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 ד"בס

  

  

  חֶסֵּפ ילֵלְל ׁשּודיִק
  

ָנן ְוַרּבֹוַתי   :ַסְבִרי ָמָרָנן ְוַרּבָ

רוך ַאָתה ְיָי ֱאלֵֹהינו ֶמֶלך ָהעֹוָלם ְּבָ ְּ ּּבֹוֵרא ְפִרי ַהָגֶפן, ּּ ּ:  
  

נו  ַחר ּבָ ר ּבָ רוך ַאָתה ְיָי ֱאלֵֹהינו ֶמֶלך ָהעֹוָלם ֲאׁשֶ ּּבָ ּ ְּ ְּ
ל ָלׁש ל ָעם ְורֹוְמָמנו ִמּכָ ִמְצֹוָתיוִּמּכָ נו ּבְ ֹּון ְוִקְדׁשָ ּ .

ְמָחה  ַאֲהָבה מֹוֲעִדים ְלׂשִ ַּוִתֶתן ָלנו ְיָי ֱאלֵֹהינו ּבְ ּ ּ ּ
ֹשֹון ֶאת יֹום ַחג ַהַמצֹות ַהֶזה  ַּחִגים וְזַמִנים ְלׂשָ ּ ּ ּ ּ ּ

ְּזַמן ֵחרוֵתנו ִמְקָרא קֶֹדׁש ֵזֶכר ִליִציַאת ִמְצָרִים י . ּ ּכִ
ָּבנו ָבַחְרָת ְואֹוָתנו ִקַדׁשְ ּ ל ָהַעִמיםּּ ָּת ִמּכָ ּומֹוֲעֵדי . ּ

ֹשֹון ִהְנַחְלָתנו ְמָחה וְבׂשָ ׂשִ ך ּבְ ָּקְדׁשֶ ּּ רוך ַאָתה ְיָי . ָ ּּבָ ְ ּ
ָרֵאל ְוַהְזַמִנים ְּמַקֵדׁש ִיׂשְ ּ ּ:  

רוך ַאָתה ְיָי ֱאלֵֹהינו ֶמֶלך ָהעֹוָלם ְּבָ ְּ ֶהֱחָינו ְוִקְיָמנו, ּּ ּׁשֶ ְּוִהִגיָענו ַלְזַמן ַהֶזה ּּ ּ ּ ּ:  



 ד"בס

  

  תיֹוׁשְיר ַקי ִפט ִדעְגֶרל ְפְגְנער ִאין ֶדּס אוֹון ּכוייְטֵועם ְצן ֶדט ָאיְסִג'ְמ

  ןעְגֶרת ְפיֹוׁשְיר ַקיר ִפויל ִד ִוְיךן ִאעּבְע ֶלאֶטַט
    

  

  

  

ַתָנה  ל  חֶסּן ֵפּט פואְכי ַנִדַהַלְיָלה ַהֶזה  ןואְרעָוט ֶגעְרֶדְנארֶעיז ַפואס ִאארָוַפַּמה ִנׁשְ ִמּכָ
  ?אר ץ ָיאְנן ַא ַגּט פועְכע ֶנֶלן ַאּפוַהֵלילֹות 

  :יזא ִאֶיׁשְע ַקֶטׁשְְרי ֶעִד

ָכל ַהֵלילֹות ּבְ ז ַאָּחֵמץ וַמָצה  ירן ִמְסֶעָּאנו אֹוְכִלין  ארץ ָיאְנן ַא ַגּט פועְכע ֶנֶל ַאׁשֶ
 חֶסּן ֵפּט פואְכי ַנִדַהַלְיָלה ַהֶזה  הֶציר ַמן ִמְסן ֶעויְליר ִוז ִמן ַאּץ אוֶמיר ָחן ִמְסן ֶעויְליר ִוִמ

לֹו ַמָצה   .הֶצאר ַמיר ָנן ִמְסֶע ּכֻ

  :יזא ִאֶיׁשְַקע וייֶטֵוְצי  ִד

ָכל ַהֵלילֹות ּבְ ָאר ְיָרקֹות ירן ִמְסֶעָּאנו אֹוְכִלין ּ ַאֶלע ֶנעְכט פון ַא ַגאְנץ ָיאר ׁשֶ  ׁשְ
  .ררֹון ָמְס ֶעּה צוֶוְציז ַא ִמִאָמרֹור  חֶסּן ֵפּט פואְכי ַנִדַהַלְיָלה ַהֶזה  ייגֵציְנִרע ְגעֶניֶדארׁשִַפ

  :יזא ִאֶיׁשְַקע יֶטִרי ְדִד

ָכל ַהֵלילֹות ּבְ יִליןּ ַאֶלע ֶנעְכט פון ַא ַגאְנץ ָיאר ׁשֶ  ייןט ַאיׁשְיר ִנען ִמֶקְנּ טוֵּאין ָאנו ַמְטּבִ
ֲּאִפילו ַפַעם ֶאָחת ֵתי  חֶסּן ֵפּט פואְכי ַנִדַהַלְיָלה ַהֶזה  טיׁשְ ִנְיךאל אֹוָמייְנ ֵאּילוִפ ַאּ ּׁשְ

אל ָמייְנן ֵאּער אוואֶסץ ַואְלין ַזס ִאַּפְראל ּכַָמייְנֵא, אלויי ָמֵויין ְציר ַאען ִמֶקְנּ טוְּפָעִמים
  .תֶסרֹוין ַחר ִארֹוָמ

  :יזא ִאֶיׁשְַקע ֶטעְרי ֶפִד

ָכל ַהֵלילֹות ּבְ ין ירן ִמְסֶעָּאנו אֹוְכִלין ּ ַאֶלע ֶנעְכט פון ַא ַגאְנץ ָיאר ׁשֶ ִביןּבֵ יי  ֵס יֹוׁשְ
ין יגִדְניְצִז ין  חֶסּן ֵפּט פואְכי ַנִדַהַלְיָלה ַהֶזה  טאְנעַלֶגְניי ָאן ֵסּ אוּוֵבין ְמֻסּבִ ָלנו ְמֻסּבִ ּּכֻ
  .ייטע ַזֶקיְני ִליף ִדאֹו טאְנעַלֶגְנע ָאֶליר ַאן ִמיְצִז

  ץּירוּיר ַא ֶתער ִמֶפְטְנן ֶעּל אוֵחיי מֹוֵז תיֹוׁשְיר ַקט ִפעְגֶרעְפ ֶגְיך ִדאּב ָהְיךִא, ןעּבְע ֶלאֶטַט
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 eì Èë Âà é Äc àÈé Àð Çò à Èî Àç Çì à Èä

í Äé Èø Àö Äî Àã à Èò Àø Çà Àa àÈð Èú Èä Àá Çà .

ì ÉåëéÅé Àå é ÅúéÅé ïé Äô Àë Äc ì Èk . ì Èk

ç Çñ Àô Äé Àå é ÅúéÅé Àêé Äø Àö Äc . à Èz ÇL Èä

à Èë Èä , à Èò Àø Çà Àa ä Èà Èa Çä äÈð ÈL Àì

ì Åà Èø ÀN Äé Àã .é Åc Àá Çò à Èz ÇL Èä ,

Àìïé Äø Éåç é Åð Àa ä Èà Èa Çä äÈð ÈL.  

ÈãÄà ñàÄã æéÈà éÄøÆîéÀa òÉåøèé ,

ÆåÆìòåòÆëeà òÀðÆæÆøòÆò òÀìÆèÀøòÈä ïÀaà ï

ÆâÆâòÀñòÄà ïÇì ïéÀðàÄî ãÀöÇøÄéí .ÆéÆãò øò

ÈåÄà ñàåeä æéÀðÆâÄøò âé -Èæ e÷ ìàÆî ïò

eàÆò ïÀñï ,ÆéÆãòÈå øòÇa ñàåÇãàÀøà ó

eàÈä ïÄð èàÀLé è -Èæ e÷ ìàÆîòeà ï ï

ÆòÀñÄã ïÇî éÇàÈëÄìeô íéÅt ïÆñç .Èã ñà

ÈéÆæ øàÆðòÄî ïòÈã øéà ,eàÄî ïÈä øéÀôà ï

ÇàÄã æe÷ éÆîÀðòÄãÆâéÈé òÆå øàÀìòåÄî ï øé

Åæé Äà ïééÆà ïÆøÄé õÀNÈøÅàì .ÈãÈé ñà øà

ÆæÆðòÄî ïòÀ÷ øéÆðÀëòè ,Äãe÷ éÆîÀðòÄãÆâé ò

ÈéÆå øàÀìòåÄî ïL øéÉåÅæ ïéÇa ïééÀôàÅøèéé.  
  

  

ÆìÆçÀL íÉåòÄðÈò ïéÈìÀã åéÈáÄøÇä íéÀøÅa ä - é Äã  ä Èö ÇîÈåÀî ñàå'ÈæÀâàÉåà èÆã óéÇà íòÇñÀêàÇæ Àëà ï)ÄãÇâ éÀðàÆöÇä òÈâÆãä( 
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à Èä à Èî Àç Çì àÈé Àð Çò     ÈãÄà ñàÄã æéÈà éÄøÆîéÀa òÉåøèé  

é Äc eì Èë Âà àÈð Èú Èä Àá Çà   Èåeà ñàåÀðÆæÆøòÆò òÀìÆèÀøòÈä ïÀaàÆâ ïÆâòÀñòï  

à Èò Àø Çà Àa í Äé Èø Àö Äî Àã     ÄàÇì ïéÀðàÄî ãÀöÇøÄé í  

ì Èk ïé Äô Àë Äc        ÆåÆò øòåÄà ñeä æéÀðÆâÄøòâé  

é ÅúéÅé ì ÉåëéÅé Àå      Èæe÷ ìàÆîïòÆò Àñï  

ì Èk Àêé Äø Àö Äc        ÆåÆò øòåÇã ñÀøàó  

é ÅúéÅé ç Çñ Àô Äé Àå      Èæe÷ ìàÆîeè ïòÀäÄã ïÄî éÀöÉååeô úÅt ïÆñç  

à Èz ÇL Èä à Èë Èä      ÆéÀöòÆæ èÆðòÄî ïòÈã øéÄà àÈâ ïéeì ú  

äÈð ÈL Àì ä Èà Èa Çä      ÄãÇà éÀðÆãÆøòÈé òøà  

à Èò Àø Çà Àa ì Åà Èø ÀN Äé Àã     ÆåÀìòåÄî ïÅæ øéÄî ïééÄã èé éÀâeàÆìÀL äÅìÆîéÄà äÆà ïéÆøÄé õÀNÈøÅàì  

à Èz ÇL Èä é Åc Àá Çò      ÆéÀöòÆæ èÆðòÄî ïò øéè ÀëòÆð À÷  

ä Èà Èa Çä äÈð ÈL Àì      ÄãÇà éÀðÆãÆøòÈé òøà  

ïé Äø Éåç é Åð Àa        èééøôàá ïééæ øéî ïìòåå  
  

  

ÆîÈæ ïòÀâàÄã èÀz éÄôÆìéÄà äÇà ïéÇøÄîàLé ,ÅåÀñ ìééå'ÄàÇà æéÅä ÄìééÆâéÀz øòÄôÆìéÄå äÀìéåÄî ï øé

ÄðÀLéÄã èÀî éÇ÷ÀèÄøÄâé íé)ÀLÆìÀëòÆèÇî òÀìÈàÄëíé( ÈæÀìàÈã ïeö ñàÀLÆèÀøòï  
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  =יז ץ ִאּירוּער ֶת ֶד=

 ä Éò Àø Çô Àì eðé Äé Èä íé Äã ÈáÂò

í Äé Èø Àö Äî Àa , eðé Åä ÉìÁà Èé Àé eð Åàé Äö ÉåiÇå

 Çò Éø Àæ Äáe ä È÷ÈæÂç ãÈé Àa í ÈM Äî

äÈéeè Àð . àé Äö Éåä à Éì el Äà Àå

Çä ú Æà àeä Àêeø Èa L Éåã Èw

í Äé Èø Àö Än Äî eðé Åú Éåá Âà , eð Èà é ÅøÂä

 íé Äã Èa Àò ËL Àî eðéÅð Èá éÅð Àáe eðéÅð Èáe

í Äé Èø Àö Äî Àa ä Éò Àø Çô Àì eðé Äé Èä .

 eð Èl Ëk íé Äî ÈëÂç eð Èl Ëk eìé Äô ÂàÇå

 eð Èl Ëk íé Äð Å÷ Àæ eð Èl Ëk íé Äð Éåá Àð

 äÈå Àö Äî ä Èø Éåz Çä ú Æà íé Äò Àã Éåé

Åì Èòí Äé Èø Àö Äî ú Çàé Äöé Äa ø Åt Çñ Àì eðé .

 ú Çàé Äöé Äa ø Åt Çñ Àì ä Æa Àø Çn Çä ì Èë Àå

ç Èa ËL Àî äÆæ é ÅøÂä í Äé Çø Àö Äî.  

À÷ÆðÀëòÆæ èÆðòÄî ïòÆâ øéÆåòeö ïòå 

ÇtÀøÉòä ,ÄàÄî ïéÀöÇøÄéí .eà ï øò Æã

øò Æè ÀLé Äaéé ÅàÈä eà èàÀð æ

ÇàÉåøÀñéÆâÄôòÀøéeô èÈã ïÀøàè ,Äî Çà èé

ÀLÇèÀøàÆ÷ òÇäÀðàeà èÄî ï Çà èé

ÉåàÀñéÆâÀLòÀèÆøÀ÷òÀèÈà ïÆøíò .eàÆå ï ïòå

øò Æè ÀLé Äaéé Åà øò Æã ÈåÀìàåÄð èÀLé è

ÇàÉåøÆâ ñéÄôòÀøéeà èÀðÆæÆøòÆò òÀìÆèÀøò ï

eôÄî ïÀöÇøÄéí ,ÈåÀìàåÀèÄî ïeà øé ï

àeÀðÆæÆøòÄ÷ òÀðéÆãeà øòÄ÷ ïÀðéã' ñ

Ä÷ÀðéÆãøò ,ÇôÀøàÀ÷ÆðÀëòÆâ èÆåòÇô ïòå øà

ÇtÀøÉòä .eàÆå ïÀâòåÆã ïÇà íòÄôeìéÄî  øé

ÆæÆðòÇà ïòÆìÀ÷ òeìÆâò ,ÄîÇà øéÆì ò

ÆæÆðòÇô ïòÀøàÀLÇèÀðàÄãÆâéò ,ÄîÇà øéÆì ò

ÆæÆðòÆò ïòÀìÆèÆøòò ,ÄîÇà øéÆìÅå òÀñééå ï

Äãz éÉåÆø ä -Èã ÀêàÄà Äî Çà æéÀöÆåÇô ä øà

eàÀðeö æÆã ÀøòÅöÀìééeô ïÈã ïÇà ñàÉåø ñé

Åâeô ïééÄî ïÀöÇøÄéí,eà Æå ïÆò øòå ñ

ÆîÀøòeö èÆã ÀøòÅöÀìééÄã ïÄð éÄñeô íé ï

ÀéÄöÇàéÄî úÀöÇøÄéí ,ÆãÄà øòÆâ æéÄøòÀîéè.  
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 øÆæ Æòé ÄìÁà é Äa Çø Àa ä ÆNÂò Çî

 é Äa Çø Àå Çò ËL Éåä Àé é Äa Çø Àå

 é Äa Çø Àå äÈé ÀøÇæÂò ï Æa øÈæ Èò Àì Æà

 ï Éåô Àø Çè é Äa Çø Àå à Èáé Ä÷Âò

 ÷ Çø Àá éÅð Àá Äa ïé Äa Ëñ Àî eé Èä ÆL

Àå ú Çàé Äöé Äa íé Äø Àt Çñ Àî eé Èä

äÈì Àé Çl Çä Éåú Éåà ì Èk í Äé Çø Àö Äî ,

 í Æäé Åãé Äî Àì Çú eà Èa ÆL ã Çò

 eðé Åú Éåa Çø í ÆäÈì eø Àî Èà Àå

 ò Çî ÀL ú Çàé Äø À÷ ï Çî Àæ Çòé Äb Ää

úé ÄøÂç ÇL ì ÆL.  

ÆòÄà ñÈô æéÀøàÆâe÷òÆîÅa ïòÄã éé é

ÇzÈðÄàÇø íéÄaÆà éÄìÆòéÆæeà øÇø ïÄa é

ÀéÉåäÄLÇòeà Çø ïÄaÆà éÀìÈòÈæÆa ø ï

ÇòÇæÀøÈéeà äÇø ïÄaÇò éÄ÷Èáéeà à ï

ÇøÄaÇè éÀøÉåôï ,ÆåÆìòåÆëÆæ òÆðò ïò

ÆâÆæòÀöòÈà ïÀðÆâÀLòÇtÀøàÄà è ïé

ÀaÅðÀa éÇø÷ ,eàÈä ïÀaà ï

ÆãÀøòÅöÀìééeô èÀé ïÄöÇàé ú

ÄîÀöÇøÄéÄã íÇâ éÀðàÆöÇð òÀëàè ,

ÄaÆò æéÆæ ñÆðòÆâ ïòe÷òÆî ïò

ÅæÆòééÆøÇz òÀìÄîÄãéeà íé ï

ÆâÈæòÀâàeö èÅæ éé :eàÀðÆæÆøò ò

ÆøÄaé'ñ ,ÆòÄà ñL æéÉå ïé

Æâe÷òÆîÄã ïòÅö éeô èééÅì ïÆðéé ïò

ÀLÇîeô òÄà ïÀðéÆãÀôøòÄøé.  
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ֵתָאֵמר  ָנה ְולֹא ָזִכיִתי ׁשֶ ְבִעים ׁשָ ֶבן ׁשִ ן ֲעַזְרָיה ֲהֵרי ֲאִני ּכְ י ֶאְלָעָזר ּבֶ ָּאַמר ַרּבִ
ן זֹוָמאְיִציַאת ִמְצַרִי ה ּבֶ ָדְרׁשָ ֵלילֹות ַעד ׁשֶ ּם ּבַ ּ ֶנֱאַמר, ּ ְּלַמַען ִתְזּכֹור ֶאת יֹום , ּׁשֶ

ֵָצאְתך ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ּכֹל ְיֵמי ַחֶייך ְּיֵמי ַחֶייך ַהָיִמים. ָּ ּּכֹל ְיֵמי ַחֶייך ַהֵלילֹות. ָּ ָ ּ .
ַּוֲחָכִמים אֹוְמִרים ְיֵמי ַחֶייך ָהעֹוָלם ַהֶזה ָ יַחּכֹל ְיֵמי . ּ ַּחֶייך ְלָהִביא ִלימֹות ַהָמׁשִ ָ ּ:  

  

í Éå÷ Èn Çä Àêeø Èa ,àeä Àêeø Èa , Éån Çò Àì ä Èø Éåz ï ÇúÈp ÆL Àêeø Èa
ì Åà Èø ÀN Äé ,àeä Àêeø Èa .ä Èø Éåú ä Èø Àa Äc íé Äð Èá ä Èò Èa Àø Çà ãÆâÆð Àk:  

  
 

 

  

  

  

  

  

  

Éåà ÀL Äì Çò Åã Éåé Éåðé Åà ÆL ã Èç Æà Àåì  
 

= í Èz ã Èç Æà Àå = 
 

= í Èë Èç ã Èç Æà = 
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ָפִט. ָּמה הוא אֹוֵמר ָחָכם ָּמה ָהֵעדֹות ְוַהֻחִקים ְוַהִמׁשְ ּ ר ִצָוה דּ ֱּאלֵֹהינו ' ּים ֲאׁשֶ
ִהְלכֹות ַהֶפַסח ֵאין ַמְפִטיִרין ַאַחר ַהֶפַסח ֲאִפיקֹוָמן. ֶאְתֶכם ְּוַאף ַאָתה ֱאמֹור לֹו ּכְ ּ ּ:  

ע הֹוִציא ֶאת . ָלֶכם ְולֹא לֹו. ָּמה ָהֲעבֹוָדה ַהזֹאת ָלֶכם. ּ ָמה הוא אֹוֵמרָרׁשָ ּוְלִפי ׁשֶ
ַפר ּבְ ָלל ּכָ ָניו ֶוֱאמֹור לֹו. ִּעָקרַעְצמֹו ִמן ַהּכְ ְּוַאף ַאָתה ַהְקֵהה ֶאת ׁשִ ה . ּ ֲעבור ֶזה ָעׂשָ ּּבַ

ֵצאִתי ִמִמְצָרִים' ד ם לֹא ָהָיה ִנְגָאל. ִלי ְולֹא לֹו. ִּלי ּבְ ִּאלו ָהָיה ׁשָ ּ:  

חֹוֶזק ָיד הֹוִציָאנו ד. ַּמה זֹאת. ּ ָמה הוא אֹוֵמרָּתם ְּוָאַמְרָת ֵאָליו ּבְ ית ִּמִמְצַרִים ִמ' ּ ּבֵ
  :ֲעָבִדים

ֵאינֹו אֹול ַאְת ְפַתח לֹו ְוׁשֶ ּיֹוֵדַע ִלׁשְ ֶנֱאַמר. ּ יֹום ַההוא ֵלאֹמר , ּׁשֶ ְּוִהַגְדָת ְלִבְנך ּבַ ּ ָ ּ ּ
ה ד ֲעבור ֶזה ָעׂשָ ֵצאִתי ִמִמְצָרִים' ּּבַ   :ִּלי ּבְ

יֹום ַההוא, ָיכֹול ֵמרֹאׁש חֶֹדׁש ַּתְלמוד לֹוַמר ּבַ ּּ יֹום ַההוא . ּ ִּאי ּבַ ּ
עֹוד יֹוםָיכֹו ֲעבור ֶזה, ל ִמּבְ ַּתְלמוד לֹוַמר ּבַ ּ ֲעבור ֶזה לֹא . ּ ּּבַ

ֵיׁש ַמָצה וָמרֹור ֻמָנִחים ְלָפֶניך ָעה ׁשֶ ׁשָ ָָאַמְרִתי ֶאָלא ּבְ ּ ּ ּ ּ ּ:  

ִּמְתִחָלה ּ עֹוְבֵדי ֲעבֹוָדה ָזָרה ָהיו ֲאבֹוֵתינוּ יו ֵקְרָבנו ַהָמקֹום ַלֲעבֹוָדתֹו, ּ ְּוַעְכׁשָ ּ .
ֶנֱאַמר ל ָהָעם ּכֹה ָאַמר ַו, ּׁשֶ ַע ֶאל ּכָ ָרֵאל'דּיֹאֶמר ְיהֹוׁשֻ בו ,  ֱאלֵֹהי ִיׂשְ ֵעֶבר ַהָנָהר ָיׁשְ ּּבְ ּ

ֲּאבֹוֵתיֶכם ֵמעֹוָלם ֶתַרח ֲאִבי ַאְבָרָהם ַוֲאִבי ָנחֹור ַוַיַעְבדו ֱאלִֹהים ֲאֵחִרים ּ ָּוֶאַקח ֶאת  :ּ
ְֲאִביֶכם ֶאת ַאְבָרָהם ֵמֵעֶבר ַהָנָהר ָואֹוֵלך אֹותֹו ה ֶאת ַזְרעֹו ָוֶאֵתן לֹו ּ ָנַען ָוַאְרּבֶ ָכל ֶאֶרץ ּכְ ּ ּבְ

ו, ֶאת ִיְצָחק ת אֹותֹו, ָּוֶאֵתן ְלִיְצָחק ֶאת ַיֲעֹקב ְוֶאת ֵעׂשָ ִעיר ָלֶרׁשֶ ו ֶאת ַהר ׂשֵ , ָּוֶאֵתן ְלֵעׂשָ
ְּוַיֲעקֹב וָבָניו ָיְרדו ִמְצָרִים ּ:  

רוך ְּבָ ָרֵאל ּ רוך, ׁשֹוֵמר ַהְבָטָחתֹו ְלִיׂשְ ְּבָ ב ֶאת , ּ הואּ רוך הוא ִחׁשַ ַהָקדֹוׁש ּבָ ּׁשֶ ּ ְּ ּ
ָתִרים. ַּהֵקץ ַלֲעשֹֹות ין ַהּבְ ְבִרית ּבֵ ָאַמר ְלַאְבָרָהם ָאִבינו ּבִ ָמה ׁשֶ ֶנֱאַמר. ּּכְ , ּׁשֶ

ֶאֶרץ לֹא ָלֶהם ַוֲעָבדום ְוִענו  י ֵגר ִיְהֶיה ַזְרֲעך ּבְ ַּויֹאֶמר ְלַאְבָרם ָידַֹע ֵתַדע ּכִ ּּ ָ ּ ּ
ָנהאָֹתם ַאְרּבַ ר ַיֲעבֹדו ָדן ָאנִֹכי ְוַאֲחֵרי ֵכן ֵיְצאו . ע ֵמאֹות ׁשָ ְּוַגם ֶאת ַהגֹוי ֲאׁשֶ ּּ ּ

