ ת ְו ָּ
ש ְך לְ שוּנְ ָּראּ ְ ,ד ַָּא ְכלָּה לְ גַ ְדיָּ אּ ְ ,דז ִַּבין ַא ּ ָּבא ִּב ְת ֵרי ז ּוזֵי ,חַ ד ַּג ְדיָּ א ,חַ ד ַּג ְדיָּ א.
ְ ּד ִה ּ ָּכה לְ כַ לְ ּ ָּבאּ ְ ,דנָּ ַ
ְ
ְ
ש ָּתה לְ ַמיָּ א,
תו ָּראּ ְ ,ד ּ ָּ
שחַ ט לְ ֹ
שחַ ט לְ ש ֹוחֵ טּ ְ ,ד ָּ
שחַ ט לְ ַמלְ ַאך הַ ּ ָּמוֶ תּ ְ ,ד ָּ
דוש ּ ָּברוּך הוּא ְו ָּ
ְו ָּא ָּתא הַ ָּ ּק ֹ
ְ
ָּשך לְ שוּנְ ָּראּ ְ ,ד ַָּא ְכ ָּלה לְ גַ ְדיָּ א,
ש ַרף לְ חו ְּט ָּראּ ְ ,ד ִה ּ ָּכה לְ כַ לְ ּ ָּבאּ ְ ,דנ ַ
ְ ּדכָּ בָּ ה לְ נו ָּּראּ ְ ,ד ָּ
ְ ּדז ִַּבין ַא ּ ָּבא ִּב ְת ֵרי ז ּוזֵי ,חַ ד ַּג ְדיָּ א,חַ ד ַּג ְדיָּ א.

לט

הגדה

של

פסח

ניגון אדיר הוא באידיש שבבתים רבים שרים אותו מצורף ביאור באותיות קטנות

גאט ,נון ובכן ב ֹוי ַדיְ ין טעֶ מפעֶ ל ִּש ֶירה בנה ביתך בקרוב
ללמעֶ ְכטיגעֶ ר כל יכול ָ
ַא ְ
ללזאב ַאלד והנה כבר ִּאין אונזעֶ רעֶ ן טאַ גען במהרה
ָ
ללזאשיר הנה בקרוב אין ַא
ָ
ַא
יא ִּש ֶירה ,נון ב ֹוי ,נון ב ֹוי ,נון ב ֹוי ַדיְ ין טעמפעל היכלך ִּשי ֶרה.
בימינו ִּש ֶירה בקרוב ַ
גאט  ,נון בוי דיין
גאט ,דעֶ מוטיגער ענוותן ָ
רויסער גדול ָ
גאט ,ג ֹ
ב ַארימהעֶ רציגער רחום ָ
טאגען שירה יא שירה ,נון
באלד אין אונזעֶ רען ַ
אללזא ַ
ָ
אללזאשיר אין
ָ
טעמפעל שירה.
בוי נון בוי ,נון בוי ַדיְ ין טעמפעל שירה.
גאט
גאט ,חן'האַ פטיגער ָ
גאט  ,ווארהאפטיגער אמתי ָגאט ,זיסער מתוק ָ
ה ֹויכעֶ ר רם ָ
חנַנִ י  ,נון בוי דיין טעמפעל שירה ,אללזאָ שיר אין אללזאבאלד אין אונזערען טאגען
שירה יא שירה ,נון בוי נון בוי ,נון בוי ַדיְ ין טעמפעל שירה.
גאט ,נון בוי דיין טעמפעל שירה.
גאט בעל מידות טובות ,יידישער ָ
טוגעֶ נדליכער ָ
אללזאבאלד אין אונזערען טאגען שירה יא שירה ,נון בוי נון בוי ,נון בוי
ָ
אללזאשיר אין
ָ
ַדיְ ין טעמפעל שירה.
מהאפטיגער
ַ
גאט ,נאַ
גאט ,לעֶ בענדיגער חי גאָ ט ,מעֶ כטיגעֶ ר עצום ָ
כרעֶ פטיגעֶ ר חזק ָ
בוי דיין טעמפעל שירה.
גאט ,נון ֹ
צחי ָ
גאט ,עֶ ִּביגעֶ ר נִ ִ
בעל שם ג ָאט ,סענפטיגער רך ָ
אללזאבאלד אין אונזערען טאגען שירה יא שירה ,נון בוי נון בוי ,נון בוי
ָ
אללזאשיר אין
ָ
ַדיְ ין טעמפעל שירה.
פור ְכ ְטב ַארעֶ ר נורא ג ָאט ,צימליכער הולם ג ָאט ,קעֵ ניגליכער מלכותי ג ָאטַ ,רייכער
בוי דיין טעמפעל שירה .יא שירה ,נון בוי נון בוי ,נון בוי ַדיְ ין טעמפעל
עשיר ג ָאט ,נון ֹ
שירה
אללזאשיר אין
ָ
בוי דיין טעמפעל שירה.
רויהאַ פטעֶ ר אמין ג ָאט ,נון ֹ
שענער נאה ג ָאט ,ת ֹ
אללזאבאלד אין אונזערען טאגען שירה יא שירה ,נון בוי נון בוי ,נון בוי ַדיְ ין טעמפעל
שירה.
דו ביסט אתה לבד ג ָאט און ַקיינעֶ ר מעֶ ְהר ולא אחר בלעדיך ,נון בוי דיין טעמפעל
אללזאשיר אין אללזאבאלד אין אונזערען טאגען שירה יא שירה ,נון בוי נון בוי,
ָ
שירה.
נון בוי ַדיְ ין טעמפעל שירה

מ

