ה " מגיד " של ליל פסח
ער יכה ל שם בהירות -יתר

עורך  :אשר שלאין

מ בוא
חלק מרכזי בהגדה של פסח  " ,מגיד "  ,מנוסח באור ח מיוחד במינו .
בעיקרו הוא דברי מדרש הבאים להעמיק במובאות מן המקרא ,
ובתוך -כך  ,הטקסט של אותן מובאות יכול לה תפרש ו לה תפרט
בעזרת מובאות נוספ ות .

כך נו צר מבנה -שיח מורכב ומדורג  ,אפשר לומר גם  :מסובך ,
ש המסב לסדר הפסח ע לול  ,בקריאה רגילה שלו  ,ל החמיץ לא
מ עט מן המעקב על הקשר הקיים בין פסקאות ההגדה השונות
המושמעות ב זו אחר זו .
העריכה שכאן באה לסייע למשתתפי ה " סדר " ל קלוט את מלוא
משמעות השיח שאותו מגישים לנו בעלי ה " מגיד " שבהגדה .

פסוקי המקרא ומקורותיהם
ציטוטי התנ " ך מו צג ים בתוך טקסט ה " מגיד " ב גופן מיוחד המקל על
זיהויים .
לפני ה " מגיד "  ,מובא כאן אוסף של מקורות מהתנ " ך  ,הנותנ ים את
ההקשר למרבית הפסוקים המופיעים ב המשך  .ב תוך טקסט ההגדה
מקבלת כל מובא ה מספר  ,המ פ נ ה אל מקור ה ב תוך ה אוסף הזה .
ב תוך ה טקסט של אוסף המקורות מובלטות בצבע מיוחד ה מלים
שאותן מצטטים מדרשי ההגדה .
יש ב תוך ה " מגיד " גם מובא ו ת קצרות מהתנ " ך שלא הוצגו כאן
באוסף המקורות  .לכל אח ת מאל ו ניתן שם מראה -מקום .
" לספר ביציאת מצרים "  -זה יעוד מרכזי של סדר הפסח  .נראה  ,כי
אפשר לקדם אותו על ידי קריאה בקול של אוסף המקורות שכאן .
המדייקים בסדר -ה ד ברים המקובל  ,אולי ימצאו את הזמן המתאים
לה שמע ת המק ורו ת  ,תוך כדי " שולחן עורך "  ,לפני " צפון " ו " ברך ".
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לעומתם  ,המבקשים ל ה גיש מראש רקע מבהיר יותר למדרשי
ה " מגיד "  ,א ו לי ינהגו לקרוא את המקורות ממש א חרי אמירת
" עבדים היינו "  -ולפני שפונים א ל ה חכמים המסובים בבני -ברק .

חלקי ה"מגיד" לרמותיהם
הטקסט של ה " מגיד " מוצג באורח מדורג .
ברמה בסיסית  ,ה " מגיד " מחולק כאן בעזרת סימון של י " ג פסקאות
המהוות ראשי -דברים .
אפשר לראות כי ארבע מבין אלו ( ה '  ,ח '  ,ט '  ,י " א ) מקבלות פ ירוט
לפסקאות נוספות המסומנות ברמה שניה .
אופן הפ ירוט של אלו האחרונות לרמה שלישית  ,ת ו ר ם לא במעט
לסבוכיות של תוכן ה " מגיד "  ,ז ו ה מצרי כה את העריכה המוצעת כאן .
לשם המחשה  ,נעיין עתה במורכב ש בין חלקי ה " מגיד "  ,זה הנושא
ברמה בסיסית את הסימן ח ' .
החל ק ב סימן זה כולל סדרה של ארבעה פסוקים  .אלה מוצגים ברצף
אחד  ,במקור (  ) 11שבא ו סף המקורות .
אפשר לראות כי ב גוף ה הגדה מו פיע כל פסוק מאלה בנפרד  ,ו כל אחד
מ ה ם מסומ ן בעריכה שכאן כנמצא ברמה שניה .
הטיפול המדרש י של כל פסוק מאלה נעשה תוך הצג ה מחדש של ח לקיו
השונים  ,בזה אחר זה  ,ו בעריכה כאן מסומנים חלקים אלה של הפסוק
כ רמה שלישית .
המדרש של חלקי הפסוק ברמה שלישית זו  ,כולל בדרך כלל מובאות
נוספות מהמקרא  ,ש גם מקורותיה ן מצויינים .
התקווה היא  ,כי סימון ה רמות השונות  ,אכן י תרום לחוויה הלימודית
שהמדרש מבקש להקנות  ,ו בכך י וסיף בהירות למשמעות דברי ה הגדה .
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מקורות
()1

מתוך ספר שמות פרק א':

ו ְּבנֵי יִ ְש ָראֵ ל ּ ָפרּּו וַ ִּי ְש ְרצּּו וַ ִּי ְרבּ ּּוּוַ יּ ַַעצְ מּּוּ ִ ּב ְמאֹ דּ ְמאֹ ד;ּוַ ִּת ּ ָמלֵ אּהָ אָ ֶרץּאֹ ָתםּ.
ֹאמרּאֶ לַ -ע ּמוִֹּ ּּ:ה ּנֵהַ ּ,עםּ
ֲשר לֹא-י ַָדעּאֶ ת-יוֹ סֵ ףּ.וַ יּ ֶ
ּעלִ -מצְ ָריִ םּ,א ֶ
וַ יָּקָ םּמֶ לֶ ְּך-חָ ָדש ַ
ָהּכיִ -ת ְק ֶראנָהּ
ְ ּבנֵיּיִ ְש ָראֵ לּ ַרבּוְ ָעצוּםּ ִמ ּ ֶמנּ ּּו; הָ בָ הּנִ ְתחַ ְּכ ָמהּלוֶֹּ ּ ּּ,פן-יִ ְר ּ ֶבהּ,וְ הָ י ִּ
ּּעלָ יוּ
ּאּעל-שֹנְ אֵ ינּּוּ,וְ נִ ְלחַ םָּ -בנּּוּּ,וְּ ָעלָ הּ ִמן-הָ אָ ֶרץּּ.וַ יּ ִָשימו ָ
ףּגם-הו ַ
ִמ ְלחָ ָמהּוְ נוֹ סַ ּ ַ
ןּע ֵריּ ִמ ְס ְּכנוֹ תּ ְלפַ ְרעֹהּ,אֶ תִ ּ -פתֹ םּ,וְ אֶ ת-
לֹ ָתם;ּוַ ִּיבֶ ָ
ּב ִס ְב ּ
ןּענּ ֹתוֹ ְ ּ
יּמ ִּסיםְ ּ,ל ַמ ַע ַ
ָש ֵר ִ
ֵיּבנֵיּיִ ְש ָראֵ לּּ.וַ יַּעֲ ִבדוּּ
ֲשרּיְ ַע ּנוּּאֹ תוֵֹּ ּ ּ,כןּיִ ְר ּ ֶבהּוְ כֵ ן יִ ְפרֹץ ; וַ יָּקֻ צּּו ִ ,מ ּ ְפנ ְ ּ
ַר ַע ְמסֵ סּּ.וְ כַ א ֶ
םּבעֲ ב ָֹדהּקָ ָשהּ ְ ּ,בח ֶֹמרּ
ִמצְ ַריִ םּאֶ תּ ְ -בנֵיּיִ ְש ָראֵ לּ ְ ּ,בפָ ֶר ְּךּּ.וַ יְ ָמ ְררוּּאֶ ת-חַ יֵּיהֶ ַּּ
םּבפָ ֶר ְּךּּ...ּ.
ֲשרּ ָע ְבדוּּבָ הֶ ְ ּ
ו ִּב ְלבֵ נִ יםּ,ו ְּבכָ ל-עֲ ב ָֹדהַּ ּ,ב ּ ָש ֶדהּּ-אֵ תּ ָּכל-עֲ ב ָֹד ָתםּא ֶ
הּת ְש ִליכֻ הּּוּ,וְ כָ ל-הַ ַּבתּ
וּפ ְרעֹהְ ּ,לכָ לַ -ע ּמוֹ ּלֵ אמֹרָּ ּּ:כלּהַ ּ ֵבןּהַ ִּילּ וֹ דּ,הַ יְ אֹ ָר ּ ַ
וַ יְ צַ ּ ַ
ְּתחַ יּוּןּּ.

()2

מתוך ספר שמות פרק ב':

לּמן-הָ עֲ ב ָֹדהּ,
ּּבנֵי-יִ ְש ָראֵ ִ
ּמצְ ַריִ םּ,וַ יֵּאָ נְ חו ְ
וַ יְ ִהיּבַ יּ ִָמיםּהָ ַר ִ ּביםּהָ הֵ םּ,וַ יּ ָָמתּ ֶמלֶ ְך ִ
יםּמן-הָ עֲ ב ָֹדהּּ.וַ ִּי ְש ַמעּ ֱאל ִֹהיםּאֶ תַ -נאֲקָ ָתם;ּ
ִ
לּשוְ ָע ָתםּאֶ ל-הָ ֱאל ִֹה
וַ ִּיזְ ָעקּּו;ּוַ ּ ַת ַע ַ
אל ִֹהיםּאֶ ת-
אל ִֹהיםּאֶ תּ ְ -ב ִריתוֹּּ,אֶ ת-אַ ְב ָרהָ םּאֶ ת-יִ צְ חָ קּוְ אֶ ת-יַעֲ קֹבּּ.וַ יּ ְַראּ ֱ
וַ ִּיזְ כּ ֹרּ ֱ
ְ ּבנֵיּיִ ְש ָראֵ לּ;ּוַ יּ ֵַדעּ ֱאל ִֹהים ּּ.