ְרכוׁש ָגדֹול ּּבִ ּ:  
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eð Èì Àå eðé Åú Éåá Âà Çì ä Èã Àî Èò ÆL àé Ää Àå ,

 eðé Åì Èò ã Çî Èò ã Çá Àì Äa ã Èç Æà à Él ÆL

eð Åú Éål Çë Àì , ø ÉåãÈå ø Éåc ì Èë Àa ÆL àÈl Æà

Çë Àì eðé Åì Èò íé Äã Àî Éåòeð Åú Éål , L Éåã Èw Çä Àå

í ÈãÈi Äî eð Åìé Äv Çî àeä Àêeø Èa:  
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ֵקׁש ָלָבן ָהֲאַרִמי ַלֲעֹשֹות ְלַיֲעקֹב ָאִבינוֵצא ּ וְלַמד ַמה ּבִ ּּ ַפְרֹעה לֹא ָגַזר ֶאָלא ַעל . ּ ּׁשֶ ּ
ֵקׁש ַלֲעקֹור ֶאת ַהּכֹל ַּהְזָכִרים ְוָלָבן ּבִ ֶנֱאַמר. ּ ֵּיֶרד ִמְצַרְיָמה ַוָיָגר ֲּאַרִמי ֹאֵבד ָאִבי ַו :ּׁשֶ ּ

ְמֵתי ְמָעט ם ּבִ ם ְלגֹוי ָגדֹול ָעצום ָוָרב, ׁשָ ַּוְיִהי ׁשָ ּ:  

ּ ִמְצַרְיָמה ָאנוס ַעל ִפי ַהִדּבורַּוֵיֶרד ּּ ם :ּ לֹא ָיַרד ַיֲעֹקב ָאִבינו , ַוָיָגר ׁשָ ְּמַלֵמד ׁשֶ ּ ּ
ם ִמְצַרִים ֶאָלא ָלגור ׁשָ ַתֵקַע ּבְ ְּלִהׁשְ ּ ּ ֶנֱאַמר. ּ אנו ,ּׁשֶ ָאֶרץ ּבָ ּ ַוֹיאְמרו ֶאל ַפְרֹעה ָלגור ּבָ ּ ּּ ּ

ָנַען ֶאֶרץ ּכְ י ָכֵבד ָהָרָעב ּבְ ר ַלֲעָבֶדיך ּכִ י ֵאין ִמְרֶעה ַלצֹאן ֲאׁשֶ ָּכִ בו ָנא , ּ ְּוַעָתה ֵיׁשְ ּ
ן ֶאֶרץ גֹׁשֶ ֲּעָבֶדיך ּבְ ָ:  

ְמֵתי ֶנֱאַמר,  ְמָעטּבִ ָמה ׁשֶ ְבִעים ֶנֶפׁש ָיְרדו ֲאבֹוֶתיך, ּּכְ ׁשִ ָּבְ ְמך ּ ָ ִמְצָרְיָמה ְוַעָתה ׂשָ  'דּ
ַמִים ָלרֹוב כֹוְכֵבי ַהׁשָ ֱּאלֶֹהיך ּכְ ָ:  

ם ְלגֹויַוְיִהי ם,  ׁשָ ָרֵאל ְמֻצָיִנים ׁשָ ָהיו ִיׂשְ ְּמַלֵמד ׁשֶ ּ ָּגדֹול ָעצום :ּ ֶנֱאַמר, ּ ָמה ׁשֶ ּוְבֵני , ּּכְ
ְמֹאד ְמ ְרצו ַוִיְרּבו ַוַיַעְצמו ּבִ ָרֵאל ָפרו ַוִיׁשְ ִּיׂשְ ּ ּ ּּ ּ ּ ּאֹד ַוִתָמֵלא ָהָאֶרץ אָֹתםּ ּ:  

ֶנֱאַמר, ָוָרב ָמה ׁשֶ ֲעִדי , ּּכְ י ַוִתְגְדִלי ַוָתֹבִאי ּבַ ֶדה ְנַתִתיך ַוִתְרּבִ ֶצַמח ַהׂשָ ְּרָבָבה ּכְ ּ ּ ּּ ְ ּ
ָעֵרך ִצֵמַח ְוַאְת ֵערֹם ְוֶעְרָיה ַדִים ָנכֹנו וׂשְ ֲּעָדִיים ׁשָ ּ ְ ּ ְָוֶאֱעבֹור ָעַלִיך ָוֶאְרֵאך ִמְתּבֹוֶסֶס :ּ ת ְ

ָדַמִיך ֲחִיי ָדַמִיך ֲחִיי ָואַֹמר ָלך ּבְ ָדָמִיך ָוֹאַמר ָלך ּבְ ְּבְ ְ ְ ְ ְ:  

ַּוָיֵרעו הּ ּ ֹאָתנו ַהִמְצִרים ַוְיַענונו ַוִיְתנו ָעֵלינו ֲעבֹוָדה ָקׁשָ ּ ּ ּ ּּ ּ ַּוָיֵרעו ֹאָתנו ַהִמְצִרים :ּ ּ ּ ּ ,
ֶנֱאַמר ָמה ׁשֶ ה ְוָהָיה , ּּכְ ָמה לֹו ֶפן ִיְרּבֶ י ִתְקֶראָנה ִמְלָחָמה ְונֹוַסף ַגם הוא ָּהָבה ִנְתַחּכְ ּּכִ ּ

נו ְוָעָלה ִמן ָהָאֶרץ ַּעל שֹֹוְנֵאינו ְוִנְלַחם ּבָ ּ:  

ַּוְיַענונו ּ ֶנֱאַמר, ּ ָמה ׁשֶ ִסְבלֹוָתם ַוִיֶבן ָעֵרי , ּּכְ ים ְלַמַען ַענֹותֹו ּבְ ֵרי ִמּסִ ימו ָעָליו ׂשָ ַּוָיׂשִ ּּ ּ
נֹות ְלַפְרעֹה ֶאת ִפֹתם ְוֶאת    :ַרַעְמֵססִּמְסּכְ

ַּוִיְתנו ּ הּ ֶנֱאַמר, ּ ָעֵלינו ֲעבֹוָדה ָקׁשָ ָמה ׁשֶ ָפֶרך, ּּכְ ָרֵאל ּבְ ֵני ִיׂשְ ְַוַיֲעִבדו ִמְצַרִים ֶאת ּבְ ּ ּ: 
ַמע , ּ ֱאלֵֹהי ֲאבֹוֵתינו'דַּוִנְצַעק ֶאל  ּ ֶאת ֹקֵלנו ַוַיְרא ֶאת ָעְנֵינו ְוֶאת ֲעָמֵלנו ְוֶאת 'דַּוִיׁשְ ּ ּּ

  :ַּלֲחֵצנו
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ֶנֱאַמר, ּ ֱאלֵֹהי ֲאבֹוֵתינו'ד ֶאל קַּוִנְצַע ָמה ׁשֶ ים ָהֵהם ַוָיָמת ֶמֶלך , ּּכְ ְַוְיִהי ַבָיִמים ָהַרּבִ ּ ּ
ָרֵאל ִמן ָהֲעֹבָדה ַוִיְזָעקו ִּמְצַרִים ַוֵיָאְנחו ְבֵני ִיׂשְ ְוָעָתם ֶאל ָהֱאלִֹהים ִמן , ּּ ַּוַתַעל ׁשַ

  :ָהֲעֹבָדה

ַמע ֶנ, ּ ֶאת ֹקֵלנו'ד ַּוִיׁשְ ָמה ׁשֶ ַמע ֱאלִֹהים ֶאת ַנֲאָקָתם ַוִיְזּכֹר ֱאלִֹהים , ֱאַמרּּכְ ַּוִיׁשְ
ִריתֹו ֶאת ַאְבָרָהם ֶאת ִיְצָחק ְוֶאת ַיֲעֹקב   :ֶאת ּבְ

ְזֹו ְפִריׁשות ֶדֶרך ֶאֶרץ, ּ ֶאת ָעְנֵינוַּוַיְרא ּ ּ ֶנֱאַמר. ּ ָמה ׁשֶ ֵני , ּּכְ ַּוַיְרא ֱאלִֹהים ֶאת ּבְ
ָרֵאל ַוֵיַדע ֱאלִֹהים ִנים, ּת ֲעָמֵלנוְוֶא :ִּיׂשְ ֵּאלו ַהּבָ ֶנֱאַמר. ּ ָמה ׁשֶ ן ַהִילֹוד , ּּכְ ל ַהּבֵ ּּכָ

ת ְתַחיון ִליכוהו ְוָכל ַהּבַ ַּהְיֹאָרה ַתׁשְ ּ ּּ ּ ֶנֱאַמר. ּזֹו ַהְדַחק, ְּוֶאת ַלֲחֵצנו :ּ ָמה ׁשֶ ְוַגם , ּּכְ
ר ִמְצַרִים לֹוֲחִצים אֹוָתם   :ָּרִאיִתי ֶאת ַהַלַחץ ֲאׁשֶ

ַּויֹוִצֵאנו ָיד ֲחָזָקה וִבְזֹרַע ְנטוָיה וְבמָֹרא ָגדֹול וְבֹאתֹות וְבֹמְפִתים 'ד ּ ִּמִמְצַרִים ּבְ ּ ּ ּ ּּ ּ: 
ַּויֹוִצֵאנו  ִליַח, ּ ִמִמְצַרִים'דּ ָרף ְולֹא ַעל ְיֵדי ׁשָ ֶּאָלא . ְלֹא ַעל ְיֵדי ַמְלָאך ְולֹא ַעל ְיֵדי ׂשָ

ְכבֹודֹו וְבַעְצמֹו רוך הוא ּבִ ַּהָקדֹוׁש ּבָ ּ ְּ ֶנ. ּ ַלְיָלה ַהֶזה , ֱאַמרּׁשֶ ְּוָעַבְרִתי ְבֶאֶרץ ִמְצַרִים ּבַ ּ ּ
ה  ֵהָמה וְבָכל ֱאלֵֹהי ִמְצַרִים ֶאֱעׂשֶ ֶאֶרץ ִמְצַרִים ֵמָאָדם ְוַעד ּבְ כֹור ּבְ יִתי ָכל ּבְ ְּוִהּכֵ

ָפִטים ֲאִני    :'דׁשְ

ַלְיָלה ַהֶזהְּוָעַבְרִתי ּ ְבֶאֶרץ ִמְצַרִים ּבַ ֶאֶרץ ְוִה. ְֲאִני ְולֹא ַמְלָאך, ּ כֹור ּבְ יִתי ָכל ּבְ ּכֵ
ָרף ִליַח. ִמְצַרִים ֲאִני ְולֹא ׂשָ ָפִטים ֲאִני ְולֹא ַהׁשָ ה ׁשְ ּוְבָכל ֱאלֵֹהי ִמְצַרִים ֱאֶעׂשֶ ֲאִני . ּ

  :ֲּאִני הוא ְולֹא ַאֵחר, 'ד

ָיד ֶנֱאַמר. ּזֹו ַהֶדֶבר,  ֲחָזָקהּבְ ָמה ׁשֶ ר ּבַ'דִּהֵנה ַיד , ּּכְ ִמְקְנך ֲאׁשֶ ּסוִסים ָ הֹוָיה ּבְ ֶדה ּבַ ּׂשָ ּ
ֵבד ְמאֹד ָקר וַבֹצאן ֶדֶבר ּכָ ּבָ ְגַמִלים ּבַ ֲחמֹוִרים ּבַ ּּבַ ּ ּ ּ ּ:  

ֶנֱאַמר. זֹו ַהֶחֶרב, ּ ְנטוָיהּוִבְזֹרַע ָמה ׁשֶ ָלִים, ּּכְ ָידֹו ְנטוָיה ַעל ְירוׁשָ לוָפה ּבְ ְּוַחְרּבֹו ׁשְ ּ ּ: 
ּוְבמֹוָרא ָגדֹול ִכיָנה, ּ ּזֹו ִגלוי ׁשְ ּ ֶנ. ּ ָמה ׁשֶ ה ֱאלִֹהים ָלבֹא ָלַקַחת לֹו גֹוי , ֱאַמרּּכְ ּאֹו ֲהִנּסָ

ֹאתֹת וְבמֹוְפִתים וְבִמְלָחָמה וְבָיד ֲחָזָקה וִבְזרֹוַע ְנטוָיה  ַמּסֹות ּבְ ִּמֶקֶרב גֹוי ּבְ ּ ּ ּ ּ ּ ּ
ה ָלֶכם  ר ָעׂשָ כֹל ֲאׁשֶ ּוְבמֹוָרִאים ְגדֹוִלים ּכְ ִמְצַרִים ְלֵעיֶניך'דּ   :ָ ֱאלֵֹהיֶכם ּבְ
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ה,ּוְבֹאתֹות ֶנֱאַמר. ּ ֶזה ַהַמּטֶ ָמה ׁשֶ ר , ּּכְ ָיֶדך ֲאׁשֶ ה ַהֶזה ִתַקח ּבְ ְָוֶאת ַהַמּטֶ ּ ּ ּ ּ
ה ּבֹו ֶאת ָהאֹֹתת ּוְבמֹוְפִתים ֶזה ַהָדם :ַּתֲעׂשֶ ֶנֱאַמר. ּ ָמה ׁשֶ ְּוָנַתִתי . ּּכְ
ַמִים וָבָאֶרץ ׁשָ ּמֹוְפִתים ּבַ ּ:   

ן, ָוֵאׁש, ָּדם   :ְוִתְמרֹות ָעׁשָ
  

  

  

  

  

  

ַתִים, ַאֵחרָּדָבר ָיד ֲחָזָקה ׁשְ ַתִים. ּ ּבְ ּוִבְזֹרַע ְנטוָיה ׁשְ ּ ַתִים. ּ ּוְבמָֹרא ָגדֹול ׁשְ ּ ּ .
ַתִים ּוְבֹאתֹות ׁשְ ַתִים. ּ ּוְבמֹוְפִתים ׁשְ ֵהִביא ַהָקדֹוׁש  .ּ ר ַמּכֹות ׁשֶ ֵּאלו ֶעׂשֶ ּּ

ִמְצַרִים ְוֵאלו ֵהן רוך הוא ַעל ַהִמְצִרים ּבְ ּּבָ ּ ּּ ְ:  

ִנ. ְּצַפְרֵדַע. ָּדם   . ֶּדֶבר. ָערֹוב. יםּּכִ
ִחין ָרד. ׁשְ ה. ּבָ ך. ַאְרּבֶ   .ְחֹׁשֶ

כֹורֹות ת ּבְ   :ַמּכַ
  

  

  

ֶהם ִסָמִנים י ְיהוָדה ָהָיה נֹוֵתן ּבָ ַּרּבִ ּ:  

ַאַח"ְך ֲעַד"ְּדַצ   :ב"ׁש ּבְ
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י ָלקו ַהִמְצִרים , ּ יֹוֵסי ַהְגִליִלי אֹוֵמרַרּבִ ִּמַנִין ַאָתה אֹוֵמר ׁשֶ ּ ּ ּ ּ
ר ִמְצַרִים ֶעׂשֶ ים ַמּכֹותּבְ ּ ַמּכֹות ְוַעל ַהָים ָלקו ֲחִמׁשִ ּ ִמְצַרִים ָמה . ּ ּבְ

ע ֱאלִֹהים ִהיא, ּהוא אֹוֵמר ַּויֹאְמרו ַהַחְרֻטִמים ֶאל ַפְרעֹה ֶאְצּבַ ּ ּ ּ .
ְּוַעל ַהָים ָמה הוא אֹוֵמר ר , ּ ָרֵאל ֶאת ַהָיד ַהְגדֹוָלה ֲאׁשֶ ַּוַיְרא ִיׂשְ ּ ּ

ה  ִמְצַרִים ַוִייְראו 'דָעׂשָ ּ ּבְ ּ ַוַיֲאִמינו ּבַ'דָהָעם ֶאת ּ ה ַעְבדֹו'דּ ּ וְבמׁשֶ ּ .
ר ַמּכֹות ע ֶעׂשֶ ֶאְצּבַ ָמה ָלקו ּבְ ּּכַ ר , ֱּאמֹור ֵמַעָתה. ּ ִמְצַרִים ָלקו ֶעׂשֶ ּּבְ

ים ַמּכֹות ַּמּכֹות ְוַעל ַהָים ָלקו ֲחִמׁשִ ּ ּ:  

י ֵהִביא ַה,  ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמרַרּבִ ה ׁשֶ ה וַמּכָ ל ַמּכָ ּכָ ִּמַנִין ׁשֶ רוך ּ ְָקדֹוׁש ּבָ ּ ּ
ע ַמּכֹות ל ַאְרּבַ ִמְצַרִים ָהְיָתה ׁשֶ ּהוא ַעל ַהִמְצִרים ּבְ ֶנֱאַמר. ּ , ּׁשֶ

ַלַחת ַמְלֲאֵכי ָרִעים ם ֲחרֹון ַאפֹו ֶעְבָרה ָוַזַעם ְוָצָרה ִמׁשְ ַלח ּבָ ְּיׁשַ ּ .
ַתִים. ֶעְבָרה ַאַחת לֹׁש. ָּוַזַעם ׁשְ ַלַחת ַמְלֲאֵכי ָרִעים. ְוָצָרה ׁשָ  ִמׁשְ

ע ִעים ַמּכֹות ְוַעל ַהָים ָלקו , ֱּאמֹור ֵמַעָתה. ַאְרּבַ ִמְצַרִים ָלקו ַאְרּבָ ּּבְ ּּ
  :ָמאַתִים ַמּכֹות

יַר רוך ,  ֲעִקיָבא אֹוֵמרּבִ ֵהִביא ַהָקדֹוׁש ּבָ ה ׁשֶ ה וַמּכָ ל ַמּכָ ּכָ ְִמַנִין ׁשֶ ּ ּּ ּ
ל ָחֵמׁש ַמּכֹות ִמְצַרִים ָהְיָתה ׁשֶ ּהוא ַעל ַהִמְצִרים ּבְ ַלח , ֶּנֱאַמרׁשֶ. ּ ְּיׁשַ

ַלַחת ַמְלֲאֵכי ָרִעים ם ֲחרֹון ַאפֹו ֶעְבָרה ָוַזַעם ְוָצָרה ִמׁשְ ֲּחרֹון ַאפֹו . ּּבָ
ַתִים. ַאַחת לֹׁש. ֶּעְבָרה ׁשְ ע. ָוַזַעם ׁשָ ַלַחת ַמְלֲאֵכי . ְוָצָרה ַאְרּבַ ִמׁשְ

ים ַמּכֹו. ָרִעים ָחֵמׁש ִמְצַרִים ָלקו ֲחִמׁשִ ֱּאמֹור ֵמַעָתה ּבְ ּ ּת ְוַעל ַהָים ּ
ים וָמאַתִים ַמּכֹות ָּלקו ֲחִמׁשִ ּּ:  
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ָמה ַמֲעלֹות טֹובֹות ַלָמקֹום ָעֵלינו ּּכַ ּ ּ:  
ִּאלו הֹוִציָאנו ִמִמְצַרִים ּ ּ ָפִטים , ּ ה ָבֶהם ׁשְ ַּדֵינו       ְולֹא ָעׂשָ ּ ּ:  

ָפִטים ה ָבֶהם ׁשְ ִּאלו ָעׂשָ ה ֵבאלֵֹהיֶהם , ּ ַּדֵינו        ְולֹא ָעׂשָ ּ ּ:  
ִּאלו ָע ה ֵבאלֵֹהיֶהםּ כֹוֵריֶהם , ׂשָ ַּדֵינו        ְולֹא ָהַרג ֶאת ּבְ ּ ּ:  

כֹוֵריֶהם ִּאלו ָהַרג ֶאת ּבְ ַּדֵינו       ְּולֹא ָנַתן ָלנו ֶאת ָממֹוָנם , ּ ּ ּ:  
ִּאלו ָנַתן ָלנו ֶאת ָממֹוָנם ּ ְּולֹא ָקַרע ָלנו ֶאת ַהָים , ּ ַּדֵינו        ּ ּ ּ:  

ִּאלו ָקַרע ָלנו ֶאת ַהָים ּ ּ ָחָרָבה ְולֹא ֶהֱע, ּ ַּדֵינו      ִּביָרנו ְבתֹוכֹו ּבֶ ּ ּ:  
ָחָרָבה ִּאלו ֶהֱעִביָרנו ְבתֹוכֹו ּבֶ ּ תֹוכֹו , ּ ַקע ָצֵרינו ּבְ ְּולֹא ׁשִ ַּדֵינו      ּ ּ ּ:  

תֹוכֹו ַקע ָצֵרינו ּבְ ִּאלו ׁשִ ּּ ָנה , ּ ִעים ׁשָ ר ַאְרּבָ ִמְדּבָ ְּולֹא ִסֵפק ָצְרֵכנו ּבַ ּ ַּדֵינו  ּ ּ ּ:  
ִּאלו ִסֵפק ָצְרֵכנו ּּ ָנהּ ִעים ׁשָ ר ַאְרּבָ ִמְדּבָ ְּולֹא ֶהֱאִכיָלנו ֶאת ַהָמן , ּ ּבַ ַּדֵינו  ּ ּ ּ:  

ִּאלו ֶהֱאִכיָלנו ֶאת ַהָמן ּ ּ ת , ּ ּבָ ְּולֹא ָנַתן ָלנו ֶאת ַהׁשַ ַּדֵינו       ּ ּ ּ:  
ת ּבָ ִּאלו ָנַתן ָלנו ֶאת ַהׁשַ ּ ּ ַּדֵינו      ְּולֹא ֵקְרָבנו ִלְפֵני ַהר ִסיַני, ּ ּ ּ:  

ִּאלו ֵקְרָבנו ּ ְּולֹא ָנַתן ָלנו ֶאת ַהתֹוָרה ,  ִלְפֵני ַהר ִסיַניּ ַּדֵינו      ּ ּ ּ:  
ִּאלו ָנַתן ָלנו ֶאת ַהתֹוָרה ּ ּ ָרֵאל , ּ ַּדֵינו      ְּולֹא ִהְכִניָסנו ְלֶאֶרץ ִיׂשְ ּ ּ:  

ָרֵאל ִּאלו ִהְכִניָסנו ְלֶאֶרץ ִיׂשְ ּ ִחיָרה , ּ ית ַהּבְ ַּדֵינו  ְּולֹא ָבָנה ָלנו ֶאת ּבֵ ּ ּ:  
  

פוָלה וְמֻכֶפֶלת ַלָמקֹום ָעֵלינוַעל ַאַחת  ָמה ְוַכָמה טֹוָבה ּכְ ּּכַ ּ ּּ ּ הֹוִציָאנו . ּּ ּׁשֶ
ָפִטים. ִּמִמְצַרִים ה ָבֶהם ׁשְ ה ֵבאלֵֹהיֶהם. ְוָעׂשָ כֹוֵריֶהם. ְוָעׂשָ . ְוָהַרג ֶאת ּבְ

ְּוָקַרע ָלנו ֶאת ַהָים. ְּוָנַתן ָלנו ֶאת ָממֹוָנם ָחָר. ּ תֹוכֹו ּבֶ ַקע . ָבהְּוֶהֱעִביָרנו ּבְ ְּוׁשִ
תֹוכֹו ָנה. ָּצֵרינו ּבְ ִעים ׁשָ ר ַאְרּבָ ִמְדּבָ ְּוִסֵפק ָצְרֵכנו ּבַ ּ ְּוֶהֱאִכיָלנו ֶאת ַהָמן. ּ ּ .

