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 אמירת ההגדה
יש שיסוד היהדות, הוא זכירת יציאת מצרים, כי חובת שמירת התורה הוא מטעם "אנוכי ה' אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים". אע"פ 

ירה מצווה אמ אינוהמצווה חיוב מצוות סיפור יציאת מצרים, בשורש בליל הסדר מצוות "זכירת" יציאת מצרים במשך כל השנה, מ"מ יש 
 תרשאלא להאריך עד כמה שאפשר באריכות נפלאה בסדר הגלות והגאולה, ומצווה זו מפוינו אמירת נוסח מיוחד ודי בכך, והימיוחדת, 

 בתורה "והגדת לבנך", וזה לשונו של ספר החינוך:
 

 מצרים יציאת סיפור מצות
 על יתברך השם ולשבח ולהלל, לשונו צחות כפי אחד כל בניסן עשר חמשה בליל מצרים יציאת בענין לספר

 היא זו הגדה דמצות חכמים פירשו וכבר'. וגו לבנך והגדת[ 'ח, ג"י שמות] שנאמר, שם לנו שעשה הנסים כל
 כל עם אפילו אלא, בנו דוקא דלאו, לבנך הכתוב שאמר ומה, מצה אכילת בשעת בניסן עשר חמשה בליל
 . בריה
 נקמתינו יתברך האל לקח ואיך, מצרים תביציא לאבותינו שאירעו והענינים הניסים שיזכור, המצוה וענין
 כי, בדבר לבו שיתעורר כדי, בפיו הדברים להוציא חייב, אחרים שם אין אם, עצמו לבין בינו ואפילו. מהן

 . הלב יתעורר בדבור
 עשה מצוות, זה על רבות מצוות לנו באו אם התימה מן ואין. הפסח בקרבן שכתוב מה, זו מצוה משרשי
 לעולם אומרים אנו כן ועל. ובאמונתנו בתורתנו חזק ועמוד גדול יסוד הוא יכ, תעשה לא ומצוות

 אלוה יש וכי, העולם בחידוש גמור ומופת אות לנו שהוא לפי, מצרים ליציאת זכר ובתפלותינו בברכותינו
 מן זמן בכל שיחפוץ היש אל לשנותם ובידו, עליו שהם היש אל הנמצאות כל פועל, ויכול חפץ קדמון
, ועצומים גדולים מחודשים אותות לנו ועשה, בשבילנו העולם טבעי ששינה במצרים שעשה כמו, הזמנים

 בכללים ויכלתו השגחתו וכי, יתברך השם בידיעת האמונה ומקיים, העולם בחידוש כופר כל משתק זה הלא
 .כולם ובפרטים

 מצוות הסיפור 
ְהֶיה ַזְר  ר יִּ י גֵּ ַדע כ ִּ ֵּ ֹּאֶמר ְלַאְבָרם ָידַֹּע ת  י ַוי  וֹּ ָנה: ְוַגם ֶאת ַהג  ָ ת ש  אוֹּ ע מֵּ ו  אָֹּתם ַאְרב ַ נ  ֶאֶרץ לֹּא ָלֶהם ַוֲעָבדו ם ְועִּ ֲעָך ב ְ

ל: דוֹּ ְרֻכש  ג ָ ְצאו  ב ִּ ן יֵּ י כֵּ י ְוַאֲחרֵּ ן ָאנֹּכִּ ר ַיֲעבֹּדו  ד ָ ֶ  (י"ד-בראשית ט"ו י"ג -ברית בין הבתרים ) ֲאש 

הוא מבטיח לאברהם את הבטחת הארץ והבטחת הזרע, מתבשר  במעמד הגדול בו כורת הקב"ה ברית עם אברהם אבינו ע"ה ובו
ך אור אברהם כי בניו יצאו לגלות ארוכה בארץ נכר. ההבטחה כוללת גם את קושי השעבוד, גם את אורך הגלות וגם את גודל הישועה.

הְ  " היא לארבע מאות שנה של הגלות המצוין בפסוק אינו משך השעבוד במצרים ההבטחה ר יִּ ֶאֶרץ לֹּא לָ ֶיה ַזְרעֲ גֵּ  ואכן "ֶהםָך ב ְ
 בפסוקים ובחז"ל מצאנו מספרים שונים לתהליך השעבוד.

 הזמן מברית בין הבתרים עד יציאת מצרים.  – ארבע מאות ושלושים שנה
 הזמן מלידת יצחק עד יציאת מצרים. – ארבע מאות שנה

 ציאת מצרים.הזמן מירידת בני יעקב בפעם הראשונה לשבור אוכל עד י – מאתיים ועשר שנה
 הזמן מירידת יעקב עד יציאת מצרים. – מאתיים ותשע שנה

 זמן השעבוד בפועל. – שמונים ושש שנה
 משך הזמן של המכות. – שנה אחת
 מר"ה פסק השעבוד במצרים לחלוטין. – חצי שנה

י " :ערב ירידת יעקב למצרים מתגלה אליו הקב"ה ומבטיח ְצַרְיָמה כ ִּ ְרָדה מִּ יָרא מֵּ ם:לְ ַאל ת ִּ ָ יְמָך ש  ל ֲאשִֹּּ דוֹּ י ג ָ ד  גוֹּ רֵּ י אֵּ ָאנֹּכִּ

י ַאַעְלָך ַגם ָעלֹּה ְצַרְיָמה ְוָאנֹּכִּ ָך מִּ מ ְ גלות מצרים והיציאה משם הנם הבסיס והיסוד לאמונת היהודי ד'(  -)בראשית מ"ו ג'  "עִּ
כאשר בני ישראל זוכים להגיע  בבורא עולם דבר זה בא לידי ביטוי במעמד הנשגב של ההתגלות האלוקית לעם הנבחר במעמד הר סיני.

ֶאֶרץ " למדרגת הנבואה ושומעים בעצמם את שתי הדברות הראשונות, וכך מתחילה ההתגלות: יָך מֵּ אתִּ צֵּ ר הוֹּ ֶ י יי' ֱאלֶֹּהיָך ֲאש  ָאנֹּכִּ

ים ית ֲעָבדִּ ֵּ ב  ם מִּ ְצַריִּ יסוד החיוב של הרמב"ן מבאר את הפתיחה של עשרת הדברות, " דברים ה' ו'(-שמות כ' ב' -)עשרת הדברות :"מִּ
העם היהודי לקבל את התורה ולקיים את מצוותיה נובע מחיוב הכרת הטוב של בני ישראל כלפי מי שבהשגחתו הפרטית השפיע עליהם 

 רוב טובה והוציאם מבית עבדים ממצרים".

ארץ לערב כניסת העם  זה אנו למדים בתורה עצמה ארבעים שנה לאחר יציאת מצרים עעל חשיבותה של יציאת מצרים והמיוחד באירו

ר ָהיו  ְלָפֶניָך " :אומר לבני ישראלישראל משה רבנו  ֶ ים ֲאש  ֹּנִּ אש  ים רִּ ַאל ָנא ְלָימִּ ְ י ש  א ָלַקַחת לוֹּ ... כ ִּ ים ָלבוֹּ ה ֱאלֹּהִּ ָ ס  אוֹּ ֲהנִּ

ַע ְנטו   ְזרוֹּ ְלָחָמה ו ְבָיד ֲחָזָקה ו בִּ ים ו ְבמִּ ְפתִּ אֹּתֹּת ו ְבמוֹּ ֹּת ב ְ ַמס  י ב ְ וֹּ ֶרב ג  ק ֶ י מִּ ה גוֹּ ר ָעשָֹּ ֶ כֹּל ֲאש  ים כ ְ דֹּלִּ ים ג ְ ָראִּ ָיה ו ְבמוֹּ

יֶניךָ  ם ְלעֵּ ְצַריִּ מִּ יֶכם ב ְ   ל"ד(-)דברים ד' ל"ב ו" ָלֶכם יי' ֱאלֹּהֵּ
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 בסדר ונוסח קבוע סיבת חיבור ההגדה
 ין כדיודעים עניואין כל העם י ,כתב בספר סדר היום : ועניין תיקון ההגדה הוא מפני שחייבים אנחנו לספר ביציאת מצרים בלילה הזה

 ,ורים בקיצלכן תיקנו חז"ל אלו הדבר .ולא יגידו דבר ,ויחטפנו שינה ,ובפרט אם יאכלו וישתו ,ולא יספרו ,יתרשלו ,לספר, ואע"פ שידעו
 בין גדולים ובין קטנים. ,מספרים ביציאת מצרים, כדי שיזכו כולם לספר בעניין יציאת מצרים

 סדר ונוסח ההגדה שלנומחבר 
סדר התפילות חיברו אנשי כנסת הגדולה, אולם חיבור סדר ההגדה אינו מפורש שחיברוהו, ואף שבמשנה בפסחים מובא חלק  כידוע

מון ספק שהוא קד אין ומי המחבר אינו ידוע, אבל שם כל הסדר והנוסח הקיים לפנינו. נכבד מסדר ההגדה שלנו, אבל מ"מ אין מוזכר
 שנה. 1600 –סידור רב עמרם ורב סעדיה גאון שהוא בערך לפני כ מאוד, משום שכבר מצאנו נוסח ההגדה ב

 סדר ההגדה
  :בפירוש המשנה םאיתא במשנה "מתחיל בגנות ומסיים בשבח", ובגמ' פליגי אמוראי 1בפסחים

 "לים היו אבותינוימתחילה עובדי גל"דעת רב מתחיל 
 "עבדים היינו"ודעת שמואל מתחיל 

 בכמה אופנים: בראשונים מבוארובפירוש הגמ' 
 

 דעת אבודרהם:
בח גדול ש ואין לך זו. ןבביזיו מתחיליםלכך  ביזיון גדול ממה שאבותינו היו עובדי ע"ז,אין לנו היות ו :רב לדעת חולקים:דרב ושמואל 

, לכך ים אחריםשכל עניין סיפור יציאת מצרים הוא עניין מיוחד לליל הסדר ואין לערבב דבר :ודעת שמואל. שאע"פ כן קירבנו לעבודתו
יהם, שאנו נוהגים כשנאמנם מוסיף האבודרהם  ., ומשום כך אומרים עבדים היינו בלבדויציאת מצרים שיעבוד יינינמערק אין אומרים 

 ומזכירים את שני הדברים.
 

 דעת הריטב"א:
לדעת להתחיל,  עדיףבמה  קיםהם חולאלא  וגם עבדים היינו, ,עובדי ע"ז גם את החלק של מתחילה היוששניהם מודים שצריך לומר 

, מ"עבדים היינו" :ולדעת שמואל בחינת הסדר היה מעשה זה קודם לעבדים היינו.מוהטעם: כי  מ"תחילה עובדי ע"ז", מתחילים :רב
 ., ולמעשה אנו נוהגים כדעת שמואלכי זה תוקף הנס של יציאת מצרים, ולכן עדיף להתחיל בה -והטעם 

 
 :סימני הסדר

לכות ובפרט בליל הסדר שהה ,ר ניתנה לכל הציבור, ואין ספק שיש בין הציבור אנשים שאינם בקיאים די במנהגי ישראלהיות וליל הסד
 .כל אדם את סדר עריכת ליל הסדר ידע ויזכור, ובהם סימנים הכוללים את דיני ומנהגי הסדר סידרולכן  והמנהגים רבים,

 רך שלחן עורך צפון ברך הלל נרצהיחץ מגיד רחצה מוציא מצה מרור כוכרפס קדש ורחץ 
 
 

 :הגדה
ומה אמור קטע זה ללמד, במשך ההגדה נשתמש עם קטעי ההסבר ככותרות, ולדוגמא: על הקטע  ,בקטע הבא נבאר את סדר ההגדה

 עלקטכתבנו שהוא הזמנת אורחים לסעודה, והיינו שתוכן קטע זו הוא הזמנת אורחים לסעודה, ולכן כשנגיע להגדה  "הא לחמא עניא"
 הכותרת תהיה הזמנת אורחים לסעודה. "הא לחמא עניא"

 .הזמנת אורחים לסעודה: הא לחמא עניא

 הקושיות והתירוצים עליהם.: ממה נשתנה עד ואילו

 חשיבות וחובת הסיפור.: מואילו עד ברוך המקום

 חובה מן התורה לספר.: מברוך המקום עד יכול

 (זמן החובהלבנך )ביאור הפסוק והגדת : הקטע יכול מראש חודש

                                                
 קט"ז. 1
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קרבנו המקום  "ז, עכ"זדי עעוב מזכירים חסדי ה' שאע"פ שאבותינו היו: מתחילה עובדי ע"ז עד צא ולמד

 לעבודתו.

 דרשות על הפסוק ארמי אובד אבי. : מצא ולמד עד וירעו

 דרשות על הפסוק וירעו.: מוירעו עד ונצעק

 דרשות על הפסוק ונצעק.: מונצעק עד ויוציאנו

 דרשות על הפסוק ויוציאנו.: נו עד רבי יוסי הגלילימויוציא

 מכות הים היו גדולים ממכות מצרים.: מרבי יוסי הגלילי עד כמה מעלות

 ו.לשבחולו להל כמה מעלות טובות להשי"ת ולכן מצווה: מכמה מעלות עד רבי גמליאל

 ביאור ג' מצות דפסח.: משנה דרבי גמליאל

 

 מיני המאכלים וטעמם
 א לאוכלוולכן נוהגים של וצריכים לצלותו, כדי שיהיה נראה כפסח שהיה צלוי דווקא. בשר על הקערה זכר לקרבן פסח, מניחים: זרוע

 כדי שלא יהיה נראה כאוכל קדשים בחוץ. ,בליל הסדר

תבאר זרוע במשנה במס' פסחים איתא שנהגו להביא לפניו שני תבשילין, ואיתא בגמ' שטעם הדבר הוא זכר לפסח וחגיגה. וכנ: ביצה

ובכל בו כתב רמז  בכמה אפשריות. אמנם נתפשט המנהג לקחת ביצה. איתא 2הוא זכר לפסח, והתבשיל השני אינו מבורר, משום שבגמ'
  .4ןהחורבשהוא ע"ש אבלות  3וי"א הזוהר בעי רחמנא למפרק יתנא, וביצה הוא ג"כ "בעי". ע"פלדבר: שהוא 

 .5בלילה זה מכינים לאכילת כזית מרור שמצוותו: מרור

 .מכינים לטבול בו את המרור, וטעמו יתבאר בהמשך: חרוסת

 .6מכינים כדי לאכול בו מיד לאחר הקידוש, וטעמו יתבאר בהמשך: כרפס

( ע"פ הפשט 1הטעם שצריך ג' מצות מצאנו ג' הסברים: ו לאכילת כזית מצה שמצוותו בלילה זה מה"ת. מכינים ג' מצות ג' מצות:

. מצה שלישיתים לכך לוקח .7כדי לאכול כזית מצה מפרוסהם משנה כמו בכל שבת ויו"ט, אלא היות וצריך עוד מצה צריך שתי מצות ללח
בפסח לכך היה מעשה זה שוהיות שג' מצות הוא ע"ש מה שאמר אברהם מהרו שלש סאין קמח,  מבארבתשובת רב שרירא גאון ( 2

 . , וכן מרומז לאבותינו אברהם יצחק ויעקבבשם כהן לוי וישראל ע"פ קבלה נקרא ג' המצות( 3עושים לזה זכר בג' מצות. 

 הקערהסדר 

                                                

 קיד:. 2

כך מביא המשנה ברורה. ורבים נתקשו על טעם זה היות ובזמן שבית המקדש היה קיים כבר היו לוקחין שני תבשילין. אמנם נראה  3

ר לחגיגה, ( מנהג להניח ביצה הצלויה באש על הקערה, והוא זכ1ניין הביצה: שיש כאן עירבוב, כי יש בליל הסדר שני מנהגים בע

 י' תע"ו.( מנהג לאכול ביצה מבושלת רגילה, ומנהג זה הוא לזכר האבילות והוא מבואר בשו"ע ס2והוא מבואר בשו"ע סי' תע"ג. 

 040ני ישראל יצאו ממצרים קודם ששהו בה והקשו המפרשים שלכאורה מה עניין אבלות בליל הסדר, ותירץ הבית הלוי שהיות וב 4

אנו  שנה, לכן 400-שנה כפי שאמר ה' לאברהם אבינו, וא"כ יהיה חשש שח"ו יש עלינו החובה לבוא ולהשלים את השנים שחסרים ל

"פ עיתא א מזכירים את הגלות הנוראה והארוכה שאם יש עלינו החובה להשלים כבר יצאנו ידי חובתינו לפי כל הדעות. אמנם ברמ"א

ין יר עניפשוט, כי ידוע שחג הפסח מורה על כל המועדים בסדר א"ת ב"ש, כידוע, וליל הסדר מורה על תשעה באב, ממילא שייך שפ

 על תשעה באב.

 הוא רק מדרבנן. ובימינו שאין קרבן פסחובזמן הזה, אין מצוותו מה"ת, משום שמצוות מרור הוא רק כשיש גם קרבן פסח,  5

 רפס, בערוך ערך כרפס מביא שהיא פטרוזיליא, בקיצור שו"ע כתב שיקח צנון, ורוב העולם נוהגים ליקח תפו"א.במהותו של כ 6

 כי מצוות אכילת מצה הוא "לחם עוני", ודרכו של העני לאכול בפרוסה, ומשום זה עושים "יחץ", כדי שיהיה פרוסה לכזית מצה. 7
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 המנהג להניח את המאכלים בקערה בסדר מסוים:

( כי בזה שהרמ"א קוראו חומץנסדר באופן שלא יצטרך לעבור על המצוות, ממילא ראשון וקרוב אליו יהיה הכרפס והמי מלח ) לפי הרמ"א
 .8( לאחריה המרור, ולאחריה הביצה והזרועמניחים אותו מתחת הקערה שלאוהרמ"א סובר ישתמש ראשונה. לאחריה המצות )

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 ד' כוסות
 

 ד' לשונות של גאולה:ברמז מן התורה מצאו בליל הסדר נתחייבנו בד' כוסות מדברי חז"ל, ו

  ת ִסְבלֹת חַּ ַּ ִיםְוהֹוֵצאִתי ֶאְתֶכם ִמת   ִמְצרַּ

  ֶי א ְלת ִ  ְתֶכם ֵמֲעבָדָתם ְוִהצ ַּ

 :דִלים ָפִטים ג ְ ְ ְזרֹועַּ ְנטו ָיה ו ִבש  י ֶאְתֶכם ב ִ ְלת ִ  ְוָגאַּ

  י ֶאְתֶכם ִלי ְלָעם ְוָהִייִתי ָלֶכם ֵלאלִֹהים ְחת ִ  ְוָלקַּ
הן ו ,מצווה זו שאני על פי שזה מצוות עשה שהזמן גרמא ונשים פטורות, מ"מ שאף ,הנשים חייבות בזה גםוהתוס' מוסיפים ע"ז ש

תייה הכל בו היות ואין השומה שאין מברכין אשר קידשנו...על שתיית ד' כוסות, מבאר באותו הנס. ג"כ הן היו  והטעם: כי חייבות.
 אלא שותין במקוטעים, לכך אין מברכין. בפעם אחת

 לגבי קידוש של שארשאע"פ  לכך, מקידוש של שאר שבתות וימים טובים חובה יותר יש בוקידוש הוא כוס ראשון מד' כוסות, ולכן 
 ן ממש.( ולכך צריך להדר ולמצוא יימצהא שאם אין לו יין לקדש יכול לקדש בפת, בליל הסדר אינו יכול לקדש על הפת )שבתות ההלכה הי

 וכמו"כ בשאר השבתות יכול לשמוע קידוש מאחר ולצאת ידי חובתו, אבל בלילה זה מצוה על כל או"א לעשות קידוש.
 .גין לושאינו מוזג לעצמו אלא מוז דרך חירות כי כן :והטעם .אלא אחד מוזג לשניכל אחד אינו מוזג לעצמו, וסות בכל הד' כנוהגים ש

 
 לבישת הקיטל

 לובש קיטל בליל הסדר במנהג שהא
 כתב שטעם הדבר משום שנראה דרך חירות. 9הט"ז 
 זה מותר גם לאבל להלביש קיטל. עוד כתב שלא תזוח דעתו מפני השמחה, לכך ילבש בגד מתים. והוסיף שלפי טעם 
 שתלמידי  10בהגדת מעשה רב הביא שכידוע גאולת מצרים היתה בעבור שהיו מצוינים, פי' שהיה להם לבוש אחר, ומצאנו

 .ונים, והכוונה שהולכים בבגדי לבןחכמים שבבל בגדיהם מצ

                                                

 יצה וזרוע, כיוון שאינם למצווה אלא לזכר בעלמא.ובחק יעקב כתב שא"צ להקפיד אם המרור קודם לב 8

 תע"ב סק"ג. 9

 קמה: שבת 10

 כרפס ומי מלח

 מצות

 מרור

 ביצה וזרוע

 לפי הרמ"א

ג' מוחין 

 דאבא עילהא

ערה עצמה הק

 מידת המלכות

 חסד

 גבורה
תפארת שהוא מכריע בין 

 חסד לגבורה

 נצח

 קו ימין

 הוד

 קו שמאל
 יסוד

 מכריע בין נצח להוד

 לפי האר"י
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 ( הביא שטעם הדבר בעבור שהגוון הלבן מורה עהגדת דברי נגידים דף מאהמהר"ל ) ל גוון פשוט בלי תערובות, ובא להראות
 ( דלעילא ללא שום פעולה מצד התחתון.התעוררותשהגאולה היתה מאתערותא )

 
 מצוות הסיבה

בים ושמסובין בזמן קיום מצוות הלילה. הסיבה לחיוב ההסבה שכן הוא דרך האנשים החשובים שי חייבים להיותבליל הסדר שחז"ל תקנו 
 ל נוהגים מנהג מלכים ואפילו עני שבישראל לא יאכל עד שיסב.מסובין ובלילה זה כל ישרא

 

 אופן ההסיבה
טר יש לנטות על צד שמאל ואוכל ושותה ביד ימין, הסיבה שנבחר צד שמאל מכיוון שיש חשש שמא יקדים קנה לוושט, ולכן גם מי שאי

 ( צריך להסב על שמאל ככל אדם.שמאליאת יד ימינו )
 

 דיני הסיבה

 אפילו עני. כל אדם בישראל (א

 בן אצל אביו חייב בהסבה. (ב

 תלמיד אצל רבו אינו מסב אלא אם כן נתן לו רבו רשות מפורשת על כך. (ג

 נשים נהגו בקהילות אשכנז שלא להסב ובקהילות עדות המזרח נהגו להסב. (ד

 מראים סימני חרות. לאאין להסב בזמן אכילת המרור שהרי במרור  (ה

 הכרפס פוטרים את המרור ובמרור אין מסבים. שאכילתון הכרפס כי באכילתיש מחלוקת האם מסבים  (ו
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ִחיִלין  תְּ ת מַׁ ב ָּ ש ַׁ  ב ְּ

 ַוְיִהי ֶעֶרב ַוְיִהי ֹבֶקר
 ִ ַמִיםיֹום ַהש   ָּׁ ו  ַהש   י. ַוְיֻכל  ִ ם. ש   אַָּׁ ל ְצבָּׁ ֶרץ ְוכָּׁ אָּׁ ְ הִ ַוְיַכל ֱאלֹ  ְוהָּׁ י ֹום ַהש   ַ הי ְמַלאְכת  ִביִע ים ב  ש ָּׁ ר עָּׁ ֶ ב ֹ וַ  ֹו ֲאש  ש ְ יֹום י ִ ת ב ַ

ה. ש ָּׁ ר עָּׁ ֶ ֹו ֲאש  ל ְמַלאְכת  ִביִעי ִמכ ָּׁ ְ ֶרְך  ַהש   ִביִעי ַוְיַקד   ים הִ ֱאלֹ ַוְיבָּׁ ְ י בֹו  ש  ֹאתוֹ ֶאת יֹום ַהש   ל ְמַלאכְ ש ָּׁ כ ִ ֹו ַבת ִמכ ָּׁ ת 
ֹות. א ֱאלִֹקים ַלֲעש  רָּׁ ר ב ָּׁ ֶ  ֲאש 

ִחיִלין:  תְּ חֹול מַׁ  ב ַׁ

ֹוַתי ן ְוַרב  נָּׁ ן ְוַרב ָּׁ נָּׁ רָּׁ  ַסְבִרי מָּׁ
ְך  רו  םב ָּׁ עֹולָּׁ ינו  ֶמֶלְך הָּׁ ה יי ֱאלֹה  ָּׁ ֶפן. ַאת  ִרי ַהגָּׁ ְ א פ  ֹור   ב 

ֹון ש  ל לָּׁ נו  ִמכ ָּׁ ם ְורֹוְממָּׁ ל עָּׁ נו  ִמכ ָּׁ ַחר ב ָּׁ ר ב ָּׁ ֶ ם, ֲאש  עֹולָּׁ ינו  ֶמֶלְך הָּׁ ה יי ֱאלֹה  ָּׁ ְך ַאת  רו  נו   11ב ָּׁ ן לָּׁ ֶ ת  יו. ַות ִ ִמְצֹותָּׁ נו  ב ְ ש ָּׁ ְוִקד ְ
אַ  ינו  ב ְ ה יי ֱאלֹה  ת)ֲהבָּׁ ב ָּׁ ש ַ ב ָּׁ  :ב ְ ה ו  ש ַ ים ו  (תֹות ִלְמנו חָּׁ ה, ַחג ִ ְמחָּׁ ֹון, ֶאת יֹום מֹוֲעִדים ְלש ִ ש  ים ְלש ָּׁ ת)ְזַמנ ִ ב ָּׁ ש ַ ת ַהֶזה :ב ְ ב ָּׁ ַהש ַ

נו  ַחג הַ  (ְוֶאת יֹום רו ת  ת)ַמצֹות ַהֶזה, ְזַמן ח  ב ָּׁ ש ַ ה :ב ְ ַאֲהבָּׁ ָּׁ ְואוֹ (ב ְ ַחְרת  נו  בָּׁ י בָּׁ ִים. כ ִ , ז ֶכר ִליִציַאת ִמְצרָּׁ א קֶֹדש  נו  , ִמְקרָּׁ תָּׁ
ל ָּׁ ִמכ ָּׁ ת  ש ְ ים,  ִקד ַ ִ ַעמ  ת)הָּׁ ב ָּׁ ש ַ ת :ב ְ ב ָּׁ ְדֶשךָּׁ  (ְוש ַ י קָּׁ ת)ו מֹוֲעד  ב ָּׁ ש ַ צֹון :ב ְ ה ו ְברָּׁ ַאֲהבָּׁ נו . (ב ְ ָּׁ ֹון ִהְנַחְלת  ש  ה ו ְבש ָּׁ ְמחָּׁ ש ִ ְך  ב ְ רו  ב ָּׁ

ש   ה יי, ְמַקד   ָּׁ ת)ַאת  ב ָּׁ ש ַ ת וְ  :ב ְ ב ָּׁ ים( ַהש ַ ַמנ ִ ל ְוַהז ְ א  רָּׁ  .12ִיש ְ

ֵאי ש ַׁ  מֹוצָּ ת מֹוִסיִפין: ב ְּ  ב ָּ

ה יי ֱאלֹה   ָּׁ ְך ַאת  רו  . ב ָּׁ ש  א  י הָּׁ א ְמאֹור  ֹור  ם, ב  עֹולָּׁ ינו  ֶמֶלְך הָּׁ ה יי ֱאלֹה  ָּׁ ְך ַאת  רו  עוֹ  ֶלךְ ינו  מֶ ב ָּׁ יהָּׁ ם ַהַמְבִדיל ב   ן קֶֹדש  לָּׁ
י ת ְימ  ֶ ש  ִביִעי ְלש   ְ ין יֹום ַהש   ים, ב   ִ ַעמ  ל לָּׁ א  רָּׁ ין ִיש ְ ְך, ב   ֶ ין אֹור ְלחש  עֲ הַ  ְלחֹל, ב   ַ ימ  ה. ב   תש ֶ ב ָּׁ ת ש ַ ַ ת יֹום  ן ְקֻדש   ַ ִלְקֻדש  
 ָּׁ ְלת  . ִהְבד ַ ָּׁ ת  ש ְ ה ִקד ַ ֲעש ֶ ַ י ַהמ  ת ְימ  ֶ ש  ִביִעי ִמש    ְ , ְוֶאת יֹום ַהש   ָּׁ ְלת  ָּׁ אֶ ְוִקד ַ  טֹוב ִהְבד ַ ת  א  ש ְ רָּׁ ךָּׁ ִיש ְ ְ . ת ַעמ  ֶתךָּׁ ָּׁ ְקֻדש   ל ב ִ

ה יי ָּׁ ְך ַאת  רו  ין קֶֹדש  ְלקֶֹד  ב ָּׁ ְבִדיל ב   ַ .ַהמ   ש 
ַמן ַהֶזה.  נו  ַלז ְ יעָּׁ נו  ְוִהג ִ מָּׁ ֶהֱחיָּׁנו  ְוִקי ְ ֶ ם, ש  עֹולָּׁ ינו  ֶמֶלְך הָּׁ ה יי ֱאלֹה  ָּׁ ְך ַאת  רו   ב ָּׁ

                                                

 ויש להקשות מדוע בקידוש ישנם שתי כפילויות: 11

 רוממנו מכל לשון.בחר בנו מכל עם,     

 .תכי בנו בחרת ואותנו קידש ולאחר מכן כתוב: 
ר כאש. ישראל( 5. מדבר (4( חי  3 .צומח (2דומם   (1דרגות בעולם:  5אומר כי ישנם  (בספרו הכוזרירבינו יהודה הלוי )

 הקב"ה בחר בעם ישראל היו שני שלבים בבחירה:

 ( דהיינו הפיכת העם היהודי לחשובים במדרגת המדבר.שמות י"ט ו'" )ואתם תהיו לי ממלכת כהנים" (א

לחלוטין ( העלה את דרגת ישראל לדרגה החמישית שבבריאה שהיא כיצירה חדשה שונה " )שםוגוי קדוש" (ב
כי בנו בחרת ואותנו לכך אנו אומרים בחר בנו מכל עם דהיינו שלב הראשון ואחר כך ממהות הגוי 

 .קדשת

את קידוש השבת אנו מסיימים במילים "מקדש השבת" ואילו את קידוש הרגלים אנו מסיימים במילים "מקדש ישראל  12
 שבת?והזמנים", וקשה מדוע אין אנו מזכירים את ה"ישראל" בקידוש ה

ידוע כי שבת נקראת "שבת בראשית" היינו מראשית בריאת העולם ועד היום לא זזה שבת ממקומה ולעולם היא תהיה אחר 
החדש הזה לכם ראש חדשים מי המעשה, לעומת זאת יו"ט תלוי בקידוש החודש ככתוב בתורה: "י -ששת ימי בראשית

מסור בידכם שכל  (: "החדש הזה לכם"מדרש רבה שמות פרשה טו) ( חז"ל אומריםשמות י"ב ב'" )ראשון הוא לכם לחדשי השנה
קידוש החודש תלוי ברצונם של ישראל. לכן בשבת אנו אומרים: "ברוך אתה ה' מקדש השבת" כי השבת תלויה רק בה'. אך 

כתוצאה במועדים אנו אומרים: "מקדש ישראל והזמנים" כי בהתחלה הקב"ה קידש את ישראל שיוכלו לקדש את החודש ורק 
 מקידוש החודש שלהם מתקדש החג.

  ַקֵדשַקֵדש
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היות וסתם ידיים  בגמ' נפסק שהבא לאכול דבר שטיבולו במשקה צריך נטילת ידים משום סרך טומאה,משום ש ,טעם נטילת ידים היא
 כולנו טמאי מתים. היות וממילא אמנם כיום לא נהגו בזה, הם ראשון לטומאה אם לא נטל ידיו. ך גזרו שכל ידיםלכ ,עסקניות הם

 ,שאינם רגילים לראות בשאר ימות השנה שנוהגים כןכדי להתמיה התינוקות וזאת  ,ידים נוטליםו ,שונהומבאר החק יעקב שבליל הסדר 
 ישאלו. ולכן

 
 

 
 

 
 

ה יי  רּוְך ַאּתָּ ה. ּבָּ מָּ ֲאדָּ ִרי הָּ ם, ּבֹוֵרא ּפְ עֹולָּ  ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך הָּ
 

 כדי להתמיה התינוקות כדי שישאלו, כי אין עושים כן בכל השנה לטבול ירקות לפני הסעודה. 13מבואר בגמרא אכילת כרפסטעם 
מכזית ג"כ מתמיה, ואם  לכך אפילו בפחות ,א להתמיה את התינוקותהיות ועיקר המטרה הי ,שיאכל פחות מכזית ,ומבאר האבודרהם

 אכל יותר מכזית יצטרך כעת לברך ברכה אחרונה.י
ראשונים הרבה דעת  וכן הואוטעם הטבילה במי מלח, משום שבזמני חז"ל לא היו אוכלים ללא טיבול, אמנם מהראוי היה לטבול בחרוסת )

 . 14( אלא דאין לטבול מכמה טעמיםשגם טיבול זה הוא בחרוסת
 

 

 

 

 

 
 

היות ומצוות אכילת מצה הוא לחם עוני, ואין עני אוכל מצות שלימות כי כן  ,ת המצה לשנייםחוצים א
 לכן לפני שאנו מתחילים להתעסק בעניני ההגדה אנו מקיימים זאת. ך העני לאכול בפרוסה.דר

 מצה האמצעית
צריך  ברכת המוציא היא דווקא על שלימה, ולכןהיות ו :חוצים את המצה האמצעית דווקא, והטעם

שהמצה העליונה תהיה שלימה, כדי שלברכת המוציא תהיה זמין בידו שלא יעבור על אין מעבירין על 
 ., לכך שובר את האמצעית דווקאהמצוות

 
 
 
 

                                                

 קיד. 13

( איתא משום שעדיין לא הביאו אותו. ובאור זרוע איתא משום שחרוסת דומה לטיט, ומרור הוא ג"כ זכר לשיעבוד, קיד.ברשב"ם ) 14

 ולכן אין טובלין בחרוסת כי אם בעת אכילת מרור.

