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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
) on thatו ְהִ ּגַדְ ּתָ ְל ִבנְָך( “And you shall tell your son
ּ), God didבַעֲ בּור זֶה( day saying ‘because of this
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
בשעה שמצה ומרור מונחים ( found in front of you
) or, in other words, the night of the fifteenthלפניך
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.

Pesach
The Haggada
?Why Maggid and More Maggid
Simon Wolf

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 welldefined 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(

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
)? ...andמה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות(
according to the ability of the son, his father

The verse, “And Moshe said to the people,
‘Remember this day, on which you went free
ָאתם מִ ּמִ צ ְַרי ִם( from Egypt
),זָכֹור אֶ ת הַ ּיֹום הַ ּזֶה אֲ ׁשֶ ר יְצ ֶ
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
1

 8אמר רבא :מצה בזמן הזה דאורייתא ומרור דרבנן - .ומאי שנא מרור דכתיב על מצות
ומררים בזמן דאיכא פסח  -יש מרור ,ובזמן דליכא פסח  -ליכא מרור .מצה נמי הא
כתיב על מצות ומררים!  -מצה מיהדר הדר ביה קרא בערב תאכלו מצת .ורב אחא
בר יעקב אמר :אחד זה ואחד זה דרבנן - .אלא הכתיב בערב תאכלו מצת!  -ההיא
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
לא צריך קרא ,דלא גרעי מערל ובן נכר .דתניא :כל ערל לא יאכל בו - ,בו אינו אוכל,
אבל אוכל במצה ומרור .ואידך :כתיב בהאי ,וכתיב בהאי ,וצריכי) .פסחים קכ(.
֙את מֵ ֶ ֣א ֶרץ
ֹאכל עָ לָי ֙ו חָ מֵ֔ ץ ׁשִ ב ַ ְ֥עת י ִ ָ֛מים ּֽת ֹאכַל־עָ ָ ֥ליו מַ ּצ֖ ֹות ֶ ֣לחֶ ם ֑ע ֹנִי ִ ּ֣כי בְחִ ּפָ ֗זֹון י ָ ָצ ָ ֙
ֹ 9לא־ת ַ ֤
מִ צ ַ ְ֔רי ִם ל ַ ְ֣מעַ ן ּתִ ז ְּ֗כ ֹר אֶ ת־י֤ ֹום ֵצֽאתְ ָ֙ך מֵ ֶ ֣א ֶרץ מִ צ ַ ְ֔רי ִם ּ֖כ ֹל י ֵ ְ֥מי חַ ּיֶ ֽיָך) :דברים טז,ג( \\ מזכירין
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
יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך .ימי חייך  -הימים ,כל ימי חייך  -הלילות; וחכמים
אומרים :ימי חייך  -העולם הזה ,כל  -להביא לימות המשיח) .ברכות יב :משנה א,ה(
\\ אף על פי שאין מצות ציצית נוהגת בלילה קוראין אותה בלילה מפני שיש בה זכרון
יציאת מצרים ומצוה להזכיר יציאת מצרים ביום ובלילה שנאמר למען תזכור את יום
צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך ,וקריאת שלש פרשיות אלו על סדר זה היא הנקראת
קריאת שמע) .רמב"ם הל' ק"ש א,ג(
 10וכן הוא אומר זכור את יום השבת לקדשו יכול בלבך כשהוא אומר שמור הרי שמירת
לב אמורה הא מה אני מקיים זכור שתהי' שונה בפיך וכן הוא אומר זכור ואל תשכח
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
מאד ולעשות הרי שכיחת לב אמורה הא מה אני מקיים זכור שתהיה שונה בפיך וכן
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
פרשה א עד פרק א אות ג( \\ עיין השגות הרמב"ן לספר המצוות לרמב"ם שכחת
העשין מצוה שביעית \\ ועיין רמב"ן דברים כד,ט
 11והגדת לבנך .שומע אני מראש חדש ת"ל ביום ההוא אי ביום ההוא יכול מבעוד יום
ת"ל בעבור זה בשעה שיש מצה ומרור מונחים לפניך על שולחנך) :מכילתא דרבי
ישמעאל בא – מסכתא דפסחא פרשה יז(
 12ו ְהִ ּגַדְ ּתָ ְל ִבנְָך ּבַּיֹום הַ הּוא לֵאמ ֹר ּבַעֲ בּור זֶה עָ ׂשָ ה י ְקֹו ָק לִי ְּבצֵאתִ י מִ ּמִ צ ְָרי ִם) :שמות יג,ח(
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ערבי פסחים סמוך למנחה לא יאכל אדם עד שתחשך ואפילו עני שבישראל לא יאכל
עד שיסב ולא יפחתו לו מארבע כוסות של יין ואפילו מן התמחוי) :פסחים צט :משנה
י,א( \\ תנו רבנן :הכל חייבין בארבעה כוסות הללו ,אחד אנשים ואחד נשים ,ואחד
תינוקות) .פסחים קח(:
מזגו לו כוס ראשון) ...פסחים קיד .משנה י,ב( \\ מזגו לו כוס שני) ...פסחים קטז.
משנה י,ד( \\ מזגו לו כוס שלישי...רביעי )פסחים קיז :משנה י,ז( \\ ולא יפחתו לו
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
שמרים  -ליל המשומר ובא מן המזיקין .רבא אמר :כוס של ברכה מצטרף לטובה,
ואינו מצטרף לרעה .רבינא אמר :ארבעה כסי תקינו רבנן דרך חירות ,כל חד וחד
מצוה באפי נפשה הוא) .פסחים קט \\ (:אמר לו רב חנן לרבא :שמע מינה ברכת
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
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
בין הכוסות הללו אם רוצה לשתות ישתה בין שלישי לרביעי לא ישתה) :פסחים קיז:
משנה י,ז(
וַּי ֹאמֶ ר מ ֹׁשֶ ה אֶ ל הָ עָ ם זָכֹור אֶ ת הַ ּיֹום הַ ּזֶה אֲ ׁשֶ ר יְצָאתֶ ם מִ ּמִ צ ְַרי ִם מִ ּבֵית עֲ בָדִ ים ּכִי ּבְחֹזֶק
י ָד הֹוצִיא י ְקֹו ָק אֶ תְ כֶם מִ ּזֶה ו ְֹלא י ֵָאכֵל חָ מֵ ץ) :שמות יג,ג(
מצות עשה של תורה לספר בנסים ונפלאות שנעשו לאבותינו במצרים בליל חמשה
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
בעבור זה בשעה שיש מצה ומרור מונחים לפניך .ואף על פי שאין לו בן ,אפילו
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
בננו זה ,מה להלן  -פרט לסומא ,אף כאן  -פרט לסומין איני? והאמר מרימר:
שאלתינהו לרבנן דבי רב יוסף .מאן דאמר אגדתא בי רב יוסף? אמרו :רב יוסף .מאן
דאמר אגדתא בי רב ששת? אמרו :רב ששת - .קסברי רבנן :מצה בזמן הזה דרבנן.
מכלל דרב אחא בר יעקב סבר מצה בזמן הזה דאורייתא? והא רב אחא בר יעקב
הוא דאמר מצה בזמן הזה דרבנן!  -קסבר :כל דתקון רבנן  -כעין דאורייתא תיקון.
)פסחים קטז(:
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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
)אובד אבי,’13 until he concludes explaining the
entire section.14 Rabban Gamliel would say:
‘Anyone who did not say these three matters on
Pesach has not fulfilled his obligation ( כל שלא
)אמר שלשה דברים אלו בפסח לא יצא ידי חובתו: They
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 ()ּבַעֲ בּור זֶה עָ ׂשָ ה י ְקֹו ָק לִי ְּבצֵאתִ י מִ ּמִ צ ְָרי ִם.”’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
(ה-)ונאמר לפניו הללוי.”19 The Mishnayot then
continue with a description as to what sections
 ו ְעָ נִיתָ ו ְָאמַ ְרּתָ לִפְ נֵי י ְקֹו ָק אֱ ֹלקֶ יָך אֲ ַרּמִ י אֹבֵד ָאבִי וַּי ֵֶרד מִ צ ְַרי ְמָ ה וַּיָגָר ׁשָ ם ּבִמְ תֵ י מְ עָ ט וַי ְהִ י13
 וַּנִצְעַ ק: וַּי ֵָרעּו א ֹתָ נּו הַ ּמִ צ ְִרים וַי ְעַ ּנּונּו וַּיִּתְ נּו עָ לֵינּו עֲ ב ֹדָ ה קָ ׁשָ ה:ׁשָ ם לְגֹוי ּגָדֹול עָ צּום ו ָָרב
:אֶ ל י ְקֹו ָק אֱ ֹלקֵ י אֲ ב ֹתֵ ינּו וַּיִׁשְ מַ ע י ְקֹו ָק אֶ ת קֹלֵנּו וַּי ְַרא אֶ ת עָ נְי ֵנּו ו ְאֶ ת עֲ מָ לֵנּו ו ְאֶ ת לַחֲ צֵנּו
 וַיְבִאֵ נּו:וַּיֹוצִאֵ נּו י ְקֹו ָק מִ ּמִ צ ְַרי ִם ְּבי ָד חֲ זָקָ ה ּו ִב ְזר ֹעַ נְטּוי ָה ּובְמ ָֹרא ּגָד ֹל ּובְא ֹתֹות ּובְמ ֹפְ תִ ים
 ו ְעַ ּתָ ה הִ ּנֵה הֵ בֵאתִ י:ָארץ הַ ּז ֹאת אֶ ֶרץ ָזבַת חָ לָב ּודְ בָׁש
ֶ ָאֶ ל הַ ּמָ קֹום הַ ּזֶה וַּיִּתֶ ן לָנּו אֶ ת ה
ָאֶ ת ֵראׁשִ ית ּפְ ִרי הָ אֲ דָ מָ ה אֲ ׁשֶ ר נָתַ ָּתה ּלִי י ְקֹו ָק ו ְהִ ּנַחְ ּתֹו לִפְ נֵי י ְקֹו ָק אֱ ֹלקֶ יָך ו ְהִ ׁשְ ּתַ חֲ ו ִית
 ו ְׂשָ מַ חְ ּתָ ְבכָל הַ ּטֹוב אֲ ׁשֶ ר נָתַ ן לְָך י ְקֹו ָק אֱ ֹלקֶ יָך ּו ְלבֵיתֶ ָך אַ ּתָ ה ו ְהַ ֵּלו ִי:לִפְ נֵי י ְקֹו ָק אֱ ֹלקֶ יָך
(יא-ה, )דברים כו:ו ְהַ ּגֵר אֲ ׁשֶ ר ּבְקִ ְרּבֶָך
 מזגו לו כוס שני וכאן הבן שואל אביו ואם אין דעת בבן אביו מלמדו מה נשתנה הלילה14
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
הזה שתי פעמים ולפי דעתו של בן אביו מלמדו מתחיל בגנות ומסיים בשבח ודורש
(ד, משנה י. )פסחים קטז:מארמי אובד אבי עד שיגמור כל הפרשה כולה
ָּתי בְנֵ ֽי־י ִׂשְ ָראֵ ל֙ ּבְמִ צ ַ ְ֔רי ִם ְּבנָג ְּ֥פֹו אֶ ת־
֤ ֵ  ו ַאֲ מַ ְרּתֶ֡ ם זֶ ֽבַח־ּפֶ֨ סַ ח ֜הּוא ַלֽיק ָֹ֗וק אֲ ֶ ׁ֣שר ּ֠פָ סַ ח עַ ל־ּב15
(כז, )שמות יב:ָּתינּו הִ ִ ּ֑ציל וַּי ִּ֥ק ֹד הָ ָ ֖עם וַּיִ ֽׁשְ ַּתחֲ וּֽו
֣ ֵ מִ צ ַ ְ֖רי ִם ו ְאֶ ת־ּב
֨  וַּי16
הֹוציאּו מִ ּמִ צ ַ ְ֛רי ִם עֻ ֥ג ֹת מַ ּצ֖ ֹות ִ ּ֣כי ֹ֣לא חָ ֵ ֑מץ ִּכֽי־ג ְֹר ׁ֣שּו מִ ּמִ צ ַ ְ֗רי ִם ו ְֹ֤לא
֧ ִ ֹאפּו אֶ ת־הַ ָּב ֵ֜צק אֲ ׁשֶ֨ ר
(לט, )שמות יב:ָיֽכְלּו֙ לְהִ תְ מַ הְ מֵ֔ ּהַ וְגַם־צ ָ ֵ֖דה ֹלא־ עָ ׂ֥שּו ל ֶָהֽם
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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
(ֵיכ֑ם
ֶ )וְהָ ָ֕יה ִּכ ֽי־י ֹאמְ ֥רּו אֲ לֵ ֶיכ֖ם ְּבנ, ‘What is the reason
that you perform this rite of the Korban Pesach
20
(”’?)מה הָ עֲ ב ָ ֹ֥דה הַ ּ֖ז ֹאת ל ֶָכֽם
The Torah’s
ָ֛
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 ( וְהָ י ָה
)ּכִי י ִׁשְ ָאלְ ָך ִבנְָך מָ חָ ר לֵ אמ ֹר, ‘What is this ( מַ ה ּז ֹאתpractice 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

