בס"ד
חמישה מי יודע?
הרב מואיז נבון
קוָק אֶ ל אֶ ֶרץ [תלה הכתוב עבודה זו בביאת הארץ  -שכל
שמות פרק יג ( ... -ה) וְ הָ יָה כִ י יְ בִ יאֲ ָך יְ ֹ
בוסי אֲ שֶׁ ר נ ְִּשבַ ע לַאֲ בֹתֶׁ יָך לָתֶׁ ת לְָך אֶׁ ֶׁרץ זָ בַ ת חָ לָב ְּודבָ ש וְּ עָ בַ ְּד ָת
טוב] הַ כְּ ַנ ֲע ִני וְּ הַ ִח ִתי וְּ הָ אֱ מ ִֹרי וְּ הַ ִחוִ י וְּ הַ יְּ ִ
אֶׁ ת הָ ֲעב ָֹדה הַ זֹאת בַ ח ֶֹׁדש הַ זֶׁ ה( :ו) ִשבְּ עַ ת י ִָמים תֹאכַל מַ צֹת ובַ ּיוֹם הַ ְּשבִ יעִ י חַ ג לַיקֹוָ ק( :ז) מַ צוֹת יֵָאכֵ ל
אֵ ת ִשבְּ עַ ת הַ ּי ִָמים וְּ ֹלא י ֵָראֶׁ ה לְּ ָך חָ מֵ ץ וְּ ֹלא י ֵָראֶׁ ה לְּ ָך ְּשאֹר בְּ כָל גְּ ֻבלֶָׁך( :ח) וְ ִהג ְַּד ָת לְּ ִבנְָּך בַ ּיוֹם הַ הוא
אתי ִמ ִמ ְּצ ָריִ ם:
לֵאמֹר בַ עֲבור זֶׁ ה עָ ָשה יְּ קֹוָ ק לִ י בְּ צֵ ִ
רמב"ם הלכות חמץ ומצה פרק ז הלכה ב
מצוה להודיע לבנים ואפילו לא שאלו שנאמר וְ ִהג ְַּד ָת לְּ ִבנְּ ָך... ,
משנה מסכת פסחים פרק י משנה ד
מזגו לו כוס שני וכאן הבן שואל אביו ואם אין דעת בבן אביו מלמדו מה נשתנה הלילה הזה מכל
הלילות ( )1שבכל הלילות אנו אוכלין חמץ ומצה הלילה הזה כולו מצה ( )2שבכל הלילות אנו
אוכלין שאר ירקות הלילה הזה מרור ( )3שבכל הלילות אנו אוכלין בשר צלי שלוק ומבושל הלילה
הזה כולו צלי [רמב"ם (הל' חמץ ומצה ח:ג) :בזמן הזה אינו אומר והלילה הזה כולו צלי שאין לנו
קרבן] ( )4שבכל הלילות אנו מטבילין פעם אחת הלילה הזה שתי פעמים ... .ולפי דעתו של בן אביו
מלמדו .מתחיל בגנות ומסיים בשבח ודורש מ"ארמי אובד אבי" עד שיגמור כל הפרשה כולה:
רמב"ם הלכות חמץ ומצה פרק ז
הלכה א :מצות עשה של תורה לספר בנסים ונפלאות שנעשו לאבותינו במצרים בליל חמשה עשר
בניסן  ...חייבים לספר ביציאת מצרים וכל המאריך בדברים שאירעו ושהיו הרי זה משובח.
הלכה ד ... :והוא שידרוש +דברים כ"ו +מארמי אובד אבי עד שיגמור כל הפרשה ,וכל המוסיף
ומאריך בדרש פרשה זו הרי זה משובח.
ָארץ אֲ שֶׁ ר יְּ קֹוָ ק אֱ ֹלהֶׁ יָך נֹתֵ ן לְּ ָך נַחֲ לָה וִ ִיר ְּש ָתּה וְּ י ַָשבְּ ָת בָ ּה:
דברים פרק כו ( -א) וְּ הָ יָה כִ י תָ בוֹא אֶ ל הָ ֶ
ַאר ְּצָך אֲ שֶׁ ר יְּ קֹוָ ק אֱ ֹלהֶׁ יָך נ ֵֹתן לְָך וְּ ַש ְּמ ָת בַ טֶׁ נֶׁא
אשית ָכל פְּ ִרי הָ אֲ ָדמָ ה אֲ שֶׁ ר ָתבִ יא מֵ ְּ
(ב) וְּ ל ַָק ְּח ָת מֵ ֵר ִ
וְּ הָ לַכְּ ָת אֶׁ ל הַ מָ קוֹם אֲ שֶׁ ר יִ בְּ חַ ר יְּ קֹוָ ק אֱ ֹלהֶׁ יָך לְּ שַ כֵן ְּשמ ֹו ָשם( :ג) ובָ אתָ אֶׁ ל הַ כֹהֵ ן אֲ ֶׁשר יִ ְּהיֶׁה בַ ּי ִָמים
ָארץ אֲ ֶׁשר נ ְִּשבַ ע יְּ קֹוָ ק לַאֲ בֹתֵ ינו לָתֶׁ ת
אתי אֶׁ ל הָ ֶׁ
הָ הֵ ם וְּ ָאמַ ְּר ָת אֵ לָיו ִהג ְַּד ִתי הַ ּיוֹם לַיקֹוָ ק אֱ ֹלהֶׁ יָך כִ י בָ ִ
לָנו( :ד) וְּ ל ַָקח הַ כֹהֵ ן הַ טֶׁ נֶׁא ִמּי ֶָׁדָך וְּ ִהנִ יח ֹו לִ פְּ נֵי ִמזְּ בַ ח יְּ קֹוָ ק אֱ ֹלהֶׁ יָך:
הרב דוד צבי הופמן[ ,אוסטריה  – 1843ברלין  ]1921המעיין ,תשל"ב (כרך יב:ג)
למה אומרים בהגדה של פסח הפסוקים שבפרשת ביכורים :ארמי אובד אבי ,וירעו אותנו
המצרים ,ונצעק אל ה' ,ויוציאנו ה׳ וכו׳? וידוי ביכורים מתחיל במלים :הגדתי היום לה׳ אלוקך.
