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 פסח של לסדר סימן

 ָּבֵר�. ָצפּון. עֹוֵר�. ֻׁשְלָחן ּכֹוֵר�. ָמרֹור. ַמָּצה. מֹוִציא. ָרְחָצה. ַמִּגיד. ַיַחץ. ַּכְרַּפס. ּוְרַחץ. ַקֵּדׁש.
 ִנְרָצה. ַהֵּלל.

 ּוְׁשִכיְנֵּתּה. הּוא ְּבִרי� ְדֻקְדָׁשא ְסעּוָדָתא ִהיא ָּדא ִעָּלָאה, ְּדַמְלָּכא ְסעּוָדָתא ַאְתִקינּו :אֹוֵמר ַהֵּסֶדר קֹוֶדם

 ָאָדם ִּביַנת ְולֹא ֲאַנְחנּו ָּבָׂשר ִּכי יֹוֵדעַ  ַאָּתה עֹוָלם, ֶׁשל ִרּבֹונֹו :)יעקב בית מסדור( ַהֵּסֶדר ְלִפני ְּתִפָּלה

 ְוֵיָרֶאה ְוָיבֹוא ֶׁשַּיֲעֶלה ֲאבֹוֵתינּו, ֵוא�ֵהי ֱא�ֵהינּו 'ה ִמְּלָפֶני� ָרצֹון ְיִהי ָלֵכן ָמה, ַעד יֹוֵדעַ  ִאָּתנּו ְוֵאין ָלנּו

 ָּבעֹוָלמֹות ָּפְגמּו ֲאֶׁשר ָּכל ְלַתֵּקן ָיֵדינּו, ַעל ַהּזֹאת ַּבַּלְיָלה ַהַּנֲעִׂשים ַהִּמְצֹות ָּכל ְלָפֶני� רּוחַ  ְלַנַחת ְוֵיָרֶצה

 ְוִלְגֹרם ַהְּקִלּפֹות, ּתֹו� ֶׁשָּנְפלּו ַהִּניצֹוצֹות ָּכל ּוְלַתֵּקן ּוְפָׁשֵעינּו, ַוֲעֹונֹוֵתינּו ַחּטֹאֵתינּו ְיֵדי ַעל ָהֶעְליֹוִנים

 ָהֵאֶּלה. ַהִּמְצֹות ַמֲעֵׂשה ֶאת ַרע ְוִהְרהּור ְוָעֹון ֵחְטא ׁשּום ְיַעֵּכב ְוַאל מֹות,ָהעֹולָ  ְּבָכל ַרָּבה ּוְבָרָכה ֶׁשַפע

 ָּבֶני� ַּכָּוַנת ִעם ַהְּפׁשּוָטה, זֹאת ַמֲחַׁשְבֵּתנּו ֶׁשְּתָצֵרף ֲאבֹוֵתינּו ֵוא�ֵהי ֱא�ֵהינּו 'ה ִמְּלָפֶני� ָרצֹון ִויִהי

 ָהֶעְליֹונֹות ִמּדֹות ְוִזּוּוֵגי ַּכָּונֹות ְוָכל ְוַהּנֹוָרִאים, ַהְּקדֹוִׁשים ְׁשמֹוֶתי� ָּכל ּוְמַכְּוִנים ַהּיֹוְדִעים ְיִדיֶדי�

 ּוַמֲעֵׂשה ָעֵלינּו, ּכֹוְנָנה ָיֵדינּו ּוַמֲעֵׂשה ָעֵלינּו, ֱא�ֵהינּו ֲאֹדָני ֹנַעם ִויִהי ָהֵאֶּלה. ִמְצֹות ְיֵדי ַעל ַהַּנֲעִׂשים

 ּכֹוְנֵנהּו. ָיֵדינּו

 כוונה צריכות מצות

 האדם מקים מצות וכמה כונה, צריכות מצות הפוסקים בור לדעתש שמיר) צפרןב( א''החיד כתב

 תארה: וזו הזו הקדושה בלילה כוללת תפלה ותקן עמד כן על אשר 'וכו לבו אל נותן ואינו

 ה''ְּבו ה''י ֵׁשם ְלַיֲחָדא ּוְדִחילּו, ּוְרִחימּו ּוְרִחימּו ִּבְדִחילּו ּוְׁשִכיְנֵּתּה, הּוא ְּבִרי� ֻקְדָׁשא ִיחּוד ְלֵׁשם

 ּוִמְצַות ִראׁשֹון. ּכֹוס ַעל ַהִּקּדּוׁש ִמְצַות ְלַקֵּים מּוָכִנים ֲאַנְחנּו ֲהֵרי ִיְׂשָרֵאל, ָּכל ְּבֵׁשם ְׁשִלים ְּבִיחּוָדא

 ְּבֵמי (אֹו ְּבֹחֶמץ ּוְלָטְבלֹו ַהַּכְרַּפס ֲאִכיַלת ּוִמְצַות ִראׁשֹון. ְלִטּבּול ָיַדִים ְנִטיַלת ּוִמְצַות ַּבֲהִסָּבה. ִלְׁשּתֹותֹו

 ִׁשְבֵחי ְלַהִּגיד ֲעֵׂשה ּוִמְצַות ו.''ָוי ת''ָּדלֶ  ְּכצּוַרת ִלְׁשַּתִים ָהֶאְמָצִעית ַהַּמָּצה ְּבִציַעת ּוִמְצַות ֶמַלח).

 ּוִמְצַות ֵׁשִני. ּכֹוס ַעל ִיְׂשָרֵאל ָּגַאל ּוִבְרַּכת ַהַהָּגָדה ּוִמְצַות ִמְצַרִים. ְיִציַאת ְּבִסּפּור הּוא ָּברּו� ֹוםַהָּמק

 ַהַּמָּצה. ַּדֲאִכיַלת ֲעֵׂשה ּוִמְצַות ַהּמֹוִציא. ֲאִכיַלת ּוִמְצַות ַלְּסעּוָדה. ָיַדִים ְנִטיַלת ּוִמְצַות ַּבֲהִסָּבה. ְׁשִתָּיתֹו

 ּוִמְצַות ַהָּזֵקן. ְּכִהֵּלל ַהּכֹוֵר� ּוִמְצַות ַּבֲחֹרֶסת. ּוְלָטְבלֹו ַהָּמרֹור ֲאִכיַלת ּוִמְצַות ַּבֲהִסָּבה. ֲאִכיָלָתן ּוִמְצַות

 ֵזֶכר ַהָּׂשָבע ַעל ֲאִפיקֹוָמן ֲאִכיַלת ּוִמְצַות טֹוב. יֹום ִלְכבֹוד ַהְּסעּוָדה ֲאִכיַלת ּוִמְצַות ַּבֲהִסָּבה. ֲאִכיָלתֹו

 ּוִמְצָוה ַהָּמזֹון. ִּבְרַּכת ֶׁשל ֲעֵׂשה ּוִמְצַות .שלשה) יש אם - ַהִּזּמּון ת(ּוִמְצוַ  ַּבֲהִסָּבה ֲאִכיָלתֹו ּוִמְצַות ַלֶּפַסח.

 ַחְסּדֹו ְלעֹוָלם 'ְוכּו ַהַהֵּלל ְּגַמר ּוִמְצַות ַּבֲהִסָּבה, ְׁשִתָּיתֹו ִמְצַותּו ְׁשִליִׁשי, ּכֹוס ַעל ַהָּמזֹון ִּבְרַּכת לֹוַמר

 ְוָכל ַהיין, ֶׁשַעל ַאֲחרֹוָנה ָרָכהּבְ  ּוִמְצַות ַּבֲהִסָּבה, ְרִביִעי ּכֹוס ַּיתְׁשִת  ּוִמְצַות ,ָהְרִביִעי ּכֹוס ַעל ְוִנְׁשַמת

 ֶׁשָעִׂשינּו ַהִּמְצֹות ּוְבָכל ָהֵאֶּלה ַהִּמְצֹות ְּבָכל ְמַכְּוִנים ּוַוֲאַנְחנ ִעָּמֶהם. ְוִנְלוֹות ָּבֶהם ַהְּכלּולֹות ַהִּמְצֹות

 ַלֲעׂשֹות ַהֹּכל ֶׁשִּבְקֻדָּׁשה, ָּדָבר ְּבָכל הּוַמֲעׂשֶ  ְוִדּבּור ַמֲחָׁשָבה ְוָכל ְּבֶעְזָרֶת�, ַחיינּו ְיֵמי לּכָ  ְוִנְלֹמד ֵמעֹוֵדנּו
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 ְוַהִּלּמּוד ַהְּבָרכֹות ֹׁשֶרׁש ְלַתֵּקן ְמַכְּוִנים ַוֲאַנְחנּו ַצד, ְּבׁשּום ְּפָרס ְלַקֵּבל תְמנָ  ַעל ֶׁשּלֹא ְלָפֶני� רּוחַ  ַנַחת

 ְוָאָדם ָהֶעְליֹון ִאיָלן ְלַהְׁשִלים ָׁשְרָׁשּה ֶאל ּוְלַהְדִּביָקּה ַנְפֵׁשנּו ְלַקֵּׁשר ְמַכְּוִנים ַוֲאַנְחנּו ֶעְליֹון, ְּבָמקֹום

 ְׁשִכיְנָּתא 'ה ַיד תַּתחַ  ָהעֹוָלם ֻאּמֹות ָּכל ּוְלָהִביא ְוַאֲחָוה, ְּבַאֲהָבה ַיְחָּדו ַהּדֹוִדים ּוְלַחֵּבר ּוְלַתְּקנֹו, ָהֶעְליֹון

 ִעָּלָאה. ְׁשִכיְנָּתא ְרׁשּות ַּתַחת ֲאֵחִרים ֱא�ִהים ָּכל ּוְלָהִביא ַּתָּתָאה,

 ְוַאְׁשָמה ְוִהְרהּור ְוָעֹון ֵחְטא ׁשּום ְיַעֵּכב ֶׁשַאל ֲאבֹוֵתינּו, ֵוא�ֵהי ֱא�ֵהינּו הוהי ִמְּלָפֶני� ָרצֹון ִויִהי

 ְיֵדיֶהם ַעל ְלַהֲעלֹות ְלָפֶני� ּוְמֻרֶּצה ּוְמֻקָּבל ָחׁשּוב ַהֹּכל ְוִיְהֶיה ְוִלּמּוֵדנּו. ּוִמְצֹוֵתינּו ִּבְרכֹוֵתינּו ֶאת ָוֶרַׁשע

 ֵאל. יֹוִריֶׁשּנּו ִמִּבְטנֹו ַוְיִקֶאּנו ָּבַלע ַחִיל ַהְּקִלּפֹות. ֵּבין ָיֵדינּו ַעל ִנְתַּפְּזרּו ֲאֶׁשר ַהְּקֻדָּׁשה ְוִניצֹוֵצי ֵּברּוֵרי ָּכל

 ּוֵמַעְכָׁשו ַכֵּון.לְ  ָהְראּויֹות ַהַּכָּונֹות ָּכל ְוַהְמַכְּוִנים ַהּיֹוְדִעים ָּבֶני� ְוִלּמּוד ּוִמְצֹות ְּבָרכֹות ְׁשָאר ִעם ּוְתָצְרֵפם

 ָעָליו ֻעִּזָּיהּו ֶּבן ְויֹוָתם ַהָּׁשלֹום ָעָליו ְּבנֹו ֶאְלָעָזר ְוַרִּבי ַהָּׁשלֹום ָעָליו י''ַרְׁשּבִ  ְלַדַעת ַּבֹּכל ְמַכְּוִנים ֲאַנְחנּו

 ּוַמֲעֵׂשה ָעֵלינּו ֱא�ֵהינּו ֲאֹדָני ֹנַעם ִויִהי ֹּכל. ִמֹּכל ַּבֹּכל ֲעֵליֶהם סֹוְמִכים ֲאַנְחנּו ַוֲהֵרי ַהְּקדֹוִׁשים. ַהָּׁשלֹום

 ְוֹגֲאִלי. צּוִרי יהוה ְלָפֶני� ִלִּבי ְוֶהְגיֹון ִפי ִאְמֵרי ְלָרצֹון ִיְהיּו ּכֹוְנֵנהּו. ָיֵדינּו ּוַמֲעֵׂשה ָעֵלינּו ּכֹוְנָנה ָיֵדינּו

 ַקֵדׁש 

 חירות. דרך דהוי לחברו ימזוג אחד וכל החיינו.ש ומברך עליו ומקדש ראשון כוס לו מוזגין

 אם ובדיעבד הכוס, כל את ישתה ולכתחילה סמ"ק] 81[ יין 'רביעית' של שיעור להכיל צריך הכוס

 כמה מחזיק הוא אם אפילו הכוס רוב לשתות שצריך אומרים שיש :השו"ע וכתב .יצא רובו את שתה

 מידי. הרבה לשתות יצטרך שלא מידי גדולה כוס יקח לא ולכן רביעיות,

 א)''ח חכמים (מלשון זו בקשה יאמר הקידוש קודם

 ה''י אותיות ליחדא ודחילו, ורחימו ורחימו, בדחילו ושכינתיה הוא בריך קודשא יחוד לשם

 והנשמות והרוחות הנפשות כל ובשם ישראל, כל בשם ה)''(יהו שלים חודאבי ,באותיות

 בריאה אצילות פרטי ומכל עשיה, יצירה בריאה אצילות שמכללות להם, והקרובים ומלבושיהם

 קידוש של התורה מן עשה מצות לקיים ומזומן מוכן אנכי הנה וספירה. פרצוף דכל עשיה, יצירה

 מארבע ראשון כוס ולשתות היין, על לקדש דרבנן עשה מצות ולקיים המצות, חג של טוב יום

 לתקן בוראי, רצון ולעשות ליוצרי רוח נחת לעשות כדי המצות, חג בליל חכמים שתקנו יין כוסות

 על להתברר הראויים וכלים אורות מבירורי נוקבין מיין ולהעלות עליון, במקום זו מצוה שורש

 אורות וימשכו ,המעלות רום עד למדרגה מדרגה נוקבין המיין ויעלו הזאת, בלילה זו מצוה ידי

 זו. מצוה ידי על הזאת בלילה להמשך הראוי הסדר כפי למדרגה ממדרגה ,המעלות מרום המוחין

  הקדושים. בעולמות הזאת בלילה להיות הראויים העליונים הזווגים כל נעשים ויהיו

 הראויות הכונות בכל כונתי כאלו לפניך שיעלה ,אבותי ואלהי אלהי 'ה מלפניך רצון ויהי

 הקדושים, הזווגים כל שפע ובהמשכת המוחין, אורות ובהמשכת נוקבין, המיין בעליית לכיון
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 הכונות בכל כונתי כאלו לפניך ויעלה הזאת. בלילה זו במצוה לכיון שראוי הקודש שמות ובכל

 ויעלה במים, ובמזיגתו שבתוכו וביין בו, האוחזים היד אצבעות ובחמשה בכוס לכיון הראויות

 בכל כונתי וכאלו סוף, ועד מתחילה הקידוש בברכת לכיון הראויות הכונות בכל כונתי כאלו לפניך

 הזאת. בלילה חכמים שתקנו כוסות מארבע ראשון דכוס היין של בשתיה לכיון הראויות הכונות

 ויתוקנו דלבא. ורעותא ומחשבה, וכונה, ודבור, במעשה, לכיון הראויות הכונות בכל כונתי וכאלו

 אצילות פרטי וכל עשיה, יצירה בריאה אצילות דכללות יחידות חיות ונשמות רוחות נפשות כל

 ונשמה רוח נפש שהם ה,''הוי אותיות ארבע ויתייחדו וספירה. פרצוף דכל עשיה יצירה בריאה

 שפע יתפשט בהם אשר שלים, ביחודא עשיה, יצירה בריאה אצילות ופרטות דכללות יחידה חיה

 שיהיו ונשמתנו רוחנו נפשנו לזכך העולמות, בכל רבה וברכה שפע ימשך ומשם סוף, אין אור

 ומעשה עלינו, כוננה ידינו ומעשה עלינו, אלהינו אדני נעם ויהי .(ִמִיין נּוְקִבין) ן''מ לעורר ראויים

 כוננהו. ידינו

  ודויעמ בידו כוסו יקח הבית מבני חדא כל

 ויכוין בימין, רק יאחזנו כך ואחר אחר, אדם של ידיו משתי ידיו בשתי הכוס את המקדש יקבל

 חובה. ידי לצאת יכונו הם וגם ,ראשון כוס חובת ידי השומעים את יאלהוצ

 :מתחילין בשבת

 ַּביֹום ֱא�ִקים ַוְיַכל ְצָבָאַם, ְוָכל ְוָהָאֶרץ ַהָׁשַמִים ַוְיֻכּלּו ַהִּׁשִּׁשי, יֹום ֹבֶקר] ַוְיִהי ֶעֶרב [ַוְיִהי
 ֱא�ִקים ַוְיָבֶר� ָעָׂשה, ֲאֶׁשר ְמַלאְכּתֹו ִמָּכל ַהְּׁשִביִעי ַּביֹום ַוִּיְׁשֹּבת ָעָׂשה ֲאֶׁשר ְמַלאְכּתֹו ַהְּׁשִביִעי

ָרא ֲאֶׁשר ְמַלאְכּתֹו ִמָּכל ָׁשַבת בֹו ִּכי אֹותֹו ַוְיַקֵּדׁש ַהְּׁשִביִעי יֹום ֶאת  ַלֲעׂשֹות. ֱא�ִקים ָּבֶ

 מכאן: מתחיל חול ביום

 ֶאת ֹמֶׁשה ַוְיַדֵּבר ְּבמֹוֲעָדם, ֹאָתם ִּתְקְראּו ֲאֶׁשר ֹקֶדׁש, ִמְּקָרֵאי ְיהָֹוה מֹוֲעֵדי ֵאֶּלה
 ִיְׂשָרֵאל. ְּבֵני ֶאל ְיהָֹוה ֹמֲעֵדי

 ַהָגֶפן. ְּפִרי ּבֹוֵרא ָהעֹוָלם ֶמֶל� ֱא�ֵהינּו ְיהָֹוה ַאָּתה ָּברּו� :ָמָרָנן ַסְבִרי

 ָלׁשֹון ִמָּכל ְורֹוְמָמנּו ָעם ִמָּכל ָּבנּו ָּבַחר ֲאֶׁשר ָהעֹוָלם, ֶמֶל� ֱא�ֵהינּו ְיהָֹוה ַאָּתה ָּברּו�
 מֹוֲעִדים ּו] ִלְמנּוָחה ַׁשָּבתֹות [ְּבַׁשָּבת: ְּבַאֲהָבה ֱא�ֵהינּו ְיהָֹוה ָלנּו ַוִּתֶּתן ְּבִמְצֹוָתיו. ְוִקְּדָׁשנּו

 ְזַמן ַהֶזה, ַהַמצֹות ַחג יֹום] ְוֶאת ַהֶזה [ַהַׁשָּבת יֹום ֶאת ְלָׂשׂשֹון, ּוְזַמִּנים ַחִּגים ְלִׂשְמָחה,
 ִקַּדְׁשָּת  ְואֹוָתנּו ָבַחְרָּת  ָבנּו ִּכי ִמְצָרִים. ִליִציַאת ֵזֶכר ֹקֶדׁש, ִמְקָרא ][ְּבַאֲהָבה ֵחרּוֵתנּו

 ִהְנַחְלָּתנּו. ּוְבָׂשׂשֹון ְּבִׂשְמָחה ּוְבָרצֹון] [ְּבַאֲהָבה ָקְדֶש� ּומֹוֲעֵדי [ְוַׁשָּבת] ָהַעִּמים, ִמָּכל
 ְוַהְּזַמִּנים. ִיְׂשָרֵאלְו] [ַהַׁשָּבת ְמַקֵּדׁש ְיהָֹוה, ַאָּתה ָּברּו�

 .ַהֶזה ַלְּזַמן ְוִהִּגיָענּו ְוִקְּיָמנּו ֶׁשֶהֱחָינּו ָהעֹוָלם, ֶמֶל� ֱא�ֵהינּו ְיהָֹוה ַאָּתה ָּברּו�
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 יברך לא אבל גרם] 45[ רביעית רוב לפחות או שמאל, צד על בהסבה מהיין גרם] 81[ רביעית וישתו

 כוס בין יין לשתות שלא ליזהר וראוי תעג,ב). (שו"ע רביעית שתה אם אפילו אחרונה ברכה אחריו

 תעג,ב). (שו"ע ההגדה וקריאת הסדר מלעשות וימנע ישתכר שלא כדי לשני, ראשון

 

 ּוְרַחץ 
 אנו וכעת נטילה, צריך במשקה שטבולו דבר כל כי ידיהם, נוטלים המסבים כל עם הבית בעל

 וחלק .תעג,ו) (שו"ע ''ידים נטילת על'' ברכת מברכין ואין חומץ, או מלח במי הכרפס את מטבלים

 הרמב"ם. וכדעת זו נטילת על מברכים תימן מעדת

 ּוְרִחימּו ּוְרִחימּו, ִּבְדִחילּו ּוְׁשִכיְנֵּתיּה הּוא ְּבִרי� ֻקְדָׁשא ִיחּוד ְלֵׁשם :זו בקשה יאמר ידיו שיטל דםוק

 ְדַרָּבָנן ִמְצָוה ְלַקֵים ּוְמֻזָּמן מּוָכן ֲהֵריִני ִיְׂשָרֵאל, ָּכל ְּבֵׁשם ְׁשִלים ְּבִיחּוָדא ה''ְּבו ה''י ֵׁשם ְלַיֲחָדא ּוְדִחילּו,

 רּוחַ  ַנָחת ַלֲעׂשֹות ְּכֵדי ַהַּמצֹות, ַחג ְּבֵליל חז"ל ִתְקנּו ַאֶׁשרּכְ  ,ְּבַמְׁשֶקה ַהַּכְרָּפס ִטיּבּול קֹוֶדם ַיָּדי ִלְרחֹוץ

 ּוַמֲעֵׂשה ָעֵלינּו ֱא�ֵהינּו ְיהָֹוה ֹנַעם ִויִהי ֶעְליֹון. ְּבָמקֹום זֹו ִמְצָוה ֹׁשֶרׁש ְלַתֵקן ּבֹוְרִאי, ְרצֹון ְוַלֲעׂשֹות ְליֹוְּצִרי

 ּכֹוְנֵנהּו. ָיֵדינּו ּוַמֲעֵׂשה ָעֵלינּו, ּכֹוְנָנה ָיֵדינּו

 ַּכְרַּפס  
 שינוי התינוקות שיראו בשביל אלא אינו זה טיבול שאכילת ןכוי ,מכזית פחות מהכרפס לוקחים

 ברכה לברך צריך האם בפוסקים מחלוקת שיש כיון ועוד .מועט בשיעור סגי לכן וישאלו, השנה רמשא

 דעת(כ אחרונה בברכה יחייב שלא כדי מכזית פחות לאכול יש לכן הכרפס, טיבול אחרי אחרונה

 השו"ע).

 ּוְדִחילּו, ּוְרִחימּו ּוְרִחימּו, ִּבְדִחילּו ,ּוְׁשִכיְנֵּתיּה הּוא ְּבִרי� ֻקְדָׁשא חּודיִ  ְלֵׁשם יאמר: שיברך וקודם

 לאכול ְדַרָּבָנן ִמְצָוה ְלַקֵים ּוְמֻזָּמן מּוָכן ֲהֵריִני ִיְׂשָרֵאל, ָּכל ְּבֵׁשם ְׁשִלים ְּבִיחּוָדא ה''ְּבו ה''י ֵׁשם ְלַיֲחָדא

 'ה מלפניך רצון ויהי ַהַּמצֹות. ַחג ְּבֵליל חז"ל שִתְקנּו כמו במשקה, ולטבלו הזאת בלילה כרפס

 של ובאכילה בברכה לכיון הראויות הכונות בכל כונתי כאלו לפניך שיעלה אבותי, ואלהי אלהי

 המרור אכילת את גם הכרפס על שאברך זו בברכה לפטור מכיון והריני הזאת, בלילה הכרפס

 זֹו ִמְצָוה ֹׁשֶרׁש ְלַתֵקן ּבֹוְרִאי. ְרצֹון ְוַלֲעׂשֹות ְליֹוְּצִרי רּוחַ  ַנָחת ַלֲעׂשֹות ְּכֵדי הזאת, בלילה אוכל אשר

 ּכֹוְנֵנהּו. ָיֵדינּו ּוַמֲעֵׂשה ָעֵלינּו, ּכֹוְנָנה ָיֵדינּו ּוַמֲעֵׂשה ָעֵלינּו ֱא�ֵהינּו ְיהָֹוה ֹנַעם ִויִהי ֶעְליֹון. ְּבָמקֹום

  .מרור אכילת גם זו בברכה לפטור יכויןו חמץ, או מלח במי ויטבילו מכזית פחות כרפס יקח

  הסבה. בלא מכזית פחות ויאכל ָהֲאָדָמה. ְּפִרי ּבֹוֵרא ָהעֹוָלם, ֶמֶל� ֱא�ֵהינּו ְיהָֹוה ַאָּתה ָּברּו�

 ומרור. מצה אכילת עד שלם הקערה סדר שיהיה כדי בקערה מהכרפס להשאיר ויזהר
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 יחץ  
 ו.''וא ת''דל בצורת לבצע נוהגים ויש ,מהשני יותר גדול אחד חלק בצעוי לשנים, האמצעית המצה את חצהי

 בפרוסה. כאן אף בפרוסה דרכו עני מה עניא", לחמא "הא עליה שיאמר כדי שחוצהו והטעם

 שמות( שכמם" על בשמלותם צרורות "למשארותם זכר המפה תחת נותנוו לאפיקומן מיועד הגדול החצי

 ויש אכלנו. לא ועדיין המצה את מטמינים אנו מה מפני וישאלו זה שינוי התינוקות יראו כך ידי ועל )לד יב,

 ערים. הילדים שישארו כדי להחביאו שנהגו

 יאמר: לשנים שיחצהו וקודם

 ה''ְּבו ה''י ֵׁשם ְלַיֲחָדא ּוְדִחילּו, ּוְרִחימּו ּוְרִחימּו, ִּבְדִחילּו ּוְׁשִכיְנֵּתיּה הּוא ְּבִרי� ֻקְדָׁשא ִיחּוד ְלֵׁשם

 יחץ מצות המצות, חג של הזאת בלילה לקיים ּוְמֻזָּמן מּוָכן ֲהֵריִני ִיְׂשָרֵאל, ָּכל ְּבֵׁשם ְׁשִלים ְּבִיחּוָדא

 עם למלכות, הרומז ת''הדל חלק מחבר והריני .'ה בסוד שהיא לבינה הרומזת השניה במצה

 והריני ארץ. יסד בחכמה 'ה וככתוב ד,''יו הנקראת לחכמה הרומזת העליונה הראשונה המצה

 ִויִהי .זו במצוה לכיון הראויות הכונות בכל כונתי כאלו לפניך ויעלה לאפיקומן, ו''הוא חלק מצניע

 ּכֹוְנֵנהּו. ָיֵדינּו ּוַמֲעֵׂשה ָעֵלינּו, ּכֹוְנָנה ָיֵדינּו ּוַמֲעֵׂשה ָעֵלינּו ֱא�ֵהינּו ְיהָֹוה ֹנַעם

 מגיד  
 ְוַהְּתִפּלֹות? ַהְּבָרכֹות נַֻּסח ֶאת ִסֵּדר ּוִמי ַהַהָּגָדה ְוִנְסְּדָרה ִנְכְּתָבה ֵמֵאיָמַתי

 לבניהם מספרים איםהיוצ היו ממצרים ישראל בני יציאת שאחר ''ודורשין שואלין'' בספר כתב

 תקנו הגדולה, כנסת אנשי באו כך אחר .''לבנך והגדת'' תמצו את לקים והנפלאות הנסים את פה בעל

 והוסיפו התנאים באו מכן לאחר השני. הבית בימי מהחכמים הדרשות את ואספו והתפלות הברכות את

 מכן ולאחר ''גאלנו אשר'' ברכת עד שלמה ההגדה היתה האמוראים ובתקופת שונות, דרשות עליהם

  ופיוטים. מאמרים עליהם הוסיפו

 'ה עשה אשר בנפלאות ל''חז במדרשי לספר וירבה ,והתלהבות השמח מתוך ההגדה את יאמרו

 בספור חיבות הנשים וגם .''לבנך והגדת'' שנאמר התורה, מן עשה מצות בזה לקים ויכון אבותינו. עם

 להן. המובנת בשפה ההגדה להן לתרגם צריך הקדש לשון מבינות אינן ואם מצרים, יציאת

 זֹו: ַּבָּקָׁשה יֹאַמר ֶׁשַּיְתִחיל ְוֹקֶדם

 ה''ְּבו ה''י ֵׁשם ְלַיֲחָדא ּוְדִחילּו, ּוְרִחימּו ּוְרִחימּו, ִּבְדִחילּו ּוְׁשִכיְנֵּתּה הּוא ְּבִרי� ֻקְדָׁשא ִיחּוד ְלֵׁשם

 ְוַהְּקרֹוִבים ּוַמְלּבּוֵׁשיֶהם ְוַהְּנָׁשמֹות ְוָהרּוחֹות ַהְּנָפׁשֹות ָּכל ּוְבֵׁשם ִיְׂשָרֵאל, ָּכל ְּבֵׁשם ְׁשִלים ְּבִיחּוָדא

 ּוִמָּכל ֲעִׂשָּיה, ְיִציָרה ְּבִריָאה ֲאִצילּות ְּפָרֵטי ּוִמָּכל ,ֲעִׂשָּיה ְיִציָרה ְּבִריָאה ֲאִצילּות ֶׁשִּמְּכָללּות ָלֶהם,

 ֲעֵׂשה ִמְצַות ְלַקֵּים ּוְמֻזָּמן מּוָכן ָאֹנִכי ִהֵּנה ּוְסִפיָרה. ַּפְרצּוף ְּדָכל ֲעִׂשָּיה ְיִציָרה ְּבִריָאה ֲאִצילּות ְּפָרֵטי

 ֱא�ֵהינּו ְיהָֹוה ֶׁשִּצַּוִני ְּכמֹו ַהַּמּצֹות ַחג ֵליל ֶׁשִהיא ,ַהּזֹאת ַּבַּלְיָלה ִמְצַרִים ִּביִציַאת ְלַסֵּפר ַהּתֹוָרה ִמן
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 ְּכֵדי ,"ִמִּמְצַרִים ְּבֵצאִתי ִלי ְיהָֹוה ָעָׂשה ֶזה ַּבֲעבּור ֵלאֹמר ַההּוא ַּבּיֹום ְלִבְנ� ְוִהַּגְדָּת " ,ַהְּקדֹוָׁשה ֹוְּבתֹוָרת

 ִמְּלָפֶני� ָרצֹון ִויִהי  ֶעְליֹון. ְּבָמקֹום זֹו ִמְצָוה ֹׁשֶרׁש ְלַתֵּקן ּבֹוְרִאי, ְרצֹון ְוַלֲעׂשֹות ְליֹוְצִרי רּוחַ  ַנַחת ַלֲעׂשֹות

 ְיִציָאֵתנּו ִסּפּור ֶׁשל זֹו ִמְצָוה ְלָפֶני� ּוְמֻרָּצה ּוְמֻקֶּבֶלת ֲחׁשּוָבה ֶׁשִּתְהֶיה ֲאבֹוֵתינּו ֵוא�ֵהי ֱא�ֵהינּו ְיהָֹוה

 ְוִדּבּור ְּבַמֲעֶׂשה ְלַכֵּון ָהְראּויֹות ַהַּכָּונֹות ְּבָכל ִּכַּוְנִּתי ְּכִאּלּו ְלָפֶני� ְוַיֲעֶלה ַהּזֹאת, ַּבַּלְיָלה ִמִּמְצַרִים

 ְּבִריָאה ֲאִצילּות ְּכָללּות ֶׁשל ְיִחידֹות ַחּיֹות ּוְנָׁשמֹות רּוחֹות ְנָפׁשֹות ָּכל ִויֻתְּקנּו ְדִלָּבא, ּוְרעּוָתא ּוַמֲחָׁשָבה

 ַאְרַּבע ְוִיְתַיֲחדּו ּוְסִפיָרה, ַּפְרצּוף ְּדָכל ֲעִׂשָּיה, ְיִציָרה ְּבִריָאה ֲאִצילּות ְּפָרֵטי ָּכל ְוֶׁשל ֲעִׂשָּיה, ְיִציָרה

 ְּבִיחּוָדא ֲעִׂשָּיה, ְיִציָרה ְּבִריָאה ֲאִצילּות ִּדְכָללּות ְיִחיָדה ַחָּיה ּוְנָׁשָמה רּוחַ  ֶנֶפׁש ֶׁשֵהם ה''ֲהָויָ  אֹוִתּיֹות

 ְּבָכל ּוְבָרָכה ֶׁשַפע ִיָּמֵׁש� ּוִמָּׁשם הּוא, ָּברּו� סֹוף ֵאין אֹור ֶׁשַפע ִיְתַּפֵּׁשט ָּבֶהם ֲאֶׁשר ה)''(ְיהֹוָ  ְׁשִלים

 ְיהָֹוה ֹנַעם ִויִהי .ין)בִ ְק נּו יןיִ (ִמ  ן''מ לעֹוֵרר ְראּוִיים ֶׁשִּיְהיּו ְוִנְׁשָמֵתנּו רּוֵחנּו ַנְפֵׁשנּו ְלַזֵּכ� ָהעֹוָלמֹות

 ּכֹוְנֵנהּו. ָיֵדינּו ּוַמֲעֵׂשה ָעֵלינּו ּכֹוְנָנה ָיֵדינּו ּוַמֲעֵׂשה ָעֵלינּו ֱא�ֵהינּו

 ].ּבֹא ְּבָפָרַׁשת ְמֵהיָמָנא, [ַרְעָיא ַהָּקדֹוׁש ַהֹּזַהר ַמֲאַמר ֶאת ַהַהָּגָדה ֹקֶדם אֹוְמִרים ֵיׁש

 ְׁשָבָחא ְּבַהאי ְלִאְׁשָּתֵעי ַנׁש ַּבר ַעל ִחּיּוָבא ְּדִאיהּו ִמְצַרִים, ִדיִציַאת ִּבְׁשָבָחא ְלַסֵּפר ָּדא ָּבַתר ִּפּקּוָדא

 ִאיהּו ַזִּמין ְּבֶחְדָוא, ֲחֵדי ִסּפּור ּוְבַההּוא ִמְצַרִים, ִּביִציַאת ְּדִאְׁשָּתֵעי ַנׁש ַּבר ָּכל אֹוִקיְמָנא ְוָהִכי ְלַעְלִמין.

 הּוא ְּבִרי� ֻקְדָׁשא ְּבָמאֵרּה. ְלֶמֱחֵדי ִאיהּו ְּדַהאי ִמֻּכָּלא. ֵחידּו ְדהּוא ְדָאֵתי ְלָעְלָמא ִּבְׁשִכיְנָּתא ְלֶמֱחֵדי

 ּוְׁשָמעּו ִזילּו לֹון: ָאַמר ִדיֵלּה, ָּפַמְלָיא ְלָכל הּוא ְּבִרי� ֻקְדָׁשא ַּכִּניׁש ַׁשְעָּתא ֵּבּה ִסּפּור. ְּבַההּוא ֲחֵדי

 ּוִמְתַחְּבָרן ְוָאְתָין ִמְתַּכְּנִׁשין ֻּכְּלהּו ְּכֵדין ְּבפּוְרָקָנא. ַוֲחָדאן ָּבַני ִמְׁשָּתעּו ְּדָקא ִדיִלי ִדְׁשָבָחא ִסּפּוָרא

 ָאְתָין ְּכֵדין ְדָמאֵריהֹון. ְדפּוְרָקָנא ְּבֶחְדָוא ֲחָדאן ְדָקא אִדְׁשָבחָ  ִסּפּוָרא ְוָׁשְמִעין ְדִיְׂשָרֵאל. ַּבֲהַדְיהּו

 ֵלּה ְדִאית ַקִּדיָׁשא ַעָּמא ַעל ֵלּה ְואֹוָדאן ּוְגבּוָרן, ִנִּסין ִאיּנּון ָּכל ַעל הּוא ְּבִרי� ְלֻקְדָׁשא ֵלּה ְואֹוָדאן

 ְּבַההּוא ְוִיְׂשָרֵאל ְלֵעָּלא. ּוְגבּוְרָּתא ֵחיָלא ֵלּה ִאּתֹוַסף ְּכֵדין ְדָמאֵריהֹון. ְדפּוְרָקָנא ְּבֶחְדָוא ַּדֲחָדאן ְּבַאְרָעא,

 ֵלּה, ְואֹוָדאן ְּגבּוְרֵּתּה ְמַׁשְּבִחין ַּכד ּוְגבּוְרָּתא ֵחיָלא ֵלּה ְדִאּתֹוַסף ְּכַמְלָּכא ְלָמאֵריהֹון, ֵחיָלא ַיֲהֵבי ִסּפּוָרא

 ְּכַמה ָּדא ְּבִסּפּור ּוְלִאְׁשָּתֵעי ְלַׁשְּבָחא ִאית ָּכ� ּוְבִגין ֻּכְּלהּו. ַעל ְיָקֵרּה ְוִאְסְּתַלק ּהִמַּקּמֵ  ַדֲחִלין ְוֻכְּלהּו

  ְּדִאְּתַמר.

 לעולם האדם על חוב שהוא מצרים, יציאת בשבח לספר היא זו, שלאחר המצוה :הקדש ללשון תרגום

 הוא עתיד בשמחה, ההוא בספור ושמח מצרים ביציאת המספר אדם כל העמדנו, כך האלו. בשבחים לספר

 שמח הוא ברוך והקדוש באדונו, השמח אדם שזהו צד, מכל שמחה שהיא הבא, לעולם השכינה עם לשמח

 כלם מתקבצים אז בגאלתי. ושמחים בני שמספרים שלי, שבח של הספור ושמעו לכו להם: ואמר שלו בספור

 ומודים באים אז מאדונם, הגאלה בשמחת ששמחים השבח ספור ושומעים ישראל עם ומתחברים ובאים

 בשמחת ששמחים בארץ לו שיש הקדוש העם על לו ומודים והגבורות הנסים אלו כל על הוא ברוך להקדוש

 שנתוסף כמלך לאדונם, עז נותנים ההוא בספור וישראל למעלה, וגבורה עז לו נתוסף אז אדונם, של הגאלה

 יש זה ומשום כלם. על כבודו ועולה מפניו יראים והכל לו, ומודים גבורתו שמשבחים בעת וגבורה כח לו

 שלמדנו. כמו הזה בספור ולספר לשבח
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 ֶּפַסח. ְּבֵליל ִמְצַרִים ִּביִציַאת ְלַסֵּפר ֲעֵׂשה ִמְצַות ְלַקֵּים ְלַכֵּון ֵיׁש

 בלשון אותו שתיקנו האמוראים, מתיקון אלא המשנה מסדר אינו לחמא" "הא הבאה הפיסקה

 מלאכי שאין משום ועוד .לדבר רגילין היו זה בלשון כי הקטנים,ו הנשים גם אותו שיבינו כדי ארמית

 ,חורין בני נהיה הבאה שלשנה תפאריםמ שאנו עלינו יקטרגו לא וכך ארמית, לשון מכירים השרת

 ].'אבו או"ח, ריטב"א,[ ליגאל כדאים אנו שאין עוונותינו ויזכירו

  :רם בקול כולם ואומרים השלמות, שתי שבין האמצעית הפרוסה המצה את להגביה נוהגים

  ַעְנָיא, ַלְחָמא ]אהֵ /ְּכָהא [י"ג אהָ 
  ְדִמְצָרִים. ְּבַאְרָעא ַאְבָהָתָנא ֲאָכלּו ִדי

 :ואומר הבית בעל ומכריז

  ְוִיְפַסח. ייֵתי ִדְצִרי� ָּכל ְוייכּול, ייֵתי ִדְכִפין ָּכל
  :להם ואומר ומנחמם המסובים אל ופונה

  ְדִיְׂשָרֵאל. ְּבַאְרָעא ַהָּבָאה ְלָׁשָנה ָהָכא, ַהַׁשָּתא
  .חֹוִרין ְּבֵני ְדִיְׂשָרֵאל ְּבַאְרָעא ַהָּבָאה ְלָׁשָנה ַעְבֵדי, ָהָכא ַהַׁשָּתא

 ַאְבָהָתָנא ֲאָכלּו ִדי רמב"ן] [רש"י, בלבד ומים מקמח שעשוי ]'אבו[ עוני לחם היה כזה ַעְנָיא ַלְחָמא ַהא
 מפני זה מצות, לאכול לנו נתנו שהמצרים לכך והטעם ,מצרים בארץ אבותינו שאכלו ְדִמְצָרִים ְּבַאְרָעא

 שבוי שהיה עזרא האבן סיפר וכן היום, לכל ממנו מעט ויספיק בקיבה, מהר מתעכלות ואינן קשות שהם

 ].'אבו[ חמץ לו נתנו ולא מצה, לחם אותו מאכילין והיו בהודו
 עמנו ויאכל יבוא ְוייֹכל ייֵתי ]'אבו[ לאכול מה לו ואין שרעב מי כל ִדְכִפין ָּכל ואומר: הבית בעל ומכריז

 ולמעלה המנחה מן פסח בערב עצמו את להרעיב צריך אחד כל שכן לאכול, ומזמינם למסובין פונה וכן ].[או"ח

 במסכת שכתוב משום ועוד ].'אבו [ריטב"א, ):צט (פסחים במשנה כדאמרינן לתיאבון, מצה בלילה שיאכל כדי

 שאינו ִדְצִרי� ָּכל וכן ].'אבו[ בתאוה המצה שיאכלו כדי הפסח בערב מתענין והצנועין שהבכורות סופרים

 ייֵתי כוסות 'לד ויין ומרור, וחרוסת, כרפס כגון: החג, צרכי לו אין אבל דוחן, ופת אורז פת לו שיש כיון רעב
  ].[או"ח בידו היכולת שאין למי לעשות ראוי שכן זה, על יתמהמה ולא הפסח, סדר ויעשה יבוא ְוִיְפַסח

 קרבן בלא בלבד, עוני לחם מצות מקיימים אנו עכשיו אמנם ָהָכא ָהַׁשָּתא ומנחמם: המסובים אל ופונה

 וככל חקותיו ככל הפסח מצות נקיים המקדש, בית כשיבנה ְדִיְׂשָרֵאל ְּבַאְרָעא ַהָּבָאה ְלָׁשָנה אבל פסח,

 אבל רומי) למלכות משעובדים היו שני יתב בזמן וגם( בגלות אנו כי ַעְבֵדי ָהַׁשָּתא כן כמו ].[ריטב"א משפטיו

 בניסן (יא:) בר"ה כדאמרינן הגלות, מעול ומשוחררים חֹוִרין ְּבֵני כולנו ונהיה המשיח יבוא ַהָּבָאה ְלָׁשָנה

 ].'אבו[ כהלכתן הפסח מצוות את לקיים ונזכה גאל,לה עתידים ובניסן נגאלו
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 מתיקה מיני לתינוקות ומחלקים שני, כוס ומוזגין ,השלחן מעל המצות שבה הקערה מסיר

 הלילות. משאר הזה הלילה נשתנה מה שישאלו כדי הסעודה קודם

 קודם שותים מדוע וישאלו התינוקות שיתמהו כדי שני, כוס מיד שמוזגין קטז.)פסחים ( בגמראמובא 

 אביו בבן, חכמה אין ואם זה. בליל שנעשים נוספות שאלות לשאול יתעוררו כך ידי ועל סעודה,

 תלמידי ואפילו עצמו. את שואל הוא לאו ואם אלתו;ש אשתו אזי בן לו אין ואם לשאול. מלמדו

 תעג,ז). (שו"ע נשתנה" "מה לזה זה שואלים פסח בהלכות הבקיאין חכמים

 .)בקשותיו את ויבקש 'לה יתפלל אחד שכל הקדושים בספרים (כתוב ׁשֹוֵאל: ַהֵּבן ְוַכאן

 ַהֵּלילֹות? ִמָּכל ַהֶּזה ַהַּלְיָלה ִּנְּׁשַּתָנה ַמה
 ְׁשֵּתי ַהֶּזה ְוַהַּלְיָלה ַאַחת, ַּפַעם ֲאִפילּו ְמַטְּבִלין ֲאַנְחנּו ֵאין ַהֵּלילֹות ֶׁשְּבָכל .1

  ְפָעִמים.

