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הגדת'והגדת'
הגדהשלפסח
ע"פביאוריהראשונים

קודם סיפור יציאת מצרים ,אנו מגביהים את המצה כדי להראותה
למסובים ,מזמינים את העניים ,וכן מתפללים לבנין בית המקדש – מעין
פתיחהלעריכתהסדר1

ד ִמ ְצ ָר ִים  -כזה היה2
ּב ַא ְר ָעא ְ
א ְב ָה ָת ָנא ְ
א ָכלּו ַ
ּדי ֲ
ע ְניָא ִ
ל ְח ָמא ַ
ָהא ַ
ה'לחם עוני' שאכלו אבותינו בארץ מצרים .אבותינו היו עבדים
במצרים ,והמצריםהאכילום מצה ,מאכלעבדים.ולכןהמצהמכונה
'לחםעוני'3מלשון'עינוי',לפישהיאבאהלהזכיראתהעינוישנתענו
אבותינובהיותםעבדיםבמצרים.4
ֵכול  -כל רעב יבוא ויאכל .מזמינים את העניים
ֵיתי  ְוי ֹ
ָּכל  ִּד ְכ ִפין י ֵ
שאיןלהםמהלאכול,לבואולסעודעימנו את סעודתהיוםטובָּ  .5כל
1עיי'ראב"ןוש"ר.
2כפי'ר"יבןיקרואבודרהם.ועיי'מ"אאו"חתעג,כד.וברוקחכתב'הא'כמו–'הרי'.
3דבריםטז,ג.
4ספרי דברים סי'קל,רש"י דברים שם,ארחות חיים ]בשם ראב"ע[ועמק הנצי"ב בספרי שם.
ועיי'פסחיםקטו,ב.
5אבודרהם.ועיי'רמב"םיו"טו,יח.
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ב

ֵיתי  ְו ִי ְפ ַסח  -כל נצרך יבוא ויפסח .מלבד העניים ,אנו גם
יך י ֵ
ִּד ְצ ִר ְ
מזמינים אתמישישלומהלאכול ,אלא שאיןלומצותושארצורכי
ליל הסדר ,לבוא ולעשות עימנו את הסד ר , 6וכן ,לאכול עימנו
אפיקומןהנאכלזכרלפסח.7
ַ
ׁש ָנה  ַה ָּב ָאה  ְּב ַא ְר ָעא  ְד ִי ְׂש ָר ֵאל  -עכשיו 9אנו כאן,
ה ְׁש ָּת אָ  8ה ָכאְ  ,ל ָ
חו ִרין  -
ׁש ָנה  ַה ָּב ָאה  ְּבנֵי  ֹ
ה ְׁש ָּתא  ַע ְב ֵּדיְ  ,ל ָ
לשנה הבאה בארץ ישראלַ  .
עכשיו אנו עבדים ,לשנה הבאה משוחררים .כלומר ,עכשיו אנו
בגלות ,וכעין בעבדות ,שאין אנו יכולים לעשות את הפסח כראוי
בהקרבת קרבן הפסח ,10אלא רק במצת מצוה ,11ולכן אנו מתפללים:
יהי רצון מלפניך ה' ,שתושיבנו כולנו בארץ ישראל כבראשונה,
לעשות קרבן פסח בירושלים ,12ככל חוקותיו וככל משפטיו ,13ותפדה
ציון באמת ויצאו ישראל לחרות עול ם] . 14ונכפל הלשון "לשנה
הבאה"וכו',לחיזוקוקיוםהענין.[15

וכאןהבןשואל 'מהנשתנה?' כלשוןהכתוב" :והיהכיישאלךבנךלמחר
לאמרמהזאת?"16

6אבודרהם.ועיי'אורחותחיים,ראב"ןופמ"גא"אתעג,כד,ע"פאברבנאל.
7ראב"ן .ועיי' ריטב"א בפי' ב' ,רשב"ץ בפי' א' ,ראב"ן פסחים קטו ,ב )בתו"ד "ושארית
ישראל"(ויעב"ץ.
ׁש ָּתא'שמובנו,בשנהזו,עיי'ראב"ן.
8וי"א' ָה ַ
9מיוחס לרש"י ,ריטב"א ועיי' שם בהערה  .17ועיי' מהר"ל גבורות ה' פרק נא .וכן נוקד
ב'הגדתדרמשטט'מימיהראשונים)עיי'הגש"פעיוניההגדהעמ'סט(.
10שבליהלקט.
 11ריטב"א.
12שבליהלקטורוקח.וע"עפירושקדמון.
13ריטב"א.
]14עיי'הגר"ילעוינשטייןזצ"ל,הגדתגדוליתנועתהמוסר,עמ'[.69
15ריטב"א].ומש"כהמהדירבהערותשם,לאנ"ל,וחוזרגםעלהמשךפי',עיי"ש[.
16שמותיג,יד.עיי'ראשוניםובהגדהשלמהעמ'י.
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ג

ילות של השנה בכך,
ה ֵּל ֹ
מ ָּכל ַ
הּזֶה ִ
ה ַּל ְי ָלה ַ
ַמה  -מדוע  ִּנ ְׁש ַּת ָּנה ַ
ּומ ָּצה  -הרשות בידינו לאכול בין
או ְכ ִלין  ָח ֵמץ ַ
ילות  ָאנּו ֹ
ה ֵּל ֹ
ׁש ְּב ָכל ַ
ֶ
מ ָּצה  -
ּלו ַ
הּזֶה –  ֻּכ ֹ
לחם )חמץ( ,ובין מצה ]שאיננה חמץ[ַ  ,17ה ַּל ְי ָלה ַ
ואילו הלילה הזה אנו מצווים לאכול רק מצה]18והאוכל חמץ חייב
כרת[?
ׁש ְּב ָכל
שאלה שניה :מדוע נשתנה הלילה הזה מכל לילות השנהֶ  ,
קות  -הרשות בידינו לאכול מיני ירקות
י ָר ֹ
ׁש ָאר ְ
או ְכ ִלין ְ
אנּו  ֹ
ילות ָ
ַה ֵּל ֹ
רור  -ואילו
הּזֶה –  ָמ ֹ
שונים ,בין מרים ובין שאינם מרים ַ  , 19ה ַּל ְי ָלה ַ
הלילה הזה ,אנו חייבים לאכול מרור דווקא ]אפילו אם אכלנו שאר
מיניירקות[? 20
שאלה שלישית :מדוע נשתנה הלילה הזה מכל לילות השנה,
ּפ ַעם ֶ
א ִפילּו ַ
ילין  ֲ
מ ְט ִּב ִ
אנּו ַ
אין ָ
ילות ֵ
ה ֵּל ֹ
ׁש ְּב ָכל ַ
ֶ
א ָחת  -אין לנו מנהג21
ׁש ֵּתי
הּזֶה ְ
לטבול את מאכלי סעודתנו אפילו פעם אח תַ  , 22ה ַּל ְי ָלה ַ
ְּפ ָע ִמים  -ואילו הלילה הזה ,אנו נוהגים לטבול שתי פעמים ,פעם
אחת את הכרפס במי מלח ]או בחומץ[ ,ופעם שניה את המרור
בחרוסת?23
שאלה רביעית :מדוע נשתנה הלילה הזה מכל לילות השנה,
ס ִּבין  -אנו
מ ֻ
ּובין ְ
יו ְׁש ִבין ֵ
או ְכ ִלין אתסעודתנו  ֵּבין ֹ
אנּו ֹ
ילות ָ
ה ֵּל ֹ
ׁש ְּב ָכל ַ
ֶ
רשאים לאכול את סעודתנו ,בין כשאנו יושבים כרגיל ובין כשאנו
ּכ ָּלנּו
הּזֶה ֻ
מסובים ]=מוטים על צד שמאלנו[ דרך חרו תַ  , 24ה ַּל ְי ָלה ַ

17רשב"ץ.ועיי'ש"ר.
18רשב"ץ.
19רשב"ץ.
20רשב"ץ.
]21ולא"איןלנוחיוב".דאמרינןבגמ'פסחיםקטז,א"חיובאלדרדקי"[.
22רשב"ץ.
23רשב"ץ.
24רשב"ץ.
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ד

ס ִּבין  -ואילוהלילההזהאנוחייביםלאכולמצתמצוהושתייתד'
ְמ ֻ
כוסות,בהסבהדרךחרותדווקא?25
מכאן ואילך התשובה לשאלות הבן .אנו משיבים לבן תשובה כוללת
לארבע שאלותיו ,והיא תחילת ההגדה ,כפי ששנינו בגמר א] 26לשיטת
שמואל[ "מתחיל בגנות ]'עבדים היינו'[ ומסיים בשבח ]גאולתנו ממצרים[".
כלשון הכתוב "והיה כי ישאלך בנך וגו' ,ואמרת לבנך ,עבדים היינו לפרעה
במצרים,ויוציאנוה'ממצריםבידחזקה".27
התשובה על שאלות הבן היא ,להלן ,מ"עבדים היינו" וכו' ועד לחתימת
ברכת "גאל ישראל" )סוף 'מגיד'( .סיפור הניסים הגדולים ,הגאולה ממצרים
והיציאה לחרות ,ביד ה' ,היא היא מהות הלילה ותשובת סיבת עריכתו
בשינוייםרביםובמצוותמיוחדות28

יאנּוה'
ַּיו ִצ ֵ
הּב ִמ ְצ ָר ִים,ו ֹ
ינּול ַפ ְר ֹע ְ
ְ
יםה ִי
ָ
אנומשיביםלבןבקצרהֲ :ע ָב ִד
ּוב ְז ֹר ַע ְ
ָקה  ִ
חז ָ
ּביָד ֲ
ּׁשם ְ
מ ָ
א ֹל ֵהינּו ִ
ֱ
נטּויָה .29ומשום כך אנו עורכים עתה
אתלילהסדר ,עלשינוייו הרבים,כדי לזכור את ניסיו וחסדיו שלה'
יתברך עימנו ,ולהודות לו עליהם] .בהמשך ההגדה יתוארו הניסים
והחסדים ביתרפירוטוהרחבה,כתשובהמנומקתומבוארתלשאלות
הבן[.
ואילו עולה על ליבנו או על לב בנינו לומר ,מה שהיה כבר היה,
וכברנגאלואבותינוממצרים,ואנועצמנולאהשתעבדנוולאנגאלנו,
ומהלנולספרעלנסיציאתמצריםבזההלילה?30עלכךאנומשיבים
ה ֵרי
ינּומ ִּמ ְצ ָר ִיםֲ ,
ִ
בו ֵת
תא ֹ
הּואא ֲ
ֶ
רּוך
ׁשּב ְ
דו ָ
יאה ָּק ֹ
ַ
אהו ִצ
ֹ
ּלּול
ֹ
ואומריםְ :ו ִא
ּב ִמ ְצ ָר ִים  -מעתה הרי
ל ַפ ְר ֹעה ְ
ה ִיינּו ְ
ׁש ְע ָּב ִדים ָ
מ ֻ
בנֵינּו ְ
ּובנֵי ָ
ּוב ֵנינּו ְ
ָאנּו  ָ
25רשב"ץ.
26פסחיםקטז,א.כשיטתשמואל.ובהמשך,כשיטתרב.
27ארחותחיים.
28עיי'רי"ד.
29תיבותאלומתבארותבהמשךההגדה.
30עיי'מיוחסלרשב"ם,שבליהלקט,רשב"ץוש"ר.
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ה

שכאילואנובעצמנונגאלנו;וכמושאנואומריםלהלן":בכלדורודור
חייבאדםלראותאתעצמוכאילוהואיצאממצרים".31
לאחר שפתחנו במצות סיפור יציאת מצרים בקצרה ,וקודם שאנו באים
לספר את סיפור יציאת מצרים בפירוט ובהרחבה ]"מתחילה עובדי עבודה
זרה"[ ובהבאתפסוקיהגאולהומדרשיהם]"ארמיאובדאבי"[ ,אנומזכירים

אתההלכה,32שמצותההגדהחובההיאעלכלאדםמישראל,כקטןכגדול33
ֻ
ַא ִפ
וכךשנינובהלכה:ו ֲ
ח ָכ ִמים-יודעים
ילּוּכ ָּלנּו-כלעםישראלֲ ,34
ומכירים את סיפור יציאת מצרים ,ממה שסיפרו לנו אבותינוֻּ  ,35כ ָּלנּו
בו ִנים  -מביניםדברמתוךדבר,ומהסיפורשסיפרולנו אבותינו,אנו
ְנ ֹ
ז ֵק ִנים וכבר רבות
מבינים גם את הפרטים שלא סיפרו לנוֻּ  , 36כ ָּלנּו ְ
בשניםאנועורכיםאתלילהסדרומספריםעליציאתמצריםֻּ  ,37כ ָּלנּו
תה ֹ
יםא ַ
ֶ
יו ְד ִע
ֹ
ּתו ָרה-הוגיםבהיומםולילה,ויודעיםמכבר38לספראת
סיפור יציאת מצרים על בורי ו , 39הן המקרא ,הן התלמוד והן
תמ ְצ ָר ִים כלשנה
יא ִ
יצ ַ
רּב ִ
ינּול ַס ֵּפ ִ
ְ
ָהע ֵל
המדרשים–40עםכלזאתִ  ,מ ְצו ָ
מחדשבלילההזה.
תמ ְצ ַר ִיםבלילההזה,ולדרוש
יא ִ
יצ ַ
ּב ִ
לה ַּמ ְר ֶּבה ְל ַס ֵּפר ִ
ְובנוסףלכךָ ,כ ַ
ׁש ָּבח.
ֶהמ ֻ
ה ֵריז ְ
באגדותולהרחיבבדבריםשהיוושאירעוֲ –41

31רשב"ץ.
32מכילתאסוףפ'באוברמב"םחו"מז,א.
33עיי'רמב"םשם,ושםבהל'ד.
]34שזוהריהלכהלכלל[.
35רשב"ץ.
36רשב"ץ.
37רשב"ץ.
38אבודרהם.
39רשב"ץ.
40ר"יבןיקר.
41רמב"םשםהל'א,דובסה"מעשהקנז.
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ו

מהמעשההבאאנומביאיםראיה,הןלהלכההאמורה,שגםעלחכמים
גדולים חובה ומצוה לספר ביציאת מצרים ,42והן לאמור ,שמצוה להרבות
ולהרחיבבסיפוריציאתמצרים43

ׂשה
עֶ
ראייה להלכה האמורה ,ניתן ללמוד מהמעשה הבאַ  :מ ֲ
יבא
ע ִק ָ
ו ַר ִּבי ֲ
ַריָה ְ
עז ְ
ּבן ֲ
א ְל ָעזָר ֶ
ו ַר ִּבי ֶ
ׁש ַע ְ
הו ֻ
י ֹ
ו ַר ִּבי ְ
יעזֶר ְ
א ִל ֶ
ּבתנאים  ַר ִּבי ֱ
ְ
יאת
יצ ַ
יםּב ִ
ִ
יּומ ַס ְּפ ִר
ֵיב ַרקְ  ,ו ָה ְ
ס ִּבין בלילהסדר  ִּב ְבנ ְ
יּומ ֻ
ׁש ָה ְ
פוןֶ  ,
יט ְר ֹ
ְו ַר ִּב ַ
ּבו ֵתינּו,
ל ֶהםַ  ,ר ֹ
ו ָא ְמרּו ָ
יהם ְ
יד ֶ
ת ְל ִמ ֵ
ׁש ָּבאּו ַ
ה ַּל ְי ָלהַ  ,עד ֶ
תו ַ
או ֹ
ּכל ֹ
ִמ ְצ ַר ִים ָ
ח ִרית .ואלמלי חיוב מצות קריאת שמע
ׁש ֲ
ׁשל ַ
ׁש ַמע ֶ
יאת ְ
ק ִר ַ
ז ַמן ְ
יע ְ
ִה ִּג ַ
בזמנה ,היו התנאים ממשיכים בסיפור יציאת מצרי ם 44ובדרשות
הפסוקים עוד ועוד .45הרי שגם לחכמים גדולים מצוה לספר ביציאת
מצרים .בנוסף אנו למדים ממעשה זה ,שמצוה להרבות בסיפור
יציאתמצריםכמהשיותר.
עתה מובאת ההלכה ,שחובה להזכיר את יציאת מצרים בכל לילות
השנה ]בקריאת שמע של ערבית[ ,וכן מובאת הדעה המחייבת את הזכרת
יציאתמצריםגםבימותהמשיח.
ובמה הלכהזו שייכת למצות ההגדה בלילהזה? תשובה:מהלכהזוניתן
ללמוד בקל וחומר :אם בשאר לילות השנה ]ובימות המשיח[ ,שאינם זמן
המיוחדלסיפוריציאתמצרים – עםכל זאת ,חובהלהזכירבהם את יציאת
מצרים,כלשכןשחובהלהזכיר,לספרולהרחיבבסיפוריציאתמצריםבלילה
הזה ,שהוא ליל גאולתנו ממצרים ,בו צווינו במצות "והגדת לבנך ביום
ההוא"46

יםׁש ָנה  -ולאבן
ָ
ןׁש ְב ִע
יּכמו  ֶב ִ
יא ִנ ְ
ה ֵר ֲ
ַריָהֲ  ,
ןעז ְ
ָרּב ֲ
יא ְל ָעז ֶ
רר ִּב ֶ
ָא ַמ ַ
שבעיםשנהממש,כיהיהאז רק בן שמונהעשרהשנה בלבד.אלא
42שבליהלקט.
43ריטב"א.
44רשב"ץ,שבליהלקט.
45ראב"ן,רוקח.
46עיי'אברבנאל.ועיי'גי'הרמב"םושבליהלקט.
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ז

