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ְּב ָכל ּדֹור וָ דֹור ַחּיָ ב ָא ָדם לִ ְראֹות ֶאת ַע ְצמֹו ְּכ ִאּלּו הּוא יָ ָצא ִמ ִּמ ְצ ַריִ ם
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ההגדה של פסח נועדה ללוות את ישראל בליל הסדר ביושבם להלל ולהודות לה' על יציאת מצרים .ההגדה המצויה כיום בידינו מכילה
מקורות מתקופות שונות בחיי האומה .על מנת להבין את ההגדה על רבדיה השונים – יש להתבונן במבנה הפנימי שלה בהתאם למקורות
השונים לתקופותיהם שתרמו לעיצובה.
בהגדה זו השתדלתי להציג את המקורות השונים באופן ברור ונאה לפי סדר הלימוד שנקבע במשנה מסכת אבות (ה' ,כא) :מקרא ,משנה
ותלמוד; בתוספת המקורות בדורות שלאחר מכן .המקורות מוצגים בהגדה בהתאם לצבעים שבמקרא הסימנים שלמעלה .המקורות
היסודיים עליהם מושתת סדר ההגדה הם :פרשת ביכורים (דברים כ"ו) ,הלל המצרי (תהלים קי"ג-קי"ח) והלל הגדול (תהלים קל"ה-קל"ו),
ופרק עשירי במשנת מסכת פסחים .מקורות אלו מסומנים בנוסף ברקע מאחוריהם ,על מנת לזהות את השלד המבני של ההגדה.
שם ההגדה – ּדֹור וָ דֹור – משקף את מהותה – חובת סיפור ההגדה ְּב ָכל ּדֹור וָ דֹור (לפי המשנה) ,רבדיה הרבים של ההגדה שכל ּדֹור וָ דֹור
עיצב לפי אופיו ומפגש הדורות בליל הסדר ְּב ָכל ּדֹור וָ דֹור.
המקור המרכזי עליו מושתתת ההגדה הוא הפרק האחרון במשנת מסכת פסחים ,ולכן הוא מובא בפתחה של ההגדה (טור ב) .ליד נוסח
המשנה מצויינים סימני הסדר המעצבים את מבנה ההגדה ("קדש ורחץ .)"...לאחר מכן מובא נוסח ההגדה המלא (טורים ג-י) בהדגשת
רבדיו השונים.
בצידה האחורי של ההגדה מוצגים מקורות חשובים להבנת ההגדה על רבדיה השונים:
מקורות ארכיאולוגיים ותמונות ממצרים העתיקה הנוגעים לסיפור יציאת מצרים.
פרשת ביכורים (דברים כ"ו) שהמשנה בחרה בה למדרש ההגדה (פסחים פ"ה מ"ד).
עשר המכות – מבנה ומשמעות.
מזמורי הלל המצרי.
ארבעת הבנים – על פי פשוטו של מקרא ועל פי מדרש חז"ל.
פירוש מפורט למבנה ההגדה ונושאים שונים העולים ממנה ניתן למצוא באתר  ,www.tefilah.orgשם יש מצגות והרצאות מוקלטות
להורדה וללימוד.
הערות והצעות ניתן לשלוח לדוא"ל b.gesund@gmail.com

בברכת לימוד פורה וחג שמח
בני גזונדהייט

ב

"הגדת המשנה"
(מסכת פסחים פרק י')

ֹאכל ָא ָדם ַעד ֶׁש ֶּת ְח ַׁשְך.
(א) ַע ְר ֵבי ְפ ָס ִחים ָסמּוְך לַ ִּמנְ ָחהֹ ,לא י ַ
ַעד ֶׁשּיָ ֵסב.
ֹאכל
ֹלא י ַ
		
וַ ֲא ִפּלּו ָענִ י ֶׁש ְּביִ ְׂש ָר ֵאל
וְ ֹלא יִ ְפ ֲחתּו לֹו ֵמ ַא ְר ָּב ָעה כֹוסֹות ֶׁשל יַ יִ ן ,וַ ֲא ִפּלּו ִמן ַה ַּת ְמחּוי:

מתחיל בגנות

(ב) ָמזְ גּו לֹו כֹוס ִראׁשֹון,
אֹומ ִריםְ :מ ָב ֵרְך ַעל ַהּיֹום וְ ַא ַחר ָּכְך ְמ ָב ֵרְך ַעל ַהּיַ יִ ן.
ֵּבית ַׁש ַּמאי ְ
אֹומ ִריםְ :מ ָב ֵרְך ַעל ַהּיַ יִ ן וְ ַא ַחר ָּכְך ְמ ָב ֵרְך ַעל ַהּיֹום:
ְ
ּובית ִהּלֵ ל
ֵ

ַק ֵּדש

יע לְ ַפ ְר ֶּפ ֶרת ַה ַּפת.
(ג) ֵה ִביאּו לְ ָפנָ יו ְ -מ ַט ֵּבל ַּב ֲחזֶ ֶרת ַעד ֶׁש ַּמּגִ ַ
ּוׁשנֵ י ַת ְב ִׁשילִ ין ַאף ַעל ִּפי ֶׁש ֵאין ֲחר ֶֹסת ִמ ְצוָ ה.
ֵה ִביאּו לְ ָפנָ יו ַמ ָּצה וַ ֲחזֶ ֶרת וַ ֲחר ֶֹסת ְ
אֹומרִ :מ ְצוָ ה.
יעזֶ ר ְּב ַר ִּבי ָצדֹוק ֵ
ַר ִּבי ֱאלִ ֶ
יאים לְ ָפנָ יו ּגּופֹו ֶׁשל ֶּפ ַסח:
ּוב ִּמ ְק ָּדׁש ָהיּו ְמ ִב ִ
ַ

ּור ַחץ
ְ
ַּכ ְר ַּפס
יַ ַחץ

ׁשֹואל ָא ִביו .וְ ִאם ֵאין ַּד ַעת ַּב ֵּבן ָא ִביו ְמלַ ְּמדו
(ד) ָמזְ גּו לֹו כֹוס ֵׁשנִ י וְ ָכאן ַה ֵּבן ֵ
ַמה ּנִ ְׁש ַּתּנָ ה ַהּלַ יְ לָ ה ַהּזֶ ה ִמ ָּכל ַהּלֵ ילֹות
ַהּלַ יְ לָ ה ַהּזֶ ה ֻּכּלֹו ַמ ָּצה.
ּומ ָּצה
אֹוכלִ ין ָח ֵמץ ַ
ֶׁש ְּב ָכל ַהּלֵ ילֹות ָאנּו ְ
ָמרֹור.
ַהּלַ יְ לָ ה ַהּזֶ ה
אֹוכלִ ין ְׁש ָאר יְ ָרקֹות
ֶׁש ְּב ָכל ַהּלֵ ילֹות ָאּנּו ְ
ּומ ֻב ָּׁשל ַהּלַ יְ לָ ה ַהּזֶ ה ֻּכּלֹו ָצלִ י.
אֹוכלִ ין ָּב ָׂשר ָצלִ י ָׁשלּוק ְ
ֶׁש ְּב ָכל ַהּלֵ ילֹות ָאנּו ְ
ְׁש ֵּתי ְפ ָע ִמים.
ַהּלַ יְ לָ ה ַהּזֶ ה
ֶׁש ְּב ָכל ַהּלֵ ילֹות ָאנּו ַמ ְט ִּבילִ ין ַּפ ַעם ַא ַחת
ּולְ ִפי ַד ְעּתֹו ֶׁשל ֵּבןָ ,א ִביו ְמלַ ְּמדֹו.
רב שמואל
"מתחילה עובדי עבודה זרה"
"עבדים היינו"
ּומ ַסּיֵ ם ְּב ֶׁש ַבח
ַמ ְת ִחיל ִּבגְ נּות ְ

ַמּגִ יד

אֹובד ָא ִבי" (דברים כ"ו ,ה) ַעד ֶׁשּיִ גְ מֹור ָּכל ַה ָּפ ָר ָׁשה ֻכּלָ ּה:
"א ַר ִּמי ֵ
דֹורׁש ֵמ ֲ
וְ ֵ
חֹובתֹו,
ֹלׁשה ְד ָב ִרים ֵאּלּו ַב ֶּפ ַסחֹ ,לא יָ ָצא יְ ֵדי ָ
אֹומרָּ :כל ֶׁשֹּלא ָא ַמר ְׁש ָ
יאל ָהיָ ה ֵ
(ה) ַר ָּבן ּגַ ְמלִ ֵ
ּומרֹור:
וְ ֵאּלּו ֵהןֶּ :פ ַסחַ ,מ ָּצהָ ,
בֹותינּו ְב ִמ ְצ ָריִ ם.
ֲא ֵ
ֶּפ ַסח ַ -על ׁשּום ֶׁש ָּפ ַסח ַה ָּמקֹום ַעל ָּב ֵּתי
בֹותינּו ִמ ִּמ ְצ ָריִ ם.
ֲא ֵ
		
ַמ ָּצה ַ -על ׁשּום ֶׁשּנִ גְ ֲאלּו
בֹותינּו ְב ִמ ְצ ָריִ ם.
ָמרֹור ַ -על ׁשּום ֶׁש ֵּמ ְררּו ַה ִּמ ְצ ִרים ֶאת ַחּיֵ י ֲא ֵ
ְּב ָכל ּדֹור וָ דֹור ַחּיָ ב ָא ָדם לִ ְראֹות ֶאת ַע ְצמֹו ְּכ ִאּלּו הּוא יָ ָצא ִמ ִּמ ְצ ַריִ ם ֶׁשּנֶ ֱא ַמר:
אתי ִמ ִּמ ְִצ ָריִ ם (שמות י"ג ,ח).
וְ ִהּגַ ְד ָּת לְ ִבנְ ָך ַּבּיֹום ַההּוא לֵ אמֹר ַּב ֲעבּור זֶ ה ָע ָׂשה ה' לִ י ְּב ֵצ ִ
רֹומם ,לְ ַה ֵּדר ,לְ ָב ֵרְך ,לְ ַעּלֵ ה ּולְ ַקּלֵ ס,
יכְך ֲאנַ ְחנּו ַחּיָ ִבין לְ הֹודֹות ,לְ ַהּלֵ ל ,לְ ַׁש ֵּב ַח ,לְ ָפ ֵאר ,לְ ֵ
לְ ִפ ָ
בֹותינּו וְ לָ נּו ֶאת ָּכל ַהּנִ ִּסים ָה ֵאּלּו:
לְ ִמי ֶׁש ָע ָׂשה לַ ֲא ֵ
ּומ ִּׁש ְעּבּוד לִ גְ ֻאּלָ ה.
ּומ ֲא ֵפלָ ה לְ אֹור ּגָ דֹול ִ
ּומ ֵא ֶבל לְ יֹום טֹוב ֵ
יאנּו ֵמ ַע ְבדּות לְ ֵחרּותִ ,מּיָ גֹון לְ ִׂש ְמ ָחה ֵ
הֹוצ ָ
ִ
ֹאמר לְ ָפנָ יוַ :הלְ לּויָ ּה( :תהלים קי"ג ,א).
וְ נ ַ

אֹומר?
יכן הּוא ֵ
(ו) ַעד ֵה ָ
"אם ַה ָּבנִ ים ְׁש ֵמ ָחה" (תהלים קי"ג ,ט).
אֹומ ִריםַ :עד ֵ
ֵּבית ַׁש ַּמאי ְ
"חּלָ ִמיׁש לְ ַמ ְעיְ נֹו ָמיִ ם" (תהלים קי"ד ,ח).
אֹומ ִריםַ :עד ַ
ּובית ִהּלֵ ל ְ
ֵ
חֹותם ִּבגְ ֻאּלָ ה.
וְ ֵ
חֹותם.
בֹותינּו ִמ ִּמ ְצ ַריִ ם ,וְ ֹלא ָהיָ ה ֵ
אֹומרֲ :א ֶׁשר ּגְ ָאלָ נּו וְ גָ ַאל ֶאת ֲא ֵ
ַר ִּבי ַט ְרפֹון ֵ
יבא ֵ
ַר ִּבי ֲע ִק ָ
מֹוע ִדים וְ לִ ְרגָ לִ ים ֲא ֵח ִרים
יענּו לְ ֲ
בֹותינּו יַ ּגִ ֵ
ֹלהי ֲא ֵ
ֹלהינּו וֵ ֱא ֵ
אֹומרֵּ :כן ה' ֱא ֵ
בֹוד ֶתָך
אתנּו לְ ָׁשלֹוםְׂ ,ש ֵמ ִחים ְּב ִבנְ יַ ן ִע ֶירָך וְ ָׂש ִׂשים ַּב ֲע ָ
ַה ָּב ִאים לִ ְק ָר ֵ
ּומן ַה ְּפ ָס ִחים כו'ַ ,עד ָּברּוְך ַא ָּתה ה' ּגָ ַאל יִ ְׂש ָר ֵאל:
ֹאכל ָׁשם ִמן ַהּזְ ָב ִחים ִ
וְ נ ַ

יׁשי ְ -מ ָב ֵרְך ַעל ְמזֹונֹו.
(ז) ָמזְ גּו לֹו כֹוס ְׁשלִ ִ
אֹומר ָעלָ יו ִּב ְר ַּכת ַה ִּׁשיר.
גֹומר ָעלָ יו ֶאת ַה ַהּלֵ ל וְ ֵ
יעי ֵ -
ְר ִב ִ
רֹוצה לִ ְׁשּתֹות  -יִ ְׁש ֶּתה.
ֵּבין ַהּכֹוסֹות ַהּלָ לּוִ ,אם ֶ
יעי ֹ -לא יִ ְׁש ֶּתה:
יׁשי לִ ְר ִב ִ
ֵּבין ְׁשלִ ִ
יקֹומן.
(ח) ֵאין ַמ ְפ ִט ִירין ַא ַחר ַה ֶּפ ַסח ֲא ִפ ָ
ֹאכלּו,
יָ ְׁשנּו ִמ ְק ָצ ָתן  -י ֵ
ֹאכלּו,
י ֵאֹומר :נִ ְתנַ ְמנְ מּו
יֹוסי ֵ
ַר ִּבי ֵ

ֹאכלּו.
ֻּכּלָ ן ֹ -לא י ֵ
ֹאכלּו:
נִ ְר ְּדמּו ֹ -לא י ֵ

ּנֹותר ְ -מ ַט ְמ ִאין ֶאת ַהּיָ ָדיִ ם.
(ט) ַה ֶּפ ַסח ַא ַחר ֲחצֹות ְ -מ ַט ֵּמא ֶאת ַהּיָ ָדיִ םַ ,ה ִּפּגּול וְ ַה ָ
ֵּב ַרְך ִּב ְר ַּכת ַה ֶּפ ַסח ָּ -פ ַטר ֶאת ֶׁשל זֶ ַבחֵּ ,ב ַרְך ֶאת ֶׁשל זֶ ַבח ֹ -לא ָפ ַטר ֶאת ֶׁשל ֶּפ ַסחִּ ,ד ְב ֵרי ַר ִּבי יִ ְׁש ָמ ֵעאל.
פֹוט ֶרת זֹו:
פֹוט ֶרת זֹו ,וְ ֹלא זֹו ֶ
אֹומרֹ :לא זֹו ֶ
יבא ֵ
ַר ִּבי ֲע ִק ָ

ָר ְח ָצה
מֹוציא
ִ
ַמ ָּצה
ָמרֹור
ּכֹורך
ֵ
עֹורך
ֻׁש ְל ָחן ֵ
ָצפּון
ָּב ֵרְך
ַה ֵּלל
נִ ְר ָצה

מסיים בשבח

ג
הכנות לפני החג
יקת ָח ֵמץ
ְּב ִד ַ
עֹולם ֲא ֶׁשר ִק ְּד ָׁשנּו ְּב ִמ ְצו ָֹתיו וְ ִצּוָ נּו ַעל ִּבעּור ָח ֵמץ.
ֹלהינּו ֶמ ֶלְך ָה ָ
ָּברּוְך ַא ָּתה ה' ֱא ֵ
ּוד ָלא יְ ַד ְענָ א
ּוד ָלא ִב ַע ְר ֵּתּה ְ
ׁשּותי ְּד ָלא ֲח ִמ ֵּתּה ְ
יעה ְּד ִא ָּכא ִב ְר ִ
ירא וַ ֲח ִמ ָ
ָּכל ֲח ִמ ָ
ֵלּה ִל ָּב ֵטל וְ ֶל ֱהוֵ י ֶה ְפ ֵקר ְּכ ַע ְפ ָרא ְד ַא ְר ָעא.
ִּבעּור ָח ֵמץ
ּוּד ָלא ֲח ִמ ֵּתּה
ּוּד ָלא ֲחזִ ֵּתּה ַּד ֲח ִמ ֵּתּה ְ
ׁשּותי ַּד ֲחזִ ֵּתּה ְ
יעה ְּד ִא ָּכא ִב ְר ִ
ירא וַ ֲח ִמ ָ
ָּכל ֲח ִמ ָ
ּוד ָלא ִב ַע ְר ֵּתּה ִל ָּב ֵטל וְ ֶל ֱהוֵ י ֶה ְפ ֵקר ְּכ ַע ְפ ָרא ְד ַא ְר ָעא.
ְּד ִב ַע ְר ֵּתּה ְ
ילין
ֵערּוב ַּת ְב ִׁש ִ
עֹולם ֲא ֶׁשר ִק ְּד ָׁשנּו ְּב ִמ ְצו ָֹתיו וְ ִצּוָ נּו ַעל ִמ ְצוַ ת
ֹלהינּו ֶמ ֶלְך ָה ָ
ָּברּוְך ַא ָּתה ה' ֱא ֵ
ֵערּוב.
לּוקי ְׁש ָרגָ א
ּול ַא ְד ֵ
ּול ַא ְטמּונֵ י ְ
ּׁשּולי ְ
ּול ַב ֵ
רּובא יְ ֵהא ָׁש ֵרא ָלנָ א ַל ֲאפּויֵ י ְ
ַּב ֲה ֵדין ֵע ָ
ּול ָכל יִ ְׂש ָר ֵאל ַה ָּד ִרים
ּיֹומא ָט ָבא ְל ַׁש ַּב ִָּתא ָלנּו ְ
ּול ֶמ ְע ַּבד ָּכל ָצ ְר ָכנָ אִ ,מ ָ
ּול ַת ָּקנָ א ְ
ְ
ָּב ִעיר ַהּזֹאת.

קערת הסדר

מֹוציא ַמ ָּצה
ִ
ּור ַחץ ַּכ ְר ַּפס יַ ַחץ ַמּגִ יד ָר ְח ָצה
ַק ֵּדש ְ
עֹורך ָצפּון ָּב ֵרְך ַה ֵּלל נִ ְר ָצה
ּכֹורך ֻׁש ְל ָחן ֵ
ֵ
ָמרֹור
קודם אכילת הכרפס מביאים מים ונוטלים ידים בלי ברכה

מֹוציא ַמ ָּצה
ִ
ּור ַחץ ַּכ ְר ַּפס יַ ַחץ ַמּגִ יד ָר ְח ָצה
ַק ֵּדש ְ
עֹורך ָצפּון ָּב ֵרְך ַה ֵּלל נִ ְר ָצה
ּכֹורך ֻׁש ְל ָחן ֵ
ֵ
ָמרֹור
מטבילים כרפס במי מלח ומברכים

ּבֹורא ְּפ ִרי ָה ֲא ָד ָמה:
עֹולם ֵ
ֹלהינּו ֶמ ֶלְך ָה ָ
ָּברּוְך ַא ָּתה ה' ֱא ֵ

מֹוציא ַמ ָּצה
ִ
ּור ַחץ ַּכ ְר ַּפס יַ ַחץ ַמּגִ יד ָר ְח ָצה
ַק ֵּדש ְ
עֹורך ָצפּון ָּב ֵרְך ַה ֵּלל נִ ְר ָצה
ּכֹורך ֻׁש ְל ָחן ֵ
ֵ
ָמרֹור
עורך הסדר פורס את המצה האמצעית שבקערה לשני חלקים

ִּב ְב ִהילּו יָ ָצאנּו ִמ ִּמ ְצ ַריִ ם:

מֹוציא ַמ ָּצה
ִ
ּור ַחץ ַּכ ְר ַּפס יַ ַחץ ַמּגִ יד ָר ְח ָצה
ַק ֵּדש ְ
עֹורך ָצפּון ָּב ֵרְך ַה ֵּלל נִ ְר ָצה
ּכֹורך ֻׁש ְל ָחן ֵ
ֵ
ָמרֹור
מגביהים את הקערה ומתחילים באמירת ההגדה

הסימנים של הסדר
ִ
ּור ַחץ ַּכ ְר ַּפס יַ ַחץ ַמּגִ יד ָר ְח ָצה
ְ
ַק ֵּדש
מֹוציא ַמ ָּצה
עֹורך ָצפּון ָּב ֵרְך ַה ֵּלל נִ ְר ָצה
ּכֹורך ֻׁש ְל ָחן ֵ
ֵ
ָמרֹור
זּוּמן ְל ַקּיֵ ם ִמ ְצוַ ת ּכֹוס ִראׁשֹונָ ה ֵמ ַא ְר ַּבע ּכֹוסֹות ְל ֵׁשם
ּומ ָ
מּוכן ְ
ִהנְ נִ י ָ
ּוׁש ִכינְ ֵּתיּה ַעל יְ ֵדי ַההּוא ְט ִמיר וְ נֶ ְע ָלם ְּב ֵׁשם
קּוד ָׁשא ְּב ִריְך הּוא ְ
יִ חּוד ְ
ָּכל יִ ְׂש ָר ֵאל.
לשבת :וַ יְ ִהי ֶע ֶרב וַ יְ ִהי ב ֶֹקר יֹום ַה ִּׁש ִּׁשי :וַ יְ כֻ ּלּו ַה ָּׁש ַמיִ ם וְ ָה ָא ֶרץ וְ ָכל ְצ ָב ָאם:
יעי ִמ ָּכל
אכּתֹו ֲא ֶׁשר ָע ָׂשה וַ יִ ְׁשּבֹת ַּבּיֹום ַה ְּׁש ִב ִ
יעי ְמ ַל ְ
ֹלהים ַּבּיֹום ַה ְּׁש ִב ִ
וַ יְ ַכל ֱא ִ
יעי וַ יְ ַק ֵּדׁש אֹתֹו ִּכי בֹו ָׁש ַבת
ֹלהים ֶאת יֹום ַה ְּׁש ִב ִ
אכּתֹו ֲא ֶׁשר ָע ָׂשה :וַ יְ ָב ֵרְך ֱא ִ
ְמ ַל ְ
ֹלהים ַל ֲעׂשֹות( :בראשית א' ,לא-ב' ,ג)
אכּתֹו ֲא ֶׁשר ָּב ָרא ֱא ִ
ִמ ָּכל ְמ ַל ְ
ּבֹורא ְּפ ִרי ַהּגָ ֶפן:
עֹולם ֵ
ֹלהינּו ֶמ ֶלְך ָה ָ
ּבֹותיָּ :ברּוְך ַא ָּתה ה' ֱא ֵ
ַס ְב ִרי ָמ ָרנָ ן וְ ַר ָּבנָ ן וְ ַר ַ
רֹומ ָמנּו ִמ ָּכל
עֹולם ֲא ֶׁשר ָּב ַחר ָּבנּו ִמ ָּכל ָעם וְ ְ
ֹלהינּו ֶמ ֶלְך ָה ָ
ָּברּוְך ַא ָּתה ה' ֱא ֵ
ָלׁשֹון וְ ִק ְּד ָׁשנּו ְּב ִמ ְצו ָֹתיו וַ ִּת ֶּתן ָלנּו ה' ֱא ֵ
נּוחה
ֹלהינּו ְּב ַא ֲה ָבה (לשבתַׁ :ש ָּבתֹות ִל ְמ ָ
ּו) ֲ
מֹוע ִדים ְל ִׂש ְמ ָחה ַחּגִ ים ּוזְ ַמּנִ ים ְל ָׂשׂשֹון ֶאת יֹום (לשבתַ :ה ַּׁש ָּבת ַהזֶ ה וְ ֶאת יֹום)
יאת ִמ ְצ ָריִ ם
יצ ַ
רּותנּו (לשבתְּ :ב ַא ֲה ָבה) ִמ ְק ָרא ק ֶֹדׁש זֵ ֶכר ִל ִ
ַחג ַה ַּמצֹות ַהּזֶ ה זְ ַמן ֵח ֵ
ּומֹוע ֵדי ָק ְד ֶׁשָך (לשבת:
ֲ
אֹותנּו ִק ַּד ְׁש ָּת ִמ ָּכל ָה ַע ִמים (לשבת :וְ ַׁש ָּבת)
ִּכי ָבנּו ָב ַח ְר ָּת וְ ָ
ּוב ָׂשׂשֹון ִהנְ ַח ְל ָּתנּו:
ּוב ָרצֹון) ְּב ִׂש ְמ ָחה ְ
ְּב ַא ֲה ָבה ְ
ָּברּוְך ַא ָּתה ה' ְמ ַק ֵּדׁש (לשבתַ :ה ַׁש ָּבת וְ ) יִ ְׂש ָר ֵאל וְ ַהזְ ַמּנִ ים:
במוצאי שבת:

אֹורי ָה ֵאׁש:
ּבֹורא ְמ ֵ
עֹולם ֵ
ֹלהינּו ֶמ ֶלְך ָה ָ
ָּברּוְך ַא ָּתה ה' ֱא ֵ
עֹולם ַה ַּמ ְב ִּדיל ֵּבין ק ֶֹדׁש ְלחֹל ֵּבין אֹור ְלח ֶֹׁשְך ֵּבין
ֹלהינו ֶמ ֶלְך ָה ָ
ָּברּוְך ַא ָּתה ה' ֱא ֵ
יעי ְל ֵׁש ֶׁשת יְ ֵמי ַה ַּמ ֲע ֶׂשהֵּ .בין ְקּדֻ ַּׁשת ַׁש ָּבת ִל ְקדֻ ַּׁשת
יִ ְׂש ָר ֵאל ָל ַע ִמים ֵּבין יֹום ַה ְּׁש ִב ִ
יעי ִמ ֵּׁש ֶׁשת יְ ֵמי ַה ַּמ ֲע ֶׂשה ִק ַּד ְׁש ָּתִ .ה ְב ַּד ְל ָּת וְ ִק ַּד ְׁש ָּת
יֹום טֹוב ִה ְב ַּד ְל ָּת וְ ֶאת יֹום ַה ְּׁש ִב ִ
ֶאת ַע ְּמָך יִ ְׂש ָר ֵאל ִּב ְקדֻ ָּׁש ֶתָךָּ .ברּוְך ַא ָּתה ה' ַה ַּמ ְב ִּדיל ֵּבין ק ֶֹדׁש ְלק ֶֹדׁש:
יענּו ַלּזְ ַמן ַהּזֶ ה:
עֹולם ֶׁש ֶה ֱחיָ נּו וְ ִקּיְ ָמנּו וְ ִהּגִ ָ
ֹלהינו ֶמ ֶלְך ָה ָ
ָּברּוְך ַא ָּתה ה' ֱא ֵ

ָהא ַל ְח ָמא ַענְ יָ א ִּדי ֲא ָכלּו ַא ְב ָה ָתנָ א ְּב ַא ְר ָעא ְד ִמ ְצ ָריִ ם.
יתי וְ יִ ְפ ַסח.
יתי וְ יֵ כֹולָּ ,כל ִּד ְצ ִריְך  -יֵ ֵ
ָּכל ִּד ְכ ִפין  -יֵ ֵ
ָה ַּׁש ָּתא ָ -ה ָכאְ ,ל ָׁשנָ ה ַה ָּב ָאה ְּ -ב ַא ְר ָעא ְדיִ ְׂש ָר ֵאל.
חֹורין  :
ָה ַּׁש ָּתא ַ -ע ְב ֵדיְ ,ל ָׁשנָ ה ַה ָּב ָאה ְּ -בנֵ י ִ
ַמה ּנִ ְׁש ַּתּנָ ה ַה ַּליְ ָלה ַהּזֶ ה ִמ ָּכל ַה ֵּלילֹות
ּומ ָּצה
אֹוכ ִלין ָח ֵמץ ַ
ֶׁש ְּב ָכל ַה ֵּלילֹות ָאנּו ְ
אֹוכ ִלין ְׁש ָאר יְ ָרקֹות
ֶׁש ְּב ָכל ַה ֵּלילֹות ָאנּו ְ
ֶׁש ְּב ָכל ַה ֵּלילֹות ֵאין ָאנּו ַמ ְט ִּב ִילין ֲא ִפילּו ַּפ ַעם ֶא ָחת
ּובין ְמסֻ ִּבין
יֹוׁש ִבין ֵ
אֹוכ ִלין ֵּבין ְ
ֶׁש ְּב ָכל ַה ֵּלילֹות ָאנּו ְ

ַה ַּליְ ָלה ַהּזֶ ה ּכֻ ּלֹו ַמ ָּצ ה:
ָמרֹור:
ַה ַּליְ ָלה ַהּזֶ ה
ַה ַּליְ ָלה ַהּזֶ ה ְׁש ֵּתי ְפ ָע ִמים:
ַה ַּליְ ָלה ַהּזֶ ה ּכֻ ָּלנּו ְמ ֻס ִּבין:

ע״פ שיטת שמואל (פסחים קטז).
רֹוע
ּובזְ ַ
ֹלהינּו ִמ ָּׁשם ְּביָ ד ֲחזָ ָקה ִ
יאנּו ה' ֱא ֵ
ּיֹוצ ֵ
ֲע ָב ִדים ָהיִ ינּו ְל ַפ ְרעֹה ְּב ִמ ְצ ָריִ ם .וַ ִ
בֹותינּו ִמ ִּמ ְצ ַריִ ם -
הֹוציא ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ֶאת ֲא ֵ
נְ טּויָ ה (דברים ו' ,כא) וְ ִאּלּו ֹלא ִ
ּובנֵ י ָבנֵ ינּו ְמ ֻׁש ְע ָּב ִדים ָהיִ ינּו ְל ַפ ְרעֹה ְּב ִמ ְצ ָריִ ם .וַ ֲא ִפילּו ּכֻ ָּלנּו
ּובנֵ ינּו ְ
ֲה ֵרי ָאנּו ָ
ּתֹורה ִ -מ ְצוָ ה ָע ֵלינּו ְל ַס ֵּפר
יֹוד ִעים ֶאת ַה ָ
ֲח ָכ ִמים ּכֻ ָּלנּו נְ בֹונִ ים ּכֻ ָּלנּו זְ ֵקנִ ים ּכֻ ָּלנּו ְ
יאת ִמ ְצ ַריִ ם ֲ -ה ֵרי זֶ ה ְמ ֻׁש ָּבח:
יצ ַ
יאת ִמ ְצ ָריִ ם .וְ ָכל ַה ַּמ ְר ֶּבה ְל ַס ֵּפר ִּב ִ
יצ ַ
ִּב ִ
יבא וְ ַר ִּבי
הֹוׁש ַע וְ ַר ִּבי ֶא ְל ָעזָ ר ֶּבן ֲעזַ ְריָ ה וְ ַר ִּבי ֲע ִק ָ
יעזֶ ר וְ ַר ִּבי יְ ֻ
ַמ ֲע ֶׂשה ְּב ַר ִּבי ֱא ִל ֶ
יאת ִמ ְצ ַריִ ם ָּכל אֹותֹו ַה ַּליְ ָלה
יצ ַ
ַט ְרפֹון ֶׁש ָהיּו ְמסֻ ִּבין ִּב ְבנֵ י ְב ַרק וְ ָהיּו ְמ ַס ְּפ ִרים ִּב ִ
יאת ְׁש ַמע ֶׁשל
יע זְ ַמן ְק ִר ַ
ּבֹותינּוִ ,הּגִ ַ
יהם וְ ָא ְמרּו ָל ֶהםַ :ר ֵ
יד ֶ
ַעד ֶׁש ָּבאּו ַת ְל ִמ ֵ
ַׁש ֲח ִרית:
יתי ֶׁש ֵּת ָא ֵמר
ָא ַמר ַר ִּבי ֶא ְל ָעזָ ר ֶּבן ֲעזַ ְריָ הֲ :ה ֵרי ֲאנִ י ְּכ ֶבן ִׁש ְב ִעים ָׁשנָ ה וְ ֹלא זָ ִכ ִ
זֹומאֶׁ .שּנֶ ֱא ַמרְ :ל ַמ ַען ִּתזְ ּכֹר ֶאת יֹום
יאת ִמ ְצ ַריִ ם ַּב ֵּלילֹות ַעד ֶּׁש ְּד ָר ָׁשּה ֶּבן ָ
יְ ִצ ַ
אתָך ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם ּכֹל יְ ֵמי ַחּיֶ יָך (דברים ט"ז ,ג) .יְ ֵמי ַחּיֶ יָך ַהּיָ ִמיםּ ,כֹל יְ ֵמי ַחּיֶ יָך
ֵצ ְ
עֹולם ַהּזֶ הּ ,כֹל יְ ֵמי ַחּיֶ יָך ְל ָה ִביא ִלימֹות
אֹומ ִרים :יְ ֵמי ַחּיֶ יָך ָה ָ
ַה ֵּלילֹות .וַ ֲח ָכ ִמים ְ
יח (משנה אבות פ"א מ"ה):
ַה ָּמ ִׁש ַ

ד
ּתֹורה ְל ַעּמֹו יִ ְׂש ָר ֵאלָּ ,ברּוְך הּוא (משנה
ָּברּוְך ַה ָּמקֹוםָּ ,ברּוְך הּואָּ ,ברּוְך ֶׁשּנָ ַתן ָ
סוף מידות פ"ה מ"ד):

תֹורה:
ְּכנֶ גֶ ד ַא ְר ָּב ָעה ָבנִ ים ִּד ְּב ָרה ָ
יֹוד ַע ִל ְׁשאֹול
ֶא ָחד ָח ָכם וְ ֶא ָחד ָר ָׁשע וְ ֶא ָחד ָּתם וְ ֶא ָחד ֶׁש ֵאינֹו ֵ
(מכילתא פ' בא ,ירושלמי פסחים פ"י ה"ד):
ֹלהינּו
אֹומר? ָמה ָה ֵעדֹת וְ ַהחֻ ִּקים וְ ַה ִּמ ְׁש ָּפ ִטים ֲא ֶׁשר ִצּוָ ה ה' ֱא ֵ
ָח ָכם ַ -מה הּוא ֵ
ירין ַא ַחר
אֹותנוּ (דברים ו' ,כ)? וְ ַאף ַא ָּתה ֱא ָמר לֹו ְּכ ִה ְלכֹות ַה ֶּפ ַסחֵ :אין ַמ ְפ ִט ִ
ָ
יקֹומן (סוף משנה פסחים פ"י מ"ח):
ַה ֶּפ ַסח ֲא ִפ ָ

וָ ָרב

ְּכ ָמה ֶּׁשּנֶ ֱא ַמרְ :ר ָב ָבה ְּכ ֶצ ַמח ַה ָּׂש ֶדה נְ ַת ִּתיְך וַ ִּת ְר ִּבי
ּוׂש ָע ֵרְך
וַ ִּתגְ ְּד ִלי וַ ָּתב ִֹאי ַּב ֲע ִדי ֲע ָדיִ יםָׁ :ש ַדיִ ם נָ כֹנּו ְ
ִצ ֵּמ ַח וְ ַא ְּת ֵע רֹם וְ ֶע ְר יָ ה :וָ ֶא ֱע בֹר ָע ַל יִ ְך וָ ֶא ְר ֵא ְך
ּבֹוס ֶסת ְּב ָד ָמיִ ְך וָ א ַֹמר ָלְך ְּב ָד ַמיִ ְך ֲחיִ י וָ א ַֹמר ָלְך
ִמ ְת ֶ
ְּב ָד ַמיִ ְך ֲחיִ י (יחזקאל ט"ז ,ז-ו).

