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ְּבָכל ּדֹור ָודֹור ַחָּיב ָאָדם ִלְראֹות ֶאת ַעְצמֹו ְּכִאּלּו הּוא ָיָצא ִמִּמְצַרִים 
)משנה פסחים י', ה(

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 ָודֹור – משקף את מהותה – חובת סיפור ההגדה ְּבָכל ּדֹור ָודֹור )לפי המשנה(, רבדיה הרבים של ההגדה שכל ּדֹור ָודֹור 
עיצב לפי אופיו ומפגש הדורות בליל הסדר ְּבָכל ּדֹור ָודֹור.

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.org, שם יש מצגות והרצאות מוקלטות 
להורדה וללימוד.

 b.gesund@gmail.com הערות והצעות ניתן לשלוח לדוא"ל

בברכת לימוד פורה וחג שמח

בני גזונדהייט 

הּוא ָהָיה אֹוֵמר:

ְקָרא ן ָחֵמׁש שִָׁנים ַלמִּ בֶּ

ְצוֹת ן שְׁלׁש ֶעְשֵׂרה ַלמִּ בֶּ

ְלמּוד ן ֲחֵמׁש ֶעְשֵׂרה ַלתַּ בֶּ

)אבות ה', כא( 

ָנה ְשׁ ן ֶעֶשׂר ַלמִּ בֶּ
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"הגדת המשנה" 
)מסכת פסחים פרק י'(

)א( ַעְרֵבי ְפָסִחים ָסמּוְך ַלִּמְנָחה, ֹלא ֹיאַכל ָאָדם ַעד ֶׁשֶּתְחַׁשְך. 

ַעד ֶׁשָּיֵסב.  ַוֲאִפּלּו ָעִני ֶׁשְּבִיְׂשָרֵאל     ֹלא ֹיאַכל       
ְוֹלא ִיְפֲחתּו לֹו ֵמַאְרָּבָעה כֹוסֹות ֶׁשל ַיִין, ַוֲאִפּלּו ִמן ַהַּתְמחּוי:

)ב( ָמְזגּו לֹו כֹוס ִראׁשֹון, 

ֵּבית ַׁשַּמאי אֹוְמִרים:   ְמָבֵרְך ַעל ַהּיֹום   ְוַאַחר ָּכְך ְמָבֵרְך ַעל ַהַּיִין. 
ּוֵבית ִהֵּלל אֹוְמִרים:  ְמָבֵרְך ַעל ַהַּיִין    ְוַאַחר ָּכְך ְמָבֵרְך ַעל ַהּיֹום:

)ג( ֵהִביאּו ְלָפָניו - ְמַטֵּבל ַּבֲחֶזֶרת ַעד ֶׁשַּמִּגיַע ְלַפְרֶּפֶרת ַהַּפת. 
ֵהִביאּו ְלָפָניו ַמָּצה ַוֲחֶזֶרת ַוֲחֹרֶסת ּוְׁשֵני ַתְבִׁשיִלין ַאף ַעל ִּפי ֶׁשֵאין ֲחֹרֶסת ִמְצָוה.     

ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר ְּבַרִּבי ָצדֹוק אֹוֵמר: ִמְצָוה.       
ּוַבִּמְקָּדׁש ָהיּו ְמִביִאים ְלָפָניו ּגּופֹו ֶׁשל ֶּפַסח:

)ד( ָמְזגּו לֹו כֹוס ֵׁשִני ְוָכאן ַהֵּבן ׁשֹוֵאל ָאִביו. ְוִאם ֵאין ַּדַעת ַּבֵּבן ָאִביו ְמַלְּמדו 

ַמה ִּנְׁשַּתָּנה ַהַּלְיָלה ַהֶּזה ִמָּכל ַהֵּלילֹות
ַמָּצה.  ַהַּלְיָלה ַהֶּזה ֻּכּלֹו         ֶׁשְּבָכל ַהֵּלילֹות ָאנּו אֹוְכִלין ָחֵמץ ּוַמָּצה  

ָמרֹור.  ַהַּלְיָלה ַהֶּזה         ֶׁשְּבָכל ַהֵּלילֹות ָאּנּו אֹוְכִלין ְׁשָאר ְיָרקֹות  
ָצִלי.  ַהַּלְיָלה ַהֶּזה ֻּכּלֹו   ָּבָׂשר ָצִלי ָׁשלּוק ּוְמֻבָּׁשל   ַהֵּלילֹות ָאנּו אֹוְכִלין        ֶׁשְּבָכל 

ְׁשֵּתי ְפָעִמים.  ַהַּלְיָלה ַהֶּזה        ֶׁשְּבָכל ַהֵּלילֹות ָאנּו ַמְטִּביִלין ַּפַעם ַאַחת  
ּוְלִפי ַדְעּתֹו ֶׁשל ֵּבן, ָאִביו ְמַלְּמדֹו. 

ַמְתִחיל ִּבְגנּות ּוְמַסֵּים ְּבֶׁשַבח

ְודֹוֵרׁש ֵמ"ֲאַרִּמי אֹוֵבד ָאִבי" )דברים כ"ו, ה( ַעד ֶׁשִּיְגמֹור ָּכל ַהָּפָרָׁשה ֻכָּלּה:

 )ה( ַרָּבן ַּגְמִליֵאל ָהָיה אֹוֵמר: ָּכל ֶׁשֹּלא ָאַמר ְׁשֹלָׁשה ְדָבִרים ֵאּלּו ַבֶּפַסח, ֹלא ָיָצא ְיֵדי חֹוָבתֹו, 

ְוֵאּלּו ֵהן: ֶּפַסח, ַמָּצה, ּוָמרֹור: 
ֲאבֹוֵתינּו ְבִמְצָרִים.  ַעל ׁשּום ֶׁשָּפַסח ַהָּמקֹום ַעל ָּבֵּתי        ֶּפַסח -  
ֲאבֹוֵתינּו ִמִּמְצָרִים.  ַעל ׁשּום ֶׁשִּנְגֲאלּו      -       ַמָּצה 
ֲאבֹוֵתינּו ְבִמְצָרִים.  ַעל ׁשּום ֶׁשֵּמְררּו ַהִּמְצִרים ֶאת ַחֵּיי        ָמרֹור -  

ְּבָכל ּדֹור ָודֹור ַחָּיב ָאָדם ִלְראֹות ֶאת ַעְצמֹו ְּכִאּלּו הּוא ָיָצא ִמִּמְצַרִים ֶׁשֶּנֱאַמר: 
ָרִים )שמות י"ג, ח(. ְוִהַּגְדָּת ְלִבְנָך ַּבּיֹום ַההּוא ֵלאֹמר ַּבֲעבּור ֶזה ָעָׂשה ה' ִלי ְּבֵצאִתי ִמִּמצְִ

 ְלִפיָכְך ֲאַנְחנּו ַחָּיִבין ְלהֹודֹות, ְלַהֵּלל, ְלַׁשֵּבַח, ְלָפֵאר, ְלרֹוֵמם, ְלַהֵּדר, ְלָבֵרְך, ְלַעֵּלה ּוְלַקֵּלס, 
 ְלִמי ֶׁשָעָׂשה ַלֲאבֹוֵתינּו ְוָלנּו ֶאת ָּכל ַהִּנִּסים ָהֵאּלּו: 

הֹוִציָאנּו ֵמַעְבדּות ְלֵחרּות, ִמָּיגֹון ְלִׂשְמָחה ּוֵמֵאֶבל ְליֹום טֹוב ּוֵמֲאֵפָלה ְלאֹור ָּגדֹול ּוִמִּׁשְעּבּוד ִלְגֻאָּלה. 

ְוֹנאַמר ְלָפָניו:  ַהְללּוָיּה: )תהלים קי"ג, א(.

)ו( ַעד ֵהיָכן הּוא אֹוֵמר?
ֵּבית ַׁשַּמאי אֹוְמִרים: ַעד "ֵאם ַהָּבִנים ְׁשֵמָחה" )תהלים קי"ג, ט(.   

ּוֵבית ִהֵּלל אֹוְמִרים:  ַעד "ַחָּלִמיׁש ְלַמְעְינֹו ָמִים" )תהלים קי"ד, ח(.   

ְוחֹוֵתם ִּבְגֻאָּלה. 
ַרִּבי ַטְרפֹון אֹוֵמר: ֲאֶׁשר ְּגָאָלנּו ְוָגַאל ֶאת ֲאבֹוֵתינּו ִמִּמְצַרִים, ְוֹלא ָהָיה חֹוֵתם.   

ַרִּבי ֲעִקיָבא אֹוֵמר: ֵּכן ה' ֱאֹלֵהינּו ֵוֱאֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו ַיִּגיֵענּו ְלמֹוֲעִדים ְוִלְרָגִלים ֲאֵחִרים    
ַהָּבִאים ִלְקָראֵתנּו ְלָׁשלֹום, ְׂשֵמִחים ְּבִבְנַין ִעיֶרָך ְוָׂשִׂשים ַּבֲעבֹוָדֶתָך   

ְוֹנאַכל ָׁשם ִמן ַהְּזָבִחים ּוִמן ַהְּפָסִחים כו', ַעד ָּברּוְך ַאָּתה ה' ָּגַאל ִיְׂשָרֵאל:  

)ז( ָמְזגּו לֹו כֹוס ְׁשִליִׁשי - ְמָבֵרְך ַעל ְמזֹונֹו. 

ְרִביִעי - גֹוֵמר ָעָליו ֶאת ַהַהֵּלל ְואֹוֵמר ָעָליו ִּבְרַּכת ַהִּׁשיר. 

ֵּבין ַהּכֹוסֹות ַהָּללּו, ִאם רֹוֶצה ִלְׁשּתֹות - ִיְׁשֶּתה. 
ֵּבין ְׁשִליִׁשי ִלְרִביִעי - ֹלא ִיְׁשֶּתה: 

)ח( ֵאין ַמְפִטיִרין ַאַחר ַהֶּפַסח ֲאִפיקֹוָמן. 

- ֹלא ֹיאֵכלּו.  ֻּכָּלן     ָיְׁשנּו ִמְקָצָתן - ֹיאֵכלּו,    
ִנְרְּדמּו - ֹלא ֹיאֵכלּו: ִנְתַנְמְנמּו      - ֹיאֵכלּו,   ַרִּבי יֹוֵסי אֹוֵמר: 

)ט( ַהֶּפַסח ַאַחר ֲחצֹות - ְמַטֵּמא ֶאת ַהָּיָדִים, ַהִּפּגּול ְוַהּנֹוָתר - ְמַטְמִאין ֶאת ַהָּיָדִים. 

ֵּבַרְך ִּבְרַּכת ַהֶּפַסח - ָּפַטר ֶאת ֶׁשל ֶזַבח, ֵּבַרְך ֶאת ֶׁשל ֶזַבח - ֹלא ָפַטר ֶאת ֶׁשל ֶּפַסח, ִּדְבֵרי ַרִּבי ִיְׁשָמֵעאל.
ַרִּבי ֲעִקיָבא אֹוֵמר: ֹלא זֹו פֹוֶטֶרת זֹו, ְוֹלא זֹו פֹוֶטֶרת זֹו:

רב     שמואל
"מתחילה עובדי עבודה זרה""עבדים היינו"

ב



הכנות לפני החג

ְּבִדיַקת ָחֵמץ
ָּברּוְך ַאָּתה ה' ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ֲאֶׁשר ִקְּדָׁשנּו ְּבִמְצוָֹתיו ְוִצָּונּו ַעל ִּבעּור ָחֵמץ.

ָּכל ֲחִמיָרא ַוֲחִמיָעה ְּדִאָּכא ִבְרׁשּוִתי ְּדָלא ֲחִמֵּתּה ּוְדָלא ִבַעְרֵּתּה ּוְדָלא ְיַדְעָנא 
ֵלּה ִלָּבֵטל ְוֶלֱהֵוי ֶהְפֵקר ְּכַעְפָרא ְדַאְרָעא.                        

ִּבעּור ָחֵמץ
ָּכל ֲחִמיָרא ַוֲחִמיָעה ְּדִאָּכא ִבְרׁשּוִתי ַּדֲחִזֵּתּה ּוְּדָלא ֲחִזֵּתּה ַּדֲחִמֵּתּה ּוְּדָלא ֲחִמֵּתּה 

ְּדִבַעְרֵּתּה ּוְדָלא ִבַעְרֵּתּה ִלָּבֵטל ְוֶלֱהֵוי ֶהְפֵקר ְּכַעְפָרא ְדַאְרָעא.  

ֵערּוב ַּתְבִׁשיִלין
ָּברּוְך ַאָּתה ה' ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ֲאֶׁשר ִקְּדָׁשנּו ְּבִמְצוָֹתיו ְוִצָּונּו ַעל ִמְצַות 

ֵערּוב.
ַּבֲהֵדין ֵערּוָבא ְיֵהא ָׁשֵרא ָלָנא ַלֲאפּוֵיי ּוְלַבּׁשּוֵלי ּוְלַאְטמּוֵני ּוְלַאְדלּוֵקי ְׁשָרָגא 
א ָלנּו ּוְלָכל ִיְׂשָרֵאל ַהָּדִרים  ּוְלַתָּקָנא ּוְלֶמְעַּבד ָּכל ָצְרָכָנא, ִמּיֹוָמא ָטָבא ְלַׁשַּבּתִָ

ָּבִעיר ַהּזֹאת.

קערת הסדר

הסימנים של הסדר

  ַקֵּדש      ּוְרַחץ  ַּכְרַּפס  ַיַחץ  ַמִּגיד  ָרְחָצה  מֹוִציא  ַמָּצה 
 ָמרֹור  ּכֹוֵרך  ֻׁשְלָחן עֹוֵרך  ָצפּון  ָּבֵרְך  ַהֵּלל  ִנְרָצה

ִהְנִני מּוָכן ּוְמזּוָּמן ְלַקֵּים ִמְצַות ּכֹוס ִראׁשֹוָנה ֵמַאְרַּבע ּכֹוסֹות ְלֵׁשם 
ִיחּוד קּוְדָׁשא ְּבִריְך הּוא ּוְׁשִכיְנֵּתיּה ַעל ְיֵדי ַההּוא ְטִמיר ְוֶנְעָלם ְּבֵׁשם 

ָּכל ִיְׂשָרֵאל.

לשבת:  ַוְיִהי ֶעֶרב ַוְיִהי בֶֹקר יֹום ַהִּׁשִּׁשי: ַוְיֻכּלּו ַהָּׁשַמִים ְוָהָאֶרץ ְוָכל ְצָבָאם:  

ַוְיַכל ֱאֹלִהים ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ְמַלאְכּתֹו ֲאֶׁשר ָעָׂשה ַוִיְׁשּבֹת ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ִמָּכל 
ְמַלאְכּתֹו ֲאֶׁשר ָעָׂשה: ַוְיָבֵרְך ֱאֹלִהים ֶאת יֹום ַהְּׁשִביִעי ַוְיַקֵּדׁש אֹתֹו ִּכי בֹו ָׁשַבת 

ִמָּכל ְמַלאְכּתֹו ֲאֶׁשר ָּבָרא ֱאֹלִהים ַלֲעׂשֹות: )בראשית א', לא-ב', ג(

ַסְבִרי ָמָרָנן ְוַרָּבָנן ְוַרּבֹוַתי: ָּברּוְך ַאָּתה ה' ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ּבֹוֵרא ְּפִרי ַהָּגֶפן:

ָּברּוְך ַאָּתה ה' ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ֲאֶׁשר ָּבַחר ָּבנּו ִמָּכל ָעם ְורֹוְמָמנּו ִמָּכל 
ָלׁשֹון ְוִקְּדָׁשנּו ְּבִמְצוָֹתיו ַוִּתֶּתן ָלנּו ה' ֱאֹלֵהינּו ְּבַאֲהָבה )לשבת: ַׁשָּבתֹות ִלְמנּוָחה 
ּו( מֹוֲעִדים ְלִׂשְמָחה ַחִּגים ּוְזַמִּנים ְלָׂשׂשֹון ֶאת יֹום )לשבת: ַהַּׁשָּבת ַהֶזה ְוֶאת יֹום( 
ַחג ַהַּמצֹות ַהֶּזה ְזַמן ֵחרּוֵתנּו )לשבת: ְּבַאֲהָבה( ִמְקָרא קֶֹדׁש ֵזֶכר ִליִציַאת ִמְצָרִים 
ִּכי ָבנּו ָבַחְרָּת ְואֹוָתנּו ִקַּדְׁשָּת ִמָּכל ָהַעִמים )לשבת: ְוַׁשָּבת( ּומֹוֲעֵדי ָקְדֶׁשָך )לשבת: 

ְּבַאֲהָבה ּוְבָרצֹון( ְּבִׂשְמָחה ּוְבָׂשׂשֹון ִהְנַחְלָּתנּו: 
ָּברּוְך ַאָּתה ה' ְמַקֵּדׁש )לשבת: ַהַׁשָּבת ְו( ִיְׂשָרֵאל ְוַהְזַמִּנים:

במוצאי שבת:

ָּברּוְך ַאָּתה ה' ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ּבֹוֵרא ְמאֹוֵרי ָהֵאׁש:
ָּברּוְך ַאָּתה ה' ֱאֹלֵהינו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ַהַּמְבִּדיל ֵּבין קֶֹדׁש ְלחֹל ֵּבין אֹור ְלחֶֹׁשְך ֵּבין 
ִיְׂשָרֵאל ָלַעִמים ֵּבין יֹום ַהְּׁשִביִעי ְלֵׁשֶׁשת ְיֵמי ַהַּמֲעֶׂשה. ֵּבין ְקֻּדַּׁשת ַׁשָּבת ִלְקֻדַּׁשת 
יֹום טֹוב ִהְבַּדְלָּת ְוֶאת יֹום ַהְּׁשִביִעי ִמֵּׁשֶׁשת ְיֵמי ַהַּמֲעֶׂשה ִקַּדְׁשָּת. ִהְבַּדְלָּת ְוִקַּדְׁשָּת 

ֶאת ַעְּמָך ִיְׂשָרֵאל ִּבְקֻדָּׁשֶתָך. ָּברּוְך ַאָּתה ה' ַהַּמְבִּדיל ֵּבין קֶֹדׁש ְלקֶֹדׁש:

ָּברּוְך ַאָּתה ה' ֱאֹלֵהינו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ֶׁשֶהֱחָינּו ְוִקְּיָמנּו ְוִהִּגיָענּו ַלְּזַמן ַהֶּזה: 

ַקֵּדש     ּוְרַחץ    ַּכְרַּפס  ַיַחץ  ַמִּגיד  ָרְחָצה  מֹוִציא  ַמָּצה 
 ָמרֹור  ּכֹוֵרך  ֻׁשְלָחן עֹוֵרך  ָצפּון  ָּבֵרְך  ַהֵּלל  ִנְרָצה

קודם אכילת הכרפס מביאים מים ונוטלים ידים בלי ברכה

ַקֵּדש  ּוְרַחץ    ַּכְרַּפס    ַיַחץ  ַמִּגיד  ָרְחָצה  מֹוִציא  ַמָּצה 
 ָמרֹור  ּכֹוֵרך  ֻׁשְלָחן עֹוֵרך  ָצפּון  ָּבֵרְך  ַהֵּלל  ִנְרָצה

מטבילים כרפס במי מלח ומברכים

ָּברּוְך ַאָּתה ה' ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ּבֹוֵרא ְּפִרי ָהֲאָדָמה:

ַקֵּדש  ּוְרַחץ   ַּכְרַּפס    ַיַחץ    ַמִּגיד  ָרְחָצה  מֹוִציא  ַמָּצה 
 ָמרֹור  ּכֹוֵרך  ֻׁשְלָחן עֹוֵרך  ָצפּון  ָּבֵרְך  ַהֵּלל  ִנְרָצה

עורך הסדר פורס את המצה האמצעית שבקערה לשני חלקים

ִּבְבִהילּו ָיָצאנּו ִמִּמְצַרִים:

 ַקֵּדש  ּוְרַחץ   ַּכְרַּפס    ַיַחץ       ַמִּגיד      ָרְחָצה  מֹוִציא  ַמָּצה
 ָמרֹור  ּכֹוֵרך  ֻׁשְלָחן עֹוֵרך  ָצפּון  ָּבֵרְך  ַהֵּלל  ִנְרָצה

מגביהים את הקערה ומתחילים באמירת ההגדה

ָהא ַלְחָמא ַעְנָיא ִּדי ֲאָכלּו ַאְבָהָתָנא ְּבַאְרָעא ְדִמְצָרִים. 
ָּכל ִּדְכִפין - ֵייֵתי ְוֵיכֹול, ָּכל ִּדְצִריְך - ֵייֵתי ְוִיְפַסח. 
 ָהַּׁשָּתא - ָהָכא,   ְלָׁשָנה ַהָּבָאה - ְּבַאְרָעא ְדִיְׂשָרֵאל. 

ָהַּׁשָּתא - ַעְבֵדי,  ְלָׁשָנה ַהָּבָאה - ְּבֵני חֹוִרין:  

ַמה ִּנְׁשַּתָּנה ַהַּלְיָלה ַהֶּזה ִמָּכל ַהֵּלילֹות
      ֶׁשְּבָכל ַהֵּלילֹות ָאנּו אֹוְכִלין ָחֵמץ ּוַמָּצה   ַהַּלְיָלה ַהֶּזה ֻּכּלֹו    ַמָּצה: 
      ֶׁשְּבָכל ַהֵּלילֹות ָאנּו אֹוְכִלין ְׁשָאר ְיָרקֹות    ַהַּלְיָלה ַהֶּזה     ָמרֹור:
      ֶׁשְּבָכל ַהֵּלילֹות ֵאין ָאנּו ַמְטִּביִלין ֲאִפילּו ַּפַעם ֶאָחת  ַהַּלְיָלה ַהֶּזה ְׁשֵּתי ְפָעִמים:
      ֶׁשְּבָכל ַהֵּלילֹות ָאנּו אֹוְכִלין ֵּבין יֹוְׁשִבין ּוֵבין ְמֻסִּבין  ַהַּלְיָלה ַהֶּזה ֻּכָּלנּו ְמֻסִּבין: 

ע״פ שיטת שמואל )פסחים קטז.(

ֲעָבִדים ָהִיינּו ְלַפְרעֹה ְּבִמְצָרִים. ַוּיֹוִציֵאנּו ה' ֱאֹלֵהינּו ִמָּׁשם ְּבָיד ֲחָזָקה ּוִבְזרֹוַע 
 ְנטּוָיה )דברים ו', כא( ְוִאּלּו ֹלא הֹוִציא ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ֶאת ֲאבֹוֵתינּו ִמִּמְצַרִים - 
ֲהֵרי ָאנּו ּוָבֵנינּו ּוְבֵני ָבֵנינּו ְמֻׁשְעָּבִדים ָהִיינּו ְלַפְרעֹה ְּבִמְצָרִים. ַוֲאִפילּו ֻּכָּלנּו 
ֲחָכִמים ֻּכָּלנּו ְנבֹוִנים ֻּכָּלנּו ְזֵקִנים ֻּכָּלנּו יֹוְדִעים ֶאת ַהּתֹוָרה - ִמְצָוה ָעֵלינּו ְלַסֵּפר 

ִּביִציַאת ִמְצָרִים. ְוָכל ַהַּמְרֶּבה ְלַסֵּפר ִּביִציַאת ִמְצַרִים - ֲהֵרי ֶזה ְמֻׁשָּבח:
 

ַמֲעֶׂשה ְּבַרִּבי ֱאִליֶעֶזר ְוַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע ְוַרִּבי ֶאְלָעָזר ֶּבן ֲעַזְרָיה ְוַרִּבי ֲעִקיָבא ְוַרִּבי 
ַטְרפֹון ֶׁשָהיּו ְמֻסִּבין ִּבְבֵני ְבַרק ְוָהיּו ְמַסְּפִרים ִּביִציַאת ִמְצַרִים ָּכל אֹותֹו ַהַּלְיָלה 
ַעד ֶׁשָּבאּו ַתְלִמיֵדיֶהם ְוָאְמרּו ָלֶהם: ַרּבֹוֵתינּו, ִהִּגיַע ְזַמן ְקִריַאת ְׁשַמע ֶׁשל 

ַׁשֲחִרית:
 

ָאַמר ַרִּבי ֶאְלָעָזר ֶּבן ֲעַזְרָיה: ֲהֵרי ֲאִני ְּכֶבן ִׁשְבִעים ָׁשָנה ְוֹלא ָזִכיִתי ֶׁשֵּתָאֵמר 
ְיִציַאת ִמְצַרִים ַּבֵּלילֹות ַעד ֶּׁשְּדָרָׁשּה ֶּבן זֹוָמא. ֶׁשֶּנֱאַמר: ְלַמַען ִּתְזּכֹר ֶאת יֹום 
ֵצאְתָך ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ּכֹל ְיֵמי ַחֶּייָך )דברים ט"ז, ג(. ְיֵמי ַחֶּייָך ַהָּיִמים, ּכֹל ְיֵמי ַחֶּייָך 
ַהֵּלילֹות. ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים: ְיֵמי ַחֶּייָך ָהעֹוָלם ַהֶּזה, ּכֹל ְיֵמי ַחֶּייָך ְלָהִביא ִלימֹות 

ַהָּמִׁשיַח )משנה אבות פ"א מ"ה(:
  

ג



ָּברּוְך ַהָּמקֹום, ָּברּוְך הּוא, ָּברּוְך ֶׁשָּנַתן ּתֹוָרה ְלַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל, ָּברּוְך הּוא )משנה 
סוף מידות פ"ה מ"ד(:

ְּכֶנֶגד ַאְרָּבָעה ָבִנים ִּדְּבָרה תֹוָרה: 
ֶאָחד ָחָכם ְוֶאָחד ָרָׁשע ְוֶאָחד ָּתם ְוֶאָחד ֶׁשֵאינֹו יֹוֵדַע ִלְׁשאֹול 

)מכילתא פ' בא, ירושלמי פסחים פ"י ה"ד(:  

ָחָכם - ַמה הּוא אֹוֵמר? ָמה ָהֵעדֹת ְוַהֻחִּקים ְוַהִּמְׁשָּפִטים ֲאֶׁשר ִצָּוה ה' ֱאֹלֵהינּו  
אֹוָתנּו )דברים ו', כ(? ְוַאף ַאָּתה ֱאָמר לֹו ְּכִהְלכֹות ַהֶּפַסח: ֵאין ַמְפִטיִרין ַאַחר 

ַהֶּפַסח ֲאִפיקֹוָמן )סוף משנה פסחים פ"י מ"ח(:

ָרָׁשע - ַמה הּוא אֹוֵמר? ָמה ָהֲעבָֹדה ַהּזֹאת ָלֶכם )שמות י"ב, כו(? ָלֶכם וֹלא לֹו, 
ּוְלִפי ֶׁשהֹוִציא ֶאת ַעְצמֹו ִמן ַהְּכָלל - ָּכַפר ָּבִעָּקר. ְוַאף ַאָּתה ַהְקֵהה ֶאת ִׁשָּניו, 
ֶוֱאָמר לֹו: ַּבֲעבּור ֶזה ָעָׂשה ה' ִלי ְּבֵצאִתי ִמִּמְצָרִים )שמות י"ג, ח(, ִלי ְוֹלא לֹו, ִאּלּו 

ָהָיה ָׁשם - ֹלא ָהָיה ִנְגָאל:

ָּתם - ַמה הּוא אֹוֵמר? ַמה ּזֹאת ְוָאַמְרָּת ֵאָליו ְּבחֶֹזק ָיד הֹוִציָאנּו ה' ִמִּמְצַרִים ִמֵּבית 
ֲעָבִדים )שמות י"ג, יד(:

ְוֶׁשֵאינֹו יֹוֵדַע ִלְׁשאֹול - ַאְּת ְּפַתח לֹו ֶׁשֶּנֱאַמר: ְוִהַּגְדָּת ְלִבְנָך ַּבּיֹום ַההּוא ֵלאמֹר: 
ַּבֲעבּור ֶזה ָעָׂשה ה' ִלי ְּבֵצאִתי ִמִּמְצָרִים )שמות י"ג, ח(:

ָיכֹול ֵמרֹאׁש חֶֹדׁש? ַּתְלמּוד לֹוַמר ַּבּיֹום ַההּוא )שמות י"ג, ח(. ִאי ַּבּיֹום ַההּוא. ָיכֹול 
ִמְּבעֹוד יֹום. ַּתְלמּוד לֹוַמר ַּבֲעבּור ֶזה )שמות י"ג, ח(. ַּבֲעבּור ֶזה ֹלא ָאַמְרִּתי, ֶאָּלא 

ְּבָׁשָעה ֶׁשֵּיׁש ַמָּצה ּוָמרֹור ֻמָנִחים ְלָפֶניָך )מכילתא פ' בא(: 