הגד — פירושו להעיד ,להצהיר כמו :אם לא יגיד ונשא עונו (ויקרא ה ,א) .וכן היא דעת רבותינו,
שהפסוקים אלה שבפרשת ביכורים (דברים כו ,ה—יא) הם ה׳׳הגדה״ על שעבוד מצרים ויציאת
העם ממצרים ע״י הקב״ה ,ולכן תקנו רבותינו את מצות הגדה בליל פסח באמירת פסוקים אלה,
שהרי גם על ספור יציאת מצרים בליל הפסח נאמר  :וְ ִהג ְַּד ָת לְּ בִ נְָּך (שמות יג ,ח).
עידות הסטורית

(ה) וְּ עָ נִ יתָ וְּ ָאמַ ְּר ָת לִ פְּ נֵי יְּ קֹוָ ק אֱ ֹלהֶׁ יָך <ראה דף >3
[ ]1אֲ ַּר ִמי אֹבֵ ד ָאבִ י וַ ּי ֵֶׁרד ִמ ְּצ ַריְּ מָ ה וַ ָּיגָר שָ ם בִ ְּמתֵ י ְּמעָ ט וַ יְּ ִהי ָשם לְּ גוֹי גָדוֹל עָ צום וָ ָרב:
[( ]2ו) וַ ּי ֵָרעו אֹתָ נו הַ ִמ ְּצ ִרים וַ יְּ עַ נונו וַ ּיִ ְּתנו עָ לֵינו ֲעב ָֹדה ָק ָשה:
קלֵנו וַ ּי ְַּרא אֶׁ ת עָ ְּניֵנו וְּ אֶׁ ת ע ֲָמלֵנו וְּ אֶׁ ת לַחֲ צֵ נו:
[( ]3ז) וַ ִנ ְּצעַ ק אֶׁ ל יְּ קֹוָ ק אֱ ֹלהֵ י אֲ בֹתֵ ינו וַ ּיִ ְּשמַ ע יְּ קֹוָ ק אֶׁ ת ֹ
ובאֹתוֹת ובְּ מֹפְּ ִתים:
ובמ ָֹרא ָגדֹל ְּ
[( ]4ח) וַ ּיו ִֹצאֵ נו יְּ קֹוָ ק ִמ ִמ ְּצ ַריִ ם בְּ יָד חֲ זָ ָקה ובִ זְּ רֹעַ נְּטויָה ְּ
ָארץ הַ זֹאת אֶׁ ֶׁרץ זָ בַ ת חָ לָב ְּודבָ ש:
[( ]5ט) וַ יְּ בִ אֵ נו אֶׁ ל הַ מָ קוֹם הַ זֶׁ ה וַ ּיִ ֶׁתן לָנו אֶׁ ת הָ ֶׁ
אשית פְּ ִרי הָ אֲ ָדמָ ה אֲ שֶׁ ר נָתַ ָתה לִ י יְּ קֹוָ ק וְּ ִהנ ְַּחת ֹו לִ פְּ נֵי יְּ קֹוָ ק אֱ ֹלהֶׁ יָך
אתי אֶׁ ת ֵר ִ
(י) וְּ עַ ָתה ִהנֵה הֵ בֵ ִ
יתָך אַ ָתה וְּ הַ לֵוִ י
וְּ ִה ְּש ַתחֲ וִ יתָ לִ פְּ נֵי יְּ קֹוָ ק אֱ ֹלהֶׁ יָך( :יא) וְּ שָ מַ ְּח ָת בְּ כָ ל הַ טוֹב אֲ ֶׁשר נָתַ ן לְּ ָך יְּ קֹוָ ק אֱ ֹלהֶׁ יָך ולְּ בֵ ֶׁ
וְּ הַ גֵר אֲ שֶׁ ר בְּ ִק ְּרבֶׁ ָך :ס

הרב דוד צבי הופמן ,המעיין ,תשל"ב (כרך יב:ג)
בתקופה זו [ז"א :של בית המקרש] נעשתה העריכה הראשונה של המשנה ,כמוכח מ"הלילה הזה
כולו צלי" – די היה באמירת הפרשה "ארמי אובד אבי" בלבד כדי להתחיל בגנותם ולסיים בשבח.
