
 פסחים דף קטז/א  .1
מזגו לו כוס שני וכאן הבן שואל אביו ואם אין דעת בבן אביו מלמדו מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות  משנה

שבכל הלילות אנו אוכלין חמץ ומצה הלילה הזה כולו מצה שבכל הלילות אנו אוכלין שאר ירקות הלילה הזה 
לילה הזה כולו צלי שבכל הלילות )אין( אנו )חייבים ה שלמרור שבכל הלילות אנו אוכלין בשר צלי שלוק ומבו

לטבל אפילו( ]מטבילין[ פעם אחת הלילה הזה שתי פעמים ולפי דעתו של בן אביו מלמדו מתחיל בגנות ומסיים 
 בשבח ודורש מארמי אובד אבי עד שיגמור כל הפרשה כולה: 

הוא שואל לעצמו ואפילו שני תלמידי  לאוגמרא תנו רבנן חכם בנו שואלו ואם אינו חכם אשתו שואלתו ואם 
 חכמים שיודעין בהלכות הפסח שואלין זה לזה 

 על מסכת פסחים דף קטז/א  המאירי .2
בגנות ר"ל עבדים היינו כדי שיפרסם את העבדות להגיע ממנו לכבוד שחרורו ודרך צחות אמרו אמר ליה  מתחיל

א וכספא מאי בעי איהו למעבד ליה אמר ליה בעי בהרב נחמן לדרו עבדיה עבדא דשבקיה מריה לחירות ויהב ליה ד
וכן מתחיל אח"כ במתחלה עובדי עבודה זרה ומסיים בשבח  ינולאודויי ולשבוחי קמיה מיד פתח ואמר עבדים הי

שיצאנו משם ונתקרבנו לעבודת השם ית' בכמה מעלות טוכות ודורש בפרימת ארמי אובד אבי עד שיגמור לדרוש 
 בה בספרי: שרכל הפרשה על הדרך הנד

 
 ור אורח חיים סימן תעג  ט .3

ואם אין חכמה בבן לשאול אביו מלמדו ואם אין לו בן  .כדי שישאל התינוק למה שותין כוס ב' קודם סעודה..
אשתו שואלתו ואם לאו הוא שואל את עצמו ואפי' ב' ת"ח הבקיאין בהלכות פסח שואלים זה לזה מה נשתנה וכו' 

אומר ההגדה כדאמרי' )לו.( לחם עוני שעונין עליו דברים וגם שתהא לפניו כש ומחזיר הקערה שבה המצות כדי
 .זה שתהא לפניו כשיאמר מצה זו מרור

 הלכות חמץ ומצה פרק ז   -רמב"ם יד החזקה  .4
הלילה הזה מכל הלילות עד  נשתנהויאמרו מה  וישאלובלילה הזה כדי שיראו הבנים  שינוי)ג( וצריך לעשות 

וכיצד משנה מחלק להם קליות ואגוזים ועוקרים השולחן  .וכך וכך היה ם כך וכך אירעשישיב להם ויאמר לה
מלפניהם קודם שיאכלו וחוטפין מצה זה מיד זה וכיוצא בדברים האלו אין לו בן אשתו שואלתו אין לו אשה 

 הלילה הזה. שואלין זה את זה מה נשתנה הלילה הזה ואפילו היו כולן חכמים היה לבדו שואל לעצמו מה נשתנה 
 כופרים כיצד מתחיל ומספר שבתחלה היו אבותינו בימי תרח ומלפניו  להתחיל בגנות ולסיים בשבחד( וצריך )

וטועין אחר ההבל ורודפין אחר ע"ז ומסיים בדת האמת שקרבנו המקום לו והבדילנו מן התועים וקרבנו ליחודו 
בנסים ונפלאות שנעשו לנו ובחירותנו  שגמלנו ומסייםהיינו לפרעה במצרים וכל הרעה  שעבדיםוכן מתחיל ומודיע 

הרי זה  בדרש פרשה זווהוא שידרוש )דברים כ"ו( מארמי אובד אבי עד שיגמור כל הפרשה וכל המוסיף ומאריך 
 משובח: 

