
��

��'והגדת'
��הגדה�של�פסח

��עם�ביאור�קל�ומשולב

��הראשונים�ביאורי�יפעל�

��

��

��

��

��הדפסה�שלישית

��

��מודיעין�עילית

 ב"ערב�פסח�תשע



 



��

��'והגדת'
��הגדה�של�פסח

��עם�ביאור�קל�ומשולב

��הראשונים�ביאורי�פ"ע

��

��

��מאת�החונן�לאדם�דעת

��אשר�זעליג�מורסקי

��

��

��שיתהדפסה�שלי

��מודיעין�עילית

 ב"ערב�פסח�תשע



  א"חנניה הסגל שליט' ג ר"רהיישר כח ל

  על הערותיו החשובות והמועילות

  
ל "נ ישראל בן אשר זעליג ז"לע

  ה"תנצב

  ה"ל תנצב"נ הרצל בן סינה ז"לע

ה "נ אודל טויבא בת אברהם ע"לע
  ה"תנצב

ה "אן רחל בת משה ע'נ חנומג"לע
  ה"תנצב

ה "נ סינה בת ויקטור ע"לע
  ה"תנצב

ל "ז משה בן חנהטולה 'נגנ "לע
  ה"תנצב

ל "בן אליעזר זנ אשר זעליג "לע
  ה"תנצב

ה "נ גיטל בת אהרון בן יוסף ע"לע
  ה"תנצב

בת יששכר ) אולגה(פייגה  נ"לע
  ה"ה תנצב"דב ע

  ה"ל תנצב"נ יעקב בן משה ז"לע

ל "אריה ליב בן ארוינג ז נ"לע
  ה"תנצב

 ל"משה בנימין בן אברהם ז נ"לע
  ה"תנצב

ל "כלפו בן רבי רפאל זצ 'רנ "לע
  ה"תנצב ד טריפולי"אב

 ד"שאול בן הרב רפאל הי נ"לע
  ה"תנצב

 ד"הי נ אשתו מרת ליזה"לעו
  ה"תנצב

ד "נ דוב בערל זינגר וילדיו הי"לע
  ה"תנצב

ע "נ רייזל למשפחת חס נלב"לע
  ה"ח תנצב"בשנת תרפ

©  

  כל הזכויות שמורות למחבר

  רשות בכתב מהמחבר קבלת אין להעתיק או לצלם ללא

  דוארב את הקונטרס זמיןניתן לה

  ישראל 71919 עיליתמודיעין  93/11תיבות המשפט נ
  08-9744727: 'ובטל

  
  ניתן לשלוח בכתב הערות והארות

  0765-100-191: 'פקס

 shmirat-h@bezeqint.net: ל"דוא





        למעייןלמעייןלמעייןלמעיין    חשוביםחשוביםחשוביםחשובים    כלליםכלליםכלליםכללים

לרכוש על  ,התקדש ליל החג לפנילפנילפנילפניללמוד בו  ,הוא הביאורמטרת  •

ביאורי  לפי, על פי פשוטו בהגדה ידו ידע וביאור רחב

לקיים בהידור את מצות  ניתן יהיה שבליל הסדר כך, הראשונים

 .'והגדת לבנך'

, אחת מקשהבו ברצףההגדה  נוסחעמוד י שלמול עיניו המעונין •

 ]עיקר[ מצא אתיו ב ,'תפלת כל פה' הנפוץ סידורלהיעזר ב יוכל

 .ברצף )המצויים ברוב הסידוריםכן ו ,381עמוד ( גדההה נוסח

מקורם בהגדה של פסח , פירושי הראשונים שצוינו בהערות •

הם , וכן הציונים להערות .ח"ירושלים תשנ ק"מה(' תורת חיים'

 הרוקח הוא' פי( מלבד היכן שצוין אחרת )להערות המהדיר שם

  .)'כולו מחמדים' פ"שמתוך הג

 שיטההכוונה ל, ]ועיין עוד[ע "וע, כל מקום שנכתב בהערות •

 .תהחולק

 

  

הגדת , אני מודה לבורא העולם שזיכני ברב רחמיו וחסדיו למתנה זו
  .'והגדת'

בהודיה , מנחה שלוחה היא, אין חיים אלא תורה, עזרתי בחיים ,ולרעייתי
לחופה , ד לגדל בנינו לתורה"שנזכה בס .על כל העזרה המתמידה

 .ולמעשים טובים
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��'והגדת'�הגדת

��הגדה�של�פסח

 פ�ביאורי�הראשונים"ע

��

�מצרים �יציאת �סיפור �קודם �להראותה��אנו, �כדי �המצה �את מגביהים
�העניים�,למסובים �את �ו�,מזמינים �המקדשכן �בית �לבנין מעין��–�מתפללים
��1סדרעריכת�הל�פתיחה

�ְדִמְצָרִים �ְּבַאְרָעא �ַאְבָהָתָנא �ֲאָכלּו �ִּדי �ַעְנָיא �ַלְחָמא �2היה�כזה�-�ָהא
�עוני'ה �מצרים�'לחם �בארץ �אבותינו �עבדים�אבותינו�.שאכלו �היו

�ולכן�המצה�מכונה.�מאכל�עבדים�,מצה�האכילוםוהמצרים��,במצרים
�שנתענו�ינויעהאת��באה�להזכירהיא�ש�לפי�,'עינוי'מלשון��3'עונילחם�'

 .4במצרים�בהיותם�עבדים�אבותינו

העניים�מזמינים�את��.ויאכל�יבוא�רעב�כל�-�ְוֵיכֹול�ֵייֵתי�ִּדְכִפין�ָּכל
�ָּכל�.5ם�טוביוהסעודת��את�לסעוד�עימנוולבוא�,�שאין�להם�מה�לאכול

                                                      

��.ר"וש�ן"ראב'�עיי�1
��.'הרי'�–�כמו'�הא'�כתב�וברוקח.�כד,�תעג�ח"או�א"מ'�ועיי.�ואבודרהם�יקר�בן�י"ר'�כפי�2
 .ג,�טז�דברים�3
.�שם�בספרי�ב"הנצי�ועמק]�ע"ראב�בשם[�חיים�ארחות,�שם�דברים�י"רש,�קל'�סי�דברים�ספרי�4

 .�ב,�קטו�פסחים'�ועיי

��.יח,�ו�ט"יו�ם"רמב'�ועיי.�אבודרהם�5
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��.ויפסח�יבוא�נצרך�כל�-�ְוִיְפַסח�ֵייֵתי�ִּדְצִריךְ� �גם�אנו�,ענייםהמלבד
�צורכישאר�אין�לו�מצות�וש�לאא�,את�מי�שיש�לו�מה�לאכול�מזמינים

�סדרה�ליל �עימנו, �ולעשות רה�את�לבוא �6סד �עימנו��,וכן, לאכול
��.7זכר�לפסח�הנאכלאפיקומן�

�ָהָכא�8ְׁשָּתאהַ� �,כאן�אנו�9עכשיו�-��ְדִיְׂשָרֵאל�ְּבַאְרָעא�ַהָּבָאה�ְלָׁשָנה,
�ישראל �ַעְבֵּדי�ְׁשָּתאהַ��.לשנה�הבאה�בארץ �-��חֹוִרין�ְּבֵני�ַהָּבָאה�ְלָׁשָנה,

�עבדים�אנו�עכשיו �הבאה, �כלומר�.משוחררים�לשנה אנו��עכשיו,
�בגלות �בעבדות�עיןוכ, �לעשותש, �יכולים �אנו �כראוי�ה�את�אין פסח

�10בהקרבת�קרבן�הפסח �:מתפללים�לכן�אנוו�,11מצוהמצת�באלא�רק�,
�מלפנ �רצון �היהי �כבראשונהתוש�',יך �ישראל �בארץ �כולנו ,�שיבנו

�12לעשות�קרבן�פסח�בירושלים �13ככל�חוקותיו�וככל�משפטיו, ותפדה�,
� �ישראל �ויצאו �באמת םציון �עול �14לחרות �נו[. �כפל לשנה�"הלשון

��.]15ם�העניןוק�וקיוזילח�',וכו"�הבאה

��

והיה�כי�ישאלך�בנך�למחר�"�:בכלשון�הכתו�?'מה�נשתנה'�וכאן�הבן�שואל
��16"?זאת�מה�לאמר

                                                      

��.אברבנאל�פ"ע,�כד,�תעג�א"א�ג"ופמ�ן"ראב,�חיים�אורחות'�ועיי.�אבודרהם�6
�ן"ראב�7 �ועיי. �בפי�א"ריטב' �ב' �בפי�ץ"רשב', �א' �קטו�פסחים�ן"ראב', �ושארית"�ד"בתו(�ב,

��.ץ"ויעב")�ישראל
��.ן"ראב'�עיי,�זו�בשנה,�שמובנו'�ָהַׁשָּתא'�א"וי�8
�י"לרש�מיוחס�9 �ועיי�א"ריטב, ��17בהערה�שם' �ועיי. �ה�גבורות�ל"מהר' �נא�פרק' �נוקד�וכן.

��).סט'�עמ�ההגדה�עיוני�פ"הגש'�עיי(�הראשונים�מימי'�דרמשטט�הגדת'ב
 .הלקט�שבלי�10

��.�א"ריטב11 
��.קדמון�פירוש�ע"וע.�ורוקח�הלקט�שבלי�12
 .א"ריטב�13
��.]69'�עמ,�המוסר�תנועת�גדולי�הגדת,�ל"זצ�לעוינשטיין�י"הגר'�עיי[�14
��.]ש"עיי',�פי�המשך�על�גם�וחוזר,�ל"נ�לא,�שם�בהערות�המהדיר�כ"ומש.�[א"ריטב�15
��.י'�עמ�שלמה�ובהגדה�ראשונים'�עיי.�יד,�יג�שמות�16



 ג  'והגדת'הגדת� 
  

�ַהֵּלילֹות�מדוע�-�ַמה �ִמָּכל �ַהֶּזה �ַהַּלְיָלה ��ִּנְׁשַּתָּנה �השנה �,בכךשל
�ַהֵּלילֹות ��ֶׁשְּבָכל �אֹוְכִלין �ּוַמָּצהָאנּו �בין��-�ָחֵמץ �לאכול �בידינו הרשות

� �)חמץ(לחם ,� �מצה �חמץ[ובין �17]שאיננה ,� �ַהֶּזה �ַמָּצה�–ַהַּלְיָלה �-��ֻּכּלֹו
� �רק�מצהואילו �מצווים�לאכול והאוכל�חמץ�חייב�[�18הלילה�הזה�אנו
 ?]כרת

ֶׁשְּבָכל��,מכל�לילות�השנה�הלילה�הזה�נשתנה�דועמ�:שאלה�שניה
� �ְיָרקֹותַהֵּלילֹות�ָאנּו �ְׁשָאר �ירקות��-�אֹוְכִלין �לאכול�מיני הרשות�בידינו

�שונים �ובין�בין, �מרים�מרים �ַהֶּזה�,19 שאינם ואילו��-�ָמרֹור�–�ַהַּלְיָלה
�ילה�הזההל אפילו�אם�אכלנו�שאר�[�דווקאאנו�חייבים�לאכול�מרור�,

��20 ?]מיני�ירקות

�שלישית �הזה�נשתנה�דועמ�:שאלה �השנה�הלילה �לילות �,מכל
�ַמְטִּביִלין �ָאנּו �ֵאין �ַהֵּלילֹות �ֶאָחת�ֶׁשְּבָכל �ַּפַעם �מנהג�-��ֲאִפילּו �לנו �21אין

�סעודתנו�לטבול �מאכלי �אחת�את �פעם �ְׁשֵּתי��,22אפילו �ַהֶּזה ַהַּלְיָלה
��-�ְּפָעִמים �הזהואילו �הלילה �פעמים, �שתי �לטבול �נוהגים �אנו פעם�,

� �מלח �במי �הכרפס �את �[אחת �המרור��,]חומץבאו �את �שניה ופעם
���23?בחרוסת

�רביעית �הזה�נשתנה�דועמ�:שאלה �השנה�הלילה �לילות �,מכל
אנו��-�ֵּבין�יֹוְׁשִבין�ּוֵבין�ְמֻסִּבין�את�סעודתנו�ֶׁשְּבָכל�ַהֵּלילֹות�ָאנּו�אֹוְכִלין

�לאכול �סעודתנו�רשאים �את �ובין�אנוכש�בין, �כרגיל �כשאנו�יושבים
� �שמאל=[מסובים �צד �על �נומוטים �חרות] �ֻּכָּלנּו��,24דרך �ַהֶּזה ַהַּלְיָלה

                                                      

��.�ר"ש'�ועיי.�ץ"רשב�17
��.ץ"רשב�18
��.ץ"רשב�19
��.ץ"רשב�20
 ".]לדרדקי�חיובא"�א,�קטז�פסחים'�בגמ�דאמרינן".�חיוב�לנו�אין"�ולא[�21

 .ץ"רשב�22
 .ץ"רשב�23
 .ץ"רשב�24
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'�הלילה�הזה�אנו�חייבים�לאכול�מצת�מצוה�ושתיית�דואילו��-�ְמֻסִּבין
��25?דווקא�דרך�חרות�בהסבה,�כוסות

�הבן�אילךו�מכאן �לשאלות �משיבים�.התשובה �כוללת��לבן�אנו תשובה
�ל �יושאלותארבע �ההגדה, �תחילת �והיא א, �בגמר �ששנינו לשיטת�[�26כפי

�'עבדים�היינו'[�מתחיל�בגנות"�]שמואל ]".�גאולתנו�ממצרים[ומסיים�בשבח�]
�"כלשון�הכתוב� �בנך�וגו�ישאלךוהיה�כי �ואמרת�לבנך', עבדים�היינו�לפרעה�,

��.27"ממצרים�ביד�חזקה'�ויוציאנו�ה,�במצרים

�וכו"�עבדים�היינו"מ�,להלן,�התשובה�על�שאלות�הבן�היא חתימת�ועד�ל'
�'מגיד'סוף�"�(גאל�ישראל"ברכת� מצרים�הגאולה�מ,�סיפור�הניסים�הגדולים).

�לחרות �והיציאה �ה, �ביד �עריכתו��יאה�יאה', �סיבת �ותשובת �הלילה מהות
��28מצוות�מיוחדותבבשינויים�רבים�ו

�'הַוּיֹוִציֵאנּו�,�ֲעָבִדים�ָהִיינּו�ְלַפְרֹעה�ְּבִמְצָרִים:�אנו�משיבים�לבן�בקצרה
�ֲחָזָקה �ְּבָיד �ִמָּׁשם �ְנטּוָיה�ֱאֹלֵהינּו �29ּוִבְזֹרַע �עורכים�עתה�ו. משום�כך�אנו

�'של�ה�חסדיוו�ניסיו�את�לזכור�כדי,�הרבים�על�שינוייו�,את�ליל�הסדר
�עליהם�,עימנו�יתברך �לו �יתוארו[�.ולהודות �ההגדה הניסים��בהמשך

כתשובה�מנומקת�ומבוארת�לשאלות�,�ביתר�פירוט�והרחבה�והחסדים
���].הבן

� �לומרבנ�לבעל��עולה�על�ליבנו�אוואילו �ינו ,�היהכבר��מה�שהיה,
,�ואנו�עצמנו�לא�השתעבדנו�ולא�נגאלנו,�ממצרים�אבותינו�וכבר�נגאלו

�אנו�משיבים�על�כך�30?הלילה�בזה�ומה�לנו�לספר�על�נס�יציאת�מצרים
ֲהֵרי�,�ְוִאּלּו�ֹלא�הֹוִציא�ַהָּקדֹוׁש�ָּברּוְך�הּוא�ֶאת�ֲאבֹוֵתינּו�ִמִּמְצָרִים�:ואומרים

� �ְּבִמְצָרִיםָאנּו �ְלַפְרֹעה �ָהִיינּו �ְמֻׁשְעָּבִדים �ָבֵנינּו �ּוְבֵני ��-�ּוָבֵנינּו �הרימעתה

                                                      

��.ץ"רשב�25
��.רב�כשיטת,�ובהמשך.�שמואל�כשיטת.�א,�קטז�פסחים�26
 .חיים�ארחות�27
��.ד"רי'�עיי�28
 .ההגדה�בהמשך�מתבארות�אלו�תיבות�29
 .�ר"וש�ץ"רשב,�הלקט�שבלי,�ם"לרשב�מיוחס'�עיי�30



 ה  'והגדת'הגדת� 
  

בכל�דור�ודור�"�:להלןכמו�שאנו�אומרים�ו;�בעצמנו�נגאלנואנו�שכאילו�
��.�31"יצא�ממצרים�הואחייב�אדם�לראות�את�עצמו�כאילו�

�יציאת�מצרים�ב �במצות�סיפור �קצרהלאחר�שפתחנו �באים�קוו, דם�שאנו
�ל �את �יציאת�מצריםספר �ובהרחבה�סיפור �עבודה�["�בפירוט �עובדי מתחילה

�מזכיריםאנו��,"]ארמי�אובד�אבי["ולה�ומדרשיהם�בהבאת�פסוקי�הגאו�"]זרה
��33קטן�כגדולכ,�מישראל�דםעל�כל�א�היא�חובה�השמצות�ההגד�,32ההלכהאת�

�יודעים�-�ֲחָכִמים�,34כל�עם�ישראל�-�ַוֲאִפילּו�ֻּכָּלנּו�:הלכהוכך�שנינו�ב
ֻּכָּלנּו��,35ממה�שסיפרו�לנו�אבותינו,�סיפור�יציאת�מצרים�את�ומכירים
אנו�,�אבותינו�מהסיפור�שסיפרו�לנוו,�מבינים�דבר�מתוך�דבר�-�ְנבֹוִנים

�גם �לנוה�את�מבינים �סיפרו �שלא ��,36פרטים �ְזֵקִנים רבות��וכברֻּכָּלנּו
ֻּכָּלנּו��,37יציאת�מצריםליל�הסדר�ומספרים�על�את�בשנים�אנו�עורכים�
את��לספר�38מכבר�ויודעים�,הוגים�בה�יומם�ולילה�-��יֹוְדִעים�ֶאת�ַהּתֹוָרה

ו �בורי �על �מצרים �יציאת �39סיפור �המקרא�הן, ,� �והן�הן התלמוד
כל�שנה��ִמְצָוה�ָעֵלינּו�ְלַסֵּפר�ִּביִציַאת�ִמְצָרִים�,עם�כל�זאת�–�40יםהמדרש

��.מחדש�בלילה�הזה

ולדרוש�,�בלילה�הזה�יִציַאת�ִמְצַרִיםּבִ��ְלַסֵּפר�ָכל�ַהַּמְרֶּבה�,בנוסף�לכךוְ�
��.ֲהֵרי�ֶזה�ְמֻׁשָּבח�–�41ולהרחיב�בדברים�שהיו�ושאירעו�באגדות

                                                      

��.ץ"רשב�31
 .א,�ז�מ"חו�ם"וברמב�בא'�פ�סוף�מכילתא�32
��.ד'�בהל�ושם,�שם�ם"רמב'�עיי�33
 .]לכלל�הלכה�הרי�שזו[�34

��.ץ"רשב�35
��.ץ"רשב�36
��.ץ"רשב�37
��.אבודרהם�38
 .ץ"רשב�39
 .יקר�בן�י"ר�40
��.�קנז�עשה�מ"ובסה�ד,�א'�הל�שם�ם"רמב�41
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שגם�על�חכמים�,�הן�להלכה�האמורה,�מהמעשה�הבא�אנו�מביאים�ראיה
�חובה �מצרים�לספר�ומצוה�גדולים �42ביציאת �ל, �אמורוהן �להרבות�מצוהש,

