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Rabbi Dr. Alan Kimche Pre-Pesach Shiur 3, April 3, 2022

Matzot & Wine: Intellect & Passion
MISHNA PESACHIM CH.10
ָמזְ גוּ לוֹ כוֹס ֵשׁנִ יְ ,וכָאן ַהבֵּ ן שׁוֹאֵ ל אָ ִביו ,ו ְִאם אֵ ין ַדּﬠַ ת בַּ בֵּ ן ,אָ ִביו ְמלַ ְמּדוֹ,
ַמה נִּ ְשׁ ַתּנָּה ַהלַּ יְלָ ה ַהזֶּ ה ִמכָּל ַהלֵּ ילוֹתֶ ,שׁ ְבּכָל ַהלֵּ ילוֹת אָ נוּ אוֹכְ ִלין חָ ֵמץ
וּמצָּ הַ ,הלַּ יְלָ ה ַהזֶּ ה כֻלּוֹ ַמצָּ הֶ .שׁ ְבּכָל ַהלֵּ ילוֹת אָ נוּ אוֹכְ ִלין ְשׁאָ ר י ְָרקוֹת,
ַ
וּמבֻ ָשּׁל,
ַהלַּ יְלָ ה ַהזֶּ ה ָמרוֹרֶ .שׁ ְבּכָל ַהלֵּ ילוֹת אָ נוּ אוֹכְ ִלין בָּ ָשׂר צָ ִליָ ,שׁלוּקְ ,
ילין פַּ ﬠַ ם אַ חַ ת ,הַ לַּ יְלָ ה ַהזֶּ ה
ַהלַּ יְלָ ה ַהזֶּ ה כֻלּוֹ צָ ִליֶ .שׁ ְבּכָל ַהלֵּ ילוֹת אָ נוּ ַמ ְט ִבּ ִ
ְשׁ ֵתּי ְפﬠָ ִמים.

וּמסַ יֵּם ְבּ ֶשׁבַ ח,
וּל ִפי ַד ְﬠתּוֹ ֶשׁל בֵּ ן ,אָ ִביו ְמלַ ְמּדוַֹ .מ ְת ִחיל ִבּגְ נוּת ְ
ְ
ְדוֹרשׁ מֵ אֲ ַר ִמּי אוֹבֵ ד אָ ִבי ,ﬠַ ד ֶשׁיִּ גְ מֹר כֹּל הַ פָּ ָר ָשׁה כֻלָּ הּ:
ו ֵ
—--------------------------------------
RAMBAM COMMENTARY

מזגו לו כוס שני וכאן הבן שואל אביו כו' מתחיל בגנות הוא שיספר איך
היינו קודם אברהם אבינו כופרים ועובדי גלולים ומשתתפין השם ית'
ואחר כך בחר בנו הש"י ואת כל התלאה אשר מצאתנו במצרים ואח"כ
גאלנו הש"י ודרש אותה הפרשה ידוע ומפורסם:
—---------------------------------------
GEMARA PESACHIM 116a.

וּמסַ יֵּים ְבּ ֶשׁבַ ח
ַ .מ ְת ִחיל ִבּגְ נוּת ְ
ַמאי ִבּגְ נוּת

:רב אָ ַמר
בוֹתינוּ״ ַ
בוֹדה ז ָָרה ָהיוּ אֲ ֵ
עוֹב ֵדי ﬠֲ ָ
״מ ְתּ ִחלָּ ה ְ
ִ
:וּשׁמוּאֵ ל אָ ַמר
״ﬠֲ בָ ִדים ָהיִינוּ״ ְ
—-----------------------------------------------------

