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הגדה של פסח תשע"ט
שואלין ודורשין בהלכות הפסח
ז"ל In memory of Dr. Chuck Feldman
Sponsored by his loving family
משנה מסכת פסחים פ"י מ"א

ערבי פסחים סמוך למנחה לא יאכל אדם עד שתחשך ואפילו עני שבישראל לא יאכל עד שיסב ולא יפחתו
לו מארבע כוסות של יין ואפילו מן התמחוי:
נוסח ההגדה

ֵיתי וְ יִּפְ סַ ח .הָ שַ ָתא
ֵיתי וְ יֵיכֹל ,כָל ִּדצְ ִּריְך י ֵ
הָ א ל ְַחמָ א עַ ְניָא ִּדי אֲ כָלּו ַאבְ הָ ָתנָא בְ ַא ְרעָ א ְד ִּמצְ ָריִּם .כָל ִּד כְ פִּ ין י ֵ
חֹורין.
הָ כָא ,לְשָ נָה הַ בָ ָאה בְ ַא ְרעָ א ְדי ְִּש ָר ֵאל .הָ שַ ָתא עַ בְ דֵ י ,לְשָ נָה הַ בָ ָאה בְ נֵי ִּ
מַ ה נ ְִּש ַת ָנ ה הַ ַל ְילָה הַ זֶּה ִּמכָל הַ לֵילֹות? שֶּ בְ כָל הַ לֵילֹות ָאנּו אֹוכְ לִּין חָ מֵ ץ ּומַ צָ ה ,הַ ַל ְילָה הַ זֶּה – כֻּלֹו מַ צָ ה .שֶּ בְ כָל
הַ לֵילֹות ָאנּו אֹוכְ לִּין ְש ָאר י ְָרקֹות – הַ ַל ְילָה הַ זֶּה (כֻּלֹו) מָ רֹור .שֶּ בְ כָל הַ לֵילֹות ֵאין ָאנּו מַ ְטבִּ ילִּין אֲ פִּ ילּו פַעַ ם ֶּאחָ ת
יֹושבִּ ין ּובֵ ין ְמסֻּ בִּ ין – הַ ַל ְילָה הַ זֶּה ֻּכלָנּו ְמסֻּ בִּ ין.
– הַ ַל ְילָה הַ זֶּה ְש ֵתי פְ עָ ִּמים .שֶּ בְ כָל הַ לֵילֹות ָאנּו אֹוכְ לִּין בֵ ין ְ
יאנּו ה' אֱ ֹלהֵ ינּו ִּמשָ ם בְ יָד חֲ ז ָָקה ּובִּ זְ רֹעַ נְטּויָה .וְ ִּאלּו ל ֹא הֹוצִּ יא הַ ָָּדֹוש
עֲבָ ִּדים הָ יִּינּו ְלפ ְַרעֹה בְ ִּמצְ ָריִּם ,וַּיֹוצִּ ֵ
בֹותינּו ִּמ ִּמצְ ָריִּם ,הֲ ֵרי ָאנּו ּובָ נֵינּו ּובְ נֵי בָ נֵינּו ְמשֻּ עְ בָ ִּדים הָ ִּיינּו ְלפ ְַרעֹה בְ ִּמצְ ָריִּם .וַאֲ פִּ ילּו ֻּכלָנּו
בָ רּוְך הּוא ֶּאת אֲ ֵ
יאת ִּמצְ ָריִּם .וְ כָל הַ מַ ְרבֶּ ה
תֹורה ִּמצְ וָה עָ לֵינּו לְסַ פֵר בִּ יצִּ ַ
יֹודעִּ ים ֶּאת הַ ָ
חֲ כ ִָּמים ֻּכלָנּו נְבֹונִּים ֻּכלָנּו זְ ֵקנִּים ֻּכלָנּו ְ
יאת ִּמצְ ַריִּם הֲ ֵרי זֶּה ְמשֻּ בָ ח.
לְסַ פֵר בִּ יצִּ ַ
פרי צדיק לחג הפסח

[ב] בגמרא (פסחים קטו ע"ב) לחם עוני שעונין
עליו דברים הרבה .והיינו שצריך להיות דרך
שאלה ותשובה הבן שואל מה נשתנה ואביו
משיבו וכמו שאמרו (שם קטז ).בנו שאלו כו'
אשתו שאלתו ואם לאו הוא שואל לעצמו ,וכן
במאמר רבן גמליאל מצה שאנו אוכלין על שום
מה כו' מרור על שום מה כו' ואין אומרים סתם
מצה שאנו אוכלים על שם שלא הספיק כו' רק
דרך שאלה ותשובה (וכ"ה גירסת הרא"ש)
והיינו שבלילה צריך האדם להרגיש בנפשו
חדשות ,שצריך האדם לראות את עצמו כאלו
הוא יצא ממצרים כו' ,והיינו שאז הרגיש אדם
בנפשו הרגש חזק שיצא מן המיצר ,וכן צריך כל
אדם להרגיש בכל ליל פסח כאלו הוא יצא
ממצרים ולא יהיה הדבר אצלו כדבר הרגל
לאכול מצה ומרור וכדומה ,וכן כל עיקר תקנת
טיבול ראשון אמרו שהיא כי היכי דליהוי
היכירא לתינוקת (כמו שאמרו שם קיד ע"ב)
והיינו שיתעורר האדם מה נשתנה הלילה הזה
מכל הלילות שיש שינוי בזה ויצא מהרגל ובא
השאלה ראשונה על טיבול ירקות שזה היה

קללת אדם הראשון שמקודם היה מאכל אדם
רק פרי העץ ואחר כך נתקלל אדם הראשון
ואכלת את עשב השדה וכיון שהזיעו פניו ואמר
אני וחמורי נאכל באבוס אחד אמר לו הקדוש
ברוך הוא הואיל והזיעו פניך תאכל לחם כמו
שאמרו (בראשית רבה פ"כ) וכאן ביציאת
מצרים אחר מכה עשירית שיצאו ישראל מכל י'
הקליפות ונכנסו לעשר מדות דקדושה ,שכן היו
עשר מכות נגוף למצרים ורפוא לישראל כמו
שאמר (זח"ב לו א') התחיל התיקון לפגם אדם
הראשון ,וצריך להרגיש השינוי שיתוקן הכל
ולא יהיה שאור שבעיסה וזה צריך האדם
להרגיש בכל ליל פסח הרגיש מחודש ושינוי
שלילה זו משונה מכל הלילות שבזה מרגיש
כאלו הוא יצא ממצרים ואף דאכתי עבדי
אחשורוש אנן מכל מקום הללו עבדי ה' ולא
עבדי פרעה שמזה כבר יצאנו שלא יהיה שעבוד
כזה כמו במצרים שהקיפה הקליפה מכל צד כמו
שנאמר גוי מקרב גוי כעובר במעי אמו ומזה כבר
יצאנו וצריך אדם להרגיש בכל שנה יציאה
מחודשת כאלו הוא יצא ממצרים:

Visit www.atid.org/shiur for audio recordings, Podcasts, or to sign-up to receive sources in advance.
Visit www.WebYeshiva.org to sign up for Rabbi Brovender's fully interactive, online Yeshiva.