ע״פ שיטת רב )פסחים קטז.(

ִמְּתִחָּלה עֹוְבֵדי ֲעבֹוָדה ָזָרה ָהיּו ֲאבֹוֵתינּו. ְוַעְכָׁשו ֵקְרָבנּו ַהָּמקֹום ַלֲעבֹוָדתֹו 
ֶׁשֶּנֱאַמר: ַוּיֹאֶמר ְיהֹוֻׁשַע ֶאל ָּכל ָהָעם ּכֹה ָאַמר ה' ֱאֹלֵהי ִיְׂשָרֵאל ְּבֵעֶבר ַהָּנָהר 
ָיְׁשבּו ֲאבֹוֵתיֶכם ֵמעֹוָלם ֶּתַרח ֲאִבי ַאְבָרָהם ַוֲאִבי ָנחֹור ַוַּיַעְבדּו ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים: 
ָוֶאַּקח ֶאת ֲאִביֶכם ֶאת ַאְבָרָהם ֵמֵעֶבר ַהָּנָהר ָואֹוֵלְך אֹותֹו ְּבָכל ֶאֶרץ ְּכָנַען ָוַאְרֶּבה 
ֶאת ַזְרעֹו ָוֶאֶּתן לֹו ֶאת ִיְצָחק: ָוֶאֵּתן ְלִיְצָחק ֶאת ַיֲעקֹב ְוֶאת ֵעָׂשו ָוֶאֵּתן ְלֵעָׂשו ֶאת 

ַהר ֵׂשִעיר ָלֶרֶׁשת אֹותו ְוַיֲעקֹב ּוָבָניו ָיְרדּו ִמְצָרִים )יהושע כ"ד, ב-ד(:

ָּברּוְך ׁשֹוֵמר ַהְבָטָחתֹו ְלִיְׂשָרֵאל ָּברּוְך הּוא ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ִחַּׁשב ֶאת ַהֵּקץ 
ַלֲעׂשֹות ְּכָמה ֶּׁשָאַמר ְלַאְבָרָהם ָאִבינּו ִּבְבִרית ֵּבין ַהְּבָתִרים ֶׁשֶּנֱאַמר: ַוּיֹאֶמר 
ְלַאְבָרם ָידַֹע ֵּתַדע ִּכי ֵגר ִיְהֶיה ַזְרֲעָך ְּבֶאֶרץ ֹלא ָלֶהם ַוֲעָבדּום ְוִעּנּו אָֹתם ַאְרַּבע 
ֵמאֹות ָׁשָנה: ְוַגם ֶאת ַהּגֹוי ֲאֶׁשר ַיֲעבֹדּו ָּדן ָאנִֹכי ְוַאֲחֵרי ֵכן ֵיְצאּו ִּבְרֻכׁש ָּגדֹול 

)בראשית ט"ו, יג- יד(:

מכסים את המצות ומגביהים את הכוס

ְוִהיא ֶׁשָעְמָדה ַלֲאבֹוֵתינּו ְוָלנּו. ֶׁשֹלא ֶאָחד ִּבְלָבד ָעַמד ָעֵלינּו ְלַכּלֹוֵתנּו ֶאָּלא 
ֶׁשְּבָכל ּדֹור ָודֹור עֹוְמִדים ָעֵלינּו ְלַכּלֹוֵתנּו ְוַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ַמִּציֵלנּו ִמָּיָדם: 

ֵצא ּוְלַמד ַמה ִּבֵּקׁש ָלָבן ָהֲאַרִּמי ַלֲעׂשֹות ְלַיֲעקֹב ָאִבינּו ֶׁשַּפְרעֹה ֹלא ָגַזר ֶאָּלא 
ַעל ַהְּזָכִרים ְוָלָבן ִּבֵּקׁש ַלֲעקֹר ֶאת ַהּכֹל ֶׁשֶּנֱאַמר )דברים כ"ו, ה על פי מדרש תנאים 

לספר דברים פ' כ"ו(: 

ֲאַרִּמי אֵֹבד ָאִבי ַוֵּיֶרד ִמְצַרְיָמה ַוָּיָגר ָׁשם ִּבְמֵתי ְמָעט ַוְיִהי ָׁשם ְלגֹוי ָּגדֹול ָעצּום 
ָוָרב: )דברים כ"ו, ה(

ָאנּוס ַעל ִּפי ַהִּדּבּור.  ַוֵּיֶרד ִמְצַרְיָמה  

ְמַלֵּמד ֶׁשֹּלא ָיַרד ַיֲעקֹב ָאִבינּו ְלִהְׁשַּתֵקַע ְּבִמְצַרִים ֶאָּלא ָלגּור   ַוָּיָגר ָׁשם  
ָׁשם ֶׁשֶּנֱאַמר: ַוּיֹאְמרּו ֶאל ַּפְרעֹה ָלגּור ָּבָאֶרץ ָּבאנּו ִּכי ֵאין    
ְּכָנַען ְּבֶאֶרץ  ָהָרָעב  ָכֵבד  ִּכי  ַלֲעָבֶדיָך  ֲאֶׁשר  ַלּצֹאן  ִמְרֶעה    

ְוַעָּתה ֵיְׁשבּו ָנא ֲעָבֶדיָך ְּבֶאֶרץ ּגֶֹשן )בראשית מ"ז, ד(.  

ָמה  ְי ָר ְצ ִמ ֶתיָך  ֲאבֹ ְרדּו  ָי ֶפׁש  ֶנ ְּבִׁשְבִעים  ֱאַמר:  ֶּׁשֶּנ ְּכָמה   ִּבְמֵתי ְמָעט  
ְוַעָּתה ָׂשְמָך ה' ֱאֹלֶהיָך ְּככֹוְכֵבי ַהָּׁשַמִים ָלרֹב )דברים י', כב(.  

ְמַלֵּמד ֶׁשָהיּו ִיְׂשָרֵאל ְמֻצָּיִנים ָׁשם: ַוְיִהי ָׁשם ְלגֹוי  

ַוַּיַעְצמו ַוִּיְרּבּו  ַוִּיְׁשְרצּו  ִיְׂשָרֵאל ָּפרּו  ּוְבֵני  ֶּׁשֶּנֱאַמר:  ְּכָמה   ָּגדֹול ָעצּום  
ִּבְמאֹד ְמאֹד ַוִּתָּמֵלא ָהָאֶרץ אָֹתם )שמות א', ז(.  

ְּכָמה ֶּׁשֶּנֱאַמר: ְרָבָבה ְּכֶצַמח ַהָּׂשֶדה ְנַתִּתיְך ַוִּתְרִּבי   ָוָרב  
ַוִּתְגְּדִלי ַוָּתבִֹאי ַּבֲעִדי ֲעָדִיים: ָׁשַדִים ָנכֹנּו ּוְׂשָעֵרְך    
ָוֶאְרֵאְך  ָעַלִיְך  ָוֶאֱעבֹר  ְוֶעְרָיה:  ֵערֹם  ְוַאְּת  ִצֵּמַח    
ִמְתּבֹוֶסֶסת ְּבָדָמִיְך ָואַֹמר ָלְך ְּבָדַמִיְך ֲחִיי ָואַֹמר ָלְך    

ְּבָדַמִיְך ֲחִיי )יחזקאל ט"ז, ז-ו(.   

ַוָּיֵרעּו אָֹתנּו ַהִּמְצִרים ַוְיַעּנּונּו ַוִּיְּתנּו ָעֵלינּו ֲעבָֹדה ָקָׁשה: )דברים כ"ו, ו(

ְּכָמה ֶּׁשֶּנֱאַמר: ָהָבה ִנְתַחְּכָמה לֹו ֶּפן ִיְרֶּבה ְוָהָיה ִּכי   ַוָּיֵרעּו אָֹתנּו ַהִּמְצִרים 
ִתְקֶראָנה ִמְלָחָמה ְונֹוַסף ַּגם הּוא ַעל ׂשְנֵאינּו ְוִנְלַחם    

ָּבנּו ְוָעָלה ִמן ָהָאֶרץ )שמות א', י(.  

ְּכָמה ֶּׁשֶּנֱאַמר: ַוָּיִׂשימּו ָעָליו ָׂשֵרי ִמִּסים ְלַמַען ַעּנֹתֹו   ַוְיַעּנּונּו  
ְּבִסְבֹלָתם: ַוִּיֶבן ָעֵרי ִמְסְּכנֹות ְלַפְרעֹה ֶאת ִּפתֹם ְוֶאת    

ַרַעְמֵסס )שמות א', יא(.   

ְּכָמה ֶּׁשֶּנֱאַמר: ַוַיֲעִבדּו ִמְצַרִים ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּבָפֶרְך   ַוִּיְּתנּו ָעֵלינּו ֲעבָֹדה ָקָׁשה  
)שמות א', יג(.   

ַוִּנְצַעק ֶאל ה' ֱאֹלֵהי ֲאבֵֹתינּו ַוִּיְׁשַמע ה' ֶאת קֵֹלנּו ַוַּיְרא ֶאת ָעְנֵינּו ְוֶאת ֲעָמֵלנּו ְוֶאת 
ַלֲחֵצנּו: )דברים כ"ו, ז(

ְּכָמה ֶּׁשֶּנֱאַמר: ַוְיִהי ַבָּיִמים ָהַרִּבים ָהֵהם ַוָּיָמת ֶמֶלְך   ַוִּנְצַעק ֶאל ה' ֱאֹלֵהי ֲאבֵֹתינּו 
ִמְצַרִים ַוֵּיָאְנחּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ִמן ָהֲעבָֹדה ַוִּיְזָעקּו    
ַוַּתַעל ַׁשְוָעָתם ֶאל ָהֱאֹלִהים ִמן ַהֲעבָֹדה )שמות ב', כג(.   

ְּכָמה ֶּׁשֶּנֱאַמר: ַוִּיְׁשַמע ֱאֹלִהים ֶאת ַנֲאָקָתם ַוִּיְזּכֹר   ַוִּיְׁשַמע ה' ֶאת קֵֹלנּו  
ֱאֹלִהים ֶאת ְּבִריתֹו ֶאת ַאְבָרָהם ֶאת ִיְצָחק ְוֶאת    

ַיֲעקֹב )שמות ב', כד(.   

זֹו ְּפִריׁשּות ֶּדֶרְך ֶאֶרץ ְּכָמה ֶּׁשֶּנֱאַמר: ַוַּיְרא ֱאֹלִהים   ַוַּיְרא ֶאת ָעְנֵינּו  
ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַוֵּיַדע ֱאֹלִהים )שמות ב', כה(.   

ֵאּלּו ַהָּבִנים ְּכָמה ֶּׁשֶּנֱאַמר: ָּכל ַהֵּבן ַהִּיּלֹוד ַהְיאָֹרה   ְוֶאת ֲעָמֵלנּו  
ַּתְׁשִליֻכהּו ְוָכל ַהַּבת ְּתַחּיּון )שמות א', כב(.   

ֶזה ַהְּדַחק ְּכָמה ֶּׁשֶּנֱאַמר: ְוַגם ָרִאיִתי ֶאת ַהַּלַחץ  ְוֶאת ַלֲחֵצנּו  
ֲאֶׁשר ִמְצַרִים ֹלֲחִצים אָֹתם )שמות ג', ט(.    

ַוּיֹוִצֵאנּו ה' ִמִּמְצַרִים ְּבָיד ֲחָזָקה ּוִבְזרַֹע ְנטּוָיה ּוְבמָֹרא ָגדֹול ּוְבאֹתֹות ּוְבמֹוְפִתים: 
)דברים כ"ו, ח(

ַעל  ְוֹלא  ָׂשָרף  ְיֵדי  ַעל  ְוֹלא  ַמְלָאְך  ְיֵדי  ַעל  ֹלא   ַוּיֹוִצֵאנּו ה' ִמִּמְצַרִים  
ְיֵדי ָׁשִליַח ֶאָּלא ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ִּבְכבֹודֹו ּוְבַעְצמֹו    
ֶׁשֶּנֱאַמר: ְוָעַבְרִּתי ְבֶאֶרץ ִמְצַרִים ַּבַּלְיָלה ַהֶּזה ְוִהֵּכיִתי    
ָכל ְּבכֹור ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים ֵמָאָדם ְוַעד ְּבֵהָמה ּוְבָכל    
ֱאֹלֵהי ִמְצַרִים ֶאֱעֶׂשה ְׁשָפִטים ֲאִני ה' )שמות י"ב, יב(.   
ְוָעַבְרִּתי ְבֶאֶרץ ִמְצַרִים ַּבַּלְיָלה ַהֶּזה - ֲאִני ְוֹלא ַמְלָאְך    

ְוִהֵּכיִתי ָכל ְּבכֹור ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים - ֲאִני ְוֹלא ָׂשָרף.    
ּוְבָכל ֱאֹלֵהי ִמְצַרִים ֶאֱעֶׂשה ְׁשָפִטים  - ֲאִני ְוֹלא ַהָּׁשִליַח.    

ֲאִני ה' - ֲאִני הּוא ְוֹלא ַאֵחר:  

זֹו ַהֶּדֶבר ְּכָמה ֶּׁשֶּנֱאַמר: ִהֵּנה ַיד ה' הֹוָיה ְּבִמְקְנָך   ְּבָיד ֲחָזָקה  
ֲאֶׁשר ַּבָּׂשֶדה ַּבּסּוִסים ַּבֲחמִֹרים ַּבְּגַמִּלים ַּבָּבָקר    

ּוַבּצֹאן ֶּדֶבר ָּכֵבד ְמאֹד )שמות ט', ג(:   

זֹו ַהֶחֶרב ְּכָמה ֶּׁשֶּנֱאַמר: ְוַחְרּבֹו ְׁשלּוָפה ְּבָידֹו ְנטּוָיה   ּוִבְזרַֹע ְנטּוָיה  
ַעל ְירּוָׁשָלִים )דה"א כ"א, טז(:  

ֶזה ִּגּלּוי ְׁשִכיָנה ְּכָמה ֶּׁשֶּנֱאַמר: אֹו ֲהִנָּסה ֱאֹלִהים   ּוְבמֹוָרא ָּגדֹול 
ְּבאֹתֹת  ְּבַמּסֹת  ּגֹוי  ִמֶּקֶרב  גֹוי  ָלַקַחת לֹו  ָלבֹוא    
ּוְבמֹוְפִתים ּוְבִמְלָחָמה ּוְבָיד ֲחָזָקה ּוִבְזרֹוַע ְנטּוָיה    
ה'  ָלֶכם  ָעָׂשה  ֲאֶׁשר  ל  ְּככֹ ִלים  ְּגדֹ ּוְבמֹוָרִאים    

ֱאֹלֵהיֶכם ְּבִמְצַרִים ְלֵעיֶניָך )דברים ד', לד(:   

ֶזה ַהַּמֶּטה ְּכָמה ֶּׁשֶּנֱאַמר: ְוֶאת ַהַּמֶּטה ַהֶּזה ִּתַּקח   ּוְבאֹתֹות  
ְּבָיֶדָך ֲאֶׁשר ַּתֲעֶׂשה ּבֹו ֶאת ָהאֹתֹת )שמות ד', יז(:  

ֶזה ַהָּדם ְּכָמה ֶּׁשֶּנֱאַמר: ְוָנַתִּתי מֹוְפִתים ַּבָּׁשַמִים   ּוְבמֹוְפִתים  
ּוָבָאֶרץ )*( ָּדם  ָוֵאׁש ְוִתיְמרֹות ָעָׁשן )יואל ג', ג(:   

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

ד



 ַעל ַאַחת ַּכָּמה ְוַכָּמה 
ֶלת טֹוָבה ְכפּוָלה ּוְמֻכּפֶֽ

ינּו: ַלָּמקֹום ָעלֵֽ

ִים נּו ִמִּמְצרַֽ ֶׁשהֹוִציאָֽ א 
 

ְוָעָׂשה ָבֶהם ְׁשָפִטים ב 

   
ְוָעָׂשה ֵבאֹלֵהיֶהם ג 

 
ְוָהַרג ֶאת ְּבכֹוֵריֶהם ד 

 
נּו ֶאת ָממֹוָנם  ְוָנַתן לָֽ ה 

 
נּו ֶאת ַהָּים ְוָקַרע לָֽ ו 

נּו ְבתֹוכֹו ֶבָחָרָבה ְוֶהֱעִבירָֽ ז 

 
ינּו ְּבתֹוכֹו  ְוִׁשַּקע ָצרֵֽ  ח 

 
נּו ַּבִּמְדָּבר  ְוִסֵּפק ָצְרּכֵֽ  ט 

ַאְרָּבִעים ָׁשָנה  

נּו ֶאת ַהָּמן ְוֶהֱאִכילָֽ י 

 
נּו ֶאת ַהַּׁשָּבת ְוָנַתן לָֽ יא 

 
נּו ִלְפֵני ַהר ִסיַני ְוֵקְרבָֽ יב 

 
נּו ֶאת ַהּתֹוָרה ְוָנַתן לָֽ יג 

 
ֶרץ ִיְׂשָרֵאל   נּו ְלאֶֽ ְוִהְכִניסָֽ יד 

נּו ֶאת ֵּבית ַהְּבִחיָרה ָנה לָֽ ְובָֽ  טו 
ינּו: ְלַכֵּפר ַעל ָּכל ֲעֹונֹותֵֽ     
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ָּדָבר ַאֵחר: ְּבָיד ֲחָזָקה - ְׁשַּתִים. ּוִבְזרַֹע ְנטּוָיה - ְׁשַּתִים. ּוְבמֹוָרא ָּגדֹול - ְׁשַּתִים. 
ּוְבאֹתֹות - ְׁשַּתִים. ּוְבמְֹפִתים - ְׁשַּתִים: 

ֵאּלּו ֶעֶׂשר ַמּכֹות ֶׁשֵהִביא ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ַעל ַהִּמְצִרים ְּבִמְצַרִים, ְוֵאלּו ֵהן:
ָּדם, ְצַפְרֵּדַע, ִּכִּנים, ָערֹוב, ֶּדֶבר, ְׁשִחין, ָּבָרד, ַאְרֶּבה, חֶֹׁשְך, ַמַּכת ְּבכֹורֹות:

ַרִּבי ְיהּוָדה ָהָיה נֹוֵתן ָּבֶהם ִסָּמִנים: ְּדַצ"ְך ֲעַד"ׁש ְּבַאַח"ב:

ַרִּבי יֹוֵסי ַהְּגִליִלי אֹוֵמר: ִמַּנִין ַאָּתה אֹוֵמר ֶׁשָּלקּו ַהִּמְצִרים ְּבִמְצַרִים ֶעֶׂשר ַמּכֹות 
ְוַעל ַהָּים ָלקּו ֲחִמִּׁשים ַמּכֹות? ְּבִמְצַרִים ָמה הּוא אֹוֵמר: ַוּיֹאְמרּו ַהַחְרֻטִּמם ֶאל 
ַּפְרעֹה ֶאְצַּבע ֱאֹלִהים ִהוא )שמות ח', טו(. ְוַעל ַהָּים ָמה הּוא אֹוֵמר? ַוַּיְרא ִיְׂשָרֵאל 
ֶאת ַהָּיד ַהְּגדָֹלה ֲאֶׁשר ָעָׂשה ה' ְּבִמְצַרִים ַוִּייְראּו ָהָעם ֶאת ה' ַוַּיֲאִמינּו ַּבה' ּוְבמֶֹשה 
ַעְבּדֹו )שמות י"ד, לא(. ַּכָּמה ָלקּו ְּבֶאְצַּבע - ֶעֶׂשר ַמּכֹות: ֱאמֹור ֵמַעָּתה: ְּבִמְצַרִים 

ָלקּו - ֶעֶׂשר ַמּכֹות, ְוַעל ַהָּים ָלקּו - ֲחִמִּׁשים ַמּכֹות:

ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר: ִמַּנִין ֶׁשָּכל ַמָּכה ּוַמָּכה ֶׁשֵהִביא ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ַעל 
ַהִּמְצִרים ְּבִמְצַרִים ָהְיָתה ֶׁשל ַאְרַּבע ַמּכֹות? ֶׁשֶּנֱאַמר: ְיַׁשַּלח ָּבם ֲחרֹון ַאּפֹו ֶעְבָרה 
ָוַזַעם ְוָצָרה ִמְׁשַלַחת ַמְלֲאֵכי ָרִעים )תהלים ע"ח, מט(. ֶעְבָרה - ַאַחת. ָוַזַעם - 
ְׁשַּתִים. ְוָצָרה - ָׁשֹלש. ִמְׁשַלַחת ַמְלֲאֵכי ָרִעים - ַאְרַּבע. ֱאמֹור ֵמַעָּתה: ְּבִמְצַרִים 

ָלקּו - ַאְרָּבִעים ַמּכֹות ְוַעל ַהָּים ָלקּו - ָמאַתִים ַמּכֹות:

ַרִּבי ֲעִקיָבא אֹוֵמר: ִמַּנִין ֶׁשָּכל ַמָּכה ּוַמָּכה ֶׁשֵהִביא ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ַעל 
ַהִּמְצִרים ְּבִמְצַרִים ָהְיָתה ֶׁשל ָחֵמׁש ַמּכֹות? ֶׁשֶּנֱאַמר: ְיַׁשַּלח ָּבם ֲחרֹון ַאּפֹו ֶעְבָרה 
ָוַזַעם ְוָצָרה. ִמְׁשַלַחת ַמְלֲאֵכי ָרִעים )תהלים ע"ח, מט(. ֲחרֹון ַאּפֹו - ַאַחת. ֶעְבָרה 
- ְׁשַּתִים. ָוַזַעם - ָׁשֹלש. ְוָצָרה - ַאְרַּבע. ִמְׁשַלַחת ַמְלֲאֵכי ָרִעים - ָחֵמׁש. ֱאמֹור 
ֵמַעָּתה: ְּבִמְצַרִים ָלקּו - ֲחִמִּׁשים ַמּכֹות, ְוַעל ַהָּים ָלקּו - ֲחִמִּׁשים ּוָמאַתִים ַמּכֹות 

)מכילתא דרשב"י פ' בשלח(:

 ַּכָּמה   ַמֲעלֹות 
טֹובֹות 

ַלָּמקֹום ָעֵלינּו:

 א  ִאּלּו הֹוִציָאנּו ִמִּמְצַרִים
ַּדֵּינּו:     ְוֹלא ָעָׂשה ָבֶהם ְׁשָפִטים 

ִאּלּו ָעָׂשה ָבֶהם ְׁשָפִטים ב 
ַּדֵּינּו: ְוֹלא ָעָׂשה ֵבאֹלֵהיֶהם   

ִאּלּו ָעָׂשה ֵבאֹלֵהיֶהם ג 
ַּדֵּינּו: ְוֹלא ָהַרג ֶאת ְּבכֹוֵריֶהם   

ִאּלּו ָהַרג ֶאת ְּבכֹוֵריֶהם ד 
ַּדֵּינּו: ְוֹלא ָנַתן ָלנּו ֶאת ָממֹוָנם   

ִאּלּו ָנַתן ָלנּו ֶאת ָממֹוָנם  ה 
ַּדֵּינּו: ְוֹלא ָקַרע ָלנּו ֶאת ַהָּים   

ִאּלּו ָקַרע ָלנּו ֶאת ַהָּים ו 
ַּדֵּינּו: ְוֹלא ֶהֱעִביָרנּו ְבתֹוכֹו ֶבָחָרָבה   

ִאּלּו ֶהֱעִביָרנּו ְבתֹוכֹו ֶבָחָרָבה ז 
ַּדֵּינּו: ְוֹלא ִׁשַּקע ָצֵרינּו ְּבתֹוכֹו   

ִאּלּו ִׁשַּקע ָצֵרינּו ְּבתֹוכֹו   ח 
ְוֹלא ִסֵּפק ָצְרֵּכנּו ַּבִּמְדָּבר   

ַּדֵּינּו: ַאְרָּבִעים ָׁשָנה     

ִאּלּו ִסֵּפק ָצְרֵּכנּו ַּבִּמְדָּבר  ט 
ַאְרָּבִעים ָׁשָנה  

ַּדֵּינּו: ְוֹלא ֶהֱאִכיָלנּו ֶאת ַהָּמן   

ִאּלּו ֶהֱאִכיָלנּו ֶאת ַהָּמן י 
ַּדֵּינּו: ְוֹלא ָנַתן ָלנּו ֶאת ַהַּׁשָּבת   

ִאּלּו ָנַתן ָלנּו ֶאת ַהַּׁשָּבת יא 

ַּדֵּינּו: ְוֹלא ֵקְרָבנּו ִלְפֵני ַהר ִסיַני   

ִאּלּו ֵקְרָבנּו ִלְפֵני ַהר ִסיַני יב 

ַּדֵּינּו: ְוֹלא ָנַתן ָּלנּו ֶאת ַהּתֹוָרה   

ִאּלּו ָנַתן ָלנּו ֶאת ַהּתֹוָרה יג 
ַּדֵּינּו: ְוֹלא ִהְכִניָסנּו ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל    

ִאּלּו ִהְכִניָסנּו ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל יד 

ַּדֵּינּו: ְוֹלא ָבָנה ָלנּו ֶאת ֵּבית ַהְּבִחיָרה  טו 

ַרָּבן ַּגְמִליֵאל ָהָיה אֹוֵמר: ָּכל ֶׁשֹּלא ָאַמר ְׁשֹלָשה ְדָבִרים ֵאּלּו ַּבֶּפַסח ֹלא ָיָצא ְיֵדי 
חֹוָבתֹו ְוֵאּלּו ֵהן ֶּפַסח ַמָּצה ּוָמרֹור:

יּו ֲאבֹוֵתינּו אֹוְכִלים ִּבְזַמן ֶׁשֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ָהָיה ַקָּים ַעל ׁשּום ָמה?   ֶּפַסח - ֶׁשהָָ
ַעל ׁשּום ֶׁשָּפַסח ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ַעל ָּבֵּתי ֲאבֹוֵתינּו ְּבִמְצַרִים ֶׁשֶּנֱאַמר: ַוֲאַמְרֶּתם 
ֶזַבח ֶּפַסח הּוא ַלה' ֲאֶׁשר ָּפַסח ַעל ָּבֵּתי ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּבִמְצַרִים ְּבָנְגּפֹו ֶאת ִמְצַרִים 

ְוֶאת ָּבֵּתינּו ִהִּציל ַוִּיּקֹד ָהָעם ַוִּיְׁשַּתֲחוּו )שמות י"ב, כז(:

יגביה המצה ויאמר

ַמָּצה - זֹו ֶׁשָאנּו אֹוְכִלים ַעל ׁשּום ָמה? ַעל ׁשּום ֶׁשֹּלא ִהְסִּפיק ְּבֵצָקם ֶׁשל ֲאבֹוֵתינּו 
ְלַהֲחִמיץ ַעד ֶׁשִּנְגָלה ֲעֵליֶהם ֶמֶלְך ַמְלֵכי ַהְּמָלִכים ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ּוְגָאָלם 
ֶׁשֶּנֱאַמר: ַוּיֹאפּו ֶאת ַהָּבֵצק ֲאֶׁשר הֹוִציאּו ִמִּמְצַרִים ֻעגֹת ַמּצֹות ִּכי ֹלא ָחֵמץ ִּכי 

גְֹרׁשּו ִמִּמְצַרִים ְוֹלא ָיְכלּו ְלִהְתַמְהֵמַּה ְוַגם ֵצָדה ֹלא ָעׂשּו ָלֶהם )שמות י"ב, לט(:

יגביה המרור ויאמר

ָמרֹור - ֶזה ֶׁשָאנּו אֹוְכִלים ַעל ׁשּום ָמה? ַעל ׁשּום ֶׁשֵּמְררּו ַהִּמְצִרים ֶאת ַחֵּיי 
ֲאבֹוֵתינּו ְּבִמְצַרִים ֶׁשֶּנֱאַמר: ַוְיָמֲררּו ֶאת ַחֵּייֶהם ַּבֲעבָֹדה ָקָׁשה ְּבחֶֹמר ּוִבְלֵבִנים 

ּוְבָכל ֲעבָֹדה ַּבָּׂשֶדה ֵאת ָּכל ֲעבָֹדָתם ֲאֶׁשר ָעְבדּו ָבֶהם ְּבָפֶרְך )שמות א', יד(:

ְּבָכל ּדֹור ָודֹור ַחָּיב ָאָדם ִלְראֹות ֶאת ַעְצמֹו ְּכִאּלּו הּוא ָיָצא ִמִּמְצָרִים ֶׁשֶּנֱאַמר: 
ִלי ְּבֵצאִתי ִמִּמְצָרִים  ְלִבְנָך ַּבּיֹום ַההּוא ֵלאמֹר ַּבֲעבּור ֶזה ָעָׂשה ה'   ְוִהַּגְדָּת 
)שמות י"ג, ח(. ֹלא ֶאת ֲאבֹוֵתינּו ִּבְלָבד ָּגַאל ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ֶאָּלא ַאף אֹוָתנּו 

ָּגַאל ִעָּמֶהם ֶׁשֶּנֱאַמר: ְואֹוָתנּו הֹוִציא ִמָׁשם ְלַמַען ָהִביא אָֹתנּו ָלֶתת ָלנּו ֶאת ָהָאֶרץ 
ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע ַלֲאבֵֹתינּו )דברים ו', כג(:

יגביה הכוס, יכסה המצות ויאמר

ְלִפיָכְך ֲאַנְחנּו ַחָּיִבים ְלהֹודֹות, ְלַהֵּלל, ְלַׁשֵּבַח, ְלָפֵאר, ְלרֹוֵמם, ְלַהֵּדר, ְלָבֵרְך, ְלַעֵּלה 
ּוְלַקֵּלס, ְלִמי ֶׁשָעָׂשה ַלֲאבֹוֵתינּו ְוָלנּו ֶאת ָּכל ַהִּנִּסים ָהֵאּלּו: הֹוִציָאנּו ֵמַעְבדּות 
ְלֵחרּות, ִמָּיגֹון ְלִׂשְמָחה, ּוֵמֵאֶבל ְליֹום טֹוב, ּוֵמֲאֵפָלה ְלאֹור ָּגדֹול, ּוִמִּׁשְעּבּוד 

ִלְגֻאָּלה ְונֹאַמר ְלָפָניו ִׁשיָרה ֲחָדָׁשה  ַהְללּוָיּה:

מניחים את הכוס ומגלים את המצות

ַהְללּוָיּה   תהלים קי"ג:  
ַהְללּו ֶאת ֵׁשם ה':  ַהְללּו ַעְבֵדי ה'     

ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם:   ְיִהי ֵׁשם ה' ְמבָֹרְך     
ְמֻהָּלל ֵׁשם ה':  ִמִּמְזַרח ֶׁשֶמׁש ַעד ְמבֹואֹו     

ַעל ַהָּׁשַמִים ְּכבֹודֹו:  ָרם ַעל ָּכל ּגֹוִים ה'     
ַהַּמְגִּביִהי ָלָׁשֶבת:  ִמי ַּכה' ֱאֹלֵהינו     

ַּבָּׁשַמִים ּוָבָאֶרץ:   ַהַּמְׁשִּפיִלי ִלְראֹות     
ֵמַאְׁשּפֹת ָיִרים ֶאְביֹון:         ְמִקיִמי ֵמָעָפר ָּדל    

ִעם ְנִדיֵבי ַעּמֹו:  ְלהֹוִׁשיִבי ִעם ְנִדיִבים     
ֵאם ַהָּבִנים ְׂשֵמָחה ַהְללּוָיּה: מֹוִׁשיִבי ֲעֶקֶרת ַהַּבִית    

ֵּבית ַיֲעקֹב ֵמַעם ֹלֵעז:   תהלים קי"ד: ְּבֵצאת ִיְׂשָרֵאל ִמִּמְצָרִים  
ִיְׂשָרֵאל ַמְמְׁשלֹוָתיו:  ָהְיָתה ְיהּוָדה ְלָקְדׁשו     
ַהַּיְרֵּדן ִיּסֹב ְלָאחֹור:  ַהָּים ָרָאה ַוָּינֹס     

ְּגָבעֹות ִּכְבֵני צֹאן:  ֶהָהִרים ָרְקדּו ְכֵאיִלים    
ַהַּיְרֵּדן ִּתּסֹב ְלָאחֹור:  ַמה ְּלָך ַהָּים ִּכי ָתנּוס    

ְּגָבעֹות ִּכְבֵני צֹאן:  ֶהָהִרים ִּתְרְקדּו ְכֵאיִלים     
ִמִּלְפֵני ֱאלֹוַּה ַיֲעקֹב:  ִמִּלְפֵני ָאדֹון חּוִלי ָאֶרץ     

ַחָּלִמיׁש ְלַמְעְינֹו ָמִים: ַההְֹפִכי ַהּצּור ֲאַגם ָמִים    

כל אחד יקח כוסו בידו

ָּברּוְך ַאָּתה ה' ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ֲאֶׁשר ְּגָאָלנּו ְוָגַאל ֶאת ֲאבֹוֵתינּו ִמִּמְצַרִים   
ְוִהִּגיָענּו ַלַּלְיָלה ַהֶּזה ֶלֱאָכל ּבֹו ַמָּצה ּוָמרֹור.