  ּוְרַחץּוְרַחץ

  ַיַחץַיַחץ

ה בָּ ֲהסָּ ִין ב  יַׁ ֹוס הַׁ ֹוֶתה רֹב כ   ש 

ס  ַׁ פ  רְּ ִלין כ ַׁ ִכין.ק רַׁ טֹובְּ רְּ בָּ ֵמי ֶמלַׁח, ו מְּ ִית ב ְּ ז ַׁ חֹות ִמכ ַׁ ָּ  פ 
 

ִים ו מַׁ  ַׁ ת  ִעית ִלש ְּ צָּ ֶאמְּ ה הָּ צָּ מַׁ ע ֶאת הַׁ צַׁ ִית ִיבְּ ב ַׁ ל הַׁ עַׁ חֵ ב ַׁ ין ֶאת הַׁ פ ְּ ןק לֶ צְּ ֲאִפיקֹומָּ דֹול לָּ גָּ ן טָּ קָּ ק הַׁ לֶ חֵ ת הַׁ , ואֶ הַׁ

 הרָּ עָּ ק ְּ יר לַׁ זִ חְּ מַׁ 

. 
 

ִלין ֶאת הַׁ  ס ת הַׁ ילַׁ כִ אַׁ לֶ ִים דַׁ יָּ נֹוטְּ ַׁ פ  רְּ ִיםכ ַׁ דַׁ ִטילַׁת יָּ ל נְּ ִכין "עַׁ רְּ בָּ ֵאין מְּ  "וְּ

ס ְרּפַ סּכַ ְרּפַ   ּכַ
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ההגדה מהא לחמא עניא, עד גאל ישראל. ומגלה המצות משום שבעת ההגדה צריך שתהא המצה מונחת לפניו, אבל בעת אומרים 
שלא יראה הפת, ויצטרך להקדים ולברך עליו מדין הלכות  כדיסים את המצות, כמו בשאר השבתות וימים טובים, הקידוש אנו מכ

 קדימה, כמו שנפסק שהמוציא קודם להגפן. 

יִציאַ  א ּדִ חָּ בָּ ש ְ ר ּבִ א, ְלַסּפֵ ַתר ּדָּ א ּבָּ ּקּודָּ ם, ְצַריִ ת מִ ּפִ
הַ  ֵעי ּבְ ּתָּ ְ , ְלִאש  ש  ר נָּ א ַעל ּבַ ִאיהּו ִחּיּובָּ א לְ בָּ אי ש ְ ּדְ ְלִמין. חָּ עָּ

יִציאַ  ֵעי ּבִ ּתָּ ְ ִאש  ש  ּדְ ר נָּ ל ּבַ א, ּכָּ ִכי אֹוִקיְמנָּ ם, ְצַריִ ת מִ הָּ
ין ִאיהּו ְלֶמח ה, ַזּמִ ֶחְדוָּ י ּבְ כִ בִּ ֵדי ּוְבַההּוא ִסּפּור ַחּדֵ א ש ְ יְנּתָּ
ַהאי ִאיהוּ  א, ּדְ הּוא ֵחדּו ִמּכֹּלָּ ֵתי ּדְ אָּ א ּדְ ְלמָּ י  ר נָּש  בַּ  ְלעָּ ַחּדֵ ּדְ

מָּ  ַההּוא ִספּ ּבְ י ּבְ ִריְך הּוא ַחּדֵ א ּבְ ָּ  . ּורֵריּה, ְוקּוְדש 

המצוה שלאחר זו, הוא לספר בשבח יציאת מצרים, 
שהוא חוב על האדם לעולם לספר בשבחים האלו. כך 

צרים, ושמח מיציאת בהעמדנו, כל אדם המספר 
בספור ההוא בשמחה עתיד הוא לשמוח עם השכינה 

ד, שזה הוא אדם לעולם הבא, שהיא שמחה מכל צ
 אדונו, והקב"ה שמח בספור ההוא שלו.בהשמח 

ִריְך הּוא ְלכָּ  א ּבְ ָּ ִניש  קּוְדש  א, ּכָּ ֲעתָּ ַ יּה ש  יא ַמלְ ל ּפָּ ּבֵ יָּ
ש ְ  א ּדִ עּו ִסּפּורָּ מָּ ַמר לֹון, ִזילּו ּוש ְ יֵליּה, ְואָּ חָּ ּדִ קָּ א דִּ בָּ א יִלי, ּדְ

ֵדי ִני. ּכְ פּוְרקָּ אן ּבְ ַני, ְוַחּדָּ עּו ּבָּ ּתָּ לְּ ִמש ְ ין,ִמְתכַּ  הוּ ן ּכֻּ ש ִ  ּנְ
ֵאל, וּ  רָּ ִיש ְ ֲהַדְייהּו ּדְ ִרין ּבַ ין ּוִמְתַחּבְ מָּ ְוַאְתיָּ א עּו סִ ש ְ ּפּורָּ

רֵ  נָּא ְדמָּ פּוְרקָּ א ּדְ ֶחְדוָּ אן ּבְ א ַחּדָּ קָּ א, ּדְ חָּ בָּ ש ְ ֵדין ן, כְּ יהוֹ ּדִ
ִריְך הּוא, ַעל ּכָּ  א ּבְ ָּ ן ֵליּה ְלקּוְדש  ין ְואֹודָּ ין יּנּוןל אִ ַאְתיָּ  ִנּסִ
ִאית לֵ  א ּדְ ָּ יש  א ַקּדִ אן ֵליּה ַעל ַעּמָּ ן ְואֹודָּ אַ  יהּ ּוְגבּורָּ א, ּבְ ְרעָּ

אִריהֹון.  מָּ א ּדְ נָּ פּוְרקָּ ה ּדְ ֶחְדוָּ אן ּבְ ַחּדָּ  ּדְ

 בשעה, מקבץ הקב"ה את כל החבורה שלו, בה
שלי  חואמר להם, לכו ושמעו הספור של השב

ם בגאולתי. אז מתקבצים כולם מחישמספרים בני, וש
מתחברים עם ישראל, ושומעים ספור השבח ובאים ו

 ומודים ששמחים בשמחת הגאולה מאדונם, ובאים
להקב"ה, על כל אלו הנסים והגבורות ומודים לו על 
עם הקדוש שיש לו בארץ ששמחים בשמחת הגאולה 

 של אדונם.

א ְלֵעיּלָּא א ּוְגבּוְרּתָּ ף ֵליּה ֵחילָּ ֵדין ִאּתֹוסָּ ֵאל ִיש ְ , וְ ּכְ רָּ
ַההּוא סִ  ַמְלּכָּ ּבְ אֵריהֹון, ּכְ א ַיֲהֵבי ֵחילָּא ְלמָּ ף ִאתּ דְּ א, ּפּורָּ ֹוסָּ

יּה, וְ  בּוְרּתֵ ִחין ּגְ ּבְ ַ ד ְמש  א, ּכַ א ּוְגבּוְרּתָּ לְּ ן ֵליאֹודָּ ֵחילָּ הּו ּה, ְוכֻּ
הוּ  ּלְ ֵריּה ַעל ּכֻּ ק ְיקָּ ּלָּ ֵמיּה, ְוִאְסּתַ ֲחִלין ִמקָּ ְך, ִאי ְבִגין. וּ ּדַ ת ּכָּ

ֵעי בְּ  ּתָּ ְ א ּוְלִאש  חָּ ּבְ ַ ִאתְּ ְלש  ה ּדְ מָּ א ּכְ גַ ַמרִסּפּור ּדָּ א ּדָּ . ּכְ א, ְוונָּ
ֵמי ק ִדיר קָּ ֵעי ּתָּ ּתְ ְ , ְלִאש  ש  ר נָּ ה ִאיהּו ַעל ּבַ א בְּ ּודְ חֹובָּ ָּ ִריְך ש 

עָּ  ין ּדְ ל ִאיּנּון ִניּסִ כָּ א ּבְ  ַבד.הּוא, ּוְלַפְרסּוֵמי ִניסָּ

נתוסף לו כח וגבורה למעלה. וישראל בספור  או
 חלו כ ףכמלך שנוס לאדונם, חההוא נותנים כ

והכל  וגבורה בעת שמשבחים גבורתו ומודים לו,
ומשום זה, יש  ם.ליראים מפניו ועולה כבודו על כו
שלמדנו. כעין זה לשבח ולספר בספור הזה, כמו 

תמיד לפני הקב"ה  לספר ,חוב הוא על האדם
 שה.ולפרסם הנס בכל אלו הנסים שע

א, תָּ א, ֲאַמאי ִאיהּו חֹובָּ ימָּ א ְוִאי ּתֵ ָּ א קּוְדש   ִריךְ בְּ  ְוהָּ
ַתר דְּ  ה, ְוֶיהֵוי ְלבָּ ֲהוָּ ל ַמה ּדְ א, ּכָּ ַדע ּכֹּלָּ אהּוא יָּ אי , ֲאמַ נָּ
ַבד, ְוִאיהוּ  ִאיהּו עָּ ֵמיּה, ַעל ַמה ּדְ א קָּ א ּדָּ ְרסּומָּ ּלָּא ַדע. אֶ  יָּ ּפִ
א, ּוְלִאש ְ  ש  ְלַפְרסּוֵמי ִניסָּ ר נָּ אי ִאְצְטִריְך ּבַ ֵמיּה ֵעי קָּ ּתָּ ַוּדַ

ל ַמה כָּ ין סַ  ּבְ ִאיּנּון ִמּלִ ִגין ּדְ ַבד, ּבְ ִאיהּו עָּ קִ ּדְ ל ין, וְ ּלְ כָּ
אן לֹון, וְ  מָּ ין, ְוחָּ ש ִ ּנְ ְלֵעיּלָּא ִמְתּכַ א ּדִ ַמְליָּ הּו אן ּכֻּ אֹודָּ ּפָּ ּלְ

ַלְיי ֵריּה עָּ ּלָּק ְיקָּ ִריְך הּוא, ְוִאְסּתַ א ּבְ ָּ א. יּלָּאעֵ הּו ְלקּוְדש    ְוַתּתָּ

והלא  ם,פר את הנסילסחוב  ואלמה ה רתאמ םאו
 ן,הקב"ה יודע הכל, כל מה שהיה ויהיה לאחר מכ

עשה והוא  אולמה הפרסום הוא לפניו על מה שהו
לפרסם הנס  ומשיב, אלא ודאי צריך האדם ידע.

משום שאלו המלות  ולספר לפניו מכל מה שעשה,
עולות, וכל הפמליא של מעלה מתקבצים ורואים 
אותם, ומודים לפני הקב"ה, ועולה כבודו עליהם 

 למעלה ולמטה.

 
 

 

 
 
 

  ַמִגידַמִגיד
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 הזמנת אורחים לסעודה
 
 
 
 
 

א א ַעְניָּ א ַלְחמָּ א  15הָּ ַאְרעָּ א ּבְ נָּ תָּ לּו ַאְבהָּ ִדי ֲאכָּ
ִים ל ִדְצִריְך ֵייֵתי 16ְדִמְצרָּ ל ִדְכִפין ֵייֵתי ְוֵייֹכל, ּכָּ . ּכָּ

א כָּ א הָּ ּתָּ ַ ש  ֵאל. 17ְוִיְפַסח. הָּ רָּ א ְדִיש ְ ַאְרעָּ ה ּבְ אָּ ה ַהּבָּ נָּ ָּ , ְלש 
א עַ  ּתָּ ַ ש  ֵני חֹוִרין. הָּ ה ּבְ אָּ ה ַהּבָּ נָּ ָּ  ְבֵדי, ְלש 

 

   
 
 
 
 

ן   חָּ לְּ ֻׁ ש  ל הַׁ ה ֵמעַׁ רָּ עָּ ק ְּ ֹוס18ֵמִסיר הַׁ גִין כ  אן , מֹוזְּ כָּ ִני וְּ ֵ ֹוֵאל: ש  ים ש  ב ִ סֻׁ מְּ ד ִמן הַׁ ן אֹו ֶאחָּ ב ֵ  הַׁ
 

 הקושיות והתירוצים עליהם

 ואח"כ עונים לו. לפני ההגדה הבן שואל, כדכתיב והיה כי ישאלך בנך וכו', שהוא שאלת הבן, 

ה ּנָּ ּתַ ְ ש  ילֹות ַמה ּנִ ל ַהּלֵ ה ַהזֶּה ִמּכָּ ְילָּ  ? 19ַהּלַ

                                                

יבינו זאת גם העמי ארצות שאינם מבינים לשון הקודש, אלא מאמר זה תיקנוהו בבבל, ולכן תיקנוהו בלשון ארמי, כדי ש 15
ארמית, שהיתה שפת אותו מקום. אבל סוף הקטע שהוא אמירת "לשנה הבאה" נתקן בלשון הקודש, כדי שלא יבינו הבבלים, 

תקן כי אם יבינו, יחששו שמא הם מתכוננים למרוד ולעלות לירושלים. אמנם איתא ברש"י ועוד ראשונים שטעם הדבר שנ
ב בלשון ארמית, משום שהמלאכים והמזיקים אינם מבינים כן, כי אילו יאמר בלשון שהם מבינים, היו שומעים מי שהוא רע

כל כיבוא, ויבואו גם הם, ומקלקלים הסעודה. אמנם הסיום "לשנה הבאה בני חורין" הוא תפילה, ולכן נאמר בלשון הקודש, 
 תפילה הנאמרת בלשון הקודש.

וקשה האיך אנו אומרים שמצות הללו אכלו אבותינו במצרים הלוא את המצות אכלו רק בצאתם  יםבארעא דמצר 16

ממצרים? ותירץ האבן עזרא שגם במצרים נתנו להם המצרים לאכול מצה, כי תכונת המצה שאינו מתעכל מהר, ולכך נתנו 
 יף שגם הוא היה בשבי ונתנו לו לאכוללהם המצרים לאכול מצה כי ע"י זה הם ירויחו שלא יצטרכו להאכילם הרבה, ומוס

 מצה מהאי טעמא. והספורנו כתב שהיו ישראל אוכלים לחם שלא החמיץ, כי המצרים היו מכים ומאיצים בהם שילכו לעבוד,
 וממילא לא היה שהות לבצק להתפיח.

להזמנת אורחים, ולכאורה אינו מובן מה שייך קטע זה שאנו מודיעים שלשנה הבאה אנו בארץ ישראל,  השתא הכא 17

תם ומבאר הערוך לנר שכוונתנו בזה לומר לאורחים שכעת אנו מזמינים אותם בליל הסדר, אע"פ שהם לא הודיעו לנו שבכוונ
לבוא ולאכול בליל הסדר בצוותא חדא, אבל בשנה הבאה שנהיה כבר בירושלים אי אפשר לבוא בלי להודיע מראש, וצריך 

 הפסח נשחט אלא למנויו, ולכן אם לא יודיעו בערב פסח ישארו ללא קרבן פסח.להודיע בערב פסח. והטעם: כי אין 

טעם הדבר שמסלקין את הקערה היא כדי להתמיה התינוקות, וישאלו שעדיין לא אכלנו ומדוע כבר  סילוק הקערה 18

 מסלקין את הקערה.

ם: קֹול רָּ אֹוֵמר ב ְּ ה וְּ רָּ עָּ קְּ יהַׁ ֶאת הַׁ ב ִ גְּ צֹות מַׁ מַׁ ֶלה ֶאת הַׁ גַׁ  מְּ
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ה ַהזֶּה  ְילָּ ה, ַהּלַ ֵמץ ּוַמּצָּ נּו אֹוְכִלין חָּ ילֹות אָּ ל ַהּלֵ כָּ ּבְ ֶ ה. כּ  -ש   ּולֹו ַמּצָּ
קֹות ר ְירָּ אָּ נּו אֹוְכִלין ש ְ ילֹות אָּ ל ַהּלֵ כָּ ּבְ ֶ רֹור - ,20ש  ה ַהזֶּה מָּ ְילָּ  . 21ַהּלַ

כָּ  ּבְ ֶ ת, ש  ַעם ֶאחָּ יִלין ֲאִפּלּו ּפַ נּו ַמְטּבִ ילֹות ֵאין אָּ ִמים -ל ַהּלֵ עָּ י ּפְ ּתֵ ְ ה ַהזֶּה ש  ְילָּ  .22ַהּלַ
ין,  ּבִ ִבין ּוֵבין ְמסֻּ ין יֹוש ְ נּו אֹוְכִלין ּבֵ ילֹות אָּ ל ַהּלֵ כָּ ּבְ ֶ ה  -ש  ְילָּ נו ְמסֻּ הַ ַהּלַ לָּ ין. זֶּה ּכֻּ  ּבִ

 

 
 

 התשובה
ִיינוּ  ִדים הָּ ִיםְלַפְרעֹה בְּ  23ֲעבָּ ֱאלֵֹהינּו  , ַוּיֹוִציֵאנּו יי24ִמְצרָּ

ה ה ּוִבְזרֹוַע ְנטּויָּ קָּ ד ֲחזָּ יָּ ם ּבְ ָּ   .ִמש ּ
 

 חשיבות וחובת הסיפור

ִים ְצרָּ רּוְך הּוא ֶאת ֲאבֹוֵתינּו ִמּמִ דֹוׁש ּבָּ , 25ְוִאּלּו לֹא הֹוִציא ַהּקָּ
ִיינּו ְלַפְר  ִדים הָּ ְעּבָּ ֵנינּו ְמׁשֻׁ ֵנינּו ּוְבֵני בָּ נּו ּובָּ עֹה ֲהֵרי אָּ

ִים ִמְצרָּ  . 26ּבְ

ִמים נּו ֲחכָּ לָּ נּו 27ַוֲאִפילּו ּכֻׁ לָּ נּו ְזֵקִנים, ּכֻׁ לָּ נּו ְנבֹוִנים, ּכֻׁ לָּ , ּכֻׁ
יִציַאת ִמְצַרִים.  ר ּבִ ֵלינּו ְלַסּפֵ ה עָּ ה, ִמְצוָּ יֹוְדִעים ֶאת ַהּתֹורָּ

ח ּבָּ יִציַאת ִמְצַרִים ֲהֵרי ֶזה ְמׁשֻׁ ר ּבִ ה ְלַסּפֵ ל ַהַמְרּבֶ  . 28ְוכָּ

                                                                                                                                                                         

אנו שותים בלילה זה ד' כוסות, בין הקושיות של ההגדה לא מצאנו שום שאלה העוסקת במה ש השינוי בשתיית היין 19

מה ומתרץ הברכת השיר שהיות ועדיין לא שתו ורק עשו קידוש, וא"כ אין שום שינוי היות וגם בשאר יו"ט עושים קידוש, ו
 ששותים לאחר מכן, אין הקטן יודע מזה, ולכן אינו שואל ע"ז.

 טובים לאכילה ומתוקים יותר מהמרור.ומבאר האבודרהם שבשאר הימים אנו מחזרים אחר ירקות שהם  שאר ירקות 20

 ואין אומרים כולו מרור, כי אוכלים עוד ירקות. הלילה הזה מרור 21

וקשה הלוא עדיין לא אכלו את המרור, ומהיכן יודע שהלילה הזה שתי פעמים? ומתרץ  הלילה הזה שתי פעמים 22

 ו בטיבול.הרשב"ץ שהיות וע"ג הקערה מונח מרור וחרוסת ומבין שבוודאי אוכלים אות

קטע זה "עבדים היינו" היא תחילת ותמצית הסיפור של יציאת מצרים, ובהמשך הסיפור יתורצו הקושיות על מצה ומרור,  23
אולם קושיא ג' אין מתרצים, כי כל עניין הכרפס הוא כדי להתמיה  .בסוף אמירת ההגדה בקטע רבי גמליאל אומר וכו'

ן, צים, משום שבעת המקדש היה שאלה ד' על הפסח, ולאחר החורבן השתנה למסוביהתינוקות, וכמו"כ קושיא ד' אין אנו מתר
 ונוסח ההגדה הוא מזמן המקדש.

 לפרעה שהוא מלך קשה, ובמצרים שכידוע אין עבד יכול לברוח משם. לפרעה במצרים 24

משועבדים, ממילא שייך שפיר כאן מבאר בעל ההגדה, שעבדים היינו, היינו כי אילו לא היה מוציא אותנו, הרי היינו ג"כ  25
 לומר עבדים היינו.

ולכאורה אינו מובן, האיך אמר בעל ההגדה שאילו לא הוציאנו, היינו עד היום משועבדים  משעבדים היינו לפרעה 26

לפרעה שהיה בזמן  הלפרעה במצרים, הרי פרעה אינו חי לעולם, ואיך כולנו משעבדים לו. אלא ההסבר בזה שאין הכוונ
רים, אלא שבמצרים היה המנהג שכל מלך נקרא פרעה, וא"כ הכוונה כאן אינו על פרעה שבזמן משה. אבל יציאת מצ

האבודרהם אינו גורס כלל המילה "לפרעה" ונימוקו: שבזמן התנאים כבר לא היה המושג פרעה, אלא שכוונת המגיד לומר 
ים את מצרים היו היהודים ממשיכים להיות משועבד אילו לא הוציאנו ממצרים היינו משועבדים, כי בעת שיבוא מלך ויכבוש

 לעם שכובש את מצרים לעבדים.

 וקשה מה היה ההו"א שהחכם יהיה פטור ממצוות סיפור יציאת מצרים?  ואפילו כולנו חכמים וכו' מצווה עלינו לספר 27

גֻׁ  ה מְּ ֶיינָּ הְּ צֹות ת ִ מַׁ ן. הַׁ חָּ לְּ ֻׁ ש  ל הַׁ ה עַׁ רָּ עָּ קְּ הלוֹ ֵמִניחַׁ ֶאת הַׁ דָּ ג ָּ הַׁ ת הַׁ ת ֲאִמירַׁ עַׁ ש ְּ  :ת ב ִ

:. 
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ה בְּ  י ֱאִליֶעֶזרַמֲעש ֶ י 29ַרּבִ ַע ְוַרּבִ י ְיהֹושֻׁ ה  ְוַרּבִ ן ֲעַזְריָּ ר ּבֶ זָּ ֶאְלעָּ
יּו בִּ ְורַ  ְבֵני ְבַרק, ְוהָּ ין ּבִ ּבִ יּו ְמסֻׁ י ַטְרפֹון ֶשהָּ א ְוַרּבִ י ֲעִקיבָּ

אּו  ּבָּ ה ַעד ׁשֶ ְילָּ ל אֹותֹו ַהּלַ יִציַאת ִמְצַרִים ּכָּ ִרים ּבִ ְמַסּפְ
ֶהם: ַרּבוֹ ַתְלִמיֵדיֶהם  ְמרּו לָּ ַמע ְואָּ יַע ְזַמן ְקִריַאת ׁשְ ֵתינּו, ִהּגִ
ֲחִרית ל ׁשַ  . 30ׁשֶ
י ַמר ַרּבִ ה אָּ ן ֲעַזְריָּ ר ּבֶ זָּ ה 31ֶאְלעָּ נָּ ְבִעים ׁשָּ , 32: ֲהֵרי ֲאִני ְכֶבן ׁשִ

ילֹות ּלֵ ֵמר ְיִציַאת ִמְצַרים ּבַ אָּ ּתֵ ִכיִתי ׁשֶ ן  33ְולֹא זָּ ה ּבֶ ׁשָּ רָּ ּדְ ַעד ׁשֶ

                                                                                                                                                                         

 ומר שחובת החכם ברשב"ץ פירש דאפילו כולנו חכמים וכבר יודעים היטב פרטי מעשה מצרים, והיה מן המקום ל
רק להזכיר ראשי פרקים, ואין לו חובה להאריך ולספר ביציאת מצרים, על זה בא המגיד לומר שעם כל זאת 

 מצווה עליו להאריך בו. 

 " שמשמע לכאו' רק למי שאינו והגדת לבנךבחקת הפסח תירץ שהו"א זו אנו יכולים לטעות מלשון הפסוק "
  יודע, וסברא זו בא בעל ההגדה לשלול.

 ד, החיד"א מבאר שכוונת המגיד שאפי' כולנו חכמים ונבונים כאנשי שבט הלוי, שכידוע היו פטורים מעול השיעבו
יציאת עבדים, עם כל זאת מצווה עלינו להאריך ולספר בוולכן אנו יכולים לטעון שאילו היינו במצרים לא היינו מש

 מצרים.

נו לחקור היטב בכל פרטי מעשה יציאת מצרים, לעיין היטב היי משובח וכל המרבה לספר ביציאת מצרים הרי זה 28

 ולדרוש בזה ככל שידו מגעת. 

ומבאר הריטב"א, השבלי הלקט, ועוד, שכוונת המגיד במעשה זו להביא ראיה למה שאמרנו  מעשה ברבי אליעזר 29

ומה לו לבוא ולהאריך  בקטע הקודם: שהחכם אינו יכול לבוא ולטעון שהוא יודע היטב פרטי המעשה של יציאת מצרים,
בדברים הללו, ולזה מביא ראיה מהמעשה של חמשת התנאים הללו שאפי' חכמים גדולים כחמשת התנאים שמוזכרים 
 בפיסקא זו, שאין ספק שהיו יכולים לטעון מה לנו להאריך בסיפור יציאת מצרים, ומ"מ האריכו מאוד כל הלילה בסיפור

כל ורות אינו גדול מחכמי ישראל אלו, ואם הם מצאו לנכון להאריך כ"כ, בודאי שליציאת מצרים, ובודאי כל חכם שבכל הד
 אחד יהיה מה להאריך בהגדה. 

ומבאר הזבח פסח, שהתנאים הללו התבודדו כ"כ בחיבוב המצווה  רבותינו הגיע זמן קריאת שמע של שחרית 30

 לספר ביציאת מצרים עד שלא הרגישו כי הגיע אור הבוקר.

לכאורה אינו מובן מה לקטע זה בהגדה, הלוא תוכן הקטע הוא עניין מצוות זכירת מצרים  עזר בן עזריהאמר רבי אל 31

 שבכל יום, שהיא מצווה נפרדת מסיפור יציאת מצרים בליל פסח: 

  הזבח פסח מפרש שהמגיד מביא ראיה מפיסקא זו שהיות ומצינו שדעת חכמים שאפילו בימות המשיח מצווה
 ק"ו לליל הסדר.  לספר ביציאת מצרים,

 הברכת השיר מפרש שכוונת המגיד כאן שאל יאמר אדם הרינו מזכיר יציאת מצרים ובזה יצאתי ידי חובתי, ולכן 
 הוא מביא פיסקא זו שזכירת יצירת מצרים הוא מצווה בכל יום, אבל בליל הסדר בעינן סיפור ממש.

בן י"ח שנה כשמינו אותו לנשיא, ונעשה לו נס והלבינו ולא שבעים ממש, שבאותו היום היה  הרי אני כבן שבעים שנה 32

ל (: שמשום מעשה שהיה העבירו את רבן גמליאכז:שערותיו בזקנו שהיה נראה כזקן וראוי לנהוג נשיאות, כמבואר בברכות )
תוך שלו נס מנשיאות, ורצו למנות את רבי אליעזר בן עזריה, אבל היות והיה בן י"ח שנים, חששו היות ונראה צעיר, ונעשה 

 לילה הלבינו שערותיו.

עד לדרשת בן זומא היו קורין שמע וברכותיה, אבל ויאמר לא היו אומרין  ולא זכיתי שתאמר יציאת מצרים בלילות 33

בלילה, והטעם: כי מוזכר שם ציצית, וכידוע אינו נוהג אלא ביום בלבד, לכן אינו מן המקום לומר דבר שאינו נוהג בלילה. 
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 יג

ְזּכֹר אֶ  ֱאַמר, ְלַמַען ּתִ ּנֶ א: ׁשֶ ל זֹומָּ ת יֹום ֵצאְתךָּ ֵמֶאֶרץ ִמְצַרְים ּכָּ
יךָּ  יךָּ ְיֵמי ַחּיֶ ִמים,  -ְיֵמי ַחּיֶ יךָּ ַהיָּ ל ְיֵמי ַחּיֶ ילֹות. הַ  - ּכָּ ּלֵ

יךָּ  ִמים אֹוְמִרים: ְיֵמי ַחּיֶ ה, - ַוֲחכָּ ם ַהּזֶ עֹולָּ יךָּ  הָּ ל ְיֵמי ַחּיֶ  - ּכָּ
יַח. ׁשִ ִביא ִלימֹות ַהמָּ   ְלהָּ

 חובה מהתורה לספר
 

 הקדמה
 יציאת מצרים בליל הסדר:סיפור ורה ארבעה פסוקים המורים על מצוות מצאנו בת

 שמות יב, כו.

י ְוָהָיה ֵניֶכם ֲאֵליֶכם יֹאְמרו   כ ִ ז ֹאת ָהֲעבָֹדה ָמה ב ְ  :ָלֶכם הַּ
 שמות יג, ח.

ְדת ָ  י ֹום ְלִבְנךָ  ְוִהג ַּ ַּ הו א ב  ֲעבו ר ֵלאמֹר הַּ ה ֶזה ב ַּ ֵצאִתי ִלי ְיקָֹוק ָעש ָ ְצָריִ  ב ְ  :םִממ ִ
 שמות יג, יד.

י ְוָהָיה ָאְלךָ  כ ִ ְ ה ֵלאמֹר ָמָחר ִבְנךָ  ִיש  ְרת ָ  ז ֹאת מַּ חֶֹזק ֵאָליו ְוָאמַּ צְ  ְיקָֹוק הֹוִציָאנו   ָיד ב ְ ִיםִממ ִ ית רַּ ֵ  :יםֲעָבִד  ִמב 
 דברים ו, כ.

י ָאְלךָ  כ ִ ְ ים ָהֵעדֹת ָמה ֵלאמֹר ָמָחר ִבְנךָ  ִיש  ֻחק ִ ִטים ְוהַּ ָ פ  ְ ש  מ ִ ר ְוהַּ ֶ  :ְתֶכםאֶ  ֱאלֵֹהינו   ְיקָֹוק הִצו ָ  ֲאש 
בד' פסוקים הללו נצטווינו שבעת שאלת הבן עלינו להשיב לו, ומבאר בעל ההגדה שד' פסוקים הללו מורים על ד' סוגי בנים: חכם, 

 .34רשע, תם, שאינו יודע לשאול
 

קֹום רּוְך ַהּמָּ רּוךְ , 35ּבָּ אֵ  ּבָּ רָּ ה ְלַעּמֹו ִיש ְ ַתן ּתֹורָּ ּנָּ רּוְך ׁשֶ ה. הּוא. ּבָּ ה ּתֹורָּ רָּ ּבְ ִנים ּדִ ה בָּ עָּ ֶנֶגד ַאְרּבָּ רּוְך הּוא. ּכְ ל, ּבָּ
אֹול.  ֵאינֹו יֹוֵדַע ִלׁשְ ד ׁשֶ ם, ְוֶאחָּ ד ּתָּ ע, ְוֶאחָּ ׁשָּ ד רָּ ם, ְוֶאחָּ כָּ ד חָּ  ֶאחָּ

ה הּוא אֹוֵמר? מָּ  ם מָּ כָּ ה יי ֱאלֵֹהינּו ֶאְתֶכםחָּ ר ִצּוָּ ִטים ֲאׁשֶ ּפָּ ים ְוַהִמׁשְ ּקִ ֵעדֹות ְוַהחֻׁ ר לֹו ? ְוַאף אַ 36ה הָּ ה ֱאמָּ ּתָּ
ן ַסח ֲאִפיקֹומָּ ַסח: ֵאין ַמְפִטיִרין ַאַחר ַהּפֶ ִהְלכֹות ַהּפֶ  . 37ּכְ

                                                                                                                                                                         

ך להזכיר יציאת מצרים דרש שיאמרו זאת גם בלילה, כי בויאמר מוזכר ג"כ יציאת מצרים, וס"ל לבן זומא שצריאבל בן זומא 
 גם בלילות.

ומקשה האבודרהם, שלכאו' אין סדר המקראות כך, כי הפסוק הרביעי הוא של החכם, ושאינו יודע לשאול קודם לתם?  34
ע בהגדה, ומ"מ שינה בעל ההגדה, מכיוון שרצה לסדרו לפי סדר ומתרץ שהן הכי נמי סדר המקראות שונה מהסדר המופי

 חכמתם, ולא לפי סדר המקראות.

