
D_18343 

Four Questions Haggadah 
By Rabbi Moshe Wolin 

 
Grade Level: Elementary, Middle School 
 
Description: 
This is a straightforward Haggadah Shel Pesach which utilizes the four 
questions, “what”, “where”, “when” and “why” to elucidate Haggadah-basics and 
includes some beautiful divrei Torah as well.  This Haggadah features the 
complete Hebrew text and includes instructions in both English and Hebrew. 
Three versions of the Four Questions Haggadah have been provided: fill-in-the-
blank with pictures, fill-in-the-blank without pictures and a Haggadah without 
blanks or pictures (which can be used as an answer key). Please note that all 
versions of the Haggadah contain shem Hashem and must be treated 
accordingly. 
 
Variations:  
During years in which you do not have enough time for students to fill in the 
blanks, use the version with the answers included. Of course, if you have some 
time available, but not enough for the complete fill-in-the-blank version, you can 
combine the two booklets so that students still have some blanks to fill in, just not 
as many. 
 



 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

בדיקת                                                  
 חמץ

 

נּו  נּו ְּבִמְצֹוָתיו, ְוִצָּוֽ ֶל ָהעֹוָלם, ֲאֶׁשר ִקְּדָׁשֽ ינּו ֶמֽ ֽהֵ ָּברּו ַאָּתה ְיָי ֱא
 ַעל ִּבעּור ָחֵמץ.

 

ָּכל ֲחִמיָרא ַוֲחִמיָעא ְּדִאָּכא ִבְרׁשּוִתי, ְּדָלא ֲחִמֵּתּה ּוְדָלא ִבַעְרֵּתּה 
ְעָנא ֵלּה, ִלָּבֵטל ְוֶלֱהֵוי ֶהְפֵקר ְּכַעְפָרא ְדַאְרָעא.ּוְדלָ  א ְיַדֽ  

What? 
What are we doing? We are searching for 
any pieces of chometz that are the size of 

cheerios that one might come to eat. 

What do we say after the Bedika? We are 
being mevatel any chametz we don’t know 

about. 

What do we check with? A candle or a 
flashlight. 

When? 
When do we do the Bedika? Right after 

 That way people will be צאת הכוכבים.
home and the light shines the best. 

Why? 
Why do we have to clean the house out and 
be Mevatel? The Torah says 3 Mitzvos. One is 
 .no chometz can be seen in the house ,לא יראה

The second is לא ימצא, no chometz can be 
found in the house. The third is the positive 
mitzvah of tashbisu, you should get rid of all 

chometz.   

Why do some people leave ten pieces? It’s an 
old minhag to make sure they find 

something. If you don’t find anything it’s also 
okay. 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ביעור חמץ

 

ָּכל ֲחִמיָרא ַוֲחִמיָעא ְּדִאָּכא ִבְרׁשּוִתי, ַּדֲחִזֵּתּה ּוְדָלא ֲחִזֵּתּה, 
ַּדֲחִמֵּתּה ּוְדָלא ֲחִמֵּתּה, ְּדִבַעְרֵּתּה ּוְדָלא ִבַעְרֵּתּה, ִלָּבֵטל ְוֶלֱהֵוי 

ְדַאְרָעא.ֶהְפֵקר ְּכַעְפָרא   

 

 

 

 

What? 
What are we doing? We are completing the 
Mitzva of tashbisu, destroying any chometz 

we may own. Then we make another 
bittul, getting rid of all of the chometz, in 

case we missed anything. 

 

Where? 
Where does it say this in the Torah? In 

Parshas Bo the Torah tells us Tashbisu, to 
destroy all the Chometz from our house. 

When? 
When do we have to complete this by? Before 

the end of the fifth hour, because after that the 
Chometz becomes אסור בהנאה and it is not yours 

to get rid of. 

Why? 
Why do we specifically can use a fire? There is 
a machlokes in the mishna whether a fire has 
to be used. In order to fulfill all opinions, we 

use a fire. 

Why do some people burn their Lulavim now? 
Because one mitzva was done with them, we 

try to do another. 

