
 מגיד
ְבַאְרָעא ִדי ֲאָכלּו ַאְבָהָתָנא  -ָהא ַלְחָמא ַעְנָיא1*    

 .ָכל ִדְצִריְך ֵייֵתי ְוִיְפַסחל, ָכל ִדְכִפין ֵייֵתי ְוֵייכ   ְדִמְצָרִים.
 , ְלָשָנה ַהָבָאה ְבַאְרָעא ְדִיְשָרֵאל.ָהַשָתא ָהָכא  
ִרין. ָהַשָתא ַעְבֵדי    , ְלָשָנה ַהָבָאה ְבֵני חו 
 

ת?  ַמה ִנְשַתָנה2*    ה ִמָכל ַהֵלילו   ... ַהַלְיָלה ַהזֶּ
 

ִציֵאנּו יי , וַ ֲעָבִדים ָהִיינּו ְלַפְרֹעה ְבִמְצָרִים3*    ּיו 
ַע ְנטּוָיה. ְוִאלּו ֹלא  ֱאֹלֵהינּו ִמָשם ְבָיד ֲחָזָקה ּוִבְזרו 

ֵתינּו ִמִמְצָרִים, ֲהֵרי  ת ֲאבו  ש ָברּוְך הּוא אֶּ ִציא ַהָקדו  הו 
ְעָבִדים ָהִיינּו ְלַפְרע ה ְבִמְצָרִים.  ָאנּו ּוָבֵנינּו ּוְבֵני ָבֵנינּו ְמשֻׁ

ָלנּו    *  ָלנּו ְזֵקִנים, ֲחָכִמיםַוֲאִפילּו כֻּ ִנים, כֻׁ ָלנּו ְנבו  , כֻׁ
ָרה,  ת ַהּתו  ְדִעים אֶּ ָלנּו יו  ִביִציַאת  ִמְצָוה ָעֵלינּו ְלַסֵפרכֻׁ

ה ְלַסֵפרִמְצַרִים.  ה  ְוָכל ַהַמְרבֶּ ִביִציַאת ִמְצַרִים ֲהֵרי זֶּ
ָבח.   ְמשֻׁ

 
ַע ְוַרבִ 4*    שֻׁ ר ְוַרִבי ְיהו  זֶּ ה ְבַרִבי ֱאִליעֶּ ן ַמֲעשֶּ ְלָעָזר בֶּ י אֶּ

ִבין ִבְבֵני  ָהיּו ְמסֻׁ ן שֶּ ֲעַזְרָיה ְוַרְבי ֲעִקיָבא ְוַרִבי ַטְרפו 
 ְוָהיּו ְמַסְפִרים ִביִציַאת ִמְצַרִים ָכל אוֹתוֹ ַהַלְיָלהְבַרק, 

ֵתינּו, ִהִגיַע ְזַמן  ם: ַרבו  ם ְוָאְמרּו ָלהֶּ ָבאּו ַתְלִמיֵדיהֶּ ַעד שֶּ
ל  ַשֲחִרית.  ְקִריַאת ְשַמע שֶּ

 
ן ִשְבִעים 5*    ן ֲעַזְרָיה : ֲהֵרי ֲאִני ְכבֶּ ְלָעָזר בֶּ ָאַמר אֶּ
ֵתָאֵמר ְיִציַאת ִמְצַרים ַבֵלילוֹתָשָנה,   -ְוֹלא ָזִכיִתי שֶּ

נֱֶּאַמר,   ָמא: שֶּ ן זו  ְדָרָשה בֶּ ת יוֹם “ַעד שֶּ ְלַמַען ִתְזֹכר אֶּ
ץ ִמְצַרְים ָכל  רֶּ יָך ְיֵמיֵצאְתָך ֵמאֶּ יָך“   :ַחיֶּ  - ְיֵמי   ַחיֶּ

יָך   ת. -ַהָיִמים, ָכל ְיֵמי ַחּיֶּ  ַהֵלילו 
יָך    ְמִרים:  ְיֵמי ַחּיֶּ ה,ָכל ְיֵמי  -ַוֲחָכִמים או  ָלם ַהזֶּ ָהעו 

