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יד   / למהלך סיפור יציאת מצרים ַמּגִ

  

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

  .ָהַׁשָּתא ַעְבֵדי, ְלָׁשָנה ַהָּבָאה ְּבֵני חֹוִרין. ָהַׁשָּתא ָהָכא, ְלָׁשָנה ַהָּבָאה ְּבַאְרָעא ְדִיְׂשָרֵאל. ְוִיְפַסח
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 -ֶׁשְּבָכל ַהֵּלילֹות ָאנּו אֹוְכִלין ָחֵמץ ּוַמָּצה, ַהַּלְיָלה ַהֶּזה : ַּתָנה ַהַּלְיָלה ַהֶּזה ִמָּכל ַהֵּלילֹותַמה ִּנְׁש 

ֶׁשְּבָכל ַהֵּלילֹות ֵאין  ?ַהַּלְיָלה ַהֶּזה ָמרֹור -ֶׁשְּבָכל ַהֵּלילֹות ָאנּו אֹוְכִלין ְׁשָאר ְיָרקֹות,  ?ֻּכּלֹו ַמָּצה

ֶׁשְּבָכל ַהֵּלילֹות ָאנּו אֹוְכִלין ֵּבין   ?ַהַּלְיָלה ַהֶּזה ְׁשֵּתי ְפָעִמים -ַמְטִּביִלין ֲאִפילּו ַּפַעם ֶאָחת, ָאנּו 

  ?ַהַּלְיָלה ַהֶּזה ֻּכָּלנּו ְמֻסִּבין -יֹוְׁשִבין ּוֵבין ְמֻסִּבין, 

  10 

הֵ  ְוִאּלּו לֹא . ינּו ִמָּׁשם ְּבָיד ֲחָזָקה ּוִבְזרֹוַע ְנטּוָיהֲעָבִדים ָהִיינּו ְלַפְרֹעה ְּבִמְצָרִים, ַוּיֹוִציֵאנּו ְיָי ֱא

 הֹוִציא ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ֶאת ֲאבֹוֵתינּו ִמִּמְצָרִים, ֲהֵרי ָאנּו ּוָבֵנינּו ּוְבֵני ָבֵנינּו ְמֻׁשְעָּבִדים ָהִיינּו

ְנבֹוִנים, ֻּכָלנּו ְזֵקִנים, ֻּכָלנּו יֹוְדִעים ֶאת ַהּתֹוָרה, . ַוֲאִפילּו ֻּכָּלנּו ֲחָכִמים, ֻּכָּלנּו ְלַפְרֹעה ְּבִמְצָרִים

  .ְמֻׁשָּבח ֶזהִמְצָוה ָעֵלינּו ְלַסֵּפר ִּביִציַאת ִמְצַרִים. ְוָכל ַהַּמְרֶּבה ְלַסֵּפר ִּביִציַאת ִמְצַרִים ֲהֵרי 

  15 

 ְמֻסִּבין ַמֲעֶׂשה ְּבַרִּבי ֱאִליֶעֶזר ְוַרִּבי ְיהֹוֻשַע ְוַרִּבי ֶאְלָעָזר ֶּבן ֲעַזְרָיה ְוַרְּבי ֲעִקיָבא ְוַרִּבי ַטְרפֹון ֶשָהיּו

ֶהם: ַעד ֶׁשָּבאּו ַתְלִמיֵדיֶהם ְוָאְמרּו לָ ִּבְבֵני ְבַרק, ְוָהיּו ְמַסְּפִרים ִּביִציַאת ִמְצַרִים ָּכל אֹותֹו ַהַּלְיָלה 

  .ַרּבֹוֵתינּו, ִהִּגיַע ְזַמן ְקִריַאת ְׁשַמע ֶׁשל ַׁשֲחִרית

  

ְולֹא ָזִכיִתי ֶׁשֵּתָאֵמר ְיִציַאת ִמְצַרִים ָאַמר ַרִּבי ֶאְלָעָזר ֶּבן ֲעַזְרָיה: ֲהֵרי ֲאִני ְכֶבן ִׁשְבִעים ָׁשָנה,  20 

ְזֹּכר ֶאת יֹום ֵצאְת ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ֹּכל ְיֵמי ַעד ֶׁשְּדָרָׁשּה ֶּבן זֹוָמא: ֶׁשֶּנֱאַמר, ְלַמַען ִּת  ַּבֵּלילֹות

 , ָהעֹוָלם ַהֶּזה,  - ְיֵמי ַחֶּייַהֵּלילֹות. ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים:  - ָּכל ְיֵמי ַחֶּייַהָיִמים,  - ְיֵמי ַחֶּייַחֶּיי

  .ְלָהִביא ִלימֹות ַהָמִׁשיחַ  - ֹּכל ְיֵמי ַחֶּיי

  

 25   .ּו הּוא. ָּברּו ֶׁשָּנַתן ּתֹוָרה ְלַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל, ָּברּו הּואָּברּו ַהָּמקֹום, ָּבר

