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יְך ֵייֵתי ְוִיְפַסח. ָהַשָתא ָהָכא, ְלָשָנה ָהא ַלְחָמא ַעְנָיא ִדי ֲאָכלּו ַאְבָהָתָנא ְבַאְרָעא ְדִמְצָרִים. ָכל ִדְכִפין ֵייֵתי ְוֵייֹכל, ָכל ִדְצִר 
 .ַהָבָאה ְבַאְרָעא ְדִיְשָרֵאל. ָהַשָתא ַעְבֵדי, ְלָשָנה ַהָבָאה ְבֵני חֹוִרין

ִבים שֹוֵאל סֻּׁ ַכאן ַהֵבן אֹו ֶאָחד ִמן ַהמְּ ִגין כֹוס ֵשִני וְּ ָחן, מֹוזְּ לְּ ָעָרה ֵמַעל ַהשֻּׁ  :ֵמִסיר ַהקְּ
ה ִמָכל ַהֵלילֹותַמה ִנְשַת   -- ָנה ַהַלְיָלה ַהזֶּ

ה  ְבָכל ַהֵלילֹות ָאנּו אֹוְכִלין ָחֵמץ ּוַמָצה, ַהַלְיָלה ַהזֶּ  ?!כֻּלֹו ַמָצה -שֶּ
ְבָכל ַהֵלילֹות ָאנּו אֹוְכִלין ְשָאר ְיָרקֹות,  ה ָמרֹור -שֶּ  ?!ַהַלְיָלה ַהזֶּ

ְבָכל ַהֵלילֹות ֵאין ָאנּו ַמְטבִ  ָחת, שֶּ ה ְשֵתי ְפָעִמים -יִלין ֲאִפילּו ַפַעם אֶּ  ?!ַהַלְיָלה ַהזֶּ
ִבין,  ְבָכל ַהֵלילֹות ָאנּו אֹוְכִלין ֵבין יֹוְשִבין ּוֵבין ְמסֻּ ִבין -שֶּ ה כָֻּלנּו ְמסֻּ  ?!ַהַלְיָלה ַהזֶּ

גֻּּׁלֹות בִ  ֶייָנה מְּ ָחן. ַהַמצֹות ִתהְּ לְּ ָעָרה ַעל ַהשֻּׁ ַעת ֲאִמיַרת ַהַהָגָדהֵמִניַח ֶאת ַהקְּ  .שְּ
 לֹא הֹוִציא ַהָָּדֹוש ָברּוְך הּוא ֲעָבִדים ָהִיינּו ְלַפְרֹעה ְבִמְצָרִים, ַוּיֹוִציֵאנּו ְיָי ֱאֹלֵהינּו ִמָשם ְבָיד ֲחָזָקה ּוִבְזרֹוַע ְנטּוָיה. ְוִאלּו

ת ֲאבֹוֵתינּו ִמִמְצָרִים, ֲהֵרי ָאנּו ּוָבֵנינּו ּוְבֵני בָ  ְעָבִדים ָהִיינּו ְלַפְרֹעה ְבִמְצָרִים. ַוֲאִפילּו כָֻּלנּו ֲחָכִמים, כָֻּלנּו ְנבֹוִנים, אֶּ ֵנינּו ְמשֻּ
ה ְלַספֵ  ת ַהתֹוָרה, ִמְצָוה ָעֵלינּו ְלַסֵפר ִביִציַאת ִמְצַרִים. ְוָכל ַהַמְרבֶּ ה ר ִביִציַאת ִמְצַרִים כָֻּלנּו ְזֵקִנים, כָֻּלנּו יֹוְדִעים אֶּ ֲהֵרי זֶּ

ָבח  .ְמשֻּ
ָהיּו ן ֲעַזְרָיה ְוַרְבי ֲעִקיָבא ְוַרִבי ַטְרפֹון שֶּ ְלָעָזר בֶּ ַע ְוַרִבי אֶּ ר ְוַרִבי ְיהֹושֻּ זֶּ ה ְבַרִבי ֱאִליעֶּ ִבין ִבְבֵני ְבַרק, ְוָהיּו ַמֲעשֶּ  ְמסֻּ