שאותו היום מינוהו לנשיא הסנהדרין ]במקום רבן גמליאל[ ,וכדי
שלא יחלקו על נשיאותו מחמת מיעוט שנותיו ,נעשה לו נס והלבינו
שמונה עשרה שורות משערות ראשו ,והיה נראה כאיש שיבה בן
שבעיםשנה.47והיהתמהעלעצמו ואומר :למרות רובעמליבתורה
וריבוי השתדלותי להתחבר עם החכמים )שלכך מינוהו נשיא
יתי -לאניצחתי ]אתחכמים[ בהלכה49זו
ָכ ִ
עליהם(ְ,48ובכלזאת ֹלאז ִ
ילות בפרשת ציצית בערבית .כלומר ,אני
ּב ֵּל ֹ
מ ְצ ַר ִים ַ
יאת ִ
י ִצ ַ
ׁש ֵּת ָא ֵמר ְ
ֶ
סברתישישלהזכיראתיציאתמצריםבכללילותהשנה ,אךחכמים
סברו לאכן,והיומדלגים בערבית פרשת ציצית]בהמוזכרתיציאת
ׁשבא
מצרים[ ,50וכיון שיחיד ורבים הלכה כרבים ,לא ניצחתיםַ  .עד ֶ
זו ָמא וסייעני בדרשתו ונעשו הרבים סבורים כדעתי ,וכיון
ּבן ֹ
ׁשּה ֶ
ו ָּד ְר ָ
שהלכה כרבים ,ניצחתי את חכמים ,ונקבעה ההלכה לומר בלילות
פרשת ציצית שיש בה זכירת יציאת מצרים .51וכך דרש בן זומא ,על
י ֵמי
ּכל ְ
מ ְצ ַר ִים ֹ
מ ֶא ֶרץ ִ
את ָך ֵ
צ ְ
יום ֵ
את ֹ
ּכור ֶ
ּת ְז ֹ
א ַמרְ " ,ל ַמ ַען ִ
ׁש ֶּנ ֱ
פי מה  ֶ
ָמים בלבד ]למעט הלילות[; ומכיון
ֶיך" משמע  ַהּי ִ
חּי ָ
ֶיך" .לשון " ְי ֵמי ַ
ַחּי ָ
ֶיך" ,ותיבת 'כל' היא מיותרת ]כי היה יכול לומר
חּי ָ
י ֵמי ַ
שנאמר " ֹּכל ְ
ילות להיות כימים,
רק 'בימי חייך'[ ,לכן אנו מרבים ממנה את  ַה ֵּל ֹ
לעניןהחובהלהזכירבהםאתיציאתמצרים.52
ַח ָכ ִמים ,אע"פ שמדרשתבןזומא ואילך הזכירו גםהם את יציאת
וֲ
מצרים בלילות ,כפי שנקבעה ההלכה לבסוף ,אך הם בעצמם ]בעת
47ברכותכח,אוראשונים.וע"ערמב"םפיהמ"שברכותא,ה.
48עיי' רמב"ם פיהמ"ש שם] .וביארנו הפי' הרווח )"לא ניצחתי"( לפי פירושו שם ,שבזה
יתבארשייכותהלשון"הריאניכבן"וכו'.ועיי'גםלשוןהרשב"ץ[.
49סידור רש"י ,מיוחס לרש"י ,מאירי ברכות יב ,א ,רוקח ,ארחות חיים ,ריטב"א וש"ר .וע"ע
רי"ד,ראב"ן ושבלי הלקט) ,אך לפירושם ק"ק לשון "הרי אני כבן",דמה רבותא בזה;וכן
"שתאמר" ,דהצ"ל "לומר" ,על עצמו ,ואכמ"ל( ,ועיי' רשב"ץ ורמב"ם שם ופי' הגר"א
באמרינועםברכותיב,ב.
50רוקח,רשב"אברכות יב,א,ריטב"א,שבלי הלקט,ועיי'שם הערה.88וע"ער"יבןיקרופי'
שניבריטב"א.
51רוקח,ועיי'ריטב"אואורחותחיים.
52פירושקדמון,שבליהלקט.
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ח

או ְמ ִרים
שהיו רוב ,וגם לאחר שנותרו מיעוט[ לא סברו כן ,אלא  ֹ
םהּזֶה-ימי
עו ָל ַ
ֶיך"הכוונההיא– ָה ֹ
יחּי ָ
ודורשים53אתהכתובכךְ ":י ֵמ ַ
חייו של האדם בעולם הזה .וכיון שנאמר 'ימי' )'ימי חייך'( ,משמע
שחובת הזכרת יציאת מצרים ]בעולם הזה[ היא רק בימים ,ולא
ֶיך" ' -כל' הוא לשון של תוספת וריבוי .משמע
י ֵמי  ַחּי ָ
בלילותֹּ " .כל ְ
יח -
ה ָּמ ִׁש ַ
ימות ַ
ל ֹ
ימים שאין להם קצבה ,לכך הוא נדרשְ  –54ל ָה ִביא ִ
שגםאזתהיהחובהלהזכיראתיציאתמצרים .ואף שנאמרִ ":55הּנֵה
ע ָלה ֶאת ְּבנֵי ִי ְׂש ָר ֵאל
ׁשר ֶה ֱ
אֶ
עוד ַחיה' ֲ
אמרּו ֹ
אםה'ְ ,ו ֹלא ֹי ְ
ָמים ָּב ִאים ְנ ֻ
יִ
ֶרע  ֵּבית
ׁשר  ֵה ִביא  ֶאת ז ַ
ַא ֶ
ע ָלה ו ֲ
ׁשר  ֶה ֱ
אֶ
ֵמ ֶא ֶרץ  ִמ ְצ ָר ִיםִּ  ,כי  ִאם  ַחי ה'  ֲ
ׁשם" ,באה תיבת
ׁשר  ִה ַּד ְח ִּתים  ָ
אֶ
צות  ֲ
א ָר ֹ
ּומ ֹּכל  ָה ֲ
פו ָנה  ִ
ִי ְׂש ָר ֵאל  ֵמ ֶא ֶרץ  ָצ ֹ
'כל' לרבות ,שאין כוונת הנביא שלא תוזכר יציאת מצרים לימות
המשיח כלל ,אלא תוזכר גם היא ,אמנם תהיה הזכרת קיבוץ גלויות
עיקרוהזכרתיציאתמצריםטפלהלה.56
לאחרשלמדנועלהחובהלספראתסיפוריציאתמצריםבלילהסדר,אנו
מביאים את דרשות הפסוקים בתורה ,מהם אנו למדים שעיקר חובת סיפור
יציאתמצרים הואלספרולבנינוולילדינודווקא ,כמושנאמר"והגדתלבנך"
]אלאשאםאיןלובןמספרבינולביןעצמו.[57
להלן ארבע שאלות הבנים ותשובותיהם בצדם ,אותם דרשו חז"ל
מהפסוקים .והיתה כוונת חז"ל בדרשתם זו ,שנתבונן ,שכל כך רצה הקב"ה
שנספר לבנינו סיפור יציאת מצרים באופן מבואר ובהרחבה ,דבר דבור על
אופניו ,דברים המתיישבים על הלב ,עד שפירט לנו הכתוב תשובה לכל בן
מארבעת סוגי הבנים – כל בן ,לפי מידתו ,תכונתו וטבעו ,תשובתו בצידו58
וכדלהלן.

53ע"פפי'הגר"אשםד"הולאזכיתישתאמר,ועיי"שד"הימיחייך.
54עיי'פירושקדמון.
55ירמיהופרקכג,ז-ח.
56רשב"ץ].וזהכוונתהנביא"אשרהעלה")השני(,כלומר,מארץמצרים.ועיי'ברכותיב,ב[.
57שו"עאו"חתעג,ז.
58ריטב"א.
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לפני דרשת הפסוקים ,אנו פותחים ואומרים "ברוך המקום" וכו' ,כאדם

הפותחאתדרשתובברכהוהודאהלה',ואח"כמתחילבדרשתו59
ה ָּמ ֹ
רּוך ַ
אנומשבחיםאתהקב"הואומריםָּ :ב ְ
קום  -כינוילהקב"ה60
רּוךהּוא.61
– ָּב ְ
ומודיםלושנתןלנואתתורתוהקדושה]בהנעסוקונדרושלהלן[:
רּוךהּוא.
י ְׂש ָר ֵאל– ָּב ְ
ּמו ִ
הל ַע ֹ
ּתו ָר ְ
ׁש ָּנ ַתן ֹ
רּוך ֶ
ָּב ְ
תו ָרה  -ארבעה פסוקים נכתבו בתורה,
ב ִנים  ִּד ְּב ָרה ֹ
א ְר ָּב ָעה ָ
ֶגד ַ
ְּכנ ֶ
בהם נזכרת שאלת הבן בענין יציאת מצרים ,כאשר כל פסוק נכתב
בסגנון שונה .ודרשו חז"ל ,שארבעה פסוקים אלו הם כנגד ארבעה
סוגי בנים .כלבןשואללפי טבעו ודעתו].ד'הפסוקים בכתוב הם:א.
ׁשר  ִצּוָה
אֶ
ח ִּקים  ְו ַה ִּמ ְׁש ָּפ ִטים  ֲ
אמר  ָמה  ָה ֵע ֹדת  ְו ַה ֻ
ך  ָמ ָחר  ֵל ֹ
ך  ִב ְנ ָ
" ִּכי  ִי ְׁש ָא ְל ָ
ע ֹב ָדה
ֵיכם  ָמה  ָה ֲ
יכם  ְּבנ ֶ
א ֵל ֶ
אמרּו  ֲ
לקינּו  ֶא ְת ֶכם" ;62בְ " .ו ָהיָה  ִּכי  ֹי ְ
א ֹ
ה'  ֱ
אמר  ַמה  ֹּזאת " ;64ד.
ך  ָמ ָחר  ֵל ֹ
ך  ִב ְנ ָ
ַה ֹּזאת  ָל ֶכם " ;63גְ " .ו ָהיָה  ִּכי  ִי ְׁש ָא ְל ָ
אתי
ׂשה ה'  ִלי  ְּב ֵצ ִ
עבּור זֶה  ָע ָ
אמרַּ  ,ב ֲ
ּיום  ַההּוא  ֵל ֹ
ך  ַּב ֹ
ּת  ְל ִב ְנ ָ
" ְו ִה ַּג ְד ָ
ִמ ִּמ ְצ ָר ִים"[.65
ואלוהםארבעהסוגיהבנים:
אול.
ל ְׁש ֹ
יו ֵד ַע ִ
ינו ֹ
דׁש ֵא ֹ
דּתםְ .ו ֶא ָח ֶ
ׁשעְ .ו ֶא ָח ָ
דר ָ
דח ָכםְ .ו ֶא ָח ָ
ֶא ָח ָ
דות'-עדות'הןמצוות
הה ֵע ֹ
ההּואאו ֵמר)שואל(?" ָמ ָ
ֹ
הבןה ָח ָכםָ ,מ
שהם עדּות על גאולת מצרים ,כגון אכילת מצה ] = עדות שבחיפזון

59ריטב"א,אבודרהם.וע"ערי"דושבליהלקט.
60בראשיתרבהסח,ט.
61עיי'רשב"ץ.
62דבריםו,כ.
63שמותיב,כו.
64שמותיג,יד.
65שמותיג,ח.

הגדת'והגדת'

י

יצאנו ממצרים ולא הספיק בצקנו להחמיץ[ ,הקרבת קרבן פסח ] =
ח ִּקים  -הן המצוות שטעמם נסתר
עדות שהקב"ה פסח עלינו[ְ  ,66ו ַה ֻ
ומכוסה ,כגון מצות "ועצם לא תשברו בו" ] = איסור שבירת עצם
באכילתקרבןהפסח[ְ  ,67ו ַה ִּמ ְׁש ָּפ ִטים -הןמצוותשהשכלמחייבן,כגון
"וכלערללאיאכלבו"] =נכריאינובמצותאכילתקרבןהפסח,לפי
א ְת ֶכם"] .מכתוב זה נראה בעליל
לקינּו ֶ
א ֹ
צּוָה ה'  ֱ
ׁשר ִ
אֶ
שלא נגאל[ֲ  ,68
שהיאשאלתו שלהבןהחכם,שהרי שואל עלמצוותהפסחבפירוט
רבובחכמה .69ומהשאמר'אתכם' )כלשוןהבןהרשע שאמר'לכם'(,
הרי גם המשיך ואמר 'ה' אלוקינו' ,ואם כן לא הוציא עצמו מכלל
עובדיה'[.70
לו  -השב לו ,בכך שתקרא ותלמד עימו את כל
מור ֹ
א ֹ
א ָּתה ֱ
ְו ַאף ַ
תה ֶּפ ַסח.מתחילתההגדה,מפיסקת"עבדים
כו ַ
ההגדההנקראתְּ 71כ ִה ְל ֹ
היינו לפרעה" וגו' )שהיא התשובה לבן החכם( ,ועד72לסוף ההגדה

66ר"יבןיקר,אבודרהם.
67אבודרהם.
68אבודרהם.
69ארחותחיים.
70רוקחוש"ר.ובירושלמיהגי'"אותנו".
71ההגש"פ מכונה 'הלכות הפסח' ,כן מפורש בברייתא בגמ' פסחים קטז ,א "ת"ח שיודעים
בהלכות הפסח" ,עיי"ש ,כלומר יודעים כל תשובות ההגדה לד' השאלות .ובחידושי
תלמידהרשב"א שם"מלמדו הלכות הפסח",עיי"ש,כלומרלומדעימוההגדהודרשותיה,
אםמבין,ועיי'גםמכילתאשמותיג,יד,תוספתאפסחיםי,ז,מדרשלקחטובשמותיג,ח.
וכן בספר הנייר הל' פסח סי' ו עמ' מז )מכון י-ם תשס"ד( כתב בשם רב נטרונאי גאון,
שאומר "הלכות הפסח והללויה" וכו' ,ובמקורו בתשובות רנ"ג ח"א סי' קמא )מכון אופק
תשנ"ד(כתוב שאומר ההגדה וכו'.א"כ זה דבר אחד.ועיי'בה"ג סי'יא עמ'קפ )מכון י-ם
תשנ"ב(שהעתיקתשובתרנ"גכהנייר.וכןהביןהגרי"פברס"גח"אעמ').374מלבדהמובן
הפשוט,הלכות ממש ,עיי'ספרי דברים ראה סי'קכז ,(.ועיי' הגש"פ עיוני ההגדה במבוא
עמ'י-יא,שההגדה נוסחתה שקועה במשניות בערבי פסחים,כמוכח מלשונם,והם שמשו
כטופס ההגדה ,ולכך נקראת ההגדה 'הלכות' ,דהמשניות בלשון תנאים קרויות הלכות
)אדר"ננוסחאאפ"ו"משנה"וכו'"הלכה אחת"(,ואכמ"ל.ולפי"זנראהשהגירסאהנכונה
היא' ,בהלכות הפסח' )כלומר ,בהגדה( ,כגי' הגמ' שם ,המכילתא )סוף פ' בא( וכת"י
נוספים,עיי'הגדהשלמה.
72גםבלאגירסתתיבת"עד",כאילונכתב"עד")הגש"פהג"רמרגליות(,וישכאןקיצורלשון.
וי"ג"עד")עיי'הגדהשלמהעמ'.(122
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יקו ָמן )'צפון' (. 73
א ִפ ֹ
ה ֶּפ ַסח ֲ
א ַחר ַ
ירין ַ
מ ְפ ִט ִ
המסתיימת בפיסקאֵ  :אין ַ
כלומר,מלבדהתשובה"עבדיםהיינו"וגו'בראשההגדה,הוסףובאר
לו את כל פסוקי ההגדה ודרשותיה ,מתחילתה ועד סופה .בתשובה
ארוכה ומנומקת זו ,בה יסופר לו על הגלות והגאולה ,השעבוד
והפדות ,העינויים וההצלה ונפלאות ניסי יציאת מצרים ,הוא יקבל
מענהברורלשאלתועלמהולמהצווינובמצוותבלילהזה,ויבואעל
יקו ָמן' היא :אחר
חא ִפ ֹ
רה ֶּפ ַס ֲ
יןא ַח ַ
יר ַ
יןמ ְפ ִט ִ
סיפוקו] .ביאורההלכה' ֵא ַ
אכילת קרבן הפסח ,אין מסיימים )מפטירין( את הסעודה במיני
מתיקה וקינוח )'אפיקומן'( .הסיבהלכךהיא ,כדישיישאר בפינו טעם
בשר קרבן הפסח .74כיום שאין לנו קרבן הפסח ,דין זה נאמר במצה
האחרונה ,המכונה 'אפיקומן' ,הבאה לזכר קרבן הפסח ,שלאחריה
איןלאכולכלום.[75
או ֵמר? כאשר הוא רואה לפניו את עבודת
ֹ
ׁשעָ  ,מה הּוא
בן  ָר ָ
ה ֹּזאת
בו ָדה ַ
ע ֹ
ה ֲ
הקרבתואכילת קרבןהפסח ,הואלועגואומרָ " :76מה ָ
ָל ֶכם"-מדועכלשנהמחדשאתםמטריחיםאותנובעבודהזו?77הוא
משתמש בביטוי " ָל ֶכם" ,ולא לחינם .הוא כאילו אומר לנו' ,לכם'
אלו  -לאלי .עבודתקרבןהפסח הואלאבשבילי.נמצא
ֹ
העבודה  ְו ֹל
אם כן ,שפסוק זה מדבר בשאלת הבן הרשע ,אשר שאלתו באה אך
מו
ע ְצ ֹ
את ַ
הו ִציא ֶ
ׁש ֹ
ּול ִפי ֶ
ללעוג ולקנטר ולא ללמוד ולשמוע תשובהְ  .
ה ְּכ ָלל  -מכלל עבודת ה' ,שכפר ולגלג על מצוות ה'' ,78הרי הוא
ִמן ַ
ּב ִע ָּקר  -כפר בהקב"ה ,לפי שהכופר במצוות ה' ,כאילו כופר
ָּכ ַפר ְ

