


"ְוִהַּגְדָּת ְלִבְנ ַּביום ַההּוא ֵלאמֹר..."

לקראת חג הפסח הבא עלינו ועל כל ישראל לטובה, הננו להגיש בפני קהל שוחרי התורה 

ולומדי' את הקונטרס "ביאורי הגדה", ובו ביאורים על ההגדה של פסח מתורת כ"ק אדמו"ר 

מליובאוויטש זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

ומנהגים",  טעמים  לקוטי  עם   – פסח  של  "הגדה  ספר  מתוך  נלקטו  שלפנינו  הביאורים 

מהוריי"צ  אדמו"ר  כ"ק  חותנו  בחיי  עוד  עולם,  לאור  הוציא  שרבינו  הראשון  החיבור  הוא 

בחסידות  פתגמין  חותנו  מכתבי  שליקט  יום'  'היום  ספר  (מלבד  זי"ע  נבג"מ  זצוקללה"ה 

ובעבודת הבורא ית' לכל יום).

מנהגים  ושורשי  ציונים  חלקים:  כמה  בו  ויש  רב,  ובדיוק  נמרץ  בקיצור  נכתב  זה  חיבור 

ליקוט  שלו,  ובשו"ע  בסידורו  נ"ע  הזקן  אדמו"ר  פסקי  לבאר  קצרים  הלכה  פלפולי  והלכות, 

ביאורים  ומהם  בדבריהם,  קצרה  ושקו"ט  ההגדה  סדר  לפי  המפרשים  גדולי  ממ"ש  ביאורים 

מחודשים ממה שהעלה במצודתו. בקונטרס שלפנינו בא חלק קטן מתוך הביאורים של רבינו 

בחיבור הנ"ל.

מכיוון שהחיבור הנ"ל נכתב בקיצור נמרץ, הנה כדי להעלות את הביאורים לפני הלומדים 

כשלחן הערוך ומוכן לאכילה, נערכו הביאורים ועובדו מחדש. לפעמים, כדי לברר את נקודת 

שלא  [אף  ותשובה  שאלה  בדרך  כאן  הביאורים  נכתבו  ההגדה,  בפשט  רבינו  בדברי  החידוש 

שהם  במקומות  אחרים  ממפרשים  ביאורים  נוספו  מקומות  ובכמה  במקורם],  כך  נכתבו 

מסייעים להבנת נקודת החידוש בדברי רבינו. 

הספר  מתוך  שנלקחו  קצרים  בביאורים  הקונטרס  את  עיטרנו  הנ"ל,  הביאורים  לצד 

"אוצרות ההגדה" שהוצאנו לאור לאחרונה, ובהם באו פנינים יקרות בדרך הדרש והחסידות 

ההגדה  נוסח  בכללות  מקיף  ביאור  בא  הקונטרס  בסוף  רבינו.  תורת  מתוך  פסח  של  בהגדה 

וסיפור יציאת מצרים בליל פסח, אף הוא מתוך ספר ''אוצרות ההגדה''.

דעתנו,  פי  על  הדברים  ולבאר  לכתוב  הוצרכנו  קצרה,  רבינו  לשון  היות  בשל  למודעי,  וזאת 

המושג  שמעומק  פשוט  מ"מ  מהם,  לסטות  ולא  הקדושים  לדבריו  לכוון  רבות  שיגענו  ואף 

וקוצר דעת העורכים יתכן שימצאו טעויות וכיו"ב, והם על אחריות המערכת בלבד, ושגיאות 

מי יבין. ועל כן פשוט שמי שבידו הערה או שמתקשה בהבנת הביאורים, מוטב שיעיין במקורי 

הדברים וימצא טוב, ויוכל לעמוד בעצמו על אמיתת הדברים.

◇  ◇  ◇

עתידין  ובניסן  אבותינו  נגאלו  "בניסן  חז"ל  דרשת  לקיום  נזכה  דידן  שבעגלא  רצון,  ויהי 

בית  ולבנין  משיח,  של  מפיו  תורה  לשמוע  ונזכה  יא),  פט"ו,  שמו"ר  וראה  א.  יא,  (ר"ה  להיגאל" 

מקדשנו, ונאכל שם מן הפסחים ומן הזבחים, במהרה בימינו, אמן.

בברכת התורה,

מכון אור החסידות

ניסן ה'תשפ"א

פתח דבר



˜ובı ז‰ יוˆ‡ ל‡ור לזכו˙
‰ני לומ„י ו˙מכי ‡וריי˙‡, רו„פי ˆ„˜‰ וחס„,

ר‡˘ונים לכל „בר ˘ב˜„ו˘‰

‰"‰ ‰‡חים ‰ח˘ובים

‰רב ‰חסי„ ר' י˘ר‡ל ‡פרים מנ˘‰
ו‰רב ‰חסי„ ר' יוסף מ˘‰
וכל בני מ˘פח˙ם ˘יחיו

ולזכו˙ ‡בי‰ם ‰"‰ ‰רב ‰חסי„
ר' מ‡יר ˘י'

ıז‡י‡נ
ס. פ‡ולו ברזיל

י‰י רˆון ˘י˙ברכו בכל מילי „מיטב מנפ˘ וע„ ב˘ר,
וב‰ˆלח‰ רב‰ ומופל‚‰ בכל ‡˘ר יפנו, ˙מי„ כל ‰ימים

ˆוו˙ העריכה והה‚הה: הרב לוי יˆח˜ ברו˜, הרב מ˘ה ‚ור‡רי', הרב מנחם מענ„ל „רו˜מן,
הרב ˆבי היר˘ זלמנוב, הרב ˘לום חריטונוב, הרב מנחם טייטלבוים, הרב רפ‡ל לבנוני, הרב ‡ברהם מן,

הרב יˆח˜ נוב, הרב מנחם מענ„ל רייˆס, הרב י˘ר‡ל ‡ר'י ליב רבינוביı, הרב ‡ליהו ˘וויכה



כט הגדה של פסח

"ו‡ו‰ב ‡˙ יע˜ב ו‡˙ ע˘ו ˘נ‡˙י". ו„‡ רז‡ 
 ıחפ‰˘ ח„", ‰יינו  כול‡  ו˜וב"‰  „"י˘ר‡ל 
עˆמו˙ו  בעומ˜  ‰ו‡  ‡לי‰ם  ו‰˜˘ר  ב‰ם 
ל‡ח„).  י˙'  עמו  ˘מ‡וח„ים  ע„  עˆמו  מˆ„ 
כ‡˘ר  מ˙‚ל‰  זו  וחביבו˙  "בחיר‰"  ו‚ילוי 
בחיˆוניו˙ וב‚לוי נר‡‰ ˘"‡ח ע˘ו ליע˜ב", 
 ˙‡ "ו‡ו‰ב  ו‡עפ"כ  ˘וים,  ˘˘ני‰ם  ‰יינו 

יע˜ב ו‡˙ ע˘ו ˘נ‡˙י".

נ˙‚ל‰  וכן ‰עילוי ‰רוחני ‰מיוח„̆  וז‰ו̇ 
ע"י ‚לו˙ ויˆי‡˙ מˆרים, „בחיˆוניו˙ וב‚ילוי 
– ‰יינו, כפי ˘נ˙‚ל‰ ‰„בר בעולם, ‡˘ר בו 
מ„˙  חז˜‰ "נ‚„  בי„  ממˆרים  ‰י˙‰ ‰יˆי‡‰ 
נ˘‡רים  ‰יו  ˘‡ילו  ב‡ופן  ז‰  ‰י'    – ‰„ין" 
נ‚‡לים,  ‰יו  ל‡  ‡ח„,  ר‚ע  עו„  במˆרים 
ליˆי‡˙  ר‡ויים  ‰יו  ל‡  מ„רי‚˙ם  מˆ„  כי 
עוב„ים  "‰ללו  ליע˜ב",  ע˘ו  "‡ח   – מˆרים 
(‰וב‡  ב  ˜ע,  (זח"ב  וכו'"  עוב„ים  ו‰ללו  כו' 
פמ"‚,  ˘מו"ר  כח).  י„,  ב˘לח  ר‡ובני'  ב'יל˜וט 

ח); ‡בל בפנימיו˙ וב‡מי˙יו˙, ˘ור˘ ‰„בר 

י˙ברך  ‰ו‡  ‡˘ר  י˙ברך,  בעˆמו˙ו  ‰ו‡ 
ז‰  מˆ„  י˘ר‡ל  ב(נ˘מו˙)  בוחר  בבחיר˙ו 
˘‰ם ו‰˜ב"‰ עˆם ‡ח„, ו"ל‰חליפם ב‡ומ‰ 
‡חר˙ ‡יני יכול" (פ˙יח˙‡ „רו˙ רב‰ ‚. ור‡‰ 

פסחים פז, סע"‡ ו‡ילך).

‰בחיר‰"  "בי˙  ˘ע"י   ‰˘‚„‰‰ וז‰ו 
„מˆ„  עוונו˙ינו",  כל  על  "לכפר  מ˙˜יים 
‡ל  י˘ר‡ל  בני  ˘ל  ‰עˆמי˙  ‰‰˙˜˘רו˙ 

"לכפר  מ˙˜יים   – "בחיר‰"  ע"י  ‰˜ב"‰ 

עוונו˙ינו";  כל  על  ב˘לימו˙)  (ל‡מ˙˙‰, 

מˆ„ מ„רי‚‰ זו, נע˘ים ב„רך ממיל‡ ‰כפר‰ 

חט‡  ˘ב‰  זו‰י ‰מ„רי‚‰  כי  ומירו˜ ‰חט‡, 

"י˘ר‡ל  מלכ˙חיל‰,  פו‚עים  ‡ינם  ועוון 

מ„, ‡).  (סנ‰„רין  י˘ר‡ל ‰ו‡"  ˘חט‡  ‡ע"פ 

וז‰ פועל ומ˘פיע ‚ם על מˆי‡ו˙ בני י˘ר‡ל 

ומירו˜ ‰נפ˘ ‚ם  זיכוך  ב‰ם  ˘נע˘‰  ב‚לוי, 

מˆ„ מˆי‡ו˙ם.

ו‰מ˘כ˙  ירי„˙  ˘ב„רך  ‡ל‡  ז‡˙  ו‡ין 
בזמן  ו‰„ר‚‰:  ס„ר  בז‰  י˘  בזמן,  ‰ענין 

ונר‡˙‰ ‰‚‡ול‰  ניכר‰  מˆרים  ויˆי‡˙  ‚לו˙ 

ברח  "כי  ‰˘˙ל˘לו˙,  בס„ר  ˘‰י‡  כפי 

"בי„  בחינ˙  ל‰יו˙  ‰וˆרכ‰  ו‡זי  ‰עם", 

חז˜‰"; ו‰‚ילוי ‡˘ר ‰„בר ‰י' מˆ„ בחיר˙ 

‰˜ב"‰, בחיר‰ ˘ל עˆמו˙ו י˙', ובז‰ נע˘‰ 

לנו  "בנ‰  כ‡˘ר  ‰י'  ‰כפר‰,  ו˘למו˙  ‚מר 

‡˙ בי˙ ‰בחיר‰ לכפר על כל עוונו˙ינו".

˙וכנו  עם  ‡ח„  ב˜נ‰  עולים  ו‰„ברים 
בו  ˘‰כפר‰  כפ˘וטו,  ‰בחיר‰  בי˙  ˘ל 

‡ל‡  כו',  וייסורין  ˘עבו„  ע"י  ˘ל‡  ב‡‰ 

(‰בחיר‰)  ‰מ˜„˘  בבי˙  כי  ‰˜רבנו˙,  ע"י 

‰˙‚ל˙‰ בחיר˙ו ˘ל ‰˜ב"‰.

תוכן העניינים

אוצרות הפשט
ד א ◇ מדוע לא מזכירים על מי מוטל חיוב קרבן פסח וזמנו המדוייק?. . . .

ב ◇ מדוע מתחילים ב"עבדים היינו", הרי "מתחילה עובדי ע"ז היו אבותינו" 
ה הי' קודם? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ג ◇ משועבדים היינו לפרעה במצרים – האומנם?. . . . . . . . . . . . . . . . . .  ו

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ז ד ◇ לי ולא לו – מדוע לא "לי ולא לך"?

ה ◇ מדוע אין תיבות "ביום ההוא" מיותרות? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  י

ו ◇ ברוך שומר הבטחתו לישראל – על איזו הבטחה קאי?. . . . . . . . . . .  י

ז ◇ ברוך שומר הבטחתו - לישראל?   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  יב

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  יב ח ◇ איך משמע מ"וירד" שהי' יעקב אנוס?

ט ◇ מדוע מביאים את הכתוב "בשבעים נפש ירדו גו'"? . . . . . . . . . . . . .יג

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  יד י ◇ מה מוסיף "וירעו אותנו" על "ויענונו"?

.  יד יא ◇ מה מוסיף הפסוק "ויעבידו מצרים גו' בפרך" על "עבודה קשה"?

. . . . . טו יב ◇ מהי הראי' מ"וירא אלוקים" ש"ענינו זו פרישות דרך ארץ"?

. . . . . . . . . . . . . . . . טז יג ◇ מהי הראי' מ"כל הבן" ש"עמלנו אלו הבנים"?

יז יד ◇ מהי הראי' מ"וגם ראיתי את הלחץ" ש"לחצנו זה הדחק"?. . . . . . . .

טו ◇ מדוע נמנו מכות דבר, בכורות ודם בלבד? . . . . . . . . . . . . . . . . . .  יח

טז ◇ מנין לנו ש"ובמורא גדול זה גילוי שכינה"? . . . . . . . . . . . . . . . . .  יח

. . . . . . . . . . . . . . . . . .  יט יז ◇ מי נהרג קודם, בכור האדם או בכור הבהמה?

פניני הגדה
ָח„  ∆‡ ו¿ ָחָכם  ָח„  ∆‡  ◇  99 ע'  ח"ב  ˙˘ל"ו  ˜ו„˘  ˘יחו˙  ע"פ  ים  ƒ„ ּבָ ע¿ ֻ ׁ̆ מ¿ ינּו  ָבנ≈ֽ י  נ≈ ּוב¿ ינּו  ּוָבנ≈ֽ ָ‡נּו  י  ֲ‰ר≈
 ◇ ˘ס‰  ע'  ח"ב  ˜ו„˘  ‡‚רו˙  ע"פ  ר  מ≈ ‡ו… ‰ּו‡  ַמ‰  ע  ָ ׁ̆ ָר  ◇  1016 ע'  ח"‚  ˘יחו˙  ל˜וטי  ע"פ  ע  ָ ׁ̆ ָר
ב  ≈ ּׁ̆ ƒרּוָך ‰ּו‡ ח ׁ̆ ּבָ „ו… ָ ּ̃ ‰ַ ∆ ׁ̆ ָ‡ל ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"‡ ע' 252, חי"‡ ע' 2 ◇  ¿‚ ƒם ל…‡ ָ‰ָי‰ נ ָ ׁ̆ ּלּו ָ‰ָי‰  ƒ‡
ים ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חי"‡ ע' 195  ƒנ ּלּו ַ‰ּבָ נּו ‡≈ ˙Œֲעָמל≈ֽ ∆‡ ı ע"פ ˙ור˙ מנחם ˙˘מ"ז ח"ב ע' 705 ◇ ו¿ ≈ּ̃ ‰ַŒ˙ ∆‡

נּו ע"פ ˙ור˙ מנחם חט"ז ע' 207 ו‡ילך ּי≈ֽ ו‡ילך ◇ ּ„ַ

. . . . . . .כא ביאור כללי ◇ מבוא לכללות נוסח ההגדה ועיקר תוכן סיפור יציאת מצרים?
ב˙ור˙נו / ˜ו˘יו˙  ועמו„  יסו„  לפסח –  מˆרים ‰מיוח„˙  ביˆי‡˙  סיפור  ˘בחוב˙  ‰˙וכן 
 / ו˘עבו„  ב‚לו˙  ˘‡נו  ב˘ע‰  ל„ורו˙  ‰נו‰‚  ‰חירו˙  ˙וכן  מ‰ו   – ‰"בן"  ˘ל  מ‰ו˙יו˙ 
מˆ„  ב‡  „ורו˙)  (ל„ורי  ‰רוחני  ˘‰עילוי  ‡ל‡  רוחני;  זיכוך   – ממˆרים  ‰‚‡ול‰  מטר˙ 
‰˜ב"‰ ול‡ ע"י י‚יע˙ י˘ר‡ל, ולכן ‡ין ‰‚‡ול‰ ˘למ‰ / ביטוי ובי‡ור נ˜ו„‰ זו מו„‚˘ 

בל˘ונו˙ נוסח ‰‰‚„‰ ב‰' מ˜ומו˙ ע˜ריים ˘ב‰ 

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חי"ז ע' 78 ו‡ילך)



‰ הגדה של פסח

אא

נוסח קרבן פסח
ָכל ָמקֹום ַאַחר ֲחצֹות  ֲעָזָרה ּבְ ָנה, ְוׁשֹוֲחטֹו ּבָ ן ׁשָ ים ָזָכר ּבֶ ים אֹו ִמן ָהִעּזִ ָבׂשִ ַסח ֵמִביא ִמן ַהּכְ ן ּפֶ ָקְרּבָ
ִים ין ָהַעְרּבַ ל ּבֵ ִים ְוַאַחר ֲהָטַבת ֵנרֹות ׁשֶ ין ָהַעְרּבַ ל ּבֵ ִמיד ׁשֶ ִחיַטת ּתָ ְוָקא, ְוַאַחר ׁשְ ר ּדַ ָעה ָעׂשָ ַאְרּבָ

מדוע לא מזכירים על מי מוטל חיוב הקרבת הפסח וזמנו המדוייק?
נוהגין  פסח  בערב  המנחה  תפלת  אחר 

מנחה  "תפלת  כי  פסח",  קרבן  "סדר  לקרוא 

היא במקום תמיד של בין הערבים ובזמן שבית 

תמיד  אחר  נשחט  הפסח  הי'  קיים  הי'  המקדש 

קרבן  סדר  נוסח  ובאמירת  הערבים",  בין  של 

(לשון  שפתינו"  פרים  "ונשלמה  משום  יש  פסח 

וסידור  בתחילתו  פסחים  מס'  של"ה  ע"פ  בסידורו,  נ"ע  הזקן  אדמו"ר 

האריז"ל).

בסידור  שהוא  כפי  פסח  קרבן  סדר  והנה 

אדמו"ר  ובנוסח  האריז"ל,  בסידור  השל"ה, 

בן  משה  (לרבי  היום  סדר  שבספר  הסדר  הוא  הזקן, 

זה  נוסח  על  הקשה  היעב"ץ  בסידור  אך  מכיר). 

ויש  אחר.  בנוסח  לאמרו  וכתב  קושיות,  כו"כ 

ליישב כמה מקושיותיו:

"קרבן  מתחיל:  הנ"ל  שבסידורים  הנוסח  א. 