ָבאּו ַתלְ  ל ְמַסְפִרים ִביִציַאת ִמְצַרִים ָכל אֹותֹו ַהַלְיָלה ַעד שֶּ ם: ַרבֹוֵתינּו, ִהִגיַע ְזַמן ְקִריַאת ְשַמע שֶּ ם ְוָאְמרּו ָלהֶּ ִמיֵדיהֶּ
 .ַשֲחִרית

ֵתָאֵמר ְיִציַאת ִמְצַרִים ַבלֵ  ן ִשְבִעים ָשָנה, ְולֹא ָזִכיִתי שֶּ ן ֲעַזְרָיה: ֲהֵרי ֲאִני ְכבֶּ ְלָעָזר בֶּ ן ָאַמר ַרִבי אֶּ ָרָשב  בֶּ ְּ ילֹות ַעד שֶּ
נֶּ  ץ ִמְצַרִים ֹכל ְיֵמי ַחּיֶּיָך, ְיֵמי ַחּיֶּיָך זֹוָמא: שֶּ רֶּ ת יֹום ֵצאְתָך ֵמאֶּ ַהֵלילֹות.  -ַהָיִמים, ָכל ְיֵמי ַחּיֶּיָך  -ֱאַמר, ְלַמַען ִתְזֹכר אֶּ

ה, ֹכל ְיֵמי ַחּיֶּיָך  -ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים: ְיֵמי ַחּיֶּיָך   .ְלָהִביא ִלימֹות ַהָמִשיחַ  -ָהעֹוָלם ַהזֶּ
ָנַתן תֹוָרה ְלַעמֹו ִיְשָרֵאל, ָברּוְך הּואָברּו  .ְך ַהָמקֹום, ָברּוְך הּוא. ָברּוְך שֶּ

ֵאינֹו יֹוֵדַע ִלְשאֹול ָחד שֶּ ָחד ָתם, ְואֶּ ָחד ָרָשע, ְואֶּ ָחד ָחָכם, ְואֶּ ְבָרה תֹוָרה. אֶּ ִּ ד ַאְרָבָעה ָבִנים  גֶּ  .ְכנֶּ
ם? ְוַאף ַאָתה ֱאָמר לֹו ְכִהְלכֹות ָחָכם ָמה הּוא אֹוֵמר? ַמה ָהֵעדֹות וְ  ְתכֶּ ר ִצָּוה ְיָי ֱאֹלֵהינּו אֶּ ִָּים ְוַהִמְשָפִטים ֲאשֶּ ַהחֻּ

ַסח ֲאִפיקֹוָמן ַסח: ֵאין ַמְפִטיִרין ַאַחר ַהפֶּ  .ַהפֶּ
ם  ם? ָלכֶּ ת ַעצְ  -ָרָשע ָמה הּוא אֹוֵמר? ָמה ָהֲעֹבָדה ַהזֹאת ָלכֶּ הֹוִציא אֶּ מֹו ִמן ַהְכָלל ָכַפר ְבִעָָּר. ְוַאף ַאָתה ְולֹא לֹו. ּוְלִפי שֶּ

ה ָעָשה ְיָי ִלי ְבֵצאִתי ִמִמְצָרִים. ִלי  ֱאֹמר לֹו: ַבֲעבּור זֶּ ת ִשָניו וֶּ  .ְולֹא לֹו. ִאילּו ָהָיה ָשם, לֹא ָהָיה ִנְגָאל -ַהְקֵהה אֶּ
ק ָיד  .הֹוִציָאנּו ְיָי ִמִמְצָרִים, ִמֵבית ֲעָבִדים ָתם ָמה הּוא אֹוֵמר? ַמה זֹאת? ְוָאַמְרָת ֵאָליו: ְבֹחזֶּ

ֵאינֹו יֹוֵדַע ִלְשאֹול  ה ָעָשה ְיָי ִלי ְבֵצאִתי ִמִמְצָר  -ְושֶּ ֱאַמר: ְוִהַגְדָת ְלִבְנָך ַביֹום ַההּוא ֵלאֹמר, ַבֲעבּור זֶּ נֶּ  .ִיםַאְת ְפַתח לֹו, שֶּ
ש, ַתְלמּוד לֹוַמר ַבי ה ָיכֹול ֵמרֹאש ֹחדֶּ ה לֹא  -ֹום ַההּוא, ִאי ַביֹום ַההּוא ָיכֹול ִמְבעֹוד יֹום, ַתְלמּוד לֹוַמר ַבֲעבּור זֶּ ַבֲעבּור זֶּ

