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 בס"ד

 , מקורותפסח, שתי הגדות

 ד"ר חזות גבריאל

ילות?. 1 ָכל ַהלֵּ ה מִּ ָלה ַהזֶּ ַתָנה ַהַליְּׁ שְּׁ  ַמה נִּ

ה  ָלה ַהזֶּ ץ ּוַמָצה, ַהַליְּׁ ין ָחמֵּ לִּ ילות ָאנּו אוכְּׁ ָכל ַהלֵּ בְּׁ  כלו ַמָצה. -שֶּ

ין לִּ ילות ָאנּו אוכְּׁ ָכל ַהלֵּ בְּׁ ָרקות  שֶּ ָאר יְּׁ ה )כולו( ָמרור. -שְּׁ ָלה ַהזֶּ  ַהַליְּׁ

ָחת  ילּו ַפַעם אֶּ ין ֲאפִּ ילִּ בִּ נּו ַמטְּׁ ין אֶּ ילות אֵּ ָכל ַהלֵּ בְּׁ ים. -שֶּ ָעמִּ י פְּׁ תֵּ ה שְּׁ ָלה ַהזֶּ  ַהַליְּׁ

ין  ֻסבִּ ין מְּׁ ין ּובֵּ בִּ ין יושְּׁ ין בֵּ לִּ ילות ָאנּו אוכְּׁ ָכל ַהלֵּ בְּׁ ֻסבִּ  -שֶּ ה ֻכָלנו מְּׁ ָלה ַהזֶּ  ין.ַהַליְּׁ
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ָּוה ה' א   ר צִּ ים ֲאשֶּ ָפטִּ שְּׁ ַהמִּ ים וְּׁ ַהֻחקִּ דות וְּׁ ר? ָמה ָהעֵּ ַאף ַאָתה -ָחָכם ָמה הּוא אומֵּ ם. וְּׁ כֶּ תְּׁ ינּו אֶּ להֵּ
יקוָמן: ַסח ֲאפִּ ין ַאַחר ַהפֶּ ירִּ טִּ ין ַמפְּׁ ַסח: אֵּ כות ַהפֶּ לְּׁ הִּ מור לו כְּׁ  א 

ר? ָמה  ם ָרָשע ָמה הּוא אומֵּ ם. ָלכֶּ ָלל  -ָהֲעבוָדה ַהזאת ָלכֶּ ן ַהכְּׁ מו מִּ ת ַעצְּׁ יא אֶּ הוצִּ י שֶּ פִּ לא לו. ּולְּׁ וְּׁ
י  ם". לִּ ָריִּ צְּׁ מִּ י מִּ אתִּ צֵּ י בְּׁ ה ָעָשה ה' לִּ מור לו: "ַבֲעבּור זֶּ א  ָניו וֶּ ת שִּ ה אֶּ הֵּ ַאף ַאָתה ַהקְּׁ ָקר. וְּׁ עִּ ָכַפר בְּׁ

ָאל: גְּׁ לּו ָהָיה ָשם, לא ָהָיה נִּ לא לו. אִּ  וְּׁ

ים".ָתם  ית ֲעָבדִּ בֵּ ם מִּ ַריִּ צְּׁ מִּ יָאנּו ה' מִּ ק ָיד הוצִּ חוזֶּ ָליו "בְּׁ ָת אֵּ ָאַמרְּׁ ר? ַמה זאת? וְּׁ  ָמה הּוא אומֵּ

אול  שְּׁ ַע לִּ ינו יודֵּ אֵּ שֶּ ה ָעָשה ה'  -וְּׁ אמר, ַבֲעבּור זֶּ ָך ַביום ַההּוא לֵּ נְּׁ בִּ ָת לְּׁ ַגדְּׁ הִּ ַמר, וְּׁ א  נֶּ ַתח לו, שֶּ ַאתְּׁ פְּׁ
ָריִּ  צְּׁ מִּ י מִּ אתִּ צֵּ י בְּׁ  .םלִּ
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"דע הדר"ג, ששני דברים עיקריים ישנם שהם יחד בונים קדושת ישראל וההתקשרות 
  לוהית עמהם.-הא

הא' הוא סגולה, כלומר טבע הקדושה שבנשמת ישראל מירושת אבות... והב' הוא ענין 
 .תורה"-בחירה, זה תלוי במעשה הטוב ובתלמוד

 

ָהי. 4 פון שֶׂ י ַטרְּ ַרבִּ יָבא וְּ י ֲעקִּ ַרבִּ ָיה וְּ ן ֲעַזרְּ ָעָזר בֶׂ לְּ י אֶׂ ַרבִּ ַע וְּ הושֻׁ י יְּ ַרבִּ ר וְּ זֶׂ יעֶׂ י ֱאלִּ ַרבִּ ה בְּ ין". "ַמֲעשֶׂ בִּ סֻׁ  ּו מְּ

 

 

 ."שבכל הלילות אנו אוכלין בשר צלי, שלוק, ומבושל, הלילה הזה כולו צלי". 5

 