זה  על  ותמה  וכו'".  הכבשים  מן  מביא  פסח 

כאן  נאמר  מדוע  השני',  בקושייתו  ביעב"ץ 

חיוב  מוטל  מי  על  מפורט  ואין  בסתם,  "מביא" 

הבאת קרבן פסח?

אומרים  (הנ"ל)  בסידורים  שהובא  בנוסח  ב. 

אחר   .  . "ושוחטו  השחיטה:  לזמן  בנוגע 

בין  של  תמיד  שחיטת  ואחר  דוקא,  י"ד  חצות 

הערבים".  בין  של  נרות  הטבת  ואחר  הערבים, 

והקשה ע"ז היעב"ץ, מדוע אין מזכירים גם את 

(פסחים  ומחצה  בשמונה   - המדויק  ההקרבה  זמן 

נח, א), וכן מדוע אין מזכירים שבערב פסח שחל 

בשבת מקדימין לשבע ומחצה (פסחים שם)?  

זה  נוסח  אמירת  דהנה,  ליישב,  ויש 

שפתינו",  פרים  "ונשלמה  בגדר  כנ"ל,  היא, 

פסח  קרבן  נוסח  בסוף  הובא  הנ"ל  ובסידורים 

וחרד  הירא  האדם  ש"צריך  היום"  ה"סדר  לשון 

על דבר ה' לקרות אותו בזמנו שתעלה קריאתו 

ביאורים ועיונים בהגדה של פסח
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אוצרות הפשט

אוצרות ההגדהכח

ב‰'  ו„בו˜ים  ˜רובים  נע˘ינו  ‡בר‰ם) 
ובעבו„˙ו (וכיו"ב).

„לˆורך  מחוור,  ‰כל  „רכנו  לפי  ‡ולם 
נו‚ע  ("מ‚י„")  מˆרים  ביˆי‡˙  ‰סיפור 
ר˜  ל‡   – ‰מ˜ום"  ˜רבנו  ˘"עכ˘יו  ז‰  פרט 
בנו‚ע  ‡ף  ‡ל‡  ‡בר‰ם),  (ל‚בי  כך"  "‡חר 
"עכ˘יו"  ע„  ˘ל‡חריו  י˘ר‡ל  „ורו˙  לכל 
מˆב  כנ"ל,  לב‡ר,  רˆוננו  בז‰  כי  כפ˘וטו. 
„‚ם  ‡נו  מו„יעים   ‡„ ועל   – ב‚לו˙  י˘ר‡ל 
(‡ינו  ‰˜ב"‰  ‡ל  ‰רוחני  ‰˜ירוב  עכ˘יו, 
‡ל‡)  עבו„˙ם,  מˆ„  ומˆבם,  מעמ„ם  מˆ„ 
‰ו‡ מפני ˘"˜רבנו ‰מ˜ום לעבו„˙ו", ˘‡נו 
מˆ„ ‰‡ר‰  ר˜  חורין"  ובבחי' "בני  מזוככים 
ר˘עים  בנו  י˘  וע„יין  מ‰˜ב"‰,  עליונ‰ 

וˆרו˙ ‚לו˙, ע„י נ˙יי‚ע ל‰ז„כך ל‚מרי.

˘ב˙חיל‰  מˆרים  „סיפור  בסיום   („)
עוב„  מ‡רמי  „"ו„ור˘  ‰‡ריכו˙  (˜ו„ם 
˘ל‡  ולנו,  ל‡בו˙ינו  ˘עמ„‰  ו‰י‡  ‡בי"): 
˘בכל  ‡ל‡  לכלו˙נו  עלינו  עמ„  בלב„  ‡ח„ 
ו‰˜„ו˘  לכלו˙נו  עלינו  עומ„ים  ו„ור  „ור 

ברוך ‰ו‡ מˆילנו מי„ם.

ב„ברים ‡לו עוס˜ים ‡נו ל‡ ר˜ בסיפור 
עומ„ים  ו„ור  „ור  "˘בכל  ‡ל‡  „מˆרים, 
יˆי‡˙  לסיפור  ˜˘ור  ‡י"ז  („לכ‡ו'  עלינו" 
לב‡ר  ‡נו  רוˆים  בז‰  כי  „ו˜‡),  מˆרים 
פעול˙ ‰יˆי‡‰ ממˆרים ל„ורו˙. „מח„ ‚יס‡ 
ז‰ ˘יעל‰ על ‰„ע˙ מלכ˙חיל‰ ˘יוכלו ח"ו 
י˘ר‡ל,   ˙‡ לכלו˙  „ור  בכל  וז„ים  ר˘עים 
‰מטר‰  נ˙מל‡‰  ˘ל‡  זמן  ˘כל  כיון  ‰ו‡ 
ב˘לימו˙,  ‰רוחני  ‰בירור  ‰יינו  ו‰˙כלי˙, 
ע„יין  ומ„רי‚˙ם  ענינם  מˆ„  י˘ר‡ל  בני  ‰רי 
מ‰רע,  ל‚מרי  ומזוככים  מבוררים  ‡ינם 
וממיל‡ מˆ„ מ„˙ ‰„ין י˘ נ˙ינ˙ מ˜ום לז‰ 
˘ל"‰  ‚ם  (ר‡‰  לכלו˙ינו"  עלינו  ˘"עומ„ים 
˜ס‡, ב (מˆ‰ ˘מור‰). ובסי' '˘ער ‰˘מים' לפי' 

ו‰י‡ ˘עמ„‰). ‡בל סוף-סוף ‡ין ‰„בר עול‰ 

בי„ם ר˜ מ˘ום ˘"ו‰˜ב"‰ מˆילנו מי„ם".

בי˙   ˙‡ לנו  "ובנ‰  ב˘בח":  ‰"סיום   (‰)
‰בחיר‰ לכפר על כל עוונו˙ינו".

ל‰„י‡  מבו‡ר  זו „ו˜‡  טוב‰"  ב"מעל‰ 
(מ˘‡"כ  ז‰  ˘בענין  ו‰"מעל‰"  מ‰י ‰טוב‰ 
טובו˙  ‰"מעלו˙  ע˘ר‰  ‡רבע  ˘‡ר  בכל 
‰מעל‰),  ˙וכן  מבו‡ר  ‡ינו  עלינו"  למ˜ום 
‰פ˘וט‰  ‰מעל‰  ‰זכיר  ל‡  מ‡י„ך  ‡בל 
ח)  כ‰,  (˙רומ‰  בכ˙וב  ‰מפור˘˙  ביו˙ר  
‰˘ר‡˙  ב˙וכם",  ו˘כנ˙י  מ˜„˘  לי  "וע˘ו 
‰˘כינ‰, ‡ל‡ ‰‡ „"לכפר על כל עוונו˙ינו" 
ל‡לו  ר˜  ‰נו‚ע˙  מעל‰  (˘‰ו‡  „ו˜‡ 
‡ינו  ולכ‡ור‰  עוונו˙,  על  לכפר‰  ‰ז˜ו˜ים 
‰בחיר‰"  "בי˙  ‰˘ם  נ˜ט  ו‚ם  לכל),  ˘ייך 

„ו˜‡.

כי בז‰ רˆ‰ לב‡ר לענין ‚לו˙ מˆרים מ‰י 
מˆרים  ˘ביˆי‡˙  ו‰‰פל‡‰ ‰‚„ול‰  ‰מעל‰ 
‚לו˙  ˘סוף-סוף  מˆרים, ‡ף  יˆי‡˙  ובסיפור 
מˆרים ל‡ פעל‰ ‡˙ ‰זיכוך ו‰עילוי ‰ר‡וי. 
מיוח„˙  חביבו˙  ˘ל  ‚ילוי  ‰י'  ˘בז‰  ו‰ו‡, 

ועמו˜‰ ˘י˘ בין ‰˜ב"‰ וי˘ר‡ל.

„‰נ‰, ענין ‰"בחיר‰" ל‡מי˙˙ו (˘בחר 
עילוי  ‡יז‰  מˆ„  ר˜  ‡ינו  בעמו)  ‰˜ב"‰ 
מˆ„  בחיר‰  (כי  י˘ר‡ל  עבו„˙  ˘ע"י  רוחני 
˜רוי'  ‡ינ‰  ‡לי'  ‰מכרח˙  חיˆוני˙  סיב‰ 
‡ל‡  "‰כרח"),  ב˘ם  ‡ל‡  "בחיר‰"  ב˘ם 
מˆ„ ז‰ ˘‰˜ב"‰ מˆ„ עˆמו˙ו י˙ברך (‡˘ר 
‰עילויים  כל  ו‡פילו  ‰ו‡,  עומ˜  מיני  עמו˜ 
‰רוחניים כל‡ ח˘יבי ל‚בי', בסו„ "כח˘יכ‰ 
כ‡ור‰", ו‰ו‡ בחינ˙ "‰ל‡ ‡ח ע˘ו ליע˜ב" 
(מל‡כי ‡, ב)) ‰נ‰ ‰ו‡ עˆמו ˘חפı, ר˜ מˆ„ 

(כ‰מ˘ך  י˘ר‡ל  בעמו  ‰חופ˘י˙,  בחיר˙ו 
זו  בבחינ‰  ‚ם  מ˜ום  „מכל  ב),  (˘ם,  ‰כ˙וב 



כז הגדה של פסח

ובכ"מ),  נ"ע,  מ‰וריי"ˆ  ‡„מו"ר  לכ"˜  ˙˘"ח 

וע„  מˆרים  יˆי‡˙  ˘מ‡ז  ‰זמן  ˘בכל 
‡ח„  ב‰מ˘ך  ‡נו  נ˙ונים  ‰ע˙י„‰,  ‰‚‡ול‰ 

˘ל יˆי‡‰ ממˆרים.

(ב) ב"מ˙חיל ב‚נו˙" „סיפור יˆי"מ לח„ 
במˆרים  לפרע‰  ‰יינו  עב„ים  ב˘"ס:  מ"„ 
ובזרוע  חז˜‰  בי„  מ˘ם  ‡ל˜ינו   '‰ ויוˆי‡נו 
נטוי', ו‡ילו ל‡ ‰וˆי‡ ‰˜„ו˘ ברוך ‰ו‡ ‡˙ 
בנינו  ובני  ובנינו  ‡נו  ‰רי  ממˆרים  ‡בו˙ינו 

מ˘ועב„ים ‰יינו לפרע במˆרים.

כיון ˘בפועל ל‡ פעל‰ ‚לו˙ מˆרים ‡˙ 
‰מירו˜ ו‰כפר‰ ב˘לימו˙, על כן ‰י' מוכרח 
חז˜‰"  בי„  מ˘ם   ‡"‰ "ויוˆי‡נו  ל‰˙˜יים 
מˆבם ‰רוחני  כנ"ל „מˆ„  מ„˙ ‰„ין,  נ‚„   –
ובז‰  ל‰‚‡ל.  ר‡ויין  ‰יו  ל‡  לכ˘עˆמם 
‡ל˜ינו   '‰ "ויוˆי‡נו  ‰ל˘ון  „יו˜  מוסבר 
מ˘ם בי„ חז˜‰" – ˘‰יˆי‡‰ ממˆרים ‰י˙‰ 
ועורר  עלי‰ם  ˘נ‚ל‰  ˘‰ו‡  ‰˜ב"‰,  מˆ„ 
ב‰ם ‰˙עלו˙ רוחני˙ „‚ילוי נ˜ו„˙ ‰י‰„ו˙.

‰וˆי‡  ל‡  "‡ילו  ‡ומרים  ˘‡נו  וז‰ו 
‡נו  ‰רי  ממˆרים  ‡בו˙ינו   ˙‡ ‰˜ב"‰ 
לפרע‰  ‰יינו  מ˘ועב„ים  בנינו  ובני  ובנינו 
מˆ„  ‰יˆי‡‰  ‰י˙‰  ל‡  ‡ילו  כי  במˆרים", 
ע„  נמ˘כ˙  מˆרים  ‚לו˙  ‰י˙‰  ‰˜ב"‰, 
˘˙ו˘‚ ˘לימו˙ ‰בירור ו‰מירו˜ בכח י‚יע˙ 
‰ע˙י„‰,  ל‚‡ול‰  ע„  ‰יינו   – עˆמם  י˘ר‡ל 
ונמˆ‡ ˘ע„ ‚‡ול˙נו ופ„ו˙ נפ˘נו ב˘לימו˙ 
‡ל‡  עˆמנו  מˆ„  כר‡וי  מזוככים  ‡נו  ‡ין 

מˆ„ ‰˜ב"‰.

ולפי ז‰ מובן כיˆ„ יכול‰ ל‰יו˙ מˆי‡ו˙ 
˘ל בן ר˘ע ‚ם עכ˘יו, ל‡חר ‚‡ול˙ מˆרים, 
ו‰˙כלי˙,  ‰מטר‰  נ˙מל‡‰  ˘ל‡  זמן  כל  כי 
י˘ר‡ל  בני  ‰רי  ב˘לימו˙,  ‰בירור  ‰יינו 
מבוררים  ‡ינם  ע„יין  ומ„רי‚˙ם  ענינם  מˆ„ 

בן  ‚ם  ˘י˘נו  ע„  מ‰רע  ל‚מרי  ומזוככים 
ר˘ע.

יˆי"מ  „סיפור  ב‚נו˙"  ב"מ˙חיל   (‚)
‰ר‡˘ונ‰  ‰„ע‰  (˘‰ו‡  ב˘"ס  מ"„  ל‡י„ך 
ב˘"ס, כי כ‡ן ‰„בר מו„‚˘ ומפור˘ יו˙ר): 
‡בו˙ינו  ‰יו  זר‰  עבו„‰  עוב„י  מ˙חיל‰ 

ועכ˘יו ˜רבנו ‰מ˜ום לעבו„˙ו. 

לפום רי‰ט‡ ב"˜רבנו ‰מ˜ום לעבו„˙ו" 
‡בינו  ‡בר‰ם  ˘מזמן  ל„ורו˙  ‰י‡  ‰כוונ‰ 
‰מ˜ום  ˘˜רבו  ‰ר‡˘ון  ‰י'  ˘‰ו‡  ו‡ילך, 
לעבו„˙ו י˙' (ל‡חרי "מ˙חל‰ וכו' ‡בו˙ינו" 
– ˙רח). ו‡עפ"כ ‡ומרים ‡נו "ועכ˘יו ˜רבנו 
˜רבנו  כך  "ו‡חר  ול‡  לעבו„˙ו",  ‰מ˜ום 
˙ימ‰  ‰ו‡  „לכ‡ור‰  לעבו„˙ו",  ‰מ˜ום 
כ‡ן  "ועכ˘יו"  ˘ל˘ון  לומר  ˙מˆי  [ו‡ף ‡ם 
‡ין פירו˘ו ע˙‰ ממ˘, בזמן ‡מיר˙ ‰‰‚„‰, 
‡ל‡ ‰כוונ‰ ‰י‡ לע˙ יˆי‡˙ מˆרים – ע„יין 
˜˘‰, ˘‰רי "˜רבנו" ז‰ ‰˙חיל זמן רב לפני 
ברי˙  לפני  ו‡פילו  מˆרים,  ‚לו˙  ˜ו„ם  כן, 
בין ‰ב˙רים, וכמו ˘‰וב‡‰ מי„ בסמוך ר‡י' 
לז‰ מן ‰כ˙וב "ו‡˜ח ‡˙ ‡ביכם ‡˙ ‡בר‰ם 

מעבר ‰נ‰ר ‚ו'"].

˙וכן  כי  פל‡,  ˘ל  חי„ו˘  כ‡ן  י˘  ו‚ם 
‰‰‚„‰ ‰ו‡ ‰סיפור ביˆי‡˙ מˆרים, "בנסים 
(רמב"ם  ובחירו˙ינו"  לנו  ˘נע˘ו  ונפל‡ו˙ 
"מ˙חל‰  ז‰,  ענין  כל  ו‡ילו  ˘ם),  חו"מ  ‰ל' 

‡ינו  כו'",  ‡בו˙ינו  ‰יו  זר‰  עבו„‰  עוב„י 
מפני  ור˜  מˆרים;  ביˆי‡˙  לסיפור  ˜˘ור 
עבו„‰  עוב„י  ב‚נו˙" ("מ˙חיל‰  ˘"מ˙חיל 
ולומר  ל‰מ˘יך  ˆריך  ‡בו˙ינו")  ‰יו  זר‰ 
בו‡  ע„  לעבו„˙ו  נ˙˜רבנו  כך  ˘‡חר 
מחוור  ‡ינו  ועפ"ז  מˆרימ‰".  „"ויר„  ‰זמן 
‰ו‡  ˘‰˜ב"‰  כ‡ן  ל‰„‚י˘   ıנחו מ„וע 
˘˜רבנו לעבו„˙ו, „לכ‡ור‰ ‰י' ˆריך לומר 
במפור˘:  (‡ו  ‡נו  כך)"  (‡חר  ˘"עכ˘יו 

אוצרות ההגדהו

קריאת  הזה  שבזמן  ונמצא,  הקרבתו",  במקום 

סדר הקרבן נחשבת לו לאדם במקום ההקרבה. 

אילו  שהרי  השאלות,  שתי  מיושבות  ועפ"ז 

הקרבן,  הבאת  חיוב  מוטל  מי  על  מפרט  הי' 

על  רק  מוטלת  שהחובה  גם  להזכיר  צריך  הי' 

בעת  לירושלים  להגיע  היכולים  ועל  הטהורים 

הזה, כשליתא להגבלות  ובזמן  הקרבן.  שחיטת 

"קריאתו  עולה  זה  נוסח  האומר  וכאו"א  אלו, 

פירוט  מזכירים  היו  אם  הנה  הקרבתו",  במקום 

במקום  שהיא  האמירה,  נראית  הייתה  זה,  דין 

הקרבת הקרבן, כסותרת את עצמה.

וכן מה שלא הזכיר זמן ההקרבה הוא מכיון 

בשעה  בדיוק  הנוסח  קריאת  לכוון  חיוב  שאין 

בכל  לאומרו  ואפשר  בפועל,  מקריבים  שהיו 

שתפילת  (וע"ד  הפסח  להקריב  שמותר  הזמן 

מנחה שהיא כנגד תמיד של בין הערביים, זמנה 

וכיון  התמיד).  להקריב  שמותר  הזמן  בכל  הוא 

שע"פ רוב לא יוכלו לכוון את האמירה לשעות 

שהפסח  בנוסח  אומרים  היו  אם  הנה  הנ"ל, 

בשבע   – בשבת  וכשחל  ומחצה,  בשמונה  קרב 

ומחצה, הייתה נראית אמירה זו, שהיא במקום 

הקרבת הקרבן, כסותרת את עצמה.

[ועיין במקור הדברים שמביא עוד מקושיות היעב"ץ על נוסח סדר 

היום ומיישבן בטוב טעם].

