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הצעה לסדר
קריאה חדשה בהגדת הפסח

פרופ' ישראל יובל

מפורים ועד פסח ומה שביניהם
אסתר פרק ג

יל ּפוּר הוּא ַהּגֹוָרל ִלְפנֵי  ֵורֹוׁש ִהּפִ לְֶך ֲאַחׁשְ ֵרה לַּמֶ ים ֶעשְׂ ּתֵ נַת ׁשְ ׁשְ חֶֹדׁש ָהִראׁשֹון הוּא חֶֹדׁש ִניָסן ּבִ ז ּבַ
ר הוּא חֶֹדׁש ֲאָדר. נֵים ָעשָׂ ָהָמן ִמיֹּום ְליֹום וֵּמחֶֹדׁש ְלחֶֹדׁש ׁשְ

ר ִצוָּה ָהָמן ֶאל  ָכל ֲאׁשֶ ּכֵָתב ּכְ ר יֹום ּבֹו ַויִּ ה ָעשָׂ לֹוׁשָ ׁשְ חֶֹדׁש ָהִראׁשֹון ּבִ לְֶך ּבַ ְראוּ סְֹפֵרי ַהּמֶ ּקָ יב ַויִּ
ְכָתָבּה  ֵרי ַעם ָוָעם ְמִדינָה וְּמִדינָה ּכִ ר ַעל ְמִדינָה וְּמִדינָה ְוֶאל שָׂ חֹות ֲאׁשֶ לְֶך ְוֶאל ַהּפַ נֵי ַהּמֶ ְרּפְ ּדַ ֲאַחׁשְ

לֶךְ. ַעת ַהּמֶ ַטּבַ ם ּבְ ב ְונְֶחּתָ ֵורֹׁש ִנְכּתָ לְֶך ֲאַחׁשְ ם ַהּמֶ ׁשֵ ְלׁשֹונֹו ּבְ ְוַעם ָוָעם ּכִ
ד ֶאת ּכָל ַהיְּהוִּדים ִמנַַּער  ִמיד לֲַהרֹג וְּלַאּבֵ לְֶך ְלַהׁשְ יַד ָהָרִצים ֶאל ּכָל ְמִדינֹות ַהּמֶ לֹוַח ְסָפִרים ּבְ יג ְוִנׁשְ

לָלָם לָבֹוז. ר הוּא חֶֹדׁש ֲאָדר וּׁשְ נֵים ָעשָׂ ר ְלחֶֹדׁש ׁשְ ה ָעשָׂ לֹוׁשָ ׁשְ יֹום ֶאָחד ּבִ ים ּבְ ְוַעד ָזֵקן ַטף ְונָׁשִ

תרגום שני לאסתר ו, א

"בלילה ההוא נדדה שנת המלך". ביה בלילה ההוא נדת שינתא דמלכא. ביה בלילה ההוא נפק 
פורקנא ליהודאי. ביה בלילה אדברת שרה לביתיה דאבימלך. ביה בלילה אתקטלו כל בוכרא 

דמצראי.

אסתר רבה ז, יא

כשאמר המן הרשע לאבד את ישראל אמר: היאך אני שולט בהן? הריני מפיל גורלות. ורוח 
הקודש צווחת "ועל עמי יפילו גורל" )יואל ד(?! אמר לו הקב"ה: רשע בן רשע, גורלך עולה 

להיצלב.
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מתי כז, 35

ויהי כאשר צלבו אותו ויחלקו להם את בגדיו וגורל הפילו למלאת את אשר נאמר בפי הנביא 
"יחלקו בגדי להם ועל לבושי יפילו גורל" )תהלים כב, 19(.

תולדות ישו
S. Krauss, Das Leben Jesu nach jüdischen Quellen, Berlin 1902, 120

ובאו לתלותו )את ישו( על העץ. ואותו רשע התנה על העצים שלא יקבלו אותו כשהיו האותיות 
עמו מפני שידע שלא יהיו מניחין אותו וכל עץ שהיו תולין אותו עליו היה נשבר אצלו. עד 

שהביאו עץ של כרוב ותלו אותו עליו ולא נשבר, שלא התנה על הכרוב.

תרגום שני לאסתר  
)לוי גינצבורג, אגדות היהודים, כרך ו, עמ' 171-170(

בשעה שהיה מרדכי מוציא את המן לתליה, ענה המן ואמר למרדכי: בבקשה ממך, מרדכי 
הצדיק, שלא תצלבני כמו שצולבים בני אדם הדיוטים, חוס על כבודי ואל תהרגני כמו שאמרו 

לזקני אגג, בבקשה ממך, חוס על נפשי, אדוני מרדכי הצדיק, אל תתלה את שיבתי על עץ, הרגני 
כמו שתהרגני, את ראשי הסר בחרב המלך, שבה מומתים כל שרי המדינה, ואל תתנני בקלון 
הזה לתלותני על העץ. והיה המן צווח ובוכה, ומרדכי לא הטה לו אזנו שהיתה קורה של ארז 

זו מוכנה לו להמן מששת ימי בראשית. אותו העץ שהכין המן למרדכי בעצת זרש אשתו, עליו 
תלוהו. ומה היה אותו עץ? אטד היה. ומה ראה אטד להעשות תליה להמן מכל העצים? שבשעה 

שבא המן להכין העץ, קרא הקדוש ברוך הוא ואמר להם: מי יתן עצמו ויתלה רשע זה עליו? 
תאנה אמרה: אני אתן נפשי, שבי נמשלו ישראל, ולא עוד אלא שממני מביאים בכורים: גפן 
אמרה: אני אתן נפשי, שבי נמשלו ישראל וממני מנסכים יין על גבי המזבח; רימון אמר: אני 

אתן נפשי, שבי נמשלו ישראל; אגוז אמר: אני אתן נפשי, שבי נמשלו ישראל; אתרוג אמר: אני 
אתן נפשי, שממני נוטלים למצוה ביום ראשון של חג; דקל אמר: אני אתן נפשי, שבי נמשלו 

ישראל ובי הם מקלסים לפני ה' בחג הסוכות; הדס אמר: אני אתן נפשי, שבי נמשלו ישראל; 
ערבה אמרה: אני אתן נפשי, שבי נמשלו ישראל; ארז אמר: אני אתן נפשי, שבי נמשלו ישראל; 

זית אמר: אני אתן נפשי, שבי נמשלו ישראל וממני הם נוטלים לשמן למאור של מצוה. והיו 
העצים מצטופפים ומתגבהים עצמם לפני הקדוש־ברוך־הוא וכל אחד ואחד אומר: אני נותן 

נפשי ויתלה רשע זה עלי. לבסוף בא הקוץ לפני הקדוש־ברוך־הוא. אמר לפניו: רבונו של עולם, 
כל מה שבראת בעולמך לכבודך בראת, ואלו כולם מצאו להם זכות שלא לחנם נבראו, ואני, 
למה אני בעולמך? אין לי זכות ולא פתחון פה לפניך, אלא אם כשר הדבר בעיניך, בורא כל, 

אני אתן את נפשי ויתלה רשע זה עלי, ויבוא מין אצל מינו, שהרשעים נמשלו לקוצים, ויתלה 
קוצץ בן קוצץ על קוץ בן קוץ. מיד קבל ממנו הקדוש ברוך הוא מלמעלה, ובאותה שעה גזר המן 
הרשע מלמטה לעבדיו לעשות עץ גבוה חמשים אמה, כדי שיראה בכל המדינה. אמרו לו עבדיו, 

וכי היכן נמצא עץ קוץ גבוה כזה, לא נמצא אלא בדירה שלך. מה עשה אותו רשע? החריב 
אכסדרה נאשה שלו ונטלו משם והכינו לתליה
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חוק של תאודוסיוס השני משנת 408
מתוך: אמנון לינדר, היהודים והיהדות בחוקי הקיסרות הרומית, ירושלים תשמ"ג, עמ' 172

שני האימפרטורים האוגוסטים הונוריוס ותיאודוסיוס לאנתימיוס, פרייפקטוס פרייטוריו 
מושלי הפקובינקיות יאסרו על היהודים להעלות באש את המן לזכר עונשו בעבר בטקס מסוים 

של יום חגם, ולשרוף - ברוח של חילול קודש ולשם ביזוי האמונה הנוצרית - דמות שיש בה 
משום חיקוי הצלב הקדוש. אל יערבו את סמל אמונתנו במהתלותיהם, אלא ירסנו את טקסיהם 

בטרם יגיעו לכלל ביזוי החוק הנוצרי, שכן עתידים הם ללא ספק להפסיד את אשר הותר להם 
עד כה אם לא יימנעו מן האסור.

ניתן ביום הרביעי לפני הקאלנדים של יוני בקונסטאטינופוליס, בקונסולאט של באסוס ושל 
פיליפוס.

סוקרטס סכולסטיקוס, היסטוריה כנסייתית, 7:16

מיד לאחר מכן חידשו היהודים את מעשיהם חורשי הרעה והמופקרים נגד הנוצרים, והם 
המיטו על עצמם עונש ראוי. במקום שנקרא אינמסטר, השוכן בין חאלקיס לאנטיוכיה בסוריה, 

השתעשעו היהודים בדרכם הרגילה בסוגים שונים של מעשי ספורט. בדרך זו הם שקעו 
במנהגים אבסורדיים רבים ובסופו של דבר בהיותם נתונים בשכרונם הם נמצאו אשמים בכך 

שבזו לנוצרים ואף למושיע עצמו )ישוע(. הם תפסו ילד נוצרי, קשרו אותו לצלב והחלו ללעוג 
ולבוז לו. בתוך זמן קצר חימתם בערה בהם, הם הילקו את הילד והוא מת תחת ידיהם. המעשה 

הזה גרם לקרע עמוק בינם לבין הנוצרים, ומיד לאחר שהמעשה הובא לידיעתם של הקיסרים 
הם פרסמו צווים למושל הפרובינקיה לגלות ולהעניש את העבריינים. כתוצאה מכך הוטל על 
התושבים היהודים של המקום הזה עונש בגין מעשה הרשעות שהם עוללו בספורט המופקר 

שלהם.

תלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף סד עמוד ב 

אמר רב יהודה: אינו חייב עד שיעבירנו דרך העברה. היכי דמי? אמר אביי: שרגא דליבני 
במיצעי, נורא מהאי גיסא ונורא מהאי גיסא. רבא אמר: כמשוורתא דפוריא. 

רש"י מסכת סנהדרין דף סד עמוד ב 

רבא אמר כמשוורתא דפוריא: אינו מעבירו ברגליו אלא קופץ ברגליו כדרך שהתינוקות קופצין 
בימי הפורים, שהיתה חפירה בארץ והאש בוער בו והוא קופץ משפה לשפה.

אוצר הגאונים, סנהדרין, סד ע"ב

מנהג בבבל ועילם כולו: הבחורים עושין צורה כדמות המן ותולין אותה על גגותיהן ד' וה' 
ימים ובימי הפורים עושין מדורה גדולה ומשליכין אותה הצורה באש ומשליכים עליה מלח 

הרבה כדי לשעות לה קול והבחורים עומדין סביבה ומזמרין בכל מיני זמר ושמחין. וגם יש לה 
טבעת תלויה בתוך האש שתולין בה המן וקופצין מצד האש לצד האחר, ואותה טבעת נקראת 

משוורתא, כלומר בית הקפיצה.
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ספר המנהיג הלכות מגילה עמוד רמט

מה שנהגו כל ישראל לעשות מדורות גדולות בלילי הפורים וקופצים עליהן והוא משוורתא 
דפוריא.

מכילתא דר' ישמעאל, מהדורת הורוויץ ורבין, ירושלים תש"ל, עמ' 39

"וראה את הדם" )שמות יב, כג( – רואה הוא דם עקדתו של יצחק, שנאמר: "ויקרא אברהם שם 
המקום ההוא ה' יראה" )בראשית כב, יד(. וכתיב: "ובהשחית בעם ראה" )דברי הימים א כא, 
טו( – מה ראה? ראה דם עקדתו של יצחק, שנאמר: "אלהים יראה לו השה לעולה" )בראשית 

כב, ה(.