2

HAGGADDAH (version of SHMUEL)
 וַיּוֹצִ יאֵ נוּ ה' אֱ הֵ ינוּ ִמ ָשּׁם ְבּיָד חֲ ז ָָקה,ﬠֲ בָ ִדים הָ יִינוּ ְלפַ ְרעֹ ה ְבּ ִמצְ ָריִם
בוֹתינוּ
ֵ ֲהוֹציא ַה ָקּדוֹשׁ בָּ רוּ הוּא אֶ ת א
ִ  ו ְִאלּוּ ל ֹא.וּבזְ רֹﬠַ נְ טוּיָה
ִ
.שׁ ְﬠבָּ ִדים ָהיִינוּ ְלפַ ְר ֹעה ְבּ ִמ ְצ ָריִם
ֻ וּבנֵי בָ נֵינוּ ְמ
ְ  הֲ ֵרי אָ נוּ וּבָ נֵינוּ,ִמ ִמּצְ ָריִם
תּוֹרה
ָ יוֹד ִﬠים אֶ ת ַה
ְ וַאֲ ִפילוּ כֻּלָּ נוּ חֲ כ ִָמים כֻּלָּ נוּ נְ בוֹנִ ים ֻכּלָּ נוּ זְ ֵקנִ ים כֻּלָּ נוּ
יציאַ ת ִמ ְצ ַריִם
ִ  ְוכָל הַ ַמּ ְרבֶּ ה ְלסַ פֵּ ר ִבּ.יציאַ ת ִמ ְצ ָריִם
ִ ִמ ְצוָה ﬠָ לֵ ינוּ ְל ַספֵּ ר ִבּ
.הֲ ֵרי זֶה ְמשֻׁ בָּ ח
We were slaves to Pharaoh in the land of Egypt. And the Lord,
our God, took us out from there with a strong hand and an
outstretched forearm. And if the Holy One, blessed be He, had
not taken our ancestors from Egypt, behold we and our children
and our children's children would [all] be enslaved to Pharaoh
in Egypt. And even if we were all sages, all discerning, all
elders, all knowledgeable about the Torah, it would be a
commandment upon us to tell the story of the exodus from
Egypt. And anyone who adds [and spends extra time] in telling
the story of the exodus from Egypt, behold he is praiseworthy
.--------------------------------------------------------------------—

HAGADDAH (version of RAV)
בוֹתינוּ
ֵ ֲבוֹדה ז ָָרה הָ יוּ א
ָ ֲעוֹב ֵדי ﬠ
ְ מ ְתּ ִחלָּ ה,
ִ וְﬠַ כְ ָשׁיו ֵק ְרבָ נוּ הַ ָמּקוֹם
 כֹּה אָ ַמר ה' אֱ הֵ י,ָל־הﬠָ ם
ָ ְהוֹשﬠַ אֶ ל־כּ
ֻ ֹאמר י
ֶ  ַוי: ֶשׁנֶּאֱ ַמר,בדתוֹ
ָ ֲלַ ﬠ
 ֶתּ ַרח אֲ ִבי אַ ְב ָר ָהם,בוֹתיכֶם ֵמעוֹלָ ם
ֵ ֲ ְבּﬠֵ בֶ ר הַ נָּהָ ר י ְָשׁבוּ א:י ְִשׂ ָראֵ ל
 ַויַּﬠַ ְבדוּ אֱ ִהים אֲ חֵ ִרים,וַאֲ ִבי נָחוֹר.
In the beginning, our ancestors were idol worshipers. And now,
God has brought us close to His worship, as it is stated (Joshua
24:2-4), "Yehoshua said to the whole people, so said the Lord,
God of Israel, 'Over the river did your ancestors dwell from
always, Terach the father of Avraham and the father of Nachor,
and they worshiped other gods.