אולם שיא השבח הנזכר בפרשה זו כתוב בפסוק "ויביאנו אל המקום הזה" – זה בית המקדש ,לפי
הספרא ,בו התיחד ישראל עם אלקיו .ויתכן כי משום חשיבות שבח זה מדגישה המשנה" :עד
שיגמור כל הפרשה כולה" ,והכוונה לפסוק זה הכתוב קרוב לסוף הפרשה[ ... .אבל] אחרי חורבן
הבית ,ואולי כבר קודם לכן בבבל ,הושמט מן ההכרח פסוק זה ...וכדי לקיים גם עכשיו "מסיים
בשבח" קבעו אמירת פרשה אחרת ...
השלמה לסדר ליל פסח לתושבי ארץ ישראל ,הרב ד"ר דוד מישלוב < -ראה דף >4
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רש"י:

באת אל הכהן אשר יהיה בימים ההם ואמרת אליו  -שאינך כפוי טובה

ספר החינוך מצוה תרו  -משרשי המצוה [להביא הבכורים] ,לפי שהאדם מעורר מחשבותיו
ומצייר בלבבו האמת בכח דברי פיו ,על כן בהיטיב אליו השם ברוך הוא ובברכו אותו ואת אדמתו
לעשות פירות ,וזכה להביאם לבית אלהינו ,ראוי לו לעורר לבבו בדברי פיהו ולחשוב כי הכל הגיע
אליו מאת אדון העולם ,ויספר חסדיו יתברך עלינו ועל כל עם ישראל דרך כלל ,ועל כן מתחיל בענין
יעקב אבינו שחלצו האל מיד לבן וענין עבודת המצריים בנו והצילנו הוא ברוך הוא מידם ,ואחר
השבח מבקש מלפניו להתמיד הברכה עליו ,ומתוך התעוררות נפשו בשבח השם ובטובו זוכה
ומתברכת ארצו ,ועל כן ציונו ברוך הוא על זה כי חפץ חסד הוא.
הגדתי היום לד' אלוקיך כי באתי אל הארץ :מגיד אני ומודה לפני הקב"ה כי
בכור שור:
באתי אל הארץ אשר נשבע וקיים שבועתו... ,
ספר חרדים מצוות עשה פרק א (כג) ומעלת זכרון חסדיו ית' והתבונן בהם מצוה רביעית שנאמר "וזכרת
את כל הדרך אשר הוליכך ה' אלהיך זה ארבעים שנה במדבר ויאכילך את המן שמלתך לא בלתה כו'" ומינה
נלמוד מק"ו אם נצטוינו לזכור לדורות החסדים שעשה עם אבותינו כל שכן שכל אחד מישראל חייב לזכור
החסדים שעושה עמנו תמיד לכלל ישראל שמציל אותנו משיני אריות רשעים העומדים תמיד עלינו
לכלותינו ולזה אנו אומרים בכל יום מזמור לולי ה' שהיה לנו וכן חייב כל אחד מישראל לזכור החסדים
שגמלו ה' יתברך מעת שיצרו בבטן אמו ואז יכנע לפניו ויבוש וישוב בתשובה שלמה וכן שמעתי מפי מורי
הרב החסיד כמהור"ר יוסף סאגיש זצ"ל ,ממנין תרי"ג לרבינו יונה:

רמב"ם הלכות חמץ ומצה פרק ח
הלכה ה :ואומר לפיכך אנו חייבין להודות להלל לשבח לפאר להדר לרומם לגדל ולנצח למי שעשה
לנו ולאבותינו את כל הנסים האלו והוציאנו מעבדות לחירות מיגון לשמחה ומאפלה לאור גדול
ונאמר לפניו הללויה ,הללויה הללו עבדי ה' וגו' עד חלמיש למעינו מים ,וחותם ברוך אתה ה'
אלהינו מלך העולם אשר גאלנו וגאל את אבותינו ממצרים והגיענו ללילה הזה לאכול בו מצה
ומרורים ,ובזמן הזה מוסיף כן ה' אלהינו ואלהי אבותינו יגיענו למועדים ולרגלים אחרים הבאים
לקראתנו לשלום שמחים בבנין עירך וששים בעבודתך ונאכל שם מן הזבחים ומן הפסחים שיגיע
דמם על קיר מזבחך לרצון ונודה לך שיר חדש על גאולתנו ועל פדות נפשנו ברוך אתה ה' גאל
ישראל ,ומברך בורא פרי הגפן ושותה הכוס השני.