וַ ּיָ ֵרעּו א ָֹתנּו ַה ִּמ ְצ ִרים וַ יְ ַעּנּונּו וַ ּיִ ְּתנּו ָע ֵלינּו ֲעב ָֹדה ָק ָׁשה( :דברים כ"ו ,ו)

וַ ּיָ ֵרעּו א ָֹתנּו ַה ִּמ ְצ ִרים

ְּכ ָמה ֶּׁשּנֶ ֱא ַמרָ :ה ָבה נִ ְת ַח ְּכ ָמה לֹו ֶּפן יִ ְר ֶּבה וְ ָהיָ ה ִּכי
נֹוסף ּגַ ם הּוא ַעל ׂשנְ ֵאינּו וְ נִ ְל ַחם
ִת ְק ֶראנָ ה ִמ ְל ָח ָמה וְ ַ
ָּבנּו וְ ָע ָלה ִמן ָה ָא ֶרץ (שמות א' ,י).

וַ יְ ַעּנּונּו

ְּכ ָמה ֶּׁשּנֶ ֱא ַמר :וַ ּיָ ִׂשימּו ָע ָליו ָׂש ֵרי ִמ ִּסים ְל ַמ ַען ַעּנֹתֹו
ֹלתם :וַ ּיִ ֶבן ָע ֵרי ִמ ְס ְּכנֹות ְל ַפ ְרעֹה ֶאת ִּפתֹם וְ ֶאת
ְּב ִס ְב ָ
ַר ַע ְמ ֵסס (שמות א' ,יא).

יאנּו ה' ִמ ִּמ ְצ ַריִ ם ִמ ֵּבית
הֹוצ ָ
אֹומר? ַמה ּזֹאת וְ ָא ַמ ְר ָּת ֵא ָליו ְּבחֹזֶ ק יָ ד ִ
ָּתם ַ -מה הּוא ֵ
ֲע ָב ִדים (שמות י"ג ,יד):

וַ ּיִ ְּתנּו ָע ֵלינּו ֲעב ָֹדה ָק ָׁשה

ְּכ ָמה ֶּׁשּנֶ ֱא ַמר :וַ יַ ֲע ִבדּו ִמ ְצ ַריִ ם ֶאת ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל ְּב ָפ ֶרְך
(שמות א' ,יג).

יֹוד ַע ִל ְׁשאֹול ַ -א ְּת ְּפ ַתח לֹו ֶׁשּנֶ ֱא ַמר :וְ ִהּגַ ְד ָּת ְל ִבנְ ָך ַּבּיֹום ַההּוא ֵלאמֹר:
וְ ֶׁש ֵאינֹו ֵ
ַּב ֲעבּור זֶ ה ָע ָׂשה ה' ִלי ְּב ֵצ ִ
אתי ִמ ִּמ ְצ ָריִ ם (שמות י"ג ,ח):

ֹלהי ֲאב ֵֹתינּו וַ ּיִ ְׁש ַמע ה' ֶאת ק ֵֹלנּו וַ ּיַ ְרא ֶאת ָענְ יֵ נּו וְ ֶאת ֲע ָמ ֵלנּו וְ ֶאת
וַ ּנִ ְצ ַעק ֶאל ה' ֱא ֵ
ַל ֲח ֵצנּו( :דברים כ"ו ,ז)

יָ כֹול ֵמרֹאׁש ח ֶֹדׁש? ַּת ְלמּוד ַ
לֹומר ַּבּיֹום ַההּוא (שמות י"ג ,ח)ִ .אי ַּבּיֹום ַההּוא .יָ כֹול
לֹומר ַּב ֲעבּור זֶ ה (שמות י"ג ,ח)ַּ .ב ֲעבּור זֶ ה ֹלא ָא ַמ ְר ִּתיֶ ,א ָּלא
ִמ ְּבעֹוד יֹוםַּ .ת ְלמּוד ַ
ּומרֹור ֻמנָ ִחים ְל ָפנֶ יָך (מכילתא פ' בא):
ְּב ָׁש ָעה ֶׁשּיֵ ׁש ַמ ָּצה ָ

ֹלהי ֲאב ֵֹתינּו
וַ ּנִ ְצ ַעק ֶאל ה' ֱא ֵ

ְּכ ָמה ֶּׁשּנֶ ֱא ַמר :וַ יְ ִהי ַבּיָ ִמים ָה ַר ִּבים ָה ֵהם וַ ּיָ ָמת ֶמ ֶלְך
ִמ ְצ ַריִ ם וַ ּיֵ ָאנְ חּו ְבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל ִמן ָה ֲעב ָֹדה וַ ּיִ זְ ָעקּו
ֹלהים ִמן ַה ֲעב ָֹדה (שמות ב' ,כג).
וַ ַּת ַעל ַׁשוְ ָע ָתם ֶאל ָה ֱא ִ

וַ ּיִ ְׁש ַמע ה' ֶאת ק ֵֹלנּו

ֹלהים ֶאת נַ ֲא ָק ָתם וַ ּיִ זְ ּכֹר
ְּכ ָמה ֶּׁשּנֶ ֱא ַמר :וַ ּיִ ְׁש ַמע ֱא ִ
ֹלה ים ֶא ת ְּב ִר יתֹו ֶא ת ַא ְב ָר ָה ם ֶא ת יִ ְצ ָח ק וְ ֶא ת
ֱא ִ
יַ ֲעקֹב (שמות ב' ,כד).

וַ ּיַ ְרא ֶאת ָענְ יֵ נּו

ֹלהים
זֹו ְּפ ִריׁשּות ֶּד ֶרְך ֶא ֶרץ ְּכ ָמה ֶּׁשּנֶ ֱא ַמר :וַ ּיַ ְרא ֱא ִ
ֹלהים (שמות ב' ,כה).
ֶאת ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל וַ ּיֵ ַדע ֱא ִ

וְ ֶאת ֲע ָמ ֵלנּו

ֵאּלּו ַה ָּבנִ ים ְּכ ָמה ֶּׁשּנֶ ֱא ַמרָּ :כל ַה ֵּבן ַהּיִ ּלֹוד ַהיְ א ָֹרה
ַּת ְׁש ִליכֻ הּו וְ ָכל ַה ַּבת ְּת ַחּיּון (שמות א' ,כב).

וְ ֶאת ַל ֲח ֵצנּו

יתי ֶאת ַה ַּל ַחץ
זֶ ה ַה ְּד ַחק ְּכ ָמה ֶּׁשּנֶ ֱא ַמר :וְ גַ ם ָר ִא ִ
ֲא ֶׁשר ִמ ְצ ַריִ ם ֲ
ֹלח ִצים א ָֹתם (שמות ג' ,ט).

ָר ָׁשע ַ -מה הּוא ֵ
אֹומר? ָמה ָה ֲעב ָֹדה ַהּזֹאת ָל ֶכם (שמות י"ב ,כו)? ָל ֶכם וֹלא לֹו,
הֹוציא ֶאת ַע ְצמֹו ִמן ַה ְּכ ָלל ָּ -כ ַפר ָּב ִע ָּקר .וְ ַאף ַא ָּתה ַה ְק ֵהה ֶאת ִׁשּנָ יו,
ּול ִפי ֶׁש ִ
ְ
אתי ִמ ִּמ ְצ ָריִ ם (שמות י"ג ,ח)ִ ,לי וְ ֹלא לֹוִ ,אּלּו
וֶ ֱא ָמר לֹוַּ :ב ֲעבּור זֶ ה ָע ָׂשה ה' ִלי ְּב ֵצ ִ
ָהיָ ה ָׁשם ֹ -לא ָהיָ ה נִ גְ ָאל:

ע״פ שיטת רב (פסחים קטז).
בֹודתֹו
בֹותינּו .וְ ַע ְכ ָׁשו ֵק ְר ָבנּו ַה ָּמקֹום ַל ֲע ָ
בֹודה זָ ָרה ָהיּו ֲא ֵ
עֹוב ֵדי ֲע ָ
ִמ ְּת ִח ָּלה ְ
ֹלהי יִ ְׂש ָר ֵאל ְּב ֵע ֶבר ַהּנָ ָהר
הֹוׁש ַע ֶאל ָּכל ָה ָעם ּכֹה ָא ַמר ה' ֱא ֵ
ֹאמר יְ ֻ
ֶׁשּנֶ ֱא ַמר :וַ ּי ֶ
ֹלהים ֲא ֵח ִרים:
עֹולם ֶּת ַרח ֲא ִבי ַא ְב ָר ָהם וַ ֲא ִבי נָ חֹור וַ ּיַ ַע ְבדּו ֱא ִ
יכם ֵמ ָ
בֹות ֶ
יָ ְׁשבּו ֲא ֵ
אֹולְך אֹותֹו ְּב ָכל ֶא ֶרץ ְּכנָ ַען וָ ַא ְר ֶּבה
יכם ֶאת ַא ְב ָר ָהם ֵמ ֵע ֶבר ַהּנָ ָהר וָ ֵ
וָ ֶא ַּקח ֶאת ֲא ִב ֶ
ֶאת זַ ְרעֹו וָ ֶא ֶּתן לֹו ֶאת יִ ְצ ָחק :וָ ֶא ֵּתן ְליִ ְצ ָחק ֶאת יַ ֲעקֹב וְ ֶאת ֵע ָׂשו וָ ֶא ֵּתן ְל ֵע ָׂשו ֶאת
ּובנָ יו יָ ְרדּו ִמ ְצ ָריִ ם (יהושע כ"ד ,ב-ד):
ַהר ֵׂש ִעיר ָל ֶר ֶׁשת אֹותו וְ יַ ֲעקֹב ָ
ׁשֹומר ַה ְב ָט ָחתֹו ְליִ ְׂש ָר ֵאל ָּברּוְך הּוא ֶׁש ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ִח ַּׁשב ֶאת ַה ֵּקץ
ֵ
ָּברּוְך
ֹאמר
ַל ֲעׂשֹות ְּכ ָמה ֶּׁש ָא ַמר ְל ַא ְב ָר ָהם ָא ִבינּו ִּב ְב ִרית ֵּבין ַה ְּב ָת ִרים ֶׁשּנֶ ֱא ַמר :וַ ּי ֶ
ְל ַא ְב ָרם יָ ד ַֹע ֵּת ַדע ִּכי גֵ ר יִ ְהיֶ ה זַ ְר ֲעָך ְּב ֶא ֶרץ ֹלא ָל ֶהם וַ ֲע ָבדּום וְ ִעּנּו א ָֹתם ַא ְר ַּבע
ֵמאֹות ָׁשנָ ה :וְ גַ ם ֶאת ַהּגֹוי ֲא ֶׁשר יַ ֲעבֹדּו ָּדן ָאנ ִֹכי וְ ַא ֲח ֵרי ֵכן יֵ ְצאּו ִּב ְרכֻ ׁש ּגָ דֹול
(בראשית ט"ו ,יג -יד):

מֹופ ִתים:
ּוב ְ
ּובאֹתֹות ְ
ּובמ ָֹרא גָ דֹול ְ
ּובזְ ר ַֹע נְ טּויָ ה ְ
ּיֹוצ ֵאנּו ה' ִמ ִּמ ְצ ַריִ ם ְּביָ ד ֲחזָ ָקה ִ
וַ ִ
(דברים כ"ו ,ח)

ּיֹוצ ֵאנּו ה' ִמ ִּמ ְצ ַריִ ם
וַ ִ

ֹלא ַע ל יְ ֵד י ַמ ְל ָא ְך וְ ֹלא ַע ל יְ ֵד י ָׂש ָר ף וְ ֹלא ַע ל
ּוב ַע ְצמֹו
יח ֶא ָּלא ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ִּב ְכבֹודֹו ְ
יְ ֵדי ָׁש ִל ַ
יתי
ֶׁשּנֶ ֱא ַמר :וְ ָע ַב ְר ִּתי ְב ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם ַּב ַּליְ ָלה ַהּזֶ ה וְ ִה ֵּכ ִ
ּוב ָכל
ָכל ְּבכֹור ְּב ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם ֵמ ָא ָדם וְ ַעד ְּב ֵה ָמה ְ
ֹלהי ִמ ְצ ַריִ ם ֶא ֱע ֶׂשה ְׁש ָפ ִטים ֲאנִ י ה' (שמות י"ב ,יב).
ֱא ֵ
וְ ָע ַב ְר ִּתי ְב ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם ַּב ַּליְ ָלה ַהּזֶ ה ֲ -אנִ י וְ ֹלא ַמ ְל ָאְך
יתי ָכל ְּבכֹור ְּב ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם ֲ -אנִ י וְ ֹלא ָׂש ָרף.
וְ ִה ֵּכ ִ
ֹלהי ִמ ְצ ַריִ ם ֶא ֱע ֶׂשה ְׁש ָפ ִטים ֲ -אנִ י וְ ֹלא ַה ָּׁש ִל ַיח.
ּוב ָכל ֱא ֵ
ְ
ֲאנִ י ה' ֲ -אנִ י הּוא וְ ֹלא ַא ֵחר:

ְּביָ ד ֲחזָ ָקה

זֹו ַה ֶּד ֶבר ְּכ ָמה ֶּׁשּנֶ ֱא ַמרִ :הּנֵ ה יַ ד ה' הֹויָ ה ְּב ִמ ְקנְ ָך
ּסּוס ים ַּב ֲח מ ִֹר ים ַּב ּגְ ַמ ִּל ים ַּב ָּב ָק ר
ֲא ֶׁש ר ַּב ָּׂש ֶד ה ַּב ִ
ּובּצֹאן ֶּד ֶבר ָּכ ֵבד ְמאֹד (שמות ט' ,ג):
ַ

ּובזְ ר ַֹע נְ טּויָ ה
ִ

לּופה ְּביָ דֹו נְ טּויָ ה
זֹו ַה ֶח ֶרב ְּכ ָמה ֶּׁשּנֶ ֱא ַמר :וְ ַח ְרּבֹו ְׁש ָ
רּוׁש ָליִ ם (דה"א כ"א ,טז):
ַעל יְ ָ

מֹורא ּגָ דֹול
ּוב ָ
ְ

ֹלהים
זֶ ה ּגִ ּלּוי ְׁש ִכינָ ה ְּכ ָמה ֶּׁשּנֶ ֱא ַמר :אֹו ֲהנִ ָּסה ֱא ִ
ָל בֹוא ָל ַק ַח ת לֹו גֹוי ִמ ֶּק ֶר ב ּגֹוי ְּב ַמ ּסֹת ְּב אֹ תֹת
רֹוע נְ טּויָ ה
ּובזְ ַ
ּוביָ ד ֲחזָ ָקה ִ
ּוב ִמ ְל ָח ָמה ְ
מֹופ ִתים ְ
ּוב ְ
ְ
מֹור ִא ים ּגְ ד ִֹל ים ְּכ כֹל ֲא ֶׁש ר ָע ָׂש ה ָל ֶכ ם ה'
ּוב ָ
ְ
יכם ְּב ִמ ְצ ַריִ ם ְל ֵעינֶ יָך (דברים ד' ,לד):
ֹלה ֶ
ֱא ֵ

ּובאֹתֹות
ְ

זֶ ה ַה ַּמ ֶּט ה ְּכ ָמ ה ֶּׁש ּנֶ ֱא ַמ ר :וְ ֶא ת ַה ַּמ ֶּט ה ַה ּזֶ ה ִּת ַּק ח
ְּביָ ֶדָך ֲא ֶׁשר ַּת ֲע ֶׂשה ּבֹו ֶאת ָהאֹתֹת (שמות ד' ,יז):

מֹופ ִתים
ּוב ְ
ְ

מֹופ ִתים ַּב ָּׁש ַמיִ ם
ְ
זֶ ה ַה ָּדם ְּכ ָמה ֶּׁשּנֶ ֱא ַמר :וְ נָ ַת ִּתי
ימרֹות ָע ָׁשן (יואל ג' ,ג):
ּוב ָא ֶרץ (*) ָּדם וָ ֵאׁש וְ ִת ְ
ָ

מכסים את המצות ומגביהים את הכוס

ּלֹותנּו ֶא ָּלא
בֹותינּו וְ ָלנּוֶׁ .שֹלא ֶא ָחד ִּב ְל ָבד ָע ַמד ָע ֵלינּו ְל ַכ ֵ
וְ ִהיא ֶׁש ָע ְמ ָדה ַל ֲא ֵ
ילנּו ִמּיָ ָדם:
ּלֹותנּו וְ ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ַמ ִּצ ֵ
עֹומ ִדים ָע ֵלינּו ְל ַכ ֵ
ֶׁש ְּב ָכל ּדֹור וָ דֹור ְ

ּול ַמד ַמה ִּב ֵּקׁש ָל ָבן ָה ֲא ַר ִּמי ַל ֲעׂשֹות ְליַ ֲעקֹב ָא ִבינּו ֶׁש ַּפ ְרעֹה ֹלא גָ זַ ר ֶא ָּלא
ֵצא ְ
ַעל ַהּזְ ָכ ִרים וְ ָל ָבן ִּב ֵּקׁש ַל ֲעקֹר ֶאת ַהּכֹל ֶׁשּנֶ ֱא ַמר (דברים כ"ו ,ה על פי מדרש תנאים
לספר דברים פ' כ"ו):
ֲא ַר ִּמי א ֵֹבד ָא ִבי וַ ּיֵ ֶרד ִמ ְצ ַריְ ָמה וַ ּיָ גָ ר ָׁשם ִּב ְמ ֵתי ְמ ָעט וַ יְ ִהי ָׁשם ְלגֹוי ּגָ דֹול ָעצּום
וָ ָרב( :דברים כ"ו ,ה)
וַ ּיֵ ֶרד ִמ ְצ ַריְ ָמה

ָאנּוס ַעל ִּפי ַה ִּדּבּור.

וַ ּיָ גָ ר ָׁשם

ְמ ַל ֵּמד ֶׁשֹּלא יָ ַרד יַ ֲעקֹב ָא ִבינּו ְל ִה ְׁש ַּת ֵק ַע ְּב ִמ ְצ ַריִ ם ֶא ָּלא ָלגּור
ֹאמ רּו ֶא ל ַּפ ְרעֹה ָל גּור ָּב ָא ֶר ץ ָּב אנּו ִּכ י ֵא ין
ָׁש ם ֶׁש ּנֶ ֱא ַמ ר :וַ ּי ְ
ִמ ְר ֶע ה ַל ּצֹאן ֲא ֶׁש ר ַל ֲע ָב ֶד יָך ִּכ י ָכ ֵב ד ָה ָר ָע ב ְּב ֶא ֶר ץ ְּכ נָ ַע ן
וְ ַע ָּתה יֵ ְׁשבּו נָ א ֲע ָב ֶדיָך ְּב ֶא ֶרץ ּג ֶֹשן (בראשית מ"ז ,ד).

ִּב ְמ ֵתי ְמ ָעט

ְּכ ָמ ה ֶּׁש ּנֶ ֱא ַמ רְּ :ב ִׁש ְב ִע ים נֶ ֶפ ׁש יָ ְר דּו ֲא ב ֶֹת יָך ִמ ְצ ָר יְ ָמ ה
כֹוכ ֵבי ַה ָּׁש ַמיִ ם ָלרֹב (דברים י' ,כב).
ֹלהיָך ְּכ ְ
וְ ַע ָּתה ָׂש ְמָך ה' ֱא ֶ

וַ יְ ִהי ָׁשם ְלגֹוי

ְמ ַל ֵּמד ֶׁש ָהיּו יִ ְׂש ָר ֵאל ְמצֻ ּיָ נִ ים ָׁשם:

ּגָ דֹול ָעצּום

ּוב נֵ י יִ ְׂש ָר ֵא ל ָּפ רּו וַ ּיִ ְׁש ְר צּו וַ ּיִ ְר ּבּו וַ ּיַ ַע ְצ מו
ְּכ ָמ ה ֶּׁש ּנֶ ֱא ַמ רְ :
ִּב ְמאֹד ְמאֹד וַ ִּת ָּמ ֵלא ָה ָא ֶרץ א ָֹתם (שמות א' ,ז).

(*) נוהגים להטיף מעט מן הכוס בעת אמירת דם ואש ,וגם באמירת דם צפרדע ,וכו',
וגם באמירת דצ"ך עד"ש

ה
מֹורא ּגָ דֹול ְׁ -ש ַּתיִ ם.
ּוב ָ
ּובזְ ר ַֹע נְ טּויָ ה ְׁ -ש ַּתיִ םְ .
ָּד ָבר ַא ֵחרְּ :ביָ ד ֲחזָ ָקה ְׁ -ש ַּתיִ םִ .
ּובמ ְֹפ ִתים ְׁ -ש ַּתיִ ם:
ּובאֹתֹות ְׁ -ש ַּתיִ םְ .
ְ
ֵאּלּו ֶע ֶׂשר ַמּכֹות ֶׁש ֵה ִביא ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ַעל ַה ִּמ ְצ ִרים ְּב ִמ ְצ ַריִ ם ,וְ ֵאלּו ֵהן:
ָּדםְ ,צ ַפ ְר ֵּד ַעִּ ,כּנִ יםָ ,ערֹובֶּ ,ד ֶברְׁ ,ש ִחיןָּ ,ב ָרדַ ,א ְר ֶּבה ,ח ֶֹׁשְךַ ,מ ַּכת ְּבכֹורֹות:
נֹותן ָּב ֶהם ִס ָּמנִ יםְּ :ד ַצ"ְך ֲע ַד"ׁש ְּב ַא ַח"ב:
הּודה ָהיָ ה ֵ
ַר ִּבי יְ ָ
אֹומר ֶׁש ָּלקּו ַה ִּמ ְצ ִרים ְּב ִמ ְצ ַריִ ם ֶע ֶׂשר ַמּכֹות
אֹומרִ :מּנַ יִ ן ַא ָּתה ֵ
ילי ֵ
יֹוסי ַהּגְ ִל ִ
ַר ִּבי ֵ
ֹאמרּו ַה ַח ְר ֻט ִּמם ֶאל
אֹומר :וַ ּי ְ
וְ ַעל ַהּיָ ם ָלקּו ֲח ִמ ִּׁשים ַמּכֹות? ְּב ִמ ְצ ַריִ ם ָמה הּוא ֵ
ַּפ ְרעֹה ֶא ְצ ַּבע ֱא ִ
אֹומר? וַ ּיַ ְרא יִ ְׂש ָר ֵאל
ֹלהים ִהוא (שמות ח' ,טו) .וְ ַעל ַהּיָ ם ָמה הּוא ֵ
ּובמ ֶֹשה
יראּו ָה ָעם ֶאת ה' וַ ּיַ ֲא ִמינּו ַּבה' ְ
ֶאת ַהּיָ ד ַהּגְ ד ָֹלה ֲא ֶׁשר ָע ָׂשה ה' ְּב ִמ ְצ ַריִ ם וַ ּיִ ְ
ַע ְבּדֹו (שמות י"ד ,לא)ַּ .כ ָּמה ָלקּו ְּב ֶא ְצ ַּבע ֶ -ע ֶׂשר ַמּכֹותֱ :אמֹור ֵמ ַע ָּתהְּ :ב ִמ ְצ ַריִ ם
ָלקּו ֶ -ע ֶׂשר ַמּכֹות ,וְ ַעל ַהּיָ ם ָלקּו ֲ -ח ִמ ִּׁשים ַמּכֹות:
ּומ ָּכה ֶׁש ֵה ִביא ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ַעל
אֹומרִ :מּנַ יִ ן ֶׁש ָּכל ַמ ָּכה ַ
יעזֶ ר ֵ
ַר ִּבי ֱא ִל ֶ
ַה ִּמ ְצ ִרים ְּב ִמ ְצ ַריִ ם ָהיְ ָתה ֶׁשל ַא ְר ַּבע ַמּכֹות? ֶׁשּנֶ ֱא ַמר :יְ ַׁש ַּלח ָּבם ֲחרֹון ַאּפֹו ֶע ְב ָרה
וָ זַ ַעם וְ ָצ ָרה ִמ ְׁש ַל ַחת ַמ ְל ֲא ֵכי ָר ִעים (תהלים ע"ח ,מט)ֶ .ע ְב ָרה ַ -א ַחת .וָ זַ ַעם -
ְׁש ַּתיִ ם .וְ ָצ ָרה ָׁ -שֹלשִ .מ ְׁש ַל ַחת ַמ ְל ֲא ֵכי ָר ִעים ַ -א ְר ַּבעֱ .אמֹור ֵמ ַע ָּתהְּ :ב ִמ ְצ ַריִ ם
אתיִ ם ַמּכֹות:
ָלקּו ַ -א ְר ָּב ִעים ַמּכֹות וְ ַעל ַהּיָ ם ָלקּו ָ -מ ַ
ּומ ָּכ ה ֶׁש ֵה ִב יא ַה ָּק דֹוׁש ָּב רּוְך הּוא ַע ל
אֹומרִ :מ ּנַ יִ ן ֶׁש ָּכ ל ַמ ָּכ ה ַ
יבא ֵ
ַר ִּבי ֲע ִק ָ
ַה ִּמ ְצ ִרים ְּב ִמ ְצ ַריִ ם ָהיְ ָתה ֶׁשל ָח ֵמׁש ַמּכֹות? ֶׁשּנֶ ֱא ַמר :יְ ַׁש ַּלח ָּבם ֲחרֹון ַאּפֹו ֶע ְב ָרה
וָ זַ ַעם וְ ָצ ָרהִ .מ ְׁש ַל ַחת ַמ ְל ֲא ֵכי ָר ִעים (תהלים ע"ח ,מט)ֲ .חרֹון ַאּפֹו ַ -א ַחתֶ .ע ְב ָרה
 ְׁש ַּתיִ ם .וָ זַ ַעם ָׁ -שֹלש .וְ ָצ ָרה ַ -א ְר ַּבעִ .מ ְׁש ַל ַחת ַמ ְל ֲא ֵכי ָר ִעים ָ -ח ֵמׁשֱ .אמֹוראתיִ ם ַמּכֹות
ּומ ַ
ֵמ ַע ָּתהְּ :ב ִמ ְצ ַריִ ם ָלקּו ֲ -ח ִמ ִּׁשים ַמּכֹות ,וְ ַעל ַהּיָ ם ָלקּו ֲ -ח ִמ ִּׁשים ָ
(מכילתא דרשב"י פ' בשלח):

ַּכ ָּמה ַמ ֲעלֹות
טֹובֹות
ַל ָּמקֹום ָע ֵלינּו:

ב
ג
ד
ה
ו
ז
ח

ט

י
יא
יב
יג
יד
טו

ַּדּיֵ נּו:
ב וְ ָע ָׂשה ָב ֶהם ְׁש ָפ ִטים
ַּדּיֵ נּו:
יהם
אֹלה ֶ
ג וְ ָע ָׂשה ֵב ֵ
ַּדּיֵ נּו:
יהם
כֹור ֶ
ד וְ ָה ַרג ֶאת ְּב ֵ
ַּדּיֵ נּו:
ה וְ נָ ַתן ָֽלנּו ֶאת ָממֹונָ ם
ַּדּיֵ נּו:
ו וְ ָק ַרע ָֽלנּו ֶאת ַהּיָ ם
ַּדּיֵ נּו:
ז וְ ֶה ֱע ִב ָֽירנּו ְבתֹוכֹו ֶב ָח ָר ָבה
ַּדּיֵ נּו:
ח וְ ִׁש ַּקע ָצ ֵֽרינּו ְּבתֹוכֹו
ַּדּיֵ נּו:
ט וְ ִס ֵּפק ָצ ְר ֵּֽכנּו ַּב ִּמ ְד ָּבר
ַא ְר ָּב ִעים ָׁשנָ ה
ַּדּיֵ נּו:
ילנּו ֶאת ַה ָּמן
י וְ ֶה ֱא ִכ ָֽ
ַּדּיֵ נּו:
יא וְ נָ ַתן ָֽלנּו ֶאת ַה ַּׁש ָּבת
ַּדּיֵ נּו:
יב וְ ֵק ְר ָֽבנּו לִ ְפנֵ י ַהר ִסינַ י
ַּדּיֵ נּו:
ּתֹורה
יג וְ נָ ַתן ָֽלנּו ֶאת ַה ָ
ַּדּיֵ נּו:
ַּדּיֵ נּו:

יסנּו לְ ֶֽא ֶרץ יִ ְׂש ָר ֵאל
יד וְ ִה ְכנִ ָֽ
טו וְ ָֽבנָ ה ָֽלנּו ֶאת ֵּבית ַה ְּב ִח ָירה
ֹנֹותינּו:
לְ ַכ ֵּפר ַעל ָּכל ֲעו ֵֽ

יגביה המצה ויאמר

בֹותינּו
אֹוכ ִלים ַעל ׁשּום ָמה? ַעל ׁשּום ֶׁשֹּלא ִה ְס ִּפיק ְּב ֵצ ָקם ֶׁשל ֲא ֵ
ַמ ָּצה  -זֹו ֶׁש ָאנּו ְ
יהם ֶמ ֶלְך ַמ ְל ֵכי ַה ְּמ ָל ִכים ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ּוגְ ָא ָלם
ְל ַה ֲח ִמיץ ַעד ֶׁשּנִ גְ ָלה ֲע ֵל ֶ
הֹוציאּו ִמ ִּמ ְצ ַריִ ם עֻ גֹת ַמּצֹות ִּכי ֹלא ָח ֵמץ ִּכי
ֶׁשּנֶ ֱא ַמר :וַ ּיֹאפּו ֶאת ַה ָּב ֵצק ֲא ֶׁשר ִ
ג ְֹרׁשּו ִמ ִּמ ְצ ַריִ ם וְ ֹלא יָ ְכלּו ְל ִה ְת ַמ ְה ֵמ ַּה וְ גַ ם ֵצ ָדה ֹלא ָעׂשּו ָל ֶהם (שמות י"ב ,לט):
יגביה המרור ויאמר

אֹוכ ִלים ַעל ׁשּום ָמה? ַעל ׁשּום ֶׁש ֵּמ ְררּו ַה ִּמ ְצ ִרים ֶאת ַחּיֵ י
ָמרֹור  -זֶ ה ֶׁש ָאנּו ְ
ּוב ְל ֵבנִ ים
יהם ַּב ֲעב ָֹדה ָק ָׁשה ְּבח ֶֹמר ִ
בֹותינּו ְּב ִמ ְצ ַריִ ם ֶׁשּנֶ ֱא ַמר :וַ יְ ָמ ֲררּו ֶאת ַחּיֵ ֶ
ֲא ֵ
ּוב ָכל ֲעב ָֹדה ַּב ָּׂש ֶדה ֵאת ָּכל ֲעב ָֹד ָתם ֲא ֶׁשר ָע ְבדּו ָב ֶהם ְּב ָפ ֶרְך (שמות א' ,יד):
ְ
ְּב ָכל ּדֹור וָ דֹור ַחּיָ ב ָא ָדם ִל ְראֹות ֶאת ַע ְצמֹו ְּכ ִאּלּו הּוא יָ ָצא ִמ ִּמ ְצ ָריִ ם ֶׁשּנֶ ֱא ַמר:
את י ִמ ִּמ ְצ ָר יִ ם
וְ ִה ּגַ ְד ָּת ְל ִב נְ ָך ַּב ּיֹום ַה הּוא ֵל א מֹר ַּב ֲע בּור זֶ ה ָע ָׂש ה ה' ִל י ְּב ֵצ ִ
אֹותנּו
בֹותינּו ִּב ְל ָבד ּגָ ַאל ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ֶא ָּלא ַאף ָ
(שמות י"ג ,ח)ֹ .לא ֶאת ֲא ֵ
הֹוציא ִמ ָׁשם ְל ַמ ַען ָה ִביא א ָֹתנּו ָל ֶתת ָלנּו ֶאת ָה ָא ֶרץ
אֹותנּו ִ
ּגָ ַאל ִע ָּמ ֶהם ֶׁשּנֶ ֱא ַמר :וְ ָ
ֲא ֶׁשר נִ ְׁש ַּבע ַל ֲאב ֵֹתינּו (דברים ו' ,כג):
יגביה הכוס ,יכסה המצות ויאמר

מניחים את הכוס ומגלים את המצות

ט״ו שירי המעלות

א

יאנּו ִמ ִּמ ְצ ַריִ ם
הֹוצ ָ
ִאּלּו ִ
וְ ֹלא ָע ָׂשה ָב ֶהם ְׁש ָפ ִטים
ִאּלּו ָע ָׂשה ָב ֶהם ְׁש ָפ ִטים
יהם
אֹלה ֶ
וְ ֹלא ָע ָׂשה ֵב ֵ
יהם
אֹלה ֶ
ִאּלּו ָע ָׂשה ֵב ֵ
יהם
כֹור ֶ
וְ ֹלא ָה ַרג ֶאת ְּב ֵ
יהם
כֹור ֶ
ִאּלּו ָה ַרג ֶאת ְּב ֵ
וְ ֹלא נָ ַתן ָלנּו ֶאת ָממֹונָ ם
ִאּלּו נָ ַתן ָלנּו ֶאת ָממֹונָ ם
וְ ֹלא ָק ַרע ָלנּו ֶאת ַהּיָ ם
ִאּלּו ָק ַרע ָלנּו ֶאת ַהּיָ ם
ירנּו ְבתֹוכֹו ֶב ָח ָר ָבה
וְ ֹלא ֶה ֱע ִב ָ
ירנּו ְבתֹוכֹו ֶב ָח ָר ָבה
ִאּלּו ֶה ֱע ִב ָ
וְ ֹלא ִׁש ַּקע ָצ ֵרינּו ְּבתֹוכֹו
ִאּלּו ִׁש ַּקע ָצ ֵרינּו ְּבתֹוכֹו
וְֹלא ִס ֵּפק ָצ ְר ֵּכנּו ַּב ִּמ ְד ָּבר
ַא ְר ָּב ִעים ָׁשנָ ה
ִאּלּו ִס ֵּפק ָצ ְר ֵּכנּו ַּב ִּמ ְד ָּבר
ַא ְר ָּב ִעים ָׁשנָ ה
ילנּו ֶאת ַה ָּמן
וְ ֹלא ֶה ֱא ִכ ָ
ילנּו ֶאת ַה ָּמן
ִאּלּו ֶה ֱא ִכ ָ
וְ ֹלא נָ ַתן ָלנּו ֶאת ַה ַּׁש ָּבת
ִאּלּו נָ ַתן ָלנּו ֶאת ַה ַּׁש ָּבת
וְ ֹלא ֵק ְר ָבנּו ִל ְפנֵ י ַהר ִסינַ י
ִאּלּו ֵק ְר ָבנּו ִל ְפנֵ י ַהר ִסינַ י
ּתֹורה
וְ ֹלא נָ ַתן ָּלנּו ֶאת ַה ָ
ּתֹורה
ִאּלּו נָ ַתן ָלנּו ֶאת ַה ָ
יסנּו ְל ֶא ֶרץ יִ ְׂש ָר ֵאל
וְ ֹלא ִה ְכנִ ָ
יסנּו ְל ֶא ֶרץ יִ ְׂש ָר ֵאל
ִאּלּו ִה ְכנִ ָ
ירה
וְ ֹלא ָבנָ ה ָלנּו ֶאת ֵּבית ַה ְּב ִח ָ