  ַמָּצה. ּכּולֹו ַהֶּזה ְוַהַּלְיָלה ַמָּצה, אֹו ָחֵמץ אֹוְכִלין ֲאַנְחנּו ַהֵּלילֹות ֶׁשְּבָכל .2

  ָמרֹור. ַהֶּזה ְוַהַּלְיָלה ְיָרקֹות, ְׁשָאר אֹוְכִלין ֲאַנְחנּו ַהֵּלילֹות ֶׁשְּבָכל .3

 ְוַהַּלְיָלה ְמֻסִּבין, ּוֵבין יֹוְׁשִבין ֵּבין ְוׁשֹוִתין, אֹוְכִלין ֲאַנְחנּו ַהֵּלילֹות ֶׁשְּבָכל .4
 ְמֻסִּבין. ֻּכָּלנּו ַהֶּזה

 דברים עושים שאנו ?השנה ימות שאר של ַהֵּלילֹות ִמָּכל פסח ליל ַהֶּזה ַהַּלְיָלה ִּנְּׁשַּתָנה ַמה

 עצמנו מראים אנו שני ומצד ,שאוכלים מלכים כבני זה בליל מתנהגים אנו אחד שמצד זה, את זה הסותרים

  .זכר לשיעבוד במצרים רוח שפלי כעניים

 הסעודה קודם הירק את ולטבול לחזר חייבים אנו אין כלומר, ַמְטִּביִלין ֶאנּו ֵאין ַהֵּלילֹות ֶׁשְּבָכל .1

 סעודתינו עיקר קודם הירק את לטבול מחויבים אנו ַהֶּזה וַהַּלְיָלה ואילו ֶאָחת, ַּפַעם ֲאִפילּו [ריטב"א]
 מאכלם כל כי האכילה, היא רבותינו אצל הטיבול כי [ריטב"א] במרור ואחת בכרפס אחת ,ְפָעִמים ְׁשֵּתי

 .א או"ח] [ריטב"א, חרות דרך על מורה וזה טיבול, ע"י היה

לאכול  מצווים אנו ַהֶּזה וַהַּלְיָלה ואילו ,ּוַמָּצה ָחֵמץ לאכול רשאין אֹוְכִלין ָאנּו ַהֵּלילֹות ֶׁשְּבָכל .2

 כדין עונש לנו יש זו מצוה בטלנו ואם מצות", תאכלו "בערב יח) יב, (שמות שנאמר ַמָּצה, ּכּולֹו מפת שעשוי

 שאכלו כמו "עוני לחם"ל זכר היא זו ומצה ].[רשב"ץ שמים בידי מיתה חייב חמץ אכל ואם עשה, מצות המבטל

  שיעבוד. על מורה וזה במצרים, אבותינו

 
ולמרות שטבלנו רק את הכרפס, מ"מ כבר רואה הבן את המרור מונח בשלחן ודרכם היה לשקעו בחרוסת ולכן  א

שאין זה שאילה לתינוק בלבד אלא אף לחכם, שהרי אם אין לו בן הוא שואל  יודע הבן שלא יאכלוהו בלא טבול. ועוד
 .[רשב"ץ]את עצמו 
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 מתוקים ְיָרקֹות ְׁשָאר סעודתינו בתחילת לאכול בידינו הרשות אֹוְכִלין ָאנּו ַהֵּלילֹות ֶׁשְּבָכל .3

 [ריטב"א, ָמרֹור באכילת סעודתינו תחילת עושים אנו ַהֶּזה ַהַּלְיָלה ואילו אכילה, לידי האדם את שגוררים

  עבוד.שי על מורה וזה קשה", בעבודה חיהם את ל"וימררו זכר ]'אבוד

 וַהַּלְיָלה ואילו ְמֻסִּבין, ּוֵבין יֹוְׁשִבין ֵּבין שרוצים תנוחה באיזה אֹוְכִלין ָאנּו ַהֵּלילֹות ֶׁשְּבָכל .4
 כבני חרות דרך שמאל צד על בהסבה הכוסות ושתית המצווה מצת את אוכלים ,כלומר ,ְמֻסִּבין ֻּכָלנו ַהֶּזה

  ].[רשב"ץ מההסבה להפטר רשות לנו ואין ,ומלכים שרים

 אבותינו, אכלו כאשר ומרור מצה אכילת ע"י עבודנוש את מזכירים אנו אחד מצד השאלות: תמצית

 כשהוציאם אבותינו שעמדו כדרך בהסבה, והאכילה הטיבולים שני ע"י חירותנו את מזכרים אנו ומאידך

 זאת. סתירה ליישב בא 'היינו עבדים' הבא והקטע חזקה. ביד משם הקב"ה

 יכסנה). הכוס כשאוחז (ורק ההגדה אמירת בשעת המצות את יגלהו למקומה הקערה יחזיר

 בגמרא ונחלקו בשבח", ומסיים בגנות "מתחיל מצרים יציאת שסיפור קטז.) (פסחים במשנה אמרו

 במצרים". לפרעה היינו "עבדים :אמר ושמואל אבותינו", היו ע"ז עובדי "מתחילה :אמר רב גנות? מאי

 כן שהיו כמו ע"ז" עובדי "מתחלה בגנות שמתחיל סבר שרב קודם, מתחילים במה היא ומחלוקתם

 מספרים ואח"כ נס של תוקפו שהוא היינו" "מעבדים שמתחילין סבר ושמואל אברהם, שבא עד בתחילה

 ].[ריטב"א לפרעה" היינו ב"עבדים כשמואל התחיל ההגדה ובעל הע"ז, בגנות

 שיעבודנו את מזכירים שאנו הלילות", מכל הזה הלילה נשתנה "מה ששאלו לתינוקות משיב עתה

 ש: משום וזה ]'אבוד [או"ח, אבותינו שאכלו כמו ומרור מצה ואוכלים

  ֲעָבִדים

 ּוִבְזרֹועַ  ֲחָזָקה ְּבָיד ִמָּׁשם ֱא�ֵהינּו ְיהָֹוה ַוּיֹוִציֵאנּו ְּבִמְצָרִים, ְלַפְרֹעה ָהיינּו
  ְנטּוָיה.

 ֲאַנְחנּו ֲעַדִין ִמִּמְצָרִים, ֲאבֹוֵתינּו ֶאת הּוא ָּברּו� ַהָּקדֹוׁש הֹוִציא לֹא ְוִאּלּו
  ְּבִמְצָרִים. ְלַפְרֹעה ָהיינּו ְמֻׁשְעָּבִדים ָבֵנינּו ּוְבֵני ּוָבֵנינּו

 ָעֵלינּו ִמְצָוה ַהּתֹוָרה, ֶאת יֹוְדִעים ֻּכָלנּו ְנבֹוִנים, ֻּכָלנּו ֲחָכִמים, ֻּכָלנּו ַוֲאִפילּו
  ִמְצַרִים, ִּביִציַאת ְלַסֵּפר

 ְמֻׁשָּבח. ֶזה ֲהֵרי ִמְצַרִים ִּביִציַאת ְלַסֵּפר ַהַמְרֶּבה ְוָכל

 שהיה ְלַפְרֹעה היינו ֲעָבִדים שהיינו משום וזה ומרור, מצה אוכלים אנו שמחד לתינוקות עונים אנו

 שם וסבלנו ממנה, לצאת יכול איש ואין כשפים, ומלאה וטמאה קשה מדינה שהיתה ְּבִמְצָרִים קשה מלך

 כשרצה כן "פואע אבותינו. אכלו כאשר ומרור מצה אוכלין אנו ולשעבוד לעינוי זכר ולכן ואיום, נורא שיעבוד
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 ּוִבְזרֹועַ  מכות עשר ע"י כרחם בעל ֲחָזָקה ְּבָיד הוציאנו? ואיך ִמָּׁשם ֱא�ֵהינּו ְיהָֹוה ַוּיֹוִציֵאנּו לגאלנו 'ה
 ישראל בני את יהוה הוציא הזה, היום בעצם ויהי "(יב,נא) שנאמר כמו ֹכל, לעין וגלוי מפורסם באופן ְנטּוָיה

 אבותינו שעמדו כדרך חירות דרך הירק ולטבל להסב חייבים אנו ולכן ].[רש"י "צבאתם על מצרים מארץ

 ממצרים. הקב"ה כשהוציאם

 לספר לנו ומה נגאלנו ולא נשתעבדנו לא ואנו נגאלו, כבר ואבותינו היה כבר שהיה מה תאמר ואם

 ִמִּמְצָרִים, ֲאבֹוֵתינּו ֶאת הקב"ה הֹוִציא לֹא ְוִאּלּו :היא לכך התשובה ]'[אבו בלילה? מצרים היציאת
 שנשבע הקץ חשבון לבטל רב, וערב רשעים בהם ושהיו במצרים כשהיו ישראל עונות גרמו ח"ו אם כלומר

 ֲהֵרי ]'[אבו יוצאים היינו זכות איזו על רשעים שדורותינו אנחנו כ"ש משם, שיוצינו אבינו לאברהם הקב"ה
 .ְּבִמְצָרִים ְלַפְרֹעה ָהיינּו ְמֻׁשְעָּבִדים ָבֵנינּו ּוְבֵני ּוָבֵנינּו ָאנּו הזה היום עד

 תאמר שלא כדי וכן ]'[אבו מצרים יציאת ענין נספר ולא ומרור מצה שנאכל בכך דיינו תאמר שלא וכדי

 לכן ].[רשב"ץ לספר צורך אין מצרים יציאת סיפור שיודע למי אבל ,הקטנים על אלא מוטלת זאת מצוה שאין

 מהי דבר מתוך דבר להבין ְנבֹוִנים ֻּכָלנּו ואפילו מאבותינו, זה דבר ששמענו ֲחָכִמים ֻּכָלנּו ַוֲאִפילּו אמר

 ַהּתֹוָרה ֶאת יֹוְדִעים ֻּכָלנּו ואפילו רבות, שנים זה שידענו ְזֵקִנים ֻּכָלנּו ואפילו אלו, במצוות שיש הכונה

 ִמְצָוה זה כל עם [רשב"ץ] מצרים ביציאת מספרים אנו התורה קריאת ומתוך בתורה הוגים אנו יום וכל
 את "זכור שנאמר גאולתו, על מספר שהנגאל כדרך הגאולה בענין ולדבר ִמְצַרִים ִּביִציַאת ְלַסֵּפר ָעֵלינּו

 זבח "ואמרתם שנאמר יודעים, שאינם אלו את ללמד לנו שיש שכן וכל ממצרים". יצאתם אשר הזה היום

 ַהַמְרֶּבה ְוָכל ].'[אבוד יד) יג, (שם בנך" ישאלך "כי וכן ח) יג, (שם לבנך" "והגדת וכן כז) יב, (שמות 'וכו פסח"
 ְמֻׁשָּבח ֶזה ֲהֵרי [רשב"ץ] הסעודה אחר הזה בלילה וכ"ש משובח, זה הרי שעה בכל ִמְצַרִים ִּביִציַאת ְלַסֵּפר

 ממהרין הסעודה קודם אבל ][רשב"ץ הראשונים התנאים שעשו לקמן שמבוא כמו הקב"ה, בכבוד שמרבה

  ].[או"ח התינוקות ירדמו שלא כדי הסדר לעשות

 

 חכמים תלמידי שאף ב. משובח. זה הרי לספר המרבה שכל א. דברים: שני למדנו הקודם בקטע

 מגדולי לכך ראיה מביאים כעת .'והגדת' מצות לקיים כדי זה את זה שואלין פסח, בהלכות הבקיאין

 הבוקר. שהגיע הרגישו לא מצרים יציאת בנסי לספר םחביבות שמרוב התנאים חכמי

  ַמֲעֶׂשה

 ַטְרפֹון, ְוַרִּבי ֲעִקיָבא, ְוַרְּבי ֲעַזְרָיה, ֶּבן ֶאְלָעָזר ְוַרִּבי ְיהֹוֻשַע, ְוַרִּבי ֱאִליֶעֶזר, ְּבַרִּבי
  ,ְבַרק ִּבְבֵני ְמֻסִּבין ֶשָהיּו

 ְוָאְמרּו ,ַתְלִמיֵדיֶהם ֶׁשָּבאּו ַעד ַהַּלְיָלה, אֹותֹו ָּכל ִמְצַרִים ִּביִציַאת ְמַסְּפִרים ְוָהיּו
 ַׁשֲחִרית. ֶׁשל ְׁשַמע ְקִריַאת ְזַמן ִהִּגיעַ  !ַרּבֹוֵתינּו ָלֶהם:
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 שהיו ַטְרפֹון ְוַרִּבי ֲעִקיָבא, ְוַרְּבי ֲעַזְרָיה, ֶּבן ֶאְלָעָזר ְוַרִּבי ְיהֹוֻשַע, ְוַרִּבי ֱאִליֶעֶזר, ְּבַרִּבי ַמֲעֶׂשה

 בברק בני בעיר ְבַרק ִּבְבֵני הסדר בליל לסעוד יושבים ְמֻסִּבין ֶשָהיּו [רשב"ץ] החרבן אחר וגם שני בית בזמן
 לדרוש הרבו וזקנים, ונבונים חכמים שהיו אע"פ ַהַּלְיָלה אֹותֹו ָּכל ִמְצַרִים ִּביִציַאת ְמַסְּפִרים ְוָהיּו

 ֶׁשָּבאּו ַעד הלילה עליהם שעבר הרגישו לא המצוה חביבות ומרוב [או"ח] הסעודה לאחר מצרים ביציאת
 ר,להאי היום שהתחיל ַׁשֲחִרית ֶׁשל ְׁשַמע ְקִריַאת ְזַמן ִהִּגיעַ  ַרּבֹוֵתינּו, ָלֶהם: ְוָאְמרּו ַתְלִמיֵדיֶהם

 בנס ולספר מלהאריך נמנעין היו לא בזמנה, לקיימה וצריך עוברת, מצווה שהיא ק"ש מצוות חיוב ואלמלא

 "הוא מב) יב, (שמות שנאמר כמו משובח, ה"ז מצרים ביציאת לספר המרבה כי ]רשב"ץ ,[שבה"ל מצרים יציאת

 ].[רשב"ץ לדורותם" ישראל בני לכל שמורים 'לה הזה הלילה

 מהתורה מצוה יש מצרים, ביציאת הזה בלילה לספר מצוה שיש שמלבד מלמדנו ההגדה בעל כעת

 בלילה, ולא ביום רק הוא מצרים יציאת סיפור שחובת תאמר שלא ועוד ].[רשב"ץ ולילה לילה בכל להזכירה

 היתה מצרים גאולת שעיקר תאמר שלא וכן ,מצרים" מארץ צאתך יום את תזכור "למען שכתוב כמו

 מהתורה מצווה שיש הלילות, את לרבות חייך" ימי "כל שדרש זומא בן הדרש את כעת מביאים לכן ביום.

 ].'אבו [או"ח, כמותו והלכה ערבית, של בק"ש ולילה לילה בכל מצרים יציאת סיפור את להזכיר

 ֲעַזְרָיה: ֶּבן ֶאְלָעָזר ַרִּבי ָאַמר
 ַּבֵּלילֹות ִמְצַרים ְיִציַאת ֶׁשֵּתָאֵמר ָזִכיִתי ְולֹא ָׁשָנה, ִׁשְבִעים ְכֶבן ֲאִני ֲהֵרי

  זֹוָמא, ֶּבן ֶׁשְּדָרָׁשּה ַעד

  :טז,ג) (דברים ֶׁשֶּנֱאַמר
 "ְיֵמי פרשו) (וכך ַחיי�", ְיֵמי ָּכל ִמְצַרִים ֵמֶאֶרץ ֵצאְת� יֹום ֶאת ִּתְזֹּכר "ְלַמַען

  ַהֵּלילֹות. - ַחיי�" ְיֵמי "ָּכל ַהָיִמים, - ַחיי�"

  אֹוְמִרים: ַוֲחָכִמים
 ַהָּמִׁשיַח. ִלימֹות ְלָהִביא - ַחיי�" ְיֵמי "ָּכל ַהֶּזה, ָהעֹוָלם - ַחיי�" "ְיֵמי

 אלא ,18 בן רק אלא 70 בן באמת היה ולא ָׁשָנה ִׁשְבִעים ְכֶבן ֲאִני ֲהֵרי ֲעַזְרָיה: ֶּבן ֶאְלָעָזר ָאַמר

 על יחלקו שלא כדי לבנות, שערות 18 בזקנו וגדל נס לו ונעשה לנשיא, שנתמנה ביום זקנה עליו שקפצה

 
בני הם כריות , ִּבָבֵני ְבַרקוי"ג  .[רשב"ץ]ובני ברק וגת רמון  כמ"ש בנחלת מטה בני דן (יהושע יט, מה) ויהוד ב

 .[תרגום רס"ג, אברבנל]בארמית, וברק מלשון מבריק, דהינו שהסבו על כריות משי מבריקים 



13 
 

 ד ראיה ולהביא עלי החולקים חברי את נצחתי לא ָזִכיִתי ְולֹא כז:] תברכו[ ג בחור יראוהו אם נשיאותו
 שעיקר סוברים שחכמים לפי ערבית, של בק"ש ציצית בפרשת ַּבֵּלילֹות גם ִמְצַרים ְיִציַאת ֶׁשֵּתָאֵמר

 נוהגת שאינה ציצים מצות כדין ,ה 'ציצית פרשת' את ערבית של בק"ש מדלגים היו ולכן ביום, היא הגאולה

 ]'אבו [או"ח, שנים במקום אחד של דבריו ואין רבים במקום יחיד והייתי אותו", "וראיתם שנאמר ביום אלא

 ֶׁשֶּנֱאַמר: [או"ח] מהכתוב שדרש בדרשה וסייעני לנשיאות, אותי שמינו ביום זֹוָמא: ֶּבן ֶׁשְּדָרָׁשה ַעד
 'ימי' מדאמר - ַחיי�" "ְיֵמי ודרשינן ַחיי�" ְיֵמי ָּכל ִמְצַרְים ֵמֶאֶרץ ֵצאְת� יֹום ֶאת ִּתְזֹּכר "ְלַמַען

 - ַחיי�" ְיֵמי "ָּכל שנאמר מכיון אולם בלבד, ַהָיִמיםב רק מצרים יציאת את להזכיר חיוב שיש משמע
 ַהֵּלילֹות, בכל גם מצרים יציאת את להזכיר חיוב שיש לרבות באה 'כל' המילהש למדנו חייך" "בימי ולא

 לדרוש יש שכך אֹוְמִריםו חולקים ַוֲחָכִמים [ראב"ן] בכורות מכת ע"י היציאה התחילה שבלילה משום

 ַחיי� ְיֵמי 'ָּכל' ואילו ַהֶּזה, ָהעֹוָלםב מצרים יציאת להזכיר שמצוה למדים אנו - ַחיי�" "ְיֵמי :הפסוק
 ְלָהִביא אלא [רשב"ץ] החיים ימות כל בכלל הם הלילות גם שהרי הלילות את לרבות באה אינה 'כל' המילה

 קבוץ זכרון שמפני תאמר שלא מצרים, יציאת להזכיר חובה תהיה אז שגם ַהָמִׁשיחַ  ִלימֹות את לרבות בא

 וע"ז ,לה טפלה מצרים יציאת וזכרון עיקר יהיה גליות קבוץ זכרון אלא מצרים, יציאת זכרון יתבטל גליות

  ].[רשב"ץ ו המשיח לימות "כל" בא

 הפסוקים את ההגדה בעל מביא כעת מצרים, יציאת יפורס לבניו להודיע היא ההגדה שעיקר כיון

 אחד לכל החכמה דרך על להשיב כדי מצרים, יציאת סיפור חובת עיקר את למדים אנו מהם בתורה

  ].[רשב"ץ דעתו כפי מהבנים

 
שנים  18שנה תוסיף לכך  52שרבי אלעזר בן עזריה היה גלגולו של שמואל הנביא, ושמואל חי  וכתב רבינו האר''י ג 

 שנה. 70של רבי אלעזר, הרי סך הכל 
והרשב"ץ  לשון "זכיתי" נצחתי, מלשון זכוהו לרבנן (קדושין יח.) וכן מאן דמזכי למלכא [ריטב"א, או"ח, אבו]. ד

נקרא זוכה כדאמר אביי (שבת כא:) "אי זכאי גמרנא מעיקרא", ואמר  לא זכיתי שהשומע ולומד דבר חדשפירש: 
 ר"א שלא למצוא ראיה לדבריו מהכתוב בתורה שיש חיוב יציאת מצרים בלילות.

פירש"י שחכמים אומרים שאין אומרים יציאת מצרים בלילה כלל, ואין אומרים פרשת ציצית  כתב הריטב"א: ה
ת יד:) "דבר אל בני ישראל אני ה אלהיכם", ולדעתו הא דתנן ברישא דמתני כלל אלא מדלגה כדאמרי במערבא (ברכו

שמדרבנן לדברי הכל מזכירין  וי"מ(ברכות י"ב:) מזכירין יציאת מצרים בלילות, כדברי ראב"ע נסתמה משנה זו. 
רב נחמן לדרו  יציאת מצרים בלילות, ולא נחלקו אלא האם יש גם חיוב מדאורייתא, וקיימא לן כרבנן, והיינו דאמר

 עבדיה בפסוקא קמא צערן טפי אל תצערן (ברכות יג:). 

במסכת ברכות (יב:) מובא שבן זומא הקשה על דרשת חכמים, שהרי בימות המשיח יהיו נסים גדולים עד  בגמרא ו
ח) "הנה ימים באים נאם יהוה, ולא יאמרו עוד חי יהוה אשר העלה  -, ז שנס יצי"מ לא יזכר, כמו שנאמר בירמיה (כג

את בני ישראל מארץ מצרים, כי אם חי יהוה אשר העלה ואשר הביא את זרע בית ישראל מארץ צפונה ומכל הארצות 
טל אשר הדחתים שם וישבו על אדמתם", וענו לו חכמים שאין כוונת הכתוב שאחר הגאולה האחרונה העתידית יתב

לגמרי הזכרון ליציאת מצרים, אלא הזכרון של הגאולה האחרונה יהיה עיקר, וזכרון יציאת מצרים יהיה טפל לנסים 
  שיעשו בימות המשיח.
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 מתחילים אנו אלו דרשות קודם כן על המתאים, לבן פסוק כל ולדרוש להתאים שצריך ומפני

 כמו סיני, הר לפני קרבנו ממצרים גאלנו אשר אחרי כי שלימה, תורה לנו שנתן השם, את לברך

 תעבדון ממצרים העם את "בהוציאך ג,יב) (שמות שנאמר כמו ע"ה, רבינו משה ע"י בתחלה שייעדנו

 ].[ריטב"א סיני הר הזה" ההר על האלהים את

 ].[או"ח בתורה המוזכרים הבנים ארבעה כנגד "ברוך" פעמים ארבע ואומר

  הּוא. ָּברּו� - ַהָּמקֹום ָּברּו�

  הּוא. ָּברּו� - ִיְׂשָרֵאל ְלַעּמֹו ּתֹוָרה ֶׁשָּנַתן ָּברּו�
  ּתֹוָרה: ִּדְּבָרה ָבִנים ַאְרָּבָעה ְּכֶנֶגד

 ִלְׁשֹאל. יֹוֵדעַ  ֶׁשֵאינֹו - ְוֶאָחד ָּתם, - ְוֶאָחד ָרָׁשע, - ְוֶאָחד ָחָכם, - ֶאָחד

 ָּברּו� - ]'אבו [ב"ר, מקומו העולם ואין עולמו של מקומו שהוא כיון ,'מקום' נקרא הקב"ה ַהָּמקֹום ָּברּו�   
 ג,יב) (שמות שנאמר כמו מצרים, יציאת מטרת עיקר שזה ִיְׂשָרֵאל ְלַעּמֹו ּתֹוָרה ֶׁשָּנַתן ָּברּו� הּוא,

  הּוא. ָּברּו� - סיני) (=הזה" ההר" על האלהים את תעבדון ממצרים העם את "בהוציאך

 ְּכֶנֶגדש למידין אנו הכתובים המקראות ולפי בתורה, מקומות בארבעה כתובה לבנינו ההגדה מצות

 ִלְׁשאֹול יֹוֵדעַ  ֶׁשֵאינֹו - ְוֶאָחד ָּתם, - ְוֶאָחד ָרָׁשע, - ְוֶאָחד ָחָכם, - ֶאָחד ּתֹוָרה, ִּדְּבָרה ָבִנים של סוגים ַאְרָּבָעה

  נערים. כמו כלום יודעין לא שעדיין כיון 'בנים' להם וקורא שואל, שהוא מה כפי ואחד אחד לכל לספר וצריך

 מהבנים: אחד כל אומר מה ההגדה בעל מבאר וכעת

 אֹוֵמר? הּוא ָמה - ָחָכם

  ֶאְתֶכם"? ֱא�ֵהינּו ְיהָֹוה ִצָּוה ֲאֶׁשר ְוַהִמְׁשָּפִטים ְוַהֻחִּקים ָהֵעדֹות "ַמה

  :ַהֶּפַסח ְּכִהְלכֹות לֹו ֱאמֹור ַאָּתה ַאף
 ֲאִפיקֹוָמן. ַהֶּפַסח ַאַחר ַמְפִטיִרין ֵאין

י־ִיְׁשָאְל�֥  ואתחנן בפרשת הפסוק כלשון ?אביו את שואל אֹוֵמר הּוא ָמה םָחכָ  ר ִבְנ�֛  ["ִּכֽ  ָמָח֖
ר  שהם ומרור, מצה לאכול כגון מצרים. גאולת על עדות שהם טעם להם שיש דברים הם ָהֵעדֹות ַמה ]ֵלאֹמ֣

 בתי על המקום שפסח זכר הפסח, ענין וכן קשה". בעבודה חייהם את ל"וימררו זכר וכן עוני", ל"לחם זכר

 כרצונו ומחדש בורא בעולם אלוה יש כי עדות שהיא שבת כמצות 'עדות' וי"מ ].'אבו [ריטב"א, במצרים אבותינו

 בהן וכיוצא אדומה ופרה המשתלח ושעיר בחלב כבשר טעמם לנו נתברר שלא המצות ְוַהֻחִּקים ].[רשב"ץ

 ושיאכל בו", תשברו לא "ועצם שנאמר כענין מוסבר, טעם בהם נראה שאין בפסח שיש הלכות וכן ].[רשב"ץ

 טעמם, להבין יכולים שאנו המצוות ְוַהִמְׁשָּפִטים אותם? נקֵיים אם יש תועלת איזה [ריטב"א] אחת בחבורה

 [רשב"א, ומצה חמץ בענין סופרים ודקדוקי ומצה חמץ דיני שאר וכן בו", יאכל לא ערל "וכל שנאמר כענין
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 שהרי תכם"א" כשאמר הכלל מן עצמו את שהוציא לומר ואין ֶאְתֶכם"? ֱא�ֵהינּו ְיהָֹוה ִצָּוה ֲאֶׁשר ]'אבו

 הדבר והיה ממצרים שיצאתם אתם כלומר "אתכם" מהו א"כ ,אלהינו" '"ה באמרו שמים מלכות עליו קיבל

 "ואני שפירושו "ִאתכם", כמו תכם"אֶ " י"ל ועוד נולד. לא עוד והוא ההם, בימים הייתם שאתם אליכם

 לדבר שיודע הפסח, ענייני בכל מדקדק הוא שהרי חכם, בן שהוא ניכר ומשאלתו עמהם. עצמו ושתף עמכם"

  ].'אבו [ריטב"א, ומשפטים חקים עדות והזכיר נכונה בלשון ולשאול

 כלל ,החקים" "מה החכם כששאל ,כלומר ַהֶּפַסח: ִהְלכֹות שארּכְ  לֹו ֱאָמרו ענה האב ַאָּתה ְוַאף

 קודם ואגוזים קליות כליםואוכן מדוע  קודם הסעודה ולא בתוכה, הירק טביליןמ אנו מדוע בשאלתו

 סעודה. אחר לבא דרכן והרי ]"נשתנה "מה שישאלו כדי מיני מתיקה להם שמחלקין מו שאמרנוכ[ הסעודה

 .רש"י] בשם 'ואבו ,ריטב"א [או"ח,

 קרבן ַאַחר הסעודה בסיום אוכלין אין כלומר מסיימין, אין ַמְפִטיִרין ֵאיןש כיון :היא לכך והתשובה

 כל כמנהג תיקהמ מיני הוציאוהסעודה  סיוםאין אומרים ב ,כלומר .זמתיקה מינישהם  ֲאִפיקֹוָמן ַהֶּפַסח

 ,ואחריה לא אוכלים כלום שהוא זכר לכזית מקרבן פסח, ת האפיקומן,צָ מַ ְמ  כזית אוכלים אלא סעודות,ה

 ,'אבו [או"ח, הלילה כל בהם ונספר הפסח מצות טעמי נזכיר זה טעם ומתוך בפינו, המצה טעם שישאר כדי

  ].ריטב"א

  - ָרָׁשע

  אֹוֵמר? הּוא ָמה

  לֹו. ְולֹא - "ָלֶכם" ?כו) יב, (שמות ָלֶכם" ַהּזֹאת ָהֲעבֹוָדה "ָמה

 ֶוֱאֹמר ִשָּניו ֶאת ַהְקֵהה ַאָּתה ַאף ַּבִעָּקר, ָּכַפר ַהְּכָלל, ִמן ַעְצמֹו ֶאת ֶׁשהֹוִציא ּוְלִפי
 לֹו. ְולֹא - "ִלי" ,ח) יג, (שמות ִמִּמְצָרִים" ְּבֵצאִתי ִלי ְיהָֹוה ָעָׂשה ֶזה "ַּבֲעבּור לֹו:

 ִנְגָאל. ָהָיה לֹא ָׁשם, ָהָיה ְוִאּלּו

 ָמה ]ְּבֵניֶכם ֲאֵליֶכם יֹאְמרּו ִּכי [ְוָהָיה" הפסוק כלשון לקנטר בא אֹוֵמר? הּוא ָמה - ָרָׁשע
 שמחת ולערב סעודתינו את לעכב שנה בכל עלינו מטריחים שאתם הטורח מה ?ח ָלֶכם" ַהּזֹאת ָהֲעֹבָדה

 
מינין, כלומר אין אומרים הוציאו מיני מתיקה לקינוח סעודה, וכן אפיקומן זה  -אפיקומן זה נוטריקון אפיקו  ז

ואינו מתכוין למצוות אכילה המצה שנראת אפיקומן שהיא זכר  ובלשון יוני אפיקומן זה מנוחה. לשון השלמה וסיום,
 לקרבן פסח.

שהרי פסוק זה נאמר בשמות בפרשת משכו (יב, כו) "מה העבודה הזאת", והפסוק אח"כ אומר "ואמרתם  הוקש ח
ויישב ח) שהוא בפרשת קדש לי כל בכור. ה", ואילו כאן האבא עונה לו "והגדת לבנך בעבור זה" (שם יג, -זבח פסח ל

כי מסדר ההגדה לא חשב להזכיר הפסוקים הכתובים בתורה על השאלות, כי זה דבר פשוט שישיב להם כמו  באו"ח
שכתוב, אך בא להודיענו היכן דברה תורה כנגד ד בנים, ובחכם ורשע החידוש שאינו כתוב בתורה שישיב להם על 

 ו אינו כתוב בתורה, אך אנו דורשין ממנו תשובה לרשע מיתור לי.שאלתם, כי דרש לי ולא ל
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 ולא "לכם" הם החג מצוות דהיינו לֹו ְולֹא - "ָלֶכם" שאמר ולפי :ואומר למסובין ופונה ].[ירושלמי החג

 ּוְלִפי במצות, המחוייבים ישראל עם מכלל עצמו את והוציא החג, במצות נצטוה לא שהוא ר"ל כלומר "לי",
 במצותיו הכופר שכל קב"ה,הב ְּבִעָּקר ָּכַפר כאילו הוי ,'ה במצוות וכפר ַהְּכָלל ִמן ַעְצמֹו ֶאת ֶׁשהֹוִציא

 שמים מלכות עליו קבל לא הרשע לחכם ובניגוד מדבר, הכתוב רשע שבבן הכתוב לך וגילה בו. כופר כאילו

 ַהְקֵהה ַאָּתה ְוַאף ולכן .'אתכם' כמו עמהם עצמו שתוף מורה אינו 'לכם' לשון וגם אלהינו", '"ה לאמר
 תורה דברה כנגדך לֹו: ֶוֱאֹמר ]'אבו או"ח,[ כאיוולתו לכסיל וענה הכעיסהו כלומר ִשָּניו ֶאת

 ָעָׂשה מצותיו שאקיים ֶזה ַּבֲעבּור [או"ח] כעס דהיינו גידין מלשון "והגדת" ]ְלִבְנ� "[ְוִהַּגְדָּת֣ שנאמר:
 בלשון 'לו' ואומר לֹו ְולֹא - הגאולה עשה לשכמותי ִלי ט ואומר ומדגיש ,ִמִּמְצָרִים" ְּבֵצאִתי ִלי ְיהָֹוה

 מן עצמו את להוציא כדי "לו" ולא ""לכם ואמר דקדק הוא לו, יענה כך לבבו ברשע ששאל כשם נסתר,

 ָׁשם שכמותך רשע ָהָיה וִאיּלּו ואומר וממשיך הכלל. מן להוציאו ודורשין מהפכין כן גם אנו הכלל,

 ישראל רשעי בהם שמתו אפלה ימי 'בג חושך במכת מת היה אלא ִנְגָאל ָהָיה לֹא הגאולה, בשעת במצרים

 ,ממצרים להוציאנו 'ה שבכוח בגאולה מאמין שאינו כיון מדה, כנגד מדה הקב"ה של מדותיו שכל לפי [רשב"ץ]

 .י [שבה"ל] גאללִה  ראוי אינו לפיכך

  – ָּתם
  ּזֹאת". "ַמהיג,יד) (שמות אֹוֵמר? הּוא ָמה

 ֲעָבִדים". ִמֵּבית ִמִּמְצָרִים ְיהָֹוה הֹוִציָאנּו ָיד "ְּבֹחֶזק ֵאָליו: ְוָאַמְרָּת 

 
וא"ת היאך דורש ועונה לרשע "לי" ולא "לו", שהרי פסוק זה נדרש לגבי מי שאינו יודע לשאול. וי"ל דאם אינו ענין  ט

שלהוסיף על עונשו אנו אומרים לו כן, כמו שדקדק הרשע במלת  וי"מ]. אבולשאינו יודע לשאול תנהו ענין לרשע [
"לכם" להוציא את עצמו מן הכלל, אנו גם כן מהפכין ודורשין להוציאו מן הכלל, לא שיהיה זה משמעו של מקרא, 

 ]. ריטב"אשהרי אף לשאינו יודע לשאל אנו משיבין כן [

אלא על  ?על בן כזה יש בכלל ענין לשמע מה הוא אומראפיקורוס, וכי בשלא מדבר כאן וב'נתיבות שלום' כתב:  י
רשע שהרשיע מתוך שנתגבר עליו יצרו והפילו פעמים רבות ואינו יכול להחלץ ממנו, ועל כן מתיאש ואומר "מה העבודה 

אתם שזכיתם לשמירה עליונה מיצר הרע ראויים הנכם לעבודת ה, אבל אני שמלא כשלונות מיצרי הרע  ,הזאת לכם"
לו היה שם לא היה נגאל, פרוש, גם אנו שקועים היינו במצרים יא :בי איך יכול אני לעבד את ה, ואליו התשובה הבוער

במט שערי טמאה, ורק מכח שהתחזקנו ולא התיאשנו מגאלת הנפש עם גאלת הגוף הגענו עד כה, ואלו היה שם לא 
יר ונעלם בשרש נשמות בני ישראל, אשר גם בעת שאינו מאמין בכח הטמועוד היה נגאל מחמת עצם היאוש הזה שבו. 

הקהה את שניו שכפר  ועל זהששקועים במט שערי טמאה לא דעך ניצוץ אלק ממעל שבקרבם, ונר אלהים טרם כבה. 
בעקר, כי זה מעקרי האמונה שיהודי מחיב להאמין כי הקב"ה בחר בנו מכל עם, ושוכן אתם אפלו בתוך טמאותם. 

נגאל, כי רק בכח האמונה הזאת נגאלו אבותינו ממצרים, ורק בכח האמונה הזאת עתידין להגאל. ואלו היה שם לא היה 
וכנגד האמונה הזאת הסתפק משה ואמר הן בני ישראל לא יאמינו לי, אם כי ידע כי בני ישראל מאמינים בני מאמינים 

ועים במט שערי טמאה ראויים שעל אף היותם במצב כזה שק ,בהקב"ה, אך חשב שלא יאמינו בכחות הטמונים בהם
 לגלוי אהבה מאת הקב"ה. 
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 שיודע חכם שאינו שמחד סתם, כמו 'תם' ?שואל אֹוֵמר הּוא ָמה - [ריטב"א] רשע ולא חכם שאינו ָּתם

 בעיקר לכפור לבבו ברשע להעמיק ֵרשע בו אין גם ומאידך וחכמה, מוסר בדרך שאלתו ולהסדיר להעמיק

 ַמה ]ֵלאֹמר ָמָחר ִבְנ� ִיְׁשָאְל� ִּכי ְוָהָיה[" הפסוק כלשון [או"ח] זאת" "מה סתם שואל אלא הרשע, כמו
 הפסוק המשך את לו ועונים ].[שבה"ל היום עושים שאנו והמנהגים המצוות אלו מה כלומר, ּזֹאת"?

 בניסים ָיד ְּבֹחֶזק לו ואמור [או"ח] מצרים יציאת מעשה כל לו ספרו ליבו את משוך פירוש, ֵאָליו "ְוָאַמְרּתָ 

 עושים אנו הזה ניסים לאותם וזכר ,ֲעָבִדים" ִמֵּבית ִמִּמְצָרִים ְיהָֹוה הֹוִציָאנּו מכות עשר ע"י גדולים

 ].[רשב"ץ מיוחדות מצוות זה בלילה

  - ִלְׁשאֹול יֹוֵדעַ  ְוֶׁשֵאינֹו

  :יג,ח) (שמות ֶׁשֶּנֱאַמר לֹו, ְּפַתח ַאְּת 

 ִמִּמְצָרִים". ְּבֵצאִתי ִלי ְיהָֹוה ָעָׂשה ֶזה ַּבֲעבּור ֵלאֹמר, ַההּוא ַּביֹום ְלִבְנ� "ְוִהַּגְדָּת 

 ולכן ולשאול, מעצמו לפתוח יודע שאינו קטן לילד דומהו [או"ח] בתמימות אפילו ִלְׁשאֹול יֹוֵדעַ  ְוֶׁשֵאינֹו
 "פתח לא,ח) (משלי שנאמר כמו מעצמו, וישאל שיבין כדי דעתו, כפי הענין לו ובאר ֵפָתח לו עשה לֹו ְּפַתח ַאְּת 

 לו דרוש כלומר מעצמך, "והגדת" ,ֵלאֹמר ַההּוא ַּביֹום ְלִבְנ� ְוִהַּגְדּתָ " ֶׁשֶּנֱאַמר: [שבה"ל] לאלם" פיך

 ְיהָֹוה ָעָׂשה הללו, ומרור ,מצה ,פסח :כגון מצותיו שאקיים ֶזה ַּבֲעבּור ]'אבו [או"ח, הנס לו ופרסם בהגדה
 ."ִמִּמְצָרִים ְּבֵצאִתי טור][ ומופתים באותות זו גאולה ִלי

 ממנה המכילתא דרשת את מביאים לשאול, יודע שאינו הבן בדברי לבנך" "והגדת הפסוק הזכרת אגב

 ].[רשב"ץ הסדר בליל הוא לבנינו מצרים יציאת סיפור חובת שזמן למדים,

  ֹחֶדׁש? ֵמרֹאׁש ָיכֹול
  ַההּוא". "ַּביֹום :לֹוַמר ַּתְלמּוד

  יֹום? ִמְּבעֹוד ָיכֹול ַההּוא ַּביֹום ִאי
 ֶׁשַּמָצה ְּבָׁשָעה ֶאָלא ָאַמְרִּתי, לֹא ֶזה ַּבֲעבּור ֶזה", "ַּבֲעבּור לֹוַמר: ַּתְלמּוד

 ְלָפֶני�. ֻמָּנִחים ּוָמרֹור

 ֵפָתח ויעשה לדרוש חייב האם ָיכֹול שואלים: המועד, קודם המועד בהלכות לדרוש מקדימין שאנו מאחר

 ומזהיר חדש בראש ע"ה רבינו משה שדרש כדרך ניסן, ֹחֶדׁש ֵמרֹאׁש נוהגת 'לבנך והגדת' מצות ותהיה לבנו,

 לבית שה איש להם ויקחו לאמר ישראל בני אל דבר 'וגו חדשים ראש לכם הזה "החודש שנאמר הפסח, על

 "ַּביֹום לֹוַמר ַּתְלמּוד [או"ח] לחג קודם שבועות 'ב הפסח לכותבה ששואלין ועוד ]'אבו ריבט"א, [שבה"ל, אבות"
 ָיכֹול ַההּוא ַּביֹום ִאי ]'[אבו י"ד יום הוא ממצרים נגאלו בו ביום נוהגת ההגדה מצות כלומר ַההּוא"
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 לֹוַמר: ַּתְלמּוד י"ד? יום של מבקרו דהיינו יֹום? ִמְּבעֹוד שהוא הפסח שחיטת מזמן לדרוש שחייב
 על 'זה מרור' מה, שום על 'זו מצה' ולומר להצביע שתוכל דהיינו 'זה' לשון ֶזה ַּבֲעבּור - ֶזה" "ַּבֲעבּור

 חרוסת, כוסות, 'ד והן: פסח, בליל עושה שאדם מצות י"ב בגימטריא 'זה' ד"א: ריטב"א] [שבה"ל, מה שום

 מצוות לקיים ָאַמְרִּתי לֹא לכן ]'אבו[ וכורך מרור, מצה, מצוות על לחם, המוציא ידים, נטילות שתי כרפס,

 .ט"ו בליל דהיינו השלחן על ְלָפֶני� ֻמָּנִחים ּוָמרֹור ַמָצה ֶׁשֵיׁש ְּבָׁשָעה דווקא ֶאָלא ההגדה

 אברהם מבחירת החל בפירוט מצרים יציאת סיפור שהוא ודרשותיה, ההגדה עיקר תחילת מכאן

 ומסיים בגנות "מתחיל מצרים יציאת שסיפור קטז.) (פסחים במשנה ואמרו מצרים. יציאת ועד

 :הבא לקטע הכוונה רב ולדעת בשבח",

  ִמְּתִחָּלה
  ַלֲעבֹוָדתֹו, ַהָּמקֹום ֵקְרָבנּו ְוַעְכָׁשיו ֲאבֹוֵתינּו, ָהיּו ָזָרה ֲעבֹוָדה עֹוְבֵדי

  :ד)-ב כד, (יהושע ֶׁשֶּנֱאַמר

 ַהָּנָהר ְּבֵעֶבר ִיְׂשָרֵאל ֱא�ֵהי ְיהָֹוה ָאַמר ֹּכה ָהָעם, ָּכל ֶאל ְיהֹוֻשעַ  "ַויֹאֶמר
 ֱא�ִהים ַוַּיַעְבדּו ָנחֹור, ַוֲאִבי ַאְבָרָהם ֲאִבי ֶּתַרח ֵמעֹוָלם, ֲאבֹוֵתיֶכם ָיְׁשבּו

 ֲאֵחִרים".

