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כה-כפסוקופרקואתחנןפרשתדברים.1
רִבנְ֛�ִּכֽי־יְִׁשָאְל֥�(כ) רָמָח֖ ֹ֑ הֵלאמ תָמ֣ ֹ֗ יםוְַהֻֽחִּקי֙םָהֵעד רוְַהִּמְׁשָּפִט֔ ה'ִצָּו֛הֲאֶׁש֥

ינּו יםְלִבנְ֔�וְָאַמְרָּת֣(כא):ֶאְתֶכֽםֱא-�ֵה֖ ינּוֲעָבִד֛ הָהִי֥ ֹ֖ יִםְלַפְרע נּוְּבִמְצָר֑ ה'וַּיִֹציֵא֧
יִם דִמִּמְצַר֖ ה:ְּבָי֥ ן(כב)ֲחָזָקֽ תה'וַּיִֵּת֣ ֹ֣ יםּ֠ומְֹפִתיםאֹות ים׀ְּגדִֹל֨ יִםוְָרִע֧ הְּבִמְצַר֛ ֹ֥ ְּבַפְרע

נּו(כג)ְלֵעיֵנֽינּו:ּוְבָכל־ֵּבי֖תֹו יאוְאֹוָת֖ םהֹוִצ֣ ַע֙ןִמָּׁש֑ יאְלַמ֙ נּוָהִב֣ ֶתתאָֹת֔ ָל֙נּ֙וָל֤
ֶרץ רֶאת־ָהָא֔ עֲאֶׁש֥ ינּו:נְִׁשַּב֖ נּו(כד)ַלֲאבֵֹתֽ יםַלֲעׂשֹו֙תה'וַיְַצֵּו֣ ֶּלהֶאת־ָּכל־ַהֻחִּק֣ ָהֵא֔

ה ינּוֶאת־ה'ְליְִרָא֖ יםָּכל־ָל֙נּ֙וְל֥טֹובֱא-�ֵה֑ נּוַהּיִָמ֔ ה(כה)ַהֶּזֽה:ְּכַהּ֥יֹוםְלַחּיֵֹת֖ ּוְצָדָק֖
ה ר ַלֲעׂ֜שֹות ֶאת־ָּכל־ַהִּמְצָו֣ ֹ֨ נּו ִּכֽי־נְִׁשמ ְהיֶה־ָּל֑ ר ִצָּוֽנּו:ִּתֽ ינּו ַּכֲאֶׁש֥ את ִלְפֵנ֛י ה' ֱא-�ֵה֖ ֹ֗ ַהּז

כז-כופסוקיבפרקבאפרשתשמות.2
ם ם ְּבנֵיֶכ֑ ה ִּכֽי־יֹאְמ֥רּו ֲאֵליֶכ֖ את ָלֶכֽם(כו) וְָהיָ֕ ֹ֖ ה ַהּז ה ָהֲעבָֹד֥ םָמ֛ : (כז) וֲַאַמְרֶּת֡

י ַסח ַעל־ָּבֵּת֤ ר ָּפ֠ ַסח ֜הּוא ַלֽה' ֲאֶׁש֣ יִם ְּבנְָגּ֥פֹו ֶאת־ֶזַֽבח־ֶּפ֨ יִםְבֵנֽי־יְִׂשָרֵאל֙ ְּבִמְצַר֔ ִמְצַר֖
ם וִַּיְֽׁשַּתֲחוּֽו: ד ָהָע֖ ֹ֥ יל וַּיִּק ינּו ִהִּצ֑ וְֶאת־ָּבֵּת֣

ידפסוקיגפרקבאפרשתשמות.3
ר ֹ֣ ר ֵלאמ ה ִּכֽי־יְִׁשָאְל֥� ִבנְ֛� ָמָח֖ את(יד) וְָהיָ֞ ֹ֑ נּוַמה־ּז ד הֹוִציָא֧ ֶזק יָ֗ ֹ֣ יו ְּבח וְָאַמְרָּת֣ ֵאָל֔