73כך מפרש במדרש רבי דוד הנגיד )הגש"פ לרבי דוד בן רבי אברהם בן הרמב"ם( עמ' נב
)וגשל תשמ"א(אתהתשובהלבןהחכם.וכןמפורשבלשוןהמכילתאשם "אף אתהפתח
לובהלכותהפסח",כלומר,מהתחלה)פתיחה(לסוף.ועיי'הגש"פעיוניההגדהשם.
74רשב"םפסחיםקיט,בבמשנהוש"ר.
75שו"עאו"חתעז,א.
76שמותיב,כו.
77שבליהלקטע"פירושלמי.
78ראב"ן.
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ׁש ָּניו  -החלש את שיניו.
את ִ
ה ְק ֵהה ֶ
א ָּתה ַ
בקב"ה עצמוְ .79ולכןַ  ,אף ַ
כלומר,מאחרשהואכופרבעיקר,בדעהצלולהכדילהכעיסולקנטר,
עבּור זֶה שאקיים
לוַּ " :ב ֲ
מור ֹ
ֶא ֹ
כעס עליו ,ענהו כסיל כאיוולת ו 80ו ֱ
מ ִּמ ְצ ָר ִים"  -עשהה'ליגאולהזו,גאולת
אתי ִ
ּב ֵצ ִ
ׂשה ה'  ִלי ְ
מצוותיו  ָע ָ
מצרים .81כשם שהוא התבטא ואמר 'לכם' ,כך אתה השיבהו באותו
אלו  -ולאלך.82
ֹ
מטבע לשון ,בלשון הכתוב" :עשהה'  ִלי",כלומר  ְו ֹל
נ ְג ָאל -83כנגדך,
היָה ִ
לא ָ
ׁשם ֹ
היָה ָ
אותי גאל ה' ,ולא אותך ,כי  ִאּלּו ָ
שאינךמאמין,דיברהתורה,כיהייתנענשמדהכנגדמדה,ולאהיית
נגאל ממצרים אלא מת שם בשלשת ימי האפילה ]במכת חושך[,
בהםמתורשעיישראל.84
בן ָּתם' -תם'הוא]היפךהחכם[ ,שאינויודעלהעמיקבשאלותיו
הּזאת"? -
ההּואאו ֵמר)שואל(?" ַמ ֹ
ֹ
ושואלסתם)'תם'כמו'סתם'(ָ ,85מ
מצביע בתמימות על הסדר הערוך ,על מנהגיו ומצוותיו השונים,
ושואל סתם' :מה זאת' שאנו עושים היום? ]מובן אם כן ,שהכתוב
חוזֶק יָד )בניסים גדולים(
א ָליוְּ  ,ב ֹ
עוסק בשאלת הבן התם[ְ  .86ו ָא ַמ ְר ָּת ֵ
יתע ָב ִדים -ולכןאנו עושיםבלילהזהמצוות
ֲ
םמ ֵּב
יאנּוה'  ִמ ִּמ ְצ ַר ִי ִ
הו ִצ ָ
ֹ
מיוחדות,זכרלאותםהניסים.87
אול ,בדומה לילד קטן שאינו יודע לפתוח
ע  ִל ְׁש ֹ
יו ֵד ַ
ינו  ֹ
ׁש ֵא ֹ
ְוהבן  ֶ
לו  -התחל אתה לספר לו את
ּת )אתה (ְּ  88פ ַתח  ֹ
מעצמו ולשאולַ  ,א ְ
סיפור יציאת מצרים באופן המושך את הלב ,בלא להמתין לשאלה
79ראב"ן.
80ארחותחיים,ראב"ן,אבודרהם.
81רש"ישמותיג,ח.
82שבליהלקט.
]83בלשוןנסתר.ובמכילתאסוףפ'באהגירסא"לאהייתנגאל"[.
84שבליהלקט,ארחותחיים,רי"ד.
85רש"ישמותיג,יד,אבודרהםוש"ר.
86פירושקדמון.
87רשב"ץ.
'88את',כמו'אתה'.וכןמצינובלשוןחכמים,בבמדבררבהד,ז,ובש"מ.
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מצידו.89זהיסייעלולפתוחאתפיוולשאולשאלותנוספותמעצמו.90
]בפסוק הבא הובאה תשובה ללא שאלה מקדימה ,אם כן מובן שבן
ּת
א ַמרְ ",ו ִה ַּג ְד ָ
ׁש ֶּנ ֱ
זהלאשאלכלוםאלאאנוצריכיםלפתוחלו[,כמו  ֶ
אתי
ׂשהה' ִלי ְּב ֵצ ִ
עבּורזֶהשאקייםמצוותיו ָע ָ
אמר ַּב ֲ
ּיום ַההּוא ֵל ֹ
ך ַּב ֹ
ְל ִב ְנ ָ
ִמ ִּמ ְצ ָר ִים"-עשהה'ליגאולהזו–גאולתמצרים.91
לאחר שהבאנואת הכתוב"והגדתלבנך"וגו',כתשובה לבן'שאינויודע
לשאול' ולשאר הבני ם , 92וקודם שנדרוש בעיקר ההגדה ובסיפור יציאת
מצרים ]"מתחילה עובדי ע"ז" וכו' ,כשיטת רב ,[ 93אנו מביאים את דרשת
המכילתא 94על פסוק זה )"והגדת לבנך"( ,ממנה אנו למדים ,שזמן מצות
סיפוריציאתמצריםלבנינו,הואבלילהסדר95

נאמרבכתוב" :והגדתלבנך ביוםההוא לאמור,בעבורזהעשהה'
ע ֹב ָדה  ַה ֹּזאת )את
ּת  ֶאת  ָה ֲ
לי" וגו' .96ובכתוב הקודם לו נאמרְ " :ו ָע ַב ְד ָ
עבודת הפסח ,ובכללה מצות ההגדה(  ַּב ֹח ֶדׁש  ַהּזֶה " – 97חודש ניסן.
ָכול שומעאני98מכתוביםאלו,שחובת מצות ההגדההיא
כיוןשכן ,י ֹ
לו ַמר
ֵמ ֹראׁש  ֹח ֶדׁש ,ניסן ,99שהיא תחילת גאולתנו מצריםַּ  ?100ת ְלמּוד  ֹ
ּיום  ַההּוא" )"והגדתלבנךביוםההוא"( .מהו "ביום
בהמשךהכתוב " ַּב ֹ
ּיום
ָכור ֶאת ַה ֹ
ההוא"?הואהיוםהמיוחדהמוזכרקודםלכןבפרשה":ז ֹ
אתם  ִמ ִּמ ְצ ַר ִים " . 101כלומר' ,ביום ההוא' המיוחד הוא
ׁשר  ְי ָצ ֶ
אֶ
ַהּזֶה  ֲ
'היום הזה'בו יצאנו מצרים .מכאן ,שמצותההגדה היא ביוםיציאת
89רש"ישמותיג,הד"האתהעבודהוכו'.
90עיי'שבליהלקטופירושקדמון.
91רש"ישמותיג,ח.
92כןנ"לע"פפשוטו.
93פסחיםקטז,א.
94שמותיג,ח,ללאקשרלשאלותהבנים.
95עיי'מיוחסלרשב"ם,ריטב"א,אבודרהם.
96עיי'לשוןהמכילתאשם.
97שמותיג,ה,ועיי'רש"ישם.
98לשוןהמכילתאשם).ולשארהפי']עיי'ארחותחיים[מהאנושומעים?(.
99ריטב"א,אבודרהם,ויטרי,ועיי'מלבי"םוברכתהנצי"בבמכילתאשם.
100מיוחסלרשב"ם,ארחותחיים,רשב"ץ.
101שמותיג,ג.
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ּיום  ַההּוא"  -כיון
מצרים ]ולא מראש חודש[ .102מעתהִ  ,אי )אם( " ַּב ֹ
שנקט הכתוב לשון 'ביום' ,וכיון שמצות הקרבת קרבן הפסח היא
יום,כלומר,ביוםי"דניסן
עוד ֹ
ָכולחלהמצותההגדה ִמ ְּב ֹ
ביוםי"ד,103י ֹ
לו ַמר בהמשך הכתוב:
]ולא בליל ט"ו ניסן ,ליל הסדר[?  ַּת ְלמּוד  ֹ
עבּור זֶה" ,שמשמעותו היא,בזמןשאתה יכול להצביעעלהמצות
" ַּב ֲ
והמרור שעל שולחנך , 104הנאכלים יחד עם קרבן הפסח בליל ט"ו,
עבּור זֶה " .105נמצא ש ֹלא  ָא ַמ ְר ִּתי לקיים את מצות ההגדה
ולומר " ַּב ֲ
ֶיך ,הוא ליל ט"ו ניסן ,בליל
מ ָּנ ִחים  ְל ָפנ ָ
רור  ֻ
ּומ ֹ
ׁשיֵׁש  ַמ ָּצה  ָ
ׁש ָעה  ֶ
ֶא ָּלא  ְּב ָ
הסדרדווקא]לילט"וניסן[,ולאקודםלכן.106
מכאן תחילת עיקר ההגדה ודרשותיה )כשיטת רב( .ומתחיל בגנות
]"מתחילהעובדיע"ז"[וממשיךומסייםבשבח

קום
ׁשיו  ֵק ְר ָבנּו  ַה ָּמ ֹ
בו ֵתינּוְ  ,ו ַע ְכ ָ
א ֹ
בו ָדה  ָז ָרה  ָהיּו  ֲ
ע ֹ
עו ְב ֵדי  ֲ
ִמ ְּת ִח ָּלה  ֹ
א ֹל ֵהי
ע  ֶאל  ָּכל  ָה ָעם  ֹּכה  ָא ַמר ה'  ֱ
ׁש ַ
הו ֻ
אמר  ְי ֹ
ַּי ֶ
א ַמר" ,ו ֹ
ׁש ֶּנ ֱ
תוֶ  .
בו ָד ֹ
ע ֹ
ַל ֲ
ָׁשבּו
ִי ְׂש ָר ֵאלְּ  ,ב ֵע ֶבר  ַה ָּנ ָהר  -מצידו )מעברו( השני של נהר פרת 107י ְ
ַע ְבדּו  -תרח,
חורַ  ,וּי ַ
ַא ִבי  ָנ ֹ
א ִבי  ַא ְב ָר ָהם ו ֲ
עו ָלם .הםֶּ  ,ת ַרח  ֲ
יכם  ֵמ ֹ
בו ֵת ֶ
א ֹ
ֲ
יכם  ֶאת  ַא ְב ָר ָהם  ֵמ ֵע ֶבר
א ִב ֶ
ָא ַּקח  ֶאת  ֲ
א ֵח ִרים".ו ֶ
א ֹל ִהים  ֲ
נחורואברהםֱ 108
לו
ָא ֵּתן ֹ
עואחריו.109ו ֶ
ַר ֹ
ָא ְר ֶּבה ֶאתז ְ
תו  ְּב ָכל ֶא ֶרץ ְּכ ָנ ַען,ו ַ
או ֹ
ך ֹ
ָאו ֵל ְ
ַה ָּנ ָהר,ו ֹ
ׂשו  ֶאת ]המקום
ָא ֵּתן  ְל ֵע ָ
ׂשו ,ו ֶ
ַע ֹקב  ְו ֶאת  ֵע ָ
ָא ֵּתן  ְל ִי ְצ ָחק  ֶאת י ֲ
ֶאת  ִי ְצ ָחק ,ו ֶ
תו ,כיאיןלעשיו כלחלקונחלה
או ֹ
ׁשת  -לנחול  ֹ
ׂש ִעירָ  ,ל ֶר ֶ
ששמו[  ַהר  ֵ
ָרדּו  ִמ ְצ ָר ִים ,כי על צאצאיו של
ּוב ָניו י ְ
ַע ֹקב  ָ
בארץ ישראל .110אבלְ  ,וי ֲ
102פירושקדמון,אבודרהם.
103פירושקדמון,אבודרהם.
"104עלשולחנך",לשוןהמכילתאשם.
105ריטב"א.
106ריטב"א.
107תרגוםיונתןיהושעכד,ב.
108בראשית רבה לט,ח,רמב"ם הל'ע"ז א,ג,רשב"ץ.וע"ע ריטב"א ותורה שלמה בראשית
כו,כה.
109בראשיתכב,יז.
110דבריםב,ה.
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אברהם הוטל לגלות למצרים ,לקיים את הנגזר עליו בברית בין
ך  ְּב ֶא ֶרץ  ֹלא  ָל ֶהם" וגו') ,כמובא להלן( ,כדי
ע ָ
ַר ֲ
הבתרים " ִּכי  ֵגר  ִי ְהיֶה ז ְ
להזדכך לקבלת התורה ,להיות לו לעם ,ולבסוף לרשת את הארץ
תו  ְל ִי ְׂש ָר ֵאל  -
ׁשו ֵמר  ַה ְב ָט ָח ֹ
רּוך  ֹ
הקדוש ה . 111על כך אנו מברכיםָּ  :ב ְ
שהבטיח לאברהם אבינו שלבסוף יוציא את בניו מארץ מצרים,
רּוךהּוא.
ויגאלם,ויזכובכלהטובָּ .112ב ְ
ּׁשב  ֶאת  ַה ֵּקץ  -של גלות מצרים,
רּוך הּוא  ִח ַ
דוׁש  ָּב ְ
ׁש ַה ָּק ֹ
ועוד זאתֶ  ,
ׁש ָא ַמר ְל ַא ְב ָר ָהם
ע ֹש ֹות ְּכ ָמה  ֶ
מלידתיצחק,כדילהקדיםאתגאולתםו ַל ֲ
ע  ֵּת ַדע  ִּכי  ֵגר
ָד ַ
אמר  ְל ַא ְב ָרם י ֹ
ַּי ֶ
א ַמר ,ו ֹ
ׁש ֶּנ ֱ
ָא ִבינּו  ִּב ְב ִרית  ֵּבין  ַה ְּב ָת ִריםֶ  .
ׁש ָנה.
אות  ָ
ַע ָבדּום  ְו ִעּנּו  ֹא ָתם  ַא ְר ַּבע  ֵמ ֹ
ך  ְּב ֶא ֶרץ  ֹלא  ָל ֶהם ו ֲ
ע ָ
ַר ֲ
ִי ְהיֶה ז ְ
כלומר,ה'הבטיחלאברהםלגאול אתעםישראלבתוםארבעמאות
שנה .ולפישהיהחפץלקרבגאולתםמחמתקושישעבודמצרים,לא
חישב את הקץ מעת בואם למצרים אלא מעת לידת יצחק .נמצא,
שלגלותבמצריםעצמהנותרורקמאתיםועשרשנים,במקוםארבע
מאות שנה] ,מלידת יצחק ועד גלות מצרים  – מאה תשעים שנה.
ובמצרים עצמה ,מאתים ועשר שנים )ְ .113[(190+210=400ולבסוףַ  ,גם
ֵצאּו בני ישראל
ח ֵרי  ֵכן י ְ
ַע ֹבדּו  ָּדן  ָא ֹנ ִכיְ  ,ו ַא ֲ
ׁשר י ֲ
אֶ
ּגוי )האומה(  ֲ
ֶאת  ַה ֹ
דול ,ויזכו לכל הטוב ולנחלת ארץ ישראל ,לקיים בה תורה
ִּב ְרכּוׁש  ָּג ֹ
ומצוות.
ְוהבטחה זו שהבטיח הקב"ה לאברהם אבינו בברית בין
ׁשהרי  ֹּלא  ֶא ָחד  ִּב ְל ָבד  ָע ַמד
בו ֵתינּו  ְו ָלנּוֶ .
א ֹ
ׁש ָע ְמ ָדה  ַל ֲ
הבתריםִ ,114היא זו  ֶ
ּדור
ׁש ְּב ָכל  ֹ
ּלו ֵתנּו,ואיךאנועומדיםכעתחייםוקיימים? ֶא ָּלא ֶ
ָע ֵלינּו  ְל ַכ ֹ
ָדם,בזכות
ילנּו  ִמּי ָ
רּוך הּוא  ַמ ִּצ ֵ
דוׁש  ָּב ְ
ּלו ֵתנּוְ  ,ו ַה ָּק ֹ
עו ְמ ִדים  ָע ֵלינּו  ְל ַכ ֹ
ָדור  ֹ
ו ֹ
בריתביןהבתריםשכרתה'עםאברהםאבינו.
111יהושעפרקכד.עיי'ארחותחיים.
112רי"ד,ראב"ן,ריטב"א.
113ראב"ןוש"ר.
114רשב"ץ,פירושקדמון.
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מכאן והלאה נדרשת פרשת "ארמי אבד אבי" )דברים כו ,ה( ,המכונה
פרשת 'וידוי ביכורים' .דרשת פרשה זו ,היא למעשה עיקר סיפור יציאת
מצרי

ם115

 ,בקצרה ,מועט המחזיק את המרובה .סדר עניני פרשה זו

ודרשותיה ,הם כדלהלן] :א[ הירידהלמצרים] ,ב[ העינויועבודתהפרך] ,ג[
הצעקהאלה'],ד[שמיעתוראיתה'סבלםולחצם],ה[מכותמצריםבניסים
גדולים],ו[ולבסוף–הגאולה.
למרותשפרשת'וידויביכורים' שלהלן היאדרשהבפניעצמה,בכל זאת,
היא גם שייכת לפיסקא הקודמת ]"והיא שעמדה"[ ,בזאת ,שאנו רואים ,כי
אכןבכלדור ודור עומדיםעלינולכלותנו,כשםשלבןביקשלאבדאתיעקב
אבינו ]וממילא את כל ישראל[ ,אך לבסוף הקב"ה הצילנו מידו ,כן מצילנו
ויצילנומידכלשונאינו

ַע ֹקב
ע ֹש ֹות  ְלי ֲ
א ַר ִּמי )ממוצאארץארם(  ַל ֲ
ּול ַמד  ַמה  ִּב ֵּקׁש  ָל ָבן  ָה ֲ
ֵצא  ְ
קור  ֶאת
ע ֹ
ׁש ַּפ ְר ֹעה  ֹלא  ָגזַר מיתה  ֶא ָּלא  ַעל  ַה ְּז ָכ ִרים  ְו ָל ָבן  ִּב ֵּקׁש  ַל ֲ
ָא ִבינּוֶ  .
א ַר ִּמי  ֹא ֵבד  ָא ִבי  -מכאן שביקש לבן )'ארמי'( לאבד
א ַמרֲ " :
ׁש ֶּנ ֱ
ַה ֹּכלֶ  .
)'אובד'( את יעקב )'אבי'( ,כפי שאמר לבן ליעקב" :יש לאל ידי
לעשותעמכםרע".116ואףעלפישלבסוף לאאיבדו,אךמכיוןשרצה
לאבדו ]כשרדף אחריו לאחר שברח יעקב עם רחל ולאה[ ,נחשב לו
הדבר כאילו איבדו ממש ,משום שלרשעים הקב"ה מצרף מחשבה
ֵרד יעקבובניו  ִמ ְצ ַר ְי ָמה,
רעהלמעשה .117ולאחרשניצל יעקבמלבןַ  ,וּי ֶ
ָרב".
דול ָעצּוםו ָ
גוי ָּג ֹ
ׁשם ְל ֹ
ַי ִהי ָ
ׁשם ִּב ְמ ֵתי)באנשים( ְמ ָעט,ו ְ
ָגר ָ
ַוּי ָ
לאחרשהבאנואתהפסוקהראשוןמפרשת'ווידויביכורים']"ארמיאובד
אבי וגו' עצום ורב"[ ,אנו מפרשים ודורשים ,מרחיבים ומבארים כל תיבה
ותיבה בו ,וכן בהמשך כל פרשת 'וידוי ביכורים' ,כל פסוק ופסוק שבה ,עד
תומה

