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 .1פרשת בא
את֖י ִמ ִמ ְצ ָֽריִם:
ת לְ בִ נְ ךָ֔ בַּ יּ֥וֹם הַּ הּ֖וא לֵאמֹ ֹ֑ר בַּ עֲ בָּּ֣ור זֶ֗ה עשָׂ֤ה יְקֹ וק֙ לִ ָ֔י בְ צֵ ִ
(ח) וְ ִהג ְַּד ָּ֣
 .2פרשת בראשית
(י) וַּ ֹיֹּ֕אמר את־קֹ לְ ךּ֥ שמַּ ֖עְ ִתי בַּ גֹ֑ן ו ִאירָ֛א ִָֽכי־עֵ י ֹרּ֥ם ָאנֹ ֖כִ י ואֵ ח ָֽ ֵבא:
ָאכלְ ת:
ל־ממּ֖נּו ָֽ
יתָ֛יך לְ בִ לְ ִתּ֥י אֲ כ ִ
(יא) וַּ ֹיֹּ֕אמר ִמִ֚י ִה ִגָּ֣יד לְ ךָ֔ כִ ּ֥י עֵ י ֹר֖ם אֹ֑תה הֲ ִמן־העֵ ֶ֗ץ אֲ שֶׁ֧ר ִצּוִ ִ
 .3הגדת הגיוני הלכה
 .aהגדה=דבר חדש
 .iכל המרבה לספר...
 .iiחייב אדם לראות את עצמו...
 .4דברים פרק כו פסוק ג
֙אתי֙ אל־האָ֔רץ אֲ שֶׁ֨ר ִנ ְשבַּ ֶׁ֧ע יְקֹ ָ֛וק
ת אֵ לֶ֗יו ִה ַּג ְָׂ֤ד ִתי הַּ י ֹום֙ לַּיקֹ וָּ֣ק אֱ ֹלהָ֔יך כִ י־ב ִ
את אל־הַּ כֹהֵ ָ֔ן אֲ שּ֥ר י ְִהי֖ה בַּ י ִמָּ֣ים ההֵ ֹ֑ם וְ ָאמַּ ְר ָּ֣
ּוב ֙
לַּאֲ ֹב ֵת֖ינּו לּ֥תת ָֽלנּו:
 .5ר' חיים פלטיאל דברים פרשת כי תבוא פרק כו פסוק ג
הגדתי היום .א"ת מה הגיד לה' שבא לארץ .וכפי פשוטו הגדתי כמו והוא יגוד עקב ,הבאתי גדוד הביכורים ליי למה
להראות כי זיכני לבא לארץ .אי נמי הגדתי בת מזלתי היום לפני יי כי באתי .או שמא הוא ממקראות חסרים וה"ק הגדתי
היום הודאה ליי'
 .6תרגום יונתן דברים פרשת כי תבוא פרק כו פסוק ג
ימרּון לֵיּה או ִֹדינן יוֹמא
יפּוריא וְ ֵתיעֲ לּון לְ וַּ ת כַּהֲ נא ִדי יהֱ ֵוי ְממַּ נֵי לְ כַּהֵ ן ַּרב בְ יוֹמַּ יא ה ִאינּון וְ ֵת ְ
ּותעַּ ְטרּון בְ סַּ לַּיא וְ ִצינַּיא ּופֵ ַּ
(ג) ְ
ַארעא ְד ַּקיֵים יְי לְ ַאבְ התן לְ ִמ ַּתן לנא:
דֵ ין ֳקדם יְי אֱ להְך אֲ רּום עלֵינן לְ ְ
 .7ספר המצוות לרמב"ם מצות עשה קנז
והמצוה הקנ"ז היא שצונו לספר ביציאת מצרים בליל חמשה עשר בניסן בתחלת הלילה כפי צחות לשון המספר .וכל מה
שיוסיף במאמר ויאריך הדברים בהגדלת מה שעשה לנו השם ומה שעשו עמנו המצרים מעול וחמס ואיך לקח השם
נקמתנו מהם ובהודות לו ית' על מה שגמלנו מחסדיו יהיה יותר טוב .כמו שאמרו (הגש"פ) כל המאריך לספר ביציאת
מצרים הרי זה משובח .והכתוב שבא על הצווי הזה הוא אמרו ית' (ס"פ בא) והגדת לבנך ביום ההוא וכו'... .