הלכה ו:
הלכה ז:
הלכה ח:
הלכה ט:

ואחר כך מברך על נטילת ידים ונוטל ידיו ...
ואחר כך מברך ברוך אתה ה'  ...על אכילת הזבח ...
בזמן הזה שאין שם קרבן אחר שמברך המוציא לחם חוזר ומברך על אכילת מצה... ,
ואחר כך נמשך בסעודה ואוכל כל מה שהוא רוצה לאכול ושותה כל מה שהוא רוצה ...

הלכה י :ואחר כך נוטל ידיו ומברך ברכת המזון על כוס שלישי ושותהו ,ואחר כך מוזג כוס רביעי
וגומר עליו את ההלל ,ואומר עליו ברכת השיר והיא יהללוך ה' כל מעשיך וכו' ,ומברך בורא פרי
הגפן ואינו טועם אחר כך כלום כל הלילה חוץ מן המים ,ויש לו למזוג כוס חמישי ולומר עליו הלל
הגדול והוא מהודו לה' כי טוב עד על נהרות בבל ,וכוס זה אינו חובה כמו ארבעה כוסות ,ויש לו
לגמור את ההלל בכל מקום שירצה אף על פי שאינו מקום סעודה... .
תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת פסחים פרק י
מניין לארבעה כוסות? רבי יוחנן בשם ר' בנייה :כנגד ארבע גאולות  ...והוצאתי והצלתי וגאלתי ולקחתי... .

אתי אֶׁ ְּתכֶׁם ִמ ַתחַ ת ִסבְּ ֹלת ִמ ְּצ ַריִ ם
שמות פרק ו ( ...ו) ָלכֵן אֱ מֹר לִ בְּ נֵי יִ ְּש ָראֵ ל אֲ נִי יְּ קֹוָ ק וְ הוֹצֵ ִ
וְ ִהצַּ לְ ִתי אֶׁ ְּתכֶׁם מֵ ֲעב ָֹדתָ ם וְ גַָאלְ ִתי אֶׁ ְּתכֶׁם בִ זְּ רוֹעַ ְּנטויָה ובִ ְּשפָ ִטים גְּ דֹלִ ים( :ז) וְ ל ַָּק ְח ִתי ֶׁא ְּתכֶׁ ם
ידעְּ ֶׁתם כִ י אֲ נִ י יְּ קֹוָ ק אֱ ֹלהֵ יכֶׁ ם הַ מו ִֹציא ֶׁא ְּתכֶׁם ִמ ַתחַ ת ִס ְּבלוֹת
ֵאֹלהים וִ ַ
יתי ָלכֶׁם ל ִ
לִ י לְּ עָ ם וְּ הָ יִ ִ
אתי אֶׁ ת י ִָדי לָתֵ ת א ָֹתּה לְּ ַאבְּ ָרהָ ם לְּ יִ ְּצחָ ק
ָארץ אֲ שֶׁ ר נָשָ ִ
אתי אֶׁ ְּתכֶׁם אֶׁ ל הָ ֶׁ
ִמ ְּצ ָריִ ם( :ח) וְ הֵ בֵ ִ
ולְּ ַי ֲעקֹב וְּ נָתַ ִתי אֹתָ ּה ָלכֶׁם מו ָֹרשָ ה אֲ נִי יְּ קֹוָ ק... :
פסחים דפי הרי"ף כו - :ת"ר [כוס] חמישי גומר עליו הלל הגדול דברי ר' טרפון.
בפירוש "ירושלמי כפשוטו" (של ר"ש ליברמן) מובאת גרסה שמקורה בדברי הראב"ד
ור' טרפון היה מביא כוס חמישית כנגד והבאתי.
תורה תמימה [ ]1942-1860הערות שמות פרק ו הערה ה
 ...ומה שלא תקנו כוס הודאה לענין והבאתי אתכם אל הארץ ... ,י"ל פשוט מפני שבהיותנו עתה
בגלות והארץ מסורה בידי זרים אי אפשר לישא כוס יין על זה:...
ר' תמר ,ישיבת הר עציון' ,עלי תמר' על הירושלמי בפסחים:
 ...אכן רבי טרפון היה מביא כוס חמישי לשם הדגשה כי עם בלי ארץ אינה גאולה שלימה .ויש
להביא כוס חמישי לשם הדגשת הכרח הארץ להעם."...
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אֲ ַּר ִמי אֹבֵ ד ָאבִ י
הגדה של פסח
צֵ א ּולְ מַּ ד מַ ה בִ ֵקש לָבָ ן הָ אֲ ַר ִמי ַלעֲשוֹת לְּ ַי ֲעקֹב ָאבִ ינוֶׁ .שפַ ְּרעֹה ֹלא גָזַ ר ֶׁאלָא עַ ל הַ זְּ ָכ ִרים וְּ לָבָ ן ִב ֵקש ַלעֲקוֹר ֶׁאת הַ כֹל,
ֶׁשנֶׁאֱ מַ ר:
אֲ ַר ִמי אֹבֵ ד ָאבִ י ,וַ י ֵֶׁרד ִמ ְּצ ַריְּ מָ ה וַ ָּיגָר ָשם בִ ְּמ ֵתי ְּמעָ ט ,וַ יְּ ִהי ָשם לְּ גוֹי גָדוֹל ,עָ צום וָ ָרב
ַּוי ֵֶרד ִמצְ ַּריְ ָמה ָ -אנוס עַ ל פִ י הַ ִדבור.