ְח ֹמֶ ֙ר ּו ִב ְל ֵב ִ֔נים ּו ְבכָל־עֲ ב ָ ֹ֖דה ּבַּׂשָ ֶ ֑דה ֚אֵ ת ּכָל־עֲ ֣ב ֹדָ תָ֔ ם
֙  וַי ְמָ ְרר֨ ּו אֶ ת־חַ ּיֵיהֶ֜ ם ּבַעֲ ב ָ ֹ֣דה קָ ׁשָ֗ ה ּב17
(יד, )שמות א:אֲ ׁשֶ ר־עָ ב ְ֥דּו ב ֶ ָ֖הם ּב ְָפ ֶֽרְך
(ח, )שמות יג: ו ְהִ ּגַדְ ּתָ ְל ִבנְָך ּבַּיֹום הַ הּוא לֵאמ ֹר ּבַעֲ בּור זֶה עָ ׂשָ ה י ְקֹו ָק לִי ְּבצֵאתִ י מִ ּמִ צ ְָרי ִם18
 רבן גמליאל היה אומר כל שלא אמר שלשה דברים אלו בפסח לא יצא ידי חובתו19
ואלו הן פסח מצה ומרור פסח על שום שפסח המקום על בתי אבותינו במצרים מצה
על שום שנגאלו אבותינו במצרים מרור על שום שמררו המצריים את חיי אבותינו
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
שעשה לאבותינו ולנו את כל הניסים האלו הוציאנו מעבדות לחירות מיגון לשמחה
:ה-ומאבל ליום טוב ומאפילה לאור גדול ומשעבוד לגאולה ונאמר לפניו הללוי
ה( \\ עיין בנוסח המשנה בגמרא ובנוסחאות הראשונים, משנה י:קטז-.)פסחים קטז
שמוסיף את ציטוט הפסוקים בדרי רבן גמליאל \\ וגם עיין הרמב"ם הל' חמץ ומצה
ומגביה המצה בידו ואומר מצה זו שאנו... :ד שיש לו נוסח אחר לסיבת המצה,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
(כו, )שמות יב:ֵיכם ָ ֛מה הָ עֲ ב ָ ֹ֥דה הַ ּ֖ז ֹאת ל ֶָכֽם
֑ ֶ ֵיכם ְּבנ
֖ ֶ  ו ְהָ ָ֕יה ִּכֽי־י ֹאמְ ֥רּו אֲ ל20
2

פסח

בס"ד
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.

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 (ִּכ ֽי־
אמ ֹר
֑ ֵחר ל
֖ ָ ָ)י ִׁשְ ָאלְ ָך֥ בִ נְָך֛ מ, ‘What are all these
decrees, laws, and rules that God, our Lord, has
enjoined upon you ( ָ ֣מה הָ עֵ ֗ד ֹת ו ְַהֽחֻ ּקִ ים֙ ו ְהַ ּמִ ׁשְ ּפָ טִ֔ ים
ֹלקינּו אֶ תְ ֶכֽם
֖ ֵ ֱ”?)אֲ ֶ ׁ֥שר צ ִָּו֛ה י ְק ָֹו֥ק א22 Here the Torah
provides the most extensive answer, “you shall
say to your children, ‘We were slaves to Paraoh
in Egypt ( )עֲ ב ִ ָ֛דים הָ ִי֥ינּו לְפַ ְר ֖ע ֹה ּבְמִ צ ָ ְ֑רי ִםand God
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…’”

Rav and Shmuel argue about what is meant by
the Mishna’s requirement to “begin with disgrace
()מתחיל בגנות.”26 Shmuel believes that this is a
demand to begin the retelling of the story of the
Exodus from Bnei Yisrael’s difficult beginning as
slaves in Egypt (בָדים הָ יִ ֥ינּו לְ פַ ְר ֖ע ֹה ּבְמִ צ ָ ְ֑רי ִם
֛ ִ ֲ)ע. 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
(בֹודה ז ָָרה הָ יּו אֲ בֹותֵ ינּו
ָ ֲ)מִ ּתְ חִ ּלָ ה עֹוב ְֵדי ע. The text he
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

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 ( )וְהִ ּג ְַדּתָ לְ בִ נְָךon that day
saying “because of this, God did this for me
when I left Egypt ( ּבַעֲ בּור זֶה עָ ׂשָ ה י ְקֹו ָק לִי ְּבצֵאתִ י
)מִ ּמִ צ ְָרי ִם.”’18 The self-initiated response is likely
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
)בבן אביו מלמדו.” It also could be the source that,
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

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
)אבי,’13 until he concludes explaining the entire
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

The Tanna of the Mishna likely sees beginning
with disgrace and concluding with glory ( מתחיל
 )בגנות ומסיים בשבחas a structural paradigm
 ו ְהָ י ָה ּכִי י ִׁשְ ָאלְָך ִבנְָך מָ חָ ר לֵאמ ֹר מַ ה ּז ֹאת ו ְָאמַ ְרּתָ אֵ לָיו ּבְחֹזֶק י ָד הֹוצִיָאנּו י ְקֹו ָק מִ ּמִ צ ְַרי ִם21
 וַי ְהִ י ּכִי הִ קְ ׁשָ ה פַ ְרע ֹה לְׁשַ ּלְחֵ נּו וַּיַהֲ ר ֹג י ְקֹו ָק ּכָל ּבְכֹור ּבְאֶ ֶרץ מִ צ ְַרי ִם מִ ּבְכ ֹר:מִ ּבֵית עֲ בָדִ ים
ָאדָ ם ו ְעַ ד ּבְכֹור ּבְהֵ מָ ה עַ ל ּכֵן אֲ נִי זֹבֵחַ לַיקֹו ָק ּכָל ּפֶ טֶ ר ֶרחֶ ם הַ ְּזכ ִָרים וְכָל ּבְכֹור ָּבנַי
(טו-יד, )שמות יג:אֶ פְ ּדֶ ה
ֹלקינּו
֙ ֵאמ ֹר ָ ֣מה הָ עֵ ֗ד ֹת ו ְַהֽחֻ ּקִ י
֑  ִּכֽי־י ִׁשְ ָאלְָך֥ ִבנְָך֛ מָ ָ ֖חר ל22
֖ ֵ ֱם ו ְהַ ּמִ ׁשְ ּפָ טִ֔ ים אֲ ֶ ׁ֥שר צ ִָּו֛ה י ְק ֹ ָו֥ק א
:ִיאנּו י ְק ֹ ָו֛ק מִ ּמִ צ ַ ְ֖רי ִם ְּב ָי֥ד חֲ ז ָָקֽה
֧ ֵ  ו ְָאמַ ְר ָ ּ֣ת ְל ִבנְָך֔ עֲ ב ִ ָ֛דים הָ ִי֥ינּו לְפַ ְר ֖ע ֹה ּבְמִ צ ָ ְ֑רי ִם וַּיֹצ:אֶ תְ ֶכֽם
֖ אֹות ֹת ּו֠ מ ֹפְ תִ ים ּגְד ֹ ִ֨לים ו ְָר ִ ֧עים׀ ּבְמִ צ ַ ְ֛רי ִם ּבְפַ ְר ֥ע ֹה ּו ְבכָל־ּב
ְאֹותנּו
֣ וַּי ֵ ִּ֣תן י ְק ָֹ֡וק
֖ ָ  ו:ֵיתֹו לְעֵ ינֵ ֽינּו
ַ הֹוציא מִ ָ ּׁ֑שם ל
 וַיְצ ֵַּו֣נּו י ְק ָֹ֗וק:ְמ֙עַ ֙ן הָ ִ ֣ביא א ֹתָ֔ נּו ָ ֤לתֶ ת ָל֙נּו֙ אֶ ת־הָ אָ֔ ֶרץ אֲ ֶ ׁ֥שר נִׁשְ ַ ּ֖בע לַאֲ ב ֵֹתֽינּו
ִ֣
ֹלקינּו ל ְ֥טֹוב ָל֙נּו֙ ּכָל־הַ ּיָמִ֔ ים לְחַ ּי ֵ ֹ֖תנּו
֑ ֵ ֱלַעֲ ׂשֹות֙ אֶ ת־ּכָל־הַ חֻ ִ ּ֣קים הָ אֵ֔ ּלֶה ְלי ְִר ָ ֖אה אֶ ת־י ְק ֹ ָו֣ק א
ֶה־ּלנּו ִּכֽי־נִׁשְ ֨מ ֹר לַעֲ ׂ֜שֹות אֶ ת־ּכָל־הַ ּמִ ְצ ָו֣ה הַ ּ֗ז ֹאת לִפְ נֵ ֛י י ְק ֹ ָו֥ק
֑ ָ  ּוצְדָ ָ ֖קה ִּתֽהְ י:ּכְהַ ּי֥ ֹום הַ ּזֶ ֽה
(כה-כ, )דברים ו:ֹלקינּו ּכַאֲ ֶ ׁ֥שר צִּוָ ֽנּו
֖ ֵ ֱא
 הוא שואל-  ואם לאו. אשתו שואלתו-  ואם אינו חכם, שואלו-  חכם בנו: תנו רבנן23
 )פסחים. שואלין זה לזה-  ואפילו שני תלמידי חכמים שיודעין בהלכות הפסח.לעצמו
\\ (.קטז
 בינו לבין עצמו ובינו, והגדת לבנך אף על פי שלא ישאלך אין לי אלא בזמן שיש לו בן24
ח( \\ אבל הרמב"ם היה, )מכילתא דרשב"י יג...לבין אחרים מנין ת"ל והגדת לבנך
ולשון מכילתא... :לו גירסא אחרת במכילתא ומביא מקור לדין זה ממקום אחר
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
אלא בזמן שיש לו בן בינו לבין עצמו בינו לבין אחרים מניין תלמוד לומר ויאמר משה
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 כלומר שהוא צוה לזכרו כמו אמרו.אל העם זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים
 וכבר ידעת לשון אמרם )הגש"פ( ואפילו.)עשה"ד ע' קנה( זכור את יום השבת לקדשו
כולנו חכמים כלנו נבונים כלנו יודעים את התורה כלה מצוה עלינו לספר ביציאת
( )רמב"ם סה"מ מצות עשה קנז.מצרים וכל המספר ביציאת מצרים הרי זה משובח
( ברית יהושע בסוף ימיו )יהושע כד,(יא-א, מקרא ביכורים )דברים כו,כה-כ, דברים ו25
 מתחלה עובדי עבודת גלולים היו: מתחיל בגנות ומסיים בשבח מאי בגנות? רב אמר26
(. )פסחים קטז. עבדים היינו: ושמואל אמר.אבותינו
 וַּיֶאֱ ס ֹף י ְהֹוׁשֻ עַ אֶ ת ּכָל ׁשִ בְטֵ י י ִׂשְ ָראֵ ל ׁשְ כֶמָ ה וַּיִקְ ָרא ְלזִקְ נֵי י ִׂשְ ָראֵ ל ּול ְָראׁשָ יו ּולְׁש ֹפְ טָ יו27
 וַּי ֹאמֶ ר י ְהֹוׁשֻ עַ אֶ ל ּכָל הָ עָ ם ּכ ֹה ָאמַ ר י ְקֹו ָק אֱ ֹלקֵ י י ִׂשְ ָראֵ ל:ּולְׁש ֹטְ ָריו וַּיִתְ יַּצְבּו לִפְ נֵי הָ אֱ ֹלקִ ים
ּבְעֵ בֶר הַ ּנָהָ ר י ָׁשְ בּו אֲ בֹותֵ יכֶם מֵ עֹולָם ֶּת ַרח אֲ בִי ַאב ְָרהָ ם ו ַאֲ בִי נָחֹור וַּיַעַ בְדּו אֱ ֹלהִ ים
ַָארּבֶה
ְ  ו ָאֶ ּקַ ח אֶ ת אֲ בִיכֶם אֶ ת ַאב ְָרהָ ם מֵ עֵ בֶר הַ ּנָהָ ר ו ָאֹולְֵך אֹותֹו ְּבכָל אֶ ֶרץ ְּכנָעַ ן ו:אֲ חֵ ִרים
 ו ָאֶ ּתֵ ן ְליִצְחָ ק אֶ ת י ַעֲ ק ֹב ו ְאֶ ת עֵ ׂשָ ו ו ָאֶ ּתֵ ן לְעֵ ׂשָ ו אֶ ת הַ ר ׂשֵ עִ יר:אֶ ת ַז ְרעֹו ו ָאֶ ּתֶ ן לֹו אֶ ת יִצְחָ ק
 ו ָאֶ ׁשְ לַח אֶ ת מ ֹׁשֶ ה ו ְאֶ ת ַאהֲ רֹן ו ָאֶ ּג ֹף אֶ ת מִ צ ְַרי ִם:ל ֶָרׁשֶ ת אֹותֹו וְי ַעֲ ק ֹב ּו ָבנָיו י ְָרדּו מִ צ ְָרי ִם
 ו ָאֹוצִיא אֶ ת אֲ בֹותֵ יכֶם מִ ּמִ צ ְַרי ִם ו ַּתָ ב ֹאּו:ּכַאֲ ׁשֶ ר עָ ׂשִ יתִ י ּבְקִ ְרּבֹו ו ְַאחַ ר הֹוצֵאתִ י אֶ ְתכֶם
 וַּיִצְעֲ קּו אֶ ל י ְקֹו ָק וַּיָׂשֶ ם:הַ ּיָּמָ ה וַּי ְִרּדְ פּו מִ צ ְַרי ִם ַאחֲ ֵרי אֲ בֹותֵ יכֶם ּב ְֶרכֶב ּובְפָ ָרׁשִ ים י ַם סּוף
מַ אֲ פֵ ל ּבֵינֵיכֶם ּובֵין הַ ּמִ צ ְִרים וַּיָבֵא עָ לָיו אֶ ת הַ ּיָם וַיְכַּסֵ הּו ו ִַּת ְראֶ ינָה עֵ ינֵיכֶם אֵ ת אֲ ׁשֶ ר
( )יהושע פרק כד...:עָ ׂשִ יתִ י ּבְמִ צ ְָרי ִם ו ֵַּתׁשְ בּו בַּמִ דְ ּבָר י ָמִ ים ַרּבִים
 מלמד שלא ירד אבינו יעקב לארם אלא על, ואמרת לפני ה' אלקיך ארמי אובד אבי28
(מנת לאבד ומעלה על לבן הארמי כאילו איבדו )ספרי דברים כי תבא פיסקא שא
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interpretation of the verse is that Lavan the
Aramean tried to destroy or annihilate my
forefather Yaakov ( מַ ה ּבִּקֵ ש ָלבָן הָ אֲ ַרמִ י לַעֲ ׂשֹות
 אֲ ַרּמִ י: שֶ ּנֶאֱ מַ ר,ו ְ ָלבָן ּבִּקֵ ׁש לַעֲ קֹור אֶ ת הַ ּכ ֹל...ְלי ַעֲ ק ֹב ָאבִינּו
)אֹבֵד ָאבִי. The Ibn Ezra rejects this explanation
since the verb ‘Oved’ should have been in the
active effector form ( – )מאביד או מאבדcausing
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 ביכוריםbeginning 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 ( )מצריםuntil God finally brought them to and
granted them the land of Israel as a homeland.