אֹוכ ִלים ִּבזְ ַמן ֶׁש ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ָהיָ ה ַקּיָ ם ַעל ׁשּום ָמה?
בֹותינּו ְ
ֶּפ ַסח ֶׁ -ש ָהיּו ֲא ֵ
בֹותינּו ְּב ִמ ְצ ַריִ ם ֶׁשּנֶ ֱא ַמר :וַ ֲא ַמ ְר ֶּתם
ַעל ׁשּום ֶׁש ָּפ ַסח ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ַעל ָּב ֵּתי ֲא ֵ
זֶ ַבח ֶּפ ַסח הּוא ַלה' ֲא ֶׁשר ָּפ ַסח ַעל ָּב ֵּתי ְבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל ְּב ִמ ְצ ַריִ ם ְּבנָ גְ ּפֹו ֶאת ִמ ְצ ַריִ ם
וְ ֶאת ָּב ֵּתינּו ִה ִּציל וַ ּיִ ּקֹד ָה ָעם וַ ּיִ ְׁש ַּת ֲחוּו (שמות י"ב ,כז):

רֹומםְ ,ל ַה ֵּדרְ ,ל ָב ֵרְךְ ,ל ַע ֵּלה
יכְך ֲאנַ ְחנּו ַחּיָ ִבים ְלהֹודֹותְ ,ל ַה ֵּללְ ,ל ַׁש ֵּב ַחְ ,ל ָפ ֵארְ ,ל ֵ
ְל ִפ ָ
יאנּו ֵמ ַע ְבדּות
הֹוצ ָ
בֹותינּו וְ ָלנּו ֶאת ָּכל ַהּנִ ִּסים ָה ֵאּלּוִ :
ּול ַק ֵּלסְ ,ל ִמי ֶׁש ָע ָׂשה ַל ֲא ֵ
ְ
ּומ ִּׁש ְעּבּוד
ּומ ֲא ֵפ ָלה ְלאֹור ּגָ דֹולִ ,
ּומ ֵא ֶבל ְליֹום טֹובֵ ,
ְל ֵחרּותִ ,מּיָ גֹון ְל ִׂש ְמ ָחהֵ ,
ירה ֲח ָד ָׁשה ַה ְללּויָ ּה:
ֹאמר ְל ָפנָ יו ִׁש ָ
ִלגְ אֻ ָּלה וְ נ ַ

ַעל ַא ַחת ַּכ ָּמה וְ ַכ ָּמה
ּומ ֻכ ֶּֽפלֶ ת
טֹובה ְכפּולָ ה ְ
ָ
לַ ָּמקֹום ָע ֵֽלינּו:
יאנּו ִמ ִּמ ְצ ַֽריִ ם
הֹוצ ָֽ
א ֶׁש ִ

ֹלשה ְד ָב ִרים ֵאּלּו ַּב ֶּפ ַסח ֹלא יָ ָצא יְ ֵדי
אֹומרָּ :כל ֶׁשֹּלא ָא ַמר ְׁש ָ
יאל ָהיָ ה ֵ
ַר ָּבן ּגַ ְמ ִל ֵ
ּומרֹור:
חֹובתֹו וְ ֵאּלּו ֵהן ֶּפ ַסח ַמ ָּצה ָ
ָ

תהלים קי"גַ :ה ְללּויָ ּה
ַה ְללּו ַע ְב ֵדי ה'
יְ ִהי ֵׁשם ה' ְמב ָֹרְך
ִמ ִּמזְ ַרח ֶׁש ֶמׁש ַעד ְמבֹואֹו
ָרם ַעל ָּכל ּגֹויִ ם ה'
ֹלהינו
ִמי ַּכה' ֱא ֵ
ילי ִל ְראֹות
ַה ַּמ ְׁש ִּפ ִ
ימי ֵמ ָע ָפר ָּדל
ְמ ִק ִ
יבים
יבי ִעם נְ ִד ִ
הֹוׁש ִ
ְל ִ
יבי ֲע ֶק ֶרת ַה ַּביִ ת
מֹוׁש ִ
ִ

ַה ְללּו ֶאת ֵׁשם ה':
עֹולם:
ֵמ ַע ָּתה וְ ַעד ָ
ְמהֻ ָּלל ֵׁשם ה':
ַעל ַה ָּׁש ַמיִ ם ְּכבֹודֹו:
יהי ָל ָׁש ֶבת:
ַה ַּמגְ ִּב ִ
ּוב ָא ֶרץ:
ַּב ָּׁש ַמיִ ם ָ
ֵמ ַא ְׁשּפֹת יָ ִרים ֶא ְביֹון:
יבי ַעּמֹו:
ִעם נְ ִד ֵ
ֵאם ַה ָּבנִ ים ְׂש ֵמ ָחה ַה ְללּויָ ּה:

תהלים קי"דְּ :ב ֵצאת יִ ְׂש ָר ֵאל ִמ ִּמ ְצ ָריִ ם
הּודה ְל ָק ְדׁשו
ָהיְ ָתה יְ ָ
ַהּיָ ם ָר ָאה וַ ּיָ נֹס
ילים
ֶה ָה ִרים ָר ְקדּו ְכ ֵא ִ
ַמה ְּלָך ַהּיָ ם ִּכי ָתנּוס
ילים
ֶה ָה ִרים ִּת ְר ְקדּו ְכ ֵא ִ
חּולי ָא ֶרץ
ִמ ִּל ְפנֵ י ָאדֹון ִ
ַהה ְֹפ ִכי ַהּצּור ֲאגַ ם ָמיִ ם

ֹלעז:
ֵּבית יַ ֲעקֹב ֵמ ַעם ֵ
לֹותיו:
יִ ְׂש ָר ֵאל ַמ ְמ ְׁש ָ
ַהּיַ ְר ֵּדן יִ ּסֹב ְל ָאחֹור:
ּגְ ָבעֹות ִּכ ְבנֵ י צֹאן:
ַהּיַ ְר ֵּדן ִּתּסֹב ְל ָאחֹור:
ּגְ ָבעֹות ִּכ ְבנֵ י צֹאן:
לֹוּה יַ ֲעקֹב:
ִמ ִּל ְפנֵ י ֱא ַ
ַח ָּל ִמיׁש ְל ַמ ְעיְ נֹו ָמיִ ם:

		

כל אחד יקח כוסו בידו

בֹותינּו ִמ ִּמ ְצ ַריִ ם
עֹולם ֲא ֶׁשר ּגְ ָא ָלנּו וְ גָ ַאל ֶאת ֲא ֵ
ֹלהינּו ֶמ ֶלְך ָה ָ
ָּברּוְך ַא ָּתה ה' ֱא ֵ
ּומרֹור.
יענּו ַל ַּליְ ָלה ַהּזֶ ה ֶל ֱא ָכל ּבֹו ַמ ָּצה ָ
וְ ִהּגִ ָ
מֹוע ִדים וְ ִל ְרגָ ִלים ֲא ֵח ִרים ַה ָּב ִאים
יענּו ְל ֲ
בֹותינּו יַ ּגִ ֵ
אֹלהי ֲא ֵ
ֹלהינּו וֵ ֵ
ֵּכן ה' ֱא ֵ
ֹאכל ָׁשם ִמן
בֹוד ֶתָך וְ נ ַ
ירָך וְ ָׂש ִׂשים ַּב ֲע ָ
אתנּו ְל ָׁשלֹוםְׂ .ש ֵמ ִחים ְּב ִבנְ יַ ן ִע ֶ
ִל ְק ָר ֵ
יע
ּומן ַהּזְ ָב ִחים) ֲא ֶׁשר יַ ּגִ ַ
ּומן ַה ְּפ ָס ִחים (במוצאי שבת אומרים ִמן ַה ְּפ ָס ִחים ִ
ַהּזְ ָב ִחים ִ
נֹודה ְּלָך ִׁשיר ָח ָדׁש ַעל ּגְ אֻ ָּל ֵתנּו וְ ַעל ְּפדּות נַ ְפ ֵׁשנּו:
ָּד ָמם ַעל ִקיר ִמזְ ַּב ֲחָך ְל ָרצֹון וְ ֶ
ָּברּוְך ַא ָּתה ה' ּגָ ַאל יִ ְׂש ָר ֵאל:
כוס שני

ּומז ָֻּמן ְל ַקּיֵ ם ִמ ְצוַ ת ּכֹוס ְׁשנִ ּיָ ה ֵמ ַא ְר ַּבע ּכֹוסֹות ְל ֵׁשם יִ חּוד
מּוכן ְ
ִהנְ נִ י ָ
ּוׁש ִכ ינְ ֵּת יּה ַע ל יְ ֵד י ַה הּוא ְט ִמ יר וְ נֶ ְע ָל ם ְּב ֵׁש ם
קּוד ָׁש א ְּב ִר יְך הּוא ְ
ְ
ָּכל יִ ְׂש ָר ֵאל.
ּבֹורא ְּפ ִרי ַהּגָ ֶפן:
עֹולם ֵ
ֹלהינּו ֶמ ֶלְך ָה ָ
ָּברּוְך ַא ָּתה ה' ֱא ֵ

ו
מֹוציא ַמ ָּצה
ִ
ּור ַחץ ַּכ ְר ַּפס יַ ַחץ ַמּגִ יד ָר ְח ָצה
ַק ֵּדש ְ
עֹורך ָצפּון ָּב ֵרְך ַה ֵּלל נִ ְר ָצה
ּכֹורך ֻׁש ְל ָחן ֵ
ֵ
ָמרֹור

מֹוציא ַמ ָּצה
ִ
ּור ַחץ ַּכ ְר ַּפס יַ ַחץ ַמּגִ יד ָר ְח ָצה
ַק ֵּדש ְ
עֹורך ָצפּון ָּב ֵרְך ַה ֵּלל נִ ְר ָצה
ּכֹורך ֻׁש ְל ָחן ֵ
ֵ
ָמרֹור

נוטלים ידים ומברכים

עֹולם ֲא ֶׁשר ִק ְּד ָׁשנּו ְּב ִמ ְצו ָֹתיו וְ ִצּוָ נּו ַעל נְ ִט ַילת יָ ָדיִ ם:
ֹלהינּו ֶמ ֶלְך ָה ָ
ָּברּוְך ַא ָּתה ה' ֱא ֵ

מֹוציא ַמ ָּצה
ִ
ּור ַחץ ַּכ ְר ַּפס יַ ַחץ ַמּגִ יד ָר ְח ָצה
ַק ֵּדש ְ
עֹורך ָצפּון ָּב ֵרְך ַה ֵּלל נִ ְר ָצה
ּכֹורך ֻׁש ְל ָחן ֵ
ֵ
ָמרֹור
נוטל את המצות שעל הקערה ומברך

ּמֹוציא ֶל ֶחם ִמן ָה ָא ֶרץ:
עֹולם ַה ִ
ֹלהינּו ֶמ ֶלְך ָה ָ
ָּברּוְך ַא ָּתה ה' ֱא ֵ

יבת ִצּיֹון ָהיִ ינּו ְּכח ְֹל ִמיםָ :אז יִ ָּמ ֵלא
תהלים קכ"וִׁ :שיר ַה ַּמ ֲעלֹות ְּבׁשּוב ה' ֶאת ִׁש ַ
ֹאמרּו ַבּגֹויִ ם ִהגְ ִּדיל ה' ַל ֲעׂשֹות ִעם ֵא ֶּלהִ :הגְ ִּדיל
ּולׁשֹונֵ נּו ִרּנָ ה ָאז י ְ
ְׂשחֹוק ִּפינּו ְ
יקים ַּבּנֶ גֶ בַ :הּז ְֹר ִעים
יתנּו ַּכ ֲא ִפ ִ
ׁשּובה ה' ֶאת ְׁש ִב ֵ
ה' ַל ֲעׂשֹות ִע ָּמנּו ָהיִ ינּו ְׂש ֵמ ִחיםָ :
ּובכֹה נ ֵֹׂשא ֶמ ֶׁשְך ַהּזָ ַרע ּבֹא יָ בֹא ְב ִרּנָ ה נ ֵֹׂשא
ְּב ִד ְמ ָעה ְּב ִרּנָ ה יִ ְקצֹרּוָ :הלֹוְך יֵ ֵלְך ָ
ֲאלֻ ּמ ָֹתיו:

המזמן:
המסובין:
המזמן:
המסובין:
המזמן:

מֹוציא ַמ ָּצה
ִ
ּור ַחץ ַּכ ְר ַּפס יַ ַחץ ַמּגִ יד ָר ְח ָצה
ַק ֵּדש ְ
עֹורך ָצפּון ָּב ֵרְך ַה ֵּלל נִ ְר ָצה
ּכֹורך ֻׁש ְל ָחן ֵ
ֵ
ָמרֹור
מניח את המצה התחתונה ובעודו אוחז את העליונה ואת הפרוסה מברך

ילת ַמ ָּצה:
עֹולם ֲא ֶׁשר ִק ְּד ָׁשנּו ְּב ִמ ְצו ָֹתיו וְ ִצּוָ נּו ַעל ֲא ִכ ַ
ֹלהינּו ֶמ ֶלְך ָה ָ
ָּברּוְך ַא ָּתה ה' ֱא ֵ

אוכלים כשיעור שני זיתים מצה וטובלים במלח

מֹוציא ַמ ָּצה
ִ
ּור ַחץ ַּכ ְר ַּפס יַ ַחץ ַמּגִ יד ָר ְח ָצה
ַק ֵּדש ְ
ּכֹורך ֻׁש ְל ָחן ֵ
ֵ
ָמרֹור
עֹורך ָצפּון ָּב ֵרְך ַה ֵּלל נִ ְר ָצה
לוקח כזית מרור ,טובלו בחרוסת ומברך ואוכלו

ילת ָמרֹור:
עֹולם ֲא ֶׁשר ִק ְּד ָׁשנּו ְּב ִמ ְצו ָֹתיו וְ ִצּוָ נּו ַעל ֲא ִכ ַ
ֹלהינּו ֶמ ֶלְך ָה ָ
ָּברּוְך ַא ָּתה ה' ֱא ֵ

מֹוציא ַמ ָּצה
ִ
ּור ַחץ ַּכ ְר ַּפס יַ ַחץ ַמּגִ יד ָר ְח ָצה
ַק ֵּדש ְ
ּכֹורך ֻׁש ְל ָחן ֵ
ֵ
ָמרֹור
עֹורך ָצפּון ָּב ֵרְך ַה ֵּלל נִ ְר ָצה
פורס כזית מהמצה השלישית וכזית מרור ,טובלו בחרוסת ,כורכים יחד ואוכלם בהסיבה ואומר

ּכֹורְך
זֵ ֶכר ְל ִמ ְק ָּדׁש ְּכ ִה ֵּללֵּ :כן ָע ָׂשה ִה ֵּלל ִּבזְ ַמן ֶׁש ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ָהיָ ה ַקּיָ םָ .היָ ה ֵ
ֹאכלֻ הּו
רֹורים י ְ
ּומ ִ
אֹוכל ְּביַ ַחד ְל ַקּיֵ ם ַמה ֶּׁשּנֶ ֱא ַמרַ :על ַמּצֹות ְ
ּומרֹור וְ ֵ
ֶּפ ַסח ַמ ָּצה ָ
(במדבר ט' ,יא) (על פי פסחים קטו:).

מֹוציא ַמ ָּצה
ִ
ּור ַחץ ַּכ ְר ַּפס יַ ַחץ ַמּגִ יד ָר ְח ָצה
ַק ֵּדש ְ
עֹורך ָצפּון ָּב ֵרְך ַה ֵּלל נִ ְר ָצה
ּכֹורך ֻׁש ְל ָחן ֵ
ֵ
ָמרֹור

ּבֹותי נְ ָב ֵרְך!
ַר ַ
עֹולם (תהלים קי״ג ,ב).
יְ ִהי ֵׁשם ה' ְמב ָֹרְך ֵמ ַע ָּתה וְ ַעד ָ
עֹולם.
יְ ִהי ֵׁשם ה' ְמב ָֹרְך ֵמ ַע ָּתה וְ ַעד ָ
ֹלהינּו) ֶׁש ָא ַכ ְלנּו ִמ ֶּׁשּלֹו.
(א ֵ
ּבֹותי ,נְ ָב ֵרְך ֱ
ִּב ְרׂשּות ָמ ָרנָ ן וְ ַר ָּבנָ ן וְ ַר ַ
ּובטּובֹו ָחיִ ינּו.
ֹלהינּו) ֶׁש ָא ַכ ְלנּו ִמ ֶּׁשּלֹו ְ
(א ֵ
ָּברּוְך ֱ
ּובטּובֹו ָחיִ ינּו.
ֹלהינּו) ֶׁש ָא ַכ ְלנּו ִמ ֶּׁשּלֹו ְ
(א ֵ
ָּברּוְך ֱ
ּוברּוְך ְׁשמֹו:
ָּברּוְך הּוא ָ

עֹולם ּכֻ ּלֹו ְּבטּובֹו ְּב ֵחן ְּב ֶח ֶסד
עֹולם ַהּזָ ן ֶאת ָה ָ
ֹלהינּו ֶמ ֶלך ָה ָ
ָּברּוְך ַא ָּתה ה' ֱא ֵ
נֹותן ֶל ֶחם ְל ָכל ָב ָׂשר ִּכי ְל ָ
ּוב ַר ֲח ִמים הּוא ֵ
ְ
ּובטּובֹו
עֹולם ַח ְסּדֹו (תהלים קל"ו ,כה) ְ
עֹולם וָ ֶעד ַּב ֲעבּור ְׁשמֹו ַהּגָ דֹול
ַהּגָ דֹול ָּת ִמיד ֹלא ָח ַסר ָלנּו וְ ַאל יֶ ְח ַסר ָלנּו ָמזֹון ְל ָ
ּיֹותיו ֲא ֶׁשר ָּב ָרא
ּומ ִכין ָמזֹון ְלכֹל ְּב ִר ָ
ּומ ִטיב ַלּכֹל ֵ
ּומ ַפ ְרנֵ ס ַלּכֹל ֵ
ִּכי הּוא ֵאל זָ ן ְ
ָּברּוְך ַא ָּתה ה' ַהּזָ ן ֶאת ַהּכֹל:
ּור ָח ָבה וְ ַעל
טֹובה ְ
בֹותינו ֶא ֶרץ ֶח ְמ ָּדה ָ
ֹלהינּו ַעל ֶׁש ִהנְ ַח ְל ָּת ַל ֲא ֵ
נֹודה ְּלָך ה' ֱא ֵ
ֶ
יתָך
יתנּוִ ,מ ֵּבית ֲע ָב ִדים וְ ַעל ְּב ִר ְ
ּופ ִד ָ
ֹלהינּו ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַרים ְ
אתנּו ה' ֱא ֵ
הֹוצ ָ
ֶׁש ֵ
הֹוד ְע ָּתנּו וְ ַעל ַחּיִ ים ֵחן
ּתֹור ְתָך ֶׁש ִּל ַּמ ְד ָּתנּו וְ ַעל חֻ ֶּקיָך ֶׁש ַ
ֶׁש ָח ַת ְמ ָּת ִּב ְב ָׂש ֵרנּו וְ ַעל ָ
אֹותנּו ָּת ִמיד ְּב ָכל יֹום
ּומ ַפ ְרנֵ ס ָ
ילת ָמזֹון ָׁש ַא ָּתה זָ ן ְ
וָ ֶח ֶסד ֶׁשחֹונַ נְ ָּתנּו וְ ַעל ֲא ִכ ַ
ּוב ָכל ָׁש ָעה:
ּוב ָכל ֵעת ְ
ְ
אֹותְך יִ ְת ָּב ַרְך ִׁש ְמָך ְּב ִפי ָּכל
ּומ ָב ְר ִכים ָ
מֹודים ָלְך ְ
ֹלהינּו ֲאנַ ְחנּו ִ
וְ ַעל ַהּכֹל ה' ֱא ֵ
ֹלהיָך ַעל ָה ָא ֶרץ
ּוב ַר ְכ ָּת ֶאת ה' ֱא ֶ
עֹולם וָ ֶעד ַּכ ָּכתּוב וְ ָא ַכ ְל ָּת וְ ְָׂש ָב ְע ָּת ֵ
ַחי ָּת ִמיד ְל ָ
ַהּט ָֹבה ֲא ֶׁשר ְָנ ַתן ָלְך (דברים ח' ,י) ָּברּוְך ַא ָּתה ה' ַעל ָה ָא ֶרץ וְ ַעל ַה ָּמזֹון:
ירָך ,וְ ַעל ִצּיֹון ִמ ְׁש ַּכן
רּוׁש ַליִ ם ִע ֶ
ֹלהינּוַ ,על יִ ְׂש ָר ֵאל ַע ֶּמָך ,וְ ַעל יְ ָ
ַר ֵחם נָ א ה' ֱא ֵ
יחָך וְ ַעל ַה ַּביִ ת ַהּגָ דֹול וְ ַה ָּקדֹוׁש ֶׁשּנִ ְק ָרא ִׁש ְמָך
בֹודָך ,וְ ַעל ַמ ְלכּות ֵּבית ָּדוִ ד ְמ ִׁש ֶ
ְּכ ֶ
יחנּו וְ ַה ְרוַ ח ָלנּו ה'
ֹלהינּוָ ,א ִבינּוְ ,ר ֵענּו ,זּונֵ נּוַּ ,פ ְרנְ ֵסנּו וְ ַכ ְל ְּכ ֵלנּו וְ ַה ְרוִ ֵ
ָע ָליוֱ .א ֵ
ידי ַמ ְּתנַ ת ָּב ָׂשר
ֹלהינּו ֹלא ִל ֵ
יכנּו ה' ֱא ֵ
רֹותינּו וְ נָ א ַאל ַּת ְצ ִר ֵ
ֹלהינּו ְמ ֵה ָרה ִמ ָּכל ָצ ֵ
ֱא ֵ
דֹוׁשה וְ ָה ְר ָח ָבהֶׁ ,שֹּלא
תּוחהַ ,ה ְּק ָ
ידי ַה ְלוָ ָא ָתם ִּכי ִאם ְליָ ְדָך ַה ְּמ ֵל ָאהַ ,ה ְּפ ָ
וָ ָדם וְ ֹלא ִל ֵ
עֹולם וָ ֶעד:
נֵ בֹוׁש וְ ֹלא נִ ָּכ ֵלם ְל ָ
יעי
ּוב ִמ ְצוַ ת יֹום ַה ְּׁש ִב ִ
ֹלהינּו ְּב ִמ ְצו ֶֹתיָך ְ
יצנּו ה' ֱא ֵ
לשבת ְר ֵצה וְ ַה ֲח ִל ֵ
ַה ַּׁש ָּבת ַהּגָ דֹול וְ ַה ָּקדֹוׁש ַהזֶ ה ִּכי יֹום זֶ ה ּגָ דֹול וְ ָקדֹוש הּוא ְל ָפנֶ יָך
יח ָלנּו ה'
ּוב ְרצֹונְ ָך ָהנִ ַ
נּוח ּבֹו ְּב ַא ֲה ָבה ְּכ ִמ ְצוַ ת ְרצֹונֶ ָך ִ
ִל ְׁש ָּבת ּבֹו וְ ָל ַ
נּוח ֵתנּו וְ ַה ְר ֵאנּו ה'
ֹלהינּו ֶׁשֹּלא ְת ֵהא ָצ ָרה וְ יָ גֹון וַ ֲאנָ ָחה ְּביֹום ְמ ָ
ֱא ֵ
רּוׁש ַליִ ם ִעיר ָק ְד ֶׁשָך ִּכי ַא ָּתה
ּוב ִבנְ יַ ן יְ ָ
ירָך ְ
ֹלהינּו ְּבנֶ ָח ַמת ִצּיֹון ִע ֶ
ֱא ֵ
ּוב ַעל ַהּנֶ ָחמֹות:
הּוא ַּב ַעל ַהיְ ׁשּועֹות ַ
יע וְ יֵ ָר ֶאה וְ יֵ ָר ֶצה וְ יִ ָּׁש ַמע וְ יִ ָּפ ֵקד וְ יִ ּזָ ֵכר
בֹותינו יַ ֲע ֶלה וְ יָ בֹא וְ יַ ּגִ ַ
אֹלהי ֲא ֵ
ֹלהינּו וֵ ֵ
ֱא ֵ
רּוׁש ַליִ ם
יח ֶּבן ָּדוד ַע ְב ֶּדָך וְ זִ ְכרֹון יְ ָ
בֹותינּו וְ זִ ְכרֹון ָמ ִׁש ַ
ּופ ְקּדֹונֵ נּו וְ זִ ְכרֹון ֲא ֵ
זִ ְכרֹונֵ נּו ִ
ּול ֶח ֶסד
טֹובה ְל ֵחן ְ
יטה ְל ָ
ִעיר ָק ְד ֶׁשָך וְ זִ ְכרֹון ָּכל ַע ְּמָך ֵּבית יִ ְׂש ָר ֵאל ְל ָפנֶ יָך ִל ְפ ֵל ָ
טֹובה
ֹלהינּו ּבֹו ְל ָ
ּול ָׁשלֹום ְּביֹום ַחג ַה ַמּצֹות ַהּזֶ ה .זָ ְכ ֵרנּו ה' ֱא ֵ
ּול ַר ֲח ִמים ְל ַחּיִ ים ְ
ְ
ׁשּועה וְ ַר ֲח ִמים חּוס וְ ָחּנֵ נּו וְ ַר ֵחם
ּוב ְד ַבר יְ ָ
יענּו בֹו ְל ַחּיִ ים ִ
הֹוׁש ֵ
ּופ ְק ֵדנּו בֹו ִל ְב ָר ָכה וְ ִ
ָ
יענּו ִּכי ֵא ֶליָך ֵעינֵ ינּו ִּכי ֵאל ֶמ ֶלְך ַחּנּון וְ ַרחּום ָא ָּתה:
הֹוׁש ֵ
ָע ֵלינּו וְ ִ
רּוׁש ַל יִ ם ִע יר ַה ּק ֶֹד ׁש ִּב ְמ ֵה ָר ה ְב יָ ֵמ ינּוָּ .ב רּוְך ַא ָּת ה ה' ּבֹונֵ ה ְּב ַר ֲח ָמ יו
ּוב נֵ ה יְ ָ
ְ
רּוׁש ָליִ ם ָ -א ֵמן:
יְ ָ

מֹוציא ַמ ָּצה
ִ
ּור ַחץ ַּכ ְר ַּפס יַ ַחץ ַמּגִ יד ָר ְח ָצה
ַק ֵּדש ְ
עֹורך ָצפּון ָּב ֵרְך ַה ֵּלל נִ ְר ָצה
ּכֹורך ֻׁש ְל ָחן ֵ
ֵ
ָמרֹור
ּׂשֹובע:
אוכלים את האפיקומן ,ויש אומרים :זֵ ֶכר ְל ָק ְר ַּבן ֶּפ ַסח ַהּנֶ ֶא ָכל ַעל ַה ַ

ּגֹוא ֵלנּו
ּבֹור ֵאנּו ֲ
ירנּו ְ
עֹולם ָה ֵאל ָא ִבינּו ַמ ְל ֵּכנּו ַא ִד ֵ
ֹלהינּו ֶמ ֶלְך ָה ָ
ָּברּוְך ַא ָּתה ה' ֱא ֵ
רֹועה יִ ְׂש ָר ֵאל ַה ֶּמ ֶלְך ַהּטֹוב וְ ַה ֵּמ ִטיב ַלּכֹל
רֹוענּו ֵ
דֹוׁשנּו ְקדֹוׁש יַ ֲעקֹב ֵ
יֹוצ ֵרנּו ְק ֵ
ְ
גֹומ ֵלנּו
יטיב ָלנּו .הּוא גְ ָמ ָלנּו הּוא ְ
ֶׁש ְּב ָכל יֹום וָ יֹום הּוא ֵה ִטיב הּוא ֵמ ִטיב הּוא יֵ ִ
יׁשּועה
ָ
ּול ֶרוַ ח ַה ָּצ ָלה וְ ַה ְצ ָל ָחה ְּב ָר ָכה וִ
ּול ַר ֲח ִמים ְ
ּול ֶח ֶסד ְ
הּוא יִ גְ ְמ ֵלנּו ָל ַעד ְל ֵחן ְ
עֹולם ַאל
ּומ ָּכל טּוב ְל ָ
נֶ ָח ָמה ַּפ ְרנָ ָסה וְ ַכ ְל ָּכ ָלה וְ ַר ֲח ִמים וְ ַחּיִ ים וְ ָׁשלֹום וְ ָכל טֹוב ִ
יְ ַח ְּס ֵרנּו:

ז
ּוב ָא ֶרץ:
עֹולם וָ ֶעדָ .ה ַר ֲח ָמן הּוא יִ ְת ָּב ַרְך ַּב ָׁש ַמיִ ם ָ
ָה ַר ֲח ָמן הּוא יִ ְמלֹוְך ָע ֵלינּו ְל ָ
ּולנֵ ַצח נְ ָצ ִחים וְ יִ ְת ַה ַּדר ָּבנּו
ּדֹורים וְ יִ ְת ָּפ ַאר ָּבנּו ָל ַעד ְ
ָה ַר ֲח ָמן הּוא יִ ְׁש ַּת ַּבח ְלדֹור ִ
עֹול ִמים:
עֹול ֵמי ָ
ּול ְ
ָל ַעד ְ
ָה ַר ֲח ָמן הּוא יְ ַפ ְרנְ ֵסנּו ְּב ָכבֹוד:
קֹומ ִמּיּות ְל ַא ְר ֵצנּו:
יכנּו ְ
יֹול ֵ
ארנּו וְ הּוא ִ
ָה ַר ֲח ָמן הּוא יִ ְׁשּבֹור עֻ ֵּלנּו ֵמ ַעל ַצּוָ ֵ
ָה ַר ֲח ָמן הּוא יִ ְׁש ַלח ָלנּו ְּב ָר ָכה ְמרֻ ָּבה ַּב ַּביִ ת ַהּזֶ ה וְ ַעל ֻׁש ְל ָחן זֶ ה ֶׁש ָא ַכ ְלנּו ָע ָליו:
יב ֶּׂשר ָלנּו ְּבׂשֹורֹות טֹובֹות
ָה ַר ֲח ָמן הּוא יִ ְׁש ַלח ָלנּו ֶאת ֵא ִלּיָ הּו ַהּנָ ִביא זָ כּור ַלּטֹוב וִ ַ
יְ ׁשּועֹות וְ נֶ ָחמֹות:
מֹור ִתי) ַּב ֲע ַלת
(א ִּמי ָ
מֹורי) ַּב ַעל ַה ַּביִ ת ַהּזֶ ה וְ ֶאת ִ
(א ִבי ִ
ָה ַר ֲח ָמן הּוא יְ ָב ֵרְך ֶאת ָ
אֹותם וְ ֶאת
אֹותי (וְ ָא ִבי וְ ִא ִּמי וְ ִא ְׁש ִּתי וְ זַ ְר ִעי וְ ֶאת ָּכל ַא ֶׁשר ִלי) ָ
ַה ַּביִ ת ַהּזֶ ה ִ
אֹות נּו וְ ֶא ת ָּכ ל ֲא ֶׁש ר ָל נּו ְּכ מֹו
ָ
ית ם וְ ֶא ת זַ ְר ָע ם וְ ֶא ת ָּכ ל ַא ֶׁש ר ָל ֶה ם
ֵּב ָ
אֹותנּו
בֹותינּו ַא ְב ָר ָהם יִ ְצ ָחק וְ יַ ֲעקֹבַּ :בּכֹלִ ,מּכֹלּ ,כֹלֵּ .כן יְ ָב ֵרְך ָ
ֶׁשנִ ְת ָּב ְרכּו ֲא ֵ
ֹאמר ָא ֵמן:
ּכֻ ָּלנּו יַ ַחד ִּב ְב ָר ָכה ְׁש ֵל ָמה ,וְ נ ַ
יהם וְ ָע ֵלינּו זְ כּותֶׁ ,ש ְּת ֵהא ְל ִמ ְׁש ֶמ ֶרת ָׁשלֹום ,וְ נִ ָּׂשא ְב ָר ָכה ֵמ ֵאת
ַּב ָּמרֹום יְ ַל ְּמדּו ֲע ֵל ֶ
ֹלהי יִ ְׁש ֵענּו וְ נִ ְמ ָצא ֵחן וְ ֵׂש ֶכל טֹוב ְּב ֵעינֵ י ֱא ִ
ּוצ ָד ָקה ֵמ ֱא ֵ
ה' ְ
ֹלהים וְ ָא ָדם (משלי מ׳ ,ד):
עֹול ִמים:
נּוחה ְל ַחּיֵ י ָה ָ
ּומ ָ
ילנּו יֹום ֶׁשּכֻ ּלֹו ַׁש ָּבת ְ
לשבת ָה ַר ֲח ָמן הּוא יַ נְ ִח ֵ
ילנּו יֹום ֶׁשּכֻ ּלֹו טֹוב:
ָה ַר ֲח ָמן הּוא יַ נְ ִח ֵ
עֹולם ַה ָּבאִ .מגְ ּדֹול יְ ׁשּועֹות ַמ ְלּכֹו
ּול ַחּיֵ י ָה ָ
יח ְ
ָה ַר ֲח ָמן הּוא יְ זַ ֵּכנּו ִלימֹות ַה ָּמ ִׁש ַ
ּולזַ ְרעֹו ַעד ָ
וְ ע ֶֹׂשה ֶח ֶסד ִל ְמ ִׁשיחֹו ְל ָדוִ ד ְ
עֹולם (שמואל ב׳ ,כ״ב ,נא) :ע ֶֹׂשה ָׁשלֹום
רֹומיו הּוא יַ ֲע ֶׂשה ָׁשלֹום ָע ֵלינּו וְ ַעל ָּכל יִ ְׂש ָר ֵאל וְ ִא ְמרּו ָא ֵמן:
ִּב ְמ ָ
דֹור ֵׁשי ה' ֹלא
ירים ָרׁשּו וְ ָר ֵעבּו וְ ְ
יר ָאיוְּ :כ ִפ ִ
יְ ראּו ֶאת ה' ְקד ָֹשיו ִּכי ֵאין ַמ ְחסֹור ִל ֵ
יַ ְח ְסרּו ָכל טֹוב (תהלים ל״ד ,י-יא) :הֹודּו ַלה' ִּכי טֹוב ִּכי ְל ָ
עֹולם ַח ְסּדֹו (תהלים קל״ו ,א):
ּומ ְׂש ִּב ַ
ּפֹות ַח ֶאת יָ ֶדָך ַ
ֵ
יע ְל ָכל ַחי ָרצֹון (תהלים קמ״ה ,טז)ָּ :ברּוְך ַהּגֶ ֶבר ֲא ֶׁשר יִ ְב ַטח
יתי ַצ ִּדיק נֶ ֱעזָ ב,
יתי גַ ם זָ ַקנְ ִּתי וְ ֹלא ָר ִא ִ
ַּבה' וְ ָהיָ ה ה' ִמ ְב ַטחֹו (ירמיהו י״ז ,ז) :נַ ַער ָהיִ ִ
וְ זַ ְרעֹו ְמ ַב ֵקׁש ָל ֶחם (תהלים ל״ז ,כה) :ה' עֹז ְל ַעּמֹו יִ ֵּתן ה' יְ ָב ֵרְך ֶאת ַעּמֹו ַב ָּׁשלֹום
(תהלים כ״ט ,יא):
כוס שלישי

יׁשית ֵמ ַא ְר ַּבע ּכֹוסֹות ְל ֵׁשם
ּומ ֻז ָּמן ְל ַקּיֵ ם ִמ ְצוַ ת ּכֹוס ְׁש ִל ִ
מּוכן ְ
ִהנְ נִ י ָ
ּוׁש ִכינְ ֵּתיּה ַעל יְ ֵדי ַההּוא ְט ִמיר וְ נֶ ְע ָלם ְּב ֵׁשם
קּוד ָׁשא ְּב ִריְך הּוא ְ
יִ חּוד ְ
ָּכל יִ ְׂש ָר ֵאל.