פיוט ר' אפרים בן יעקב מבון
שפיגל, מאגדות העקידה, ספר אלכסנדר מארקס, תש"י, עמ' תקלח-תקמז

מיהר ונתן עליו ארכובותיו
וכגבור אמץ שתי זרועותיו
בידיו אמונה שחטו בתוכן

וטבוח טבח והכן
רד טל תחי עליו ונתחיה

תפשו לשחטו פעם שנייה
יעיד הקמרא ולדבר רגלים

ויקרא ה' אל אברהם שנית מן השמים.
ענו מלאכי השרת במהומה

שתי שחיטות הישנן בבהמה?
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הפסח במקרא: חג של קורבן ועלייה לרגל

 )P( שמות יב

ציווי האל למשה: פסח מצרים
ים, ִראׁשֹון  ֶאֶרץ ִמְצַרִים לֵאמֹר. ב ַהחֶֹדׁש ַהּזֶה לֶָכם רֹאׁש ֳחָדׁשִ ה ְוֶאל ַאֲהרֹן ּבְ א ַויֹּאֶמר ְיהָוה ֶאל מֹׁשֶ

ָעשֹׂר לַחֶֹדׁש ַהּזֶה, ְוִיְקחוּ לֶָהם ִאיׁש  ָרֵאל לֵאמֹר ּבֶ רוּ ֶאל ּכָל ֲעַדת ִישְׂ ּבְ נָה. ג ּדַ ָ י ַהּשׁ הוּא לֶָכם ְלָחְדׁשֵ
יתֹו  רֹב ֶאל ּבֵ ֵכנֹו ַהּקָ ה ְולַָקח הוּא וּׁשְ ִית ִמְהיֹות ִמּשֶׂ ִית. ד ְוִאם ִיְמַעט ַהּבַ ה לַּבָ ה ְלֵבית ָאבֹת שֶׂ שֶׂ

ים  ָבשִׂ נָה ִיְהיֶה לֶָכם; ִמן ַהּכְ ן ׁשָ ה ָתִמים ָזָכר ּבֶ ה. ה שֶׂ כֹּסוּ ַעל ַהּשֶׂ ִמְכַסת ְנָפׁשֹת, ִאיׁש ְלִפי ָאְכלֹו ּתָ ּבְ
ֲחטוּ אֹתֹו ּכֹל ְקַהל  ר יֹום לַחֶֹדׁש ַהּזֶה; ְוׁשָ ָעה ָעשָׂ ֶמֶרת ַעד ַאְרּבָ חוּ. ו ְוָהיָה לֶָכם ְלִמׁשְ ּקָ ים ּתִ וִּמן ָהִעּזִ

ר  ים ֲאׁשֶ ּתִ קֹוף ַעל ַהּבָ ׁשְ זוּזֹת ְוַעל ַהּמַ י ַהּמְ ּתֵ ם ְונְָתנוּ ַעל ׁשְ ִים. ז ְולְָקחוּ ִמן ַהּדָ ין ָהַעְרּבָ ָרֵאל ּבֵ ֲעַדת ִישְׂ
ּלְַילָה ַהּזֶה ְצִלי ֵאׁש וַּמּצֹות ַעל ְמרִֹרים יֹאְכֻלהוּ.  ר ּבַ שָׂ ֶהם. ח ְוָאְכלוּ ֶאת ַהּבָ יֹאְכלוּ אֹתֹו ּבָ

ָרָעיו ְוַעל ִקְרּבוֹ. י ְולֹא  י ִאם ְצִלי ֵאׁש רֹאׁשֹו ַעל ּכְ ִים, ּכִ ּמָ ל ּבַ ָ ל ְמֻבּשׁ ּנוּ נָא וָּבׁשֵ ט ַאל ּתֹאְכלוּ ִמּמֶ
רֹפוּ. יא ְוָכָכה ּתֹאְכלוּ אֹתֹו ָמְתנֵיֶכם ֲחֻגִרים  שְׂ ֵאׁש ּתִ ּנוּ ַעד ּבֶֹקר ּבָ ּנוּ ַעד ּבֶֹקר; ְוַהּנָֹתר ִמּמֶ תֹוִתירוּ ִמּמֶ

י ְבֶאֶרץ  ַסח הוּא לַיהָוה. יב ְוָעַבְרּתִ זֹון ּפֶ ִחּפָ ם אֹתֹו ּבְ יְֶדֶכם; ַוֲאַכְלּתֶ ְלֶכם ּבְ ַרְגלֵיֶכם וַּמּקֶ נֲַעלֵיֶכם ּבְ
ה  ֵהָמה; וְּבָכל ֱאלֵֹהי ִמְצַרִים ֶאֱעשֶׂ ֶאֶרץ ִמְצַרִים ֵמָאָדם ְוַעד ּבְ כֹור ּבְ ּלְַילָה ַהּזֶה ְוִהּכֵיִתי ָכל ּבְ ִמְצַרִים ּבַ

י  ם וָּפַסְחּתִ ם ְוָרִאיִתי ֶאת ַהּדָ ם ׁשָ ר ַאּתֶ ים ֲאׁשֶ ּתִ ם לֶָכם ְלאֹת ַעל ַהּבָ ָפִטים ֲאִני ְיהָוה. יג ְוָהיָה ַהּדָ ׁשְ
ֶאֶרץ ִמְצָרִים. ַהּכִֹתי ּבְ ִחית ּבְ ֲעלֵֶכם ְולֹא ִיְהיֶה ָבֶכם נֶגֶף ְלַמׁשְ

ציווי האל למשה: פסח דורות )מצות(
ְבַעת  ָחּגֻהוּ. טו ׁשִ ת עֹולָם ּתְ יד ְוָהיָה ַהיֹּום ַהּזֶה לֶָכם ְלִזּכָרֹון ְוַחּגֶֹתם אֹתֹו ַחג לַיהָוה ְלדֹרֵֹתיֶכם ֻחּקַ
י ּכָל אֵֹכל ָחֵמץ ְוִנְכְרָתה ַהנֶֶּפׁש  יֶכם: ּכִ ּתֵ אֹר ִמּבָ יתוּ ּשְׂ ּבִ ׁשְ יֹּום ָהִראׁשֹון ּתַ יִָמים ַמּצֹות ּתֹאֵכלוּ ַאְך ּבַ

ִביִעי  ְ ִבִעי. טז וַּביֹּום ָהִראׁשֹון ִמְקָרא קֶֹדׁש וַּביֹּום ַהּשׁ ְ ָרֵאל ִמיֹּום ָהִראׁשֹן ַעד יֹום ַהּשׁ שְׂ ַהִהוא ִמיִּ
ה  ר יֵָאֵכל ְלָכל נֶֶפׁש הוּא ְלַבּדֹו יֵָעשֶׂ ה ָבֶהם ַאְך ֲאׁשֶ ִמְקָרא קֶֹדׁש ִיְהיֶה לֶָכם, ּכָל ְמלָאָכה לֹא יֵָעשֶׂ

ֶעֶצם ַהיֹּום ַהּזֶה הֹוֵצאִתי ֶאת ִצְבאֹוֵתיֶכם ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים;  י ּבְ ּצֹות ּכִ ם ֶאת ַהּמַ ַמְרּתֶ לֶָכם. יז וּׁשְ
ֶעֶרב ּתֹאְכלוּ  ר יֹום לַחֶֹדׁש ּבָ ָעה ָעשָׂ ַאְרּבָ ִראׁשֹן ּבְ ת עֹולָם. יח ּבָ ם ֶאת ַהיֹּום ַהּזֶה ְלדֹרֵֹתיֶכם ֻחּקַ ַמְרּתֶ וּׁשְ

י ּכָל אֵֹכל  יֶכם: ּכִ ָבּתֵ ֵצא ּבְ אֹר לֹא ִיּמָ ְבַעת יִָמים שְׂ ָעֶרב. יט ׁשִ ִרים לַחֶֹדׁש ּבָ ַמּצֹת ַעד יֹום ָהֶאָחד ְוֶעשְׂ
כֹל  ּגֵר וְּבֶאְזַרח ָהָאֶרץ. כ ּכָל ַמְחֶמֶצת לֹא תֹאֵכלוּ; ּבְ ָרֵאל ּבַ ַמְחֶמֶצת ְוִנְכְרָתה ַהנֶֶּפׁש ַהִהוא ֵמֲעַדת ִישְׂ

בֵֹתיֶכם ּתֹאְכלוּ ַמּצֹות. מֹוׁשְ

ציווי משה לזקני ישראל: פסח מצרים
ֲחטוּ  חֵֹתיֶכם ְוׁשַ ּפְ כוּ וְּקחוּ לֶָכם צֹאן ְלִמׁשְ ָרֵאל ַויֹּאֶמר ֲאלֵֶהם: ִמׁשְ ה ְלָכל ִזְקנֵי ִישְׂ ְקָרא מֹׁשֶ כא ַויִּ

זוּזֹת  י ַהּמְ ּתֵ קֹוף ְוֶאל ׁשְ ׁשְ ם ֶאל ַהּמַ ּסַף ְוִהּגְַעּתֶ ר ּבַ ם ֲאׁשֶ ּדָ ם ּבַ ת ֵאזֹוב וְּטַבְלּתֶ ם ֲאֻגּדַ ַסח. כב וְּלַקְחּתֶ ַהּפָ
יתֹו ַעד ּבֶֹקר. כג ְוָעַבר ְיהָוה ִלְנּגֹף ֶאת ִמְצַרִים  ַתח ּבֵ ם לֹא ֵתְצאוּ ִאיׁש ִמּפֶ ּסָף; ְוַאּתֶ ר ּבַ ם ֲאׁשֶ ִמן ַהּדָ

ִחית לָבֹא ֶאל  ׁשְ ן ַהּמַ ַתח ְולֹא ִיּתֵ זוּזֹת; וָּפַסח ְיהָוה ַעל ַהּפֶ י ַהּמְ ּתֵ קֹוף ְוַעל ׁשְ ׁשְ ם ַעל ַהּמַ ְוָרָאה ֶאת ַהּדָ
יֶכם ִלְנּגֹף. ּתֵ ּבָ
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ציווי משה לזקני ישראל: פסח דורות )קורבן הפסח(
ן  ר ִיּתֵ י ָתבֹאוּ ֶאל ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ ָבר ַהּזֶה ְלָחק ְלךָ וְּלָבנֶיךָ ַעד עֹולָם. כה ְוָהיָה ּכִ ם ֶאת ַהּדָ ַמְרּתֶ כד וּׁשְ

נֵיֶכם: ָמה ָהֲעבָֹדה  י יֹאְמרוּ ֲאלֵיֶכם ּבְ ם ֶאת ָהֲעבָֹדה ַהּזֹאת. כו ְוָהיָה ּכִ ַמְרּתֶ ר, וּׁשְ ּבֵ ר ּדִ ֲאׁשֶ ְיהָוה לֶָכם ּכַ
נְָגּפֹו ֶאת  ִמְצַרִים ּבְ ָרֵאל ּבְ י ְבנֵי ִישְׂ ּתֵ ַסח ַעל ּבָ ר ּפָ ַסח הוּא לַיהָוה ֲאׁשֶ ם ֶזַבח ּפֶ ַהּזֹאת לֶָכם. כז ַוֲאַמְרּתֶ

ֲחווּ. ּתַ ׁשְ ּקֹד ָהָעם ַויִּ יל ַויִּ ינוּ ִהּצִ ּתֵ ִמְצַרִים ְוֶאת ּבָ

הביצוע והסיפור: פסח מצרים
ֲחִצי ַהּלְַילָה  ה ְוַאֲהרֹן ּכֵן ָעשׂוּ. כט ַוְיִהי ּבַ ר ִצוָּה ְיהָוה ֶאת מֹׁשֶ ֲאׁשֶ ָרֵאל ּכַ נֵי ִישְׂ כח ַויְֵּלכוּ ַויֲַּעשׂוּ ּבְ

ֵבית ַהּבֹור;  ר ּבְ ִבי ֲאׁשֶ ְ כֹור ַהּשׁ ְסאֹו ַעד ּבְ ב ַעל ּכִ ְרעֹה ַהיֹּׁשֵ כֹר ּפַ ֶאֶרץ ִמְצַרִים ִמּבְ כֹור ּבְ ַויהָוה ִהּכָה ָכל ּבְ
י  ִמְצָרִים: ּכִ ִהי ְצָעָקה ְגדֹלָה ּבְ ְרעֹה לְַילָה הוּא ְוָכל ֲעָבָדיו ְוָכל ִמְצַרִים ַוּתְ ֵהָמה. ל ַויָָּקם ּפַ כֹור ּבְ ְוכֹל ּבְ
ם  י ּגַם ַאּתֶ אוּ ִמּתֹוְך ַעּמִ ה וְּלַאֲהרֹן לְַילָה ַויֹּאֶמר קוּמוּ ּצְ ְקָרא ְלמֹׁשֶ ם ֵמת. לא ַויִּ ר ֵאין ׁשָ ִית ֲאׁשֶ ֵאין ּבַ

ם ָולֵכוּ;  ְרּתֶ ּבַ ר ּדִ ֲאׁשֶ ַקְרֶכם ְקחוּ ּכַ ְרֶכם. לב ּגַם צֹאְנֶכם ּגַם ּבְ ַדּבֶ ָרֵאל; וְּלכוּ ִעְבדוּ ֶאת ְיהָוה ּכְ נֵי ִישְׂ ּגַם ּבְ
ּלָנוּ ֵמִתים. לד  י ָאְמרוּ ּכֻ ּלְָחם ִמן ָהָאֶרץ: ּכִ ֱחַזק ִמְצַרִים ַעל ָהָעם ְלַמֵהר ְלׁשַ ם ּגַם אִֹתי. לג ַוּתֶ וֵּבַרְכּתֶ

ָרֵאל ָעשׂוּ  ְכָמם. לה וְּבנֵי ִישְׂ ְמלָֹתם ַעל ׁשִ שִׂ ֲארָֹתם ְצֻררֹת ּבְ ֵצקֹו ֶטֶרם יְֶחָמץ; ִמׁשְ א ָהָעם ֶאת ּבְ ּשָׂ ַויִּ
ֵעינֵי ִמְצַרִים  ָמלֹת. לו ַויהָוה נַָתן ֶאת ֵחן ָהָעם ּבְ לֵי ֶכֶסף וְּכלֵי ָזָהב וּשְׂ ְצַרִים ּכְ ֲאלוּ ִמּמִ ׁשְ ה; ַויִּ ְדַבר מֹׁשֶ ּכִ

לוּ ֶאת ִמְצָרִים. ִאלוּם ַוְינַּצְ ַויַּׁשְ

)E( שמות כג
י בֹו יָָצאָת  יִתךָ ְלמֹוֵעד חֶֹדׁש ָהָאִביב ּכִ ר ִצוִּ ֲאׁשֶ ְבַעת יִָמים ּתֹאַכל ַמּצֹות ּכַ מֹר ׁשִ ׁשְ ּצֹות ּתִ טו ֶאת ַחג ַהּמַ