ֹאמרו אֶׁ ל פַ ְּרעֹה ,לָגור
וַּיָ גָר ָשם ְּ -מל ֵַמד ֶׁשֹלא י ַָרד ַי ֲעקֹב ָאבִ ינו לְּ ִה ְּש ַת ֵקעַ בְּ ִמ ְּצ ַריִ ם אֶׁ לָא לָגור ָשםֶׁ ,שנֶׁאֱ מַ ר :וַ י ְּ
ָארץ בָ אנו ,כִ י אֵ ין ִמ ְּרעֶׁ ה ַל ֹצ אן אֲ ֶׁשר ַלעֲבָ ֶׁדיָך ,כִ י כָבֵ ד הָ ָרעָ ב בְּ אֶׁ ֶׁרץ כְּ נָעַ ן .וְּ עַ ָתה י ְֵּשבו נָא עֲבָ ֶׁדיָך ְּבאֶׁ ֶׁרץ ג ֶֹׁשן.
בָ ֶׁ
בִ ְמתֵ י ְמעָ ט  -כְּ מָ ה ֶׁשנֶׁאֱ מַ ר :בְּ ִשבְּ עִ ים נֶׁפֶׁ ש י ְָּרדו אֲ בוֹתֶׁ יָך ִמ ְּצ ַָריְּ מָ ה  ,וְּ עַ ָתה ָש ְּמָך יי אֱ ֹלהֶׁ יָך כְּ כוֹכְּ בֵ י הַ ָש ַמיִ ם ָלרֹב.
וַּיְ ִהי ָשם לְ גוֹי ְּ -מל ֵַמד ֶׁשהָ יו יִ ְּש ָר ֵאל ְּמ ֻצ ָּינִים ָשם.
ָארץ אֹתָ ם.
גָדוֹל ,עָ צּום  -כְּ מ ֹו ֶׁשנֶׁאֱ מַ ר :ובְּ נֵי יִ ְּש ָראֵ ל פָ רו וַ יִ ְּש ְּרצו וַ יִ ְּרבו וַ יַעַ ְּצמו בִ ְּמאֹד ְּמאֹד ,וַ ִתמָ לֵא הָ ֶׁ
ושעָ ֵרְך ִצמֵ חַ ,
ו ָָרב  -כְּ מָ ה ֶׁשנֶׁאֱ מַ רְּ :רבָ בָ ה כְּ צֶׁ מַ ח הַ ָש ֶׁדה ְּנ ַת ִתיָך ,וַ ִת ְּרבִ י וַ ִתגְּ ְּדלִ י וַ ָתב ִֹאי בַ ע ֲִדי ע ֲָדיִ יםָ ,ש ַדיִ ם ָנכֹנו ְּ
וְּ אַ ְּת עֵ רֹם וְּ עֶׁ ְּריָה .וָ אֶׁ ֱעבֹר עָ לַיִ ְך וָ אֶׁ ְּראֵ ְך ִמ ְּתבוֹסֶׁ ֶׁסת ְּב ָדמָ יִ ְך ,וָ אֹמַ ר לָך בְּ ָדמַ יִ ְך חֲ יִ י ,וָ אֹמַ ר לָך ְּב ָדמַ יִ ְך חֲ יִ י
וַ ּי ֵָרעו א ָֹתנו הַ ִמ ְּצ ִרים וַ יְּ עַ ננונו ,וַ יִ ְּתנו עָ לֵינו ֲעב ָֹדה ָק ָשה.
וירעו אֹתָ נּו הַּ ִמ ְצ ִרים  -כְּ מ ֹו ֶׁשנֶׁאֱ ַמר :הָ בָ ה נִ ְּתחַ כְּ מָ ה ל ֹו פֶׁ ן יִ ְּרבֶׁ ה ,וְּ הָ יָה כִ י ִת ְּק ֶׁראנָה ִמלְּ חָ מָ ה וְּ נוֹסַ ף גַם הוא עַ ל
ָארץ.
ש ְּנאֵ ינו וְּ נִלְּ חַ ם בָ נו ,וְּ עָ לָה ִמן הָ ֶׁ
וַּיְ עַּ ּנּונּו  -כְּ מָ ה ֶׁשנֶׁאֱ מַ ר :וַ ּי ִָשימו עָ לָיו ָש ֵרי ִמ ִסים לְּ מַ עַ ן עַ נֹת ֹו בְּ ִסבְּ ֹלתָ ם .וַ יִ בֶׁ ן עָ ֵרי ִמ ְּסכְּ נוֹת לְּ פַ ְּרעֹה .אֶׁ ת פִ ֹתם וְּ אֶׁ ת
ַרעַ ְּמסֵ ס.