		
		
		
		
		
		
		
		
תהלים קט"ז:
		
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				

ה' זְ ָכ ָרנּו יְ ָב ֵרְך
יְ ָב ֵרְך ֶאת ֵּבית יִ ְׂש ָר ֵאל
יְ ָב ֵרְך יִ ְר ֵאי ה'
יכם
י ֵֹסף ה' ֲע ֵל ֶ
רּוכים ַא ֶּתם ַלה'
ְּב ִ
ַה ָּׁש ַמיִ ם ָּׁש ַמיִ ם ַלה'
ֹלא ַה ֵּמ ִתים יְ ַה ְללּו יָ ּה
וַ ֲאנַ ְחנּו נְ ָב ֵרְך יָ ּה

יְ ָב ֵרְך ֶאת ֵּבית ַא ֲהרֹן:
ַה ְּק ַטּנִ ים ִעם ַהּגְ ד ִֹלים:
יכם:
יכם וְ ַעל ְּבנֵ ֶ
ֲע ֵל ֶ
ע ֵֹׂשה ָּׁש ַמיִ ם וָ ָא ֶרץ:
וְ ָה ָא ֶרץ נָ ַתן ִל ְבנֵ י ָא ָדם:
דּומה:
וְ ֹלא ָּכל י ְֹר ֵדי ָ
עֹולם ַה ְללּויָ ּה:
ֵמ ַע ָּתה וְ ַעד ָ

ָא ַה ְב ִּתי ִּכי יִ ְׁש ַמע ה'
ִּכי ִה ָּטה ָאזְ נֹו ִלי
ֲא ָפפּונִ י ֶח ְב ֵלי ָמוֶ ת
ּוב ֵׁשם ה' ֶא ְק ָרא
ְ
ַחּנּון ה' וְ ַצ ִּדיק
ׁש ֵֹמר ְּפ ָת ִאים ה'
נּוחיְ ִכי
ׁשּובי נַ ְפ ִׁשי ִל ְמ ָ
ִ
ִּכי ִח ַּל ְצ ָּת נַ ְפ ִׁשי ִמ ָּמוֶ ת
ֶא ְת ַה ֵּלְך ִל ְפנֵ י ה'
ֶה ֱא ַמנְ ִּתי ִּכי ֲא ַד ֵּבר
ֲאנִ י ָא ַמ ְר ִּתי ְב ָח ְפזִ י
ָמה ָא ִׁשיב ַלה'
ּכֹוס יְ ׁשּועֹות ֶא ָּׂשא
נְ ָד ַרי ַלה' ֲא ַׁש ֵּלם
יָ ָקר ְּב ֵעינֵ י ה'
ָאּנָ ה ה' ִּכי ֲאנִ י ַע ְב ֶּדָך
ּתֹודה
ְלָך ֶאזְ ַּבח זֶ ַבח ָ
נְ ָד ַרי ַלה' ֲא ַׁש ֵּלם
ְּב ַח ְצרֹות ֵּבית ה'

ֹולי ַּת ֲחנּונָ י:
ֶאת ק ִ
ּוביָ ַמי ֶא ְק ָרא:
ְ
ּומ ָצ ֵרי ְׁשאֹול ְמ ָצאּונִ י ָצ ָרה וְ יָ גֹון ֶא ְמ ָצא:
ְ
ָאּנָ ה ה' ַמ ְּל ָטה נַ ְפ ִׁשי:
אֹלהינּו ְמ ַר ֵחם:
וֵ ֵ
יע:
הֹוׁש ַ
ּלֹותי וְ ִלי יְ ִ
ַּד ִ
ִּכי ה' ּגָ ַמל ָע ָליְ ִכי:
ֶאת ֵעינִ י ִמן ִּד ְמ ָעה ֶאת ַרגְ ִלי ִמ ֶּד ִחי:
ְּב ַא ְרצֹות ַה ַחּיִ ים:
יתי ְמאֹד:
ֲאנִ י ָענִ ִ
ָּכל ָה ָא ָדם ּכֹזֵ ב:
מּולֹוהי ָע ָלי:
ִ
ָּכל ַּתגְ
ּוב ֵׁשם ה' ֶא ְק ָרא:
ְ
נֶ גְ ָדה ּנָ א ְל ָכל ַעּמֹו:
ידיו:
ַה ָּמוְ ָתה ַל ֲח ִס ָ
מֹוס ָרי:
ֲאנִ י ַע ְב ְּדָךֶּ ,בן ֲא ָמ ֶתָך ִּפ ַּת ְח ָּת ְל ֵ
ּוב ֵׁשם ה' ֶא ְק ָרא:
ְ
נֶ גְ ָדה ּנָ א ְל ָכל ַעּמֹו:
רּוׁש ָליִ ם ַה ְללּויָ ּה:
תֹוכ ִכי יְ ָ
ְּב ֵ

תהלים קי"זַ :ה ְללּו ֶאת ה' ָּכל ּגֹויִ ם
			 ִּכי גָ ַבר ָע ֵלינּו ַח ְסּדֹו

		

ַׁש ְּבחּוהּו ָּכל ָהאֻ ִּמים:
עֹולם ַה ְללּויָ ּה:
וֶ ֱא ֶמת ה' ְל ָ

ּבֹורא ְּפ ִרי ַהּגָ ֶפן:
עֹולם ֵ
ֹלהינּו ֶמ ֶלְך ָה ָ
ָּברּוְך ַא ָּתה ה' ֱא ֵ
מוזגים כוס מיוחדת לאליהו הנביא ,ופותחים את הדלת ואומרים:

ְׁשפְֹך ֲח ָמ ְתָך ֶאל ַהּגֹויִ ם ֲא ֶׁשר ֹלא יְ ָדעּוָך וְ ַעל ַמ ְמ ָלכֹות ֲא ֶׁשר ְּב ִׁש ְמָך ֹלא ָק ָראּו:
ִּכי ָא ַכל ֶאת יַ ֲעקֹב .וְ ֶאת נָ וֵ הּו ֵה ַׁשּמּו (תהלים ע"ט ,ו-ז):
יהם זַ ְע ֶמָך וַ ֲחרֹון ַא ְּפָך יַ ִּׂשיגֵ ם (תהלים ס"ט ,כה):
ְׁש ָפְך ֲע ֵל ֶ
ידם ִמ ַּת ַחת ְׁש ֵמי ה' (איכה ג' ,סו):
ִּת ְרּדֹף ְּב ַאף וְ ַת ְׁש ִמ ֵ

מֹוציא ַמ ָּצה
ִ
ּור ַחץ ַּכ ְר ַּפס יַ ַחץ ַמּגִ יד ָר ְח ָצה
ַק ֵּדש ְ
עֹורך ָצפּון ָּב ֵרְך ַה ֵּלל נִ ְר ָצה
ּכֹורך ֻׁש ְל ָחן ֵ
ֵ
ָמרֹור

ִּכי ְל ִׁש ְמָך ֵּתן ָּכבֹוד ַעל ַח ְס ְּדָך ַעל ֲא ִמ ֶּתָך:
תהלים קט"וֹ :לא ָלנּו ה' ֹלא ָלנּו
יהם:
ֹלה ֶ
ַאּיֵ ה נָ א ֱא ֵ
ֹאמרּו ַהּגֹויִ ם
ָל ָּמה י ְ
ּכֹל ֲא ֶׁשר ָח ֵפץ ָע ָׂשה:
אֹלהינּו ַב ָּׁש ָמיִ ם
וֵ ֵ
ַמ ֲע ֵׂשה יְ ֵדי ָא ָדם:
יהם ֶּכ ֶסף וְ זָ ָהב
ֲע ַצ ֵּב ֶ
ֵעינַ יִ ם ָל ֶהם וְ ֹלא יִ ְראּו:
ֶּפה ָל ֶהם וְ ֹלא יְ ַד ֵּברּו
ָאזְ נַ יִ ם ָל ֶהם וְ ֹלא יִ ְׁש ָמעּו ַאף ָל ֶהם וְ ֹלא יְ ִריחּון:
יהם וְ ֹלא יְ ַה ֵּלכּו ֹלא יֶ ְהּגּו ִּבגְ רֹונָ ם:
ַרגְ ֵל ֶ
יהם וְ ֹלא יְ ִמיׁשּון
יְ ֵד ֶ
ּכֹל ֲא ֶׁשר ּב ֵֹט ַח ָּב ֶהם:
יהם
מֹוהם יִ ְהיּו ע ֵֹׂש ֶ
ְּכ ֶ
ּומגִ ּנָ ם הּוא:
ֶעזְ ָרם ָ
יִ ְׂש ָר ֵאל ְּב ַטח ַּבה'
ּומגִ ּנָ ם הּוא:
ֶעזְ ָרם ָ
ֵּבית ַא ֲהרֹן ִּב ְטחּו ַבה'
ּומגִ ּנָ ם הּוא:
ֶעזְ ָרם ָ
יִ ְר ֵאי ה' ִּב ְטחּו ַבה'

תהלים קי"ח			:
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				

הֹודּו ַלה' ִּכי טֹוב
ֹאמר נָ א יִ ְׂש ָר ֵאל
י ַ
ֹאמרּו נָ א ֵבית ַא ֲהרֹן
י ְ
ֹאמרּו נָ א יִ ְר ֵאי ה'
י ְ
אתי ּיָ ּה
ִמן ַה ֵּמ ַצר ָק ָר ִ
ירא
ה' ִלי ֹלא ִא ָ
ה' ִלי ְּבעֹזְ ָרי
טֹוב ַל ֲחסֹות ַּבה'
טֹוב ַל ֲחסֹות ַּבה'
ָּכל ּגֹויִ ם ְס ָבבּונִ י
ַסּבּונִ י גַ ם ְס ָבבּונִ י
ַסּבּונִ י ִכ ְדב ִֹרים
יתנִ י ִלנְ ּפֹל
ָּדחֹה ְד ִח ַ
ָעּזִ י וְ זִ ְמ ָרת יָ ּה
יׁשּועה
ָ
קֹול ִרּנָ ה וִ
רֹומ ָמה
יְ ִמין ה' ֵ
ֹלא ָאמּות ִּכי ֶא ְחיֶ ה
יַ ּסֹר יִ ְּס ַרּנִ י ּיָ ּה
ִּפ ְתחּו ִלי ַׁש ֲע ֵרי ֶצ ֶדק
זֶ ה ַה ַּׁש ַער ַלה'
יתנִ י
אֹודָך ִּכי ֲענִ ָ
ְ
ֶא ֶבן ָמ ֲאסּו ַהּבֹונִ ים
ֵמ ֵאת ה' ָהיְ ָתה ּזֹאת
זֶ ה ַהּיֹום ָע ָׂשה ה'
יעה ּנָ א:
הֹוׁש ָ
ָאּנָ א ה' ִ
ָּברּוְך ַה ָּבא ְּב ֵׁשם ה'
ֵאל ה' וַ ּיָ ֶאר ָלנּו
אֹוד ָּך
ֵא ִלי ַא ָּתה וְ ֶ
הֹודּו ַלה' ִּכי טֹוב

עֹולם ַח ְסּדֹו:
ִּכי ְל ָ
עֹולם ַח ְסּדֹו:
ִּכי ְל ָ
עֹולם ַח ְסּדֹו:
ִּכי ְל ָ
עֹולם ַח ְסּדֹו:
ִּכי ְל ָ
ָענָ נִ י ַב ֶּמ ְר ָחב יָ ּה:
ַמה ּיַ ֲע ֶׂשה ִלי ָא ָדם:
וַ ֲאנִ י ֶא ְר ֶאה ְבׂשנְ ָאי:
ִמ ְּבט ַֹח ָּב ָא ָדם:
יבים:
ִמ ְּבט ַֹח ִּבנְ ִד ִ
ילם:
ְּב ֵׁשם ה' ִּכי ֲא ִמ ַ
ילם.
ְּב ֵׁשם ה' ִּכי ֲא ִמ ַ
ילם:
קֹוצים ְּב ֵׁשם ה' ִּכי ֲא ִמ ַ
ּד ֲֹעכּו ְּכ ֵאׁש ִ
וַ ה' ֲעזָ ָרנִ י:
יׁשּועה:
ָ
וַ יְ ִהי ִלי ִל
יקים יְ ִמין ה' ע ָֹׂשה ָחיִ ל:
ְּב ָא ֳה ֵלי ַצ ִּד ִ
יְ ִמין ה' ע ָֹׂשה ָחיִ ל:
וַ ֲא ַס ֵּפר ַמ ֲע ֵׂשי יָ ּה:
וְ ַל ָּמוֶ ת ֹלא נְ ָתנָ נִ י:
אֹודה יָ ּה:
ָאבֹא ָבם ֶ
יקים יָ בֹאּו בֹו:
ַצ ִּד ִ
יׁשּועה:
ָ
וַ ְּת ִהי ִלי ִל
ָהיְ ָתה ְלרֹאׁש ִּפּנָ ה.
ִהיא נִ ְפ ָלאת ְּב ֵעינֵ ינּו:
ילה וְ נִ ְׂש ְמ ָחה בֹו:
נָ גִ ָ
יעה ּנָ א:
הֹוׁש ָ
ָאּנָ א ה' ִ
נּוכם ִמ ֵּבית ה':
ֵּב ַר ְכ ֶ
ִא ְסרּו ַחג ַּב ֲעב ִֹתים ַעד ַק ְרנֹות ַה ִּמזְ ֵּב ַח:
רֹומ ֶמ ָּך:
ֹלהי ֲא ְ
ֱא ַ
עֹולם ַח ְסּדֹו:
ִּכי ְל ָ

ח
תהלים קי"ח:

הֹודּו ַלה' ִּכי טֹוב
ֹלהים
אֹלהי ָה ֱא ִ
הֹודּו ֵל ֵ
הֹודּו ַל ֲאדֹנֵ י ָה ֲאדֹנִ ים
ְלע ֵֹׂשה נִ ְפ ָלאֹות ּגְ דֹלֹות ְל ַבּדֹו
ְלע ֵֹׂשה ַה ָּׁש ַמיִ ם ִּב ְתבּונָ ה
רֹוקע ָה ָא ֶרץ ַעל ַה ָּמיִ ם
ְל ַ
אֹורים ּגְ ד ִֹלים
ְלע ֵֹׂשה ִ
ֶאת ַה ֶּׁש ֶמׁש ְל ֶמ ְמ ֶׁש ֶלת ַּבּיֹום
כֹוכ ִבים ְל ֶמ ְמ ְׁשלֹות ַּב ָּליְ ָלה
ֶאת ַהּיָ ֵר ַח וְ ָ
יהם
כֹור ֶ
ְל ַמ ֵּכה ִמ ְצ ַריִ ם ִּב ְב ֵ
ּתֹוכם
ּיֹוצא יִ ְׂש ָר ֵאל ִמ ָ
וַ ֵ
רֹוע נְ טּויָ ה
ּובזְ ַ
ְּביָ ד ֲחזָ ָקה ִ
ְלגֹזֵ ר יַ ם סּוף ִלגְ זָ ִרים
וְ ֶה ֱע ִביר יִ ְׂש ָר ֵאל ְּבתֹוכֹו
וְ נִ ֵער ַּפ ְרעֹה וְ ֵחילֹו ְביַ ם סּוף
מֹוליְך ַעּמֹו ַּב ִּמ ְד ָּבר
ְל ִ
ְל ַמ ֵּכה ְמ ָל ִכים ּגְ ד ִֹלים
ירים
וַ ּיַ ֲהרֹג ְמ ָל ִכים ַא ִּד ִ
ְל ִסיחֹון ֶמ ֶלְך ָה ֱאמ ִֹרי
ּולעֹוג ֶמ ֶלְך ַה ָּב ָׁשן
ְ
וְ נָ ַתן ַא ְר ָצם ְלנַ ֲח ָלה
נַ ֲח ָלה ְליִ ְׂש ָר ֵאל ַע ְבּדֹו
ֶׁש ְּב ִׁש ְפ ֵלנּו זָ ַכר ָלנּו
וַ ּיִ ְפ ְר ֵקנּו ִמ ָּצ ֵרינּו
נֹותן ֶל ֶחם ְל ָכל ָּב ָׂשר
ֵ
הֹודּו ְל ֵאל ַה ָשׁ ָמיִ ם

עֹולם ַח ְסּדֹו:
ִּכי ְל ָ
עֹולם ַח ְסּדֹו:
ִּכי ְל ָ
עֹולם ַח ְסּדֹו:
ִּכי ְל ָ
עֹולם ַח ְסּדֹו:
ִּכי ְל ָ
עֹולם ַח ְסּדֹו:
ִּכי ְל ָ
עֹולם ַח ְסּדֹו:
ִּכי ְל ָ
עֹולם ַח ְסּדֹו:
ִּכי ְל ָ
עֹולם ַח ְסּדֹו:
ִּכי ְל ָ
עֹולם ַח ְסּדֹו:
ִּכי ְל ָ
עֹולם ַח ְסּדֹו:
ִּכי ְל ָ
עֹולם ַח ְסּדֹו:
ִּכי ְל ָ
עֹולם ַח ְסּדֹו:
ִּכי ְל ָ
עֹולם ַח ְסּדֹו:
ִּכי ְל ָ
עֹולם ַח ְסּדֹו:
ִּכי ְל ָ
עֹולם ַח ְסּדֹו:
ִּכי ְל ָ
עֹולם ַח ְסּדֹו:
ִּכי ְל ָ
עֹולם ַח ְסּדֹו:
ִּכי ְל ָ
עֹולם ַח ְסּדֹו:
ִּכי ְל ָ
עֹולם ַח ְסּדֹו:
ִּכי ְל ָ
עֹולם ַח ְסּדֹו:
ִּכי ְל ָ
עֹולם ַח ְסּדֹו:
ִּכי ְל ָ
עֹולם ַח ְסּדֹו:
ִּכי ְל ָ
עֹולם ַח ְסּדֹו:
ִּכי ְל ָ
עֹולם ַח ְסּדֹו:
ִּכי ְל ָ
עֹולם ַח ְסּדֹו:
ִּכי ְל ָ
עֹולם ַח ְסּדֹו:
ִּכי ְל ָ

ע״פ שיטת ר׳ יוחנן (פסחים קיח).
רֹומם זִ ְכ ְרָך
ּות ֵ
רּוח ָּכל ָּב ָׂשר ְּת ָפ ֵאר ְ
ֹלהינּו ,וְ ַ
נִ ְׁש ַמת ָּכל ַחי ְּת ָב ֵרְך ֶאת ִׁש ְמָך ה' ֱא ֵ
ּגֹואל
ּומ ַּב ְל ָע ֶדיָך ֵאין ָלנּו ֶמ ֶלְך ֵ
עֹולם ַא ָּתה ֵאלִ ,
עֹולם וְ ַעד ָה ָ
ַמ ְל ֵּכנּו ָּת ִמיד ִמן ָה ָ
צּוקהֵ .אין ָלנּו ֶמ ֶלְך
ּומ ַר ֵחם ְּב ָכל ֵעת ָצ ָרה וְ ָ
ּומ ַפ ְרנֵ ס ְ
ּומ ִּציל ְ
ּפֹודה ַ
יעֶ ,
ּומֹוׁש ַ
ִ
ּתֹולדֹות,
לֹוּה ָּכל ְּב ִרּיֹותֲ ,אדֹון ָּכל ָ
ֹלהי ָה ִראׁשֹונִ ים וְ ָה ַא ֲחרֹונִ יםֱ ,א ַ
ֶא ָּלא ָא ָּתהֱ .א ֵ
ּיֹותיו ְּב ַר ֲח ִמים ,וַ ה' ֹלא יָ נּום
ּוב ִר ָ
עֹולמֹו ְּב ֶח ֶסד ְ
ַה ְמהֻ ָּלל ְּברֹב ַה ִּת ְׁש ָּבחֹותַ ,ה ְמנַ ֵהג ָ
סּורים,
יח ִא ְּל ִמים וְ ַה ַּמ ִּתיר ֲא ִ
עֹורר יְ ֵׁשנִ ים וְ ַה ֵּמ ִקיץ ִנ ְר ָּד ִמים ,וְ ַה ֵּמ ִׂש ַ
יׁשןַ .ה ְמ ֵ
וְ ֹלא יִ ָ
מֹודיםִ .אּלּו ִפינּו ָמ ֵלא
פּופיםְ ,לָך ְל ַב ְּדָך ֲאנַ ְחנּו ִ
ּזֹוקף ְּכ ִ
נֹופ ִלים וְ ַה ֵ
ּסֹומְך ְ
וְ ַה ֵ
יע ,וְ ֵעינֵ ינּו
תֹותינּו ֶׁש ַבח ְּכ ֶמ ְר ֲח ֵבי ָר ִק ַ
ּולׁשֹונֵ נּו ִרּנָ ה ַּכ ֲהמֹון ּגַ ָּליו ,וְ ִׂש ְפ ֵ
ירה ַּכּיָ םְ ,
ִׁש ָ
ְמ ִאירֹות ַּכ ֶּׁש ֶמׁש וְ ַכּיָ ֵר ַח ,וְ יָ ֵדינּו ְפרּוׂשֹות ְּכנִ ְׁש ֵרי ָׁש ָמיִ ם ,וְ ַרגְ ֵלינּו ַקּלֹות ָּכ ַאּיָ לֹות,
ּול ָב ֵרְך ֶאת ְׁש ֶמָך,
בֹותינּוְ ,
אֹלהי ֲא ֵ
ֹלהינו וֵ ֵ
יקים ְלהֹודֹות ְלָך ,ה' ֱא ֵ
ֵאין ֲאנַ ְחנּו ַמ ְס ִּפ ִ
ית
ַעל ַא ַחת ֵמ ָא ֶלף ֶא ֶלף ַא ְל ֵפי ֲא ָל ִפים וְ ִר ֵּבי ְר ָבבֹות ְּפ ָע ִמים ַהּטֹובֹותֶׁ ,ש ָע ִׂש ָ
יתנּו,
ּומ ֵּבית ֲע ָב ִדים ְּפ ִד ָ
ֹלהינוִ ,
בֹותינּו וְ ִע ָּמנּוִ .מ ִּמ ְצ ַריִ ם ּגְ ַא ְל ָּתנּו ,ה' ֱא ֵ
ִעם ֲא ֵ
ּומ ֳח ָליִ ם ָר ִעים
ּומ ֶּד ֶבר ִמ ַּל ְט ָּתנּוֵ ,
ּוב ָׂש ָבע ִּכ ְל ַּכ ְל ָּתנּוֵ ,מ ֶח ֶרב ִה ַּצ ְל ָּתנּו ִ
ְּב ָר ָעב זַ נְ ָּתנּוְ ,
יתנּוַ .עד ֵהּנָ ה ֲעזָ רּונּו ַר ֲח ֶמיָך ,וְ ֹלא ֲעזָ בּונּו ֲח ָס ֶדיָך וְ ַאל ִּת ְּט ֵׁשנּו
וְ נֶ ֱא ָמנִ ים ִּד ִּל ָ
רּוח ּונְ ָׁש ָמה ֶׁשּנָ ַפ ְח ָּת ְּב ַא ֵּפינּו,
ֹלהינו ָלנֶ ַצחַ .על ֵּכן ֵא ָב ִרים ֶׁש ִּפ ַּלגְ ָּת ָּבנּו ,וְ ַ
ה' ֱא ֵ
ירֹוממּו וְ יַ ֲע ִריצּו
יפ ֲארּו וִ ְ
יׁש ְּבחּו וִ ָ
יב ְרכּו וִ ַ
וְ ָלׁשֹון ֲא ֶׁשר ַׂש ְמ ָּת ְּב ִפינּוֵ ,הן ֵהם יֹודּו וִ ָ
יֹודה ,וְ ָכל ָלׁשֹון ְלָך ִת ָּׁש ַבע,
וְ יַ ְק ִּדיׁשּו וְ יַ ְמ ִליכּו ֶאת ִׁש ְמָך ַמ ְל ֵּכנוִּ .כי ָכל ֶּפה ְלָך ֶ
יראּוָך ,וְ ָכל ֶק ֶרב
קֹומה ְל ָפנֶ יָך ִת ְׁש ַּת ֲחוֶ ה ,וְ ָכל ְל ָבבֹות יִ ָ
וְ ָכל ֶּב ֶרְך ְלָך ִת ְכ ַרע ,וְ ָכל ָ
ֹאמ ְרנָ ה :ה' ִמי ָכמֹוָךַ ,מ ִּציל
מֹותי ּת ַ
ּוכ ָליֹות יְ זַ ְּמרּו ִל ְׁש ֶמָךַּ ,כ ָּד ָבר ֶׁש ָּכתּובָּ :כל ַע ְצ ַ
ְ
ּומי יִ ְׁשוֶ ה ָּלְך
ָענִ י ֵמ ָחזָ ק ִמ ֶּמּנּו וְ ָענִ י וְ ֶא ְביֹון ִמּגֹזְ לֹו (תהלים ל"ה ,י) ִמי יִ ְד ֶמה ָּלְך ִ
ּנֹורא (נחמיה ט׳ ,לב)ֵ ,אל ֶע ְליֹון קֹנֵ ה ָׁש ַמיִ ם
ּומי יַ ֲע ָרְך ָלְךָ ,ה ֵאל ַהּגָ דֹול ַהּגִ ּבֹור וְ ַה ָ
ִ
וָ ָא ֶרץ (בראשית י״ד ,כב) :נְ ַה ֶּל ְלָך ּונְ ַׁש ֵּב ֲחָך ּונְ ָפ ֶא ְרָך ּונְ ָב ֵרְך ֶאת ֵׁשם ָק ְד ֶׁשָךָּ ,כ ָאמּור:
ְל ָדוִ ד ָּב ְר ִכי נַ ְפ ִׁשי ֶאת ה' וְ ָכל ְק ָר ַבי ֶאת ֵׁשם ָק ְדשֹו (תהלים ק"ג ,א):

ּוב ַמ ְק ֲהלֹות ִר ְבבֹות ַע ְּמָך ֵּבית יִ ְׂש ָר ֵאל ְּב ִרּנָ ה יִ ְת ָּפ ַאר ִׁש ְמָך ַמ ְל ֵּכנו ְּב ָכל ּדֹור וָ דֹור
ְ
בֹותינּו ְלהֹודֹות ְל ַה ֵּלל ְל ַש ֵּב ַח
אֹלהי ֲא ֵ
ֹלהינוּ וֵ ֵ
צּורים ְל ָפנֶ יָך ה' ֱא ֵ
חֹובת ָּכל ַהיְ ִ
ֶׁש ֵּכן ַ
ּול ַק ֵּלס (פסחים פ״י ,מ״ה)ַ ,על ָּכל ִּד ְב ֵרי ִׁשירֹות
רֹומם ְל ַה ֵּדר ְל ָב ֵרְך ְל ַע ֵּלה ְ
ְל ָפ ֵאר ְל ֵ
יחָך:
וְ ִת ְׁש ְּבחֹות ָּדוִ ד ֶּבן יִ ַׁשי ַע ְב ְּדָך ְמ ִׁש ֶ
ּוב ָא ֶרץִּ ,כי ְלָך
יִ ְׁש ַּת ַּבח ִׁש ְמָך ָל ַעד ַמ ְל ֵּכנּו ָה ֵאל ַה ֶּמ ֶלְך ַהּגָ דֹול וְ ַה ָּקדֹוׁש ַּב ָּׁש ַמיִ ם ָ
ּומ ְמ ָׁש ָלה נֶ ַצח ּגְ דֻ ָּלה
ּוׁש ָב ָחה ַה ֵּלל וְ זִ ְמ ָרה עֹז ֶ
בֹותינּו ִׁשיר ְ
אֹלהי ֲא ֵ
ֹלהינו וֵ ֵ
נָ ֶאה ה' ֱא ֵ
עֹולם:
הֹודאֹות ֵמ ַע ָּתה וְ ַעד ָ
ּומ ְלכּות ְּב ָרכֹות וְ ָ
בּורה ְּת ִה ָּלה וְ ִת ְפ ֶא ֶרת ְקדֻ ָּׁשה ַ
ּוגְ ָ
ע״פ שיטת רב יהודה (פסחים קיח).
עֹוׂשי ְרצֹונֶ ָך וְ ָכל ַע ְּמָך ֵּבית
יקים ֵ
ידיָך ַצ ִּד ִ
ֹלהינוּ ָּכל ַמ ֲע ֶׂשיָך וַ ֲח ִס ֶ
יְ ַה ְללּוָך ה' ֱא ֵ
ירֹוממּו וְ יַ ֲע ִריצּו וְ יַ ְק ִּדיׁשּו וְ יַ ְמ ִליכּו
יפ ֲארּו וִ ְ
יׁש ְּבחּו וִ ָ
יב ְרכּו וִ ַ
יִ ְׂש ָר ֵאל ְּב ִרּנָ ה יֹודּו וִ ָ
עֹולם
עֹולם וְ ַעד ָ
ּול ִׁש ְמָך נָ ֶאה ְלזַ ֵּמר ִּכי ֵמ ָ
ֶאת ִׁש ְמָך ַמ ְל ֵּכנּו ִּכי ְלָך טֹוב ְלהֹודֹות ְ
ַא ָּתה ֵאל (תהלים צ׳ ,ב׳)ָּ .ברּוְך ַא ָּתה ה' ֶמ ֶלְך ְמהֻ ָּלל ַּב ִּת ְׁש ָּבחֹות:
שותים כוס רביעי ומברכים ברכה אחרונה

ּבֹורא ְּפ ִרי ַהּגָ ֶפן:
עֹולם ֵ
ֹלהינו ֶמ ֶלְך ָה ָ
ָּברּוְך ַא ָּתה ה' ֱא ֵ
נּובת ַה ָּׂש ֶדה
עֹולם ַעל ַהּגֶ ֶפן וְ ַעל ְּפ ִרי ַהּגֶ ֶפן וְ ַעל ְּת ַ
ֹלהינוּ ֶמ ֶלְך ָה ָ
ָּברּוְך ַא ָּתה ה' ֱא ֵ
בֹותינּו ֶל ֱאכֹול ִמ ִּפ ְריָ ּה
ית וְ ִהנְ ַח ְל ָּת ַל ֲא ֵ
ּור ָח ָבה ֶׁש ָר ִצ ָ
טֹובה ְ
ָ
וְ ַעל ֶא ֶרץ ֶח ְמ ָּדה
ירָך וְ ַעל
רּוׁש ַליִ ם ִע ֶ
ֹלהינו ַעל יִ ְׂש ָר ֵאל ַע ֶּמָך וְ ַעל יְ ָ
ּטּובּהַ .ר ֵחם נָ א ה' ֱא ֵ
ּבֹוע ִמ ָ
וְ ִל ְׂש ַ
רּוש ַליִ ם ִעיר ַהּק ֶֹדׁש ִּב ְמ ֵה ָרה
ּובנֵ ה יְ ָ
יכ ֶלָך ְ
בֹודָך וְ ַעל ִמזְ ְּב ֶחָך וְ ַעל ֵה ָ
ִצּיֹון ִמ ְׁש ַּכן ְּכ ֶ
ּטּובּה ּונְ ָב ֶר ְכָך
ֹאכל ִמ ִּפ ְריָ ּה וְ נִ ְׂש ַּבע ִמ ָ
תֹוכּה וְ ַׂש ְּמ ֵחנּו ְּב ִבנְ יָ נָ ּה וְ נ ַ
ְביָ ֵמינּו וְ ַה ֲע ֵלנּו ְל ָ
יה ִּב ְקדֻ ָּׁשה ְ
ָע ֶל ָ
יצנּו ְּביֹום ַה ַּׁש ָּבת ַהּזֶ ה) וְ ַׂש ְּמ ֵחנּו ְּביֹום
ּור ֵצה וְ ַה ֲח ִל ֵ
ּוב ָט ֳה ָרה (בשבת ְ
נֹודה ְּלָך ַעל ָה ָא ֶרץ וְ ַעל ְּפ ִרי ַהּגָ ֶפן.
ּומ ִטיב ַלּכֹל וְ ֶ
ַחג ַה ַּמּצֹות ַהּזֶ ה ִּכי ַא ָּתה ה' טֹוב ֵ
ָּברּוְך ַא ָּתה ה' ַעל ָה ָא ֶרץ וְ ַעל ְּפ ִרי ַהּגָ ֶפן:

מֹוציא ַמ ָּצה
ִ
ּור ַחץ ַּכ ְר ַּפס יַ ַחץ ַמּגִ יד ָר ְח ָצה
ַק ֵּדש ְ
עֹורך ָצפּון ָּב ֵרְך ַה ֵּלל נִ ְר ָצה
ּכֹורך ֻׁש ְל ָחן ֵ
ֵ
ָמרֹור
ֲח ַסל ִסּדּור ֶּפ ַסח ְּכ ִה ְל ָכתֹו ְּכ ָכל ִמ ְׁש ָּפטֹו וְ חֻ ָּקתֹו.
ַּכ ֲא ֶׁשר זָ ִכינּו ְל ַס ֵּדר אֹותֹו ֵּכן נִ זְ ֶּכה ַל ֲעׂשֹותֹו.
קֹומם ְק ַהל ֲע ַדת ִמי ָמנָ ה.
ֵ
ׁשֹוכן ְמעֹונָ ה
זָ ְך ֵ
ְּפדּויִ ם ְל ִצּיֹון ְּב ִרּנָ ה:
ְּב ָקרֹוב נַ ֵהל נִ ְט ֵעי ַכּנָ ה

ָ׳ה ֵאל׳ ְּ -ב ַת ֲעצֻ מֹות עֻ ּזֶ ָךַ ,׳הּגָ דֹול׳ ִּ -ב ְכבֹוד ְׁש ֶמך,
אֹותיָך.
נֹור ֶ
ּנֹורא ְּ -ב ְ
׳וְ ַה ָ
ַ׳הּגִ ּבֹור׳ ָ -לנֶ ַצח,
ּיֹוׁשב ַעל ִּכ ֵּסא ָרם וְ נִ ָּׂשא:
ַה ֶּמ ֶלְך ַה ֵ
יקים ַּבה' ַליְ ָׁש ִרים נָ אוָ ה ְת ִה ָּלה
ׁשֹוכן ַעדָ ,מרֹום וְ ָקדֹוש ְׁשמוֹ וְ ָכתּובַ ,רּנְ נּו ַצ ִּד ִ
ֵ
(תהלים ל"ג ,א):
ְּב ִפי
ּוב ִד ְב ֵרי
ְ
ּוב ְלׁשֹון
ִ
ּוב ֶק ֶרב
ְ

ִּת ְת ַה ָּלל.
י ְָׁש ִרים
יקים ִּת ְת ָּב ַרְך.
צ ִַּד ִ
רֹומם.
ידים ִּת ְת ָ
ח ֲִס ִ
דֹוׁשים ִּת ְת ַק ָּדׁש:
ְק ִ

ירּוׁש ָליִ ם ַה ְּבנּויָ ה:
ְל ָׁשנָ ה ַה ָּב ָאה ִּב ָ

ט
ּוב ֵכן "וַ יְ ִהי ַּב ֲח ִצי ַה ַּליְ ָלה" (שמות י"ב ,כט)
ְ
בחוץ לארץ בליל א'

ַּב ַּליְ ָלה
ַה ַּליְ ָלה
ַליְ ָלה
וַ יְ ִהי ַּב ֲח ִצי ַה ַּליְ ָלה.

ַּב ַּליְ ָלה
ִמ ְׁש ַּת ֵּכר ִּב ְכ ֵלי ק ֶֹדׁש נֶ ֱה ַרג ּבֹו
ַליְ ָלה
תּותי
ּפֹותר ִּב ֲע ֵ
נו ַֹׁשע ִמּבֹור ֲא ָריֹות ֵ
ַליְ ָלה
שנְ ָאה נָ ַטר ֲאגָ גִ י וְ ָכ ַתב ְס ָפ ִרים
ִׂ
וַ יְ ִהי ַּב ֲח ִצי ַה ַּליְ ָלה.

