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כל הזכויות שמורות

ה ְיהָֹוה ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם,  רּוְך ַאּתָ  ּבָ

עּור ָחֵמץ: נּו ַעל ּבִ ִמְצֹוָתיו, ְוִצּוָ נּו ּבְ ׁשָ ר ִקּדְ ֲאׁשֶ

יּה,  ֲחִמּתֵ ְדָלא  ִבְרׁשּוִתי,  א  ְדִאּכָ ַוֲחִמיָעא  ֲחִמיָרא  ל  ּכָ
ֵטל ְוֶלֱהֵוי )ֶהְפֵקר(  יּה, ּוְדָלא ְיַדְעָנא ֵליּה, ִלּבָ ּוְדָלא ִבַעְרּתֵ

ַעְפָרא ְדַאְרָעא: ּכְ
 )כל שאור וחמץ שיש ברשותי שלא ראיתיו ושלא בערתיו ושאיני יודע עליו,

 יבטל ויהיה )הפקר( כעפר הארץ(

בערב פסח לאחר שריפת חמץ יבטלנו, ויאמר:

ּוְדָלא  ּה  ֲחִזּתֵ ּדַ ִבְרׁשּוִתי  א  ִאּכָ ּדְ ַוֲחִמיָעא  ֲחִמיָרא  ל  ּכָ
ּה  ּה ּוְדָלא ִבַעְרּתֵ ִבַעְרּתֵ ּה ּדְ ּה ּוְדָלא ֲחִמּתֵ ֲחִמּתֵ ּה ּדַ ֲחִזּתֵ

ַעְפָרא ְדַאְרָעא: ֵטל ְוֶלֱהֵוי )ֶהְפֵקר( ּכְ ִלּבָ
 )כל שאור וחמץ שיש ברשותי שראיתיו ושלא ראיתיו, שבערתיו ושלא בערתיו

 יבטל ויהיה )הפקר( כעפר הארץ(

הנחיות לשמוש בהגדה

בהגדה מובאים מקורות בסיסיים המאפשרים לקוראי ההגדה לפתח 
דיון מעמיק על בסיס הפסוקים והמדרשים. עורך הסדר או כל אדם 
אחר יכול להסב את תשומת לב המסובים לפסוקים או המקורות 

שעליהם הוא מתבסס.

כל  סומן  השונים,  הנושאים  אחר  לעקוב  המסובים  על  להקל  כדי 
נושא בצבע משלו:

השאלות והקושיות העולות במהלך הדורות - בצבע כחול.

התשובות לשאלות האלה, הידיעה וההכרה בבורא העולם - בכתום.

היד החזקה - בירוק.

האותות, המופתים והמטה - בחום.

הבדלת ישראל וגאולתם ממצרים יסומנו באדום.

איתני הטבע וכחות הטבע שהוכו והשתתפו ביציאת מצרים - בסגול.

הכרת הדורות ביציאת מצרים - בתכלת
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סדר קרבן פסח 

מֹוֲעדֹו, ְוַאֲחָריו ְלַהְקִריב  ִמיד ּבְ ן ַהּתָ יָתנּו ְלַהְקִריב ָקְרּבַ ה ִצּוִ ל עֹוָלם, ַאּתָ ִרּבֹונֹו ׁשֶ
ֲחצֹות  ַאַחר  ִניָסן  ְלחֶֹדׁש  ר  ָעׂשָ ָעה  ַאְרּבָ הּוא  ׁשֶ ה,  ַהּזֶ ּיֹום  ּבַ מֹוֲעדֹו  ּבְ ַסח  ּפֶ ן  ָקְרּבַ
ַמֲעָמָדם קֹוְרִאים ֶאת  ָרֵאל ּבְ דּוָכָנם ְוִיׂשְ ם ּבְ ֲעבֹוָדָתם ּוְלִוּיִ ַהּיֹום, ְוִלְהיֹות ּכֲֹהִנים ּבַ
ַסח, ְוֵאין ָלנּו  ן ּפֶ ִמיד ְוָקְרּבַ ׁש ּוָבֵטל ַהּתָ ְקּדָ ית ַהּמִ ֲעֹונֹוֵתינּו ָחֵרב ּבֵ ה ּבַ ל. ְוַעּתָ ַהַהּלֵ
ָמה  ּלְ ה ָאַמְרּתָ ּוְנׁשַ ַמֲעָמדֹו. ְוַאּתָ ָרֵאל ּבְ דּוָכנֹו, ְוֹלא ִיׂשְ ֲעבֹוָדתֹו ְוֹלא ֵלִוי ּבְ ֹלא כֵֹהן ּבַ
יַח  ְהֶיה ׂשִ ּיִ ָפֶניָך ְיהָֹוה ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו, ׁשֶ ָפֵתינּו, ָלֵכן ְיִהי ָרצֹון ִמּלְ ָפִרים ׂשְ
ַסח  ן ּפֶ ִמיד ְוָקְרּבַ ן ַהּתָ ִאּלּו ִהְקַרְבנּו ָקְרּבַ ה ְלָפֶניָך ּכְ ל ּוְמֻרּצֶ ְפתֹוֵתינּו ָחׁשּוב ּוְמֻקּבָ ׂשִ
ל. ִויִהי נַֹעם ֲאדָֹני ֱאֹלֵהינּו  יר ּוְבַהּלֵ ׁשִ ם ּבְ ִוּיִ רּו ַהּלְ מֹוֲעדֹו ְוָעַמְדנּו ַעל ַמֲעָמדֹו, ְוִדּבְ ּבְ
ָך  כֹוֵנן ִמְקָדׁשְ ה ּתְ ה ָיֵדינּו ּכֹוְנֵנהּו: ְוַאּתָ ה ָיֵדינּו ּכֹוְנָנה ָעֵלינּו. ּוַמֲעׂשֵ ָעֵלינּו. ּוַמֲעׂשֵ
תֹוָרֶתָך ַעל  ַתְבּתָ ּבְ ּכָ מֹו ׁשֶ מֹוֲעדֹו, ּכְ ַסח ּבְ ַעל ְמכֹונֹו ְוַנֲעֶלה ְוַנְקִריב ְלָפֶניָך ֶאת ַהּפֶ

ָאמּור: ָך ּכָ ה ַעְבּדֶ ְיֵדי מֹ ׁשֶ

ִני  ָקְרּבָ ֶאת  ֲאֵלֶהם  ְוָאַמְרּתָ  ָרֵאל  ִיׂשְ ֵני  ּבְ ֶאת  ַצו  אמֹר:  ּלֵ ה  מֹׁשֶ ֶאל  ְיהָֹוה  ר  ַוְיַדּבֵ
ה  ֶ מֹוֲעדֹו: ְוָאַמְרּתָ ָלֶהם ֶזה ָהִאּשׁ ְמרּו ְלַהְקִריב ִלי ּבְ ׁשְ י ֵריַח ִניחִֹחי ּתִ ַ ַלְחִמי ְלִאּשׁ
ֶאת  ָתִמיד:  עָֹלה  ַלּיֹום  ַנִים  ׁשְ ְתִמיִמם  ָנה  ׁשָ ֵני  ּבְ ים  ָבׂשִ ּכְ ַליהָֹוה  ְקִריבּו  ּתַ ר  ֲאׁשֶ
יִרית  ַוֲעׂשִ ִים:  ָהַעְרּבָ ין  ּבֵ ה  ֲעׂשֶ ּתַ ִני  ֵ ַהּשׁ ֶבׂש  ַהּכֶ ְוֵאת  ַבּבֶֹקר  ה  ֲעׂשֶ ּתַ ֶאָחד  ֶבׂש  ַהּכֶ
ָיה  ָהֲעׂשֻ ִמיד  ּתָ עַֹלת  ַהִהין:  ְרִביִעת  ִתית  ּכָ ֶמן  ׁשֶ ּבְ לּוָלה  ּבְ ְלִמְנָחה  סֶֹלת  ָהֵאיָפה 
ּקֶֹדׁש  ּבַ ָהֶאָחד  ֶבׂש  ַלּכֶ ַהִהין  ְרִביִעת  ְוִנְסּכֹו  ַליהָֹוה:  ה  ֶ ִאּשׁ ִניחַֹח  ְלֵריַח  ִסיַני  ַהר  ּבְ
ִמְנַחת ַהּבֶֹקר  ִים ּכְ ין ָהַעְרּבָ ה ּבֵ ֲעׂשֶ ִני ּתַ ֵ ֶבׂש ַהּשׁ ָכר ַליהָֹוה: ְוֵאת ַהּכֶ ְך ֶנֶסְך ׁשֵ ַהּסֵ

ה ֵריַח ִניחַֹח ַליהָֹוה: ֵ ה ִאּשׁ ֲעׂשֶ ּוְכִנְסּכֹו ּתַ

ה ָלֶכם רֹאׁש  ֶאֶרץ ִמְצַרִים ֵלאמֹר: ַהחֶֹדׁש ַהּזֶ ה ְוֶאל ַאֲהרֹן ּבְ ַוּיֹאֶמר ְיהָֹוה ֶאל מֹׁשֶ
ֵלאמֹר  ָרֵאל  ִיׂשְ ֲעַדת  ל  ּכָ ֶאל  רּו  ּבְ ּדַ ָנה:  ָ ַהּשׁ י  ְלָחְדׁשֵ ָלֶכם  הּוא  ִראׁשֹון  ים  ֳחָדׁשִ
ִיְמַעט  ְוִאם  ִית:  ַלּבָ ה  ׂשֶ ָאֹבת  ְלֵבית  ה  ׂשֶ ִאיׁש  ָלֶהם  ְוִיְקחּו  ה  ַהּזֶ ַלחֶֹדׁש  ָעׂשֹר  ּבֶ
ִמְכַסת ְנָפׁשֹת ִאיׁש ְלִפי  יתֹו ּבְ רֹב ֶאל ּבֵ ֵכנֹו ַהּקָ ה ְוָלַקח הּוא ּוׁשְ ִית ִמְהֹית ִמּשֶׂ ַהּבַ
ים  ים ּוִמן ָהִעּזִ ָבׂשִ ָנה ִיְהֶיה ָלֶכם ִמן ַהּכְ ן ׁשָ ה ָתִמים ָזָכר ּבֶ ה: ׂשֶ כֹּסּו ַעל ַהּשֶׂ ָאְכלֹו ּתָ
ֲחטּו ֹאתֹו ּכֹל  ה ְוׁשָ ר יֹום ַלחֶֹדׁש ַהּזֶ ָעה ָעׂשָ ֶמֶרת ַעד ַאְרּבָ חּו: ְוָהָיה ָלֶכם ְלִמׁשְ ּקָ ּתִ
ְוַעל  זּוֹזת  ַהּמְ י  ּתֵ ׁשְ ַעל  ְוָנְתנּו  ם  ַהּדָ ִמן  ְוָלְקחּו  ִים:  ָהַעְרּבָ ין  ּבֵ ָרֵאל  ִיׂשְ ֲעַדת  ְקַהל 
ה ְצִלי  ְיָלה ַהּזֶ ּלַ ר ּבַ ׂשָ ֶהם: ְוָאְכלּו ֶאת ַהּבָ ר יֹאְכלּו ֹאתֹו ּבָ ים ֲאׁשֶ ּתִ קֹוף ַעל ַהּבָ ׁשְ ַהּמַ

י ִאם  ִים ּכִ ּמָ ל ּבַ ָ ל ְמֻבּשׁ ּנּו ָנא ּוָבׁשֵ ֵאׁש ּוַמּצֹות ַעל ְמרִֹרים יֹאְכֻלהּו: ַאל ּתֹאְכלּו ִמּמֶ
ּנּו  ּנּו ַעד ּבֶֹקר ְוַהּנָֹתר ִמּמֶ ָרָעיו ְוַעל ִקְרּבֹו: ְוֹלא תֹוִתירּו ִמּמֶ ְצִלי ֵאׁש רֹאׁשֹו ַעל ּכְ
ַרְגֵליֶכם  ּבְ ַנֲעֵליֶכם  ֲחֻגִרים  ָמְתֵניֶכם  ּתֹאְכלּו ֹאתֹו  ְוָכָכה  ֹרפּו:  ׂשְ ּתִ ֵאׁש  ּבָ ּבֶֹקר  ַעד 

ַסח הּוא ַליהָֹוה: זֹון ּפֶ ִחּפָ ם ֹאתֹו ּבְ ֶיְדֶכם ַוֲאַכְלּתֶ ְלֶכם ּבְ ּוַמּקֶ

ִניָסן:  ר ּבְ ָעה ָעׂשָ יֹום ַאְרּבָ ֵבית ֱאֹלֵהינּו ּבְ ַסח ּבְ ן ּפֶ ְך ָהָיה ֵסֶדר ֲעבֹוַדת ָקְרּבַ  ּוְבֵכן ּכָ
ין  חֹול ּבֵ ין ּבְ ַסח, ּבֵ ִים. ֶעֶרב ּפֶ ין ָהַעְרּבַ ל ּבֵ ִמיד ׁשֶ א ַאַחר ּתָ ֵאין ׁשֹוֲחִטים אֹותֹו ֶאּלָ
ָחל  ְוִאם  ּוֶמֱחָצה.  מֹוֶנה  ׁשְ ּבִ ְוָקֵרב  ּוֶמֱחָצה  ַבע  ׁשֶ ּבְ ָחט  ִנׁשְ ִמיד  ַהּתָ ָהָיה  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ
ַבע ּוֶמֱחָצה,  ׁשֶ ׁש ּוֶמֱחָצה ְוָקֵרב ּבְ ׁשֵ ת ָהיּו ׁשֹוֲחִטין אֹותֹו ּבְ ּבָ ֶעֶרב ׁשַ ַסח ּבְ ֶעֶרב ּפֶ
דֹוִלים  ֵני ֵביתֹו ַהּגְ ה, ּבְ ָ ָרֵאל, ֶאָחד ָהִאיׁש ְוֶאָחד ָהִאּשׁ ׂשְ ל ָאָדם ִמִיּ ַסח ַאֲחָריו. ּכָ ְוַהּפֶ
ּבֹו,  ּוִמֶלֱאכֹול  ַסח  ַהּפֶ ֲעׂשֹות  ִמּלַ ֶבת  ְמַעּכֶ יָלתֹו  ּמִ ׁשֶ ם  )ּוְכׁשֵ ְוִנּמֹוִלים  הֹוִרים  ְוַהּטְ
ים ּוְטִביַלת ַאְמהֹוָתיו  ין ְקַטִנּ דֹוִלים ּבֵ ין ּגְ ים ּוִמיַלת ֲעָבָדיו ּבֵ ַטִנּ ָניו ַהּקְ ְך ִמיַלת ּבָ ּכַ
ן  ָקְרּבַ ּבְ ב  ַחּיָ ַסח  ַהּפֶ ִחיַטת  ׁשְ ַעת  ׁשְ ּבִ ַלִים  ִלירּוׁשָ יַע  ְלַהּגִ כֹול  ּיָ ׁשֶ ל  ּכָ ֶבת(  ְמַעּכֶ

ַסח: ּפֶ

ְסִמיָכה,  ָטעּון  ְוֵאינֹו  ָנה,  ׁשָ ן  ּבֶ ִמים  ּתָ ָזָכר  ים  ָהִעּזִ ִמן  אֹו  ים  ָבׂשִ ַהּכְ ִמן  ְמִביאֹו 
רֹות,  ִמיד ָהֶעֶרב ְוַאַחר ֲהָטַבת ַהּנֵ ַמר ֲעבֹוַדת ּתְ ֲעָזָרה ַאַחר ּגְ ָכל ָמקֹום ּבָ ְוׁשֹוֲחטֹו ּבְ
ם ְוֹלא ַמְקִטיִרין ַהֵחֶלב ַעל ֶהָחֵמץ )ֲאִפילּו  ַסח ְוֹלא זֹוְרִקין ַהּדָ ְוֵאין ׁשֹוֲחִטין ַהּפֶ
ן  ל ָקְרּבַ ַעת ַאַחת ֵמָהֲעבֹודֹות ׁשֶ ׁשְ ֵני ַהֲחבּוָרה ּבִ ל ֶאָחד ִמּבְ ְרׁשּותֹו ׁשֶ ַזִּית ּבִ ָהָיה ּכַ

ר(: ׁשֵ ַסח ּכָ ַסח, הּוא לֹוֶקה ְוַהּפֶ ּפֶ

ֵרת ְונֹוֵתן ַלֲחֵברֹו, ַוֲחֵברֹו  ְכִלי ׁשָ ּוָרה ּבִ רֹאׁש ַהּשׁ ּבְ מֹו ּכֵֹהן ׁשֶ ל ּדָ ֹוֵחט ְוִקּבֵ ַחט ַהּשׁ ׁשָ
ִלי  ֶנֶגד ַהְיסֹוד ְוחֹוֵזר ַהּכְ ּכְ ַח זֹוְרקֹו ְזִריָקה ַאַחת  ְזּבֵ ַלֲחֵברֹו, ּכֵֹהן ַהָקרֹוב ֵאֶצל ַהּמִ
ְוַהּכֲֹהִנים  ָהֵריָקן,  ֶאת  ּוַמֲחִזיר  ֵלא  ַהּמָ ֶאת  ל  ְמַקּבֵ ַלֲחֵברֹו,  ַוֲחֵברֹו  ַלֲחֵברֹו,  ֵריָקם 
ּה  ּלָ ּכֻ ל ָזָהב, ׁשּוָרה ׁשֶ ים ׁשֶ ֶסף ּוָבִזּכִ ל ּכֶ ים ׁשֶ ִזּכִ עֹוְמִדים ׁשּורֹות ׁשּורֹות ּוִביֵדיֶהם ּבָ
ין ׁשּוַלִים  ִזּכִ ּה ָזָהב - ָזָהב, ְוֹלא ָהיּו ְמעָֹרִבים, ְוֹלא ָהיּו ַלּבָ ּלָ ּכֻ ֶסף, ְוׁשּוָרה ׁשֶ ֶסף - ּכֶ ּכֶ
ַמְקלֹות  אּוְנְקָליֹות )אֹו ּבְ ַסח ּבְ ְך ּתֹוִלין ֶאת ַהּפֶ ם. ַאַחר ּכָ ֵרׁש ַהּדָ ּלֹא ַיִניחּום ְוִיּקָ ׁשֶ
ת ַעד  ּבָ ּלֹו )ּוְבׁשַ יט אֹותֹו ּכֻ ֶתף ֲחֵברֹו, ּתֹוֶלה( ּוַמְפׁשִ ְתפֹו ְוַעל ּכֶ יַח ַעל ּכִ ים, ַמּנִ ּקִ ּדַ
ְטנֹו ּומֹוִציִאין ֵאמּוִרים: ַהֵחֶלב  ַבְרָזא( ְוקֹוְרִעין ּבִ ַקל ֵליה ּבְ ה ׁשָ ם ְלַמּטָ ָ ֶהָחֶזה ּוִמּשׁ
ין  ֲעֵליֶהן, ְוָהַאְלָיה ִאם ָהָיה ִמּמִ ָליֹות ְוֵחֶלב ׁשֶ י ַהּכְ ּתֵ ֵבד ּוׁשְ ֶרס ְויֹוֶתֶרת ַהּכָ ַעל ַהּכֶ ׁשֶ
ֲעָרָכה,  ֵרת ּומֹוְלָחן ּוַמְקִטיָרן ַהּכֵֹהן ַעל ַהּמַ ְכִלי ׁשָ ת ֶהָעֶצה, נֹוֵתן ּבִ ים ְלֻעּמַ ָבׂשִ ַהּכְ
הּוא יֹום טֹוב, ֲאָבל ִאם ָחל  ְיָלה ׁשֶ ּלַ ּיֹום, ְוֹלא ּבַ חֹול ּבַ ל ֶזַבח ְוֶזַבח ְלַבּדֹו, ּבְ ֶחְלֵבי ּכָ
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ְיָלה, ּומֹוִציא ְקָרָביו ּוְמַמֶחה אֹוָתן ַעד  ל ַהּלַ ת ַמְקִטיִרין ְוהֹוְלִכין ּכָ ּבָ ׁשַ ַסח ּבְ ֶעֶרב ּפֶ
מֹו  ִחיָטתֹו ּוְזִריַקת ּדָ צֹוֵלהּו ִעָמם(, ׁשְ ׁשֶ ִיְהיּו ְנִקִיים ּכְ ֵדי ׁשֶ ֶרׁש )ּכְ ִסיר ֵמֶהן ַהּפֶ ֵמּ ׁשֶ

ָאר ִעְנָיָניו ֵאין ּדֹוִחין: ת, ּוׁשְ ּבָ ּוִמיחּוי ְקָרָביו ְוֶהְקֵטר ֲחָלָביו ּדֹוִחין ֶאת ַהׁשַ

ת  ּכַ ִנְכְנָסה  ים,  ֲאָנׁשִ ים  לׁשִ ִמׁשְ חּוָתה  ּפְ ת  ּכַ ְוֵאין  ַחט,  ִנׁשְ ַסח  ַהּפֶ ּתֹות  ּכִ ֹלׁש  ׁשָ ּבְ
ם  ַהְלִוּיִ ּוַמְקִריִבין,  ׁשֹוֲחִטין  ֵהן  ׁשֶ ּוְבעֹוד  אֹוָתּה,  נֹוֲעִלין  ָהֲעָזָרה,  ָאה  ִנְתַמּלְ ַאַחת, 
ל  ׁשּו. ַעל ּכָ נּו, ִשּלְ נּו, ִאם ׁשָ ם, ׁשָ ּלָ ַיְקִריבּו ֶאת ּכֻ ְמרּו קֶֹדם ׁשֶ ל. ִאם ּגָ קֹוִרין ֶאת ַהַהּלֵ
ת ַאַחת ְלַהְקִריב, ּפֹוְתִחין ָהֲעָזָרה. ָיְצָאה  ְמָרה ּכַ ְקעּו ֵהִריעּו ְוָתְקעּו, ּגָ ְקִריָאה ּתָ
ִנָיה, ִנְכְנָסה  ְמָרה, ָיְצָאה ׁשְ ִנָיה. ָנֲעלּו ַדְלתֹות ָהֲעָזָרה, ָגּ ת ׁשְ ת ִראׁשֹוָנה, ִנְכְנָסה ּכַ ּכַ
ן  ּלָ ָיְצאּו ּכֻ ית. ַאַחר ׁשֶ ִליׁשִ ְ ִנָיה ְוַהּשׁ ְ ה ַהּשׁ ְך ַמֲעׂשֵ ה ָהִראׁשֹוָנה, ּכָ ַמֲעׂשֵ ית. ּכְ ִליׁשִ ׁשְ
ֲעָזָרה,  ִים ָהְיתה עֹוֶבֶרת ּבָ ת ַהּמַ ת, ַאּמַ ּבָ ׁשַ ם ַוֲאִפילּו ּבְ ְכלּוֵכי ַהּדָ רֹוֲחִצין ָהֲעָזָרה ִמִלּ
ַעל  ָאה  ִמְתַמּלְ ְוִהיא  ִים  ַהּמַ ְיִציַאת  ְמקֹום  סֹוְתִמין  ה  ַהִרְצּפָ ְלָהִדיַח  רֹוִצין  ׁשֶ ּכְ ׁשֶ
ֲעָזָרה,  ּבָ ם ְוִלְכלּוְך ׁשֶ ל ּדַ ִצין ֲאֵליֶהם ּכָ ִים עֹוִלין ְוָצִפין ּוְמַקּבְ ַהּמַ דֹוֶתיָה ַעד ׁשֶ ל ְגּ ּכָ
ה,  ה ְמֻנּקָ ְכלּוְך, ִנְמֵצאת ָהִרְצּפָ ִים ִעם ַהּלִ ִתיָמה ְויֹוְצִאין ַהּמַ ְך ּפֹוְתִחין ַהּסְ ַאַחר ּכָ
יַצד צֹוִלין  לֹו( ְוָצלּו אֹוָתם, ּכֵ ְסחֹו )ְועֹור ׁשֶ ל ֶאָחד ִעם ּפִ ִית, ָיְצאּו ּכָ ֶזהּו ּכבוד ַהּבַ
ְותֹוֵלהּו  ְנקּוָבתֹו,  ית  ּבֵ ַעד  יו  ּפִ ִמּתֹוְך  ְותֹוֲחבֹו  ִרּמֹון  ל  ׁשֶ פּוד  ׁשְ ְמִביִאין  אֹותֹו 
ִרין ֶאת  ָרָעיו ּוְבֵני ֵמָעיו חּוָצה לֹו. ְוֵאין ְמַנּקְ ה, ְותֹוֶלה ּכְ נּור ְוָהֵאׁש ְלַמּטָ ְלתֹוְך ַהּתַ
ת ָהִראׁשֹוָנה  ַסח ְלֵביָתם, ֶאָלא ּכַ ת ֵאין מֹוִליִכין ֶאת ַהּפֶ ּבָ ׁשַ ר. ּבְ ׂשָ ָאר ּבָ ׁשְ ַסח ּכִ ַהּפֶ
ֵחיל,  ִבין ּבַ ְסֵחיֶהן ְויֹוׁשְ ִנָיה יֹוְצִאין ִעם ּפִ ִית, ַהׁשְּ ַהר ַהּבַ ִבין ּבְ ִפְסֵחיֶהן ְויֹוׁשְ יֹוְצִאין ּבְ

ְסֵחיֶהן: ָכה. ָיְצאּו ְוָצלּו ֶאת ּפִ ְמקֹוָמּה עֹוֶמֶדת, ֲחׁשֵ ית ּבִ ִליׁשִ ַהׁשְּ

אֹו  ָקר  ַהּבָ ִמן  ָלִמים,  ׁשְ ֶזַבח  י"ד  יֹום  ּבְ ִעמֹו  ַמְקִריִבין  ַסח,  ַהּפֶ ֶאת  ַמְקִריִבין  ׁשֶ ּכְ
ָעה  ַאְרּבָ ֲחִגיַגת  ִנְקֵראת  ְוִהיא  ְנֵקבֹות,  אֹו  ְזָכִרים  ים,  ְקַטּנִ אֹו  דֹוִלים  ְגּ ַהּצֹאן,  ִמן 
ַסח ַליהָֹוה ֱאֹלֶהיָך צֹאן ּוָבָקר, ְוֹלא ְקָבָעּה  ּתֹוָרה ְוָזַבְחּתָ ּפֶ ר, ַעל ֶזה ֶנֱאַמר ּבַ ָעׂשָ
ֵדי  ְבֵרי סֹוְפִרים, ּכְ חֹוָבה ִמּדִ ל ָמקֹום ִהיא ּכְ ְלָבד, ִמּכָ א ְרׁשּות ּבִ תּוב חֹוָבה ֶאּלָ ַהּכָ
ָבא  הּוא  ׁשֶ ְזַמן  ּבִ ֲחִגיָגה,  ִעמֹו  ְמִביִאין  ֵאיָמַתי  ַהׂשַֹבע,  ַעל  ֶנֱאָכל  ַסח  ַהּפֶ ְיֵהא  ׁשֶ
ּתֹוַרת  ָכל  ּכְ ְוִדיָנּה  ֶאָחד,  ְוַלְיָלה  ָיִמים  ֵני  ִלׁשְ ְוֶנֱאֶכֶלת  ּוְבמּוָעט,  ָטֳהָרה,  ּבְ חֹול,  ּבְ
ִפיַכת  ע, ּוׁשְ ֵהן ַאְרּבַ ִים ׁשֶ ּתַ ִמים ׁשְ ן ּדָ ָלִמים, ְטעּוָנה ְסִמיָכה ּוְנָסִכים ּוַמּתַ ִזְבֵחי ׁשְ
ֶנה  ִיּבָ ֵבית ֱאֹלֵהינּו ׁשֶ ִעּמֹו ּבְ ַסח ַוֲחִגיָגה ׁשֶ ן ּפֶ יַרִים ַלְיסֹוד, ֶזהּו ֵסֶדר ֲעבֹוַדת ָקְרּבַ ׁשִ

ְיהָֹוה ֱאֹלָהיו: ֵרי ָהָעם ׁשֶ ָכה ּלֹו. ַאׁשְ ּכָ ֵרי ָהָעם ׁשֶ ְמֵהָרה ְבָיֵמינּו ָאֵמן: ַאׁשְ ּבִ

ֵרׁש ָלנּו, ׁשּוָבה  ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו, ֶמֶלְך ַרֲחָמן ַרֵחם ָעֵלינּו, טֹוב ּוֵמִטיב ִהּדָ
ְוכֹוֵנן  ה,  ִחּלָ ַבּתְ ּכְ ֵביְתָך  ֵנה  ּבְ ְרצֹוֶנָך,  ָעׂשּו  ׁשֶ ָאבֹות  ְגַלל  ּבִ ַרֲחֶמיָך  ֲהמֹון  ּבַ ֵאֵלינּו 
ְלתֹוכֹו,  ִכיָנְתָך  ׁשְ ב  ְוָהׁשֵ ִתּקּונֹו,  ּבְ ֵחנּו  ּמְ ְוׂשַ ִבְנָינֹו,  ּבְ ְוַהְרֵאנּו  ְמכֹונֹו,  ַעל  ָך  ׁשְ ִמְקּדָ
ם  ְוׁשָ ִלְנֵויֶהם,  ָרֵאל  ִיׂשְ ב  ְוָהׁשֵ ּוְלִזְמָרם,  יָרם  ְלׁשִ ם  ּוְלִוּיִ ַלֲעבֹוָדָתם,  ּכֲֹהִנים  ב  ְוָהׁשֵ
ִמן  ם  ׁשָ ְונֹאַכל  מֹוֲעדֹו,  ּבְ ַסח  ַהּפֶ ן  ְוָקְרּבַ ִמיד  ַהּתָ ן  ָקְרּבַ ה  ְוַנֲעׂשֶ ְוֵנָרֶאה  ַנֲעֶלה 
יר  ְלָך ׁשִ ְונֹוֶדה  ֲחָך ְלָרצֹון,  ִמְזּבַ ָמם ַעל ִקיר  ּדָ יַע  ַיּגִ ר  ָסִחים ֲאׁשֶ ַהּפְ ּוִמן  ָבִחים  ַהּזְ
י ְלָפֶניָך. ְיהָֹוה  נּו. ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיֹון ִלּבִ דּות ַנְפׁשֵ ֵתנּו ְוַעל ּפְ ֻאּלָ ָחָדׁש ַעל ּגְ

צּוִרי ְוגֲֹאִלי:
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ׁש: ַקּדֵ
כשחל בשבת מתחילין כאן: 

ַוְיִהי ֶעֶרב ַוְיִהי בֶֹקר: 

ִביִעי  ְ ּיֹום ַהּשׁ ַמִים ְוָהָאֶרץ ְוָכל ְצָבָאם: ַוְיַכל ֱאֹלִהים ּבַ ָ י. ַוְיֻכּלּו ַהּשׁ ִ ּשׁ ִ יֹום ַהּשׁ
ה: ַוְיָבֶרְך  ר ָעׂשָ ל ְמַלאְכּתֹו ֲאׁשֶ ִביִעי ִמּכָ ְ ּיֹום ַהּשׁ ּבֹת ּבַ ׁשְ ה ַוּיִ ר ָעׂשָ ְמַלאְכּתֹו ֲאׁשֶ
ָרא  ר ּבָ ל ְמַלאְכּתֹו ֲאׁשֶ ַבת ִמּכָ י בֹו ׁשָ ׁש אֹתֹו ּכִ ִביִעי ַוְיַקּדֵ ְ ֱאֹלִהים ֶאת יֹום ַהּשׁ

ֱאֹלִהים ַלֲעשֹֹות: 

ה ְיהָֹוה ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם,  רּוְך ַאּתָ  ּבָ

ֶפן:  ִרי ַהּגָ ּבֹוֵרא ּפְ
ל  ל ָעם ְורֹוְמָמנּו ִמּכָ נּו ִמּכָ ַחר ּבָ ר ּבָ ה ְיהָֹוה ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ֲאׁשֶ רּוְך ַאּתָ ּבָ
תֹות  ּבָ ׁשַ ַאֲהָבה )לשבת -  ּבְ ְיהָֹוה ֱאֹלֵהינּו  ָלנּו  ן  ּתֶ ַוּתִ ִמְצֹוָתיו.  ּבְ נּו  ׁשָ ְוִקּדְ ָלׁשֹון 
ת  ּבָ שֹֹון )לשבת - ֶאת יֹום ַהׁשַ ים ְלׂשָ ים ּוְזַמּנִ ְמָחה ַחּגִ ִלְמנּוָחה ּו( מֹוֲעִדים ְלׂשִ
ַאֲהָבה( ִמְקָרא קֶֹדׁש  ה ְזַמן ֵחרּוֵתנּו )לשבת: ּבְ ּצֹות ַהּזֶ ה ְו( ֶאת יֹום ַחג ַהּמַ ַהּזֶ
ים. )לשבת -  ל ָהַעּמִ ִמּכָ ּתָ  ׁשְ ִקּדַ ְואֹוָתנּו  ָבַחְרּתָ  ָבנּו  י  ּכִ ִליִציַאת ִמְצָרִים.  ֵזֶכר 
נּו.  שֹֹון ִהְנַחְלּתָ ְמָחה ּוְבׂשָ ׂשִ ַאֲהָבה ּוְבָרצֹון( ּבְ ָך )לשבת - ּבְ ת( ּומֹוֲעֵדי ָקְדׁשֶ ּבָ ְוׁשַ

ים:  ַמּנִ ָרֵאל ְוַהּזְ ת ְו( ִיׂשְ ּבָ ׁש )לשבת - ַהׁשַ ה ְיהָֹוה ְמַקּדֵ רּוְך ַאּתָ ּבָ

כשחל במוצאי שבת: 

ה ְיהָֹוה ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ּבֹוֵרא ְמאֹוֵרי ָהֵאׁש:  רּוְך ַאּתָ ּבָ
ין אֹור  ין קֶֹדׁש ְלחֹל ּבֵ יל ּבֵ ְבּדִ ה ְיהָֹוה ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ַהּמַ רּוְך ַאּתָ ּבָ

ת  ַ ין ְקֻדּשׁ ה. ּבֵ ֲעׂשֶ ת ְיֵמי ַהּמַ ׁשֶ ִביִעי ְלׁשֵ ְ ין יֹום ַהּשׁ ים ּבֵ ָרֵאל ָלַעּמִ ין ִיׂשְ ְך ּבֵ ְלחֹׁשֶ
ה  ֲעׂשֶ ת ְיֵמי ַהּמַ ׁשֶ ֵ ִביִעי ִמּשׁ ְ . ְוֶאת יֹום ַהּשׁ ְלּתָ ת יֹום טֹוב ִהְבּדַ ַ ת ִלְקֻדּשׁ ּבָ ׁשַ
ה ְיהָֹוה  רּוְך ַאּתָ ֶתָך: ּבָ ָ ְקֻדּשׁ ָרֵאל ּבִ ָך ִיׂשְ ּתָ ֶאת ַעּמְ ׁשְ ְלּתָ ְוִקּדַ . ִהְבּדַ ּתָ ׁשְ ִקּדַ

ין קֶֹדׁש ְלקֶֹדׁש:  יל ּבֵ ְבּדִ ַהּמַ

ה ְיהָֹוה ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם,  רּוְך ַאּתָ  ּבָ

ה:  ַמן ַהּזֶ יָענּו ַלּזְ ָמנּו ְוִהּגִ ֶהֱחָינּו ְוִקּיְ ׁשֶ

ּוְרַחץ
 נוטל ידיו ואינו מברך1 על נטילת ידים:

ס  ְרּפַ ּכַ
 יקח כרפס ויטבול במי מלח ומברך בורא פרי האדמה, 

ויכוין לפטור את המרור, ויאכל בלא הסיבה:

ה ְיהָֹוה ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם,  רּוְך ַאּתָ  ּבָ

ִרי ָהֲאָדָמה: ּבֹוֵרא ּפְ

ַיַחץ
יחצה את המצה האמצעית, ואת החצי הגדול ישמור לאפיקומן:

יד ַמּגִ

ָרֵאל ֹלא  ִיׂשְ ּבְ ְך. ַוֲאִפּלּו ָעִני ׁשֶ ְחׁשַ ּתֶ ְנָחה, ֹלא יֹאַכל ָאָדם ַעד ׁשֶ משנה א: ַעְרֵבי ְפָסִחים ָסמּוְך ַלּמִ
ְמחּוי: ל ַיִין, ַוֲאִפּלּו ִמן ַהּתַ ָעה כֹוסֹות ׁשֶ ֵסב. ְוֹלא ִיְפֲחתּו לֹו ֵמַאְרּבָ ּיָ יֹאַכל ַעד ׁשֶ

ִין.  ְך ְמָבֵרְך ַעל ַהּיַ אי אֹוְמִרים, ְמָבֵרְך ַעל ַהּיֹום, ְוַאַחר ּכָ ּמַ ית ׁשַ משנה ב: ָמְזגּו לֹו כֹוס ִראׁשֹון, ּבֵ
ְך ְמָבֵרְך ַעל ַהּיֹום: ִין, ְוַאַחר ּכָ ל אֹוְמִרים, ְמָבֵרְך ַעל ַהּיַ ּוֵבית ִהּלֵ

ה ַוֲחֶזֶרת  ת. ֵהִביאּו ְלָפָניו ַמּצָ ֶרת ַהּפַ יַע ְלַפְרּפֶ ּגִ ּמַ ֲחֶזֶרת, ַעד ׁשֶ ל ּבַ משנה ג: ֵהִביאּו ְלָפָניו, ְמַטּבֵ
י ָצדֹוק אֹוֵמר, ִמְצָוה.  ַרּבִ י ֱאִליֶעֶזר ּבְ ֵאין ֲחרֶֹסת ִמְצָוה. ַרּבִ י ׁשֶ יִלין, ַאף ַעל ּפִ ֵני ַתְבׁשִ ַוֲחרֶֹסת ּוׁשְ

ַסח: ל ּפֶ ׁש ָהיּו ְמִביִאים ְלָפָניו ּגּופֹו ׁשֶ ְקּדָ ּוַבּמִ
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ָהא ַלְחָמא ַעְנָיא
ְכִפין ֵייֵתי  ל ּדִ ַאְרָעא ְדִמְצָרִים. ּכָ י ֲאָכלּו ַאְבָהָתָנא ּבְ ּדִ
ָרֵאל  א ְדִיׂשְ א ֻרּבָ ּתָ ְצִריְך ֵייֵתי ְוִיְפַסח. ָהׁשַ ל ּדִ ְוֵייכֹול. ּכָ
ָרֵאל.  ַאְרָעא ְדִיׂשְ ָרֵאל ּבְ ל ִיׂשְ ָאה ּכָ ָנה ַהּבָ ַגלּוָתא, ְלׁשָ ּבְ
ל  ּכָ ָאה  ַהּבָ ָנה  ְלׁשָ י,  ַעְבּדֵ ָרֵאל  ְדִיׂשְ גלוָתא  א  ּתָ ָהׁשַ

ֵני חֹוִרין: ָרֵאל ּבְ ִיׂשְ

ה  ּנָ ּתַ ׁשְ דֹו, ַמה ּנִ ן, ָאִביו ְמַלּמְ ּבֵ ַעת ּבַ ן ׁשֹוֵאל ָאִביו. ְוִאם ֵאין ּדַ ִני, ְוָכאן ַהּבֵ משנה ד: ָמְזגּו לֹו כֹוס ׁשֵ
ה.  ַמּצָ ּלֹו  ּכֻ ה  ַהּזֶ ְיָלה  ַהּלַ ה,  ּוַמּצָ ָחֵמץ  אֹוְכִלין  ָאנּו  ילֹות  ַהּלֵ ָכל  ּבְ ׁשֶ ילֹות,  ַהּלֵ ל  ִמּכָ ה  ַהּזֶ ְיָלה  ַהּלַ
ר  ׂשָ ילֹות ָאנּו אֹוְכִלין ּבָ ָכל ַהּלֵ ּבְ ה ָמרֹור. ׁשֶ ְיָלה ַהּזֶ ָאר ְיָרקֹות, ַהּלַ ילֹות ָאּנּו אֹוְכִלין ׁשְ ָכל ַהּלֵ ּבְ ׁשֶ
ה  ְיָלה ַהּזֶ ַעם ַאַחת, ַהּלַ יִלין ּפַ ילֹות ָאנּו ַמְטּבִ ָכל ַהּלֵ ּבְ ּלֹו ָצִלי. ׁשֶ ה ּכֻ ְיָלה ַהּזֶ ל, ַהּלַ ָ לּוק, ּוְמֻבּשׁ ָצִלי, ׁשָ
י  ַבח, ְודֹוֵרׁש ֵמֲאַרּמִ ׁשֶ ם ּבְ ְגנּות ּוְמַסּיֵ דֹו. ַמְתִחיל ּבִ ן, ָאִביו ְמַלּמְ ּל ּבֵ י ְפָעִמים. ּוְלִפי ַדְעּתֹו ׁשֶ ּתֵ ׁשְ

ּה: ה ֻכּלָ ָרׁשָ ל ַהּפָ ְגמֹור ּכָ ּיִ אֹוֵבד ָאִבי, ַעד ׁשֶ

מוזגין כוס שני וכאן הבן שואל: 

ל  ה ִמּכָ ְיָלה ַהּזֶ ה ַהּלַ ּנָ ּתַ ׁשְ ַמה ּנִ
ילֹות. ַהּלֵ

ה,  ילֹות ָאנּו אֹוְכִלין ָחֵמץ ּוַמּצָ ָכל ַהּלֵ ּבְ  ׁשֶ
ה: ּלֹו ַמּצָ ה ּכֻ ְיָלה ַהּזֶ ַהּלַ

ָאר ְיָרקֹות,  ילֹות ָאנּו אֹוְכִלין ׁשְ ָכל ַהּלֵ ּבְ  ׁשֶ
ה ָמרֹור: ְיָלה ַהּזֶ ַהּלַ

ַעם  יִלין ֲאִפילּו ּפַ ילֹות ֵאין ָאנּו ַמְטּבִ ָכל ַהּלֵ ּבְ ׁשֶ
ָעִמים: י ּפְ ּתֵ ה ׁשְ ְיָלה ַהּזֶ ֶאָחת, ַהּלַ

ִבין ּוֵבין  ין יֹוׁשְ ילֹות ָאנּו אֹוְכִלין ּבֵ ָכל ַהּלֵ ּבְ ׁשֶ
ין: נּו ְמֻסּבִ ּלָ ה ּכֻ ְיָלה ַהּזֶ ין, ַהּלַ ְמֻסּבִ

ובמקדש שואל הבן ככתוב במשנה )מתחת לקו(.
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ָיד  ּבְ ם  ָ ִמּשׁ ְיהָֹוה ֱאֹלֵהינּו  ַוּיֹוִציֵאנּו  ִמְצָרִים1,  ּבְ ְלַפְרֹעה  ָהִיינּו  ֲעָבִדים 
ֶאת  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ הֹוִציא  ֹלא  ְוִאּלּו  ְנטּוָיה.  ּוִבְזרֹוַע  ֲחָזָקה 
ָהִיינּו  ִדים  ְעּבָ ְמׁשֻ ָבֵנינּו  ּוְבֵני  ּוָבֵנינּו  ָאנּו  ֲהֵרי  ְצָרִים,  ִמּמִ ֲאבֹוֵתינּו 

ִמְצָרִים. ְלַפְרעֹה ּבְ

ֶאת  יֹוְדִעים  נּו  ּלָ ּכֻ ְזֵקִנים  נּו  ּלָ ּכֻ ְנבֹוִנים  נּו  ּלָ ּכֻ ֲחָכִמים  נּו  ּלָ ּכֻ ַוֲאִפילּו 
ר  ְלַסּפֵ ה  ְרּבֶ ַהּמַ ְוָכל  ִמְצָרִים.  יִציַאת  ּבִ ר  ְלַסּפֵ ָעֵלינּו  ִמְצָוה  ַהּתֹוָרה 

ח: ּבָ יִציַאת ִמְצַרִים ֲהֵרי ֶזה ְמׁשֻ ּבִ

י  ְוַרּבִ ֲעַזְרָיה  ן  ּבֶ ֶאְלָעָזר  י  ְוַרּבִ ַע  ְיהֹוׁשֻ י  ְוַרּבִ ֱאִליֶעֶזר  י  ַרּבִ ּבְ ה  ַמֲעׂשֶ
יִציַאת  ִרים ּבִ ְבֵני ְבַרק ְוָהיּו ְמַסּפְ ין ּבִ ָהיּו ְמֻסּבִ י ַטְרפֹון ׁשֶ ֲעִקיָבא ְוַרּבִ
אּו ַתְלִמיֵדיֶהם ְוָאְמרּו ָלֶהם ַרּבֹוֵתינּו  ּבָ ְיָלה, ַעד ׁשֶ ל אֹותֹו ַהּלַ ִמְצַרִים ּכָ

ֲחִרית: ל ׁשַ ַמע ׁשֶ יַע ְזַמן ְקִריַאת ׁשְ ִהּגִ

פסחים קטז:
היו  גלולים  עבודת  עובדי  מתחלה  אמר:  רב  בגנות?  מאי  בשבח  ומסיים  בגנות  מתחיל 
דמפיק  עבדא  עבדיה:  לדרו  נחמן  רב  ליה  אמר  היינו.  עבדים  אמר:  ]ושמואל[  אבותינו. 
ליה מריה לחירות ויהיב ליה כספא ודהבא, מאי בעי למימר ליה? אמר ליה: בעי לאודויי 

ולשבוחי. אמר ליה: פטרתן מלומר מה נשתנה. פתח ואמר עבדים היינו. 

ָנה ְוֹלא ָזִכיִתי  ְבִעים ׁשָ ֶבן ׁשִ ּכְ ן ֲעַזְרָיה ֲהֵרי ֲאִני  ּבֶ י ֶאְלָעָזר  ָאַמר ַרּבִ
ֱאַמר,  ּנֶ ׁשֶ זֹוָמא,  ן  ּבֶ ּה  ָרׁשָ ּדְ ׁשֶ ַעד  ילֹות  ּלֵ ּבַ ִמְצַרִים  ְיִציַאת  ָאֵמר  ּתֵ ׁשֶ
יָך  יָך. ְיֵמי ַחּיֶ ְזּכֹר ֶאת יֹום ֵצאְתָך ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ּכֹל ְיֵמי ַחּיֶ ְלַמַען ּתִ
ָהעֹוָלם  יָך  ַחּיֶ ְיֵמי  ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים  ילֹות.  ַהּלֵ יָך  ַחּיֶ ְיֵמי  ּכֹל  ִמים.  ַהּיָ

יַח: ׁשִ יָך1 ְלָהִביא ִלימֹות ַהּמָ ה. ּכֹל ְיֵמי ַחּיֶ ַהּזֶ

רּוְך הּוא,  קֹום, ּבָ רּוְך ַהּמָ ּבָ
רּוְך הּוא. ָרֵאל, ּבָ ַתן ּתֹוָרה ְלַעּמֹו ִיׂשְ ּנָ רּוְך ׁשֶ ּבָ

האם "חייך" הוא חיי כל אדם ואדם או חיי עם ישראל
עם ישראל זוכר לדורות עולם את יציאת מצרים, ע"י עשית הפסח וע"י הספור לבנים.

לשם כך יצא.
וכך אומר ה' למשה ומשה לישראל עוד לפני שיצאו:

דברי ה' אל משה לפני מכת ארבה:
י ֶאת ִלּבֹו ְוֶאת ֵלב ֲעָבָדיו  ְדּתִ י ֲאִני ִהְכּבַ ְרעֹה ּכִ ה ּבֹא ֶאל ּפַ  ַוּיֹאֶמר ְיהָֹוה ֶאל מֹׁשֶ

ִקְרּבֹו:  ה ּבְ ִתי אֹתַֹתי ֵאּלֶ ְלַמַען ׁשִ  
ְנָך  ָאְזֵני ִבְנָך ּוֶבן ּבִ ר ּבְ ַסּפֵ ּוְלַמַען ּתְ  

ִמְצַרִים  י ּבְ ְלּתִ ר ִהְתַעּלַ ֵאת ֲאׁשֶ   
י ָבם  ְמּתִ ר ׂשַ ְוֶאת אֹתַֹתי ֲאׁשֶ   

י ֲאִני ְיהָֹוה: ם ּכִ ִויַדְעּתֶ  
דברי משה אל בני ישראל לפני מכת בכורות, עוד במצרים, בענין זביחת הפסח, במצרים ולדורות:

ַסח:  ַהּפָ ֲחטּו  ְוׁשַ חֵֹתיֶכם  ּפְ ְלִמׁשְ צֹאן  ָלֶכם  ּוְקחּו  כּו  ִמׁשְ ֲאֵלֶהם  ַוּיֹאֶמר  ָרֵאל  ִיׂשְ ִזְקֵני  ְלָכל  ה  מֹׁשֶ ְקָרא  ַוּיִ
ם  ַהּדָ ִמן  זּוזֹת  ַהּמְ י  ּתֵ ׁשְ ְוֶאל  קֹוף  ׁשְ ַהּמַ ֶאל  ם  ְעּתֶ ְוִהּגַ ף  ּסַ ּבַ ר  ֲאׁשֶ ם  ּדָ ּבַ ם  ּוְטַבְלּתֶ ֵאזֹוב  ת  ֲאֻגּדַ ם  ּוְלַקְחּתֶ
ם ַעל  יתֹו ַעד ּבֶֹקר: ְוָעַבר ְיהָֹוה ִלְנּגֹף ֶאת ִמְצַרִים ְוָרָאה ֶאת ַהּדָ ַתח ּבֵ ם לֹא ֵתְצאּו ִאיׁש ִמּפֶ ף ְוַאּתֶ ּסָ ר ּבַ ֲאׁשֶ
ם  ַמְרּתֶ יֶכם ִלְנּגֹף: ּוׁשְ ּתֵ ִחית ָלבֹא ֶאל ּבָ ׁשְ ן ַהּמַ ַתח ְולֹא ִיּתֵ זּוזֹת ּוָפַסח ְיהָֹוה ַעל ַהּפֶ י ַהּמְ ּתֵ קֹוף ְוַעל ׁשְ ׁשְ ַהּמַ
ר  ּבֵ ר ּדִ ֲאׁשֶ ן ְיהָֹוה ָלֶכם ּכַ ר ִיּתֵ י ָתבֹאּו ֶאל ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ ה ְלָחק ְלָך ּוְלָבֶניָך ַעד עֹוָלם: ְוָהָיה ּכִ ָבר ַהּזֶ ֶאת ַהּדָ
ם ֶזַבח  ֵניֶכם ָמה ָהֲעבָֹדה ַהּזֹאת ָלֶכם: ַוֲאַמְרּתֶ י יֹאְמרּו ֲאֵליֶכם ּבְ ם ֶאת ָהֲעבָֹדה ַהּזֹאת: ְוָהָיה ּכִ ַמְרּתֶ ּוׁשְ
ּקֹד  ַוּיִ יל  ינּו ִהּצִ ּתֵ ָנְגּפֹו ֶאת ִמְצַרִים ְוֶאת ּבָ ּבְ ִמְצַרִים  ָרֵאל ּבְ י ְבֵני ִיׂשְ ּתֵ ַסח ַעל ּבָ ר ּפָ ַסח הּוא ַליהָֹוה ֲאׁשֶ ּפֶ

ֲחוּו: ּתַ ׁשְ ָהָעם ַוּיִ
ְצָרִים: לי, בכל דור ודור. ֵצאִתי ִמּמִ ה ְיהָֹוה ִלי ּבְ ֲעבּור ֶזה ָעׂשָ ּיֹום ַההּוא ֵלאמֹר ּבַ ְדּתָ ְלִבְנָך ּבַ ְוִהּגַ

גמרא. תניא, אמר להם בן זומא לחכמים: וכי מזכירין יציאת מצרים לימות המשיח? והלא 
כבר נאמר: הנה ימים באים נאם ה' ולא יאמרו עוד חי ה' אשר העלה את בני ישראל מארץ 
ומכל  ישראל מארץ צפונה  בית  זרע  ואשר הביא את  ה' אשר העלה  חי  כי אם  מצרים, 
הארצות אשר הדחתים שם! - אמרו לו: לא שתעקר יציאת מצרים ממקומה, אלא שתהא 

שעבוד מלכיות עיקר, ויציאת מצרים טפל לו. 



