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In loving memory of Dr. Chuck Feldman z”l by his family 
 

 מגיד—הגדה של פסח
ִדי ֲאָכלּו ַאְבָהָתָנא ְבַאְרָעא ְדִמְצָרִים. ָכל ִדְכִפין ֵייֵתי ְוֵייֹכל, ָכל ִדְצִריְך ֵייֵתי ְוִיְפַסח. ָהַשָתא  ָהא ַלְחָמא ַעְנָיא

 .ָהָכא, ְלָשָנה ַהָבָאה ְבַאְרָעא ְדִיְשָרֵאל. ָהַשָתא ַעְבֵדי, ְלָשָנה ַהָבָאה ְבֵני חֹוִרין
ְשַתָנה ה ִמָכל ַהֵלילֹותַהַלְיָלה הַ  ַמה נִּ   זֶּ

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

חָ  ְבָכל ַהֵלילֹות ֵאין ָאנּו ַמְטִביִלין ֲאִפילּו ַפַעם אֶּ ה ְשֵתי ְפָעִמים ת,שֶּ  ?ַהַלְיָלה ַהזֶּ
ִבין, ְבָכל ַהֵלילֹות ָאנּו אֹוְכִלין ֵבין יֹוְשִבין ּוֵבין ְמסֻּ ִבין שֶּ ה כָֻּלנּו ְמסֻּ  ?ַהַלְיָלה ַהזֶּ

ינּו ים ָהיִּ ְנטּוָיה. ְוִאלּו לֹא הֹוִציא ַהָקדֹוש  ְלַפְרֹעה ְבִמְצָרִים, ַוּיֹוִציֵאנּו ְיָי ֱאֹלֵהינּו ִמָשם ְבָיד ֲחָזָקה ּוִבְזרֹועַ  ֲעָבדִּ
ְעָבִדים ָהִיינּו ְלַפְרֹעה ְבִמצְ  ת ֲאבֹוֵתינּו ִמִמְצָרִים, ֲהֵרי ָאנּו ּוָבֵנינּו ּוְבֵני ָבֵנינּו ְמשֻּ ָרִים. ַוֲאִפילּו כָֻּלנּו ָברּוְך הּוא אֶּ

ה ֲחָכִמים, כָֻּלנּו ְנבֹוִנים, כָֻּלנּו ְזֵקִנים, כָֻּלנּו  ת ַהתֹוָרה, ִמְצָוה ָעֵלינּו ְלַסֵפר ִביִציַאת ִמְצַרִים. ְוָכל ַהַמְרבֶּ יֹוְדִעים אֶּ
ָבח ה ְמשֻּ  .ְלַסֵפר ִביִציַאת ִמְצַרִים ֲהֵרי זֶּ

ר זֶׂ יעֶׂ י ֱאלִּ ה ְבַרבִּ ן ֲעַזְרָיה ְוַרְבי ֲעִקיָבא ְוַרִבי ַטְר  ַמֲעשֶׂ ְלָעָזר בֶּ ַע ְוַרִבי אֶּ ִבין ִבְבֵני ְבַרק, ְוָהיּו ְוַרִבי ְיהֹושֻּ ָהיּו ְמסֻּ פֹון שֶּ
ם: ַרבֹוֵתינּו, ִהִגיַע זְ  ם ְוָאְמרּו ָלהֶּ ָבאּו ַתְלִמיֵדיהֶּ ַמן ְקִריַאת ְמַסְפִרים ִביִציַאת ִמְצַרִים ָכל אֹותֹו ַהַלְיָלה ַעד שֶּ

ל ַשֲחִרית ן ֲעַזְרָיה: ֲהֵרי אֲ  .ְשַמע שֶּ ְלָעָזר בֶּ ֵתָאֵמר ְיִציַאת ִמְצַרִים ָאַמר ַרִבי אֶּ ן ִשְבִעים ָשָנה, ְולֹא ָזִכיִתי שֶּ ִני ְכבֶּ
ץ ִמְצַרִים ֹכל ְיֵמי ַחּיֶּ  רֶּ ת יֹום ֵצאְתָך ֵמאֶּ ֱאַמר, ְלַמַען ִתְזֹכר אֶּ נֶּ ן זֹוָמא: שֶּ ְדָרָשּה בֶּ  יָך, ְיֵמי ַחּיֶּיָךַבֵלילֹות ַעד שֶּ

יָך ה, ֹכל ְיֵמי ַחּיֶּיָך ֹות. ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים: ְיֵמי ַחּיֶּיָךַהֵליל ַהָיִמים, ָכל ְיֵמי ַחּיֶּ  .ְלָהִביא ִלימֹות ַהָמִשיחַ  ָהעֹוָלם ַהזֶּ
ָנַתן תֹוָרה ְלַעמֹו ִיְשָרֵאל, ָברּוְך הּואָברּוְך ַהָמקֹום, ָברּוְך הּוא  .. ָברּוְך שֶּ