ית ֲעָבִדֽים: יִם ִמֵּב֥ יְקָֹו֛ק ִמִּמְצַר֖
חפסוקיגפרקבאפרשתשמות.4

ר ֹ֑ יִם:(ח) וְִהַּגְדָּת֣ ְלִבנְ֔� ַּבּ֥יֹום ַה֖הּוא ֵלאמ י ִמִּמְצָרֽ י ְּבֵצאִת֖ ה ה' ִל֔ ה ָעָׂש֤ ַּבֲע֣בּור ֶז֗

יחפרשהבאדפסחאמס'-באישמעאלדרבימכילתא.5
ארבעהאומרנמצאתכ)ו(דבריםאותנוה'צוהאשרוהמשפטיםוהחקיםהעדותמה
מהאומרהואמהחכםלשאול.יודעשאינוואחדתםואחדרשעואחדחכםאחדהםבנים

איןהפסחבהלכותלופתחאתהאףאותנואלהינוה'צוהאשרוהמשפטיםוהחוקיםהעדות
ולפילוולאלכםלכםהזאתהעבודהמהאומרהואמהרשעאפיקומן.הפסחאחרמפטירין
זהבעבורלוואמורשיניואתהקההאתהאףבעיקרוכפרהכללמןעצמואתשהוציא

מהתםנגאל.הייתלאשםהייתאלולךולאליח)יג(שמותממצריםבצאתיליה'עשה
יודעושאינועבדים.מביתממצריםה'הוציאנוידבחוזקאליוואמרתזאתמהאומרהוא

לשאול את פתח לו שנא' והגדת לבנך ביום ההוא
/ה"גדטורלזדףיפרקפסחיםמסכתירושלמיתלמוד.6

לשאליודעשאינובןטיפשבןרשעבןחכםבןתור'דיברהבני'ארבע'כנגדחייהר'תני
אמוראתהאףאותנואלהינויי'צוהאשרוהמשפטי'והחקיםהעדותמהאומ'מהוחכםבן
לכםהזאתהעבודהמהאומרמהורשעבןעבדיםמביתממצריםיי'הוציאנוידבחוזקלו
הכללמןעצמואתשהוציאמכיוןושנהשנהבכלעלינומטריחיןשאתםהזההטורחמה
אותוהיהאילועשהלאהאישלאותועשהלילייי'עשהזהבעבורלואמוראתהאף

למדואתאףזאתמהאומרמהוטיפשלעולםמשםלהיגאלראויהיהלאבמצריםהאיש
ונכנסזומחבורהעומדיהאשלאאפיקימוןהפסחאחרמפטיריןשאיןהפסחהילכות

לחבורה אחרת בן שאינו יודע לשאל את פתח לו  תחילה
ג-אהלכהזפרקומצהחמץהלכותרמב"ם.7

הלכה א
עשרחמשהבלילבמצריםלאבותינושנעשוונפלאותבנסיםלספרתורהשלעשהמצות
+שמותשנאמרכמוממצריםיצאתםאשרהזההיוםאתזכורי"ג++שמותשנאמרבניסן

ההואביוםלבנךוהגדתלומרתלמודעשרחמשהשבלילומניןהשבת,יוםאתזכורכ'+



אפילובן,לושאיןפיעלואףלפניך.מונחיםומרורמצהשישבשעהזהבעבורלאמר
זההריושהיושאירעובדבריםהמאריךוכלמצריםביציאתלספרחייביםגדוליםחכמים

משובח.
הלכה ב

מלמדו,אביובןשלדעתולפילבנך,והגדתשנאמרשאלולאואפילולבניםלהודיעמצוה
זהעבדכמואוזושפחהכמועבדיםהיינוכולנובנילואומרטיפשאוקטןהיהאםכיצד

גדולהבןהיהואםלחירות,ויוציאנוהואברוךהקדושאותנופדההזהובלילהבמצרים
שלדעתולפיהכלרבינומשהע"ילנושנעשוונסיםבמצריםלנושאירעמהמודיעווחכם

בן.
הלכה ג

הזההלילהנשתנהמהויאמרווישאלוהבניםשיראוכדיהזהבלילהשינוילעשותוצריך
וכך היה.מכל הלילות עד שישיב להם ויאמר להם כך וכך אירע וכך

כזפסוקכהפרקתולדותפרשתבראשיתהירשרש"ר.8
כגדולות,קטנותושגיאות,חולשותמלגלותחכמינונמנעולאמקוםבשוםוגו'.ויגדלו(כז)