14

כל הזכויות שמורות

15

כל הזכויות שמורות

ָרה תֹוָרה:  ּבְ ָעה ָבִנים ּדִ ֶנֶגד ַאְרּבָ ּכְ
אֹול: ֵאינֹו יֹוֵדַע ִלׁשְ ם. ְוֶאָחד ׁשֶ ע. ְוֶאָחד ּתָ ֶאָחד ָחָכם. ְוֶאָחד ָרׁשָ

ָהֵעדֹות  ָמה  אֹוֵמר.  הּוא  ָמה  ָחָכם 
ְיהָֹוה  ה  ִצּוָ ר  ֲאׁשֶ ִטים  ּפָ ׁשְ ְוַהּמִ ים  ְוַהֻחּקִ
ִהְלכֹות  ה ֱאמֹור לֹו ּכְ ֱאֹלֵהינּו ֶאְתֶכם. ְוַאף ַאּתָ
ַסח ֲאִפיקֹוָמן: ַסח ֵאין ַמְפִטיִרין ַאַחר ַהּפֶ ַהּפֶ

ָהֲעבֹוָדה  ָמה  אֹוֵמר.  הּוא  ָמה  ע  ָרׁשָ
הֹוִציא  ׁשֶ ּוְלִפי  לֹו.  ְוֹלא  ָלֶכם  ָלֶכם.  ַהּזֹאת 
ה  ר. ְוַאף ַאּתָ ִעּקָ ַפר ּבָ ָלל ּכָ ֶאת ַעְצמֹו ִמן ַהּכְ
ה  ֲעבּור ֶזה ָעׂשָ יו ֶוֱאמֹור לֹו. ּבַ ּנָ ַהְקֵהה ֶאת ׁשִ
ִאּלּו  לֹו.  ְוֹלא  ִלי  ְצָרִים.  ִמּמִ ֵצאִתי  ּבְ ִלי  ְיהָֹוה 

ם ֹלא ָהָיה ִנְגָאל1: ָהָיה ׁשָ

מצות ספור יציאת מצרים:
דברי ה' אל משה לפני מכת ארבה:

י ֶאת ִלּבֹו ְוֶאת ֵלב ֲעָבָדיו  ְדּתִ י ֲאִני ִהְכּבַ ְרעֹה ּכִ ה ּבֹא ֶאל ּפַ  ַוּיֹאֶמר ְיהָֹוה ֶאל מֹׁשֶ
ִקְרּבֹו:  ה ּבְ ִתי אֹתַֹתי ֵאּלֶ ְלַמַען ׁשִ  

ְנָך  ָאְזֵני ִבְנָך ּוֶבן ּבִ ר ּבְ ַסּפֵ ּוְלַמַען ּתְ  
ִמְצַרִים  י ּבְ ְלּתִ ר ִהְתַעּלַ ֵאת ֲאׁשֶ   

י ָבם  ְמּתִ ר ׂשַ ְוֶאת אֹתַֹתי ֲאׁשֶ   
י ֲאִני ְיהָֹוה: ם ּכִ ִויַדְעּתֶ  

דברי משה אל בני ישראל לפני מכת בכורות, עוד במצרים, בענין זביחת הפסח, במצרים ולדורות:
ַסח:  ַהּפָ ֲחטּו  ְוׁשַ חֵֹתיֶכם  ּפְ ְלִמׁשְ צֹאן  ָלֶכם  ּוְקחּו  כּו  ִמׁשְ ֲאֵלֶהם  ַוּיֹאֶמר  ָרֵאל  ִיׂשְ ִזְקֵני  ְלָכל  ה  מֹׁשֶ ְקָרא  ַוּיִ
ר  ם ֲאׁשֶ זּוזֹת ִמן ַהּדָ י ַהּמְ ּתֵ קֹוף ְוֶאל ׁשְ ׁשְ ם ֶאל ַהּמַ ְעּתֶ ף ְוִהּגַ ּסַ ר ּבַ ם ֲאׁשֶ ּדָ ם ּבַ ת ֵאזֹוב ּוְטַבְלּתֶ ם ֲאֻגּדַ ּוְלַקְחּתֶ
ַעל  ם  ַהּדָ ֶאת  ְוָרָאה  ִמְצַרִים  ֶאת  ִלְנּגֹף  ְיהָֹוה  ְוָעַבר  ּבֶֹקר:  ַעד  יתֹו  ּבֵ ַתח  ִמּפֶ ִאיׁש  ֵתְצאּו  לֹא  ם  ְוַאּתֶ ף  ּסָ ּבַ
ם  ַמְרּתֶ יֶכם ִלְנּגֹף: ּוׁשְ ּתֵ ִחית ָלבֹא ֶאל ּבָ ׁשְ ן ַהּמַ ַתח ְולֹא ִיּתֵ זּוזֹת ּוָפַסח ְיהָֹוה ַעל ַהּפֶ י ַהּמְ ּתֵ קֹוף ְוַעל ׁשְ ׁשְ ַהּמַ
ר  ּבֵ ּדִ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ְיהָֹוה ָלֶכם  ן  ִיּתֵ ר  י ָתבֹאּו ֶאל ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ ּכִ ְוָהָיה  ּוְלָבֶניָך ַעד עֹוָלם:  ְלָך  ה ְלָחק  ַהּזֶ ָבר  ַהּדָ ֶאת 
ֶזַבח  ם  ַוֲאַמְרּתֶ ָלֶכם:  ַהּזֹאת  ָהֲעבָֹדה  ָמה  ֵניֶכם  ּבְ ֲאֵליֶכם  יֹאְמרּו  י  ּכִ ְוָהָיה  ַהּזֹאת:  ָהֲעבָֹדה  ֶאת  ם  ַמְרּתֶ ּוׁשְ
ּקֹד  ַוּיִ יל  ִהּצִ ינּו  ּתֵ ּבָ ְוֶאת  ִמְצַרִים  ָנְגּפֹו ֶאת  ּבְ ִמְצַרִים  ּבְ ָרֵאל   ִיׂשְ ְבֵני  י  ּתֵ ּבָ ַעל  ַסח  ּפָ ר  ֲאׁשֶ ַליהָֹוה  ַסח הּוא  ּפֶ

ֲחוּו: ּתַ ׁשְ ָהָעם ַוּיִ

ְוָאַמְרּתָ  ּזֹאת.  ַמה  אֹוֵמר.  הּוא  ָמה  ם  ּתָ
ית  ְצַרִים ִמּבֵ חֹ ֶזק ָיד הֹוִציָאנּו ְיהָֹוה ִמּמִ ֵאָליו ּבְ

ֲעָבִדים:

אֹול ַאּתְ  ֵאינֹו יֹוֵדַע ִלׁשְ ְוׁשֶ
ּיֹום ַההּוא  ְדּתָ ְלִבְנָך ּבַ ֱאַמר, ְוִהּגַ ּנֶ ַתח לֹו. ׁשֶ ּפְ
ֵצאִתי  ּבְ ִלי  ְיהָֹוה  ה  ָעׂשָ ֶזה  ֲעבּור  ּבַ ֵלאמֹר 

ְצָרִים1: ִמּמִ

דברי משה אל בני ישראל בענין חג הפסח לדורות:
חֶֹזק ָיד הֹוִציא ְיהָֹוה  י ּבְ ית ֲעָבִדים ּכִ ְצַרִים ִמּבֵ ר ְיָצאֶתם ִמּמִ ה ֲאׁשֶ ה ֶאל ָהָעם ָזכֹור ֶאת ַהּיֹום ַהּזֶ ַוּיֹאֶמר מֹׁשֶ
ַנֲעִני  ַהּכְ ְיהָֹוה ֶאל ֶאֶרץ  ְיִביֲאָך  ִכי  ְוָהָיה  חֶֹדׁש ָהָאִביב:  ּבְ יְֹצִאים  ם  ַהּיֹום ַאּתֶ ֵיָאֵכל ָחֵמץ:  ה ְולֹא  ִמּזֶ ֶאְתֶכם 
ע ַלֲאבֶֹתיָך ָלֶתת ָלְך ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ּוְדָבׁש ְוָעַבְדּתָ ֶאת ָהֲעבָֹדה  ּבַ ר ִנׁשְ י ְוַהְיבּוִסי ֲאׁשֶ י ְוָהֱאמִֹרי ְוַהִחּוִ ְוַהִחּתִ
ִמים  ְבַעת ַהּיָ ִביִעי ַחג ַליהָֹוה: ַמּצֹות ֵיָאֵכל ֵאת ׁשִ ְ ְבַעת ָיִמים ּתֹאַכל ַמּצֹת ּוַבּיֹום ַהּשׁ ה: ׁשִ חֶֹדׁש ַהּזֶ ַהּזֹאת ּבַ
ה ְיהָֹוה  ֲעבּור ֶזה ָעׂשָ ּיֹום ַההּוא ֵלאמֹר ּבַ ְדּתָ ְלִבְנָך ּבַ ֻבֶלָך: ְוִהּגַ ָכל ּגְ אֹר ּבְ ְולֹא ֵיָרֶאה ְלָך ָחֵמץ ְולֹא ֵיָרֶאה ְלָך ׂשְ
ָיד ֲחָזָקה  י ּבְ ִפיָך ּכִ ְהֶיה ּתֹוַרת ְיהָֹוה ּבְ ין ֵעיֶניָך ְלַמַען ּתִ רֹון ּבֵ ְצָרִים: ְוָהָיה ְלָך ְלאֹות ַעל ָיְדָך ּוְלִזּכָ ֵצאִתי ִמּמִ ִלי ּבְ

ְצָרִים: הֹוִצֲאָך ְיהָֹוה ִמּמִ

המשך דברי משה, בענין בכורות:
י  ית ֲעָבִדים: ַוְיִהי ּכִ ְצַרִים ִמּבֵ חֶֹזק ָיד הֹוִציָאנּו ְיהָֹוה ִמּמִ ָאְלָך ִבְנָך ָמָחר ֵלאמֹר ַמה ּזֹאת ְוָאַמְרּתָ ֵאָליו ּבְ י ִיׁשְ ְוָהָיה ּכִ
ן ֲאִני זֵֹבַח ַליהָֹוה  ֵהָמה ַעל ּכֵ כֹור ּבְ כֹר ָאָדם ְוַעד ּבְ ֶאֶרץ ִמְצַרִים ִמּבְ כֹור ּבְ ל ּבְ ֲהרֹג ְיהָֹוה ּכָ ֵחנּו ַוּיַ ּלְ ה ַפְרעֹה ְלׁשַ ִהְקׁשָ
חֶֹזק ָיד הֹוִציָאנּו  י ּבְ ין ֵעיֶניָך ּכִ ה: ְוָהָיה ְלאֹות ַעל ָיְדָכה ּוְלטֹוָטפֹת ּבֵ ַני ֶאְפּדֶ כֹור ּבָ ָכִרים ְוָכל ּבְ ֶטר ֶרֶחם ַהּזְ ל ּפֶ ּכָ

ְצָרִים: ְיהָֹוה ִמּמִ

דברי משה אל ישראל בענין החנוך לדורות )לאו דוקא בפסח(:
ה ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו ֶאְתֶכם: ְוָאַמְרּתָ ְלִבְנָך  ר ִצּוָ ִטים ֲאׁשֶ ּפָ ׁשְ ים ְוַהּמִ ָאְלָך ִבְנָך ָמָחר ֵלאמֹר ָמה ָהֵעדֹת ְוַהֻחּקִ ִיׁשְ י  ּכִ
ְוָרִעים  דִֹלים  ּגְ ּומְֹפִתים  אֹותֹת  ְיהָֹוה  ן  ּתֵ ַוּיִ ֲחָזָקה:  ָיד  ּבְ ְצַרִים  ִמּמִ ְיהָֹוה  ַוּיֹוִציֵאנּו  ִמְצָרִים  ּבְ ְלַפְרעֹה  ָהִיינּו  ֲעָבִדים 
ע  ּבַ ר ִנׁשְ ם ְלַמַען ָהִביא אָֹתנּו ָלֶתת ָלנּו ֶאת ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ ָ יתֹו ְלֵעיֵנינּו: ְואֹוָתנּו הֹוִציא ִמּשׁ ַפְרעֹה ּוְבָכל ּבֵ ִמְצַרִים ּבְ ּבְ
ִמים ְלַחּיֵֹתנּו  ל ַהּיָ ה ְלִיְרָאה ֶאת ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו ְלטֹוב ָלנּו ּכָ ים ָהֵאּלֶ ל ַהֻחּקִ נּו ְיהָֹוה ַלֲעׂשֹות ֶאת ּכָ ַלֲאבֵֹתינּו: ַוְיַצּוֵ

נּו: ר ִצּוָ ֲאׁשֶ ְצָוה ַהּזֹאת ִלְפֵני ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו ּכַ ל ַהּמִ מֹר ַלֲעׂשֹות ֶאת ּכָ י ִנׁשְ נּו ּכִ ְהֶיה ּלָ ה: ּוְצָדָקה ּתִ ַהּיֹום ַהּזֶ ּכְ

דברי משה בענין פסח:
ְצַרִים ָלְיָלה:  חֶֹדׁש ָהָאִביב הֹוִציֲאָך ְיהָֹוה ֱאלֶֹהיָך ִמּמִ י ּבְ ַסח ַליהָֹוה ֱאלֶֹהיָך ּכִ יָת ּפֶ מֹור ֶאת חֶֹדׁש ָהָאִביב ְוָעׂשִ ׁשָ
ְבַעת  ם: לֹא תֹאַכל ָעָליו ָחֵמץ ׁשִ מֹו ׁשָ ן ׁשְ ּכֵ ר ִיְבַחר ְיהָֹוה ְלׁשַ קֹום ֲאׁשֶ ּמָ ַסח ַליהָֹוה ֱאלֶֹהיָך צֹאן ּוָבָקר ּבַ ְוָזַבְחּתָ ּפֶ
ְזּכֹר ֶאת יֹום ֵצאְתָך ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים  זֹון ָיָצאָת ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ְלַמַען ּתִ י ְבִחּפָ ָיִמים ּתֹאַכל ָעָליו ַמּצֹות ֶלֶחם עִֹני ּכִ

יָך:  ּכֹל ְיֵמי ַחּיֶ
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ּיֹום ַההּוא  ּיֹום ַההּוא. ִאי ּבַ ְלמּוד לֹוַמר ּבַ ָיכֹול ֵמרֹאׁש חֶֹדׁש, ּתַ
י  ֲעבּור ֶזה ֹלא ָאַמְרּתִ ֲעבּור ֶזה. ּבַ ְלמּוד לֹוַמר ּבַ עֹוד יֹום, ּתַ ָיכֹול ִמּבְ

ִחים ְלָפֶניָך:1 ה ּוָמרֹור ֻמּנָ ֵיׁש ַמּצָ ָעה ׁשֶ ׁשָ א ּבְ ֶאּלָ

ירושלמי פסחים י ד:
תני ר’ חייה כנגד ארבעה בנים דיברה תורה: בן חכם, בן רשע, בן טיפש, בן שאינו יודע 
לשאול. בן חכם מהו אומר מה העדות והחקים והמשפטים אשר צוה יי’ אלהינו אותנו אף 
אתה אמור לו בחוזק יד הוציאנו יי’ ממצרים מבית עבדים בן רשע מהו אומר מה העבודה 
ושנה. מכיון שהוציא את  הזאת לכם. מה הטורח הזה שאתם מטריחין עלינו בכל שנה 
עצמו מן הכלל אף אתה אמור לו בעבור זה עשה יי’ לי לי עשה לאותו האיש לא עשה. אילו 
היה אותו האיש במצרים לא היה ראוי להיגאל משם לעולם. טיפש מהו אומר מה זאת אף 
את למדו הילכות הפסח שאין מפטירין אחר הפסח אפיקימון שלא יהא עומד מחבורה 
זו ונכנס לחבורה אחרת בן שאינו יודע לשאול את פתח לו תחילה. אמר ר’ יוסה מתניתא 

אמרה כן אם אין דעת בבן אביו מלמדו.

ֵקְרָבנּו  יו  ְוַעְכׁשָ ֲאבֹוֵתינּו,  ָהיּו  ָזָרה  ֲעבֹוָדה  עֹוְבֵדי  ה  ִחּלָ ִמּתְ
ל ָהָעם ּכֹה ָאַמר ְיהָֹוה  ַע ֶאל ּכָ ֱאַמר, ַוּיֹאֶמר ְיהֹוׁשֻ ּנֶ קֹום ַלֲעבֹוָדתֹו. ׁשֶ ַהּמָ
ַרח ֲאִבי ַאְבָרָהם ַוֲאִבי  בּו ֲאבֹוֵתיֶכם ֵמעֹוָלם ּתֶ ָהר ָיׁשְ ֵעֶבר ַהּנָ ָרֵאל, ּבְ ֱאלֵֹהי ִיׂשְ
ָהר  ח ֶאת ֲאִביֶכם ֶאת ַאְבָרָהם ֵמֵעֶבר ַהּנָ ַעְבדּו ֱאלִֹהים ֲאֵחִרים1: ָוֶאּקַ ָנחֹור ַוּיַ

 לקיחת ישראל לעם:
ִמי  ּוׁשְ י  ּדָ ׁשַ ֵאל  ּבְ ַיֲעקֹב  ְוֶאל  ִיְצָחק  ֶאל  ַאְבָרָהם  ֶאל  ָוֵאָרא  ְיהָֹוה:  ֲאִני  ֵאָליו  ַוּיֹאֶמר  ה  ֶאל מֹׁשֶ ֱאלִֹהים  ר  ַוְיַדּבֵ
ר  ֲאׁשֶ ְמֻגֵריֶהם  ֶאֶרץ  ֵאת  ָנַען  ּכְ ֶאֶרץ  ֶאת  ָלֶהם  ָלֵתת  ם  ִאּתָ ִריִתי  ּבְ ֶאת  ֲהִקמִֹתי  ְוַגם  ָלֶהם:  י  נֹוַדְעּתִ לֹא  ְיהָֹוה 
ִריִתי: ָלֵכן ֱאמֹר  ר ִמְצַרִים ַמֲעִבִדים אָֹתם ָוֶאְזּכֹר ֶאת ּבְ ָרֵאל ֲאׁשֶ ֵני ִיׂשְ י ֶאת ַנֲאַקת ּבְ ַמְעּתִ רּו ָבּה: ְוַגם ֲאִני ׁשָ ּגָ
י ֶאְתֶכם  ְוָגַאְלּתִ י ֶאְתֶכם ֵמֲעבָֹדָתם  ְלּתִ ְוִהּצַ ִמְצַרִים  ַחת ִסְבלֹת  ִמּתַ ְוהֹוֵצאִתי ֶאְתֶכם  ְיהָֹוה  ֲאִני  ָרֵאל  ִיׂשְ ִלְבֵני 
י ֲאִני ְיהָֹוה ֱאלֵֹהיֶכם  ם ּכִ י ֶאְתֶכם ִלי ְלָעם ְוָהִייִתי ָלֶכם ֵלאלִֹהים ִויַדְעּתֶ דִֹלים: ְוָלַקְחּתִ ָפִטים ּגְ ְזרֹוַע ְנטּוָיה ּוִבׁשְ ּבִ
אָֹתּה  ָלֵתת  ָיִדי  ֶאת  אִתי  ָנׂשָ ר  ֲאׁשֶ ָהָאֶרץ  ֶאל  ֶאְתֶכם  ְוֵהֵבאִתי  ִמְצָרִים:  ִסְבלֹות  ַחת  ִמּתַ ֶאְתֶכם  ַהּמֹוִציא 

ה ֲאִני ְיהָֹוה:  י אָֹתּה ָלֶכם מֹוָרׁשָ ְלַאְבָרָהם ְלִיְצָחק ּוְלַיֲעקֹב ְוָנַתּתִ

ה: ה ִמּקֶֹצר רּוַח ּוֵמֲעבָֹדה ָקׁשָ ְמעּו ֶאל מֹׁשֶ ָרֵאל ְולֹא ׁשָ ֵני ִיׂשְ ן ֶאל ּבְ ה ּכֵ ר מֹׁשֶ ַוְיַדּבֵ

דברי העם אל משה:
ֶאת  ֲעבֹד  ָלנּו  טֹוב  י  ּכִ ִמְצָרִים  ֶאת  ְוַנַעְבָדה  ּנּו  ִמּמֶ ֲחַדל  ֵלאמֹר  ְבִמְצַרִים  ֵאֶליָך  ְרנּו  ּבַ ּדִ ר  ֲאׁשֶ ָבר  ַהּדָ ֶזה  ֲהלֹא 

ר: ְדּבָ ּמִ ֵתנּו ּבַ ִמְצַרִים ִמּמֻ

ָאְכֵלנּו ֶלֶחם  ּבְ ר  ׂשָ ַהּבָ נּו ַעל ִסיר  ְבּתֵ ׁשִ ּבְ ִמְצַרִים  ֶאֶרץ  ּבְ ְיהָֹוה  ְבַיד  ן מּוֵתנּו  ִיּתֵ ִמי  ָרֵאל  ִיׂשְ ֵני  ּבְ ַוּיֹאְמרּו ֲאֵלֶהם 
ָרָעב: ה ּבָ ָהל ַהּזֶ ל ַהּקָ ה ְלָהִמית ֶאת ּכָ ר ַהּזֶ ְדּבָ י הֹוֵצאֶתם אָֹתנּו ֶאל ַהּמִ ָלׂשַֹבע ּכִ

ְצָרִים ה ָיָצאנּו ִמּמִ ה ּזֶ ָלּמָ

הגירוש:
ְיהָֹוה  ֶאת  ִעְבדּו  ּוְלכּו  ָרֵאל  ִיׂשְ ֵני  ּבְ ם  ּגַ ם  ַאּתֶ ם  ּגַ י  ַעּמִ ִמּתֹוְך  אּו  ּצְ ַוּיֹאֶמר קּומּו  ַלְיָלה  ּוְלַאֲהרֹן  ה  ְלמֹׁשֶ ְקָרא  ַוּיִ
ֱחַזק ִמְצַרִים ַעל ָהָעם ְלַמֵהר  ם אִֹתי: ַוּתֶ ם ּגַ ם ָוֵלכּו ּוֵבַרְכּתֶ ְרּתֶ ּבַ ר ּדִ ֲאׁשֶ ַקְרֶכם ְקחּו ּכַ ם ּבְ ם צֹאְנֶכם ּגַ ְרֶכם: ּגַ ַדּבֶ ּכְ
ְמלָֹתם ַעל  ׂשִ ֲארָֹתם ְצֻררֹת ּבְ ֵצקֹו ֶטֶרם ֶיְחָמץ ִמׁשְ א ָהָעם ֶאת ּבְ ּשָׂ נּו ֵמִתים: ַוּיִ ּלָ י ָאְמרּו ּכֻ ָחם ִמן ָהָאֶרץ ּכִ ּלְ ְלׁשַ
ָמלֹת: ַויהָֹוה ָנַתן ֶאת ֵחן ָהָעם  ֵלי ֶכֶסף ּוְכֵלי ָזָהב ּוׂשְ ְצַרִים ּכְ ֲאלּו ִמּמִ ׁשְ ה ַוּיִ ְדַבר מֹׁשֶ ָרֵאל ָעׂשּו ּכִ ְכָמם: ּוְבֵני ִיׂשְ ׁשִ
ׁש ֵמאֹות ֶאֶלף ַרְגִלי  ׁשֵ ָרֵאל ֵמַרְעְמֵסס ֻסּכָֹתה ּכְ ְסעּו ְבֵני ִיׂשְ לּו ֶאת ִמְצָרִים: פ ַוּיִ ִאלּום ַוְיַנּצְ ׁשְ ֵעיֵני ִמְצַרִים ַוּיַ ּבְ
ר הֹוִציאּו  ֵצק ֲאׁשֶ ֵבד ְמאֹד: ַוּיֹאפּו ֶאת ַהּבָ ם ְוצֹאן ּוָבָקר ִמְקֶנה ּכָ ף: ְוַגם ֵעֶרב ַרב ָעָלה ִאּתָ ָבִרים ְלַבד ִמּטָ ַהּגְ

ְצַרִים ְולֹא ָיְכלּו ְלִהְתַמְהֵמּהַ ְוַגם ֵצָדה לֹא ָעׂשּו ָלֶהם: י גְֹרׁשּו ִמּמִ י לֹא ָחֵמץ ּכִ ְצַרִים ֻעגֹת ַמּצֹות ּכִ ִמּמִ

רש"י:
ולמה הביא עליהם חשך, שהיו בישראל באותו הדור רשעים, ולא היו רוצים לצאת, ומתו 

בשלשת ימי אפלה כדי שלא יראו מצרים במפלתם ויאמרו אף הן לוקין כמונו. 

מכת בכורות:
ין ִמְצַרִים ּוֵבין  ר ַיְפֶלה ְיהָֹוה ּבֵ ְדעּון ֲאׁשֶ ֵהָמה ְלַמַען ּתֵ ֶלב ְלׁשֹנֹו ְלֵמִאיׁש ְוַעד ּבְ ָרֵאל לֹא ֶיֱחַרץ ּכֶ ֵני ִיׂשְ ּוְלכֹל ּבְ

ָרֵאל:  ִיׂשְ
ם  ם ׁשָ ר ַאּתֶ ים ֲאׁשֶ ּתִ ם ָלֶכם ְלאֹת ַעל ַהּבָ ְוָהָיה ַהּדָ

ראית ישראל בסוף יציאת מצרים:
ה  ּוְבמֹׁשֶ יהָֹוה  ּבַ ֲאִמינּו  ַוּיַ ְיהָֹוה  ֶאת  ָהָעם  יְראּו  ַוּיִ ִמְצַרִים  ּבְ ְיהָֹוה  ה  ָעׂשָ ר  ֲאׁשֶ דָֹלה  ַהּגְ ד  ַהּיָ ֶאת  ָרֵאל  ִיׂשְ ְרא  ַוּיַ

ַעְבּדֹו
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ן ְלִיְצָחק ֶאת ַיֲעקֹב  ן לֹו ֶאת ִיְצָחק, ָוֶאּתֵ ה ֶאת ַזְרעֹו ָוֶאּתֵ ָנַען ָוַאְרּבֶ ָכל ֶאֶרץ ּכְ ָואֹוֵלְך אֹותֹו ּבְ
ת אֹותֹו, ְוַיֲעקֹב ּוָבָניו ָיְרדּו ִמְצָרִים: ִעיר ָלֶרׁשֶ ו ֶאת ַהר ׂשֵ ן ְלֵעׂשָ ו, ָוֶאּתֵ ְוֶאת ֵעׂשָ

רּוְך הּוא, קֹום, ּבָ רּוְך ַהּמָ ּבָ
 

ָרֵאל,  רּוְך ׁשֹוֵמר ַהְבָטָחתֹו ְלִיׂשְ  ּבָ
רּוְך הּוא. ּבָ

ָאִבינּו  ְלַאְבָרָהם  ָאַמר  ׁשֶ ָמה  ּכְ ַלֲעשֹֹות.  ץ  ַהּקֵ ֶאת  ב  ַ ִחּשׁ הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ׁשֶ
ֱאַמר:  ּנֶ ָתִרים. ׁשֶ ין ַהּבְ ְבִרית ּבֵ ּבִ

ְוִעּנּו  ַוֲעָבדּום  ָלֶהם  לֹא  ֶאֶרץ  ּבְ ַזְרֲעָך  ִיְהֶיה  ֵגר  י  ּכִ ַדע  ּתֵ ָידַֹע  ְלַאְבָרם  ַוּיֹאֶמר 
ן ָאנִֹכי ְוַאֲחֵרי ֵכן ֵיְצאּו  ר ַיֲעבֹדּו ּדָ ָנה. ְוַגם ֶאת ַהּגֹוי ֲאׁשֶ ע ֵמאֹות ׁשָ אָֹתם ַאְרּבַ

דֹול: ְרֻכׁש ּגָ ּבִ

מכסה את המצה ומגביה את הכוס 

ָעְמָדה ַלֲאבֹוֵתינּו ְוָלנּו.  ְוִהיא ׁשֶ
ְלָבד ָעַמד ָעֵלינּו ְלַכּלֹוֵתנּו  ּלֹא ֶאָחד ּבִ  ׁשֶ

ָכל ּדֹור ָודֹור עֹוְמִדים ָעֵלינּו ְלַכּלֹוֵתנּו, ּבְ א ׁשֶ  ֶאּלָ
ָדם: יֵלנּו ִמּיָ רּוְך הּוא ַמּצִ דֹוׁש ּבָ ְוַהּקָ

מניח הכוס ומגלה את המצות:

א ַעל  ְרֹעה ֹלא ָגַזר ֶאּלָ ּפַ י ַלֲעשֹֹות ְלַיֲעקֹב ָאִבינּו. ׁשֶ ׁש ָלָבן ָהֲאַרּמִ ּקֵ ֵצא ּוְלַמד ַמה ּבִ
ֱאַמר: ּנֶ ׁש ַלֲעקֹור ֶאת ַהּכֹל. ׁשֶ ּקֵ ָכִרים ְוָלָבן ּבִ ַהּזְ

ם  ַוְיִהי ׁשָ ְמֵתי ְמָעט,  ּבִ ם  ָגר ׁשָ ַוּיָ ֶרד ִמְצַרְיָמה  ַוּיֵ י אֵֹבד ָאִבי  ֲאַרּמִ
דֹול ָעצּום ָוָרב: ְלגֹוי ּגָ

ּבּור:  י ַהּדִ ֶרד ִמְצַרְיָמה ָאנּוס ַעל ּפִ ַוּיֵ
ם.  א ָלגּור ׁשָ ִמְצַרִים ֶאּלָ ַע ּבְ ּקֵ ּתַ ּלֹא ָיַרד ַיֲעקֹב ָאִבינּו ְלִהׁשְ ד ׁשֶ ם, ְמַלּמֵ ַוָיָגר ׁשָ
י ָכֵבד  ר ַלֲעָבֶדיָך ּכִ י ֵאין ִמְרֶעה ַלּצֹאן ֲאׁשֶ אנּו ּכִ ָאֶרץ1 ּבָ ְרעֹה ָלגּור ּבָ ֱאַמר: ַוּיֹאְמרּו ֶאל ּפַ ּנֶ ׁשֶ

ן:  ֶאֶרץ ּגֹׁשֶ בּו ָנא ֲעָבֶדיָך ּבְ ה ֵיׁשְ ָנַען, ְוַעּתָ ֶאֶרץ ּכְ ָהָרָעב ּבְ

ְמָך  ה ׂשָ ְבִעים ֶנֶפׁש ָיְרדּו ֲאבֹוֶתיָך ִמְצָרְיָמה ְוַעּתָ ׁשִ ֱאַמר: ּבְ ּנֶ ָמה ׁשֶ ְמֵתי ְמָעט, 2ּכְ ּבִ
ַמִים ָלרֹוב:  ָ כֹוְכֵבי ַהּשׁ ְיהָֹוה ֱאלֶֹהיָך ּכְ

דברי יוסף אל אחיו
ה:  ם ֶאת ָאִבי ֵהּנָ ם ְוהֹוַרְדּתֶ ר ְרִאיֶתם ּוִמַהְרּתֶ ל ֲאׁשֶ ִמְצַרִים ְוֵאת ּכָ בֹוִדי ּבְ ל ּכְ ם ְלָאִבי ֶאת ּכָ ְדּתֶ ְוִהּגַ

דברי ה' ליעקב ברדתו למצרים

ָך ִמְצַרְיָמה ְוָאנִֹכי  ם: ָאנִֹכי ֵאֵרד ִעּמְ יְמָך ׁשָ דֹול ֲאׂשִ י ְלגֹוי ּגָ יָרא ֵמְרָדה ִמְצַרְיָמה ּכִ ַוּיֹאֶמר ָאנִֹכי ָהֵאל ֱאלֵֹהי ָאִביָך ַאל ּתִ
ית ָידֹו ַעל ֵעיֶניָך:  ַאַעְלָך ַגם ָעלֹה ְויֹוֵסף ָיׁשִ

דברי יוסף אל אחיו בסוף ימיו
ל  יָראּו ָאנִֹכי ֲאַכְלּכֵ ה ַאל ּתִ ה ְלַהֲחיֹת ַעם ָרב: ְוַעּתָ ּיֹום ַהּזֶ ָבּה ְלטָֹבה ְלַמַען ֲעׂשֹה ּכַ ם ָעַלי ָרָעה ֱאלִֹהים ֲחׁשָ ְבּתֶ ם ֲחׁשַ ְוַאּתֶ
ִנים:  ר ׁשָ ִמְצַרִים הּוא ּוֵבית ָאִביו ַוְיִחי יֹוֵסף ֵמָאה ָוֶעׂשֶ ב יֹוֵסף ּבְ ׁשֶ ם: ַוּיֵ ר ַעל ִלּבָ ֶכם ַוְיַנֵחם אֹוָתם ַוְיַדּבֵ ֶאְתֶכם ְוֶאת ַטּפְ
י יֹוֵסף: ַוּיֹאֶמר יֹוֵסף ֶאל ֶאָחיו ָאנִֹכי ֵמת ֵואלִֹהים  ְרּכֵ דּו ַעל ּבִ ה ֻיּלְ ֶ ן ְמַנּשׁ ֵני ָמִכיר ּבֶ ם ּבְ ים ּגַ ׁשִ ּלֵ ֵני ׁשִ ְרא יֹוֵסף ְלֶאְפַרִים ּבְ ַוּיַ
ע יֹוֵסף ֶאת  ּבַ ׁשְ ע ְלַאְבָרָהם ְלִיְצָחק ּוְלַיֲעקֹב: ַוּיַ ּבַ ר ִנׁשְ קֹד ִיְפקֹד ֶאְתֶכם ְוֶהֱעָלה ֶאְתֶכם ִמן ָהָאֶרץ ַהּזֹאת ֶאל ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ ּפָ

ה: קֹד ִיְפקֹד ֱאלִֹהים ֶאְתֶכם ְוַהֲעִלֶתם ֶאת ַעְצמַֹתי ִמּזֶ ָרֵאל ֵלאמֹר ּפָ ֵני ִיׂשְ ּבְ
שמות רבה ג ח

אמר הקב"ה למשה לך ואספת את זקני ישראל, אמור להם פקוד פקדתי, א"ל מסורה היא בידם מיוסף 
שבלשון הזה אני גואלם לך אמור להם זה הסימן.

מעשי ישראל לקראת היציאה

ר  ּפֹט ֲאׁשֶ ְרעֹה: ַוּיֹאְמרּו ֲאֵלֶהם ֵיֶרא ְיהָֹוה ֲעֵליֶכם ְוִיׁשְ ֵצאָתם ֵמֵאת ּפַ ִבים ִלְקָראָתם ּבְ ה ְוֶאת ַאֲהרֹן ִנּצָ עּו ֶאת מֹׁשֶ ְפּגְ ַוּיִ
ַוּיֹאַמר ֲאדָֹני ָלָמה  ה ֶאל ְיהָֹוה  ב מֹׁשֶ ׁשָ ַוּיָ ָיָדם ְלָהְרֵגנּו:  ּבְ ֵעיֵני ַפְרעֹה ּוְבֵעיֵני ֲעָבָדיו ָלֶתת ֶחֶרב  ּבְ ם ֶאת ֵריֵחנּו  ּתֶ ִהְבַאׁשְ
ָך:  ְלּתָ ֶאת ַעּמֶ ל לֹא ִהּצַ ה ְוַהּצֵ ֶמָך ֵהַרע ָלָעם ַהּזֶ ׁשְ ר ּבִ ְרעֹה ְלַדּבֵ אִתי ֶאל ּפַ ִני: ּוֵמָאז ּבָ ַלְחּתָ ה ׁשְ ה ּזֶ ה ָלּמָ ֲהֵרעָֹתה ָלָעם ַהּזֶ

ם ֵמַאְרצֹו: ֵחם ּוְבָיד ֲחָזָקה ְיָגְרׁשֵ ּלְ י ְבָיד ֲחָזָקה ְיׁשַ ה ְלַפְרעֹה ּכִ ר ֶאֱעׂשֶ ה ִתְרֶאה ֲאׁשֶ ה ַעּתָ ַוּיֹאֶמר ְיהָֹוה ֶאל מֹׁשֶ

רש”י
כולם  שנשמטו  עד  ואהרן,  משה  מאחר  אחד  אחד  נשמטו  הזקנים  אבל   - וגו’  ואהרן  משה  באו  ואחר 
קודם שהגיעו לפלטין, לפי שיראו ללכת, ובסיני נפרע להם )כד ב( ונגש משה לבדו והם לא יגשו, החזירם 

לאחוריהם:
דברי העם אל משה:

ָלנּו ֲעבֹד ֶאת ִמְצַרִים  י טֹוב  ּכִ ְוַנַעְבָדה ֶאת ִמְצָרִים  ּנּו  ִמּמֶ ְרנּו ֵאֶליָך ְבִמְצַרִים ֵלאמֹר ֲחַדל  ּבַ ּדִ ר  ָבר ֲאׁשֶ ַהּדָ ֲהלֹא ֶזה 
ר: ְדּבָ ּמִ ֵתנּו ּבַ ִמּמֻ
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ם: ִנים1 ׁשָ ָרֵאל ְמֻצּיָ ָהיּו ִיׂשְ ד ׁשֶ ם ְלגֹוי, ְמַלּמֵ ַוְיִהי ׁשָ

מצויינים
ר' חונה בש' בר קפרא בשביל ארבעה דברים ניגאלו ישר' 
ממצרים, על ידי שלא שינו את שמן ולא שינו את לשונם 
ועל ידי שלא אמרו לשון הרע ועל ידי שלא היה בהן פרוץ 
ערוה. על ידי שלא שינו את שמן, ראובן ושמעון מי נחתין 
ראובן ושמעון מי סלקין. לא היו קורין לראובן רופס, ליהודה 
ידי שלא  לוליאנא, ליוסף ליסטס, לבנימן אלכסנדרא. על 
שינו את לשונם, להלן כת' ויבא הפליט ויגד לאברם העברי 
ויאמרו אלהי העברים נקרא  וכאן כתיב  יג(  יד,  )בראשית 
)בראשית  פי המדבר אליכם  כי  וכת'  ג(.  ה,  )שמות  עלינו 
מה, יב(, בלשון הקודש. ועל ידי שלא אמרו לשון הרע, דכ' 

יא, ב(. את מוצא שהיה הדבר  דבר נא באזני העם )שמות 
מופקד אצלן כל שנים עשר חדש ולא נמצא אחד מהן שגילה את הסוד ולא נמצא אחד 

מהן שהלשין על חבירו.

דברי העם במדבר:
ְוֶאת  ָצִלים  ַהּבְ ְוֶאת  ֶהָחִציר  ְוֶאת  ִחים  ָהֲאַבּטִ ְוֵאת  ִאים  ֻ ּשׁ ַהּקִ ֵאת  ם  ִחּנָ ִמְצַרִים  ּבְ נֹאַכל  ר  ֲאׁשֶ ָגה  ַהּדָ ֶאת  ָזַכְרנּו 

ּוִמים: ַהּשׁ

יד רמה בזביחת אלהיהם:
י ּתֹוֲעַבת  ן ּכִ ה לֹא ָנכֹון ַלֲעׂשֹות ּכֵ ָאֶרץ: ַוּיֹאֶמר מֹׁשֶ ה ּוְלַאֲהרֹן ַוּיֹאֶמר ְלכּו ִזְבחּו ֵלאלֵֹהיֶכם ּבָ ְקָרא ַפְרעֹה ֶאל מֹׁשֶ ַוּיִ
ר  ְדּבָ ּמִ ת ָיִמים ֵנֵלְך ּבַ לֹׁשֶ ֶרְך ׁשְ ח ֶאת ּתֹוֲעַבת ִמְצַרִים ְלֵעיֵניֶהם ְולֹא ִיְסְקֻלנּו: ּדֶ ח ַליהָֹוה ֱאלֵֹהינּו ֵהן ִנְזּבַ ִמְצַרִים ִנְזּבַ

ר יֹאַמר ֵאֵלינּו:  ֲאׁשֶ ְוָזַבְחנּו ַליהָֹוה ֱאלֵֹהינּו ּכַ

ֶאת  ח  ּלַ ׁשַ ְלמֹוֵקׁש  ָלנּו  ֶזה  ִיְהֶיה  ָמַתי  ַעד  ֵאָליו  ַפְרעֹה  ַעְבֵדי  ַוּיֹאְמרּו 
ִמְצָרִים:  ָאְבָדה  י  ּכִ ַדע  ּתֵ ֲהֶטֶרם  ֱאלֵֹהיֶהם  ְיהָֹוה  ֶאת  ְוַיַעְבדּו  ים  ָהֲאָנׁשִ
ֶאת  ִעְבדּו  ְלכּו  ֲאֵלֶהם  ַוּיֹאֶמר  ְרעֹה  ּפַ ֶאל  ַאֲהרֹן  ְוֶאת  ה  מֹׁשֶ ֶאת  ב  ַוּיּוׁשַ
ֵנֵלְך  ּוִבְזֵקֵנינּו  ְנָעֵרינּו  ּבִ ה  מֹׁשֶ ַוּיֹאֶמר  ַההְֹלִכים:  ָוִמי  ִמי  ֱאלֵֹהיֶכם  ְיהָֹוה 
ַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם  ָלנּו:  ְיהָֹוה  י ַחג  ּכִ ֵנֵלְך  ּוִבְבָקֵרנּו  צֹאֵננּו  ּבְ ּוִבְבנֹוֵתנּו  ָבֵנינּו  ּבְ
י ָרָעה ֶנֶגד  ֶכם ְראּו ּכִ ח ֶאְתֶכם ְוֶאת ַטּפְ ּלַ ר ֲאׁשַ ֲאׁשֶ ֶכם ּכַ ְיִהי ֵכן ְיהָֹוה ִעּמָ
ים  ם ְמַבְקׁשִ י אָֹתּה ַאּתֶ ָבִרים ְוִעְבדּו ֶאת ְיהָֹוה ּכִ ֵניֶכם: לֹא ֵכן ְלכּו ָנא ַהּגְ ּפְ

ֵני ַפְרעֹה: ַוְיָגֶרׁש אָֹתם ֵמֵאת ּפְ

ה ַוּיֹאֶמר ְלכּו ִעְבדּו ֶאת ְיהָֹוה ַרק צֹאְנֶכם ּוְבַקְרֶכם  ְקָרא ַפְרעֹה ֶאל מֹׁשֶ ַוּיִ
ְזָבִחים  ָיֵדנּו  ּבְ ן  ּתֵ ּתִ ה  ַאּתָ ם  ּגַ ה  מֹׁשֶ ַוּיֹאֶמר  ֶכם:  ִעּמָ ֵיֵלְך  ֶכם  ַטּפְ ם  ּגַ ג  ֻיּצָ
ח ַלֲעבֹד ֶאת ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו  ּנּו ִנּקַ י ִמּמֶ ְרָסה ּכִ ֵאר ּפַ ָ נּו לֹא ִתּשׁ ינּו ַליהָֹוה ֱאלֵֹהינּו: ְוַגם ִמְקֵננּו ֵיֵלְך ִעּמָ ְועֹלֹות ְוָעׂשִ

ה:  ּמָ ֲעבֹד ֶאת ְיהָֹוה ַעד ּבֵֹאנּו ׁשָ ַוֲאַנְחנּו לֹא ֵנַדע ַמה ּנַ

ִית: ְוִאם ִיְמַעט  ה ַלּבָ ה ְלֵבית ָאבֹת ׂשֶ ה ְוִיְקחּו ָלֶהם ִאיׁש ׂשֶ ָעׂשֹר ַלחֶֹדׁש ַהּזֶ ָרֵאל ֵלאמֹר ּבֶ ל ֲעַדת ִיׂשְ רּו ֶאל ּכָ ּבְ ּדַ
ה  ׂשֶ ה:  ַהּשֶׂ כֹּסּו ַעל  ּתָ ְלִפי ָאְכלֹו  ְנָפׁשֹת ִאיׁש  ִמְכַסת  ּבְ יתֹו  ּבֵ רֹב ֶאל  ַהּקָ ֵכנֹו  ּוׁשְ ְוָלַקח הּוא  ה  ִמּשֶׂ ִית ִמְהיֹת  ַהּבַ
יֹום  ר  ָעׂשָ ָעה  ַאְרּבָ ַעד  ֶמֶרת  ְלִמׁשְ ָלֶכם  ְוָהָיה  חּו:  ּקָ ּתִ ים  ָהִעּזִ ּוִמן  ים  ָבׂשִ ַהּכְ ִמן  ָלֶכם  ִיְהֶיה  ָנה  ׁשָ ן  ּבֶ ָזָכר  ָתִמים 
ְוַעל  זּוזֹת  ַהּמְ י  ּתֵ ׁשְ ַעל  ְוָנְתנּו  ם  ַהּדָ ִמן  ְוָלְקחּו  ִים:  ָהַעְרּבָ ין  ּבֵ ָרֵאל  ִיׂשְ ֲעַדת  ְקַהל  ּכֹל  אֹתֹו  ֲחטּו  ְוׁשָ ה  ַהּזֶ ַלחֶֹדׁש 

ֶהם: ר יֹאְכלּו אֹתֹו ּבָ ים ֲאׁשֶ ּתִ קֹוף ַעל ַהּבָ ׁשְ ַהּמַ

ַעְצמּו  ַוּיַ ְרּבּו  ַוּיִ ְרצּו  ׁשְ ַוּיִ רּו  ָרֵאל ּפָ ּוְבֵני ִיׂשְ ֱאַמר:  ּנֶ ָמה ׁשֶ ּכְ דֹול ָעצּום,  ּגָ
ֵלא ָהָאֶרץ אָֹתם:  ּמָ ְמאֹד ְמאֹד ַוּתִ ּבִ

בִֹאי  ַוּתָ ִלי  ְגּדְ ַוּתִ י  ְרּבִ ַוּתִ יְך  ְנַתּתִ ֶדה  ַהּשָׂ ֶצַמח  ּכְ ְרָבָבה  ֱאַמר:  ּנֶ ׁשֶ ָמה  ּכְ ָוָרב, 
ַח ְוַאּתְ ֵערֹם ְוֶעְרָיה: ָוֶאֱעבֹור ָעַלִיְך ָוֶאְרֵאְך  ָעֵרְך ִצּמֵ ַדִים ָנכֹנּו ּוׂשְ ֲעִדי ֲעָדִיים ׁשָ ּבַ

ָדַמִיְך ֲחִיי1:  ָדַמִיְך ֲחִיי ָואַֹמר ָלְך ּבְ ָדָמִיְך ָואַֹמר ָלְך ּבְ ִמְתּבֹוֶסֶסת ּבְ

דודים,  עת  עתך  והנה  ואראך  עליך  ואעבור  אומר  הוא  הרי  אומר  חרש  בן  מתיא  ר'  היה 
הגיעה שבועה שנשבעתי לאברהם שאגאל את בניו ולא היו בידם מצות להתעסק בהם כדי 
שיגאלו, שנאמר ואת ערום ועריה, ונתן להם שתי מצות דם פסח ודם מילה, שמלו באותו 
הלילה, שנאמר מתבוססת בדמיך, בשני דמים, ואומר. גם את בדם בריתך שלחתי אסיריך 
מבור אין מים בו, ולפי שהיו שטופים בעבודה זרה אמר להם משכו וקחו לכם, משכו ידיכם 

מעבודה זרה וקחו לכם צאן של מצוה: 
 

שמות רבה טז ג:
אמר לו משה רבון העולם הדבר הזה היאך אני יכול לעשות אי אתה יודע שהצאן אלהיהן 
של מצרים הן, שנאמר )שמות ח( הן נזבח את תועבת מצרים לעיניהם ולא יסקלונו, אמר לו 

הקב"ה חייך אין ישראל יוצאין מכאן עד שישחטו את אלהי מצרים לעיניהם. 

ית:  ִחּתִ ְך  ְוִאּמֵ ָהֱאמִֹרי  ָאִביְך  ַנֲעִני  ַהּכְ ֵמֶאֶרץ  ּומְֹלדַֹתִיְך  ְמכֹרַֹתִיְך  ם  ַלִ ִלירּוׁשָ ֱיהִֹוה  ֲאדָֹני  ָאַמר  ּכֹה  ְוָאַמְרּתָ 
לֹא  ל  ְוָהְחּתֵ ֻהְמַלַחּתְ  לֹא  ְוָהְמֵלַח  ִעי  ְלִמׁשְ ֻרַחְצּתְ  לֹא  ּוְבַמִים  ְך  ּרֵ ׁשָ ת  ָכּרַ לֹא  אָֹתְך  ֶדת  הּוּלֶ יֹום  ּבְ ּומֹוְלדֹוַתִיְך 
יֹום  ְך ּבְ גַֹעל ַנְפׁשֵ ֶדה ּבְ ֵני ַהּשָׂ ְלִכי ֶאל ּפְ ׁשְ ה ְלֻחְמָלה ָעָלִיְך ַוּתֻ : לֹא ָחָסה ָעַלִיְך ַעִין ַלֲעׂשֹות ָלְך ַאַחת ֵמֵאּלֶ ְלּתְ ֻחּתָ
ֶצַמח  ָדַמִיְך ֲחִיי: ְרָבָבה ּכְ ָדַמִיְך ֲחִיי ָואַֹמר ָלְך ּבְ ָדָמִיְך ָואַֹמר ָלְך ּבְ ֶדת אָֹתְך: ָוֶאֱעבֹר ָעַלִיְך ָוֶאְרֵאְך ִמְתּבֹוֶסֶסת ּבְ ֻהּלֶ
ָעַלִיְך  ָוֶאֱעבֹר  ְוֶעְרָיה:  ֵערֹם  ְוַאּתְ  ַח  ִצּמֵ ָעֵרְך  ּוׂשְ ָנכֹנּו  ַדִים  ׁשָ ֲעָדִיים  ֲעִדי  ּבַ בִֹאי  ַוּתָ ִלי  ְגּדְ ַוּתִ י  ְרּבִ ַוּתִ יְך  ְנַתּתִ ֶדה  ַהּשָׂ
ַבע ָלְך ָוָאבֹוא ִבְבִרית אָֹתְך ְנֻאם ֲאדָֹני  ָ ָוֶאּשׁ ְך  ה ֶעְרָוּתֵ ָוֲאַכּסֶ ָנִפי ָעַלִיְך  ּכְ ָוֶאְפרֹׂש  ּדִֹדים  ְך ֵעת  ה ִעּתֵ ְוִהּנֵ ָוֶאְרֵאְך 
ְך  ׁשֵ ַחׁש ָוֶאְחּבְ ְך ִרְקָמה ָוֶאְנֲעֵלְך ּתָ יׁשֵ ֶמן: ָוַאְלּבִ ָ ּשׁ ַמִיְך ֵמָעָלִיְך ָוֲאֻסֵכְך ּבַ טֹף ּדָ ִים ָוֶאׁשְ ּמַ ְהִיי ִלי: ָוֶאְרָחֵצְך ּבַ ֱיהִֹוה ַוּתִ
ַעל  ַוֲעִגיִלים  ְך  ַאּפֵ ַעל  ֶנֶזם  ן  ָוֶאּתֵ רֹוֵנְך:  ּגְ ַעל  ְוָרִביד  ָיַדִיְך  ַעל  ְצִמיִדים  ָנה  ָוֶאּתְ ֶעִדי  ְך  ָוֶאְעּדֵ י:  ֶמׁשִ ְך  ַוֲאַכּסֵ ׁש  ֵ ּשׁ ּבַ

ְך: רֹאׁשֵ ְפֶאֶרת ּבְ ָאְזָנִיְך ַוֲעֶטֶרת ּתִ
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ה:  נּו ָעֵלינּו ֲעבָֹדה ָקׁשָ ְצִרים ַוְיַעּנּונּו ַוִיּתְ ֵרעּו אָֹתנּו ַהּמִ ַוּיָ

ה  ִיְרּבֶ ן  ּפֶ לֹו  ָמה  ִנְתַחּכְ ָהָבה  ֱאַמר:  ּנֶ ׁשֶ ָמה  ּכְ ְצִרים,  ַהּמִ אָֹתנּו  ֵרעּו  ַוּיָ
ִמן  ְוָעָלה  נּו  ּבָ ְוִנְלַחם  שְֹֹנֵאינּו  ַעל  הּוא  ם  ּגַ ְונֹוַסף  ִמְלָחָמה  ִתְקֶראָנה  י  ּכִ ְוָהָיה 

ָהָאֶרץ: 

ִסְבלָֹתם  ּבְ ַעּנֹתֹו  ְלַמַען  ים  ִמּסִ ֵרי  ׂשָ ָעָליו  ימּו  ׂשִ ַוּיָ ֱאַמר:  ּנֶ ׁשֶ ָמה  ּכְ ַוְיַעּנּונוּ, 
תֹם ְוֶאת ַרַעְמֵסס:  נֹות ְלַפְרעֹה ֶאת ּפִ ֶבן ָעֵרי ִמְסּכְ ַוּיִ

ֶאת  ִמְצַרִים  ֲעִבדּו  ַוּיַ ֱאַמר:  ּנֶ ׁשֶ ָמה  ּכְ ה,  ָקׁשָ ֲעבָֹדה  ָעֵלינּו  נּו  ּתְ  ַוּיִ
ָפֶרְך:  ָרֵאל ּבְ ֵני ִיׂשְ ּבְ

ַמע ְיהָֹוה ֶאת קֵֹלנּו  ׁשְ ַוּיִ ְצַעק ֶאל ְיהָֹוה ֱאלֵֹהי ֲאבֵֹתינּו,  ַוּנִ
ְרא ֶאת ָעְנֵינּו ְוֶאת ֲעָמֵלנּו ְוֶאת ַלֲחֵצנּו: ַוּיַ

ִמים  ַבּיָ ַוְיִהי  ֱאַמר:  ּנֶ ׁשֶ ָמה  ּכְ ֲאבֵֹתינּו1,  ֱאלֵֹהי  ְיהָֹוה  ֶאל  ְצַעק  ַוּנִ
ְזָעקּו,  ַוּיִ ָהֲעבָֹדה  ִמן  ָרֵאל  ִיׂשְ ְבֵני  ַוֵיָאְנחּו  ִמְצַרִים  ֶמֶלְך  ָמת  ַוּיָ ָהֵהם  ים  ָהַרּבִ

ְוָעָתם ֶאל ָהֱאלִֹהים ִמן ָהֲעבָֹדה: ַעל ׁשַ ַוּתַ

ַמע ֱאלִֹהים ֶאת ַנֲאָקָתם  ׁשְ ֱאַמר: ַוּיִ ּנֶ ָמה ׁשֶ ַמע ְיהָֹוה ֶאת קֵֹלנּו, ּכְ ׁשְ ַוּיִ
ִריתֹו ֶאת ַאְבָרָהם ֶאת ִיְצָחק ְוֶאת ַיֲעקֹב: ַוִיְזּכֹר ֱאלִֹהים ֶאת ּבְ

ְרא ֱאלִֹהים  ֱאַמר: ַוּיַ ּנֶ ָמה ׁשֶ ֶרְך ֶאֶרץ. ּכְ ִריׁשּות ּדֶ ְרא ֶאת ָעְנֵינּו, זֹו ּפְ ַוּיַ
ַדע ֱאלִֹהים: ָרֵאל ַוּיֵ ֵני ִיׂשְ ֶאת ּבְ

ירושלמי תענית:
מתוך חמשה דברים נגאלו ישראל ממצרים: מתוך הקץ, מתוך צרה, מתוך צווחה, מתוך 
וימת  בימים הרבים ההם  ויהי  זכות אבות, מתוך תשובה. מתוך הקץ, הדא היא דכתיב 
מלך מצרים ויאנחו בני ישראל מן העבודה ויזעקו, מתוך צרה. וישמע אלהים את נאקתם, 
מתוך צווחה. ויזכר אלהים את בריתו, מתוך זכות אבות. וירא אלהים את בני ישראל, מתוך 
תשובה. וידע אלהים, מתוך הקץ. וכן הוא אומר בצר לך מתוך צרה ומצאוך כל הדברים 

האלה באחרית הימים ושבת.