 )שמואלwould begin the discussion with our being
enslaved in Egypt ()עֲ ב ִ ָ֛דים הָ ִי֥ינּו לְפַ ְר ֖ע ֹה ּבְמִ צ ָ ְ֑רי ִם.
It would also stand to reason that the praise or
glory ( )שבחrequired 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 ( עֲ ב ִ ָ֛דים
 ”)הָ ִי֥ינּו לְפַ ְר ֖ע ֹה ּבְמִ צ ָ ְ֑רי ִםis that God miraculously
redeemed us from that predicament ( ָ וַּיֹוצִיאֵ נּו יְי
 )אֱ ֹלקֵ ינּו מִ ּשָ ם ְּבי ָד חֲ זָקָ ה ּו ִבזְרֹועַ נְטּוי ָהand that would
be what necessitates Hallel. On the other hand,
Rav’s offsetting pride is that God has brought us
close to worship Him ()ו ְעַ כְשָ יו קֵ ְרבָנּו הַ ּמָ קֹום לַעֲ ב ֹדָ תו
despite our ignoble past as idol worshippers
( )מִ ּתְ חִ ּלָה עֹובְדֵ י עֲ בֹודָ ה ז ָָרה הָ יּו אֲ בֹותֵ ינּוand 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 אביas 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 ( עֲ ב ִ ָ֛דים
)הָ ִי֥ינּו לְפַ ְר ֖ע ֹה ּבְמִ צ ָ ְ֑רי ִם,” following the view of
Shmuel. Although, if one looks in the Rambam,
when discussing the requirement to begin with
disgrace and conclude with glory ( מתחיל בגנות
)ומסיים בשבח, he suggests that this is
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,

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.
( ודורש מארמי אובד אבי:)מתחיל בגנות ומסיים בשבח.”
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 אביwould 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 ( מִ ּתְ חִ ּלָה עֹובְדֵ י
)עֲ בֹודָ ה ז ָָרה הָ יּו אֲ בֹותֵ ינּו. Whereas, if one thought it
was referencing to Yaakov then one ( שיטת
 היה הכתוב, ואילו היה ארמי על לבן, מלת אובד מהפעלים שאינם יוצאים-  אובד אבי29
? וירד מצרימה,' מה טעם לאמר 'לבן בקש להאביד אבי, ועוד.אומר מאביד או מאבד
 כאשר: כאילו אמר הכתוב. שארמי הוא יעקב, והקרוב.ולבן לא סבב לרדת אל מצרים
, וכן תנו שכר לאובד )משלי לא. עני בלא ממון-  והטעם, היה אובד,היה אבי בארם
, והטעם, והנה הוא ארמי אובד היה אבי.( ז, ישתה וישכח רישו )שם שם: והעד.(ו
 והוא, גם גר היה במצרים.כי לא ירשתי הארץ מאבי כי עני היה כאשר בא אל ארם
 ואתה ה' הוצאתנו מעבדות ותתן לנו ארץ, ואחר כן שב לגוי גדול,היה במתי מעט
(יז, איך יקרא ארמי? והנה כמוהו יתרא הישמעאלי )דה"א ב, ואל יטעון טוען.טובה
ה( \\ עיין ברבי אליהו מזרחי ובהכתב, )אבן עזרא דברים כו. כי כן כתוב,והוא ישראלי
והקבלה שהעלו תשובות לטענות האבן עזרא
www.swdaf.com

 וכדכת' ויהי, כדכת' לך לך מארצך. אובד וגולה מארץ ארם, אבי אברהם ארמי היה30
' לשון אובד ותועה אחד הם באדם הגולה כדכת.כאשר התעו אותי אלקים מבית אבי
 כלומר מארץ. צאן אובדות היו עמי רועיהם התעום,תעיתי כשה אובד בקש עבדך
 )אבן עזרא דברים:נכריה באו אבותינו לארץ הזאת ונתנה הקדוש ברוך הוא לנו
(ה,כו
 כיצד מתחיל ומספר שבתחלה היו אבותינו בימי, וצריך להתחיל בגנות ולסיים בשבח31
 ומסיים בדת האמת,תרח ומלפניו כופרים וטועין אחר ההבל ורודפין אחר ע"ז
 וכן מתחיל ומודיע שעבדים,שקרבנו המקום לו והבדילנו מן התועים וקרבנו ליחודו
היינו לפרעה במצרים וכל הרעה שגמלנו ומסיים בנסים ונפלאות שנעשו לנו
 וכל המוסיף, והוא שידרוש מארמי אובד אבי עד שיגמור כל הפרשה,ובחירותנו
(ד, )רמב"ם הל' חמץ ומצה ז.ומאריך בדרש פרשה זו הרי זה משובח
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the Haggada begins with “we were slaves to
Paraoh ()עֲ ב ִ ָ֛דים הָ ִי֥ינּו לְפַ ְר ֖ע ֹה ּבְמִ צ ָ ְ֑רי ִם,” it also later
on contains the view of Rav when it suddenly
does a historical flashback and states, “our
forefathers were originally idol worshippers
()מִ ּתְ חִ ּלָה עֹובְדֵ י עֲ בֹודָ ה ז ָָרה הָ יּו אֲ בֹותֵ ינּו.”

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.

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 ( עַ ל־מַ ּ֥צֹות
)ּומְ ר ִ ֹ֖רים י ֹאכ ְֻלֽהּו34 or an essential contrast to better
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).

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
( )עֲ ב ִ ָ֛דים הָ ִי֥ינּו לְפַ ְר ֖ע ֹה ּבְמִ צ ָ ְ֑רי ִםare the Ma Nishtana
(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 ( )מִ ּתְ חִ ּלָה עֹובְדֵ י עֲ בֹודָ ה ז ָָרה הָ יּו אֲ בֹותֵ ינּוare
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 ( ָ ֣מה הָ עֵ ֗ד ֹת ו ְַהֽחֻ ּקִ י ֙ם ו ְהַ ּמִ ׁשְ ּפָ טִ֔ ים אֲ ֶ ׁ֥שר צ ִָּו֛ה
ֹלקינּו אֶ תְ ֶכֽם
֖ ֵ ֱ ?)י ְק ָֹו֥ק אThe insertion of the Mechilta
(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.