 ְּכָנַען, ֶאֶרץ ְּבָכל אֹותֹו ָואֹוֵל� ַהָּנָהר ֵמֵעֶבר ַאְבָרָהם ֶאת ֲאִביֶכם ֶאת "ָוֶאַקח
  ִיְצָחק". ֶאת לֹו ָוֶאֵּתן ַזְרעֹו ֶאת ָוַאְרֶּבה

 ֹאתֹו, ָלֶרֶׁשת ֵּׂשִעיר ַהר ֶאת ְלֵעָׂשו ָוֶאֵּתן ֵעָׂשו, ְוֶאת ַיֲעֹקב ֶאת ְלִיְצָחק "ָוֶאֵּתן
 ִמְצָרִים". ָיְרדּו ּוָבָניו ְוַיֲעֹקב

 ֲאבֹוֵתינּו ָהיּו ָזָרה ֲעבֹוָדה עֹוְבֵדי לעם להיות שהתחלנו לפני ִמְּתִחָּלה כי אבותינו? של הגנות מהי
 את להכיר וחיפש רצה אבינו שאברהם מאז ְוַעְכָׁשיו להם, ומשתחוים צלמים עושים שהיו נחור ובנו תרח

 העם את כינס כאשר יהושע אצל ֶׁשֶּנֱאַמר כמו מצוותיו, יוםלק ַלֲעֹבָדתֹו הקב"ה ַהָּמקֹום ֵקְרָבנּו בוראו

 ֹּכה בנבואה לו שנאמר ָהָעם ָּכל ֶאל ְיהֹוֻשעַ  ַויֹאֶמר :עימם 'ה וחסדי תולדתם להם והזכיר מותו, לפני
 ֲאבֹוֵתיֶכם ָיְׁשבּו לארם כנען ארץ בין המבדיל פרת) (=נהר ַהָּנָהר ְּבֵעֶבר ִיְׂשָרֵאל, ֱא�ֵהי ְיהָֹוה ָאַמר

 ַאְבָרָהם ֲאִבי שהיה ֶּתַרח גם ישב ושמה ישראל, לארץ קשר שום להם היה ולא שנבראו, מיום ֵמעֹוָלם
 בעבודה ומאס בוראו את הכיר מקטנותו אברהם אבל ֲאֵחִרים ֱא�ִהים ונחור תרח ַוַּיַעְבדּו ָנחֹור, ַוֲאִבי

 ונחור, הוא יצאו אחד ואם ומאב אביו, מתרבות ולא עשה ומעצמו הכותיים, ובספרי חז"ל בדברי כידוע זרה,

 לקרוא האומות מכל הוא שנבדל וכשם אחד, 'ה וקרא אביו זרע בכל ומאס השם, את עבד וזה לע"ז הלך זה

 שנאמר וזהו [ריטב"א] מדה כנגד מדה בארץ, אחד לגוי לו להיות וזרעו הוא ולקחו 'ה הבדילו כך אחד, 'ה בשם

 שלקחו מורה וגם פרת, נהר של השני מצידו כפשוטו ַהָּנָהר ֵמֵעֶבר ַאְבָרָהם ֶאת ֲאִביֶכם ֶאת ָוֶאַקח
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 ].[ריטב"א הכוזבת דעתם אחר ימשך שלא העיקר, מן שפרשו מעדן, היוצא הנהר בעבר ששוכנים מאותם

 לך כי ולרחבה לארכה בארץ התהלך "קום שנאמר כמו ְּכָנַען ֶאֶרץ ְּבָכל ללכת וציויתיו אֹותֹו ָואֹוֵל�

 לֹו ָוֶאֵּתן אולם .הקטור ובני ישמעאל ַזְרעֹו ֶאת ָוַאְרֶּבה [ריטב"א] לבניו כבשלה נוחה שתהא כדי "אתננה
 ְלִיְצָחק ָוֶאֵּתן זרע", לך יקרא ביצחק "כי כא) (בראשית שהבטחתיו כמו זרעו עיקר הוא שיהיה ִיְצָחק ֶאת
 'ביצחק' חז"ל ודרשו זרע", לך יקרא ביצחק "כי שנאמר זרעו נקרא לא עשו אולם ֵעָׂשיו ְוֶאת ַיֲעֹקב ֶאת

 ֹאתֹו ָלֶרֶׁשת ֵּׂשִעיר ַהר ֶאת ְלֵעָׂשו ָוֶאֵּתן יא [רשב"ץ] זרעו ממשיך נחשב יעקב רק דהיינו יצחק, כל לא אבל

 שעיר" הר את נתתי לעשו ירושה "כי כדכתיב כלל מלחמה בו יתגרו שלא הכתוב וצוה יצחק, של זכותו מפני

 אחיו" יעקב מפני ארץ אל עשיו "וילך שנאמר כמו הקודש, בארץ ונחלה חלק כל לו אין אולם ].[ריטב"א

 יעקב כי לכל להודיע וכדי ].[רשב"ץ אבינו יעקב שקבל כמו ועינוי עבדות לקבל רצה שלא כלומר לו,ו) (בראשית

 לא בארץ זרעך יהיה גר "כי הבתרים בן ברית גזירת מתקיימת ובו בלבד, אברהם ושל יצחק של זרעו הוא

 "ועבדום עבודהש גזרת ולקיים לגלות נגזר עליהם שרק ִמְצָרִים ָיְרדּו בלבד ּוָבָניו ְוַיֲעֹקב אמר ע"ז להם",

 ויקבלו ממצרים םויוציא הטובות גזירותה להם שיקיים כ"ש הגלות גזירת להם שקיים וכשם ,אותם" ועינו

 גדול". ברכוש יצאו כן ואחרי אנכי, דן יעבודו אשר הגוי את "וגם שנאמר כמו הארץ, את וינחלו התורה את

 ].[ריטב"א 'וכו 'שומר ברוך' ואמר המסדר סידר זה ועל

 על מברכים כך הטובה על שמברכים שכשם לפי למצרים, האבות בירידת 'ה את מברכים כעת

 ויוציאנו יגאלנו ואח"כ בגלות שנלך שגזר כמו לעשות הגזירה מיום הקץ את מחשב שהקב"ה הרעה,

 ].רוקח ריטב"א,[ גדול ברכוש

  ָּברּו�
  הּוא. ָּברּו� ְלִיְׂשָרֵאל, ַהְבָטָחתֹו ׁשֹוֵמר

 ָאִבינּו ְלַאְבָרָהם ֶּׁשָאַמר ְּכמֹו ַלֲעׂשֹות ַהֵּקץ, ֶאת ִחֵּׁשב הּוא ָּברּו� ֶׁשַהָּקדֹוׁש
  ַהְּבָתִרים, ֵּבין ִּבְבִרית

  :יד)-יג טו (בראשית ֶׁשֶּנֱאַמר
 ְוִעּנּו ַוֲעָבדּום ָלֶהם, לֹא ְּבֶאֶרץ ַזְרֲע� ִיְהֶיה ֵגר ִּכי ֵּתַדע ָיֹדע ְלַאְבָרם, "ַוּיֹאֶמר

 ֵיְצאּו ֵכן ְוַאֲחֵרי ָאֹנִכי ָּדן ַיֲעֹבדּו ֲאֶׁשר ַהּגֹוי ֶאת ְוַגם ָׁשָנה. ֵמאֹות ַאְרַּבע ֹאָתם
 ָּגדֹול". ִּבְרֻכׁש

 
יצא עשו הרשע תאום עם יעקב הצדיק בבטן אחת, כדי שיבינו כל העולם כי צדקתו של יעקב הצדיק מעצמו  ולכן יא

באה לו ולא במערכת מזל, ולא בטבע אב ואם, ולא מסיבה אחרת, שהרי בבטן אחת נולדו, ועשו יצא לתרבות רעה 
 [ריטב"א].ויעקב הלך בדרך טובים 
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 העובדים את יעניש שלבסוף הבטיחו ,הגלות אבינו אברהם על כשגזר ְלִיְׂשָרֵאל ַהְבָטָחתֹו ׁשֹוֵמר ָּברּו�

 ֶׁשַהָּקָּב"ה שאומר וזהו ההיא, ההבטחה להם ששמר הּוא ָּברּו� ]או"ח ריטב"א,[ גדול ברכוש ושיוציאם ,בהם
 איתנו שעשה ועוד [רשב"ץ] אחד רגע אפילו גאולתם איחר ולא הבטחתו קיים דהיינו ַלֲעׂשֹות ַהֵּקץ ֶאת ִחַּׁשב

 ֶּׁשָאַמר ְּכמֹו או"ח] [שבה"ל,ה הגאול לקרב כדי שזהו ק"ץ שנים יצחק מלידת השיעבוד זמן את ומנה חסד
 ִיְהֶיה ֵגר ִּכי ֵּתַדע ָיֹדע ְלַאְבָרם, הקב"ה ַוּיֹאֶמר :ֶׁשֶּנֱאַמר ַהְּבָתִרים, ֵּבין ִּבְבִרית ָאִבינּו ְלַאְבָרָהם

 לֹא ְּבֶאֶרץ תהיה והגרות ]'אבו [או"ח, יצחק שהוא זרע לך משנולד לזרעך יהיה גירות כי תדע כלומר, ַזְרֲע�
 ַאְרַּבע הוא השיעבוד וסה"כ ,שנים 210 במצרים ֹאָתם ְוִעּנּו ַוֲעָבדּום ובנוסף שנה, 190 יצחק מלידת ָלֶהם

 ואע"פ .יבממצרים שיצאו עד יצחק לידת מזמן שנה מאות ארבע זרעך יהיה גר כלומר, ָשָנה, ֵמאֹות

 שהעבידו המצרים היינו ַיֲעֹבדּו ֲאֶׁשר ַהּגֹוי ֶאת ְוגם הבטיחו גם אמנם השיעבוד, עול עלינו גזר שהקב"ה

 מדי, יון, בבל, מלכיות ארבע לרבות 'וגם' ואמר .מכות בעשר ואענישם אותם אדון אני ָאֹנִכי ָּדן ,ישראל את

 ֵיְצאּו ֵכן ְוַאֲחֵרי [רש"י] ישראל את עבדושש על יענשו הם שאף לישראל ציקיםהמ האומות ושאר ואדום,
 אותם שרוקנו כלומר ריקנות, מלשון וינצלו מצרים" את "וינצלו שנאמר כמו רב, בממון ָּגדֹול ִּבְרֻכׁש

 ].ההגדה בהמשך עצמו בפני בקטע [ויבואר עימהם ונטלהו ממונם

 ויאמר: בימין הכוס את ומגביה המצות את מכסה

  ְוִהיא
 ְוָלנּו. ַלֲאבֹוֵתינּו ֶׁשָעְמָדה

  ְלַכּלֹוֵתינּו. ָעֵלינּו ָעַמד ִּבְלָבד ֶאָחד ֶׁשּלֹא

  ְלַכלֹוֵתינּו. ָעֵלינּו עֹוְמִדים ָודֹור ּדֹור ֶׁשְּבָכל ֶאָּלא

 ִמָּיָדם. ַמִּציֵלנּו הּוא ָּברּו� ְוַהָּקדֹוׁש

 דן שיהא אנכי", דן יעבדו אשר הגוי את "וגם הבתרים בין בברית לאברהם שהבטיח ההבטחה ְוִהיא

 גלויות, בשאר ְוָלנּו במצרים ַלֲאבֹוֵתינּו ֶׁשָעְמָדה ]'אבו [ריטב"א, אומות שאר ומיד מידם אותנו ומציל אותם

 
שנה היה  130ס שנה עד שנולד יעקב, כדכתיב "ויצחק בן ששים שנה בלידת אותם", ובן  שהרי יצחק אבינו חיי יב

שנים, נמצא  210יעקב כשירד למצרים. נמצא שיש ק"ץ שנים משנולד יצחק עד שירדו למצרים, ובמצרים נשתעבדו 
חישב את הק"ץ, דהיינו הק"ץ שנים מלידת שנה משנולד יצחק עד שיצאו ממצרים, וזהו שאמר "שהקב"ה  400שעברו 

פירוש הפסוק (דרשהו וסרסהו) "ועבדום ועינו אותם" דהיינו במצרים זה וכך יצחק כדי שנסבול פחות בגלות מצרים. 
היה רק מאתים ועשר שנים, ועינוי זה כלול במה שהבטיחו "כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם ארבע מאות שנה", כי 

  .גרות ועד שיציאו ממצרים עברו ד מאות שנה, אבל בפועל נשתעבדו במצרים רק רד"ו שניםמלידת יצחק התחיל ה
הוא פירושו לפי טעמי המקרא, שהרי יש טעם אתנחתא תחת המילה "אותם", שתפקידו להפריד בין "ועבדום ועינו וכן 

לא זה מוסב על תחילת אותם" לבין "ארבע מאות שנה", ובא לומר ש"ארבע מאות שנה" לא קאי על "ועבדום" א
 .אבל בפועל נשתעבדו רק רד"ו שניםשסך כלל הגרות יהיה ארבע מאות שנה,  ,הפסוק "כי גר יהיה"
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 ֶאָּלא לנו, להרע עמדו בלבד המצרים רק לא כלומר ְלַכּלֹוֵתנּו ָעֵלינּו ָעַמד האומות מבין ִּבְלָבד ֶאָחד ֶׁשּלֹא
 תמיד ַמִּציֵלנּו ְוַהָּקָב"ה אבל ְלַכלֹוֵתנּו, שרוצים אומות מיני כל ָעֵלינּו עֹוְמִדים ָודֹור ּדֹור ֶׁשְּבָכל

 שהראהו במדרש כדאיתא אבינו, לאברהם שהבטיח הבטחה אותה מכוח וזאת הרעה, עצתם ומפר ִמָּיָדם

 שרצה אבינו יעקב מזמן כבר היה וכן ].שבה"ל [ריטב"א, מהם ישראל שימלטו והבטיחו גליות ארבעה הקב"ה

 נאבד יעקב היה אבינו לאברהם שהבטיח ההבטחה ולולא [ריטב"א] מידו הצילו והקב"ה להרגו, הרשע לבן

  ].[ריטב"א הארמי" לבן ביקש מה ולמד "צא ההגדה בעל אח"כ שאמר וזה ]מחז"ו[ ח"ו

 שגומר עד אבי אובד מארמי דורש בשבח, ומסיים בגנות שמתחיל שאחר נאמר (קטז:) בפסחים במשנה

 שותוהדר אלו ופסוקים ]'[אבו הביכורים מביא אומר שהיה פסוקים לארבעה היא והכוונה כולה, הפרשה

 גדולה. בהרחבה מצרים יציאת סיפור בהם שנכלל לפי ההגדה, עיקר הם שבהם

 נאמר ועליו לכלותנו, עלינו המתחכמים המרשיעים ראש שהיה הארמי מלבן לספר מתחילים זה בקטע

 שאר עם הזה הפסוק את ומבארים ומרחיבים אבי", אובד "ארמי ביכורים בפרשת הראשון הפסוק

 קבלת עד במצרים כשהיינו עמנו שעשה הטובות ריבוי על 'לה להודות כדי ,יג ביכורים שבפרשת הפסוקים

 ].[רשב"ץ לארץ והכניסה התורה

 .המצות את ויגלה מידו הכוס יניח

  ּוְלַמד ֵצא
  ָאִבינּו. ְלַיֲעֹקב ַלֲעׂשֹות ָהֲאַרִּמי ָלָבן ִּבֵּקש ַמה

  ַהֹּכל, ֶאת ַלֲעקֹור ִּבֵּקׁש ְוָלָבן ַהְּזָכִרים ַעל ֶאָּלא ָגַזר לֹא ֶׁשַּפְרֹעה

  :כו,ה) (דברים ֶׁשֶּנֱאַמר

 ְלגֹוי ָׁשם ַוְיִהי ְמָעט, ִּבְמֵתי ָׁשם ַוָּיָגר ִמְצַרְיָמה, ַוֵיֶרד ָאִבי, ֹאֵבד "ֲאַרִּמי
 ָוָרב". ָעצּום ָּגדֹול

 ]רשב"ץ[ המרשיעים ראש ָהֲאַרִמי ָלָבן ִּבֵּקש ַמה ]ראב"ן ,'אבו[ ליעקב הצרות התחילו איך ּוְלַמד ֵצא

 הנ"ל, הגזירה אותה מכח בא הוא שגם אחריו, כשרדף ָאִבינּו ְלַיֲעֹקב ַלֲעׂשֹות [ריטב"א] בשרנו אחינו שהיה

 הניח אולם ליאור, להשליכם ַהְּזָכִרים ַעל ֶאָּלא בתחילה ָגַזר לֹא ֶׁשַּפְרֹעה פרעה משל גרועה שמחשבתו

 כדכתיב ישראל, את שיושיע בן לישראל להולד שעתיד בכוכבים החוזים לו שאמרו מפני כן ועשה הבנות,

 
כל איש מישראל, שיש לו פירות משבעת המינים שהבשילו ראשונה על העץ, מצווה להביאם פרשת "ביכורים":  יג

 לבית המקדש וליתנם לכהנים, שנאמר (שמות כג, יט; שם לד, כו): "ראשית בכורי אדמתך תביא בית ה אלהיך". 
, כלומר כשבא האדם ישנה מצווה נוספת, והיא נקרא מצוות "מקרא ביכורים" או "וידוי ביכורים" בהבאת ביכורים

עם הביכורים אל הכהן, הריהו אומר תחילה דברי הודיה לה על החסדים שעשה עמנו, שהוציאנו ממצרים ונתן לנו 
 .)ט-את הארץ הזאת ארץ זבת חלב ודבש, ואומר כלשון התורה (דברים כו,ג
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 ַהֹּכל, ֶאת ַלֲעקֹור ִּבֵּקׁש הרשע ְוָלָבן ואילו ].[ריטב"א תחיון" הבת וכל תשליכהו, היאורה הילוד הבן "כל
 השמר אלי, אמר אמש אביכם ואלהי רע, עמכם לעשות ידי לאל "יש שנאמר כמו זרעו, וכל יעקב את להשמיד

 ֶׁשֶּנֱאַמר: וזהו ,לקחת הכל, לולי אזהרת האל יתברךגלה דעתו שרצה  רע", עד מטוב יעקב עם מדבר לך
 הצליח לא שלבסוף ואע"פ ]תרגום[ אבינו יעקב שהוא אבא את לאבד רצה הארמי לבן ,"ָאִבי ֹאֵבד ֲאַרִּמי"

 הכתוב לו תלה ךלכ למעשה, רעה מחשבה לרשעים מצרף שהקב"ה משום ,"ֹאֵבד" הכתוב אמר מ"מ לאבדם

 ובניו יעקב ַוֵיֶרד שאומר וזהו לכלותינו, אחרים עלינו באו מלבן שניצל ולאחר ].שבה"ל ,'[אבו אבדם כאילו

 נתקיים ואח"כ למצרים, כשירדו מעטים ביתו ובני יעקב היו בתחילה ְמָעט ִּבְמֵתי ָׁשם ַוָּיָגר ִמְצַרְיָמה

 הפסוק. לשון את ומבאר ההגדה בעל הולך ועכשיו ָוָרב. ָעצּום ָּגדֹול, ְלגֹוי ָׁשם ַוְיִהי בהם

 הראשון: הפסוק ביאור

  – ִמְצַרְיָמה" "ַוֵיֶרד
 ַהִּדּבּור. ִּפי ַעל ָאנּוס

  – ָׁשם" "ַוָּיָגר
 ֶאל ַויֹאְמרּו :מז,ד) (בראשית ֶׁשֶּנֱאַמר ָׁשם, ָלגּור ֶאָּלא ְלִהְׁשַּתֵקעַ  ָיַרד ֶׁשלֹא ְמַלֵּמד

 ָהָרָעב ָכֵבד ִּכי ַלֲעָבֶדי�, ֲאֶׁשר ַלּצֹאן ִמְרֶעה ֵאין ִּכי ָּבאנּו, ָּבָאֶרץ ָלגּור ַּפְרֹעה,
 ֹּגֶשן: ְּבֶאֶרץ ֲעָבֶדי� ָנא ֵיְׁשבּו ְוַעָּתה ְּכָנַען. ְּבֶאֶרץ

  – ְמָעט" "ִּבְמֵתי
ְיָמה, ֲאבֹוֶתי� ָיְרדּו ֶנֶפׁש ְּבִׁשְבִעים :י,כב) (דברים ֶׁשֶּנֱאַמר ְּכָמה  ָׂשְמ� ְוַעָּתה ִמְצַרָ

 ָלֹרב. ַהָּׁשַמִים ְּככֹוְכֵבי ֱא�ֶהי� ְיהָֹוה

  – גדול] לגוי י"ג[ ְלגֹוי" ָׁשם "וְיִהי
 ָׁשם. ְמֻצָּיִנים ִיְׂשָרֵאל ֶׁשָהיּו ְמַלֵמד

  – ָעצּום" , "ָּגדֹול
 ְמֹאד, ִּבְמֹאד ַוַיַעְצמּו ַוִיְרּבּו ַוִיְׁשְרצּו ָּפרּו ִיְׂשָרֵאל ּוְבֵני :א,ז) (שמות ֶׁשֶּנֱאַמר ְּכמֹו

 ֹאָתם. ָהָאֶרץ ַוִּתָּמֵלא

  – "ָוָרב"
 ֵעֹרם ְוַאְּת  ִצֵּמחַ  ּוְׂשָעֵר� ָנֹכנּו ָׁשַדִים ְנַתִּתי� ַהָּׂשֶדה ְּכֶצַמח "ְרָבָבה :ֶׁשֶּנֱאַמר ְּכָמה

 ְּבָדַמִי� ָלך ָוֹאַמר ְּבָדָמִי� ִמְתּבֹוֶסֶסת ָוֶאְרֵא� ָעַלִי� ָוֶאֱעֹבר" ז) טז, (יחזקאל "ְוֶעְרָיה
 .טז,ו) (שם יי"חֲ  ְּבָדַמִי� ָלך ָוֹאַמר ,ייחֲ 
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 באונס כרחו בעל שירד משמע וילך או ויצא ולא "וירד" מדאמר ָאנּוס - ִמְצַרְיָמה יעקב ַוֵיֶרד •

 שאמר אבינו לאברהם הקב"ה של רוובוד מאמרו פי על כלומר, ַהִּדּבּור ִּפי ַעל היה וזה [או"ח] ברצון ולא

 מצרימה" המרד תירא "אל שנאמר לרדת? רצה שלא ומנין ].[רשב"ץ להם" לו בארץ זרעך, יהיה גר "כי לו

 גזרת ואלמלא ]'אבו או"ח, [שבה"ל, שם להשתעבד בניו שעתידין שידע לפי למצרים, לירד יעקב מתירא שהיה

 עמך ארד "אנכי הקב"ה לו שאמר עד לשם, לירד היה שמוכרח נמצא לשם, יורד היה לא הבתרים בין

 ].'[אבו עלה" גם אעלך ואנכי מצרימה,

 ֶׁשלֹא ְמַלֵּמד שם" "ויגר ת"ל מלכות, כתר ליטול אלא למצרים ירד לא תאמר שמא - ָׁשם ַוָּיָגר •
 עד ]'אבו ,[ריטב"א כגר עראי באופן ָׁשם ָלגּור ֶאָּלא קבע דרך ְּבִמְצַרִים ְלִהְׁשַּתֵקעַ  ָאִבינּו ַיֲעֹקב ָיַרד

 לאחר ַּפְרֹעה ֶאל יוסף אחי ַויֹאְמרּו ֶׁשֶּנֱאַמר: לדבר וראיה כנען, לארץ ישובו ואח"כ הרעב שני שיעברו

 ַלּצֹאן ִמְרֶעה ֵאין ִּכי לכך והסיבה ָּבאנּו, ָּבָאֶרץ זמני באופן ָלגּור לו ואמרו ענו מעשיהם, מה ששאל
 במצרים אבל ְּכָנַען ְּבֶאֶרץ ָהָרָעב ָכֵבד ִּכי ,לכאן באים היינו לא מרעה היה אם אבל ַלֲעָבֶדי� ֲאֶׁשר

 קרובה שהיא ֹּגֶשן ְּבֶאֶרץ ֲעָבֶדי� ָנא ֵיְׁשבּו זמני באופן ְוַעָּתה ומשקה, עולה הנילוס שכן לרעות אפשר

  מוגבל. לזמן אלא להשתקע באנו שלא כיון כנען, לארץ נשוב הרעב בתום ומיד כנען, ארץ אל

 באנשים פירוש מעט", "במתי ת"ל מצרים? ירדו הרבה באוכלוסין תאמר שמא - ְמָעט ִּבְמֵתי •

ְיָמה, ֲאבֹוֶתי� ָיְרדּו ֶנֶפׁש ְּבִׁשְבִעים ֶׁשֶּנֱאַמר: ְּכָמה לכך וראיה ,]מחז"ו ,'אבו[ מעטים  אח"כ אבל ִמְצַרָ

  ָלֹרב. ַהָּׁשַמִים ְּככֹוְכֵבי ֱא�ֶהי� ְיהָֹוה ָׂשְמ� ְוַעָּתה ואומר הפסוק שממשיך כמו ריבוא, ששים היו

 היו וכיצד עצמו, בפני ועם אומה דהיינו 'גוי' במצרים היו ישראל עם - גדול ְלגֹוי ָׁשם ַוְיִהי •

 יחד שנמצאו אספה, לשון זה 'ציון' פרש"י ָׁשם. ְמֻצָּיִנים ִיְׂשָרֵאל עם ֶׁשָהיּו ְמַלֵמד מהם? ניכרים

 "לגוי", מדכתיב לה ודייק אחד, לעם נראין היו ולכך הערים, בשאר התערבבו שלא אחד בעיר אחד במקום

 שהיו וי"מ ].'אבו [ריטב"א, הגלות סיבת הפירוד כי לזה, זה יםעוזר שיהיו כדי יתברך 'מה נס ודאי וזהו

 בפני כעם ונקראים כריםיונ ידועים שהיו עד בבגדיהם, ציצית כגון ומנהגם בדתם ומסומנים מצויינים

 שמם, את שינו שלא ממצרים, ישראל נגאלו דברים ארבעה בזכות פ"ה) בא (מכילתא חז"ל ואמרו עצמו,

  ].רשב"ץ בה"ל,[ש מלשינים בהם היו ושלא בעריות, פרוצים בהם היה ושלא לשונם, את שינו ולא

 ָּפרּו ִיְׂשָרֵאל ּוְבֵני ֶׁשֶּנֱאַמר: ְּכמֹו - (=חזק) ָעצּום ,ידבאוכלוסין מרובה עם (=רב) ָּגדֹול •
 מתו ולא נשותיהם הפילו ולא או"ח] ,[רש"י אחד בכרס ששה כשרצים יולדת שהיו בכמות, ַוִיְרּבּו ַוִיְׁשְרצּו

 ֹאָתם. ָהָאֶרץ ַוִּתָּמֵלא [טור] יותר להיות יכולין ואין ְמֹאד ִּבְמֹאד ַוַיַעְצמּו ].[או"ח קטנים כשהם הולדות
 ואחר מנשותיהם, והפרישום להם נתחכמו זה ועל הארץ, כל כדרך שלא רבים שהיו הגזרה קודם היה וזה

 ].[או"ח השדה כעשב צצין שהיו "ורב" בסמוך שאמר וזהו התפוח, תחת ללדת הולכין היו כך

 
לגוי גדול שהיו  אלא פירושש"גדול" אינו מדבר על רבוי אוכלוסין שהרי אומר אח"כ "ועצום",  ור' ישעיה פירש יד

 .[שבה"ל]אנשים גדולים וחשובים במצרים כמו שאומרים הוא אדם גדול, וכמו "והאיש משה גדול מאוד" 
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 השדה, עשב כמו הריבוי בתכלית שהיו ]שבה"ל[ במצרים ומתרבים הולכים שהיו ריבוי, לשון - ָוָרב •

 ריבה והקב"ה נפש, שבעים היינו למצרים בירידתנו שכן [רשב"ץ] במספר רבים היו בכח עצומים שהיו וכמו

 [מצודות] אלפים עשרות דהיינו הרבה, רבבות פירושו ְרָבָבה יחזקאל בנבואת טוֶׁשֶּנֱאַמר ְּכָמה אותנו,

 וכמו ועמל. צער שום בלא השדה כצמח מאליהם גדילים שהיו כלומר, במצרים, ְנַתִּתי� ַהָּׂשֶדה ְּכֶצַמח

 הוא וכן ורבים. פרים היו אותם מענים שהיו מה כל ישראל כך צומח, יותר אותו שגוזזין מה כל שהצמח

 לבתיהם, עדרים עדרים באים שמתגדלין וכיון ].ריטב"א ,'אבו[ יפרוץ" וכן ירבה כן אותו יענו "וכאשר אומר

 כיון כלומר שבקישוטים, בקישוט םִייֲעדָ  ַּבֲעִדי ַוָּתֹבִאי גדול לעם במצרים ַוִּתְגְּדִלי ַוִּתְרִּבי שנאמר

 אלא 'עדיים בעדי' תקרי אל חז"ל ואמרו מאוד, יפים בקישוטים אותך קישטתי נערות לזמן והגעת שבאת

 ָׁשַדִים שגדלו לכך והסימן אביו. לצורת פניו קלסתר דומה ילד שכל עושה היה והקב"ה עדרים, בעדרי
 לאחר ורק המצריים, פחד מפני בשדה יולדת ישראל בנות שהיו נערות. סימני שהם ִצֵּמחַ  ּוְׂשָעֵר� ָנֹכנּו

 ואהרן משה זה - נכונו" "ושדים הוא והנמשל ].[שבה"ל לביתם שבו נערות סימני בהם שניכר עד כ"כ שגדלו

 ][ריטב"א הגאולה זמן שהגיע דהיינו - צמח" "ושערך עפרים", כשני שדיך "שני דכתיב לגאלם, נכונים שהיו
 מה ובזכות טובים, ומעשים מצוות בלא כלומר בגדים, בלי ְוֶעְרָיה ֵעֹרם ְוַאְּת  שכן יגאלם כיצד אולם

 ָוֶאֱעֹבר שכתוב וזהו או"ח] ,'אבו [ריטב"א, בניסן י"ד ביום שמלו מילה ודם פסח דם להם נתן ולכן יגאלו?
 היה ולא הלבנים ממנו עושים שהיו בטיט מתבוססים שהיו ְּבָדָמִי� ִמְתּבֹוֶסֶסת ָוֶאְרֵא� (לצידך) ָעַלִי�

 והנמשל [רד"ק] ישבותו לא יום יום הלבנים לעשות אותם מכריחים היו תמיד כי עצמן, לנקות פנאי להם

 שתי בזכות אבל טובים, ומעשים ממצוות רקנים היו שכן להיגאל במה להם היה ולא הגאולה זמן שהגיע

 הענין הנביא שכפל וזהו להיגאל, זכו בדמיך] [=מתבוססת פסח ודם מילה דם במצרים שקיימו מצוות

 מילה, ודם פסח דם שהם דמים שני שבשכר כלומר ,ִייחֲ  ְּבָדַמִי� ָל� ָוֹאַמר ִייחֲ  ְּבָדַמִי� ָל� ָוֹאַמר ואמר

  .טז [רש"י] לגאולה תזכי "חיי" אזי

 
תוב "רבבה כצמח הפך את סדר הפסוקים שהרי קודם כתוב "ואעבור עליך" וכו, ופסוק אחריו כ בעל ההגדה טו

יחזקאל מתאר וממשיל את מצבם השפל של עם ישראל, מאז ירידתם למצרים ועד לגאולתם  הנביאהשדה נתתיך". 
שלקחה לביתו  עד שעבר שם המלך מתגוללת ורמוסה בטנוף בדם לידתה,משם, במשל לתינוקת עזובה שנולדה בשדה ו

ם, עד שהגיעה לכלל סימני נערות, אז קישטה המלך וגידלה במסירות וטיפחה בכל מיני תפנוקים כמו בת מלכי
 בקישוטים יפים מאד, ומשהגיע עת דודים והיתה, ראויה להיות מלכה, נשא אותה המלך לו לאשה.

אמונה ושמירת ברית קדש,  כי ב יסודות היהדות הנרמזים בדם פסח ודם מילה, דהינו כתב ב''נתיבות שלום'': טז
הם הנרתיקים לשמר על כל דבר שבקדשה שלא ישלטו בהם החיצונים. שאם אמונתו טהורה וזכה, וחי חיי קדשה 

שיהודי שופך דמו לקים ב ענינים אלו, ואומר לך  ,"ואראך מתבוססת בדמיך" וזהווטהרה, אז רגלי חסידיו ישמר. 
בקדשה. וזהו שאומרים ב פעמים בדמיך חיי כנגד ב ענינים אלו המרמזים בדמיך חיי, שאז הוא מלא חיות בכל דבר ש

בזה עוד דהנה איתא מהאריזל שיש דם טהור ודם טמא, ואם יהודי מתאבק בדמו ושופך  ומרמזבדם פסח ודם מילה. 
חיות דמו לקים רצון השם, ואינו משלים עם המציאות שיצר הרע ישלט על דמו, אזי גם מהדם הטמא נהפך לו ל

 דקדשה, והוא בבחינת מאמר חזל דם נעכר ונעשה חלב, הינו מהדם הטמא נעשה שפע עליון ורתחא דקדשה. 
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 זה בליל לספר כדי השני, הפסוק את לדרוש באים בכורים, מפרשת הראשון הפסוק את שדרשנו אחר

 תודות להרבות כדי המקדש, לבית הביכורים מביאי מספרים שהיו כמו האל, לנו שעשה הטובות רבוי

 ].[רשב"ץ עמנו שעשה הטובות כל על לאל ושבחים

 ."ָקָׁשה ֲעֹבָדה ָעֵלינּו ַוִיְּתנּו ַוְיַענּנּונּו, ַהִּמְצִרים ֹאָתנּו ַוָּיֵרעּו"
 הפסוק: ביאור

  – ַהִּמְצִרים" ֹאָתנּו "ַוָּיֵרעּו

 ִתְקֶראָנה ִּכי ְוָהָיה ִיְרֶּבה, ֶּפן לֹו ִנְתַחְּכָמה "ָהָבה :א,י) (בראשית ֶׁשֶּנֱאַמר ְּכמֹו
 ָהָאֶרץ". ִמן ְוָעָלה ָּבנּו, ְוִנְלַחם ׂשְנֵאינּו ַעל הּוא ַגם ְונֹוַסף ִמְלָחָמה

  – "ַוְיַעּנּונּו"

 ְּבִסְב�ָתם, ַעֹנתֹו ְלַמַען ִמִּסים ָׂשֵרי ָעָליו "ַוָּיִׂשימּו : א,יא) (שם ֶׁשֶּנֱאַמר ְּכמֹו
 ַרַעְמֵסס". ְוֶאת ִּפֹתם ֶאת ְלַפְרֹעה, ִמְסְּכנֹות ָעֵרי ַוִיֶבן

  – ָקָׁשה" ֲעֹבָדה ָעֵלינּו "ַוִיְּתנּו

 ְּבָפֶר�". ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ֶאת ִמְצַרִים "ַוַיֲעִבדּו : א,יג) (שם ֶׁשֶּנֱאַמר ְּכמֹו

 לנו, להרע יוכלו איך התחכמו ולכן לרעים אותנו החשיבו שהמצרים פירוש ַהִּמְצִרים ֹאָתנּו ַוָּיֵרעּו ♦

ם ִהֵּנה ַעּמֹו ֶאל (פרעה) [ַוּיֹאֶמר ֶׁשֶּנֱאַמר: ְּכמֹו או"ח] [רשב"ץ יז לכך והראיה ב ִיְׂשָרֵאל ְּבֵנ֣י ַע֚  ְוָעצּום ַר֥
ּנּו]  (כאשר) ִּכי ְוָהָיה שכן לרעתינו, יהיה וזה במצרים, הרוב ויהיו ִיְרֶּבה ֶּפן לֹו יח ִנְתַחְכָמה ָהָבה ִמֶּמֽ

 ָּבנּו, ְוִנְלַחם שמבחוץ ׂשְנֵאינּו ַעל מבפנים הּוא ַגם ְונֹוַסף אזי מבחוץ, אויבנו עם ִמְלָחָמה ִתְקֶראָנה
 המצרים, על קאי הארץ" מן ש"ועלה וי"מ ].[רש"י ויגאל ממצרים יצא שעמ"י דהיינו ָהָאֶרץ ִמן (ויצא) ְוָעָלה

  ].יא. סוטה רש"י רשב"ץ,[ ירשוה ישראל ועם הארץ, את לעזובו לצאת ויאלצו יגרשום ישראל שעם

 
שיש וביאר הרשב"ץ: ]. או"חאבל לא נוכל לפרש וירעו שהרעו לנו, שלא מצינו בפסוק הבה נתחכמה שום הרעה [ יז

הפרש בין "וירעו לנו" לבין "וירעו אותנו", כי "וירעו לנו" ר"ל כי הגיעה רעתם אלינו בגופותינו אשר עברה עלינו רעתם 
כיון שראו ובריטב"א פירש: תמיד בצער וענוי, אבל "וירעו אותנו" ר"ל כי חשבונו רעים מבלי הגעת רעה לגופותינו. 

ו ולענותינו. ומביא ראיה מהפסוק כי בתחלה לא עינו אותם לגמרי והיו שהיינו פרים ורבים, נתחכמו היאך להרע לנ
אלא התחילו  נכלמים לשלוח בהם לפי שבאו למצרים בהבטחתם ונתיישבו ביניהם במצותם וזה נקרא בגידה גדולה,

 להרע להם ולהתנפל ולהתגולל עליהם בחכמה.

ו שנתחכם על מושיען, שהרי כבר נשבע הקב"ה שלא (סוטה יא.) "להם" לא נאמר אלא "לו", דהיינ ואמרו רבותינו יח
  יביא מבול לעולם, והם לא ידעו כי על כל העולם אינו מביא אבל על אומה אחת מביא [ריטב"א].
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 שיגבו שרים ִמִּסים ָׂשֵרי עמ"י על ָעָליו ַוָּיִׂשימּו יט ֶׁשֶּנֱאַמר: ְּכָמה העינוי? היה מה - ַוְיַעּנּונּו ♦

 תשמיש, מעוט לשון - ענתו"" המצרים. של במלאכתם ְּבִסְב�ָתם ישראל את ַעֹנתֹו ְלַמַען עבודה, מס מהם

 "ועבדום הגזרה לקיים זה וכל סבלותם, בשביל מטתם לשמש שימעטו כלומר בנותי", את תענה "אם כמו

 אכסנו ששם אוצרות, בתי ִמְסְּכנֹות ָעֵרי ישראל עם ַוִיֶבן עלהם? שהטיל המס היה ומה [חיזקוני] אותם" וענו

 :ד"א עניות. לידי בא בבנין העוסק כי בעליהן, שמסכנות לפי 'מסכנות' ונקראו [רש"י] ְלַפְרֹעה האוצרות את

 וכל ,ַרַעְמֵסס עיר ְוֶאת ִּפֹתם עיר ֶאת הערים? שמות ומה ].זקנים [הדר בסכנה עומדים אותם שהבונים לפי

 ולמעטם לענותם כדי והכל זקנים] [הדר עיירות שני אותן רק עשו לא בשעבוד, ישראל שהיו שנים אותם

 . כ[ריטב"א]

 ְּבֵני ֶאת ִמְצַרים ַוַיֲעִבדּו ֶׁשֶּנֱאַמר: ְּכמֹו - הגוף את המשברת ָקָׁשה ֲעֹבָדה ָעֵלינּו ַוִיְּתנּו ♦
 ,הגוף את המפרכת קשה בעבודה ושבירה, קושי לשון 'בקשיו' מתרגמינן "בפרך" ,כאְּבָפֶר� ִיְׂשָרֵאל

 מלשון ""בפרך וי"מ ויתמעטו. זרע יזרעו ולא לחותם ויתמעט גופם שיכחישו כדי ובלבנים מרובח שהעבידום

 "לעיניך בפרך רדנות "לאנאמר  עבד גבי וכן מנשותיהם, אותם מפרישין שהיו הפרדה)( 'מחיצה' כתופר

  ].[רשב"ץ מאשתו להפרישודהיינו 

 
(סוטה יא.) וישימו עליהם לא נאמר אלא וישימו עליו, מלמד שתלו מלבן בצוארו של מלך, שאם  ודרשו רז"ל יט

היה אחד מישראל שיאמר איסתניס אני, אומרין לו: כלום איסתניס אתה מפרעה? שאפילו המלך היה מסייע בדבר, 
ין עליהם, ולפיכך נמשלו למרור ואח"כ נתנו עליהם עבודה קשה כדכתיב "בפרך", כללו של דבר מעט מעט היו מתגבר

 שתחילתו רך וסופו קשה. 
פיתום שמה, ולמה נקרא שמה רעמסס? שראשון ראשון חד אמר נחלקו רב ושמואל,  -" את פיתום ואת רעמסס" כ

רעמסס שמה, ולמה נקרא שמה פיתום, שראשון ראשון פי תהום בולע, כדי שלא יהנו המצרים  וחד אמרמתרוסס. 
לפי דבריהם שהיה רק עיר אחת ורק נחלקו הו שמה האמיתי ומבואר  מצא שכל מה שעשו היה לריק.במעשה ידיהם, ונ
 ומהו הכינוי שלה.

  ודרשו רז"ל מילה ב"פרך" בכמה אופנים: כא

, כי בתחילה אמרו להם כי המלאכה נחוצה ואינו אלא ליום אחד, עשו רצון המלך כדי שיתרצה לכם, א. ב'פה רך'
ולאבותיכם עד היום, מיד הלכו כל ישראל בזריזות ועשו עמו בכל כחן, לפי שהיו בעלי כח וגבורים, כיון כי הטיב לכם 

שחשכה העמיד עליהם נוגשים ואמר להם חשבו את הלבנים, מיד עמדו ומנו אותם, ואמר להם כזה אתם מעמידים 
י לפי שבאו למצרים בהבטחתם, ונתיישבו ועשו כן בעורמה, כי בתחלה היו נכלמים לשלוח בהם יד לגמר בכל יום ויום.

   [ריטב"א]ביניהם במצותם, ולכן לא עינו אותם לגמרי אלא התחילו להרע להם ולהתנפל ולהתגולל עליהם 

, מלמד שהיה פרעה מפייסם בדברים רכים, בתחלה היה אומר להם בניי עשו מלאכתי ובנו בנין קטן ב. ב'פה רך'
הזה, ואני נותן לכם מתנות רבות, עד שהרגילם למלאכתו ונשתעבדו לו, לבסוף היה משעבדם בפרך, שמשבר עצמותם 

    .[לקח טוב]ומכתתם, ודומה לדבר (ויקרא כה, מו) "לא תרדה בו בפרך" 

, שאמרו להם כנגד כל לבינה ולבינה שיעשה כל אחד ואחד מכם, אנחנו ניתן לכם כנגדן זהובים, והיו פה רך'ב'ג. 
[מדרש ישראל ממהרים ועושים אחד מאה ואחד מאתים, מיד גזרו עליהם שבכל יום ויום יביא כמו אותו תוכן לבנים 

     .אגדה]

אדם איסטניס אני, אומרים לו כלום איסטניס אתה יותר מלמד שתלו לפרעה לבנה בצוארו שאם יאמר  ד. ב'פה רך'
 מפרעה.
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 המעשרות: בוידוי שאומרים השלישי הפסוק

 ֶאת ַוַּיְרא ֹקֵלנּו ֶאת ְיהָֹוה ַוִּיְׁשַמע ֲאֹבֵתינּו ֱא�ֵהי ְיהָֹוה ֶאל "ַוִּנְצַעק
 ַלֲחֵצנּו". ְוֶאת ֲעָמֵלנּו ְוֶאת ָעְנֵינּו

 הפסוק: ביאור

  – ֲאֹבֵתינּו" ֱא�ֵהי ְיהָֹוה ֶאל "ַוִּנְצַעק

 ִמְצַרִים, ֶמֶל� ַוָּיָמת ָהֵהם ָהַרִּבים ַבָיִמים "ַוְיִהי :ב,כג) שמות( ֶׁשֶּנֱאַמר ְּכמֹו
 ִמן ָהֱא�ִהים ֶאל ַׁשְוָעָתם ַוַּתַעל ַוִּיְזָעקּו, ָהֲעבֹוָדה ִמן ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ַוֵיָאְנחּו

 ָהֲעֹבָדה".

  – ֹקֵלנּו" ֶאת ְיהָֹוה "ַוִּיְׁשַמע

 ֶאת ֱא�ִהים ַוִּיְזּכֹור ַנֲאָקָתם. ֶאת ֱא�ִהים "ַוִּיְׁשַמע :ב,כד) שם( ֶׁשֶּנֱאַמר ְּכמֹו
 ַיֲעֹקב". ְוֶאת ִיְצָחק ֶאת ַאְבָרָהם ֶאת ְּבִריתֹו

  – ָעְנֵינּו" ֶאת "ַוַּיְרא

 ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ֶאת ֱא�ִהים "ַוַיְרא :ב,כה) שם( ֶׁשֶּנֱאַמר ְּכמֹו ֶאֶרץ, ֶּדֶר� ְּפִריׁשּות זֹו
 ֱא�ִהים". ַוֵּיַדע

  – ֲעָמֵלנּו" ְוֶאת"

 ַהֵּבן ָּכל ֵלאֹמר ַעּמֹו ְלֹכל ַּפְרֹעה "ַוְיַצו :א,כב) שם( ֶׁשֶּנֱאַמר ְּכמֹו ַהָּבִנים, ֵאלּו
 ְּתַחּיּון". ַהַּבת ְוָכל ַּתְׁשִליֻכהּו ַהְיֹאָרה ַהִּיּלֹוד

  – ַלֲחֵצנּו" "ְוֶאת

 ִמְצַרִים ֲאֶׁשר ַהַּלַחץ ֶאת ָרִאיִתי "ְוַגם :ג,ט) שם( ֶׁשֶּנֱאַמר ְּכמֹו ַהַּדַחק, ֶזה
 ֹאָתם". �ֲחִצים

 ינויהע ימי ָהֵהם ָהַרִּבים ַבָיִמים ַוְיִהי ֶׁשֶּנֱאַמר: ְּכָמה - ֲאֹבֵתינּו ֱא�ֵהי ְיהָֹוה ֶאל ַוִּנְצַעק ♦

 מתי ציפו כי ִמְצַרים ֶמֶל� ַוָּיָמת ,כב [רמב"ן] מאד הגלות ארך כי מאד, רבים ימים שהיו הקשה והעבודה

 
עברו ששים שנה, ואז "וימת  "ויהי בימים הרבים ההם" שמאז שהרג משה את המצרי וברח אל מדין ורש"י פירש: כב

נאנחים מל� ִמְצַרים" והצרכו ישראל לתשועה, ועתה יכול משה לחזור למצרים ולגאלם, שכל זמן שהיו במצרים היו 
בשם רז"ל כי מעטים היו, ועל שם שהיו של צער נקראו רבים, כדכתיב (ויקרא  ובריטב"א פירש בגלל העבודה הקשה.

 .  ט"ו) "ואשה כי יזוב זוב דמה ימים רבים" ואינם אלא שלשה ימים
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 וגם האסורים מתירים כשמתים המלכים כדרך משעבוד, ויצאו הגזרה ויבטל אחר מלך במקומו ויקום ימות

 ולא הרבה נאנחו אז עליהם, הכביד עוד אלא הגזרה נתבטלה שלא רק שלא וכשראו המשועבדים, משחררים

 הלב מעומק ַוֵיָאְנחּו שאומר וזהו כג רמב"ן] [רשב"ץ, להושיעם אבותיהם אלהי אל להתפלל אלא תקנה מצאו

 ָהֱא�ִהים ֶאל (=צעקתם) ַׁשְוָעָתם ַוַּתַעל 'ה אל בקולם ַוִּיְזָעקּו ָהֲעבֹוָדה מחמת ִמן ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני
  בה. שהעבידום הקשה ָהֲעֹבָדה ִמן להושיעם

 ואע"פ וגניחתם, צעקתם ַנֲאָקָתם ֶאת ֱא�ִהים ַוִּיְׁשַמע ֶׁשֶּנֱאַמר: ְּכָמה - ֹקֵלנּו ֶאת 'ה ַוִּיְׁשַמע ♦

 ֶאת ֱא�ִהים ַוִּיְזּכֹור שנאמר או"ח] [ריטב"א, אבות ברית להם זכר מ"מ להגאל, ראוים היו לא עצמם שבזכות
 לאמר", ברית אברם את 'ה כרת ההוא "ביום טו,יח) (בראשית שנאמר ַאְבָרָהם ם)(=עִ  ֶאת כרת אשר ְּבִריתֹו

 ויעמידה טז,יז) א (ד"ה שנאמר ַיֲעֹקב וֶאת יצחק", את אקים בריתי "ואת יז,כא) (שם שנאמר ִיְצָחק ֶאת

 'ד של הזמן נתקרב ועתה כנען, ארץ את להם לתת לשלשתם שנשבע עולם", ברית לישראל לחוק ליעקב

 שתי ואל המשקוף אל "והגעתם י"ב) (שמות פסח בדם שנאמר וזהו [רשב"ם] לאברהם שאמר שנה מאות

  ].[ריטב"א ויעקב יצחק אלו המזוזות ושתי אברהם, זה - משקוף המזוזות",

 כמו עֹונה, למצות כינוי הוא ארץ" "דרך ֶאֶרץ ֶּדֶר� ְּפִריׁשּות זֹו - ?ענינו מהו ָעְנֵינּו ֶאת ַוַּיְרא ♦

 גדול ענוי שהוא 'עניינו' לשון וזהו הארץ". כל כדרך עלינו לבא בארץ אין "ואיש לא) יט, (בראשית שנאמר

 מהם למנוע שפרושו בנותי", את תענה "אם כז) (יומא שדרשו וכמו עונתם, ממצות והאשה האיש כשפורשין

 עצמם בנ"י היוש אוי" ].או"ח רשב"ץ, [ריטב"א, ממנה כשנמנע אותה שמַעֶנה "עונה" נקראת ולכן המטה, תשמיש

 המתאר בפסוק ֶׁשֶּנֱאַמר ְּכָמה ראב"ן] [או"ח, תשליכוהו היאורה הילוד הבן כל גזרת בשביל מנשותיהן פורשין

 שאין שבסתר דברים אלו "וירא" ֱא�ִהים ַוֵּיַדע ִיְׂשָרֵאל ְּבני ֶאת ֱא�ִהים ַוַיְרא במצרים עמ"י סבל את

 שאין אלקים" "וידע שאמר וזהו כחץ, יורים היו לא יהעינו מרוב כי תשמיש, והיינו הקב"ה אלא יודעו

 חנה את אלקנה "וידע וכן ,אשתו" חוה את אדם "וידע מלשון רשב"ץ] [ריטב"א, הקב"ה אלא בו יודעים אחרים

 שאין שבסתר דברים אלו - 'וידע' בגלוי, להם עושים שהיו הצרות הם - 'וירא' וי"מ ].או"ח [ריטב"א, אשתו"

  ].רמב"ן עזרא, [אבן התשמיש וזהו הקב"ה, אלא יודעו

 עיקר שהם לפי "עמל" הבנים ונקראים ליאור, שהשליכום ַהָּבִנים ֵאלּו ?עמלנו הם מי ֲעָמֵלנּו וֶאת ♦

 שהבנים וי"מ שבה"ל] ,'אבו [ריטב"א, ארץ ודרך תורה וללמדם לגדלם יגע האדם כמה כי האדם, של עמלו

 
"וימת מלך מצרים", מ"ט? שהורד שר מצרים ממעלתו ונפל מגאותו, וכיון שנפל  (שמות יט.)ואיתא בזוהר הקדוש 

מלך מצרים שהוא שר שלהן זכר הקב"ה לישראל ושמע תפלתם. אמר רבי יהודה בא וראה שכך הוא שכל זמן שהשר 
ומיד  שלהם נתנה לו שררה על ישראל לא נשמע צעקתם של ישראל, כיון שנפל השר שלהם כתיב "וימת מלך מצרים"

 "ויאנחו בני ישראל מן העבודה ויזעקו ותעל שועתם אל האלהים", שעד אותה שעה לא נענו בצעקתם.
שלא מת ממש, אלא שנצטרע והמצורע חשוב כמת, וכדי להתרפות מצרעתו  )(בשמו"ר והובא ברש"יורבותינו דרשו   כג

רז"ל שהיו מעבידין אותם עבודה זרה, ופרש"י  ועוד דרשוהיה שוחט הילדים לרחוץ בדמם, וזהו שנאמר ויזעקו. 
לעבוד  שהמלך הראשון לא היה מעבידן כל כך ע"ז מפני חיבתו של יוסף, אבל זה המלך חידש עליהם גזירות והכריחם

 עבודה זרה [ריטב"א]. 
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 וי"מ ].ראב"ן[ אוני" וראשית "כוחי שנאמר כמו ואונו מכוחו שבאים לפי ידיו ומעשה האדם 'עמל' נקראים

 יגעו הם אף א"כו 'עמל' נקרא לריק בו יגע שהאדם דבר וכל ליאור, להשליכם שציוה כיון עמל שנקראים

 יהונתן] [תרגום ליהודים ַהִּיּלֹוד ַהֵּבן ָּכל ואמר לאבדם, הרשע פרעה שציוה ֶׁשֶּנֱאַמר: ְּכָמה רי"ד] [או"ח, לריק

  ].ריטב"א [שמו"ר, זימה בשביל לצרכם ְּתַחּיּון ַהַּבת ְוָכל ,כד ַּתְׁשִליֻכהּו ַהְיֹאָרה -

 כדי הלבנים תֹוכן את להשלים אותם לוחצים הנוגשים שהיו ַהְּדַחק ֶזֹו ?לחצנו מהו ַלֶחֵצנּו ְוֶאת ♦

 �ֲחִצים ִמְצַרים ֲאֶׁשר ַהַּלַחץ ֶאת ָרִאיִתי "ְוַגם ֶׁשֶּנֱאַמר: ְּכָמה ].רשב"ץ שבה"ל, [או"ח, כה כוחם להכחיש
 מן יותר עמהם שעשו מפני ,ומעמו מפרעה נקמה שיקח לאמר הלחץ", את ראיתי "וגם אמרו וטעם ֹאָתם".