יָך ָנִחים ְלָפנֶּ ֵּיש ַמָצה ּוָמרֹור מֻּ ָלא ְבָשָעה שֶּ  .ָאַמְרִתי אֶּ
ל ָכל ָהָעם, ֹכה ִמְתִחָלה עֹוְבֵדי ֲעבֹוָדה ָזָרה ָהיּו ֲאבֹוֵתינּו, ְוַעְכָשיו ֵקְרָבנּו הַ  ַע אֶּ ר ְיהֹושֻּ ֱאַמר: ַויֹאמֶּ נֶּ ָמקֹום ַלֲעֹבָדתֹו, שֶּ

ַרח ֲאִבי ַאְבָרָהם ַוֲאִבי ָנחֹור, ַוַּיעַ  ם ֵמעֹוָלם, תֶּ ר ַהָנָהר ָיְשבּו ֲאבֹוֵתיכֶּ ְבדּו ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים. ָאַמר ְיָי ֱאֹלֵהי ִיְשָרֵאל: ְבֵעבֶּ
ת ַאבְ  ם אֶּ ת ֲאִביכֶּ ַָּח אֶּ ֵתן ָואֶּ ת ִיְצָחק, ָואֶּ ֵתן לֹו אֶּ ת ַזְרעֹו ָואֶּ ה אֶּ ץ ְכָנַען, ָוַאְרבֶּ רֶּ ר ַהָנָהר ָואֹוֵלְך אֹותֹו ְבָכל אֶּ ָרָהם ֵמֵעבֶּ

ת ֹאתֹו, ְוַיֲעֹקב ּוָבָניו ָיְרדּו ִמְצָרִים שֶּ ת ַהר ֵשִעיר ָלרֶּ ֵתן ְלֵעָשו אֶּ ת ֵעָשו. ָואֶּ ת ַיֲעֹקב ְואֶּ  .ְלִיְצָחק אֶּ
ָאַמר ְלַא ָברּוְך ש ת ַהֵָּץ, ַלֲעשֹות ְכַמה שֶּ ַהָָּדֹוש ָברּוְך הּוא ִחַשב אֶּ ְבָרָהם ָאִבינּו ֹוֵמר ַהְבָטָחתֹו ְלִיְשָרֵאל, ָברּוְך הּוא. שֶּ

 ֹ ץ ל רֶּ ר ְלַאְבָרם, ָיֹדע ֵתַדע ִכי ֵגר ִיְהיֶּה ַזְרֲעָך ְבאֶּ ֱאַמר: ַוּיֹאמֶּ נֶּ ם, ַוֲעָבדּום ְוִענּו ֹאָתם ַאְרַבע ִבְבִרית ֵבין ַהְבָתִרים, שֶּ א ָלהֶּ
ן ָאֹנִכי ְוַאֲחֵרי ֵכן ֵיְצאּו ִבְרכֻּש ָגדֹול ָּ ר ַיֲעֹבדּו  ת ַהגֹוי ֲאשֶּ  .ֵמאֹות ָשָנה. ְוַגם אֶּ

ִביַה ֶאת ַהּכֹוס ַכֶסה ֶאת ַהַמּצֹות ּוַמגְּ  .מְּ
ָחד בִ  לֹא אֶּ ָעְמָדה ַלֲאבֹוֵתינּו ְוָלנּו! שֶּ ְבָכל ֹּור ָודֹור עֹוְמִדים ָעֵלינּו ְלַכלֹוֵתנּו, ְוִהיא שֶּ ָלא שֶּ ְלָבד ָעַמד ָעֵלינּו ְלַכלֹוֵתנּו, אֶּ

 .ְוַהָָּדֹוש ָברּוְך הּוא ַמִציֵלנּו ִמָּיָדם
 .ַיִניַח ַהּכֹוס ִמָידֹו ִויַגֶּלה ֶאת ַהַמּצֹות