ְצָרִים ְולֹא יֵָראוּ ָפנַי ֵריָקם. ִמּמִ

)J( שמות לד
חֶֹדׁש  י ּבְ יִתךָ ְלמֹוֵעד חֶֹדׁש ָהָאִביב: ּכִ ר ִצוִּ ְבַעת יִָמים ּתֹאַכל ַמּצֹות ֲאׁשֶ מֹר ׁשִ ׁשְ ּצֹות ּתִ יח ֶאת ַחג ַהּמַ

ה  ְפּדֶ ּזָָכר ּפֶֶטר ׁשֹור ָושֶׂה. כ וֶּפֶטר ֲחמֹור ּתִ ְצָרִים. יט ּכָל ּפֶֶטר ֶרֶחם ִלי; ְוָכל ִמְקְנךָ ּתִ ָהָאִביב יָָצאָת ִמּמִ
ֲעבֹד  ת יִָמים ּתַ ׁשֶ ה ְולֹא יֵָראוּ ָפנַי ֵריָקם. כא ׁשֵ ְפּדֶ נֶיךָ ּתִ כֹור ּבָ ה ַוֲעַרְפּתֹו; ּכֹל ּבְ ְבשֶׂה ְוִאם לֹא ִתְפּדֶ

ּבֹת. ׁשְ ִציר ּתִ ָחִריׁש וַּבּקָ ּבֹת; ּבֶ ׁשְ ִביִעי ּתִ ְ וַּביֹּום ַהּשׁ
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שמות לד שמות כג
ְבַעת יִָמים  מֹר  ׁשִ ׁשְ ּצֹות ּתִ ֶאת ַחג ַהּמַ

ר  ּתֹאַכל ַמּצֹות ֲאׁשֶ

חֶֹדׁש  י ּבְ יִתךָ  ְלמֹוֵעד חֶֹדׁש ָהָאִביב  ּכִ ִצוִּ
ְצָרִים ָהָאִביב יָָצאָת ִמּמִ

ֶטר  ּזָָכר  ּפֶ ֶטר ֶרֶחם ִלי; ְוָכל ִמְקְנךָ ּתִ ּכָל ּפֶ
ה   ה ְבשֶׂ ְפּדֶ ה. כ וֶּפֶטר ֲחמֹור ּתִ ׁשֹור ָושֶׂ

נֶיךָ  כֹור ּבָ ה ַוֲעַרְפּתֹו; ּכֹל ּבְ ְוִאם לֹא ִתְפּדֶ
ה ְפּדֶ ּתִ

ְולֹא יֵָראוּ ָפנַי ֵריָקם.

ְבַעת יִָמים  מֹר  ׁשִ ׁשְ ּצֹות ּתִ ֶאת ַחג ַהּמַ
ר  ֲאׁשֶ ּתֹאַכל ַמּצֹות ּכַ

י בֹו  יִתךָ  ְלמֹוֵעד חֶֹדׁש ָהָאִביב  ּכִ ִצוִּ
ְצָרִים יָָצאָת ִמּמִ

ְולֹא יֵָראוּ ָפנַי ֵריָקם.

)P( ויקרא כג
ר  ָעה ָעשָׂ ַאְרּבָ חֶֹדׁש ָהִראׁשֹון  ּבְ מֹוֲעָדם.  ה ּבַ ְקְראוּ אָֹתם ּבְ ר ּתִ ד ֵאּלֶה מֹוֲעֵדי ְיהָוה  ִמְקָרֵאי קֶֹדׁש  ֲאׁשֶ
ְבַעת יִָמים  ּצֹות לַיהָוה  ׁשִ ר יֹום לַחֶֹדׁש ַהּזֶה ַחג ַהּמַ ה ָעשָׂ ָ ַסח לַיהָוה.  ו וַּבֲחִמּשׁ ִים  ּפֶ ין ָהַעְרּבָ לַחֶֹדׁש ּבֵ
ם  יֹּום ָהִראׁשֹון ִמְקָרא קֶֹדׁש ִיְהיֶה לֶָכם  ּכָל ְמלֶאֶכת ֲעבָֹדה לֹא ַתֲעשׂוּ.  ח ְוִהְקַרְבּתֶ ַמּצֹות ּתֹאֵכלוּ.  ז ּבַ

ִביִעי ִמְקָרא קֶֹדׁש  ּכָל ְמלֶאֶכת ֲעבָֹדה לֹא ַתֲעשׂוּ. ְ יֹּום ַהּשׁ ְבַעת יִָמים  ּבַ ה לַיהָוה ׁשִ ֶ ִאּשׁ

)P( במדבר כח
ר יֹום לַחֶֹדׁש ַהּזֶה   ה ָעשָׂ ָ ַסח לַיהָוה.  יז וַּבֲחִמּשׁ ר יֹום לַחֶֹדׁש  ּפֶ ָעה ָעשָׂ ַאְרּבָ טז וַּבחֶֹדׁש ָהִראׁשֹון ּבְ
יֹּום ָהִראׁשֹון ִמְקָרא קֶֹדׁש  ּכָל ְמלֶאֶכת ֲעבָֹדה לֹא ַתֲעשׂוּ.  יט  ְבַעת יִָמים  ַמּצֹות יֵָאֵכל.  יח ּבַ ָחג ׁשִ

ִמיִמם  נָה  ּתְ נֵי ׁשָ ים ּבְ ְבָעה ְכָבשִׂ נִַים ְוַאִיל ֶאָחד; ְוׁשִ נֵי ָבָקר ׁשְ ִרים ּבְ ה עֹלָה לַיהָוה  ּפָ ֶ ם ִאּשׁ ְוִהְקַרְבּתֶ
ֲעשׂוּ.  כא  רִֹנים לַָאִיל ּתַ נֵי ֶעשְׂ ר וּׁשְ רִֹנים לַּפָ ה ֶעשְׂ לֹׁשָ ֶמן  ׁשְ ָ לוּלָה ַבּשׁ ִיְהיוּ לֶָכם.  כ וִּמְנָחָתם סֹלֶת ּבְ

ר ֲעלֵיֶכם.  כג  ִעיר ַחּטָאת ֶאָחד ְלַכּפֵ ים.  כב וּשְׂ ָבשִׂ ְבַעת ַהּכְ ה לַּכֶֶבשׂ ָהֶאָחד ְלׁשִ ֲעשֶׂ רֹון ּתַ רֹון ִעּשָׂ ִעּשָׂ
ְבַעת יִָמים לֶֶחם  ֲעשׂוּ לַיֹּום ׁשִ ֵאּלֶה ּתַ ֲעשׂוּ ֶאת ֵאּלֶה.  כד ּכָ ִמיד ּתַ ר ְלעֹלַת ַהּתָ ִמּלְַבד עֹלַת ַהּבֶֹקר  ֲאׁשֶ

ִביִעי ִמְקָרא קֶֹדׁש ִיְהיֶה לֶָכם  ְ ה  ְוִנְסּכוֹ.  כה וַּביֹּום ַהּשׁ ִמיד יֵָעשֶׂ ה ֵריַח ִניחַֹח לַיהָוה ַעל עֹולַת ַהּתָ ֵ ִאּשׁ
ּכָל ְמלֶאֶכת ֲעבָֹדה לֹא ַתֲעשׂוּ.

)D( דברים טז
חֶֹדׁש ָהָאִביב הֹוִציֲאךָ ְיהָוה ֱאלֶֹהיךָ  י ּבְ ַסח לַיהָוה ֱאלֶֹהיךָ: ּכִ יָת ּפֶ מֹור ֶאת חֶֹדׁש ָהָאִביב ְוָעשִׂ א ׁשָ

ם.  מֹו ׁשָ ּכֵן ׁשְ ר ִיְבַחר ְיהָוה ְלׁשַ קֹום ֲאׁשֶ ּמָ ַסח לַיהָוה ֱאלֶֹהיךָ צֹאן וָּבָקר ּבַ ְצַרִים לְָילָה. ב ְוָזַבְחּתָ ּפֶ ִמּמִ
זֹון יָָצאָת ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים  י ְבִחּפָ ְבַעת יִָמים ּתֹאַכל ָעלָיו ַמּצֹות לֶֶחם עִֹני ּכִ ג לֹא תֹאַכל ָעלָיו ָחֵמץ  ׁשִ
ְבַעת  ֻבְלךָ  ׁשִ ָכל ּגְ אֹר ּבְ ְזּכֹר ֶאת יֹום ֵצאְתךָ ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ּכֹל ְיֵמי ַחיֶּיךָ. ד ְולֹא יֵָרֶאה ְלךָ שְׂ ְלַמַען ּתִ
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ַסח  יֹּום ָהִראׁשֹון לַּבֶֹקר. ה לֹא תוַּכל ִלְזּבַֹח ֶאת ַהּפָ ֶעֶרב ּבַ ח ּבָ ְזּבַ ר ּתִ ר ֲאׁשֶ שָׂ יִָמים; ְולֹא יִָלין ִמן ַהּבָ
מֹו  ּכֵן ׁשְ ר ִיְבַחר ְיהָוה ֱאלֶֹהיךָ ְלׁשַ קֹום ֲאׁשֶ י ִאם ֶאל ַהּמָ ר ְיהָוה ֱאלֶֹהיךָ נֵֹתן לָךְ. ו ּכִ ָעֶריךָ ֲאׁשֶ ַאַחד ׁשְ ּבְ
ר  קֹום ֲאׁשֶ ּמָ ְלּתָ ְוָאַכְלּתָ  ּבַ ַ ְצָרִים. ז וִּבּשׁ ֶמׁש מֹוֵעד ֵצאְתךָ ִמּמִ ֶ בֹוא ַהּשׁ ָעֶרב ּכְ ַסח ּבָ ח ֶאת ַהּפֶ ְזּבַ ם ּתִ ׁשָ

ִביִעי  ְ ת יִָמים ּתֹאַכל ַמּצֹות; וַּביֹּום ַהּשׁ ׁשֶ ִיְבַחר ְיהָוה ֱאלֶֹהיךָ ּבֹו; וָּפִניָת ַבּבֶֹקר ְוָהלְַכּתָ ְלאָֹהלֶיךָ. ׁשֵ
ה ְמלָאָכה. ֲעֶצֶרת לַיהָוה ֱאלֶֹהיךָ לֹא ַתֲעשֶׂ
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פסח לאחר חורבן הבית השני
משנה פסחים פרק ט

ט,י  שתי חבורות שנתערבו פסחיהם אלו מושכין להם אחד, ואלו מושכין להם אחד, אחד מאלו 
בא לו אצל אלו, ואחד מאלו בא לו אצל אלו; וכך הן אומרין:  אם שלנו הוא הפסח הזה--ידיך 
משוכות משלך, ונמנית על שלנו; ואם שלך הוא הפסח הזה--ידינו משוכות משלנו, ונמנינו על 
שלך.  וכן חמש חבורות של חמישה חמישה, ושל עשרה עשרה--מושכין להן אחד מכל חבורה 

וחבורה, וכך היו אומרין.
ט,יא  שניים שנתערבו פסחיהם--זה מושך לו אחד, וזה מושך לו אחד, זה ממנה עימו אחד מן 

השוק, וזה ממנה עימו אחד מן השוק, זה בא אצל זה, וזה בא אצל זה; וכך הוא אומר:  אם 
שלי הוא הפסח הזה--ידיך משוכות משלך, ונמנית על שלי; ואם שלך הוא הפסח הזה--ידיי 

משוכות משלי, ונמניתי על שלך. 

משנה פסחים פרק י

י,א  ערב פסחים סמוך למנחה, לא יאכל אדם עד שתחשך.  אפילו עני שבישראל, לא יאכל עד 
שיסב; לא יפחתו לו מארבעה כוסות של יין, ואפילו מן התמחוי.

י,ב  מזגו לו כוס ראשון--בית שמאי אומרין, מברך על היום, ואחר כך מברך על היין; בית הלל 
אומרין, מברך על היין, ואחר כך מברך על היום.

י,ג  הביאו לפניו, מטבל בחזרת עד שהוא מגיע לפרפרת ולפת.  הביאו לפניו מצה וחזרת 
וחרוסת, אף על פי שאין חרוסת מצוה; רבי אלעזר ברבי צדוק אומר, מצוה.  ובמקדש מביאין 

לפניו גופו של פסח.
י,ד  מזגו לו כוס שני, וכאן הבן שואל.  אם אין דעת בבן--אביו מלמדו, מה נשתנה הלילה הזה 

מכל הלילות:  שבכל הלילות, אין אנו מטבלין אפילו פעם אחת; והלילה הזה, שתי פעמים.  
שבכל הלילות, אנו אוכלין חמץ ומצה; והלילה הזה, כולו מצה.  שבכל הלילות, אנו אוכלין 

בשר צלי שלוק ומבושל; והלילה הזה, כולו צלי.  לפי דעתו של בן, אביו מלמדו.  מתחיל בגנות, 
ומסיים בשבח; ודורש מ"ארמי אובד אבי" )דברים כו,ה(, עד שהוא גומר את כל הפרשה.

י,ה  רבן גמליאל אומר, כל שלא אמר שלושה דברים אלו בפסח, לא יצא ידי חובתו; ואלו הן-
-פסח, מצה, ומרורים.  פסח, על שם שפסח המקום על בתי אבותינו במצריים; מרורים, על 

שם שמיררו המצריים את חיי אבותינו במצריים; מצה, על שם שנגאלו.  בכל דור ודור, חייב 
אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצריים; לפיכך אנחנו חייבין להודות להלל לשבח 

לפאר להדר לרומם לגדל לנצח למי שעשה לנו את כל הניסים האלו, והוציאנו מעבדות לחירות.  
ונאמר לפניו, הללו יה.