 .8ספר החינוך מצוה כא
לספר בענין יציאת מצרים בליל חמשה עשר בניסן כל אחד כפי צחות לשונו ,ולהלל ולשבח השם יתברך על כל הנסים
שעשה לנו שם ,שנאמר [שמות י"ג ,ח'] והגדת לבנך וגו'.
 .9ספר אבודרהם סדר ההגדה ופירושה
ונקראה הגדה על שם (שמות יג ,ח) והגדת לבנך ביום ההוא וכו' .ועוד מפני שמגיד בה ענין יציאת מצרים הנסים
ונפלאות שעשה עמנו הקדוש ברוך הוא באותו זמן .ויש מפרשים הגדה שהוא לשון הודאה ושבח להקב"ה על שהוציאנו
מארץ מצרים כמו שמתרגם בירושלמי הגדתי היום לה' אלהיך (דברים כו ,ג) שבחית יומא דין .וכן תרגמו רבינו סעדיה
בערב.
 .10תלמוד בבלי מסכת פסחים דף לו עמוד א
כדשמואל ,דאמר שמואל :לחם עני  -לחם שעונין עליו דברים הרבה.
 .11רש"י מסכת פסחים דף לו עמוד א
שעונין עליו דברים  -שגומרים עליו את ההלל ,ואומרים עליו הגדה.
 .12תוספות מסכת מגילה דף כא עמוד א
וא"כ צריך למהר לאכול מצה בלילי פסחים קודם חצות ואפילו מצה של אפיקומן שהרי חיוב מצה בזמן הזה הוה
דאורייתא אבל בהלל של אחר אפיקומן אין להחמיר כל כך שהרי מדרבנן הוא.
 .13בית הבחירה למאירי מסכת פסחים דף קטו עמוד ב
זה שקראה תורה לחם זה לחם עוני רמז יש בו להרבה דברים הוא שאמרו לחם עוני שעונין עליו דברים הרבה ר"ל הגדה
והתחלת הלל

 .14תהלים פרק קיג -קיד
ד־מב ֹואֹ֑ ֹו ְמְ֝הֻ לֶ֗ל ֵשָּ֣ם
ת־שּ֥ם יְקֹ ָֽוק :י ְִהָׂ֤י ֵשָּ֣ם יְקֹ וָּ֣ק ְמבֹרְֹ֑ך ָֽ ֵמעַּ תֶ֗ה וְ עַּ ד־ע ֹו ָֽלםִ :מ ִמזְ ַּרח־שּ֥מש עַּ ְ
הַּ ּ֥לְ לּו יֶּׁ֨ה׀ הַּ ַ֭לְ לּו עַּ בְ דֵ ָּ֣י יְקֹ וֹ֑ק ָֽ ַּהלְ לּו א ֵ
יהּ֥י ל ָֽשבתַּ ָֽ :המַּ ְשפִ ילִ ּ֥י לִ ְראֹ֑וֹת בַּ שמַּ ּ֥יִם ּוב ָֽארץ:
יְקֹ ָֽוק :ר֖ם עַּ ל־כל־ג ֹו ִיּ֥ם׀ יְקֹ וֹ֑ק עַּ ֖ל הַּ שמַּ ָּ֣יִם כְ בו ָֹֽדוִֹ :מַ֭י כַּיקֹ וָּ֣ק אֱ ֹלהֵ ֹ֑ינּו ָֽ ַּהמַּ גְבִ ִ
ימָּ֣י מֵ עפָּ֣ר דֹ֑ל ָֽ ֵמאַּ ְשפֹ ֶ֗ת י ִרּ֥ים אבְ יָֽ וֹן :לְ הו ִֹש יבִ ּ֥י ִעם־נְ ִדיבִ ֹ֑ים ִעֶ֗ם נְ ִדיבֵ ּ֥י עַּ ָֽמוָֹֽ :מו ִֹשיבִ ֶׁ֨י׀ עֲ קֶ֬רת הַּ בַּ ֶ֗יִת ָֽ ֵאם־הַּ בנִ ּ֥ים ְשמֵ חֶ֗ה ָֽ ַּהלְ לּו־
ְמ ִָֽק ִ
ָֽיּה:
ָאחוֹר:
ֹלעז :היְתָּ֣ה יְהּודָּ֣ה לְ ק ְדשֹ֑ ֹו ִי ְְ֝שראֵ ֶ֗ל מַּ ְמ ְשלו ָֹֽתיו :הַּ יָּ֣ם רַָ֭אה וַּ ינֹ ֹ֑ס הַּ ְ֝י ְַּרדֵ ֶ֗ן ִי ֹסּ֥ב לְ ָֽ
בְ צֵ ָּ֣את ִי ְַ֭שראֵ ל ִמ ִמ ְצ ֹ֑ריִם בֵ ּ֥ית ַּיְ֝עֲ קֹ ֶ֗ב מֵ עַּ ּ֥ם ָֽ ֵ
ָאחוֹרָֽ :הה ִרים ִת ְר ְקדָּּ֣ו כְ אֵ ילִ ֹ֑ים ְגְ֝בעֶ֗וֹת כִ בְ נֵי־ ָֹֽצאן:
ָֽהה ִרים ר ְקדָּּ֣ו כְ אֵ ילִ ֹ֑ים ְגְ֝בעֶ֗וֹת כִ בְ נֵי־ ָֹֽצאן :מַּ ה־לְ ךָּ֣ הַּ ַ֭ים כִ ָּ֣י תנֹּ֑וס הַּ ְ֝י ְַּרדֵ ֶ֗ן ִת ֹסּ֥ב לְ ָֽ
ַּם־מיִם חַּ ְ֝ל ִמֶ֗יש לְ מַּ ְעיְנ ֹו ָֽ־מיִם:
ִמלִ פְ ֵנָּ֣י אַ֭דוֹן חָּּ֣ולִ י אֹ֑רץ ִמְ֝לִ פְ ֵנֶ֗י אֱ לָּ֣וֹּהַּ יַּעֲ קָֹֽ ב :הַּ הֹפְ כִ ָּ֣י הַּ צָּּ֣ור אֲ ג ֹ֑
 .15תהלים פרק קטו ,א-יח
מיִם ֹכַ֭ל
יהםֵ ָֽ :ואֹלהֵ ּ֥ינּו בַּ ש ֹ֑
ֹאמרָּּ֣ו הַּ ג ֹו ִיֹ֑ם אַּ יֵה־נֶ֗א אֱ ֹלהֵ ָֽ
ֹלָׂ֤א לּ֥נּו יְקֹ וֶ֗ק ֹלֹ֫א לּ֥נּו ִָֽכי־לְ ִַ֭ש ְמך ֵתָּ֣ן כבֹ֑וֹד עַּ ל־חַּ ְְ֝ס ְדךֶ֗ עַּ ל־אֲ ִמ ָֽתך :לַ֭מה י ְ
ָאדםָֽ :פה־לַ֭הם וְ ֹלָּ֣א י ְַּדבֵ ֹ֑רּו עֵ י ַּ ּ֥ניִם לְ֝הֶ֗ם וְ ֹלָּ֣א י ְִר ָֽאּוָ :אזְ ַּ ָּ֣ניִם לַ֭הם וְ ֹלָּ֣א י ְִשמֹ֑עּו
אֲ שר־חפֵ ָּ֣ץ ע ָֽשה :עֲָֽ צַּ בֵ יהם כָּ֣סף וְ זהֹ֑ב מַּ ְ֝עֲ ֵשֶ֗ה יְדֵ ָּ֣י ָֽ