ַהְיאָֹרה  לֹוד  ַהּיִ ן  ַהּבֵ ל  ּכָ ֱאַמר:  ּנֶ ׁשֶ ָמה  ּכְ ִנים.  ַהּבָ ֵאּלּו  ֲעָמֵלנּו,  ְוֶאת 
ַחּיּון: ת ּתְ ִליֻכהּו ְוָכל ַהּבַ ׁשְ ּתַ

ר  ַחץ ֲאׁשֶ ַהּלַ ְוַגם ָרִאיִתי ֶאת  ֱאַמר:  ּנֶ ׁשֶ ָמה  ּכְ ַחק.  ַהּדְ זֹו  ַלֲחֵצנּו,  ְוֶאת 
ִמְצַרִים לֲֹחִצים אֹוָתם:

ּוִבְזרַֹע  ֲחָזָקה  ָיד  ּבְ ְצַרִים  ִמּמִ ְיהָֹוה  ַוּיֹוִצֵאנּו 
ּוְבמְֹפִתים: ּוְבאֹתֹות  דֹל  ּגָ ּוְבמָֹרא  ְנטּוָיה 
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ְיֵדי  ַעל  ְוֹלא  ָרף  ׂשָ ְיֵדי  ַעל  ְוֹלא  ַמְלָאְך  ְיֵדי  ַעל  ְצַרִים, ֹלא  ִמּמִ ְיהָֹוה  ַוּיֹוִצֵאנּו 
ֱאַמר:  ּנֶ ְכבֹודֹו ּוְבַעְצמֹו. ׁשֶ רּוְך הּוא ּבִ דֹוׁש ּבָ א ַהּקָ ִליַח. ֶאּלָ ׁשָ

ֵהָמה ּוְבָכל  ֶאֶרץ ִמְצַרִים ֵמָאָדם ְוַעד ּבְ כֹור ּבְ יִתי ָכל ּבְ ה ְוִהּכֵ ְיָלה ַהּזֶ ּלַ י ְבֶאֶרץ ִמְצַרִים ּבַ ְוָעַבְרּתִ
ָפִטים ֲאִני ְיהָֹוה:  ה ׁשְ ֱאלֵֹהי ִמְצַרִים ֶאֱעׂשֶ

ה - ֲאִני ְוֹלא ַמְלָאְך.  ְיָלה ַהּזֶ ּלַ י ְבֶאֶרץ ִמְצַרִים ּבַ ְוָעַבְרּתִ
ָרף.  ֶאֶרץ ִמְצַרִים - ֲאִני ְוֹלא ׂשָ כֹור ּבְ יִתי ָכל ּבְ ְוִהּכֵ

ִליַח.  ָ ָפִטים - ֲאִני ְוֹלא ַהּשׁ ה ׁשְ ּוְבָכל ֱאלֵֹהי ִמְצַרִים ֱאֶעׂשֶ
ֲאִני ְיהָֹוה - ֲאִני הּוא ְוֹלא ַאֵחר:1

רּו  ּבְ ָנה: ּדַ ָ י ַהּשׁ ים ִראׁשֹון הּוא ָלֶכם ְלָחְדׁשֵ ה ָלֶכם רֹאׁש ֳחָדׁשִ ֶאֶרץ ִמְצַרִים ֵלאמֹר: ַהחֶֹדׁש ַהּזֶ ה ְוֶאל ַאֲהרֹן ּבְ ַוּיֹאֶמר ְיהָֹוה ֶאל מֹׁשֶ
ה ְוָלַקח  ִית ִמְהיֹת ִמּשֶׂ ִית: ְוִאם ִיְמַעט ַהּבַ ה ַלּבָ ה ְלֵבית ָאבֹת ׂשֶ ה ְוִיְקחּו ָלֶהם ִאיׁש ׂשֶ ָעׂשֹר ַלחֶֹדׁש ַהּזֶ ָרֵאל ֵלאמֹר ּבֶ ל ֲעַדת ִיׂשְ ֶאל ּכָ
ים ּוִמן  ָבׂשִ ָנה ִיְהֶיה ָלֶכם ִמן ַהּכְ ן ׁשָ ה ָתִמים ָזָכר ּבֶ ה: ׂשֶ כֹּסּו ַעל ַהּשֶׂ ִמְכַסת ְנָפׁשֹת ִאיׁש ְלִפי ָאְכלֹו ּתָ יתֹו ּבְ רֹב ֶאל ּבֵ ֵכנֹו ַהּקָ הּוא ּוׁשְ
ִים: ְוָלְקחּו  ין ָהַעְרּבָ ָרֵאל ּבֵ ֲחטּו אֹתֹו ּכֹל ְקַהל ֲעַדת ִיׂשְ ה ְוׁשָ ר יֹום ַלחֶֹדׁש ַהּזֶ ָעה ָעׂשָ ֶמֶרת ַעד ַאְרּבָ חּו: ְוָהָיה ָלֶכם ְלִמׁשְ ּקָ ים ּתִ ָהִעּזִ
ה ְצִלי ֵאׁש ּוַמּצֹות  ְיָלה ַהּזֶ ּלַ ר ּבַ ׂשָ ֶהם: ְוָאְכלּו ֶאת ַהּבָ ר יֹאְכלּו אֹתֹו ּבָ ים ֲאׁשֶ ּתִ קֹוף ַעל ַהּבָ ׁשְ זּוזֹת ְוַעל ַהּמַ י ַהּמְ ּתֵ ם ְוָנְתנּו ַעל ׁשְ ִמן ַהּדָ
ּנּו ַעד  ָרָעיו ְוַעל ִקְרּבֹו: ְולֹא תֹוִתירּו ִמּמֶ י ִאם ְצִלי ֵאׁש רֹאׁשֹו ַעל ּכְ ִים ּכִ ּמָ ל ּבַ ָ ל ְמֻבּשׁ ּנּו ָנא ּוָבׁשֵ ַעל ְמרִֹרים יֹאְכֻלהּו: ַאל ּתֹאְכלּו ִמּמֶ
ם אֹתֹו  ֶיְדֶכם ַוֲאַכְלּתֶ ְלֶכם ּבְ ַרְגֵליֶכם ּוַמּקֶ רֹפּו: ְוָכָכה ּתֹאְכלּו אֹתֹו ָמְתֵניֶכם ֲחֻגִרים ַנֲעֵליֶכם ּבְ ׂשְ ֵאׁש ּתִ ּנּו ַעד ּבֶֹקר ּבָ ּבֶֹקר ְוַהּנָֹתר ִמּמֶ
ּוְבָכל ֱאלֵֹהי  ֵהָמה  ּבְ ְוַעד  ִמְצַרִים ֵמָאָדם  ֶאֶרץ  ּבְ כֹור  ּבְ יִתי ָכל  ְוִהּכֵ ה  ַהּזֶ ְיָלה  ּלַ ּבַ ִמְצַרִים  ְבֶאֶרץ  י  ְוָעַבְרּתִ ַליהָֹוה:  ַסח הּוא  ּפֶ זֹון  ִחּפָ ּבְ
י ֲעֵלֶכם ְולֹא ִיְהֶיה  ם ּוָפַסְחּתִ ם ְוָרִאיִתי ֶאת ַהּדָ ם ׁשָ ר ַאּתֶ ים ֲאׁשֶ ּתִ ם ָלֶכם ְלאֹת ַעל ַהּבָ ָפִטים ֲאִני ְיהָֹוה: ְוָהָיה ַהּדָ ה ׁשְ ִמְצַרִים ֶאֱעׂשֶ

הּו:  ָחּגֻ ת עֹוָלם ּתְ רֹון ְוַחּגֶֹתם אֹתֹו ַחג ַליהָֹוה ְלדֹרֵֹתיֶכם ֻחּקַ ה ָלֶכם ְלִזּכָ ֶאֶרץ ִמְצָרִים: ְוָהָיה ַהּיֹום ַהּזֶ ַהּכִֹתי ּבְ ִחית ּבְ ָבֶכם ֶנֶגף ְלַמׁשְ
ם  ת ֵאזֹוב ּוְטַבְלּתֶ ם ֲאֻגּדַ ַסח: ּוְלַקְחּתֶ ֲחטּו ַהּפָ חֵֹתיֶכם ְוׁשַ ּפְ כּו ּוְקחּו ָלֶכם צֹאן ְלִמׁשְ ָרֵאל ַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם ִמׁשְ ה ְלָכל ִזְקֵני ִיׂשְ ְקָרא מֹׁשֶ ַוּיִ
יתֹו ַעד ּבֶֹקר: ְוָעַבר  ַתח ּבֵ ם לֹא ֵתְצאּו ִאיׁש ִמּפֶ ף ְוַאּתֶ ּסָ ר ּבַ ם ֲאׁשֶ זּוזֹת ִמן ַהּדָ י ַהּמְ ּתֵ קֹוף ְוֶאל ׁשְ ׁשְ ם ֶאל ַהּמַ ְעּתֶ ף ְוִהּגַ ּסַ ר ּבַ ם ֲאׁשֶ ּדָ ּבַ
יֶכם  ּתֵ ִחית ָלבֹא ֶאל ּבָ ׁשְ ן ַהּמַ ַתח ְולֹא ִיּתֵ זּוזֹת ּוָפַסח ְיהָֹוה ַעל ַהּפֶ י ַהּמְ ּתֵ קֹוף ְוַעל ׁשְ ׁשְ ם ַעל ַהּמַ ְיהָֹוה ִלְנּגֹף ֶאת ִמְצַרִים ְוָרָאה ֶאת ַהּדָ

ה ְלָחק ְלָך ּוְלָבֶניָך ַעד עֹוָלם: ָבר ַהּזֶ ם ֶאת ַהּדָ ַמְרּתֶ ִלְנּגֹף: ּוׁשְ
הקב"ה בכבודו ובעצמו גואל את ישראל. זבח פסח הוא לה' אשר פסח על בתי בני ישראל. לא אשר הכה 
בכבודו  לעם  לו  לקחנו  כלומר אשר  מצרים.  בנגפו את  ישראל  בני  בתי  על  אלא אשר פסח  את מצרים 
לא  בכורות  מכת  לנגוף.  בתינו  אל  לבא  המשחית  נתן  ולא  ישראל  ובין  מצרים  בין  הפלה  אשר  ובעצמו. 
נעשית במטה ולא למען תדעון כי אני ה', אלא למען תדעון אשר יפלה ה' בין מצרים ובין ישראל. והפסוקים 
צריכים ביאור. כי מכך שצריך ה' לפסוח על הפתח ולא לתת למשחית לבא לנגוף, משמע שאכן יש שם 
מלאך משחית, שיודע להבחין בין בכור לפשוט, אך אינו יודע להבחין בין מצרים ובין ישראל, וה' צריך לבא 
להציל את ישראל מפניו. ואולם, חז"ל דיקו אני ולא אחר לא מהפסוק העוסק בהצלת ישראל, אלא מהפסוק 
העוסק בהכאת מצרים, משם דיקו חז"ל אני ה' אני הוא ולא אחר. ואכן כך משמע משם. )כמו כן אפשר היה 
לדרוש מהפסוק כחצות הלילה אני יוצא בתוך מצרים ומת כל בכור, שע"פ הפשט הוא הנסוח של משה 
לפסוק ועברתי, ונאמר אח"כ למרות שבתורה הוא נזכר קודם, אלא ששם אפשר לפרש שאני יוצא בתוך 
מצרים אמור על הסיפא: ומת כל בכור וכו' למען תדעו אשר יפלה ה' וכו'(. ויש לבאר מהו משחית ומהו 
מלאך. משחית הוא מגפה, והוא כח חסר בחירה חפשית ככל כחות הטבע. וה' עושה מלאכיו רוחות. כל 
כחות הטבע הם מלאכים של ה'. השמש, המאורות והרוחות, וכן המגפות כלם מלאכי ה' צבאות ההולכים 
לעשות רצונו בלא בחירה חפשית. ואם בא ה' אל מצרים ובידו מלאך משחית, כדי לגאול אותנו, מטרת 
ובזה צריך שנדע שה' הוא העובר בארץ מצרים. ושכל  הגאולה היא שנדע שה' הוא המכה את מצרים, 
המכות שעשו משה שליח ה', וכן יתר עשרת שליחי ה', שכן גם הצפרדעים והכנים הם שליחי ה', נדע שה' 

ֶדה  ּשָׂ ּבַ ר  ֲאׁשֶ ִמְקְנָך  ּבְ הֹוָיה  ְיהָֹוה  ַיד  ה  ִהּנֵ ֱאַמר:  ּנֶ ׁשֶ ָמה  ּכְ ֶבר.  ַהּדֶ זֹו  ֲחָזָקה,   ָיד  ּבְ
ֵבד ְמאֹד:  ֶבר ּכָ ָקר ּוַבּצֹאן ּדֶ ּבָ ים ּבַ ַמּלִ ּגְ ֲחמִֹרים ּבַ ּסּוִסים ּבַ ּבַ

ָלִים:  ָידֹו ְנטּוָיה ַעל ְירּוׁשָ לּוָפה ּבְ ֱאַמר: ְוַחְרּבֹו ׁשְ ּנֶ ָמה ׁשֶ ּוִבְזרַֹע ְנטּוָיה, זֹו ַהֶחֶרב. ּכְ
ה12 ֱאלִֹהים ָלבֹא ָלַקַחת לֹו ּגֹוי  ֱאַמר: אֹו ֲהִנּסָ ּנֶ ָמה ׁשֶ ִכיָנה. ּכְ ּלּוי ׁשְ דֹל, זֹו ּגִ ּוְבמָֹרא ּגָ
ּוִבְזרֹוַע ְנטּוָיה ּוְבמֹוָרִאים  ּוְבָיד ֲחָזָקה  ּוְבִמְלָחָמה  אֹתֹת ּוְבמֹוְפִתים  ַמּסֹת ּבְ ּבְ ּגֹוי  ֶרב  ִמּקֶ

ִמְצַרִים ְלֵעיֶניָך: 3 ה ָלֶכם ְיהָֹוה ֱאלֵֹהיֶכם ּבְ ר ָעׂשָ כֹל ֲאׁשֶ דִֹלים ּכְ ּגְ

יוצא בתוך מצרים, שאלמלא מקרא כתוב א"א  וגם מגפת הבכורות, באה כי ה' בכבודו ובעצמו  עשאם. 
לאמרו. וזה מה שעומד במרכז גאולת כל הדורות, שתמיד ימצאו חסרי האמונה שיאמרו שלא יד ה' עשתה 
זאת, אבל התורה מלמדת אותנו להאמין שיד ה' היא גאל ישראל. וגם ביציאת מצרים לא האמינו ישראל 
בכך אלא אחר שבעת ימים. אבל המדרגה הגבוהה יותר היא שלא ע"י שליח, והיא הבחירה. כי שליח אינו 

יכול לבחור. הבחירה היא כלה ביד ה'.
המשחית הוא מגפה ככל המגפות, כח טבעי. הוא מבחין בין בכור לפשוט כי ההבדל בין בכור לפשוט הוא 
טבעי. גם החרטומים רואים אותו, וגם הצופה רואה אותו. אבל ההבחנה בין ישראל לעמים היא אלהית. 
רק אלהים, או איש שלמד את תורתו, יודע להבדיל בין קדש לחול. ה' יוצא בתוך מצרים להבחין בין ישראל 
לעמים. וגם זה לא בא אלא ע"י השתדלות ועשיה מצדנו. גם הכחות הטבעיים הם יד ה', אבל ההבחנה בין 

קדש לחול היא מעלה בפני עצמה.

ָמִים  ָ ַמִים ְוַעד ְקֵצה ַהּשׁ ָ ָרא ֱאלִֹהים ָאָדם ַעל ָהָאֶרץ ּוְלִמְקֵצה ַהּשׁ ר ּבָ ר ָהיּו ְלָפֶניָך ְלִמן ַהּיֹום ֲאׁשֶ ַאל ָנא ְלָיִמים ִראׁשִֹנים ֲאׁשֶ י ׁשְ ּכִ
ה  ֲהִנּסָ אֹו  ִחי:  ַוּיֶ ה  ַאּתָ ַמְעּתָ  ׁשָ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ָהֵאׁש  ִמּתֹוְך  ר  ְמַדּבֵ ַמע ָעם קֹול ֱאלִֹהים  ֲהׁשָ מֹהּו:  ּכָ ַמע  ֲהִנׁשְ ה אֹו  ַהּזֶ דֹול  ַהּגָ ָבר  ּדָ ּכַ ֲהִנְהָיה 
ר  כֹל ֲאׁשֶ דִֹלים ּכְ אֹתֹת ּוְבמֹוְפִתים ּוְבִמְלָחָמה ּוְבָיד ֲחָזָקה ּוִבְזרֹוַע ְנטּוָיה ּוְבמֹוָרִאים ּגְ ַמּסֹת ּבְ ֶרב ּגֹוי ּבְ ֱאלִֹהים ָלבֹוא ָלַקַחת לֹו גֹוי ִמּקֶ

י ְיהָֹוה הּוא ָהֱאלִֹהים ֵאין עֹוד ִמְלַבּדֹו: ה ָהְרֵאָת ָלַדַעת ּכִ ִמְצַרִים ְלֵעיֶניָך: ַאּתָ ה ָלֶכם ְיהָֹוה ֱאלֵֹהיֶכם ּבְ ָעׂשָ

ביד חזקה
ם ֵמַאְרצו ֵחם ּוְבָיד ֲחָזָקה ְיָגְרׁשֵ ּלְ י ְבָיד ֲחָזָקה ְיׁשַ ה ְלַפְרעֹה ּכִ ר ֶאֱעׂשֶ ה ִתְרֶאה ֲאׁשֶ ה ַעּתָ ַוּיֹאֶמר ְיהָֹוה ֶאל מֹׁשֶ

רש"י:ֹ
כי ביד חזקה ישלחם - מפני ידי החזקה שתחזק עליו ישלחם:

וביד חזקה יגרשם מארצו - על כרחם של ישראל יגרשם, ולא יספיקו לעשות להם צידה.
ַדע  ים ְוַיַעְבדּו ֶאת ְיהָֹוה ֱאלֵֹהיֶהם ֲהֶטֶרם ּתֵ ח ֶאת ָהֲאָנׁשִ ּלַ ַוּיֹאְמרּו ַעְבֵדי ַפְרעֹה ֵאָליו ַעד ָמַתי ִיְהֶיה ֶזה ָלנּו ְלמֹוֵקׁש ׁשַ

י ָאְבָדה ִמְצָרִים: ּכִ
ירּו  ַעם ְוַהְעּתִ אִתי ַאְך ַהּפַ א ָנא ַחּטָ ה ׂשָ ה ּוְלַאֲהרֹן ַוּיֹאֶמר ָחָטאִתי ַליהָֹוה ֱאלֵֹהיֶכם ְוָלֶכם: ְוַעּתָ ְרעֹה ִלְקרֹא ְלמֹׁשֶ ַוְיַמֵהר ּפַ

ה: ֶות ַהּזֶ ַליהָֹוה ֱאלֵֹהיֶכם ְוָיֵסר ֵמָעַלי ַרק ֶאת ַהּמָ

כֹור  ֵבית ַהּבֹור ְוכֹל ּבְ ר ּבְ ִבי ֲאׁשֶ ְ כֹור ַהּשׁ ְסאֹו ַעד ּבְ ב ַעל ּכִ ְרעֹה ַהּיֹׁשֵ כֹר ּפַ ֶאֶרץ ִמְצַרִים ִמּבְ כֹור ּבְ ה ָכל ּבְ ְיָלה ַויהָֹוה ִהּכָ ֲחִצי ַהּלַ  ַוְיִהי ּבַ
ה  ְקָרא ְלמֹׁשֶ ם ֵמת: ַוּיִ ר ֵאין ׁשָ ִית ֲאׁשֶ י ֵאין ּבַ ִמְצָרִים ּכִ ִהי ְצָעָקה ְגדָֹלה ּבְ ְרעֹה ַלְיָלה הּוא ְוָכל ֲעָבָדיו ְוָכל ִמְצַרִים ַוּתְ ָקם ּפַ ֵהָמה: ַוּיָ ּבְ
ַקְרֶכם ְקחּו  ם ּבְ ם צֹאְנֶכם ּגַ ְרֶכם: ּגַ ַדּבֶ ָרֵאל ּוְלכּו ִעְבדּו ֶאת ְיהָֹוה ּכְ ֵני ִיׂשְ ם ּבְ ם ּגַ ם ַאּתֶ י ּגַ אּו ִמּתֹוְך ַעּמִ ּוְלַאֲהרֹן ַלְיָלה ַוּיֹאֶמר קּומּו ּצְ
א ָהָעם ֶאת  ּשָׂ נּו ֵמִתים: ַוּיִ ּלָ י ָאְמרּו ּכֻ ָחם ִמן ָהָאֶרץ ּכִ ּלְ ֱחַזק ִמְצַרִים ַעל ָהָעם ְלַמֵהר ְלׁשַ ם אִֹתי: ַוּתֶ ם ּגַ ם ָוֵלכּו ּוֵבַרְכּתֶ ְרּתֶ ּבַ ר ּדִ ֲאׁשֶ ּכַ
ֵלי ֶכֶסף ּוְכֵלי ָזָהב  ְצַרִים ּכְ ֲאלּו ִמּמִ ׁשְ ה ַוּיִ ְדַבר מֹׁשֶ ָרֵאל ָעׂשּו ּכִ ְכָמם: ּוְבֵני ִיׂשְ ְמלָֹתם ַעל ׁשִ ׂשִ ֲארָֹתם ְצֻררֹת ּבְ ֵצקֹו ֶטֶרם ֶיְחָמץ ִמׁשְ ּבְ

לּו ֶאת ִמְצָרִים: ִאלּום ַוְיַנּצְ ׁשְ ֵעיֵני ִמְצַרִים ַוּיַ ָמלֹת: ַויהָֹוה ָנַתן ֶאת ֵחן ָהָעם ּבְ ּוׂשְ
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ובאותות ובמופתים

ָאנִֹכי  ה  ִהּנֵ ָהֱאלִֹהים  ֶאל  ה  מֹׁשֶ ַוּיֹאֶמר 
י ָלֶהם ֱאלֵֹהי  ָרֵאל ְוָאַמְרּתִ ֵני ִיׂשְ ָבא ֶאל ּבְ
ָלַחִני ֲאֵליֶכם ְוָאְמרּו ִלי ַמה  ֲאבֹוֵתיֶכם ׁשְ
ֱאלִֹהים  ַוּיֹאֶמר  ֲאֵלֶהם:  אַֹמר  ָמה  מֹו  ְ ּשׁ
ַוּיֹאֶמר  ֶאְהֶיה  ר  ֲאׁשֶ ֶאְהֶיה  ה  מֹׁשֶ ֶאל 
ָלַחִני  ׁשְ ֶאְהֶיה  ָרֵאל  ִיׂשְ ִלְבֵני  תֹאַמר  ּכֹה 
ה  מֹׁשֶ ֶאל  ֱאלִֹהים  עֹוד  ַוּיֹאֶמר  ֲאֵליֶכם: 
ְיהָֹוה ֱאלֵֹהי  ָרֵאל  ִיׂשְ ֵני  ּבְ ּכֹה תֹאַמר ֶאל 
ִיְצָחק  ֱאלֵֹהי  ַאְבָרָהם  ֱאלֵֹהי  ֲאבֵֹתיֶכם 
ִמי  ְ ּשׁ ֶזה  ֲאֵליֶכם  ָלַחִני  ׁשְ ַיֲעקֹב  ֵואלֵֹהי 

ְלעָֹלם ְוֶזה ִזְכִרי ְלדֹר ּדֹר

ה ַוּיֹאֶמר ְוֵהן לֹא ַיֲאִמינּו ִלי ְולֹא  ַען מֹׁשֶ ַוּיַ
י יֹאְמרּו לֹא ִנְרָאה ֵאֶליָך  קִֹלי ּכִ ְמעּו ּבְ ִיׁשְ
ְבָיֶדָך  ה  ּזֶ ַמה  ְיהָֹוה  ֵאָליו  ַוּיֹאֶמר  ְיהָֹוה: 
ַאְרָצה  ִליֵכהּו  ַהׁשְ ַוּיֹאֶמר  ה:  ַמּטֶ ַוּיֹאֶמר 
ה  ָנס מֹׁשֶ ִליֵכהּו ַאְרָצה ַוְיִהי ְלָנָחׁש ַוּיָ ׁשְ ַוּיַ
ַלח ָיְדָך  ה ׁשְ ָניו: ַוּיֹאֶמר ְיהָֹוה ֶאל מֹׁשֶ ִמּפָ
ַוְיִהי  ּבֹו  ֲחֶזק  ַוּיַ ָידֹו  ַלח  ׁשְ ַוּיִ ְזָנבֹו  ּבִ ֶוֱאחֹז 
ִנְרָאה  י  ּכִ ַיֲאִמינּו  ְלַמַען  ַכּפֹו:  ּבְ ה  ְלַמּטֶ
ֵאֶליָך ְיהָֹוה ֱאלֵֹהי ֲאבָֹתם ֱאלֵֹהי ַאְבָרָהם 
ֱאלֵֹהי ִיְצָחק ֵואלֵֹהי ַיֲעקֹב: ַוּיֹאֶמר ְיהָֹוה 
ָידֹו  ֵבא  ַוּיָ ֵחיֶקָך  ּבְ ָיְדָך  ָנא  ָהֵבא  עֹוד  לֹו 
ֶלג:  ָ ּשׁ ה ָידֹו ְמצַֹרַעת ּכַ ֵחיקֹו ַוּיֹוִצָאּה ְוִהּנֵ ּבְ
ָידֹו  ב  ׁשֶ ַוּיָ ֵחיֶקָך  ֶאל  ָיְדָך  ב  ָהׁשֵ ַוּיֹאֶמר 
ָבה  ׁשָ ה  ְוִהּנֵ ֵמֵחיקֹו  ַוּיֹוִצָאּה  ֵחיקֹו  ֶאל 
ְולֹא  ָלְך  ַיֲאִמינּו  לֹא  ִאם  ְוָהָיה  רֹו:  ְבׂשָ ּכִ
ְוֶהֱאִמינּו  ָהִראׁשֹון  ָהאֹת  ְלקֹל  ְמעּו  ִיׁשְ
לֹא  ִאם  ְוָהָיה  ָהַאֲחרֹון:  ָהאֹת  ְלקֹל 
ְולֹא  ה  ָהֵאּלֶ ָהאֹתֹות  ֵני  ִלׁשְ ם  ּגַ ַיֲאִמינּו 
ַהְיאֹר  יֵמי  ִמּמֵ ְוָלַקְחּתָ  ְלקֶֹלָך  ְמעּון  ִיׁשְ
ח  ּקַ ר ּתִ ִים ֲאׁשֶ ה ְוָהיּו ַהּמַ ׁשָ ּבָ ַפְכּתָ ַהּיַ ְוׁשָ

ת: ׁשֶ ּבָ ּיַ ִמן ַהְיאֹר ְוָהיּו ְלָדם ּבַ

ר  ֲאׁשֶ ָיֶדָך  ּבְ ח  ּקַ ּתִ ה  ַהּזֶ ה  ּטֶ ַהּמַ ְוֶאת 
ה ּבֹו ֶאת ָהאֹתֹת:  ֲעׂשֶ ּתַ

)שמות ג-ד(

ֶאת  ּבֹו  ה  ֲעׂשֶ ּתַ ר  ֲאׁשֶ ָיֶדָך  ּבְ ח  ּקַ ּתִ ה  ַהּזֶ ה  ּטֶ ַהּמַ ְוֶאת  ֱאַמר,  ּנֶ ׁשֶ ָמה  ּכְ ה.  ּטֶ ַהּמַ ֶזה  ּוְבאֹתֹות, 
ָהאֹתֹת: 

י  ח ֶאת ַעּמִ ּלַ ָרֵאל ׁשַ ְרעֹה ּכֹה ָאַמר ְיהָֹוה ֱאלֵֹהי ִיׂשְ ה ְוַאֲהרֹן ַוּיֹאְמרּו ֶאל ּפַ אּו מֹׁשֶ ְוַאַחר ּבָ
ָרֵאל לֹא  ִיׂשְ ח ֶאת  ּלַ ְלׁשַ קֹלֹו  ּבְ ַמע  ֶאׁשְ ר  ֲאׁשֶ ְיהָֹוה  ִמי  ְרעֹה  ּפַ ַוּיֹאֶמר  ר:  ְדּבָ ּמִ ּבַ ִלי  ְוָיחֹּגּו 
ַח: ַוּיֹאְמרּו ֱאלֵֹהי ָהִעְבִרים ִנְקָרא ָעֵלינּו ֵנֲלָכה  ּלֵ ָרֵאל לֹא ֲאׁשַ י ֶאת ְיהָֹוה ְוַגם ֶאת ִיׂשְ ָיַדְעּתִ
ֶבר אֹו ֶבָחֶרב: ַוּיֹאֶמר  ּדֶ ֵענּו ּבַ ן ִיְפּגָ ָחה ַליהָֹוה ֱאלֵֹהינּו ּפֶ ר ְוִנְזּבְ ְדּבָ ּמִ ת ָיִמים ּבַ לֹׁשֶ ֶרְך ׁשְ א ּדֶ ּנָ
יו ְלכּו ְלִסְבלֵֹתיֶכם:   ֲעׂשָ ְפִריעּו ֶאת ָהָעם ִמּמַ ּתַ ְוַאֲהרֹן  ה  ה מֹׁשֶ ֲאֵלֶהם ֶמֶלְך ִמְצַרִים ָלּמָ

)שמות ה(

ה  ַאּתָ ְנִביֶאָך:  ִיְהֶיה  ָאִחיָך  ְוַאֲהרֹן  ְלַפְרעֹה  יָך ֱאלִֹהים  ְנַתּתִ ְרֵאה  ה  ְיהָֹוה ֶאל מֹׁשֶ ַוּיֹאֶמר 
ָרֵאל ֵמַאְרצֹו:  ֵני ִיׂשְ ח ֶאת ּבְ ּלַ ְרעֹה ְוׁשִ ר ֶאל ּפַ ָּך ְוַאֲהרֹן ָאִחיָך ְיַדּבֵ ר ֲאַצּוֶ ל ֲאׁשֶ ר ֵאת ּכָ ְתַדּבֵ
ַמע  ֶאֶרץ ִמְצָרִים: ְולֹא ִיׁשְ יִתי ֶאת אֹתַֹתי ְוֶאת מֹוְפַתי ּבְ ְרעֹה ְוִהְרּבֵ ה ֶאת ֵלב ּפַ ַוֲאִני ַאְקׁשֶ
ָרֵאל ֵמֶאֶרץ  י ְבֵני ִיׂשְ ִמְצָרִים ְוהֹוֵצאִתי ֶאת ִצְבאַֹתי ֶאת ַעּמִ י ֶאת ָיִדי ּבְ ְרעֹה ְוָנַתּתִ ֲאֵלֶכם ּפַ
ְנטִֹתי ֶאת ָיִדי ַעל ִמְצָרִים ְוהֹוֵצאִתי  י ֲאִני ְיהָֹוה ּבִ דִֹלים: ְוָיְדעּו ִמְצַרִים ּכִ ָפִטים ּגְ ׁשְ ִמְצַרִים ּבִ

ן ָעׂשּו: ה ְיהָֹוה אָֹתם ּכֵ ר ִצּוָ ֲאׁשֶ ה ְוַאֲהרֹן ּכַ ַעׂש מֹׁשֶ ָרֵאל ִמּתֹוָכם: ַוּיַ ֵני ִיׂשְ ֶאת ּבְ

נּו ָלֶכם מֹוֵפת  ְרעֹה ֵלאמֹר ּתְ ר ֲאֵלֶכם ּפַ י ְיַדּבֵ ה ְוֶאל ַאֲהרֹן ֵלאמֹר: ּכִ  ַוּיֹאֶמר ְיהָֹוה ֶאל מֹׁשֶ
ה ְוַאֲהרֹן ֶאל  בֹא מֹׁשֶ ין: ַוּיָ ֵלְך ִלְפֵני ַפְרעֹה ְיִהי ְלַתּנִ ָך ְוַהׁשְ ְוָאַמְרּתָ ֶאל ַאֲהרֹן ַקח ֶאת ַמּטְ
הּו ִלְפֵני ַפְרעֹה ְוִלְפֵני ֲעָבָדיו ַוְיִהי  ֵלְך ַאֲהרֹן ֶאת ַמּטֵ ׁשְ ה ְיהָֹוה ַוּיַ ר ִצּוָ ֲאׁשֶ ֲעׂשּו ֵכן ּכַ ְרעֹה ַוּיַ ּפַ
ַלֲהֵטיֶהם  י ִמְצַרִים ּבְ ֲעׂשּו ַגם ֵהם ַחְרֻטּמֵ ִפים ַוּיַ ְ ְרעֹה ַלֲחָכִמים ְוַלְמַכּשׁ ם ּפַ ְקָרא ּגַ ין: ַוּיִ ְלַתּנִ
ְרעֹה  ֱחַזק ֵלב ּפַ ה ַאֲהרֹן ֶאת ַמּטָֹתם: ַוּיֶ ְבַלע ַמּטֵ יִנם ַוּיִ ְהיּו ְלַתּנִ הּו ַוּיִ ִליכּו ִאיׁש ַמּטֵ ׁשְ ן: ַוּיַ ּכֵ

ר ְיהָֹוה:  ּבֶ ר ּדִ ֲאׁשֶ ַמע ֲאֵלֶהם ּכַ ְולֹא ׁשָ

ה  ִהּנֵ ּבֶֹקר  ּבַ ְרעֹה  ּפַ ֶאל  ֵלְך  ָהָעם:  ח  ּלַ ְלׁשַ ֵמֵאן  ְרעֹה  ּפַ ֵלב  ֵבד  ּכָ ה  מֹׁשֶ ֶאל  ְיהָֹוה  ַוּיֹאֶמר 
ָיֶדָך:  ח ּבְ ּקַ ְך ְלָנָחׁש ּתִ ר ֶנְהּפַ ה ֲאׁשֶ ּטֶ ַפת ַהְיאֹר ְוַהּמַ ְבּתָ ִלְקָראתֹו ַעל ׂשְ ְיָמה ְוִנּצַ יֵֹצא ַהּמַ
ר  ְדּבָ ּמִ י ְוַיַעְבֻדִני ּבַ ח ֶאת ַעּמִ ּלַ ָלַחִני ֵאֶליָך ֵלאמֹר ׁשַ ְוָאַמְרּתָ ֵאָליו ְיהָֹוה ֱאלֵֹהי ָהִעְבִרים ׁשְ
ה  ּטֶ ּמַ ה ּבַ ה ָאנִֹכי ַמּכֶ י ֲאִני ְיהָֹוה ִהּנֵ ַדע ּכִ זֹאת ּתֵ ַמְעּתָ ַעד ּכֹה: ּכֹה ָאַמר ְיהָֹוה ּבְ ה לֹא ׁשָ ְוִהּנֵ
מּות ּוָבַאׁש ַהְיאֹר  ְיאֹר ּתָ ר ּבַ ָגה ֲאׁשֶ ְיאֹר ְוֶנֶהְפכּו ְלָדם: ְוַהּדָ ר ּבַ ִים ֲאׁשֶ ָיִדי ַעל ַהּמַ ר ּבְ ֲאׁשֶ

ּתֹות ַמִים ִמן ַהְיאֹר )שמות ז( ְוִנְלאּו ִמְצַרִים ִלׁשְ

ח  ּלַ ְיׁשַ ֵכן  ַאֲחֵרי  ִמְצַרִים  ְוַעל  ְרעֹה  ּפַ ַעל  ָאִביא  ֶאָחד  ֶנַגע  עֹוד  ה  מֹׁשֶ ֶאל  ְיהָֹוה  ַוּיֹאֶמר 
ִאיׁש  ֲאלּו  ְוִיׁשְ ָהָעם  ָאְזֵני  ּבְ ָנא  ר  ּבֶ ּדַ ה:  ִמּזֶ ֶאְתֶכם  ְיָגֵרׁש  ֵרׁש  ּגָ ָלה  ּכָ חֹו  ּלְ ׁשַ ּכְ ה  ִמּזֶ ֶאְתֶכם 
ֵעיֵני  ּבְ ָהָעם  ֵחן  ֶאת  ְיהָֹוה  ן  ּתֵ ַוּיִ ָזָהב:  ּוְכֵלי  ֶכֶסף  ֵלי  ּכְ ְרעּוָתּה  ֵמֵאת  ה  ָ ְוִאּשׁ ֵרֵעהּו  ֵמֵאת 

ֵעיֵני ַעְבֵדי ַפְרעֹה ּוְבֵעיֵני ָהָעם:      ֶאֶרץ ִמְצַרִים ּבְ דֹול ְמאֹד ּבְ ה ּגָ ם ָהִאיׁש מֹׁשֶ ִמְצָרִים ּגַ
ֶאֶרץ  כֹור ּבְ ל ּבְ תֹוְך ִמְצָרִים: ּוֵמת ּכָ ְיָלה ֲאִני יֹוֵצא ּבְ ֲחצֹת ַהּלַ ה ּכֹה ָאַמר ְיהָֹוה ּכַ ַוּיֹאֶמר מֹׁשֶ
כֹור  ר ַאַחר ָהֵרָחִים ְוכֹל ּבְ ְפָחה ֲאׁשֶ ִ כֹור ַהּשׁ ְסאֹו ַעד ּבְ ב ַעל ּכִ ְרעֹה ַהּיֹׁשֵ כֹור ּפַ ִמְצַרִים ִמּבְ
מֹהּו לֹא ִנְהָיָתה ְוָכמֹהּו לֹא תִֹסף:  ר ּכָ ָכל ֶאֶרץ ִמְצָרִים ֲאׁשֶ ֵהָמה: ְוָהְיָתה ְצָעָקה ְגדָֹלה ּבְ ּבְ
ַיְפֶלה  ר  ֲאׁשֶ ְדעּון  ּתֵ ְלַמַען  ֵהָמה  ּבְ ְוַעד  ְלֵמִאיׁש  ְלׁשֹנֹו  ֶלב  ּכֶ ֶיֱחַרץ  ָרֵאל לֹא  ִיׂשְ ֵני  ּבְ ּוְלכֹל 
ה  ֲחוּו ִלי ֵלאמֹר ֵצא ַאּתָ ּתַ ה ֵאַלי ְוִהׁשְ ָרֵאל: ְוָיְרדּו ָכל ֲעָבֶדיָך ֵאּלֶ ין ִמְצַרִים ּוֵבין ִיׂשְ ְיהָֹוה ּבֵ
ַוּיֹאֶמר ְיהָֹוה  ֳחִרי ָאף:   ְרעֹה ּבָ ֵצא ֵמִעם ּפַ ַרְגֶליָך ְוַאֲחֵרי ֵכן ֵאֵצא ַוּיֵ ר ּבְ ְוָכל ָהָעם ֲאׁשֶ
ה ְוַאֲהרֹן  ֶאֶרץ ִמְצָרִים: ּומֹׁשֶ ְרעֹה ְלַמַען ְרבֹות מֹוְפַתי ּבְ ַמע ֲאֵליֶכם ּפַ ה לֹא ִיׁשְ ֶאל מֹׁשֶ
ֵני  ח ֶאת ּבְ ּלַ ְרעֹה ְולֹא ׁשִ ק ְיהָֹוה ֶאת ֵלב ּפַ ה ִלְפֵני ַפְרעֹה ַוְיַחּזֵ ל ַהּמְֹפִתים ָהֵאּלֶ ָעׂשּו ֶאת ּכָ

ָרֵאל ֵמַאְרצו.   )שמות יא( ִיׂשְ

ּוָבָאֶרץ,  ַמִים  ָ ּשׁ ּבַ י מֹוְפִתים  ְוָנַתּתִ ֱאַמר:  ּנֶ ׁשֶ ָמה  ּכְ ם.  ַהּדָ ּוְבמֹוְפִתים ֶזה 
ן: ם, ָוֵאׁש, ְוִתיְמרֹות ָעׁשָ ּדָ

ִים.  ּתַ דֹל ׁשְ ּגָ ִים. ּוְבמָֹרא  ּתַ ִים. ּוִבְזרַֹע ְנטּוָיה ׁשְ ּתַ ָיד ֲחָזָקה ׁשְ ָבר ַאֵחר: ּבְ ּדָ
דֹוׁש  ֵהִביא ַהּקָ ר ַמּכֹות ׁשֶ ִים. ֵאּלּו ֶעׂשֶ ּתַ ִים. ּוְבמֹוְפִתים ׁשְ ּתַ ּוְבאֹתֹות ׁשְ

ִמְצַרִים ְוֵאלּו ֵהן: ְצִרים ּבְ רּוְך הּוא ַעל ַהּמִ ּבָ

ה' מכין את משה מראש לכך שיצטרך להוכיח את מציאות ה', שגם ישראל וגם הבן הרשע 
שנעשו  המופתים  בעשרת  ובמופתים.  באותות  להם  יוכיח  ומשה  ה',  מי  ישאלו  פרעה, 
בני  ממצרים.  ישראל  את  שמוציא  מה  זה  לא  ואולם,  הבן.  לקושית  המשיבות  במטה, 
ישראל יצאו אם תהיה ידם רמה, אם יוכלו לעמוד מול פרעה ולזבוח את אלהי מצרים. אם 
יוכלו לעמוד מול פרעה שאמר לך מעלי אל תוסף ראות פני, ולומר לו: בני בכורי ישראל. 
לא פן יפגענו בדבר או בחרב, אלא ה' הוא האלהים, ואנו בנו בכורו. ישראל יכולים לעלות 
ממצרים בכחות עצמם, אם יצליחו להרים את ראשם מעבדותם. אך הם לא מצליחים, 
ביד  לגרשם  פרעה  צריך  לכן  למצרים.  לשוב  רוצים  מהם  רבים  במדבר  אפילו  אדרבה, 

חזקה. אך ברגע היציאה - יצאו ביד רמה.
שם  יש  אח"כ.  שיבאו  והמכות  המופתים  לאותות,  הכנה  הם  בסנה  משה  אל  ה'  דברי 
מטה שהופך לזוחל, נגעים, והפיכת מים לדם. בלכתו של משה למצרים אומר לו ה', כל 
המופתים שתעשה במטה לא יועילו, כי אני אחזק את לבו. יבא הרגע שבו תאמר לפרעה 
בני בכורי ישראל. ברגע הזה יפגשהו ה'. ברגע הזה אני יוצא בתוך מצרים. ואז ייפגעו לא 

רק המצרים, ייפגעו גם ישראל שלא יסמנו את עצמם בדם ולא יכרתו עמי ברית.

ב ֶאל ֶיֶתר חְֹתנֹו ַוּיֹאֶמר לֹו ֵאֲלָכה  ׁשָ ה ַוּיָ ֶלְך מֹׁשֶ ַוּיֵ
ְוֶאְרֶאה  ִמְצַרִים  ּבְ ר  ֲאׁשֶ ַאַחי  ֶאל  ְוָאׁשּוָבה  א  ּנָ
לֹום:  ְלׁשָ ֵלְך  ה  ְלמֹׁשֶ ִיְתרֹו  ַוּיֹאֶמר  ים  ַחּיִ ַהעֹוָדם 
י  ב ִמְצָרִים ּכִ ִמְדָין ֵלְך ׁשֻ ה ּבְ ַוּיֹאֶמר ְיהָֹוה ֶאל מֹׁשֶ
ח  ּקַ ַוּיִ ָך:  ַנְפׁשֶ ֶאת  ים  ַהְמַבְקׁשִ ים  ָהֲאָנׁשִ ל  ּכָ ֵמתּו 
ַהֲחמֹר  ַעל  ֵבם  ְרּכִ ַוּיַ ָניו  ּבָ ְוֶאת  ּתֹו  ִאׁשְ ֶאת  ה  מֹׁשֶ
ה  ַמּטֵ ֶאת  ה  מֹׁשֶ ח  ּקַ ַוּיִ ִמְצָרִים  ַאְרָצה  ב  ׁשָ ַוּיָ
ָך  ֶלְכּתְ ּבְ ה  מֹׁשֶ ֶאל  ְיהָֹוה  ַוּיֹאֶמר  ָידֹו:  ּבְ ָהֱאלִֹהים 
י  ְמּתִ ר ׂשַ ל ַהּמְֹפִתים ֲאׁשֶ ּכָ ָלׁשּוב ִמְצַרְיָמה ְרֵאה 
ִלּבֹו  ק ֶאת  ֲאַחּזֵ ַוֲאִני  ַפְרעֹה  ִלְפֵני  יָתם  ַוֲעׂשִ ְבָיֶדָך 
ְרעֹה ּכֹה ָאַמר  ח ֶאת ָהָעם: ְוָאַמְרּתָ ֶאל ּפַ ּלַ ְולֹא ְיׁשַ
ִני  ח ֶאת ּבְ ּלַ ָרֵאל: ָואַֹמר ֵאֶליָך ׁשַ ִני ְבכִֹרי ִיׂשְ ְיהָֹוה ּבְ
ְנָך  ּבִ ָאנִֹכי הֵֹרג ֶאת  ה  ִהּנֵ חֹו  ּלְ ְלׁשַ ָמֵאן  ַוּתְ ְוַיַעְבֵדִני 
ׁש  ַוְיַבּקֵ ְיהָֹוה  הּו  ׁשֵ ְפּגְ ַוּיִ לֹון  ּמָ ּבַ ֶרְך  ַבּדֶ ַוְיִהי  כֶֹרָך:  ּבְ
ָנּה  ְכרֹת ֶאת ָעְרַלת ּבְ ח ִצּפָֹרה צֹר ַוּתִ ּקַ ֲהִמיתֹו: ַוּתִ
ִלי:  ה  ַאּתָ ִמים  ּדָ ֲחַתן  י  ּכִ ַוּתֹאֶמר  ְלַרְגָליו  ע  ּגַ ַוּתַ
ִמים ַלּמּולֹת )שמות  ּנּו ָאז ָאְמָרה ֲחַתן ּדָ ֶרף ִמּמֶ ַוּיִ

ד, המשך(

ָכל  יִתי  ְוִהּכֵ ה  ַהּזֶ ְיָלה  ּלַ ּבַ ִמְצַרִים  ְבֶאֶרץ  י  ְוָעַבְרּתִ
ּוְבָכל  ֵהָמה  ּבְ ְוַעד  ֵמָאָדם  ִמְצַרִים  ֶאֶרץ  ּבְ כֹור  ּבְ
ְוָהָיה  ְיהָֹוה:  ֲאִני  ָפִטים  ׁשְ ה  ֶאֱעׂשֶ ִמְצַרִים  ֱאלֵֹהי 
ם  ׁשָ ם  ַאּתֶ ר  ֲאׁשֶ ים  ּתִ ַהּבָ ַעל  ְלאֹת  ָלֶכם  ם  ַהּדָ
י ֲעֵלֶכם ְולֹא ִיְהֶיה ָבֶכם  ם ּוָפַסְחּתִ ְוָרִאיִתי ֶאת ַהּדָ
ֶאֶרץ ִמְצָרִים:  )שמות יב( ַהּכִֹתי ּבְ ִחית ּבְ ֶנֶגף ְלַמׁשְ

ֶאֶרץ  ּבְ כֹור  ּבְ ָכל  ה  ִהּכָ ַויהָֹוה  ְיָלה  ַהּלַ ֲחִצי  ּבַ ַוְיִהי 
כֹור  ּבְ ַעד  ְסאֹו  ּכִ ַעל  ב  ַהּיֹׁשֵ ְרעֹה  ּפַ כֹר  ִמּבְ ִמְצַרִים 
ָקם  ֵהָמה: ַוּיָ כֹור ּבְ ֵבית ַהּבֹור ְוכֹל ּבְ ר ּבְ ִבי ֲאׁשֶ ְ ַהּשׁ
ִהי  ַוּתְ ִמְצַרִים  ְוָכל  ֲעָבָדיו  ְוָכל  הּוא  ַלְיָלה  ְרעֹה  ּפַ
ֵאין  ר  ֲאׁשֶ ִית  ּבַ ֵאין  י  ּכִ ִמְצָרִים  ּבְ ְגדָֹלה  ְצָעָקה 
ַוּיֹאֶמר  ַלְיָלה  ּוְלַאֲהרֹן  ה  ְלמֹׁשֶ ְקָרא  ַוּיִ ֵמת:  ם  ׁשָ
ָרֵאל  ִיׂשְ ֵני  ּבְ ם  ּגַ ם  ַאּתֶ ם  ּגַ י  ַעּמִ ִמּתֹוְך  אּו  ּצְ קּומּו 
ם  ּגַ צֹאְנֶכם  ם  ּגַ ְרֶכם:  ַדּבֶ ּכְ ְיהָֹוה  ֶאת  ִעְבדּו  ּוְלכּו 
ם  ּגַ ם  ּוֵבַרְכּתֶ ָוֵלכּו  ם  ְרּתֶ ּבַ ּדִ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ְקחּו  ַקְרֶכם  ּבְ
ָחם ִמן  ּלְ ֱחַזק ִמְצַרִים ַעל ָהָעם ְלַמֵהר ְלׁשַ אִֹתי: ַוּתֶ

נּו ֵמִתים:  )שמות יב(  ּלָ י ָאְמרּו ּכֻ ָהָאֶרץ ּכִ
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ָהָעם:  ח  ּלַ ְלׁשַ ֵמֵאן  ְרעֹה  ּפַ ֵלב  ֵבד  ּכָ ה  מֹׁשֶ ֶאל  ְיהָֹוה  ַוּיֹאֶמר 
ַעל  ִלְקָראתֹו  ְבּתָ  ְוִנּצַ ְיָמה  ַהּמַ יֵֹצא  ה  ִהּנֵ ּבֶֹקר  ּבַ ְרעֹה  ּפַ ֶאל  ֵלְך 
ְוָאַמְרּתָ  ָיֶדָך:  ּבְ ח  ּקַ ּתִ ְלָנָחׁש  ְך  ֶנְהּפַ ר  ה ֲאׁשֶ ּטֶ ְוַהּמַ ַפת ַהְיאֹר  ׂשְ
ֶאת  ח  ּלַ ׁשַ ֵלאמֹר  ֵאֶליָך  ָלַחִני  ׁשְ ָהִעְבִרים  ֱאלֵֹהי  ְיהָֹוה  ֵאָליו 
ַמְעּתָ ַעד ּכֹה: ּכֹה ָאַמר ְיהָֹוה  ה לֹא ׁשָ ר ְוִהּנֵ ְדּבָ ּמִ י ְוַיַעְבֻדִני ּבַ ַעּמִ
ָיִדי  ּבְ ר  ֲאׁשֶ ה  ּטֶ ּמַ ּבַ ה  ַמּכֶ ָאנִֹכי  ה  ִהּנֵ ְיהָֹוה  ֲאִני  י  ּכִ ַדע  ּתֵ זֹאת  ּבְ
מּות  ְיאֹר ּתָ ר ּבַ ָגה ֲאׁשֶ ְיאֹר ְוֶנֶהְפכּו ְלָדם: ְוַהּדָ ר ּבַ ִים ֲאׁשֶ ַעל ַהּמַ

ּתֹות ַמִים ִמן ַהְיאֹר: ס ּוָבַאׁש ַהְיאֹר ְוִנְלאּו ִמְצַרִים ִלׁשְ
ָך ּוְנֵטה ָיְדָך ַעל  ה ֱאמֹר ֶאל ַאֲהרֹן ַקח ַמּטְ  ַוּיֹאֶמר ְיהָֹוה ֶאל מֹׁשֶ
ל  ּכָ ְוַעל  ַאְגֵמיֶהם  ְוַעל  ְיאֵֹריֶהם  ַעל  ַנֲהרָֹתם  ַעל  ִמְצַרִים  ֵמיֵמי 
ָכל ֶאֶרץ ִמְצַרִים ּוָבֵעִצים  ִמְקֵוה ֵמיֵמיֶהם ְוִיְהיּו ָדם ְוָהָיה ָדם ּבְ
ה  ּטֶ ּמַ ֶרם ּבַ ה ְיהָֹוה ַוּיָ ר ִצּוָ ֲאׁשֶ ה ְוַאֲהרֹן ּכַ ֲעׂשּו ֵכן מֹׁשֶ ּוָבֲאָבִנים: ַוּיַ
ָהְפכּו  ְיאֹר ְלֵעיֵני ַפְרעֹה ּוְלֵעיֵני ֲעָבָדיו ַוּיֵ ר ּבַ ִים ֲאׁשֶ ְך ֶאת ַהּמַ ַוּיַ
ְבַאׁש  ְיאֹר ֵמָתה ַוּיִ ר ּבַ ָגה ֲאׁשֶ ְיאֹר ְלָדם: ְוַהּדָ ר ּבַ ִים ֲאׁשֶ ל ַהּמַ ּכָ
ָכל  ם ּבְ ּתֹות ַמִים ִמן ַהְיאֹר ַוְיִהי ַהּדָ ַהְיאֹר ְולֹא ָיְכלּו ִמְצַרִים ִלׁשְ
ֵלב  ֱחַזק  ַוּיֶ ָלֵטיֶהם  ּבְ ִמְצַרִים  י  ַחְרֻטּמֵ ֵכן  ֲעׂשּו  ַוּיַ ִמְצָרִים:  ֶאֶרץ 
בֹא  ַוּיָ ְרעֹה  ֶפן ּפַ ַוּיִ ר ְיהָֹוה:  ּבֶ ר ּדִ ֲאׁשֶ ַמע ֲאֵלֶהם ּכַ ְרעֹה ְולֹא ׁשָ ּפַ
רּו ָכל ִמְצַרִים ְסִביבֹת  ְחּפְ ם ָלזֹאת: ַוּיַ ת ִלּבֹו ּגַ יתֹו ְולֹא ׁשָ ֶאל ּבֵ
ֵלא  ּמָ יֵמי ַהְיאֹר: ַוּיִ ּתֹת ִמּמֵ י לֹא ָיְכלּו ִלׁשְ ּתֹות ּכִ ַהְיאֹר ַמִים ִלׁשְ

ְבַעת ָיִמים ַאֲחֵרי ַהּכֹות ְיהָֹוה ֶאת ַהְיאֹר: ׁשִ

ים1  ּנִ ּכִ

ְוַהְך  ָך  ַמּטְ ֶאת  ְנֵטה  ַאֲהרֹן  ֶאל  ֱאמֹר  ה  מֹׁשֶ ֶאל  ְיהָֹוה  ַוּיֹאֶמר 
ט  ֲעׂשּו ֵכן ַוּיֵ ָכל ֶאֶרץ ִמְצָרִים: ַוּיַ ם ּבְ ֶאת ֲעַפר ָהָאֶרץ ְוָהָיה ְלִכּנִ
ָאָדם  ם ּבָ ּנָ ִהי ַהּכִ ְך ֶאת ֲעַפר ָהָאֶרץ ַוּתְ הּו ַוּיַ ַאֲהרֹן ֶאת ָידֹו ְבַמּטֵ
ֲעׂשּו  ָכל ֶאֶרץ ִמְצָרִים: ַוּיַ ים ּבְ ל ֲעַפר ָהָאֶרץ ָהָיה ִכּנִ ֵהָמה ּכָ ּוַבּבְ
ִהי  ַוּתְ ָיכֹלּו  ְולֹא  ים  ּנִ ַהּכִ ֶאת  ְלהֹוִציא  ָלֵטיֶהם  ּבְ ים  ַהַחְרֻטּמִ ֵכן 
ע  ְרעֹה ֶאְצּבַ ים ֶאל ּפַ ֵהָמה: ַוּיֹאְמרּו ַהַחְרֻטּמִ ָאָדם ּוַבּבְ ם ּבָ ּנָ ַהּכִ
ר  ּבֶ ּדִ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ַמע ֲאֵלֶהם  ׁשָ ְולֹא  ְרעֹה  ּפַ ֱחַזק ֵלב  ַוּיֶ ֱאלִֹהים ִהוא 

ְיהָֹוה:

ַע1  ְצַפְרּדֵ

ּכֹה ָאַמר  ְוָאַמְרּתָ ֵאָליו  ְרעֹה  ּפַ ה ּבֹא ֶאל  ַוּיֹאֶמר ְיהָֹוה ֶאל מֹׁשֶ
ה  ִהּנֵ ַח  ּלֵ ְלׁשַ ה  ַאּתָ ָמֵאן  ְוִאם  ְוַיַעְבֻדִני:  י  ַעּמִ ֶאת  ח  ּלַ ׁשַ ְיהָֹוה 
ִעים  ַרץ ַהְיאֹר ְצַפְרּדְ ְוׁשָ ִעים:  ְצַפְרּדְ ּבַ בּוְלָך  ּגְ ל  ּכָ נֵֹגף ֶאת  ָאנִֹכי 
ֶתָך ּוְבֵבית ֲעָבֶדיָך  ְבָך ְוַעל ִמּטָ ּכָ ֵביֶתָך ּוַבֲחַדר ִמׁשְ ְוָעלּו ּוָבאּו ּבְ
ֲעָבֶדיָך  ּוְבָכל  ָך  ּוְבַעּמְ ּוְבָכה  ֲארֹוֶתיָך:  ּוְבִמׁשְ ּוְבַתּנּוֶריָך  ָך  ּוְבַעּמֶ
ה ֱאמֹר ֶאל ַאֲהרֹן ְנֵטה  ִעים: ַוּיֹאֶמר ְיהָֹוה ֶאל מֹׁשֶ ַיֲעלּו ַהְצַפְרּדְ
ְוַהַעל  ים  ָהֲאַגּמִ ְוַעל  ַהְיאִֹרים  ַעל  ָהרֹת  ַהּנְ ַעל  ָך  ַמּטֶ ּבְ ָיְדָך  ֶאת 
ט ַאֲהרֹן ֶאת ָידֹו ַעל ֵמיֵמי  ִעים ַעל ֶאֶרץ ִמְצָרִים: ַוּיֵ ֶאת ַהְצַפְרּדְ
ֵכן  ֲעׂשּו  ַוּיַ ִמְצָרִים:  ֶאֶרץ  ֶאת  ַכס  ַוּתְ ַע  ַפְרּדֵ ַהּצְ ַעל  ַוּתַ ִמְצָרִים 
ִעים ַעל ֶאֶרץ ִמְצָרִים:  ֲעלּו ֶאת ַהְצַפְרּדְ ָלֵטיֶהם ַוּיַ ים ּבְ ַהַחְרֻטּמִ
ְיהָֹוה  ֶאל  ירּו  ַהְעּתִ ַוּיֹאֶמר  ּוְלַאֲהרֹן  ה  ְלמֹׁשֶ ַפְרעֹה  ְקָרא  ַוּיִ
חּו  ְוִיְזּבְ ָהָעם  ֶאת  ָחה  ּלְ ַוֲאׁשַ י  ּוֵמַעּמִ י  ּנִ ִמּמֶ ִעים  ַהְצַפְרּדְ ְוָיֵסר 
יר  ַאְעּתִ ְלָמַתי  ָעַלי  ֵאר  ִהְתּפָ ְלַפְרעֹה  ה  מֹׁשֶ ַוּיֹאֶמר  ַליהָֹוה: 
יָך  ּתֶ ּוִמּבָ ָך  ִמּמְ ִעים  ַהְצַפְרּדְ ְלַהְכִרית  ָך  ּוְלַעּמְ ְוַלֲעָבֶדיָך  ְלָך 
ְלַמַען  ְדָבְרָך  ּכִ ַוּיֹאֶמר  ְלָמָחר  ַוּיֹאֶמר  ַאְרָנה:  ָ ּשׁ ּתִ ְיאֹר  ּבַ ַרק 
יָך  ּתֶ ּוִמּבָ ָך  ִמּמְ ִעים  ַהְצַפְרּדְ ְוָסרּו  יהָֹוה ֱאלֵֹהינּו:  ּכַ ֵאין  י  ּכִ ַדע  ּתֵ
ְוַאֲהרֹן  ה  מֹׁשֶ ֵצא  ַוּיֵ ַאְרָנה:  ָ ּשׁ ּתִ ְיאֹר  ּבַ ַרק  ָך  ּוֵמַעּמֶ ּוֵמֲעָבֶדיָך 
ר  ִעים ֲאׁשֶ ַבר ַהְצַפְרּדְ ה ֶאל ְיהָֹוה ַעל ּדְ ְצַעק מֹׁשֶ ְרעֹה ַוּיִ ֵמִעם ּפַ
ִמן  ִעים  ַהְצַפְרּדְ ֻמתּו  ַוּיָ ה  ְדַבר מֹׁשֶ ּכִ ְיהָֹוה  ַעׂש  ַוּיַ ְלַפְרעֹה:  ם  ׂשָ
רּו אָֹתם ֳחָמִרם ֳחָמִרם  ְצּבְ דֹת: ַוּיִ ים ִמן ַהֲחֵצרֹת ּוִמן ַהּשָׂ ּתִ ַהּבָ
ד ֶאת ִלּבֹו  י ָהְיָתה ָהְרָוָחה ְוַהְכּבֵ ְרעֹה ּכִ ְרא ּפַ ְבַאׁש ָהָאֶרץ: ַוּיַ ַוּתִ