��43בסיפור�יציאת�מצרים�ולהרחיב

�האמורהיראי �להלכה �מ�,ה �ללמוד �הבא�מעשההניתן ַמֲעֶׂשה�:
�עֲ��תנאיםּבְ� �ְוַרִּבי �ֲעַזְרָיה �ֶּבן �ֶאְלָעָזר �ְוַרִּבי �ְיהֹוֻׁשַע �ְוַרִּבי �ֱאִליֶעֶזר ִקיָבא�ַרִּבי

ְוָהיּו�ְמַסְּפִרים�ִּביִציַאת��,ִּבְבֵני�ְבַרק�בליל�הסדר�ֶׁשָהיּו�ְמֻסִּבין�,ְוַרִּבי�ַטְרפֹון
�ַהַּלְיָלה �אֹותֹו �ָּכל �ִמְצַרִים �ָלֶהם, �ְוָאְמרּו �ַתְלִמיֵדיֶהם �ֶׁשָּבאּו �,ַרּבֹוֵתינּו�,ַעד

�ְקִריַאת�ְׁשַמע�ֶׁשל�ַׁשֲחִרית �ְזַמן מצות�קריאת�שמע�ואלמלי�חיוב��.ִהִּגיַע
�בזמנה ,� םהיו �מצרי �יציאת �בסיפור �ממשיכים ובדרשות��44התנאים

לספר�ביציאת��מצוה�לחכמים�גדוליםשגם��הרי�.45הפסוקים�עוד�ועוד
�זה�.מצרים �ממעשה �למדים �אנו �בנוסף �ב�שמצוה, סיפור�להרבות

��.יותרכמה�ש�יציאת�מצרים

� �מצרים�את�להזכיר�שחובה�,ההלכה�מובאתעתה �לילות��יציאת בכל
�]בקריאת�שמע�של�ערבית[השנה� �ו, הזכרת�ת�את�המחייב�ההדע�מובאתכן

���.ימות�המשיחיציאת�מצרים�גם�ב

הלכה�זו�ניתן�מ:�תשובה�?בלילה�זה�ההגדה�למצות�שייכת�הלכה�זו�ובמה
�וחומר �בקל �ללמוד ��אם: �השנה �לילות �המשיח[בשאר �]ובימות �זמן�, שאינם

יציאת��את�חובה�להזכיר�בהם�,זאת�עם�כל�–�חד�לסיפור�יציאת�מצריםהמיו
לילה�ב�יציאת�מצרים�ולהרחיב�בסיפורלספר�,�שחובה�להזכיר�כל�שכן�,מצרים

�ממצרים�,הזה �גאולתנו �ליל �שהוא �צווינו, �ביום�"�במצות�בו �לבנך והגדת
��46"ההוא

ולא�בן��-ֶבן�ִׁשְבִעים�ָׁשָנה��מוֲהֵרי�ֲאִני�ּכְ��,ָאַמר�ַרִּבי�ֶאְלָעָזר�ֶּבן�ֲעַזְרָיה
אלא�.�בלבד�בן�שמונה�עשרה�שנה�רק�כי�היה�אז,�שבעים�שנה�ממש

                                                      

��.הלקט�שבלי�42
��.�א"ריטב�43
��.הלקט�שבלי,�ץ"רשב�44
 .רוקח,�ן"ראב�45
 .�הלקט�ושבלי�ם"הרמב'�גי'�ועיי.�אברבנאל'�עיי�46
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�ש �מינוהו �היום �לאותו �גמליאל[�הסנהדריןנשיא �רבן �]במקום וכדי�,
נעשה�לו�נס�והלבינו�,�מחמת�מיעוט�שנותיו�שלא�יחלקו�על�נשיאותו

�משערות �שורות �עשרה �ראשו�שמונה �נראה, �שיבהכ�והיה בן��איש
�רוב�עמלי�בתורה�למרות�:ואומר�והיה�תמה�על�עצמו.�47שבעים�שנה

��להתחבר�השתדלותי�וריבוי �החכמים �נשיא�ש(עם �מינוהו לכך
�זו�49בהלכה�]את�חכמים[�לא�ניצחתי�-�ֹלא�ָזִכיִתיבכל�זאת�וְ�,�48)עליהם

�ַּבֵּלילֹות �ִמְצַרִים �ְיִציַאת �כלומר�.בפרשת�ציצית�בערבית�ֶׁשֵּתָאֵמר אני�,
�אך�חכמים�,סברתי�שיש�להזכיר�את�יציאת�מצרים�בכל�לילות�השנה

בה�מוזכרת�יציאת�[פרשת�ציצית�והיו�מדלגים�בערבית�,�לא�כן�סברו
�50]מצרים �שיח, �ורבים�הלכה�כרביםוכיון �יד �ניצחתים, �ֶׁש��.לא בא�ַעד

�זֹוָמאו כיון�ו�,סבורים�כדעתירבים�ה�נעשוו�וסייעני�בדרשתו�ָּדְרָׁשּה�ֶּבן
�כרבים �שהלכה �חכמים�ניצחתי, �הקבענו�,את �לומרה �בלילות�הלכה

על��,בן�זומאוכך�דרש��.51יציאת�מצרים�זכירת�פרשת�ציצית�שיש�בה
�ֶׁשֶּנֱאַמר�מה�פי �ְיֵמי�", �ֹּכל �ִמְצַרִים �ֵמֶאֶרץ �ֵצאְתָך �יֹום �ֶאת �ִּתְזּכֹור ְלַמַען

�ַחֶּייךָ�"�לשון�."ַחֶּייךָ� �כיוןומ�;]לילותה�למעט[�בלבד�ַהָּיִמים�משמע�"ְיֵמי
�ַחֶּייךָ�"�שנאמר כי�היה�יכול�לומר�[�מיותרת�היא�'כל'ותיבת��,"ֹּכל�ְיֵמי

� �חייך'רק �מרבים�לכן�,]'בימי �כימים�ַהֵּלילֹות�את�ממנה�אנו �,להיות
��.52יציאת�מצרים�את�בהם�חובה�להזכירה�לענין

יציאת��את�הםגם��הזכירו�ואילך�דרשת�בן�זומאשמ�פ"אע�,ַוֲחָכִמים
�מצרים�בלילות �שנ, בעת�[בעצמם�הם�אך��,לבסוף�הלכהה�הקבעכפי

                                                      

 .ה,�א�ברכות�ש"פיהמ�ם"רמב�ע"וע.�וראשונים�א,�כח�ברכות�47
�עיי�48 �[שם�ש"פיהמ�ם"רמב' �הפי�וביארנו. �ניצחתי�לא("�הרווח' �שם�פירושו�לפי") �שבזה,

��.]ץ"הרשב�לשון�גם'�ועיי.�'וכו"�כבן�אני�הרי"�הלשון�שייכות�יתבאר
�י"רש�סידור�49 �י"לרש�מיוחס, �יב�ברכות�מאירי, �א, �רוקח, �חיים�ארחות, �ר"וש�א"ריטב, �ע"וע.

�וכן;�בזה�רבותא�דמה,�"כבן�אני�הרי"�לשון�ק"ק�לפירושם�אך(,�הלקט�ושבלי�ן"ראב,�ד"רי
�"שתאמר" �"לומר"�ל"דהצ, �עצמו�על, �)ל"ואכמ, �ועיי, �ופי�שם�ם"ורמב�ץ"רשב' �א"הגר'

��.�ב,�יב�ברכות�נועם�באמרי
'�ופי�יקר�בן�י"ר�ע"וע.��88הערה�שם'�ועיי,�הלקט�שבלי,�א"ריטב,�א,�יב�ברכות�א"רשב,�רוקח�50

��.א"בריטב�שני
��.חיים�ואורחות�א"ריטב'�ועיי,�רוקח�51
��.הלקט�שבלי,�קדמון�פירוש�52
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�רוב �שהיו ,� �לאחר �מיעוטוגם �שנותרו �כן] �סברו �לא �אֹוְמִרים�אלא,
ימי��-�ָהעֹוָלם�ַהֶּזה�–�הכוונה�היא�"ְיֵמי�ַחֶּייךָ�"�:כך�הכתוב�את�53ודורשים

�הזה �בעולם �האדם �של �שו�.חייו �חייך'(�'ימי'�נאמרכיון �משמע�,)'ימי
�יאיצ�הזכרת�חובתש �מצרים �הזה[ת �בעולם �בימים�היא] ולא��,רק
�"�.לילותב �ְיֵמי �כל'�-�"ַחֶּייךָ�ֹּכל �של�תוספת�וריב' �ויהוא�לשון משמע�.

�להם�קצבה �ימים�שאין �ַהָּמִׁשיחַ��–�54הוא�נדרש�לכך, �ִלימֹות �-�ְלָהִביא
�ִהֵּנה:�"55נאמרש�ואף�.שגם�אז�תהיה�חובה�להזכיר�את�יציאת�מצרים

�ִיְׂשָרֵאל�ְּבֵני�ֶאת�ֶהֱעָלה�ֲאֶׁשר�'ה�ַחי�עֹוד�ֹיאְמרּו�ְוֹלא�',ה�ְנֻאם�ָּבִאים�ָיִמים
�ֵּבית�ֶזַרע�ֶאת�ֵהִביא�ַוֲאֶׁשר�ֶהֱעָלה�ֲאֶׁשר�'ה�ַחי�ִאם�ִּכי�,ִמְצָרִים�ֵמֶאֶרץ
באה�תיבת�,�"ָׁשם�ִהַּדְחִּתים�ֲאֶׁשר�ָהֲאָרצֹות�ּוִמֹּכל�ָצפֹוָנה�ֵמֶאֶרץ�ִיְׂשָרֵאל

�כל' �רבותל' �הנביא, �כוונת �תוזכר�שאין �מצרים�שלא לימות��יציאת
הזכרת�קיבוץ�גלויות��היהת�אמנם�,אלא�תוזכר�גם�היא�,המשיח�כלל

��.56טפלה�להעיקר�והזכרת�יציאת�מצרים�

�אנו,�סדרה�את�סיפור�יציאת�מצרים�בליל�לאחר�שלמדנו�על�החובה�לספר
עיקר�חובת�סיפור�ש�מהם�אנו�למדים�,הפסוקים�בתורה�דרשותאת��מביאים

"�והגדת�לבנך"כמו�שנאמר��,ילדינו�דווקאלהוא�לספרו�לבנינו�ו�יציאת�מצרים
��.]57אלא�שאם�אין�לו�בן�מספר�בינו�לבין�עצמו[

�ו �הבנים �שאלות �ארבע �בצדםותתשובלהלן �חז�,יהם �דרשו ל�"אותם
�הפסוקיםמ �זו�ל�בדרשתם"והיתה�כוונת�חז. �שנתבונן, ה�"שכל�כך�רצה�הקב,

�ובהרחבה �מבואר �יציאת�מצרים�באופן �סיפור �לבנינו �שנספר �על�, �דבור דבר
�אופניו �דברים�המתיישבים�על�הלב, �הכתוב�שפירטעד�, תשובה�לכל�בן��לנו

�הבנים� �כל�בן�–מארבעת�סוגי �מידתו, �לפי �וטבעו�תכונתו, �בצידו, �58תשובתו
��.וכדלהלן

                                                      

 .חייך�ימי�ה"ד�ש"ועיי,�שתאמר�זכיתי�ולא�ה"ד�שם�א"הגר'�פי�פ"ע�53
 .קדמון�פירוש�'עיי�54
��.ח-ז,�כג�פרק�ירמיהו�55
��.]ב,�יב�ברכות'�ועיי.�מצרים�מארץ,�כלומר,�)השני"�(העלה�אשר"�הנביא�כוונת�וזה.�[ץ"רשב�56
��.ז,�תעג�ח"או�ע"שו�57
��.א"ריטב�58
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�דרשת�הפסוקיםלפ �ני �ברוך�המקום"אומרים�ו�פותחים�אנו, �וכו" אדם�כ',
���59דרשתוכ�מתחיל�ב"ואח�,'לה�והודאה�הפותח�את�דרשתו�בברכה

�60ה"כינוי�להקב�-�ָּברּוְך�ַהָּמקֹום:�ה�ואומרים"קבאנו�משבחים�את�ה
���.61ָּברּוְך�הּוא�–

]:�נדרוש�להלןבה�נעסוק�ו[את�תורתו�הקדושה��ומודים�לו�שנתן�לנו
��.ָּברּוְך�הּוא�–�ּתֹוָרה�ְלַעּמֹו�ִיְׂשָרֵאלָּברּוְך�ֶׁשָּנַתן�

� �ָבִנים �ַאְרָּבָעה �תֹוָרהְּכֶנֶגד �,בתורה�נכתבו�ארבעה�פסוקים�-�ִּדְּבָרה
��,יציאת�מצרים�בענין�ןשאלת�הב�נזכרת�בהם פסוק�נכתב�כל�כאשר

�שונה�בסגנון �חז. �פסוקיש�,ל"ודרשו �הם�םארבעה �ארבעה�כנגד�אלו
�.א:�הם�בכתוב�הפסוקים'�ד.�[דעתוו�טבעו�כל�בן�שואל�לפי�.בנים�סוגי

�ִצָּוה�ֲאֶׁשר�ְוַהִּמְׁשָּפִטים�ְוַהֻחִּקים�ָהֵעֹדת�ָמה�ֵלאֹמר�ָמָחר�ִבְנךָ��ִיְׁשָאְלךָ��ִּכי"
�62"ֶאְתֶכם�ינּוקֱאלֹ��'ה �ָהֲעֹבָדה�ָמה�ְּבֵניֶכם�ֲאֵליֶכם�ֹיאְמרּו�ִּכי�ְוָהָיה"�.ב;

�63"ָלֶכם�ַהֹּזאת �64"ֹּזאת�ַמה�ֵלאֹמר�ָמָחר�ִבְנךָ��ִיְׁשָאְלךָ��ִּכי�ְוָהָיה"�.ג; �.ד;
�ְּבֵצאִתי�ִלי�'ה�ָעָׂשה�ֶזה�ַּבֲעבּור�,ֵלאֹמר�ַההּוא�ַּבּיֹום�ְלִבְנךָ��ְוִהַּגְדּתָ�"

��].65"ִמִּמְצָרִים

��:ארבעה�סוגי�הבנים�הם�אלוו

��.ְוֶאָחד�ֶׁשֵאינֹו�יֹוֵדַע�ִלְׁשאֹול�.ְוֶאָחד�ָּתם.�ְוֶאָחד�ָרָׁשע.�ֶאָחד�ָחָכם

מצוות��ןה'�עדות'�-�ָמה�ָהֵעדֹות"�?)שואל(�ָמה�הּוא�אֹוֵמר�,ָחָכםהבן�ה
שבחיפזון�עדות��=�[�כגון�אכילת�מצה�,ת�על�גאולת�מצריםשהם�עדּו

                                                      

 .הלקט�ושבלי�ד"רי�ע"וע.�אבודרהם,�א"ריטב�59
 .ט,�סח�רבה�בראשית�60
 .ץ"רשב'�עיי�61
��.כ,�ו�דברים�62
��.כו,�יב�שמות�63
��.יד,�יג�שמות�64
��.ח,�יג�שמות�65
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�להחמיץ �ממצרים�ולא�הספיק�בצקנו �]יצאנו �הקרבת�, =��[פסח�קרבן
� �"הקבשעדות �עלינוה ��,66]פסח �ה�-ְוַהֻחִּקים �הן �שטעמם נסתר�מצוות

��,ומכוסה �מצות �בו"כגון �תשברו �לא �[ועצם "�� �שבירת= עצם��איסור
כגון�,�השכל�מחייבןמצוות�שהן��-ְוַהִּמְׁשָּפִטים��,67]אכילת�קרבן�הפסחב
לפי�,�פסחהנכרי�אינו�במצות�אכילת�קרבן�=��"�[כל�בווכל�ערל�לא�יא"

�ֶאְתֶכםקֱאלֹ��'הֲאֶׁשר�ִצָּוה��,68]שלא�נגאל זה�נראה�בעליל��כתובמ[�."ינּו
על�מצוות�הפסח�בפירוט��שואל�שהרי,�שהיא�שאלתו�של�הבן�החכם

�,)'לכם'שאמר��כלשון�הבן�הרשע(�'אתכם'ומה�שאמר��.69רב�ובחכמה
� �ו�המשיך�גםהרי �ה'אמר �ו�',אלוקינו' �כן �מאם �עצמו �הוציא �כלללא

��].70'עובדי�ה

�לוֹ� �השב�לו�-�ְוַאף�ַאָּתה�ֱאמֹור �את�כל�למד�עימותקרא�ושת�בכך,
עבדים�"�מפיסקת�,ההגדה�תחילתמ�.ְּכִהְלכֹות�ַהֶּפַסח�71נקראתה�ההגדה

�לפרעה �היינו �וגו" ')� �החכםשהיא �)התשובה�לבן �ההגדה�ל�72עדו, סוף

                                                      

��.אבודרהם,�יקר�בן�י"ר�66
��.אבודרהם�67
��.אבודרהם�68
 .חיים�ארחות�69
��".אותנו"'�הגי�ובירושלמי.�ר"וש�רוקח�70
�הפסח�הלכות'�מכונה�פ"ההגש�71 �בגמ�בברייתא�מפורש�כן', �קטז�פסחים' �שיודעים�ח"ת"�א,

�"הפסח�בהלכות �ש"עיי, �לד�ההגדה�תשובות�כל�יודעים�כלומר, �השאלות' �ובחידושי.
,�ודרשותיה�ההגדה�עימו�לומד�כלומר,�ש"עיי,�"הפסח�הלכות�מלמדו"�שם�א"הרשב�תלמיד

.�ח,�יג�שמות�טוב�לקח�מדרש,�ז,�י�פסחים�תוספתא,�יד,�יג�שמות�מכילתא�גם'�ועיי,�מבין�אם
�הל�הנייר�בספר�וכן �סי�פסח' �עמ�ו' �ד"תשס�ם-י�מכון(�מז' ,�גאון�נטרונאי�רב�בשם�כתב)

�והללויה�הפסח�הלכות"�שאומר �וכו" �סי�א"ח�ג"רנ�בתשובות�ובמקורו', �אופק�מכון(�קמא'
�ם-י�מכון(�קפ'�עמ�יא'�סי�ג"בה'�ועיי.�אחד�דבר�זה�כ"א.�'וכו�ההגדה�שאומר�כתוב)�ד"תשנ
�המובן�מלבד.�(374'�עמ�א"ח�ג"ברס�פ"הגרי�הבין�וכן.�כהנייר�ג"רנ�תשובת�שהעתיק)�ב"תשנ

�.)קכז'�סי�ראה�דברים�ספרי'�עיי,�ממש�הלכות,�הפשוט �ועיי, �במבוא�ההגדה�עיוני�פ"הגש'
�שמשו�והם,�מלשונם�כמוכח,�פסחים�בערבי�במשניות�שקועה�נוסחתה�שההגדה,�יא-�י'�עמ

�ההגדה�כטופס �הלכות'�ההגדה�נקראת�ולכך, �הלכות�קרויות�תנאים�בלשון�דהמשניות',
�הנכונה�שהגירסא�נראה�ז"ולפי.�ל"ואכמ,�")אחת�הלכה"'�וכו"�משנה"�ו"פ�א�נוסחא�נ"אדר(

�'היא �הפסח�בהלכות, �כלומר(' �)בהגדה, �כגי, �הגמ' �שם' �פ�סוף(�המכילתא, �בא' �י"וכת)
��.שלמה�הגדה'�עיי,�נוספים

.�לשון�קיצור�כאן�ויש,�)מרגליות�ר"הג�פ"הגש"�(עד"�נכתב�כאילו,�"עד"�תיבת�גירסת�בלא�גם�72
��).122'�עמ�שלמה�הגדה'�עיי"�(עד"�ג"וי
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�ב �ֲאִפיקֹוָמן�:פיסקאהמסתיימת �ַהֶּפַסח �ַאַחר �ַמְפִטיִרין �.73)'צפון'(�ֵאין
הוסף�ובאר��,בראש�ההגדה�'וגו"�עבדים�היינו"�תשובההמלבד��,כלומר