את
ָאז רֹוב נִ ִּסים ִה ְפ ֵל ָ
ְּברֹאׁש ַא ְׁשמּורֹות זֶ ה
ּגֵ ר ֶצ ֶדק נִ ַּצ ְחּתֹו ְּכנֶ ֶח ַלק לֹו

ַה ַּליְ ָלה
ַּדנְ ָּת ֶמ ֶלְך ּגְ ָרר ַּב ֲחלֹום
ַליְ ָלה
ִה ְפ ַח ְד ָּת ֲא ַר ִּמי ְּב ֶא ֶמׁש
ַליְ ָלה
ּיּוכל לֹו
וַ ּיָ ַׁשר יִ ְׂש ָר ֵאל ְל ַמ ְל ָאְך וַ ַ
וַ יְ ִהי ַּב ֲח ִצי ַה ַּליְ ָלה.

ַליְ ָלה
עו ַֹר ְר ָּת נִ ְצ ֲחָך ָע ָליו ְּבנֶ ֶדד ְׁשנַ ת
ִּמ ַּליְ ָלה
ׁשֹומר ַמה
ּפּורה ִת ְדרֹוְך ְל ֵ
ָ
ַליְ ָלה
ָצ ַרח ַּכּׁש ֵֹמר וְ ָׂשח ָא ָתא ב ֶֹקר וְ גַ ם
וַ יְ ִהי ַּב ֲח ִצי ַה ַּליְ ָלה.

ַה ַּליְ ָלה
כֹורי ַפ ְתרֹוס ָמ ַח ְצ ָּת ַּב ֲח ִצי
זֶ ַרע ְּב ֵ
ַּב ַּליְ ָלה
קּומם
ילם ֹלא ָמ ְצאּו ְּב ָ
ֵח ָ
ַליְ ָלה
כֹוכ ֵבי
ית ְב ְ
יסת נְ גִ יד ֲחר ֶֹׁשת ִס ִּל ָ
ִט ַ
וַ יְ ִהי ַּב ֲח ִצי ַה ַּליְ ָלה.

ַליְ ָלה
ָק ֵרב יֹום ֲא ֶׁשר הּוא ֹלא יֹום וְ ֹלא
ַה ַּליְ ָלה
הֹודע ִּכי ְלָך ַהּיֹום ַאף ְלָך
ָרם ַ
ַה ַּליְ ָלה
ירָך ָּכל ַהיֹום וְ ָכל
שו ְֹמ ִרים ַה ְפ ֵקד ְל ִע ְ
ׁ
ַליְ ָלה
ָּת ִאיר ְּכאֹור יֹום ֶח ְׁש ַּכת
וַ יְ ִהי ַּב ֲח ִצי ַה ַּליְ ָלה:

ַּב ַּליְ ָלה
הֹוב ְׁש ָּת ְפגָ ָריו
נֹופף ִאּוּוי ַ
יָ ַעץ ְמ ָח ֵרף ְל ֵ
ַליְ ָלה
ּומ ָּצבֹו ְּב ִאיׁשֹון
ָּכ ַרע ֵּבל ַ
ַליְ ָלה
ְל ִאיׁש ֲחמּודֹות נִ גְ ָלה ָרז ֲחזֹות
וַ יְ ִהי ַּב ֲח ִצי ַה ַּליְ ָלה.

ְ
ּוב ֵכן "וַ ֲא ַמ ְר ֶּתם זֶ ַבח ֶּפ ַסח" (שמות י"ב ,כז)
בחוץ לארץ בליל ב'
בּורֹותיָך ִה ְפ ֵלאת
ֶ
א ֶֹמץ ּגְ
את
מֹועדֹות נִ ֵּׂש ָ
ְּברֹאׁש ָּכל ֲ
ית ָל ֶאזְ ָר ִחי ֲחצֹות ֵליל
ּגִ ִּל ָ
וַ ֲא ַמ ְר ֶּתם זֶ ַבח

ַּב ֶּפ ַסח
ֶּפ ַסח
ֶּפ ַסח
ֶּפ ַסח.

יָ ּה רֹאׁש ָּכל אֹון ָמ ַח ְצ ָּת ְּב ֵליל ִׁשּמּור ֶּפ ַסח
ֶּפ ַסח
ַּכ ִּבירַ ,על ֵּבן ְּבכֹור ָּפ ַס ְח ָּת ְּב ַדם
ַּב ֶּפ ַסח
ְל ִב ְל ִּתי ֵתת ַמ ְׁש ִחית ָלבֹא ִב ְפ ָת ַחי
ֶּפ ַסח.
וַ ֲא ַמ ְר ֶּתם זֶ ַבח

ְּד ָל ָתיו ָּד ַפ ְק ָּת ְּכחֹם ַהּיֹום
נֹוצ ִצים עֻ גֹות ַמּצֹות
ִה ְס ִעיד ְ
וְ ֶאל ַה ָּב ָקר ָרץ זֵ ֶכר ְלׁשֹור ֵע ֶרְך
וַ ֲא ַמ ְר ֶּתם זֶ ַבח

ַּב ֶּפ ַסח
ַּב ֶּפ ַסח
ֶּפ ַסח
ֶּפ ַסח.

ֶּפ ַסח
ּתֹותי
ְמסֻ גֶ ֶרת סֻ ּגָ ָרה ְּב ִע ֵ
עֹורי ע ֶֹמר ֶּפ ַסח
נִ ְׁש ְמ ָדה ִמ ְדיָ ן ִּב ְצ ִליל ְׂש ֵ
יקד יְ קֹוד ֶּפ ַסח
ׂשרפּו ִמ ְׁש ַמּנֵ י ּפּול וְ לּוד ִּב ַ
ְ
ֶּפ ַסח.
וַ ֲא ַמ ְר ֶּתם זֶ ַבח

ַּב ֶּפ ַסח
ֹלהטּו ָּב ֵאׁש
דֹומים וְ ֲ
ז ֲֹעמּו ְס ִ
ּומּצֹות ָא ָפה ְּב ֵקץ ֶּפ ַסח
חֻ ַּלץ לֹוט ֵמ ֶהם ַ
את ַא ְד ַמת מֹף וְ נֹף ְּב ָע ְב ְרָך ַּב ֶּפ ַסח
אט ָ
ִט ֵ
ֶּפ ַסח.
וַ ֲא ַמ ְר ֶּתם זֶ ַבח

עוֹד ַהּיֹום ְּבנֹב ַל ֲעמֹוד ַעד ּגָ ָעה עֹונַ ת
ַּפס יָ ד ָּכ ְת ָבה ְל ַק ֲע ֵק ַע צּול
ָצפֹה ַה ָּצ ִפית ָערֹוְך ַה ֻּׁש ְל ָחן
וַ ֲא ַמ ְר ֶּתם זֶ ַבח

ֶּפ ַסח
ַּב ֶּפ ַסח
ַּב ֶּפ ַסח
ֶּפ ַסח.

ַּב ֶּפ ַסח
ָק ָהל ִּכּנְ ָסה ֲה ַד ָּסה צֹום ְל ַׁש ֵּלׁש
רֹאׁש ִמ ֵּבית ָר ָׁשע ָמ ַח ְצ ָּת ְּב ֵעץ ֲח ִמ ִּׁשים ַּב ֶּפ ַסח
ַּב ֶּפ ַסח
עּוצית
ְׁש ֵּתי ֵא ֶּלה ֶרגַ עָּ ,ת ִביא ְל ִ
ָּתעֹוז יָ ְדָך וְ ָתרּום יְ ִמינְ ָך ְּכ ֵליל ִה ְת ַק ֵּדׁש ַחג ֶּפ ַסח
ֶּפ ַסח:
וַ ֲא ַמ ְר ֶּתם זֶ ַבח

ִּכי לֹו נָ ֶאהִּ ,כי לֹו יָ ֶאה.
לּוכה,
ַא ִּדיר ִּב ְמ ָ
ָּבחּור ַּכ ֲה ָל ָכה,
ֹאמרּו לֹו:
דּודיו י ְ
ּגְ ָ
ּולָךְ ,לָך ִּכי ְלָך,
ְלָך ְ
ְלָך ַאף ְלָךְ ,לָך ה' ַה ַּמ ְמ ָל ָכה.
ִּכי לֹו נָ ֶאהִּ ,כי לֹו יָ ֶאה.

לּוכה,
זַ ַּכאי ִּב ְמ ָ
ָח ִסין ַּכ ֲה ָל ָכה,
ֹאמרּו לֹו:
ַט ְפ ְס ָריו י ְ
ּולָךְ ,לָך ִּכי ְלָך,
ְלָך ְ
ְלָך ַאף ְלָךְ ,לָך ה' ַה ַּמ ְמ ָל ָכה.
ִּכי לֹו נָ ֶאהִּ ,כי לֹו יָ ֶאה.

לּוכה,
מו ֵֹׁשל ִּב ְמ ָ
נו ָֹרא ַּכ ֲה ָל ָכה,
ֹאמרּו לֹו:
יביו י ְ
ְס ִב ָ
ּולָךְ ,לָך ִּכי ְלָך,
ְלָך ְ
ְלָך ַאף ְלָךְ ,לָך ה' ַה ַּמ ְמ ָל ָכה.
ִּכי לֹו נָ ֶאהִּ ,כי לֹו יָ ֶאה.

לּוכה,
ָקּדֹוׁש ִּב ְמ ָ
ַרחּום ַּכ ֲה ָל ָכה,
ֹאמרּו לֹו:
ִׁשנְ ַאּנָ יו י ְ
ּולָךְ ,לָך ִּכי ְלָך,
ְלָך ְ
ְלָך ַאף ְלָךְ ,לָך ה' ַה ַּמ ְמ ָל ָכה.
ִּכי לֹו נָ ֶאהִּ ,כי לֹו יָ ֶאה.

לּוכה,
ָּדגּול ִּב ְמ ָ
ָהדּור ַּכ ֲה ָל ָכה,
ֹאמרּו לֹו:
יקיו י ְ
וְ ִת ָ
ּולָךְ ,לָך ִּכי ְלָך,
ְלָך ְ
ְלָך ַאף ְלָךְ ,לָך ה' ַה ַּמ ְמ ָל ָכה.
ִּכי לֹו נָ ֶאהִּ ,כי לֹו יָ ֶאה.

לּוכה,
יָ ִחיד ִּב ְמ ָ
ַּכ ִּביר ַּכ ֲה ָל ָכה,
ֹאמרּו לֹו:
ּמּודיו י ְ
ִל ָ
ּולָךְ ,לָך ִּכי ְלָך,
ְלָך ְ
ְלָך ַאף ְלָךְ ,לָך ה' ַה ַּמ ְמ ָל ָכה.
ִּכי לֹו נָ ֶאהִּ ,כי לֹו יָ ֶאה.

לּוכה,
ָענָ ו ִּב ְמ ָ
ּפו ֶֹדה ַּכ ֲה ָל ָכה,
ֹאמרּו לֹו:
יקיו י ְ
ַצ ִּד ָ
ּולָךְ ,לָך ִּכי ְלָך,
ְלָך ְ
ְלָך ַאף ְלָךְ ,לָך ה' ַה ַּמ ְמ ָל ָכה.
ִּכי לֹו נָ ֶאהִּ ,כי לֹו יָ ֶאה.

לּוכה,
ַּת ִּקיף ִּב ְמ ָ
ּתו ֵֹמְך ַּכ ֲה ָל ָכה,
ֹאמרּו לֹו:
ימיו י ְ
ְּת ִמ ָ
ּולָךְ ,לָך ִּכי ְלָך,
ְלָך ְ
ְלָך ַאף ְלָךְ ,לָך ה' ַה ַּמ ְמ ָל ָכה.
ִּכי לֹו נָ ֶאהִּ ,כי לֹו יָ ֶאה:

ַא ִּדיר הּוא,
יִ ְבנֶ ה ֵביתֹו ְּב ָקרֹוב,
ִּב ְמ ֵה ָרה ִּב ְמ ֵה ָרה,
ְּביָ ֵמינּו ְּב ָקרֹוב.
ֵא-ל ְּבנֵ הֵ ,א-ל ְּבנֵ ה,
יתָך ְּב ָקרֹוב.
ְּבנֵ ה ֵב ְ

ָּבחּור
ּגָ דֹול
ָּדגּול
ָהדּור
וָ ִתיק

הּוא
הּוא
הּוא
הּוא
הּוא

זַ ַּכאי
ָח ִסיד
ָטהֹור
יָ ִחיד
ַּכ ִּביר

הּוא
הּוא
הּוא
הּוא
הּוא

ָלמּוד
ֶמ ֶלְך
נו ָֹרא
ַסּגִ יב
ִעּזּוז

הּוא
הּוא
הּוא
הּוא
הּוא

ּפו ֶֹדה
ַצ ִּדיק
ָקדֹוׁש
ַרחּום
ַׁש ַּדי

הּוא
הּוא
הּוא
הּוא
הּוא

ַּת ִּקיף הּוא,
יִ ְבנֶ ה ֵביתֹו ְּב ָקרֹוב,
ִּב ְמ ֵה ָרה ִּב ְמ ֵה ָרה,
ְּביָ ֵמינּו ְּב ָקרֹוב.
ֵאל ְּבנֵ הֵ ,אל ְּבנֵ ה,
יתָך ְּב ָקרֹוב:
ְּבנֵ ה ֵב ְ

י
בחוץ לארץ סופרים כאן ספירת העומר בליל ב'

יֹוד ַע:
יֹוד ַע? ֶא ָחד ֲאנִ י ֵ
ֶא ָחד ִמי ֵ
ּוב ָא ֶרץ.
ֹלהינּו ֶׁש ַּב ָּׁש ַמיִ ם ָ
ֶא ָחד ֱא ֵ
יֹודע:
ְׁשנַ יִ ם ֲאנִ י ֵ
יֹוד ַע?
ְׁשנַ יִ ם ִמי ֵ
ּוב ָא ֶרץ.
ֹלהינּו ֶׁש ַּב ָּׁש ַמיִ ם ָ
ֶא ָחד ֱא ֵ

ְׁשנֵ י לֻ חֹות ַה ְּב ִרית,

ֹלׁשה ָאבֹות,
ְׁש ָ
יֹוד ַע:
ֹלשה ֲאנִ י ֵ
ְׁש ָ
יֹוד ַע?
ֹלשה ִמי ֵ
ְׁש ָ
ּוב ָא ֶרץ.
ֹלהינּו ֶׁש ַּב ָּׁש ַמיִ ם ָ
ְׁשנֵ י לֻ חֹות ַה ְּב ִריתֶ ,א ָחד ֱא ֵ
ַא ְר ַּבע ִא ָּמהֹות,
יֹוד ַע:
ַא ְר ַּבע ֲאנִ י ֵ
יֹוד ַע?
ַא ְר ַּבע ִמי ֵ
ּוב ָא ֶרץ.
ֹלהינּו ֶׁש ַּב ָּׁש ַמיִ ם ָ
ֹלׁשה ָאבֹותְׁ ,שנֵ י לֻ חֹות ַה ְּב ִריתֶ ,א ָחד ֱא ֵ
ְׁש ָ
תֹורה,
חּומ ֵׁשי ָ
ֲח ִמ ָּׁשה ְ
יֹוד ַע:
ֲח ִמ ָּׁשה ֲאנִ י ֵ
יֹוד ַע?
ֲח ִמ ָּׁשה ִמי ֵ
ּוב ָא ֶרץ.
ֹלהינּו ֶׁש ַּב ָּׁש ַמיִ ם ָ
ֹלׁשה ָאבֹותְׁ ,שנֵ י לֻ חֹות ַה ְּב ִריתֶ ,א ָחד ֱא ֵ
ַא ְר ַּבע ִא ָּמהֹותְׁ ,ש ָ
ִׁש ָּׁשה ִס ְד ֵרי ִמ ְׁשנָ ה,
יֹוד ַע:
ִׁש ָּׁשה ֲאנִ י ֵ
יֹוד ַע?
ִׁש ָּׁשה ִמי ֵ
ֹלׁשה ָאבֹות,
תֹורהַ ,א ְר ַּבע ִא ָּמהֹותְׁ ,ש ָ
חּומ ֵׁשי ָ
ֲח ִמ ָּׁשה ְ
ּוב ָא ֶרץ.
ֹלהינּו ֶׁש ַּב ָּׁש ַמיִ ם ָ
ְׁשנֵ י לֻ חֹות ַה ְּב ִריתֶ ,א ָחד ֱא ֵ
ִׁש ְב ָעה יְ ֵמי ַׁש ַּב ָּתא
יֹוד ַע:
ִׁש ְב ָעה ֲאנִ י ֵ
יֹוד ַע?
ִׁש ְב ָעה ִמי ֵ
ֹלׁשה ָאבֹות,
תֹורהַ ,א ְר ַּבע ִא ָּמהֹותְׁ ,ש ָ
חּומ ֵׁשי ָ
ִׁש ָּׁשה ִס ְד ֵרי ִמ ְׁשנָ הֲ ,ח ִמ ָּׁשה ְ
ּוב ָא ֶרץ.
ֹלהינּו ֶׁש ַּב ָּׁש ַמיִ ם ָ
ְׁשנֵ י לֻ חֹות ַה ְּב ִריתֶ ,א ָחד ֱא ֵ
ילה,
ְׁשמֹונָ ה יְ ֵמי ִמ ָ
יֹודע:
ְׁשמֹונָ ה ֲאנִ י ֵ
יֹוד ַע?
ְׁשמֹונָ ה ִמי ֵ
תֹורה,
חּומ ֵׁשי ָ
ִׁש ְב ָעה יְ ֵמי ַׁש ַּב ָּתאִׁ ,ש ָּׁשה ִס ְד ֵרי ִמ ְׁשנָ הֲ ,ח ִמ ָּׁשה ְ
ּוב ָא ֶרץ.
ֹלהינּו ֶׁש ַּב ָּׁש ַמיִ ם ָ
ֹלׁשה ָאבֹותְׁ ,שנֵ י לֻ חֹות ַה ְּב ִריתֶ ,א ָחד ֱא ֵ
ַא ְר ַּבע ִא ָּמהֹותְׁ ,ש ָ

ַחד ּגַ ְדיָ אַ ,חד ּגַ ְדיָ א
		

ְ -דזַ ִּבין ַא ָּבא ִּב ְת ֵרי זּוזֵ יַ ,חד ּגַ ְדיָ אַ ,חד ּגַ ְדיָ א.

וְ ָא ָתא ׁשּונְ ָרא ,וְ ָא ְכ ָלה ְלגַ ְדיָ א
 ְדזַ ִּבין ַא ָּבא ִּב ְת ֵרי זּוזֵ יַ ,חד ּגַ ְדיָ אַ ,חד ּגַ ְדיָ א.וְ ָא ָתא ַכ ְל ָּבא ,וְ נָ ַׁשְך ְלׁשּונְ ָראְּ ,ד ָא ְכ ָלה ְלגַ ְדיָ א
 ְדזַ ִּבין ַא ָּבא ִּב ְת ֵרי זּוזֵ יַ ,חד ּגַ ְדיָ אַ ,חד ּגַ ְדיָ א.חּוט ָרא ,וְ ִה ָּכה ְל ַכ ְל ָּבאְּ ,דנָ ַׁשְך ְלׁשּונְ ָראְּ ,ד ָא ְכ ָלה ְלגַ ְדיָ א
וְ ָא ָתא ְ
 ְדזַ ִּבין ַא ָּבא ִּב ְת ֵרי זּוזֵ יַ ,חד ּגַ ְדיָ אַ ,חד ּגַ ְדיָ א.חּוט ָראְ ,ד ִה ָּכה ְל ַכ ְל ָּבאְּ ,דנָ ַׁשְך ְלׁשּונְ ָראְּ ,ד ָא ְכ ָלה ְלגַ ְדיָ א
נּורא ,וְ ָׂש ַרף ְל ְ
וְ ָא ָתא ָ
 ְדזַ ִּבין ַא ָּבא ִּב ְת ֵרי זּוזֵ יַ ,חד ּגַ ְדיָ אַ ,חד ּגַ ְדיָ א.חּוט ָראְ ,ד ִה ָּכה ְל ַכ ְל ָּבא,
נּוראְּ ,ד ָׂש ַרף ְל ְ
וְ ָא ָתא ַמּיָ א ,וְ ָכ ָבה ְל ָ
ְּדנָ ַׁשְך ְלׁשּונְ ָראְּ ,ד ָא ְכ ָלה ְלגַ ְדיָ א
ְ -דזַ ִּבין ַא ָּבא ִּב ְת ֵרי זּוזֵ יַ ,חד ּגַ ְדיָ אַ ,חד ּגַ ְדיָ א.

ִּת ְׁש ָעה יַ ְר ֵחי ֵל ָדה,
יֹוד ַע:
ִּת ְׁש ָעה ֲאנִ י ֵ
יֹוד ַע?
ִּת ְׁש ָעה ִמי ֵ
תֹורה,
חּומ ֵׁשי ָ
ילהִׁ ,ש ְב ָעה יְ ֵמי ַׁש ַּב ָּתאִׁ ,ש ָּׁשה ִס ְד ֵרי ִמ ְׁשנָ הֲ ,ח ִמ ָּׁשה ְ
ְׁשמֹונָ ה יְ ֵמי ִמ ָ
ּוב ָא ֶרץ.
ֹלהינּו ֶׁש ַּב ָּׁש ַמיִ ם ָ
ֹלׁשה ָאבֹותְׁ ,שנֵ י לֻ חֹות ַה ְּב ִריתֶ ,א ָחד ֱא ֵ
ַא ְר ַּבע ִא ָּמהֹותְׁ ,ש ָ
ֲע ָׂש ָרה ִד ְּב ַריָ א,
יֹוד ַע:
ֲע ָׂש ָרה ֲאנִ י ֵ
יֹוד ַע?
ֲע ָׂש ָרה ִמי ֵ
ילהִׁ ,ש ְב ָעה יְ ֵמי ַׁש ַּב ָּתאִׁ ,ש ָּׁשה ִס ְד ֵרי ִמ ְׁשנָ ה,
ִּת ְׁש ָעה יַ ְר ֵחי ֵל ָדהְׁ ,שמֹונָ ה יְ ֵמי ִמ ָ
ֹלׁשה ָאבֹותְׁ ,שנֵ י לֻ חֹות ַה ְּב ִרית,
תֹורהַ ,א ְר ַּבע ִא ָּמהֹותְׁ ,ש ָ
חּומ ֵׁשי ָ
ֲח ִמ ָּׁשה ְ
ּוב ָא ֶרץ.
ֹלהינּו ֶׁש ַּב ָּׁש ַמיִ ם ָ
ֶא ָחד ֱא ֵ
ּכֹוכ ַבּיָ א,
ַא ַחד ָע ָׂשר ְ
יֹוד ַע:
ַא ַחד ָע ָׂשר ֲאנִ י ֵ
יֹוד ַע?
ַא ַחד ָע ָׂשר ִמי ֵ
ילהִׁ ,ש ְב ָעה יְ ֵמי ַׁש ַּב ָּתאִׁ ,ש ָּׁשה
ֲע ָׂש ָרה ִד ְּב ַריָ אִּ ,ת ְׁש ָעה יַ ְר ֵחי ֵל ָדהְׁ ,שמֹונָ ה יְ ֵמי ִמ ָ
ֹלׁשה ָאבֹותְׁ ,שנֵ י לֻ חֹות ַה ְּב ִרית,
תֹורהַ ,א ְר ַּבע ִא ָּמהֹותְׁ ,ש ָ
חּומ ֵׁשי ָ
ִס ְד ֵרי ִמ ְׁשנָ הֲ ,ח ִמ ָּׁשה ְ
ּוב ָא ֶרץ.
ֹלהינּו ֶׁש ַּב ָּׁש ַמיִ ם ָ
ֶא ָחד ֱא ֵ
ְׁשנֵ ים ָע ָׂשר ִׁש ְב ַטּיָ א,
יֹוד ַע:
ְׁשנֵ ים ָע ָׂשר ֲאנִ י ֵ
יֹוד ַע?
ְׁשנֵ ים ָע ָׂשר ִמי ֵ
ילה,
ּכֹוכ ַבּיָ אֲ ,ע ָׂש ָרה ִד ְּב ַריָ אִּ ,ת ְׁש ָעה יַ ְר ֵחי ֵל ָדהְׁ ,שמֹונָ ה יְ ֵמי ִמ ָ
ַא ַחד ָע ָׂשר ְ
תֹורהַ ,א ְר ַּבע ִא ָּמהֹות,
חּומ ֵׁשי ָ
ִׁש ְב ָעה יְ ֵמי ַׁש ַּב ָּתאִׁ ,ש ָּׁשה ִס ְד ֵרי ִמ ְׁשנָ הֲ ,ח ִמ ָּׁשה ְ
ּוב ָא ֶרץ.
ֹלהינּו ֶׁש ַּב ָּׁש ַמיִ ם ָ
ֹלׁשה ָאבֹותְׁ ,שנֵ י לֻ חֹות ַה ְּב ִריתֶ ,א ָחד ֱא ֵ
ְׁש ָ
ֹלׁשה ָע ָׂשר ִמ ַּדּיָ א
ְׁש ָ
יֹוד ַע:
ֹלׁשה ָע ָׂשר ֲאנִ י ֵ
יֹוד ַע? ְׁש ָ
ֹלשה ָע ָׂשר ִמי ֵ
ְׁש ָ
ּכֹוכ ַבּיָ אֲ ,ע ָׂש ָרה ִד ְּב ַריָ אִּ ,ת ְׁש ָעה יַ ְר ֵחי ֵל ָדה,
ְׁשנֵ ים ָע ָׂשר ִׁש ְב ַטּיָ אַ ,א ַחד ָע ָׂשר ְ
תֹורה,
חּומ ֵׁשי ָ
ילהִׁ ,ש ְב ָעה יְ ֵמי ַׁש ַּב ָּתאִׁ ,ש ָּׁשה ִס ְד ֵרי ִמ ְׁשנָ הֲ ,ח ִמ ָּׁשה ְ
ְׁשמֹונָ ה יְ ֵמי ִמ ָ
ּוב ָא ֶרץ:
ֹלהינּו ֶׁש ַּב ָּׁש ַמיִ ם ָ
ֹלׁשה ָאבֹותְׁ ,שנֵ י לֻ חֹות ַה ְּב ִריתֶ ,א ָחד ֱא ֵ
ַא ְר ַּבע ִא ָּמהֹותְׁ ,ש ָ

חּוט ָרא,
נּוראְּ ,ד ָׂש ַרף ְל ְ
תֹורא ,וְ ָׁש ָתא ְל ַמּיָ אְּ ,ד ָכ ָבה ְל ָ
וְ ָא ָתא ָ
ְד ִה ָּכה ְל ַכ ְל ָּבאְּ ,דנָ ַׁשְך ְלׁשּונְ ָראְּ ,ד ָא ְכ ָלה ְלגַ ְדיָ א
 ְדזַ ִּבין ַא ָּבא ִּב ְת ֵרי זּוזֵ יַ ,חד ּגַ ְדיָ אַ ,חד ּגַ ְדיָ א.נּורא,
תֹוראְּ ,ד ָׁש ָתא ְל ַמּיָ אְּ ,ד ָכ ָבה ְל ָ
ׁשֹוחט ,וְ ָׁש ַחט ְל ָ
וְ ָא ָתא ַה ֵ
חּוט ָראְ ,ד ִה ָּכה ְל ַכ ְל ָּבאְּ ,דנָ ַׁשְך ְלׁשּונְ ָראְּ ,ד ָא ְכ ָלה ְלגַ ְדיָ א
ְּד ָׂש ַרף ְל ְ
 ְדזַ ִּבין ַא ָּבא ִּב ְת ֵרי זּוזֵ יַ ,חד ּגַ ְדיָ אַ ,חד ּגַ ְדיָ א.תֹוראְּ ,ד ָׁש ָתא ְל ַמּיָ א,
ׁשֹוחטְּ ,ד ָׁש ַחט ְל ָ
וְ ָא ָתא ַמ ְל ַאְך ַה ָּמוֶ ת ,וְ ָׁש ַחט ְל ֵ
א,ד ִה ָּכה ְל ַכ ְל ָּבאְּ ,דנָ ַׁשְך ְלׁשּונְ ָראְּ ,ד ָא ְכ ָלה ְלגַ ְדיָ א
חּוט ָר ְ
נּוראְּ ,ד ָׂש ַרף ְל ְ
ְּד ָכ ָבה ְל ָ
 ְדזַ ִּבין ַא ָּבא ִּב ְת ֵרי זּוזֵ יַ ,חד ּגַ ְדיָ אַ ,חד ּגַ ְדיָ א.תֹוראְּ ,ד ָׁש ָתא
וְ ָא ָתא ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ,וְ ָׁש ַחט ְל ַמ ְל ָאְך ַה ָּמוֶ תְּ ,ד ָׁש ַחט ְל ָ
חּוט ָראְּ ,ד ִה ָּכה ְל ַכ ְל ָּבאְּ ,דנָ ַׁשְך ְלׁשּונְ ָרא,
נּוראְּ ,ד ָׂש ַרף ְל ְ
ְל ַמּיָ אְּ ,ד ָכ ָבה ְל ָ
ְּד ָא ְכ ָלה ְלגַ ְדיָ א
ְ -דזַ ִּבין ַא ָּבא ִּב ְת ֵרי זּוזֵ יַ ,חד ּגַ ְדיָ אַ ,חד ּגַ ְדיָ א:

פרשת ביכורים
דברים כ״ו

חזרות
ָתבוֹ א ָ ּ -ת ִביא
אתי
את  -בָ ִ
ּובָ ָ
אתי
וַ י ְִבאֵ נ ּו  -הֵ בֵ ִ

ש ר ה׳ אֱ לֹהֶ ָ
ָש ְב ּ ָת ָּב ּה :
יך ֹנ ֵת ן ְל ָך ַנ ֲח לָ ה וִ ִיר ְ ׁש ּ ָת ּה וְ י ַׁ
(א) וְ הָ יָה ִּכ י ָת בוֹ א ֶא ל הָ ָא ֶר ץ אֲ ׁ ֶ
שר ה׳ אֱ לֹהֶ ָ
יך נ ֵֹתן לָ ְך וְ ַׂש ְמ ּ ָת
שר ּ ָת ִביא מֵ ַא ְר ְצ ָך אֲ ׁ ֶ
אשית ָּכל ּ ְפ ִרי הָ אֲ ָד ָמה אֲ ׁ ֶ
(ב) וְ לָ ַק ְח ּ ָת מֵ ֵר ִׁ
שר י ְִבחַ ר ה׳ אֱ לֹהֶ ָ
שר
את אֶ ל הַ כּ ֹהֵ ן אֲ ׁ ֶ
יך ְל ַׁש ּ ֵכן ְׁשמוֹ ָׁשם( :ג) ּובָ ָ
בַ ּ ֶטנֶא וְ הָ לַ ְכ ּ ָת אֶ ל הַ ּ ָמקוֹ ם אֲ ׁ ֶ
י ְִהיֶה ַּביּ ִָמים הָ הֵ ם וְ ָא ַמ ְר ּ ָת אֵ לָ יו

נ ַָתן ×7
הארץ ופרותיה ×3
עבדות מצרים ×1
הארץ ופרותיה
וכל טוב ×3

(ד)
(ה)

שר נִ ְ ׁש ַּבע ה׳ לַ אֲ ב ֵֹתינ ּו לָ ֶתת לָ נוּ:
אתי אֶ ל הָ ָא ֶרץ אֲ ׁ ֶ
ִ ּכי בָ ִ

וְ לָ ַקח הַ כּ ֹהֵ ן ...וְ ִה ִ ּניחוֹ

מקרא א׳

וְ לָ ַקח הַ כּ ֹהֵ ן הַ ּ ֶטנֶא ִמיּ ֶָד ָך וְ ִה ִ ּניחוֹ ִל ְפנֵי ִמ ְז ַּבח ה׳ אֱ לֹהֶ ָ
יך:
ית וְ ָא ַמ ְר ּ ָת ִל ְפנֵי ה׳ אֱ לֹהֶ ָ
יך
וְ ָענִ ָ
אֲ ַר ִּמי אֹבֵ ד ָא ִבי ַוי ּ ֵֶרד ִמ ְצ ַרי ְָמה ַויָּגָ ר ָׁשם ִ ּב ְמ ֵתי ְמ ָעט ַוי ְִהי ָׁשם ְלגוֹ י ָ ּגדוֹ ל ָעצוּם ו ָָרב:

א

(ו)

ַוי ּ ֵָרע ּו א ָֹתנ ּו הַ ִּמ ְצ ִרים ַוי ְַע ּנוּנ ּו וַ י ְִּּתנ ּו ָעלֵ ינ ּו עֲ ב ָֹדה ָק ָׁשה:

ב

(ז)

ַו ִ ּנ ְצ ַעק ֶאל ה׳ אֱ לֹהֵ י אֲ ב ֵֹתינ ּו

ג

ה׳ אֱ לֹהֶ ָ
יך ×9
ה׳ ×11

ִה ַּג ְד ִּתי הַ יּוֹ ם לַ ה׳ אֱ לֹהֶ ָ
יך

הַ כּ ֹהֵ ן ...וְ ָא ַמ ְר ּ ָת אֵ לָ יו

					

ִש ַמע ה׳ ֶאת קֹלֵ נ ּו
ַויּ ְ ׁ

ַויּ ְַרא ֶאת ָענְ יֵנ ּו וְ ֶאת עֲ ָמלֵ נ ּו וְ ֶאת לַ חֲצֵ נוּ:

ג

(ח)

ַויּוֹ ִצאֵ נ ּו ה׳ ִמ ִּמ ְצ ַריִם ְ ּביָד ֲחז ָָקה ו ִּב ְזר ַֹע נְ ט ּויָה ו ְּבמ ָֹרא ָ ּגדֹל ו ְּבאֹתוֹ ת ו ְּבמ ְֹפ ִתים:

ב

(ט)

וַ י ְִבאֵ נ ּו ֶאל הַ ּ ָמקוֹ ם הַ זֶּה וַ י ּ ִֶּתן לָ נ ּו ֶאת הָ ָא ֶרץ הַ זֹּאת ֶא ֶרץ זָבַ ת חָ לָ ב ו ְּדבָ ׁש:

א

(י)

שר נ ַָת ּ ָתה ִּלי ה׳
אשית ּ ְפ ִרי הָ אֲ ָד ָמה אֲ ׁ ֶ
אתי ֶאת ֵר ִ ׁ
וְ ַע ּ ָתה ִה ּנֵה הֵ בֵ ִ

(יא)

ית ִל ְפנֵי ה׳ אֱ לֹהֶ ָ
וְ ִה ּנ ְַח ּתוֹ ִל ְפנֵי ה׳ אֱ לֹהֶ ָ
יך:
יך וְ ִה ְ ׁש ּ ַתחֲוִ ָ
שר נ ַָתן ְל ָך ה׳ אֱ לֹהֶ ָ
שר ְ ּב ִק ְר ּ ֶב ָך:
ית ָך ַא ּ ָתה וְ הַ ּ ֵלוִ י וְ הַ ּגֵר אֲ ׁ ֶ
יך ו ְּלבֵ ֶ
וְ ָׂש ַמ ְח ּ ָת ְבכָ ל הַ ּטוֹ ב אֲ ׁ ֶ

ית וְ ָא ַמ ְר ּ ָת
וְ ָענִ ָ
ִל ְפנֵי ה׳ אֱ לֹהֶ יךָ

מקרא ב׳

ית...
וְ ִה ּנ ְַח ּתוֹ  ...וְ ִה ְׁש ּ ַתחֲוִ ָ
וְ ָׂש ַמ ְח ּ ָת ְבכָ ל הַ ּטוֹ ב