ת ּבָ ְּוָנַתן ָלנו ֶאת ַהׁשַ ְּוָנַתן ָלנו ֶאת ַהתֹוָרה. ְּוֵקְרָבנו ִלְפֵני ַהר ִסיַני. ּ ְּוִהְכִניָסנו . ּ
ָרֵאל ּוָבָנה ָלנו ֶא. ְלֶאֶרץ ִיׂשְ ל ֲעֹונֹוֵתינוּ ִחיָרה ְלַכֵפר ַעל ּכָ ית ַהּבְ ּת ּבֵ ּ:  
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 ררֹוָמ הָצַמ ֶּפַסח
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ְזַמן  ֶּפַסח ָהיו ֲאבֹוֵתינו אֹוְכִלים ּבִ ּׁשֶ ית ַהִמְקָדׁש ּ ּבֵ ּׁשֶ ּ
ָּהָיה ַקָים ַעל ׁשום ָמה רוך . ּ ָפַסח ַהָקדֹוׁש ּבָ ְַעל ׁשום ׁשֶ ּ ּּ ּ

ִמְצַרִים ֵתי ֲאבֹוֵתינו ּבְ ּהוא ַעל ּבָ ֶנֱאַמר. ּּ ַּוֲאַמְרֶתם ֶזַבח , ּׁשֶ
ֶּפַסח הוא ַל ִמְצַרִים 'דּ ָרֵאל ּבְ ֵתי ְבֵני ִיׂשְ ר ָפַסח ַעל ּבָ ּ ֲאׁשֶ ּ

ָנְגפֹו ֶאת ִמ ֵתינו ִהִציל ַוִיֹקד ָהָעם ּּבְ ְּצַרִים ְוֶאת ּבָ ּ ּ ּ ּ
ַתֲחוו ַּוִיׁשְ ּ:  

  

ָאנו אֹוְכִלים ַעל ׁשום ָמהַּמָצה ּ זו ׁשֶ ּ לֹא . ּ ַּעל ׁשום ׁשֶ ּ
ִנְגָלה  ל ֲאבֹוֵתינו ְלַהֲחִמיץ ַעד ׁשֶ ֵצָקם ׁשֶ ִּהְסִפיק ּבְ ּ ּ

רוך הוא ו ֲּעֵליֶהם ֶמֶלך ַמְלֵכי ַהְמָלִכים ַהָקדֹוׁש ּבָ ּ ְּ ְּ . ְגָאָלםּ
ֶנֱאַמר ר הֹוִציאו ִמִמְצַרִים ֻעגֹת , ּׁשֶ ֵצק ֲאׁשֶ ַּויֹאפו ֶאת ַהּבָ ּ ּ ּ ּ

י גְֹרׁשו ִמִמְצַרִים ְולֹא ָיְכלו  י לֹא ָחֵמץ ּכִ ַּמצֹות ּכִ ּּ ּ
ְּלִהְתַמְהֵמַה ְוַגם ֵצָדה לֹא ָעשֹו ָלֶהם ּ :  

  

ָאנו אֹוְכִלים ַעל ׁשום ָמהָמרֹור ּ ֶזה ׁשֶ ַּעל ׁשום . ּ
ָמְר ִמְצָרִיםּׁשֶ ּרו ַהִמְצִרים ֶאת ַחֵיי ֲאבֹוֵתינו ּבְ ּּ ֶנֱאַמר. ּ , ּׁשֶ

חֶֹמר וִבְלֵבִנים וְבָכל  ה ּבְ ֲעבָֹדה ָקׁשָ ַּוְיָמְררו ֶאת ַחֵייֶהם ּבַ ּ ּּ
ָפֶרך ר ָעְבדו ָבֶהם ּבְ ל ֲעבָֹדָתם ֲאׁשֶ ֶדה ֵאת ּכָ ׂשָ ְֲעבָֹדה ּבַ ּ ּ:  
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ָכל ּ דֹור ָודֹור ַחָיב ָאָדם ִלְראֹות ֶאּבְ ִאלו הוא ָיָצא ִמִמְצָרִיםּ ּת ַעְצמֹו ּכְ ּ ּ ֶנֱאַמר. ּ , ּׁשֶ
ה  ֲעבור ֶזה ָעׂשָ יֹום ַההוא ֵלאֹמר ּבַ ְּוִהַגְדָת ְלִבְנך ּבַ ּ ּ ָ ּ ֵצאִתי ִמִמְצָרִים'דּ לֹא ֶאת . ּ ִלי ּבְ

רוך הוא ְלָבד ָגַאל ַהָקדֹוׁש ּבָ ֲּאבֹוֵתינו ּבִ ּ ְּ ּ ֶּאָלא ַאף אֹוָתנו ָגַאל ִעָמֶהם, ּ ּ ּ , ֶּנֱאַמרׁשֶ. ּ
ע  ּבַ ר ִנׁשְ ם ְלַמַען ָהִביא אֹוָתנו ָלֶתת ָלנו ֶאת ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ ְּואֹוָתנו הֹוִציא ִמׁשָ ּ ּּ

  :ַּלֲאבֹוֵתינו
  

ַח ְלָפֵאר ְלרֹוֵמם ְלַהֵדר ְלָבֵרך ְלַעֵלה ְְלִפיָכך ּבֵ ּ ֲאַנְחנו ַחָיִבים ְלהֹודֹות ְלַהֵלל ְלׁשַ ְּ ּ ּ ּ
ה ַלֲאבֹו ָעׂשָ ּוְלַקֵלס ְלִמי ׁשֶ ים ָהֵאלוּ ל ַהִנּסִ ֵּתינו ְוָלנו ֵאת ּכָ ּ ּּ ּהֹוִציָאנו ֵמַעְבדות . ּ ּ

ְמָחה, ְּלֵחרות ּוֵמֲאֵפָלה ְלאֹור ָגדֹול, ּוֵמֵאֶבל ְליֹום טֹוב, ִּמָיגֹון ְלׂשִ ְעּבוד ִלְגֻאָלה, ּ ּוִמׁשִ ּ ּּ ,
ה ַהְללוָיה יָרה ֲחָדׁשָ ְּונֹאַמר ְלָפָניו ׁשִ ּ:  

  

ַּהְללוָיה ם . 'ד ּ ַהְללו ַעְבֵדיּ ם  :'דַּהְללו ֶאת ׁשֵ ֵּמַעָתה . ְ ְמבֹוָרך'דְיִהי ׁשֵ
ֶמׁש ַעד ְמבֹואֹו :ְוַעד עֹוָלם ם . ִּמִמְזַרח ׁשֶ ל גֹוִים  :'דְּמֻהָלל ׁשֵ . 'דָּרם ַעל ּכָ

בֹודֹו ַמִים ּכְ ֶבת'דִמי ּכַ :ַּעל ַהׁשָ יִהי ָלׁשָ ּ ֱאלֵֹהינו ַהַמְגּבִ ִפיִלי ִלְראֹות  :ּ ַּהַמׁשְ ּ
ַמ ׁשָ ֹפת ָיִרים ֶאְביֹון. ְּמִקיִמי ֵמָעָפר ָדל :ִּים וָבָאֶרץּּבַ יִבי ִעם  :ֵּמַאׁשְ ְלהֹוׁשִ

ִית :ִּעם ְנִדיֵבי ַעמֹו. ְנִדיִבים יִבי ֲעֶקֶרת ַהּבַ ֵמָחה. מֹוׁשִ ִנים ׂשְ . ֵאם ַהּבָ
ַּהְללוָיה ּ:  

ֵצאת ָרֵאל ִמִמְצָרִיםּבְ ית ַיֲעקֹב ֵמַעם לֹוֵעז. ּ ִיׂשְ ָהְיָתה  :ּבֵ
לֹוָתיוְּיהו ָרֵאל ַמְמׁשְ ַּהָים ָרָאה ַוָיֹנס :ָדה ְלָקְדׁשֹו ִיׂשְ ַּהַיְרֵדן . ּ ּ

ְבֵני ֹצאן. ֶּהָהִרים ָרְקדו ְכֵאיִלים :ִיּסֹב ְלָאחֹור ַמה  :ְּגָבעֹות ּכִ
י ָתנוס ְּלך ַהָים ּכִ ּ ָ ַּהַיְרֵדן ִתּסֹב ְלָאחֹור. ּ ּ ֶּהָהִרים ִתְרְקדו  :ּ ּ

ְבֵנ. ְכֵאיִלים ִּמִלְפֵני ָאדֹון חוִלי ָאֶרץ :י צֹאןְּגָבעֹות ּכִ ִּמִלְפֵני . ּ
  :ַּחָלִמיׁש ְלַמְעְינֹו ָמִים. ַּהֹהְפִכי ַהצור ֲאַגם ָמִים :ֱּאלֹוַה ַיֲעקֹב
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רוך ַאָתה  ּּבָ ְ ְ ֱאלֵֹהינו ֶמֶלך ָהעֹוָלם'דּ ר , ּ ֲאׁשֶ
ְּגָאָלנו ְוָגַאל ֶאת ֲאבֹוֵתינו ִמִמְצַרִים ּ ּ ּ ,

ְּוִהִגיָענו ַהַלְיָלה ּ ּ ַהֶזה ֶלֱאָכל ּבֹו ַמָצה ּ ּ
ן . ּוָמרֹור ּ ֱאלֵֹהינו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינו 'דּכֵ ּ

ִאים  ַּיִגיֵענו ְלמֹוֲעִדים ְוִלְרָגִלים ֲאֵחִרים ַהּבָ ּ
לֹום ִבְנַין ִעיֶרך, ִּלְקָראֵתנו ְלׁשָ ֵמִחים ּבְ , ָׂשְ

ֲעבֹוָדֶתך ים ּבַ ׂשִ ם ִמן , ְָוׂשָ ְונֹאַכל ׁשָ
ַּהְזָבִחים וִמן ַהְפ ּ ר ַיִגיַע ָדָמם ּ ָּסִחים ֲאׁשֶ ּ

יר  ֲחך ְלָרצֹון ְונֹוֶדה ְלך ׁשִ ַָעל ִקיר ִמְזּבַ ָ
נו ָּחָדׁש ַעל ְגֻאָלֵתנו ְוַעל ְפדות ַנְפׁשֵ ּ ּּ ּ רוך  :ּ ְּבָ ּ

ָרֵאל'דַּאָתה    :ּ ָגַאל ִיׂשְ
   

  

ע ּכֹוסֹות ל ַאְרּבַ ִני ׁשֶ ִּהְנִני מוָכן וְמזוָמן ְלַקֵים ִמְצַות ּכֹוס ׁשֵ ּ ּ ּ.  

ָרֵאלְלׁשֵ ל ִיׂשְ ם ּכָ ׁשֵ ִכיְנֵתיה ַעל ְיֵדי ַההוא ָטִמיר ְוֶנֱעָלם ּבְ ִריך הוא וׁשְ א ּבְ ּם ִיחוד קוְדׁשָ ּ ּ ּ ּּ ּ ְ:   

ה ָיֵדינו ּכֹוְנֵנהו ה ָיֵדינו ּכֹוְנָנה ָעֵלינו וַמֲעׂשֵ ּ ִיִהי נֹוַעם ֲאֹדָני ֱאלֵֹהינו ָעֵלינו וַמֲעׂשֵ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ:  

רוך ַאָתה  ּּבָ ְ ּּבֹוֵרא ְפִרי ַהָגֶפן ְֶלך ָהעֹוָלםּ ֱאלֵֹהינו ֶמ'דּ ּ:  
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  :ָרְחָצה

רוך ַאָתה  ּּבָ ְ ְ ֱאלֵֹהינו ֶמֶלך ָהעֹוָלם 'דּ ּ
ִמְצֹוָתיו ְוִצָונו ַעל  נו ּבְ ר ִקְדׁשָ ֲּאׁשֶ ּ ּ ּ

  :ְנִטיַלת ָיָדִים
  

  :ּמֹוִציא ַמָצה
ם ִיחוד קוְד ִּהְנִני מוָכן וְמזוָמן ְלַקֵים ִמְצַות ֲאִכיַלת ַמָצה ְלׁשֵ ּ ּ ּ ּּ ִכיְנֵתיה ַעל ְיֵדי ַההוא ָטִמיר ְוֶנֱעָלם ּ ִריך הוא וׁשְ א ּבְ ּׁשָ ּ ּּ ּ ְ

ָרֵאל ל ִיׂשְ ם ּכָ ׁשֵ ה ָיֵדינו ּכֹוְנֵנהו :ּבְ ה ָיֵדינו ּכֹוְנָנה ָעֵלינו וַמֲעׂשֵ ִּויִהי נֹוַעם ֲאֹדָני ֱאלֵֹהינו ָעֵלינו וַמֲעׂשֵ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ:  

רוך ַאָתה  ּּבָ ְ ְ ֱאלֵֹהינו ֶמֶלך ָהעֹוָלם 'דּ ּ
  :ַּהמֹוִציא ֶלֶחם ִמן ָהָאֶרץ

  
רוך ַאָתה  ּּבָ ְ ְ ֱאלֵֹהינו ֶמֶלך ָהעֹוָלם 'דּ ּ

ִמְצֹוָתיו ְוִצָונו ַעל  נו ּבְ ר ִקְדׁשָ ֲּאׁשֶ ּ ּ ּ
  :ֲּאִכיַלת ַמָצה
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  :ָמרֹור

ִכ ִריך הוא וׁשְ א ּבְ ם ִיחוד קוְדׁשָ ִּהְנִני מוָכן וְמזוָמן ְלַקֵים ִמְצַות ֲאִכיַלת ָמרֹור ְלׁשֵ ּ ּ ּ ּ ּ ְּ ְדִחילו וְרִחימו ַעל ְיֵדי ַההוא ּ ּיְנֵתיה ּבִ ּ ּ ּ ּ ּ
ָרֵאל ל ִיׂשְ ם ּכָ ׁשֵ ה ָיֵדינו ּכֹוְנֵנהו :ָטִמיר ְוֶנֱעָלם ּבְ ה ָיֵדינו ּכֹוְנָנה ָעֵלינו וַמֲעׂשֵ ִּויִהי נֹוַעם ֲאֹדָני ֱאלֵֹהינו ָעֵלינו וַמֲעׂשֵ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ:  

רוך ַאָתה  ּּבָ ְ ְ ֱאלֵֹהינו ֶמֶלך ָהעֹוָלם 'דּ ּ
ִמְצֹוָתיו ְוִצָונו ַעל ֲאׁשֶ נו ּבְ ּר ִקְדׁשָ ּ ּ ּ

  :ֲאִכיַלת ָמרֹור
  

  :ְּכֹוֵרך

ִהֵלל ֵּזֶכר ְלִמְקָדׁש ּכְ ה ִהֵלל. ּ ן ָעׂשָ . ּּכֵ
ית ַהִמְקָדׁש ָהָיה ַקָים  ּבֵ ְזַמן ׁשֶ ּּבִ ּ ּ
ָּהָיה ּכֹוֵרך ֶפַסח ַמָצה וָמרֹור ְואֹוֵכל  ּ ּ ְ

ֶנֱאַמר ַעל ַמצֹו ַיַחד ְלַקֵים ַמה ׁשֶ ּּבְ ּ ת ּ
ּוְמרֹוִרים יֹאְכֻלהו ּ:  
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  ןזֹוָמת ַהּכְַרּבִ
רוך ַאָתה  ּּבָ ְ ְ ֱאלֵֹהינו ֶמֶלך ָהעֹוָלםְיָיּ ַּהָזן ֶאת ָהעֹוָלם . ּ

לֹו טו. ּּכֻ ֶחֶסד וְבַרֲחִמיםּּבְ ֵחן ּבְ ּהוא נֹוֵתן ֶלֶחם ְלָכל . ּבֹו ּבְ
ר ׂשָ י ְלעֹוָלם ַחְסדֹו. ּבָ ּוְבטובֹו ַהָגדֹול ָתִמיד לֹא ָחַסר . ּּכִ ּ ּ ּ

ָּלנו ְוַאל ֶיְחַסר ָלנו ָמזֹון ְלעֹוָלם ָוֶעד מֹו . ּ ֲעבור ׁשְ ּּבַ
י הוא ֵאל ָזן וְמַפְרֵנס ַלּכֹל וֵמִטיב ַל. ַּהָגדֹול ּּכִ ּ ּּכֹל וֵמִכין ּ

ָרא ר ּבָ ִריֹוָתיו ֲאׁשֶ ָאמור. ָּמזֹון ְלָכל ּבְ ָפֹוֵתַח ֶאת ָיֶדך . ּּכָ ּ
יַע ְלָכל ַחי ָרצֹון ּבִ    :ּוַמׂשְ

ָֹוֶדה ְלך נ ִהְנַחְלָת ַלֲאבֹוֵתינו ֶאֶרץ ֶחְמָדה טֹוָבה וְרָחָבה. ּ ֱאלֵֹהינוְיָיּ ַּעל ׁשֶ ּ ְוַעל . ּ
הֹוֵצאָתנו  ית ֲעָבִדים. ֶרץ ִמְצַרִיםּ ֱאלֵֹהינו ֵמֶאְיָיּׁשֶ ּוְפִדיָתנו ִמּבֵ ִריְתך . ּ ְָוַעל ּבְ

ֵרנו ְבׂשָ ָחַתְמָת ּבִ ּׁשֶ ִלַמְדָתנו. ּ ְּוַעל תֹוָרְתך ׁשֶ ּ ּּ ּ הֹוַדְעָתנו. ָ ְּוַעל ֻחֶקיך ׁשֶ ּ ָ ְּוַעל ַחִיים . ּ
חֹוַנְנָתנו ֵּחן ָוֶחֶסד ׁשֶ ַאָתה ָזן וְמַפְרֵנס אֹוָת. ּ ְּוַעל ֲאִכיַלת ָמזֹון ׁשָ ּנו ָתִמידּ ָכל . ּ ּבְ

ָעה ּיֹום וְבָכל ֵעת וְבָכל ׁשָ רוך ַאָתה  :ּ ּּבָ ְ   :ַּהָזן ֶאת ַהּכֹל. ְיָיּ

ְ ֱאלֵֹהינו ֲאַנְחנו מֹוִדים ָלך וְמָבְרִכים אֹוָתךְיָיְוַעל ַהּכֹל  ְּ ּ ּ .
ל ַחי ָתִמיד ְלעֹוָלם ָוֶעד ִפי ּכָ ְמך ּבְ ַרך ׁשִ ִּיְתּבָ ָ תוב :ְ ּכָ . ּּכַ

ָּבְעָת וֵבַרְכָת ֶאת ְּוָאַכְלָת ְוׂשָ ָ ֱאלֶֹהיך ַעל ָהָאֶרץ ְיָיּּ
ר ָנַתן ָלך רוך ַאָתה  :ְַהּטָֹבה ֲאׁשֶ ּּבָ ְ ַעל ָהָאֶרץ ְוַעל . ְיָיּ

  :ַּהָמזֹון
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ָרֵאל ַעֶמךְיָיַרֶחם ָנא  ָ ֱאלֵֹהינו ַעל ִיׂשְ ּ ַלִים ִעיֶרך. ּ ְָוַעל ְירוׁשָ ן . ּ ּכַ ְּוַעל ִציֹון ִמׁשְ
בֹוֶדך יֶחךְוַעל ַמְל. ָּכְ ית ָדִוד ְמׁשִ ָכות ּבֵ ּ ְמך . ּ ִנְקָרא ׁשִ ִית ַהָגדֹול ְוַהָקדֹוׁש ׁשֶ ְָוַעל ַהּבַ ּ ּ ּ

ֵלנו ְוַהְרִויֵחנו. ָּאִבינו. ֱּאלֵֹהינו :ָעָליו ְּרֵענו זוֵננו ַפְרְנֵסנו ְוַכְלּכְ ּ ּ ּ ּ ּ ֱאלֵֹהינו ְיָיְּוַהְרַוח ָלנו . ּּ
ל ָצרֹוֵתינו ר ָוָדם ְולֹא ְיָיּיֵכנו ְּוָנא ַאל ַתְצִר. ְּמֵהָרה ִמּכָ ׂשָ ּ ֱאלֵֹהינו לֹא ִליֵדי ַמְתַנת ּבָ ּ

י ִאם ְלָיְדך ַהְמֵלָאה. ִליֵדי ַהְלָוָאָתם ּּכִ ַּהְפתוָחה. ָ ה ְוָהְרָחָבה. ּ לֹא . ַּהְקדֹוׁשָ ּׁשֶ
ֵלם ְלעֹוָלם ָוֶעד   :ֵנבֹוׁש ְולֹא ִנּכָ

ֱּאלֵֹהינו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינו ַיֲעֶלה ְוָיבֹא ְוַיִגי ּ ַע ְוֵיָרֶאה ְוֵיָרֶצה ּ
ַמע ְוִיָפֵקד ְוִיָזֵכר ִזְכרֹוֵננו וִפְקדֹוֵננו ְוִזְכרֹון ֲאבֹוֵתינו  ְּוִיׁשָ ּ ּ ּּ ּ ּ ּ
ך  ַלִים ִעיר ָקְדׁשֶ ן ָדִוד ַעְבֶדך ְוִזְכרֹון ְירוׁשָ יַח ּבֶ ְָוִזְכרֹון ָמׁשִ ָּ ּ ּ

ָרֵאל ְלָפֶניך ִלְפֵליָטה ְלט ית ִיׂשְ ל ַעְמך ּבֵ ְָוִזְכרֹון ּכָ ָ ֹוָבה ּ
יֹום לֹום ּבְ ְּלֵחן וְלֶחֶסד וְלַרֲחִמים ְלַחִיים טֹוִבים וְלׁשָ ּ ַחג  ּּ

ַּהַמצֹות ַהֶזה ּ ֱאלֵֹהינו ּבֹו ְלטֹוָבה וָפְקֵדנו ּבֹו ְיָיָּזְכֵרנו  ּ ּ ּ
יֵענו ּבֹו ְלַחִיים טֹוִבים ִּלְבָרָכה ְוהֹוׁשִ ּוִבְדַבר ְיׁשוָעה . ּ ּ

ְּוַרֲחִמים חוס ְוָחֵננו ְוַרֵחם ָע י ֵאֶליך ּּ יֵענו ּכִ ֵָלינו ְוהֹוׁשִ ּ ּ
י ֵאל ֶמֶלך ַחנון ְוַרחום ָאָתה ֵּעיֵנינו ּכִ ּ ּ ּּ ְ:  

ְמֵהָרה  ַלִים ִעיר ַהקֶֹדׁש ּבִ ּוְבֵנה ְירוׁשָ ּ ּ
רוך ַאָתה ְיָי. ְּבָיֵמינו ּּבָ ְ ּבֹוֵנה ְבַרֲחָמיו . ּ

ָלִים   :ָאֵמן. ְּירוׁשָ
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רוך ַאָתה ְיָי ֱאלֵֹהינו ֶמֶלך ָהעֹוָל ְּבָ ְּ נו. ָּאִבינו. ָהֵאל. םּּ . ַּמְלּכֵ
ַּאִדיֵרנו ּגֹוֲאֵלנו. ּּבֹוְרֵאנו. ּ נו ְקדֹוׁש ַיֲעקֹב. ּיֹוְצֵרנו. ּ ּרֹוֵענו . ְּקדֹוׁשֵ

ָרֵאל ַּהֶמֶלך ַהּטֹוב ְוַהֵמִטיב ַלּכֹל. רֹוֵעה ִיׂשְ ָכל יֹום ָויֹום . ְּ ּבְ ׁשֶ
ּהוא ֵהִטיב הוא ֵמִטיב הוא ֵייִטיב ָלנו ּ ּ ּו הוא גֹוְמֵלנו ּהוא ְגָמָלנ. ּ ּ ּ

ּהוא ִיְגְמֵלנו ָלַעד ְלֵחן וְלֶחֶסד וְלַרֲחִמים וְלֶרַוח ּ ּ ּ ַּהָצָלה . ּ
ָרָכה ִויׁשוָעה. ְוַהְצָלָחה ָלה. ֶנָחָמה. ּּבְ ְוַרֲחִמים . ַּפְרָנָסה ְוַכְלּכָ

לֹום ְוָכל טֹוב ֵרנו. ְּוַחִיים ְוׁשָ ל טוב ְלעֹוָלם ַאל ְיַחּסְ ּוִמּכָ ּ ּ.  
ּא ִיְמלֹך ָעֵלינו ְלעֹוָלם ָוֶעדָּהַרֲחָמן הו ְ: 

ַמִים וָבָאֶרץ ׁשָ ַרך ּבַ ָּהַרֲחָמן הוא ִיְתּבָ ּּ ְ: 

ח ְלדֹור דֹוִרים ַתּבַ ָּהַרֲחָמן הוא ִיׁשְ ּ נו ָלַעד וְלֵנַצח ְנָצִחים. ּ ְּוִיְתָפַאר ּבָ ּ ְּוִיְתַהַדר . ּ
נו ָלַעד וְלעֹוְלֵמי עֹוָלִמים ּּבָ ּ:  

ָּהַרֲחָמן הוא ְיַפְרְנֵסנו ָכבֹודּ ֵריַוח  ּבְ   :ּוּבְ

ּבֹר ֻעֵלנו ֵמַעל ַצָואֵרנו ְוהוא יֹוִליֵכנו קֹוְמִמיות ְלַאְרֵצנו ָּהַרֲחָמן הוא ִיׁשְ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ:  

ָאַכְלנו  ְלָחן ֶזה ׁשֶ ִית ַהֶזה ְוַעל ׁשֻ ּבַ ה ּבַ ָרָכה ְמֻרּבָ ַלח ָלנו ּבְ ָּהַרֲחָמן הוא ִיׁשְ ּ ּּ
  :ָעָליו

ַלח ָלנו ֶא ָּהַרֲחָמן הוא ִיׁשְ ׂשֹורֹות ּ ר ָלנו ּבְ ּת ֵאִלָיהו ַהָנִביא ָזכור ַלּטֹוב ִויַבׂשֶ ּ ּּ ּ ּ
  :ּטֹובֹות ְיׁשועֹות ְוֶנָחמֹות