ר ְיהָֹוה: ּבֶ ר ּדִ ֲאׁשֶ ַמע ֲאֵלֶהם ּכַ ְולֹא ׁשָ

ָערֹוב1 

ה  ב ִלְפֵני ַפְרעֹה ִהּנֵ ּבֶֹקר ְוִהְתַיּצֵ ם ּבַ ּכֵ ה ַהׁשְ ַוּיֹאֶמר ְיהָֹוה ֶאל מֹׁשֶ
י ְוַיַעְבֻדִני:  ח ַעּמִ ּלַ ְיָמה ְוָאַמְרּתָ ֵאָליו ּכֹה ָאַמר ְיהָֹוה ׁשַ יֹוֵצא ַהּמָ
ּוַבֲעָבֶדיָך  ָך  ּבְ ִליַח  ַמׁשְ ִהְנִני  י  ַעּמִ ֶאת  ַח  ּלֵ ְמׁשַ ֵאיְנָך  ִאם  י  ּכִ
י ִמְצַרִים ֶאת ֶהָערֹב ְוַגם  ּתֵ יָך ֶאת ֶהָערֹב ּוָמְלאּו ּבָ ָך ּוְבָבּתֶ ּוְבַעּמְ
ן  ר ֵהם ָעֶליָה: ְוִהְפֵליִתי ַבּיֹום ַההּוא ֶאת ֶאֶרץ ּגֹׁשֶ ָהֲאָדָמה ֲאׁשֶ
י  ּכִ ַדע  ּתֵ ְלַמַען  ם ָערֹב  ׁשָ ֱהיֹות  י  ְלִבְלּתִ ָעֶליָה  י עֵֹמד  ַעּמִ ר  ֲאׁשֶ
ָך ְלָמָחר  י ּוֵבין ַעּמֶ ין ַעּמִ י ְפֻדת ּבֵ ְמּתִ ֶקֶרב ָהָאֶרץ: ְוׂשַ ֲאִני ְיהָֹוה ּבְ
יָתה ַפְרעֹה  ּבֵ ֵבד  ּכָ בֹא ָערֹב  ַוּיָ ן  ּכֵ ְיהָֹוה  ַעׂש  ַוּיַ ה:  ַהּזֶ ִיְהֶיה ָהאֹת 
ֶהָערֹב:  ֵני  ִמּפְ ָהָאֶרץ  ֵחת  ָ ּשׁ ּתִ ִמְצַרִים  ֶאֶרץ  ּוְבָכל  ֲעָבָדיו  ּוֵבית 
ִזְבחּו ֵלאלֵֹהיֶכם  ַוּיֹאֶמר ְלכּו  ּוְלַאֲהרֹן  ה  ְקָרא ַפְרעֹה ֶאל מֹׁשֶ ַוּיִ
ִמְצַרִים  ּתֹוֲעַבת  י  ּכִ ן  ּכֵ ַלֲעׂשֹות  ָנכֹון  לֹא  ה  מֹׁשֶ ַוּיֹאֶמר  ָאֶרץ:  ּבָ
ְלֵעיֵניֶהם  ִמְצַרִים  ּתֹוֲעַבת  ֶאת  ח  ִנְזּבַ ֵהן  ֱאלֵֹהינּו  ַליהָֹוה  ח  ִנְזּבַ
ַליהָֹוה  ְוָזַבְחנּו  ר  ְדּבָ ּמִ ּבַ ֵנֵלְך  ָיִמים  ת  לֹׁשֶ ׁשְ ֶרְך  ּדֶ ִיְסְקֻלנּו:  ְולֹא 
ח ֶאְתֶכם  ּלַ ְרעֹה ָאנִֹכי ֲאׁשַ ר יֹאַמר ֵאֵלינּו: ַוּיֹאֶמר ּפַ ֲאׁשֶ ֱאלֵֹהינּו ּכַ
ַתְרִחיקּו  לֹא  ַהְרֵחק  ַרק  ר  ְדּבָ ּמִ ּבַ ֱאלֵֹהיֶכם  ַליהָֹוה  ם  ּוְזַבְחּתֶ
ְך  ֵמִעּמָ יֹוֵצא  ָאנִֹכי  ה  ִהּנֵ ה  מֹׁשֶ ַוּיֹאֶמר  ֲעִדי:  ּבַ ירּו  ַהְעּתִ ָלֶלֶכת 
ְרעֹה ֵמֲעָבָדיו ּוֵמַעּמֹו ָמָחר  י ֶאל ְיהָֹוה ְוָסר ֶהָערֹב ִמּפַ ְרּתִ ְוַהְעּתַ
ח ֶאת ָהָעם ִלְזּבַֹח ַליהָֹוה:  ּלַ י ׁשַ ְרעֹה ָהֵתל ְלִבְלּתִ ַרק ַאל יֵֹסף ּפַ
ְדַבר  ּכִ ְיהָֹוה  ַעׂש  ַוּיַ ְיהָֹוה:  ֶאל  ר  ְעּתַ ַוּיֶ ְרעֹה  ּפַ ֵמִעם  ה  מֹׁשֶ ֵצא  ַוּיֵ
ֶאָחד:  ַאר  ִנׁשְ ּוֵמַעּמֹו לֹא  ֵמֲעָבָדיו  ְרעֹה  ִמּפַ ֶהָערֹב  ַסר  ַוּיָ ה  מֹׁשֶ
ח ֶאת ָהָעם:  ּלַ ַעם ַהּזֹאת ְולֹא ׁשִ ּפַ ם ּבַ ְרעֹה ֶאת ִלּבֹו ּגַ ד ּפַ ְכּבֵ ַוּיַ

מדרש רבה:
למה הביא עליהם ערוב, לפי שהיו אומרים לישראל צאו 
והביאו לנו דובים ואריות ונמרים כדי להיות מצירים בהם 
לפיכך הביא עליהם חיות מעורבבות, דברי ר”י, ר’ נחמיה 

אמר מיני צרעין ויתושין.
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הערוב - אומר אני כי מיני זאבים הם שנקראים ערוב על 
ישדדם  ערבות  זאב  כדכת’  בלילות  לטרוף  שדרכם  שם 

וכת’ זאבי ערב לא גרמו לבקר.
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ֶבר1  ּדֶ

ָאַמר  ּכֹה  ֵאָליו  ְרּתָ  ְוִדּבַ ְרעֹה  ּפַ ֶאל  ּבֹא  ה  ֶאל מֹׁשֶ ְיהָֹוה  ַוּיֹאֶמר 
ה  י ִאם ָמֵאן ַאּתָ י ְוַיַעְבֻדִני: ּכִ ח ֶאת ַעּמִ ּלַ ְיהָֹוה ֱאלֵֹהי ָהִעְבִרים ׁשַ
ר  ֲאׁשֶ ִמְקְנָך  ּבְ הֹוָיה  ְיהָֹוה  ַיד  ה  ִהּנֵ ם:  ּבָ ַמֲחִזיק  ְועֹוְדָך  ַח  ּלֵ ְלׁשַ
ֵבד  ּכָ ֶבר  ּדֶ ּוַבּצֹאן  ָקר  ּבָ ּבַ ים  ַמּלִ ּגְ ּבַ ֲחמִֹרים  ּבַ ּסּוִסים  ּבַ ֶדה  ּשָׂ ּבַ
ָרֵאל ּוֵבין ִמְקֵנה ִמְצָרִים ְולֹא  ין ִמְקֵנה ִיׂשְ ְמאֹד: ְוִהְפָלה ְיהָֹוה ּבֵ
ם ְיהָֹוה מֹוֵעד ֵלאמֹר ָמָחר  ׂשֶ ָבר: ַוּיָ ָרֵאל ּדָ ל ִלְבֵני ִיׂשְ ָימּות ִמּכָ
ה  ַהּזֶ ָבר  ַהּדָ ֶאת  ְיהָֹוה  ַעׂש  ַוּיַ ָאֶרץ:  ּבָ ה  ַהּזֶ ָבר  ַהּדָ ְיהָֹוה  ה  ַיֲעׂשֶ
ָרֵאל לֹא ֵמת  ְקֵנה ְבֵני ִיׂשְ ָמת ּכֹל ִמְקֵנה ִמְצָרִים ּוִמּמִ ֳחָרת ַוּיָ ִמּמָ
ָרֵאל ַעד ֶאָחד  ִיׂשְ ְקֵנה  ה לֹא ֵמת ִמּמִ ְוִהּנֵ ְרעֹה  ּפַ ַלח  ׁשְ ַוּיִ ֶאָחד: 

ח ֶאת ָהָעם: ּלַ ְרעֹה ְולֹא ׁשִ ד ֵלב ּפַ ְכּבַ ַוּיִ

ָרד1  ּבָ

ַפְרעֹה  ִלְפֵני  ב  ְוִהְתַיּצֵ ּבֶֹקר  ּבַ ם  ּכֵ ַהׁשְ ה  מֹׁשֶ ֶאל  ְיהָֹוה  ַוּיֹאֶמר 
י  ַעּמִ ֶאת  ח  ּלַ ׁשַ ָהִעְבִרים  ֱאלֵֹהי  ְיהָֹוה  ָאַמר  ּכֹה  ֵאָליו  ְוָאַמְרּתָ 
ָך  ִלּבְ פַֹתי ֶאל  ַמּגֵ ל  ּכָ ׁשֵֹלַח ֶאת  ֲאִני  ַהּזֹאת  ַעם  ּפַ ּבַ י  ּכִ ְוַיַעְבֻדִני: 
י  ּכִ ָהָאֶרץ:  ָכל  ּבְ מִֹני  ּכָ ֵאין  י  ּכִ ַדע  ּתֵ ֲעבּור  ּבַ ָך  ּוְבַעּמֶ ּוַבֲעָבֶדיָך 
ֵחד  ּכָ ַוּתִ ֶבר  ּדָ ּבַ ָך  ַעּמְ ְוֶאת  אֹוְתָך  ָוַאְך  ָיִדי  ֶאת  י  ַלְחּתִ ׁשָ ה  ַעּתָ
ַהְראְֹתָך  ֲעבּור  ּבַ יָך  ֶהֱעַמְדּתִ זֹאת  ֲעבּור  ּבַ ְואּוָלם  ָהָאֶרץ:  ִמן 
י  ַעּמִ ָכל ָהָאֶרץ: עֹוְדָך ִמְסּתֹוֵלל ּבְ ִמי ּבְ ר ׁשְ ֶאת ּכִֹחי ּוְלַמַען ַסּפֵ
ר  ֵבד ְמאֹד ֲאׁשֶ ָרד ּכָ ֵעת ָמָחר ּבָ ָחם: ִהְנִני ַמְמִטיר ּכָ ּלְ י ׁשַ ְלִבְלּתִ
ה  ְוַעּתָ ה:  ָעּתָ ְוַעד  ְסָדה  ִהּוָ ַהּיֹום  ְלִמן  ִמְצַרִים  ּבְ ָהָיה ָכמֹהּו  לֹא 
ָהָאָדם  ל  ּכָ ֶדה  ּשָׂ ּבַ ְלָך  ר  ֲאׁשֶ ל  ּכָ ְוֵאת  ִמְקְנָך  ֶאת  ָהֵעז  ַלח  ׁשְ
ְיָתה ְוָיַרד ֲעֵלֶהם  ֶדה ְולֹא ֵיָאֵסף ַהּבַ ֵצא ַבּשָׂ ר ִיּמָ ֵהָמה ֲאׁשֶ ְוַהּבְ
ֶאת  ֵהִניס  ְרעֹה  ּפַ ֵמַעְבֵדי  ְיהָֹוה  ַבר  ּדְ ֶאת  ֵרא  ַהּיָ ָוֵמתּו:  ָרד  ַהּבָ
ַבר  ּדְ ם ִלּבֹו ֶאל  ר לֹא ׂשָ ים: ַוֲאׁשֶ ּתִ ֲעָבָדיו ְוֶאת ִמְקֵנהּו ֶאל ַהּבָ

ֶדה: פ  ּשָׂ ֲעזֹב ֶאת ֲעָבָדיו ְוֶאת ִמְקֵנהּו ּבַ ְיהָֹוה ַוּיַ
ָבָרד  ִויִהי  ַמִים  ָ ַהּשׁ ַעל  ָיְדָך  ֶאת  ְנֵטה  ה  מֹׁשֶ ֶאל  ְיהָֹוה  ַוּיֹאֶמר 
ב  ֵעׂשֶ ל  ּכָ ְוַעל  ֵהָמה  ַהּבְ ְוַעל  ָהָאָדם  ַעל  ִמְצָרִים  ֶאֶרץ  ָכל  ּבְ
ַמִים  ָ ַהּשׁ ַעל  הּו  ַמּטֵ ֶאת  ה  מֹׁשֶ ט  ַוּיֵ ִמְצָרִים:  ֶאֶרץ  ּבְ ֶדה  ַהּשָׂ
ָרד  ּבָ ְיהָֹוה  ְמֵטר  ַוּיַ ָאְרָצה  ֵאׁש  ֲהַלְך  ַוּתִ ּוָבָרד  קֹלֹת  ָנַתן  ַויהָֹוה 
ֵבד  ָרד ּכָ תֹוְך ַהּבָ ַחת ּבְ ַעל ֶאֶרץ ִמְצָרִים: ַוְיִהי ָבָרד ְוֵאׁש ִמְתַלּקַ
ָכל ֶאֶרץ ִמְצַרִים ֵמָאז ָהְיָתה ְלגֹוי:  ר לֹא ָהָיה ָכמֹהּו ּבְ ְמאֹד ֲאׁשֶ
ֶדה ֵמָאָדם ְוַעד  ּשָׂ ר ּבַ ל ֲאׁשֶ ָכל ֶאֶרץ ִמְצַרִים ֵאת ּכָ ָרד ּבְ ְך ַהּבָ ַוּיַ
ֶדה  ל ֵעץ ַהּשָׂ ָרד ְוֶאת ּכָ ה ַהּבָ ֶדה ִהּכָ ב ַהּשָׂ ל ֵעׂשֶ ֵהָמה ְוֵאת ּכָ ּבְ
ָרד:  ּבָ ָהָיה  לֹא  ָרֵאל  ִיׂשְ ֵני  ּבְ ם  ׁשָ ר  ֲאׁשֶ ן  ּגֹׁשֶ ֶאֶרץ  ּבְ ַרק  ר:  ּבֵ ׁשִ
ַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם ָחָטאִתי  ּוְלַאֲהרֹן  ה  ְקָרא ְלמֹׁשֶ ַוּיִ ְרעֹה  ּפַ ַלח  ׁשְ ַוּיִ
ְיהָֹוה  ֶאל  ירּו  ַהְעּתִ ִעים:  ָהְרׁשָ י  ְוַעּמִ ַוֲאִני  יק  ּדִ ַהּצַ ְיהָֹוה  ַעם  ַהּפָ
ְולֹא תִֹספּון  ֶאְתֶכם  ָחה  ּלְ ַוֲאׁשַ ּוָבָרד  ֱאלִֹהים  ִמְהיֹת קֹלֹת  ְוַרב 
י  ּפַ ֵצאִתי ֶאת ָהִעיר ֶאְפרֹׂש ֶאת ּכַ ה ּכְ ַלֲעמֹד: ַוּיֹאֶמר ֵאָליו מֹׁשֶ
י  ַדע ּכִ ָרד לֹא ִיְהֶיה עֹוד ְלַמַען ּתֵ לּון ְוַהּבָ ֶאל ְיהָֹוה ַהּקֹלֹות ֶיְחּדָ
ֵני  ִמּפְ יְראּון  ּתִ ֶטֶרם  י  ּכִ י  ָיַדְעּתִ ַוֲעָבֶדיָך  ה  ְוַאּתָ ָהָאֶרץ:  ַליהָֹוה 
ָאִביב  עָֹרה  ַהּשְׂ י  ּכִ ָתה  ֻנּכָ עָֹרה  ְוַהּשְׂ ה  ּתָ ׁשְ ְוַהּפִ ֱאלִֹהים:  ְיהָֹוה 
ה:  ֵהּנָ ֲאִפילֹת  י  ּכִ ֻנּכּו  לֹא  ֶמת  ּסֶ ְוַהּכֻ ה  ְוַהִחּטָ ְבעֹל:  ּגִ ה  ּתָ ׁשְ ְוַהּפִ
ְיהָֹוה  ֶאל  יו  ּפָ ּכַ ְפרֹׂש  ַוּיִ ָהִעיר  ֶאת  ְרעֹה  ּפַ ֵמִעם  ה  מֹׁשֶ ֵצא  ַוּיֵ
ְרעֹה  ּפַ ְרא  ַוּיַ ָאְרָצה:  ְך  ִנּתַ לֹא  ּוָמָטר  ָרד  ְוַהּבָ ַהּקֹלֹות  לּו  ְחּדְ ַוּיַ
הּוא  ִלּבֹו  ד  ְכּבֵ ַוּיַ ַלֲחטֹא  ַוּיֶֹסף  ְוַהּקֹלֹת  ָרד  ְוַהּבָ ָטר  ַהּמָ ָחַדל  י  ּכִ
ר  ֲאׁשֶ ּכַ ָרֵאל  ִיׂשְ ֵני  ּבְ ֶאת  ח  ּלַ ׁשִ ְולֹא  ְרעֹה  ּפַ ֵלב  ֱחַזק  ַוּיֶ ַוֲעָבָדיו: 

ה:  ַיד מֹׁשֶ ר ְיהָֹוה ּבְ ּבֶ ּדִ

ִחין1  ׁשְ

יַח  ה ְוֶאל ַאֲהרֹן ְקחּו ָלֶכם ְמלֹא ָחְפֵניֶכם ּפִ ַוּיֹאֶמר ְיהָֹוה ֶאל מֹׁשֶ
ַעל  ְלָאָבק  ְוָהָיה  ַפְרעֹה:  ְלֵעיֵני  ַמְיָמה  ָ ַהּשׁ ה  מֹׁשֶ ּוְזָרקֹו  ן  ְבׁשָ ּכִ
ּפֵֹרַח  ִחין  ִלׁשְ ֵהָמה  ַהּבְ ְוַעל  ָהָאָדם  ַעל  ְוָהָיה  ִמְצָרִים  ֶאֶרץ  ל  ּכָ
ַעְמדּו  ַוּיַ ן  ְבׁשָ יַח ַהּכִ ְקחּו ֶאת ּפִ ַוּיִ ָכל ֶאֶרץ ִמְצָרִים:  עֹת ּבְ ֲאַבְעּבֻ
עֹת  ִחין ֲאַבְעּבֻ ָמְיָמה ַוְיִהי ׁשְ ָ ה ַהּשׁ ְזרֹק אֹתֹו מֹׁשֶ ִלְפֵני ַפְרעֹה ַוּיִ
ה  ים ַלֲעמֹד ִלְפֵני מֹׁשֶ ֵהָמה: ְולֹא ָיְכלּו ַהַחְרֻטּמִ ָאָדם ּוַבּבְ ּפֵֹרַח ּבָ
ק  ַוְיַחּזֵ ּוְבָכל ִמְצָרִים:  ם  ַחְרֻטּמִ ּבַ ִחין  ְ י ָהָיה ַהּשׁ ּכִ ִחין  ְ ֵני ַהּשׁ ִמּפְ
ְיהָֹוה ֶאל  ר  ּבֶ ּדִ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ֲאֵלֶהם  ַמע  ׁשָ ְולֹא  ְרעֹה  ּפַ ֵלב  ְיהָֹוה ֶאת 

ה: מֹׁשֶ

ה1  ַאְרּבֶ

י ֶאת ִלּבֹו  ְדּתִ י ֲאִני ִהְכּבַ ְרעֹה ּכִ ה ּבֹא ֶאל ּפַ ַוּיֹאֶמר ְיהָֹוה ֶאל מֹׁשֶ
ר  ַסּפֵ ִקְרּבֹו: ּוְלַמַען ּתְ ה ּבְ ִתי אֹתַֹתי ֵאּלֶ ְוֶאת ֵלב ֲעָבָדיו ְלַמַען ׁשִ
ִמְצַרִים ְוֶאת אֹתַֹתי  י ּבְ ְלּתִ ר ִהְתַעּלַ ְנָך ֵאת ֲאׁשֶ ָאְזֵני ִבְנָך ּוֶבן ּבִ ּבְ
ה ְוַאֲהרֹן ֶאל  בֹא מֹׁשֶ י ֲאִני ְיהָֹוה: ַוּיָ ם ּכִ י ָבם ִויַדְעּתֶ ְמּתִ ר ׂשַ ֲאׁשֶ
ָמַתי  ַעד  ָהִעְבִרים  ֱאלֵֹהי  ְיהָֹוה  ָאַמר  ּכֹה  ֵאָליו  ַוּיֹאְמרּו  ְרעֹה  ּפַ
ה  ַאּתָ ָמֵאן  ִאם  י  ּכִ ְוַיַעְבֻדִני:  י  ַעּמִ ח  ּלַ ׁשַ ָני  ִמּפָ ֵלָענֹת  ֵמַאְנּתָ 
ֶאת  ה  ְוִכּסָ ְגֻבֶלָך:  ּבִ ה  ַאְרּבֶ ָמָחר  ֵמִביא  ִהְנִני  י  ַעּמִ ֶאת  ַח  ּלֵ ְלׁשַ
ֵלָטה  ֵעין ָהָאֶרץ ְולֹא יּוַכל ִלְראֹת ֶאת ָהָאֶרץ ְוָאַכל ֶאת ֶיֶתר ַהּפְ
ל ָהֵעץ ַהּצֵֹמַח ָלֶכם ִמן  ָרד ְוָאַכל ֶאת ּכָ ֶאֶרת ָלֶכם ִמן ַהּבָ ׁשְ ַהּנִ
ר  י ָכל ִמְצַרִים ֲאׁשֶ י ָכל ֲעָבֶדיָך ּוָבּתֵ יָך ּוָבּתֵ ֶדה: ּוָמְלאּו ָבּתֶ ַהּשָׂ
לֹא ָראּו ֲאבֶֹתיָך ַוֲאבֹות ֲאבֶֹתיָך ִמּיֹום ֱהיֹוָתם ַעל ָהֲאָדָמה ַעד 
ַוּיֹאְמרּו ַעְבֵדי ַפְרעֹה ֵאָליו  ְרעֹה:  ּפַ ֵצא ֵמִעם  ַוּיֵ ֶפן  ַוּיִ ה  ַהּיֹום ַהּזֶ
ים ְוַיַעְבדּו ֶאת  ח ֶאת ָהֲאָנׁשִ ּלַ ַעד ָמַתי ִיְהֶיה ֶזה ָלנּו ְלמֹוֵקׁש ׁשַ
ֶאת  ב  ַוּיּוׁשַ ִמְצָרִים:  ָאְבָדה  י  ּכִ ַדע  ּתֵ ֲהֶטֶרם  ֱאלֵֹהיֶהם  ְיהָֹוה 
ְרעֹה ַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם ְלכּו ִעְבדּו ֶאת ְיהָֹוה  ה ְוֶאת ַאֲהרֹן ֶאל ּפַ מֹׁשֶ
ְנָעֵרינּו ּוִבְזֵקֵנינּו ֵנֵלְך  ה ּבִ ֱאלֵֹהיֶכם ִמי ָוִמי ַההְֹלִכים: ַוּיֹאֶמר מֹׁשֶ
י ַחג ְיהָֹוה ָלנּו: ַוּיֹאֶמר  צֹאֵננּו ּוִבְבָקֵרנּו ֵנֵלְך ּכִ ָבֵנינּו ּוִבְבנֹוֵתנּו ּבְ ּבְ
ֶכם  ח ֶאְתֶכם ְוֶאת ַטּפְ ּלַ ר ֲאׁשַ ֲאׁשֶ ֶכם ּכַ ֲאֵלֶהם ְיִהי ֵכן ְיהָֹוה ִעּמָ
ֶאת  ְוִעְבדּו  ָבִרים  ַהּגְ ָנא  ְלכּו  ֵכן  לֹא  ֵניֶכם:  ּפְ ֶנֶגד  ָרָעה  י  ּכִ ְראּו 

ֵני ַפְרעֹה:  ים ַוְיָגֶרׁש אָֹתם ֵמֵאת ּפְ ם ְמַבְקׁשִ י אָֹתּה ַאּתֶ ְיהָֹוה ּכִ
ה ְוַיַעל  ַאְרּבֶ ה ְנֵטה ָיְדָך ַעל ֶאֶרץ ִמְצַרִים ּבָ ַוּיֹאֶמר ְיהָֹוה ֶאל מֹׁשֶ
ר  ֲאׁשֶ ל  ּכָ ֵאת  ָהָאֶרץ  ב  ֵעׂשֶ ל  ּכָ ֶאת  ְויֹאַכל  ִמְצָרִים  ֶאֶרץ  ַעל 
ַויהָֹוה  הּו ַעל ֶאֶרץ ִמְצַרִים  ה ֶאת ַמּטֵ ט מֹׁשֶ ַוּיֵ ָרד:  ַהּבָ ִאיר  ִהׁשְ
ְיָלה ַהּבֶֹקר ָהָיה  ל ַהּיֹום ַההּוא ְוָכל ַהּלָ ָאֶרץ ּכָ ִנַהג רּוַח ָקִדים ּבָ
ֶאֶרץ  ל  ּכָ ַעל  ה  ָהַאְרּבֶ ַעל  ַוּיַ ה:  ָהַאְרּבֶ ֶאת  א  ָנׂשָ ִדים  ַהּקָ ְורּוַח 
ֵכן  ָהָיה  לֹא  ְלָפָניו  ְמאֹד  ֵבד  ּכָ ִמְצָרִים  בּול  ּגְ כֹל  ּבְ ַנח  ַוּיָ ִמְצַרִים 
ָהָאֶרץ  ל  ּכָ ֵעין  ֶאת  ַוְיַכס  ן:  ּכֵ ִיְהֶיה  לֹא  ְוַאֲחָריו  מֹהּו  ּכָ ה  ַאְרּבֶ
ִרי ָהֵעץ  ל ּפְ ב ָהָאֶרץ ְוֵאת ּכָ ל ֵעׂשֶ ְך ָהָאֶרץ ַוּיֹאַכל ֶאת ּכָ ְחׁשַ ַוּתֶ
ֶדה  ַהּשָׂ ב  ּוְבֵעׂשֶ ֵעץ  ּבָ ֶיֶרק  ל  ּכָ נֹוַתר  ְולֹא  ָרד  ַהּבָ הֹוִתיר  ר  ֲאׁשֶ
ּוְלַאֲהרֹן  ה  ְלמֹׁשֶ ִלְקרֹא  ְרעֹה  ּפַ ַוְיַמֵהר  ִמְצָרִים:  ֶאֶרץ  ָכל  ּבְ
אִתי  א ָנא ַחּטָ ה ׂשָ ַוּיֹאֶמר ָחָטאִתי ַליהָֹוה ֱאלֵֹהיֶכם ְוָלֶכם: ְוַעּתָ
ֶות  ירּו ַליהָֹוה ֱאלֵֹהיֶכם ְוָיֵסר ֵמָעַלי ַרק ֶאת ַהּמָ ַעם ְוַהְעּתִ ַאְך ַהּפַ
ֲהפְֹך ְיהָֹוה רּוַח ָים  ר ֶאל ְיהָֹוה: ַוּיַ ְעּתַ ְרעֹה ַוּיֶ ֵצא ֵמִעם ּפַ ה: ַוּיֵ ַהּזֶ
ַאר  ִנׁשְ לֹא  ּסּוף  ה  ָיּמָ ְתָקֵעהּו  ַוּיִ ה  ָהַאְרּבֶ ֶאת  א  ּשָׂ ַוּיִ ְמאֹד  ָחָזק 
ְרעֹה ְולֹא  ק ְיהָֹוה ֶאת ֵלב ּפַ בּול ִמְצָרִים: ַוְיַחּזֵ כֹל ּגְ ה ֶאָחד ּבְ ַאְרּבֶ

ָרֵאל: ֵני ִיׂשְ ח ֶאת ּבְ ּלַ ׁשִ
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ְך1  חֹׁשֶ

ַעל  ְך  חֹׁשֶ ִויִהי  ַמִים  ָ ַהּשׁ ַעל  ָיְדָך  ְנֵטה  ה  מֹׁשֶ ֶאל  ְיהָֹוה  ַוּיֹאֶמר 
ָמִים  ָ ַהּשׁ ַעל  ָידֹו  ֶאת  ה  מֹׁשֶ ט  ַוּיֵ ְך:  חֹׁשֶ ְוָיֵמׁש  ִמְצָרִים  ֶאֶרץ 
ָראּו  לֹא  ָיִמים:  ת  לֹׁשֶ ׁשְ ִמְצַרִים  ֶאֶרץ  ָכל  ּבְ ֲאֵפָלה  ְך  חֹׁשֶ ַוְיִהי 
ּוְלָכל  ָיִמים  ת  לֹׁשֶ ׁשְ יו  ְחּתָ ִמּתַ ִאיׁש  ָקמּו  ְולֹא  ָאִחיו  ֶאת  ִאיׁש 
ה  מֹׁשֶ ֶאל  ַפְרעֹה  ְקָרא  ַוּיִ בָֹתם:  מֹוׁשְ ּבְ אֹור  ָהָיה  ָרֵאל  ִיׂשְ ֵני  ּבְ
ֶכם  ם ַטּפְ ג ּגַ ַוּיֹאֶמר ְלכּו ִעְבדּו ֶאת ְיהָֹוה ַרק צֹאְנֶכם ּוְבַקְרֶכם ֻיּצָ
ָיֵדנּו ְזָבִחים ְועֹלֹות  ּבְ ן  ּתֵ ה ּתִ ם ַאּתָ ה ּגַ ַוּיֹאֶמר מֹׁשֶ ֶכם:  ֵיֵלְך ִעּמָ
ְרָסה  ֵאר ּפַ ָ נּו לֹא ִתּשׁ ינּו ַליהָֹוה ֱאלֵֹהינּו: ְוַגם ִמְקֵננּו ֵיֵלְך ִעּמָ ְוָעׂשִ
ַמה  ֵנַדע  לֹא  ַוֲאַנְחנּו  ֱאלֵֹהינּו  ְיהָֹוה  ֶאת  ַלֲעבֹד  ח  ִנּקַ ּנּו  ִמּמֶ י  ּכִ
ְרעֹה  ּפַ ֵלב  ֶאת  ְיהָֹוה  ק  ַוְיַחּזֵ ה:  ּמָ ׁשָ ּבֵֹאנּו  ַעד  ְיהָֹוה  ֶאת  ֲעבֹד  ּנַ
ֶמר ְלָך ַאל  ָ ָחם: ַוּיֹאֶמר לֹו ַפְרעֹה ֵלְך ֵמָעָלי ִהּשׁ ּלְ ְולֹא ָאָבה ְלׁשַ
ן  ּכֵ ה  מֹׁשֶ ַוּיֹאֶמר  מּות:  ּתָ ָפַני  ְראְֹתָך  יֹום  ּבְ י  ּכִ ַני  ּפָ ְראֹות  ּתֶֹסף 

ֶניָך:  ְרּתָ לֹא אִֹסף עֹוד ְראֹות ּפָ ּבַ ּדִ
ְוַעל  ְרעֹה  ּפַ ַעל  ָאִביא  ֶאָחד  ֶנַגע  עֹוד  ה  מֹׁשֶ ֶאל  ְיהָֹוה  ַוּיֹאֶמר 
ֵרׁש ְיָגֵרׁש  ָלה ּגָ חֹו ּכָ ּלְ ׁשַ ה ּכְ ח ֶאְתֶכם ִמּזֶ ּלַ ִמְצַרִים ַאֲחֵרי ֵכן ְיׁשַ
ֵרֵעהּו  ֵמֵאת  ִאיׁש  ֲאלּו  ְוִיׁשְ ָהָעם  ָאְזֵני  ּבְ ָנא  ר  ּבֶ ּדַ ה:  ִמּזֶ ֶאְתֶכם 
ֵחן  ֶאת  ְיהָֹוה  ן  ּתֵ ַוּיִ ָזָהב:  ּוְכֵלי  ֶכֶסף  ֵלי  ּכְ ְרעּוָתּה  ֵמֵאת  ה  ָ ְוִאּשׁ
ֶאֶרץ ִמְצַרִים  דֹול ְמאֹד ּבְ ה ּגָ ם ָהִאיׁש מֹׁשֶ ֵעיֵני ִמְצָרִים ּגַ ָהָעם ּבְ

ֵעיֵני ַעְבֵדי ַפְרעֹה ּוְבֵעיֵני ָהָעם: ּבְ

תֹוְך  ּבְ יֹוֵצא  ֲאִני  ְיָלה  ַהּלַ ֲחצֹת  ּכַ ְיהָֹוה  ָאַמר  ּכֹה  ה  מֹׁשֶ ַוּיֹאֶמר 
ב  ַהּיֹׁשֵ ְרעֹה  ּפַ כֹור  ִמּבְ ִמְצַרִים  ֶאֶרץ  ּבְ כֹור  ּבְ ל  ּכָ ּוֵמת  ִמְצָרִים: 
כֹור  ּבְ ְוכֹל  ָהֵרָחִים  ַאַחר  ר  ֲאׁשֶ ְפָחה  ִ ַהּשׁ כֹור  ּבְ ַעד  ְסאֹו  ּכִ ַעל 
מֹהּו לֹא  ר ּכָ ָכל ֶאֶרץ ִמְצָרִים ֲאׁשֶ ֵהָמה: ְוָהְיָתה ְצָעָקה ְגדָֹלה ּבְ ּבְ
ֶלב ְלׁשֹנֹו  ָרֵאל לֹא ֶיֱחַרץ ּכֶ ֵני ִיׂשְ ִנְהָיָתה ְוָכמֹהּו לֹא תִֹסף: ּוְלכֹל ּבְ
ין ִמְצַרִים  ר ַיְפֶלה ְיהָֹוה ּבֵ ְדעּון ֲאׁשֶ ֵהָמה ְלַמַען ּתֵ ְלֵמִאיׁש ְוַעד ּבְ
ֲחוּו ִלי ֵלאמֹר  ּתַ ה ֵאַלי ְוִהׁשְ ָרֵאל: ְוָיְרדּו ָכל ֲעָבֶדיָך ֵאּלֶ ּוֵבין ִיׂשְ
ֵצא ֵמִעם  ַרְגֶליָך ְוַאֲחֵרי ֵכן ֵאֵצא ַוּיֵ ר ּבְ ה ְוָכל ָהָעם ֲאׁשֶ ֵצא ַאּתָ

ֳחִרי ָאף: ְרעֹה ּבָ ּפַ

כֹורֹות:1  ת ּבְ ַמּכַ

ֵלאמֹר:  ִמְצַרִים  ֶאֶרץ  ּבְ ַאֲהרֹן  ְוֶאל  ה  מֹׁשֶ ֶאל  ְיהָֹוה  ַוּיֹאֶמר 
י  ְלָחְדׁשֵ ָלֶכם  הּוא  ִראׁשֹון  ים  ֳחָדׁשִ רֹאׁש  ָלֶכם  ה  ַהּזֶ ַהחֶֹדׁש 
ה  ָעׂשֹר ַלחֶֹדׁש ַהּזֶ ָרֵאל ֵלאמֹר ּבֶ ל ֲעַדת ִיׂשְ רּו ֶאל ּכָ ּבְ ָנה: ּדַ ָ ַהּשׁ
ִית  ִית: ְוִאם ִיְמַעט ַהּבַ ה ַלּבָ ה ְלֵבית ָאבֹת ׂשֶ ְוִיְקחּו ָלֶהם ִאיׁש ׂשֶ
ִמְכַסת ְנָפׁשֹת  יתֹו ּבְ רֹב ֶאל ּבֵ ֵכנֹו ַהּקָ ה ְוָלַקח הּוא ּוׁשְ ִמְהיֹת ִמּשֶׂ
ָנה ִיְהֶיה  ן ׁשָ ה ָתִמים ָזָכר ּבֶ ה: ׂשֶ כֹּסּו ַעל ַהּשֶׂ ִאיׁש ְלִפי ָאְכלֹו ּתָ
ֶמֶרת  ְלִמׁשְ ָלֶכם  ְוָהָיה  חּו:  ּקָ ּתִ ים  ָהִעּזִ ּוִמן  ים  ָבׂשִ ַהּכְ ִמן  ָלֶכם 
ְקַהל  ּכֹל  אֹתֹו  ֲחטּו  ְוׁשָ ה  ַהּזֶ ַלחֶֹדׁש  יֹום  ר  ָעׂשָ ָעה  ַאְרּבָ ַעד 
י  ּתֵ ׁשְ ַעל  ְוָנְתנּו  ם  ַהּדָ ִמן  ְוָלְקחּו  ִים:  ָהַעְרּבָ ין  ּבֵ ָרֵאל  ִיׂשְ ֲעַדת 
ֶהם:  ּבָ אֹתֹו  יֹאְכלּו  ר  ֲאׁשֶ ים  ּתִ ַהּבָ ַעל  קֹוף  ׁשְ ַהּמַ ְוַעל  זּוזֹת  ַהּמְ
ְמרִֹרים  ַעל  ּוַמּצֹות  ֵאׁש  ְצִלי  ה  ַהּזֶ ְיָלה  ּלַ ּבַ ר  ׂשָ ַהּבָ ֶאת  ְוָאְכלּו 
ִאם  י  ּכִ ִים  ּמָ ּבַ ל  ָ ְמֻבּשׁ ל  ּוָבׁשֵ ָנא  ּנּו  ִמּמֶ ּתֹאְכלּו  ַאל  יֹאְכֻלהּו: 
ַעד  ּנּו  ִמּמֶ ְולֹא תֹוִתירּו  ִקְרּבֹו:  ְוַעל  ָרָעיו  ּכְ ַעל  רֹאׁשֹו  ֵאׁש  ְצִלי 
רֹפּו: ְוָכָכה ּתֹאְכלּו אֹתֹו  ׂשְ ֵאׁש ּתִ ּנּו ַעד ּבֶֹקר ּבָ ּבֶֹקר ְוַהּנָֹתר ִמּמֶ
ם  ֶיְדֶכם ַוֲאַכְלּתֶ ְלֶכם ּבְ ַרְגֵליֶכם ּוַמּקֶ ָמְתֵניֶכם ֲחֻגִרים ַנֲעֵליֶכם ּבְ
ְיָלה  ּלַ י ְבֶאֶרץ ִמְצַרִים ּבַ ַסח הּוא ַליהָֹוה: ְוָעַבְרּתִ זֹון ּפֶ ִחּפָ אֹתֹו ּבְ
ֵהָמה ּוְבָכל  ֶאֶרץ ִמְצַרִים ֵמָאָדם ְוַעד ּבְ כֹור ּבְ יִתי ָכל ּבְ ה ְוִהּכֵ ַהּזֶ
ָלֶכם  ם  ַהּדָ ְוָהָיה  ְיהָֹוה:  ֲאִני  ָפִטים  ׁשְ ה  ֶאֱעׂשֶ ִמְצַרִים  ֱאלֵֹהי 
י  ם ּוָפַסְחּתִ ם ְוָרִאיִתי ֶאת ַהּדָ ם ׁשָ ר ַאּתֶ ים ֲאׁשֶ ּתִ ְלאֹת ַעל ַהּבָ
ִמְצָרִים:  ֶאֶרץ  ּבְ ַהּכִֹתי  ּבְ ִחית  ְלַמׁשְ ֶנֶגף  ָבֶכם  ִיְהֶיה  ְולֹא  ֲעֵלֶכם 
רֹון ְוַחּגֶֹתם אֹתֹו ַחג ַליהָֹוה ְלדֹרֵֹתיֶכם  ה ָלֶכם ְלִזּכָ ְוָהָיה ַהּיֹום ַהּזֶ
ּיֹום  ּבַ ַאְך  ּתֹאֵכלּו  ַמּצֹות  ָיִמים  ְבַעת  ׁשִ הּו:  ָחּגֻ ּתְ עֹוָלם  ת  ֻחּקַ
ְוִנְכְרָתה  ָחֵמץ  ל אֵֹכל  ּכָ י  ּכִ יֶכם  ּתֵ ִמּבָ אֹר  ּשְׂ יתּו  ּבִ ׁשְ ּתַ ָהִראׁשֹון 
ִבִעי: ּוַבּיֹום  ְ ָרֵאל ִמּיֹום ָהִראׁשֹן ַעד יֹום ַהּשׁ ׂשְ ֶפׁש ַהִהוא ִמּיִ ַהּנֶ
ִביִעי ִמְקָרא קֶֹדׁש ִיְהֶיה ָלֶכם  ְ ָהִראׁשֹון ִמְקָרא קֶֹדׁש ּוַבּיֹום ַהּשׁ
הּוא  ֶנֶפׁש  ְלָכל  ֵיָאֵכל  ר  ֲאׁשֶ ַאְך  ָבֶהם  ה  ֵיָעׂשֶ לֹא  ְמָלאָכה  ל  ּכָ
ַהּיֹום  ֶעֶצם  ּבְ י  ּכִ ּצֹות  ַהּמַ ֶאת  ם  ַמְרּתֶ ּוׁשְ ָלֶכם:  ה  ֵיָעׂשֶ ְלַבּדֹו 
ֶאת  ם  ַמְרּתֶ ּוׁשְ ִמְצָרִים  ֵמֶאֶרץ  ִצְבאֹוֵתיֶכם  ֶאת  הֹוֵצאִתי  ה  ַהּזֶ
ר יֹום ָעה ָעׂשָ ַאְרּבָ ִראׁשֹן ּבְ ת עֹוָלם: ּבָ ה ְלדֹרֵֹתיֶכם ֻחּקַ ַהּיֹום ַהּזֶ

ל אֵֹכל ַמְחֶמֶצת  י ּכָ יֶכם ּכִ ָבּתֵ ֵצא ּבְ אֹר לֹא ִיּמָ ְבַעת ָיִמים ׂשְ ָעֶרב: ׁשִ ִרים ַלחֶֹדׁש ּבָ ֶעֶרב ּתֹאְכלּו ַמּצֹת ַעד יֹום ָהֶאָחד ְוֶעׂשְ ַלחֶֹדׁש ּבָ
בֵֹתיֶכם ּתֹאְכלּו ַמּצֹות:  כֹל מֹוׁשְ ל ַמְחֶמֶצת לֹא תֹאֵכלּו ּבְ ר ּוְבֶאְזַרח ָהָאֶרץ: ּכָ ּגֵ ָרֵאל ּבַ ֶפׁש ַהִהוא ֵמֲעַדת ִיׂשְ ְוִנְכְרָתה ַהּנֶ

ֵאזֹוב  ת  ֲאֻגּדַ ם  ּוְלַקְחּתֶ ַסח:  ַהּפָ ֲחטּו  ְוׁשַ חֵֹתיֶכם  ּפְ ְלִמׁשְ צֹאן  ָלֶכם  ּוְקחּו  כּו  ִמׁשְ ֲאֵלֶהם  ַוּיֹאֶמר  ָרֵאל  ִיׂשְ ִזְקֵני  ְלָכל  ה  מֹׁשֶ ְקָרא  ַוּיִ
יתֹו ַעד  ַתח ּבֵ ם לֹא ֵתְצאּו ִאיׁש ִמּפֶ ף ְוַאּתֶ ּסָ ר ּבַ ם ֲאׁשֶ זּוזֹת ִמן ַהּדָ י ַהּמְ ּתֵ קֹוף ְוֶאל ׁשְ ׁשְ ם ֶאל ַהּמַ ְעּתֶ ף ְוִהּגַ ּסַ ר ּבַ ם ֲאׁשֶ ּדָ ם ּבַ ּוְטַבְלּתֶ
ִחית  ׁשְ ן ַהּמַ ַתח ְולֹא ִיּתֵ זּוזֹת ּוָפַסח ְיהָֹוה ַעל ַהּפֶ י ַהּמְ ּתֵ קֹוף ְוַעל ׁשְ ׁשְ ם ַעל ַהּמַ ּבֶֹקר: ְוָעַבר ְיהָֹוה ִלְנּגֹף ֶאת ִמְצַרִים ְוָרָאה ֶאת ַהּדָ
ר  ֲאׁשֶ ן ְיהָֹוה ָלֶכם ּכַ ר ִיּתֵ י ָתבֹאּו ֶאל ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ ה ְלָחק ְלָך ּוְלָבֶניָך ַעד עֹוָלם: ְוָהָיה ּכִ ָבר ַהּזֶ ם ֶאת ַהּדָ ַמְרּתֶ יֶכם ִלְנּגֹף: ּוׁשְ ּתֵ ָלבֹא ֶאל ּבָ
ר  ַסח הּוא ַליהָֹוה ֲאׁשֶ ם ֶזַבח ּפֶ ֵניֶכם ָמה ָהֲעבָֹדה ַהּזֹאת ָלֶכם: ַוֲאַמְרּתֶ י יֹאְמרּו ֲאֵליֶכם ּבְ ם ֶאת ָהֲעבָֹדה ַהּזֹאת: ְוָהָיה ּכִ ַמְרּתֶ ר ּוׁשְ ּבֵ ּדִ
ה  ר ִצּוָ ֲאׁשֶ ָרֵאל ּכַ ֵני ִיׂשְ ֲעׂשּו ּבְ ְלכּו ַוּיַ ֲחוּו: ַוּיֵ ּתַ ׁשְ ּקֹד ָהָעם ַוּיִ יל ַוּיִ ינּו ִהּצִ ּתֵ ָנְגּפֹו ֶאת ִמְצַרִים ְוֶאת ּבָ ִמְצַרִים ּבְ ָרֵאל ּבְ י ְבֵני ִיׂשְ ּתֵ ַסח ַעל ּבָ ּפָ

ן ָעׂשּו: ה ְוַאֲהרֹן ּכֵ ְיהָֹוה ֶאת מֹׁשֶ
כֹור  ֵבית ַהּבֹור ְוכֹל ּבְ ר ּבְ ִבי ֲאׁשֶ ְ כֹור ַהּשׁ ְסאֹו ַעד ּבְ ב ַעל ּכִ ְרעֹה ַהּיֹׁשֵ כֹר ּפַ ֶאֶרץ ִמְצַרִים ִמּבְ כֹור ּבְ ה ָכל ּבְ ְיָלה ַויהָֹוה ִהּכָ ֲחִצי ַהּלַ ַוְיִהי ּבַ
ה  ְקָרא ְלמֹׁשֶ ם ֵמת: ַוּיִ ר ֵאין ׁשָ ִית ֲאׁשֶ י ֵאין ּבַ ִמְצָרִים ּכִ ִהי ְצָעָקה ְגדָֹלה ּבְ ְרעֹה ַלְיָלה הּוא ְוָכל ֲעָבָדיו ְוָכל ִמְצַרִים ַוּתְ ָקם ּפַ ֵהָמה: ַוּיָ ּבְ
ַקְרֶכם ְקחּו  ם ּבְ ם צֹאְנֶכם ּגַ ְרֶכם: ּגַ ַדּבֶ ָרֵאל ּוְלכּו ִעְבדּו ֶאת ְיהָֹוה ּכְ ֵני ִיׂשְ ם ּבְ ם ּגַ ם ַאּתֶ י ּגַ אּו ִמּתֹוְך ַעּמִ ּוְלַאֲהרֹן ַלְיָלה ַוּיֹאֶמר קּומּו ּצְ
א ָהָעם ֶאת  ּשָׂ נּו ֵמִתים: ַוּיִ ּלָ י ָאְמרּו ּכֻ ָחם ִמן ָהָאֶרץ ּכִ ּלְ ֱחַזק ִמְצַרִים ַעל ָהָעם ְלַמֵהר ְלׁשַ ם אִֹתי: ַוּתֶ ם ּגַ ם ָוֵלכּו ּוֵבַרְכּתֶ ְרּתֶ ּבַ ר ּדִ ֲאׁשֶ ּכַ
ֵלי ֶכֶסף ּוְכֵלי ָזָהב  ְצַרִים ּכְ ֲאלּו ִמּמִ ׁשְ ה ַוּיִ ְדַבר מֹׁשֶ ָרֵאל ָעׂשּו ּכִ ְכָמם: ּוְבֵני ִיׂשְ ְמלָֹתם ַעל ׁשִ ׂשִ ֲארָֹתם ְצֻררֹת ּבְ ֵצקֹו ֶטֶרם ֶיְחָמץ ִמׁשְ ּבְ

לּו ֶאת ִמְצָרִים ִאלּום ַוְיַנּצְ ׁשְ ֵעיֵני ִמְצַרִים ַוּיַ ָמלֹת: ַויהָֹוה ָנַתן ֶאת ֵחן ָהָעם ּבְ ּוׂשְ

ִנים: ֶהם ִסּמָ י ְיהּוָדה ָהָיה נֹוֵתן ּבָ ַרּבִ
ַאַח"ב: ַצ"ְך ֲעַד"ׁש ּבְ ּדְ



34

כל הזכויות שמורות

35

כל הזכויות שמורות

ר  ִמְצַרִים ֶעׂשֶ ְצִרים ּבְ קּו ַהּמִ ּלָ ה אֹוֵמר ׁשֶ ִין ַאּתָ ִליִלי אֹוֵמר, ִמּנַ י יֹוֵסי ַהּגְ ַרּבִ
ים  ִמְצַרִים ָמה הּוא אֹוֵמר, ַוּיֹאְמרּו ַהַחְרֻטּמִ ים ַמּכֹות. ּבְ ִ ם1 ָלקּו ֲחִמּשׁ ַמּכֹות ְוַעל ַהּיָ
ד  ָרֵאל ֶאת ַהּיָ ְרא ִיׂשְ ם ָמה הּוא אֹוֵמר, ַוּיַ ע ֱאֹלִהים ִהיא. ְוַעל ַהּיָ ְרֹעה ֶאְצּבַ ֶאל ּפַ
ה  יהָֹוה ּוְבמׁשֶ ֲאִמינּו ּבַ יְראּו ָהָעם ֶאת ְיהָֹוה ַוּיַ ִמְצַרִים ַוּיִ ה ְיהָֹוה ּבְ ר ָעׂשָ דֹוָלה ֲאׁשֶ ַהּגְ
ר ַמּכֹות  ִמְצַרִים ָלקּו ֶעׂשֶ ה, ּבְ ר ַמּכֹות. ֱאמֹור ֵמַעּתָ ע ֶעׂשֶ ה ָלקּו ּבְֶאְצּבַ ּמָ ַעְבּדֹו. ּכַ

ים ַמּכֹות: ִ ם ָלקּו ֲחִמּשׁ ְוַעל ַהּיָ

קריעת הים - סיום יציאת מצרים
ַעל ְצפֹן  ם ִלְפֵני ּבַ ין ִמְגּדֹל ּוֵבין ַהּיָ י ַהִחירֹת ּבֵ בּו ְוַיֲחנּו ִלְפֵני ּפִ ָרֵאל ְוָיׁשֻ ֵני ִיׂשְ ר ֶאל ּבְ ּבֵ אמֹר: ּדַ ה ּלֵ ר ְיהָֹוה ֶאל מֹׁשֶ ַוְיַדּבֵ
ְרעֹה ְוָרַדף  י ֶאת ֵלב ּפַ ְקּתִ ר: ְוִחּזַ ְדּבָ ָאֶרץ ָסַגר ֲעֵליֶהם ַהּמִ ָרֵאל ְנֻבִכים ֵהם ּבָ ְרעֹה ִלְבֵני ִיׂשְ ם: ְוָאַמר ּפַ ִנְכחֹו ַתֲחנּו ַעל ַהּיָ
ָהֵפְך  י ָבַרח ָהָעם ַוּיֵ ד ְלֶמֶלְך ִמְצַרִים ּכִ ּגַ ֲעׂשּו ֵכן: ַוּיֻ י ֲאִני ְיהָֹוה ַוּיַ ַפְרעֹה ּוְבָכל ֵחילֹו ְוָיְדעּו ִמְצַרִים ּכִ ְבָדה ּבְ ַאֲחֵריֶהם ְוִאּכָ
ְאסֹר ֶאת ִרְכּבֹו ְוֶאת ַעּמֹו ָלַקח  ָרֵאל ֵמָעְבֵדנּו: ַוּיֶ ְחנּו ֶאת ִיׂשְ ּלַ י ׁשִ ינּו ּכִ ְרעֹה ַוֲעָבָדיו ֶאל ָהָעם ַוּיֹאְמרּו ַמה ּזֹאת ָעׂשִ ְלַבב ּפַ
ְרּדֹף  ְרעֹה ֶמֶלְך ִמְצַרִים ַוּיִ ק ְיהָֹוה ֶאת ֵלב ּפַ ּלֹו: ַוְיַחּזֵ ם ַעל ּכֻ ִלׁשִ חּור ְוכֹל ֶרֶכב ִמְצָרִים ְוׁשָ ׁש ֵמאֹות ֶרֶכב ּבָ ח ׁשֵ ּקַ ִעּמֹו: ַוּיִ
ל סּוס ֶרֶכב  ם ּכָ יגּו אֹוָתם חִֹנים ַעל ַהּיָ ּשִׂ פּו ִמְצַרִים ַאֲחֵריֶהם ַוּיַ ְרּדְ ָיד ָרָמה: ַוּיִ ָרֵאל יְֹצִאים ּבְ ָרֵאל ּוְבֵני ִיׂשְ ֵני ִיׂשְ ַאֲחֵרי ּבְ
ה ִמְצַרִים נֵֹסַע  ָרֵאל ֶאת ֵעיֵניֶהם ְוִהּנֵ אּו ְבֵני ִיׂשְ ׂשְ ַעל ְצפֹן: ּוַפְרעֹה ִהְקִריב ַוּיִ י ַהִחירֹת ִלְפֵני ּבַ יו ְוֵחילֹו ַעל ּפִ ְרעֹה ּוָפָרׁשָ ּפַ
נּו ָלמּות  ִמְצַרִים ְלַקְחּתָ ִלי ֵאין ְקָבִרים ּבְ ה ַהִמּבְ ָרֵאל ֶאל ְיהָֹוה: ַוּיֹאְמרּו ֶאל מֹׁשֶ ְצֲעקּו ְבֵני ִיׂשְ יְראּו ְמאֹד ַוּיִ ַאֲחֵריֶהם ַוּיִ
ּנּו ְוַנַעְבָדה  ְרנּו ֵאֶליָך ְבִמְצַרִים ֵלאמֹר ֲחַדל ִמּמֶ ּבַ ר ּדִ ָבר ֲאׁשֶ ְצָרִים: ֲהלֹא ֶזה ַהּדָ נּו ְלהֹוִציָאנּו ִמּמִ יָת ּלָ ר ַמה ּזֹאת ָעׂשִ ְדּבָ ּמִ ּבַ
בּו ּוְראּו ֶאת ְיׁשּוַעת  יָראּו ִהְתַיּצְ ה ֶאל ָהָעם ַאל ּתִ ר: ַוּיֹאֶמר מֹׁשֶ ְדּבָ ּמִ ֵתנּו ּבַ י טֹוב ָלנּו ֲעבֹד ֶאת ִמְצַרִים ִמּמֻ ֶאת ִמְצָרִים ּכִ
ֵחם ָלֶכם  ר ְרִאיֶתם ֶאת ִמְצַרִים ַהּיֹום לֹא תִֹסיפּו ִלְראָֹתם עֹוד ַעד עֹוָלם: ְיהָֹוה ִיּלָ י ֲאׁשֶ ה ָלֶכם ַהּיֹום ּכִ ר ַיֲעׂשֶ ְיהָֹוה ֲאׁשֶ
ָך ּוְנֵטה ֶאת  ה ָהֵרם ֶאת ַמּטְ עּו: ְוַאּתָ ָרֵאל ְוִיּסָ ֵני ִיׂשְ ר ֶאל ּבְ ּבֵ ְצַעק ֵאָלי ּדַ ה ַמה ּתִ ֲחִריׁשּון: פ ַוּיֹאֶמר ְיהָֹוה ֶאל מֹׁשֶ ם ּתַ ְוַאּתֶ
ְבָדה  ק ֶאת ֵלב ִמְצַרִים ְוָיבֹאּו ַאֲחֵריֶהם ְוִאּכָ ה: ַוֲאִני ִהְנִני ְמַחּזֵ ׁשָ ּבָ ּיַ ם ּבַ תֹוְך ַהּיָ ָרֵאל ּבְ ם ּוְבָקֵעהּו ְוָיבֹאּו ְבֵני ִיׂשְ ָיְדָך ַעל ַהּיָ
ַמְלַאְך  ע  ּסַ ַוּיִ יו:  ּוְבָפָרׁשָ ִרְכּבֹו  ּבְ ַפְרעֹה  ּבְ ְבִדי  ִהּכָ ּבְ ְיהָֹוה  ֲאִני  י  ּכִ ִמְצַרִים  ְוָיְדעּו  יו:  ּוְבָפָרׁשָ ִרְכּבֹו  ּבְ ֵחילֹו  ּוְבָכל  ַפְרעֹה  ּבְ
ין ַמֲחֵנה  בֹא ּבֵ ֲעמֹד ֵמַאֲחֵריֶהם: ַוּיָ ֵניֶהם ַוּיַ ע ַעּמּוד ֶהָעָנן ִמּפְ ּסַ ֶלְך ֵמַאֲחֵריֶהם ַוּיִ ָרֵאל ַוּיֵ ָהֱאלִֹהים ַההֵֹלְך ִלְפֵני ַמֲחֵנה ִיׂשְ
ה ֶאת ָידֹו ַעל  ט מֹׁשֶ ְיָלה: ַוּיֵ ל ַהּלָ ְיָלה ְולֹא ָקַרב ֶזה ֶאל ֶזה ּכָ ֶאר ֶאת ַהּלָ ְך ַוּיָ ָרֵאל ַוְיִהי ֶהָעָנן ְוַהחֹׁשֶ ִמְצַרִים ּוֵבין ַמֲחֵנה ִיׂשְ
תֹוְך  ָרֵאל ּבְ בֹאּו ְבֵני ִיׂשְ ִים: ַוּיָ ְקעּו ַהּמָ ּבָ ם ֶלָחָרָבה ַוּיִ ם ֶאת ַהּיָ ׂשֶ ְיָלה ַוּיָ ל ַהּלַ ה ּכָ רּוַח ָקִדים ַעּזָ ם ּבְ ם ַוּיֹוֶלְך ְיהָֹוה ֶאת ַהּיָ ַהּיָ
יו ֶאל  ְרעֹה ִרְכּבֹו ּוָפָרׁשָ בֹאּו ַאֲחֵריֶהם ּכֹל סּוס ּפַ פּו ִמְצַרִים ַוּיָ ְרּדְ מֹאָלם: ַוּיִ ִים ָלֶהם חָֹמה ִמיִמיָנם ּוִמּשְׂ ה ְוַהּמַ ׁשָ ּבָ ּיַ ם ּבַ ַהּיָ
ַסר ֵאת  ָהם ֵאת ַמֲחֵנה ִמְצָרִים: ַוּיָ ַעּמּוד ֵאׁש ְוָעָנן ַוּיָ ֵקף ְיהָֹוה ֶאל ַמֲחֵנה ִמְצַרִים ּבְ ׁשְ מֶֹרת ַהּבֶֹקר ַוּיַ ַאׁשְ ם: ַוְיִהי ּבְ ּתֹוְך ַהּיָ
ִמְצָרִים: פ ַוּיֹאֶמר ְיהָֹוה ֶאל  י ְיהָֹוה ִנְלָחם ָלֶהם ּבְ ָרֵאל ּכִ ֵני ִיׂשְ ְכֵבֻדת ַוּיֹאֶמר ִמְצַרִים ָאנּוָסה ִמּפְ בָֹתיו ַוְיַנֲהֵגהּו ּבִ אַֹפן ַמְרּכְ
ם ִלְפנֹות  ב ַהּיָ ׁשָ ם ַוּיָ ה ֶאת ָידֹו ַעל ַהּיָ ט מֹׁשֶ יו: ַוּיֵ ָרׁשָ ִים ַעל ִמְצַרִים ַעל ִרְכּבֹו ְוַעל ּפָ בּו ַהּמַ ם ְוָיׁשֻ ה ְנֵטה ֶאת ָיְדָך ַעל ַהּיָ מֹׁשֶ
ים  ָרׁשִ ִים ַוְיַכּסּו ֶאת ָהֶרֶכב ְוֶאת ַהּפָ בּו ַהּמַ ׁשֻ ם: ַוּיָ תֹוְך ַהּיָ ּבֶֹקר ְלֵאיָתנֹו ּוִמְצַרִים ָנִסים ִלְקָראתֹו ַוְיַנֵער ְיהָֹוה ֶאת ִמְצַרִים ּבְ
ִים ָלֶהם  ם ְוַהּמַ תֹוְך ַהּיָ ה ּבְ ׁשָ ּבָ ָרֵאל ָהְלכּו ַבּיַ ֶהם ַעד ֶאָחד: ּוְבֵני ִיׂשְ ַאר ּבָ ם לֹא ִנׁשְ ּיָ ִאים ַאֲחֵריֶהם ּבַ ְרעֹה ַהּבָ ְלכֹל ֵחיל ּפַ
ַפת  ָרֵאל ֶאת ִמְצַרִים ֵמת ַעל ׂשְ ְרא ִיׂשְ ד ִמְצָרִים ַוּיַ ָרֵאל ִמּיַ ּיֹום ַההּוא ֶאת ִיׂשְ ע ְיהָֹוה ּבַ מֹאָלם: ַוּיֹוׁשַ חָֹמה ִמיִמיָנם ּוִמּשְׂ

ה ַעְבּדֹו יהָֹוה ּוְבמֹׁשֶ ֲאִמינּו ּבַ יְראּו ָהָעם ֶאת ְיהָֹוה ַוּיַ ִמְצַרִים ַוּיִ ה ְיהָֹוה ּבְ ר ָעׂשָ דָֹלה ֲאׁשֶ ד ַהּגְ ָרֵאל ֶאת ַהּיָ ְרא ִיׂשְ ם: ַוּיַ ַהּיָ
 

רּוְך הּוא ַעל  דֹוׁש ּבָ ֵהִביא ַהּקָ ה ׁשֶ ה ּוַמּכָ ל ַמּכָ ּכָ ִין ׁשֶ י ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר, ִמּנַ ַרּבִ
ם ֲחרֹון ַאּפֹו ֶעְבָרה  ח ּבָ ּלַ ֱאַמר: ְיׁשַ ּנֶ ע ַמּכֹות. ׁשֶ ל ַאְרּבַ ִמְצַרִים ָהְיָתה ׁשֶ ְצִרים ּבְ ַהּמִ

ַלַחת ַמְלֲאֵכי ָרִעים.  ָוַזַעם ְוָצָרה ִמׁשְ

ע.  ַלַחת ַמְלֲאֵכי ָרִעים ַאְרּבַ ֹלׁש. ִמׁשְ ִים. ְוָצָרה ׁשָ ּתַ ֶעְבָרה ַאַחת. ָוַזַעם ׁשְ

ם ָלקּו ָמאַתִים ַמּכֹות1: ִעים ַמּכֹות ְוַעל ַהּיָ ִמְצַרִים ָלקּו ַאְרּבָ ה: ּבְ ֱאמֹור ֵמַעּתָ

רּוְך הּוא ַעל  דֹוׁש ּבָ ֵהִביא ַהּקָ ה ׁשֶ ה ּוַמּכָ ל ַמּכָ ּכָ ִין ׁשֶ י ֲעִקיָבא אֹוֵמר, ִמּנַ ַרּבִ
ם ֲחרֹון ַאּפֹו ֶעְבָרה  ח ּבָ ּלַ ֱאַמר, ְיׁשַ ּנֶ ל ָחֵמׁש ַמּכֹות. ׁשֶ ִמְצַרִים ָהְיָתה ׁשֶ ְצִרים ּבְ ַהּמִ

ַלַחת ַמְלֲאֵכי ָרִעים. ָוַזַעם ְוָצָרה ִמׁשְ

ַלַחת ַמְלֲאֵכי ָרִעים  ע. ִמׁשְ ֹלׁש. ְוָצָרה ַאְרּבַ ִים. ָוַזַעם ׁשָ ּתַ ֲחרֹון ַאּפֹו ַאַחת. ֶעְבָרה ׁשְ
ָחֵמׁש. 