וָאֶ ַקּח אֶ ת־אֲ ִביכֶם אֶ ת־אַ ְב ָר ָהם ֵמﬠֵ בֶ ר הַ נָּהָ ר וָאוֹלֵ אוֹתוֹ ְבּכָל־אֶ ֶרץ
 וָאֶ ֵתּן ְלי ְִצחָ ק אֶ ת־יַﬠֲ קֹ ב, וָאַ ְרבֶּ ה אֶ ת־ז ְַרעוֹ וָאֶ ֵתּן לוֹ אֶ ת־י ְִצ ָחק,כְּ נָﬠַ ן
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וְאֶ ת־ﬠֵ ָשׂו .וָאֶ ֵתּן ְלﬠֵ ָשׂו אֶ ת־הַ ר ֵשּׂ ִﬠיר לָ ֶר ֶשׁת אתוְֹ ,ויַﬠֲ קֹ ב וּבָ נָיו י ְָרדוּ
ִ .מ ְצ ָריִם
And I took your father, Avraham, from over the river and I made
him walk in all the land of Canaan and I increased his children
and I gave him Yitschak. And I gave to Yitschak, Ya'akov and
;Esav; and I gave to Esav, Mount Seir [in order that he] inherit it
"'and Yaakov and his sons went down to Egypt.
—--------------------------------------------MATZAH & RAMBAM. MISHNE TORAH. HIL. CHAMETZ
CH.7
וצריך להתחיל בגנות ולסיים בשבח .כיצד מתחיל ומספר שבתחלה היו
אבותינו בימי תרח ומלפניו כופרים וטועין אחר ההבל ורודפין אחר
עבודת אלילים .ומסיים בדת האמת שקרבנו המקום לו והבדילנו
מהאומות וקרבנו ליחודו .וכן מתחיל ומודיע שעבדים היינו לפרעה
במצרים וכל הרעה שגמלנו ומסיים בנסים ובנפלאות שנעשו לנו
ובחירותנו.
—------------------------------------
BEREISHIT 15.13

י־ג֣ר ׀ י ְִהיֶ ֣ה ז ְַרﬠֲ ֗ ְבּ ֶ֙א ֶרץ֙ ֣ל ֹא לָ ֔ ֶהם
אמר ְלאַ ְב ָ ֗רם ָי ֹ֨דﬠַ ֵתּ ַ֜דע כִּ ֵ
֣וַיּ ֹ ֶ
וַﬠֲ בָ ֖דוּם ו ְִﬠ ֣נּוּ אֹ ָ ֑תם אַ ְר ַ ֥בּע ֵמ ֖אוֹת ָשׁ ָ ֽנה׃
RASHI
ש ָראֵ ל ִמ ִמּצְ ַריִם אַ ְרבַּ ע ֵמאוֹת .כי גר יהיה זרעך
ִמ ֶשּׁנּוֹלַ ד יִצְ חָ ק ﬠַ ד ֶשׁיָּצְ אוּ ִי ְ ֹ
ָשׁנָה כֵּי ַצד? ִיצְ חָ ק בֶּ ן ִשׁ ִשּׁים ָשׁנָה כְּ ֶשׁנּוֹלַ ד יַﬠֲ קֹ בְ ,ויַﬠֲ קֹ ב כְּ ֶשׁיּ ַָרד ְל ִמ ְצ ַריִם
וּמאַ ת ָשׁנָה ,הֲ ֵרי ק
גוּרי ְשׁ ִשׁים ְ
אתיִם "אָ ַמר י ְֵמי ְשׁנֵי ְמ ַ
וּב ִמ ְצ ַריִם הָ יוּ ָמ ַ
צְ ,
וּ ,הֲ ֵרי אַ ְרבַּ ע ֵמאוֹת ָשׁנָה"וְﬠֶ ֶשׂר כְּ ִמנְ יַן ְרד
—---------------------------------------------

4

SEFORNO
ידוע תדע הודיע סבת אחור ירושת הבנים והיא כי לא שלם עון האמורי כי
לא יצדק לגרש גוי מארצו עד שתתמלא סאתו .אמר אם כן ידוע תדע שאף
על פי שאני נשבע לתת הארץ לבניך לא יהיה זה מיד כי גר יהיה זרעך
בארץ לא להם עד אותו הזמן שישלם בו עון האמורי ועם זה הגיד קורות
השעבוד והענוי העתידים אז לקצת דורות מזרעו בסבלותם
—--------------------------------------