בב 

ַע ְנטּוָיה. ְוִאּלּו  ָיד ֲחָזָקה ּוִבְזֹרֽ ם ּבְ ָ ינּו ִמּשׁ נּו ה' ֱאלֵֹקֽ ִים ַוּיֹוִציֵאֽ ִמְצָרֽ ינּו ְלַפְרֹעה ּבְ ֲעָבִדים ָהִיֽ
ִדים  ְעּבָ ִים ֲהֵרי ָאנּו ּוָבֵנֽינּו ּוְבֵני ָבֵנֽינּו ְמׁשֻ ְצַרֽ רּוְך הּוא ֶאת־ֲאבֹוֵתינּו ִמּמִ דֹוׁש ּבָ לֹא הֹוִציא ַהּקָ
נּו יֹוְדִעים ֶאת־ַהּתֹוָרה ִמְצָוה  ֽ ּלָ נּו ְנבֹוִנים ּכֻ ֽ ּלָ נּו ֲחָכִמים ּכֻ ֽ ּלָ ִים. ַוֲאִפילּו ּכֻ ִמְצָרֽ ינּו ְלַפְרֹעה ּבְ ָהִיֽ

ח׃ ּבָ ִים ֲהֵרי ֶזה ְמׁשֻ יִציַאת ִמְצַרֽ ר ּבִ ה ְלַסּפֵ ְרּבֶ ִים. ְוָכל־ַהּמַ יִציַאת ִמְצָרֽ ר ּבִ ינּו ְלַסּפֵ ָעֵלֽ

מדוע מתחילים ב"עבדים היינו", הרי "מתחילה 
עובדי ע"ז היו אבותינו" הי' קודם?

מה  שאלת  שלאחר  הוא  בהגדה  הסדר 

"עבדים  התשובה  באמירת  מתחילים  נשתנה, 

ודרשת  בנים,  הארבעה  דרשות  ולאחר  היינו", 

הפיסקא  מובאת  וכו',  חודש"  מראש  "יכול 

אבותינו,  היו  זרה  עבודה  עובדי  "מתחילה 

ועכשיו קרבנו המקום לעבודתו".

דעתו  "לפי  א):  (קטז,  במשנה  מ"ש  ע"פ  והוא 

ומסיים  בגנות  מתחיל  מלמדו,  אביו  בן  של 

על  ה'  את  שכשמשבחים  כלומר,  בשבח". 

השלילי  בדבר  להתחיל  יש  לנו,  שעשה  הנסים 

שהי' קודם שהתרחשו הנסים, ואח"כ לספר על 

הנסים עצמם. 

בגנות,  מתחיל  "מאי  (שם)  בגמרא  ונחלקו 

ושמואל  זרה  עבודה  עובדי  מתחילה  אמר  רב 

(וכן  והרא"ש  הרי"ף  וכתבו  היינו".  עבדים  אמר 

ברבינו חננאל וכן מוכח דעת האבודרהם) – ד"האידנא עבדינן 

בהגדה  אומרים  שאנו  הטעם  וזהו  כתרווייהו". 

הן כדעת שמואל "עבדים היינו", והן כדעת רב 

"מתחילה עוע"ז".

אך עדיין צריך ביאור בסדר הדברים בהגדה, 

מה שמתחילים ב"עבדים היינו" והלא לפי סדר 

המאורעות הי' צריך להתחיל ב"מתחילה עוע"ז 

היו אבותינו" ורק אח"כ לומר "עבדים היינו"?

עמרם  רב  סידור  נוסחת  ע"פ  ליישב  ויש 
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גאון שכתב שרב הוא שאמר עבדים היינו, והרי 

הרמב"ם  (על  משנה  ובמגיד  באיסורי.  כרב  הלכתא 

דאמר  הוא  שרבא  הגירסא  הביא  ה"ד)  פ"ז  ומצה  חמץ 

והרי  שם),  לפסחים  סופרים  דקדוקי  (וראה  היינו"  "עבדים 

הלכה כרבא.

שפסקו  לאחר  שאף  לומר  שיש  והיינו, 

צריך  עדיין  כתרווייהו",  עבדינן  ד"האידנא 

שהשיטה  באופן  העניינים  שני  את  לסדר 

באבודרהם  פי'  (וכן  תחילה  נאמרת  כמותה  שהלכה 

כפי  זה  אין  אם  אף  היינו),  עבדים  דאמר  הוא  שרבא  לגירסתו 

סדר המאורעות.

הוא  שרב  הנדפסת,  בגמרא  להגירסא  [אך 

דאמר "מתחילה עוע"ז" ושמואל אמר "עבדים 

שפר  אמרי  ובהגדת  עיון.  צריך  עדיין  היינו" 

כתב שמעיקרא אין המחלוקת בין רב לשמואל 

כי  "מתחילה",  או  היינו"  "עבדים  אומרים  אם 

"וודאי לכולי עלמא הנוסחא שלנו מקובל הי'", 

בגנות"  "מתחיל  המשנה  בכוונת  שנחלקו  אלא 

"עבדים  בתחילה  שאומרים  מה  על  קאי  אם 

היינו" או שקאי על ההמשך "מתחילה עוע"ז". 

אבל צ"ע בדבריו, שהרי כנ"ל מפורש ברי"ף, 

עבדינן  ד"האידנא   – חננאל  ורבינו  ורא"ש 

שמבאר  האבודרהם  דעת  הוא  (וכן  כתרווייהו" 

כמאן,  הלכה  ומפרש  ורבא,  אביי  בזה  שנחלקו 

זה  שאין  בדעתו  ומבואר  כשניהם,  ושעושים 

מחלוקת בפירוש המשנה בלבד), והוי לי' עכ"פ 

להזכיר דעתם].

גג

ִים ֲהֵרי ָאנּו  ְצַרֽ רּוְך הּוא ֶאת־ֲאבֹוֵתינּו ִמּמִ דֹוׁש ּבָ ִאּלּו לֹא הֹוִציא ַהּקָ
ִים ִמְצָרֽ ינּו ְלַפְרֹעה ּבְ ִדים ָהִיֽ ְעּבָ ּוָבֵנֽינּו ּוְבֵני ָבֵנֽינּו ְמׁשֻ

משועבדים היינו לפרעה במצרים – האומנם?

 - היינו"  "עבדים  בפיסקא  בהגדה  נאמר 

"ואילו לא הוציא הקב"ה את אבותינו ממצרים 

היינו  משעובדים  בנינו  ובני  ובנינו  אנו  הרי 

לפרעה במצרים".

וברור הדבר שאין הכוונה לפרעה שהי' בימי 

בשם  נקראו  מצרים  מלכי  שכל  אלא  משה, 

מלכי  "כל  א:  לד,  בתהילים  רש"י  (וכלשון  "פרעה"   – הכללי 

מצרים פרעה"). 

ביאור,  צריך  שעדיין  באבודרהם  והקשה 

בטל  כבר  ההגדה  וסידור  המשנה  בימי  שהרי 

ואיך  פרעה,  מצרים  למלכי  לקרוא  זה  מנהג 

לפרעה,  משועבדים  היינו  שעדיין  אומרים 

מושמטת  בהגדה  האבודרהם  בגרסת  ולפיכך 

היינו  "משועבדים  רק  ואומרים  "פרעה",  תיבת 

במצרים". 

אך גם לגירסא זו שמשמיטים תיבת "פרעה" 

האמירה  על  זו  קושיא  להקשות  יש  עדיין 

"משועבדים היינו במצרים", שהרי היו תקופות 

תמוה  וא"כ  ממצרים,  מלכות  לגמרי  שבטלה 

תקופות "משועבדים  באותן  אומרים  היו  היאך 

היינו במצרים"?

"אילו  באמירת  נכלל  גופא  שזה  לומר,  ויש 

ממצרים".  אבותינו  את  הקב"ה  הוציא  לא 

את  לכנות  המנהג  שבטל  שמה   – כלומר 

הוא  "פרעה"  בשם  מצרים  מלכי  שושלת 

ישראל  שבצאת  מצרים,  מיציאת  מסובב 

בילקוט  וכדאיתא  מגדולתה,  ירדה  ממצרים 

שמעוני (רמז רל) "כשיצאו ישראל ממצרים בטלה 

אוצרות ההגדהכו

ע"פ   "‰„‚‰‰ "נוסח  ˘לפי  מ‡חר  וכן, 
"מנ‰‚ ˘נ‰‚ו כל י˘ר‡ל מ„ורו˙ ‰ר‡˘ונו˙" 
פו˙חין  בסופו)  סמ"‚  ˘ם  ‡„‰"ז  (˘ו"ע 

מי„  ‰נ‡מר˙  עני‡",  לחמ‡   ‡‰" בפיס˜‡ 
ב˙חיל‰, ‡ף ˜ו„ם "מ‰ נ˘˙נ‰", מובן ˘‚ם 

ב"‰˙חל‰" זו מו„‚˘˙ נ˜ו„‰ כללי˙.

‰מ„‚י˘ו˙  ב‰‚„‰  מ˜ומו˙   '‰ לנו  ‰רי 
‡˙ ‰נ˜ו„‰ ‰נ"ל:

מˆרים:  יˆי‡˙  לסיפור  ב‰˜„מ‰   (‡)
ב‡רע‡  ‡ב‰˙נ‡  ‡כלו  „י  עני‡  לחמ‡   ‡‰
„ˆריך  כל  וייכול,  יי˙י  „כפין  כל  „מˆרים. 
יי˙י ויפסח. ‰˘˙‡ ‰כ‡ ל˘נ‰ ‰ב‡‰ ב‡רע‡ 
בני  ‰ב‡‰  ל˘נ‰  עב„ין   ‡˙˘‰ „י˘ר‡ל, 

חורין.

"מ‚י„",  ‰סימן  ל‡חרי  ב‡‰  זו  פיס˜‡ 
עריכ˙  ב˙חיל˙  זו  פיס˜‡  ‡מיר˙  טעם  כי 
‰זמנ˙  ‰ו‡  ˘˙וכנ‰  מפני  (ר˜)  ‡ינו  ‰ס„ר 
ו‰פסח  ‰סעו„‰  ˆרכי  ל‰ם  ˘‡ין  מי  כל 
ל‡ומר‰  ‰י'  ˆריך  [„‡"כ  ‰ס„ר  ˘ולחן  ‡ל 
˘פיס˜‡  ‰טעם  ‡ל‡  ‰ס„ר],  ‰˙חל˙  לפני 
מפני  ובעי˜ר)  (‚ם  ‰ו‡  ב‰˙חל‰  נ‡מר˙  זו 
ביˆי‡˙  ו)‰‰˙חל‰ „סיפור  ˘‰י‡ (‰‰˜„מ‰ 
ל‡חר  (מי„)  „ו˜‡  ב‡‰  ‰י‡  ולכן  מˆרים, 
‰סימן "מ‚י„", כי בז‰ מיי˘בים ‡נו ˙מי‰˙ו 
עיניו  לנ‚„  ˘רו‡‰  במ‰  ‰"בן"  ˘ל  ‰כללי˙ 
‡נו  ו‡עפ"כ  ו˘עבו„,  ב‚לו˙  נ˙ונים  „עו„נו 

נו‰‚ים ב„רך חירו˙.

‡בו˙ינו  ˘‡כלו  „‰מˆ‰  ‡נו  ומב‡רים 
‰ספי˜  ("˘ל‡  ממˆרים  ‰יˆי‡‰  ל‡חרי 
נ˜ר‡˙  ‡כן  וכו'")  ˘יˆ‡ו  ע„   ıל‰חמי
כי ‡ופן  „מˆרים",  ב‡רע‡  "„‡כלו ‡ב‰˙נ‡ 
ובני  ב˘לימו˙,  ‰י'  ל‡  ממˆרים  ‰יˆי‡‰ 
‚ם  "נ˘‡רו"  כביכול  עˆמם  מˆ„  י˘ר‡ל 

ב‡ו˙‰ ˘ע‰ במˆרים.

כל   .  . „כפין  "כל  ‰פיס˜‡  ‰מ˘ך  וז‰ו 
ב‰˜„מ‰  ‰כ‡  ˘ייכ‡  מ‡י  („לכ‡ו'  „ˆריך" 
˘לפני'),  ל˘ור‰  ‰˜˘ר  ומ‰  יˆי"מ,  לסיפור 
עב„ין" („לכ‡ו'   ‡˙˘‰ . . וכן "‰˘˙‡ ‰כ‡ 
ו‰חירו˙),  ‰‚‡ול‰  ‰יפך  בז‰  ‡נו  מ„‚י˘ים 
עניים  ˘ל  ˘מˆי‡ו˙ם  מב‡רים  ‡נו  בז‰  כי 
˘‡נו  ז‰  וכן  ו"„ˆריך",  "„כפין"  בינינו, 
רויים ב‚לו˙ ובעב„ו˙, "‰˘˙‡ ‰כ‡ .  ע„יין̆ 
. ‰˘˙‡ עב„ין", ‰ם ˙וˆ‡‰ מז‰ ˘"‡ב‰˙נ‡ 
˘בני  פירו˘,  „מˆרים",  ב‡רע‡  (עו„ם) 
י˘ר‡ל ל‡ יˆ‡ו ‡ז (ל‚מרי) מ˘עבו„ מˆרים.

מ‰  כן,  ‡ם  ‰˘‡ל‰:  עול‰  ˘כ‡ן  ‡ל‡ 
מחמ˙‰  ‡˘ר  ממˆרים,  ‰יˆי‡‰  ‰ועיל‰ 
על   – חירו˙"?  "„רך  לערוך ‡˙ ‰ס„ר  ˆריך 
 ‡˙˘‰" „‡מנם  ו‡ומרים,  ‡נו  ממ˘יכים  כך 
„י˘ר‡ל"  ב‡רע‡  ‰ב‡‰  ל˘נ‰  (‡בל)  ‰כ‡ 
‰ב‡‰  ל˘נ‰  (‡בל)  עב„ין   ‡˙˘‰" ו‡מנם 
‰„רך   ˙‡ פ˙ח‰  מˆרים  ‚‡ול˙  חורין":  בני 
‰מ‰ר"ל  מ„ברי  (וכנ"ל  ל‚‡ול‰  ו‰ˆינור 
חורין),  „בני  עˆמי˙  במעל‰  י˘ר‡ל  ˘נע˘ו 
‰ב‡‰  "ל˘נ‰  ‡ל  כבר  מובילנו  ז‰  ו„בר 
מו„‚˘  (וז‰  חורין"  בני   .  . „י˘ר‡ל  ב‡רע‡ 
בברכ˙  "מ‚י„"  סימן  ˘ל  בסיום  ב‚ילוי 
י‚יענו  כו'  כן  כו'  ממˆרים  כו'  ‚‡לנו  "‡˘ר 
כו' ונו„‰ לך ˘יר ח„˘ על ‚‡ל˙נו ועל פ„ו˙ 

נפ˘נו" (˘˜‡י על ‰‚‡ול‰ ‰ע˙י„‰)).

מˆו˙   ˙‡ ע˙‰  ל˜יים  ‡פ˘ר  ולכן 
‰סיפור ביˆי‡˙ מˆרים בליל‰ ז‰ ו‡˙ ‰חיוב 
יˆ‡  ע˙‰  ‰ו‡  כ‡ילו  עˆמו   ˙‡ "ל‰ר‡ו˙ 
ע"י  ו‡„רב‰,  ב˘לימו˙;  מˆרים"  מ˘עבו„ 
˜יום ‰סיפור ביˆי‡˙ מˆרים ב‡ופן ˘"כ‡ילו 
‰ו‡ כו' יוˆ‡ מ˘עבו„ מˆרים", ‡כן יוˆ‡ים 
‡נו ממˆב „˘עבו„ מˆרים, ע„ ˘‡נו נע˘ים 
מ‰ „‡י˙‡  וכי„וע  חורין.  בני  (ל˘נ‰ ‰ב‡‰) 
ˆ‡˙ך"  "כימי  מ‡מר  (ר‡‰  חסי„ו˙  בספרי 
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‰בירור  לפעול   – מˆרים  ו˘עבו„  ˘ב‚לו˙ 
למˆב  ע„  (ו‰עולם)  י˘ר‡ל  בבני  ו‰זיכוך 
נ˙מל‡ו  ל‡  ע„יין   – ‰חט‡  ˜ו„ם  ˘כמו 
ב˘למו˙, ‰רי ‡ין מ˜ום כלל ליˆי‡‰ ול‚‡ול‰.

מלכי  מלך  עלי‰ם  "נ‚ל‰  ‡עפ"כ  ‡בל 
˘סוף-סוף  ‰יינו  ו‚‡לם",  ‰˜ב"‰  ‰מלכים 
מˆ„  (ול‡  רוחני  עילוי  ‰˜ב"‰  מˆ„  נפעל 
˘‰בי‡  עˆמם)  בעבו„˙  י˘ר‡ל  ‰ז„ככו˙ 
ב‚בורו˙  וכמבו‡ר  ל„ורו˙.  חירו˙  לפעול˙ 
˜בלו  מˆרים  „ב‚‡ול˙  (פס"‡)  למ‰ר"ל   '‰
ו‡ין  חורין  „בני  עˆמי˙  מעל‰  י˘ר‡ל  בני 

‰מ˜ר‰ „‚לו˙ ˘ל‡ח"ז מבטל ‰„בר כלל.

ר˜  ˘‰ו‡  זו,  רוחני˙  פעול‰  ו˙וכן 
בספרי  מבו‡ר˙   – מˆי„ם  ול‡  ‰˜ב"‰  מˆ„ 
‰חסי„ו˙, ור‡˘ ל‰ם „ברי רבינו ‰ז˜ן (˙ני‡ 
ב‡ופן  ‰י˙‰  מˆרים  ˘יˆי‡˙  ועו„),  ספל"‡, 

י„,  ב˘לח  ‰כ˙וב  (כל˘ון  ‰עם"  ברח  "כי  ˘ל 
ע„יין  י˘ר‡ל  ˘בנפ˘ו˙  ˘‰רע  "מפני   (‰
ב‡‰  ו‰‚‡ול‰  ‰˘מ‡לי",  בחלל  ב˙˜פו  ‰י' 
מˆ„ מ‰ ˘"נ‚ל‰ עלי‰ם מלך מלכי ‰מלכים 
נ˜ו„˙   ˙‡ ב‰ם  ועורר  נ‚ע  ו‰„בר  ‰˜ב"‰", 
ב˘˜ר  ל˘‚ו˙  יכולים  ל‡ ‰יו  ו˘וב  ‰י‰„ו˙, 
‰‡מ˙"  על  ‰"מכס‰  ‰רוח-˘טו˙  מכח 
ל‰יו˙  ‰ם  יכולים  ז‰  במˆב  ˘‚ם  לומר 
˜˘ורים ל‰˜ב"‰, וז‰ ‚רם ‡˘ר "ברח ‰עם" 
מטומ‡˙ם. ‰רי ˘סוף-סוף נפעל עילוי רוחני 
ב‰ם מˆ„ ‰˜ב"‰, ו‡עפ"כ ‡י"ז זיכוך רוחני 
˘לם כיון ˘ל‡ נ˙יי‚עו ע"ז מˆ„ עˆמם, ו‡ין 
לו ˜יום פנימי ע„ ˘נ‡מר ˘‰˘˙נו בפנימיו˙ 
ל‡  במ‰ו˙ם  נ˘˙נו  („‡ילו  ‡חר˙  למ‰ו˙ 
ל„ורו˙  ‰ור‡‰  וז‰ו  "לברוח"),  ˆריכין  ‰יו 
יזכו  ‰י‚יע‰  ע"י  ור˜  בעˆמם  ‚ם  ˘י˙יי‚עו 
ל‚‡ול‰ וחירו˙ ˘לימ‰ מכל ˆרו˙י‰ם, ו"ל‡ 
בחפזון ˙ˆ‡ו ובמנוס‰ ל‡ ˙לכון" (י˘עי' נב, 

יב), בב"‡.