115פסחיםקטז,א,רמב"םחו"מז,ד,מלבי"םעלהגש"פ.
116שבליהלקט.
117מדרשתהיליםל,ד,ועיי'שבליהלקט.
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ֵרד
נאמר בתחילת הפסוק הראשון שבפרשת 'וידוי ביכורים'ַ " ,וּי ֶ
ִמ ְצ ַר ְי ָמה" .משמע שיעקב אבינו לא ירד מרצונו למצרים ,אלא ירד
משוםשהיה  ָאנּוס  ַעל  ִּפי  ַה ִּדּבּור  -עלפיהדיבור שאמרה' לאברהם
"כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם" וגו' ,שמחמתו סיבב הקב"ה את
ירידתיעקבובניולמצרים,כדילקייםגזירתבריתביןהבתרים–גלות
ישראל במצרים וגאולתם משם )כפי שנתבאר לעיל בפיסקא "ויעקב
ובניוירדומצרים"(,ומשוםכךנאנסיעקבלרדתמצרים.118
ׁשם" יעקב )במצרים( ,וכיון שנקט
ָגר  ָ
בהמשך הפסוק נאמרַ " :וי ָ
הכתוב בלשון 'ויגר' ,שהוא לשון דירה זמנית ,ולא נקט בלשון 'דר',
ַע ֹקב  ָא ִבינּו עלמנת
ָרד י ֲ
ׁש ֹּלא י ַ
שהואלשוןדירתקבע,דבר זה  ְמ ַל ֵּמדֶ  ,
ׁשם באופן
ע  ְּב ִמ ְצ ַר ִים הוא ובניו באופן קבועֶ  ,א ָּלא רק  ָלגּור  ָ
ְל ִה ְׁש ַּת ֵּק ַ
ארעי וזמני .כי כל ירידת יעקב ובניו מצרימה לא היתה אלא מחמת
הרעב המציק שבארץ כנען )שהיה זה לאונסם( ,וכוונתם היתה מיד
א ַמר,
ׁש ֶּנ ֱ
בתום שנות הרעב לחזור לארץ כנען ,מקום קביעותם ,כמו  ֶ
אמרּו בניישראל  ֶאל  ַּפ ְר ֹעהָ  ,לגּור  -באופןזמניוארעי  ָּב ָא ֶרץ  ָּבאנּו,
ַּי ְ
"ו ֹ
יךִּ  ,כי  ָכ ֵבד  ָה ָר ָעב  ְּב ֶא ֶרץ  ְּכ ָנ ַעןְ  ,ו ַע ָּתה
ע ָב ֶד ָ
ׁשר  ַל ֲ
אֶ
ִּכי  ֵאין  ִמ ְר ֶעה  ַל ֹּצאן  ֲ
ׁשן" .אבל מיד בתום הרעב
יך  ְּב ֶא ֶרץ  ֹּג ֶ
ע ָב ֶד ָ
ֵׁשבּו  ָנא  ֲ
מבקשים אנו ,י ְ
נשובלארץכנען,כילאבאנולכאןאלאלזמןמוגבל.
" ִּב ְמ ֵתי -באנשיםְ 119מ ָעט".כלומר,עםמספרמועט שלאנשיםירד
יך
בו ֶת ָ
א ֹ
ָרדּו  ֲ
א ַמרְּ " ,ב ִׁש ְב ִעים  ֶנ ֶפׁש י ְ
ׁש ֶּנ ֱ
יעקב אבינו למצריםְּ  ,כ ָמה  ֶ
רוב".
ּׁש ַמ ִים ָל ֹ
כו ְכ ֵבי ַה ָ
יך ְּכ ֹ
א ֹל ֶה ָ
ךה' ֱ
ׂש ְמ ָ
ִמ ְצ ָר ְי ָמהְ ,ו ַע ָּתה ָ
דול-"[120עםישראל היו ניכרים במצריםלאומה
גוי ] ָּג ֹ
ׁשם  ְל ֹ
ַי ִהי  ָ
"ו ְ
ׁש ָהיּו  ִי ְׂש ָר ֵאל
נפרדת)'לגוי'( .ובמההיוניכריםלגויבפניעצמו?  ְמ ַל ֵּמד  ֶ
ׁשם ' -מצוינים' פירושומסומנים ]מובדליםוניכרים[ .כלומר,
ָנים  ָ
צּי ִ
ְמ ֻ
118מדרשלקחטובפ'כיתבוא,מחזורויטרי,רשב"ץ,ראב"ן,ועיי'שבתפט,ב"בחבליאדם".
119ראב"ןוש"ר.
120כךהיאגי'הגש"פרע"גוש"ר.וי"גללאתיבת"גדול"רס"גורמב"םוש"ר.
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היה ניכר לכל ,כי עם ישראל אינם מעורבים בעם המצרים ,אלא
מובדלים מהם במקום מגורם ,בשמם ובלשונם ,במלבושם ובמראם,
במאכלם ובתהלוכות חייהם .גוי )אומה( מיוחד בפני עצמו ,נכבד
ומפוארבהודובהדר.121
דולָ  ,עצּום" ' -גדול' פירושו רב .כלומר ,מרובה באוכלוסין.
" ָּג ֹ
א ַמר גם
ׁש ֶּנ ֱ
'עצום' פירושו חזק .כלומר ,עם חזק ביות ר , 122ו ְּכ ָמה  ֶ
ַע ְצמּו
ַּי ְרּבּו  ַוּי ַ
ַּי ְׁש ְרצּו ו ִ
ּובנֵי  ִי ְׂש ָר ֵאל  ָּפרּו ו ִ
בכתוב אחר ביתר הרחבהְ " :
ַּת ָּמ ֵלא  ָה ָא ֶרץ  ֹא ָתם"' .וירבו' בכמות' .ויעצמו' בחוזק
ִּב ְמ ֹאד  ְמ ֹאד ,ו ִ
ובכוח.
ָרב"  -והיו הולכים ומתרבים .כלומר ,מלבד היותם עם גדול
"ו ָ
מרובהבאוכלוסין,הוסיפוורבוהלוךורבה.
בפסוקים הבאים הנביא יחזקא ל 123מתאר וממשיל את מצבם
השפל של עם ישראל ,מאז ירידתם למצרים ועד לגאולתם משם,
במשללתינוקתעזובהשנולדהבשדה ,מלוכלכתבדםלידה ומוזנחת,
עד שעברשםמלךגדולשלקחה,טיפלבה,גידלהבמסירותוטיפחה
בכל מיני תפנוקים כמו בת מלכים ,עד שהגיעה לכלל סימני נערות.
אז קישטה המלך בקישוטים יפים מאד; ומשהגיע עת דודים והיתה
ראויהלהיותמלכה,נשאאותההמלךלולאשה.124
והראיה מהפסוק שבני ישראל היו הולכים ורבים היא  ְּכ ָמה
יך  -
ּׂש ֶדה  ְנ ַת ִּת ְ
א ַמר בתחילת המשל ביחזקאלְ " :ר ָב ָבה  ְּכ ֶצ ַמח  ַה ָ
ׁש ֶּנ ֱ
ֶ
'רבבה' הוא רבבות הרבה )עשרות אלפים ( . 125כלומר ,בירידתכם
121מדרש לקח טוב שם ,רשב"ץ ,ר"י בן יקר וש"ר) .והשמטתי 'מצוות' ]עיי' רשב"ץ[ ותורה
]יומאכח,ב[,היותשלהלןהואאומר"ערוםועריה",ולכאורההםמדרשיםחלוקים(.
122שבליהלקטע"פאונקלוס,וכןמוכחמראייתהדורש.וע"ערי"ד.
123טז,ו.
124לפיפי'המצו"דוכןלהלןבפסוק.
125מצו"ציחזקאלטז,ז.
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למצרים הייתם מספר מועט של שבעים נפש ,ובהיותכם במצרים
ריבתי אתכם שם לרבבות ,כמו עשבי השדה .וזהו שנאמר בפרשת
ָרב'.
'וידויביכורים''ו ָ
ַּת ְג ְּד ִלי  -טיפחתי אותך
ַּת ְר ִּבי ו ִ
המשך הפסוק ביחזקאל הוא :ו ִ
והתמסרתי לגדלך ,כאם המגדלת ומטפחת את תינוקה ,עד שהגעת
לזמן הנערּות .והנמשל :הקב"ה אומר ,אני גידלתי וטיפחתי אותך
ע ִדי  ֲע ָד ִיים  -בקישוט
ַּת ֹב ִאי  ַּב ֲ
במצרים לעם גדול ,חזק ורב .ו ָ
שבקישוטים ,כלומר ,כיון שבאתוהגעת לזמן הנערות,קישטתי אותך
ח -
ך  ִצ ֵּמ ַ
ּוׂש ָע ֵר ְ
ׁש ַד ִים  ָנ ֹכנּו  ְ
בקישוטיםיפיםמאד.והסימןלכך הוא ,כי ָ
ּת נותרת  ֵע ֹרם  ְו ֶע ְריָה"  -ערומה
הם סימני נערותְ .ולמרות זאת  ַא ְ
ומגולה כיום היוולדך .והנמשל :שאמנם עם ישראל נתרבה ונתגדל
ונתחזק ,ואף הגיע לכלל נערות ובגרות ,כלומר ,כמעט שכבר ראוי
לגאולה ולקבלת התורה ,אך נותר ערום ממצוות וממעשים טובים
כאלו,שיהיהבהםכדיהזכותלגואלו.126
בסדר הפסוקים ביחזקאל ,הפסוק הבא ]פסוק ו[ קודם לפסוק "רבבה
כצמח" ]פסוק ז[ .ונהפך כאן סדר הפסוקים כדי לא לסיים בדרשה "ערום
ועריה" מן המצוות ,אלא לסיים בפסוק הבא ,בו ניתן רמז לשתי מצוות
שבזכותם נגאלו ישראל ממצרים ובזכותם עתידים להיגאל לעתיד לבוא
בב"א127

ּבו ֶס ֶסת  -מושלכת בשדה
ך  ִמ ְת ֹ
ָא ְר ֵא ְ
ך )לצידך( ו ֶ
בור  ָע ַל ִי ְ
ע ֹ
ָא ֱ
"ו ֶ
ך בהבטחה :למרות
ָא ַמר  ָל ְ
ך  -בדם הלידה ,ו ֹ
מגולגלת ורמוסה  ְּב ָד ָמ ִי ְ
ך – בכל
מצבך הירוד כל כך ,כפי שמצאתיך עזובה ומלוכלכת  ְּב ָד ַמ ִי ְ
ח ִיי!"כיאני
ך ֲ
ך  ְּב ָד ַמ ִי ְ
ָא ַמר  ָל ְ
ח ִיי!  -תחייולאתמותי!וכפלשוב ,ו ֹ
זאת  ֲ

126מכילתאבאמסכתאדפסחאפ"ה.
127עיי'מיוחס לרשב"ם ובסידור יעב"ץ בהגש"פ.ועיי'חיד"א בספרו פני דוד שכן היא גירסת
האריז"ל.
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אטפל בך ,אגן ואסוכך עליך . 128ונכפלו התיבות 'בדמיך חיי' ,לרמז
לשני דמים ,אלו שתי מצוות שבזכותם נגאלו ]ויגאלו[ ישראל ,והם:
]א[דםהמילה],ב[ודםהפסחשקיימובמצרים.129
עד כאן דרשת הפסוק הראשון מפרשת 'ווידוי ביכורים' .מכאן והלאה
נדרשהפסוקהשניבפרשהזו.
אחרשרבינובאוכלוסין:

ׁשה".
בו ָדה ָק ָ
ע ֹ
ַי ְּתנּו ָע ֵלינּו ֲ
ַי ַעּנּונּוו ִ
ָרעּו ֹא ָתנּו ַה ִּמ ְצ ִריםו ְ
" ַוּי ֵ
ָרעּו  ֹא ָתנּו  ַה ִּמ ְצ ִרים" -כיוןשנהיינולעםגדול
כךנדרשפסוקזהַ ":וּי ֵ
עצום ורב ,דבר זה גרם למצרים לגזור להשליך את התינוקות
א ַמרָ " ,ה ָבה
ׁש ֶּנ ֱ
הנולדים לנו ליאורְּ  ,כ ָמה שאמר פרעה לבני עמוֶ  ,
אנה
לו  -לעם ישראלֶּ  ,פן  ִי ְר ֶּבהְ  ,ו ָהיָה  ִּכי  -כאשר  ִת ְק ֶר ָ
ִנ ְת ַח ְּכ ָמה  ֹ
נו ַסף  ַּגם הּוא  ַעל  ֹש ֹו ְנ ֵאינּו,
)תיארע(  ִמ ְל ָח ָמה עם אויבינו מבחוץְ  ,ו ֹ
מבפניםְ ,ו ִנ ְל ַחם ָּבנּו ְו ָע ָלה)ויצא( ִמן ָה ָא ֶרץ".
ַי ַעּנּונּו" .מההיה עינוי זה? עינוישלעבודתבניית 'ערימסכנות'
"ו ְ
ׂש ֵרי
ָׂשימּו המצרים  ָע ָליו  -על עם ישראל  ָ
א ַמרַ  ,וּי ִ
ׁש ֶּנ ֱ
לפרעהְּ  ,כ ָמה  ֶ
תו את ישראל
ּנו ֹ
ִמ ִּסים  -שרים שיגבו מהם מס עבודהְ  ,ל ַמ ַען  ַע ֹ
לו ָתם של המצרים .כלומר ,במטרה לענות את ישראל על ידי
ְּב ִס ְב ֹ
ַּי ֶבן  -שעם
הסבל שהמצרים ישימו עליהם .ומס עבודה זה היה  -ו ִ
נות  -ערי אוצרות ,הן ערים חזקות ובצורות,
ישראל בנה  ָע ֵרי  ִמ ְס ְּכ ֹ
מוקפות בחומה גבוהה ,בהן אצרו )אכסנו( את האוצרות  ְל ַפ ְר ֹעה.
ומהן שמות ערים אלו?  ֶאת העיר  ִּפ ֹתםְ  ,ו ֶאת העיר  ַר ַע ְמ ֵסס .עריםאלו
היו בנויות מכבר ,והעבודה של עם ישראל היתה ,להסב ערים אלו,
מערי מושב לערי אוצרות ,חזקות ,בעלות חומה איתנה ,המתאימות

128מצו"דשםו.
129מכילתאשם,פרקידר"אפרקכט.
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לאחסון אוצרותיו הרבים של פרעה .הסבה זו ,וקושי בניית החומות
ַי ַעּנּונּו".
הגבוהות,היתהעינויגדוללישראל,130וזהו"ו ְ
ׁשה" .מה היתה 'עבודה קשה' זו? היא
בו ָדה  ָק ָ
ע ֹ
ַּי ְּתנּו  ָע ֵלינּו  ֲ
"ו ִ
ַע ִבדּו
א ַמרַ " ,וּי ֲ
ׁש ֶּנ ֱ
עבודת הפרך בה העבידו אותנו המצריםְּ  ,כ ָמה  ֶ
ך"' -פרך'– לשוןשבירה .131המצרים היו
ִמ ְצ ַר ִים  ֶאת  ְּבנֵי  ִי ְׂש ָר ֵאל  ְּב ָפ ֶר ְ
מעבידים את ישראל בעבודה קשה ,המפרכת ומשברת את הגוף.132
כגון,היונותניםלאנשיםעבודתנשים,ולנשיםעבודתאנשים.133
עדכאןדרשתהפסוקהשנימפרשת'וידויביכורים',מכאןוהלאהנדרש
הפסוקהשלישיבפרשהזו.
כיוןשהרעולנוהמצריםמאד,וכברכשלכחהסבל,אז:

ַרא  ֶאת  ָע ְניֵנּו
ַּי ְׁש ַמע ה'  ֶאת  ֹק ֵלנּו  ַוּי ְ
בו ֵתינּו ,ו ִ
א ֹ
א ֹל ֵהי  ֲ
ַּנ ְצ ַעק  ֶאל ה'  ֱ
"ו ִ
ח ֵצנּו".
ע ָמ ֵלנּו ְו ֶאת ַל ֲ
ְו ֶאת ֲ
בו ֵתינּו"ְּ  ,כ ָמה שמתוארבמקוםאחרבתורה
א ֹ
א ֹל ֵהי  ֲ
ַּנ ְצ ַעק  ֶאל ה'  ֱ
"ו ִ
ָמים  ָה ַר ִּבים
ַי ִהי  ַבּי ִ
א ַמר" ,ו ְ
ׁש ֶּנ ֱ
)בפרשת שמות( על מה באה צעקה זוֶ  ,
ָה ֵהם -לאחרהימיםהרבים ,בהםהתגורר משהבמדיין ]לאחרשהרג
ך  ִמ ְצ ַר ִים,
ָמת  ֶמ ֶל ְ
אתהמצרי,וברחלמדיןמפניפרעהשלאיהרגהו[ַ  ,וּי ָ
ועתהיכולהיהמשהלחזורלמצרים ללאחשש .134וכלאותםהימים
ע ֹב ָדה  -מחמת
ֵא ְנחּו  ְבנֵי  ִי ְׂש ָר ֵאל אנחות מעומק הלבִ  ,מן  ָה ֲ
–  ַוי ָ
א ֹל ִהים – שועתם
ׁש ְו ָע ָתם  ֶאל  ָה ֱ
ַּת ַעל  ַ
ַּי ְז ָעקּו בקולם אל ה' ,ו ַ
העבודה ,ו ִ
ַּנ ְצ ַעק ֶאלה'".135
ע ֹב ָדה.וזהו"ו ִ
ִמן ָה ֲ

130רש"ישמותא,יא]עיי'רא"ם[.
131רש"יסוטהיא,בד"הבפריכה.
132רש"ישמותא,יג.
133מדרשלקחטובפ'כיתבוא.
134עיי'רשב"םשמותב,כד.
135רשב"םשמותב,כד,ומלבי"םשם.
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ַּי ְׁש ַמע ה'  ֶאת  ֹק ֵלנּו"ְּ  ,כ ָמה שמתוארבמקוםאחרבתורה)בפרשת
"ו ִ
א ֹל ִהים  ֶאת  ַנ ֲ
ַּי ְׁש ַמע  ֱ
א ַמר,ו ִ
ׁש ֶּנ ֱ
שמות(ֶ  ,
א ָק ָתם -אתצעקתם וגניחתם.136
ולפי שעתה קרב ובא קץ הגאולה ,בתום ארבע מאות שנה מלידת
יתו שכרת  ֶאת
א ֹל ִהים  ֶאת  ְּב ִר ֹ
ַי ְז ֹּכר  ֱ
יצחק]כפישנתפרשלעיל[,137לכן ,ו ִ
)עם(ַ 138א ְב ָר ָהםֶ  ,את הברית שכרת עם  ִי ְצ ָחק  ְו ֶאת הברית שכרת עם
ַע ֹקב ,שנשבע לשלושתם לתת לזרעם את ארץ ישראל לנחלה ,אחר
יֲ
ַּי ְׁש ַמעה' ֶאת ֹק ֵלנּו".
גאולתם]ממצרים[.139וזהו"ו ִ
ך
זו  ְּפ ִריׁשּות-הבדלהוהפרשה מ ֶּד ֶר ְ
ַרא  ֶאת  ָע ְניֵנּו".מהו' ָע ְניֵנּו'? ֹ
" ַוּי ְ
עונה )תשמיש המיטה( .וזהו
ֶא ֶרץ ' -דרך ארץ' הוא כינוי למצות  ֹ
' ָע ְניֵנּו',מלשוןעינוי וסבל,לפישעינוי גדולהואלאישולאשהלפרוש
זה מזה ]ולכך היא נקראת 'עונה' ,מלשון 'עינוי' )בהיפוך
המשמעות([ .140עינויזההביאועליהםהמצרים,עלידישהיו מלינים
אתהגברים בשדותכדילהפרישם מנשותיהם .141גםאת העינויהזה
א ַמר גם בפסוק אחר המתאר את סבל ישראל
ׁש ֶּנ ֱ
ראה ה'ְּ  ,כ ָמה  ֶ
ַרא' הוא דברהנראהלעין
א ֹל ִהים  ֶאת  ְּבנֵי  ִי ְׂש ָר ֵאל ַ ' -וּי ְ
ַרא  ֱ
במצריםַ  ,וּי ְ
ֵדע'
א ֹל ִהים ַ ' -וּי ַ
ֵדע  ֱ
]ה'ראהאתשהיועושיםלהםהמצריםבגלוי[ַ  ,וּי ַ
הואידיעתדברשבסתר שאינונראהלעין אלאנודע רק בידיעה.ה'
ידע את שעושים להם המצרים בדבר של סתר וצנעה ,היא מצות
עונה]הנעשיתבצנעה[,ממנהמנעוהמצריםאתבניישראל.142