אלו בליל חמשה עשר לא יצא ידי חובתו ואלו הן פסח מצה ומרור פסח על שם  אמר שלשה דברים)ה( כל מי שלא 
אבותינו במצרים שנאמר )שמות י"ב( ואמרתם זבח פסח הוא לה' וגו' מרורים על שם  ום ב"ה על בתישפסח המק

 :ודברים האלו כולן הן הנקראין הגדהשמררו המצרים את חיי אבותינו במצרים מצה על שם שנגאלו 
)דברים ו'(  כאילו הוא בעצמו יצא עתה משעבוד מצרים שנאמר להראות את עצמו)ו( בכל דור ודור חייב אדם 

 אתה בעצמךכלומר כאילו  עבד הייתאותנו הוציא משם וגו' ועל דבר זה צוה הקב"ה בתורה )דברים ה'( וזכרת כי ו
 היית עבד ויצאת לחירות ונפדית: 

)יב( אכילת מרור אינה מצוה מן התורה בפני עצמה אלא תלויה היא באכילת הפסח שמצות עשה אחת לאכול בשר 
 בליל זה אפילו אין שם קרבן פסח: ים לאכול המרור לבדוומדברי סופרם הפסח על מצה ומרורי

 

 חזקוני על שמות פרק יב פסוק יא  .5
יאכלו עמו עשב מר כדי שיהיה הכל נאכל בבת אחת: עבדות, הצלה, חירות. עשב מר זכר  -על מרורים יאכלהו 

 הספיק הבצק להחמיץ עד שנגאלו. לוימררו. פסח זכר להצלה שבשעת המגפה פסח עליהם. מצות זכר לחירות שלא
 

 שבת, א, נט()עין איה  .6
מוכנים בהשגחה נפלאה ויתר הלימודים הטובים שהם אורו של עולם, הם  חקי ההשגחהעל  המזדמנות הפליאות

. מובן הדבר שהבינה שעל ידם יתרומם האדם לבינה יותר גבוהה מההבנה השטחיית, ע"פ סדרי החכמה האלהית
טוב, מה שאין ההבנה השטחיית יכולה ]את[ הטובה האמתית בארחות החיים והמוסר ה העמוקה תביא לעולם

 להביא זאת. 
אמנם כדי שתעורר הפליאה את כח החושב ורגשות הלב באופן מלא, כדי שיהיו הכל מוכנים לקבל הרושם הטוב 

מכין את  של ההבנה השלמה כשתבא אחר הפליאה, כדוגמת "מים קרים על נפש עיפה", שהצמאון הקדום
הפליאה הולכת בכל תוקפה ומשרטת שרט גדול בנפשות רבות. וכשתפעול  ההתקבלות הטבעית. ע"כ צריך שתהי'

בכל תוקף לזעזע את המון כחות הנפש, אז, רק אז, תתקבל בכל כח האמת הברורה כשתבא לפתור את השאלה 
 המסובכה. 

ון רך של גדולת הפעולה הצריכה לבא ע"י הפתרעהוזה הדין נוהג בכל השאלות הגדולות שלפי ערך גדלן, ולפי 
האמיתי כשיתגלה בעולם, כן צריך שיגדל כח הזעזוע של חסרון הידיעה, של המבוכה הנוראה לפני התגלות מאור 
האמת. וכן הדבר נוהג בשאלות הכלליות הנוגעות לכלל המין האנושי ומוסריותו, דיעותיו והגיוניו, הנוגעות 

 והרוחניים.  בארחות חייו הגשמיים



י, שג"כ אינו יוצא מהסדר הכללי מפני שהוא נוטל בו את מקומו הראוי לו. ע"כ וכן הדבר נהוג ג"כ במקרה פרט
שאלה זו, שהיתה צריכה לפעול פעולה חזקה ונמשכת בתשובתה, היתה ההנהגה המזדמנת שעשתה רושם גדול 
בפליאתה. כי העני' הסוערה היתה בטענותיה מרעשת את הלבבות, ומי שישקיט רוחה ורוח כל משתומם על כלל 