יָך    ְלָהִביא ִלימו ת ַהָמִשיַח.  -ַחּיֶּ
 

ָרה ְלַעמו  6*   ָנַתן ּתו  ָברּוְך ַהָמקו ם, ָברּוְך  הּוא. ָברּוְך  שֶּ
 ל, ָברּוְך הּוא.ִיְשָראֵ 

ד ַאְרָבָעה ָבִנים ִדְבָרה תוָֹרה  גֶּ ָחד  ְכנֶּ ָחד ָחָכם. אֶּ , ְואֶּ
ָחד ָרָשע ָחד ָתם, ְואֶּ ֵאינוֹ יוֵֹדַע ִלְשאוֹל, ְואֶּ  . שֶּ

 
ֵמר?  ָחָכם ִקים ְוַהִמְשָפִטים ָמה הּוא או  ַמה ָהֵעדוֹת ְוַהחֻּ

ם ְתכֶּ ר ִצָּוה יי ֱאֹלֵהינּו אֶּ ַאָּתה ֱאָמר לו  ? ְוַאף ֲאשֶּ
ָמן.  ַסח ֲאִפיקו  ַסח: ֵאין ַמְפִטיִרין ַאַחר ַהפֶּ ת ַהפֶּ  ְכִהְלכו 

 
ֵמר? ָרָשע  םָמה הּוא או  ם ָמה ָהֲעֹבָדה ַהֹזאת ָלכֶּ  -? ָלכֶּ

ת ַעְצמו  ִמן ַהְכָלל ָכַפר ְבִעָקר.  ִציא אֶּ הו  . ּוְלִפי שֶּ ְוֹלא לו 
אֱ  ת ִשָניו וֶּ ה ָעָשה יי ְוַאף ַאָּתה ַהְקֵהה אֶּ : ַבֲעבּור זֶּ ר לו  מ 

. ִאילּו ָהָיה ָשם, ֹלא  -ִלי ְבֵצאִתי ִמִמְצָרִים. ִלי  ְוֹלא לו 
 ָהָיה ִנְגָאל. 

  
ֵמר?  ָתם ק ָיד  ַמה ֹזאת?ָמה הּוא או  זֶּ ְוָאַמְרָּת ֵאָליו: ְבח 

ִציָאנּו יי ִמִמְצָרִים, ִמֵבית ֲעָבִדים.   הו 
 

ֵאינוֹ יוֵֹדַע  נֱֶּאַמר:  - ִלְשאוֹלְושֶּ , שֶּ ְוִהַגְדָת ַאְּת ְפַתח לו 
ה ָעָשה יי ִלי ְבֵצאִתי  ְלִבְנָך ַביוֹם ַההּוא ֵלאֹמר, ַבֲעבּור זֶּ

 ִמִמְצָרִים.
 

ש 7*   ם ַההּוא,ָיכוֹל ֵמֹראש ֹחדֶּ ַמר ַביו   , ַּתְלמּוד לו 

ד יו ם  ל ִמְבעו  ם ַההּוא ָיכו   ,?ִאי ַביו 

ַמר   ה ַּתְלמּוד לו  ה  -ַבֲעבּור זֶּ ָלא  -ַבֲעבּור זֶּ ֹלא ָאַמְרִּתי אֶּ
ָנִחים ְלָפנֶּיָך. ר מֻׁ ֵיש ַמָצה ּוָמרו   ְבָשָעה שֶּ

  
 

ֵתינּו, ִמְתִחָלה8*    ָדה ָזָרה ָהיּו ֲאבו  ְבֵדי ֲעבו   עו 
  ְוַעְכָשיו ֵקְרָבנּו ַהָמקוֹם ַלֲעֹבָדתוֹ, 

ל ָכל  ַע אֶּ שֻׁ ר ְיהו  נֱֶּאַמר: ַוי אמֶּ כ ה ָאַמר יי ֱאֹלֵהי ָהָעם, שֶּ
ַרח  -ִיְשָרֵאל  ָלם, ּתֶּ ם ֵמעו  ֵתיכֶּ ר ַהָנָהר ָיְשבּו ֲאבו  ְבֵעבֶּ