  .ְּכֶנֶגד ַאְרָּבָעה ָבִנים ִּדְּבָרה ּתֹוָרה. ֶאָחד ָחָכם, ְוֶאָחד ָרָׁשע, ְוֶאָחד ָּתם, ְוֶאָחד ֶׁשֵאינֹו יֹוֵדַע ִלְׁשאֹול

ֵהינּוָמה הּוא אֹוֵמר? ַמה ָהֵעדֹות ְוַהֻחִּקים ְוַהִמְׁשָּפִטים ֲאֶׁשר ִצָּוה ְיָי  ָחָכם ? ְוַאף ַאָּתה ֶאְתֶכם ֱא

  .ֱאָמר לֹו ְּכִהְלכֹות ַהֶּפַסח: ֵאין ַמְפִטיִרין ַאַחר ַהֶּפַסח ֲאִפיקֹוָמן

לֹו. ּוְלִפי ֶׁשהֹוִציא ֶאת ַעְצמֹו ִמן ְולֹא  -? ָלֶכם ָלֶכםָמה הּוא אֹוֵמר? ָמה ָהֲעֹבָדה ַהּזֹאת  ָרָׁשע

ֵהה ֶאת ִשָּניו ֶוֱאֹמר לֹו: ַּבֲעבּור ֶזה ָעָׂשה ְיָי ִלי ְּבֵצאִתי ִמִּמְצָרִים. ְק ַהְּכָלל ָּכַפר ְּבִעָּקר. ְוַאף ַאָּתה הַ  30 

  .ְולֹא לֹו. ִאיּלּו ָהָיה ָׁשם, לֹא ָהָיה ִנְגָאל -ִלי 

  .ְוָאַמְרָּת ֵאָליו: ְּבֹחֶזק ָיד הֹוִציָאנּו ְיָי ִמִּמְצָרִים, ִמֵּבית ֲעָבִדיםָמה הּוא אֹוֵמר? ַמה ּזֹאת?  ָּתם

ָעָׂשה  ַּבֲעבּור ֶזהֵלאֹמר,  ַּביֹום ַההּואַאְּת ְּפַתח לֹו, ֶׁשֶּנֱאַמר: ְוִהַּגְדָּת ְלִבְנ  - ְוֶׁשֵאינֹו יֹוֵדַע ִלְׁשאֹול

  .ְיָי ִלי ְּבֵצאִתי ִמִּמְצָרִים

  35 

 ֹ ַּתְלמּוד לֹוַמר  ?ַּתְלמּוד לֹוַמר ַּביֹום ַההּוא, ִאי ַּביֹום ַההּוא ָיכֹול ִמְּבעֹוד יֹום ?אׁש ֹחֶדׁשָיכֹול ֵמר

  .ֻמָּנִחים ְלָפֶניַּבֲעבּור ֶזה לֹא ָאַמְרִּתי ֶאָלא ְּבָׁשָעה ֶׁשֵּיׁש ַמָּצה ּוָמרֹור  - ֶזהַּבֲעבּור 
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 תחילת דרשת פרשת ביכורים 

  

, ֶׁשֶּנֱאַמר: ַויֹאֶמר ֲאבֹוֵתינּו, ְוַעְכָׁשיו ֵקְרָבנּו ַהָּמקֹום ַלֲעֹבָדתֹוִמְּתִחָּלה עֹוְבֵדי ֲעבֹוָדה ָזָרה ָהיּו 

ֵהי ִיְׂשָרֵאל: ְּבֵעֶבר ַהָּנָהר ָיְׁשבּו ֲאבֹוֵתיֶכם ֵמעֹוָלם, ֶּתַרח ֲאִבי  ְיהֹוֻשַע ֶאל ָּכל ָהָעם, ֹּכה ָאַמר ְיָי ֱא

ִהים ֲאחֵ  ִרים. ָוֶאַּקח ֶאת ֲאִביֶכם ֶאת ַאְבָרָהם ֵמֵעֶבר ַהָּנָהר ַאְבָרָהם ַוֲאִבי ָנחֹור, ַוַּיַעְבדּו ֱא

 5 ָואֹוֵל אֹותֹו ְּבָכל ֶאֶרץ ְּכָנַען, ָוַאְרֶּבה ֶאת ַזְרעֹו ָוֶאֵּתן לֹו ֶאת ִיְצָחק, ָוֶאֵּתן ְלִיְצָחק ֶאת ַיֲעֹקב ְוֶאת

  .ָבָניו ָיְרדּו ִמְצָרִיםֵעָׂשו. ָוֶאֵּתן ְלֵעָׂשו ֶאת ַהר ֵּׂשִעיר ָלֶרֶׁשת ֹאתֹו, ְוַיֲעֹקב ּו

 

, ַלֲעׂשֹות ְּכַמה ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ִחַּׁשב ֶאת ַהֵּקץָּברּו ׁשֹוֵמר ַהְבָטָחתֹו ְלִיְׂשָרֵאל, ָּברּו הּוא. 