136רש"ישמותב,כג,מצו"צירמיהונא,נב.
137רשב"םשמותב,כד.
138רש"ישמותב,כד.
139אבןעזראורשב"םשמותב,כד.
140רשב"ץ,ריטב"א.ועיי'שבליהלקט.
141שמותרבהא,יב,סידוררש"י,אבודרהם,ארחותחיים.וע"עסוטהיא,במיוחסלרשב"ם,
ריטב"אושבליהלקט.
142ר"י בן יקר בפי'השני ]והראשון צ"ב,כי 'וידע'נסמך ל'אלוקים',ועיי'ראב"ן[,ועיי'רבנו
בחיישמותב,כה.
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ע ָמ ֵלנּו" .מי הם 'עמלינו'? –  ֵאּלּו  ַה ָּב ִנים ,שהם עמלו של
" ְו ֶאת  ֲ
אדם143לפי שהוא עמל בגידולם .144גם את 'עמלנו' )בנינו( ראה ה'.
כלומר ,ה' ראה גם את הצער הגדול הזה ,שציווה פרעה על עמו
לוד
א ַמרָּ " ,כל  ַה ֵּבן  ַה ִּי ֹ
ׁש ֶּנ ֱ
להשליך את בנינו )'עמלנו'( ליאורְּ  ,כ ָמה  ֶ
לישראל– ַה ְי ֹא ָרה ַּת ְׁש ִליכּוהּוְ ,ו ָכל ַה ַּבת– ְּת ַחּיּון".
זו  ַה ְּד ַחק ,שהיו המצרים דוחקים,
ח ֵצנּו" .מהו לחצנו? –  ֹ
" ְו ֶאת  ַל ֲ
מכים ומעבידים אותנו למעלה מכוחנו ]'לחץ' בלשון ארמית הוא
ח ִצים
לו ֲ
ׁשר  ִמ ְצ ַר ִים  ֹ
אֶ
יתי  ֶאת  ַה ַּל ַחץ  ֲ
א ַמרְ " ,ו ַגם  ָר ִא ִ
ׁש ֶּנ ֱ
'דחק'ְּ  ,[145כ ָמה  ֶ
ֹ
או ָתם".146
עד כאן דרשת הפסוק השלישי מפרשת 'וידוי ביכורים' ,מכאן והלאה
נדרשהפסוקהרביעיבפרשהזו.
כשראה ה' את סבלנו הגדול במצרים ,ולאחר שצעקנו אליו ,הגיע עת
הגאולה:

תות
ּוב ֹא ֹ
דול  ְ
ּוב ֹמ ָרא  ָּג ֹ
ע  ְנטּויָה  ְ
ּוב ְז ֹר ַ
ָקה  ִ
חז ָ
ַּיו ִצ ֵאנּו ה'  ִמ ִּמ ְצ ַר ִים  ְּביָד  ֲ
"ו ֹ
ּוב ֹמ ְפ ִתים".
ְ
ַּיו ִצ ֵאנּו ה'  ִמ ִּמ ְצ ַר ִים".משמעותהלשון'ויוציאנוה''היא,שגאולת
"ו ֹ
יח
ׁש ִל ַ
ׂש ָרף  ְו ֹלא  ַעל  ְי ֵדי  ָ
ך  ְו ֹלא  ַעל  ְי ֵדי  ָ
מצרים היתה  ֹלא  ַעל  ְי ֵדי  ַמ ְל ָא ְ
א ַמר
ׁש ֶּנ ֱ
מו גאלנו ממצרים ,כמו  ֶ
ּוב ַע ְצ ֹ
דו  ְ
בו ֹ
רּוך הּוא  ִּב ְכ ֹ
דוׁש  ָּב ְ
ֶא ָּלא  ַה ָּק ֹ
במכת בכורות ]בה לקו המצרים באחרונה ,ושהיא היתה ראשית
גאולת בני ישראל ממצרים כי מחמתה זרזו המצרים את בני ישראל
יתי
לצאת מיד ממצרים[ְ " :ו ָע ַב ְר ִּתי  ְב ֶא ֶרץ  ִמ ְצ ַר ִים  ַּב ַּל ְי ָלה  ַהּזֶהְ  ,ו ִה ֵּכ ִ
מבכור  ָא ָדם  ְו ַעד בכור  ְּב ֵה ָמה,
כור  ְּב ֶא ֶרץ  ִמ ְצ ַר ִיםֵ  ,
במכתהרגאת  ָכל  ְּב ֹ
143סידוררש"יוש"ר.וע"עארחותחיים.
144שבליהלקט.
145אונקלוסשמותג,ט,עיי'בפירושקדמוןוש"ר.
146פירושקדמוןוש"ר.
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ׂשה  ְׁש ָפ ִטים  -
עֶ
א ֹל ֵהי  ִמ ְצ ַר ִים  -בכל עבודה זרה של המצריםֶ  ,א ֱ
ּוב ָכל  ֱ
ְ
א ִני ה'".וכךנדרשכתוב
]לשוןמשפט[אהרוסאתאליליהןואאבדםֲ  ,
א ִני עצמי
זהְ " :ו ָע ַב ְר ִּתי  ְב ֶא ֶרץ  ִמ ְצ ַר ִים  ַּב ַּל ְי ָלה  ַהּזֶה" ' -ועברתי' ,משמע  ֲ
כור
יתי  ָכל  ְּב ֹ
ך להרגםְ " .ו ִה ֵּכ ִ
אעבור ואהרוג בהםְ  ,ו ֹלא אשלח  ַמ ְל ָא ְ
א ִני עצמי אכה בהם מכת מוות,
ְּב ֶא ֶרץ  ִמ ְצ ַר ִים" ' -והיכתי' ,משמע  ֲ
ׂש ָרף ,לשורפםבאשהיוצאת
ְו ֹלא אשלח מלאך)שליח( אש ,המכונה  ָ
א ִני
ׂשה  ְׁש ָפ ִטים" ' -אעשה' ,משמע  ֲ
א ֶע ֶ
א ֹל ֵהי  ִמ ְצ ַר ִים  ֱ
ּוב ָכל  ֱ
ממנוְ " .
יח  -את
ּׁש ִל ַ
עצמי אעשה באליליהם שפטיםְ  ,ו ֹלא אשלח את  ַה ָ
א ִני הּוא  -
א ִני ה'" נדרשות כךֲ  :
המלאך מטטרו"ן להרגם .147ותיבות " ֲ
אניבעצמי148אעשהכלאלהְ ,ו ֹלאעלידיכלשליח)מלאך( ַא ֵחר.
כאן יש המוסיפים' :כשירד הקב"ה על המצריים במצרים' וכו' )נמצא
בחלקמההגדות(

זו  ַה ֶּד ֶבר ' -דבר'הואלשוןמוות.149המכהבה
ָקה" .מהי?  ֹ
חז ָ
" ְּביָד  ֲ
הויָה-תהיה
א ַמר " ִהּנֵה יַד ה' ֹ
ׁש ֶּנ ֱ
מתוצאנםובהמותיהם.ומנין? ְּכ ָמה  ֶ
מו ִרים,
ח ֹ
ּסּוסיםַּ ,ב ֲ
ּׂש ֶדהַּ ,ב ִ
ׁשר ַּב ָ
אֶ
ך)בבהמותיךהקנויותלך( ֲ
עתהְּ ,ב ִמ ְק ְנ ָ
ּוב ֹּצאן – בכולם תהיה מכת  ֶּד ֶבר  ָּכ ֵבד  ְמ ֹאד"  -רבה
ַּב ְּג ַמ ִּליםַּ  ,ב ָּב ָקר  ַ
מאד .וכיון שנאמר במכת דבר לשון 'יד' )"הנה יד ה' הויה"( ,אם כן
מוכחש'בידחזקה'הכוונההיאלמכתדבר.150
ע  ְנטּויָה"  -בזרוע מורמת .151כיון שתיאר הכתוב את גאולת
ּוב ְז ֹר ַ
" ִ
המורמת
זו  ַ
ישראל ממצרים בלשון 'זרוע נטויה' ,משמע שזרוע  ֹ
למעלה אחזה  ֶח ֶרב בידה להכות את המצרים ,כי כן דרך האוחז
א ַמר
ׁש ֶּנ ֱ
בחרב,להניףאתזרועולמעלה)נוטה(,קודםהכותובהְּ ,כ ָמה  ֶ
בכתוב אחר ]לאחרחטאמנייתבניישראל[ ,שדוד המלך ראהמלאך
147רמב"ןשמותיב,יב,רשב"ץ.ועיי'ריטב"א.וע"ער"יבןיקר.
148רש"ישמותשם.וע"ערמב"ןשם.
149רד"קדה"יבכב,י.
150אבודרהם,ארחותחיים.ועיי'שבליהלקטוריטב"א.
151אונקלוסדבריםכו,ח.
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ָדוְ  ,נטּויָה  ַעל
לּופה  ְּבי ֹ
ּבו  ְׁש ָ
העומד בין הארץ ובין השמים " ְו ַח ְר ֹ
רּוׁש ָל ִים"  -מונפת למעלה כמי שבאה להכות את ירושלים .נמצא
ְי ָ
ש'זרוענטויה' הכוונה היא,שה'אחזחרב בידו ]כביכול[ונטהאותה
עלהמצריםלהכותםבה.
וכמו שאצל חרב המלאך המוטה על ירושלים ,אין זו חרב
]גשמית[ממש ,כךגםחרבה' המוטה עלהמצרים ,איןזוחרבממש,
אלא 'חרב' הוא כינוי לנקמה ,כמו " ֶח ֶרב  ֹנ ֶק ֶמת  ְנ ַקם  ְּב ִרית" -152חרב
הנוקמת נקמה מכח הברית שכרת ה' עם אברהם אבינו בברית בין
ַע ֹבדּו  ָּדן  ָא ֹנ ִכי " . 153שה' נקם
ׁשר י ֲ
אֶ
ּגוי  ֲ
הבתרים ,ככתוב " ְו ַגם  ֶאת  ַה ֹ
מהמצריםאתשעבודםבעםישראל,כפישהבטיחלאברהםאבינו.
מו ָרא  ָּג ֹ
ּוב ֹ
" ְ
דול"' .מורא' הוא לשון ראיה .כלומר ,במראה גדול.154
ינה ,שנגלה עליהם ה' בארץ
זו  ִּגּלּוי  ְׁש ִכ ָ
ומהו ה'מראה הגדול'?  ֹ
מצרים ,להכין להם דרך לגאולתם ,155וכן נגלה עליהם בקריעת ים
סוף156כמו שנאמר ,שהיו מראים על כבוד ה' באצבע ואומרים" :זֶה
ֵא ִלי  ְו ַא ְנוֵהּו"] "157שראתה שפחה על הים מה שלא ראה יחזקאל בן
א ַמר,
ׁש ֶּנ ֱ
בוזיבמראה[,158ו ְּכ ָמה שמצינו גם בדברימשהלבני ישראלֶ  ,
א ֹל ִהים  -האם יש אדון שעשה ניסים
האם  ִנ ָּסה  -לשון נסֱ  ,
או  ֲ
" ֹ
ּגוי)אומה( ִמ ֶּק ֶרב
לו ֹ
למאמיניוכפישעשהה'אלוקינולנוָ ,ל ֹבא  ָל ַק ַחת  ֹ
ּסות  -לשון ניסיון ,כמו הניסיונות שניסו המצרים את ה',
ּגויְּ  ,ב ַמ ֹ
ֹ
שביקשו לבחון את כוחו וגבורתו ,ועל ידי מבחנים אלו ,הראה להם
ה' את אותותיו ומופתיוְּ  .ב ֹא ֹתת  -בסימנים ,כמו הסימנים שמסר ה'
מו ְפ ִתים -
ּוב ֹ
למשה ,להוכיח על ידם כי הוא שלוחו של מקוםְ  .
152ויקראכו,כה.
153ריטב"א]ופי'מתיישבעםהראייה"וחרבושלופה"[.וע"ערשב"ץושבליהלקט.
154אונקלוסדבריםכו,ח,סידוררש"י,וש"ר.וע"ערשב"ץור"יבןיקר.
155עיי'ריטב"אואבודרהם.
156ספרידבריםשנז,יא.
157שמותטו,ב.
158מכילתאבשלחמסכתאדשירהפ"ג,עיי'אבודרהם.
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בנפלאות ,כמו עשרת המכות המופלאות והעצומות שהביא ה' על
המצריםְ  .
ּוביָד
ּוב ִמ ְל ָח ָמה,כמושנלחםוהרגה'במצריםעליםסוףְ  .159
דו ִלים  -במראות ובחזיונות גדולים
מו ָר ִאים  ְּג ֹ
ּוב ֹ
ע  ְנטּויָהְ  ,
רו ַ
ּוב ְז ֹ
ָקהִ  ,
חז ָ
ֲ
יכם  ְּב ִמ ְצ ַר ִים
א ֹל ֵה ֶ
ׂשה  ָל ֶכם ה'  ֱ
ׁשר  ָע ָ
אֶ
של גילוי שכינ הְּ  , 160כ ֹכל  ֲ
ֶיך' ,הרי שבני ישראל ראו לעיניהם
ֶיך"?! ולפי שנאמר ' ְל ֵעינ ָ
ְל ֵעינ ָ
מו ָרא
ּוב ֹ
'מוראים גדולים' )מראות גדולים( של גילוי שכינה ,וזהו " ְ
דול".161
ָּג ֹ
תות" .מהם ה'אותות'? זֶה  ַה ַּמ ֶּטה .כלומר' ,אותות' אלו הם
ּוב ֹא ֹ
" ְ
האותות שעשה משה עם המטה ,כגון ה'אות' של הפיכת המטה
ּבו  ֶאת
ׂשה  ֹ
עֶ
ׁשר  ַּת ֲ
אֶ
ךֲ  ,
ָד ָ
א ַמרְ ",ו ֶאת  ַה ַּמ ֶּטה  ַהּזֶה  ִּת ַּקח  ְּבי ֶ
ׁש ֶּנ ֱ
לנחשְּ  ,כ ָמה  ֶ
ָה ֹא ֹתת" ,למען יידעו בני ישראל כי אתה שלוחו של מקום להוציאם
מארץמצרים.162
מו ְפ ִתים" .מהם ה'מופתים'? זֶה  ַה ָּדם  -מכתדם,בהנהפכו כל
ּוב ֹ
" ְ
המים שביאור לד ם ; 163וכן האות שעשה משה ,בלקיחת המים
מהיאור ,והפיכתו לדם ביבשה ,164כדי שבני ישראל יאמינו בו שהוא
ּׁש ַמ ִים
מו ְפ ִתים  ַּב ָ
א ַמרְ " ,ו ָנ ַת ִּתי  ֹ
ׁש ֶּנ ֱ
שלוחו של מקום לגאלםְּ  ,כ ָמה  ֶ
ׁשן" ]כלומר ,העשן
רות  -לשון ]אילן[ תמרָ  ,ע ָ
ָאׁשְ  ,ו ִת ְמ ֹ
ּוב ָא ֶרץָּ  ,דם ,ו ֵ
ָ
יעלה זקוף למעלה כאילן התמ ר .[ 165אם כן ,מבואר בכתוב זה,
מו ְפ ִתים"( ,ונקרא כך בלשון רבים
ָת ִּתי  ֹ
שה'דם' מכונה 'מופת' )" ְונ ַ
מו ְפ ִתים' ,לפי שהיו בו מספר מופתים :האחד ,על היבשה ]באות
' ֹ
שעשה משה לבני ישראל[; והשני ,ביאור ]במכת דם[ .בנוסף לכך,
במכתדםעצמההיומספרמופתים:האחד,שהיאורכולוהפךלדם;
159רש"ידבריםד,לד.
160אונקלוסד,לד.
161ארחותחיים,סידוררש"י.
162עיי'רש"ידבריםד,לד,שבליהלקט,ראב"ן,פירושקדמון.ועיי'ריטב"א.
163רשב"ץ.
164ארחותחיים.
165מצו"דיואלג,ג.
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והשני ,שמכוס אחת היו שותים מצרי וישראל – המצרי היה שותה
דםובאותההעתהישראלהיהשותהמיםזכים.166
ע
ּוב ְז ֹר ַ
ָקה  ִ
חז ָ
ָּד ָבר  ַא ֵחר  -אופןנוסףלדרושאתהפסוק לעיל ]" ְּביָד  ֲ
ּוב ֹמ ְפ ִתים"[ ,הוא על כל עשר המכות
תות  ְ
ּוב ֹא ֹ
דול  ְ
ּוב ֹמ ָרא  ָּג ֹ
ְנטּויָה  ְ
שלקו המצרי ם . 167בפסוק זה מוזכרים חמשה תוארים שעשה ה'
במצרים ,כשכל תואר מרמז לשתי מכות .יחד הם עשר מכות,
ָקה"  -שתי תיבות ,שהם כנגד  ְׁש ַּת ִים  -שתי מכות
חז ָ
כדלהלןְּ " :ביָד  ֲ
ע  ְנטּויָה" שתי תיבות ,שהם כנגד  ְׁש ַּת ִים נוספות
ּוב ְז ֹר ַ
]דם צפרדע[ִ " .
דול" שתי תיבות ,שהם כנגד
ּוב ֹמ ָרא  ָּג ֹ
]כינים ערוב[ ,הרי ארבעְ " .
תות"  -לשוןרבים ,ומיעוט
ּוב ֹא ֹ
ְׁש ַּת ִים נוספות ]דברשחין[,הריששְ " .
רבים שתים ,אלו  ְׁש ַּת ִים נוספות ]ברד ארבה[ ,הרי שמונה.
מו ְפ ִתים"  -לשוןרבים,כנגד  ְׁש ַּת ִים נוספות ]חושךומכתבכורות[,
ּוב ֹ
" ְ
רּוך הּוא  ַעל  ַה ִּמ ְצ ִרים
דוׁש  ָּב ְ
ׁש ֵה ִביא  ַה ָּק ֹ
ּכות  ֶ
ׂשר ה ַמ ֹ
הרי עשרֵ  .168אּלּו  ֶע ֶ
ּבארץ  ִמ ְצ ַר ִים] .ועל הים לקו מכות נוספות ,כפי שדורשים התנאים
ְ
להלן)"רבייוסי"וכו'(169[.
ְו ֵאלּו ֵהןשמותעשרהמכותשהביאהקב"העלהמצריםבמצרים:
ָּדם  -כל מימיהם הפכו לדם .ולא יכלו לשתות אלא אם כן קנו
מיםמידישראלבכסףמלא,שאזלאהפכולדם.ובגללשהמיםהפכו
לדם,כלהדגיםשביאורמתווהסריחווהיאורבאשוהעלהצחנה.170