ֲעַלת  ִית ַהֶזה ְוֶאת ִאִמי מֹוָרִתי ּבַ ַעל ַהּבַ ָּהַרֲחָמן הוא ְיָבֵרך ֶאת ָאִבי מֹוִרי ּבַ ּ ְ ּ
ִית ַהֶזה ל. ַּהּבַ יָתם ְוֶאת ַזְרָעם ְוֶאת ּכָ ר ָלֶהםאֹוָתם ְוֶאת ּבֵ ל .  ֲאׁשֶ ּאֹוָתנו ְוֶאת ּכָ

ר ָלנו ְרכו ֲאבֹוֵתינו ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעקֹב .ֲּאׁשֶ ִנְתּבָ מֹו ׁשֶ ּּכְ ּ ּכֹל, ּ ן . ּכֹל. ִמּכֹל. ּבַ ּכֵ
ֵלָמה ְבָרָכה ׁשְ ָלנו ַיַחד ּבִ ְּיָבֵרך אֹוָתנו ּכֻ ּּ   :ְונֹאַמר ָאֵמן. ְ
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ָמרֹום ְיַלְמדו ֲעֵליֶהם ְוָעֵלינו ְז ּּבַ ּ ּ ְתֵהא ּ ּכות ׁשֶ ּ
לֹום ֶמֶרת ׁשָ א ְבָרָכה ֵמֵאת ְיָי. ְלִמׁשְ ּוְצָדָקה . ְּוִנׂשָ

ֵענו ֵעיֵני . ֵּמֱאלֵֹהי ִיׁשְ ֶכל טֹוב ּבְ ְוִנְמָצא ֵחן ְוׂשֵ
  :ֱאלִֹהים ְוָאָדם

לֹו טֹוב, ָהַרֲחָמן ּכֻ ּהוא ַיְנִחיֵלנו ְליֹום ׁשֶ ּ ַצִדיִקים ְל ּ לֹו ָארוך ְליֹום ׁשֶ ּכֻ ּיֹום ׁשֶ ּ ְ ּ ּ
ִכיָנה ִויִהי ֶחְלֵקנו ִעָמֶהם יֶהם ְוֶנֱהִנין ִמִזיו ַהׁשְ ָראׁשֵ ִבין ְוַעְטרֹוֵתיֶהם ּבְ ּיֹוׁשְ ּ ּ ּ:  

יַח וְלַחֵיי ָהעֹוָלם  נו ִלימֹות ַהָמׁשִ ָּהַרֲחָמן הוא ְיַזּכֵ ּ ּ ּ
א יחֹו  ַהּבָ ה ֶחֶסד ִלְמׁשִ ִּמְגדֹול ְיׁשועֹות ַמְלּכֹו ְועֹׂשֶ ּ

ְמרֹוָמיו הוא  :ָלםְּלָדִוד וְלַזְרעֹו ַעד עֹו לֹום ּבִ ה ׁשָ ּעֹׂשֶ
ָרֵאל ְוִאְמרו ָאֵמן ל ִיׂשְ לֹום ָעֵלינו ְוַעל ּכָ ה ׁשָ ַּיֲעׂשֶ ּ:  

י ֵאין ַמְחסֹור ִליֵרָאיו יו ּכִ ִפיִרים  :ְּיראו ֶאת ְיָי ְקדֹוׁשָ ּכְ
י ְיָי לֹא ַיְחְסרו ָכל טֹוב ָּרׁשו ְוָרֵעבו ְודֹוְרׁשֵ ּ י  :ּ ּהֹודו ַלְיָי ּכִ

יַע ְלָכל ַחי  :ּי ְלעֹוָלם ַחְסדֹוטֹוב ּכִ ּבִ ּפֹוֵתַח ֶאת ָיֶדך וַמׂשְ ָ ּ
ְיָי ְוָהָיה ְיָי ִמְבַטחֹו :ָרצֹון ר ִיְבַטח ּבַ רוך ַהֶגֶבר ֲאׁשֶ ּּבָ ְ ַנַער  :ּ

ָּהִייִתי ַגם ָזַקְנִתי ְולֹא ָרִאיִתי ַצִדיק ֶנֱעָזב ְוַזְרעֹו ְמַבֶקׁש  ּ ּ
ְּיָי עֹז ְלַעמֹו ִיֵתן ְיָי  :ָלֶחם לֹוםּ ְּיָבֵרך ֶאת ַעמֹו ַבׁשָ ּ ְ:   
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ר לֹא  פֹוך ֲחָמְתך ֶאל ַהגֹוִים ֲאׁשֶ ּׁשְ ָ ְ
ְמך לֹא  ׁשִ ר ּבְ ְָיָדעוך ְוַעל ַמְמָלכֹות ֲאׁשֶ ָ ּ

י ָאַכל ֶאת ַיֲעקֹב ְוֶאת ָנֵוהו  :ָּקָראו ּּכִ
מו ֵּהׁשַ ָפך ֲעֵליֶהם ַזֲעֶמך ַוֲחרֹון  :ּ ָׁשְ ְ

יֵגם ַּאְפך ַיׂשִ ָ ַאף ְוַתׁשְ :ּ ִּתְרדֹוף ּבְ ִמיֵדם ּ
ֵמי    :'דִּמַתַחת ׁשְ

  
בֹוד. ּ לֹא ָלנו'דּלֹא ָלנו  ְמך ֵתן ּכָ י ְלׁשִ ּּכִ ַָעל ַחְסְדך ַעל ֲאִמֶתך. ָ ָּ ָּלָמה יֹאְמרו  :ּ ּ

ָמִים :ַאֵיה ָנא ֱאלֵֹהיֶהם. ַּהגֹוִים ֵּואלֵֹהינו ַבׁשָ ה. ּ ר ָחֵפץ ָעׂשָ יֶהם  :ּכֹל ֲאׁשֶ ֲעַצּבֵ
ֶסף ְוָזָהב ה ְיֵדי ָא. ּכֶ רו :ָדםַמֲעׂשֵ ֶּפה ָלֶהם ְולֹא ְיַדּבֵ  :ֵּעיַנִים ָלֶהם ְולֹא ִיְראו. ּ

ָמעו ַרְגֵליֶהם . ְּיֵדיֶהם ְולֹא ְיִמיׁשון :ַּאף ָלֶהם ְולֹא ְיִריחון. ָּאְזַנִים ָלֶהם ְולֹא ִיׁשְ
ְּולֹא ְיַהֵלכו ְגרֹוָנם. ּ ּלֹא ֶיְהגו ּבִ יֶהם :ּ מֹוֶהם ִיְהיו עֹׂשֵ ר ּבֵֹטַח . ּּכְ ֶהםּכֹל ֲאׁשֶ  :ּבָ

ַטח ּבַ ָרֵאל ּבְ ֶּעְזָרם וָמִגָנם הוא. 'דִיׂשְ ְטחו ּבַ :ּּ ית ַאֲהרֹן ּבִ ֶּעְזָרם וָמִגָנם . 'דּּבֵ ּ
ְטחו ּבַ'דִיְרֵאי  :ּהוא ֶּעְזָרם וָמִגָנם הוא. 'דּ ּבִ ּּ:  

ְ ְזָכָרנו ְיָבֵרך'ד ָרֵאל. ּ ית ִיׂשְ ית ַאֲהרֹן. ְְיָבֵרך ֶאת ּבֵ . 'דִיְרֵאי ְְיָבֵרך  :ְְיָבֵרך ֶאת ּבֵ
ַּהְקַטִנים ִעם ַהְגדִֹלים ּ ֵניֶכם.  ֲעֵליֶכם'דיֵֹסף  :ּ רוִכים ַאֶתם ַל :ֲעֵליֶכם ְוַעל ּבְ ּּבְ . 'דּ

ַמִים ָוָאֶרץ ה ׁשָ ַמִים ַל :עֹׂשֵ ַמִים ׁשָ ּלֹא ַהֵמִתים  :ְוָהָאֶרץ ָנַתן ִלְבֵני ָאָדם. 'דַּהׁשָ
ְּיַהְללו ָיה ל יֹוְרֵדי דוָמה. ּ ַּנְחנו ְנָבֵרך ָיהַוֲא :ְּולֹא ּכָ ְ ַּהְללוָיה. ֵּמַעָתה ְוַעד עֹוָלם. ּ ּ:  
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ַמע  י ִיׁשְ ּ ֶאת קֹוִלי ַתֲחנוָני'דָּאַהְבִתי ּכִ ה ָאְזנֹו ִלי :ּ י ִהּטָ  :ּוְבָיַמי ֶאְקָרא. ּכִ
אֹול ְמָצאוִני. ֲּאָפפוִני ֶחְבֵלי ָמֶות ּוְמָצֵרי ׁשְ ם  :ָצָרה ְוָיגֹון ֶאְמָצא. ּ  'דּוְבׁשֵ

י'דָּאָנה . ֶאְקָרא ַּחנון  :ּ ַמְלָטה ַנְפׁשִ ּׁשֵֹמר ְפָתאִים  :ֵּואלֵֹהינו ְמַרֵחם. ּ ְוַצִדיק'דּ
יַע. 'ד ַּדלֹוִתי ְוִלי ְיהֹוׁשִ י ִלְמנוָחְיִכי :ּ ּׁשוִבי ַנְפׁשִ י . ּ י ִחַלְצָת  :ּ ָגַמל ָעָלְיִכי'דּכִ ּּכִ ּ

י ִמָמֶות ַאְרצֹות . 'דְֶאְתַהֵלך ִלְפֵני  :ֶּדִחיֶאת ַרְגִלי ִמ. ֶּאת ֵעיִני ִמן ִדְמָעה. ַּנְפׁשִ ּבְ
ר :ַּהַחִיים י ֲאַדּבֵ ל ָהָאָדם . ֲּאִני ָאַמְרִתי ְבָחְפִזי :ֲאִני ָעִניִתי ְמאֹד. ֶּהֱאַמְנִתי ּכִ ּכָ

  :ּכֵֹזב
יב ַל ל ַתְגמולֹוִהי ָעָלי. 'דָמה ָאׁשִ ּּכָ א :ּ ּּכֹוס ְיׁשועֹות ֶאׂשָ ם . ּ  : ֶאְקָרא'דּוְבׁשֵ

ֵלם'דְנָדַרי ַל ֶּנְגָדה ָנא ְלָכל ַעמֹו.  ֲאׁשַ ּ ֵעיֵני  :ּ ָּאָנה  :ַּהָמְוָתה ַלֲחִסיָדיו. 'דָיָקר ּבְ
י ֲאִני ַעְבֶדך'ד ָ ּכִ ן ֲאָמֶתך ִפַתְחָת ְלמֹוֵסָרי. ּ ֲּאִני ַעְבְדך ּבֶ ּ ּ ָ ָ ח ֶזַבח תֹוָדה :ּ ְּלך ֶאְזּבַ ָ .

ם  ֵלם'דְנָדַרי ַל : ֶאְקָרא'דּוְבׁשֵ ֶּנְגָדה ָנ. ּ ֲאׁשַ ּ ית  :ּא ְלָכל ַעמֹוּ ַחְצרֹות ּבֵ . 'דּבְ
ָלִים תֹוֵכִכי ְירוׁשָ ַּהְללוָיה. ּּבְ ּ:  

  

ל גֹוִים'דַּהְללו ֶאת  ל ָהֻאִמים. ּ ּכָ חוהו ּכָ ּבְ ּׁשַ ּ י ָגַבר ָעֵלינו ַחְסדֹו :ּ ּּכִ ֶוֱאֶמת . ּ
ַּהְללוָיה.  ְלעֹוָלם'ד ּ:  

י טֹוב 'דּהֹודו ַל י ְלעֹוָלם ַחְסדֹו       ּכִ   :ּּכִ
ָרֵאל יֹאַמ י ְלעֹוָלם ַחְסדֹו      ר ָנא ִיׂשְ   :ּּכִ

ית ַאֲהרֹן  י ְלעֹוָלם ַחְסדֹו    ּיֹאְמרו ָנא ּבֵ   :ּּכִ
י ְלעֹוָלם ַחְסדֹו     'דּיֹאְמרו ָנא ִיְרֵאי    :ּּכִ

  
ִּמן ַהֵמַצר ָקָראִתי ָיה ֶמְרַחב ָיה. ּ ָּעָנִני ּבַ ה ִלי ָאָדם.  ִלי לֹא ִאיָרא'ד :ּ  :ַמה ַיֲעׂשֶ

ע'ד ָאָדם. 'דטֹוב ַלֲחסֹות ּבַ :ַוֲאִני ֶאְרֶאה ְבׂשְנָאי. ֹוְזָרי ִלי ּבְ טַֹח ּבָ טֹוב  :ִמּבְ
ְנִדיִבים. 'דַלֲחסֹות ּבַ טַֹח ּבִ ל גֹוִים ְסָבבוִני :ִמּבְ ּּכָ ם . ּ ׁשֵ י ֲאִמיַלם'דּבְ ַּסּבוִני  : ּכִ
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ם . ַּגם ְסָבבוִני ׁשֵ י ֲאִמיַלם'דּבְ ֹּדֲעכו. ַּסּבוִני ִכְדבֹוִרים : ּכִ ֵאׁש קֹוִציםּ ם .  ּכְ ׁשֵ ּבְ
י ֲאִמיַלם'ד ָּדחֹה ְדִחיַתִני ִלְנפֹל : ּכִ ָּעִזי ְוִזְמָרת ָיה : ֲעָזָרִני'דַו. ּ ַוְיִהי ִלי . ּ

ָאֳהֵלי ַצִדיִקים :ִּליׁשוָעה ּקֹול ִרָנה ִויׁשוָעה ּבְ ּ ה ָחִיל'דְיִמין . ּ  'דְיִמין  : עֹׂשָ
ה ָחִיל'דְיִמין . רֹוֵמָמה י ֶאְחֶיהלֹא ָאמ : עֹׂשָ י ָיה. ּות ּכִ ַּוֲאַסֵפר ַמֲעׂשֵ ַיּסֹור  :ּ

ַרִני ָיה ִּיּסְ ֲעֵרי ֶצֶדק :ְּוַלָמֶות לֹא ְנָתָנִני. ּ ִּפְתחו ִלי ׁשַ ֶזה  :ָּאבֹא ָבם אֹוֶדה ָיה. ּ
ַער ַל ַּצִדיִקים ָיבֹאו בֹו. 'דַּהׁשַ י ֲעִניָתִני :ּ ַּוְתִהי ִלי ִליׁשוָעה. ָאֹוְדך ּכִ ֶאֶבן  : אודך.ּ

ָּהְיָתה ְלרֹאׁש ִפָנה. ֲּאסו ַהּבֹוִניםָמ ִהיא ִנְפָלאת .  ָהְיָתה זֹאת'דֵמֵאת  : אבן.ּ
ֵעיֵנינו ה  :מאת. ּּבְ ְמָחה בֹו. 'דֶּזה ַהיֹום ָעׂשָ   :זה :ָנִגיָלה ְוִנׂשְ

יָעה ָנא'דָּאָנא    :ּ הֹוׁשִ
יָעה ָנא'דָּאָנא    :ּ הֹוׁשִ
  :ּ ַהְצִליָחה ָנא'דָּאָנא 
  :ָּחה ָנא ַהְצִלי'דָּאָנא 

  

ם  ׁשֵ א ּבְ רוך ַהּבָ ְּבָ ית . 'דּ ַרְכנוֶכם ִמּבֵ ם . 'דּּבֵ ׁשֵ א ּבְ רוך ַהּבָ ְּבָ . 'דּ

ית  ַרְכנוֶכם ִמּבֵ ּ ַוָיֶאר ָלנו'דֵאל . 'דּּבֵ ֲעבֹוִתים .ּ ַעד ַקְרנֹות . ִּאְסרו ַחג ּבַ
ַח ּ ַוָיֶאר ָלנו'דֵאל . ַּהִמְזּבֵ ֲעבֹוִתים. ּ ַחַעד ַקְרנֹות. ִּאְסרו ַחג ּבַ ֵאִלי  .ּ ַהִמְזּבֵ

ַָּאָתה ְואֹוֶדך ֵָּאִלי ַאָתה ְואֹוֶדך. ֱָּאלַֹהי ֲארֹוְמֶמך. ּ  .ֱָּאלַֹהי ֲארֹוְמֶמך. ּ
י טֹוב'דּהֹודו ַל י ְלעֹוָלם ַחְסדֹו.  ּכִ י טֹוב'דּהֹודו ַל. ּּכִ י ְלעֹוָלם .  ּכִ ּכִ

  :ַּחְסדֹו
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י טֹוב'דּהֹודו ַל י ְלעֹוָלם ַחְסדֹו        .  ּכִ   :ּּכִ
י ְלעֹוָלם ַחְסדֹו      . ּדו ֵלאלֵֹהי ָהֱאלִֹהיםהֹו   :ּּכִ

י ְלעֹוָלם ַחְסדֹו      . ּהֹודו ַלֲאֹדֵני ָהֲאֹדִנים   :ּּכִ
ה ִנְפָלאֹות ְגֹדלֹות ְלַבדֹו ְּלֹעׂשֵ י ְלעֹוָלם ַחְסדֹו  . ּ   :ּּכִ

ְתבוָנה ַמִים ּבִ ה ַהׁשָ ְּלֹעׂשֵ י ְלעֹוָלם ַחְסדֹו    . ּ   :ּּכִ
י ְלעֹוָלם ַחְסדֹו    . ָּמִיםְלרֹוַקע ָהָאֶרץ ַעל ַה   :ּּכִ

ה אֹוִרים ְגדִֹלים י ְלעֹוָלם ַחְסדֹו      . ְּלֹעׂשֵ   :ּּכִ
יֹום ֶלת ּבַ ֶמׁש ְלֶמְמׁשֶ ֶּאת ַהׁשֶ י ְלעֹוָלם ַחְסדֹו  . ּ   :ּּכִ

ָלְיָלה לֹות ּבַ ֶּאת ַהָיֵרַח ְוכֹוָכִבים ְלֶמְמׁשְ י ְלעֹוָלם ַחְסדֹו. ּ   :ּּכִ
ְבכֹו ה ִמְצַרִים ּבִ י ְלעֹוָלם ַחְסדֹו    . ֵריֶהםְלַמּכֵ   :ּּכִ

ָרֵאל ִמתֹוָכם ַּויֹוֵצא ִיׂשְ י ְלעֹוָלם ַחְסדֹו      . ּ   :ּּכִ
ָיד ֲחָזָקה וִבְזרֹוַע ְנטוָיה ּּבְ י ְלעֹוָלם ַחְסדֹו    . ּ   :ּּכִ

י ְלעֹוָלם ַחְסדֹו      . ְּלֹגֵזר ַים סוף ִלְגָזִרים   :ּּכִ
תֹוכֹו ָרֵאל ּבְ י ְל     . ְוֶהֱעִביר ִיׂשְ   :ּעֹוָלם ַחְסדֹוּכִ

ְּוִנֵער ַפְרעֹה ְוֵחילֹו ְבַים סוף י ְלעֹוָלם ַחְסדֹו    . ּ   :ּּכִ
ר ִמְדּבָ ְּלמֹוִליך ַעמֹו ּבַ ּ י ְלעֹוָלם ַחְסדֹו      . ְ   :ּּכִ
ה ְמָלִכים ְגדִֹלים י ְלעֹוָלם ַחְסדֹו      . ְּלַמּכֵ   :ּּכִ

ַּוַיֲהרֹג ְמָלִכים ַאִדיִרים י ְלעֹוָלם ַחְסדֹו      . ּ   :ּּכִ
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י ְלעֹוָלם ַחְסדֹו      . ְִסיחֹון ֶמֶלך ָהֱאֹמִריְל   :ּּכִ
ן ׁשָ ְוְלעֹוג ֶמֶלך ַהּבָ י ְלעֹוָלם ַחְסדֹו        . ּ   :ּּכִ

י ְלעֹוָלם ַחְסדֹו      . ְוָנַתן ַאְרָצם ְלַנֲחָלה   :ּּכִ
ָרֵאל ַעְבדֹו י ְלעֹוָלם ַחְסדֹו      . ַּנֲחָלה ְלִיׂשְ   :ּּכִ

ְפֵלנו ָזַכר ָלנו ׁשִ ּבְ ּׁשֶ   :ּי ְלעֹוָלם ַחְסדֹוּכִ      . ּ
ַּוִיְפְרֵקנו ִמָצֵרינו ּּ י ְלעֹוָלם ַחְסדֹו        . ּ   :ּּכִ

ר ׂשָ י ְלעֹוָלם ַחְסדֹו      . נֹוֵתן ֶלֶחם ְלָכל ּבָ   :ּּכִ
ָמִים ּהֹודו ְלֵאל ַהׁשָ י ְלעֹוָלם ַחְסדֹו      . ּ   :ּּכִ

  

ְמך  ל ַחי ְתָבֵרך ֶאת ׁשִ ַמת ּכָ ִָנׁשְ ְ ל ּבָ. ּ ֱאלֵֹהינו'דּ ר ְתָפֵאר וְתרֹוֵמם ְּורוַח ּכָ ּׂשָ ּ
נו ָתִמיד ִּזְכְרך ַמְלּכֵ ּ ְלָעֶדיך ֵאין ָלנו . ִּמן ָהעֹוָלם ְוַעד ָהעֹוָלם ַאָתה ֵאל :ָ ּוִמּבַ ָּ
יַע ֶּמֶלך גֹוֵאל ומֹוׁשִ ּ ָכל ֵעת ָצָרה . ְ ּפֹוֶדה וַמִציל וְמַפְרֵנס ְועֹוֶנה וְמַרֵחם ּבְ ּ ּּ ּ

ְֵאין ָלנו ֶמֶלך עֹוֵזר ְוס. ְּוצוָקה ֹּוֵמך ֶאָלא ָאָתהּ ּ ֱאלֵֹהי ָהִראׁשֹוִנים  :ְ
ִריֹות. ְוָהַאֲחרֹוִנים ל ּבְ ל תֹוָלדֹות. ֱּאלֹוַה ּכָ ָכל . ֲּאדֹון ּכָ ַּהְמֻהָלל ּבְ ּ
חֹות ּבָ ַרֲחִמים. ַּהִתׁשְ ֶחֶסד וְבִריֹוָתיו ּבְ ַּהְמַנֵהג עֹוָלמֹו ּבְ ּ ִּהֵנה לֹא .  ֵער'דַו :ּ

ן ִניםַהְמעֹוֵרר. ָּינום ְולֹא ִייׁשָ ְּוַהֵמִקיץ ִנְרָדִמים.  ְיׁשֵ יַח ִאְלִמים. ּ . ְּוַהֵמׂשִ
ְּוַהַמִתיר ֲאסוִרים ּ פוִפים. ְְוַהּסֹוֵמך נֹוְפִלים. ּ ְּוַהזֹוֵקף ּכְ . ְּוַהְמַפֲעֵנַח ֶנֱעָלִמים. ּ

ּוְלך ְלַבְדך ֲאַנְחנו מֹוִדים ָּ ָּ:  
ָים יָרה ּכַ ְּוִאלו ִפינו ָמֵלא ׁשִ ּ ּ ּוְלׁשֹוֵננו ִרָנה. ּ ּ ֲהמֹון ַגָליוּ ּ ּכַ ַבח . ּ ְפתֹוֵתינו ׁשֶ ְּוׂשִ

ֶמְרֲחֵבי ָרִקיַע ֶמׁש ְוַכָיֵרַח. ּכְ ׁשֶ ְּוֵעיֵנינו ְמִאירֹות ּכַ ּ ֵרי . ּ ִנׁשְ ְּוָיֵדינו ְפרוׂשֹות ּכְ ּ
ָמִים ַאָילֹות. ׁשָ ְּוַרְגֵלינו ַקלֹות ּכָ ּ ֵָאין ֲאַנְחנו ַמְסִפיִקים ְלהֹודֹות ְלך . ּ ּ  'דּ

נו. ּי ֲאבֹוֵתינוֱּאלֵֹהינו ֵואלֵֹה ְמך ַמְלּכֵ ּוְלָבֵרך ֶאת ׁשִ ָּ ַעל ַאַחת ֵמָאֶלף ֶאֶלף . ְ
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י ְרָבבֹות ְפָעִמים יָת ִעם . ַּאְלֵפי ֲאָלִפים ְוִרּבֵ ָעׂשִ ים ְוִנְפָלאֹות ׁשֶ ַהּטֹובֹות ִנּסִ
ֲּאבֹוֵתינו ְוִעָמנו ִּמְלָפִנים ִמִמְצַרִים ְגַאְלָתנו  :ּּ ּ ּ ּ ית. ּ ֱאלֵֹהינו'דּ  ֲעָבִדים ּוִמּבֵ

ְּפִדיָתנו ָרָעב ַזְנָתנו. ּ ּּבְ ְלָתנו. ּ ְלּכַ ָבע ּכִ ּוְבׂשָ ֵּמֶחֶרב ִהַצְלָתנו. ּּ ּ ּוִמֶדֶבר . ּ ּ
ִּמַלְטָתנו ּ ים ְוֶנֱאָמִנים ִדִליָתנו. ּ ּוֵמֳחָלִים ָרִעים ְוַרּבִ ּּ ּ:  

ַָעד ֵהָנה ֲעָזרונו ַרֲחֶמיך ּ ּ ְָולֹא ֲעָזבונו ֲחָסֶדיך . ּ ּ נו ְוַא. ּ ֱאלֵֹהינו'דּ ׁשֵ ּל ִתּטְ  'דּ
נו :ֱּאלֵֹהינו ָלֶנַצח ִפַלְגָת ּבָ ן ֵאָבִרים ׁשֶ ַּעל ּכֵ ּ ּ ַאֵפינו. ּ ָנַפְחָת ּבְ ָמה ׁשֶ ְּורוַח וְנׁשָ ּ ּּ ּּ .