ֵּכן ה' ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו ַיִּגיֵענּו ְלמֹוֲעִדים ְוִלְרָגִלים ֲאֵחִרים ַהָּבִאים 
ִלְקָראֵתנּו ְלָׁשלֹום. ְׂשֵמִחים ְּבִבְנַין ִעיֶרָך ְוָׂשִׂשים ַּבֲעבֹוָדֶתָך ְונֹאַכל ָׁשם ִמן 
ַהְּזָבִחים ּוִמן ַהְּפָסִחים )במוצאי שבת אומרים ִמן ַהְּפָסִחים ּוִמן ַהְּזָבִחים( ֲאֶׁשר ַיִּגיַע 
ָּדָמם ַעל ִקיר ִמְזַּבֲחָך ְלָרצֹון ְונֹוֶדה ְּלָך ִׁשיר ָחָדׁש ַעל ְּגֻאָּלֵתנּו ְוַעל ְּפדּות ַנְפֵׁשנּו:   

ָּברּוְך ַאָּתה ה' ָּגַאל ִיְׂשָרֵאל:

כוס שני

ִהְנִני מּוָכן ּוְמֻזָּמן ְלַקֵּים ִמְצַות ּכֹוס ְׁשִנָּיה ֵמַאְרַּבע ּכֹוסֹות ְלֵׁשם ִיחּוד 
ְוֶנְעָלם ְּבֵׁשם   קּוְדָׁשא ְּבִריְך הּוא ּוְׁשִכיְנֵּתיּה ַעל ְיֵדי ַההּוא ְטִמיר 

ָּכל ִיְׂשָרֵאל.

ָּברּוְך ַאָּתה ה' ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ּבֹוֵרא ְּפִרי ַהָּגֶפן:



ַקֵּדש  ּוְרַחץ  ַּכְרַּפס  ַיַחץ  ַמִּגיד    ָרְחָצה    מֹוִציא  ַמָּצה 
 ָמרֹור  ּכֹוֵרך  ֻׁשְלָחן עֹוֵרך  ָצפּון  ָּבֵרְך  ַהֵּלל  ִנְרָצה

נוטלים ידים ומברכים

ָּברּוְך ַאָּתה ה' ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ֲאֶׁשר ִקְּדָׁשנּו ְּבִמְצוָֹתיו ְוִצָּונּו ַעל ְנִטיַלת ָיָדִים:

ַקֵּדש  ּוְרַחץ  ַּכְרַּפס  ַיַחץ  ַמִּגיד  ָרְחָצה    מֹוִציא    ַמָּצה 
 ָמרֹור  ּכֹוֵרך  ֻׁשְלָחן עֹוֵרך  ָצפּון  ָּבֵרְך  ַהֵּלל  ִנְרָצה

נוטל את המצות שעל הקערה ומברך

ָּברּוְך ַאָּתה ה' ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ַהּמֹוִציא ֶלֶחם ִמן ָהָאֶרץ: 

ַקֵּדש  ּוְרַחץ  ַּכְרַּפס  ַיַחץ  ַמִּגיד  ָרְחָצה  מֹוִציא     ַמָּצה 
 ָמרֹור  ּכֹוֵרך  ֻׁשְלָחן עֹוֵרך  ָצפּון  ָּבֵרְך  ַהֵּלל  ִנְרָצה

מניח את המצה התחתונה ובעודו אוחז את העליונה ואת הפרוסה מברך

ָּברּוְך ַאָּתה ה' ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ֲאֶׁשר ִקְּדָׁשנּו ְּבִמְצוָֹתיו ְוִצָּונּו ַעל ֲאִכיַלת ַמָּצה:

אוכלים כשיעור שני זיתים מצה וטובלים במלח

ַקֵּדש  ּוְרַחץ  ַּכְרַּפס  ַיַחץ  ַמִּגיד  ָרְחָצה  מֹוִציא  ַמָּצה 
   ָמרֹור    ּכֹוֵרך  ֻׁשְלָחן עֹוֵרך  ָצפּון  ָּבֵרְך  ַהֵּלל  ִנְרָצה

לוקח כזית מרור, טובלו בחרוסת ומברך ואוכלו

ָּברּוְך ַאָּתה ה' ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ֲאֶׁשר ִקְּדָׁשנּו ְּבִמְצוָֹתיו ְוִצָּונּו ַעל ֲאִכיַלת ָמרֹור:

ַקֵּדש  ּוְרַחץ  ַּכְרַּפס  ַיַחץ  ַמִּגיד  ָרְחָצה  מֹוִציא  ַמָּצה 
 ָמרֹור     ּכֹוֵרך    ֻׁשְלָחן עֹוֵרך  ָצפּון  ָּבֵרְך  ַהֵּלל  ִנְרָצה

פורס כזית מהמצה השלישית וכזית מרור, טובלו בחרוסת, כורכים יחד ואוכלם בהסיבה ואומר

ֵזֶכר ְלִמְקָּדׁש ְּכִהֵּלל: ֵּכן ָעָׂשה ִהֵּלל ִּבְזַמן ֶׁשֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ָהָיה ַקָּים. ָהָיה ּכֹוֵרְך 
ֶּפַסח ַמָּצה ּוָמרֹור ְואֹוֵכל ְּבַיַחד ְלַקֵּים ַמה ֶּׁשֶּנֱאַמר: ַעל ַמּצֹות ּוְמרֹוִרים יֹאְכֻלהּו 

)במדבר ט', יא( )על פי פסחים קטו.(:

ַקֵּדש  ּוְרַחץ  ַּכְרַּפס  ַיַחץ  ַמִּגיד  ָרְחָצה  מֹוִציא  ַמָּצה 
 ָמרֹור  ּכֹוֵרך    ֻׁשְלָחן עֹוֵרך    ָצפּון  ָּבֵרְך  ַהֵּלל  ִנְרָצה

 ַקֵּדש  ּוְרַחץ  ַּכְרַּפס  ַיַחץ  ַמִּגיד  ָרְחָצה  מֹוִציא  ַמָּצה
 ָמרֹור  ּכֹוֵרך  ֻׁשְלָחן עֹוֵרך     ָצפּון     ָּבֵרְך  ַהֵּלל  ִנְרָצה

אוכלים את האפיקומן, ויש אומרים:  ֵזֶכר ְלָקְרַּבן ֶּפַסח ַהֶּנֶאָכל ַעל ַהּׂשֹוַבע: 

 ַקֵּדש  ּוְרַחץ  ַּכְרַּפס  ַיַחץ  ַמִּגיד  ָרְחָצה  מֹוִציא  ַמָּצה
  ָמרֹור  ּכֹוֵרך  ֻׁשְלָחן עֹוֵרך   ָצפּון     ָּבֵרְך     ַהֵּלל  ִנְרָצה

תהלים קכ"ו: ִׁשיר ַהַּמֲעלֹות ְּבׁשּוב ה' ֶאת ִׁשיַבת ִצּיֹון ָהִיינּו ְּכחְֹלִמים: ָאז ִיָּמֵלא 
ְׂשחֹוק ִּפינּו ּוְלׁשֹוֵננּו ִרָּנה ָאז יֹאְמרּו ַבּגֹוִים ִהְגִּדיל ה' ַלֲעׂשֹות ִעם ֵאֶּלה: ִהְגִּדיל 
ה' ַלֲעׂשֹות ִעָּמנּו ָהִיינּו ְׂשֵמִחים: ׁשּוָבה ה' ֶאת ְׁשִביֵתנּו ַּכֲאִפיִקים ַּבֶּנֶגב: ַהּזְֹרִעים 
ְּבִדְמָעה ְּבִרָּנה ִיְקצֹרּו: ָהלֹוְך ֵיֵלְך ּוָבכֹה נֵֹׂשא ֶמֶׁשְך ַהָּזַרע ּבֹא ָיבֹא ְבִרָּנה נֵֹׂשא 

ֲאֻלּמָֹתיו: 
 

ַרּבֹוַתי ְנָבֵרְך!   המזמן: 

ְיִהי ֵׁשם ה' ְמבָֹרְך ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם )תהלים קי״ג, ב(. המסובין:  

ְיִהי ֵׁשם ה' ְמבָֹרְך ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם.  המזמן:     

ִּבְרׂשּות ָמָרָנן ְוַרָּבָנן ְוַרּבֹוַתי, ְנָבֵרְך )ֱאֹלֵהינּו( ֶׁשָאַכְלנּו ִמֶּׁשּלֹו.  
ָּברּוְך )ֱאֹלֵהינּו( ֶׁשָאַכְלנּו ִמֶּׁשּלֹו ּוְבטּובֹו ָחִיינּו.         המסובין:  

ָּברּוְך )ֱאֹלֵהינּו( ֶׁשָאַכְלנּו ִמֶּׁשּלֹו ּוְבטּובֹו ָחִיינּו. המזמן:     

ָּברּוְך הּוא ּוָברּוְך ְׁשמֹו:               

ָּברּוְך ַאָּתה ה' ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלך ָהעֹוָלם ַהָּזן ֶאת ָהעֹוָלם ֻּכּלֹו ְּבטּובֹו ְּבֵחן ְּבֶחֶסד 
ּוְבַרֲחִמים הּוא נֹוֵתן ֶלֶחם ְלָכל ָבָׂשר ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו )תהלים קל"ו, כה( ּוְבטּובֹו 
ַהָּגדֹול ָּתִמיד ֹלא ָחַסר ָלנּו ְוַאל ֶיְחַסר ָלנּו ָמזֹון ְלעֹוָלם ָוֶעד ַּבֲעבּור ְׁשמֹו ַהָּגדֹול 
ִּכי הּוא ֵאל ָזן ּוְמַפְרֵנס ַלּכֹל ּוֵמִטיב ַלּכֹל ּוֵמִכין ָמזֹון ְלכֹל ְּבִרּיֹוָתיו ֲאֶׁשר ָּבָרא 

ָּברּוְך ַאָּתה ה' ַהָּזן ֶאת ַהּכֹל:

נֹוֶדה ְּלָך ה' ֱאֹלֵהינּו ַעל ֶׁשִהְנַחְלָּת ַלֲאבֹוֵתינו ֶאֶרץ ֶחְמָּדה טֹוָבה ּוְרָחָבה ְוַעל 
ֶׁשהֹוֵצאָתנּו ה' ֱאֹלֵהינּו ֵמֶאֶרץ ִמְצַרים ּוְפִדיָתנּו, ִמֵּבית ֲעָבִדים ְוַעל ְּבִריְתָך 
ֶׁשָחַתְמָּת ִּבְבָׂשֵרנּו ְוַעל ּתֹוָרְתָך ֶׁשִּלַּמְדָּתנּו ְוַעל ֻחֶּקיָך ֶׁשהֹוַדְעָּתנּו ְוַעל ַחִּיים ֵחן 
ָוֶחֶסד ֶׁשחֹוַנְנָּתנּו ְוַעל ֲאִכיַלת ָמזֹון ָׁשַאָּתה ָזן ּוְמַפְרֵנס אֹוָתנּו ָּתִמיד ְּבָכל יֹום 

ּוְבָכל ֵעת ּוְבָכל ָׁשָעה:

ְוַעל ַהּכֹל ה' ֱאֹלֵהינּו ֲאַנְחנּו מֹוִדים ָלְך ּוְמָבְרִכים אֹוָתְך ִיְתָּבַרְך ִׁשְמָך ְּבִפי ָּכל 
ָבְעָּת ּוֵבַרְכָּת ֶאת ה' ֱאֹלֶהיָך ַעל ָהָאֶרץ  ַחי ָּתִמיד ְלעֹוָלם ָוֶעד ַּכָּכתּוב ְוָאַכְלָּת ְוׂשְָ

ַתן ָלְך )דברים ח', י( ָּברּוְך ַאָּתה ה' ַעל ָהָאֶרץ ְוַעל ַהָּמזֹון:  ַהּטָֹבה ֲאֶׁשר נְָ

ַרֵחם ָנא ה' ֱאֹלֵהינּו, ַעל ִיְׂשָרֵאל ַעֶּמָך, ְוַעל ְירּוָׁשַלִים ִעיֶרָך, ְוַעל ִצּיֹון ִמְׁשַּכן 
ְּכבֹוֶדָך, ְוַעל ַמְלכּות ֵּבית ָּדִוד ְמִׁשיֶחָך ְוַעל ַהַּבִית ַהָּגדֹול ְוַהָּקדֹוׁש ֶׁשִּנְקָרא ִׁשְמָך 
ָעָליו. ֱאֹלֵהינּו, ָאִבינּו, ְרֵענּו, זּוֵננּו, ַּפְרְנֵסנּו ְוַכְלְּכֵלנּו ְוַהְרִויֵחנּו ְוַהְרַוח ָלנּו ה' 
ְצִריֵכנּו ה' ֱאֹלֵהינּו ֹלא ִליֵדי ַמְּתַנת ָּבָׂשר  ֱאֹלֵהינּו ְמֵהָרה ִמָּכל ָצרֹוֵתינּו ְוָנא ַאל ּתַַ
ָוָדם ְוֹלא ִליֵדי ַהְלָוָאָתם ִּכי ִאם ְלָיְדָך ַהְּמֵלָאה, ַהְּפתּוָחה, ַהְּקדֹוָׁשה ְוָהְרָחָבה, ֶׁשֹּלא 

ֵנבֹוׁש ְוֹלא ִנָּכֵלם ְלעֹוָלם ָוֶעד:

לשבת ְרֵצה ְוַהֲחִליֵצנּו ה' ֱאֹלֵהינּו ְּבִמְצוֶֹתיָך ּוְבִמְצַות יֹום ַהְּׁשִביִעי 

ַהַּׁשָּבת ַהָּגדֹול ְוַהָּקדֹוׁש ַהֶזה ִּכי יֹום ֶזה ָּגדֹול ְוָקדֹוש הּוא ְלָפֶניָך 
ִלְׁשָּבת ּבֹו ְוָלנּוַח ּבֹו ְּבַאֲהָבה ְּכִמְצַות ְרצֹוֶנָך ּוִבְרצֹוְנָך ָהִניַח ָלנּו ה' 
ֱאֹלֵהינּו ֶׁשֹּלא ְתֵהא ָצָרה ְוָיגֹון ַוֲאָנָחה ְּביֹום ְמנּוָחֵתנּו ְוַהְרֵאנּו ה' 
ֱאֹלֵהינּו ְּבֶנָחַמת ִצּיֹון ִעיֶרָך ּוְבִבְנַין ְירּוָׁשַלִים ִעיר ָקְדֶׁשָך  ִּכי ַאָּתה 

הּוא ַּבַעל ַהְיׁשּועֹות ּוַבַעל ַהֶּנָחמֹות:

ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינו ַיֲעֶלה ְוָיבֹא ְוַיִּגיַע ְוֵיָרֶאה ְוֵיָרֶצה ְוִיָּׁשַמע ְוִיָּפֵקד ְוִיָּזֵכר 
ִזְכרֹוֵננּו ּוִפְקּדֹוֵננּו ְוִזְכרֹון ֲאבֹוֵתינּו ְוִזְכרֹון ָמִׁשיַח ֶּבן ָּדוד ַעְבֶּדָך ְוִזְכרֹון ְירּוָׁשַלִים 
ִעיר ָקְדֶׁשָך ְוִזְכרֹון ָּכל ַעְּמָך ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ְלָפֶניָך ִלְפֵליָטה ְלטֹוָבה ְלֵחן ּוְלֶחֶסד 
ּוְלַרֲחִמים ְלַחִּיים ּוְלָׁשלֹום ְּביֹום ַחג ַהַמּצֹות ַהֶּזה. ָזְכֵרנּו ה' ֱאֹלֵהינּו ּבֹו ְלטֹוָבה 
ּוָפְקֵדנּו בֹו ִלְבָרָכה ְוהֹוִׁשיֵענּו בֹו ְלַחִּיים ּוִבְדַבר ְיׁשּוָעה ְוַרֲחִמים חּוס ְוָחֵּננּו ְוַרֵחם 

ָעֵלינּו ְוהֹוִׁשיֵענּו ִּכי ֵאֶליָך ֵעיֵנינּו ִּכי ֵאל ֶמֶלְך ַחּנּון ְוַרחּום ָאָּתה:

ּוְבֵנה ְירּוָׁשַלִים ִעיר ַהּקֶֹדׁש ִּבְמֵהָרה ְבָיֵמינּו. ָּברּוְך ַאָּתה ה' ּבֹוֵנה ְּבַרֲחָמיו 
ְירּוָׁשָלִים - ָאֵמן:

ָּברּוְך ַאָּתה ה' ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ָהֵאל ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו ַאִדיֵרנּו ּבֹוְרֵאנּו ּגֹוֲאֵלנּו 
יֹוְצֵרנּו ְקדֹוֵׁשנּו ְקדֹוׁש ַיֲעקֹב רֹוֵענּו רֹוֵעה ִיְׂשָרֵאל ַהֶּמֶלְך ַהּטֹוב ְוַהֵּמִטיב ַלּכֹל 
ֶׁשְּבָכל יֹום ָויֹום הּוא ֵהִטיב הּוא ֵמִטיב הּוא ֵייִטיב ָלנּו. הּוא ְגָמָלנּו הּוא גֹוְמֵלנּו 
הּוא ִיְגְמֵלנּו ָלַעד ְלֵחן ּוְלֶחֶסד ּוְלַרֲחִמים ּוְלֶרַוח ַהָּצָלה ְוַהְצָלָחה ְּבָרָכה ִויׁשּוָעה 
ֶנָחָמה ַּפְרָנָסה ְוַכְלָּכָלה ְוַרֲחִמים ְוַחִּיים ְוָׁשלֹום ְוָכל טֹוב ּוִמָּכל טּוב ְלעֹוָלם ַאל 

ְיַחְּסֵרנּו: 

ו



ָהַרֲחָמן הּוא ִיְמלֹוְך ָעֵלינּו ְלעֹוָלם ָוֶעד. ָהַרֲחָמן הּוא ִיְתָּבַרְך ַּבָׁשַמִים ּוָבָאֶרץ:
 ָהַרֲחָמן הּוא ִיְׁשַּתַּבח ְלדֹור ּדֹוִרים ְוִיְתָּפַאר ָּבנּו ָלַעד ּוְלֵנַצח ְנָצִחים ְוִיְתַהַּדר ָּבנּו   

    ָלַעד ּוְלעֹוְלֵמי עֹוָלִמים: 
ָהַרֲחָמן הּוא ְיַפְרְנֵסנּו ְּבָכבֹוד:  

ָהַרֲחָמן הּוא ִיְׁשּבֹור ֻעֵּלנּו ֵמַעל ַצָּואֵרנּו ְוהּוא יֹוִליֵכנּו קֹוְמִמּיּות ְלַאְרֵצנּו: 
ָהַרֲחָמן הּוא ִיְׁשַלח ָלנּו ְּבָרָכה ְמֻרָּבה ַּבַּבִית ַהֶּזה ְוַעל ֻׁשְלָחן ֶזה ֶׁשָאַכְלנּו ָעָליו:

 ָהַרֲחָמן הּוא ִיְׁשַלח ָלנּו ֶאת ֵאִלָּיהּו ַהָּנִביא ָזכּור ַלּטֹוב ִויַבֶּׂשר ָלנּו ְּבׂשֹורֹות טֹובֹות 
    ְיׁשּועֹות ְוֶנָחמֹות: 

ָהַרֲחָמן הּוא ְיָבֵרְך ֶאת )ָאִבי מֹוִרי( ַּבַעל ַהַּבִית ַהֶּזה ְוֶאת )ִאִּמי מֹוָרִתי( ַּבֲעַלת 
ַהַּבִית ַהֶּזה אֹוִתי )ְוָאִבי ְוִאִּמי ְוִאְׁשִּתי ְוַזְרִעי ְוֶאת ָּכל ַאֶׁשר ִלי( אֹוָתם ְוֶאת 
ֵּביָתם ְוֶאת ַזְרָעם ְוֶאת ָּכל ַאֶׁשר ָלֶהם אֹוָתנּו ְוֶאת  ָּכל ֲאֶׁשר ָלנּו ְּכמֹו 
ֶׁשִנְתָּבְרכּו ֲאבֹוֵתינּו ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעקֹב: ַּבּכֹל, ִמּכֹל, ּכֹל. ֵּכן ְיָבֵרְך אֹוָתנּו 

ֻּכָּלנּו ַיַחד ִּבְבָרָכה ְׁשֵלָמה, ְונֹאַמר ָאֵמן:

ַּבָּמרֹום ְיַלְּמדּו ֲעֵליֶהם ְוָעֵלינּו ְזכּות, ֶׁשְּתֵהא ְלִמְׁשֶמֶרת ָׁשלֹום, ְוִנָּׂשא ְבָרָכה ֵמֵאת 
ה' ּוְצָדָקה ֵמֱאֹלֵהי ִיְׁשֵענּו ְוִנְמָצא ֵחן ְוֵׂשֶכל טֹוב ְּבֵעיֵני ֱאֹלִהים ְוָאָדם )משלי מ׳, ד(:

לשבת ָהַרֲחָמן הּוא ַיְנִחיֵלנּו יֹום ֶׁשֻּכּלֹו ַׁשָּבת ּוְמנּוָחה ְלַחֵּיי ָהעֹוָלִמים:

ָהַרֲחָמן הּוא ַיְנִחיֵלנּו יֹום ֶׁשֻּכּלֹו טֹוב:

ָהַרֲחָמן הּוא ְיַזֵּכנּו ִלימֹות ַהָּמִׁשיַח ּוְלַחֵּיי ָהעֹוָלם ַהָּבא. ִמְגּדֹול ְיׁשּועֹות ַמְלּכֹו 
ְועֶֹׂשה ֶחֶסד ִלְמִׁשיחֹו ְלָדִוד ּוְלַזְרעֹו ַעד עֹוָלם )שמואל ב׳, כ״ב, נא(: עֶֹׂשה ָׁשלֹום 

ִּבְמרֹוָמיו הּוא ַיֲעֶׂשה ָׁשלֹום ָעֵלינּו ְוַעל ָּכל ִיְׂשָרֵאל ְוִאְמרּו ָאֵמן:

ְיראּו ֶאת ה' ְקדָֹשיו ִּכי ֵאין ַמְחסֹור ִליֵרָאיו: ְּכִפיִרים ָרׁשּו ְוָרֵעבּו ְודֹוְרֵׁשי ה' ֹלא 
 ַיְחְסרּו ָכל טֹוב )תהלים ל״ד, י-יא(: הֹודּו ַלה' ִּכי טֹוב ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו )תהלים קל״ו, א(: 
ּפֹוֵתַח ֶאת ָיֶדָך ּוַמְׂשִּביַע ְלָכל ַחי ָרצֹון )תהלים קמ״ה, טז(: ָּברּוְך ַהֶּגֶבר ֲאֶׁשר ִיְבַטח 
ַּבה' ְוָהָיה ה' ִמְבַטחֹו )ירמיהו י״ז, ז(: ַנַער ָהִייִתי ַגם ָזַקְנִּתי ְוֹלא ָרִאיִתי ַצִּדיק ֶנֱעָזב, 
ְוַזְרעֹו ְמַבֵקׁש ָלֶחם )תהלים ל״ז, כה(: ה' עֹז ְלַעּמֹו ִיֵּתן ה' ְיָבֵרְך ֶאת ַעּמֹו ַבָּׁשלֹום 

)תהלים כ״ט, יא(:

כוס שלישי

ִהְנִני מּוָכן ּוְמֻזָּמן ְלַקֵּים ִמְצַות ּכֹוס ְׁשִליִׁשית ֵמַאְרַּבע ּכֹוסֹות ְלֵׁשם 
ִיחּוד קּוְדָׁשא ְּבִריְך הּוא ּוְׁשִכיְנֵּתיּה ַעל ְיֵדי ַההּוא ְטִמיר ְוֶנְעָלם ְּבֵׁשם 

ָּכל ִיְׂשָרֵאל.