ר, ַוַּיַעְבדּו ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים.  ֲאִבי ַאְבָרָהם ַוֲאִבי ָנחו 
ם  ת ֲאִביכֶּ ַקח אֶּ ֵלְך  ָואֶּ ר ַהָנָהר ָואו  ת ַאְבָרָהם  ֵמֵעבֶּ אֶּ

ץ ְכָנַען, ָוַאְרבֶּ  רֶּ תו  ְבָכל אֶּ ת או  ֵּתן לו  אֶּ ת ַזְרעו  ָואֶּ ה אֶּ
ֵּתן ְלֵעָשו  ת ֵעָשיו. ָואֶּ ב ְואֶּ ת ַיֲעק  ֵּתן ְלִיְצָחק אֶּ ִיְצָחק, ָואֶּ

תו   ת א  שֶּ ת ַהר  ֵשִעיר ָלרֶּ   ., ְוַיֲעֹקב ּוָבָניו ָיְרדּו ִמְצָרִיםאֶּ
 

, ָברּוְך הּוא. ָברּוְך שוֵֹמר ַהְבָטָחתוֹ ְלִיְשָרֵאל9*   
ש ָברּו ַהָקדו  ת שֶּ ת ַהֵקץ, ַלֲעשו  ָאַמר ְך הּוא ִחַשב אֶּ ְכמוֹ שֶּ

נֱֶּאַמר:ְלַאְבָרָהם ָאִבינּו ִבְבִרית ֵבין ַהְבָתִרים  , שֶּ

ר לְ ְַאְבָרם, “  ץ ֹלא ַוּי אמֶּ רֶּ ָיֹדע ֵתַדע ִכי ֵגר ִיְהיֶּה ַזְרֲעָך ְבאֶּ
ם, ת  ַוֲעָבדּום ְוִענּו ֹאָתם ָלהֶּ ַאְרַבע ֵמאו ת שנה. ְוגם אֶּ
י  ר ַיֲעֹבדּו ָדן ָאֹנִכיַהגו  ל ֲאשֶּ  . ”ְוַאֲחֵרי ֵכן ֵיְצאּו ִבְרכֻׁש ָגדו 

 
ס.[ ת ַהכו  ת ַהַמּצו ת ּוַמְגִביַה אֶּ ה אֶּ  ]ְמַכסֶּ

ָעְמָדה10*    ֵתינּו  ְוִהיא שֶּ ָחד ִבְלָבד  !!ְוָלנּוַלֲאבו  ֹּלא אֶּ שֶּ
ֵתנּו,  ְבָכל דוֹר ָודוֹר ָעַמד ָעֵלינּו ְלַכלו  ָלא שֶּ עוְֹמִדים אֶּ

ש ָברּוְך הּוא ַמִּציֵלנּו ִמָּיָדם. ָעֵלינּו ְלַכלוֵֹתנּו  , ְוַהָקדו 
 

ב  ֵצא ּוְלַמד11*    ת ְלַיֲעק  ַמה ִבֵקש ָלָבן ָהֲאַרִמי ַלֲעשו 
ָלא ַעל ַהְזָכִרים ְוָלָבן ִבֵקש  ַפְרע ה ֹלא ָגַזר אֶּ ָאִבינּו. שֶּ

ת ַהכ ל ר אֶּ  :ַלֲעקו 

נֱֶּאַמר  ד ִמְצַרְיָמה ַוָיָגר ָשם , י ֹאֵבד ָאִבי: ֲאַרִמ שֶּ ַוֵירֶּ
 ִבְמֵתי ְמָעט, ַוְיִהי ָשם ְלגוֹי ָגדוֹל, ָעצּום ָוָרב

ד ִמְצַרְיָמה -    ָאנּוס ַעל ִפי ַהִדבּור.  -ַוֵירֶּ

ב ָאִבינּו ְלִהְשַּתֵקַע  - ַוָיָגר  ָשם-   ֹלא ָיַרד ַיֲעק  ְמַלֵמד שֶּ
ָלא ָלגּוְבִמְצַרִים  ל ַפְרע ה, ר  ָשםאֶּ נֱֶּאַמר: ַוי אְמרּו אֶּ , שֶּ