ִּכי ֵגר ִיְהֶיה  ָיֹדע ֵּתַדעֶּׁשָאַמר ְלַאְבָרָהם ָאִבינּו ִּבְבִרית ֵּבין ַהְּבָתִרים, ֶׁשֶּנֱאַמר: ַוּיֹאֶמר ְלַאְבָרם, 

י ַזְרֲע ְּבֶאֶרץ לֹא ָלֶהם, ַוֲעָבדּום ְוִעּנּו ֹאָתם ַאְרַּבע ֵמאֹות ָׁשָנה. ְוַגם ֶאת ַהּגֹוי ֲאֶׁשר ַיֲעֹבדּו ָּדן ָאֹנכִ  10 

  .ְוַאֲחֵרי ֵכן ֵיְצאּו ִּבְרֻכׁש ָּגדֹול

  

ָעֵלינּו ְלַכּלֹוֵתנּו, ֶאָּלא ֶׁשְּבָכל ּדֹור ָודֹור  ! ֶׁשּלֹא ֶאָחד ִּבְלָבד ָעַמדְוָלנּו ַלֲאבֹוֵתינּוֶׁשָעְמָדה  ְוִהיא

  .עֹוְמִדים ָעֵלינּו ְלַכּלֹוֵתנּו, ְוַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ַמִּציֵלנּו ִמָּיָדם
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ַמה ִּבֵּקש ָלָבן ָהֲאַרִמי ַלֲעׂשֹות ְלַיֲעֹקב ָאִבינּו. ֶׁשַּפְרֹעה לֹא ָגַזר ֶאָּלא ַעל ַהְּזָכִרים ְוָלָבן  ֵצא ּוְלַמד

  , ֶׁשֶּנֱאַמר: ַלֲעקֹור ֶאת ַהֹּכלִּבֵּקׁש 

  )הירידה למצרים(:   פסוק ראשון

 20  .ְלגֹוי ָּגדֹול, ָעצּום ָוָרב ֲאַרִּמי ֹאֵבד ָאִבי, ַוֵּיֶרד ִמְצַרְיָמה ַוָּיָגר ָׁשם ִּבְמֵתי ְמָעט, ַוְיִהי ָׁשם

  .ָאנּוס ַעל ִּפי ַהִּדּבּור -  ַוֵיֶרד ִמְצַרְיָמה

ְמַלֵּמד ֶׁשלֹא ָיַרד ַיֲעֹקב ָאִבינּו ְלִהְׁשַּתֵּקַע ְּבִמְצַרִים ֶאָּלא ָלגּור ָׁשם, ֶׁשֶּנֱאַמר: ַוּיֹאְמרּו  - ַוָּיָגר ָׁשם

, ִּכי ָכֵבד ָהָרָעב ְּבֶאֶרץ ְּכָנַען. ֶאל ַּפְרֹעה, ָלגּור ָּבָאֶרץ ָּבאנּו, ִּכי ֵא  ין ִמְרֶעה ַלּצֹאן ֲאֶׁשר ַלֲעָבֶדי

  .ְוַעָּתה ֵיְׁשבּו ָנא ֲעָבֶדי ְּבֶאֶרץ ֹּגֶשן

ֶהי  - ִּבְמֵתי ְמָעט ְּכַמה ֶּׁשֶּנֱאַמר: ְּבִׁשְבִעים ֶנֶפׁש ָיְרדּו ֲאבֹוֶתי ִמְצָרְיָמה, ְוַעָּתה ָׂשְמ ְיָי ֱא 25 

  .ְּככֹוְכֵבי ַהָּׁשַמִים ָלֹרב

  .ְמַלֵּמד ֶׁשָהיּו ִיְׂשָרֵאל ְמֻצָּיִנים ָׁשם - ַוְיִהי ָׁשם ְלגֹוי

ְׂשָרֵאל ָּפרּו ַוִּיְׁשְרצּו ַוִּיְרּבּו ַוַּיַעְצמּו ִּבְמֹאד ְמֹאד, ַוִּתָּמֵלא ָהָאֶרץ ְּכמה ֶּׁשֶּנֱאַמר: ּוְבֵני יִ  - ָּגדֹול, ָעצּום

  .ֹאָתם

, ַוִּתְרִּבי ַוִּתְגְּדִלי ַוָּתֹבִאי ַּבֲעִדי ֲעָדִיים, ָׁשַדִים  - ָוָרב ְּכַמה ֶּׁשֶּנֱאַמר: ְרָבָבה ְּכֶצַמח ַהָּׂשֶדה ְנַתִּתי 30 

, ָוֹאַמר ָל ְּבָדַמִי ָנֹכנּו ּוְׂשָעֵר ִצּמֵ  ַח, ְוַאְּת ֵעֹרם ְוֶעְרָיה. ָוֶאֱעֹבר ָעַלִי ָוֶאְרֵא ִמְתּבֹוֶסֶסת ְּבָדָמִי

  .ֲחִיי, ָוֹאַמר ָל ְּבָדַמִי ֲחִיי

  

  )עבדות מצרים( פסוק שני:

 35  .ַוָּיֵרעּו ֹאָתנּו ַהִּמְצִרים ַוְיַעּנּונּו, ַוִיְּתנּו ָעֵלינּו ֲעֹבָדה ָקָׁשה

