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  מקורותמקורות
 :'מתוך ספר שמות פרק א    ( 1)

ָרֵאל ּוְבֵני רוּּ ִיש ְ ְרצוּּ ּפָ ש ְ ְרּבוּּ ַויִּ ַעְצמוַּּּויִּ ְמֹאדַּויַּ ֵלאָּהָאֶרץ;ְּמֹאדּּבִ ּמָ   .ֹּאָתםַּוּתִ

ָקםֶּמֶלךְּ ַּעל-ַויָּ ר,ִּמְצָרִים-ָחָדש  ֶ ַעםּ,ִּהּנֵהּּ:ַעּמוֹּ-ַויֹּאֶמרֶּאל.ּיֹוֵסף-ָיַדעֶּאת-לֹא ֲאש 

ָרֵאל ֵניִּיש ְ ּנוְּּּוָעצּוםַּרבּּבְ ָמהּלוָֹּּהָבה  ;ִמּמֶ ןּּ,ִנְתַחּכְ ה-ּפֶ י,ִּיְרּבֶ ִתְקֶראָנהּ-ְוָהָיהּּכִ

ם ְֹנֵאינוּּ-הּואַּעל-ִמְלָחָמהְּונֹוַסףּּגַ נוּּ-ְוִנְלַחם,ּש  ימּוָּעָליוּ.ָּּהָאֶרץ-ִמןָּעָלהוְּ,ּּּבָ ש ִ ַויָּ

ים ֵריִּמּסִ ִסְבלֹּ,ּש ָ ֶבןָּעֵרי;ָּתםְלַמַעןַּעּנֹתֹוּּבְ נֹותַּויִּ ֹתם-ֶאת,ְּלַפְרֹעהִּמְסּכְ -ְוֶאת,ּּפִ

רְּיַעּנּוֹּאתוֹּ.ַּּרַעְמֵסס ֶ הְּוֵכן,ְּוַכֲאש  ןִּיְרּבֶ ֻקצוּּ ; ִיְפֹרץ ּכֵ ָרֵאל ,ַויָּ ֵניִּיש ְ ֵניּּבְ ֲעִבדּוּ.ִּּמּפְ ַויַּ

ָרֵאל-ִמְצַרִיםֶּאת ֵניִּיש ְ ָפֶרךְּּ,ּבְ יֶהםּבַּּ-ַוְיָמְררּוֶּאתּּ.ּבְ הַחיֵּ ָ ֹחֶמר,ֲּעֹבָדהָּקש  ּּבְ

ֶדה,ֲּעֹבָדה-ּוְבָכלּ,ּוִבְלֵבִנים ָ ש ּ לֵּאתּ-ּּבַ ר-ּכָ ֶ ָפֶרךְֲּּעֹבָדָתםֲּאש  ּ...ּּ.ָעְבדּוָּבֶהםּּבְ

ְרֹעה לּּ:ַעּמֹוֵּלאֹמר-ְלָכל,ַּוְיַצוּּפַ ּלֹודּּכָ ןַּהיִּ ִליֻכהוּּ,ַּהּבֵ ש ְ תּ-ְוָכל,ַּהְיֹאָרהּּתַ ַהּבַ

ַחיּּון ּּ.ּתְ

 :'מות פרק במתוך ספר ש    ( 2)

יםָּהֵהםַּוְיִהי ִמיםָּהַרּבִ ָמת,ַּביָּ ָאְנחּוְּבֵני,ֶּמֶלְךִּמְצַרִיםַּויָּ ָרֵאלִּמן-ַויֵּ ּ,ָהֲעֹבָדה-ִיש ְ

ְזָעקוּּ ְוָעָתםֶּאל;ַּויִּ ַ ַעלּש  ַמעֱּאלִֹהיםֶּאת.ָּּהֲעֹבָדה-ָהֱאלִֹהיםִּמן-ַוּתַ ש ְ ;ַּנֲאָקָתם-ַויִּ

ְזּכֹרֱּאלִֹהיםֶּאת ִריתוֹּ-ַויִּ ְראֱּאלִֹהיםֶּאת.ַּּיֲעֹקב-ִיְצָחקְּוֶאת-ַאְבָרָהםֶּאת-ֶאת,ּּבְ -ַויַּ

ָרֵאל ֵניִּיש ְ ַדעּ;ּּבְ ּּ .ֱאלִֹהיםַּויֵּ

 :'מתוך ספר שמות פרק ג    ( 3)

ִמְצָרִים ֳעִני-ָרֹאהָּרִאיִתיֶּאתּ:ַויֹּאֶמרְּיהָוה רּּבְ ֶ יֲּאש  יּ-ְוֶאתּ,ַעּמִ ַמְעּתִ ָ ַצֲעָקָתםּש 

ֵני יו ִמּפְ יּיָּּ,ֹנְגש ָ יֶּאתּכִ דִּמְצַרִים.ַּּמְכֹאָביו-ַדְעּתִ ילֹוִּמיַּ -ּוְלַהֲעלֹתֹוִּמן,ָּוֵאֵרדְּלַהּצִ

ְמקֹוםּ-ֶאל,ָּּזַבתָּחָלבּּוְדָבשּ  ֶאֶרץ-ֶאל,ֶּאֶרץּטֹוָבהּּוְרָחָבה-ֶאל,ָּהָאֶרץַּהִהוא

ַנֲעִני י,ַּהּכְ י,ְּוַהִחּתִ ִרזִּ יְּוַהְיבּוִסי,ְּוָהֱאֹמִריְּוַהּפְ ֵני,ּהְוַעתָּּ.ְּּוַהִחּוִ ָרֵאלּ-ִהּנֵהַּצֲעַקתּּבְ ִיש ְ

ָאהֵּאָלי ַחץֶּאתָּרִאיִתיְּוַגם;ּּבָ רִּמְצַרִיםַּהּלַ ֶ ּ.לֲֹחִציםֹּאָתם,ֲּאש 

:'מתוך ספר שמות פרק ח    ( 4)

ְרֹעה  ְראּּפַ יָּהְיָתהָּהְרָוָחה,ַּויַּ דֶּאת,ּּכִ ַמעֲּאֵלֶהם,ִּלּבוֹּ-ְוַהְכּבֵ ָ רּּּ,ְולֹאּש  ּבֶ רּּדִ ֶ ֲאש  ּכַ

ה-יֹּאֶמרְּיהָוהֶּאלוַּ.ְּּיהָוה ֶ ָךְּוַהְךֶּאת-ְנֵטהֶּאת,ַּאֲהֹרן-ֱאֹמרֶּאלּ:ֹמש  ֲעַפרּ-ַמּטְ

ם;ָּהָאֶרץ ָכל,ְּוָהָיהְּלִכּנִ וּּ.ֶּּאֶרץִּמְצָרִים-ּבְ ֲעש  ְךּ-ַויֵּטַּאֲהֹרןֶּאת,ֵּכן-ַויַּ הּוַּויַּ ָידֹוְּבַמּטֵ

ם,ֲּעַפרָּהָאֶרץ-ֶאת ּנָ ִהיַּהּכִ ֵהָמה,ַּוּתְ ָאָדםּּוַבּבְ לּּ:ּבָ ים-ּכָ ָכל,ֲּעַפרָּהָאֶרץָּהָיהִּכּנִ -ּבְ

וּּ.ֶּּאֶרץִּמְצָרִים ֲעש  ָלֵטיֶהםְּלהֹוִציאֶּאתַּויַּ יםּּבְ ים-ֵכןַּהַחְרֻטּמִ ּנִ ִהי;ְּולֹאָּיֹכלוּּ,ַּהּכִ ,ַּוּתְ

ם ּנָ ָאָדם,ַּהּכִ ֵהָמה,ּּבָ םֶּאל.ּּּוַבּבְ ְרֹעה-ַויֹּאְמרּוַּהַחְרֻטּמִ עֱּאלִֹהיםִּהואּ:ּפַ ֱחַזקַּויֶּּ;ֶּאְצּבַ

ְרֹעהְּולֹא-ֵלב ַמעֲּאֵלֶהם-ּפַ ָ רְּיהָוה,ּש  ּבֶ רּּדִ ֶ ֲאש   .ּכַ
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 :ב"מתוך ספר שמות פרק י    ( 5)

יְּבֶאֶרץ ְיָלהַּהזֶּה,ִּמְצַרִים-ְוָעַבְרּתִ ּלַ יִתיָּכל,ּּבַ ֶאֶרץִּמְצַרִים-ְוִהּכֵ כֹורּּבְ -ֵמָאָדםְּוַעד,ּּבְ

