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, משנה דמשנה מסכת פסחים פרק י. 1  
הלילה  ואם אין דעת בבן אביו מלמדו מה נשתנהמזגו לו כוס שני וכאן הבן שואל אביו 

שבכל  הלילה הזה כולו מצהצה הזה מכל הלילות שבכל הלילות אנו אוכלין חמץ ומ
שבכל הלילות אנו אוכלין בשר צלי  הלילה הזה מרורהלילות אנו אוכלין שאר ירקות 

שבכל הלילות אנו מטבילין פעם אחת הלילה הזה  הלילה הזה כולו צלישלוק ומבושל 
מתחיל בגנות ומסיים בשבח ודורש מארמי  ולפי דעתו של בן אביו מלמדושתי פעמים 

עד שיגמור כל הפרשה כולה: אובד אבי   
 

תוספות מסכת פסחים דף קטז עמוד א . 2  
- הלילה הזה מרור משום דאכלינן שאר ירקות בטיבול ראשון. כולו מרורהא דלא אמר    

- כולו צלי רב חסדא מוקי לה באלו דברים (לעיל דף ע.) כבן תימא דאמר חגיגה הבאה עם  
  הפסח אינה נאכלת אלא צלי 

 
ות חמץ ומצה פרק ח רמב"ם הלכ. 3  

הלכה ב  
הלילה הזה מכל  מה נשתנה (לקורא?) ואומר הקוראומוזגין הכוס השני וכאן הבן שואל,  

הלילות שבכל הלילות אין אנו מטבילין אפילו פעם אחת והלילה הזה שתי פעמים, שבכל 
לי , שבכל הלילות אנו אוכלין בשר צכולו מצההלילות אנו אוכלין חמץ ומצה והלילה הזה 

והלילה הזה , שבכל הלילות אנו אוכלין שאר ירקות כולו צלישלוק ומבושל והלילה הזה 
, שבכל הלילות אנו אוכלין בין יושבין בין מסובין והלילה הזה כולנו מסובין. מרורים  
הלכה ג  

  שאין לנו קרבן אינו אומר והלילה הזה כולו צליבזמן הזה 
 

)23ק( 152. הגדה של פסת, כת"י קמברידג' 4  
כולו צלי היינו אוכלים בבית המקדשוהלילה הזה   

 
תלמוד בבלי מסכת בבא בתרא דף ס עמוד ב. 5  
תשכח ימיני תדבק לשוני לחכי וגו'. מאי על ראש שמחתי? אמר  אם אשכחך ירושלים...

...רב יצחק: זה אפר מקלה שבראש חתנים.  
 

תלמוד בבלי מסכת סוכה דף מא עמוד א. 6  
ה לולב ניטל במקדש שבעה, ובמדינה יום אחד. משחרב בית המקדש בראשונה הי משנה.

התקין רבן יוחנן בן זכאי שיהא לולב ניטל במדינה שבעה, זכר למקדש. ושיהא יום הנף 
כולו אסור.   



מנא לן דעבדינן זכר למקדש? אמר רבי יוחנן: דאמר קרא כי אעלה ארכה לך  גמרא.
-, דרש אין לה ציון היא דרש אין להוממכותיך ארפאך נאם ה' כי נדחה קראו לך  מכלל  

דבעיא דרישה.  
 
 
 
 

רמב"ם הלכות חמץ ומצה פרק ז  .7  
הלכה א  

מצות עשה של תורה לספר בנסים ונפלאות שנעשו לאבותינו במצרים בליל חמשה עשר 
בניסן שנאמר +שמות י"ג+ זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים כמו שנאמר +שמות 

שבת, ומנין שבליל חמשה עשר תלמוד לומר והגדת לבנך ביום ההוא כ'+ זכור את יום ה
. ואף על פי שאין לו בן, אפילו בשעה שיש מצה ומרור מונחים לפניךלאמר בעבור זה 