ומבאר האבודרהם, שכוונת המגיד בזה, שהיות והוא מתחיל לדרוש הפסוקים, לכך הוא אומר "ברוך המקום"  ברוך המקום 35
שמזכיר כאן ד' פעמים ברוך, היות  והוא כאדם הדורש ומקדים לפני הדרשה בשם ה'. ומוסיף האורחות חיים שהטעם

טוב ובהמשך מזכיר כאן ד' בנים שחלקם טוב, וחלקם אינו טוב, ולכן מזכיר ד' פעמים ברוך כי את השם ראוי לברך גם על ה
 וגם על הרע.

כמו שמצאנו אצל הרשע שהיות ולכאורה קשה שהרי באמירת "אתכם" הוציא עצמו מהכלל ) אשר צווה ה' אלוקינו "אתכם" 36

א"כ מדוע אינו רשע בזה? ותירצו הראשונים שבמה שאמר אתכם לא הוציא את עצמו מהכלל,  (שאמר לכם הוציא עצמו מהכלל
הוא אומר אלוקינו וכולל עצמו, ומה שאמר אתכם לא כדי לשלול את עצמו אלא היינו כמדבר על  משום שלפניה -והראיה 

נוסח  רים. אמנם בכמה דפוסים הנוסח שונה, והנוסח הוא "אותנו", אבליוצאי מצרים, ואומר אשר צווה אתכם היינו יוצאי מצ
 זו קשה שהרי לשונות השאלה הם העתק לשון התורה המובא לעיל, ולשון שאלת החכם הוא "אתכם".

ומבאר הרשב"ש, שכוונת המגיד בזה, שתענה לבן חכם כל הלכות פסח, וכל פרטיה,  אין מפטירין אחר הפסח אפיקומן 37
אפילו ההלכה של אין מפטירין אחר הפסח אפיקומן, ג"כ תסביר לו, ותבאר היטב. ובאבודרהם פירש שנוסחא זו  וטעמיה,

ובה הוא מעת שהיה ביהמ"ק קיים, והיה ג"כ שואל מדוע אנו אוכלים תחילה חגיגה, ואילו בסוף אנו אוכלים פסח, וע"ז התש
 לכך אנו אוכלים את הפסח רק בסוף., קרבן פסח , היינו שאסור לאכול לאחר אכילתשאין מפטירים אחר הפסח
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 יד

ע ׁשָּ ה הַ  38רָּ ֲעֹבדָּ ה הָּ ה הּוא אֹוֵמר? מָּ ֶכם זֹמָּ ֶכם? לָּ ַפר  -את לָּ ל ּכָּ לָּ הֹוִציא ֶאת ַעְצמֹו ִמן ַהּכְ ְולֹא לֹו. ּוְלִפי ׁשֶ
ר ִעּקָּ יו39ּבְ ה ַהְקֵהה ֶאת ִשּנָּ ִים. ִלי ֶואֱ  40. ְוַאף ַאּתָּ ְצרָּ ֵצאִתי ִמּמִ ה יי ִלי ּבְ ש ָּ ֲעבּור ֶזה עָּ ְולֹא לֹו. ִאיּלּו  -מֹר לֹו: ּבַ

ל ה ִנְגאָּ יָּ ם, לֹא הָּ ה ׁשָּ יָּ  . 41הָּ

ה הּוא אֹוֵמר? ַמה  ם מָּ ִדים 42אתזּתָּ ית ֲעבָּ ִים, ִמּבֵ ְצרָּ נּו יי ִמּמִ ד הֹוִציאָּ חֶֹזק יָּ יו: ּבְ ַמְרּתָּ ֵאלָּ  . 43? ְואָּ
ֵאינֹו יֹוֵדעַ  א ְוׁשֶ ַתח לוֹ  44ַאתְּ  -ל וֹ ִלׁשְ ה יי ִלי 45ּפְ ש ָּ ֲעבּור ֶזה עָּ יֹום ַההּוא ֵלאמֹר, ּבַ ְדּתָּ ְלִבְנךָּ ּבַ ֱאַמר: ְוִהּגַ ּנֶ , ׁשֶ

ִים. ְצרָּ ֵצאִתי ִמּמִ  ּבְ
 
 

 (זמן החובהביאור הפסוק והגדת לבנך )
כֹול ֵמרֹאׁש חֶֹדׁש  יֹום ַההּוא 46יָּ יֹום ַההּוא, ִאי ּבַ ְלמּוד לֹוַמר ּבַ עֹוד יֹום, ּתַ כֹול ִמּבְ ְלמּוד לֹומַ 47יָּ ֲעבּור ֶזה , ּתַ ר ּבַ

ֲעבּור ֶזה - ֶניךָּ  ּבַ ִחים ְלפָּ ּנָּ רֹור מֻׁ ה ּומָּ ֵיׁש ַמצָּ ה ׁשֶ עָּ ׁשָּ א ּבְ י ֶאלָּ ַמְרּתִ  . 48לֹא אָּ

                                                

 במה ראינו מתוך השאלה שהשואל הוא אדם רשע ?  מה העבודה הזאת לכם 38

 .יש מפרשים וכך מדויק מלשון ההגדה, שהדיוק הוא ממה שאמר "לכם" והוציא עצמו מהכלל 

 מצוות ה' הם ח"ו עבודה בירושלמי מבואר שעיקר הדיוק הוא, ממה שכינה את מצוות ה' בלשון "עבודה", וש
 וטורח, ונראה כאילו הוא מקניט ומזלזל על מצות ה'.

 לי הלקט ביאר ששניהם אמת, כי ממה שאמר וכינה את המצות בלשון עבודה עדיין א"א להחליט ולומר השב
שהשואל הוא אדם רשע, כי אפשר ג"כ להצדיק דבריו, ולומר, שמה שכינה את המצוות בלשון עבודה היינו לומר 
עבודה בשמחה, אלא היות והוציא עצמו מהכלל, במה שאמר אתכם, נמצא דגם בלשון עבודה התכוון לגנות, ולא 

 לשם עבודה בשמחה.

 הזבח פסח כתב שיש עוד הוכחה מהפסוק שמיירי ברשע, מכיוון דכתוב והיה כי "יאמרו", ואינו כתוב כי ישאלך ,
 עור.ול, אלא אומר בדרך כפירה וערכי הרשע אינו בא לשא

דכל הכופר במצוותיו של הקב"ה, כפר בעיקר, כדכתיב ועשיתם את כל מצוותי, וסמיך ליה אני ה' אלוקיכם,  כפר בעיקר 39

 לומר לך שכפירה במצוות הוי ככפירה בכל התורה כולה.

רום לו יש מפרשים מלשון להכעיסו בדברים. ואבודרהם והריטב"א מפרשים שהקהה את שיניו היינו תג הקהה את שיניו 40

 ששיניו יהיו קהות, ממה שלא יאכל את הפסח, משום שע"י דיבורו הוא נכלל בבן נכר, שאינו אוכל קרבן פסח, ולכן אין
 נותנים לו מהקרבן פסח.

ובמדרש לקח טוב כתב טעם הדבר שלא היה נגאל: משום שהיה מת בג' ימי אפילה, כי  אילו היה שם לא היה נגאל 41

 מתו רשעי ישראל, ולכך רשע זה היה ג"כ מת בג' ימי אפילה, וממילא לא היה נגאל. ומוסיף הרי ידוע שבג' ימי אפילה
 החוקת הפסח, שהקב"ה מודד מידה כנגד מידה, והיות שרשע זה אינו מאמין בגאולה, לכך לא היה נגאל.

ו כמו הבן החכם, ששואל היינו שהתם רואה ומבין שיש כאן דברים שאינם רגילים, אבל אינו יודע לסדר שאלותי מה זאת 42

 באופן מסודר מה "העדות" "החוקים" "והמשפטים", אלא שואל סתם "מה זאת".

 והתם מחמת תמותו מסתפק בתשובה זו, ואין צריך להאריך לו בתשובות ארוכות. 43

 את 44

נו לאחר החיד"א )בהגדה שמחת הרגל( מסביר שהטעם שכתב בעל ההגדה "את" בלשון נקבה, כמו שמצאנו אצל משה רבי
חטא התאוים שאמר להקב"ה אם ככה את עושה לי, ומבאר רש"י שתשש כוחו כנקבה, וגם כאן מרמז בעל ההגדה שהאב 

 בראותו את בנו שהוא אינו יודע לשאול הוא עלול לתשוש כוחו כנקבה.

ם את המצווה והיה כי גרום לו פתח שיבין וישאל, ואע"פ שאינו יודע אולי ע"י שתסייע לו ישאל ותוכל לקיי את פתח לו 45

 .הנס מבלי שישאל יישאלך בנך. ואבודרהם פירש שאת פתח לו היינו שדרוש וספר לו מעניינ
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 ודתו.קום לעבמהעכ"ז קרבנו  "ז,י עמזכירים חסדי ה' שאע"פ שאבותינו היו עובד
ה רָּ ה זָּ ה עֹוְבֵדי ֲעבֹודָּ ִחּלָּ ֱאַמר 49ִמּתְ ּנֶ ֶ תֹו, ש  קֹום ַלֲעבֹדָּ נּו ַהּמָּ יו ֵקְרבָּ ָּ יּו ֲאבֹוֵתינּו, ְוַעְכש  ַע ֶאל : הָּ ַויֹאֶמר ְיהֹושֻּ

ם, כֹּ  עָּ ל הָּ ֵאלּכָּ רָּ ַמר יי ֱאלֵֹהי ִיש ְ חֹור,  ה אָּ ם ַוֲאִבי נָּ הָּ ַרח ֲאִבי ַאְברָּ ם, ּתֶ בּו ֲאבֹוֵתיֶכם ֵמעֹולָּ ש ְ ר יָּ הָּ ֵעֶבר ַהּנָּ ּבְ
ַעְבדּו ֱאלִֹהים  אֶ ַוּיַ םֲאֵחִרים. וָּ הָּ ה  ַקח ֶאת ֲאִביֶכם ֶאת ַאְברָּ ַאְרּבֶ ַען, וָּ נָּ ל ֶאֶרץ ּכְ כָּ אֹוֵלְך אֹותֹו ּבְ ר וָּ הָּ ֵמֵעֶבר ַהּנָּ

ו ֶאת ַהר ָּ ן ְלֵעש  ֶאּתֵ ו. וָּ ָּ ק ֶאת ַיֲעקֹב ְוֶאת ֵעש  ן ְלִיְצחָּ ֶאּתֵ ק, וָּ ן לֹו ֶאת ִיְצחָּ ֶאּתֵ ת אֹותֹו,  ֶאת ַזְרעֹו וָּ ֶ ֶרש  ִעיר לָּ ֵ ש ּ
ִים. ְוַיֲעקֹ ְרדּו ִמְצרָּ יו יָּ נָּ  ב ּובָּ

תוֹ  חָּ ֹוֵמר ַהְבטָּ רּוְך ש  ץ 50ּבָּ ב ֶאת ַהּקֵ ַ רּוְך הּוא ִחש ּ דֹוש  ּבָּ ַהּקָּ ֶ רּוְך הּוא. ש  ֵאל, ּבָּ רָּ ַמר , 51ְלִיש ְ אָּ ֶ מֹו ש ּ ֹות ּכְ ַלֲעש 
דֹע  ם, יָּ ֱאַמר: ַוּיֹאֶמר ְלַאְברָּ ּנֶ ֶ ִרים, ש  תָּ ין ַהּבְ ְבִרית ּבֵ ִבינּו ּבִ ם אָּ הָּ ֶאֶרץ לֹא ְלַאְברָּ י ֵגר ִיְהֶיה ַזְרֲעךָּ ּבְ ַדע ּכִ ּתֵ
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  .'בתוספתא מפרש, כי גם משה רבינו עמד בראש חודש ומסר להם כל הלכות פסח, כמו שנאמר החודש הזה לכם וכו 

 התחילה הגאולה.  והרשב"ם מפרש, שבר"ח 

 את העבודה בחודש הזה שמשמע ר"ח. ובמחזור ויטרי מפרש, דבתורה כתוב ועבדת 

  יכול מבעוד יום 47

  הריטב"א מבאר, כי מבעוד יום היינו מערב פסח שמתחילים בה בקרבנות הפסח, ובביעור חמץ, לכך היה מן המקום
 לומר שגם מצות סיפור יציאת מצרים יתחייב משעה זו. 

 "ץ פירש דכתיב "ביום" לכך הייתי אומר שכבר ביום יתחייב.הרשב 
 

 בעבור זה לא אמרתי אלא בשעה שמצה ומרור מונחים לפניך 48

 ע המחזור ויטרי מבאר, דהיות והתורה כתבה לנו בלשון "זה" היינו כדי שבשעה שאנו אומרים את ההגדה נוכל להצבי
 ויכול להראות באצבע. באצבע, ודבר זה שייך רק בלילה, שהכל מונח לפניו, 

  ,אבודרהם פירש, שהיות והתורה כתבה בערב תאכלו מצות ואח"כ כתבה בעבור זה, משמע דזמן אמירה בזמן אכילה
 וכמו שזמן אכילה הוא רק בלילה, כמו כן זמן אמירה הוא רק בלילה.

 

 על מי הכוונה אבותינו שהיו עובדי ע"ז ? מתחילה עובדי ע"ז 49

  מבארים שהכוונה לאבותינו שהיו במצרים שהיו שטופים בעבודה זרה כמו שנאמר במכילתא רבינו מנוח והרשב"ץ
צאו וע"י שי שאבותינו במצרים היו שטופים בע"ז."משכו וקחו לכם" משכו ידיכם מע"ז והדבקו במצוות, ורואים להדיא 

מביא בעל ההגדה ראיה ממצרים נתחזקה בידם האמונה בהשי"ת והרפו מעבודה זרה. אלא שלפירוש זה קשה ממה ש
פסוק זה מיירי בפירוש על תרח. ולפי"ז מה מביאים ראיה מפסוק ש למה שאבותינו היו עובדי ע"ז מהפסוק מיהושע

 ו לעבודתו.אין פסוק זה ראיה שאבותינו היו עובדי ע"ז במצרים, אלא ראיה שהקב"ה קירבנש לכך צריך לומרזה? 

 הוא, ולפי"ז אן על אבותינו במצרים, אלא על תרח שהיה עובד ע"זאמנם רוב המפרשים מסבירים שאין הכוונה כ 
 מביא ראיה מהפסוק זה שתרח עבד ע"ז ורק אברהם התחיל בעבודת ה'.

ומבארים המפרשים שהיות שבפסוק המוזכר לעיל מוזכר בו ירידת האבות למצרים, לכך אומר ברוך  ברוך שומר הבטחתו 50
ל דברים טובים, אלא להיפך, ושכשם שמברכים על הטוב כך מברכים על הרעה, שומר הבטחתו, והיות שאינו בא לספר ע

 לכך אומרים ברוך.

בשבלי הלקט ביאר דהקב"ה חישב את הק"צ שנה שיצאו ממצרים, בק"צ שנה קודם, שהרי גזירת הגלות היו  חשב את הקץ 51
שתחילת מנין שנות הגלות היא מלידת  שנה, ולמעשה היו במצרים רק ר"י שנה, נמצא שחסר ק"צ שנה, והיינו משום 400

 יצחק, וע"ז אומר בעל ההגדה שהקב"ה חישב את הקץ, היינו את הק"צ שנה מלידת יצחק, ועי"ז יצאנו ממצרים קודם.
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ֹנִכי ְוַאֲחֵרי ֵכן ֵיְצאוּ  ן אָּ ר ַיֲעבֹדּו ּדָּ ֶ ה. ְוַגם ֶאת ַהּגֹוי ֲאש  נָּ ָּ ע ֵמאֹות ש  ם ַאְרּבַ דּום ְוִעּנּו ֹאתָּ ֶהם, ַוֲעבָּ ש  לָּ ְרכֻּ  ּבִ
דֹול.   ּגָּ

 

ֹוס. כ  ַׁ ֶאת הַׁ יה  ב ִ גְּ ֹות ו מַׁ צ  ַׁ מ  ה ֶאת הַׁ ֶ ס  כַׁ  מְּ

 

ה ְוִהיא ְמדָּ עָּ ֶ נוּ  52ש  דֹור עֹוְמִדים  ,ַלֲאבֹוֵתינּו ְולָּ ל ּדֹור וָּ כָּ ּבְ ֶ א ש  ֵלינּו ְלַכּלֹוֵתנּו, ֶאּלָּ ַמד עָּ ד עָּ ְלבָּ ד ּבִ ּלֹא ֶאחָּ ֶ ש 
ֵלינּו ְלַכלֹוֵתנוּ  ם. 53עָּ דָּ יֵלנּו ִמּיָּ רּוְך הּוא ַמּצִ דֹוש  ּבָּ  , ְוַהּקָּ

 הקדמה לדרוש ארמי אובד אבי
ליה עהנכנס לתוך שדהו ורואה פרי שביכר כורך  ,והיינו ,מי שיש לו שדה הוא מצות "ביכורים" הכידוע אחד מהמצות שנצטוו

 כתוב בפרשת כי תבוא: הגמי, ולאחר מכן מביאו לביהמ"ק ובעת הנתינה הוא מניף את הסל ואומר את הנוסח 
ְרת ָ  ְוָעִניתָ  י ֵֶרד  דוָֹ דִלְפֵני יְ  ְוָאמַּ י אֵבד ָאִבי וַּ מ ִ ְיָמהמִ ֱאלֶֹהיָך ֲארַּ ָ  ְצרַּ ָגר ש  י ָ מְ וַּ ם ְלגֹוי -ְיִהיֵתי ְמָעט וַּ ם ב ִ ָ ש 

ְצִרים  מ ִ ֵרעו  אָתנו  הַּ י ָ דֹול ָעצו ם ָוָרב: וַּ נ ו נו  ג ָ ְיעַּ ה וַּ ָ נו  ָעֵלינו  ֲעבָדה ָקש  ת ְ י ִ נ ִ וַּ ק ֶאל: וַּ ֵהי ֱאלֹ  דוָֹ דיְ  -ְצעַּ

ע  מַּ ְ ש  י ִ י ְַּרא ֶאת ֵלנו  קֹ  -ֶאת דוָֹ דיְ ֲאבֵתינו  וַּ י ֹוִצֵאנו  לַּ -ֶאתֲעָמֵלנו  וְ -ו  ְוֶאתנָעְניֵ -וַּ ָיד דוָֹ דיְ ֲחֵצנו : וַּ ִים ב ְ ְצרַּ  ִממ ִ

ְיִבֵאנו  ֶאל ו ִבְזרעַּ ֲחָזָקה  דל ו ְבאתֹות ו ְבמְפִתים: וַּ קֹום הַּ -ְנטו ָיה ו ְבמָרא ג ָ ָ מ  ת ֶ הַּ י ִ ָאֶרץ הָ -ֶאתנו  לָ -ןז ֶה וַּ

: ת ָחָלב ו ְדָבש  ז את ֶאֶרץ ָזבַּ  הַּ

בד ודורש מארמי או ,נושני (.זקט)בפסחים והגאולה.  ,לו אנו רואים בהם כעין סיכום על שיעבוד מצריםבעיון בפסוקים הל
 הרי על שיעבודהללו, שבחרו דווקא את הפסוקים את הפסוקים הללו אומרים בהגדה עם הדרושים, וטעם הדבר אבי, היינו 

היות וסדר השעבוד והגאולה שבספר ? אלא יא לחמומצרים והגאולה יש לנו פרשיות ארוכות בסדר שמות ומדוע ממרחק תב
באמירה בעלמא אלא  ןענייולאו כל מוחא סביל לבוא ולבאר את האריכות, והרי בליל הסדר אין  שמות כתובים באריכות,

( קמןדל דהיינו ע"י הדרשותסידרו חז"ל לספר יציאת מצרים ע"י שיאמר פסוקים אלו ויפרשם )לכן  בסיפור יציאת מצרים ובהבנה,
ל אב .נוי, הצעקה אל ה', מכות מצרים, ויציאתם לחרותימובא בקיצור הירידה למצרים, הע משום שבפסוקים אלו ובפרושיהם

אין ספק שכל המטרה הוא רק למי שאין דעתו רחבה להאריך כי הרי ההגדה ניתנה להמון העם, אבל המחמיר על עצמו 
 . שביציאת מצרים הרי זה משובח להאריך ולספר בשבחו של ה' בגודל חסדיו המרובים

 

 

 

 
 
 
 

 םלמצרי הירידה – ופירושו ארמי אובד אביראשון דרוש על פסוק 
ִרים כָּ א ַעל ַהזְּ ַזר ֶאּלָּ ְרעֹה לֹא גָּ ּפַ ֶ ִבינּו. ש  ֹות ְלַיֲעקֹב אָּ ֲאַרִמי ַלֲעש  ן הָּ בָּ ש לָּ ּקֵ ן 54ֵצא ּוְלַמד ַמה ּבִ בָּ ש   ְולָּ ּקֵ ַלֲעקֹור  ּבִ

נֶּ , 55ֶאת ַהּכֹל ֶ י ֹאֵבדֱאַמר: ש  דֹול, ָעצו ם  56ֲאַרמ ִּ ם ְלגֹוי ג ָ ָ י ש  ְמֵתי ְמָעט, ַוְיהִּ ם ב ִּ ָ ָגר ש  ְצַרְיָמה ַוי ָ י, ַוֵיֶרד מִּ ָאבִּ
 ָוָרב

                                                

לכאורה אינו מובן על מי כוונת המגיד "והיא שעמדה"? שאם כוונת המגיד והיא שעמדה היינו ע"י  והוא שעמדה 52
ם, א"כ מה הוא מוסיף ולנו, הלוא בברית בין הבתרים לא הבטיח שיעמוד לימין היהודים בכל ההבטחה בברית בין הבתרי

שנות גלותם. ולכן מבאר השבלי הלקט שבברית בין הבתרים הראה ה' לאברהם את הד' גליות, והיא מרומז במה שראה 
ברכוש גדול" היינו שבכל הצרות אברהם בתרדמה: "אימה" זו בבל, "חשיכה" זו מדי, וכן שאר הסימנים, "ואח"כ יצאו 
 ישתחררו מזה, וע"ז בא המגיד ואומר שהבטחה זו היא שעמדה לנו לאורך כל שנות הגלות.

ומבאר הריטב"א שבכל דור ודור קמים עלינו שונאים שרוצים לכלותינו מכוח אותו גזירת הגלות  אלא שבכל דור ודור 53
 כ יצאו ברכוש גדול" ובזה הוא מצילנו מידם.בברית בין הבתרים, אבל הקב"ה שומר הבטחתו "ואח"

ֹות צ  מ ַׁ ֶלה ֶאת הַׁ גַׁ דֹו ויְּ ֹוס ִמיָּ כ  ִניחַׁ הַׁ  .יַׁ
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ְצַרְיָמה ּבּור - ַוֵיֶרד מִּ י ַהּדִ נּוס ַעל ּפִ ָגר. 57אָּ ם ַוי ָ ָ תַּ  - ש  ִבינּו ְלִהש ְ ַרד ַיֲעקֹב אָּ לֹא יָּ ֶ ד ש  ִמְצַרִיםְמַלּמֵ א  ֵקַע ּבְ ֶאּלָּ

גּור ם לָּ ָּ ֵבד , 58ש  י כָּ , ּכִ ֶדיךָּ ר ַלֲעבָּ ֶ י ֵאין ִמְרֶעה ַלּצֹאן ֲאש  אנּו, ּכִ ֶרץ ּבָּ אָּ גּור ּבָּ ְרעֹה, לָּ ֱאַמר: ַויֹאְמרּו ֶאל ּפַ ּנֶ ֶ ש 

ֶאֶרץ ּגֶֹשן. ֶדיךָּ ּבְ א ֲעבָּ בּו נָּ ה ֵיש ְ ַען. ְוַעּתָּ נָּ ֶאֶרץ ּכְ ב ּבְ עָּ רָּ ְמֵתי ְמָעט הָּ ה - ב ִּ מָּ ֱאַמר: בְּ  ּכְ ּנֶ ֶ ְרדּו ש  ְבִעים ֶנֶפש  יָּ ש ִ

רֹב.  ַמִים לָּ ָּ כֹוְכֵבי ַהש ּ ְמךָּ יי ֱאלֶֹהיךָּ ּכְ ָּ ה ש  ה, ְוַעּתָּ ְימָּ יֲאבֹוֶתיךָּ ִמְצַרָּ ם ְלגֹוי ַוְיהִּ ָ ד – ש  יוּ ש ֶ  ְמַלּמֵ ֵאל  הָּ רָּ ִיש ְ

ִנים ּיָּ ם ְמצֻּ ָּ ֱאַמר: ּוְבֵני - ָעצו ם, ג ָדֹול. 59ש  ּנֶ ֶ מֹו ש  ְר  ּכְ רּו ַוִיש ְ ֵאל ּפָּ רָּ ְמֹאד ְמֹאד, ִיש ְ צּו ַוִיְרּבּו ַוַיַעְצמּו ּבִ

ם. ֶרץ ֹאתָּ אָּ ֵלא הָּ ּמָּ ה - 60ָוָרב ַוּתִ מָּ יךָּ  ּכְ ֶדה ְנַתּתִ ָּ ֶצַמח ַהש ּ ה ּכְ בָּ ֱאַמר: ְרבָּ ּנֶ ֶ ֲעִדי 61ש  בִֹאי ּבַ ִלי ַוּתָּ ְגּדְ י ַוּתִ ְרּבִ , ַוּתִ

                                                                                                                                                                         

וקשה, הרי לכאו' אנו באים בליל הסדר להגדיל גודל רשעות פרעה, וממילא מתבאר  על הזכריםאלא ופרעה לא גזר  54
גודל הגאולה. ולפי הדברים הללו שבא להגדיל רשעות לבן והקטנת רשעות פרעה הרי עושה מעשה הפוך ממטרת הלילה. 

 ם שבעל ההגדה בא לומר שרשעות לבן הוא גדול מאוד, וממילא אינו יכול להתקיים, משום שנשבע ה' שנצחותי' הברוך טע
ישראל לא יכלא, ממילא כשביקש לבן לעקור את הכל לא היה יכול במציאות להתקיים. אבל פרעה כשגזר על הזכרים ולא 

ו, זכרים, והיה זרע ישראל יוצא מזכרים מצריים ח"על הנקבות, ממילא מצד הטבע היה יכול להתקיים, והיה מכלה את כל ה
  וזה היה הנס שלא נתקיים גזירתו.

לכאורה קשה, מדוע נקט בעל ההגדה דווקא לבן, ולא עשו, הרי הוא ג"כ רצה להרוג את  ולבן ביקש לעקור את הכל 55
להתחכם עלינו לכלותינו,  יעקב, ומבאר הרשב"ץ שכוונת המגיד להביא ראיה מלבן דווקא, משום שהיה ראש המרשיעים

משא"כ עשו הלך בדרך הגלויה, ויותר קשה להתמודד עם רשע שעושה עצמו כאוהב גדול, ולבסוף רוצה לעקור את הכל, 
 מאשר שונא שמראה פניו כשונא וגלוי ויודע להישמר ממנו.

ת הכל, אבל לא עשה ממש? לכאורה קשה מדוע כתוב "אובד" שמשמע שביצע את זממו, הרי לבן רק ביקש לעקור א אובד 56
ומפרש הריטב"א שהיות ורצה וחשב לעשות רע, ולרשעים הקב"ה מצרף מחשבה רעה למעשה, לכן אע"פ שרק זמם, נחשב 

 כעשה.

 ?ומהיכן ידענו שהיה אנוס אנוס ע"פ הדיבור 57

  נדע שגם ירד המעשי ה' מבאר שהדיוק הוא ממה שהפסוק מיותר, והיה לפסוק לקצר ולומר ויגר במצריים, וממילא
 לשם. וטעם הדבר שלא רצה לרדת מבאר השבלי הלקט לפי שהיה יודע שעתידים בניו להישתקע שם.

 אואבודרהם פירש שהדיוק הוא ממה שאמר הקב"ה ליעקב אל תירא מרדה מצרים שמשמע שהיה יעקב מתייר. 
 ייקים זאת ממה שאמר לפרעה:שמטרת יעקב היה שלאחר שיגמרו ימי הרעב יחזור לארץ ישראל, ומד אלא לגור שם 58

י אְמרו  ֶאל ְרעה -וַּ ַּ ָאֶרץ ָלגו רפ  י ב ָ אנו  כ ִ צ אן אֵ -ב ָ רין ִמְרֶעה לַּ ֶ י ֲאש  ֲעָבֶדיָך כ ִ בו  ָכֵבד ָהָרעָ -לַּ ְ ה ֵיש  ת ָ ן ְועַּ ָנעַּ ֶאֶרץ כ ְ א ֲעָבֶדיָך נָ -ב ב ְ

ן: ֶ ש  ֶאֶרץ ג   דמשמע שכל סיבת הירידה היה רק בגלל הרעב. ב ְ

 שראל מצינים שם מלמד שהיו י 59

 ו הריטב"א מפרש, היינו שלא נתפרדו בערים, אלא היו כולם נראים וידועים במקום אחד, עד שהיו נראים לגוי היינ
 לעם מיוחד, וזה היה נס מהשי"ת, כי הפירוד הוא הגלות קשה יותר.

 אר המצרים.והזבח פסח מפרש, שהיו מסומנים ע"י שלא שינו שמם, לשונם, ולבושם, ולכך היו שונים מש 
 

רב בכמות, שהרי כבר  היש המפרשים שהכוונה עם גדול בכמות. אבל השבלי הלקט מפרש, שא"א לומר שרב הכוונ ורב 60
 אמר ועצום, שהוא ג"כ ביטוי על גודל הכמות, אלא ע"כ שרב היינו שהיה לבני ישראל תכונה של התרבות. 

  כצמח השדה נתתיך 61

 השדה שגדל בלי עמל וצער, כמו כן גדלו בני ישראל בלי צער ועמל.  האבודרהם מפרש, שהכוונה שכמו צמח 
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ה ַח, ְוַאּתְ ֵערֹם ְוֶעְריָּ ֵרְך ִצּמֵ עָּ ֹכנּו ּוש ְ ַדִים נָּ ָּ ִיים, ש  ִיְך,ֲעדָּ מָּ דָּ ֶאְרֵאְך ִמְתּבֹוֶסֶסת ּבְ ַלִיְך וָּ ֶאֱעבֹר עָּ ך  . וָּ ֹאַמר לָּ וָּ
ַמִיְך ֲחִיי, דָּ ַמִיְך ֲחִיי ּבְ דָּ ך ּבְ ֹאַמר לָּ   .וָּ

 יםצרות המצר – " ופירושווירעושני "דרשות על פסוק 
נו  ָעֵלינ ת ְ ים ַוְיַענ ו נו , ַויִּ ְצרִּ ֵרעו  ֹאָתנו  ַהמ ִּ ה.ַוי ָ ָ  ו  ֲעבָֹדה ָקש 

ֵרעו  וַ  ים ֹאָתנו   62י ָ ְצרִּ מוֹ  - ַהמ ִּ ה ּכְ מָּ ה ִנְתַחּכְ בָּ ֱאַמר: הָּ ּנֶ ֶ ן  ש  לֹו ּפֶ

ְנֵאינּו  ם הּוא ַעל ש  ה ְונֹוַסף ּגַ מָּ ה ִמְלחָּ י ִתְקֶראנָּ ה ּכִ יָּ ה, ְוהָּ ִיְרּבֶ

ֶרץ.ְוִנְלחַ  אָּ ה ִמן הָּ לָּ נּו, ְועָּ נו   ם ּבָּ ה - ַוְיַענ ו  מָּ ימּו  ּכְ ש ִ ֱאַמר: ַוּיָּ ּנֶ ֶ ש 

 ָּ יו ש  לָּ נֹות עָּ ֵרי ִמְסּכְ ם. ַוִיֶבן עָּ ִסְבלֹתָּ ים ְלַמַען ַעּנֹתֹו ּבְ ֵרי ִמּסִ

ֹתם ְוֶאת ַרַעְמֵסס.  נו  ְלַפְרעֹה. ֶאת ּפִ ת ְ ה ֲעבָֹדה ָעֵלינו   ַויִּ  - ָקש ָ

מוֹ  ֱאַמר:  ּכְ ּנֶ ֶ ֵניש  ֶרךְ  ַוַיֲעִבדּו ִמְצַרים ֶאת ּבְ פָּ ֵאל ּבְ רָּ  .63ִיש ְ

 ראלי ישצעקת בנ – " ופירושוונצעקשלישי "דרשות על פסוק 
ְרא ֶאת ָעְניֵ  ַמע יי ֶאת קֵֹלנו , ַוי ַ ש ְ ְצַעק ֶאל יי ֱאלֵֹהי ֲאבֵֹתינו , ַוי ִּ  נו .ֵלנו  ְוֶאת ַלֲחצֵ ֶאת ֲעמָ נו  וְ ַונ ִּ

ְצַעק ֶאל יי ֱאלֵֹהי ֲאבֵֹתינו   ה - ַונ ִּ מָּ ת ֶמֶלְך ִמְצַרים, ּכְ מָּ ֵהם ַוּיָּ ים הָּ ַרּבִ ִמים הָּ ֱאַמר: ַוְיִהי ַביָּ ּנֶ ֶ נֵ  ש  ְנחּו ּבְ  יַוֵיאָּ

ה ֲעבֹודָּ ֵאל ִמן הָּ רָּ ה.  64ִיש ְ ֲעבֹדָּ ֱאלִֹהים ִמן הָּ ם ֶאל הָּ תָּ ְועָּ ַ ַעל ש  קּו, ַוּתַ ְזעָּ ַמע יי ֶאת קֵֹלנו  ַוּיִ ש ְ ה - ַוי ִּ מָּ  ּכְ

ְזּכֹור ֱאלִֹהי ם, ַוּיִ תָּ ַמע ֱאלִֹהים ֶאת ַנֲאקָּ ש ְ ֱאַמר: ַוּיִ ּנֶ ֶ ם, םש  הָּ ִריתֹו ֶאת ַאְברָּ ְרא  ב.ק וֶאת ַיֲעקֶֹאת ִיְצחָּ  ֶאת ּבְ ַוי ַ

                                                                                                                                                                         

 דל הריטב"א מפרש שהכוונה כמו צמח שאם אינך גוזזו הוא נובל והולך, אבל אם אתה גוזזו אתה מעוררו, ואז הוא גו
 א יתמעט,כ"כ בני ישראל ככל שאתה מענה אותו ומצער אותו, יש לו תכונה שלא רק שהצער גורם לו של .יותר ויותר

 אלא אדרבה הוא גורם לו להתרבות יותר ויותר.
 