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
)אבי, to explain the props (Mitzvot) of the night
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
 ו ַאֲ מַ ְרּתֶ֡ ם זֶ ֽבַח־ּפֶ֨ סַ ח ֜הּוא ַלֽיק ָֹ֗וק:ֵיכם ָ ֛מה הָ עֲ ב ָ ֹ֥דה הַ ּ֖ז ֹאת ל ֶָכֽם
֑ ֶ ֵיכם ְּבנ
֖ ֶ  ו ְהָ ָ֕יה ִּכֽי־י ֹאמְ ֥רּו אֲ ל32
ָּתינּו הִ ִ ּ֑ציל וַּי ִּ֥ק ֹד הָ ָ ֖עם
֣ ֵ ָּתי בְנֵ ֽי־י ִׂשְ ָראֵ ל֙ ּבְמִ צ ַ ְ֔רי ִם ְּבנָג ְּ֥פֹו אֶ ת־מִ צ ַ ְ֖רי ִם ו ְאֶ ת־ּב
֤ ֵ אֲ ֶ ׁ֣שר ּ֠פָ סַ ח עַ ל־ּב
(כז-כו, )שמות יב:וַּיִ ֽׁשְ ּתַ חֲ וּֽו
 מַ ּצֹות י ֵָאכֵל אֵ ת ׁשִ בְעַ ת הַ ּיָמִ ים ו ְֹלא: ׁשִ בְעַ ת י ָמִ ים ּת ֹאכַל מַ ּצ ֹת ּובַּיֹום הַ ּׁשְ בִיעִ י חַ ג לַיקֹו ָק33
 ו ְהִ ּגַדְ ּתָ ְל ִבנְָך ּבַּיֹום הַ הּוא לֵאמ ֹר ּבַעֲ בּור:י ֵָראֶ ה לְָך חָ מֵ ץ ו ְֹלא י ֵָראֶ ה לְָך ׂשְ א ֹר ְּבכָל ְּג ֻבלֶָך
(ח-ו, )שמות יג:זֶה עָ ׂשָ ה י ְקֹו ָק לִי ְּבצֵאתִ י מִ ּמִ צ ְָרי ִם
\\ (ח, )שמות יב:ִי־אׁש ּומַ ּ֔צֹות עַ ל־מְ ר ִ ֹ֖רים י ֹאכ ְֻלֽהּו
֣ ֵ ָׂשר ַּב ַ ּ֣ליְלָה הַ ֶּז֑ה ְצל
֖ ָ  ו ְָאכ ְ֥לּו אֶ ת־הַ ּב34
:ְַארּבָעָ֨ ה עָ ָ ׂ֥שר י֛ ֹום ֵ ּ֥בין הָ עַ ְר ַ ּ֖בי ִם י ַעֲ ׂ֣שּו א ֹ֑תֹו עַ ל־מַ ּ֥צֹות ּומְ ר ִ ֹ֖רים י ֹאכ ְֻלֽהּו
ְ ּב ַ֨ח ֹדֶ ׁש הַ ּׁשֵ ִ֜ני ּב
(יא,)במדבר ט
 וא"כ מה נתוסף בליל פסח במצות, הנה בכל לילה יש מצוה של זכירת יציאת מצרים35
 שיש ג' חילוקים בין, ונראה לומר.סיפור יציאת מצרים שאין בזכירה של כל השנה
 א( לקיים מצות:המצוה של זכירת יציאת מצרים להמצוה של סיפור יציאת מצרים
 אבל בסיפור יציאת מצרים המצוה היא,זכירה אין צריך אלא להזכיר לעצמו יצי"מ
"לספר לאחר דרך שאלה ותשובה כדכתיב "והיה כי ישאלך בנך וגו' ואמרת אליו
www.swdaf.com

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
, ובהגדה הבן שואל מה נשתנה והאב משיב עבדים היינו."'וכדכתיב "והגדת לבנך וגו
וההלכה היא שאפילו אם אחד לבדו צריך לשאול לעצמו ולומר עבדים היינו כדרך
 וצריך להתחיל בגנות ולסיים, ב( בסיפור צריך לספר כל ההשתלשלות.סיפור לאחר
 ג( מצוה לספר טעמי. ולקיים מצות זכירה סגי בזכירת יציאת מצרים לחוד,בשבח
 כמ"ש במשנה )פסחים קטז ע"א( רבן גמליאל היה אומר,המצוות של אותו הלילה
, ואלו הן פסח מצה ומרור,כל שלא אמר שלשה דברים אלו בפסח לא יצא ידי חובתו
 )חידושי הגר"ח פסחים.'פסח על שום מה וכו' מצה על שום וכו' מרור על שום וכו
(.קטז
ולפמ"ש אפ"ל דתמיד המצוה להזכיר בפ"ע ולא להגיד לבנו וכאן המצוה לספר... 36
עכ"פ במצוה...לבנו אבל אם אין עמו אחר המצוה להזכיר בעצמו שוה לשאר הלילות
דאנן בי' דבליל ט"ו הוא מ"ע מה"ת לכ"א מישראל להזכיר וגם להגיד לבניו או לאחר
 )מנחת חינוך.אם יש עמו וגם אפשר לסדר קצת באריכות נסים ונפלאות ועפמ"ג ה"פ
(א,מצוה כא אות א
 עיין סידור רב סעדיה גאון37
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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 ()ּדַ ּיֵינּו.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.

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
)אמר שלשה דברים אלו בפסח לא יצא ידי חובתו: They
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 ( ו ְאִ ּלּו ֹלא הֹוצִיא
 הֲ ֵרי ָאנּו ּו ָבנֵינּו,הַ ּקָ דֹוׁש ּבָרּוְך הּוא אֶ ת אֲ בֹותֵ ינּו מִ ּמִ צ ְָרי ִם
.)ּו ְבנֵי ָבנֵינּו מְ שֻ עְ ּבָדִ ים הָ י ִינּו לְפַ ְרע ֹה ּבְמִ צ ְָרי ִם. One who
is experiencing the Exodus 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 ( ּבָרּוְך ׁשֹומֵ ר
 שֶ הַ ּקָ דֹוׁש ּבָרּוְך הּוא חִ ּשַ ב. ּבָרּוְך הּוא,הַ בְטָ חָ תֹו ְלי ִשְ ָראֵ ל
 לַעֲ ׂשֹות ּכְמַ ה ּשֶ ָאמַ ר לְַאב ְָרהָ ם ָאבִינּו ִּבב ְִרית ּבֵ ין,אֶ ת הַ ּקֵ ץ
)הַ ּבְתָ ִרים.
It is the key to our mutualistic
relationship with God and frames the entire
Exodus within the context of the broader history
of Bnei Yisrael.

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

קטע בההגדה
( מַ ה נִשְ תַ נָה הַ ַליְלָה הַ ּזה מִ כָל הַ לֵילֹות2
 וַּיֹוצִיאֵ נּו יְי ָ אֱ ֹלקֵ ינּו מִ ּשָ ם,( עֲ בָדִ ים הָ י ִינּו לְפַ ְרע ֹה ּבְמִ צ ְָרי ִם3
.ְּבי ָד חֲ זָקָ ה ּו ִבזְרֹועַ נְטּוי ָה
.ּתֹורה
ָ ַארּבָעָ ה ָבנִים ּדִ ּב ְָרה
ְ ( ְּכנֶגֶד7
 ו ְעַ כְשָ יו קֵ ְרבָנּו,( מִ ּתְ חִ ּלָה עֹובְדֵ י עֲ בֹודָ ה ז ָָרה הָ יּו אֲ בֹותֵ ינּו9
,הַ ּמָ קֹום לַעֲ ב ֹדָ תֹו
( ּבָרּוְך ׁשֹומֵ ר הַ בְטָ חָ תֹו ְלי ִשְ ָראֵ ל10
!( ו ְהִ יא שֶ עָ מְ דָ ה לַאֲ בֹותֵ ינּו וְלָנּו11
.( צֵא ּולְמַ ד מַ ה ּבִּקֵ ש ָלבָן הָ אֲ ַרמִ י לַעֲ ׂשֹות ְלי ַעֲ ק ֹב ָאבִינּו12
!( ּכַּמָ ה מַ עֲ לֹות טֹובֹות לַּמָ קֹום עָ לֵינּו14

רב

שמואל
שאלות לשיטת שמואל
תשובה ע"פ שמואל – גנות ושבח

שאלות לשיטת רב
תשובה ע"פ רב – גנות ושבח
ברית בין הבתרים
הרחבת התשובה לפי רב
סיבה להלל ע"פ רב

 ָּכל שֶ ֹּלא ָאמַ ר שְ לשָ ה ּדְ ב ִָרים:( ַרּבָן ּגַמְ לִיאֵ ל הָ י ָה אֹומֵ ר15
, מַ צָה, ּפֶ סַ ח: ו ְאֵ ּלּו הֵ ן, ֹלא יָצָא י ְדֵ י חֹובָתֹו,אֵ ּלּו ּבַּפֶ סַ ח
ּומָ רֹור
( ְּבכָל ּדֹור ו ָדֹור חַ ּיָב ָאדָ ם ל ְִראֹות אֶ ת עַ צְמֹו ּכְאִ ּלּו הּוא16
יָצָא מִ ּמִ צ ְַרי ִם
( לְפִ יכְָך אֲ נַחְ נּו חַ ּיָבִים לְהֹודֹות17

 כל דבר שה' עשה הוא סיבה מספיקה,מובנו של ּדַ ּיֵינּו על פי זה הוא ּדַ ּיֵינּו להודות
(ועצמאית לומר הלל )פירוש המלבי"ם להגדה
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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 ( )ו ְהִ יא שֶ עָ מְ דָ ה לַאֲ בֹותֵ ינּו ו ְלָנּוas 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.

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

Shabbat Shalom
Chag Kasher V’Sameach

החלק מסיפור יציאת מצרים

מחלוקת רב ושמואל

הקדמה
וכאן הבן שואל אביו

שאלות לשיטת שמואל

מתחיל בגנות ומסיים בשבח

תחילת מגיד ע"פ שמואל

נספח לקטע לפני כן
()וַאֲ פִ ילּו ּכֻּלָ נּו חֲ כָמִ ים
נספח לקשר או להבדיל
בין מצות זכירת יציאת מצרים
לבין מצות סיפור יציאת מצרים
הקדמה לכנגד ארבע בנים
וכאן הבן שואל אביו

שאלות לשיטת רב

(למה הלילה )במיוחד ע"פ רב
מתחיל בגנות ומסיים בשבח

תחילת מגיד ע"פ רב
ברית בין הבתרים

ודורש מארמי אובד אבי עד שיגמור
כל הפרשה כולה

סוף מגיד לרב

הגורמים להודאה

סיבה להלל ע"פ רב

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

סוף מגיד לשמואל

יצ"מ חוויה לכל אחד
וְאִ ּלּו לא הֹוצִיא הַ ּקָ דֹוׁש ּבָרּוְך הּוא
אֶ ת אֲ בֹותֵ ינּו מִ ּמִ צ ְָרי ִם

