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The basic structure of the Haggada of Pesach 
derives from the Mishnayot found in the tenth 
Perek of Masechet Pesachim.  As a framework, 
there the Tanna uses the four cups of wine that 
one is obligated to drink on the Seder night1 to 
define the different sections of the Haggada.2  
Three of the four cups are associated with well-
defined Mitzvot.  The first cup is correlated with 
the recitation of Kiddush,3 the third cup is linked 
to Birkat HaMazon and the fourth cup is tied to 
the singing of Hallel.4  On the other hand, while 
the purpose of the second cup is well-defined, 
its content and accomplishment is much more 
amorphous.  The second cup is designated as 
the location within the Haggada to accomplish 
the Mitzva of Maggid.  It is the section of the 
Haggada that fulfills the central Mitzva of the 
night of Pesach – Sippur Yetziyat Mitzrayim 
 .(סיפור יציאת מצרים)
 
The verse, “And Moshe said to the people, 
‘Remember this day, on which you went free 
from Egypt (ָזכֹור ֶאת ַהּיֹום ַהֶּזה ֲאֶׁשר יְָצאֶתם ִמִּמְצַריִם), 
the house of bondage, for God freed you from it 
with a mighty hand; no leavened bread shall be 
eaten…’”5 forms the basis for the Torah 
obligation to remember the Exodus.6  Even 
today this remains true since the 
accomplishment of this dictate is correlated with 

                                                 
ראל לא יאכל ערבי פסחים סמוך למנחה לא יאכל אדם עד שתחשך ואפילו עני שביש  1

עד שיסב ולא יפחתו לו מארבע כוסות של יין ואפילו מן התמחוי: (פסחים צט: משנה 
הללו, אחד אנשים ואחד נשים, ואחד כוסות תנו רבנן: הכל חייבין בארבעה  \\י,א) 

 תינוקות. (פסחים קח:)
קטז. מזגו לו כוס שני... (פסחים  \\מזגו לו כוס ראשון... (פסחים קיד. משנה י,ב)   2

ולא יפחתו לו  \\מזגו לו כוס שלישי...רביעי (פסחים קיז: משנה י,ז)  \\משנה י,ד) 
מארבעה. היכי מתקני רבנן מידי דאתי בה לידי סכנה? והתניא: לא יאכל אדם תרי, 
ולא ישתה תרי, ולא יקנח תרי, ולא יעשה צרכיו תרי. אמר רב נחמן: אמר קרא ליל 

זיקין. רבא אמר: כוס של ברכה מצטרף לטובה, ליל המשומר ובא מן המ -שמרים 
ואינו מצטרף לרעה. רבינא אמר: ארבעה כסי תקינו רבנן דרך חירות, כל חד וחד 

אמר לו רב חנן לרבא: שמע מינה ברכת  \\מצוה באפי נפשה הוא. (פסחים קט:) 
 המזון טעונה כוס! אמר לו: ארבע כסי תיקנו רבנן דרך חירות, כל חד וחד נעביד ביה

  מצוה. (פסחים קיז:) 
מזגו לו כוס ראשון בית שמאי אומרים מברך על היום ואח"כ מברך על היין ובית הלל   3

  אומרים מברך על היין ואחר כך מברך על היום: (פסחים קיד. משנה י,ב)
מזגו לו כוס שלישי מברך על מזונו רביעי גומר עליו את ההלל ואומר עליו ברכת השיר   4

לו אם רוצה לשתות ישתה בין שלישי לרביעי לא ישתה: (פסחים קיז: בין הכוסות הל
 משנה י,ז)

וַּיֹאֶמר מֶֹׁשה ֶאל ָהָעם ָזכֹור ֶאת ַהּיֹום ַהֶּזה ֲאֶׁשר יְָצאֶתם ִמִּמְצַריִם ִמֵּבית ֲעָבִדים ִּכי ְּבחֶֹזק   5
  יָד הֹוִציא יְקֹוָק ֶאְתֶכם ִמֶּזה וְֹלא יֵָאֵכל ָחֵמץ: (שמות יג,ג)

מצות עשה של תורה לספר בנסים ונפלאות שנעשו לאבותינו במצרים בליל חמשה   6
עשר בניסן שנאמר זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים כמו שנאמר זכור את 
יום השבת, ומנין שבליל חמשה עשר תלמוד לומר והגדת לבנך ביום ההוא לאמר 

שאין לו בן, אפילו  בעבור זה בשעה שיש מצה ומרור מונחים לפניך. ואף על פי
חכמים גדולים חייבים לספר ביציאת מצרים וכל המאריך בדברים שאירעו ושהיו הרי 

  זה משובח. (רמב"ם הל' חמץ ומצה ז,א)
אמר רב אחא בר יעקב: סומא פטור מלומר הגדה. כתיב הכא בעבור זה וכתיב התם   7

והאמר מרימר: פרט לסומין איני?  -פרט לסומא, אף כאן  -בננו זה, מה להלן 
שאלתינהו לרבנן דבי רב יוסף. מאן דאמר אגדתא בי רב יוסף? אמרו: רב יוסף. מאן 

קסברי רבנן: מצה בזמן הזה דרבנן.  -דאמר אגדתא בי רב ששת? אמרו: רב ששת. 
מכלל דרב אחא בר יעקב סבר מצה בזמן הזה דאורייתא? והא רב אחא בר יעקב 

כעין דאורייתא תיקון.  -סבר: כל דתקון רבנן ק -הוא דאמר מצה בזמן הזה דרבנן! 
 (פסחים קטז:)

the Mitzva of eating Matza7 which is a Torah 
ordained commandment irrespective of whether 
or not there is a Korban Pesach.8  If that Pasuk 
were the sole source for this requirement then it 
would be no different than the daily obligation to 
recall the Exodus9 and would therefore suffice 
with a simple mention of the event to discharge 
one’s obligation.10  As far as when one is to 
accomplish this Mitzva, the famous Mechilta that 
is found in the Haggada,11 based on the Pasuk 
“And you shall tell your son (וְִהַּגְדָּת ְלִבנְָך) on that 
day saying ‘because of this (ַּבֲעבּור ֶזה), God did 
this for me when I left Egypt’”12 emphasizes the 
need to specifically engage in Sippur Yetziyat 
Mitzrayim at a time when Matza and Marror are 
found in front of you ( בשעה שמצה ומרור מונחים
 or, in other words, the night of the fifteenth (לפניך
of Nissan.  The exact content and methodology 
of accomplishing this Mitzva is somewhat 
abiguous given the fact that there are numerous 
other verses that all appear to be referring to this 
charge that make the Mitzva much more 
involved. 
 
Looking at the Mishnayot in Pesachim, the 
Tanna seems to lay out a number of 
requirements in order to fulfill the Mitzva of 
Sippur Yetziyat Mitzrayim.  “After the second cup 
has been poured, here the son asks his father; 
and if the son does not have the capacity to ask 
questions on his own, his father teaches him; 
why is this night different from all other nights 
 and... ?(מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות)
according to the ability of the son, his father 

ומאי שנא מרור דכתיב על מצות  -אמר רבא: מצה בזמן הזה דאורייתא ומרור דרבנן.   8
ליכא מרור. מצה נמי הא  -יש מרור, ובזמן דליכא פסח  -ומררים בזמן דאיכא פסח 

אכלו מצת. ורב אחא מצה מיהדר הדר ביה קרא בערב ת -כתיב על מצות ומררים! 
ההיא  -אלא הכתיב בערב תאכלו מצת!  -בר יעקב אמר: אחד זה ואחד זה דרבנן. 

 -מיבעי ליה לטמא ושהיה בדרך רחוקה. דסלקא דעתך אמינא: כיון דפסח לא אכלי 
מצה ומרור נמי לא ניכול, קא משמע לן. ורבא אמר לך: טמא ושהיה בדרך רחוקה 

בו אינו אוכל,  -ובן נכר. דתניא: כל ערל לא יאכל בו, לא צריך קרא, דלא גרעי מערל 
 אבל אוכל במצה ומרור. ואידך: כתיב בהאי, וכתיב בהאי, וצריכי. (פסחים קכ.)

ֶרץ   9 אָת֙ ֵמֶא֣ י ְבִחָּפ֗זֹון יָָצ֙ נִי ִּכ֣ ֹ֑ ֶחם ע יו ַמּ֖צֹות ֶל֣ אַכל־ָעָל֥ ֹֽ ים ּת ת יִָמ֛ ץ ִׁשְבַע֥ ל ָעָלי֙ו ָחֵמ֔ ֹלא־תֹאַכ֤
 ִ י י ַחֶּיֽיָך: (דברים טז,ג) ִמְצַר֔ ל יְֵמ֥ ֹ֖ יִם ּכ ֶרץ ִמְצַר֔ ר ֶאת־֤יֹום ֵצֽאְתָ֙ך ֵמֶא֣ ֹ֗ ַען ִּתְזּכ מזכירין  \\ם ְלַמ֣

יציאת מצרים בלילות. אמר רבי אלעזר בן עזריה: הרי אני כבן שבעים שנה, ולא 
זכיתי שתאמר יציאת מצרים בלילות עד שדרשה בן זומא. שנאמר: למען תזכר את 

הלילות; וחכמים  -הימים, כל ימי חייך  -אתך מארץ מצרים כל ימי חייך. ימי חייך יום צ
להביא לימות המשיח. (ברכות יב: משנה א,ה)  -העולם הזה, כל  -אומרים: ימי חייך 

אף על פי שאין מצות ציצית נוהגת בלילה קוראין אותה בלילה מפני שיש בה זכרון  \\
מצרים ביום ובלילה שנאמר למען תזכור את יום  יציאת מצרים ומצוה להזכיר יציאת

צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך, וקריאת שלש פרשיות אלו על סדר זה היא הנקראת 
 קריאת שמע. (רמב"ם הל' ק"ש א,ג)

וכן הוא אומר זכור את יום השבת לקדשו יכול בלבך כשהוא אומר שמור הרי שמירת  10
שונה בפיך וכן הוא אומר זכור ואל תשכח לב אמורה הא מה אני מקיים זכור שתהי' 

את אשר הקצפת את ה' אלקיך במדבר יכול בלבך כשהוא אומר אל תשכח הרי 
שכיחת לב אמורה הא מה אני מקיים זכור שתהא שונה בפיך וכן הוא אומר זכור את 
אשר עשה ה' אלקיך למרים יכול בלבך כשהוא אומר השמר בנגע הצרעת לשמור 

יחת לב אמורה הא מה אני מקיים זכור שתהיה שונה בפיך וכן מאד ולעשות הרי שכ
הוא אומר זכור את אשר עשה לך עמלק יכול בלבך כשהוא אומר לא תשכח הרי 
שכיחת לב אמורה הוא מה אני מקיים זכור שתהיה שונה בפיך: (ספרא בחוקותי 

עיין השגות הרמב"ן לספר המצוות לרמב"ם שכחת  \\ פרשה א עד פרק א אות ג)
  ועיין רמב"ן דברים כד,ט \\העשין מצוה שביעית 

והגדת לבנך. שומע אני מראש חדש ת"ל ביום ההוא אי ביום ההוא יכול מבעוד יום  11
מכילתא דרבי ת"ל בעבור זה בשעה שיש מצה ומרור מונחים לפניך על שולחנך: (

  מסכתא דפסחא פרשה יז) –ישמעאל בא 
  ּוא ֵלאמֹר ַּבֲעבּור ֶזה ָעָׂשה יְקֹוָק ִלי ְּבֵצאִתי ִמִּמְצָריִם: (שמות יג,ח) וְִהַּגְדָּת ְלִבנְָך ַּבּיֹום ַהה 12

Pesach 
The Haggada 

Why Maggid and More Maggid? 
Simon Wolf 
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teaches him; he begins with disgrace and 
concludes with glory (מתחיל בגנות ומסיים בשבח); 
and he expounds from the passage: ‘An 
Aramean tried to destroy my father ( ודורש מארמי
 until he concludes explaining the 13’,(אובד אבי
entire section.14  Rabban Gamliel would say: 
‘Anyone who did not say these three matters on 
Pesach has not fulfilled his obligation ( כל שלא
 They :(אמר שלשה דברים אלו בפסח לא יצא ידי חובתו
are Pesach, Matza, and Maror (פסח מצה ומרור).  
Pesach is brought because God passed over the 
houses of our forefathers in Egypt, (as it is 
stated: “you shall say, ‘It is the Pesach sacrifice 
to God, who passed over the houses of Bnei 
Yisrael in Egypt when smiting the Egyptians, 
sparing our houses...’15).  The reason for Matza 
is because our forefathers were redeemed from 
Egypt, (as it is stated: “And they baked 
unleavened cakes of the dough that they had 
taken out of Egypt, for it was not leavened, since 
they had been driven out of Egypt and could not 
delay; nor had they prepared any provisions for 
themselves.”16).  The reason for bitter herbs is 
because the Egyptians embittered our 
forefathers’ lives in Egypt, (as it is stated: “they 
made life bitter for them with harsh labor with 
mortar and bricks and with all sorts of tasks in 
the field. All the work that was imposed on them 
was done in a grueling manner.”17).’  In each and 
every generation a person must view himself as 
though he personally left Egypt, as it is stated: 
‘And you shall tell your son on that day saying 
“because of this, God did this for me when I left 
Egypt (ַּבֲעבּור ֶזה ָעָׂשה יְקֹוָק ִלי ְּבֵצאִתי ִמִּמְצָריִם).”’18  
Therefore we are obligated to thank, praise, 
glorify, extol, exalt, honor, bless, revere, and 
laud the One who performed for our forefathers 
and for us all these miracles: He took us out from 
slavery to freedom, from sorrow to joy, from 
mourning to celebration, from darkness to a 
great light, and from enslavement to redemption. 
And we will therefore say before Him: Halleluka 
 The Mishnayot then  19”.(ונאמר לפניו הללוי-ה)
continue with a description as to what sections 