ומבארים רש"י והריטב"א, שלשון וירעו משמעותה תוספת רעה, וכאן הכוונה שהמצרים הרעו יותר מהראשונים,  וירעו 62
יא ראיה מפני שלבן ביקש לעקור, אבל לא חיפש תחבולות, אבל המצרים חיפשו תחבולות האיך להרע, ועל זה הוא מב

 הפסוק "הבה נתחכמה לו".מ

( מבואר: שפרך, הכוונה פה רך, היינו שבתחילה כשהתחילו המצרים להעביד את בני ישראל לא הלכו ב.בגמ' סוטה ) בפרך 63
מה בחוזק יד, אלא ההיפך, התחילו בפה רך והבטיחו גדולות ונצורות על עבודתם, וגם הבטיחו שכל עבודתם הוא אך ורק לכ

מכן יגמר העבודה. לאחר שבני ישראל התחילו לעבוד באו והכריחו אותם לעבוד יותר ויותר, וזה ימים בודדים, ולאחר 
 הכוונה בפה רך היינו שהתחילה לא התחילו בתוקף אלא רק בפה רך.

 מאמר זה פירשוהו בכמה אופנים: ויאנחו בני ישראל מן העבודה 64

 ( מבאר שבאותו העת נצטרע, ומה שמבואר כאן שמת,עה"תרש"י )  הכוונה שמצורע חשיב כמת. ואמרו לו חכמיו
תינוקות של בני ישראל, וישחטו אותם, וירחץ עצמו בדמם.  חורופאיו, שכדי שיתרפא ממחלתו הוא רק ע"י שייק

והשפתי חכמים ביאר שטעם הדבר שהוציא רש"י מפשוטו, משום שלשון הכתוב משמע שנאנחו בני ישראל משום 
 מוח.המיתה, ולכאו' היו צריכים לש

 א ו יותר, משום שחששו שממיו, וכשראו שהרשיע מקודמו, נאנחהרמב"ן מפרש שהגיע מלך חדש, וקיוו שיהיה טוב מקוד
 אבדו התקווה.

  המנחה בלולה פירש שדרך המלכים באותו העת כשמת מלך והמליכו מלך חדש, היה המלך החדש משחרר כל העבדים
 ם היתה לשוא, ממילא נאנחו.והאסורים, והם קיוו שישתחררו, וכשראו שתקוות

  והמעשי ה' פירש שבעת שהמלך מת והיו עסוקים בקבורתו והספדו, ממילא באותו העת לא שיעבדו את ישראל, והיה
נו דומה צער העבודה לאחר להם מנוחה קצרה. ממילא לאחר ששיעבדו אותם מחדש, היו נאנחים מחדש, כי אי

 המנוחה.
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ֶרְך ֶאֶרץ - ֶאת ָעְנֵינו   ּות ּדֶ ִריש  ֱאַמר: ַוַיְרא ֱאלִֹהים65זֹו ּפְ ּנֶ ֶ ה ש  מָּ נֵ  , ּכְ ַדע ֱאלִֹהים. יֶאת ּבְ ֵאל ַוּיֵ רָּ ְוֶאת  ִיש ְ
ִנים - ֲעָמֵלנו   ה .66ֵאלּו ַהּבָּ מָּ הּו  ּכְ ִליכֻּ ש ְ ה ּתַ ּלֹוד ַהְיֹארָּ ן ַהּיִ ל ַהּבֵ ֱאַמר: ּכָּ ּנֶ ֶ ל ש  ַחּיּון.ְוכָּ ת ּתְ  – ַלְחֵצנו   ְוֶאת ַהּבַ

ַחק ה ,67ֶזה ַהּדְ מָּ ִאיתִ  ּכְ ֱאַמר: ְוַגם רָּ ּנֶ ֶ ר ִמְצַריםש  ֶ ַחץ ֲאש  ם.  י ֶאת ַהּלַ  לֲֹחִצים ֹאתָּ

 צריםה ממהיציא – " ופירושוויוציאנורביעי "דרוש על פסוק 
ְצַרים מִּ ֵאנו  יי מִּ ְזרַֹע ְנטו ָיה ַוי ֹוצִּ ָיד ֲחָזָקה ו בִּ דֹל, ו בְ ב ְ ים.ו ְבמֹפְ  ֹאתֹות, ו ְבמָֹרא ג ָ  תִּ

ְצַרים מִּ ֵאנו  יי מִּ ף,לֹא ַעל ְיֵדי מַ  - ַוי ֹוצִּ רָּ ָּ ְך, ְולֹא ַעל ְיֵדי ש  רּוְך הּוא  ְולֹא ַעל ְלאָּ דֹוש  ּבָּ א ַהּקָּ ִליַח, ֶאּלָּ ָּ ְיֵדי ש 

ְכבֹודֹו ּוְבַעְצמוֹ  ֱאַמר68ּבִ ּנֶ ֶ י ְבֶאֶרץ ִמְצַרים, ש  ַבְרּתִ לַּ  : ְועָּ ה,ּבַ ה ַהזֶּ יִתי ְילָּ ֶאֶרץ ִמְצַרים ְוִהּכֵ כֹור ּבְ ל ּבְ ם  ּכָּ דָּ ֵמאָּ

ל ֱאלֵֹהי ִמְצַריםְוַעד בְּ  ה, ּוְבכָּ ִטים ֵהמָּ פָּ ה ש ְ ֶ ְצַריםְוָעַבְרת ִּ . ֲאִני יי. 69ֶאֱעש  ְיָלה י ְבֶאֶרץ מִּ ל ַ ֲאִני  - 70ַהז ֶה ב ַ

ךְ  ְצַרים ְולֹא ַמְלאָּ ֶאֶרץ מִּ ל ְבכֹור ב ְ י כ ָ יתִּ כ ֵ ףִני וְ אֲ  - ְוהִּ רָּ ָּ ְצַרים לֹא ש  ים ו ְבָכל ֱאלֵֹהי מִּ ָפטִּ ה ש ְ  - ֶאֱעש ֶ

ִליַח. ָּ י יי ֲאִני ולֹא ַהש ּ ָיד ֲחָזָקה .71ֲאִני הּוא ולֹא ַאֵחר - ֲאנִּ ֶבר - ב ְ ה ַיד72זֹו ַהּדֶ ֱאַמר: ִהּנֵ ּנֶ ֶ ה ש  מָּ ה  , ּכְ יי הֹויָּ

גְּ  ֲחמִֹרים, ּבַ ּסּוִסים, ּבַ ֶדה, ּבַ ָּ ש ּ ר ּבַ ֶ ִמְקְנךָּ ֲאש  ר ּבְ קָּ ּבָּ ים, ּבַ ֵבד ְמֹאד.ַמּלִ ֶבר ּכָּ ְזרַֹע ְנטו ָיה ּוַבּצֹאן, ּדֶ זֹו  - ו בִּ

                                                

זירה החמורה שכל בן היאורה תשליכהו, הלך כל אחד וגירש את אשתו כדי שלא היות וראו את הג פרישות דרך ארץ 65
 יוולד להם בנים, ויצטרכו לזרוק אותם ליאור.

ומבארים הראשונים טעם הדבר שהבנים נקראו עמל היות והם עמל האדם ומעשה ידיו, כי כמה  ואת עמלנו אלו הבנים 66
ענו בני ישראל למה לנו נשים ועמלנו הולך לריק, דהרי פרעה גזר עמל האדם מתייגע לגדלם. ובא בעל ההגדה לומר שט

להשליך אותו ליאור. וזה מביא בעל ההגדה ראיה שטענתם היה שעמלם היה לריק, ולכך הוא מביא את הפסוק כל הבן 
 הילוד היאורה תשליכוהו. אבל אינו מביא ראיה שבנים נקראו עמל.

  זה הדחק 67

 נסו למצרים בשבעים נפש הושיבם יוסף בארץ גושן, ולאחר שנתרחבו ולא היתה הארץהרבינו בחיי מבאר, שמפני שנכ 
מכילה אותם כי היתה הברכה מצויה בהם, ומצרים לא היו מניחים אותם להתרחב בארץ, אלא היו לוחצים ודוחקים 

 אותם שישארו לגור רק בארץ גושן ולא במקום אחר, ולכן היה המקום צר בעבורם. 

 ,שהדחק היינו לאחר שמשה הגיע לפרעה ואמר לו שישלח את בני ישראל, וכתוצאה הלך פרעה והעלה  אבודרהם פירש
יותר את העבודה ע"י שגזר שבני ישראל צריכים להביא גם את התבן, וזה היה הדחק שדחקו את בני ישראל להביא 

 לבנים כמקודם, וגם לקושש תבן.
] 

שהכוונה בזה על מכת בכורות שעל ידה יצאנו ממצרים, ומכה זו לא  ומבאר השבלי הלקט בעצמובכבודו ואלא הקב"ה  68
 היתה ע"י מלאך וכו', אלא הקב"ה בכבודו ובעצמו, ומביא על זה ראיה מהפסוק ועברתי שמשמע שהקב"ה בעצמו עבר.

ומבואר במכילתא, שאם היה של עץ נרקבת, של מתכת נמסת ונתכת לארץ, ובזה  ובכל אלהי מצרים אעשה שפטים 69
 נודע שמכת ה' היתה זאת משום שנקם בכל האלילים.

ומבאר האורחות חיים שלומדים מהמילים ועברתי והכיתי וכו' והטעם שלומדים ממילים אלו הוא מפני  ועברתי וכו' 70
 שהפסוק משמע למיעוט, שאל"כ היה לו לכתוב ועבר ה' בארץ כשם שכתב בשאר מקומות.

הם ג' המיעוטים, ורוב הפרושים הם ע"ד הקבלה. ובאלשיך פירש שהיה ג' דברים  בג' מיעוטים הללו נתרבו הפרושים מה 71
במצרים: א(הפלאת ישראל שלא יקבלו מכות מצרים, וזה היה אפשר ע"י מלאך סתם, וז"ש אני ולא מלאך. ב(עצם נתינת 

 , והיה אפשר ע"י שליחתהמכות היה אפשר ע"י שרף, שהוא מלאכי הדין, וע"ז אמר אני ולא שרף. ג( הלקאת אלוהי מצרים
 כוח טומאה גדול המבטלם, וכוח טומאה זו מכונה בשם "אחר", וע"ז אמר אני ולא אחר.

 ובמדרש רות מבואר בשם ר' לוי דהוי גזירה שווה "יד" חזקה, להנה "יד" ה' הויה הכתוב במכת דבר. ביד חזקה זו הדבר 72
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ה  ,73ַהֶחֶרב מָּ ַלִים.ּכְ ה ַעל ְירּושָּ דֹו, ְנטּויָּ יָּ ה ּבְ לּופָּ ֱאַמר: ְוַחְרּבֹו ש ְ ּנֶ ֶ דֹל  ש  ה -ו ְבמָֹרא ג ָ ִכינָּ ה  ,74זֹו ִגּלּוי ש ְ מָּ ּכְ

ה ֱאלִֹהים ֱאַמר: אֹו ֲהִנּסָּ ּנֶ ֶ בֹ  ֹש  ה לָּ קָּ ד ֲחזָּ ה ּוְביָּ מָּ ֹאֹתת ּוְבמֹוְפִתים, ּוְבִמְלחָּ ַמּסֹת ּבְ ַקַחת לֹו גֹוי ִמֶקֶרב ּגֹוי ּבְ א לָּ

ה לָּ  ָּ ש  ר עָּ ֶ ֹכל ֲאש  דִֹלים, ּכְ ִאים ּגְ ה, ּוְבמֹורָּ ִמְצַרים ּוִבְזרֹוַע ְנטּויָּ . ֶכם יי ֱאלֵֹהיֶכם ּבְ ֶזה  - ו ְבֹאתֹותְלֵעיֶניךָּ

ֶטה נֶּ  ,75ַהּמַ ֶ ה ש  מָּ ה ַהזֶּה ֱאַמרּכְ ּטֶ ֹאֹתת. : ְוֶאת ַהּמַ ה ּבֹו ֶאת הָּ ֶ ֲעש  ר ּתַ ֶ , ֲאש  ְדךָּ יָּ ח ּבְ ּקַ יםּתִ ם - ו ְבמְֹפתִּ , 76ֶזה ַהּדָּ

ה  מָּ ֶרץ. ּכְ אָּ ַמִים ּובָּ ָּ ש ּ י מֹוְפִתים ּבַ ַתּתִ ֱאַמר: ְונָּ ּנֶ ֶ  ש 

 
ן יְמרֹות ָעש ָ ם ָוֵאש  ְותִּ  .77ד ָ

ר ַאֵחר בָּ ָיד ֲחָזָקה: 78ּדָּ ִים - ב ְ ּתַ ְ ָיה ו בִּ , 79ש  ִים,  -ְזרַֹע ְנטו  ּתַ ְ דֹלש  א ּגָּ ִים,  - ּוְבמֹרָּ ּתַ ְ ִים,  - ו ְבֹאתֹותש  ּתַ ְ ש 

ים ִים. - ו ְבמְֹפתִּ ּתַ ְ  ש 

ר ַמּכֹות ֶ ְצִרים 80ֵאּלּו ֶעש  רּוְך הּוא ַעל ַהּמִ דֹוש  ּבָּ ֵהִביא ַהּקָּ ֶ ִמְצַרים, ְוֵאלּו ֵהן:  ש    ּבְ

                                                

שה "ומת כל בכור בארץ מצרים", אמרו הבכורות מה אנו מתים ומבאר הכל בו, שמכת חרב היינו בשעה שאמר מ זו החרב 73
 עבור אלו, באו ואמרו לפרעה שישלח את בני ישראל, ומ"מ לא שמע אליהם, קמו ועשו מלחמה ונהרגו הרבה מהמצרים, וזה

 היה מכת חרב, וגמרינן ג"ש נטויה נטויה.

ם בארץ מצרים אע"פ שהיתה עיר מליאה גלולים וכל ומבארים הריטב"א ואבודרהם, שהקב"ה נגלה אליה זו גלוי השכינה 74
 זה כדי לקיים את מה שהבטיח ליעקב "ואנוכי" גם אעלך גם עלה, ונאמר ויאמר ה' אל משה ואמרו רז"ל שהקול נשמע בכל

 ארץ מצרים. והטעם שגילוי שכינה נקרא מורא בעבור שהרואה פני השכינה ירא מאוד ונרתע ונופל על פניו.
 

 ומבאר הרשב"ץ, הטעם שקורא למטה אותות, בעבור שבה נעשו האותות, וגמרינן ג"ש אותות אותות. ה המטהובאותות ז 75
 

וגמרינן ג"ש מופתים מופתים. ואין מקום לומר שמופתים היינו אש ותמרות עשן, שהרי ביציאת מצרים  ובמופתים זה הדם 76
 לא ידענו שהיה אש ותמרות עשן.

 מופתים בשמים דם ואש ותמרות עשן, ונפסק רק מטעם המנהג לשפוך יין. הוא המשך לחלק דלעיל ונתתי 77

ומבאר האבודרהם, שטעם הדבר שמביא עוד פירוש, מכיוון שעד עתה פירש הפסוקים באופן שמשמע ממנו רק  דבר אחר 78
רה חילקו חלק המכות, וכעת הוא מביא עוד פירוש שעי"ז משמע ממנו כל העשר מכות. וכתב בספר טעמא דקרא, שלכאו

. התנא לחמישה קבוצות, והסיבה: דם צפרדע שתיהם מן היאור, כמ"ש ושרץ היאור צפרדעים. כינים ערוב שתיהם בעלי חיים
דבר שחין שתיהם מיתה, מכיון ששחין ידוע שמצורע חשיב כמת. ברד ארבה שתיהם מן השמים. חשך בכורות שתיהם עניין 

 כורות הלכו לגהינום. אחד הוא, משום שחושך מן הגהינום, ומכת ב

 מהיכן ראינו שיד חזקה שתיים ? ביד חזקה שתיים 79

  הרשב"ם והריטב"א מפרשים מדכתיב ביד חזקה וזרוע נטיה ולא כתב בקיצור ביד ובזרוע ובאות ובמופת וכו' מזה
 משמע לילפותא אתא.

 יים אף כאן שתיים, מורא גדול ונאמר להלן במוראים גדולים מה להלן שתהשבלי הלקט מפרש דנאמר כאן ו
 ומדמורא גדול אף יד חזקה וזרוע נטיה וכו' שתיים.

 

 :מתוך ילקוט שמעוני-טעמי המכות 80

 

 דם
דכתיב וימלא שבעת  פורענותאאמר ליה הקב"ה למשה בדבר שנתגאה בו ואמר לי יאורי בו אתחיל 

 .ימים אחרי הכות ה' את היאור

"ךְּ  צַׁ ֹות דְּ כ  מַׁ ר הַׁ ..., ֶעש ֶ ֵאש  ם וָּ ת דָּ ֲאִמירַׁ ֹוס ב ַׁ כ  ה ִמן הַׁ ָּ ִטיף ִטפ  הַׁ ד, ט"נֹוֲהִגין לְּ חַׁ יַׁ "ב, ב ְּ חַׁ אַׁ "ש  ב ְּ דַׁ ם. זעַׁ עַׁ ַׁ  פ 
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 כא

ם ים עַפרדֵ צֶ  ּדָּ ּנִ ֶבר ּכִ רֹוב ּדֶ ִחין עָּ ה ש ְ ד ַאְרּבֶ רָּ ךְ  ּבָּ ֶ כוֹ מַ  חֹש  ת ּבְ  רֹותּכַ

ִנים ֶהם ִסּמָּ ה נֹוֵתן ּבָּ יָּ ה הָּ י ְיהּודָּ ַאַח"ב. 81ַרּבִ ַצ"ְך ַעַד"ש  ּבְ  ּדְ

                                                                                                                                                                         

 צפרדע
אומה  לאבדדולו ומחיתו במים ויפרע ממצרים שבקשו אמר הקב"ה יבוא דבר שג צפרדעיםאחר דם 

 .למיםשעתידה לקבל תורה שהיא משולה למים שנאמר הוי כל צמא לכו 

 כינים
לאבד אומה משולה  שבקשואחר זאת כנים אמר הקב"ה יבוא דבר שנברא מעפר ויפרע ממצרים 

 .לעפר שנאמר ושמתי את זרעך כעפר הארץ

 ערוב
אומה  לאבדיבואו אריות נחשים ודובים ויפרעו ממצרים שבקשו ערוב אמר הקב"ה  זאתאחר 

 .זאב וגו' בנימין ,דן יהי דן נחש עלי דרך ,גור אריה יהודה ,המשולה לחיות

 דבר
לאבד אומה המוסרת עצמה  שבקשואחר זאת דבר אמר הקב"ה יבוא דבר שממית ויפרע ממצרים 

 .היום כלשנאמר כי עליך הורגנו  ,למיתה על יחוד שמי

 שחין
ויפרע ממצרים שבקשו  הכבשןמלא חפנים פיח כבשן אמר הקב"ה יבוא העולה מן  ,אחר זאת שחין

 .חנניה מישאל ועזריה בכבשן האש כשדיםלאבד אומה שמסרה עצמו למיתה, אברהם באור 

 ברד
לבן כשלג ויפרע ממצרים שבקשו לאבד אומה שאני  שהואאחר זאת ברד אמר הקב"ה יבוא ברד 

 .שנאמר אם יהיו חטאיכם כשנים כשלג ילבינו עונותיהםבין עתיד להל

 ארבה
"ה יבוא ארבה שנקרא חילי הגדול ויפרע מצרים שבקשו לאבד אומה הקבאחר זאת ארבה אמר 

 חיילות שנאמר והוצאתי את צבאותי, שנקראו

 חשך
ומה שהוא מובדל מן האור ויפרע ממצרים שבקשו לאבד א חשךאחר זאת חשך אמר הקב"ה יבוא 

 .האומותהמובדלת מן 

מכת 
 בכורות

ממצרים שבקשו  ואפרעאמר הקב"ה אני עובר בתוך מצרים בחצי הלילה  ,אחר זאת מכת בכורות
ויחלק עליהם לילה, ובזכות עשרה נסינות  שנאמרלאבד בני אברהם אוהבי שחלק לילה לאבד אויבי 

 .מכות עשרשנתנסה ונמצא שלם הכם 

 
 עוד הוסיף:

מורדת עליו מהו עושה משלח  כשהמדינהדם הביא הקב"ה עליהם את המכות, מלך בשר ודם בטכסיס בשר ו
אמת המים שלהם אם חוזרין מוטב ואם לאו הוא מורה בהן חצים  סוכרלגיונות והן מקיפין עליה, בתחלה הוא 

ם הרבה, אם ואוכלוסי לגיונותמוטב ואם לאו זורק בהן נפט, אם חוזרין מוטב ואם לאו מגרה בהן  חוזריןאם 
חוזרין מוטב ואם לאו הורג הגדולים שבהם, כך הקב"ה  אםחוזרים מוטב ואם לאו אוסר אותן בבית האסורין, 

חזרו הביא  לאשל מלכים בתחלה סכר אמת המים שלהן שנאמר ויהפוך לדם יאוריהם,  בטכסיסבא על מצרים 
שהיו נכנסים בגופם של מצריים כחץ  יםהכנעליהם קולנים אלו הצפרדעים, לא חזר והביא עליהם החצים אלו 

זה הברד, אחר כך גירה בהן אוכלוסין הרבה זה ארבה, ואח"כ נתנם  בליסטראהזה, לא חזרו השליך עליהם אבני 
 ,בכורהאסורים זה החשך, לא חזרו והרג כל הגדולים שבהם שנאמר וה' הכה כל  בבית

 

 רבי יהודה היה נותן בהם סימנים  81

 שים שטעם הסימנים שרבי יהודה היה נותן, היינו לומר שאל תאמר שאין מוקדם ומאוחר רש"י והרמב"ם מפר
 בתורה והמכות הכתובים בתורה נתנו בסדר אחר לכך נתן סימנים, לומר שהיו בסדר זה. 

  .הריטב"א מפרש שכך היו חקוקות במטה 

 ך נתן להם סימנים כדי לקצר.ואבודרהם מפרש שטעם הסימנים מפני שלעולם ישנה אדם לתלמודו דרך קצרה, לכ 

 והראשונים נתנו עוד טעמים:



 של               פסח     הגדה       
 

 

 

 

 כב

 

 82מכות הים היו גדולים מהמכות שבמצרים
ִין ַאּתָּ  ִליִלי אֹוֵמר: ִמּנַ י יֹוֵסי ַהּגְ ְצִרים הַרּבִ קּו ַהּמִ לָּ ֶ ִמְצַרים אֹוֵמר ש  ר ַמכּ  ּבְ ֶ קּו חֲ ֶעש  ם לָּ ים ֹות ְוַעל ַהיָּ ִ ִמש ּ

ִמְצַרים ים  ַמה הּוא ַמּכֹות  ּבְ ּמִ ע ֱאלִֹהיםאֹוֵמר ַויֹאְמרּו ַהַחְרטֻּ ְרעֹה: ֶאְצּבַ ם מַ 83ִהוא ֶאל ּפַ  ה הּוא, ְוַעל ַהּיָּ
ְר  ם ֶאת א אֹוֵמר ַוּיַ עָּ יְראּו הָּ ִמְצַרים, ַוּיִ ה יי ּבְ ָּ ש  ר עָּ ֶ ה ֲאש  דֹלָּ ד ַהּגְ ֵאל ֶאת ַהיָּ רָּ ה ִיש ְ ֶ יי ּוְבמש  ֲאִמינּו ּבַ יי, ַוּיַ

ר ַמּכֹות. ֶ ע ֶעש  קּו ְבֶאְצּבַ ה לָּ מָּ ִמְצַרים  ַעְבדֹו. ּכַ ה ּבְ קּו ֶעש ֶ ֱאמֹור ֵמַעּתָּ קוּ  ר ַמּכֹותלָּ ם לָּ ים ְוַעל ַהּיָּ ִ  ֲחִמש ּ
 ַמּכֹות. 

י  דֹוש  84אֹוֵמר ֱאִליֶעזֲרַרּבִ ֵהִביא ַהּקָּ ֶ ה ש  ה ּוַמּכָּ ל ַמּכָּ ּכָּ ֶ ִין ש  ִמְצַרִיםּבָּ  : ִמּנַ ְצִרים ּבְ ל  רּוְך הּוא ַעל ַהּמִ ֶ ה ש  ְיתָּ הָּ

ע ַמּכֹות  ֱאַמר: ַאְרּבַ ּנֶ ֶ ִעים.ש  ַלַחת ַמְלֲאֵכי רָּ ה, ִמש ְ רָּ ַזַעם ְוצָּ ה וָּ ם ֲחרֹון ַאּפֹו, ֶעְברָּ ח ּבָּ ּלַ ַ ה ְיש   - ֶעְברָּ

ַזַעםַאַחת,  ִים,  - וָּ ּתַ ְ הוְ ש  רָּ ,  - צָּ לש  ָּ ִעים ש  ַלַחת ַמְלֲאֵכי רָּ עַאְר  -ִמש ְ קּו ּבַ ִמְצַרים לָּ ה ּבְ . ֱאמֹור ֵמַעּתָּ

ִעים ַמּכֹות אַתִים ַמּכֹות.  ַאְרּבָּ קּו מָּ ם לָּ  ְוַעל ַהּיָּ
י ֲעִקיֶבא ל ַמּכָּ  ַרּבִ ּכָּ ֶ ִין ש  האֹוֵמר: ִמּנַ דוֹ שֵהבִ  ה וַמּכָּ רּוְך הּוא על ַהמִּ ִיא ַהּקָּ ִמְצרַ  םְצִריש  ּבָּ ל ּבְ ֶ ה ש  ְיתָּ ים הָּ

ֵמש  ַמּכֹות ֱאַמר: חָּ ּנֶ ֶ ַלחַ יְ  ש  ה, ִמש ְ רָּ ַזַעם ְוַצָּ ה וָּ ם ֲחרֹון ַאּפֹו, ֶעְברָּ ח ּבָּ ּלַ ַ עִ ת ַמלְ ש   -ים. ֲחרֹון ַאּפוֹ ֲאֵכי רָּ

הַאַחת,  ִים,  - ֶעְברָּ ּתַ ְ ַזַעםש  ,  - וָּ לוש  ָּ הש  רָּ ע, אַ  - ְוצָּ ִעיםְרּבַ ַלַחת ַמְלֲאֵכי רָּ : ה. ֱאמֹור ֵמַעּתָּ ֵמש  חָּ  - ִמש ְ

ים ִ קּו ֲחִמש ּ ִמְצַרים לָּ ים  ֹותַמכּ  ּבְ ִ קּו ֲחִמש ּ ם לָּ אַתִים ַמּכֹות. ְוַעל ַהּיָּ  ּומָּ
 
 

                                                                                                                                                                         

 שבלי הלקט ראב"ן רשב"ם 

 דם צפרדע בהתראה, כינים ללא התראה. ע"י אהרן במטה מכות בארץ דצ"ך

 ערוב דבר בהתראה, שחין ללא התראה. ע"י משה שלא במטה מכות מקריות עד"ש

 בא"ח
מכות מן 

 רהאווי
 ה, חושך ללא התראה.ברד ארבה בהתרא ע"י משה במטה

 בכורות
 ושיתף בכורות עם בא"ח כי אין לו בן זוג

 
 

( מבאר שמכות הים שקיבלו המצרים היו מידה כגד מידה מטעם שהם זרקו את בכורי ישראל למים, ברכות ט.המהרש"א ) 82
ו ה' לבני ישראל שישאלמשום כך הטביע הקב"ה את המצרים בים. וכדי שהמצרים יחליטו לרוץ אחרי בני ישראל, לכך ציוה 

 מהמצרים את נכסיהם, ולא יבקשו במתנה, אע"פ שאילו היו מבקשים מהם במתנה היו נותנים, שהרי המצרים היו בפחד שמא
ימתו כולם. אלא שהקב"ה רצה להטעות את המצרים שיחשבו שבני ישראל אינם רוצים לשהות במדבר כי אם שלושה ימים 

תנה אלא "שואלים", ולכך אח"כ ששמעו שאין בני ישראל רוצים לחזור החליטו לרדוף כפי שאמרו, ולכך אינם מבקשים מ
 אחרי בני ישראל, וכך יצא הנס הגדול של קריאת ים סוף.

ומקשה הריטב"א האיך הוא מדייק מאמירת אצבע אלוקים על כל המכות שהיו במצרים, הלוא אצבע  אצבע אלוקים הוא 83
 כ מנלן שכל עשרת המכות יחדיו קרואים "אצבע" אולי רק מכת כינים לבדה אצבע, א"כאלוקים נאמרה רק במכת כינים, א"

על הים לקו רק חמשה מכות? וזבח פסח תירץ שאע"פ שהפסוק מיירי רק על כינים בלבד מ"מ על כל המכות נמנו וגמרו 
 שהוא אצבע, והראיה שמשם ואילך לא ניסו עוד לעשות כמותן.

לדעת רבי עקיבא המילה חרון אף ג"כ מיותר ולכן אפשר ללמוד ממנו ג"כ על מכות,  עקיבא מחלוקת רבי אליעזר ורבי 84
 אבל לדעת רבי אליעזר המילה חרון אף אינו מיותר לכך יש רק ארבעה מילים מיותרות לדרשה.
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 כמה מעלות להשי"ת ולכן מצווה להללו ולשבחו
ה מָּ ֵלינו ּכַ קֹום עָּ ! 85ַמֲעלֹות טֹובֹות ַלּמָּ ּּ 

נּו ִמִמְצַריםִאּלּו הֹוִצי ִטים, אָּ פָּ ֶהם ש ְ ה ּבָּ ָּ ש  ֵיינּו.     ְולֹא עָּ  ּדַ
ִטיםאִ  פָּ ֶהם ש ְ ה ּבָּ ָּ ש  ה ֵבאלֵֹהיֶהם,לֹ , ו86לּו עָּ ָּ ש  ֵיינּו.      א עָּ  ּדַ

כֹוֵריֶהם, ַרג ֶאת ּבְ ה ֵבאלֵֹהיֶהם, ְולֹא הָּ ָּ ש  ֵיינּו.     ִאלּו עָּ  ּדַ
ם מֹונָּ נּו ֶאת מָּ ַתן לָּ כֹוֵריֶהם ְולֹא נָּ ַרג ֶאת ּבְ ֵיינּו.     ,87ִאלּו הָּ  ּדַ
ם נּו ֶאת ַהּיָּ ַרע לָּ ם ְולֹא קָּ מֹונָּ נּו ֶאת מָּ ַתן לָּ יֵ     ,88ִאלּו נָּ  ינּו. ּדַ

רַ  ם ְולֹא ֶהֱעבִ ִאלּו קָּ נּו ֶאת ַהּיָּ ה,ע לָּ בָּ רָּ חָּ תֹוכֹו ּבֶ נּו ּבְ ֵיינּו.    ירָּ  ּדַ
ַקע צָּ ִאלּו ֶהֱעבִ  ה ְולֹא ש ְ בָּ רָּ חָּ תֹוכֹו ּבֶ נּו ּבְ תֹוכוֹ ירָּ ֵיינּו.    89ֵרנּו ּבְ  ּדַ

ִעי ִאלוּ  ר ַאְרּבָּ נּו ּבִמְדּבָּ ְרּכֵ ק צָּ תֹוכֹו ְולֹא ִסּפֵ ֵרנּו ּבְ ָּּ ַקע ֶצַ הש ִ נָּ ָּ ֵיינּו.   90ם ש   ּדַ
ן נּו ֶאת ַהּמָּ ה ולֹא ֶהֱאִכילָּ נָּ ָּ ִעים ש  ר ַאְרּבָּ נּו ּבִמְדּבָּ ְרּכֵ ק צָּ ֵיינּו.   91ִאלּו ִסּפֵ  ּדַ

ת, ִאלוּ  ּבָּ ַ נּו ֶאת ַהש  ַתן לָּ ן ְולֹא נָּ נּו ֶאת ַהּמָּ ֵיינּו.     ֶהֱאִכילָּ  ּדַ
נּו ִלְפֵני הַ  ת, ְולֹא ֵקְרבָּ ּבָּ ַ נּו ֶאת ַהש  ַתן לָּ ֵיינּו.    ,92ר ִסיַניִאלּו נָּ  ּדַ

                                                

  כמה מעלות טובות 85

 בות שנזכרו לענין הרשב"ץ פירש שהיות והתחלנו בפסוק שאומר מי שמביא ביכורים, לכך אנו ממשיכים בטו
 הביכורים, והוא ענין בית המקדש, שבזה אנו רואים רחמיו המרובים שנתרצה לנו במתנה מועטת זו.