דצ"ך עד"ש באח"ב  -עשר המכות :מבנה ומשמעות
ּ ֵת ַדע ִּכי

ֹשה (הַ ְׁש ּ ֵכם)
ֹאמר ה' אֶ ל מ ׁ ֶ
וַ י ּ ֶ
(ל ְפנֵי פַ ְרעֹה)
ַּבבּ ֶֹקר וְ ִה ְת ַי ֵ ּצב ִ
(ה ּנֵה יוֹ צֵ א הַ ּ ָמי ְָמה)
ִ

ֹשה ּבֹא אֶ ל ּ ַפ ְרעֹה
ֹאמר ה' אֶ ל מ ׁ ֶ
וַ י ּ ֶ

ׁ ַש ַּלח ַע ִּמי וְ י ַַע ְב ֻדנִ י שלח

ׁ ַש ַּלח ַע ִּמי וְ י ַַע ְב ֻדנִ י וְ ִאם ָמאֵ ן אַ ּ ָתה ְל ׁ ַש ּ ֵלחַ ִ ...ה ּנֵה
התראה פומבית לפרעה בארמונו

התראה אישית של משה לפרעה בבוקר ביאור

דם

צפרדע

כנים

שמות ז׳ ,יד-כה

שמות ז׳ ,כה-כט  -ח׳ ,א-יא

שמות ח׳ ,יב-טו

ֹשה ָּכבֵ ד לֵ ב ּ ַפ ְרעֹה מֵ אֵ ן ְל ַׁש ּ ַלח הָ ָעם( :טו) לֵ ְך אֶ ל ּ ַפ ְרעֹה ַּבבּ ֶֹקר ִה ּנֵה יֹצֵ א
(יד) ַויֹּאמֶ ר ה׳ ֶאל מ ׁ ֶ
ָ
ְ
שר נ ְֶה ּ ַפך ְלנָחָ ׁש ִּת ַּקח ְ ּבי ֶָדך( :טז) וְ ָא ַמ ְר ּ ָת
הַ ּ ַמי ְָמה וְ נִ ַ ּצ ְב ּ ָת ִל ְק ָראתוֹ ַעל ְ ׂשפַ ת הַ ְיאֹר וְ הַ ּ ַמ ּ ֶטה אֲ ׁ ֶ
ֵאלָ יו ה׳ אֱ לֹהֵ י הָ ִע ְב ִרים ְ ׁשלָ חַ נִ י אֵ לֶ ָ
ש ּ ַלח ֶאת ַע ִּמי וְ י ַַע ְב ֻדנִ י ַּב ִּמ ְד ָּבר וְ ִה ּנֵה לֹא ָׁש ַמ ְע ּ ָת
יך לֵ אמֹר ַׁ

ֹשה בּ ֹא אֶ ל ּ ַפ ְרעֹה וְ ָא ַמ ְר ּ ָת אֵ לָ יו כּ ֹה ָא ַמר ה׳ ַׁש ּ ַלח אֶ ת ַע ִּמי וְ י ַַע ְב ֻדנִ י:
(כו) ַויֹּאמֶ ר ה׳ אֶ ל מ ׁ ֶ
ָ
וְ ִאם ָמאֵ ן ַא ּ ָתה ְל ַׁש ּ ֵלחַ ִה ּנֵה ָאנ ִֹכי ֹנגֵף אֶ ת ָּכל ְ ּגבו ְּלך ַּב ְצפַ ְרדְּ ִעים( :כח) וְ ָׁש ַרץ הַ ְיאֹר ְצפַ ְרדְּ ִעים

שר ְ ּבי ִָדי ַעל הַ ּ ַמיִם
ַעד כּ ֹה( :יז) כּ ֹה ָא ַמר ה׳ ְ ּבזֹאת ּ ֵת ַדע ִּכי אֲ נִ י ה׳ ִה ּנֵה ָאנ ִֹכי ַמ ּ ֶכה ַּב ּ ַמ ּ ֶטה אֲ ׁ ֶ
דצ"ך -
מהיאור
ואדמת
מצרים
(למטה)

שר ַּב ְיאֹר ּ ָתמוּת וּבָ ַא ׁש הַ ְיאֹר וְ נִ ְלא ּו ִמ ְצ ַריִם ִל ְ ׁש ּתוֹ ת
שר ַּב ְיאֹר וְ נֶהֶ ְפכ ּו ְל ָדם( :יח) וְ הַ דָּ ָגה אֲ ׁ ֶ
אֲ ׁ ֶ
ָ
ָ
ֹשה אֱ מֹר אֶ ל ַא ֲהרֹן ַקח ַמ ְּטך וּנְ טֵ ה י ְָדך ַעל מֵ ימֵ י ִמ ְצ ַריִם
ַמיִם ִמן הַ ְיאֹר( :יט) ַויֹּאמֶ ר ה׳ ֶאל מ ׁ ֶ
ַעל ַנ ֲהר ָֹתם ַעל ְיא ֵֹריהֶ ם וְ ַעל ַאגְ מֵ יהֶ ם וְ ַעל ָּכל ִמ ְקוֵה מֵ ימֵ יהֶ ם וְ י ְִהי ּו ָדם וְ הָ יָה ָדם ְ ּבכָ ל אֶ ֶרץ
שר ִצ ּוָה ה׳ ַוי ּ ֶָרם ַּב ּ ַמ ּ ֶטה ַויּ ְַך ֶאת הַ ּ ַמיִם
ֹשה וְ ַא ֲהרֹן ַּכאֲ ׁ ֶ
ִמ ְצ ַריִם וּבָ ֵע ִצים וּבָ אֲ בָ נִ ים( :כ) ַויַּעֲ שׂ ּו כֵ ן מ ׁ ֶ
שר
שר ַּב ְיאֹר ְל ָדם( :כא) וְ הַ דָּ ָגה אֲ ׁ ֶ
שר ַּב ְיאֹר ְל ֵעינֵי פַ ְרעֹה ו ְּל ֵעינֵי עֲ בָ ָדיו ַויֵּהָ ְפכ ּו ָּכל הַ ּ ַמיִם אֲ ׁ ֶ
אֲ ׁ ֶ

(כז)

ַקח ַמ ְּט ָך וּנְ טֵ ה י ְָד ָך
ָ
טך (ח',א)
נְ טֵ ה אֶ ת י ְָד ָך ְ ּב ַמ ּ ֶ
(ז',יט)

וּבָ אַ ׁש הַ ְיאֹר
וַ ִּת ְבאַ ׁש

(ז' ,יח)

הָ אָ ֶרץ (ח' ,י)

ַע ל ַנ ֲה ר ָֹת ם ַע ל ְי א ֵֹר יהֶ ם
וְ ַעל

מיהֶ ם( ...ח',יט)
אַ גְ ֵ

ַע ל הַ ְ ּנ הָ רֹת ַע ל הַ ְי א ִֹר ים
וְ ַעל הָ אֲ ַג ִּמים

(ט' ,א)

ַּב ְיאֹר מֵ ָתה ַו ִי ּ ְב ַא ׁש הַ ְיאֹר וְ לֹא י ְָכל ּו ִמ ְצ ַר ִים ִל ְ ׁש ּתוֹ ת ַמ ִים ִמן הַ ְיאֹר ַו ְי ִהי הַ דָּ ם ְ ּבכָ ל ֶא ֶרץ
שר דִּ ֶּבר
ִמ ְצ ָריִם( :כב) ַויַּעֲ ׂש ּו כֵ ן חַ ְרטֻ ּ ֵמי ִמ ְצ ַריִם ְ ּבלָ טֵ יהֶ ם ַו ֶי ּ ֱחזַק לֵ ב ּ ַפ ְרעֹה וְ לֹא ָׁש ַמע אֲ לֵ הֶ ם ַּכאֲ ׁ ֶ

וְ לֹא ׁ ָש ַמ ע אֲ לֵ הֶ ם ַּכ אֲ ׁ ֶש ר

ה׳( :כג) ַויִּפֶ ן ּ ַפ ְרעֹה ַו ָי ּבֹא ֶאל ֵּביתוֹ וְ לֹא ָׁשת ִל ּבוֹ ַ ּגם לָ זֹאת( :כד) ַוי ּ ְַח ּ ְפר ּו כָ ל ִמ ְצ ַריִם ְס ִביבֹת

דִּ ּ ֶבר ה'

הַ ְיאֹר ַמיִם ִל ְׁש ּתוֹ ת ִ ּכי לֹא י ְָכל ּו ִל ְ ׁש ּתֹת ִמ ּ ֵמימֵ י הַ ְיאֹר( :כה) ַוי ּ ּ ִָמלֵ א ִ ׁש ְב ַעת י ִָמים ַאח ֲֵרי הַ כּ וֹ ת
ה׳ אֶ ת הַ ְיאֹר:

בבתי
מצרים
ובאוכלוסיה
(גובה אדם)

(ז' ,כב; ח' ,י)

יך ו ְּב ִמ ְׁשאֲ רוֹ ֶת ָ
יך ו ְּב ַע ּ ֶמ ָך ו ְּב ַת ּנו ֶּר ָ
ית ָך וּבַ ח ֲַדר ִמ ְׁש ָּכ ְב ָך וְ ַעל ִמ ּ ָט ֶת ָך ו ְּבבֵ ית עֲ בָ ֶד ָ
יך:
וְ ָעל ּו וּבָ א ּו ְ ּבבֵ ֶ
(כט) ו ְּבכָ ה ו ְּב ַע ְּמ ָך ו ְּבכָ ל עֲ בָ ֶד ָ
ֹשה אֱ מֹר אֶ ל ַא ֲהרֹן נְ טֵ ה
יך יַעֲ ל ּו הַ ְצפַ ְרדְּ ִעים( :א) ַויֹּאמֶ ר ה׳ אֶ ל מ ׁ ֶ

נְ טֵ ה אֶ ת
י ְָד ָך ְ ּב ַמ ּ ֶט ָך
(ח',א)

נְ טֵ ה אֶ ת
ָ
ַמ ְּטך (ח' ,יב)

ֹש ה אֱ מֹר אֶ ל ַא ֲה רֹן נְ טֵ ה אֶ ת
(יב) ַו יֹּאמֶ ר ה׳ אֶ ל מ ׁ ֶ
ַמ ְּט ָך וְ הַ ְך אֶ ת עֲ פַ ר הָ ָא ֶרץ וְ הָ יָה ְל ִכ ִ ּנ ם ְ ּבכָ ל אֶ ֶרץ
ִמ ְצ ָריִם( :יג) ַויַּעֲ ׂש ּו כֵ ן ַויֵּט ַא ֲהרֹן ֶאת יָדוֹ ְב ַמ ּ ֵטה ּו ַוי ּ ְַך
אֶ ת עֲ פַ ר הָ ָא ֶרץ ו ְַּת ִהי הַ ִּכ ּנָם ָּב ָא ָדם וּבַ ְ ּבהֵ ָמה ָּכל עֲ פַ ר

אֶ ת י ְָד ָך ְ ּב ַמ ּ ֶט ָך ַעל הַ ְ ּנהָ רֹת ַעל הַ ְיא ִֹרים וְ ַעל הָ אֲ ַג ִּמים וְ הַ ַעל אֶ ת הַ ְצפַ ְרדְּ ִעים ַעל אֶ ֶרץ ִמ ְצ ָריִם:

הָ ָא ֶר ץ הָ יָה ִכ ִ ּנ ים ְ ּב כָ ל אֶ ֶר ץ ִמ ְצ ָר ִי ם( :יד) ַו יַּעֲ שׂ ּו כֵ ן

(ב) ַויֵּט ַא ֲהרֹן אֶ ת יָדוֹ ַעל מֵ ימֵ י ִמ ְצ ָריִם ו ּ ַַת ַעל הַ ְ ּצפַ ְרדֵּ ַע ו ְַּתכַ ס אֶ ת אֶ ֶרץ ִמ ְצ ָריִם( :ג) ַויַּעֲ שׂ ּו כֵ ן

הַ חַ ְרטֻ ִּמים ְ ּבלָ טֵ יהֶ ם ְלהוֹ ִציא ֶאת הַ ִּכ ִ ּנים וְ לֹא ָיכֹל ּו

ֹשה ו ְּל ַא ֲהרֹן
הַ חַ ְרטֻ ִּמים ְ ּבלָ טֵ יהֶ ם ַויַּעֲ ל ּו אֶ ת הַ ְצפַ ְרדְּ ִעים ַעל אֶ ֶרץ ִמ ְצ ָריִם( :ד) ַויּ ְִק ָרא פַ ְרעֹה ְלמ ׁ ֶ

ֹאמר ּו הַ חַ ְרטֻ ִּמם
ו ְַּת ִהי הַ ִּכ ּנָם ָּב ָא ָדם וּבַ ְ ּבהֵ ָמה( :טו) ַויּ ְ
אֶ ל ּ ַפ ְרעֹה ֶא ְצ ַּבע אֱ ל ִֹהים ִהוא ַו ֶיּ ֱחזַק לֵ ב ּ ַפ ְרעֹה וְ לֹא

ַויֹּאמֶ ר הַ ְע ִּתיר ּו אֶ ל ה׳ וְ יָסֵ ר הַ ְצפַ ְרדְּ ִעים ִמ ּ ֶמ ִ ּני וּמֵ ַע ִּמי וַאֲ ַׁש ְּלחָ ה אֶ ת הָ ָעם וְ ִיז ְ ְּבח ּו לַ ה׳( :ה) ַויֹּאמֶ ר
ֹשה ְלפַ ְרעֹה ִה ְת ּ ָפאֵ ר ָעלַ י ְל ָמ ַתי ַא ְע ִּתיר ְל ָך וְ לַ עֲ בָ ֶד ָ
יך ו ְּל ַע ְּמ ָך ְלהַ ְכ ִרית הַ ְצפַ ְרדְּ ִעים ִמ ְּמ ָך
מ ֶׁ

שר דִּ ּ ֶבר ה׳:
ָׁש ַמע אֲ לֵ הֶ ם ַּכאֲ ׁ ֶ

ו ִּמ ָּב ּ ֶת ָ
יך ַרק ַּב ְיאֹר ִּת ּ ָׁש ַא ְרנָה( :ו) ַויֹּאמֶ ר ְל ָמחָ ר ַויֹּאמֶ ר ִּכ ְדבָ ְר ָך ְל ַמ ַען ּ ֵת ַדע ִּכי אֵ ין ַּכה׳ אֱ לֹהֵ ינוּ:
יך וּמֵ עֲ בָ ֶד ָ
(ז) וְ סָ ר ּו הַ ְצפַ ְרדְּ ִעים ִמ ְּמ ָך ו ִּמ ָּב ּ ֶת ָ
ֹשה וְ ַא ֲהרֹן
יך וּמֵ ַע ּ ֶמ ָך ַרק ַּב ְיאֹר ִּת ּ ָׁש ַא ְרנָה( :ח) ַויֵּצֵ א מ ׁ ֶ
ֹשה
שר ָׂשם ְלפַ ְרעֹה( :ט) ַויּ ַַעשׂ ה׳ ִּכ ְדבַ ר מ ׁ ֶ
ֹשה אֶ ל ה׳ ַעל דְּ בַ ר הַ ְצפַ ְרדְּ ִעים אֲ ׁ ֶ
מֵ ִעם ּ ַפ ְרעֹה ַויּ ְִצ ַעק מ ׁ ֶ

× 14במכת דם
ְיאֹר -
× 4במכת צפרדע

ַויָּמֻ ת ּו הַ ְצפַ ְרדְּ ִעים ִמן הַ ָּב ִּתים ִמן הַ חֲצֵ רֹת ו ִּמן הַ ּ ָׂשדֹת( :י) ַויּ ְִצ ְ ּבר ּו א ָֹתם ח ֳָמ ִרם ח ֳָמ ִרם ו ִַּת ְב ַא ׁש
שר דִּ ֶּבר ה׳:
הָ ָא ֶרץ( :יא) ַויּ ְַרא ּ ַפ ְרעֹה ִּכי הָ י ְָתה הָ ְרוָחָ ה וְ הַ ְכ ֵּבד אֶ ת ִלבּ וֹ וְ לֹא ָׁש ַמע אֲ לֵ הֶ ם ַּכאֲ ׁ ֶ

ערוב

דבר

שחין

שמות ח׳ ,טז-כח

שמות ט׳ ,א-ז

שמות ט׳ ,א-ז

ֹשה הַ ְׁש ּ ֵכם ַּבבּ ֶֹקר וְ ִה ְת ַי ֵ ּצב ִל ְפנֵי פַ ְרעֹה ִה ּנֵה יוֹ צֵ א הַ ּ ָמי ְָמה וְ ָא ַמ ְר ּ ָת אֵ לָ יו
(טז) ַויֹּאמֶ ר ה׳ אֶ ל מ ׁ ֶ
כּ ֹה ָא ַמר ה׳ ַׁש ּ ַלח ַע ִּמי וְ י ַַע ְב ֻדנִ י( :יז) ִּכי ִאם אֵ ינְ ָך ְמ ַׁש ּ ֵלחַ אֶ ת ַע ִּמי ִהנְ נִ י ַמ ְׁש ִליחַ ְ ּב ָך וּבַ עֲ בָ ֶד ָ
יך

ֹשה בּ ֹא אֶ ל ּ ַפ ְרעֹה וְ ִד ַּב ְר ּ ָת אֵ לָ יו כּ ֹה ָא ַמר ה׳ אֱ לֹהֵ י הָ ִע ְב ִרים ַׁש ּ ַלח אֶ ת ַע ִּמי
(א) ַויֹּאמֶ ר ה׳ אֶ ל מ ׁ ֶ
שר ַּב ּ ָׂש ֶדה
וְ י ַַע ְב ֻדנִ י( :ב) ִּכי ִאם ָמאֵ ן ַא ּ ָתה ְל ַׁש ּ ֵלחַ וְ עוֹ ְד ָך ַמ ֲחזִיק ָּבם( :ג) ִה ּנֵה יַד ה׳ הוֹ יָה ְ ּב ִמ ְקנְ ָך אֲ ׁ ֶ

ֹש ה הַ ּ ָׁש ַמ ְי ָמ ה ְל ֵע י נֵי
חָ ְפ נֵיכֶ ם ּ ִפ יחַ ִּכ ְב ָׁש ן ּו ְז ָר קוֹ מ ׁ ֶ

וְ ִה ְפלָ ה ה׳ ֵּבין ִמ ְקנֵה ִי ְ ׂש ָראֵ ל

פַ ְר עֹה( :ט) וְ הָ יָה ְל ָא בָ ק ַע ל ָּכ ל ֶא ֶר ץ ִמ ְצ ָר ִי ם וְ הָ יָה

שר ַע ִּמי עֹמֵ ד ָעלֶ יהָ ְל ִב ְל ִּתי הֱיוֹ ת ָׁשם ָערֹב ְל ַמ ַען ּ ֵת ַדע
ֹשן אֲ ׁ ֶ
יתי בַ יּוֹ ם הַ הוּא אֶ ת אֶ ֶרץ ּג ׁ ֶ
וְ ִה ְפלֵ ִ
ָ
ִ ּכי אֲ נִ י ה׳ ְ ּב ֶק ֶרב הָ ָא ֶרץ( :יט) וְ ַׂש ְמ ִּתי ְפ ֻדת ֵּבין ַע ִּמי וּבֵ ין ַע ּ ֶמך ְל ָמחָ ר י ְִהיֶה הָ אֹת הַ זֶּה( :כ) ַויּ ַַעשׂ

שה
ָשם ה׳ מוֹ ֵעד לֵ אמֹר ָמחָ ר יַעֲ ֶׂ
ִש ָראֵ ל דָּ בָ ר( :ה) ַויּ ֶׂ
וּבֵ ין ִמ ְקנֵה ִמ ְצ ָריִם וְ לֹא יָמוּת ִמ ָּכל ִל ְבנֵי י ְ ׂ

ַע ל הָ ָא ָד ם וְ ַע ל הַ ְ ּב הֵ ָמ ה ִל ְׁש ִח ין ּפ ֵֹר חַ אֲ בַ ְע ּ ֻב עֹת

ה׳ הַ דָּ בָ ר הַ זֶּה ָּב ָא ֶרץ( :ו) ַויּ ַַעשׂ ה׳ אֶ ת הַ דָּ בָ ר הַ זֶּה ִמ ּ ָמ ֳח ָרת ַויּ ָָמת כּ ֹל ִמ ְקנֵה ִמ ְצ ָריִם ו ִּמ ִּמ ְקנֵה

ְ ּבכָ ל אֶ ֶרץ ִמ ְצ ָריִם( :י) ַוי ּ ְִקח ּו אֶ ת ּ ִפיחַ הַ ִ ּכ ְב ָׁשן ַויּ ַַע ְמד ּו

יתה פַ ְרעֹה וּבֵ ית עֲ בָ ָדיו ו ְּבכָ ל אֶ ֶרץ ִמ ְצ ַריִם ִּת ּ ָׁשחֵ ת הָ ָא ֶרץ ִמ ּ ְפנֵי הֶ ָערֹב:
ה׳ ּ ֵכן ַו ָיּבֹא ָערֹב ָּכבֵ ד ֵּב ָ

ִש ָראֵ ל ַעד אֶ חָ ד ַויּ ְִכ ַּבד לֵ ב
ִשלַ ח ּ ַפ ְרעֹה וְ ִה ּנֵה לֹא מֵ ת ִמ ִּמ ְקנֵה י ְ ׂ
ִש ָראֵ ל לֹא מֵ ת אֶ חָ ד( :ז) ַויּ ְׁ
ְבנֵי י ְ ׂ

ֹשה הַ ּ ָׁש ָמ ְי ָמה ַו ְי ִהי ְׁש ִחין
ִל ְפנֵי פַ ְרעֹה ַו ִי ּ ְזרֹק אֹתוֹ מ ׁ ֶ

ֹשה לֹא
ֹשה ו ְּל ַא ֲהרֹן ַויֹּאמֶ ר ְלכ ּו ז ְִבח ּו לֵ אלֹהֵ יכֶ ם ָּב ָא ֶרץ( :כב) ַויֹּאמֶ ר מ ׁ ֶ
(כא) ַויּ ְִק ָרא פַ ְרעֹה אֶ ל מ ׁ ֶ

ּ ַפ ְרעֹה וְ לֹא ִׁש ּ ַלח אֶ ת הָ ָעם:

ו ְּב ַע ְּמ ָך ו ְּבבָ ּ ֶת ָ
שר הֵ ם ָעלֶ יהָ :
יך אֶ ת הֶ ָערֹב ו ָּמ ְלא ּו ָּב ּ ֵתי ִמ ְצ ַריִם אֶ ת הֶ ָערֹב וְ ַגם הָ אֲ ָד ָמה אֲ ׁ ֶ

עד"ש -

אין התראה

(יח)

ָערֹב ָּכבֵ ד

(ח' ,כ)

דֶּ בֶ ר ָּכבֵ ד ְמאֹד

ַּב ּסו ִּסים ַּב ֲחמ ִֹרים ַּב ְ ּג ַמ ִּלים ַּב ָּב ָקר וּבַ ּצֹאן דֶּ בֶ ר ָּכבֵ ד ְמאֹד:

(ט',ג)

(ד)

(ח)

אֲ בַ ְע ּ ֻב עֹת ּפ ֵֹר חַ ָּב ָא ָד ם וּבַ ְ ּב הֵ ָמ ה:

(יא)

וְ לֹא י ְָכ ל ּו

ֹשה ִמ ּ ְפנֵי הַ ּ ְ ׁש ִחין ִּכי הָ יָה
הַ חַ ְרטֻ ִּמים לַ עֲ מֹד ִל ְפנֵי מ ׁ ֶ

נָכוֹ ן לַ עֲ שׂ וֹ ת ּ ֵכן ִּכי ּתוֹ עֲ בַ ת ִמ ְצ ַריִם נִ ז ְַּבח לַ ה׳ אֱ לֹהֵ ינ ּו הֵ ן נִ ז ְַּבח אֶ ת ּתוֹ עֲ בַ ת ִמ ְצ ַריִם ְל ֵעינֵיהֶ ם
ֹאמר אֵ לֵ ינוּ:
שר י ַ
ֹשת י ִָמים נֵלֵ ְך ַּב ִּמ ְד ָּבר וְ זָבַ ְחנ ּו לַ ה׳ אֱ לֹהֵ ינ ּו ַּכאֲ ׁ ֶ
וְ לֹא י ְִס ְקלֻ נוּ( :כג) דֶּ ֶר ְך ְׁשל ׁ ֶ

הַ ּ ְ ׁש ִחין ַּבחַ ְרטֻ ִּמם ו ְּבכָ ל ִמ ְצ ָריִם( :יב) ַויְחַ זֵּק ה׳ אֶ ת לֵ ב

(כד) ַויֹּאמֶ ר ּ ַפ ְרעֹה ָאנ ִֹכי אֲ ַׁש ּ ַלח אֶ ְתכֶ ם ּוזְבַ ְח ּ ֶתם לַ ה׳ אֱ לֹהֵ יכֶ ם ַּב ִּמ ְד ָּבר ַרק הַ ְרחֵ ק לֹא ַת ְר ִחיק ּו
ֹשה ִה ּנֵה ָאנ ִֹכי יוֹ צֵ א מֵ ִע ּ ָמ ְך וְ הַ ְע ּ ַת ְר ִּתי אֶ ל ה׳ וְ סָ ר הֶ ָערֹב
לָ לֶ כֶ ת הַ ְע ִּתיר ּו ַּבעֲ ִדי( :כה) ַויֹּאמֶ ר מ ׁ ֶ
ִמ ּ ַפ ְרעֹה מֵ עֲ בָ ָדיו וּמֵ ַע ּמוֹ ָמחָ ר ַרק ַאל יֹסֵ ף ּ ַפ ְרעֹה הָ ֵתל ְל ִב ְל ִּתי ַׁש ּ ַלח אֶ ת הָ ָעם ִלזְבּ ֹחַ לַ ה׳:

ֹשה וְ אֶ ל ַא ֲהרֹן ְקח ּו לָ כֶ ם ְמלֹא
ַויֹּאמֶ ר ה׳ ֶאל מ ׁ ֶ

ֹשה:
שר דִּ ֶּבר ה׳ אֶ ל מ ׁ ֶ
ּ ַפ ְרעֹה וְ לֹא ָׁש ַמע אֲ לֵ הֶ ם ַּכאֲ ׁ ֶ

(כו)

ֹשה ַויָּסַ ר הֶ ָערֹב ִמ ּ ַפ ְרעֹה מֵ עֲ בָ ָדיו
ֹשה מֵ ִעם ּ ַפ ְרעֹה ַויּ ְֶע ּ ַתר אֶ ל ה׳( :כז) ַויּ ַַעשׂ ה׳ ִּכ ְדבַ ר מ ׁ ֶ
ַויֵּצֵ א מ ׁ ֶ
וּמֵ ַע ּמוֹ לֹא נִ ְׁש ַאר אֶ חָ ד( :כח) ַויּ ְַכ ֵּבד ּ ַפ ְרעֹה אֶ ת ִלבּ וֹ ַּגם ַּב ּ ַפ ַעם הַ זֹּאת וְ לֹא ִׁש ּ ַלח אֶ ת הָ ָעם:

ברד

ארבה

חשך

שמות ט׳ ,יג-לה

שמות י׳ ,א-כ

שמות י׳ ,כא-כט

ֹשה ּבֹא ֶאל ּ ַפ ְרעֹה ִּכי אֲ נִ י ִה ְכ ַּב ְד ִּתי אֶ ת ִלבּ וֹ וְ ֶאת לֵ ב עֲ בָ ָדיו ְל ַמ ַען ִׁש ִתי
(א) ַויֹּאמֶ ר ה׳ ֶאל מ ׁ ֶ
ָ
ָ
שר ִה ְת ַע ּ ַל ְל ִּתי ְ ּב ִמ ְצ ַריִם וְ ֶאת
את ַֹתי אֵ ּ ֶלה ְ ּב ִק ְרבּ וֹ ( :ב) ו ְּל ַמ ַען ְּתסַ ּ ֵפר ְ ּב ָא ְזנֵי ִבנְ ך וּבֶ ן ִ ּבנְ ך ֵאת אֲ ׁ ֶ
ֹ

ֹש ה נְ טֵ ה י ְָד ָך ַע ל הַ ּ ָׁש ַמ ִי ם
(כא) ַו יֹּאמֶ ר ה׳ ֶא ל מ ׁ ֶ
ְ
ֹש ך ( :כב) ַו יֵּט
ֹש ְך ַע ל אֶ ֶר ץ ִמ ְצ ָר ִי ם וְ יָמֵ ׁש ח ׁ ֶ
יה י ח ׁ ֶ
וִ ִ

ֹאמר ּו ֵאלָ יו כּ ֹה
ֹשה וְ ַא ֲהרֹן ֶאל ּ ַפ ְרעֹה ַוי ּ ְ
יד ְע ּ ֶתם ִ ּכי אֲ נִ י ה׳( :ג) ַו ָי ּבֹא מ ׁ ֶ
ש ְמ ִּתי בָ ם וִ ַ
ש ר ַׂ
את ַֹתי אֲ ׁ ֶ
ֹ

ֹש ְך אֲ פֵ לָ ה ְ ּב כָ ל
ֹש ה אֶ ת יָדוֹ ַע ל הַ ּ ָׁש ָמ ִי ם ַו ְי ִה י ח ׁ ֶ
מ ֶׁ

ָא ַמר ה׳ אֱ לֹהֵ י הָ ִע ְב ִרים ַעד ָמ ַתי מֵ ַאנְ ּ ָת לֵ ָענֹת ִמ ּ ָפנָי ַׁש ּ ַלח ַע ִּמי וְ י ַַע ְב ֻדנִ י( :ד) ִּכי ִאם ָמ ֵאן ַא ּ ָתה
ש ּ ֵלחַ אֶ ת ַע ִּמי ִהנְ נִ י מֵ ִביא ָמחָ ר ַא ְר ֶּבה ִ ּבגְ בֻ לֶ ָך( :ה) וְ ִכ ָּסה ֶאת ֵעין הָ ָא ֶרץ וְ לֹא יוּכַ ל ִל ְראֹת
ְל ַׁ

יש אֶ ת
ֹשת י ִָמים( :כג) לֹא ָרא ּו ִא ׁ
אֶ ֶרץ ִמ ְצ ַר ִים ְׁשל ׁ ֶ

ֹשה הַ ְ ׁש ּ ֵכם ַּבבּ ֶֹקר וְ ִה ְת ַי ֵ ּצב ִל ְפנֵי פַ ְרעֹה וְ ָא ַמ ְר ּ ָת ֵאלָ יו כּ ֹה ָא ַמר ה׳ אֱ לֹהֵ י
(יג) ַויֹּאמֶ ר ה׳ אֶ ל מ ׁ ֶ
הָ ִע ְב ִרים ַׁש ּ ַלח אֶ ת ַע ִּמי וְ י ַַע ְב ֻדנִ י( :יד) ִ ּכי ַּב ּ ַפ ַעם הַ זֹּאת אֲ נִ י ׁשֹלֵ חַ אֶ ת ָּכל ַמ ֵּגפ ַֹתי ֶאל ִל ְ ּבךָ
וּבַ עֲ בָ ֶד ָ
ָא ְך
יך ו ְּב ַע ּ ֶמ ָך ַּבעֲ בוּר ּ ֵת ַדע ִּכי ֵאין ָּכמֹנִ י ְ ּבכָ ל הָ ָא ֶרץ( :טו) ִּכי ַע ּ ָתה ָׁשלַ ְח ִּתי אֶ ת י ִָדי ו ַ
אוֹ ְת ָך וְ אֶ ת ַע ְּמ ָך ַּבדָּ בֶ ר ו ִַּת ָּכחֵ ד ִמן הָ ָא ֶרץ( :טז) וְ אוּלָ ם ַּבעֲ בוּר זֹאת הֶ עֱ ַמ ְד ִּת ָ
יך ַּבעֲ בוּר הַ ְרא ְֹת ָך
אֶ ת כּ ִֹחי ו ְּל ַמ ַען סַ ּ ֵפר ְ ׁש ִמי ְ ּבכָ ל הָ ָא ֶרץ:

(יז)

ש ְּלחָ ם:
עוֹ ְד ָך ִמ ְס ּתוֹ לֵ ל ְ ּב ַע ִּמי ְל ִב ְל ִּתי ַׁ

(יח)

בַ ּ ָׂש ֶדה וְ לֹא י ֵָאסֵ ף הַ ַּבי ְָתה וְ י ַָרד עֲ לֵ הֶ ם הַ ָּב ָרד וָמֵ תוּ( :כ) הַ יּ ֵָרא אֶ ת דְּ בַ ר ה׳ מֵ ַע ְב ֵדי ּ ַפ ְרעֹה הֵ נִ יס

בא"ח -

(למעלה)

הַ ִ ּנ ְׁשאֶ ֶרת לָ כֶ ם ִמן הַ ָּב ָרד
(י',ה)

ה...כבֵ ד ְמאֹד
ָּ
הָ אַ ְר ּ ֶב

שר לֹא ָׂשם ִל ּבוֹ ֶאל דְּ בַ ר ה׳ ַויַּעֲ זֹב ֶאת עֲ בָ ָדיו
אֶ ת עֲ בָ ָדיו וְ אֶ ת ִמ ְקנֵה ּו ֶאל הַ ָּב ִּתים( :כא) וַאֲ ׁ ֶ
יהי בָ ָרד ְ ּבכָ ל אֶ ֶרץ
ֹשה נְ טֵ ה אֶ ת י ְָד ָך ַעל הַ ּ ָׁש ַמיִם וִ ִ
וְ אֶ ת ִמ ְקנֵה ּו ַּב ּ ָׂש ֶדה( :כב) ַויֹּאמֶ ר ה׳ ֶאל מ ׁ ֶ

ו ְּל ַמ ַע ן ַס ּ ֵפ ר ְׁש ִמ י ְ ּב כָ ל
הָ אָ ֶרץ

(ט' ,טז)

ו ְּל ַמ ַען ְּת ַס ּ ֵפר ְ ּבאָ זְ נֵי ִבנְ ָך
ָ
וּבֶ ן ִ ּבנְ ך (י' ,ב)

אֶ ֶר ץ ִמ ְצ ַר ִי ם ֵמ אָ ז הָ ְי ָת ה
ְלגוֹ י (ט',כד)

ֹשה אֶ ת ַמ ּ ֵטה ּו
שב הַ ּ ָׂש ֶדה ְ ּבאֶ ֶרץ ִמ ְצ ָריִם( :כג) ַויֵּט מ ׁ ֶ
ִמ ְצ ָריִם ַעל הָ ָא ָדם וְ ַעל הַ ְ ּבהֵ ָמה וְ ַעל ָּכל ֵע ֶׂ
ַעל הַ ּ ָׁש ַמיִם וה׳ נ ַָתן קֹלֹת וּבָ ָרד ו ִַּתהֲלַ ְך אֵ ׁש ָא ְרצָ ה ַוי ּ ְַמטֵ ר ה׳ ָּב ָרד ַעל אֶ ֶרץ ִמ ְצ ָריִם( :כד) ַוי ְִהי

ַעד הַ י ּוֹ ם הַ זֶּה

שר לֹא הָ יָה כָ מֹה ּו ְ ּבכָ ל אֶ ֶרץ ִמ ְצ ַריִם מֵ ָאז
בָ ָרד וְ אֵ ׁש ִמ ְתלַ ַּקחַ ת ְ ּבתוֹ ְך הַ ָּב ָרד ָּכבֵ ד ְמאֹד אֲ ׁ ֶ
שר ַּב ּ ָׂש ֶדה מֵ ָא ָדם וְ ַעד ְ ּבהֵ ָמה וְ אֵ ת
הָ י ְָתה ְלגוֹ י( :כה) ַוי ּ ְַך הַ ָּב ָרד ְ ּבכָ ל אֶ ֶרץ ִמ ְצ ַריִם אֵ ת ָּכל אֲ ׁ ֶ