ִפינו ְמָת ּבְ ר ׂשַ ְּוָלׁשֹון ֲאׁשֶ חו ִויָפֲארו ִויׁשֹוְררו . ֵהן ֵהם. ּ ּבְ ּיֹודו ִויָבְרכו ִויׁשַ ּ ּ ּ ּ
ִּוירֹוְממו ְוַיֲעִריצו ְוַי נו ָתִמידּ ְמך ַמְלּכֵ ְּקִדיׁשו ְוַיְמִליכו ֶאת ׁשִ ּ ּ ָּ י ָכל ֶפה ְלך  :ּ ָּכִ ּ

ַבע. יֹוֶדה ְּוָכל ָלׁשֹון ְלך ִתׁשָ ְּוָכל ַעִין ְלך ְתַצֶפה. ָ ּ ֶרך ְלך ִתְכַרע. ָ ְָוָכל ּבֶ ְוָכל . ְ
ַתֲחֶוה ּקֹוָמה ְלָפֶניך ִתׁשְ ְָוָכל ַהְלָבבֹות ִייָראוך. ָ ּ ּיֹות ְיַזְמרו ְּוָכל ֶקֶרב וְכָל. ּ ּ

ֶמך תוב. ִָלׁשְ ּכָ ָדָבר ׁשֶ ּּכַ ל ַעְצמֹוַתי תֹאַמְרָנה . ּ ַּמִציל ָעִני . ָ ִמי ָכמֹוך'דּּכָ
ֵּמָחָזק ִמֶמנו ּ ַמע. ְּוָעִני ְוֶאְביֹון ִמגֹוְזלֹו. ּ ְוַעת ֲעִנִיים ַאָתה ִתׁשְ ּׁשַ ַּצֲעַקת ַהַדל . ּ

יַע יב ְותֹוׁשִ ְִמי ִיְדֶמה ָלך :ַּתְקׁשִ ֶוה ָלךּוִמ. ּ ְי ִיׁשְ ְוִמי ַיֲעָרך ָלך. ּ ְ ָּהֵאל ַהָגדֹול . ּ
ַּהִגּבֹור ְוַהנֹוָרא ֵאל ֶעְליֹון ַמִים ָוָאֶרץ. ּ ֲחך וְנָפֶאְרך : קֹוֵנה ׁשָ ּבֵ ְָנַהֶלְלך וְנׁשַ ָ ָּ ּ ּ

ך ם ָקְדׁשֶ ָוְנָבֵרך ֶאת ׁשֵ ְ ָאמור. ּ י ֶאת . ְלָדִוד. ּּכָ ְרִכי ַנְפׁשִ ְוָכל ְקָרַבי ֶאת . 'דּבָ
ם   : ָקְדׁשֹוׁשֵ

  

ַתֲעֻצמֹות ֻעֶזך ָָהֵאל ּבְ ֶמך. ּ ְכבֹוד ׁשְ ַָהָגדֹול ּבִ ּ .
נֹוְראֹוֶתיך ַָהִגּבֹור ָלֶנַצח ְוַהנֹוָרא ּבְ ּ ּ:   
א א ָרם ְוִנׂשָ ּסֵ ב ַעל ּכִ ַּהֶמֶלך ַהיֹוׁשֵ ּ ְ ּ:  

  

מֹו ְּוָכתוב ַרְננו ַצִדיִקים ּבַ. ׁשֹוֵכן ַעד ָמרֹום ְוָקדֹוׁש ׁשְ ּ ִרים . 'דּּ ַלְיׁשָ
ִרים ִתְתרֹוָמם .ּאָוה ְתִהָלהָנ ִפי ְיׁשָ ַרך .ּּבְ ְפֵתי ַצִדיִקים ִתְתּבָ ְוְבׂשִ ּ ּ ּ. 

ּוִבְלׁשֹון ֲחִסיִדים ִתְתַקָדׁש ּ ים ִתְתַהָלל .ּ ּוְבֶקֶרב ְקדֹוׁשִ ּ ּ:  
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ָרֵאל ית ִיׂשְ ָוְבַמְקֲהלֹות ִרְבבֹות ַעְמך ּבֵ ּ ָכל דֹור . ּ נו ּבְ ְמך ַמְלּכֵ ִרָנה ִיְתָפֵאר ׁשִ ּּבְ ּ ָ ּ ּ
ל ַהְיצוִרים. ָודֹור ן חֹוַבת ּכָ ּכֵ ּ ֱאלֵֹהינו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינו'דְָלָפֶניך . ּׁשֶ ְּלהֹודֹות ְלַהֵלל . ּ

ַח ְלָפֵאר ְלרֹוֵמם ְלַהֵדר וְלַנֵצַח ְלָבֵרך ְלַעֵלה וְלַקֵלס ּבֵ ְּלׁשַ ּּ ְּ ּ ירֹות . ּ ל ִדְבֵרי ׁשִ ַּעלּכָ
י ַעְבְדך ְמ ן ִיׁשַ חֹות ָדִוד ּבֶ ּבְ ְָוִתׁשְ ּ יֶחךּ   :ָׁשִ

נו ְמך ָלַעד ַמְלּכֵ ח ׁשִ ַתּבַ ּוְבֵכן ִיׁשְ ָּ ָּהֵאל ַהֶמֶלך ַהָגדֹול ְוַהָקדֹוׁש . ּ ּ ְ ּ
ַמִים וָבָאֶרץ ׁשָ ּּבַ י ְלך ָנֶאה . ּ ּ ֱאלֵֹהינו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינו'דָּכִ יר  :ּ ׁשִ

ָבָחה ָלה. ַּהֵלל ְוִזְמָרה. ּוׁשְ ֶּנַצח ְגֻדָלה וְגבוָרה. ּעֹוז וֶמְמׁשָ ּ ּ ְּתִהָלה . ּ ּ
ה וַמְלכות. ְוִתְפֶאֶרת ְּקֻדׁשָ ּ ְמך ַהָגדֹול  :ּ ָרכֹות ְוהֹוָדאֹות ְלׁשִ ּּבְ ָ
ּוֵמעֹוָלם ְוַעד עֹוָלם ַאָתה ֵאל. ְּוַהָקדֹוׁש ּ:  

ָלוך ְיַהְל יך'דּ ל ַמֲעׂשֶ ָ ֱאלֵֹהינו ַעל ּכָ י ְרצֹוֶנך, ּ ַָוֲחִסיֶדיך ַצִדיִקים עֹוׂשֵ ְָוָכל ַעְמך , ָּ ּ
ָרֵא ית ִיׂשְ חו ִויָפֲארו ִויׁשֹוְררו ִוירֹוְממו ְוַיֲעִריצו , לּבֵ ּבְ ִרָנה יֹודו ִויָבְרכו ִויׁשַ ּּבְ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ

נו ָתִמיד ְמך ַמְלּכֵ ְּוַיְקִדיׁשו ְוַיְמִליכו ֶאת ׁשִ ּ ּ ָּ ְמך ָנֶאה . ּ י ְלך טֹוב ְלהֹודֹות וְלׁשִ ָּכִ ָּ
י ֵמעֹוָלם ְוַעד עֹוָלם ַאָתה ֵאל, ְּלַזֵמר רוך ַא :ּּכִ ְּבָ חֹות'דָּתה ּ ּבָ ִתׁשְ ּ ֶמֶלך ְמֻהָלל ּבַ ּ ְ:  

  

ע ּכֹוסֹות ל ַאְרּבַ ִּהְנִני מוָכן וְמזוָמן ְלַקֵים ִמְצַות ּכֹוס ְרִביִעי ׁשֶ ּ ּ ְדִחילו וְרִחימו ַעל ְיֵדי . ּ ִכיְנֵתיה ּבִ ִריך הוא וׁשְ א ּבְ ם ִיחוד קוְדׁשָ ְּלׁשֵ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ ְ
ָר ל ִיׂשְ ם ּכָ ׁשֵ ה ָיֵדינו ּכֹוְנֵנהו :ֵאלַּההוא ָטִמיר ְוֶנֱעָלם ּבְ ה ָיֵדינו ּכֹוְנָנה ָעֵלינו וַמֲעׂשֵ ִּויִהי נֹוַעם ֲאֹדָני ֱאלֵֹהינו ָעֵלינו וַמֲעׂשֵ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ:  

רוך ַאָתה  ּּבָ ְ ּ ֱאלֵֹהינו ֶמֶלך ָהעֹוָלם ּבֹוֵרא ְפִרי ַהָגֶפן'דּ ּ ְ ּ:  
  

רוך ַאָתה  ּּבָ ְ ּ ֱאלֵֹהינו ֶמֶלך ָהעֹוָלם ַעל ַהֶגֶפן ְוַעל'דּ ְ ּ ְפִרי ַהֶגֶפן ְוַעל ְתנוַבת ּ ּ ּ ּ
ָרִציָת ְוִהְנַחְלָת ַלֲאבֹוֵתינו ֶלֱאכֹול  ֶדה ְוַעל ֶאֶרץ ֶחְמָדה טֹוָבה וְרָחָבה ׁשֶ ַּהׂשָ ּּ ּ ּ

ּבֹוַע ִמּטוָבה ִּמִפְרָיה ְוִלׂשְ ּּ ַלִים 'דַרֶחם ָנא . ּ ָרֵאל ַעֶמך ְוַעל ְירוׁשָ ּ ֱאלֵֹהינו ַעל ִיׂשְ ָּ ּ
ִּעיֶרך ְוַעל ִציֹון  ֶחך ְוַעל ֵהיָכֶלךָ בֹוֶדך ְוַעל ִמְזּבְ ן ּכְ ּכַ ִָמׁשְ ָ ַלִים ִעיר . ָ ּוְבֵנה ְירוׁשָ ּ

ִבְנָיָנה ְוֹנאַכל ִמִפְרָיה  ְמֵחנו ּבְ ְמֵהָרה ְבָיֵמינו ְוַהֲעֵלנו ְלתֹוָכה ְוׂשַ ַּהקֶֹדׁש ּבִ ּ ּּ ּ ּ ּּ ּ
ה וְבָטֳהָרה ְקֻדׁשָ ע ִמּטוָבה וְנָבֶרְכך ָעֶליָה ּבִ ּבַ ְּוִנׂשְ ּ ּּ ָ יֹום ַחג ַהַמצֹות . ּ ְמֵחנו ּבְ ְּוׂשַ ּ ּּ

י ַאָתה . ַּהֶזה ּ טֹוב וֵמִטיב ַלּכֹל ְונֹוֶדה ְלך ַעל ָהָאֶרץ ְוַעל ְפִרי ַהָגֶפן'דּּכִ ּ ָ רוך  :ּ ְּבָ ּ
ּ ַעל ָהָאֶרץ ְוַעל ְפִרי ַהָגֶפן'דַּאָתה  ּ :  
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Éåú Èë Àì Ää Àk ç Çñ Æt øec Äñ ì ÇñÂç . Éåè Èt ÀL Äî ì Èë Àk

Éåú Èw Ëç Àå .Âà ÇkÉåú Éåà ø Åc Çñ Àì eðé ÄëÈæ ø ÆL . ä Æk Àæ Äð ï Åk

Éåú Éå ÉùÂò Çì .äÈð Éåò Àî ï Åë ÉåL ÀêÈæ . ú ÇãÂò ì Çä À÷ í Åî Éå÷

äÈð Èî é Äî .äÈp Çë é Åò Àè Äð ì ÅäÇð á Éåø È÷ Àa . í Äéeã Àt

äÈp Äø Àa ï Éåi Äö Àì:  
  

 ä Èà Èa Çä äÈð ÈL Àì  
í Äé Èì ÈLeøé Äa  

  

äÈì Àé Çì à Éì Àå í Éåé à Éì àeä ø ÆL Âà í Éåé á Åø È÷ . Èê Àì é Äk ò Çã Éåä í Èø

äÈì Àé Çl Çä Èê Àì ó Çà í Éåi Çä . ì Èë Àå í Éåi Çä ì Èk Èê Àøé Äò Àì ã Å÷ Àô Çä íé Äø Àî ÉåL

äÈì Àé Çl Çä .ä Èì Àé Çì ú Çë ÀL Æç í Éåé ø Éåà Àk øé Äà Èz .äÈì Àé Çl Çä é ÄöÂç Ça é Ää ÀéÇå:  
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ֲחִצי ַהַלְיָלה ּוְבֵכן ַוְיִהי ּבַ ּ:  

ַלְיָלהָאז ים ִהְפֵלאָת ּבַ מֹוֶרת ֶזה ַהַלְיָלה. ּ רֹוב ִנּסִ רֹאׁש ַאׁשְ ֵּגר ֶצֶדק ִנַצְחתֹו . ּּבְ ּ ּ
ֶנֱחַלק לֹו ַלְיָלה   .ּכְ

ֲחִצי ַהַלְיָלה   :ַּוְיִהי ּבַ

ַּדְנָת ֲחלֹום ַהַלְיָלהּ ּ ֶמֶלך ְגָרר ּבַ ּ ֶאֶמׁש ַלְיָלה. ְ ִּהְפַחְדָת ֲאַרִמי ּבְ ָרֵאל . ּ ר ִיׂשְ ַּו ָיׂשַ
ָּלֵאל ַויוַכל לֹו ַלְיָלה ּ.  

ֲחִצי ַהַלְיָלהַוְיִה   :ּי ּבַ

ֲחִצי ַהַלְיָלהֶזַרע כֹוֵרי ַפְתרֹוס ָמַחְצָת ּבַ ּ ּבְ ּ ַלְיָלה. ּ קוָמם ּבַ ֵּחיָלם לֹא ָמְצאו ּבְ ּ ּ .
כֹוְכֵבי ַלְיָלה ת ִסִליָת ּבְ   .ִּטיַסת ְנִגיד ֲחרֹוׁשֶ

ֲחִצי ַהַלְיָלה   :ַּוְיִהי ּבַ

ָת ְפָגָרָיַעץ ּ ְמָחֵרף ְלנֹוֵפף ִאווי הֹוַבׁשְ ּ ּ ַלְיָלהּ ִאיׁשֹון . ּיו ּבַ ל וַמָצבֹו ּבְ ַרע ּבֵ ּּכָ ּ
  .ְּלִאיׁש ֲחמודֹות ִנְגָלה ָרז ֲחזֹות ַלְיָלה. ַלְיָלה

ֲחִצי ַהַלְיָלה   :ַּוְיִהי ּבַ

ר ַתּכֵ ַלְיָלהִּמׁשְ ְכֵלי קֶֹדׁש ֶנֱהַרג ּבֹו ּבַ ֲעתוֵתי . ּ ּבִ ע ִמּבֹור ֲאָריֹות פֹוֵתר ּבִ ּנֹוׁשַ ּ
ְנָאה ָנַט. ַלְיָלה ַלְיָלהׂשִ   .ּר ֲאָגִגי ְוָכַתב ְסָפִרים ּבַ

ֲחִצי ַהַלְיָלה   :ַּוְיִהי ּבַ

ַנת ַלְיָלהּעֹוַרְרָת ֶנֶדד ׁשְ ּפוָרה ִתְדרֹוך ְלׁשֹוֵמר ַמה ִמַלְיָלה. ָ ִנְצֲחך ָעָליו ּבְ ְ ּ ּ .
ח ָאָתא בֶֹקר ְוַגם ַלְיָלה ׁשֹוֵמר ְוׂשָ   .ָּצַרח ּכַ

ֲחִצי ַהַלְיָלה   :ַּוְיִהי ּבַ

ר הוא לֹא יֹום ְולֹא ַלְיָלה יֹוָקֵרב י ְלך ַהיֹום ַאף ְלך . ּם ֲאׁשֶ ָָרם הֹוַדע ּכִ ָּ
ל ַהיֹום ְוָכל ַהַלְיָלה. ַּהַלְיָלה ּׁשֹוְמִרים ַהְפֵקד ְלִעיְרך ּכָ ּ אֹור יֹום . ָ ָּתִאיר ּכְ

ַכת ַלְיָלה   .ֶחׁשְ
ֲחִצי ַהַלְיָלה   :ּ ַוְיִהי ּבַ
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ּוְבֵכן ַוֲאַמְרֶתם ֶזַבח ֶפַסח ּ ּ:  
ֶפַסחֶמץ אֹו ְּגבורֹוֶתיך ִהְפֵלאָת ּבַ ָ ּ אָת ֶפַסח. ּ ל מֹוֲעדֹות ִנׂשֵ רֹאׁש ּכָ ּּבְ ִּגִליָת . ּ ּ

  .ְּלֶאְזָרִחי ֲחצֹות ֵליל ֶפַסח
ַּוֲאַמְרֶתם ֶזַבח ֶפַסח ּ:  

ֶפַסחְּדָלָתיו חֹום ַהיֹום ּבַ ּ ָדַפְקָת ּכְ ּ ּ ֶפַסח. ּ ִּהְסִעיד נֹוְצִצים ֻעגֹות ַמצֹות ּבַ ְוֶאל . ּ
ָק ּר ָרץ ֵזֶכר ְלׁשֹור ֵעֶרך ֶפַסחַהּבָ ְ.  

ַּוֲאַמְרֶתם ֶזַבח ֶפַסח ּ:  

ֶפַסחּזֹוֲעמו ֵאׁש ּבַ ּ ְסדֹוִמים ְולֲֹהטו ּבָ ֵקץ . ּ ֻּחַלץ לֹוט ֵמֶהם וַמצֹות ָאָפה ּבְ ּ ּ
ֶפַסח. ֶּפַסח ָעְבְרך ּבַ ִּטאֵטאָת ַאְדַמת מֹוף ְונֹוף ּבְ ָ.  

ַּוֲאַמְרֶתם ֶזַבח ֶפַסח ּ:  

ל א מור ֶפַסחָּיה רֹאׁש ּכָ ֵליל ׁשִ ֹּון ָמַחְצָת ּבְ ּ ּ ַדם . ּ כֹור ָפַסְחָת ּבְ ן ּבְ יר ַעל ּבֵ ּבִ ּּכַ ּ
ֶפַסח. ֶּפַסח ְפָתַחי ּבַ ִחית ָלבֹא ּבִ ְּלִבְלִתי ֵתת ַמׁשְ ּ ּ.  

ַּוֲאַמְרֶתם ֶזַבח ֶפַסח ּ:  

ִעתֹוֵתי ֶפַסחְּמֻסֶגֶרת ּ ֻסָגָרה ּבְ ּ עֹוֵרי עֹוֶמ. ּ ְצִליל ׂשְ ְמָדה ִמְדָין ּבִ . ּר ֶפַסחִנׁשְ
יַקד ְיקֹוד ֶפַסח ַמֵני פול ְולוד ּבִ ּשֹֹוְרפו ִמׁשְ ּ ּּ ּ ּ.  

ַּוֲאַמְרֶתם ֶזַבח ֶפַסח ּ:  

נֹוב ַלֲעמֹוד ַעד ָגָעה עֹוַנת ֶפַסחעֹוד ּ ַהיֹום ּבְ ּ ְתָבה ְלַקֲעֵקַע צול . ּ ַּפס ָיד ּכָ ּ
ֶפַסח ֶפַסח. ּּבַ ְלָחן ּבַ ָּצפֹה ַהָצִפית ָערֹוך ַהׁשֻ ּ ְ ּ.  

  :ּ ֶזַבח ֶפַסחַּוֲאַמְרֶתם

ֶפַסחָקָהל ֵלׁש ּבַ ה צֹום ְלׁשַ ְנָסה ֲהַדּסָ ּ ּכִ ֵעץ . ּּ ע ָמַחְצָת ּבְ ית ָרׁשָ ּרֹאׁש ִמּבֵ
ֶפַסח ים ּבַ ֲּחִמׁשִ ֶפַסח. ּ ֵתי ֵאֶלה ֶרַגע ָתִביא ְלעוִצית ּבַ ּׁשְ ּ ּ ָּתעֹוז ָיְדך ְוָתרום . ּּ ָ ּ

ֵליל ִהְתַקֵדׁש ַחג ֶפַסח ְּיִמיֶנך ּכְ ּ ָ.  
  :ֶּזַבח ֶפַסחַּוֲאַמְרֶתם 
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י לֹו ָנֶאה י לֹו ָיֶאה. ּכִ   :ּכִ

ְמלוָכה ַּאִדיר ּבִ ֲהָלָכה. ּ חור ּכַ ְּגדוָדיו ֹיאְמרו לֹו. ּּבָ ּ ּ:  
ְָלך וְלך י ְלך. ָּ ְָלך ּכִ ְָלך ַאף ְלך. ָ י לֹו ָנֶאה. ּ ַהַמְמָלָכה'דְָלך . ָ י לֹו ָיֶאה. ּכִ   :ּכִ

ְמלוָכה ָּדגול ּבִ ּ ֲהָלָכה. ּ   :ָּקיו ֹיאְמרו לֹוָוִתי. ָּהדור ּכַ
ְָלך וְלך י ְלך. ָּ ְָלך ּכִ ְָלך ַאף ְלך. ָ י לֹו ָנֶאה. ּ ַהַמְמָלָכה'דְָלך . ָ י לֹו ָיֶאה. ּכִ   :ּכִ

ְמלוָכה אי ּבִ ֲהָלָכה. ַּזּכַ   :ַּטְפְסָריו יֹאְמרו לֹו. ָחִסין ּכַ
ְָלך וְלך י ְלך. ָּ ְָלך ּכִ ְָלך ַאף ְלך. ָ י לֹו ָנֶאה. ּ ַהַמְמָלָכה'דְָלך . ָ י לֹו ָיֶאה. ּכִ   :ּכִ

ְמלוָכה ֲהָלָכה. ָּיִחיד ּבִ יר ּכַ ּבִ ִּלמוָדיו יֹאְמרו לֹו. ּכַ ּ ּ:  
ְָלך וְלך י ְלך. ָּ ְָלך ּכִ ְָלך ַאף ְלך. ָ י לֹו ָנֶאה. ּ ַהַמְמָלָכה'דְָלך . ָ י לֹו ָיֶאה. ּכִ   :ּכִ

ְמלוָכה ֶּמֶלך ּבִ ֲהָלָכה. ְ   :ּיו יֹאְמרו לֹוְסִביָב. נֹוָרא ּכַ
ְָלך וְלך י ְלך. ָּ ְָלך ּכִ ְָלך ַאף ְלך. ָ י לֹו ָנֶאה. ּ ַהַמְמָלָכה'דְָלך . ָ י לֹו ָיֶאה. ּכִ   :ּכִ

ְמלוָכה ֲהָלָכה. ָּעָניו ּבִ ַּצִדיָקיו יֹאְמרו לֹו. ּפֹוֶדה ּכַ ּ:  
ְָלך וְלך י ְלך. ָּ ְָלך ּכִ ְָלך ַאף ְלך. ָ י לֹו . ּ ַהַמְמָלָכה'דְָלך . ָ י לֹו ָיֶאה. ָנֶאהּכִ   :ּכִ

ְמלוָכה ֲהָלָכה. ָּקדֹוׁש ּבִ ְנַאָניו יֹאְמרו לֹו. ַּרחום ּכַ ּׁשִ ּ:  
ְָלך וְלך י ְלך. ָּ ְָלך ּכִ ְָלך ַאף ְלך. ָ י לֹו ָנֶאה. ּ ַהַמְמָלָכה'דְָלך . ָ י לֹו ָיֶאה. ּכִ   :ּכִ

ְמלוָכה ַּתִקיף ּבִ ּ ֲהָלָכה. ּ ְתֹוֵמך ּכַ ְּתִמיָמיו יֹאְמרו לֹו. ּ ּ:  
ְָלך וְלך י ְלך. ָּ ְָלך ּכִ ְָלך ַאף ְלך. ָ י לֹו ָנֶאה. ּ ַהַמְמָלָכה'דְָלך . ָ י לֹו ָיֶאה. ּכִ   :ּכִ
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ָקרֹובַּאִדיר  ָיֵמינו . ּהוא ִיְבֶנה ֵביתֹו ּבְ ְמֵהָרה ּבְ ְמֵהָרה ּבִ ּּבִ
ָקרֹוב ֵנה. ּבְ ֵנה ֵאל ּבְ ָקרֹוב. ֵאל ּבְ ֵנה ֵביְתך ּבְ   :ָּבְ

חור ָּדגול הוא. ּואָּגדֹול ה. ּ הואּּבָ ּ ָקרֹוב. ּ . ִיְבֶנה ֵביתֹו ּבְ
ָקרֹוב ָיֵמינו ּבְ ְמֵהָרה ּבְ ְמֵהָרה ּבִ ֵנה. ּּבִ ֵנה ֵאל ּבְ ֵנה . ֵאל ּבְ ּבְ

ָקרֹוב   :ֵָביְתך ּבְ

אי הוא. ָּוִתיק הוא. ּ הואָּהדור ִיְבֶנה ֵביתֹו . ָּחִסיד הוא. ַּזּכַ
ָקרֹוב ָק. ּבְ ָיֵמינו ּבְ ְמֵהָרה ּבְ ְמֵהָרה ּבִ ֵנה. רֹובּּבִ ֵנה ֵאל ּבְ . ֵאל ּבְ

ָקרֹוב ֵנה ֵביְתך ּבְ   :ָּבְ

יר הוא. ָּיִחיד הוא. ּ הואָטהֹור ּבִ ָּלמוד הוא. ּּכַ ֶּמֶלך הוא. ּ ְ .
ַּסִגיב הוא. ּנֹוָרא הוא ִּעזוז הוא. ּ ּ ּפֹוֶדה הוא. ּ ַּצִדיק הוא. ּ ּ .