ְּכָמה ֶׁשֶּנֱאַמר: ָהָבה ִנְתַחְכָמה לֹו ֶּפן ִיְרֶּבה, ְוָהָיה ִּכי ִתְקֶראָנה ִמְלָחָמה  - ֹאָתנּו ַהִּמְצִריםַוָּיֵרעּו 

  .ְונֹוַסף ַגם הּוא ַעל ׂשְנֵאינּו ְוִנְלַחם ָּבנּו, ְוָעָלה ִמן ָהָאֶרץ
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ָתם. ַוִּיֶבן ָעֵרי ִמְסְּכנֹות ְּכָמה ֶׁשֶּנֱאַמר: ַוָּיִׂשימּו ָעָליו ָׂשֵרי ִמִּסים  - ַוְיַעּנּונּו ְלַמַען ַעֹּנתֹו ְּבִסְב

  .ְלַפְרֹעה. ֶאת ִּפֹתם ְוֶאת ַרַעְמֵסס

  .ְּכָמה ֶׁשֶּנֱאַמר: ַוַיֲעִבדּו ִמְצַרִים ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּבָפֶר - ַוִיְּתנּו ָעֵלינּו ֲעֹבָדה ָקָׁשה

  

 5  )זעקת ישראל( פסוק שלישי:

ֵהי ַוִּנְצַעק ֶאל    ., ַוִּיְׁשַמע ְיָי ֶאת ֹקֵלנּו, ַוַּיְרא ֶאת ָעְנֵינּו ְוֶאת ֲעָמֵלנּו ְוֶאת ַלֲחֵצנּוֲאֹבֵתינּוְיָי ֱא

ֵהי ֲאֹבֵתינּו ְּכָמה ֶׁשֶּנֱאַמר: ַוְיִהי ַבָּיִמים ָהַרִּבים ָהֵהם ַוָּיָמת ֶמֶל ִמְצַרִים,  - ַוִּנְצַעק ֶאל ְיָי ֱא

ִהים ִמן ָהֲעֹבָדהַוֵּיָאְנחּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ִמן הָ    .ֲעבֹוָדה ַוִּיְזָעקּו, ַוַּתַעל ַׁשְוָעָתם ֶאל ָהֱא

ִהים ֶאת ְּבִריתֹו ֶאת  - ַוִּיְׁשַמע ְיָי ֶאת ֹקֵלנּו ִהים ֶאת ַנֲאָקָתם, ַוִּיְזּכֹור ֱא ְּכָמה ֶׁשֶּנֱאַמר: ַוִּיְׁשַמע ֱא

 10  .ַאְבָרָהם, ֶאת ִיְצָחק ְוֶאת ַיֲעֹקב

ִהים ֶאת ְּבני ִיְׂשָרֵאל ַוֵּיַדע  -  נּוַוַּיְרא ֶאת ָעְניֵ  זֹו ְּפִריׁשּות ֶּדֶר ֶאֶרץ, ְּכָמה ֶׁשֶּנֱאַמר: ַוַּיְרא ֱא

ִהים   .ֱא

  .ֵאּלּו ַהָּבִנים. ְּכָמה ֶׁשֶּנֱאַמר: ָּכל ַהֵּבן ַהִּיּלֹוד ַהְיֹאָרה ַּתְׁשִליֻכהּו ְוָכל ַהַּבת ְּתַחּיּון - ְוֶאת ֲעָמֵלנּו

ֲחִצים ֹאָתם - נּוְוֶאת ַלֲחצֵ    .ֶזה ַהְּדַחק, ְּכָמה ֶׁשֶּנֱאַמר: ְוַגם ָרִאיִתי ֶאת ַהַּלַחץ ֲאֶׁשר ִמְצַרִים 
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  )ההוצאה אלוהית של ישראל ממצרים( פסוק רביעי:

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

, ְולֹא ַעל ְיֵדי ָׂשָרף, ְולֹא ַעל ְיֵדי ָׁשִליַח, ֶאָּלא ַהָּקדֹוׁש  - ַוּיֹוִצֵאנּו ְיָי ִמִמְצַרִים לֹא ַעל ְיֵדי ַמְלָא

ר ָּברּו הּוא ִּבְכבֹודֹו ּוְבַעְצמֹו, ֶׁשֶּנֱאַמר: ְוָעַבְרִּתי ְבֶאֶרץ ִמְצַרִים ַּבַּלְיָלה ַהֶּזה, ְוִהֵּכיִתי ָּכל ְּבכֹו

ֵהי ִמְצַרִים ֶאֱעֶׂשה ְׁשָפִטים. ֲאִני ְייָ ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים ֵמָאָדם ְוַעד   20  .ְּבֵהָמה, ּוְבָכל ֱא

ֲאִני ְולֹא  -ְוִהֵּכיִתי ָּכל ְבכֹור ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים . ֲאִני ְולֹא ַמְלָא - ְוָעַבְרִּתי ְבֶאֶרץ ִמְצַרִים ַּבַּלְיָלה ַהֶּזה 

ֵהי ִמְצַרִים ֶאֱעֶׂשה ְׁשָפִטים . ָׂשָרף   .ֲאִני הּוא ולֹא ַאֵחר -ֲאִני ְיָי  .ִני ולֹא ַהָּׁשִליחַ אֲ  -ּוְבָכל ֱא