דד
ביטוי וביאור נקודה זו מודגש בלשונות 
נוסח ההגדה בה' מקומות עקריים שבה 

‰„ברים  בולטים  כיˆ„  נחז‰  ומע˙‰ 
ומ˙ב‡רים ל‰„י‡ במ˜ומו˙ עי˜ריים ב‰‚„‰.

וב‰˜„ים, „˙וכן כל ענין בולט ומו„‚˘ 
"עי˜ר  ו‰רי  ובסיומו.  ב‰˙חל˙ו  ב‚לוי 
על  חוב‰  חכמים  ˘˙י˜נו   ‰„‚‰‰ נוסח 
כ„‡י˙‡  סמ"‚), ‰ו‡  ˘ם  ‡„‰"ז  (˘ו"ע  ‰כל" 
ב‚נו˙  "מ˙חיל   (‡ ˜טז,  (פסחים  במ˘נ‰ 
ב‚נו˙  ‰‰˙חל‰  ו‰יינו    – ב˘בח"  ומסיים 
עבו„‰  עוב„י  „"עב„ים ‰יינו" ‡ו "מ˙חיל‰ 
˘ם),  ב˘"ס  ‰„יעו˙  (כב'  ‡בו˙ינו"  ‰יו  זר‰ 
ו‡ח"כ ‰סיום „ענין מˆרים ˘בפיס˜‡ "ו‰י‡ 
˘עמ„‰ כו'" (˘‰ו‡ מבו‡ ‡ל ‰חל˜ ‰עי˜רי 
˘ל ‰סיפור ‰מ˙חיל מימו˙ לבן ויע˜ב, כ„ין 
‡וב„  מ‡רמי  "ו„ור˘  ל‡ח"ז  ˘ם  ‰מ˘נ‰ 

‡בי").

ב˘בח  בסיום  ‚ם  ‰„בר  מו„‚˘  וע„"ז 
˘ע˘‰  ונפל‡ו˙  ‰ניסים  כל  ˙י‡ור  ˘ב‚מר 
‰פיס˜‡  סיום  ‰יינו  זמן,  ב‡ו˙ו  ‰˜ב"‰  לנו 
"כמ‰ מעלו˙ טובו˙ למ˜ום עלינו" – "ובנ‰ 
לנו ‡˙ בי˙ ‰בחיר‰ לכפר על כל עוונו˙ינו" 
"כמ‰   ‰"„  ı"ל‰ר˘ב ˘מוע‰'  'יבין  [ר‡‰ 
‰˘למנו  "ובז‰  בסופו:  טובו˙"  מעלו˙ 
ביˆי‡˙  לספר  ‡בי  ‡וב„  מ‡רמי  ל„רו˘ 
˘ל‡ח"ז   ‰„‚‰‰ חל˜  מ˘‡"כ  מˆרים". 
"ר"‚ ‰י' ‡ומר כל ˘ל‡ ‡מר כו'", ‡ף ˘‚"ז 
סיפור  מˆו˙  ו˜יום   ‰„‚‰‰ מ„ין  חל˜  ‰ו‡ 
‰סיפור  ‡י"ז  כפ˘וטו  ‰רי  מ"מ,  ביˆי"מ, 
„"נסים ונפל‡ו˙ ˘נע˘ו ל‡בו˙ינו במˆרים" 
ל˘ון  ‚ם  ור‡‰  רפ"ז.  חו"מ  (ל˘ון ‰רמב"ם ‰ל' 

‰חינוך ˘ם. ‡בו„ר‰ם בס„ר ‰‚„ר‰ ופירו˘‰)].

אוצרות ההגדהח

מלכותן של מצרים . . שהי' פרעה שולט מסוף 

העולם ועד סופו . . בשביל כבודן של ישראל". 

ומאז שיצאו ממנה ישראל החלו בה תהפוכות, 

גם  מסוימות  שבתקופות  עד  וירידות,  עליות 

בטלה ממנה מלכות.

ועפ"ז יובן שזהו גופא השבח שאנו אומרים, 

ש"אילו לא הוציא הקב"ה את ישראל ממצרים" 

עם  בתוקפה,  מצרים  ממשלת  הייתה  עדיין   –

כל נימוסי המלוכה, כולל המנהג לקרוא למלך 

אנו  "הרי   – לומר  מתאים  ולפיכך  פרעה,  בשם 

לפרעה  היינו  משועבדים  בנינו  ובני  ובנינו 

במצרים".

דד

הֹוִציא ֶאת־ ע ַמה הּוא אֹוֵמר ָמה ָהֲעבֹוָדה ַהּזֹאת ָלֶכם. ָלֶכם ְולֹא לֹו. ּוְלִפי ׁשֶ ָרׁשָ
ֲעבּור ֶזה  יו ֶוֱאֹמר לֹו ּבַ ּנָ ה ַהְקֵהה ֶאת־ׁשִ ר. ְוַאף ַאּתָ ִעּקָ ַפר ּבָ ָלל ּכָ ַעְצמֹו ִמן ַהּכְ

ם לֹא ָהָיה ִנְגָאל ִים. ִלי ְולֹא לֹו ִאּלּו ָהָיה ׁשָ ְצָרֽ ֵצאִתי ִמּמִ ה ה' ִלי ּבְ ָעׂשָ

לי ולא לו – מדוע לא "לי ולא לך"?
הרשע  לבן  אומרים  הבנים  ארבעת  בדרשת 

לי  ה'  עשה  זה  "בעבור  ח)  יג,  (שמות  עה"פ  דרש 

שם  הי'  אילו  לו,  ולא  "לי   – ממצרים"  בצאתי 

לא הי' נגאל". 

אבל  עה"פ,  במכילתא  היא  זו  דרשה  והנה 

שם היא בגירסא שונה – שאומרים זאת בלשון 

היית  לא  שם  היית  אילו  לך,  ולא  "לי  נוכח 

בעל  ששינה  השינוי  טעם  מה  וצ"ב  נגאל", 

ההגדה מלשון המכילתא.

שער  (סידור  בשל"ה  אופנים:  בכמה  ביארו  [ובמפרשים 

השמים) פירש לפי דרכו, שדברים אלו אין האב אומר להבן 

הרשע, כי-אם הם חלק מהתשובה להשאינו יודע לשאול, 

שהוא  לשאול  יודע  שאינו  להבן  מלמדים  אליו  ובתשובה 

התפלות  באוצר  דבריו  (הובאו  והגר"א  לרשע.  אלו  דברים  ילמד 

נאמרת  זו  שתשובה  לזה  שהטעם  מבאר  תפלה)  עיון  פי' 

שאסור  מפני  הוא  לרשע  ולא  לשאול  יודע  להשאינו 

להסתכל בפני רשע (הוספת המערכת)].

ההגדה  מסדר  שעשה  שהטעם  לבאר  ויש 

שינוי זה הוא משום כבודם של יושבי הסדר. 

ים ƒ„ ּבָ ע¿ ֻׁ̆ ינּו מ¿ י ָבנ≈ נ≈ ינּו ּוב¿ י ָ‡נּו ּוָבנ≈ ֲ‰ר≈
˘‡ומרים "‡נו  כו'", „ז‰  מ˘ועב„ים  בנינו  ובני  ובנינו  ˘‡ומרים "‰רי ‡נו  מ‰ו  לעיין  י˘ 
מ˘ועב„ים" ‰רי ‰ו‡ ‰ˆיווי ˘"חייב ‡„ם לר‡ו˙ ‡˙ עˆמו כ‡ילו ‰ו‡ יˆ‡ ממˆרים" (פסחים 

פ"י מ"‰), ‡ך מ‰ מוסיף בז‰ ˘‚ם "בנינו ובני בנינו" מ˘ועב„ים ‰יו.

פ˘וט  „ז‰  וב‰˜„ים,  בי˘ר‡ל.  ‰˙ור‰  ˜יום  ב„רך  כ‡ן  נ˘נ‰  ‚„ול  „יסו„  לב‡ר  ונר‡‰ 
ו‰חירו˙  ‰יˆי‡‰  ובעי˜ר  כ"‡  ‰‚˘מי˙,  ‰‚‡ול‰  ר˜  ל‡  ענינ‰  מˆרים  ביˆי‡˙  ˘‰חירו˙ 
‡ומרים  וע"ז  י˙'.  ולעוב„ו  ‰˙ור‰  ל˜בל  י˘ר‡ל  בני  ˘יוכלו  כ„י  מˆרים  מטומ‡˙  ברוחניו˙ 



ט טהגדה של פסח הגדה של פסח
ב‰‚„‰, „‡ימ˙י נח˘ב ‰‡„ם לבן חורין — ר˜ כ‡˘ר ‚ם בניו ‡חריו ‰ולכים ‚ם ב„רכי ‰˙ור‰ 
מ˘עבו„  ע„יין  יˆ‡  ל‡  עˆמו  ב‚לו˙ ‰רי ‚ם ‰ו‡  נמˆ‡ים  בניו  וב‡ם  חירו˙,  ˘ל  במˆב  וי‰יו 

לחירו˙ ˘לימ‰.

˘יו„ע  ע„  ונ˙ינ‰,  ובמסיר‰  לב  ב˘ימ˙  ל‰יו˙  בנינו", „חינוך ‰בנים ˆריך  "ובני  ומוסיף 
ב):  פ‰,  מˆיע‡  (בב‡  ˘‡מרו  וכמו  ב‡ו˙‰ ‰„רך,  ˘ילכו  בני‰ם  ויחנכו ‡˙  ימ˘יכו  בניו  ˘‚ם 
"‡מר ר' פרנך ‡מר ר' יוחנן כל ˘‰ו‡ ˙למי„ חכם ובנו ˙למי„ חכם ובן בנו ˙למי„ חכם ˘וב 
‡ין ˙ור‰ פוס˜˙ מזרעו לעולם, ˘נ‡מר ו‡ני ז‡˙ ברי˙י ו‚ו' ל‡ ימו˘ו מפיך ומפי זרעך ומפי 
זרע זרעך ‡מר ‰' מע˙‰ וע„ עולם, מ‡י ‡מר ‰', ‡מר ‰˜„ו˘ ברוך ‰ו‡ ‡ני ערב לך ב„בר ז‰, 

מ‡י מע˙‰ וע„ עולם, ‡מר ר' ירמי' מכ‡ן ו‡ילך ˙ור‰ מחזר˙ על ‡כסני‡ ˘ל‰".

במˆרים", „‰חירו˙  לפרע‰  מ˘ועב„ים  בנינו  ובני  ובנינו  ב‰‚„‰ "‰רי ‡נו  ˘‡ומרים  וז‰ו 
‚ם  ברŒ˜יימ‡, ‰רי  ˘‰חינוך ‰ו‡  וו„‡ו˙  וכ˘‡ין  בנינו,  ובני  בנינו  ˘ל  בחירו˙ם  ˙לוי'  ˘לנו 

‡נו ע„יין מ˘ועב„ים ב‚לו˙.

ע ָׁ̆ ָח„ ָר ∆‡ ָח„ ָחָכם ו¿ ∆‡
ל˘‡ול),  יו„ע  ו˘‡ינו  ˙ם  בערכם,  ממנו  ל‚„ולים  (ול‡  ל‰ר˘ע  סמיכו˙ ‰חכם  לפר˘  י˘ 
˘ב‡‰ ללמ„נו ע"„ ‰רמז ‡˙ מעל˙ ‰˙מימו˙, ו‚ו„ל ‰ז‰ירו˙ ‰נˆרכ˙ בז‰ ‡ˆל ‰חכם ˘עלול 

ל‰מˆ‡ רחו˜ מן ‰"˙ם" ו˜רוב ח"ו ‡ל ‰"ר˘ע".

עול.  וב˜בל˙  ב˙מימו˙  ˙ומ"ˆ  ל˜יים  ˘ˆריך  ‰' ‡לו˜יך",  עם  ˙‰י'  "˙מים  כ˙יב  „‰נ‰ 
רע  „בר  בז‰  ˘‡ין  וכפ˘וט  יו˙ר,  ול‰עמי˜  ל‰בין  ˙˘ו˜˙ו  מˆ„  ˘ו‡ל  ˘‰חכם  ‡ף  ולכן, 
בפ˘יטו˙  ‰‡ל˜ו˙  עניני  ˘‡ין  נר‡‰  ˘‡ל‰  לכלל  ˘ב‡  ‰עוב„‰  מעˆם  סוכ"ס,  ‡מנם,  ח"ו, 
˘ל  ˘‡לו˙  מז‰ (בריבוי ‰˘˙ל˘לו˙)  ל‰ס˙עף  ˘עלול  ולי„ע  ל‰˘מר  ולכן ˆריך  וב˙מימו˙, 

ר˘ע, ˘‰ינן על מנ˙ ל˜נטר ח"ו. ולכן נסמך ‰חכם ל‰ר˘ע, למען י„ע ויז‰ר.

‰ר‡˘ונים:  חסי„ים  ב˘ם  ˘‡מר  נ"ע  מליוב‡וויט˘  מו‰ריי"ˆ  ‡„מו"ר  כ"˜  וכפ˙‚ם 
"פ‡רוו‡ס - ‡יז ‡ ˜ליפ‰" ("מ„וע" - ‰י‡ ˜ליפ‰ טמ‡‰).

ר מ≈ ע ַמ‰ ‰ּו‡ ‡ו… ָׁ̆ ָר
‡ליכם  י‡מרו  כי  "ו‰י'  רבים:  בל˘ון  ‰˙ור‰  „יבר‰  ‰ר˘ע  ‰בן  ב˘‡ל˙  ˘„וו˜‡  מˆינו  ‰נ‰ 

בניכם מ‰ ‰עבו„‰ ‰ז‡˙ לכם" (˘מו˙ יב, כו).

מיני ‡נ˘ים  ˘לו˘‰  ל˘‡ול", ‰ם  יו„ע  ו"˘‡ינו  ‰טעם: ‰נ‰ ‰סו‚ים „"חכם" "˙ם"  וי"ל 
˘חלו˜ים בי„יעו˙י‰ם וב„ר‚˙ם, ומז‰ מ˘˙ל˘ל ‰חילו˜ ‚ם ב˘‡לו˙י‰ם.

לבו  ז„ון  ומ˙וך  חכם  "‰ו‡  „לפעמים  וב˘כלו,  בי„יעו˙יו  מו‚„ר  ‡ינו  ‰ר˘ע  ‰בן  ‡בל 

אוצרות ההגדהכ„

גג
מטרת הגאולה ממצרים – זיכוך 

רוחני; אלא שהעילוי הרוחני (לדורי 
דורות) בא מצד הקב"ה ולא ע"י יגיעת 

ישראל, ולכן אין הגאולה שלמה

זו, ‰י‡  ˙‰יי'  ‰מענ‰ ‰מבטל˙  ונ˜ו„˙ 
מˆרים  ביˆי‡˙  י˘  ‚יס‡  מח„  ‡יך  לב‡ר 
‡נו  ˘ב‚לל‰  „ורו˙,  ל„ורי  מ‰ו˙י˙  פעול‰ 
יˆי‡‰  ‡כן  ‚יס‡  ומ‡י„ך  ע˙‰,  חורין"  "בני 
‰ו˘לם  ל‡  ˘ע„יין  „בר  ‡יז‰  ב‰  י˘  זו 
(ומ˘ום כך י˘ר‡ל נ˙ונים בˆר‰), ול„בר ז‰ 

‡נו מˆפים ומייחלים בכל ר‚ע.

נפעל  מ‰  ‰„ברים,  ו‰‚„ר˙  ובי‡ור 
‡נו  ע„יין  ולמ‰  ‰יˆי‡‰,  ע"י  ל„ורו˙ 
(˘מו"ר  רז"ל  „ברי  ב‰˜„ים  יובן   - מייחלים 
פנ"‡, ז. וע"ז בב"ר פמ"„, כ‡. ו˘"נ), ˘‰עמי„ 

‰בריר‰,   ˙‡ ‡בינו  ‡בר‰ם  לפני  ‰˜ב"‰ 
ב‚י‰נם  בניך  ˘י˘˙עב„ו  מב˜˘  "במ‰ ‡˙‰ 
(כ„ע‰  ‰˜ב"‰  (‡ו  ו‡בר‰ם  ב‚לו˙"  ‡ו 
במ˜ום  ב‚לו˙  בחר  ˘ם))  במ„ר˘  ‰‡חר˙ 

ולכל  ענין ‰‚לו˙,  ˘˙וכן  מובן  ומז‰  ‚י‰נם. 
לר‡˘ ‚לו˙ מˆרים, ˘ו‰ ל˙וכן ענין ‰‚י‰נם 

– מירו˜ וכפר˙ ‰חט‡.

ˆורך  ˘‰י'  (כפ˘וטו)  ‰חט‡  ו‰נ‰, 
‰ר‡˘ון  ‰חט‡  ‰ו‡  עליו  וכפר‰  במירו˜ 
סע"‡.  ו‡ילך. ˜עז  ב  ˘ל"‰ ˜ע‰,  ב‡רוכ‰  (ר‡‰ 

 ıע חט‡   – כל ‰חט‡ים  ומ˜ור  ˘ור˘  ועו„), 
 ıמ‰‡ר ‰˘כינ‰  סילו˜   ˙‡ ˘‚רם  ‰„ע˙, 
˘‡ופן  וז‰ו  ו˘"נ).   .‡ פ"‰,  (˘‰˘"ר  לר˜יע 
ל‡חרי  כי  ל‡בר‰ם,  נמסר  ז‰  חט‡  מירו˜ 
חט‡ עı ‰„ע˙ ˘‚רם ‡˙ ‰ס˙ל˜ו˙ ‰˘כינ‰ 
חט‡ים   ‰˘˘ עו„  נע˘ו  לר˜יע   ıמ‰‡ר
ע„  לר˜יע  מר˜יע  סילו˜ ‰˘כינ‰  ˘‚רמו ‡˙ 

ל‰חזיר  ˘‰˙חיל  ו‰ר‡˘ון  ‰˘ביעי,  לר˜יע 
‰י'  למט‰  מלמעל‰  ‰˘כינ‰   ˙‡ ול‰מ˘יך 
מר˜יע  ˘‰מ˘יך ‡˙ ‰˘כינ‰  ‡בר‰ם ‡בינו, 
ל‡בר‰ם  ולכן  ˘ם),  ל˘י˘י (˘‰˘"ר  ‰˘ביעי 
‰מירו˜  ˘˘לימו˙  ‰‰בטח‰  נ‡מר‰  „ו˜‡ 
˙חזור  ˘על-י„‰  ‰חט‡,  וזיכוך  ובירור 
‰חט‡,  ˜ו„ם  ˘‰י˙‰  כמו  למט‰  ‰˘כינ‰ 

˙‰י' ע"י ‚לו˙ מˆרים.