 ציאות המאורע לא נזדמן לה. כה היה הרושם הולך הלך וחזק מפני שלא הי' אדם מחזירה דבר.מ
 

 ברכות דף כז/ב    .7
אתו ואמרו ליה ניחא ליה למר דליהוי ריש מתיבתא אמר להו איזיל ואימליך באינשי ביתי אזל ואמליך בדביתהו 

מוקרא ולמחר ליתבר אמרה ליה לית לך אמרה ליה דלמא מעברין לך אמר לה ]לשתמש אינש[ יומא חדא בכסא ד
תמני סרי שני הוה אתרחיש ליה ניסא ואהדרו ליה תמני סרי דרי חיורתא היינו דקאמר  חיורתא ההוא יומא בר

 רבי אלעזר בן עזריה הרי אני כבן שבעים שנה ולא בן שבעים שנה.
 רשי:  .8

שמונה  -זקן:   שמונה עשר דרי חיורתא אין לך שערות לבנות של זקנה, ונאה לדרשן להיות  -לית לך חיורתא 
 ה:עשרה שורות של זקנ

 ירושלמי מסכת תענית דף יט/ב .9
 ..מיד הלכו ומינו את ר"א בן עזריה בישיבה בן שש עשרה שנה היה ונמלא כל ראשו שיבות.

 
 מדרש רבה שמות פרשה יח פסקה יא   .10

ק שלשו שנאמר ויאפו את הבצק ויהי מקץ )יא( ויסעו בני ישראל מרעמסס רבי שמואל אומר כיון שיצאו אפו הבצ
שלשים וארבע מאות שנה וגו' משעה שנגזרה עליהן הגזירה שהן לא עשו במצרים אלא מאתים וי' שנה וביום 

הזה שמחה לכל ישראל שנא' ליל שירדו למצרים בו ביום עלו ובו ביום יצא יוסף מבית האסורין לכך הלילה 
נס בלילה שהיה נס עובר אבל לעתיד לבא הלילה נעשה יום שנאמר  שמורים הוא לה' בעולם הזה נעשה להם

 )ישעיה ל( והיה אור הלבנה כאור החמה ואור החמה יהיה שבעתים וגו' כאור שברא הקב"ה בתחלה וגנזו בג"ע:
 מדרש רבה שמות פרשה יח פסקה יב   .11

ם ובו הציל לחזקיהו ובו אה לומר ליל שמורים שבו עשה גדולה לצדיקים כשם שעשה לישראל במצרי)יב( מה ר
הציל לחנניה וחביריו ובו הציל לדניאל מגוב אריות ובו משיח ואליהו מתגדלין שנאמר )שם כא( אמר שומר אתא 

זה בידך בעת שתראי בקר וגם לילה משל לאשה שהיתה מצפה לבעלה שפירש למדינת הים אמר לה יהא סימן ה
מצפין משעמדה אדום אמר הקב"ה הסימן הזה יהיה בידכם  אותו סימן דעי שאני בא ואני קרוב לבא כך ישראל

ביום שעשיתי לכם תשועה ובאותו לילה היו יודעים שאני גואלכם ואם לאו אל תאמינו שלא קרבה העת שנאמר 
מעט היא ואני מרעיש את השמים ואת הארץ וגו' והפכתי  )ישעיה ס( אני ה' בעתה אחישנה ואומר )חגי ב( עוד אחת

גו' וכשם שהפכתי את מצרים כך אני הופך העובדי כוכבים שנאמר )ישעיה ס( והגוים חרוב יחרבו כסא ממלכות ו
 ואומר )איוב לח( לאחוז בכנפות הארץ וגו':

 

 שמות פרק יב :     .12
א ה ְוַאְרַבע מֵּ נָׁ ץ ְשלִשים שָׁ ל ִצְבאֹו)מא( ַוְיִהי ִמקֵּ ה ַוְיִהי ְבֶעֶצם ַהּיֹום ַהֶזה יְָׁצאּו כָׁ נָׁ ִים:   )מב( ֹות שָׁ ֶאֶרץ ִמְצרָׁ ד מֵּ ת ְידֹוָׁ