 ].[רמב"ן אותם שלוחצים גדול בלחץ להם הנגזר

 ביכורים: מפרשת הרביעי הפסוק את דורשים כעת

 ּוְבֹמָרא ְנטּוָיה, ּוִבְזֹרעַ  ֲחָזָקה ְּבָיד ,ִמִמְצַרִים ְיהָֹוה "ַוּיֹוִצֵאנּו
 ּוְבֹמְפִתים". ּוְבֹאתֹות ָּגֹדל,

 הפסוק: ביאור

  - ִמִמְצַרִים" ְיהָֹוה "ַוּיֹוִצֵאנּו
  ַמְלָא�, ְיֵדי ַעל לֹא 

  ָׂשָרף, ְיֵדי ַעל ְולֹא

  ָׁשִליַח, ְיֵדי ַעל ְולֹא

 ּוְבַעְצמֹו, ִּבְכבֹודֹו הּוא ָּברּו� ַהָּקדֹוׁש ֶאָּלא

  ֶׁשֶּנֱאַמר:

 
(פרק מ"ב) שלא היה היאור בולעם אלא פולטם למדבר, והקב"ה זן אותם שם ומביא  ואמרו בפרקי ר' אליעזר כד

סלע בפי כל אחד ואחד שהיה מניקו דבש וחלב שנאמר (דברים ל"ב) ויניקהו דבש מסלע וכו, וכל זה נקל הוא נגד 
לומר הכירו כי הוא הבורא יתברך, וכשבאו ישראל לים ראוהו והכירוהו, וזהו שנאמר (שמות ט"ו) זה אלי ואנוהו, כ

 שעשה להם את הנס הראשון. 

 והריטב"א פירש וכן תרגום הפסוק (שמות יג) "והנוגשים אצים לאמר כלו מעשיכם" ושלטונייא דוחקין למימר. כה
שדחק זה שמד רוחני, כי כשראו המצריים שלא היו יכולין לכלותם התחילו לדחוק אותם שיחזירום לאמונתם 

שנאמר "וגם ראיתי את הלחץ", כי זה הוסיף לגאול אותם מהרה, כי ירא אנכי שמא לא יוכלו ויתערבו בהם, וזהו 
 לעמוד בנסיון, כי כבר התחילו להתערב בהם קצת, ולבטל ברית מילה, וללכת אחרי הכוחות העליונים והכשפים. 
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 ִמְצַרִים ְּבֶאֶרץ ְּבכֹור ָּכל ְוִהֵּכיִתי ַהֶּזה, ַּבַּלְיָלה ִמְצַרִים ְבֶאֶרץ "ְוָעַבְרִּתי
 ְיהָֹוה". ֲאִני ,ְׁשָפִטים ֶאֱעֶׂשה ִמְצַרִים ֱא�ֵהי ּוְבָכל ְּבֵהָמה, ְוַעד ֵמָאָדם

 ואמר חזר ולמה קולנו", את 'ה "וישמע נאמר כבר שהרי ִמִמְצַרים ובעצמו בכבודו 'ה ַוּיֹוִצֵאנּו ♦

 ַמְלָא� ע"י לֹא הוציאנו? ואיך [או"ח] ממצרים הוציאנו ובכבודו בעצמו שהוא להודיע בא אלא "'ה "ויציאנו
 ישראל של שר והוא הפנים שר מטטרו"ן זה ָׁשִליחַ  ַע"י ְולֹא אש של שר גבריאל ָׂשָרף ַע"י ְולֹא מיכאל,

 במכת ֶׁשֶּנֱאַמר רבכו מיהו להבחין יודע הוא שרק ּוְבַעְצמֹו ִּבְכבֹודֹו ַהָּקָּב"ה ֶאָּלא [ריטב"א] אותם השומר

 בעצמי אני ְוִהֵּכיִתי ַהֶּזה, ַּבַּלְיָלה ִמְצַרים ְבֶאֶרץ אחד וברגע אחת בהעברה בעצמי אני ְוָעַבְרִּתי בכורות

 ,'אדם בכור' והקדים בהמה, בכור עד אדם מבכור ְּבֵהָמה ְוַעד ֵמָאָדם ִמְצַרים ְּבֶאֶרץ הנמצא ְּבכֹור ָּכל

 ֶאֱעֶׂשה ִמְצַרים של זרה עבודה ֱא�ֵהי ּוְבָכל [רש"י] הפורענות מתחילה ממנו בעבירה שהתחיל מי כי
  .כו שליח ע"י ולא בעצמי אני 'ה ֲאִני - מזה זה שונות מכות ְׁשָפִטים

 :'וכו בארץ" "ועברתי הפסוק מילות את כעת ומבארים

 כל והכה מצרים, בארץ 'ה "ועבר עבר בלשון לומר לו והיה ישראל, לעם רבינו משה מדברי הוא זה סוקפ

 ].[רמב"ן שליח ע"י ולא ממצרים הוציאנו לבדו שהקב"ה ללמדנו בא אלא "והכיתי" "ועברתי" מהו בכור",

  – ִמְצַרִים" ְבֶאֶרץ "ְוָעַבְרִּתי
  ַמְלָא�. ְולֹא ֲאִני

  – ְּבכֹור" ָּכל "ְוִהֵּכיִתי 
  ָׂשָרף. ְולֹא ֲאִני

  – ְׁשָפִטים" ֶאֱעֶׂשה ִמְצַרִים ֱא�ֵהי "ּוְבֹכל
  ָׁשִליַח. ְולֹא ֲאִני

 
ותרצו הקב"ה בעצמו?  הרי כתוב (במדבר כ,טז) "וישלח מלאך ויוציאנו ממצרים", משמע ששלח מלאך ולא וקשה כו

שיוציאנו קאי על הבורא יתברך, כדכתיב (דברים ד) ויוציאך בפניו בכוחו הגדול ממצרים, והמלאך קאי  הראשונים
על משה רבינו שהיה שליח להתרות בפרעה שיוציאנו, אבל לא היה בידו כח להוציאם ללא הקב"ה. ומצינו שהנביאים 

ג) "ויבא חגי מלאך ה", וכן "ויעל מלאך ה מן הגלגל אל הבוכים" זה פנחס נקראים מלאך, כמו שכתוב (חגי א,י
שאמר "ולא יתן המשחית לבא אל בתיכם לנגוף (שמות יב, כג) פירושו לא יתן ההשחתה לבא  ומה [ריטב"א, רשב"ץ]

הרי אין אנו  א"כ מה צורך לדמים על המשקוף והמזוזות וא"תאל בתיכם לנגוף, דהיינו שהמכה עצמה קרויה משחית. 
צריכים אותם להבחנה, וי"ל כי היו לצורך זכות כדי שיהיו ראויים ליגאל על דרך דרש "ואעבור עליך ואראך מתבוססת 

מכת בכורות שהיא מכה אחרונה שהביא הקב"ה על המצרים במצרים שכאן מיירי רק בויש תרצו . [אבו]בדמיך" 
 וה הכה"כדכתיב  ,שליח אלא הוא בעצמו הכה אותם מלאך או ע"ילא הביא אותה  ,י אותה המכה יצאו לחירות"שע

וזהו שמפרש והולך ועברתי והכיתי כולן מיעוטין  ,י משה ואהרן"ושאר כל המכות רובם נעשו עבארץ מצרים",  כל בכור
 .שבה"ל][נינהו 
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  – ְיהָֹוה" "ֲאִני
 ַאֵחר. ולֹא הּוא ֲאִני

 אחת ובהעברה מקום,ל ממקום העובר כמלך 'ועברתי' ַהֶּזה ַּבַּלְיָלה ִמְצַרים ְבֶאֶרץ ְוָעַבְרִּתי ♦

 נאמר לארץ שבכניסתם יהשוע בספר שמצינו לפי ַמְלָא� ְולֹא בעצמי עברתי ֲאִני - םלוקי כולם אחד וברגע

 הוא ממצרים" 'ה "ויציאנו נאמר לכך מלאך, ע"י ממצרים יציאתן אף יכול לפניך", מלאך שולח אנכי "הנה

 ].שבה"ל[ וגאלם עליהם נגלה בכבודו

 לקו, אחרות שבארצות ריםמצ בכורי אףו ממצרים, שאינם אף ִמְצַרים ְּבֶאֶרץ ְבכֹור ָּכל ְוִהֵּכיִתי ♦

 ָׂשָרף. ְולֹא הכיתי בעצמי ֲאִני - "בבכוריהם מצרים "למכה קלו,י) (תהילים שנאמר

 נמסת, מאבן עשויה אם מזה, זה משונות מכות - ְׁשָפִטים ֶאֱעֶׂשה ִמְצַרים של ע"ז ֱא�ֵהי ּוְבָכל ♦

 ונרקב, ניתך ומיד מעמידן, שהיה מעליהם העליון צילם סר כי לארץ, ונתכת נמסת ממתכת נרקבת, מעץ

 - ריטב"א] [מכילתא, לבדו הקב"ה אלא לבטלו אחר כח על מושל כח אין כי היא, אלהים מכת כי נודע ובזה
 ].[ראב"ן ודם בשר מלחמת ע"י ַהָּׁשִליחַ  ולֹא שפטים בהם עשיתי בעצמי ֲאִני

  ַאֵחר. שליח ע"י ולֹא למצרים אלה כל אעשה בעצמי הּוא ֲאִני - 'ה ֲאִני ♦

 זה קטע מוסיפים יש

 :ִלְבָרָכה ִזְכרֹוָנם ַרּבֹוֵתינּו ָאמרּו

  ְרָבבֹות, ֲאָלִפים ִּתְׁשַעת ִעּמֹו ָיְרדּו ְּבִמְצַרִים, ַהִמְצִריים ַעל הקב"ה ְּכֶׁשָיַרד

 ּוֵמֶהם ֶרֶתת, ַמְלֲאֵכי ּוֵמֶהם ִזיַע, ַמְלֲאֵכי ּוֵמֶהם ָבָרד, ַמְלֲאֵכי ּוֵמֶהם ֵאׁש, ַמְלֲאֵכי ֵמֶהם
 אֹוָתם. רֹוֶאה ֶׁשהּוא ְלִמי אֹוֶחֶזת ְוַחְלָחָלה ְוֶרֶתת ַחְלָחָלה, ַמְלֲאֵכי

 ַוֲעָבָדיו ָׂשָריו - ַלִמְלָחָמה יֹוֵרד ְּכֶׁשהּוא ָוָדם, ָּבָׂשר ֶמֶל� ְוֲהלֹא עֹוָלם, ֶׁשל ִרּבֹונֹו ְלָפָניו: ָאְמרּו
 ֲעָבֶדי�, ֶׁשֲאַנְחנּו ָעֵלינּו, ַּדָין הּוא ָּברּו� ַהָּקדֹוׁש ַהְּמָלִכים ַמְלֵכי ֶמֶל� ְוַאָּתה ִּבְכבֹודֹו, ַמִּקיִפין

 ִמְלָחָמה. ִעָּמֶהם ְוַנֲעֶׂשה ֵנֵרד ְבִריֶת�, ְּבֵני ְוֵהם

 ֲאִני ִּבְגֻדָּלִתי, ֲאִני ִּבְכבֹוִדי, ֲאִני ְבַעְצִמי, ֲאִני ֶׁשֵאֵרד ַעד ִמְתָקֶרֶרת ַּדְעִּתי ֵאין ָלֶהם: ָאַמר
 ַאֵחר. ְולֹא הּוא ֲאִני - 'ה ֲאִני ִּבְקֻדָּׁשִתי,

 ּוְבֹמְפִתים, ּוְבֹאתֹות ָּגֹדל, ּוְבֹמָרא ְנטּוָיה, ּוִבְזֹרעַ  ֲחָזָקה, ְּבָיד :הביכורים במקרא המובא הפסוק המשך

 לנו. שעשו הרעה על המצריים שקבלו העונשים והם

  ַהֶּדֶבר. זֹו  – ֲחָזָקה ְּבָיד

  :ט,ג) (שמות ֶׁשֶּנֱאַמר ְּכמֹו
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 ַּבְּגַמִלים, ַּבֲחֹמִרים, ַּבּסּוִסים, ַּבָּׂשֶדה, ֲאֶׁשר ְּבִמְקְנ� הֹוָיה ְיהָֹוה ַיד "ִהֵנה
 ְמֹאד". ָּכֵבד ֶדֶבר ּוַבּצֹאן, ַּבָּבָקר

 ומנין [רשב"ץ] במצרים שהייתה מוות] =לשון רֶּדבֶ [ ַהֶּדֶבר מכת זֹו ?מהו - בפסוק האמור ֲחָזָקה ְּבָיד •

 ַּבָּׂשֶדה, ֲאֶׁשר ְּבִמְקְנ� הוה) (לשון עתה תהיה הֹוָיה ְיהָֹוה יד "ִהֵנה ֶׁשֶּנֱאַמר: ְּכָמה הדבר? זה ש"יד"
 כיון חזקה" "ביד ואמר ְמֹאד". ָּכֵבד ֶדֶבר היה בכולם - ּוַבּצֹאן ַּבָּבָקר ַּבְּגַמִלים, ַּבֲחֹמִרים, ַּבּסּוִסים,

 על ונוקב חותך מופת שהיה מה אחד", מת לא ישראל "ממקנה ומאידך מצרים", מקנה כל "וימת שמחד

  .כז בנ"י כלפי הפרטית והשגחה כאן, הפועלים העליונים הכוחות

  - ְנטּוָיה ּוִבְזֹרעַ 
 ַהֶחֶרב זֹו

  :כא,טז) 'א (דה"י ֶׁשֶּנֱאַמר ְּכמֹו
 ."ְירּוָשַלִים ַעל ְנטּוָיה ְּבָידֹו, ְׁשלּוָפה ְוַחְרּבֹו"

 למעלה זרועו להניף בחרב האוחז דרך כי ַהֶחֶרב מכת זֹו נטויה? מהו - (=מורמת) ְנטּוָיה ּוִבְזֹרעַ  •

 ֶאת ָדִוד [ַוִּיָּׂשא בנ"י ספירת חטא לאחר המלך דוד אצל ֶׁשֶּנֱאַמר ְּכָמה [מצודות] בה שמכה קודם ולמטה
ין ָהָאֶרץ ֵּבין ֹעֵמד 'ה ַמְלַא� ֶאת ַוַּיְרא ֵעיָניו,  ַעל ְנטּוָיה ְּבָידֹו ְׁשלּוָפה ְוַחְרּבֹו ַהָּׁשַמִים] ּוֵב֣

 זה 'נטויה זרוע'ש למדנו ומכאן ].[מצודות ירושלים את להכות שבאה כמי למעלה מונפת שהייתה ,ְירּוָשַלִים

  .כח ]שבה"ל[ החרב

 
דבר שבאה על שהדבר כאן לא מתייחס רק על מכת הדבר שהייתה בבהמות, אלא גם מתיחס על כל מכת י"מ  כז

שבאה  ,"הנה יד ה"והוציאו בלשון יד דכתיב (שם ט, ג)  ,שכן אין לך מכה בכל המכות שאין מכת הדבר צפה בו האדם,
] כמו שמפורש באגדת תהלים שכל מכה שהביא הקב"ה או"חכמו שנאמר "הנני נוגף את כל גבולך" [ ,עם כל מכה ומכה

ם ּוִמְקֵניֶהם על המצרים במצרים, הביא מכת דבר עם כל  ד ְּבִעיָר֑ אחת ואחת, שנאמר (תהלים עח, מח) "ַוַּיְסֵּג֣ר ַלָּבָר֣
ים", פירוש מכיון שהסגיר מקניהם לרשפים במכת ברד שזהו דבר, ממנו אנו למידין לשאר מכות שהיה דבר  ָלְרָׁשִפֽ

 ].שבה"לעמהן [

נזכר במה שאמרו לפרעה "פן יפגענו  שלא מצינו במכות מצרים שנזכר בהם חרב, ונראה שהואברשב"ץ כתב:  כח
בדבר או בחרב" (שמות ה, ג) והיו רוצים לומר פן יפגעך, אלא מפני כבוד המלכות אמרו יפגענו, אם כן מצינו במכות 

שחרב זהו אינה חרב ממש, כמו שחרב המלאך המוטה על ובריטב"א כתב: מצרים שהפחידם להביא עליהם חרב. 
דהיינו  ,לא חרב הוא כינוי לנקמה שעשה ה במצרים, שהיתה חרב נוקמת נקם בריתירושלים אינה חרב ממש, א

שחרב זו  ויש מפרשיםהברית שכרת הקב"ה עם אברהם אבינו בברית בין הבתרים, להנקם מהפושעים והמורדים. 
בכורות, היא החרב שהרגו בו הבכורות אביהם, כמו שמצינו במדרש "ויהי בחצי הלילה" בשעה ששלח הקב"ה מכת 

ואמר משה לפרעה "כחצות הלילה ומת כל בכור", נכנסו כל הבכורות אצל אבותיהם ואמרו להם כל מה שאמר משה 
הביא עלינו, אין אתם מבקשים שנחיה? בואו והוציאו את העברים האלו מבינינו, ואם לאו אנו מתים, השיבו להם 

נכנסו כל הבכורות אצל פרעה, והיו מצווחין לפרעה, ואמרו אפילו כל המצרים מתים אינם יוצאים מכאן, מה עשו? 
ואומרים בבקשה ממך הוצא את העם הזה שבשבילם רעה תבא עלינו ועליך, אמר פרעה לעבדיו צאו וקפחו שוקיהם 
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 - ָּגֹדל ּוְבֹמָרא
 ְׁשִכיָנה. ִגּלּוי ֶזה

 :ד,לד) (דברים ֶׁשֶּנֱאַמר ְּכמֹו

 ּוְבמֹוְפִתים ְּבֹאֹתת ְּבַמֹּסת ּגֹוי, ִמֶקֶרב גֹוי לֹו ָלַקַחת ָלבֹוא ֱא�ִהים ֲהִנָּסה אֹו
 ָלֶכם ָעָׂשה ֲאֶׁשר ְּכֹכל ְּגֹדִלים, ּוְבמֹוָרִאים ְנטּוָיה, ּוִבְזרֹועַ  ֲחָזָקה ּוְבָיד ּוְבִמְלָחָמה,

 ְלֵעיֶני�. ְּבִמְצַרִים ֱא�ֵהיֶכם ְיהָֹוה

 כי גדול מורא ונקרא [או"ח] רבא ובחזוונא אנקלוס תרגם וכן ראיה, לשון מורא - ָּגֹדל ּוְבֹמָרא •

 שנגלה ְׁשִכיָנה ִגּלּוי זֹו הגדול? המראה ומה ].[ריטב"א פניו על ונופל ונבהל ונרתע מאד ירא שכינה פני הרואה

 שהבטיח מה לקיים טמאה, וארץ גלולים מלאה מצרים שהיתה אע"פ [או"ח] ובעצמו בכבודו הקב"ה להם

 יש האם ֱא�ִהים ֲהִנָּסה אֹו לבנ"י משה בדברי ֶׁשֶּנֱאַמר: ְּכָמה ,כטעלה" גם אעלך "ואנכי אבינו ליעקב

 וזה ממצרים, ּגֹוי ִמֶקֶרב עמ"י את (=עם) גֹוי לֹו ָלַקַחת ָלבֹא לנו שעשה כמו למאמיניו נסים שעשה אלוה

 כן לעשות אוכל אם עלי" "התפאר ה) ח, (שמות כגון גבורותיו, הודיעם נסיונות שע"י נסיונות, ְּבַמֹּסת ע"י

 של שלוחו הוא כי להאמין משה להם שנתן בסימנים ְּבֹאֹתת [ת"י] ניסים לשון הוא 'מסות'ש וי"מ [רש"י]

 להם נלחם 'ה "כי שנאמר סוף, בים ּוְבִמְלָחָמה מופלאות, מכות עליהם שהביא ּוְבמֹוְפִתים [רש"י] מקום

 'ה ָלֶכם ָעָׂשה ֲאֶׁשר ְּכֹכל ְּגֹדִלים, ּוְבמֹוָרִאים ְנטּוָיה, ּוִבְזרֹועַ  ֲחָזָקה ּוְבָיד ].[רש"י במצרים"
 בנ"י שראו כבודו, וגלוי מראה הם 'גדולים מוראים'ש לימד ,'לעינך' מדכתיב ְלֵעיֶני� ְּבִמְצַרים ֱא�ֵהיֶכם

  ].ריטב"א [או"ח, שכינה גילוי

  – ּוְבֹאתֹות  
  ַהַּמֶטה, ֶזה

 :ד,יז) (שמות ֶׁשֶּנֱאַמר ְּכמֹו

 ."ָהֹאֹתת ֶאת ּבֹו ַּתֲעֶׂשה ֲאֶׁשר ְּבָיֶד�, ִּתַּקח ַהֶּזה ַהַּמֶּטה ְוֶאת"
 

של אלו, מה עשו הבכורות? מיד יצאו ונטלו כל אחד חרבו והרג את אביו, שנאמר "למכה מצרים בבכוריהם", למכה 
ן כתיב כאן, אלא למכה מצרים בבכוריהם, ששים רבוא הרגו הבכורות באבותיהם. וזו המכה היתה בכורי מצרים אי

 ].או"ח, אבו, שבה"לבחרב, ובמקום אחר לא מצינו מכת חרב [

שנגלה עליהם פעמים, אחת ביום ר"ח ניסן שנאמר (שמות יב,א) "ויאמר ה אל משה בריטב"א ובאבודרהם כתבו:  כט 
ואל אהרן בארץ מצרים החדש הזה לכם", ואמרו רז"ל שהקול נשמע בכל ארץ מצרים. וכן נגלה בליל פסח בשעת 

, ואמרו בספרי ולכל המורא הגדול (דברים ל"ד) זו קריעת ים סוף, כי וכמו כן ראוהו על הים הגאולה שיצאו ממצרים
 פירשו אולם בשבה"ל ובראב"ן [ריטב"א, אבו]. מלמד שהראוהו באצבע.שם ראו פני השכינה "ואמרו זה אלי ואנוהו" 

 שנגלה הקב"ה בכבוד והכה בכורי מצרים והוציא ישראל מתוכם.  ,שגילוי שכינה זה היה במכת בכורות
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 האותות, את משה בו שעשה שם על כך ונקרא משה, של ַהַּמֶטה ֶזה ?'אותות'ה מהם - ּוְבֹאתֹות •

 ְּבָיְד�, ִּתַּקח ַהֶּזה ַהַּמֶּטה "ְוֶאת ֶׁשֶּנֱאַמר: ְּכָמה שבה"ל] [ריטב"א, לנחש המטה הפיכת של 'אות'ה כמו
 להביא באח"ב עד"ש דצ"ך ר"ת במטה כתוב שהיה אמרו, ובירושלמי ."ָהֹאֹתת ֶאת ּבֹו ַּתֲעֶׂשה ֲאֶׁשר

  ].ריטב"א ,שבה"ל [או"ח, ל זה בסדר המכות להם

ממש  לשפוך יש הסוד (וע"פ לכלי מהכוס פעם בכל אחת טפה ולהטיף ריק, וכלי יין כוס לקחת םנוהגי

 שלוש וכן ,'וכו צפרדע דם כשאומר המכות בעשר וכן עשן, ותמרות ואש, דם, באמירת כלי) אל מכלי

 .באח"ב עד"ש דצ"ך כשאומר פעמים

 - ּוְבמֹוְפִתים
 ַהָּדם. ֶזה

 :ג,ג) (יואל ֶׁשֶּנֱאַמר ְּכמֹו

  ,ּוָבָאֶרץ. ַּבָּׁשַמִים מֹוְפִתים ְוָנַתִּתי"
 ."ָעָׁשן ְוִתיְמרֹות ָוֵאׁש, ם,ּדָ  מהיין) שפוךיו(

 ּוָבָאֶרץ. ַּבָּׁשַמִים מֹוְפִתים ְוָנַתִּתי ֶׁשֶּנֱאַמר: ְּכָמה דם מכת ַהָּדם ֶזה ?המופתים מהם ּוְבֹמְפִתים
 ישראל כל בו האמינו זה אות שע"י לדם, והפכו ביבשה ונתנם היאור מימי שלקח משה, שעשה המופת הוא

 אחד, בכוס שותים ומצרי ישראל שכאשר רבים, מופתים בעניינו שנעשו לפי "מופתים" אותה וקרא [או"ח]

 דכתיב והיינו מהם עשן מצרים כל ומתמלא שורף כאש שנעשו ועוד מים. הישראל ואילו דם שותה המצרי

  ].[ריטב"א עשן" ותמרות ואש "דם

 - 'דם' והם: ,ומגוג גוג במלחמת ובארץ בשמים 'ה שיתן המופתים מהם ומפרש הפסוק, את ממשיך
 בדבר אתו ונשפטתי ל"ח) (יחזקאל כמ"ש אש, עליו תרד השמים מן - 'ואש' .הרבה דם ישפך בארץ ר"ל

 התמר כאילן למעלה כלפי זקוף יעלה השריפה עשן - 'עשן ותימרות' עליו. אמטיר וגפרית אש 'וגו ובדם

 ].דוד [מצודות

 נטויה". ובזרוע חזקה "ביד הפסוק את לדרוש נוסף אופן

 
וכן צירוף אותיות של השמות שבהם נבראו שמים וארץ, כי מששת ימי בראשית נעשה, כדתנן  וכתב הריטב"א: ל

במסכת אבות (ה,ו) עשרה דברים נבראו בערב שבת בין השמשות, והמטה אחד מהן, ודבריהם חן לשומעיהם, ולכן 
וזהו שנאמר ואת המטה הזה תקח  נקרא מטה אלהים, ונזדמן לו למשה רבינו ע"ה בהר חורב שירד שם מן השמים,

שהמטה היה עשוי מאבן טובה ששמה  וברשב"ץ כתבבידך, לא יאמר אדם הזה אלא על מה שבידו שנותן אותו לחבירו. 
"סנפירינון" שהוא מין קשה, ונבקע הסלע מפניו, והיה נס שעשה בו משה כל האותות ושיהפך לנחש, ונסים גדולים 

 נעשו בו.
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 הקב"ה שהביא מכות שתי על מרמז תואר וכל במצרים, 'ה שעשה תוארים חמישה מוזכרים זה בפסוק

 שמפרש: כמו מכות, עשה הוי וביחד

  ַאֵחר: ָדָבר
  ְׁשַּתִים, - "ֲחָזָקה ְּבָיד"

  ְׁשַּתִים, - "ְנטּוָיה ּוִבְזֹרעַ "

  ְׁשַּתִים, - "ָּגֹדל ּוְבֹמָרא"

  ְׁשַּתִים, - ""וְבֹאתֹות

 ְׁשַּתִים. - "ְבמֹוְפִתים"ו

 ממנין כן ודרשינן במצרים, מהן שניצלנו המכות עשר על שרומז לפסוק אחר פירוש ַאֵחר: ָדָבר

 ְׁשַּתִים - ָּגֹדל ּוְבֹמָרא ,ערוב כינים ְׁשַּתִים - ְנטּוָיה ּוִבְזֹרעַ  ,צפרדע דם ְׁשַּתִים - ֲחָזָקה ְּבָיד :התיבות

 ומכת חושך ְׁשַּתִים מופתים מיעוט - ּוְבֹמְפִתים ,ארבה ברד ְׁשַּתִים אותות מיעוט - ּוְבֹאתֹות שחין, דבר

  בפסוק. הרמוזות מכות עשה הכל סך הרי ,בכורות

 "גדול ובמורא" וכן מכות, שתי על ללמדך 'חזקה ביד' ואמר 'ביד' רק לומר יכול שהיה :העניין ביאור

 ,יחיד בלשון 'ובמופת באות' לומר יכול שהיה "ובמופתים" "באותות" וכן לבד, 'במורא' לומר יכול שהיה

 הדין שמדת כיון הדבר שכפל לפרש יש האמת דרך ועל ].ריטב"א [או"ח, מכות שתי ללמדך בא אחד כל אלא

 המכה עליהם תבא שלא ישראל את להציל וזו במצריים נקמה לעשות זו, ביחד משותפים שהיו רחמים ומדת

 ].[ריטב"א

 לאחת: אחת אותם מונה כעת מכות, העשר את הנ"ל בפסוק שרמז לאחר

  ֵאּלּו
 ְּבִמְצַרִים, ַהִּמְצִריים ַעל הּוא ָּברּו� ַהָּקדֹוׁש ֶׁשֵהִביא ַמּכֹות ֶעֶׂשר

 :)מכה בכל מהיין ךוישפ(ו ֵהן ְוֵאלּו   
 ְּבכֹורֹות. ַמַּכת חֶׁש�. ַאְרֶּבה. ָּברד. ְׁשִחין. ֶּדֶבר. ָערֹוב. ִּכִנים. ְצַפְרֵּדַע. ָּדם.

 ִסָּמִנים: ָּבֶהם נֹוֵתן ָהָיה ְיהּוָדה ַרִּבי
 ְּבַאַח"ב. ַעַד"ׁש, ְּדַצ"�,(וישפוך ג פעמים) 

 ְוֵאלּו ,הים על שלקו מה מלבד ְּבִמְצַרים, רק ַהִּמְצִרים ַעל ַהָקָּב"ה ֶׁשֵהִביא ַמּכֹות ֶעֶׂשר ֵאּלּו
 על רחשו - ִּכִנים ולגופותיהם, לכליהם לבתיהם שחדרו - ְצֵפְרֵּדעַ  לדם, נהפכו מימיהם כל - ָּדם ֵהן:

 - ֶּדֶבר בהם, הרגו רעות חיות מיני כל ערבוביא, לשון - ָערֹוב כמחטים, בהם ונועצים והבהמה האדם
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 (מוגלות) אבעבועות בהם היו חמימות, לשון - ְׁשִחין בשדה, היו אשר והצאן הבקר על מוות של מגיפה

 'חגב' מין - ַאְרֶּבה ובבהמה, בצמח באדם והכה מתלקחת אש עם מהשמים שירד - ָּברד ,גופן בכל

 שבו מוחלט חושך היה שבהם ימים 'ג - חֶׁש� הברד, שהשאיר ממה בשדה ירק כל השאיר ולא שחיסל

 הבכורות כל מתו לילה בחצות - ְּבכֹורֹות ַמַּכת מתחתיו, איש קמו ולא אחיו את איש ראו לא מצרים

  בבהמה. ובין באדם בין לה ומחוצה שבמצרים

 הם: ואלו לא[שבה"ל] לֹזכרם לתלמידים קל יותר שיהיה כדי ִסָּמִנים ָּבֶהם נֹוֵתן ָהָיה ְיהּוָדה ַרִּבי
  ].בכורות מכת חושך, ארבה, [ברד, ְּבַאַח"ב שחין] דבר, [ערוב, ַעַד"ׁש כינים] צפרדע, [דם, ְּדַצ"�

 מכות וכמה מצַרים, בארץ המצִרים לקו מכות כמה הפסוקים ע"פ שדרשו התנאים דעות מובא כעת

 סוף. ים בקריעת לקו

  אֹוֵמר: ַהְּגִליִלי יֹוֵסי ַרִּבי
 ָלקּו ַהָים ְוַעל ַמּכֹות ֶעֶׂשר ְּבִמְצַרִים ַהִּמְצִריים ֶׁשָלקּו אֹוֵמר ַאָּתה ִמַּנִין

 ַמּכֹות?! ֲחִמִּׁשים

  אֹוֵמר? הּוא ַמה ְּבִמְצַרִים

  ח,טו). (שמות ִהיא" ֱא�ִהים ֶאְצַּבע ַּפְרֹעה ֶאל ַהַחְרֻטִּמים "ַויֹאְמרּו

 ?לבאֹוֵמר הּוא ַמה ַהָּים ְוַעל

 
שר יהודה עשה בהם סימנים כדי שלא תאמר אין מוקדם ומאוחר בתורה, כיון שדוד  הראשונים:עוד ביארו  לא

שבמדרש (שוחר טוב) כתוב שבסדר הזה היו  והוסיף הריטב"אהמלך מנאן בספר תהילים (פרק קה) בסדר אחר. 
: שחלקן ח פירשובאו"כתובים במטה, וזהו שנאמר ואת המטה הזה וכו אשר תעשה בו את האותות את האותיות. 

בלשון זה לפי שדצ"ך הם מכות הארץ, עד"ש מכות מקריות, באח"ב מכות האויר, ושתף מכת בכורים עם באח"ב, לפי 
חושך] לא התרה -שחין, ח-כינים, ש -להודיענו שהאות השלישית שבכל סימן [ך באש וה"ר יוסף פירששאין לה זוג. 

 לפי שאין לה זוג, אע"פ שהתרה בו שכך היו כתובות במטה האלהים. בהם, ושתף רבי יהודה מכת בכורים עם באח"ב,

: ראוי לספר לבני ביתו העשרה נסים שנעשו לאבותינו על הים, ותמצאם בפרוש כתב בעל ''יסוד ושרש העבודה'' לב
נקבת נעשה הים כמין אהל, ונכנסו ישראל לתוכו, וכתוב  ב.נבקעו המים.  א.הברטנורא באבות פרק ה, ואלו הם: 

נעשה קרקעית הים יבש ולא חמר וטיט, דכתיב ובני ישראל הלכו ביבשה (שמות  ג.במטיו ראש פרזו (חבקוק ג). 
קרקעית הים שדרכו בו המצריים, שהיו רודפים אחרי ישראל, נתלחלח ונעשה חמר וטיט, דכתיב חמר מים  ד.יד). 

היו חתיכה אחת אלא חתיכות קטנות כעין לבנים ואבני הבנין שהמים הנקפאים בקרקע הים לא  ה.רבים (חבקוק ג). 
שנתקשו המים הנקפאים  ו.מסדרים זה אצל זה, כדכתיב ואתה פוררת בעזך ים (תהלים עד), שנעשה כעין פרורים. 

ט בדרך שנגזר הים ליב גזרים, כדי שיעברו כל שבט ושב ז.ונעשו קשים כסלעים, כדכתיב שברת ראשי תנינים (שם). 
שקפאו המים כספיר ושהם וזכוכית, כדי שיראו  ח.אחד לבדו, והינו דכתיב לגוזר ים סוף לגזרים (תהלים קלו). 

השבטים אלו את אלו, שעמוד האש היה מאיר להם, וזה שנאמר חשכת מים עבי שחקים (שם, יח), כלומר, קבוץ 
אים ממנו מים מתוקים שהיו שותים אותם, וזה שאמר שהיו יוצ ט.המים היה כעבי שחקים כעצם השמים לטהר. 
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 ַוִייְראּו ְּבִמְצַרִים, ְיהָֹוה ָעָׂשה ֲאֶׁשר ַהְּגֹדָלה ַהָיד ֶאת ִיְׂשָרֵאל "ַוַּיְרא
  .ַעְבדֹו" ּוְבמֶׁשה ַּבְיהָֹוה ַוַּיֲאִמינּו ְיהָֹוה, ֶאת ָהָעם

  ַמּכֹות. ֶעֶׂשר ְבֶאְצַּבע? ָלקּו ַּכָמה

 ַמּכֹות. ֲחִמִּׁשים ָלקּו ַהָּים ְוַעל ַמּכֹות, ֶעֶׂשר ָלקּו ְּבִמְצַרִים ֵמַעָּתה ֱאמֹור

 ֶעֶׂשר ְּבִמְצַרים ַהִּמְצִרים ֶׁשָלקּו מהכתובים לומד אֹוֵמר ַאָּתה ִמַּנִין לג אֹוֵמר: ַהְּגִליִלי יֹוֵסי ַרִּבי
 ְּבִמְצַרים שהרי ?במצרים שלקו ממה חמש פי ַמּכֹות ֲחִמִּׁשים ָלקּו סוף ים ַהָים ְוַעל ואילו ַמּכֹות,

 ֱא�ִהים ֶאְצַּבע כינים מכתגבי  ַּפְרֹעה: ֶאל ַהַחְרֻטִּמים ַויֹאְמרּו אֹוֵמר? הּוא ַמה כינים מכת לגבי
 גבי נאמרה 'אצבע' שלשון ואע"פ לעשותה. יכולים אנו ואין ,זו מכה לעשות יכול ישראל אלוקי רק ,ִהיא

 שגם לדעת שנכחו כיון אחת, אצבע ע"י לקו המכות עשר שכל רמז כאן שיש חז"ל דרשו מ"מ ִכנים, מכת

 בלבד סמך אלא אינו שהכתוב וי"א אלוקים. מעשה ג"כ הם אח"כ ושהיו לכך קודם שהיו המכות שאר

 ָעָׂשה ֲאֶׁשר ַהְּגֹדָלה ַהָיד ֶאת ִיְׂשָרֵאל "ַוַּיְרא אֹוֵמר? הּוא מה ַהָּים ְוַעל ].'אבו [ריטב"א, עיקר והקבלה
 על שקיבלו שבמכות הרי ַעְבדֹו", ּוְבמֶׁשה ְיהָֹוהּבַ  ַוַּיֲאִמינּו ,ְיהָֹוה ֶאת ָהָעם ַוייְראּו ְּבִמְצַרים, ְיהָֹוה

 חשבון נעשה וכעת אצבעות. בחמש דהיינו היד בכל שלקו למדנו "היד" ומדכתיב ,'יד' לשון נאמר סוף ים
 עשרת על רומז אלוקים שאצבע לעיל שאמרנו כמו ,ַמּכֹות ֶעֶׂשר ?אצבע בכל ְבֶאְצַּבע? המצרים ָלקּו ַּכָמה

 'אצבע' שם שנאמר כיון ַמּכֹות ֶעֶׂשר ָלקּו ְּבִמְצַרים ותמצא חשבון ועשה צא ֵמַעָּתה: ֱאמֹור המכות.

 ַמּכֹות ֲחִמִּׁשים ָלקּו שסה"כ נמצא ,מכות עשר יש אצבע ובכל ,אצבעות בחמש לקו ַהָּים ְוַעל ואילו אחת,

  חמישים). = חמש X (עשר

  אֹוֵמר: ֱאִליֶעֶזר ַרִּבי
 ְּבִמְצַרִים יםַהִּמְצִריִ  ַעל הּוא ָּברּו� ַהָּקדֹוׁש ֶׁשֵהִביא ּוַמָּכה ַמָּכה ֶׁשָּכל ִמַּנִין

  :עח,מט) (תהילים ֶׁשֶּנֱאַמר ַמּכֹות? ַאְרַּבע ֶׁשל ָהְיָתה

 ָרִעים". ַמְלֲאֵכי ִמְׁשַלַחת ְוָצָרה, ,ָוַזַעם ,ֶעְבָרה :ַאּפֹו ֲחרֹון ָּבם "ְיַׁשַּלח

  ַאַחת, - "ֶעְבָרה"

 
שלאחר ששתו מהם מה שרצו, הנותרים מהם היו נקפאים ונעשו ערמות, דכתיב נערמו מים נצבו כמו נד  י.נוזלים. 

 נזלים (שמות טו).

להדיא, אלא עיקר דרשתו שרבי יוסי לא שואל מנין לומדים מהתורה שלקו עשר מכות, שהרי זה כתוב בתורה י"מ   לג
ששאלת רבי יוסי היא מנין לך חלוקה זאת של עשר מכות, והלא וי"מ  היא על מה שלקו בים חמישים מכות [אברבנל].

המכה העשרית והסופית הייתה על הים, שבה טבעו המצרים, וא"כ יש אחד עשרה מכות, ועוד מנין שלקו על הים 
 חמישים מכות?
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  ְׁשַּתִים, - "ָוַזַעם"

  ָׁשלׁש, - "ִוְָצָרה"

 ַאְרַּבע. - ָרִעים" ַמְלֲאֵכי "ִמְׁשַלַחת

  ֵמַעָּתה: ֱאמֹור

 ַמּכֹות. ָמאַתִים ָלקּו ַהָּים ְוַעל ַמּכֹות ַאְרָּבִעים ָלקּו ְּבִמְצַרִים

 ֶׁשָּכל ִמַּנִין :ואומר מוסיף אולם במצרים, שלקו ממה חמש פי לקו שבים מודה :אֹוֵמר ֱאִליֶעֲזר ַרִּבי
 ַאְרַּבע ֶׁשל מצירוף מורכבת ָהְיָתה ְּבִמְצַרִים ַהִּמְצִרים ַעל ַהָּקָּב"ה ֶׁשֵהִביא מכות מעשר ּוַמָּכה ַמָּכה

 ְוָצָרה, ָוַזַעם, ֶעְבָרה, ?ו חרון אפוומה )(=כעסו ַאּפֹו ֲחרֹון במצרים ָּבם "ְיַׁשַּלח ֶׁשֶּנֱאַמר: ַמּכֹות?
 ]'פרט' הם המוזכרים והשאר 'כלל' הוי 'אפו חרוןו[ לשונות ארבע בפסוק ומוזכרים ָרִעים". ַמְלֲאֵכי ִמְׁשַלַחת

 עשר שהיו נמצא ַאְרַּבע, - ָרִעים ַמְלֲאֵכי ִמְׁשַלַחת ָׁשלׁש, - ִוְָצָרה ְׁשַּתִים, - ָוַזַעם ַאַחת, - ֶעְבָרה

 ותמצא וחשב צא ֵמַעָּתה: ֱאמֹור א"כ .ארבעים הוי כסה" א"כ ארבע, פי כפולה הייתה מכה וכל מכות

 ָמאַתִים קּולָ ש נמצא ממצרים, חמש פי שלקו ַהָּים ְוַעל )10X4 = 40( ַמּכֹות ַאְרָּבִעים ָלקּו ְּבִמְצַריםש
  .ַמּכֹות

 אֹוֵמר: ֲעִקיָבא ַרִּבי
 ָהְיָתה ְּבִמְצַרִים ַהִּמְצִריים ַעל הּוא ָּברּו� ַהָּקדֹוׁש ֶׁשֵהִביא וַמָּכה ַמָּכה ֶׁשָּכל ִמַּנִין

 ַמּכֹות? ָחֵמׁש ֶׁשל

  ֶׁשֶּנֱאַמר:

 ."ָרִעים ַמְלֲאֵכי ִמְׁשַלַחת ְוָצָרה, ָוַזַעם, ֶעְבָרה, ַאּפֹו, ֲחרֹון :ָּבם ִיְַׁשַּלח"

 ַאַחת, - ַאּפֹו" "ֲחרֹון

 ְׁשַּתִים, - ""ֶעְבָרה

 ָׁשלוׁש, - "ָוַזַעם"

 ַאְרַּבע, - "ְוָצָרה"

 ָחֵמׁש. - ָרִעים" ַמְלֲאֵכי "ִמְׁשַלַחת

  ֵמַעָּתה: ֱאמֹור
 ַמּכֹות. ְוֲחִמִּׁשים ָמאַתִים ָלקּו ַהָּים ְוַעל ַמּכֹות, ֲחִמִּׁשים ָלקּו ְּבִמְצַרים
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 המכות מעשרת וַמָּכה ַמָּכה ֶׁשָּכל ִמַּנִין :עצמה בפני כמכה 'אפו חרון' את דורש אֹוֵמר ֲעִקיֶבא ַרִּבי 

 ִיְַׁשַּלח ֶׁשֶּנֱאַמר: ַמּכֹות? ָחֵמׁש ֶׁשל מצירוף מורכבת ָהְיָתה ְּבִמְצַרים ַהִּמְצִרים על ַהָּקָּב"ה ֶׁשֵהִביא
ָרה, ָוַזַעם ֶעְבָרה ַאּפֹו, ֲחרֹון ָּבם  ַאּפֹו ֲחרֹון לשונות חמש בפסוק ומוזכרים ָרִעים. ַמְלֲאֵכי ִמְׁשַלַחת ְוַצָ

 נמצא ָחֵמׁש. - ָרִעים ַמְלֲאֵכי ִמְׁשַלַחת ַאְרַּבע, - ְוָצָרה ָׁשלוׁש, - ָוַזַעם ְׁשַּתִים, - ֶעְבָרה ַאַחת, -

 ְצַריםְּבִמ  :ֵמַעָּתה ֱאמֹור א"כ .מכות חמישים סה"כ חמש כפול עשר א"כ מכות, מחמש מורכבת מכה שכל
 ּוָמאַתִים ֲחִמִּׁשים ָלקּוש נמצא )5X50=250( ממצרים חמש פי שם שלקו ַהָּים ְוַעל ַמּכֹות, ֲחִמִּׁשים ָלקּו

 ַמּכֹות.