י,ו  עד איכן הוא אומר--בית שמאי אומרין, עד "אם הבנים, שמחה" )תהילים קיג,ט(; בית הלל 
אומרין, עד "חלמיש, למעיינו מים" )תהילים קיד,ח(.  וחותם בגאולה.  רבי טרפון אומר, אשר 

גאלנו וגאל את אבותינו ממצריים, והגיענו ללילה הזה לאכול בו מצה ומרור; ואינו חותם.  
רבי עקיבה מוסיף, כן ה' אלוהינו ואלוהי אבותינו יגיענו לרגלים ולמועדים אחרים הבאים 

לקראתנו בשלום, שמחים בבניין עירך וששים בעבודתך, לאכול מן הזבחים ומן הפסחים שיגיע 
דמם על קיר מזבחך לרצון, ונודה לשמך שיר חדש על גאולתנו ועל פדות נפשנו; ברוך אתה ה', 

גאל ישראל.
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י,ז  מזגו לו כוס שלישי, בירך על מזונו; רביעי, גומר עליו את הלל ואומר עליו ברכת השיר.  בין 
הכוסות האלו--אם רצה לשתות, ישתה; בין שלישי לרביעי, לא ישתה.

י,ח  אין מפטירין לאחר הפסח אפיקומון.  ישנו מקצתן, יאכלו; וכולן, לא יאכלו.  רבי יוסי 
אומר, נתנמנמו, יאכלו; נרדמו, לא יאכלו.

י,ט  הפסח אחר חצות מטמא את הידיים; הפיגול והנותר מטמאין את הידיים.  בירך ברכת 
הפסח, פטר את של זבח; ושל זבח, לא פטר את של פסח, דברי רבי ישמעאל.  רבי עקיבה אומר, 

לא זו פוטרת את זו, ולא זו פוטרת את זו.

תוספתא מסכת פסחים פרק י

י,א  ערבי פסחים סמוך למנחה לא יאכל אדם עד שתחשך אפילו עני שבישראל לא יאכל עד 
שיסב ולא יפחתו לו מארבע כוסות של יין ]שיש בהן כדי רביעית בין חי בין מזוג בין חדש בין 

ישן רבי יהודה אומר ובלבד שיהא טעם יין ומראה[.
י,ב  מזגו לו כוס ראשון בש"א ]יברך[ על היום ואח"כ יברך על היין שהיום גורם ליין שיבוא 

וכבר קדש היום ועדיין לא בא ובה"א מברך על היין ואח"כ מברך על היום שהיין גורם לקדוש 
היום שתאמר דבר אחר ברכת היין תדירה ברכת היום אינה ]תדירה[ והלכה ]כדברי ב"ה[.

י,ג  מצוה על האדם לשמח בניו ובני ביתו ברגל במה משמחן ביין ]כדכתיב )תהילים קד( ויין 
ישמח לבב אנוש וגו'[ רבי יהודה אומר ]נשים[ בראוי להם וקטנים בראוי להם.

י,ד  השמש ]מכביש בבני מעים[ ונותן לפני האורחין ]אע"פ[ שאין ראיה לדבר זכר לדבר שנאמר 
)ירמיהו ד( נירו לכם ניר ואל תזרעו אל קוצים המקרא את ההלל הם הולכין אצלו ]וקוראין[ 

והוא אין הולך אצלם המקרא את בניו ובנותיו קטנים צריך להיות עונה עמהן במקום שעונים 
באיזה מקום הוא עונה הגיע לברוך הבא ]אומר[ עמהן בשם ה' הגיע לברכנוכם ]אומר[ עמהן 

מבית ה'.
י,ה  בני העיר שאין להם מי שיקרא את ההלל ]הולך[ לבית הכנסת ]וקורא[ פ' ראשון ]והולכין[ 

ואוכלין ושותין וחוזרין וגומרין את כולו ואם א"א להם כן גומרין את ]כולו הלל[ אין פוחתין 
ממנו ואין מוסיפין עליו ר"א בן פרטא ]היה פושט בו[ דברים ר' ]היה[ כופל ]בו[ דברים.

י,ו  ר"א אומר חוטפין מצה לתינוקות בשביל שלא יישנו. ר' יהודה אומר משמו אפילו לא אכל 
אלא פרפרת אחת אפילו לא טבל אלא חזרת אחת חוטפין מצה לתנוקות בשביל שלא יישנו. 
עד היכן הוא אומר? ב"ש אומרים: עד אם הבנים שמחה, וב"ה אומרים: עד חלמיש למעינו 
מים. וחותם בגאולה. אמרו ב"ש לב"ה: וכי כבר יצאו שמזכירין יציאת מצרים? אמרו להם 

ב"ה: אפילו הוא ממתין עד קרית הגבר הרי אלו לא יצאו עד שש שעות ביום, היאך אומר את 
הגאולה ועדיין לא נגאלו?

י,ז  המצה החזרת והחרוסת אע"פ שאין חרוסת מצוה ר' אליעזר בר' צדוק אומר מצוה. 
במקדש מביאין לפניו גופו של של פסח. מעשה ואמר להם ר"א ב"ר לתגרי לוד בואו וטלו לכם 

תבלי מצוה.
י,ח  אין מפטירין אחר הפסח אפיקומן, כגון אגוזים, תמרים וקליות. חייב אדם לעסוק בהלכות 

הפסח כל הלילה, אפילו בינו לבין בנו, אפילו בינו לבין עצמו, אפילו בינו לבין תלמידו. מעשה 
ברבן גמליאל וזקנים שהיו מסובין בבית ביתוס בן זונין בלוד והיו עסוקין בהלכות הפסח כל 

הלילה עד קרות הגבר הגביהו מלפניהם ונועדו והלכו להן לבית המדרש. איזו היא ברכת הפסח 
ברוך אשר קדשנו במצותיו וצונו לאכול הפסח איזו ברכת הזבח ברוך אשר קדשנו במצותיו 

וצונו לאכול הזבח.
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הסעודה האחרונה, הצליבה והתחייה
מתי כו

י עֹוד  ם ִכּ ם ְיַדְעֶתּ ְלִמיָדיו. 2 ַאֶתּ ָבִרים ָהֵאלֶּה ַויֹּאֶמר ֶאל־ַתּ ל־ַהְדּ ר ֵאת ָכּ ַכּלֹות יֵׁשוַּע ְלַדֵבּ 1 ַוְיִהי ְכּ
ֲהִנים ְוַהּסֹוְפִרים ְוִזְקנֵי ָהָעם ֶאל־ ֹּ י ַהכ ֲהלוּ ָראֵשׁ ֵסר ְלִהָצּלֵב. 3 ַוִיָּקּ א וֶּבן־ָהָאָדם ִיָמּ ַסח ָבּ יֹוַמִים ְוַהֶפּ

מֹו ַקיָָּפא. ֵהן ַהגָּדֹול וְּשׁ ֹּ ֲחַצר ַהכ
ָעם: ְהיֶה ְמהוָּמה ָבּ ן־ִתּ ָעְרָמה ְולֲַהִמיתוֹ.5  ַויֹּאְמרוּ ַאְך־לֹא ֶבָחג ֶפּ שׂ ֶאת־יֵׁשוַּע ְבּ ו ִלְתפֹּ 4  ַוִיָּוֲּעצוּ יְַחָדּ

נוּ  ְתּ ֲהִנים. 15  ַויֹּאֶמר ָמה־ִתּ ֹּ י ַהכ מֹו ְיהוָּדה ִאיׁש־ְקִריֹּות ֶאל־ָראֵשׁ נֵים ֶהָעָשׂר וְּשׁ 14 ַויֵּלְֶך ֶאָחד ִמְשּׁ
ֲאנָה ִלְמסֹר אֹותוֹ. ֹּ ׁש ת ֵקּ ֶסף. 16 וִּמן־ָהֵעת ַהִהיא ִבּ ים ָכּ לִֹשׁ ְקלוּ־לֹו ְשׁ ִלי ְוֶאְמְסֶרּנוּ ְביְֶדֶכם ַוִיְּשׁ

ַסח.  ְלִמיִדים ֶאל־יֵׁשוַּע לֵאמֹר ֵאיפֹה נִָכין ְלךָ לֱֶאכֹל ֶאת־ַהָפּ ּצֹות ַוִיְּגּׁשוּ ַהַתּ 17 ַוְיִהי ָבִראׁשֹון ְלַחג ַהַמּ
י ְקרֹוָבה וְּבֵביְתךָ ֶאֱעֶשׂה  נוּ ִעִתּ ה ָאַמר ַרֵבּ ֹּ ם ֵאלָיו כ לִֹני ַאְלמִֹני ַוֲאַמְרֶתּ 18 ַויֹּאֶמר ְלכוּ ָהִעיָרה ֶאל־ְפּ

ַסח. ר ִצָּום יֵׁשוַּע ַויִָּכינוּ ֶאת־ַהָפּ ֲאֶשׁ ְלִמיִדים ַכּ ְלִמיָדי.19  ְויֲַּעשֹׂוּ ַהַתּ ַסח ִעם־ַתּ ֶאת־ַהֶפּ
ם ִיְמְסֵרִני.  נֵים ֶהָעָשׂר. 21 וְּבָאְכלָם ַויֹּאַמר ָאֵמן אֵֹמר ֲאִני לֶָכם ֶאָחד ִמֶכּ ב ִעם־ְשׁ 20 ַוְיִהי ָבֶעֶרב ַויֵַּסּ

ר ָטַבל  22 ַוִיְּתַעְצּבוּ ְמאֹד ַויֵָּחּלוּ ִאיׁש ִאיׁש לֵאמֹר לֹו ֶהָאנִֹכי הוּא ֲאדִֹני. 23 ַויַַּען ַויֹּאֶמר ָהִאיׁש ֲאֶשׁ
ר ַעל־ תוּב ָעלָיו ְואֹוי לִָאיׁש ֲאֶשׁ ָכּ ן־ָהָאָדם ַהלֹוְך יֵלְֵך ַכּ ָעָרה הוּא ִיְמְסֵרִני. 24 ֵהן ֶבּ ְקּ י ֶאת־יָדֹו ַבּ ִעִמּ
י ַהֲאִני  ֵסר אֹותֹו ַויֹּאַמר ַרִבּ ֹּ ּלא נֹולָד. 25 ַויַַּען ְיהוָּדה ַהמ ן־ָהָאָדם טֹוב לִָאיׁש ַההוּא ֶשׁ ֵסר ֶבּ יָדֹו ִיָמּ

. ה ָאָמְרָתּ הוּא ַויֹּאֶמר ֵאלָיו ַאָתּ
ְלִמיִדים ַויֹּאַמר ְקחוּ ְוִאְכלוּ ֶזה הוּא  ן לַַתּ ח יֵׁשוַּע ֶאת־ַהלֶֶּחם ַוְיָבֶרְך ַוִיְּפרֹס ַוִיֵּתּ ָאְכלָם ַוִיַּקּ 26 ַוְיִהי ְבּ

ִמי ַדּם־ י ֶזה הוּא ָדּ ֶכם. 28 ִכּ ְלּ נָּה ֻכּ תוּ ִמֶמּ ן לֶָהם ַויֹּאַמר ְשׁ ח ֶאת־ַהּכֹוס ַוְיָבֶרְך ַוִיֵּתּ ּגוִּפי 27 ַוִיַּקּ
ִרי  ה ִמְפּ ה ֵמַעָתּ ֶתּ ים ִלְסִליַחת ֲחָטִאים. 29 ַוֲאִני אֵֹמר לֶָכם לֹא ֶאְשׁ ַעד ַרִבּ ְך ְבּ ָפּ ה ַהִנְּשׁ ִרית ַהֲחָדָשׁ ַהְבּ

ַמְלכוּת ָאִבי. ֶכם ְוהוּא ָחָדׁש ְבּ ה אֹתֹו ִעָמּ ֶתּ ר ֶאְשׁ ה ַעד ַהיֹּום ַההוּא ֲאֶשׁ ַהגֶֶּפן ַהֶזּ
יִתים. ל ַויְֵּצאוּ ֶאל־ַהר ַהֵזּ 30 ַוְיִהי ַאֲחֵרי ָקְרָאם ֶאת־ַהַהלֵּ

איגרת הראשונה אל הקורינתים פרק יא, כג-כו

אכן אני קבלתי מאת האדון את אשר גם מסרתי לכם: שהאדון ישוע, בלילה שהסגר בו, לקח 
את הלחם, ברך, בצע אותו ואמר: זה גופי הנבצע בעדכם, זאת עשו לזכרי. כן גם לקח את הכוס 
לאחר הסעודה ואמר: הכוס הזאת היא הברית החדשה בדמי, זאת עשו לזכרי בכל עת שתשתו. 

הן בכל עת שאתם אוכלים את הלחם הזה ושותים מן הכוס הזאת, אתם מזכירים את מות 
אדוננו, עד שיבוא.