  

, ְּכָמה ֶׁשֶּנֱאַמר: ִהֵּנה ַיד ְיָי הֹוָיה ְּבִמְקְנ ֲאֶׁשר ַּבָּׂשֶדה, ַּבּסּוִסים, ַּבֲחֹמִרים, ַהֶּדֶברזֹו  - ְּבָיד ֲחָזָקה

 25  .ַּבְּגַמִּלים, ַּבָּבָקר ּוַבּצֹאן, ֶדֶבר ָּכֵבד ְמֹאד

  ., ְּכָמה ֶׁשֶּנֱאַמר: ְוַחְרּבֹו ְׁשלּוָפה ְּבָידֹו, ְנטּוָיה ַעל ְירּוָשַלִיםַהֶחֶרבזֹו  - ְנטּוָיה ּוִבְזֹרעַ 

ִהים ָלבֹא ָלַקַחת לֹו גֹוי ִמֶקֶרב ּגֹוי ִגּלּוי ְׁשִכיָנהזֹו  - ּוְבֹמָרא ָּגֹדל , ְּכָמה ֶׁשֶּנֱאַמר: אֹו ֲהִנָּסה ֱא

, ּוְבִמְלָחָמה ּוְבָיד ֲחָזָקה ּוִבְזרֹוַע ְנטּוָיה, ּוְבמֹוָרִאים ְּגֹדִלים, ְּכֹכל ֲאֶׁשר ְּבַמֹּסת ְּבֹאֹתת ּוְבמֹוְפִתים

ֵהיֶכם ְּבִמְצַרִים ְלֵעיֶני   .ָעָׂשה ָלֶכם ְיָי ֱא

, ֲאֶׁשר ַּתֲעֶׂשה ּבַהַּמֶּטהֶזה  - ּוְבֹאתֹות  30  .ֹו ֶאת ָהֹאֹתת, ְּכָמה ֶׁשֶּנֱאַמר: ְוֶאת ַהַּמֶּטה ַהֶּזה ִּתַּקח ְּבָיְד

  ., ְּכָמה ֶׁשֶּנֱאַמר: ְוָנַתִּתי מֹוְפִתים ַּבָּׁשַמִים ּוָבָאֶרץ, ָּדם ָוֵאׁש ְוִתיְמרֹות ָעָׁשןַהָּדםֶזה  - ּוְבֹמְפִתים

  

ְׁשַּתִים,  - ּוְבֹאתֹותְׁשַּתִים,  - ּוְבֹמָרא ָּגֹדלְׁשַּתִים,  - ּוִבְזֹרַע ְנטּוָיהְׁשַּתִים,  - ְּבָיד ֲחָזָקה: ָדָבר ַאֵחר

ְׁשַּתִים. ֵאּלּו ֶעֶׂשר ַמּכֹות ֶׁשֵהִביא ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ַעל ַהִּמְצִרים ְּבִמְצַרִים, ְוֵאּלּו  - ּוְבֹמְפִתים

 35  :ֵהן

, ַמַּכת ְּבכֹורֹות   .ָּדם, ְצַפְרֵּדַע, ִּכִּנים, ָערֹוב, ֶּדֶבר, ְׁשִחין, ָּבָרד, ַאְרֶּבה, ֹחֶׁש

  

  .ָהָיה נֹוֵתן ָּבֶהם ִסָּמִנים: ְּדַצ" ַעַד"ׁש ְּבַאַח"ב ַרִּבי ְיהּוָדה
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 סיום דרשת פרשת ביכורים

  

ָלקּו  ַהָּיםַמּכֹות ְוַעל  ֶעֶׂשר ְּבִמְצַרִיםאֹוֵמר: ִמַּנִין ַאָּתה אֹוֵמר ֶׁשָּלקּו ַהִּמְצִרים  ַרִּבי יֹוֵסי ַהְּגִליִלי

ִהים ִהוא,  ֶאְצַּבעַמּכֹות? ְּבִמְצַרִים ָמה הּוא אֹוֵמר? ַוּיֹאְמרּו ַהַחְרֻטִּמים ֶאל ַּפְרֹעה:  ֲחִמִּׁשים ֱא

ַהְּגֹדָלה ֲאֶׁשר ָעָׂשה ְיָי ְּבִמְצַרִים, ַוִּייְראּו ָהָעם  ַהָידְוַעל ַהָּים ָמה הּוא אֹוֵמר? ַוַּיְרא ִיְׂשָרֵאל ֶאת 

ּוְבמֶׁשה ַעְבדֹו. ַּכָּמה ָלקּו ְבֶאְצַּבע? ֶעֶׂשר ַמּכֹות. ֱאמֹור ֵמַעָּתה: ְּבִמְצַרִים ָלקּו  ֶאת ְיָי, ַוַּיֲאִמינּו ַּבְייָ  5 

  .ֶעֶׂשר ַמּכֹות ְוַעל ַהָּים ָלקּו ֲחִמִּׁשים ַמּכֹות

ְצִרים ְּבִמְצַרִים אֹוֵמר: ִמַּנִין ֶׁשָּכל ַמָּכה ּוַמָּכה ֶׁשֵהִביא ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ַעל ַהִּמ  ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר

ָהְיָתה ֶׁשל ַאְרַּבע ַמּכֹות? ֶׁשֶּנֱאַמר: ְיַׁשַּלח ָּבם ֲחרֹון ַאּפֹו, ֶעְבָרה ָוַזַעם ְוָצָרה, ִמְׁשַלַחת ַמְלֲאֵכי 

ַאְרַּבע. ֱאמֹור  - ִמְׁשַלַחת ַמְלֲאֵכי ָרִעיםָׁשלׁש,  - ְוָצָרהְׁשַּתִים,  - ָוַזַעםַאַחת,  - ֶעְבָרהָרִעים. 