                                                 
י וְָענִיָת וְָאַמְרָּת ִלְפנֵי יְקֹוָק ֱאֹלֶקיָך ֲאַרִּמי אֵֹבד ָאִבי וַּיֵֶרד ִמְצַריְָמה וַּיָָגר ָׁשם ִּבְמֵתי ְמָעט וַיְהִ  13

 ֹ ָתנּו ַהִּמְצִרים וַיְַעּנּונּו וַּיְִּתנּו ָעֵלינּו ֲעבָֹדה ָקָׁשה: וַּנְִצַעק ָׁשם ְלגֹוי ָּגדֹול ָעצּום וָָרב: וַּיֵָרעּו א
ֶאל יְקֹוָק ֱאֹלֵקי ֲאבֵֹתינּו וַּיְִׁשַמע יְקֹוָק ֶאת קֵֹלנּו וַּיְַרא ֶאת ָענְיֵנּו וְֶאת ֲעָמֵלנּו וְֶאת ַלֲחֵצנּו: 

רַֹע נְטּויָה ּוְבמָֹרא ָּגדֹל ּוְבאֹתֹות ּוְבמְֹפִתים: וַיְִבֵאנּו וַּיֹוִצֵאנּו יְקֹוָק ִמִּמְצַריִם ְּביָד ֲחָזָקה ּוִבזְ 
ֶאל ַהָּמקֹום ַהֶּזה וַּיִֶּתן ָלנּו ֶאת ָהָאֶרץ ַהּזֹאת ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ּוְדָבׁש: וְַעָּתה ִהּנֵה ֵהֵבאִתי 

י יְקֹוָק ֱאֹלֶקיָך וְִהְׁשַּתֲחוִיָת ֶאת ֵראִׁשית ְּפִרי ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר נַָתָּתה ִּלי יְקֹוָק וְִהּנְַחּתֹו ִלְפנֵ 
ִלְפנֵי יְקֹוָק ֱאֹלֶקיָך: וְָׂשַמְחָּת ְבָכל ַהּטֹוב ֲאֶׁשר נַָתן ְלָך יְקֹוָק ֱאֹלֶקיָך ּוְלֵביֶתָך ַאָּתה וְַהֵּלוִי 

 יא)-וְַהֵּגר ֲאֶׁשר ְּבִקְרֶּבָך: (דברים כו,ה
ן אביו מלמדו מה נשתנה הלילה מזגו לו כוס שני וכאן הבן שואל אביו ואם אין דעת בב 14

הזה מכל הלילות שבכל הלילות אנו אוכלין חמץ ומצה הלילה הזה כולו מצה שבכל 
הלילות אנו אוכלין שאר ירקות הלילה הזה מרור שבכל הלילות אנו אוכלין בשר צלי 
שלוק ומבושל הלילה הזה כולו צלי שבכל הלילות אנו מטבילין פעם אחת הלילה 

ולפי דעתו של בן אביו מלמדו מתחיל בגנות ומסיים בשבח ודורש הזה שתי פעמים 
 מארמי אובד אבי עד שיגמור כל הפרשה כולה: (פסחים קטז. משנה י,ד)

יִם ְּבנְָגּ֥פֹו ֶאת־ 15 י ְבֵנֽי־יְִׂשָרֵאל֙ ְּבִמְצַר֔ ַסח ַעל־ָּבֵּת֤ ר ָּפ֠ ק ֲאֶׁש֣ ָ֗ יקֹו ַסח ֜הּוא ַלֽ ם ֶזַֽבח־ֶּפ֨ וֲַאַמְרֶּת֡
יִם ם וִַּיְֽׁשַּתֲחוּֽו: (שמות יב,כז) ִמְצַר֖ ד ָהָע֖ ֹ֥ יל וַּיִּק ינּו ִהִּצ֑  וְֶאת־ָּבֵּת֣

יִם וְֹל֤  16 ץ ִּכֽי־גְֹרׁ֣שּו ִמִּמְצַר֗ י ֹ֣לא ָחֵמ֑ ת ַמּ֖צֹות ִּכ֣ ֹ֥ יִם ֻעג יאּו ִמִּמְצַר֛ ר הֹוִצ֧ ק ֲאֶׁש֨ א וַּיֹא֨פּו ֶאת־ַהָּבֵצ֜
ה ֹלא־ עָ  ַּה וְַגם־ֵצָד֖   ׂ֥שּו ָלֶהֽם: (שמות יב,לט)ָיְֽכלּ֙ו ְלִהְתַמְהֵמ֔

of the Hallel the individual recites at this point 
and the proper conclusion for this section of the 
Haggada. 
 
The requirement to engage the children in the 
Mitzva and to ask questions presumably stems 
from the three verses in the Torah that have a 
child posing a question with regards to the 
celebration or commemoration of the Exodus.  
Each of those queries comes with a slightly 
different, topically relevant, suggested answer 
which, in all likelihood, is what contributes to the 
tenor and content of the Mitzva of Sippur 
Yetziyat Mitzrayim advocated by the Mishna and 
the commentators.  The varied answers also 
probably explain the Mishna’s statement that the 
parent’s response to the child is subjective, 
“according to the ability of the son, his father 
teaches him (ולפי דעתו של בן אביו מלמדו).” 
 
Upon commanding Bnei Yisrael to prepare and 
offer the Korban Pesach in Egypt, the Torah 
segues into “And when your children ask you 
ה ִּכֽי־יֹאְמ֥רּו ֲאֵליֶכ֖ם ְּבֵניֶכ֑ם)  What is the reason‘ ,(וְָהיָ֕
that you perform this rite of the Korban Pesach 
את ָלֶכֽם) ֹ֖ ה ַהּז ה ָהֲעבָֹד֥  The Torah’s  20”’?(ָמ֛
suggested response is “And you shall say, ‘It is 
the Pesach sacrifice to God, who passed over 
the houses of Bnei Yisrael in Egypt when smiting 
the Egyptians, sparing our houses...’15 
 
Shortly after the Exodus it says “And when, in 
the future, your child queries of you, saying ( וְָהיָה
 - ַמה ּזֹאת) What is this‘ ,(ִּכי יְִׁשָאְלָך ִבְנָך ָמָחר ֵלאמֹר
practice of redeeming the first-born)?’  You shall 
reply, ‘It was with a mighty hand that God 
brought us out from Egypt, the house of 
bondage.  When Paraoh stubbornly refused to 
let us go, God slew every first-born male in the 
land of Egypt, the first-born of both human and 
animal. Therefore, I sacrifice to God every first 

ם  17 ָדָת֔ ֹ֣ ת ָּכל־ֲעב ה ֵא֚ ה ַּבָּׂשֶד֑ ים ּוְבָכל־ֲעבָֹד֖ ֶמ֙ר ּוִבְלֵבנִ֔ ֹ֙ ה ְּבח ה ָקָׁש֗ ם ַּבֲעבָֹד֣ וַיְָמְר֨רּו ֶאת־ַחּיֵיֶה֜
ם ְּבָפֶֽרְך: (שמות א,יד)   ֲאֶׁשר־ָעְב֥דּו ָבֶה֖

  ר ֶזה ָעָׂשה יְקֹוָק ִלי ְּבֵצאִתי ִמִּמְצָריִם: (שמות יג,ח) וְִהַּגְדָּת ְלִבנְָך ַּבּיֹום ַההּוא ֵלאמֹר ַּבֲעבּו 18
רבן גמליאל היה אומר כל שלא אמר שלשה דברים אלו בפסח לא יצא ידי חובתו  19

ואלו הן פסח מצה ומרור פסח על שום שפסח המקום על בתי אבותינו במצרים מצה 
את חיי אבותינו  על שום שנגאלו אבותינו במצרים מרור על שום שמררו המצריים

במצרים בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים שנאמר 
(שמות יג) והגדת לבנך ביום ההוא לאמר בעבור זה עשה ה' לי בצאתי ממצרים 
לפיכך אנחנו חייבין להודות להלל לשבח לפאר לרומם להדר לברך לעלה ולקלס למי 

ם האלו הוציאנו מעבדות לחירות מיגון לשמחה שעשה לאבותינו ולנו את כל הניסי
ה: -ומאבל ליום טוב ומאפילה לאור גדול ומשעבוד לגאולה ונאמר לפניו הללוי

עיין בנוסח המשנה בגמרא ובנוסחאות הראשונים  \\קטז: משנה י,ה) -(פסחים קטז.
וגם עיין הרמב"ם הל' חמץ ומצה  \\שמוסיף את ציטוט הפסוקים בדרי רבן גמליאל 

ד שיש לו נוסח אחר לסיבת המצה: ...ומגביה המצה בידו ואומר מצה זו שאנו ח,
אוכלין על שם שלא הספיק בצקם של אבותינו להחמיץ עד שנגלה עליהם מלך מלכי 
המלכים הקדוש ברוך הוא וגאלם מיד שנאמר ויאפו את הבצק אשר הוציאו ממצרים 

 וכו'...
ם ּבְ  20 ה ִּכֽי־יֹאְמ֥רּו ֲאֵליֶכ֖ את ָלֶכֽם: (שמות יב,כו)וְָהיָ֕ ֹ֖ ה ַהּז ה ָהֲעבָֹד֥ ם ָמ֛  נֵיֶכ֑
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male issue of the womb and redeem every male 
first-born among my children.’”21 
 
The last instance appears in Moshe’s speech to 
the children of those that exited from Egypt.  
“When, in the future, your child asks you (ִּכֽי־
ר ֹ֑ ר ֵלאמ  What are all these‘ ,(יְִׁשָאְלָ֥ך ִבְנָ֛ך ָמָח֖
decrees, laws, and rules that God, our Lord, has 
enjoined upon you ( ים ת וְַהֻֽחִּקי֙ם וְַהִּמְׁשָּפִט֔ ֹ֗ ה ָהֵעד ָמ֣
ינּו ֶאְתֶכֽם ר ִצָּו֛ה יְקָֹו֥ק ֱאֹלֵק֖  Here the Torah  22”?(ֲאֶׁש֥
provides the most extensive answer, “you shall 
say to your children, ‘We were slaves to Paraoh 
in Egypt (יִם ה ְּבִמְצָר֑ ֹ֖ ינּו ְלַפְרע ים ָהִי֥  and God (ֲעָבִד֛
freed us from Egypt with a mighty hand.  God 
wrought before our eyes marvelous and 
destructive signs and portents in Egypt, against 
Pharaoh and all his household; and He freed us 
from there, in order to take us and give us the 
land He promised to our fathers.  Then God 
commanded us to observe all these laws, to 
revere our God, our Lord, for our own benefit 
and to sustain us, as is now the case…’” 
 
In the context of the Mitzva to consume Matza 
instead of Chametz, there is another example of 
relating about the Exodus to one’s child, but in 
this case it is an unprovoked response.  ‘And you 
shall tell your son (וְִהַּגְדָּת ְלִבְנָך) on that day 
saying “because of this, God did this for me 
when I left Egypt ( ַּבֲעבּור ֶזה ָעָׂשה יְקֹוָק ִלי ְּבֵצאִתי
 The self-initiated response is likely  18’”.(ִמִּמְצָריִם
the source for the Mishna’s statement that “if the 
son does not have the capacity to ask questions 
on his own, his father teaches him ( ואם אין דעת
 ,It also could be the source that  ”.(בבן אביו מלמדו
absent a child, one is still obligated to discuss 
(possibly in a question and answer format)23 
these matters with those that are present or 
even with themselves.24 
 
The Tanna of the Mishna likely sees beginning 
with disgrace and concluding with glory ( מתחיל
 as a structural paradigm (בגנות ומסיים בשבח
                                                 

וְָהיָה ִּכי יְִׁשָאְלָך ִבנְָך ָמָחר ֵלאמֹר ַמה ּזֹאת וְָאַמְרָּת ֵאָליו ְּבחֶֹזק יָד הֹוִציָאנּו יְקֹוָק ִמִּמְצַריִם  21
ָּכל ְּבכֹור ְּבֶאֶרץ ִמְצַריִם ִמְּבכֹר  ִמֵּבית ֲעָבִדים: וַיְִהי ִּכי ִהְקָׁשה ַפְרעֹה ְלַׁשְּלֵחנּו וַּיֲַהרֹג יְקֹוָק