()3

מתוך ספר שמות פרק ג':

םּש ַמ ְע ִּתיּ
רּב ִמצְ ָריִ םּ,וְ אֶ ת-צַ עֲ קָ ָת ָ
ֲש ְ ּ
יתיּאֶ ת-עֳ נִ י ַע ּ ִמיּא ֶ
הּר ִא ִ
ֹאמרּיְ הוָ הָ ּ:ראֹ ָ
וַ יּ ֶ
ּמן-
ַדּמצְ ַריִ םּ,ו ְּלהַ עֲ לֹתוֹ ִ
ּמיּ ִ
דּלהַ ִּצילוֹ ִ
ִמ ּ ְפנֵי נֹגְ ָשיוִּ ּ,כיָּּי ַד ְע ִּתיּאֶ תַ -מ ְכאֹ בָ יוּּ.וָ אֵ ֵר ְ
הָ אָ ֶרץּהַ ִהואּ,אֶ ל-אֶ ֶרץּטוֹ בָ הּו ְּרחָ בָ הּ,אֶ ל-אֶ ֶרץ זָבַ תּחָ לָ בּו ְּדבָ שּּּ,אֶ לְ -מקוֹ םּ
תּבנֵי-יִ ְש ָראֵ לּ
ְּ
תהִ ּ,ה ּנֵהּצַ עֲ קַ
הַ ְּכנַעֲ נִ יּ,וְ הַ ִח ִּתיּ,וְ הָ ֱאמ ִֹריּוְ הַ ּ ְפ ִר ִּזיּ,וְ הַ ִח ִּויּוְ הַ יְ בו ִּסיּּ.וְ ַע ּ ָּ
רּמצְ ַריִ םּ,לֹחֲצִ יםּאֹ ָתםּ.
ֲש ִ
יתיּאֶ תּהַ ַּלחַ ץּא ֶ
ָּבאָ הּאֵ לָ י;ּוְ גַ םּ ָר ִא ִ

()4

מתוך ספר שמות פרק ח' :

ֲשרּדִּ ּ ֶברּ
ֹאּש ַמעּאֲלֵ הֶ םַּ ּּ,כא ֶ
אּפ ְרעֹהִּ ּ,כיּהָ יְ ָתהּהָ ְרוָ חָ הּ,וְ הַ ְכ ּ ֵבדּאֶ תִ -לבּ וֹּּ,וְ ל ָ
וַ יּ ְַר ּ ַ
ֹשהֱ ּ:אמֹרּאֶ ל-אַ הֲ רֹןּ,נְ טֵ הּאֶ תַ -מ ְּט ָךּוְ הַ ְךּאֶ ת-עֲ פַ רּ
ֹאמרּיְ הוָ הּאֶ ל-מ ֶ
יְ הוָ הּּ.וַּיּ ֶ
ּב ַמ ּ ֵטהוּּוַ יּ ְַךּ
ץּמצְ ָריִ םּּ.וַ יַּעֲ שּּו-כֵ ןּ,וַ יֵּטּאַ הֲ רֹןּאֶ ת-יָדוֹ ְ
ָהּל ִכ ִּנםּ ְ ּ,בכָ ל-אֶ ֶר ִ
הָ אָ ֶרץ;ּוְ הָ י ְ
ָהּכ ִּניםּ ְ ּ,בכָ ל-
אֶ ת-עֲ פַ רּהָ אָ ֶרץּ,וַ ְּת ִהיּהַ ִּכ ּנָםָּ ּ,באָ ָדםּוּבַ ְ ּבהֵ ָמהָּ ּּ:כל-עֲ פַ רּהָ אָ ֶרץּהָ י ִ
םּלהוֹ צִ יאּאֶ ת-הַ ִּכ ִּניםּ,וְ לֹאּ ָיכֹלּּו;ּוַ ְּת ִהיּ,
יםּבלָ טֵ יהֶ ְ
ְּ
ץּמצְ ָריִ םּּ.וַ יַּעֲ שּּוּכֵ ןּהַ חַ ְרטֻ ּ ִמ
אֶ ֶר ִ
יםּהוא;ּוַ ֶּיּ ֱחזַקּ
ִ
אל ִֹה
ֹאמרוּּהַ חַ ְרטֻ ּ ִמםּאֶ לַ ּ -פ ְרעֹהּ:אֶ צְ ַּבעּ ֱ
הַ ִּכ ּנָםָּ ּ,באָ ָדםּ,וּבַ ְ ּבהֵ ָמהּּ.וַ יּ ְ
ֲשרּדִּ ּ ֶברּיְ הוָ ה.
לֵ בַ ּ -פ ְרעֹהּוְ לֹאָ -ש ַמעּאֲלֵ הֶ םַּ ּ,כא ֶ

4

ה " מגיד " של ליל פסח

()5

עורך  :אשר שלאין

מתוך ספר שמות פרק י"ב:

ץּמצְ ַריִ םֵ ּ,מאָ ָדםּוְ ַעד-
רּבאֶ ֶר ִ
יתיּכָ לּ ְ -בכוֹ ְ ּ
יּבאֶ ֶרץִ -מצְ ַריִ םַּ ּ,ב ַּליְ לָ הּהַ זֶּהּ,וְ ִה ּ ֵכ ִ
וְ ָעבַ ְר ִּת ְ
הּשפָ טִּיםּ,אֲנִ יּיְ הוָ הּ...ּ.
יּמצְ ַריִ םּאֶ עֱ ֶש ְ
ְ ּבהֵ ָמה;ּו ְּבכָ לֱ -אלֹהֵ ִ
ֲשרּדִּ ּ ֵבר;ּו ְּש ַמ ְר ּ ֶתםּ,אֶ ת-
ֲשרּיִ ּ ֵתןּיְ הוָ הּלָ כֶ םַּ ּּ,כא ֶ
ָהּכיָ -תבֹאוּּאֶ ל-הָ אָ ֶרץּ,א ֶ
וְ הָ י ִּ
םּבנֵיכֶ םָ ּ:מהּהָ עֲ ב ָֹדהּהַ זֹּאתּלָ כֶ ם?ּ
ֹאמרוּּאֲלֵ יכֶ ְ ּ
הָ עֲ ב ָֹדהּהַ זֹּאתּּ.וְ הָ יָהִּ ּ,כי-י ְ
לּב ִמצְ ַריִ םּ ְ ּ,בנָגְ ּפוֹ ּ
יּבנֵי-יִ ְש ָראֵ ְ ּ
חּעלָּ -ב ּ ֵת ְ
רּפסַ ַ
ֲש ּ ָ
וַ א ֲַמ ְר ּ ֶתםּ:זֶבַ חֶ ּ -פסַ חּהוּאּלַ יהוָ הּ,א ֶ
ּּה ִּציל;ּוַ ִּיקּ ֹדּהָ ָעםּ,וַ ִּי ְש ּ ַתחֲוּּוּ...ּ.
אֶ תִ -מצְ ַריִ םּ,וְ אֶ תָּ -ב ּ ֵתינו ִ
דּמ ּ ָטףּּ.
ףּרגְ ִליּהַ ְּגבָ ִריםְ ּ,לבַ ִ
לּמ ַר ְע ְמסֵ סּ,סֻ כּ ָֹתהְּ ּ,כ ֵששֵּ -מאוֹ תּאֶ לֶ ַ
ּּבנֵי-יִ ְש ָראֵ ֵ
וַ ִּי ְסעו ְ
ֲשרּ
דּמאֹ דּּ.וַ יֹּאפוּּאֶ ת-הַ ָּבצֵ קּא ֶ
ֶהּכבֵ ְ
הּא ּ ָתםּ,וְ צֹאןּוּבָ קָ רִ ּ,מ ְקנ ָּ
וְּגַ םֵ -ע ֶרבּ ַרבָ ּ,עלָ ִ
ּּמ ּ ִמצְ ַריִ םּ,וְ לֹאּי ְָכלוּּ
ֹתּמצּוֹ תִּ ּּ,כיּלֹאּחָ ֵמץ;ּּ ִּכי-ג ְֹרשו ִ
ּּמ ּ ִמצְ ַריִ םּ,עֻ ג ַ
הוֹ צִ יאו ִ
הּ,וְ גַ ם-צֵ ָדהּ,לֹאָ -עשוּּלָ הֶ םּ.
ְל ִה ְת ַמ ְה ֵמ ַּּ
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מתוך ספר שמות פרק י"ג:

םּמ ּ ֵביתּעֲ בָ ִדיםּ,
םּמ ּ ִמצְ ַריִ ִ
את ִ
ֲשרּיְ צָ ֶ
ֹשהּאֶ ל-הָ ָעםּ,זָכוֹ רּאֶ ת-הַ יּוֹ םּהַ זֶּהּא ֶ
ֹאמרּמ ֶ
וַ יּ ֶ
םּמזֶּה;ּוְ לֹאּיֵאָ כֵ לּחָ ֵמץּ.הַ יּוֹ םּאַ ּ ֶתםּיֹצְ ִאיםּ ְ ּ,בח ֶֹדשּ
יּב ֹחזֶקּיָדּ,הוֹ צִ יאּיְ הוָ הּאֶ ְתכֶ ִ
ִּכ ְ ּ
ֲךּיְ הוָ הּאֶ ל-אֶ ֶרץּהַ ְּכנַעֲ נִ יּוְ הַ ִח ִּתיּוְ הָ ֱאמ ִֹריּוְ הַ ִח ִּויּוְ הַ יְ בו ִּסיּ,
ָהּכי-יְ ִביא ָּ
הָ אָ ִביבּ.וְ הָ י ִ
ֹת ָ
יךּלָ ֶתתּלָ ְּךּ,אֶ ֶרץּזָבַ תּחָ לָ בּו ְּדבָ שּ;ּוְ ָעבַ ְד ּ ָתּאֶ ת-הָ עֲ ב ָֹדהּהַ זֹּאתּ,
ֲשרּנִ ְש ַּבעּלַ ֲאב ֶ
א ֶ
לּמ ּצֹת;ּוּבַ יּוֹ םּ,הַ ּ ְש ִביעִּיּ,חַ גּ,לַ יהוָ הַ ּ.מצּוֹ תּיֵאָ כֵ לּ
ַּבח ֶֹדשּהַ זֶּהִ ּ.ש ְב ַעתּי ִָמיםּ ּ,תֹאכַ ַ
ּשאֹ רּ ְ ּבכָ לְּ -גבֻ לֶ ָּךּ.וְ ִה ּ ַג ְד ּ ָתּ
הּל ָך ְ
הּל ָךּחָ ֵמץּ,וְ לֹא-י ֵָראֶ ְ
תּש ְב ַעתּהַ יּ ִָמים;ּוְ לֹא-י ֵָראֶ ְ
ִ
אֵ
ָהּל ָךּ
יּמ ּ ִמצְ ָריִ םּ.וְ הָ י ְ
את ִ
יּבצֵ ִ
הּל ְ ּ
ְל ִבנְ ָּךַּ ּ,ביּוֹ םּהַ הוּאּלֵ אמֹרַּ ּ:בעֲ בוּרּזֶהָ ּ,ע ָשהּיְ הוָ ִ
יּביָדּ ֲחזָקָ הּ
יךִּ ּּ:כ ְ ּ
הּב ִפ ָּ
ֶהּתוֹ ַרתּיְ הוָ ְ ּ
ֶיךְ ּ,ל ַמ ַע ִּ
יןּעינ ָּ
ןּב ֵ
תּעל-י ְָד ָּךּ,ו ְּלזִ ָּכרוֹ ּ ֵ
ְלאוֹ ַ
ןּת ְהי ּ
הּמ ּ ִמצְ ָריִ םּ.וְ ָש ַמ ְר ּ ָתּאֶ ת-הַ חֻ ָּקהּהַ זּ
ימהּּּ...ּּ.
ֹאתּלמוֹ עֲ ָדהִּּ ּ,מיּ ִָמיםּי ִָמ ָ
ְ
הוֹ צִ א ֲָךּיְ הוָ ִ
ּמחָ רּלֵ אמֹרַ ּ:מהּזֹּאתּ,וְ אָ ַמ ְר ּ ָתּאֵ לָ יוּ ְ ּ:ב ֹחזֶקּיָדּהוֹ צִ יאָ נוּּיְ הוָ הּ
ּבנְ ָך ָ
ָהּכיּיִ ְשאָ ְל ָך ִ
וְ הָ י ִּ
םּמ ּ ֵביתּעֲ בָ ִדים.
ִמ ּ ִמצְ ַריִ ִ
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מתוך ספר שמות פרק י"ד:

יתנוֹּּ,ו ִּמצְ ַריִ םּ,נ ִָסיםּ
רּלאֵ ָ
ָםּל ְפנוֹ תּבּ ֹקֶ ְ
ָשבּהַ יּ ִ
ּעל-הַ יָּםּ,וַ יּ ָ
ֹשהּאֶ ת-יָדוֹ ַ
וַ יֵּטּמ ֶ
ָשבוּּהַ ּ ַמיִ םּ,וַ יְ כַ ּסוּּאֶ ת-הָ ֶרכֶ בּ
ִל ְק ָראתוֹּ;ּוַ יְ נ ֵַערּיְ הוָ הּאֶ תִ -מצְ רַּיִ םּ ְ ּ,בתוֹ ְךּהַ יָּםּּּ.וַ יּ ֻ
רּבהֶ םַ ּ,עד-אֶ חָ דּּּ.
םּביָּםּּ:לֹא-נִ ְשאַ ָּ
ילּפ ְרעֹהּ,הַ ָּב ִאיםּאַ ח ֲֵריהֶ ַּ
ַּ
וְ אֶ ת-הַ ּ ָפ ָר ִשיםְ ּ,לכֹלּחֵ
ימינָםּו ִּמ ּ ְשמֹאלָ םּּ.
ו ְּבנֵיּיִ ְש ָראֵ לּהָ ְלכוּּבַ יּ ַָּב ָשהּ ְ ּ,בתוֹ ְךּהַ יָּם;ּוְ הַ ּ ַמיִ םּלָ הֶ םּח ָֹמהִ ּ,מ ִ
םּמתּ
ַדּמצְ ָריִ ם;ּוַ יּ ְַראּיִ ְש ָראֵ לּאֶ תִ -מצְ ַריִ ֵ
הּביּוֹ םּהַ הוּאּאֶ ת-יִ ְש ָראֵ לּ ִמיּ ִ
וַ יּוֹ ַשעּיְ הוָ ַּ
הּב ִמצְ ַריִ םּ,וַ ִּי ְיראוּּ
רּע ָשהּיְ הוָ ְ ּ
ֲש ָ
ַעלְ -שפַ תּהַ יָּםּּּ.וַ יּ ְַראּיִ ְש ָראֵ לּאֶ ת-הַ יָּדּהַ ְּגדֹלָ הּ,א ֶ
ֹשהַ ּ,ע ְבדּ וֹּּ.
הָ ָעםּ,אֶ ת-יְּהוָ ה;ּוַ ַיּא ֲִמינּּוַּ ּ,ביהוָ הּ,ו ְּבמ ֶ
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מתוך ספר דברים פרק ד':

רּב ָראּ ֱאל ִֹהיםּאָ ָדםּ
ֲש ָּ
ֶיךְ ּ,ל ִמן-הַ יּוֹ םּא ֶ
ּּלפָ נ ָּ
ֲשר-הָ יו ְ
יםּראשֹנִ יםּא ֶ
יּשאַ ל-נָא ְלי ִָמ ִ
ִּכ ְ
כדָּ בָ רּהַ ּ ָגדוֹ לּהַ זֶּה אוֹּּ
ַעל-הָ אָ ֶרץּ,ו ְּל ִמ ְקצֵ הּהַ ּ ָש ַמיִ םּוְ ַעדְ -קצֵ הּהַ ּ ָש ָמיִ םּ,הֲ נִ ְהיָה ַּּ

5

ה " מגיד " של ליל פסח

עורך  :אשר שלאין

ֲשרָ -ש ַמ ְע ּ ָתּאַ ּ ָתהּ,
רּמ ּתוֹ ְּך-הָ אֵ שַּּ ּ,כא ֶ
יםּמ ַד ּ ֵב ִ
ְ
אל ִֹה
עּעםּקוֹ לּ ֱ
ֲש ַמ ָ
עּכמֹהּּוּּ.ה ָ
הֲ נִ ְש ַמ ָּ
וַ יּ ִֶחיּּ.אוֹ ּהֲ נִ ּ ָסהּ ֱאל ִֹהיםּ,לָ בוֹ אּלָ קַ חַ תּלוֹּּגוֹ יּ ִמ ּ ֶק ֶרבּגּ וֹ יּ ְ ּ,ב ַמ ּסֹתּ ְ ּבאֹ תֹ תּו ְּבמוֹ ְפ ִתיםּ
ֲשרָ -ע ָשהּלָ כֶ םּ
ו ְּב ִמ ְלחָ ָמהּּּו ְביָדּ ֲחזָקָ הּו ִּבזְ רוֹ ַעּנְ ט ּויָהּו ְּבמוֹ ָר ִאיםּ ְּגד ִֹליםְּ ּּ:ככֹלּא ֶ
ֶיךּ.
אלֹהֵ יכֶ םּ ְ ּ,ב ִמצְ ַריִ םּ ְל ֵעינ ָּ
יְ הוָ הּ ֱ
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מתוך ספר דברים פרק ו':

ֲשרּצִ ָ ּוהּיְ הוָ הּ
ּמחָ רּלֵ אמֹרָ ּּ:מהּהָ ֵעדֹתּ,וְ הַ חֻ ִ ּקיםּוְ הַ ּ ִמ ְש ּ ָפ ִטיםּ,א ֶ
ּבנְ ָך ָ
ּ ִּכי-יִ ְשאָ ְל ָך ִ
ֹהּב ִמצְ ָריִ ם;ּוַ יֹּצִ יאֵ נוּּיְ הוָ הּ
ּּלפַ ְרע ְ ּ
ּל ִבנְ ָּךּ:עֲ בָ ִדיםּהָ יִ ינו ְ
ֱאלֹהֵ ינּּוּ,אֶ ְתכֶ ם?ּּוְ אָ ַמ ְר ּ ָת ְ
ְּ
יםּב ִמצְ ַריִ םּ ְ ּ,בפַ ְרעֹהּ
ְּ
יםּגד ִֹליםּוְ ָר ִע
ִמ ּ ִמצְ ַריִ םּ ְ ּ,ביָדּ ֲחזָקָ הּ.וַ ִּי ּ ֵתןּיְ הוָ הּאוֹ תֹ תּ ּומ ְֹפ ִת
יאּמ ּ ָשםְ ּ,ל ַמ ַעןּהָ ִביאּאֹ ָתנּּוּ,לָ ֶתתּלָ נוּּאֶ תּהָ אָ ֶרץּ,
ִ
ו ְּבכָ לֵ ּ -ביתוֹּּ ְל ֵעינֵינּּוּ.וְ אוֹ ָתנוּּהוֹ צִ
ֹתינּּוּ.וַ יְ צַ ּוֵנוּּיְ הוָ הּ,לַ עֲ שוֹ תּאֶ תָּ -כל-הַ חֻ ִ ּקיםּהָ אֵ ֶּלהְ ּ,ליִ ְראָ הּאֶ ת-
ֲשרּנִ ְש ַּבעּלַ ֲאב ֵ
א ֶ
ּּכהַ יּוֹ םּהַ ֶּזּהּּּּ.
ּּכל-הַ יּ ִָמיםְ ּ,לחַ יּ ֵֹתנו ְּ
אלֹהֵ ינּּוְ ּ,לטוֹ בּלָ נו ָּ
יְ הוָ הּ ֱ

()11

מתוך ספר דברים פרק ט"ז:

יּבח ֶֹדשּהָ אָ ִביבּהוֹ צִ יא ֲָךּ
יךִּ ּ,כ ְ ּ
אלֹהֶ ָּ
ּפסַ חּלַ יהוָ הּ ֱ
ית ּ ֶ
ָשמוֹ רּאֶ תּח ֶֹדשּהָ אָ ִביבּוְ ָע ִש ָ
ָ
אלֹהֶ ָ
ֲשרּ
רּב ּ ָמקוֹ םּא ֶ
ּפסַ חּלַ יהוָ הּ ֱאלֹהֶ יךּצֹאןּוּבָ קָ ַּ
ּמ ּ ִמצְ ַריִ םּלָ יְ לָ הּּ.וְ זָבַ ְח ּ ָת ּ ֶ
יך ִ
יְ הוָ הּ ֱ
יוּמצּוֹ תּ
ַ
לּעלָ
יםּתֹאכַ ָ
לּעלָ יוּחָ ֵמץ;ּ ִש ְב ַעתּי ִָמ
ּשםּ.לֹאּתֹ אכַ ָ
ןּשמוֹ ָ
יִ ְבחַ רּיְ הוָ הּ ְל ַש ּ ֵכ ְ
ּ
ּמאֶ ֶרץּ
את ָך ֵ
ןּתזְ כּ ֹרּאֶ תּיוֹ םּצֵ ְ
ץּמצְ ַריִ ם;ּ ְל ַמ ַע ִּ
ּמאֶ ֶר ִ
את ֵ
יּב ִח ּ ָפזוֹ ןּיָצָ ָ
לֶ חֶ םּעֹנִ יִּ ּ,כ ְ
ָ
ֶיךּ.
ִמצְ ַריִ םּכּ ֹלּיְ ֵמיּחַ יּ ּ
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נוסח דברי המביא ביכורים בשעת הנפתם ,לפי פרשת "כי תבוא" ,דברים כ"ו:

ּל ְפנֵיּיְ הוָ הּ
יתּוְ אָ ַמ ְר ּ ָת ִ
יךּ.וְ ָענִ ָ
ֶאּמיּ ֶָד ָּך;ּוְ ִה ִּניחוֹּּ ִל ְפנֵיִ ּ,מזְ ַּבחּיְ הוָ הּ ֱאלֹהֶ ָּ
וְ לָ קַ חּהַ כּ ֹהֵ ןּהַ ּ ֶטנ ִ
יּמ ָעט;ּוַ יְ הִּיָ -שםּ ְלגוֹ יּ ּ ָגדוֹ לּ
םּב ְמ ֵת ְ
רּש ִ ּ
דּמצְ ַריְ ָמהּ,וַ יָּגָ ָ
יךּּ:א ֲַר ּ ִמיּאֹ בֵ דּאָ ִביּ,וַ יּ ֵֶר ִ
ֱאלֹהֶ ָּ
ּּעלֵ ינּּוּעֲ ב ָֹדהּקָ ָשהּ.וַ ִּנצְ ַעקּאֶ ל-יְ הוָ הּ
ָעצוּםּוָ ָרבּּ.וַ יּ ֵָרעוּּאֹ ָתנוּּהַ ּ ִמצְ ִריםּ,וַ יְּ ַענּ וּנּּו;ּוַ ִּי ְּתנו ָ
ֹתינּּו;ּוַ ִּי ְש ַמעּיְ הוָ הּאֶ ת-קֹלֵ נּּוּ,וַ יּ ְַראּאֶ תּ ָענְ יֵנוּּוְ אֶ תּעֲ ָמלֵ נוּּוְ אֶ תּלַ חֲצֵ נּּוּּ.
ֱאלֹהֵ יּ ֲאב ֵ
אּגדֹלּּ,ו ְּבאֹ תוֹ תּ,ו ְּבמ ְֹפ ִתיםּ.
ביָדּ ֲחזָקָ הּ,ו ִּבזְ ר ַֹעּנְ ט ּויָהּ,ו ְּבמ ָֹר ּ ָ
וַ יּוֹ צִ אֵ נוּּיְ הוָ הּ ִמ ּ ִמצְ ַריִ םְּּ ּ,
וַ יְ ִבאֵ נּּוּ,אֶ ל-הַ ּ ָמקוֹ םּהַ זֶּה;ּוַ ִּי ּ ֶתן-לָ נוּּאֶ ת-הָ אָ ֶרץּהַ זֹּאתּ,אֶ ֶרץּזָבַ תּחָ לָ בּו ְּדבָ שּּ.
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מתוך ספר תהלים ע"ח:

םּבלּ
ּל ָדםּיְ אֹ ֵריהֶ םּ,וְ נֹזְ לֵ יהֶ ַּ
יוּב ְש ֵדהּצ ַֹעןּ.וַ יַּהֲ פֹ ְך ְ
םּב ִמצְ ַריִ םּאֹ תוֹ ָתיוּ,וּמוֹ ְפ ָת ִ ּ
רּש ְ ּ
ֲש ָ
א ֶ
יעםּ
יתםּ.וַ ִּי ּ ֵתןּלֶ חָ ִסילּיְ בוּלָ םּוִ יגִ ָ
םּערֹבּוַ יֹּאכְ לֵ םּוּצְ פַ ְרדֵּ ַעּוַ ּ ַת ְש ִח ֵ
חּבהֶ ָ
יִ ְש ּ ָתיוּןּּ.יְ ַש ַּל ָּ
ירםּו ִּמ ְקנֵיהֶ םּ
דּב ִע ָ
םּב ֲחנָמַּלּּ.וַ יּ ְַס ּגֵרּלַ ָּב ָר ְ ּ
דּג ְפנָםּוְ ִש ְקמוֹ ָת ַּ
ֹגּב ָּב ָר ּ ַ
לָ אַ ְר ּ ֶבהּ.יַהֲ ר ַּ
יּר ִעיםּ.יְ פַ ֵּלסּנ ִָתיבּ
תּמ ְלאֲכֵ ָ
ַ
הּמ ְשלַ חַ
ּע ְב ָרהּוָ ז ַַעםּוְ צָ ָר ִ
חּבםּחֲרוֹ ןּאַ ּפוֹ ֶ
לָ ְר ָש ִפיםּּ.יְ ַש ַּל ָּ
אשיתּ
רּב ִמצְ ָריִ םֵ ּ,ר ִ
לּבכוֹ ְּּ
ּכ ְ ּ
רּה ְס ִּגירּ.וַ יּ ְַך ָּ
ּמ ּ ָמוֶתּנ ְַפ ָשםּ,וְ חַ יּ ָָתםּלַ דֶּ בֶ ִ
ְלאַ ּפוֹּּ,לֹאּחָ ַש ְך ִ
רּב ּ ִמ ְד ָּברּ.וַ יַּנְ חֵ םּלָ בֶ ַטחּוְ לֹאּפָ חָ דוּּ
ֵםּכ ֵע ֶד ַּ
ֹאןּע ּמוֹ ּוַ יְ נַהֲ ג ַּ
ַ
עּכ ּצ
יםּבאָ הֳלֵ יּחָ םּּ.וַ יּ ּ ַַס ַּ
ְּ
אוֹ נִ
םּכ ּ ָסהּהַ יָּםּ.
וְ אֶ תּאוֹ יְ בֵ יהֶ ִּ
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ַמ גִּיד
ְאֹומר בְקֹול רָם:
יה ֶּאת ַה ְק ָערָה ו ֵ
ְב ַ
ְמגַלֶּה ֶּאת ַה ַמּצֹותַ ,מג ִּ

א.

ֵיתי
ֵיתי ְויֵיכֹלָ ,כל ִד ְצ ִר ְיך י ֵ
ַאר ָעא ְד ִמ ְצ ָריִםָ .כל ִד ְכ ִפין י ֵ
ַאב ָה ָתנָא ְב ְ
ָהא ַל ְח ָמא ַע ְניָא ִדי אֲכָלּו ְ
חֹורין.
ָאלָ .ה ַש ָתא ַע ְב ֵדיְ ,ל ָשנָה ַה ָבָאה ְבנֵי ִ
ַאר ָעא ְדי ְִשר ֵ
ְוי ְִפ ַסחָ .ה ַש ָתא ָה ָכאְ ,ל ָשנָה ַה ָבָאה ְב ְ

שֹואל:
שנִּי וְכַאן ַהבֵן אֹו ֶּא ָחד ִּמן ַה ְמ ֻּׁס ִּבים ֵ
ְחן ,מֹוזְגִּין כֹוס ֵ
של ָ
ֵמ ִּסיר ַה ְק ָערָה ֵמעַל ַה ֻּׁ

ב.

ִש ַתנָה ַה ַלי ְָלה ַהזֶּה ִמ ָכל ַה ֵלילֹות --
ַמה נ ְ
ּומ ָצהַ ,ה ַלי ְָלה ַהזֶּה  -כֻּלֹו ַמ ָצה!?
אֹוכ ִלין ָח ֵמץ ַ
ֶּש ְב ָכל ַה ֵלילֹות ָאנּו ְ
אֹוכ ִלין ְשָאר ְירָקֹותַ - ,ה ַלי ְָלה ַהזֶּה ָמרֹור!?
ֶּש ְב ָכל ַה ֵלילֹות ָאנּו ְ
ֲפילּו ַפ ַעם ֶּא ָחתַ - ,ה ַלי ְָלה ַהזֶּה ְש ֵתי ְפ ָע ִמים!?
ֶּש ְב ָכל ַה ֵלילֹות ֵאין ָאנּו ַמ ְט ִב ִילין א ִ
ֻּבין!?
ֻּלנּו ְמס ִ
ֻּביןַ - ,ה ַלי ְָלה ַהזֶּה כ ָ
ּובין ְמס ִ
יֹוש ִבין ֵ
אֹוכ ִלין ֵבין ְ
ֶּש ְב ָכל ַה ֵלילֹות ָאנּו ְ

ִּשעַת ֲא ִּמירַת ַה ַה ָגדָה.
ְחןַ .ה ַמצֹות ִּת ְהיֶּינָה ְמגֻּׁלֹות ב ְ
של ָ
ִּיח ֶּאת ַה ְק ָערָה עַל ַה ֻּׁ
ֵמנ ַ

ג.

ֹהינּו ִמ ָשםּ ְ ּביָדּ ֲחזָקָ הּו ִּבזְ רוֹ ַעּ
יאנּו ְיָי ֱאל ֵ
ַּיֹוצ ֵ
ֹהּב ִמצְ ָריִ םּ,ו ִ
ּּלפַ ְרע ְ ּ
(ּ)11( )9עֲ בָ ִדיםּהָ יִ ינו ְ
נְ ט ּויָה.
ּ

ּובנֵי ָב ֵנינּו
ּובנֵינּו ְ
ֲבֹותינּו ִמ ִמ ְצ ָריִםֲ ,הרֵי ָאנּו ָ
רּוך הּוא ֶּאת א ֵ
הֹוציא ַה ָקדֹוש ָב ְ
ו ְִאלּו לֹא ִ
ְמ ֻּש ְע ָב ִדים ָהיִינּו ְל ַפ ְרעֹה ְב ִמ ְצ ָריִם.
יֹוד ִעים ֶּאת ַהתֹורָהִ ,מ ְצוָה
ֻּלנּו ְ
ֻּלנּו ז ְֵקנִים ,כ ָ
ֻּלנּו נְבֹונִים ,כ ָ
ֲכ ִמים ,כ ָ
ֻּלנּו ח ָ
ֲפילּו כ ָ
ַוא ִ
יציַאת ִמ ְצ ַריִם ֲהרֵי זֶּה ְמ ֻּש ָבח.
יציַאת ִמ ְצ ַריִם .ו ְָכל ַה ַמ ְר ֶּבה ְל ַס ֵפר ִב ִ
ָע ֵלינּו ְל ַס ֵפר ִב ִ
ד.

ַבי ַט ְרפֹון ֶּש ָהיּו
יבא וְר ִ
ֲק ָ
ַבי ע ִ
ַבי ֶּא ְל ָעזָר ֶּבן ֲעז ְַריָה ְור ְ
ְהֹוש ַע ְור ִ
ַבי י ֻּ
יעזֶּר ְור ִ
ֱל ֶּ
ַבי א ִ
ֲשה ְבר ִ
ַמע ֶּ
יהם
יד ֶּ
יציַאת ִמ ְצ ַריִם ָכל אֹותֹו ַה ַלי ְָלה ַעד ֶּש ָבאּו ַת ְל ִמ ֵ
ְהיּו ְמ ַס ְפ ִרים ִב ִ
ֻּבין ִב ְבנֵי ְברַק ,ו ָ
ְמס ִ
ֲרית.
יע ְז ַמן ְק ִריַאת ְש ַמע ֶּשל ַשח ִ
ַבֹותינּוִ ,ה ִג ַ
ָאמרּו ָל ֶּהם :ר ֵ
ְו ְ
ָאמר י ְִציַאת ִמ ְצ ַריִם
יתי ֶּש ֵת ֵ
ַבי ֶּא ְל ָעזָר ֶּבן ֲעז ְַריָהֲ :הרֵי ֲאנִי ְכ ֶּבן ִש ְב ִעים ָשנָהְ ,ולֹא ז ִָכ ִ
ָאמר ר ִ
ַ
ַב ֵלילֹות.
ץּמצְ ַריִ םּכּ ֹלּיְ ֵמיּ
את ָךּמֵ אֶ ֶר ִ
ןּתזְ כּ ֹרּאֶ תּיוֹ םּצֵ ְ
ֱמרְ ּ)11( :ל ַמ ַע ִּ
זֹומאֶּ ,ש ֶּנא ַ
ָשּה ֶּבן ָ
ַעד ֶּש ְדר ָ
ֶּיך ַ -ה ֵלילֹות.
ְמי ַחּי ָ
ָמים ,ככֹלֹל י ֵ
ֶּיך ַ -הי ִ
ְמי ַחּי ָ
ֶיך; י ֵ
חַ יּ ָּ
יח.
ֶּיך ְ -ל ָה ִביא ִלימֹות ַה ָמ ִש ַ
ְמי ַחּי ָ
עֹולם ַהזֶּה ,ככֹלֹל י ֵ
ֶּיך ָ -ה ָ
ְמי ַחּי ָ
אֹומ ִרים :י ֵ
ַו ֲח ָכ ִמים ְ

ה.