כר‡וי,  ברוחניו˙  ונז„ככו  זכו  ‡ילו  ולכן 
‚לו˙  ‰י˙‰  ב˘לימו˙,  ‰חט‡  למירו˜  ע„ 
‰יחי„‰,  ‰‚לו˙  ‰‡חרונ‰,  ‰‚לו˙  מˆרים 
וממיל‡ ‰י˙‰ ‚‡ול˙ מˆרים ‚‡ול‰ ˘לימ‰, 
˘ולט  ‰מוו˙  מל‡ך  ול‡  ‚לויו˙  ‰י'  "ול‡ 
חט‡  לענין  רפל"ב  ˘מו"ר  חז"ל  (ל˘ון  ב‰ן" 

‰ע‚ל) – כמו ˘‰י' לפני ‰חט‡.

ומע˙‰ י˘ לב‡ר „נ˜ו„˙ סיפור ו˙י‡ור 
יˆי‡˙ מˆרים, ו‰יסו„ ‰עי˜רי ˘בז‰ ב˙ור˙נו 
ז‰,  ענין  ו‰‚„ר˙  י„יע˙  ‰ו‡  ו‡מונ˙נו, 
י˘ר‡ל  ונז„ככו  זכו  ל‡  בפועל  ‚יס‡  ˘מח„ 
נמˆ‡ים  ע„יין  ולכן  ברוחניו˙,  ב˘לימו˙ 
‚יס‡  ומ‡י„ך  רח"ל,  מר˜„  ו‰˘טן  ב‚לו˙ 
מˆ„  עˆומ‰  זיכוך  פעול˙  ‰י˙‰  סוף-סוף 
˘פעל  ע„  ‰‚„ול,  ובטובו  בחס„ו  ‰˜ב"‰ 

ב‰ם ‰„בר פעול˙ חירו˙ ל„ורו˙.

מˆרים  יˆי‡˙  „בע˙  ‰ענין,  ובי‡ור 
ע„יין  י˘ר‡ל  ˘ל  ‰רוחני  מˆבם  מˆ„  ‰נ‰ 
ל‚‡ול‰,  ל‚מרי  ר‡ויים  י˘ר‡ל  בני  ‰יו  ל‡ 
ר"ל,  ˘˜ועים,  בנ"י  במˆרים ‰יו  ב‰יו˙ם  כי 
מ˘˙‰ים  ‰יו  ו‡ילו  טומ‡‰,  ˘ערי  במ"ט 
ח"ו  נ‚‡לים  ל‡ ‰יו  ר‚ע ‡ח„,  עו„  במˆרים 
זו  "מˆ‰  על  יע˜ב  ו˜ול  ‰ר˘"ר  בסי„ור  (כמ"˘ 

˘‡נו ‡וכלים", ועו„).

על˙‰  ו‰ח˘בון  ‰„ין  מ„˙  מˆ„  ולכן, 
ו‰מטר‰  ˘‰מכוון  ˘מ‡חר  ‰טענ‰  ונ˘מע‰ 
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בב
קושיות מהותיות של ה"בן" – 

מהו תוכן החירות הנוהג לדורות 
בשעה שאנו בגלות ושעבוד

לב‡ר  ב‡  ‰סיפור  „כללו˙  ‰ענין,  יסו„ 
בפני ‰"בן" (˘‡ליו ‡נו ‡ומרים ‡˙ ‰‰‚„‰ 
– "ו‰‚„˙ לבנך") ענין מ‰ו˙י ‰מו˜˘‰ בכל 
מסבים  ˘‡נו  ב˘ע‰  ז‰. „‰נ‰,  ליל‰  מע˘‰ 
ב‡מיר˙  ל‰˙חיל  וˆריכים  ‰ס„ר  ˘ולחן  ‡ל 
י„יע‰  ‰"בן"  מ˜בל  בטרם  עו„   ,‰„‚‰‰
˘ל  ו‰נפל‡ו˙  ו‰נסים  ‰˘עבו„  ענין  בפרטי 
˜ו˘יו˙,  כמ‰  ‡ˆלו  מ˙עוררו˙  ‰‚‡ול‰, 
עו„  „ע˙ו   ˙‡ ˘יניח  ב‡ופן  ליי˘בן  ˘י˘ 

˜ו„ם ‡מיר˙ ‰‰‚„‰ מ"עב„ים ‰יינו":

„יˆי‡˙  ‰‚‡ול‰  ‰י˙‰  ל‡  מ„וע   (‡)
ליˆי"מ")  "זכר  ב˜י„ו˘  ‰זכיר  (˘כבר  מˆרים 
‰‚‡ול‰  ‰י˙‰  ‡ילו  וב˘למ‡  עולם?  ‚‡ול˙ 
„כ˘ם  מובן,  ‡זי  ו„ם,  ב˘ר  ע"י  ב‡‰ 
כך  ל˘ינויים,  ו)נ˙ון  (מו‚בל  עˆמו  ˘‰ו‡ 
כיון  ‡בל  בפעולו˙יו;  וחילוף  ˘ינוי  ‚ם  י˘ 
˘‰‚‡ול‰ „יˆי‡˙ מˆרים ‰י˙‰ ע"י ‰˜ב"‰, 
‡מי˙יו˙  פעולו˙יו  ˘כל  ‡מ˙,  ‡ל˜ים   '‰
ונˆחיו˙, ‡"כ ‰י˙‰ ‰‚‡ול‰ ממˆרים ˆריכ‰ 
˘‡נו  י˙כן  ו‡יך   – נˆחי˙  ‚‡ול‰  ל‰יו˙ 
˘רויים ב‚לו˙, ול‡ ב‚לו˙ ס˙ם, ‡ל‡ ב‚לו˙ 
˜˘‰ ומר‰ כל-כך, ˘"בכל „ור ו„ור עומ„ים 
‚לו˙  מ‡ורעו˙  ב„ו‚מ˙  לכלו˙ינו"  עלינו 

ו˘עבו„ מˆרים (ועו„ יו˙ר מז‰)?

"ברכו˘  יˆ‡ו  י˘ר‡ל  ˘בני  כיון  (ב) 
˘י˘נ‰  י˙כן  ‡יך  ‰˜ב"‰,  כ‰בטח˙  ‚„ול", 
˘מסובים  רו‡‰  ‰בן  (˘‰רי  בי˘ר‡ל  עניו˙ 
 – עניים  ‡ורחים  ‚ם  ‰ס„ר  ˘ולחן  על 

"„ˆריך" ו"„כפין")?

(‚) י˙יר‰ מזו: במˆו˙ ‰‰‚„‰ בע˙ ‰ס„ר, 
בנים  ‡רבע‰  "כנ‚„  ‰רי  לבנך",  "ו‰‚„˙ 
˘ולחן  על-י„  ˘נמˆ‡  ‰יינו,  ˙ור‰",  „בר‰ 
‰ר˘ע  ‚ם  ‡ל‡  ‰חכם,  ‰בן  ר˜  ל‡  ‰ס„ר 
ומˆי‡ו˙   – ל˘‡ול)  יו„ע  ו˘‡ינו  ‰˙ם  (וכן 
 .‚ פי"„,  (˘מו"ר  י„וע  ‰ל‡  ל‰בנ‰:   ‰˘˜ זו 
˘‰ר˘עים  כב)  י,  ב‡  פר˘"י  י„.  ו‡ר‡  ˙נחומ‡ 

(‡ל‡  ממˆרים  נ‚‡לו  ל‡  ‰„ור  ב‡ו˙ו  ˘‰יו 
˘בין  ומ‡חר  ‡פיל‰);  ימי  ב˘לו˘˙  מ˙ו 
ר˘עים  ‰יו  ל‡  ממˆרים  ˘יˆ‡ו  י˘ר‡ל  בני 
‡ˆל  ר˘ע  בן  פ˙‡ום  לפ˙ע  ‰ופיע  מ‡ין   –
˘ב‰‚„‰,  ˘‰ר˘ע  לומר  [ו‡ין  י˘ר‡ל?  בני 
מסו‚ ‰ר˘עים  ˘ולחן ‰ס„ר, ‡ינו  ‰מסב ‡ל 
˘מ˙ו במˆרים ב˘לו˘˙ ימי ‰‡פיל‰, ˘‰רי 
מפור˘ ב‰‚„‰ ב˙˘וב‰ לבן ‰ר˘ע – "‡ילו 

‰י' ˘ם ל‡ ‰י' נ‚‡ל"].

˘כל  ˘ל  ˘‡לו˙  ‡ינן  ‡לו  ˘‡לו˙ 
‰מפריעו˙  ˘‡לו˙  ‰ן  ‡ל‡  ס˙ם,  ו‰בנ‰ 
מˆרים,  ביˆי‡˙  ו‰סיפור  ‰ס„ר  ˙וכן  לכל 
‡„ם  חייב  ו„ור  „ור  ˘"בכל  ‰ו‡  ˘ענינם 
יוˆ‡  ע˙‰  ‰ו‡  כ‡ילו  עˆמו   ˙‡ ל‰ר‡ו˙ 
מו˘בו  מ˜ום  ולכן "יכין  מˆרים",  מ˘עבו„ 
˘‰מלכים  כ„רך  חירו˙  „רך  ב‰סב‰  ˘י˘ב 
ס˙ע"ב  ‡„‰"ז  (˘ו"ע  ‡וכלים"  ו‰‚„ולים 
ובו„‡י  ˙ור˙ ‡מ˙ ‰י‡,  ו‰˙ור‰ ‰ל‡  ס"ז); 

ומ˙וך  ‡מי˙י  ב‡ופן  ל‰ע˘ו˙  ‰„בר  ˆריך 
לחו˘  ‡„ם  יכול  כיˆ„  ‡בל,  ‡מי˙י.  ‰ר‚˘ 
עˆמו  ˘יר‡‰  ב‡ופן  חירו˙,  ˘ל  ‰ר‚˘ 
מ˘עבו„  יוˆ‡  ע˙‰  ‰ו‡  "כ‡ילו  ב‡מ˙ 
ב‚לו˙,  נמˆ‡  ˘‰ו‡  ב˘ע‰  מˆרים", 
עלינו  עומ„ים  ו„ור)  ˘בו "(בכל „ור  במˆב 
‰ן  י˘ר‡ל,  בני  בין  עניים  וי˘  לכלו˙נו", 
˘י˘  ע„  ב„ע˙,  עניים  ו‰ן  בפ˘טו˙  עניים 

‚ם בן ר˘ע?

אוצרות ההגדהי אוצרות ההגדהי
מר˘יע" (‡בו„ר‰ם), פעמים ˘‰ו‡ ˙ם בי„יעו˙יו ור˜ מˆ„ ר˘עו ‰"‰ ˘ו‡ל ‡˙ ˘‡ל˙ ‰ר˘ע, 
ו‡פ˘ר ל‰יו˙ ‚"כ ˘מˆ„ י„יעו˙יו ‰רי ‰ו‡ ‡ינו יו„ע ל˘‡ול [וכפי ˘נר‡‰ בחו˘ ˘‰טוענים 

.[ֈב˙ו˜ף ביו˙ר "מ‰ ‰עבו„‰ ‰ז‡˙ לכם" ‰ם „וו˜‡ ‡לו ˘‚ם ל˘‡ול ‡ינם יו„עים

ומכיון ˘˘‡ל˙ ‰ר˘ע יכול‰ ל‰˘‡ל על י„י כל ‰סו‚ים, לכן ‰פסו˜ים ‰עוס˜ים ב˘‡ל‰ 
זו מ„ברים בל' רבים: "ו‰י' כי י‡מרו ‡ליכם בניכם מ‰ ‰עבו„‰ ‰ז‡˙ לכם", ˘כל סו‚י ‰בנים 
˘ו‡לים  חלו˜ים ‰מ‰ ‰"‰  י„יעו˙י‰ם  ˘מˆ„  ˘‡ף  כך  רח"ל,  בבחינ˙ "ר˘ע"  ל‰יו˙  עלולים 
‡˙ ‰˘‡ל‰ בל˘ון ‡ח„: "מ‰ ‰עבו„‰ ‰ז‡˙ לכם" — כי ‡ין ‰˘‡ל‰ לפי ערכם ומעל˙ם כ"‡ 

ר˜ מחמ˙ ר˘עם.

ָ‡ל ¿‚ ƒם ל…‡ ָ‰ָי‰ נ ָׁ̆ ּלּו ָ‰ָי‰  ƒ‡
לכ‡ור‰ ˙מו‰: ‡יז‰ ˆורך ו‡יזו ˙ועל˙ י˘ ב‰ו„ע‰ לר˘ע ˘‰ו‡ ‡יננו ˘ייך לענייני ס„ר 
מ‰  מˆרים,  ליˆי‡˙  ˘ייכו˙  לו  ועו„: ‡ם ‡כן ‡ין  נ‚‡ל"?  ל‡ ‰י'  ˘ם  "‡ילו ‰י'  ˘כן  פסח, 

עניינו ל‰‚„‰ ˘ל פסח ומ„וע בכלל ‰ו‡ יו˘ב לי„ ˘ולחן ‰ס„ר?

‡ו  מ‰ס„ר  ‡ו˙ו  ל„חו˙  ח"ו  כוונ‰  ˘ום  ‡ין  לר˘ע  זו  ב‡מיר‰  „בר,  ˘ל  ˘ל‡מי˙ו  ‡ל‡ 
„ו˜‡  ‰י‡  ˘‰כוונ‰  חי„ו˘  ב„רך  לומר  י˘  ‡„רב‰,  ו‰ל‡‰.  ממנו  ‰י‡  ˘‰‚‡ול‰  לו  ל‰ו„יע 

ל‰ר‡ו˙ לו ‡˙ נועם ‰˙ור‰ ול˜רב ‡ו˙ו: 

ב‚‡ול‰  ‡בל  נ‚‡ל",  ‰י'  "ל‡   - במˆרים  ˘ם",  ‰י'  "‡ילו  ˘‡מנם  לר˘ע  ‡ומרים  ‡נו 
ב‰ל'  (ר‡‰  ל‰„י‡  כבר ‡מרו  לענין ‰‚‡ול‰ ‰ע˙י„‰  ל‰‚‡ל. „‰נ‰,  ע˙י„  ‚ם ‰ו‡   - ‰ע˙י„‰ 
˙למו„ ˙ור‰ ל‡„מו"ר ‰ז˜ן פ"„ ‰"‚, וב˙ני‡ פר˜ לט) „כל ‡י˘ י˘ר‡ל ו‡פילו ר˘ע בו„‡י סופו 

‰ן  ומי„  ‚לו˙ן  בסוף  ˙˘וב‰  לע˘ו˙  י˘ר‡ל  ו"סוף  נ„ח,  ממנו  י„ח  ל‡  כי  ˙˘וב‰,  לע˘ו˙ 
נ‚‡לין" (רמב"ם ‰ל' ˙˘וב‰ פ"ז ‰"‰), ונמˆ‡ „כולם י‚‡לו, ו‚ם ר˘עים וני„חים י˙עוררו ל˜ול 

˘ופר ‚„ול וי˘ובו ל˜ונם ול‡רˆם.

זו  ˘‚‡ול‰  מ˘ום  יי‚‡ל,  ˘ל‡  מי˘ר‡ל  ‡ח„  י˘‡ר  ל‡  ‰ע˙י„‰  ˘ב‚‡ול‰  ‰„בר  וטעם 
 '‰ "‡נכי  יחי„  בל˘ון  ו‡ח„  ‡ח„  לכל  ‡מר  ‰˜ב"‰  ˘ב‰  ˙ור‰,  ני˙נ‰  ˘כבר  ל‡חר  ˙בו‡ 
‡ל˜יך". מ‡ז, נע˘‰ "‰וי'" (‰˜ב"‰ בעˆמו) "‡ל˜יך" ("כוחך וחיו˙ך") ˘ל כל ‡ח„ מי˘ר‡ל, 
י‰י' מי ˘י‰י', ווכ‡˘ר נסביר ענין ז‰ ל‰ר˘ע, „‚ם ‰ו‡ סופו ל‰י‚‡ל, כי "‡נכי ‰וי' ‡ל˜יך", 
‰‡ל˜י   ıניˆו‰ בו  וי˙‚ל‰  מעˆמו  סוףŒסוף  י˙עורר  ו„‡י   — ‚"כ  וחיו˙ו  כוחו  ‰ו‡  ˘‰˜ב"‰ 

˘‰ו‡ כוחו וחיו˙ו ‰פנימי, ויבין נועם ‰˙ור‰ וי˙˜רב ל‡בינו ˘ב˘מים.
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הה

ְלמּוד לֹוַמר  עֹוד יֹום ּתַ ּיֹום ַההּוא ָיכֹול ִמּבְ ּיֹום ַההּוא ִאי ּבַ ְלמּוד לֹוַמר ּבַ ֶדׁש ּתַ ָיכֹול ֵמֹראׁש ֹחֽ
ִחים ְלָפֶניָך ה ּוָמרֹור ֻמּנָ ׁש ַמּצָ ּיֵ ָעה ׁשֶ ׁשָ א ּבְ י ֶאּלָ ְרּתִ ֲעבּור ֶזה לֹא ָאַמֽ ֲעבּור ֶזה. ּבַ ּבַ

מדוע אין תיבות "ביום ההוא" מיותרות?
לאמר  ההוא  ביום  לבנך  "והגדת  הפסוק  על 

דורש  ממצרים",  בצאתי  לי  ה'  עשה  זה  בעבור 

ביום  לומר  תלמוד  חודש  מראש  בהגדה: "יכול 

תלמוד  יום  מבעוד  יכול  ההוא  ביום  אי  ההוא, 

אלא  אמרתי  לא  זה  בעבוד  זה,  בעבור  לומר 

בשעה שיש מצה ומרור מונחים לפניך".

"ביום  לפרש  אמינא  הוה  שיש  זה  והנה 

(זבח  במפרשים  פירשו  יום"  "מבעוד  על  ההוא" 

פסח, מעשה נסים) שהוא משום שאז הוא זמן עבודת 

הפסח, שהוזכר בכתובים לפני זה.