ֵהָמה ָפטִּ-ּוְבָכל;ּּבְ הּש ְ ּ...ּ.ֲאִניְּיהָוה,ּיםֱאלֵֹהיִּמְצַרִיםֶּאֱעש ֶ

י ןְּיהָוהָּלֶכם,ָּהָאֶרץ-ָתֹבאּוֶּאל-ְוָהָיהּּכִ רִּיּתֵ ֶ ר,ֲּּאש  ּבֵ רּּדִ ֶ ֲאש  ם;ּּכַ ַמְרּתֶ -ֶאת,ּּוש ְ

י,ְּוָהָיהּּ.ָהֲעֹבָדהַּהזֹּאת ֵניֶכם-ּכִ ּ?ָמהָּהֲעֹבָדהַּהזֹּאתָּלֶכם:ֹּיאְמרּוֲּאֵליֶכםּּבְ

ם ַסחּהּואַּליהָוה-ֶזַבחּ:ַוֲאַמְרּתֶ ַסחַּעל,ּּפֶ רּּפָ ֶ יְּבֵני-ֲאש  ּתֵ ִמְצַרִים-ּבָ ָרֵאלּּבְ ָנְגּפֹוּ,ִּיש ְ ּבְ

יל-ְוֶאת,ִּמְצַרִים-ֶאת ינּוִּהּצִ ּתֵ ּקֹדָּהָעם;ּּבָ ֲחווּּ,ַּויִּ ּתַ ש ְ ּ.ּ...ַויִּ

ְסעּוְּבֵני ָרֵאלֵּמַרְעְמֵסס-ַויִּ שּ ,ֻּסּכָֹתהּ,ִיש ְ ֵ ש  ָבִרים-ּכְ ףּ,ֵמאֹותֶּאֶלףַּרְגִליַּהּגְ ּּ.ְלַבדִּמּטָ

ם,ַּרבֵּעֶרב-ַגםוְּ ֵבדְּמֹאד,ְּוֹצאןּּוָבָקר,ָּעָלהִּאּתָ רּ-ַויֹּאפּוֶּאתּּ.ִמְקֶנהּּכָ ֶ ֵצקֲּאש  ַהּבָ

ְצַרִים יּלֹאָּחֵמץ,ֻּּעֹגתַּמּצֹות,ּהֹוִציאּוִּמּמִ י;ּּּכִ ְצַרִים-ּכִ ּוִּמּמִ ְולֹאָּיְכלּוּ,ֹּגְרש 

ּוָּלֶהם-לֹא,ֵּצָדה-ְוַגם,ְּלִהְתַמְהֵמהַּּ ּ.ָעש 

 :ג"ספר שמות פרק י מתוך    ( 6)

הֶּאל ֶ יתֲּעָבִדים-ָזכֹורֶּאת,ָּהָעם-ַויֹּאֶמרֹּמש  ְצַרִיםִּמּבֵ רְּיָצאֶתםִּמּמִ ֶ ,ַּהיֹּוםַּהזֶּהֲּאש 

ֹחֶזקָּיד יּּבְ ה,ּּכִ םֹּיְצִאים.ְּולֹאֵּיָאֵכלָּחֵמץ;ּהֹוִציאְּיהָוהֶּאְתֶכםִּמזֶּ ּ,ַּהיֹּוםַּאּתֶ ֹחֶדש  ּבְ

יְּוַהְיבּוִסי-ְיהָוהֶּאלְּיִביֲאךָּ-ְוָהָיהִּכי.ָּהָאִביב יְּוָהֱאֹמִריְּוַהִחּוִ ַנֲעִניְּוַהִחּתִ ,ֶּאֶרץַּהּכְ

עַּלֲאֹבֶתיָךָּלֶתתָּלךְּ ּבַ רִּנש ְ ֶ ֶּאת;ָּחָלבּּוְדָבשּ ֶאֶרץָּזַבתּ,ֲּאש  ,ָּהֲעֹבָדהַּהזֹּאת-ְוָעַבְדּתָ

ַּהזֶּה ֹחֶדש  ְבַעתָּיִמים.ּּבַ ִביעִּ,ּּוַביֹּום;ּּתֹאַכלַּמּצֹת,ּש ִ ְ ֵיָאֵכלַּּמּצֹות.ַּליהָוה,ַּחג,ּיַהש ּ

ִמים ְבַעתַּהיָּ ֹאר-ְולֹא,ֵּיָרֶאהְּלָךָּחֵמץ-ְולֹא;ֵּאתּש ִ ָכלֵּיָרֶאהְּלָךּש ְ ֻבֶלךָּ-ּבְ ּ.ּּגְ ְדּתָ ְוִהּגַ

יֹּוםַּההּואֵּלאֹמר,ְּלִבְנךָּ ֲעבּורֶּזהּ:ּבַ ְצָרִים,ּּבַ ֵצאִתיִּמּמִ הְּיהָוהִּליּּבְ ְוָהָיהְּלָךּ.ָּעש ָ

יןֵּעיֶניךָּ,ָּיְדךָּ-ְלאֹותַּעל רֹוןּּבֵ ִפיךָּ,ּּוְלִזּכָ ְהֶיהּּתֹוַרתְּיהָוהּּבְ ָידֲּחָזָקהּּּ:ְלַמַעןּּתִ יּּבְ ּכִ

ְצָרִים ֶּאת.ּהֹוִצֲאָךְּיהָוהִּמּמִ ַמְרּתָ ָ הַּהזֹּאתְּלמֹוֲעָדהּּ-ְוש  ִמיםָּיִמיָמה,ַּהֻחּקָ ּּ...ּּּ.ִמיָּ

ָאְלָךִּבְנָךָּמָחרֵּלאֹמר יִּיש ְ ֵּאָליוּ,זֹּאתַמהּּ:ְוָהָיהּּכִ ֹחֶזקָּידּהֹוִציָאנּוְּיהָוהּּ:ְוָאַמְרּתָ ּבְ

יתֲּעָבִדים ְצַרִיםִּמּבֵ  .ִמּמִ

 :ד"מתוך ספר שמות פרק י    ( 7)

הֶּאת ֶ ם-ָידֹוַּעל-ַויֵּטֹּמש  םִּלְפנֹותּּבֶֹקרְּלֵאיָתנוֹּ,ַּהיָּ בַּהיָּ ָ ש  ָנִסיםּ,ּּוִמְצַרִים,ַּויָּ

ם,ִּיםִמְצרַּ-ַוְיַנֵערְּיהָוהֶּאת;ִּלְקָראתוֹּ תֹוְךַּהיָּ ִיםּּ.ּּבְ בּוַּהּמַ ֻ ש  ָהֶרֶכבּ-ַוְיַכּסּוֶּאת,ַּויָּ

ים-ְוֶאת ָרש ִ ְרֹעה,ַּהּפָ ם,ְּלֹכלֵּחילּּפַ יָּ ִאיםַּאֲחֵריֶהםּּבַ ֶהם-לֹאּּ:ַהּבָ ַארּּבָ ּּּ.ֶאָחד-ַעד,ִּנש ְ

ה ָ ש  ּבָ ָרֵאלָּהְלכּוַּביַּ ם,ּּוְבֵניִּיש ְ תֹוְךַּהיָּ ִיםָּלֶהםֹּחָמה;ּּבְ ֹמאָלםּ,ְוַהּמַ ְ ּ.ִּמיִמיָנםּּוִמש ּ

יֹּוםַּההּואֶּאת עְּיהָוהּּבַ ַ ָרֵאל-ַויֹּוש  דִּמְצָרִיםִּיש ְ ָרֵאלֶּאת;ִּמיַּ ְראִּיש ְ ִמְצַרִיםֵּמתּ-ַויַּ

ם-ַעל ַפתַּהיָּ ָרֵאלֶּאתּּּ.ש ְ ְראִּיש ְ ֹדָלה-ַויַּ דַּהּגְ ִמְצַרִים,ַּהיָּ הְּיהָוהּּבְ רָּעש ָ ֶ יְראּוּ,ֲּאש  ַויִּ

ֲאִמינוּּ;ּהָוהְיּ-ֶאת,ָּהָעם יהָוה,ַּויַּ ה,ּּבַ ֶ ּ.ַעְבּדוֹּ,ּּוְבֹמש 

 :'מתוך ספר דברים פרק ד    ( 8)

ַאל יּש ְ ר ָנא-ּכִ ֶ ִֹניםֲּאש  ָראֱּאלִֹהיםָּאָדםּ-ְלִמן,ָּהיּוְּלָפֶניךָּ-ְלָיִמיםִּראש  רּּבָ ֶ ַהיֹּוםֲּאש 