 

 

Where? 
Where do we search? Any place that we 
might have brought Chometz. Especially 
if there are little kids who eat chometz 

all over the place. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ַקֵּדש

 ְּבַׁשָּבת ַמְתִחיִלין

On Shabbos start: 

ַוְיִהי ֶעֶרב ַוְיִהי ֹבֶקר יֹום ַהִּׁשִּׁשי. ַוְיֻכּלּו ַהָׁשַמִים ְוָהָאֶרץ ְוָכל ְצָבָאם. ַוְיַכל 
ִהים ַּביֹום ַהְּׁשִביִעי ְמַלאְכּתֹו ֲאֶׁשר ָעָׂשה ַוִּיְׁשֹּבת ַּבי ֹום ַהְּׁשִביִעי ִמָּכל ֱא

ִהים ֶאת יֹום ַהְּׁשִביִעי ַוְיַקֵּדׁש אֹותֹו ִּכי בֹו  ְמַלאְכּתֹו ֲאֶׁשר ָעָׂשה. ַוְיָבֶר ֱא
ִהים ַלֲעׂשֹות  .ָׁשַבת ִמָּכל ְמַלאְכּתֹו ֲאֶׁשר ָּבָרא ֱא

 :ַּבחֹול ַמְתִחיִלין

During the week start: 

ּבֹוַתיַסְבִרי ָמָרָנן ְוַרָּבָנן ְורַ   

ֵהינּו ֶמֶל ָהעֹוָלם ּבֹוֵרא ְּפִרי ַהָגֶפן  .ָּברּו ַאָּתה ְיָי ֱא

What? 
What are we doing? A Mitzva derabanan of 

making Kiddush. If it’s Shabbos, it is a 
Mitzva medioraisa. This is also the one of 

the four cups which is a Mitzva derabanan 
and has to be drunk leaning. If forgotten, 

we don’t do it again. 

When? 
When is the earliest we can 

make Kiddush? Not before  צאת

 because it is one of the ,הכוכבים
four cups. We cannot make 

early Yom Tov. 



ֵהינּו ֶמֶל ָהעֹוָלם, ֲאֶׁשר ָּבַחר ָּבנּו ִמָּכל ָעם ְורֹוְמָמנּו ִמָּכל  ָּברּו ַאָּתה ְיָי ֱא
ֵהינּו ְּבַאהֲ  ָבה (ְּבַׁשָּבת: ַׁשָּבתֹות ָלׁשֹון ְוִקְּדָׁשנּו ְּבִמְצֹוָתיו. ַוִּתֶּתן ָלנּו ְיָי ֱא

ִלְמנּוָחה ּו)מֹוֲעִדים ְלִׂשְמָחה, ַחִּגים ּוְזַמִּנים ְלָׂשׂשֹון, ֶאת יֹום (ַהַּׁשָּבת ַהֶזה 
ְוֶאת יֹום) ַחג ַהַּמּצֹות ַהֶּזה, ְזַמן ֵחרּוֵתנּו (ְּבַאֲהָבה), ִמְקָרא ֹקֶדׁש, ֵזֶכר 

אֹוָתנּו ִקַּדְׁשָּת ִמָּכל ָהַעִּמים, (ְוַׁשָּבת) ִליִציַאת ִמְצָרִים. ִּכי ָבנּו ָבַחְרָּת וְ 
ּומֹוֲעֵדי ָקְדֶש (ְּבַאֲהָבה ּוְבָרצֹון,) ְּבִׂשְמָחה ּוְבָׂשׂשֹון ִהְנַחְלָּתנּו. ָּברּו ַאָּתה 

 .ְיָי, ְמַקֵּדׁש (ַהַּׁשָּבת ְו)ִיְׂשָרֵאל ְוַהְּזַמִּנים

 

 :ְּבמֹוָצֵאי ַׁשָּבת מֹוִסיִפין

On Motzai Shabbos we add: 