ָקרֹוב ָק. ִיְבֶנה ֵביתֹו ּבְ ָיֵמינו ּבְ ְמֵהָרה ּבְ ְמֵהָרה ּבִ ֵנה . רֹובּּבִ ֵאל ּבְ
ֵנה ָקרֹוב. ֵאל ּבְ ֵנה ֵביְתך ּבְ   :ָּבְ

ַּרחום הוא. ּ הואָקדֹוׁש ַדי הוא. ּ ּׁשַ ַּתִקיף הוא. ּ ּ ִיְבֶנה ֵביתֹו . ּ
ָקרֹוב ָקרֹוב. ּבְ ָיֵמינו ּבְ ְמֵהָרה ּבְ ְמֵהָרה ּבִ ֵנה. ּּבִ ֵנה ֵאל ּבְ . ֵאל ּבְ

ָקרֹוב ֵנה ֵביְתך ּבְ   :ָּבְ
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  . ד ֲאִני יֹוֵדַעֶאָח. ֶאָחד ִמי יֹוֵדַע
ַמִים וָבָאֶרץ ׁשָ ּבַ ֶּאָחד ֱאלֵֹהינו ׁשֶ ּּ:  

ַנִים ַנִים ֲאִני יֹוֵדַע.  ִמי יֹוֵדַעׁשְ ִרית. ׁשְ ֵני לוחֹות ַהּבְ ֶּאָחד ֱאלֵֹהינו . ּׁשְ
ַמִים וָבָאֶרץ ׁשָ ּבַ ּׁשֶ ּ:  

ה לֹׁשָ ה ֲאִני יֹוֵדַע.  ִמי יֹוֵדַעׁשְ לֹׁשָ ה ָאבֹות. ׁשְ לֹׁשָ ֵני לוח. ׁשְ ֹות ּׁשְ
ִרית ַמִים וָבָאֶרץ. ַהּבְ ׁשָ ּבַ ֶּאָחד ֱאלֵֹהינו ׁשֶ ּּ:  

ע ע ֲאִני יֹוֵדַע.  ִמי יֹוֵדַעַאְרּבַ ע ִאָמהֹות. ַאְרּבַ ה ָאבֹות. ַּאְרּבַ לֹׁשָ ֵני . ׁשְ ׁשְ
ִרית ַמִים וָבָאֶרץ. ּלוחֹות ַהּבְ ׁשָ ּבַ ֶּאָחד ֱאלֵֹהינו ׁשֶ ּּ:  

ה ה ֲאִני יֹוֵד.  ִמי יֹוֵדַעֲּחִמׁשָ י תֹוָרה. ַעֲּחִמׁשָ ה חוְמׁשֵ ֲּחִמׁשָ ע . ּ ַאְרּבַ
ה ָאבֹות. ִּאָמהֹות לֹׁשָ ִרית. ׁשְ ֵני לוחֹות ַהּבְ ַמִים . ּׁשְ ׁשָ ּבַ ֶּאָחד ֱאלֵֹהינו ׁשֶ ּ
  :ּוָבָאֶרץ

ה ׁשָ ה ֲאִני יֹוֵדַע.  ִמי יֹוֵדַעּׁשִ ׁשָ ָנה. ּׁשִ ה ִסְדֵרי ִמׁשְ ׁשָ י . ּׁשִ ה חוְמׁשֵ ֲּחִמׁשָ ּ
ע ִאָמ. תֹוָרה ה ָאבֹות. הֹותַּאְרּבַ לֹׁשָ ִרית. ׁשְ ֵני לוחֹות ַהּבְ ֶּאָחד ֱאלֵֹהינו . ּׁשְ

ַמִים וָבָאֶרץ ׁשָ ּבַ ּׁשֶ ּ:  

ְבָעה ְבָעה ֲאִני יֹוֵדַע.  ִמי יֹוֵדַעׁשִ ָתא. ׁשִ ּבַ ְבָעה ְיֵמי ׁשַ ה ִסְדֵרי . ּׁשִ ׁשָ ּׁשִ
ָנה י תֹוָרה. ִמׁשְ ה חוְמׁשֵ ֲּחִמׁשָ ע ִאָמהֹות. ּ ה ָאבֹו. ַּאְרּבַ לֹׁשָ ֵני . תׁשְ ׁשְ

ִרית ַמִים וָבָאֶרץ. ּלוחֹות ַהּבְ ׁשָ ּבַ ֶּאָחד ֱאלֵֹהינו ׁשֶ ּּ:  

מֹוָנה מֹוָנה ֲאִני יֹוֵדַע.  ִמי יֹוֵדַעׁשְ מֹוָנה ְיֵמי ִמיָלה. ׁשְ ְבָעה ְיֵמי . ׁשְ ׁשִ
ָתא ּבַ ָנה. ּׁשַ ה ִסְדֵרי ִמׁשְ ׁשָ י תֹוָרה. ּׁשִ ה חוְמׁשֵ ֲּחִמׁשָ ע ִאָמהֹות. ּ . ַּאְרּבַ

לֹׁשָ ִרית. ה ָאבֹותׁשְ ֵני לוחֹות ַהּבְ ַמִים וָבָאֶרץ. ּׁשְ ׁשָ ּבַ ֶּאָחד ֱאלֵֹהינו ׁשֶ ּּ:  
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ָעה ָעה ֲאִני יֹוֵדַע.  ִמי יֹוֵדַעִּתׁשְ ָעה ַיְרֵחי ֵליָדה. ִּתׁשְ מֹוָנה ְיֵמי . ִּתׁשְ ׁשְ
ָתא. ִמיָלה ּבַ ְבָעה ְיֵמי ׁשַ ָנה. ּׁשִ ה ִסְדֵרי ִמׁשְ ׁשָ י תֹוָר. ּׁשִ ה חוְמׁשֵ ֲּחִמׁשָ . הּ

ע ִאָמהֹות ה ָאבֹות. ַּאְרּבַ לֹׁשָ ִרית. ׁשְ ֵני לוחֹות ַהּבְ ֶּאָחד ֱאלֵֹהינו . ּׁשְ
ַמִים וָבָאֶרץ ׁשָ ּבַ ּׁשֶ ּ:  

ָרה ָרה ֲאִני יֹוֵדַע.  ִמי יֹוֵדַעֲעׂשָ ַרָיא. ֲעׂשָ ָרה ִדּבְ ָעה ַיְרֵחי ֵליָדה. ֲּעׂשָ . ִּתׁשְ
מֹוָנה ְיֵמי ִמיָלה ָתא. ׁשְ ּבַ ְבָעה ְיֵמי ׁשַ ָנה.ּׁשִ ה ִסְדֵרי ִמׁשְ ׁשָ ה . ּ ׁשִ ֲּחִמׁשָ

י תֹוָרה ע ִאָמהֹות. ּחוְמׁשֵ ה ָאבֹות. ַּאְרּבַ לֹׁשָ ִרית. ׁשְ ֵני לוחֹות ַהּבְ ֶאָחד . ּׁשְ
ַמִים וָבָאֶרץ ׁשָ ּבַ ֱּאלֵֹהינו ׁשֶ ּּ:  

ר ר ֲאִני יֹוֵדַע.  ִמי יֹוֵדַעַאַחד ָעׂשָ ר ּכֹוְכַבָיא. ַאַחד ָעׂשָ . ַּאַחד ָעׂשָ
ָרה ִד ַרָיאֲעׂשָ ָעה ַיְרֵחי ֵליָדה. ּּבְ מֹוָנה ְיֵמי ִמיָלה. ִּתׁשְ ְבָעה ְיֵמי . ׁשְ ׁשִ

ָתא ּבַ ָנה. ּׁשַ ה ִסְדֵרי ִמׁשְ ׁשָ י תֹוָרה. ּׁשִ ה חוְמׁשֵ ֲּחִמׁשָ ע ִאָמהֹות. ּ . ַּאְרּבַ
ה ָאבֹות לֹׁשָ ִרית. ׁשְ ֵני לוחֹות ַהּבְ ַמִים וָבָאֶרץ. ּׁשְ ׁשָ ּבַ ֶּאָחד ֱאלֵֹהינו ׁשֶ ּּ:  

ֵנ רׁשְ ר ֲאִני יֹוֵדַע.  ִמי יֹוֵדַעים ָעׂשָ ֵנים ָעׂשָ ְבַטָיא. ׁשְ ר ׁשִ ֵנים ָעׂשָ . ּׁשְ
ר ּכֹוְכַבָיא ַרָיא. ַּאַחד ָעׂשָ ָרה ִדּבְ ָעה ַיְרֵחי ֵליָדה. ֲּעׂשָ מֹוָנה ְיֵמי . ִּתׁשְ ׁשְ

ָתא. ִמיָלה ּבַ ְבָעה ְיֵמי ׁשַ ָנה. ּׁשִ ה ִסְדֵרי ִמׁשְ ׁשָ י תֹו. ּׁשִ ה חוְמׁשֵ ֲּחִמׁשָ . ָרהּ
ע ִאָמהֹות ה ָאבֹות. ַּאְרּבַ לֹׁשָ ִרית. ׁשְ ֵני לוחֹות ַהּבְ ֶּאָחד ֱאלֵֹהינו . ּׁשְ

ַמִים וָבָאֶרץ ׁשָ ּבַ ּׁשֶ ּ:  

ר ה ָעׂשָ לֹׁשָ ר ֲאִני יֹוֵדַע.  ִמי יֹוֵדַעׁשְ ה ָעׂשָ לֹׁשָ ר ִמַדָיא. ׁשְ ה ָעׂשָ לֹׁשָ ּׁשְ ּ .
ְבַטָיא ר ׁשִ ֵנים ָעׂשָ ר ּכֹוְכַבָי. ּׁשְ ַרָיא. אַּאַחד ָעׂשָ ָרה ִדּבְ ָעה ַיְרֵחי . ֲּעׂשָ ִּתׁשְ

מֹוָנה ְיֵמי ִמיָלה. ֵליָדה ָתא. ׁשְ ּבַ ְבָעה ְיֵמי ׁשַ ָנה. ּׁשִ ה ִסְדֵרי ִמׁשְ ׁשָ . ּׁשִ
י תֹוָרה ה חוְמׁשֵ ֲּחִמׁשָ ע ִאָמהֹות. ּ ה ָאבֹות. ַּאְרּבַ לֹׁשָ ֵני לוחֹות . ׁשְ ּׁשְ

ִרית ַמִים ו. ַהּבְ ׁשָ ּבַ ֶּאָחד ֱאלֵֹהינו ׁשֶ   : ָבָאֶרץּּ
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  :ַּחד ַגְדָיא, ַּחד ַגְדָיא
ְתֵרי זוֵזי א ּבִ ין ַאּבָ ְּדַזּבִ   :ַּחד ַגְדָיא, ַּחד ַגְדָיא. ּ

ְתֵרי זוֵזי, ְּוָאְכָלה ְלַגְדָיא, ּׁשוְנָראְוָאָתא  א ּבִ ין ַאּבָ ְּדַזּבִ   :ַּחד ַגְדָיא, ַּחד ַגְדָיא. ּ

אְוָאָתא ך ְלׁשוְנָרא,  ַכְלּבָ ְּוָנׁשַ ְתֵרי זוֵזי, ָּלה ְלַגְדָיאְּדָאְכ, ְ א ּבִ ין ַאּבָ ְּדַזּבִ , ַּחד ַגְדָיא. ּ
  :ַּחד ַגְדָיא

א, ּ חוְטָראְוָאָתא ה ְלַכְלּבָ ך ְלׁשוְנָרא, ְוִהּכָ ְּדָנׁשַ ְ ְּדָאְכָלה ְלַגְדָיא, ּ א , ּ ין ַאּבָ ְּדַזּבִ
ְתֵרי זוֵזי   :ַּחד ַגְדָיא, ַּחד ַגְדָיא. ּּבִ

ַרף ְלח, ּ נוָראְוָאָתא א, ּוְטָראְוׂשָ ה ְלַכְלּבָ ך ְלׁשוְנָרא, ְּדִהּכָ ְּדָנׁשַ ְ ְּדָאְכָלה ְלַגְדָיא, ּ ּ ,
ְתֵרי זוֵזי א ּבִ ין ַאּבָ ְּדַזּבִ   :ַּחד ַגְדָיא, ַּחד ַגְדָיא. ּ

ַרף ְלחוְטָרא, ְּוָכָבה ְלנוָרא, ּ ַמָיאְוָאָתא ְּדׂשָ א, ּ ה ְלַכְלּבָ ך ְלׁשוְנָרא, ְּדִהּכָ ְּדָנׁשַ ְ ּ ,
ְתֵרי זוֵזי, ַּגְדָיאְּדָאְכָלה ְל א ּבִ ין ַאּבָ ְּדַזּבִ   :ַּחד ַגְדָיא, ַּחד ַגְדָיא. ּ

ָתה ְלַמָיא,  תֹוָראְוָאָתא ְּדָכָבה ְלנוָרא, ְּוׁשָ ַרף ְלחוְטָרא, ּ ְּדׂשָ א, ּ ה ְלַכְלּבָ , ְּדִהּכָ
ך ְלׁשוְנָרא ְּדָנׁשַ ְ ְּדָאְכָלה ְלַגְדָיא, ּ ְתֵרי זוֵזי, ּ א ּבִ ין ַאּבָ ְּדַזּבִ   :ַּחד ַגְדָיא, ּ ַגְדָיאַחד. ּ

ַחט ְלתֹוָרא, ּ ַהׁשֹוֵחטְוָאָתא ָתה ְלַמָיא, ְוׁשָ ְּדׁשָ ְּדָכָבה ְלנוָרא, ּ ַרף ְלחוְטָרא, ּ ְּדׂשָ ּ ,
א ה ְלַכְלּבָ ך ְלׁשוְנָרא, ְּדִהּכָ ְּדָנׁשַ ְ ְּדָאְכָלה ְלַגְדָיא, ּ ְתֵרי זוֵזי, ּ א ּבִ ין ַאּבָ ְּדַזּבִ ַחד . ּ

  :ַּחד ַגְדָיא, ַּגְדָיא

ּ ַמְלַאך ַהָמֶותְוָאָתא ַחט ְלׁשֹוֵחט, ְ ַחט ְלתֹוָרא, ְוׁשָ ָתה ְלַמָיא, ְּדׁשָ ְּדׁשָ ְּדָכָבה , ּ
ַרף ְלחוְטָרא, ְּלנוָרא ְּדׂשָ א, ּ ה ְלַכְלּבָ ך ְלׁשוְנָרא, ְּדִהּכָ ְּדָנׁשַ ְ ְּדָאְכָלה ְלַגְדָיא, ּ ין , ּ ְּדַזּבִ

ְתֵרי זוֵזי א ּבִ   :ָיאַּחד ַגְד, ַּחד ַגְדָיא. ַּאּבָ

רוך הואְוָאָתא ּ ַהָקדֹוׁש ּבָ ְּ ַחט ְלַמְלַאך ַהָמֶות, ּ ְּוׁשָ ַחט ְלׁשֹוֵחט, ְ ַחט , ְּדׁשָ ְּדׁשָ
ָתה ְלַמָיא, ְלתֹוָרא ְּדׁשָ ְּדָכָבה ְלנוָרא, ּ ַרף ְלחוְטָרא, ּ ְּדׂשָ א, ּ ה ְלַכְלּבָ ך , ְּדִהּכָ ְְדָנׁשַ ּ

ְּדָאְכָלה ְלַגְדָיא, ְּלׁשוְנָרא ין ַאּבָ, ּ ְתֵרי זוֵזיְּדַזּבִ   :ַּחד ַגְדָיא, ַּחד ַגְדָיא. ּא ּבִ
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  אָיְדד ַגן ַחּיגוִנ
 - ן ְדיְלויי ִגֵואר ְצט ַפיְפעקֹואט ֶגע ָהאֶטער ַטואס ֶדָו - ע עֶליֶגיין ִצֵא, עעֶליֶגיין ִצֵא

  .עעֶליֶגיין ִצֵא, עעֶליֶגיין ִצֵא

  
  
  

ער ואס ֶד ָו- ע עֶליֶגאס ִצן ָדעְסעֶגֶגיְפאט אֹון ָהּאו - ע עֶלעֶצאס ֶקען ָדֶמּעקויז ֶגִא

  .עעֶליֶגיין ִצֵא, עעֶליֶגיין ִצ ֵא- ן ְדיְלויי ִגֵואר ְצט ַפיְפעקֹואט ֶגע ָהאֶטַט

  
  
  

אט ואס ָה ָו- ע עֶלעֶצאס ֶקן ָדיְסעּבִֶגאט ן ָהּ או-ע עֶלֶטיְנאס ִהָדען ֶמּעקויז ֶגִא

 - ן ְדיְלויי ִגֵואר ְצט ַפיְפעקֹואט ֶגע ָהאֶטער ַטואס ֶד ָו- ע עֶליֶגאס ִצן ָדעְסעֶגֶגיְפאֹו

  .עעֶליֶגיין ִצֵא, עעֶליֶגיין ִצֵא
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אט ואס ָה ָו- ע עֶלֶטיְנאס ִהן ָדאְגָלעׁשְֶגן ּ או- ע עֶלעֶקֶטׁשְאס ָדען ֶמּעקויז ֶגִא

ער ואס ֶד ָו- ע עֶליֶגאס ִצן ָדעְסעֶגֶגיְפאט אֹוואס ָה ָו- ע עֶלעֶצאס ֶקן ָדיְסעּבִֶג

  .עעֶליֶגיין ִצֵא, עעֶליֶגיין ִצ ֵא- ן ְדיְלויי ִגֵואר ְצט ַפיְפעקֹואט ֶגע ָהאֶטַט

  
  
  

אט ואס ָה ָו- ע עֶלעֶקֶטי ׁשְט ִדעְנֶרּבְאְרַפן ּ או- ל ְרייֶעאס ֵפען ָדֶמּעקויז ֶגִא

אט ואס ָה ָו- ע עֶלעֶצאס ֶקן ָדיְסעּבִאט ֶגואס ָה ָו- ע עֶלֶטיְנאס ִהן ָדאְגָלעׁשְֶג

 - ן ְדיְלויי ִגֵואר ְצט ַפיְפעקֹואט ֶגע ָהאֶטער ַטואס ֶד ָו- ע עֶליֶגאס ִצן ָדעְסעֶגֶגיְפאֹו

  .עעֶליֶגיין ִצֵא, עעֶליֶגיין ִצֵא

  
  
  

אט ואס ָה ָו-ל ְרייֶעאס ֵפן ָדאׁשְעָלֶגיְסאֹון ּ או-ל עְרואֶסאס ַוען ָדֶמּעקויז ֶגִא

אט ואס ָה ָו- ע עֶלֶטיְנאס ִהן ָדאְגָלעׁשְאט ֶגואס ָה ָו- ע עֶלעֶקֶטי ׁשְט ִדעְנֶרּבְאְרַפ

ער ואס ֶד ָו- ע עֶליֶגאס ִצן ָדעְסעֶגֶגיְפאט אֹוואס ָה ָו- ע עֶלעֶצאס ֶקן ָדיְסעּבִֶג

  .עעֶליֶגיין ִצֵא, עעֶליֶגיין ִצ ֵא- ן ְדיְלויי ִגֵואר ְצט ַפיְפעקֹואט ֶגע ָהאֶטַט
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אט ואס ָה ָו-ל עְרואֶסאס ַוען ָדֶקיְנִרעְטֶגיְסאֹון ּ או- ע עֶלֶסְקָאער ען ֶדֶמּעקויז ֶגִא

אט ואס ָה ָו- ע עֶלעֶקֶטי ׁשְט ִדעְנֶרּבְאְראט ַפואס ָה ָו- ל ְרייֶעאס ֵפן ָדאׁשְעָלֶגיְסאֹו

אט ואס ָה ָו- ע עֶלעֶצאס ֶקן ָדיְסעּבִאט ֶגואס ָה ָו- ע עֶלֶטיְנאס ִהן ָדאְגָלעׁשְֶג

 - ן ְדיְלויי ִגֵואר ְצט ַפיְפעקֹואט ֶגע ָהאֶטער ַטואס ֶד ָו- ע עֶליֶגאס ִצן ָדעְסעֶגֶגיְפאֹו

  .עעֶליֶגיין ִצֵא, עעֶליֶגיין ִצֵא

  
  
  
  

אט ואס ָה ָו- ס ְקי ָאן ִד'ְטְחׁשָ'עאט ֶגן ָהּאו - ט ֶחֹוער ׁשען ֶדֶמּעקויז ֶגִא

ואס  ָו- ל ְרייֶעאס ֵפן ָדאׁשְעָלֶגיְסאט אֹוואס ָה ָו- ל עְרואֶסאס ַוען ָדֶקיְנִרעְטֶגיְסאֹו

ואס  ָו- ע עֶלֶטיְנאס ִהן ָדאְגָלעׁשְאט ֶגואס ָה ָו- ע עֶלעֶקֶטׁשְי ט ִדעְנֶרּבְאְראט ַפָה

ער ואס ֶד ָו-ע עֶליֶגאס ִצן ָדעְסעֶגֶגיְפאט אֹוואס ָה ָו- ע עֶלעֶצאס ֶקן ָדיְסעּבִאט ֶגָה

  .עעֶליֶגיין ִצֵא, עעֶליֶגיין ִצ ֵא- ן ְדיְלויי ִגֵואר ְצט ַפיְפעקֹואט ֶגע ָהאֶטַט
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אט ואס ָהָו - ט ֶחֹועם ׁשן ֶד'ְטְחׁשָ'עאט ֶגָהן ּ או-  ְךֶאְלער ַמֶדען ֶמּעקויז ֶגִא

אט ואס ָה ָו- ל עְרואֶסאס ַוען ָדֶקיְנִרעְטֶגיְסאט אֹוואס ָה ָו- ס ְקי ָאן ִד'ְטְחׁשָ'עֶג

אט ואס ָה ָו- ע עֶלעֶקֶטי ׁשְט ִדעְנֶרּבְאְראט ַפואס ָה ָו- ל ְרייֶעאס ֵפן ָדאׁשְעָלֶגיְסאֹו

אט ואס ָה ָו- ע עֶלעֶצאס ֶקן ָדיְסעּבִאט ֶגואס ָה ָו- ע עֶלֶטיְנאס ִהָדן אְגָלעׁשְֶג

 - ן ְדיְלויי ִגֵואר ְצט ַפיְפעקֹואט ֶגע ָהאֶטער ַטואס ֶד ָו- ע עֶליֶגאס ִצן ָדעְסעֶגֶגיְפאֹו

  .עעֶליֶגיין ִצֵא, עעֶליֶגיין ִצֵא

  

  

  

  

אט ואס ָה ָו-  ְךֶאְלעם ַמן ֶד'ְטְחׁשָ'עאט ֶגן ָהּ או-ער ֶטׁשְיְרייּבִער ֵאען ֶדֶמּעקויז ֶגִא

אט ואס ָה ָו- ס ְקי ָאִדן 'ְטְחׁשָ'עֶגאט ואס ָה ָו-ט ֶחֹועם ׁשן ֶד'ְטְחׁשָ'עֶג

ואס  ָו- ל ְרייֶעאס ֵפן ָדאׁשְעָלֶגיְסאט אֹוואס ָה ָו- ל עְרואֶסאס ַוען ָדֶקיְנִרעְטֶגיְסאֹו

ואס  ָו- ע עֶלֶטיְנאס ִהן ָדאְגָלעׁשְאט ֶגואס ָה ָו- ע עֶלעֶקֶטי ׁשְט ִדעְנֶרּבְאְראט ַפָה