ָאָדם וְַעד ְּבכֹור ְּבֵהָמה ַעל ֵּכן ֲאנִי זֵֹבַח ַליקֹוָק ָּכל ֶּפֶטר ֶרֶחם ַהְּזָכִרים וְָכל ְּבכֹור ָּבנַי 
  טו)-ֶאְפֶּדה: (שמות יג,יד

ת וְַהֻֽחִּקי֙ם וְַהּמִ  22 ֹ֗ ה ָהֵעד ר ָמ֣ ֹ֑ ר ֵלאמ ינּו ִּכֽי־יְִׁשָאְלָ֥ך ִבנְָ֛ך ָמָח֖ ר ִצָּו֛ה יְקָֹו֥ק ֱאֹלֵק֖ ים ֲאֶׁש֥ ְׁשָּפִט֔
יִם ְּבָי֥ד חֲ  נּו יְקָֹו֛ק ִמִּמְצַר֖ יִם וַּיִֹציֵא֧ ה ְּבִמְצָר֑ ֹ֖ ינּו ְלַפְרע ים ָהִי֥ ָזָקֽה: ֶאְתֶכֽם: וְָאַמְרָּת֣ ְלִבנְָ֔ך ֲעָבִד֛

ים׀ ְּבִמְצַר֛  ים וְָרִע֧ ת ּ֠ומְֹפִתים ְּגדִֹל֨ ֹ֣ ק אֹות ָ֡ ן יְקֹו נּו וַּיִֵּת֣ ה ּוְבָכל־ֵּבי֖תֹו ְלֵעיֵנֽינּו: וְאֹוָת֖ ֹ֥ יִם ְּבַפְרע
 ֹ נּו יְק ינּו: וַיְַצֵּו֣ ע ַלֲאבֵֹתֽ ר נְִׁשַּב֖ ֶרץ ֲאֶׁש֥ ֶתת ָל֙נּ֙ו ֶאת־ָהָא֔ נּו ָל֤ יא אָֹת֔ ַע֙ן ָהִב֣ ם ְלַמ֙ יא ִמָּׁש֑ ק הֹוִצ֣ וָ֗

ה ֶאת־יְקָֹו֣ק אֱ  ֶּלה ְליְִרָא֖ ים ָהֵא֔ נּו ַלֲעׂשֹו֙ת ֶאת־ָּכל־ַהֻחִּק֣ ים ְלַחּיֵֹת֖ ינּו ְל֥טֹוב ָל֙נּ֙ו ָּכל־ַהָּיִמ֔ ֹלֵק֑
את ִלְפֵנ֛י יְקָֹו֥ק  ֹ֗ ר ַלֲעׂ֜שֹות ֶאת־ָּכל־ַהִּמְצָו֣ה ַהּז ֹ֨ נּו ִּכֽי־נְִׁשמ ְהיֶה־ָּל֑ ה ִּתֽ ְּכַהּ֥יֹום ַהֶּזֽה: ּוְצָדָק֖

ר ִצָּוֽנּו: (דברים ו,כ ינּו ַּכֲאֶׁש֥  כה)-ֱאֹלֵק֖
הוא שואל  -אשתו שואלתו. ואם לאו  -לו, ואם אינו חכם שוא -תנו רבנן: חכם בנו  23

שואלין זה לזה. (פסחים  -לעצמו. ואפילו שני תלמידי חכמים שיודעין בהלכות הפסח 
  \\קטז.) 

והגדת לבנך אף על פי שלא ישאלך אין לי אלא בזמן שיש לו בן, בינו לבין עצמו ובינו  24
אבל הרמב"ם היה  \\א דרשב"י יג,ח) לבין אחרים מנין ת"ל והגדת לבנך... (מכילת

לו גירסא אחרת במכילתא ומביא מקור לדין זה ממקום אחר: ...ולשון מכילתא 
דרשב"י במדרש הגדול מכלל שנאמר כי ישאלך בנך יכול אם ישאלך אתה מגיד לו 
ואם לאו אין אתה מגיד לו תלמוד לומר והגדת לבנך אף על פי שאינו שואלך אין לי 

לו בן בינו לבין עצמו בינו לבין אחרים מניין תלמוד לומר ויאמר משה  אלא בזמן שיש

because in the three occasions25 in Devarim and 
Yehoshua (all quoted in the Haggada) where 
there is a quick synopsis of the Egyptian exile 
and subsequent Exodus it follows that pattern. 
 
Rav and Shmuel argue about what is meant by 
the Mishna’s requirement to “begin with disgrace 
 Shmuel believes that this is a  26”.(מתחיל בגנות)
demand to begin the retelling of the story of the 
Exodus from Bnei Yisrael’s difficult beginning as 
slaves in Egypt ( ים ָהִי֥ינ יִםֲעָבִד֛ ה ְּבִמְצָר֑ ֹ֖ ּו ְלַפְרע ).  The 
night of Pesach is not just a celebration of the 
redemption and the current ascendant state of 
the nation, but also a recognition of the difficult 
circumstances that preceded the Exodus.  The 
years of slavery and degradation help to 
accentuate the tremendous gratitude we owe to 
God for saving us from this terrible plight and the 
responsibility it places upon us to adhere to 
God’s directives.  On the other hand, Rav 
suggests that this dictate is a necessity to go 
back in history to the great founding father of the 
nation, Avraham Avinu, and acknowledge his 
humble beginnings as an idol worshipper 
 The text he  .(ִמְּתִחָּלה עֹוְבֵדי ֲעבֹוָדה ָזָרה ָהיּו ֲאבֹוֵתינּו)
cites is Yehoshua’s covenantal good-bye 
speech to Bnei Yisrael in which he reviews Bnei 
Yisrael’s history all the way from Avraham Avinu 
until the present and within which is subsumed 
a description of their descent to and miraculous 
exit from Egypt.27 
 
It is possible that the difference of opinion 
between Rav and Shmuel stems from their 
understanding of the subsequent statement of 
the Mishna that “he expounds from the passage: 
‘An Aramean Oved my father ( ודורש מארמי אובד
 until he concludes explaining the entire 13’,(אבי
section.”14  Who is the ‘Aramean’ and ‘father’ 
found in the verse?  The most common 
understanding28 and the one put forth by the 
Haggada is that the Aramean is Lavan and the 
father is Yaakov.   Given those assumptions, the 

אל העם זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים. כלומר שהוא צוה לזכרו כמו אמרו 
(עשה"ד ע' קנה) זכור את יום השבת לקדשו. וכבר ידעת לשון אמרם (הגש"פ) ואפילו 

כלה מצוה עלינו לספר ביציאת כולנו חכמים כלנו נבונים כלנו יודעים את התורה 
  מצרים וכל המספר ביציאת מצרים הרי זה משובח. (רמב"ם סה"מ מצות עשה קנז)

  בסוף ימיו (יהושע כד)יא), ברית יהושע -כה, מקרא ביכורים (דברים כו,א-דברים ו,כ 25
מתחיל בגנות ומסיים בשבח מאי בגנות? רב אמר: מתחלה עובדי עבודת גלולים היו  26

 ושמואל אמר: עבדים היינו. (פסחים קטז.)  אבותינו.
וַּיֱֶאסֹף יְהֹוֻׁשַע ֶאת ָּכל ִׁשְבֵטי יְִׂשָרֵאל ְׁשֶכָמה וַּיְִקָרא ְלִזְקנֵי יְִׂשָרֵאל ּוְלָראָׁשיו ּוְלׁשְֹפָטיו  27

ר יְקֹוָק ֱאֹלֵקי יְִׂשָרֵאל ּוְלׁשְֹטָריו וַּיְִתיְַּצבּו ִלְפנֵי ָהֱאֹלִקים: וַּיֹאֶמר יְהֹוֻׁשַע ֶאל ָּכל ָהָעם ּכֹה ָאמַ 
ְּבֵעֶבר ַהּנָָהר יְָׁשבּו ֲאבֹוֵתיֶכם ֵמעֹוָלם ֶּתַרח ֲאִבי ַאְבָרָהם וֲַאִבי נָחֹור וַּיַַעְבדּו ֱאֹלִהים 
ֲאֵחִרים: וֶָאַּקח ֶאת ֲאִביֶכם ֶאת ַאְבָרָהם ֵמֵעֶבר ַהּנָָהר וָאֹוֵלְך אֹותֹו ְּבָכל ֶאֶרץ ְּכנַָען וַָאְרֶּבה 

ְרעֹו וֶָאֶּתן לֹו ֶאת יְִצָחק: וֶָאֵּתן ְליְִצָחק ֶאת יֲַעקֹב וְֶאת ֵעָׂשו וֶָאֵּתן ְלֵעָׂשו ֶאת ַהר ֵׂשִעיר ֶאת זַ 
ָלֶרֶׁשת אֹותֹו וְיֲַעקֹב ּוָבנָיו יְָרדּו ִמְצָריִם: וֶָאְׁשַלח ֶאת מֶֹׁשה וְֶאת ַאֲהרֹן וֶָאּגֹף ֶאת ִמְצַריִם 

 ְ ַאַחר הֹוֵצאִתי ֶאְתֶכם: וָאֹוִציא ֶאת ֲאבֹוֵתיֶכם ִמִּמְצַריִם וַָּתבֹאּו ַּכֲאֶׁשר ָעִׂשיִתי ְּבִקְרּבֹו ו
ַהּיָָּמה וַּיְִרְּדפּו ִמְצַריִם ַאֲחֵרי ֲאבֹוֵתיֶכם ְּבֶרֶכב ּוְבָפָרִׁשים יַם סּוף: וַּיְִצֲעקּו ֶאל יְקֹוָק וַּיֶָׂשם 

ַהּיָם וַיְַכֵּסהּו וִַּתְרֶאינָה ֵעינֵיֶכם ֵאת ֲאֶׁשר ַמֲאֵפל ֵּבינֵיֶכם ּוֵבין ַהִּמְצִרים וַּיֵָבא ָעָליו ֶאת 
  ָעִׂשיִתי ְּבִמְצָריִם וֵַּתְׁשבּו ַבִּמְדָּבר יִָמים ַרִּבים:... (יהושע פרק כד)

ואמרת לפני ה' אלקיך ארמי אובד אבי, מלמד שלא ירד אבינו יעקב לארם אלא על  28
 ברים כי תבא פיסקא שא)מנת לאבד ומעלה על לבן הארמי כאילו איבדו (ספרי ד
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interpretation of the verse is that Lavan the 
Aramean tried to destroy or annihilate my 
forefather Yaakov ( ָהֲאַרִמי ַלֲעׂשֹות ַמה ִּבֵּקש ָלָבן 

וְָלָבן ִּבֵּקׁש ַלֲעקֹור ֶאת ַהּכֹל, ֶשּנֱֶאַמר: ֲאַרִּמי ...ְליֲַעקֹב ָאִבינּו
 The Ibn Ezra rejects this explanation  .(אֵֹבד ָאִבי
since the verb ‘Oved’ should have been in the 
active effector form (מאביד או מאבד) – causing 
destruction to others rather than ‘Oved’ which is 
a description of the status of the subject.29  He 
therefore suggests that the entire phrase 
references Yaakov with the statement meaning 
that “when my father was in Aram, he was 
destitute (and then he continued on to descend 
to Mitzrayim as a stranger).”  Both of these 
interpretations see the quick historical synopsis 
presented as part of the ceremony of the first 
fruits (מקרא ביכורים) beginning with a reference 
to Yaakov Avinu.  Alternatively, the Rashbam 
suggests that the verb ‘Oved’ means to be lost, 
a wanderer or an exile.30  In that case, the verse 
would be saying that “my forefather Avraham 
was a wandering Aramean.”  In other words, 
Yaakov, who descended to Egypt, hailed from a 
family whose origins were in a foreign land (ארם) 
and who were then enslaved in another foreign 
land (מצרים) until God finally brought them to and 
granted them the land of Israel as a homeland. 
 