166ריטב"א ]וע"פ דבריו ,שייכתי גם ב' הפי' )בפי' "זה הדם"( ,להסבר לשון הרבים -
"מופתים"[.
167שבליהלקט,רשב"ץ.ועיי'אבודרהם.
168ר"י בן יקר ,ריטב"א ,אבודרהם .ועיי' מיוחס לרשב"ם ]וק"ק 'ביד' לבד ,מה משמע ,וכן
השאר[].ועיי'גאולתאברהםלרביאברהםבןהגר"א[.וע"עשבליהלקט.
169חלוקתהקטעיםע"פהאבודרהם.וע"עשל"העלהגש"פ.
170שמותז,יד-כה,תדא"רז.
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ע - 171כל ארץ מצרים שרצה צפרדעים שנכנסו לבתיהם,
ְצ ַפ ְר ֵּד ַ
לחדרי משכבם ,למיטותיהם ,לתנוריהם ,לעיסותיהם ולמעיהם .וכן,
במותהצפרדעיםהיהבואשוצחנהגדולה.172
ִּכ ִּנים  -כל ארץ מצרים מלאה כינים אשר נצמדו לגופם
ולבהמותיהם,והיועוקציםודוקריםבבשרםכמחטים.173
רוב  -לשון'ערבוביא' .מיניםשונים)תערובת(של מזיקים וחיות
ָע ֹ
רעות ]נחשים ,עקרבים ,אריות ,זאבים ,דובים ,נמרים ועוד[ באו על
המצרים,להזיקולהרוגבהם.174
ֶּד ֶבר  -לשון מוות . 175מכת מוות חזקה באה על מקנה המצרים
אשר בשדה ,וכל סוסיהם ,חמוריהם ,גמליהם ,בקרם וצאנם מתו
בפתעפתאום.176
ְׁש ִחין  -לשון חמימות .עורם של המצרים נתכסה בפצעי שחין
שהיו מעלים בועות )שלפוחיות( של מוגלה .מחלת עור זו מכונה
'שחין',לפישהיאמלווהבחום.177
ָּב ָרד  -הוא קרח . 178ה' השליך על המצרים אבני קרח גדולות,
בתוכם התלקחה אש שורפת .אלו היו הורגים בהם ובבהמותיהם,
מקלקלים את עשב שדותיהם ומשברים את כל עציהם .מכה שלא

171עיי'אבןעזראשמותז,כז,ורש"רהירששםד"הבצפרדעים.
172שמותז,כח-ח,י,רש"ישםז,כט.
173שמותח,יג,מדרששכלטובשמותח,יא.
174שמותח,יז,רש"יואבןעזראשם.
175רד"קדה"יבכב,י.
176שמותט,ד-ו,מדרששכלטובשמותט,ג.
177שמותט,ט-י,תרגוםיונתן,רש"יורשב"םשם,ורש"יב"קפ,בד"האבעבועות.
178רש"יתהיליםקמח,ח]עיי'תרגומוב'אוצרלעזירש"י'וב'לעזירש"יבתנ"ך'[.
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היתה כמותה בארץ מצרים מעת היותה ועד העת ההיא ,נס )מים
ואשמעורביםיחד(בתוךנס)אבניקרחגדולות(.179
בי ' ,( 180הוא שם כללי למיני
גו ַ
ַא ְר ֶּבה ' -ארבה' )מכונה גם ' ֹ
החגבים ,181והוא גם שם פרטי למין ממיני ה'ארבה ' . 182שמות מיני
החגבים הםָּ ' :גזָם'ַ ' ,א ְר ֶּבה'ּ' ,י ֶ
ח ָנ ַמל' –184כולםשרצים
ָלק'ָ ' ,ח ִסיל'ֲ ',183
מעופפים ,המכלים בהמוניהם את השדות ואת העצים .מיני ארבה
אלו)למעט המין 'גזם'(באו בהמוניהםעל ארץ מצרים עדשהחשיכו
את עין הארץ ,וכילו את כל שדותיהם ועציהם .185עיקר המכה באה
ָלקָ  ,ח ִסיל
על ידי מין החגב המכונה 'ארבה' ,אך שאר החגבים )ּי ֶ
ח ָנ ַמל(היורקטפליםונלוויםאליו.186
וֲ
ך  -ששה ימי חושך באו על ארץ מצרים .שלשת הימים
ׁש ְ
ֹח ֶ
הראשונים היה חושך מוחלט ]יותר מחושך של לילה רגיל[ ,בו לא
ראו המצרים כלום .לאחריהם באו שלשה ימי חושך נוספים ,בהם
החושך היהכפולמהחושךהראשון,וגם היה מעובה עדשהיהניתן
למששו ,ומחמת כך לא היתה יכולת לאיש מהמצרים לזוז ממקומו
כלל .אם היה יושב ,לא היה יכול לעמוד ,ואם היה עומד ,לא יכול
היהלשבת.187

179שמות ט ,כב-כו ורש"י שם ,רש"י יחזקאל לח ,כב ד"ה ואבני אלגביש ,ורד"ק שם ,רד"ק
ומצודתציוןתהליםעח,מזד"הבחנמל.
180מצו"צנחוםג,יזד"הכגוב.
181מדרששכלטובשמותי,א,מצו"ציואלא,ד.
182עיי'מצו"צ בפי'למלכים א ח,לז ד"ה חסיל,לירמיהו נא,יד ד"ה כילק,ולעמוס ד,ט ד"ה
הגזם.
183יואלא,ד.
184רש"יתהיליםעח,מז.ועיי'מדרששכלטובשמותשם.
185שמותייג-טו.
186עיי'רש"ישמותי,יד,משכיללדודשם,רד"קיואלא,ב,ורש"יתהיליםעחשם.
187שמותי,כא-כגורש"יואבןעזראשם.
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רות  -כל בכורי מצרים מתו ,מבכור פרעה 'יורש
כו ֹ
ַמ ַּכת  ְּב ֹ
המלכות ' , 188בכורי השבויים העצורים במצרים )שנענשו גם הם
במיתה לפי ששמחו לאידם( ועד בכורי בהמותיהם] .לבד מפרעה
עצמו ,שהיה בכור ונותר בחיים ,כיון שרצה ה' להמשיך ולהראותו
אתכוחוהגדולגםעליםסוף,למעןספרשמובכלהארץ[.189
דרכו של התנארבייהודה היתהלתת לתלמידיו סימניםורמזים,
הּודה
להקל עליהם את זכירת משנתם שלא יטעו בה .גם כאן  ַר ִּבי  ְי ָ
נו ֵתן לתלמידיו  ָּב ֶהם  -בעשרת המכות  ִס ָּמ ִנים ,בחלוקה לשלוש
ָהיָה  ֹ
קבוצות ,בראשי תיבות .ואלו הסימנים שנתן בהם :לקבוצה
ך-הםראשיהתיבותשלהמכות:דם,
צ" ְ
הראשונה,נתןאתהסימןְּ ,ד ַ
ד"ׁש  -ערוב ,דבר,
ע ַ
צפרדע ,כינים .לקבוצה השניה נתן את הסימןֲ  ,
ח"ב  -ברד ,ארבה ,חושך,
שחין .ולקבוצה השלישית את הסימןְּ  ,ב ַא ַ
בכורות )מכת בכורות( .בנתינת סימנים אלו ,המכות יהיו זכורות
לתלמידים בסדרם הנכון ,זה אחר זה ]זאת כדי להוציא מהסדר
השונה בו הם נסדרו בספר תהילים )פרק עח( :דם ,צפרדע ,ארבה,
ברד ,דבר ,בכורות .או :חשך ,דם צפרדע ,ערוב ,כינים ,ברד ,ארבה,
בכורות)שםפרקקה([.190
עדכאןעסקנובדרשתפרשת'וידויביכורים']"ארמיאובדאבי"[העוסקת
בניסים שנעשו על אדמת ארץ מצרים; מכאן והלאה ,יובאו דרשות נוספות,
העוסקותבעיקרםבניסיםשנעשובקריעתיםסוף

או ֵמר-למדמהכתובים,אתמה
או ֵמרִ ,מ ַּנ ִין  ַא ָּתה  ֹ
ילי  ֹ
יו ֵסי  ַה ְּג ִל ִ
ַר ִּבי  ֹ
ּבארץ
ׁש ָּלקּו  ַה ִּמ ְצ ִרים  ְ
שקיבלנו מאבותינו בקבלה איש מפי אישֶ  ,
ח ִמ ִּׁשים
ּכותְ ,ואילו  ַעל  ַהּיָם )בקריעת ים סוף(  ָלקּו  ֲ
ׂשר  ַמ ֹ
ִמ ְצ ַר ִים  ֶע ֶ
ּכות? יש לכך רמז וסמך בפסוק המדבר על ניסיונות החרטומים
ַמ ֹ
188אונקלוסשמותיב,כט.
189שמותיב,כט-לורש"ישם.
190רשב"ץ,וכןפי'בפירושומגןאבותלמס'אבותה,ד.
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לא

ּבארץ  ִמ ְצ ַר ִים  ָמה
להוציא כינים מהאדמה .שבמכת כינים שהיתה  ְ
ט ִּמים ֶאל ַּפ ְר ֹעה,מכתכינים– ֶא ְצ ַּבע
אמרּו ַה ַח ְר ֻ
ַּי ְ
או ֵמר":ו ֹ
הּוא)הפסוק( ֹ
א ֹל ִהים  ִהיא" -רקאלוקיישראלבאפשרותו לעשותמכהכזו,הוצאת
ֱ
כיניםמהאדמה,אךאנואיננויכוליםלעשותכן .הרי ,שלשון'אצבע'
נאמרה על עשרת המכות שבמצרים ]ואף שהפסוק מדבר על מכת
כינים ,מכל מקום דרשו חז"ל ,שיש בכך רמז וסמך לכל עשרת
המכות[ְ .ואילו בניסים שהיו  ַעל  ַהּיָם ,בקריעת ים סוףָ  ,מה הּוא
ׂשה ה'  ְּב ִמ ְצ ַר ִים,
ׁשר  ָע ָ
אֶ
דו ָלה  ֲ
ַרא  ִי ְׂש ָר ֵאל  ֶאת  ַהּיָד  ַה ְּג ֹ
או ֵמרַ " :וּי ְ
)הפסוק(  ֹ
ּדו" .הרישבמכותשקיבלו
מׁשה  ַע ְב ֹ
ּוב ֶ
ּבה'  ְ
ַא ִמינּו  ַ
יראּו  ָה ָעם  ֶאת ה'ַ  ,וּי ֲ
ַּי ְ
וִ
דו ָלה'[ .ו ַּכ ָּמה מכות  ָלקּו
המצרים עלהיםנאמרה הלשון'יד' ]' ַהּיָד  ַה ְּג ֹ
ּכות,
ׂשר  ַמ ֹ
ּבמכותיה לשון ' ֶא ְצ ַּבע'?  ֶע ֶ
המצרים בארץ מצרים שנאמר  ְ
ּבארץ
מור ֵמ ַע ָּתהְ ,
א ֹ
הריש'אצבע'אחתשלהקב"המלקהעשרמכותֱ .
ּכותְ ,ואילו  ַעל  ַהּיָם
ׂשר  ַמ ֹ
ִמ ְצ ַר ִים עצמה כמה מכות  ָלקּו המצרים?  ֶע ֶ
דו ָלה'( –חמש אצבעות ,וכיוןשכל
ָלקּו כמספראצבעותהיד )' ַהּיָד  ַה ְּג ֹ
'אצבע' מלקה עשר מכות ,הרי שעל הים לקו בחמש אצבעות כפול
ח ִמ ִּׁשים ַמ ֹ
עשרמכות,העוליםבמספרםלמנין ֲ
ּכות.191
או ֵמרִ  ,מ ַּנ ִין
יעזֶר חולק ומוסיף על דברי רבי יוסי הגלילי ו ֹ
א ִל ֶ
ַר ִּבי  ֱ
ּבארץ ִמ ְצ ַר ִים
רּוך הּוא  ַעל  ַה ִּמ ְצ ִרים  ְ
דוׁש  ָּב ְ
ׁש ֵה ִביא  ַה ָּק ֹ
ּומ ָּכה  ֶ
ׁש ָּכל  ַמ ָּכה  ַ
ֶ
א ַמר ,בתהילים בכתוב
ׁש ֶּנ ֱ
ּכות?  ֶ
ׁשל  ַא ְר ַּבע  ַמ ֹ
ָה ְי ָתה מורכבת מצירוף  ֶ
ּפו -
רון  ַא ֹ
ח ֹ
ׁש ַּלח  ָּבם  -במצרים את  ֲ
המתאר את מכות מצריםְ " :י ַ
א ֵכי  ָר ִעים" .בפסוק זה
ַעם  ְו ָצ ָרהִ  ,מ ְׁש ַל ַחת  ַמ ְל ֲ
כעסו ,שהואֶ 192ע ְב ָרה  ָוז ַ
ַעם' –  ְׁש ַּת ִים.
מוזכרים ארבע לשונות פורענותֶ ' :ע ְב ָרה' –  ַא ַחתָ ' .וז ַ
א ֵכי  ָר ִעים' –  ַא ְר ַּבע .הרישכלמכהומכה
ׁש ֹלׁשִ '.מ ְׁש ַל ַחת  ַמ ְל ֲ
' ְו ָצ ָרה' –  ָ
היתהמורכבתמצירוףשלארבעמכות.עשרמכותכפולארבעמכות
מור  ֵמ ַע ָּתהְּ ,ב ִמ ְצ ַר ִים  ָלקּו  ַא ְר ָּב ִעים
א ֹ
אלו ,עוליםלמנין ארבעים .אםכן  ֱ

191ריטב"א,אבודרהםוש"ר.וע"עפירושקדמון.
192ר"יבןיקר.
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ּכותְ ,ו ַעל ַהּיָםלקופיחמשמהמכותשלקובארץמצרים]כפישדרש
ַמ ֹ
ּכות ]ארבעים
את ִים  ַמ ֹ
רבי יוסי הגלילי קודם[ ,נמצא שעל הים  ָלקּו  ָמ ַ
)שבמצרים(כפולחמש)שעלהים([.
יבא מביא את הפסוק אותו דורש רבי אליעזר ,אך חולק
ע ִק ָ
ַר ִּבי  ֲ
רּוך הּוא
דוׁש  ָּב ְ
ׁש ֵה ִביא  ַה ָּק ֹ
ּומ ָּכה  ֶ
ׁש ָּכל  ַמ ָּכה  ַ
או ֵמרִ  ,מ ַּנ ִין  ֶ
ומוסיף עליו ו ֹ
א ַמר,
ׁש ֶּנ ֱ
ּכות?  ֶ
ׁשל  ָח ֵמׁש  ַמ ֹ
ַעל  ַה ִּמ ְצ ִרים  ְּב ִמ ְצ ַר ִים  ָה ְי ָתה מורכבתמצירוף ֶ
ַעם  ְו ָצ ָרה,
ּפוֶ  ,ע ְב ָרה  ָוז ַ
רון  ַא ֹ
ח ֹ
ׁש ַּלח  ָּבם  -במצריםאתמכותיו ,שהםֲ  :
" ְי ַ
ּפו",
רון  ַא ֹ
ח ֹ
א ֵכי  ָר ִעים" .בפסוק זה מוזכרים חמש מכותֲ " :
ִמ ְׁש ַל ַחת  ַמ ְל ֲ
שגם הוא נמנה כמכה  ַא ַחת ]ואילו לדעת רבי אליעזר אינו נמנה
כמכה ,אלא הוא כעס וחרון שהתוצאה שלו היא ארבע מכות.[ 193
א ֵכי
ׁש ֹלׁשְ " .ו ָצ ָרה" –  ַא ְר ַּבעִ " .מ ְׁש ַל ַחת  ַמ ְל ֲ
ַעם" –  ָ
" ֶע ְב ָרה" –  ְׁש ַּת ִיםָ " .וז ַ
ָר ִעים"–  ָח ֵמׁש .הרישכלמכהומכההיתהמורכבתמצירוףשלחמש
מכות .עשר מכות כפול חמש מכות אלו ,עולים למנין חמישים .אם
ּכות  ְו ַעל  ַהּיָם לקו המצרים פי
ח ִמ ִּׁשים  ַמ ֹ
מור  ֵמ ַע ָּתהְּ  ,ב ִמ ְצ ַר ִים  ָלקּו  ֲ
א ֹ
כן  ֱ
חמש ממכות ארץ מצרים ]כפי שדרש רבי יוסי הגלילי קודם[ ,נמצא
ּכות]חמישים)שבמצרים(כפולחמש
את ִים ַמ ֹ
ּומ ַ
ח ִמ ִּׁשים ָ
שעלהים ָלקּו ֲ
)שעלהים([.
עד כאן סיפור ההגדה מעת היות אבותינו עובדי עבודה זרה ,המשך
היותם עבדים במצרים ,עד לגאולתם ממצרים .מכאן ואילך אנו מודים לה'
על כל הטובות שעשה עימנו ,מעת ראשית גאולתנו ממצרים עד לבנין בית
המקדש,ומשבחיםואומריםבדרךשיר:

קום  ָע ֵלינוּ  -כמה הרבה גמולות טובות
בות  ַל ָּמ ֹ
טו ֹ
לות  ֹ
ע ֹ
ַּכ ָּמה  ַמ ֲ
ומעולותהיטיבעימנוה',עליהםעלינולהודות,להללולשבחלו.194

193עיי'ר"יבןיקר.
194מדרששכלטובשמותיב)עמ'.(129
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ׂשה ָב ֶהם-במצרים ְׁש ָפ ִטים–
יאנּוה' ִמ ִּמ ְצ ַר ִיםבלבדְ ,ו ֹלא ָע ָ
הו ִצ ָ
ִאּלּו ֹ
ַּדּיֵנּו  -די היה לנו בטובה יחידה זו בלבד ,כדי להלל ולהודות לה'
עליה .עתה ,שלא רק טובה זו היטיב עימנו ה' יתברך ,אלא אף זו
היטיב עימנו ,שעשה במצרים שפטים ]ועוד הרבה והוסיף לנו ה'
יתברך טובות ,כהנהוכהנה,כפישמפרשוהולךדרךשירוהלל[ –על
אחתכמהוכמהשעלינולהרבותלובהודיה,בהללובשבח ]וכן הוא
פירושתיבת'דיינו'בכלהבתיםשלהלן[.195
יהם -באליליהם–
אל ֵה ֶ
ׂשה שפטים ֵב ֹ
ׂשה  ָב ֶהם  ְׁש ָפ ִטיםְ ,ו ֹלא  ָע ָ
ִאּלּו  ָע ָ
ַּדּיֵנּו  -די היה לנו בטובה יחידה זו בלבד ,כדי להלל ולהודות לה'
עליה .עתה ,שלא רק טובה זו היטיב עימנו ה' יתברך ,אלא אף זו
היטיבעימנו,שעשהבאלוהיהם שפטים ,עלאחתכמהוכמהשעלינו
להרבותלובהודיה,בהללובשבח.
יהם– ַּדּיֵנּו-דיהיה
כו ֵר ֶ
יהםְ ,ו ֹלא ָה ַרג ֶאת ְּב ֹ
אל ֵה ֶ
ׂשהשפטים ֵב ֹ
ִאּלּו ָע ָ
לנובטובהיחידהזובלבד,כדילהללולהודותלה'עליה.
מו ָנם  -בביזת מצרים,
יהםְ  ,ו ֹלא  ָנ ַתן  ָלנּו  ֶאת  ָמ ֹ
כו ֵר ֶ
ִאּלּו  ָה ַרג  ֶאת  ְּב ֹ
שניצלנו את המצרים ונטלנו את כל ממונםַּ  –196דּיֵנּו  -די היה לנו
בטובהיחידהזובלבד,כדילהללולהודותלה'עליה.
יש שמוסיפים כאן בנוסח ההגדה' :ומנין שנתן לנו את ממונם? שנאמר,
וינצלו'וכו'.