ַמִיםְּוַעד,ָּהָאֶרץ-ַעל ָ ָמִים-ּוְלִמְקֵצהַּהש ּ ָ דֹולַּהזֶּהכַּּ ֲהִנְהָיה,ְּקֵצהַּהש ּ ָברַּהּגָ ּאוֹּ ּדָ
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ֹמהוּּ ַמעּּכָ רִּמּתֹוךְּּ.ֲּהִנש ְ ַמעָּעםּקֹולֱּאלִֹהיםְּמַדּבֵ ָ ר,ָּהֵאשּ -ֲהש  ֶ ֲאש  ה-ּכַ ַּאּתָ ַמְעּתָ ָ ,ּש 

ִחי הֱּאלִֹהיםּ.ַּויֶּ ֶרבּּגֹויּגֹויָּלבֹואָּלַקַחתּלוֹּ,ּאֹוֲּהִנּסָ ַמּסֹת,ִּמּקֶ ֹאֹתתּּוְבמֹוְפִתיםּּּבְ ּבְ

ֹדִליםּּוְבמֹוָרִאיםְּבָידֲּחָזָקהּּוִבְזרֹוַעְּנטּוָיהּוְבִמְלָחָמהּוּּ רּּ:ּגְ ֶ ֹכלֲּאש  הָּלֶכםּ-ּכְ ָעש ָ

ִמְצַרִים,ְּיהָוהֱּאלֵֹהיֶכם ּ.ְלֵעיֶניךָּּּבְ

 :'מתוך ספר דברים פרק ו    ( 9)

יּ ָאְלָךִּבְנָךָּמָחרֵּלאֹמר-ּכִ ִטים,ָּמהָּהֵעֹדתּּ:ִיש ְ ּפָ ש ְ יםְּוַהּמִ ה,ְּוַהֻחּקִ רִּצּוָ ֶ ְיהָוהֲּּאש 

ְּלִבְנךָּּּ?ֶאְתֶכם,ֱּאלֵֹהינוּּ ִמְצָרִיםּ:ְוָאַמְרּתָ ַויִֹּציֵאנּוְּיהָוהּּ;ֲעָבִדיםָּהִיינּוְּלַפְרֹעהּּבְ

ְצַרִים ָידֲּחָזָקה,ִּמּמִ ִמְצַרִיםּ.ּבְ ֹדִליםְּוָרִעיםּּבְ ןְּיהָוהּאֹוֹתתּּוֹמְפִתיםּּגְ ּתֵ ַפְרֹעהּ,ַּויִּ ּבְ

יתוֹּ-ּוְבָכל םְואּ.ְלֵעיֵנינוּּּּבֵ ָ ,ָּהָאֶרץָּלֶתתָּלנּוֶּאת,ְּלַמַעןָּהִביאֹּאָתנוּּ,ֹּוָתנּוּהֹוִציאִּמש ּ

עַּלֲאֹבֵתינוּּ ּבַ רִּנש ְ ֶ נּוְּיהָוהּ.ֲאש  ֹותֶּאת,ַּוְיַצּוֵ ל-ַלֲעש  ה-ּכָ יםָּהֵאּלֶ -ְלִיְרָאהֶּאת,ַּהֻחּקִ

ל,ְּיהָוהֱּאלֵֹהינוּּ ִמים-ְלטֹובָּלנּוּּכָ ַהיֹּוםַּהזֶּּ,ַּהיָּ ּּּּ.הְלַחיֵֹּתנּוּּכְ

   :ז"ט מתוך ספר דברים פרק ( 11)

ַסחַּליהָוהֱּאלֶֹהיךָּ  יָתּּפֶ ָּהָאִביבְּוָעש ִ מֹורֶּאתֹּחֶדש  ָ ָּהָאִביבּהֹוִציֲאָךּּ,ש  ֹחֶדש  יּּבְ ּכִ

ְצַרִיםָּלְיָלה רּ.ְּּיהָוהֱּאלֶֹהיָךִּמּמִ ֶ קֹוםֲּאש  ּמָ ַסחַּליהָוהֱּאלֶֹהיָךֹּצאןּּוָבָקרּּבַ ּּפֶ ְוָזַבְחּתָ

םִיְבַחרְּיהָוהּ ָ מֹוּש  ןּש ְ ּכֵ ַ ְבַעתָּיִמיםּּתֹאַכלָּעָליוַּמּצֹותּ;ּלֹאֹּתאַכלָּעָליוָּחֵמץ.ְּלש  ש ִ

זֹוןָּיָצאָתֵּמֶאֶרץִּמְצַרִים,ֶּלֶחםֹּעִני יְּבִחּפָ ְזּכֹרֶּאתּיֹוםֵּצאְתָךֵּמֶאֶרץּ;ּּכִ ְלַמַעןּּתִ

יךָּ ּ.ִמְצַרִיםּּכֹלְּיֵמיַּחיֶּ

 :ו"דברים כ, "כי תבוא"י פרשת לפ ,דברי המביא ביכורים בשעת הנפתםנוסח  ( 11)

ֶדךָּ ֶנאִּמיָּ יחוֹּ;ְּוָלַקחַּהּכֵֹהןַּהּטֶ חְּיהָוהֱּאלֶֹהיךָּ,ִּלְפֵניְּוִהּנִ ִּלְפֵניְּיהָוהּּ.ִמְזּבַ ְוָעִניָתְּוָאַמְרּתָ

יֹּאֵבדָּאִביּ:ֱּאלֶֹהיךָּ ֶרדִּמְצַרְיָמה,ֲּאַרּמִ ְמֵתיְּמָעט,ַּויֵּ םּּבִ ָ ָגרּש  ם-יַוְיהִּ;ַּויָּ ָ דֹולְּּלגֹויּש  ּגָ

ְצִריםּ.ָּעצּוםָּוָרב ֵרעּוֹּאָתנּוַּהּמִ נּוָּעֵלינוּּ;ַּעּנּונוַּּויְּ,ַּויָּ ּתְ הַּויִּ ָ ְצַעק.ֲּעֹבָדהָּקש  ְיהָוהּ-ֶאלַּוּנִ

ַמעְּיהָוהֶּאת;ֱּאלֵֹהיֲּאֹבֵתינוּּ ש ְ ְראֶּאת,ֹּקֵלנוּּ-ַויִּ .ַּּלֲחֵצנוֲּּּעָמֵלנּוְּוֶאתָּעְנֵינּוְּוֶאתַּויַּ

ְצַרִיםָּוהַויֹּוִצֵאנּוְּיה ֹדלּ,ּוִבְזֹרַעְּנטּוָיה,ָּידֲּחָזָקהבְּּ,ִּמּמִ .ּּוְבֹמְפִתים,ּּוְבֹאתֹות,ּּּוְבֹמָראּּגָ

קֹוםַּהזֶּה-ֶאל,ַּוְיִבֵאנוּּ ן;ַּהּמָ ּתֶ ּ.ֶאֶרץָּזַבתָּחָלבּּוְדָבשּ ,ָּהָאֶרץַּהזֹּאת-ָלנּוֶּאת-ַויִּ

 :ח"תהלים עמתוך ספר  ( 12)

ִמְצַרִיםֹּאתֹוָתיו םּּבְ רּש ָ ֶ ֵדהֹּצַעןּ,ֲאש  ש ְ ֲהֹפְךְּלָדםְּיֹאֵריֶהם.ּּומֹוְפָתיוּּבִ לּּ,ַויַּ ְוֹנְזֵליֶהםּּבַ

יּון ּתָ ִחיֵתםּּ.ִיש ְ ש ְ ַעַּוּתַ ֶהםָּעֹרבַּויֹּאְכֵלםּּוְצַפְרּדֵ חּּבָ ּלַ ַ ןֶּלָחִסילְּיבּוָלםִּויִגיָעםּּ.ְיש  ּתֵ ַויִּ

ה ֲחָנמַּּ.ָלַאְרּבֶ ְקמֹוָתםּּבַ ְפָנםְּוש ִ ָרדּּגַ ּבָ ִעיָרםּּוִמְקֵניֶהםּּּ.לַיֲהֹרגּּבַ ָרדּּבְ רַּלּבָ ְסּגֵ ַויַּ

ִפים ָ ַלַחתַּמְלֲאֵכיָּרִעיםּ.ָּלְרש  םֲּחרֹוןַּאּפֹוֶּעְבָרהָּוַזַעםְּוָצָרהִּמש ְ חּּבָ ּלַ ַ סָּנִתיבּּ.ְיש  ְיַפּלֵ