ְבָרה תֹוָרה ים דִּ ד ַאְרָבָעה ָבנִּ גֶׂ חָ ְכנֶׂ ֵאינֹו יֹוֵדַע ִלְשאֹול. אֶּ ָחד שֶּ ָחד ָתם, ְואֶּ ָחד ָרָשע, ְואֶּ  .ד ָחָכם, ְואֶּ
ם? ְוַאף ַאָתה ֱאָמר לֹו ְתכֶּ ר ִצָּוה ְיָי ֱאֹלֵהינּו אֶּ ִקים ְוַהִמְשָפִטים ֲאשֶּ  ָחָכם ָמה הּוא אֹוֵמר? ַמה ָהֵעדֹות ְוַהחֻּ

ַסח ַסח: ֵאין ַמְפִטיִרין ַאַחר ַהפֶּ  .ֲאִפיקֹוָמן ְכִהְלכֹות ַהפֶּ
ם? ָלכֶּם ת ַעְצמֹו ִמן ַהְכָלל ָכַפר ְבִעָקר. ְוַאף  ָרָשע ָמה הּוא אֹוֵמר? ָמה ָהֲעֹבָדה ַהזֹאת ָלכֶּ הֹוִציא אֶּ ְולֹא לֹו. ּוְלִפי שֶּ

ה ָעָשה ְיָי ִלי ְבֵצאִתי ִמִמְצָרִים. ִלי ֱאֹמר לֹו: ַבֲעבּור זֶּ ת ִשָניו וֶּ לֹו. ִאילּו ָהָיה ָשם, לֹא ָהָיה ְולֹא  ַאָתה ַהְקֵהה אֶּ
 .ִנְגָאל

ק ָיד הֹוִציָאנּו ְיָי ִמִמְצָרִים, ִמֵבית ֲעָבִדים  .ָתם ָמה הּוא אֹוֵמר? ַמה זֹאת? ְוָאַמְרָת ֵאָליו: ְבֹחזֶּ
ֵאינֹו יֹוֵדַע ִלְשאֹול ֱאַמר: ְוִהַגְדָת ְלִבְנָך ַביֹום ַההּוא ְושֶּ נֶּ ה ָעָשה ְיָי ִלי ְבֵצאִתי  ַאְת ְפַתח לֹו, שֶּ ֵלאֹמר, ַבֲעבּור זֶּ

 .ִמִמְצָרִים
ש, ַתְלמּוד לֹוַמר ַביֹום ַההּוא, ִאי ַביֹום ַההּוא ָיכֹול ִמְבעֹוד יֹום, ַתְלמּוד לֹוַמר  ְוִהַגְדָת ְלִבְנָך ָיכֹול ֵמרֹאש ֹחדֶּ

ה ָלא ְבָשעָ  ַבֲעבּור זֶּ ה לֹא ָאַמְרִתי אֶּ יָךַבֲעבּור זֶּ ָנִחים ְלָפנֶּ ֵּיש ַמָצה ּוָמרֹור מֻּ  .ה שֶּ

 
 

 שמות פרק יב פסוק כו
ם: ם ָמה ָהֲעֹבָדה ַהזֹאת ָלכֶּ ם ְבֵניכֶּ  ְוָהָיה ִכי יֹאְמרּו ֲאֵליכֶּ

 
 שמות פרק יג

ה  )ח( ְוִהַגְדָת ְלִבְנָך ַבּיֹום ַההּוא ֵלאֹמר ַבֲעבּור זֶּ
 ... ָעָשה ה' ִלי ְבֵצאִתי ִמִמְצָרִים:

)יד( ְוָהָיה ִכי ִיְשָאְלָך ִבְנָך ָמָחר ֵלאֹמר ַמה זֹאת 
ק ָיד הֹוִציָאנּו ה' ִמִמְצַרִים  ְוָאַמְרָת ֵאָליו ְבֹחזֶּ

)טו( ַוְיִהי ִכי ִהְקָשה ַפְרֹעה  ִמֵבית ֲעָבִדים:
ץ ִמְצַרִים ִמְבֹכר  רֶּ ְלַשְלֵחנּו ַוַּיֲהֹרג ה' ָכל ְבכֹור ְבאֶּ

ָאָדם ְוַעד ְבכֹור ְבֵהָמה ַעל ֵכן ֲאִני ֹזֵבַח ַלה' ָכל 
ה: ְפדֶּ ם ַהְזָכִרים ְוָכל ְבכֹור ָבַני אֶּ חֶּ ר רֶּ טֶּ  פֶּ