Epistula Apostolorum )Elliott, New Testament Apocrypha, p. 565(

15. And you therefore celebrate the remembrance of my death, which is the 
Passover; And you remember my death. If now the passover takes place, 
then will one of you )Eth.: who stands beside me( be thrown into prison for 
my name's sake, and he will be very grieved and sorrowful, for while you 
celebrate the passover he who is in custody did not celebrate it with you. And 
I will send my power in the form of )my( angel, and the door of the prison will 
open, and he will come out and come to you to watch with you and to rest. 
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And when you complete my Agape and my remembrance 65 at the crowing 
of the cock, 66 he will again be taken and thrown in prison for a testimony, 
until he comes out to preach, as I have commanded you.’ And we said to him, 
‘O Lord, have you then not completed the drinking of the passover? Must we, 
then, do it again?’ And he said to us, ‘Yes, until I come from the Father with 
my wounds.’ be in sorrow and care that you celebrate the passover while he 
is in prison and far from you; for he will sorrow that he does not celebrate the 
passover with you. I will send my power in the form of the angel Gabriel, and 
the doors of the prison will be opened. He will go out and come to you; he will 
spend a night of the watch with you and stay with you until the cock crows. 
66 But when you complete the remembrance 65 that is for me, and the Agape, 
he will again be thrown into prison for a testimony, until he comes out from 
there and preaches what I have delivered to you.’ And we said to him, ‘O Lord, 
is it perhaps necessary again that we take the cup and drink?’ He said to us, 
‘Yes, it is necessary until the day when I come with those who were killed for 
my sake.’ 
16. And we said to him, ‘O Lord, great is this that you say and reveal to us. In 
what kind of power and form are you about to come?’ And We said to him, ‘O 
Lord, what you have revealed to us beforehand is great. In a power of what 
sort or in an appearance of what order will
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הטקסט: הגדה של פסח
סיפור הייסוד

ין  י ַטְרפֹון ֶשָהיוּ ְמֻסִבּ י ֲעִקיָבא ְוַרִבּ ן ֲעַזְריָה ְוַרְבּ י ֶאְלָעָזר ֶבּ י ְיהֹוֻשַע ְוַרִבּ י ֱאִליֶעֶזר ְוַרִבּ ַרִבּ ַמֲעֶשׂה ְבּ
אוּ ַתְלִמיֵדיֶהם ְוָאְמרוּ לֶָהם:  ָבּ ְילָה ַעד ֶשׁ ל אֹותֹו ַהלַּ יִציַאת ִמְצַרִים ָכּ ִרים ִבּ ְבנֵי ְבַרק, ְוָהיוּ ְמַסְפּ ִבּ

ֲחִרית. ל ַשׁ ַמע ֶשׁ ַרּבֹוֵתינוּ, ִהִגּיַע ְזַמן ְקִריַאת ְשׁ

הפתיחה
הא לחמא ענייא די אכלו אהבתנא בארעא דמצרים. כל דכפין ייתי ויכל, כל דצריך ייתי ויפסח.

ארבעת הבנים
אֹול. ֵאינֹו יֹוֵדַע ִלְשׁ ם, ְוֶאָחד ֶשׁ ע, ְוֶאָחד ָתּ ָרה ּתֹוָרה. ֶאָחד ָחָכם, ְוֶאָחד ָרָשׁ ְבּ ָעה ָבִנים ִדּ נֶגֶד ַאְרָבּ ְכּ
ה  ר ִצָוּה ְייָ ֱאלֵֹהינוּ ֶאְתֶכם? ְוַאף ַאָתּ ִטים ֲאֶשׁ ָפּ ים ְוַהִמְשׁ ָחָכם ָמה הוּא אֹוֵמר? ַמה ָהֵעדֹות ְוַהֻחִקּ

ַסח ֲאִפיקֹוָמן. ַסח: ֵאין ַמְפִטיִרין ַאַחר ַהֶפּ ִהְלכֹות ַהֶפּ ֱאָמר לֹו ְכּ
לָל  הֹוִציא ֶאת ַעְצמֹו ִמן ַהְכּ את לֶָכם? לֶָכם - ְולֹא לוֹ. וְּלִפי ֶשׁ ֹּ ע ָמה הוּא אֹוֵמר? ָמה ָהֲעבָֹדה ַהז ָרָשׁ

ְצָרִים. ִלי - ְולֹא  ֵצאִתי ִמִמּ ֲעבוּר ֶזה ָעָשׂה ְייָ ִלי ְבּ ה ַהְקֵהה ֶאת ִשנָּיו ֶוֱאמֹר לֹו: ַבּ ר. ְוַאף ַאָתּ ִעָקּ ַפר ְבּ ָכּ
ם, לֹא ָהיָה ִנְגָאל. לוֹ. ִאיּלוּ ָהיָה ָשׁ

ית ֲעָבִדים. ְצָרִים, ִמֵבּ חֶֹזק יָד הֹוִציָאנוּ ְייָ ִמִמּ את? ְוָאַמְרָתּ ֵאלָיו: ְבּ ֹּ ם ָמה הוּא אֹוֵמר? ַמה ז ָתּ
ֲעבוּר ֶזה ָעָשׂה ְייָ ִלי  יֹום ַההוּא לֵאמֹר, ַבּ נֱֶּאַמר: ְוִהגְַּדָתּ ְלִבְנךָ ַבּ ַתח לוֹ, ֶשׁ אֹול - ַאְתּ ְפּ ֵאינֹו יֹוֵדַע ִלְשׁ ְוֶשׁ

ְצָרִים. ֵצאִתי ִמִמּ ְבּ

הסיפור - תשובה לבנים
נֱֶּאַמר: ַויֹאֶמר ְיהֹוֻשַע  קֹום לֲַעבָֹדתוֹ, ֶשׁ יו ֵקְרָבנוּ ַהָמּ ִחלָּה עֹוְבֵדי ֲעבֹוָדה ָזָרה ָהיוּ ֲאבֹוֵתינוּ, ְוַעְכָשׁ ִמְתּ

ַרח ֲאִבי ַאְבָרָהם  בוּ ֲאבֹוֵתיֶכם ֵמעֹולָם, ֶתּ ֵעֶבר ַהנָָּהר יְָשׁ ה ָאַמר ְייָ ֱאלֵֹהי ִיְשָׂרֵאל: ְבּ ֹּ ל ָהָעם, כ ֶאל ָכּ
ָכל  ח ֶאת ֲאִביֶכם ֶאת ַאְבָרָהם ֵמֵעֶבר ַהנָָּהר ָואֹולְֵך אֹותֹו ְבּ ַוֲאִבי נָחֹור, ַויַַּעְבדוּ ֱאלִֹהים ֲאֵחִרים. ָוֶאַקּ

ן ְלֵעָשׂו ֶאת  ן ְלִיְצָחק ֶאת יֲַעקֹב ְוֶאת ֵעָשׂו. ָוֶאֵתּ ן לֹו ֶאת ִיְצָחק, ָוֶאֵתּ ה ֶאת ַזְרעֹו ָוֶאֵתּ נַָען, ָוַאְרֶבּ ֶאֶרץ ְכּ
ת אֹתוֹ, ְויֲַעקֹב וָּבנָיו יְָרדוּ ִמְצָרִים. ִׂעיר לֶָרֶשׁ ַהר ֵשּ

המדרש
ׁש  ֵקּ ָכִרים ְולָָבן ִבּ א ַעל ַהְזּ ְרעֹה לֹא גַָזר ֶאלָּ ַפּ ש לָָבן ָהֲאַרִמי לֲַעשֹׂות ְליֲַעקֹב ָאִבינוּ. ֶשׁ ֵקּ ֵצא וְּלַמד ַמה ִבּ

נֱֶּאַמר )דברים כו, ה-ח(: ל, ֶשׁ ֹּ לֲַעקֹור ֶאת ַהכ
ם לְגֹוי גָּדֹול, עָצוּם וָָרב. ם ִבְּמֵתי ְמעָט, וְַיִהי ָשׁ ֲאַרִמּי אֵֹבד ָאִבי, וַיֵֶּרד ִמְצַרְימָה וַיָּגָר ָשׁ

ּבוּר. י ַהִדּ ַויֵֶרד ִמְצַרְיָמה - ָאנוּס ַעל ִפּ
נֱֶּאַמר: ַויֹּאְמרוּ ֶאל  ם, ֶשׁ ִמְצַרִים ֶאלָּא לָגוּר ָשׁ ַע ְבּ ֵקּ ַתּ לֹא יַָרד יֲַעקֹב ָאִבינוּ ְלִהְשׁ ד ֶשׁ ם - ְמלֵַמּ ַויָּגָר ָשׁ
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בוּ  ה יְֵשׁ נַָען. ְוַעָתּ ֶאֶרץ ְכּ י ָכֵבד ָהָרָעב ְבּ ר לֲַעָבֶדיךָ, ִכּ ֹּאן ֲאֶשׁ י ֵאין ִמְרֶעה לַצ אנוּ, ִכּ ָאֶרץ ָבּ ְרעֹה, לָגוּר ָבּ ַפּ
ֶֹּשן. ֶאֶרץ ג נָא ֲעָבֶדיךָ ְבּ

כֹוְכֵבי  ה ָשְׂמךָ ְייָ ֱאלֶֹהיךָ ְכּ ְבִעים נֶֶפׁש יְָרדוּ ֲאבֹוֶתיךָ ִמְצָרְיָמה, ְוַעָתּ ִשׁ נֱֶּאַמר: ְבּ ַמה ֶשּׁ ְמֵתי ְמָעט - ְכּ ִבּ
ַמִים לָרֹב. ַהָשּׁ

ם. ָהיוּ ִיְשָׂרֵאל ְמֻציִָּנים ָשׁ ד ֶשׁ ם ְלגֹוי - ְמלֵַמּ ַוְיִהי ָשׁ
לֵא ָהָאֶרץ  ָמּ ְמאֹד ְמאֹד, ַוִתּ ְרצוּ ַוִיְּרּבוּ ַויַַּעְצמוּ ִבּ רוּ ַוִיְּשׁ נֱֶּאַמר: וְּבנֵי ִיְשָׂרֵאל ָפּ מה ֶשּׁ גָּדֹול, ָעצוּם - ְכּ

אָֹתם.
ַדִים נָכֹנוּ  ֲעִדי ֲעָדִיים, ָשׁ בִֹאי ַבּ ִלי ַוָתּ ְגְדּ י ַוִתּ ְרִבּ יךְ, ַוִתּ ֶׂדה ְנַתִתּ ֶצַמח ַהָשּ נֱֶּאַמר: ְרָבָבה ְכּ ַמה ֶשּׁ ָוָרב - ְכּ

ָדַמִיְך ֲחִיי,  ָדָמִיךְ, ָואַֹמר לְָך ְבּ ַח, ְוַאְתּ ֵערֹם ְוֶעְריָה. ָוֶאֱעבֹר ָעלִַיְך ָוֶאְרֵאְך ִמְתּבֹוֶסֶסת ְבּ וְּשָׂעֵרְך ִצֵמּ
ָדַמִיְך ֲחִיי. ָואַֹמר לְָך ְבּ

ה. ּ עֲבָֹדה ָקָשׁ ּ עָלֵינו ּ ַהִמְּצִרים וְַיעַנּוּנוּ, וִַיְתּנו ּ אָֹתנו וַיֵָּרעו
י ִתְקֶראנָה ִמְלָחָמה ְונֹוַסף  ה, ְוָהיָה ִכּ ן ִיְרֶבּ נֱֶּאַמר: ָהָבה ִנְתַחְכָמה לֹו ֶפּ ָמה ֶשׁ ְצִרים - ְכּ ַויֵָּרעוּ אָֹתנוּ ַהִמּ

נוּ, ְוָעלָה ִמן ָהָאֶרץ. גַם הוּא ַעל שְׂנֵאינוּ ְוִנְלַחם ָבּ
נֹות ְלַפְרעֹה.  ִסְבלָֹתם. ַוִיֶּבן ָעֵרי ִמְסְכּ ֹּתֹו ְבּ ים ְלַמַען ַענ נֱֶּאַמר: ַויִָּשׂימוּ ָעלָיו ָשֵׂרי ִמִסּ ָמה ֶשׁ ַוְיַעּנוּנוּ - ְכּ

תֹם ְוֶאת ַרַעְמֵסס. ֶאת ִפּ
ָפֶרךְ. נֵי ִיְשָׂרֵאל ְבּ נֱֶּאַמר: ַויֲַעִבדוּ ִמְצַרִים ֶאת ְבּ ָמה ֶשׁ ה - ְכּ נוּ ָעלֵינוּ ֲעבָֹדה ָקָשׁ ַוִיְתּ

.ּ ּ ְוֶאת לַחֲֵצנו ּ ְוֶאת עֲמָלֵנו מַע ְייָ ֶאת קֹלֵנוּ, וַיְַּרא ֶאת עָנְיֵנו וִַנְּצעַק ֶאל ְייָ ֱאלֵֹהי ֲאבֵֹתינוּ, וִַיְּשׁ
ים ָהֵהם ַויָָּמת ֶמלְֶך ִמְצַרִים, ַויֵָּאְנחוּ  נֱֶּאַמר: ַוְיִהי ַביִָּמים ָהַרִבּ ָמה ֶשׁ ַוִנְּצַעק ֶאל ְייָ ֱאלֵֹהי ֲאבֵֹתינוּ - ְכּ

ְוָעָתם ֶאל ָהֱאלִֹהים ִמן ָהֲעבָֹדה. ַעל ַשׁ ְבנֵי ִיְשָׂרֵאל ִמן ָהֲעבֹוָדה ַוִיְּזָעקוּ, ַוַתּ
ִריתֹו ֶאת  ַמע ֱאלִֹהים ֶאת נֲַאָקָתם, ַוִיְּזּכֹור ֱאלִֹהים ֶאת ְבּ נֱֶּאַמר: ַוִיְּשׁ ָמה ֶשׁ ַמע ְייָ ֶאת קֹלֵנוּ - ְכּ ַוִיְּשׁ

ַאְבָרָהם, ֶאת ִיְצָחק ְוֶאת יֲַעקֹב.
ני ִיְשָׂרֵאל ַויֵַּדע ֱאלִֹהים. נֱֶּאַמר: ַויְַּרא ֱאלִֹהים ֶאת ְבּ ָמה ֶשׁ ֶרְך ֶאֶרץ, ְכּ ִריׁשוּת ֶדּ ַויְַּרא ֶאת ָעְניֵנוּ - זֹו ְפּ