ידעינן  אכן  איך  להקשות  יש  זה  לפי  אמנם, 

מצה  שיש  "בשעה  על  דקאי  זה"  מ"בעבור 

שמדובר  ייתכן  הרי  לפניך",  מונחים  ומרור 

על  קאי  ו"זה"  הפסח,  הקרבת  שעת  אודות 

קרבן הפסח שנמצא לפניך?

(להשל"ה),  השמים  שער  בסידור  הקשה  עוד 

שאין  ללמדנו  ההוא"  ל"ביום  הוצרך  מדוע 

והרי  הפסח,  ביום  אלא  חודש  בראש  החיוב 

כבר  זה"  "בעבור  הכתוב  שמהמשך  לאחרי 

שמצה  "בשעה  הוא  ההגדה  שחיוב  למדים 

לדרשת  צריכים  מדוע  לפניך",  מונחים  ומרור 

וללמדנו  חודש  מראש  להוציא  ההוא"  "ביום 

שהוא ביום הפסח?

אחת  מתורצות  הקושיות  ששתי  לומר  ויש 

רק  בכתוב  נאמר  הי'  אילו  דאכן  בחברתה, 

היינו  ההוא",  "ביום  נאמר  הי'  ולא  זה"  "בעבור 

שעת  על  קאי  זה"  ש"בעבור  לפרש  טועים 

היום שהוא זמן הקרבת הפסח, והיינו חושבים 

להיפך  וכן  יום.  מבעוד  היא  ההגדה  שמצוות 

אילו הי' נאמר בכתוב רק "ביום ההוא" ולא הי' 

לחשוב  טועים  היינו  אז  גם  זה",  "בעבור  נאמר 

שמדובר ב"מבעוד יום", כמפורש כאן.

שאומר  הלשונות,  בשתי  הכתוב  נקט  ולכן 

ומוסיף  בזה  מסתפק  אינו  אך  ההוא",  "ביום 

לומר  מכריחנו  וזה   – זה"  "בעבור  גם  ואומר 

כ"א  הפסח,  בהקרבת  קאי  אינו  זה"  שה"בעבור 

אם  כי  בערב,  לפניך  שמונחים  ומרור  מצה  על 

לשתי  בעינן  לא  יום  למבעוד  הכוונה  הייתה 

הלשונות, אלא בחד מינייהו סגי.

וו

ץ  ב ֶאת ַהּקֵ ֵ רּוָך הּוא ִחּשׁ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ רּוְך הּוא ׁשֶ ָרֵאל. ּבָ רּוְך ׁשֹוֵמר ַהְבָטָחתֹו ְלִיׂשְ ּבָ
אֶמר ְלַאְבָרם  ֱאַמר ַוּיֹֽ ּנֶ ָתִרים. ׁשֶ ין ַהּבְ ְבִרית ּבֵ ָאַמר ְלַאְבָרָהם ָאִבינּו ּבִ ָמה ׁשֶ ַלֲעׂשֹות ּכְ

ע ֵמאֹות  ֶרץ לֹא ָלֶהם ַוֲעָבדּום ְוִעּנּו ֹאָתם ַאְרּבַ ֶאֽ י ֵגר ִיְהֶיה ַזְרֲעָך ּבְ ַדע ּכִ ַע ּתֵ ָיֹדֽ
דֹול ְרכּוׁש ּגָ ִכי ְוַאֲחֵרי ֵכן ֵיְצאּו ּבִ ן ָאֹנֽ דּו ּדָ ר ַיֲעֹבֽ ָנה: ְוַגם ֶאת־ַהּגֹוי ֲאׁשֶ ׁשָ

ברוך שומר הבטחתו לישראל – על איזו הבטחה קאי?

מפרשים  שבכמה  להקדים,  יש  הבא  הביאור  (ראה מחזור ויטרי, אבודרהם ועוד) פירשו שב"הבטחתו" הכוונה [להבנת 

אוצרות ההגדהכב

אא
התוכן שבחובת סיפור ביציאת מצרים 
המיוחדת לפסח – יסוד ועמוד בתורתנו

ונסמנו  (‰וב‡ו  ‰מפר˘ים  ‰‡ריכו  כבר 
 (˙"‰˜) ומנ‰‚ים'  טעמים  ל˜וטי  עם  ב'‰‚˘"פ 

‰חיוב  בין  ˘י˘  ‰חילו˜ים  בבי‡ור  טו)  ע' 

פסח  בליל  מˆרים  יˆי‡˙  זכיר˙  ˘ל  ו‰מˆו‰ 
ובין חיוב ז‰ בכל ימו˙ ‰˘נ‰. ‡ח„ ‰חילו˜ים 
חוו˙  (לבעל  נסים  מע˘‰  ב‰‚„˙  (כמבו‡ר  ‰ו‡ 
מלבי"ם  מ‰רי"„.  סי'  פסח.  ˘בח  בפ˙יח‰.  „ע˙) 

בעלמ‡ –  בזכיר‰  ˘בכל ‰˘נ‰ „י  ח),  י‚,  ב‡ 

‰ל'  (רמב"ם  מˆרים"  יˆי‡˙  ל‰זכיר  "מˆו‰ 
˜"˘ פ"‡ ‰"‚), ו‡ילו בליל פסח ‰מˆו‰ ‰י‡ – 

ובל˘ון ‰רמב"ם (‰ל'  מˆרים,  ביˆי‡˙  סיפור 
חמı ומˆ‰ רפ"ז), "מˆו˙ ע˘‰ ˘ל ˙ור‰ לספר 

במˆרים  ל‡בו˙ינו  ˘נע˘ו  ונפל‡ו˙  בנסים 
כו'". ‰יינו ˘‡ין זו ר˜ ‰זכר‰ בעלמ‡ על מ‰ 
˘נ˙רח˘ ‰„בר, ‡ל‡ ˙י‡ור ובי‡ור ‰מ‡ורע.

יˆי‡˙  וזכיר˙  ˘סיפור  כיון  ומע˙‰, 
מˆרים ‰ו‡ "יסו„ ‚„ול ועמו„ חז˜ ב˙ור˙ינו 
ז‰  על  רבו˙  מˆוו˙  לנו  ו"ב‡  וב‡מונ˙ינו" 
כן  ועל   .  . ל‡Œ˙ע˘‰  ומˆוו˙  ע˘‰  œ̇ מˆוו

וב˙פילו˙ינו  בברכו˙ינו  לעולם  ‡ומרים  ‡נו 
‰רי  כ‡),  מˆו‰  (חינוך  מˆרים"  ליˆי‡˙  זכר 
מˆרים  „יˆי‡˙  ו‰˙י‡ור  ‰סיפור  ˘‚ם  מובן, 
בליל פסח ו„‡י מב‡ר ומ‚„יר לנו ‰יטב מ‰ו 
ע„  מˆרים  יˆי‡˙  ˘ל  ‰כללי  ו‰ענין  ‰˙וכן 
ועמו„  ‚„ול  "יסו„  ‰וי  במ‰  עפ"ז  ˘י˙ב‡ר 

חז˜ ב˙ור˙נו כו'".

מˆרים  ביˆי‡˙  ‰סיפור  מˆו˙  ו‰נ‰, 
בליל פסח ילפינן מ‰נ‡מר (ב‡ י‚, ח) "ו‰‚„˙ 
˘ם),  חינוך  מ"ע ˜נז.  ל‰רמב"ם  (ס‰מ"ˆ  לבנך" 
ב˘ו"ע  [ועיי'   ‰„‚‰‰ ‡מיר˙  מˆו˙  וזו‰י 
סמ"ב): "‰יינו ‡מיר˙  ˙ע‚  (סי'  ‡„מו"ר ‰ז˜ן 
˘נ‡מר  כו'  ‰˙ור‰  מן  מ"ע  ˘‰י‡   ‰„‚‰‰
ב‰‚„‰  ‰נ‡מר  בעי˜ר  ו‰יינו  לבנך"],  ו‰‚„˙ 

‡חר סימן "מ‚י„".

מ‰ו˙  ובי‡ור  ˙י‡ור  ˘˙וכן  מובן,  ו‡"כ 
בו  ˘מו„‚˘  ב‡ופן  מˆרים,  „יˆי‡˙  ‰סיפור 
‰יו˙ו יסו„ עי˜רי וכללי, מˆוי ובולט בחל˜ים 
‰ו‡  ‰ו‡  (‡˘ר   ‰„‚‰‰ נוסח  ˘ל  ‰עי˜ריים 
כי  י˙ב‡ר  ל‰לן  מˆרים").  יˆי‡˙  "סיפור 
בעי˜רי  ‰˘זור‰  ‡ח˙  מ‰ו˙י˙  נ˜ו„‰  י˘נ‰ 
נ˜ו„‰  ˘ע"פ  ‰נ"ל,  מˆרים  ביˆי‡˙  ‰סיפור 
 ‰„‚‰‰ ל˘ונו˙  „יו˜י  ‰יטב  מ˙ב‡רים  זו 

במ˜ומו˙ עי˜ריים.

מהותה של ההגדה

ביאור כללי אודות כללות נוסח ההגדה 
ועיקר תוכן סיפור יציאת מצרים
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ועיין  שפטים".  אעשה  מצרים  אלוקי  ובכל 

בחידושי אגדות מהרש"א שקישר שני מארז"ל 

 . אומה  כל  לך  ש"אין  הגמ'  שדברי  וכתב  אלו, 

דהא  אדלעיל,  קאי  עמה"  לוקה  אלוקי'  שאין   .

ד"חמה לוקה סימן רע לעכו"ם" הוא "לפי שהם 

מאמינים בשמש . . ועל כן אם האומה לוקה גם 

החמה לוקה עמה, שנאמר ובכל אלוקי מצרים 

אעשה שפטים". 

ומדברי המהרש"א שפיר מוכח הא דנתבאר 

קודם,  הייתה  הבהמה  בכורי  שהכאת  לעיל 

שכן כיון ש"חמה לוקה סימן רע לעכו"ם" הוא 

אעשה  מצרים  אלוקי  ד"ובכל  העניין  מאותו 

אלוקיהם  גם  לוקים  שכשהעכו"ם  שפטים", 

לוקים עמהם, והרי החמה לוקה קודם העכו"ם, 

המכה  לבוא  שהולכת  מוקדם  סימן  היא  שהרי 

אלוקי  (ד"בכל  בנדו"ד  א"כ  ומובן  העכו"ם,  על 

הבהמות  שהכאת  שפטים")  אעשה  מצרים 

קדמה להכאת בכורי מצרים עצמם, וק"ל.

ובאמת, עניין זה מפורש בנוגע לכתוב דילן 

נלקים  "דאלוקיהם  ואילך)  א,  יח,  (ח"ב  הק'  בזוהר 

בתחילה ואח"כ האומה", יעו"ש.

[ועיין במקור הדברים שמביא עוד פרטים בנוסח "דיינו" שלכאורה 

אינם ע"פ סדר המאורעות ומתרצם].

נּו י≈ ַ„ּ
ו‡˙  "„יינו".  ‡מיר˙  ב‡מˆע  מפסי˜  ‰י'  ל‡  נ"ע  מליוב‡וויט˘  מו‰ריי"ˆ  ‡„מו"ר  כ"˜ 

‰‰סברים בפיס˜‡ זו, ‰י' ‡ומר לפני' ‡ו ל‡חרי'.

וי˘ לב‡ר ‡˙ עומ˜ ‰סיב‰ ל‰נ‰‚‰ זו: ט"ו מעלו˙ ‡לו ‰ינם ט"ו מ„ר‚ו˙ ו˘לבים ב˙‰ליך 
ע˙‰  וז‰  בטומ‡˙ "מˆרים",  ˘˜וע  כ˘‡„ם ‰י'  בי˙ ‰בחיר‰.  בבנין  ˘סיומו  ממˆרים,  ‰יˆי‡‰ 
ל„ע˙  עליו  "„יינו",  ‰ו‡  ˆוע˜  כבר  כ˘לעˆמ‰  מˆרים"  "יˆי‡˙  ˘מˆ„  ‡ף  ‰רי   — מ˘ם  יˆ‡ 
"„יינו"  וב‰כרז˙  ‚רי„‡  ב‰˙פעלו˙  ול‰ס˙פ˜  ז‰  במ˜ום  לעˆור  לו  ‡ין  כ‡ן;  ל‰פסי˜  ˘‡ין 
יו˙ר  נעלי˙  ל„ר‚‡  ול‰˙˜„ם  ל‰מ˘יך  עליו  ‡ל‡  ז‰),  רוחני  ממˆב  מרוˆ‰  ˘‰ו‡  (˘מ˘מע‰ 

בעבו„˙ ‰בור‡.

אוצרות ההגדהיב

בהמשך  מדובר  שעלי'  הבתרים,  בין  ברית  להבטחת 

בין  בברית  אבינו  לאברהם  שאמר  "כמה  זו,  פיסקא 

הבתרים".

שעמדה  "והיא  אומרים  הבאה  בפיסקא  לקמן  והנה, 

 .  . לכלותנו  עלינו  עמד  בלבד  אחד  שלא  ולנו,  לאבותינו 

על  קאי  "והיא",  ובפשטות,  מידם".  מצילנו  והקב"ה 

ההבטחה שעלי' מדובר בפיסקא דידן.

בפירוש  נתקשו  ועוד)  נסים,  מעשה  (ראה  ובמפרשים 

אודות  מדובר  הבתרים  בין  שבברית  שהרי  הדברים, 

גם  זו  הבטחה  לנו  עמדה  ואיך  בלבד,  ממצרים  הגאולה 

וביארו  לכלותינו?  עלינו  להעומדים  ודור"  דור  "בכל 

גם  הבאים  הדורות  של  ההצלות  איך  שונים  באופנים 

הוספת  הבתרים".  בית  ברית  בהבטחת  נרמזים  הם 

המערכת].

על  רק  קאי  לא  שב"הבטחתו"  לבאר  יש 

מדובר  שעלי'  הבתרים,  בין  ברית  הבטחת 

בהמשך פיסקא זו, "כמה שאמר לאברהם אבינו 

ההבטחות  כל  על  אלא  הבתרים",  בין  בברית 

מיד  להצילנו  שונים  בזמנים  הקב"ה  שהבטיח 

לישראל"  "הבטחתו  וא"כ,  עלינו.  הקמים 

בין  בברית  אבינו  לאברהם  ההבטחה  על  קאי 

הקב"ה  שהבטיח  ההבטחות  על  וגם  הבתרים 

בדורות הבאים לנביאים להצילנו מפני הקמים 

תמיד  שומר  שהקב"ה  ודור,  דור  בכל  עלינו 

"הבטחתו לישראל".

ובזה יבואר בפשטות פירוש הפיסקא הבאה 

"והיא שעמדה לאבותינו ולנו, שלא אחד בלבד 

עמד עלינו לכלותנו . . והקב"ה מצילנו מידם", 

דידן,  שבפיסקא  ה"הבטחה"  על  קאי  ש"והיא" 

שונים  בזמנים  לישראל  הקב"ה  הבטחת  שהיא 

להצילנו, כנ"ל, שהבטחה זו לא רק שעמדה לנו 

דור  בכל  לנו  העומדת  היא  אלא  פרעה  בזמן 

ודור להצילנו מיד העומדים עלינו לכלותנו.

ı ≈ּ̃ ‰ַŒ˙ ב ‡∆ ≈ׁ ּ̆ ƒרּוָך ‰ּו‡ ח ׁ̆ ּבָ „ו… ָּ̃ ‰ַ ∆ ׁ̆

י˘ ל˙מו‰ במ‰ ˘מ˘בחים ‡˙ ‰˜ב"‰ ˘חי˘ב ‡˙ ‰˜ı, „לכ‡ו' מ‰ י˘ נ˙ינ˙ מ˜ום ˘ל‡ 
י˜יים ‰בטח˙ו ל‡בר‰ם?

ובי‡ר בז‰ כ"˜ ‡„מו"ר מו‰ריי"ˆ מליוב‡וויט˘ נ"ע (ספר ‰מ‡מרים ˙˘"ח ע' 151), „מכ‡ן 
למ„נו ‚ו„ל ‰נח˙Œרוח למעל‰ מעבו„˙ ‡י˘ י˘ר‡ל ל˜ונו בזמן חו˘ך ‰‚לו˙, „כיון ˘"נ˙‡ו‰ 
‰˜ב"‰ ל‰יו˙ לו „יר‰ ב˙ח˙ונים" (ר‡‰ ˙נחומ‡ נ˘‡ טז. ˙ני‡ פל"ו), ‰רי י˘ לו י˙' נח˙ רוח 
‰עולם,  עניני  בזיכוך  ‰‚לו˙,  חו˘ך  ב˙וך  בנ"י  עבו„˙  ע"י  ‰"˙‡ו‰"  ממילוי  נפל‡  ו˙ענו‚ 
למעל‰  ˘י˘נו  ‚ו„ל ‰˙ענו‚  מˆ„  ו‚בול,   ı˜ בלי ח"ו  ˘˙מ˘ך ‰‚לו˙  ל‰יו˙  יכול  ול‰כי ‰י' 
מעבו„‰ זו. וז‰ו ‰˘בח, ˘‡עפ"כ ‰˙ח˘ב ‰˜ב"‰ בˆערם ˘ל בנ"י וחי˘ב ‡˙ ‰˜ı ל‚לו˙ם.
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זז

ָרֵאל רּוְך ׁשֹוֵמר ַהְבָטָחתֹו ְלִיׂשְ ּבָ

ברוך שומר הבטחתו - לישראל?  
צריך ביאור, שלכאורה ההבטחה דברית בין 

וגם  לאבות.  כ"א  לישראל  הייתה  לא  הבתרים 

ב"הבטחתו"  שהכוונה  הקודם)  (בביאור  להפירוש 

הרי  הבאים,  בדורות  להבטחות  גם  היא 

ההבטחה נאמרה להנביאים, ולא לישראל.

ולדוגמא,  אופנים,  בכמה  ביארו  [ובמפרשים 

(הנוסח  ישראל"  של  "אבותיהם  על  קאי  ש"לישראל" 

על  קאי  ש"לישראל"  או  דאבשונא"),  ה"קמחא  דבעל 

"ישראל סבא" (ליל שמורים, ועוד). הוספת המערכת].

(א)  אופנים:  בב'  בפשוטו,  לפרש  ויש 

"שומר",  לתיבת  מתייחסת  "לישראל"  שתיבת 

הבטחתו  לישראל  שומר  "ברוך   – כאומר 

ההבטחה  את  ששומר  להאבות)",  (שהבטיח 

אכן  "לישראל"  שתיבת  (ב)  ישראל.  בעבור 

פירושה  אבל  "הבטחתו",  לתיבת  מתייחסת 

לישראל  ניתנה  שההבטחה  הכוונה  דאין  אחר. 