 10  .ה: ְּבִמְצַרִים ָלקּו ַאְרָּבִעים ַמּכֹות ְוַעל ַהָּים ָלקּו ָמאַתִים ַמּכֹותֵמַעָּת 

אֹוֵמר: ִמַּנִין ֶׁשָּכל ַמָּכה ּוַמָּכה ֶׁשֵהִביא ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ַעל ַהִּמְצִרים ְּבִמְצַרִים  אַרִּבי ֲעִקיבָ 

ם ֲחרֹון ַאּפֹו, ֶעְבָרה ָוַזַעם ְוָצָרה, ִמְׁשַלַחת ַמְלֲאֵכי ָהְיָתה ֶׁשל ָחֵמׁש ַמּכֹות? ֶׁשֶּנֱאַמר: ְיַׁשַּלח ּבָ 

ׁש,  - ָוַזַעםְׁשַּתִים,  - ֶעְבָרהַאַחת,  -ֲחרֹון ַאּפֹוָרִעים.   - ִמְׁשַלַחת ַמְלֲאֵכי ָרִעיםַאְרַּבע,  - ְוָצָרהָׁש

  .ָחֵמׁש. ֱאמֹור ֵמַעָּתה: ְּבִמְצַרִים ָלקּו ֲחִמִּׁשים ַמּכֹות ְוַעל ַהָּים ָלקּו ֲחִמִּׁשים ּוָמאַתִים ַמּכֹות
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  !טֹובֹות ַלָּמקֹום ָעֵלינּו ַמֲעלֹותַּכָּמה 

ִאּלּו ָעָׂשה ָבֶהם ְׁשָפִטים, ְולֹא ָעָׂשה  .ַּדֵּיינּוְולֹא ָעָׂשה ָבֶהם ְׁשָפִטים,  ִאּלּו הֹוִציָאנּו ִמִּמְצַרִים

ֵהיֶהם,  ֵהיֶהם, ְולֹא ָהַרג ֶאת ְּבכֹוֵריֶהם,  .ַּדֵּיינּוֵבא ִאּלּו ָהַרג ֶאת ְּבכֹוֵריֶהם  .ַּדֵּיינּוִאּלּו ָעָׂשה ֵבא

ִאּלּו ָקַרע  .ַּדֵּיינּוְולֹא ָקַרע ָלנּו ֶאת ַהָּים, ִאּלּו ָנַתן ָלנּו ֶאת ָממֹוָנם  .ַּדֵּיינּוְולֹא ָנַתן ָלנּו ֶאת ָממֹוָנם,  20 

ִאּלּו ֶהֱעִביָרנּו ְבתֹוכֹו ֶּבָחָרָבה ְולֹא ִׁשַּקע ָצֵרנּו  .ַּדֵּיינּוָלנּו ֶאת ַהָּים ְולֹא ֶהֱעִביָרנּו ְבתֹוכֹו ֶּבָחָרָבה, 

ִאּלּו ִסֵּפק  .ַּדֵּיינּוְרֵּכנּו ַּבִּמְדָּבר ַאְרָּבִעים ָׁשָנה, ִאּלּו ִׁשַּקע ָצֵרנּו ְּבתֹוכֹו ְולֹא ִסֵּפק צָ  .ַּדֵּיינּוְּבתֹוכֹו, 

ִאּלּו ֶהֱאִכיָלנּו ֶאת ַהָּמן ְולֹא ָנַתן ָלנּו  .ַּדֵּיינּוָצְרֵּכנּו ַּבִּמְדָּבר ַאְרָּבִעים ָׁשָנה ולֹא ֶהֱאִכיָלנּו ֶאת ַהָּמן, 

ִאּלּו ֵקְרָבנּו ִלְפֵני  .ַּדֵּיינּוָּבת, ְולֹא ֵקְרָבנּו ִלְפֵני ַהר ִסיַני, ִאּלּו ָנַתן ָלנּו ֶאת ַהׁשַ  .ַּדֵּיינּוֶאת ַהַׁשָּבת, 

ִאּלּו ָנַתן ָלנּו ֶאת ַהּתֹוָרה ְולֹא ִהְכִניָסנּו ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל,  .ַּדֵּיינּוַהר ִסיַני, ְולֹא ָנַתן ָלנּו ֶאת ַהּתֹוָרה,  25 