If one were to assume that the Mishna is to be 
read in the following manner: “he begins with 
disgrace and concludes with glory: he expounds 
from the passage ‘An Aramean Oved my father’ 
until he concludes explaining the entire section. 
  ”.(מתחיל בגנות ומסיים בשבח: ודורש מארמי אובד אבי)
The first statement (מתחיל בגנות ומסיים בשבח) 
followed by a colon which would indicate that it 
is then defined by the subsequent second 
statement (ודורש מארמי אובד אבי).  That would 
mean one’s understanding of the phrase Arami 
Oved Avi (ארמי אובד אבי) would be influential in 
determining at what point in history does one 
begin with disgrace (מתחיל בגנות), Avraham or 
Yaakov.  If one believed that Arami Oved Avi 
referenced to Avraham then one (שיטת רב) 
would begin Sippur Yetziyat Mitzrayim from our 
forefathers were idol worshippers ( ִמְּתִחָּלה עֹוְבֵדי
 Whereas, if one thought it  .(ֲעבֹוָדה ָזָרה ָהיּו ֲאבֹוֵתינּו
was referencing to Yaakov then one ( שיטת

                                                 
מלת אובד מהפעלים שאינם יוצאים, ואילו היה ארמי על לבן, היה הכתוב  -אובד אבי  29

אומר מאביד או מאבד. ועוד, מה טעם לאמר 'לבן בקש להאביד אבי', וירד מצרימה? 
ולבן לא סבב לרדת אל מצרים. והקרוב, שארמי הוא יעקב. כאילו אמר הכתוב: כאשר 

עני בלא ממון. וכן תנו שכר לאובד (משלי לא,  -ם, היה אובד, והטעם היה אבי באר
ו). והעד: ישתה וישכח רישו (שם שם, ז). והנה הוא ארמי אובד היה אבי, והטעם, 
כי לא ירשתי הארץ מאבי כי עני היה כאשר בא אל ארם. גם גר היה במצרים, והוא 

תנו מעבדות ותתן לנו ארץ היה במתי מעט, ואחר כן שב לגוי גדול, ואתה ה' הוצא
טובה. ואל יטעון טוען, איך יקרא ארמי? והנה כמוהו יתרא הישמעאלי (דה"א ב,יז) 

עיין ברבי אליהו מזרחי ובהכתב  \\והוא ישראלי, כי כן כתוב. (אבן עזרא דברים כו,ה) 
 והקבלה שהעלו תשובות לטענות האבן עזרא

 would begin the discussion with our being (שמואל
enslaved in Egypt ( ים יִם ֲעָבִד֛ ה ְּבִמְצָר֑ ֹ֖ ינּו ְלַפְרע ָהִי֥ ). 
 
It would also stand to reason that the praise or 
glory (שבח) required by Rav and Shmuel which 
would trigger the need for Hallel would somehow 
be correlated with their opinions as to what is the 
referred to denigration (גנות).  For Shmuel, the 
antidote to “we were slaves to Paraoh ( ים ֲעָבִד֛
יִם ה ְּבִמְצָר֑ ֹ֖ ינּו ְלַפְרע  is that God miraculously ”(ָהִי֥
redeemed us from that predicament ( ָוַּיֹוִציֵאנּו יְי
 and that would (ֱאֹלֵקינּו ִמָּשם ְּביָד ֲחָזָקה ּוִבְזרֹוַע נְטּויָה
be what necessitates Hallel.  On the other hand, 
Rav’s offsetting pride is that God has brought us 
close to worship Him (וְַעְכָשיו ֵקְרָבנּו ַהָּמקֹום ַלֲעבָֹדתו) 
despite our ignoble past as idol worshippers 
( ֲאבֹוֵתינּו ִמְּתִחָּלה עֹוְבֵדי ֲעבֹוָדה ָזָרה ָהיּו ) and therefore 
that unique status would behoove us to thank 
and praise God. 
 
As mentioned above, the author of the Haggada 
interprets Arami Oved Avi (ארמי אובד אבי) as a 
story about Yaakov Avinu and therefore one is 
not surprised to find that immediately after the 
questions of Ma Nishtana, the Haggada 
launches into “we were slaves to Paraoh ( ים ֲעָבִד֛
יִם ה ְּבִמְצָר֑ ֹ֖ ינּו ְלַפְרע  following the view of ”,(ָהִי֥
Shmuel.  Although, if one looks in the Rambam, 
when discussing the requirement to begin with 
disgrace and conclude with glory ( מתחיל בגנות
 he suggests that this is ,(ומסיים בשבח
accomplished through “recounting that in the 
beginning, our ancestors at the time of Terach 
and before him, were heretics, erring after 
emptiness and pursuing idolatry. And he 
concludes with the true religion that the 
Omnipresent brought us close to Him, separated 
us from the nations and brought us close to His 
unification,” which is the view of Rav.31  More 
surprisingly, he then continues, “And likewise 
does he begin and lets it be known that we were 
slaves to Paraoh in Egypt and all of the evil that 
he did to us. And he concludes with the miracles 
and with the wonders that were done for us and 
with our freedom,” which is the view of Shmuel.  
He believes that one should actually follow both 
positions.  If one looks more carefully at the 
Haggada, they might actually notice the same 
phenomenon.  While, as already noted above, 

כדכת' לך לך מארצך, וכדכת' ויהי  אבי אברהם ארמי היה, אובד וגולה מארץ ארם. 30
כאשר התעו אותי אלקים מבית אבי. לשון אובד ותועה אחד הם באדם הגולה כדכת' 
תעיתי כשה אובד בקש עבדך, צאן אובדות היו עמי רועיהם התעום. כלומר מארץ 
נכריה באו אבותינו לארץ הזאת ונתנה הקדוש ברוך הוא לנו: (אבן עזרא דברים 

  כו,ה)
להתחיל בגנות ולסיים בשבח, כיצד מתחיל ומספר שבתחלה היו אבותינו בימי וצריך  31

תרח ומלפניו כופרים וטועין אחר ההבל ורודפין אחר ע"ז, ומסיים בדת האמת 
שקרבנו המקום לו והבדילנו מן התועים וקרבנו ליחודו, וכן מתחיל ומודיע שעבדים 

ונפלאות שנעשו לנו  היינו לפרעה במצרים וכל הרעה שגמלנו ומסיים בנסים
ובחירותנו, והוא שידרוש מארמי אובד אבי עד שיגמור כל הפרשה, וכל המוסיף 

 ומאריך בדרש פרשה זו הרי זה משובח. (רמב"ם הל' חמץ ומצה ז,ד)
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the Haggada begins with “we were slaves to 
Paraoh ( ה ְּבִמְצָר֑  ֹ֖ ינּו ְלַפְרע ים ָהִי֥ יִםֲעָבִד֛ ),” it also later 
on contains the view of Rav when it suddenly 
does a historical flashback and states, “our 
forefathers were originally idol worshippers 
 ”.(ִמְּתִחָּלה עֹוְבֵדי ֲעבֹוָדה ָזָרה ָהיּו ֲאבֹוֵתינּו)
 
Rabban Gamliel’s demand for describing the 
purpose of three essential components of the 
Seder likely derives from the Torah’s 
assumption of the questions that will be posed 
by children in the future.  In one of those 
instances, it is in the context of the Korban 
Pesach32 and in another it is against a backdrop 
of a requirement to eat Matza.33  This would 
imply that the answers provided to the child will 
afford them an understanding of what is the 
significance of the Korban Pesach and Matza.  
As far as the Maror is concerned, Rabban 
Gamliel either sees that as the third leg of 
Korban Pesach thanksgiving meal ( ַעל־ַמּ֥צֹות
ים יֹאְכֻלֽהּו  or an essential contrast to better 34(ּוְמרִֹר֖
comprehend the significance of the Matza and 
Korban Pesach.  For a deeper understanding 
and more extensive discussion as to why it is 
necessary to have physical props according 
Rabban Gamliel, please see our previous shiur 
on the matter (Pesach – Haggada Insights -- 
Actions Speak Louder than Words). 
 
In summary, the Tanna, in order to fulfill one’s 
obligation of Sippur Yetziyat Mitzrayim, seems to 
require a didactic methodology of question and 
answer (parent-child), to begin with disgrace 
and conclude with glory, to explicate on the 
Parshat Habikkurim, Arami Oved Avi ( ארמי אובד
 to explain the props (Mitzvot) of the night ,(אבי
and to view oneself as if they themselves exited 
from Egypt and therefore are compelled to sing 
praise to God for that redemption.  It is not clear 
from the Mishna which of these requirements 
are mandatory (differentiating it from the daily 
obligation to recall the Exodus)35 and which of 
these demands are just enhancements to 
accomplishing a much simpler Mitzva of Sippur 
Yetziyat Mitzrayim.36 
 
                                                 

ַסח 32 ם ֶזַֽבח־ֶּפ֨ את ָלֶכֽם: וֲַאַמְרֶּת֡ ֹ֖ ה ַהּז ה ָהֲעבָֹד֥ ם ָמ֛ ם ְּבנֵיֶכ֑ ה ִּכֽי־יֹאְמ֥רּו ֲאֵליֶכ֖ ק  וְָהיָ֕ ָ֗ יקֹו ֜הּוא ַלֽ
 ֹ֥ יל וַּיִּק ינּו ִהִּצ֑ יִם וְֶאת־ָּבֵּת֣ יִם ְּבנְָגּ֥פֹו ֶאת־ִמְצַר֖ י ְבֵנֽי־יְִׂשָרֵאל֙ ְּבִמְצַר֔ ַסח ַעל־ָּבֵּת֤ ר ָּפ֠ ם ֲאֶׁש֣ ד ָהָע֖

 כז)-וִַּיְֽׁשַּתֲחוּֽו: (שמות יב,כו
33  ָ ק: ַמּצֹות יֵָאֵכל ֵאת ִׁשְבַעת ַהּיִָמים וְֹלא ִׁשְבַעת יִָמים ּתֹאַכל ַמּצֹת ּוַבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ַחג ַליקֹו

יֵָרֶאה ְלָך ָחֵמץ וְֹלא יֵָרֶאה ְלָך ְׂשאֹר ְּבָכל ְּגֻבֶלָך: וְִהַּגְדָּת ְלִבנְָך ַּבּיֹום ַההּוא ֵלאמֹר ַּבֲעבּור 
  ח)-ֶזה ָעָׂשה יְקֹוָק ִלי ְּבֵצאִתי ִמִּמְצָריִם: (שמות יג,ו

ר ּבַ  34 ים יֹאְכֻלֽהּו: (שמות יב,ח) וְָאְכ֥לּו ֶאת־ַהָּבָׂש֖ ׁש ּוַמּ֔צֹות ַעל־ְמרִֹר֖ יְָלה ַהֶּז֑ה ְצִלי־ֵא֣  \\ַּל֣
ים יֹאְכֻלֽהּו יִם יֲַעׂ֣שּו אֹ֑תֹו ַעל־ַמּ֥צֹות ּוְמרִֹר֖ ין ָהַעְרַּב֖ ר ֛יֹום ֵּב֥ ה ָעָׂש֥ י ְּבַאְרָּבָע֨ ֶדׁש ַהֵּׁשנִ֜ ֹ֨ : ַּבח

 (במדבר ט,יא)
יציאת מצרים, וא"כ מה נתוסף בליל פסח במצות  הנה בכל לילה יש מצוה של זכירת 35

סיפור יציאת מצרים שאין בזכירה של כל השנה. ונראה לומר, שיש ג' חילוקים בין 
המצוה של זכירת יציאת מצרים להמצוה של סיפור יציאת מצרים: א) לקיים מצות 
א זכירה אין צריך אלא להזכיר לעצמו יצי"מ, אבל בסיפור יציאת מצרים המצוה הי

לספר לאחר דרך שאלה ותשובה כדכתיב "והיה כי ישאלך בנך וגו' ואמרת אליו" 

If in the end we follow both the position of Rav 
and Shmuel, one would then expect that the 
basic structure laid out by the Mishna – 1) 
question & answer format, 2) begin with disgrace 
and conclude with glory 3) explication upon the 
answer 4) compelling reason to say Hallel – 
should be present in the Haggada for both of 
these opinions. In order to better understand that 
which will be presented in the upcoming prose, 
please see the included Haggada (with 
numbered sections) and explanatory table. 
 
If one looks at the location in the Haggada where 
the positions of Shmuel (3) and Rav (9) appear, 
they are both preceded by a set of questions (2 
& 7).  The questions that lead into Shmuel’s 
response (3) of our being enslaved in Egypt 
יִם) ה ְּבִמְצָר֑ ֹ֖ ינּו ְלַפְרע ים ָהִי֥  are the Ma Nishtana (ֲעָבִד֛
(2).  Those queries focus on the narrow 
differences that are present on this night and are 
looking for a parochial answer as to what is 
special about this evening.  The parts of the 
Haggada that follow Shmuel’s answer (4,5 & 6) 
are not necessarily found in earlier Haggadot37 
and therefore are likely ancillary to the adjacent 
sections of the Haggada.  On the other hand, the 
questions that lead into Rav’s position of 
beginning the story with our history of idol 
worship (ִמְּתִחָּלה עֹוְבֵדי ֲעבֹוָדה ָזָרה ָהיּו ֲאבֹוֵתינּו) are 
the inquiries of the four sons.  The nature of the 
questions run the gamut from queries about the 
reason for specific demands of the evening 
(Korban Pesach, Matza) to the quintessential 
question of the wise son which poses a generic 
broad inquiry as to “what are all these decrees, 
laws, and rules that God, our Lord, has enjoined 
upon you ( ר ִצָּו֛ה ים ֲאֶׁש֥ ת וְַהֻֽחִּקי֙ם וְַהִּמְׁשָּפִט֔ ֹ֗ ה ָהֵעד ָמ֣
ינּו ֶאְתֶכֽם  The insertion of the Mechilta ?(יְקָֹו֥ק ֱאֹלֵק֖
(8) between the questions and answer of Rav is 
to preempt any possible concern as to why such 
a broad perspective is relevant to this particular 
evening. 
 