ולנביאים),  לאברהם  ניתנה  היא  כנ"ל,  (שהרי 

אודות  היא  שההבטחה  הוא  בזה  הפירוש  כ"א 

הבטחתו  שומר  "ברוך  אומר  הוא  והרי  ישראל. 

(שהבטיח לאבות, המיועדת) לישראל".

חח

ּבּור י ַהּדִ ַוֵיֶרד ִמְצַרְיָמה - ָאנּוס ַעל ּפִ

איך משמע מ"וירד" שהי' יעקב אנוס?
מצרימה  וירד  אבי  אובד  "ארמי  הפסוק  על 

על  אנוס   – מצרימה  "וירד  בהגדה:  דורש  וגו'", 

פי הדיבור".

משמעות  שהרי  זה,  בלימוד  ביאור  וצריך 

נאמר  לא  שכן  מרצונו,  שירד  היא  "וירד"  תיבת 

כאן לשון של אונס כמו "ויעקב הורד מצרימה" 

היא  שמשמעותה  "וירד"  הלשון  כ"א  וכיו"ב, 

כפי  הטוב,  ברצונו  ירד  אלא  אנוס  הי'  שלא 

ברצונו  למצרים  ירד  שיעקב  בפועל,  הי'  שאכן 

אינה  זו  שדרשה  הטעם  אכן  שזהו  וי"ל  הטוב. 

מופיעה בספרי וכן נשמטה מהגדת הרמב"ם.

דתרווייהו  י"ל  שלנו  הנוסח  את  ליישב  וכדי 

מרצונו  הירידה  הייתה  דבפועל  בי',  איתנהו 

הלשון  בכתוב  נאמרה  ולכן  היעקב,  של  הטוב 

ירד  כיצד  המציאות  את  המתארת  "וירד" 

בפועל. והדרשה "אנוס על פי הדיבור" עוסקת 

גם  הי'  שאכן  דאמת,  אליבא  שהם  כפי  בדברים 

מוכרח  הי'  שכן  מקום,  של  דיבורו  פי  על  אנוס 

זרעך".  יהי'  "גר  גזירת  מצד  במצרים  לרדת 

יעקב  הי'  "ראוי  ב)  פט,  (שבת  הגמרא  וכמאמר 

ברזל",  של  בשלשלאות  למצרים  לירד  אבינו 

הי'  הרי  ית'  גזירתו  היא  שכך  שכיון  כלומר, 

אלא  למצרים.  לירד  אופן  בכל  מוכרח  יעקב 

דעתו  שהסכימה  כיון  לזה,  נזקק  לא  שלפועל 

של יעקב לרדת מרצונו הטוב.

דבשונה  ההגדה,  בלשון  גם  מדויק  והדבר 

הלשון  בהם  שנאמרת  אחרות  מדרשות 

אנוס   – מצרימה  "וירד  רק  נאמר  כאן  "מלמד", 

הנלמדת  דרשה  זו  אין  אכן  כי  הדיבור",  פי  על 

הייתה  איך  סיפור  רק  כ"א  הזה,  הפסוק  מלשון 

הירידה מצד גזירתו של מקום.

אוצרות ההגדהכ

שנאמר  הכלל  פי  על  ליישב  יש  זה  וגם 

מקום  בכל  שלא  ענינו")  את  "וירא  פיסקא  לעיל  (ראה  כבר 

הלשון  עם  מפסוק  דרשה  ההגדה  בעל  שמביא 

"כמה שנאמר" הרי זה כדי להוכיח את הדרשה, 

ופירוט  הסבר  אלא  זה  אין  רבות  ופעמים 

להתיבות שבפסוק אותו דורשים.

וגם כאן יש לומר, שהפסוק "או הניסה" הוא 

ומה  גדול,  מורא  כאן  שהי'  מה  את  לפרט  כדי 

דיקא,  שכינה  גילוי  זהו  גדול  שהמורא  שדורש 

שאינה  המוסגר  כבמאמר  הבאה  דרשה  זו 

מוכחת מהפסוק. ופיסקא זו בהגדה גם היא יש 

גילוי  (זה  גדול  "ובמורא  נאמר:  כאילו  לקרותה 

שכינה) כמה שנאמר או הנסה אלוקים וגו'". 

יזיז

ֽנּו ּיֵ כֹוֵריֶהם ּדַ ה ֵבאלֵֹקיֶהם ְולֹא ָהַרג ֶאת־ּבְ ִאּלּו ָעׂשָ

מי נהרג קודם, בכור האדם או בכור הבהמה?
ה'  באמירת  הפסוק  לשון  שהרי  ביאור  צריך 

למשה היא (שמות יב, יב) "והכיתי כל בכור גו' ובכל 

בתיאור  וכן  שפטים",  אעשה  מצרים  אלוקי 

הכה  "וה'  כט)  יב,  (שם  נאמר  המכה  התרחשות 

בכורי  והכאת  בהמה",  בכור  וכל   .  . בכור  כל 

הבהמה במכת בכורות היא השפטים שעשה ה' 

באלוקיהם, כמפורש במכילתא עה"פ ובמדרש 

תנחומא (בא, ז), ומשמע מהכתובים שקודם הכה 

שפטים  עשה  אח"כ  ורק  מצרים,  בכורי  את  ה' 

באלקיהם.

כאן  הובא  טעמא  מאי  ביאור  צריך  כן  ואם 

מה שנפרע מאלוקיהם קודם להכאת בכוריהם, 

היפך סדר ההתרחשות כפי שהוא בכתובים?

כפי  הדברים  בסדר   – שאדרבה  לתרץ  ויש 

בהמה  בכור  הכאת  הייתה  בפועל  שהתרחש 

"עשה  שקודם  כאן  וכסדר  האדם,  בכור  קודם 

באלוקיהם" ורק אחר כך "הרג את בכוריהם".

"והכיתי  קודם  נאמר  שבפסוקים  והטעם 

אחר  ורק  בכור"  כל  הכה  "וה'  וכן  בכור"  כל 

ו"וכל  שפטים"  אעשה  מצרים  אלוקי  כך "ובכל 

באים  שהפסוקים  משום  הוא  בהמה",  בכור 

סדר  את  לתאר  ולא  העניין,  תוכן  את  לבאר 

שעיקר  כיון  כלומר:  המאורעות.  התרחשות 

בכורי  הריגת  הי'  בכורות  מכת  של  העניין 

הייתה  בהמתם  בכורי  והריגת  עצמם,  מצרים 

לכן  האדם,  בכורי  מהריגת  ומסובב  תוצאה  רק 

(הכאת  העניין  עיקר  את  תחילה  אומר  הפסוק 

העניין  את  מכן  לאחר  ורק  מצרים),  בכורי 

שנגרר ומסובב מהעיקר (הכאת הבהמות).

היא  האדם  בכורי  שהכאת  דהא  לומר  ויש 

מסובב,  רק  היא  הבהמות  והכאת  המכה  עיקר 

שהטעם  (הנ"ל)  במכילתא  מ"ש  ע"פ  מובן 

הוא  הבהמות,  גם  בכורות  במכת  שנהרגו 

את  עלינו  הביאה  יראתנו  יאמרו  "שלא  כדי 

הפורענות".

שהכאת  גם  להוכיח  יש  גופא  טעמא  ומהאי 

עצמם,  המצרים  בכורי  להכאת  קדמה  הבהמה 

בשעה  קיימים  הבהמות  בכורי  היו  אם  שהרי 

לחשוב  היו  יכולים  עדיין  האדם,  בכורי  שנהרגו 

שיראתם הביאה עליהם את הפורענות, ומוכרח 

כדי  תחילה  יהיו  באלוקיהם  שהשפטים  הדבר 

שלא יאמרו כנ"ל.

דאיתא  מהא  לדבר,  סיוע  עוד  להביא  ויש 

לעכו"ם",  רע  סימן  לוקה  "חמה  א):  (כט,  בסוכה 

ובהמשך הגמרא שם איתא: "ואין לך כל אומה 

ואומה שלוקה שאין אלוקי' לוקה עמה שנאמר 



יט הגדה של פסח

טוטו

ם ֶרב . . ּוְבמֹוְפִתים ֶזה ַהּדָ ַע ְנטּוָיה זֹו ַהֶחֽ ֶבר . . ּוִבְזֹרֽ ֽ ָיד ֲחָזָקה ֶזה ַהּדֶ ּבְ

מדוע נמנו מכות דבר, בכורות ודם בלבד?
אבי  אובד  "ארמי  הכתוב  המשך  על 

ביד  ממצרים  ה'  ויוציאנו  גו'  מצרימה  וירד 

ובאותות  גדול  ובמורא  נטוי'  ובזרוע  חזקה 

ובמופתים", דורש בהגדה: "ביד חזקה זה הדבר 

. . ובזרוע נטוי' זו החרב . . ובמופתים זה הדם".

החרב"  שב"זו  פירשו  מפרשים  ובכמה 

פסח,  (זבח  הבכורות  את  בה  שהרג  לחרב  הכוונה 

מכת   – מכות  ג'  כאן  שנמנו  ונמצא  הרגל),  שמחת 

דבר, מכת בכורות ומכת דם. 

מנה  טעמא  מאי  במפרשים  ע"ז  הקשו  וכבר 

ג' מכות אלו ביחוד, ולא את שאר המכות. ועוד 

כפי  שלא  זה,  בסדר  מנייתן  טעם  ביאור  צריך 

להקדים  לכאורה  לי'  והוי  התרחשותן.  סדר 

מכת דם למכות דבר ובכורות.

ויש לומר בזה, שמנה דוקא ג' מכות אלו, כיון 

שבהן מבאר הגדולות שעשה הקב"ה במצרים, 

ומונה אותן לא כפי סדר זמני התרחשותן, כ"א 

הכבד:  אל  הקל  מן  המכה  גדולת  תוכן  לפי 

שהרג את ממונם (מקניהם) במכת דבר, וגדולה 

בכורות,  במכת  בכוריהם  את  אף  שהרג  מזו 

ועוד גדולה מזו – שגם באלוקיהם עשה שפטים 

ט)  פ"ט,  (שמו"ר  רבה  במדרש  וכמבואר  דם,  במכת 

משום  שהוא  בתחילה,  היאור  שלקה  בטעם 

הקב"ה  אמר  ליאור,  עובדים  ומצרים  "שפרעה 

אכה אלוקה תחילה ואחר כך עמו". 

טזטז

ַחת לֹו  ה ֱאלִֹהים ָלֹבא ָלַקֽ ֱאַמר אֹו ֲהִנּסָ ּנֶ ָמה ׁשֶ ִכיָנה ּכְ ּלּוי ׁשְ ּוְבֹמָרא ָגֹדל ֶזה ּגִ
ֹאֹתת ּוְבמֹוְפִתים ּוְבִמְלָחָמה ּוְבָיד ֲחָזָקה ּוִבְזֽרֹוַע ְנטּוָיה  ַמּסֹת ּבְ ֶרב ּגֹוי ּבְ ֽ ּגֹוי ִמּקֶ
ִים ְלֵעיֶנֽיָך ִמְצַרֽ ה ָלֶכם ה' ֱאלֵֹקיֶכם ּבְ ר ָעׂשָ ֹכל ֲאׁשֶ דֹוִלים ּכְ ּוְבמֹוָרִאים ּגְ

מנין לנו ש"ובמורא גדול זה גילוי שכינה"?
וירד  אבי  אובד  "ארמי  הכתוב  המשך  על 

חזקה  ביד  ממצרים  ה'  ויוציאנו  וגו'  מצרימה 

בהגדה:  דורש  וגו'",  גדול  ובמורא  נטוי'  ובזרוע 

שנאמר  כמה  שכינה  גילוי  זה   – גדול  "ובמורא 

מקרב  גוי  לו  לקחת  לבוא  אלוקים  הניסה  או 

 . ובמלחמה  ובמופתים  באותות  במסות  גוי 

ה'  לכם  עשה  אשר  ככל  גדולים  ובמוראים   .

אלוקיכם במצרים לעיניך".

מהפסוק  מוכח  היאך  במפרשים  והקשו 

דעצם  שכינה,  גילוי  זהו  גדול"  ש"במורא 

הוא  גדול,  לגילוי  מורא  תיבת  של  השייכות 

"מראה",  מלשון  הוא  כאן  ש"מורא"  משום 

רברבין",  "ובחזונין  באונקלוס  וכדמתרגם 

א"כ  ומובן  רבא",  "ובחזונא  יונתן  ובתרגום 

צ"ע  אבל  גדול.  מראה  הוא  גדול"  ש"מורא 

וגו'"  אלוקים  הנסה  "או  מהפסוק  למדים  איך 

שכינה,  גילוי  הוא  כאן  המדובר  שהמורא 

ובפסוק זה לא נזכר ע"ד גילוי שכינה?

אוצרות ההגדהי„

טט

ְיָמה  יָך ִמְצָרֽ ְבִעים ֶנֶפׁש ָיְרדּו ֲאֹבֶתֽ ׁשִ ֱאַמר ּבְ ּנֶ ָמה ׁשֶ ְמֵתי ְמָעט ּכְ ּבִ
ִים ָלֹרב ַמֽ ָ כֹוְכֵבי ַהּשׁ יָך ּכְ ְמָך ה' ֱאלֶֹקֽ ה ׂשָ ְוַעּתָ

מדוע מביאים את הכתוב "בשבעים נפש ירדו גו'"?
"ארמי  הכתוב  המשך  את  דרשו  בהגדה 

מעט"  במתי  שם  ויגר  מצרימה  וירד  אבי  אובד 

בשבעים  כב)  י,  (דברים  שנאמר  כמה  מעט  "במתי   -

ה'  שמך  ועתה  מצרימה,  אבותיך  ירדו  נפש 

אלוקיך ככוכבי השמים לרב".

מהאי,  האי  אולמי'  מאי  במפרשים  והקשו 

ירדו"  מעט  "במתי  דילן  בכתוב  כבר  שהרי 

מובן הדבר שהיו במיעוט, ומה מלמדנו הכתוב 

"בשבעים נפש"?

ויש לבאר:

כלל ברור הוא בהגדה שכשנאמר בהגדה "כמה 

שכתוב" אין הכוונה דוקא לחדש או להוכיח איזה 

הנוסף  הפסוק  בהבאת  שהכוונה  ופעמים  עניין, 

היא רק להוספה ופירוט של המובא בפסוק אותו 

דורשים (ובזה יש ליישב כמה קושיות מהמפרשים 

במהלך ההגדה בכגון דא). 

"בשבעים  שהכתוב  דידן,  בנדון  גם  הוא  וכן 

ישראל  שהיו  להוכיח  כדי  הובא  לא  גו'"  נפש 

זה  (כנ"ל)  שהרי  למצרים,  בירידתם  מועטים 

מעט")  ("במתי  דורשים  שאותו  בכתוב  מפורש 

שמטרת  אם  כי  זה,  על  הוכחה  צריכים  ואין 

המיעוט  וסוג  אופן  לפרט  היא  הכתוב  הבאת 

שהי' מספרם "שבעים נפש".

אמנם, עדיין קשה בתרתי (כמו שהקשה בזה במעשה 

נסים):

שהוא  הכתוב,  של  הרישא  לגבי  הניחא  (א) 

אכן פירוט הדברים ש"מתי מעט" היינו שבעים 

הכתוב  המשך  גם  כאן  שהובא  מה  אבל  נפש, 

עת  על  הוא  כאן  המדובר  שהרי  ביאור,  צריך 

נוגע  ומה  מעט,  מתי  אז  שהיו  למצרים  ירידתם 

אלוקיך  ה'  שמך  ש"עתה  הכתוב  המשך  לזה 

ככוכבי השמים לרוב" (ואכן בספרי הושמט סיום הכתוב).

בעל  כוונת  אכן  אם  ביאור,  צריך  עוד  (ב) 

"שבעים  הם  מעט"  ש"מתי  לפרש  היא  ההגדה 

נפש", לא הי' לו להרחיק לחמו להביא כתוב זה 

מחומש דברים, והוי לי' להביא הכתוב הראשון 

שמפרט עניין זה גופא, בבראשית (ויגש מו, כז) "כל 

הנפש לבית יעקב הבאה מצרימה שבעים".

וגם  דבראשית  בכתוב  שגם  שאף  לומר  ויש 

מצרימה,  היורדים  של  מספרם  נמנה  בדברים 

רק  בא  בבראשית  דהכתוב  ביניהם,  חילוק  יש 

למצרים,  היורדים  של  מספרם  הי'  מה  לספר 

מועט.  מספר  הוא  ששבעים  הדגשה  בו  אין  אך 

הכתוב  כוונת  הרי  שבדברים  בכתוב  משא"כ 

להדגיש  היא  נפש"  "שבעים  המספר  בהבאת 

הכתוב  שבהמשך  דמהא  מעט,  הם  ששבעים 

השמים  ככוכבי  אלוקיך  ה'  שמך  "ועתה  נאמר 

כוונתו  הכתוב  שבתחילת  משמע  לרוב" 

היו "לרוב"  לא  למצרים  שירדו  שבעת  להדגיש 

כי אם רק שבעים נפש, שהם מתי מעט.

ההגדה  בעל  שבחר  הטעם  היטב  יובן  ובזה 

להביאו  הוצרך  ומדוע  זה,  בפסוק  דוקא 

היא  הכתוב  בהבאת  כאן  הכוונה  כי  במילואו, 

מודגש  זה  וענין  מעט",  "מתי  היו  איך  לפרט 

שם  ומפורט  שמבואר  שבדברים,  בכתוב  יותר 

היפך   – מעט"  "מתי  הם  נפש"  ש"ששבעים 

הכתוב.  שבהמשך  לרוב"  השמים  "כוכבי 

"פירוט"  שם  אין  שבבראשית  בכתוב  משא"כ 

הנפשות  מספר  פירוט  רק  אם  כי  מעט"  ל"מתי 

שבאו למצרים בלבד.
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יי

י ִתְקֶראָנה ִמְלָחָמה  ה, ְוָהָיה ּכִ ן ִיְרּבֶ ָמה לֹו ּפֶ ֱאַמר: ָהָבה ִנְתַחּכְ ּנֶ מֹו ׁשֶ ְצִרים - ּכְ ֵרעּו ֹאָתנּו ַהּמִ ַוּיָ
ימּו ָעָליו  ׂשִ ֱאַמר: ַוּיָ ּנֶ ָמה ׁשֶ נּו, ְוָעָלה ִמן ָהָאֶרץ. ַוְיַעּנּונּו - ּכְ ְונֹוַסף ַגם הּוא ַעל ׂשְנֵאינּו ְוִנְלַחם ּבָ

ֹתם ְוֶאת ַרַעְמֵסס. נֹות ְלַפְרֹעה. ֶאת ּפִ ִסְבלָֹתם. ַוִיֶבן ָעֵרי ִמְסּכְ ים ְלַמַען ַעֹנתו ּבְ ֵרי ִמּסִ ׂשָ

מה מוסיף "וירעו אותנו" על "ויענונו"?
הכתוב  המשך  את  דרשו  פסח  של  בהגדה 

"ארמי אובד אבי גו' וירעו אותנו המצרים ויענונו" 

– "וירעו אותנו כמה שנאמר הבה נתחכמה לו פן 

שרי  עליו  וישימו  שנאמר  כמה  ויענונו   .  . ירבה 

מסים למען ענותו בסבלותם וגו'".