אֵּ  י ִיְשרָׁ ל ְבנֵּ ִרים ְלכָׁ ד ִשמֻּ ה ַהֶזה ַלידֹוָׁ ִים הּוא ַהַלְילָׁ ֶאֶרץ ִמְצרָׁ ם מֵּ ד ְלהֹוִציאָׁ ִרים הּוא ַלידֹוָׁ יל ִשמֻּ ם.לֵּ  ל ְלֹדֹרתָׁ
 ות פרק יב פסוק מב תרגום ירושלמי על שמ .13

אפקתהון דבני ישראל פריקין מארעא דמצרים ארום ארבע לילון )מב( ליל נטיר ומזומן לפורקן הוא מן קדם יי ב
אינון כתיבין בספר דכרניא לילא קדמאה כד אתגלי מימרא דיי על עלמא למברא יתיה הות עלמא תהי ובהי 

 נהר וקרי יתיה לילא קדמיא: וחשוכא פריס על אפי תהומא ומימרא דיי הוה נהיר ומ
רם ביני בתריא הוה אברהם בר מאה שנין ושרה הות ברת תשעין שנין לילא תנינא כד אתגלי מימרא דיי על אב

למקיימא מה דאמר כתבא אברהם בר מאה שנין איפשר ליה למולדה ושרה ברת תשעין שנין איפשר לה דתוליד 
דאיתקריב על גבי מדבחא שמיא מכו ונחתו וחמא יצחק ית  הלא בר תלתין ושבע שנין הוה אבונן יצחק בזמן

 כהיין עינו מן מרומיא וקרי יתיה ליליא תנינא: שכלוליהון ו
לילא תליתאה כד אתגלי מימרא דיי על מצראי בפלגות ליליא הות ימינא מקטלא בוכריהון דמצראי וימיניה 

 נון ישראל וקרי יתיה לילא תליתאה: משיזבא בוכריהון דישראל למקיימא מה דאמר כתבא ברי בוכרי הי
ציה למיתפרקא חבלי רישעא ישתיצון וגירי פרזלא יתברון משה יפוק מן גו לילא רביעאה כד ישלים עלמא קי

מדברא ומלכא משיחא מן גו רומא דין ידבר בריש עננא ודין ידבר בריש עננא ומימרא דיי מדבר בין תרויהון ואינון 
 קדם יי נטיר ומזמין לכל ישראל לדריהון:מהלכין כחדא הוא ליל פסחא 

 רש"י על שמות יב , מב  .14
שהיה הקב"ה שומר ומצפה לו לקיים הבטחתו להוציאם מארץ מצרים:    הוא הלילה הזה לה'  -ב( ליל שמרים )מ

 זה אני גואל את בניך:הוא הלילה שאמר לאברהם בלילה ה -
 בית הלוי על שמות יב ,מב    .15

 ואיתא בשו"ע )סי' תפ( דמש"ה נהגו לפתוח הדלת בליל פסח להראות שהוא ליל שמורים.
 זרא על שמות יב , מב אבן ע   .16

ויש מפרשים אותו כטעם שומרי החומות. שלא ישנו רק יודו ויספרו גבורות השם בצאתם ממצרים. וככה רמזו 
 הגיע זמן קריאת שמע של שחרית: חכמינו ז"ל

17.  
ֶניָך יֹום ה ְוַהֹכל ְלפָׁ ְילָׁ ֶניָך לָׁ ין ְלפָׁ ה ְלַליְ /  ִכי אֵּ ה ַדַעת יֹוִדיעַ ְויֹום ְליֹום אֹוֶמר ַיִביַע ְוַלְילָׁ ה /  לָׁ ְך ּוְנהֹורָׁ ְוחֹוֶשְך לֹא ַיֲחִשיְך ִממָׁ

ְך י ִעימָׁ מּו/  ְשרֵּ ִנים ּוְשנֹוֶתיָך לֹא ִיתָׁ ְך ֶאֶלף שָׁ ֶלה/  ..ְויֹומָׁ ה לֹא בָׁ ֶלה ְוַאתָׁ  .ִכי ַהֹכל בָׁ