רּוך הּוא.
ָאלָ ,ב ְ
ָתן תֹורָה ְל ַעמֹו י ְִשר ֵ
רּוך ֶּשנ ַ
רּוך הּואָ .ב ְ
רּוך ַה ָמקֹוםָ ,ב ְ
ָב ְ
יֹוד ַע
ְא ָחד ֶּש ֵאינֹו ֵ
ְא ָחד ָתם ,ו ֶּ
ָשע ,ו ֶּ
ְא ָחד ר ָ
ַאר ָב ָעה ָבנִים ִד ְברָה תֹורָהֶּ :א ָחד ָחכָם ,ו ֶּ
ְכנֶּגֶּד ְ
ִל ְשאֹול.
ֲשרּצִ ָ ּוהּיְ יָּ ֱאלֹהֵ ינוּּ
אֹומר? (ַ ּ )9מהּהָ ֵעדוֹ תּוְ הַ חֻ ִ ּקיםּוְ הַ ִמ ְש ּ ָפ ִטיםּא ֶ
ה.אָ .ח ָכם ָמה הּוא ֵ
יקֹומן.
ֲפ ָ
ַאחר ַה ֶּפ ַסח א ִ
ֱמר לֹו ְכ ִה ְלכֹות ַה ֶּפ ַסחֵ :אין ַמ ְפ ִט ִירין ַ
ַאתה א ָ
אֶ ְתכֶ ם? וְַאף ָ
ּ
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ה.ב.

הֹוציא ֶּאת
ּול ִפי ֶּש ִ
אֹומר? (ָ ּ)5מהּהָ עֲ ב ָֹדהּהַ זֹּאתּלָ כֶ ם? ָל ֶּכם ְ -ולֹא לֹוְ .
ָשע ָמה הּוא ֵ
רָ
ֶהּע ָשהּיְ יָּ
אמֹר לֹוַּ )6(ּ:בעֲ בוּרּז ָ
ַאתה ַה ְק ֵהה ֶּאת ִשנָיו ֶּו ֱ
ָפר ְב ִע ָקר .וְַאף ָ
ַע ְצמֹו ִמן ַה ְכ ָלל כ ַ
יּמ ּ ִמצְ ָריִ םִ ּ.לי ְ -ולֹא לֹוִ .אילּו ָהיָה ָשם ,לֹא ָהיָה נ ְִגָאל.
את ִ
יּבצֵ ִ
ִל ְ ּ

ה .ג .

ָּמ ּ ִמצְ ָריִ םִ ּ,מ ּ ֵביתּ
(ַ ּ)6מהּזֹּאת?ּוְ אָ ַמ ְר ּ ָתּאֵ לָ יוּ ְ ּ:ב ֹחזֶקּיָדּהוֹ צִ יאָ נוּּיְ י ִ

אֹומר?
ָתם ָמה הּוא ֵ
עֲ בָ ִדים.

ּל ִבנְ ָךּ ַּביוֹ םּהַ הוּאּלֵ אמֹרּ,
ֱמר )6(ּ:וְ ִה ּ ַג ְד ּ ָת ְ
ַאת ְפ ַתח לֹוֶּ ,ש ֶּנא ַ
ֵע ִל ְשאֹול ְ -
ה.דְ .ו ֶּש ֵאינֹו יֹוד ַ
יּמ ּ ִמצְ ָריִ ם.
את ִ
יּבצֵ ִ
ָּל ְ ּ
ַּבעֲ בוּרּזֶהּ ָע ָשהּיְ י ִ

לֹומרַּ :ביוֹ םּהַ הוּא,
ה.ד.א .יָכֹול ֵמרֹאש ח ֶֹּדש ַ -ת ְלמּוד ַ
ָאמ ְר ִתי
לֹומרַּ :בעֲ בוּרּזֶה ַ -בעֲבּור זֶּה לֹא ַ
ה.ד.בִ .אי ַביֹום ַההּוא ,יָכֹול ִמ ְבעֹוד יֹום ַ -ת ְלמּוד ַ
ֶּיך.
ָחים ְל ָפנ ָ
ּומרֹור ֻּמנ ִ
ֶּא ָלא ְב ָש ָעה ֶּשּיֵש ַמ ָצה ָ
ו.

ֲבֹותינּו ,ו ְַע ְכ ָשיו ֵק ְר ָבנּו ַה ָמקֹום ַל ֲעבֹדָתֹו,
ֲבֹודה ָזרָה ָהיּו א ֵ
עֹוב ֵדי ע ָ
ִמ ְת ִחלָה ְ
אלֹהֵ יּיִ ְש ָראֵ לּ ְ ּ:בעֵ בֶ רּהַ ּנָהָ רּי ְָשבוּּ
לּכלּהָ ָעםּ,כּ ֹהּאָ ַמרּיְ יָּ ֱ
ֱמר :וַ יֹאמֶ רּיְ הוֹ שֻ ַעּאֶ ָּּ
ֶּש ֶּנא ַ
םּמעוֹ לָ םֶ ּ ּ,ת ַרחּא ֲִביּאַ ְב ָרהָ םּוַ א ֲִביּנָחוֹ רּ,וַ יּ ַַע ְבדוּּ ֱאל ִֹהיםּאֲחֵ ִריםּ.וָ אֶ ַּקחּאֶ תּ
אֲבוֹ ֵתיכֶ ֵ
ְ
ץּכנ ַָעןּ,וָ אַ ְר ּ ֶבהּאֶ תּז ְַרעוֹ ּ
ּבכָ לּאֶ ֶר ְּ
םּמעֵ בֶ רּהַ ּנָהָ רּוָ אוֹ לֵ ךּאוֹ תוֹ ְ ּ
ֵ
א ֲִביכֶ םּאֶ תּאַ ְב ָרהָ
רּש ִעירּ
ןּלעֵ ָשוּאֶ תּהַ ּ ֵ
תּע ָשוּ.וָ אֶ ּ ֵת ְ
ֵ
ןּליִ צְ חָ קּאֶ תּיַעֲ קֹבּוְ אֶ
וָ אֶ ּ ֵתןּלוֹ ּאֶ תּיִ צְ חָ קּ,וָ אֶ ּ ֵת ְ
ּּמצְ ָריִ םּ(יהושע כ"ד).
לָ ֶר ֶשתּאֹ תוֹּּ,וְ יַעֲ קֹבּוּבָ נָיוּי ְָרדו ִ

ז.

רּוך הּוא ִח ַשב ֶּאת ַה ֵקץַ ,לעֲשֹות
רּוך הּואֶּ .ש ַה ָקדֹוש ָב ְ
ָאלָ ,ב ְ
שֹומר ַה ְב ָט ָחתֹו ְלי ְִשר ֵ
רּוך ֵ
ָב ְ
ָאבינּו ִב ְב ִרית ֵבין ַה ְב ָת ִרים,
ָהם ִ
ַאבר ָ
ָאמר ְל ְ
ְכ ַמה ֶּש ַ
ּבאֶ ֶרץּלֹאּלָ הֶ םּ,וַ עֲ בָ דוּםּוְ ִענּ וּּאֹ ָתםּ
עּכיּגֵרּיִ ְהיֶהּז ְַרעֲ ָך ְ ּ
ֹעּת ַד ִּ
רּלאַ ְב ָרםָ ּ,יד ּ ֵ
ֱמר :וַ יֹּאמֶ ְ
ֶּש ֶּנא ַ
ּגדוֹ לּ
ּּב ְרכֻ ש ּ ָ
ֲשרּיַעֲ בֹדוּּדָּ ןּאָ נ ִֹכיּוְ אַ ח ֲֵריּכֵ ןּיֵצְ או ִ ּ
תּשנָהּ.וְ גַ םּאֶ תּהַ גּ וֹ יּא ֶ
ָ
אַ ְר ַּבעּמֵ אוֹ
(בראשית ט"ו).

יה ֶּאת ַהּכֹוס.
ְב ַ
ּומג ִּ
ַסה ֶּאת ַה ַמּצֹות ַ
ְמכ ֶּ

לֹותנּוֶּ ,א ָלא ֶּש ְבכָל דֹור
ֲבֹותינּו ו ְָלנּו! ֶּשלֹא ֶּא ָחד ִב ְל ָבד ָע ַמד ָע ֵלינּו ְל ַכ ֵ
ו ְִהיא ֶּש ָע ְמדָה ַלא ֵ
ָדם.
ילנּו ִמּי ָ
רּוך הּוא ַמ ִצ ֵ
ְה ָקדֹוש ָב ְ
לֹותנּו ,ו ַ
עֹומ ִדים ָע ֵלינּו ְל ַכ ֵ
וָדֹור ְ
ִּיח ַהּכֹוס ִּמיָדֹו וִּיגַלֶּה ֶּאת ַה ַמּצֹות.
יַנ ַ

ח.

ָאבינּוֶּ .ש ַפ ְרעֹה לֹא ָג ַזר ֶּא ָלא ַעל ַהז ְָכ ִרים
ַמי ַלעֲשֹות ְלַי ֲעקֹב ִ
ּול ַמד ַמה ִב ֵקש ָל ָבן ָה ֲאר ִ
ֵצא ְ
ו ְָל ָבן ִב ֵקש ַלעֲקֹור ֶּאת ַהכֹל,
ֱמר)11( :
ֶּש ֶּנא ַ
ח.א.