סיבה להלל ע"פ שמואל

( הָ א לַ חְ מָ א עַ ְני ָא1
( מַ ה נִשְ תַ נָה הַ לַ י ְלָ ה הַ ּזה מִ כָל הַ לֵ ילֹות2
( עֲ ָב ִדים הָ י ִינּו לְ פַ ְרע ֹה ּבְמִ צ ְָרי ִם3
וְאִ ּלּו ֹלא הֹו ִציא הַ ּקָ דֹוׁש ּבָרּוְך הּוא אֶ ת
אֲ בֹותֵ ינּו מִ ּמִ צ ְָרי ִם
, ּכֻּלָ נּו נְבֹונִים,וַאֲ פִ ילּו ּכֻּלָ נּו חֲ כָמִ ים
ּתֹורה
ָ ַיֹודעִ ים אֶ ת ה
ְ  ּכֻלָ נּו,ּכֻלָ נּו ז ְֵקנִים
( מַ עֲ שֶ ה ּב ְַרּבִי אֱ לִ יעֶ זֶר ו ְַרּבִי י ְהֹושֻ עַ ו ְַרּבִי4
אֶ לְ עָ זָר ּבֶן עֲ ז ְַרי ָה ו ְַרּבְי עֲ ִקיבָא ו ְַרּבִי
טַ ְרפֹון שֶ הָ יּו מְ סֻ ּבִין ִּב ְבנֵי ב ְַרק
 הֲ ֵרי אֲ נִי:( ָאמַ ר ַרּבִי אֶ לְ עָ זָר ּבֶן עֲ ז ְַרי ָה5
 וְֹלא ָזכִיתִ י שֶ ּתֵ ָאמֵ ר,ְכבֶן שִ בְעִ ים שָ נָה
יְצִיַאת מִ צ ְַרי ִם ּבַּלֵ ילֹות עַ ד שֶ ְּד ָרשָ ּה ּבֶן
זֹומָ א
( ּבָרּוְך הַ ּמָ קֹום6
ּתֹורה חָ כָם
ָ
ַארּבָעָ ה ָבנִים ִּדּב ְָרה
ְ ( ְּכ ֶנגֶד7
ֵ ָרשָ ע ּתָ ם וְשֶ אֵ ינֹו
יֹודעַ לִ שְ אֹול
( י ָכֹול מֵ ר ֹאׁש ח ֶֹדׁש8
בֹודה ז ָָרה הָ יּו
ָ ֲ( מִ ּתְ חִ ּלָ ה עֹוב ְֵדי ע9
אֲ בֹותֵ ינּו
וְעַ כְשָ יו ֵק ְרבָנּו הַ ּמָ קֹום לַ עֲ ב ָֹדתו
( ּבָרּוְך ׁשֹומֵ ר הַ בְטָ חָ תֹו לְ י ִשְ ָראֵ ל10
ִּבב ְִרית ּבֵין הַ ּבְתָ ִרים
( וְהִ יא שֶ עָ מְ ָדה לַ אֲ בֹותֵ ינּו וְלָ נו11
( צֵא ּולְ מַ ד מַ ה ּבִּקֵ ש לָ בָן הָ אֲ ַרמִ י12
לַ עֲ ׂשֹות לְ י ַעֲ ק ֹב ָאבִינו
( ָדבָר ַאחֵ ר13
!( ּכַּמָ ה מַ עֲ לֹות טֹובֹות לַ ּמָ קֹום עָ לֵ ינּו14
 ּכָל שֶ ֹּלא:( ַרּבָן ּגַמְ לִ יאֵ ל הָ י ָה אֹומֵ ר15
 ֹלא,ָאמַ ר שְ לשָ ה ְּדב ִָרים אֵ ּלּו ּבַּפֶ סַ ח
, מַ צָה, ּפֶ סַ ח: וְאֵ ּלּו הֵ ן,יָצָא י ְֵדי חֹובָתֹו
ּומָ רֹור
ָאדם לִ ְראֹות אֶ ת
ָ ( ְּבכָל ּדֹור וָדֹור חַ ּיָב16
עַ צְמֹו ּכְאִ ּלּו הּוא יָצָא מִ ּמִ צ ְַרי ִם
( לְ פִ יכְָך אֲ נַחְ נּו חַ ָּיבִים לְ הֹודֹות17

 הלל- חיוב ההודאה
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הגדת פסח  -מגיד
 (1הָ א ל ְַחמָ א עַ נְ יָא ִדי אֲ כָ לוּ אַבְ הָ ָתנָא
אַרעָ א ְד ִמ ְצ ָריִ ם .כָּ ל ִדכְ פִ ין יֵיתֵ י וְ יֵיכֹל,
בְּ ְ
כָּ ל ִד ְצ ִרי יֵיתֵ י וְ יִ פְ סַ ח .הָ ַש ָתּא הָ כָ א,
אַרעָ א ְדיִ ְש ָראֵ ל .הָ ַש ָתּא
לְ ָשנָה הַ בָּ אָה בְּ ְ
עַ בְ ֵדי ,לְ ָשנָה הַ בָּ אָה בְּ נֵי חו ִֹרין
 (2מַ ה נִ ְש ַתנָה הַ לַיְ לָה הַ זּה ִמכָ ל
הַ לֵילוֹת? ֶש ְבכָ ל הַ לֵילוֹת אָנוּ אוֹכְ לִ ין
חָ מֵ ץ וּמַ צָ ה ,הַ לַיְ לָה הַ זֶ ה  -כֻלּ ֹו מַ צָ ה!
ֶשבְ כָ ל הַ לֵּילוֹת אָנוּ אוֹכְ לִ ין ְשאָר יְ ָרקוֹת,
 הַ לַיְ לָה הַ זֶ ה ָמרוֹר! ֶש ְבכָ ל הַ לֵילוֹת אֵ יןאָנוּ מַ ְטבִ ילִ ין אֲ פִ ילוּ פַ עַ ם אֶ חָ ת - ,הַ לַיְ לָה
הַ זֶ ה ְשתֵ י פְ עָ ִמים! ֶשבְּ כָ ל הַ לֵילוֹת אָנוּ
אוֹכְ לִ ין בֵ ין יו ְֹשבִ ין וּבֵ ין ְמסֻ ִבין - ,הַ לַיְ לָה
הַ זֶ ה ֻכלָנוּ ְמסֻ בִ ין
 (3עֲבָ ִדים הָ יִ ינוּ לְ פַ ְרעֹה בְּ ִמצְ ָריִ ם,
וַיּוֹצִ יאֵ נוּ יְ ָי אֱ ֵקינוּ ִמ ָשּם בְּ יָד חֲ זָ ָקה
וּבִ זְ רוֹעַ נְ טוּיָה .וְ ִאלּוּ א הוֹצִ יא הַ ָקּדוֹשׁ
בָּ רוּ הוּא אֶ ת אֲ בוֹתֵ ינוּ ִמ ִמּ ְצ ָריִ ם ,הֲ ֵרי
אָנוּ וּבָ נֵינוּ וּבְ נֵי בָ נֵינוּ ְמשֻ עְ בָּ ִדים הָ יִ ינוּ
לְ פַ ְרעֹה בְּ ִמ ְצ ָריִ ם .וַאֲ ִפילוּ ֻכּלָּנוּ חֲ כָ ִמים,
ֻכּלָּנוּ נְ בוֹנִ יםֻ ,כּלָנוּ זְ ֵקנִ יםֻ ,כּלָנוּ יו ְֹד ִעים
יציאַת
אֶ ת הַ תּו ָֹרהִ ,מ ְצוָ ה עָ לֵינוּ לְ סַ פֵּ ר בִּ ִ
יציאַת
ִמ ְצ ַריִ ם .וְ כָ ל הַ מַּ ְרבֶּ ה לְ סַ פֵּ ר בִּ ִ
ִמ ְצ ַריִ ם הֲ ֵרי זֶ ה ְמשֻ בָּ ח.
ֲשה בְּ ַרבִּ י אֱ לִ יעֶ זֶר וְ ַרבִּ י יְ הו ֹֻשעַ
 (4מַ ע ֶ
וְ ַרבִּ י אֶ לְ עָ זָר בֶּ ן ֲעז ְַריָה וְ ַרבְּ י ע ֲִקיבָ א וְ ַרבִּ י
ַט ְרפוֹן ֶש ָהיוּ ְמסֻ ִבּין בִּ בְ נֵי ְב ַרק ,וְ הָ יוּ
יציאַת ִמ ְצ ַריִ ם כָּ ל אוֹת ֹו
ְמסַ פְּ ִרים בִּ ִ
אָמרוּ
ידיהֶ ם וְ ְ
הַ לַּיְ לָה עַ ד ֶשבָּ אוּ ַתלְ ִמ ֵ
ָלהֶ םַ :רבּו ֵֹתינוִּ ,הגִּ יעַ זְ מַ ן ְק ִריאַת ְש ַמע
ֶשל ַשחֲ ִרית
(5אָמַ ר ַר ִבּי אֶ לְ עָ זָר בֶּ ן ֲעז ְַריָה :הֲ ֵרי אֲ נִ י
יתי ֶש ֵתּאָמֵ ר
כְ בֶ ן ִשבְ ִעים ָשנָה ,וְ א זָכִ ִ
יְ ִציאַת ִמצְ ַריִ ם בַּ לֵּילוֹת עַ ד ֶש ְדּ ָר ָשהּ בֶּ ן
זוֹמָ אֶ :שנֶּאֱ מַ ר ,לְ ַמעַ ן ִתּזְ כֹּר אֶ ת יוֹם
את מֵ אֶ ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם כֹּל יְ מֵ י חַ יֶּי  ,יְ מֵ י
צֵ ְ
חַ יֶּי  -הַ י ִָמים ,כָּ ל יְ מֵ י חַ יֶּי  -הַ לֵּילוֹת.
וַ חֲ כָ ִמים או ְֹמ ִרים :יְ מֵ י חַ יֶּי  -הָ ע ֹולָם
הַ זֶּ ה ,כֹּל יְ ֵמי חַ יֶּי  -לְ הָ בִ יא לִ ימוֹת
הַ מָ ִשיחַ
 (6בָּ רוּ הַ מָּ קוֹם ,בָּ רוּ הוּא .בָּ רוּ ֶשנָּתַ ן
תּו ָֹרה לְ עַ מּ ֹו יִ ְש ָר ֵאל ,בָּ רוּ הוּא
אַרבָּ עָ ה בָ נִ ים ִדּבְּ ָרה תּו ָֹרהֶ .אחָ ד
 (7כְּ ֶנגֶד ְ
חָ כָ ם ,וְ ֶאחָ ד ָר ָשע ,וְ אֶ חָ ד ָתּם ,וְ ֶאחָ ד
ֶשאֵ ינ ֹו יו ֵֹדעַ לִ ְשאוֹל
חָ כָ ם ָמה הוּא או ֵֹמר? מַ ה הָ עֵ דוֹת
וְ הַ חֻ ִקּים וְ הַ ִמ ְשפָּ ִטים אֲ ֶשר ִצוָּ ה יְ ָי
אֱ ֵקינוּ אֶ ְתכֶם? וְ אַף אַ ָתּה אֱ ָמר ל ֹו
כְּ ִהלְ כוֹת הַ פֶּ ַסחֵ :אין מַ פְ ִט ִירין אַחַ ר
הַ פֶּ סַ ח אֲ פִ יקוֹמָ ן:
ָר ָשע ָמה הוּא או ֵֹמר? מָ ה הָ ֲעב ָֹדה הַ זֹּאת
לָכֶם? לָכֶם  -וְ א לוֹ .וּלְ פִ י ֶשהו ִֹציא ֶאת
עַ ְצמ ֹו ִמן הַ כְּ לָל כָּ פַ ר בְּ עִ ָקּר .וְ אַף אַ ָתּה
הַ ְקהֵ ה אֶ ת ִשנָּיו וֶ אֱ מֹר לוֹ :בַּ עֲבוּר זֶ ה
אתי ִמ ִמּ ְצ ָריִ ם .לִ י  -וְ א לוֹ.
עָ ָשה יְ ָי לִ י בְּ צֵ ִ
ִאילּוּ הָ יָה ָשם ,א הָ יָה נִגְ אָל:
ָתּם מָ ה הוּא אוֹמֵ ר? מַ ה זֹּאת? וְ אָמַ ְר ָתּ
אֵ לָיוְ :בּחֹזֶ ק יָד הו ִֹציאָנוּ יְ ָי ִמ ִמּ ְצ ָריִ ם,
ִמבֵּ ית עֲבָ ִדים:
וְ ֶשאֵ ינוֹ יו ֵֹדעַ לִ ְשאוֹל  -אַ ְתּ פְּ תַ ח לוֹ,
ֶשנֶּאֱ מַ ר :וְ ִהגּ ְַד ָתּ לְ בִ נְ בַּ יוֹם הַ הוּא
אתי
לֵאמֹר ,בַּ עֲבוּר זֶ ה עָ ָשה יְ ָי לִ י בְּ צֵ ִ
ִמ ִמּ ְצ ָריִ ם:
 (8יָכוֹל מֵ רֹאשׁ ח ֶֹדשַׁ ,תּלְ מוּד לוֹמַ ר בַּ יוֹם
הַ הוּאִ ,אי בַּ יוֹם הַ הוּא יָכוֹל ִמבְּ עוֹד יוֹם,
ַתּלְ מוּד לוֹמַ ר בַּ עֲבוּר זֶ ה  -בַּ עֲבוּר זֶ ה א
וּמרוֹר
אָמַ ְר ִתּי אֶ לָא ְבּ ָשׁעָ ה ֶשׁיֵּשׁ מַ צָּ ה ָ
מֻ נּ ִָחים לְ פָ נֶי .
ִ (9מ ְתּ ִחלָּה עוֹבְ ֵדי עֲבו ָֹדה ז ָָרה ָהיוּ
אֲ בוֹתֵ ינוּ ,וְ עַ כְ ָשיו ֵק ְרבָ נוּ הַ מָּ קוֹם
ַל ֲעב ָֹדתוֶֹ ,שנֶּאֱ ַמר :וַ יֹאמֶ ר יְ הוֹשֻ עַ אֶ ל כָּ ל
הָ עָ ם ,כֹּה אָמַ ר יְ ָי אֱ ֵקי יִ ְש ָראֵ ל :בְּ עֵ בֶ ר
הַ נָּהָ ר י ְָשבוּ אֲ בוֹתֵ יכֶם מֵ ע ֹולָםֶ ,תּ ַרח אֲ בִ י
אַבְ ָרהָ ם וַ אֲ בִ י נָחוֹר ,וַ יַּעַ ְבדוּ אֱ ִהים
אֲ חֵ ִרים .וָ אֶ ַקּח אֶ ת אֲ בִ יכֶם אֶ ת אַבְ ָרהָ ם
מֵ עֵ בֶ ר הַ נָּהָ ר וָ א ֹו ֵל אוֹת ֹו בְּ כָ ל ֶא ֶרץ כְּ נָעַ ן,
אַרבֶּ ה אֶ ת זַ ְרע ֹו וָ אֶ ֵתּן ל ֹו אֶ ת יִ ְצחָ ק,
וָ ְ
וָ אֶ ֵתּן לְ יִ ְצחָ ק אֶ ת ַי ֲעקֹב וְ אֶ ת עֵ ָשו .וָ ֶא ֵתּן
לְ עֵ ָשו אֶ ת הַ ר ֵשּעִ יר ל ֶָר ֶשת אֹתוֹ ,וְ ַי ֲעקֹב
וּבָ נָיו י ְָרדוּ ִמ ְצ ָריִ ם