יָך, ִכי  ר ַלֲעָבדֶּ אן ֲאשֶּ ה ַלּצ  ץ ָבאנּו, ִכי ֵאין ִמְרעֶּ ָלגּור ָבָארֶּ
ץ ְכָנַען רֶּ ן. ָכֵבד ָהָרָעב ְבאֶּ ץ ג שֶּ רֶּ יָך ְבאֶּ  . ְוַעָּתה ֵיְשבּו ָנא ֲעָבדֶּ

נֱֶּאַמר: ְבִשְבעִ   - ִבְמֵתי ְמָעט-   ש ָיְרדּו ְכָמה  שֶּ ים נֶּפֶּ
ְכֵבי  יָך ְככו  ְיָמה , ְוַעָּתה ָשְמָך יי ֱאֹלהֶּ יָך ִמְצַרָ תֶּ ֲאבו 

 ַהָשַמִים ָלר ב. 

ָּיִנים  ָשם.  -ָשם ְלגוֹי ַוְיִהי -   ָהיּו  ִיְשָרֵאל ְמצֻׁ  ְמַלֵמד שֶּ

נֱֶּאַמר: ּוְבֵני  ִיְשָרֵאל ָפרּו  - ָגדוֹל, ָעצּום-   צּו ַוִיְשְר ְכמו   שֶּ
ָתם        ץ א  ד, ַוִּתָמֵלא ָהָארֶּ ד ְמא   . ַוִיְרבּו ַוַיַעְצמּו ִבְמא 

ה ְנַתִּתיָך,   - ָוָרב-   ַמח ַהָשדֶּ נֱֶּאַמר: ְרָבָבה ְכצֶּ ְכָמה  שֶּ
נּו ּוְשָעֵרְך  ִאי ַבֲעִדי ֲעָדִיים, ָשַדִים ָנכ  ַוִּתְרִבי ַוִּתְגְדִלי ַוָּתב 

ְר  ת ִצֵמַח, ְוַאְּת ֵער ם ְועֶּ סֶּ ְרֵאְך ִמְתבו סֶּ ֱעב ר ָעַלִיְך ָואֶּ ָיה. ָואֶּ
ַמר ָלך ְבָדַמִיְך ֲחִיי ַמר ָלך ְבָדַמִיְך ֲחִיי,  ָוא   ְבָדָמִיְך, ָוא 

   *12a ַוָיֵרעּו ֹאָתנּו ַהִמְצִרים ַוְיַעננּונּו, ַוִיְתנּו
 . ָעֵלינּו ֲעֹבָדה ָקָשה

נֶּאֱ   -  ֹאָתנּו ַהִמְצִריםַוָיֵרעּו -   ַמר: ָהָבה ְכמו   שֶּ
אָנה ִמְלָחָמה  ה, ְוָהָיה ִכי ִתְקרֶּ ן ִיְרבֶּ ְונוַֹסף ִנְתַחְכָמה לו  פֶּ

ץ.  ַגם הּוא ַעל שְנֵאינּו ְוִנְלַחם ָבנּו,  ְוָעָלה ִמן ָהָארֶּ

נֱֶּאַמר: ַוָּיִשימּו ָעָליו ָשֵרי ִמִסים   -ַוְיַענּונּו -    ְכָמה  שֶּ
תו  ְבִסְבֹלָתם. ַויִ  ת ְלַמַען ַענ  ן ָעֵרי ִמְסְכנו ת ְלַפְרע ה. אֶּ בֶּ

ת ַרַעְמֵסס.  ם ְואֶּ  ִפת 

נֱֶּאַמר: ַוַיֲעִבדּו   -ַוִיְתנּו ָעֵלינּו ֲעֹבָדה ָקָשה -   ְכמו   שֶּ
ְך.  ת ְבֵני  ִיְשָרֵאל ְבָפרֶּ  ִמְצַרים אֶּ