For Shmuel, if one were to skip in the Haggada 
from after Ma Nishtana and Avadim Hayinu (2 & 
3) until the section that begins Rabban Gamliel 
Omer (15), they likely would not feel that there 

וכדכתיב "והגדת לבנך וגו'". ובהגדה הבן שואל מה נשתנה והאב משיב עבדים היינו, 
וההלכה היא שאפילו אם אחד לבדו צריך לשאול לעצמו ולומר עבדים היינו כדרך 

שלות, וצריך להתחיל בגנות ולסיים סיפור לאחר. ב) בסיפור צריך לספר כל ההשתל
בשבח, ולקיים מצות זכירה סגי בזכירת יציאת מצרים לחוד. ג) מצוה לספר טעמי 
המצוות של אותו הלילה, כמ"ש במשנה (פסחים קטז ע"א) רבן גמליאל היה אומר 
כל שלא אמר שלשה דברים אלו בפסח לא יצא ידי חובתו, ואלו הן פסח מצה ומרור, 

ה וכו' מצה על שום וכו' מרור על שום וכו'. (חידושי הגר"ח פסחים פסח על שום מ
 קטז.)

ולפמ"ש אפ"ל דתמיד המצוה להזכיר בפ"ע ולא להגיד לבנו וכאן המצוה לספר ... 36
לבנו אבל אם אין עמו אחר המצוה להזכיר בעצמו שוה לשאר הלילות...עכ"פ במצוה 

הזכיר וגם להגיד לבניו או לאחר דאנן בי' דבליל ט"ו הוא מ"ע מה"ת לכ"א מישראל ל
אם יש עמו וגם אפשר לסדר קצת באריכות נסים ונפלאות ועפמ"ג ה"פ. (מנחת חינוך 

  מצוה כא אות א,א)
  עיין סידור רב סעדיה גאון 37
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was anything missing from the structure of M.  
The flow of the Haggada would be (2) “why is 
this night different?” which would be met with the 
(3) answer (question and answer) we were 
slaves to Paraoh in Egypt and God miraculously 
took us out from that depraved state (begin with 
disgrace and conclude with glory).  One would 
then continue with (15) Rabban Gamliel’s 
“Anyone who did not say these three matters on 
Pesach has not fulfilled his obligation ( כל שלא
 They :(אמר שלשה דברים אלו בפסח לא יצא ידי חובתו
are Pesach, Matza, and Maror (פסח מצה ומרור).”   
This would both expand on the slavery 
experienced and God’s miraculous intercession 
(explication upon the answer) as well as more 
fully answer the question as to the unique 
aspects or props of the night.  It would then be 
followed with the statement (16) that an 
individual must see themselves as if they were 
freed from the Egyptian slavery (reason to say 
Hallel) because as noted in the answer of 
Avadim Hayinu, if God had not intervened, we 
would still be slaves to Paraoh ( וְִאּלּו ֹלא הֹוִציא

ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ֶאת ֲאבֹוֵתינּו ִמִּמְצָריִם, ֲהֵרי ָאנּו ּוָבנֵינּו 
 One who  .(ּוְבנֵי ָבנֵינּו ְמֻשְעָּבִדים ָהיִינּו ְלַפְרעֹה ְּבִמְצָריִם.
is experiencing the Exodus would definitely feel 
compelled (17) to give thanks and praise to God 
and therefore sing the Hallel. 
 
The same can be said for Rav’s postion.  If one 
were to start with the questions of the four sons 
(7) and continue through until Dayeinu (14), they 
would find a similar accomplishment of all the 
components of the Mitzva of Sippur Yetziyat 
Mitzrayim according to Rav’s position.  The 
prompting question would be (7) “what is the 
reason for all the demands that God places on 
us?” and the (8) answer (question and answer) 
would be because we were once idol 

worshippers, but now God has drawn us close 
to worship him (begin with disgrace and 
conclude with glory).  Continuing with Arami 
Oved Avi (12) would provide a longer term 
history (either starting from Avraham or Yaakov) 
and give us a broader sense (explication upon 
the answer) of the meaning of being transformed 
from a lowly idol worshipper to a Godly nation 
and the significance of the Exodus in this 
process.  Then one would end with the rationale 
for saying Hallel (reason to say Hallel) which is 
because God has done so much good for us 
(14), including, but not exclusively, the Exodus 
from Egypt (ַּדּיֵינּו).38  The pinnacle of this section 
is the receipt of the Torah at Har Sinai, inheriting 
the land of Israel and the building of the Beit 
HaMikdash which the Exodus facilitated; 
redemption from Egypt is a pivotal moment, but 
not an end in of itself.  One, understanding all 
these wonderful things that God provided, would 
definitely feel compelled (17) to give thanks and 
praise to God and therefore sing the Hallel. 
  
While we explained much of layout of the 
Hagadda, we skipped two important sections in 
the middle of the Haggada (10 & 11).  In order to 
understand those two sections, one needs to 
take a bird’s eye view of the structure which has 
the interesting impact of the entire position of 
Rav being subsumed within the opinion of 
Shmuel.  At the nexus of both of their positions 
sits the fundamental covenant between God and 
Avraham – Brit Ben HaBetarim ( ָּברּוְך ׁשֹוֵמר

ָּברּוְך הּוא ִחַּשב ַהְבָטָחתֹו ְליְִשָרֵאל, ָּברּוְך הּוא. ֶשַהָּקדֹוׁש 
ִּבְבִרית ֵּבין ֶאת ַהֵּקץ, ַלֲעׂשֹות ְּכַמה ֶּשָאַמר ְלַאְבָרָהם ָאִבינּו 

 It is the key to our mutualistic  .(ַהְּבָתִרים
relationship with God and frames the entire 
Exodus within the context of the broader history 
of Bnei Yisrael.

 

                                                 
 הבה מספיקיַּדּיֵינּו להודות, כל דבר שה' עשה הוא ס מובנו של ַּדּיֵינּו על פי זה הוא 38

  המלבי"ם להגדה)לומר הלל (פירוש  תועצמאי

 קטע בההגדה רב ואלשמ
 ַהַליְָלה ַהּזה ִמָכל ַהֵלילֹות ) ַמה נְִשַתנָה2  ות לשיטת שמואלשאל

) ֲעָבִדים ָהיִינּו ְלַפְרעֹה ְּבִמְצָריִם, וַּיֹוִציֵאנּו יְיָ ֱאֹלֵקינּו ִמָּשם 3  גנות ושבח –תשובה ע"פ שמואל 
 ְּביָד ֲחָזָקה ּוִבְזרֹוַע נְטּויָה.

 ְּכנֶֶגד ַאְרָּבָעה ָבנִים ִּדְּבָרה ּתֹוָרה. )7 שאלות לשיטת רב 

) ִמְּתִחָּלה עֹוְבֵדי ֲעבֹוָדה ָזָרה ָהיּו ֲאבֹוֵתינּו, וְַעְכָשיו ֵקְרָבנּו 9 גנות ושבח –תשובה ע"פ רב  
 ַהָּמקֹום ַלֲעבָֹדתֹו,

  ) ָּברּוְך ׁשֹוֵמר ַהְבָטָחתֹו ְליְִשָרֵאל10 ברית בין הבתרים
 ה ַלֲאבֹוֵתינּו וְָלנּו!) וְִהיא ֶשָעְמדָ 11

  ) ֵצא ּוְלַמד ַמה ִּבֵּקש ָלָבן ָהֲאַרִמי ַלֲעׂשֹות ְליֲַעקֹב ָאִבינּו.12 הרחבת התשובה לפי רב 

  ) ַּכָּמה ַמֲעלֹות טֹובֹות ַלָּמקֹום ָעֵלינּו!14 סיבה להלל ע"פ רב 

  הרחבת התשובה לפי שמואל
ל ֶשֹּלא ָאַמר ְשלָשה ְּדָבִרים ) ַרָּבן ַּגְמִליֵאל ָהיָה אֹוֵמר: ּכָ 15

ֵאּלּו ַּבֶּפַסח, ֹלא יָָצא יְֵדי חֹוָבתֹו, וְֵאּלּו ֵהן: ֶּפַסח, ַמָצה, 
  ּוָמרֹור

) ְּבָכל ּדֹור וָדֹור ַחּיָב ָאָדם ִלְראֹות ֶאת ַעְצמֹו ְּכִאּלּו הּוא 16  סיבה להלל ע"פ שמואל
  יָָצא ִמִּמְצַריִם

  ַחּיִָבים ְלהֹודֹות ) ְלִפיָכְך ֲאנְַחנּו17 הלל
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Given the view of the Rambam and the author of 
the Haggada, it would seem that not only are the 
opinions of Rav and Shmuel not mutually 
exclusive, but they are actually symbiotic.  While 
the Exodus itself was a pivotal and dramatic world 
changing national event that warrants a complete 
holiday to commemorate God’s munificence 
towards Bnei Yisrael, realizing that it is a part of a 
greater vision and process is essential to placing it 
in the proper perspective.  Our enslavement in 
Egypt was not simply happenstance, but part of a 
premeditated plan that was already predicted in 
God’s Brit Ben HaBetarim covenant with Avraham 
Avinu.  In a similar manner, our emancipation and 
redemption from Egypt did not simply create an 
independent nation in search of a homeland, but 
created a holy nation with a divine mission.  A 
nation that will become God’s standard bearer, a 
light onto the nations, through their acceptance of 
the Torah and adherence to its principles.  In that 

context, the Exodus takes on a much greater 
significance and demands from us even greater 
reflection and gratitude.  In addition, this also helps 
us to realize that other difficulties faced by Bnei 
Yisrael throughout history are not random isolated 
events, but part of a larger destiny.  Most 
importantly, no matter the duration of these dark 
periods, we can be comforted knowing that God 
will always be by our side and eventually provide 
us with the needed relief and salvation from those 
difficulties (  ְ ָלנּווְִהיא ֶשָעְמָדה ַלֲאבֹוֵתינּו ו ) as is 
demonstrated by the paradigmatic experience of 
our enslavement in Egypt and God’s miraculous 
redemption of us from that terrible predicament.  
This will finally allow us to return to our former 
ascendancy and fulfill our goal of being 
representatives of God. 
 
Shabbat Shalom 
Chag Kasher V’Sameach

  מסיפור יציאת מצרים החלק  ת רב ושמואלקמחלו  החלקים של מגיד
  הקדמה    ָהא ַלְחָמא ַעְניָא ) 1
  וכאן הבן שואל אביו  שאלות לשיטת שמואל ַהַליְָלה ַהּזה ִמָכל ַהֵלילֹות ַמה ִנְשַתָנה ) 2
 ַפְרעֹה ְּבִמְצָריִםֲעָבִדים ָהיִינּו לְ  ) 3

 יא ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ֶאתוְִאּלּו ֹלא הֹוצִ      
 ֲאבֹוֵתינּו ִמִּמְצָריִם

וֲַאִפילּו ֻּכָּלנּו ֲחָכִמים, ֻּכָּלנּו ְנבֹוִנים,      
 ֻּכָלנּו ְזֵקִנים, ֻּכָלנּו יֹוְדִעים ֶאת ַהּתֹוָרה

  תחילת מגיד ע"פ שמואל
  מתחיל בגנות ומסיים בשבח

   

ַמֲעֶשה ְּבַרִּבי ֱאִליֶעֶזר וְַרִּבי יְהֹוֻשַע וְַרִּבי  ) 4
ֶאְלָעָזר ֶּבן ֲעַזְריָה וְַרְּבי ֲעִקיָבא וְַרִּבי 

  ַטְרפֹון ֶשָהיּו ְמֻסִּבין ִּבְבֵני ְבַרק
  

  נספח לקטע לפני כן
  (וֲַאִפילּו ֻּכָּלנּו ֲחָכִמים)

י ֲאִני ָאַמר ַרִּבי ֶאְלָעָזר ֶּבן ֲעַזְריָה: ֲהרֵ   )5
ְכֶבן ִשְבִעים ָשָנה, וְֹלא ָזִכיִתי ֶשֵּתָאֵמר 
יְִציַאת ִמְצַריִם ַּבֵּלילֹות ַעד ֶשְּדָרָשּה ֶּבן 

  זֹוָמא

  
  נספח לקשר או להבדיל

  בין מצות זכירת יציאת מצרים
  לבין מצות סיפור יציאת מצרים

  הקדמה לכנגד ארבע בנים   ָּברּוְך ַהָּמקֹום ) 6
 ָחָכם ָּבָעה ָבִנים ִּדְּבָרה ּתֹוָרהְּכֶנֶגד ַארְ  ) 7

 וְֶשֵאינֹו יֹוֵדַע ִלְשאֹול ָּתם ָרָשע
  וכאן הבן שואל אביו  שאלות לשיטת רב

  למה הלילה (במיוחד ע"פ רב)   יָכֹול ֵמרֹאׁש חֶֹדׁש ) 8
ִמְּתִחָּלה עֹוְבֵדי ֲעבֹוָדה ָזָרה ָהיּו  ) 9