 (10בָּ רוּ שׁוֹמֵ ר ַהבְ ָטחָ תוֹ לְ יִ ְש ָראֵ ל,
בָּ רוּ הוּאֶ .שהַ ָקּדוֹשׁ בָּ רוּ הוּא ִח ַשּב אֶ ת
אַב ָרהָ ם
הַ ֵקּץַ ,לעֲשׂוֹת כְּ ַמה ֶשּאָמַ ר לְ ְ
אָבִ ינוּ ִבּבְ ִרית בֵּ ין הַ בְּ תָ ִריםֶ ,שנֶּאֱ מַ ר:
אַב ָרםָ ,ידֹע ֵתּ ַדע כִּ י גֵר יִ ְהיֶה
וַ יֹּאמֶ ר לְ ְ
זַ ְר ֲע בְּ ֶא ֶרץ א לָהֶ ם ,וַ עֲבָ דוּם וְ עִ נּוּ אֹתָ ם
אַרבַּ ע מֵ אוֹת ָשנָה .וְ גַם אֶ ת הַ גּוֹי אֲ ֶשר
ְ
ַי ֲעבֹדוּ ָדּן אָנֹכִ י וְ אַחֲ ֵרי כֵ ן י ְֵצאוּ ִבּ ְרכֻשׁ
גָּדוֹל
 (11וְ ִהיא ֶשעָ ְמ ָדה לַאֲ בוֹתֵ ינוּ וְ לָנוּ! ֶש א
אֶ חָ ד בִּ לְ בָ ד עָ מַ ד עָ לֵינוּ לְ כַ לּו ֵֹתנוּ ,אֶ לָּא
ֶשבְּ כָ ל דּוֹר וָ דוֹר עו ְֹמ ִדים עָ לֵינוּ לְ כַ לּו ֵֹתנוּ,
וְ הַ ָקּדוֹשׁ בָּ רוּ הוּא מַ ִצּילֵנוּ ִמיּ ָָדם
 (12צֵ א וּלְ ַמד מַ ה בִּ ֵקּש לָבָ ן הָ אֲ ַר ִמי
אָבינוֶּ .שפַּ ְרעֹה א גָזַ ר
ַלעֲשׂוֹת לְ ַי ֲעקֹב ִ
אֶ לָּא עַ ל הַ זְּ כָ ִרים וְ לָבָ ן בִּ ֵקּשׁ ַלעֲקוֹר ֶאת
הַ כֹּלֶ ,שנֶּאֱ ַמר :אֲ ַר ִמּי אֹבֵ ד אָבִ י ,וַ יּ ֵֶרד
ִמ ְצ ַריְ מָ ה וַ ָיּגָר ָשם בִּ ְמתֵ י ְמעָ ט ,וַ יְ ִהי ָשם
לְ גוֹי גָּדוֹל ,עָ צוּם וָ ָרב
וַ י ֵֶרד ִמ ְצ ַריְ מָ ה  -אָנוּס עַ ל פִּ י הַ ִדּבּוּר
אָבינוּ
וַ ָיּגָר ָשם ְ -מלַמֵּ ד ֶש א י ַָרד ַי ֲעקֹב ִ
לְ ִה ְש ַתּ ֵקּעַ בְּ ִמ ְצ ַריִ ם אֶ לָּא לָגוּר ָשם,
אָרץ
ֹאמרוּ אֶ ל פַּ ְרעֹה ,לָגוּר בָּ ֶ
ֶשנֶּאֱ מַ ר :וַ יּ ְ
בָּ אנוּ ,כִּ י אֵ ין ִמ ְרעֶ ה ַלצֹּאן אֲ ֶשר ַלעֲבָ ֶדי ,
כִּ י כָ בֵ ד הָ ָרעָ ב בְּ ֶא ֶרץ כְּ נָעַ ן .וְ עַ ָתּה י ְֵשבוּ נָא
עֲבָ ֶדי בְּ ֶא ֶרץ גּ ֶֹשן
בִּ ְמתֵ י ְמעָ ט  -כְּ מַ ה ֶשּנֶּאֱ מַ ר :בְּ ִשבְ עִ ים
נֶפֶ שׁ י ְָרדוּ אֲ בוֹתֶ י ִמ ְצ ָריְ מָ ה ,וְ עַ ָתּה ָש ְמ
יְ ָי אֱ ֶקי כְּ כוֹכְ בֵ י הַ ָשּמַ יִ ם ָלרֹב
וַ יְ ִהי ָשם לְ גוֹי ְ -מלַמֵּ ד ֶשהָ יוּ יִ ְש ָראֵ ל
ְמ ֻציָּנִ ים ָשם
גָּדוֹל ,עָ צוּם  -כְּ מה ֶשּנֶּאֱ מַ ר :וּבְ נֵי יִ ְש ָראֵ ל
פָּ רוּ וַ יִּ ְש ְרצוּ וַ יִּ ְרבּוּ וַ יַּעַ ְצמוּ בִּ ְמאֹד ְמאֹד,
אָרץ א ָֹתם.
וַ ִתּמָּ לֵא הָ ֶ
וָ ָרב  -כְּ ַמה ֶשּנֶּאֱ ַמרְ :רבָ בָ ה כְּ צֶ מַ ח הַ ָשּ ֶדה
נְ תַ ִתּי  ,וַ ִתּ ְרבִּ י וַ ִתּגְ ְדּלִ י וַ ָתּב ִֹאי בַּ ע ֲִדי
וּשעָ ֵר ִצמֵּ חַ  ,וְ אַ ְתּ
ע ֲָדיִ יםָ ,ש ַדיִ ם ָנכֹנוּ ְ
עֵ רֹם וְ עֶ ְריָה .וָ אֶ ֱעבֹר עָ לַיִ וָ ֶא ְראֵ
ִמ ְתבּוֹסֶ סֶ ת ְבּ ָדמָ יִ  ,וָ אֹמַ ר ָל בְּ ָדמַ יִ
חֲ יִ י ,וָ אֹמַ ר ָל בְּ ָד ַמיִ חֲ יִ י
וַ יּ ֵָרעוּ אֹתָ נוּ הַ ִמּ ְצ ִרים וַ יְ עַ נּוּנוּ ,וַ יִ ְתּנוּ עָ לֵינוּ
ֲעב ָֹדה ָק ָשה
וַ יּ ֵָרעוּ אֹתָ נוּ הַ ִמּ ְצ ִרים  -כְּ ָמה ֶשנֶּאֱ מַ ר:
הָ בָ ה נִ ְתחַ כְ מָ ה ל ֹו פֶּ ן יִ ְרבֶּ ה ,וְ הָ יָה כִּ י
ִת ְק ֶראנָה ִמלְ חָ ָמה וְ נוֹסַ ף גַם הוּא עַ ל
אָרץ
שׂנְ אֵ ינוּ וְ נִ לְ חַ ם בָּ נוּ ,וְ עָ לָה ִמן הָ ֶ
וַ יְ עַ נּוּנוּ  -כְּ ָמה ֶשנֶּאֱ מַ ר :וַ יּ ִָשימוּ עָ לָיו ָש ֵרי
ִמ ִסּים לְ מַ עַ ן עַ נֹּת ֹו בְּ ִסבְ תָ ם .וַ יִּ בֶ ן עָ ֵרי
ִמ ְסכְּ נוֹת לְ פַ ְרעֹהֶ .את פִּ תֹם וְ אֶ ת ַרעַ ְמ ֵסס
וַ יִ ְתּנוּ עָ לֵינוּ ֲעב ָֹדה ָק ָשה  -כְּ ָמה ֶשנֶּאֱ ַמר:
וַ ַיעֲבִ דוּ ִמ ְצ ַריִ ם אֶ ת בְּ נֵי יִ ְש ָראֵ ל ְבּפָ ֶר
וַ נִּ ְצעַ ק אֶ ל יְ ָי אֱ ֵקי אֲ בֹתֵ ינוּ ,וַ יִּ ְשמַ ע יְ ָי
קלֵנוּ ,וַ יּ ְַרא ֶאת עָ נְ יֵנוּ וְ אֶ ת עֲמָ לֵנוּ
אֶ ת ֹ
וְ אֶ ת לַחֲ צֵ נוּ
וַ נִּ ְצעַ ק אֶ ל יְ ָי אֱ ֵקי אֲ בֹתֵ ינוּ  -כְּ ָמה
ֶשנֶּאֱ מַ ר :וַ יְ ִהי בַ יּ ִָמים הָ ַרבִּ ים הָ הֵ ם וַ ָיּמָ ת
מֶ ֶל ִמ ְצ ַריִ ם ,וַ יֵּאָנְ חוּ בְ נֵי יִ ְש ָראֵ ל ִמן
הָ עֲבו ָֹדה וַ יִּ זְ עָ קוּ ,וַ ַתּעַ ל ַשוְ עָ תָ ם אֶ ל
הָ אֱ ִקים ִמן הָ ֲעב ָֹדה
קלֵנוּ  -כְּ ָמה ֶשנֶּאֱ ַמר:
וַ יִּ ְשמַ ע יְ ָי אֶ ת ֹ
וַ יִּ ְשמַ ע אֱ ִקים אֶ ת נַאֲ ָקתָ ם ,וַ יִּ זְ כּוֹר
אֱ ִקים אֶ ת ְבּ ִרית ֹו אֶ ת אַבְ ָרהָ ם ,אֶ ת
יִ ְצחָ ק וְ אֶ ת ַי ֲעקֹב
וַ יּ ְַרא אֶ ת עָ נְ יֵנוּ  -ז ֹו פְּ ִרישׁוּת ֶדּ ֶר אֶ ֶרץ,
כְּ מָ ה ֶשנֶּאֱ מַ ר :וַ יּ ְַרא אֱ ִקים אֶ ת בְּ ני
יִ ְש ָראֵ ל וַ יּ ֵַדע אֱ ִקים
וְ אֶ ת עֲמָ לֵנוּ  -אֵ לּוּ הַ בָּ נִ ים .כְּ מָ ה ֶשנֶּאֱ מַ ר:
כָּ ל הַ בֵּ ן הַ יִּ לּוֹד הַ יְ א ָֹרה ַתּ ְשלִ יכֻהוּ וְ כָ ל
הַ בַּ ת ְתּחַ יּוּן
וְ אֶ ת לַחֲ צֵ נוּ  -זֶ ה הַ ְדּחַ ק ,כְּ ָמה ֶשנֶּאֱ ַמר:
יתי אֶ ת הַ לַּחַ ץ אֲ ֶשר ִמ ְצ ַריִ ם
וְ גַם ָר ִא ִ
חֲ ִצים א ָֹתם
וַ יּו ִֹצאֵ נוּ יְ ָי ִמ ִמ ְצ ַריִ ם בְּ יָד חֲ זָ ָקה וּבִ זְ רֹעַ
נְ טוּיָה ,וּבְ מ ָֹרא ָגּדֹל ,וּבְ אֹתוֹת וּבְ מֹפְ ִתים