 

   *12b ת ל יי ֱאֹלֵהי ֲאֹבֵתינּו, ַוִיְשַמע יי אֶּ ַוִנְצַעק אֶּ
ת ַלֲחֵצנּו. ֹקֵלנּו, ַוַיְרא אֶּ  ת ֲעָמֵלנּו ְואֶּ  ת ָעְנֵינּו ְואֶּ

ל יי ֱאֹלֵהי ֲאֹבֵתינּו -   נֱֶּאַמר: ַוְיִהי   -ַוִנְצַעק אֶּ ְכָמה  שֶּ
ְך ִמְצַרים , ַוֵיָאְנחּו ְבֵני   לֶּ ַבָיִמים ָהַרִבים ָהֵהם ַוָּיָמת מֶּ

ל ָהאֱ  ָדה ַוִּיְזָעקּו, ַוַּתַעל ַשְוָעָתם אֶּ ֹלִהים ִיְשָרֵאל ִמן ָהֲעבו 
ָדה.   ִמן ָהֲעב 

ת ֹקֵלנּו -   נֱֶּאַמר: ַוִּיְשַמע ֱאֹלִהים   -ַוִיְשַמע יי אֶּ ְכָמה  שֶּ
ת ַאְבָרָהם,   ת ְבִריתו  אֶּ ר ֱאֹלִהים  אֶּ ת ַנֲאָקָתם, ַוִּיְזכו  אֶּ

ב.  ת ַיֲעק  ת ִיְצָחק ואֶּ  אֶּ

ת ָעְנֵינ-   ץ,  ְכָמה -ּו ַוַיְרא אֶּ רֶּ ְך אֶּ רֶּ   זו  ְפִרישּות דֶּ
ת ְבני  ִיְשָרֵאל ַוֵּיַדע ֱאֹלִהים .  נֱֶּאַמר: ַוַיְרא ֱאֹלִהים  אֶּ  שֶּ

ת ֲעָמֵלנּו -   נֱֶּאַמר: ָכל ַהֵבן  -ְואֶּ ֵאלּו ַהָבִנים.  ְכָמה  שֶּ
ָרה ַּתְשִליכֻׁהּו ְוָכל ַהַבת ְּתַחּיּון.  ד ַהְיא   ַהִּילו 

ֵצנּו -   ת ַלחֶּ נֶּ  -ְואֶּ ו  ַהְדַחק,  ְכָמה  שֶּ ֱאַמר: ְוַגם ָרִאיִתי זֶּ
ָתם.  ר ִמְצַרים  ֹלֲחִצים א  ת ַהַלַחץ ֲאשֶּ  אֶּ

 
   *12c ,ַויוִֹצֵאנּו יי ִמִמְצַרים  ְבָיד ֲחָזָקה ּוִבְזֹרַע ְנטּוָיה

 ּוְבֹמָרא ָגֹדל, ּוְבֹאתוֹת ּוְבֹמְפִתים. 

ֹלא ַעל ְיֵדי ַמְלָאְך, ְוֹלא  ַעל ְיֵדי  -  ַויוִֹצֵאנּו יי ִמִמְצַרים-  
ָלא ַהָקדוֹש ָברּוְך הּואָרף,  ְוֹלא ַעל ְיֵדי ָשִליַח, שָ   אֶּ

ץ ִמְצַרים   רֶּ נֱֶּאַמר: ְוָעַבְרִּתי ְבאֶּ , שֶּ דו  ּוְבַעְצמו  ִבְכבו 
ץ ִמְצַרים  ֵמָאָדם  רֶּ ר ְבאֶּ ה, ְוִהֵכיִתי ָכל ְבכו  ַבַלְיָלה ַהזֶּ

ה  ֱעשֶּ  ְשָפִטים. ֲאִני יי. ְוַעד ְבֵהָמה, ּוְבָכל ֱאֹלֵהי ִמְצַרים  אֶּ
ה    ץ ִמְצַרים  ַבַלְיָלה  ַהזֶּ רֶּ  ֲאִני ְוֹלא ַמְלָאְך  -ְוָעַבְרִּתי ְבאֶּ
ץ ִמְצַרים     רֶּ ר ְבאֶּ  ֲאִני ְוֹלא ָשָרף   -ְוִהֵכיִתי ָכל ְבכו 
ה ְשָפִטים    ֱעשֶּ ֲאִני וֹלא   -ּוְבָכל ֱאֹלֵהי ִמְצַרים  אֶּ

 הּוא וֹלא ַאֵחר. ֲאִני   -ֲאִני יי    ַהָשִליַח. 