  ֲאבֹוֵתינּו
 ֹום ַלֲעבָֹדתווְַעְכָשיו ֵקְרָבנּו ַהָּמק     

  מתחיל בגנות ומסיים בשבח  תחילת מגיד ע"פ רב

 ) ָּברּוְך ׁשֹוֵמר ַהְבָטָחתֹו ְליְִשָרֵאל10
 ִּבְבִרית ֵּבין ַהְּבָתִרים

 ) וְִהיא ֶשָעְמָדה ַלֲאבֹוֵתינּו וְָלנו11
    ברית בין הבתרים

) ֵצא ּוְלַמד ַמה ִּבֵּקש ָלָבן ָהֲאַרִמי 12
 ִבינוַלֲעׂשֹות ְליֲַעקֹב ָא

 ) ָדָבר ַאֵחר13
  סוף מגיד לרב

ודורש מארמי אובד אבי עד שיגמור 
  כל הפרשה כולה

  הגורמים להודאה  סיבה להלל ע"פ רב ) ַּכָּמה ַמֲעלֹות טֹובֹות ַלָּמקֹום ָעֵלינּו!14
) ַרָּבן ַּגְמִליֵאל ָהיָה אֹוֵמר: ָּכל ֶשֹּלא 15

א ָאַמר ְשלָשה ְּדָבִרים ֵאּלּו ַּבֶּפַסח, ֹל
יָָצא יְֵדי חֹוָבתֹו, וְֵאּלּו ֵהן: ֶּפַסח, ַמָצה, 

 ּוָמרֹור

  סוף מגיד לשמואל
  

ר"ג היה אומר כל שלא אמר שלשה 
  דברים אלו בפסח לא יצא ידי חובתו

) ְּבָכל ּדֹור וָדֹור ַחָּיב ָאָדם ִלְראֹות ֶאת 16
  ַעְצמֹו ְּכִאּלּו הּוא יָָצא ִמִּמְצַריִם

 
  סיבה להלל ע"פ שמואל

  "מ חוויה לכל אחדיצ
וְִאּלּו לא הֹוִציא ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא 

  ֶאת ֲאבֹוֵתינּו ִמִּמְצָריִם

  הלל -חיוב ההודאה     ) ְלִפיָכְך ֲאַנְחנּו ַחָּיִבים ְלהֹודֹות17
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מגיד - פסחהגדת   
 ַּכָּמה ַמֲעלוֹת טוֹבוֹת ַלָּמקוֹם ָעֵלינּו!) 14

א ָעָשה ָבֶהם  ִאּלּו הֹוִציָאנּו ִמִּמְצַרִים ְו
ְשָפִטים, ַּדֵּיינּו. ִאּלּו ָעָשה ָבֶהם ְשָפִטים, 

ֵהיֶהם, ַּדֵּיינּו. ִאּלּו ָעָשה  א ָעָשה ֵבא ְו
א ָהַרג ֶאת ְּבכֹוֵריֶהם,  ֵהיֶהם, ְו ֵבא

א ָנַתן  ַּדֵּיינּו. ִאּלּו ָהַרג ֶאת ְּבכֹוֵריֶהם ְו
ָלנּו ֶאת ָממֹוָנם, ַּדֵּיינּו. ִאּלּו ָנַתן ָלנּו ֶאת 

א ָקַרע ָלנּו ֶאת ַהָּים, ַּדֵּיינּו. מָ  מֹוָנם ְו
א ֶהֱעִביָרנּו  ִאּלּו ָקַרע ָלנּו ֶאת ַהָּים ְו
ְבתֹוכֹו ֶּבָחָרָבה, ַּדֵּיינּו. ִאּלּו ֶהֱעִביָרנּו 

א ִשַּקע ָצֵרנּו ְּבתֹוכֹו,  ְבתֹוכֹו ֶּבָחָרָבה ְו
א ִסּפֵ  ק ַּדֵּיינּו. ִאּלּו ִשַּקע ָצֵרנּו ְּבתֹוכֹו ְו

ָצְרֵּכנּו ַּבִּמְדָּבר ַאְרָּבִעים ָשָנה, ַּדֵּיינּו. ִאּלּו 
א  ִסֵּפק ָצְרֵּכנּו ַּבִּמְדָּבר ַאְרָּבִעים ָשָנה ו

ֶהֱאִכיָלנּו ֶאת ַהָּמן, ַּדֵּיינּו. ִאּלּו ֶהֱאִכיָלנּו 
א ָנַתן ָלנּו ֶאת ַהַשָּבת, ַּדֵּיינּו.  ֶאת ַהָּמן ְו

א ֵקְרָבנּו ִלְפֵני ִאּלּו ָנַתן ָלנּו ֶאת הַ  ַשָּבת, ְו
ַהר ִסיַני, ַּדֵּיינּו. ִאּלּו ֵקְרָבנּו ִלְפֵני ַהר 

א ָנַתן ָלנּו ֶאת ַהּתֹוָרה, ַּדֵּיינּו.  ִסיַני, ְו
א ִהְכִניָסנּו  ִאּלּו ָנַתן ָלנּו ֶאת ַהּתֹוָרה ְו

ְלֶאֶרץ ִיְשָרֵאל, ַּדֵיינּו. ִאּלּו ִהְכִניָסנּו ְלֶאֶרץ 
א ָבָנה ָלנּו ֶאת ֵּבית ַהְּבִחיָרה, ִיְשָראֵ  ל ְו
 ַּדֵּיינּו.

ַעל ַאַחת, ַּכָּמה ְוַכָּמה, טֹוָבה ְכפּוָלה 
ּוְמֻכֶּפֶלת ַלָּמקֹום ָעֵלינּו: ֶשהֹוִציָאנּו 

ִמִּמְצַרִים, ְוָעָשה ָבֶהם ְשָפִטים, ְוָעָשה 
ֵהיֶהם, ְוָהַרג ֶאת ְּבכֹוֵריֶהם, ְוָנַתן ָלנּו  ֵבא

ָנם, ְוָקַרע ָלנּו ֶאת ַהָּים, ֶאת ָממוֹ 
ְוֶהֱעִביָרנּו ְבתֹוכֹו ֶּבָחָרָבה, ְוִשַּקע ָצֵרנּו 
ְּבתֹוכֹו, ְוִסֵּפק ָצְרֵּכנּו ַּבִּמְדָּבר ַאְרָּבִעים 

ָשָנה, ְוֶהֱאִכיָלנּו ֶאת ַהָּמן, ְוָנַתן ָלנּו ֶאת 
ַהַשָּבת, ְוֵקְרָבנּו ִלְפֵני ַהר ִסיַני, ְוָנַתן ָלנּו 

ֹוָרה, ְוִהְכִניָסנּו ְלֶאֶרץ ִיְשָרֵאל, ֶאת ַהּת
ּוָבָנה ָלנּו ֶאת ֵּבית ַהְּבִחיָרה ְלַכֵּפר ַעל ָּכל 

  ֲעֹונֹוֵתינּו.

,  -ַוּיֹוִצֵאנּו ְיָי ִמִמְצַרִים  א ַעל ְיֵדי ַמְלָא
א ַעל ְיֵדי ָשִליַח,  א ַעל ְיֵדי ָשָרף, ְו ְו

ֹו ּוְבַעְצמֹו, ֶאָּלא ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ִּבְכבֹוד
ֶשֶּנֱאַמר: ְוָעַבְרִּתי ְבֶאֶרץ ִמְצַרִים ַּבַּלְיָלה 

ַהֶּזה, ְוִהֵּכיִתי ָּכל ְּבכֹור ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים 
י ִמְצַרִים הֵ ֵמָאָדם ְוַעד ְּבֵהָמה, ּוְבָכל ֱא

ֶאֱעֶשה ְשָפִטים. ֲאִני ְיָיְוָעַבְרִּתי ְבֶאֶרץ 
א ַמְלָאֲאנִ  -ִמְצַרִים ַּבַּלְיָלה ַהֶּזה  . י ְו

ֲאִני  -ְוִהֵּכיִתי ָּכל ְבכֹור ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים 
א ָשָרף  ְו
ֲאִני  -י ִמְצַרִים ֶאֱעֶשה ְשָפִטים הֵ ּוְבָכל ֱא

א ַהָּשִליחַ   ו
א ַאֵחר -ֲאִני ְיָי   ֲאִני הּוא ו

זֹו ַהֶּדֶבר, ְּכָמה ֶשֶּנֱאַמר:  -ְּבָיד ֲחָזָקה 
ְּבִמְקְנ ֲאֶשר ַּבָּשֶדה,  ִהֵּנה ַיד ְיָי הֹוָיה

ַּבּסּוִסים, ַּבֲחֹמִרים, ַּבְּגַמִּלים, ַּבָּבָקר 
 ּוַבֹּצאן, ֶדֶבר ָּכֵבד ְמֹאד

זֹו ַהֶחֶרב, ְּכָמה ֶשֶּנֱאַמר:  -ּוִבְזֹרַע ְנטּוָיה 
 .ְוַחְרּבֹו ְשלּוָפה ְּבָידֹו, ְנטּוָיה ַעל ְירּוָשַלִים

יָנה, ְּכָמה זֹו ִגּלּוי ְשכִ  -ּוְבֹמָרא ָּגֹדל 
ים ָלֹבא ָלַקַחת ִק ֶשֶּנֱאַמר: אֹו ֲהִנָּסה ֱא

לֹו גֹוי ִמֶקֶרב ּגֹוי ְּבַמֹּסת ְּבֹאֹתת 
ּוְבמֹוְפִתים, ּוְבִמְלָחָמה ּוְבָיד ֲחָזָקה 

ּוִבְזרֹוַע ְנטּוָיה, ּוְבמֹוָרִאים ְּגֹדִלים, ְּכֹכל 
יֶכם ְּבִמְצַרִים ֵק ֲאֶשר ָעָשה ָלֶכם ְיָי ֱא

 יְלֵעינֶ 
ֶזה ַהַּמֶּטה, ְּכָמה ֶשֶּנֱאַמר:  -ּוְבֹאתֹות 

, ֲאֶשר  ְוֶאת ַהַּמֶּטה ַהֶּזה ִּתַּקח ְּבָיְד
 ַּתֲעֶשה ּבֹו ֶאת ָהֹאֹתת

ֶזה ַהָּדם, ְּכָמה ֶשֶּנֱאַמר:  - ּוְבֹמְפִתים 
ְוָנַתִּתי מֹוְפִתים ַּבָּשַמִים ּוָבָאֶרץ, ָּדם ָוֵאׁש 

 ְוִתיְמרֹות ָעָשן

,  ׁשוֵֹמר ַהְבָטָחתוֹ ְלִיְשָרֵאלָּברּו) 10
ָּברּו הּוא. ֶשַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ִחַּשב ֶאת 

ַהֵּקץ, ַלֲעׂשֹות ְּכַמה ֶּשָאַמר ְלַאְבָרָהם 
, ֶשֶּנֱאַמר: ִּבְבִרית ֵּבין ַהְּבָתִריםָאִבינּו 

ַוֹּיאֶמר ְלַאְבָרם, ָיֹדע ֵּתַדע ִּכי ֵגר ִיְהֶיה 
א ָלֶהם, ַוֲעָבדּום ְוִעּנּו ֹאָתם ַזְרֲע ְּבֶאֶרץ 

ַאְרַּבע ֵמאֹות ָשָנה. ְוַגם ֶאת ַהּגֹוי ֲאֶשר 
ַיֲעֹבדּו ָּדן ָאֹנִכי ְוַאֲחֵרי ֵכן ֵיְצאּו ִּבְרֻכׁש 

 ָּגדֹול

ִדי ֲאָכלּו ַאְבָהָתָנא  ָהא ַלְחָמא ַעְנָיא) 1
ְּבַאְרָעא ְדִמְצָרִים. ָּכל ִדְכִפין ֵייֵתי ְוֵייֹכל, 

ִרי ֵייֵתי ְוִיְפַסח. ָהַשָּתא ָהָכא, ָּכל ִדצְ 
ְלָשָנה ַהָּבָאה ְּבַאְרָעא ְדִיְשָרֵאל. ָהַשָּתא 

 ַעְבֵדי, ְלָשָנה ַהָּבָאה ְּבֵני חֹוִרין
ַהַלְיָלה ַהּזה ִמָכל  ַמה ִנְשַתָנה) 2

? ֶשְבָכל ַהֵלילֹות ָאנּו אֹוְכִלין ַהֵלילוֹת
ֹו ַמָצה! ֻכּל -ָחֵמץ ּוַמָצה, ַהַלְיָלה ַהֶזה 

ֶשְבָכל ַהֵּלילֹות ָאנּו אֹוְכִלין ְשָאר ְיָרקֹות, 
ַהַלְיָלה ַהֶזה ָמרֹור! ֶשְבָכל ַהֵלילֹות ֵאין  -

ַהַלְיָלה  -ָאנּו ַמְטִביִלין ֲאִפילּו ַפַעם ֶאָחת, 
ַהֶזה ְשֵתי ְפָעִמים! ֶשְּבָכל ַהֵלילֹות ָאנּו 