םּ,ְלַאּפוֹּ ָ ֶותַּנְפש  ְךִּמּמָ ירּ,לֹאָּחש ַ ֶברִּהְסּגִ ָתםַּלּדֶ כֹורּבְּּ.ְּוַחיָּ לּּבְ ְךּּכָ יתּּ,ִמְצָרִיםַויַּ ֵראש ִ

ָאֳהֵליָּחם רּ.ּאֹוִניםּּבְ ְדּבָ ּמִ ֵעֶדרּּבַ ּצֹאןַּעּמֹוַּוְיַנֲהֵגםּּכַ עּּכַ ּסַ ְנֵחםָּלֶבַטחְּולֹאָּפָחדּוּּ.ַויַּ ַויַּ

ם הַּהיָּ ּסָ  .ְּוֶאתּאֹוְיֵביֶהםּּכִ
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גִּיד גִּידַמ   ַמ
יַה אֶּת ַהְקָעָרה ְואֹוֵמר ְבקֹול ָרם, ְמַגלֶּה אֶּת ַהַמּצֹות  :ַמְגבִּ

ָכל ִדְצִריְך ֵייֵתי , ָכל ִדְכִפין ֵייֵתי ְוֵייכֹל. ַלְחָמא ַעְנָיא ִדי ֲאָכלּו ַאְבָהָתָנא ְבַאְרָעא ְדִמְצָרִיםָהא  .א
 .יןְלָשָנה ַהָבָאה ְבֵני חֹורִ , ָהַשָתא ַעְבֵדי. ְלָשָנה ַהָבָאה ְבַאְרָעא ְדִיְשָרֵאל, ָהַשָתא ָהָכא. ְוִיְפַסח

יר ַהקְ  ְלָחןֵמסִּ ן ַהְמסֻּׁבִּים שֹוֵאל, ָעָרה ֵמַעל ַהשֻּׁ ָחד מִּ  :מֹוְזגִּין כֹוס ֵשנִּי ְוַכאן ַהֵבן אֹו אֶּ

 --ַהַלְיָלה ַהזֶּה ִמָכל ַהֵלילֹות  ַמה ִנְשַתָנה .ב

ְבָכל ַהֵלילֹות ָאנּו אֹוְכִלין ָחֵמץ ּוַמָצה  ?!כֻּלֹו ַמָצה -ַהַלְיָלה ַהזֶּה , שֶּ

ְבָכל הַ   ?!ַהַלְיָלה ַהזֶּה ָמרֹור -, ֵלילֹות ָאנּו אֹוְכִלין ְשָאר ְיָרקֹותשֶּ

ָחת ְבָכל ַהֵלילֹות ֵאין ָאנּו ַמְטִביִלין ֲאִפילּו ַפַעם אֶּ  ?!ַהַלְיָלה ַהזֶּה ְשֵתי ְפָעִמים -, שֶּ

ִבין ְבָכל ַהֵלילֹות ָאנּו אֹוְכִלין ֵבין יֹוְשִבין ּוֵבין ְמסֻּ ִביןַהלַ  -, שֶּ  ?!ְיָלה ַהזֶּה כָֻּלנּו ְמסֻּ

ְלָחן יַרת ַהַהָגָדה. ֵמנִּיַח אֶּת ַהְקָעָרה ַעל ַהשֻּׁ ְהיֶּיָנה ְמגֻּׁלֹות בְִּשַעת ֲאמִּ  .ַהַמצֹות תִּ

ִמְצָרִיםּ(11)ּ(9) .ג ָידֲּחָזָקהּּוִבְזרֹוַעִּּמָשםַוּיֹוִציֵאנּו ְיָי ֱאלֵֹהינּו ,ֲּעָבִדיםָּהִיינּוְּלַפְרֹעהּּבְ ּבְ

 . ְנטּוָיה

ת ֲאבֹוֵתינּו ִמִמְצָרִים ינּו ֲהֵרי ָאנּו ּוָבֵנינּו ּוְבֵני ָבנֵ , ְוִאלּו לֹא הֹוִציא ַהָקדֹוש ָברּוְך הּוא אֶּ
ְעָבִדים ָהִיינּו ְלַפְרעֹה ְבִמְצָרִים  . ְמשֻּ

ת ַהתֹוָרהכָֻּלנּו , כָֻּלנּו ְזֵקִנים, כָֻּלנּו ְנבֹוִנים, ַוֲאִפילּו כָֻּלנּו ֲחָכִמים ִמְצָוה , יֹוְדִעים אֶּ
ה ְלַסֵפר ִביִציַאת ִמְצַרִים ֲהֵרי זֶּה ְמשֻּ . ָעֵלינּו ְלַסֵפר ִביִציַאת ִמְצַרִים  .ָבחְוָכל ַהַמְרבֶּ

ה .ד זֶּר ְב  ַמֲעשֶּ ַע וְ ַרִבי ֱאִליעֶּ ן ֲעַזְרָיה וְ ַרִבי ְיהֹושֻּ ְלָעָזר בֶּ ָהיּו  פֹוןְַרִבי ַטרְ וַרְבי ֲעִקיָבא וְ ַרִבי אֶּ שֶּ
ִבין ִבְבֵני ְבַרק ָבאּו ַתְלִמ , ְמסֻּ ם ְוָהיּו ְמַסְפִרים ִביִציַאת ִמְצַרִים ָכל אֹותֹו ַהַלְיָלה ַעד שֶּ יֵדיהֶּ

ם ל ַשֲחִרית, ַרבֹוֵתינּו: ְוָאְמרּו ָלהֶּ  .ִהִגיַע ְזַמן ְקִריַאת ְשַמע שֶּ

ן ֲעַזְרָיהָאַמר  ְלָעָזר בֶּ ן ִשְבִעים ָשָנהֲהֵרי אֲ : ַרִבי אֶּ ֵתָאֵמר ְיִציַאת ִמְצרַ , ִני ְכבֶּ ִים ְולֹא ָזִכיִתי שֶּ
    .ַבֵלילֹות

ְדָרָשּה  ן זֹוָמאַעד שֶּ נֱֶּאַמר ,בֶּ ְזּכֹרֶּאתּיֹוםֵּצאְתָךֵּמֶאֶרץִּמְצַרִיםּּכֹלְּיֵמיּּ(11) :שֶּ ְלַמַעןּּתִ

יךָּ   . ַהֵלילֹות - ּיֶּיךָ ְיֵמי חַ  כֹלכֹלכֹל      ,ַהָיִמים - ְיֵמי ַחּיֶּיךָ   ;  ַחיֶּ
 .ְלָהִביא ִלימֹות ַהָמִשיחַ  - ְיֵמי ַחּיֶּיךָ  כֹלכֹלכֹל, ָהעֹוָלם ַהזֶּה - ְיֵמי ַחּיֶּיךָ : אֹוְמִרים ֲחָכִמיםוַ 

ָנַתן תֹוָרה ְלַעמֹו ִיְשָרֵאל  .ָברּוְך הּוא, ָברּוְך ַהָמקֹום .ה  .ָברּוְך הּוא, ָברּוְך שֶּ

ָחד ָחָכם : ְכנֶּגֶּד ַאְרָבָעה ָבִנים ִדְבָרה תֹוָרה ָחד ָרָשע, אֶּ ָחד ָתם, ְואֶּ ֵאינֹו יֹוֵדַע , ְואֶּ ָחד שֶּ ְואֶּ
  .ִלְשאֹול

הְּיָיֱּאלֵֹהינּוּּּ(9)? ָמה הּוא אֹוֵמר ָחָכם .א.ה רִּצּוָ ֶ ִטיםֲּאש  ּפָ יםְּוַהִמש ְ ַמהָּהֵעדֹותְּוַהֻחּקִ

ַסחְוַאף ַאָתה ֱאָמר  ?ֶאְתֶכם ַסח ֲאִפיקֹוָמן: לֹו ְכִהְלכֹות ַהפֶּ  .ֵאין ַמְפִטיִרין ַאַחר ַהפֶּ
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ם  ?ָמהָּהֲעֹבָדהַּהזֹּאתָּלֶכםּ(5)? ָמה הּוא אֹוֵמר ָרָשע .ב.ה ת . ְולֹא לֹו -ָלכֶּ הֹוִציא אֶּ ּוְלִפי שֶּ
ת ִשָניו וֱֶּאמֹר לֹו. ַעְצמֹו ִמן ַהְכָלל ָכַפר ְבִעָקר הְּיָיּ (6)ּ:ְוַאף ַאָתה ַהְקֵהה אֶּ ֲעבּורֶּזהָּעש ָ ּבַ

ְצָרִים ֵצאִתיִּמּמִ  .לֹא ָהָיה ִנְגָאל, ִאילּו ָהָיה ָשם. ְולֹא לֹו -ִלי .ִּליּּבְ