ֵהינּו ֶמֶל ָהעֹוָלם, ּבֹוֵרא ְמאֹוֵרי ָהֵאׁש  .ָּברּו ַאָּתה ְיָי ֱא

ֵהינּו ֶמֶל ָהעֹוָלם ַהַּמְבִּדיל ֵּבין ֹקֶדׁש ְלֹחל, ֵּבין אֹור  ָּברּו ַאָּתה ְיָי ֱא
, ֵּבין ִיְׂשָרֵאל ָלַעִּמים, ֵּבין יֹום ַהְּׁשִביִעי ְלֵׁשֶׁשת ְימֵ  י ַהַּמֲעֶׂשה. ֵּבין ְלחֶׁש

ְקֻדַּׁשת ַׁשָּבת ִלְקֻדַּׁשת יֹום טֹוב ִהְבַּדְלָּת, ְוֶאת יֹום ַהְּׁשִביִעי ִמֵּׁשֶׁשת ְיֵמי 
. ָּברּו  ַהַּמֲעֶׂשה ִקַּדְׁשָּת. ִהְבַּדְלָּת ְוִקַּדְׁשָּת ֶאת ַעְּמ ִיְׂשָרֵאל ִּבְקֻדָּׁשֶת

ֹקֶדׁשַאָּתה ְיָי ַהַּמְבִדיל ֵּבין ֹקֶדׁש לְ  . 

ֵהינּו ָהעֹוָלם, ֶׁשֶהֱחָינּו ְוִקְּיָמנּו ְוִהִּגיָענּו ַלְּזַמן ַהֶזה ֶמֶל ָּברּו ַאָּתה ְיָי ֱא  

 .ׁשֹוֶתה ֹרב ּכֹוס ַהַיִין ְּבַהָסָּבה

Make sure to drink at least all or most of the cup. If that’s too much, then all or 
most of a revi’is. The cup has to hold at least a revi’is which is 3.3 oz according to 

Reb Moshe and 5.3 oz according to the Chazon Ish. 

Why? 
Why did Chazal institute 4 cups? To 
remember the four words used when 

Hashem promised to redeem us  ,והצאתי, ולקחתי

 וגאלתי, והצלתי
 

Where? 
Where does it say this in the Torah? In 

Parshas Yisro the Torah tells us zachor, to 
remember the Shabbos. Where must it be 

made? In the place where the seuda will be 
eaten. 



 

 

 

 

 

 ּוְרַחץ
 

 ."נֹוְטִלין ֶאת ַהָיַדִים ְוֵאין ְמָבְרִכין "ַעל ְנִטיַלת ָיַדִים
We wash our hands, but do not make a Bracha. 

 
 

סַּכְרּפַ   
 

 :טֹוְבִלין ַּכְרַּפס ָּפחֹות ִמְּכַזִית ְּבֵמי ֶמַלח, ּוְמָבְרִכין

We dip the Karpas in salt water and make a Bracha. One should have in mind for 
the Maror and not eat a kzayis. We do not lean. 

ֵהינּו ֶמֶל ָהעֹוָלם, ּבֹוֵרא ְּפִרי ָהֲאָדָמה ָּברּו ַאָּתה ְיָי ֱא . 

 

 

 

Where? 
Where does it say this in the Torah? In 
Parshas ______ the Torah tells us _________ 

What? 
What are we about to do? The next 2 

steps of the Seder. Wash our hands before 
we eat something dipped in a liquid. 

When? 
Why are we doing this now? To get the kids 

involved. 

Why? 
Why salt water? To remember the tears. 

Why is it called Karpas? It signified the idea of 
 .working 600,000   ס' פרך

Where? 
Where is this whole idea 

mentioned? In the Mishna in 
Pesachim. 

 



 

 
 ַיַחץ

 
ַּבַעל ַהַּבִית ִיְבַצע ֶאת ַהַּמָּצה ָהֶאְמָצִעית 

  .ִלְׁשַּתִים ּוַמְצִּפין ֶאת ַהֵחִצי ַהָגדֹול ַלֲאִפיקֹוָמן
The head of the household breaks the 

middle Matza and hides the bigger piece 
for Afikomen. 