רזו   - ְבָיד ֲחָזָקה-   בֶּ נֱֶּאַמר: ִהֵנה יד יי ַהדֶּ ,  ְכָמה  שֶּ
ִרים, ַבְגַמִלים,  ה, ַבסּוִסים, ַבֲחמ  ר ַבָשדֶּ ָיה ְבִמְקְנָך ֲאשֶּ הו 

ד.  ר ָכֵבד ְמא  בֶּ אן, דֶּ  ַבָבָקר ּוַבּצ 

בזו   - ּוִבְזֹרַע ְנטּוָיה-   רֶּ נֶּאֱ ַהחֶּ ַמר: ְוַחְרבו  ,  ְכָמה  שֶּ
, ְנטּוָיה ַעל ְירּוָשַלִים.   ְשלּוָפה ְבָידו 

נֱֶּאַמר: או   -ּוְבֹמָרא ָגֹדל -   זו  ִגלּוי ְשִכיָנה,  ְכָמה     שֶּ
י ְבַמס ת  ב גו  רֶּ י ִמקֶּ ֲהִנָסה ֱאֹלִהים  ָלב א ָלַקַחת לו  גו 

ְפִתים, ּוְבִמְלָחָמה ּוְבָיד ֲחָזָקה  ת ּוְבמו  ת  ַע ְבא  ּוִבְזרו 
ם יי  ר ָעָשה ָלכֶּ ִלים, ְככ ל ֲאשֶּ ָרִאים ְגד  ְנטּוָיה, ּוְבמו 

ם ְבִמְצַרים  ְלֵעינֶּיָך.   ֱאֹלֵהיכֶּ

ה  - ּוְבֹאתוֹת-   ת ַהַמטֶּ נֱֶּאַמר: ְואֶּ ה,  ְכָמה     שֶּ ה ַהַמטֶּ זֶּ
ת.  ת  ת ָהא  ה בו  אֶּ ר ַּתֲעשֶּ ה  ִּתַקח ְבָיְדָך, ֲאשֶּ  ַהזֶּ

נֱֶּאַמר: ְוָנַתִּתי  - יםּוְבֹמְפִת -   ה ַהָדם,  ְכָמה     שֶּ זֶּ
ץ ְפִתים ַבָשַמִים ּוָבָארֶּ  . - מו 

 ְוִתיְמרוֹת ָעָשן. - ָוֵאש  -ָדם                
 

   *12d ַָע ְנטּוָיה ְשַתִים -: ְבָיד ֲחָזָקה ָבר ַאֵחרד  -, ּוִבְזר 
ָרא ָגד ל ְשַתִים תו ת ְשַתִים  -, ּוְבמ  , ְשַתִים  -, ּוְבא 

ְפִתים   . ְשַתִים  -ּוְבמ 
ֵהִביא ַהָקדוֹש ָברּוְך הּוא ַעל  ר ַמכוֹת שֶּ שֶּ  ֵאלּו עֶּ

 : ַהִמְצִרים  ְבִמְצַרים , ְוֵאלּו ֵהן
 ִכִנים ְצֵפְרֵדעַ  ָדם

ר  ָערוֹב בֶּ  ְשִחין דֶּ
ה  ָברד ך   ַאְרבֶּ  חשֶּ
 ַמַכת ְבכוֹרוֹת  ְ     

 
ם ִסָמִנים:  ֵתן ָבהֶּ  ַרִבי ְיהּוָדה ָהָיה נו 

   ְבַאַח"ב.   ַעַד"ש     ַצ"ְךְד     

ָלקּו ַרִבי יוֵֹסי ַהְגִליִלי אוֵֹמר13*    ֵמר שֶּ : ִמַנִין ַאָּתה  או 
ר ַמכו ת ְוַעל ַהָים ָלקּו ֲחִמִשים ַהִמצְ  שֶּ ִרים  ְבִמְצַרים  עֶּ
ת     10x5=50 ]1:5 [ יד -..אצבע.  ...ַמכו 