ַלְיָלה הַ  -אֹוְכִלין ֵבין יֹוְשִבין ּוֵבין ְמֻסִבין, 
  ַהֶזה ֻכָלנּו ְמֻסִבין

א ְוִהיא ֶשָעְמָדה ַלֲאבוֵֹתינּו ְוָלנו) 11  ּ! ֶש
ֶאָחד ִּבְלָבד ָעַמד ָעֵלינּו ְלַכּלֹוֵתנּו, ֶאָּלא 

ֶשְּבָכל ּדֹור ָודֹור עֹוְמִדים ָעֵלינּו ְלַכּלֹוֵתנּו, 
 ְוַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ַמִּציֵלנּו ִמָּיָדם

ַמד ַמה ִּבֵּקש ָלָבן ָהֲאַרִמי ֵצא ּולְ ) 12
א ָגַזר ַלֲעׂשוֹת ְלַיֲעֹקב ָאִבינו  ּ. ֶשַּפְרֹעה 

ֶאָּלא ַעל ַהְּזָכִרים ְוָלָבן ִּבֵּקׁש ַלֲעקֹור ֶאת 
ַהֹּכל, ֶשֶּנֱאַמר: ֲאַרִּמי ֹאֵבד ָאִבי, ַוֵּיֶרד 

ִמְצַרְיָמה ַוָּיָגר ָשם ִּבְמֵתי ְמָעט, ַוְיִהי ָשם 
 ָעצּום ָוָרב ְלגֹוי ָּגדֹול,

 ָאנּוס ַעל ִּפי ַהִּדּבּור -ַוֵיֶרד ִמְצַרְיָמה 
א ָיַרד ַיֲעֹקב ָאִבינּו  -ַוָּיָגר ָשם  ְמַלֵּמד ֶש

ְלִהְשַּתֵּקַע ְּבִמְצַרִים ֶאָּלא ָלגּור ָשם, 
ֶשֶּנֱאַמר: ַוֹּיאְמרּו ֶאל ַּפְרֹעה, ָלגּור ָּבָאֶרץ 

, ָּבאנּו, ִּכי ֵאין ִמְרֶעה ַלֹּצאן ֲאשֶ  ר ַלֲעָבֶדי
ִּכי ָכֵבד ָהָרָעב ְּבֶאֶרץ ְּכָנַען. ְוַעָּתה ֵיְשבּו ָנא 

 ֲעָבֶדי ְּבֶאֶרץ ֹּגֶשן
ְּכַמה ֶּשֶּנֱאַמר: ְּבִשְבִעים  -ִּבְמֵתי ְמָעט 

ֶנֶפׁש ָיְרדּו ֲאבֹוֶתי ִמְצָרְיָמה, ְוַעָּתה ָשְמ 
 י ְּככֹוְכֵבי ַהָּשַמִים ָלֹרבֶק ְיָי ֱא

ְמַלֵּמד ֶשָהיּו ִיְשָרֵאל  -ָשם ְלגֹוי ַוְיִהי 
 ְמֻצָּיִנים ָשם
ְּכמה ֶּשֶּנֱאַמר: ּוְבֵני ִיְשָרֵאל  -ָּגדֹול, ָעצּום 

ָּפרּו ַוִּיְשְרצּו ַוִּיְרּבּו ַוַּיַעְצמּו ִּבְמֹאד ְמֹאד, 
 .ַוִּתָּמֵלא ָהָאֶרץ ֹאָתם

ְּכַמה ֶּשֶּנֱאַמר: ְרָבָבה ְּכֶצַמח ַהָּשֶדה  -ָוָרב 
, ַוִּתְרִּבי ַוִּתְגְּדִלי ַוָּתֹבִאי ַּבֲעִדי ְנתַ  ִּתי

ֲעָדִיים, ָשַדִים ָנֹכנּו ּוְשָעֵר ִצֵּמַח, ְוַאְּת 
ֵעֹרם ְוֶעְרָיה. ָוֶאֱעֹבר ָעַלִי ָוֶאְרֵא 

, ָוֹאַמר ָל ְּבָדַמִי  ִמְתּבֹוֶסֶסת ְּבָדָמִי
 ֲחִיי, ָוֹאַמר ָל ְּבָדַמִי ֲחִיי

ַוָּיֵרעּו ֹאָתנּו ַהִּמְצִרים ַוְיַעּנּונּו, ַוִיְּתנּו ָעֵלינּו 
  ֲעֹבָדה ָקָשה

ְּכָמה ֶשֶּנֱאַמר:  -ַוָּיֵרעּו ֹאָתנּו ַהִּמְצִרים 
ָהָבה ִנְתַחְכָמה לֹו ֶּפן ִיְרֶּבה, ְוָהָיה ִּכי 
ִתְקֶראָנה ִמְלָחָמה ְונֹוַסף ַגם הּוא ַעל 

 ָעָלה ִמן ָהָאֶרץׂשְנֵאינּו ְוִנְלַחם ָּבנּו, וְ 
ְּכָמה ֶשֶּנֱאַמר: ַוָּיִשימּו ָעָליו ָשֵרי  -ַוְיַעּנּונּו 

ָתם. ַוִּיֶבן ָעֵרי  ִמִּסים ְלַמַען ַעֹּנתֹו ְּבִסְב
 ִמְסְּכנֹות ְלַפְרֹעה. ֶאת ִּפֹתם ְוֶאת ַרַעְמֵסס

ְּכָמה ֶשֶּנֱאַמר:  -ַוִיְּתנּו ָעֵלינּו ֲעֹבָדה ָקָשה 
 ם ֶאת ְּבֵני ִיְשָרֵאל ְּבָפֶרַוַיֲעִבדּו ִמְצַריִ 

י ֲאֹבֵתינּו, ַוִּיְשַמע ְיָי ֵק ַוִּנְצַעק ֶאל ְיָי ֱא
ֶאת ֹקֵלנּו, ַוַּיְרא ֶאת ָעְנֵינּו ְוֶאת ֲעָמֵלנּו 

 ְוֶאת ַלֲחֵצנּו
ְּכָמה  -י ֲאֹבֵתינּו ֵק ַוִּנְצַעק ֶאל ְיָי ֱא

ָמת ֶשֶּנֱאַמר: ַוְיִהי ַבָּיִמים ָהַרִּבים ָהֵהם ַוּיָ 
ֶמֶל ִמְצַרִים, ַוֵּיָאְנחּו ְבֵני ִיְשָרֵאל ִמן 

ָהֲעבֹוָדה ַוִּיְזָעקּו, ַוַּתַעל ַשְוָעָתם ֶאל 
 ים ִמן ָהֲעֹבָדהִק ָהֱא

ְּכָמה ֶשֶּנֱאַמר:  -ַוִּיְשַמע ְיָי ֶאת ֹקֵלנּו 
ים ֶאת ַנֲאָקָתם, ַוִּיְזּכֹור ִק ַוִּיְשַמע ֱא

ָרָהם, ֶאת ים ֶאת ְּבִריתֹו ֶאת ַאבְ ִק ֱא
 ִיְצָחק ְוֶאת ַיֲעֹקב

זֹו ְּפִריׁשּות ֶּדֶר ֶאֶרץ,  -ַוַּיְרא ֶאת ָעְנֵינּו 
ים ֶאת ְּבני ִק ְּכָמה ֶשֶּנֱאַמר: ַוַּיְרא ֱא

 יםִק ִיְשָרֵאל ַוֵּיַדע ֱא
ֵאּלּו ַהָּבִנים. ְּכָמה ֶשֶּנֱאַמר:  -ְוֶאת ֲעָמֵלנּו 

ְשִליֻכהּו ְוָכל ָּכל ַהֵּבן ַהִּיּלֹוד ַהְיֹאָרה ַּת 
 ַהַּבת ְּתַחּיּון
ֶזה ַהְּדַחק, ְּכָמה ֶשֶּנֱאַמר:  -ְוֶאת ַלֲחֵצנּו 

ְוַגם ָרִאיִתי ֶאת ַהַּלַחץ ֲאֶשר ִמְצַרִים 
 ֲחִצים ֹאָתם

ַוּיֹוִצֵאנּו ְיָי ִמִמְצַרִים ְּבָיד ֲחָזָקה ּוִבְזֹרַע 
  ְנטּוָיה, ּוְבֹמָרא ָּגֹדל, ּוְבֹאתֹות ּוְבֹמְפִתים

, ֲעָבִדים ָהִיינּו ְלַפְרֹעה ְּבִמְצָרִים) 3
ְּבָיד ֲחָזָקה  ינּו ִמָּשםֵק ַוּיוִֹציֵאנּו ְיָי ֱא

א הוִֹציא ַהָּקדוֹׁש ּוִבְזרֹוַע ְנטּוָיה.  ְוִאּלּו 
, ֲהֵרי ָּברּו הּוא ֶאת ֲאבוֵֹתינּו ִמִּמְצָרִים

ינּו ָאנּו ּוָבֵנינּו ּוְבֵני ָבֵנינּו ְמֻשְעָּבִדים ָהיִ 
ַוֲאִפילּו ֻּכָּלנּו ֲחָכִמים, ְלַפְרֹעה ְּבִמְצָרִים. 

ֻּכָּלנּו ְנבוִֹנים, ֻּכָלנּו ְזֵקִנים, ֻּכָלנּו יוְֹדִעים 
, ִמְצָוה ָעֵלינּו ְלַסֵּפר ִּביִציַאת ֶאת ַהּתוָֹרה

ִמְצַרִים. ְוָכל ַהַּמְרֶּבה ְלַסֵּפר ִּביִציַאת 
 ִמְצַרִים ֲהֵרי ֶזה ְמֻשָּבח.

ַמֲעֶשה ְּבַרִּבי ֱאִליֶעֶזר ְוַרִּבי ְיהוֹֻשַע ) 4
ְוַרִּבי ֶאְלָעָזר ֶּבן ֲעַזְרָיה ְוַרְּבי ֲעִקיָבא ְוַרִּבי 

, ְוָהיּו ַטְרפוֹן ֶשָהיּו ְמֻסִּבין ִּבְבֵני ְבַרק
ְמַסְּפִרים ִּביִציַאת ִמְצַרִים ָּכל אֹותֹו 

ַהַּלְיָלה ַעד ֶשָּבאּו ַתְלִמיֵדיֶהם ְוָאְמרּו 
ֶהם: ַרּבֹוֵתינּו, ִהִּגיַע ְזַמן ְקִריַאת ְשַמע לָ 

 ֶשל ַשֲחִרית

ְשַּתִים,  -: ְּבָיד ֲחָזָקה ָדָבר ַאֵחר) 13
 -ְשַּתִים, ּוְבֹמָרא ָּגֹדל  -ּוִבְזֹרַע ְנטּוָיה 

 -ְשַּתִים, ּוְבֹמְפִתים  -ְשַּתִים, ּוְבֹאתֹות 
ׁש ְשַּתִים. ֵאּלּו ֶעֶשר ַמּכֹות ֶשֵהִביא ַהָּקדוֹ 

ָּברּו הּוא ַעל ַהִּמְצִרים ְּבִמְצַרִים, ְוֵאּלּו 
 ֵהן:

ָּדם, ְצַפְרֵּדַע, ִּכִּנים, ָערֹוב, ֶּדֶבר, ְשִחין, 
, ַמַּכת ְּבכֹורֹות  ָּבָרד, ַאְרֶּבה, חֶש

ַרִּבי ְיהּוָדה ָהָיה נֹוֵתן ָּבֶהם ִסָּמִנים: 
 ְּדַצ" ַעַד"ׁש ְּבַאַח"ב.

י אֹוֵמר: ִמַּנִין ַאָּתה ַרִּבי יֹוֵסי ַהְּגִלילִ 
אֹוֵמר ֶשָּלקּו ַהִּמְצִרים ְּבִמְצַרִים ֶעֶשר 
ַמּכֹות ְוַעל ַהָּים ָלקּו ֲחִמִּשים ַמּכֹות? 

ְּבִמְצַרִים ָמה הּוא אֹוֵמר? ַוֹּיאְמרּו 
ים ִק ַהַחְרֻטִּמים ֶאל ַּפְרֹעה: ֶאְצַּבע ֱא

ִהוא, ְוַעל ַהָּים ָמה הּוא אֹוֵמר? ַוַּיְרא 
ָרֵאל ֶאת ַהָיד ַהְּגֹדָלה ֲאֶשר ָעָשה ְיָי ִיְש 

ְּבִמְצַרִים, ַוִּייְראּו ָהָעם ֶאת ְיָי, ַוַּיֲאִמינּו 
ַּבְיָי ּוְבמֶשה ַעְבדֹו. ַּכָּמה ָלקּו ְבֶאְצַּבע? 