ֵּאָליו?ַּמהּזֹּאתּ(6) ? ָמה הּוא אֹוֵמר ָתם .ג.ה ְצָרִים:ְּוָאַמְרּתָ ֹחֶזקָּידּהֹוִציָאנּוְּיָיִּמּמִ יתּ,ּּבְ ִמּבֵ

 .ֲעָבִדים

ֵאינֹווְ  .ד.ה נֱֶּאַמר, ַאְת ְפַתח לֹו -אֹול יֹוֵדַע ִלְש  שֶּ ְּלִבְנָךּ (6)ּ:שֶּ ְדּתָ יֹוםַּההּואְוִהּגַ ,ֵּלאֹמרּּבַ

ֲעבּורֶּזה ְצָרִיםּּבַ ֵצאִתיִּמּמִ הְּיָיִּליּּבְ  .ָעש ָ

יֹוםַּההּוא : ַתְלמּוד לֹוַמר - ָיכֹול ֵמרֹאש חֹדֶּש .א.ד.ה  , ּבַ

ֲעבּורֶּזה :לֹוַמר ַתְלמּוד - ָיכֹול ִמְבעֹוד יֹום ,ִאי ַביֹום ַההּוא .ב.ד.ה י ַבֲעבּור זֶּה לֹא ָאַמְרִת  - ּבַ
ָנִחים ְלָפנֶּיךָ  ֵּיש ַמָצה ּוָמרֹור מֻּ ָלא ְבָשָעה שֶּ  .אֶּ

 , ְוַעְכָשיו ֵקְרָבנּו ַהָמקֹום ַלֲעבָֹדתֹו, עֹוְבֵדי ֲעבֹוָדה ָזָרה ָהיּו ֲאבֹוֵתינּו ִמְתִחָלה .ו

נֱֶּאַמר ָרֵאל,ּלָּהָעםַוֹיאֶמרְּיהֹוֻשַעֶּאלּכָּּ: שֶּ בּוּ:ּּכֹהָּאַמרְּיָיֱּאלֵֹהיִּיש ְ ָהרָּיש ְ ֵעֶברַּהּנָ ּבְ

ַרחֲּאִביַּאְבָרָהםַּוֲאִביָּנחֹור,ֲּאבֹוֵתיֶכםֵּמעֹוָלם ַעְבדּוֱּאלִֹהיםֲּאֵחִרים,ּּתֶ חֶּאתּ.ַּויַּ ָוֶאּקַ

ָנַען ָכלֶּאֶרץּּכְ ָהרָּואֹוֵלְךּאֹותֹוּּבְ הֶּאתַּזְרעֹוּ,ֲּאִביֶכםֶּאתַּאְבָרָהםֵּמֵעֶברַּהּנָ ָוַאְרּבֶ

ןּלֹוֶּאתִּיְצָחק ו,ָּוֶאּתֵ ןְּלִיְצָחקֶּאתַּיֲעֹקבְּוֶאתֵּעש ָ ִעירּ.ָּוֶאּתֵ ֵ וֶּאתַּהרּש ּ ןְּלֵעש ָ ָוֶאּתֵ

תֹּאתוֹּ ֶ  .(ד"יהושע כ)ְּוַיֲעֹקבּּוָבָניוָּיְרדּוִּמְצָרִים,ָּלֶרש 

ת ַהֵקץשֶּ . ָברּוְך הּוא, ַהְבָטָחתֹו ְלִיְשָרֵאלָברּוְך שֹוֵמר  .ז ַלֲעשֹות , ַהָקדֹוש ָברּוְך הּוא ִחַשב אֶּ
ָאַמר ְלַאְבָרָהם ָאִבינּו ִבְבִרית ֵבין ַהְבָתִרים  , ְכַמה שֶּ

נֱֶּאַמר ֶאֶרץּלֹאָּלֶהם,ַּויֹּאֶמרְּלַאְבָרם: שֶּ יֵּגרִּיְהֶיהַּזְרֲעָךּּבְ ַדעּּכִ ַוֲעָבדּוםְּוִעּנּוֹּאָתםּ,ָּיֹדעּּתֵ

עֵּמא ָנהַאְרּבַ ָ דֹול.ֹּותּש  ּּגָ ְרֻכש  ןָּאֹנִכיְּוַאֲחֵריֵּכןֵּיְצאּוּּבִ רַּיֲעֹבדּוּּדָ ֶ ְּוַגםֶּאתַּהּגֹויֲּאש 

 .(ו"טבראשית )

יַה אֶּת ַהּכֹוס ה אֶּת ַהַמּצֹות ּוַמְגבִּ  .ְמַכסֶּ

ָעְמָדה ַלֲאבֹוֵתינּו ְוָלנּו ְוִהיא ָחד ִבְלָבד ָעַמד ָעֵלינּו ְלַכלֹוֵתנּו! שֶּ לֹא אֶּ ְבָכל דֹור , שֶּ ָלא שֶּ אֶּ
 .ְוַהָקדֹוש ָברּוְך הּוא ַמִציֵלנּו ִמָּיָדם, ָודֹור עֹוְמִדים ָעֵלינּו ְלַכלֹוֵתנּו

ָידֹו וִּיַגלֶּה אֶּת ַהַמּצֹות  .ַינִּיַח ַהּכֹוס מִּ

ַפְרעֹה לֹא ָגזַ . ַמה ִבֵקש ָלָבן ָהֲאַרִמי ַלֲעשֹות ְלַיֲעקֹב ָאִבינּו ֵצא ּוְלַמד .ח ָלא ַעל ַהְזָכִרים שֶּ ר אֶּ
ת ַהכֹל  , ְוָלָבן ִבֵקש ַלֲעקֹור אֶּ

נֱֶּאַמר  (11) : שֶּ

יֹּאֵבדָּאִבי .א.ח ְמֵתיְּמָעט,ֲּאַרּמִ םּּבִ ָ ָגרּש  ֶרדִּמְצַרְיָמהַּויָּ דֹול,ַּויֵּ םְּלגֹויּּגָ ָ  .ָעצּוםָּוָרב,ַּוְיִהיּש 

 .ָאנּוס ַעל ִפי ַהִדבּור - ַוֵיֶרדִּמְצַרְיָמה .א.א.ח
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גָּ .ב.א.ח םּ רַויָּ ָ ָלא ָלגּוּ-ש  לֹא ָיַרד ַיֲעקֹב ָאִבינּו ְלִהְשַתֵקַע ְבִמְצַרִים אֶּ , ר ָשםְמַלֵמד שֶּ
נֱֶּאַמר ְרֹעהּ:שֶּ אנוּּ,ַּויֹּאְמרּוֶּאלּּפַ ָאֶרץּּבָ רַּלֲעָבֶדיךָּ,ָּלגּורּּבָ ֶ יֵּאיןִּמְרֶעהַּלּצֹאןֲּאש  ,ּּכִ

ָנַען ֶאֶרץּּכְ יָּכֵבדָּהָרָעבּּבְ הּיֵּ.ּּכִ ֶאֶרץּּגֶֹשןְוַעּתָ בּוָּנאֲּעָבֶדיָךּּבְ  . (ז"בראשית מ)ּש ְ

ְמֵתיְּמָעט .ג.א.ח נֱֶּאַמר - ּבִ ָּיְרדּוֲּאבֹוֶתיָךִּמְצָרְיָמה: ְכַמה שֶּ ְבִעיםֶּנֶפש  ש ִ ְמָךְּיָיּ,ּּבְ הּש ָ ְוַעּתָ

ַמִיםָּלֹרב ָ כֹוְכֵביַּהש ּ  . ('דברים י)ֱּאלֶֹהיָךּּכְ

םְּלגֹוי .ד.א.ח ָ ָהיּו - ַוְיִהיּש  ָּיִנים ָשם ְמַלֵמד שֶּ  .ִיְשָרֵאל ְמצֻּ

דֹול .ה.א.ח נֱֶּאַמר - ָעצּום,ּּגָ ְמֹאדּּ(1)ּ:ְכמה שֶּ ַעְצמּוּּבִ ְרּבּוַּויַּ ְרצּוַּויִּ ש ְ רּוַּויִּ ָרֵאלּּפָ ּוְבֵניִּיש ְ

ֵלאָּהָאֶרץֹּאָתם,ְּמֹאד ּמָ  .ַוּתִ

נֱֶּאַמר -ָוָרב  .ו.א.ח יךְּ: ְכַמה שֶּ ֶדהְּנַתּתִ ָ ֶצַמחַּהש ּ ְרבִּּ,ְּרָבָבהּּכְ ֲעִדיַּוּתִ ֹבִאיּּבַ ִליַּוּתָ ְגּדְ יַּוּתִ