ער ואס ֶד ָו-ע עֶליֶגאס ִצן ָדעְסעֶגֶגיְפאט אֹוואס ָה ָו- ע עֶלעֶצאס ֶקן ָדיְסעּבִאט ֶגָה

  .עעֶליֶגיין ִצֵא, עעֶליֶגיין ִצֵא - ן ְדיְלויי ִגֵואר ְצט ַפיְפעקֹואט ֶגע ָהאֶטַט
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  עֵדי יֹוד ִמָחֶאן ּיגוִנ
ר וַמה ְנַסֵפר  ַּמה ְנַדּבֵ אֹוי ֵוויי ַטאֶטע ִזיֶסער ֶווער ֶקען ֶרעֶכעֶנען ּ

אֵדייטּאון ֶווער ֶקען ֵצייְלן  אֵדייט: ָוואס ֵאייְנס ּבַ   :ָוואס ֵאייְנס ּבַ
עֶפער אׁשֶ עֶפער ִאיז ֵאייֶנער און ֶמער , ֵאייְנס ִאיז ֶדער ּבַ אׁשֶ ֶּדער ּבַ

  .ֵקייֶנער

ר וַמה ְנַסֵפר אֹוי ֵוויי ַטאֶטע ִזיֶס ַּמה ְנַדּבֵ ער ֶווער ֶקען ֶרעֶכעֶנען ּ
אֵדייטּאון ֶווער ֶקען ֵצייְלן  אֵדייט: ָוואס ְצֵוויי ּבַ   :ָוואס ְצֵוויי ּבַ
עֶפער, ְּצֵוויי ֶזעֶנען ִדי לוחֹות אׁשֶ עֶפער ִאיז , ֵאייְנס ִאיז ֶדער ּבַ אׁשֶ ֶדער ּבַ

  .ֵּאייֶנער און ֶמער ֵקייֶנער

ר וַמה ְנַסֵפר אֹוי ֵוויי ַטאֶט ַּמה ְנַדּבֵ ע ִזיֶסער ֶווער ֶקען ֶרעֶכעֶנען ּ
אֵדייטּאון ֶווער ֶקען ֵצייְלן  אֵדייט: ָוואס ְדֵריי ּבַ   :ָוואס ְדֵריי ּבַ

עֶפער, ְּצֵוויי ֶזעֶנען ִדי לוחֹות, ְדֵריי ֶזעֶנען ִדי ָאבֹות אׁשֶ , ֵאייְנס ִאיז ֶדער ּבַ
עֶפער ִאיז ֵאייֶנער און ֶמער ֵקייֶנער אׁשֶ   .ֶּדער ּבַ

ּר וַמה ְנַסֵפר אֹוי ֵוויי ַטאֶטע ִזיֶסער ֶווער ֶקען ֶרעֶכעֶנען ַמה ְנַדּבֵ ּ
אֵדייטּאון ֶווער ֶקען ֵצייְלן  אֵדייט: ָוואס ִפיר ּבַ   :ָוואס ִפיר ּבַ

ֵאייְנס , ְּצֵוויי ֶזעֶנען ִדי לוחֹות, ְדֵריי ֶזעֶנען ִדי ָאבֹות, ִפיר ֶזעֶנען ִדי ִאָמהֹות
עֶפער אׁשֶ עֶפער ִאיז ֵאייֶנער און ֶמער ֵקייֶנערֶדער ּבַ, ִאיז ֶדער ּבַ   .ּאׁשֶ
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ר וַמה ְנַסֵפר אֹוי ֵוויי ַטאֶטע ִזיֶסער ֶווער ֶקען ֶרעֶכעֶנען  ַּמה ְנַדּבֵ ּ
אֵדייטּאון ֶווער ֶקען ֵצייְלן  אֵדייט: ָוואס ִפיֶנעף ּבַ   :ָוואס ִפיֶנעף ּבַ

ים , ֵריי ֶזעֶנען ִדי ָאבֹותְד, ִפיר ֶזעֶנען ִדי ִאָמהֹות, ִּפיֶנעף ֶזעֶנען ִדי חוָמׁשִ
עֶפער, ְּצֵוויי ֶזעֶנען ִדי לוחֹות אׁשֶ עֶפער ִאיז , ֵאייְנס ִאיז ֶדער ּבַ אׁשֶ ֶדער ּבַ

  .ֵּאייֶנער און ֶמער ֵקייֶנער

ר וַמה ְנַסֵפר אֹוי ֵוויי ַטאֶטע ִזיֶסער ֶווער ֶקען ֶרעֶכעֶנען  ַּמה ְנַדּבֵ ּ
אֵדּאון ֶווער ֶקען ֵצייְלן  אֵדייט: ייטָוואס ֶזעְקס ּבַ   :ָוואס ֶזעְקס ּבַ

ַניֹות ים, ֶזעְקס ֶזעֶנען ִדי ִמׁשְ , ִפיר ֶזעֶנען ִדי ִאָמהֹות, ִּפיֶנעף ֶזעֶנען ִדי חוָמׁשִ
עֶפער, ְּצֵוויי ֶזעֶנען ִדי לוחֹות, ְדֵריי ֶזעֶנען ִדי ָאבֹות אׁשֶ , ֵאייְנס ִאיז ֶדער ּבַ

עֶפער ִאיז ֵאייֶנער און ֶמער ֵקייֶנ אׁשֶ   .ערֶּדער ּבַ

ר וַמה ְנַסֵפר אֹוי ֵוויי ַטאֶטע ִזיֶסער ֶווער ֶקען ֶרעֶכעֶנען  ַּמה ְנַדּבֵ ּ
אֵדייטּאון ֶווער ֶקען ֵצייְלן  ן ּבַ אֵדייט: ָוואס ִזיּבְ ן ּבַ   :ָוואס ִזיּבְ

ן ֶטעג פון ָוואך ְִזיּבְ ַניֹות, ּ ים, ֶזעְקס ֶזעֶנען ִדי ִמׁשְ , ִּפיֶנעף ֶזעֶנען ִדי חוָמׁשִ
ֵאייְנס , ְּצֵוויי ֶזעֶנען ִדי לוחֹות, ְדֵריי ֶזעֶנען ִדי ָאבֹות, ן ִדי ִאָמהֹותִפיר ֶזעֶנע

עֶפער אׁשֶ עֶפער ִאיז ֵאייֶנער און ֶמער ֵקייֶנער, ִאיז ֶדער ּבַ אׁשֶ   .ֶּדער ּבַ

ר וַמה ְנַסֵפר אֹוי ֵוויי ַטאֶטע ִזיֶסער ֶווער ֶקען ֶרעֶכעֶנען  ַּמה ְנַדּבֵ ּ
אֵדייטּאון ֶווער ֶקען ֵצייְלן  אֵדייט: ָוואס ַאְכט ּבַ   :ָוואס ַאְכט ּבַ
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ִרית ִמיֶלה ן ֶטעג פון ָוואך, ַּאְכט ֶטעג פון ּבְ ְִזיּבְ ַניֹות, ּ , ֶזעְקס ֶזעֶנען ִדי ִמׁשְ
ים , ְדֵריי ֶזעֶנען ִדי ָאבֹות, ִפיר ֶזעֶנען ִדי ִאָמהֹות, ִּפיֶנעף ֶזעֶנען ִדי חוָמׁשִ

עֶפערֵאיי, ְּצֵוויי ֶזעֶנען ִדי לוחֹות אׁשֶ עֶפער ִאיז , ְנס ִאיז ֶדער ּבַ אׁשֶ ֶדער ּבַ
  .ֵּאייֶנער און ֶמער ֵקייֶנער

ר וַמה ְנַסֵפר אֹוי ֵוויי ַטאֶטע ִזיֶסער ֶווער ֶקען ֶרעֶכעֶנען  ַּמה ְנַדּבֵ ּ
אֵדייטּאון ֶווער ֶקען ֵצייְלן  אֵדייט: ָוואס ֵניין ּבַ   :ָוואס ֵניין ּבַ

ִרית ִמיֶלהַאְכ, ֵניין ֶזעֶנען ִדי ֵליֶדה ן ֶטעג פון ָוואך, ּט ֶטעג פון ּבְ ְִזיּבְ ֶזעְקס , ּ
ַניֹות ים, ֶזעֶנען ִדי ִמׁשְ ְדֵריי , ִפיר ֶזעֶנען ִדי ִאָמהֹות, ִּפיֶנעף ֶזעֶנען ִדי חוָמׁשִ

עֶפער, ְּצֵוויי ֶזעֶנען ִדי לוחֹות, ֶזעֶנען ִדי ָאבֹות אׁשֶ ֶדער , ֵאייְנס ִאיז ֶדער ּבַ
עֶפער ִאיז  אׁשֶ   .ֵּאייֶנער און ֶמער ֵקייֶנערּבַ

ר וַמה ְנַסֵפר אֹוי ֵוויי ַטאֶטע ִזיֶסער ֶווער ֶקען ֶרעֶכעֶנען  ַּמה ְנַדּבֵ ּ
אֵדייטּאון ֶווער ֶקען ֵצייְלן  אֵדייט: ָוואס ֶצען ּבַ   :ָוואס ֶצען ּבַ

רֹות ִרית ִמיֶל, ֵניין ֶזעֶנען ִדי ֵליֶדה, ֶצען ֶזעֶנען ִדי ִדּבְ ן , הַּאְכט ֶטעג פון ּבְ ִזיּבְ
ְֶטעג פון ָוואך ַניֹות, ּ ים, ֶזעְקס ֶזעֶנען ִדי ִמׁשְ ִפיר , ִּפיֶנעף ֶזעֶנען ִדי חוָמׁשִ

ֵאייְנס ִאיז , ְּצֵוויי ֶזעֶנען ִדי לוחֹות, ְדֵריי ֶזעֶנען ִדי ָאבֹות, ֶזעֶנען ִדי ִאָמהֹות
עֶפער אׁשֶ עֶפער ִאיז ֵאייֶנער און ֶמער ֵקייֶנ, ֶדער ּבַ אׁשֶ   .ערֶּדער ּבַ

ר וַמה ְנַסֵפר אֹוי ֵוויי ַטאֶטע ִזיֶסער ֶווער ֶקען ֶרעֶכעֶנען  ַּמה ְנַדּבֵ ּ
אֵדייטּאון ֶווער ֶקען ֵצייְלן  אֵדייט: ָוואס ֶעֶלעף ּבַ   :ָוואס ֶעֶלעף ּבַ
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ֶטעְרְנ רֹות, ס'ֶעֶלעף ֶזעֶנען ִדי ׁשְ ַאְכט , ֵניין ֶזעֶנען ִדי ֵליֶדה, ֶצען ֶזעֶנען ִדי ִדּבְ
ִרית ִמיֶלהֶּטעג פון  ן ֶטעג פון ָוואך, ּבְ ְִזיּבְ ַניֹות, ּ ִפיֶנעף , ֶזעְקס ֶזעֶנען ִדי ִמׁשְ

ים ְצֵוויי , ְדֵריי ֶזעֶנען ִדי ָאבֹות, ִפיר ֶזעֶנען ִדי ִאָמהֹות, ֶּזעֶנען ִדי חוָמׁשִ
עֶפער, ֶּזעֶנען ִדי לוחֹות אׁשֶ עֶפער ִאיז ֵאייֶנער , ֵאייְנס ִאיז ֶדער ּבַ אׁשֶ ֶדער ּבַ

  .ן ֶמער ֵקייֶנערּאו

ר וַמה ְנַסֵפר אֹוי ֵוויי ַטאֶטע ִזיֶסער ֶווער ֶקען ֶרעֶכעֶנען און  ַּמה ְנַדּבֵ ּּ
אֵדייטֶווער ֶקען ֵצייְלן  אֵדייט: ָוואס ְצֶוועֶלעף ּבַ   :ָוואס ְצֶוועֶלעף ּבַ

ָבִטים ֶטעְרְנ, ְצֶוועֶלעף ֶזעֶנען ִדי ׁשְ  ֶצען ֶזעֶנען ִדי, ס'ֶעֶלעף ֶזעֶנען ִדי ׁשְ
רֹות ִרית ִמיֶלה, ֵניין ֶזעֶנען ִדי ֵליֶדה, ִדּבְ ן ֶטעג פון ָוואך, ַּאְכט ֶטעג פון ּבְ ְִזיּבְ ּ ,

ַניֹות ים, ֶזעְקס ֶזעֶנען ִדי ִמׁשְ , ִפיר ֶזעֶנען ִדי ִאָמהֹות, ִּפיֶנעף ֶזעֶנען ִדי חוָמׁשִ
עֶפערֵאייְנס ִאיז , ְּצֵוויי ֶזעֶנען ִדי לוחֹות, ְדֵריי ֶזעֶנען ִדי ָאבֹות אׁשֶ , ֶדער ּבַ

עֶפער ִאיז ֵאייֶנער און ֶמער ֵקייֶנער אׁשֶ   .ֶּדער ּבַ

ן ּען אוֶנעעֶכען ֶרוער ֶקער ֶויֶסע ִזאֶטויי ַטי ֵור אֹוֵּפַסה ְנַמּר וּבֵַדה ְנַמ
אֵדייטן ייְלען ֵצוער ֶקֶו אֵדייט: ָוואס ְדֵרייְצן ּבַ   :ָוואס ְדֵרייְצן ּבַ

י ען ִדעֶנעף ֶזֶל ֶע,יםִטָבי ׁשְען ִדעֶנעף ֶזועֶלֶו ְצ,תדֹוי ִמען ִדעֶנן ֶזייְצֵרְד
ית ִרן ּבְּעג פוט ֶטְכ ַא,היֶדי ֵלען ִדעֶניין ֶז ֵנ,תרֹוּבְי ִדען ִדעֶנֶזען  ֶצ,ס'ְנעְרֶטׁשְ
י ען ִדעֶנעף ֶזיֶנ ִפ,תיֹוַנׁשְי ִמען ִדעֶנס ֶזעְק ֶז,ְואךן ָוּעג פון ֶטיּבְ ִז,היֶלִמ
י ען ִדעֶנ ֶזיויֵו ְצ,תבֹוי ָאען ִדעֶניי ֶזֵר ְד,תהֹוָמי ִאען ִדעֶניר ֶז ִפ,יםׁשִָמּוח
עֶפער ער  ֶד,ערֶפעאׁשֶער ּבַיז ֶדס ִאייְנ ֵא,תחֹוּלו אׁשֶ ער ן ֶמּוער אייֶניז ֵאִאּבַ
  .ערייֶנֵק



 ד"בס

  

  טאְכעַמאט ֶגואס ָהיר ָוער ׁשִיֶגייִל ֵהַא
  ע" זיׁשדֹוָקה ַה"ָלער ׁשְה ֶדׁשָּדויס ְקרֹויט ְגִמ

  יםיִקִדע ַציֶסרֹוי ְגיי ִדח ּבֵֶסּ ֵפטְגיְנען ִזואס ֶמָו
  

 -  אטָג עריֶסרֹוְג -  אטָג עריֶגִצעְרים ֶהאִרּבַ - טאָגער יֶגִטעְכֶמְלַא
  היֶרל ׁשְִּפעְמיין ֶטיא ֵדֹון ּבנֹו -  אטָג עריֶגיִטעִמֶד

  ,היֶרא ׁשִיֹו ,היֶרן ׁשִאְגן ַטעְרֶזְנּין או ִא,דאְל ּבַזֹוְלן ַאּיר או ׁשִזֹוְלַא

  היֶרל ׁשְִּפעְמיין ֶטיא ֵדֹון ּב נֹו,יאֹון ּביא נֹוֹון ּב נֹו,יאֹון ּבא נֹויֹון ּבנֹו
  

יין יא ֵדֹון ּבנֹו - אט ָגֶחעִניֶגער - אט  ָגִזיֶסער - אט  ָגֶוועְרִדיֶגער -  טא ָגהֹויֶכער
  היֶרל ׁשְִּפעְמֶט

  ,היֶר ׁשִאיֹו ,היֶרן ׁשִאְגן ַטעְרֶזְנּין או ִא,דאְל ּבַזֹוְלן ַאּיר או ׁשִזֹוְלַא

  היֶרל ׁשְִּפעְמיין ֶטיא ֵדֹון ּב נֹו,יאֹון ּביא נֹוֹון ּב נֹו,יאֹון ּביא נֹוֹון ּבנֹו
  

ער -  ָגאט טֹויְגִליֶכער ֶרעְפִטיֶגער - ָגאט ּיוִדיׁשֶ עִדיֶגער - ָגאט ּכְ  -  ָגאט ֶלעּבֶ
  היֶרל ׁשְִּפעְמיין ֶטיא ֵדֹון ּבנֹו

  ,היֶרא ׁשִיֹו ,היֶרן ׁשִאְגן ַטעְרֶזְנּין או ִא,דאְל ּבַזֹוְלן ַאּיר או ׁשִזֹוְלַא

  היֶרל ׁשְִּפעְמיין ֶטיא ֵדֹון ּב נֹו,יאֹון ּביא נֹוֹון ּב נֹו,יאֹון ּביא נֹוֹון ּבנֹו
  

יֶגער - ָגאט ֶסעְנִפיִטיֶגער -  ָגאט ַנאְמָהאְפִטיֶגער - ָגאט ֶמעְכִטיֶגער  ֶעייּבִ
  היֶרל ׁשְִּפעְמיין ֶטיא ֵדֹון ּבנֹו - ָגאט 

  ,היֶרא ׁשִיֹו ,היֶרן ׁשִאְגן ַטעְרֶזְנּין או ִא,דאְל ּבַזֹוְלן ַאּיר או ׁשִזֹוְלַא

  היֶרל ׁשְִּפעְמיין ֶטיא ֵדֹון ּב נֹו,יאֹון ּביא נֹוֹון ּב נֹו,יאֹון ּביא נֹוֹון ּבנֹו
  

 - ָגאט ֵרייֶכער  -ָגאט ֶקעִניְגִליֶכער  - ָגאט ִציְמִליֶכער  - ָגאט ָפאְרְכִציֶמער 
יי   היֶרל ׁשְִּפעְמיין ֶטיא ֵדֹון ּבנֹו -ָגאט ְּתרֹויֶסער  -ָגאט ֶנער ׁשֵ

  ,היֶרא ׁשִיֹו ,היֶרן ׁשִאְגן ַטעְרֶזְנּין או ִא,דאְל ּבַזֹוְלן ַאּיר או ׁשִזֹוְלַא

  היֶרל ׁשְִּפעְמיין ֶטיא ֵדֹון ּב נֹו,יאֹון ּביא נֹוֹון ּב נֹו,יאֹון ּביא נֹוֹון ּבנֹו



 ד"בס

  

  היָטִמל ַהַעע ׁשְַמת ׁשְיַאִרר ְקֶדֵס
  

  ָיךֶרָעׁשְִבּיז ו ּבִעַמת ׁשְיַאִרן ְקּ פוליְטּאִפַקע ֶטׁשְְרי ֶעאר ִדען ָנט ֶמייְנט ֵלאְכייַנח ּבֵֶסֵּפ

  

ָרֵאל ְיָי ֱאלֵֹהינו ְיָי ֶאָחד ַמע ִיׂשְ   :ּׁשְ
בֹוד ַמְל בלחש ם ּכְ רוך ׁשֵ ְּבָ  :ּכותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעדּ

ך וְבָכל ְמֹאֶדך ָכל ְלָבְבך וְבָכל ַנְפׁשְ ְָוָאַהְבָת ֵאת ְיָי ֱאלֶֹהיך ּבְ ָ ָ ָּ ּ ּ: 

ר ָאֹנִכי ְמַצְוך ַהיֹום ַעל ְלָבֶבך ְָוָהיו ַהְדָבִרים ָהֵאֶלה ֲאׁשֶ ָּ ּ ּּ ַנְנָתם  :ּ ְּוׁשִ ּ

ֵביֶתך וְבֶל ְבְתך ּבְ ׁשִ ם ּבְ ְרָת ּבָ ְּלָבֶניך ְוִדּבַ ָ ָ ָּ ך ּ ְכּבְ ְָכְתך ַבֶדֶרך וְבׁשָ ְ ָּ ּ ּ

ָוְבקוֶמך ּ ין ֵעיֶניך :ּ ְרָתם ְלאֹות ַעל ָיֶדך ְוָהיו ְלטָֹטפֹת ּבֵ ָוְקׁשַ ָּ ּּ: 

ָעֶריך יֶתך וִבׁשְ ָוְכַתְבָתם ַעל ְמֻזזֹות ּבֵ ָּ ּּ:  

  ע פרשה פון קריאת שמע ליינט נאר די ערשט'מ

  פארשפארט מען נישט די טיהראזוי אויך 

  עס איז א ליל שימוריםווייל 

  

  
  



 ד"בס

  

  ט פסח"שאלות ליו
        ? כמה ימים חג הפסח . א

  . שבעה ימים

    ? איך קוראים לשבת שלפני פסח . ב

  .שבת הגדול

            ? ולמה . ג

ז של המצרים וכשראו "הע' ת לקחת כבש לקרבן פסח והכבש הי"י היו במצרים ציוה להם השי"כי כשבנ

ת עשה להם נס שלא יוכלו לעשות להם שום רע "ז שלהם רצו להרגם והשי"העהמצרים שעושים צחוק מ

  . בשבת שלפני פסח'  וזה הי-

      ? האם רק לאכול חמץ אסור בפסח . ד

  גם אסור לראות חמץ ושלא ימצא בביתך חמץ בפסח  . לא

  ? ומה עושים כדי שלא יראה ולא ימצא חמץ בבית . ה

  .מנקים היטב את כל הבית

    ? ים עושים את הבצק של המצות באיזה מ. ו

  מים שלנו וכאן לשאול את הבן מה פירוש מים שלנו ולמה דוקא עם מים שלנו 

  ? מה ההבדל בין חמץ למצה הלא שניהם עשויים מקמח ומים . ז

את החמץ משאירים מול השמש כדי שיחמיצו ומצה ממהרים מיד אחרי הלישה להכניסו לתנור כדי 

  שלא יחמיץ

        ? לים בפסח מצות ולמה אוכ. ח

  להם זמן לאפות לחם רק מהרו ואפו מצות' י יצא ממצרים לא הי"מפני שכשבנ

  ?בטוח שלא נשאר חמץ בבית ' בבית כדי שיהי) ד"בליל י(מה צריך לעשות . ט

  .בודקין את כל הבית לאור הנר

  ?מה צריך לעשות עם כלים שרוצים להשתמש בפסח . י

  .ך עושים הגעלה ומה זה עוזרלהגעיל וכאן לשאול את הבן אי

  ?מה צריך להיות על השולחן בליל הסדר כשבאים מבית הכנסת . יא

  .ה חרוסת מרור כרפס' ועליהם ביצה מבושלת זרוע צלוי-מצות ' ג

      ? מצות שבקערה ' איך נקראים הג. יב

  .העליון כהן האמצעי לוי והשלישי ישראל



 ד"בס

  

  

  המשך שאלות לפסח
  

  ?  ביצה מבושלת בליל הסדר למה מניחים ואוכלים. יג

  .לרמז על קרבן חגיגה

          ? מה זה קרבן חגיגה . יד

  .לכבוד החג' צריכים להביא קרבן לה'  קיים הי'כשבית המקדש הי

  ? למה מטבילין בחרוסת ולמה מכניסים בו יין . טו

לא עשו את נראה כמו דם להזכיר שבמצרים ' לרמז על הטיט שבו עבדו במצרים ומכניסים בו יין שיהי

  . הטיט ממים רק מהדם של ילדי ישראל

  ? סימני הסדר מה הם ומה פירושם . טז

  ? ולמה ? כמה כוסות שותים בליל הסדר . יז

  .ולקחתי, וגאלתי, והצלתי, והוצאתי: לשונות של גאולה' כוסות לרמז על ד' ד

        ? למי מכינים כוס חמישי . יח

  ".והבאתי"לאליהו הנביא כנגד 

    ? ולמה ? כל אחד מוזג לעצמו היין האם . יט

  .אחד מוזג לשני כדרך המלכים שאינם מוזגים לעצמם

          ? למה שותים בהסיבה . כ

  .ת הוצאנו ממצרים"להראות שאנו כמלכים אחר שהשי

  ?קדש . כא

  ? למה נוטלים ידים ולמה אין מברכים על נטילת ידים ? ורחץ . כב

  .אבל עוד לא הולכים לאכול את המצה] כרפס[קה מפני שהולכים לאכול דבר שטיבולו במש

  ? ומה צריך לכוין כשמברכים ? מה מברכים על הכרפס . כג

  .וצריך לכוין לפטור את המרור, בורא פרי האדמה

        ? למה אוכלים פחות מכזית . כד

יהיו חייבים לברך בורא פרי האדמה על  מפני שאם אוכלים כזית יתחייבו לברך בורא נפשות ואז

  .מרורה

  ?יחץ . כה

  ?מגיד . כו



 ד"בס

  

  

  המשך שאלות לפסח
  ? למה עכשיו מברכים על נטילת ידים ? רחצה . כז

  .כי כבר הולכים לאכול את המצה

  ? כמה מצות מרימים כשמברכים המוציא לחם מן הארץ ? מוציא . כח

  .כל השלש מצות

  ? כמה מצות מרימים כשמברכים על אכילת מצה ? מצה . כט

  .מצה השלישית שקורין לו ישראל העליונים ומניחים אתהרק שתי המצות 

  ? למה לא מברכים בורא פרי האדמה על המרור ? מרור . ל

  .מפני שכבר פטרוהו בברכה על הכרפס

  ? כורך . לא

  ?שולחן עורך . לב

  ? מה בא להזכיר לנו אכילת אפיקומן ? צפון . לג

  .זכר לקרבן פסח

    ?  המזון על איזה כוס מברכים ברכת? ברך . לד

  .על כוס שלישי

  ? הלל . לה

  ? נרצה . לו

  
  

åé èåâ à úëøáá"øùë ïëéìééøô Çà ïåà è' çñô ï  
éçéù øòãðé÷ éã ïåô úçð ùéãéà êàñà ïåà'  

  
  

èùèðåàåå:  
ãîìîä 



 ד"בס

  

  

åé óéåà èìééöøàô ïáàä øéî ñàåå íéðéðò"çñô è  
à (çñô óéåà èéé÷ðééø  

áåèù ïéà õîç ïéé÷ ïééæ èùéð øàè çñô ,åõîç ñàã æéà ñàå ?èéåøá ,äìç ,úåðåæî ,

êòìòâééá ,çñô áåèù ïéà ïééæ èùéð øàè çñôì øùë èùéð æéà ñàåå ñòìà ïåà , ïâòåå

çñô ïòî èëàî íòã'î áåèù òöðàâ éã âéã'ñòôàù éã ïééø èëàî ,êòìãòì ,ïùàè éã ,

íéøôñ éã êéåà ïåà ,ù ïéà õîç òìò÷òøá ïéé÷ äìéìç ïééæ èùéð øàè ñò ìéååáåè , øòåå

çñô òîàî éã øàô èôìòä'ïëàî âéã ?êòìâðéà òìéåàåå éã , ïò÷ðòãòâ ïòî óøàã ñàåå

î ïòåå' ïñò åö èâéãðò ?êòì÷òøá éã ïåô ïòì÷àùôà èåâ êéæ.  