   .ַּדֵּיינּוֵאל ְולֹא ָבָנה ָלנּו ֶאת ֵּבית ַהְּבִחיָרה, ִאּלּו ִהְכִניָסנּו ְלֶאֶרץ ִיְׂשָר  .ַּדֵיינּו

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

ֵהיֶהם, ְוָהַרג ֶאת ְּבכֹוֵריֶהם, ְוָנַתן ָלנּו ֶאת ָממֹוָנם, ְוָקַרע ָלנּו ֶאת ַהָּים,  ְׁשָפִטים, ְוָעָׂשה ֵבא

יָלנּו ְוֶהֱעִביָרנּו ְבתֹוכֹו ֶּבָחָרָבה, ְוִׁשַּקע ָצֵרנּו ְּבתֹוכֹו, ְוִסֵּפק ָצְרֵּכנּו ַּבִּמְדָּבר ַאְרָּבִעים ָׁשָנה, ְוֶהֱאכִ 

ֶאת ַהּתֹוָרה, ְוִהְכִניָסנּו ְלֶאֶרץ  ֶאת ַהָּמן, ְוָנַתן ָלנּו ֶאת ַהַׁשָּבת, ְוֵקְרָבנּו ִלְפֵני ַהר ִסיַני, ְוָנַתן ָלנּו 30 

  .ִיְׂשָרֵאל, ּוָבָנה ָלנּו ֶאת ֵּבית ַהְּבִחיָרה ְלַכֵּפר ַעל ָּכל ֲעֹונֹוֵתינּו

  

, ְוֵאּלּו ָּכל ֶׁשּלֹא ָאַמר ְׁשלָׁשה ְּדָבִרים ֵאּלּו ַּבֶּפַסח, לֹא ָיָצא ְיֵדי חֹוָבתֹוַרָּבן ַּגְמִליֵאל ָהָיה אֹוֵמר: 

  .ֶּפַסח, ַמָצה, ּוָמרֹורֵהן: 

  35 

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

ֲאֶׁשר  ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ַעל ָּבֵּתי ֲאבֹוֵתינּו ְּבִמְצַרִים, ֶׁשֶּנֱאַמר: ַוֲאַמְרֶּתם ֶזַבח ֶּפַסח הּוא ַליי,

  .ַּתֲחוּוָּפַסח ַעל ָּבֵּתי ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּבִמְצַרִים ְּבָנְגּפֹו ֶאת ִמְצַרִים, ְוֶאת ָּבֵּתינּו ִהִּציל, ַוִּיֹּקד ָהָעם ַוִּיְּׁש 



6 
 

  

ַעד זֹו ֶׁשָאנּו אֹוְכִלים, ַעל ׁשּום ָמה? ַעל ׁשּום ֶׁשלֹא ִהְסִּפיק ְּבֵצָקם ֶׁשל ֲאבֹוֵתינּו ְלַהֲחִמיץ  ַמָּצה

ֶׁשִּנְגָלה ֲעֵליֶהם ֶמֶל ַמְלֵכי ַהְּמָלִכים, ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא, ּוְגָאָלם, ֶׁשֶּנֱאַמר: ַוּיֹאפּו ֶאת ַהָּבֵצק 

 ֲאֶׁשר הֹוִציאּו ִמִּמְצַרִים ֻעֹגת ַמּצֹות, ִּכי לֹא ָחֵמץ, ִּכי ֹגְרׁשּו ִמִּמְצַרִים ְולֹא ָיְכלּו ְלִהְתַמְהֵמַּה, ְוַּגם

 5  .ה לֹא ָעׂשו ָלֶהםֵצדָ 

  

ֶזה ֶׁשָאנּו אֹוְכִלים, ַעל ׁשּום ָמה? ַעל ׁשּום ֶׁשֵּמְררּו ַהִּמְצִרים ֶאת ַחֵּיי ֲאבֹוֵתינּו ְּבִמְצַרִים,  ָמרֹור

ָדָתם ֶׁשֶּנֱאַמר: ַוְיָמֲררּו ֶאת ַחֵּייֶהם ַּבֲעֹבָדה ָקָשה, ְּבֹחֶמר ּוִבְלֵבִנים ּוְבָכל ֲעֹבָדה ַּבָּׂשֶדה ֶאת ָּכל ֲעבֹ 

  .ֲאֶׁשר ָעְבדּו ָבֶהם ְּבָפֶר

  10 

, ֶׁשֶּנֱאַמר: ְוִהַּגְדָּת ְלִבְנ ְּבָכל ּדֹור ָודֹור ַחָּיב ָאָדם ִלְראֹות ֶאת ַעְצמֹו ְּכִאּלּו הּוא ָיָצא ִמִּמְצַרִים

ִּבְלָבד ָּגַאל ַהָּקדֹוׁש  נּוֲאבֹוֵתי. לֹא ֶאת ִלי ְּבֵצאִתי ִמִּמְצָרִיםֵלאֹמר, ַּבֲעבּור ֶזה ָעָׂשה ְיָי  ַּביֹום ַההּוא

, ָלֶתת ֹאָתנּוהֹוִציא ִמָׁשם, ְלַמַען ָהִביא  ְואֹוָתנּוָּגַאל ִעָּמֶהם, ֶׁשֶּנֱאַמר:  אֹוָתנּוָּברּו הּוא, ֶאָּלא ַאף 