ּוָמאַתִים  ים  ִ ֲחִמּשׁ ָלקּו  ם  ַהּיָ ְוַעל  ַמּכֹות  ים  ִ ֲחִמּשׁ ָלקּו  ִמְצַרִים  ּבְ ה:  ֵמַעּתָ ֱאמֹור 
ַמּכֹות:

תהלים
ַע  ֶהם ָערֹב ַוּיֹאְכֵלם ּוְצַפְרּדֵ ח ּבָ ּלַ יּון: ְיׁשַ ּתָ ל ִיׁשְ ֲהפְֹך ְלָדם ְיאֵֹריֶהם ְונְֹזֵליֶהם ּבַ ֵדה צַֹען: ַוּיַ ׂשְ ִמְצַרִים אֹתֹוָתיו ּומֹוְפָתיו ּבִ ם ּבְ ר ׂשָ ֲאׁשֶ
ִפים:  ִעיָרם ּוִמְקֵניֶהם ָלְרׁשָ ָרד ּבְ ר ַלּבָ ְסּגֵ ֲחָנַמל: ַוּיַ ְקמֹוָתם ּבַ ְפָנם ְוׁשִ ָרד ּגַ ּבָ ה: ַיֲהרֹג ּבַ ן ֶלָחִסיל ְיבּוָלם ִויִגיָעם ָלַאְרּבֶ ּתֵ ִחיֵתם: ַוּיִ ׁשְ ַוּתַ
ְך  יר: ַוּיַ ֶבר ִהְסּגִ ָתם ַלּדֶ ם ְוַחּיָ ֶות ַנְפׁשָ ְך ִמּמָ ס ָנִתיב ְלַאּפֹו לֹא ָחׂשַ ַלַחת ַמְלֲאֵכי ָרִעים: ְיַפּלֵ ם ֲחרֹון ַאּפֹו ֶעְבָרה ָוַזַעם ְוָצָרה ִמׁשְ ח ּבָ ּלַ ְיׁשַ
ה  ּסָ ְנֵחם ָלֶבַטח ְולֹא ָפָחדּו ְוֶאת אֹוְיֵביֶהם ּכִ ר: ַוּיַ ְדּבָ ּמִ ֵעֶדר ּבַ ּצֹאן ַעּמֹו ַוְיַנֲהֵגם ּכַ ע ּכַ ּסַ ָאֳהֵלי ָחם: ַוּיַ ית אֹוִנים ּבְ ִמְצָרִים ֵראׁשִ כֹור ּבְ ל ּבְ ּכָ

בּול ָקְדׁשֹו ַהר ֶזה ָקְנָתה ְיִמינֹו: ם: ַוְיִביֵאם ֶאל ּגְ ַהּיָ
ָמרּו ֶאת דבריו  ְולֹא  ְך  ְחׁשִ ַוּיַ ְך  חֹׁשֶ ַלח  ׁשָ ָחם:  ֶאֶרץ  ּבְ ּומְֹפִתים  ְבֵרי אֹתֹוָתיו  ּדִ ָבם  מּו  ׂשָ ּבֹו:  ַחר  ּבָ ר  ֲאׁשֶ ַאֲהרֹן  ַעְבּדֹו  ה  ַלח מֹׁשֶ ׁשָ
בּוָלם: ָנַתן  ָכל ּגְ ים ּבְ ּנִ בֹא ָערֹב ּכִ ַחְדֵרי ַמְלֵכיֶהם: ָאַמר ַוּיָ ִעים ּבְ ַרץ ַאְרָצם ְצַפְרּדְ ָגָתם: ׁשָ ֶמת ֶאת ּדְ ָברֹו: ָהַפְך ֶאת ֵמיֵמיֶהם ְלָדם ַוּיָ ּדְ
ב  ל ֵעׂשֶ ר: ַוּיֹאַכל ּכָ ה ְוֶיֶלק ְוֵאין ִמְסּפָ בֹא ַאְרּבֶ בּוָלם: ָאַמר ַוּיָ ר ֵעץ ּגְ ּבֵ ְפָנם ּוְתֵאָנָתם ַוְיׁשַ ְך ּגַ ַאְרָצם: ַוּיַ ָרד ֵאׁש ֶלָהבֹות ּבְ ֵמיֶהם ּבָ ׁשְ ּגִ
ַמח ִמְצַרִים  ל: ׂשָ ָבָטיו ּכֹוׁשֵ ׁשְ ֶכֶסף ְוָזָהב ְוֵאין ּבִ ית ְלָכל אֹוָנם: ַוּיֹוִציֵאם ּבְ ַאְרָצם ֵראׁשִ כֹור ּבְ ל ּבְ ְך ּכָ ִרי ַאְדָמָתם: ַוּיַ ַאְרָצם ַוּיֹאַכל ּפְ ּבְ

ם ֲעֵליֶהם: ְחּדָ י ָנַפל ּפַ ֵצאָתם ּכִ ּבְ
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קֹום ָעֵלינּו: ה ַמֲעלֹות טֹובֹות ַלּמָ ּמָ ּכַ

נּו: ּיֵ ָפִטים ּדַ ה ָבֶהם ׁשְ ְצַרִים, ְוֹלא ָעׂשָ ִאּלּו הֹוִציָאנּו ִמּמִ

נּו: ּיֵ ה ֵבאֹלֵהיֶהם ּדַ ָפִטים, ְוֹלא ָעׂשָ ה ָבֶהם ׁשְ ִאּלּו ָעׂשָ

נּו: ּיֵ כֹוֵריֶהם ּדַ ה ֵבאֹלֵהיֶהם, ְוֹלא ָהַרג ֶאת ּבְ ִאּלּו ָעׂשָ

נּו: ּיֵ כֹוֵריֶהם, ְוֹלא ָנַתן ָלנּו ֶאת ָממֹוָנם ּדַ ִאּלּו ָהַרג ֶאת ּבְ

נּו: ּיֵ ם ּדַ ִאּלּו ָנַתן ָלנּו ֶאת ָממֹוָנם, ְוֹלא ָקַרע ָלנּו ֶאת ַהּיָ

נּו: ּיֵ ָחָרָבה ּדַ ם, ְוֹלא ֶהֱעִביָרנּו ְבתֹוכֹו ּבֶ ִאּלּו ָקַרע ָלנּו ֶאת ַהּיָ

נּו: ּיֵ תֹוכֹו ּדַ ע ָצֵרינּו ּבְ ּקַ ָחָרָבה, ְוֹלא ׁשִ ִאּלּו ֶהֱעִביָרנּו ְבתֹוכֹו ּבֶ

נּו: ּיֵ ָנה ּדַ ִעים ׁשָ ר ַאְרּבָ ְדּבָ ּמִ נּו ּבַ ק ָצְרֵכּ תֹוכֹו, ְוֹלא ִסּפֵ ע ָצֵרינּו ּבְ ּקַ ִאּלּו ׁשִ

נּו: ּיֵ ן ּדַ ָנה, ְוֹלא ֶהֱאִכיָלנּו ֶאת ַהּמָ ִעים ׁשָ ר ַאְרּבָ ְדּבָ ּמִ נּו ּבַ ק ָצְרֵכּ ִאּלּו ִסּפֵ

נּו: ּיֵ ת ּדַ ּבָ ַ ן, ְוֹלא ָנַתן ָלנּו ֶאת ַהּשׁ ִאּלּו ֶהֱאִכיָלנּו ֶאת ַהּמָ

נּו: ּיֵ ת, ְוֹלא ֵקְרָבנּו ִלְפֵני ַהר ִסיַני ּדַ ּבָ ַ ִאּלּו ָנַתן ָלנּו ֶאת ַהּשׁ

נּו: ּיֵ ִאּלּו ֵקְרָבנּו ִלְפֵני ַהר ִסיַני, ְוֹלא ָנַתן ָלנּו ֶאת ַהּתֹוָרה ּדַ

נּו: ּיֵ ָרֵאל ּדַ ִאּלּו ָנַתן ָלנּו ֶאת ַהּתֹוָרה, ְוֹלא ִהְכִניָסנּו ְלֶאֶרץ ִיׂשְ

נּו: ּיֵ ִחיָרה ּדַ ית ַהּבְ ָרֵאל, ְוֹלא ָבָנה ָלנּו ֶאת ּבֵ ִאּלּו ִהְכִניָסנּו ְלֶאֶרץ ִיׂשְ

קֹום ָעֵלינּו.  ֶלת ַלּמָ פּוָלה ּוְמֻכּפֶ ה טֹוָבה ּכְ ה ְוַכּמָ ּמָ ַעל ַאַחת ּכַ

ְצַרִים.  הֹוִציָאנּו ִמּמִ ׁשֶ

ָפִטים.  ה ָבֶהם ׁשְ ְוָעׂשָ

ה ֵבאֹלֵהיֶהם.  ְוָעׂשָ

כֹוֵריֶהם.  ְוָהַרג ֶאת ּבְ

ְוָנַתן ָלנּו ֶאת ָממֹוָנם. 

ם.  ְוָקַרע ָלנּו ֶאת ַהּיָ

ָחָרָבה.  תֹוכֹו ּבֶ ְוֶהֱעִביָרנּו ּבְ

תֹוכֹו.  ע ָצֵרינּו ּבְ ּקַ ְוׁשִ

ָנה.  ִעים ׁשָ ר ַאְרּבָ ְדּבָ ּמִ נּו ּבַ ק ָצְרֵכּ ְוִסּפֵ

ן.  ְוֶהֱאִכיָלנּו ֶאת ַהּמָ

ת.  ּבָ ַ ְוָנַתן ָלנּו ֶאת ַהּשׁ

ְוֵקְרָבנּו ִלְפֵני ַהר ִסיַני. 

ְוָנַתן ָלנּו ֶאת ַהּתֹוָרה. 

ָרֵאל.  ְוִהְכִניָסנּו ְלֶאֶרץ ִיׂשְ

ל ֲעֹונֹוֵתינּו: ר ַעל ּכָ ִחיָרה ְלַכּפֵ ית ַהּבְ ּוָבָנה ָלנּו ֶאת ּבֵ
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ַסח ֹלא  ּפֶ ה ְדָבִרים ֵאּלּו ּבַ ֹלׁשָ ּלֹא ָאַמר ׁשְ ל ׁשֶ ְמִליֵאל ָהָיה אֹוֵמר1, ּכָ ן ּגַ ַרּבָ
ָיָצא ְיֵדי חֹוָבתֹו, ְוֵאּלּו ֵהן: 

ה. ּוָמרֹור: ַסח. ַמּצָ ּפֶ
במקדש: 

ָאנּו אֹוְכִלים ַעל ׁשּום ָמה. ַסח ֶזה ׁשֶ ּפֶ
אם אין מקדש: 

ם ַעל ׁשּום ָמה.  ׁש ָהָיה ַקּיָ ְקּדָ ית ַהּמִ ּבֵ ְזַמן ׁשֶ ָהיּו ֲאבֹוֵתינּו אֹוְכִלים ּבִ ַסח ׁשֶ ּפֶ

ם  ֱאַמר, ַוֲאַמְרּתֶ ּנֶ ִמְצַרִים. ׁשֶ י ֲאבֹוֵתינּו ּבְ ּתֵ רּוְך הּוא ַעל ּבָ דֹוׁש ּבָ ַסח ַהּקָ ּפָ ַעל ׁשּום ׁשֶ
ָנְגּפֹו ֶאת ִמְצַרִים  ִמְצַרִים ּבְ ָרֵאל ּבְ י ְבֵני ִיׂשְ ּתֵ ַסח ַעל ּבָ ר ּפָ ַסח הּוא ַליהָֹוה ֲאׁשֶ ֶזַבח ּפֶ

ֲחוּו: ּתַ ּקֹד ָהָעם ַוִיׁשְ יל ַוּיִ ינּו ִהּצִ ּתֵ ְוֶאת ּבָ

ֵהן,  ְוֵאּלּו  חֹוָבתֹו,  ְיֵדי  ָיָצא  ַסח, ֹלא  ַבּפֶ ֵאּלּו  ְדָבִרים  ה  ֹלׁשָ ׁשְ ָאַמר  ּלֹא  ׁשֶ ל  ּכָ אֹוֵמר,  ָהָיה  ְמִליֵאל  ּגַ ן  ַרּבָ משנה ה: 
ְגֲאלּו ֲאבֹוֵתינּו  ּנִ ה, ַעל ׁשּום ׁשֶ י ֲאבֹוֵתינּו ְבִמְצָרִים. ַמּצָ ּתֵ קֹום ַעל ּבָ ַסח ַהּמָ ּפָ ַסח, ַעל ׁשּום ׁשֶ ה, ּוָמרֹור. ּפֶ ַסח, ַמּצָ ּפֶ
ב ָאָדם ִלְראֹות ֶאת ַעְצמֹו  ָכל ּדֹור ָודֹור ַחּיָ י ֲאבֹוֵתינּו ְבִמְצָרִים. ּבְ ְצִרים ֶאת ַחּיֵ ְררּו ַהּמִ ּמֵ ְצָרִים. ָמרֹור, ַעל ׁשּום ׁשֶ ִמּמִ
ָרִים.  ְצִ ֵצאִתי ִמּמִ ה ה' ִלי ּבְ ֲעבּור ֶזה ָעׂשָ ּיֹום ַההּוא ֵלאמֹר, ּבַ ּבַ ְדּתָ ְלִבְנָך  ְוִהּגַ ֱאַמר,  ּנֶ ְצַרִים, ׁשֶ ִאּלּו הּוא ָיָצא ִמּמִ ּכְ
ה ַלֲאבֹוֵתינּו  ָעׂשָ ס, ְלִמי ׁשֶ ה, ּוְלַקּלֵ ר, ְלָבֵרְך, ְלַעּלֵ ַח, ְלָפֵאר, ְלרֹוֵמם, ְלַהּדֵ ּבֵ ל, ְלׁשַ ִבין ְלהֹודֹות, ְלַהּלֵ ְלִפיָכְך ֲאַנְחנּו ַחּיָ
דֹול,  ְמָחה, ּוֵמֵאֶבל ְליֹום טֹוב, ּוֵמֲאֵפָלה ְלאֹור ּגָ גֹון ְלׂשִ ים ָהֵאּלּו, הֹוִציָאנּו ֵמַעְבדּות ְלֵחרּות, ִמּיָ ּסִ ל ַהּנִ ְוָלנּו ֶאת ּכָ

ה. ְונֹאַמר ְלָפָניו, ַהְללּוָיּה: ְעּבּוד ִלְגֻאּלָ ִ ּוִמּשׁ
דברי ה' אל משה בראש חדש ניסן, לפני יציאת מצרים.

ם ְוָנְתנּו  ִים: ְוָלְקחּו ִמן ַהּדָ ין ָהַעְרּבָ ָרֵאל ּבֵ ֲחטּו אֹתֹו ּכֹל ְקַהל ֲעַדת ִיׂשְ ה ְוׁשָ ר יֹום ַלחֶֹדׁש ַהּזֶ ָעה ָעׂשָ ֶמֶרת ַעד ַאְרּבָ ְוָהָיה ָלֶכם ְלִמׁשְ
ה ְצִלי ֵאׁש ּוַמּצֹות ַעל ְמרִֹרים  ְיָלה ַהּזֶ ּלַ ר ּבַ ׂשָ ֶהם: ְוָאְכלּו ֶאת ַהּבָ ר יֹאְכלּו אֹתֹו ּבָ ים ֲאׁשֶ ּתִ קֹוף ַעל ַהּבָ ׁשְ זּוזֹת ְוַעל ַהּמַ י ַהּמְ ּתֵ ַעל ׁשְ
ּנּו ַעד ּבֶֹקר ְוַהּנָֹתר  ָרָעיו ְוַעל ִקְרּבֹו: ְולֹא תֹוִתירּו ִמּמֶ י ִאם ְצִלי ֵאׁש רֹאׁשֹו ַעל ּכְ ִים ּכִ ּמָ ל ּבַ ָ ל ְמֻבּשׁ ּנּו ָנא ּוָבׁשֵ יֹאְכֻלהּו: ַאל ּתֹאְכלּו ִמּמֶ
זֹון  ִחּפָ ּבְ אֹתֹו  ם  ַוֲאַכְלּתֶ ֶיְדֶכם  ּבְ ְלֶכם  ּוַמּקֶ ַרְגֵליֶכם  ּבְ ַנֲעֵליֶכם  ֲחֻגִרים  ָמְתֵניֶכם  אֹתֹו  ּתֹאְכלּו  ְוָכָכה  רֹפּו:  ׂשְ ּתִ ֵאׁש  ּבָ ּבֶֹקר  ַעד  ּנּו  ִמּמֶ
ִמְצַרִים  ּוְבָכל ֱאלֵֹהי  ֵהָמה  ּבְ ְוַעד  ֵמָאָדם  ִמְצַרִים  ֶאֶרץ  ּבְ כֹור  ּבְ ָכל  יִתי  ְוִהּכֵ ה  ַהּזֶ ְיָלה  ּלַ ּבַ ִמְצַרִים  ְבֶאֶרץ  י  ְוָעַבְרּתִ ַליהָֹוה:  ַסח הּוא  ּפֶ
י ֲעֵלֶכם ְולֹא ִיְהֶיה ָבֶכם  ם ּוָפַסְחּתִ ם ְוָרִאיִתי ֶאת ַהּדָ ם ׁשָ ר ַאּתֶ ים ֲאׁשֶ ּתִ ם ָלֶכם ְלאֹת ַעל ַהּבָ ָפִטים ֲאִני ְיהָֹוה: ְוָהָיה ַהּדָ ה ׁשְ ֶאֱעׂשֶ
ְבַעת  הּו: ׁשִ ָחּגֻ ת עֹוָלם ּתְ רֹון ְוַחּגֶֹתם אֹתֹו ַחג ַליהָֹוה ְלדֹרֵֹתיֶכם ֻחּקַ ה ָלֶכם ְלִזּכָ ֶאֶרץ ִמְצָרִים: ְוָהָיה ַהּיֹום ַהּזֶ ַהּכִֹתי ּבְ ִחית ּבְ ֶנֶגף ְלַמׁשְ
ָרֵאל ִמּיֹום ָהִראׁשֹן  ׂשְ ֶפׁש ַהִהוא ִמּיִ ל אֵֹכל ָחֵמץ ְוִנְכְרָתה ַהּנֶ י ּכָ יֶכם ּכִ ּתֵ אֹר ִמּבָ יתּו ּשְׂ ּבִ ׁשְ ּיֹום ָהִראׁשֹון ּתַ ָיִמים ַמּצֹות ּתֹאֵכלּו ַאְך ּבַ

ִבִעי: ְ ַעד יֹום ַהּשׁ
 

ָאנּו אֹוְכִלים ַעל ׁשּום ָמה.  ה זּו ׁשֶ ַמּצָ

ְגָלה ֲעֵליֶהם ֶמֶלְך  ּנִ ל ֲאבֹוֵתינּו ְלַהֲחִמיץ ַעד ׁשֶ ֵצָקם ׁשֶ יק ּבְ ּלֹא ִהְסּפִ ַעל1 ׁשּום ׁשֶ
ר הֹוִציאּו  ֵצק ֲאׁשֶ ֱאַמר, ַוּיֹאפּו ֶאת ַהּבָ ּנֶ רּוְך הּוא ּוְגָאָלם. ׁשֶ דֹוׁש ּבָ ָלִכים ַהּקָ ַמְלֵכי ַהּמְ
ְצַרִים ְוֹלא ָיְכלּו ְלִהְתַמְהֵמּהַ ְוַגם  י גְֹרׁשּו ִמּמִ י ֹלא ָחֵמץ ּכִ ְצַרִים ֻעּגֹת ַמּצֹות ּכִ ִמּמִ

ֵצָדה ֹלא ָעשֹּו ָלֶהם:

הגרוש ממצרים
ם  ם צֹאְנֶכם ּגַ ְרֶכם: ּגַ ַדּבֶ ָרֵאל ּוְלכּו ִעְבדּו ֶאת ְיהָֹוה ּכְ ֵני ִיׂשְ ם ּבְ ם ּגַ ם ַאּתֶ י ּגַ אּו ִמּתֹוְך ַעּמִ ה ּוְלַאֲהרֹן ַלְיָלה ַוּיֹאֶמר קּומּו ּצְ ְקָרא ְלמֹׁשֶ ַוּיִ
נּו ֵמִתים:  ּלָ י ָאְמרּו ּכֻ ָחם ִמן ָהָאֶרץ ּכִ ּלְ ֱחַזק ִמְצַרִים ַעל ָהָעם ְלַמֵהר ְלׁשַ ם אִֹתי: ַוּתֶ ם ּגַ ם ָוֵלכּו ּוֵבַרְכּתֶ ְרּתֶ ּבַ ר ּדִ ֲאׁשֶ ַקְרֶכם ְקחּו ּכַ ּבְ
ֵלי  ְצַרִים ּכְ ֲאלּו ִמּמִ ׁשְ ה ַוּיִ ְדַבר מֹׁשֶ ָרֵאל ָעׂשּו ּכִ ְכָמם: ּוְבֵני ִיׂשְ ְמלָֹתם ַעל ׁשִ ׂשִ ֲארָֹתם ְצֻררֹת ּבְ ֵצקֹו ֶטֶרם ֶיְחָמץ ִמׁשְ א ָהָעם ֶאת ּבְ ּשָׂ ַוּיִ
ָרֵאל ֵמַרְעְמֵסס ֻסּכָֹתה  ְסעּו ְבֵני ִיׂשְ לּו ֶאת ִמְצָרִים: פ ַוּיִ ִאלּום ַוְיַנּצְ ׁשְ ֵעיֵני ִמְצַרִים ַוּיַ ָמלֹת: ַויהָֹוה ָנַתן ֶאת ֵחן ָהָעם ּבְ ֶכֶסף ּוְכֵלי ָזָהב ּוׂשְ
ר הֹוִציאּו  ֵצק ֲאׁשֶ ֵבד ְמאֹד: ַוּיֹאפּו ֶאת ַהּבָ ם ְוצֹאן ּוָבָקר ִמְקֶנה ּכָ ף: ְוַגם ֵעֶרב ַרב ָעָלה ִאּתָ ָבִרים ְלַבד ִמּטָ ׁש ֵמאֹות ֶאֶלף ַרְגִלי ַהּגְ ׁשֵ ּכְ

ְצַרִים ְולֹא ָיְכלּו ְלִהְתַמְהֵמּהַ ְוַגם ֵצָדה לֹא ָעׂשּו ָלֶהם: י גְֹרׁשּו ִמּמִ י לֹא ָחֵמץ ּכִ ְצַרִים ֻעגֹת ַמּצֹות ּכִ ִמּמִ
פרשת מסעי:

ל  ּכָ ְלֵעיֵני  ָרָמה  ָיד  ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ ְבֵני  ָיְצאּו  ַסח  ַהּפֶ ֳחַרת  ִמּמָ ָהִראׁשֹון  ַלחֶֹדׁש  יֹום  ר  ָעׂשָ ה  ָ ֲחִמּשׁ ּבַ ָהִראׁשֹון  חֶֹדׁש  ּבַ ֵמַרְעְמֵסס  ְסעּו  ַוּיִ
ָפִטים: ה ְיהָֹוה ׁשְ כֹור ּוֵבאלֵֹהיֶהם ָעׂשָ ל ּבְ ֶהם ּכָ ה ְיהָֹוה ּבָ ר ִהּכָ ִרים ֵאת ֲאׁשֶ ִמְצָרִים: ּוִמְצַרִים ְמַקּבְ

ברכות ט.
אמר רבי אבא: הכל מודים, כשנגאלו ישראל ממצרים - לא 
נגאלו אלא בערב, שנאמר הוציאך ה' אלהיך ממצרים לילה, 
וכשיצאו - לא יצאו אלא ביום, שנאמר ממחרת הפסח יצאו 
רבי  חפזון;  שעת  על   - נחלקו  מה  על  רמה.  ביד  ישראל  בני 
ורבי  דמצרים,  חפזון   - חפזון  מאי  סבר:  עזריה  בן  אלעזר 
הכי:  נמי  תניא  דישראל.  חפזון   - חפזון  מאי  סבר:  עקיבא 
הוציאך ה' אלהיך ממצרים לילה - וכי בלילה יצאו? והלא לא 
יצאו אלא ביום, שנאמר: ממחרת הפסח יצאו בני ישראל ביד 

רמה! אלא: מלמד שהתחילה להם גאולה מבערב. 
אבות דר’ נתן:

מנין שנפטר ממנו בכבוד שנאמר ויקרא למשה ולאהרן לילה ]ויאמר קומו צאו מתוך עמי[. אמרו לו וכי 
גנבים אנו שנצא בלילה אלא המתן לנו עד שיביא לנו הקב"ה ז' ענני כבוד ונצא בהם בשמחה ובראש גלוי 

שנאמר ממחרת הפסח יצאו בני ישראל ביד רמה.
מכילתא דר’ ישמעאל:

וכי בורחים היו והלא כבר נאמר ממחרת הפסח יצאו בני ישראל ביד רמה ומה ת"ל כי ברח העם אלא מתוך 
שהכו את האקטורין שלו הלכו והגידו לפרעה אמרו לו ראה ישראל הכו ממנו פצעו ממנו הרגו ממנו ולא 

מיחה אדם בידם אין להם לא מושל ולא שר
דברי משה בענין פסח:

ַסח ַליהָֹוה  ְצַרִים ָלְיָלה: ְוָזַבְחּתָ ּפֶ חֶֹדׁש ָהָאִביב הֹוִציֲאָך ְיהָֹוה ֱאלֶֹהיָך ִמּמִ י ּבְ ַסח ַליהָֹוה ֱאלֶֹהיָך ּכִ יָת ּפֶ מֹור ֶאת חֶֹדׁש ָהָאִביב ְוָעׂשִ ׁשָ
י  ְבַעת ָיִמים ּתֹאַכל ָעָליו ַמּצֹות ֶלֶחם עִֹני ּכִ ם: לֹא תֹאַכל ָעָליו ָחֵמץ ׁשִ מֹו ׁשָ ן ׁשְ ּכֵ ר ִיְבַחר ְיהָֹוה ְלׁשַ קֹום ֲאׁשֶ ּמָ ֱאלֶֹהיָך צֹאן ּוָבָקר ּבַ

יָך:  ְזּכֹר ֶאת יֹום ֵצאְתָך ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ּכֹל ְיֵמי ַחּיֶ זֹון ָיָצאָת ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ְלַמַען ּתִ ְבִחּפָ
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ָאנּו אֹוְכִלים ַעל ׁשּום ָמה.  ָמרֹור1 ֶזה ׁשֶ

ֶאת  ַוְיָמְררּו  ֱאַמר,  ּנֶ ׁשֶ ִמְצָרִים.  ּבְ ֲאבֹוֵתינּו  י  ַחּיֵ ֶאת  ְצִרים  ַהּמִ ְררּו  ּמֵ ׁשֶ ׁשּום  ַעל 
ר  ל ֲעבָֹדָתם ֲאׁשֶ ֶדה ֵאת ּכָ ּשָׂ חֶֹמר ּוִבְלֵבִנים ּוְבָכל ֲעבָֹדה ּבַ ה ּבְ ֲעבָֹדה ָקׁשָ יֶהם ּבַ ַחּיֵ

ָפֶרְך: ָעְבדּו ָבֶהם ּבְ

אור החיים שמות יב ח 
ומצות על מרורים - לפי פשט הכתוב, לפי מה שראינו שאמר ה' שצריך צלי אש ושיהיה שלם כו', זה יגיד 
שדעת עליון היא להראות בחינת הגדולה והחירות ואין רשות אחרים עליו, ולפ"ז גם המרורים שיצו ה' הוא 
לצד כי כן דרך אוכלי צלי לאכול עמו דבר חד כי בזה יערב לחיך האוכל ויאכל בכל אות נפשו, גם בזה יוכר 
גודל העריבות כשיקדים לפיו מרורים, גם מה שהזכיר המצות הוא פרט אשר יכונן חיך אוכל יטעם לו הצלי 
והנה ג' השריגים יטעימו יחד והוא רומז לג' דברים, הא' הוא הגלות שמררו את חייהם, הב' היא היציאה 
תיכף ומיד שלא הספיק בצקם להחמיץ במצרים, ג' אשר פסח ה' על בתיהם והוא בחינת הגאולה, כי עבר 

ה' בארץ מצרים ונתק חבל מוסרות העבות שהיו תוקפים בהם שהוא בחינת הבכורה
 

ְצָרִים.  ִאּלּו הּוא ָיָצא ִמּמִ ב ָאָדם ִלְראֹות ֶאת ַעְצמֹו ּכְ ָכל ּדֹור ָודֹור1 ַחּיָ ּבְ
ֵצאִתי  ּבְ ִלי  ְיהָֹוה  ה  ָעׂשָ ֶזה  ֲעבּור  ּבַ ֵלאמֹר  ַההּוא  ּיֹום  ּבַ ְלִבְנָך  ְדּתָ  ְוִהּגַ ֱאַמר,  ּנֶ ׁשֶ
ַאל  א ַאף אֹוָתנּו ּגָ רּוְך הּוא, ֶאּלָ דֹוׁש ּבָ ַאל ַהּקָ ְלָבד ּגָ ְצָרִים. ֹלא ֶאת ֲאבֹוֵתינּו ּבִ ִמּמִ
ם ְלַמַען ָהִביא אָֹתנּו ָלֶתת ָלנּו ֶאת ָהָאֶרץ  ָ ְואֹוָתנּו הֹוִציא ִמּשׁ ֱאַמר,  ּנֶ ׁשֶ ֶהם.  ִעּמָ

ע ַלֲאבֵֹתינּו:  ּבַ ר ִנׁשְ ֲאׁשֶ

הודאה לה' בכל דור ודור
דֹוׁש  ָיד ֲחָזָקה ּוִבְזרַֹע ְנטּוָיה. ְוִאּלּו ֹלא הֹוִציא ַהּקָ ם ּבְ ָ ִמְצָרִים, ַוּיֹוִציֵאנּו ְיהָֹוה ֱאֹלֵהינּו ִמּשׁ ֲעָבִדים ָהִיינּו ְלַפְרֹעה ּבְ

ִמְצָרִים. ִדים ָהִיינּו ְלַפְרעֹה ּבְ ְעּבָ ְצָרִים, ֲהֵרי ָאנּו ּוָבֵנינּו ּוְבֵני ָבֵנינּו ְמׁשֻ רּוְך הּוא ֶאת ֲאבֹוֵתינּו ִמּמִ ּבָ
דברי משה אל ישראל בענין החנוך לדורות )לא בהכרח קשור לפסח(:

ה ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו ֶאְתֶכם: ְוָאַמְרּתָ ְלִבְנָך ֲעָבִדים ָהִיינּו ְלַפְרעֹה  ר ִצּוָ ִטים ֲאׁשֶ ּפָ ׁשְ ים ְוַהּמִ ָאְלָך ִבְנָך ָמָחר ֵלאמֹר ָמה ָהֵעדֹת ְוַהֻחּקִ י ִיׁשְ ּכִ
ְלֵעיֵנינּו:  יתֹו  ּבֵ ּוְבָכל  ַפְרעֹה  ּבְ ִמְצַרִים  ּבְ ְוָרִעים  דִֹלים  ּגְ ּומְֹפִתים  אֹותֹת  ְיהָֹוה  ן  ּתֵ ַוּיִ ֲחָזָקה:  ָיד  ּבְ ְצַרִים  ִמּמִ ְיהָֹוה  ַוּיֹוִציֵאנּו  ִמְצָרִים  ּבְ
ה  ים ָהֵאּלֶ ל ַהֻחּקִ נּו ְיהָֹוה ַלֲעׂשֹות ֶאת ּכָ ע ַלֲאבֵֹתינּו: ַוְיַצּוֵ ּבַ ר ִנׁשְ ם ְלַמַען ָהִביא אָֹתנּו ָלֶתת ָלנּו ֶאת ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ ָ ְואֹוָתנּו הֹוִציא ִמּשׁ
ְצָוה ַהּזֹאת  ל ַהּמִ מֹר ַלֲעׂשֹות ֶאת ּכָ י ִנׁשְ נּו ּכִ ְהֶיה ּלָ ה: ּוְצָדָקה ּתִ ַהּיֹום ַהּזֶ ִמים ְלַחּיֵֹתנּו ּכְ ל ַהּיָ ְלִיְרָאה ֶאת ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו ְלטֹוב ָלנּו ּכָ

נּו: ר ִצּוָ ֲאׁשֶ ִלְפֵני ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו ּכַ
דברי מביא הבכורים לדורות, המודה על הארץ:

ֵרעּו אָֹתנּו  דֹול ָעצּום ָוָרב: ַוּיָ ם ְלגֹוי ּגָ ְמֵתי ְמָעט ַוְיִהי ׁשָ ם ּבִ ָגר ׁשָ ֶרד ִמְצַרְיָמה ַוּיָ י אֵֹבד ָאִבי ַוּיֵ ְוָעִניָת ְוָאַמְרּתָ ִלְפֵני ְיהָֹוה ֱאלֶֹהיָך ֲאַרּמִ
ְרא ֶאת ָעְנֵינּו ְוֶאת ֲעָמֵלנּו ְוֶאת  ַמע ְיהָֹוה ֶאת קֵֹלנּו ַוּיַ ׁשְ ְצַעק ֶאל ְיהָֹוה ֱאלֵֹהי ֲאבֵֹתינּו ַוּיִ ה: ַוּנִ נּו ָעֵלינּו ֲעבָֹדה ָקׁשָ ּתְ ְצִרים ַוְיַעּנּונּו ַוּיִ ַהּמִ
ן ָלנּו ֶאת  ּתֶ ַוּיִ ה  קֹום ַהּזֶ ַוְיִבֵאנּו ֶאל ַהּמָ דֹל ּוְבאֹתֹות ּוְבמְֹפִתים:  ּגָ ָיד ֲחָזָקה ּוִבְזרַֹע ְנטּוָיה ּוְבמָֹרא  ְצַרִים ּבְ ַוּיֹוִצֵאנּו ְיהָֹוה ִמּמִ ַלֲחֵצנּו: 

י ְיהָֹוה ה ּלִ ר ָנַתּתָ ִרי ָהֲאָדָמה ֲאׁשֶ ית ּפְ ה ֵהֵבאִתי ֶאת ֵראׁשִ ה ִהּנֵ ָהָאֶרץ ַהּזֹאת ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ּוְדָבׁש: ְוַעּתָ

ָעֵלינּו  עֹוְמִדים  ָודֹור  ּדֹור  ָכל  ּבְ ׁשֶ א  ֶאּלָ ְלַכּלֹוֵתנּו  ָעֵלינּו  ָעַמד  ְלָבד  ּבִ ֶאָחד  ּלֹא  ׁשֶ ְוָלנּו.  ַלֲאבֹוֵתינּו  ָעְמָדה  ׁשֶ ְוִהיא 
ָדם: יֵלנּו ִמּיָ רּוְך הּוא ַמּצִ דֹוׁש ּבָ ְלַכּלֹוֵתנּו, ְוַהּקָ

זכיתי  ולא  כבן שבעים שנה,  אני  הרי  עזריה:  בן  רבי אלעזר  בלילות. אמר  יציאת מצרים  משנה. מזכירין 
שתאמר יציאת מצרים בלילות עד שדרשה בן זומא. שנאמר: למען תזכר את יום צאתך מארץ מצרים כל 
ימי חייך. ימי חייך - הימים, כל ימי חייך - הלילות; וחכמים אומרים: ימי חייך - העולם הזה, כל - להביא 

לימות המשיח. 
גמרא. תניא, אמר להם בן זומא לחכמים: וכי מזכירין יציאת מצרים לימות המשיח? והלא כבר נאמר: הנה 
ימים באים נאם ה' ולא יאמרו עוד חי ה' אשר העלה את בני ישראל מארץ מצרים, כי אם חי ה' אשר העלה 
ואשר הביא את זרע בית ישראל מארץ צפונה ומכל הארצות אשר הדחתים שם! - אמרו לו: לא שתעקר 

יציאת מצרים ממקומה, אלא שתהא שעבוד מלכיות עיקר, ויציאת מצרים טפל לו. 
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יאחז הכוס בידו ויכסה המצות ויאמר:

ה  ְלַעּלֵ ְלָבֵרְך  ר  ְלַהּדֵ ְלרֹוֵמם  ְלָפֵאר  ַח  ּבֵ ְלׁשַ ל  ְלַהּלֵ ִבים ְלהֹודֹות  ַחּיָ ֲאַנְחנּו  ְלִפיָכְך 
ֵמַעְבדּות  הֹוִציָאנּו  ָהֵאּלּו.  ים  ּסִ ַהּנִ ל  ּכָ ֵאת  ְוָלנּו  ַלֲאבֹוֵתינּו  ה  ָעׂשָ ׁשֶ ְלִמי  ס  ּוְלַקּלֵ
ְעּבּוד  ִ ּוִמּשׁ דֹול,  ּגָ ְלאֹור  ּוֵמֲאֵפָלה  טֹוב,  ְליֹום  ּוֵמֵאֶבל  ְמָחה,  ְלׂשִ גֹון  ִמּיָ ְלֵחרּות, 

ה ַהְללּוָיּה:1 יָרה ֲחָדׁשָ ה, ְונֹאַמר ְלָפָניו ׁשִ ִלְגֻאּלָ

ה  ם ְיהָֹוה ְמבָֹרְך ֵמַעּתָ ם ְיהָֹוה: ְיִהי ׁשֵ ַהְללּוָיּה ַהְללּו ַעְבֵדי ְיהָֹוה ַהְללּו ֶאת ׁשֵ
ל ּגֹוִים ְיהָֹוה ַעל  ם ְיהָֹוה: ָרם ַעל ּכָ ל ׁשֵ ֶמׁש ַעד ְמבֹואֹו ְמֻהּלָ ְזַרח ׁשֶ ְוַעד עֹוָלם: ִמּמִ
ַמִים  ָ ּשׁ יִלי ִלְראֹות ּבַ ּפִ ׁשְ ֶבת: ַהּמַ יִהי ָלׁשָ ְגּבִ יהָֹוה ֱאֹלֵהינּו ַהּמַ בֹודֹו: ִמי ּכַ ַמִים ּכְ ָ ַהּשׁ
יִבי ִעם ְנִדיִבים ִעם ְנִדיֵבי  ּפֹת ָיִרים ֶאְביֹון: ְלהֹוׁשִ ל ֵמַאׁשְ ּוָבָאֶרץ: ְמִקיִמי ֵמָעָפר ּדָ

ֵמָחה ַהְללּוָיּה:  ִנים ׂשְ ִית ֵאם ַהּבָ יִבי ֲעֶקֶרת ַהּבַ ַעּמֹו: מֹוׁשִ

ית ַיֲעקֹב ֵמַעם ֹלֵעז:  ּבֵ ְצָרִים   ָרֵאל ִמּמִ ֵצאת ִיׂשְ ּבְ

לֹוָתיו:  ָרֵאל ַמְמׁשְ ִיׂשְ ָהְיָתה ְיהּוָדה ְלָקְדׁשֹו  

ן ִיּסֹב ְלָאחֹור:  ְרּדֵ ַהּיַ ֹנס   ם ָרָאה ַוּיָ ַהּיָ

ְבֵני צֹאן:  ָבעֹות ּכִ ּגְ ֶהָהִרים ָרְקדּו ְכֵאיִלים  

ּסֹב ְלָאחֹור:  ן ּתִ ְרּדֵ ַהּיַ י ָתנּוס   ם ּכִ ָך ַהּיָ ַמה ּלְ

ְבֵני צֹאן:  ָבעֹות ּכִ ּגְ ְרְקדּו ְכֵאיִלים   ֶהָהִרים ּתִ

ְפֵני ֱאלֹוּהַ ַיֲעקֹב:  ִמּלִ ְפֵני ָאדֹון חּוִלי ָאֶרץ   ִמּלִ

ִמיׁש ְלַמְעְינֹו ָמִים: ַחּלָ ַההְֹפִכי ַהּצּור ֲאַגם ָמִים  

ִמיׁש  ַחּלָ ַעד  ל אֹוְמִרים,  ִהּלֵ ּוֵבית  ֵמָחה.  ׁשְ ִנים  ַהּבָ ַעד ֵאם  אי אֹוְמִרים,  ּמַ ׁשַ ית  ּבֵ ֵהיָכן הּוא אֹוֵמר,  ַעד  ו:  משנה 
י  ְצַרִים, ְוֹלא ָהָיה חֹוֵתם. ַרּבִ ָאָלנּו ְוָגַאל ֶאת ֲאבֹוֵתינּו ִמּמִ ר ּגְ י ַטְרפֹון אֹוֵמר, ֲאׁשֶ ה. ַרּבִ ְגֻאּלָ ְלַמְעְינֹו ָמִים. ְוחֹוֵתם ּבִ
ֵמִחים  לֹום, ׂשְ ִאים ִלְקָראֵתנּו ְלׁשָ יֵענּו ְלמֹוֲעִדים ְוִלְרָגִלים ֲאֵחִרים ַהּבָ ן ה' ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו ַיּגִ ֲעִקיָבא אֹוֵמר, ּכֵ

ָרֵאל: ַאל ִיׂשְ ה ה', ּגָ רּוְך ַאּתָ ָסִחים כו', ַעד ּבָ ָבִחים ּוִמן ַהּפְ ם ִמן ַהּזְ ֲעבֹוָדֶתָך, ְונֹאַכל ׁשָ ים ּבַ ׂשִ ִבְנַין ִעיֶרָך ְוׂשָ ּבְ
 

במקדש מברכים:

ֲאבֹוֵתינּו  ֶאת  ְוָגַאל  ָאָלנּו  ּגְ ר  ֲאׁשֶ ָהעֹוָלם,  ֶמֶלְך  ֱאֹלֵהינּו  ְיהָֹוה  ה  ַאּתָ רּוְך  ּבָ
ְיהָֹוה  ה  ַאּתָ רּוְך  ּבָ ּוָמרֹור.  ה  ַמּצָ ַסח  ּפֶ ּבֹו  ֶלֱאָכל  ה  ַהּזֶ ְיָלה  ַהּלַ יָענּו  ְוִהּגִ ְצַרִים,  ִמּמִ

ָרֵאל:1  ַאל ִיׂשְ ּגָ

אם אין מקדש מברכים:

ֲאבֹוֵתינּו  ֶאת  ְוָגַאל  ָאָלנּו  ּגְ ר  ֲאׁשֶ ָהעֹוָלם,  ֶמֶלְך  ֱאֹלֵהינּו  ְיהָֹוה  ה  ַאּתָ רּוְך  ּבָ
ֵואֹלֵהי  ֱאֹלֵהינּו  ְיהָֹוה  ן  ּכֵ ּוָמרֹור.  ה  ַמּצָ ּבֹו  ֶלֱאָכל  ה  ַהּזֶ ְיָלה  ַהּלַ יָענּו  ְוִהּגִ ְצַרִים,  ִמּמִ
ֵמִחים  לֹום, ׂשְ ִאים ִלְקָראֵתנּו ְלׁשָ יֵענּו ְלמֹוֲעִדים ְוִלְרָגִלים ֲאֵחִרים ַהּבָ ֲאבֹוֵתינּו ַיּגִ
)במוצ"ש  ָסִחים  ַהּפְ ּוִמן  ָבִחים  ַהּזְ ִמן  ם  ׁשָ ְונֹאַכל  ֲעבֹוָדֶתָך,  ּבַ ים  ׂשִ ְוׂשָ ִעיֶרָך,  ִבְנַין  ּבְ
ֲחָך ְלָרצֹון ְונֹוֶדה  ָמם ַעל ִקיר ִמְזּבַ יַע ּדָ ר ַיּגִ ָבִחים( ֲאׁשֶ ָסִחים ּוִמן ַהּזְ אומרים: ִמן ַהּפְ

ָרֵאל:  ַאל ִיׂשְ ה ְיהָֹוה ּגָ רּוְך ַאּתָ נּו: ּבָ דּות ַנְפׁשֵ ֵתנּו ְוַעל ּפְ ֻאּלָ יר ָחָדׁש ַעל ּגְ ְלָך ׁשִ

ֶפן: ִרי ַהּגָ ה ְיהָֹוה ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ּבֹוֵרא ּפְ רּוְך ַאּתָ ּבָ
ושותין בהסבת שמאל:

ָרְחָצה
 נוטל ידיו לסעודה ומברך:

ה ְיהָֹוה ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם  רּוְך ַאּתָ  ּבָ

נּו ַעל ְנִטיַלת ָיָדִים: ִמְצֹוָתיו ְוִצּוָ נּו ּבְ ׁשָ ר ִקּדְ ֲאׁשֶ

רמב"ם:
ואומר לפיכך אנו חייבין להודות להלל לשבח לפאר להדר לרומם לגדל ולנצח למי שעשה לנו ולאבותינו את 
כל הנסים האלו והוציאנו מעבדות לחירות מיגון לשמחה ומאפלה לאור גדול ונאמר לפניו הללויה, הללויה 
הללו עבדי ה' וגו' עד חלמיש למעינו מים, וחותם ברוך אתה ה' אלהינו מלך העולם אשר גאלנו וגאל את 
אבותינו ממצרים והגיענו ללילה הזה לאכול בו מצה ומרורים, ובזמן הזה מוסיף כן ה' אלהינו ואלהי אבותינו 
יגיענו למועדים ולרגלים אחרים הבאים לקראתנו לשלום שמחים בבנין עירך וששים בעבודתך ונאכל שם 
מן הזבחים ומן הפסחים שיגיע דמם על קיר מזבחך לרצון ונודה לך שיר חדש על גאולתנו ועל פדות נפשנו 

ברוך אתה ה' גאל ישראל, ומברך בורא פרי הגפן ושותה הכוס השני. 
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מֹוִציא
יקח שלש המצות בידו ויאמר:

ה ְיהָֹוה ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם  רּוְך ַאּתָ  ּבָ

ַהּמֹוִציא ֶלֶחם ִמן ָהָאֶרץ:

ה   ַמּצָ
ה ְיהָֹוה ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם  רּוְך ַאּתָ  ּבָ

ה: נּו ַעל ֲאִכיַלת ַמּצָ ִמְצֹוָתיו ְוִצּוָ נּו ּבְ ׁשָ ר ִקּדְ ֲאׁשֶ

ָמרֹור
 יקח כזית מרור ויטבול בחרוסת ויאכלנו בלא הסיבה:

ה ְיהָֹוה ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם  רּוְך ַאּתָ  ּבָ

נּו ַעל ֲאִכיַלת ָמרֹור: ִמְצֹוָתיו ְוִצּוָ נּו ּבְ ׁשָ ר ִקּדְ ֲאׁשֶ

ּכֹוֵרְך 
יכרוך כזית מן המצה השלישית וכזית מרור ויאכל שתיהן ביחד בהסיבה ובלא ברכה:

ׁש  ְקּדָ ַהּמִ ית  ּבֵ ׁשֶ ְזַמן  ּבִ ל.  ִהּלֵ ה  ָעׂשָ ן  ּכֵ ל.  ִהּלֵ ּכְ ׁש  ְקּדָ ַלּמִ ֵזֶכר 
ם ַמה  ַיַחד ְלַקּיֵ ה ּוָמרֹור ְואֹוֵכל ּבְ ַסח ַמּצָ ם ָהָיה ּכֹוֵרְך ּפֶ ָהָיה ַקּיָ

ֱאַמר ַעל ַמּצֹות ּוְמרֹוִרים יֹאְכֻלהּו:  ּנֶ ׁשֶ

ְלָחן עֹוֵרְך  ׁשֻ
אוכל ושותה כל צרכו לכבוד יו"ט.

כשאוכל חגיגה: 

ה ְיהָֹוה ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם  רּוְך ַאּתָ  ּבָ

ַבח: נּו ַעל ֲאִכיַלת ַהּזֶ ִמְצֹוָתיו ְוִצּוָ נּו ּבְ ׁשָ ר ִקּדְ ֲאׁשֶ
כשאוכל פסח: 

ה ְיהָֹוה ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם  רּוְך ַאּתָ  ּבָ

ַסח1: נּו ַעל ֲאִכיַלת ַהּפֶ ִמְצֹוָתיו ְוִצּוָ נּו ּבְ ׁשָ ר ִקּדְ ֲאׁשֶ

ָצפּון 
אם אין מקדש, יקח שני כזיתים ממצה ששמר לאפיקומן, זכר לפסח הנאכל על השובע, ואוכלו בהסיבה.

רש"י:
ברכת הפסח - על אכילת פסחים, על של זבח חגיגת ארבעה עשר ומברכין על אכילת שלמים.