 רש"י 
עשה  בעבור שאקיים מצותיו, כגון פסח מצה ומרור הללו: - בעבור זה)ח( 

רמז תשובה לבן רשע לומר, עשה ה' לי ולא לך, שאלו היית שם לא  - ה' לי
יש מחר שהוא עכשיו, ויש מחר  - כי ישאלך בנך מחר)יד(  היית כדאי ליגאל:

שהוא לאחר זמן, כגון זה וכגון )יהושע כב כד( מחר יאמרו בניכם לבנינו, 
זה תינוק טפש שאינו יודע להעמיק שאלתו  - מה זאת דבני גד ובני ראובן:

וסותם ושואל מה זאת, ובמקום אחר הוא אומר )דברים ו כ( מה העדות 
ם והמשפטים וגו', הרי זאת שאלת בן חכם. דברה תורה כנגד ארבעה והחקי

 בנים, רשע ושאינו יודע לשאול והשואל דרך סתומה והשואל דרך חכמה:
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 דברים פרק ו
ִקים ְוַהִמְשָפִטים  )כ( ִכי ִיְשָאְלָך ִבְנָך ָמָחר ֵלאֹמר ָמה ָהֵעֹדת ְוַהחֻּ

ם: ְתכֶּ ר ִצָּוה ה' ֱאֹלֵהינּו אֶּ )כא( ְוָאַמְרָת ְלִבְנָך ֲעָבִדים ָהִיינּו  ֲאשֶּ
)כב( ַוִּיֵתן ה'  ִמִמְצַרִים ְבָיד ֲחָזָקה: ְלַפְרֹעה ְבִמְצָרִים ַוֹּיִציֵאנּו ה'

 אֹוֹתת ּוֹמְפִתים ְגֹדִלים ְוָרִעים ְבִמְצַרִים ְבַפְרֹעה ּוְבָכל ֵביתֹו ְלֵעיֵנינּו:
ץ  ת ָהָארֶּ ת ָלנּו אֶּ )כג( ְואֹוָתנּו הֹוִציא ִמָשם ְלַמַען ָהִביא ֹאָתנּו ָלתֶּ

ר ִנְשַבע ַלֲאֹבֵתינּו:  ֲאשֶּ

 רמב"ן 
שישאל  - כי ישאלך בנך מחר לאמר מה העדותכ( וטעם )

תחלה, על מה יעידו אלה המצות הנקראים "עדות" 
בעבור שהם זכר לנפלאותיו ועדות בהם, כגון המצה 

והסוכה והפסח והשבת והתפילין והמזוזה. ומה החקים, 
כי נעלם טעמם בתורה. והמשפטים, ישאל מה המשפטים 

ושה מלאכה בשבת, שנעשה במצות האלה, שנסקול הע
 ונשרוף הבא על אשה ואמה, ונכה את הארבעים לזורע 

המדינות, בדיני השור והבור והשומרים ושאר הדינין שבתורה צדיקים וטובים הן, כל רואיהם כלאים. כי משפטי ישוב 
ה שאמר בעשרת וצוה בתשובת השאלה הזאת, שנגיד לשואל כל ענין יציאת מצרים. והכוונה בזה, הוא הטעם במ יכירון:

הדברות )לעיל ה ו( אשר הוצאתיך מארץ מצרים, כי יתכוון שנודיע לבן השואל כי ה' הוא הבורא והחפץ והיכול כאשר 
נתבאר לנו ביציאת מצרים. וזה טעם "לעינינו", כי אנחנו היודעים ועדים מן האותות והמופתים שראינו שם כי השם אלהינו 

מלבדו, כי כל זה יודע ביציאת מצרים כאשר פירשתי בדבור הראשון )שמות כ ב(.  הוא האלהים בשמים ובארץ ואין עוד
לשמו, כי הוא בוראנו ואשר הגדיל חסדו עמנו, ויצונו לעשות את החקים האלה הנזכרים בעדות והנה ראוי לנו לתת כבוד

טובים הם, אין בהם חק  חקים ומשפטים, ליראה אותו בעשותנו העדות זכר לנפלאותיו, לטוב לנו בעשיית החקים כי
שתהיה בו רעה כלל, אף על פי שלא נתברר טעמם לכל, לחיותנו כהיום הזה במשפטים, כי בכללם נחיה, וכלם טובים אין 

בהם רעה כלל, אבל כלם גורמים חיים טובים בסוף. והנה אנחנו חייבין לעשות רצון הבורא, שהוא אלהינו ואנחנו עמו וצאן 
רק טוב. ועוד שתהיה לנו צדקה לפני ה' אלהינו, ויתן לנו שכר טוב בעשיית כל המצות האלו. קרא  ידיו, ואין בכל מצותיו

 גמול המצות "צדקה", כי העבד הקנוי לרבו שהוא חייב לעבוד אותו, אם יתן עוד שכר בעבודתו צדקה יעשה עמו:

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