 מעלות "כמה אמר לפיכך המצרים, לקו כמה בחשבון ואחד אחד כל מונים היו שהתנאים משום

 מרוב וכמה כמה המקום לנו שעשה והנסים הטובות במעלות ולהרבות לספר נוכל עדיין כלומר, טובות"

  .לד [שבה"ל] עימנו שעשה מעלות הט"ו מהם והולך ומפרש עלינו, חיבתו

 ָעֵלינּו: ַלָּמקֹום טֹובֹות ַמֲעלֹות ַּכָמה
 ַּדֵינּו: - ְׁשָפִטים ָּבֶהם ָעָׂשה ְולֹא ִמִמְצַרִים הֹוִציָאנּו ִאּלּו .1

 ַּדֵינּו: - ֵבא�ֵהיֶהם ָעָׂשה ְולֹא ְׁשָפִטים, ָּבֶהם ָעָׂשה ִאּלּו .2

 ַּדֵינּו: - ְּבכֹוֵריֶהם ָהַרג ְולֹא ֵבא�ֵהיֶהם, ָעָׂשה ִאּלּו .3

 ַּדֵינּו: - ָממֹוָנם ֶאת ָלנּו ָנַתן ְולֹא ְּבכֹוֵריֶהם, ָהַרג ִאּלּו .4

 מֹוִסיִפים ֵיׁש

 ַאֵחר: ָדָבר ָּדִגים. ָּבּה ֶׁשֵאין ִּכְמצּוָלה ֲעָׂשאּוהָ  "ִמְצָרִים ֶאת ַוְיַנְּצלּו" ֶׁשֶּנֱאַמר: ָממֹוָנם? ֶאת ָלנּו ֶׁשָּנַתן ּוְמַנִין

 ַּבָּבִתים ֶּׁשָהָיה ַמה ֶאָּלא ִמְצַרִים? ִמִּבַּזת יֹוֵתר ַהָּים ִּבַּזת ֶאת ַהָּכתּוב ְמַחֵּבב ָלָּמה ָּדָגן. ָּבּה ֶׁשֵאין ִּכְמצּוָדה ֲעָׂשאּוהָ 

 ִּבַּזת זֹו - ַבֶּכֶסף ֶנְחָּפה יֹוָנה ַּכְנֵפי אֹוֵמר: הּוא ְוֵכן ַהָּים. ַעל ָנְטלּו ְתׁשּוָראֹות ְּבָבֵּתי ֶּׁשָהָיה ּוַמה ְּבִמְצַרִים, ָנְטלּו

 זֹו - ֲעָדיים ַּבֲעִדי ִמְצַרִים. ִּבַּזת זֹו - ַוָּתֹבִאי ַוִּתְגְּדִלי ַוִּתְרִּבי ַהָּים. ִּבַּזת זֹו – ָחרּוץ ִּביַרְקַרק ְוֶאְברֹוֶתיהָ  ִמְצַרִים,

 ִמְצַרִים. ִּבַּזת זֹו - ַהֶּכֶסף ְנֻקּדֹות ִעם ַהָּים. ִּבַּזת זֹו - ַּל� ַנֲעֶׂשה ָזָהב ּתֹוֵרי ַהָּים. ִּבַּזת

 ַּדֵינּו: - ַהָּים ֶאת ָלנּו ָקַרע ְולֹא ָממֹוָנם, ֶאת ָלנּו ָנַתן ִאּלּו .5

 
לאחר שאלת הבן מה נשתנה הלילה הזה, הוצרכנו להתחיל בגנות ולומר עבדים היינו לפרעה וברשב"ץ ביאר:  לד

במצרים והוצרכנו לסיים בשבח ולדרוש פרשת מקרא בכורים, והיא "מארמי אובד אבי" עד סוף הפרשה, ודרשנו אותה 
ום הזה ויתן לנו את הארץ עד "ויוציאנו ה ממצרים ביד חזקה" וגו, ובסוף אלו הפסוקים כתוב "ויביאנו אל המק

אנו מסיימין בשבח "כמה מעלות  ולכןהזאת" וגו, "ועתה הנה הבאתי את ראשית פרי האדמה אשר נתתה לי ה". 
טובות למקום עלינו", קודם שהבאנו גרגיר זה של תאנה או אשכול זה של ענבים, והקב"ה מתרצה לנו במתנה קטנה 

ם שהבאנו הפרי הזה וזה מרחמי שמים המרובים, ואמרנו כי הרבה טובות כזאת, פרעון לכל הטובות שעשה עמנו קוד
 יש למקום עלינו, עד שבאנו אל בית המקדש להביא לו זה הפרי.
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 ַּדֵינּו: - ֶּבָחָרָבה ְבתֹוכֹו ֶהֱעִביָרנּו ְולֹא ַהָּים, ֶאת ָלנּו ָקַרע ִאּלּו .6

 ַּדֵינּו: - ְּבתֹוכֹו ָצֵרינּו ִׁשַּקע ְולֹא ֶּבָחָרָבה, ְּבתֹוכֹו ֶהֱעִביָרנּו ִאּלּו .7

 ַּדֵינּו: - ָׁשָנה ַאְרָּבִעים ַּבִמְדָּבר ָצְרֵּכנּו ִסֵּפק ְולֹא ְּבתֹוכֹו, ָצֵרינּו ִׁשַקע ִאּלּו .8

 ַּדֵינּו: - ַהָּמן ֶאת ֶהֱאִכיָלנּו ְולֹא ָׁשָנה, ַאְרָּבִעים ַּבִמְדָּבר ָצְרֵּכנּו ִסֵּפק ִאּלּו .9

 ַּדֵינּו: - ַהַׁשָּבת ֶאת ָלנּו ָנַתן ְולֹא ַהָּמן, ֶאת ֶהֱאִכיָלנּו ִאּלּו .10

 ַּדֵינּו: - ִסיַני ַהר ִלְפֵני ֵקְרָבנּו ְולֹא ַהַׁשָּבת, ֶאת ָלנּו ָנַתן ִאּלּו .11

 ַּדֵינּו: - ַהּתֹוָרה ֶאת ָלנּו ָנַתן ְולֹא ִסיַני, ַהר ִלְפֵני ֵקְרָבנּו ִאּלּו .12

 ַּדֵינּו: - ִיְׂשָרֵאל ְלֶאֶרץ ִהְכִניָסנּו ְולֹא ַהּתֹוָרה, ֶאת ָלנּו ָנַתן ִאּלּו .13

 ַּדֵינּו: - ַהִּמְקָּדׁש ֵּבית ֶאת ָלנּו ָבָנה ְולֹא ִיְׂשָרֵאל, ְלֶאֶרץ ִהְכִניָסנּו ִאּלּו .14

  ָעֵלינּו: ַלָּמקֹום ּוְמֻכֶּפֶלת ְּכפּוָלה טֹוָבה וַכָמה ַּכָמה ַאַחת ַעל

 ְּבכֹוֵריֶהם. ָהַרג .4 ֵבא�ֵהיֶהם. ָעָׂשה .3 ְׁשָפִטים. ָבֶהם ָעָׂשה .2 ִמִמְצַרים. הֹוִציָאנּו .1
 ִׁשַקע .8 ֶּבָחָרָבה. ְּבתֹוכֹו ֶהֱעִביָרנּו .7 ַהָּים. ֶאת ָלנּו ָקַרע .6 ָממֹוָנם. ֶאת ָלנּו ָנַתן .5

 ָנַתן .11 ַהָּמן. ֶאת ֶהֱאִכיָלנּו .10 ָׁשָנה. ַאְרָּבִעים ַּבִמְדָּבר ָצְרֵּכנּו ִסֵּפק .9 ְּבתֹוכֹו. ָצֵרינּו
 ִהְכִניָסנּו .14 ַהּתֹוָרה. ֶאת ָלנּו ָנַתן .13 ִסיַני. ַהר ִלְפֵני ֵקְרָבנּו .12 ַהַׁשָּבת. ֶאת ָלנּו

 ֲעֹונֹוֵתינּו. ֹּכל ַעל ְלַכֵּפר ַהְּבִחיָרה ֵּבית ֶאת ָלנּו ּוָבָנה .15 ִיְׂשָרֵאל. ְלֶאֶרץ

 עמנו. הקב"ה עשה טובה של דרגות כמה וחשוב צא ָעֵלינּו! ַלָּמקֹום טֹובֹות ַמֲעלֹות ַּכָמה

 קלעים ט"ו במשכן וכנגדן מעלות, ט"ו על הכסא על העומד עולמים צור י"ה שם כמנין מעלות ט"ו ואמר

 מעזרת מדרגות ט"ו המקדש בבית עשו וכנגדן המעלות, שיר ט"ו תהילים בספר המלך דוד אמר וכן לכתף,

 ].'אבו[ ישראל לעזרת הנשים

 הוציאנו אלא המכות עשר ע"י כלל ְׁשָפִטים ָּבֶהם ָעָׂשה ְולֹא ִמִמְצַרים, 'ה הֹוִציָאנּו רק ִאלּו 

  עליה. 'לה ולהודות להלל כדי בלבד, זו יחידה בטובה לנו היה די ַּדיינּו - לה שבה"ל] אמונה, [דרך הטבע בדרך

 להכיר ֵבא�ֵהיֶהם, דין ָעָׂשה ולֹא המכות, עשר ע"י ְׁשָפִטים במצרים ָּבֶהם ָעָׂשה רק ִאלּו 

 לקו ולא עליהם אותם הביאה יראתם המכות אותם כי יאמרו שלא כדי [או"ח] המכות באו הבורא שמאת

 
שהיציאה ממצרים היתה נס גדול בפני עצמו והיה די לנו להודות עליו, כמפורש באגדה (שוחר  וביאר בשבה"ל: לה

ב גוי", מהו גוי מקרב גוי? כמושך את העובר ממעי אמו בלא זמנו, שלא טוב) "או הנסה אלהים לבא לקחת לו גוי מקר
היו ראויין לצאת ממצרים כיון שהיתה מדת הדין מקטרגת עליהן, אלו עובדי ע"ז ואלו עובדי ע"ז, אלו מגלי עריות 

אולם באבודרם ואלו מגלי עריות כו. ואחרי שכפל לנו הנס הזה להוציאנו ממצרים ולעשות בהם שפטים בגלל ששעבדו. 
שאין רצונו לומר שלא יעשה בהם שפטים כלל, שהרי כבר הבטיח לאברהם אבינו (בראשית טו, יד) "וגם ובאו"ח כתבו 

 את הגוי אשר יעבודו דן אנכי", אלא לא עשה בהם שפטים בכולם כי אם במקצתם.
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 'לה ולהודות להלל כדי בלבד, זו יחידה בטובה לנו היה די ַּדיינּו - [שבה"ל] בנו שהשתעבדו השעבוד מחמת

  עליה.

 מאבן עשויה ואם נרקבת, – מעץ עשויה הע"ז הייתה שאם ֵבא�ֵהיֶהם שפטים ָעָׂשה רק ִאלּו – 

 מענישם היה אלא בכורות במכרת ְּבכֹוֵריֶהם ֶאת ָהַרג ְולֹא [מכילתא] נמסת – מתכת של ואם נשחקת,

  עליה. 'לה ולהודות להלל כדי בלבד, זו יחידה בטובה לנו היה די ַּדיינּו - [או"ח] אחר בעונש

 שננצחם מלחמה ע"י אלא ,לו הים בִבזת ָממֹוָנם ֶאת ָלנּו ָנַתן ְולֹא ְּבכֹוֵריֶהם, ֶאת ָהַרג רק ִאלּו 

 עליה. 'לה ולהודות להלל כדי בלבד, זו יחידה בטובה לנו היה די ַּדיינּו - [או"ח] שללם את ונבוז

 וזהב כסף מכל ִמְצָרִים ֶאת וירקנו ַוְיַנְּצלּו ֶׁשֶּנֱאַמר: ָממֹוָנם? את הקב"ה ֶאת ָלנּו ֶׁשָּנַתן ּוְמַנִין

 התהום בתוך הים כעמקי ִּכְמצּוָלה מצרים את ֲעָׂשאּוהָ  אמר לקיש ריש ט:) (ברכות בגמרא ונחלקו שבה.
 'וינצלו' שאמר אמי 'כר אחר, פירוש ַאֵחר: ָדָבר מרוכשם. מצרים את שרוקנו כלומר ָּדִגים ָּבּה ֶׁשֵאין

 של רשת ִּכְמצּוָדה מצרים את ֲעָׂשאּוהָ  אחד) ממוצא שהם מפני בדל"ת מתחלפת למ"ד (כי ניצוד מלשון

 הפירוש הוי שניהם ולדעת ריקה. ונשארת אליה באים העופות אין ולכן לצודן, כדי ָּדָגן ָּבּה ֶׁשֵאין עופות

  ].תמימה [תורה עימהם ונטלהו ממונם אותם שרוקנו כלומר ריקות, מלשון וינצלו

 מצרים את רוקנו ישראל אם כלומר, ִמְצַרִים? ִמִּבַּזת יֹוֵתר ַהָּים ִּבַּזת ֶאת ַהָּכתּוב ְמַחֵּבב ָלָּמה

 ישראל ָנְטלּו המצרים של ַּבָּבִתים ֶּׁשָהָיה ַמה ֶאָּלא הים? בביזת כסף למצרים נשאר מהיכן א"כ מממונם,

 ממון יותר הרבה שם שהיה [=אוצרות] ְתׁשּוָראֹות ְּבָבֵּתי ֶּׁשָהָיה ּוַמה אבל ְּבִמְצַרִים, בארץ עוד

 סח (תהילים אֹוֵמר הּוא ְוֵכן מצרים. מבזת הים בזת את יותר הכתוב מחבב ולכן ַהָּים ַעל ָנְטלּו מהבתים

 כסף. בחינת שהיא ִמְצַרִים ִּבַּזת זֹו - ַבֶּכֶסף מכוסה ֶנְחָּפה ליונה המשולים ישראל יֹוָנה ַּכְנֵפי :,יד)

 מבזת גדולה יותר שהיתה ַהָּים ִּבַּזת זֹו - טוב זהב שם ָחרּוץ ִּביַרְקַרק מחופים [כנפותיה] ְוֶאְברֹוֶתיהָ 

 "ַּבֲעִדי ִמְצַרִים, ִּבַּזת זֹו - ַוָּתֹבִאי" ַוִּתְגְּדִלי "ַוִּתְרִּבי טז,ז) (יחזקאל מהפסוק כן דורשים וכן מצרים.
 בשיר שנאמר מה את כן דורשים וכן מצרים. מבזת יותר שהיה ַהָּים ִּבַּזת זֹו - פעמים בהרבה ֲעָדיים"

 להתקשט בנ"י שזכו ַהָּים ִמְצַרִים ִּבַּזת זֹו - ַּל�" ַנֲעֶׂשה ָזָהב [=קשוטי] "ּתֹוֵרי עמ"י על (א,יא) השירים

 .לזגדולה יותר שהיתה ַהָּים ִּבַּזת זֹו - מנוקדים] כסף [כלי ַהֶּכֶסף ְנֻקּדֹות ִעם בה,

 מצילנו היה אלא להצילנו כדי ַהָּים ֶאת ָלנּו ָקַרע ְולֹא הים, בִבזת ָממֹוָנם ֶאת ָלנּו ָנַתן רק ִאלּו 

 עליה. 'לה ולהודות להלל כדי בלבד, זו יחידה בטובה לנו היה די ַּדיינּו - ]'אבו [או"ח, אחרת בדרך

 
"ואחרי כן יצאו ברכוש גדול" [או"ח, אבל אין ר"ל שנתן לנו את ממונם בביזת מצרים שהרי כבר הבטיחנו על כך  לו

פרשו דממונם קאי על ביזת מצרים כמו שנאמר (שמות יב) "וישאלו ממצרים  אבל באברבנל ובשבה"לרשב"ם, אבו]. 
 כלי כסף וכלי זהב ושמלות, וה נתן את חן העם בעיני מצרים וישאלום ינצלו את מצרים".

 -בכל המדרשים (וכן במקצת אגדות) הגירסא היא "תורי זהב" כן הוא הגירסא בסידור הרס"ג ובתכלאל. אולם  לז
 זה ביזת מצרים. -זו בזת הים, "עם נקודות הכסף" 
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 ולהורישנו ליאור, בנים להשליך זדו אשר בדבר במים מהם להיפרע כדי ַהָּים ֶאת ָלנּו ָקַרע רק ִאלּו 

 ע"י ביבשה ֶּבָחָרָבה ְּבתֹוכֹו ֶהֱעֵביָרנּו ְולֹא [שבה"ל] מצרים ביזת על ומכופלת כפולה שהיתה הים ביזת

 יחידה בטובה לנו היה די ַּדיינּו - ]'אבו [או"ח, טיט מעטב או מים במעט עוברים היינו אלא התהומות, שקפאו

  עליה. 'לה ולהודות להלל כדי בלבד, זו

 לנו די והיה ,וטיט בבוץ נתלכך שלא כדי בתוכו שביל לנו ועשה ֶּבָחָרָבה ְּבתֹוכֹו ֶהֱעֵביָרנּו רק ִאלּו 

ֵרנּו ְׁשַקע ְולֹא ]'אבו [או"ח, בזה ַָ  והמצרים אחרינו הים סוגר היה אלא בתוכו, אויבנו נקמה וראינו ְּבתֹוכֹו ֶצ

  עליה. 'לה ולהודות להלל כדי בלבד, זו יחידה בטובה לנו היה די ַּדיינּו - [שם] לדרכם שבים היו

 נוגשו את ממנו ואחד אחד כל רואה שהיה בתוכו, אויבנו נקמת וראינו ְּבתֹוכֹו ֵרנּוצָ  ִׁשַקע רק ִאלּו 

 לנו לתת ָׁשָנה ַאְרָּבִעים ּבִמְדָּבר ָצְרֵּכנּו ִסֵּפק ְולֹא [שבה"ל] מפלתם על ושמחים הים בתוך מתים כשהיו

 שנוכל מצרים מביזת רב ממון לנו היה וכן מבהמתנו אוכלים היינו אלא ושליו, בבגדים במים צרכינו כל

 להלל כדי בלבד, זו יחידה בטובה לנו היה די ַּדיינּו - [או"ח] אלינו הקרובים הגוים מאת צרכינו לקנות

  עליה. 'לה ולהודות

 ומתרגמינן המדבר", את לכתך "ידע שכתוב כמו ָׁשָנה ַאְרָּבִעים ּבִמְדָּבר ָצְרֵּכנּו ִסֵּפק רק ִאלּו 

 בלתה לא "שמלתך וכתיב דבר", חסרת לא עמך אלהיך 'ה שנה ארבעים "זה וכתיב צורכך, כל לך סיפוק

 צרכנו לספק יכול היה אלא ַהָּמן ֶאת ֶהֱאִכיָלנּו ולֹא [שבה"ל] שנה" ארבעים זה בצקה לא ורגלך מעליך

  עליה. 'לה ולהודות להלל כדי בלבד, זו יחידה בטובה לנו היה די ַּדיינּו - [או"ח] ממצרים שהוציאנו בעוגות

 השמן, לשד כטעם היה שלקטנים שבעולם, הטעמים כל בו שהיה ַהָּמן ֶאת ֶהֱאִכיָלנּו רק ִאלּו 

 גד כזרע העולם לאומות בפרור, ובשלו לזקנים בדבש, כצפיחית טעמו לחולים עוגות, אותו עושין לבחורים

 שבכל אומר הייתי שבת שאלולי השבת, ע"י רק ונסיו המן שבח ניכר שלא ַהַׁשָּבת ֶאת ָלנּו ָנַתן ְולֹא [או"ח]

 בשבת וראו בעמדו, מבאיש שהוא כמו בגוף מבאיש שהמן שיאמרו ועוד ההוא, במקום המן יורד ויום יום

 - [או"ח] גדול בנס רק מקרה דרך על להיות יוכל לא וזה משנה לחם בו מצאו כי בעמדו הבאיש ולא ירד שלא
 עליה. 'לה ולהודות להלל כדי בלבד, זו יחידה בטובה לנו היה די ַּדיינּו

 לעמ"י הקב"ה בין ואות [שבה"ל] הבא העולם מעין מנוחה יום שהוא ַהַׁשָּבת ֶאת ָלנּו ָנַתן רק ִאלּו 

 - וגדלו כבודו את שהראנו שכינה גילוי שם לנו שהיה ִסיַני ַהר ִלְפֵני ֵקְרָבנּו ְולֹא במרה, עליה ונצטוונו
  עליה. 'לה ולהודות להלל כדי בלבד, זו יחידה בטובה לנו היה די ַּדיינּו,

 באחדותו ספק כל דהיינו זוהמתנו, שפסק בזה תועלת וקבלנו ִסיַני ַהר ִלְפֵני ֵקְרָבנּו רק ִאלּו 

ַתן ְולֹא לח [או"ח] מאתנו ספק כל בזה והוסר שם, כבודו ותוקף מלכותו ראינו כי יתברך,  ֶאת הקב"ה ָלנּו ַנָ

 
גוים ואילו הכמו שאמרו רז"ל כשבא נחש על חוה הטיל בה זוהמא, וישראל שעמדו על הר סיני פסקה זוהמתן,  לח

 שלא עמדו על הר סיני לא פסקה זוהמתן.



43 
 

 [רשב"ם, התורה כשאר רבינו משה ע"י ֹנתנם היה אלא ,ובעצמו בכבודו שנתן הדברות עשרת דהיינו ַהּתֹוָרה

 עליה. 'לה ולהודות להלל כדי בלבד, זו יחידה בטובה לנו היה די ַּדיינּו - לט או"ח]

 ַתן רק ִאלּו  שנשבע ואע"פ אחרת, לארץ אלא ִיְׂשָרֵאל ְלֶאֶרץ ִהְכִניָסנּו ְולֹא ַהּתֹוָרה, ֶאת ָלנּו ַנָ

 מנפלאות שראו במה להם די ממצרים שיצאו הדור אך לבנינו, שיתננה היינו כנען ארץ לנו לתת לאבותינו

 ונכנסו הנפלאות כל שראו במדבר למות עליהם נגזר שלא שנה, עשרים מבן פחותים הרבה אנשים שהיו השם,

 עליה. 'לה ולהודות להלל כדי בלבד, זו יחידה בטובה לנו היה די ַּדיינּו - [או"ח] לארץ

 ַהְּבִחיָרה ֵּבית ֶאת ָלנּו ָבָנה ְולֹא ודבש חלב זבת ארץ יאהש ִיְׂשָרֵאל ְלֶאֶרץ ִהְכִניָסנּו רק ִאלּו 

 לנו היה די ַּדיינּו - ]'אבו או"ח, [רשב"ם, נסים עשרה נתוספו המקדש ביתבו משכן, לנו יש שהרי מהמקדש בית

 עליה. 'לה ולהודות להלל כדי בלבד, זו יחידה בטובה

 שכן וכל ][ריטב"א להודות לנו יש בלבד ועליה אחת למעלה אף ראויים אנו שאין דהיינו ַאַחת ַעל 

 מעלות ט"ו כל את לנו שהטיב על ָעֵלינּו להקב"ה ַלָּמקֹום שיש ּוְמֻכֶּפֶלת ְכפּוָלה טֹוָבה וַּכָמה, ַּכָמהש

 עם כן עשה שלא מה לכך, ראויים היינו שלא אף בדרכיו, ולהדבק ולהללו לשבחו שעלינו הללו, הטובות

 ְׁשָפִטים, במצרים ָבֶהם ְוָעָׂשה ִמִמְצַרים, ֶׁשהֹוִציָאנּו סיו:ונִ  חסדיו הם ואלו ].[שבה"ל אחרת אומה
 ְוֶהֱעִביֶרנו ַהָּים, ֶאת ָלנּו ְוָקַרע ָממֹוָנם, ֶאת ָלנּו ְוָנַתן ְּבכֹוֵריֶהם, ֶאת ְוָהַרג ֵבא�ֵהיֶהם, ְוָעָׂשה
ֵרנּו ְוִׁשַקע ֶּבָחָרָבה, ִּבתֹוכֹו ַָ  ְוֶהֱאִכיָלנּו ָנה,ׁשָ  ַאְרָּבִעים ּבִמְדָּבר ָצְרֵּכנּו כל את לנו ְוִסֵּפק ְּבתֹוכֹו, ֶצ

ַתן ִסיַני, ַהר ִלְפֵני ְוֵקְרָבנּו ַהַׁשָּבת, ֶאת ָלנּו ְוָנַתן ַהָּמן, ֶאת  ְלֶאֶרץ ְוִהְכִניָסנּו ַהּתֹוָרה, ֶאת ָלנּו ְוַנָ
 מקריבים היו ששם ֲעֹונֹוֵתינּו. ָּכל ַעל ְלַכֵּפר המקדש, בית ַהְּבִחיָרה ֵּבית ֶאת ָלנּו ּוָבָנה ִיְׂשָרֵאל,

 מר דאמר יום, של עונות על מכפר הערבים בין של ותמיד ערב, של עונות על מכפר שחר של ותמיד התמידין,

  ].[שבה"ל בה ילין צדיק בה" ילין "צדק שנאמר עון, ובידו בירושלים אדם לן לא

 מקדשנו. בית את לנו שבנה עד שגאלנו מאת מנוע עשה אשר טובות כל על 'לה בהודיה עסקנו כאן עד

 זה, בעבור לומר מיוסדת ההגדה מצות דברים שלשה אלו ועל ,'נשתנה מה' תשובת על חוזר ומעתה

  ].הלקט [שיבולי לפניך מונחים ומרור מצה שפסח בזמן

 :מא בפיו זה קטע לומר אישה בין איש בין ואחד אחד כל על חובה

  :קטז) פסחים משנה( אֹוֵמר ָהָיה ַּגְמִליֵאל ַרָּבן   

 
ל המצות אלא מחצה או שליש, כמו שמצינו לאדם הראשון שצוה לו שש מצות, והוסיף שלא יתן לנו את כ וי"מ לט

 .[או"ח, אבו]לנח אבר מן החי, ואח"כ הוסיף לאברהם מצות מילה, ואח"כ ליעקב מצות גיד הנשה 
 ונקרא בית הבחירה על שם שבחר בו הקב"ה כמו שנאמר (דברים י"ב) "כי אם אל המקום אשר יבחר ה אלקיכם". מ

שאף בזמן בית המקדש אע"פ שאכל פסח מצה ומרור, לא יצא ידי חובתו, אם לא אמר למה הם באים, לפי  י"א מא
. ואע"פ שיש חולקים אומרים שהפירוש של [רשב"ץ, או"ח, אבו, ריטב"א]שמצאנו שהקפיד הכתוב באמירה ובאגדה 

 מ"מ לכו"ע לכתחילה יש לאמרו.  [ר"ן, רשב"ן]"לא יצא ידי חובתו" דהיינו שלא קיים מצווה מן המובחר 
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  ֵהן: ְוֵאלּו ,חֹוָבתֹו ְיֵדי ָיָצא לֹא ַּבֶּפַסח ֵאּלּו ְּדָבִרים ְׁשלָׁשה ָאַמר ֶׁשּלֹא ָּכל

 ּוָמרֹור. ַמָצה, ֶּפַסח,

 בליל פירש שלא כלומר, ַּבֶּפַסח ֵאּלּו ְּדָבִרים ְׁשלָׁשה ָאַמר ֶׁשּלֹא ָּכל אֹוֵמר: ָהָיה ַּגְמִליֵאל ַרָּבן

 הכתוב שהקפיד שמצינו לפי ,'ההוא ביום לבנך והגדת' של חֹוָבתֹו ְיֵדי ָיָצא לֹא באים הם מה לשם זה

 ֶּפַסח קרבן ֵהן: ְוֵאלּו או"ח] ,'[אבו באים הם למה בפינו שנזכיר מתוך הבורא נפלאות שנזכור כדי באמירה,
  ּוָמרֹור. ַמָצה, ,לקרבן זכר שהוא הזרוע זה כיום

 :ומרור מצה פסח של החשיבות מה והולך ומפרש

 הוא, לפסח זה בשר יאמרו שלא ,יגביהו שלא ויזהר פסח, לקרבן זכר שהוא שבקערה הזרוע על בידו מראה

 ].'אבו ,[או"ח בחוץ קדשים כאוכל ונראה

  - ֶּפַסח
  ַקָים, ַהִּמְקָּדׁש ֶׁשֵּבית ִּבְזַמן אֹוְכִלים ֲאבֹוֵתינּו ֶׁשָהיּו

  ָמה? ׁשּום ַעל

  ְּבִמְצַרים, ֲאבֹוֵתינּו ָּבֵּתי ַעל הּוא ָּברּו� ַהָּקדֹוׁש ֶׁשָּפַסח ֵשם] על [י"ג ׁשּום ַעל

  :יב,כז) (שמות ֶׁשֶּנֱאַמר

 ְּבִמְצַרִים ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ָּבֵּתי ַעל ָּפַסח ֲאֶׁשר ַלְיהָֹוה, הּוא ֶּפַסח ֶזַבח "ַוֲאַמְרֶּתם
 ַוִּיְּׁשַּתחוּו". ָהָעם ַוִּיֹּקד ִהִּציל, ָּבֵּתינּו ְוֶאת ִמְצַרִים, ֶאת ְּבָנְגּפֹו

 זרוע נותנים וכיום ַקָים ָהָיה ַהִּמְקָּדׁש ֶׁשֵּבית ִּבְזַמן אֹוְכִלים ֲאבֹוֵתינּו ֶׁשָהיּו פסח קרבן ֶּפַסח

ַסח ׁשּום ַעל ?'פסח' נקרא ָמה ׁשּום ַעל לזה, זכר בקערה  רשב"ץ, [שבה"ל, ועבר שדילג קפיצה לשון ֶׁשֶּפָ

 מדלג שהקב"ה ְּבִמְצַרים, ֲאבֹוֵתינּו ָּבֵּתי ַעל בכורות במכת ַהָּקָּב"ה [רש"י] 'חמל' פרושו 'פסח' וי"מ רש"י]

 לבניכם ַוֲאַמְרֶּתם ֶׁשֶּנֱאַמר: [רשב"ץ] ביניהם שהיה הישראלי בית והציל האחר, המצרי לבית זה מצרי מבית

ַסח ֲאֶׁשר משום הוא ,'ַלה הּואש ֶּפַסח קרבן (=שחיטת) ֶזַבח שעושים שהטעם  ָּבֵּתי ַעל הקב"ה דילג ֶּפָ
 ַוִּיְּׁשַּתחוּו ָהָעם ַוִּיֹּקד ִהִּציל, ָּבֵּתינּו ְוֶאת ,ִמְצַרים בכורי ֶאת בהכאתו ְּבָנְגּפֹו ְּבִמְצַרים ִיְׂשָרֵאל ְּבני

  ].[רש"י להם שיהיו הבנים ובשורת הארץ, וביאת הגאולה בשורת על

 ואומר: לחירות, זכרון למסובין להראות בידו המצה מגביה 'זו מצה' כשאומר

 ַמָּצה

  ָמה? ׁשּום ַעל ,אֹוְכִלים ֶׁשָאנּו זּו
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 ֶמֶל� ֲעֵליֶהם ֶׁשִּנְגָלה ַעד ְלַהְחִמיץ ֲאבֹוֵתינּו ֶׁשל ְּבֵצָקם ִהְסִּפיק ֶׁשלֹא ׁשּום ַעל
  ִמָּיד, ּוְגָאָלם הּוא, ָּברּו� ַהָּקדֹוׁש ַהְּמָלִכים, ַמְלֵכי

  :יב,לט) (שמות ֶׁשֶּנֱאַמר

 ֹגְרׁשּו ִּכי ָחֵמץ, לֹא ִּכי ַמּצֹות, ֻעֹגת ִמִמְצַרִים הֹוִציאּו ֲאֶׁשר ַהָּבֵצק ֶאת "ַוּיֹאפּו
 ָלֶהם". ָעׂשּו לֹא ֵצָדה ְוַּגם ְלִהְתַמְהֵמַּה, ָיְכלּו ְולֹא ִמִּמְצַרִים

 ֲאבֹוֵתינּו ֶׁשל ְּבֵצָקם ִהְסִּפיק ֶׁשלֹא ׁשּום ַעל מה? ׁשּום ַעל זה בלילה אֹוְכִלים שאנו זּו ַמָּצה
 ֶׁשִּנְגָלה ַעד מב (מהירות) בחיפזון ישראל את שלחו המצרים בכורות מכת שלאחר משום ְלַהֲחִמיץ

 הֹוִציאּו ֲאֶׁשר ַהָּבֵצק ֶאת "ַוּיֹאפּו ֶׁשֶּנֱאַמר: ּוְגָאָלם, ַהָּקָּב"ה, ַהְּמָלִכים ַמְלֵכי ֶמֶל� ֲעֵליֶהם
 ֹגְרׁשּו ִּכי להחמיץ? הספיק לא ולמה מצה, קרוי החמיץ שלא בצק ָחֵמץ לֹא ִּכי ַמּצֹות של ֻעֹגת ִמִמְצַרים
 מאה,טו שערי במ"ט יםשוקע היו רגע עוד נשארים היו שאם במצרים ְלִהְתַמְהֵמּהַ  ָיְכלּו ְולֹא ִמִּמְצַרים

 שלא ישראל, של שבחן להודיע ָלֶהם" ָעׂשו לֹא מאכלים משאר לדרך ֵצָדה ְוַּגם ,מצות ליםכוא זה ולזכר

  ].ריטב"א [מכילתא, יתברך בשם בטחו אלא לדרך צדה בלא למדבר נצא כיצד שהלמ אמרו

 לשעבוד. זכר בידו המרור מגביה זה מרור אומרכש

  ָמרֹור

  ָמה? ׁשּום ַעל - אֹוְכִלים ֶׁשָאנּו ֶזה

 
ר והקשו הראשונים  מב הרי קודם צאתם ממצרים צוה לאכול מצות עם קרבן פסח כמ"ש (יב,ח) "ְוָאְכ֥לּו ֶאת ַהָּבָׂש֖

ְיָלה ַהֶּז֑ה צְ  הו", ונצטוו בסתם ולא אמר הכתוב שהטעם הוא כיון שלא הספיק בצקם ַּבַּל֣ ים יֹאְכֻלֽ ׁש ּוַמּ֔צֹות ַעל ְמֹרִר֖ ִלי ֵא֣
קשה שהרי כבר נצטוו שלא להחמיץ הבצק שנאמר "בערב תאכלו מצות", וכן "שבעת ימים מצות ועוד להחמיץ. 

שמע מכאן שאם היו שאם היו יכולין להתמהמה אך מ וא"כתאכלו", וכן "כי כל אוכל מחמצת ונכרתה הנפש ההיא", 
שמה שנצטוו על המצות קודם לכן בקרבן פסח  ויישב רבי יוסף קמחיהיו מחמיצים אותו, הרי נצטוו שלא להחמיצו? 

היה על שם העתיד, שהשם יודע העתידות ידע שהיה להם לצאת ממצרים בחפזון, ואפי אם היו רוצים לא היו יכולים 
[תוס רי"ד, ויש שכתבו [אבו].  כן צוה לאכול הפסח על המצות ומרורים ולאכול שבעת ימים מצהלהחמיץ בצקם, ול

ר"ן, שבה"ל] שאם היו יכולין להתמהמה היו אופין אותו חמץ, כיון שפסח מצרים לא נהג אלא לילה ויום, ולמחרת 
הן צידה לדרך למחר, והיו עתידים היו מותרין במלאכה ובחמץ, ואותה העיסה שלשו ביום ט"ו, זה היה ע"מ לעשות ל

להחמיצה שלא הוזהרו בבל יראה, אילולי שנגלה עליהן הקב"ה מהרה וגאלן, ומה שאמר הפסוק "ששת ימים תאכל 
לדורות, דמצות השבתת שאור ואזהרת אכילת חמץ לא נצטוו בהן אלא לדורות. רק  ויצו זהמצות" וכן שאר הפסוקים, 

ה היו אופין אותו חמץ, כיון עדיין לא הוזהרו על אכילת חמץ, ומה שנאמר "ואכלו שאם יכלו להתמהמוברשב"ץ כתב: 
את הבשר בלילה הזה צלי אש ומצות על מרורים יאכלוהו", לא נצטוו על אכילת מצה אלא על אכילת הפסח, ולפי 

אכילת חמץ, שלא יכלו להחמיץ בצקם שנאמר "ותחזק מצרים על העם למהר לשלחם מן הארץ", על כן הוזהרנו מ
שמה שאמר "ולא  ויש שפרשו ונתחייבנו באכילת מצה בכל זמן בלילה ראשון מן התורה שנאמר בערב תאכלו מצות.

יכלו להתמהמה", לא קאי על הלחם, אלא על הצידה לדרך, ויש לסרס המקרא ולומר כך "וגם צדה לא עשו להם" 
 למה? "כי גורשו ולא יכלו להתמהמה" [ריב"א].
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  ְּבִמְצַרִים, ֲאבֹוֵתינּו ַחיי ֶאת ַהִּמְצִריים ֶׁשֵּמְררּו ׁשּום ַעל

  :יד) א, (שמות ֶׁשֶּנֱאַמר

 ָּכל ֶאת ַּבָּׂשֶדה ֲעֹבָדה ּוְבָכל ּוִבְלֵבִנים ְּבֹחֶמר ָקָשה, ַּבֲעֹבָדה ַחֵייֶהם ֶאת "ַוְיָמֲררּו
 ְּבָפֶר�". ָבֶהם ָעְבדּו ֲאֶׁשר ֲעֹבָדָתם

 ׁשּום ַעל מה? ׁשּום ַעל מדרבנן זה בליל אֹוְכִלים ֶׁשָאנּו [רש"י] מרור קרוי מר עשב כל ֶזה ָמרֹור
 ישראל של ַחֵייֶהם ֶאת המצרים ַוְיָמֲררּו ֶׁשֶּנֱאַמר: ְּבִמְצַרים, ֲאבֹוֵתינּו ייחַ  ֶאת ַהִּמְצִרים ֶׁשֵּמְררּו

 וקציר חריש כגון ַּבָּׂשֶדה ֲעֹבָדה ּוְבָכל קשות בנין עבודת ּוִבְלֵבִנים טיט לגבל ְּבֹחֶמר ָקָשה, ַּבֲעֹבָדה
 את השוברת עבודה שברון, לשון מג ְּבָפֶר� העיר בתוך ָבֶהם ָעְבדּו ֲאֶׁשר ֲעֹבָדָתם ָּכל מלבד (=עם) ֶאת

 וכאשר למתקה הממר הוציאנו אשר יתברך 'לה להודות כדי המרור, טעם לזכור אנו וראויים האדם. גוף

  ].[רשב"א והבטחון האמונה סוד וזהו תמיד, מנוע יעשה כן להם עשה

 ממצות זה הוא כי לומר גמליאל, רבן של הקטע אחר קטז:) (פסחים במשנה נאמר הבא הקטע

  עמהם. גאל אותנו אף אלא הקב"ה, גאל אבותינו את רק לא לומר אדם שחייב ההגדה,

  ְּבָכל[ְו]

 ֶׁשֶּנֱאַמר ִמִּמְצָרִים, ָיָצא הּוא ְּכִאלּו ַעְצמֹו ֶאת ִלְראֹות ָאָדם ַחָיב ָודֹור ּדֹור
  :יג,ח) (שמות

 ְּבֵצאִתי ִלי ְיהָֹוה ָעָׂשה ֶזה ַּבֲעבּור ֵלאֹמר, ַההּוא ַּביֹום ְלִבְנ� "ְוִהַּגְדּתָ 
  ִמִּמְצַרִים".

 ָּגַאל אֹוָתנּו ַאף ֶאָּלא הּוא, ָּברּו� ַהָּקדֹוׁש ָּגַאל ִּבְלָבד ֲאבֹוֵתינּו ֶאת ֶׁשּלֹא
  :ו,כג) (דברים ֶׁשֶּנֱאַמר ִעָּמֶהם,

 ֲאֶׁשר ָהָאֶרץ ֶאת ָלנּו ָלֶתת אֹוָתנּו, ָהִביא ְלַמַען ִמָׁשם, הֹוִציא "ְואֹוָתנּו
 ַלֲאֹבֵתינּו". ִנָׁשַּבע

 
והחזרת נקרא מרור, והוא עיקר המצוה, שאמרו חז"ל למה נמשלו המצרים למרור? לומר לך מה ל: וכתב בשה" מג

היינו דכתיב "אשר עבדו בהן בפרך",  אחר פירושמרור זה תחלתו רך וסופו קשה, אף מצרים תחלתן רך וסופן קשה. 
במרור זכר ל"וימררו את חייהם", ובכל (מצוה שפא) שצווה לנו בספר החינוך כתב ו תחלה בפה רך, ולבסוף בפרך.

עשב מר הוא בכלל מרורים, ואדם יוצא בהן ידי חובתו. אבל מ"מ ביררו לנו חז"ל לאכול החזרת, כי בה זכר התמרור 
מצד הקלח שטעמו מר קצת. וגם יש בה הידור למצוה יותר מבשאר עשבים מרים, כי שמה הדור שנקראת חסה, 

נו ופדאנו מיד המצרים הקשים, ומכל אלה יש התעוררות וזכר אל לב בני אדם בענין ורמז ברכה בו, שחס רחמנא עלי
  הנסים שנעשו לנו במצרים, ולפיכך הוקבעה ההלכה שראוי לנו לחזר אחר החזרת.
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 הּוא ְּכִאלּו ַעְצמֹו ֶאת וידמה שיראה ִלְראֹות צריך ויחיד יחיד כל כלומר ָאָדם ַחָיב ָודֹור ּדֹור ְּבָכל

או עבד היה עצמו ֶצָ ים לחרות ֶיָ  במצרים" היית עבד כי "וזכרת יב) טז, (דברים הכתוב שאמר וזהו ,ִמִּמְצַרָ

 ֵלאֹמר, ַההּוא ַּביֹום ְלִבְנ� ְוִהַּגְדּתָ  ֶׁשֶּנֱאַמר: ]'אבו[ לחרות ויצאת לעבד שם היית בעצמך אתה לויכא
 דרשו וכבר ִמִּמְצַרים ְּבֵצאִתי ִלי ְיהָֹוה ָעָׂשה [רש"י] ומרור מצה פסח כגון מצותיו שאקיים ֶזה ַּבֲעבּור

  ].[ריטב"א בפיו עכשיו האומרו ואחד אחד כל על 'לי' דדרשינן מכלל לו, ולא 'לי' למעלה

 ַהָּקָּב"ה, ָּגַאל ִּבְלָבד ֲאבֹוֵתינּו ֶאת לֹאש ממצרים יצאנו בעצמנו שאנו זה את מחזקים אנו וכעת
 היינו עדיין ממצרים הוציאם לא ואיל הריש הנסים, כל בכלל אנו שהרי ִעָּמֶהם ָּגַאל אֹוָתנּו ַאף ֶאָּלא

 ָהָאֶרץ ֶאת ָלנּו ָלֶתת ֹאָתנּו, ָהִביא ְלַמַען ִמָׁשם, הֹוִציא ְואֹוָתנּו" ֶׁשֶּנֱאַמר: [שבה"ל] לפרעה עבדים
 משם" הוציא "ואותנו ואמר חזר ממצרים" 'ה "ויוציאנו לעיל אמר שכבר ואע"פ ",ַלֲאֹבֵתנּו ִנָׁשַּבע ֲאֶׁשר

 כל בכלל אנו הרי הלכך במצרים, לפרעה עבדים שם אנחנו גם היינו עדיין מוציאם היה לא הם שאם ללמדך

 ].שבה"ל רשב"ץ, [או"ח, אותנו שהוציא כמו הוי ממצרים וכשהוציאם הנסים

 .''ישראל גאל'' ברכת סוף עד הכוס את ומגביהים ,המצות מכסה

 על אלא שירה אומרים שאין מנין רז"ל ואמרו ובהלל, בשיר כעת שפותחין לפי הכוס להגבת הטעם

ְמַׂשֵּמחַ  ִּתירֹוִׁשי ֶאת ֶהֳחַדְלִּתי ַהֶּגֶפן ָלֶהם "ַוּתֹאֶמר יג) ט, (שופטים שנאמר היין?  אנשים אם ִׁשים".ַוֲאנָ  ֱא�ִהים ַהֽ

 ].[או"ח היין על אלא שירה אומרים שאין למד אתה מכאן אלא משמח? במה 'אלהים' בשתיה, משמח

 שם שאמרנו ואחר ודור", דור "בכל הקודם לקטע קטז:) (פסחים המשנה לשון המשך הוא הבא הקטע

 בצאתם אבותינו שעשו כמו יתברך לשם ולשבח להלל עלינו חובה א"כ ממצרים, יצאנו בעצמנו אנו שכאלו

  .מד [או"ח] ממצרים

  ְלִפיָכ�
 ְלָבֵר�, [י"ג: ְלַהֵּדר ְלרֹוֵמם, ְלָפֵאר, ְלַׁשֵּבַח, ְלַהֵלל, ְלהֹודֹות, ַחָיִבים: ֲאַנְחנּו 

  ָהֵאלּו: ַהִנִּסים ָּכל ֶאת ְוָלנּו ַלֲאבֹוֵתינּו ֶׁשָעָׂשה ְלִמי ּוְלַקֵּלס, ְלַעֵּלה]

 ּוֵמֲאֵפָלה .4 טֹוב, ְליֹום ּוֵמֵאֶבל .3 ְלִׂשְמָחה, ּוִמָּיגֹון .2 ְלֵחרּות, ֵמַעְבדּות הֹוִציָאנּו .1

  ַהְללּוָיּה. ְלָפָניו ְונֹאַמר ,מה ִלְגֻאָּלה ּוִמִּׁשְעּבּוד .5 ָּגדֹול ְלאֹור

 
שזהו המשך המשנה לאחר הקטע של ר"ג (ולשיטתו לא גרסינן את הקטע הקודם) וזהו שאמרו מתחיל בגנות  וי"א מד

[רשב"ץ].  ין ראוי לנו שנהיה כפויי טובה לקב"ה שעשה כל הניסים האלה ולא נודה לו על הטובהומסים בשבח, שא
שקטע זה הוא במקום ברכה  וי"א שקטע זה נאמר במקום ברכת "שעשה ניסים" על יציאת מצרים [שבה"ל].וי"א 

  שאומרים לפני ההלל [שבה"ל, או"ח, אבו].
עבוד לגאולה", וכן הוא בש"ס דילן, וברוב האגדות. ויש שגרסוהו לפני ועוד ראשונים גרסו לבסוף "ומש הרשב"ץ מה

זו אין זה כפל שאמר עבדות ואח"כ  שלגירסאמעשי ה' וביאר בהמילים "מיגון לשמחה", וכ"ה בסידור רב עמרם גאון. 
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 ְלהֹודֹות :הללו הלשונות כל את לומר ַחָיִבים ֲאַנְחנּו לכן ממצרים יצאנו אנו שכאילו כיון ְלִפיָכ� מו
 המעשים על ְלַׁשֵּבחַ  עימנו, שעשה הטובות את ולפרסם לספר דהיינו ְלַהֵלל מנו,ע שעושה הטובות עצם על

 לייפותו ְלַהֵּדר הנבראים, כל מעל לרוממו ְלרֹוֵמם לעבודתו, להתקרב שזכינו ְלָפֵאר עימנו, שעשה הטובים

 ָּכל ֶאת ְוָלנּו ַלֲאבֹוֵתינּו ֶׁשָעָׂשה ְלִמי וברכה טובה בדברי מז ּוְלַקֵּלס ]לרומם ְלַעֵּלה [ְלָבֵר�, יופי בדברי
 מעבדות שיצאנו וכיון ְלֵחרּות, מצרים ֵמַעְבדּות הֹוִציָאנּו הניסים: כללות הם ואלו ָהֵאלּו ַהִנִּסים

 לחירות יצא ואם ביגון, הוא אחרים רשות עליו שיש מי כי ְלִׂשְמָחה רוח שברון ִמָּיגֹון גם יצאנו לחרות,

 יצא לחירות ובצאתו כאבל יחף הולך העבד כי טֹוב ְליֹום החיים מרירות ּוֵמֵאֶבל יצאנו וכן לשמחה, יצא

 ָּגדֹול ְלאֹור האסורים בית של ּוֵמֲאֵפָלה כה) ב, (ירמיה מיחף" רגלך "מנעי שכתוב וכמו ליו"ט מאבלותו

 ּוִמִּׁשְעּבּוד ,מח לאור יוצא הוא לחירות ובצאתו באפלה, העור ימשש כאשר בצהרים ממשש העבד כי
 השבח הוא 'הללויה' ,ַהְללּוָיּה ֲחָדָׁשה] ִׁשיָרה מט[ עתה ְלָפָניו ְונֹאַמר כן על ִלְגֻאָּלה פרך מעבודת

 לקראת ברכה מעין היא הפתיחה וזאת יתברך, האל שם וזכר שבח בו שיש תהלים, שבספר מעולה היותר

  ].[רשב"ץ ההלל קריאת

 עוסקים הראשונים פרקיו ששני מכיון ההגדה, למצות כסיום ההלל של הראשון החצי את מתחילין עתה

 לאמרם קבעו ולכן הגאולות ובשאר העתידית בגאולה העוסק הלל של השני חציו ואילו מצרים. ביציאת

  המזון. ברכת לאחר

 ובהתלהבות. רבה בשמחה ההלל את ויאמרו

 
אמר שעבוד, כי מעבדות לחירות נאמר בערך אבותינו שיצאו ממצרים, ואומרו משעבוד לגאולה הוא בערכנו, אנחנו 
ובנינו, שע"י שהוציאנו ביד חזקה הוציא אותנו משעבוד שלא נהיה משעובדים לפרעה על ששיחררנו ברצונו, ובזה יהיה 

ובחידושי בריצוי לא היה החירות מוחלט כמו שאמרנו, עד שלזכר זה נתחייבנו ההסיבה.  החירות מוחלט, שאם היה
מעבדות לחרות הוי מה שהופקע מעליהם השם עבדות, ומשעבוד לגאולה היינו מה שנגאלו ש (סימן ריא) הגרי"ז ביאר

 מתחת ידם ומהעבדות בפועל של חומר ולבנים לחרות.
אחד,  –הודאות, כנגד ארבעה נסים שעשה לנו "הוציאנו מעבדות לחירות"  שיש כאן שמנה מיניוברשב"ץ כתב:  מו

רביעי. וכמו שטובות האל היו כפולות עלינו  -שלישי. "ומאפלה לאור גדול"  -שני. "ומאבל לי"ט"  -"ומיגון לשמחה" 
זכיר כאן שבעה שמובאבודרהם כתב: כן ראוי שנודה הודאות כפולות על אלו הניסים שמנה הודאות על ארבעה נסים. 