�ההגדהספ�כל�את�לו �הפעד�סוומתחילתה��,דרשותיהו�וקי בתשובה�.
�ומנומקת �והגאולה�יסופר�בה�,זו�ארוכה �הגלות �על �לו ד�השעבו,

�הפדותו ,� �ונפלאות �וההצלה �יציאת�מצריםהעינויים �יקבל��,ניסי הוא
יבוא�על�ו�,לילה�זהב�צווינו�במצוות�ולמה�מה�על�מענה�ברור�לשאלתו

אחר��:היא�'ֵאין�ַמְפִטיִרין�ַאַחר�ַהֶּפַסח�ֲאִפיקֹוָמן'ביאור�ההלכה�[�.סיפוקו
�הפסח �קרבן ��,אכילת �מסיימים �מפטירין(אין �במיני�) �הסעודה את

�טעם�בפינו�ישאריכדי�ש�,הסיבה�לכך�היא�).'אפיקומן'(�וקינוח�מתיקה
��בשר �74פסחהקרבן �הפסחכ. �קרבן �לנו �יום�שאין �זה�נאמ, ר�במצה�דין

�האחרונה ,� �'אפיקומן'המכונה ��הבאה, �הפסחלזכר �קרבן לאחריה�ש,
���.]75אין�לאכול�כלום

� �אֹוֵמר�,ָרָׁשעבן �הּוא ��?ָמה �אתכאשר �לפניו �רואה עבודת��הוא
ָמה�ָהֲעבֹוָדה�ַהֹּזאת�"�:76לועג�ואומרהוא��,קרבן�הפסח�הקרבת�ואכילת

הוא��77?בעבודה�זו�אתם�מטריחים�אותנו�כל�שנה�מחדש�מדוע�-�"ָלֶכם
� �לחינם�,"ָלֶכם"�בביטוימשתמש �ולא �אומר�הוא. '�לכם'�,לנו�כאילו
נמצא�.�הוא�לא�בשבילי�עבודת�קרבן�הפסח�.לא�לי�-�ְוֹלא�לוֹ��העבודה
שאלתו�באה�אך��אשר,�הבן�הרשעבשאלת�מדבר��זה�פסוקש�,אם�כן
�ולשמוע�תשובה�ללעוג �ולא�ללמוד �ַעְצמֹו��.ולקנטר �ֶאת �ֶׁשהֹוִציא ּוְלִפי

�ַהְּכָלל �הוא�,78''מצוות�העל�לגלג�כפר�וש�',מכלל�עבודת�ה�-�ִמן �הרי
�ְּבִעָּקר �בהקב�-�ָּכַפר �ה"כפר ,� �הלפי �במצוות �כופר��,'שהכופר כאילו

                                                      

�ם"הרמב�בן�אברהם�רבי�בן�דוד�לרבי�פ"הגש(�הנגיד�דוד�רבי�במדרש�מפרש�כך�73 �עמ) �נב'
�פתח�אתה�אף"�שם�המכילתא�בלשון�מפורש�וכן.�החכם�לבן�התשובה�את)�א"תשמ�וגשל(

��.שם�ההגדה�עיוני�פ"הגש'�ועיי�.לסוף)�פתיחה(�מהתחלה,�כלומר,�"הפסח�בהלכות�לו
 .ר"וש�במשנה�ב,�קיט�פסחים�ם"רשב�74
��.א,�תעז�ח"או�ע"שו�75
��.כו,�יב�שמות�76
��.ירושלמי�פ"ע�הלקט�שבלי�77
��.ן"ראב�78
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�ִׁשָּניו�,לכןוְ��.79עצמו�ה"קבב �ֶאת �ַהְקֵהה �ַאָּתה �שיניו�-�ַאף �.החלש�את
�,ולקנטר�להכעיס�בדעה�צלולה�כדי�,שהוא�כופר�בעיקר�מאחר�,כלומר

�עליו �כאיוולתו�וענה�,כעס �לו80��ֹכסיל �ֶזה"�:ֶוֱאמֹור �שאקיים�ַּבֲעבּור
גאולת�,�לי�גאולה�זו'�עשה�ה�-�"ִלי�ְּבֵצאִתי�ִמִּמְצָרִים�'הָעָׂשה��מצוותיו
באותו��כך�אתה�השיבהו,�'לכם'ואמר��התבטאכשם�שהוא��.81מצרים
�.82ךולא�ל�-�ְוֹלא�לוֹ��כלומר,�"ִלי�'עשה�ה"�:כתובה�בלשון�,לשון�מטבע

�גאל �'ה�אותי �ולא�אותך, �ִנְגָאל�כי, �ָהָיה �ֹלא �ָׁשם �ָהָיה ,�כנגדך�-��83ִאּלּו
�יתולא�הי,�נענש�מדה�כנגד�מדה�הייתכי�,�דיברה�תורה,�שאינך�מאמין

��שם�מת�אלא�ממצרים�נגאל �ימי �יאפהבשלשת �חושך[לה ,�]במכת
��.84בהם�מתו�רשעי�ישראל

�אינו�יודע�להעמיק�בשאלותיוש�,]היפך�החכם[הוא�'�תם'�-�ָּתם�בן�
�-�?�"ַמה�ֹּזאת"�?)שואל(�ָמה�הּוא�אֹוֵמר�,85)'סתם'�כמו'�תם'(ושואל�סתם�

�הסדר�בתמימות�מצביע �הערוך�על �השונים, �ומצוותיו �מנהגיו ,�על
�זאת'�:סתם�ושואל �היום�'מה �עושים �שאנו �כן�מובן[? שהכתוב��,אם
�התםב�עוסק �ֵאָליו�.86]שאלת�הבן �ָיד�,ְוָאַמְרָּת �)בניסים�גדולים(�ְּבחֹוֶזק

עושים�בלילה�זה�מצוות��לכן�אנוו�-�ִמִּמְצַרִים�ִמֵּבית�ֲעָבִדים�'ההֹוִציָאנּו�
��.87הניסים�אותםלזכר�,�מיוחדות

�וְ� �לילד�,ִלְׁשאֹול�יֹוֵדעַ��ֶׁשֵאינוֹ�הבן �ש�בדומה �לפתוח�קטן �יודע אינו
�ולשאול �לו�-�לוֹ��ְּפַתח�88)אתה(�ַאְּת��,מעצמו �לספר �אתה את��התחל

�המושך�את�הלב�סיפור �יציאת�מצרים�באופן �לשאלה�, בלא�להמתין

                                                      

��.ן"ראב�79
��.��אבודרהם,�ן"ראב,�חיים�ארחות�80
 .ח,�יג�שמות�י"רש�81
��.הלקט�שבלי�82
 ".]נגאל�היית�לא"�הגירסא�בא'�פ�סוף�ובמכילתא.�נסתר�בלשון[�83

 .ד"רי,�חיים�ארחות,�הלקט�שבלי�84
��.ר"וש�אבודרהם,�יד,�יג�שמות�י"רש�85
��.קדמון�פירוש�86
��.ץ"רשב�87
��.מ"ובש,�ז,�ד�רבה�בבמדבר,�חכמים�בלשון�מצינו�וכן.�'אתה'�כמו',�את'�88
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�.90מעצמו�נוספות�שאלות�לשאולו�פיו�את�לפתוח�יסייע�לוזה��.89מצידו
�בפסוק�הבא�הובאה�תשובה�ללא�שאלה�מקדימה[ אם�כן�מובן�שבן�,

�ְוִהַּגְדּתָ�",�ֶׁשֶּנֱאַמר�כמו,�]זה�לא�שאל�כלום�אלא�אנו�צריכים�לפתוח�לו
�ְּבֵצאִתי�ִלי�'ה�ָעָׂשה�שאקיים�מצוותיו�ֶזה�ַּבֲעבּור�ֵלאֹמר�ַההּוא�ַּבּיֹום�ְלִבְנךָ�

��.91גאולת�מצרים�–לי�גאולה�זו�'�עשה�ה�-�"ִמִּמְצָרִים

שאינו�יודע�'לבן��תשובהכ',�וגו"�והגדת�לבנך"הכתוב��שהבאנו�את�לאחר
םו�'לשאול �הבני �92לשאר �ההגדה, �בעיקר �שנדרוש �יציאת�בו�וקודם סיפור
� �["מצרים �עמתחילה �'וכו�"ז"עובדי �רב, �]93כשיטת �דרשת�, �את �מביאים אנו

��94המכילתא �פסוק �על �לבנך("זה �")והגדת �למדים�ממנה, �אנו �מצות�, שזמן
��95בליל�הסדרהוא�,�סיפור�יציאת�מצרים�לבנינו

'�בעבור�זה�עשה�ה,�לאמור�ביום�ההוא�והגדת�לבנך"�:נאמר�בכתוב
את�(�ַהֹּזאת�ָהֲעֹבָדה�ֶאת�ְוָעַבְדּתָ�"�:נאמר�וקודם�לה�כתובוב�.96'וגו�"לי

�הפסח �ההגדה�ובכללה�,עבודת �ניסן�–�97"ַהֶּזה�ַּבֹחֶדׁש�)מצות �.חודש
�היאההגדה��מצות�שחובת,�מכתובים�אלו�98שומע�אני�ָיכֹול�,כןכיון�ש
�99ניסן�,ֹחֶדׁש�ֵמֹראׁש ,� �לֹוַמר�ַּתְלמּוד�?100מצרים�נוגאולת�תחילתשהיא

ביום�"�מהו�.")והגדת�לבנך�ביום�ההוא("�"ַההּוא�ַּבּיֹום"�כתובבהמשך�ה
�ַהּיֹום�ֶאת�ָזכֹור"�:בפרשה�קודם�לכן�המוזכרהיום�המיוחד��הוא�?"ההוא
�'כלומר�.101"ִמִּמְצַרִים�ְיָצאֶתם�ֲאֶׁשר�ַהֶּזה �ההואב, הוא��המיוחד�'יום

יציאת�ביום��היא�שמצות�ההגדה�,מכאן�.מצרים�יצאנו�בו'�הזה�יוםה'
                                                      

 .'וכו�העבודה�את�ה"ד�ה,�יג�שמות�י"רש�89
 .קדמון�ופירוש�הלקט�שבלי'�עיי�90
 .ח,�יג�שמות�י"רש�91
��.פשוטו�פ"ע�ל"נ�כן�92
 .א,�קטז�פסחים�93
 .הבנים�לשאלות�קשר�ללא,�ח,�יג�שמות�94
��.אבודרהם,�א"ריטב,�ם"לרשב�מיוחס'�עיי�95
��.שם�המכילתא�לשון'�עיי�96
 .שם�י"רש'�ועיי,�ה,�יג�שמות�97
 ).?שומעים�אנו�מה]�חיים�ארחות'�עיי['�הפי�ולשאר.�(שם�המכילתא�לשון�98

��.שם�במכילתא�ב"הנצי�וברכת�ם"מלבי'�ועיי,�ויטרי,�אבודרהם,�א"ריטב�99
 .ץ"רשב,�חיים�ארחות,�ם"לרשב�מיוחס�100
 .ג�,יג�שמות�101
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� �102]ולא�מראש�חודש[מצרים �עתהמ. כיון��-�"ַההּוא�ַּבּיֹום"�)אם(�ִאי,
� �לשון �הכתוב �היא��',ביום'שנקט �הפסח �קרבן �הקרבת �שמצות וכיון

�ד�ניסן"ביום�י,�כלומר�,יֹום�ִמְּבעֹודחלה�מצות�ההגדה��ָיכֹול�,103ד"ביום�י
�ט[ �בליל �ניסן"ולא �הסדר�,ו �הכתוב�לֹוַמר�ַּתְלמּוד�?]ליל :�בהמשך
צביע�על�המצות�לה�יכול�בזמן�שאתה,�היאו�משמעותש�,"ֶזה�ַּבֲעבּור"

�שולחנך�והמרור �ט�יחד�הנאכלים�,104שעל �בליל �הפסח �קרבן ,�ו"עם
�ההגדה�ָאַמְרִּתי�ֹלאש�נמצא�.105"ֶזה�ַּבֲעבּור"�ומרלו �מצות �את �לקיים

�ניסן"הוא�ליל�ט�,ְלָפֶניךָ��ֻמָּנִחים�ּוָמרֹור�ַמָּצה�ֶׁשֵיׁש�ְּבָׁשָעה�ֶאָּלא בליל��,ו
��.106ולא�קודם�לכן�,]ו�ניסן"ליל�ט[�הסדר�דווקא

�תחילת ��מכאן �ודרשותיה �ההגדה �רב(עיקר �בגנות��.)כשיטת ומתחיל
��וממשיך�ומסיים�בשבח"]�ז"עובדי�עמתחילה�["

�ֲאבֹוֵתינּו�ָהיּו�ָזָרה�ֲעבֹוָדה�עֹוְבֵדי�ִמְּתִחָּלה �ַהָּמקֹום�ֵקְרָבנּו�ְוַעְכָׁשיו,
�ַלֲעבֹוָדתוֹ� �ֶׁשֶּנֱאַמר. �ֱאֹלֵהי�'ה�ָאַמר�ֹּכה�ָהָעם�ָּכל�ֶאל�ְיהֹוֻׁשעַ��ַוֹּיאֶמר",
�ִיְׂשָרֵאל ��-�ַהָּנָהר�ְּבֵעֶבר, �מעברו(מצידו �פרת) �נהר �של �ָיְׁשבּו�107השני

�ֵמעֹוָלם�ֲאבֹוֵתיֶכם ,�תרח�-�ַוַּיַעְבדּו�,ָנחֹור�ַוֲאִבי�ַאְבָרָהם�ֲאִבי�ֶּתַרח�,הם.
�ֵמֵעֶבר�ַאְבָרָהם�ֶאת�ֲאִביֶכם�ֶאת�ָוֶאַּקח.�"ֲאֵחִרים�ֱאֹלִהים�108נחור�ואברהם

�לוֹ��ָוֶאֵּתן�.109אחריו�ַזְרעוֹ��ֶאת�ָוַאְרֶּבה�,ְּכָנַען�ֶאֶרץ�ְּבָכל�אֹותוֹ��ָואֹוֵלךְ��,ַהָּנָהר
�ִיְצָחק�ֶאת �ֵעָׂשו�ְוֶאת�ַיֲעֹקב�ֶאת�ְלִיְצָחק�ָוֶאֵּתן, המקום�[�ֶאת�ְלֵעָׂשו�ָוֶאֵּתן,

כל�חלק�ונחלה��כי�אין�לעשיו�,אֹותוֹ��לנחול�-�ָלֶרֶׁשת�,ֵׂשִעיר�ַהר�]ששמו
�ישראל �אבל�.110בארץ �של��כי�,ִמְצָרִים�ָיְרדּו�ּוָבָניו�ְוַיֲעֹקב, �צאצאיו על

                                                      

��.אבודרהם,�קדמון�פירוש�102
��.אבודרהם,�קדמון�פירוש�103
 .שם�המכילתא�לשון,�"שולחנך�על"�104
��.א"ריטב�105
��.א"ריטב�106
��.ב,�כד�יהושע�יונתן�תרגום�107
�בראשית�שלמה�ותורה�א"ריטב�ע"וע.�ץ"רשב,�ג,�א�ז"ע'�הל�ם"רמב,�ח,�לט�רבה�בראשית�108

��.כה,�כו
��.יז,�כב�בראשית�109
 .ה,�ב�דברים�110
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�לגלות �הוטל �למצרים�אברהם �ה, �את �בין��עליו�גזרנלקיים בברית
�כדי�,)להלןמובא�כ(�',וגו"�ָלֶהם�ֹלא�ְּבֶאֶרץ�ַזְרֲעךָ��ִיְהֶיה�ֵגר�ִּכי"�הבתרים
�התורה�תלקבל�להזדכך �לעם�לו�יותלה, �הארץ��לרשת�ולבסוף, את
�מברכים�.111הקדושה �אנו �כך �-��ְלִיְׂשָרֵאל�ַהְבָטָחתוֹ��ׁשֹוֵמר�ָּברּוךְ��:על

�לאברהם �מצרים�שהבטיח �מארץ �בניו �את �יוציא �שלבסוף ,�אבינו
���.הּוא�ָּברּוךְ�.�112ויזכו�בכל�הטוב,�ויגאלם

�ועוד�זאת �,מצרים�גלות�של�-�ַהֵּקץ�ֶאת�ִחַּׁשב�הּוא�ָּברּוךְ��ֶׁשַהָּקדֹוׁש,
�ְלַאְבָרָהם�ֶׁשָאַמר�ְּכָמה�ַלֲעֹשֹותו�כדי�להקדים�את�גאולתם�,לידת�יצחקמ

�ַהְּבָתִרים�ֵּבין�ִּבְבִרית�ָאִבינּו �ֶׁשֶּנֱאַמר. �ֵגר�ִּכי�ֵּתַדע�ָיֹדעַ��ְלַאְבָרם�ַוֹּיאֶמר,
�.ָׁשָנה�ֵמאֹות�ַאְרַּבע�ֹאָתם�ְוִעּנּו�ַוֲעָבדּום�ָלֶהם�ֹלא�ְּבֶאֶרץ�ַזְרֲעךָ��ִיְהֶיה

את�עם�ישראל�בתום�ארבע�מאות��הבטיח�לאברהם�לגאול'�ה,�כלומר
לא�,�ולפי�שהיה�חפץ�לקרב�גאולתם�מחמת�קושי�שעבוד�מצרים�.שנה

� �מעחישב �הקץ �מאת �אלא �למצרים �בואם �ת �יצחקעת �לידת �,נמצא.
במקום�ארבע�,�מצרים�עצמה�נותרו�רק�מאתים�ועשר�שניםבשלגלות�

�שנה �מאות �יצחקמ[, ��לידת �ועד �מצרים �שנה�–גלות �תשעים .�מאה
�ובמצרים�עצמה �לבסוףוְ��.113])190+210=400(מאתים�ועשר�שנים�, �ַגם,

�ישראל�ֵיְצאּו�ֵכן�ְוַאֲחֵרי�,ָאֹנִכי�ָּדן�ַיֲעֹבדּו�ֲאֶׁשר�)האומה(�ַהּגֹוי�ֶאת �בני
�לכל�הטוב�ולנחלת�ארץ�ישראל�ויזכו�,ָּגדֹול�ִּבְרכּוׁש תורה��בה�לקיים,
��.ומצוות

�זווְ� �הקב�הבטחה �בין�"שהבטיח �בברית �אבינו �לאברהם ה
�ָעַמד�ִּבְלָבד�ֶאָחד�ֹּלא�הריֶׁש�.�ְוָלנּו�ַלֲאבֹוֵתינּו�ֶׁשָעְמָדה�זו�ִהיא,�114הבתרים

�ּדֹור�ֶׁשְּבָכל�ֶאָּלא�?יים�וקיימיםואיך�אנו�עומדים�כעת�ח�,ְלַכּלֹוֵתנּו�ָעֵלינּו
�ְלַכּלֹוֵתנּו�ָעֵלינּו�עֹוְמִדים�ָודֹור בזכות�,�ִמָּיָדם�ַמִּציֵלנּו�הּוא�ָּברּוךְ��ְוַהָּקדֹוׁש,

��.אברהם�אבינועם�'�בין�הבתרים�שכרת�הברית�
                                                      

��.חיים�ארחות'�עיי.�כד�פרק�יהושע�111
��.א"ריטב,�ן"ראב,�ד"רי�112
 .ר"וש�ן"ראב�113
��.קדמון�פירוש,�ץ"רשב�114
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� �נדרשתמכאן �אבי"�פרשת�והלאה �אבד �כו(�"ארמי �דברים �מכונהה�,)ה,
�ביכורים'�פרשת �'וידוי �זו. �פרשה �דרשת �יציאת��היא, �סיפור �עיקר למעשה