 ָּברּוְך ַאָּתה ה' ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ּבֹוֵרא ְּפִרי ַהָּגֶפן:

 
מוזגים כוס מיוחדת לאליהו הנביא, ופותחים את הדלת ואומרים:

ְׁשפְֹך ֲחָמְתָך ֶאל ַהּגֹוִים ֲאֶׁשר ֹלא ְיָדעּוָך ְוַעל ַמְמָלכֹות ֲאֶׁשר ְּבִׁשְמָך ֹלא ָקָראּו:
ִּכי ָאַכל ֶאת ַיֲעקֹב. ְוֶאת ָנֵוהּו ֵהַׁשּמּו )תהלים ע"ט, ו-ז(: 

ְׁשָפְך ֲעֵליֶהם ַזְעֶמָך ַוֲחרֹון ַאְּפָך ַיִּׂשיֵגם )תהלים ס"ט, כה(:
ִּתְרּדֹף ְּבַאף ְוַתְׁשִמיֵדם ִמַּתַחת ְׁשֵמי ה' )איכה ג', סו(:

 ַקֵּדש  ּוְרַחץ  ַּכְרַּפס  ַיַחץ  ַמִּגיד  ָרְחָצה  מֹוִציא  ַמָּצה
 ָמרֹור  ּכֹוֵרך  ֻׁשְלָחן עֹוֵרך   ָצפּון  ָּבֵרְך     ַהֵּלל     ִנְרָצה

ִּכי ְלִׁשְמָך ֵּתן ָּכבֹוד ַעל ַחְסְּדָך ַעל ֲאִמֶּתָך:   תהלים קט"ו:   ֹלא ָלנּו ה' ֹלא ָלנּו 

ַאֵּיה ָנא ֱאֹלֵהיֶהם: ָלָּמה יֹאְמרּו ַהּגֹוִים     
ּכֹל ֲאֶׁשר ָחֵפץ ָעָׂשה:  ֵואֹלֵהינּו ַבָּׁשָמִים     

ַמֲעֵׂשה ְיֵדי ָאָדם:  ֲעַצֵּביֶהם ֶּכֶסף ְוָזָהב     
ֵעיַנִים ָלֶהם ְוֹלא ִיְראּו:  ֶּפה ָלֶהם ְוֹלא ְיַדֵּברּו      
ַאף ָלֶהם ְוֹלא ְיִריחּון:  ָאְזַנִים ָלֶהם ְוֹלא ִיְׁשָמעּו     

ַרְגֵליֶהם ְוֹלא ְיַהֵּלכּו ֹלא ֶיְהּגּו ִּבְגרֹוָנם:  ְיֵדיֶהם ְוֹלא ְיִמיׁשּון     
ּכֹל ֲאֶׁשר ּבֵֹטַח ָּבֶהם:  ְּכמֹוֶהם ִיְהיּו עֵֹׂשיֶהם     

ֶעְזָרם ּוָמִגָּנם הּוא:  ִיְׂשָרֵאל ְּבַטח ַּבה'     
ֶעְזָרם ּוָמִגָּנם הּוא:  ֵּבית ַאֲהרֹן ִּבְטחּו ַבה'     
ֶעְזָרם ּוָמִגָּנם הּוא: ִיְרֵאי ה' ִּבְטחּו ַבה'     

 

ה' ְזָכָרנּו ְיָבֵרְך       
ְיָבֵרְך ֶאת ֵּבית ַאֲהרֹן:  ְיָבֵרְך ֶאת ֵּבית ִיְׂשָרֵאל     

ַהְּקַטִּנים ִעם ַהְּגדִֹלים:  ְיָבֵרְך ִיְרֵאי ה'     
ֲעֵליֶכם ְוַעל ְּבֵניֶכם:  יֵֹסף ה' ֲעֵליֶכם      
עֵֹׂשה ָּׁשַמִים ָוָאֶרץ: ְּברּוִכים ַאֶּתם ַלה'      

ְוָהָאֶרץ ָנַתן ִלְבֵני ָאָדם:  ַהָּׁשַמִים ָּׁשַמִים ַלה'      
ְוֹלא ָּכל יְֹרֵדי דּוָמה:  ֹלא ַהֵּמִתים ְיַהְללּו ָיּה      

ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם ַהְללּוָיּה:  ַוֲאַנְחנּו ְנָבֵרְך ָיּה     

ֶאת קֹוִלי ַּתֲחנּוָני:  ָאַהְבִּתי ִּכי ִיְׁשַמע ה'    תהלים קט"ז:   

ּוְבָיַמי ֶאְקָרא:   ִּכי ִהָּטה ָאְזנֹו ִלי        
ּוְמָצֵרי ְׁשאֹול ְמָצאּוִני ָצָרה ְוָיגֹון ֶאְמָצא:   ֲאָפפּוִני ֶחְבֵלי ָמֶות       

ָאָּנה ה' ַמְּלָטה ַנְפִׁשי:  ּוְבֵׁשם ה' ֶאְקָרא        
ֵואֹלֵהינּו ְמַרֵחם:  ַחּנּון ה' ְוַצִּדיק        

ַּדּלֹוִתי  ְוִלי ְיהֹוִׁשיַע:  ׁשֵֹמר ְּפָתִאים ה'        
ִּכי ה' ָּגַמל ָעָלְיִכי:  ׁשּוִבי ַנְפִׁשי ִלְמנּוָחְיִכי        

ֶאת ֵעיִני ִמן ִּדְמָעה ֶאת ַרְגִלי ִמֶּדִחי:  ִּכי ִחַּלְצָּת ַנְפִׁשי ִמָּמֶות        
ְּבַאְרצֹות ַהַחִּיים:  ֶאְתַהֵּלְך ִלְפֵני ה'        
ֲאִני ָעִניִתי ְמאֹד:  ֶהֱאַמְנִּתי ִּכי ֲאַדֵּבר        

ָּכל ָהָאָדם ּכֵֹזב: ֲאִני ָאַמְרִּתי ְבָחְפִזי        
ָּכל ַּתְגמּולֹוִהי ָעָלי:  ָמה ָאִׁשיב ַלה'        

ּוְבֵׁשם ה' ֶאְקָרא:  ּכֹוס ְיׁשּועֹות ֶאָּׂשא        
ֶנְגָדה ָּנא ְלָכל ַעּמֹו:  ְנָדַרי ַלה' ֲאַׁשֵּלם       

ַהָּמְוָתה ַלֲחִסיָדיו:  ָיָקר ְּבֵעיֵני ה'       
ֲאִני ַעְבְּדָך, ֶּבן ֲאָמֶתָך ִּפַּתְחָּת ְלמֹוֵסָרי: ָאָּנה ה' ִּכי ֲאִני ַעְבֶּדָך       

ּוְבֵׁשם ה' ֶאְקָרא:  ְלָך ֶאְזַּבח ֶזַבח ּתֹוָדה        
ֶנְגָדה ָּנא ְלָכל ַעּמֹו:  ְנָדַרי ַלה' ֲאַׁשֵּלם        

ְּבתֹוֵכִכי ְירּוָׁשָלִים ַהְללּוָיּה: ְּבַחְצרֹות ֵּבית ה'      

ַׁשְּבחּוהּו ָּכל ָהֻאִּמים:  ַהְללּו ֶאת ה' ָּכל ּגֹוִים    תהלים קי"ז:     

ֶוֱאֶמת ה' ְלעֹוָלם ַהְללּוָיּה:  ִּכי ָגַבר ָעֵלינּו ַחְסּדֹו        

ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: הֹודּו ַלה' ִּכי טֹוב   תהלים קי"ח:    

ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: יֹאַמר ָנא ִיְׂשָרֵאל      
ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: יֹאְמרּו ָנא ֵבית ַאֲהרֹן      
ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: יֹאְמרּו ָנא ִיְרֵאי ה'      
ָעָנִני ַבֶּמְרָחב ָיּה: ִמן ַהֵּמַצר ָקָראִתי ָּיּה        

ַמה ַּיֲעֶׂשה ִלי ָאָדם:  ה' ִלי ֹלא ִאיָרא        
ַוֲאִני ֶאְרֶאה ְבׂשְנָאי:  ה' ִלי ְּבעְֹזָרי        

ִמְּבטַֹח ָּבָאָדם:  טֹוב ַלֲחסֹות ַּבה'        
ִמְּבטַֹח ִּבְנִדיִבים:  טֹוב ַלֲחסֹות ַּבה'        

ְּבֵׁשם ה' ִּכי ֲאִמיַלם:  ָּכל ּגֹוִים ְסָבבּוִני        
ְּבֵׁשם ה' ִּכי ֲאִמיַלם.  ַסּבּוִני ַגם ְסָבבּוִני        

ּדֲֹעכּו ְּכֵאׁש קֹוִצים ְּבֵׁשם ה' ִּכי ֲאִמיַלם:  ַסּבּוִני ִכְדבִֹרים        
ַוה' ֲעָזָרִני:   ָּדחֹה ְדִחיַתִני ִלְנּפֹל        

ַוְיִהי ִלי ִליׁשּוָעה:  ָעִּזי ְוִזְמָרת ָיּה       
ְּבָאֳהֵלי ַצִּדיִקים ְיִמין ה' עָֹׂשה ָחִיל:  קֹול ִרָּנה ִויׁשּוָעה        

ְיִמין ה' עָֹׂשה ָחִיל:  ְיִמין ה' רֹוֵמָמה        
ַוֲאַסֵּפר ַמֲעֵׂשי ָיּה: ֹלא ָאמּות ִּכי ֶאְחֶיה       
ְוַלָּמֶות ֹלא ְנָתָנִני:  ַיּסֹר ִיְּסַרִּני ָּיּה       

ָאבֹא ָבם אֹוֶדה ָיּה:  ִּפְתחּו ִלי ַׁשֲעֵרי ֶצֶדק       
ַצִּדיִקים ָיבֹאּו בֹו:  ֶזה ַהַּׁשַער ַלה'        
ַוְּתִהי ִלי ִליׁשּוָעה:  אֹוְדָך ִּכי ֲעִניָתִני        

ָהְיָתה ְלרֹאׁש ִּפָּנה.   ֶאֶבן ָמֲאסּו ַהּבֹוִנים        
ִהיא ִנְפָלאת ְּבֵעיֵנינּו:   ֵמֵאת ה' ָהְיָתה ּזֹאת        

ָנִגיָלה ְוִנְׂשְמָחה בֹו: ֶזה ַהּיֹום ָעָׂשה ה'        
ָאָּנא ה' הֹוִׁשיָעה ָּנא:  ָאָּנא ה' הֹוִׁשיָעה ָּנא:          
ֵּבַרְכנּוֶכם ִמֵּבית ה':  ָּברּוְך ַהָּבא ְּבֵׁשם ה'        

ִאְסרּו ַחג ַּבֲעבִֹתים ַעד ַקְרנֹות ַהִּמְזֵּבַח:   ֵאל ה' ַוָּיֶאר ָלנּו       
ֱאֹלַהי ֲארֹוְמֶמָּך:  ֵאִלי ַאָּתה ְואֹוֶדָּך       

ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:   הֹודּו ַלה' ִּכי טֹוב       

ז



ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:  הֹודּו ַלה' ִּכי טֹוב  תהלים קי"ח: 

ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:  הֹודּו ֵלאֹלֵהי ָהֱאֹלִהים   
ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:  הֹודּו ַלֲאדֵֹני ָהֲאדִֹנים   
ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:  ְלעֵֹׂשה ִנְפָלאֹות ְּגדֹלֹות ְלַבּדֹו   
ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:  ְלעֵֹׂשה ַהָּׁשַמִים ִּבְתבּוָנה   
ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:  ְלרֹוַקע ָהָאֶרץ ַעל ַהָּמִים   
ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:  ְלעֵֹׂשה אֹוִרים ְּגדִֹלים   
ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:  ֶאת ַהֶּׁשֶמׁש ְלֶמְמֶׁשֶלת ַּבּיֹום   
ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:  ֶאת ַהָּיֵרַח ְוכֹוָכִבים ְלֶמְמְׁשלֹות ַּבָּלְיָלה   
ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:  ְלַמֵּכה ִמְצַרִים ִּבְבכֹוֵריֶהם   
ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:  ַוּיֹוֵצא ִיְׂשָרֵאל ִמּתֹוָכם   
ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:  ְּבָיד ֲחָזָקה ּוִבְזרֹוַע ְנטּוָיה   
ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: ְלגֵֹזר ַים סּוף ִלְגָזִרים   
ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:  ְוֶהֱעִביר ִיְׂשָרֵאל ְּבתֹוכֹו    
ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:  ְוִנֵער ַּפְרעֹה ְוֵחילֹו ְבַים סּוף    
ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: ְלמֹוִליְך ַעּמֹו ַּבִּמְדָּבר    

ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:  ְלַמֵּכה ְמָלִכים ְּגדִֹלים    
ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:  ַוַּיֲהרֹג ְמָלִכים ַאִּדיִרים    
ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:  ְלִסיחֹון ֶמֶלְך ָהֱאמִֹרי    
ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:  ּוְלעֹוג ֶמֶלְך ַהָּבָׁשן    
ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:  ְוָנַתן ַאְרָצם ְלַנֲחָלה    
ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:  ַנֲחָלה ְלִיְׂשָרֵאל ַעְבּדֹו    
ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:  ֶׁשְּבִׁשְפֵלנּו ָזַכר ָלנּו    
ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:  ַוִּיְפְרֵקנּו ִמָּצֵרינּו    
ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:  נֹוֵתן ֶלֶחם ְלָכל ָּבָׂשר    
ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:  הֹודּו ְלֵאל ַהָׁשָמִים   

ע״פ שיטת ר׳ יוחנן )פסחים קיח.(

ִנְׁשַמת ָּכל ַחי ְּתָבֵרְך ֶאת ִׁשְמָך ה' ֱאֹלֵהינּו, ְורּוַח ָּכל ָּבָׂשר ְּתָפֵאר ּוְתרֹוֵמם ִזְכְרָך 
ַמְלֵּכנּו ָּתִמיד ִמן ָהעֹוָלם ְוַעד ָהעֹוָלם ַאָּתה ֵאל, ּוִמַּבְלָעֶדיָך ֵאין ָלנּו ֶמֶלְך ּגֹוֵאל 
ּומֹוִׁשיַע, ּפֹוֶדה ּוַמִּציל ּוְמַפְרֵנס ּוְמַרֵחם ְּבָכל ֵעת ָצָרה ְוצּוָקה. ֵאין ָלנּו ֶמֶלְך 
ֶאָּלא ָאָּתה. ֱאֹלֵהי ָהִראׁשֹוִנים ְוָהַאֲחרֹוִנים, ֱאלֹוַּה ָּכל ְּבִרּיֹות, ֲאדֹון ָּכל ּתֹוָלדֹות, 
ַהְמֻהָּלל ְּברֹב ַהִּתְׁשָּבחֹות, ַהְמַנֵהג עֹוָלמֹו ְּבֶחֶסד ּוְבִרּיֹוָתיו ְּבַרֲחִמים, ַוה' ֹלא ָינּום 
ְרָּדִמים, ְוַהֵּמִׂשיַח ִאְּלִמים ְוַהַּמִּתיר ֲאסּוִרים,  ְוֹלא ִייָׁשן. ַהְמעֹוֵרר ְיֵׁשִנים ְוַהֵּמִקיץ נִִ
ְוַהּסֹוֵמְך נֹוְפִלים ְוַהּזֹוֵקף ְּכפּוִפים, ְלָך ְלַבְּדָך ֲאַנְחנּו מֹוִדים. ִאּלּו ִפינּו ָמֵלא 
ִׁשיָרה ַּכָּים, ּוְלׁשֹוֵננּו ִרָּנה ַּכֲהמֹון ַּגָּליו, ְוִׂשְפתֹוֵתינּו ֶׁשַבח ְּכֶמְרֲחֵבי ָרִקיַע, ְוֵעיֵנינּו 
ְמִאירֹות ַּכֶּׁשֶמׁש ְוַכָּיֵרַח, ְוָיֵדינּו ְפרּוׂשֹות ְּכִנְׁשֵרי ָׁשָמִים, ְוַרְגֵלינּו ַקּלֹות ָּכַאָּילֹות, 
ֵאין ֲאַנְחנּו ַמְסִּפיִקים ְלהֹודֹות ְלָך, ה' ֱאֹלֵהינו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו, ּוְלָבֵרְך ֶאת ְׁשֶמָך, 
ַעל ַאַחת ֵמָאֶלף ֶאֶלף ַאְלֵפי ֲאָלִפים ְוִרֵּבי ְרָבבֹות ְּפָעִמים ַהּטֹובֹות, ֶׁשָעִׂשיָת 
ִעם ֲאבֹוֵתינּו ְוִעָּמנּו. ִמִּמְצַרִים ְּגַאְלָּתנּו, ה' ֱאֹלֵהינו, ּוִמֵּבית ֲעָבִדים ְּפִדיָתנּו, 
ְּבָרָעב ַזְנָּתנּו, ּוְבָׂשָבע ִּכְלַּכְלָּתנּו, ֵמֶחֶרב ִהַּצְלָּתנּו ּוִמֶּדֶבר ִמַּלְטָּתנּו, ּוֵמֳחָלִים ָרִעים 
ְוֶנֱאָמִנים ִּדִּליָתנּו. ַעד ֵהָּנה ֲעָזרּונּו ַרֲחֶמיָך, ְוֹלא ֲעָזבּונּו ֲחָסֶדיָך ְוַאל ִּתְּטֵׁשנּו 
ה' ֱאֹלֵהינו ָלֶנַצח. ַעל ֵּכן ֵאָבִרים ֶׁשִּפַּלְגָּת ָּבנּו, ְורּוַח ּוְנָׁשָמה ֶׁשָּנַפְחָּת ְּבַאֵּפינּו, 
ְוָלׁשֹון ֲאֶׁשר ַׂשְמָּת ְּבִפינּו, ֵהן ֵהם יֹודּו ִויָבְרכּו ִויַׁשְּבחּו ִויָפֲארּו ִוירֹוְממּו ְוַיֲעִריצּו 
ְוַיְקִּדיׁשּו ְוַיְמִליכּו ֶאת ִׁשְמָך ַמְלֵּכנו. ִּכי ָכל ֶּפה ְלָך יֹוֶדה, ְוָכל ָלׁשֹון ְלָך ִתָּׁשַבע, 
ְוָכל ֶּבֶרְך ְלָך ִתְכַרע, ְוָכל קֹוָמה ְלָפֶניָך ִתְׁשַּתֲחֶוה, ְוָכל ְלָבבֹות ִייָראּוָך, ְוָכל ֶקֶרב 
ּוְכָליֹות ְיַזְּמרּו ִלְׁשֶמָך, ַּכָּדָבר ֶׁשָּכתּוב: ָּכל ַעְצמֹוַתי ּתֹאַמְרָנה: ה' ִמי ָכמֹוָך, ַמִּציל 
ָעִני ֵמָחָזק ִמֶּמּנּו ְוָעִני ְוֶאְביֹון ִמּגְֹזלֹו )תהלים ל"ה, י( ִמי ִיְדֶמה ָּלְך ּוִמי ִיְׁשֶוה ָּלְך 
ּוִמי ַיֲעָרְך ָלְך, ָהֵאל ַהָּגדֹול ַהִּגּבֹור ְוַהּנֹוָרא )נחמיה ט׳, לב(, ֵאל ֶעְליֹון קֵֹנה ָׁשַמִים 
ָוָאֶרץ )בראשית י״ד, כב(: ְנַהֶּלְלָך ּוְנַׁשֵּבֲחָך ּוְנָפֶאְרָך ּוְנָבֵרְך ֶאת ֵׁשם ָקְדֶׁשָך, ָּכָאמּור: 

ְלָדִוד ָּבְרִכי ַנְפִׁשי ֶאת ה' ְוָכל ְקָרַבי ֶאת ֵׁשם ָקְדשֹו )תהלים ק"ג, א(:

׳ָהֵאל׳ -   ְּבַתֲעֻצמֹות ֻעֶּזָך,   ׳ַהָּגדֹול׳ - ִּבְכבֹוד ְׁשֶמך, 
׳ַהִּגּבֹור׳ - ָלֶנַצח,                ׳ְוַהּנֹוָרא - ְּבנֹוְראֹוֶתיָך. 

ַהֶּמֶלְך ַהּיֹוֵׁשב ַעל ִּכֵּסא ָרם ְוִנָּׂשא:

ׁשֹוֵכן ַעד, ָמרֹום ְוָקדֹוש ְׁשמֹו ְוָכתּוב, ַרְּננּו ַצִּדיִקים ַּבה' ַלְיָׁשִרים ָנאָוה ְתִהָּלה 
)תהלים ל"ג, א(: 

ִּתְתַהָּלל.   ְיָׁשִרים   ְּבִפי    
ִּתְתָּבַרְך.  ַצִּדיִקים   ּוְבִדְבֵרי   

ִּתְתרֹוָמם.   ֲחִסיִדים  ּוִבְלׁשֹון    
ִּתְתַקָּדׁש:  ְקדֹוִׁשים   ּוְבֶקֶרב    

ּוְבַמְקֲהלֹות ִרְבבֹות ַעְּמָך ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ְּבִרָּנה ִיְתָּפַאר ִׁשְמָך ַמְלֵּכנו ְּבָכל ּדֹור ָודֹור 
ֶׁשֵּכן חֹוַבת ָּכל ַהְיצּוִרים ְלָפֶניָך ה' ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו ְלהֹודֹות ְלַהֵּלל ְלַשֵּבַח 
ְלָפֵאר ְלרֹוֵמם ְלַהֵּדר ְלָבֵרְך ְלַעֵּלה ּוְלַקֵּלס )פסחים פ״י, מ״ה(, ַעל ָּכל ִּדְבֵרי ִׁשירֹות 

ְוִתְׁשְּבחֹות ָּדִוד ֶּבן ִיַׁשי ַעְבְּדָך ְמִׁשיֶחָך:

ִיְׁשַּתַּבח ִׁשְמָך ָלַעד ַמְלֵּכנּו ָהֵאל ַהֶּמֶלְך ַהָּגדֹול ְוַהָּקדֹוׁש ַּבָּׁשַמִים ּוָבָאֶרץ, ִּכי ְלָך 
ָנֶאה ה' ֱאֹלֵהינו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו ִׁשיר ּוְׁשָבָחה ַהֵּלל ְוִזְמָרה עֹז ּוֶמְמָׁשָלה ֶנַצח ְּגֻדָּלה 

ּוְגבּוָרה ְּתִהָּלה ְוִתְפֶאֶרת ְקֻדָּׁשה ּוַמְלכּות ְּבָרכֹות ְוהֹוָדאֹות ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם:

ע״פ שיטת רב יהודה )פסחים קיח.(

ְיַהְללּוָך ה' ֱאֹלֵהינּו ָּכל ַמֲעֶׂשיָך ַוֲחִסיֶדיָך ַצִּדיִקים עֹוֵׂשי ְרצֹוֶנָך ְוָכל ַעְּמָך ֵּבית 
ִיְׂשָרֵאל ְּבִרָּנה יֹודּו ִויָבְרכּו ִויַׁשְּבחּו ִויָפֲארּו ִוירֹוְממּו ְוַיֲעִריצּו ְוַיְקִּדיׁשּו ְוַיְמִליכּו 
ֶאת ִׁשְמָך ַמְלֵּכנּו ִּכי ְלָך טֹוב ְלהֹודֹות ּוְלִׁשְמָך ָנֶאה ְלַזֵּמר ִּכי ֵמעֹוָלם ְוַעד עֹוָלם 

ַאָּתה ֵאל )תהלים צ׳, ב׳(. ָּברּוְך ַאָּתה ה' ֶמֶלְך ְמֻהָּלל ַּבִּתְׁשָּבחֹות: 

שותים כוס רביעי ומברכים ברכה אחרונה

ָּברּוְך ַאָּתה ה' ֱאֹלֵהינו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ּבֹוֵרא ְּפִרי ַהָּגֶפן:

ָּברּוְך ַאָּתה ה' ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ַעל ַהֶּגֶפן ְוַעל ְּפִרי ַהֶּגֶפן ְוַעל ְּתנּוַבת ַהָּׂשֶדה 
ְוַעל ֶאֶרץ ֶחְמָּדה טֹוָבה ּוְרָחָבה ֶׁשָרִציָת ְוִהְנַחְלָּת ַלֲאבֹוֵתינּו ֶלֱאכֹול ִמִּפְרָיּה 
ְוִלְׂשּבֹוַע ִמּטּוָבּה. ַרֵחם ָנא ה' ֱאֹלֵהינו ַעל ִיְׂשָרֵאל ַעֶּמָך ְוַעל ְירּוָׁשַלִים ִעיֶרָך ְוַעל 
ִצּיֹון ִמְׁשַּכן ְּכבֹוֶדָך ְוַעל ִמְזְּבֶחָך ְוַעל ֵהיָכֶלָך ּוְבֵנה ְירּוָשַלִים ִעיר ַהּקֶֹדׁש ִּבְמֵהָרה 
ְבָיֵמינּו ְוַהֲעֵלנּו ְלתֹוָכּה ְוַׂשְּמֵחנּו ְּבִבְנָיָנּה ְונֹאַכל ִמִּפְרָיּה ְוִנְׂשַּבע ִמּטּוָבּה ּוְנָבֶרְכָך 
ָעֶליָה ִּבְקֻדָּׁשה ּוְבָטֳהָרה )בשבת ּוְרֵצה ְוַהֲחִליֵצנּו ְּביֹום ַהַּׁשָּבת ַהֶּזה( ְוַׂשְּמֵחנּו ְּביֹום 
ַחג ַהַּמּצֹות ַהֶּזה ִּכי ַאָּתה ה' טֹוב ּוֵמִטיב ַלּכֹל ְונֹוֶדה ְּלָך ַעל ָהָאֶרץ ְוַעל ְּפִרי ַהָּגֶפן. 

ָּברּוְך ַאָּתה ה' ַעל ָהָאֶרץ ְוַעל ְּפִרי ַהָּגֶפן:

ַקֵּדש  ּוְרַחץ  ַּכְרַּפס  ַיַחץ  ַמִּגיד  ָרְחָצה  מֹוִציא  ַמָּצה 
 ָמרֹור  ּכֹוֵרך  ֻׁשְלָחן עֹוֵרך   ָצפּון  ָּבֵרְך  ַהֵּלל     ִנְרָצה

ְּכָכל ִמְׁשָּפטֹו ְוֻחָּקתֹו.  ֲחַסל ִסּדּור ֶּפַסח ְּכִהְלָכתֹו 
ֵּכן ִנְזֶּכה ַלֲעׂשֹותֹו.  ַּכֲאֶׁשר ָזִכינּו ְלַסֵּדר אֹותֹו 

קֹוֵמם ְקַהל ֲעַדת ִמי ָמָנה. ָזְך ׁשֹוֵכן ְמעֹוָנה  
ְּפדּוִים ְלִצּיֹון ְּבִרָּנה:  ְּבָקרֹוב ַנֵהל ִנְטֵעי ַכָּנה  

ְלָׁשָנה ַהָּבָאה ִּבירּוָׁשָלִים ַהְּבנּוָיה:

ח



ַּבֶּפַסח  ֹאֶמץ ְּגבּורֹוֶתיָך ִהְפֵלאת 
ֶּפַסח  רֹאׁש ָּכל מֹוֲעדֹות ִנֵּׂשאָת   בְּ

ֶּפַסח    ִּגִּליָת ָלֶאְזָרִחי ֲחצֹות ֵליל  
ֶּפַסח.  ַוֲאַמְרֶּתם ֶזַבח     

ַּבֶּפַסח  ְּדָלָתיו ָּדַפְקָּת ְּכחֹם ַהּיֹום  
ַּבֶּפַסח ִהְסִעיד נֹוְצִצים ֻעגֹות ַמּצֹות  
ֶּפַסח ְוֶאל ַהָּבָקר ָרץ ֵזֶכר ְלׁשֹור ֵעֶרְך  

ֶּפַסח.  ַוֲאַמְרֶּתם ֶזַבח     

ַּבֶּפַסח זֲֹעמּו ְסדֹוִמים ְוֹלֲהטּו ָּבֵאׁש  
ֶּפַסח ֻחַּלץ לֹוט ֵמֶהם ּוַמּצֹות ָאָפה ְּבֵקץ  

ַּבֶּפַסח  ִטאֵטאָת ַאְדַמת מֹף ְונֹף ְּבָעְבְרָך  
ֶּפַסח.  ַוֲאַמְרֶּתם ֶזַבח     

ֶּפַסח ָיּה רֹאׁש ָּכל אֹון ָמַחְצָּת ְּבֵליל ִׁשּמּור 
ֶּפַסח ַּכִּביר, ַעל ֵּבן ְּבכֹור ָּפַסְחָּת ְּבַדם 

ַּבֶּפַסח  ְלִבְלִּתי ֵתת ַמְׁשִחית ָלבֹא ִבְפָתַחי 
ֶּפַסח.  ַוֲאַמְרֶּתם ֶזַבח      

ֶּפַסח ְמֻסֶגֶרת ֻסָּגָרה ְּבִעּתֹוֵתי  
ֶּפַסח  ִנְׁשְמָדה ִמְדָין ִּבְצִליל ְׂשעֹוֵרי עֶֹמר  
ֶּפַסח ׂשְרפּו ִמְׁשַמֵּני ּפּול ְולּוד ִּביַקד ְיקֹוד 

ֶּפַסח.                       ַוֲאַמְרֶּתם ֶזַבח   

עוֹד ַהּיֹום ְּבנֹב ַלֲעמֹוד ַעד ָּגָעה עֹוַנת    ֶּפַסח 
ַּבֶּפַסח ַּפס ָיד ָּכְתָבה ְלַקֲעֵקַע צּול  
ַּבֶּפַסח ָצפֹה ַהָּצִפית ָערֹוְך ַהֻּׁשְלָחן    
ֶּפַסח.  ַוֲאַמְרֶּתם ֶזַבח     

ַּבֶּפַסח   ָקָהל ִּכְּנָסה ֲהַדָּסה צֹום ְלַׁשֵּלׁש 
ַּבֶּפַסח  רֹאׁש ִמֵּבית ָרָׁשע ָמַחְצָּת ְּבֵעץ ֲחִמִּׁשים 
ַּבֶּפַסח ְׁשֵּתי ֵאֶּלה ֶרַגע, ָּתִביא ְלעּוִצית 
ֶּפַסח  ָּתעֹוז ָיְדָך ְוָתרּום ְיִמיְנָך ְּכֵליל ִהְתַקֵּדׁש ַחג 
ֶּפַסח:  ַוֲאַמְרֶּתם ֶזַבח      

ַאִּדיר ִּבְמלּוָכה, 
ָּבחּור ַּכֲהָלָכה, 

ְּגדּוָדיו יֹאְמרּו לֹו:
ְלָך ּוְלָך, ְלָך ִּכי ְלָך, 

ְלָך ַאף ְלָך, ְלָך ה' ַהַּמְמָלָכה.
ִּכי לֹו ָנֶאה, ִּכי לֹו ָיֶאה.

 
ָּדגּול ִּבְמלּוָכה, 
ָהדּור ַּכֲהָלָכה, 

ְוִתיָקיו יֹאְמרּו לֹו:
ְלָך ּוְלָך, ְלָך ִּכי ְלָך,

ְלָך ַאף ְלָך, ְלָך ה' ַהַּמְמָלָכה.
ִּכי לֹו ָנֶאה, ִּכי לֹו ָיֶאה. 