יּגדוֹ לָ ּ,עצוּםּוָ ָרב.
םּלגוֹ ּ ָ
יּש ְ
יּמ ָעטּ,וַ יְ ִה ָ
םּב ְמתֵ ְ
רּש ִ ּ
דּמצְ ַריְ ָמהּוַ יָּגָ ָ
א ֲַר ּ ִמיּאֹ בֵ דּאָ ִביּ,וַ יּ ֵֶר ִ

דּמצְ ַריְ ָמה ָ -אנּוס ַעל ִפי ַה ִדבּור.
ח.א.א .וַ י ֵֶר ִ
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ָאבינּו ְל ִה ְש ַת ֵק ַע ְב ִמ ְצ ַריִם ֶּא ָלא ָלגּור ָשם,
ח.א.ב .וַ יָּגָּר ָשםְּ ּ-מ ַל ֵמד ֶּשלֹא ָירַד ַי ֲעקֹב ִ
יךּ,
ֲשרּלַ עֲ בָ ֶד ָּ
יןּמ ְר ֶעהּלַ ּצֹאןּא ֶ
ץּבאנּּוִּ ּ,כיּאֵ ִ
ּרּבאָ ֶר ָּ
לּפ ְרעֹהּ,לָ גו ָּ
ֹאמרוּּאֶ ּ ַ
ֱמרּ:וַ יּ ְ
ֶּש ֶּנא ַ
ץּכנ ַָעןּ.וְ ַע ּ ָתהֵּּי ְשבוּּנָאּעֲ בָ ֶד ָ
ּבאֶ ֶרץּגּ ֶֹשןּ(בראשית מ"ז) .
יך ְ ּ
בּבאֶ ֶר ְּ
ִּכיּכָ בֵ דּהָ ָר ָע ְ ּ
ֱמרּ ְ :ב ִש ְב ִעיםּנֶפֶ שּי ְָרדוּּאֲבוֹ ֶת ָ
הּש ְמ ָךּיְ יָּ
ּמצְ ָריְ ָמהּ,וְ ַע ּ ָת ָ
יך ִ
יּמ ָעט ְ -כ ַמה ֶּש ֶּנא ַ
ח.א.גּ ִ .ב ְמ ֵת ְ
ֱאלֹהֶ ָ
ּככוֹ ְכבֵ יּהַ ּ ָש ַמיִ םּלָ רֹבּ(דברים י') .
יך ְּ

ָאל ְמ ֻּצָּינִים ָשם.
םּלגוֹ י ְ -מ ַל ֵמד ֶּש ָהיּו י ְִשר ֵ
יּש ְ
ח.א.ד .וַ יְ ִה ָ
ּּב ְמאֹ דּ
לּפרוּּוַ ִּי ְש ְרצוּּוַ ִּי ְרבּ וּּוַ יּ ַַעצְ מו ִ ּ
ֱמרּ)1(ּ:ו ְּבנֵיּיִ ְש ָראֵ ּ ָ
ח.א.הָּ .גדוֹ לָ ּ,עצוּם ְ -כמה ֶּש ֶּנא ַ
ְמאֹ דּ,וַ ִּת ּ ָמלֵ אּהָ אָ ֶרץּאֹ ָתם.
יּבעֲ ִדיּ
ביּוַ ִּתגְ דְּ ִליּוַ ּ ָתב ִֹא ַּ
יךּ,וַ ִּת ְר ִּּ
הּכצֶ ַמחּהַ ּ ָש ֶדהּנְ ַת ִּת ְּ
ֱמרְ :רבָ בָ ְּ
ח.א.וָ .ורָב ְ -כ ַמה ֶּש ֶּנא ַ
ְ
ְ
ְ
ּמ ְתבּ וֹ סֶ סֶ תּ
ֹרּעלַ יִ ךּוָ אֶ ְראֵ ך ִ
ּערֹםּוְ ֶע ְריָהּ.וָ אֶ עֱ ב ָ
עֲ ָדיִ יםָ ּ,ש ַדיִ םּ ָנכֹנוּּו ְּש ָע ֵרךּצִ ּ ֵמחַּּ,וְ אַ ְּת ֵ
ּב ָד ַמיִ ְךּחֲיִ יּ(יחזקאל ט"ז) .
ּב ָד ַמיִ ְךּחֲיִ יּ,וָ אֹ ַמרּלָ ְך ְ ּ
ְ ּב ָד ָמיִ ְּךּ,וָ אֹ ַמרּלָ ְך ְ ּ
ּּעלֵ ינוּּעֲ ב ָֹדהּקָ ָשה.
ח.ב .וַ יּ ֵָרעּּוּאֹ ָתנוּּהַ ּ ִמצְ ִריםּוַ יְ ַענּ וּנּּוּ,וַ יִ ְּתנו ָ
ָהּכיּ
ּפןּיִ ְר ּ ֶבהּ,וְ הָ י ִּ
ֱמרּ)1( :הָ בָ הּנִ ְתחַ ְכ ָמהּלוֹ ּ ֶ
ח.ב.א .וַ יּ ֵָרעוּּאֹ ָתנוּּהַ ּ ִמצְ ִרים ְ -כ ָמה ֶּש ֶּנא ַ
הּמןּהָ אָ ֶרץ.
םּבנּּוּ,וְ ָעלָּ ִ
ּאּעלּשנְ אֵ ינוּּוְ נִ ְלחַ ָּ
ָהּמ ְלחָ ָמהּוְ נוֹ סַ ףּגַ םּהו ַ
ִת ְק ֶראנ ִ
ּב ִס ְבל ָֹתםּ.וַ ִּיבֶ ןּ
ןּענּ ֹתוֹ ְ ּ
יםּל ַמ ַע ַ
ְ
יּמ ִּס
יוּש ֵר ִ
ָ
ּּעלָ
ֱמרּ)1( :וַ יּ ִָשימו ָ
ח.ב.בַ .ויְ ַענּ וּנּּו ְ -כ ָמה ֶּש ֶּנא ַ
תּר ַע ְמסֵ ס.
תּפתֹ םּוְ אֶ ַ
תּלפַ ְרעֹהּ.אֶ ּ ִ
יּמ ְס ְּכנוֹ ְ
ָע ֵר ִ
לּבפָ ֶר ְּך.
תּבנֵיּיִ ְש ָראֵ ְ ּ
ּּמצְ ַריִ םּאֶ ְ ּ
ֱמר )1( :וַ יַעֲ בִּדו ִ
ּּעלֵ ינוּּעֲ ב ָֹדהּקָ ָשה ְ -כ ָמה ֶּש ֶּנא ַ
ח.ב.ג .וַ יִ ְּתנו ָ
תּענְ יֵנוּּוְ אֶ תּעֲ ָמלֵ נוּּוְ אֶ ת
ח.ג .וַ ִּנצְ ַעקּאֶ לּיְ יָּ ֱאלֹהֵ יּ ֲאב ֵֹתינּּוּ,וַ ִּי ְש ַמעּיְ יָּאֶ תּקֹלֵ נּּוּ,וַ יּ ְַראּאֶ ָ
לַ חֲצֵ נּּו.
ֱמר )2( :וַ יְ ִהיּבַ יּ ִָמיםּהָ ַר ִ ּביםּהָ הֵ םּוַ יּ ָָמתּ
ח.ג.א .וַ ִּנצְ ַעקּאֶ לּיְ יָּ ֱאלֹהֵ יּ ֲאב ֵֹתינּּו ְ -כ ָמה ֶּש ֶּנא ַ
לּשוְ ָע ָתםּאֶ לּהָ ֱאל ִֹהיםּ
לּמןּהָ עֲ בוֹ ָדהּוַ ִּיזְ ָעקּּוּ,וַ ּ ַת ַע ַ
ּּבנֵיּיִ ְש ָראֵ ִ
ּמצְ ַריִ םּ,וַ יֵּאָ נְ חו ְ
ֶמלֶ ְך ִ
ִמןּהָ עֲ ב ָֹדה.
ֱמרּ)2( :וַ ִּי ְש ַמעּ ֱאל ִֹהיםּאֶ תּ ַנאֲקָ ָתםּ,וַ ִּיזְ כּ וֹ רּ ֱאל ִֹהיםּ
ח.ג.ב .וַ ִּי ְש ַמעּיְ יָּאֶ תּקֹלֵ נּּו ְ -כ ָמה ֶּש ֶּנא ַ
תּב ִריתוֹ ּאֶ תּאַ ְב ָרהָ םּ,אֶ תּיִ צְ חָ קּוְ אֶ תּיַעֲ קֹב.
אֶ ְ ּ
תּבניּ
ֱמר )2( :וַ יּ ְַראּ ֱאל ִֹהיםּאֶ ְ ּ
ֶּך ֶּארֶּץְ ,כ ָמה ֶּש ֶּנא ַ
תּענְ יֵנּּו  -זֹו ְפ ִרישּות ֶּדר ְ
ח.ג.ג .וַ יּ ְַראּאֶ ָ
יִ ְש ָראֵ לּוַ יּ ֵַדעּ ֱאל ִֹהים.
הּת ְש ִליכֻ הוּּוְ כָ לּ
ֱמרָּ )1( :כלּהַ ּ ֵבןּהַ ִּילּ וֹ דּהַ יְ אֹ ָר ּ ַ
ח.ג.ד .וְ אֶ תּעֲ ָמלֵ נּּו ֵ -אלּו ַה ָבנִיםְ ,כ ָמה ֶּש ֶּנא ַ
תּתחַ יּוּן.
הַ ַּב ְּ
רּמצְ ַריִ םּ
ֲש ִ
יתיּאֶ תּהַ ַּלחַ ץּא ֶ
םּר ִא ִ
ֱמר )3( :וְ גַ ָ
ח.ג.ה .וְ אֶ תּלַ חֲצֵ נּּו  -זֶּה ַה ְד ַחקְ ,כ ָמה ֶּש ֶּנא ַ
לֹחֲצִ יםּאֹ ָתם.
ח.ד.