ֶעֶשר ַמּכֹות. ֱאמֹור ֵמַעָּתה: ְּבִמְצַרִים ָלקּו 
 ֶעֶשר ַמּכֹות ְוַעל ַהָּים ָלקּו ֲחִמִּשים ַמּכֹות

ִּבי ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר: ִמַּנִין ֶשָּכל ַמָּכה ַר 
ּוַמָּכה ֶשֵהִביא ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ַעל 
ַהִּמְצִרים ְּבִמְצַרִים ָהְיָתה ֶשל ַאְרַּבע 

ַמּכֹות? ֶשֶּנֱאַמר: ְיַשַּלח ָּבם ֲחרֹון ַאּפֹו, 
ֶעְבָרה ָוַזַעם ְוָצָרה, ִמְשַלַחת ַמְלֲאֵכי 

ְשַּתִים,  -ת, ָוַזַעם ַאחַ  -ָרִעים. ֶעְבָרה 
 -ָשלׁש, ִמְשַלַחת ַמְלֲאֵכי ָרִעים  -ְוָצָרה 

ַאְרַּבע. ֱאמֹור ֵמַעָּתה: ְּבִמְצַרִים ָלקּו 
ַאְרָּבִעים ַמּכֹות ְוַעל ַהָּים ָלקּו ָמאַתִים 

 ַמּכֹות
ַרִּבי ֲעִקיֶבא אֹוֵמר: ִמַּנִין ֶשָּכל ַמָּכה ּוַמָּכה 

הּוא ַעל ַהִּמְצִרים  ֶשֵהִביא ַהָּקדֹוׁש ָּברּו
ְּבִמְצַרִים ָהְיָתה ֶשל ָחֵמׁש ַמּכֹות? 

ֶשֶּנֱאַמר: ְיַשַּלח ָּבם ֲחרֹון ַאּפֹו, ֶעְבָרה 
ָוַזַעם ְוָצָרה, ִמְשַלַחת ַמְלֲאֵכי ָרִעים. ֲחרֹון 

ׁש,  -ְשַּתִים, ָוַזַעם  -ַאַחת, ֶעְבָרה  -ַאּפוֹ  ָש
 -ָרִעים  ַאְרַּבע, ִמְשַלַחת ַמְלֲאֵכי -ְוָצָרה 

ָחֵמׁש. ֱאמֹור ֵמַעָּתה: ְּבִמְצַרִים ָלקּו 
ֲחִמִּשים ַמּכֹות ְוַעל ַהָּים ָלקּו ֲחִמִּשים 

 ּוָמאַתִים ַמּכֹות

ָאַמר ַרִּבי ֶאְלָעָזר ֶּבן ֲעַזְרָיה: ֲהֵרי ֲאִני )5
א ָזִכיִתי ֶשֵּתָאֵמר  ְכֶבן ִשְבִעים ָשָנה, ְו

ֶשְּדָרָשּה ֶּבן  ְיִציַאת ִמְצַרִים ַּבֵּלילוֹת ַעד
: ֶשֶּנֱאַמר, ְלַמַען ִּתְזֹּכר ֶאת יֹום זוָֹמא

, ְיֵמי  ֵצאְת ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ֹּכל ְיֵמי ַחֶּיי
ַהֵּלילֹות.  -ַהָיִמים, ָּכל ְיֵמי ַחֶּיי  -ַחֶּיי 

ָהעֹוָלם  -ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים: ְיֵמי ַחֶּיי 
יא ִלימֹות ְלָהבִ  -ַהֶּזה, ֹּכל ְיֵמי ַחֶּיי 

  ַהָמִשיחַ 

א ) 15 ַרָּבן ַּגְמִליֵאל ָהָיה אוֵֹמר: ָּכל ֶש
א ָיָצא  ָאַמר ְשלָשה ְּדָבִרים ֵאּלּו ַּבֶּפַסח, 
 ְיֵדי חוָֹבתוֹ, ְוֵאּלּו ֵהן: ֶּפַסח, ַמָצה, ּוָמרוֹר

ֶשָהיּו ֲאבֹוֵתינּו אֹוְכִלים ִּבְזַמן ֶשֵּבית  ֶּפַסח
, ַעל ׁשּום ָמה? ַעל ַהִּמְקָּדׁש ָהָיה ַקָּים

ׁשּום ֶשָּפַסח ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ַעל ָּבֵּתי 
ֲאבֹוֵתינּו ְּבִמְצַרִים, ֶשֶּנֱאַמר: ַוֲאַמְרֶּתם 
ֶזַבח ֶּפַסח הּוא ַליי, ֲאֶשר ָּפַסח ַעל ָּבֵּתי 

ְבֵני ִיְשָרֵאל ְּבִמְצַרִים ְּבָנְגּפֹו ֶאת ִמְצַרִים, 
 ִּיֹּקד ָהָעם ַוִּיְּשַּתֲחוּוְוֶאת ָּבֵּתינּו ִהִּציל, וַ 

זֹו ֶשָאנּו אֹוְכִלים, ַעל ׁשּום ָמה? ַעל ַמָּצה 
א ִהְסִּפיק ְּבֵצָקם ֶשל ֲאבֹוֵתינּו  ׁשּום ֶש
ְלַהֲחִמיץ ַעד ֶשִּנְגָלה ֲעֵליֶהם ֶמֶל ַמְלֵכי 
ַהְּמָלִכים, ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא, ּוְגָאָלם, 

ָּבֵצק ֲאֶשר הֹוִציאּו ֶשֶּנֱאַמר: ַוֹּיאפּו ֶאת הַ 
א ָחֵמץ, ִּכי  ִמִּמְצַרִים ֻעֹגת ַמּצֹות, ִּכי 

א ָיְכלּו ְלִהְתַמְהֵמַּה,  ֹגְרׁשּו ִמִּמְצַרִים ְו
א ָעׂשו ָלֶהם   ְוַּגם ֵצָדה 

ֶזה ֶשָאנּו אֹוְכִלים, ַעל ׁשּום ָמה?  ָמרוֹר
ַעל ׁשּום ֶשֵּמְררּו ַהִּמְצִרים ֶאת ַחֵּיי 

ִמְצַרִים, ֶשֶּנֱאַמר: ַוְיָמֲררּו ֶאת ֲאבֹוֵתינּו ּבְ 
ַחֵּייֶהם ַּבֲעֹבָדה ָקָשה, ְּבֹחֶמר ּוִבְלֵבִנים 

ּוְבָכל ֲעֹבָדה ַּבָּשֶדה ֶאת ָּכל ֲעֹבָדָתם ֲאֶשר 
.  ָעְבדּו ָבֶהם ְּבָפֶר

, ָּברּו הּוא. ָּברּו ֶשָּנַתן ָּברּו ַהָּמקוֹם) 6
  , ָּברּו הּואּתֹוָרה ְלַעּמֹו ִיְשָרֵאל

. ֶאָחד ְּכֶנֶגד ַאְרָּבָעה ָבִנים ִּדְּבָרה ּתוָֹרה) 7
ָחָכם, ְוֶאָחד ָרָשע, ְוֶאָחד ָּתם, ְוֶאָחד 

 ֶשֵאינֹו יֹוֵדַע ִלְשאֹול
ָמה הּוא אֹוֵמר? ַמה ָהֵעדֹות  ָחָכם

ְוַהֻחִּקים ְוַהִמְשָּפִטים ֲאֶשר ִצָּוה ְיָי 
ה ֱאָמר לֹו ינּו ֶאְתֶכם? ְוַאף ַאָּת ֵק ֱא

ְּכִהְלכֹות ַהֶּפַסח: ֵאין ַמְפִטיִרין ַאַחר 
  : ַהֶּפַסח ֲאִפיקֹוָמן

ָמה הּוא אֹוֵמר? ָמה ָהֲעֹבָדה ַהֹּזאת  ָרָשע
א לֹו. ּוְלִפי ֶשהֹוִציא ֶאת  -ָלֶכם? ָלֶכם  ְו

ַעְצמֹו ִמן ַהְּכָלל ָּכַפר ְּבִעָּקר. ְוַאף ַאָּתה 
ֹו: ַּבֲעבּור ֶזה ַהְקֵהה ֶאת ִשָּניו ֶוֱאֹמר ל

א לֹו.  -ָעָשה ְיָי ִלי ְּבֵצאִתי ִמִּמְצָרִים. ִלי  ְו
א ָהָיה ִנְגָאל   : ִאיּלּו ָהָיה ָשם, 

ָמה הּוא אֹוֵמר? ַמה ֹּזאת? ְוָאַמְרָּת  ָּתם
ֵאָליו: ְּבֹחֶזק ָיד הֹוִציָאנּו ְיָי ִמִּמְצָרִים, 

  : ִמֵּבית ֲעָבִדים
ַאְּת ְּפַתח לֹו,  - ְוֶשֵאינוֹ יוֵֹדַע ִלְשאוֹל

ֶשֶּנֱאַמר: ְוִהַּגְדָּת ְלִבְנ ַּביֹום ַההּוא 
ֵלאֹמר, ַּבֲעבּור ֶזה ָעָשה ְיָי ִלי ְּבֵצאִתי 

  :ִמִּמְצָרִים

ְּבָכל ּדוֹר ָודוֹר ַחָּיב ָאָדם ִלְראוֹת ֶאת ) 16
, ֶשֶּנֱאַמר: ַעְצמוֹ ְּכִאּלּו הּוא ָיָצא ִמִּמְצַרִים

 ַּביֹום ַההּוא ֵלאֹמר, ַּבֲעבּור ְוִהַּגְדָּת ְלִבנְ 
א ֶאת  ֶזה ָעָשה ְיָי ִלי ְּבֵצאִתי ִמִּמְצָרִים. 
ֲאבֹוֵתינּו ִּבְלָבד ָּגַאל ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא, 

ֶאָּלא ַאף אֹוָתנּו ָּגַאל ִעָּמֶהם, ֶשֶּנֱאַמר: 
ְואֹוָתנּו הֹוִציא ִמָשם, ְלַמַען ָהִביא ֹאָתנּו, 

 .ָהָאֶרץ ֲאֶשר ִנְשַּבע ַלֲאֹבֵתנּוָלֶתת ָלנּו ֶאת 

, ַּתְלמּוד לֹוַמר ַּביֹום ָיכוֹל ֵמֹראׁש ֹחֶדׁש) 8
ַההּוא, ִאי ַּביֹום ַההּוא ָיכֹול ִמְּבעֹוד יֹום, 

א  -ַּתְלמּוד לֹוַמר ַּבֲעבּור ֶזה  ַּבֲעבּור ֶזה 
ָאַמְרִּתי ֶאָלא ְּבָׁשָעה ֶׁשֵּיׁש ַמָּצה ּוָמרֹור 

  .ְלָפֶני ֻמָּנִחים
ִמְּתִחָּלה עוְֹבֵדי ֲעבוָֹדה ָזָרה ָהיּו ) 9

ְוַעְכָשיו ֵקְרָבנּו ַהָּמקוֹם , ֲאבוֵֹתינּו
ֹ, ֶשֶּנֱאַמר: ַוֹיאֶמר ְיהֹוֻשַע ֶאל ָּכל ַלֲעֹבָדתו

י ִיְשָרֵאל: ְּבֵעֶבר ֵק ָהָעם, ֹּכה ָאַמר ְיָי ֱא
ִבי ַהָּנָהר ָיְשבּו ֲאבֹוֵתיֶכם ֵמעֹוָלם, ֶּתַרח אֲ 

ים ִה ַאְבָרָהם ַוֲאִבי ָנחֹור, ַוַּיַעְבדּו ֱא
ֲאֵחִרים. ָוֶאַּקח ֶאת ֲאִביֶכם ֶאת ַאְבָרָהם 

ֵמֵעֶבר ַהָּנָהר ָואֹוֵל אֹותֹו ְּבָכל ֶאֶרץ ְּכָנַען, 
ָוַאְרֶּבה ֶאת ַזְרעֹו ָוֶאֵּתן לֹו ֶאת ִיְצָחק, 

ן ָוֶאֵּתן ְלִיְצָחק ֶאת ַיֲעֹקב ְוֶאת ֵעָשו. ָוֶאֵּת 
ְלֵעָשו ֶאת ַהר ֵּשִעיר ָלֶרֶשת ֹאתֹו, ְוַיֲעֹקב 

  ּוָבָניו ָיְרדּו ִמְצָרִים

, ְלִפיָכ ֲאַנְחנּו ַחָּיִבים ְלהוֹדוֹת) 17
ְלַהֵּלל, ְלַשֵּבַח, ְלָפֵאר, ְלרֹוֵמם, ְלַהֵּדר, 

, ְלַעֵּלה ּוְלַקֵּלס ְלִמי ֶשָעָשה  ְלָבֵר
ים ָהֵאלּו: ַלֲאבֹוֵתינּו ְוָלנּו ֶאת ָּכל ַהִנִּס 

הֹוִציָאנּו ֵמַעְבדּות ְלֵחרּות ִמָּיגֹון ְלִשְמָחה, 
ּוֵמֵאֶבל ְליֹום טֹוב, ּוֵמֲאֵפָלה ְלאֹור ָּגדֹול, 

ּוִמִּשְעּבּוד ִלְגֻאָּלה. ְוֹנאַמר ְלָפָניו ִשיָרה 
  .ֲחָדָשה: ַהְללּוָיּה