וַּיִ ְתנּו עָ לֵינּו ֲעב ָֹדה ָק ָשה  -כְּ מ ֹו ֶׁשנֶׁאֱ מַ ר :וַ ַיעֲבִ דו ִמ ְּצ ַרים אֶׁ ת בְּ נֵי יִ ְּש ָראֵ ל בְּ פָ ֶׁרְך.
קלֵנו ,וַ ּי ְַּרא אֶׁ ת עָ ְּניֵנו וְּ ֶׁאת ע ֲָמלֵנו וְּ אֶׁ ת לַחֲ צֵ נו.
וַ נ ְִּצעַ ק אֶׁ ל יי אֱ ֹלהֵ י אֲ בֹתֵ ינו ,וַ ּיִ ְּשמַ ע יי אֶׁ ת ֹ
וַּּנִ צְ עַּ ק אֶ ל יי אֱ ֹלהֵ י אֲ בֹתֵ ינּו  -כְּ ָמה ֶׁש ֶׁנ אֱ מַ ר :וַ יְּ ִהי בַ י ִָמים הָ ַר ִבים הָ הֵ ם וַ ּיָמָ ת מֶׁ לְֶׁך ִמ ְּצ ַרים  ,וַ יֵָאנְּחו בְּ נֵי יִ ְּש ָראֵ ל
ֹלהים ִמן הָ ֲעב ָֹדה.
ִמן הָ עֲבו ָֹדה וַ ּיִ זְּ עָ קו ,וַ ַתעַ ל ַשוְּ עָ תָ ם ֶׁאל הָ אֱ ִ
ֹלהים ֶׁאת ְּב ִרית ֹו אֶׁ ת ַאבְּ ָרהָ ם ,אֶׁ ת
ֹלהים ֶׁאת ַנאֲ ָקתָ ם ,וַ ּיִ זְּ כוֹר אֱ ִ
קלֵנּו  -כְּ מָ ה ֶׁשנֶׁאֱ מַ ר :וַ ּיִ ְּשמַ ע אֱ ִ
וַּיִ ְשמַּ ע יי אֶ ת ֹ
יִ ְּצחָ ק ואֶׁ ת ַי ֲעקֹב.
ֹלהים .
ֹלהים ֶׁאת בְּ ני יִ ְּש ָראֵ ל וַ ּי ֵַדע אֱ ִ
וַּיַּ ְרא אֶ ת עָ נְ יֵנו  -ז ֹו פְּ ִרישות ֶׁד ֶׁרְך אֶׁ ֶׁרץ ,כְּ מָ ה ֶׁשנֶׁאֱ מַ ר :וַ י ְַּרא אֱ ִ
וְ אֶ ת עֲמָ לֵנּו  -אֵ לו הַ בָ נִים .כְּ מָ ה ֶׁשנֶׁאֱ מַ ר :כָל הַ בֵ ן הַ ּיִ לוֹד הַ יְּ א ָֹרה ַת ְּשלִ יכֻהו וְּ כָל הַ בַ ת ְּתחַ ּיון.
יתי ֶׁאת הַ לַחַ ץ אֲ ֶׁשר ִמ ְּצ ַרים ֹלחֲ ִצים אֹתָ ם.
וְ אֶ ת לַּחֶ צֵ נּו  -זֶׁ ֹו הַ ְּדחַ ק ,כְּ מָ ה ֶׁשנֶׁאֱ מַ ר :וְּ גַם ָר ִא ִ
ובמֹפְּ ִתים.
וַ ּיו ִֹצאֵ נו יי ִמ ִמ ְּצ ַרים בְּ יָד חֲ זָ ָקה ובִ זְּ רֹעַ ְּנטויָה ,ובְּ מ ָֹרא ָגדֹל ,ובְּ אֹתוֹת ְּ
וַּיוֹצִ אֵ נּו יי ִמ ִמצְ ַּרים ֹ -לא עַ ל יְּ ֵדי ַמלְּ אָ ְך ,וְּ ֹלא עַ ל יְּ ֵדי ָש ָרף ,וְּ ֹלא עַ ל יְּ ֵדי ָשלִ יחַ  ,אֶׁ לָא הַ ָקדוֹש בָ רוְך הוא בִ כְּ בוֹד ֹו
ָאדם וְּ עַ ד בְּ הֵ מָ ה ,ובְּ ָכל
ֵיתי ָכל בְּ כוֹר בְּ אֶׁ ֶׁרץ ִמ ְּצ ַרים ֵמ ָ
ובְּ עַ ְּצמוֶֹׁ ,שנֶׁאֱ מַ ר :וְּ עָ בַ ְּר ִתי בְּ אֶׁ ֶׁרץ ִמ ְּצ ַרים בַ לַיְּ לָה הַ זֶׁ ה ,וְּ ִהכ ִ
אֱ ֹלהֵ י ִמ ְּצ ַרים אֶׁ ע ֱֶׁשה ְּשפָ ִטים .אֲ ִני יי.