 עניני שבח כנגד ז רקיעים להודות להלל לשבח לפאר לרומם להדר ולקלס. 
אולם הרשב"ץ : ואין ראוי לומר ולקלס, לפי שנופל בו לשון גנאי כמו לעג וקלס (תהלים עט, ד). כתב הריטב"א מז
: שכן אמר רב עמרם גאון, אבל רבותינו ז"ל הם משתמשין בו לשון שבח במדרש (תנחומא בשלח סי יג) קדמו כתב

שרים אחר נוגנים (תהלים סח, כו) כי ישראל היו מקלסין להקב"ה תחלה ואח"כ המלאכים ואח"כ הנשים שנאמר 
מלשון והוא במלכים יתקלס (חבקוק  בתוך עלמות תופפות (שם). וכן בכל המקומות מזכירין מקלסין להקב"ה והוא

א, י) לשון שבח וכן וכו, אם כן נכון לומר לקלס לשון שבח ואין לחוש שיהיה לשון לעג וקלס, ויגיד עליו רעו דהיינו 
 שאר המלות שהם לשון שבח.

רפל לאמים ואמר לאור גדול, כי אותו אור הוא אור הכבוד כמו שנאמר (ישעיה ס,ב) "כי הנה החשך יכסה ארץ וע מח
 ועליך יזרח ה וכבודו עליך יראה".

 [אבו].  כך היא גרסת הרא"ש מט
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  ַהְללּוָיּה

 עֹוָלם. ִוְַעד ֵמַעָּתה ְמֹבָר� ְיהָֹוה ֵׁשם ְיִהי .ְיהָֹוה ֵׁשם ֶאת ַהְללּו ,ְיהָֹוה ַעְבֵדי ַהְללּו
 ַהָּׁשַמִים ַעל ,ְיהָֹוה ּגֹוִים ָּכל ַעל ָרם .ְיהָֹוה ֵׁשם ְמֻהָּלל ְמבֹואֹו ַעד ֶׁשֶמׁש ִמִּמְזַרח

 ַּבָּׁשַמִים ִלְראֹות ַהַּמְׁשִּפיִלי ָלָׁשֶבת, ַהַּמְגִּביִהי ֱא�ֵהינּו ְיהָֹוהּכַ  ִמי ְּכבֹודֹו.
 ִעם ְנִדיִבים, ִעם ְלהֹוִׁשיִבי ֶאְביֹון, ָיִרים ֵמַאְׁשֹּפת ָּדל, ֵמָעָפר ְמִקיִמי ?ּוָבָאֶרץ.

 ַהְללּוָיּה. ִׂשְמָחה. ַהָּבִנים ֵאם ַהַּבִית, ֲעֶקֶרת מֹוִׁשיִבי ַעּמֹו. ְנִדיֵבי

 מכות חמשים כנגד מושיבי. להושיבי. מקימי. המשפילי. המגביהי. יתירות. יודי"ן חמישה יש זה במזמור

 ].'[אבו הים על שלקו

ּה ְללּוָי֨  ֵׁשם ֶאת ַהְללּו ושוב להלל, היודעים החכמים ְיהָוה ַעְבֵדי ַהְללּו ופירש וחזר ,'ה את הללו ַה֥
י ,חוקי לספר לך מה אלהים אמר לרשע אבל ְיהָוה  עֹוָלם. ְוַעד ֵמַעָּתה הנבראים בפי ְמֹבָר� ְיהָוה ֵׁשם ְיִה֤

 במערב הגרים אלה עד ְמבֹואֹו ַעד השמש זריחת מקום שם העולם במזרח הגרים ממקום ֶׁשֶמׁש ִמִּמְזַרח

 ּגֹוִים ָּכל ַעל ונעלה גבוה ָרם ,'ה שם מהולל כולם מפי ְיהָוה ֵׁשם ְמֻהָּלל השמש שקיעת מקום העולם
ַּמְגִּביִהי ֱא�ֵהינּו ַּכיהָוה עניו ִמי אבל ְּכבֹוֽדֹו, ַהָּׁשַמִים ַעל שכינתו כבוד משכן מקום והיכן ְיהָוה  ַהֽ

 (המשפיל) ַהַּמְׁשִּפיִלי מ"מ השמים, מעל לשבת עצמו את מגביה הוא אמנם אם אף כי ָלָׁשֶבת (המגביה)

 ְמִקיִמי בנו לקיים ע"מ ובארץ. בשמים הנעשה כל על להשגיח עיניו משפיל הוא ּוָבָאֶרץ. ַּבָּׁשַמִים ִלְראֹות
 מעפר, יותר שפל שהוא ֶאְביֹון ָיִרים ֵמַאְׁשֹּפת שגם ומוסיף העפר, מן הדל את מקים בהשגחתו ָּדל ֵמָעָפר

 ישראלש שבנדיבים, המעולים והמה ַעּמֹו ְנִדיֵבי ִעם נכבדים)( ְנִדיִבים ִעם והאביון הדל וישבו ְלהֹוִׁשיִבי

 ַהָּבִנים ֵאם ַהַּבִית ֲעֶקֶרת ֽמֹוִׁשיִבי .מלכים עם לכסא 'ה הושיבם עפר, עד במצרים ומוטים ירודים ושהי
 להפג כדי ברחובות פעם בחוץ פעם מעט הבית שבתה עקרה בעודה כי בבית, העקרה את מושיב הוא ְׂשֵמָחה

 בביתה יושבת בהיותה שמחה, הבנים אם כ''א ותהיה בבית, ותשב ותלד רחמה פותח בהשגחתו 'וה צערה,

ְללּוָיּה ]מצודות[ בניה עם  יה. את הללו זה כל בעבור ַהֽ

ים ִיְׂשָרֵאל ְּבֵצאת  ִמִמִצַרָ

ֹנס, ָרָאה ַהָּים ַמְמְׁשלֹוָתיו. ִיְׂשָרֵאל ְלָקְדׁשֹו, ְיהּוָּדה ָהְיָתה �ֵעז, ֵמַעם ַיֲעֹקב ֵּבית  ַוַּיָ
עֹות ְכֵאיִלים, ָרְקדּו ֶהָהִרים ְלָאחֹור. ִיֹּסב ַהַיְרֵּדן  ִּכי ַהָּים ְּל� ַמה צֹאן. ִּכְבֵני - ְּגַבָ

עֹות ְכֵאיִלים, ִּתְרְקדּו - ֶהָהִרים ְלָאחֹור, ִּתֹּסב ַהַּיְרֵדן ָתנּוס,  ִמְּלְפֵני צֹאן. ִּכְבֵני - ְּגַבָ
 ְלַמְעְינֹו - ַחָּלִמיש ָמִים, ֲאַגם - ַהּצּור ַהֹהְפִכי ַיֲעֹקב. ֱאלֹוהַ  ִמְּלְפֵני ָאֶרץ, חּוִלי ָאדֹון

 ָמִים.

את ְׂשָרֵאל יצאו בעת ְּבֵצ֣ ִים ִי֭ ית יצאו בעת ,ִמִּמְצָר֑ ב ֵּב֥ ֲעֹק֗ ז ֵמַע֥ם ַי֝  בעת שפתו, הבין שלא זר מעם �ֵעֽ

ה ההיא ה נהיתה אז ָהְיָת֣ ל קדושו, לעם ְלָקְדׁ֑שֹו ְיהּוָד֣ ְׂשָרֵא֗ יו ִי֝  ממשלתו: עם בכללם וישראל ַמְמְׁשלֹוָתֽ
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ָאה סוף ים ַהָּי֣ם ס לתוכו באים ישראל את ָר֭ ן וכן חרבה, ונעשה ממקומו נס ַוָּיֹנ֑ ַּיְרֵּד֗ ב ַה֝  סב ְלָאֽחֹור ִיֹּס֥

 מתן בשעתו .נ [רש"י] נבקעו בראשית מימי כל שעה שבאותה בזרימתו, המשיך ולא לאחור פניו את והפך

ָהִרים תורה אן ִּכְבֵני רקדו מהרים קטנות שהם ְּגָב֗עֹות החרדה לגודל יםְכֵאילִ  קפצו ָרְק֣דּו הגדולים ֶהֽ֭ ֹֽ  צ

 ְּל� ַמה שואל כאלו הוא הענין ולחדד [מלבי"ם] שם שנעשו והנסים ההר והר סיני על ירמוז וזה הקטנים,
י ָּיםהַ  ן לך ומה ּוס?נתָ  ִּכ֣ ָהִרים לכם מה ְלָאֽחֹור? בִּתּסֹ  ַהַּיְרֵּד֗ ים ִּתְרְק֣דּו כי ֶהֽ֭ ָב֗עֹות ְכֵאיִל֑  ִּכְבֵני ְּג֝

אן? ֹֽ דֹון פחד ִמִּלְפֵנ֣י נסים שאנו מפני זה ,טבעם את ששינו הסיבהש ומשיב צ ֶרץ ֣חּוִלי ָא֭  (יוצר) החולל ָא֑

י הארץ את ִּלְפֵנ֗ ב ֱא֣לֹוּהַ  פחד ִמ֝ י ,ַיֲעֹקֽ ִים ֲאַגם להיות היבש (=הסלע) הצור את ההופך ַהּ֣צּור ַהֹהְפִכ֣  ,ָמ֑
יׁש ההופך ואמר, הדבר כפל ָּלִמ֗ ִים ְלַמְעְינֹו קשה סלע ַח֝  חיים. מים למעיין ָמֽ

 .'לה והודאה ובשבח הגאולה בברכת חותמין אנו ההגדה, מצוות לאחר

 אשר כל במחשבתו כאן (יבקש ְּגָאָלנּו ֲאֶׁשר העֹוָלם, ֶמֶל� ֱא�ֵהינּו ְיהָֹוה ַאָּתה ָּברּו�
 ְיהָֹוה ֵּכן ּוָמרֹור. ַמָּצה ּבֹו ֶלֱאָכל ַהֶּזה ַהַּלְיָלה ְוִהִּגיָענּו ִמִּמְצַרִים, ֲאבֹוֵתינּו ֶאת ְוָּגַאל יחפוץ)

 ְלָׁשלֹום, ִלְקָראֵתנּו ַהָּבִאים ֲאֵחִרים ְוִלְרָגִלים ְלמֹוֲעִדים ַהִּגיֵענּו ֲאבֹוֵתינּו ֵוא�ֵהי ֱא�ֵהינּו
 (ְּבמֹוָצֵאי ַהְּפָסִחים ּוִמן ַהְּזָבִחים ִמן ָׁשם ְונֹאַכל ַּבֲעבֹוָדָת�, ְוָׂשִׂשים ִעיַר�, ְּבִבְנַין ְׂשֵמִחים

 ְונֹוֶדה ְלָרצֹון, ִמְזַּבָח� ִקיר ַעל ָּדָמם ַיִּגיעַ  ֲאֶׁשר ַהְּזָבִחים) ּוִמן ַהְּפָסִחים ִמן אֹוְמִרים: ַׁשָּבת
 ִיְׂשָרֵאל. ָּגַאל ְיהָֹוה ַאָּתה ָּברּו� ַנְפֵׁשנּו. ְּפדּות וַעל ְּגֻאָּלֵתנּו ַעל ָחָדש ִׁשיר ְל�

 ֶאת ְוָּגַאל וגם אותנו, גאל ְּגָאָלנּו ֲאֶׁשר העֹוָלם, ֶמֶל� ֱא�ֵהינּו 'ה ַאָּתה הברכות מקור ָּברּו�
 אבותינו את "שלא למעלה שאמר לפי ממצרים, אבותינו וגאולת גאולתנו כאן הזכיר ִמִּמְצַרים ֲאבֹוֵתינּו

 ּבֹו ֶלֱאָכל כדי ַהֶּזה ַלַּלְיָלה להגיע וזיכנו ְוִהִּגיָענּו נא ]'אבו[ עמהם" גאל אותנו אף אלא הקב"ה גאל בלבד
 השנה ראש ְלמֹוֲעִדים ַיִּגיֵענּו ֲאבֹוֵתינּו ֵוא�ֵהי ֱא�ֵהינּו ְיהָֹוה ֵּכן העתיד על ומבקשים ּוָמרֹור, ַמָּצה

 שהם ואע"פ וסוכות, ושבועות פסח אלו ְלָׁשלֹום ִלְקָראֵתנּו ַהָּבִאים ֲאֵחִרים ְוִלְרָגִלים הכפורים ויום

 ְׂשֵמִחים ].[שם משלשתן ורגל רגל בכל לירושלים לעלות שיזכנו ולרגלים, באומרו רמז המועדים, בכלל
 קרבן ַהְּזָבִחים ִמן ָׁשם ְונֹאַכל בביהמ"ק הקורבנות עבודת ַּבֲעבֹוָדֶת� ְוָׂשִׂשים ירושלים ִעיֶר� ְּבִבְנַין

 ַעל הכהן ע"י קרבןה דם בזריקת ָּדָמם ַיִּגיעַ  ֲאֶׁשר השובע על נאכלה פסח קרבן ַהְּפָסִחים ּוִמן חגיגה

 
 אולם המלבים כתב:שקאי על ימי יהושע שסיבב הירדן לחזור לאחור לבלי לכת דרך מהלכו.  ובמצודות פירש: נ

ר "יסוב שבירדן היה הנס רק מצד אחד שקמו נד אחד, כי היורדים מלמעלה למטה תמו נכרתו כפי הטבע, לכן אמ
 לאחור", אבל בים היה הנס משני צדדים לכן אמר וינוס.

זהו כמו שאומרים בברכת שהחיינו "והגיענו לזמן הזה". ואע"פ שכבר ברכנו ברכת שהחיינו,  והגיענו הלילה הזה נא
מ"מ כיון שרוצה לומר "כן ה אלהינו ואלהי אבותינו הגיענו למועדים", שהוא לשון בקשה על העתיד, לכן אמר 

 "והגיענו הלילה הזה" [או"ח, אבו].
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 זו ַנְפֵׁשנּו ְּפדּות וַעל העתידית גאולה זו ְּגֻאָּלֵתנּו ַעל ָחָדש ִׁשיר ְל� ְונֹוֶדה לרצוי ְלָרצֹון ִמְזַּבֲח� ִקיר

  ממצרים. גאלנו שכבר כיון עבר, לשון 'גאל' ִיְׂשָרֵאל ָּגַאל יהוה ַאָּתה ָּברּו� ]'אבו[ מצרים גלות

 יאמר: לכן וקודם רביעית, כוס ושותה

 אֹות ֵׁשם ְלַיֲחָדא ּוְדִחילּו, ּוְרִחימּו ּוְרִחימּו, ִּבְדִחילּו ּוְׁשִכיְנֵּתיּה הּוא ְּבִרי� ֻקְדָׁשא ִיחּוד ְלֵׁשם

 ְלַקֵּים ּוְמֻזָּמן מּוָכן ֲהֵריִני ִיְׂשָרֵאל, ָּכל ְּבֵׁשם ְׁשִלים ְּבִיחּוָדא א,''הֵ  אֹות ו''ָוא ְּבאֹות א,''הֵ  אֹות ד''יּו

 ְליֹוְּצִרי רּוחַ  ַנָחת ַלֲעׂשֹות ְּכֵדי ַהַּמצֹות, ַחג ְּבֵליל חז"ל ִתְקנּו ֶׁשראַ  ,ּכֹוסֹות ֵמַאְרַּבע ֵׁשִני ּכֹוס ִמְצַות

 ּוַמֲעֵׂשה ָעֵלינּו ֱא�ֵהינּו ְיהָֹוה ֹנַעם יִהיוִ  ֶעְליֹון. ְּבָמקֹום זֹו ִמְצָוה ֹׁשֶרׁש ְלַתֵקן ּבֹוְרִאי, ְרצֹון ְוַלֲעׂשֹות

  ּכֹוְנֵנהּו. ָיֵדינּו ּוַמֲעֵׂשה ָעֵלינּו, ּכֹוְנָנה ָיֵדינּו

 ְיהָֹוה ַאָּתה ָּברּו� מברכים: תימןחלק מבני ו אשכנז בני אולם זה, כוס על מברכים לא דַר פָ סֵ  בני[
 אחרונה. ברכה ויברך רביעית ישתה .]ַהָגֶפן ְּפִרי ּבֹוֵרא ָהעֹוָלם ֶמֶל� ֱא�ֵהינּו

 ַרְחָצה 
 טוב שיטול וקודם לקים, בא שעתה המצוות לקראת ובהתלהבות בשמחה ברכה, עם ידיו יטול

 זו: בקשה לומר

 ה,''ְּבו ה''י ֵׁשם ְלַיֲחָדא ּוְדִחילּו, ּוְרִחימּו ּוְרִחימּו, ִּבְדִחילּו ּוְׁשִכיְנֵּתיּה הּוא ְּבִרי� ֻקְדָׁשא ִיחּוד ְלֵׁשם

 ָלֶהם, ְוַהְּקרֹוִבים ּוַמְלּבּוֵׁשיֶהם ּוְנָׁשמֹות רּוחֹות ַהְּנָפׁשֹות ָּכל ּוְבֵׁשם ִיְׂשָרֵאל, ָּכל ְּבֵׁשם ְׁשִלים ְּבִיחּוָדא

 ַּפְרצּוף ְּדָכל ֲעִׂשָּיה ְיִציָרה ְּבִריָאה ֲאִצילּות ְּפָרֵטי ּוִמָּכל ֲעִׂשָּיה, ְיִציָרה ְּבִריָאה ֲאִצילּות ֶׁשִּמְּכָללּות

 ַחג ֶׁשל ַהּזֹאת ַּבַּלְיָלה ַמָּצה ֶלֱאֹכל ַהּתֹוָרה ִמן ֲעֵׂשה ִמְצַות ְלַקֵּים ּוְמֻזָּמן מּוָכן ָאֹנִכי ִהֵּנה ּוְסִפיָרה.

 ִמְצַות ְלַקֵּים מּוָכן ַוֲהֵריִני  ַמּצֹות. ּתֹאְכלּו ָּבֶעֶרב הַהְּקדֹוׁשָ  ְּבתֹוָרתֹו ֱא�ֵהינּו ְיהָֹוה ִצָּונּו ַּכֲאֶׁשר ַהַּמּצֹות,

 ָחֵמץ, ֵמֲאִכיַלת ִלְפרׁש ּוִמְצַות תֹאֵכלּו, לֹא ַמְחֶמֶצת ְּדָכל ַתֲעֶׂשה לֹא ּוִמְצַות ָחֵמץ, ֹיֵָאֵכל ְּדלֹא ַתֲעֶׂשה לֹא

 ֶלֱאֹכל ֶׁשּלֹא ַתֲעֶׂשה לֹא ּוִמְצַות ֲעֵׂשה. ֲעֵׂשה, ִמְּכַלל ַהָּבא ְוָלאו .''ּתֹאֵכלּו ַמּצֹות ָיִמים ִׁשְבַעת'' ֶׁשֶּנֱאַמר:

 ְּדלֹא ַתֲעֶׂשה לֹא ּוִמְצַות ָחֵמץ. ְל� ֵיָרֶאה ְולֹא ְׂשאֹור ְל� ֵיָרֶאה ְּדלֹא ַתֲעֶׂשה לֹא ּוִמְצַות ָחֵמץ. ַּתֲעֹרֶבת

 ֵאּלּו ִמְצֹות ֹׁשֶרׁש ְלַתֵּקן ְּכֵדי ּבֹוְרֵאנּו ְרצֹון ְוַלֲעׂשֹות ְליֹוְצֵרנּו רּוחַ  ַנַחת ַלֲעׂשֹות ְּכֵדי ְּבָבֵּתיֶכם. ְׂשאֹור ִיָּמֵצא

 ּוְרצּוָיה ּוְמֻקֶּבֶלת ֲחׁשּוָבה ֶׁשְּתֵהא ֲאבֹוֵתינּו, ֵוא�ֵהי ֱא�ֵהינּו ְיהָֹוה ִמְּלָפֶני� ָרצֹון ִויִהי  ֶעְליֹון. ְּבָמקֹום

 ְלַכֵּון ָהְראּויֹות ַהַּכָּונֹות ְּבָכל ִּכַּוְנִּתי ְּכִאּלּו ְלָפֶני� ְוַיֲעֶלה ַהּזֹאת, ַּבַּלְיָלה ַמָּצה ֲאִכיַלת ֶׁשל זֹו ִמְצָוה ְלָפֶני�

 ָעֵלינּו ּכֹוְנָנה ָיֵדינּו ּוַמֲעֵׂשה ָעֵלינּו ְיהָֹוה ֹנַעם ִויִהי ְּדִלָּבא. ּוְרעּוָתא ּוַמֲחָׁשָבה ְוַכָּוָנה ְוִדּבּור ְּבַמֲעֶׂשה

  ּכֹוְנֵנהּו. ָיֵדינּו ּוַמֲעֵׂשה

 ַעל ְוִצָּונּו ְּבִמְצֹוָתיו ִקְדָׁשנּו ֲאֶׁשר ָהעֹוָלם, ֶמֶל� ֱא�ֵהינּו ְיהָֹוה ַאָּתה ָּברּו� :ומברכים הידים את נוטלים

 ָיַדִים. ְנִטיַלת
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 ַמָּצה מֹוִציא 

 הספיק ולא בחפזון ממצרים שיצאו לאבותינו זכר מהתורה, עשה מצות לקים יכוונו המצה כשאוכלים

 .חובה ידי לצאת ויכונו בברכות, חובה ידי להוציאם המברך ויכון להחמיץ. בצקם

 המצה על בה ןיויכו לחם" "המוציא ברכות שתי ויברך )השלמות שתי בין הפרוסה( בידו המצות יאחז

 הפרוסה. המצה על בה ויכון ַמָּצה" אכילת "על יברך אח"כו מה,יהשל

וקודם שיאכל הוא בהסבה, יטעם תחלה מהמצה העליונה בלי הסבה, ותוך כדי יחלק לבני ביתו מהמצה 

וכוין שבדרך כלל אין בשתי המצות  העליונה שיאכלו מיד בהסבה, ובגמר החלוקה יאכל הוא בהסבה.

שלפניו כמות מספיקה לתת לכל אחד, יתן לכל אחד חתיכה קטנה, וישלימו לכזית מהמצות השמורות 

 שהכינו מקדם. 

 המצה שמיטומ ָהָאֶרץ, ִמן ֶלֶחם ַהּמֹוִציא ָהעֹוָלם ֶמֶל� ֱא�ֵהינּו ְיהָֹוה ַאָּתה ָּברּו� יברך:

 ֶמֶל� ֱא�ֵהינּו ְיהָֹוה ַאָּתה ָּברּו� ויברך: הפרוסה, המצה עם העליונה המצה בידו ותשאר התחתונה
 הפרוסה מן וכזית העליונה מן כזית ויבצע ַמָּצה. ֲאִכיַלת ַעל ְוִצָּונּו ְּבִמְצֹוָתיו ִקְּדָשנּו ֲאֶׁשר ָהעֹוָלם,

  הזיתים. שני בהסבה ויאכל במלח, ויטבלם

 ָמרֹור 
 טעם שירגיש כדי החרסת את מעליו וינער בחרסת ויטבלנו מתולעים היטב בדוק מרור כזית יקח

 מרור. אכילת של דרבנן עשה מצות לקים ויכון מרור,

 ְלַיֲחָדא ּוְדִחילּו, ּוְרִחימּו ּוְרִחימּו, ִּבְדִחילּו ּוְׁשִכיְנֵּתיּה הּוא ְּבִרי� ֻקְדָׁשא ִיחּוד ְלֵׁשםויגיד: 

 ּוְמֻזָּמן מּוָכן ִהְנִני ִיְׂשָרֵאל, ָּכל ְּבֵׁשם ְׁשִלים ְּבִיחּוָדא א,''הֵ  אֹות ו''ָוא ְּבאֹות א,''הֵ  אֹות ד''יּו אֹות ֵׁשם

 ַנָחת ַלֲעׂשֹות ְּכֵדי ַהַּמצֹות, ַחג ְּבֵליל חז"ל ִתְקנּו ַאֶׁשר ,בחרוסת ולטבלו ָמרֹור ֲאִכיַלת ִמְצַות ְלַקֵּים

 ֱא�ֵהינּו ְיהָֹוה ֹנַעם ִויִהי ֶעְליֹון. ְּבָמקֹום זֹו ִמְצָוה ֹׁשֶרׁש ְלַתֵקן ּבֹוְרִאי, ְרצֹון ְוַלֲעׂשֹות ְליֹוְּצִרי רּוחַ 

 ֶמֶל� ֱא�ֵהינּו ְיהָֹוה ַאָּתה ָּברּו� ויברך: .ּכֹוְנֵנהּו ָיֵדינּו ּוַמֲעֵׂשה ָעֵלינּו, ּכֹוְנָנה ָיֵדינּו ּוַמֲעֵׂשה ָעֵלינּו

 .הסבה בלא ואוכל .ָמרֹור ֲאִכיַלת ַעל ְוִצָּונּו ְּבִמְצֹוָתיו ִקְּדָשנּו ֲאֶׁשר ָהעֹוָלם,

 �ּכֹוֵר 
 בהסבה ואכלם בחרסת, ומטבלם יחד, וכורכם מרור כזית עם מצה כזית לוקח מהמסבים אחד כל

 ואומר: ברכה, ובלי

 עם (המצה ּכֹוְרָכן ֶׁשָהָיה ַהָּזֵקן ְּכִהֵלל ְיֻחָּדׁש, ְּבָיֵמינּו ַלִּמְקָּדׁש ֵזֶכר ְבָרָכה, ְּבלֹא ּוָמרֹור ַמָּצה

 ּוְמרֹוִרים ַמּצֹות ַעל ֶּׁשֶּנֱאַמר ַמה ְלַקֵים ַאַחת. ְּבַבת ְואֹוְכָלן קיים) היה המקדש שבית בזמן המרור
 .)בהסבה כל(ויא יֹאְכלּוהּו
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 עֹוֵר� ֻׁשְלָחן 
 אכילת עליו תהיה ולא בתאבון אפיקומן לאכל שיוכל כדי הרבה ישבע ולא בשמחה, סעודתו יאכל

 גסה. אכילה אפיקומן

 חגיגה. לקרבן זכר יאמר שיאכלנה וקדם מלח, במי ביצה לאכול נוהגים יש

 ַהְּסעּוָדה: ְּבתֹו� ַהֹּזַהר ְלׁשֹון לֹוַמר טֹוב

 ְלַההּוא ַאְנְּת  ְוַזִּמין ֹקֶדׁש, ִמְקָרא הּוא ַאְנְּת  ַקִּדיָׁשא. ֻאְׁשִּפיָזא ֲעָל� ְׁשָלָמא ַקִּדיָׁשא, ָטָבא יֹוָמא ֲעָל� ָלָמאְש 

 ֵמַההּוא ָׁשִאיב ַאְנְּת  ָהא ֶחְדָוָתא. ָּב� ְוִיְׁשַּתַּכח ְוִתְתַקַּדׁש ֵּבּה, ּוְלִאְׁשַּתֲאָבה ֵּבּה ְלִאְתַעְּטָרא ֹקֶדׁש, ְּדִאְּקֵרי ֲאַתר

 ְנִהיִרין, ְּבַאְנִּפין ָל� ְמַקְּבִלין ֹקֶדׁש ְּדִאְתְקרּון ִיְׂשָרֵאל ָהא ִמֵּנּה, ַנְפִקין ּוַמּבּוִעין ְּדַנֲחִלין ַּדֲעִמיְקָּתא, ֲעִמיָקא

 ָמאֵניּבְ  ַּגְרַמְיהּו ְמַתְּקֵני ָּפתֹוֵרי, ְמַסְּדִרין ְיֵתיָרא, ְסעּוָדָתא ָל� ְמַתְּקִנין ָל� ְמַזְּמִנין ּוְבתּוְׁשְּבָחָתא. ְּבֶחְדָוָתא

  הּוא: ְּבִרי� ְלֻקְדָׁשא ְׁשָבָחא ּוְמַׁשְּבִחין ֲחַדאן ְיָקר.

 ִּבְרׁשּוָתא ְוָעאלּו ַאֲחָרא ֵמְרׁשּוָתא ִיְׂשָרֵאל ַנְפקּו ָּב� ְוַיִּקיר. ַאְנְּת  ָחִביב ַּכָּמה ְיִמיָנא, ְּדרֹוָעא ְדִפְסָחא ַחָּגא

 ְמַׁשֶּדֶדת ְּדָקא ְּבִגין ַמָּצה ִאְּקֵרי ַלְחָמא ַהאי ְּבָבֵּתיֶכם, ִיָּמֵצא לֹא ְׂשאֹור ָיִמים ִׁשְבַעת ְּכִתיב: ָּב� ַקִּדיָׁשא.

 ּוַמִּזיִקין ְלֵׁשִדין ְּדַמְבַרַחת ִּדְמזּוָזה ְּדַׁשַּדי ְּכַגְוָנא ְקָטָטא, ְּבהּו ְוָעִביד ּוַמִּזיִקין ְלֵׁשִדין ִסְטִרין ְלָכל ּוַמְבַרַחת

 יֹוֵמי ְּדִאיּנּון ִּדיַל� יֹוִמין ֲחִביִבין ַּכָּמה ְּבהּו. ְקָטָטה ְוָעִביד ִּביִׁשין ִסְטִרין ְלָכל ַמְבַרַחת ִאיִהי ָהִכי אֹוף ְּדַתְרָעא,

 ְמַׁשְּבִחין ָּב� אֵריהֹון.ְדמָ  ְדפּוְרָקָנא ְּבֶחְדָוָתא ִיְׂשָרֵאל ֲחָדאן ָּב� ִעָּלָאה. ִליָקָרא ְּדַסְלִקין יֹוִמין ִאיּנּון ֶחְדָוָתא

 ִדְׁשָבָחא ְּבִסּפּוָרא הּוא ְּבִרי� ֻקְדָׁשא ֲחֵדי ָּב� ְלֵעָּלא. ֵחיָלא ַיֲהֵבי ּוְבָדא הּוא ְּבִרי� ְּדֻקְדָׁשא ְּגבּוְרֵּתּה ִיְׂשָרֵאל

 ְּבָרָזא ּוְלִמְנַּדע ְלֵמיַעל ַאְסָוָתא ְּדִאיִהי ַמָּצה ָאְכִלין ָּב� ְדַאְסָוָתא. ֵמיָכָלא ִיְׂשָרֵאל ָאְכִלין ָּב� ִדְלהֹון.

 ִיְׂשָרֵאל ָּב� ְּבָאְרָחָהא. ְוָעאלּו ְּדאֹוָרְיָתא ִעָּלָאה ָחְכְמָתא ִיְׂשָרֵאל ֵּבּה ְּדַאְחִּכימּו ַנֲהָמא ִאיהּו ָּדא ִדְמֵהיְמנּוָתא.

 ֲעָל� ְנטּוִרין. ֻּכְּלהּו ּוַמְׁשִקין ַמֲאָכִלין ְוָכל ֶׁשהּוא, ְּבָכל ּוְׂשאֹור ֵמָחֵמץ ּוְנטּוִרים ְׁשמּוִרים ְלֶמֱהֵוי ְצִריִכין ֻּכְּלהּו

  ֵלּה. ְלַנְטָרא ָנׁש ַּבר ְּדָבֵעי ִדְקֻדָּׁשה ִסְטָרא ִּתְׁשֹמר, ִּתְׁשֹמר. ַהַּמּצֹות ַחג ֶאת ְּכִתיב:

 ִדְלגֹו ַמָּצה ָהא ַהַּמּצֹות, ֶאת ּוְׁשַמְרֶּתם ְּכִתיב: ָּב� ָׁשמּור. ְּדִאְּקֵרי ֲאַתר ִאיהּו ַהאי ִּתְׁשֹמר, ַהַּמּצֹות ַחג ֶאת

 ַמָּצה ַהַּמּצֹות. ֶאת ּוְׁשַמְרֶּתם ֲעַלְיהּו: ִאְּתַמר ַהֶּמֶל�, ִמֵּבית ָלּה ָלֵתת ָהְראּויֹות ַהְּנָערֹות ֶׁשַבע ְוִאיּנּון ְׁשמּוָרה.

 ְּבָרָזא ְדַחְמָרא ָּכֵסי ַאְרַּבע ִיְׂשָרֵאל ׁשֹוִתין ָּב� ִמְצָוה. ִאְתֲעִביד ּוֵביּה ו''ָוא ְּדִאיהּו ּוַבְעָלּה ְׁשמּוָרה ִאיִהי

 ָהִכי ִאְׁשַּתַּכח ְּדָלא ַמה ְּבֵליְלָיא, ַהַהֵּלל ּגֹוְמִרין ָּב� ַנְפַׁשּה. ְּבַאֵּפי ִמְצָוה ִאיהּו ִמַּנְיהּו ְוַחד ַחד ְּדָכל ְדֵחרּוָתא,

 ִזּוּוָגא ִאְׁשַּתַּכח ָּב� ֲעָדִיים. ַּבֲעִדי ַוָּתֹבִאי ַוִּתְגְּדִלי ַוִּתְרִּבי ְּכִדְכִתיב: ַיִּתיר ְרבּו ִאְׁשַּתַכח ָּב� ְוַחֵּגי. ִזְמֵני ִּבְׁשָאר

  ְּכִתיב: ָּב� ַמְלָּכא ִקּדּוֵׁשי ִאְתֲערּו ָּב� ִּבְׁשִלימּו. ְדִׁשְמָׁשא ִּבְנִהירּו ְדִסֲהָרא

 ְוִאְׁשַּתַּכח. ִאְּתַער ִּדְלֵעָּלא ִמִּסְטָרא ִזּוּוָגא ָּב� ְּבֻכָּלא. ִׁשּמּוִרים ְוהּוא ַקִּדיָׁשא ִזּוּוָגא 'ַלה הּוא ִׁשּמּוִרים ֵליל

 ּבּוְכִרין ִאיּנּון ָּכל הּוא ְּבִרי� ֻקְדָׁשא ָנִטיר ָּב� ַאֲחָרא. ְּדִסְטָרא ּבּוְכִרין ִאיּנּון ָּכל הּוא ְּבִרי� ֻקְדָׁשא ַקִּטיל ָּב�

 ְוִאְסַּתַּלק ָזָרה ַדֲעבֹוָדה ִּבּטּוָלא הּוא ָּב� ְּבִנין. ַעל ְּכַאָּבא ְלִיְׂשָרֵאל הּוא ְּבִרי� ֻקְדָׁשא ָנִטיר ָּב� ַאֲחָרא. ְּדִסְטָרא

 ָּב� ֵחיָלא, הּוא ְּבִרי� ֻקְדָׁשא ַאֲחֵזי ָּב� ַאֲחָרא. ְּדִסְטָרא ֵחיִלין ָּכל ִאְתַּכְפָין ָּב� ִּביָקֵרּה. הּוא ְּבִרי� ֻקְדָׁשא
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 ֲהָוה ָּב� הּוא. ְּבִרי� ֻקְדָׁשא ָּב� ַּדֲעַבד ִנָּסא ְלַהאי דּוְכָרָנא ֻּכְּלהּו ָּדא ּוְבִגין ְוַׁשַּבִּתין, ְוַחִּגין ִזְמִנין ָּכל ִאְתַקָּימּו

 ְוַלְיָלה ִּדְכִתיב: הּוא ֲהָדא הּוא ְּבִרי� ְּדֻקְדָׁשא עֹוָבדֹוי ַעָּמא ָּכל ַוֲחָמא ְדַתּמּוז, ִדְתקּוָפא ְּכיֹוָמא ֵליְלָיא ָנִהיר

 ְדָׁשאקֻ  ִאְתְרֵעי ָּב� ָעְלָמא. ְּדִאְתְּבֵרי ִמּיֹוָמא ְּכַהאי ֲהָוה ְּדָלא ִנָּסא ִּפְרסּוֵמי ָּב� ָּכאֹוָרה. ַּכֲחֵׁשָכה ָיִאיר ַּכּיֹום

 ִיְׂשָרֵאל ָעאלּו ָּב� ַעּמֹו. 'ה ֵחֶלק ִּכי ְּכִדְכִתיב: חּוָלֵקּה, ִאינּון ּוְלֶמֱהֵוי ֵּבּה, ִאיּנּון ְלִאְתַּדְּבָקא ְּבִיְׂשָרֵאל הּוא ְּבִרי�

 הּוא ְּבִרי� ֻקְדָׁשא ְיַהב ָּב� ִדְמֵהיְמנּוָתא, ְרִׁשיָמא ְדִיְׂשָרֵאל ִּפְתָחא ַעל ְרִׁשים ֲהָוה ָּב� ַקִּדיָׁשא. ְדאֹות ְּבִקּיּוָמא

 ֵמַאְרָעא ְלִיְׂשָרֵאל הּוא ְּבִרי� ֻקְדָׁשא ַאִּפיק ָּב� ִדְמֵהיְמנּוָתא. ִּבְרׁשּוָתא ִעָּלָאה ַּבֲאַתר ִקּׁשּוָרא ְלִיְׂשָרֵאל

 ַלְנחֹוָתם יֹוָמם ִלְפֵניֶהם הֹוֵל� 'ַוה ְּכִדְכִתיב: ְדרּוֵחיהֹון ּוִמְּתִבירּו ְדַגְרֵמיהֹון ִמְּתִבירּו לֹון ְוַאֵּסי ְדִמְצַרִים,

 ְוִׁשיִרין ֻּתְׁשְּבָחן ָקל ָׁשְמִעין ַוֲהוֹו ְוִאַּתְסָין. ְלגּוַפְיהּו ְוָעאִלין ְּדַאְסָוָתא ֵריִחין ַסְלִקין ֲהוֹו ָאְרִחין ְוָכל ַהֶּדֶר�,

  ְּברּוֵחיהֹון: ְוַנְיִחין ֲחָדאן ַוֲהוֹו הּוא, ְּבִרי� ֻקְדָׁשא ַקֵּמי ַּדֲאִרימּו ִּדיִׁשיןקַ  ּוְרִתיִכין ְּדאּוְכלּוִסין

 ְלִיְׂשָרֵאל. ַרְבְרִבין ִנִּסין ִאְתֲעִבידּו ְּדֵבּה ְדִניָסן ְּבַיְרָחא ָקִאים ַאְנְּת  ָהא ְוַיִּקיר. ַאְנְּת  ָחִביב ַּכָּמה ְדִפְסָחא ַחָּגא

 ֲהָוה ְדֵבּה ַיְרָחא ַהאי ַזָּכָאה ַּכָּמה ַּבְתָרָאה. ְּבפּוְרָקָנא ְלִיְׂשָרֵאל ַרְבְרִבין ִנִּסין ֵּבּה ְלֶמְעַּבד ַזִּמין ִאיהּו ְוָהא

 ְּבִגין ִמְצַרִים, ּתֹוֲעַבת ְּדִאְּקֵרי ִדְלהֹון ֶוֱאָלָהא ְדִמְצָרֵאי ַּדֲחָלא ַעל ִיְׂשָרֵאל ְׁשִליטּו ֵּבּה ָזָרה, ַדֲעבֹוָדה ִּבּטּוָלא

 ְוִיְקחּו ְלִיְׂשָרֵאל: הּוא ְּבִרי� ֻקְדָׁשא ַמֵּני ָּדא ּוְבִגין ְלִאְמָרא. ַפְלִחין ָּדא ּוְבִגין ָטֶלה ְלַמַּזל ַפְלִחין ֲהוֹו ְּדִמְצָרֵאי

 ֻקְדָׁשא ְוָאַמר ִדְלהֹון. ִּבְתִפיָׂשה ׂשָּתִפי ֵלּה ְוָתְפֵׂשי ֲעֵלּה לֹון ְוַאְׁשִליט ַלָּבִית, ֶׂשה ָאבֹות ְלֵבית ֶׂשה ִאיׁש ָלֶהם

 ַחד יֹוָמא ִדְלכֹון ִּבְתִפיָׂשה ְוָתִפיׂש ַאִּסיר ִויֵהא ֵלּה, ְוִתְפׂשּו ְדִמְצָרֵאי ַדֲחָלא ִסיבּו ַלֹחֶדׁש ִמֶּבָעׂשֹור הּוא ְּבִרי�

 ַּדֲחָלא ָקל ַׁשְמִעין ֲהוֹו ְדִמְצָרֵאי ּוְבַׁשְעָּתא ֲעֵלּה. ְוִאְתַּכְּנׁשּו ְלִדיָנא ֵלּה ַאִּפיקּו ְרִביָעָאה ּוְביֹוָמא ּוְתָלת, ּוְתֵרין

 ַּגְרַמְיהּו ְּכִאּלּו ֲעַלְיהּו ַקְׁשָיא ַוֲהָוה ָּבָכאן, ֲהוֹו ֵלּה ְלֵׁשָזָבא ָיְכִלין ְוָלא ְדִיְׂשָרֵאל ִּבְתִפיָׂשה ְּדָתִפיׂש ִדְלהֹון

 ַאְרָּבָעה יֹוָמא ָּבַתר יֹוָמא ִּבְרׁשּוַתְיכּו ָּתִפיׂש ָּדא ְיֵהא ְלִיְׂשָרֵאל, הּוא ְּבִרי� ֻקְדָׁשא ְוָאַמר ִלְקָטָלא. ִאְתֲעִקידּו

 ןַאּתּו ֵהי� ִמְצָרֵאי ֵלּה ְוֶיֱחמּון ִלְקָטָלא, ֵלּה ַאִּפיקּו ְרִביָעָאה ּוְביֹוָמא ָּתִפיׂש, ִמְצָרֵאי ָיֵתּה ְּדֶיֱחמּון ְּבִגין יֹוִמין,

 ְּדַעְבִּדין ִּדיִנין ִאיּנּון ֶיֱחזּון ַּכד הּוא, ְּבִרי� ֻקְדָׁשא לֹון ַּדֲעַבד ַמְכְּתִׁשין ָּכל ִמן ְלהּו ַקְׁשָיא ְוָדא ִּדיָנא. ֵּבּה ַעְבִּדין

 ָּבֵאׁש. ִּתְׂשְרפּון ֱא�ֵהיֶהם ְּפִסיֵלי ִּדְכִתיב: ְּבנּוָרא, ֵלּה ַּדְיִנין ֵלּה ְּדַקְטִלין ְלָבַתר ְּדִמְצָרֵאי. ְּבַדֲחֵליהֹון ִיְׂשָרֵאל

 ָהִכי. ֵלּה ָאְכִלין ְּדַדְחָלָנא ּוְבִתיעּוְבָתא ִּבְרעּוָתא ֵייְמרּון ְּדָלא ָנא, ִמֶּמּנּו ּתֹאְכלּו ַאל הּוא: ְּבִרי� ֻקְדָׁשא ְוָאַמר

 ֵלּה ְּדֶיֱחמּון ִדיֵלּה, ִּתּקּוָנא ֶאָּלא ֵלּה, ֶיֱחמּון ְוָלא ָטִמיר ְיֵהא ְמֻבָּׁשל ְּדִאּלּו ְמֻבָּׁשל, ְוָלא ָצִלי ֵלּה ַאְתִקינּו ֶאָּלא

 ַאֲחָרא ִמָּלה אֹו ְּדַחָּיה ֵיְמרּון ְּדָלא ַקְרֻסֵּלי, ַעל ָּכפּוף ֲעֵלּה ֵריֵׁשּה ְותּו נֹוֵדף, ְּדֵריֵחּה ְּבִגין ְּבנּוָרא ִמּתֹוְקָדא ָהִכי.

 ֹאַרח ַׂשְבָעא ַעל ֶאָּלא ְּבִתיאּוְבָתא, ֵלּה ֵייְכלּון ְּדָלא ְותּו ִדְלהֹון. ַדֲחָלא ְּדִאיהּו ֵלּה מֹוְדעּוןְדִיְׁשְּת  ֶאָּלא הּוא,

 ָּדא ְוַעל ֵלּה, ְלֵׁשָזָבא ַיְכִלין ְוָלא ְּבׁשּוָקא ְרָמאן ַּגְרמֹוי ְדֶיֱחמּון ֶאָּלא בֹו, ִתְׁשְּברּו לֹא ְוֶעֶצם ְותּו ּוִבָּזיֹון. ְקָלָנא

 ָמאֵני ּוְׁשָאר ְוֻרְמָחא ַחְרָּבא ְוָלא ְּבֶיְדֶכם, ּוַמֶּקְלֶכם ְותּו ַסִּגיִאין. ִּדיִנין ְׁשָפִטים, 'ה ָעָׂשה ּוֵבא�ֵהיֶהם ְּכִתיב:

  ְקָרָבא.