וַ יּו ִֹצאֵ נוּ יְ ָי ִמ ִמ ְצ ַריִ ם  -א עַ ל יְ ֵדי מַ לְ אָ ,
וְ א עַ ל יְ ֵדי ָש ָרף ,וְ א עַ ל יְ ֵדי ָשלִ יחַ ,
אֶ לָּא הַ ָקּדוֹשׁ בָּ רוּ הוּא ִבּכְ בוֹד ֹו וּבְ עַ ְצמוֹ,
ֶשנֶּאֱ מַ ר :וְ עָ בַ ְר ִתּי ְבאֶ ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם בַּ לַּיְ לָה
יתי כָּ ל ְבּכוֹר בְּ אֶ ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם
הַ זֶּ ה ,וְ ִהכֵּ ִ
אָדם וְ עַ ד ְבּהֵ מָ ה ,וּבְ כָ ל אֱ הֵ י ִמ ְצ ַריִ ם
מֵ ָ
אֶ ע ֱֶשה ְשפָ ִטים .אֲ נִ י יְ יָוְ עָ בַ ְר ִתּי בְ ֶא ֶרץ
ִמ ְצ ַריִ ם בַּ לַּיְ לָה הַ זֶּ ה  -אֲ נִ י וְ א מַ לְ אָ .
יתי כָּ ל בְ כוֹר ְבּאֶ ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם  -אֲ נִ י
וְ ִהכֵּ ִ
וְ א ָש ָרף
וּבְ כָ ל אֱ הֵ י ִמ ְצ ַריִ ם אֶ ע ֱֶשה ְשפָ ִטים  -אֲ נִ י
ו א הַ ָשּלִ יחַ
אֲ נִ י יְ ָי  -אֲ נִ י הוּא ו א אַחֵ ר
בְּ יָד חֲ זָ ָקה  -ז ֹו הַ ֶדּבֶ ר ,כְּ מָ ה ֶשנֶּאֱ מַ ר:
ִהנֵּה יַד יְ ָי ה ֹויָה בְּ ִמ ְקנְ אֲ ֶשר בַּ ָשּ ֶדה,
סּוּסים ,בַּ חֲ מ ִֹרים ,בַּ גְּ ַמלִּ ים ,בַּ בָּ ָקר
בַּ ִ
וּבַ צֹּאןֶ ,דבֶ ר כָּ בֵ ד ְמאֹד
וּבִ זְ רֹעַ נְ טוּיָה  -ז ֹו הַ חֶ ֶרב ,כְּ ָמה ֶשנֶּאֱ ַמר:
רוּשלַיִ ם.
וְ חַ ְרבּ ֹו ְשלוּפָ ה בְּ יָדוֹ ,נְ טוּיָה עַ ל יְ ָ
וּבְ מ ָֹרא ָגּדֹל  -ז ֹו גִ לּוּי ְשכִ ינָה ,כְּ ָמה
ֶשנֶּאֱ מַ ר :א ֹו הֲ נִ ָסּה אֱ ִקים ָלבֹא ל ַָקחַ ת
אתֹת
ל ֹו גוֹי ִמ ֶק ֶרב גּוֹי ְבּמַ סֹּת בְּ ֹ
וּבְ מוֹפְ ִתים ,וּבְ ִמלְ חָ מָ ה וּבְ יָד חֲ זָ ָקה
וּבִ זְ רוֹעַ נְ טוּיָה ,וּבְ מו ָֹר ִאים גְּ דֹלִ ים ,כְּ כֹל
אֲ ֶשר עָ ָשה לָכֶם יְ ָי אֱ ֵקיכֶם בְּ ִמ ְצ ַריִ ם
לְ עֵ י ֶני
וּבְ אֹתוֹת  -זֶ ה הַ מַּ ֶטּה ,כְּ ָמה ֶשנֶּאֱ מַ ר:
וְ אֶ ת הַ מַּ טֶּ ה הַ זֶּ ה ִתּ ַקּח בְּ י ְָד  ,אֲ ֶשר
אתֹת
ַתּע ֲֶשה בּ ֹו אֶ ת הָ ֹ
וּבְ מֹפְ ִתים  -זֶ ה הַ ָדּם ,כְּ ָמה ֶשנֶּאֱ ַמר:
אָרץָ ,דּם וָ אֵ שׁ
וְ נָתַ ִתּי מוֹפְ ִתים בַּ ָשּמַ יִ ם וּבָ ֶ
ימרוֹת עָ ָשן
וְ ִת ְ
ָ (13דבָ ר אַחֵ ר :בְּ יָד חֲ זָ ָקה ְ -ש ַתּיִ ם,
וּבִ זְ רֹעַ נְ טוּיָה ְ -ש ַתּיִ ם ,וּבְ מ ָֹרא ָגּדֹל -
ְש ַתּיִ ם ,וּבְ אֹתוֹת ְ -ש ַתּיִ ם ,וּבְ מֹפְ ִתים -
ְש ַתּיִ םֵ .אלּוּ עֶ ֶשר ַמכּוֹת ֶשהֵ בִ יא הַ ָקּד ֹושׁ
בָּ רוּ הוּא עַ ל הַ ִמּ ְצ ִרים בְּ ִמ ְצ ַריִ ם ,וְ אֵ לּוּ
הֵ ן:
ָדּםְ ,צפַ ְר ֵדּעַ  ,כִּ נִּ ים ,עָ רוֹבֶ ,דּבֶ רְ ,ש ִחין,
חש  ,מַ כַּ ת בְּ כוֹרוֹת
אַרבֶּ הֶ ,
בָּ ָרדְ ,
הוּדה הָ יָה נוֹתֵ ן בָּ הֶ ם ִסמָּ נִ ים:
ַרבִּ י יְ ָ
ְדּצַ " עַ ַד"שׁ בְּ אַחַ "ב.
ַרבִּ י יו ֵֹסי הַ גְּ לִ ילִ י אוֹמֵ רִ :מנַּיִ ן אַ ָתּה
אוֹמֵ ר ֶשלָּקוּ הַ ִמּ ְצ ִרים בְּ ִמ ְצ ַריִ ם עֶ ֶשר
מַ כּוֹת וְ עַ ל הַ יָּם לָקוּ חֲ ִמ ִשּים מַ כּוֹת?
ֹאמרוּ
בְּ ִמ ְצ ַריִ ם ָמה הוּא אוֹמֵ ר? וַ יּ ְ
הַ חַ ְרטֻ ִמּים אֶ ל פַּ ְרעֹה :אֶ ְצבַּ ע אֱ ִקים
ִהוא ,וְ עַ ל הַ יָּם מָ ה הוּא אוֹמֵ ר? וַ יּ ְַרא
יִ ְש ָראֵ ל אֶ ת הַ יָד הַ גְּ ֹדלָה אֲ ֶשר עָ ָשה יְ ָי
בְּ ִמ ְצ ַריִ ם ,וַ יִּ ְיראוּ הָ עָ ם אֶ ת יְ יָ ,וַ יַּאֲ ִמינוּ
משה עַ בְ דוֹ .כַּ מָּ ה לָקוּ בְ אֶ ְצבַּ ע?
בַּ יְ ָי וּבְ ֶ
עֶ ֶשר מַ כּוֹת .אֱ מוֹר מֵ עַ ָתּה :בְּ ִמ ְצ ַריִ ם לָקוּ
עֶ ֶשר מַ כּוֹת וְ עַ ל הַ יָּם לָקוּ חֲ ִמ ִשּים ַמכּוֹת
ַרבִּ י אֱ לִ יעֶ זֶ ר או ֵֹמרִ :מנַּיִ ן ֶשכָּ ל מַ כָּ ה
וּמַ כָּה ֶשהֵ בִ יא הַ ָקּדוֹשׁ בָּ רוּ הוּא עַ ל
אַרבַּ ע
הַ ִמּ ְצ ִרים בְּ ִמ ְצ ַריִ ם הָ יְ תָ ה ֶשל ְ
מַ כּוֹת? ֶשנֶּאֱ ַמר :יְ ַשלַּח בָּ ם חֲ רוֹן ַאפּוֹ,
עֶ בְ ָרה וָ זַ עַ ם וְ צָ ָרהִ ,מ ְשלַחַ ת מַ לְ אֲ כֵ י
ָרעִ ים .עֶ ְב ָרה  -אַחַ ת ,וָ זַ עַ ם ְ -ש ַתּיִ ם,
וְ צָ ָרה ָ -שלשִׁ ,מ ְשלַחַ ת מַ לְ אֲ כֵ י ָרעִ ים -
אַרבַּ ע .אֱ מוֹר מֵ עַ ָתּה :בְּ ִמ ְצ ַריִ ם לָקוּ
ְ
אתיִ ם
אַרבָּ עִ ים מַ כּוֹת וְ עַ ל הַ יָּם לָקוּ מָ ַ
ְ
מַ כּוֹת
וּמכָּה
ַרבִּ י ע ֲִקיבֶ א אוֹמֵ רִ :מנַּיִ ן ֶשכָּ ל מַ כָּ ה ַ
ֶשהֵ ִביא הַ ָקּדוֹשׁ בָּ רוּ הוּא עַ ל הַ ִמּ ְצ ִרים
בְּ ִמ ְצ ַריִ ם הָ יְ ָתה ֶשל חָ מֵ שׁ מַ כּוֹת?
ֶשנֶּאֱ מַ ר :יְ ַשלַּח בָּ ם חֲ רוֹן ַאפּוֹ ,עֶ בְ ָרה
וָ זַ עַ ם וְ צָ ָרהִ ,מ ְשלַחַ ת מַ לְ אֲ כֵ י ָרעִ ים .חֲ רוֹן
אַ פּ ֹו -אַחַ ת ,עֶ ְב ָרה ְ -ש ַתּיִ ם ,וָ זַ עַ ם ָ -ש שׁ,
אַרבַּ עִ ,מ ְשלַחַ ת מַ לְ אֲ כֵ י ָרעִ ים -
וְ צָ ָרה ְ -
חָ מֵ שׁ .אֱ מוֹר מֵ עַ ָתּה :בְּ ִמ ְצ ַריִ ם לָקוּ
חֲ ִמ ִשּים מַ כּוֹת וְ עַ ל הַ יָּם לָקוּ חֲ ִמ ִשּים
וּמָ אתַ יִ ם מַ כּוֹת
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 (14כַּ מָּ ה מַ עֲלוֹת טוֹבוֹת לַמָּ קוֹם עָ לֵינוּ!
ִאלּוּ הו ִֹציאָנוּ ִמ ִמּ ְצ ַריִ ם וְ א עָ ָשה בָ הֶ ם
ְשפָ ִטיםַ ,דּיֵּינוִּ .אלּוּ עָ ָשה בָ הֶ ם ְשפָ ִטים,