רשב"ם, ר"ח:
איזו היא ברכת הפסח בא"י אמ"ה אקב"ו לאכול הפסח. איזו היא ברכת הזבח בא"י אמ"ה אקב"ו לאכול 

הזבח.

רמב"ם:
ואחר כך מברך ברוך אתה ה' אלהינו מלך העולם אשר קדשנו במצותיו וצונו על אכילת הזבח ואוכל מבשר 
חגיגת ארבעה עשר תחלה, ומברך ברוך אתה ה' אלהינו מלך העולם אשר קדשנו במצותיו וצונו על אכילת 

הפסח ואוכל מגופו של פסח, ולא ברכת הפסח פוטרת של זבח ולא של זבח פוטרת של פסח. 
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ֵרְך ּבָ
ֵלא  חְֹלִמים. ָאז ִיּמָ יַבת ִצּיֹון ָהִיינּו ּכְ ׁשּוב ְיהָֹוה ֶאת ׁשִ ֲעלֹות, ּבְ יר ַהּמַ ׁשִ
יל ְיהָֹוה ַלֲעשֹֹות ִעם  ה, ָאז יֹאְמרּו ַבּגֹוִים ִהְגּדִ ינּו ּוְלׁשֹוֵננּו ִרּנָ חֹוק ּפִ ׂשְ
ֶאת  ְיהָֹוה  ׁשּוָבה  ֵמִחים.  ׂשְ ָהִיינּו  נּו,  ִעּמָ ַלֲעשֹֹות  ְיהָֹוה  יל  ִהְגּדִ ה.  ֵאּלֶ
ֵיֵלְך  ָהלֹוְך  ִיְקצֹרּו.  ה  ִרּנָ ּבְ ִדְמָעה  ּבְ ַהּזְֹרִעים  ֶגב.  ּנֶ ּבַ ֲאִפיִקים  ּכַ ִביֵתנּו  ׁשְ

א ֲאֻלּמָֹתיו: ה, נֹׂשֵ ַרע, ּבֹא ָיבֹא ְבִרּנָ ְך ַהּזָ א ֶמׁשֶ ּוָבכֹה נֹׂשֵ

ַרּבֹוַתי ְנָבֵרְך

ה ְוַעד עֹוָלם: ם ְיהָֹוה ְמבֹוָרְך ֵמַעּתָ ְיִהי ׁשֵ

ּלֹו: ֶ ָאַכְלנּו ִמּשׁ ְרׁשּות ָמָרָנן ְוַרּבֹוַתי ְנָבֵרְך )בעשרה: ֶאֹלֵהינּו( ׁשֶ ּבִ

ּלֹו ּוְבטּובֹו ָחִיינּו: ֶ ָאַכְלנּו ִמּשׁ רּוְך )בעשרה: ֱאֹלֵהינּו( ׁשֶ ּבָ

ֶחֶסד  ֵחן ּבְ טּובֹו ּבְ ּלֹו, ּבְ ן ֶאת ָהעֹוָלם ּכֻ ה ְיהָֹוה ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם. ַהּזָ רּוְך ַאּתָ ּבָ
ִמיד ֹלא  דֹול ּתָ י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. ּוְבטּובֹו ַהּגָ ר ּכִ ׂשָ ּוְבַרֲחִמים. הּוא נֹוֵתן ֶלֶחם ְלָכל ּבָ
ָזן  י הּוא ֵאל  ּכִ דֹול.  ַהּגָ מֹו  ֲעבּור ׁשְ ּבַ ָוֶעד.  ָלנּו ָמזֹון ְלעֹוָלם  ֶיְחַסר  ְוַאל  ָלנּו,  ָחַסר 
ָאמּור ּפֹוֵתַח ֶאת  ָרא. ּכָ ר ּבָ ִרּיֹוָתיו ֲאׁשֶ ּוְמַפְרֵנס ַלּכֹל ּוֵמִטיב ַלּכֹל ּוֵמִכין ָמזֹון ְלָכל ּבְ

ן ֶאת ַהּכֹל: ה ְיהָֹוה ַהּזָ רּוְך ַאּתָ יַע ְלָכל ַחי ָרצֹון. ּבָ ּבִ ָיֶדָך ּוַמׂשְ

ּוְרָחָבה,  טֹוָבה  ה  ֶחְמּדָ ֶאֶרץ  ַלֲאבֹוֵתינּו,  ִהְנַחְלּתָ  ׁשֶ ַעל  ֱאֹלֵהינּו  ְיהָֹוה  ְלָך  נֹוֶדה 
ִריְתָך  ית ֲעָבִדים, ְוַעל ּבְ הֹוֵצאָתנּו ְיהָֹוה ֱאֹלֵהינּו ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים, ּוְפִדיָתנּו ִמּבֵ ְוַעל ׁשֶ
ים ֵחן  נּו, ְוַעל ַחּיִ הֹוַדְעּתָ יָך ׁשֶ נּו, ְוַעל ֻחּקֶ ְדּתָ ּמַ ּלִ ֵרנּו, ְוַעל ּתֹוָרְתָך ׁשֶ ְבׂשָ ָחַתְמּתָ ּבִ ׁשֶ
יֹום  ָכל  ּבְ ִמיד,  ּתָ ּוְמַפְרֵנס אֹוָתנּו  ָזן  ה  ַאּתָ ׁשָ ָמזֹון  ֲאִכיַלת  ְוַעל  נּו,  חֹוַנְנּתָ ׁשֶ ָוֶחֶסד 

ָעה: ּוְבָכל ֵעת ּוְבָכל ׁשָ

ִפי  ּבְ ְמָך  ַרְך ׁשִ ִיְתּבָ ּוְמָבְרִכים אֹוָתְך,  ְוַעל ַהּכֹל ְיהָֹוה ֱאֹלֵהינּו ֲאַנְחנּו מֹוִדים ָלְך, 
, ּוֵבַרְכּתָ ֶאת ְיהָֹוה ֱאֹלֶהיָך ַעל  ָבְעּתָ תּוב, ְוָאַכְלּתָ ְוׂשָ ּכָ ִמיד ְלעֹוָלם ָוֶעד. ּכַ ל ַחי ּתָ ּכָ

זֹון: ה ְיהָֹוה ַעל ָהָאֶרץ ְוַעל ַהּמָ רּוְך ַאּתָ ר ָנַתן ָלְך. ּבָ ָהָאֶרץ ַהּטָֹבה ֲאׁשֶ

ן  ּכַ ַלִים ִעיֶרָך, ְוַעל ִצּיֹון ִמׁשְ ָך, ְוַעל ְירּוׁשָ ָרֵאל ַעּמֶ ַרֵחם ָנא ְיהָֹוה ֱאֹלֵהינּו, ַעל ִיׂשְ
ְמָך  ְקָרא ׁשִ ּנִ דֹוׁש ׁשֶ דֹול ְוַהּקָ ִית ַהּגָ יֶחָך, ְוַעל ַהּבַ ִוד ְמׁשִ ית ּדָ בֹוֶדָך, ְוַעל ַמְלכּות ּבֵ ּכְ
ְיהָֹוה  ָלנּו  ְוַהְרַוח  ְוַהְרִויֵחנּו,  ֵלנּו,  ְוַכְלּכְ ְרְנֵסנּו,  ּפַ זּוֵננּו,  ְרֵענּו,  ָאִבינּו,  ֱאֹלֵהינּו,  ָעָליו. 
ר  ׂשָ ַנת ּבָ ְצִריֵכנּו ְיהָֹוה ֱאֹלֵהינּו ֹלא ִליֵדי ַמּתְ ל ָצרֹוֵתינּו. ְוָנא, ַאל ּתַ ֱאֹלֵהינּו ְמֵהָרה ִמּכָ
ְוָהְרָחָבה,  ה  דֹוׁשָ ַהּקְ תּוָחה,  ַהּפְ ֵלָאה,  ַהּמְ ְלָיְדָך  ִאם  י  ּכִ ַהְלָוָאָתם,  ִליֵדי  ְוֹלא  ָוָדם, 

ֵלם ְלעֹוָלם ָוֶעד: ּלֹא ֵנבֹוׁש ְוֹלא ִנּכָ ׁשֶ

כשחל בשבת: 

י  ה, ּכִ דֹוׁש ַהּזֶ דֹול ְוַהּקָ ת ַהּגָ ּבָ ַ ִביִעי, ַהּשׁ ְ ִמְצֹוֶתיָך ּוְבִמְצַות יֹום ַהּשׁ ְרֵצה ְוַהֲחִליֵצנּו ְיהָֹוה ֱאֹלֵהינּו ּבְ
ִמְצַות ְרצֹוֶנָך, ּוִבְרצֹוְנָך ָהִניַח ָלנּו  ַאֲהָבה ּכְ ת ּבֹו ְוָלנּוַח ּבֹו ּבְ ּבָ דֹול ְוָקדֹוׁש הּוא ְלָפֶניָך, ִלׁשְ יֹום ֶזה ּגָ
ֶנָחַמת ִצּיֹון  יֹום ְמנּוָחֵתנּו, ְוַהְרֵאנּו ְיהָֹוה ֱאֹלֵהינּו ּבְ ּלֹא ְתֵהא ָצָרה ְוָיגֹון ַוֲאָנָחה ּבְ ְיהָֹוה ֱאֹלֵהינּו, ׁשֶ

ָחמֹות:  ַעל ַהְיׁשּועֹות ּוַבַעל ַהּנֶ ה הּוא ּבַ י ַאּתָ ָך, ּכִ ַלִים ִעיר ָקְדׁשֶ ִעיֶרָך, ּוְבִבְנַין ְירּוׁשָ

ֵכר  ֵקד ְוִיּזָ ַמע, ְוִיּפָ ָ יַע, ְוֵיָרֶאה ְוֵיָרֶצה ְוִיּשׁ ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו, ַיֲעֶלה ְוָיבֹא ְוַיּגִ
ַלִים  ָך, ְוִזְכרֹון ְירּוׁשָ ִוד ַעְבּדֶ ן ּדָ יַח ּבֶ ִזְכרֹוֵננּו ּוִפְקדֹוֵננּו, ְוִזְכרֹון ֲאבֹוֵתינּו ְוִזְכרֹון ָמׁשִ
ָרֵאל ְלָפֶניָך, ִלְפֵליָטה, ְלטֹוָבה, ְלֵחן ּוְלֶחֶסד  ית ִיׂשְ ָך ּבֵ ל ַעּמְ ָך, ְוִזְכרֹון ּכָ ִעיר ָקְדׁשֶ
ה: ָזְכֵרנּו ְיהָֹוה ֱאֹלֵהינּו ּבֹו  ּצֹות ַהּזֶ יֹום ַחג ַהּמַ לֹום(, ּבְ ים )טֹוִבים ּוְלׁשָ ּוְלַרֲחִמים, ְלַחּיִ
ים טֹוִבים. ּוִבְדַבר ְיׁשּוָעה ְוַרֲחִמים,  יֵענּו בֹו ְלַחּיִ ְלטֹוָבה, ּוָפְקֵדנּו בֹו ִלְבָרָכה, ְוהֹוׁשִ
ְוַרחּום  ַחּנּון  )ֶמֶלְך(  ֵאל  י  ּכִ ֵעיֵנינּו  ֵאֶליָך  י  ּכִ יֵענּו,  ְוהֹוׁשִ ָעֵלינּו  ְוַרֵחם  נּו  ְוָחּנֵ חּוס 

ה:  ָאּתָ

ְבַרֲחָמיו  ּבֹוֵנה  ְיהָֹוה  ה  ַאּתָ רּוְך  ּבָ ְבָיֵמינּו.  ְמֵהָרה  ּבִ ַהּקֶֹדׁש  ִעיר  ַלִים  ְירּוׁשָ ּוְבֵנה 
ָלִים, ָאֵמן: ְירּוׁשָ

ּבֹוְרֵאנּו,  יֵרנּו,  ַאּדִ נּו,  ַמְלּכֵ ְיהָֹוה ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם. ָהֵאל, ָאִבינּו,  ה  רּוְך ַאּתָ ּבָ
ִטיב  ֶלְך ַהּטֹוב ְוַהּמֵ ָרֵאל, ַהּמֶ נּו ְקדֹוׁש ַיֲעקֹב, רֹוֵענּו רֹוֵעה ִיׂשְ ּגֹוֲאֵלנּו, יֹוְצֵרנּו, ְקדֹוׁשֵ
הּוא  ְגָמָלנּו  הּוא  ָלנּו.  ֵייִטיב  הּוא  ֵמִטיב  הּוא  ֵהִטיב  הּוא  ָויֹום  יֹום  ָכל  ּבְ ׁשֶ ַלּכֹל. 
ָרָכה  ָלה ְוַהְצָלָחה, ּבְ גֹוְמֵלנּו הּוא ִיְגְמֵלנּו ָלַעד, ְלֵחן ּוְלֶחֶסד ּוְלַרֲחִמים ּוְלֶרַוח ַהּצָ
טּוב  ל  ּוִמּכָ טֹוב.  ְוָכל  לֹום  ְוׁשָ ים  ְוַחּיִ ְוַרֲחִמים  ָלה,  ְוַכְלּכָ ְרָנָסה  ּפַ ֶנָחָמה,  ִויׁשּוָעה, 

ֵרנּו: ְלעֹוָלם ַאל ְיַחּסְ
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ָהַרֲחָמן הּוא ִיְמֹלְך ָעֵלינּו ְלעֹוָלם ָוֶעד:

ַמִים ּוָבָאֶרץ: ָ ּשׁ ַרְך ּבַ ָהַרֲחָמן הּוא ִיְתּבָ

נּו ָלַעד  ר ּבָ נּו ָלַעד ּוְלֵנַצח ְנָצִחים. ְוִיְתַהּדַ ַאר ּבָ ח ְלדֹור ּדֹוִרים. ְוִיְתּפָ ּבַ ּתַ ָהַרֲחָמן הּוא ִיׁשְ
ּוְלעֹוְלֵמי עֹוָלִמים:

ָכבֹוד: ָהַרֲחָמן הּוא ְיַפְרְנֵסנּו ּבְ

אֵרנּו ְוהּוא יֹוִליֵכנּו קֹוְמִמּיּות ְלַאְרֵצנּו: נּו ֵמַעל ַצּוָ ּבֹר ֻעּלֵ ָהַרֲחָמן הּוא ִיׁשְ

ָאַכְלנּו ָעָליו: ְלָחן ֶזה ׁשֶ ה ְוַעל ׁשֻ ִית ַהּזֶ ּבַ ה ּבַ ָרָכה ְמֻרּבָ ַלח ָלנּו ּבְ ָהַרֲחָמן הּוא ִיׁשְ

טֹובֹות  שֹֹורֹות  ּבְ ָלנּו  ר  ִויַבּשֶׂ ַלּטֹוב  ָזכּור  ִביא  ַהּנָ הּו  ֵאִלּיָ ֶאת  ָלנּו  ַלח  ִיׁשְ הּוא  ָהַרֲחָמן 
ְיׁשּועֹות ְוֶנָחמֹות:

ִית  ֲעַלת ַהּבַ י מֹוָרִתי( ּבַ ה, ְוֶאת )ִאּמִ ִית ַהּזֶ ַעל ַהּבַ ָהַרֲחָמן הּוא ְיָבֵרְך ֶאת )ָאִבי מֹוִרי( ּבַ
ר ָלֶהם.  ל ֲאׁשֶ יָתם ְוֶאת ַזְרָעם ְוֶאת ּכָ י ְוֶאת ַזְרִעי( אֹוָתם ְוֶאת ּבֵ ּתִ ה, )אֹוִתי ְוֶאת ִאׁשְ ַהּזֶ
ּכֹל ִמּכֹל ּכֹל  ְרכּו ֲאבֹוֵתינּו ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעקֹב ּבַ ְתּבָ ּנִ מֹו ׁשֶ ר ָלנּו. ּכְ ל ֲאׁשֶ אֹוָתנּו ְוֶאת ּכָ

ֵלָמה. ְונֹאַמר ָאֵמן: ְבָרָכה ׁשְ נּו ַיַחד ּבִ ּלָ ן ְיָבֵרְך אֹוָתנּו ּכֻ ּכֵ

א ְבָרָכה ֵמֵאת ְיהָֹוה  לֹום. ְוִנּשָׂ ֶמֶרת ׁשָ ֵהא ְלִמׁשְ ּתְ דּו ֲעֵליֶהם ְוָעֵלינּו ְזכּות ׁשֶ רֹום ְיַלּמְ ּמָ ּבַ
ֵעיֵני ֱאֹלִהים ְוָאָדם: ֶכל טֹוב ּבְ ֵענּו. ְוִנְמָצא ֵחן ְוׂשֵ ּוְצָדָקה ֵמֱאֹלֵהי ִיׁשְ

י ָהעֹוָלִמים: ת ּוְמנּוָחה ְלַחּיֵ ּבָ ּלֹו ׁשַ ּכֻ לשבת: ָהַרֲחָמן הּוא ַיְנִחיֵלנּו ְליֹום ׁשֶ

ִבים  יֹוׁשְ יִקים  ּדִ ּצַ ׁשֶ יֹום  ָארוְך,  לֹו  ּכֻ ׁשֶ )ְליֹום  טֹוב.  ּלֹו  ּכֻ ׁשֶ )ְל(יֹום  ַיְנִחיֵלנּו  הּוא  ָהַרֲחָמן 
ֶהם(: ִכיָנה ִויִהי ֶחְלֵקנּו ִעּמָ ְ יו ַהּשׁ יֶהם ְוֶנֱהִנים ִמּזִ ָראׁשֵ ְוַעְטרֹוֵתיֶהם ּבְ

ה  ְועֹׂשֶ ַמְלּכֹו  ְיׁשּועֹות  ִמְגּדֹול  א:  ַהּבָ י ָהעֹוָלם  ּוְלַחּיֵ יַח  ׁשִ ַהּמָ ִלימֹות  נּו  ְיַזּכֵ ָהַרֲחָמן הּוא 
לֹום ָעֵלינּו  ה ׁשָ ְמרֹוָמיו הּוא ַיֲעׂשֶ לֹום ּבִ ה ׁשָ יחֹו ְלָדִוד ּוְלַזְרעֹו ַעד עֹוָלם: עֹׂשֶ ֶחֶסד ִלְמׁשִ

ָרֵאל ְוִאְמרּו ָאֵמן: ל ִיׂשְ ְוַעל ּכָ

י ְיהָֹוה ֹלא  ִפיִרים ָרׁשּו ְוָרֵעבּו ְודְֹרׁשֵ י ֵאין ַמְחסֹור ִליֵרָאיו: ּכְ יו ּכִ ְיראּו ֶאת ְיהָֹוה ְקדֹוׁשָ
ְלָכל  יַע  ּבִ ּוַמׂשְ ָיֶדָך  ּפֹוֵתַח ֶאת  ַחְסּדֹו:  י ְלעֹוָלם  ּכִ י טֹוב  ּכִ ַליהָֹוה  ַיְחְסרּו ָכל טֹוב: הֹודּו 
י  ָזַקְנּתִ ַגם  ָהִייִתי  ַנַער  ִמְבַטחֹו:  ְיהָֹוה  ְוָהָיה  יהָֹוה  ּבַ ִיְבַטח  ר  ֲאׁשֶ ֶבר  ַהּגֶ רּוְך  ּבָ ָרצֹון:  ַחי 
ְיָבֵרְך ֶאת ַעּמֹו  ן ְיהָֹוה  ִיּתֵ ׁש ָלֶחם: ְיהָֹוה ֹעז ְלַעּמֹו  ְוַזְרעֹו ְמַבּקֶ יק ֶנֱעָזב  ְוֹלא ָרִאיִתי ַצּדִ

לֹום:  ָ ַבּשׁ

ֶפן: ִרי ַהּגָ ה ְיהָֹוה ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ּבֹוֵרא ּפְ רּוְך ַאּתָ ּבָ
ושותים בהסיבה.

מוזגין כוסו של אליהו ופותחין הדלת.

ר ֹלא ְיָדעּוָך  פְֹך ֲחָמְתָך ֶאל ַהּגֹוִים ֲאׁשֶ ׁשְ
ְמָך ֹלא ָקָראּו: ׁשִ ר ּבְ ְוַעל ַמְמָלכֹות ֲאׁשֶ

ּמּו: י ָאַכל ֶאת ַיֲעקֹב ְוֶאת ָנֵוהּו ֵהׁשַ ּכִ

יֵגם: ָך ַיּשִׂ ָפְך ֲעֵליֶהם ַזֲעֶמָך ַוֲחרֹון ַאּפְ ׁשְ

ֵמי ְיהָֹוה: ַחת ׁשְ ִמיֵדם ִמּתַ ַאף ְוַתׁשְ ְרּדֹף ּבְ ּתִ
מוזגים כוס רביעית

ל ַהּלֵ
ה יֹאְמרּו ַהּגֹוִים  ָך: ָלּמָ ָך ַעל ֲאִמּתֶ בֹוד ַעל ַחְסּדְ ן ּכָ ְמָך ּתֵ י ְלׁשִ ֹלא ָלנּו ְיהָֹוה ֹלא ָלנּו ּכִ
ְוָזָהב  ֶסף  ּכֶ יֶהם  ֲעַצּבֵ ה:  ָעׂשָ ָחֵפץ  ר  ֲאׁשֶ ּכֹל  ָמִים  ָ ַבּשׁ ֵואֹלֵהינּו  ָנא ֱאֹלֵהיֶהם:  ה  ַאּיֵ
רּו ֵעיַנִים ָלֶהם ְוֹלא ִיְראּו: ָאְזַנִים ָלֶהם ְוֹלא  ְיַדּבֵ ה ָלֶהם ְוֹלא  ה ְיֵדי ָאָדם: ּפֶ ַמֲעׂשֵ
ֶיְהּגּו  כּו ֹלא  ְיַהּלֵ ְוֹלא  ַרְגֵליֶהם  ְיִמיׁשּון  ְוֹלא  ְיֵדיֶהם  ְיִריחּון:  ְוֹלא  ָלֶהם  ַאף  ָמעּו  ִיׁשְ
יהָֹוה ֶעְזָרם  ַטח ּבַ ָרֵאל ּבְ ֶהם: ִיׂשְ ר ּבֵֹטַח ּבָ יֶהם ּכֹל ֲאׁשֶ מֹוֶהם ִיְהיּו עֹׂשֵ ְגרֹוָנם: ּכְ ּבִ
ְטחּו ַביהָֹוה  ם הּוא: ִיְרֵאי ְיהָֹוה ּבִ ְטחּו ַביהָֹוה ֶעְזָרם ּוָמִגּנָ ית ַאֲהרֹן ּבִ ם הּוא: ּבֵ ּוָמִגּנָ

ם הּוא: ֶעְזָרם ּוָמִגּנָ
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ית ַאֲהרֹן: ְיָבֵרְך ִיְרֵאי ְיהָֹוה  ָרֵאל ְיָבֵרְך ֶאת ּבֵ ית ִיׂשְ ְיהָֹוה ְזָכָרנּו ְיָבֵרְך ְיָבֵרְך ֶאת ּבֵ
ם ַליהָֹוה  רּוִכים ַאּתֶ ֵניֶכם: ּבְ דִֹלים: יֵֹסף ְיהָֹוה ֲעֵליֶכם ֲעֵליֶכם ְוַעל ּבְ ים ִעם ַהּגְ ַטּנִ ַהּקְ
ִתים  ַמִים ַליהָֹוה ְוָהָאֶרץ ָנַתן ִלְבֵני ָאָדם: ֹלא ַהּמֵ ַמִים ׁשָ ָ ַמִים ָוָאֶרץ: ַהּשׁ ה ׁשָ עֹׂשֵ

ה ְוַעד עֹוָלם ַהְללּוָיּה:  ל יְֹרֵדי דּוָמה: ַוֲאַנְחנּו ְנָבֵרְך ָיּה ֵמַעּתָ ְיַהְללּו ָיּה ְוֹלא ּכָ

ה ָאְזנֹו ִלי ּוְבָיַמי ֶאְקָרא: ֲאָפפּוִני  י ִהּטָ ֲחנּוָני: ּכִ ַמע ְיהָֹוה ֶאת קֹוִלי ּתַ י ִיׁשְ י ּכִ ָאַהְבּתִ
ה ְיהָֹוה  ם ְיהָֹוה ֶאְקָרא ָאּנָ אֹול ְמָצאּוִני ָצָרה ְוָיגֹון ֶאְמָצא: ּוְבׁשֵ ֶחְבֵלי ָמֶות ּוְמָצֵרי ׁשְ
ּלֹוִתי ְוִלי  ָתאִים ְיהָֹוה ּדַ יק ֵואֹלֵהינּו ְמַרֵחם: ׁשֵֹמר ּפְ י: ַחּנּון ְיהָֹוה ְוַצּדִ ָטה ַנְפׁשִ ַמּלְ
ֶות ֶאת  י ִמּמָ ְצּתָ ַנְפׁשִ י ִחּלַ ַמל ָעָלְיִכי: ּכִ י ְיהָֹוה ּגָ י ִלְמנּוָחְיִכי ּכִ יַע: ׁשּוִבי ַנְפׁשִ ְיהֹוׁשִ
י  י ּכִ ים: ֶהֱאַמְנּתִ ַאְרצֹות ַהַחּיִ ְך ִלְפֵני ְיהָֹוה ּבְ ִחי: ֶאְתַהּלֵ ְמָעה ֶאת ַרְגִלי ִמּדֶ ֵעיִני ִמן ּדִ

ל ָהָאָדם ּכֵֹזב:  י ְבָחְפִזי ּכָ ר ֲאִני ָעִניִתי ְמֹאד: ֲאִני ָאַמְרּתִ ֲאַדּבֵ

ֶאְקָרא:  ְיהָֹוה  ם  ּוְבׁשֵ א  ֶאּשָׂ ְיׁשּועֹות  ּכֹוס  ָעָלי:  ְגמּולֹוִהי  ּתַ ל  ּכָ ַליהָֹוה  יב  ָאׁשִ ָמה 
ה  ְוָתה ַלֲחִסיָדיו: ָאּנָ ֵעיֵני ְיהָֹוה ַהּמָ א ְלָכל ַעּמֹו: ָיָקר ּבְ ם ֶנְגָדה ּנָ ּלֵ ְנָדַרי ַליהָֹוה ֲאׁשַ
ח ֶזַבח ּתֹוָדה  ְחּתָ ְלמֹוֵסָרי: ְלָך ֶאְזּבַ ּתַ ן ֲאָמֶתָך ּפִ ָך ּבֶ ָך ֲאִני ַעְבּדְ י ֲאִני ַעְבּדֶ ְיהָֹוה ּכִ
ית ְיהָֹוה  ַחְצרֹות ּבֵ א ְלָכל ַעּמֹו: ּבְ ם ֶנְגָדה ּנָ ּלֵ ם ְיהָֹוה ֶאְקָרא: ְנָדַרי ַליהָֹוה ֲאׁשַ ּוְבׁשֵ

ם ַהְללּוָיּה:  ָלִ תֹוֵכִכי ְירּוׁשָ ּבְ

י ָגַבר ָעֵלינּו ַחְסּדֹו ֶוֱאֶמת ְיהָֹוה  ים: ּכִ ל ָהֻאּמִ חּוהּו ּכָ ּבְ ל ּגֹוִים ׁשַ ַהְללּו ֶאת ְיהָֹוה ּכָ
ְלעֹוָלם ַהְללּוָיּה: 

י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:  ּכִ י טֹוב   הֹודּו ַליהָֹוה ּכִ

י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:  ּכִ ָרֵאל   יֹאַמר ָנא ִיׂשְ

י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:  ּכִ יֹאְמרּו ָנא ֵבית ַאֲהרֹן  

י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:  ּכִ יֹאְמרּו ָנא ִיְרֵאי ְיהָֹוה  

ה ִלי ָאָדם:  ֲעׂשֶ ּיַ ְרָחב ָיּה: ְיהָֹוה ִלי ֹלא ִאיָרא ַמה  ּה ָעָנִני ַבּמֶ ּיָ ַצר ָקָראִתי  ִמן ַהּמֵ
טֹוב  ָאָדם:  ּבָ טַֹח  ִמּבְ יהָֹוה  ּבַ ַלֲחסֹות  טֹוב  ְבׂשְֹנָאי:  ֶאְרֶאה  ַוֲאִני  ֹעְזָרי  ּבְ ִלי  ְיהָֹוה 
י ֲאִמיַלם: ַסּבּוִני  ם ְיהָֹוה ּכִ ׁשֵ ל ּגֹוִים ְסָבבּוִני ּבְ ְנִדיִבים: ּכָ טַֹח ּבִ יהָֹוה ִמּבְ ַלֲחסֹות ּבַ
ם ְיהָֹוה  ׁשֵ ֵאׁש קֹוִצים ּבְ י ֲאִמיַלם: ַסּבּוִני ִכְדבֹוִרים ּדֲֹעכּו ּכְ ם ְיהָֹוה ּכִ ׁשֵ ַגם ְסָבבּוִני ּבְ
י ְוִזְמָרת ָיּה ַוְיִהי ִלי ִליׁשּוָעה: קֹול  ֹחה ְדִחיַתִני ִלְנּפֹל ַויהָֹוה ֲעָזָרִני: ָעּזִ י ֲאִמיַלם: ּדַ ּכִ
ה ָחִיל: ְיִמין ְיהָֹוה רֹוֵמָמה ְיִמין ְיהָֹוה  יִקים ְיִמין ְיהָֹוה עֹׂשָ ָאֳהֵלי ַצּדִ ה ִויׁשּוָעה ּבְ ִרּנָ
ֶות ֹלא ְנָתָנִני:  ּה ְוַלּמָ י ּיָ ַרּנִ י ָיּה: ַיּסֹר ִיּסְ ר ַמֲעׂשֵ י ֶאְחֶיה ַוֲאַסּפֵ ה ָחִיל: ֹלא ָאמּות ּכִ עֹׂשָ
בֹו:  ָיבֹאּו  יִקים  ַצּדִ ַליהָֹוה  ַער  ַ ַהּשׁ ֶזה  ָיּה:  אֹוֶדה  ָבם  ָאבֹא  ֶצֶדק  ֲעֵרי  ׁשַ ִלי  ְתחּו  ּפִ
ִהי ִלי ִליׁשּוָעה: ֶאֶבן ָמֲאסּו  י ֲעִניָתִני ַוּתְ ִהי ִלי ִליׁשּוָעה: אֹוְדָך ּכִ י ֲעִניָתִני ַוּתְ אֹוְדָך ּכִ
ה: ֵמֵאת ְיהָֹוה  ּנָ ּפִ ה: ֶאֶבן ָמֲאסּו ַהּבֹוִנים ָהְיָתה ְלרֹאׁש  ּנָ ּפִ ַהּבֹוִנים ָהְיָתה ְלרֹאׁש 
ֵעיֵנינּו: ֶזה  ֵעיֵנינּו: ֵמֵאת ְיהָֹוה ָהְיָתה ּזֹאת ִהיא ִנְפָלאת ּבְ ָהְיָתה ּזֹאת ִהיא ִנְפָלאת ּבְ

ְמָחה בֹו:  ה ְיהָֹוה ָנִגיָלה ְוִנׂשְ ְמָחה בֹו: ֶזה ַהּיֹום ָעׂשָ ה ְיהָֹוה ָנִגיָלה ְוִנׂשְ ַהּיֹום ָעׂשָ

א  יָעה ּנָ א ְיהָֹוה הֹוׁשִ ָאּנָ א   יָעה ּנָ א ְיהָֹוה הֹוׁשִ ָאּנָ

א:  א ְיהָֹוה ַהְצִליָחה ּנָ ָאּנָ א:   א ְיהָֹוה ַהְצִליָחה ּנָ ָאּנָ

ַרְכנּוֶכם  ם ְיהָֹוה ּבֵ ׁשֵ א ּבְ רּוְך ַהּבָ ית ְיהָֹוה: ּבָ ַרְכנּוֶכם ִמּבֵ ם ְיהָֹוה ּבֵ ׁשֵ א ּבְ רּוְך ַהּבָ ּבָ
ֵאל  ַח:  ְזּבֵ ַהּמִ ַקְרנֹות  ַעד  ֲעבִֹתים  ּבַ ַחג  ִאְסרּו  ָלנּו  ֶאר  ַוּיָ ְיהָֹוה  ֵאל  ְיהָֹוה:  ית  ִמּבֵ
ה ְואֹוֶדָּך ֱאֹלַהי  ַח: ֵאִלי ַאּתָ ְזּבֵ ֲעבִֹתים ַעד ַקְרנֹות ַהּמִ ֶאר ָלנּו ִאְסרּו ַחג ּבַ ַוּיָ ְיהָֹוה 
י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:  י טֹוב ּכִ ה ְואֹוֶדָּך ֱאֹלַהי ֲארֹוְמֶמָּך: הֹודּו ַליהָֹוה ּכִ ֲארֹוְמֶמָּך: ֵאִלי ַאּתָ

י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: י טֹוב ּכִ הֹודּו ַליהָֹוה ּכִ

יש נוהגים לומר כאן )ויש הנוהגים לאמרו בסוף ההלל(:

ְוָכל  ְרצֹוֶנָך,  י  עֹוׂשֵ יִקים  ַצּדִ ַוֲחִסיֶדיָך  יָך,  ַמֲעׂשֶ ל  ּכָ ֱאֹלֵהינּו  ְיהָֹוה  ְיַהְללּוָך 
ְוַיֲעִריצּו  ִוירֹוְממּו  ִויָפֲארּו  חּו  ּבְ ִויׁשַ ִויָבְרכּו  יֹודּו  ה  ִרּנָ ּבְ ָרֵאל,  ִיׂשְ ית  ּבֵ ָך  ַעּמְ
ָנֶאה  ְמָך  ּוְלׁשִ ְלהֹודֹות  טֹוב  ְלָך  י  ּכִ נּו.  ַמְלּכֵ ְמָך  ׁשִ ֶאת  ְוַיְמִליכּו  יׁשּו  ְוַיְקּדִ

ה ֵאל: י ֵמעֹוָלם ְוַעד עֹוָלם ַאּתָ ר, ּכִ ְלַזּמֵ
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י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: ּכִ י טֹוב   הֹודּו ַליהָֹוה ּכִ
י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: ּכִ  הֹודּו ֵלאֹלֵהי ָהֱאֹלִהים  
י ְלעָֹלם ַחְסּדֹו: ּכִ  הֹודּו ַלֲאדֵֹני ָהֲאדִֹנים  
י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: ּכִ ֹדלֹות ְלַבּדֹו   ה ִנְפָלאֹות ּגְ  ְלעֹׂשֵ
י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: ּכִ ְתבּוָנה   ַמִים ּבִ ָ ה ַהּשׁ  ְלעֹׂשֵ
י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: ּכִ ִים    ְלרַֹקע ָהָאֶרץ ַעל ַהּמָ
י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: ּכִ דִֹלים   ה אֹוִרים ּגְ  ְלעֹׂשֵ
י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: ּכִ ּיֹום   ֶלת ּבַ ֶמׁש ְלֶמְמׁשֶ ֶ  ֶאת ַהּשׁ
י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: ּכִ ְיָלה   ּלָ לֹות ּבַ ֵרַח ְוכֹוָכִבים ְלֶמְמׁשְ  ֶאת ַהּיָ
י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: ּכִ ְבכֹוֵריֶהם   ה ִמְצַרִים ּבִ  ְלַמּכֵ
י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: ּכִ ָרֵאל ִמּתֹוָכם    ַוּיֹוֵצא ִיׂשְ
י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: ּכִ ָיד ֲחָזָקה ּוִבְזרֹוַע ְנטּוָיה    ּבְ
י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: ּכִ  ְלֹגֵזר ַים סּוף ִלְגָזִרים  
י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: ּכִ תֹוכֹו   ָרֵאל ּבְ  ְוֶהֱעִביר ִיׂשְ
י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: ּכִ ְרֹעה ְוֵחילֹו ְבַים סּוף    ְוִנֵער ּפַ
י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: ּכִ ר   ְדּבָ ּמִ  ְלמֹוִליְך ַעּמֹו ּבַ
י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: ּכִ דִֹלים   ה ְמָלִכים ּגְ  ְלַמּכֵ
י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: ּכִ יִרים   ֲהרֹג ְמָלִכים ַאּדִ  ַוּיַ
י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: ּכִ  ְלִסיחֹון ֶמֶלְך ָהֱאמִֹרי  
י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: ּכִ ן   ׁשָ  ּוְלעֹוג ֶמֶלְך ַהּבָ
י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: ּכִ  ְוָנַתן ַאְרָצם ְלַנֲחָלה  
י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: ּכִ ָרֵאל ַעְבּדֹו    ַנֲחָלה ְלִיׂשְ
י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: ּכִ ְפֵלנּו ָזַכר ָלנּו   ׁשִ ּבְ  ׁשֶ
י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: ּכִ ֵרינּו   ְפְרֵקנּו ִמּצָ  ַוּיִ
י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: ּכִ ר   ׂשָ  נֵֹתן ֶלֶחם ְלָכל ּבָ
י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: ּכִ ָמִים   ָ  הֹודּו ְלֵאל ַהּשׁ

ָפֵאר  ר ּתְ ׂשָ ל ּבָ ְמָך ְיהָֹוה ֱאֹלֵהינּו. ְורּוַח ּכָ ָבֵרְך ֶאת ׁשִ ל ַחי ּתְ ַמת ּכָ ִנׁשְ
ְלָעֶדיָך ֵאין  ה ֵאל. ּוִמּבַ ִמיד. ִמן ָהעֹוָלם ְוַעד ָהעֹוָלם ַאּתָ נּו ּתָ ּוְתרֹוֵמם ִזְכְרָך ַמְלּכֵ
ָצָרה  ֵעת  ָכל  ּבְ ּוְמַרֵחם  )ְועֹוֶנה(  ּוְמַפְרֵנס  יל  ּוַמּצִ ּפֹוֶדה  יַע  ּומֹוׁשִ ּגֹוֵאל  ֶמֶלְך  ָלנּו 
ְוָהַאֲחרֹוִנים.  ָהִראׁשֹוִנים  ֱאֹלֵהי  ה.  ָאּתָ א  ֶאּלָ ְוסֹוֵמְך(  )עֹוֵזר  ֶמֶלְך  ָלנּו  ֵאין  ְוצּוָקה 
עֹוָלמֹו  ַהְמַנֵהג  חֹות  ּבָ ׁשְ ַהּתִ רֹוב  ּבְ ל  ַהְמֻהּלָ ּתֹוָלדֹות  ל  ּכָ ֲאדֹון  ִרּיֹות  ּבְ ל  ּכָ ֱאלֹוּהַ 
ִנים  ן. ַהְמעֹוֵרר ְיׁשֵ ה( ֹלא ָינּום ְוֹלא ִייׁשָ ַרֲחִמים. ַויהָֹוה )ֵער ִהּנֵ ֶחֶסד ּוְבִרּיֹוָתיו ּבְ ּבְ
ְוַהּזֹוֵקף  ְוַהּסֹוֵמְך נֹוְפִלים  יר ֲאסּוִרים  ּתִ ְוַהּמַ ִמים  יַח ִאּלְ ׂשִ ְוַהּמֵ ִמים.  ִנְרּדָ ִקיץ  ְוַהּמֵ
יָרה  ׁשִ ְוִאּלּו ִפינּו ָמֵלא  ָך ֲאַנְחנּו מֹוִדים.  ְלַבּדְ ְלָך  ֶנֱעָלִמים(.  פּוִפים, )ְוַהְמַפֲעֵנַח  ּכְ
ֶמְרֲחֵבי ָרִקיַע ְוֵעיֵנינּו ְמִאירֹות  ַבח ּכְ ְפתֹוֵתינּו ׁשֶ יו ְוׂשִ ּלָ ֲהמֹון ּגַ ה ּכַ ם ּוְלׁשֹוֵננּו ִרּנָ ּיָ ּכַ
לֹות. ֵאין ֲאַנְחנּו  ַאּיָ ָמִים ְוַרְגֵלינּו ַקּלֹות ּכָ ֵרי ׁשָ ִנׁשְ ֵרַח ְוָיֵדינּו ְפרּוׂשֹות ּכְ ֶמׁש ְוַכּיָ ֶ ּשׁ ּכַ
נּו ַעל  ְמָך ַמְלּכֵ יִקים ְלהֹודֹות ְלָך ְיהָֹוה ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו ּוְלָבֵרְך ֶאת ׁשִ ַמְסּפִ
ים ְוִנְפָלאֹות(  ָעִמים ַהּטֹובֹות )ִנּסִ י ְרָבבֹות ּפְ ַאַחת ֵמָאֶלף ֶאֶלף ַאְלֵפי ֲאָלִפים ְוִרּבֵ
ית  נּו ְיהָֹוה ֱאֹלֵהינּו ּוִמּבֵ ַאְלּתָ ְצַרִים ּגְ ָפִנים( ִמּמִ נּו. )ִמּלְ יָת ִעם ֲאבֹוֵתינּו ְוִעּמָ ָעׂשִ ׁשֶ
נּו.  ְטּתָ ֶבר ִמּלַ נּו. ּוִמּדֶ ְלּתָ נּו. ֵמֶחֶרב ִהּצַ ְלּתָ ְלּכַ ָבע ּכִ נּו. ּוְבׂשָ ָרָעב ַזְנּתָ ִדיָתנּו. ּבְ ֲעָבִדים ּפְ
ה ֲעָזרּונּו ַרֲחֶמיָך ְוֹלא ֲעָזבּונּו  ֵהּנָ יָתנּו. ַעד  ּלִ ּדִ ְוֶנֱאָמִנים  ים(  )ְוַרּבִ ּוֵמֳחָלִיים ָרִעים 

נּו ְיהָֹוה ֱאֹלֵהינּו ָלֶנַצח: ׁשֵ ּטְ ֲחָסֶדיָך ְיהָֹוה ֱאֹלֵהינּו ְוַאל ּתִ

ִפינּו.  ְמּתָ ּבְ ר ׂשַ נּו ְוָלׁשֹון ֲאׁשֶ ַאּפֵ ַפְחּתָ ּבְ ּנָ ָמה ׁשֶ נּו ְורּוַח ּוְנׁשָ ְגּתָ ּבָ ּלַ ּפִ ן ֵאָבִרים ׁשֶ ַעל ּכֵ
יׁשּו ְוַיְמִליכּו  חּו ִויָפֲארּו )ִויׁשֹוְררּו( ִוירֹוְממּו ְוַיֲעִריצּו ְוַיְקּדִ ּבְ ֵהן ֵהם יֹודּו ִויָבְרכּו ִויׁשַ
ַבע. )ְוָכל ַעִין ְלָך  ָ ה ְלָך יֹוֶדה. ְוָכל ָלׁשֹון ְלָך ִתּשׁ י ָכל ּפֶ ִמיד(. ּכִ נּו )ּתָ ְמָך ַמְלּכֵ ֶאת ׁשִ
ָבבֹות ִייָראּוָך.  ֲחֶוה. ְוָכל )ַה(ּלְ ּתַ ֶרְך ְלָך ִתְכַרע. ְוָכל קֹוָמה ְלָפֶניָך ִתׁשְ ה(. ְוָכל ּבֶ ַצּפֶ ּתְ
ל ַעְצמַֹתי ּתֹאַמְרָנה. ְיהָֹוה ִמי ָכמֹוָך  תּוב ּכָ ּכָ ָבר ׁשֶ ּדָ ֶמָך. ּכַ רּו ִלׁשְ ְוָכל ֶקֶרב ּוְכָליֹות ְיַזּמְ
ל  ַמע ַצֲעַקת ַהּדַ ה ִתׁשְ ים ַאּתָ ֲעִנּיִ ְוַעת  ּנּו ְוָעִני ְוֶאְביֹון ִמּגְֹזלֹו. )ׁשַ יל ָעִני ֵמָחָזק ִמּמֶ ַמּצִ
ּבֹור  ַהּגִ דֹול  ַהּגָ ָהֵאל  ָלְך.  ַיֲעָרְך  ּוִמי  ְך  ּלָ ֶוה  ִיׁשְ ּוִמי  ְך  ּלָ ִיְדֶמה  ִמי  יַע(:  ְותֹוׁשִ יב  ְקׁשִ ּתַ
ָך  ם ָקְדׁשֶ ֲחָך ּוְנָפֶאְרָך ּוְנָבֵרְך ֶאת ׁשֵ ּבֵ ְלָך ּוְנׁשַ ַמִים ָוָאֶרץ. ְנַהּלֶ ְוַהּנֹוָרא ֵאל ֶעְליֹון קֹוֵנה ׁשָ

ם ָקְדׁשֹו: י ֶאת ְיהָֹוה ְוָכל ְקָרַבי ֶאת ׁשֵ ְרִכי ַנְפׁשִ ָאמּור ְלָדִוד ּבָ ּכָ

ֶלְך  נֹוְראֹוֶתיָך: ַהּמֶ ּבֹור ָלֶנַצח ְוַהּנֹוָרא ּבְ ֶמָך. ַהּגִ ְכבֹוד ׁשְ דֹול ּבִ ָך. ַהּגָ ַתֲעֻצמֹות ֻעּזֶ ָהֵאל ּבְ
א: א ָרם ְוִנּשָׂ ּסֵ ב ַעל ּכִ ַהּיֹוׁשֵ

ה: ִרים ָנאָוה ְתִהּלָ יהָֹוה ַלְיׁשָ יִקים ּבַ נּו ַצּדִ מֹו. ְוָכתּוב ַרּנְ ׁשֹוֵכן ַעד. ָמרֹום ְוָקדֹוׁש ׁשְ
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ל: ְתַהּלָ ִרים ּתִ ִפי ְיׁשָ ּבְ
ַרְך: ְתּבָ יִקים ּתִ ּוְבִדְבֵרי ַצּדִ

ְתרֹוָמם: ּוִבְלׁשֹון ֲחִסיִדים ּתִ
ש:ׁ ְתַקּדָ ים ּתִ ּוְבֶקֶרב ְקדֹוׁשִ

ָכל ּדֹור ָודֹור,  נּו ּבְ ְמָך ַמְלּכֵ ֵאר ׁשִ ה ִיְתּפָ ִרּנָ ָרֵאל ּבְ ית ִיׂשְ ָך ּבֵ ּוְבַמְקֲהלֹות ִרְבבֹות ַעּמְ
ל  ְלַהּלֵ ְלהֹודֹות  ֲאבֹוֵתינּו  ֵואֹלֵהי  ֱאֹלֵהינּו  ְיהָֹוה  ְלָפֶניָך  ַהְיצּוִרים.  ל  ּכָ חֹוַבת  ן  ּכֵ ׁשֶ
ירֹות  ְבֵרי ׁשִ ל ּדִ ס ַעל ּכָ ה ּוְלַקּלֵ חַ( ְלָבֵרְך ְלַעּלֵ ר )ּוְלַנּצֵ ַח ְלָפֵאר ְלרֹוֵמם ְלַהּדֵ ּבֵ ְלׁשַ

יֶחָך: ָך ְמׁשִ י ַעְבּדְ ן ִיׁשַ ִוד ּבֶ חֹות ּדָ ּבְ ְוִתׁשְ

י ְלָך  ַמִים ּוָבָאֶרץ. ּכִ ָ ּשׁ דֹוׁש ּבַ דֹול ְוַהּקָ ֶלְך ַהּגָ נּו ָהֵאל ַהּמֶ ְמָך ָלַעד ַמְלּכֵ ח ׁשִ ּבַ ּתַ ִיׁשְ
ָלה ֶנַצח  ל ְוִזְמָרה עֹ ז ּוֶמְמׁשָ ָבָחה ַהּלֵ יר ּוׁשְ ָנֶאה ְיהָֹוה ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו. ׁשִ
דֹול  ְמָך ַהּגָ ָרכֹות ְוהֹוָדאֹות )ְלׁשִ ה ּוַמְלכּות. ּבְ ָ ה ְוִתְפֶאֶרת ְקֻדּשׁ ִהּלָ ה ּוְגבּוָרה ּתְ ֻדּלָ ּגְ

ה ֵאל(: דֹוׁש, ּו(ֵמעֹוָלם ְוַעד עֹוָלם )ַאּתָ ְוַהּקָ

יש נוהגים לחתום:

ֵאל  חֹות.  ּבָ ׁשְ ּתִ ּבַ ל(  )ּוְמֻהּלָ דֹול  ּגָ ֶמֶלְך  ֵאל  ְיהָֹוה.  ה  ַאּתָ רּוְך  ּבָ
יֵרי ִזְמָרה. ֶמֶלְך ֵאל ֵחי  ׁשִ ְפָלאֹות. ַהּבֹוֵחר ּבְ ַההֹוָדאֹות. ֲאדֹון ַהּנִ

ָהעֹוָלִמים:
ויש )אלה שלא אמרוהו לעיל( נוהגים לחתום:

ָך  י ְרצֹוֶנָך, ְוָכל ַעּמְ יִקים עֹוׂשֵ יָך, ַוֲחִסיֶדיָך ַצּדִ ל ַמֲעׂשֶ ְיַהְללּוָך ְיהָֹוה ֱאֹלֵהינּו )ַעל( ּכָ
ְוַיֲעִריצּו  ִוירֹוְממּו  )ִויׁשֹוְררּו(  ִויָפֲארּו  חּו  ּבְ ִויׁשַ ִויָבְרכּו  יֹודּו  ה  ִרּנָ ּבְ ָרֵאל,  ִיׂשְ ית  ּבֵ
ר,  ְמָך ָנֶאה ְלַזּמֵ י ְלָך טֹוב ְלהֹודֹות ּוְלׁשִ ִמיד(. ּכִ נּו )ּתָ ְמָך ַמְלּכֵ יׁשּו ְוַיְמִליכּו ֶאת ׁשִ ְוַיְקּדִ

חֹות: ּבָ ׁשְ ּתִ ל ּבַ ה ְיהָֹוה ֶמֶלְך ְמֻהּלָ רּוְך ַאּתָ ה ֵאל: ּבָ י ֵמעֹוָלם ְוַעד עֹוָלם ַאּתָ ּכִ

ֶפן: ִרי ַהּגָ ה ְיהָֹוה ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ּבֹוֵרא ּפְ רּוְך ַאּתָ ּבָ

ושותה בהסיבה ואח"כ מברך ברכה אחרונה: 

ֶדה  נּוַבת ַהּשָׂ ֶפן ְוַעל ּתְ ִרי ַהּגֶ ֶפן ְוַעל ּפְ ה ְיהָֹוה ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ַעל ַהּגֶ רּוְך ַאּתָ ּבָ
ְרָיּה  ִמּפִ ֶלֱאכֹול  ַלֲאבֹוֵתינּו  ְוִהְנַחְלּתָ  ָרִציָת  ׁשֶ ּוְרָחָבה  טֹוָבה  ה  ֶחְמּדָ ֶאֶרץ  ְוַעל 
ַלִים ִעיֶרָך ְוַעל  ָך ְוַעל ְירּוׁשָ ָרֵאל ַעּמֶ ּבֹוַע ִמּטּוָבּה. ַרֶחם ָנא ְיהָֹוה ֱאֹלֵהינּו ַעל ִיׂשְ ְוִלׂשְ
ְמֵהָרה  ַלִים ִעיר ַהּקֶֹדׁש ּבִ ֶחָך ְוַעל ֵהיָכֶלָך. ּוְבֵנה ְירּוׁשָ בֹוֶדָך ְוַעל ִמְזּבְ ן ּכְ ּכַ ִצּיֹון ִמׁשְ
ע ִמּטּוָבּה ּוְנָבֶרְכָך  ּבַ ְרָיּה ְוִנׂשְ ִבְנָיָנּה ְונֹאַכל ִמּפִ ֵחנּו ּבְ ּמְ ְבָיֵמינּו ְוַהֲעֵלנּו ְלתֹוָכּה ְוׂשַ
יֹום  ֵחנּו ּבְ ּמְ ה( ְוׂשַ ת ַהּזֶ ּבָ יֹום ַהׁשַ ה ּוְבָטֳהָרה. )בשבת: ּוְרֵצה ְוַהֲחִליֵצנּו ּבְ ָ ְקֻדּשׁ ָעֶליָה ּבִ
ִרי  ה ְיהָֹוה טֹוב ּוֵמִטיב ַלּכֹל ְונֹוֶדה ְלָך ַעל ָהָאֶרץ ְוַעל ּפְ י ַאּתָ ה. ּכִ ּצֹות ַהּזֶ ַחג ַהּמַ

ֶפן:  ִרי ַהּגָ ה ְיהָֹוה ַעל ָהָאֶרץ ְוַעל ּפְ רּוְך ַאּתָ ֶפן: ּבָ ַהּגָ

ִנְרָצה
ה  ִנְזּכֶ ן  ּכֵ ר אֹותֹו.  ְלַסּדֵ ָזִכינּו  ר  ֲאׁשֶ ּכַ תֹו.  ְוֻחּקָ טֹו  ּפָ ִמׁשְ ָכל  ּכְ ִהְלָכתֹו.  ּכְ ַסח  ּפֶ ִסּדּור  ֲחַסל 
דּוִים  ה. ּפְ ָקרֹוב ַנֵהל ִנְטֵעי ַכּנָ ַלֲעשֹֹותֹו. ָזְך ׁשֹוֵכן ְמעֹוָנה. קֹוֵמם ְקַהל ֲעַדת ִמי ָמָנה. ּבְ

ה: ִרּנָ ְלִצּיֹון ּבְ

ָלִים: ירּוׁשָ ָאה ּבִ ָנה ַהּבָ ְלׁשָ
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ְיָלה: ֲחִצי ַהּלַ ּוְבֵכן ַוְיִהי ּבַ
ְיָלה.  ּלַ ים ִהְפֵלאָת ּבַ ָאז רֹוב ִנּסִ

ְיָלה.  מֹוֶרת ֶזה ַהּלַ רֹאׁש ַאׁשְ ּבְ

ֶנֱחַלק לֹו ַלְיָלה.  ְחּתֹו ּכְ ר ֶצֶדק ִנּצַ ּגֵ

ְיָלה: ֲחִצי ַהּלַ ַוְיִהי ּבַ

ְיָלה.  ֲחלֹום ַהּלַ ָרר ּבַ ְנּתָ ֶמֶלְך ּגְ ּדַ

ֶאֶמׁש ַלְיָלה.  י ּבְ ִהְפַחְדּתָ ֲאַרּמִ

ָרֵאל ָלֵאל ַוּיּוַכל לֹו ַלְיָלה.  ר ִיׂשְ ׂשַ ַו ּיָ

ְיָלה: ֲחִצי ַהּלַ ַוְיִהי ּבַ

ְיָלה.  ֲחִצי ַהּלַ ְתרֹוס ָמַחְצּתָ ּבַ כֹוֵרי ּפַ ֶזַרע ּבְ

ְיָלה.  ּלַ קּוָמם ּבַ ֵחיָלם ֹלא ָמְצאּו ּבְ

כֹוְכֵבי ַלְיָלה.  יָת ּבְ ת ִסּלִ ִטיַסת ְנִגיד ֲחרֹוׁשֶ

ְיָלה: ֲחִצי ַהּלַ ַוְיִהי ּבַ

ְיָלה.  ּלַ ָגָריו ּבַ ּתָ ּפְ ָיַעץ ְמָחֵרף ְלנֹוֵפף ִאּוּוי הֹוַבׁשְ

ִאיׁשֹון ַלְיָלה.  בֹו ּבְ ל ּוַמּצָ ַרע ּבֵ ּכָ

ְלִאיׁש ֲחמּודֹות ִנְגָלה ָרז ֲחזֹות ַלְיָלה. 