ַזַּכאי ִּבְמלּוָכה, 
ָחִסין ַּכֲהָלָכה, 

ַטְפְסָריו יֹאְמרּו לֹו:
ְלָך ּוְלָך, ְלָך ִּכי ְלָך, 

ְלָך ַאף ְלָך, ְלָך ה' ַהַּמְמָלָכה.
ִּכי לֹו ָנֶאה, ִּכי לֹו ָיֶאה.

 
ָיִחיד ִּבְמלּוָכה, 
ַּכִּביר ַּכֲהָלָכה,

ִלּמּוָדיו יֹאְמרּו לֹו:
ְלָך ּוְלָך, ְלָך ִּכי ְלָך, 

ְלָך ַאף ְלָך, ְלָך ה' ַהַּמְמָלָכה.
ִּכי לֹו ָנֶאה, ִּכי לֹו ָיֶאה.

מוֵֹׁשל ִּבְמלּוָכה, 
נוָֹרא ַּכֲהָלָכה, 

ְסִביָביו יֹאְמרּו לֹו:
ְלָך ּוְלָך, ְלָך ִּכי ְלָך, 

ְלָך ַאף ְלָך, ְלָך ה' ַהַּמְמָלָכה.
ִּכי לֹו ָנֶאה, ִּכי לֹו ָיֶאה.

 
ָעָנו ִּבְמלּוָכה, 
ּפוֶֹדה ַּכֲהָלָכה, 

ַצִּדיָקיו יֹאְמרּו לֹו:
ְלָך ּוְלָך, ְלָך ִּכי ְלָך, 

ְלָך ַאף ְלָך, ְלָך ה' ַהַּמְמָלָכה.
ִּכי לֹו ָנֶאה, ִּכי לֹו ָיֶאה.

ָקּדֹוׁש ִּבְמלּוָכה,
ַרחּום ַּכֲהָלָכה, 

ִׁשְנַאָּניו יֹאְמרּו לֹו:
ְלָך ּוְלָך, ְלָך ִּכי ְלָך, 

ְלָך ַאף ְלָך, ְלָך ה' ַהַּמְמָלָכה.
ִּכי לֹו ָנֶאה, ִּכי לֹו ָיֶאה.

 
ַּתִּקיף ִּבְמלּוָכה, 

ּתוֵֹמְך ַּכֲהָלָכה,
ְּתִמיָמיו יֹאְמרּו לֹו:
ְלָך ּוְלָך, ְלָך ִּכי ְלָך,

ְלָך ַאף ְלָך, ְלָך ה' ַהַּמְמָלָכה.
ִּכי לֹו ָנֶאה, ִּכי לֹו ָיֶאה:

ִּכי לֹו ָנֶאה, ִּכי לֹו ָיֶאה.

ַאִּדיר הּוא, 
    ִיְבֶנה ֵביתֹו ְּבָקרֹוב, 

    ִּבְמֵהָרה ִּבְמֵהָרה, 
    ְּבָיֵמינּו ְּבָקרֹוב. 

ֵא-ל ְּבֵנה, ֵא-ל ְּבֵנה,     
    ְּבֵנה ֵביְתָך ְּבָקרֹוב.

הּוא ָּבחּור 
הּוא  ָּגדֹול 
הּוא  ָּדגּול 
הּוא  ָהדּור 
הּוא  ָוִתיק 

ַזַּכאי    הּוא 
הּוא  ָחִסיד 
ָטהֹור   הּוא 
ָיִחיד    הּוא 
ַּכִּביר   הּוא

הּוא  ָלמּוד 
הּוא  ֶמֶלְך 
הּוא  נוָֹרא 
הּוא ַסִּגיב 

הּוא  ִעּזּוז 

הּוא  ּפוֶֹדה 
הּוא  ַצִּדיק 
הּוא  ָקדֹוׁש 
הּוא  ַרחּום 
הּוא ַׁשַּדי 

ַּתִּקיף הּוא,  
    ִיְבֶנה ֵביתֹו ְּבָקרֹוב, 

    ִּבְמֵהָרה ִּבְמֵהָרה, 
    ְּבָיֵמינּו ְּבָקרֹוב. 

    ֵאל ְּבֵנה, ֵאל ְּבֵנה,
    ְּבֵנה ֵביְתָך ְּבָקרֹוב:

ַּבַּלְיָלה  ָאז רֹוב ִנִּסים ִהְפֵלאָת                
ַהַּלְיָלה  ְּברֹאׁש ַאְׁשמּורֹות ֶזה                 
ַלְיָלה   ֵּגר ֶצֶדק ִנַּצְחּתֹו ְּכֶנֶחַלק לֹו            
                              ַוְיִהי ַּבֲחִצי ַהַּלְיָלה.

ַהַּלְיָלה  ַּדְנָּת ֶמֶלְך ְּגָרר ַּבֲחלֹום                
ַלְיָלה  ִהְפַחְדָּת ֲאַרִּמי ְּבֶאֶמׁש                  
ַלְיָלה  ַוָּיַׁשר ִיְׂשָרֵאל  ְלַמְלָאְך ַוּיּוַכל לֹו    
                              ַוְיִהי ַּבֲחִצי ַהַּלְיָלה.

ֶזַרע ְּבכֹוֵרי ַפְתרֹוס ָמַחְצָּת ַּבֲחִצי  ַהַּלְיָלה
ַּבַּלְיָלה  ֵחיָלם ֹלא ָמְצאּו ְּבקּוָמם                      

ִטיַסת ְנִגיד ֲחרֶֹׁשת ִסִּליָת ְבכֹוְכֵבי         ַלְיָלה    
                                        ַוְיִהי ַּבֲחִצי ַהַּלְיָלה.

ַּבַּלְיָלה   ָיַעץ ְמָחֵרף ְלנֹוֵפף ִאּוּוי הֹוַבְׁשָּת ְפָגָריו  
ָּכַרע ֵּבל ּוַמָּצבֹו ְּבִאיׁשֹון                          ַלְיָלה 

ַלְיָלה        ְלִאיׁש ֲחמּודֹות ִנְגָלה ָרז ֲחזֹות                
                                         ַוְיִהי ַּבֲחִצי ַהַּלְיָלה.

ַּבַּלְיָלה  ִמְׁשַּתֵּכר ִּבְכֵלי קֶֹדׁש ֶנֱהַרג ּבֹו               
נוַֹׁשע ִמּבֹור ֲאָריֹות ּפֹוֵתר ִּבֲעתּוֵתי          ַלְיָלה 
ְנָאה ָנַטר ֲאָגִגי ְוָכַתב ְסָפִרים              ַלְיָלה   שִׂ
                                         ַוְיִהי ַּבֲחִצי ַהַּלְיָלה.

עוַֹרְרָּת ִנְצֲחָך ָעָליו ְּבֶנֶדד ְׁשַנת                 ַלְיָלה 
ּפּוָרה ִתְדרֹוְך ְלׁשֹוֵמר ַמה                     ִּמַּלְיָלה 

ָצַרח ַּכּׁשֵֹמר ְוָׂשח ָאָתא בֶֹקר ְוַגם           ַלְיָלה   
                                         ַוְיִהי ַּבֲחִצי ַהַּלְיָלה.

ָקֵרב יֹום ֲאֶׁשר הּוא ֹלא יֹום ְוֹלא            ַלְיָלה 
ָרם הֹוַדע ִּכי ְלָך ַהּיֹום ַאף ְלָך               ַהַּלְיָלה 
ַהַּלְיָלה ׁשוְֹמִרים ַהְפֵקד ְלִעיְרָך ָּכל ַהיֹום ְוָכל   

ָּתִאיר ְּכאֹור יֹום ֶחְׁשַּכת                          ַלְיָלה       
                                        ַוְיִהי ַּבֲחִצי ַהַּלְיָלה:

ּוְבֵכן "ַוְיִהי ַּבֲחִצי ַהַּלְיָלה" )שמות י"ב, כט(
בחוץ לארץ בליל א'

ּוְבֵכן "ַוֲאַמְרֶּתם ֶזַבח ֶּפַסח"  )שמות י"ב, כז(
בחוץ לארץ בליל ב'

ט



ֶאָחד ִמי יֹוֵדַע?  ֶאָחד ֲאִני יֹוֵדַע: 
ֶאָחד ֱאֹלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ּוָבָאֶרץ.

ְׁשֵני ֻלחֹות ַהְּבִרית,  ְׁשַנִים ֲאִני יֹוֵדע:   ְׁשַנִים ִמי יֹוֵדַע?  
ֶאָחד ֱאֹלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ּוָבָאֶרץ.

ְׁשֹלָׁשה ָאבֹות,  ְׁשֹלָשה ֲאִני יֹוֵדַע:   ְׁשֹלָשה ִמי יֹוֵדַע?  
ְׁשֵני ֻלחֹות ַהְּבִרית, ֶאָחד ֱאֹלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ּוָבָאֶרץ.

ַאְרַּבע ִאָּמהֹות,  ַאְרַּבע ֲאִני יֹוֵדַע:   ַאְרַּבע ִמי יֹוֵדַע?  
ְׁשֹלָׁשה ָאבֹות, ְׁשֵני ֻלחֹות ַהְּבִרית, ֶאָחד ֱאֹלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ּוָבָאֶרץ.

ֲחִמָּׁשה חּוְמֵׁשי תֹוָרה,  ֲחִמָּׁשה ֲאִני יֹוֵדַע:  ֲחִמָּׁשה ִמי יֹוֵדַע?  
ַאְרַּבע ִאָּמהֹות, ְׁשֹלָׁשה ָאבֹות, ְׁשֵני ֻלחֹות ַהְּבִרית, ֶאָחד ֱאֹלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ּוָבָאֶרץ.

ִׁשָּׁשה ִסְדֵרי ִמְׁשָנה, ִׁשָּׁשה ֲאִני יֹוֵדַע:   ִׁשָּׁשה ִמי יֹוֵדַע?  
ֲחִמָּׁשה חּוְמֵׁשי תֹוָרה, ַאְרַּבע ִאָּמהֹות, ְׁשֹלָׁשה ָאבֹות, 
ְׁשֵני ֻלחֹות ַהְּבִרית, ֶאָחד ֱאֹלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ּוָבָאֶרץ.

ִׁשְבָעה ְיֵמי ַׁשַּבָּתא  ִׁשְבָעה ֲאִני יֹוֵדַע:   ִׁשְבָעה ִמי יֹוֵדַע?  
ִׁשָּׁשה ִסְדֵרי ִמְׁשָנה, ֲחִמָּׁשה חּוְמֵׁשי תֹוָרה, ַאְרַּבע ִאָּמהֹות, ְׁשֹלָׁשה ָאבֹות, 

ְׁשֵני ֻלחֹות ַהְּבִרית, ֶאָחד ֱאֹלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ּוָבָאֶרץ.

ְׁשמֹוָנה ְיֵמי ִמיָלה,  ְׁשמֹוָנה ֲאִני יֹוֵדע:   ְׁשמֹוָנה ִמי יֹוֵדַע?  
ִׁשְבָעה ְיֵמי ַׁשַּבָּתא, ִׁשָּׁשה ִסְדֵרי ִמְׁשָנה, ֲחִמָּׁשה חּוְמֵׁשי תֹוָרה, 

ַאְרַּבע ִאָּמהֹות, ְׁשֹלָׁשה ָאבֹות,  ְׁשֵני ֻלחֹות ַהְּבִרית, ֶאָחד ֱאֹלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ּוָבָאֶרץ.

ִּתְׁשָעה ַיְרֵחי ֵלָדה,  ִּתְׁשָעה ֲאִני יֹוֵדַע:   ִּתְׁשָעה ִמי יֹוֵדַע?  
ְׁשמֹוָנה ְיֵמי ִמיָלה, ִׁשְבָעה ְיֵמי ַׁשַּבָּתא, ִׁשָּׁשה ִסְדֵרי ִמְׁשָנה, ֲחִמָּׁשה חּוְמֵׁשי תֹוָרה, 
ַאְרַּבע ִאָּמהֹות, ְׁשֹלָׁשה ָאבֹות, ְׁשֵני ֻלחֹות ַהְּבִרית, ֶאָחד ֱאֹלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ּוָבָאֶרץ.

ֲעָׂשָרה ִדְּבַרָיא,   ֲעָׂשָרה ֲאִני יֹוֵדַע:   ֲעָׂשָרה ִמי יֹוֵדַע?  
ִּתְׁשָעה ַיְרֵחי ֵלָדה, ְׁשמֹוָנה ְיֵמי ִמיָלה, ִׁשְבָעה ְיֵמי ַׁשַּבָּתא, ִׁשָּׁשה ִסְדֵרי ִמְׁשָנה, 

ֲחִמָּׁשה חּוְמֵׁשי תֹוָרה, ַאְרַּבע ִאָּמהֹות, ְׁשֹלָׁשה ָאבֹות, ְׁשֵני ֻלחֹות ַהְּבִרית, 
ֶאָחד ֱאֹלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ּוָבָאֶרץ.

ַאַחד ָעָׂשר ּכֹוְכַבָּיא,  ַאַחד ָעָׂשר ֲאִני יֹוֵדַע:   ַאַחד ָעָׂשר ִמי יֹוֵדַע?  
ֲעָׂשָרה ִדְּבַרָיא,  ִּתְׁשָעה ַיְרֵחי ֵלָדה, ְׁשמֹוָנה ְיֵמי ִמיָלה, ִׁשְבָעה ְיֵמי ַׁשַּבָּתא, ִׁשָּׁשה 
 ִסְדֵרי ִמְׁשָנה, ֲחִמָּׁשה חּוְמֵׁשי תֹוָרה, ַאְרַּבע ִאָּמהֹות, ְׁשֹלָׁשה ָאבֹות, ְׁשֵני ֻלחֹות ַהְּבִרית, 

ֶאָחד ֱאֹלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ּוָבָאֶרץ.

ְׁשֵנים ָעָׂשר ִׁשְבַטָּיא,  ְׁשֵנים ָעָׂשר ֲאִני יֹוֵדַע:   ְׁשֵנים ָעָׂשר ִמי יֹוֵדַע?  
ַאַחד ָעָׂשר ּכֹוְכַבָּיא, ֲעָׂשָרה ִדְּבַרָיא,  ִּתְׁשָעה ַיְרֵחי ֵלָדה, ְׁשמֹוָנה ְיֵמי ִמיָלה, 

ִׁשְבָעה ְיֵמי ַׁשַּבָּתא, ִׁשָּׁשה ִסְדֵרי ִמְׁשָנה, ֲחִמָּׁשה חּוְמֵׁשי תֹוָרה, ַאְרַּבע ִאָּמהֹות, 
ְׁשֹלָׁשה ָאבֹות, ְׁשֵני ֻלחֹות ַהְּבִרית, ֶאָחד ֱאֹלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ּוָבָאֶרץ.

ְׁשֹלָׁשה ָעָׂשר ִמַּדָּיא  ְׁשֹלָׁשה ָעָׂשר ֲאִני יֹוֵדַע:  ְׁשֹלָשה ָעָׂשר ִמי יֹוֵדַע? 
ְׁשֵנים ָעָׂשר ִׁשְבַטָּיא, ַאַחד ָעָׂשר ּכֹוְכַבָּיא, ֲעָׂשָרה ִדְּבַרָיא, ִּתְׁשָעה ַיְרֵחי ֵלָדה, 

ְׁשמֹוָנה ְיֵמי ִמיָלה, ִׁשְבָעה ְיֵמי ַׁשַּבָּתא, ִׁשָּׁשה ִסְדֵרי ִמְׁשָנה, ֲחִמָּׁשה חּוְמֵׁשי תֹוָרה, 
ַאְרַּבע ִאָּמהֹות, ְׁשֹלָׁשה ָאבֹות, ְׁשֵני ֻלחֹות ַהְּבִרית, ֶאָחד ֱאֹלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ּוָבָאֶרץ:

ַחד ַּגְדָיא, ַחד ַּגְדָיא 
- ְדַזִּבין ַאָּבא ִּבְתֵרי זּוֵזי, ַחד ַּגְדָיא, ַחד ַּגְדָיא.   

ְוָאָתא ׁשּוְנָרא, ְוָאְכָלה ְלַגְדָיא
 - ְדַזִּבין ַאָּבא ִּבְתֵרי זּוֵזי, ַחד ַּגְדָיא, ַחד ַּגְדָיא.

ְוָאָתא ַכְלָּבא, ְוָנַׁשְך ְלׁשּוְנָרא, ְּדָאְכָלה ְלַגְדָיא
 - ְדַזִּבין ַאָּבא ִּבְתֵרי זּוֵזי, ַחד ַּגְדָיא, ַחד ַּגְדָיא.

ְוָאָתא חּוְטָרא, ְוִהָּכה ְלַכְלָּבא, ְּדָנַׁשְך ְלׁשּוְנָרא, ְּדָאְכָלה ְלַגְדָיא 
- ְדַזִּבין ַאָּבא ִּבְתֵרי זּוֵזי, ַחד ַּגְדָיא, ַחד ַּגְדָיא.

ְוָאָתא נּוָרא, ְוָׂשַרף ְלחּוְטָרא, ְדִהָּכה ְלַכְלָּבא, ְּדָנַׁשְך ְלׁשּוְנָרא, ְּדָאְכָלה ְלַגְדָיא         
- ְדַזִּבין ַאָּבא ִּבְתֵרי זּוֵזי, ַחד ַּגְדָיא, ַחד ַּגְדָיא.

 ְוָאָתא ַמָּיא, ְוָכָבה ְלנּוָרא, ְּדָׂשַרף ְלחּוְטָרא, ְדִהָּכה ְלַכְלָּבא, 
ְּדָנַׁשְך ְלׁשּוְנָרא, ְּדָאְכָלה ְלַגְדָיא

 - ְדַזִּבין ַאָּבא ִּבְתֵרי זּוֵזי, ַחד ַּגְדָיא, ַחד ַּגְדָיא.

 ְוָאָתא תֹוָרא, ְוָׁשָתא ְלַמָּיא, ְּדָכָבה ְלנּוָרא, ְּדָׂשַרף ְלחּוְטָרא, 
ְדִהָּכה ְלַכְלָּבא, ְּדָנַׁשְך ְלׁשּוְנָרא, ְּדָאְכָלה ְלַגְדָיא

- ְדַזִּבין ַאָּבא ִּבְתֵרי זּוֵזי, ַחד ַּגְדָיא, ַחד ַּגְדָיא.

 ְוָאָתא ַהׁשֹוֵחט, ְוָׁשַחט ְלתֹוָרא, ְּדָׁשָתא ְלַמָּיא, ְּדָכָבה ְלנּוָרא, 
ְּדָׂשַרף ְלחּוְטָרא, ְדִהָּכה ְלַכְלָּבא, ְּדָנַׁשְך ְלׁשּוְנָרא, ְּדָאְכָלה ְלַגְדָיא

- ְדַזִּבין ַאָּבא ִּבְתֵרי זּוֵזי, ַחד ַּגְדָיא, ַחד ַּגְדָיא.

 ְוָאָתא ַמְלַאְך ַהָּמֶות, ְוָׁשַחט ְלׁשֹוֵחט, ְּדָׁשַחט ְלתֹוָרא, ְּדָׁשָתא ְלַמָּיא, 
ְּדָכָבה ְלנּוָרא, ְּדָׂשַרף ְלחּוְטָרא,ְדִהָּכה ְלַכְלָּבא, ְּדָנַׁשְך ְלׁשּוְנָרא, ְּדָאְכָלה ְלַגְדָיא
 - ְדַזִּבין ַאָּבא ִּבְתֵרי זּוֵזי, ַחד ַּגְדָיא, ַחד ַּגְדָיא.

ְוָאָתא ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא, ְוָׁשַחט ְלַמְלָאְך ַהָּמֶות, ְּדָׁשַחט ְלתֹוָרא, ְּדָׁשָתא 
ְלַמָּיא, ְּדָכָבה ְלנּוָרא, ְּדָׂשַרף ְלחּוְטָרא, ְּדִהָּכה ְלַכְלָּבא, ְּדָנַׁשְך ְלׁשּוְנָרא, 

ְּדָאְכָלה ְלַגְדָיא 
- ְדַזִּבין ַאָּבא ִּבְתֵרי זּוֵזי, ַחד ַּגְדָיא, ַחד ַּגְדָיא: 

בחוץ לארץ סופרים כאן ספירת העומר בליל ב'

י



פרשת ביכורים
דברים כ״ו

מקרא ב׳

א

ג

ב

ב

ג

א

 ְוָעִניָת ְוָאַמְרּתָ 
ִלְפֵני ה׳ ֱאלֶֹהיָך

מקרא א׳
ַהּכֵֹהן... ְוָאַמְרּתָ ֵאָליו 

יחֹו ְוָלַקח ַהּכֵֹהן... ְוִהּנִ

ֲחִויָת... ּתַ ְחּתֹו... ְוִהׁשְ ְוִהּנַ
ַמְחּתָ ְבָכל ַהּטֹוב ְוׂשָ

חזרות

ִביא ּתָ ָתבֹוא - 
ָבאִתי ּוָבאָת - 

ַוְיִבֵאנּו - ֵהֵבאִתי

ָנַתן ×7
 הארץ ופרותיה  ×3
עבדות מצרים ×1

 הארץ ופרותיה
וכל טוב  ×3

ה׳ ֱאלֶֹהיָך ×9
ה׳ ×11

ּה:  ְבּתָ ּבָ ּה ְוָיׁשַ ּתָ ר ה׳ ֱאלֶֹהיָך ֹנֵתן ְלָך ַנֲחָלה ִויִרׁשְ י ָתבֹוא ֶאל ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ ְוָהָיה ּכִ  )א( 

ְמּתָ  ר ה׳ ֱאלֶֹהיָך ֹנֵתן ָלְך ְוׂשַ ִביא ֵמַאְרְצָך ֲאׁשֶ ר ּתָ ִרי ָהֲאָדָמה ֲאׁשֶ ל ּפְ ית ּכָ )ב( ְוָלַקְחּתָ ֵמֵראׁשִ

ר  ם: )ג( ּוָבאָת ֶאל ַהּכֵֹהן ֲאׁשֶ מֹו ׁשָ ן ׁשְ ּכֵ ר ִיְבַחר ה׳ ֱאלֶֹהיָך ְלׁשַ קֹום ֲאׁשֶ ֶנא ְוָהַלְכּתָ ֶאל ַהּמָ ַבּטֶ

יִָּמים ָהֵהם ְוָאַמְרּתָ ֵאָליו  ִיְהֶיה ּבַ

י ַהיֹּום ַלה׳ ֱאלֶֹהיָך ְדּתִ ִהּגַ  

ע ה׳ ַלֲאֹבֵתינּו ָלֶתת ָלנּו: ּבַ ר ִנׁשְ י ָבאִתי ֶאל  ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ ּכִ  

ח ה׳ ֱאלֶֹהיָך: יחֹו ִלְפֵני ִמְזּבַ ֶדָך ְוִהּנִ ֶנא ִמיָּ ְוָלַקח ַהּכֵֹהן ַהּטֶ )ד(  

ְוָעִניָת ְוָאַמְרּתָ ִלְפֵני ה׳ ֱאלֶֹהיָך  )ה(  

דֹול ָעצּום ָוָרב: ם ְלגֹוי ּגָ ְמֵתי ְמָעט ַוְיִהי ׁשָ ם ּבִ י ֹאֵבד ָאִבי ַויֵֶּרד ִמְצַרְיָמה ַויָָּגר ׁשָ ֲאַרּמִ  

ה: נּו ָעֵלינּו ֲעֹבָדה ָקׁשָ ּתְ ְצִרים ַוְיַעּנּונּו ַויִּ ַויֵָּרעּו ֹאָתנּו ַהּמִ )ו(  

ְצַעק ֶאל ה׳ ֱאלֵֹהי ֲאֹבֵתינּו  ַוּנִ )ז(  

ַמע ה׳ ֶאת קֵֹלנּו  ׁשְ                ַויִּ

ַויְַּרא ֶאת ָעְנֵינּו ְוֶאת ֲעָמֵלנּו ְוֶאת ַלֲחֵצנּו:  

דֹל ּוְבֹאתֹות ּוְבֹמְפִתים: ָיד ֲחָזָקה ּוִבְזרַֹע ְנטּוָיה ּוְבֹמָרא ּגָ ְצַרִים ּבְ ַויֹּוִצֵאנּו ה׳ ִמּמִ )ח(  

ן ָלנּו ֶאת ָהָאֶרץ ַהזֹּאת ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ּוְדָבׁש: ּתֶ קֹום ַהזֶּה ַויִּ ַוְיִבֵאנּו ֶאל ַהּמָ )ט(  

י ה׳  ה ּלִ ר ָנַתּתָ ִרי ָהֲאָדָמה ֲאׁשֶ ית ּפְ ה ֵהֵבאִתי ֶאת ֵראׁשִ ה ִהּנֵ ְוַעּתָ )י(  

ֲחִויָת ִלְפֵני ה׳ ֱאלֶֹהיָך: ּתַ ְחּתֹו ִלְפֵני ה׳ ֱאלֶֹהיָך ְוִהׁשְ ְוִהּנַ  

ָך:  ִקְרּבֶ ר ּבְ ר ֲאׁשֶ ִוי ְוַהּגֵ ה ְוַהּלֵ ר ָנַתן ְלָך ה׳ ֱאלֶֹהיָך ּוְלֵביֶתָך ַאּתָ ַמְחּתָ ְבָכל ַהּטֹוב ֲאׁשֶ ְוׂשָ )יא(  
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ה יֵֹצא  ּבֶֹקר ִהּנֵ ְרעֹה ּבַ ח ָהָעם: )טו( ֵלְך ֶאל ּפַ ּלַ ְרעֹה ֵמֵאן ְלׁשַ ֵבד ֵלב ּפַ ה ּכָ )יד( ַויֹּאֶמר ה׳ ֶאל ֹמׁשֶ

ָיֶדָך: )טז( ְוָאַמְרּתָ  ח ּבְ ּקַ ְך ְלָנָחׁש ּתִ ר ֶנְהּפַ ה ֲאׁשֶ ּטֶ ַפת ַהְיֹאר ְוַהּמַ ְבּתָ ִלְקָראתֹו ַעל ׂשְ ְיָמה ְוִנּצַ ַהּמַ

ַמְעּתָ  ר ְוִהּנֵה לֹא ׁשָ ְדּבָ ּמִ י ְוַיַעְבֻדִני ּבַ ח ֶאת ַעּמִ ּלַ ָלַחִני ֵאֶליָך ֵלאֹמר ׁשַ ֵאָליו ה׳ ֱאלֵֹהי ָהִעְבִרים ׁשְ

ִים  ָיִדי ַעל ַהּמַ ר ּבְ ה ֲאׁשֶ ּטֶ ּמַ ה ּבַ ה ָאֹנִכי ַמּכֶ י ֲאִני ה׳ ִהּנֵ ַדע ּכִ זֹאת ּתֵ ַעד ּכֹה: )יז( ּכֹה ָאַמר ה׳ ּבְ

ּתֹות  מּות ּוָבַאׁש ַהְיֹאר ְוִנְלאּו ִמְצַרִים ִלׁשְ ְיֹאר ּתָ ר ּבַ ָגה ֲאׁשֶ ְיֹאר ְוֶנֶהְפכּו ְלָדם: )יח( ְוַהּדָ ר ּבַ ֲאׁשֶ

ָך ּוְנֵטה ָיְדָך ַעל ֵמיֵמי ִמְצַרִים  ה ֱאֹמר ֶאל ַאֲהרֹן ַקח ַמּטְ ַמִים ִמן ַהְיֹאר:  )יט( ַויֹּאֶמר ה׳ ֶאל ֹמׁשֶ

ָכל ֶאֶרץ  ל ִמְקֵוה ֵמיֵמיֶהם ְוִיְהיּו ָדם ְוָהָיה ָדם ּבְ ַעל ַנֲהרָֹתם ַעל  ְיֹאֵריֶהם ְוַעל ַאְגֵמיֶהם ְוַעל ּכָ

ִים  ה ַויְַּך ֶאת ַהּמַ ּטֶ ּמַ ה ה׳ ַויֶָּרם ּבַ ר ִצּוָ ֲאׁשֶ ה ְוַאֲהרֹן ּכַ ִמְצַרִים ּוָבֵעִצים ּוָבֲאָבִנים: )כ( ַויֲַּעׂשּו ֵכן ֹמׁשֶ

ר  ָגה ֲאׁשֶ ְיֹאר ְלָדם: )כא( ְוַהּדָ ר ּבַ ִים ֲאׁשֶ ל ַהּמַ ְיֹאר ְלֵעיֵני ַפְרעֹה ּוְלֵעיֵני ֲעָבָדיו ַויֵָּהְפכּו ּכָ ר ּבַ ֲאׁשֶ

ָכל  ֶאֶרץ  ם ּבְ ּתֹות ַמִים ִמן ַהְיֹאר ַוְיִהי ַהּדָ ְבַאׁש ַהְיֹאר ְולֹא ָיְכלּו ִמְצַרִים ִלׁשְ ְיֹאר ֵמָתה ַויִּ ּבַ

ר  ּבֶ ר ּדִ ֲאׁשֶ ַמע ֲאֵלֶהם ּכַ ְרעֹה ְולֹא ׁשָ ָלֵטיֶהם ַויֱֶּחַזק ֵלב ּפַ י ִמְצַרִים ּבְ ִמְצָרִים: )כב( ַויֲַּעׂשּו ֵכן ַחְרֻטּמֵ