 ֵמְרׁשּוָתא ּוְנַפקּו ַקִּדיָׁשא ִדְׁשָמא ְּבִקּׁשּוָרא ִיְׂשָרֵאל ְוִאְתַקְּׁשרּו ִאְתַאֲחדּו ָּב� ְיִמיָנא, ְּדרֹוָעא ְדִפְסָחא ַחָּגא

 ָּב� ַקִּדיָׁשא. ִּבְרׁשּוָתא ְוַעְילּו ִמֵּביַנְיהּו, ָחֵמץ ּוְמַבֲעֵרי ַּגְרַמְיהּו ְמַתְּקֵני ְלַיְרָחא ָעָׂשר ְּבַאְרַּבע ְּדָהא ַאֲחָרא

 ִזּוּוָגא ָּב� חֹוִרין. ַּבר ְּדִאיהּו ַּגְרֵמּה ְלַאֲחָזָאה ָנׁש ַּבר ָּבֵעי ָּדא ִּדְבִגין ,ִעָּלָאה ְּדִאָּמא ְּבִעְטרֹוי ְוַכָּלה ָחָתן ִמְתַעְּטֵרי

 ִמְתָּפְרֵׁשי ְוָלא ַּדְרִּגין ַאְרַּבע ְּדִאיּנּון ְקָׁשִרין, ְּבַאְרַּבע הּוא ְוִזּוּוָגא ִסְטִרין. ְּבָכל ִאְׁשַּתַּכח ַקָּמָאה ְּבֵליְלָיא ַקִּדיָׁשא
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 ְּבֻכָּלא, ְׁשָלָמא ְלֶמְעַּבד ְּדָבִעיָנן ְדַחְמָרא, ָּכֵסי ַאְרַּבע ְלִמְׁשֵּתי ִאְתַעְרָנא ִדְלהֹון ְּבֶחְדָוָתא ֲאָנן ָּדא ְוַעל ָּדא. ִמן ָּדא

 ַזָּכָאה ְּגֻאּלֹות. ַאְרַּבע ָלֳקֵבל ָּכֵסי ַאְרַּבע ְלִמְׁשֵּתי ְּדָבִעיָנן ְועֹוד ְוַתָּתא. ְלֵעָּלא הּוא ְּדֶחְדָוָתא ְּבִגין ֵליְלָיא ּוְלֶמֱחֵדי

 ְלעֹוָלם 'ה ָּברּו� ִסְטִרין, ִּבְתָלת ַקִּדיִׁשין ְׁשָמָהן ּוְתֵרין ִׁשְבִעין ְוַיְרָּתא ְּבֻכָּלא, ִסֲהָרא ִאְׁשְּתִלים ְּדֵבּה ַחָּגא ַהאי

  ְוָאֵמן. ָאֵמן

  ָצפּון 
 הלילה. חצות קודם לאכלה וצריך 

 הפסח לקרבן זכר אחד כזית ,במפה השמור האפיקומן מן כזיתים שני בהסבה ויאכל להילכתח

 ,כזיתים שני לאכל בכחו אין ואם .הפסח עם הנאכלת למצה זכר אחד וכזית ,השבע על נאכל שהיה

 וויאכל שהכינו, השמורה מהמצה יקחו לכולם מספיק אין ואם .פסח קרבןל זכר ,אחד כזית יאכל

 .ובהסבה ,הפסח כקרבן ,אחד במקום

 ֵׁשם ְלַיֲחָדא ּוְדִחילּו, ּוְרִחימּו ּוְרִחימּו, ִּבְדִחילּו ּוְׁשִכיְנֵּתיּה הּוא ְּבִרי� ֻקְדָׁשא ִיחּוד ְלֵׁשם ויאמר:

 ְלַקֵּים ּוְמֻזָּמן מּוָכן ִהְנִני ִיְׂשָרֵאל, ָּכל ְּבֵׁשם ְׁשִלים ְּבִיחּוָדא א,''הֵ  אֹות ו''ָוא ְּבאֹות א,''הֵ  אֹות ד''יּו אֹות

 ְוַלֲעׂשֹות ְליֹוְּצִרי רּוחַ  ַנָחת ַלֲעׂשֹות ְּכֵדי ַהַּמצֹות, ַחג ְּבֵליל חז"ל ִתְקנּו ַאֶׁשר ֲאִפיקֹוָמן ֲאִכיַלת ִמְצַות

 ָיֵדינּו ּוַמֲעֵׂשה ָעֵלינּו ֱא�ֵהינּו ְיהָֹוה ֹנַעם ִויִהי  ֶעְליֹון. ְּבָמקֹום זֹו ִמְצָוה ֹׁשֶרׁש ְלַתֵקן ּבֹוְרִאי, ְרצֹון

 בהסבה. ויאכל ַהָּׂשָבע. ַעל ַהֶּנֱאַכל ֶּפַסח ְלָקְרַּבן ֵזֶכר ויאמר: ּכֹוְנֵנהּו. ָיֵדינּו ּוַמֲעֵׂשה ָעֵלינּו, ּכֹוְנָנה

 לשתות מותר מצרים ביציאת לספר כדי ער להשאר כגון גדול ולצורך[ מים חוץ אחריו דבר שום יאכל ולא

 ].קפה

 �ָּבֵר 
 ,עץ וקירותיו וארכו ,לו ומקצעותיו ,אמות שתים וארכו גבוה אמות שלוש עץ המזבח'' :חז"ל אמרו

 מזבח מה ,ללמדנו ,''שלחן''ב וסים ''מזבח''ב פתח ).מא יחזקאל( '''ה לפני אשר השלחן זה אלי וידבר

 שלחן כל'' )פ"ג אבות( רבותינו אמרו וכן .השלחן על תורה דברי שיאמר צריך לכן .מכפר שלחן אף ,מכפר

 דברי עליו שאמרו כיון ,כלומר ,''מקום של משלחנו אכלו כאלו תורה דברי עליו ואמרו עליו שאכלו

 .'ה לפני אשר השלחן זה הרי ,תורה

 המזון. ברכת ומברכין אחרונים למים ידים נוטלים שלישי, כוס מוזגין

 יהיה שלא לו מבטח ובכונה, בשמחה בנעימה המזון ברכת שהמברך ,ומנסה בדוקה נפלאה סגלה

 ממציא המזון בברכת ימיו כל הזהיר וכן ח,וברו לו מצויים תמיד מזונותיו ויהיו כלל, פרנסה חקוד לו

 לבריות. נצרך ואינו בכבוד, מזונותיו את הוא ברוך הקדוש לו
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 ֱא�ֶהי� ְיהָֹוה ֶאת ּוֵבַרְכּתָ  ְוָׂשָבְעּתָ  ְוָאַכְלּתָ  ַּכָּכתּוב ַהָּמזֹון ִּבְרַּכת ֶׁשל ֲעֵׂשה ִמְצַות ְלַקֵים ּוְמֻזָּמן מּוָכן ִהְּנִני

 ָל�. ָנַתן ֲאֶׁשר ַהּטֹוָבה ָהָאֶרץ ַעל

 יֹאְמרּו ָאז ִרָּנה. ּוְלׁשֹוֵננּו ִּפינּו ְׂשחֹוק ִיָּמֵלא ָאז ְּכֹחְלִמים, היינו ִציֹון ִׁשיַבת ֶאת ְיהָֹוה ְּבשּוב ַהַּמֲעלֹות ִׁשיר

 ְׁשִביֵתנּו ֶאת ְיהָֹוה ׁשּוָבה ְׂשֵמִחים. היינו ִעָמנּו, ַלֲעׂשֹות יי ִהְגִּדיל ֵאֶּלה, ִעם ַלֲעׂשֹות ְיהָֹוה ִהְגִּדיל ַבַבּגֹוִים,

 ֹנֵׂשא ְבִרָּנה ָיבֹא ּבֹא ַהָּזַרע, ֶמֶש� ֹנֵׂשא ּוָבֹכה ֵיֵל� ָהלֹו� ֹצרּו.ִיְק  ְּבִרָּנה ְּבִדְמָעה, ַהֹּזְרִעים ַּבֶּנֶגב. ַּכֲאִפיִקים

  ֲאֻלֹּמָתיו.

 ּגֹוִים ְּבָכל ַּדְרֶּכ�. ָּבָאֶרץ ָלַדַעת ֶסָלה: ִאָּתנּו ָּפָניו ָיֵאר ִויָבְרֵכנּו. ְיָחֵּננּו ֱא�ִהים ִׁשיר: ִמְזמֹור ִּבְנִגיֹנת ַלְמַנֵּצחַ 

 ּוְלֻאִּמים ִמיׁשר. ַעִּמים ִתְׁשֹּפט ִּכי ְלֻאִּמים ִויַרְּננּו ִיְׂשְמחּו ֻּכָּלם: ַעִּמים יֹודּו� ֱא�ִהים. ַעִּמים יֹודּו� ְיׁשּוָעֶת�:

 ֱא�ֵהינּו: ֱא�ִהים ְיָבְרֵכנּו ְיבּוָלּה. ָנְתָנה ֶאֶרץ ֻּכָּלם: ַעִּמים יֹודּו� ֱא�ִהים. ַעִּמים יֹודּו� ֶסָלה: ַּתְנֵחם ָּבָאֶרץ

  ָאֶרץ: ַאְפֵסי ָּכל אֹותֹו ְוייְראּו ֱא�ִהים. ְיָבְרֵכנּו

 ִמְצֹוָתיו ְוֶאת ְיָרא ָהֱא�ִהים ֶאת ִנְׁשָמע ַהֹּכל ָּדָבר סֹוף ְּבִפי: ְּתִהָּלתֹו ָּתִמיד ֵעת, ְּבָכל ְיהָֹוה ֶאת ֲאָבְרָכה

ל ֶזה ִּכי ְׁשמֹור,  ָיּה ְנָבֵר� ַוֲאַנְחנּו ָוֶעד: ְלעֹוָלם ָקְדׁשֹו ֵׁשם ָּבָׂשר ָּכל ִויָבֵר� ִּפי, ְיַדֶּבר ְיהָֹוה ְּתִהַּלת ָהָאָדם: ֹּכָ

  ְיהָֹוה: ִלְפֵני ֲאֶׁשר ַהֻּׁשְלָחן ֶזה ֵאַלי ַוְיַדֵּבר ַהְללּוָיּה: עֹוָלם ְוַעד ֵמַעָּתה

 ְלֵזֵמן ֲחָיִבין ְּכֶאָחד ֶׁשָאְכלּו ְׁשלָׁשה

  ָׁשָמִים. :עֹוִנים ַהְמֻסִּבים ַקִּדיָׁשא. ִעָּלָאה לַמְלָּכא ְוִנְבִרי� ָלן ַהב :אֹוֵמר ַהְמָבֵר�

 ָטָבא יֹוָמא ּוִבְרׁשּות ַמְלְּכָתא) ַׁשַּבת ּוִבְרׁשּות (בשבת: ַקִּדיָׁשא. ִעָּלָאה ַמְלָּכא ִּבְרׁשּות :אֹוֵמר ַהְמָבֵר�

  ִמֶּׁשלֹו: ֶׁשָאַכְלנּו ינּו)ֱא�הֵ  (ַּבֲעָׂשָרה: ְנָבֵרך ְוַרּבֹוַתי. מֹוַרי ּוִבְרׁשּות ַקִּדיָׁשא.

 ָּברּו� :ְואֹוֵמר חֹוֵזר ַהְמָבֵר� ָחִיינּו: ּוְבטּובֹו ִמֶּׁשלֹו ֶׁשָאַכְלנּו ֱא�ֵהינּו) (ַּבֲעָׂשָרה: ָּברּו� :עֹוִנים ַהְמֻסִּבים

  ָחִיינּו: ּוְבטּובֹו ִמֶּׁשלֹו ֶׁשָאַכְלנּו ֱא�ֵהינּו) (ַּבֲעָׂשָרה:

 ְּבֶרַוח ְּבֶחֶסד ְּבֵחן ְּבטּובֹו ֻּכּלֹו ָהעֹוָלם ְוֶאת אֹוָתנּו ַהָּזן ָהֵאל ָהעֹוָלם, ֶמֶל� ֱא�ֵהינּו ְיהָֹוה, ַאָּתה ָּברּו�

 ְוַאל ָלנּו ָחַסר לֹא ָּתִמיד ַהָּגדֹול ּוְבטּובֹו ַחְסּדֹו: ְלעֹוָלם ִּכי ָּבָׂשר. ְלָכל ֶלֶחם נֵתן ַרִּבים. ּוְבַרֲחִמים

 ִמְחָיה ְוִהְתִקין ַלֹּכל, ָערּו� ְוֻׁשְלָחנֹו ַלֹּכל, ּוְמַפְרֵנס ָזן ֵאל הּוא ִּכי ָוֶעד. ְלעֹוָלם ָּתִמיד ָמזֹון ָלנּו ֶיְחַסר

ל ּוָמזֹון ל ּוַמְׂשִּביעַ  ָיֶד�. ֶאת ּפֹוֵתחַ  ָּכָאמּור. ֲחָסָדיו, ּוְברֹוב ְבַרֲחָמיו ָּבָרא, ֲאֶׁשר ְּבִרּיֹוָתיו ְלֹכָ  ַחי ְלֹכָ

 ֶחְמָּדה ֶאֶרץ ַלֲאבֹוֵתינּו ֶׁשִהְנַחְלּתָ  ַעל ֱא�ֵהינּו ְיהָֹוה ְּל� נֹוֶדה ַהֹּכל: ֶאת ַהָּזן ְיהָֹוה, הַאּתָ  ָּברּו� ָרצֹון:

 ֲעָבִדים, ִמֵּבית ּוְפִדיָתנּו ִמְצַרִים, ֵמֶאֶרץ ֶׁשהֹוֵצאָתנּו ַעל ּוָמזֹון. ַחיים ְותֹוָרה ְּבִרית ְרָחָבהּו טֹוָבה

 ּוָמזֹון ַחיים ְוַעל ֶׁשהֹוַדְעָּתנּו. ְרצֹוָנ� ֻחֵּקי ְוַעל ֶׁשִּלַּמְדָּתנּו, ּתֹוָרְת� ְוַעל ִּבְבָׂשֵרנּו, ֶׁשָחַתְמּתָ  ְּבִריְת� ְוַעל

 ָּכָאמּור ְׁשָמ� ֶאת ּוְמָבְרִכים ָל� מֹוִדים ֲאַנְחנּו ֱא�ֵהינּו ְיהָֹוה ַהֹּכל ְוַעל  אֹוָתנּו: ּוְמַפְרֵנס ָזן ֶׁשַאָּתה

 ַעל ,ְיהָֹוה ַאָּתה ָּברּו� ָל�: ָנַתן ֲאֶׁשר ַהּטֹוָבה ָהָאֶרץ-ַעל ֱא�ֶהי� ְיהָֹוה ֶאת ּוֵבַרְכּתָ  ְוָׂשָבְעָּת. ְוָאַכְלּתָ 

  ַהָּמזֹון: ְוַעל ָהָאֶרץ
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 ְּכבֹוָד�, ִמְׁשַּכן ִצּיֹון ַהר ְוַעל ִעיָר�, ְירּוָׁשַלִים ְוַעל ַעָּמ�, ִיְׂשָרֵאל ְוַעל ָעֵלינּו ֱא�ֵהינּו ְיהָֹוה ַרֵחם 

 ְרֵענּו, ָאִבינּו, ָעָליו. ִׁשְמ� ֶׁשִּנְקָרא ְוַהָּקדֹוׁש ַהָּגדֹול ַהַּבִית ְוַעל ְּדִביָר�, ְוַעל ְמעֹוָנ�, ְוַעל ֵהיָכָל�, ְוַעל

 ֱא�ֵהינּו ְיהָֹוה ַּתְצִריֵכנּו ַאל ְוָנא ָצרֹוֵתינּו, ִמָּכל ְמֵהָרה ָלנּו ַהְרַוח ַהְרִויֵחנּו, ַּכְלְּכֵלנּו, ַּפְרְנֵסנּו, זּוֵננּו,

 ְוַהְּפתּוָחה. ָהֲעִׁשיָרה ְוָהְרָחָבה, ַהְּמֵלָאה ְלָיְד� ֶאָּלא ָוָאָתם,ַהלְ  ִליֵדי ְולֹא ָוָדם, ָּבָׂשר ַמְּתנֹות ִליֵדי

 ַּתֲחִזיֶרָּנה ְמִׁשיָח� ָּדִוד ֵּבית ּוַמְלכּות ַהָּבא, ְלעֹוָלם ִנָּכֵלם ְולֹא ַהֶּזה, ָּבעֹוָלם ֵנבֹוׁש ֶׁשּלֹא ָרצֹון ְיִהי

  ְבָיֵמינּו: ִּבְמֵהָרה ִלְמקֹוָמּה

 אֹוְמִרים: ְּבַׁשָּבת

 ָּגדֹול יֹום ִּכי ַהֶּזה ְוַהָּקדֹוׁש ַהָּגדֹול ַהַּׁשָּבת ַהְּׁשִביִעי. יֹום ּוְבִמְצַות ְּבִמְצֹוֶתי� ֱא�ֵהינּו ְיהָֹוה ְוַהֲחִליֵצנּו ְרֵצה

 ְמנּוָחֵתנּו. ְּביֹום ְוָיגֹון ָצָרה ְּתִהי ְוַאל ְרצֹוֶנ�. ֻחֵּקי ְּכִמְצַות ּבֹו ְוִנְתַעֵּנג ּבֹו ְוָננּוחַ  ּבֹו ִנְׁשֹּבת ִמְּלָפֶני�. הּוא ְוָקדֹוׁש

 ַהָּגדֹול ֵּביְת� ֻחְרַּבן ְוָׁשִתינּו ֶׁשָאַכְלנּו ַוֲהַגם ַהֶּנָחמֹות ַּבַעל הּוא ַאָּתה ִּכי ְבָיֵמינּו. ִּבְמֵהָרה ִצּיֹון ְּבֶנָחַמת ְוַהְרֵאנּו

  ָאָּתה: ְוָקדֹוׁש ָּגדֹול ֶמֶל� ֵאל ִּכי ָלַעד ִּתְזָנֵחנּו ְוַאל ָלֶנַצח ִּתְׁשָּכֵחנּו ַאל ָׁשַכְחנּו. לֹא ְוַהָּקדֹוׁש

 ְוִזְכרֹון ִזְכרֹוֵננּו ְוִיָּזֵכר ְוִיָּפֵקד ְוִיָּׁשַמע ְוֵיָרֶצה ְוֵיָרֶאה ְוַיִּגיעַ  ְוָיבֹא ַיֲעֶלה ֲאבֹוֵתינּו ֵוא�ֵהי ֱא�ֵהינּו

 ְלָפֶני� ִיְׂשָרֵאל ֵּבית ַעְּמ� ָּכל ְוִזְכרֹון ַעְבֶּד�. ָּדִוד ֶּבן ָמִׁשיחַ  ְוִזְכרֹון ִעיֶר�. ְירּוָׁשַלִים ִזְכרֹון ֲאבֹוֵתינּו.

 טֹוב ְּביֹום ַהֶּזה, ַהַּמּצֹות ַחג ְּביֹום ּוְלָׁשלֹום. טֹוִבים ְלַחיים ּוְלַרֲחִמים. ְלֶחֶסד ְלֵחן ְלטֹוָבה. ִלְפֵלָטה

 ִלְבָרָכה. ּבֹו ּוָפְקֵדנּו ְלטֹוָבה. ּבֹו ֱא�ֵהינּו ְיהָֹוה ָזְכֵרנּו ּוְלהֹוִׁשיֵענּו. ָעֵלינּו ּבֹו ְלַרֵחם ַהֶּזה. ֹקֶדׁש ִמְקָרא

 ִּכי ְוהֹוִׁשיֵענּו ָעֵלינּו. ְוַרֵחם ַוֲחמֹול ְוָחֵּננּו חּוס ְוַרֲחִמים. ְיׁשּוָעה ִּבְדַבר טֹוִבים. ְלַחיים ּבֹו ְוהֹוִׁשיֵענּו

  ָאָּתה: ְוַרחּום ַחּנּון ֶמֶל� ֵאל ִּכי ֵעיֵנינּו. ֵאֶלי�

 ְּבַלַחׁש: (ְואֹוֵמר ְירּוָׁשָלִים. ּבֹוֵנה ְיהָֹוה, ַאָּתה ָּברּו� ְבָיֵמינּו: ִּבְמֵהָרה ִעיָר� ְירּוָׁשַלִים ְוִתְבֶנה

  ָאֵמן):

 ּגֹוֲאֵלנּו. ּבֹוְרֵאנּו. ַאִּדיֵרנּו. ַמְלֵּכנּו ָאִבינּו ָהֵאל ָלַעד ָהעֹוָלם, ֶמֶל� ֱא�ֵהינּו ְיהָֹוה, ַאָּתה ָּברּו�

 ֵהִטיב הּוא ָויֹום יֹום ֶׁשְּבָכל ַלּכל. ְוַהֵּמִטיב ַהּטֹוב ַהֶּמֶל� ִיְׂשָרֵאל. רֹוֵעה רֹוֵענּו ַיֲעקב. ְקדֹוׁש ְקדֹוֵׁשנּו.

 ְוַרֲחִמים ָוֶחֶסד ֵחן ָלַעד ִיְגְמֵלנּו הּוא גֹוְמֵלנּו. הּוא ְגָמָלנּו. הּוא ָלנּו. ייִטיב הּוא ָלנּו. ֵמִטיב הּוא ָלנּו.

  טֹוב: ְוָכל ְוַהָּצָלה ְוֵרַוח

 הּוא ָהַרֲחָמן :ּוָבָאֶרץ. ַּבָּׁשַמִים ִיְׁשַּתַּבח הּוא ָהַרֲחָמן ְכבֹודֹו: ִּכֵּסא ַעל ִיְׁשַּתַּבח הּוא ָהַרֲחָמן

 ְנָצִחים: ָלֶנַצח ָּבנּו ִיְתָּפַאר הּוא ָהַרֲחָמן ָיִרים: ְלַעּמֹו ֶקֶרן הּוא ָהַרֲחָמן ּדֹוִרים: ְלדֹור ָּבנּו ְׁשַּתַּבחיִ 

 ִיֵּתן הּוא ָהַרֲחָמן ְבָצַער: ְולֹא ְּבַנַחת ְבִאּסּור ְולֹא ְּבֶהֵּתר ְבִבּזּוי ְולֹא ְּבָכבֹוד ְיַפְרְנֵסנּו הּוא ָהַרֲחָמן

 ַיְצִליחַ  הּוא ָהַרֲחָמן ָיֵדינּו: ַמֲעֵׂשה ְּבָכל ְוַהְצָלָחה ְרָוָחה ְּבָרָכה ִיְׁשַלח הּוא ָהַרֲחָמן ֵּביֵנינּו: ָׁשלֹום

 ְמֵהָרה יֹוִליֵכנּו הּוא ָהַרֲחָמן ַצָּואֵרנּו: ֵמַעל ְמֵהָרה ָּגלּות עֹול ִיְׁשּבֹור הּוא ָהַרֲחָמן ְּדָרֵכינּו: ֶאת

 הּוא ָהַרֲחָמן ַהּגּוף: ּוְרפּוַאת ַהֶּנֶפׁש ְרפּוַאת ְׁשֵלָמה ְרפּוָאה ִיְרָּפֵאנּו הּוא ָהַרֲחָמן ְּבַאְרֵצנּו: קֹוְמִמּיּות

 כּוֶׁשִּנְתָּבְר  ְּכמֹו ַהָּגדֹול ִּבְׁשמֹו ִמֶּמּנּו ְוֶאָחד ֶאָחד ָּכל ְיָבֵר� הּוא ָהַרֲחָמן ָהְרָחָבה: ָידֹו ֶאת ָלנּו ִיְפַּתח
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 ָרצֹון ְיִהי ְוֵכן ְׁשֵלָמה. ְּבָרָכה ַיַחד אֹוָתנּו ְיָבֵר� ֵּכן ֹּכל. ִמֹּכל ַּבֹּכל ְוַיֲעקב ִיְצָחק ַאְבָרָהם ֲאבֹוֵתינּו

  טֹוב: ֶׁשֻּכּלֹו יֹום ַיְנִחיֵלנּו הּוא ָהַרֲחָמן ְׁשלֹומֹו: ֻסַּכת ָעֵלינּו ִיְפרֹוׂש הּוא ָהַרֲחָמן ָאֵמן: ְונֹאַמר

  :ָהעֹוָלִמים ְלַחיי ּוְמנּוָחה ַׁשָּבת ֶׁשֻּכּלֹו עֹוָלם ַיְנִחיֵלנּו הּוא ָהַרֲחָמן מוסיף: בשבת

 ַמֲעֵׂשינּו ָכל ְוִיְהיּו ,ֶנֱחָטא ְלִבְלִּתי ָּפֵנינּו ַעל ִיְרָאתֹו ְוִתְהֶיה ְּבִלֵּבנּו ְוַאֲהָבתֹו ּתֹוָרתֹו ִיַּטע הּוא ָהַרֲחָמן

  ָׁשָמִים: ְלֵׁשם

 ָהאֹוֵרַח: ִּבְרַּכת

ל ּבֹו ִויַסֵּדר ָעָליו ֶׁשָאַכְלנּו ַהֶּזה ַהֻּׁשְלָחן ֶאת ְיָבֵר� הּוא ָהַרֲחָמן  ֶׁשל ְּכֻׁשְלָחנֹו ְוִיְהֶיה עֹוָלם ַמֲעַדֵּני ֹּכָ

 ּוְלעֹוְלֵמי ָלַעד טּוב ָּכל ִמֶּמּנּו ֶיְחַסר ְוַאל ִיְׁשֶּתה. ִמֶּמּנּו ָצֵמא ְוָכל יאַכל, ִמֶּמּנּו ָרֵעב ָּכל ָאִבינּו, ַאְבָרָהם

 לֹו. ֲאֶׁשר ְוָכל ְוִאְׁשּתֹו ּוָבָניו הּוא ַהּזֹאת. ַהְּסֻעָּדה ּוַבַעל ַהֶּזה ַהַּבִית ַּבַעל ֶאת ְיָבֵר� הּוא ָהַרֲחָמן עֹוָלִמים:

 ֻמְצָלִחים ּוְנָכֵסינּו ְנָכָסיו ְוִיְהיּו ִּתְרֶצה. ָיָדיו ּוֹפַעל ֵחילֹו ְיהָֹוה ָּבֵר� ֶׁשִּיְרּבּו. ּוִבְנָכִסים ֶׁשִּיְחיּו. ְּבָבִנים

 ְּבעֶׁשר ַהָּיִמים ָּכל ְוָׂשֵמחַ  ָׂשׂש ָעֹון. ְוִהְרהּור ֵחְטא ְּדַבר ׁשּום ְלָפֵנינּו ְולֹא ְלָפָניו ִיְזַּדֵּקק ְוַאל ָלִעיר. ּוְקרֹוִבים

 ָרצֹון: ְיִהי ֵּכן ָאֵמן ַהָּבא. ָלעֹוָלם ִיָּכֵלם ְולֹא ַהֶּזה ָּבעֹוָלם ֵיבֹוׁש לֹא עֹוָלם. ְוַעד ֵמַעָּתה ְוָכבֹוד

 ַהָּבא. ָהעֹוָלם ּוְלַחיי ַהִּמְקָּדׁש ֵּבית ּוְלִבְנַין ַהָּמִׁשיחַ  ִלימֹות ִויָקְרֵבנּו ִויַזֵּכנּו ְיַחיינּו הּוא ָהַרֲחָמן

 ְוֹדְרֵׁשי ְוָרֵעבּו, ָרׁשּו ְּכִפיִרים עֹוָלם: ַעד ּוְלַזְרעֹו ְלָדִוד ִלְמִׁשיחֹו ֶחֶסד ְוֹעֶׂשה ַמְלּכֹו, ְיׁשּועֹות ִמְגּדֹול

ל ַיְחְסרּו לֹא ְיהָֹוה  ָּכל ָלֶחם: ְמַבֶּקׁש ְוַזְרעֹו ֶנֱעָזב, ַצִּדיק ָרִאיִתי ְולֹא ָזַקְנִּתי ַּגם ָהייִתי ַנַער טֹוב: ֹכָ

 ּוַמה ִלְרפּוָאה. ִיְהֶיה ֶּׁשָּׁשִתינּו ּוַמה ְלָׂשְבָעה, ִיְהֶיה ֶּׁשָאַכְלנּו ַמה ִלְבָרָכה: ְוַזְרעֹו ּוַמְלֶוה, חֹוֵנן ַהּיֹום

 ַאֶּתם םְּברּוִכי ְיהָֹוה: ִּכְדַבר ַוּיֹוִתירּו ַוּיֹאְכלּו ִלְפֵניֶהם ַוִּיֵּתן ְּכִדְכִתיב ִלְבָרָכה, ִיְהֶיה ֶּׁשהֹוַתְרנּו

 ְלַעּמֹו ֹעז ְיהָֹוה ִמְבָטחֹו: ְיהָֹוה ְוָהָיה ַּבְיהָֹוה, ִיְבַטח ֲאֶׁשר ַהֶּגֶבר ָּברּו� ָוָאֶרץ: ָׁשַמִים עֹוֵׂשה ַלְיהָֹוה,

 ָּכל ְוַעל ָעֵלינּו ָׁשלֹום ַיֲעֶׂשה ְבַרֲחָמיו הּוא ִּבְמרֹוָמיו ָׁשלֹום עֹוֶׂשה ַבָּׁשלֹום: ַעּמֹו ֶאת ְיָבֵר� ְיהָֹוה ִיֵּתן,

  ָאֵמן. ְוִאְמרּו ,ִיְׂשָרֵאל ַעּמֹו

 שלישית כוס מצוות

  .)רביעית כוס גם זו בברכה לפטר ןייכו ספרד לבניו( שלישית כוס על ''הגפן פרי בורא'' יברך

 ֵׁשם ְלַיֲחָדא ּוְדִחילּו, ּוְרִחימּו ּוְרִחימּו, ִּבְדִחילּו ּוְׁשִכיְנֵּתיּה הּוא ְּבִרי� ֻקְדָׁשא ִיחּוד ְלֵׁשם :גידוי

 ְלַקֵים ּוְמֻזמן מּוָכן ִהְנִני ִיְׂשָרֵאל, ָּכל ְּבֵׁשם ְׁשִלים ְּבִיחּוָדא א,''הֵ  אֹות ו''ָוא ְּבאֹות א,''הֵ  אֹות ד''יּו אֹות

 ְוָגַאְלִתי ְלִיְׂשָרֵאל הּוא ָּברּו� ַהָּקדֹוׁש ֶשַאָמר ַהְיׁשּוָעה, ְּבׂשוַרת ְּכֶנֶגד ֶשהּוא ְשִליִשי ּכֹוס ִמְצַות

 ְלַתֵקן ּבֹוְרִאי, ְרצֹון ְוַלֲעׂשֹות ְליֹוְּצִרי רּוחַ  ַנָחת ַלֲעׂשֹות ְּכֵדי ,ְגדֹוִלים ּוִּבְׁשָפִטים ְנטּוָיה ִּבְזרֹועַ  ֶאְתֶכם

 ּוַמֲעֵׂשה ָעֵלינּו, ּכֹוְנָנה ָיֵדינּו ּוַמֲעֵׂשה ָעֵלינּו ֱא�ֵהינּו ְיהָֹוה ֹנַעם ִויִהי ֶעְליֹון. ְּבָמקֹום זֹו ִמְצָוה ֹׁשֶרׁש

 ֶמֶל� ֱא�ֵהינּו ְיהָֹוה ַאָּתה ָּברּו� ָמָרָנן: ָסְבֵרי :ֶאְקָרא ְיהָֹוה ּוְבֵׁשם ֶאָּׂשא. ְיׁשּועֹות ּכֹוס ּכֹוְנֵנהּו. ָיֵדינּו

  .אחרונה) ברכה אחריו יברך ולא בהסבה, (ושותה ַהֶּגֶפן. ְּפִרי ּבֹוֵרא ָהעֹוָלם,
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 ָהֵלל 
  .ההלל גמר עד בידו הכוס ויאחז רבה ובהתלהבות בשמחה ההלל את עליו ויגמרו רביעי כוס ימזגו

 ֶאת ָאַכל ִּכי ָקָראּו. לֹא ְּבִׁשְמ� ֲאֶׁשר ַמְמָלכֹות ְוַעל ְיָדעּו� לֹא ֲאֶׁשר ַהּגֹוִים ֶאל ֲחָמְת� ְׁשֹפ�
 ְוַתְׁשִמיֵדם ְּבַאף ִּתְרֹדף ַיִׂשיֵגם. ַאְּפ� ַוֲחרֹון ַזְעֶמ� ֲעֵליֶהם ְׁשֹפ� ֵהַׁשמּו. ָנֵוהּו ְוֶאת ַיֲעֹקב

  ְיהָֹוה. ְׁשֵמי ִמַּתַחת

 ַהּגֹוִים יֹאְמרּו ָלָּמה ֲאִמֶּת�: ַעל ַחְסְּד�, ַעל ָּכבֹוד, ֵּתן ְלִׁשְמ� ִּכי ָלנּו, לֹא ְיהָֹוה, ָלנּו, לֹא
 ְיֵדי ַמֲעֵׂשה ְוָזָהב ֶּכֶסף ֲעַצֵּביֶהם ָעָׂשה: ָחֵפץ ֲאֶׁשר ֹּכל ַּבָּׁשַמִים, וֱא�ֵהינּו ֱא�ֵהיֶהם: ָנא ַאֵּיה

 ְולֹא ָלֶהם ַאף ִיְׁשָמעּו, ְולֹא ָלֶהם ָאְזָנִים ִיְראּו: ְולֹא ָלֶהם ֵעיַנִים ְיַדֵּברּו, ְולֹא ָלֶהם ֶּפה ָאָדם:
 ֹעֵׂשיֶהם, ִיְהיּו ְּכמֹוֶהם ִּבְגרֹוָנם: ֶיְהּגּו לֹא ְיַהֵּלכּו, ְולֹא ַרְגֵליֶהם ן,ְיִמיׁשּו ְולֹא ְיֵדיֶהם ְיִריחּון:

ִגָּנם ֶעְזָרם ַּבְיהָֹוה, ְּבַטח ִיְׂשָרֵאל ָּבֶהם: ֹּבֵטחַ  ֲאֶׁשר ֹּכל  ַּבְיהָֹוה, ִּבְטחּו ַאֲהֹרן ֵּבית הּוא: ּוַמָ
ִגָּנם ֶעְזָרם ִגָּנם ֶעְזָרם ַּבְיהָֹוה, ִּבְטחּו ְיהָֹוה ִיְרֵאי הּוא. ּוַמָ   הּוא. ּוַמָ

 ְיהָֹוה, ִיְרֵאי ְיָבֵר� ַאֲהֹרן: ֵּבית ֶאת ְיָבֵר� ִיְׂשָרֵאל, ֵּבית ֶאת ְיָבֵר� ְיָבֵר�. ְזָכָרנּו ְיהָֹוה
 ֹעֵׂשה ַלְיהָֹוה, ַאֶּתם ְּברּוִכים ְּבֵניֶכם: ְוַעל ֲעֵליֶכם ֲעֵליֶכם, ְיהָֹוה ֹיֵסף ַהְּגֹדִלים: ִעם ַהְּקַטִנים

 ְולֹא ָיּה ְיַהְללּו ַהֵּמִתים לֹא ָאָדם: ִלְבֵני ָנַתן ְוָהָאֶרץ ַלְיהָֹוה ָׁשַמִים ַהָּׁשַמִים ָוָאֶרץ: ָׁשַמִים
   ַהְללּוָיּה: עֹוָלם. ְוַעד הֵמַעָּת  ָיּה ְנָבֵר� ַוֲאַנְחנּו דּוָמה: ֹיְרֵדי ָּכל

 ֶחְבֵלי ֲאָפפּוִני ֶאְקָרא: ּוְבָיַמי ִלי ָאְזנֹו ִהָּטה ִּכי ַּתֲחנּוָני: קֹוִלי ֶאת ְיהָֹוה ִיְׁשַמע ִּכי ָאַהְבִּתי
 ַנְפִׁשי: ַמְּלָטה ְיהָֹוה ָאָּנה ֶאְקָרא ְיהָֹוה ּוְבֵׁשם ֶאְמָצא: ְוָיגֹון ָצָרה ְמָצאּוִני, ְׁשאֹול ּוְמָצֵרי ָמֶות
 ַנְפִׁשי ׁשּוִבי ְיהֹוִׁשיע: ְוִלי ַּדלֹוִתי ְיהָֹוה, ְּפָתִאים ֹׁשֵמר ְמַרֵחם: ֵוֱא�ֵהינּו ְוַצִדיק, ְיהָֹוה ַחנּון

 ַרְגִלי ֶאת ִּדְמָעה, ִמן ֵעיִני ֶאת ִמָּמֶות, ַנְפִׁשי ִחַּלְצָּת  ִּכי ָעָלְיִכי: ָּגַמל ְיהָֹוה ִּכי ִלְמנּוָחְיִכי
 ֲאִני ְמֹאד: ָעִניִתי ֲאִני ֲאַדֵּבר ִּכי ֶהֱאַמְנִּתי ַהַחיים: ֹותְּבַאְרצ ְיהָֹוה ִלְפֵני ֶאְתַהֵל� ִמֶּדִחי:
  ֹּכֵזב: ָהָאָדם ָּכל ְבָחְפִזי ָאַמְרִּתי

 ְנָדַרי ֶאְקָרא: ְיהָֹוה ּוְבֵׁשם ֶאָּׂשא ְיׁשּועֹות ּכֹוס ָעָלי: ַּתְגמּולֹוִהי ֹּכל ַלְיהָֹוה ָאִׁשיב ָמה
 ֲאִני ִּכי ְיהָֹוה ָאָנה ַלֲחִסיָדיו: ַהָּמְוָתה ְיהָֹוה ְּבֵעיֵני ָיָקר ַעּמֹו: ְלָכל ָּנא ֶנְגָדה ֲאַׁשֵּלם ַלְיהָֹוה
 ֶאְקָרא: ְיהָֹוה ּוְבֵׁשם ּתֹוָדה ֶזַבח ֶאְזַּבח ְל� ְלמֹוֵסָרי: ִּפַּתְחָּת  ֲאָמֶת�, ֶּבן ַעְבְּד� ֲאִני ַעְבֶּד�,

 ַהְללּוָיּה: ְירּוָשַלִים. ִכיְּבתֹוכֵ  ְיהָֹוה, ֵּבית ְּבַחְצרֹות ַעמֹו: ְלָכל ָנא ֶנְגָדה ֲאַׁשֵלם ַלְיהָֹוה ְנָדַרי
 ְלעֹוָלם. ְיהָֹוה ֶוֱאֶמת ַחְסדֹו, ָעֵלינּו ָגַבר ִּכי ָהֻאִּמים: ָּכל ַׁשְּבחּוהּו ּגֹוִים, ָּכל ְיהָֹוה ֶאת ַהְללּו

  ַהְללּוָיּה:

 ָנא יֹאְמרּו ַחְסּדֹו: ְלעֹוָלם ִּכי - ִיְׂשָרֵאל ָנא יֹאַמר ַחְסּדֹו: ְלעֹוָלם ִּכי - טֹוב ִּכי ַלְיהָֹוה הֹודו
  ַחְסּדֹו: ְלעֹוָלם ִּכי - ְיהָֹוה ִיְרֵאי ָנא יֹאְמרּו ַחְסּדֹו: ְלעֹוָלם ִּכי - ַאֲהֹרן ֵבית
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 ְיהָֹוה ָאָדם: ִלי ַּיֲעֶׂשה ַמה ִאיָרא לֹא ִלי, ְיהָֹוה ָיּה: ַבֶמְרַחב ָעָּנִני ָּיּה, ָקָראִתי ַהֵּמַצר ִמן
 ַּבְיהָֹוה ַלֲחסֹות טֹוב ָּבָאָדם: ִמְּבֹטחַ  ַּבְיהָֹוה ַלֲחסֹות טֹוב ְּבׂשְנָאי: ֶאְרֶאה ַוֲאִני ְּבֹעְזָרי ִלי

 ְיהָֹוה ְּבֵׁשם ְסָבבּוִני, ַגם ַסּבּוִני ֲאִמיַלם: ִּכי ְיהָֹוה ְּבֵׁשם ְסָבבּוִני, ּגֹוִים ָּכל ִּבְנִדיִבים: ִמְּבֹטחַ 
 ְּדִחיַתִני ָּדֹחה ֲאִמיַלם: ִּכי ְיהָֹוה ְּבֵׁשם קֹוִצים, ְּכֵאׁש ֹּדֲעכּו ִכְּדֹבִרים, ַסּבּוִני ֲאִמיַלם: ִּכי

 ַצִּדיִקים ְּבָאֳהֵלי ִויׁשּוָעה ִרָּנה קֹול ִליׁשּוָעה: ִלי ַוְיִהי ָיּה ְוִזְמָרת ָעִּזי ֲעָזָרִני: ַוְיהָֹוה ִלְנֹּפל,
ה ְיהָֹוה ְיִמין ה ְיהָֹוה ְיִמין רֹוֵמָמה, ְיהָֹוה ְיִמין ָחִיל: ֹעֵׂשָ  ֶאְחֶיה, ִּכי ָאמּות לֹא ָחִיל: ֹעֵׂשָ

 אֹוֶדה ָבם, ָאבֹא ֶצֶדק, ַׁשֲעֵרי ִלי ִּפְתחּו ְנָתָנִני: לֹא ְוַלָּמֶות ָּיּה, ִיְּסַרִני ַיֹּסר ָיּה: ַמֲעֵׂשי ַוֲאַסֵּפר
  בֹו: ָיֹבאּו ַצִּדיִקים ַלְיהָֹוה, ַהַּׁשַער ֶזה ָיּה:

 ְיהָֹוה ֵמֵאת ִּפָּנה. ְלרֹאׁש ָהְיָתה ַהּבֹוִנים ָמֲאסּו ֶאֶבן ִליׁשּוָעה. ִלי ַוְּתִהי ֲעִניָתִני ִּכי אֹוְד�
 - ְיהָֹוה ָאָנא בֹו. ְוִנְׂשְמָחה ָנִגיָלה ָֹוהְיה ָעָׂשה ַהּיֹום ֶזה ְּבֵעיֵנינּו. ִנְפָלֹאת ִהיא ּזֹאת ָהְיָתה

 ַהְצִליָחה - ְיהָֹוה ָאָנא ָנא. ַהְצִליָחה - ְיהָֹוה ָאָנא ָּנא. הֹוִשיָעה - ְיהָֹוה ָאָנא ָּנא. הֹוִשיָעה
  ָנא.

 ַוָּיֶאר ְיהָֹוה ֵאל ְיהָֹוה: ִמֵּבית ֵּבַרְכנּוֶכם ְיהָֹוה ְּבֵׁשם ַהָּבא ָּברּו� :פעמיים פסוק כל יכפול
 ַלְיהָֹוה הֹודּו ֲארֹוְמֶמָּך: ֱא�ַהי ְואֹוֶדָּך, ַאָּתה ֵאִלי ַהִּמְזֵּבַח: ַקְרנֹות ַעד ַּבֲעֹבִתים ַחג ִאְסרּו ָלנּו.

  ַחְסּדֹו: ְלעֹוָלם ִּכי טֹוב, ִּכי

 הֹודּו ַחְסּדֹו: ְלעֹוָלם ִּכי - ָהֱא�ִהים ֵלא�ֵהי הֹודּו ַחְסּדֹו: ְלעֹוָלם ִּכי - טֹוב ִּכי ַלְיהָֹוה הֹודּו
 ְלֹעֵׂשה ַחְסּדֹו: ְלעֹוָלם ִּכי - ְלַבּדֹו ְגֹדלֹות ִנְפָלאֹות ְלֹעֵׂשה ַחְסּדֹו: ְלעֹוָלם ִּכי - ָהֲאֹדִנים ָלֲאֹדֵני

 ְלֹעֵׂשה ַחְסּדֹו: ְלעֹוָלם ִּכי - ַהָּמִים ַעל ָהָאֶרץ ְלרֹוַקע ַחְסּדֹו: ְלעֹוָלם ִּכי - ִּבְתבּוָנה ַהָּׁשַמִים
 ֶאת ַחְסּדֹו: ְלעֹוָלם ִּכי - ַּביֹום ְלֶמְמֶׁשֶלת ַהֶּׁשֶמׁש ֶאת ַחְסּדֹו: ְלעֹוָלם ִּכי - ְּגֹדִלים אֹוִרים
 ִּכי - ִּבְבכֹוֵריֶהם ִמְצַרִים ְלַמֵּכה ַחְסּדֹו: ְלעֹוָלם ִּכי - ַּבַּלְיָלה ְלֶמְמְׁשלֹות ְוכֹוָכִבים ַהָּיֵרחַ 

 ִּכי - ְנטּוָיה ּוִבְזרֹועַ  ֲחָזָקה ְּבָיד ַחְסּדֹו: ְלעֹוָלם ִּכי - ִמּתֹוָכם ִיְׂשָרֵאל ַויֹוֵצא ַחְסּדֹו: ְלעֹוָלם
 ְלעֹוָלם ִּכי - ְּבתֹוכֹו ִיְׂשָרֵאל ְוֶהֱעִביר ַחְסּדֹו: ְלעֹוָלם ִּכי - ִלְגָזִרים סּוף ַים ְלֹגֵזר ַחְסּדֹו: ְלעֹוָלם
 ְלעֹוָלם ִּכי - ַּבִּמְדָּבר ַעּמֹו ְלמֹוִלי� ַחְסּדֹו: ְלעֹוָלם ִּכי - סּוף ְבַים ְוֵחילֹו ַּפְרֹעה ְוִנֵער ַחְסּדֹו:
 ְלעֹוָלם ִּכי - ַאִדיִרים ְמָלִכים ַוַיֲהֹרג ַחְסּדֹו: ְלעֹוָלם ִּכי - ְּגֹדִלים ְמָלִכים ְלַמֵּכה ַחְסּדֹו:
 ְוָנַתן ַחְסּדֹו: ְלעֹוָלם ִּכי - ַהָּבָׁשן ֶמֶל� ּוְלעֹוג ַחְסּדֹו: ְלעֹוָלם ִּכי - ָהֱאֹמִרי ֶמֶל� ְלִסיחֹון ַחְסּדֹו:
 ָזַכר ֶׁשְּבִׁשְפֵלנּו ַחְסּדֹו: ְלעֹוָלם ִּכי - ַעְבדֹו ְלִיְׂשָרֵאל ַנֲחָלה ַחְסּדֹו: ְלעֹוָלם ִּכי - ְלַנֲחָלה ַאְרָצם

 ִּכי - ָּבָׂשר ְלָכל ֶלֶחם ֹנֵתן ַחְסּדֹו: ְלעֹוָלם ִּכי - ִמָּצֵרינּו ַוִיְפְרֵקנּו ַחְסּדֹו: ְלעֹוָלם ִּכי - ָלנּו
  ַחְסּדֹו: ְלעֹוָלם ִּכי - ַהָּׁשַמִים ְלֵאל הֹודּו ַחְסּדֹו: ְלעֹוָלם

 חי". כל "נשמת ואומרים הכבוד מלך את ומפארים משבחים אנו כעת
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 ַמְלֵּכנּו ִזְכְר� ּוְתרֹוֵמם ְּתָפֵאר ָּבָׂשר ָּכל ְורּוחַ  ֱא�ֵהינּו ְיהָֹוה ִׁשְמ� ֶאת ְּתָבֵר� ַחי ָּכל ִנְׁשַמת
 ּפֹוֶדה ּומֹוִׁשיַע. ּגֹוֵאל (ֶמֶל�) ָלנּו ֵאין ּוִמַּבְלֲעֶדי� ֵאל. ַאָּתה ָהעֹוָלם ְוַעד ָהעֹוָלם ִמן ָּתִמיד.
  ָאָּתה: ֶאָּלא ְוסֹוֵמ� עֹוֵזר ֶמֶל� ָלנּו ֵאין ְוצּוָקה. ָצָרה ֵעת ְּבָכל ּוְמַרֵחם. ְועֹוֶנה ּוַמִּציל.