ם �המרובה�,בקצרה�,115מצרי �את �המחזיק �מועט �פרשה. �עניני זו��סדר
�]ג[�,עבודת�הפרךהעינוי�ו�]ב[�,הירידה�למצרים�]א[�:כדלהלן�םה�,ודרשותיה

בניסים��מכות�מצרים�]ה[�,ולחצם�סבלם'�שמיעת�וראית�ה�]ד[�',הצעקה�אל�ה
���.הגאולה�–�לבסוףו�]ו[�,גדולים

�,זאת�בכל,�בפני�עצמהדרשה�היא��שלהלן�'ביכוריםי�ידוו'פרשת�למרות�ש
�"]והיא�שעמדה["הקודמת�סקא�יפל�שייכת�גם�היא �רואיםש�,בזאת, כי��,אנו

כשם�שלבן�ביקש�לאבד�את�יעקב�,�עומדים�עלינו�לכלותנו�ודור�אכן�בכל�דור
� ��,]וממילא�את�כל�ישראל[אבינו �מידו�ה"לבסוף�הקבאך ��,הצילנו �מצילנוכן
��כל�שונאינו�מיד�ויצילנו

�ְלַיֲעֹקב�ַלֲעֹשֹות�)ארץ�ארםממוצא�(�ָהֲאַרִּמי�ָלָבן�ִּבֵּקׁש�ַמה�ּוְלַמד�ֵצא
�ָאִבינּו �ֶאת�ַלֲעקֹור�ִּבֵּקׁש�ְוָלָבן�ַהְּזָכִרים�ַעל�ֶאָּלאמיתה��ָגַזר�ֹלא�ֶׁשַּפְרֹעה.
�ַהֹּכל �שביקש�לבן�-�ָאִבי�ֹאֵבד�ֲאַרִּמי"�:ֶׁשֶּנֱאַמר. �לאבד�)'ארמי'(�מכאן

�'אובד'( (� �יעקב �)'אבי'(את �ליעקב�שאמר�כפי, �"לבן �ידי�: �לאל יש
כיון�שרצה�מאך�,�לא�איבדו�בסוףואף�על�פי�של.�116"רעלעשות�עמכם�

� �]יעקב�עם�רחל�ולאהברח�כשרדף�אחריו�לאחר�ש[לאבדו �ונחשב�ל,
�איבדו �כאילו �ממש�הדבר �של, מחשבה��מצרף�ה"הקב�רשעיםמשום

�,ִמְצַרְיָמה�יעקב�ובניו�ַוֵּיֶרד�,יעקב�מלבן�אחר�שניצללו�.117רעה�למעשה
��."ָוָרב�ָעצּום�ָּגדֹול�ְלגֹוי�ָׁשם�ַוְיִהי,�ְמָעט�)באנשים(�ִּבְמֵתי�ָׁשם�ַוָּיָגר

ארמי�אובד�["�'ווידוי�ביכורים'פרשת�מהפסוק�הראשון��את�אחר�שהבאנול
�וגו�אבי �ורב' �"]עצום ,� �ודורשים�מפרשיםאנו �תיבה�ומבארים�מרחיבים, �כל

�בו�ותיבה �בהמשך�, �ביכורים'כל�פרשת�וכן �'וידוי �בהש�כל�פסוק�ופסוק, עד�,
��תומה

                                                      

��.פ"הגש�על�ם"מלבי,�ד,�ז�מ"חו�ם"רמב,�א,�קטז�פסחים�115
 .הלקט�שבלי�116
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�הראשון�בתחילת�נאמר �שב�הפסוק �ביכורים'פרשת �ַוֵּיֶרד"�,'וידוי
�שיעקב�."ִמְצַרְיָמה �לא�משמע �למצרים�מרצונו�ירד�אבינו �ירד�אלא,

לאברהם��'שאמר�ה�על�פי�הדיבור�-�ַהִּדּבּור�ִּפי�ַעל�ָאנּוס�משום�שהיה
�לא�להם" �בארץ �זרעך �יהיה �גר �כי �ה�את"הקב�סיבב�שמחמתו�,'וגו"

גלות��–�ברית�בין�הבתרים�רתיכדי�לקיים�גז,�למצרים�ובניו�ירידת�יעקב
ויעקב�"כפי�שנתבאר�לעיל�בפיסקא�(שם�וגאולתם�מ�במצרים�ישראל

��.118ומשום�כך�נאנס�יעקב�לרדת�מצרים,�")ובניו�ירדו�מצרים

�נאמר �הפסוק שנקט��וכיון�,)במצרים(�יעקב�"ָׁשם�ַוָיָגר"�:בהמשך
� �דירה�זמנית�,'ויגר'הכתוב�בלשון ��נקט�ולא�,שהוא�לשון �',דר'בלשון

�על�מנת�ָאִבינּו�ַיֲעֹקב�ָיַרד�ֶׁשֹּלא�,ְמַלֵּמד�זה�דבר,�שהוא�לשון�דירת�קבע
�קבוע�ְּבִמְצַרִים�ְלִהְׁשַּתֵּקעַ� �באופן �ובניו באופן��ָׁשם�ָלגּור�רק�ֶאָּלא�,הוא

כי�כל�ירידת�יעקב�ובניו�מצרימה�לא�היתה�אלא�מחמת��.זמניוארעי�
�)שהיה�זה�לאונסם(�הרעב�המציק�שבארץ�כנען וכוונתם�היתה�מיד�,

��לחזור�הרעב�שנות�בתום �כנעןלארץ �מקום�קביעותם, ,�ֶׁשֶּנֱאַמר�כמו,
�,ָּבאנּו�ָּבָאֶרץ�באופן�זמני�וארעי�-�ָלגּור�,ַּפְרֹעה�ֶאל�בני�ישראל�ַוֹּיאְמרּו"
�ְּכָנַען�ְּבֶאֶרץ�ָהָרָעב�ָכֵבד�ִּכי�,ַלֲעָבֶדיךָ��ֲאֶׁשר�ַלֹּצאן�ִמְרֶעה�ֵאין�ִּכי �ְוַעָּתה,

�אנו �הרעב��."ֹּגֶׁשן�ְּבֶאֶרץ�ֲעָבֶדיךָ��ָנא�ֵיְׁשבּו�,מבקשים �בתום �מיד אבל
��.לא�באנו�לכאן�אלא�לזמן�מוגבלכי�,�לארץ�כנעןנשוב�

של�אנשים�ירד��מספר�מועטעם��,כלומר�."ְמָעט�119באנשים�-�ִּבְמֵתי"
�למצרים �אבינו �ֶׁשֶּנֱאַמר�ְּכָמה�,יעקב �ֲאבֹוֶתיךָ��ָיְרדּו�ֶנֶפׁש�ְּבִׁשְבִעים",

��".ָלרֹוב�ַהָּׁשַמִים�ְּככֹוְכֵבי�ֱאֹלֶהיךָ��'ה�ָׂשְמךָ��ְוַעָּתה�,ִמְצָרְיָמה

אומה�במצרים�ל�ניכרים�היו�עם�ישראל�-"�]120ָּגדֹול[�ְלגֹוי�ָׁשם�ַוְיִהי"
�ִיְׂשָרֵאל�ֶׁשָהיּו�ְמַלֵּמד�?ובמה�היו�ניכרים�לגוי�בפני�עצמו�.)'לגוי'(�נפרדת
�,כלומר�.]מובדלים�וניכרים[�פירושו�מסומנים�'מצוינים'�-�ָׁשם�ְמֻצָּיִנים

                                                      

��".אדם�בחבלי"�ב,�פט�שבת'�ועיי,�ן"ראב,�ץ"רשב,�ויטרי�מחזור,�תבוא�כי'�פ�טוב�לקח�מדרש�118
 .ר"וש�ן"ראב�119
��.ר"וש�ם"ורמב�ג"רס"�גדול"�תיבת�ללא�ג"וי.�ר"וש�ג"רע�פ"הגש'�גי�היא�כך�120
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� �ניכר �לכלהיה �ישראל�כי, �המצרים�עם �בעם �מעורבים �אינם �אלא,
,�ם�ובמראםבמלבוש�,בשמם�ובלשונם�,מובדלים�מהם�במקום�מגורם
�חייהם �ובתהלוכות �במאכלם .� �עצמו�)אומה(גוי �בפני נכבד��,מיוחד

��.121הדרבומפואר�בהוד�ו

�בא�,כלומר�.רב�פירושו�'גדול'�-�"ָעצּום�,ָּגדֹול" .�וכלוסיןמרובה
�חזק�'עצום' �ביותר�,כלומר�.פירושו �חזק גם��ֶׁשֶּנֱאַמר�ְּכָמהו�,122עם

�ב �אחר �בכתוב �ַוַּיַעְצמּו�ַוִּיְרּבּו�ַוִּיְׁשְרצּו�ָּפרּו�ִיְׂשָרֵאל�ּוְבֵני"�:הרחבהיתר
�וירבו'�".ֹאָתם�ָהָאֶרץ�ַוִּתָּמֵלא�,ְמֹאד�ִּבְמֹאד �בכמות' בחוזק��'ויעצמו'.

��.כוחבו

�ו�-�"ָוָרב" �ומתרביםהיו �הולכים �כלומר. ,� ��היותםמלבד גדול�עם
���.הוסיפו�ורבו�הלוך�ורבה,�מרובה�באוכלוסין

ל �יחזקא �הנביא �הבאים �וממשיל�123בפסוקים �מצבם��מתאר את
�ישראל �עם �של �השפל ,� �ירידתם �לגאולתם�למצריםמאז ,�משם�ועד

,�ומוזנחת�מלוכלכת�בדם�לידה�,עזובה�שנולדה�בשדהבמשל�לתינוקת�
גידלה�במסירות�וטיפחה�,�טיפל�בה,�עבר�שם�מלך�גדול�שלקחהש�עד

�בכל�מיני�תפנוקים�כ �בת�מלכיםמו �נערות, .�עד�שהגיעה�לכלל�סימני
�יפים�מאד �בקישוטים �קישטה�המלך �אז �והיתה�ומשה; �עת�דודים גיע

��.124נשא�אותה�המלך�לו�לאשה,�מלכהראויה�להיות�

� �היא�מהפסוקוהראיה �ורבים �הולכים �היו �ישראל ְּכָמה��שבני
�ביחזקאל�ֶׁשֶּנֱאַמר �המשל �-��ְנַתִּתיךְ��ַהָּׂשֶדה�ְּכֶצַמח�ְרָבָבה"�:בתחילת

��'רבבה' �הרבה �רבבות �אלפים(הוא �כםירידתב�,כלומר�.125)עשרות

                                                      

�שם�טוב�לקח�מדרש�121 �ץ"רשב, �(ר"וש�יקר�בן�י"ר, �מצוות'�והשמטתי. �עיי[' �ץ"רשב' �ותורה]
��.)חלוקים�מדרשים�הםרה�ולכאו,�"ועריה�ערום"�אומר�הוא�שלהלן�היות,�]ב,�כח�יומא[
��.ד"רי�ע"וע.�הדורש�מראיית�מוכח�וכן,�אונקלוס�פ"ע�הלקט�שבלי�122
 .ו,�טז�123
��.בפסוק�להלן�וכן�ד"המצו'�פי�לפי�124
��.ז,�טז�יחזקאל�צ"מצו�125
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��למצרים �של �מועט �מספר �נפשהייתם �שבעים �במצרים�, ובהיותכם
�אתכם�שםיר �לרבבות�בתי �כ, �בפרשת��וזהו�.השדה�יעשבמו שנאמר
���.'ָוָרב'�'ידוי�ביכוריםו'

�ביחזקאל �הפסוק �אותך��-�ַוִּתְגְּדִלי�ַוִּתְרִּבי�:הוא�המשך טיפחתי
�לגדלך �והתמסרתי הגעת�עד�ש�,תינוקה�את�כאם�המגדלת�ומטפחת,

�הנערּות�זמןל �אומר�ה"הקב�:והנמשל. �אותך�, �וטיפחתי �גידלתי אני
�גדול �לעם �במצרים �ורב, �חזק בקישוט��-�ֲעָדִיים�ַּבֲעִדי�ַוָּתֹבִאי.

�אותך�קישטתי,�הנערות�זמןל�באת�והגעתש�כיון�,כלומר�,שבקישוטים
�-�ִצֵּמחַ��ּוְׂשָעֵרךְ��ָנֹכנּו�ָׁשַדִיםכי��,הוא�והסימן�לכך.�בקישוטים�יפים�מאד

��למרותוְ��.נערות�סימני�הם �ערומה�-�"ְוֶעְרָיה�ֵעֹרם�נותרת�ַאְּת�זאת
�היכ�ומגולה �ש�:והנמשל�.לדךוויום �אמנם �ישראל �ועם �גדלנתנתרבה

�חזקתנו �הגיע, �ראוי��,כלומר�,בגרותו�נערות�לכלל�ואף �שכבר כמעט
�ול �התורהלגאולה �קבלת �ו�ערום�נותר�אך, �טוביםמממצוות �מעשים

��.126ולאולגזכות�ה�כדי�שיהיה�בהם�,כאלו

�ב �בסדר �יחזקאלהפסוקים ,� �הבא �[הפסוק �ופסוק [� �לפסוק רבבה�"קודם
�[כצמח "� �זפסוק �בדרש�הפסוקים�סדר�כאן�ונהפך]. �לסיים �לא ערום�"�הכדי
�ועריה �המצוות" �מן �לסיים, �הבא�אלא �בפסוק �ניתן, �מצוות��בו �לשתי רמז

�ו �ממצרים �ישראל �נגאלו �שבזכותם �להיגאלבזכותם �לבוא�עתידים �לעתיד
��127א"בב

�בשדה��-�ִמְתּבֹוֶסֶסת�ָוֶאְרֵאךְ��)לצידך(�ָעַלִיךְ��ָוֶאֱעבֹור" מושלכת
למרות��:בהבטחה�ָלךְ��ָוֹאַמר�,בדם�הלידה�-�ְּבָדָמִיךְ��מגולגלת�ורמוסה

�שמצאתיך�,כל�כך�הירוד�מצבך בכל��–�ְּבָדַמִיךְ��עזובה�ומלוכלכת�כפי
אני�כי��"!ֲחִיי�ְּבָדַמִיךְ��ָלךְ��ָוֹאַמר�,וכפל�שוב�!ולא�תמותי�תחיי�-�!ֲחִיי�זאת

                                                      

��.ה"פ�דפסחא�מסכתא�בא�מכילתא�126
�גירסת�היא�שכן�דוד�פני�בספרו�א"חיד'�ועיי.�פ"בהגש�ץ"יעב�ובסידור�ם"לרשב�מיוחס'�עיי�127

��.ל"האריז
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�בךא �טפל �ו�.128עליך�ואסוכך�אגן, �חיי'�תיבותהנכפלו רמז�ל�,'בדמיך
�דמיםנלש ��אלו�,י �ישראל�]ויגאלו[שתי�מצוות�שבזכותם�נגאלו �:הםו,
��.129ודם�הפסח�שקיימו�במצרים�]ב[,�דם�המילה]�א[

�הפסו �דרשת �כאן �עד �מפרשת �הראשון �ביכורים'ק �והלאה��.'ווידוי מכאן
��.�זו�נדרש�הפסוק�השני�בפרשה

��:לוסיןרבינו�באוכאחר�ש

��."ָקָׁשה�ֲעבֹוָדה�ָעֵלינּו�ַוִיְּתנּו�ַוְיַעּנּונּו�ַהִּמְצִרים�ֹאָתנּו�ַוָּיֵרעּו"

היינו�לעם�גדול�נכיון�ש�-�"ַהִּמְצִרים�ֹאָתנּו�ַוָּיֵרעּו":�כך�נדרש�פסוק�זה
�ורב �גרם�,עצום �זה ��דבר �אתלמצרים �להשליך התינוקות��לגזור
�עמו�ְּכָמה�,ליאור�לנו�הנולדים �לבני �פרעה �ֶׁשֶּנֱאַמר�,שאמר �ָהָבה",
�ישראל�-�לוֹ��ִנְתַחְּכָמה �ִתְקֶראָנה�כאשר�-�ִּכי�ְוָהָיה�,ִיְרֶּבה�ֶּפן�,לעם

�מבחוץ�ִמְלָחָמה�)ארעית( �אויבינו �,ֹשֹוְנֵאינּו�ַעל�הּוא�ַּגם�ְונֹוַסף�,עם
��."ָהָאֶרץ�ִמן�)יצאו(�ְוָעָלה�ָּבנּו�ְוִנְלַחם�,פניםמב

�'ערי�מסכנות'�בנייתעבודת�של�עינוי��?זה�עינוי�מה�היה�."ַוְיַעּנּונּו"
�ֶׁשֶּנֱאַמר�ְּכָמה�,לפרעה �ישראל�-�ָעָליו�המצרים�ַוָּיִׂשימּו, �עם �ָׂשֵרי�על
�שיגבו�-�ִמִּסים ��שרים �ישראל�ַעּנֹותוֹ��ְלַמַען�,עבודה�מסמהם �את

�המצרים�ְּבִסְבלֹוָתם �של �כלומר. �ישראל, �את �לענות �ידי��במטרה על
�עליהם �ישימו �שהמצרים �הסבל �עבודהו. שעם��-�ַוִּיֶבן�-�היה�זה�מס

�אוצרות�-�ִמְסְּכנֹות�ָעֵרי�הבנ�ישראל �ערי �ו�ערים�הן, ,�בצורותחזקות
� �גבוהה�חומהבמוקפות ��בהן, �אכסנו(אצרו �האוצרות) �.ְלַפְרֹעה�את

אלו�ערים��.ַרַעְמֵסס�העיר�ְוֶאת�,ִּפֹתם�העיר�ֶאת�?אלו�ערים�שמות�ומהן
�בנויות�מכבר �,ערים�אלו�להסב,�עם�ישראל�היתה�שלהעבודה�ו�,היו

מתאימות�ה�,בעלות�חומה�איתנה�,חזקות�,רותמערי�מושב�לערי�אוצ

                                                      

��.ו�שם�ד"מצו�128
��.כט�פרק�א"דר�פרקי,�שם�מכילתא�129
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�אוצרותלאח �פרעה�יו�הרבים�שלסון �בניית��,הסבה�זו. החומות�וקושי
��."ַוְיַעּנּונּו"וזהו��,130לישראל�היתה�עינוי�גדול�,הגבוהות

��."ָקָׁשה�ֲעבֹוָדה�ָעֵלינּו�ַוִּיְּתנּו" �היתה �קשה'מה �עבודה �זו' היא�?
�הפרך ��עבודת �המצריםבה �אותנו �העבידו �ֶׁשֶּנֱאַמר�ְּכָמה, �ַוַּיֲעִבדּו",

�היו�המצרים�.131לשון�שבירה�–'�פרך'�-"�ְּבָפֶרךְ��ִיְׂשָרֵאל�ְּבֵני�ֶאת�ִמְצַרִים
� �קשה�בעבודהמעבידים�את�ישראל �.132המפרכת�ומשברת�את�הגוף,

��.133לנשים�עבודת�אנשיםו,�לאנשים�עבודת�נשיםהיו�נותנים�,�כגון

מכאן�והלאה�נדרש�',�ידוי�ביכוריםו'עד�כאן�דרשת�הפסוק�השני�מפרשת�
��.�זו�הפסוק�השלישי�בפרשה

��:אז,�וכבר�כשל�כח�הסבל,�מאד�שהרעו�לנו�המצרים�כיון

�ֲאבֹוֵתינּו�ֱאֹלֵהי�'ה�ֶאל�ַוִּנְצַעק" �ָעְנֵינּו�ֶאת�ַוַּיְרא�ֹקֵלנּו�ֶאת�'ה�ַוִּיְׁשַמע,
��".ַלֲחֵצנּו�ְוֶאת�ֲעָמֵלנּו�ְוֶאת