ת ַהֹכל, ֵצא ּוְלַמד ַמה ִבֵָּש ָלָבן ָהֲאַרִמי ַלֲעשֹות ְלַיעֲ  ָלא ַעל ַהְזָכִרים ְוָלָבן ִבֵָּש ַלֲעקֹור אֶּ ַפְרֹעה לֹא ָגַזר אֶּ ֹקב ָאִבינּו. שֶּ
ד ִמְצַרְיָמה ַוָּיָגר ָשם ִבְמֵתי ְמָעט, ַוְיִהי ָשם ְלגֹוי ָגדֹול, ָעצּום ָוָר  ֱאַמר: ֲאַרִמי ֹאֵבד ָאִבי, ַוֵּירֶּ נֶּ  .בשֶּ

ד ִמְצַרְיָמה  בּורָאנּוס  -ַוֵירֶּ ִּ  .ַעל ִפי ַה
ל ַפְרֹעה -ַוָּיָגר ָשם  ֱאַמר: ַוּיֹאְמרּו אֶּ נֶּ ָלא ָלגּור ָשם, שֶּ לֹא ָיַרד ַיֲעֹקב ָאִבינּו ְלִהְשַתֵַָּע ְבִמְצַרִים אֶּ ץ ְמַלֵמד שֶּ , ָלגּור ָבָארֶּ

יָך, ִכי ָכֵבד ָהָרָעב בְ  ר ַלֲעָבדֶּ ה ַלצֹאן ֲאשֶּ ןָבאנּו, ִכי ֵאין ִמְרעֶּ ץ ֹגשֶּ רֶּ יָך ְבאֶּ ץ ְכָנַען. ְוַעָתה ֵיְשבּו ָנא ֲעָבדֶּ רֶּ  .אֶּ
יָך ְככֹוְכֵבי ַהָשמַ  -ִבְמֵתי ְמָעט  יָך ִמְצָרְיָמה, ְוַעָתה ָשְמָך ְיָי ֱאֹלהֶּ ש ָיְרדּו ֲאבֹותֶּ פֶּ ֱאַמר: ְבִשְבִעים נֶּ נֶּ  .ִים ָלֹרבְכַמה שֶּ

ָהי -ַוְיִהי ָשם ְלגֹוי  ָּיִנים ָשםְמַלֵמד שֶּ  .ּו ִיְשָרֵאל ְמצֻּ
ץ ֹאָת  -ָגדֹול, ָעצּום  ֱאַמר: ּוְבֵני ִיְשָרֵאל ָפרּו ַוִּיְשְרצּו ַוִּיְרבּו ַוַּיַעְצמּו ִבְמֹאד ְמֹאד, ַוִתָמֵלא ָהָארֶּ נֶּ  .םְכמה שֶּ

ִלי ַוָתֹבִאי ַבֲעִדי ֲעָדִיים, ָשַדִים  -ָוָרב  ְּ ה ְנַתִתיְך, ַוִתְרִבי ַוִתְג ַמח ַהָשדֶּ ֱאַמר: ְרָבָבה ְכצֶּ נֶּ ָנֹכנּו ּוְשָעֵרְך ִצֵמַח, ְוַאְת ֵעֹרם ְכַמה שֶּ
ת ְבָדָמִיְך, ָוֹאַמר ָלְך סֶּ ְרֵאְך ִמְתבֹוסֶּ ֱעֹבר ָעַלִיְך ָואֶּ ְרָיה. ָואֶּ  .ְבָדַמִיְך ֲחִיי, ָוֹאַמר ָלְך ְבָדַמִיְך ֲחִיי ְועֶּ

 .ַוָּיֵרעּו ֹאָתנּו ַהִמְצִרים ַוְיַענּונּו, ַוִיְתנּו ָעֵלינּו ֲעֹבָדה ָקָשה
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אָנה ִמְלחָ  -ַוָּיֵרעּו ֹאָתנּו ַהִמְצִרים  ה, ְוָהָיה ִכי ִתְקרֶּ ן ִיְרבֶּ ֱאַמר: ָהָבה ִנְתַחְכָמה לֹו פֶּ נֶּ ָמה ְונֹוַסף ַגם הּוא ַעל שְנֵאינּו ְכָמה שֶּ
ץ  .ְוִנְלַחם ָבנּו, ְוָעָלה ִמן ָהָארֶּ