וְּ עָ בַ ְּר ִתי בְּ ֶׁא ֶׁרץ ִמ ְּצ ַרים בַ לַיְּ לָה הַ זֶׁ ה  -אֲ ִני וְּ ֹלא מַ לְּ אָ ְך
ֵיתי ָכל בְּ כוֹר ְּבאֶׁ ֶׁרץ ִמ ְּצ ַרים  -אֲ נִי וְּ ֹלא ָש ָרף
וְּ ִהכ ִ
ובְּ כָל אֱ ֹלהֵ י ִמ ְּצ ַרים אֶׁ ע ֱֶׁשה ְּשפָ ִטים  -אֲ נִ י וֹלא הַ ָשלִ יחַ .
אֲ נִ י יי  -אֲ נִ י הוא וֹלא ַאחֵ ר.
סוסים ,בַ חֲ מ ִֹרים ,בַ גְּ מַ לִ ים ,בַ בָ ָקר
בְ יָד חֲ ז ָָקה  -ז ֹו הַ ֶׁדבֶׁ ר ,כְּ מָ ה ֶׁשנֶׁאֱ ַמרִ :הנֵה יד יי ה ֹויָה בְּ ִמ ְּק ְּנ ָך אֲ ֶׁשר בַ ָש ֶׁדה ,בַ ִ
ובַ צֹאןֶׁ ,דבֶׁ ר ָכבֵ ד ְּמאֹד.
רושלַיִ ם.
ּובִ זְ רֹעַּ נְ טּויָה  -ז ֹו הַ חֶׁ ֶׁרב ,כְּ ָמה ֶׁשנֶׁאֱ מַ ר :וְּ חַ ְּרב ֹו ְּשלופָ ה בְּ יָדוֹ ,נְּ טויָה עַ ל יְּ ָ
ֹלהים ָלבֹא ל ַָקחַ ת ל ֹו גוֹי ִמ ֶׁק ֶׁרב גוֹי בְּ מַ סֹת ְּבאֹתֹ ת
ּובְ מ ָֹרא ָגדֹל  -ז ֹו גִ לוי ְּשכִ ינָה ,כְּ מָ ה ֹ ֶׁשנֶׁאֱ ַמר :א ֹו הֲ נִסָ ה אֱ ִ
ובמו ָֹר ִאים גְּ דֹלִ ים ,כְּ כֹל אֲ ֶׁשר עָ ָשה ָל ֶׁכם יי אֱ ֹלהֵ י ֶׁכם ְּב ִמ ְּצ ַרים
וביָד חֲ זָ ָקה ובִ זְּ רוֹעַ נְּ טויָהְּ ,
וב ִמלְּ חָ מָ ה ְּ
ובְּ מוֹפְּ ִתיםְּ ,
לְּ עֵ ינֶׁיָך.
ּובְ אֹתוֹת  -זֶׁ ה הַ מַ טֶׁ ה ,כְּ מָ ה ֹ ֶׁשנֶׁאֱ ַמר :וְּ אֶׁ ת הַ מַ ֶׁטה הַ זֶׁ ה ִת ַקח בְּ י ְָּדָך ,אֲ ֶׁשר ַתע ֲֶׁשה ב ֹו ֶׁאת הָ אֹתֹ ת.
ָארץ.
ּובְ מ ְֹפ ִתים  -זֶׁ ה הַ ָדם ,כְּ מָ ה ֹ ֶׁשנֶׁאֱ ַמר :וְּ נָתַ ִתי מוֹפְּ ִתים בַ ָש ַמיִ ם ובָ ֶׁ
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השלמה לסדר ליל פסח לתושבי ארץ ישראל
הרב ד"ר דוד מישלוב
ָארץ הַּ זאת ,אֶ ֶרץ זָבַּ ת חָ לָב ְּודבָ ש ( .דב' כו:ט)
וַּיְ בִ אֵ נּו אֶ ל ַּהמָ קום הַּ זֶה וַּיִ ֶתן לָנּו אֶ ת הָ ֶ
וַּיְ בִ אֵ נּו אֶ ל ַּהמָ קום הַּ זֶה  -זה בית המקדש ,כמו שנאמר:
לִ ְּהיות עֵ ינֶׁיָך פְּ תֻ חות אֶׁ ל הַ בַ יִ ת הַ זֶׁ ה לַיְּ לָה וָ יום ,אֶׁ ל הַ מָ קום אֲ ֶׁשר ָאמַ ְּר ָת 'יִ ְּהיֶׁה ְּש ִמי ָשם' ,
לִ ְּשמועַ אֶׁ ל הַ ְּתפִ לָה אֲ ֶׁשר יִ ְּתפַ לֵל עַ ְּב ְּדָך אֶׁ ל הַ ָמקום הַ זֶׁ ה;
וְּ ָשמַ עְּ ָת אֶׁ ל ְּת ִחנַת עַ בְּ ְּדָך ,וְּ עַ ְּמָך יִ ְּש ָראֵ ל ,אֲ ֶׁשר יִ ְּתפַ לְּ לו אֶׁ ל הַ מָ קום הַ זֶׁ ה,
וְּ אַ ָתה ִת ְּשמַ ע אֶׁ ל ְּמקום ִשבְּ ְּתָך ,אֶׁ ל הַ ָשמַ יִ ם ,וְּ ָשמַ עְּ ָת ,וְּ סָ ל ְָּח ָת
(מל"א ח:כט-ל).