רּו ָכל ִמְצַרִים ְסִביֹבת  ְחּפְ ם ָלזֹאת: )כד( ַויַּ ת ִלּבֹו ּגַ יתֹו ְולֹא ׁשָ ְרעֹה ַויָֹּבא ֶאל ּבֵ ֶפן ּפַ ה׳: )כג( ַויִּ

ְבַעת ָיִמים ַאֲחֵרי ַהּכֹות  ֵלא ׁשִ ּמָ יֵמי ַהְיֹאר: )כה( ַויִּ ת ִמּמֵ ּתֹ י לֹא ָיְכלּו ִלׁשְ ּתֹות ּכִ ַהְיֹאר ַמִים ִלׁשְ

ה׳ ֶאת ַהְיֹאר: 
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ְיָמה ְוָאַמְרּתָ ֵאָליו  ה יֹוֵצא ַהּמָ ב ִלְפֵני ַפְרֹעה ִהּנֵ ּבֶֹקר ְוִהְתַיּצֵ ם ּבַ ּכֵ ה ַהׁשְ )טז( ַויֹּאֶמר ה׳ ֶאל ֹמׁשֶ

ָך ּוַבֲעָבֶדיָך  ִליַח ּבְ י ִהְנִני ַמׁשְ ַח ֶאת ַעּמִ ּלֵ י ִאם ֵאיְנָך ְמׁשַ י ְוַיַעְבֻדִני: )יז( ּכִ ח ַעּמִ ּלַ ּכֹה ָאַמר ה׳ ׁשַ

ר ֵהם ָעֶליָה: )יח(  י ִמְצַרִים ֶאת ֶהָערֹב ְוַגם ָהֲאָדָמה ֲאׁשֶ ּתֵ יָך ֶאת ֶהָערֹב ּוָמְלאּו ּבָ ָך ּוְבָבּתֶ ּוְבַעּמְ

ַדע  ם ָערֹב ְלַמַען ּתֵ י ֱהיֹות ׁשָ י עֵֹמד ָעֶליָה ְלִבְלּתִ ר ַעּמִ ן ֲאׁשֶ ְוִהְפֵליִתי ַביֹּום ַההּוא ֶאת ֶאֶרץ ּגֹׁשֶ

ָך ְלָמָחר ִיְהֶיה ָהֹאת ַהזֶּה: )כ( ַויַַּעׂש  י ּוֵבין ַעּמֶ ין ַעּמִ י ְפֻדת ּבֵ ְמּתִ ֶקֶרב ָהָאֶרץ: )יט( ְוׂשַ י ֲאִני ה׳ ּבְ ּכִ

ֵני ֶהָערֹב:  ֵחת ָהָאֶרץ ִמּפְ ּשָׁ יָתה ַפְרעֹה ּוֵבית ֲעָבָדיו ּוְבָכל ֶאֶרץ ִמְצַרִים ּתִ ֵבד ּבֵ ן ַויָֹּבא ָערֹב ּכָ ה׳ ּכֵ

ה לֹא  ָאֶרץ: )כב( ַויֹּאֶמר ֹמׁשֶ ה ּוְלַאֲהרֹן ַויֹּאֶמר ְלכּו ִזְבחּו ֵלאלֵֹהיֶכם ּבָ ְקָרא ַפְרעֹה ֶאל ֹמׁשֶ )כא( ַויִּ

ח ֶאת ּתֹוֲעַבת ִמְצַרִים ְלֵעיֵניֶהם  ח ַלה׳ ֱאלֵֹהינּו ֵהן ִנְזּבַ י ּתֹוֲעַבת ִמְצַרִים ִנְזּבַ ן ּכִ ָנכֹון ַלֲעׂשֹות ּכֵ

ר יֹאַמר ֵאֵלינּו:  ֲאׁשֶ ר ְוָזַבְחנּו ַלה׳ ֱאלֵֹהינּו ּכַ ְדּבָ ּמִ ת ָיִמים ֵנֵלְך ּבַ לֹׁשֶ ֶרְך ׁשְ ְולֹא ִיְסְקֻלנּו: )כג( ּדֶ

ר ַרק ַהְרֵחק לֹא ַתְרִחיקּו  ְדּבָ ּמִ ם ַלה׳ ֱאלֵֹהיֶכם ּבַ ח ֶאְתֶכם ּוְזַבְחּתֶ ּלַ ְרעֹה ָאֹנִכי ֲאׁשַ )כד( ַויֹּאֶמר ּפַ

י ֶאל ה׳ ְוָסר ֶהָערֹב  ְרּתִ ְך ְוַהְעּתַ ה ָאֹנִכי יֹוֵצא ֵמִעּמָ ה ִהּנֵ ֲעִדי: )כה( ַויֹּאֶמר ֹמׁשֶ ירּו ּבַ ָלֶלֶכת ַהְעּתִ

ח ֶאת ָהָעם ִלְזּבַֹח ַלה׳: )כו(  ּלַ י ׁשַ ְרעֹה ָהֵתל ְלִבְלּתִ ְרעֹה ֵמֲעָבָדיו ּוֵמַעּמֹו ָמָחר ַרק ַאל יֵֹסף ּפַ ִמּפַ

ְרעֹה ֵמֲעָבָדיו  ה ַויַָּסר ֶהָערֹב ִמּפַ ְדַבר ֹמׁשֶ ר ֶאל ה׳: )כז( ַויַַּעׂש ה׳ ּכִ ְרעֹה ַויְֶּעּתַ ה ֵמִעם ּפַ ַויֵֵּצא ֹמׁשֶ

ח ֶאת ָהָעם: ּלַ ַעם ַהזֹּאת ְולֹא ׁשִ ּפַ ם ּבַ ְרעֹה ֶאת ִלּבֹו ּגַ ד ּפַ ַאר ֶאָחד: )כח( ַויְַּכּבֵ ּוֵמַעּמֹו לֹא ִנׁשְ
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ב ִלְפֵני ַפְרעֹה ְוָאַמְרּתָ ֵאָליו ּכֹה ָאַמר ה׳ ֱאלֵֹהי  ּבֶֹקר ְוִהְתַיּצֵ ם ּבַ ּכֵ ה ַהׁשְ )יג( ַויֹּאֶמר ה׳ ֶאל ֹמׁשֶ

ָך  ֹפַתי ֶאל ִלּבְ ל ַמּגֵ ַעם ַהזֹּאת ֲאִני ׁשֵֹלַח ֶאת ּכָ ּפַ י ּבַ י ְוַיַעְבֻדִני: )יד( ּכִ ח ֶאת ַעּמִ ּלַ ָהִעְבִרים ׁשַ

י ֶאת ָיִדי ָוַאְך  ַלְחּתִ ה ׁשָ י ַעּתָ ָכל ָהָאֶרץ: )טו( ּכִ ֹמִני ּבְ י ֵאין ּכָ ַדע ּכִ ֲעבּור ּתֵ ָך ּבַ ּוַבֲעָבֶדיָך ּוְבַעּמֶ

ֲעבּור ַהְרֹאְתָך  יָך ּבַ ֲעבּור זֹאת ֶהֱעַמְדּתִ ֵחד ִמן ָהָאֶרץ: )טז( ְואּוָלם ּבַ ּכָ ֶבר ַוּתִ ּדָ ָך ּבַ אֹוְתָך ְוֶאת ַעּמְ

ָחם: )יח( ִהְנִני  ּלְ י ׁשַ י ְלִבְלּתִ ַעּמִ ָכל ָהָאֶרץ: )יז( עֹוְדָך ִמְסּתֹוֵלל ּבְ ִמי ּבְ ר ׁשְ ֶאת ּכִֹחי ּוְלַמַען ַסּפֵ

ה:  ְסָדה ְוַעד  ָעּתָ ִמְצַרִים ְלִמן ַהיֹּום ִהּוָ ר לֹא ָהָיה ָכֹמהּו ּבְ ֵבד ְמֹאד ֲאׁשֶ ָרד ּכָ ֵעת ָמָחר ּבָ ַמְמִטיר ּכָ

ֵצא  ר ִיּמָ ֵהָמה ֲאׁשֶ ל ָהָאָדם ְוַהּבְ ֶדה ּכָ ּשָׂ ר ְלָך ּבַ ל ֲאׁשֶ ַלח ָהֵעז ֶאת ִמְקְנָך ְוֵאת ּכָ ה ׁשְ )יט( ְוַעּתָ

ְרעֹה ֵהִניס  ַבר ה׳ ֵמַעְבֵדי ּפַ ָרד ָוֵמתּו: )כ( ַהיֵָּרא ֶאת ּדְ ְיָתה ְוָיַרד ֲעֵלֶהם ַהּבָ ֶדה ְולֹא ֵיָאֵסף ַהּבַ ַבּשָׂ

ֲעזֹב ֶאת ֲעָבָדיו  ַבר ה׳ ַויַּ ם ִלּבֹו ֶאל ּדְ ר לֹא ׂשָ ים: )כא( ַוֲאׁשֶ ּתִ ֶאת ֲעָבָדיו ְוֶאת ִמְקֵנהּו ֶאל ַהּבָ

ָכל ֶאֶרץ  ַמִים ִויִהי ָבָרד ּבְ ה ְנֵטה ֶאת ָיְדָך ַעל ַהּשָׁ ֶדה:  )כב( ַויֹּאֶמר ה׳ ֶאל ֹמׁשֶ ּשָׂ ְוֶאת ִמְקֵנהּו ּבַ

הּו  ה ֶאת ַמּטֵ ֶאֶרץ ִמְצָרִים: )כג( ַויֵּט ֹמׁשֶ ֶדה ּבְ ב ַהּשָׂ ל ֵעׂשֶ ֵהָמה ְוַעל ּכָ ִמְצָרִים ַעל ָהָאָדם ְוַעל  ַהּבְ

ָרד ַעל ֶאֶרץ ִמְצָרִים: )כד( ַוְיִהי  ֲהַלְך ֵאׁש ָאְרָצה ַויְַּמֵטר ה׳ ּבָ ַמִים וה׳ ָנַתן קֹלֹת ּוָבָרד ַוּתִ ַעל ַהּשָׁ

ָכל ֶאֶרץ ִמְצַרִים ֵמָאז  ר לֹא ָהָיה ָכֹמהּו ּבְ ֵבד ְמֹאד ֲאׁשֶ ָרד ּכָ תֹוְך ַהּבָ ַחת ּבְ ָבָרד ְוֵאׁש ִמְתַלּקַ

ֵהָמה ְוֵאת  ֶדה ֵמָאָדם ְוַעד ּבְ ּשָׂ ר ּבַ ל ֲאׁשֶ ָכל ֶאֶרץ ִמְצַרִים ֵאת ּכָ ָרד ּבְ ְך ַהּבָ ָהְיָתה ְלגֹוי: )כה( ַויַּ

ֵני  ם ּבְ ר ׁשָ ן ֲאׁשֶ ׁשֶ ֶאֶרץ ּגֹ ר: )כו( ַרק ּבְ ּבֵ ֶדה ׁשִ ל ֵעץ ַהּשָׂ ָרד ְוֶאת ּכָ ה ַהּבָ ֶדה ִהּכָ ב ַהּשָׂ ל ֵעׂשֶ ּכָ

ַעם  ה ּוְלַאֲהרֹן ַויֹּאֶמר ֲאֵלֶהם ָחָטאִתי ַהּפָ ְקָרא ְלֹמׁשֶ ְרעֹה ַויִּ ַלח ּפַ ׁשְ ָרד: )כז( ַויִּ ָרֵאל לֹא ָהָיה ּבָ ִיׂשְ

ָחה  ּלְ ירּו ֶאל ה׳ ְוַרב ִמְהיֹת קֹלֹת ֱאלִֹהים ּוָבָרד ַוֲאׁשַ ִעים: )כח( ַהְעּתִ י ָהְרׁשָ יק ַוֲאִני ְוַעּמִ ּדִ ה׳ ַהּצַ

י ֶאל ה׳  ּפַ ֵצאִתי ֶאת ָהִעיר ֶאְפרֹׂש ֶאת ּכַ ה ּכְ ֶאְתֶכם ְולֹא ֹתִספּון ַלֲעֹמד: )כט( ַויֹּאֶמר ֵאָליו ֹמׁשֶ

י  ה ַוֲעָבֶדיָך ָיַדְעּתִ י לה׳ ָהָאֶרץ: )ל( ְוַאּתָ ַדע ּכִ ָרד לֹא ִיְהֶיה  עֹוד ְלַמַען ּתֵ לּון ְוַהּבָ ַהּקֹלֹות ֶיְחּדָ

ה  ּתָ ׁשְ עָֹרה ָאִביב ְוַהּפִ י ַהּשְׂ ָתה ּכִ עָֹרה ֻנּכָ ה ְוַהּשְׂ ּתָ ׁשְ ֵני ה׳ ֱאלִֹהים: )לא( ְוַהּפִ יְראּון ִמּפְ י ֶטֶרם ּתִ ּכִ

ְרעֹה ֶאת ָהִעיר  ה ֵמִעם ּפַ ה: )לג( ַויֵֵּצא ֹמׁשֶ י ֲאִפילֹת ֵהּנָ ֶמת לֹא ֻנּכּו ּכִ ּסֶ ה ְוַהּכֻ ְבעֹל: )לב( ְוַהִחּטָ ּגִ

י ָחַדל  ְרעֹה ּכִ ְך ָאְרָצה: )לד( ַויְַּרא ּפַ ָרד ּוָמָטר לֹא ִנּתַ לּו ַהּקֹלֹות ְוַהּבָ ְחּדְ יו ֶאל ה׳ ַויַּ ּפָ ְפרֹׂש ּכַ ַויִּ

ח  ּלַ ְרעֹה ְולֹא ׁשִ ד ִלּבֹו הּוא ַוֲעָבָדיו: )לה( ַויֱֶּחַזק ֵלב ּפַ ָרד ְוַהּקֹלֹת ַויֶֹּסף ַלֲחטֹא ַויְַּכּבֵ ָטר ְוַהּבָ ַהּמָ

ה:  ַיד ֹמׁשֶ ר ה׳ ּבְ ּבֶ ר ּדִ ֲאׁשֶ ָרֵאל ּכַ ֵני ִיׂשְ ֶאת ּבְ

 חשך
שמות י׳, כא-כט

ַמִים  ַהּשָׁ ַעל  ָיְדָך  ְנֵטה  ה  ֹמׁשֶ יֹּאֶמר ה׳ ֶאל  ַו )כא( 

ְך: )כב( ַויֵּט  ְך ַעל ֶאֶרץ ִמְצָרִים ְוָיֵמׁש חֹׁשֶ ִויִהי חֹׁשֶ

ָכל  ְך ֲאֵפָלה ּבְ ׁשֶ ַוְיִהי חֹ ָמִים  ה ֶאת ָידֹו ַעל ַהּשָׁ ֹמׁשֶ

ת ָיִמים: )כג( לֹא ָראּו ִאיׁש ֶאת  לֹׁשֶ ֶאֶרץ ִמְצַרִים ׁשְ

ֵני  ת ָיִמים ּוְלָכל ּבְ לֹׁשֶ יו ׁשְ ְחּתָ ָאִחיו ְולֹא ָקמּו ִאיׁש ִמּתַ

ְקָרא ַפְרעֹה ֶאל  ֹבָתם: )כד( ַויִּ מֹוׁשְ ָרֵאל ָהָיה אֹור ּבְ ִיׂשְ

ה ַויֹּאֶמר ְלכּו ִעְבדּו ֶאת ה׳ ַרק צֹאְנֶכם ּוְבַקְרֶכם  ֹמׁשֶ

ם  ּגַ ה  ַויֹּאֶמר ֹמׁשֶ ֶכם: )כה(  ֵיֵלְך ִעּמָ ֶכם  ם ַטּפְ ּגַ ג  יֻּצָ

ינּו ַלה׳ ֱאלֵֹהינּו:  ָיֵדנּו ְזָבִחים ְועֹלֹת ְוָעׂשִ ן ּבְ ּתֵ ה ּתִ ַאּתָ

ּנּו  י ִמּמֶ ְרָסה ּכִ ֵאר ּפַ נּו לֹא ִתּשָׁ )כו( ְוַגם ִמְקֵננּו ֵיֵלְך ִעּמָ

ֲעֹבד  ח ַלֲעֹבד ֶאת ה׳ ֱאלֵֹהינּו ַוֲאַנְחנּו לֹא ֵנַדע ַמה ּנַ ִנּקַ

ְרעֹה  ה: )כז( ַוְיַחזֵּק ה׳ ֶאת ֵלב ּפַ ּמָ ֶאת ה׳ ַעד ּבֵֹאנּו ׁשָ

ָחם: )כח( ַויֹּאֶמר לֹו ַפְרעֹה ֵלְך ֵמָעָלי  ּלְ ְולֹא ָאָבה ְלׁשַ

יֹום ְרֹאְתָך ָפַני  י ּבְ ַני ּכִ ֶסף ְראֹות ּפָ ֶמר ְלָך ַאל ּתֹ ִהּשָׁ

ְרּתָ לֹא ֹאִסף עֹוד  ּבַ ן ּדִ ה ּכֵ מּות: )כט( ַויֹּאֶמר ֹמׁשֶ ּתָ

ֶניָך:  ְראֹות ּפָ

 דבר
שמות ט׳, א-ז

י  ח ֶאת ַעּמִ ּלַ ְרּתָ ֵאָליו ּכֹה ָאַמר ה׳ ֱאלֵֹהי ָהִעְבִרים ׁשַ ְרעֹה ְוִדּבַ ה ּבֹא ֶאל ּפַ )א( ַויֹּאֶמר ה׳ ֶאל ֹמׁשֶ

ֶדה  ּשָׂ ר ּבַ ִמְקְנָך ֲאׁשֶ ם: )ג( ִהּנֵה ַיד ה׳ הֹוָיה ּבְ ַח ְועֹוְדָך ַמֲחִזיק ּבָ ּלֵ ה ְלׁשַ י ִאם ָמֵאן ַאּתָ ְוַיַעְבֻדִני: )ב( ּכִ

ָרֵאל  ין ִמְקֵנה ִיׂשְ ֵבד ְמֹאד: )ד( ְוִהְפָלה ה׳ ּבֵ ֶבר ּכָ ָקר ּוַבּצֹאן ּדֶ ּבָ ים ּבַ ַמּלִ ּגְ ֲחֹמִרים ּבַ ּסּוִסים ּבַ ּבַ

ה  ם ה׳ מֹוֵעד ֵלאֹמר ָמָחר ַיֲעׂשֶ ָבר: )ה( ַויָּׂשֶ ָרֵאל ּדָ ל ִלְבֵני ִיׂשְ ּוֵבין ִמְקֵנה ִמְצָרִים ְולֹא ָימּות ִמּכָ

ְקֵנה  ֳחָרת ַויָָּמת ּכֹל ִמְקֵנה ִמְצָרִים ּוִמּמִ ָבר ַהזֶּה ִמּמָ ָאֶרץ: )ו( ַויַַּעׂש ה׳ ֶאת ַהּדָ ָבר ַהזֶּה ּבָ ה׳ ַהּדָ

ד ֵלב  ְכּבַ ָרֵאל ַעד ֶאָחד ַויִּ ְקֵנה ִיׂשְ ְרעֹה ְוִהּנֵה לֹא ֵמת ִמּמִ ַלח ּפַ ׁשְ ָרֵאל לֹא ֵמת ֶאָחד: )ז( ַויִּ ְבֵני ִיׂשְ

ח ֶאת ָהָעם: ּלַ ְרעֹה ְולֹא ׁשִ ּפַ

 שחין
שמות ט׳, א-ז

ה ְוֶאל ַאֲהרֹן ְקחּו ָלֶכם ְמלֹא  )ח( ַויֹּאֶמר ה׳ ֶאל ֹמׁשֶ

ְלֵעיֵני  ַמְיָמה  ַהּשָׁ ה  ּוְזָרקֹו ֹמׁשֶ ן  ְבׁשָ ּכִ יַח  ּפִ ָחְפֵניֶכם 

ל ֶאֶרץ ִמְצָרִים ְוָהָיה  ַפְרעֹה: )ט( ְוָהָיה ְלָאָבק ַעל ּכָ

עֹת  ֲאַבְעּבֻ ֵרַח  ּפֹ ִחין  ִלׁשְ ֵהָמה  ַהּבְ ְוַעל  ָהָאָדם  ַעל 

ן ַויַַּעְמדּו  ְבׁשָ יַח ַהּכִ ְקחּו ֶאת ּפִ ָכל ֶאֶרץ ִמְצָרִים: )י( ַויִּ ּבְ

ִחין  ָמְיָמה ַוְיִהי ׁשְ ה ַהּשָׁ ְזרֹק ֹאתֹו ֹמׁשֶ ִלְפֵני ַפְרעֹה ַויִּ

ָיְכלּו  ְולֹא  )יא(  ֵהָמה:  ּוַבּבְ ָאָדם  ּבָ ֵרַח  ּפֹ עֹת  ֲאַבְעּבֻ

י ָהָיה  ִחין ּכִ ֵני ַהּשְׁ ה ִמּפְ ים ַלֲעֹמד ִלְפֵני ֹמׁשֶ ַהַחְרֻטּמִ

ם ּוְבָכל ִמְצָרִים: )יב( ַוְיַחזֵּק ה׳ ֶאת ֵלב  ַחְרֻטּמִ ִחין ּבַ ַהּשְׁ

ה:  ר ה׳ ֶאל ֹמׁשֶ ּבֶ ר ּדִ ֲאׁשֶ ַמע ֲאֵלֶהם ּכַ ְרעֹה ְולֹא ׁשָ ּפַ

 צפרדע
שמות ז׳, כה-כט - ח׳, א-יא

י ְוַיַעְבֻדִני: )כז(  ח ֶאת ַעּמִ ּלַ ְרעֹה ְוָאַמְרּתָ ֵאָליו ּכֹה ָאַמר ה׳ ׁשַ ה ּבֹא ֶאל ּפַ )כו( ַויֹּאֶמר ה׳ ֶאל ֹמׁשֶ

ִעים  ַרץ ַהְיֹאר ְצַפְרּדְ ִעים: )כח( ְוׁשָ ְצַפְרּדְ בּוְלָך ּבַ ל ּגְ ה ָאֹנִכי ֹנֵגף ֶאת ּכָ ַח ִהּנֵ ּלֵ ה ְלׁשַ ְוִאם ָמֵאן ַאּתָ

ֲארֹוֶתיָך:  ָך ּוְבַתּנּוֶריָך ּוְבִמׁשְ ֶתָך ּוְבֵבית ֲעָבֶדיָך ּוְבַעּמֶ ְבָך ְוַעל ִמּטָ ּכָ ֵביֶתָך ּוַבֲחַדר ִמׁשְ ְוָעלּו ּוָבאּו ּבְ

ה ֱאֹמר ֶאל ַאֲהרֹן ְנֵטה  ִעים: )א( ַויֹּאֶמר ה׳ ֶאל ֹמׁשֶ ָך ּוְבָכל ֲעָבֶדיָך ַיֲעלּו ַהְצַפְרּדְ )כט( ּוְבָכה ּוְבַעּמְ

ִעים ַעל ֶאֶרץ ִמְצָרִים:  ים ְוַהַעל ֶאת ַהְצַפְרּדְ ָהרֹת ַעל ַהְיֹאִרים ְוַעל  ָהֲאַגּמִ ָך ַעל ַהּנְ ַמּטֶ ֶאת ָיְדָך ּבְ

ֲעׂשּו ֵכן  ַכס ֶאת ֶאֶרץ ִמְצָרִים: )ג( ַויַּ ַע ַוּתְ ַפְרּדֵ ַעל ַהּצְ )ב( ַויֵּט ַאֲהרֹן ֶאת ָידֹו ַעל ֵמיֵמי ִמְצָרִים ַוּתַ

ה ּוְלַאֲהרֹן  ְקָרא ַפְרעֹה ְלֹמׁשֶ ִעים ַעל ֶאֶרץ ִמְצָרִים: )ד( ַויִּ ָלֵטיֶהם ַויֲַּעלּו ֶאת ַהְצַפְרּדְ ים ּבְ ַהַחְרֻטּמִ

חּו ַלה׳: )ה( ַויֹּאֶמר  ָחה ֶאת ָהָעם ְוִיְזּבְ ּלְ י ַוֲאׁשַ י ּוֵמַעּמִ ּנִ ִעים ִמּמֶ ירּו ֶאל ה׳ ְוָיֵסר ַהְצַפְרּדְ ַויֹּאֶמר ַהְעּתִ

ָך  ִעים ִמּמְ ָך ְלַהְכִרית ַהְצַפְרּדְ יר ְלָך ְוַלֲעָבֶדיָך ּוְלַעּמְ ֵאר ָעַלי ְלָמַתי ַאְעּתִ ה ְלַפְרעֹה ִהְתּפָ ֹמׁשֶ

ה׳ ֱאלֵֹהינּו:  י ֵאין ּכַ ַדע ּכִ ְדָבְרָך ְלַמַען ּתֵ ַאְרָנה: )ו( ַויֹּאֶמר ְלָמָחר ַויֹּאֶמר ּכִ ּשָׁ ְיֹאר ּתִ יָך ַרק ּבַ ּתֶ ּוִמּבָ

ה ְוַאֲהרֹן  ַאְרָנה: )ח( ַויֵֵּצא ֹמׁשֶ ּשָׁ ְיֹאר ּתִ ָך ַרק ּבַ יָך ּוֵמֲעָבֶדיָך ּוֵמַעּמֶ ּתֶ ָך ּוִמּבָ ִעים ִמּמְ )ז( ְוָסרּו ַהְצַפְרּדְ

ה  ְדַבר ֹמׁשֶ ם ְלַפְרעֹה: )ט( ַויַַּעׂש ה׳ ּכִ ר ׂשָ ִעים ֲאׁשֶ ַבר ַהְצַפְרּדְ ה ֶאל ה׳ ַעל ּדְ ְצַעק ֹמׁשֶ ְרעֹה ַויִּ ֵמִעם ּפַ

ְבַאׁש  רּו ֹאָתם ֳחָמִרם ֳחָמִרם ַוּתִ ְצּבְ דֹת: )י( ַויִּ ים ִמן ַהֲחֵצרֹת ּוִמן ַהּשָׂ ּתִ ִעים ִמן ַהּבָ ַויָֻּמתּו ַהְצַפְרּדְ

ר ה׳:  ּבֶ ר ּדִ ֲאׁשֶ ַמע ֲאֵלֶהם ּכַ ד ֶאת ִלּבֹו ְולֹא ׁשָ י ָהְיָתה ָהְרָוָחה ְוַהְכּבֵ ְרעֹה ּכִ ָהָאֶרץ: )יא( ַויְַּרא ּפַ

 כנים
שמות ח׳, יב-טו

ה ֱאֹמר ֶאל ַאֲהרֹן ְנֵטה ֶאת  )יב( ַויֹּאֶמר ה׳ ֶאל ֹמׁשֶ

ָכל  ֶאֶרץ  ם ּבְ ָך ְוַהְך ֶאת ֲעַפר ָהָאֶרץ ְוָהָיה ְלִכּנִ ַמּטְ

ְך  הּו ַויַּ ִמְצָרִים: )יג( ַויֲַּעׂשּו ֵכן ַויֵּט ַאֲהרֹן ֶאת ָידֹו ְבַמּטֵ

ל ֲעַפר  ֵהָמה ּכָ ָאָדם ּוַבּבְ ם ּבָ ּנָ ִהי ַהּכִ ֶאת ֲעַפר ָהָאֶרץ ַוּתְ

ֲעׂשּו ֵכן  ָכל ֶאֶרץ ִמְצָרִים: )יד( ַויַּ ים ּבְ ָהָאֶרץ ָהָיה ִכּנִ

ים ְולֹא ָיכֹלּו  ּנִ ָלֵטיֶהם ְלהֹוִציא ֶאת ַהּכִ ים ּבְ ַהַחְרֻטּמִ

ם  ֵהָמה: )טו( ַויֹּאְמרּו ַהַחְרֻטּמִ ָאָדם ּוַבּבְ ם ּבָ ּנָ ִהי ַהּכִ ַוּתְ

ְרעֹה ְולֹא  ע ֱאלִֹהים ִהוא ַויֱֶּחַזק ֵלב ּפַ ְרעֹה ֶאְצּבַ ֶאל ּפַ

ר ה׳:  ּבֶ ר ּדִ ֲאׁשֶ ַמע ֲאֵלֶהם ּכַ ׁשָ

ֵבד ְמֹאד )ט', יח( ָרד ּכָ ּבָ
ָרד  ֶאֶרת ָלֶכם ִמן ַהּבָ ׁשְ ַהּנִ

)י',ה(

ֵבד ְמֹאד )י',יד(  ה...ּכָ ָהַאְרּבֶ

ם(    ּכֵ ה )ַהׁשְ ַויֹּאֶמר ה' ֶאל ֹמׁשֶ
ב )ִלְפֵני ַפְרעֹה(  ּבֶֹקר ְוִהְתַיּצֵ ּבַ