י ַָד ְע ִּתי ִּכי טֶ ֶרם

שב הַ ּ ָׂש ֶדה ִה ָּכה הַ ָּב ָרד וְ אֶ ת ָּכל ֵעץ הַ ּ ָׂש ֶדה ִׁש ּ ֵבר:
ָּכל ֵע ֶׂ

(כו)

(י',יד)

ִהנְ נִ י

שר לֹא הָ יָה כָ מֹה ּו ְ ּב ִמ ְצ ַריִם ְל ִמן הַ יּוֹ ם ִה ּו ְָס ָדה וְ ַעד ָע ּ ָתה:
ַמ ְמ ִטיר ָּכ ֵעת ָמחָ ר ָּב ָרד ָּכבֵ ד ְמאֹד אֲ ׁ ֶ
שר י ּ ִָמצֵ א
שר ְל ָך ַּב ּ ָׂש ֶדה ָּכל הָ ָא ָדם וְ הַ ְ ּבהֵ ָמה אֲ ׁ ֶ
(יט) וְ ַע ּ ָתה ְ ׁשלַ ח הָ ֵעז ֶאת ִמ ְקנְ ָך וְ אֵ ת ָּכל אֲ ׁ ֶ

מן השמים
והשמש

ָּב ָרד ָּכבֵ ד ְמאֹד

(ט' ,יח)

ִמי ּוֹ ם הֱיוֹ ָתם ַעל הָ אֲ ָד ָמה

הֲטֶ ֶרם ּ ֵת ַדע

(י',ו)

(ט',ל)

(י' ,ז)

שר ָׁשם ְ ּבנֵי
ֹשן אֲ ׁ ֶ
ַרק ְ ּבאֶ ֶרץ ּג ׁ ֶ

אתי הַ ּ ָפ ַעם
ֹשה ו ְּל ַא ֲהרֹן ַויֹּאמֶ ר אֲ לֵ הֶ ם חָ טָ ִ
ִשלַ ח ּ ַפ ְרעֹה ַויּ ְִק ָרא ְלמ ׁ ֶ
ִש ָראֵ ל לֹא הָ יָה ָּב ָרד( :כז) ַויּ ְׁ
י ְׂ
ש ְּלחָ ה
ה׳ הַ ַ ּצדִּ יק וַאֲ נִ י וְ ַע ִּמי הָ ְר ָׁש ִעים( :כח) הַ ְע ִּתיר ּו ֶאל ה׳ וְ ַרב ִמ ְהיֹת קֹלֹת אֱ ל ִֹהים וּבָ ָרד וַאֲ ַׁ

אתי הַ ּ ָפ ַעם
חָ טָ ִ
אתי לַ ה'
חָ טָ ִ

(י' ,טז)

ִש ָר ֵאל הָ יָה אוֹ ר ְ ּבמוֹ ְ ׁשב ָֹתם( :כד) ַוי ּ ְִק ָרא פַ ְרעֹה אֶ ל
י ְׂ

ֶאת הָ ָא ֶרץ וְ ָאכַ ל אֶ ת י ֶֶתר הַ ּ ְפלֵ טָ ה הַ ִ ּנ ְׁשאֶ ֶרת לָ כֶ ם ִמן הַ ָּב ָרד וְ ָאכַ ל אֶ ת ָּכל הָ ֵעץ הַ ּצֹמֵ חַ לָ כֶ ם
שר לֹא ָרא ּו אֲ ב ֶֹת ָ
יך וּבָ ּ ֵתי כָ ל עֲ בָ ֶד ָ
ִמן הַ ּ ָׂש ֶדה( :ו) ו ָּמ ְלא ּו בָ ּ ֶת ָ
יך וַאֲ בוֹ ת
יך וּבָ ּ ֵתי כָ ל ִמ ְצ ַריִם אֲ ׁ ֶ

ֹשה ַויֹּאמֶ ר ְלכ ּו ִע ְבד ּו אֶ ת ה׳ ַרק צֹאנְ כֶ ם ו ְּב ַק ְרכֶ ם
מ ֶׁ
ֹש ה ַ ּג ם
יֻ ָ ּצ ג ַ ּג ם טַ ּ ְפ כֶ ם יֵלֵ ְך ִע ּ ָמ כֶ ם( :כה) ַו יֹּאמֶ ר מ ׁ ֶ

אֲ ב ֶֹת ָ
ֹאמר ּו ַע ְב ֵדי פַ ְרעֹה
יך ִמיּוֹ ם הֱיוֹ ָתם ַעל הָ אֲ ָד ָמה ַעד הַ יּוֹ ם הַ זֶּה ַויִּפֶ ן ַויֵּצֵ א מֵ ִעם ּ ַפ ְרעֹה( :ז) ַויּ ְ
ָשים וְ י ַַע ְבד ּו ֶאת ה׳ אֱ לֹהֵ יהֶ ם הֲטֶ ֶרם ּ ֵת ַדע
ֵאלָ יו ַעד ָמ ַתי י ְִהיֶה זֶה לָ נ ּו ְלמוֹ ֵק ׁש ַׁש ּ ַלח ֶאת הָ אֲ נ ִ ׁ
ֹשה וְ ֶאת ַא ֲהרֹן ֶאל ּ ַפ ְרעֹה ַויֹּאמֶ ר אֲ לֵ הֶ ם ְלכ ּו ִע ְבד ּו ֶאת ה׳
ּשב אֶ ת מ ׁ ֶ
ִ ּכי ָא ְב ָדה ִמ ְצ ָריִם( :ח) ַויּו ַׁ
ֹשה ִ ּבנְ ָע ֵרינ ּו ו ִּב ְז ֵקנֵינ ּו נֵלֵ ְך ְ ּבבָ נֵינ ּו ו ִּב ְבנוֹ ֵתנ ּו ְ ּבצֹאנֵנ ּו
אֱ לֹהֵ יכֶ ם ִמי ו ִָמי הַ ה ְֹל ִכים( :ט) ַויֹּאמֶ ר מ ׁ ֶ
ש ּ ַלח אֶ ְתכֶ ם וְ אֶ ת
שר אֲ ַׁ
ו ִּב ְב ָק ֵרנ ּו נֵלֵ ְך ִ ּכי חַ ג ה׳ לָ נוּ( :י) ַויֹּאמֶ ר אֲ לֵ הֶ ם י ְִהי כֵ ן ה׳ ִע ּ ָמכֶ ם ַּכאֲ ׁ ֶ
טַ ּ ְפכֶ ם ְרא ּו ִ ּכי ָר ָעה ֶנ ֶגד ּ ְפנֵיכֶ ם( :יא) לֹא כֵ ן ְלכ ּו נָא הַ ְ ּגבָ ִרים וְ ִע ְבד ּו ֶאת ה׳ ִּכי א ָֹת ּה ַא ּ ֶתם
ֹשה נְ טֵ ה י ְָד ָך ַעל ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִם
ְמבַ ְק ִ ׁשים ַויְגָ ֶר ׁש א ָֹתם מֵ ֵאת ּ ְפנֵי פַ ְרעֹה( :יב) ַויֹּאמֶ ר ה׳ אֶ ל מ ׁ ֶ
שר ִה ְ ׁש ִאיר הַ ָּב ָרד:
שב הָ ָא ֶרץ ֵאת ָּכל אֲ ׁ ֶ
ָּב ַא ְר ֶּבה וְ י ַַעל ַעל ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָריִם וְ יֹאכַ ל ֶאת ָּכל ֵע ֶׂ

(ט' ,כז)

יש ִמ ּ ַת ְח ּ ָתיו ְׁשל ׁ ֶֹשת י ִָמים ו ְּלכָ ל ְ ּבנֵי
ָא ִחיו וְ לֹא ָקמ ּו ִא ׁ

(יג)

ֹשה ֶאת ַמ ּ ֵטה ּו ַעל ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִם וה׳ נִ הַ ג רוּחַ ָק ִדים ָּב ָא ֶרץ ָּכל הַ יּוֹ ם הַ הוּא וְ כָ ל הַ ָּליְלָ ה
ַויֵּט מ ׁ ֶ
ָשא ֶאת הָ ַא ְר ֶּבה( :יד) ַויּ ַַעל הָ ַא ְר ֶּבה ַעל ָּכל ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִם ַו ָיּנַח ְ ּבכֹל
הַ ּב ֶֹקר הָ יָה וְ רוּחַ הַ ָּק ִדים נ ָׂ

ֹש ֶאת ַּכ ּ ַפי ֶאל ה׳
אתי ֶאת הָ ִעיר ֶא ְפר ׂ
ֹשה ְּכצֵ ִ
אֶ ְתכֶ ם וְ לֹא ת ִֹספוּן לַ עֲ מֹד( :כט) ַויֹּאמֶ ר ֵאלָ יו מ ׁ ֶ
הַ ּקֹלוֹ ת י ְֶחדָּ לוּן וְ הַ ָּב ָרד לֹא י ְִהיֶה עוֹ ד ְל ַמ ַען ּ ֵת ַדע ִ ּכי לה׳ הָ ָא ֶרץ( :ל) וְ ַא ּ ָתה וַעֲ בָ ֶד ָ
יך י ַָד ְע ִּתי

ְ ּגבוּל ִמ ְצ ָריִם ָּכבֵ ד ְמאֹד ְלפָ נָיו לֹא הָ יָה כֵ ן ַא ְר ֶּבה ָּכמֹה ּו וְ ַאח ֲָריו לֹא י ְִהיֶה ּ ֵכן( :טו) ַויְכַ ס אֶ ת ֵעין
שר הוֹ ִתיר הַ ָּב ָרד
שב הָ ָא ֶרץ וְ ֵאת ָּכל ּ ְפ ִרי הָ ֵעץ אֲ ׁ ֶ
ש ְך הָ ָא ֶרץ ַויֹּאכַ ל ֶאת ָּכל ֵע ֶׂ
ָּכל הָ ָא ֶרץ ו ּ ֶַת ְח ַׁ

ִּכי טֶ ֶרם ִּת ְיראוּן ִמ ּ ְפנֵי ה׳ אֱ ל ִֹהים( :לא) וְ הַ ּ ִפ ְ ׁש ּ ָתה וְ הַ ּ ְ ׂשע ָֹרה נ ָֻּכ ָתה ִ ּכי הַ ּ ְ ׂשע ָֹרה ָא ִביב וְ הַ ּ ִפ ְ ׁש ּ ָתה

ֹשה
שב הַ ּ ָׂש ֶדה ְ ּבכָ ל אֶ ֶרץ ִמ ְצ ָריִם( :טז) ַוי ְַמהֵ ר ּ ַפ ְרעֹה ִל ְקרֹא ְלמ ׁ ֶ
וְ לֹא נוֹ ַתר ָּכל י ֶֶרק ָּב ֵעץ ו ְּב ֵע ֶׂ
ְ
אתי ַאך הַ ּ ַפ ַעם וְ הַ ְע ִּתיר ּו
אתי לַ ה׳ אֱ לֹהֵ יכֶ ם וְ לָ כֶ ם( :יז) וְ ַע ּ ָתה ָׂשא נָא חַ ּ ָט ִ
ו ְּל ַא ֲהרֹן ַויֹּאמֶ ר חָ ָט ִ

ֹשה מֵ ִעם ּ ַפ ְרעֹה אֶ ת הָ ִעיר
ִ ּג ְבעֹל( :לב) וְ הַ ִח ּ ָטה וְ הַ ּ ֻכ ּ ֶסמֶ ת לֹא נֻכּ ּו ִּכי אֲ ִפילֹת הֵ ּנָה( :לג) ַויֵּצֵ א מ ׁ ֶ
ַוי ּ ְִפרֹשׂ ַּכ ּ ָפיו אֶ ל ה׳ ַוי ּ ְַחדְּ ל ּו הַ ּקֹלוֹ ת וְ הַ ָּב ָרד ו ָּמ ָטר לֹא נִ ּ ַת ְך ָא ְרצָ ה( :לד) ַויּ ְַרא ּ ַפ ְרעֹה ִ ּכי חָ ַדל

לַ ה׳ אֱ לֹהֵ יכֶ ם וְ יָסֵ ר מֵ ָעלַ י ַרק ֶאת הַ ּ ָמוֶת הַ זֶּה( :יח) ַויֵּצֵ א מֵ ִעם ּ ַפ ְרעֹה ַוי ּ ְֶע ּ ַתר ֶאל ה׳( :יט) ַו ַיּ ֲהפ ְֹך

הַ ּ ָמטָ ר וְ הַ ָּב ָרד וְ הַ ּקֹלֹת ַויֹּסֶ ף לַ ֲחטֹא ַויּ ְַכ ֵּבד ִל ּבוֹ הוּא וַעֲ בָ ָדיו( :לה) ַו ֶי ּ ֱחזַק לֵ ב ּ ַפ ְרעֹה וְ לֹא ִ ׁש ּ ַלח

ִשא אֶ ת הָ ַא ְר ֶּבה ַויּ ְִת ָק ֵעה ּו י ּ ָָמה ּסוּף לֹא נִ ְ ׁש ַאר ַא ְר ֶּבה ֶאחָ ד ְ ּבכֹל ְ ּגבוּל
ה׳ רוּחַ יָם חָ זָק ְמאֹד ַויּ ּ ָׂ

ֹשה:
שר דִּ ֶּבר ה׳ ְ ּביַד מ ׁ ֶ
ִש ָראֵ ל ַּכאֲ ׁ ֶ
ֶאת ְ ּבנֵי י ְ ׂ

ִש ָר ֵאל:
ִמ ְצ ָריִם( :כ) ַויְחַ זֵּק ה׳ ֶאת לֵ ב ּ ַפ ְרעֹה וְ לֹא ִ ׁש ּ ַלח ֶאת ְ ּבנֵי י ְ ׂ

ַא ּ ָתה ִּת ּ ֵתן ְ ּבי ֵָדנ ּו ְזבָ ִחים וְ עֹלֹת וְ ָע ִ ׂשינ ּו לַ ה׳ אֱ לֹהֵ ינוּ:
(כו) וְ ַגם ִמ ְקנֵנ ּו יֵלֵ ְך ִע ּ ָמנ ּו לֹא ִת ּ ָׁש ֵאר ּ ַפ ְרסָ ה ִּכי ִמ ּ ֶמ ּנ ּו
וַ ּ ֶת ְח ׁ ַש ְך
הָ אָ ֶרץ (י' ,טו)

מכת חושך

נִ ַּקח לַ עֲ בֹד אֶ ת ה׳ אֱ לֹהֵ ינ ּו וַאֲ נ ְַחנ ּו לֹא נ ֵַדע ַמה ּנַעֲ בֹד
אֶ ת ה׳ ַעד בּ ֹאֵ נ ּו ָׁש ּ ָמה( :כז) ַויְחַ זֵּק ה׳ אֶ ת לֵ ב ּ ַפ ְרעֹה
ש ְּלחָ ם( :כח) ַויֹּאמֶ ר לוֹ פַ ְרעֹה לֵ ְך מֵ ָעלָ י
וְ לֹא ָאבָ ה ְל ַׁ
ִה ּ ָׁשמֶ ר ְל ָך ַאל ּתֹסֶ ף ְראוֹ ת ּ ָפנַי ִּכי ְ ּביוֹ ם ְרא ְֹת ָך פָ נַי
ֹשה ּ ֵכן דִּ ַּב ְר ּ ָת לֹא א ִֹסף עוֹ ד
ּ ָתמוּת( :כט) ַויֹּאמֶ ר מ ׁ ֶ
ְראוֹ ת ּ ָפנ ָ
ֶיך:

ארבעת הבנים  -במקרא
היזמה

הנושא

השאלה

התשובה בהגדה

שאלת הבן והתשובה במקרא

ב ָר ׁ ָשע

שמות י"ב
וְ הָ יָה ִ ּכי ָתבֹא ּו אֶ ל הָ ָא ֶרץ אֲ ׁ ֶשר י ּ ִֵתן ה׳ לָ כֶ ם ַּכאֲ ׁ ֶשר ִ ּד ּ ֵבר ו ְּׁש ַמ ְר ּ ֶתם

הו ִצ יא אֶ ת ַע ְצ מוֹ ִמ ן
לו  .ו ְּל ִפ י ׁ ֶש ֹ
"לָ כֶ ם" ו לֹא ֹ

ֹאמר ּו אֲ לֵ יכֶ ם ְ ּבנֵיכֶ ם ָמה הָ עֲ ב ָֹדה הַ זֹּאת
וְ הָ יָה ִ ּכי י ְ

הַ ְּכ לָ ל ָּ -כ פַ ר ָּב ִע ָּק ר .וְ אַ ף אַ ּ ָת ה הַ ְק הֵ ה אֶ ת

ִש ָראֵ ל
וַ אֲ ַמ ְר ּ ֶתם זֶבַ ח ּ ֶפ ַסח הוּא לַ ה׳ אֲ ׁ ֶשר ּ ָפ ַסח ַעל ָּב ּ ֵתי ְבנֵי י ְׂ

אתי
"בעֲ בוּר זֶה ָע ׂ ָשה ה' ִלי ְ ּבצֵ ִ
לוַּ :
ִׁש ּנָיו וֶאֱ ָמר ֹ

וְ הָ יָה

ָמה הָ עֲ ב ָֹדה

(כה)

ֹאמר ּו
ִּכי י ְ

הַ זֹּאת לָ כֶ ם:

אֶ ת הָ עֲ ב ָֹדה הַ זֹּאת:

(כו)

אֲ לֵ יכֶ ם

לָ כֶ ם:

ְ ּבנֵיכֶ ם:

ְ ּב ִמ ְצ ַריִם ְ ּבנָגְ ּפ ֹו אֶ ת ִמ ְצ ַריִם וְ אֶ ת ָּב ּ ֵתינ ּו ִה ִ ּציל וַ י ִּּקֹד הָ ָעם וַ י ְִּׁש ּ ַתחֲווּ:

(כז)

ִמ ִּמ ְצ ָ ֽריִם"

(כח)

הרֹן ּ ֵכן ָע ׂשוּ:
ֹשה וְ אַ ֲ
ִש ָראֵ ל ַּכאֲ ׁ ֶשר ִצ ָ ּוה ה׳ אֶ ת מ ׁ ֶ
וַ י ּ ְֵלכ ּו וַ יַּעֲ ׂש ּו ְ ּבנֵי י ְׂ

ִש ָראֵ ל ֵמאֶ ֶרץ ִמ ְצ ַריִם ַעל ִצ ְבא ָֹתם:
הו ִציא ה' אֶ ת ְ ּבנֵי י ְׂ
וַ י ְִהי ְ ּב ֶעצֶ ם הַ י ֹּום הַ זֶּה ֹ

לֹא הָ יָה נִ גְ ָאל:

(שמות י"ב ,נא)

ד וְ ׁ ֶשאֵ ינוֹ יוֹ ֵד ַע ִל ְׁשאוֹ ל

שמות י"ג

(ח)

(שמות י"ג ,ח)

לוִ .א ּל ּו הָ יָה ׁ ָשם
ִלי וְ לֹא ֹ

את י
וְ ִה ַּג ְד ּ ָת ְל ִב נְ ָך ַּב י ֹּו ם הַ ה וּא לֵ א מֹר ַּב עֲ ב וּר זֶה ָע ׂ ָש ה ה׳ ִל י ְ ּב צֵ ִ

לו ׁ ֶש ּנֶאֱ ַמר:
וְ ׁ ֶשאֵ ינוֹ יוֹ ֵ ֽד ַע ִל ְׁשאוֹ ל  -אַ ְּת ּ ְפ ַתח ֹ
"וְ ִה ַּג ְד ּ ָת ְל ִב נְ ָך ַּב י ֹּו ם הַ ה וּא לֵ א מֹר ַּב עֲ ב וּר זֶה

ִמ ִּמ ְצ ָריִם:

אתי ִמ ִּמ ְצ ָריִם"
ָע ׂ ָשה ה' ִלי ְ ּבצֵ ִ
שמות י"ג

וְ הָ יָה ִּכי
ִשאָ ְל ָך
י ְׁ

ָמה הָ עֲ ב ָֹדה

(יד) וְ הָ יָה ִ ּכי ִי ְׁשאָ ְל ָך ִבנְ ָך ָמחָ ר לֵ אמֹר ַמה זֹּאת וְ אָ ַמ ְר ּ ָת אֵ לָ יו ְ ּבחֹזֶק יָד

הַ זֹּאת לָ כֶ ם:

הו ִציאָ נ ּו ה׳ ִמ ִּמ ְצ ַריִם ִמ ּ ֵבית עֲ בָ ִדים:
ֹ

ג ּ ָתם
"וְ אָ ַמ ְר ּ ָת אֵ לָ יו ְ ּבחֹזֶק יָד הוֹ ִציאָ נ ּו ה' ִמ ִּמ ְצ ַר ִים

וַ י ְִהי ִ ּכי ִה ְק ׁ ָשה פַ ְרעֹה ְל ׁ ַש ְּלחֵ נ ּו

(טו)

ִבנְ ָך ָמחָ ר

הרֹג ה׳ ָּכל ְ ּבכוֹ ר ְ ּבאֶ ֶרץ ִמ ְצ ַריִם ִמ ְ ּבכֹר אָ ָדם וְ ַעד ְ ּבכוֹ ר ְ ּבהֵ ָמה ַעל ּ ֵכן
וַ ַי ּ ֲ

לֵ אמֹר:

אות
אֲ נִ י זֹבֵ חַ לַ ה׳ ָּכל ּ ֶפטֶ ר ֶרחֶ ם הַ ְז ּכָ ִרים וְ כָ ל ְ ּבכוֹ ר ָּבנַי אֶ ְפ ֶ ּדה( :טז) וְ הָ יָה ְל ֹ
ַעל י ְָדכָ ה ו ְּלטוֹ טָ פֹת ּ ֵבין ֵעינ ָ
ֶיך ִ ּכי ְ ּבחֹזֶק יָד הוֹ ִציאָ נ ּו ה׳ ִמ ִּמ ְצ ָריִם:

ִמ ּ ֵבית עֲ בָ ִדים"

א חָ כָ ם

דברים ו׳

ִּכי
ִשאָ ְלךָ
י ְׁ
ָ
ִבנְ ך ָמחָ ר

ָמה הָ ֵעדֹת

(כ) ִ ּכי ִי ְׁש ָא ְל ָך ִבנְ ָך ָמחָ ר לֵ אמֹר ָמה הָ ֵעדֹת וְ הַ חֻ ִ ּקים וְ הַ ִּמ ְׁש ּ ָפ ִטים אֲ ׁ ֶשר
ִצ ָ ּוה ה׳ אֱ לֹהֵ ינ ּו אֶ ְתכֶ ם( :כא) וְ אָ ַמ ְר ּ ָת ְל ִבנְ ָך עֲ בָ ִדים הָ יִינ ּו ְלפַ ְרעֹה ְ ּב ִמ ְצ ָריִם

וְ הַ ִּמ ְׁש ּ ָפ ִטים

וַ י ּ ִֹציאֵ נ ּו ה׳ ִמ ִּמ ְצ ַריִם ְ ּביָד ֲחז ָָקה:

לֵ אמֹר:

אֲ ׁ ֶשר ִצ ָ ּוה

יתו ְל ֵעינֵינוּ:
ְ ּב ִמ ְצ ַר ִים ְ ּבפַ ְרעֹה ו ְּבכָ ל ּ ֵב ֹ

ה' אֱ לֹהֵ ינ ּו

הָ ִביא א ָֹתנ ּו לָ ֶתת לָ נ ּו אֶ ת הָ ָא ֶרץ אֲ ׁ ֶשר נִ ְׁש ַּבע לַ אֲ ב ֵֹתינוּ:

אֶ ְתכֶ ם:

לַ עֲ ׂש ֹו ת אֶ ת ָּכ ל הַ חֻ ִ ּקים הָ אֵ ּ ֶל ה ְל ִי ְר אָ ה אֶ ת ה׳ אֱ לֹהֵ ינ ּו ְל טוֹ ב לָ נ ּו ָּכ ל

וְ הַ חֻ ִ ּקים

הַ י ּ ִָמים ְלחַ י ּ ֵֹתנ ּו ְ ּכהַ י ֹּום הַ זֶּה:

(כה)

(כב)

כו ת הַ ּ ֶפ ַס ח" :אֵ ין
לו ְּכ ִה ְל ֹ
וְ אַ ף אַ ּ ָת ה אֱ ָמ ר ֹ
יקו ָמן"
ַמ ְפ ִט ִירין אַ חַ ר הַ ּ ֶפ ַסח אֲ ִפ ֹ

וַ י ּ ִֵּתן ה׳ אוֹ תֹ ת ּומ ְֹפ ִתים ְ ּגד ִֹלים וְ ָר ִעים
(כג)

סוף המשניות)

וְ אוֹ ָתנ ּו הוֹ ִציא ִמ ּ ׁ ָשם ְל ַמ ַען
(כד)

(פסחים פ"י מ"ח,

וַ יְצַ ֵ ּונ ּו ה׳

ו ְּצ ָד ָקה ִּת ְהיֶה ָּלנ ּו ִ ּכי נִ ְׁשמֹר לַ עֲ ׂשוֹ ת אֶ ת

ָּכל הַ ִּמ ְצוָ ה הַ זֹּאת ִל ְפנֵי ה׳ אֱ לֹהֵ ינ ּו ַּכאֲ ׁ ֶשר ִצ ָ ּונוּ:

ארבעת הבנים  -במדרש חז״ל
״כ ֶנגֶד אַ ְר ָּב ָעה בָ נִ ים ִ ּד ְ ּב ָרה תֹ ָורה״
ְּ
נוסח הגדה
של פסח
סדר הפסוקים
במקרא

ד חָ כָ ם
דברים ו׳ ,כ-כה

א ָר ׁ ָשע
שמות י״ב ,כה-כח

ג ּ ָתם
שמות י״ג ,יד-טז

שאֵ ינוֹ יוֹ ֵד ַע
ד וְ ׁ ֶ
ִל ְׁשאוֹ ל
שמות י״ג ,ח

מכילתא דרבי ישמעאל

ירושלמי

(פ' בא ד"ה "והיה כי")

(פסחים פ"י לז :ד = ה"ד)

ְּכ ֶנגֶד ַא ְר ָּב ָעה בָ נִ ים דִּ ְ ּב ָרה תוֹ ָרה:
אֶ חָ ד חָ כָ ם,
וְ אֶ חָ ד ָר ָׁשע,
וְ אֶ חָ ד ּ ָתם,
ש ֵאינוֹ יוֹ ֵ ֽד ַע ִל ְ ׁשאוֹ ל:
וְ אֶ חָ ד ׁ ֶ

נמצאת אומר ארבעה בנים הם:
אחד חכם
ואחד רשע
ואחד תם
ואחד שאינו יודע לשאול.

תני רבי חייה :כנגד ארבעה בנים דיברה תורה:
בן חכם
בן רשע
בן טיפש
בן שאינו יודע לשאל

חָ כָ ם ַמה הוּא אוֹ מֵ ר?
שר
"מה הָ ֵעדֹת וְ הַ חֻ ִ ּקים וְ הַ ִּמ ְ ׁש ּ ָפ ִטים ,אֲ ׁ ֶ
ָ
ִצ ּוָה ה' אלהינו אֶ ְתכֶ ם" (דברים ו' ,כ)?
וְ ַאף ַא ּ ָתה אֱ ָמר לוֹ ְּכ ִה ְלכוֹ ת הַ ּ ֶפסַ ח:
"אין ַמ ְפ ִט ִירין ַאחַ ר הַ ּ ֶפסַ ח אֲ ִפיקוֹ ָמן"
ֵ
(משנה פסחים פ"י מ"ח):

חכם מה הוא אומר?
שר
"מה הָ ֵעדֹת וְ הַ חֻ ִ ּקים וְ הַ ִּמ ְ ׁש ּ ָפ ִטים ,אֲ ׁ ֶ
ָ
ִצ ּוָה ה' אלהינו אותנו" (דברים ו' ,כ)?
אף אתה פתח לו בהלכות הפסח:
"אין מפטירין אחר הפסח אפיקומן"

בן חכם מהו אומר:
שר
"מה הָ ֵעדֹת וְ הַ חֻ ִ ּקים וְ הַ ִּמ ְׁש ּ ָפ ִטים ,אֲ ׁ ֶ
ָ
ִצ ּוָה ה' אלהינו אותנו" (דברים ו' ,כ)?
אף אתה אמור לו:
"בחֹזֶק יָד הוֹ ִציאָ נ ּו ה' ִמ ִּמ ְצ ַריִם ִמ ּ ֵבית עֲ בָ ִדים"
ְּ

(משנה פסחים פ"י מ"ח)

(שמות י"ג ,יד)

ָר ׁ ָשע ַמה הוּא אוֹ מֵ ר?
"מה הָ עֲ ב ָֹדה הַ זֹּאת לָ כֶ ם" (שמות י"ב ,כו)?
ָ
"לָ כֶ ם" ולֹא לוֹ .
שהוֹ ִציא ֶאת ַע ְצמוֹ ִמן הַ ְּכלָ לָּ -כפַ ר ָּב ִע ָּקר.
ו ְּל ִפי ׁ ֶ
וְ ַאף ַא ּ ָתה הַ ְקהֵ ה אֶ ת ִ ׁש ּנָיו וֶאֱ ָמר לוֹ :
אתי ִמ ִּמ ְצ ָריִם"
"בעֲ בוּר זֶה ָע ׂ ָשה ה' ִלי ְ ּבצֵ ִ
ַּ
(שמות י"ג ,ח),
ִלי וְ לֹא לוֹ –
ִא ּל ּו הָ יָה ָׁשם
לֹא הָ יָה נִ גְ ָאל:

רשע מה הוא אומר:
"מה הָ עֲ ב ָֹדה הַ זֹּאת לָ כֶ ם"
ָ
"לָ כֶ ם" ולא לו
ולפי שהוציא את עצמו מן הכלל וכפר בעיקר
אף אתה הקהה את שיניו ואמור לו:
אתי ִמ ִּמ ְצ ָ ֽריִם"
"בעֲ בוּר זֶה ָע ׂ ָשה ה' ִלי ְ ּבצֵ ִ
ַּ
(שמות י"ג ,ח),
"לי" ולא לך –
ִ
אלו היית שם
לא היית נגאל

בן רשע מהו אומר:
"מה הָ עֲ ב ָֹדה הַ זֹּאת לָ כֶ ם"
ָ
מה הטורח הזה שאתם מטריחין עלינו בכל שנה ושנה,
מכיון שהוציא את עצמו מן הכלל
אף אתה אמור לו:
"בעֲ בוּר זֶה ָע ָׂשה ה' ִלי"
ַּ
(שמות י"ג ,ח),
"לי"  -עשה ,לאותו האיש  -לא עשה,
ִ
אילו היה אותו האיש במצרים -
לא היה ראוי להיגאל משם לעולם

ּ ָתם ַמה הוּא אוֹ מֵ ר?
"מה זֹּאת -
ַ
יאנ ּו ה'
וְ אָ ַמ ְר ּ ָת אֵ לָ יו ְ ּב ֽחֹזֶק יָד הוֹ ִצ ָ ֽ
ִמ ִּמ ְצ ַ ֽריִם ִמ ּ ֵבית עֲ בָ ִדים" (שמות י"ג ,יד)

תם מה הוא אומר:
"מה זֹּאת -
ַ
יאנ ּו ה'
וְ אָ ַמ ְר ּ ָת אֵ לָ יו ְ ּב ֽחֹזֶק יָד הוֹ ִצ ָ ֽ
ִמ ִּמ ְצ ַ ֽריִם ִמ ּ ֵבית עֲ בָ ִדים" (שמות י"ג ,יד)

טיפש מהו אומר
"מה זֹּאת" (שמות י"ג ,יד)?
ַ
אף את למדו הילכות הפסח
שאין מפטירין אחר הפסח אפיקימון,
שלא יהא עומד מחבורה זו ונכנס לחבורה אחרת

וְ ׁ ֶשאֵ ינוֹ יוֹ ֵ ֽד ַע ִל ְׁשאוֹ ל,
ש ּנֶאֱ ַמר:
ַא ְּת ּ ְפ ַתח לוֹ ׁ ֶ
"וְ ִה ּג ְַד ּ ָת ְל ִבנְ ָךַּ ,בי ּוֹ ם הַ הוּא לֵ אמֹר:
אתי ִמ ִּמ ְצ ָריִם"
ַּבעֲ בוּר זֶה ָע ׂ ָשה ה' ִלי ְ ּבצֵ ִ

ושאינו יודע לשאול
את פתח לו שנאמר:
"וְ ִה ּג ְַד ּ ָת ְל ִבנְ ָךַּ ,בי ּוֹ ם הַ הוּא וגו'"

בן שאינו יודע לשאל
את פתח לו תחילה.