ְיָלה: ֲחִצי ַהּלַ ַוְיִהי ּבַ

ְיָלה.  ּלַ ְכֵלי קֶֹדׁש ֶנֱהַרג ּבֹו ּבַ ר ּבִ ּכֵ ּתַ ִמׁשְ

ֲעתּוֵתי ַלְיָלה.  ע ִמּבֹור ֲאָריֹות ּפֹוֵתר ּבִ נֹוׁשַ

ְיָלה.  ּלַ ְנָאה ָנַטר ֲאָגִגי ְוָכַתב ְסָפִרים ּבַ ׂשִ

ְיָלה: ֲחִצי ַהּלַ ַוְיִהי ּבַ

ַנת ַלְיָלה.  ֶנֶדד ׁשְ עֹוַרְרּתָ ִנְצֲחָך ָעָליו ּבְ

ְיָלה.  ּפּוָרה ִתְדרֹוְך ְלׁשֹוֵמר ַמה ִמּלַ

ח ָאָתא בֶֹקר ְוַגם ַלְיָלה.  ֹוֵמר ְוׂשָ ּשׁ ָצַרח ּכַ

ְיָלה: ֲחִצי ַהּלַ ַוְיִהי ּבַ

ר הּוא ֹלא יֹום ְוֹלא ַלְיָלה.  ָקֵרב יֹום ֲאׁשֶ

ְיָלה.  י ְלָך ַהּיֹום ַאף ְלָך ַהּלַ ָרם הֹוַדע ּכִ

ְיָלה.  ל ַהּיֹום ְוָכל ַהּלַ ׁשֹוְמִרים ַהְפֵקד ְלִעיְרָך ּכָ

ַכת ַלְיָלה.  אֹור יֹום ֶחׁשְ ִאיר ּכְ ּתָ

ְיָלה: ֲחִצי ַהּלַ ַוְיִהי ּבַ

 



58

כל הזכויות שמורות

59

כל הזכויות שמורות

י לֹו ָיֶאה: י לֹו ָנֶאה. ּכִ ּכִ
דּוָדיו יֹאְמרּו לֹו: ֲהָלָכה. ּגְ חּור ּכַ ְמלּוָכה. ּבָ יר ּבִ  ַאּדִ

י לֹו ָיֶאה: י לֹו ָנֶאה. ּכִ ְמָלָכה. ּכִ י ְלָך. ְלָך ַאף ְלָך. ְלָך ְיהָֹוה ַהּמַ ְלָך ּוְלָך. ְלָך ּכִ

ֲהָלָכה. ָוִתיָקיו יֹאְמרּו לֹו: ְמלּוָכה. ָהדּור ּכַ גּול ּבִ  ּדָ
י לֹו ָיֶאה: י לֹו ָנֶאה. ּכִ ְמָלָכה. ּכִ י ְלָך. ְלָך ַאף ְלָך. ְלָך ְיהָֹוה ַהּמַ ְלָך ּוְלָך. ְלָך ּכִ

ֲהָלָכה. ַטְפְסָריו יֹאְמרּו לֹו: ְמלּוָכה. ָחִסין ּכַ אי ּבִ  ַזּכַ
י לֹו ָיֶאה: י לֹו ָנֶאה. ּכִ ְמָלָכה. ּכִ י ְלָך. ְלָך ַאף ְלָך. ְלָך ְיהָֹוה ַהּמַ ְלָך ּוְלָך. ְלָך ּכִ

ֲהָלָכה. ִלּמּוָדיו יֹאְמרּו לֹו: יר ּכַ ּבִ ְמלּוָכה. ּכַ  ָיִחיד ּבִ
י לֹו ָיֶאה: י לֹו ָנֶאה. ּכִ ְמָלָכה. ּכִ י ְלָך. ְלָך ַאף ְלָך. ְלָך ְיהָֹוה ַהּמַ ְלָך ּוְלָך. ְלָך ּכִ

ֲהָלָכה. ְסִביָביו יֹאְמרּו לֹו: ְמלּוָכה. נֹוָרא ּכַ  ֶמֶלְך ּבִ

י לֹו ָיֶאה: י לֹו ָנֶאה. ּכִ ְמָלָכה. ּכִ י ְלָך. ְלָך ַאף ְלָך. ְלָך ְיהָֹוה ַהּמַ ְלָך ּוְלָך. ְלָך ּכִ

יָקיו יֹאְמרּו לֹו: ֲהָלָכה. ַצּדִ ְמלּוָכה. ּפֹוֶדה ּכַ  ָעָניו ּבִ
י לֹו ָיֶאה: י לֹו ָנֶאה. ּכִ ְמָלָכה. ּכִ י ְלָך. ְלָך ַאף ְלָך. ְלָך ְיהָֹוה ַהּמַ ְלָך ּוְלָך. ְלָך ּכִ

יו יֹאְמרּו לֹו: ְנַאּנָ ֲהָלָכה. ׁשִ ְמלּוָכה. ַרחּום ּכַ  ָקדֹוׁש ּבִ
י לֹו ָיֶאה: י לֹו ָנֶאה. ּכִ ְמָלָכה. ּכִ י ְלָך. ְלָך ַאף ְלָך. ְלָך ְיהָֹוה ַהּמַ ְלָך ּוְלָך. ְלָך ּכִ

ִמיָמיו יֹאְמרּו לֹו: ֲהָלָכה. ּתְ ְמלּוָכה. ּתֹוֵמְך ּכַ יף ּבִ ּקִ  ּתַ

י לֹו ָיֶאה: י לֹו ָנֶאה. ּכִ ְמָלָכה. ּכִ י ְלָך. ְלָך ַאף ְלָך. ְלָך ְיהָֹוה ַהּמַ ְלָך ּוְלָך. ְלָך ּכִ

ָקרֹוב.  יר הּוא ִיְבֶנה ֵביתֹו ּבְ ַאּדִ
ֵאל  ֵנה  ּבְ ֵאל  ָקרֹוב.  ּבְ ָיֵמינּו  ּבְ ְמֵהָרה  ּבִ ְמֵהָרה  ּבִ

ָקרֹוב: ֵנה ֵביְתָך ּבְ ֵנה. ּבְ ּבְ

ֵביתֹו  ִיְבֶנה  הּוא.  גּול  ּדָ הּוא.  דֹול  ּגָ הּוא.  חּור  ּבָ
ֵנה  ָקרֹוב. ֵאל ּבְ ָיֵמינּו ּבְ ְמֵהָרה ּבְ ְמֵהָרה ּבִ ָקרֹוב. ּבִ ּבְ

ָקרֹוב: ֵנה ֵביְתָך ּבְ ֵנה. ּבְ ֵאל ּבְ

אי הּוא. ָחִסיד הּוא. ִיְבֶנה  ָהדּור הּוא. ָוִתיק הּוא. ַזּכַ
ָקרֹוב.  ּבְ ָיֵמינּו  ּבְ ְמֵהָרה  ּבִ ְמֵהָרה  ּבִ ָקרֹוב.  ּבְ ֵביתֹו 

ָקרֹוב: ֵנה ֵביְתָך ּבְ ֵנה. ּבְ ֵנה ֵאל ּבְ ֵאל ּבְ

הּוא.  ָלמּוד  הּוא.  יר  ּבִ ּכַ הּוא.  ָיִחיד  הּוא.  ָטהֹור 
יב הּוא. ִעּזּוז הּוא. ּפֹוֶדה  ֶמֶלְך הּוא. נֹוָרא הּוא. ַסּגִ
ְמֵהָרה  ּבִ ָקרֹוב.  ּבְ ֵביתֹו  ִיְבֶנה  הּוא.  יק  ַצּדִ הּוא. 
ֵנה  ּבְ ֵנה.  ּבְ ֵאל  ֵנה  ּבְ ֵאל  ָקרֹוב.  ּבְ ָיֵמינּו  ּבְ ְמֵהָרה  ּבִ

ָקרֹוב: ֵביְתָך ּבְ

הּוא.  יף  ּקִ ּתַ הּוא.  י  ּדַ ׁשַ הּוא.  ַרחּום  הּוא.  ָקדֹוׁש 
ָיֵמינּו  ּבְ ְמֵהָרה  ּבִ ְמֵהָרה  ּבִ ָקרֹוב.  ּבְ ֵביתֹו  ִיְבֶנה 

ָקרֹוב: ֵנה ֵביְתָך ּבְ ֵנה. ּבְ ֵנה ֵאל ּבְ ָקרֹוב. ֵאל ּבְ ּבְ
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ֵני לּוחֹות  ַנִים ֲאִני יֹוֵדַע. ׁשְ ַנִים ִמי יֹוֵדַע. ׁשְ ׁשְ
ַמִים ּוָבָאֶרץ: ָ ּשׁ ּבַ ִרית. ֶאָחד ֱאֹלֵהינּו ׁשֶ ַהּבְ

ה  ֹלׁשָ ה ֲאִני יֹוֵדַע. ׁשְ ֹלׁשָ ה ִמי יֹוֵדַע. ׁשְ ֹלׁשָ ׁשְ
ֱאֹלֵהינּו  ֶאָחד  ִרית.  ַהּבְ לּוחֹות  ֵני  ׁשְ ָאבֹות. 

ַמִים ּוָבָאֶרץ: ָ ּשׁ ּבַ ׁשֶ

ע  ַאְרּבַ יֹוֵדַע.  ֲאִני  ע  ַאְרּבַ יֹוֵדַע.  ִמי  ע  ַאְרּבַ
ִרית.  ֵני לּוחֹות ַהּבְ ה ָאבֹות. ׁשְ ֹלׁשָ הֹות. ׁשְ ִאּמָ

ַמִים ּוָבָאֶרץ: ָ ּשׁ ּבַ ֶאָחד ֱאֹלֵהינּו ׁשֶ

ה  ָ ה ֲאִני יֹוֵדַע. ֲחִמּשׁ ָ ה ִמי יֹוֵדַע. ֲחִמּשׁ ָ ֲחִמּשׁ
ה ָאבֹות.  ֹלׁשָ הֹות. ׁשְ ע ִאּמָ י תֹוָרה. ַאְרּבַ חּוְמׁשֵ
ַמִים  ָ ּשׁ ּבַ ִרית. ֶאָחד ֱאֹלֵהינּו ׁשֶ ֵני לּוחֹות ַהּבְ ׁשְ

ּוָבָאֶרץ:

ה  ָ ּשׁ ׁשִ יֹוֵדַע.  ֲאִני  ה  ָ ּשׁ ׁשִ יֹוֵדַע.  ִמי  ה  ָ ּשׁ ׁשִ
ע  ַאְרּבַ י תֹוָרה.  ה חּוְמׁשֵ ָ ֲחִמּשׁ ָנה.  ִמׁשְ ִסְדֵרי 
ִרית.  ֵני לּוחֹות ַהּבְ ה ָאבֹות. ׁשְ ֹלׁשָ הֹות. ׁשְ ִאּמָ

ַמִים ּוָבָאֶרץ: ָ ּשׁ ּבַ ֶאָחד ֱאֹלֵהינּו ׁשֶ

ְבָעה  ְבָעה ֲאִני יֹוֵדַע. ׁשִ ְבָעה ִמי יֹוֵדַע. ׁשִ ׁשִ
ה  ָ ֲחִמּשׁ ָנה.  ִמׁשְ ִסְדֵרי  ה  ָ ּשׁ ׁשִ א.  ּתָ ּבַ ׁשַ ְיֵמי 
ה ָאבֹות.  ֹלׁשָ הֹות. ׁשְ ע ִאּמָ י תֹוָרה. ַאְרּבַ חּוְמׁשֵ
ַמִים  ָ ּשׁ ּבַ ִרית. ֶאָחד ֱאֹלֵהינּו ׁשֶ ֵני לּוחֹות ַהּבְ ׁשְ

ּוָבָאֶרץ:

מֹוָנה  מֹוָנה ֲאִני יֹוֵדַע. ׁשְ מֹוָנה ִמי יֹוֵדַע. ׁשְ ׁשְ
ה ִסְדֵרי  ָ ּשׁ ׁשִ א.  ּתָ ּבַ ׁשַ ְיֵמי  ְבָעה  ְיֵמי ִמיָלה. ׁשִ
ע  ַאְרּבַ תֹוָרה.  י  חּוְמׁשֵ ה  ָ ֲחִמּשׁ ָנה.  ִמׁשְ
ִרית.  ֵני לּוחֹות ַהּבְ ה ָאבֹות. ׁשְ ֹלׁשָ הֹות. ׁשְ ִאּמָ

ַמִים ּוָבָאֶרץ: ָ ּשׁ ּבַ ֶאָחד ֱאֹלֵהינּו ׁשֶ

ָעה  ׁשְ ָעה ֲאִני יֹוֵדַע. ּתִ ׁשְ ָעה ִמי יֹוֵדַע. ּתִ ׁשְ ּתִ
ְיֵמי  ְבָעה  ׁשִ ִמיָלה.  ְיֵמי  מֹוָנה  ׁשְ ֵליָדה.  ַיְרֵחי 
י  ה חּוְמׁשֵ ָ ָנה. ֲחִמּשׁ ה ִסְדֵרי ִמׁשְ ָ ּשׁ א. ׁשִ ּתָ ּבַ ׁשַ
ֵני  ׁשְ ָאבֹות.  ה  ֹלׁשָ ׁשְ הֹות.  ִאּמָ ע  ַאְרּבַ תֹוָרה. 

ַמִים  ָ ּשׁ ּבַ ׁשֶ ֱאֹלֵהינּו  ֶאָחד  ִרית.  ַהּבְ לּוחֹות 
ּוָבָאֶרץ:

ָרה  ֲעׂשָ יֹוֵדַע.  ֲאִני  ָרה  ֲעׂשָ יֹוֵדַע.  ִמי  ָרה  ֲעׂשָ
ְיֵמי  מֹוָנה  ׁשְ ֵליָדה.  ַיְרֵחי  ָעה  ׁשְ ּתִ א.  ַרּיָ ִדּבְ
ִסְדֵרי  ה  ָ ּשׁ ׁשִ א.  ּתָ ּבַ ׁשַ ְיֵמי  ְבָעה  ׁשִ ִמיָלה. 
ע  ַאְרּבַ תֹוָרה.  י  חּוְמׁשֵ ה  ָ ֲחִמּשׁ ָנה.  ִמׁשְ
ִרית.  ֵני לּוחֹות ַהּבְ ה ָאבֹות. ׁשְ ֹלׁשָ הֹות. ׁשְ ִאּמָ

ַמִים ּוָבָאֶרץ: ָ ּשׁ ּבַ ֶאָחד ֱאֹלֵהינּו ׁשֶ

ר ֲאִני יֹוֵדַע.  ר ִמי יֹוֵדַע. ַאַחד ָעׂשָ ַאַחד ָעׂשָ
ָעה  ׁשְ ּתִ א.  ַרּיָ ִדּבְ ָרה  ֲעׂשָ א.  ּכֹוְכַבּיָ ר  ָעׂשָ ַאַחד 
ְיֵמי  ְבָעה  ׁשִ ִמיָלה.  ְיֵמי  מֹוָנה  ׁשְ ֵליָדה.  ַיְרֵחי 
י  ה חּוְמׁשֵ ָ ָנה. ֲחִמּשׁ ה ִסְדֵרי ִמׁשְ ָ ּשׁ א. ׁשִ ּתָ ּבַ ׁשַ
ֵני  ׁשְ ָאבֹות.  ה  ֹלׁשָ ׁשְ הֹות.  ִאּמָ ע  ַאְרּבַ תֹוָרה. 
ַמִים  ָ ּשׁ ּבַ ׁשֶ ֱאֹלֵהינּו  ֶאָחד  ִרית.  ַהּבְ לּוחֹות 

ּוָבָאֶרץ:

ֲאִני  ר  ָעׂשָ ֵנים  ׁשְ יֹוֵדַע.  ִמי  ר  ָעׂשָ ֵנים  ׁשְ
ר  ָעׂשָ ַאַחד  א.  ְבַטּיָ ׁשִ ר  ָעׂשָ ֵנים  ׁשְ יֹוֵדַע. 
ָעה ַיְרֵחי ֵליָדה.  ׁשְ א. ּתִ ַרּיָ ָרה ִדּבְ א. ֲעׂשָ ּכֹוְכַבּיָ
ה  ָ ּשׁ א. ׁשִ ּתָ ּבַ ְבָעה ְיֵמי ׁשַ מֹוָנה ְיֵמי ִמיָלה. ׁשִ ׁשְ
ע  ַאְרּבַ י תֹוָרה.  ה חּוְמׁשֵ ָ ֲחִמּשׁ ָנה.  ִמׁשְ ִסְדֵרי 
ִרית.  ֵני לּוחֹות ַהּבְ ה ָאבֹות. ׁשְ ֹלׁשָ הֹות. ׁשְ ִאּמָ

ַמִים ּוָבָאֶרץ: ָ ּשׁ ּבַ ֶאָחד ֱאֹלֵהינּו ׁשֶ

ר  ָעׂשָ ה  ֹלׁשָ ׁשְ יֹוֵדַע.  ִמי  ר  ָעׂשָ ה  ֹלׁשָ ׁשְ
ר  ָעׂשָ ֵנים  ׁשְ א.  ּיָ ִמּדַ ר  ָעׂשָ ה  ֹלׁשָ ׁשְ יֹוֵדַע.  ֲאִני 
א.  ַרּיָ ָרה ִדּבְ א. ֲעׂשָ ר ּכֹוְכַבּיָ א. ַאַחד ָעׂשָ ְבַטּיָ ׁשִ
ְבָעה  מֹוָנה ְיֵמי ִמיָלה. ׁשִ ָעה ַיְרֵחי ֵליָדה. ׁשְ ׁשְ ּתִ
ה  ָ ֲחִמּשׁ ָנה.  ִמׁשְ ִסְדֵרי  ה  ָ ּשׁ ׁשִ א.  ּתָ ּבַ ׁשַ ְיֵמי 
ה ָאבֹות.  ֹלׁשָ הֹות. ׁשְ ע ִאּמָ י תֹוָרה. ַאְרּבַ חּוְמׁשֵ
ַמִים  ָ ּשׁ ּבַ ִרית. ֶאָחד ֱאֹלֵהינּו ׁשֶ ֵני לּוחֹות ַהּבְ ׁשְ

ּוָבָאֶרץ:

ַמִים ּוָבָאֶרץ: ָ ּשׁ ּבַ ְדָיא:ֶאָחד ִמי יֹוֵדע ֶאָחד ֲאִני יֹוֵדַע. ֶאָחד ֱאֹלֵהינּו ׁשֶ ְדָיא, ַחד ּגַ ַחד ּגַ
ְדָיא: ְדָיא, ַחד ּגַ ְתֵרי זּוֵזי. ַחד ּגַ א ּבִ ין ַאּבָ ַזּבִ ּדְ

ְדָיא: ְדָיא, ַחד ּגַ ְתֵרי זּוֵזי. ַחד ּגַ א ּבִ ין ַאּבָ ַזּבִ ְוָאָתא ׁשּוְנָרא, ְוָאְכָלה ְלַגְדָיא, ּדְ

ְדָיא,  ּגַ זּוֵזי. ַחד  ְתֵרי  ּבִ א  ַאּבָ ין  ַזּבִ ּדְ ְלַגְדָיא,  ָאְכָלה  ּדְ ְלׁשּוְנָרא,  ְך  ְוָנׁשַ א,  ַכְלּבָ ְוָאָתא 
ְדָיא: ַחד ּגַ

ְתֵרי  א ּבִ ין ַאּבָ ַזּבִ ָאְכָלה ְלַגְדָיא, ּדְ ְך ְלׁשּוְנָרא, ּדְ ָנׁשַ א, ּדְ ה ְלַכְלּבָ ְוָאָתא חּוְטָרא, ְוִהּכָ
ְדָיא: ְדָיא, ַחד ּגַ זּוֵזי. ַחד ּגַ

ְלַגְדָיא,  ָאְכָלה  ּדְ ְלׁשּוְנָרא,  ְך  ָנׁשַ ּדְ א,  ְלַכְלּבָ ה  ִהּכָ ּדְ ְלחּוְטָרא,  ַרף  ְוׂשָ נּוָרא,  ְוָאָתא 
ְדָיא: ְדָיא, ַחד ּגַ ְתֵרי זּוֵזי. ַחד ּגַ א ּבִ ין ַאּבָ ַזּבִ ּדְ

ָאְכָלה  ְך ְלׁשּוְנָרא, ּדְ ָנׁשַ א, ּדְ ה ְלַכְלּבָ ִהּכָ ַרף ְלחּוְטָרא, ּדְ ׂשָ א, ְוָכָבה ְלנּוָרא, ּדְ ְוָאָתא ַמּיָ
ְדָיא: ְדָיא, ַחד ּגַ ְתֵרי זּוֵזי. ַחד ּגַ א ּבִ ין ַאּבָ ַזּבִ ְלַגְדָיא, ּדְ

ְך  ָנׁשַ א, ּדְ ה ְלַכְלּבָ ִהּכָ ַרף ְלחּוְטָרא, ּדְ ׂשָ ָכָבה ְלנּוָרא, ּדְ א, ּדְ ָתה ְלַמּיָ ְוָאָתא תֹוָרא, ְוׁשָ
ְדָיא: ְדָיא, ַחד ּגַ ְתֵרי זּוֵזי. ַחד ּגַ א ּבִ ין ַאּבָ ַזּבִ ָאְכָלה ְלַגְדָיא, ּדְ ְלׁשּוְנָרא, ּדְ

ְלחּוְטָרא,  ַרף  ׂשָ ּדְ ְלנּוָרא,  ָכָבה  ּדְ א,  ְלַמּיָ ָתה  ׁשָ ּדְ ְלתֹוָרא,  ַחט  ְוׁשָ ֹוֵחט,  ַהּשׁ ְוָאָתא 
ְדָיא,  ְתֵרי זּוֵזי. ַחד ּגַ א ּבִ ין ַאּבָ ַזּבִ ָאְכָלה ְלַגְדָיא, ּדְ ְך ְלׁשּוְנָרא, ּדְ ָנׁשַ א, ּדְ ה ְלַכְלּבָ ִהּכָ ּדְ

ְדָיא: ַחד ּגַ

ָכָבה  ּדְ א,  ְלַמּיָ ָתה  ׁשָ ּדְ ְלתֹוָרא,  ַחט  ׁשָ ּדְ ְלׁשֹוֵחט,  ַחט  ְוׁשָ ֶות,  ַהּמָ ַמְלַאְך  ְוָאָתא 
ין  ַזּבִ ּדְ ְלַגְדָיא,  ָאְכָלה  ּדְ ְלׁשּוְנָרא,  ְך  ָנׁשַ ּדְ א,  ְלַכְלּבָ ה  ִהּכָ ּדְ ְלחּוְטָרא,  ַרף  ׂשָ ּדְ ְלנּוָרא, 

ְדָיא: ְדָיא, ַחד ּגַ ְתֵרי זּוֵזי. ַחד ּגַ א ּבִ ַאּבָ

ַחט ְלתֹוָרא,  ׁשָ ַחט ְלׁשֹוֵחט, ּדְ ׁשָ ֶות, ּדְ ַחט ְלַמְלַאְך ַהּמָ רּוְך הּוא, ְוׁשָ דֹוׁש ּבָ ְוָאָתא ַהּקָ
ְלׁשּוְנָרא,  ְך  ָנׁשַ ּדְ א,  ְלַכְלּבָ ה  ִהּכָ ּדְ ְלחּוְטָרא,  ַרף  ׂשָ ּדְ ְלנּוָרא,  ָכָבה  ּדְ א,  ְלַמּיָ ָתה  ׁשָ ּדְ

ְדָיא ְדָיא, ַחד ּגַ ְתֵרי זּוֵזי. ַחד ּגַ א ּבִ ין ַאּבָ ַזּבִ ָאְכָלה ְלַגְדָיא, ּדְ ּדְ
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ּדֶֹדיָך  טֹוִבים  י  ּכִ יהּו  ּפִ יקֹות  ׁשִ ִמּנְ ֵקִני  ָ ִיּשׁ ֹלֹמה:  ִלׁשְ ר  ֲאׁשֶ יִרים  ִ ַהּשׁ יר  ׁשִ
ַאֲחֶריָך  ֵכִני  ָמׁשְ ֲאֵהבּוָך:  ֲעָלמֹות  ן  ּכֵ ַעל  ֶמָך  ׁשְ ּתּוַרק  ֶמן  ׁשֶ טֹוִבים  ָמֶניָך  ׁשְ ְלֵריַח  ִין:  ִמּיָ
ִרים ֲאֵהבּוָך:      ִין ֵמיׁשָ יָרה דֶֹדיָך ִמּיַ ְך ַנְזּכִ ְמָחה ּבָ ֶלְך ֲחָדָריו ָנִגיָלה ְוִנׂשְ רּוָצה ֱהִביַאִני ַהּמֶ ּנָ
ֲאִני  ׁשֶ ְראּוִני  ּתִ ַאל  ֹלֹמה:  ׁשְ יִריעֹות  ּכִ ֵקָדר  ָאֳהֵלי  ּכְ ם  ָלִ ְירּוׁשָ נֹות  ּבְ ְוָנאָוה  ֲאִני  חֹוָרה  ׁשְ
י  ּלִ ְרִמי ׁשֶ ָרִמים ּכַ ֻמִני נֵֹטָרה ֶאת ַהּכְ י ִנֲחרּו ִבי ׂשָ ֵני ִאּמִ ֶמׁש ּבְ ָ ָזַפְתִני ַהּשׁ ֱ ּשׁ ַחְרחֶֹרת ׁשֶ ׁשְ
ָמה ֶאְהֶיה  ּלָ ֳהָרִים ׁשַ ּצָ יץ ּבַ ְרּבִ י ֵאיָכה ִתְרֶעה ֵאיָכה ּתַ ָאֲהָבה ַנְפׁשִ י ׁשֶ יָדה ּלִ י: ַהּגִ ֹלא ָנָטְרּתִ
ִעְקֵבי ַהּצֹאן ּוְרִעי  ים ְצִאי ָלְך ּבְ ׁשִ ּנָ ָפה ּבַ עְֹטָיה ַעל ֶעְדֵרי ֲחֵבֶריָך: ִאם ֹלא ֵתְדִעי ָלְך ַהּיָ ּכְ
יִתיְך ַרְעָיִתי: ָנאוּו ְלָחַיִיְך  ּמִ ִרְכֵבי ַפְרֹעה ּדִ נֹות ָהרִֹעים:     ְלֻסָסִתי ּבְ ּכְ ִדּיַֹתִיְך ַעל ִמׁשְ ֶאת ּגְ
ְמִסּבֹו  ֶלְך ּבִ ַהּמֶ ֶסף: ַעד ׁשֶ ְך ִעם ְנֻקּדֹות ַהּכָ ה ּלָ ֲחרּוִזים: ּתֹוֵרי ָזָהב ַנֲעׂשֶ אֵרְך ּבַ ּתִֹרים ַצּוָ ּבַ
ִדי:  ַכְרֵמי ֵעין ּגֶ ּכֹל ַהּכֶֹפר ּדֹוִדי ִלי ּבְ ַדי ָיִלין: ֶאׁשְ ין ׁשָ י ָנַתן ֵריחֹו: ְצרֹור ַהּמֹר ּדֹוִדי ִלי ּבֵ ִנְרּדִ
נּו ַרֲעָנָנה: קֹרֹות  ָך ָיֶפה דֹוִדי ַאף ָנִעים ַאף ַעְרׂשֵ ְך ָיָפה ֵעיַנִיְך יֹוִנים: ִהּנְ ְך ָיָפה ַרְעָיִתי ִהּנָ ִהּנָ
ין  ּבֵ ה  ּנָ ׁשֹוׁשַ ּכְ ָהֲעָמִקים:  ת  ּנַ ׁשֹוׁשַ רֹון  ָ ַהּשׁ ֶלת  ֲחַבּצֶ ֲאִני  רֹוִתים:  ּבְ ַרִהיֵטנּו  ֲאָרִזים  ינּו  ּתֵ ּבָ
י  ְדּתִ ִצּלֹו ִחּמַ ִנים ּבְ ין ַהּבָ ן ּדֹוִדי ּבֵ ַער ּכֵ ֲעֵצי ַהּיַ ַתּפּוַח ּבַ נֹות: ּכְ ין ַהּבָ ן ַרְעָיִתי ּבֵ ַהחֹוִחים ּכֵ
יׁשֹות  ֲאׁשִ כּוִני ּבָ ִין ְוִדְגלֹו ָעַלי ַאֲהָבה: ַסּמְ ית ַהּיָ י: ֱהִביַאִני ֶאל ּבֵ י ּוִפְריֹו ָמתֹוק ְלִחּכִ ְבּתִ ְוָיׁשַ
י  ְעּתִ ּבַ ֵקִני: ִהׁשְ ַחּבְ י ִויִמינֹו ּתְ ַחת ְלרֹאׁשִ ֹמאלֹו ּתַ י חֹוַלת ַאֲהָבה ָאִני: ׂשְ ּפּוִחים ּכִ ּתַ דּוִני ּבַ ַרּפְ
עֹוְררּו ֶאת ָהַאֲהָבה  ִעירּו ְוִאם ּתְ ֶדה ִאם ּתָ ַאְילֹות ַהּשָׂ ְצָבאֹות אֹו ּבְ ם ּבִ ַלִ נֹות ְירּוׁשָ ֶאְתֶכם ּבְ
ָבעֹות: ּדֹוֶמה  ץ ַעל ַהּגְ ג ַעל ֶהָהִרים ְמַקּפֵ א ְמַדּלֵ ה ֶזה ּבָ ץ:     קֹול ּדֹוִדי ִהּנֵ ְחּפָ ּתֶ ַעד ׁשֶ
יַח ִמן ַהַחּלֹנֹות ֵמִציץ ִמן  ּגִ ְתֵלנּו ַמׁשְ ה ֶזה עֹוֵמד ַאַחר ּכָ ִלים ִהּנֵ דֹוִדי ִלְצִבי אֹו ְלעֶֹפר ָהַאּיָ
ם  ׁשֶ ָתו ָעָבר ַהּגֶ ה ַהּסְ י ִהּנֵ ים: ָעָנה דֹוִדי ְוָאַמר ִלי קּוִמי ָלְך ַרְעָיִתי ָיָפִתי ּוְלִכי ָלְך: ּכִ ַהֲחַרּכִ
ֵאָנה  ַאְרֵצנּו: ַהּתְ ַמע ּבְ יַע ְוקֹול ַהּתֹור ִנׁשְ ִמיר ִהּגִ ִנים ִנְראּו ָבָאֶרץ ֵעת ַהּזָ ּצָ ָחַלף ָהַלְך לֹו: ַהּנִ
יֹוָנִתי  ָלְך:      ּוְלִכי  ָיָפִתי  ַרְעָיִתי  ָלְך  ָנְתנּו ֵריַח קּוִמי לכי  ָפִנים ְסָמַדר  ְוַהּגְ יָה  ַפּגֶ ָחְנָטה 
י קֹוֵלְך ָעֵרב  ִמיִעיִני ֶאת קֹוֵלְך ּכִ ְדֵרָגה ַהְרִאיִני ֶאת ַמְרַאִיְך ַהׁשְ ֵסֶתר ַהּמַ ַלע ּבְ ַחְגֵוי ַהּסֶ ּבְ
ָרִמים ּוְכָרֵמינּו ְסָמַדר:  ִלים ּכְ ים ְמַחּבְ ּוַמְרֵאיְך ָנאֶוה:     ֶאֱחזּו ָלנּו ׁשּוָעִלים ׁשּוָעִלים ְקַטּנִ
ֵמה ְלָך דֹוִדי  ָלִלים סֹב ּדְ פּוַח ַהּיֹום ְוָנסּו ַהּצְ ּיָ ים: ַעד ׁשֶ ּנִ ֹוׁשַ ּשׁ ּבַ ַוֲאִני לֹו ָהרֶֹעה  ּדֹוִדי ִלי 
ָאֲהָבה  י ֵאת ׁשֶ ּתִ ׁשְ ּקַ ילֹות ּבִ ּלֵ ִבי ּבַ ּכָ ִלים ַעל ָהֵרי ָבֶתר:     ַעל ִמׁשְ ִלְצִבי אֹו ְלעֶֹפר ָהַאּיָ
ה  ָוִקים ּוָבְרחֹבֹות ֲאַבְקׁשָ ְ ּשׁ א ַוֲאסֹוְבָבה ָבִעיר ּבַ יו ְוֹלא ְמָצאִתיו: ָאקּוָמה ּנָ ּתִ ׁשְ ּקַ י ּבִ ַנְפׁשִ
ֵאת  ִעיר  ּבָ ַהּסְֹבִבים  ְֹמִרים  ַהּשׁ ְמָצאּוִני  ְמָצאִתיו:  ְוֹלא  יו  ּתִ ׁשְ ּקַ ּבִ י  ַנְפׁשִ ָאֲהָבה  ׁשֶ ֵאת 
י  ַנְפׁשִ ָאֲהָבה  ׁשֶ ֵאת  ָצאִתי  ּמָ ׁשֶ ַעד  ֵמֶהם  י  ָעַבְרּתִ ׁשֶ ְמַעט  ּכִ ְרִאיֶתם:  י  ַנְפׁשִ ָאֲהָבה  ׁשֶ
י ֶאְתֶכם  ְעּתִ ּבַ י ְוֶאל ֶחֶדר הֹוָרִתי: ִהׁשְ ית ִאּמִ ֲהֵביאִתיו ֶאל ּבֵ ּנּו ַעד ׁשֶ יו ְוֹלא ַאְרּפֶ ֲאַחְזּתִ
עֹוְררּו ֶאת ָהַאֲהָבה ַעד  ִעירּו ְוִאם ּתְ ֶדה ִאם ּתָ ַאְילֹות ַהּשָׂ ְצָבאֹות אֹו ּבְ ם ּבִ ַלִ נֹות ְירּוׁשָ ּבְ
ִמּכֹל  ּוְלבֹוָנה  מֹור  ֶרת  ְמֻקּטֶ ן  ָעׁשָ ִתיֲמרֹות  ּכְ ר  ְדּבָ ַהּמִ ִמן  עָֹלה  ֹזאת  ִמי  ץ:      ְחּפָ ּתֶ ׁשֶ
ם ֲאֻחֵזי  ּלָ ָרֵאל: ּכֻ ּבֵֹרי ִיׂשְ ּבִֹרים ָסִביב ָלּה ִמּגִ ים ּגִ ִ ּשׁ ֹלֹמה ׁשִ ׁשְ ּלִ תֹו ׁשֶ ה ִמּטָ ַאְבַקת רֹוֵכל: ִהּנֵ

ֶלְך  ה לֹו ַהּמֶ ְריֹון ָעׂשָ ילֹות:     ַאּפִ ּלֵ ַחד ּבַ ֵדי ִמְלָחָמה ִאיׁש ַחְרּבֹו ַעל ְיֵרכֹו ִמּפַ ֶחֶרב ְמֻלּמְ
ָרצּוף  ּתֹוכֹו  ָמן  ַאְרּגָ בֹו  ֶמְרּכָ ָזָהב  ְרִפיָדתֹו  ֶכֶסף  ה  ָעׂשָ ַעּמּוָדיו  ָבנֹון:  ַהּלְ ֵמֲעֵצי  ֹלֹמה  ׁשְ
ָרה ּלֹו  ִעּטְ ֲעָטָרה ׁשֶ ֹלֹמה ּבָ ֶלְך ׁשְ ּמֶ נֹות ִצּיֹון ּבַ ם: ְצֶאיָנה ּוְרֶאיָנה ּבְ ָלִ נֹות ְירּוׁשָ ַאֲהָבה ִמּבְ
ַעד  ְך ָיָפה ֵעיַנִיְך יֹוִנים ִמּבַ ְך ָיָפה ַרְעָיִתי ִהּנָ ְמַחת ִלּבֹו:     ִהּנָ תֹו ּוְביֹום ׂשִ יֹום ֲחֻתּנָ ִאּמֹו ּבְ
ִמן  ָעלּו  ׁשֶ צּובֹות  ַהּקְ ֵעֶדר  ּכְ ִיְך  ּנַ ׁשִ ְלָעד:  ּגִ ֵמַהר  ְלׁשּו  ּגָ ׁשֶ ים  ָהִעּזִ ֵעֶדר  ּכְ ְעֵרְך  ׂשַ ֵתְך  ְלַצּמָ
ָנאֶוה  ֵריְך  ּוִמְדּבָ ְפתַֹתִיְך  ׂשִ ִני  ָ ַהּשׁ חּוט  ּכְ ֶהם:  ּבָ ֵאין  ָלה  ּכֻ ְוׁשַ ַמְתִאימֹות  ם  ּלָ ּכֻ ׁשֶ ָהַרְחָצה 
ֵגן  ַהּמָ ּיֹות ֶאֶלף  ְלַתְלּפִ נּוי  ּבָ אֵרְך  ַצּוָ ִויד  ּדָ ל  ִמְגּדַ ּכְ ֵתְך:  ְלַצּמָ ַעד  ִמּבַ ֵתְך  ַרּקָ ָהִרּמֹון  ֶפַלח  ּכְ
ים:  ּנִ ֹוׁשַ ּשׁ ה ָהרֹוִעים ּבַ אֹוֵמי ְצִבּיָ ֵני ֳעָפִרים ּתְ ׁשְ ַדִיְך ּכִ ֵני ׁשָ ּבֹוִרים: ׁשְ ְלֵטי ַהּגִ לּוי ָעָליו ּכֹל ׁשִ ּתָ
ָיָפה  ְך  ּלָ ּכֻ בֹוָנה:  ַהּלְ ְבַעת  ּגִ ְוֶאל  ִלי ֶאל ַהר ַהּמֹור  ֵאֶלְך  ָלִלים  ַהּצְ ְוָנסּו  ַהּיֹום  פּוַח  ּיָ ׁשֶ ַעד 
ׁשּוִרי ֵמרֹאׁש ֲאָמָנה  בֹוִאי ּתָ ָבנֹון ּתָ י ִמּלְ ה ִאּתִ ּלָ ָבנֹון ּכַ י ִמּלְ ְך:     ִאּתִ ַרְעָיִתי ּומּום ֵאין ּבָ
ִני  ְבּתִ ִלּבַ ה  ַכּלָ ֲאחִֹתי  ִני  ְבּתִ ִלּבַ ְנֵמִרים:  ֵמַהְרֵרי  ֲאָריֹות  עֹנֹות  ִמּמְ ְוֶחְרמֹון  ִניר  ׂשְ ֵמרֹאׁש 
ה ַמה ּטֹבּו דַֹדִיְך  פּו דַֹדִיְך ֲאחִֹתי ַכּלָ רָֹנִיְך: ַמה ּיָ ּוְ ַאַחד ֲעָנק ִמּצַ ַאַחת ֵמֵעיַנִיְך ּבְ באחד ּבְ
ַחת ְלׁשֹוֵנְך  ַבׁש ְוָחָלב ּתַ ה ּדְ ּלָ ְפתֹוַתִיְך ּכַ ּטְֹפָנה ׂשִ ִמים: נֶֹפת ּתִ ׂשָ ל ּבְ ָמַנִיְך ִמּכָ ִין ְוֵריַח ׁשְ ִמּיַ
ס  ְרּדֵ ָלַחִיְך ּפַ ל ָנעּול ַמְעָין ָחתּום: ׁשְ ה ּגַ ן ָנעּול ֲאחִֹתי ַכּלָ ֵריַח ְלָבנֹון:     ּגַ ְלמַֹתִיְך ּכְ ְוֵריַח ׂשַ
ל ֲעֵצי ְלבֹוָנה  מֹון ִעם ּכָ ָפִרים ִעם ְנָרִדים: ֵנְרּדְ ְוַכְרּכֹם ָקֶנה ְוִקּנָ ִרי ְמָגִדים ּכְ ִרּמֹוִנים ִעם ּפְ
ים ְוֹנְזִלים ִמן ְלָבנֹון: עּוִרי  ֵאר ַמִים ַחּיִ ים ּבְ ּנִ ִמים: ַמְעַין ּגַ י ְבׂשָ ל ָראׁשֵ מֹר ַוֲאָהלֹות ִעם ּכָ
י  אִתי ְלַגּנִ ִרי ְמָגָדיו: ּבָ ָמיו ָיבֹא דֹוִדי ְלַגּנֹו ְויֹאַכל ּפְ לּו ְבׂשָ י ִיּזְ ָצפֹון ּובֹוִאי ֵתיָמן ָהִפיִחי ַגּנִ
ִתיִתי ֵייִני ִעם ֲחָלִבי ִאְכלּו  י ׁשָ ְבׁשִ י ַיְעִרי ִעם ּדִ ִמי ָאַכְלּתִ ׂשָ ה ָאִריִתי מֹוִרי ִעם ּבְ ֲאחִֹתי ַכּלָ
ְתִחי ִלי ֲאחִֹתי ַרְעָיִתי  י ֵער קֹול ּדֹוִדי דֹוֵפק ּפִ ָנה ְוִלּבִ ְכרּו ּדֹוִדים:     ֲאִני ְיׁשֵ תּו ְוׁשִ ֵרִעים ׁשְ
ֵאיָכָכה  י  ְנּתִ ּתָ ּכֻ ֶאת  י  ְטּתִ ׁשַ ּפָ ָלְיָלה:  ְרִסיֵסי  ְקֻוּצֹוַתי  ָטל  ִנְמָלא  י  ּרֹאׁשִ ׁשֶ ִתי  ַתּמָ יֹוָנִתי 
ַלח ָידֹו ִמן ַהחֹר ּוֵמַעי ָהמּו ָעָליו:  ֵפם: ּדֹוִדי ׁשָ י ֶאת ַרְגַלי ֵאיָכָכה ֲאַטּנְ ה ָרַחְצּתִ ּנָ ׁשֶ ֶאְלּבָ
י  ַתְחּתִ ְנעּול: ּפָ ּפֹות ַהּמַ עַֹתי מֹור עֵֹבר ַעל ּכַ י ֲאִני ִלְפּתַֹח ְלדֹוִדי ְוָיַדי ָנְטפּו מֹור ְוֶאְצּבְ ַקְמּתִ
יהּו ְוֹלא ְמָצאִתיהּו ְקָראִתיו ְוֹלא  ּתִ ׁשְ ּקַ רֹו ּבִ י ָיְצָאה ְבַדּבְ ֲאִני ְלדֹוִדי ְודֹוִדי ָחַמק ָעָבר ַנְפׁשִ
ׁשְֹמֵרי  ֵמָעַלי  ְרִדיִדי  ֶאת  אּו  ָנׂשְ ְפָצעּוִני  ִהּכּוִני  ִעיר  ּבָ ַהּסְֹבִבים  ְֹמִרים  ַהּשׁ ְמָצֻאִני  ָעָנִני: 
חֹוַלת  ידּו לֹו ׁשֶ ּגִ ְמְצאּו ֶאת ּדֹוִדי ַמה ּתַ ם ִאם ּתִ ָלִ נֹות ְירּוׁשָ י ֶאְתֶכם ּבְ ְעּתִ ּבַ ַהחֹמֹות: ִהׁשְ
נּו: ּדֹוִדי ַצח  ְעּתָ ּבַ ָכה ִהׁשְ ּכָ ים ַמה ּדֹוֵדְך ִמּדֹוד ׁשֶ ׁשִ ּנָ ָפה ּבַ ַאֲהָבה ָאִני: ַמה ּדֹוֵדְך ִמּדֹוד ַהּיָ
יֹוִנים  עֹוֵרב: ֵעיָניו ּכְ חֹרֹות ּכָ ים ׁשְ ּלִ ְלּתַ ז ְקֻוּצֹוָתיו ּתַ ֶתם ּפָ גּול ֵמְרָבָבה: רֹאׁשֹו ּכֶ ְוָאדֹום ּדָ
לֹות  ִמְגּדְ ם  ַהּבֹׂשֶ ֲערּוַגת  ּכַ ְלָחָיו  את:  ִמּלֵ ַעל  בֹות  יֹׁשְ ָחָלב  ּבֶ רֲֹחצֹות  ָמִים  ֲאִפיֵקי  ַעל 
יׁש  ְרׁשִ ּתַ ּבַ ִאים  ְמֻמּלָ ָזָהב  ִליֵלי  ּגְ ָיָדיו  עֵֹבר:  מֹור  נְֹטפֹות  ים  ּנִ ׁשֹוׁשַ ְפתֹוָתיו  ׂשִ ֶמְרָקִחים 
ַמְרֵאהּו  ָפז  ַאְדֵני  ַעל  ִדים  ְמֻיּסָ ׁש  ׁשֵ ַעּמּוֵדי  ׁשֹוָקיו  יִרים:  ַסּפִ ֶפת  ְמֻעּלֶ ן  ׁשֵ ת  ֶעׁשֶ ֵמָעיו 
ם:  ָלִ נֹות ְירּוׁשָ ים ֶזה דֹוִדי ְוֶזה ֵרִעי ּבְ ים ְוֻכּלֹו ַמֲחַמּדִ ֲאָרִזים: ִחּכֹו ַמְמַתּקִ חּור ּכָ ָבנֹון ּבָ ּלְ ּכַ
ְך: ּדֹוִדי ָיַרד ְלַגּנֹו ַלֲערּוגֹות  ּנּו ִעּמָ ָנה דֹוֵדְך ּוְנַבְקׁשֶ ים ָאָנה ּפָ ׁשִ ּנָ ָפה ּבַ ָאָנה ָהַלְך ּדֹוֵדְך ַהּיָ
ים:     ָיָפה  ּנִ ֹוׁשַ ּשׁ ים: ֲאִני ְלדֹוִדי ְודֹוִדי ִלי ָהרֶֹעה ּבַ ּנִ ים ְוִלְלֹקט ׁשֹוׁשַ ּנִ ּגַ ם ִלְרעֹות ּבַ ַהּבֹׂשֶ
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ֵהם ִהְרִהיֻבִני  י ׁשֶ ְגּדִ י ֵעיַנִיְך ִמּנֶ לֹות: ָהֵסּבִ ְדּגָ ּנִ ה ּכַ ם ֲאֻיּמָ ָלִ ירּוׁשָ ִתְרָצה ָנאָוה ּכִ ַאּתְ ַרְעָיִתי ּכְ
ם  ּלָ ּכֻ ָעלּו ִמן ָהַרְחָצה ׁשֶ ֵעֶדר ָהְרֵחִלים ׁשֶ ִיְך ּכְ ּנַ ְלָעד: ׁשִ ְלׁשּו ִמן ַהּגִ ּגָ ים ׁשֶ ֵעֶדר ָהִעּזִ ְעֵרְך ּכְ ׂשַ
ה ְמָלכֹות  ים ֵהּמָ ִ ּשׁ ֵתְך: ׁשִ ַעד ְלַצּמָ ֵתְך ִמּבַ ֶפַלח ָהִרּמֹון ַרּקָ ֶהם: ּכְ ָלה ֵאין ּבָ ּכֻ ַמְתִאימֹות ְוׁשַ
ָרה  ּה ּבָ ִתי ַאַחת ִהיא ְלִאּמָ ר: ַאַחת ִהיא יֹוָנִתי ַתּמָ ים ַוֲעָלמֹות ֵאין ִמְסּפָ יַלְגׁשִ מִֹנים ּפִ ּוׁשְ
ָקָפה  ׁשְ ים ַוְיַהְללּוָה:     ִמי ֹזאת ַהּנִ רּוָה ְמָלכֹות ּוִפיַלְגׁשִ ְ ּה ָראּוָה ָבנֹות ַוְיַאּשׁ ִהיא ְליֹוַלְדּתָ
י ִלְראֹות  ת ֱאגֹוז ָיַרְדּתִ ּנַ ּגִ לֹות:     ֶאל  ְדּגָ ּנִ ּכַ ה  ה ֲאֻיּמָ ַחּמָ ָרה ּכַ ָבָנה ּבָ ַחר ָיָפה ַכּלְ מֹו ׁשָ ּכְ
בֹות  ַמְתִני ַמְרּכְ י ׂשָ י ַנְפׁשִ ֶפן ֵהֵנצּו ָהִרּמִֹנים: ֹלא ָיַדְעּתִ ַחל ִלְראֹות ֲהָפְרָחה ַהּגֶ י ַהּנָ ִאּבֵ ּבְ
ְמחַֹלת  ית ּכִ ּוַלּמִ ּשׁ ֱחזּו ּבַ ְך ַמה ּתֶ ית ׁשּוִבי ׁשּוִבי ְוֶנֱחֶזה ּבָ ּוַלּמִ י ָנִדיב: ׁשּוִבי ׁשּוִבי ַהּשׁ ַעּמִ
ן:  ה ְיֵדי ָאּמָ מֹו ֲחָלִאים ַמֲעׂשֵ ת ָנִדיב ַחּמּוֵקי ְיֵרַכִיְך ּכְ ָעִלים ּבַ ּנְ פּו ְפָעַמִיְך ּבַ ֲחָנִים: ַמה ּיָ ַהּמַ
ַדִיְך  ׁשָ ֵני  ׁשְ ים:  ּנִ ֹוׁשַ ּשׁ ּבַ ים סּוָגה  ִחּטִ ֲעֵרַמת  ְטֵנְך  ּבִ ֶזג  ַהּמָ ֶיְחַסר  ַאל  ַהר  ַהּסַ ן  ַאּגַ ְרֵרְך  ׁשָ
ת  ַער ּבַ ּבֹון ַעל ׁשַ ֶחׁשְ ֵרכֹות ּבְ ן ֵעיַנִיְך ּבְ ֵ ל ַהּשׁ ִמְגּדַ ּכְ אֵרְך  ה: ַצּוָ ֳאֵמי ְצִבּיָ ֵני ֳעָפִרים ּתָ ׁשְ ּכִ
ָמן  ַאְרּגָ ְך ּכָ ת רֹאׁשֵ ְרֶמל ְוַדּלַ ּכַ ְך ָעַלִיְך ּכַ ק: רֹאׁשֵ ׂשֶ ֵני ַדּמָ ָבנֹון צֹוֶפה ּפְ ל ַהּלְ ִמְגּדַ ְך ּכְ ים ַאּפֵ ַרּבִ
ְמָתה  ּדָ ֹזאת קֹוָמֵתְך  ֲענּוִגים:  ּתַ ּבַ ַאֲהָבה  ַעְמּתְ  ּנָ ּוַמה  ִפית  ּיָ ַמה  ְרָהִטים:  ּבָ ָאסּור  ֶמֶלְך 
ַדִיְך  ׁשָ ָנא  ְוִיְהיּו  יו  ַסְנִסּנָ ּבְ אֲֹחָזה  ְבָתָמר  ֶאֱעֶלה  י  ָאַמְרּתִ ּכֹלֹות:  ְלַאׁשְ ַדִיְך  ְוׁשָ ְלָתָמר 
ִרים ּדֹוֵבב  ֵיין ַהּטֹוב הֹוֵלְך ְלדֹוִדי ְלֵמיׁשָ ְך ּכְ ּפּוִחים: ְוִחּכֵ ּתַ ְך ּכַ ֶפן ְוֵריַח ַאּפֵ לֹות ַהּגֶ ּכְ ֶאׁשְ ּכְ
ָפִרים:  ּכְ ּבַ ָנִליָנה  ֶדה  ַהּשָׂ ֵנֵצא  דֹוִדי  ְלָכה  ׁשּוָקתֹו:      ּתְ ְוָעַלי  ְלדֹוִדי  ֲאִני  ִנים:  ְיׁשֵ ְפֵתי  ׂשִ
ן ֶאת  ם ֶאּתֵ ָמַדר ֵהֵנצּו ָהִרּמֹוִנים ׁשָ ח ַהּסְ ּתַ ֶפן ּפִ ְרָחה ַהּגֶ ָרִמים ִנְרֶאה ִאם ּפָ יָמה ַלּכְ ּכִ ַנׁשְ
י ָלְך:  ִנים ּדֹוִדי ָצַפְנּתִ ם ְיׁשָ ים ּגַ ל ְמָגִדים ֲחָדׁשִ ָתֵחינּו ּכָ ּדַֹדי ָלְך: ַהּדּוָדִאים ָנְתנּו ֵריַח ְוַעל ּפְ
ם ֹלא ָיבּוזּו ִלי: ֶאְנָהֲגָך ֲאִביֲאָך  ְקָך ּגַ ָ י ֶאְמָצֲאָך ַבחּוץ ֶאּשׁ ֵדי ִאּמִ ָאח ִלי יֹוֵנק ׁשְ ְנָך ּכְ ִמי ִיּתֶ
י ִויִמינֹו  ַחת רֹאׁשִ ֹמאלֹו ּתַ ִין ָהֶרַקח ֵמֲעִסיס ִרּמִֹני: ׂשְ ְקָך ִמּיַ ֵדִני ַאׁשְ ַלּמְ י ּתְ ית ִאּמִ ֶאל ּבֵ
ַעד  ָהַאֲהָבה  ֶאת  עְֹררּו  ּתְ ּוַמה  ִעירּו  ּתָ ַמה  ם  ָלִ ְירּוׁשָ נֹות  ּבְ ֶאְתֶכם  י  ְעּתִ ּבַ ִהׁשְ ֵקִני:  ַחּבְ ּתְ
יָך  ּפּוַח עֹוַרְרּתִ ַחת ַהּתַ ֶקת ַעל ּדֹוָדּה ּתַ ר ִמְתַרּפֶ ְדּבָ ץ:     ִמי ֹזאת עָֹלה ִמן ַהּמִ ְחּפָ ּתֶ ׁשֶ
י  חֹוָתם ַעל ְזרֹוֶעָך ּכִ ָך ּכַ יֵמִני ַכחֹוָתם ַעל ִלּבֶ ָלה ְיָלַדְתָך: ׂשִ ה ִחּבְ ּמָ ָך ׁשָ ַלְתָך ִאּמֶ ה ִחּבְ ּמָ ׁשָ
ים ֹלא  ְלֶהֶבְתָיה: ַמִים ַרּבִ י ֵאׁש ׁשַ ּפֵ ֶפיָה ִרׁשְ אֹול ִקְנָאה ְרׁשָ ה ִכׁשְ ֶות ַאֲהָבה ָקׁשָ ה ַכּמָ ַעּזָ
ַאֲהָבה  יתֹו ּבָ ל הֹון ּבֵ ן ִאיׁש ֶאת ּכָ ְטפּוָה ִאם ִיּתֵ יּוְכלּו ְלַכּבֹות ֶאת ָהַאֲהָבה ּוְנָהרֹות ֹלא ִיׁשְ
ּה:  ר ּבָ ֻדּבַ ּיְ ּיֹום ׁשֶ ה ַלֲאחֵֹתנּו ּבַ ֲעׂשֶ ַדִים ֵאין ָלּה ַמה ּנַ ה ְוׁשָ ּבֹוז ָיבּוזּו לֹו:     ָאחֹות ָלנּו ְקַטּנָ
ֶלת ִהיא ָנצּור ָעֶליָה לּוַח ָאֶרז: ֲאִני חֹוָמה  ֶסף ְוִאם ּדֶ ִאם חֹוָמה ִהיא ִנְבֶנה ָעֶליָה ִטיַרת ּכָ
ַבַעל ָהמֹון  ֹלֹמה ּבְ ֶרם ָהָיה ִלׁשְ לֹום:     ּכֶ מֹוְצֵאת ׁשָ לֹות ָאז ָהִייִתי ְבֵעיָניו ּכְ ְגּדָ ּמִ ַדי ּכַ ְוׁשָ
ֹלֹמה  י ְלָפָני ָהֶאֶלף ְלָך ׁשְ ּלִ ְרִמי ׁשֶ ֶסף: ּכַ ִפְריֹו ֶאֶלף ּכָ ֶרם ַלּנְֹטִרים ִאיׁש ָיִבא ּבְ ָנַתן ֶאת ַהּכֶ
ַרח  ִמיִעיִני: ּבְ יִבים ְלקֹוֵלְך ַהׁשְ ים ֲחֵבִרים ַמְקׁשִ ּנִ ּגַ ֶבת ּבַ ְריֹו: ַהּיֹוׁשֶ ּוָמאַתִים ְלנְֹטִרים ֶאת ּפִ

ִמים: ִלים ַעל ָהֵרי ְבׂשָ ּדֹוִדי ּוְדֵמה ְלָך ִלְצִבי אֹו ְלעֶֹפר ָהַאּיָ

סדר קצירת העומר 
)למוצאי יו"ט ראשון(

ָמה  ת. ִמְצָותֹו ָלבֹוא ִמן ַהּקָ ּבָ ׁשַ ין ּבְ חֹול ּבֵ ין ּבְ ִניָסן ּבֵ ר ּבְ ה ָעׂשָ ָ ּשׁ ֵליל ׁשִ ֵצר ּבְ ִמְצַות ָהעֶֹמר ְלִהּקָ

עֹוִרים. ֵמֶעֶרב יֹום טֹוב  ָרֵאל ּוִמן ַהּמּוְבָחר. עֶֹמר ֶזה ִמן ַהּשְׂ א ֵמֶאֶרץ ִיׂשְ ח ְוֵאינֹו ָבא ֶאּלָ ּוִמן ַהּלַ