 .במדרש הגדה כתב ששבח זו היא הכנה להלל, שאנו מבארים עד כמה יש לנו להודות ולשבח את הבורא 
] 

רים ולא היה עושה שפטים היה די לישראל, ומבאר הזבח פסח שאם ה' היה מוציא אותנו ממצ ולא עשה בהם באלהיהם 86
 ומה שעשה נקמה באלהי מצרים היה תוספת טובה לנו.

] 

ומבאר הזבח פסח שאע"פ שהקב"ה הבטיח לאברהם אבינו ע"ה "ואחרי כן יצאו ברכוש גדול"  ולא נתן לנו את ממונם 87
ה דרגות, והיה יכול להסתפק בנתינה גדולולכאו' האיך אפשר לומר ולא נתן לנו את ממונם, אלא שבלקיחת הממון יש כמה 

 ודי בזה, אבל ה' גרם שבני ישראל ירוששו את המצריים והשאירו אותם ריקים לגמרי, וזה היה תוספת טובה.
] 

ומבארים הראשונים שבעצם היה אפשר לעשות ניסים אחרים שאינם ניסים גלוים כ"כ, ומה שעשה  ולא קרע לנו את הים 88
ו היינו בשביל שרצה ה' להראות חיבתו לעיני העמים שבשביל ישראל הוא מוכן לשדד את המערכות ה' ניסים גדולים כאל

 ולעשות ניסים גדולים שאינם מדרך הטבע.
] 

ומבארים הרשב"ם ואבודרהם שהיה יכול לסגור הים אחרינו והמצרים ילכו לדרכם, ועכ"ז נתן  ולא שקע צרינו בתוכם 89
 יכלו לשקוע בתוכו. והזבח פסח מפרש שהרי קריעת ים סוף היה פלא עצום ואינו מדרך למצרים להיכנס לים כדי שאחר כן

הטבע כלל, וא"כ המצרים בראותם נס גדול כזה שאינו מדרך הטבע היה לכאורה צריכים לקבל פיק ברכים וללכת אחורנית 
 ס הגדול של טביעת המצריים.ולברוח, אבל ה' הכביד ליבם לרדוף אחרי בני ישראל, וע"י זה היה אפשר לעשות את הנ

] 

ומבאר הרשב"ם שהיה להם בהמות והיו יכולים לשחוט לעצמם בשר ולאכול, ומ"מ נתן להם  ולא סיפק צרכינו במדבר 90
 ה' לאכול כדי שלא יצטרכו לאכול את בהמתם.

 

ל מיוחד והוא המן, ומבארים הראשונים שה' היה יכול לתת להם אוכל פשוט, ומ"מ נתן להם אוכ ולא האכילנו את המן 91
 שכידוע, היה המן מזון שמלאכי השרת ניזונים בו.

] 
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ה נּו ֶאת ַהּתֹורָּ ַתן לָּ נּו ִלְפֵני ַהר ִסיַני, ְולֹא ַנָּ ֵיינּו.    .93ִאלּו ֵקְרבָּ  ּדַ
נּו ְלֶאֶרץ ה ְולֹא ִהְכִניסָּ נּו ֶאת ַהּתֹורָּ ַתן לָּ ֵאל, ִאלּו ַנָּ רָּ ֵיינּו.    ִיש ְ  ּדַ

נּו ְלֶאֶרץ ִאלוּ  נּו ֶאת ִהְכִניסָּ ה לָּ נָּ ֵאל ְולֹא בָּ רָּ ה ִיש ְ ִחירָּ ית ַהּבְ ֵיינּו.   ּבֵ  ּדַ
ה מָּ נּו ִמִמצְ  ַעל ַאַחת, ּכַ הֹוִציאָּ ֶ ֵלינּו: ש  קֹום עָּ ֶלת ַלּמָּ ּפֶ ה ּוְמכֻּ ה ְכפּולָּ ה, טֹובָּ מָּ ה בָּ ַרים, וְ וּכַ ָּ ש  ִטים, עָּ פָּ ֶהם ש ְ

רַ  ם, ְוקָּ מֹונָּ נּו ֶאת מָּ ַתן לָּ כֹוֵריֶהם, ְונָּ ַרג ֶאת ּבְ ה ֵבאלֵֹהיֶהם, ְוהָּ ָּ ש  נוּ ְועָּ תֹוכֹו  וּ נֶהֱעִבירָּ ם, וְ ּיָּ ֶאת הַ  ע לָּ ּבִ
ַקע  ה, ְוש ִ בָּ רָּ חָּ ֵרנּו ּבֶ ה, ְוֶהאֱ צָּ נָּ ָּ ִעים ש  ר ַאְרּבָּ נּו ּבִמְדּבָּ ְרּכֵ ק צָּ תֹוכֹו, ְוִסּפֵ נוּ ּבְ נּו אֶ ֶאת ַהּמָּ  ִכילָּ ַתן לָּ ת ן, ְונָּ

נּו  ה, ְוִהְכִניסָּ נּו ֶאת ַהּתֹורָּ ַתן לָּ נּו ִלְפֵני ַהר ִסיַני, ְוַנָּ ת, ְוֵקְרבָּ ּבָּ ַ אֵ יִ  ְלֶאֶרץַהש  רָּ הש ְ נָּ נּו ֶאת  ל, ּובָּ ית לָּ ּבֵ
ר ַעל  ה ְלַכּפֵ ִחירָּ  ל ֲעֹונֹוֵתינּו. ּכָּ ַהּבְ

 ביאור הג' מצוות דפסח
ה יָּ ְמִליֵאל הָּ ן ּגַ ַסח ַרּבָּ ּפֶ ִרים ֵאּלּו ּבַ בָּ ה ּדְ ָּ לש  ַמר ש ְ ּלֹא אָּ ֶ ל ש  תוֹ 94אֹוֵמר: ּכָּ א ְיֵדי חֹובָּ צָּ , ְוֵאלּו ֵהן: 95, לֹא יָּ

ה וּ  ַסח, ַמצָּ רֹור. ּפֶ  מָּ

 ַׁ יה  ב ִ גְּ הַׁ לֹא לְּ ֵהר ש ֶ ִיזָּ רֹועַׁ וְּ זְּ ל הַׁ ד עַׁ יָּ ֶאה ב ַׁ רְּ ה. אוֹ מַׁ   תָּ

ַסח ה ּפֶ ּום מָּ ם, ַעל ש  ה ַקיָּ יָּ ש  הָּ ְקּדָּ ית ַהּמִ ּבֵ ֶ ְזַמן ש  יּו ֲאבֹוֵתינּו אֹוְכִלים ּבִ הָּ ֶ רּוְך  96ש  דֹוש  ּבָּ ַסח ַהּקָּ ּפָּ ֶ ּום ש  ַעל ש 

ִמְצַרי י ֲאבֹוֵתינּו ּבְ ּתֵ ֵניהּוא ַעל ּבָּ י ּבְ ּתֵ ַסח ַעל ּבָּ ר ּפָּ ֶ ַסח הּוא ַליי, ֲאש  ם ֶזַבח ּפֶ ֱאַמר: ַוֲאַמְרּתֶ ּנֶ ֶ ֵאל  ם, ש  רָּ ִיש ְ
ִמְצַרים ְגּפֹו ֶאת ִמצְ  ּבְ נָּ ילַריםּבְ ינּו ִהּצִ ּתֵ חווּ וַ  , ְוֶאת ּבָּ ּתַ ְ ש ּ ם ַוּיִ עָּ ּקֹד הָּ  .ּיִ

 

אְּ  רְּ ים ואֹוֵמר:  ה ֶאתמַׁ ב ִ סֻׁ מְּ ֹות לַׁ צ  מ ַׁ  הַׁ

ה ּום מָּ  וּ נאָּ זו ש ֶ  ַמּצָּ ּוםאֹוְכִלים, ַעל ש  לֹא  ה ַעל ש  ֶ ש 

לִהְספִּ  ֶ ם ש  ֵצקָּ ה  97ְלַהֲחִמיץ ֲאבֹוֵתינוּ  יק ּבְ ְגלָּ ּנִ ֶ ַעד ש 
רּוְך הּוא,  דֹוש  ּבָּ ִכים, ַהּקָּ לָּ ֲעֵליֶהם ֶמֶלְך ַמְלֵכי ַהּמְ

ֱאַמר: ַוּיֹאפּו ֶאת ּנֶ ֶ ם, ש  לָּ ר הֹוִציאּו ַהּבָּ  ּוְגאָּ ֶ ֵצק ֲאש 
ֹגת ַמצּ  ִמִמְצַרים יעֻּ ּו  ֹות, ּכִ י ֹגְרש  ֵמץ, ּכִ לֹא חָּ

                                                                                                                                                                         

ומבאר המחזור ויטרי שמדוע היה אפשר להסתפק רק עם השבת לפי שהשבת מעלה גדולה הוא  אילו נתן לנו את השבת 92
 לישראל שהוא אות בין הקב"ה לישראל.

ני היתה תועלת גדולה מאוד, כי בקרבתם להר סיני ומבאר הרשב"ץ דבעצם קריבה להר סי אילו קרבנו לפני הר סיני 93
פסקה זוהמתן. והרשב"ם ואבודרהם מפרשים שהכוונה על המעלה הגדולה שהשי"ת בעצמו נראה אלינו בהר סיני ונתן לנו 

 את התורה והיה באפשרות ליתן זאת ע"י משה.

שיש חיוב גדול באמירה דווקא אע"פ  ( מבארים טעם הדברקטז. ד"ה ואמרתםהתוס' בפסחים ) כל שלא אמר ג' דברים 94
שלכאורה נראה שהחיוב הוא מעשה המצווה דווקא, כי רואים שהקב"ה הקפיד באמירת הגדה דכתיב ואמרתם זבח הוא, וגם 

 על מצה ומרור יש חיוב אמירה משום שאיתקש מצה ומרור לקרבן פסח.

חובתו כלל, אלא לא יצא ידי חובתו כראוי, אבל  ומבארים הר"ן והריטב"א דלא קאמר לא יצא ידי לא יצא ידי חובתו 95
 בוודאי שיצא ידי חובת המצווה.

ומבאר השבלי הלקט שאע"פ שאין הפסח נוהג בזמן הזה, והיה מן המקום לבטל מנהג זה,  פסח שאכלו וכו' על שום מה 96
 מ"מ לא סילקוהו מן ההגדה שהרי נותנים בקערה זכר למקדש.

ראשונים והלוא מצוות מצה נצטוו קודם שנאמר ויאמר משה וכו' ולא יאכלו חמץ, וא"כ ומקשים ה על שום שלא הספיק 97
האיך אפשר לומר שטעם מצוות המצה הוא ע"ש שלא הספיק בצקם להחמיץ דבר שהיה לאחר יציאתם ממצרים ומצוות מצה 

 עתיד.נצטוו בעודם במצרים, ומתרצים שראה הקב"ה העתיד שיתגרשו ולכן צווה להם על החמץ ע"ש ה
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ְצַרים ְכלּו ְלִהְתַמְהֵמהַּ  ִמּמִ ה 98ְולֹא יָּ ם ֵצדָּ ו , ְוּגַ ש  לֹא עָּ
ֶהם.  לָּ

ֶאה ֶאת רְּ אֹוֵמר:  מַׁ ים וְּ ב ִ סֻׁ מְּ רֹור לַׁ מָּ  הַׁ

רֹור ּום מָּ  מָּ נּו אֹוְכִלים, ַעל ש  אָּ ֶ צְ ֶזה ש  ְררּו ַהּמִ ּמֵ ֶ ּום ש  ִמְצַריםֶאת ַחֵיי ֲאבֹוֵתינּו  ִריםה ַעל ש  ֱאַמר: ּבְ ּנֶ ֶ , ש 

ֲררּו ֶאת  ה בַּ ַוְימָּ ל ֲעבֹדָּ חֶֹמר ּוִבְלֵבִנים ּוְבכָּ ה, ּבְ שָּ ה קָּ ֲעבֹדָּ לַחֵייהם ּבַ ֶדה ֶאת ּכָּ ָּ ֶהם  ש ּ ְבדּו בָּ ר עָּ ֶ ם ֲאש  תָּ ֲעבֹדָּ
ֶרְך.  פָּ  ּבְ

 

ל ּדֹור וָּ  כָּ ם ִלְראֹות ֶאת ּבְ דָּ ב אָּ ִאלּו  99ַעְצמוֹ דֹור ַחיָּ ּכְ
ים ְצַרָּ א ִמּמִ צָּ יוֹ הּוא יָּ ְדּתָּ ְלִבְנךָּ ּבַ ֱאַמר: ְוִהּגַ ּנֶ ֶ ם ַההּוא , ש 
ֲעבּור ֶזה צְ  ֵלאמֹר, ּבַ ֵצאִתי ִמּמִ ה יי ִלי ּבְ ָּ ש  ַרים. לֹא עָּ

א ַאף  ֶאת ֲאבֹוֵתינוּ  רּוְך הּוא, ֶאּלָּ דֹוש  ּבָּ ַאל ַהּקָּ ד ּגָּ ְלבָּ ּבִ
ַאל נּו ּגָּ ם,  אֹותָּ ָּ נּו הֹוִציא ִמש  ֱאַמר: ְואֹותָּ ּנֶ ֶ ֶהם, ש  ִעּמָּ

נּו ֶאתעַ ְלמַ  ֶתת לָּ נּו, לָּ ִביא ֹאתָּ ע  ן הָּ ּבַ ָּ ר ִנש  ֶ ֶרץ ֲאש  אָּ הָּ
 ַלֲאבֵֹתנּו. 

יִהים ֶאת ב ִ גְּ ֹוס מַׁ ה.  הכ  לו יָּ לְּ ד הַׁ  עַׁ

ךְ  ָּ 101 100ְלִפיכָּ ש  עָּ ֶ ס ְלִמי ש  ֵרְך, ְלַעּלֵה ּוְלַקּלֵ ר, ְלבָּ ֵאר, ְלרֹוֵמם, ְלַהּדֵ ַח, ְלפָּ ּבֵ ַ ִבים ְלהֹודֹות, ְלַהֵלל, ְלש  ה ֲאַנְחנּו ַחיָּ
נוּ  בֹוֵתינוּ ַלאֲ  ל  ְולָּ נוּ ֶאת ּכָּ ֵאלּו: הֹוִציאָּ ים הָּ ה, ּוֵמֵאֶבלֵמַעְבדּות ְלֵחרּות  102ַהִנּסִ ְמחָּ גֹון ְלש ִ ְליֹום טֹוב,  ִמּיָּ

ּה.  ה: ַהְללּויָּ ָּ ש  ה ֲחדָּ ירָּ יו ש ִ נָּ ה. ְוֹנאַמר ְלפָּ ּלָּ ְעּבּוד ִלְגאֻּ ִ דֹול, ּוִמש ּ ה ְלאֹור ּגָּ  ּוֵמֲאֵפלָּ
 

 103הלל
ּה ַהְללוּ  ם יי. ְיהִ  ַעְבֵדי יי, ַהְללּו ֶאת ַהְללּויָּ ֵ ה ש  ְך ֵמַעּתָּ ם יי ְמבֹרָּ ֵ ם.וִ י ש  ְזַרח  ַעד עֹולָּ  ַעד ְמבֹואֹו ֶמש  ש ֶ ִמּמִ

ם ַעל ם יי. רָּ ֵ ל ש  ּלָּ ל ְמהֻּ גְ  ּכָּ יי ֱאלֵֹהינּו ַהּמַ בֹודֹו. ִמי ּכַ ַמִים ּכְ ָּ יהִ ּגֹוִים יי, ַעל ַהש ּ בֶ ּבִ ָּ ש  יִלי י לָּ ּפִ ְ ש  ְראֹות לִ ת, ַהּמַ
ֶרץבַּ  אָּ ַמִים ּובָּ ָּ יִבי ִעם ְנִדי ש ּ ִרים ֶאְביֹון, ְלהֹוש ִ ּפֹת יָּ ל, ֵמַאש ְ ר ּדָּ פָּ יבִ ם ְנִדיבֵ עִ ִבים, ְמִקיִמי ֵמעָּ י י ַעּמֹו. מֹוש ִ

ּה.  ה. ַהְללּויָּ ְמחָּ ִנים ש ִ ִית, ֵאם ַהּבָּ  ֲעֶקֶרת ַהּבַ
ֵצאת ֵאל מִ  ּבְ רָּ ית ַיֲעקֹב ֵמַעם לֵֹעז,צמִּ ִיש ְ ים, ּבֵ ה יְ  ַרָּ ְיתָּ ֹו, הָּ ְדש  ה ְלקָּ ֹנס, הּוּדָּ ה ַוּיַָּ אָּ ם רָּ יו. ַהּיָּ לֹותָּ ֵאל ַמְמש ְ רָּ ִיש ְ

עֹות  ַבָּ ְקדּו ְכֵאיִלים, ּגְ ִרים רָּ חֹור. ֶההָּ ן ִיּסֹב ְלאָּ ְרֵדן  -ַהַיְרּדֵ נּוס, ַהּיַ י תָּ ם ּכִ ךָּ ַהּיָּ ְבֵני צֹאן. ַמה ּלְ ּסֹב  -ּכִ ּתִ

                                                

ולכאורה משמע שתולה טעם אכילת המצה במצרים בסיבה דלא יכלו להתמהמה ומשמע שבעצם  ולא יכלו להתמהמה 98
היו יכולים להכין חמץ רק ההכרח גרם להם לאכול מצה, והלוא גם במצרים היה אסור ומבאר השבלי הלקט שבמצרים היה 

 יכלו להתמהמה לכך אכלו שאר הימים רק מצה.אסור רק בט"ו והיות שלא יכלו בט"ז להכין חמץ מחמת שלא 

ומבארים הראשונים שמקור הדבר דכתיב בתורה בעבור זה עשה ה' "לי" בצאתי ממצרים ומדוע אינו כתוב להם  חייב אדם 99
 אלא ע"כ שצריך לומר על עצמו, והרמב"ם מפרש שהדיוק מהפסוק ואותנו הוציא משם.

במקום ברכת שעשה ניסים שאומרים בשאר חגים, והאורחות חיים מפרש  לפי רוב דעות הראשונים הקטע הוא לפיכך 100
 שהוא כמו ברכה לפני הלל.

ומבארים הראשונים דמכיון שבקטע הקודם אמרנו כאילו יצאנו ממצרים לפיכך חובה עלינו לספר שירה כמו  לפיכך 101
 שאמרו אבותינו.

גאולה, כנגד גלות בבל. מיגון לשמחה, כנגד גלות פרס ומבאר בזבח פסח: מעבדות לחרות כנגד גלות מצרים. משבעוד ל 102
 ומדי. מאבל ליו"ט, מצרות ייון. מאפילה לאור גדול, הגאולה העתידה לעתיד לבוא.

את אמירת ההלל מחלקים לב' חלקים, ב' הפרקים הראשונים לפני הסעודה ושאר הפסוקים עד סופו  חלוקת ההלל 103
לפי שצריך לומר שירה על כל כוס. כוס הראשון= קידוש. כוס שלישי =ברכת לאחר הסעודה, בטעם הדבר כתב האבודרהם 

 המזון. כוס רביעי ושני =הלל.  
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 כו

ִרים  חֹור, ֶההָּ ַבָּ  -ְלאָּ ְרְקדּו ְכֵאיִלים, ּגְ ְפֵני אָּ  -עֹות ּתִ ְבֵני צֹאן. ִמּלְ ְפֵני  דֹון חּוִליּכִ ֶרץ, ִמּלְ ֱאלֹוַה ַיֲעקֹב. אָּ
ִמיש  ִים, ַחּלָּ ִים.  -ַההְֹפִכי ַהּצּור ֲאַגם מָּ  ְלַמְעְינֹו מָּ
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ֵאל.  רָּ ל ִיש ְּ אַׁ ד ג ָּ ֹוס עַׁ כ  יִהים ֶאת הַׁ ב ִ גְּ  מַׁ
 

ם,  רּוְך אתה יי ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך העֹולָּ נוּ ּבָּ לָּ אָּ ר ּגְ ֶ ַאל 105ֲאש  ְצַריםֲאבֹוֵתינּו  ֶאת ְוּגָּ יְ 106ִמּמִ נּו ַלּלַ יעָּ ה ַהזֶּה, ְוִהּגִ  לָּ
ה ל ּבֹו ַמּצָּ רוֹ  ֶלֱאכָּ ן יי ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינוּ ּומָּ אֵתנּו  ר. ּכֵ ִאים ִלְקרָּ ִלים ֲאֵחִרים ַהּבָּ יֵענּו ְלמֹוֲעִדים ְוִלְרגָּ ַיּגִ

ִבנְ  ֵמִחים ּבְ לֹום, ש ְ ָּ ָּ ְלש  . ְוֹנאַכלַין ִעיֶרךָּ ְוש  ֶתךָּ ֲעבֹודָּ ים ּבַ ִחים ש ִ סָּ ִחים ּוִמן ַהּפְ בָּ ם ִמן ַהזְּ ָּ ם  107ש  מָּ יַע ּדָּ ר ַיּגִ ֶ ֲאש 
ֵתנּו ועַ  ּלָּ אֻּ ש ַעל ּגְ דָּ יר חָּ צֹון, ְונֹוֶדה ְלךָּ ש ִ ֲחךָּ ְלרָּ ַאלַעל ִקיר ִמְזּבַ ה יי ּגָּ רּוְך ַאּתָּ נּו. ּבָּ ֵ דּות ַנְפש  ֵאל.  ל ּפְ רָּ  ִיש ְ

רוּ  ֶפן. ּבָּ ִרי ַהגָּ ם ּבֹוֵרא ּפְ עֹולָּ ה יי ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך הָּ  ְך ַאּתָּ

ֹוִתין ֶאת מֹאל.  ש  ת ש ְּ ב ַׁ סָּ הַׁ ֹוס ב ְּ כ   הַׁ
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
ָּ דְ קוּ  דחוּ ם יִ שֵ ה לְ ּצָּ ת מַ ילַ כִ ת אַ וַ צְ מִ ם וּ יִ דַ ת יָּ ילַ טִ ת נְ וַ צְ ם מִ יֵּ קַ ן לְ מָּ זֻּ מְ ן וּ כָּ י מוּ ינִ רֵ הַ   יהּ תֵּ ינְ כִ שְ וּ א הוּ  יךְ ִר א בְּ ש 
י ֹנַעם ִויִהיל. אֵ רָּ ש ְ ל יִ ם ּכָּ ש ֵ בְּ  םלָּ עֶ נֶ יר וְ מִ א טָּ הוּ י הַ דֵ ל יְ עַ  ֵלינוּ  ֱאלֵֹהינוּ  ֲאדֹנָּ ֵדינוּ  הּוַמֲעש ֵ  עָּ ה יָּ ֵלינוּ  ּכֹוְננָּ  עָּ

ה ֵ ֵדינוּ  ּוַמֲעש   :ּכֹוְנֵנהוּ  יָּ

יו  ִמְצֹותָּ נּו ּבְ ָּ ר ִקְדש  ֶ ם, ֲאש  עֹולָּ ה יי ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך הָּ רּוְך ַאּתָּ נּו עַ ּבָּ דַ ל ְנטִ ְוִצּוָּ  ִים.יַלת יָּ
 

 
 

 
 

ֵסֶדר ֶשהניחן, הפרוסה בין שתי השלמות, ויאחז שלשתן בידו ויברך "המוציאי ֹות ב ְּ צ  מ ַׁ ח הַׁ ל העליונה 108קַׁ את  ומשמיט" בכוונה עַׁ

המברך עליה ו והאמצעית העליונה, ולוקח את התחתונה צ ָּ ית מן העליונה בכונה על הפרוסה. אחר כך יבצע כז "109"על אכילת מַׁ

 .110זיתיםכהשלמה וכזית שני מן הפרוסה ויטבלם במלח, ויאכל בהסבה שני 

                                                

( וחותם בגאולה, ופירש הרשב"ם מסיים את ההגדה בברכת הגאולה, ומבאר הר"ן שהברכה אין קטז:שנינו במסכת פסחים ) 104
 לו קשר להגדה שלפניה אלא ברכה מיוחדת שקבעו לכוס שני.

 

 הדגש גאלנו, שהרי אילו לא גאל את אבותינו היה אנו ובנינו וכו'. אשר גאלנו 105
 

ומקשים הראשונים דהחתימה הוא על גאולה העתידה והברכה על  על גאולתינו ועל פדות נפשינו וכו' גאל ישראל 106
 לת מצרים.גאו הוא "פדות נפשינושהחתימה היא גם על הגאולה במצרים, והיינו כי "הגאולה שהיתה, ותירצו 

 

כן היא גירסת רוב הראשונים. וטעם הדבר משום שזבחים כאן הכוונה על קרבן חגיגה הנאכל קודם הפסח, משום  107
שהפסח נאכל על השביעה, שלא יאכלנו כשהוא רעב וישבור עצם. ובצל"ח בפסחים כתב שחגיגה נאכל קודם משום שתדיר 

סח ערב פ אםמן הפסחים והזבחים, כי החגיגה אינו קרב בכל שנה, כי  ואינו תדיר, תדיר קודם. אמנם יש ראשונים הגורסים
 חל להיות בשבת אין החגיגה דוחה שבת. ולכן נוהגים רבים בפסח שחל להיות במוצאי שבת לומר מן הפסחים ומן הזבחים.

( המוציא)ר טעם הדבר שמברכים קודם המוציא לחם מן הארץ ואח"כ מברכין על אכילת מצה, הוא מפני שתדי מוציא 108

 וטעם הדבר שלוקח שלשתן כי ברכת המוציא צריך שתי שלימות. תדיר קודם. (על אכילת מצה) ושאינו תדיר

 

ה ְחצָּ הרָּ ְחצָּ   רָּ

ה  אאמֹוִצימֹוִצי הַמצָּ   ַמצָּ

ִכים רְּ בָּ ִים ו מְּ דַׁ יָּ ִלים ֶאת הַׁ  נֹוטְּ
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ֶרץ. אָּ ם ַהּמֹוִציא ֶלֶחם ִמן הָּ עֹולָּ ה יי ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך הָּ רּוְך ַאּתָּ  ּבָּ

נּו ַעל ֲאכִ  יו ְוִצּוָּ ִמְצֹותָּ נּו ּבְ שָּ ר ִקּדְ ֶ ם, ֲאש  עֹולָּ ה יי ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך הָּ רּוְך ַאּתָּ ה.מַ ת ילַ ּבָּ  ּצָּ

 

 ואסור לדבר עד שלא גמרו את שני הכזיתים

 
 
 

 
 

ִית זַׁ ים לֹוֵקחַׁ כ ְּ ב ִ סֻׁ מְּ ד ֵמהַׁ ל ֶאחָּ ֲחרֹוֶסת 111כ ָּ לֹו ב ַׁ ב ִ טְּ רֹור ו מַׁ ה.112מָּ ב ָּ סָּ ִלי הַׁ אֹוֵכל ב ְּ ֵרךְּ וְּ בָּ ֲחרֹוֶסת, מְּ ֵער הַׁ נַׁ  , חֹוֵזר ו מְּ

 

ָּ דְ ד קוּ חוּ ם יִ שֵ ר לְ רוֹ ת מָּ ילַ כִ ת אַ וַ צְ ת מִ וַ צְ ם מִ יֵּ קַ ן לְ מָּ זֻּ מְ ן וּ כָּ י מוּ ינִ רֵ הַ  י דֵ ל יְ עַ  יהּ תֵּ ינְ כִ שְ וּ  אהוּ  יךְ ִר א בְּ ש 
י ֹנַעם ִויִהיל. אֵ רָּ ש ְ ל יִ ם ּכָּ ש ֵ ם בְּ לָּ עֶ נֶ יר וְ מִ א טָּ הוּ הַ  ֵלינוּ  ֱאלֵֹהינוּ  ֲאדֹנָּ ֵדינוּ  הּוַמֲעש ֵ  עָּ ה יָּ ה ֵלינוּ עָּ  ּכֹוְננָּ ֵ  ּוַמֲעש 

ֵדינוּ   :ּכֹוְנֵנהוּ  יָּ

ה יי רּוְך ַאּתָּ יו ְוִצּוָּ  ּבָּ ִמְצֹותָּ נּו ּבְ שָּ ר ִקּדְ ֶ ם, ֲאש  עֹולָּ רֹור.ל ֲאִכינּו עַ ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך הָּ  ַלת מָּ
 
 

 

 
 

 
 

ב ָּ  סָּ הַׁ ִלים ב ְּ ד, אֹוכְּ חַׁ ִכם יַׁ כֹורְּ רֹור וְּ ִית מָּ זַׁ ית ִעם כ ְּ ִליש ִ ש ְּ ה הַׁ צ ָּ מַׁ ִית ִמן הַׁ זַׁ ים לֹוֵקחַׁ כ ְּ ב ִ סֻׁ מְּ ד ֵמהַׁ ל ֶאחָּ נֵ כ ָּ ה. ִלפָּ כָּ רָּ ִלי ב ְּ לו אֹוֵמר.ה ו ב ְּ  י ֲאכָּ

                                                                                                                                                                         

( אמר רב פפא הכל מודים בפסח שמניח פרוסה בתוך השלימה ובוצע, מאי טעמא לחם עוני כתיב, לט:בברכות ) מצה 109
 ונחלקו הראשונים בדעת רב פפא.

 מוציא על השלם וברכת על אכילת מצה על הפרוסה. והטעם כי ברכת המוציא הוא דעת רב עמרם גאון שמברך ה
שבח על עצם הלחם, ולכן מצווה בשלימה יותר מפרוסה. אבל על אכילת מצה מצווה יותר על פרוסה, משום לחם 

 נמצא שלשיטתו היו צריכים לברך על אכילת מצה על הפרוסה בלבד ללא שיקח שום שלימה בידו. עוני.

  התוס' האורחות חיים והראב"ד, שמברך על שתיהן גם המוציא וגם על אכילת מצה, והטעם היות ועיקר המצווה דעת
( לכך אף שבמשך כל השנה ברכת המוציא הוא על שלימה דווקא, מ"מ כאן משום לחם עוני( הוא בפרוסה )של אכילת מצה)

 עדיף לברך על מצה שעמו עושים את המצווה.

תוס' האורחות חיים והראב"ד, ולכן מניחים את השבורה בין שתי השלימות ומברכין המוציא על להלכה נוהגים כדעת ה
 ( מכיון שרק על המוציא יש צורך בלחם משנה.שהוא שלימהשלשתן ומשמיטין התחתונה )

 שהחיינו

והגענו הלילה הטעם שאין מברכים שהחיינו כתב האבודרהם מכיון שכבר יצאנו ידי חובה בברכת אשר גאלנו שמוזכר שם 
 הזה לאכול בו מצה ומרור.

 

טעם הדבר כתבו הפוסקים משום שיש ספק על מה אנו מקיימים את המצווה האם על השלימה או על הפרוסה. לכך אנו  110
 (עי' סי' תע"ה סעיף א' ובנושאי כליםלוקחים כזית מכל אחד מהם. )

ות וכתוב על מצות ומרורים יאכלוהו ואין אכילה פחות כתבו ההגהות מימוניות והיראים שהטעם שצריך כזית היינו הי 111
 מכזית, לכך כדי לקיים מצוות אכילה צריך כזית.

בזמן חז"ל היו טובלין כולו, משום שהיה תולעת ששמו קפא והיה נשמד ע"י הטיבול, אלא שבימינו אין את  חרוסת 112
המצרים מכריחים את בני ישראל  לטיט שהיו ל היות והחרוסת הוא זכרהתולעת הזה כתב הפרי חדש שמ"מ נוהגין לטבו

 להביא.

רֹור רֹורמָּ   מָּ

 

 

  ּכֹוֵרךּכֹוֵרך

 



 של               פסח     הגדה       
 

 

 

 

 כח

 

ל ה ִהּלֵ ָּ ש  ן עָּ ל. ּכֵ ִהּלֵ ש  ּכְ ַיַחד,  113ֵזֶכר ְלִמְקּדָּ רֹור ְואֹוֵכל ּבְ ה ּומָּ ה ּכֹוֵרְך ַמּצָּ יָּ ים: הָּ ה ַקיָּ יָּ ש  הָּ ְקּדָּ ית ַהּמִ ְזַמן שּבֵ ּבִ
ֱאַמר: ַעל ַמּצֹות ּוְמרִֹרים יֹאְכלֻּהּו. ּנֶ ֶ  ְלַקֵיים ַמה ש 

 
 

 
 

 

שותים הסעודה ה ִלים וְּ . ולֹא יאכל יותר מדי, שלֹא תהיה עליו אכילת 114ערוכה ונוהגים לאכול תחלה ביצים מבשלותאֹוכְּ

 אפיקומן אכילה גסה.