שמתואר�במקום�אחר�בתורה��ְּכָמה�,"ֲאבֹוֵתינּו�ֱאֹלֵהי�'ה�ֶאל�ַוִּנְצַעק"
�ֶׁשֶּנֱאַמר�,וצעקה�ז�באה�על�מה�)פרשת�שמותב( �ָהַרִּבים�ַבָּיִמים�ַוְיִהי",

שהרג�אחר�ל[�ןימדיבמשה��התגוררבהם��,רביםהימים�לאחר�ה�-�ָהֵהם
�,ִמְצַרִים�ֶמֶלךְ��ַוָּיָמת�,]מפני�פרעה�שלא�יהרגהו�למדין�וברח�,את�המצרי

וכל�אותם�הימים��.134ללא�חשש�ועתה�יכול�היה�משה�לחזור�למצרים
��אנחות�ִיְׂשָרֵאל�ְבֵני�ַוֵיָאְנחּו�– מחמת��-�ָהֲעֹבָדה�ִמן�,הלבמעומק

�שועתם�–�ָהֱאֹלִהים�ֶאל�ַׁשְוָעָתם�ַוַּתַעל�,'אל�הבקולם��ַוִּיְזָעקּו�,העבודה
��.135"'ה�ֶאל�ַוִּנְצַעק"וזהו��.ָהֲעֹבָדה�ִמן

                                                      

��].ם"רא'�עיי[�יא,�א�שמות�י"רש�130
 .בפריכה�ה"ד�ב,�יא�סוטה�י"רש�131
��.יג,�א�שמות�י"רש�132
��.תבוא�כי'�פ�טוב�לקח�מדרש�133
��.כד,�ב�שמות�ם"רשב'�עיי�134
��.שם�ם"ומלבי,�כד,�ב�שמות�ם"רשב�135
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פרשת�ב(שמתואר�במקום�אחר�בתורה��ְּכָמה�,"ֹקֵלנּו�ֶאת�'ה�ַוִּיְׁשַמע"
.�136וגניחתם�צעקתםאת��-�ַנֲאָקָתם�ֶאת�ֱאֹלִהים�ַוִּיְׁשַמע,�ֶׁשֶּנֱאַמר�,)שמות

�קץ �ובא �קרב �שעתה �הגאולה�ולפי �ב, �מאות�שנה �ארבע לידת�מתום
�ֶאת�שכרת�ְּבִריתוֹ��ֶאת�ֱאֹלִהים�ַוִיְזֹּכר�,לכן,�137]כפי�שנתפרש�לעיל[�יצחק

עם��שכרת�הברית�ְוֶאת�ִיְצָחקעם��שכרת�הברית�ֶאת�,ַאְבָרָהם�138)עם(
�ַיֲעֹקב אחר�,�לתת�לזרעם�את�ארץ�ישראל�לנחלה�םלשלושתנשבע�ש,

��".ֹקֵלנּו�ֶאת�'ה�ַוִּיְׁשַמע"וזהו��.139]ממצרים[גאולתם�

�ֶּדֶרךְ�מ�הבדלה�והפרשה�-�ְּפִריׁשּות�זוֹ��?'ָעְנֵינּו'מהו��."ָעְנֵינּו�ֶאת�ַוַּיְרא"
�ארץ'�-�ֶאֶרץ ��'דרך �להוא �כינוי �עוֹ�מצות �המיטה(נה וזהו��.)תשמיש

גדול�הוא�לאיש�ולאשה�לפרוש��לפי�שעינוי,�וסבל�מלשון�עינוי',�ָעְנֵינּו'
�מזה �[�זה �נקראת �היא �עונה'ולכך ,'� בהיפוך�(�'עינוי'מלשון

מלינים��על�ידי�שהיו,�המצריםעינוי�זה�הביאו�עליהם��.140])משמעותה
�העינוי�הזה�גם�את�.141מנשותיהם�בשדות�כדי�להפרישם�ת�הגבריםא

�ב�ֶׁשֶּנֱאַמר�ְּכָמה�',ה�ראה �המתארגם �אחר �ישראל��פסוק �סבל את
�הנראה�לעיןדבר��הוא�'ַוַּיְרא'�-�ִיְׂשָרֵאל�ְּבֵני�ֶאת�ֱאֹלִהים�ַוַּיְרא�,במצרים

'�ַוֵּיַדע'�-�ֱאֹלִהים�ַוֵּיַדע�,]שהיו�עושים�להם�המצרים�בגלויראה�את�'�ה[
'�ה.�בידיעה�רק�אלא�נודע�דבר�שבסתר�שאינו�נראה�לעיןהוא�ידיעת�

� �בידע �המצרים �להם �שעושים �שאת �דבר �צנעהו�סתרל �מצות�הי, א
��.142בני�ישראל�ממנה�מנעו�המצרים�את�,]נעשית�בצנעהה[עונה�

                                                      

��.נב,�נא�ירמיהו�צ"מצו�,כג,�ב�שמות�י"רש�136
��.כד,�ב�שמות�ם"רשב�137
��.כד,�ב�שמות�י"רש�138
��.כד,�ב�שמות�ם"ורשב�עזרא�אבן�139
 .הלקט�שבלי'�ועיי.�א"ריטב,�ץ"רשב�140
,�ם"לרשב�מיוחס�ב,�יא�סוטה�ע"וע.�חיים�ארחות,�אבודרהם,�י"רש�סידור,�יב,�א�רבה�שמות�141
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��.כה,�ב�שמות�בחיי



 כג  'והגדת'הגדת� 

  

��."ֲעָמֵלנּו�ְוֶאת" �הם �של�ש�,ַהָּבִנים�ֵאּלּו�–�'?עמלינו'מי �עמלו הם
�בגידולםהוא�ש�לפי�143אדם ��.144עמל �בנינו(�'עמלנו'גם�את �.'ה�ראה)

�ה�,כלומר �גם' �הזה�ראה �הגדול �הצער �עמו��,את �על �פרעה שציווה
�אתלהשלי �ֶׁשֶּנֱאַמר�ְּכָמה�,ליאור�)'עמלנו'(�בנינו�ך �ַהִּילֹוד�ַהֵּבן�ָּכל",

��."ְּתַחּיּון�–�ַהַּבת�ְוָכל�,ַּתְׁשִליכּוהּו�ַהְיֹאָרה�–�לישראל

�לחצנו�."ַלֲחֵצנּו�ְוֶאת" �ַהְּדַחק�זוֹ��–�?מהו �המצרים, �,דוחקים�שהיו
�ומ �מכוח�נואות�םיעבידמכים �למעלה �לחץ'[נו �הוא�' �ארמית בלשון

�ֶׁשֶּנֱאַמר�ְּכָמה�,]145'דחק' �לֹוֲחִצים�ִמְצַרִים�ֲאֶׁשר�ַהַּלַחץ�ֶאת�ָרִאיִתי�ְוַגם",
��.146"אֹוָתם

��עד �מפרשת �השלישי �הפסוק �דרשת �ביכוריםו'כאן �ידוי �והלאה�', מכאן
��.�זו�נדרש�הפסוק�הרביעי�בפרשה

�שכ �הראה '� �במצרים�סבלנואת �אליו�,הגדול �שצעקנו �עת��,ולאחר הגיע
��:אולההג

�ּוְבֹאתֹות�ָּגדֹול�ּוְבֹמָרא�ְנטּוָיה�ּוִבְזֹרעַ��ֲחָזָקה�ְּבָיד�ִמִּמְצַרִים�'ה�ַוּיֹוִצֵאנּו"
��".ּוְבֹמְפִתים

גאולת�ש,�היא''�ויוציאנו�ה'משמעות�הלשון��."ִמִּמְצַרִים�'ה�ַוּיֹוִצֵאנּו"
�ָׁשִליחַ��ְיֵדי�ַעל�ְוֹלא�ָׂשָרף�ְיֵדי�ַעל�ְוֹלא�ַמְלָאךְ��ְיֵדי�ַעל�ֹלא�מצרים�היתה

�ממצרים�ּוְבַעְצמוֹ��ִּבְכבֹודוֹ��הּוא�ָּברּוךְ��ַהָּקדֹוׁש�ֶאָּלא �גאלנו �ֶׁשֶּנֱאַמר�כמו,
�בכורות �היו�,באחרונה�המצרים�לקו�בה[�במכת �ראשית�שהיא תה

מחמתה�זרזו�המצרים�את�בני�ישראל��כי�גאולת�בני�ישראל�ממצרים
�ממצרים �מיד �ְוִהֵּכיִתי�,ַהֶּזה�ַּבַּלְיָלה�ִמְצַרִים�ְבֶאֶרץ�ְוָעַבְרִּתי"�:]לצאת

�,ְּבֵהָמה�בכור�ְוַעד�ָאָדם�בכורמֵ��,ִמְצַרִים�ְּבֶאֶרץ�ְּבכֹור�ָכל�במכת�הרג�את

                                                      

��.חיים�ארחות�ע"וע.�ר"וש�י"רש�סידור�143
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�בכל�עבודה�זרה�של�המצרים�-�ִמְצַרִים�ֱאֹלֵהי�ּוְבָכל �-��ְׁשָפִטים�ֶאֱעֶׂשה,
�וכך�נדרש�כתוב�".'ה�ֲאִני�,אהרוס�את�אליליהן�ואאבדם]�לשון�משפט[

עצמי��ֲאִני�משמע�,'ועברתי'�-�"ַהֶּזה�ַּבַּלְיָלה�ִמְצַרִים�ְבֶאֶרץ�ְוָעַבְרִּתי"�:זה
�וא�אעבור �ְּבכֹור�ָכל�ְוִהֵּכיִתי"�.להרגם�ַמְלָאךְ��אשלח�ְוֹלא�,בהםהרוג
��ֲאִני�משמע�,'והיכתי'�-�"ִמְצַרִים�ְּבֶאֶרץ �מוותאעצמי �מכת �בהם �,כה
לשורפם�באש�היוצאת��,ָׂשָרף�המכונה�,אש�)שליח(מלאך��אשלח�ְוֹלא
�ממנו �ֲאִני�משמע�,'אעשה'�-�"ְׁשָפִטים�ֱאֶעֶׂשה�ִמְצַרִים�ֱאֹלֵהי�ּוְבָכל".

� �שפטיםעצמי �באליליהם ��ְוֹלא�,אעשה �את את��-�ַהָּׁשִליחַ�אשלח
�-��הּוא�ֲאִני�:נדרשות�כך�"'ה�ֲאִני"�תיבותו�.147הרגםל�ן"מלאך�מטטרוה

��.�ַאֵחר)�מלאך(על�ידי�כל�שליח��ְוֹלא�,אעשה�כל�אלה�148אני�בעצמי

� �יש �מוסיפיםהכאן �הקב': �"כשירד �המצריים �על �במצריםה נמצא�(�'וכו'
��)בחלק�מההגדות

מכה�בה�ה.�149הוא�לשון�מוות'�דבר'�-�ַהֶּדֶבר�זוֹ��?מהי�."ֲחָזָקה�ְּבָיד"
תהיה��-�הֹוָיה�'ה�ַיד�ִהֵּנה"�ֶׁשֶּנֱאַמר�ְּכָמה�?ומנין�.מתו�צאנם�ובהמותיהם

�,ַּבֲחמֹוִרים�,ַּבּסּוִסים�,ַּבָּׂשֶדה�ֲאֶׁשר�)בבהמותיך�הקנויות�לך(�ְּבִמְקְנךָ��,עתה
�מכת�–�ּוַבֹּצאן�ַּבָּבָקר�,ַּבְּגַמִּלים �תהיה ה�רב�-�"ְמֹאד�ָּכֵבד�ֶּדֶבר�בכולם

�יד'וכיון�שנאמר�במכת�דבר�לשון�.�מאד �אם�כן�,")הויה'�ה�ידהנה�("'
��.150מכת�דברל�כוונה�היאה�'יד�חזקהב'ש�מוכח

גאולת�שתיאר�הכתוב�את��כיון�.151זרוע�מורמתב�-�"ְנטּוָיה�ּוִבְזֹרעַ�"
�ממצרים ��ישראל �נטויה'בלשון מורמת�הַ��זוֹ��שזרוע�משמע�,'זרוע

��למעלה ��ֶחֶרבאחזה �המצרים�להכותבידה �את �כ, �כן �י האוחז�דרך
�ֶׁשֶּנֱאַמר�ְּכָמה�,הקודם�הכותו�ב�,)נוטה(�למעלהעו�ואת�זר�להניף,�חרבב

ראה�מלאך��המלך�שדוד�,]לאחר�חטא�מניית�בני�ישראל[�אחר�בכתוב
                                                      

��.יקר�בן�י"ר�ע"וע.�א"ריטב'�ועיי.�ץ"רשב,�יב,�יב�שמות�ן"רמב�147
��.שם�ן"רמב�ע"וע.�שם�שמות�י"רש�148
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� �בין �השמיםהעומד �ובין �ַעל�ְנטּוָיה�,ְּבָידוֹ��ְׁשלּוָפה�ְוַחְרּבוֹ�"�הארץ
�למעלה�-�"ְירּוָׁשָלִים �שכ�מונפת �ירושלים�הבאמי �את �נמצא�.להכות

ונטה�אותה�]�כולכבי[�בידו�אחז�חרב'�שה,�היא�הכוונה�'זרוע�נטויה'ש
���.על�המצרים�להכותם�בה

� �המלאךשוכמו �חרב �ירושלים�המוטה�אצל �חרב��,על �זו אין
,�אין�זו�חרב�ממש�,על�המצרים�המוטה�'כך�גם�חרב�ה�,ממש]�גשמית[

�חרב'�אלא �חרב�-��152"ְּבִרית�ְנַקם�ֹנֶקֶמת�ֶחֶרב"�כמו�,לנקמה�א�כינויהו'
�בברית�בין�עם��'ה�מכח�הברית�שכרת�נוקמת�נקמהה אברהם�אבינו

�הבתרים ,� �153"ָאֹנִכי�ָּדן�ַיֲעֹבדּו�ֲאֶׁשר�ַהּגֹוי�ֶאת�ְוַגם"ככתוב �הש. נקם�'
��.שהבטיח�לאברהם�אבינו�פיכ�,מהמצרים�את�שעבודם�בעם�ישראל

�מורא'�."ָּגדֹול�ּוְבמֹוָרא" �ראיה' �כלומר�.הוא�לשון .�154במראה�גדול,
�'ה�וומה �ה�,ְׁשִכיָנה�ִּגּלּוי�זוֹ��'?גדולהמראה �עליהם �שנגלה ארץ�ב'

�מצרים ��הכיןל, �ללהם �155גאולתםדרך �עליהם�וכן, �ים��נגלה בקריעת
�שנאמר�156סוף �כמו �מראים�ע, �ל�כבוד�השהיו �ואומרים' �ֶזה"�:באצבע
ראתה�שפחה�על�הים�מה�שלא�ראה�יחזקאל�בן�ש[�"157"ְוַאְנֵוהּו�ֵאִלי

,�ֶׁשֶּנֱאַמר�,ישראל�בנימשה�לבדברי��גם�שמצינו�ְּכָמהו,�158]בוזי�במראה
�הֲ��אוֹ�" �נס�-�ִנָּסהאם �א�-�ֱאֹלִהים�,לשון �יש ניסים��שעשה�דוןהאם

�ִמֶּקֶרב�)אומה(�ּגֹוי�לוֹ��ָלַקַחת�ָלֹבא�,לנו�אלוקינו'�למאמיניו�כפי�שעשה�ה
�ניסיון�-�ְּבַמּסֹות�,ּגֹוי �לשון �ה�סיונותינה�מוכ, �את �המצרים �',שניסו

�וגבורתו �לבחון�את�כוחו �שביקשו �הראה�להם�,מבחנים�אלו�ועל�ידי,
�ומופתיו�'ה �'ה�סימנים�שמסרמו�הכ�,בסימנים�-�ְּבֹאֹתת�.את�אותותיו

�למשה ,� �כי �ידם �על �שלוחלהוכיח �מקום�והוא �-�ּוְבמֹוְפִתים�.של

                                                      

��.כה,�כו�ויקרא�152
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�בנפלאות �ה�תעשר�מוכ, �והמכות �המופלאות �השהבעצומות על��'יא
�ּוְבָיד�.159במצרים�על�ים�סוף�'ם�והרג�השנלח�כמו,�ּוְבִמְלָחָמה�.המצרים

�חזיונות�גדוליםבבמראות�ו�-�ְּגדֹוִלים�ּוְבמֹוָרִאים�,ְנטּוָיה�ּוִבְזרֹועַ��,ֲחָזָקה
ה �שכינ �גילוי �ְּבִמְצַרִים�ֱאֹלֵהיֶכם�'ה�ָלֶכם�ָעָׂשה�ֲאֶׁשר�ְּכֹכל�,160של

��!?"ְלֵעיֶניךָ� �שנאמר �ש�,'ְלֵעיֶניךָ�'ולפי ��בניהרי �ישראל לעיניהם�ראו
�גדולים' �מוראים �גדולים(' �שכינה�של�)מראות �גילוי ,� �ּוְבמֹוָרא"וזהו

��.161"ָּגדֹול

�הם��'אותות'�,כלומר�.ַהַּמֶּטה�ֶזה�'?אותות'ה�םמה�."ּוְבֹאתֹות" אלו
�המטה�האותות �עם �משה �שעשה �אות'ה�כגון, �המטה�של' �הפיכת

�ֶאת�ּבוֹ��ַּתֲעֶׂשה�ֲאֶׁשר�,ְּבָיֶדךָ��ִּתַּקח�ַהֶּזה�ַהַּמֶּטה�ְוֶאת",�ֶׁשֶּנֱאַמר�ְּכָמה�,לנחש
�"ָהֹאֹתת �יידעו, �ישראל�למען �םלהוציא�מקום�של�ושלוח�אתה�כי�בני

��.162מצריםארץ�מ

�כל�בה�נהפכו,�מכת�דם�-�ַהָּדם�ֶזה�'?מופתים'ה�מהם�."ּוְבמֹוְפִתים"
� םשהמים �לד �163ביאור �משה; �שעשה �האות �וכן �המים�, בלקיחת
�164לדם�ביבשה�והפיכתו,�מהיאור שהוא��בו�כדי�שבני�ישראל�יאמינו,

�לגאלם �מקום �של �שלוחו �ַּבָּׁשַמִים�מֹוְפִתים�ְוָנַתִּתי"�,ֶׁשֶּנֱאַמר�ְּכָמה,
�ּוָבָאֶרץ �ָּדם, �ָוֵאׁש, ��-�ְוִתְמרֹות, �כלומר[�"ָעָׁשן�,תמר�]אילן[לשון �העשן,
��זקוף�יעלה �כאילן �כן�.]165תמרהלמעלה �,זה�בכתוב�בוארמ�,אם

�דם'הש �("�'מופת'�מכונה' �רבים�כך�קראנו�,")מֹוְפִתיםְוָנַתִּתי �בלשון
�'מֹוְפִתים' �שהיו, ��לפי �מופתים�מספרבו ��,האחד: �היבשה באות�[על

�ישראל �לבני �משה ��,והשני�;]שעשה �דם[ביאור �לכך�.]במכת �,בנוסף
;�הפך�לדםכולו�היאור�ש,�האחד:�מספר�מופתיםבמכת�דם�עצמה�היו�
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 .�א"ריטב'�ועיי.�קדמון�פירוש,�ן"ראב,�הלקט�שבלי,�לד,�ד�דברים�י"רש'�עיי�162