  .ֶאת ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע ַלֲאֹבֵתנּו ָלנּו

  15 

, ְלַעֵּלה ּוְלַקֵּלס ְלִמ  י ְלִפיָכ ֲאַנְחנּו ַחָּיִבים ְלהֹודֹות, ְלַהֵּלל, ְלַׁשֵּבַח, ְלָפֵאר, ְלרֹוֵמם, ְלַהֵּדר, ְלָבֵר

ֶאת ָּכל ַהִנִּסים ָהֵאלּו: הֹוִציָאנּו ֵמַעְבדּות ְלֵחרּות ִמָּיגֹון ְלִׂשְמָחה, ּוֵמֵאֶבל  ְוָלנּוַלֲאבֹוֵתינּו ֶׁשָעָׂשה 

  .ם טֹוב, ּוֵמֲאֵפָלה ְלאֹור ָּגדֹול, ּוִמִּׁשְעּבּוד ִלְגֻאָּלה. ְונֹאַמר ְלָפָניו ִׁשיָרה ֲחָדָׁשה: ַהְללּוָיּהְליֹו

  

ַהְללּו ֶאת ֵׁשם ְיהָוה. ְיִהי ֵׁשם ְיהָוה ְמֹבָר ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם. ִמִּמְזַרח  ַעְבֵדי ְיהָוהַהְללּו ָיּה ַהְללּו  20 

ֵהינּו  ֶׁשֶמׁש ַעד ְמבֹואֹו ְמֻהָּלל ֵׁשם ְיהָוה. ָרם ַעל ָּכל ּגֹוִים ְיהָוה ַעל ַהָּׁשַמִים ְּכבֹודֹו. ִמי ַּכיהָוה ֱא

ְמִקיִמי ֵמָעָפר ָּדל ֵמַאְׁשֹּפת ָיִרים ֶאְביֹון. ַהַּמְגִּביִהי ָלָׁשֶבת. ַהַּמְׁשִּפיִלי ִלְראֹות ַּבָּׁשַמִים ּוָבָאֶרץ. 

  .ם ְנִדיֵבי ַעּמֹו. מֹוִׁשיִבי ֲעֶקֶרת ַהַּבִית ֵאם ַהָּבִנים ְׂשֵמָחה ַהְללּו ָיּהְלהֹוִׁשיִבי ִעם ְנִדיִבים עִ 

  

ֵעז. ָהְיָתה ְיהּוָדה ְלָקְדׁשֹו ִיְׂשָרֵאל ַמְמְׁשלֹוָתיו. ַהָּים  ְּבֵצאת ִיְׂשָרֵאל ִמִּמְצָרִים ֵּבית ַיֲעֹקב ֵמַעם  25 

ים ָרְקדּו ְכֵאיִלים ְּגָבעֹות ִּכְבֵני צֹאן. ַמה ְּל ַהָּים ִּכי ָתנּוס ָרָאה ַוָּיֹנס ַהַּיְרֵּדן ִיֹּסב ְלָאחֹור. ֶהָהִר 

חּוִלי ָאֶרץ ִמִּלְפֵני  ָאדֹוןִמִּלְפֵני  ?ַהַּיְרֵּדן ִּתֹּסב ְלָאחֹור. ֶהָהִרים ִּתְרְקדּו ְכֵאיִלים ְּגָבעֹות ִּכְבֵני צֹאן

  ִמיׁש ְלַמְעְינֹו ָמִים. . ַהֹהְפִכי ַהּצּור ֲאַגם ָמִים ַחּלָ ֱאלֹוַּה ַיֲעֹקב

  

ֵהינּו ֶמֶל ָהעֹוָלם, ֲאֶׁשר  ַלַּלְיָלה  ְוִהִּגיָענּוִמִּמְצַרִים,  ֲאבֹוֵתינּוְוָגַאל ֶאת  ְּגָאָלנּוָּברּו ַאָּתה ְיָי ֱא 30 

ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ַיִּגיֵענּו ְלמֹוֲעִדים ְוִלְרָגִלים ֲאֵחִרים ּוָמרֹורַהֶּזה ֶלֱאָכל ּבֹו ַמָּצה  ֵהינּו ֵוא . ֵּכן ְיָי ֱא

. ְונֹאַכל ָׁשם ִמן ַהְּזָבִחים ּוִמן  ַהָּבִאים ִלְקָראֵתנּו ְלָׁשלֹום, ְׂשֵמִחים ְּבִבְנַין ִעיֶר ְוָׂשִׂשים ַּבֲעבֹוָדֶת

ְונֹוֶדה ְל ִׁשיר ָחָדש ַעל ְּגֻאָּלֵתנּו ְוַעל ְּפדּות יר ִמְזַּבֲח ְלָרצֹון, ַהְּפָסִחים ֲאֶׁשר ַיִּגיַע ָּדָמם ַעל ִק 

  .ַנְפֵׁשנּו. ָּברּו ַאָּתה ְיָי ָּגַאל ִיְׂשָרֵאל