 
 

 
 

 

ה שהיתה צפונה לאפיקומן צ ָּ ואוכל ממנה כזית בהסבה. וצריך  115אחר גמר הסעדה לוקח כל אחד מהמסבים כזית מהמַׁ

 ר טעם מצה בפיו.ולאחריה אסור לאכול כדי שישא לאכלה קדם חצות הלילה.
 

 

 
 

שּוב יי ֶאת ֲעלֹות: ּבְ יר ַהּמַ חֹוק פִּ  ש ִ ֵלא ש ְ ז ִיּמָּ חְֹלִמים. אָּ ִיינּו ּכְ יַבת ִציֹון הָּ ֹוֵננוּ ינּו וּ ש ִ ז ְלש  ה. אָּ  ִרּנָּ
ִיינוּ  יֹאְמרוּ  נּו, הָּ ֹות ִעמָּ יל יי ַלֲעש  ה.ִהְגּדִ ֹות ִעם ֵאּלֶ יל יי ַלֲעש  ֵמחִ  ַבּגֹוִים: ִהְגּדִ הים. ש  ש ְ ִביֵתנוּ  יי ֶאת ּובָּ  ש ְ

ֹכה נֹ  לֹוְך ֵיֵלְך ּובָּ ה ִיְקצֹרּו. הָּ ִרּנָּ ה, ּבְ ִדְמעָּ ֶגב. ַהזְֹּרִעים ּבְ ּנֶ ֲאִפיִקים ּבַ א מֶ ּכַ ֵ בֹא ְבִר ֶשְך ַהזָּּ ש  ה ַרע, ּבֹא יָּ ּנָּ
יו.  ּמֹתָּ א ֲאלֻּ ֵ  ֹנש 

ם עֹולָּ ה יי ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך הָּ רּוְך ַאּתָּ ּלֹו  ּבָּ ם ּכֻּ עֹולָּ ן ֶאת הָּ ֶחֶסדַהזָּ ֵחן ּבְ טּובֹו ּבְ ּוְבַרֲחִמים הּוא נֹוֵתן  ּבְ
ל ם ַחְסדֹו. ֶלֶחם ְלכָּ י ְלעֹולָּ ר ּכִ ָּ ש  ִמיד ּבָּ דֹול ּתָּ נוּ  ּוְבטּובֹו ַהגָּ ַסר לָּ ם לֹא חָּ זֹון ְלעֹולָּ נּו מָּ , ְוַאל ֶיְחַסר לָּ

                                                

הלל הזקן היה כורך מצה פסח ומרור ואוכלן יחד מכיון שהוא סובר שעל מצות ומרורים יאכלוהו היינו ביחד, אמנם הלכה  113
ר זו שייך רק בזמן שבית המקדש היה קיים היות ורק בבית המקדש היה קרבן פסח, ולכן בימינו שאנו אוכלים מצה ומרו

 ה בזמן שהיה בית המקדש היה קיים.ביחד, היינו רק זכר למה שהיה הלל עוש

בטעם אכילת ביצים היינו משום אבילות, והיינו שבעצם היה מן המקום לאכול בלילה הזה קרבן פסח, והסיבה שאין אנו  114
 אוכלים קרבן פסח הוא מפני חורבן הבית, לכך אוכלים ביצים כדי לזכור את החורבן.

( מבואר שהיו אוכלים את קרבן הפסח לאחר קיט:אכילת אפיקומן יש כמה דיעות בראשונים ובהקדים שבפסחים ) בטעם 115
שגמרו את הסעודה, והטעם מבואר מפני שאם יאכלו אותו על הרעב יבואו בטעות לידי שבירת עצם שהוא מעשה איסור 

 בקרבן פסח, לכך תיקנו שיאכלו את קרבן הפסח לאחר שיאכל דבר אחר.

 ( לכך כיום אע"פ שאין כפי דעת הלל הזקןדעת רש"י והרשב"ם שהיות ובעת שאכלו את קרבן פסח אכלו עמו גם מצה )
ות לנו קרבן פסח מ"מ נשאר לנו עדיין החובה כלפי המצה לאוכלו סמוך לחצות, והמרדכי הוסיף עוד יותר שעיקר מצו

 אכילת מצה הוא דווקא בכזית מצה זה.

 נים שמצוות מצה הוא כזית מצה הראשונה שאדם אוכל, ואין ענין באכילה לאחר הסעודה, אלאדעת הרא"ש ועוד ראשו 
דווקא בזמן שבית המקדש היה קיים, והיה אוכלים את הפסח אחר הסעודה משום חשש שבירת עצמות, לכך אכלו עמו 

אין כלו אחר הסעודה, היות ומצה, כי עיקר המצווה הוא ע"י כריכה. אבל בימינו שאין פסח ממילא אין שום ענין לאו
 חשש שבירת עצם במצה, ואלא סיבת המנהג הוא זכר לקרבן פסח.

 

 

פּון פּוןצָּ   צָּ

 

רֵ  רֵ ּבָּ   ךךּבָּ

  

ןשֻּ שֻּ  ןְלחָּ   עֹוֵרךעֹוֵרך  ְלחָּ

י ו   ֹוס שִליש ִ ִגין כ  מָּ מֹוזְּ ת הַׁ כ ַׁ רְּ ִכין ב ִ רְּ בָּ  , ונוהגים שבעה"ב מזמן.זֹוןמְּ
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 כט

ֶעד. י הּוא וָּ דֹול, ּכִ מֹו ַהּגָּ ֲעבּור ש ְ ן ּוְמַפְרֵנס ַלּכֹל ּוֵמִטיב  ּבַ ר ֵאל זָּ ֶ יו ֲאש  ִרּיֹותָּ ל ּבְ זֹון ְלכָּ ַלּכֹל, ּוֵמִכין מָּ
א. רָּ ה יי  ּבָּ רּוְך ַאּתָּ ן ֶאת ַהּכֹל.ּבָּ  ַהזָּ

הנֹוֶדה ְלךָּ יי ֱאלֵֹהינּו  בָּ ה ּוְרחָּ ה טֹובָּ ִהְנַחְלּתָּ ַלֲאבֹוֵתינּו ֶאֶרץ ֶחְמדָּ ֶ הוֹ  ְוַעל ַעל ש  ֶ נּו יש  י ֱאלֵֹהינּו ֵצאתָּ
נּו ִמבֵּ  ַתְמּתָּ ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים, ּוְפִדיתָּ חָּ ֶ ִריְתךָּ ש  ִדים, ְוַעל ּבְ ֵרנּו, ית ֲעבָּ ָּ ְבש  נּו,ש ֶ  ְתךָּ ְוַעל ּתֹורָּ  ּבְ ְדּתָּ ּמַ ְוַעל  ּלִ

יךָּ  ּקֶ ָּ חֻּ זֹון ש  נּו, ְוַעל ֲאִכיַלת מָּ חֹוַנְנּתָּ ֶ ֶחֶסד ש  נּו, ְוַעל ַחִיים ֵחן וָּ הֹוַדְעּתָּ ֶ הש  ן ּוְמפַ  ַאּתָּ נּו ּתָּ זָּ ִמיד, ְרֵנס אֹותָּ
ל יֹום ּוְבכָּ  כָּ ה:ּבְ עָּ ָּ ל ש   ל ֵעת ּוְבכָּ

ְמךָּ  ַרְך ש ִ ְך, ִיְתּבָּ ְרִכים אֹותָּ ְך ּוְמבָּ פִ  ְוַעל ַהּכֹל יי ֱאלֵֹהינּו ֲאַנְחנּו מֹוִדים לָּ לּבְ מִ חַ  י ּכָּ ם י ּתָּ ֶעד: וָּ יד ְלעֹולָּ
תּוב, ּכָּ בַ  ּכַ ָּ ַכְלּתָּ ְוש  ה ֲאש ֶּ  יךָּ ְעּתָּ ּוֵבַרְכּתָּ ֶאת יי ֱאלֹהֶ ְואָּ ֶרץ ַהּטֹובָּ אָּ ְך.ַתן ר נָּ ַעל הָּ רּוְך אַ  לָּ ה ייּבָּ ַעל  ּתָּ

זֹון: ֶרץ ְוַעל ַהמָּ אָּ  הָּ
ַלִים ִעיֶרךָּ ְוַעל ִצּיֹון ִמש ְ  ָּ ךָּ ְוַעל ְירּוש  ַאל ַעּמֶ רָּ א יי ֱאלֵֹהינּו ַעל ִיש ְ ןַרֵחם נָּ יתבֹוֶדךָּ וְ כְּ  ּכַ ִוד  ַעל ַמְלכּות ּבֵ ּדָּ

א ְקרָּ ּנִ ֶ דֹוש  ש  דֹול ְוַהקָּ ִית ַהגָּ יֶחךָּ ְוַעל ַהּבַ ְמךָּ  ְמש ִ יו:ש ִ לָּ ִבינוּ   עָּ ֵלנּו  ַפְרְנֵסנּו ְוַכלְ ּו זּוֵננוּ , ְרֵענֱאלֵֹהינּו אָּ ּכְ
נוּ  ְצִריכֵ  ְוַהְרִויֵחנּו, ְוַהְרַוח לָּ א ַאל ּתַ רֹוֵתינּו. ְונָּ ל צָּ ה ִמּכָּ ַנת לֹ לֵֹהינּו, אֱ י י נוּ יי ֱאלֵֹהינּו ְמֵהרָּ א ִליֵדי ַמּתְ

ם דָּ ר וָּ ָּ ש  אתָּ  ּבָּ י ִאם ְולֹא ִליֵדי ַהְלוָּ ה וְ ם, ּכִ ָּ דֹוש  ה ַהּקְ תּוחָּ ה ַהּפְ ֵלאָּ ְדךָּ ַהּמְ בָּ ְליָּ ְרחָּ לֹאהָּ ֶ ֵלם ְולֹא ִנּכָּ  ֵנבֹוש   ה, ש 
ֶעד. ם וָּ  ְלעֹולָּ

ת מֹוִסיִפין:  ב ַׁ ש ַׁ ּבָּ ב ְּ ַ ִביִעי ַהש  ִמְצֹוֶתיךָּ ּוְבִמְצַות יֹום ַהש ְ דְרֵצה ְוַהֲחִליֵצנּו יי ֱאלֵֹהינּו ּבְ דוֹ ת ַהּגָּ י יֹום ֹול ְוַהקָּ דֹול זֶ ש  ַהזֶּה. ּכִ ה ּגָּ
דֹוש  הּוא . ְוקָּ ִמְצַות ְרצֹוֶנךָּ ה ּכְ ַאֲהבָּ נּוַח ּבֹו ּבְ ת ּבֹו ְולָּ ּבָּ ֶניךָּ ִלש ְ ִניַח לָּ  ְלפָּ גוֹ לֵֹהינּו ש ֶ נּו יי אֱ ּוִבְרצֹוְנךָּ הָּ ה ְויָּ רָּ ה ּלֹא ְתֵהא צָּ חָּ ן ַוֲאנָּ

ֵתנּו. יֹום ְמנּוחָּ ַמת ִציֹון ִעיֶרךָּ וּ  ּבְ ֶנחָּ ךָּ וַהְרֵאנּו יי ֱאלֵֹהינּו ּבְ ֶ ְדש  ַלִים ִעיר קָּ ָּ י אַ ְבִבְנַין ְירּוש  ה הּוא בַּ  ּכִ ּועֹותּתָּ ל ּוַבעַ  ַעל ַהְיש 
מֹות. חָּ  ַהּנֶ

ַמע ְוִיּפָּ  ֱאלֵֹהינוּ  ָּ ֶצה ְוִיש ּ ֶאה ְוֵירָּ יַע ְוֵירָּ בֹא ְוַיּגִ ֵכרֵקד וְ ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו, ַיֲעֶלה ְויָּ ֵננּו, ְוִזְכרֹון וֹ ְכרֹוֵננּו ּוִפְקדּ זִ  ִיזָּּ
,ֵתינּו, ְוִזְכרֹון ֲאבוֹ  ךָּ ִוד ַעְבּדֶ ן ּדָּ יַח ּבֶ ש ִ לַ  מָּ ָּ , ְוִזְכרֹון ְירּוש  ךָּ ֶ ְדש  ל ַעמְּ  ןִזְכרוֹ וְ ִים ִעיר קָּ אַ ּכָּ רָּ ית ִיש ְ , ךָּ ּבֵ ֶניךָּ ל ְלפָּ

ה ה ְלטֹובָּ ּצֹות  ִלְפֵליטָּ יֹום ַחג ַהּמַ לֹום ּבְ ָּ ים ּוְלש  כְ ַהזֶּ ְלֵחן ּוְלֶחֶסד ּוְלַרֲחִמים, ְלַחּיִ ה ּבֹו ְלטוֹ לֵֹהינּו אֱ יי  ֵרנוּ ה זָּ בָּ
ְקֵדנוּ  יֵענּו בֹו ְלַחִיים ּופָּ ה ְוהוש ִ כָּ ה ְוַרֲחִמים חּוסיםבִ טוֹ  בֹו ִלְברָּ ּועָּ נֵּ  . ּוִבְדַבר ְיש  ֵלינּו ְוהוש ִ  םנּו ְוַרחֵ ְוחָּ יֵענּו, עָּ

ה. ּתָּ י ֵאל ֶמֶלְך ַחנּון ְוַרחּום אָּ י ֵאֶליךָּ ֵעיֵנינּו,ּכִ  ּכִ
ַלִים עִ  ָּ ַרֲחמָּ ּוְבֵנה ְירּוש  ה יי ּבֹוֶנה ּבְ רּוְך ַאּתָּ ֵמינּו. ּבָּ ה ְביָּ ְמֵהרָּ ַליִ יו יְ יר ַהקֶֹדש  ּבִ ָּ ֵמן.רּוש   ם. אָּ

נּו ַאִדיֵרנּו ּבֹוְראֵ  ִבינּו ַמְלּכֵ ֵאל אָּ ם, הָּ עֹולָּ ה יי ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך הָּ רּוְך ַאּתָּ נּו ְקדֹוש ֵ  ֹוְצֵרנוּ יֲאֵלנּו גֹּ נּו ּבָּ
ַאלקֹב רֹוֵענּו רֹועֵ ְקדֹוש  ַיעֲ  רָּ ל ה ִיש ְ כָּ ּבְ ֶ ִטיב ַלּכֹל ש  ֶלְך ַהּטֹוב ְוַהּמֵ ִטיב, הּוא הֵ יֹום הּוא ם וָּ יוֹ  ַהּמֶ

ַעד, ְלֵחן וּ  נּו הּוא גֹוְמֵלנּו הּוא ִיְגְמֵלנּו לָּ לָּ נּו. הּוא ְגמָּ ִמים ּוְלֶרַוח ד ּוְלַרחֲ ְלֶחסֶ ֵמִטיב, הּוא ֵייִטיב לָּ
ה נֶ  ּועָּ ה ִויש  כָּ רָּ ה, ּבְ חָּ ה ְוַהְצלָּ לָּ ה ְוַרֲחִמים ְוַחיִּ ַהּצָּ לָּ ה ְוַכְלּכָּ סָּ ְרנָּ ה ּפַ מָּ לֹום וְ ים וְ חָּ ָּ ל טֹוב, ּוִמּכָּ ש  ל טּוב כָּ

ֵרנּו. ם ַעל ְיַחּסְ  ְלעֹולָּ
ֶעד. ם וָּ ֵלינּו ְלעֹולָּ ן הּוא ִיְמלֹוְך עָּ ַרֲחמָּ ַמִים ּובָּ  הָּ ָּ ש ּ ַרְך ּבַ ן הּוא ִיְתּבָּ ַרֲחמָּ ֶרץ.הָּ ן ההָּ  אָּ ח לְ ַרֲחמָּ ּבַ ּתַ ְ דֹור ּוא ִיש 

ִחים,ּדֹוִר  ַעד ּוְלֵנַצח ְנצָּ נּו לָּ ַאר ּבָּ ַעד ּוְלעֹוְלֵמי ים, ְוִיְתּפָּ נּו לָּ ר ּבָּ מִ  ְוִיְתַהּדַ ַרחֲ  ים.עֹולָּ ן הּוא ְיַפְרְנסֵ הָּ נּו מָּ
בֹוד. כָּ ּבֹור  ּבְ ן הּוא ִיש ְ ַרֲחמָּ אֵרנּו, ְוהּוא יֹוִליֵכנּו קֹומְ  םיִ גוֹ ל הַ עוֹ הָּ ּוָּ ן ה .ַאְרֵצנוּ לְ ִמיּות ֵמַעל ּצַ ַרֲחמָּ ּוא הָּ

יו. לָּ ַכְלנּו עָּ אָּ ֶ ן ֶזה ש  ְלחָּ ֻּ ִית ַהזֶּה, ְוַעל ש  ּבַ ה ּבַ ּבָּ ה ְמרֻּ כָּ רָּ נּו ּבְ ַלח לָּ רַ  ִיש ְ ן הָּ לַ הֲחמָּ נּו ֶאת ֵאִלּיָּ ּוא ִיש ְ הּו ח לָּ
מֹות. ּועֹות ְוֶנחָּ ֹורֹות טֹובֹות ְיש  ש  נּו ּבְ ר לָּ ֶ כּור ַלּטֹוב, ִויַבש ּ ִביא זָּ ן ַהּנָּ ַרֲחמָּ ֵרְך אֶ יְ הּוא  הָּ  ִבי מֹוִריאָּ ת בָּ

ם וְ  יתָּ ם ְוֶאת ּבֵ ִית ַהזֶּה, אֹותָּ ַעלת ַהּבַ ִתי ּבַ י מֹורָּ ִית ַהזֶּה. ְוֶאת ִאּמִ ַעל ַהּבַ ם ְואֶ ֶאת זַ ּבַ ר ת ּכָּ ְרעָּ ֶ ל ֲאש 
ֶהם. ק לָּ ם ִיְצחָּ הָּ ְרכּו ֲאבֹוֵתינּו ַאְברָּ ְתּבָּ ּנִ ֶ מֹו ש  נּו, ּכְ ר לָּ ֶ ל ֲאש  נּו ְוֶאת ּכָּ כֹּ ְוַיעֲ  אֹותָּ ן ל ל ִמּכֹל כֹּ קֹב ּבַ ֵרְך יְ ּכֵ בָּ

ֵמן. ה, ְוֹנאַמר, אָּ ֵלמָּ ה ש ְ כָּ ְברָּ נּו ַיַחד ּבִ ּלָּ נּו ּכֻּ  אֹותָּ

א בְ  לֹום. ְוִנש ָּ ָּ ֶמֶרת ש  ֵהא ְלִמש ְ ּתְ ֶ ֵלינּו ְזכּות ש  דּו ֲעֵליֶהם ְועָּ רֹום ְיַלּמְ מָּ הּבַ כָּ ה מֵ וּ  ֵמֵאת יי, רָּ קָּ  אלֵֹהיְצדָּ
ֵענּו, ֵעיֵני ִיש ְ ֶכל טֹוב ּבְ ֵ א ֵחן ְוש  ם. ְוִנְמצָּ דָּ  ֱאלִֹהים ְואָּ

ת: ב ָּ ש ַׁ ן  ב ְּ ַרֲחמָּ ִמים.הָּ עֹולָּ י הָּ ה ְלַחּיֵ ת ּוְמנּוחָּ ּבָּ ַ לֹו ש  ּכֻּ ֶ   הּוא ַיְנִחיֵלנּו יֹום ש 
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ן  ַרֲחמָּ לֹו טֹוב.הּוא יַ הָּ ּכֻּ ֶ רּוְך.  ְנִחיֵלנּו יֹום ש  לֹו אָּ ּכֻּ ֶ יקִ יֹום ש  ּדִ ּצַ ֶ ְטרֹוֵתיֶהם עַ וְ ִבים ים יֹוש ְ יֹום ש 

יֶהם ְוֶנהֱ  ֵ אש  רָּ ֶהםּבְ ה ִויִהי ֶחְלֵקינּו ִעּמָּ ִכינָּ ְ יו ַהש ּ  .ִנים ִמזִּ

ן  ַרֲחמָּ ם הַ הָּ עֹולָּ י הָּ יַח ּוְלַחּיֵ ש ִ נּו ִלימֹות ַהּמָּ א.הּוא ְיַזּכֵ  ּבָּ

ִוד ּוְלַזְרעוֹ  יחֹו ְלדָּ ה ֶחֶסד ִלְמש ִ ֶ ּועֹות ַמְלּכֹו ְועֹש  ם. עֹ ִמְגּדֹול ְיש  ָּ ַעד עֹולָּ ה ש  ֶ יו, הּוא בִּ  לֹוםש  ְמרֹומָּ
לֹוםַיֲעש ֶ  ָּ ֵמן. ה ש  ַאל ְוִאְמרּו, אָּ רָּ ל ִיש ְ ֵלינּו ְוַעל ּכָּ  עָּ

י ֵ ֵעבּו, ְודְֹרש  ּו ְורָּ ש  ִפיִרים רָּ יו. ּכְ י ֵאין ַמְחסֹור ִליֵראָּ יו, ּכִ ָּ ל טֹוב. הֹודּו  א ַיְחְסרוּ יי לֹ  ִיְראּו ֶאת יי ְקדש  כָּ
ם ַחְסּדֹו.ַליי כִּ  י ְלעֹולָּ , ּוַמש ְ  י טֹוב ּכִ ֶדךָּ צֹון.ּפֹוֵתַח ֶאת יָּ ל ַחי רָּ יַע ְלכָּ ֶבר אֲ הַ רּוְך ּבָּ  ּבִ ר ִיְבטַ ּגֶ ֶ יי, ש  ח ּבַ

ה יי ִמְבַטחֹו. יָּ ב, ְוַזְרעוֹ  ְוהָּ ִאיִתי ַצִדיק ֶנֱעזָּ י, ְולֹא רָּ ַקְנּתִ ִייִתי ַגם זָּ ֶחם.יַבקֶּ מְ  ַנַער הָּ ן, י' עֹז ְלַעמֹו ִיתֵּ ש  לָּ
לֹום. ָּ ֵרְך ֶאת ַעמֹו ַבש   יי ְיבָּ

ן ּוְמזֻּמן ה, ֶשאַ  ִהְנִני מּוכָּ ּועָּ וַרת ַהְיש  ש  ֶנֶגד ּבְ ר הַ ְלַקֵים ִמְצַות ּכֹוס ְשִליִשי ֶשהּוא ּכְ דֹוש  מָּ ּוְך הּוא רּבָּ ּקָּ
ַאלְ  ֵאל ְוגָּ רָּ ִטים ְגדֹוִלים. תִּ ְלִיש ְ פָּ ש ְ ה ּוּבִ ְזרֹוַע ְנטּויָּ  י ֶאְתֶכם ּבִ

ֶפן. ִרי ַהגָּ ם ּבֹוֵרא ּפְ עֹולָּ ה יי ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך הָּ רּוְך ַאּתָּ  ּבָּ
 

ְתךָּ ֶאל ַהּגֹוִים ֹפְך ֲחמָּ ר 116ש ְ ֶ עּוךָּ ְועַ  ֲאש  ְמךָּ לֹא ְידָּ ש ִ ר ּבְ ֶ כֹות ֲאש  ַכל ֶאתל ַמְמלָּ י אָּ אּו. ּכִ רָּ ַיֲעקֹב ְוֶאת  לֹא קָּ
ֹפךְ  מּו. ש ְ ַ ֵוהּו ֵהש  ֵמי יי נָּ ַחת ש ְ ִמיֵדם ִמּתַ ַאף ְוַתש ְ ְרדֹף ּבְ יֵגם. ּתִ ךָּ ַיש ִ  . 117ֲעֵליֶהם ַזְעֶמךָּ ַוֲחרֹון ַאּפְ

 
 

 

 
 
 

נּו, יי, ה לֹא לָּ ּמָּ . לָּ ךָּ , ַעל ֲאִמּתֶ ךָּ בֹוד, ַעל ַחְסּדְ ן ּכָּ ְמךָּ ּתֵ י ְלש ִ נּו, ּכִ א וֹ רּו ַהגּ יֹאמְ  לֹא לָּ ה נָּ ִים: ַאּיֵ
ֵפץוֱאלֵֹהינּו  ֱאלֵֹהיֶהם ר חָּ ֶ ַמִים, ּכֹל ֲאש  ָּ ש ּ ב מַ  ּבַ הָּ ֶסף ְוזָּ יֶהם ּכֶ ה. ֲעַצּבֵ ָּ ש  ֶהם וְ ה ְיֵדי אָּ ֲעש ֵ עָּ ה לָּ ם. ּפֶ א לֹ דָּ

ֶהם ְולֹאיְ  רּו, ֵעיַנִים לָּ ֶהם ְולֹא ַדּבֵ עּו, ַאף לָּ מָּ ֶהם ְולֹא ִיש ְ ִים לָּ ְזנָּ ּוןיֶהם ְולֹא ְיִמייחּון. ְידֵ ְיִר  ִיְראּו. אָּ , ש 
ם. ְגרֹונָּ כּו, לֹא ֶיְהּגּו ּבִ יֶהם, ּכֹל אֲ כְּ  ַרְגֵליֶהם ְולֹא ְיַהּלֵ ֵ ר מֹוֶהם ִיְהיּו עֹש  ֶ ֵאל ֵטַח ּבָּ ּבֹש  רָּ  ַטחבְּ ֶהם. ִיש ְ

ית אהרן בטחו בייבַּ  ם הּוא. ּבֵ ִגּנָּ ם ּוַמָּ ם הּוא. יראי יי, ֶעְזרָּ ִגּנָּ ם ּוַמָּ ם ּוַמָּ  ,ייב בטחו יי, ֶעְזרָּ ם ֶעְזרָּ ִגּנָּ
 הּוא.

נוּ  רָּ ֵרְך ֶאת יי ְזכָּ ֵרְך. ְיבָּ ֵרְך ֶאת ְיבָּ ֵאל, ְיבָּ רָּ ית ִיש ְ ית ּבֵ ֵרְך ִיְר  ּבֵ ַטִנים ֵאי יי,ַאֲהרֹן, ְיבָּ דֹ עִ  ַהּקְ ִלים. ם ַהּגְ
ֶרץ.  אָּ ַמִים וָּ ָּ ה ש  ֵ ם ַליי, עֹש  רּוִכים ַאּתֶ ֵניֶכם. ּבְ מַ הַ יֵֹסף יי ֲעֵליֶכם, ֲעֵליֶכם ְוַעל ּבְ ָּ מַ ש ּ ָּ ֶרץ  ִים ַלייִים ש  אָּ ְוהָּ

ם. דָּ ַתן ִלְבֵני אָּ ה. ַוֲאַנְחנוּ לֹא ַהמֵּ  נָּ ל יֹרֵדי דּומָּ ּה ְולֹא ּכָּ ֵרךְ  ִתים ְיַהְללּויָּ הּ  ְנבָּ ה יָּ ם. ַהְללוּ ַעד עוֹ וְ  ֵמַעּתָּ ּה. לָּ  יָּ

ַמע יי ֶאת אָּ  י ִיש ְ י ּכִ ֵרי ַהְבּתִ ֶות ּוְמצָּ פּוִני ֶחְבֵלי מָּ א. ֲאפָּ ַמי ֶאְקרָּ ְזנֹו ִלי ּוְביָּ ה אָּ י ִהּטָּ י. ּכִ ֲחנּונָּ קֹוִלי, ּתַ
י! ַחנּון יי ְוצַ  ה ַנְפש ִ טָּ א יי ַמּלְ ּנָּ א: אָּ ם יי ֶאְקרָּ ֵ א. ּובש  גֹון ֶאְמצָּ ה ְויָּ רָּ אּוִני, צָּ אֹול ְמצָּ ִדיק, ֵוֱאלֵֹהינּו ש ְ
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עּוךָּ  ר לֹא ְידָּ ֶ ְתךָּ ֶאל ַהּגֹוִים ֲאש  ֹפְך ֲחמָּ ש ִ  שאינם יודעים מציאות ה'. ש ְ ר ּבְ ֶ כֹות ֲאש  אּו.לֹ ְמךָּ ְוַעל ַמְמלָּ רָּ ' בגדלות שם ה א קָּ
ַכל ֶאת ַיֲעקֹב . וטעם הדבר שצריכים לשפוך עליהם זעםובנפלאותיו שהיציאת מצרים לא קראו י אָּ  ֶאתוְ שאבד את יעקב  ּכִ

מּו. ַ ֵוהּו ֵהש  ְר  את הבית המקדש עשה שיהיה שמם נָּ יֵגם. ּתִ ךָּ ַיש ִ ֹפְך ֲעֵליֶהם ַזְעֶמךָּ ַוֲחרֹון ַאּפְ ַחת ַאף ְוַתש ְ דֹף בְּ ש ְ ִמיֵדם ִמּתַ
ֵמי יי.   ש ְ

  ַהֵללַהֵלל

מֹאל. ת ש ְּ ב ַׁ סָּ הַׁ ֹוִתין ב ְּ  ש 
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 לא

י חִ  ְיִכי. ּכִ לָּ ַמל עָּ י יי ּגָּ ְיִכי, ּכִ י ִלְמנּוחָּ ּוִבי ַנְפש ִ יַע. ש  לִֹתי ְוִלי ְיהֹוש ִ ִאים יי, ּדַ תָּ ֵֹמר ּפְ ְצּתָּ ְמַרֵחם. ש  ּלַ
ה, ֶאת ְמעָּ ֶות, ֶאת ֵעיִני ִמן ּדִ י ִמּמָּ ַאְרצֹות ַהחַ  ַנְפש ִ ִחי. ֶאְתַהֵלְך ִלְפֵני יי ּבְ יַרְגִלי ִמּדֶ ים. ֶהֱאַמְנּתִ י  ּיִ ּכִ

ר,אֲ  ִניִתי ְמֹאד. ַדּבֵ ל ֲאִני עָּ ְפִזי: ּכָּ י ְבחָּ ַמְרּתִ ם ּכֵֹזב.  ֲאִני אָּ דָּ אָּ  הָּ
יב ַליי ּכֹל ש ִ ה אָּ רַ  מָּ א. ְנדָּ ם יי ֶאְקרָּ ֵ א ּוְבש  ָּ ּועֹות ֶאש ּ י. ּכֹוס ְיש  לָּ ְגמּולֹוִהי עָּ ם י ַלייּתַ ּלֵ ַ ל ֲאש  א ְלכָּ ה ּנָּ  ֶנְגדָּ

ר בְּ  קָּ וְ ַעּמֹו. יָּ יֵעיֵני יי ַהּמָּ א יי ּכִ נָּ יו. אָּ ה ַלֲחִסידָּ , תָּ ךָּ ךָּ  ֲאִני ַעְבּדֶ ן אֲ  ֲאִני ַעְבּדְ ֶתךָּ ּבֶ ְחּתָּ ְלמֹוֵסרָּ , פִּ מָּ  י. ְלךָּ ּתַ
א ה נָּ ֵלם ֶנְגדָּ ַ ַרי ַליי ֲאש  א. ְנדָּ ם יי ֶאְקרָּ ֵ ה ּוְבש  ח ֶזַבח ּתֹודָּ ַחצְ  ֶאְזּבַ ל ַעמֹו. ּבְ תֹוֵכִכי יי, בְּ  יתבֵּ רֹות ְלכָּ

ּה. ְירוּ  ַלִים. ַהְללּויָּ  שָּ
ל  ליי ּכָּ  ַהְללּו ֶאת חּוהּו ּכָּ ּבְ ַ ֵלינּו ַחְסדֹו, ֶוֱאֶמתּגֹוִים, ש  ַבר עָּ י גָּ ים. ּכִ ּמִ אֻּ ם. ַהלְ יי ְלעוֹ  הָּ ּה. לָּ  לּויָּ

י טֹוב   ם ַחְסּדוֹ  -הֹודּו ַליי ּכִ י ְלעֹולָּ  ּכִ

איֹאַמר  ֵאל נָּ רָּ י ִיש ְ ם ַחְסּדֹו. ּכִ  ְלעֹולָּ
א ֵבית י  ַאֲהרֹן יֹאְמרּו נָּ ם ַחְסּדֹו.ּכִ  ְלעֹולָּ

א ִיְרֵאי יי יֹאְמרוּ  י נָּ ם ַחְסּדֹו. ּכִ  ְלעֹולָּ

ּה, עָּ  אִתי ּיָּ רָּ ַצר קָּ ּה. יי ִלי, ִמן ַהּמֵ ִני ַבֶמְרַחב יָּ א ּנָּ ֲעש ֶ  -לֹא ִאירָּ םַמה ּיַ דָּ י ַוֲאִני יי ִלי בְּ  ה ִלי אָּ עְֹזרָּ
טַֹח  יי ִמּבְ י. טֹוב ַלֲחסֹות ּבַ ְנאָּ ש  ם.ֶאְרֶאה ּבְ דָּ אָּ טַֹח בִּ  ּבָּ יי ִמּבְ ּגֹוִים  ליִבים. ּכָּ ְנדִ טֹוב ַלֲחסֹות ּבַ