��.ץ"רשב�163
 .חיים�ארחות�164
��.ג,�ג�יואל�ד"מצו�165
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�והשני �וישראל��שותים�היו�שמכוס�אחת, שותה��היה�המצרי�–מצרי
��.166זכיםשותה�מים��היה�ישראלהבאותה�העת�דם�ו

�ּוִבְזֹרעַ��ֲחָזָקה�ְּבָיד["�לעיל�לדרוש�את�הפסוקאופן�נוסף��-�ַאֵחר�ָּדָבר
�המכות��הוא�,"]ּוְבֹמְפִתים�ּוְבֹאתֹות�ָּגדֹול�ּוְבֹמָרא�ְנטּוָיה �עשר �כל על

ם �המצרי �חמש�זה�בפסוק�.167שלקו �ה�אריםתו�המוזכרים '�שעשה
�תוארכש�,במצרים �הם�.מכות�יתלש�מרמז�כל �,מכות�עשר�יחד
�תיבות�-��"ֲחָזָקה�ְּבָיד"�:כדלהלן �שתי �מכותתש�-�ְׁשַּתִים�כנגד�הםש, �י

�צפרדע[ �]דם �תיבותתש�"ְנטּוָיה�ּוִבְזֹרעַ�". �י �נוספות�ְׁשַּתִים�כנגד�הםש,
�ערוב[ �]כינים �ארבע, �הרי �תיבות�"ָּגדֹול�ּוְבֹמָרא". �שתי �כנגד�הםש,

�הרי�שש,�]דבר�שחין[�נוספות�ְׁשַּתִים ומיעוט��,לשון�רבים�-�"ּוְבֹאתֹות".
�שתים �ארבה[�נוספות�ְׁשַּתִים�אלו�,רבים �]ברד �שמונה, .�הרי

,�]מכת�בכורותושך�וח[�נוספות�ְׁשַּתִים�כנגד,�לשון�רבים�-�"ּוְבמֹוְפִתים"
�ַהִּמְצִרים�ַעל�הּוא�ָּברּוךְ��ַהָּקדֹוׁש�ֶׁשֵהִביא�ַמּכֹותה�ֶעֶׂשר�ֵאּלּו�.168עשר�הרי
�ּבְ� �נוספותו[�.ִמְצַרִיםארץ �מכות �לקו �הים �שדורש�,על �כפי �התנאיםים

��169].)'וכו"�רבי�יוסי("�להלן

���:על�המצרים�במצרים�ה"קבשהביא�ה�שמות�עשר�המכות�ֵהן�ְוֵאלּו

�לדם�-�ָּדם �מימיהם�הפכו �לשתות�אלא�אם�.כל �יכלו �קנו�כן�ולא
בגלל�שהמים�הפכו�ו�.שאז�לא�הפכו�לדם,�בכסף�מלא�מיד�ישראל�מים
���.170והיאור�באש�והעלה�צחנה�והסריחו�כל�הדגים�שביאור�מתו�,לדם

                                                      

�דבריו�פ"וע[�א"ריטב�166 �ב�גם�שייכתי, �הפי' �בפי(' �")הדם�זה"' �-��הרבים�לשון�להסבר,
 "].מופתים"

��.אבודרהם'�ועיי.�ץ"רשב,�הלקט�שבלי�167
�יקר�בן�י"ר�168 �א"ריטב, �אבודרהם, �ועיי. �ביד'�ק"וק[�ם"לרשב�מיוחס' �לבד' �משמע�מה, �וכן,

��.הלקט�שבלי�ע"וע].�א"הגר�בן�אברהם�לרבי�אברהם�גאולת'�ועיי].�[השאר
��.פ"הגש�על�ה"של�ע"וע.�האבודרהם�פ"ע�הקטעים�חלוקת�169
��.ז�ר"תדא,�כה-יד,�ז�שמות�170
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ַע� ,�בתיהםל�שנכנסו�צפרדעים�השרצ�מצרים�ארץ�כל�-�171ְצַפְרֵּד
�משכבםל �חדרי �מיטותיהםל, �תנוריהםל, �מעיהםלו�םיהתועיסל, ,�כןו.

��.172הגדול�וצחנה�היה�בואש�במות�הצפרדעים

��-�ִּכִּנים �אשר �כינים �מלאה �מצרים �ארץ �כל �לגופםנצמדו
���.173בבשרם�כמחטים�ודוקרים�והיו�עוקצים,�בהמותיהםלו

וחיות��מזיקים�של)�תערובת(ם�שונים�מיני�.'ערבוביא'לשון��-�ָערֹוב
�נחשים[�רעות �זאבים�,אריות�,עקרבים, �דובים, �על��]ועוד�נמרים, באו

��.�174בהםלהזיק�ולהרוג�,�המצרים

�מוות�-�ֶּדֶבר �מוות�.175לשון �המצרים��באה�חזקה�מכת �מקנה על
�סוסיהם�כלו�,בשדה�אשר �חמוריהם, �םיהגמל, מתו��וצאנם�בקרם,

���.176פתע�פתאוםב

�חמימות�-�ְׁשִחין �ב�עורם�.לשון �נתכסה �המצרים �של שחין�פצעי
�מעליםש �שלפוחיות(�בועות�היו �מוגלה) �של �מכונה�. �זו �עור מחלת
��.177לפי�שהיא�מלווה�בחום',�שחין'

�קרח�-�ָּבָרד �ה�.178הוא '� �המצרים �על �גדולותהשליך �קרח �,אבני
�שורפת�התלקחה�תוכםב ��.אש �ובבהמותיהם�יםהורג�היואלו ,�בהם

�עציהם�את�יםומשבר�שדותיהם�את�עשב�יםמקלקל �כל מכה�שלא�.

                                                      

��.בצפרדעים�ה"ד�שם�הירש�ר"ורש,�כז,�ז�שמות�עזרא�אבן'�עיי�171
 .כט,�ז�שם�י"רש,�י,�ח�-�כח,�ז�שמות�172
��.יא,�ח�שמות�טוב�שכל�מדרש,�יג,�ח�שמות�173
 .שם�עזרא�ואבן�י"רש,�יז,�ח�שמות�174
 .י,�כב�ב�י"דה�ק"רד�175
��.ג,�ט�שמות�טוב�שכל�מדרש,�ו-ד,�ט�שמות�176
 .אבעבועות�ה"ד�ב,�פ�ק"ב�י"ורש,�שם�ם"ורשב�י"רש,�יונתן�תרגום,�י-�ט,�ט�שמות�177
 ].'ך"בתנ�י"רש�לעזי'וב'�י"רש�לעזי�אוצר'ב�תרגומו'�עיי[�ח,�קמח�תהילים�י"רש�178
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� �היותה �מצרים�מעת �בארץ �כמותה �ההיאוהיתה �העת �עד ,� מים�(נס
���.179)אבני�קרח�גדולות(בתוך�נס�)�ואש�מעורבים�יחד

�ארבה'�-�ַאְרֶּבה �גם(' �למיני��,)180'יבַ�גוֹ�'�מכונה �כללי �שם הוא
�181חגביםה �ל, �פרטי �שם �גם �ה�מיןוהוא �182'ארבה'ממיני �מיני�. שמות

כולם�שרצים��–�184'ֲחָנַמל',�183'ָחִסיל'�,'ָּיֶלק'�,'ַאְרֶּבה'�',ָּגָזם'�:הם�החגבים
�ו�בהמוניהם�המכלים�,מעופפים �ארבה�.העציםאת�את�השדות �מיני

עד�שהחשיכו��מצרים�ארץ�בהמוניהם�על�באו)�'גזם'�המין�למעט(אלו�
�185םהועצי�םיהשדות�את�כל�וכילו�,את�עין�הארץ באה��עיקר�המכה.

�ידי ��על �ארבה'�מכונהה�חגבהמין ,'� �האך �ָחִסיל�,ָּיֶלק(�חגביםשאר
��.186היו�רק�טפלים�ונלווים�אליו�)ֲחָנַמלו

�חושך�ששה�-�ֹחֶׁשךְ� �מצרים�ימי �ארץ �על �באו .� �ימיםהשלשת
��ראשוניםה �מוחלט �לילה�רגיל[היה�חושך �]יותר�מחושך�של ,� לא�בו

� �המצרים �כלוםראו �באו. �ח�השלש�לאחריהם �נוספים�שךוימי בהם�,
עד�שהיה�ניתן��מעובה�היה�וגם,�ל�מהחושך�הראשוןוכפהיה��חושךה

��,ושלמש �יכוומחמת�כך �ממקומו�לת�לאיש�מהמצרים�ללא�היתה זוז
�כלל �לעמוד�יכול�היה�לא�,אם�היה�יושב. �יכול�לא�,ואם�היה�עומד,
���.187תשביה�לה

                                                      

�ט�שמות�179 �שם�י"ורש�כו-כב, �לח�יחזקאל�י"רש, �אלגביש�ואבני�ה"ד�כב, �ק"רד�,שם�ק"ורד,
��.בחנמל�ה"ד�מז,�עח�תהלים�ציון�ומצודת

 .כגוב�ה"ד�יז,�ג�נחום�צ"מצו�180
 .ד,�א�יואל�צ"מצו,�א,�י�שמות�טוב�שכל�מדרש�181
�ה"ד�ט,�ד�ולעמוס,�כילק�ה"ד�יד,�נא�לירמיהו,�חסיל�ה"ד�לז,�ח�א�למלכים'�בפי�צ"מצו'�עיי�182

 .��הגזם

 .ד,�א�יואל�183
��.שם�שמות�טוב�שכל�מדרש'�ועיי.�מז,�עח�תהילים�י"רש�184
 .טו-יג�י�שמות�185
��.שם�עח�תהילים�י"ורש,�ב,�א�יואל�ק"רד,�שם�לדוד�משכיל,�יד,�י�שמות�י"רש'�עיי�186
 .שם�עזרא�ואבן�י"ורש�כג-�כא,�י�שמות�187
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�מצרים�-�ְּבכֹורֹות�ַמַּכת �בכורי �מתו�כל ,� �פרעה יורש�'מבכור
��,188'מלכותה �השבויים �בבכורי �העצורים �הם�(מצרים �גם שנענשו

� �לאידם�לפיבמיתה �בהמותיהם�)ששמחו �בכורי �[�.ועד פרעה�מלבד
�עצמו �בחיים�שהיה�בכור, �שרצה�ה�כיון�,ונותר �ל' �הראותוולהמשיך

���].189למען�ספר�שמו�בכל�הארץ�,על�ים�סוף�גם�את�כוחו�הגדול

,�סימנים�ורמזים�לתלמידיו�ה�לתתתהי�התנא�רבי�יהודה�דרכו�של
�בהש�משנתםזכירת��להקל�עליהם�את �ְיהּוָדה�ַרִּבי�גם�כאן�.לא�יטעו

בחלוקה�לשלוש��,ִסָּמִנים�עשרת�המכותב�-�ָּבֶהם�לתלמידיו�נֹוֵתן�ָהָיה
�תיבות�,קבוצות �בראשי �שנתן. �הסימנים קבוצה�ל�:בהם�ואלו

,�דם�:מכותהתיבות�של�הם�ראשי�ה�-�ךְ�"ְּדצַ��,סימןאת�ה�נתן�,ראשונהה
�צפרדע �כינים, �ערוב�-�ׁש"ֲעדַ��,סימןה�את�נתן�שניההלקבוצה�. ,�דבר,
�ברד�-�ב"ְּבַאחַ��,סימןה�את�שלישיתהולקבוצה��.שחין �ארבה, ,�חושך,

�בכורות(�בכורות ��.)מכת �אלוסימבנתינת �ותזכור�ויהי�המכות�,נים
�נכוןה�םבסדר�תלמידיםל �זה, �אחר �[�זה �כדי �מהזאת �סדרלהוציא

�בו ��הם�השונה �בנסדרו �עח(�תהיליםספר �פרק �דם): �צפרדע, ,�ארבה,
�ברד �דבר, �בכורות, �או. �חשך: �דם�צפרדע, �ערוב, �כינים, �ברד, ,�ארבה,

��.190])שם�פרק�קה(�בכורות

�העוסקת�"]ארמי�אובד�אבי["�'ביכורים�ידויו'�דרשת�פרשתעסקנו�ב�כאןעד�
�,דרשות�נוספות�יובאו�,מכאן�והלאה�;מצרים�ם�שנעשו�על�אדמת�ארץבניסי

��קריעת�ים�סוףניסים�שנעשו�בבם�בעיקרהעוסקות�

את�מה��,למד�מהכתובים�-�אֹוֵמר�ַאָּתה�ִמַּנִין,�אֹוֵמר�ַהְּגִליִלי�יֹוֵסי�ַרִּבי
� �איש�בקבלה�מאבותינושקיבלנו �מפי ארץ�ּבְ��ַהִּמְצִרים�ֶׁשָּלקּו�,איש

�וְ��,ַמּכֹות�ֶעֶׂשר�ִמְצַרִים �סוףב(�ַהָּים�ַעלאילו �ים �ֲחִמִּׁשים�ָלקּו�)קריעת
�בו�רמז�לכך�יש�?ַמּכֹות �נסמך �על �המדבר �החרטומים�יפסוק סיונות

                                                      

��.כט,�יב�שמות�אונקלוס�188
��.שם�י"ורש�ל-כט,�יב�שמות�189
��.ד,�ה�אבות'�למס�אבות�מגן�בפירושו'�פי�וכן,�ץ"רשב�190
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�מהא�להוציא ��תמכבש�.דמהכינים �שהיתה �ּבְ�כינים �ָמה�ִמְצַרִיםארץ
�ֶאְצַּבע�–�מכת�כינים�,ַּפְרֹעה�ֶאל�ַהַחְרֻטִּמים�ַוֹּיאְמרּו"�:אֹוֵמר�)פסוקה(�הּוא

�הוצאת,�לעשות�מכה�כזו�באפשרותורק�אלוקי�ישראל��-�"ִהיא�ֱאֹלִהים
�'אצבע'לשון�ש�,הרי�.אך�אנו�איננו�יכולים�לעשות�כן,�אדמהכינים�מה

� �שבמצרים �המכות �עשרת �על �מכת�ש�ףוא[נאמרה �על �מדבר הפסוק
�כינים �חז�מכל, �דרשו �ש�,ל"מקום �עשרת��וסמך�רמז�בכךיש לכל

�שהיוב�אילווְ��.]המכות �סוף�,ַהָּים�ַעל�ניסים �ים �הּוא�ָמה�,בקריעת
�,ְּבִמְצַרִים�'ה�ָעָׂשה�ֲאֶׁשר�ַהְּגדֹוָלה�ַהָּיד�ֶאת�ִיְׂשָרֵאל�ַוַּיְרא"�:אֹוֵמר�)פסוקה(

�הרי�שבמכות�שקיבלו�."ַעְבּדוֹ��ּוְבמֶׁשה�'הּבַ��ַוַּיֲאִמינּו�',ה�ֶאת�ָהָעם�ַוִּייְראּו
�ָלקּו�מכות�ַּכָּמהו�.]'ַהְּגדֹוָלה�ַהָּיד'[�'יד'לשון�ה�העל�הים�נאמר�המצרים
� �,ַמּכֹות�ֶעֶׂשר�?'ֶאְצַּבע'�מכותיה�לשוןּבְ��שנאמר�מצריםארץ�בהמצרים

ארץ�ּבְ��,ֵמַעָּתה�ֱאמֹור�.עשר�מכות�מלקה�ה"של�הקב�אחת'�אצבע'הרי�ש
�מכות�עצמה�ִמְצַרִים �וְ��,ַמּכֹות�ֶעֶׂשר�?המצרים�ָלקּו�כמה �ַהָּים�ַעלאילו

כל�כיון�שו�,אצבעות�חמש�–�)'ַהְּגדֹוָלה�ַהָּיד'(�כמספר�אצבעות�היד�ָלקּו
�עשר�מכות�מלקה�'אצבע' כפול��חמש�אצבעותב�שעל�הים�לקו�הרי,

��.191ַמּכֹות�ֲחִמִּׁשים�העולים�במספרם�למנין,�עשר�מכות

�וו�חולק�ֱאִליֶעֶזר�ַרִּבי �הגלילי �יוסי �רבי �דברי �על �אֹוֵמרמוסיף �ִמַּנִין,
�ִמְצַרִיםארץ�ּבְ��ַהִּמְצִרים�ַעל�הּוא�ָּברּוךְ��ַהָּקדֹוׁש�ֶׁשֵהִביא�ּוַמָּכה�ַמָּכה�ֶׁשָּכל
�מצירוף�ָהְיָתה �בכתוב��,ֶׁשֶּנֱאַמר�?ַמּכֹות�ַאְרַּבע�ֶׁשל�מורכבת בתהילים

�מצרים �מכות �את �-�ַאּפוֹ��ֲחרֹון�את�במצרים�-�ָּבם�ְיַׁשַּלח"�:המתאר
�כעסו �זה��."ָרִעים�ַמְלֲאֵכי�ִמְׁשַלַחת�,ְוָצָרה�ָוַזַעם�ֶעְבָרה�192שהוא, בפסוק

�ארבע �פורענות�מוזכרים �ַאַחת�–�'ֶעְבָרה'�:לשונות .�ְׁשַּתִים�–�'ָוַזַעם'.
הרי�שכל�מכה�ומכה��.ַאְרַּבע�–�'ָרִעים�ַמְלֲאֵכי�ִמְׁשַלַחת'.�ָׁשֹלׁש�–�'ְוָצָרה'

מכות��ארבע�כפול�שר�מכותע.�היתה�מורכבת�מצירוף�של�ארבע�מכות
�ַאְרָּבִעים�ָלקּו�ְּבִמְצַרִים,�ֵמַעָּתה�ֱאמֹור�אם�כן�.ארבעים�ניןעולים�למ�,אלו

                                                      

��.קדמון�פירוש�ע"וע.�ר"וש�אבודרהם,�א"ריטב�191
��.�יקר�בן�י"ר�192
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�פי�שדרשכ[ארץ�מצרים�המכות�שלקו�בלקו�פי�חמש�מ�ַהָּים�ְוַעל�,ַמּכֹות
�יוסי�הגלילי�קודם �]רבי ארבעים�[�ַמּכֹות�ָמאַתִים�ָלקּועל�הים�ש�נמצא,

��.)]שעל�הים(כפול�חמש�)�שבמצרים(

��מביא�את�ֲעִקיָבא�ַרִּבי �אליעזרוד�אותוהפסוק �רבי �חולק�,רש �אך
�אֹוֵמרו�עליו�מוסיףו �הּוא�ָּברּוךְ��ַהָּקדֹוׁש�ֶׁשֵהִביא�ּוַמָּכה�ַמָּכה�ֶׁשָּכל�ִמַּנִין,

,�ֶׁשֶּנֱאַמר�?ַמּכֹות�ָחֵמׁש�ֶׁשל�מצירוףמורכבת��ָהְיָתה�ְּבִמְצַרִים�ַהִּמְצִרים�ַעל
�,ְוָצָרה�ָוַזַעם�ֶעְבָרה�,ַאּפוֹ��ֲחרֹון�:שהם�,במצרים�את�מכותיו�-�ָּבם�ְיַׁשַּלח"

�,"ַאּפוֹ��ֲחרֹון"�:בפסוק�זה�מוזכרים�חמש�מכות�."ָרִעים�ַמְלֲאֵכי�ִמְׁשַלַחת
�נ �הוא �[�ַאַחת�כמכה�מנהשגם �אליעזר �רבי �לדעת �נמנה�אינוואילו

�מכהכ ,� �ש�וחרון�כעס�הואאלא �היא �שלו �מכותהתוצאה �].193ארבע
�ֶעְבָרה" �ְׁשַּתִים�–" �ָוַזַעם". �ָׁשֹלׁש�–" �ְוָצָרה". �ַאְרַּבע�–" �ַמְלֲאֵכי�ִמְׁשַלַחת".