ל ָהֲעָירֹות  ּכָ ֵהא נוַח ִלְקצֹר.  ּיְ ׁשֶ ֵדי  ּכְ ְלַקְרַקע  ר  ְמֻחּבָ ּבִ ִריכֹות  ּכְ ין  ְועֹוׂשִ ִדין  ית  ּבֵ לּוֵחי  ׁשְ יֹוְצִאין 

עֹוִרין  ֹלׁש ְסִאין ׂשְ דֹול. ְוקֹוְצִרין ׁשְ ֵעֶסק ּגָ ֵהא ִנְקָצר ּבְ ּיְ ֵדי ׁשֶ ם ּכְ ְנסֹות ְלׁשָ ם ִמְתּכַ מּוכֹות ְלׁשָ ַהּסְ

ָכה ָאַמר ָלֶהם ַהּקֹוֵצר ְלָכל ָהעֹוְמִדים  ָחׁשְ יָון ׁשֶ לֹות ּכֵ ֹלׁש ַמּגָ ֹלׁש ֻקּפֹות ּוְבׁשָ ים ּוְבׁשָ ה ֲאָנׁשִ ֹלׁשָ ׁשְ

ל  ֶמׁש, אֹוְמִרים לֹו ֵהן. ַמּגָ ֶ א ַהּשׁ ֶמׁש, אֹוְמִרים לֹו ֵהן. ּבָ ֶ א ַהּשׁ ֶמׁש, אֹוְמִרים לֹו ֵהן. ּבָ ֶ א ַהּשׁ ם. ּבָ ׁשָ

ה זּו, אֹוְמִרים לֹו ֵהן.  ל ֶזה, אֹוְמִרים לֹו ֵהן. ֻקּפָ ל ֶזה, אֹוְמִרים לֹו ֵהן. ַמּגָ ֶזה, אֹוְמִרים לֹו ֵהן. ַמּגָ

ת ַהּיֹום, אֹוְמִרים  ּבָ ת אֹוֵמר ַהּקֹוֵצר, ׁשַ ּבָ ׁשַ ה זּו, אֹוְמִרים לֹו ֵהן. )ּבְ ה זּו, אֹוְמִרים לֹו ֵהן. ֻקּפָ ֻקּפָ

ְקצֹר.  לֹו  אֹוְמִרים  ֶאְקצֹר,  ֵהן.(  לֹו  אֹוְמִרים  ַהּיֹום,  ת  ּבָ ׁשַ ֵהן.  לֹו  אֹוְמִרים  ַהּיֹום,  ת  ּבָ ׁשַ ֵהן.  לֹו 

ָבר ְוָדָבר. ְקָצרּוהּו  ל ּדָ ָעִמים ַעל ּכָ ֹלׁש ּפְ ֶאְקצֹר, אֹוְמִרים לֹו ְקצֹר. ֶאְקצֹר, אֹוְמִרים לֹו ְקצֹר. ׁשָ

עֹוִרין ּוְמַהְבֲהִבין  ּפֹות. ֵהִביאּו ָלֲעָזָרה ַוֲחָבטּוהּו, ְוזֹוִרין אֹותֹו ּובֹוְרִרין ְולֹוְקִחין ַהּשְׂ ּקֻ ּוְנָתנּוהּו ּבַ

ֵהא  ּתְ ֲעָזָרה ׁשֶ ְך ׁשֹוְטִחין אֹותֹו ּבָ ֵאׁש. ַאַחר ּכָ ֱאַמר, ָאִביב ָקלּוי ּבָ ּנֶ ב, ׁשֶ ַאּבּוב ְמֻנּקָ אּור, ּבְ אֹותֹו ּבָ

ִאין ּומֹוִציִאין ִמן  רֹוסֹות. ְוטֹוֲחִנין ֶאת ְשֹלׁש ַהּסְ ל ּגָ ֵרַחִים ׁשֶ ֶבת ּבֹו ְונֹוְתִנין אֹותֹו ּבְ ֶ ָהרּוַח ְמַנּשׁ

ָרצֹון  ְיִהי  ֱאֹלֵהינּו.  ֵבית  ּבְ ָהעֶֹמר  ְקִציַרת  ִמְצַות  ֶזהּו  ַנָפה.  ֵרה  ֶעׂשְ ֹלׁש  ׁשְ ּבִ ה  ְמֻנּפֶ רֹון  ִעּשָׂ ַהּכֹל 

ְמֵהָרה ְבָיֵמינּו: ֶנה ּבִ ּבָ ּיִ ׁשֶ

ר  י ָתבֹאּו ֶאל ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ ָרֵאל ְוָאַמְרּתָ ֲאֵלֶהם ּכִ ֵני ִיׂשְ ר ֶאל ּבְ ּבֵ אמֹר: ּדַ ה ּלֵ ר ְיהָֹוה ֶאל מֹׁשֶ ַוְיַדּבֵ
ית ְקִציְרֶכם ֶאל ַהּכֵֹהן: ְוֵהִניף ֶאת  ם ֶאת ְקִציָרּה ַוֲהֵבאֶתם ֶאת עֶֹמר ֵראׁשִ ֲאִני נֵֹתן ָלֶכם ּוְקַצְרּתֶ
יֹום ֲהִניְפֶכם ֶאת ָהעֶֹמר  יֶתם ּבְ ת ְיִניֶפּנּו ַהּכֵֹהן: ַוֲעׂשִ ּבָ ַ ֳחַרת ַהּשׁ ָהעֶֹמר ִלְפֵני ְיהָֹוה ִלְרצְֹנֶכם ִמּמָ
ה ַליהָֹוה  ֶ ֶמן ִאּשׁ ֶ לּוָלה ַבּשׁ רִֹנים סֶֹלת ּבְ ֵני ֶעׂשְ ָנתֹו ְלעָֹלה ַליהָֹוה: ּוִמְנָחתֹו ׁשְ ן ׁשְ ִמים ּבֶ ֶבׂש ּתָ ּכֶ
ה ַעד  ַהּזֶ ַהּיֹום  ְוַכְרֶמל לֹא תֹאְכלּו ַעד ֶעֶצם  ְוָקִלי  ְוֶלֶחם  ַהִהין:  ְרִביִעת  ַיִין  ְוִנְסּכֹה  ִניחַֹח  ֵריַח 

בֵֹתיֶכם: כֹל מֹׁשְ ת עֹוָלם ְלדֹרֵֹתיֶכם ּבְ ן ֱאלֵֹהיֶכם ֻחּקַ ֲהִביֲאֶכם ֶאת ָקְרּבַ
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נּוָבה. ּה ְלַאֲהָבה, ּוָמְלאּו ָפֶניָה ּתְ ַחְרּתָ ּבָ נּו ֶאֶרץ טֹוָבה, ָחָלב ּוְדַבׁש ָזָבה, ּבָ ה ִהְנַחְלּתָ ַאּתָ

ָגן ְוִתירֹוׁש ְסַמְכָתנּו,  יֵגנּו, ּדָ ְרָיּה ְלָפֶניָך ַנּצִ נּו, ָזָבת ָחָלב ּוְדַבׁש ְוֶזה ּפִ ַלְחּתָ ר ׁשְ אנּו ֶאל ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ ּבָ
יָתנּו. יתֹו ִצּוִ ְלַהְקִריב ֵראׁשִ

ה  מֹוָרׁשָ אֹוָתּה  ָלֵתת  ָיְדָך,  אָת  ָנׂשָ ר  ֲאׁשֶ ָהָאֶרץ  ֶאל  ֵהֵבאָתנּו  ְלָך,  נּו  ּוְלַקְחּתָ נּו  ְלּתָ ִהּצַ נּו  ַאְלּתָ ּגְ
לּוָכה. ּוְלָבְרָכּה, ְוָהְיָתה ליהָֹוה ַהּמְ

. ְעּתָ ּבַ ר ַלֲאבֹוֵתינּו ִנׁשְ ֲאׁשֶ יָת, ּכַ ֶדה ִהְרּבֵ בּוַאת ַהׂשָ ָגן ָקָראָת, ּתְ , ֶאל ַהּדָ ּה ֵהַזְבּתָ ַבׁש ְוָחָלב ּבָ ּדְ

ית,  ר ָנַתּתָ ְבֵראׁשִ ִרי ָהֲאָדָמה ֲאׁשֶ ית, ִמּפְ ּכּוִרים ראֹׁש ֶחְרֶמׁשִ ית, ִמְנַחת ּבִ ָהֵבא ָנִביא ְלָפֶניָך ְוָנׁשִ
ית. ּוָבּה ָנַתּתָ ֵעיֵניָך ֵמֵרׁשִ

ים  ר, ְועֹוׂשִ ֵני ְגאּוֵלי ִמְדּבָ ּבְ יֹוְצִאים  ר,  ְמֻדּבָ ּכִ ַהּיֹום  ְוֶטֶרם ָקַדׁש  ר,  ּבָ ָרנֹות  ַהּגֳ ּוְבעֹוד לֹ א ָמְלאּו 
ר. ְמֻחּבָ ִריכֹות ּבִ אֹוָתם ּכְ

ׁשְֹקֶקָה  ַוּתְ ָהָאֶרץ  ַקְדּתָ  ּפָ ת,  ּבָ ַהּשַ ֳחָרת  ִמּמָ יַע  ִהּגִ  ְזַמּנֹו 
נּוַבת, ֶאֶרץ ָחָלב ּוְדַבׁש ָזָבת. ת, ָמְלאּו ְפֵני ֵתֵבל ּתְ ַרּבָ

ָכל  ה  ּמָ ׁשָ ְוֶנֶאְספּו  מּורֹות,  ַאׁשְ ר ֹאׁש  ּבְ ַהּיֹום  ְך  ָחׁשַ
ָמה  ְנַקּדְ ִצירֹות,  ַלּקְ דֹול  ּגָ ֵעֶסק  ָלֵתת  ַהֲעָירֹות, 

ְזִמירֹות. ָפֶניָך ְבתֹוָדה ּבִ

ל ֹׁש ֻקּפֹות  ׁשָ ִלים, ּבְ ֶטֶרם ִיְקְצרּוהּו ָעְמדּו ְמַהּלְ
ל ָדָבר ֶאת ָהָעם ׁשֹוֲאִלים,  ִלים, ּכָ ה ַמּגָ ל ֹׁשָ ּוׁשְ

ל ֹׁש ְרָגִלים. ֶזה ׁשָ

ֵהן,  ֵהן  ָעִמים  ּפְ ל ֹׁש  ׁשָ ָאֵמן,  ָהָעם  ָכל  ַיֲענּו 
ית  ֵראׁשִ ֵהן,  ּבָ אֹוְתָך  י  ָעַבְדּתִ ר  ֲאׁשֶ ֵאת 

ְקִציְרֶכם ֶאל ַהכּ ֵֹהן.

ֵהֵחל  ָחְכָמה,  ּבְ ָהָעם  ְבֵרי  ּדִ ְמָעם  ׁשָ ּכְ
ִרי  ּפְ ית  ֵמֵראׁשִ ְוָלְקחּו  ָמה,  ַבּקָ ֶחְרֶמׁש 

רּוָמה. ָהֲאָדָמה, ְלָהִרים ליהָֹוה ּתְ

טּוהּו  ַיְחּבְ ְיִביאּוהּו,  ִחיָרה  ַהּבְ ִלְמקֹום 
ּוְבַאּבּוב ִיְקלּוהּו, ָאִביב ָקלּוי ֶגֶרׂש ַיֲעׂשּוהּו, 

ְטחּוהּו. ּוַבֲעָזָרה ִיׁשְ

ְיהָֹוה  ִלְפֵני  ֶמֶרת  ְלִמׁשְ ּנּו,  ִמּמֶ ָהעֶֹמר  ְמֹלא 
ֳחָרת  יַח ָלנּו, ִמּמָ ֶמֶרת ַעד ַהבּ ֶֹקר ַנּנִ ְיִניֵחנּו, ְלִמׁשְ

ת ְיִניֶפּנּו. ּבָ ַהּשַ

ַחר ָעָלה  מֹו ַהּשַ נּוָפה, ָהע ֶֹמר ֲעִשיִרית ָהֵאיָפה, ּכְ ֶרה ָנָפה, ְלָהִניף אֹותֹו ּתְ ל ֹׁש ֶעׂשְ ְ ה ִמּשׁ ָנֹפה ְיֻנּפֶ
ָרה ְוָיָפה. ּבָ

ֲעֵצי  ל  ּכָ ְמָנּה, ִעם  ׁשַ ָעֶליָה  ְוָיַצק  ָנּה,  ְלַתּקְ ה, ַלבּ ֶֹקר ִמַהר כּ ֵֹהן  ִרּנָ ּבְ ַחוֹות  ּתַ ְלִהׁשְ ֲאֻלּמ ֵֹתינּו  ַסּבּו 
ְלבֹוָנה.

ה, ֱאל ִֹהים לֹ א ִתְבֶזה. ּפ ֶֹרת ַיּזֶ ֶצֶדק ֶאֱחֶזה, ִלְפֵני ַהּכַ ה, ֲאִני ּבְ ֶעֶצם ַהּיֹום ַהּזֶ

י ָבאנּו  יד ַהּיֹום ליהָֹוה ֱאל ֵֹהינּו, ּכִ ית ָקַמֵתנּו, ּובֹו ַנּגִ נּוַפת ע ֶֹמר ֵראׁשִ ַתח א ֶֹהל מֹוֵעד ְיִניֶפּנּו, ּתְ ּפֶ
ע ָלנּו. ּבַ ר ִנׁשְ ֶאל ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ

יחּו  ְוִהּנִ ְלַהְקִטיָרם,  ּוְלבֹוָנתֹו  ֻקְמצֹו  ְוָקַמץ  הּוָרם,  ר  ַוֲאׁשֶ הּוַנף  ר  ֲאׁשֶ ָעְמָרם,  ׁש  ֻיּגָ ַח  ְזּבֵ ַהּמִ ַצד 
ְלע ְֹלֵליֶהם ִיְתָרם.

ֵלל ָסְלּתֹו. ּבָ ֶמן ּתִ ֶ ּשׁ רֹוִנים ִמְנָחתֹו, ּבַ ֵני ֶעׂשְ ָנתֹו, ׁשְ ן ׁשְ ֶבׂש ּבֶ ִעּתֹו, ְוִעּמֹו ּכֶ ָקר ֹב ִיְקַרב ָהע ֶֹמר ּבְ

ֵלם ֻסּכֹו. ׁשָ ְרּכֹו, ּבְ ִמים ּדַ ְרִביִעית ַהִהין ַיִין ִנְסּכֹו, ָלֵתת עֹ ז ְלַמְלּכֹו, ָהֵאל ּתָ

בּוַאת ֶאֶרץ  ה ְוַנְקִריב ְלָפֶניָך, ר ֹאׁש ּתְ ם ִמְצוֹוֶתיָך, ְוַנֲעׂשֶ נּו ְלַקּיֵ ֲהמֹון ַרֲחֶמיָך, ְוַזּכֵ ׁשּוָבה ֵאֵלינּו ּבַ
ָך. ָקְדׁשֶ

ל  אּוִלים, ִיְהֶיה ּכָ ית ּגְ ָרֵאל ֵראׁשִ ִלים, ק ֶֹדׁש ִיׂשְ דֹוָלה ּוְמַהּלְ ְמָחה ּגְ ׂשִ ִלים, ּבְ ּבֳ ט ׁשִ ְמַלּקֵ ְגָאֵלנּו ּכִ ּתִ
ְריֹו ק ֶֹדׁש ִהּלּוִלים. ּפִ

ְמפָֹאר  ְנָין  ּבִ ִהים,  ּגֵ ֲעלֹות  ה  ְדרּוׁשָ ְקרֹא  ָחה  ִנּדָ ְלִצּיֹון  נֹוְגִהים,  ּבְ ָרה  ָהְכׁשָ ְסִפיָרה  ֶהֶנף  יֹום  אֹור 
ן  יל ְלָבבֹות ְלָבנֹון ַהְמַלּבֵ ּגִ בִֹהים,  ר ַמֲעלֹות קֶֹדׁש ּגְ ֶעׂשֶ ֵני ֶעְליֹון ּבְ ּכְ ַרְך ַמֲחַמד ֵלב ְוֵגִהים, ִמׁשְ ּכְ
ַלִים,  ּפּור ׁשָ ְכְנָך ְמקֹום ּכִ ׁשִ ִריׁשֹות ִלְדרֹׁש ּבְ ְך ִעיר ָהֱאֹלִהים: ּדְ ר ּבָ דֹות ְמֻדּבָ לּוִהים, ִנְכּבָ ִנּצֹוִחים ׁשְ
ַלִים, ֵעת  ְלׁשְ ר ׁשַ ְפִקיָדם ָהֵרם ִמְכׁשֹוַלִים, ָהמֹון חֹוֵגג ֲעלֹות ֵיָרֶאה ַהּתֵ ים ּתַ ְסלּוֵלי ִצּיֹון ְמַבְקׁשִ
נּו  ַרּנְ ְצחּו  ּפִ ׁשּוַלִים,  טַֹהר  ּבְ ְלַהְקִריב  ְנָדָבה  ּכּוֵרי  ּבִ ָלּה  רֹוב  ּוֵמַהּקָ ּוַלִים,  ִרּשׁ ִלי  ּבְ ְלֶחְנָנּה  ָבא  י  ּכִ
ִריכֹות  ֶעֶרב ֲעשֹֹות ּכְ ֵני ֵגיא ְנבּואֹות, ֵצאת ִמּבָ ּיָ לּוִחים ּדַ ים ׁשְ ָלִים: זֹוָרזּו ְלַהְקּדִ ו ָחְרבֹות ְירּוׁשָ ַיְחּדָ
מּוכֹות ֵעֶסק  צּו ֲעָירֹות ַהּסְ אֹות, ֻקּבָ ּלּוׁש ּבָ ׁשִ ים ְמָלאכֹוָתיו ּבְ ַרּבִ ת ּכְ ּבָ ֵמַאִביֵבי ְתבּואֹות, חֹול ְוׁשַ
נֹוֶתיָך ְיהָֹוה  ּכְ ִדידֹות ִמׁשְ ּיְ ה ְוַלֲעָזָרה מּוָבאֹות, ַמה  ֻקּפָ ָכה ְקָצרּוהּו ּוְנָתנּוהּו ּבְ דֹול ְלָנאֹות, ֲחׁשֵ ּגָ
ם ֶאָחד ִלְתמֹר,  ֶנְגּדָ ר ּכְ ְדּבָ ּמִ ה ֳעָמִרים ּבַ קֹום ָעֵלינּו ֵלאמֹר, ִרּבָ ֶלת ַלּמָ פּוָלה ּוְמֻכּפֶ ְצָבאֹות: טֹוָבה ּכְ
ֵרי  ה ִכּכְ ּמָ ים ִלְכמֹר, ּכַ ָטחּוהּו ַבֲעָזָרה ֲעָמלֹו ְלרּוַח ַחּיִ ֻכּלֹו ִלְגמֹר, ׁשְ ן ְלַאּבּוב ָהאּור ּבְ ְוִנּתַ ֵיָחֵבט 
רֹון,  ִלי ִחּסָ ֶלֶתת ְוָצבּור ְוִנְגַרס ּבְ ן ּבְ ּכַ מֹר: ּתֻ ֻבעֹות ֻחּקֹות ָקִציר ָלנּו ִיׁשְ ז ִלְזמֹר, ׁשְ ְנָטר ַהּלָ מֹר ַלּסַ
יׁש  רֹון, ֵהִניף ְוִהּגִ ִהּדָ ְמנֹו ּוְלבֹוָנתֹו ָיַצק ּוָבַלל ּבְ רֹון, ָנַתן ׁשַ ּנּו ִעּשָׂ ֵרה ָנָפה יֹוִציאּו ִמּמֶ ֹלׁש ֶעׂשְ ׁשְ ּבִ
ָקֵרב  ַאֲהרֹן:  ְבֵני  ּבִ ָזָכר  ל  ּכָ ַהּדֹורֹון,  ָיֵרי  ׁשְ ּבִ ָזכּו  בֹוּהַ  ּגָ ְלָחן  ׁשֻ ר  ִמּזֵ רֹון,  ּכָ ַהּזִ ְוִהְקִטיר  ּוָמַלח  ָקַמץ 
ִרים, ֵמָרחֹוק  ין ֵמֲחצֹות ְרחֹוִקים ֻמּתָ ית ּדִ ְזִריזּות ּבֵ ִרים, ּבִ רֹות ְמֻעּטָ ּפֵ ַלִים ּבַ ָוֵקי ְירּוׁשָ ָהעֶֹמר ׁשְ
ֲעֶלה ַעל ְלַבְבֶכם ִנְמָהִרים, ִחְזקּו  נּוָיה ּתַ ַלִים ַהּבְ יִרים ְונֹוֲהִרים, ְירּוׁשָ ֶכם ִזְכרֹו ַמְזּכִ ֶאת ְיהָֹוה ָמֻעּזְ
ה  רֹאׁש ֶהָהִרים: ְלֵביְתָך ָנֲאָוה קֶֹדׁש ְנֵוה ְתִהּלָ ית ְיהָֹוה ּבְ יר ְיׁשֹוֵרר ְלָהִרים, ַהר ּבֵ מַֹע ׁשִ ְוִתְזּכּו ִלׁשְ
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ָרָחיו עֹוד ֵמֵהָאֵמל, ְלַזְרעֹו  רֹות ּפְ ְרַוִים ּפֵ ָבנֹון ְמַלְבֵלב ְמָגִדים ְוגֹוֵמל, ְזַהב ּפַ ית ַיַער ַהּלְ חֹוֵמל, ּבֵ
בֹוד  תֹוְרֶמל, ּכְ ְקָלתֹות ֻמְזָהבֹות ְוֹלא ּבְ ּכּוַרי ּבִ ִעּטּור ּבִ ֵמל, ֲארֹוִמְמָך ּבְ יֹום ִהּגָ ל ִיְצָחק ֶחֶסד ּבְ ׁשֶ
ְך  ם ַמְלּכֵ ׁשֵ ּכְ ֵמְך  ׁשְ ֵלם ְסִביַבִיְך,  לּום ׁשָ ׁשְ ּתַ ת ַהּמֹוֵקד  ּפַ ּכִ ֵיָרֶאה  ְרֶמל:  ַהּכַ ן ָלּה ֲהַדר  ִנּתַ ָבנֹון  ַהּלְ
ֲאִביַבִיְך,  רּות ּכֲֹהַנִיְך ּבַ ִיְך, ׁשֵ ְמִסּבַ י ֲהַדר ָסַבִיְך ּבִ ׁשִ ֲעִדי ִתְלּבָ ֲהָסַבִיְך, ָהֵעת ּכַ ָבַטִיְך ּבַ ׁשְ ָעַרִיְך ּבִ ׁשְ
ָליּו  ָלִים ִיׁשְ לֹום ְירּוׁשָ ֲאלּו ׁשְ ְרחֹוַבִיְך, ׁשַ ִיְך, ִטּלּול רֹוַבִיְך ּבִ י ֻתּפַ ְעּדִ ַאּבּוַבִיְך, עֹוד ּתַ ִיְך ּבְ ְנִעימֹות ְלִוּיַ
ׁשֹוְמֵרי  ָהְפְקדּו  ָלּה  ָרה  ֻחּבְ ׁשֶ ִעיר  ּכְ מֹוַתִיְך,  ׁשְ ְבִעים  ׁשִ נֹוי  ּכְ ַלִים  ְירּוׁשָ ֵתְך  ִחּבָ ְיֵתָרה  אֲֹהָבִיְך: 
ׁש  ַאֲחָוה ּוְבֵרעּות ּוִמְקּדַ ב ׁשֹוְממֹוַתִיְך, ּבְ ֵ ָאֶרץ ְלַיּשׁ ה ּבָ ִהּלָ יִרים ְלַרֲחֵמְך ּוְלשֹּוֵמְך ּתְ חֹומֹוַתִיְך, ַמְזּכִ
ְלָוה  ֵחיֵלְך ׁשַ לֹום ּבְ ֵאר ָמנֹוַתִיְך, ְיִהי ׁשָ לֹום ּבָ ה טֹוב ָלְך ְוׁשָ ָרה ַוֲאַבְקׁשָ ָרָמה נֹויֹוָתִיְך, ֲאַדּבְ ֵאל ּבְ

ַאְרְמנֹוָתִיְך: ּבְ

מסכת מנחות פרק י 

לׁש ְסִאין, ּוַבֹחל ֵמָחֵמׁש. ַוֲחָכִמים  ָ ת ִמּשׁ ּבָ ַ ָמֵעאל אֹוֵמר, ָהעֶֹמר ָהָיה ָבא ַבּשׁ י ִיׁשְ א ַרּבִ
אֹוֵמר,  ַהּכֲֹהִנים  ְסַגן  ֲחִניָנא  י  ַרּבִ ָבא.  ָהָיה  לׁש  ָ ִמּשׁ ֹחל,  ּבַ ְוֶאָחד  ת  ּבָ ַ ּשׁ ּבַ ֶאָחד  אֹוְמִרים, 
ֻקּפֹות  לׁש  ּוְבׁשָ ה  לׁשָ ׁשְ ּבִ ּוַבֹחל,  ֶאָחת.  ה  ּוְבֻקּפָ ַאַחת  ל  ּוְבַמּגָ ָיִחיד  ּבְ ִנְקָצר  ָהָיה  ת  ּבָ ַ ּשׁ ּבַ
לׁש ֻקּפֹות  ּוְבׁשָ ה  לׁשָ ׁשְ ּבִ ֹחל,  ּבַ ְוֶאָחד  ת  ּבָ ַ ּשׁ ּבַ ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים, ֶאָחד  לֹות.  לׁש ַמּגָ ּוְבׁשָ

לֹות: לׁש ַמּגָ ּוְבׁשָ

ל  ִמּכָ אֹותֹו  ְמִביִאים  ַלִים,  ִלירּוׁשָ רֹוב  ַהּקָ ר  ִבּכֵ ֹלא  רֹוב.  ַהּקָ ִמן  ָלבֹוא  ָהעֶֹמר  ִמְצַות  ב 
ְקַעת ֵעין סֹוֵכר: ֶחם ִמּבִ י ַהּלֶ ּתֵ ּגֹות ְצִריִפין, ּוׁשְ א ִמּגַ ּבָ ה ׁשֶ ָמקֹום. ַמֲעׂשֶ

ִריכֹות  ּכְ אֹותֹו  ין  ְועֹוׂשִ טֹוב,  יֹום  ֵמֶעֶרב  יֹוְצִאים  ין  ּדִ ֵבית  לּוֵחי  ׁשְ ים.  עֹוׂשִ ָהיּו  יַצד  ּכֵ ג 
ם,  סֹות ְלׁשָ ּנְ ם, ִמְתּכַ מּוכֹות ְלׁשָ ֵהא נֹוַח ְלְקצֹור. ְוָכל ָהֲעָירֹות ַהּסְ ּיְ ֵדי ׁשֶ ְרַקע,ּכְ ר ַלּקַ ֻחּבָ ּמְ ּבַ
א  ֶמׁש, אֹוְמִרים ֵהין. ּבָ ֶ א ַהּשׁ ָכה, אֹוֵמר ָלֶהם, ּבָ ָחׁשְ יָון ׁשֶ דֹול. ּכֵ ֵעֶסק ּגָ ֵהא ִנְקָצר ּבְ ּיְ ֵדי ׁשֶ ּכְ
ה זֹו, אֹוְמִרים ֵהין.  ל זֹו, אֹוְמִרים ֵהין. ֻקּפָ ל זֹו, אֹוְמִרים ֵהין. ַמּגָ ֶמׁש, אֹוְמִרים ֵהין. ַמּגָ ֶ ַהּשׁ
ת זֹו, אֹוְמִרים ֵהין.  ּבָ ת זֹו, אֹוְמִרים ֵהין. ׁשַ ּבָ ת אֹוֵמר ָלֶהם, ׁשַ ּבָ ַ ּשׁ ה זֹו, אֹוְמִרים ֵהין. ּבַ ֻקּפָ
ל  ָעִמים ַעל ּכָ לׁש ּפְ ֶאְקצֹור, ְוֵהם אֹוְמִרים לֹו ְקצֹור. ֶאְקצֹור, ְוֵהם אֹוְמִרים לֹו ְקצֹור. ׁשָ
ָהיּו אֹוְמִרים,  ְיתֹוִסים, ׁשֶ ֵני ַהּבַ ה, ִמּפְ ְך ָלּמָ ָבר ְוָדָבר, ְוֵהם אֹוְמִרים לֹו ֵהין, ֵהין, ֵהין. ְוָכל ּכָ ּדָ

מֹוָצֵאי יֹום טֹוב: ֵאין ְקִציַרת ָהעֶֹמר ּבְ

ם  ְלַקּיֵ ֵדי  ּכְ ָבאּור,  אֹותֹו  ְמַהְבֲהִבין  ָהיּו  ָלֲעָזָרה,  ֱהִביאּוהּו  ְבֻקּפֹות,  ּוְנָתנּוהּו  ְקָצרּוהּו  ד 
ּוִבְקִליחֹות חֹוְבִטים אֹותֹו,  ָקִנים  ּבְ ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים,  ֵמִאיר.  י  ַרּבִ ְבֵרי  ּדִ ָקִלי,  ִמְצַות  ּבֹו 
ֻכּלֹו.  ּבְ ׁשֹוֵלט  ֵהא ָהאּור  ּיְ ׁשֶ ֵדי  ּכְ ב,  ְמֻנּקָ ָהָיה  ְוַאּבּוב  ָלַאּבּוב,  ְנָתנּוהּו  ִיְתָמֵעְך.  ּלֹא  ׁשֶ ֵדי  ּכְ
רֹון  ּנּו ִעּשָׂ רֹוסֹות, ְוהֹוִציאּו ִמּמֶ ל ּגָ ֶבת ּבֹו. ְנָתנּוהּו ָבֵרַחִים ׁשֶ ֶ ָטחּוהּו ָבֲעָזָרה, ְוָהרּוַח ְמַנּשׁ ׁשְ
ה, ּוָפטּור  ַחּלָ ב ּבַ ה ְוֶנֱאָכל ְלָכל ָאָדם, ְוַחּיָ ָאר ִנְפּדֶ ְ ֵרה ָנָפה, ְוַהּשׁ לׁש ֶעׂשְ ְ ה ִמּשׁ הּוא ְמֻנּפֶ ׁשֶ
ְמנֹו  ׁשַ ְוָנַתן  רֹון,  ָלִעּשָׂ לֹו  ָבא  רֹות.  ַעׂשְ ּוַבּמַ ה  ַחּלָ ּבַ ב  ְמַחּיֵ ֲעִקיָבא  י  ַרּבִ רֹות.  ַעׂשְ ַהּמַ ִמן 

ָאר ֶנֱאָכל ַלּכֲֹהִנים: ְ יׁש, ְוָקַמץ, ְוִהְקִטיר, ְוַהּשׁ ּוְלבֹוָנתֹו, ָיַצק, ּוָבַלל, ֵהִניף, ְוִהּגִ

ּלֹא ִבְרצֹון  הּוא ָמֵלא ֶקַמח ְוָקִלי ׁשֶ ַלִים ׁשֶ ַרב ָהעֶֹמר, יֹוְצִאין ּומֹוְצִאין ׁשּוק ְירּוׁשָ ּקָ ֶ ה ִמּשׁ
ַרב ָהעֶֹמר,  ּקָ ֶ ים. ִמּשׁ ְרצֹון ֲחָכִמים ָהיּו עֹוׂשִ י ְיהּוָדה אֹוֵמר, ּבִ י ֵמִאיר. ַרּבִ ְבֵרי ַרּבִ ֲחָכִמים, ּדִ
ׁש,  ְקּדָ ַהּמִ ית  ּבֵ ָחַרב  ֶ ִמּשׁ ן.  ּוְלַהּלָ ַהּיֹום  ֵמֲחצֹות  ִרים  ֻמּתָ ְוָהְרחֹוִקים  ד,  ִמּיָ ֶהָחָדׁש  ר  ֻהּתַ
י ְיהּוָדה, ַוֲהֹלא ִמן ַהּתֹוָרה  ּלֹו ָאסּור. ָאַמר ַרּבִ ֵהא יֹום ֶהֶנף ּכֻ ּיְ אי, ׁשֶ ן ַזּכַ ן יֹוָחָנן ּבֶ ִהְתִקין ַרּבָ
ִרים  ֻמּתָ ָהְרחֹוִקים  ָמה  ֵני  ִמּפְ ה.  ַהּזֶ ַהּיֹום  ֶעֶצם  ַעד  כג(,  )ויקרא  ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ ָאסּור,  הּוא 

ִלין ּבֹו: ין ִמְתַעּצְ ית ּדִ ֵאין ּבֵ ֵהן יֹוְדִעין ׁשֶ ֵני ׁשֶ ן, ִמּפְ ֵמֲחצֹות ַהּיֹום ּוְלַהּלָ

ׁש. ֵאין ְמִביִאין ְמָנחֹות ּוִבּכּוִרים  ְקּדָ ּמִ ֶחם ּבַ י ַהּלֶ ּתֵ ִדיָנה, ּוׁשְ ּמְ יר ּבַ ו ָהעֶֹמר ָהָיה ַמּתִ
ֶחם, ֹלא ָיִביא. ְוִאם  י ַהּלֶ ּתֵ סּול. קֶֹדם ִלׁשְ ֵהָמה קֶֹדם ָלעֶֹמר. ְוִאם ֵהִביא, ּפָ ּוִמְנַחת ּבְ

ר: ׁשֵ ֵהִביא, ּכָ

צריך תיקון
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לשביעי של פסח
ַפת  ָרֵאל ֶאת ִמְצַרִים ֵמת ַעל ׂשְ ִיׂשְ ְרא  ַוּיַ ד ִמְצָרִים  ִמּיַ ָרֵאל  ִיׂשְ ּיֹום ַההּוא ֶאת  ּבַ ְיהָֹוה  ע  ַוּיֹוׁשַ
ֲאִמינּו  יְראּו ָהָעם ֶאת ְיהָֹוה ַוּיַ ִמְצַרִים ַוּיִ ה ְיהָֹוה ּבְ ר ָעׂשָ דָֹלה ֲאׁשֶ ד ַהּגְ ָרֵאל ֶאת ַהּיָ ְרא ִיׂשְ ם: ַוּיַ ַהּיָ

ה ַעְבּדֹו:   יהָֹוה ּוְבמֹׁשֶ ּבַ

י  ּכִ ַליהָֹוה  יָרה  ָאׁשִ ֵלאמֹר  ַוּיֹאְמרּו  ַליהָֹוה  ַהּזֹאת  יָרה  ִ ַהּשׁ ֶאת  ָרֵאל  ִיׂשְ ּוְבֵני  ה  מֹׁשֶ יר  ָיׁשִ ָאז 
ַוְיִהי ִלי ִליׁשּוָעה ֶזה ֵאִלי ְוַאְנֵוהּו ֱאלֵֹהי ָאִבי  ָיּה  י ְוִזְמָרת  ם: ָעּזִ ָאה סּוס ְורְֹכבֹו ָרָמה ַבּיָ ּגָ ָגאֹה 
יו  ִלׁשָ ם ּוִמְבַחר ׁשָ ְרעֹה ְוֵחילֹו ָיָרה ַבּיָ בֹת ּפַ מֹו: ַמְרּכְ ַוֲארְֹמֶמְנהּו: ְיהָֹוה ִאיׁש ִמְלָחָמה ְיהָֹוה ׁשְ
ּכַֹח ְיִמיְנָך ְיהָֹוה  ִרי ּבַ מֹו ָאֶבן: ְיִמיְנָך ְיהָֹוה ֶנְאּדָ הֹמֹת ְיַכְסֻימּו ָיְרדּו ִבְמצֹולֹת ּכְ עּו ְבַים סּוף: ּתְ ֻטּבְ
יָך ֶנֶעְרמּו ַמִים  ׁש: ּוְברּוַח ַאּפֶ ּקַ ח ֲחרְֹנָך יֹאְכֵלמֹו ּכַ ּלַ ׁשַ ֲהרֹס ָקֶמיָך ּתְ אֹוְנָך ּתַ ְרַעץ אֹוֵיב: ּוְברֹב ּגְ ּתִ
ְמָלֵאמֹו  ָלל ּתִ ק ׁשָ יג ֲאַחּלֵ ֶלב ָים: ָאַמר אֹוֵיב ֶאְרּדֹף ַאּשִׂ בּו ְכמֹו ֵנד נְֹזִלים ָקְפאּו ְתהֹמֹת ּבְ ִנּצְ
יִרים: ִמי  ַמִים ַאּדִ עֹוֶפֶרת ּבְ מֹו ָים ָצֲללּו ּכַ ּסָ ְפּתָ ְברּוֲחָך ּכִ מֹו ָיִדי: ָנׁשַ י ּתֹוִריׁשֵ י ָאִריק ַחְרּבִ ַנְפׁשִ
ְבָלֵעמֹו  ה ֶפֶלא: ָנִטיָת ְיִמיְנָך ּתִ ּקֶֹדׁש נֹוָרא ְתִהּלֹת עֹׂשֵ ר ּבַ מָֹכה ֶנְאּדָ ֵאִלם ְיהָֹוה ִמי ּכָ ָכמָֹכה ּבָ
זּון ִחיל ָאַחז  ים ִיְרּגָ ְמעּו ַעּמִ ָך: ׁשָ ָך ֶאל ְנֵוה ָקְדׁשֶ ָאְלּתָ ֵנַהְלּתָ ְבָעּזְ ָך ַעם זּו ּגָ ָאֶרץ: ָנִחיָת ְבַחְסּדְ
ּפֹל  ּתִ ְכָנַען:  ֵבי  יֹׁשְ ּכֹל  ִנְבֲהלּו ַאּלּוֵפי ֱאדֹום ֵאיֵלי מֹוָאב יֹאֲחֵזמֹו ָרַעד ָנמֹגּו  ת: ָאז  ָלׁשֶ ּפְ ֵבי  יֹׁשְ
ָך ְיהָֹוה ַעד ַיֲעבֹר ַעם זּו ָקִניָת:  ָאֶבן ַעד ַיֲעבֹר ַעּמְ מּו ּכָ ְגדֹל ְזרֹוֲעָך ִיּדְ ֲעֵליֶהם ֵאיָמָתה ָוַפַחד ּבִ
ְיהָֹוה  ָיֶדיָך:  ּכֹוְננּו  ֲאדָֹני  ָדׁש  ִמּקְ ְיהָֹוה  ַעְלּתָ  ּפָ ָך  ְבּתְ ְלׁשִ ָמכֹון  ַנֲחָלְתָך  ַהר  ּבְ ֵעמֹו  ְוִתּטָ ִבֵאמֹו  ּתְ
ם  ַהּיָ ְיהָֹוה ֲעֵלֶהם ֶאת ֵמי  ב  ׁשֶ ַוּיָ ם  ּיָ ּבַ יו  ּוְבָפָרׁשָ ִרְכּבֹו  ּבְ ְרעֹה  ּפַ י ָבא סּוס  ּכִ ָוֶעד:  ִיְמלְֹך ְלעָֹלם 
ָיָדּה  ִביָאה ֲאחֹות ַאֲהרֹן ֶאת ַהּתֹף ּבְ ח ִמְרָים ַהּנְ ּקַ ם:        ַוּתִ תֹוְך ַהּיָ ה ּבְ ׁשָ ּבָ ָרֵאל ָהְלכּו ַבּיַ ּוְבֵני ִיׂשְ
ָאה סּוס  י ָגאֹה ּגָ ירּו ַליהָֹוה ּכִ ַען ָלֶהם ִמְרָים ׁשִ ים ּוִבְמחֹלֹת: ַוּתַ ֻתּפִ ים ַאֲחֶריָה ּבְ ׁשִ ֶצאןָ ָכל ַהּנָ ַוּתֵ

ם:  ְורְֹכבֹו ָרָמה ַבּיָ

חּו ְגאּוִלים: ּבְ ה ׁשִ יָרה ֲחָדׁשָ ה ֶנֶהְפכּו ְמצּוִלים. ׁשִ ׁשָ יֹום ְלַיּבָ
ָעִלים: ּנְ ית. ָיפּו ּבַ ַתְרִמית. ַרְגֵלי ַבת ֲעָנִמית. ּוַפֲעֵמי ׁשּוַלּמִ ְעּתָ ּבְ ִהְטּבַ

ִליִלים: רּון. ְואֹוְיֵבינּו ּפְ ֵאל ְיׁשֻ ֵבית הֹוִדי ְיׁשֹוְררּון. ֵאין ּכָ ְוָכל רֹוֵאי ְיׁשּורּון. ּבְ
ִלים: ּבֳ ט ׁשִ ְמַלּקֵ ט ִנְפָזִרים. ּכִ ָאִרים ּוְתַלּקֵ ׁשְ ִרים. ַעל ַהּנִ ן ּתָ ָגַלי ּכֵ ּדְ

ה ִנּמֹוִלים: ְמָך. ֵהּמָ ֶטן ְלׁשִ ְבִרית חֹוָתְמָך. ּוִמּבֶ ָך. ּבִ ִאים ִעּמְ ַהּבָ
ְנֵפי ְכסּוָתם. ַיֲעשֹּו ְגִדיִלים: ַהְרֵאה אֹותֹוָתם. ְלָכל רֹוֵאי אֹוָתם. ְוַעל ּכַ

ִתיִלים: ר ָנא ְדַבר ֱאֶמת. ְלִמי ַהחֹוֶתֶמת ּוְלִמי ַהּפְ ֶמת. ַהּכֶ ְלִמי ֹזאת ִנְרׁשֶ
ָלִלים: ּה. ְוָנסּו ַהּצְ ְמׁשָ ּה. ְוַהֲעֵלה אֹור ׁשִ ּה. ְוַאל ּתֹוִסיף ְלָגְרׁשָ ׁשָ ִנית ְלַקּדְ ְוׁשּוב ׁשֵ

ֵאִלים.  מּוָך. ִמי ָכמֹוָכה ְיהָֹוה ּבָ יָרה ִקּדְ ׁשִ ְיִדיִדים רֹוְממּוָך. ּבְ

ודוי מעשרות
לשביעי של פסח של שנה רביעית ושביעית, בשעת המנחה

ר  ִוי ַלּגֵ ה ַלּלֵ ר ְוָנַתּתָ ֲעׂשֵ ַנת ַהּמַ ת ׁשְ ִליׁשִ ְ ָנה ַהּשׁ ָ ּשׁ בּוָאְתָך ּבַ ר ּתְ ל ַמְעׂשַ ר ֶאת ּכָ ה ַלְעׂשֵ י ְתַכּלֶ ּכִ
ִמן  ַהּקֶֹדׁש  י  ַעְרּתִ ּבִ ֱאלֶֹהיָך  ְיהָֹוה  ִלְפֵני  ְוָאַמְרּתָ  ֵבעּו:  ְוׂשָ ָעֶריָך  ִבׁשְ ְוָאְכלּו  ְוָלַאְלָמָנה  תֹום  ַלּיָ
ְצֹוֶתיָך  י ִמּמִ יָתִני לֹא ָעַבְרּתִ ר ִצּוִ ָכל ִמְצָוְתָך ֲאׁשֶ תֹום ְוָלַאְלָמָנה ּכְ ר ַלּיָ ִוי ְוַלּגֵ יו ַלּלֵ ִית ְוַגם ְנַתּתִ ַהּבַ
ְלֵמת  ּנּו  ִמּמֶ י  ָנַתּתִ ְולֹא  ָטֵמא  ּבְ ּנּו  ִמּמֶ י  ִבַעְרּתִ ְולֹא  ּנּו  ִמּמֶ ְבאִֹני  י  ָאַכְלּתִ לֹא  י:  ָכְחּתִ ׁשָ ְולֹא 
ַמִים  ָ ָך ִמן ַהּשׁ עֹון ָקְדׁשְ ִקיָפה ִמּמְ יָתִני: ַהׁשְ ר ִצּוִ כֹל ֲאׁשֶ יִתי ּכְ קֹול ְיהָֹוה ֱאלָֹהי ָעׂשִ י ּבְ ַמְעּתִ ׁשָ
ֶאֶרץ ַלֲאבֵֹתינּו  ְעּתָ  ּבַ ִנׁשְ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ָלנּו  ה  ָנַתּתָ ר  ֲאׁשֶ ָהֲאָדָמה  ְוֵאת  ָרֵאל  ִיׂשְ ָך ֶאת  ַעּמְ  ּוָבֵרְך ֶאת 

 ָזַבת ָחָלב ּוְדָבׁש: 

מסכת מעשר שני פרק ה 

יַצד,  ִביִעית, ָהָיה ִבעּור. ּכֵ ל ׁשְ ל ְרִביִעית ְוׁשֶ ַסח ׁשֶ ל ּפֶ ו ֶעֶרב יֹום טֹוב ָהִראׁשֹון ׁשֶ
ר ָעִני  ר ִראׁשֹון ְלְבָעָליו, ּוַמֲעׂשַ ָעִלים, ּוַמֲעׂשֵ ר ַלּבְ רּוָמה ּוְתרּוַמת ַמֲעׂשֵ נֹוְתִנין ּתְ
אֹוֵמר,  ְמעֹון  ׁשִ י  ַרּבִ ָמקֹום.  ָכל  ּבְ ֲעִרים  ִמְתּבַ ּכּוִרים  ְוַהּבִ ִני  ׁשֵ ר  ּוַמֲעׂשֵ ִלְבָעָליו. 
אי אֹוְמִרים, ָצִריך ְלַבֵער.  ּמַ ית ׁשַ יל, ּבֵ ְבׁשִ רּוָמה. ַהּתַ ּתְ ִנין ַלּכֲֹהִנים ּכַ ּכּוִרים ִנּתָ ַהּבִ

ְמבֹוָער: ל אֹוְמִרים, ֲהֵרי הּוא ּכִ ּוֵבית ִהּלֵ

אי אֹוְמִרים, ָצִריְך  ּמַ ית ׁשַ עּור, ּבֵ ַעת ַהּבִ יָעה ׁשְ ה ְוִהּגִ ַמן ַהּזֶ ּזְ ָהיּו לֹו ֵפרֹות ּבַ ז ִמי ׁשֶ
רֹות: ֵהן ּפֵ ֶסף ְוֶאָחד ׁשֶ ֵהן ּכֶ ל אֹוְמִרים, ֶאָחד ׁשֶ ֶסף. ּוֵבית ִהּלֵ ָלן ַעל ַהּכֶ ְלַחּלְ

ינֹות, ַמֲהרּו  ּדִ ּמְ ּבַ ים ׁשֶ ֲעֵלי ָבּתִ ִראׁשֹוָנה ָהיּו ׁשֹוְלִחין ֵאֶצל ּבַ י ְיהּוָדה, ּבָ ח ָאַמר ַרּבִ
ֲעִקיָבא  י  ַרּבִ א  ּבָ ׁשֶ ַעד  עּור.  ַהּבִ ַעת  ׁשְ יַע  ַתּגִ ּלֹא  ׁשֶ ַעד  רֹוֵתיֶכם  ּפֵ ֶאת  ְוַהְתִקינּו 

עּור: טּוִרים ִמן ַהּבִ רֹות, ּפְ ַעׂשְ ּלֹא ָבאּו ְלעֹוַנת ַהּמַ רֹות ׁשֶ ל ַהּפֵ ּכָ ד, ׁשֶ ְוִלּמֵ

ְמִליֵאל  ן ּגַ ה ְבַרּבָ ם. ַמֲעׂשֶ ּנּו, ָצִריך ִלְקרֹות ָלֶהם ׁשֵ ָהיּו ֵפרֹוָתיו ְרחֹוִקים ִמּמֶ ט ִמי ׁשֶ
ֲאִני ָעִתיד ָלמֹוד, ָנתּון  ּור ׁשֶ ְמִליֵאל, ִעּשׂ ן ּגַ ְסִפיָנה, ָאַמר ַרּבָ ָהיּו ָבִאין ּבִ ֵקִנים ׁשֶ ְוַהּזְ
ֶבן  ַלֲעִקיָבא  ָנתּון  ָלמֹוד,  ָעִתיד  ֲאִני  ׁשֶ ַאֵחר  ּור  ִעּשׂ לֹו.  ר  ּכָ ֻמׂשְ ּוְמקֹומֹו  ַע  ִליהֹוׁשֻ
ֲאִני ָעִתיד  ּור ׁשֶ ַע, ִעּשׂ י ְיהֹוׁשֻ ר לֹו. ָאַמר ַרּבִ ּכָ ים, ּוְמקֹומֹו ֻמׂשְ ה בֹו ָלֲעִנּיִ ְזּכֶ ּיִ יֹוֵסף ׁשֶ

ָכר: ה ׂשָ לּו ֶזה ִמּזֶ ר לֹו. ְוִנְתַקּבְ ּכָ ן ֲעַזְרָיה, ּוְמקֹומֹו ֻמׂשְ ָלמֹוד ָנתּון ְלֶאְלָעָזר ּבֶ



72

כל הזכויות שמורותכל הזכויות שמורות

ֶדׁש ִמן  י ַהקֹּ ַעְרִתּ ִבּ ּדּוי,  יַצד ָהָיה ַהּוִ ּכֵ ין.  יֹום טֹוב ָהַאֲחרֹון ָהיּו ִמְתַוּדִ ּבְ ְנָחה  ּמִ ּבַ י 
זֹו  יו,  ְנַתִתּ ְוַגם  ֵלִוי.  ר  ַמְעַשׂ ֶזה  ִוי,  ַלֵלּ יו  ְנַתִתּ ְרָבִעי.  ְוֶנַטע  ִני  ֵשׁ ר  ַמֲעֵשׂ ֶזה  ִית,  ַהַבּ
ְכָחה  ֶקט ְוַהִשּׁ ר ָעִני, ַהֶלּ ה ַמעַשׂ ר ַלָיּתֹום ְוָלַאְלָמָנה, ֲזֶ ר. ַלֵגּ ְתרּוָמה ּוְתרּוַמת ַמֲעֵשׂ

ה: ִית, זֹו ַחָלּ ּדּוי. ִמן ַהַבּ ִבין ֶאת ַהִוּ ֵאיָנן ְמַעְכּ י ֶשׁ ָאה, ַאף ַעל ִפּ ְוַהֵפּ

ִני ָלִראׁשֹון, ֵאינֹו ָיכֹול  ר ֵשׁ ים ַמֲעֵשׂ יָתִני, ָהא ִאם ִהְקִדּ ר ִצִוּ ָכל ִמְצָוְתָך ַאֶשׁ יא ְכּ
ִמן  ְוֹלא  ִמינֹו,  ֵאינֹו  ׁשֶ ין ַעל  ִמִמּ י  ִתּ ִהְפַרְשׁ ְצֹוֶתיָך, ֹלא  ִמִמּ י  ָעַבְרִתּ ְלִהְתַוּדֹות. ֹלא 
ן, ְוֹלא  ָשׁ לּוׁש, ְוֹלא ִמן ֶהָחָדׁש ַעל ַהָיּ ר ַעל ַהָתּ ר, ְוֹלא ִמן ַהְמֻחָבּ לּוׁש ַעל ַהְמֻחָבּ ַהָתּ

ְמָך ָעָליו: יר ִשׁ ַהְזִכּ ָבֶרְכָך ּוִמְלּ י ִמְלּ ַכְחִתּ י, ֹלא ָשׁ ָכְחִתּ ן ַעל ֶהָחָדׁש. ְוֹלא ָשׁ ָשׁ ִמן ַהָיּ

ְוֹלא  ִהְתַוּדֹות.  ְלִּ ָיכֹול  ֵאינֹו  ַבֲאִניָנה  ֲאָכלֹו  ִאם  ָהא  ּנּו,  ִמֶמּ ְבאִֹני  י  ָאַכְלִתּ ֹלא  יב 
י  ָטֵמא, ָהא ִאם ִהְפִריׁשֹו ְבֻטְמָאה ֵאינֹו ָיכֹול ְלִהְתַוּדֹות. ְוֹלא ָנַתִתּ ּנּו ְבּ י ִמֶמּ ִבַעְרִתּ
יו ְלאֹוְנִנים ֲאֵחִרים.  ּנּו ָארֹון ְוַתְכִריִכים ְלֵמת, ְוֹלא ְנַתִתּ י ִמֶמּ ּנּו ְלֵמת, ֹלא ָלַקְחִתּ ִמֶמּ
יָתִני,  ִצִוּ ר  ֲאֶשׁ ֹכל  ְכּ יִתי  ָעִשׂ ִחיָרה.  ַהְבּ ְלֵבית  ֲהֵבאִתיו  ֱאֹלָהי,  ְיָי  ְבקֹול  י  ַמְעִתּ ָשׁ

י בֹו: ְחִתּ ַמּ י ְוִשׂ ַמְחִתּ ָשׂ

ה  ַאָתּ ַאף  ָעֵלינּו,  ַזְרָתּ  ָגּ ֶשׁ ַמה  ינּו  ָעִשׂ ַמִים,  ַהָשּׁ ִמן  ָך  ָקְדְשׁ עֹון  ִמְמּ ִקיָפה  ַהְשׁ יג 
ָך  ַעְמּ ֶאת  ּוָבֵרְך  ַמִים  ַהָשּׁ ִמן  ָך  ָקְדְשׁ עֹון  ִמְמּ ִקיָפה  ַהְשׁ נּו,  ִהְבַטְחָתּ ֶשׁ ַמה  ה  ֲעֵשׂ
ַטל ּוָמָטר ּוְבַוְלדֹות  הָלנּו, ְבּ ר ָנַתָתּ ָבִנים ּוְבָבנֹות. ְוֵאת ַהֲאָדָמה ֲאֶשׁ ָרֵאל ְבּ ֶאת ִיְשׂ
ַטַעם  ן  ֵתּ ִתּ ֶשׁ ֵדי  ְכּ ּוְדָבׁש,  ָחָלב  ָזַבת  ֶאֶרץ  ַלֲאבֹוֵתינּו  ְעָתּ  ַבּ ִנׁשְ ר  ֲאֶשׁ ַכּ ֵהָמה.  ְבּ

רֹות ֵפּ ַבּ

ֲעָבִדים  ְוֹלא  ֵגִרים  ֹלא  ֲאָבל  ים,  ִמְתַוּדִ ּוַמְמֵזִרים  ָרֵאל  ִיׂשְ ָאְמרּו,  אן  ִמּכָ יד 
ּלֹא  ם, ׁשֶ י ֵמִאיר אֹוֵמר, ַאף ֹלא כֲֹהִנים ּוְלִוּיִ ָאֶרץ. ַרּבִ ֵאין ָלֶהם ֵחֶלק ּבָ ְחָרִרים, ׁשֶ ְמׁשֻ

י יֹוֵסי אֹוֵמר, ֵיׁש ָלֶהם ָעֵרי ִמְגָרׁש: ָאֶרץ. ַרּבִ ָנְטלּו ֵחֶלק ּבָ

ל ֶאת ַהְמעֹוְרִרים, ְוֶאת  ּטֵ ר. ַאף הּוא ּבִ ֲעׂשֵ דֹול ֶהֱעִביר הֹוָדיֹות ַהּמַ טו יֹוָחָנן ּכֵֹהן ּגָ
אֹול  ַלִים, ּוְבָיָמיו ֵאין ָאָדם ָצִריְך ִלׁשְ ה ִבירּוׁשָ יׁש ַמּכֶ ַהּנֹוְקִפים. ְוַעד ָיָמיו ָהָיה ַפּטִ

ַמאי: ַעל ַהּדְ



הגדה 
של 

פסח
עריכה וליקוט מקורות 

איתי אליצור

הנחיות לשמוש בהגדה
בהגדה מובאים מקורות בסיסיים המאפשרים 
על  מעמיק  דיון  לפתח  ההגדה  לקוראי 
בסיס הפסוקים והמדרשים. עורך הסדר או 
לב  תשומת  את  להסב  יכול  אחר  אדם  כל 
שעליהם  המקורות  או  לפסוקים  המסובים 

הוא מתבסס.

כדי להקל על המסובים לעקוב אחר הנושאים 
השונים, סומן כל נושא בצבע משלו:

השאלות והקושיות העולות במהלך הדורות - 
בצבע כחול.

וההכרה  הידיעה  האלה,  לשאלות  התשובות 
בבורא העולם - בכתום.

היד החזקה - בירוק.

האותות, המופתים והמטה - בחום.

יסומנו  ממצרים  וגאולתם  ישראל  הבדלת 
באדום.

והשתתפו  שהוכו  הטבע  וכחות  הטבע  איתני 
ביציאת מצרים - בסגול.

הכרת הדורות ביציאת מצרים - בתכלת