חכמים גדולים חייבים לספר ביציאת מצרים וכל המאריך בדברים שאירעו ושהיו הרי זה 
משובח.  
הלכה ב  

, לפי דעתו של בן אביו מלמדומצוה להודיע לבנים ואפילו לא שאלו שנאמר והגדת לבנך, 
אומר לו בני כולנו היינו עבדים כמו שפחה זו או כמו עבד זה  טיפש כיצד אם היה קטן או

במצרים ובלילה הזה פדה אותנו הקב"ה ויוציאנו לחירות, ואם היה הבן גדול וחכם מודיעו 
ם ונסים שנעשו לנו ע"י משה רבינו הכל לפי דעתו של בן. מה שאירע לנו במצרי  

הלכה ג  
מה נשתנה הלילה הזה  וישאלו ויאמרווצריך לעשות שינוי בלילה הזה כדי שיראו הבנים 

עד שישיב להם ויאמר להם כך וכך אירע וכך וכך היה.מכל הלילות   
  הלכה ה

י חובתו ואלו הן, פסח כל מי שלא אמר שלשה דברים אלו בליל חמשה עשר לא יצא יד
על שם שפסח המקום ב"ה על בתי אבותינו במצרים שנאמר +שמות  פסחמצה ומרור, 

על שם שמררו המצרים את חיי אבותינו  מרוריםי"ב+ ואמרתם זבח פסח הוא לה' וגו', 
. ודברים האלו כולן הן הנקראין הגדהעל שם שנגאלו,  מצה במצרים,  

 
, הלכה דחרמב"ם הלכות חמץ ומצה פרק  .8  

שאנו אוכלין על שם שפסח המקום על בתי אבותינו  פסח זהומחזיר השלחן לפניו ואומר 
שאנו  מרור זהבמצרים שנאמר ואמרתם זבח פסח הוא לה', ומגביה המרור בידו ואומר 

אוכלין על שם שמררו המצרים את חיי אבותינו במצרים שנאמר וימררו את חייהם, 
שאנו אוכלין על שם שלא הספיק בצקם של אבותינו  ה זומצומגביה המצה בידו ואומר 

להחמיץ עד שנגלה עליהם מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא וגאלם מיד שנאמר ויאפו 
ובזמן הזה אומר פסח שהיו אבותינו אוכלין בזמן  את הבצק אשר הוציאו ממצרים וכו',

וכו'.  על שם שפסח הקדוש ברוך הוא על בתי אבותינו שבית המקדש קיים  
 

רמב"ם הלכות חמץ ומצה נוסח ההגדה  .9  
פסח, מצה, רבן גמליאל אומר כל שלא אמר שלשה דברים אלו בפסח לא יצא ידי חובתו, 

.ומרורים  



על שם מה, על שם שפסח המקום  פסח שהיו אבותינו אוכלין בזמן שבית המקדש קיים
הוא לה' אשר פסח על על בתי אבותינו במצרים, שנאמר +שמות י"ב+ ואמרתם זבח פסח 

 מצה זו בתי בני ישראל במצרים בנגפו את מצרים ואת בתינו הציל ויקד העם וישתחוו.
שאנו אוכלין על שם מה, על שם שלא הספיק בצקם של אבותינו להחמיץ עד שנגלה 
עליהם מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא וגאלם מיד, שנאמר +שמות י"ב+ ויאפו את 

מצרים עוגות מצות כי לא חמץ כי גורשו ממצרים ולא יכלו הבצק אשר הוציאו מ
שאנו אוכלים על שם מה, על שם שמררו  מרורים אלו להתמהמה וגם צדה לא עשו להם.

המצרים את חיי אבותינו במצרים, שנאמר +שמות א'+ וימררו את חייהם בעבודה קשה 
רך.בחומר ובלבנים ובכל עבודה בשדה את כל עבודתם אשר עבדו בהם בפ  

 