ַחיּוּן. ת ְתּ ִליֻכהוּ ְוָכל ַהַבּ ְשׁ ן ַהִיּּלֹוד ַהְיאָֹרה ַתּ ל ַהֵבּ נֱֶּאַמר: ָכּ ָמה ֶשׁ ִנים. ְכּ ְוֶאת ֲעָמלֵנוּ - ֵאּלוּ ַהָבּ
ר ִמְצַרִים לֲֹחִצים אָֹתם. ַחץ ֲאֶשׁ נֱֶּאַמר: ְוגַם ָרִאיִתי ֶאת ַהלַּ ָמה ֶשׁ ַחק, ְכּ ְוֶאת לֲַחֵצנוּ - ֶזה ַהְדּ

ּ ְייָ ִמִמְצַרִים ְבּיָד חֲזָָקה וִּבְזרֹעַ נְטוּיָה, וְּבמָֹרא גָּדֹל, וְּבאֹתֹות וְּבמְֹפִתים. וַיֹּוִצֵאנו
רוְּך  דֹוׁש ָבּ א ַהָקּ ִליַח, ֶאלָּ ַויֹּוִצֵאנוּ ְייָ ִמִמְצַרִים - לֹא ַעל ְיֵדי ַמְלָאךְ, ְולֹא ַעל ְיֵדי ָשָׂרף, ְולֹא ַעל ְיֵדי ָשׁ

ֶאֶרץ ִמְצַרִים  כֹור ְבּ ל ְבּ יִתי ָכּ ה, ְוִהֵכּ ְילָה ַהֶזּ לַּ י ְבֶאֶרץ ִמְצַרִים ַבּ נֱֶּאַמר: ְוָעַבְרִתּ ְכבֹודֹו וְּבַעְצמוֹ, ֶשׁ הוּא ִבּ
ָפִטים. ֲאִני ְייָ. ֵהָמה, וְּבָכל ֱאלֵֹהי ִמְצַרִים ֶאֱעֶשׂה ְשׁ ֵמָאָדם ְוַעד ְבּ

ה - ֲאִני ְולֹא ַמְלָאְך ְילָה ַהֶזּ לַּ י ְבֶאֶרץ ִמְצַרִים ַבּ ְוָעַבְרִתּ
ֶאֶרץ ִמְצַרִים - ֲאִני ְולֹא ָשָׂרף ל ְבכֹור ְבּ יִתי ָכּ ְוִהֵכּ

ִליַח. ָפִטים - ֲאִני ולֹא ַהָשּׁ וְּבָכל ֱאלֵֹהי ִמְצַרִים ֶאֱעֶשׂה ְשׁ
ֲאִני ְייָ - ֲאִני הוּא ולֹא ַאֵחר.
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"דיינו" 
קֹום ָעלֵינוּ! ה ַמֲעלֹות טֹובֹות לַָמּ ָמּ ַכּ

יֵּינוּ. ָפִטים, ַדּ ְצַרִים ְולֹא ָעָשׂה ָבֶהם ְשׁ ִאּלוּ הֹוִציָאנוּ ִמִמּ  
יֵּינוּ. ָפִטים, ְולֹא ָעָשׂה ֵבאלֵֹהיֶהם, ַדּ ִאּלוּ ָעָשׂה ָבֶהם ְשׁ  
יֵּינוּ. כֹוֵריֶהם, ַדּ ִאּלוּ ָעָשׂה ֵבאלֵֹהיֶהם, ְולֹא ָהַרג ֶאת ְבּ  

יֵּינוּ. כֹוֵריֶהם ְולֹא נַָתן לָנוּ ֶאת ָממֹונָם, ַדּ ִאּלוּ ָהַרג ֶאת ְבּ  
יֵּינוּ. ִאּלוּ נַָתן לָנוּ ֶאת ָממֹונָם ְולֹא ָקַרע לָנוּ ֶאת ַהיָּם, ַדּ  

יֵּינוּ. ָחָרָבה, ַדּ ִאּלוּ ָקַרע לָנוּ ֶאת ַהיָּם ְולֹא ֶהֱעִביָרנוּ ְבתֹוכֹו ֶבּ  
יֵּינוּ. תֹוכוֹ, ַדּ ע ָצֵרנוּ ְבּ ַקּ ָחָרָבה ְולֹא ִשׁ ִאּלוּ ֶהֱעִביָרנוּ ְבתֹוכֹו ֶבּ  

יֵּינוּ. נָה, ַדּ ִעים ָשׁ ר ַאְרָבּ ְדָבּ ִמּ נוּ ַבּ ק ָצְרֵכּ תֹוכֹו ְולֹא ִסֵפּ ע ָצֵרנוּ ְבּ ַקּ ִאּלוּ ִשׁ  
יֵּינוּ. ן, ַדּ נָה ולֹא ֶהֱאִכילָנוּ ֶאת ַהָמּ ִעים ָשׁ ר ַאְרָבּ ְדָבּ ִמּ נוּ ַבּ ק ָצְרֵכּ ִאּלוּ ִסֵפּ  

יֵּינוּ. ת, ַדּ ָבּ ן ְולֹא נַָתן לָנוּ ֶאת ַהַשׁ ִאּלוּ ֶהֱאִכילָנוּ ֶאת ַהָמּ  
יֵּינוּ. ת, ְולֹא ֵקְרָבנוּ ִלְפנֵי ַהר ִסינַי, ַדּ ָבּ ִאּלוּ נַָתן לָנוּ ֶאת ַהַשׁ  

יֵּינוּ. ִאּלוּ ֵקְרָבנוּ ִלְפנֵי ַהר ִסינַי, ְולֹא נַָתן לָנוּ ֶאת ַהּתֹוָרה, ַדּ  
יֵינוּ. ִאּלוּ נַָתן לָנוּ ֶאת ַהּתֹוָרה ְולֹא ִהְכִניָסנוּ ְלֶאֶרץ ִיְשָׂרֵאל, ַדּ  

יֵּינוּ. ִחיָרה, ַדּ ית ַהְבּ ִאּלוּ ִהְכִניָסנוּ ְלֶאֶרץ ִיְשָׂרֵאל ְולֹא ָבנָה לָנוּ ֶאת ֵבּ  

רבן גמליאל
ַסח, לֹא יָָצא ְיֵדי חֹוָבתוֹ, ְוֵאּלוּ ֵהן:  ֶפּ ָבִרים ֵאּלוּ ַבּ ה ְדּ לָשׁ א ָאַמר ְשׁ ֹּ ל ל ֶשׁ ן גְַּמִליֵאל ָהיָה אֹוֵמר: ָכּ ַרָבּ

ַסח, ַמָצה, וָּמרֹור. ֶפּ
דֹוׁש  ַסח ַהָקּ ָפּ ׁש ָהיָה ַקיָּם, ַעל ׁשוּם ָמה? ַעל ׁשוּם ֶשׁ ְקָדּ ית ַהִמּ ֵבּ ְזַמן ֶשׁ ָהיוּ ֲאבֹוֵתינוּ אֹוְכִלים ִבּ ַסח ֶשׁ ֶפּ

י ְבנֵי  ֵתּ ַסח ַעל ָבּ ר ָפּ ַסח הוּא לַיי, ֲאֶשׁ ם ֶזַבח ֶפּ נֱֶּאַמר: ַוֲאַמְרֶתּ ִמְצַרִים, ֶשׁ י ֲאבֹוֵתינוּ ְבּ ֵתּ רוְּך הוּא ַעל ָבּ ָבּ
ֲחווּ. ַתּ ד ָהָעם ַוִיְּשּׁ ֹּ ינוּ ִהִצּיל, ַוִיּק ֵתּ נְָגּפֹו ֶאת ִמְצַרִים, ְוֶאת ָבּ ִמְצַרִים ְבּ ִיְשָׂרֵאל ְבּ

ִנְּגלָה  ל ֲאבֹוֵתינוּ ְלַהֲחִמיץ ַעד ֶשׁ ֵצָקם ֶשׁ יק ְבּ לֹא ִהְסִפּ ָאנוּ אֹוְכִלים, ַעל ׁשוּם ָמה? ַעל ׁשוּם ֶשׁ ַמָצּה זֹו ֶשׁ
ר הֹוִציאוּ  ֵצק ֲאֶשׁ נֱֶּאַמר: ַויֹּאפוּ ֶאת ַהָבּ רוְּך הוּא, וְּגָאלָם, ֶשׁ דֹוׁש ָבּ לִָכים, ַהָקּ ֲעלֵיֶהם ֶמלְֶך ַמְלֵכי ַהְמּ

, ְוגַּם ֵצָדה לֹא ָעשׂו לֶָהם. ְצַרִים ְולֹא יְָכלוּ ְלִהְתַמְהֵמַהּ י גְֹרׁשוּ ִמִמּ י לֹא ָחֵמץ, ִכּ ְצַרִים ֻעגֹת ַמּצֹות, ִכּ ִמִמּ
ִמְצַרִים,  ְצִרים ֶאת ַחיֵּי ֲאבֹוֵתינוּ ְבּ ְררוּ ַהִמּ ֵמּ ָאנוּ אֹוְכִלים, ַעל ׁשוּם ָמה? ַעל ׁשוּם ֶשׁ ָמרֹור ֶזה ֶשׁ

ר  ל ֲעבָֹדָתם ֲאֶשׁ ֶׂדה ֶאת ָכּ ָשּ חֶֹמר וִּבְלֵבִנים וְּבָכל ֲעבָֹדה ַבּ ֲעבָֹדה ָקָשה, ְבּ נֱֶּאַמר: ַוְיָמֲררוּ ֶאת ַחיֵּיֶהם ַבּ ֶשׁ
ָפֶרךְ. ָעְבדוּ ָבֶהם ְבּ

מליטון מסרדיס, דרשה לחג הפסחא
MELITO ON PASCHA¹

1 The scripture from the Hebrew Exodus has been read
and the words of the mystery have been plainly stated,² 
how the sheep is sacrificed and how the people is saved 
and how Pharaoh is scourged through the mystery.
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2 Understand, therefore, beloved,
 how it is new and old,
 eternal and temporary, 
perishable and imperishable, mortal and immortal, this mystery of the 
Pascha:

66 It is he who, coming from heaven to the earth because of the
 suffering one, 32

and clothing himself in that same one through a virgin's womb,
and coming forth a man,
accepted the passions of the suffering one 
through the body which was able to suffer, 
and dissolved the passions of the flesh;33

and by the Spirit which could not die
he killed death the killer of men. 

67 For, himself led as a lamb 
and slain as a sheep, 
he ransomed us from the world's service
as from the land of Egypt,
tJer. 11: 19.  u Isa. 53: 7-8.

Trypho 72, who shares some of Melito's divergences from LXX. See also Tertullian, Adversus 

Judaeos 10. 12; Adversus Marcionem 3. 19. 3; 4. 40. 3. In Cyprian, Testimoniorum liber 2. 15. 20 it is 

associated with Deut. 28: 66 and Isa. 53: 7-8 as here.

31 A messianic text in Acts 8: 32-3; 1 Clement 16. 7-8; Justin, Dialogue with Trypho 72. 3; etc. 

Melito shares some divergences from LXX with Barnabas 5. 2 and Acts of Philip 78 )R. A. Kraft, 

JBL 80 )1961( 371-3(.

32 The hymnic ouros )E. Norden, Agnostos theos )Leipzig, 1913( 250-63; A. Wifstrand, VigChr 2 

)1948( 214-15( marks the point which in the Jewish Haggadah emphasized God's personal 

presence and work at the first Passover )S. G. Hall, JTS N.S. 22 )1971( 38-9(. aøukóµevos may 

allude to the Passover aphikomen M. Werner, Hebrew Union College Annual 37 )1966( 205-6; cf. D. 

Daube, He that cometh )London, 1966( 6-14(.

It is he that delivered us from slavery to liberty,
from darkness to light,
from death to life, from tyranny to eternal royalty, and made us a new 
priesthood
and an eternal people personal to him.34

69 He is the Pascha of our salvation.
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84 It was he who guided you into Egypt,
and watched over you and there sustained you.
It was he who lit your way with a pillar 
and sheltered you with a cloud, 
who cut the Red Sea and led you through 
and destroyed your enemy.

85 It is he who gave you manna from heaven, 
who gave you drink from a rock, 
who legislated for you at Horeb, 
who gave you inheritance in the land,

תפילה ליום השישי הטוב
Improperia 
Popule meus, quid feci tibi? aut in 
quo contristavi  te? responde mihi. 

Quia eduxi te de terra Aegypti: parasti 
crucem salvatori tuo.

Ego propter te flagellavi Aegyptum 
cum primogenitis suis: et tu me 
flagellatum tradidisti.

Ego te eduxi de Aegypto, demerso 
Pharaone in mare rubrum: et tu me 
tradidisti principibus sacerdotum.
Ego ante te aperui mare: et tu 
aperuisti lancea latus meum.

Ego ante te praeivi in columna nubis: 
et tu me duxisti ad praetorium Pilati.

Ego te pavi manna per desertum: et 
tu me cecidisti alapis et flagellis.

Ego te potavi aqua salutis de petra: et 
tu me potasti felle et aceto.

Ego propter te Chananaeorum reges 
percussi et tu percussisti arundine 
caput meum

Ego dedi tibi sceptrum regale et tu 
dedisti capite meo spineam coronam.
Ego te exaltavi magna virtute et tu 
me suspendisti in patíbulo crucis. 
Ye people: what have I made you or 
in what have I offended you? Answer 
me. 