חַּּ,ֲעָדִיים ָעֵרְךִּצּמֵ ַדִיםָּנֹכנּוּּוש ְ ָ ֵּעֹרםְּוֶעְרָיה,ּש  ָוֶאֱעֹברָּעַלִיְךָּוֶאְרֵאְךִּמְתּבֹוֶסֶסתּ.ְּוַאּתְ

ָדָמִיךְּ ָדַמִיְךֲּחִיי,ּּבְ ָדַמִיְךֲּחִיי,ָּוֹאַמרָּלְךּּבְ  . (ז"יחזקאל ט)ָּוֹאַמרָּלְךּּבְ

ֵרעוּּ .ב.ח ְצִריםַּוְיַעּנּונוַּּּויָּ ה,ֹּאָתנּוַּהּמִ ָ נּוָּעֵלינּוֲּעֹבָדהָּקש   .ַוִיּתְ

ְצִרים .א.ב.ח ֵרעּוֹּאָתנּוַּהּמִ נֱֶּאַמר - ַויָּ הּ(1) :ְכָמה שֶּ ןִּיְרּבֶ יּ,ָּהָבהִּנְתַחְכָמהּלֹוּּפֶ ְוָהָיהּּכִ

נוּּ ְנֵאינּוְּוִנְלַחםּּבָ  .הִּמןָּהָאֶרץְוָעלָּ,ִּתְקֶראָנהִּמְלָחָמהְּונֹוַסףַּגםּהּואַּעלּש 

נֱֶּאַמר - ְיַעּנּונוּּוַ  .ב.ב.ח ִסְבלָֹתםּ(1): ְכָמה שֶּ יםְּלַמַעןַּעּנֹתֹוּּבְ ֵריִּמּסִ ימּוָּעָליוּש ָ ש ִ ֶבןּ.ַּויָּ ַויִּ

נֹותְּלַפְרֹעה ֹתםְּוֶאתַּרַעְמֵסס.ָּעֵריִּמְסּכְ  .ֶאתּּפִ

ה .ג.ב.ח ָ נּוָּעֵלינּוֲּעֹבָדהָּקש  נֱֶּאַמר - ַוִיּתְ ָפֶרךְַּוַיֲעבִּ (1) :ְכָמה שֶּ ָרֵאלּּבְ ֵניִּיש ְ  .דּוִּמְצַרִיםֶּאתּּבְ

ְצַעקֶּאלְּיָיֱּאלֵֹהיֲּאֹבֵתינוּּ .ג.ח ַמעְּיָיֶּאתֹּקֵלנוּּ,ַּוּנִ ש ְ ְראֶּאתָּעְנֵינּוְּוֶאתֲּעָמֵלנּוְּוֶאת,ַּויִּ  ַויַּ
 .ַלֲחֵצנוּּ

ְצַעקֶּאלְּיָיֱּאלֵֹהיֲּאֹבֵתינוּּ .א.ג.ח נֱֶּאַמר - ַוּנִ ִמים (2) :ְכָמה שֶּ ָמתַּּוְיִהיַּביָּ יםָּהֵהםַּויָּ ָהַרּבִ

ְזָעקוּּ,ֶּמֶלְךִּמְצַרִים ָרֵאלִּמןָּהֲעבֹוָדהַּויִּ ָאְנחּוְּבֵניִּיש ְ ְוָעָתםֶּאלָּהֱאלִֹהיםּ,ַּויֵּ ַ ַעלּש  ַוּתַ

 .ִמןָּהֲעֹבָדה

ַמעְּיָיֶּאתֹּקֵלנוּּ .ב.ג.ח ש ְ נֱֶּאַמר - ַויִּ ַמעֱּאלִֹהיםֶּאתַּנֲאָקָתםּ(2): ְכָמה שֶּ ש ְ ְזּכֹור,ַּויִּ ֱאלִֹהיםַּּויִּ

ִריתֹוֶּאתַּאְבָרָהם  .ֶאתִּיְצָחקְּוֶאתַּיֲעֹקב,ֶּאתּּבְ

ְראֶּאתָּעְנֵינוּּ .ג.ג.ח ץ - ַויַּ רֶּ ְך אֶּ רֶּ נֱֶּאַמר, זֹו ְפִרישּות דֶּ ניּ (2) :ְכָמה שֶּ ְראֱּאלִֹהיםֶּאתּּבְ ַויַּ

ַדעֱּאלִֹהים ָרֵאלַּויֵּ  .ִיש ְ

נֱֶּאמַ  ,ֵאלּו ַהָבִנים - ְוֶאתֲּעָמֵלנוּּ .ד.ג.ח ִליֻכהּוְּוָכלּ (1) :רְכָמה שֶּ ש ְ ּלֹודַּהְיֹאָרהּּתַ ןַּהיִּ לַּהּבֵ ּכָ

ַחיּּון תּּתְ  .ַהּבַ

נֱֶּאַמר, זֶּה ַהְדַחק - ְוֶאתַּלֲחֵצנוּּ .ה.ג.ח רִּמְצַרִיםּ (3) :ְכָמה שֶּ ֶ ַחץֲּאש  ְוַגםָּרִאיִתיֶּאתַּהּלַ

 .לֲֹחִציםֹּאָתם

ָידֲּחָזָקהּּוִבְזֹרַעּנְּ .ד.ח ֹדל,ּטּוָיהַויֹּוִצֵאנּוְּיָיִּמִמְצַרִיםּּבְ  .ּוְבֹאתֹותּּוְבֹמְפִתים,ּּוְבֹמָראּּגָ
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ָלא , ְולֹא ַעל ְיֵדי ָשִליחַ , ְולֹא ַעל ְיֵדי ָשָרף, לֹא ַעל ְיֵדי ַמְלָאךְ  - ַויֹּוִצֵאנּוְּיָיִּמִמְצַרִים .א.ד.ח אֶּ
נֱֶּאַמר, ַהָקדֹוש ָברּוְך הּוא ִבְכבֹודֹו ּוְבַעְצמֹו  (5): שֶּ

יְּבֶאֶרץּמִּ הְוָעַבְרּתִ ְיָלהַּהזֶּ ּלַ  ֲאִני ְולֹא ַמְלָאךְ  - ְצַרִיםּּבַ

ֶאֶרץִּמְצַרִים לְּבכֹורּּבְ יִתיּּכָ  ֲאִני ְולֹא ָשָרף - ְוִהּכֵ

ָפִטים הּש ְ  .ֲאִני ולֹא ַהָשִליחַ  - ּוְבָכלֱּאלֵֹהיִּמְצַרִיםֶּאֱעש ֶ

 .ֲאִני הּוא ולֹא ַאֵחר - ֲאִניְּייָּ

ָידֲּחָזָקה .ב.ד.ח ר - ּבְ בֶּ נֱֶּאַמרְכמָ , זֹו ַהדֶּ ֶדה: ה שֶּ ָ ש ּ רּּבַ ֶ ִמְקְנָךֲּאש  ּסּוִסים,ִּהּנֵהַּידְּיָיּהֹוָיהּּבְ ,ּּבַ

ֲחֹמִרים ים,ּּבַ ַמּלִ ּגְ ָקרּּוַבּצֹאן,ּּבַ ּבָ ֵבדְּמֹאד,ּּבַ  . ('שמות ט)ֶּדֶברּּכָ

ב - ּוִבְזֹרַעְּנטּוָיה .ג.ד.ח רֶּ נֱֶּאַמר, זֹו ַהחֶּ ָידוֹּ: ְכָמה שֶּ לּוָפהּּבְ ּהַּעלְּירּוָשַלִיםְנטּויָּ,ְּוַחְרּבֹוּש ְ

 . (א"דברי הימים א כ)

ֹדל .ד.ד.ח נֱֶּאַמר, זֹו ִגלּוי ְשִכיָנה - ּוְבֹמָראּּגָ הֱּאלִֹהיםָּלֹבאָּלַקַחתּלֹוּ (8): ְכָמה שֶּ אֹוֲּהִנּסָ

ֹאֹתתּּוְבמֹוְפִתים ַמּסֹתּּבְ ,ּּוְבִמְלָחָמהּּוְבָידֲּחָזָקהּּוִבְזרֹוַעְּנטּוָיה,ּגֹויִּמֶקֶרבּּגֹויּּבְ

ֹדִליםּוְבמ ִמְצַרִיםְּלֵעיֶניךָּ,ֹּוָרִאיםּּגְ הָּלֶכםְּיָיֱּאלֵֹהיֶכםּּבְ רָּעש ָ ֶ ֹכלֲּאש   .ּכְ