ְיָמה( ה יֹוֵצא ַהּמָ )ִהּנֵ
י ְוַיַעְבֻדִני   שלח ח ַעּמִ ּלַ ׁשַ

התראה פומבית לפרעה בארמונוהתראה אישית של משה לפרעה בבוקר ביאור

ְרעֹה ה ּבֹא ֶאל ּפַ ַויֹּאֶמר ה' ֶאל ֹמׁשֶ
ה ַח... ִהּנֵ ּלֵ ה ְלׁשַ י ְוַיַעְבֻדִני ְוִאם ָמֵאן ַאּתָ ח ַעּמִ ּלַ ׁשַ

אין התראה

י ַדע ּכִ ּתֵ

ָך ּוְנֵטה ָיְדָך )ז',יט( ַקח ַמּטְ
ָך )ח',א( ַמּטֶ ְנֵטה ֶאת ָיְדָך ּבְ

ּוָבַאׁש ַהְיֹאר )ז', יח(
ְבַאׁש ָהָאֶרץ )ח', י( ַוּתִ

ר  ֲאׁשֶ ַמע ֲאֵלֶהם ּכַ ְולֹא ׁשָ
ר ה' )ז', כב; ח', י( ּבֶ ּדִ

    ×14 במכת דם
במכת צפרדע   4×        

ָכל  ּבְ ִמי  ׁשְ ר  ַסּפֵ ְלַמַען  ּו
ָהָאֶרץ )ט', טז(

ָאְזֵני ִבְנָך  ר ּבְ ַסּפֵ ּוְלַמַען ּתְ
ְנָך )י', ב( ּוֶבן ּבִ

ֶאֶרץ ִמְצַרִים ֵמָאז ָהְיָתה 
ְלגֹוי )ט',כד(

ִמיֹּום ֱהיֹוָתם ַעל ָהֲאָדָמה 
ַעד ַהיֹּום ַהזֶּה )י',ו(

ַעם )ט', כז( ָחָטאִתי ַהּפָ
ָחָטאִתי ַלה' )י', טז(

י ֶטֶרם )ט',ל( י ּכִ ָיַדְעּתִ
ַדע )י', ז( ֲהֶטֶרם ּתֵ

ְך  ְחׁשַ ַוּתֶ
ָהָאֶרץ )י', טו(
מכת חושך

ְנֵטה ֶאת 
ָך  ַמּטֶ ָיְדָך ּבְ

)ח',א(

ְנֵטה ֶאת 
ָך )ח', יב( ַמּטְ

ֵבד )ח', כ( ָערֹב ּכָ
ֵבד ְמֹאד )ט',ג( ֶבר ּכָ ּדֶ

ַעל ַנֲהרָֹתם ַעל ְיֹאֵריֶהם 
ְוַעל ַאְגֵמיֶהם... )ח',יט(

ָהרֹת ַעל ַהְיֹאִרים  ַעל ַהּנְ
ים )ט', א( ְוַעל ָהֲאַגּמִ

ְיֹאר -

דצ"ך -
מהיאור 
 ואדמת 
 מצרים 
)למטה(

בא"ח - 
מן השמים 

והשמש 
)למעלה(

עד"ש - 
 בבתי 
 מצרים

ובאוכלוסיה 
)גובה אדם(

 ארבה
שמות י׳, א-כ

ִתי  י ֶאת ִלּבֹו ְוֶאת ֵלב ֲעָבָדיו ְלַמַען ׁשִ ְדּתִ י ֲאִני ִהְכּבַ ְרעֹה ּכִ ה ּבֹא ֶאל ּפַ )א( ַויֹּאֶמר ה׳ ֶאל ֹמׁשֶ

ִמְצַרִים ְוֶאת  י ּבְ ְלּתִ ר ִהְתַעּלַ ְנָך ֵאת ֲאׁשֶ ָאְזֵני ִבְנָך ּוֶבן ּבִ ר ּבְ ַסּפֵ ִקְרּבֹו: )ב( ּוְלַמַען ּתְ ה ּבְ ֹאֹתַתי ֵאּלֶ

ְרעֹה ַויֹּאְמרּו ֵאָליו ּכֹה  ה ְוַאֲהרֹן ֶאל ּפַ י ֲאִני ה׳: )ג( ַויָֹּבא ֹמׁשֶ ם ּכִ י ָבם ִויַדְעּתֶ ְמּתִ ר ׂשַ ֹאֹתַתי ֲאׁשֶ

ה  י ִאם ָמֵאן ַאּתָ י ְוַיַעְבֻדִני: )ד( ּכִ ח ַעּמִ ּלַ ָני ׁשַ ָאַמר ה׳ ֱאלֵֹהי ָהִעְבִרים ַעד ָמַתי ֵמַאְנּתָ ֵלָעֹנת ִמּפָ

ה ֶאת ֵעין ָהָאֶרץ ְולֹא יּוַכל ִלְרֹאת  ְגֻבֶלָך: )ה( ְוִכּסָ ה ּבִ י ִהְנִני ֵמִביא ָמָחר ַאְרּבֶ ַח ֶאת ַעּמִ ּלֵ ְלׁשַ

ל ָהֵעץ ַהּצֵֹמַח ָלֶכם  ָרד ְוָאַכל ֶאת ּכָ ֶאֶרת ָלֶכם ִמן  ַהּבָ ׁשְ ֵלָטה ַהּנִ ֶאת ָהָאֶרץ ְוָאַכל ֶאת ֶיֶתר ַהּפְ

ר לֹא ָראּו ֲאֹבֶתיָך ַוֲאבֹות  י ָכל ִמְצַרִים ֲאׁשֶ י ָכל ֲעָבֶדיָך ּוָבּתֵ יָך ּוָבּתֵ ֶדה: )ו( ּוָמְלאּו ָבּתֶ ִמן ַהּשָׂ

ְרעֹה: )ז( ַויֹּאְמרּו ַעְבֵדי ַפְרעֹה  ֶפן ַויֵֵּצא ֵמִעם ּפַ ֲאֹבֶתיָך ִמיֹּום ֱהיֹוָתם ַעל ָהֲאָדָמה ַעד ַהיֹּום ַהזֶּה ַויִּ

ַדע  ים ְוַיַעְבדּו ֶאת ה׳ ֱאלֵֹהיֶהם ֲהֶטֶרם ּתֵ ח ֶאת ָהֲאָנׁשִ ּלַ ֵאָליו ַעד ָמַתי ִיְהֶיה ֶזה ָלנּו ְלמֹוֵקׁש ׁשַ

ְרעֹה ַויֹּאֶמר ֲאֵלֶהם ְלכּו ִעְבדּו ֶאת ה׳  ה ְוֶאת ַאֲהרֹן ֶאל ּפַ ב ֶאת ֹמׁשֶ י ָאְבָדה ִמְצָרִים: )ח( ַויּּוׁשַ ּכִ

צֹאֵננּו  ָבֵנינּו ּוִבְבנֹוֵתנּו ּבְ ְנָעֵרינּו ּוִבְזֵקֵנינּו ֵנֵלְך ּבְ ה ּבִ ֱאלֵֹהיֶכם ִמי ָוִמי ַההְֹלִכים: )ט( ַויֹּאֶמר ֹמׁשֶ

ח ֶאְתֶכם ְוֶאת  ּלַ ר ֲאׁשַ ֲאׁשֶ ֶכם ּכַ י ַחג ה׳ ָלנּו: )י( ַויֹּאֶמר ֲאֵלֶהם ְיִהי ֵכן ה׳ ִעּמָ ּוִבְבָקֵרנּו ֵנֵלְך ּכִ

ם  י ֹאָתּה ַאּתֶ ָבִרים ְוִעְבדּו ֶאת ה׳ ּכִ ֵניֶכם: )יא( לֹא ֵכן ְלכּו ָנא ַהּגְ י ָרָעה ֶנֶגד ּפְ ֶכם ְראּו ּכִ ַטּפְ

ה ְנֵטה ָיְדָך ַעל ֶאֶרץ ִמְצַרִים  ֵני ַפְרעֹה: )יב( ַויֹּאֶמר ה׳ ֶאל ֹמׁשֶ ים ַוְיָגֶרׁש ֹאָתם ֵמֵאת ּפְ ְמַבְקׁשִ

ָרד: )יג(  ִאיר ַהּבָ ר ִהׁשְ ל ֲאׁשֶ ב ָהָאֶרץ ֵאת ּכָ ל  ֵעׂשֶ ה ְוַיַעל ַעל ֶאֶרץ ִמְצָרִים ְויֹאַכל ֶאת ּכָ ַאְרּבֶ ּבָ

ְיָלה  ל ַהיֹּום ַההּוא ְוָכל ַהּלָ ָאֶרץ ּכָ הּו ַעל ֶאֶרץ ִמְצַרִים וה׳ ִנַהג רּוַח ָקִדים ּבָ ה ֶאת ַמּטֵ ַויֵּט ֹמׁשֶ

כֹל  ל ֶאֶרץ ִמְצַרִים ַויַָּנח ּבְ ה ַעל ּכָ ה: )יד( ַויַַּעל ָהַאְרּבֶ א ֶאת ָהַאְרּבֶ ִדים ָנׂשָ ַהּבֶֹקר ָהָיה ְורּוַח ַהּקָ

ן: )טו( ַוְיַכס ֶאת ֵעין  ֹמהּו ְוַאֲחָריו לֹא ִיְהֶיה ּכֵ ה ּכָ ֵבד ְמֹאד ְלָפָניו לֹא ָהָיה ֵכן ַאְרּבֶ בּול ִמְצָרִים ּכָ ּגְ

ָרד  ר הֹוִתיר ַהּבָ ִרי ָהֵעץ ֲאׁשֶ ל ּפְ ב ָהָאֶרץ ְוֵאת ּכָ ל ֵעׂשֶ ְך ָהָאֶרץ ַויֹּאַכל ֶאת ּכָ ְחׁשַ ל ָהָאֶרץ ַוּתֶ ּכָ

ה  ְרעֹה ִלְקרֹא ְלֹמׁשֶ ָכל ֶאֶרץ ִמְצָרִים: )טז( ַוְיַמֵהר ּפַ ֶדה ּבְ ב ַהּשָׂ ֵעץ ּוְבֵעׂשֶ ל ֶיֶרק ּבָ ְולֹא נֹוַתר ּכָ

ירּו  ַעם ְוַהְעּתִ אִתי ַאְך ַהּפַ א ָנא ַחּטָ ה ׂשָ ּוְלַאֲהרֹן ַויֹּאֶמר ָחָטאִתי ַלה׳ ֱאלֵֹהיֶכם ְוָלֶכם: )יז( ְוַעּתָ

ר ֶאל ה׳: )יט( ַויֲַּהֹפְך  ְרעֹה ַויְֶּעּתַ ֶות ַהזֶּה: )יח( ַויֵֵּצא ֵמִעם ּפַ ַלה׳ ֱאלֵֹהיֶכם ְוָיֵסר ֵמָעַלי ַרק ֶאת ַהּמָ

בּול  כֹל ּגְ ה ֶאָחד ּבְ ַאר ַאְרּבֶ ה ּסּוף לֹא ִנׁשְ ְתָקֵעהּו ָיּמָ ה ַויִּ א ֶאת ָהַאְרּבֶ ּשָׂ ה׳ רּוַח ָים ָחָזק ְמֹאד ַויִּ

ָרֵאל: ֵני ִיׂשְ ח ֶאת ּבְ ּלַ ְרעֹה ְולֹא ׁשִ ִמְצָרִים: )כ( ַוְיַחזֵּק ה׳ ֶאת ֵלב ּפַ



ארבעת הבנים - במקרא

ארבעת הבנים - במדרש חז״ל
ָרה ֹתוָרה״ ְבּ ָעה ָבִנים ִדּ ֶנֶגד ַאְרּבָ ״ְכּ

היזמה

 נוסח הגדה 
של פסח 

מכילתא דרבי ישמעאל
)פ' בא ד"ה "והיה כי"( 

ירושלמי 
)פסחים פ"י לז: ד = ה"ד( 

הנושאהשאלה

ָרֵאל ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ַעל ִצְבֹאָתם: )שמות י"ב, נא( ֵני ִיׂשְ ֶעֶצם ַהיֹּום ַהזֶּה הֹוִציא ה' ֶאת ּבְ ַוְיִהי ּבְ

התשובה בהגדהשאלת הבן והתשובה במקרא

ְוָהָיה 
י יֹאְמרּו  ּכִ

 ֲאֵליֶכם 
ֵניֶכם:  ּבְ

י  ְוָהָיה ּכִ
ָאְלָך  ִיׁשְ

ִבְנָך ָמָחר 
ֵלאֹמר: 

ָרה תֹוָרה:  ּבְ ָעה ָבִנים ּדִ ֶנֶגד ַאְרּבָ ּכְ
ֶאָחד ָחָכם, 

ע,  ְוֶאָחד ָרׁשָ
ם,  ְוֶאָחד ּתָ

אֹול:  ַע ִלׁשְ ֵאינֹו יֹוֵדֽ ְוֶאָחד ׁשֶ

ָחָכם ַמה הּוא אֹוֵמר? 
ר  ִטים, ֲאׁשֶ ּפָ ׁשְ ים ְוַהּמִ "ָמה ָהֵעדֹת ְוַהֻחּקִ

ה ה' אלהינו ֶאְתֶכם" )דברים ו', כ(?  ִצּוָ
ַסח:  ִהְלכֹות ַהּפֶ ה ֱאָמר לֹו ּכְ ְוַאף ַאּתָ

ַסח ֲאִפיקֹוָמן" "ֵאין ַמְפִטיִרין ַאַחר ַהּפֶ
)משנה פסחים פ"י מ"ח(:

ע ַמה הּוא אֹוֵמר?  ָרׁשָ
"ָמה ָהֲעֹבָדה ַהזֹּאת ָלֶכם" )שמות י"ב, כו(? 

"ָלֶכם" ולֹא לֹו. 
ר.  ִעּקָ ַפר ּבָ ָלל- ּכָ הֹוִציא ֶאת ַעְצמֹו ִמן ַהּכְ ּוְלִפי ׁשֶ

יו ֶוֱאָמר לֹו:  ּנָ ה ַהְקֵהה ֶאת ׁשִ ְוַאף ַאּתָ
ְצָרִים"  ֵצאִתי ִמּמִ ה ה' ִלי ּבְ ֲעבּור ֶזה ָעׂשָ "ּבַ

)שמות י"ג, ח(, 
ִלי ְולֹא לֹו – 

ם ִאּלּו ָהָיה ׁשָ
לֹא ָהָיה ִנְגָאל:

ם ַמה הּוא אֹוֵמר?  ּתָ
"ַמה זֹּאת -  

נּו ה'  ֶזק ָיד הֹוִציָאֽ חֹֽ ְוָאַמְרּתָ ֵאָליו ּבְ
ית ֲעָבִדים" )שמות י"ג, יד( ִים ִמּבֵ ְצַרֽ ִמּמִ

אֹול,  ַע ִלׁשְ ֵאינֹו יֹוֵדֽ ְוׁשֶ
ֱאַמר:  ּנֶ ַתח לֹו ׁשֶ ַאּתְ ּפְ

יֹּום ַההּוא ֵלאֹמר:  ְדּתָ ְלִבְנָך, ּבַ "ְוִהּגַ
ְצָרִים"  ֵצאִתי ִמּמִ ה ה' ִלי ּבְ ֲעבּור ֶזה ָעׂשָ  ּבַ

)שמות י"ג, ח(

ושאינו יודע לשאול 
את פתח לו שנאמר: 

יֹּום ַההּוא וגו'"  ְדּתָ ְלִבְנָך, ּבַ "ְוִהּגַ
)שמות י"ג, ח(

בן שאינו יודע לשאל 
את פתח לו תחילה. 

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

תם מה הוא אומר: 
"ַמה זֹּאת -  

נּו ה'  ֶזק ָיד הֹוִציָאֽ חֹֽ ְוָאַמְרּתָ ֵאָליו ּבְ
ית ֲעָבִדים" )שמות י"ג, יד(  ִים ִמּבֵ ְצַרֽ ִמּמִ

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 

רשע מה הוא אומר: 
"ָמה ָהֲעֹבָדה ַהזֹּאת ָלֶכם" )שמות י"ב, כו(  

"ָלֶכם" ולא לו 
ולפי שהוציא את עצמו מן הכלל וכפר בעיקר

אף אתה הקהה את שיניו ואמור לו: 
ִים"  ְצָרֽ ֵצאִתי ִמּמִ ה ה' ִלי ּבְ ֲעבּור ֶזה ָעׂשָ "ּבַ

)שמות י"ג, ח(, 
"ִלי" ולא לך – 

אלו היית שם 
לא היית נגאל 

בן רשע מהו אומר: 
"ָמה ָהֲעֹבָדה ַהזֹּאת ָלֶכם" )שמות י"ב, כו(  

מה הטורח הזה שאתם מטריחין עלינו בכל שנה ושנה, 
מכיון שהוציא את עצמו מן הכלל 

אף אתה אמור לו: 
ה ה' ִלי"  ֲעבּור ֶזה ָעׂשָ "ּבַ

)שמות י"ג, ח(, 
"ִלי" - עשה, לאותו האיש - לא עשה, 

אילו היה אותו האיש במצרים -
לא היה ראוי להיגאל משם לעולם 

נמצאת אומר ארבעה בנים הם: 
אחד חכם

ואחד רשע 
ואחד תם 

ואחד שאינו יודע לשאול. 

חכם מה הוא אומר? 
ר  ִטים, ֲאׁשֶ ּפָ ׁשְ ים ְוַהּמִ "ָמה ָהֵעדֹת ְוַהֻחּקִ

ה ה' אלהינו אותנו" )דברים ו', כ(? ִצּוָ
אף אתה פתח לו בהלכות הפסח: 

"אין מפטירין אחר הפסח אפיקומן" 
)משנה פסחים פ"י מ"ח( 

בן חכם מהו אומר: 
ר  ִטים, ֲאׁשֶ ּפָ ׁשְ ים ְוַהּמִ "ָמה ָהֵעדֹת ְוַהֻחּקִ

ה ה' אלהינו אותנו" )דברים ו', כ(?  ִצּוָ
אף אתה אמור לו: 

ית ֲעָבִדים"  ְצַרִים ִמּבֵ חֶֹזק ָיד הֹוִציָאנּו ה' ִמּמִ "ּבְ
)שמות י"ג, יד(

תני רבי חייה: כנגד ארבעה בנים דיברה תורה: 
בן חכם 
בן רשע 

בן טיפש 
בן שאינו יודע לשאל 

י  ּכִ
ָאְלָך  ִיׁשְ

ִבְנָך ָמָחר 
ֵלאֹמר: 

ָמה ָהֲעֹבָדה 
ַהזֹּאת ָלֶכם: 

ָמה ָהֲעֹבָדה 
ַהזֹּאת ָלֶכם: 

ָמה ָהֵעדֹת 
ים  ְוַהֻחּקִ

ִטים  ּפָ ׁשְ ְוַהּמִ
ה  ר ִצּוָ  ֲאׁשֶ
ה' ֱאלֵֹהינּו 

ֶאְתֶכם: 

שמות י"ב 

ם  ַמְרּתֶ ר ּוׁשְ ּבֵ ר ּדִ ֲאׁשֶ ן ה׳ ָלֶכם ּכַ ר ִיּתֵ י ָתֹבאּו ֶאל ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ )כה( ְוָהָיה ּכִ

ֵניֶכם ָמה ָהֲעֹבָדה ַהזֹּאת  י יֹאְמרּו ֲאֵליֶכם ּבְ ֶאת ָהֲעֹבָדה ַהזֹּאת: )כו( ְוָהָיה ּכִ

ָרֵאל  י ְבֵני ִיׂשְ ּתֵ ַסח ַעל ּבָ ר ּפָ ַסח הּוא ַלה׳ ֲאׁשֶ ם ֶזַבח ּפֶ ָלֶכם: )כז( ַוֲאַמְרּתֶ

ֲחוּו: )כח(  ּתַ ׁשְ ּקֹד ָהָעם ַויִּ יל ַויִּ ינּו ִהּצִ ּתֵ ָנְגּפֹו ֶאת ִמְצַרִים ְוֶאת ּבָ ִמְצַרִים ּבְ ּבְ

ן ָעׂשּו:  ה ְוַאֲהרֹן ּכֵ ה ה׳ ֶאת ֹמׁשֶ ר ִצּוָ ֲאׁשֶ ָרֵאל ּכַ ֵני ִיׂשְ ַויְֵּלכּו ַויֲַּעׂשּו ּבְ

שמות י"ג 

ֵצאִתי  ה ה׳ ִלי ּבְ ֲעבּור ֶזה ָעׂשָ יֹּום ַההּוא ֵלאֹמר ּבַ ְדּתָ ְלִבְנָך ּבַ ְוִהּגַ )ח( 

ְצָרִים: ִמּמִ

שמות י"ג 

חֶֹזק ָיד  ָאְלָך ִבְנָך ָמָחר ֵלאֹמר ַמה זֹּאת ְוָאַמְרּתָ ֵאָליו ּבְ י ִיׁשְ )יד( ְוָהָיה ּכִ

ֵחנּו  ּלְ ה ַפְרעֹה ְלׁשַ י ִהְקׁשָ ית ֲעָבִדים: )טו( ַוְיִהי ּכִ ְצַרִים ִמּבֵ הֹוִציָאנּו ה׳ ִמּמִ

ן  ֵהָמה ַעל ּכֵ כֹור ּבְ כֹר ָאָדם ְוַעד ּבְ ֶאֶרץ ִמְצַרִים ִמּבְ כֹור ּבְ ל ּבְ ַויֲַּהֹרג ה׳ ּכָ

ה: )טז( ְוָהָיה ְלאֹות  ַני ֶאְפּדֶ כֹור ּבָ ָכִרים ְוָכל ּבְ ֶטר ֶרֶחם ַהזְּ ל ּפֶ ֲאִני זֵֹבַח ַלה׳ ּכָ

ְצָרִים: חֶֹזק ָיד הֹוִציָאנּו ה׳ ִמּמִ י ּבְ ין ֵעיֶניָך ּכִ ַעל ָיְדָכה ּוְלטֹוָטֹפת ּבֵ

דברים ו׳ 

ר  ִטים ֲאׁשֶ ּפָ ׁשְ ים ְוַהּמִ ָאְלָך ִבְנָך ָמָחר ֵלאֹמר ָמה ָהֵעדֹת ְוַהֻחּקִ י ִיׁשְ )כ( ּכִ

ִמְצָרִים  ה ה׳ ֱאלֵֹהינּו ֶאְתֶכם: )כא( ְוָאַמְרּתָ ְלִבְנָך ֲעָבִדים ָהִיינּו ְלַפְרעֹה ּבְ ִצּוָ

דִֹלים ְוָרִעים  ן ה׳ אֹוֹתת ּוֹמְפִתים ּגְ ּתֵ ָיד ֲחָזָקה: )כב( ַויִּ ְצַרִים ּבְ ַויִֹּציֵאנּו ה׳ ִמּמִ

ם ְלַמַען  ָ יתֹו ְלֵעיֵנינּו: )כג( ְואֹוָתנּו הֹוִציא ִמּשׁ ַפְרעֹה ּוְבָכל ּבֵ ִמְצַרִים ּבְ ּבְ

נּו ה׳  ע ַלֲאֹבֵתינּו: )כד( ַוְיַצּוֵ ּבַ ר ִנׁשְ ָהִביא ֹאָתנּו ָלֶתת ָלנּו ֶאת ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ

ל  ה ְלִיְרָאה ֶאת ה׳ ֱאלֵֹהינּו ְלטֹוב ָלנּו ּכָ ים ָהֵאּלֶ ל ַהֻחּקִ ַלֲעׂשֹות ֶאת ּכָ

ֹמר ַלֲעׂשֹות ֶאת  י ִנׁשְ נּו ּכִ ְהֶיה ּלָ ַהיֹּום ַהזֶּה: )כה( ּוְצָדָקה ּתִ ַהיִָּמים ְלַחיֵֹּתנּו ּכְ

נּו:  ר ִצּוָ ֲאׁשֶ ְצָוה ַהזֹּאת ִלְפֵני ה׳ ֱאלֵֹהינּו ּכַ ל ַהּמִ ּכָ

הֹוִציא ֶאת ַעְצמֹו ִמן  "ָלֶכם" ולֹא לֹו. ּוְלִפי ׁשֶ

ה ַהְקֵהה ֶאת  ר. ְוַאף ַאּתָ ִעּקָ ַפר ּבָ ָלל - ּכָ ַהּכְ

ֵצאִתי  ה ה' ִלי ּבְ ֲעבּור ֶזה ָעׂשָ יו ֶוֱאָמר לֹו: "ּבַ ּנָ ׁשִ

ם  ִים" )שמות י"ג, ח( ִלי ְולֹא לֹו. ִאּלּו ָהָיה ׁשָ ְצָרֽ ִמּמִ

לֹא ָהָיה ִנְגָאל:

ֱאַמר:  ּנֶ ַתח לֹו ׁשֶ אֹול - ַאּתְ ּפְ ַע ִלׁשְ ֵאינֹו יֹוֵדֽ ְוׁשֶ

ֲעבּור ֶזה  יֹּום ַההּוא ֵלאֹמר ּבַ ְדּתָ ְלִבְנָך ּבַ "ְוִהּגַ

ְצָרִים" ֵצאִתי ִמּמִ ה ה' ִלי ּבְ ָעׂשָ

ְצַרִים  חֶֹזק ָיד הֹוִציָאנּו ה' ִמּמִ "ְוָאַמְרּתָ ֵאָליו ּבְ

ית ֲעָבִדים"  ִמּבֵ

"ֵאין  ַסח:  ַהּפֶ ִהְלכֹות  ּכְ לֹו  ֱאָמר  ה  ַאּתָ ְוַאף 

ַסח ֲאִפיקֹוָמן" )פסחים פ"י מ"ח,  ַמְפִטיִרין ַאַחר ַהּפֶ

סוף המשניות( 

ד

ג

עב ָרׁשָ

אֹול  ֵאינֹו יֹוֵדַע ִלׁשְ ְוׁשֶ

ם ּתָ

ָחָכםא

סדר הפסוקים 
במקרא

ָחָכםד
דברים ו׳, כ-כה

עא ָרׁשָ
שמות י״ב, כה-כח 

םג ּתָ
שמות י״ג, יד-טז 

שמות י״ג, ח 

ֵאינֹו יֹוֵדַע ד ְוׁשֶ
אֹול  ִלׁשְ



 פרקי הלל ״המצרי״
תהלים קי״ג-קי״ח

קי״ד

קט״ו

קט״ז

קי״ז

קי״ח

קי״ג

קישוט מספרי
 בלי ספירת שתי המילים

ַהְללּו ָיּה

תוכן 
ורצף

 25 פסוקים
171 מילים

 25 פסוקים
171 מילים

 14 פסוקים
100 מילים

 14 פסוקים
100 מילים

 30 מילים:
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 יראי ה׳:
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 30 מילים:
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ַהְללּו ָיּה   )א(  

ם ה׳: ַהְללּו  ֶאת ׁשֵ ַעְבֵדי ה׳   ַהְללּו   
ה ְוַעד עֹוָלם: ֵמַעּתָ ם ה׳ ְמֹבָרְך   ְיִהי ׁשֵ )ב(  

ם ה׳: ׁשֵ ל  ְמֻהּלָ ֶמׁש ַעד ְמבֹואֹו   ְזַרח ׁשֶ ִמּמִ )ג(  

בֹודֹו: ַמִים ּכְ ַעל ַהּשָׁ ל ּגֹוִים ה׳   ָרם ַעל ּכָ )ד(  

ֶבת: יִהי ָלׁשָ ְגּבִ ַהּמַ ה׳ ֱאלֵֹהינּו   ִמי ּכַ )ה(  

ַמִים ּוָבָאֶרץ: ּשָׁ ּבַ יִלי ִלְראֹות   ּפִ ׁשְ ַהּמַ )ו(  

ּפֹת ָיִרים ֶאְביֹון: ֵמַאׁשְ ל   ְמִקיִמי ֵמָעָפר ּדָ )ז(  

ִעם ְנִדיֵבי ַעּמֹו: יִבי ִעם ְנִדיִבים   ְלהֹוׁשִ )ח(  

ֵמָחה  ִנים ׂשְ ֵאם ַהּבָ ִית   יִבי ֲעֶקֶרת ַהּבַ מֹוׁשִ  )ט(  

ַהְללּו ָיּה:  

ית ַיֲעקֹב ֵמַעם לֵֹעז: ּבֵ ְצָרִים   ָרֵאל ִמּמִ ֵצאת ִיׂשְ ּבְ )א(  

לֹוָתיו: ָרֵאל ַמְמׁשְ ִיׂשְ ָהְיָתה ְיהּוָדה ְלָקְדׁשֹו   )ב(  

ן ִיּסֹב ְלָאחֹור: ַהיְַּרּדֵ ַהיָּם ָרָאה ַויָֹּנס   )ג(  

ְבֵני צֹאן: ָבעֹות ּכִ ּגְ ֶהָהִרים ָרְקדּו ְכֵאיִלים   )ד(  

ּסֹב ְלָאחֹור: ן ּתִ ַהיְַּרּדֵ י ָתנּוס   ָך ַהיָּם ּכִ ַמה ּלְ )ה(  

ְבֵני צֹאן: ָבעֹות ּכִ ּגְ ְרְקדּו ְכֵאיִלים   ֶהָהִרים ּתִ )ו(  

ְפֵני ֱאלֹוּהַ ַיֲעקֹב: ִמּלִ ְפֵני ָאדֹון חּוִלי ָאֶרץ   ִמּלִ )ז(  

ִמיׁש ְלַמְעְינֹו ָמִים: ַחּלָ ַההְֹפִכי ַהּצּור ֲאַגם ָמִים   )ח(  

ָך: ָך ַעל ֲאִמּתֶ בֹוד ַעל ַחְסּדְ ן ּכָ ּתֵ ְמךָ  י ְלׁשִ לֹא ָלנּו ה׳ לֹא ָלנּו ּכִ )א(  