 

 

 ַמִּגיד
ת ַהַּמּצֹות, ַמְגִּביַה ֶאת ַהְּקָעָרה ְואֹוֵמר ְּבקֹול ָרםאֶ ְמַגֶּלה  : 

We uncover the matza, raise the seder plate, and say out loud: 

ָהא ַלְחָמא ַעְנָיא ִדי ֲאָכלּו ַאְבָהָתָנא ְּבַאְרָעא ְדִמְצָרִים. ָּכל ִדְכִפין ֵייֵתי 
ָהַׁשָּתא ָהָכא, ְלָׁשָנה ַהָּבָאה ְּבַאְרָעא  .חְוֵייֹכל, ָּכל ִדְצִרי ֵייֵתי ְוִיְפסַ 

 .ְדִיְׂשָרֵאל. ָהַׁשָּתא ַעְבֵדי, ְלָׁשָנה ַהָּבָאה ְּבֵני חֹוִרין

What? 
What are we about to do? We are splitting the 

middle Matza, taking the smaller piece to 
remind us of lechem oini, poor man’s bread. 

What do we say afterwards? An invitation for 
the needy and hungry to come. 

When? 
Why is this done right now? Because one of the 
Peshatim in lechem oini is the bread we say a 
lot of things on. Therefore, we break it now as 
we are about to begin the Mitzva doiraisa of 

 והגדת לבנך

Where? 
Where do we put the Afikomen? Off the table. 

Since it’s the bigger piece, it would be 
embarrassed if we didn’t use it for hamoitzi. 

Where is the number of years the yidden 
worked very hard hinted to? The first letter of 

the first 8 words equals 117 



 

 :ֵמִסיר ַהְּקָעָרה ֵמַעל ַהֻּׁשְלָחן, מֹוְזִגין כֹוס ֵׁשִני ְוַכאן ַהֵּבן אֹו ֶאָחד ִמן ַהְמֻסִּבים ׁשֹוֵאל

We remove the plate from the table, pour the second cup, and someone present 
asks: 

 ?ַמה ִּנְּׁשַּתָנה ַהַּלְיָלה ַהֶּזה ִמָּכל ַהֵּלילֹות

ֻּכּלֹו ַמָּצה -ֶׁשְּבָכל ַהֵּלילֹות ָאנּו אֹוְכִלין ָחֵמץ ּוַמָּצה, ַהַּלְיָלה ַהֶּזה  ! 

ְיָלה ַהֶּזה ָמרֹורַהּלַ  -ֶׁשְּבָכל ַהֵּלילֹות ָאנּו אֹוְכִלין ְׁשָאר ְיָרקֹות,  ! 

ַהַּלְיָלה ַהֶּזה ְׁשֵּתי  -ֶׁשְּבָכל ַהֵּלילֹות ֵאין ָאנּו ַמְטִּביִלין ֲאִפילּו ַּפַעם ֶאָחת, 
 !ְפָעִמים

ַהַּלְיָלה ַהֶּזה ֻּכָּלנּו  -ֶׁשְּבָכל ַהֵּלילֹות ָאנּו אֹוְכִלין ֵּבין יֹוְׁשִבין ּוֵבין ְמֻסִּבין, 
 !ְמֻסִּבין

 

ָעָרה ַעל ַהֻּׁשְלָחן. ַהַמצֹות ִּתְהֶייָנה ְמֻגּלֹות ִּבְׁשַעת ֲאִמיַרת ַהַהָּגָדהְּק ֵמִניַח ֶאת הַ  . 

We put the plate back on the table. The Matzos should be uncovered as we say the 
Hagada. 

Why? 
Why in Aramaic? The Belzer Rebbe explained, that Hashem Himself is at the Seder so we 
can say it in Aramaic even though the Malachim don’t understand it. Another reason is 

that this is not part of the main Hagada and was added many years later. 

Why do we say דכפין, hungry, by the meal, and דצריך, who needs, by the Pesach? The meal 
is eaten when we are hungry, but the Pesach has to be eaten when we are satisfied. 



 

ֲעָבִדים ָהִיינּו ְלַפְרֹעה 
ְּבִמְצָרִים, ַוּיֹוִציֵאנּו ְיָי 

ֵהינּו מִ  ם ְּבָיד ּׁשָ ֱא
ֲחָזָקה ּוִבְזרֹוַע ְנטּוָיה. 