ֲזר  אוֵֹמר \ ֵהִביא ַרִבי  ֱאִליעֶּ ָכל ַמָכה ּוַמָכה שֶּ : ִמַנִין שֶּ
ל  ש ָברּוְך הּוא ַעל ַהִמְצִרים  ְבִמְצַרִים  ָהְיָתה שֶּ ַהָקדו 

נֱֶּאַמר: ַאְרַבע ַמכוֹת ן ַאפ ח ָבםְיַשלַ ?  שֶּ   ....וֲחרו 

א  אוֵֹמר\ ָכל ַמָכה וַמָכה  שֵהבִיא ַרִבי  ֲעִקיבֶּ : ִמַנִין שֶּ
ל  ש ָברּוְך הּוא על ַהִמְצִרים  ְבִמְצַרים  ָהְיָתה שֶּ ַהָקדו 

נֱֶּאַמר:  ָחֵמש ַמכוֹת ַשַלח ָבם? שֶּ , ִיְ ן ַאפו   ...ֲחרו 

 
  קוֹם ָעֵלינּו!ַכָמה  ַמֲעלוֹת טוֹבוֹת ַלמָ 14*   

ם ְשָפִטים,  ִאלּו הוִֹציָאנּו ִמִמְצַרים ְוֹלא ָעָשה ָבהֶּ
 . ַדֵיינּו   

ץ  ִיְשָרֵאל... רֶּ ת ֵבית  ִאלּו  ִהְכִניָסנּו ְלאֶּ ְוֹלא ָבָנה ָלנּו אֶּ
  ַדֵיינּו.   ַהְבִחיָרה

ת ַלָמקו ם  ַעל ַאַחת, ַכָמה  וַכָמה-  לֶּ פֶּ ָבה ְכפּוָלה ּוְמכֻׁ , טו 
הוִֹציָאנּו ִמִמְצַרים ,ָעֵלינּו:   שֶּ

ם ְשָפִטים    ...,ְוָעָשה ָבהֶּ

ת ֵבית ַהְבִחיָרה…  ֵתינּו.  ּוָבָנה ָלנּו אֶּ נו   ְלַכֵפר ַעל ָלל ֲעו 
 

ֹּלא ָאַמר ְשלָשה 15*    ַרָבן ַגְמִליֵאל ָהָיה  אוֵֹמר:ָכל שֶּ
ַסח,  ֹלא ָיָצא ְיֵדי חוָֹבתוֹ,   ְדָבִרים ֵאלּו ַבפֶּ

ַסח,ֵאלּו ֵהן: וְ      ַמָצה, ּוָמרוֹר.  פֶּ

ַסח-  ֵבית ַהִמְקָדש  פֶּ ְכִלים ִבְזַמן שֶּ ֵתינּו או  ָהיּו ֲאבו  שֶּ
ש ָברּוְך  ַסח ַהָקדו  פֶָּ ָהָיה ַקָים, ַעל שּום ָמה? ַעל שּום שֶּ
ם  נֱֶּאַמר: ַוֲאַמְרּתֶּ ֵתינּו ְבִמְצַרים , שֶּ הּוא ַעל ָבֵּתי ֲאבו 

ַבח פֶּ  ַסח ַעל ָבֵּתי ְבני  ִיְשָרֵאל זֶּ ר פֶָּ ַסח הּוא ַליי, ֲאשֶּ
ת ָבֵּתינּו ִהִּציל? ַוִּיק ד  ת ִמְצַרים , ְואֶּ ְבִמְצַרים  ְבָנְגפו  אֶּ

 ָהָעם ַוִּיְשַּתחוּו. 