(שמות י"ג ,ח)

(שמות י"ב ,כו)

(שמות י"ג ,ח)

(שמות י"ב ,כו)

אמר ר' יוסה מתניתא אמר' כן:
אם אין דעת בבן אביו מלמדו

פרקי הלל ״המצרי״
תהלים קי״ג-קי״ח

תוכן
ורצף

קישוט מספרי

בלי ספירת שתי המילים
הַ ְלל ּו י ָּה

פתיחה אוניברסלית :הלל לה' על ידי
כל גוים; היושב בשמים דואג לבריות.
בסוף יש רמז לעם ישראל

קי״ג

הַ ְלל ּו י ָּה
הַ ְלל ּו ַע ְב ֵדי ה׳
שם ה׳ ְמב ָֹר ְך
י ְִהי ׁ ֵ
שמֶ ׁש ַעד ְמבוֹ אוֹ
ִמ ִּמז ְַרח ׁ ֶ

שם ה׳:
הַ ְלל ּו אֶ ת ׁ ֵ
מֵ ַע ּ ָתה וְ ַעד עוֹ לָ ם:
שם ה׳:
ְמהֻ ּ ָלל ׁ ֵ

ָרם ַעל ָּכל גּוֹ יִם ה׳
ִמי ַּכה׳ אֱ לֹהֵ ינ ּו
ילי ִל ְראוֹ ת
הַ ּ ַמ ְ ׁש ּ ִפ ִ

ַעל הַ ּ ָׁש ַמיִם ְ ּכבוֹ דוֹ :
יהי לָ ָׁשבֶ ת:
הַ ּ ַמגְ ִ ּב ִ
ַּב ּ ָׁש ַמיִם וּבָ ָא ֶרץ:

ימי מֵ ָעפָ ר דָּ ל
ְמ ִק ִ
יבים
יבי ִעם נְ ִד ִ
ְלהוֹ ִ ׁש ִ
יבי עֲ ֶק ֶרת הַ ַּביִת
מוֹ ִ ׁש ִ
הַ ְלל ּו י ָּה:

מֵ ַא ְ ׁש ּפֹת י ִָרים אֶ ְביוֹ ן:
ִעם נְ ִדיבֵ י ַע ּמוֹ :
אֵ ם הַ ָּבנִ ים ְ ׂשמֵ חָ ה

(א)

ִש ָראֵ ל ִמ ִּמ ְצ ָריִם
ְ ּבצֵ את י ְ ׂ
הָ י ְָתה יְהו ָּדה ְל ָק ְד ׁשוֹ

ּ ֵבית יַעֲ קֹב מֵ ַעם ל ֵֹעז:
ִש ָראֵ ל ַמ ְמ ְ ׁשלוֹ ָתיו:
י ְׂ

(ג)

(ה)

הַ יָּם ָר ָאה ַו ָי ּנֹס
ילים
הֶ הָ ִרים ָר ְקד ּו ְכאֵ ִ
ַמה ְּל ָך הַ יָּם ִ ּכי ָתנוּס

הַ יּ ְַרדֵּ ן י ִּסֹב ְל ָאחוֹ ר:
ְ ּגבָ עוֹ ת ִּכ ְבנֵי צֹאן:

(ו)

ילים
הֶ הָ ִרים ִּת ְר ְקד ּו ְכאֵ ִ

(ז)

ִמ ִּל ְפנֵי ָאדוֹ ן חו ִּלי ָא ֶרץ

(ח)

הַ ה ְֹפ ִכי הַ ּצוּר אֲ גַם ָמיִם

ִמ ִּל ְפנֵי אֱ לוֹ ּ ַה יַעֲ קֹב:
יש ְל ַמ ְעיְנוֹ ָמיִם:
חַ ּ ָל ִמ ׁ

(א)

לֹא לָ נ ּו ה׳ לֹא לָ נ ּו ִּכי ְל ִׁש ְמךָ
ֹאמר ּו הַ גּוֹ יִם
לָ ּ ָמה י ְ
וֵאלֹהֵ ינ ּו בַ ּ ָׁש ָמיִם
עֲ צַ ּ ֵביהֶ ם ּ ֶכסֶ ף וְ זָהָ ב
ּ ֶפה לָ הֶ ם וְ לֹא י ְַד ּ ֵבר ּו
ִש ָמע ּו
ָא ְז ַניִם לָ הֶ ם וְ לֹא י ְ ׁ
ישוּן ַרגְ לֵ יהֶ ם
י ְֵדיהֶ ם וְ לֹא י ְִמ ׁ
ֹשיהֶ ם
ְּכמוֹ הֶ ם י ְִהי ּו ע ֵׂ

ּ ֵתן ָּכבוֹ ד ַעל חַ ְסדְּ ָך ַעל אֲ ִמ ּ ֶת ָך:
ַאיֵּה נָא אֱ לֹהֵ יהֶ ם:
שר חָ פֵ ץ ָע ָׂשה:
כּ ֹל אֲ ׁ ֶ
שה י ְֵדי ָא ָדם:
ַמעֲ ֵׂ
ֵעי ַניִם לָ הֶ ם וְ לֹא י ְִראוּ:
ַאף לָ הֶ ם וְ לֹא י ְִריחוּן:
וְ לֹא יְהַ ּ ֵלכ ּו לֹא י ְֶה ּג ּו ִ ּבגְ רוֹ נָם:
שר בּ ֹטֵ חַ ָּבהֶ ם:
כּ ֹל אֲ ׁ ֶ

(ט)

ְ ּבטַ ח ַּבה׳
ִש ָראֵ ל
י ְׂ
ּ ֵבית ַא ֲהרֹן ִ ּב ְטח ּו בה׳
ִ ּב ְטח ּו בַ ה׳
י ְִראֵ י ה׳
ה׳ זְכָ ָרנ ּו יְבָ ֵר ְך
ִש ָראֵ ל
יְבָ ֵר ְך אֶ ת ּ ֵבית י ְ ׂ
יְבָ ֵר ְך אֶ ת ֵּבית ַא ֲהרֹן:
יְבָ ֵר ְך י ְִראֵ י ה׳

ֶעז ְָרם ו ָּמגִ ּנָם הוּא:
ֶעז ְָרם ו ָּמגִ ּנָם הוּא:
ֶעז ְָרם ו ָּמגִ ּנָם הוּא:

(א)
(ב)
(ג)
(ד)
(ה)
(ו)
(ז)
(ח)
(ט)

התגבשות עם ישראל והניסים
מיציאת מצרים עד כניסתם
לארץ ישראל (לאומי)

קי״ד

 25פסוקים
 171מילים

(ב)

(ד)

אמונת ישראל מול עבודת
כוכבים בקשת ישראל
למנוע חילול ה' (א-ח)

קט״ו

(ב)
(ג)
(ד)
(ה)
(ו)
(ז)
(ח)

דביקות ישראל בה' (ט-יא)
וברכת ישראל את ה' (יב-יח)

 30מילים:
ישראל  -בית אהרן -
יראי ה׳:
חזרות בסיפא (×)3

(י)
(יא)
(יב)

ברכת ה' לישראל

(יג)

הַ ְ ּקטַ ִ ּנים ִעם הַ ְ ּגד ִֹלים:
(יד) יֹסֵ ף ה׳ עֲ לֵ יכֶ ם
(טו) ְ ּברו ִּכים ַא ּ ֶתם לַ ה׳
(טז) הַ ּ ָׁש ַמיִם ָׁש ַמיִם לַ ה׳
(יז) לֹא הַ ּ ֵמ ִתים יְהַ ְלל ּו י ָּה
(יח) וַאֲ נ ְַחנ ּו נְ בָ ֵר ְך י ָּה
הַ ְלל ּו י ָּה:

 14פסוקים
 100מילים

קט״ז
קריאה לה' מתוך צרה (א-ד)
תשועת ה' (ה-יא)

(א)

הַ ְלל ּו אֶ ת ה׳ ָּכל גּוֹ יִם
ִ ּכי גָבַ ר ָעלֵ ינ ּו חַ ְסדּ וֹ
הַ ְלל ּו י ָּה:

ש ְ ּבחוּה ּו ָּכל הָ אֻ ִּמים:
ַׁ
וֶאֱ מֶ ת ה׳ ְלעוֹ לָ ם

(א)

הוֹ ד ּו לַ ה׳ ִ ּכי טוֹ ב

ִ ּכי ְלעוֹ לָ ם חַ ְסדּ וֹ :

(ב)

ִש ָראֵ ל
ֹאמר נָא י ְ ׂ
י ַ
יאמר ּו נָא בֵ ית ַא ֲהרֹן
ְ
ֹאמר ּו נָא י ְִראֵ י ה׳
י ְ

ִּכי ְלעוֹ לָ ם חַ ְסדּ וֹ :
ִּכי ְלעוֹ לָ ם חַ ְסדּ וֹ :
ִּכי ְלעוֹ לָ ם חַ ְסדּ וֹ :

(א)
(ב)

(ה)
(ו)
(ז)
(ח)
(ט)
(י)
(יא)

קיום הנדר בירושלים עם
זבח תודה (יב-יט)

(יב)
(יג)
(יד)
(טו)
(טז)
(יז)
(יח)
(יט)

הצטרפות
כל הגוים
לתהילת ה'

(ב)

קי״ח
שיר תודה לה' .פסוקי המסגרת (א.כט) על פי ניסוחו של דוד המלך (דה"א ט"ז ,לד); עם ישראל ,הכוהנים ויראי ה' מצטרפים אליו (ב-ד);
תיאור המצוקה והישועה (ה-יד); שיר ושבח לה' באוהלי צדיקים (טו-יח); פתיחת שערי המקדש והודאה יחד עם הצדיקים (יט-כד);
תפילה והודאה לה' בבית ה' ליד המזבח (כה-כח).

 30מילים:
ישראל  -בית אהרן -
יראי ה׳:
חזרות בסיפא (×)3

 25פסוקים
 171מילים

(ג)
(ד)

×3

עֲ לֵ יכֶ ם וְ ַעל ְ ּבנֵיכֶ ם:
ֹשה ָׁש ַמיִם ו ָָא ֶרץ:
ע ֵׂ
וְ הָ ָא ֶרץ נ ַָתן ִל ְבנֵי ָא ָדם:
וְ לֹא ָּכל י ְֹר ֵדי דו ָּמה:
מֵ ַע ּ ָתה וְ ַעד עוֹ לָ ם

ִש ַמע ה׳
ָאהַ ְב ִּתי ִ ּכי י ְ ׁ
ִ ּכי ִה ּ ָטה ָאזְנוֹ ִלי
אֲ פָ פוּנִ י חֶ ְבלֵ י מָ וֶת ו ְּמצָ ֵרי ְׁשאוֹ ל
שם ה׳ אֶ ְק ָרא
ו ְּב ׁ ֵ
חַ ּנוּן ה׳ וְ צַ דִּ יק
ׁשֹמֵ ר ּ ְפ ָתאיִם ה׳
ׁשו ִּבי נ ְַפ ִ ׁשי ִל ְמנוּחָ י ְִכי
ִ ּכי ִח ּ ַל ְצ ּ ָת נ ְַפ ִ ׁשי ִמ ּ ָמוֶת
אֶ ְתהַ ּ ֵל ְך ִל ְפנֵי ה׳
הֶ אֱ ַמנְ ִּתי ִּכי אֲ ַד ּ ֵבר
אֲ נִ י ָא ַמ ְר ִּתי ְבחָ ְפזִי
ָמה ָא ִ ׁשיב לה׳
ּ
ְשוּעוֹ ת אֶ ָׂשא
כּ וֹ ס י ׁ
ש ּ ֵלם
נְ ָד ַרי לַ ה׳ אֲ ַׁ
י ָָקר ְ ּב ֵעינֵי ה׳
ָא ּנָה ה׳ ִּכי אֲ נִ י ַע ְבדֶּ ָך
ְל ָך אֶ ז ְַּבח זֶבַ ח ּתוֹ ָדה
ש ּ ֵלם
נְ ָד ַרי לַ ה׳ אֲ ַׁ
ְ ּבחַ ְצרוֹ ת ּ ֵבית ה׳
הַ ְלל ּו י ָּה:

(ד)

קי״ז

×3

ֶאת קוֹ ִלי ּ ַתחֲנ ּונָי:
ו ְּבי ַָמי אֶ ְק ָרא:
ְמצָ אוּנִ י צָ ָרה וְ יָגוֹ ן אֶ ְמצָ א:
ָא ּנָה ה׳ ַמ ְּלטָ ה נ ְַפ ִ ׁשי:
וֵאלֹהֵ ינ ּו ְמ ַרחֵ ם:
יע:
דַּ ּלוֹ ִתי וְ ִלי יְהוֹ ִ ׁש ַ
ָמל ָעלָ י ְִכי:
ִ ּכי ה׳ ּג ַ
אֶ ת ֵעינִ י ִמן דִּ ְמ ָעה ֶאת ַרגְ ִלי ִמדֶּ ִחי:
ְ ּב ַא ְרצוֹ ת הַ חַ יִּים:
יתי ְמאֹד:
אֲ נִ י ָענִ ִ
ָּכל הָ ָא ָדם כּ ֹזֵב:
ָּכל ּ ַתגְ מוּלוֹ ִהי ָעלָ י:
שם ה׳ אֶ ְק ָרא:
ו ְּב ׁ ֵ
נֶגְ ָדה ּנָא ְלכָ ל ַע ּמוֹ :
ידיו:
הַ ּ ָמוְ ָתה לַ ח ֲִס ָ
אֲ נִ י ַע ְבדְּ ָך ּ ֶבן אֲ ָמ ֶת ָך ּ ִפ ּ ַת ְח ּ ָת ְלמוֹ סֵ ָרי:
שם ה׳ אֶ ְק ָרא:
ו ְּב ׁ ֵ
נֶגְ ָדה ּנָא ְלכָ ל ַע ּמוֹ :
ּש ִ ָלם
ְ ּבתוֹ כֵ ִכי יְרו ָׁ

(ג)

 14פסוקים
 100מילים

הַ יּ ְַרדֵּ ן ִּת ּסֹב ְל ָאחוֹ ר:
ְ ּגבָ עוֹ ת ִּכ ְבנֵי צֹאן:

אתי יּ ָּה
(ה) ִמן הַ ּ ֵמצַ ר ָק ָר ִ
(ו) ה׳ ִלי לֹא ִא ָירא
(ז) ה׳ ִלי ְ ּבעֹז ְָרי
(ח) טוֹ ב לַ חֲסוֹ ת ַּבה׳
(ט) טוֹ ב לַ חֲסוֹ ת ַּבה׳
(י) ָּכל גּוֹ יִם ְסבָ בוּנִ י
(יא) סַ בּ וּנִ י גַם ְסבָ בוּנִ י
(יב) סַ בּ וּנִ י ִכ ְדבוֹ ִרים דּ ֹעֲ כ ּו ְּכאֵ ׁש קוֹ צִ ים
יתנִ י ִלנְ ּפֹל
(יג) דַּ חֹה ְד ִח ַ
(יד) ָעז ִּי וְ ז ְִמ ָרת י ָּה
ישו ָּעה
(טו) קוֹ ל ִר ּנָה וִ ׁ
י ְִמין ה׳ ע ָֹׂשה חָ יִל:
(טז) י ְִמין ה׳ רוֹ מֵ ָמה
י ְִמין ה׳ ע ָֹׂשה חָ יִל:
(יז) לֹא ָאמוּת ִ ּכי אֶ ְחיֶה
(יח) י ַּסֹר י ְִּס ַר ִ ּני י ּ ָּה
שעֲ ֵרי צֶ ֶדק
(יט) ּ ִפ ְתח ּו ִלי ַׁ
(כ) זֶה הַ ּ ַׁש ַער לַ ה׳
יתנִ י
(כא) אוֹ ְד ָך ִּכי עֲ נִ ָ
(כב) ֶאבֶ ן ָמאֲ ס ּו הַ בּ וֹ נִ ים
(כג) מֵ ֵאת ה׳ הָ י ְָתה זֹּאת
(כד) זֶה הַ יּוֹ ם ָע ָׂשה ה׳
יעה ּנָא
(כה) ָא ּנָא ה׳ הוֹ ִ ׁש ָ
שם ה׳
(כו) ָּברו ְּך הַ ָּבא ְ ּב ׁ ֵ
(כז) אֵ ל ה׳ ַויָּאֶ ר לָ נ ּו ִא ְסר ּו חַ ג ַּבעֲ ב ִֹתים
(כח) ֵא ִלי ַא ּ ָתה וְ אוֹ ֶד ּ ָך
(כט) הוֹ ד ּו לַ ה׳ ִּכי טוֹ ב

ָענָנִ י בַ ּ ֶמ ְרחָ ב י ָּה:
שה ִלי ָא ָדם:
ַמה יַּעֲ ֶׂ
וַאֲ נִ י אֶ ְר ֶאה ְבשׂ ֹנְ ָאי:
ִמ ְ ּבטֹחַ ָּב ָא ָדם:
יבים:
ִמ ְ ּבטֹחַ ִ ּבנְ ִד ִ
שם ה׳ ִּכי אֲ ִמילַ ם:
ְ ּב ׁ ֵ
שם ה׳ ִּכי אֲ ִמילַ ם:
ְ ּב ׁ ֵ
שם ה׳ ִּכי אֲ ִמילַ ם:
ְ ּב ׁ ֵ
וַה׳ עֲ ז ָָרנִ י:
ישו ָּעה:
ַוי ְִהי ִלי ִל ׁ
יקים
ְ ּב ָאהֳלֵ י צַ דִּ ִ

שי י ָּה:
וַאֲ סַ ּ ֵפר ַמעֲ ֵׂ
וְ לַ ּ ָמוֶת לֹא נְ ָתנָנִ י:
ָאבֹא בָ ם אוֹ ֶדה י ָּה:
יקים ָיבֹא ּו בוֹ :
צַ דִּ ִ
ישו ָּעה:
ו ְַּת ִהי ִלי ִל ׁ
ֹאש ּ ִפ ּנָה:
הָ י ְָתה ְלר ׁ
ִהיא נִ ְפלָ את ְ ּב ֵעינֵינוּ:
נָגִ ילָ ה וְ נִ ְ ׂש ְמחָ ה בוֹ :
ָא ּנָא ה׳ הַ ְצ ִליחָ ה ּנָא:
ֵּב ַר ְכנוּכֶ ם ִמ ֵּבית ה׳:
ַעד ַק ְרנוֹ ת הַ ִּמז ְֵּבחַ :
אֱ לֹהַ י אֲ רוֹ ְממֶ ּ ָך:
ִּכי ְלעוֹ לָ ם חַ ְסדּ וֹ :

×3

×3

׳הלל המצרי׳ ו׳הלל הגדול׳ כתבנית להגדה של פסח
הלל הגדול

הלל המצרי

מקרא

מזמורים תאומים

קי״א

קי״ב

דרכי ה׳

והצדיק

קי״ג

קט״ו קט״ז קי״ז קי״ח

קי״ד

הַ ְלל ּו י ָּה

הַ ְלל ּו י ָּה

קי"ג ,א :הַ ְלל ּו י ָּה הַ ְלל ּו ַע ְב ֵדי ה' הַ ְלל ּו אֶ ת ׁ ֵשם ה':

הַ ְלל ּו י ָּה

הודאה

הַ ְלל ּו י ָּה

ברכת ה׳ מציון לעולם
קל"ה ,א :הַ ְלל ּו י ָּה הַ ְלל ּו אֶ ת ׁ ֵשם ה' הַ ְלל ּו ַע ְב ֵדי ה':

(פתיח של הלל הגדול)

קט"ו ,גֵ :ואלֹהֵ ינ ּו בַ ּ ׁ ָש ָמיִם כּ ֹל אֲ ׁ ֶשר חָ פֵ ץ ָע ׂ ָשה:
קט"ו ,ד-ח :עֲ צַ ּ ֵביהֶ ם ּ ֶכסֶ ף וְ זָהָ ב ַמעֲ ׂ ֵשה י ְֵדי אָ ָדםֶ ּ :פה לָ הֶ ם וְ לֹא י ְַד ּ ֵבר ּו ֵעי ַניִם לָ הֶ ם וְ לֹא י ְִראוּ:
ישוּן ַרגְ לֵ יהֶ ם וְ לֹא יְהַ ּ ֵלכ ּו לֹא י ְֶה ּג ּו
ִש ָמע ּו אַ ף לָ הֶ ם וְ לֹא י ְִריחוּן :י ְֵדיהֶ ם וְ לֹא י ְִמ ׁ
אָ זְ ַניִם לָ הֶ ם וְ לֹא י ְׁ
ֹשיהֶ ם כּ ֹל אֲ ׁ ֶשר ּבֹטֵ חַ ָּבהֶ ם:
ִ ּבגְ רוֹ נָםּ ְ :כמוֹ הֶ ם י ְִהי ּו ע ׂ ֵ

קל"ה ,טו-יח :עֲ צַ ּ ֵבי הַ גּוֹ יִם ּ ֶכסֶ ף וְ זָהָ ב ַמעֲ ׂ ֵשה י ְֵדי ָא ָדםֶ ּ :פה לָ הֶ ם וְ לֹא
י ְַד ּ ֵבר ּו ֵעי ַניִם לָ הֶ ם וְ לֹא י ְִראוּ :אָ זְ ַניִם לָ הֶ ם וְ לֹא יַאֲ זִ ינ ּו אַ ף אֵ ין י ֶׁש רוּחַ
ֹשיהֶ ם כּ ֹל אֲ ׁ ֶשר ּבֹטֵ חַ ָּבהֶ ם:
ְ ּב ִפיהֶ םּ ְ :כמוֹ הֶ ם י ְִהי ּו ע ׂ ֵ

קט"ז ,יח-יט :נְ ָד ַרי לַ ה' אֲ ׁ ַש ּ ֵלם נֶגְ ָדה ּנָא ְלכָ ל ַע ּמוֹ ּ ְ :בחַ ְצרוֹ ת ּ ֵבית ה' ְ ּבתוֹ כֵ ִכי יְרו ׁ ָּש ִ ָלם הַ ְלל ּו י ָּה:

קל"ה ,ט-יָ ׁ :שלַ ח אֹתוֹ ת ּומ ְֹפ ִתים ְ ּבתוֹ כֵ ִכי ִמצְ ָריִם ְ ּבפַ ְרעֹה ו ְּבכָ ל עֲ בָ ָדיו:

משנה ה-ו

ֹאמר ְלפָ נָיו הַ ְלל ּוי ָּה
וְ נ ַ
(תהלים קי"ג ,א):
ַעד הֵ יכָ ן הוּא אוֹ ֵמר?
ּ ֵבית ׁ ַש ּ ַמאי אוֹ ְמ ִרים:
ַעד "אֵ ם הַ ָּבנִ ים ְׁש ֵמחָ ה"
(קי"ג ,ט).
וּבֵ ית ִה ּ ֵלל אוֹ ְמ ִרים:
יש ְל ַמ ְעיְנוֹ ָמיִם"
ַעד "חַ ָּל ִמ ׁ
(קי"ד ,ח).

משנה ז

ג ָמזְ ג ּו לוֹ כוֹ ס
ישי –
ְׁש ִל ִׁ
ְמבָ ֵר ְך ַעל ְמזוֹ נוֹ .

הרֹן
אֶ ת ּ ֵבית אַ ֲ
י ְִראֵ י ה' הַ ְ ּקטַ ִ ּנים ִעם הַ ְ ּגד ִֹלים:

יעי 		-
ד ְר ִב ִ

קל"ו ,א-כו :הוֹ ד ּו לַ ה' ִּכי טוֹ ב ִּכי ְלעוֹ לָ ם

חַ ְס ּדוֹ ( :פתיחה וחתימה ×)+26

וְ אוֹ ֵמר ָעלָ יו ִ ּב ְר ַּכת הַ ּ ִׁשיר

גוֹ ֵמר ָעלָ יו אֶ ת הַ הַ ּ ֵלל

בבלי פסחים קי"ח ע"א

רב יהודה אמר:
יהללוך ה' אלהינו

מאי ברכת השיר?

[ברכה אחרי הלל המצרי]

יעי 		-
ְר ִב ִ

רמב"ם הל' חמץ ומצה פ"ח ה"י :ג ומברך ברכת
המזון על כוס
שלישי ושותהו

הרֹן ָּב ֲרכ ּו אֶ ת ה'
ִש ָראֵ ל ָּב ֲרכ ּו אֶ ת ה'ֵ ּ ,בית אַ ֲ
קל"ה ,יט-כֵ ּ :בית י ְׂ
ָּב ֲרכ ּו אֶ ת ה'
ָּב ֲרכ ּו אֶ ת ה' ,י ְִראֵ י ה'
ּ ֵבית הַ ּ ֵלוִ י
		

(פתיחה וחתימה ×)+3

בבלי פסחים קי"ח ע"א

תלמוד
מדרש

גאונים
וראשונים

קל״ה

קל״ו

קל״ז

קל״ח-קמ״ה-ק״נ

קל"ה ,ו :כּ ֹל אֲ ׁ ֶשר חָ פֵ ץ ה' ָע ָׂשה ַּב ּ ׁ ָש ַמיִם וּבָ אָ ֶרץ ַּבי ּ ִַּמים וְ כָ ל ְּתהוֹ מוֹ ת:

קי"ח ,א-ד ,כט :הוֹ ד ּו לַ ה' ִּכי טוֹ ב ִּכי ְלעוֹ לָ ם חַ ְס ּדוֹ :

משנה פסחים פ"י
והשפעתה על
עיצוב ההגדה של פסח

דבקות בתורה ובציון

(פתיח של הלל המצרי)

ִש ָראֵ ל ,יְבָ ֵר ְך
קט"ו ,יב-יג :ה' זְ כָ ָרנ ּו יְבָ ֵר ְך  -יְבָ ֵר ְך אֶ ת ּ ֵבית י ְׂ
יְבָ ֵר ְך
					

משנה

קי״ט

ק״כ-קל״ד

הַ ְלל ּו י ָּה הַ ְלל ּו י ָּה הַ ְלל ּו י ָּה

יציאת מצרים ,כניסה לארץ ישראל ,עלייה לירושלים וכניסה למקדש

(׳תפילה קודם התפילה׳)

תורת ה׳

ִׁשיר הַ ּ ַמעֲ לוֹ ת

אוסף אחרון
לדוד

פסוקי
דזמרא

גוֹ ֵמר ָעלָ יו אֶ ת הַ הַ ּ ֵלל

ד ואחר כך מוזג כוס רביעי וגומר עליו את ההלל,
ואומר עליו ברכת השיר והיא יהללוך ה' כל מעשיך וכו'...

ורבי יוחנן אמר:
נשמת כל חי
[ברכה אחרי פסוקי דזמרא]

וְ אוֹ ֵמר הלל הגדול ,דברי רבי טרפון...
מהיכן הלל הגדול?
רבי יהודה אומר :הוֹ ד ּו (קל"ו) עד ַנהֲרוֹ ת ָּבבֶ ל (קל"ז)
		
משיר הַ ּ ַמעֲ לוֹ ת (ק"כ-קל"ד) עד ַנהֲרוֹ ת ָּבבֶ ל (קל"ז)
ורבי יוחנן אומרִׁ :
מכי יַעֲ קֹב ָּבחַ ר לוֹ י ָּה (קל"ה ,ד) עד ַנהֲרוֹ ת ָּבבֶ ל (קל"ז)
רב אחא בר יעקב אמרִּ :
ה ויש לו למזוג כוס חמישי ולומר עליו הלל הגדול
ֲרות ָּבבֶ ל (קל"ז)
והוא מהוֹ ד ּו לַ ה' ִ ּכי טוֹ ב (קל"ו) עד ַעל ַנה ֹ

"זכר ליציאת מצרים"

סיפור יציאת מצרים לאור התרבות המצרית
הנחשים במצרים ומטה האלהים

מטה פרעה כסמל השלטון שלו
ושל בנו יורש העצר שלו.

הפתן המצרי נהפך למטה על
ידי לחיצה בעורף.

פולחן השמש ופרעה כאל השמש

פרעה מקבל אורח ,הוא מחזיק מטה בידו .מאחוריו
חרטומים ,מחזיקים בידם מטה-נחש .נחש מפריד את
התמונה .עבדים למטה.

שקילת לב פרעה אחרי מותו והתורה

פרעה יושב בספינת השמש ,ובמשך כל היום
עיניים משגיחות על הארץ; מכת ארבה מכסה
״עין הָ ָא ֶרץ״ (שמות י' ,ה).
את ֵ
יציאת מצרים בחצות הלילה
כט-ל) ומפלת מצרים באשמורת הבוקר (שמות י"ד,
כד.כז).
(שמות י"א ,ד; י"ב,

שקילת הלב אחרי מות פרעה מהווה טקס היסטורי אם המלך היה מקובל על העם ,כאשר
לב כבד מעיד על מלך קשה .משה מבקש שפרעה לא יכביד את ליבו על ידי שחרור עם
ישראל מעבדותו ,ובכך הוא אמור להוכיח את צדקותו בחייו ,אך הוא מכביד את לבו.

ה' שולח את הצרעה לפני בני ישראל
מצבה של פרעה בה תיאור של מלחמה בעמי
כנען; במרכז הצרעה המצרית.
ה' מבטיח לישראל שיגרש מפניהם את עמי
כנען באמצעות הצרעה (שמות כ"ג ,כח; דברים ז',
יז; יהושע כ"ד ,יא).
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׳הלל המצרי׳ ו׳הלל הגדול׳ כתבנית להגדה של פסח
הלל הגדול

הלל המצרי

מקרא

מזמורים תאומים

קי״א

קי״ב

דרכי ה׳

והצדיק

קי״ג

קי״ד

קט״ו קט״ז קי״ז קי״ח
הַ ְלל ּו י ָּה

הַ ְלל ּו י ָּה

קי"ג ,א :הַ ְלל ּו י ָּה הַ ְלל ּו ַע ְב ֵדי ה' הַ ְלל ּו אֶ ת ׁ ֵשם ה':

קל״ה

קל״ו

הַ ְלל ּו י ָּה

הודאה

קל״ז

קל״ח-קמ״ה-ק״נ
הַ ְלל ּו י ָּה

ברכת ה׳ מציון לעולם
קל"ה ,א :הַ ְלל ּו י ָּה הַ ְלל ּו אֶ ת ׁ ֵשם ה' הַ ְלל ּו ַע ְב ֵדי ה':

(פתיח של הלל הגדול)

קט"ו ,גֵ :ואלֹהֵ ינ ּו בַ ּ ׁ ָש ָמיִם כּ ֹל אֲ ׁ ֶשר חָ פֵ ץ ָע ׂ ָשה:
קט"ו ,ד-ח :עֲ צַ ּ ֵביהֶ ם ּ ֶכסֶ ף וְ זָהָ ב ַמעֲ ׂ ֵשה י ְֵדי אָ ָדםֶ ּ :פה לָ הֶ ם וְ לֹא י ְַד ּ ֵבר ּו ֵעי ַניִם לָ הֶ ם וְ לֹא י ְִראוּ:
ישוּן ַרגְ לֵ יהֶ ם וְ לֹא יְהַ ּ ֵלכ ּו לֹא י ְֶה ּג ּו
ִש ָמע ּו אַ ף לָ הֶ ם וְ לֹא י ְִריחוּן :י ְֵדיהֶ ם וְ לֹא י ְִמ ׁ
אָ זְ ַניִם לָ הֶ ם וְ לֹא י ְׁ
ֹשיהֶ ם כּ ֹל אֲ ׁ ֶשר ּבֹטֵ חַ ָּבהֶ ם:
ִ ּבגְ רוֹ נָםּ ְ :כמוֹ הֶ ם י ְִהי ּו ע ׂ ֵ

קל"ה ,טו-יח :עֲ צַ ּ ֵבי הַ גּוֹ יִם ּ ֶכסֶ ף וְ זָהָ ב ַמעֲ ׂ ֵשה י ְֵדי ָא ָדםֶ ּ :פה לָ הֶ ם וְ לֹא
י ְַד ּ ֵבר ּו ֵעי ַניִם לָ הֶ ם וְ לֹא י ְִראוּ :אָ זְ ַניִם לָ הֶ ם וְ לֹא יַאֲ זִ ינ ּו אַ ף אֵ ין י ֶׁש רוּחַ
ֹשיהֶ ם כּ ֹל אֲ ׁ ֶשר ּבֹטֵ חַ ָּבהֶ ם:
ְ ּב ִפיהֶ םּ ְ :כמוֹ הֶ ם י ְִהי ּו ע ׂ ֵ

קט"ז ,יח-יט :נְ ָד ַרי לַ ה' אֲ ׁ ַש ּ ֵלם נֶגְ ָדה ּנָא ְלכָ ל ַע ּמוֹ ּ ְ :בחַ ְצרוֹ ת ּ ֵבית ה' ְ ּבתוֹ כֵ ִכי יְרו ׁ ָּש ִ ָלם הַ ְלל ּו י ָּה:

קל"ה ,ט-יָ ׁ :שלַ ח אֹתוֹ ת ּומ ְֹפ ִתים ְ ּבתוֹ כֵ ִכי ִמצְ ָריִם ְ ּבפַ ְרעֹה ו ְּבכָ ל עֲ בָ ָדיו:

משנה ה-ו

ֹאמר ְלפָ נָיו הַ ְלל ּוי ָּה
וְ נ ַ
(תהלים קי"ג ,א):
ַעד הֵ יכָ ן הוּא אוֹ ֵמר?
ּ ֵבית ׁ ַש ּ ַמאי אוֹ ְמ ִרים:
ַעד "אֵ ם הַ ָּבנִ ים ְׁש ֵמחָ ה"
(קי"ג ,ט).
וּבֵ ית ִה ּ ֵלל אוֹ ְמ ִרים:
יש ְל ַמ ְעיְנוֹ ָמיִם"
ַעד "חַ ָּל ִמ ׁ
(קי"ד ,ח).

משנה ז

ג ָמזְ ג ּו לוֹ כוֹ ס
ישי –
ְׁש ִל ִׁ
ְמבָ ֵר ְך ַעל ְמזוֹ נוֹ .

הרֹן
אֶ ת ּ ֵבית אַ ֲ
י ְִראֵ י ה' הַ ְ ּקטַ ִ ּנים ִעם הַ ְ ּגד ִֹלים:

יעי 		-
ד ְר ִב ִ

קל"ו ,א-כו :הוֹ ד ּו לַ ה' ִּכי טוֹ ב ִּכי ְלעוֹ לָ ם

חַ ְס ּדוֹ ( :פתיחה וחתימה ×)+26

וְ אוֹ ֵמר ָעלָ יו ִ ּב ְר ַּכת הַ ּ ִׁשיר

גוֹ ֵמר ָעלָ יו אֶ ת הַ הַ ּ ֵלל

בבלי פסחים קי"ח ע"א

רב יהודה אמר:
יהללוך ה' אלהינו

מאי ברכת השיר?

[ברכה אחרי הלל המצרי]

יעי 		-
ְר ִב ִ

רמב"ם הל' חמץ ומצה פ"ח ה"י :ג ומברך ברכת
המזון על כוס
שלישי ושותהו

הרֹן ָּב ֲרכ ּו אֶ ת ה'
ִש ָראֵ ל ָּב ֲרכ ּו אֶ ת ה'ֵ ּ ,בית אַ ֲ
קל"ה ,יט-כֵ ּ :בית י ְׂ
ָּב ֲרכ ּו אֶ ת ה'
ָּב ֲרכ ּו אֶ ת ה' ,י ְִראֵ י ה'
ּ ֵבית הַ ּ ֵלוִ י
		

(פתיחה וחתימה ×)+3

בבלי פסחים קי"ח ע"א

תלמוד
מדרש

גאונים
וראשונים

דבקות בתורה ובציון

אוסף אחרון
לדוד

פסוקי
דזמרא

קל"ה ,ו :כּ ֹל אֲ ׁ ֶשר חָ פֵ ץ ה' ָע ָׂשה ַּב ּ ׁ ָש ַמיִם וּבָ אָ ֶרץ ַּבי ּ ִַּמים וְ כָ ל ְּתהוֹ מוֹ ת:

קי"ח ,א-ד ,כט :הוֹ ד ּו לַ ה' ִּכי טוֹ ב ִּכי ְלעוֹ לָ ם חַ ְס ּדוֹ :

משנה פסחים פ"י
והשפעתה על
עיצוב ההגדה של פסח

קי״ט

ק״כ-קל״ד

(פתיח של הלל המצרי)

ִש ָראֵ ל ,יְבָ ֵר ְך
קט"ו ,יב-יג :ה' זְ כָ ָרנ ּו יְבָ ֵר ְך  -יְבָ ֵר ְך אֶ ת ּ ֵבית י ְׂ
יְבָ ֵרךְ
					

משנה

תורת ה׳

ִׁשיר הַ ּ ַמעֲ לוֹ ת

הַ ְלל ּו י ָּה הַ ְלל ּו י ָּה הַ ְלל ּו י ָּה

יציאת מצרים ,כניסה לארץ ישראל ,עלייה לירושלים וכניסה למקדש

(׳תפילה קודם התפילה׳)

בני גזונדהייט
b.gesund@gmail.com
www.tehillim.org.il

גוֹ ֵמר ָעלָ יו אֶ ת הַ הַ ּ ֵלל

ד ואחר כך מוזג כוס רביעי וגומר עליו את ההלל,
ואומר עליו ברכת השיר והיא יהללוך ה' כל מעשיך וכו'...

ורבי יוחנן אמר:
נשמת כל חי
[ברכה אחרי פסוקי דזמרא]

וְ אוֹ ֵמר הלל הגדול ,דברי רבי טרפון...
מהיכן הלל הגדול?
רבי יהודה אומר :הוֹ ד ּו (קל"ו) עד ַנהֲרוֹ ת ָּבבֶ ל (קל"ז)
		
משיר הַ ּ ַמעֲ לוֹ ת (ק"כ-קל"ד) עד ַנהֲרוֹ ת ָּבבֶ ל (קל"ז)
ורבי יוחנן אומרִׁ :
מכי יַעֲ קֹב ָּבחַ ר לוֹ י ָּה (קל"ה ,ד) עד ַנהֲרוֹ ת ָּבבֶ ל (קל"ז)
רב אחא בר יעקב אמרִּ :
ה ויש לו למזוג כוס חמישי ולומר עליו הלל הגדול
ֲרות ָּבבֶ ל (קל"ז)
והוא מהוֹ ד ּו לַ ה' ִ ּכי טוֹ ב (קל"ו) עד ַעל ַנה ֹ

מעגל השנה וחגי ישראל
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