ְוִאּלּו לֹא הֹוִציא 
ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ֶאת 

ֲאבֹוֵתינּו ִמִּמְצָרִים, 
ֲהֵרי ָאנּו ּוָבֵנינּו ּוְבֵני 

ָבֵנינּו ְמֻׁשְעָּבִדים ָהִיינּו 
ְלַפְרֹעה ְּבִמְצָרִים. ַוֲאִפילּו 

ֻּכָּלנּו ֲחָכִמים, ֻּכָּלנּו 
, ֻּכָלנּו ְזֵקִנים, ֻּכָלנּו םיְנבֹונִ 

יֹוְדִעים ֶאת ַהּתֹוָרה, ִמְצָוה 
ָעֵלינּו ְלַסֵּפר ִּביִציַאת 
ִמְצַרִים. ְוָכל ַהַּמְרֶּבה 
ְלַסֵּפר ִּביִציַאת ִמְצַרִים 

 .ֲהֵרי ֶזה ְמֻׁשָּבח

 

 

 

What? 
What was this conversation about? The Torah tells us that 
you should tell your son. Therefore, the son asks and the 

father answers. 

What is the answer? The question was that this night is full 
of contradictions. Matza and leaning represent freedom and 
Maror and Karpas represent slavery. The answer is that we 
are remembering both: that we were slaves and Hashem 

freed us.  

What was  תנהנשמה  like in the times of the 3 ?בית המקדש of 
them are the same. Instead of the question of leaning, they 

would ask why on this night we only eat roasted meat. 

When? 
When does this Mitzva of 

telling your sons apply? On 
pesach night.  

Why? 
Why do we say if Hashem never took us out we would 

still be slaves? Surely, we would have gotten out at some 
point?! The Brisker Rav answers that though we might 
have escaped, we still would have been slaves. The only 
way we would remove the name of slaves is by Hashem 

overpowering Paroh to the point he freed us. 

Why is it so praiseworthy to spend more time talking 
about יציאת מצרים? The Mahram Shik compares it to 

someone whose shipment of goods was almost stolen by 
thieves but at the last moment was saved by a miracle. 
The more expensive the goods were, the more grateful 
he’ll be and the more he’ll talk about it.  So too over 
here; the more we talk about leaving Mitzrayim, the 

more we’re showing how precious becoming servants of 
Hashem is to us. 

 

Where? 
Where does it say this 

Mitzva? It is in the 
Torah.  



 

 

 

 

 

ֲעַזְרָיה ְוַרְּבי ֲעִקיָבא  ןַמֲעֶׂשה ְּבַרִּבי ֱאִליֶעֶזר ְוַרִּבי ְיהֹוֻשַע ְוַרִּבי ֶאְלָעָזר ּבֶ 
ְוַרִּבי ַטְרפֹון ֶשָהיּו ְמֻסִּבין ִּבְבֵני ְבַרק, ְוָהיּו ְמַסְּפִרים ִּביִציַאת ִמְצַרִים ָּכל 
אֹותֹו ַהַּלְיָלה ַעד ֶׁשָּבאּו ַתְלִמיֵדיֶהם ְוָאְמרּו ָלֶהם: ַרּבֹוֵתינּו, ִהִּגיַע ְזַמן 

 .ְקִריַאת ְׁשַמע ֶׁשל ַׁשֲחִרית

 

 

 

 

 

ָאַמר ַרִּבי ֶאְלָעָזר ֶּבן ֲעַזְרָיה: ֲהֵרי ֲאִני ְכֶבן ִׁשְבִעים ָׁשָנה, ְולֹא ָזִכיִתי 
ֶׁשֵּתָאֵמר ְיִציַאת ִמְצַרִים ַּבֵּלילֹות ַעד ֶׁשְּדָרָׁשּה ֶּבן זֹוָמא: ֶׁשֶּנֱאַמר, ְלַמַען 

, יְ  ַהָיִמים, ָּכל  -י ַחֶּיי מֵ ִּתְזֹּכר ֶאת יֹום ֵצאְת ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ֹּכל ְיֵמי ַחֶּיי
ָהעֹוָלם ַהֶּזה, ֹּכל ְיֵמי  -ַהֵּלילֹות. ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים: ְיֵמי ַחֶּיי  -ְיֵמי ַחֶּיי 

ְלָהִביא ִלימֹות ַהָמִׁשיחַ  -ַחֶּיי  . 