Because I take you out of the earth of 
Egypt, have you prepared a cross to 
your Saviour? 

Because I punished Egypt with their 
first-borns, have you surrendered to 
be lashed? 

I took you out of Egypt, I sank the 
Pharaoh in the red sea and you 
delivered me to the princes of the 
priests. 
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I opened the red sea before you and 
you opened my side with the lance. 
I guided you in the cloud column and 
you took me to Pilate's courtroom. 

I fed you with manna in the desert 
and you hurt me with slaps and 
lashes. 

Of the rock I gave you to drink the 
healthy water but you gave me to 
drink bile and vinegar. 

I hurt the cananean kings for you and 
you hurt my head with a cane. 

I gave you a real scepter and you put 
in my head a crown of thorns. 

I exalted you with great power and 
you lifted me in the scaffold of the 
cross.
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הטקס: אפיקומן, שבת הגדול, 
ביעור חמץ, עירוב חצרות, חרוסת

אפיקומן
בבלי פסחים קיט ע"ב – קכ ע"א

משנה: אין מפטירין אחר הפסח אפיקומן. גמרא: מאי אפיקומן? אמר רב: שלא יעקרו מחבורה 
לחבורה, ושמואל אמר: כגון אורדילאי לי וגוזלייא לאבא, ורב חנינא בר שילא ורבי יוחנן 

אמרו: כגון תמרים קליות ואגוזים. תניא כוותיה דרבי יוחנן: אין מפטירין אחר הפסח כגון 
תמרים קליות ואגוזים.

ירושלמי פסחים עא ע"א

מאי אפיקומן? רבי סימון בשם רבי אינייני בר רבי סיסיי: מיני זמר, ר"י אמר: מיני מתיקה, 
שמואל אמר: כגון ערדילי וגוזליא דחנניא בר שילת/

משנה תורה, הלכות חמץ ומצה פרק ח

ָמן ַהּזֶה אֹוֵכל  לָל. וַּבּזְ ּזִַית, ְוֵאינוּ טֹוֵעם ַאֲחָריו ַמֲאָכל ַאֵחר ּכְ ַסח ַאִפּלוּ ּכַ ר ַהּפֶ שַׂ וָּבַאֲחרֹונָה אֹוֵכל ִמּבְ
ה  ּצָ ַסח אֹו ַהּמַ ר ַהּפֶ שַׂ ְהיֶה ֶהְפֵסק ְסעוָּדתוֹ, ְוַטַעם ּבְ יִּ ֵדי ׁשֶ לוּם, ּכְ ה, ְוֵאינוּ טֹוֵעם ַאֲחֶריָה ּכְ ּזִַית ַמּצָ ּכַ

ְצָוה. ֲאִכילָָתן ִהיא ַהּמִ ִפיו, ׁשֶ ּבְ

שו"ת רש"י סמן שד

פעם אחת שכח רבי ולא אכל מצת אפיקומן לאחר סעודתו קודם ברכת המזון, ואחר כך הוזכר, 
ולא רצה לאכול הימנה, לפי שהיה צריך לברך אחריה.

ר' יצחק מווינה, אור זרוע

לא מצאנו בתלמוד שצריך לעשות שלוש מצות של מצווה, אלא אדרבה מוכח בירושלמי דלא 
בעינן כי אם שתיים.

)Victor von Karben( ויקטור פון קרבן

אבי המשפחה לוקח את המצה האמצעית השבורה, הנחשבת בעיני היהודים לקדושה ביותר, 
ומסתיר אותה בתוך מפת בד נקייה במקום שאיש זולתו אינו יודע. היושבים מסביב לשולחן 

אומרים אז תפילת שבח לאל המוציאם ממצרים, הם פותחים את הדלת ומבקשים שהאל ישלח 
להם בקרוב את משיחם. לאחר שנסתיימו כל תפילות הסדר, מחזיר אב המשפחה את המצה 

השמורה במפת הבד, שובר אותה ונותן לכל אחד מן הנוכחים חתיכה ממנה, באותו אופן שבו 
אנחנו הנוצרים מקבלים את הסקרמנט.
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אנתוניוס מרגריתא

הם אוכלים את החתיכה המוסתרת של המצה בסוף האוכל ולאחר השלמת קריאת ההגדה, 
והיא נחשבת בעיניהם קדושה ביותר. לפיכך הם מקפידים ששום פירור ממנה לא ייפול על 
זקנם, על הארץ או בכל מקום אחר. הם אומרים שמצה זו היא במקום שה הפסח, ולכן הם 

מסתירים אותה, כמו המשיח שלהם, שמועד בואו צפון ונסתר.

ר' יעקב קיצינגן, חג הפסח, דף כא ע"ב

ואל תשגיח באותן סכלים שאומרים כשיעור שאוכל מן האפיקומן כן יהיה לי חלק מן 
הלויתן לעתיד, ומתוך כך אף על פי שכבר מלאו כריסם מאוכלים ושבעים, לוקחים חלק גדול 

מהאפיקומן ואוכלים אותה באונס ובדוחק כמו שאובסים הגמל עד שממאיס עצמו ובעי 
להקיא. לא יפה הם עושים ועתידים ליתן הדין, כי בזיון מצוה הוא, לכן לא יאכל יותר מכזית 

אם הוא שבע.

ויקטור פון קרבן

היהודים עושים על בתיהם, ממול לדלת, כתם שחור על קיר לבן, כדי שייראה לכל, לצעירים 
ולזקנים, וכדי שלא ישכחו את אלהיהם ואת המקדש, ועל כך הם מתפללים תפילה מיוחדת. 

כמו כן הם אופים בפסח עוגת מצות מבצק שלא תפח, מברכים עליה, וממסמרים אותה על 
הכתם השחור, לזכר האל.

טקסי ההוסטיה בפסחא

ביום חמישי מקדשים שתי הוסטיות – את האחת מחלק הכומר למשתתפי האויכריסטיה, את 
השנייה שומרים בתוך קופסה. 

ביום שישי "הטוב": depositio: "קוברים" את ההוסטיה בתוך sepulchrum , מכסים 
.sudarium-ב

ביום ראשון )פסחא(: elevatio. מוציאים אותה ומניחים אותה על המזבח.

שבת הגדול
סממני שבת הגדול: דרשת הרב; פיוטים )בהם פיוטו של ריט"ע המסתיים "חסל סידור פסח"(; 
קריאת ההגדה של פסח; הפטרה ממלאכי ג המסתיימת בפסוק 'הנה אנכי שֹלח לכם את אליה 

הנביא לפני בוא יום ה' הגדול והנורא'.

יוחנן יט, לא: כי גדול היה אותו יום שבת.
יוחנן ז, מ: ויהי ביום האחרון הגדול בחג ויעמוד ישוע ויקרא לאמר: איש כי יצמא יבוא נא 

אלי וישתה.

'שבת הגדול' - Sabbatum Sanctum. השבוע שלפני הפסחא: Hebdomada major או 
Septimana major
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פסיקתא דרב כהנא ופסיקתא רבתי

הקריאה בתורה הנוהגת בארץ ישראל בשבת שלפני הפסח: 'ויהי בחצי הלילה' )שמות יב, כט(. 
על קריאה זו מיוסדות הדרשות הבאות:

ר' לוי בר זכריה בשם ר' ברכיה: בטכסיס מלכים בא עליהם. בתחלה סכר אמת המים שלהם, 
ואחר כך הביא עליהם קלנים )=רעש וקולות(, ואחר כך ירה בהם חצים, ואחר כך הביא עליהם 

לגיונות, ואחר כך הביא עליהם דרולמסייא )=אנדרלמוסיה(, ואחר כך רמה בהם נפט, ואחר 
כך השליך עליהם אבני בליסטרא, ואחר כך העמיד עליהם כובשים, ואחר כך חבשן בפלקיות 

)=בבית האסורין(, ואחר כך הוציא הגדול שבהם והרגו....

ר' לוי בשם ר' חמא בר' חנינא: מי שפרע מן הראשונים הוא יפרע מן האחרונים. מה מצרים 
דם, אף אדום כן, 'ונתתי מופתים בשמים ובארץ דם ואש ותימרות עשן' )יואל ג, ג(... מה 

מצרים הגדול גדול שבהם הרגו, אף אדום כן, 'ויָרדוּ ְרַאמים ִעָמם וָפִרים' וכו' )ישעיה לד, ז(, 
אמר ר' מאיר: וירדו רומיים עמם.

י, ִהּנֵה  ההפטרה הנוהגת בארץ ישראל בשבת לפני הפסח: ישעיה לד, ה: 'כי ִרְוָתה בשמים חרּבִ
על אדום תרד'. הפרק דן בנקמה האסכטולוגית באדום: 'כי יום נקם לה', שנת ִשלוּמים לריב 

ציון', ובמרכזו הפסוק 'טבח גדול בארץ אדום', הנזכר בדרשה הבאה: 
פסיקתא דרב כהנא, סוף פרשת 'החדש הזה'

מי פורע לכם מאדום? נטרונה, 'והיה לכם למשמרת עד ארבעה עשר יום לחדש וגו'' )שמות 
יב, ו(. אמר הקב"ה: אביו קורא אותו גדול, 'ויקרא את עשו בנו הגדול' )בראשית כז, א(, ואמו 

קראה אותו גדול, 'ותקח רבקה את בגדי עשו בנה הגדול' )שם, טו(, ואני קורא אותו קטן, 'הנה 
קטן נתתיך בגוים' )עובדיה א, ב(. הואיל והן קורין אותו גדול, לפום תורא טבחא )=לפי השור 

הטבח(, 'כי זבח לה‘ בבוצרה וטבח גדול בארץ אדום' )ישעיה לד, ו(. א"ר ברכיה: טבח גדול 
בארץ אדום.

שבת הגדול ביה"ב
הסבר א: מחזור ויטרי, עמ' 222 )מחוגו של רש"י(

ושבת שלפני הפסח נהגו העם לקרותו שבת הגדול, ואינם יודעין למה, שהרי אינו גדול משאר 
שבתות'. 

שבת הגדול ביה"ב – הסבר ב: בעלי התוספות

ואם כן )שיציאת מצרים היתה ביום ה( ברביעי שחטו פסחיהם ונמצא בשבת שעברה לקחו 
פסחיהן, שאז היה בעשור לחדש, ועל כן קורין אותו שבת הגדול, לפי שנעשה בו נס גדול 

כדאמרינן במדרש, כשלקחו פסחיהם באותה שבת נתקבצו בכורות אומות העולם אצל ישראל 
ושאלום למה היו עושין כך. אמרו להן זבח פסח לה' שיהרוג בכורי מצרים. הלכו אצל אבותיהם 

ואל פרעה לבקש ממנו שישלחו ישראל, ולא רצו ועשו בכורות מלחמה והרגו מהן הרבה.
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ביעור חמץ
נאום המן לפי 'תרגום שני' למגילת אסתר: היהודים אומרים כי 'כשם שנבער חמץ כן תאבד 

מלכות הרשעה ותבוא לנו ישועה מן המלך הטפש הזה'. 

פסחים ה ע"א

תנא דבי ר' ישמעאל, בשכר שלשה "ראשון" זכו לשלשה "ראשון", להכרית זרעו של עשו...

ר' אלעזר מוורמס, ספר הרקח

בזכות בעירת חמץ יבער את עשו, דכתיב 'אך ביום הראשון תשביתו שאור', וכי ראשון הוא, 
והלא י"ד  הוא? אלא בזכות זה אני מבער את עשו. 'ויצא הראשון אדמוני', 'איך נחפשו עשו' 

)עובדיה א, ו(, 'ובית עשו לקש ודלקו בהם ואכלום ולא יהיה שריד לבית עשו כי ה' דבר' )שם, 
יח(.

שאלה שנשאל ר' חיים אור זרוע במחצית השנייה של המאה השלוש--עשרה. השואל מציין, 
כי לפי דברי הבבלי, פסחים ח ע"ב, אין לבדוק חמץ בחור שבקיר משותף ליהודי ולגוי, שמא 
יחשוד הגוי ביהודי שהוא עוסק בכשפים. השואל מבקש לדעת, מדוע אין לחשוש מפרשנות 

מעין זו בימיו, כשיהודים מחזיקים משרתות נוצריות בבתיהם. על כך משיב ר' חיים:
לא דמי כלל לחור ]בקיר[ שביננו לבין הגוי, שהגוי יבא עליו בטרוניא להתגולל ולהתנפל עליו 
שכשף על הגוי, אבל בבתינו אין לחוש, והאיסור ידוע להם. וגדולה מזאת אנו עושים, שאנו 

שורפים חמץ בפניהם, והם תופסים בזה עונש גדול... ובוודאי אם היה לנו לחוש לכשפים 
בבדיקת החמץ, היינו נמנעים כמו שנמנעו בארץ פרובנצא מלהכשיר התנור מפני חשד 

הכשפים.

ליפמן מילהאוזן, ספר ניצחון

המומר פיטר טוען נגד היהודים, כי 'מכל עיסה שאתם לשין אתם שורפים מקצת, לגנאי 
אלוהותם )=אלוהי הנוצרים(. וכן בערב פסח שהוא בעת הצום )=Lent(, אתם שורפים הלחם'.

מקרה שאירע ב-Sogrob שבספרד בשנת 1321, בזמן הפסחא: יהודי העיר הואשמו שהכינו 
דמות של ישוע מבצק ושרפו אותה בתנור.

כרוניקה לטינית על עלילת לחם הקודש בפריס 1290: בנוסף לכך, ההוסטיה הונחה ביורה 
מלאה מים, כדי להרתיחה ולהורסה. ואולם בחסד האל הפכה ההוסטיה לבשר ולדם.