SHEMOT 6.6
ה
מר ִל ְב ֵנֽי־י ְִשׂ ָראֵ ל֮ אֲ ִנ֣י יְהֹ ָו ֒
אתי לָ ֵ֞כן אֱ ֥ ֹ
אֶ ְת ֶ֗כם ִמ ַ ֙תּחַ ת֙ ִס ְב ֣ ת וְהוֹצֵ ִ ֣
אֶ ְתכֶם֙ ִבּזְ ֣רוֹﬠַ ְנטוּ ָ֔יה ְוגָאַ לְ ִ ֤תּי אֶ ְתכֶ ֖ם ֵמ ֲﬠב ָֹד ָ ֑תם ו ְִהצַּ ְל ִ ֥תּי ִמצְ ַ ֔ריִם
וּב ְשׁפָ ִ ֖טים גְּ ד ִ ֹֽלים׃
ִ
יד ְﬠ ֗ ֶתּם ִ ֣כּי אֲ ִ ֤ני יְהֹ וָה֙ וְלָ ַק ְח ִ֨תּי
֥יתי לָ כֶ ֖ם ֵ ֽלא ִ ֑הים ִ ֽו ַ
אֶ ְתכֶ ֥ם ִלי֙ ְלﬠָ֔ ם וְהָ יִ ִ
מּוֹציא אֶ ְת ֶ֔כם ִמ ַ ֖תּחַ ת ִס ְבל֥ וֹת ִמצְ ָ ֽריִם׃
אֱ ֣ הֵ י ֶ֔כם הַ ִ ֣
—---------------------------GEMARA. BERACHOT 54a
הוֹלכֵי
יוֹר ֵדי הַ יָּםְ ,
ְהוּדה אָ מַ ר ַרב :אַ ְרבָּ ﬠָ ה צְ ִריכִ ין ְלהוֹדוֹתְ :
אָ מַ ר ַרב י ָ
סוּרים
וּמי ֶשׁהָ יָה חָ בוּשׁ ְבּבֵ ית הָ אֲ ִ
וּמי ֶשׁהָ יָה חוֹלֶ ה ְונ ְִת ַרפֵּ אִ ,
ִמ ְדבָּ רוֹתִ ,
ְויָצָ א.
Rav Yehuda said that Rav said: Four must offer thanks
to God with a thanks-offering and a special blessing.
They are: Seafarers, those who walk in the desert, and
one who was ill and recovered, and one who was
incarcerated in prison and went out
—------------------------------------
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GEMARA SHABBAT 89b
אָ מַ ר ַר ִבּי ְשׁמוּאֵ ל בַּ ר נ ְַחמָ נִ י אָ מַ ר ַר ִבּי יוֹנ ָָתןַ :מאי ִדּכְ ִתיב :״כִּ י אַ ָתּה
אָ ִבינוּ כִּ י אַ ְב ָרהָ ם ל ֹא י ְָדﬠָ נוּ ְוי ְִשׂ ָראֵ ל ל ֹא יַכִּ ָירנוּ אַ ָתּה ה׳ אָ ִבינוּ גּוֹאֲ לֵ נוּ
מֵ עוֹלָ ם ְשׁ ֶמ ״
ְלﬠָ ִתיד לָ ב ֹא י ֹאמַ ר לוֹ הַ ָקּדוֹשׁ בָּ רוּ הוּא ְלאַ ְב ָרהָ ם :בָּ נֶי חָ ְטאוּ ִלי— .
ימר לֵ יהּ
דוּשּׁת ְשׁמֶ  .אָ מַ ר :אֵ ַ