ה - ּוְבֹאתֹות .ה.ד.ח נֱֶּאַמר, זֶּה ַהַמטֶּ ָיְדךָּוְּ: ְכָמה שֶּ חּּבְ ּקַ הּּתִ הַּהזֶּ ּטֶ הּּבֹוּ,ֶּאתַּהּמַ ֲעש ֶ רּּתַ ֶ ֲאש 

 .( 'שמות ד)ֶּאתָּהֹאֹתת

ן הַ  ָפה מִּ יף טִּ יַרת נֹוֲהגִּין ְלַהטִּ ר ַהַמּכֹות', ותימרות עשן', 'ָוֵאש', 'ָדם'ּכֹוס ַבֲאמִּ  .ו ַפַעם"ְבַיַחד ט', ב"ְבַאחַ ', 'ש"ַעדַ ', 'ךְ "ְדצַ , 'עֶּשֶּ

נֱֶּאַמר, זֶּה ַהָדם -ּוְבֹמְפִתיםּ .ו.ד.ח ַמִיםּּוָבָאֶרץ: ְכָמה שֶּ ָ ש ּ יּמֹוְפִתיםּּבַ ּ,ְּוָנַתּתִ םָּוֵאש  ּדָ

ן ָ  . ('יואל ג)ְּוִתיְמרֹותָּעש 

 : ָדָבר ַאֵחר .ז.ד.ח

ָידֲּחָזָקה ֹדל, ְשַתִים - ּוִבְזֹרַעְּנטּוָיה, ְשַתִים - ּבְ  - ּוְבֹאתֹות, ְשַתִים - ּוְבֹמָראּּגָ
ר ַמכֹותֵאלּו  - ְשַתִים – ּוְבֹמְפִתיםּ,ְשַתִים שֶּ ֵהִביא ַהָקדֹוש ָברּוְך הּוא ַעל עֶּ  שֶּ

 , ַהִמְצִרים ְבִמְצַרִים

  :ֵהן ְוֵאלּו
ר, ָערֹוב, ִכִנים, ְצַפְרֵדעַ , ָדם בֶּ ה, ָבָרד, ְשִחין, דֶּ ךְ , ַאְרבֶּ  .ַמַכת ְבכֹורֹות, חֹשֶּ

ם ִסָמִנים  .ב"ש ְבַאחַ "ְך ַעדַ "ְדצַ : ַרִבי ְיהּוָדה ָהָיה נֹוֵתן ָבהֶּ

ָלקּו ַהִמְצ : אֹוֵמר ַרִבי יֹוֵסי ַהְגִליִלי .ט ר ַמכֹות ְוַעל ַהָּיםִמַנִין ַאָתה אֹוֵמר שֶּ שֶּ ָלקּו  ִרים ְבִמְצַרִים עֶּ
 ? ֲחִמִשים ַמכֹות

ְרֹעהַויֹּאְמר (4)? ְבִמְצַרִים ָמה הּוא אֹוֵמר יםֶּאלּּפַ ע:ּּוַּהַחְרֻטּמִ  , ֱאלִֹהיםִּהואֶּאְצּבַ
ָרֵאלֶּאתּּ(7)? ְוַעל ַהָּים ָמה הּוא אֹוֵמר ְראִּיש ְ רּעַָּּהָידַויַּ ֶ ֹדָלהֲּאש  ִמְצַרִיםַהּגְ הְּיָיּּבְ יְראּוּ,ּש ָ ַויִּ

הַּעְבדוֹּ,ָּהָעםֶּאתְּייָּ ֶ ְיָיּּוְבמש  ֲאִמינּוּּבַ   .ַויַּ

ְצַבע ר ַמכֹות? ַכָמה ָלקּו ְבאֶּ שֶּ ר ַמכֹות ְוַעל ַהָּים לָ : ֱאמֹור ֵמַעָתה  .עֶּ שֶּ קּו ְבִמְצַרִים ָלקּו עֶּ
  .ֲחִמִשים ַמכֹות
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זֶּר .א.ט ֵהִביא ַהָקדֹוש ָברּוְך הּוא ַעל הַ ִמ : אֹוֵמר ַרִבי ֱאִליעֶּ ָכל ַמָכה ּוַמָכה שֶּ ִמְצִרים ַנִין שֶּ
ל ַאְרַבע ַמכֹות  ? ְבִמְצַרִים ָהְיָתה שֶּ

נֱֶּאַמר םֲּחרֹוןַּאּפוֹּּ(12): שֶּ חּּבָ ּלַ ַ ַלַחתַּמְלֲאֵכיָּרִעים,ֶּעְבָרהָּוַזַעםְּוָצָרה,ְּיש    .ִמש ְ

ַלַחתַּמְלֲאֵכיָּרִעים, ָשלש - ְוָצָרהּ,ְשַתִים - ָוַזַעם, ַאַחת - ֶעְבָרה  . ַאְרַבע - ִמש ְ
 .ְבִמְצַרִים ָלקּו ַאְרָבִעים ַמכֹות ְוַעל ַהָּים ָלקּו ָמאַתִים ַמכֹות: ֱאמֹור ֵמַעָתה

א .ב.ט ֵהִביא ַהָקדֹוש ָברּוְך הּוא : אֹוֵמר ַרִבי ֲעִקיבֶּ ָכל ַמָכה ּוַמָכה שֶּ ַעל ַהִמְצִרים ִמַנִין שֶּ
ל ָחֵמש ַמכֹות  ? ְבִמְצַרִים ָהְיָתה שֶּ

נֱֶּאַמר םֲּחרֹוןַּאּפוֹּ: שֶּ חּּבָ ּלַ ַ ַלַחתַּמְלֲאֵכיָּרִעים,ֶּעְבָרהָּוַזַעםְּוָצָרה,ְּיש   . ִמש ְ

 - ֵכיָּרִעיםַמְלאֲִּמְשַלַחת , ַאְרַבע - ְוָצָרה, ָשלֹש - ָוַזַעםּ,ְשַתִים -ֶעְבָרהּ, ַאַחת -ֲחרֹוןַּאּפוֹּ
 . ָחֵמש

 .ם ַמכֹותְבִמְצַרִים ָלקּו ֲחִמִשים ַמכֹות ְוַעל ַהָּים ָלקּו ֲחִמִשים ּוָמאַתיִ : ֱאמֹור ֵמַעָתה

 !ַכָמה ַמֲעלֹות טֹובֹות ַלָמקֹום ָעֵלינּו .י

ם ְשָפִטים  .ַדֵּיינּו   , ִאלּו הֹוִציָאנּו ִמִמְצַרִים ְולֹא ָעָשה ָבהֶּ

ם ְשָפִטיםִאלּו  ם, ָעָשה ָבהֶּ  .ַדֵּיינּו   , ְולֹא ָעָשה ֵבאלֵֹהיהֶּ

ם ם, ִאלּו ָעָשה ֵבאלֵֹהיהֶּ ת ְבכֹוֵריהֶּ  .ַדֵּיינּו   , ְולֹא ָהַרג אֶּ

ת ָממֹוָנם ם ְולֹא ָנַתן ָלנּו אֶּ ת ְבכֹוֵריהֶּ  .ַדֵּיינּו   , ִאלּו ָהַרג אֶּ

ת ָממֹוָנם ְולֹא ָקרַ  ת ַהָּיםִאלּו ָנַתן ָלנּו אֶּ  .ַדֵּיינּו   , ע ָלנּו אֶּ

ָחָרָבה ֱעִביָרנּו ְבתֹוכֹו בֶּ ת ַהָּים ְולֹא הֶּ  .ַדֵּיינּו   , ִאלּו ָקַרע ָלנּו אֶּ

ָחָרָבה ְולֹא ִשַקע ָצֵרנּו ְבתֹוכֹו ֱעִביָרנּו ְבתֹוכֹו בֶּ  .ַדֵּיינּו   , ִאלּו הֶּ

 .ַדֵּיינּו   , ְרֵכנּו ַבִמְדָבר ַאְרָבִעים ָשָנהִאלּו ִשַקע ָצֵרנּו ְבתֹוכֹו ְולֹא ִסֵפק צָ 

ת ַהָמן ֱאִכיָלנּו אֶּ  .ַדֵּיינּו   , ִאלּו ִסֵפק ָצְרֵכנּו ַבִמְדָבר ַאְרָבִעים ָשָנה ולֹא הֶּ

ת ַהַשָבת ת ַהָמן ְולֹא ָנַתן ָלנּו אֶּ ֱאִכיָלנּו אֶּ  .ַדֵּיינּו   , ִאלּו הֶּ

ת ַהַשָבת ִאלּו ָנַתן ָלנּו  .ַדֵּיינּו   , ְולֹא ֵקְרָבנּו ִלְפֵני ַהר ִסיַני, אֶּ