ֹלא  ַמָצה-  ְכִלים, ַעל שּום מה? ַעל שּום  שֶּ זו שאנו או 
ֵתינּו ל  ֲאבו  ִנְגָלה   ִהְסִפיק ְבֵצָקם שֶּ ְלַהֲחִמיץ ַעד שֶּ

ש ָברּוְך הּוא,  ְך ַמְלֵכי ַהְמָלִכים, ַהָקדו  לֶּ ם מֶּ ֲעֵליהֶּ
ִציאּו  ר הו  ת  ַהָבֵצק ֲאשֶּ נֱֶּאַמר: ַוּי אפּו אֶּ ּוְגָאָלם, שֶּ

ת, ִכי  ֹלא ָחֵמץ, ִכי ג ְרשּו ִמִמְצַרים   ת ַמּצו  ג  ִמִמְצַרים  עֻׁ
ם. ְוֹלא ָיְכלּו ְלִהְתַמְהֵמהַ   , ְוַגם ֵצָדה  ֹלא ָעשו ָלהֶּ

ְכִלים, ַעל שּום מה? ַעל שּום  ָמרוֹר-  ָאנּו או  ה שֶּ זֶּ
ֵתינּו  ְבִמְצַרים ,  ת  ַחֵיי  ֲאבו  ֵמְררּו ַהִמְצִרים  אֶּ שֶּ

ר  מֶּ ָדה ָקָשה, ְבח  ת  ַחֵייהם ַבֲעב  נֱֶּאַמר: ַוְיָמֲררּו אֶּ שֶּ
ָדה ַבשָ  ר ּוִבְלֵבִנים ּוְבָכל ֲעב  ָדָתם ֲאשֶּ ת  ָכל  ֲעב  ה אֶּ דֶּ

ְך.  ם ְבָפרֶּ  ָעְבדּו ָבהֶּ
 

ת  ַעְצמוֹ ְכִאלּו 16*    ְבָכל דוֹר ָודוֹר ַחָיב ָאָדם ִלְראוֹת אֶּ
ים  א ִמִמְצַרָ ם ַההּוא הּוא יֶָּ ָצֶָּ נֱֶּאַמר: ְוִהַגְדָּת ְלִבְנָך ַביו  , שֶּ

ה  ָעָשה יי ִלי ְבֵצאִתי ִמִמְצַר  ר, ַבֲעבּור זֶּ  .ים ֵלאמ 
ָלא    ת   ֲאבוֵֹתינּו  ִבְלָבד ָגַאל ַהָקדוֹש ָברּוְך הּוא, אֶּ ֹלא אֶּ

ם נֱֶּאַמר: ַאף אוָֹתנּו  ָגַאל  ִעָמהֶּ  ְואוָֹתנּו הוִֹציא ִמָשם“, שֶּ
ר ִנָשַבע  ץ ֲאשֶּ ת  ָהָארֶּ ת ָלנּו  אֶּ ָתנּו, ָלתֶּ , ְלַמַען ָהִביא א 

ֵתנּו.   “ַלֲאב 
ת  הכו    ס  ַעד ַהְללּוָיה. ַמְגִביִהים אֶּ

, ְלִפיָכְך ֲאַנְחנּו ַחָיִבים ְלהוֹדוֹת, ְלַהֵלל, ְלַשֵבחַ 17*   
ָעָשה ֵמם, ְלַהֵדר, ְלָבֵרְך, ְלַעֵלה ּוְלַקֵלס ְלִמי שֶּ  ְלָפֵאר, ְלרו 

ִציָאנּו  ת  ָכל  ַהִנִסים ָהֵאלּו: הו  ֵתינּו  ְוָלנּו  אֶּ ַלֲאבו 
ן ְלִש  ב, ֵמַעְבדּות ְלֵחרּות ִמָּיגו  ם טו  ל ְליו  ְמָחה, ּוֵמֵאבֶּ

ל,  ר ָגדו  ָלה. ְוֹנאַמר ְלָפָניו ּוֵמֲאֵפָלה ְלאו  ּוִמִשְעבּוד ִלְגאֻּ
  .ַהְללּוָיּהִשיָרה ֲחָדָשה: 