וכבר התקשו במפרשי ההגדה מהי השייכות 

 – ירבה"  פן  לו  נתחכמה  "הבה  הפסוק  בין 

גזירת  של  זה  עניין  שדוקא  אותנו",  ל"וירעו 

כאן,  שנאמרה  המצרים  הרעת  הוא  ירבה  פן 

וביארו באופנים שונים.

ויש לומר בביאור הדבר: 

אותנו  "וירעו  לשונות  ב'  ישנם  כאן  בכתוב 

המשמעות  שבפשטות  ואף  ויענונו".  המצרים 

ועינו  לנו  הרעו  שהמצרים  שווה,  בשניהם 

אותנו, מובן שהכתוב לא כפל את העניין ליופי 

המליצה, כ"א שיש כאן עניין מחודש בכל אחד 

מהלשונות.

את  "ויענונו"  תיבת  על  שמביא  מה  והנה, 

מסים  שרי  עליו  "וישימו  מהפסוק  הדרשה 

שכן  בפשטות,  מובן  בסבלותם",  ענותו  למען 

בכתוב  וחזינן  "עינוי".  הלשון  בפירוש  בה  נזכר 

רק  ישראל  את  העבידו  לא  שהמצרים  זה 

בזה  להם  שהייתה  כ"א  מזה,  שיפיקו  לתועלת 

בכתוב  כנאמר  לישראל,  להרע  מיוחדת  כוונה 

בסבלותם",  ענותו  "למען  הייתה  שמטרתם 

כלומר, בכוונה לענות את ישראל.

הכתוב  מוסיף  מה  ביאור  צריך  עפ"ז  אמנם, 

ב"וירעו אותנו" על "ויענונו".

אותנו"  "וירעו  על  ההגדה  בעל  דרש  ולכן 

את הכתוב "הבה נתחכמה לו וגו'", היינו, שבזה 

המיסים  שרי  מינוי  פעולת  רק  שלא  לבאר  בא 

מתוך  הייתה  ב"ויענונו")  בכתוב  (הנדרש 

של  כוונתם  שכל  אם  כי  לישראל,  להרע  כוונה 

איך  עצה  שחיפשו  הייתה  מעיקרם  המצריים 

להרע לישראל. וזו הכוונה במה שבעל ההגדה 

"הבה  הכתוב  את  אותנו"  "וירעו  על  דורש 

המצרים  כוונת  שכל  כאומר   – לו"  נתחכמה 

שחיפשו  הייתה  גזירותיהם  בכל  כללי  באופן 

עצות איך להרע להם לישראל.

יאיא

ֱאַמר: ּנֶ מֹו ׁשֶ ה - ּכְ נּו ָעֵלינּו ֲעֹבָדה ָקׁשָ ַוִיּתְ
ָפֶרְך ָרֵאל ּבְ ֵני ִיׂשְ  ַוַיֲעִבדּו ִמְצַרִים ֶאת ּבְ

מה מוסיף הפסוק "ויעבידו מצרים גו' בפרך" על "עבודה קשה"?
"ארמי  הכתוב  המשך  את  את  דרשו  בהגדה 

קשה": "ויתנו  גו' ויתנו עלינו עבודה  אבי  אובד 

יג)  א,  (שמות   – שנאמר  כמה  קשה  עבודה  עלינו 

ויעבדו מצרים את בני ישראל בפרך". 

אוצרות ההגדהיח

(בראשית מט, ג), ובפירוש שבלי הלקט (כאן) מביא על 

מעשה  הן  ב) "איזה  לב,  (שבת  חז"ל  שדרשו  מה  זה 

וא"כ  ובנותיו",  בניו  אומר  הוי  האדם  של  ידיו 

שב"עמלנו"  להוכיח  צריך  ההגדה  בעל  אין 

הכוונה לבניו של האדם.

ראי'  אינו  גו'"  הילוד  הבן  "כל  והכתוב 

שהייתה  העניין  תוכן  לכללות  אם  כי  לפירושו 

גזירה על הבנים. 

ידיד

ֱאַמר:  ּנֶ ָמה ׁשֶ ַחק, ּכְ ְוֶאת ַלֲחֵצנּו - ֶזה ַהּדְ
ר ִמְצַרִים לֲֹחִצים ֹאָתם. ַחץ ֲאׁשֶ ְוַגם ָרִאיִתי ֶאת ַהּלַ

מהי הראי' מ"וגם ראיתי את הלחץ" ש"לחצנו זה הדחק"?
בהגדה דרשו את המשך הכתוב "ארמי אובד 

"ואת   – לחצנו"  ואת   .  . ענינו  את  וירא  גו'  אבי 

וגם  ט)  ג,  (שמות  שנאמר  כמה  הדחק  זה  לחצנו 

ראיתי את הלחץ אשר מצרים לוחצים אותם".

בכתוב  יש  הוכחה  מה  במפרשים  והקשו 

בי'  כתיב  אין  והלא  הדחק",  זה  ש"לחצנו  זה 

אלא לשון לחץ הנמצאת בכתוב אותו דורשים 

עניין  בו  מוזכר  ולא  עצמו,  לחצנו")  ("ואת 

הדחק. וביארו בזה בכמה אופנים.

שנתבאר  הכלל  דרך  על  בזה,  גם  לומר  ויש 

שפעמים  ענינו"],  את  "וירא  [פיסקא  לעיל 

ולא  העניין  עצם  על  נמשך  שנאמר"  שה"כמה 

הוא  התיבה  ופירוש  התיבה,  של  הפירוש  על 

נקראים  יהיו  כאן  וגם  המוסגר.  במאמר  כמו 

כמה  הדחק)  (זה  לחצנו  "ואת  כך:  ההגדה  דברי 

שנאמר "וגם ראיתי את הלחץ וגו'"". 

ים ƒנ ּלּו ַ‰ּבָ נּו ‡≈ ˙Œֲעָמל≈ ∆‡ ו¿
י˘ למˆו‡ טעם ל˘בח ‡מ‡י „בר ז‰ ‡ינו ˆריך לר‡י', „י„וע ˘‡ף ˘כל ‡„ם "לעמל יול„", ‰נ‰ 
˘ל  ˘"עמלו"  ונמˆ‡  ˜וני"   ˙‡ ל˘מ˘  נבר‡˙י  "‡ני  ‡ל‡  ‰עולם  ˘‡ר  כמו  עמלם  ‡ין  י˘ר‡ל  בני 
 ‰"‰ ˘ב˙ור‰  ˘‰מˆו‰ ‰ר‡˘ונ‰  וכיון  ו‰מˆוו˙.  ו˜יום ‰˙ור‰  ˘ימו˘ו ‡˙ ˜ונו,  י‰ו„י, ‰רי ‰ו‡ 

"פרו ורבו", ‰רי פ˘וט ˘"עמלנו" — עמל בני י˘ר‡ל — לכל לר‡˘ "‡לו ‰בנים".

ל‰˙יי‚ע  ‰‡„ם  ˘על  „ז‰   ‰„‚‰‰ מן  ˘חזינן  „כ˘ם  ‰חינוך,  בעבו„˙  ו‰ור‡‰  רמז  ומכ‡ן 
ול‰˘˜יע ‡˙ נפ˘ו בבניו — „בר פ˘וט ‰ו‡ (ול‡ ‰וˆרך בעל ‰‰‚„‰ ל‰בי‡ כ‡ן ר‡י' כמו ˘‰בי‡ 

ו‡˙חנן  ע‰"פ  ופר˘"י  (ספרי  ב"בניך ‡לו ‰˙למי„ים"  ˘כן ‰ו‡ ‚ם  ו„‡י  ל˘‡ר ‰„ברים), ‰רי  ר‡יו˙ 

ו, ז), ˘‡ל לו לרב ל‰ס˙פ˜ בזמנים ˘ב‰ם מחויב ‰ו‡ ללמ„ ˙למי„יו, ‡ל‡ ˆריך ל‰˙יי‚ע בחינוכם 

ול‰˘˜יע ‡˙ כל כולו בז‰ ‚ם בזמן ˘‡ינו חייב לע˘ו˙ כן מן ‰„ין.
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עושין  שיהיו  כדי  בהם  דוחקין  שיהיו  לנוגשין 

והוא  בבתיהם,  ישנים  יהיו  ולא  שלהן,  הסכום 

חשב למעטן מפרי' ורבי' וכו'. וראה גם כן ספר 

הלקוטים עה"פ "וכאשר יענו אותו" – "כי שמו 

שומרים על הנשים שלא יטבלו וכו'". 

ממפרשי  בהרבה  בזה  הקשו  כבר  אבל 

כראי'  המובא  בכתוב  יש  הוכחה  מאי  ההגדה, 

"וירא  בסתם  נאמר  בכתוב  שהרי  זו,  לדרשה 

שהעינוי  מכאן  מוכח  ואיך  וגו'",  אלוקים 

המדובר פירושו פרישות דרך ארץ?

[ומכוח קושיא זו ביארו בריבוי אופנים היאך נרמז עניין 

אלוקים"  ש"וידע  ולדוגמא:  זה.  בפסוק  ארץ  דרך  הפרישות 

"וידע  הכתוב  שלשון  או  יודעו,  לבדו  ה'  שרק  דבר  על  קאי 

ענין  פירושו  "ידע"  לשון  שבלה"ק  כיון  ע"ז  רומזת  אלוקים" 

עוד  ההגדה  במפרשי  וראה  חוה",  את  ידע  "והאדם  כמו  זה, 

רמזים וביאורים שונים. הוספת המערכת].

"וירא  שהפסוק  בפשיטות  ליישב  ויש 

זו   – "ענינו  הדרשה  על  כלל  קאי  לא  אלוקים" 

דעובדא  גופא  על  כי-אם  ארץ",  דרך  פרישות 

ואת  עמלנו  ואת  ענינו  "את  אלוקים  שראה 

הוא  כאן  המדובר  שהעינוי  והפירוש  לחצנו". 

של  זה  עניין  על  הייתה  בגזירתו  פרעה  שכוונת 

פרישות דרך ארץ, באה כמאמר המוסגר.

"וירא  כך:  הפיסקא  לקרוא  שיש  והיינו, 

שנאמר  כמה  ארץ)  דרך  פרישות  (זו  ענינו  את 

אלקים".  וידע  ישראל  בני  את  אלוקים  וירא 

כוונת  על  קאי  כאן  המדובר  שהעינוי  והפירוש 

כמו  באה  ורבו,  מפרו  להמעיטם  בגזירתו  פרעה 

במאמר המוסגר.

הפסוק  את  ההגדה  בעל  חילק  שלא  ומה 

"וירא  לכתוב  תחילה  נפרדות,  לפיסקאות 

וידע  ישראל  בני  את  אלקים  וירא  שנאמר  כמה 

אלקים" שפסוק זה מוכיח ומפרט מה שהקב"ה 

"את   - ישראל  בני  שעברו  הקושי  את  ראה 

לבאר  ואח"כ  לחצנו",  ואת  עמלנו  ואת  ענינו 

בפיסקא בפני עצמה ש"ענינו – זו פרישות דרך 

עצמה  בפני  "וירא"  שתיבת  משום  הוא  ארץ", 

את  ההגדה  בעל  כלל  ולכן  מקוטע,  דיבור  היא 

פירוש תיבת "ענינו" בפיסקא זו אף שבעיקרה 

הקב"ה  שראה  איך  ולהוכיח  לפרט  באה  היא 

את הקושי של בני ישראל.

נוספות  פעמים  כמה  ליישב  יש  זו  [ובדרך   

זה  לחצנו  "ואת  פיסקאות  כדלקמן  בהגדה, 

הדחק", ו"ובמורא גדול זה גילוי שכינה"].

יגיג

ן  ל ַהּבֵ ֱאַמר ּכָ ּנֶ ָמה ׁשֶ ִנים ּכְ נּו ֵאּלּו ַהּבָ ְוֶאת ֲעָמֵלֽ
ַחּיּון ת ּתְ ִליֽכּוהּו ְוָכל־ַהּבַ ׁשְ ָרה ּתַ ּלֹוד ַהְיֹאֽ ַהּיִ

מהי הראי' מ"כל הבן" ש"עמלנו אלו הבנים"?

בהגדה דרשו את המשך הכתוב "ארמי עובד 

"ואת   – עמלנו"  ואת  ענינו  את  וירא  גו'  אבי 

כל  כב)  א,  (שמות  שנאמר  כמה  הבנים  אלו  עמלנו 

הבן הילוד היאורה תשליכוהו וכל הבת תחיון".

יש  ראי'  מה  הקודמת)  בפיסקא  (כנ"ל  קשה  בזה  וגם 

בפסוק זה שעמלנו אלו הבנים?

"כמה  כאן  שכתב  שמה  הנ"ל  ע"ד  וי"ל 

תיבת  שפירוש  לזה  והוכחה  ראי'  אינו  שנאמר" 

מובן  זה  שענין  הבנים",  "אלו  הוא  "עמלנו" 

שהרי  ויטרי,  במחזור  שמפרש  כפי  בפשטות, 

שאמר  כמו  האדם,  של  ואונו  כחו  הם  הבנים 

אוני"  וראשית  בנו "כחי  ראובן  על  אבינו  יעקב 

אוצרות ההגדהטז

"ויעבידו"  הפסוק  מוסיף  מה  ביאור,  וצריך 

עבודה  עלינו  דורשים "ויתנו  שאותו  הפסוק  על 

קשה"? דהנה, כבר נתבאר לעיל (פיסקת "במתי מעט") 

"כמה  הלשון  בהגדה  שנאמר  מקומות  שבכמה 

על  להוכחה  דוקא  אינה  בזה  הכוונה  שנאמר" 

פירוש וכיו"ב, כי אם – ביאור ופירוט של הנאמר 

מה  צ"ב  עדיין  כאן  אבל  דורשים.  אותו  בפסוק 

נאמר  שלא  "ויעבידו"  בפסוק  ונתפרט  נתבאר 

קודם בפסוק "ויתנו עלינו עבודה קשה"? 

שכתוב  מה  היא  שההוספה  לומר  ואין 

פירוט  כל  בזה  אין  שהרי  "בפרך",  שהעבידום 

בפסוק  הנאמר  על  חזרה  רק  והוא  תוספת  או 

"בפרך").   – קשה"  ("עבודה  בכללות  עצמו 

רבי  דרש  ב)  יא,  (סוטה  בגמ'  שהרי  צ"ע,  וביותר 

שהכוונה  זה,  שבפסוק  "בפרך"  תיבת  אלעזר 

שלא  רק  לא   – זה  ולפי  רך".  "בפה  היא  בזה 

כלל  זה  בכתוב  שאין  כ"א  מאומה,  כאן  נוסף 

התוכן של "ויתנו עלינו עבודה קשה".

הזקן  רבינו  בנוסח  זה  שמטעם  לבאר  ויש 

ונמצא  (להרמ"ק),  למשה  תפלה  בסידור  שגרס  משמע  (וכן  נ"ע 

לאחר  הנה  המלבי"ם)  פירוש  עם  שבספרי  ההגדה  בנוסח  גם  כן 

הפסוק  גם  נוסף  בפרך"  וכו'  "ויעבידו  הפסוק 

בעבודה  חייהם  את  "וימררו  יד)  שם,  (שמות  הבא 

את  בשדה  עבדה  ובכל  ובלבנים  בחומר  קשה 

שבפסוק  בפרך",  בהם  עבדו  אשר  עבדתם  כל 

קשה"  ה"עבודה  היתה  מה  כבר  מבואר  זה 

ואופנה, ומובא בו גם בפירוש תיבות "בעבודה 

קשה".

קשה  בלבד  הראשון  הפסוק  שהבאת  ומכיון 

בעל  שיסתפק  לומר  מקום  שאין  כנ"ל,  היא, 

ותוספת  פירוט  בו  שאין  הראשון  בפסוק  ההגדה 

כלל (ואדרבה – כנ"ל לדברי רבי אלעזר בסוטה), 

בו  שיש  הבא  הפסוק  את  להביא  ימשיך  ולא 

עבודה  עליהם  נתנו  איך  הסיפור  ופירוט  ביאור 

זו  גירסא  הרי  בפסוק,  בארוכה  כנ"ל  קשה 

המוסיפה את הפסוק הבא מוכרחת היא.

ליישב  יש  הנוסחאות  משאר  שנשמט  [ומה 

של  הראשונים  היד  כתבי  שסופרי  מפני  שהוא 

בקיצור  רשמו  ההגדה)  נוסח  מקור  הספרי,  (ושל  ההגדות 

הייתה  וכוונתם  בפרך",  גו'  מצרים  "ויעבידו 

"וימררו",  הפסוק  שבסיום  "בפרך"  תיבת  על 

(יג-יד),  הפסוקים  שני  את  להעתיק  שיש  כלומר 

וכשהעתיק  צרכו  כל  שימש  שלא  מעתיק  ובא 

מלהעתיק,  עמד  הראשונה,  "בפרך"  תיבת  עד 

מסתיים  שלאחריו  פסוק  שגם  ליבו  שם  ולא 

בתיבה זו. ונשתקע הדבר]. 

יביב

ֶרְך ֶאֶרץ,  ִריׁשּות ּדֶ ְרא ֶאת ָעְנֵינּו - זֹו ּפְ ַוּיַ
ַדע ֱאלִקים ָרֵאל ַוּיֵ ֵני ִיׂשְ ֱאַמר: ַוַיְרא ֱאלִֹקים ֶאת ּבְ ּנֶ ָמה ׁשֶ ּכְ

מהי הראי' מ"וירא אלוקים" ש"ענינו זו פרישות דרך ארץ"?
"ארמי  הכתוב  המשך  את  דרשו  בהגדה 

ענינו  את  וירא  גו'  מצרימה  וירד  אבי  אובד 

זו  ענינו  את  "וירא   - לחצנו"  ואת  עמלנו  ואת 

אלוקים  וירא  שנאמר  כמה  ארץ  דרך  פרישות 

את בני ישראל וידע אלקים".

מתפרשת  "ענינו"  דתיבת  הא  והנה, 

"ענינו"  כי  בפשטות  מובן  ארץ,  דרך  כפרישות 

קרוי'  ארץ  דרך  ופרישות  עינוי,  מלשון  הוא 

עינוי כדאיתא ביומא (עד, ב) שהכתוב "אם תענה 

את בנותי" (בראשית לא, נ), קאי על זה. 

כסיפור  בגזירתו,  פרעה  נתכוון  לזה  וגם 

וצוה  גזר  בתחילה  יב):  פ"א,  רבה  (שמות  במדרש  רז"ל 