אֹ מֵ ר ְלפָ נָיוִ :רבּוֹנוֹ ֶשׁל עוֹלָ ם ,י ִָמּחוּ ﬠַ ל ְק ַ
ְל ַי ֲﬠקֹ ב ַדּהֲ וָה לֵ יהּ צַ ﬠַ ר גִּ ידּוּל בָּ נִ ים ,אֶ ְפ ָשׁר ְדּבָ ﬠֵ י ַרחֲ ֵמי ﬠֲלַ יְיהוּ .אֲ ַמר
דוּשּׁת
לֵ יהּ :בָּ נֶי חָ ְטאוּ .אֹמֵ ר לְ פָ נָיוִ :רבּוֹנוֹ ֶשׁל עוֹלָ ם ,י ִָמּחוּ ﬠַ ל ְק ַ
.שׁ ֶמ  .אָ מַ ר לָ א ְבּסָ בֵ י טַ ְﬠ ָמא וְלָ א ְבּ ַד ְר ַדּ ֵקּי ﬠֵ צָ ה
ְ
אֹ ֵמר לוֹ ְליִצְ חָ ק :בָּ נֶי חָ ְטאוּ ִלי .אֹ מֵ ר לְ פָ נָיוִ :רבּוֹנוֹ ֶשׁל עוֹלָ ם ,בָּ נַי ְול ֹא
״בּנִ י
את לָ הֶ ם ְ
בָּ נֶי ?! ְבּ ָשׁﬠָ ה ֶשׁ ִה ְק ִדּימוּ ְלפָ נֶי ״ ַנ ֲﬠ ֶשׂה״ ְל״נִ ְשׁ ָמע״ ָק ָר ָ
כוֹרי״ ,ﬠַ כְ ָשׁיו בָּ נַי ְול ֹא בָּ נֶי
!?ב ִ
ְ
נוֹתיו ֶשׁל אָ ָדם — ִשׁ ְב ִﬠים ָשׁנָהַ .דּל ﬠֶ ְשׂ ִרין
וְעוֹד ,כַּמָּ ה חָ ְטאוּ? כּ ַָמּה ְשׁ ָ
ְדּלָ א ﬠָ נְ ַשׁ ְתּ ﬠֲלַ יְיהוּ — פָּ שׁוּ ְלהוּ חַ ְמ ִשׁיןַ .דּל ﬠֶ ְשׂ ִרין וְחַ ְמ ָשׁה ְדּלֵ ילָ ו ָָתא
וּמיכַל
— פָּ שׁוּ ְלהוּ ﬠֶ ְשׂ ִרין וְחַ ְמ ָשׁהַ .דּל ַתּ ְר ֵתּי ְס ֵרי וּפַ ְלגָא ְדּצַלּוֹיֵי ֵ
ְוּדבֵ ית ַהכִּ סֵּ א — פָּ שׁוּ לְ הוּ ַתּ ְר ֵתּי ְס ֵרי וּפַ ְלגָאִ ,אם אַ ָתּה סוֹבֵ ל אֶ ת
.פַּ ְלגָא ﬠֲלַ י וּפַ ְלגָא ﬠֲלָ י — כּוּלָּ ם — מוּטָ ב ,ו ְִאם לָ או
פּוֹת ִחין
יבית נ ְַפ ִשׁי ַקמָּ ְ .
ו ְִאם ִתּ ְמצָ א לוֹמַ ר כּוּלָּ ם ﬠָ לַ י — ָהא ָק ֵר ִ
ְאוֹמ ִרין :״כִּ י אַ ָתּה אָ ִבינוּ״ .אֹמֵ ר לָ הֶ ם יִצְ חָ ק :ﬠַ ד ֶשׁאַ ֶתּם ְמ ַק ְלּ ִסין ִלי,
ו ְ
קוּד ָשׁא ְבּ ִרי הוּא
ַק ְלּסוּ ְלהַ ָקּדוֹשׁ בָּ רוּ הוּא ,וּמַ ְחוֵי ְלהוּ יִצְ חָ ק לְ ְ
ְאוֹמ ִרים :״אַ ָתּה ה׳ אָ ִבינוּ גּוֹאֲ לֵ נוּ
נוֹשׂ ִאים ﬠֵ ינֵיהֶ ם לַ מָּ רוֹם ו ְ
ְבּﬠֵ ינֵיהִּ .מיָּד ְ
.מֵ עוֹלָ ם ְשׁ ֶמ ״