(עי'לדורותלקחהאתוהאדירותורה,הגדילוכךידי-עלודוקאהגדולים;אבותינובמעשי
אברהםנכדישביןהעמוקהניגודכילנו,מרמזתשלהםאחתהערהכאן,אףי).יב,לעיל

יד).סג,רבה(בראשיתהלקויבחינוכםגםאלא-בתכונותיהםרקלא-היההעיקרימקורו
אחתתורהכד),פסוק(עי'הנסתרותנטיותיהםלהבדלילבשמולאקטנים,היועודכל

(משליוגו'דרכו"פיעללנער"חנךבחינוך:גדולכללושכחולשניהם,העניקואחדוחינוך
התכונותאתההולמתבעתיד,לוהמיוחדתלדרכובהתאםהחניךאתלכווןישו).כב,

האנושיתהטהורה,המטרהלקראתאותולחנךוכךנפשו,בעמקיהרדומותוהנטיות
רבותהגשמתודרכיאךבעיקרו,ויחידאחדהגדולהיהודיהתפקידכאחת.והיהודית

ורבגווניות, כריבוי תכונות האדם, וכרבגווניות דרכי חייהם.
ישראלשבטיאתבהםראהוהלהאביהם,ברכתאתלשמועיעקבבנינקבצוכאשר

שבטהמלוכה,ושבטהלויהשבטשםעמדהנההוראה;ומוריכהניםרקראהלאשלעתיד,
סגולותיוכלעלכולו,העםעיניולנגדשםעמדהלוחמים;ושבטהאכרים,שבטהסוחרים,

אתם"ברךכברכתואשר"אישברך,הואכולםאתהתפתחותו;דרכיכלועלהרבגווניות,
אברהם,עםהכרותהה'בריתכילו.המיוחדותכסגולותיואישאישכח),מט,(בראשית

צורותיהםכלעלשלמיםעם-חיילבנותמטרתהורעננה;שלמהבריאה,באומהחפצה
צדקהלעשותה'דרךלשמורהאחד:הגדולהתפקידאלאותםלכווןמנת-עלהרבגווניות,

העובדיםגיבוריהםאתשםימצאווהרגש,מהמחשבהפחותלאוהאומץ,הכוחומשפט.
הכלל.לה', ובמקצועות שונים יקיימו כולם את התפקיד הגדול של

דרכופיעלהאחתהגדולהלמטרהחנכהו",דרכופיעללנערחנוך"-כךמשוםדוקא
לימודיםספסלעלועשויעקבאתהמושיבמנטיותיו.לוהצפוילעתידבהתאםלו,המיוחדת

שאתלומובטח-ומחשבה,לימודלחייכאחדאותםמחנךהחייםהרגליובאותםאחד,
רקעשוואילווהולך,גוברבחפץהחכמהממעייןישאביעקבמקלקל.הואמהםהאחד
גדולה,חייםתעודתאתםויחדהישנים,הספריםאתגבומאחוריישליךבוליום,יצפה

סולד בה.שהכיר אותה רק באופן חד - צדדי, ובדרך שמעצם טבעו הוא
יכוליםהיאךעצמם,אתלשאולהקדימואילועשו,לנפשלחדורורבקהיצחקהעמיקואילו

שכםלהטותאלהכליכוליםהיאך-עשובנפשהרדומיםוהגמישותהכוחהאומץ,גם
ה'"לפניל"גיבוראלאציד",ל"גיבורהופךהיהלאשלעתיד"הגיבור"אזכיה',לעבודת
ובדרךברוחםתאומיםאחיםנשאריםהיוהשונות,נטיותיהםכלעלועשו,יעקבבאמת.
איזהיודעומייעקב;שלרוחועםבריתכורתתעשושלחרבוהיתהמראשיתעודחייהם;



משגדלורקהנערים","ויגדלוהיה:כןלאאךכך.ידיעלהימיםלקורותצפויהיהשינוי
נתגדלו,ויחדיצאו,אחדמרחםאשראלהכילראות,הכלהופתעולגברים,והיוהנערים

נתחנכו ולמדו, היו כה שונים בטבעם ומנוגדים במעשיהם.