ַאיֵּה ָנא ֱאלֵֹהיֶהם: ה יֹאְמרּו ַהּגֹוִים   ָלּמָ )ב(  

ה: ר ָחֵפץ ָעׂשָ ּכֹל ֲאׁשֶ ָמִים   ֵואלֵֹהינּו ַבּשָׁ )ג(  
ה ְיֵדי ָאָדם: ַמֲעׂשֵ ֶסף ְוָזָהב   יֶהם ּכֶ ֲעַצּבֵ )ד(  

ֵעיַנִים ָלֶהם ְולֹא ִיְראּו: רּו   ה ָלֶהם ְולֹא ְיַדּבֵ ּפֶ )ה(  

ַאף ָלֶהם ְולֹא ְיִריחּון: ָמעּו   ָאְזַנִים ָלֶהם ְולֹא ִיׁשְ )ו(  
ְגרֹוָנם: כּו לֹא ֶיְהּגּו ּבִ ְולֹא ְיַהּלֵ ְיֵדיֶהם ְולֹא ְיִמיׁשּון ַרְגֵליֶהם   )ז(  

ֶהם: ר ּבֵֹטַח ּבָ ּכֹל ֲאׁשֶ יֶהם   מֹוֶהם ִיְהיּו עֹׂשֵ ּכְ )ח(  

ם הּוא: ֶעְזָרם ּוָמִגּנָ ה׳   ַטח  ּבַ ּבְ ָרֵאל      ִיׂשְ )ט(  

ם הּוא: ֶעְזָרם ּוָמִגּנָ ְטחּו בה׳   ית ַאֲהרֹן ּבִ ּבֵ )י(  
ם הּוא: ֶעְזָרם ּוָמִגּנָ ְטחּו ַבה׳   ִיְרֵאי ה׳     ּבִ )יא(  

ה׳ ְזָכָרנּו ְיָבֵרְך  )יב(  

ָרֵאל  ית ִיׂשְ ְיָבֵרְך ֶאת ּבֵ  
ית ַאֲהרֹן: ְיָבֵרְך ֶאת ּבֵ  

ְיָבֵרְך ִיְרֵאי ה׳  )יג(  
דִֹלים: ים ִעם ַהּגְ ַטּנִ ַהּקְ  

ֵניֶכם: ֲעֵליֶכם ְוַעל ּבְ יֵֹסף ה׳ ֲעֵליֶכם   )יד(  

ַמִים ָוָאֶרץ: ה ׁשָ עֹׂשֵ ם ַלה׳   רּוִכים ַאּתֶ ּבְ )טו(  

ְוָהָאֶרץ ָנַתן ִלְבֵני ָאָדם: ַמִים ַלה׳   ַמִים ׁשָ ַהּשָׁ )טז(  

ל יְֹרֵדי דּוָמה: ְולֹא ּכָ ָיּה   ְיַהְללּו  ִתים  )יז( לֹא ַהּמֵ

ה ְוַעד עֹוָלם  ֵמַעּתָ  )יח( ַוֲאַנְחנּו ְנָבֵרְך ָיּה  

ַהְללּו ָיּה:  

ֲחנּוָני: ֶאת קֹוִלי ּתַ ַמע ה׳   י ִיׁשְ י ּכִ ָאַהְבּתִ )א( 

ּוְבָיַמי ֶאְקָרא: ה ָאְזנֹו ִלי   י ִהּטָ ּכִ )ב(  

ְמָצאּוִני ָצָרה ְוָיגֹון ֶאְמָצא: אֹול  ֲאָפפּוִני ֶחְבֵלי ָמֶות ּוְמָצֵרי ׁשְ )ג(  
י: ָטה ַנְפׁשִ ה ה׳ ַמּלְ ָאּנָ ם ה׳ ֶאְקָרא   ּוְבׁשֵ )ד(  

ֵואלֵֹהינּו ְמַרֵחם: יק   ַחּנּון ה׳ ְוַצּדִ )ה(  

יַע: ּלֹוִתי ְוִלי ְיהֹוׁשִ ּדַ ָתאִים ה׳   ׁשֵֹמר ּפְ )ו(  
ַמל ָעָלְיִכי: י ה׳ ּגָ ּכִ י ִלְמנּוָחְיִכי   ׁשּוִבי ַנְפׁשִ )ז(  

ִחי: ְמָעה ֶאת ַרְגִלי ִמּדֶ ֶאת ֵעיִני ִמן ּדִ ֶות   י ִמּמָ ְצּתָ ַנְפׁשִ י ִחּלַ ּכִ )ח(  

ים: ַאְרצֹות ַהַחיִּ ּבְ ְך ִלְפֵני ה׳   ֶאְתַהּלֵ )ט(  

ֲאִני ָעִניִתי ְמֹאד: ר   י ֲאַדּבֵ י ּכִ ֶהֱאַמְנּתִ )י(  
ל ָהָאָדם ּכֵֹזב: ּכָ י ְבָחְפִזי   ֲאִני ָאַמְרּתִ )יא(  

ְגמּולֹוִהי ָעָלי: ל ּתַ ּכָ יב לה׳   ָמה ָאׁשִ )יב(  

ם ה׳ ֶאְקָרא: ּוְבׁשֵ א   ּכֹוס ְיׁשּועֹות ֶאּשָׂ )יג(  

א ְלָכל ַעּמֹו: ֶנְגָדה ּנָ ם   ּלֵ ְנָדַרי ַלה׳ ֲאׁשַ )יד(  

ְוָתה ַלֲחִסיָדיו: ַהּמָ ֵעיֵני ה׳   ָיָקר ּבְ )טו(  

ְחּתָ ְלמֹוֵסָרי: ּתַ ן ֲאָמֶתָך ּפִ ָך ּבֶ ֲאִני ַעְבּדְ ָך   י ֲאִני ַעְבּדֶ ה ה׳ ּכִ ָאּנָ )טז(  

ם ה׳ ֶאְקָרא: ּוְבׁשֵ ח ֶזַבח ּתֹוָדה   ְלָך ֶאְזּבַ )יז(  
א ְלָכל ַעּמֹו: ֶנְגָדה ּנָ ם  ּלֵ ְנָדַרי ַלה׳ ֲאׁשַ )יח( 

ם  ָלִִ תֹוֵכִכי ְירּוׁשָ ּבְ ית ה׳   ַחְצרֹות ּבֵ ּבְ  )יט(  

ַהְללּו ָיּה:  

ים: ל ָהֻאּמִ חּוהּו ּכָ ּבְ ׁשַ ל ּגֹוִים   ַהְללּו ֶאת ה׳ ּכָ )א(  

ֶוֱאֶמת ה׳ ְלעֹוָלם  י ָגַבר ָעֵלינּו ַחְסּדֹו   ּכִ  )ב(  

ַהְללּו ָיּה:  

י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: ּכִ י טֹוב   הֹודּו  ַלה׳ ּכִ )א(  

י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: ּכִ ָרֵאל   יֹאַמר ָנא ִיׂשְ )ב( 

י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: ּכִ יאְמרּו ָנא ֵבית ַאֲהרֹן   )ג(  
י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: ּכִ יֹאְמרּו ָנא ִיְרֵאי ה׳   )ד(  

ְרָחב ָיּה: ָעָנִני ַבּמֶ ַצר ָקָראִתי יָּּה   ִמן ַהּמֵ )ה(  

ה ִלי ָאָדם: ַמה יֲַּעׂשֶ ה׳ ִלי לֹא ִאיָרא   )ו(  
ַוֲאִני ֶאְרֶאה ְבׂשְֹנָאי: עְֹזָרי   ה׳ ִלי ּבְ )ז(  

ָאָדם: טַֹח ּבָ ִמּבְ ה׳   טֹוב ַלֲחסֹות ּבַ )ח(  

ְנִדיִבים: טַֹח ּבִ ִמּבְ ה׳   טֹוב ַלֲחסֹות ּבַ )ט(  

י ֲאִמיַלם: ם ה׳ ּכִ ׁשֵ ּבְ ל ּגֹוִים ְסָבבּוִני   ּכָ )י(  
י ֲאִמיַלם: ם ה׳ ּכִ ׁשֵ ּבְ ַסּבּוִני ַגם ְסָבבּוִני   )יא( 

י ֲאִמיַלם: ם ה׳ ּכִ ׁשֵ ּבְ ֵאׁש קֹוִצים   ַסּבּוִני ִכְדבֹוִרים ּדֲֹעכּו ּכְ )יב( 

ַוה׳ ֲעָזָרִני: חֹה ְדִחיַתִני ִלְנּפֹל   ּדַ )יג( 
ַוְיִהי ִלי ִליׁשּוָעה: י ְוִזְמָרת ָיּה   ָעזִּ )יד( 

יִקים  ָאֳהֵלי ַצּדִ ּבְ ה ִויׁשּוָעה   קֹול ִרּנָ  )טו( 

ה ָחִיל: ְיִמין ה׳ עֹׂשָ  
ְיִמין ה׳ רֹוֵמָמה   )טז( 

ה ָחִיל: ְיִמין ה׳ עֹׂשָ  
י ָיּה: ר ַמֲעׂשֵ ַוֲאַסּפֵ י ֶאְחֶיה   לֹא ָאמּות ּכִ )יז(  
ֶות לֹא ְנָתָנִני: ְוַלּמָ י יָּּה   ַרּנִ ַיּסֹר ִיּסְ )יח(  

ָאֹבא ָבם אֹוֶדה  ָיּה: ֲעֵרי ֶצֶדק   ְתחּו ִלי ׁשַ ּפִ )יט(  

יִקים ָיֹבאּו בֹו: ַצּדִ ַער ַלה׳   ֶזה ַהּשַׁ )כ(  

ִהי ִלי ִליׁשּוָעה: ַוּתְ י ֲעִניָתִני   )כא(  אֹוְדָך  ּכִ

ה: ּנָ ָהְיָתה ְלרֹאׁש ּפִ ֶאֶבן ָמֲאסּו ַהּבֹוִנים   )כב( 

ֵעיֵנינּו: ִהיא ִנְפָלאת ּבְ ֵמֵאת ה׳ ָהְיָתה זֹּאת   )כג( 

ְמָחה בֹו: ָנִגיָלה ְוִנׂשְ ה ה׳   ֶזה ַהיֹּום ָעׂשָ )כד( 

א: ָאּנָא ה׳ ַהְצִליָחה ּנָ א   יָעה ּנָ ָאּנָא ה׳ הֹוׁשִ )כה( 

ית ה׳: ַרְכנּוֶכם ִמּבֵ ּבֵ ם ה׳   ׁשֵ א ּבְ רּוְך ַהּבָ ּבָ )כו( 

ַח: ְזּבֵ ַעד ַקְרנֹות ַהּמִ ֲעֹבִתים  ֵאל ה׳ ַויֶָּאר ָלנּו ִאְסרּו ַחג ּבַ )כז( 

: ֱאלַֹהי ֲארֹוְמֶמּךָ ה  ְואֹוֶדּךָ   ֵאִלי ַאּתָ )כח( 

י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: ּכִ י טֹוב   הֹודּו  ַלה׳ ּכִ )כט( 



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

ֲעלֹותתורת ה׳ יר ַהּמַ ׁשִ מזמורים תאומים

משנה

תלמוד
מדרש

גאונים
וראשונים

מקרא

קי״טקי״א קי״זקט״וקי״ג ק״כ-קל״דקי״ב קי״חקט״זקי״ד
ַהְללּו ָיּהַהְללּו ָיּהַהְללּו ָיּהַהְללּו ָיּהַהְללּו ָיּה

דבקות בתורה ובציון יציאת מצרים, כניסה לארץ ישראל, עלייה לירושלים וכניסה למקדש

משנה ה-ו
 ְוֹנאַמר ְלָפָניו ַהְללּוָיּה 

)תהלים קי"ג, א(: 
ַעד ֵהיָכן הּוא אֹוֵמר?
אי אֹוְמִרים:  ַמּ ית ׁשַ  ּבֵ

ֵמָחה"  ִנים ׁשְ  ַעד "ֵאם ַהּבָ
)קי"ג, ט(.

ל אֹוְמִרים:    ּוֵבית ִהּלֵ
ִמיׁש ְלַמְעְינֹו ָמִים"   ַעד "ַחּלָ

)קי"ד, ח(.

 ואחר כך מוזג כוס רביעי וגומר עליו את ההלל, רמב"ם הל' חמץ ומצה פ"ח ה"י: 
ואומר עליו ברכת השיר והיא יהללוך ה' כל מעשיך וכו'... 

ומברך ברכת 
המזון על כוס 

שלישי ושותהו 

 ויש לו למזוג כוס חמישי ולומר עליו הלל הגדול 
ֶבל )קל"ז( י טֹוב )קל"ו( עד ַעל ַנֲהרֹות ּבָ והוא מהֹודּו ַלה' ּכִ

משנה ז
ָמְזגּו לֹו כֹוס 

י –  ִליׁשִ ׁשְ
ְמָבֵרְך ַעל ְמזֹונֹו.

בבלי פסחים קי"ח ע"א 
ל  ְרִביִעי -    גֹוֵמר ָעָליו ֶאת ַהַהּלֵ

ל ירְרִביִעי -    גֹוֵמר ָעָליו ֶאת ַהַהּלֵ ת ַהּשִׁ ְרּכַ ְואֹוֵמר ָעָליו ּבִ

 בבלי פסחים קי"ח ע"א 
מאי ברכת השיר?

 רב יהודה אמר: 
יהללוך ה' אלהינו 

]ברכה אחרי הלל המצרי[

ורבי יוחנן אמר: 
 נשמת כל חי 

]ברכה אחרי פסוקי דזמרא[

דרכי ה׳

משנה פסחים פ"י 
 והשפעתה על 

עיצוב ההגדה של פסח

)׳תפילה קודם התפילה׳(
והצדיק

ם ה': )פתיח של הלל המצרי( ם ה' ַהְללּו ַעְבֵדי ה': )פתיח של הלל הגדול(קי"ג, א: ַהְללּו ָיּה ַהְללּו ַעְבֵדי ה' ַהְללּו ֶאת ׁשֵ קל"ה, א: ַהְללּו ָיּה ַהְללּו ֶאת ׁשֵ

ה: ר ָחֵפץ ָעׂשָ ָמִים ּכֹל ֲאׁשֶ ָ הֹומֹות:קט"ו, ג:  ֵואלֵֹהינּו ַבּשׁ ים ְוָכל ּתְ יַּּמִ ַמִים ּוָבָאֶרץ ּבַ ָ ּשׁ ה ּבַ ר ָחֵפץ ה' ָעׂשָ קל"ה, ו: ּכֹל ֲאׁשֶ

רּו ֵעיַנִים ָלֶהם ְולֹא ִיְראּו:  ה ָלֶהם ְולֹא ְיַדּבֵ ה ְיֵדי ָאָדם: ּפֶ ֶסף ְוָזָהב ַמֲעׂשֵ יֶהם ּכֶ קט"ו, ד-ח: ֲעַצּבֵ
כּו לֹא ֶיְהּגּו  ָמעּו ַאף ָלֶהם ְולֹא ְיִריחּון: ְיֵדיֶהם ְולֹא ְיִמיׁשּון ַרְגֵליֶהם ְולֹא ְיַהּלֵ ָאְזַנִים ָלֶהם ְולֹא ִיׁשְ

ֶהם: ר ּבֵֹטַח ּבָ יֶהם ּכֹל ֲאׁשֶ מֹוֶהם ִיְהיּו עֹׂשֵ ְגרֹוָנם: ּכְ ּבִ

ה ָלֶהם ְולֹא  ה ְיֵדי ָאָדם: ּפֶ ֶסף ְוָזָהב ַמֲעׂשֵ י ַהּגֹוִים ּכֶ קל"ה, טו-יח: ֲעַצּבֵ
רּו ֵעיַנִים ָלֶהם ְולֹא ִיְראּו: ָאְזַנִים ָלֶהם ְולֹא ַיֲאִזינּו ַאף ֵאין ֶיׁש רּוַח  ְיַדּבֵ

ֶהם: ר ּבֵֹטַח ּבָ יֶהם ּכֹל ֲאׁשֶ מֹוֶהם ִיְהיּו עֹׂשֵ ִפיֶהם: ּכְ ּבְ

ם ַהְללּו ָיּה: ָלִ תֹוֵכִכי ְירּוׁשָ ית ה' ּבְ ַחְצרֹות ּבֵ א ְלָכל ַעּמֹו: ּבְ ם ֶנְגָדה ּנָ ּלֵ ַפְרעֹה ּוְבָכל ֲעָבָדיו:קט"ז, יח-יט: ְנָדַרי ַלה' ֲאׁשַ תֹוֵכִכי ִמְצָרִים ּבְ ַלח ֹאתֹות ּוֹמְפִתים ּבְ קל"ה, ט-י: ׁשָ

י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: )פתיחה וחתימה ×3+( י טֹוב ּכִ י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: )פתיחה וחתימה ×26+(קי"ח, א-ד, כט: הֹודּו ַלה' ּכִ י טֹוב ּכִ קל"ו, א-כו: הֹודּו ַלה' ּכִ

ְואֹוֵמר הלל הגדול, דברי רבי טרפון...
מהיכן הלל הגדול?

ֶבל )קל"ז(            רבי יהודה אומר: הֹודּו )קל"ו( עד ַנֲהרֹות ּבָ

ֶבל )קל"ז( ַחר לֹו ָיּה )קל"ה, ד( עד ַנֲהרֹות ּבָ י ַיֲעקֹב ּבָ רב אחא בר יעקב אמר: מּכִ

הלל הגדולהלל המצרי

קל״זקל״ה קל״ו
ַהְללּו ָיּהַהְללּו ָיּה

ברכת ה׳ מציון לעולם

הודאה

ית ַאֲהרֹן ָרֵאל, ְיָבֵרְך ֶאת ּבֵ ית ִיׂשְ קט"ו, יב-יג: ה' ְזָכָרנּו ְיָבֵרְך - ְיָבֵרְך ֶאת ּבֵ
דִֹלים: ים ִעם ַהּגְ ַטּנִ                        ְיָבֵרְך ִיְרֵאי ה' ַהּקְ

ֲרכּו ֶאת ה'  ית ַאֲהרֹן ּבָ ֲרכּו ֶאת ה', ּבֵ ָרֵאל ּבָ ית ִיׂשְ קל"ה, יט-כ: ּבֵ
ֲרכּו ֶאת ה' ּבָ ה', ִיְרֵאי ה'      ֲרכּו  ֶאת  ִוי     ּבָ ית ַהּלֵ        ּבֵ

ֶבל )קל"ז(  ֲעלֹות )ק"כ-קל"ד( עד ַנֲהרֹות ּבָ יר ַהּמַ ורבי יוחנן אומר: מׁשִ

דג

ד הג

קל״ח-קמ״ה-ק״נ

 אוסף אחרון
לדוד

 פסוקי
דזמרא



מטה פרעה כסמל השלטון שלו 
ושל בנו יורש העצר שלו.

פרעה יושב בספינת השמש, ובמשך כל היום 
עיניים משגיחות על הארץ; מכת ארבה מכסה 

את ״ֵעין ָהָאֶרץ״ )שמות י', ה(.

יציאת מצרים בחצות הלילה )שמות י"א, ד; י"ב, 
כט-ל( ומפלת מצרים באשמורת הבוקר )שמות י"ד, 

כד.כז(. 

פרעה ובני ביתו מקבלים מתנות מאל 
השמש דרך קרניו-ידיו.

הפתן המצרי נהפך למטה על 
ידי לחיצה בעורף.

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

התמונה. עבדים למטה.

סיפור יציאת מצרים לאור התרבות המצרית
"זכר ליציאת מצרים" 

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(.

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. 

שקילת לב פרעה אחרי מותו והתורה

הנחשים במצרים ומטה האלהים

פולחן השמש ופרעה כאל השמש

ה' שולח את הצרעה לפני בני ישראל

עיצוב: תמר וידר
עריכת תוכן: אריה בר-טוב
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׳הלל המצרי׳ ו׳הלל הגדול׳ כתבנית להגדה של פסח

ֲעלֹותתורת ה׳ יר ַהּמַ ׁשִ מזמורים תאומים

משנה

תלמוד
מדרש

גאונים
וראשונים

מקרא

קי״טקי״א קי״זקט״וקי״ג ק״כ-קל״דקי״ב קי״חקט״זקי״ד
ַהְללּו ָיּהַהְללּו ָיּהַהְללּו ָיּהַהְללּו ָיּהַהְללּו ָיּה

דבקות בתורה ובציון יציאת מצרים, כניסה לארץ ישראל, עלייה לירושלים וכניסה למקדש

משנה ה-ו
 ְוֹנאַמר ְלָפָניו ַהְללּוָיּה 

)תהלים קי"ג, א(: 
ַעד ֵהיָכן הּוא אֹוֵמר?
אי אֹוְמִרים:  ַמּ ית ׁשַ  ּבֵ

ֵמָחה"  ִנים ׁשְ  ַעד "ֵאם ַהּבָ
)קי"ג, ט(.

ל אֹוְמִרים:    ּוֵבית ִהּלֵ
ִמיׁש ְלַמְעְינֹו ָמִים"   ַעד "ַחּלָ

)קי"ד, ח(.

 ואחר כך מוזג כוס רביעי וגומר עליו את ההלל, רמב"ם הל' חמץ ומצה פ"ח ה"י: 
ואומר עליו ברכת השיר והיא יהללוך ה' כל מעשיך וכו'... 

ומברך ברכת 
המזון על כוס 

שלישי ושותהו 

 ויש לו למזוג כוס חמישי ולומר עליו הלל הגדול 
ֶבל )קל"ז( י טֹוב )קל"ו( עד ַעל ַנֲהרֹות ּבָ והוא מהֹודּו ַלה' ּכִ

משנה ז
ָמְזגּו לֹו כֹוס 

י –  ִליׁשִ ׁשְ
ְמָבֵרְך ַעל ְמזֹונֹו.

בבלי פסחים קי"ח ע"א 
ל  ְרִביִעי -    גֹוֵמר ָעָליו ֶאת ַהַהּלֵ

ל ירְרִביִעי -    גֹוֵמר ָעָליו ֶאת ַהַהּלֵ ת ַהּשִׁ ְרּכַ ְואֹוֵמר ָעָליו ּבִ

 בבלי פסחים קי"ח ע"א 
מאי ברכת השיר?

 רב יהודה אמר: 
יהללוך ה' אלהינו 

]ברכה אחרי הלל המצרי[

ורבי יוחנן אמר: 
 נשמת כל חי 

]ברכה אחרי פסוקי דזמרא[

דרכי ה׳

משנה פסחים פ"י 
 והשפעתה על 

עיצוב ההגדה של פסח

)׳תפילה קודם התפילה׳(
והצדיק

ם ה': )פתיח של הלל המצרי( ם ה' ַהְללּו ַעְבֵדי ה': )פתיח של הלל הגדול(קי"ג, א: ַהְללּו ָיּה ַהְללּו ַעְבֵדי ה' ַהְללּו ֶאת ׁשֵ קל"ה, א: ַהְללּו ָיּה ַהְללּו ֶאת ׁשֵ

ה: ר ָחֵפץ ָעׂשָ ָמִים ּכֹל ֲאׁשֶ ָ הֹומֹות:קט"ו, ג:  ֵואלֵֹהינּו ַבּשׁ ים ְוָכל ּתְ יַּּמִ ַמִים ּוָבָאֶרץ ּבַ ָ ּשׁ ה ּבַ ר ָחֵפץ ה' ָעׂשָ קל"ה, ו: ּכֹל ֲאׁשֶ

רּו ֵעיַנִים ָלֶהם ְולֹא ִיְראּו:  ה ָלֶהם ְולֹא ְיַדּבֵ ה ְיֵדי ָאָדם: ּפֶ ֶסף ְוָזָהב ַמֲעׂשֵ יֶהם ּכֶ קט"ו, ד-ח: ֲעַצּבֵ
כּו לֹא ֶיְהּגּו  ָמעּו ַאף ָלֶהם ְולֹא ְיִריחּון: ְיֵדיֶהם ְולֹא ְיִמיׁשּון ַרְגֵליֶהם ְולֹא ְיַהּלֵ ָאְזַנִים ָלֶהם ְולֹא ִיׁשְ

ֶהם: ר ּבֵֹטַח ּבָ יֶהם ּכֹל ֲאׁשֶ מֹוֶהם ִיְהיּו עֹׂשֵ ְגרֹוָנם: ּכְ ּבִ

ה ָלֶהם ְולֹא  ה ְיֵדי ָאָדם: ּפֶ ֶסף ְוָזָהב ַמֲעׂשֵ י ַהּגֹוִים ּכֶ קל"ה, טו-יח: ֲעַצּבֵ
רּו ֵעיַנִים ָלֶהם ְולֹא ִיְראּו: ָאְזַנִים ָלֶהם ְולֹא ַיֲאִזינּו ַאף ֵאין ֶיׁש רּוַח  ְיַדּבֵ

ֶהם: ר ּבֵֹטַח ּבָ יֶהם ּכֹל ֲאׁשֶ מֹוֶהם ִיְהיּו עֹׂשֵ ִפיֶהם: ּכְ ּבְ

ם ַהְללּו ָיּה: ָלִ תֹוֵכִכי ְירּוׁשָ ית ה' ּבְ ַחְצרֹות ּבֵ א ְלָכל ַעּמֹו: ּבְ ם ֶנְגָדה ּנָ ּלֵ ַפְרעֹה ּוְבָכל ֲעָבָדיו:קט"ז, יח-יט: ְנָדַרי ַלה' ֲאׁשַ תֹוֵכִכי ִמְצָרִים ּבְ ַלח ֹאתֹות ּוֹמְפִתים ּבְ קל"ה, ט-י: ׁשָ

י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: )פתיחה וחתימה ×3+( י טֹוב ּכִ י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: )פתיחה וחתימה ×26+(קי"ח, א-ד, כט: הֹודּו ַלה' ּכִ י טֹוב ּכִ קל"ו, א-כו: הֹודּו ַלה' ּכִ

ְואֹוֵמר הלל הגדול, דברי רבי טרפון...
מהיכן הלל הגדול?

ֶבל )קל"ז(            רבי יהודה אומר: הֹודּו )קל"ו( עד ַנֲהרֹות ּבָ

ֶבל )קל"ז( ַחר לֹו ָיּה )קל"ה, ד( עד ַנֲהרֹות ּבָ י ַיֲעקֹב ּבָ רב אחא בר יעקב אמר: מּכִ

הלל הגדולהלל המצרי

קל״זקל״ה קל״ו
ַהְללּו ָיּהַהְללּו ָיּה

ברכת ה׳ מציון לעולם

הודאה

ית ַאֲהרֹן ָרֵאל, ְיָבֵרְך ֶאת ּבֵ ית ִיׂשְ קט"ו, יב-יג: ה' ְזָכָרנּו ְיָבֵרְך - ְיָבֵרְך ֶאת ּבֵ
דִֹלים: ים ִעם ַהּגְ ַטּנִ                        ְיָבֵרְך ִיְרֵאי ה' ַהּקְ

ֲרכּו ֶאת ה'  ית ַאֲהרֹן ּבָ ֲרכּו ֶאת ה', ּבֵ ָרֵאל ּבָ ית ִיׂשְ קל"ה, יט-כ: ּבֵ
ֲרכּו ֶאת ה' ּבָ ה', ִיְרֵאי ה'      ֲרכּו  ֶאת  ִוי     ּבָ ית ַהּלֵ        ּבֵ

ֶבל )קל"ז(  ֲעלֹות )ק"כ-קל"ד( עד ַנֲהרֹות ּבָ יר ַהּמַ ורבי יוחנן אומר: מׁשִ

דג

ד הג

קל״ח-קמ״ה-ק״נ

 אוסף אחרון
לדוד

 פסוקי
דזמרא

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



החודשיםדורנוחז״לתורה נביאים 
כתובים

אביב
תקופת 

ניסן

תקופת 
טבת

קיץ

סתיו

חורף

מעגל השנה וחגי ישראל

תקופת 
תמוז

תקופת תשרי

יום
השואה

ות
בוע

ש

יום כיפורפסח

ט״ו באב
ט׳ באב

י״ז בתמוז

בת
בט

י׳ 

כה
חנו

יום

לים
ירוש

ל״ג
בעומר יום

העצמאות

פורים

בשבט ט״ו

30

30

   
   

ול
אל

   
   

   
   

    
    

אב 
     

      
          אייר                     סיון                     תמוז            

          ניסן           
                טבת                     שבט                     אדר          

     
  כסלו

    
  

   
   

   
ן  

שו
 ח

   
   

  
   

   
   

  
רי 

ש
ת

   
   

  

ראש השנה

סוכות | עצרת

40

40
40