á (ìåãâä úáù  

ìåãâä úáù èñééä çñô øàô úáù ,íéøöî ïåô ñéåøà ïòðòæ ïãéà éã øàô úáù ìééåå ,

ð ïñééäòâ øòèùøòáéåà øòã èàä ïãðéáåö ñò ïåà çñô ïáø÷ Çà øàô òìòîòì Çà ïòîò

èòá íåö ,ñàåå åö ïãéà éã èâòøôòâ ééæ ïáàä ïäòæòâ ñàã ïáàä íééøöî éã ïòåå ? éã ïáàä

èçù ñàã ïìòåå øéî èøòôèðòâ ïãéà'ïèùøòáéåà íòã øàô ïáø÷ Çà øàô ï , éã øàô

èâòøòâôéåà øòééæ ñàã èàä íééøöî ,ò÷òâ èùéð ïáàä ééæ øòáà ñèëòìù ïéé÷ ïàè èð

ïãéà éã øàô ,úáù ïäòùòâ æéà ñàåå ñð íòã ïåô øëæ ñìà , ïòî èôåøñò" ìåãâä úáù."  

ä 'ðáì ãéâéù åðéáø äùîì øîà"äèéîì äúåà åøù÷éå äù åç÷éù é , ïéà íà å÷ãáéù éàãë

íåî åá .óå÷ùîä ìòå úåæåæîä éúù ìò åðúé íãä úàå äùä åèçùé çñô áøòáå , åìëàéå

øùáä úàøåøîå úåöî íò øãñä ìéìá ùà éìö  ,åùò ïëå .ä äëä äìéìä éöçá éäéå ' ìë

íéøöî éøåëá ,íéøöî õøàî ìàøùé éðá åàöé íåéä íöòá ø÷åááå . ÷öá íäì åðéëä íéãåäéä

 íéøöîî åùøåâ éë íçìä úà úåôàì å÷éôñä àìå êøãá íúéà úç÷ì íçì íäì úåùòì

å ùîùä éãé ìò åôàðå íîëù ìò ÷öáä åçéðäåúåöî åùòð . äðù ìëá íéìëåà øëæì ïë ìò

çñôä âçá úåöî äðùå  . 

çñô ïåô úåëìä éã èâàæ øò ïåà äùøã Çà ìäåù ïéà áø øòã èâàæ ìåãâä úáù.  

â (úåöî úééôà  

úåöî ï÷àá ïåô øãñ éã øòãðé÷ éã øàô èìééöøòã ïáàä øéî ,õééåå éã ïãééðù ñàã , ïåà

ïìàî ñàã ,î åðìù íéî èéî ïèòð÷ ïåà'ìàåå÷ Çà ïåô øòñàåå ïòîòð èééâ , ñàã ïåà

ïøòâìòåå ,î ïòåå ïåà' ïòî èééøù ïòååéåà íåö úåöî éã èâàøè"ïééøà ïòååéåà ïåà úåöî."  



 ד"בס

  

ã (õîç úøéëî  

áø éã ééá õîç éã ïôéå÷øàô òèàè éã èééâ çñô øàô , õîç éã èôéå÷øàô áø øòã ïåà

éåâ éã øàô.  

ä (åðìù íéî  

òèàè òìà'æåö ïòééâ ñ úåöî éã øàô ìàåå÷ Çà ïåô øòñàåå èéî øòñòô ïìéôðà ïòîà

î ñàåå'çñô áøò è÷àá.  

å (õîç ú÷éãá  

 õîç ÷ãåá áåèù òöðàâ éã ïéà ìèëòì Çà èéî íåøà òèàè øòã èééâ çñô øàô èëàð éã

î ïåà äëøá Çà íãå÷ èëàî øò ïééæ'êòì÷òøá ïäòö èìàäàá ,ïëåæ ñò èééâ òèàè øòã ïåà.  

æ (õîç úôéøù  

î ïåà éøô øòééæ óéåà ïòî èééèù éøôøòãðéà çñô áøò'õîç éã óéåà èñò , ñò ñàåå ïåà

 øòééô òñéåøâ Çà ïéà õîç òöðàâ éã èðòøáøàô ïåà òèàè øòã èîòð èáééìá) øòãðé÷

ñðòèééååøòã ïåô ï÷å÷ øàð øòééô éã ïáòì ïééèù åö èùéð ïáòâ âðåèëà ÷øàèù ïôøàã.(  

ç (çñô óéåà íéìë  

 òëìòååçñô ïòî èöåð íéìë ?çñô éã'íéìë òééð øòãà íéìë òâéã ,ñàååøàô ? çñô ìééåå

î ñàåå íéìë ïöåð èùéð ïòî øàè'î áéåà øàð õîç íòã ïéà ïñòâòâ èàä'øùë' ïéà ñàã è

øòñàåå ñééä.  

è (âàèéîëàð çñô áøò  

øò"î ïåà ïøòèù äìéìç èùéð òîàî éã øàô ïôìòä ïòî óøàã ô' ïñò èùéð ïéåù øàè

÷åãëå úåøéô øòãà øòééà øòãà ìôàèøà÷ øàð äöî ïéé÷ èùéð êéåà ïåà õîç ïéé'.  

äå÷î ïåà èééâ òèàè øòã ,úåöî ééøã éã ï÷àá ééøò÷òá ïåà íòãëàð ïåà , éã ïåà

î ïôàìù ïâééìôàøà êéæ ïôøàã êòìâðéà'øãñ íééá ïééæ óéåà ïòðò÷ ìàæ ,î ' ïà èééøâ

øãñ ïôéåà ñòìà ,øåøî éã ,ç éã èéîúñåø ,ùéè øãñ éã ,à.à.åå.  

î'åé ãåáëì ïà ïééù êéæ èåè"è ,èëòì èãðéö òîàî éã ,ìäåù ïéà ïòééâ øòãðé÷ éã ïåà , ïåà

î'ïëàî âéöåîù äìéìç êéæ èùéð ïáòâ âðåèëà óøàã ,î ïåà' Çà ïãòé øàô ïééù èñéøâ

åé ïëéìééøô"øùë Çà ïåà è'çñô ï.  



 ד"בס

  

é (êðáì úãâäå  

éã èéî èðøòìòâ ïáàä øéîéçéù øòãðé÷  'à õçøå ùã÷.à.åå .úåéù÷ øäéô éã èéî , éã

úåëî ïäòö ,íéøöî úàéöé ïåô èãòøòâ ïåà ,çñô ïáø÷ ïåà.  

àé (øãñä ìéì éðîéñ ìò  

êòìòãðàî èéî êòìñéð ïòî èìééè ùã÷ êàð , èùéð ïìàæ øòãðé÷ òðééì÷ éã éãë

úåéù÷ øäéô éã ïâòøô ïåà ïôàìùðééà , èùéð ïòî èëàî õçøå ééá úìéèð ìò äëøá Çà

î ìééåå íéãé'ñôøë éã øàð äãåòñ éã ïñò èùéð êàð èééâ.  

ïäë ïñééä úåöî ééøã éã ,éåì ,ìàøùé , èëòøáåö éåì èñééä ñàåå äöî òèñìòèéî éã ïåà

õçé ééá ïòî.  

áé (äìéìä úáåç  

ïëàæ ééøã éã ïâàæ åö áåéç Çà æéà çñô ïåô èëàð éã ïéà æà èâàæ ìàéìîâ ïáø , çñô-  äöî- 

 øåøî)ïåâéð Çà èðøòìòâñéåà ïáàä øéî(  

âé (øãñä ìéì éâäðî  

î 'ïééåå øòæòìâ øéô è÷ðéøè ,àéáðä åäéìà øàô ïà ïòî èìéô òèôðéô éã ïåà ,î' èñò

øòååù øòèéá èòáøàòâ ïáàä ïãéà éã ìééåå øåøî ,î' åäéìà øàô øéè éã óéåà èëàî

àéáðä) .ïåâéð Çà èðøòìòâñéåà ïáàä øéî(  

ãé (ïîå÷éôà  

áðâ'äøéáò òñéåøâ Çà æéà ïòðò ,áðâ èùéð êéåà ïòî øàè çñô'ïòðò , ïîå÷éôà íòã øàð

áðâ ïòî âòî'î ïåà ïòðò'êàæ òâéìééä Çà øàð èòá.  

åè (íéøåîéù ìéì  

î'î ìééåå ìñéìù Çà èéî øäéè éã åö èùéð èëàî' øòã ïåô øàð àøåî èùéð èàä

øòèùøòáéåà.  



 ד"בס

  

  ט פסח "שאלות אויף יו
           

          ?       ט קומט "וועלכע יו. א

  .ט פסח"יו

          ?    וואס איז געווען פסח . ב

  .דעמאלס זענען די אידן ארויס פון מצרים

      ?    וואס האבן די אידן געמאכט און מצרים . ג

  .זיי האבן געארבעט זייער שווער

  ? וואס האט דער אייבישטער געברענגט אויף די מצרים . ד

  . מכותדי צעהן

      ?    ווי אזוי האבן געהייסן די צעהן מכות . ה

 -שחין ,  א מארד-דבר ,  א פאמישונג פון ווילדע חיות-ערוב ,  לייז-כנים ,  פרעש-צפרדע ,  בלוט- דם 

 ביי יעדע שטוב איז - מכת בכורות ,  טונקל-חושך ,  היישעריקן-ארבה ,  האגל- ברד ,  בלאטערלעך

  .גלגעשטארבן דאס ערשטע אינ

  ? נאך וועלכע מכה האט פרעה ארויסגעשיקט די אידן . ו

  .מכת בכורות,  נאך די צענטע מכה

             ?    פארוואס . ז

  .וויל ער האט מורא געהאט אז ער גייט אויך שטארבן ווייל ער איז געווען א בכור

        ?    ווען זענען געשטארבן די בכורים . ח

  .אינמיטן די נאכט

          ?    ה געטאן וואס האט פרע. ט

  .ער איז ארומגעלאפן אינמיטן די נאכט מיט פיזאמעס און געוויינט אוואו וואוינט משה רבינו

  ?     וואס האט פרעה געוואלט פון משה רבינו . י

  .ער האט געוואלט זיי ארויסשיקן שנעל פון מצרים

  ? משה רבינו האט געוואלט ארויס גיין אינמיטן די נאכט . יא

  . ניין

                ? נאר . יב

ווען עס וועט זיין אינדערפרי עס וועט זיין לעכטיג אז אלע זאלן זעהן ווי די אידן גייען ארויס פון 

  . מצרים



 ד"בס

  

  ט פסח "המשך שאלות אויף יו
  ?  וואס האבן די אידן געהאט אנגעגרייט און שטוב . יג

  .טייג

  ?   וואס האבן די אידן געוואלט מאכן מיט די טייג . יד

  .ויטבר

  ?  און ווייל פרעה האט זיי ארויס געשיקט שנעל שנעל איז געווארן פון די טייג . טו

  .מצות

        ?  וועגן דעם וואס עסט מען פסח . טז

  .  מצות

              ? וויפיל טעג . יז

  .זיבן טעג

      ?     מ 'ט נאך חוה"וויאזוי הייסט דער יו. יח

  .שביעי של פסח

    ?    ער שביעי של פסח וואו זענען די אידן אריב. יט

  דעם ים סוף

    

  ניגונים לפסח  
  

 ...והיא שעמדה •

  ...ממצרים גאלתנו •

  )                                         בניגון כי מציון... (דם צפרדע  •

  ...חסל סידור פסח •

  ...                   לשנה הבאה בירושלים •

  
øùë Çà'çñô ïëéìééøô ï  

÷ éã ïåô úçð êàñà ïåàéçéù øòãðé'  

ãîìîä 



 ד"בס

  

  ט פסח"שאלות אויף יו
  ? פארוואס ריפט מען שבת הגדול .א

ניסן איז געוועהן שבת ' איז געוועהן דאנערשטיג קימט אויס אז י'ניסן סו "טדי יודען זענען ארויס פון מצרים 

עהן אין פאר דעם אין דעמאלטס האט יעדער געברענגט א לעמעלע פאר קרבן פסח אין די מצריים האבען געז

  .נישט געקענט גארנישט זאגן איז דאס איז געוועהן א גרויסע קידוש השם

  ?ניסן ' איז נישט י' פארוואס מאכן מיר דווקא שבת אפילו ווען ס.ב
ווייל די גוים האבן נישט געקענט זעהן דע לעמעלע ווייל דעמאלס האט שולט געוועהן מכת חושך אבער שבת 

  .ות האבען זיי נאר שבת געקענט זעהןהאט נישט שולט געוועהן די מכ

  ?ט פסח " וויפיל נעמען האט דער יו.ג
  .חג הפסח, צוויי חג המצות

  ? פארוואס הייסט עס חג המצות.ד
  .ת האט שנעל געוואלט ארויס נעמען זיין ליבער פאלק איז געווארן די טייג מצה"ווייל השי

  ?חג הפסחעס ס הייסט א פארוו.ה
  :עט זייערע בכורים'הרג'געשפרינגען די יודישע הייזער אין נישט געת האט איבער"ווייל השי

  ? וואס מיינט קמחא דפסחא.ו
פארוואס זאגט מען קמחא דפסחא ווייל דער עיקר אין , מען זאל געבן פאר ארימעלייט אויף עסן לכבוד פסח

  .חשובסטע פון פסח איז די מצות

  ?מים שלנואון ווען שעפט מען דע ,  וואס מיינט מים שלנו.ז
דאס . וואסער וואס האט גענעכטיגט" מים שלנו"דאס איז וואסער וואס מען דארף פאר די מצות עס הייסט 

  )הוסבר באריכות(שעפט מען פארנאכט ווען דע זון גייט אונטער 

  ? ווען איז מען בודק חמץ.ח
צעהן (ל בדיקת חמץ אמרנו ההלכות ש .דער נאכט פאר פסח נאך מעריב גלייך דארף מען בודק חמץ זיין

  ..)וכדומה , נאר מיט א לעכט, שטיקלעך חמץ

  ? מען עסן חמץג ערב פסח מע.ט
  .נאר אנהייב טאג

  ?דעםכ וואס טוט מען נא.י
  .מען פארברענט דע חמץ ביז חצות

  ?ווען?  וואס טוט מען היינט זכר לקרבן פסח.יא
  . זאגען הלל אן קיין ברכהאין מען פירט זיך צו, מען באקט מצות מצוה ערב פסח נאכמיטאג

  ? רעכן אויס אללע מצות וואס מען מוז מקיים זיין ליל הסדר.יב
, אפיקומן, הלל, ברכות המזון, ט"סעודת יו, מרור, מצה, נטילת ידים, סיפור יציאת מצרים,  כוסות'ד, קידוש

  .כיבוד אב ואם

פון וויא ? נט אויסידיש פונקט ווי מען לערא דארף מען ביי קדש זאגען אללעס אויף .יג
  ?ווייסט מען

  .מען טאר נישט פארפעלן גארנישט אזוי ווי דע מעשה פון שפאלער זיידע

  ?ושעהי' אליעזר און ר'  פארוואס דערציילט דע הגדה דע מעשה פון ר.יד
  .פון דארט זעט מען אז אפילו חכמים ונבונים דארפן אויך דערציילן סיפור יציאת מצרים

  . ווייל זי האבן דערציילט ביז אינדערפרי, אז כל המרבה הרי זה משובחאון אויך מיר זעהן 



 ד"בס

  

רחץ אזויווי ו סעודה זאגט מען רחצה אין נישט י פארוואס ווען מען וואשט זיך צו ד.טו
  ?ביי כרפס

א גאנצע )  א-. איז פינעף צו מרמז זיין אז ביי דע מצוה פון נטילת ידים צו דע סעודה איז דא פינעף הלכות' ה

  .טריקענע הענט) ה. ריינע וואסער) ד. כח האדם) ג. א רביעית) ב. לי או קיין פגםכ

  ? פון וויא לערנט מען ארויס די פיר כוסות .טז
  .ולקחתי, וגאלתי, והצלתי, והוצאתי

  ? פארוואס גיסט מען אן א כוס של אליהו.יז
ס און דאס וועט אליהו ענטפערן ווען ווייל שטייט אויך והבאתי איז דא דעות אז מען דארף אפשר א פינפטע כו

  .און אליהו וועט זיין דער מבשר, י"און וויא באלד והבאתי מיינט אריין ברענגען קיין א, משיח וועט קומען

  ? וויפיל מאהל זאגט מען הלל דער ערשטער טאג פסח.יח
  . שחרית– סדר –ביי מעריב , דריי מאהל

  ?ן מתן תורתינו וואס זאגט מען פסח סוכות זאגט מען זמן שמחתנו שבועות זמ.יט
  .זמן חרותנו

  ? וועלכע תפילה זאגט מען ביי מוסף פון פסח.כ
  )הוסבר כל הענין של טל שצריכים לקיום העולם. (תפילת טל

  ? וואס זאגט מען ביי שמונה עשרה פון מעריב דער ערשטא טאג חול המועד.כא
  .ותן ברכה

  ?ב פון חול המועד פסח וועלכע מצוה הייבט מען אן נאך מערי.כב
  .ספירת העומר

  ? וויא אזוי הייסט דע זיבעטע טאג פסח.כג
  .שביעי של פסח

  ? וואס מוז יעדער יונגעל טוהן יעדען טאג חול המועד.כד
  .דאווענען שיין זאגן הלל לערנען יעדען טאג

  

  

  :סיפורים

 איז בטל געווארן דורך א שר א רשע וואס האט געבעטן אי ריזיגע סכום געלט פון יודען דע גזירה 
  ...ל ביי שריפת חמץ"ל זציבאאהרן מטשרנ' ק ר"הרה

ער איז געבליבן , שמעון דייטש איז געפארן קיין לובלין צום חוזה אויף פסח' א סיפור ווי החסיד ר 
 אין דער חוזה האט איבער געחזרט ביים סדר נאכט מיט רוח הקודש ביי, שטעקן אין שטאט אחוב

  :ב דרייצעך א דייטש באחוב"חש בא" עדך"די ווערטער דצ

  

  :דברי תורה

אזוי ווי פה סח ווייל די יידען זענען געוועהן אין מצרים איז ? נאך א טעם פארוואס הייסט פסח  
געוועהן אויך דע רעדן אין גלות דורך דע שווערע ארבעט וועגן דעם איז דע גאולה פון דעם אנגערופן 

  .פה סח דער מויל רעדט

ז אי מצה ,ז א פיצלין חמץ אודער חילוק פון מצה א .אפילו א פיצעלע ברעקל) במשהו(סור חמץ איז א 
  . איז א פיצל' האון א' חא  דער חילוק פון ',ז א חין חמץ או א'א ה

  

  ן פרייליכן פסח'ַא כשר

  המלמד
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  שאלות לחג הפסח
  ?" שבת הגדול"מדוע נקרא השבת שלפני פסח . א
במצרים שלקחו כל אחד שה לפסחו וקשרו אותו על רגלי המיטה ליד פסח הבית י "ש הנס הגדול שנעשה לבנ"ע

הנס שלא יכלו להרע ' והמצריים חרקו בשיניהם על הבזיון שנעשה לאליליהם שישראל לוקחים אותם לפסח והי
  .להם

  ?מהו קמחא דפסחא שנוהגים לתת לפני פסח . ב
  .ם לערוך הסדר ולספר ביציאת מצרים ברוב שמחהשנותנים ממון לעניים לקנות כל צרכי פסח שיוכלו גם ה

  ? מה הן שמותיו של החג ומה טעם שמות הללו . ג
  . י במצרים"ה על בתי בנ"ש שפסח הקב"וע, ש שחיטת קרבן פסח"ע: חג הפסח
  .כי בו יצאנו ממצרים: זמן חרותינו: ובתפילה מופיע עוד שם, ש המצות שאוכלים"ע: חג המצות

  ?ומהו מים שלנו , ן מצותעם איזה מים אופי. ד
  .דהיינו מים שעבר עליהם הלילה לאחר שאיבתם מן הנהר או מן המייען, מים שלנו

  ? ובמה בודקים , מתי זמן בדיקת חמץ. ה
ובודקין לאור של נר שעוה ואין ) לילה אחד לפני פסח(ד "בליל י, שהיא שעה שבני אדם מצויים בבתיהם, בלילה

שהוא מתיירא שלא ישרוף בו הבית ויהא טרוד ביראה זה ולא יבדוק יפה ומברך לפני ) הבדלה(בודקין בנר אבוקה 
  .ואחר הבדיקה מבטלים ומפקירים החמץ שיהא חשוב כמו עפר ולמחרתו שורפים אותו" על ביעור חמץ"הבדיקה 

  ?מדוע מתענים הבכורים בערב פסח . ו
  .ום מסכת ואוכלים עם המסיים בסעודת מצוהזכר לנס שניצולו ממכת בכורות ונהגו שהבכורים משתתפים בסי

  ?צ "פ אחה"ומה עושים הילדים בער, מה עושים בערב פסח בחצות היום. ז
ק היה קיים והילדים ישנים כדי שיוכלו להיות "אופין מצות מצה וזה הזמן של הקרבת קרבן פסח בזמן שביהמ

  . ערים לליל הסדר

  ? שתים כבכל סעודות שבת ורגל משום מה לוקחים שלוש מצות לליל הסדר ולא. ח
  .מפני שצריך לחלק את המצה האמצעית לשנים והשנים ללחם משנה

  ?מדוע שותים ארבע כוסות בפסח . ט
  .ומכינים כוס לאליהו הנביא כנגד והבאתי, ולקחתי, וגאלתי, והצלתי, והוצאתי: לשונות של גאולה' כנגד ד

   ?כיצד קוראים קריאת שמע שעל המיטה בליל פסח. י
  .פרשה ראשונה וברכת המפיל כי זה ליל שמורים

  ?כמה פעמים אומרים הלל בחג הראשון של פסח . יא
  .ט ביום"ביו, ג, בעריכת הסדר, ב, ט בבית המדרש"בליל יו, א, שלושה פעמים

  ?איזה תפילה מיוחדת אומרים בתפילת מוסף . יב
  ".ותן ברכה"אומרים ט "וממוצאי יו" מוריד הטל"ממוסף מתחילים לומר , תפילת טל

  ?ט הראשון של פסח "איזה מצוה מתחילים במוצאי יו. יג
  .וצריך להשגיח שלא להחסיר אפילו לילה אחד לספור, לספור ספירת העומר

  ?ואיזה סימן נתנו בו , באיזה ימים אינו יכול לחול החג. יד
  ".ו פסח"לא בד"וסימן נתנו בו , ום שישיי, יום רביעי, יום שני: חג הפסח אינו יכול לחול באחד משלושה ימים אלו
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