מו ָנםְ  ,ו ֹלא  ָק ַרע  ָלנּו  ֶאת  ַהּיָם ועשה לנו שביל
ִאּלּו  ָנ ַתן  ָלנּו  ֶאת  ָמ ֹ
לעבור בו –  ַּדּיֵנּו  -די היה לנו בטובה יחידה זו בלבד ,כדי להלל
ולהודותלה'עליה.
195רשב"ץ.וכן כל השיר,ע"פ רשב"ץ,מלבד היכן שצוין אחרת].עיי'ק'המלבי"ם.אך כוונת
רשב"ץכמש"כבפנים.וכן,מדרךהשירלשבח:לאזו,אףזו.וכולםדרךהודאהוהלל[.
196שבלי הלקט .ועיי' ראב"ן] .וע"ע מיוחס לרשב"ם ,וק"ק בסדר השיר .וקושיתו על שבלי
הלקט,י"לכמש"כבהערהקודמת[.
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כו  ֶּב ָח ָר ָבה  -באדמה
תו ֹ
ירנּו  ְב ֹ
ע ִב ָ
ִאּלּו  ָק ַרע  ָלנּו  ֶאת  ַהּיָםְ  ,ו ֹלא  ֶה ֱ
יבשה,כדישלאנתלכלךבבוץוטיט– ַּדּיֵנּו-דיהיהלנובטובהיחידה
זובלבד,כדילהללולהודותלה'עליה.
כו ֶּב ָח ָר ָבהְ ,ו ֹלא ִׁש ַּקע ָצ ֵרינּו-אתהמצריםשהצרו
תו ֹ
ירנּו ְב ֹ
ע ִב ָ
ִאּלּו ֶה ֱ
כו-בתוךהים– ַּדּיֵנּו-דיהיהלנובטובהיחידהזובלבד,כדי
תו ֹ
לנו ְּב ֹ
להללולהודותלה'עליה.
ׁש ָנה  -
ר ֵכנּו  ַּב ִּמ ְד ָּבר  ַא ְר ָּב ִעים  ָ
צ ָ
כוְ  ,ו ֹלא  ִס ֵּפק  ְ
תו ֹ
ִאּלּו  ִׁש ַּקע  ָצ ֵרינּו  ְּב ֹ
שלא חסר לנו במדבר כלום –  ַּדּיֵנּו  -די היה לנו בטובה יחידה זו
בלבד,כדילהללולהודותלה'עליה.
ׁש ָנה  ְו ֹלא
ִאּלּו  ִס ֵּפק  ְצ ָר ֵכנּו בבגדים ,במים ובשליו  ַּב ִּמ ְד ָּבר  ַא ְר ָּב ִעים  ָ
א ִכ ָ
ֶה ֱ
ילנּו  ֶאת  ַה ָּמן ,בו היינו טועמים כל טעמים שבעולם ,197וגם היה
מזון רוחני שהזין את נפשנוַּ  –198דּיֵנּו  -די היה לנו בטובה יחידה זו
בלבד,כדילהללולהודותלה'עליה.
ּׁש ָּבת ,מתנהטובה מבית
ילנּו  ֶאת  ַה ָּמןְ ,ו ֹלא  ָנ ַתן  ָלנּו  ֶאת  ַה ַ
א ִכ ָ
ִאּלּו  ֶה ֱ
גנזיו –  ַּדּיֵנּו  -די היה לנובטובה יחידה זו בלבד ,כדי להלל ולהודות
לה'עליה.
יני,שםעמדנועליד
ּׁש ָּבתְ ,ו ֹלא ֵק ְר ָבנּו ִל ְפ ֵני ַהר ִס ַ
ִאּלּו ָנ ַתן ָלנּו ֶאת ַה ַ
המלאכיםהקדושיםופסקהזוהמתנוועזותפנינו,ונתקדשנוונתלבשנו
במלבוששל בושהויראתחטא –  ַּדּיֵנּו  -דיהיהלנובטובהיחידהזו
בלבד,כדילהללולהודותלה'עליה.
ּתו ָרה ,כלי חמדה בו
יניְ  ,ו ֹלא  ָנ ַתן  ָלנּו  ֶאת  ַה ֹ
ִאּלּו  ֵק ְר ָבנּו  ִל ְפ ֵני  ַהר  ִס ַ
נברא העולם ,אורך חיים בימינה ,בשמאלה עושר וכבוד ]מה שלא

197ארחותחיים.
198רמב"ןשמותטז,ו.
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זכואבותינולפנינו,שלאקיבלוהתורה[ַּ –199דּיֵנּו -דיהיהלנובטובה
יחידהזובלבד,כדילהללולהודותלה'עליה.
יסנּו  ְל ֶא ֶרץ  ִי ְׂש ָר ֵאל ,מקום
ּתו ָרהְ  ,ו ֹלא  ִה ְכ ִנ ָ
ִאּלּו  ָנ ַתן  ָלנּו  ֶאת  ַה ֹ
השראת השכינה –  ַּדּיֵנּו  -די היה לנו בטובה יחידה זו בלבד ,כדי
להללולהודותלה'עליה.
ירה  -בית
יסנּו  ְל ֶא ֶרץ  ִי ְׂש ָר ֵאלְ  ,ו ֹלא  ָב ָנה  ָלנּו  ֶאת  ֵּבית  ַה ְּב ִח ָ
ִאּלּו  ִה ְכ ִנ ָ
המקדש ,שהואטובהגדולה ,כיבו מתכפרים כלעוונותינוַּ  –200דּיֵנּו -
דיהיהלנובטובהיחידהזובלבד,כדילהללולהודותלה'עליה.
ׁשהיטיב
קום  ָע ֵלינּו  ֶ
ּומ ֻכ ֶּפ ֶלת  ַל ָּמ ֹ
פּולה  ְ
טו ָבה  ְּכ ָ
ַעל  ַא ַחת  ַּכ ָּמה  ְו ַכ ָּמה  ֹ
ׂשה  ָב ֶהם  ְׁש ָפ ִטים,
יאנּו  ִמ ִּמ ְצ ַר ִיםְ  ,ו ָע ָ
הו ִצ ָ
עימנו את כל הטובות הללוֹ  :
מו ָנםְ  ,ו ָק ַרע  ָלנּו
יהםְ  ,ו ָנ ַתן  ָלנּו  ֶאת  ָמ ֹ
כו ֵר ֶ
יהםְ  ,ו ָה ַרג  ֶאת  ְּב ֹ
אל ֵה ֶ
ׂשה  ֵב ֹ
ְו ָע ָ
כוְ  ,ו ִס ֵּפק  ָצ ְר ֵכנּו
תו ֹ
כו  ֶּב ָח ָר ָבהְ  ,ו ִׁש ַּקע  ָצ ֵרינּו  ְּב ֹ
תו ֹ
ירנּו  ְּב ֹ
ע ִב ָ
ֶאת  ַהּיָםְ  ,ו ֶה ֱ
ּׁש ָּבתְ  ,ו ֵק ְר ָבנּו
ילנּו  ֶאת  ַה ָּמןְ  ,ו ָנ ַתן  ָלנּו  ֶאת  ַה ַ
א ִכ ָ
ׁש ָנהְ  ,ו ֶה ֱ
ַּב ִּמ ְד ָּבר  ַא ְר ָּב ִעים  ָ
ּוב ָנה  ָלנּו
יסנּו  ְל ֶא ֶרץ  ִי ְׂש ָר ֵאלָ  ,
ּתו ָרהְ  ,ו ִה ְכ ִנ ָ
יניְ  ,ו ָנ ַתן  ָלנּו  ֶאת  ַה ֹ
ִל ְפנֵי  ַהר  ִס ַ
נו ֵתינּו.
ע ֹו ֹ
ירה ְל ַכ ֵּפר ַעל ָּכל ֲ
ֶאת ֵּבית ַה ְּב ִח ָ
עד כאן עסקנו בהודיה לה' על כלהטובות שהיטיב עימנו ,מאתשגאלנו
ממצרים ועד לבנין בית המקדש .מכאן ואילך ,אנו עוסקים בהמשך מצות
ההגדה,בחובתהזכרתפסח,מצהומרור,בטעמיהם201

ׁשה  ְד ָב ִרים  ֵאּלּו שלהלן
ׁש ֹּלא  ָא ַמר  ְׁש ֹל ָ
או ֵמרָּ  :כל  ֶ
יאל  ָהיָה  ֹ
ַר ָּבן  ַּג ְמ ִל ֵ
תו - 204ידי
חו ָב ֹ
ָצא  ְי ֵדי  ֹ
ּבחג 202ה ֶּפ ַסח בליל הסדר בטעמיהםֹ  203לא י ָ
ַ
חובתמצות'והגדתלבנך'ְ ,205ו ֵאּלּו ֵהן:

199עיי'ראב"ן.
200רשב"ץ.
201רמב"םחו"מז,ה.
202רמב"םשם.
203רשב"םפסחיםקטז,א,חיי"אקל,יא.
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רור.
ּומ ֹ
ֶּפ ַסח-קרבןפסחַ .מ ָּצהָ .
ועתההולךומפרטכלאחדמהםבטעמו:
ׁש ָהיּו
הדבר הראשון אותו חובה להזכיר הוא' :פסח' – קרבן  ֶּפ ַסח  ֶ
ׁש ֵּבית  ַה ִּמ ְק ָּדׁש  ָהיָה  ַקּיָם ]והיום
או ְכ ִלים  ִּב ְז ַמן  ֶ
בו ֵתינּו ]מקריבים ו[ ֹ
א ֹ
ֲ
בעוונותינו שחרב ,אנו נותנים זכר לו ,זרוע בשר בקערהַ  ,[206על ׁשּום
דוׁש
ׁשבמכתבכורת  ָּפ ַסח  -דילגַ 207ה ָּק ֹ
ָמה  -לזכרמה נאכל?  ַעל ׁשּוםֶ  ,
בו ֵתינּו  ְּב ִמ ְצ ַר ִים ,רק את בכורי המצרים הכה,
א ֹ
רּוך הּוא  ַעל  ָּב ֵּתי  ֲ
ָּב ְ
ואילו את בכורינו הציל .לזכר פסיחה זו אנו אוכלים קרבן הנקרא
ׁשר
אֶ
לה'ֲ  ,
ֶבח )שחיטת( קרבן  ֶּפ ַסח הּוא  ַ
ַא ַמ ְר ֶּתם ,ז ַ
א ַמר" ,ו ֲ
ׁש ֶּנ ֱ
'פסח'ֶ  .
ּפו  -בהכאתוֶ  208את
ָּפ ַסח  -דילג  ַעל  ָּב ֵּתי  ְב ֵני  ִי ְׂש ָר ֵאל  ְּב ִמ ְצ ַר ִיםְּ  ,ב ָנ ְג ֹ
חוּו ] -
ַי ְׁש ַּת ֲ
ַּי ֹּקד  ָה ָעם ו ִ
בכורי  ִמ ְצ ַר ִיםְ  ,ו ֶאת בכורינואשרב ָּב ֵּתינּוִ  ,ה ִּציל .ו ִ
עםישראלקדווהשתחוו לה'מתוךשבחוהודיה,עלבשורתגאולת
מצרים ,על בשורת ביאת ארץ ישראל ועל בשורת הבנים שייולדו
להם[.209
ׁש ָאנּו
הדבר השני אותו חובה להזכיר הוא' :מצה' –  ַמ ָּצה זּו  ֶ
ׁשאחרשהכהה'אתבכורי
או ְכ ִליםבלילההזהַ ,עלׁשּום ָמה? ַעלׁשּום ֶ
ֹ
ׁשל
מצרים ,והמצרים שילחו את ישראל בחפזוןֹּ  ,לא  ִה ְס ִּפיק  ְּב ֵצ ָקם  ֶ
רּוך
דוׁש  ָּב ְ
ך  ַמ ְל ֵכי  ַה ְּמ ָל ִכים  ַה ָּק ֹ
יהם  ֶמ ֶל ְ
ע ֵל ֶ
ׁש ִּנ ְג ָלה  ֲ
ח ִמיץַ  ,עד  ֶ
בו ֵתינּו  ְל ַה ֲ
א ֹ
ֲ
ע ֹּגת -
הו ִציאּו  ִמ ִּמ ְצ ַר ִיםֻ  ,
ׁשר  ֹ
אֶ
ַּיאפּו  ֶאת  ַה ָּב ֵצק  ֲ
א ַמר" ,ו ֹ
ׁש ֶּנ ֱ
ּוג ָא ָלםֶ  .
הּוא  ְ
ּצותִּ  ,כי  ֹלא  ָח ֵמץ  -כילא
לחמיםהאפוייםעלגביגחלים,210שנאפו  ַמ ֹ
]204עיי'רמב"םחו"מז,ה,ולעומתוריטב"א,ורמב"ןבמלחמותב,בבדפיהרי"ף[.
205מאירי פסחים קטז,ב,ראב"ן,רשב"ץ,שבלי הלקט,ועיי'רמב"ם שם].ועו"פ,יד"ח מצות
אכילתשלשתם-ארחותחיים,אבודרהם[.
206שבליהלקט.
207שיטתרש"ישמותיב,יג,ועיי"ש.
208רש"ישמותז,כזד"הנגף.
209רש"ישמותיב,כז.
210עיי' מכילתא דרשב"י יב ,לט ,רש"י סוטה לה ,א ד"ה חררה ,רשב"ם שמות יב ,לט ד"ה
עוגות.
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הספיק בצקם להחמיץ .211ולמה לא הספיק בצקם להחמיץ?  ִּכי  ֹג ְרׁשּו
ָכלּו  ְל ִה ְת ַמ ְה ֵמ ַ
ִמ ִּמ ְצ ַר ִים  ְו ֹלא י ְ
ּה ולהמתין עדשיחמיץ;  ְו ַגם  ֵצ ָדה לדרך212
ֹלא  ָע ֹשּו  ָל ֶהם" ,ולכן מלבד בצקם זה ,לא היה בידם לאכול דבר.
]משום כך ,עוד קודם ללילה זה ציוום הקב"ה ,שאת קרבן הפסח
ּצות  ַעל  ְמ ֹר ִרים" ,לפי שידוע היה לפניו כי
)'פסח מצרים'( יאכלו " ַמ ֹ
עתידים הם לצאתבחפזון ולאפותלחמםמצות,ולזכרזה ציווםעוד
קודםלכןלאכולמצות,זכרליציאתםהחפוזההעתידה[.213
רור זֶה
הדבר השלישי אותו עלינו חובה להזכיר הוא' :מרור' –  ָמ ֹ
בו ֵתינּו
א ֹ
ׁש ָּמ ְררּו  ַה ִּמ ְצ ִרים  ֶאת  ַחּיֵי  ֲ
או ְכ ִלים  ַעל ׁשּום  ָמה?  ַעל ׁשּום  ֶ
ׁש ָאנּו  ֹ
ֶ
ע ֹב ָדה
ֵיהם שלעםישראל  ַּב ֲ
ַי ָמ ְררּו המצרים  ֶאת  ַחּי ֶ
א ַמר",ו ְ
ׁש ֶּנ ֱ
ְּב ִמ ְצ ָר ִיםֶ .
ׁשהְ  ,
ָק ָ
ּוב ְל ֵב ִנים ,שהם עבודות בנין קשות.
ּבעבודות  ֹח ֶמר )טיט (ִ  214
ּׂש ֶדה ,כגון בחרישהובקצירהֵ  .את
ע ֹב ָדה  ַּב ָ
ּובנוסף לכך העבידום  ְב ָכל  ֲ
ך".215
ׁשר ָע ְבדּו ָב ֶהםבתוךהעיר ְּב ָפ ֶר ְ
אֶ
ע ֹב ָד ָתם ֲ
)מלבד( ָּכל ֲ
עתהאנומביאיםהוראהעלאופןסיפוריציאתמצרים

אות-שיראהוידמה ֶאת
ָדור ַחּיָב ָא ָדם-כליחדויחיד ִל ְר ֹ
ּדורו ֹ
ְּב ָכל ֹ
ָצא  ִמ ִּמ ְצ ָר ִים  -היה עבד במצרים ויצא לחירות,216
מו  ְּכ ִאּלּו הּוא י ָ
ַע ְצ ֹ
אתי
ׂשהה' ִלי ְּב ֵצ ִ
עבּורזֶה ָע ָ
אמרַּ ,ב ֲ
ּיום ַההּוא ֵל ֹ
ך ַּב ֹ
ּת ְל ִב ְנ ָ
א ַמרְ ",ו ִה ַּג ְד ָ
ׁש ֶּנ ֱ
ֶ
אתי' .217כלומר,
ִמ ִּמ ְצ ָר ִים" .הרי שהכתוב מדבר בלשון נוכחִ ' :לי'ְּ ' ,ב ֵצ ִ
כאילו אני עצמי נגאלתי ממצרים .ושוב שונים ענין זה ,עם ראיה
רּוך הּואֶ ,א ָּלא  ַאף
דוׁש  ָּב ְ
בו ֵתינּו  ִּב ְל ָבד  ָּג ַאל  ַה ָּק ֹ
א ֹ
מכתובאחרֹ  :לא  ֶאת  ֲ
או ָתנּו  ָּג ַאל  ִע ָּמ ֶהם,שהריאילולאהיהה'גואלאתאבותינו,היינוגם
ֹ
211רשב"םשמותיב,לט.
212רש"ישמותיב,לט.
213רש"י שמותיב,לד,ראב"ע )פי'ארוך(שמות יב,טו,שבלי הלקט,רשב"ץ,רי"ד,אבודרהם
וש"ר.וע"ערמב"ןשמותיב,לט.
214אונקלוסשמותא,יד.
215רשב"םשמותשם.
216ריטב"א.
217סידוררש"י,ר"יבןיקר.
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הו ִציא
או ָתנּו  ֹ
א ַמרְ " ,ו ֹ
ׁש ֶּנ ֱ
אנו עצמנו עדיין עבדים לפרעה במצריםֶ  ,218
בו ֵתינּו"-
א ֹ
ׁשר  ִנ ְׁש ַּבע  ַל ֲ
אֶ
או ָתנּו  ָל ֶתת  ָלנּו  ֶאת  ָה ָא ֶרץ  ֲ
ּׁשם  ְל ַמ ַען  ָה ִביא  ֹ
ִמ ָ
תת  ָלנּו",
ּׁשם"ָ " ,ל ֶ
הו ִציא  ִמ ָ
או ָתנּו  ֹ
הרי שאנו אומרים על עצמנו " ְו ֹ
בלשוןנוכח,כלומר,אנחנועצמנוכאילויצאנוממצרים.219
עתה,עםסיוםאמירתההגדה ,וקודםקריאתההלל ,אנו פותחים בשבח
והודיהלה',כעיןברכהקודםקריאתההלל220