י ֲאִמיַלם. סַ  ם יי ּכִ ֵ ש  בּוִני, ּבְ י ֲאִמיַלם. ַסּבּוִני ַגם ְסבָּ ם יי ּכִ ֵ ש  בּוִני, ּבְ בֹּבוּ ְסבָּ ֵאש  ים, ּדֲֹעכּו כְּ ִר ִני ִכּדְ
ִחיַתִני ִלְנפֹּ קֹוִצים,  חֹה ּדְ י ֲאִמיַלם. ּדָּ ם יי ּכִ ֵ ש  ִני. עּבְ רָּ י ְוִזמְ ל, ַויי ֲעזָּ ת יָּ זִּ ה. י ִליּה ַוְיהִ רָּ ּועָּ  קֹול ִליש 

ֳהֵלי אָּ ה ּבְ ּועָּ ה ִויש  ִיל, ְיִמין יי רֹומֵ  ִרּנָּ ה חָּ ֵָּ יִקים: ְיִמין יי עֹש  ה, ְיִמיןַצּדִ יִ עֹ יי  מָּ ה חָּ ֵָּ מּות כִּ ל. ש  י לֹא אָּ
ר ַמעֲ  יֶאְחֶיה, ַוֲאַסּפֵ ֵ ַרִני  ש  ּה. ַיּסֹר ִיּסְ הּ יָּ וֶ ּיָּ תְ , ְוַלּמָּ ִני. ּפִ נָּ ֲעֵרי  חּו ִלית לֹא ְנתָּ ַ בֹא בָּ צֶ ש   ֹוֶדהם, אֶדק, אָּ

ּה. ֶזה ִהי ִלי ִליש   יָּ ִני ַוּתְ י ֲעִניתָּ בֹאּו בֹו. אֹוְדךָּ ּכִ יִקים יָּ ַער ַליי, ַצּדִ ַ הַהש ּ ִני ַותְּ י ֲעִניכִּ . אֹוְדךָּ ּועָּ ִהי ִלי תָּ
ה.  ּועָּ ה ִליש  ְיתָּ ֲאסּו ַהּבֹוִנים הָּ ה.ֶאֶבן מָּ ּנָּ יְ  ְלרֹאש  ּפִ ֲאסּו ַהּבֹוִנים הָּ ה ְלרֹ ֶאֶבן מָּ ּנָּ תָּ  ייֵמֵאת  ה.אש  ּפִ
ה זֹּ  ְיתָּ ֵעיֵנינּו.הָּ ֹאת ּבְ ֵעיֵנינ ייֵמֵאת  את ִהיא ִנְפלָּ ֹאת ּבְ ה זֹּאת ִהיא ִנְפלָּ ְיתָּ העָּ  ַהּיֹום הזֶ  ּו.הָּ  יי ש ָּ
ה ִגילָּ ה נָּ ְמחָּ  :בוֹ  ְוִנש ְ

א יי, נָּ א אָּ ה ּנָּ   הֹוִשיעָּ
א יי, נָּ א אָּ ה ּנָּ   הֹוִשיעָּ
א יי, נָּ א אָּ ה נָּ   ַהְצִליחָּ
א יי נָּ א.ַהצְ   ,אָּ ה נָּ  ִליחָּ

א בְּ  רּוְך ַהּבָּ יתּבָּ ַרְכנּוֶכם ִמּבֵ ם יי, ּבֵ ֵ א בְּ  ש  רּוְך ַהּבָּ ַרְכנוּ יי. ּבָּ ם יי, ּבֵ ֵ יתֶכם מִ ש  נוּ אֵ יי.  ּבֵ ֶאר לָּ . ל יי ַוּיָּ
ֲעבֹתִ  ַח. ים ַעדִאְסרּו ַחג ּבַ ְזּבֵ ֲעבֵֹאל י ַקְרנֹות ַהּמִ נּו. ִאְסרּו ַחג ּבַ ֶאר לָּ ַח. ֵאלִ ַקְרנוֹ  דִתים עַ י ַוּיָּ ְזּבֵ י ת ַהּמִ

, ֱאלַֹהי  ה ְואֹוֶדּךָּ , ֱאלַֹהי ֲארֹוְמֶמּךָּ  -ַאּתָּ ה ְואֹוֶדּךָּ י ֲארֹוְמֶמּךָּ  -. ֵאִלי ַאּתָּ יט. הֹודּו ַליי ּכִ ם  ֹוב, ּכִ ְלעֹולָּ
ם ַחְסדּ  י ְלעֹולָּ י טֹוב, ּכִ  ֹו.ַחְסּדֹו. הֹודּו ַליי ּכִ

ל יִקים עֹוש ֵ  ְיַהְללּוךָּ יי ֱאלֵֹהינּו ּכָּ , ַוֲחִסיֶדיךָּ ַצּדִ יךָּ ֶ לַמֲעש  , ְוכָּ יתַעְמךָּ  י ְרצֹוֶנךָּ היִ   ּבֵ ִרנָּ ֵאל ּבְ רָּ יֹודּו  ש ְ
ְרכּו, ּו ְוַיְמִליכּו  ִויבָּ יש  ֲארּו, ִוירֹוְממּו ְוַיֲעִריצּו, ְוַיְקּדִ חּו ִויפָּ ּבְ ַ , ַמְלכֵּ ש ִ  תאֶ ִויש  ֹוב ט י ְלךָּ נּו. כִּ ְמךָּ

אֱ  ְמךָּ נָּ ם ְוַעד ה ְלזַ ְלהֹודֹות ּוְלש ִ י ֵמעֹולָּ ה ֵאל. מר, ּכִ ם ַאּתָּ  עֹולָּ
יהֹודּו ַליי כִּ  ם ַחְסּדֹו. י טֹוב ּכִ הֹודּו ֵלאלֵֹהי  ְלעֹולָּ
י  ֱאלִֹהים ּכִ ם ַחְסּדֹו. הוֹ הָּ י ְלעֹולָּ ֲאדִֹנים ּכִ ֲאדֵֹני הָּ דּו לָּ

ה ִנפְ  ֵ ם ַחְסּדֹו. לעֹש  אֹותְלעֹולָּ י  לָּ ם ְגדֹלֹות ְלַבּדֹו ּכִ ְלעֹולָּ
י ַחְסּדֹו. לעֹש ֵ  ה ּכִ ְתבּונָּ ַמִים ּבִ ָּ ם ַחְסּדֹו. ְלרוֹ ה ַהש ּ ַקע ְלעֹולָּ

י  ְים ּכִ ֶרץ ַעל ַהּמָּ אָּ ם ַחְסּדֹו. הָּ דִֹלים ְלעֹולָּ ה אֹוִרים ּגְ ֵ ְלעֹש 
י ם ַחְסּדֹו. ֶאת ַהש ֶּ  ּכִ י ְלעֹולָּ יֹום ּכִ ֶלת ּבַ ֶ ם ֶמש  ְלֶמְמש  ְלעֹולָּ
ֵרַח ְוכֹוכָּ חַ  י ְסּדֹו. ֶאת ַהּיָּ ה ּכִ ְילָּ ּלַ לֹות ּבַ ם ְלעֹולָּ ִבים ְלֶמְמש ְ

ה ִמְצַרים  יַחְסּדֹו. ְלַמּכֵ ְבכֹוֵריֶהם ּכִ ם ַחְסּדֹו.  ּבִ ְלעֹולָּ
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י ַויוֹ  ם ּכִ ֵאל ִמּתֹוכָּ רָּ ד ֲחזָּ ֵצא ִיש ְ יָּ ם ַחְסּדֹו. ּבְ ה ְלעֹולָּ קָּ
י  ה ּכִ ם ַחְסּדֹו. לְ ּוִבְזרֹוַע ְנטּויָּ ִרים  ֹגֵזר ַים סּוףְלעֹולָּ ִלְגזָּ

י  ם ַחְסּדֹו. ּכִ  ְלעֹולָּ
תֹוכו  ֱעִבירְוהֶ  ֵאל ּבְ רָּ ם ַחְסּדֹו. לְ ִיש ְ י ְלעֹולָּ י ּכִ דִֹלים ּכִ ִכים ּגְ ה ְמלָּ ם חַ ַמּכֵ י  ִכים ַאִדיִריםלָּ ֲהרֹג מְ ַויָּ  ְסּדֹו.ְלעֹולָּ ּכִ

ם ַחְסּדֹו. לְ  י ְלעֹולָּ ֱאמִֹרי ּכִ ם ַחסְ ִסיחֹון ֶמֶלְך הָּ ן כִּ ּדֹו. ְלעֹולָּ ָּ ש  ם ַחְסדּ ְלעוֹ י ּוְלעֹוג ֶמֶלְך ַהּבָּ םֹו. לָּ ַתן ַאְרצָּ נָּ ה  וָּ ְלַנֲחלָּ
י  ם ַחְסּדֹו. ַנחֲ ּכִ יְלעֹולָּ ְבדּו ּכִ ֵאל עָּ רָּ ה ְלִיש ְ ם ַחְסּדֹו.  לָּ בִּ ְלעֹולָּ ֶ כַ ש  ְפֵלנּו זָּ נּו ר ש ִ נּו ַוִיְפְרקֵ ם ַחְסּדֹו. ְלעֹולָּ י כִּ לָּ

י  ֵרינּו ּכִ ם ַחסְ ִמּצָּ י ּדֹו. ְלעֹולָּ ר ּכִ ָּ ש  ל ּבָּ ם ַחְסּדֹו. ֹנֵתן ֶלֶחם ְלכָּ מַ  הֹודּו ְלֵאלְלעֹולָּ ָּ י ַהש ּ ם ַחְסּדֹו. לְ ִים ּכִ  עֹולָּ
 

לנִ  ַמת ּכָּ ַבֵרְך ֶאת ש ְ מְ  ַחי ּתְ לש ִ , יי ֱאלֵֹהינּו, ְורּוַח ּכָּ ֵאר ּוְתר ךָּ פָּ ר ּתְ ָּ ש  , מַ זִ ֹוֵמם ּבָּ נְכְרךָּ ִמידְלּכֵ . ּו, ּתָּ
ם ְוַעד עֹולָּ נּו ֶמֶלְך ּגֹוֵאל ּומֹוִשיהָּ  ִמן הָּ ֶדיךָּ ֵאין לָּ ְלעָּ ה ֵאל, ּוִמּבַ ם ַאּתָּ יל ּוְמַפְרנֵ ֹוֶדה ּומַ ַע, פּ עֹולָּ ס ּצִ

רָּ  ל ֵעת צָּ כָּ ה. ֵאיןּוְמַרֵחם ּבְ נוּ  ה ְוצּוקָּ ה. ֱאלֹהֵ  ךמֵ סוֹ ר וְ זֵ עוֹ  ֶמֶלךְ  לָּ א ַאּתָּ ִראֶאּלָּ ֹוִנים וְ י הָּ ַאֲחרֹוִנים, ש  הָּ
לֱאלֹוהַּ  ִריֹות, אֲ   ּכָּ לּבְ חֹות, ַהְמַנהֵ  דֹון ּכָּ ּבָּ ש ְ רֹב ַהּתִ ל ּבְ לָּ הֻּ דֹות, ַהּמְ חֶ ג עוֹ ּתֹולָּ מֹו ּבְ יו ֶסד ּוְבִרּיֹותָּ לָּ
רַ  נּום ְולֹ ה נֵ הִ  רעֵ ֲחִמים. ַויי ּבְ ן לֹא יָּ ָּ עֹוֵרר -א ִייש  ִמי ַהּמְ ִקיץ ִנְרּדָּ ִנים ְוַהּמֵ ֵ ש ִ ְיש  ִמים ם, ְוַהּמֵ יַח ִאּלְ

יר ּתִ פּוִפים. ֹוֵמְך נֹוְפלִ ֲאסּוִרים ְוַהסּ  ְוַהּמַ ךָּ ֲאנַ  ְלךָּ וּ ים ְוַהזֹּוֵקף ּכְ ֵלאֹוִדים. אִ מ ְחנוּ ְלַבּדְ ה  ּלּו ִפינּו מָּ ירָּ ש ִ
קִ  ֶמְרֲחֵבי רָּ ַבח ּכְ ֶ ְפתֹוֵתינּו ש  יו, ְוש ִ ּלָּ ַהמֹון ּגַ ה ּכֲ ֹוֵננּו ִרּנָּ ם, ּוְלש  ּיָּ ש ֶ  ֵעיֵנינוּ וְ יַע, ּכַ ֵרַח, ְמִאירֹות ּכַ ֶמש  ְוַכּיָּ

ֵרי ֵדינוּ ְויָּ  ִנש ְ ֹות ּכְ ַאּיָּ  ְפרּוש  ַמִים, ְוַרְגֵלינּו ַקּלֹות ּכָּ ָּ יִקים לְ ַמסְ  ֲאַנְחנוּ ין אֵ  -לֹות ש  , יי הֹודוֹ ּפִ ת ְלךָּ
ֵרְך, ֶאת ְמךָּ  ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו, ּוְלבָּ ִפים ַאְלפֵ  ֶאֶלףַעל ַאַחת, ֵמֶאֶלף  נוּ כֵּ לְ מַ ש ִ בֹות וְ י ֲאלָּ י ְרבָּ ִרּבֵ

ִמים, עָּ יתָּ עִ  ּפְ ש ִ עָּ ֶ נּו.  ֲאבֹוֵתינוּ  םַהּטֹובֹות ש  ְצַריםים נִ פָּ לְ מִ ְוִעּמָּ ַאלְ  ִמּמִ נּו,ּגְ יתֵהינוּ יי ֱאלֹ  ּתָּ  , ּוִמּבֵ
ִדים פִּ  נוּ ֲעבָּ ְלּתָּ נּו, ֵמֶחֶרב ִהּצַ ְלּתָּ ְלּכַ ע ּכִ בָּ ָּ נּו ּוְבש  ב ַזְנּתָּ עָּ רָּ נּו, ּבְ ֶבר מִ  ּומִ ִדיתָּ נּו, ּומֵ ּדֶ ְטּתָּ ִעים ּלַ ִים רָּ לָּ חָּ

נּו.ְונֶ  יתָּ ּלִ ִנים ּדִ , ְואַ ַעד  ֱאמָּ ֶדיךָּ בּונּו ֲחסָּ רּונּו ַרֲחֶמיךָּ ְולֹא ֲעזָּ ה ֲעזָּ טְּ ֵהּנָּ נּו, ל ּתִ ֵ נֶ יש  ַצח. ַעל י ֱאלֵֹהינּו, לָּ
וֹ  ש  ינּו ְולָּ ַאּפֵ ַפְחּתָּ ּבְ ּנָּ ֶ ה ש  מָּ ָּ נּו ְורּוַח ּוְנש  ְגּתָּ ּבָּ ּלַ ּפִ ֶ ִרים ש  ן ֵאֶבָּ ְמּתָּ ן ֲאש ֶ ּכֵ ַ ִפינּו ר ש  ּו ֵהם יֹוד ֵהן - ּבְ

ּו ְוַיְמִליכּו ֶאת יש  ֲארּו ִוירֹוְממּו ְוַיֲעִריצּו ְוַיְקּדִ חּו ִויפָּ ּבְ ַ ְרכּו ִויש  מְ  ִויבָּ ל פֶּ נךָּ ַמְלכֵּ ש ִ י כָּ  יֹוֶדה, ה ְלךָּ ּו. ּכִ
ֹון ְלךָּ  ש  ל לָּ ֶרְך ְלךָּ  ְוכָּ ל ּבֶ ַבע, ְוכָּ ָּ ש ּ חֲ  ּתִ ּתַ ֶניךָּ ִתש ְ ה ְלפָּ ל קֹומָּ ל לְ ֶוה, וְ ִתְכַרע, ְוכָּ בכָּ , וְ בָּ אּוךָּ ל ֹות ִיירָּ כָּ

רּו ִלש ִ קֶ  יֹות ְיַזּמֵ ה: יי,ֶרב ּוְכלָּ ל ַעְצמַֹתי ּתֹאַמְרנָּ תּוב, ּכָּ ּכָּ ֶ ר ש  בָּ דָּ , ּכַ מֹוךָּ  ֶמךָּ זָּ צִּ מַ  ִמי כָּ ִני ֵמחָּ ק יל עָּ
ְך ּוִמי ַיֲערֹ  ֶוה ּלָּ ְך ּוִמי ִיש ְ ְזלֹו. ִמי ִיְדֶמה ּלָּ ִני ְוֶאְביֹון ִמּגֹ נּו ְועָּ ֵאלְך ַלָּ ִמּמֶ בּ הַ  ְך הָּ דֹול, ַהּגִ א, ּגָּ ֹור ְוַהּנֹורָּ

חֲ  ּבֵ ַ ְלךָּ ּוְנש  ֶרץ. ְנַהּלֶ אָּ ַמִים וָּ ָּ ֵרְך אֶ ֵאל ֶעְליֹון, קֵֹנה ש  ֶאְרךָּ ּוְנבָּ ךָּ ש ֵ  תךָּ ּוְנפָּ ֶ ְדש  מּור: ם קָּ אָּ ְרִכיְלדָּ , ּכָּ  ִוד, ּבָּ
ַבי ֶאת ל ְקרָּ י ֶאת יי ְוכָּ ֹו.  ַנְפש ִ ְדש  ם קָּ ֵ  ש 

א בְּ  ֶנַצח ְוַהּנֹורָּ ּבֹור לָּ , ַהּגִ ֶמךָּ ְכבֹוד ש ְ דֹול ּבִ , ַהּגָּ ךָּ זֶּ מֹות עֻּ ַתֲעצֻּ ֵאל ּבְ , הַ נֹוְראהָּ ב ֹוֶתיךָּ ֵ ֶלְך ַהּיוש  א עַ ּמֶ ּסֵ ל ּכִ
ֹוֵכן ַעד א. ש  ם ְוִנשָּ יִקים בַּ  רָּ נּו ַצּדִ תּוב: ַרּנְ מֹו. ְוכָּ דֹוש  ש ְ רֹום ְוּקָּ ִרי, ַליְ ייּמָּ ָּ ה תְ ש  אוָּ ה.ם נָּ ִפי  ִהּלָּ ּבְ

ְתרֹומָּ  ֹון ֲחִסיִדים ּתִ ַרְך, ּוִבְלש  ְתּבַ יִקים ּתִ ל, ּוְבִדְבֵרי ַצּדִ ְתַהּלָּ ִרים ּתִ ָּ ש  ֶקֶרב ְקדם, ּובְ ְיש  ְתַקּדָּ ים ּתִ  . ֹוש ִ

ךָּ ּוְבַמקְ  ית ֲהלֹות ִרבְבֹות ַעּמְ נּו,  ּבֵ , ַמְלּכֵ ְמךָּ ֵאר ש ִ ה ִיְתּפָּ ִרּנָּ ֵאל ּבְ רָּ ל בְּ ִיש ְ דוֹ דּ כָּ כֵּ ֹור וָּ ֶ  לּכָּ ן חֹוַבת ר, ש 
, יי אֱ  ֶניךָּ ַח, לְ לֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ַהְיצּוִרים ְלפָּ ּבֵ ַ ל ְלש  ֵארֲאבֹוֵתינּו, ְלהֹודֹות ְלַהּלֵ ֵרךְ לְ ְלרֹוֵמם  פָּ ר ְלבָּ , ַהּדֵ
ל  ס ַעל ּכָּ ה ּוְלַקּלֵ ,ְלַעּלֵ ךָּ י ַעְבּדְ ַ ן ִיש  ִוד ּבֶ חֹות ּדַ ּבְ ירֹות ְוִתש ְ ְבֵרי ש ִ . ּדִ יֶחךָּ   ְמש ִ

בַּ  ּתַ ַעדִיש ְ ְמךָּ ַלָּ ַמִים ח ש ִ ָּ ש ּ דֹוש  ּבַ דֹול ְוַהּקָּ ֵאל ַהֶמֶלְך ַהּגָּ נּו, הָּ רֶ וּ  ַמְלּכֵ אָּ י לְ ַבָּ ֶאה, יי ֱאלֹהֵ ךָּ ץ, ּכִ ינּו  נָּ
ה ֵואלֵֹהי ּלָּ דֻּ ה, ֶנַצח, ּגְ לָּ ָּ ה, עֹז ּוֶמְמש  ל ְוִזְמרָּ ה, ַהּלֵ חָּ בָּ יר ּוש ְ ה, תְּ ּוְגב ֲאבֹוֵתינּו, ש ִ ה ְוִתְפֶאֶרת, ּורָּ ִהלָּ
 ָּ ש ּ אוֹ ְקדֻּ כֹות ְוהֹודָּ רָּ הה ּוַמְלכּות, ּבְ ה יי, ֵאל מֶ  ְוַעד ת ֵמַעּתָּ רּוְך ַאּתָּ ם. ּבָּ חֹות, ֵאל דֹול בַּ ֶלְך ּגָּ עֹולָּ ּבָּ ש ְ ּתִ

ִמים.  עֹולָּ ה, ֶמֶלְך ֵאל ֵחי הָּ יֵרי ִזְמרָּ ש ִ אֹות, ַהּבֹוֵחר ּבְ אֹות, ֲאדֹון ַהִנְפלָּ  ַההֹודָּ
ן ְלַקֵים ִמצְ  ן ּוְמזַֻּמָּ הּוא כְּ ִהְנִני מּוכָּ ֶ רּוְך הּוא נֶ וַות ּכֹוס ְרִביִעי ש  דֹוש  ּבָּ ַמר ַהּקָּ אָּ ֶ ה, ש  ּועָּ ֹוַרת ַהְיש  ש  ֶגד ּבְ

י ֶאְתֶכם ִליְלִיש ְ  ַקְחּתִ ֵאל ְוַלָּ ֶכם ֵלֱאלִֹהים.  רָּ ִייִתי לָּ ם ְוהָּ  ְלעָּ

ֶפן. ִרי ַהגָּ ם ּבֹוֵרא ּפְ עֹולָּ ה יי ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך הָּ רּוְך ַאּתָּ  ּבָּ

מֹאל ת ש ְּ ִסיב ַׁ הַׁ ֹוֶתה ב ְּ ש   וְּ
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רּוךְ  נוּ ַאּתָּ  ּבָּ ֶפן, ַעל ּתְ ִרי ַהּגֶ ֶפן ְוַעל ּפְ ם, ַעל ַהּגֶ ֶדה וְ ַבת הַ ה יי ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך העֹולָּ ָּ ה ַעל ֶאֶרץ ֶחְמּדָּ ש ּ
ִציתָּ ְוִהְנַחְלּתָּ ַלֲאבֹוֵתינוּ  רָּ ה ׁשֶ בָּ ה ּוְרחָּ ּבַֹע מִ  טֹובָּ ּה ְוִלש ְ ְריָּ ל עַ א ד' ֱאלֵֹקינּו ּה ַרֶחם נָּ ּטּובָּ ֶלֱאֹכל ִמּפִ

ֵאל ַעּמֶ  רָּ ַלִיםִיש ְ בֹוֶדךָּ ְוַעל ִמזְ  ךָּ ְוַעל ְירּוׁשָּ ן ּכְ ּכַ חֶ ִעיֶרךָּ ְוַעל ִצּיֹון ִמׁשְ ֶלךָּ ּוְבֵנה ךָּ ְוַעל הֵ ּבְ ַלִים ִעיר יְ יכָּ רּוׁשָּ
ֵמינוּ  ה ְביָּ ְמֵהרָּ הּ  ַהקֶֹדׁש ּבִ נָּ ִבְניָּ ְמֵחנּו ּבְ ּה ְוש ַ ּה וּ ּה ְוִנש ְ ְריָּ ְוֹנאַכל ִמפִּ  ְוַהֲעֵלנּו ְלתֹוכָּ ע ִמּטּובָּ ֶרְכךָּ עָּ נְ ּבַ ֶליהָּ בָּ

ה  ֳהרָּ ה ּוְבטָּ ׁשָּ ְקדֻׁ ת ַהּזֶהבשבת: ּוְרֵצה ְוַהֲחלִ )ּבִ ּבָּ יֹום ַהׁשַ יוֹ  (יֵצנּו ּבְ ְמֵחנּו ּבְ ּצֹותהַ ם ַחג ְוש ַ י ַאּתָּ  ּמַ ה, ּכִ ה ד' ַהּזֶ
ֶרץ אָּ ךָּ ַעל הָּ ה ד' עַ  טֹוב ּוֵמִטיב ַלּכֹל ְונֹוֶדה ּלְ רּוְך ַאּתָּ ֶפן. ּבָּ ִרי ַהּגֶ ֶפןֶפן ְועַ ל ַהגֶּ ְוַעל ּפְ ִרי ַהּגֶ : בא"י) .ל ּפְ
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תֹו,ֲחַסל סִ  ִהְלכָּ ַסח ּכְ תֹו. ּדּור ּפֶ קָּ טֹו ְוחֻּ ּפָּ ל ִמש ְ כָּ  ּכְ
אֲ  ר אֹותוֹ ּכַ ִכינּו ְלַסּדֵ ר זָּ ֶ ֹותֹו. ש  ה ַלֲעש  ן ִנְזּכֶ  ּכֵ

ה, ֹוֵכן ְמעֹונָּ ְך ש  ה. זָּ נָּ  קֹוֵמם ְקַהל ֲעַדת ִמי מָּ
רֹוב ַנֵהל נִ  קָּ הּבְ ה. ְטֵעי ַכּנָּ ִרּנָּ דּוִים ְלִציֹון ּבְ  ּפְ

ה נָּ ָּ ה  ְלש  אָּ ִים.  ַהּבָּ לָּ ָּ ירּוש   ּבִ
ֶאֶרץ ֵאל אֹוְמִרים: ּבְ רָּ  ִיש ְ

ה נָּ ָּ ה  ְלש  אָּ ה.  ַהּבָּ נּויָּ ִים ַהּבְ לָּ ָּ ירּוש   ּבִ

ה הִנְרצָּ   ִנְרצָּ
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 אלף תתקמ"ח=נולד אברהם

 .מלחמת המלכים= כג

 .= המעשה עם אבימלךמח

יעקב חוזר לארץ כנען ובאמצע = רה
הדרך ה' מזהיר את לבן, ולילה לפני 
 הפגישה עם עשו הוא נאבק עם המלאך.

 

 בני ישראל יוצאים ממצרים.= תמח

 

המעשה עם דבורה וברק = תרלו
 .במלחמתם עם סיסרא

 
 נבנה הבית הראשון.= תתקכח

סנחריב וכל חילותיו עולה = ריג

לירושלים ע"מ להילחם והיה 
 ניסים גדולים, והם נהרגו.

 
 

 המעשה עם בלשאצר.= שפט

 המעשה עם המן.= תד

 

 חלום נבוכדנאצר.= טלש
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 לה

 

ֲחִצי ה ּוְבֵכן ַוְיִהי ּבַ ְילָּ  ַהּלַ
ה,  ְילָּ ּלַ ים ִהְפֵלאתָּ ּבַ ז רֹוב ִנּסִ  אָּ

מֹוֶרת ֶזה  רֹאׁש ַאׁשְ ה, ּבְ ְילָּ  ַהּלַ
 

 הפיטן הולך ומונה הרבה ניסים שהיו בליל הסדר במשך הדורות

ה ֶנֱחַלק לֹו ַלְילָּ ְחּתֹו ּכְ   ,ֵגר ֶצֶדק ִנּצַ
ה.  ְילָּ ֲחִצי ַהּלַ  ַוְיִהי ּבַ

 

 לה, וניצח את הרבעת המלכים.לאברהם גר צדק נצח שנחלק לו הלי

 

ה, ְילָּ ֲחלֹום ַהּלַ ר ּבַ רָּ ְנּתָּ ֶמֶלְך ּגְ   ּדַ
 

 לאבימלך מלך גרר בא המלאך בחלום הלילה והזהיר אותו. 

ה, ֶאֶמׁש ַלְילָּ  ִהְפַחְדּתָּ ֲאַרִמי ּבְ
 

 את לבן הארמי הזהיר ה' בלילה שלא יגע ביעקב לרעה.

ֵאל רָּ ר ִיש ְ ש ַ ְך ַויּוכַ  ַוּיָּ היְ לַ ל לֹו ְלַמְלאָּ  , לָּ
ה.  ְילָּ ֲחִצי ַהּלַ  ַוְיִהי ּבַ

 

 ולאחר מכן נעשה לו נס בלילה בלחמו עם המלאך.

כוֹ  ֲחִציֶזַרע ּבְ ַחְצּתָּ ּבַ ה, יְ לַּ הַ  ֵרי ַפְתרֹוס מָּ  לָּ
ם ה,  ֵחיַלָּ ְילָּ ּלַ ם ּבַ קּומָּ ְצאּו ּבְ  לֹא מָּ

 

ע"ש  הנסים של הריגת בכורי המצרים הנקראים פתרוסבקטע זה מתאר הפיטן את 

ולאחר מכן לא מצאו את חילם היינו כספם מחמת  פתרוס שהיה נכדו של מצרים,

 שישראל הניחו את מצרים ריק כידוע.
 

כֹוְכֵבי לַ  ת ִסִליתָּ ּבְ  ה, ְילָּ ִטיַסת ְנִגיד ֲחרׁשֶ
ה.  ְילָּ ֲחִצי ַהּלַ  ַוְיִהי ּבַ

 

שראל הנסים של הריגת סיסרא ע"י דבורה וברק שופטי יבקטע זה מתאר הפיטן את 

מבואר במדרש שהקב"ה לקח שתי כוכבים ולחמו וסיסרא היה שר על עיר חרושת ו

 עימו.
 

ּתָּ  ֵרף ְלנֹוֵפף ִאּוּוי, הֹוַבׁשְ ַעץ ְמַחָּ רָּ פְ  יָּ יו גָּ
ה,  ְילָּ ּלַ  ּבַ

ה,  ִאיׁשֹון ַלְילָּ בֹו ּבְ ל ּוַמצָּ ַרע ּבֵ  ּכָּ
 

ו על שהיה מחרף לנופף יד הנסים של הריגת סנחריבבקטע זה מתאר הפיטן את 

תיו הובאשו מחמת שנעשו ש שה' אווה לו לבית, ואז כל חיילוירושלים ובית המקד

 לפגרים.

 לבבל היה עבודה זרה ששמו בל והוא כרע לבלתי קום מחמת שהפרסים הרסוהו.
 

הְלִאיׁש ֲחמּודֹות ִנגִ  ז ֲחזֹות ַלְילָּ ה רָּ   ,לָּ
ה.  ְילָּ ֲחִצי ַהּלַ  ַוְיִהי ּבַ

 

 כנאצר בליל.ולדניאל נגלה חלומו של נבו

ְכֵלי קֶֹדׁש ֶנֱהַרג ּבֹו בַּ  ר ּבִ ּכֵ ּתַ  ה, ְילָּ לַּ ִמׁשְ
 

 (והזכירו גם בקטע הקודםהנסים של הריגת בלשאצר )בקטע זה מתאר הפיטן את 

 ובלשאצר שתה לשכרה בכלי קודש של הבית המקדש בלילה זה והוא נהרג.
 

 
ֲעתּוֵתי יֹות ּפֹוֵתר ּבִ ע ִמּבֹור ֲארָּ   ה,ְילָּ לַ  נֹוׁשַ

  

דניאל שהוא פתר את חלומות של נבוכדנאצר ולאחר מכן השליכוהו לבור נמלט 

 מהבור בליל זה.
 

ִגי ַטר ֲאגָּ ה נָּ ְנאָּ ִרים בַּ  ש ִ ַתב ְספָּ   ה,ְילָּ לַּ ְוַכָּ
ה. ְילָּ ֲחִצי ַהּלַ  ַוְיִהי ּבַ

 המן שהיה לו שנאה הלך וכתב ספרים.

 

ַנת לַ  ֶנֶדד ׁשְ יו ּבְ לָּ   ה,לָּ יְ עֹוַרְרּתָּ ִנְצֲחךָּ עָּ
ה,  ַלְילָּ ה ִתְדרֹוְך ִלׁשֹוֵמר ַמה ּמִ  ּפּורָּ
א ּבֶֹקר ְוַגם לַ  תָּ ח אָּ ׁשֹוֵמר ְוש ָּ ַרח ּכַ ה,יְ צָּ   לָּ

ה ְילָּ ֲחִצי ַהּלַ  ַוְיִהי ּבַ

 באמצע הליל היה לאחשורוש נידודי שינה ומזה היה כידוע נס פורים.