וְ א עָ ָשה בֵ א הֵ יהֶ םַ ,דּיֵּינוִּ .אלּוּ עָ ָשה
בֵ א הֵ יהֶ ם ,וְ א הָ ַרג אֶ ת ְבּכו ֵֹריהֶ ם,
ַדּיֵּינוִּ .אלּוּ הָ ַרג אֶ ת בְּ כו ֵֹריהֶ ם וְ א נָתַ ן
לָנוּ אֶ ת מָ מ ֹונָםַ ,דּיֵּינוִּ .אלּוּ נ ַָתן לָנוּ ֶאת
מָ מ ֹונָם וְ א ָק ַרע לָנוּ אֶ ת הַ יָּםַ ,דּיֵּינוּ.
ירנוּ
ִאלּוּ ָק ַרע לָנוּ אֶ ת הַ יָּם וְ א הֶ עֱבִ ָ
ירנוּ
בְ תוֹכ ֹו בֶּ חָ ָרבָ הַ ,דּיֵּינוִּ .אלּוּ הֶ עֱבִ ָ
בְ תוֹכ ֹו בֶּ חָ ָרבָ ה וְ א ִש ַקּע צָ ֵרנוּ בְּ תוֹכוֹ,
ַדּיֵּינוִּ .אלּוּ ִש ַקּע צָ ֵרנוּ בְּ תוֹכ ֹו וְ א ִספֵּ ק
אַרבָּ עִ ים ָשנָהַ ,דּיֵּינוִּ .אלּוּ
צָ ְרכֵּ נוּ בַּ ִמּ ְדבָּ ר ְ
אַרבָּ עִ ים ָשנָה ו א
ִספֵּ ק צָ ְרכֵּ נוּ בַּ ִמּ ְדבָּ ר ְ
הֶ אֱ כִ ילָנוּ אֶ ת הַ מָּ ןַ ,דּיֵּינוִּ .אלּוּ הֶ אֱ כִ ילָנוּ
אֶ ת הַ מָּ ן וְ א נָתַ ן לָנוּ אֶ ת הַ ַשבָּ תַ ,דּיֵּינוּ.
ִאלּוּ נָתַ ן לָנוּ אֶ ת הַ ַשבָּ ת ,וְ א ֵק ְרבָ נוּ לִ פְ נֵי
הַ ר ִסינַיַ ,דּיֵּינוִּ .אלּוּ ֵק ְרבָ נוּ לִ פְ נֵי הַ ר
ִסינַי ,וְ א נ ַָתן לָנוּ אֶ ת הַ תּו ָֹרהַ ,דּיֵּינוּ.
ִאלּוּ נָתַ ן לָנוּ אֶ ת הַ תּו ָֹרה וְ א ִהכְ נִ יסָ נוּ
לְ אֶ ֶרץ יִ ְש ָראֵ לַ ,דּיֵינוִּ .אלּוּ ִהכְ נִ יסָ נוּ לְ ֶא ֶרץ
ירה,
יִ ְש ָראֵ ל וְ א בָ נָה לָנוּ אֶ ת בֵּ ית הַ ְבּ ִח ָ
ַדּיֵּינוּ.
עַ ל אַחַ ת ,כַּ מָּ ה וְ כַ מָּ ה ,טוֹבָ ה כְ פוּלָה
וּמכֻפֶּ לֶת לַמָּ קוֹם עָ לֵינוֶּ :שהו ִֹציאָנוּ
ְ
ִמ ִמּ ְצ ַריִ ם ,וְ עָ ָשה בָ הֶ ם ְשפָ ִטים ,וְ עָ ָשה
בֵ א הֵ יהֶ ם ,וְ הָ ַרג ֶאת בְּ כו ֵֹריהֶ ם ,וְ נ ַָתן לָנוּ
אֶ ת מָ מ ֹונָם ,וְ ָק ַרע לָנוּ אֶ ת הַ יָּם,
ירנוּ בְ תוֹכ ֹו בֶּ חָ ָרבָ ה ,וְ ִש ַקּע צָ ֵרנוּ
וְ הֶ עֱבִ ָ
אַרבָּ עִ ים
בְּ תוֹכוֹ ,וְ ִספֵּ ק צָ ְרכֵּ נוּ בַּ ִמּ ְדבָּ ר ְ
ָשנָה ,וְ הֶ אֱ כִ ילָנוּ ֶאת הַ מָּ ן ,וְ נָתַ ן לָנוּ ֶאת
הַ ַשבָּ ת ,וְ ֵק ְרבָ נוּ לִ פְ נֵי הַ ר ִסינַי ,וְ נָתַ ן לָנוּ
אֶ ת הַ תּו ָֹרה ,וְ ִהכְ נִ יסָ נוּ לְ אֶ ֶרץ יִ ְש ָראֵ ל,
ירה לְ כַ פֵּ ר עַ ל כָּ ל
וּבָ נָה לָנוּ אֶ ת בֵּ ית הַ ְבּ ִח ָ
ֲעוֹנוֹתֵ ינוּ.
ַ (15רבָּ ן גּ ְַמלִ יאֵ ל ָהיָה אוֹמֵ ר :כָּ ל ֶש א
לשה ְדּבָ ִרים אֵ לּוּ בַּ פֶּ ַסח ,א יָצָ א
אָמַ ר ְש ָ
וּמרוֹר
יְ ֵדי חוֹבָ תוֹ ,וְ אֵ לּוּ הֵ ן :פֶּ ַסח ,מַ צָ הָ ,
פֶּ ַסח ֶשהָ יוּ אֲ בוֹתֵ ינוּ אוֹכְ לִ ים בִּ זְ מַ ן ֶשבֵּ ית
הַ ִמּ ְק ָדּשׁ הָ יָה ַקיָּם ,עַ ל שׁוּם ָמה? עַ ל
שׁוּם ֶשפָּ סַ ח הַ ָקּדוֹשׁ בָּ רוּ הוּא עַ ל בָּ ֵתּי
אֲ בוֹתֵ ינוּ בְּ ִמ ְצ ַריִ םֶ ,שנֶּאֱ מַ ר :וַ אֲ מַ ְר ֶתּם
זֶ בַ ח פֶּ ַסח הוּא לַיי ,אֲ ֶשר פָּ ַסח עַ ל בָּ ֵתּי
בְ נֵי יִ ְש ָראֵ ל בְּ ִמ ְצ ַריִ ם בְּ נָגְ פּ ֹו אֶ ת ִמ ְצ ַריִ ם,
וְ אֶ ת בָּ ֵתּינוּ ִה ִצּיל ,וַ יִּ קֹּד הָ עָ ם וַ יִּ ְשּ ַתּחֲ ווּ
מַ צָּ ה ז ֹו ֶשאָנוּ אוֹכְ לִ ים ,עַ ל שׁוּם ָמה? עַ ל
שׁוּם ֶש א ִה ְספִּ יק בְּ צֵ ָקם ֶשל אֲ בוֹתֵ ינוּ
לְ הַ חֲ ִמיץ עַ ד ֶשנִּגְ לָה ֲעלֵיהֶ ם מֶ ֶל מַ לְ כֵ י
הַ ְמּלָכִ ים ,הַ ָקּדוֹשׁ בָּ רוּ הוּא ,וּגְ אָלָם,
ֶשנֶּאֱ מַ ר :וַ יֹּאפוּ ֶאת הַ בָּ צֵ ק אֲ ֶשר הו ִֹציאוּ
ִמ ִמּ ְצ ַריִ ם ֻעגֹת מַ צּוֹת ,כִּ י א חָ מֵ ץ ,כִּ י
ג ְֹרשׁוּ ִמ ִמּ ְצ ַריִ ם וְ א יָכְ לוּ לְ ִה ְתמַ ְה ֵמהַּ ,
וְ גַּם צֵ ָדה א עָ שׂו לָהֶ ם
מָ רוֹר זֶ ה ֶשאָנוּ אוֹכְ לִ ים ,עַ ל שׁוּם מָ ה?
עַ ל שׁוּם ֶשמֵּ ְררוּ הַ ִמּ ְצ ִרים אֶ ת חַ יֵּי
אֲ בוֹתֵ ינוּ בְּ ִמ ְצ ַריִ םֶ ,שנֶּאֱ מַ ר :וַ יְ מָ ֲררוּ אֶ ת
חַ יֵּיהֶ ם בַּ ֲעב ָֹדה ָק ָשהְ ,בּח ֶֹמר וּבִ לְ בֵ נִ ים
וּבְ כָ ל ֲעב ָֹדה בַּ ָשּ ֶדה אֶ ת כָּ ל ֲעב ָֹדתָ ם אֲ ֶשר
עָ בְ דוּ בָ הֶ ם בְּ פָ ֶר .
אָדם לִ ְראוֹת אֶ ת
 (16בְּ כָ ל דּוֹר וָדוֹר חַ יָּ ב ָ
עַ צְ מוֹ כְּ ִאלּוּ הוּא יָצָ א ִמ ִמּצְ ַריִ םֶ ,שנֶּאֱ ַמר:
וְ ִהגּ ְַד ָתּ לְ ִבנְ בַּ יוֹם הַ הוּא לֵאמֹר ,בַּ עֲבוּר
אתי ִמ ִמּ ְצ ָריִ ם .א ֶאת
זֶ ה עָ ָשה יְ ָי לִ י בְּ צֵ ִ
אֲ בוֹתֵ ינוּ בִּ לְ בָ ד גָּאַל הַ ָקּדוֹשׁ בָּ רוּ הוּא,
אֶ לָּא אַף אוֹתָ נוּ גָּאַל עִ מָּ הֶ םֶ ,שנֶּאֱ ַמר:
וְ אוֹתָ נוּ הו ִֹציא ִמ ָשם ,לְ מַ עַ ן הָ בִ יא א ָֹתנוּ,
אָרץ אֲ ֶשר נִ ְשבַּ ע לַאֲ בֹתֵ נוּ.
לָתֶ ת לָנוּ אֶ ת הָ ֶ
 (17לְ ִפיכָ אֲ נ ְַחנוּ חַ יָּ בִ ים לְ הוֹדוֹת,
לְ הַ לֵּל ,לְ ַשבֵּ חַ  ,לְ פָ ֵאר ,לְ רוֹמֵ ם ,לְ הַ ֵדּר,
לְ בָ ֵר  ,לְ עַ לֵּה וּלְ ַקלֵּס לְ ִמי ֶשעָ ָשה
לַאֲ בוֹתֵ ינוּ וְ לָנוּ אֶ ת כָּ ל הַ נִ ִסּים הָ אֵ לוּ:
הו ִֹציאָנוּ מֵ עַ בְ דוּת לְ חֵ רוּת ִמיָּגוֹן לְ ִש ְמחָ ה,
וּמֵ אֵ בֶ ל לְ יוֹם טוֹב ,וּמֵ אֲ פֵ לָה לְ אוֹר גָּדוֹל,
ירה
וּמ ִשּעְ בּוּד לִ גְ אֻ לָּה .וְ נֹאמַ ר לְ פָ נָיו ִש ָ
ִ
חֲ ָד ָשה :הַ לְ לוּיָהּ.
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