ן ָעֵרי ִמְסְכנֹות ְלַפְרֹעה. אֶּ  -ַוְיַענּונּו  ֱאַמר: ַוָּיִשימּו ָעָליו ָשֵרי ִמִסים ְלַמַען ַעֹנתֹו ְבִסְבֹלָתם. ַוִּיבֶּ נֶּ ת ְכָמה שֶּ ת ִפֹתם ְואֶּ
 .ַרַעְמֵסס

ְך -ָעֵלינּו ֲעֹבָדה ָקָשה ַוִיְתנּו  ת ְבֵני ִיְשָרֵאל ְבָפרֶּ ֱאַמר: ַוַיֲעִבדּו ִמְצַרִים אֶּ נֶּ  .ְכָמה שֶּ
ת ַלֲחֵצנּו ת ֲעָמֵלנּו ְואֶּ ת ָעְנֵינּו ְואֶּ ת ֹקֵלנּו, ַוַּיְרא אֶּ ל ְיָי ֱאֹלֵהי ֲאֹבֵתינּו, ַוִּיְשַמע ְיָי אֶּ  .ַוִנְצַעק אֶּ

ל ְיָי ֱאֹלֵהי אֲ  ְך ִמְצַרִים, ַוֵּיָאְנחּו ְבֵני ִיְשָרֵאל ִמן  -ֹבֵתינּו ַוִנְצַעק אֶּ לֶּ ֱאַמר: ַוְיִהי ַבָּיִמים ָהַרִבים ָהֵהם ַוָּיָמת מֶּ נֶּ ְכָמה שֶּ
ל ָהֱאֹלִהים ִמן ָהֲעֹבָדה  .ָהֲעבֹוָדה ַוִּיְזָעקּו, ַוַתַעל ַשְוָעָתם אֶּ

ת ֹקֵלנּו  ֱאַמר: ַוּיִ  -ַוִּיְשַמע ְיָי אֶּ נֶּ ת ְכָמה שֶּ ת ִיְצָחק ְואֶּ ת ַאְבָרָהם, אֶּ ת ְבִריתֹו אֶּ ת ַנֲאָקָתם, ַוִּיְזכֹור ֱאֹלִהים אֶּ ְשַמע ֱאֹלִהים אֶּ
 .ַיֲעֹקב

ת ָעְנֵינּו  ת ְבני ִיְשָרֵאל ַוֵּיַדע ֱאֹלִהים -ַוַּיְרא אֶּ ֱאַמר: ַוַּיְרא ֱאֹלִהים אֶּ נֶּ ץ, ְכָמה שֶּ רֶּ ְך אֶּ רֶּ ֶּּ  .זֹו ְפִרישּות 
ת ֲעָמלֵ  ֱאַמר: ָכל ַהֵבן ַהִּילֹוד ַהְיֹאָרה ַתְשִליכֻּהּו ְוָכל ַהַבת ְתַחּיּון -נּו ְואֶּ נֶּ  .ֵאלּו ַהָבִנים. ְכָמה שֶּ

ת ַלֲחֵצנּו  ר ִמְצַרִים ֹלֲחִצים ֹאָתם -ְואֶּ ת ַהַלַחץ ֲאשֶּ ֱאַמר: ְוַגם ָרִאיִתי אֶּ נֶּ ַחק, ְכָמה שֶּ ְּ ה ַה  .זֶּ
 .ַרִים ְבָיד ֲחָזָקה ּוִבְזֹרַע ְנטּוָיה, ּוְבֹמָרא ָגֹדל, ּוְבֹאתֹות ּוְבֹמְפִתיםַוּיֹוִצֵאנּו ְיָי ִמִמצְ 

ָלא ַהָָּדֹוש ָברּוְך הּוא ִבְכבֹודֹו ּוְבַעצְ  -ַוּיֹוִצֵאנּו ְיָי ִמִמְצַרִים  מֹו, לֹא ַעל ְיֵדי ַמְלָאְך, ְולֹא ַעל ְיֵדי ָשָרף, ְולֹא ַעל ְיֵדי ָשִליַח, אֶּ
אֱ  נֶּ ץ ִמְצַרִים ֵמָאָדם ְוַעד ְבֵהָמה, ּושֶּ רֶּ ה, ְוִהֵכיִתי ָכל ְבכֹור ְבאֶּ ץ ִמְצַרִים ַבַלְיָלה ַהזֶּ רֶּ ְבָכל ֱאֹלֵהי ִמְצַרִים ַמר: ְוָעַבְרִתי ְבאֶּ