אּגדֹלּ,ו ְּבאֹ תוֹ תּו ְּבמ ְֹפ ִתים.
םּביָדּ ֲחזָקָ הּו ִּבזְ ר ַֹעּנְּט ּויָהּ,ו ְּבמ ָֹר ּ ָ
ָּמ ִמצְ ַריִ ְ ּ
וַ יּוֹ צִ אֵ נוּּיְ י ִ
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יחֶּ ,א ָלא
ָאךְ ,ולֹא ַעל יְדֵי ָשרָףְ ,ולֹא ַעל י ְֵדי ָש ִל ַ
ָּמ ִמצְ ַריִ ם  -לֹא ַעל י ְֵדי ַמ ְל ְ
ח.ד.א .וַ יּוֹ צִ אֵ נוּּיְ י ִ
ֱמר)5( :
ּוב ַע ְצמֹוֶּ ,ש ֶּנא ַ
רּוך הּוא ִב ְכבֹודֹו ְ
ַה ָקדֹוש ָב ְ
ָאך
םּב ַּליְ לָ הּהַ זֶּה ֲ -אנִי ְולֹא ַמ ְל ְ
יּבאֶ ֶרץּמִּצְ ַריִ ַּ
וְ ָעבַ ְר ִּת ְ
ץּמצְ ַריִ ם ֲ -אנִי ְולֹא ָשרָף
רּבאֶ ֶר ִ
לּבכוֹ ְ ּ
יּכ ְ
ית ָּ
וְ ִה ּ ֵכ ִ
יח.
הּשפָ ִטים ֲ -אנִי ולֹא ַה ָש ִל ַ
יּמצְ ַריִ םּאֶ עֱ ֶש ְ
אלֹהֵ ִ
ו ְּבכָ לּ ֱ
ַאחר.
אֲנִ יּיְ ָּי ֲ -אנִי הּוא ולֹא ֵ
רּב ּ ָש ֶדהַּ ּ,ב ּסו ִּסיםּ,
ֲש ַּ
ָהּב ִמ ְקנְ ָךּא ֶ
ֱמרִ :ה ּנֵהּיַדּיְ יָּהוֹ י ְ ּ
ח.ד.בְּ .ביָדּ ֲחזָקָ ה  -זֹו ַה ֶּד ֶּברְ ,כ ָמה ֶּש ֶּנא ַ
דּמאֹ דּ(שמות ט') .
רּכבֵ ְ
ַּב ֲחמ ִֹריםַּ ּ,ב ְּג ַמ ִ ּליםַּ ּ,ב ָּבקָ רּוּבַ ּצֹאןֶ ּ,דבֶ ָּ
הּעלּיְ רו ָּשלַ יִ םּ
הּביָדוֹּּ,נְ ט ּוָּי ַ
ּשלוּפָ ְ ּ
ֱמר :וְ חַ ְרבּ וֹ ְ
ח.ד.ג .ו ִּבזְ ר ַֹעּנְ ט ּויָה  -זֹו ַה ֶּחרֶּבְ ,כ ָמה ֶּש ֶּנא ַ
(דברי הימים א כ"א) .
ֱמר )8( :אוֹ ּהֲ נִ ּ ָסהּ ֱאל ִֹהיםּלָ בֹאּלָ קַ חַ תּלוֹ ּ
אּגדֹל  -זֹו ִגלּוי ְש ִכינָהְ ,כ ָמה ֶּש ֶּנא ַ
ח.ד.ד .ו ְּבמ ָֹר ּ ָ
ֹתּבאֹ תֹ תּו ְּבמוֹ ְפ ִתיםּ,ו ְּב ִמ ְלחָ ָמהּו ְּביָדּ ֲחזָקָ הּו ִּבזְ רוֹ ַעּנְ ט ּויָהּ,
יּב ַמ ּס ְ ּ
יּמקֶ ֶרבּגּ וֹ ְ ּ
גוֹ ִ
ֶיךָ.
ְּ
םּלעֵ ינ ּ
םּב ִמצְ ַריִ ְ
רּע ָשהּלָ כֶ םּיְ יָּ ֱאלֹהֵ יכֶ ְ ּ
ֲש ָ
יםּגד ִֹליםְּ ּ,ככֹלּא ֶ
ו ְּבמוֹ ָר ִא
רּתעֲ ֶשהּבּ וֹ ּ
ֲש ּ ַ
חּבי ְָד ָּךּ,א ֶ
ֶהּת ַּק ְ ּ
ֱמר :וְּאֶ תּהַ ּ ַמ ּ ֶטהּהַ זּ ִּ
ח.ד.ה .ו ְּבאֹ תוֹ ת  -זֶּה ַה ַמ ֶּטהְ ,כ ָמה ֶּש ֶּנא ַ
אֶ תּהָ אֹ תֹ תּ(שמות ד') .
ַחד ט"ו ַפעַם.
ְַאח"ב'ְ ,בי ַ
ֶּשר ַה ַמּכֹותְ ' ,ד ַצ" ְך'ַ ' ,ע ַד"ש'' ,ב ַ
ַא ִּמירַת 'דָם'' ,וָאֵש'' ,ותימרות עשן' ,ע ֶּ
ְה ִּטיף ִּט ָפה ִּמן ַהּכֹוס ב ֲ
נֹוהגִּין ל ַ
ֲ

יםּב ּ ָש ַמיִ םּוּבָ אָ ֶרץּ,דָּ םּוָ אֵ שּ
ַּ
ֱמר :וְ נ ַָת ִּתיּמוֹ ְפ ִת
ח.ד.ו .ו ְּבמ ְֹפ ִתיםּ -זֶּה ַה ָדםְ ,כ ָמה ֶּש ֶּנא ַ
תּע ָשןּ(יואל ג') .
ימרוֹ ָ
וְ ִת ְ

ַאחר:
ח.ד.זָ .ד ָבר ֵ
אּגדֹל ְ -ש ַתיִם ,ו ְּבאֹ תוֹ ת -
ְ ּביָדּ ֲחזָקָ ה ְ -ש ַתיִם ,ו ִּבזְ ר ַֹעּנְ ט ּויָה ְ -ש ַתיִם ,ו ְּבמ ָֹר ּ ָ
רּוך הּוא ַעל
ְש ַתיִםּ,ו ְּבמ ְֹפ ִתים – ְש ַתיִם ֵ -אלּו ֶּע ֶּשר ַמכֹות ֶּש ֵה ִביא ַה ָקדֹוש ָב ְ
ַה ִמ ְצ ִרים ְב ִמ ְצ ַריִם,
ְאלּו ֵהן:
וֵ
ַאר ֶּבה ,ח ֶֹּש ְךַ ,מכַת ְבכֹורֹות.
ֶּברְ ,ש ִחיןָ ,ברָדְ ,
ֵעִ ,כנִיםָ ,ערֹוב ,ד ֶּ
דָםְ ,צ ַפ ְרד ַ
ַאח"ב.
נֹותן ָב ֶּהם ִס ָמנִיםְ :ד ַצ" ְך ַע ַד"ש ְב ַ
ְהּודה ָהיָה ֵ
ַבי י ָ
רִ
ט.

אֹומר ֶּש ָלקּו ַה ִמ ְצ ִרים ְב ִמ ְצ ַריִם ֶּע ֶּשר ַמכֹות ו ְַעל ַהּיָם ָלקּו
ַאתה ֵ
אֹומרִ :מ ַניִן ָ
ילי ֵ
יֹוסי ַהגְ ִל ִ
ַבי ֵ
רִ
ֲמ ִשים ַמכֹות?
חִ
יםּהוא,
ִ
אל ִֹה
לּפ ְרעֹהּ:אֶ צְ ַּבעּ ֱ
ֹאמרוּּהַ חַ ְרטֻ ּ ִמיםּאֶ ּ ַ
אֹומר? ( )4וַ יּ ְ
ְב ִמ ְצ ַריִם ָמה הּוא ֵ
ָּב ִמצְ ַריִ םּ,וַ ִּי ְיראוּּ
ֲשרּעָּ ָשהּיְ י ְ ּ
אֹומר? (ּ)7וַ יּ ְַראּיִ ְש ָראֵ לּאֶ תּהַ יָדּהַ ְּגדֹלָ הּא ֶ
ו ְַעל ַהּיָם ָמה הּוא ֵ
הּע ְבדוֹּ.
מש ַ
ּּביְ יָּו ְּב ֶ
הָ ָעםּאֶ תּיְ ָיּּ,וַ ַיּא ֲִמינו ַּ

ַכ ָמה ָלקּו ְב ֶּא ְצ ַבע? ֶּע ֶּשר ַמכֹות .אֱמֹור ֵמ ַע ָתהְ :ב ִמ ְצ ַריִם ָלקּו ֶּע ֶּשר ַמכֹות ו ְַעל ַהּיָם ָלקּו
ֲמ ִשים ַמכֹות.
חִ
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ט.א.

רּוך הּוא ַעל ַה ִמ ְצ ִרים
ּומ ָכה ֶּש ֵה ִביא ַה ָקדֹוש ָב ְ
אֹומרִ :מ ַניִן ֶּש ָכל ַמ ָכה ַ
יעזֶּר ֵ
ֱל ֶּ
ַבי א ִ
רִ
ַאר ַבע ַמכֹות?
ְב ִמ ְצ ַריִם ָהי ְָתה ֶּשל ְ
יּר ִעים.
תּמ ְלאֲכֵ ָ
ַ
חּבםּחֲרוֹ ןּאַ ּפוֹּּ,עֶ ְב ָרהּוָ ז ַַעםּוְ צָ ָרהִ ּ,מ ְשלַ חַ
ֱמרּ)12( :יְ ַש ַּל ָּ
ֶּש ֶּנא ַ
ַאר ַבע.
יּר ִעים ְ -
תּמ ְלאֲכֵ ָ
ַ
ַאחת ,וָ ז ַַעם ְ -ש ַתיִםּ,וְ צָ ָרה ָ -שלשִ ,מ ְשלַ חַ
ֶע ְב ָרה ַ -
אתיִם ַמכֹות.
ַאר ָב ִעים ַמכֹות ו ְַעל ַהּיָם ָלקּו ָמ ַ
אֱמֹור ֵמ ַע ָתהְ :ב ִמ ְצ ַריִם ָלקּו ְ

ט.ב.

רּוך הּוא ַעל ַה ִמ ְצ ִרים
ּומ ָכה ֶּש ֵה ִביא ַה ָקדֹוש ָב ְ
אֹומרִ :מ ַניִן ֶּש ָכל ַמ ָכה ַ
יבא ֵ
ֲק ֶּ
ַבי ע ִ
רִ
ְב ִמ ְצ ַריִם ָהי ְָתה ֶּשל ָח ֵמש ַמכֹות?
יּר ִעים.
תּמ ְלאֲכֵ ָ
ַ
חּבםּחֲרוֹ ןּאַ ּפוֶֹּ ּ,ע ְב ָרהּוָ ז ַַעםּוְ צָ ָרהִ ּ,מ ְשלַ חַ
ֱמר :יְ ַש ַּל ָּ
ֶּש ֶּנא ַ
יּר ִעים -
אכֵ ָ
ַאר ַבעִ ,מ ְש ַל ַחת ַמ ְל ֲּ
ַאחתֶ ,ע ְב ָרהְּ -ש ַתיִםּ,וָ ז ַַעם ָ -שלֹש ,וְ צָ ָרה ְ -
חֲרוֹ ןּאַ ּפוַֹּ -
ָח ֵמש.
את ִים ַמכֹות.
ּומ ַ
ֲמ ִשים ָ
ֲמ ִשים ַמכֹות ו ְַעל ַהּיָם ָלקּו ח ִ
אֱמֹור ֵמ ַע ָתהְ :ב ִמ ְצ ַריִם ָלקּו ח ִ