עירוב חצרות
הלכות קצובות )איטליה, אמצע המאה התשיעית( 

וכן משפט העירוב ועשייתו: אם רוצה לעשות עירוב בערב הפסח לכל השנה, יטול החכם מכל 
בית ובית יד יד מן קמח וילוש ויאפהו או עוגה או שתים ויעשה אותן קשות ביותר שלא ירקבו 
ושיהיו שמורות, שכל זמן שהעוגות שמורות העירוב קיים ומותר לטלטל. אם נאכל או נרקב או 

שאבד או שנשרף אסור לטלטל עד שיעשה עירוב אחר בערב שבת.
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לקט יושר )אוסטריה, מאה 15(: המצה 'נעשתה ערב פסח, והיתה גדולה, והיה לה חור 
באמצעה, והיתה תלויה במסמר בבית החורף שלו, שהוא מקום למודו, ולא בבית הכנסת'.

ספר המנהגים של ר' יוזפא שמש )גרמניה, מאה 17(: 'ערב שבת הגדול מסירין הערב התלוי כל 
השנה בב"ה )=בבית הכנסת( ומחלקו לחלקים קטנים עד שיוכל לתת לכל ראש הבית חלק א', 

והשמש מחלקו, ומביא לכל ראש הבית חלקו'.

ספר המנהגים של ר' שלום נוישטט )סוף מאה 14(. נמנע מלהניח את העירוב בבית הכנסת 
משום מעשה שהיה: 'שהיה פעם אחת שהוציא משומד ֶרשע מחמת הערוב'.

שפאנדאו
היהודים נאסרו בגלל עלילת לחם קודש. אחד הנאשמים עונה, ובלחץ העינויים הודה שתלה 

את ההוסטיה על הקיר בבית הכנסת, ושם היא אכן נמצאה. 

פרנקפורט 1515: יהודי מומר מסר מידע, שרבע מההוסטיה נתגלה בבית הכנסת תלוי על הקיר. 

חרוסת
מדרש הגדול, ספר שמות

בשעה שנתעברה אמו של משה, ראה פרעה הרשע בחלומו רחל רבוצה וילדה שה. והיה רואה 
מאזנים תלויים  בין הארץ לרקיע, ומביאין את השה ומניחים בכף מאזנים, ומביאין כל כסף 

וזהב של מצרים והיו מוסיפין על הכסף ועל הזהב, והשה מכריע. לבוקר, שלח פרעה והביא כל 
מכשפיו וחרטמיו וסיפר להן את חלומו. אמרו לו: רחל זו שראית רבוצה - אומה ]היא[ זו שהיא 

שרויה במצרים, והשה שילדה - בן עתיד לצאת ממנה, והוא עתיד להחריב את מצרים והוא 
מכבש את הארצות לאומה זו.

שמות רבה, א, לד

'וימת מלך מצרים' - נצטרע, והמצורע חשוב כמת.
'ויאנחו בני ישראל' - למה נאנחו? לפי שהיו אומרים חרטומי מצרים: אין לך רפואה אם לא 

תשחוט מקטני ישראל ק"כ בבקר וק"כ בערב ורחוץ בדמיהם ב' פעמים ביום. כיון ששמעו 
ישראל כך, גזרה קשה, התחילו מתאנחים ומקוננים... נעשה להם נס ונתרפא מצרעתו.   

פרקי ר' אליעזר, פרק מח

ר' עקיבא אומר: נוגשי פרעה היו מכין את ישראל כדי לעשות להם תבן לבנים, שנאמר 'את 
מתכנת הלבנים' וגו'. ומצרים לא היו נותנין תבן לישראל... והיו ישראל מקוששים את הקש 
במדבר, והיו רומשין אותו בחמוריהם ונשיהם ובניהם ובנותיהם. והקש של מדבר היה נוקב 

עקביהם, והיה הדם יוצא ומתבוסס בחומר.
...ורחל בת בתו של שותלח היתה הרה ללדת, ורמסה בחומר עם בעלה, ויצא הוולד מתוך מעיה 

ונתערב בתוך המלבן. ועלתה צעקתה לפני כסא הכבוד. ירד מיכאל המלאך ולקח את המלבן 
בטיט שלו, והעלהו לפני כסא הכבוד. ואותו הלילה נגלה הקב"ה והכה כל בכורי מצרים.
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ירושלמי פסחים י ג, לז ע"ג על החרוסת: 'צריכה שתהא רכה. מילתיה אמר )=וטעמו אמר( - 
זכר לדם'. ר' יוסף טוב עלם, בפיוטו 'אין ערוך אליך': 'ולמה טבולו בחרוסת? זכר לטיט שאשה 

ובעלה דורסת'.

מהרי"ל )מאה 15(: 'חרוסת - עושין אותו בראשונה עב, ובשעת הטיבול מקלשין )=מדללים( 
אותו, זכר לדם'.
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האקדח המעשן: פסח בספר הזוהר
זוהר ח"ג רנ ע"ב-רנא ע"א

ְצִרים  ַהּמִ וּם ׁשֶ ה. ִמּשׁ ּלֶָהם ָהיָה שֶׂ ְצִרים ֵואלֹוּהַ ׁשֶ ל ַהּמִ ַסח, ַמּדוַּע? ֶאּלָא ִיְרָאָתם ׁשֶ הוּא ּפֶ ה ׁשֶ שֶׂ
ח ֶאת ּתֹוֲעַבת ִמְצַרִים"  ה. ּבא וְּרֵאה, ּכָתוּב "ֵהן ִנְזּבַ וּם ֶזה עֹוְבִדים לַּשֶׂ עֹוְבִדים ְלַמּזַל ָטלֶה, וִּמּשׁ
ּשֹׂוְנִאים אֹותֹו ּכָתוּב ּתֹוֲעַבת ִמְצַרִים? ֶאּלָא ִיְרָאָתם  )שמות ח(. ַמִהי ּתֹוֲעַבת ִמְצַרִים? ְוִכי ַעל ׁשֶ

תֹוֲעבֹת ַהּגֹוִים" )דברים יח( -  ּכָתוּב "ּכְ מֹו ׁשֶ ּלֶָהם ִנְקָרא ּתֹוֲעַבת ִמְצַרִים, ּכְ ְצִרים ְוָהֱאלֹוּהַ ׁשֶ ל ַהּמִ ׁשֶ
ָאר ָהֻאּמֹות.  ל ׁשְ ִיְרָאָתם ׁשֶ

ְצִרים, ְוִתְפשׂוּ אֹותוֹ, ְוִיְהיֶה ָקׁשוּר  ל ַהּמִ ָעשֹׂור לַחֶֹדׁש ְקחוּ ֶאת ִיְרָאָתם ׁשֶ רוְּך הוּא: ִמּבֶ דֹוׁש ּבָ ָאַמר ַהּקָ
ה, וַּביֹּום ָהְרִביִעי הֹוִציאוּ אֹותֹו ְלִדין ְוֵהָאְספוּ ָעלָיו. לֹׁשָ נִַים וּׁשְ ּלֶָכם יֹום ֶאָחד וּׁשְ ְתִפיָסה ׁשֶ ְוָתפוּס ּבִ

יל  ָרֵאל ְוֵאינָם ְיכֹוִלים ְלַהּצִ ל ִישְׂ ְתִפיָסה ׁשֶ פוּס ּבִ ּתָ ְצִרים ָהיוּ ׁשֹוְמִעים קֹול ִיְרָאָתם ׁשֶ ַהּמִ ָעה ׁשֶ וְּבׁשָ
רוְּך הוּא:  דֹוׁש ּבָ רוּ לֲַהִריגָה. ְוָאַמר ַהּקָ ִאּלוּ ֶאת ַעְצָמם ָקׁשְ ה ֲעלֵיֶהם ּכְ אֹותוֹ, ָהיוּ בֹוִכים, ְוָהיָה ָקׁשֶ

פוּס, וַּביֹּום ָהְרִביִעי  ְראוּ אֹותֹו ּתָ יִּ ֵדי ׁשֶ ָעה יִָמים, ּכְ ְרׁשוְּתֶכם יֹום ַאַחר יֹום - ַאְרּבָ פוּס ּבִ ִיְהיֶה ּתָ
ּכֹות  ה לֶָהם ִמּכָל ַהּמַ ין. ְוֶזה ָקׁשֶ ים ּבֹו ּדִ ם עֹושִׂ ְצִרים ֵאיְך ַאּתֶ הֹוִציאוּ אֹותֹו לֲַהִריגָה, ְוִיְראוּ אֹותֹו ַהּמִ

יֲַּעשׂוּ ְבִיְרָאָתם. יִנים ׁשֶ רוְּך הוּא, ֵאּלוּ ַהּדִ דֹוׁש ּבָ ה לֶָהם ַהּקָ ָעשָׂ ׁשֶ

רוְּך  דֹוׁש ּבָ ֵאׁש" )דברים ז(. ָאַמר ַהּקָ ְרפוּן ּבָ שְׂ ִסילֵי ֱאלֵֹהיֶהם ּתִ ּכָתוּב "ּפְ ֵאׁש, ׁשֶ ִנים אֹותֹו ּבְ ְלַבּסֹוף ּדָ
נוּ  ּקְ ל ִיְרָאֵתנוּ ָאְכלוּ אֹותֹו ּכָךְ. ֶאּלָא ּתַ ֲאָוה ׁשֶ ָרצֹון וַּבּתַ ּבְ ּלֹא יֹאְמרוּ ׁשֶ ּנוּ נָא. ׁשֶ הוּא: ַאל ּתֹאְכלוּ ִמּמֶ
ְראוּ אֹותֹו  יִּ ּקוּנֹו ׁשֶ ר ְולֹא ִיְראוּ אֹותוֹ, ֶאּלָא ּתִ ל, ִיְהיֶה ֻמְסּתָ ָ ִאם ִיְהיֶה ְמֻבּשׁ ל, ׁשֶ ָ אֹותֹו ָצִלי, ְולֹא ְמֻבּשׁ

ְהיֶה ֵריחֹו נֹוֵדף. יִּ ֵדי ׁשֶ ֵאׁש, ּכְ רוּף ּבָ ְך שָׂ ּכָ

ירוּ אֹותֹו  יַּּכִ ָבר ַאֵחר הוּא, ֶאּלָא ׁשֶ ַחיָּה אֹו ּדָ ּלֹא יֹאְמרוּ ׁשֶ ְועֹוד, "רֹאׁשֹו ָעלָיו" - ּכָפוּף ַעל ַקְרֻסּלָיו, ׁשֶ
ֶרְך ָקלֹון וִּבּזָיֹון ְועֹוד, "ֶעֶצם לֹא  ֵתָאבֹון, ֶאּלָא ַעל ַהּשַֹׂבע, ּדֶ ּלֹא יֹאְכלוּ אֹותֹו ּבְ הוּא ִיְרָאָתם. ְועֹוד, ׁשֶ ׁשֶ
יל אֹותוֹ. ְוַעל ֶזה ּכָתוּב:  וּק, ְולֹא ִיְהיוּ ְיכֹוִלים ְלַהּצִ ּשׁ לָכֹות ּבַ ְראוּ ַעְצמֹוָתיו ֻמׁשְ יִּ רוּ בֹו" -  ֶאּלָא ׁשֶ ּבְ ִתׁשְ

יְֶדֶכם" )שמות  ְלֶכם ּבְ ים. ְועֹוד נֱֶאַמר, "וַּמּקֶ יִנים ַרּבִ ָפִטים" )במדבר לג( - ּדִ ה ה' ׁשְ "וֵּבאלֵֹהיֶהם ָעשָׂ
לֵי ִמְלָחָמה. ָאר ּכְ יב( - ְולֹא ֶחֶרב ְורַֹמח וּׁשְ

ִנְּגלָה  ל ֲאבֹוֵתינוּ ְלַהֲחִמיץ ַעד ֶשׁ ֵצָקם ֶשׁ יק ְבּ לֹא ִהְסִפּ ָאנוּ אֹוְכִלים, ַעל ׁשוּם ָמה? ַעל ׁשוּם ֶשׁ ַמָצּה זֹו ֶשׁ
ר הֹוִציאוּ  ֵצק ֲאֶשׁ נֱֶּאַמר: ַויֹּאפוּ ֶאת ַהָבּ רוְּך הוּא, וְּגָאלָם, ֶשׁ דֹוׁש ָבּ לִָכים, ַהָקּ ֲעלֵיֶהם ֶמלְֶך ַמְלֵכי ַהְמּ

, ְוגַּם ֵצָדה לֹא ָעשׂו לֶָהם. ְצַרִים ְולֹא יְָכלוּ ְלִהְתַמְהֵמַהּ י גְֹרׁשוּ ִמִמּ י לֹא ָחֵמץ, ִכּ ְצַרִים ֻעגֹת ַמּצֹות, ִכּ ִמִמּ
ִמְצַרִים,  ְצִרים ֶאת ַחיֵּי ֲאבֹוֵתינוּ ְבּ ְררוּ ַהִמּ ֵמּ ָאנוּ אֹוְכִלים, ַעל ׁשוּם ָמה? ַעל ׁשוּם ֶשׁ ָמרֹור ֶזה ֶשׁ

ר  ל ֲעבָֹדָתם ֲאֶשׁ ֶׂדה ֶאת ָכּ ָשּ חֶֹמר וִּבְלֵבִנים וְּבָכל ֲעבָֹדה ַבּ ֲעבָֹדה ָקָשה, ְבּ נֱֶּאַמר: ַוְיָמֲררוּ ֶאת ַחיֵּיֶהם ַבּ ֶשׁ
ָפֶרךְ. ָעְבדוּ ָבֶהם ְבּ