 ְּבָכל ַהְּמֻהָּלל ּתֹוָלדֹות. ָּכל ֲאדֹון ְּבִרּיֹות. ָּכל ֱאלֹוּהַ  ְוָהַאֲחרֹוִנים. ָהִראׁשֹוִנים ֱא�ֵהי
 ְולֹא ָינּום לֹא ֱאֶמת ֱא�ִהים ַוְיהָֹוה ְּבַרֲחִמים. ּוְבִרּיֹוָתיו ְּבֶחֶסד עֹוָלמֹו ַהְּמַנֵהג ַהִּתְׁשָּבחֹות.

 ִעְוִרים. ּפֹוֵקחַ  חֹוִלים. ְורֹוֵפא ֵמִתים. ְמַחֶּיה ִנְרָּדִמים. ְוַהֵּמִקיץ ְיֵׁשִנים ַהְמעֹוֵרר ייָׁשן.
  מֹוִדים: ֲאַנְחנּו ְלַבְּד� ּוְל� ֶנֱעָלִמים. ְוַהְמַפֲעֵנחַ  ִאְּלִמים. ַהֵּמִׂשיחַ  ְּכפּוִפים. ְוזֹוֵקף

 ָרִקיַע. ְּכֶמְרֲחֵבי ֶׁשַבח ְוִׂשְפתֹוֵתינּו ַּגָּליו. ַּכֲהמֹון ִרָּנה ּוְלׁשֹוֵננּו ַּכָּים. ִׁשיָרה ָמֵלא ִפינּו ְוִאּלּו
 ָּכַאָּילֹות. ַקּלֹות ְוַרְגֵלינּו ָׁשָמִים. ְּכִנְׁשֵרי ְפרּוׂשֹות ְוָיֵדינּו ְוַכָּיֵרַח. ַּכֶּׁשֶמׁש ְמִאירֹות ְוֵעיֵנינּו

 ֵמֶאֶלף ַאַחת ַעל ַמְלֵּכנּו. ִׁשְמ� (ֶאת) ּוְלָבֵר� ֱא�ֵהינּו. ְיהָֹוה ְל� ֹותְלהֹוד ַמְסִּפיִקין ֲאַנְחנּו ֵאין
 ְוִעם ִעָּמנּו ֶׁשָעִׂשיָת  ְוִנְפָלאֹות ִנִּסים ַהּטֹובֹות ְּפָעִמים. ְרָבבֹות ִרֵּבי ְורֹוב ֲאָלִפים ַאְלֵפי

  ֲאבֹוֵתינּו.

 ּוְבָׂשָבע ַזְנָּתנּו. ְּבָרָעב ְּפִדיָתנּו. ֲעָבִדים ִמֵּבית ֱא�ֵהינּו. ְיהָֹוה ְּגַאְלָּתנּו ִמִּמְצַרִים ִמְּלָפִנים
 ֵהָּנה ַעד ִּדִּליָתנּו. ְוַרִּבים ָרִעים ּוֵמֳחָלִאים ִמַּלְטָּתנּו. ִמֶּדֶבר ִהַּצְלָּתנּו. ֵמֶחֶרב ִּכְלַּכְלָּתנּו.

 ֶׁשָּנַפְחּתָ  ּוְנָׁשָמה ְורּוחַ  ָּבנּו. ֶׁשִּפַּלְגָּת  ֵאָבִרים ֵּכן ַעל ֲחָסֶדי�. ֲעָזבּונּו ְולֹא ַרֲחֶמי� ֲעָזרּונּו
 ַמְלֵּכנּו ִׁשְמ� ֶאת ִויָפֲארּו. ִויַׁשְּבחּו. ִויָבְרכּו. יֹודּו ֵהם. ֵהן ְּבִפינּו. ַׂשְמָּת  ֲאֶׁשר ְוָלׁשֹון ְּבַאֵּפינּו.

 ִתְכַרע. ְל� ֶּבֶר� ְוָכל ְתַצֶּפה. ְל� ַעִין ְוָכל ְתַׁשֵּבַח. ְל� ָלׁשֹון ְוָכל ה.יֹודֶ  ְל� ֶּפה ָכל ִּכי ָתִמיד.
 ַּכָּדָבר ִלְׁשֶמ�. ְיַזְּמרּו ְוַהְּכָליֹות ְוַהֶּקֶרב ייָראּו� ְוַהְּלָבבֹות ִתְׁשַּתֲחֶוה. ְלָפֶני� קֹוָמה ְוָכל

 ִמֹּגְזלֹו: ְוֶאְביֹון ְוָעִני ִמֶּמּנּו. ֵמָחָזק ָעִני ַמִּציל ָכמֹו� ִמי ְיהָֹוה ּתֹאַמְרָנה ַעְצֹמַתי ָּכל ֶׁשֶּנֱאַמר
 ַּבְיהָֹוה. ַצִּדיִקים ַרְּננּו ְוָכתּוב ְותֹוִׁשיַע. ַּתְקִׁשיב ַהַּדל ַצֲעַקת ִּתְׁשַמע. ַאָּתה ֲעִניים ַׁשְוַעת

 ֲחִסיִדים ּוִבְלׁשֹון ִּתְתָּבַר�, ַצִּדיִקים ּוְבִׂשְפֵתי ִּתְתרֹוָמם, ְיָׁשִרים ְּבִפי ְתִהָּלה: ָנאָוה ַלְיָׁשִרים
  ִּתְתַהָּלל. ְקדֹוִׁשים ּוְבֶקֶרב ִּתְתַקָּדׁש,

 ֱא�ֵהינּו ְיהָֹוה ְלָפֶני� ַהְיצּוִרים ָּכל חֹוַבת ֶׁשֵּכן ִיְׂשָרֵאל. ֵּבית ַעְּמ� ִרְבבֹות ְּבִמְקֲהלֹות
 ִּדְבֵרי ָּכל ַעל ּוְלַנֵּצַח. ְלַהֵּדר. ְלרֹוֵמם. ְלָפֵאר. ְלַׁשֵּבַח. ְלַהֵּלל. ְלהֹודֹות. ֵתינּוֲאבֹו ֵוא�ֵהי
 ַהֶּמֶל� ָהֵאל ַמְלֵּכנּו ָלַעד ִׁשְמ� ִיְׁשַּתַּבח ּוְבֵכן ְמִׁשיֶח�: ַעְבְּד� ִיַׁשי ןּבֶ  ָּדִוד ְוִתְׁשָּבחֹות ִׁשירֹות
 ָוֶעד. ְלעֹוָלם ֲאבֹוֵתינּו ֵוא�ֵהי ֱא�ֵהינּו ְיהָֹוה ָנֶאה ְל� ִּכי ּוָבָאֶרץ. ַּבָּׁשַמִים ְוַהָּקדֹוׁש ַהָּגדֹול
 ְוִתְפֶאֶרת. ְּתִהָּלה. ְּגבּוָרה. ְּגדּוָלה. ֶנַצח. ּוֶמְמָׁשָלה. ֹעז. ְוִזְמָרה. ַהֵּלל. ּוְׁשָבָחה. ִׁשיר.

  ֵאל. ַאָּתה עֹוָלם ְוַעד ּוֵמעֹוָלם ְוַהָּקדֹוׁש. ַהָּגדֹול ְלִׁשְמ� ְוהֹוָדאֹות ְּבָרכֹות ּוַמְלכּות. ְקֻדָׁשה.
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 ִיְׂשָרֵאל, ֵּבית ְוַעְמ� ְרצֹוֶנ�, עֹוֵׂשי ְוַצִּדיִקים ַוֲחִסיֶדי� ַמֲעֶׂשי�, ָּכל ֱא�ֵהינּו ְיהָֹוה ְיַהְללּו�
 ָנֶאה ּוְלִׁשְמ� ְלהֹודֹות טֹוב ְל� ִּכי ְּכבֹוֶד�. ֵׁשם ֶאת ִויָפֲארּו, חּוִויַׁשּבְ  ִויָבְרכּו, יֹודּו ְּבִרָנה ֻּכָלם

  ַּבִּתְׁשָּבחֹות: ְמֻהָּלל ֶמֶל� ְיהָֹוה ַאָּתה ָּברּו� ֵאל. ַאָּתה עֹוָלם ְוַעד ּוֵמעֹוָלם ְלַזֵמר,

 ואחרונה. רביעית כוס מצוות

 ְלַיֲחָדא ּוְדִחילּו, ּוְרִחימּו ּוְרִחימּו, ִּבְדִחילּו ּוְׁשִכיְנֵּתיּה הּוא ְּבִרי� ֻקְדָׁשא ִיחּוד ְלֵׁשםויגיד: 
 מּוָכן ֲהֵריִני ִיְׂשָרֵאל, ָּכל ְּבֵׁשם ְׁשִלים ְּבִיחּוָדא א,''הֵ  אֹות ו''ָוא ְּבאֹות א,''הֵ  אֹות ד''יּו אֹות ֵׁשם

ֶגד ֶׁשהּוא ּכֹוסֹות, ַאְרָּבע ֶׁשל ְרִביִעי ּכֹוס ִמְצַות ְלַקֵים ּוְמֻזָּמן  ֶׁשָאַמר ַהְיׁשּוָעה, ְּבׂשֹוַרת ְּכִנֶ
ַקְחִּתי ְלִיְׂשָרֵאל ַהָּקָּב"ה  ְליֹוְּצִרי רּוחַ  ַנָחת ַלֲעׂשֹות ְּכֵדי ,ֵלֱא�ִהים ָלֶכם ְוָהייִתי ְלָעם ִלי ֶאְתֶכם ְוַלָ
 ָעֵלינּו ֱא�ֵהינּו ְיהָֹוה ֹנַעם ִויִהי  ֶעְליֹון. ָמקֹוםּבְ  זֹו ִמְצָוה ֹׁשֶרׁש ְלַתֵקן ּבֹוְרִאי, ְרצֹון ְוַלֲעׂשֹות
  ּכֹוְנֵנהּו. ָיֵדינּו ּוַמֲעֵׂשה ָעֵלינּו, ּכֹוְנָנה ָיֵדינּו ּוַמֲעֵׂשה

 ּבֹוֵרא ָהעֹוָלם ֶמֶל� ֱא�ֵהינּו ְיהָֹוה ַאָּתה ָּברּו� :מברכים ותימן אשכנז ובני ברכה בלא בהסבה וישתה[

  ].ַהָגֶפן ְּפִרי

 ְּפִרי ְוַעל ַהֶּגֶפן ַעל ָהעֹוָלם, ֶמֶל� ֱא�ֵהינּו ְיהָֹוה, ַאָּתה ָּברּו� היין: על אחרונה ברכה יברךו
 ֶלֱאכֹול ַלֲאבֹוֵתינּו ְוִהְנַחְלָּת  ֶׁשָרִציָת  ּוְרָחָבה טֹוָבה ֶחְמָּדה ֶאֶרץ ְוַעל ַהָּׂשֶדה ְּתנּוַבת ְוַעל ַהֶּגֶפן

 ִעיָר� ְירּוָׁשַלִים ְוַעל ַעָּמ� ִיְׂשָרֵאל ְוַעל ָעֵלינּו ֱא�ֵהינּו ְיהָֹוה ַרֵחם ִמּטּוָבּה. ְוִלְׂשּבֹועַ  ִמִּפְרָיּה
 ִּבְמֵהָרה ַהּקֶדׁש ִעיר ְירּוָׁשַלִים ּוְבֵנה ֵהיָכָל�. ְוַעל ִמְזָּבָח�. ְוַעל ְּכבֹוָד�. ִמְׁשַּכן ִצּיֹון ַהר ְוַעל

 ּוְרֵצה (ְּבַּׁשָּבת: ּוְבָטֳהָרה. ִּבְקֻדָּׁשה ָעֶליהָ  ּוְנָבְרָכ� ְּבִבְנָיָנּה ְוַׂשְּמֵחנּו ְלתֹוָכּה. ְוַהֲעֵלנּו ְּבָיֵמינּו.

 ַהֶּזה. ֹקֶדׁש ִמְקָרא טֹוב ְּביֹום ַהֶּזה. ַהַּמצֹות ַחג ְּביֹום ְוַׂשְמֵחנּו ַהֶּזה) ַהַּׁשָּבת ְּביֹום ְוַהֲחִליֵצנּו
 ְּפִרי אומר הארץ של יין על[ ַהָּגֶפן ְּפִרי ְוַעל ָהָאֶרץ ַעל ְל� ְונֹוֶדה ַלּכל ּוֵמִטיב טֹוב ַאָּתה ִּכי

 ].[ַּגְפָנּה ַהָּגֶפן ְּפִרי ְוַעל ָהָאֶרץ ַעל ְיהָֹוה, ַאָּתה ָּברּו� ].ַּגְפָנּה

 ִנְרָצה 

 ְוטֹובֹות. ְנִעימֹות ָרּבֹות ְלָשִנים ְוִיְזֶּכה ִיְתָּבָרך, ַהֵׁשם ִלְפֵני ָרּצּוי ִיְהֶיה ַהֶּזה ַּכֶסֶדר ָעָׂשה ִאם

  ְוֻחָּקתֹו. ִמְׁשָּפטֹו ְּכָכל ְּכִהְלָכתֹו. ֶּפַסח ִסּדּור ֲחַסל
  ַלֲעׂשֹותֹו. ִנְזֶּכה ֵּכן אֹותֹו ְלַסֵּדר ָזִכינּו ַּכֲאֶׁשר

  ָמָנה. ִמי ֲעַדת ְקַהל קֹוֵמם ְמעֹוָנה, ׁשֹוֵכן ָז�
 ְּבִרָּנה. ְלִציֹון ְּפדּוִים ַכָּנה ִנְטֵעי ַנֵהל ְּבָקרֹוב

ָלִים ַהָּבָאה ְלָׁשָנה  ַהְּבנּוָיה. ִּבירּוַׁשָ

  ):''הלבנה אור'' מסדור( זו בקשה יאמר הסדר לאחר
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 ֶׁשָעִׂשינּו ַהִּמְצֹות ְוָכל ּכֹוסֹות ַאְרַּבע ְסגַֻּלת ֶׁשְּבֹכחַ  ֲאבֹוֵתינּו, ֵוא�ֵהי ֱא�ֵהינּו ְיהָֹוה ִמְּלָפֶני� ָרצֹון ְיִהי

 ִעם ַלֲעׂשֹות ְיהָֹוה ִהְגִּדיל ַבּגֹוִים יֹאְמרּו ָאז ּוְלהֹוִׁשיֵענּו. ָעֵלינּו ּבֹו ְלַרֵחם ְיהָֹוה ֹּכחַ  ָנא ִיְגַּדל ַהֶּזה, ַּבַּלְיָלה

 ָּגֻלּיֹוֵתינּו ְוֶתֱאֹסף ּוְתָחֵּננּו ְּתַחֵּינּו ֵּכן ְוִקַּיְמָּתנּו, ֶׁשֶהֱחִייָתנּו ַעל ַהָּגדֹול ְלִׁשְמ� ְוהֹוָדאֹות ּוְבָרכֹות ֵאֶּלה.

 ַההֹוָדאֹות. ֵאל ָּברּו� ָל� מֹוִדים ֶׁשֲאַנְחנּו ַעל ָׁשֵלם, ְּבֵלָבב ְרצֹוְנ� ְוַלֲעׂשֹות ֻחֶּקי� ִלְׁשֹמר ָקְדֶׁש�, תְלַחְצרֹו

 ּוְבאֹותֹות ְנטּוָיה ּוִבְזרֹועַ  ֲחָזָקה ְּבָיד ִמְצַרִים ֵמֶאֶרץ ֵצאְת� ְוִכיֵמי ְמִׁשיֶח�, ֶאת ְלֵיַׁשע ַעֶּמ� ְלֵיַׁשע ָנא ְוֵצא

 ְיהָֹוה ְוָהָיה ַהָּקדֹוׁש. ְמִׁשיֲח� ְּפֵני ִלְראֹות ְוַזֵּכנּו ִנְפָלאֹות, ַהְרֵאנּו ַהֶּזה ַהֵחיל ְּבָגלּות ַעָּתה ֵּכן ּוְבמֹוְפִתים

 ּוְלָעְבדֹו ְלֻכָּלם ַאַחת ָׂשָפה ָהָאֶרץ ָכל ְוָהָיה ֶאָחד. ּוְׁשמֹו ֶאָחד ְיהָֹוה ִיְהֶיה ַההּוא ַּבּיֹום ָהָאֶרץ ָּכל ַעל ְלֶמֶל�

 ְיִהי ֵּכן ָאֵמן ְמַכִּסים, ַלָּים ַּכַּמִים ְיהָֹוה ֶאת ֵּדָעה ָהָאֶרץ ּוָמְלָאה ֶׁשָּכתּוב: ִמְקָרא ָּבנּו ִויֻקַּים ֶאָחד. ְׁשֶכם

 ְוֹגֲאִלי: צּוִרי ְיהָֹוה ְלָפֶני� ִלִּבי ְוֶהְגיֹון ִפי ִאְמֵרי ְלָרצֹון ִיְהיּו ָרצֹון.

 הסדר אחר לאמרה א''זיע ל''זצוק א''החיד הרב מהגאון תפלה

 ֲחׁשּובֹות ֶׁשִּיְהיּו ְוַהּנֹוָרא, ַהִּגּבֹור ַהָּגדֹול, ָהֵאל ֲאבֹוֵתינּו, ֵוא�ֵהי ֱא�ֵהינּו ְייָ  ִמְּלָפֶני� ָרצֹון ְיִהי

 ְלָרצֹון ְלָפֶני� ְוַיֲעלּו ַהֶּזה, ַּבַּלְיָלה ֶׁשִּכַּוְננּו) ַהַּכָּונֹות (ְוָכל ֶׁשָעִׂשינּו ַהִּמְצֹות ַמֲעֵׂשה ָּכל ְלָפֶני� ּוְמֻרּצֹות

 ֵאין ְוִלְגֻדָּלתֹו ְמֹאד ּוְמֻהָּלל ְייָ  ָּגדֹול ָלָבְׁשָּת, ְוָהָדר הֹוד ְמֹאד, ָּגַדְלּתָ  ֱא�ַהי ְייָ  ְיָי. ִיְגַּדל ָּתִמיד ְויֹאְמרּו

 ַבּגֹוִים יֹאְמרּו ָאז ּוְלהֹוִׁשיֵענּו ָעֵלינּו ְלַרֵחם ֲאֹדָני ֹּכחַ  ָנא ִיְגַּדל ְוַעָּתה ְּגֻדָּלִתי ֵּתֶרב ְייָ  ָאָּנא    ֵחֶקר.

 ְּתַחֵּינּו ֵּכן ְוִקַּיְמָּתנּו ֶׁשֶהֱחִייָתנּו ַעל ַהָּגדֹול ְלִׁשְמ� ְוהֹוָדאֹות ְּבָרכֹות ֵאֶּלה. ִעם ַלֲעׂשֹות ְייָ  ִהְגִּדיל

 ָׁשֵלם ְּבֵלָבב ּוְלָעְבְד� ִּכְרצֹוֶנ� ְרצֹוְנ� ְוַלֲעׂשֹות ֻחֶּקי� ִלְׁשֹמר ָקְדֶׁש� ְלַחְצרֹות ָּגֻלּיֹוֵתינּו ְוֶתֱאֹסף נּוּוְתָחּנֵ 

 ֵמֶאֶרץ ֵצאְת� ְוִכיֵמי ְמִׁשיָח�, ְלֵיַׁשע ַעָּמ�, ְלֵיַׁשע ָנא ְוֵצא ַההֹוָדאֹות. ֵאל ָּברּו� ָל� מֹוִדים ֶׁשָאנּו ַעל

 ְבָיֵמינּו ִּבְמֵהָרה ַהָּקדֹוׁש ְמִׁשיֲח� ְּפֵני ִלְראֹות ְוַהֵּבט ַהֶּזה. ַהֵחיל ְּבַגלּות ִנְפָלאֹות ַהְרֵאנּו ִמְצַרִים

  ָרצֹון. ְיִהי ֵּכן ָאֵמן, ֶאָחד. ּוְׁשמֹו ֶאָחד ְייָ  ִיְהֶיה ַההּוא ַּבּיֹום ָהָאֶרץ, ָּכל ַעל ְלֶמֶל� ְייָ  ְוָהָיה

 הקב"ה שעשה ובנפלאות סיםבנ ולספר מצרים וביציאת פסח בהלכות לעסק אדם חייב

 ב). תפא, ח''או ע''(שו שנה שתחטפנו עד לאבותינו

 יֹוֵדַע? ִמי ֶאָחד

 ּוָבָאֶרץ. ֶׁשַּבָּׁשַמים ֱא�ֵהינּו ֶאָחד יֹוֵדַע: ֲאִני ֶאָחד

 ּוָבָאֶרץ. ֶׁשַּבָּׁשַמים ֱא�ֵהינּו ֶאָחד ַהְּבִרית. ֻלחֹות ְׁשֵני יֹוֵדַע: ֲאִני ְׁשַנִים יֹוֵדַע? ִמי ְׁשַנִים

 ֶׁשַּבָּׁשַמים ֱא�ֵהינּו ֶאָחד ַהְּבִרית, ֻלחֹות ְׁשֵני ָאבֹות, ְׁשלָׁשה יֹוֵדַע: ֲאִני ְׁשלָׁשה יֹוֵדַע? ִמי ְׁשלָׁשה
 ּוָבָאֶרץ.

 ֶאָחד ַהְּבִרית, ֻלחֹות ְׁשֵני ָאבֹות, ְׁשלָׁשה ִאָמהֹות, ַאְרַּבע יֹוֵדַע: ֲאִני ַאְרַּבע יֹוֵדַע? ִמי ַאְרַּבע
 ּוָבָאֶרץ. ֶׁשַּבָּׁשַמים ֱא�ֵהינּו
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 ְׁשֵני ָאבֹות, ְׁשלָׁשה ִאָמהֹות, ַאְרַּבע תֹוָרה, חּוְמֵׁשי ֲחִמָׁשה יֹוֵדַע: ֲאִני ֲחִּמָּׁשה יֹוֵדַע? ִמי ֲחִּמָּׁשה
 ּוָבָאֶרץ. ֶׁשַּבָּׁשַמים ֱא�ֵהינּו ֶאָחד ַהְּבִרית, ֻלחֹות

ה ה יֹוֵדַע? ִמי ִׁשִּׂשָ  ִאָמהֹות, ַאְרַּבע תֹוָרה, חּוְמֵׁשי ֲחִמָׁשה ִמְׁשָנה, ִסְדֵרי ִׁשָּׁשה יֹוֵדַע: ֲאִני ִׁשִּׂשָ
 ּוָבָאֶרץ. ֶׁשַּבָּׁשַמים ֱא�ֵהינּו ֶאָחד ַהְּבִרית, ֻלחֹות ְׁשֵני ָאבֹות, ְׁשלָׁשה

 חּוְמֵׁשי ֲחִמָׁשה ִמְׁשָנה, ִסְדֵרי ִׁשָּׁשה ַׁשָּבָתא, ְיֵמי ִׁשְבָעה יֹוֵדַע: ֲאִני ִׁשְבָעה יֹוֵדַע? ִמי ִׁשְבָעה
 ּוָבָאֶרץ. ֶׁשַּבָּׁשַמים ֱא�ֵהינּו ֶאָחד ַהְּבִרית, ֻלחֹות ְׁשֵני ָאבֹות, ְׁשלָׁשה ִאָמהֹות, ַאְרַּבע תֹוָרה,

 ִסְדֵרי ִׁשָּׁשה ַׁשָּבָתא, ְיֵמי ִׁשְבָעה ִמיָלה, ְיֵמי ְׁשמֹוָנה יֹוֵדַע: ֲאִני ְׁשמֹוָנה יֹוֵדַע? ִמי ְׁשמֹוָנה
 ֱא�ֵהינּו ֶאָחד ַהְּבִרית, ֻלחֹות ְׁשֵני ָאבֹות, ְׁשלָׁשה ִאָמהֹות, ַאְרַּבע תֹוָרה, חּוְמֵׁשי ֲחִמָׁשה ִמְׁשָנה,

 ּוָבָאֶרץ. ֶׁשַּבָּׁשַמים

 ַׁשָּבָתא, ְיֵמי ִׁשְבָעה ִמיָלה, ְיֵמי ְׁשמֹוָנה ֵלָדה, ַיְרֵחי ִּתְׁשָעה יֹוֵדַע: ֲאִני ִּתְׁשָעה יֹוֵדַע? ִמי ִּתְׁשָעה
 ַהְּבִרית, ֻלחֹות ְׁשֵני ָאבֹות, ְׁשלָׁשה ִאָמהֹות, ַאְרַּבע תֹוָרה, חּוְמֵׁשי ֲחִמָׁשה ִמְׁשָנה, ִסְדֵרי ִׁשָּׁשה

 ּוָבָאֶרץ. ֶׁשַּבָּׁשַמים ֱא�ֵהינּו ֶאָחד

ָרה ָרה יֹוֵדַע? ִמי ֲעֶׂשָ  ִמיָלה, ְיֵמי ְׁשמֹוָנה ֵלָדה, ַיְרֵחי ִּתְׁשָעה ִדְּבַרָיא, ֲעָׂשָרה יֹוֵדַע: ֲאִני ֲעֶׂשָ
 ָאבֹות, ְׁשלָׁשה ִאָמהֹות, ַאְרַּבע תֹוָרה, חּוְמֵׁשי ֲחִמָׁשה ִמְׁשָנה, ִסְדֵרי ִׁשָּׁשה ַׁשָּבָתא, ְיֵמי ִׁשְבָעה

 ּוָבָאֶרץ. ֶׁשַּבָּׁשַמים ֱא�ֵהינּו ֶאָחד ַהְּבִרית, ֻלחֹות ְׁשֵני

ָׂשר ַאַחד יֹוֵדַע: ֲאִני ָעָׂשר ַאַחד יֹוֵדַע? ִמי ָעָׂשר ַאַחד  ַיְרֵחי ִּתְׁשָעה ִדְּבַרָיא, ֲעָׂשָרה ּכֹוְכַבָּיא, ַעָ
 ַאְרַּבע תֹוָרה, חּוְמֵׁשי ֲחִמָׁשה ִמְׁשָנה, ִסְדֵרי ִׁשָּׁשה ַׁשָּבָתא, ְיֵמי ִׁשְבָעה ִמיָלה, ְיֵמי ְׁשמֹוָנה ֵלָדה,

 ּוָבָאֶרץ. ֶׁשַּבָּׁשַמים ֱא�ֵהינּו ֶאָחד ַהְּבִרית, ֻלחֹות ְׁשֵני ָאבֹות, ְׁשלָׁשה ִאָמהֹות,

ָׂשר ְׁשֵנים יֹוֵדַע: ֲאִני ָעָׂשר שנים יודע? ִמי ָעָׂשר ְׁשֵנים ָׂשר ַאַחד ִׁשְבַטָיא, ֶעָ  ֲעָׂשָרה ּכֹוְכַבָּיא, ַעָ
 ֲחִמָׁשה ִמְׁשָנה, ִסְדֵרי ִׁשָּׁשה ַׁשָּבָתא, ְיֵמי ִׁשְבָעה ִמיָלה, ְיֵמי ְׁשמֹוָנה ֵלָדה, ַיְרֵחי ִּתְׁשָעה ִדְּבַרָיא,

 ֶׁשַּבָּׁשַמים ֱא�ֵהינּו ֶאָחד ַהְּבִרית, ֻלחֹות יְׁשנֵ  ָאבֹות, ְׁשלָׁשה ִאָמהֹות, ַאְרַּבע תֹוָרה, חּוְמֵׁשי
 ּוָבָאֶרץ.

ָׂשר ְׁשלָׁשה ָׂשר ְׁשֵנים ִמַּדָיא. ָעָׂשר ְׁשלָׁשה יֹוֵדַע: ֲאִני ָעָׂשר ְׁשלָׁשה יֹוֵדַע? ִמי ֶעָ  ַאַחד ִׁשְבַטָיא, ֶעָ
ָׂשר  ִׁשָּׁשה ַׁשָּבָתא, ְיֵמי ִׁשְבָעה ִמיָלה, ְיֵמי ְׁשמֹוָנה ֵלָדה, ַיְרֵחי ִּתְׁשָעה ִדְּבַרָיא, ֲעָׂשָרה ּכֹוְכַבָּיא, ַעָ

 ֶאָחד ַהְּבִרית, ֻלחֹות ְׁשֵני ָאבֹות, ְׁשלָׁשה ִאָמהֹות, ַאְרַּבע תֹוָרה, חּוְמֵׁשי ֲחִמָׁשה ִמְׁשָנה, ִסְדֵרי
 ּוָבָאֶרץ. ֶׁשַּבָּׁשַמים ֱא�ֵהינּו

 

 ַּגְדָיא ַּגְדָיא,ַחד ַחד
 ַּגְדָיא. ַּגְדָיא,ַחד ַחד זּוֵזי, ִּבְתֵרי ַאָּבא ְּדַזִּבין
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ְכָלה ׁשּוְנָרא ְוָאָתא  ַּגְדָיא. ַּגְדָיא,ַחד ַחד זּוֵזי, ִּבְתֵרי ַאָּבא ְּדַזִּבין ְלַגְדָיא, ְוַאָ

ְכָלה ְלׁשּוְנָרא, ְוָנַׁש� ַכְלָּבא ְוָאָתא  ַּגְדָיא. ַּגְדָיא,ַחד ַחד זּוֵזי, ִּבְתֵרי ַאָּבא ְּדַזִּבין ְלַגְדָיא, ְּדַאָ

ְכָלה ְלׁשּוְנָרא, ְּדָנַׁש� ְלַכְלָּבא, וִהָּכה חּוְטָרא ְוָאָתא  ַחד זּוֵזי, ִּבְתֵרי ַאָּבא ְּדַזִּבין ְלַגְדָיא, ְּדַאָ
 ַּגְדָיא. ַּגְדָיא,ַחד

ְכָלה ְלׁשּוְנָרא, ְּדָנַׁש� ְלַכְלָּבא, ְּדִהָּכה ְלחּוְטָרא, ְוָׂשַרף נּוָרא ְוָאָתא  ִּבְתֵרי ַאָּבא ְּדַזִּבין ְלַגְדָיא, ְּדַאָ
 ַּגְדָיא. ַּגְדָיא,ַחד ַחד זּוֵזי,

ְכָלה ְלׁשּוְנָרא, ְּדָנַׁש� ְלַכְלָּבא, ְּדִהָּכה ְלחּוְטָרא, ְּדָׂשַרף ְלנּוָרא, ְוָכָבה ַמָיא ְוָאָתא  ְלַגְדָיא, ְּדַאָ
 ַּגְדָיא. ַּגְדָיא,ַחד ַחד זּוֵזי, ִּבְתֵרי ַאָּבא ְּדַזִּבין

 ְלׁשּוְנָרא, ְּדָנַׁש� ְלַכְלָּבא, ְּדִהָּכה ְלחּוְטָרא, ְּדָׂשַרף ְלנּוָרא, ְּדָכָבה ְלַמָיא, ְוָׁשָתה תֹוָרא ְוָאָתא
ְכָלה  ַּגְדָיא. ַּגְדָיא,ַחד ַחד זּוֵזי, ִּבְתֵרי ַאָּבא ְּדַזִּבין ְלַגְדָיא, ְּדַאָ

 ְלַכְלָּבא, ְּדִהָּכה ְלחּוְטָרא, ְּדָׂשַרף ְלנּוָרא, ְּדָכָבה ְלַמָיא, ְּדָּׁשָתה ְלתֹוָרא, ְוָׁשַחט ַהׁשֹוֵחט ְוָאָתא
ְכָלה ְלׁשּוְנָרא, ְּדָנַׁש�  ַּגְדָיא. ַּגְדָיא,ַחד ַחד זּוֵזי, ִּבְתֵרי ַאָּבא ְּדַזִּבין ְלַגְדָיא, ְּדַאָ

 ְּדָׂשַרף ְלנּוָרא, ְּדָכָבה ְלַמָיא, ְּדָּׁשָתה ְלתֹוָרא, ְּדָׁשַחט ְלׁשֹוֵחט, ְוָׁשַחט ַהָּמֶות ַמְלָא� ְוָאָתא
ְכָלה ְלׁשּוְנָרא, ְּדָנַׁש� ְלַכְלָּבא, ְּדִהָּכה ְלחּוְטָרא,  ַּגְדָיא,ַחד ַחד זּוֵזי, ִּבְתֵרי ַאָּבא ְּדַזִּבין ְלַגְדָיא, ְּדַאָ

 ַּגְדָיא.

 ְּדָּׁשָתה ְלתֹוָרא, ְּדָׁשַחט ְלׁשֹוֵחט, ְּדָׁשַחט ַהָּמֶות, ְלַמְלַא� ְוָׁשַחט הּוא ָּברּו� ַהָּקדֹוׁש ְוָאָתא
ְכָלה ְלׁשּוְנָרא, ְּדָנַׁש� ְלַכְלָּבא, ְּדִהָּכה ְלחּוְטָרא, ְּדָׂשַרף ְלנּוָרא, ְּדָכָבה ְלַמָיא,  ְּדַזִּבין ְלַגְדָיא, ְּדַאָ

 ַּגְדָיא. ַּגְדָיא,ַחד ַחד ֵזי,זּו ִּבְתֵרי ַאָּבא

 ַּגְדָיא. ַחד הפיוט ביאור

 ֶּתַרח, ִּפְסֵלי ֶאת ִׁשֵּבר ָאִבינּו ַאְבָרָהם ַּכֲאֶׁשר ֹנַח: ָּפָרַׁשת ַרָּבה ְּבִמְדָרׁש ֵיׁש ַהַּזָּכה ֶלֱאמּוָנֵתנּו ִנָּצחֹון ִׁשיר
 ְּכִדְלַקָּמן: ִוּכּוחַ  ֵּביֵניֶהם ִהְתַּפַּתח ְוִהֵּנה ִנְמרֹוד, ִליֵדי ּוְמָסרֹו ָאִביו ְלָקחֹו

 ָהֵאׁש... ֶאת ַהְמַכִּבים ַלַּמִים ְוַנֲעֹבד ְוָאַמר: ַאְבָרָהם ָעָנה ָלֵאׁש! ַנֲעֹבד ְלַאְבָרָהם: ִנְמרֹוד ָאַמר

 ַהַּמִים... ֶאת ַהּנֹוְׂשִאים ָלֲעָנִנים ְוַנֲעֹבד :ַאְבָרָהם ָאַמר ַלַּמִים! ַנֲעֹבד טֹוב, :ִנְמרֹוד ָאַמר

 ָהֲעָנִנים... ֶאת ַהְמַפֵּזר ָלרּוחַ  ְוַנֲעֹבד :ַאְבָרָהם ָאַמר ָלֲעָנִנים! ַנֲעֹבד טֹוב, :ִנְמרֹוד ָאַמר

 ָהרּוַח... ֶאת ַהּסֹוֵבל ָלָאָדם ְוַנֲעֹבד :ַאְבָרָהם ָאַמר ָלרּוַח! ַנֲעֹבד טֹוב, :ִנְמרֹוד ָאַמר

 ֲאָבל ִמָּׁשם. ִהִּצילֹו הּוא ָּברּו� ְוַהָּקדֹוׁש ַּכְׂשִּדים ְלאּור ַאְבָרָהם ֶאת ִהְׁשִלי� ְוִנְמרֹוד ִהְסַּתֵּים ֵּביֵניֶהם ַהִּוּכּוחַ 
 ַהַּגְׁשִמּיֹות ַהַּתֲאוֹות ֶאת ַהְמַסְּמִלים ְלֹכחֹות ּוְבִעָּקר ְוָלֲאָבִנים ָלֵעִצים ִלְסֹּגד ִהְמִׁשיכּו ָהֱאִליִלים עֹוְבֵדי

 ֵמֶהָחָלב ְוִלְׂשֹּבעַ  ַהְּכָבִׂשים ִמִּגַּזת ֶצֶמר ִלְלּבׁש ָלֶהם ַהּנֹוֵתן ַהֹּכחַ  ָּבֶזה ִּבְראֹוָתם ַלָּטֶלה ָעְבדּו ְּבִמְצַרִים ְלִמיֵניֶהן.
 ּוְלֶקֶלס ְלַלַעג ָהעֹוֶׂשה ַהִּמְצִרים, ִעם ִוּכּוחַ  ֵמֵעין ''ַּגְדָיא ַחד'' ַהִּפְזמֹון ְמַחֵּבר ָעַר� ֶזה ְיסֹוד ַעל ָחָלב. ּוַמַאְכֵלי

 ִמְפַראְנְקפּוְרט) ל''זַ  ַּבאְנִדי ט''ַמֲהַר  ֶׁשל ְלֶפַסח ַהָּגָדה ְיסֹוד (ַעל ֱאִלילּוָתם. ֶאת
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 ַהִּמְצִרים אֹותֹו עֹוִׂשים - זּוֵזי ִּבְתֵרי ַאָּבא ֶׁשָּקָנה זֹול ְּגִדי ַהְינּו ,''זּוֵזי ִּבְתֵרי ַאָּבא ְּדַזִּבין ַּגְדָיא ַחד'' ּוַמְתִחיל
 ָלעֹוָלם. ֵמִביא ֶׁשֶּזה ַהָחְמִרית ַהּתֹוֶעֶלת ִּבְגַלל לֹו, ְוסֹוְגִדים ֶלֱאִליל

 לֹו: ְואֹוֵמר ַהִּמְצִרי ִעם ַהְּיהּוִדי ִמְתַוֵּכחַ 

 ָלֱאִליל ְוַהּסֹוף ְּכֶרַגע ּוְלָאְכלֹו ְלַהְתִקיפֹו ָיכֹול ֶהָחתּול ֲהלֹא ַהָחְמִרית, ֲחִׁשיבּותֹו ִּבְגַלל ַלְּגִדי ַּתַעְבדּו ַמּדּועַ 
 ֶׁשָּלֶכם!

 ָחָזק יֹוֵתר ֶׁשהּוא ַלֶּכֶלב ַּתַעְבדּו ֵּכן ִאם :ַהְּיהּוִדי אֹוֵמר ָּתְקּפֹו! ִּבְגַלל ֶלָחתּול ַנֲעֹבד טֹוב, :ַהִּמְצִרי אֹוֵמר
 ּוְלַחְּסלֹו... ֶלָחתּול ִלְנֹׁש� ְוָיכֹול

 ֶׁשְּבָחְבטֹו ָהֵעץ ְלַמֵּקל ַּתַעְבדּו ֵּכן, ִאם :ַהְּיהּוִדי אֹוֵמר ָהַעז! ַלֶּכֶלב ַלֲעֹבד ַנְתִחיל ָאנּו טֹוב, :ַהִּמְצִרי אֹוֵמר
 הֹוְרגֹו... אֹו ּפֹוְצעֹו ַּבֶּכֶלב

 ִאם :ַהְּיהּוִדי אֹוֵמר !''ַאָּתה ָאִבי'' ָלֵעץ ְונֹאַמר ָחָזק ֹּכחַ  לֹו ֶׁשֵּיׁש ָהֵעץ ִלְסִגיַדת ַנֲעֹבד טֹוב, :ַהִּמְצִרי אֹוֵמר
 ְלֶאֶפס... הֹוֵפ� ּוְכֶרַגע ָהֵעץ ֶאת ַהְמַכָּלה ָלֵאׁש ַּתַעְבדּו ֵּכן,

 ָהֵאׁש הּוא ֱאִליל ֵאיֶזה :ַהְּיהּוִדי אֹוֵמר ֻעּזֹו! ִּבְגַלל לֹו ְוַנֲעֹבד ֵלא�ֵהינּו ָהֵאׁש ֶאת ַנֲעֶׂשה טֹוב, :ַהִּמְצִרי אֹוֵמר
 ַלַּמִים... ַּתַעְבדּו ֵּכן ִאם ָקט, ְּבֶרַגע ְיַכּבּוהּו ַהַּמִים ִאם -

 ִהֵּנה - ֱא�ֵהיֶכם ִיְהיּו ַהַּמִים ִאם :ַהְּיהּוִדי אֹוֵמר ָהֵאׁש! ַעל ַהִּמְתַּגְּבִרים ַלַּמִים ַנֲעֹבד טֹוב, :ַהִּמְצִרי אֹוֵמר
 ַלּׁשֹור... ַּתַעְבדּו ֵּכן, ִאם ַהַּמִים, ֶאת ְוׁשֹוֶתה ַהּׁשֹור ָּבא

 ַחָּייו ֶאת ְונֹוֵטל ַהּׁשֹוֵחט ָּבא ִאם ַהּׁשֹור ֶׁשל ֹּכחֹו ַמה :ַהְּיהּוִדי אֹוֵמר ַלּׁשֹור! ַנֲעֹבד טֹוב, :ַהִּמְצִרי אֹוֵמר
 ַלּׁשֹוֵחט... ַּתַעְבדּו ֵּכן, ִאם ְּבַסִּכינֹו,

 ֶהָחָזק! ַהּׁשֹור ֶאת ִלְׁשֹחט ִאּתֹו ֶׁשֹּכחֹו ַלּׁשֹוֵחט ַנֲעֹבד טֹוב, :ַהִּמְצִרי אֹוֵמר

 ַחִּיים ְיצּוִרים ְוַעל ַהּׁשֹור ַעל ְלִהְׁשַּתֵּלט ָהַרב ֹּכחֹו ִּבְגַלל ֶׁשָּלֶכם ֱאִליל ִיְהֶיה ַהּׁשֹוֵחט ִאם :ַהְּיהּוִדי אֹוֵמר
 ְּכֶרַגע, ֵמת ְוַהּׁשֹוֵחט ִנְׁשָמתֹו ֶאת נֹוֵטל הּוא ֶׁשִּבְרצֹותֹו ַהָּמֶות ַמְלַא� ִּביֵדי ָנתּון הּוא ֲהֵרי - ֲאֵחִרים ֲחָזִקים

 ַהָּמֶות... ְלַמְלַא� ַּתַעְבדּו ֵּכן ִאם

 ָהעֹוָלם ִמָּכל ְוֶהָחָזק ַהִּגּבֹור ֶׁשהּוא ֱהיֹות ֵלא�ֵהינּו, ַהָּמֶות ַמְלַא� ֶאת ַנֲעֶׂשה ֵמַעָּתה טֹוב, :ַהִּמְצִרי אֹוֵמר
 ֶּכֶתר לֹו ְוָיֲאָתה ַּכִּביִרים ֶעְליֹוִנים ֹּכחֹות ְולֹו ְּביֹוֵתר, ַהֲחָזִקים ָהֲאָנִׁשים ַחֵּיי ֶאת ְוקֹוֵטל ְמָהֵרס ּוִבְרצֹותֹו

 ֱא�ֵהינּו!... ְוהּוא ֲעָבִדים ָאנּו לֹו ּוֵמַעָּתה ַהְיִציָרה, ַמְלכּות

 ֵהם ְוָהֶעְליֹוִנים ַהַּתְחּתֹוִנים ֶׁשָּבעֹוָלם ְוָהַאִּדיִרים ַהֲחָזִקים ַהֹּכחֹות ָּכל ֶׁשְּכמֹוְת�, ׁשֹוֶטה :הּוִדיַהּיְ  אֹוֵמר
 ָעָׂשה ְוהּוא ּוְגבּוָרה ֹּכחַ  ּוְבָידֹו ַּבֹּכל מֹוֵׁשל ְוהּוא ּוְמיָֻחד ַהָּיִחיד ְוָהָאֶרץ ַהָּׁשַמִים ֱא�ֵקי ְלֻעַּמת ּוְכֶאֶפס ְּכַאִין

 עֹוד ֵאין - ֻּכָּלם ֶאת ְמַחֶּיה ְוהּוא ָּבֶהם, ֲאֶׁשר ְוָכל ַהַּיִּמים ָעֶליָה, ֲאֶׁשר ְוָכל ָהָאֶרץ ְצָבָאם, ְוָכל ַהָּׁשַמִים ֶאת
 ִמְּלַבּדֹו!

 ִיְזְנחּו ה,"ּבָ ַהּקָ  ַמְלכּות ְּבֹכחַ  ַהּתֹוִעים ָהַעִּמים ַיִּכירּו ָּדָבר ֶׁשל ֶׁשְּבסֹופֹו ַהֶּזה ַהִּוּכּוחַ -ֵמַהִּפְזמֹון ָלנּו ַהּיֹוֵצא
 'ה ְּגבּוַרת ֶאת ִויַמְּללּו ִּביָנה ּתֹוִעים ְוִיְלְמדּו ְלָעְבדֹו ֶאָחד ְׁשֶכם ְוַיּטּו ְּפִסיֵליֶהם ִעם ְוַיְחְּפרּו ֲעַצֵּביֶהם ֶאת

 ְמלּוָכה! ֶּכֶתר לֹו ְוִיְּתנּו ִּבְבִריתֹו ְוָיבֹואּו ְרחֹוִקים ְוִיְׁשְמעּו ָעם ִּבְקַהל ִוירֹוְממּוהּו ִיְתָּבַר� ַמְלכּותֹו ֹעל ִויַקְּבלּו

 .בשמחה ויקראו שיר השירים