ַמקֹום ָע ֵלינּו!
ַכ ָמה ַמעֲלֹות טֹובֹות ל ָ
הֹוציָאנּו ִמ ִמ ְצ ַריִם ְולֹא ָע ָשה ָב ֶּהם ְש ָפ ִטיםַ ,דּיֵינּו.
ִאלּו ִ
יהםַ ,דּיֵינּו.
ִאלּו ָע ָשה ָב ֶּהם ְש ָפ ִטיםְ ,ולֹא ָע ָשה ֵבאל ֵֹה ֶּ
ֵיהםַ ,דּיֵינּו.
יהםְ ,ולֹא ָהרַג ֶּאת ְבכֹור ֶּ
ִאלּו ָע ָשה ֵבאל ֵֹה ֶּ
ָתן ָלנּו ֶּאת ָממֹונָםַ ,דּיֵינּו.
ֵיהם ְולֹא נ ַ
ִאלּו ָהרַג ֶּאת ְבכֹור ֶּ
ָתן ָלנּו ֶּאת ָממֹונָם ְולֹא ָק ַרע ָלנּו ֶּאת ַהּיָםַ ,דּיֵינּו.
ִאלּו נ ַ
ָבהַ ,דּיֵינּו.
ֱבירָנּו ְבתֹוכֹו ֶּב ָחר ָ
ִאלּו ָקרַע ָלנּו ֶּאת ַהּיָם ְולֹא ֶּהע ִ
ָבה ְולֹא ִש ַקע ָצרֵנּו ְבתֹוכֹוַ ,דּיֵינּו.
ֱבירָנּו ְבתֹוכֹו ֶּב ָחר ָ
ִאלּו ֶּהע ִ
ַאר ָב ִעים ָשנָהַ ,דּיֵינּו.
ִאלּו ִש ַקע ָצרֵנּו ְבתֹוכֹו ְולֹא ִס ֵפק ָצ ְר ֵכנּו ַב ִמ ְד ָבר ְ
ילנּו ֶּאת ַה ָמןַ ,דּיֵינּו.
ֱכ ָ
ַאר ָב ִעים ָשנָה ולֹא ֶּהא ִ
ִאלּו ִס ֵפק ָצ ְר ֵכנּו ַב ִמ ְד ָבר ְ
ָתן ָלנּו ֶּאת ַה ַש ָבתַ ,דּיֵינּו.
ילנּו ֶּאת ַה ָמן ְולֹא נ ַ
ֱכ ָ
ִאלּו ֶּהא ִ
ָתן ָלנּו ֶּאת ַה ַש ָבתְ ,ולֹא ֵק ְר ָבנּו ִל ְפנֵי ַהר ִסינַיַ ,דּיֵינּו.
ִאלּו נ ַ
ָתן ָלנּו ֶּאת ַהתֹורָהַ ,דּיֵינּו.
ִאלּו ֵק ְר ָבנּו ִל ְפנֵי ַהר ִסינַיְ ,ולֹא נ ַ
ָאלַ ,דיֵינּו.
ִיסנּו ְל ֶּארֶּץ י ְִשר ֵ
ָתן ָלנּו ֶּאת ַהתֹורָה ְולֹא ִה ְכנ ָ
ִאלּו נ ַ
ָאל ְולֹא ָבנָה ָלנּו ֶּאת ֵבית ַה ְב ִחירָהַ ,דּיֵינּו.
ִיסנּו ְל ֶּארֶּץ י ְִשר ֵ
ִאלּו ִה ְכנ ָ
ֻּפלֶּת ַל ָמקֹום ָע ֵלינּו:
ּומכ ֶּ
פּולה ְ
טֹובה ְכ ָ
ַאחתַ ,כ ָמה ו ְַכ ָמהָ ,
ַעל ַ
ֵיהם,
ְהרַג ֶּאת ְבכֹור ֶּ
יהם ,ו ָ
הֹוציָאנּו ִמ ִמ ְצ ַריִם ,ו ְָע ָשה ָב ֶּהם ְש ָפ ִטים ,ו ְָע ָשה ֵבאל ֵֹה ֶּ
ֶּש ִ
ָבה,
ֱבירָנּו ְבתֹוכֹו ֶּב ָחר ָ
ְהע ִ
ָתן ָלנּו ֶּאת ָממֹונָםְ ,ו ָקרַע ָלנּו ֶּאת ַהּיָם ,ו ֶּ
ְונ ַ
ילנּו ֶּאת ַה ָמן,
ֱכ ָ
ְהא ִ
ַאר ָב ִעים ָשנָה ,ו ֶּ
ְו ִש ַקע ָצרֵנּו ְבתֹוכֹו ,ו ְִס ֵפק ָצ ְר ֵכנּו ַב ִמ ְד ָבר ְ
ָתן ָלנּו ֶּאת ַהתֹורָה,
ָתן ָלנּו ֶּאת ַה ַש ָבת ,ו ְֵק ְר ָבנּו ִל ְפנֵי ַהר ִסינַי ,וְ נ ַ
ְונ ַ
ֲֹונֹותינּו.
ּובנָה ָלנּו ֶּאת ֵבית ַה ְב ִחירָה ְל ַכ ֵפר ַעל ָכל ע ֵ
ָאלָ ,
ִיסנּו ְל ֶּארֶּץ י ְִשר ֵ
ו ְִה ְכנ ָ
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חֹובתֹו,
ָצא ְידֵי ָ
לשה ְד ָב ִרים ֵאלּו ַב ֶּפ ַסח ,לֹא י ָ
ָאמר ְש ָ
אֹומרָ :כל ֶּשלֹא ַ
יאל ָהיָה ֵ
ַמ ִל ֵ
ַבן ג ְ
רָ
ּומרֹור.
ְאלּו ֵהןֶּ :פ ַסחַ ,מ ָצהָ ,
וֵ

אֹותה ,ואומר:
יה ָ
ְב ַ
ְהג ִּ
שלֹא ל ַ
ְרֹוע וְיִָּז ֵהר ֶּ
ְאה ַביָד עַל ַהז ַ
יא.אַ .מר ֶּ

אֹוכ ִלים ִב ְז ַמן ֶּש ֵבית ַה ִמ ְק ָדש ָהיָה ַקּיָםַ ,על שּום ָמה? ַעל שּום
ֲבֹותינּו ְ
פ ַסח ֶּש ָהיּו א ֵ
ֲבֹותינּו ְב ִמ ְצ ַריִם,
רּוך הּוא ַעל ָב ֵתי א ֵ
ֶּש ָפ ַסח ַה ָקדֹוש ָב ְ
יּבנֵיּיִ ְש ָראֵ לּ
לּב ּ ֵת ְ
חּע ָּ
רּפסַ ַ
ֲש ּ ָ
חּפסַ חּהוּאּלַ ייּ,א ֶ
ֱמרּ)5( :וַ א ֲַמ ְר ּ ֶתםּזֶבַ ּ ֶ
ֶּש ֶּנא ַ
ּּה ִּצילּ,וַ ִּיקּ ֹדּהָ ָעםּוַ ִּי ּ ְש ּ ַתחֲוּּו.
תּב ּ ֵתינו ִ
ָּ
תּמצְ ַריִ םּ,וְ אֶ
ִ
םּבנָגְ ּפוֹ ּאֶ
ְ ּב ִמצְ ַריִ ְ ּ
ְאֹומר:
ַמ ֻּׁסבִּים ו ֵ
יא.בַ .מ ְר ֶּאה ֶּאת ַה ַמּצֹות ל ְ

ֲבֹותינּו
אֹוכ ִליםַ ,על שּום ָמה? ַעל שּום ֶּשלֹא ִה ְס ִפיק ְב ֵצ ָקם ֶּשל א ֵ
ַמ ָצה זֹו ֶּשָאנּו ְ
ָאלם,
רּוך הּואְּ ,וג ָ
ֵיהם ֶּמ ֶּל ְך ַמ ְלכֵי ַה ְמ ָל ִכיםַ ,ה ָקדֹוש ָב ְ
ֲמיץ ַעד ֶּשנ ְִג ָלה ֲעל ֶּ
ְל ַהח ִ
ֹתּמצּוֹ תִּ ּ,כיּלֹאּחָ ֵמץִּ ּ,כיּ
ּּמ ּ ִמצְ ַריִ םּעֻ ג ַ
ֲשרּהוֹ צִ יאו ִ
ֱמרּ)5(ּ:וַ יֹּאפוּּאֶ תּהַ ָּבצֵ קּא ֶ
ֶּש ֶּנא ַ
ֹאּעשוּלָ הֶ ם.
הּ,וְ ּ ַגםּצֵ ָדהּל ָ
ּּל ִה ְת ַמ ְה ֵמ ַּּ
ּּמ ּ ִמצְ ַריִ םּוְ לֹאּיָכְ לו ְ
ג ְֹרשו ִ
ְאֹומר:
ַמ ֻּׁסבִּים ו ֵ
ְאה ֶּאת ַה ָמרֹור ל ְ
יא.גַ .מר ֶּ

ֲבֹותינּו
אֹוכ ִליםַ ,על שּום ָמה? ַעל שּום ֶּש ֵמ ְררּו ַה ִמ ְצ ִרים ֶּאת ַחּיֵי א ֵ
ָמרֹור זֶּה ֶּשָאנּו ְ
ְב ִמ ְצ ַריִם,
הּב ּ ָש ֶדהּ
םּבעֲ ב ָֹדהּקָ ָשהּ ְ ּ,בח ֶֹמרּו ִּב ְלבֵ נִ יםּו ְּבכָ לּעֲ ב ָֹד ַּ
ֱמרּ)1( :וַ יְ ָמ ֲררוּּאֶ תּחַ יֵּיהֶ ַּ
ֶּש ֶּנא ַ
םּבפָ ֶר ְּך.
רּע ְבדוּּבָ הֶ ְ ּ
ֲש ָ
תּכלּעֲ ב ָֹד ָתםּא ֶ
ָּ
אֶ
יב.

ָצא ִמ ִמ ְצ ַריִם,
ְבכָל דֹור ָודֹור ַחּיָב ָאדָם ִל ְראֹות ֶּאת ַע ְצמֹו ְכ ִאלּו הּוא י ָ
אתיּ
ֶהּע ָשהּיְ יָּ ִליּ ְ ּבצֵ ִ
ּביוֹ םּהַ הוּאּלֵ אמֹרַּ ּ,בעֲ בוּרּז ָ
ּל ִבנְ ָך ַּ
ֱמרּ)6( :וְ ִה ּ ַג ְד ּ ָת ְ
ֶּש ֶּנא ַ
ִמ ּ ִמצְ ָריִ ם.
אֹותנּו גַָאל ִע ָמ ֶּהם,
רּוך הּואֶּ ,א ָלא ַאף ָ
ֲבֹותינּו ִב ְל ָבד גַָאל ַה ָקדֹוש ָב ְ
לֹא ֶּאת א ֵ
ֲשרּ
יאּמ ָשםְ ּ,ל ַמ ַעןּהָ ִביאּאֹ ָתנּּוּ,לָ ֶתתּלָ נוּּאֶ תּהָ אָ ֶרץּא ֶ
ִ
ֱמרּ)9(ּ:וְּאוֹ ָתנּּוּהוֹ צִ
ֶּש ֶּנא ַ
נִ ְש ַּבעּלַ ֲאב ֵֹתנוּ.

יג.

ִּיהים ֶּאת הּכֹוס ַעד ַהלְלּויָה.
ַמגְב ִּ

ּול ַק ֵלס
ֵךְ ,ל ַע ֵלה ְ
רֹומםְ ,ל ַה ֵדרְ ,ל ָבר ְ
ַחנּו ַחי ִָבים ְלהֹודֹותְ ,ל ַה ֵללְ ,ל ַש ֵב ַחְ ,ל ָפ ֵארְ ,ל ֵ
ְל ִפי ָכ ְך ֲאנ ְ
ֲבֹותינּו וְ ָלנּו ֶּאת ָכל ַהנ ִִסים ָה ֵאלּו:
ְל ִמי ֶּש ָע ָשה ַלא ֵ
ּומ ֵא ֶּבל ְליֹום טֹוב,
הֹוציָאנּו ֵמ ַע ְבדּות ְל ֵחרּותִ ,מּיָגֹון ְל ִש ְמ ָחהֵ ,
ִ
ֻּלה.
ּומ ִש ְעבּוד ִל ְגא ָ
ֲפ ָלה ְלאֹור גָדֹולִ ,
ּומא ֵ
ֵ
ֹאמר ְל ָפנָיו ִשירָה ֲח ָד ָשהַ :ה ְללּויָּה.
ְונ ַ