ה ְשָפִטים. ֲאִני ְייָ  ֱעשֶּ  .אֶּ
ה  ץ ִמְצַרִים ַבַלְיָלה ַהזֶּ רֶּ  ֲאִני ְולֹא ַמְלָאְך -ְוָעַבְרִתי ְבאֶּ

ץ ִמְצַרִים  רֶּ  ֲאִני ְולֹא ָשָרף -ְוִהֵכיִתי ָכל ְבכֹור ְבאֶּ
ה ְשָפִטים  ֱעשֶּ  .ֲאִני ולֹא ַהָשִליחַ  -ּוְבָכל ֱאֹלֵהי ִמְצַרִים אֶּ

 .ֲאִני הּוא ולֹא ַאֵחר -ֲאִני ְיָי 
ֱאַמר: ִהֵנה ַיד ְיָי הֹוָיה ְבִמְקְנָך -ְבָיד ֲחָזָקה  נֶּ ר, ְכָמה שֶּ בֶּ ֶּּ ה, ַבסּוִסים, ַבֲחֹמִרים, ַבְגַמִלים, ַבָבָקר ּוַבצֹאן,  זֹו ַה ר ַבָשדֶּ ֲאשֶּ

ר ָכֵבד ְמֹאד בֶּ  .דֶּ
ֱאַמר: ְוַחְרבֹו ְשלּוָפה ְבָידֹו, ְנטּוָיה ַעל ְירּוָשַלִים -ּוִבְזֹרַע ְנטּוָיה  נֶּ ב, ְכָמה שֶּ רֶּ  .זֹו ַהחֶּ

ב גֹוי ְבַמֹסת ְבֹאֹתת ּוְבמֹוְפִתים,  זֹו ִגלּוי ְשִכיָנה, -ּוְבֹמָרא ָגֹדל  רֶּ ֱאַמר: אֹו ֲהִנָסה ֱאֹלִהים ָלבֹא ָלַקַחת לֹו גֹוי ִמקֶּ נֶּ ְכָמה שֶּ
ם ְבִמ  ם ְיָי ֱאֹלֵהיכֶּ ר ָעָשה ָלכֶּ יָךּוְבִמְלָחָמה ּוְבָיד ֲחָזָקה ּוִבְזרֹוַע ְנטּוָיה, ּוְבמֹוָרִאים ְגֹדִלים, ְכֹכל ֲאשֶּ  .ְצַרִים ְלֵעינֶּ

ת ָהֹאֹתת -ּוְבֹאתֹות  ה בֹו אֶּ ר ַתֲעשֶּ ה ִתַָּח ְבָיְדָך, ֲאשֶּ ה ַהזֶּ ת ַהַמטֶּ ֱאַמר: ְואֶּ נֶּ ה, ְכָמה שֶּ ה ַהַמטֶּ  .זֶּ
ַצ"ְך', 'ַעַד"ש', 'בְּ  ַהִטיף ִטָפה ִמן ַהּכֹוס ַבֲאִמיַרת 'ָדם', 'ָוֵאש', 'ותימרות עשן', ֶעֶשר ַהַמּכֹות, 'דְּ ַח"ב', ַא נֹוֲהִגין לְּ

ַיַחד ט"ו ַפַעם  .בְּ
ם ָוֵאש ְוִתיְמרֹות ָעָשן -ּוְבֹמְפִתים  ָּ ץ,  ֱאַמר: ְוָנַתִתי מֹוְפִתים ַבָשַמִים ּוָבָארֶּ נֶּ ם, ְכָמה שֶּ ָּ ה ַה  .זֶּ

ְשַתִים. ֵאלּו  -ְשַתִים, ּוְבֹמְפִתים  -ּוְבֹאתֹות  ְשַתִים, -ְשַתִים, ּוְבֹמָרא ָגֹדל  -ְשַתִים, ּוִבְזֹרַע ְנטּוָיה  -ָדָבר ַאֵחר: ְבָיד ֲחָזָקה 
ֵהִביא ַהָָּדֹוש ָברּוְך הּוא ַעל ַהִמְצִרים ְבִמְצַרִים, ְוֵאלּו ֵהן ר ַמכֹות שֶּ שֶּ  :עֶּ