הרי�שכל�מכה�ומכה�היתה�מורכבת�מצירוף�של�חמש��.ָחֵמׁש�–"�ָרִעים
�מכות �ש�מכות�אלוחמ�ולפכמכות�עשר�. �חמישים�עולים�למנין, אם�.

פי��המצרים�לקו�ַהָּים�ְוַעל�ַמּכֹות�ֲחִמִּׁשים�ָלקּו�ְּבִמְצַרִים�,ֵמַעָּתה�ֱאמֹור�כן
�נמצא,�]רבי�יוסי�הגלילי�קודם�דרשכפי�ש[ארץ�מצרים�מכות�חמש�מ

כפול�חמש�)�שבמצרים(חמישים�[�ַמּכֹות�ּוָמאַתִים�ֲחִמִּׁשים�ָלקּועל�הים�ש
��)].שעל�הים(

�ההגדה �סיפור �כאן �ה�עד �זרהמעת �עבודה �עובדי �אבותינו �יות �המשך,
�ואילך�אנו�מודים�לה.�ממצרים�גאולתםלעד��,היותם�עבדים�במצרים '�מכאן

�הטובות�שעשה�עימנו�כל�על �בית�מצרים�מ�נוגאולת�ראשית�מעת, עד�לבנין
��:דרך�שירבומשבחים�ואומרים�,�המקדש

�טובות��-�ָּעֵלינו�ַלָּמקֹום�טֹובֹות�ַמֲעלֹות�ַּכָּמה �גמולות �הרבה כמה
��.194לשבח�לוו�להלל�,להודות�עלינועליהם��,'ה�עימנו�היטיבומעולות�

                                                      

 .יקר�בן�י"ר'�עיי�193
 ).129'�עמ(�יב�שמות�טוב�שכל�מדרש�194
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�–�ְׁשָפִטים�במצרים�-�ָבֶהם�ָעָׂשה�ְוֹלא�,בלבד�ִמִּמְצַרִים�'ה�הֹוִציָאנּו�ִאּלּו
�היה�-�ַּדֵּינּו �בלבד�יחידה�בטובה�לנו�די �זו �ל�כדי, �ולהודות '�הלהלל

�עליה �עתה. ,� �זו �טובה �רק �השלא �עימנו �יתברך�'היטיב �זו�, �אף אלא
�עימנו �היטיב �במצרים, �וו[�שפטים�שעשה �הרבה '�ה�לנו�הוסיףעוד

על��–�]דרך�שיר�והלל�כפי�שמפרש�והולך,�כהנה�וכהנה�,טובות�יתברך
הוא��וכן[�בהלל�ובשבח,�הרבות�לו�בהודיהאחת�כמה�וכמה�שעלינו�ל

��.195]שלהלן�בכל�הבתים�'דיינו'�תיבת�פירוש

�–באליליהם��-�ֵבאֹלֵהיֶהםשפטים��ָעָׂשה�ְוֹלא,�ְׁשָפִטים�ָבֶהם�ָעָׂשה�ִאּלּו
�בלבד�-�ַּדֵּינּו �זו �יחידה �בטובה �לנו �היה �די �לה, �ולהודות �להלל '�כדי

�עתה�.עליה �ה, �עימנו �היטיב �זו �טובה �רק �שלא �יתברך' �זו�, �אף אלא
על�אחת�כמה�וכמה�שעלינו��,שפטים�אלוהיהםשעשה�ב,�היטיב�עימנו
��.בהלל�ובשבח,�ו�בהודיהלהרבות�ל

די�היה��-�ַּדֵּינּו�–�ְּבכֹוֵריֶהם�ֶאת�ָהַרג�ְוֹלא,�ֵבאֹלֵהיֶהם�שפטים�ָעָׂשה�ִאּלּו
��.עליה'�כדי�להלל�ולהודות�לה,�לנו�בטובה�יחידה�זו�בלבד

�ְּבכֹוֵריֶהם�ֶאת�ָהַרג�ִאּלּו ,�בביזת�מצרים�-�ָממֹוָנם�ֶאת�ָלנּו�ָנַתן�ְוֹלא,
�המצרים�ונניצלש �ממונםנונטל�את �כל �את �לנו��-�ַּדֵּינּו�–�196ו �היה די

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

�בנוסח�ההגדה�מוסיפיםשיש� �כאן �את�ממונם': �לנו �שנתן �ומנין ,�שנאמר?
��.'וכו'�וינצלו

�ָממֹוָנם�ֶאת�ָלנּו�ָנַתן�ִאּלּו �לנו�ַהָּים�ֶאת�ָלנּו�ָקַרע�ְוֹלא, שביל��ועשה
�בלבד�-�ַּדֵּינּו�–�בו�לעבור �זו �יחידה �בטובה �לנו �היה �די �להלל�, כדי

��.עליה'�ולהודות�לה

                                                      

�כוונת�אך.�ם"המלבי'�ק'�עיי.�[אחרת�שצוין�היכן�מלבד,�ץ"רשב�פ"ע,�השיר�כל�וכן.�ץ"רשב�195
 .]והלל�הודאה�דרך�וכולם.�זו�אף,�זו�לא:�לשבח�השיר�מדרך,�וכן.�בפנים�כ"כמש�ץ"רשב

�ועיי�.הלקט�שבלי�196 �ם"לרשב�מיוחס�ע"וע[�.ן"ראב' �השיר�בסדר�ק"וק, �שבלי�על�וקושיתו.
 .]�קודמת�בהערה�כ"כמש�ל"י�,הלקט
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�ַהָּים�ֶאת�ָלנּו�ָקַרע�ִאּלּו אדמה�ב�-�ֶּבָחָרָבה�ְבתֹוכוֹ��ֶהֱעִביָרנּו�ְוֹלא,
די�היה�לנו�בטובה�יחידה��-�ַּדֵּינּו�–�וטיט�בבוץ�ךנתלכל�שלאכדי��,יבשה

��.עליה'�כדי�להלל�ולהודות�לה,�זו�בלבד

שהצרו��המצריםאת��-�ָצֵרינּו�ִׁשַּקע�ְוֹלא,�ֶּבָחָרָבה�ְבתֹוכוֹ��ֶהֱעִביָרנּו�ִאּלּו
כדי�,�די�היה�לנו�בטובה�יחידה�זו�בלבד�-�ַּדֵּינּו�–�בתוך�הים�-�ְּבתֹוכוֹ��לנו

��.עליה'�להלל�ולהודות�לה

�ְּבתֹוכוֹ��ָצֵרינּו�ִׁשַּקע�ִאּלּו �-��ָׁשָנה�ַאְרָּבִעים�ַּבִּמְדָּבר�ֵכנּורָ�צְ��ִסֵּפק�ְוֹלא,
�לנו�שלא �זו��-�ַּדֵּינּו�–�כלום�במדבר�חסר �יחידה �בטובה �לנו �היה די
��.עליה'�כדי�להלל�ולהודות�לה,�בלבד

�בבגדים�ְצָרֵכנּו�ִסֵּפק�ִאּלּו �ְוֹלא�ָׁשָנה�ַאְרָּבִעים�ַּבִּמְדָּבר�שליובמים�וב,
�ַהָּמן�ֶאת�ֶהֱאִכיָלנּו ,� �טועמים�כל�טעמים�שבעולםבו �197היינו �היה�גםו,

�את�נפש�זוןמ �שהזין �בטובה�יחידה�זו��-�ַּדֵּינּו�–�198נורוחני �היה�לנו די
��.עליה'�כדי�להלל�ולהודות�לה,�בלבד

מבית��מתנה�טובה�,ַהַּׁשָּבת�ֶאת�ָלנּו�ָנַתן�ְוֹלא,�ַהָּמן�ֶאת�ֶהֱאִכיָלנּו�ִאּלּו
כדי�להלל�ולהודות�,�די�היה�לנו�בטובה�יחידה�זו�בלבד�-�ַּדֵּינּו�–�גנזיו
��.עליה'�לה

שם�עמדנו�על�יד��,ִסיַני�ַהר�ִלְפֵני�ֵקְרָבנּו�ְוֹלא�,ַהַּׁשָּבת�ֶאת�ָלנּו�ָנַתן�ִאּלּו
�ונתלבשנו�נתקדשנוו,�ועזות�פנינו�המלאכים�הקדושים�ופסקה�זוהמתנו

די�היה�לנו�בטובה�יחידה�זו��-�ַּדֵּינּו�–�בושה�ויראת�חטא�במלבוש�של
��.עליה'�כדי�להלל�ולהודות�לה,�בלבד

בו��כלי�חמדה�,ַהּתֹוָרה�ֶאת�ָלנּו�ָנַתן�ְוֹלא�,ִסיַני�ַהר�ִלְפֵני�ֵקְרָבנּו�ִאּלּו
�העולם �חיים�בימינה�,נברא �אורך �וכבוד, �עושר מה�שלא�[�בשמאלה

                                                      

��.חיים�ארחות�197
��.ו,�טז�שמות�ן"רמב�198
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די�היה�לנו�בטובה��-�ַּדֵּינּו�–�199]שלא�קיבלו�התורה,�זכו�אבותינו�לפנינו
��.עליה'�כדי�להלל�ולהודות�לה,�יחידה�זו�בלבד

�ִיְׂשָרֵאל�ְלֶאֶרץ�ִהְכִניָסנּו�ְוֹלא�,ַהּתֹוָרה�ֶאת�ָלנּו�ָנַתן�ִאּלּו מקום�,
� �בלבד�-��ַּדֵּינּו�–�השכינההשראת �זו �יחידה �בטובה �לנו �היה �די כדי�,

��.עליה'�להלל�ולהודות�לה

�ִיְׂשָרֵאל�ְלֶאֶרץ�ִהְכִניָסנּו�ִאּלּו בית��-�ַהְּבִחיָרה�ֵּבית�ֶאת�ָלנּו�ָבָנה�ְוֹלא,
�-�ַּדֵּינּו�–�200כל�עוונותינו�כפריםתמ�כי�בו�,שהוא�טובה�גדולה�,המקדש

��.עליה'�כדי�להלל�ולהודות�לה,�די�היה�לנו�בטובה�יחידה�זו�בלבד

�היטיבֶׁש��ָעֵלינּו�ַלָּמקֹום�ּוְמֻכֶּפֶלת�ְּכפּוָלה�טֹוָבה�ְוַכָּמה�ַּכָּמה�ַאַחת�ַעל
� �עימנו �הטובות�הללואת �,ְׁשָפִטים�ָבֶהם�ְוָעָׂשה�,ִמִּמְצַרִים�הֹוִציָאנּו�:כל
�ָלנּו�ְוָקַרע�,ָממֹוָנם�ֶאת�ָלנּו�ְוָנַתן�,ְּבכֹוֵריֶהם�ֶאת�ְוָהַרג�,ֵבאֹלֵהיֶהם�ְוָעָׂשה
�ָצְרֵכנּו�ְוִסֵּפק�,ְּבתֹוכוֹ��ָצֵרינּו�ְוִׁשַּקע�,ֶּבָחָרָבה�ְּבתֹוכוֹ��ְוֶהֱעִביָרנּו�,ַהָּים�ֶאת

�ְוֵקְרָבנּו�,ַהַּׁשָּבת�ֶאת�ָלנּו�ְוָנַתן�,ַהָּמן�ֶאת�ְוֶהֱאִכיָלנּו�,ָׁשָנה�ַאְרָּבִעים�ַּבִּמְדָּבר
�ָלנּו�ּוָבָנה�,ִיְׂשָרֵאל�ְלֶאֶרץ�ְוִהְכִניָסנּו�,ַהּתֹוָרה�ֶאת�ָלנּו�ְוָנַתן�,ִסיַני�ַהר�ִלְפֵני
��.ֲעֹונֹוֵתינּו�ָּכל�ַעל�ְלַכֵּפר�ַהְּבִחיָרה�ֵּבית�ֶאת

�מאת�שגאלנו,�על�כל�הטובות�שהיטיב�עימנו�'עד�כאן�עסקנו�בהודיה�לה
� �לוממצרים �ה�בניןעד �מקדשבית �ואילך. �עוסקים�,מכאן �מצות�ב�אנו המשך
��201טעמיהםב�,ומרור�מצה,�חובת�הזכרת�פסחב�,ההגדה

�שלהלן�ֵאּלּו�ְדָבִרים�ְׁשֹלָׁשה�ָאַמר�ֶׁשֹּלא�ָּכל�:אֹוֵמר�ָהָיה�ַּגְמִליֵאל�ַרָּבן
��ֶּפַסחה�202חגּבַ� �הסדר ידי��-�204חֹוָבתוֹ��ְיֵדי�ָיָצא�ֹלא�203בטעמיהםבליל

��:ֵהן�ְוֵאּלּו,�205'והגדת�לבנך'חובת�מצות�

                                                      

��.ן"ראב'�עיי�199
 .ץ"רשב�200
��.ה,�ז�מ"חו�ם"רמב�201
 .שם�ם"רמב�202
��.יא,�קל�א"חיי,�א,�קטז�פסחים�ם"רשב�203
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��.ּוָמרֹור.�ַמָּצה.�קרבן�פסח�-��ֶּפַסח

��:מפרט�כל�אחד�מהם�בטעמוו�הולך�ועתה

��–'�פסח':�הדבר�הראשון�אותו�חובה�להזכיר�הוא �ֶׁשָהיּו�ֶּפַסחקרבן
היום�ו[�ַקָּים�ָהָיה�ַהִּמְקָּדׁש�ֶׁשֵּבית�ִּבְזַמן�אֹוְכִלים]ו�מקריבים[�ֲאבֹוֵתינּו

�ׁשּום�ַעל�,]206בקערה�זרוע�בשר�,זכר�לו�אנו�נותנים,�חרבשבעוונותינו�
�ַהָּקדֹוׁש�207דילג�-�ָּפַסח�במכת�בכורתֶׁש��,ׁשּום�ַעל�?אכלנ�לזכר�מה�-�ָמה

��,ְּבִמְצַרִים�ֲאבֹוֵתינּו�ָּבֵּתי�ַעל�הּוא�ָּברּוךְ� �בכורי �את �,הכה�מצריםהרק
�ו �הצילאילו �בכורינו �הנקרא��.את �קרבן �אוכלים �אנו �זו �פסיחה לזכר
�'פסח' �ֶׁשֶּנֱאַמר. �ֲאֶׁשר�,'הלַ��הּוא�ֶּפַסח�קרבן�)שחיטת(�ֶזַבח�,ַוֲאַמְרֶּתם",

�ֶאת�208בהכאתו�-�ְּבָנְגּפוֹ��,ְּבִמְצַרִים�ִיְׂשָרֵאל�ְבֵני�ָּבֵּתי�ַעל�דילג�-��ָּפַסח
�-�[�ַוִיְׁשַּתֲחוּו�ָהָעם�ַוִּיֹּקד�.ִהִּציל�,ָּבֵּתינּונו�אשר�ביבכור�ְוֶאת�,ִמְצַרִים�בכורי

על�בשורת�גאולת�,�מתוך�שבח�והודיה'�עם�ישראל�קדו�והשתחוו�לה
�מצרים �שייולדו�, �הבנים �בשורת �ועל �ישראל �ארץ �ביאת �בשורת על
��].209להם

�הוא �להזכיר �חובה �אותו �השני �הדבר �מצה': �ֶׁשָאנּו�זּו�ַמָּצה�–'
את�בכורי�'�ר�שהכה�האחֶׁש��ׁשּום�ַעל�?ָמה�ׁשּום�ַעל�,בלילה�הזה�אֹוְכִלים
�ישראל�שילחו�מצריםהו�,מצרים �ֶׁשל�ְּבֵצָקם�ִהְסִּפיק�ֹּלא�,בחפזון�את
�ָּברּוךְ��ַהָּקדֹוׁש�ַהְּמָלִכים�ַמְלֵכי�ֶמֶלךְ��ֲעֵליֶהם�ֶׁשִּנְגָלה�ַעד�,ְלַהֲחִמיץ�ֲאבֹוֵתינּו

�ּוְגָאָלם�הּוא �ֶׁשֶּנֱאַמר. �-�ֻעֹּגת�,ִמִּמְצַרִים�הֹוִציאּו�ֲאֶׁשר�ַהָּבֵצק�ֶאת�ַוֹּיאפּו",
�כי�לא�-�ָחֵמץ�ֹלא�ִּכי�,ַמּצֹות�נאפוש,�210אפויים�על�גבי�גחליםהלחמים�

                                                                                                                  

 .]ף"הרי�בדפי�ב,�ב�במלחמות�ן"ורמב,�א"ריטב�ולעומתו,�ה,�ז�מ"חו�ם"רמב'�עיי[�204

�מצות�ח"יד,�פ"ועו.�[שם�ם"רמב'�ועיי,�הלקט�שבלי,�ץ"רשב,�ן"ראב,�ב,�קטז�פסחים�מאירי�205
��.]��אבודרהם,�חיים�ארחות�-�שלשתם�אכילת

��.הלקט�שבלי�206
��.�ש"ועיי,�יג,�יב�שמות�י"רש�שיטת�207
��.נגף�ה"ד�כז,�ז�שמות�י"רש�208
 .כז,�יב�שמות�י"רש�209
�עיי�210 �יב�י"דרשב�מכילתא' �לט, �לה�סוטה�י"רש, �חררה�ה"ד�א, �יב�שמות�ם"רשב, �ה"ד�לט,

��.�עוגות
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�ֹגְרׁשּו�ִּכי�?להחמיץ�בצקם�למה�לא�הספיקו�.211החמיץל�הספיק�בצקם
�212לדרך�ֵצָדה�ְוַגם�;שיחמיץעד��ולהמתין�ְלִהְתַמְהֵמּהַ��ָיְכלּו�ְוֹלא�ִמִּמְצַרִים

�"ָלֶהם�ָעֹשּו�ֹלא �זה, �בצקם �מלבד �ולכן �דבר, �לאכול �בידם �היה .�לא
�כך[ �קודם�,משום �ל�עוד �זה �הלילה �הפסח��,ה"קבציוום �קרבן שאת
�"ְמֹרִרים�ַעל�ַמּצֹות"�יאכלו�)'פסח�מצרים'( �ש�לפי, �היה�לפניו כי�ידוע

ציוום�עוד��ולזכר�זה,�ולאפות�לחמם�מצות�לצאת�בחפזון�הם�עתידים
��].213עתידהליציאתם�החפוזה�ה�זכר�,לאכול�מצות�לכן�קודם

�אותו �חובה�להזכיר�הוא�עלינו�הדבר�השלישי �מרור': �ֶזה�ָמרֹור�–'
�ֲאבֹוֵתינּו�ַחֵּיי�ֶאת�ַהִּמְצִרים�ֶׁשָּמְררּו�ׁשּום�ַעל�?ָמה�ׁשּום�ַעל�אֹוְכִלים�ֶׁשָאנּו

�ַּבֲעֹבָדה�של�עם�ישראל�ַחֵּייֶהם�ֶאת�המצרים�ַוְיָמְררּו",�ֶׁשֶּנֱאַמר.�ְּבִמְצָרִים
�ועבודּבְ��,ָקָׁשה �קשות�שהם�,ּוִבְלֵבִנים�214)טיט(�ֹחֶמרת �בנין �.עבודות

�ֵאת�.קצירהבחרישה�וב�כגון�,ַּבָּׂשֶדה�ֲעֹבָדה�ְבָכל�העבידום�כךבנוסף�לּו
��.215"ְּבָפֶרךְ��בתוך�העיר�ָבֶהם�ָעְבדּו�ֲאֶׁשר�ֲעֹבָדָתם�ָּכל�)מלבד(