יחּון :יְדֵ יהָׂ֤ם׀ וְ ֹלֶ֬א י ְִמישֶּ֗ון ַּ ַ֭ר ְגלֵיהם וְ ֹלָּ֣א יְהַּ ֵלֹ֑כּו ֹלָֽ א־י ְְ֝הגֶּ֗ו בִ גְרו ָֹֽנם :כְ ַ֭מוֹהם י ְִהיָּּ֣ו ע ֵֹשיהֹ֑ם ֹכַ֭ל אֲ שר־בֹטֵ ָּ֣חַּ ב ָֽהם:
אַּ ּ֥ף לְ֝הֶ֗ם וְ ֹלָּ֣א י ְִר ָֽ
ִי ְַ֭שראֵ ל בְ טַּ ָּ֣ח בַּ יקֹ וֹ֑ק עזְ ר֖ם ּו מגִּנָּ֣ם ָֽהּוא :בֵ ָּ֣ית אַּ ַ֭הֲ רֹן בִ ְטחָּּ֣ו בַּ יקֹ וֹ֑ק עזְ ר֖ם ּומגִּנָּ֣ם ָֽהּוא :י ְִראֵ ָּ֣י ְיַ֭קֹ וק ִב ְטחָּּ֣ו בַּ יקֹ וֹ֑ק עזְ ר֖ם ּומגִּנָּ֣ם
ָֽהּוא :יְקֹ וק֘ זְ כ ָ֪רנּו יְב ֵֹ֫רְּ֥ך ְיַ֭ב ֵרְך את־בֵ ָּ֣ית י ְִשראֵ ֹ֑ל ְיְ֝ב ֵרְֶ֗ך את־בֵ ּ֥ית ַאהֲ ָֽ ֹרןְ :יַ֭ב ֵרְך י ְִראֵ ָּ֣י יְקֹ וֹ֑ק הַּ ְְ֝קטַּ ּנִ ֶ֗ים ִעם־הַּ ְגד ִָֹֽלים :יֹסֵ ָּ֣ף יְקֹ וָּ֣ק עֲ לֵיכֹ֑ם
ֵי־ָאדםֹ :לָּ֣א הַּ ַ֭מֵ ִתים
ֵיכם :בְ רּוכִ ָּ֣ים אַּ ַ֭תם לַּיקֹ וֹ֑ק ֹע ְֵ֝שֶ֗ה שמַּ ּ֥יִם ו ָֽארץ :הַּ שמַּ ָּ֣יִם שַ֭מַּ יִם לַּיקֹ וֹ֑ק וְ ְ֝האֶ֗רץ נ ַּתּ֥ן לִ בְ נ ָֽ
עֲ ְ֝לֵיכֶ֗ם וְ עַּ ל־בְ נ ָֽ
לּו־יּה:
דּומה :וַּ אֲ ַּנ ְָׂ֤חנּו׀ נְ ב ֵָ֮רְָׂ֤ך יֶּ֗ה ָֽ ֵמעַּ תּ֥ה וְ עַּ ד־עוֹלֶ֗ם ָֽ ַּהלְ ָֽ
י ָֽ ְַּהלְ לּו־יֹּ֑ה וְ ְֹ֝לֶ֗א כל־י ְֹרדֵ ּ֥י ָֽ
 .16שולחן ערוך אורח חיים הלכות פסח סימן תעז סעיף א
לאחר גמר כל הסעודה אוכלים ממצה השמורה תחת המפה כזית כל אחד ,זכר לפסח הנאכל על השובע ,ויאכלנו
בהסיבה ולא יברך עליו ,ויהא זהיר לאכלו קודם חצות( .ויקדים עצמו שגם ההלל יקרא קודם חצות) (ר"ן פ' ע"פ וסוף פ"ב
דמגילה).
 .17הרב סולווציק
 .aלמה בהלל השני אין מצה ומרורים לפניך?
 .bיש חילוק בין שבח ותפלה .צריך שניהם.
 .cהחלק השני פונה לעתיד ,כי תמיד צריך גם בקשות בשעת תפלה.
 .dיכול להיות ש"הטעם מצה" גורם לסוג של מצה לפניך

