Hagadah Shel Pesach Shiur – Alei Tzion 5777 / 2017
?1. Why is there no bracha for the mitzvah of Sipur Yetziat Mitzrayim
)Chatam Sofer (R’ Moshe Sofer – 18th century / Hungary

)Maaseh Yedei Yotzer (R’ Shlomo Kluger – 19th century – Galicia

2. The 4 expressions of redemption
)Tiferet Yisrael – Pesachim 10:1 (R’ Gedalia Lipshutz – 19th century / Poland

מד' כוסות של יין .כנגד ד' לשונות שנזכרו בגאולת מצרים ,והוצאתי ,והצלתי ,וגאלתי,
ולקחתי[ ,ונ"ל שמרמזים לד' חסדים שנעשו להם בגאולת מצרים ,והוצאתי ,כנגד סבל
פרך "הגוף" ,והצלתי כנגד "ממונם" שנצלו ממצרים תחת עבודתם שם רד"ו שנים,
וגאלתי תחת "כבודם" שנתגדל כשנענשו מצרים על ידן ויצאו הם ביד רמה ,ולקחתי
כנגד רווח "הרוחני" שהשיגו כשלקחם הקב"ה לו לעם ונתן להם התה"ק ,ולכן ראוי
שישאו כוס ישועות על כל חסד וחסד לבד]:

)Kolbo (R’ Aharon ben Yaakov Ha-Cohen – 14th century / France

מד' כוסות של יין כנגד ד' לשונות של גאולה והוצאתי והצלתי וגאלתי ולקחתי הכתוב
בפרשת וארא על גאולת מצרים ,ובאור הדבר כך הוא שיש כאן ד' ענינים גדולים של
גאולה שעל כל אחד לעצמו יש להרבות שבח והודאה אל השם יתברך ,הראשון הוא
והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים (שמות ו ,ו) שבתחלה לרוב סבל העבודה הקשה
היה מספיק לנו אם יקל מעלינו עול העבודה אפילו נשאר תחת ידו וממשלתו ובזה
יהיה לנו גאולה אחת של והוצאתי כלומר שיוציאנו מתחת העול הכבד והוא יתברך
הוציאנו מתחת ידו ושחררנו מכל עבודתו וזהו לשון והצלתי שהיא גאולה שניה ,ואלו
הוציאנו מתחת ידו וממשלתו ולא דכאם והממם דיינו והוא יתברך דכאם והממם
בשפטים גדולים וזהו לשון וגאלתי שהיא גאולה שלישית ,ואלו עשה כל זה ולא הגיע
לנו יתרון רק לגופות לבד דיינו והוא יתעלה לקחנו לו לעם סגולה והותיר לנו שריד
לנפש בתתו לנו תורתו הנכבדת וזהו לשון גאולה רביעית באמרו ולקחתי אתכם לי
לעם.
3. The “Simanim” of the Seder
)R’ Moshe Alshich (End of Sidra Bo) (16th century – Tzfat

קדש ורחץ כרפס [יחץ מגיד רחצה מוציא מצה מרור כורך שולחן עורך צפון ברך הלל נרצה].
והוא לרמוז כי כל איש ישראל אשר חננו ה' דעת כי שכל וכי שיג לו ,והשיגה יד שכלו כי לא
טהור הוא מדברי עונות גברו מנו ,ויחשוב מחשבות להביט אל האלהים אשר בראו .כי טרם
החילו לסגף עצמו ,תחת תענוגי רשעתו יתחיל בקל תחלה הלא הוא לקדש עצמו במותר לו,
וזהו אומרו קדש :ואחרי כן ראוי לך תרחץ מכל אשמת דבר  ...ואחר רחוץ טומאתיך ,קנה
מדות קנייניות טובות ,אחד בל תרדוף אחר המותרות כי אם טוב ארוחת ירק בחומץ באהבת
ה' .וזהו כרפס  ...ושמא תאמר כי מה תעשה ואין ידך משגת ,אין זה עכוב כי הלא פרוס לרעב
לחמך וזהו יחץ שהוא פרוס המצה  ...ואחר שקדשת עצמך מטומאתך ונתת צדקה להעזר מן
השמים ,גם היה מגיד רחצה לעם שירחצו מטומאותיהם וישובו גם הם עד ה' ,שתהיה זוכה
ומזכה :ואחר כך על ידי כן תהיה מוציא מצה .כי היצר הטוב שהוא כטמון לפני היצר הרע,
יצא בגבורתו בעזרת תשובה ומעשה הצדקה .וזהו מוציא מצה ,כי תהיה מוציא היצר הטוב
הנקרא מצה כמו שאמרו חכמי האמת הפך החמץ שהוא היצר הרע  ...ואחר צאת היצר הטוב
בגבורתו את המרור הוא היצר הרע כי מר הוא ,תשקע בטיט :ואחרי כן תוסיף כי יהיה כורך,
כי תהיה כורך המרור עם המצה .והוא כי היצר הטוב תכרוך עם היצר הרע ,שגם בו תעבוד
את ה' כענין בכל לבבך בשני יצריך .ובזה תהיה שולחן עורך בגן עדן ואוכל טוב בעולם הבא.
ואחר כך הלל של חירות הפך הלל שמגהינם שהוא של עבדות שהוא יפה דנת כו' .שאשר מגן
עדן הוא הנרצה:
כל דכפין ייתי ויכול כל דצריך ייתי ויפסח – 4 . Why 2 invitations
Cheshev Sofer

5. Why 4 questions?
Simchat Ha-Regel (R’ Chaim David Azulai – 18th century / Jerusalem)

Rav J B Soloveitchik (The Seder Night – An Exalted Evening)

6. Why the firstborn?
Rav J B Soloveitchik - Siach Ha-Grid

7. Rabban Gamliel – Pesach, Matzah & Marror
Maaseh Nisim (R’ Yaakov Loberbaum of Lissa – 18th century)