ת ַהתֹוָרה, ִאלּו ֵקְרָבנּו ִלְפֵני ַהר ִסיַני  .ַדֵּיינּו   , ְולֹא ָנַתן ָלנּו אֶּ

ץ ִיְשָרֵאל רֶּ ת ַהתֹוָרה ְולֹא ִהְכִניָסנּו ְלאֶּ  .ַדֵיינּו, ִאלּו ָנַתן ָלנּו אֶּ

ת ֵבית ַהְבִחיָרהִאלּו ִהְכִניָסנּו לְ  ץ ִיְשָרֵאל ְולֹא ָבָנה ָלנּו אֶּ רֶּ  .ַדֵּיינּו   , אֶּ

ת ַלָמקֹום ָעֵלינּו, ַכָמה ְוַכָמה, ַעל ַאַחת לֶּ  : טֹוָבה ְכפּוָלה ּוְמכֻּפֶּ
הֹוִציָאנּו ִמִמְצַרִים ם ְשָפִטים  ,שֶּ ם  ,ְוָעָשה ָבהֶּ ת ְבכֹוֵריהֶּ  , ְוָעָשה ֵבאלֵֹהיהֶּ    ,םְוָהַרג אֶּ

ת ָממֹוָנם ת ַהָּים  ,ְוָנַתן ָלנּו אֶּ ָחָרָבה , ְוָקַרע ָלנּו אֶּ ֱעִביָרנּו ְבתֹוכֹו בֶּ   , ְוהֶּ
ת ַהָמן , ְוִסֵפק ָצְרֵכנּו ַבִמְדָבר ַאְרָבִעים ָשָנה  ,ְוִשַקע ָצֵרנּו ְבתֹוכֹו ֱאִכיָלנּו אֶּ    ,ְוהֶּ

ת ַהַשָבת ת ַהתֹוָרה  ,ְפֵני ַהר ִסיַניְוֵקְרָבנּו לִ  , ְוָנַתן ָלנּו אֶּ  , ְוָנַתן ָלנּו אֶּ
ץ ִיְשָרֵאל  רֶּ ת ֵבית ַהְבִחיָרה ְלַכֵפר ַעל ָכל ֲעֹונֹוֵתינּו , ְוִהְכִניָסנּו ְלאֶּ  .ּוָבָנה ָלנּו אֶּ
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ַסח: ָהָיה אֹוֵמר ַרָבן ַגְמִליֵאל .יא לֹא ָאַמר ְשלָשה ְדָבִרים ֵאלּו ַבפֶּ , ֵדי חֹוָבתֹולֹא ָיָצא יְ , ָכל שֶּ
ַסח: ְוֵאלּו ֵהן  .ּוָמרֹור, ַמָצה, פֶּ

יַה אֹוָתהַמְראֶּה ַבָיד ַעל ַהְזרֹוַע וְיִּזָ  .א.יא לֹא ְלַהְגבִּ   :ואומר, ֵהר  שֶּ

ֵבית ַהִמְקָדש ָהָיה ַקָּים ַסחפ ָהיּו ֲאבֹוֵתינּו אֹוְכִלים ִבְזַמן שֶּ ַעל שּום ? ַעל שּום ָמה, שֶּ
ָפַסח ַהָקדֹוש  , ָברּוְך הּוא ַעל ָבֵתי ֲאבֹוֵתינּו ְבִמְצַרִים שֶּ

נֱֶּאַמר ַסחּהּואַּלייּ(5): שֶּ םֶּזַבחּּפֶ ָרֵאלּ,ַּוֲאַמְרּתֶ יְּבֵניִּיש ְ ּתֵ ַסחַּעלּּבָ רּּפָ ֶ ֲאש 

ָנְגּפֹוֶּאתִּמְצַרִים ִמְצַרִיםּּבְ יל,ּּבְ ינּוִּהּצִ ּתֵ ֲחווּּ,ְּוֶאתּּבָ ּתַ ְ ש ּ ּקֹדָּהָעםַּויִּ  .ַויִּ

בִּים ְואֹוֵמרַמרְ  .ב.יא  :אֶּה אֶּת ַהַמּצֹות ַלְמסֻּׁ

ָאנּו אֹוְכִלים ַמָצה ל ֲאבֹוֵתינ? ַעל שּום ָמה, זֹו שֶּ לֹא ִהְסִפיק ְבֵצָקם שֶּ ּו ַעל שּום שֶּ
ְך ַמְלֵכי ַהְמָלִכים לֶּ ם מֶּ ִנְגָלה ֲעֵליהֶּ  , ּוְגָאָלם, ַהָקדֹוש ָברּוְך הּוא, ְלַהֲחִמיץ ַעד שֶּ

נֱֶּאַמר ְצַרִיםֻּעֹגתַּמּצֹותּ(5)ּ:שֶּ רּהֹוִציאּוִּמּמִ ֶ ֵצקֲּאש  יּלֹאָּחֵמץ,ַּויֹּאפּוֶּאתַּהּבָ יּ,ּּכִ ּכִ

ְצַרִיםְּולֹאָּיְכלּוְּלִהְתַמְהֵמהַּּ ּוִּמּמִ וָּלֶהם,ֹּגְרש  םֵּצָדהּלֹאָּעש   .ְוּגַ

בִּים ְואֹוֵמר .ג.יא  :ַמְראֶּה אֶּת ַהָמרֹור ַלְמסֻּׁ

ָאנּו אֹוְכִלים ָמרֹור ת ַחֵּיי ֲאבֹותֵ ? ּום ָמהַעל ש, זֶּה שֶּ ֵמְררּו ַהִמְצִרים אֶּ ינּו ַעל שּום שֶּ
 , ְבִמְצַרִים

נֱֶּאַמר ֲעֹבָדהָּקָשהּ(1): שֶּ יֶהםּּבַ ֶדהּ,ַּוְיָמֲררּוֶּאתַּחיֵּ ָ ש ּ ֹחֶמרּּוִבְלֵבִניםּּוְבָכלֲּעֹבָדהּּבַ ּבְ

ָפֶרךְּ רָּעְבדּוָּבֶהםּּבְ ֶ לֲּעֹבָדָתםֲּאש   .ֶאתּּכָ

ת ַעְצמֹו ְכִאלּו  דֹורְבָכל דֹור וָ  .יב  , ָיָצא ִמִמְצַרִים הּואַחָּיב ָאָדם ִלְראֹות אֶּ

נֱֶּאַמר יֹוםַּההּואֵּלאֹמרּ(6): שֶּ ְּלִבְנָךּּבַ ְדּתָ הְּיָיּ,ְּוִהּגַ ֲעבּורֶּזהָּעש ָ ֵצאִתיִּּליּבַ ּבְ

ְצָרִים   .ִמּמִ

ת ֲאבֹוֵתינּו ִבְלָבד ָגַאל ַהָקדֹוש ָברּוְך הּוא ם אֹוָתנּוָלא ַאף אֶּ , לֹא אֶּ  , ָגַאל ִעָמהֶּ
נֱֶּאַמר םּאֹוָתנוּּוְּּ(9):ּשֶּ ָ רּ,ֹּאָתנוְּּלַמַעןָּהִביאּ,ּהֹוִציאִּמש  ֶ ָלֶתתָּלנּוֶּאתָּהָאֶרץֲּאש 

ע ּבַ  .ַּלֲאֹבֵתנוִּנש ְ

ים אֶּת  הּכֹוס  ַעד ַהְללּוָיה .יג  . ַמְגבִּיהִּ

ְלַעֵלה ּוְלַקֵלס , ְלָבֵרךְ , ְלַהֵדר, ְלרֹוֵמם, ְלָפֵאר, ֵבחַ ְלַש , ְלַהֵלל, ֲאַנְחנּו ַחָיִבים ְלהֹודֹות ְלִפיָכךְ 
ת  ָכל  ַהִנִסים ָהֵאלּו ָעָשה ַלֲאבֹוֵתינּו  ְוָלנּו  אֶּ  : ְלִמי שֶּ

ל ְליֹום טֹוב  ,ִמָּיגֹון ְלִשְמָחה , ֵמַעְבדּות ְלֵחרּות  הֹוִציָאנּו  , ּוֵמֵאבֶּ
ָלהּוִמִש   ,ּוֵמֲאֵפָלה ְלאֹור ָגדֹול  .ְעבּוד ִלְגאֻּ

 . ַהְללּוָיּה: ְונֹאַמר ְלָפָניו ִשיָרה ֲחָדָשה
 