��על�אופן�סיפור�יציאת�מצרים�עתה�אנו�מביאים�הוראה

�ֶאת�שיראה�וידמה�-�ִלְראֹות�כל�יחד�ויחיד�-�ָאָדם�ַחָּיב�ָודֹור�ּדֹור�ְּבָכל
�,216היה�עבד�במצרים�ויצא�לחירות�-�ִמִּמְצָרִים�ָיָצא�הּוא�ְּכִאּלּו�ַעְצמוֹ�

�ְּבֵצאִתי�ִלי�'ה�ָעָׂשה�ֶזה�ַּבֲעבּור�,ֵלאֹמר�ַההּוא�ַּבּיֹום�ְלִבְנךָ��ְוִהַּגְדּתָ�",�ֶׁשֶּנֱאַמר
�ש�."ִמִּמְצָרִים �הרי ,�כלומר�.217'ְּבֵצאִתי'�,'ִלי'�:נוכחהכתוב�מדבר�בלשון
�עצמי�כאילו �ו�.ממצרים�נגאלתי�אני �זהשוב �ענין �שונים ,� �ראיהעם

�ַאף�ֶאָּלא,�הּוא�ָּברּוךְ��ַהָּקדֹוׁש�ָּגַאל�ִּבְלָבד�ֲאבֹוֵתינּו�ֶאת�ֹלא�:מכתוב�אחר
�גם�היינו,�גואל�את�אבותינו�'שהרי�אילו�לא�היה�ה,�ִעָּמֶהם�ָּגַאל�אֹוָתנּו

                                                      

 .�לט,�יב�שמות�ם"רשב�211

 .לט,�יב�שמות�י"רש�212
�אבודרהם,�ד"רי,�ץ"רשב,�הלקט�שבלי,�טו,�יב�שמות)�ארוך'�פי(�ע"ראב,�לד,�יב�שמות�י"רש�213

��.לט,�יב�שמות�ן"רמב�ע"וע.�ר"וש
��.�יד,�א�שמות�אונקלוס�214
 .שם�שמות�ם"רשב�215
��.א"ריטב�216
 .יקר�בן�י"ר,�י"רש�סידור�217
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�עבדים�לפרעה�במצרים �עדיין �עצמנו �ֶּנֱאַמרֶׁש��,218אנו �הֹוִציא�ְואֹוָתנּו",
�-"�ַלֲאבֹוֵתינּו�ִנְׁשַּבע�ֲאֶׁשר�ָהָאֶרץ�ֶאת�ָלנּו�ָלֶתת�אֹוָתנּו�ָהִביא�ְלַמַען�ִמָּׁשם

� �עצמנו �על �אומרים �שאנו �,"ָלנּו�ָלֶתת"�,"ִמָּׁשם�הֹוִציא�ְואֹוָתנּו"הרי
��.219ממצרים�כאילו�יצאנו�עצמנו�אנחנו�,כלומר�,בלשון�נוכח

בשבח��פותחים�אנו�,וקודם�קריאת�ההלל�,עם�סיום�אמירת�ההגדה,�עתה
���220כעין�ברכה�קודם�קריאת�ההלל�,'לה�הודיהו

הניסים�והנפלאות�,�את�כל�החסדים�עשה�עימנו�'שה�לפי�-�ְלִפיָכךְ�
�לגאולת�הללו �כןו�,221מצריםמ�נועד ,� �לדעתלפי �אנו�שהראינו �שגם

�ממצריםב �נגאלנו �כאילו �בפ[�222עצמנו �ֲאַנְחנּו�,]הקודמת�קאסיכאמור
�להדר'�-�ְלַהֵּדר�,ְלרֹוֵמם�,ְלָפֵאר�,ְלַׁשֵּבחַ��,ְלַהֵּלל�,ְלהֹודֹות�ַחָּיִבים הוא�'

�,223ליפותו�ולהדרו�בדברי�יופי�ומילות�הוד,�כלומר,�יפותויל,�לשון�יופי
�להעלותו�-�ְלַעֵּלה�,ְלָבֵרךְ� �כלומר, �ה, �את �לרומם �שבח�' בדברי

�טובה�ּוְלַקֵּלס�,224ורוממות �כןוְ��ַלֲאבֹוֵתינּו�ֶׁשָעָׂשה�ְלִמי�,225וברכה�בדברי
שהרי�אילו�לא�היו�נגאלים�אבותינו�ממצרים�,�ָהֵאּלּו�ַהִּנִּסים�ָּכל�ֵאת�ָלנּו

�משועבדים�אנו�היינו �במצרים�לפרעה�עדיין�עצמנו �כללות�. ואלו
�ה �לנו �שעשה �,ְלִׂשְמָחה�ִמָּיגֹון�,ְלֵחרּות�ֵמַעְבדּות�הֹוִציָאנּו�:'הניסים

�לכןוְ��,ִלְגֻאָּלה�ּוִמִּׁשְעּבּוד�,ָּגדֹול�ְלאֹור�ּוֵמֲאֵפָלה�,טֹוב�ְליֹום�ּוֵמֵאֶבל �אנו,
�הרואים�עצמנו�כמי�שנגאלנו כמו��,ֲחָדָׁשה�ִׁשיָרה�226עתה�ְלָפָניו�ֹנאַמר,

��.'לה�בהלל�-�ַהְללּוָיּה�–�227שנגאלוכאבותינו��שרו�והללוש

                                                      

��.הלקט�שבלי�218
 .הלקט�שבלי�219
��.ץ"רשב�220
��.יב�דפסחא�מסכתא,�בא�י"דרשב�מכילתא'�עיי.�א"ריטב,�יקר�בן�י"ר�221
 .�ץ"רשב,�חיים�ארחות,�ן"ראב,�ם"לרשב�מיוחס�222

 .כ,�לט�ובאיוב,�ט,�קמט�בתהילים�צ"מצו'�עיי�223
��.ל"נ�224
��.א"ריטב'�ועיי.�והוא�ה"ד�י,�א�חבקוק�י"רש,�ץ"רשב'�עיי�225
�כפי�226 �[ר"וש�ץ"רשב' �עיי�אך. �תעג�א"מ' �כז, �תעג�ב"ומשנ, �עא, �שעבר�על�דקאי, �ז"ולעו.

��.]�ל"ואכמ.�כלל�לשנות�דאין�ץ"יעב�בסידור
��.אבודרהם,�חיים�ארחות�227
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� �עתה ��פותחיםאנו �ההללהבאמירת �של �הראשון �למצות��–�חצי כסיום
�ההגדה ,� �הראשונים �פרקיו �ה["משום�ששני �עבדי �"'הללו �ישראל", "]�בצאת

�מצרים �ביציאת �עוסקים �אנו. �המזון �ברכת �ההלל�לאחר �באמירת �ממשיכים
��228מהרה�בימינוב�,העוסק�בגאולה�העתידה�משלימים�את�חציו�השניו

�את�ה�-�ַהְללּוָיּה ��'ה�ַעְבֵדי�שאנו�ַהְללּו�',הללו �,229פרעהולא�עבדי
���.עֹוָלם�ְוַעד�ֵמַעָּתה�ְמֹבָרךְ��'ה�ֵׁשם�ְיִהי�.'ה�ֵׁשם�ֶאת�ַהְללּו

�סוף �ים �וקריעת �מצרים �יציאת �ניסי �ידי �ש�,על �הנודע �ִמִּמְזַרח�'ם
�זריחתו�-�ֶׁשֶמׁש מקום�שקיעתו��-�ְמבֹואוֹ��ַעדו�,העולם�במזרח�ממקום

���.231'ה�ֵׁשם�ְמֻהָּללנעשה��בפי�כל�העולם�.230במערב�העולם

]� �סבורים�האומות�שהעד �עתה�היו �תבל' �יושבי �משגיח�על ,�אינו
�יציאת��את�בהראותו�]ועתה �הפרטית�על�עם�ישראל�בניסי השגחתו
�-��ְֹּכבֹודו�ַהָּׁשַמִים�ַעלו�,'ה�ּגֹוִים�ָּכל�ַעל�גבוה�ונעלה�-�ָרם�נעשה�,מצרים

���.232מקום�משכן�כבוד�שכינתו

�ש�-�ָלָׁשֶבת�ַהַּמְגִּביִהי�ֱאֹלֵהינּו�'הּכַ��ִמי �מעלתו �גבוה�וישיבתוכגודל
�נברא �מכל �למעלה �גם�מנגד, �עצמו��-�ַהַּמְׁשִּפיִלי�הוא השפיל

�–�על�מנת�לקיים�בנו,�ּוָבָאֶרץ�ַּבָּׁשַמִים�ִלְראֹות�בענוותנותו�הגדולה�וירד
ולהציל�,�לעשות�נקמה�במצרים�-�ֶאְביֹון�ָיִרים�ֵמַאְׁשֹּפת�ָּדל�ֵמָעָפר�ְמִקיִמי

�להושיב�אותנו�-�ְלהֹוִׁשיִבי�,אביונים�ונבזים�,עם�עבדים�ינושהי�,נותוא
�נכבדי�-�ְנִדיֵבי�ִעםו�,הם�משה�ואהרון,�233נכבדים�-�ְנִדיִבים�אנשים�ִעם
�ַעּמוֹ� �העם�וחכמיו, �סבורים�שביטלו�.הם�זקני �ולמרות�שהמצרים�היו

�מפרי �ורביהאותנו ��,ה �הןכשיצאנו �אימותינו �כי �כולם �ראו �ממצרים

                                                      

 .חמתך�שפוך�ה"בד�יקר�בן�י"ר�228
 .ם"לרשב�מיוחס'�עיי�229
��.ג,�קיג�תהילים�צ"מצו�230
��.אחרת�שצויין�היכן�מלבד,�ההלל�חצי�כל�פיו�על'�פי�וכן.�ם"לרשב�מיוחס�231
 .ד,�קיג�תהילים�ד"מצו�232
 .מ,�קז�תהילים�ע"ראב�233
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שמחות��יוצאות�ממצרים�הן�-�ְׂשֵמָחה�ַהָּבִנים�ֵאם�,ַהַּבִית�ֲעֶקֶרת�מֹוִׁשיִבי
��.ַהְללּוָיּה�–�'הך�ועל�זה�יש�לנו�להלל�ל�.בחבורת�ילדיהן�הקטנים

��

�ּבְ� ��:234שוב�וכפל�;ִמִּמְצָרִים�ִיְׂשָרֵאל�ֵצאתעת �ַיֲעֹקב�ֵּבית�צאתבעת
�זר�-�ֹלֵעז�ֵמַעם �המצרים�–�235מעם בעת��-�ְלָקְדׁשוֹ��ְיהּוָדה�ָהְיָתה�,עם

�ה �לקח �ההיא '� �יהודה �קדושאת �לעם �לו �להיות ,� �ִיְׂשָרֵאל�אתולקח
���.236]ולא�תחת�ממשלת�המצרים[תחת�ממשלתו��-�ַמְמְׁשלֹוָתיו�להיות

הים��-�ַוָּיֹנס�,נעשה�נס,�לתוכואת�בני�ישראל�יורדים��ָרָאהכש�,ַהָּים
�ממק �ומונס ��נבקע, �חרבה �יבשה(ונעשה �)אדמה ,� �בני ישראל�למעבר
�בתוכו �יהושע�,וכן. �בימי �הירדן, �נחל �את �לעבור �כשבאו �נס, �נעשה

��-�ְלָאחֹור�ִיֹּסב�ַהַּיְרֵּדןש �והפךהירדן �המשיך��סב �ולא �לאחור פניו
בשעת�מתן��.בתוכו�עבורכך�יכלו�יהושע�ובני�ישראל�ל.�בזרימת�מימיו

�,איליםמו�כ�רוקדיםקופצים�והיו�נראים��-�ְכֵאיִלים�ָרְקדּו�ֶהָהִרים�,תורה
�רוקדות�ְּגָבעֹותה�וכן �נראות כך�ש[�הקטנים�ֹצאן�ִּכְבֵני�ותוקופצ�היו

�:שואל�כאילו�ולחדד�הענין�הוא�.לגודל�החרדה�והפחד�,]דרכם�לקפץ
�לך�!?לצדדים�ָתנּוס�ִּכי�ַהָּים�ְּלךָ��ַמה ולא��ְלָאחֹור�ִּתֹּסב�כי�ַהַּיְרֵּדן�ומה

מה�ו�!?ְכֵאיִלים�ִּתְרְקדּו�כי�ֶהָהִרים�מה�לכם,�וכן�!?תמשיך�בזרימת�מימך
�ְּגָבעֹותה�לכם �ומשיב�!?ֹצאן�ִּכְבֵני�תרקדו�כי, �אלא: �זאת שאתם��אין

,�מחולל�ארץ�-�ָאֶרץ�חּוִלי�שהוא�ָאדֹוןה�ִמִּלְפֵני�עושים�כן�מחמת�הפחד
�הארץ �יוצר �כלומר �העולם, �בורא �הפחד. �ַיֲעֹקב�ֱאלֹוּהַ��ִמִּלְפֵני�מחמת

�237סלעה�את�ההופך�-�ַהּצּור�ַהֹהְפִכי ,� �עצםלמרות �ֲאַגםל�,יבש�היותו
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ת�.ָמִים �שונו �במילות �שוב �הכתוב �238וכפל סלע��-�ַחָּלִמיׁש�ההופך:
��.למעיין�מים�חיים�-�ָמִים�ְלַמְעְינוֹ��ויבש�239קשה

�ההגדה �מצוות �כאן �עד �חותמים. �הגאולה�אותה�אנו �בברכת בשבח�ו,
��240'הודיה�להבו

�ֶאת�ְוָגַאל�ממצרים�ְּגָאָלנּו�ֲאֶׁשר,�ָהעֹוָלם�ֶמֶלךְ��ֱאֹלֵהינּו�'ה�ַאָּתה�ָּברּוךְ�
�ּבוֹ��ֶלֱאָכל�ַהֶּזה�ַהַּלְיָלה�ה�והביא�אותנוייחה�-�ְוִהִּגיָענּו,�ִמִּמְצַרִים�ֲאבֹוֵתינּו

�העתיד�אנו�והלאה�מכאן�.ּוָמרֹור�ַמָּצה �על �ֱאֹלֵהינּו�'ה�ֵּכן�:מבקשים
�ויביאנוייחי�-�ַיִּגיֵענּו�ֲאבֹוֵתינּו�ֵואֹלֵהי �ֲאֵחִרים�ְוִלְרָגִלים�ְלמֹוֲעִדים�,נו
�ְלָׁשלֹום�ִלְקָראֵתנּו�ַהָּבִאים �ירושלים�ִעיֶרךָ��ְּבִבְנַין�ְׂשֵמִחים, �ְוָׂשִׂשים,

בבית��ָׁשם�ְוֹנאַכל�,שיבנה�בית�המקדשב�בעבודת�הקרבנות�-�ַּבֲעבֹוָדֶתךָ�
�המקדש �חגיגה�-�ַהְּזָבִחים�ִמן, �הפסח�ןקרב�-�ַהְּפָסִחים�ּוִמן�,קרבן

�ַיִּגיעַ��,בהקרבתם�ֲאֶׁשר�)ַהְּזָבִחים�ּוִמן�ַהְּפָסִחים�ִמן�:אומרים�ק"במוצש(
�לריצוי�-�ְלָרצֹון�ִמְזַּבֲחךָ��ִקיר�ַעל�הקרבנות�םד�הכהן�קויזר�-�ָּדָמם

�ַעל�,ָחָדׁש�ִׁשירב�ְלךָ��נֹוֶדהבגאולה�העתידה��,אזוְ��.]רצויים�לפניך�להיות[
מגלות��ַנְפֵׁשנּו�ְּפדּות�ַעל�,על�העבר�גם�נודה�לךמלבד�זאת�וְ��,זו�ְּגֻאָּלֵתנּו
�ברכהכי�ה�,בלשון�עבר[ממצרים��-�ִיְׂשָרֵאל�ָּגַאל�'ה�ַאָּתה�ָּברּוךְ�.�מצרים
�גאולת�תמוסב �מצריםמ�נועל �פתחנו, �הברכה�בה �סיימנו�את �ובה
��.241]אותה

��.�עד�כאן�מצות�ההגדה�וברכתה

�ההלל �של �השני �חציו �קריאת �וקודם �המזון �ברכת �לאחר �לומר�, נוהגים
�חמתך' �שפוך �פתיחת' �הדלת�עם ,� �שלילה �לזכור �שימוריםכדי �ליל �,זה�הוא
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�צדקנו�משיחבמהרה�יבוא��,בזכות�אמונה�זו�.ם�משום�דברואין�אנו�מתייראי
��242ה"הקבוישפוך�חמתו�על�המכחשים�ב

�ה �אנא ו�-�ֲחָמְתךָ��את�ְׁשפֹוךְ�' �שעלינ �ַהּגֹוִים�)244על(�ֶאל�243כעסך
�-��ָקָראּו�ֹלא�ְּבִׁשְמךָ��ֲאֶׁשר�עמיםה�ַמְמָלכֹות�ְוַעל�,ְיָדעּוךָ��ֹלא�ֲאֶׁשר�העמים

�האמונה �עבודה�זרה�חסרי �והרגו�-�ָאַכל�הגויים�ִּכי�.ועובדי �ֶאת�כילו
מו�ָׂש�החריבו�ו�-�ֵהַׁשּמּו�–�בית�המקדש�-�ָנֵוהּו�ְוֶאת�,ישראל�בני�-�ַיֲעֹקב

��.245שממה

��.יבוא�עליהם�-�ַיִּׂשיֵגם�ַאְּפךָ��ַוֲחרֹון�,ַזֲעֶמךָ��ֲעֵליֶהם�ְׁשָפךְ�

��.'ה�ְׁשֵמי�ִמַּתַחת�,ְוַתְׁשִמיֵדם�בכעס�-�ְּבַאף�ִּתְרּדֹוף

של�יוצר��)פיוט(הקרובה�סיום�משהוא��,בסיום�הסדר�נוהגים�לומר�פיוט�זה
�הגדול �בצעדך'�לשבת �'אלוקים ,� �יוסףאותו �רבי �שמואל"ב�ייסד �עלם��ר טוב

��מבעלי�התוספות

���.ְוֻחָּקתוֹ��ִמְׁשָּפטוֹ��ְּכָכל�,ְּכִהְלָכתוֹ��ֶּפַסח�ליל�ִסּדּור�תם�ונשלם�-�ֲחַסל

� �ִנְזֶּכה�ֵּכן�,זה�לילהב�אֹותוֹ��ְלַסֵּדר�ָזִכינּו�ַּכֲאֶׁשרש�,'לה�תפלהאנו
��.�בית�המקדש�בהקרבת�קרבן�הפסחבבנין��ַלֲעֹשֹותוֹ��לשנה�הבאה

כלומר�,�השוכן�במעונו�-�ְמעֹוָנה�ׁשֹוֵכן,�]'כינוי�לה[�246וטהור�נקי�-��ָזךְ�
�247מיםשהמי�השוכן�בש �-�ָמָנה�ִמי�ֲעַדת�ְקַהל�הקם�והרם�-�קֹוֵמם�נא,
���."מי�מנה�עפר�יעקב"עליהם�נאמר�,�קרן�ישראל
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�ה �את�-�ַנֵהל�בימינו�ְּבָקרֹוב�'אנא �ישראל��-�ַכָּנה�ִנְטֵעי�הנהג את
�איתן �בסיס �על �כנה'(�הנטועים ס' �ובסי �ַכן �)248כמו �אבותה�הם,

בבנין�בית�,�ירושלים�-�ִצּיֹון�עירלְ��–�משביים�וגלותם�ְּפדּוִים�,הקדושים
 .ְּבִרָּנה�המקדש

��

�'�ש�שגורסיםי[�ִּבירּוָׁשָלִים�ַהָּבָאה�ְלָׁשָנה �249'הבנויהבירושלים ויש�,
��].250'הבנויה'שאין�לומר��,אומרים

��

��

 תם�ונשלם�שבח�לאל�בורא�עולם
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