ך  -לפי שה' עשהעימנו אתכלהחסדים,הניסיםוהנפלאות
יכ ְ
ְל ִפ ָ
הללו עד לגאולתנו ממצרים , 221וכן ,לפי שהראינו לדעת שגם אנו
א ַנ ְחנּו
בעצמנו כאילו נגאלנו ממצרים]222כאמור בפיסקא הקודמת[ֲ  ,
רו ֵמםְ  ,ל ַה ֵּדר ' -להדר' הוא
חְ  ,ל ָפ ֵארְ  ,ל ֹ
ׁש ֵּב ַ
דותְ  ,ל ַה ֵּללְ  ,ל ַ
הו ֹ
ָבים  ְל ֹ
ַחּי ִ
לשוןיופי,לייפותו,כלומר,ליפותוולהדרובדברייופיומילותהוד,223
ךְ  ,ל ַע ֵּלה  -להעלותו ,כלומר ,לרומם את ה' בדברי שבח
ְל ָב ֵר ְ
בו ֵתינּו  ְוכן
א ֹ
ׂשה  ַל ֲ
ׁש ָע ָ
ּול ַק ֵּלס בדברי טובה וברכהְ  ,225ל ִמי  ֶ
ורוממותְ  ,224
ָלנּו ֵאת ָּכל ַה ִּנ ִּסים ָה ֵאּלּו,שהריאילולאהיונגאליםאבותינוממצרים
היינו אנו עצמנו משועבדים עדיין לפרעה במצרים .ואלו כללות
ָגון  ְל ִׂש ְמ ָחה,
יאנּו  ֵמ ַע ְבדּות  ְל ֵחרּותִ  ,מּי ֹ
הו ִצ ָ
הניסים שעשה לנו ה'ֹ  :
א ָּלהְ ,ולכן ,אנו
ּומ ִּׁש ְעּבּוד  ִל ְג ֻ
דולִ  ,
אור  ָּג ֹ
א ֵפ ָלה  ְל ֹ
ּומ ֲ
טובֵ  ,
יום  ֹ
ּומ ֵא ֶבל  ְל ֹ
ֵ
ׁשה ,כמו
ח ָד ָ
ירה  ֲ
אמר  ְל ָפ ָניו עתהִׁ 226ש ָ
הרואים עצמנו כמי שנגאלנוֹ  ,נ ַ
ששרווהללואבותינוכשנגאלוַ –227ה ְללּויָּה-בהלללה'.

218שבליהלקט.
219שבליהלקט.
220רשב"ץ.
221ר"יבןיקר,ריטב"א.עיי'מכילתאדרשב"יבא,מסכתאדפסחאיב.
222מיוחסלרשב"ם,ראב"ן,ארחותחיים,רשב"ץ.
223עיי'מצו"צבתהיליםקמט,ט,ובאיובלט,כ.
224נ"ל.
225עיי'רשב"ץ,רש"יחבקוקא,יד"הוהוא.ועיי'ריטב"א.
226כפי' רשב"ץ וש"ר] .אך עיי' מ"א תעג ,כז ,ומשנ"ב תעג ,עא ,דקאי על שעבר .ולעו"ז
בסידוריעב"ץדאיןלשנותכלל.ואכמ"ל[.
227ארחותחיים,אבודרהם.

הגדת'והגדת'

לט

עתה אנו פותחים באמירת החצי הראשון של ההלל – כסיום למצות
ההגדה ,משום ששני פרקיו הראשונים ]"הללו עבדי ה'"" ,בצאת ישראל"[
עוסקים ביציאת מצרים .לאחר ברכת המזון אנו ממשיכים באמירת ההלל
ומשלימיםאתחציוהשניהעוסקבגאולההעתידה,במהרהבימינו228

ַה ְללּויָּה  -הללו את ה'ַ  ,ה ְללּו שאנו  ַע ְב ֵדי ה' ולא עבדי פרעה,229
עו ָלם.
ך ֵמ ַע ָּתה ְו ַעד ֹ
ׁשםה' ְמ ֹב ָר ְ
ׁשםה'ְ .י ִהי ֵ
ַה ְללּו ֶאת ֵ
על ידי ניסי יציאת מצרים וקריעת ים סוף ,נודע שם ה'  ִמ ִּמ ְז ַרח
או  -מקום שקיעתו
בו ֹ
ׁש ֶמׁש  -ממקום זריחתו במזרח העולם ,ו ַעד  ְמ ֹ
ֶ
ׁשםה'.231
ה ָּלל ֵ
במערבהעולם.230בפיכלהעולםנעשה ְמ ֻ
]עד עתה היו סבורים האומות שה' אינו משגיח על יושבי תבל,
ועתה[ בהראותו את השגחתו הפרטית על עם ישראל בניסי יציאת
בודוֹ  -
ּׁש ַמ ִים  ְּכ ֹ
ּגו ִים ה' ,ו ַעל  ַה ָ
מצרים ,נעשה  ָרם  -גבוהונעלה  ַעל  ָּכל  ֹ
מקוםמשכןכבודשכינתו.232
ׁש ֶבת  -שכגודל מעלתו וישיבתו גבוה
יהי  ָל ָ
א ֹל ֵהינּו  ַה ַּמ ְג ִּב ִ
ּכה'  ֱ
ִמי  ַ
ילי  -השפיל עצמו
למעלה מכל נברא ,מנגד הוא גם  ַה ַּמ ְׁש ִּפ ִ
ּוב ָא ֶרץ,עלמנתלקייםבנו –
ּׁש ַמ ִים  ָ
אות  ַּב ָ
בענוותנותוהגדולהוירד  ִל ְר ֹ
יון-לעשותנקמהבמצרים,ולהציל
ָרים ֶא ְב ֹ
ימי ֵמ ָע ָפר ָּדל ֵמ ַא ְׁש ֹּפתי ִ
ְמ ִק ִ
יבי  -להושיבאותנו
הו ִׁש ִ
אותנו ,שהיינו עםעבדים ,אביוניםונבזיםְ  ,ל ֹ
יבי  -נכבדי
יבים  -נכבדים,233הםמשהואהרון ,ו ִעם  ְנ ִד ֵ
ִעם אנשים  ְנ ִד ִ
ּמו ,הם זקני העם וחכמיו .ולמרות שהמצרים היו סבורים שביטלו
ַע ֹ
אותנו מפריה ורביה ,כשיצאנו ממצרים ראו כולם כי אימותינו הן

228ר"יבןיקרבד"השפוךחמתך.
229עיי'מיוחסלרשב"ם.
230מצו"צתהיליםקיג,ג.
231מיוחסלרשב"ם.וכןפי'עלפיוכלחציההלל,מלבדהיכןשצוייןאחרת.
232מצו"דתהיליםקיג,ד.
233ראב"עתהיליםקז,מ.

הגדת'והגדת'

מ

ע ֶק ֶרת  ַה ַּב ִיתֵ  ,אם  ַה ָּב ִנים  ְׂש ֵמ ָחה  -הן יוצאותממצרים שמחות
יבי  ֲ
מו ִׁש ִ
ֹ
בחבורתילדיהןהקטנים.ועלזהישלנולהלללךה'– ַה ְללּויָּה.

ְ
ַע ֹקב
ּבעת  ֵצאת  ִי ְׂש ָר ֵאל  ִמ ִּמ ְצ ָר ִים; וכפל שוב : 234בעת צאת  ֵּבית י ֲ
ׁשו  -בעת
הּודה  ְל ָק ְד ֹ
ֵמ ַעם  ֹל ֵעז  -מעם זר – 235עם המצריםָ  ,ה ְי ָתה  ְי ָ
ההיא לקח ה' את יהודה להיות לו לעם קדוש ,ולקח את  ִי ְׂש ָר ֵאל
לו ָתיו-תחתממשלתו]ולאתחתממשלתהמצרים[.236
להיות ַמ ְמ ְׁש ֹ
ָנס  -הים
ַהּיָם ,כש ָר ָאה אתבניישראליורדיםלתוכו,נעשהנסַ  ,וּי ֹ
נס ממקומו ,נבקע ונעשה חרבה )אדמה יבשה( ,למעבר בני ישראל
בתוכו .וכן ,בימי יהושע ,כשבאו לעבור את נחל הירדן ,נעשה נס
חור  -הירדן סב והפך פניו לאחור ולא המשיך
ַר ֵּדן  ִי ֹּסב  ְל ָא ֹ
ש ַהּי ְ
בזרימתמימיו.כךיכלויהושעובניישראללעבור בתוכו .בשעתמתן
ילים -היונראיםקופציםורוקדים כמואילים,
תורהֶ  ,ה ָה ִרים  ָר ְקדּו  ְכ ֵא ִ
עות היו נראות רוקדות וקופצות  ִּכ ְבנֵי  ֹצאן הקטנים ]שכך
וכן ה ְּג ָב ֹ
דרכםלקפץ[ ,לגודלהחרדהוהפחד .ולחדדהעניןהוא כאילו שואל:
חור ולא
ַר ֵּדן כי  ִּת ֹּסב  ְל ָא ֹ
ך  ַהּיָם  ִּכי  ָתנּוס לצדדים?! ומה לך  ַהּי ְ
ַמה  ְּל ָ
ילים?! ומה
תמשיךבזרימתמימך?! וכן,מהלכם  ֶה ָה ִרים כי  ִּת ְר ְקדּו  ְכ ֵא ִ
עות ,כי תרקדו  ִּכ ְב ֵני  ֹצאן?! ומשיב :אין זאת אלא שאתם
לכם ה ְּג ָב ֹ
חּולי  ָא ֶרץ-מחוללארץ,
דון שהוא  ִ
עושיםכןמחמתהפחד ִמ ִּל ְפנֵי ה ָא ֹ
ַע ֹקב
ּה י ֲ
לו ַ
א ֹ
כלומר יוצר הארץ ,בורא העולם .מחמת הפחד  ִמ ִּל ְפנֵי  ֱ
א ַגם
ַה ֹה ְפ ִכי  ַהּצּור  -ההופך את הסלע ,237למרות היותו עצם יבש ,ל ֲ

234מצו"דתהיליםקיד,א.
235רש"יתהיליםקיד,א.
236מצו"דשם.
237רש"ידבריםלב,לא.

הגדת'והגדת'

מא

ָמ ִים .וכפל הכתוב שוב במילות שונו ת : 238ההופך  ַח ָּל ִמיׁש  -סלע
נו ָמ ִים-למעייןמיםחיים.
קשה239ויבש ְל ַמ ְע ְי ֹ
עד כאן מצוות ההגדה .אנו חותמים אותה בברכת הגאולה ,ובשבח
ובהודיהלה'240

ׁשר  ְּג ָא ָלנּו ממצרים  ְו ָג ַאל  ֶאת
אֶ
עו ָלםֲ  ,
ך  ָה ֹ
א ֹל ֵהינּו  ֶמ ֶל ְ
רּוך  ַא ָּתה ה'  ֱ
ָּב ְ
ּבו
א ָכל ֹ
יענּו-החייהוהביאאותנו ַה ַּל ְי ָלה ַהּזֶה ֶל ֱ
בו ֵתינּו ִמ ִּמ ְצ ַר ִיםְ ,ו ִה ִּג ָ
א ֹ
ֲ
א ֹל ֵהינּו
רור .מכאן והלאה אנו מבקשים על העתידֵּ  :כן ה'  ֱ
ּומ ֹ
ַמ ָּצה  ָ
א ֵח ִרים
ע ִדים  ְו ִל ְר ָג ִלים  ֲ
מו ֲ
יענּו  -יחיינו ויביאנוְ  ,ל ֹ
ַּג ֵ
בו ֵתינּו י ִ
א ֹ
ֵאל ֵהי  ֲ
ו ֹ
ׂש ִׂשים
ך ירושליםְ  ,ו ָ
יר ָ
לוםְׂ  ,ש ֵמ ִחים  ְּב ִב ְניַן  ִע ֶ
ׁש ֹ
אתנּו  ְל ָ
ַה ָּב ִאים  ִל ְק ָר ֵ
ׁשם בבית
אכל  ָ
ך  -בעבודתהקרבנות בביתהמקדש שיבנהְ  ,ו ֹנ ַ
בו ָד ֶת ָ
ע ֹ
ַּב ֲ
ּומן  ַה ְּפ ָס ִחים  -קרבן הפסח
המקדשִ  ,מן  ַה ְּז ָב ִחים  -קרבן חגיגהִ  ,
יע
ַּג ַ
ׁשר בהקרבתם ,י ִ
אֶ
ּומן  ַה ְּז ָב ִחים(  ֲ
)במוצש"ק אומריםִ  :מן  ַה ְּפ ָס ִחים  ִ
צון  -לריצוי
ך  ְל ָר ֹ
ח ָ
ָּד ָמם  -יזרוק הכהן דם הקרבנות  ַעל  ִקיר  ִמ ְז ַּב ֲ
ךב ִׁשיר ָח ָדׁשַ ,על
נו ֶדה ְל ָ
]להיותרצוייםלפניך[ְ.ואז,בגאולההעתידה ֹ
ׁשנּו מגלות
א ָּל ֵתנּו זוְ ,ומלבדזאתנודהלך גם עלהעברַ  ,על  ְּפדּות  ַנ ְפ ֵ
ְּג ֻ
רּוך  ַא ָּתה ה'  ָּג ַאל  ִי ְׂש ָר ֵאל -ממצרים]בלשוןעבר ,כיהברכה
מצריםָּ .ב ְ
מוסבת על גאולתנו ממצרים ,בה פתחנו את הברכה ובה סיימנו
אותה[.241
עדכאןמצותההגדהוברכתה.
לאחר ברכת המזון וקודם קריאת חציו השני של ההלל ,נוהגים לומר
'שפוך חמתך' עם פתיחת הדלת ,כדי לזכור שלילה זה הוא ליל שימורים,

238מצו"דתהיליםקיד,א.
239מצו"צשם.
240לדעתהשבליהלקטהיאה"מסייםבשבח")פסחיםקטז,א(.
241ר"יבןיקר.

הגדת'והגדת'

מב

ואין אנו מתייראים משום דבר .בזכות אמונה זו ,במהרה יבוא משיח צדקנו

וישפוךחמתועלהמכחשיםבהקב"ה242
ח ָמ ְת ָ
ך את  ֲ
פו ְ
אנא ה'  ְׁש ֹ
ּגו ִים
ך  -כעסך שעלינ וֶ  243אל )ע לַ  ( 244ה ֹ
ך  ֹלא  ָק ָראּו  -
ׁשר  ְּב ִׁש ְמ ָ
אֶ
כות העמים  ֲ
עּוךְ  ,ו ַעל  ַמ ְמ ָל ֹ
ׁשר  ֹלא  ְי ָד ָ
אֶ
העמים  ֲ
חסרי האמונה ועובדי עבודה זרהִּ  .כי הגויים  ָא ַכל  -כילו והרגו  ֶאת
ׂשמו
ׁשּמּו  -החריבוו ָ
ַע ֹקב  -בני ישראלְ  ,ו ֶאת  ָנוֵהּו  -ביתהמקדש –  ֵה ַ
יֲ
שממה.245
יגם-יבואעליהם.
ַּׂש ֵ
ךי ִ
רון ַא ְּפ ָ
ַח ֹ
ך,ו ֲ
ַע ֶמ ָ
יהםז ֲ
ע ֵל ֶ
ך ֲ
ְׁש ָפ ְ
ידםִ ,מ ַּת ַחת ְׁש ֵמיה'.
ּדוף ְּב ַאף-בכעס ְו ַת ְׁש ִמ ֵ
ִּת ְר ֹ
בסיוםהסדרנוהגיםלומרפיוטזה ,שהואסיוםמהקרובה)פיוט( שליוצר
לשבת הגדול 'אלוקים בצעדך' ,אותו ייסד רבי יוסף ב"ר שמואל טוב עלם
מבעליהתוספות

תו.
ח ָּק ֹ
טו ְו ֻ
תוְּ ,כ ָכל ִמ ְׁש ָּפ ֹ
ח ַסל-תםונשלם ִסּדּורליל ֶּפ ַסח ְּכ ִה ְל ָכ ֹ
ֲ
תו בלילה זהֵּ  ,כן  ִנ ְז ֶּכה
או ֹ
ָכינּו  ְל ַס ֵּדר  ֹ
ׁשר ז ִ
אֶ
אנו תפלה לה' ,ש ַּכ ֲ
תובבניןביתהמקדשבהקרבתקרבןהפסח.
ע ֹש ֹו ֹ
לשנההבאה ַל ֲ
עו ָנה -השוכןבמעונו,כלומר
ׁשו ֵכן  ְמ ֹ
ָך-נקיוטהור]246כינוילה'[ֹ ,
ז ְ
ע ַדת  ִמי  ָמ ָנה -
קו ֵמם  -הקם והרם  ְק ַהל  ֲ
השוכן בשמי השמים ,247נא  ֹ
קרןישראל,עליהםנאמר"מימנהעפריעקב".

242רמ"אתעט,אובמשנ"בסק"י.
243מצו"דתהיליםעט,ו-ז.
244מצו"צתהיליםעט,ו.
245מצו"דשם.
246מצו"צמשליטז,ב.
247עיי'לשה"כדבריםלג,כז.

הגדת'והגדת'

מג

רוב בימינו  ַנ ֵהל  -הנהג את  ִנ ְט ֵעי  ַכ ָּנה  -את ישראל
אנא ה'  ְּב ָק ֹ
הנטועים על בסיס איתן )'כנה' כמו ַ
כן ובסי ס ,( 248הם האבות
ּיון  -ירושלים,בבניןבית
לעיר  ִצ ֹ
דּוים משביים וגלותם –  ְ
הקדושיםְּ  ,פ ִ
המקדש ְּב ִר ָּנה.

ירּוׁש ָל ִים ]יש שגורסים 'בירושלים הבנויה' ,249ויש
ָ
ׁש ָנה  ַה ָּב ָאה  ִּב
ְל ָ
אומרים,שאיןלומר'הבנויה'[.250


תםונשלםשבחלאלבוראעולם

248מצו"דתהיליםפ,טז.
249כ"הבהרבההגדות.
250הגרי"זבהגש"פמביתלוי]שהיאתוספתהמתחדשים.כביכולהגענולמחציתהגאולה[.
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