ְך, ַמַכת ְבכֹורֹות ה, ֹחשֶּ ר, ְשִחין, ָבָרד, ַאְרבֶּ בֶּ ֶּּ ַע, ִכִנים, ָערֹוב,  ֵּ ם, ְצַפְר ָּ. 
ַצ"ְך ַעַד"ש ְבַאַח"בַרבִ  ְּ ם ִסָמִנים:   .י ְיהּוָדה ָהָיה נֹוֵתן ָבהֶּ

ר ַמכֹות ְוַעל ַהָּים ָלקּו שֶּ ָלקּו ַהִמְצִרים ְבִמְצַרִים עֶּ ֲחִמִשים ַמכֹות? ְבִמְצַרִים  ַרִבי יֹוֵסי ַהְגִליִלי אֹוֵמר: ִמַנִין ַאָתה אֹוֵמר שֶּ
ת ַהָיד ָמה הּוא אֹוֵמר? ַוּיֹאְמר ְצַבע ֱאֹלִהים ִהוא, ְוַעל ַהָּים ָמה הּוא אֹוֵמר? ַוַּיְרא ִיְשָרֵאל אֶּ ל ַפְרֹעה: אֶּ ִמים אֶּ ּו ַהַחְרטֻּ

ה ַעְבדֹו. ַכָמה ָלקּו ת ְיָי, ַוַּיֲאִמינּו ַבְיָי ּוְבמשֶּ ר ָעָשה ְיָי ְבִמְצַרִים, ַוִּייְראּו ָהָעם אֶּ ְצַבע? עֶּ ַהְגֹדָלה ֲאשֶּ ר ַמכֹות. ֱאמֹור  ְבאֶּ שֶּ
ר ַמכֹות ְוַעל ַהָּים ָלקּו ֲחִמִשים ַמכֹות שֶּ  .ֵמַעָתה: ְבִמְצַרִים ָלקּו עֶּ

ֵהִביא ַהָָּדֹוש ָברּוְך הּוא ַעל ַהִמְצִרים ְבִמְצַרִים הָ  ָכל ַמָכה ּוַמָכה שֶּ ר אֹוֵמר: ִמַנִין שֶּ זֶּ ל ַאְרַבע ַמכֹותַרִבי ֱאִליעֶּ ? ְיָתה שֶּ
ְבָרה  ְבָרה ָוַזַעם ְוָצָרה, ִמְשַלַחת ַמְלֲאֵכי ָרִעים. עֶּ ֱאַמר: ְיַשַלח ָבם ֲחרֹון ַאפֹו, עֶּ נֶּ ָשלש,  -ְשַתִים, ְוָצָרה  -ַאַחת, ָוַזַעם  -שֶּ

 .ַהָּים ָלקּו ָמאַתִים ַמכֹות ַאְרַבע. ֱאמֹור ֵמַעָתה: ְבִמְצַרִים ָלקּו ַאְרָבִעים ַמכֹות ְוַעל -ִמְשַלַחת ַמְלֲאֵכי ָרִעים 
ֵהִביא ַהָָּדֹוש ָברּוְך הּוא ַעל ַהִמְצִרים ְבִמְצַרִים ָהיְ  ָכל ַמָכה ּוַמָכה שֶּ א אֹוֵמר: ִמַנִין שֶּ ל ָחֵמש ַמכֹות? ַרִבי ֲעִקיבֶּ ָתה שֶּ

ְבָרה ָוַזַעם ְוָצָרה, ִמְשלַ  ֱאַמר: ְיַשַלח ָבם ֲחרֹון ַאפֹו, עֶּ נֶּ ְבָרה  -ַחת ַמְלֲאֵכי ָרִעים. ֲחרֹון ַאפֹושֶּ ָשֹלש,  -ְשַתִים, ָוַזַעם  -ַאַחת, עֶּ
ָחֵמש. ֱאמֹור ֵמַעָתה: ְבִמְצַרִים ָלקּו ֲחִמִשים ַמכֹות ְוַעל ַהָּים ָלקּו ֲחִמִשים  -ַאְרַבע, ִמְשַלַחת ַמְלֲאֵכי ָרִעים  -ְוָצָרה 

 .ּוָמאַתִים ַמכֹות
 !ַמֲעלֹות טֹובֹות ַלָמקֹום ָעֵלינּוַכָמה 
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