ה ר הּוא לֹא יֹום ְולֹא ַלְילָּ ֶ ֵרב יֹום ֲאש   ,קָּ
י לְ  ם הֹוַדע ּכִ ה, ךָּ ַהיֹום ַאף לְ  ךָּ רָּ ְילָּ  ַהּלַ

וֹ  לש  ה, ְמִרים ַהְפֵקד ְלִעיְרךָּ ּכָּ ְילָּ ל ַהּלַ  ַהיֹום ְוכָּ
ה ת ַלְילָּ ּכַ אֹור יֹום ֶחש ְ ִאיר ּכְ  ּתָּ

ה. ְילָּ ֲחִצי ַהּלַ  ַוְיִהי ּבַ

.   
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 לו

ַסח ם ֶזַבח ּפֶ ְרּתֶ  ּוְבֵכן ַוֲאַמֶ
ַסח, ּפֶ בּורֹוֶתיךָּ ִהְפֵלאתָּ ּבַ  ֹאֶמץ ּגְ

ל רֹאש  ּכָּ ַסח,מ ּבְ אתָּ ּפֶ ֵ  ֹוֲעדֹות ִנש ּ
ַסח, ִחי ֲחצֹות ֵליל ּפֶ ִליתָּ ְלֶאְזרָּ  ּגִ

ַסח ם ֶזַבח ּפֶ   ַוֲאַמְרּתֶ
 

ל ּה רֹאש  ּכָּ ּמּור פֶּ  יָּ ֵליל ש ִ ַחְצּתָּ ּבְ  ,ַסחאֹון מָּ
סַ  ַדם ּפֶ ַסְחּתָּ ּבְ כֹור ּפָּ ן ּבְ יר, ַעל ּבֵ ּבִ  ח,ּכַ

סַ  ּפֶ ַחי ּבַ ְפתָּ ֹבא ּבִ ִחית לָּ ת ַמש ְ י ּתֵ  ח,ְלִבְלּתִ
ַסחַוֲאַמְר  ם ֶזַבח ּפֶ   ּתֶ

 

ַסח, ּפֶ חֹם ַהיֹום ּבַ ַפְקּתָּ ּכְ יו ּדָּ תָּ לָּ  ּדְ
ַסח, ּפֶ גֹות ַמּצֹות ּבַ  ִהְסִעיד נֹוְצִצים עֻּ
ַסח, ֹור ֵעֶרְך ּפֶ ץ ֵזֶכר ְלש  ר רָּ קָּ  ְוֵאל ַהּבָּ

ַסח ם ֶזַבח ּפֶ   ַוֲאַמְרּתֶ
 

ַסח, ִעּתֹוֵתי ּפֶ ה ּבְ רָּ ּגָּ ֶרת סֻּ ּגֶ  ְמסֻּ
ה ִמְדיָּ  ְמדָּ סַ ִנש ְ עֹוֵרי עֶֹמר ּפֶ ְצִליל ש ְ  ח,ן ּבִ

יַקד ְיקֹוד פֶּ  ַמֵני ּפּול ְולּוד ּבִ ֹורפּו ִמש ְ  ח,סַ ש 
ם ַסח  ַוֲאַמְרּתֶ  ֶזַבח ּפֶ

 

ַסח, ּפֶ ֵאש  ּבַ  זֹוֲעמּו ְסדֹוִמים ְולֹוֲהטּו ּבָּ
ַסח, ֵקץ ּפֶ ה ּבְ פָּ ץ לֹוט ֵמֶהם ּוַמּצֹות אָּ ּלַ  חֻּ

ְבְר  עָּ ַסח,ִטאֵטאֶת ַאְדַמת מֹף ְוֹנף ּבְ ּפֶ  ךָּ ּבַ
ם ַסח ַוֲאַמְרּתֶ   ֶזַבח ּפֶ

 

ֹנב ַלֲעמֹוד ַעד סַ  עֹוד ַהיֹום ּבְ ה עֹוַנת ּפֶ עָּ  ח,ּגָּ
ַסח, ּפֶ ה ְלַקֲעֵקַע צּול ּבַ ְתבָּ ס ַיד ּכָּ  ּפַ
ַסח, ּפֶ ן ּבַ ְלחָּ ֻּ רֹוְך ַהש ּ ִפית ִעָּ ֹפה ַהּצָּ  צָּ

ַסח ם ֶזַבח ּפֶ   ַוֲאַמְרּתֶ
 

ּלֵש    ַ ה ְלש  ה ֲהַדּסָּ סָּ ּנְ ל ּכִ הָּ ַסח,קָּ ּפֶ  צֹום ּבַ
 ָּ ש  ית רָּ יםרֹאש  ִמּבֵ ִ ֵעץ ֲחִמש ּ ַחְצּתָּ ּבְ ַסח, ע מָּ ּפֶ  ּבַ

ַסח, ּפֶ ית ּבַ ִביא ְלעּוּצִ ה ֶרַגע ּתָּ י ֵאּלֶ ּתֵ ְ  ש 
ַסח, ש  ַחג ּפֶ ֵליל ִהְתַקּדֵ רּום ְיִמיְנךָּ ּכְ ְדךָּ ְותָּ עֹז יָּ  ּתָּ

ם ַסח. ַוֲאַמְרּתֶ  ֶזַבח ּפֶ
 

  
 

י  ֵאה, ּכִ י לֹו נָּ ֶאה.ּכִ  לֹו יָּ

יו  דּודָּ ה, ּגְ כָּ ֲהלָּ חּור ּכַ ה, ּבָּ ְמלּוכָּ  ֹו:לרּו אמְ יֹ ַאִדיר ּבִ
, ְלךָּ  , ְלךָּ כִּ ְלךָּ ּוְלךָּ , ְלךָּ ַאף ְלךָּ כָּ מַּ הַ יי י ְלךָּ ה, ְמלָּ

ֶאה. י לֹו יָּ ֵאה, ּכִ י לֹו נָּ  ּכִ
 

י  ה ְסִביבָּ כָּ ֲהלָּ א ּכַ ה, נֹורָּ ְמלּוכָּ ל ּבִ ֵ  ומֹוש 
 יֹאְמרּו לֹו:

, ְלךָּ  , ְלךָּ  ְלךָּ ּוְלךָּ , ְלךָּ ַאף ְלךָּ י ְלךָּ י י ּכִ
ֶאה. י לֹו יָּ ֵאה, ּכִ י לֹו נָּ ה, ּכִ כָּ ְמלָּ  ַהּמַ

 
ְמלּוכָּ  גּול ּבִ יוּדָּ ִתיקָּ ה, וָּ כָּ ֲהלָּ דּור ּכַ  ֹו:לרּו אמְ יֹ  ה, הָּ

, ְלךָּ  ְלךָּ  , ְלךָּ ַאף ְלךָּ י ְלךָּ , ְלךָּ ּכִ ה, ְמלָּ מַּ הַ יי  ּוְלךָּ כָּ
ֶאה. י לֹו יָּ ֵאה, ּכִ י לֹו נָּ  ּכִ

 

יו   נָּ ה,בִּ עָּ יקָּ  ְמלּוכָּ ה, ַצּדִ כָּ ֲהלָּ ּו אְמריֹ  יוּפֹוֶדה ּכַ
 לֹו:

, ְלךָּ  , ְלךָּ ַאף ְלךָּ י ְלךָּ , ְלךָּ ּכִ י י ְלךָּ ּוְלךָּ
ֶאה. י לֹו יָּ ֵאה, ּכִ י לֹו נָּ ה, ּכִ כָּ ְמלָּ  ַהּמַ

אי ה ַזּכַ ְמלּוכָּ יוּבִ ה ַטְפְסרָּ כָּ ֲהלָּ ִסין ּכַ  ֹו:לרּו אמְ יֹ  , חָּ
, ְלךָּ  ךָּ לְ  , ְלךָּ ַאף ּוְלךָּ י ְלךָּ , ְלךָּ  ּכִ ה, ְמלָּ מַּ הַ יי  ְלךָּ כָּ

ֶאה. י לֹו יָּ ֵאה, ּכִ י לֹו נָּ  ּכִ

ְנאַ   ה ש ִ כָּ ֲהלָּ ה, ַרחּום ּכַ ְמלּוכָּ דֹוש  ּבִ יּקָּ  ונָּ
 יֹאְמרּו לֹו:

, ְלךָּ  , ְלךָּ ַאף ְלךָּ י ְלךָּ , ְלךָּ ּכִ י י ְלךָּ ּוְלךָּ
ֶאה. י לֹו יָּ ֵאה, ּכִ י לֹו נָּ ה, ּכִ כָּ ְמלָּ  ַהּמַ

 

ִחיד ה, יָּ ְמלּוכָּ יר ּבִ ּבִ יו ּכַ ה ִלמּודָּ כָּ ֲהלָּ  ֹו:רּו לאמְ יֹ  ּכַ
, ְלךָּ  , ְלךָּ  ְלךָּ ּוְלךָּ , ְלךָּ ַאף ְלךָּ י ְלךָּ ה, ְמלָּ מַּ הַ יי  ּכִ כָּ

ֶאה. י לֹו יָּ ֵאה, ּכִ י לֹו נָּ  ּכִ
 

ה,  ְמלּוכָּ ִקיף ּבִ ִמי ּתַ ה ּתְ כָּ ֲהלָּ יּתֹוֵמְך ּכַ ו מָּ
 יֹאְמרּו לֹו:

, ְלךָּ  , ְלךָּ ַאף ְלךָּ י ְלךָּ , ְלךָּ ּכִ י י ְלךָּ ּוְלךָּ
ֶאה.הַ  י לֹו יָּ ֵאה, ּכִ י לֹו נָּ ה, ּכִ כָּ ְמלָּ  ּמַ
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יר  רֹוב. ֵאלַאּדִ קָּ ֵמינּו ּבְ יָּ ה, ּבְ ְמֵהרָּ ה,ּבִ ְמֵהרָּ רֹוב. ּבִ קָּ יתֹו ּבְ ֵנה הּוא ִיְבֶנה ּבֵ יתְ , ֵאל בְּ ּבְ ֵנה ּבֵ ךָּ ֵנה, ּבְ

רֹוב. קָּ  ּבְ

חּור דֹולהּוא,  ּבָּ גּולהּוא,  ּגָּ מְ  הּוא ּדָּ רֹוב. ּבִ קָּ יתֹו ּבְ ְמֵהרָּ ִיְבֶנה ּבֵ ה,ּבִ יָּ ֵהרָּ נֵ ֵמינּו בְּ ה, ּבְ רֹוב. ֵאל ּבְ ה, קָּ

רֹוב. קָּ יְתךָּ ּבְ ֵנה ּבֵ ֵנה, ּבְ  ֵאל ּבְ

דּור ִתיקהּוא,  הָּ איהּוא,  וָּ ה הּוא ַזּכַ ְמֵהרָּ ה,ּבִ ְמֵהרָּ רֹוב. ּבִ קָּ יתֹו ּבְ מֵ ִיְבֶנה ּבֵ יָּ קָּ , ּבְ רֹוב. ֵאל ינּו ּבְ

רֹוב. קָּ יְתךָּ ּבְ ֵנה ּבֵ ֵנה, ּבְ ֵנה, ֵאל ּבְ  ּבְ

הֹורהּוא,  ִסידחָּ  ִחידהּוא,  טָּ ה,  הּוא יָּ ְמֵהרָּ ה,ּבִ ְמֵהרָּ רֹוב. ּבִ קָּ יתֹו ּבְ ֵמיבְּ ִיְבֶנה ּבֵ קָּ יָּ רֹוב. ֵאל נּו ּבְ

רֹוב. קָּ יְתךָּ ּבְ ֵנה ּבֵ ֵנה, ּבְ ֵנה, ֵאל ּבְ  ּבְ

יר ּבִ מּודהּוא,  ּכַ ְמֵהרָּ  הּוא ֶמֶלךְ הּוא,  לָּ ה,ּבִ ְמֵהרָּ רֹוב. ּבִ קָּ יתֹו ּבְ יָּ ִיְבֶנה ּבֵ נֵ ֵמינּו בְּ ה, ּבְ רֹוב. ֵאל ּבְ ה, קָּ

רֹוב. קָּ יְתךָּ ּבְ ֵנה ּבֵ ֵנה, ּבְ  ֵאל ּבְ

א יבהּוא,  נֹורָּ ְמֵהרָּ הּוא  ִעזּּוזהּוא,  ַסּגִ ה,ּבִ ְמֵהרָּ רֹוב. ּבִ קָּ יתֹו ּבְ מֵ ִיְבֶנה ּבֵ יָּ ֵנהינּו בְּ ה, ּבְ רֹוב. ֵאל ּבְ , קָּ

רֹוב. קָּ יְתךָּ ּבְ ֵנה ּבֵ ֵנה, ּבְ  ֵאל ּבְ

דֹוש  א, הוּ  ַצִדיקהּוא,  ּפֹוֶדה ְמֵהרָּ  הּוא ּקָּ ה,ּבִ ְמֵהרָּ רֹוב. ּבִ קָּ יתֹו ּבְ יָּ ִיְבֶנה ּבֵ רֹוב. ֵאל ֵמינּו בְּ ה, ּבְ קָּ

רֹוב. קָּ יְתךָּ ּבְ ֵנה ּבֵ ֵנה, ּבְ ֵנה, ֵאל ּבְ  ּבְ

יהּוא,  ַרחּום ּדַ ַ יףהּוא,  ש  ּקִ ְמֵהרָּ  הּוא ּתַ ה,ּבִ ְמֵהרָּ רֹוב. ּבִ קָּ יתֹו ּבְ יָּ ִיְבֶנה ּבֵ רֹוב. ֵמינּו בְּ ה, ּבְ נֵ קָּ ה, ֵאל ּבְ

רֹוב. קָּ יְתךָּ ּבְ ֵנה ּבֵ ֵנה, ּבְ  ֵאל ּבְ
 

 
 

ד ִמי יֹוֵדַע?  ד ֶאחָּ ֶרץ. ֶאחָּ אָּ ַמים ּובָּ ָּ ש ּ ּבַ ֶ ד ֱאלֵֹהינּו ש   ֲאִני יֹוֵדַע: ֶאחָּ
ַנִים ִמי יֹוֵדַע? ַנִים  ש ְ ד ֱאלֵֹהינוּ ש ְ ִרית. ֶאחָּ ֵני לֻּחֹות ַהּבְ בַּ  ֲאִני יֹוֵדַע: ש ְ ֶ ַמים ש  ָּ ֶרץוּ ש ּ אָּ  . בָּ

ה ִמי יֹוֵדַע?  ָּ לש  הש ְ ָּ לש  ה ֲאִני יֹוֵדַע: ש ְ ָּ לש  ִרית, ש ְ ֵני לֻּחֹות ַהּבְ בֹות, ש ְ ד ֱאלֹהֵ  אָּ ַמים  נוּ יֶאחָּ ָּ ש ּ ּבַ ֶ ש 

ֶרץ  אָּ  ּובָּ
ע ִמי יֹוֵדַע?  עַאְרּבַ הֹות, ֲאִני יֹוֵדַע: ַאְרּבַ ע ִאמָּ ה ַאְרּבַ ָּ לש  נֵ אָּ  ש ְ ִרי י לֻּחֹותבֹות, ש ְ ד  ת,ַהּבְ ֶאחָּ

ֶרץ ֱאלֵֹהינוּ  אָּ ַמים ּובָּ ָּ ש ּ ּבַ ֶ   ש 
ה ִמי יֹוֵדַע?  ָּ ש ּ הֲחּמִ ָּ ש ּ י תֹורָּ  ֲחּמִ ֵ ה חּוְמש  ָּ ע אִ ֲאִני יֹוֵדַע: ֲחִמש  הֹותה, ַאְרּבַ המָּ ָּ לש  ֵני אָּ  , ש ְ בֹות, ש ְ

ִרית, ֶרץ  לֻּחֹות ַהּבְ אָּ ַמים ּובָּ ָּ ש ּ ּבַ ֶ ד ֱאלֵֹהינּו ש   ֶאחָּ
ה ָּ ִ ש ּ הִמי יֹוֵדַע?  ש ִ ָּ ִ ש ּ ה חוּ  ֲאִני יֹוֵדַע: ש ִ ָּ ה, ֲחִמש  נָּ ה ִסְדֵרי ִמש ְ ָּ ש ּ י תש ִ ֵ הֹות, ה, אַ ֹורָּ ְמש  ע ִאמָּ ְרּבַ

ה ָּ לש  ִרית, אָּ  ש ְ ֵני לֻּחֹות ַהּבְ ֶרץ בֹות, ש ְ אָּ ַמים ּובָּ ָּ ש ּ ּבַ ֶ ד ֱאלֵֹהינּו ש   ֶאחָּ
ה ִמי יֹוֵדַע?  ְבעָּ הש ִ ְבעָּ ה ִסְדרֵ  ש ִ ָּ ש ּ א, ש ִ תָּ ּבָּ ַ ה ְיֵמי ש  ְבעָּ הי ִמש ְ ֲאִני יֹוֵדַע: ש ִ י , ֲחמִ נָּ ֵ ה חּוְמש  ָּ ש 

התֹורָּ  ָּ לש  הֹות, ש ְ ע ִאמָּ ִרית, אָּ  ה, ַאְרּבַ ֵני לֻּחֹות ַהּבְ ד ֱאלֹ בֹות, ש ְ בַּ ֶאחָּ ֶ מַ ֵהינּו ש  ָּ אָּ ש ּ  ֶרץים ּובָּ
ה ִמי יֹוֵדַע?  מֹונָּ מוֹ ש ְ ה ש ְ ה ְיֵמי נָּ ְבעָּ ה, ש ִ ה ְיֵמי ִמילָּ מֹונָּ אש ַ ֲאִני יֹוֵדַע: ש ְ תָּ ָּ ּבָּ ש ּ נָּ , ש ִ  ה,ה ִסְדֵרי ִמש ְ

ה חּומְ  ָּ הֹות,ֲחִמש  ע ִאמָּ ה, ַאְרּבַ י תֹורָּ ֵ ה ש  ָּ לש  ִרית,אָּ  ש ְ ֵני לֻּחֹות ַהּבְ ַמים ֵהינּו ש ֶ ד ֱאלֹ ֶאחָּ  בֹות, ש ְ ָּ ש ּ ּבַ
ֶרץ  אָּ  ּובָּ

ה ִמי יֹוֵדַע?  עָּ ש ְ ה ְימֵ ּתִ מֹונָּ ה, ש ְ ה ַיְרֵחי ֵלדָּ עָּ ש ְ ה ֲאִני יֹוֵדַע: ּתִ עָּ ש ְ ְבעָּ י ִמילָּ ּתִ תָּ ה, ש ִ ּבָּ ַ א, ה ְיֵמי ש 

ה חּומְ ש ִ  ָּ ה, ֲחִמש  נָּ ה ִסְדֵרי ִמש ְ ָּ הֹות,ש ּ ע ִאמָּ ה, ַאְרּבַ י תֹורָּ ֵ ה ש  ָּ לש  ד ִרית, חֹות ַהבְּ לֻּ ֵני בֹות, ש ְ אָּ  ש ְ ֶאחָּ
ֶרץ  אָּ ַמים ּובָּ ָּ ש ּ ּבַ ֶ  ֱאלֵֹהינּו ש 
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ה ִמי יֹוֵדַע?  רָּ ה ֲאִני יֹוֵדַע:ֲעֶשָּ רָּ ה ַיְרֵחי לֵ  ֲעֶשָּ עָּ ש ְ א, ּתִ ַריָּ ה ִדּבְ רָּ ָּ ה, ש ְ ֲעש  בְ ה יְ מֹונָּ דָּ ה, ש ִ ה ֵמי ִמילָּ עָּ

ה י תֹורָּ ֵ ה חּוְמש  ָּ ה, ֲחִמש  נָּ ה ִסְדֵרי ִמש ְ ָּ ש ּ א, ש ִ תָּ ּבָּ ַ הֹות, ְיֵמי ש  ע ִאמָּ ָּ ש ְ , ַאְרּבַ בֹות,ה לש  ֵני לֻּחוֹ  אָּ ת ש ְ
ִרית, ֶרץ ַהּבְ אָּ ַמים ּובָּ ָּ ש ּ ּבַ ֶ ד ֱאלֵֹהינּו ש    ֶאחָּ
ר ִמי יֹוֵדַע?  ַאַחד ש ָּ ר ֲאִני יֹוֵדַע: ַאַחדעָּ ָּ ש  ָּ אַ  עָּ א, ֲעש  ר ּכֹוְכַבּיָּ ָּ ש  ה ִדבְּ ַחד ַעָּ א, תִּ רָּ ה ַיְרֵחי ַריָּ עָּ ש ְ

 ָּ ה, ֲחִמש  נָּ ה ִסְדֵרי ִמש ְ ָּ ש ּ א, ש ִ תָּ ּבָּ ַ ה ְיֵמי ש  ְבעָּ ה, ש ִ ה ְיֵמי ִמילָּ מֹונָּ ה, ש ְ י תוֹ ה חוּ ֵלדָּ ֵ ע ְמש  ה, ַאְרּבַ רָּ
הֹות, ה ִאמָּ ָּ לש  ִרית, ש ְ ֵני לֻּחֹות ַהּבְ בֹות, ש ְ ד ֱאלֵֹהינּו ש ֶ  אָּ אָּ ֶאחָּ ַמים ּובָּ ָּ ש ּ  ֶרץ ּבַ

ר ִמי יודע?  ש ָּ ֵנים עָּ ר שניםש ְ ָּ ש  א, ַאַחד  ֲאִני יֹוֵדַע: עָּ ְבַטיָּ ר ש ִ ָּ ש  ֵנים ֶעָּ ר ּכוֹ ַעָּ ש ְ ָּ אש  ה ְכַבּיָּ רָּ ָּ , ֲעש 

א, ש ִ  תָּ ּבָּ ַ ה ְיֵמי ש  ְבעָּ ה, ש ִ ה ְיֵמי ִמילָּ מֹונָּ ה, ש ְ ה ַיְרֵחי ֵלדָּ עָּ ש ְ א, ּתִ ַריָּ ה ִדּבְ ָּ ה, ְדֵרי מִ סִ ש ּ נָּ ה ש ְ ָּ ֲחִמש 
הֹות, ע ִאמָּ ה, ַאְרּבַ י תֹורָּ ֵ ה חּוְמש  ָּ לש  ִרית, ש ְ ֵני לֻּחֹות ַהּבְ בֹות, ש ְ ד ֱאלֹהֵ  אָּ מַ ינּו ש ֶ ֶאחָּ ָּ ש ּ ֶרץ ּבַ אָּ  ים ּובָּ

ה ָּ לש  ר ִמי יֹוֵדַע? ש ְ ש ָּ ה ֶעָּ ָּ לש  ר ֲאִני יֹוֵדַע: ש ְ ָּ ש  ה עָּ ָּ לש  א. ש ְ יָּ ר ִמּדַ ָּ ש  ֵנים ֶעָּ  עָּ ָּ ש ְ א, ַאַחד ר ש ִ ש  ְבַטיָּ

 ָּ ש  הַעָּ ה ְיֵמי ִמילָּ מֹונָּ ה, ש ְ ה ַיְרֵחי ֵלדָּ עָּ ש ְ א, ּתִ ַריָּ ה ִדּבְ רָּ ָּ א, ֲעש  בְ ר ּכֹוְכַבּיָּ ה ְימֵ , ש ִ ָּ עָּ ש ּ א, ש ִ תָּ ּבָּ ַ ה י ש 
הֹות, ע ִאמָּ ה, ַאְרּבַ י תֹורָּ ֵ ה חּוְמש  ָּ ה, ֲחִמש  נָּ ה ִסְדֵרי ִמש ְ ָּ לש  ֵני לֻּ  ש ְ בֹות, ש ְ ד אֶ  ִרית,חֹות ַהבְּ אָּ חָּ

 ָּ ש ּ ּבַ ֶ ֶרץֱאלֵֹהינּו ש  אָּ  ַמים ּובָּ
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א ְדיָּ א,ַחד ּגַ ְדיָּ ְתֵרי זּוֵזי, ַחד  ַחד ּגַ א ּבִ ין ַאּבָּ ַזּבִ ּדְ

א. ְדיָּ א,ַחד ּגַ ְדיָּ  ּגַ
א, ה ְלַגְדיָּ ְכלָּ א ְואָּ ּוְנרָּ א ש  תָּ ְתֵרי  ְואָּ א ּבִ ין ַאּבָּ ַזּבִ ּדְ

א.זוּ  ְדיָּ א,ַחד ּגַ ְדיָּ  ֵזי, ַחד ּגַ
א, ה ְלַגְדיָּ ְכלָּ ַאָּ א, ּדְ ּוְנרָּ ְך ְלש  ַ ש  א ְונָּ א ַכְלּבָּ תָּ  ְואָּ

א. ְדיָּ א,ַחד ּגַ ְדיָּ ְתֵרי זּוֵזי, ַחד ּגַ א ּבִ ין ַאּבָּ ַזּבִ  ּדְ
א א חּוְטרָּ תָּ א,  ְואָּ ּוְנרָּ ְך ְלש  ַ ש  נָּ א, ּדְ ה ְלַכְלּבָּ וִהּכָּ

א, ה ְלַגְדיָּ ְכלָּ ַאָּ ין ַאּבָּ  ּדְ ַזּבִ ְתֵרי זּוֵזי, ַחד ּדְ א ּבִ
א. ְדיָּ א,ַחד ּגַ ְדיָּ  ּגַ

א,  ה ְלַכְלּבָּ ִהּכָּ א, ּדְ ַרף ְלחּוְטרָּ ָּ א ְוש  א נּורָּ תָּ ְואָּ
א, ה ְלַגְדיָּ ְכלָּ ַאָּ א, ּדְ ּוְנרָּ ְך ְלש  ַ ש  נָּ א  ּדְ ין ַאּבָּ ַזּבִ ּדְ

א. ְדיָּ א, ַחד ּגַ ְדיָּ ְתֵרי זּוֵזי, ַחד ּגַ  ּבִ
ַרף ָּ ש  א, ּדְ ה ְלנּורָּ בָּ א ְוכָּ א ַמיָּ תָּ ה  ְואָּ ִהּכָּ א, ּדְ ְלחּוְטרָּ

א, ה ְלַגְדיָּ ְכלָּ ַאָּ א, ּדְ ּוְנרָּ ְך ְלש  ַ ש  נָּ א, ּדְ ין  ְלַכְלּבָּ ַזּבִ ּדְ
א. ְדיָּ א,ַחד ּגַ ְדיָּ ְתֵרי זּוֵזי, ַחד ּגַ א ּבִ  ַאּבָּ

ַרף  ָּ ש  א, ּדְ ה ְלנּורָּ בָּ כָּ א, ּדְ ה ְלַמיָּ תָּ ָּ א ְוש  א תֹורָּ תָּ ְואָּ
וּ  ְך ְלש  ַ ש  נָּ א, ּדְ ה ְלַכְלּבָּ ִהּכָּ א, ּדְ ה ְלחּוְטרָּ ְכלָּ ַאָּ א, ּדְ ְנרָּ

א, א,ַחד  ְלַגְדיָּ ְדיָּ ְתֵרי זּוֵזי, ַחד ּגַ א ּבִ ין ַאּבָּ ַזּבִ ּדְ
א. ְדיָּ  ּגַ

א,  ה ְלַמיָּ תָּ ָּ ש ּ א, ּדְ ַחט ְלתֹורָּ ָּ ֹוֵחט ְוש  א ַהש  תָּ ְואָּ
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ה ְלַגְדיָּ  ְכלָּ ַאָּ א, ּדְ ּוְנרָּ ְך ְלש  ַ ש  נָּ א, ּדְ ה ְלַכְלּבָּ ִהּכָּ א, ּדְ ַרף ְלחּוְטרָּ ָּ ש  א, ּדְ ה ְלנּורָּ בָּ כָּ ְתֵרי  א,ּדְ א ּבִ ין ַאּבָּ ַזּבִ ּדְ
א.  ְדיָּ א,ַחד ּגַ ְדיָּ  זּוֵזי, ַחד ּגַ

כָּ  א, ּדְ ה ְלַמיָּ תָּ ָּ ש ּ א, ּדְ ַחט ְלתֹורָּ ָּ ש  ֹוֵחט, ּדְ ַחט ְלש  ָּ ֶות ְוש  ְך ַהּמָּ א ַמְלאָּ תָּ ה לְ ְואָּ א, בָּ ַרף ְלחּוְטרָּ דְּ נּורָּ ָּ א, ש 
ה ְלגַ  ְכלָּ ַאָּ א, ּדְ ּוְנרָּ ְך ְלש  ַ ש  נָּ א, ּדְ ה ְלַכְלּבָּ ִהּכָּ א,ּדְ א בִּ  ְדיָּ ין ַאּבָּ ַזּבִ א, ַחד גַּ ּוֵזי, חַ ְתֵרי זּדְ ְדיָּ א. ד ּגַ  ְדיָּ

 ָּ ש  ֹוֵחט, ּדְ ַחט ְלש  ָּ ש  ֶות, ּדְ ַחט ְלַמְלַאְך ַהּמָּ ָּ רּוְך הּוא ְוש  דֹוש  ּבָּ א ַהּקָּ תָּ א, דְּ ַחט לְ ְואָּ א,תֹורָּ ה ְלַמיָּ תָּ ָּ  ש ּ
א ה ְלַכְלּבָּ ִהּכָּ א, ּדְ ַרף ְלחּוְטרָּ ָּ ש  א, ּדְ ה ְלנּורָּ בָּ כָּ א, דְּ ּדְ ּוְנרָּ ְך ְלש  ַ ש  נָּ ְכלָּ , ּדְ א, ה ְלַגדְ ַאָּ  יָּ
א.  ְדיָּ א,ַחד ּגַ ְדיָּ ְתֵרי זּוֵזי, ַחד ּגַ א ּבִ ין ַאּבָּ ַזּבִ  ּדְ
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ן  ,טגאָ  כל יכולטיגֶער כ ְ מעֶ ללְ אַ   תך בקרובבנה ביה ירֶ ל ש ִּ מפעֶ ין טעֶ י ַדיְ וֹ ב   ןבכ  ו  נו 
ַאלד א   בקרוב הנהיר ש  ַאללזאָ  ין או   כבר הנהוין ַאללזָאב   במהרהן טַאגען רעֶ נזעֶ אִּ
ן ב   ,ֹויה, נו ן ב  ירֶ יַא ש ִּ  בקרוביֶרה ש ִּ  בימינו ן ב  נו  יעל ין טעמפיְ י דַ וֹ ֹוי, נו   ה. רֶ יש ִּ  כלךה 

י דיין נון בו , טגאָ  ענוותןער טיגמו  עֶ ד ,טגאָ  גדוליסער רוֹ ג ,טגאָ  םרחו  רציגער רימהעֶ אַ ב
גען שירה יא שירה, נון רען טאַ לד אין אונזעֶ באַ טעמפעל שירה. אללזָאשיר אין אללזאָ 

 ין טעמפעל שירה.יְ בוי נון בוי, נון בוי דַ 

ט פטיגער גאָ ן'האַ ח ט,גאָ  מתוקיסער זט, אגָ  אמתיוארהאפטיגער וט , גאָ  םר  ר עֶ יכ  וֹ ה
ַנִני , אללזָאשיר אין אללזאבאלד אין אונזערען טאגען  ,פעל שירהנון בוי דיין טעמ ח 

 ין טעמפעל שירה.יְ שירה יא שירה, נון בוי נון בוי, נון בוי דַ 

ן בוי דיין טעמפעל שירה. נו   ,טידישער גאָ י ,טובות מידות בעלט ער גאָ נדליכ  געֶ ו  ט
וי בנון בוי, נון  אללזָאשיר אין אללזָאבאלד אין אונזערען טאגען שירה יא שירה, נון בוי

 ין טעמפעל שירה. יְ דַ 

ער פטיגמהאַ אַ נט, גאָ  םעצו   טיגֶערֶעכ  מט, אָ ג חידיגער נבעעֶ לט, גאָ  חזקטיגֶער רֶעפ  כ  
רה. י דיין טעמפעל שיט, נון בוֹ גאָ  יצחִ נִ יגֶער ב ִּ עֶ ט, גאָ  רךענפטיגער סט, אָ ג שם בעל

וי בא שירה, נון בוי נון בוי, נון אללזָאשיר אין אללזָאבאלד אין אונזערען טאגען שירה י
 ין טעמפעל שירה. יְ דַ 

ַארֶער כ ְ ו רפ ר ייכערַ ט, אָ ג מלכותיניגליכער עֵ קט, אָ ג הולםימליכער צט, אָ ג נוראְטב 
 עמפעלטין יְ שירה. יא שירה, נון בוי נון בוי, נון בוי דַ  י דיין טעמפעלט, נו ן בוֹ אָ ג עשיר
 שירה

ן בוֹ אָ ג אמין טֶעררֹויהַאפת   ט,אָ ג נאה ענערש אין  י דיין טעמפעל שירה. אללזָאשירט, נו 
ל ין טעמפעיְ אללזאבאלד אין אונזערען טאגען שירה יא שירה, נון בוי נון בוי, נון בוי דַ 

 שירה.

ר בלעדיךט או ן ַקיינֶער מֶעְהר אָ ג לבד אתהדו  ביסט   , נון בוי דיין טעמפעלולא אח 
 אין אונזערען טאגען שירה יא שירה, נון בוי נון בוי, שירה. אללזָאשיר אין אללזאבאלד

 ין טעמפעל שירהיְ נון בוי דַ 