דבר אחר  :וַּיְ בִ אֵ נּו אֶ ל הַּ מָ קום הַּ ֶזה -
אתה מוצא ביעקב שראה אותו בנוי ,וראה אותו חרב ,וראה אותו בנוי,
נורא הַ מָ קום הַ זֶׁ ה "  -הרי בנוי,
ירא וַ ּיאמַ ר :מַ ה ָ
שנאמר " :וַ ּיִ ָ
" אֵ ין זֶׁ ה "  -הרי חרב,
להים ,וְּ זֶׁ ה ַשעַ ר הַ ָשמָ יִ ם "  -הרי בנוי ומשוכלל לעתיד לבא.
" כִ י ִאם בֵ ית אֱ ִ -
(ספרי דברים פיסקא שנב על בר' כח:יז)
דבר אחר  :וַּיְ בִ אֵ נּו אֶ ל הַּ מָ קום הַּ ֶזה  -יכול זה ארץ ישראל?
ָארץ הַ זאת "  -הרי ארץ ישראל אמורה!
כשהוא אומר " :וַ ּיִ ֶׁתן לָנו אֶׁ ת הָ ֶׁ
ומה תלמוד לומר " וַ יְּ בִ אֵ נו אֶׁ ל הַ ָמקום הַ זֶׁ ה "?
ָארץ הַ זאת"
בשכר ביאתנו " אֶׁ ל הַ מָ קום הַ זֶׁ ה"  ,נתן לנו " אֶׁ ת הָ ֶׁ
(ספרי דברים פיסקא שא).
ָארץ הַּ זאת  -מלמד שחפץ בנו ה' ,כמו שנאמר:
וַּיִ ֶתן לָנּו אֶ ת הָ ֶ
ָארץ הַ זאת ונְּ תָ נָּה לָנו; אֶׁ ֶׁרץ אֲ ֶׁשר ִהיא זָ בַ ת חָ לָב ְּודבָ ש" .
אותנו אֶׁ ל הָ ֶׁ
" ִאם חָ פֵ ץ בָ נו ה' ,וְּ הֵ בִ יא ָ
(במ' יד :ח)
ָארץ הַּ זאת – יכול היא הפסולת של שאר ארצות?
דבר אחר  :וַּיִ ֶתן לָנּו אֶ ת הָ ֶ
תלמוד לומר " אֶׁ ֶׁרץ זָ בַ ת חָ לָב ְּודבָ ש "  -ארץ שפירותיה שמנים כחָ לָב ומתוקים כדבש ,ללמדך שארץ ישראל גבוהה
ומתוקה ומשובחת מכל הארצות
(ילקוט שמעוני ישעיהו רמז תא).
אֶ ֶרץ זָבַּ ת חָ לָב ְּודבָ ש  -ר' אליעזר אומר" :חָ לָב"  -זה חֲ לֵב הפירות" ,דבש"  -זה דבש תמרים.
רבי עקיבא אומר" :חָ לָב"  -זה חָ לָב ודאי" ,דבש"  -זה דבש היערות
(מכילתא דרשב"י יג ,ה) .
פעם אחת נכנס רבי לבני ברק ,ומצא שם אשכול רובץ כעגל בן שלש שנים.
פעם אחת הלך ר' יהושע לסכנין ,ומצא עז רבוצה תחת התאנה,
וחלב שותת ממנה ,ודבש יוצא מן התאנה ומתערבין זה בזה
(מדרש תנאים לדברים כו ,ט).
דבר אחר  :אֶׁ ֶׁרץ זָ בַ ת חָ לָב ְּודבָ ש  -אין עם ישראל מתברך אלא בארץ הזאת ,כמו שנאמר:
הַ ְּש ִקיפָ ה ִמ ְּמעון ָק ְּד ְּשָך ִמן הַ ָש ַמיִ ם ובָ ֵרְך אֶׁ ת עַ ְּמָך אֶׁ ת יִ ְּש ָראֵ ל וְּ אֵ ת הָ אֲ ָדמָ ה אֲ ֶׁשר נָתַ ָתה לָנו,
בותינו ֶׁ -א ֶׁרץ זָ בַ ת חָ לָב ְּודבָ ש (דב' כו:טו).
כַאֲ ֶׁשר ִנ ְּשבַ עְּ ָת לַאֲ ֵ
"אשר נשבע לאבתיך"  -הכל בזכות אבותיך (מכילתא דרשב"י יג ,ה).
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