 

 

What? 

What were they talking about a whole night? It 
only takes an hour or two to say over the story? 
The מעשה נסים explains that they loved Hashem so 
much, that they went through every detail of the 
story to show Hashem’s love and mercy in even 

the most tiniest details. 

When? 
Isn’t the Mitzva of סיפור יציאת מצרים at night? 
The Zman of Krias Shema is until 3 hours 
into the day? Why were they still telling it? 
The Brisker Rav explains that included in 
the Mitzva is not the story but also the 

Halachos of Pesach night. That mitzva can 
also go into the day because it’s the mitzva 

of .תלמוד תורה 

Where? 
Where did this story happen? In Bnei Brak after the churban. Even though they had just gone 
through a terrible tragedy, they still spent the whole night talking about leaving mitzrayim.  

Why do we mention this story now? We just mentioned that even if we are all wise we still do 
the mitzvah, and that the more we do the more praiseworthy it is. So we bring a tory showing 

this point.  The biggest chochamim talking about leaving mitzrayim the whole night. 

 

Why? 
In this paragraph, we talk about the Mitzva of mentioning leaving mitzrayim every night. Why 
do we talk about that on Pesach night and why right now? We mentioned before that even the 

biggest chochomim have to say over the story. In this paragraph we show this point. The 
chochmim say that even during the times of mashiach we will mention leaving mitzrayim. At 
that time everyone will know the truth. So we see that even if we are wise and we know the 

whole story, we are still obligated in this special mitzvah. 



 

 

 

 

 

ָּברּו  ,ָּברּו ַהָּמקֹום, ָּברּו הּוא. ָּברּו ֶׁשָּנַתן ּתֹוָרה ְלַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל
ְּכֶנֶגד ַאְרָּבָעה ָבִנים ִּדְּבָרה ּתֹוָרה. ֶאָחד ָחָכם, ְוֶאָחד ָרָׁשע, ְוֶאָחד .הּוא

 .ָּתם, ְוֶאָחד ֶׁשֵאינֹו יֹוֵדַע ִלְׁשאֹול

ָחָכם ָמה הּוא אֹוֵמר? ַמה ָהֵעדֹות ְוַהֻחִּקים ְוַהִמְׁשָּפִטים ֲאֶׁשר ִצָּוה ְיָי 
ֵהינּו ֶאְתֶכם? ְוַאף ַאּתָ  ֱאָמר לֹו ְּכִהְלכֹות ַהֶּפַסח: ֵאין ַמְפִטיִרין ַאַחר  הֱא

 .ַהֶּפַסח ֲאִפיקֹוָמן

ְולֹא לֹו. ּוְלִפי  -ָרָׁשע ָמה הּוא אֹוֵמר? ָמה ָהֲעֹבָדה ַהּזֹאת ָלֶכם? ָלֶכם 
ֶׁשהֹוִציא ֶאת ַעְצמֹו ִמן ַהְּכָלל ָּכַפר ְּבִעָּקר. ְוַאף ַאָּתה ַהְקֵהה ֶאת ִשָּניו 

ְולֹא לֹו. ִאיּלּו ָהָיה  -: ַּבֲעבּור ֶזה ָעָׂשה ְיָי ִלי ְּבֵצאִתי ִמִּמְצָרִים. ִלי ֹוֶוֱאֹמר ל
 .ָׁשם, לֹא ָהָיה ִנְגָאל

ָּתם ָמה הּוא אֹוֵמר? ַמה ּזֹאת? ְוָאַמְרָּת ֵאָליו: ְּבֹחֶזק ָיד הֹוִציָאנּו ְיָי 
 .ִמִּמְצָרִים, ִמֵּבית ֲעָבִדים

ַאְּת ְּפַתח לֹו, ֶׁשֶּנֱאַמר: ְוִהַּגְדָּת ְלִבְנ ַּביֹום ַההּוא  -ל ֹוְוֶׁשֵאינֹו יֹוֵדַע ִלְׁשא
 .ֵלאֹמר, ַּבֲעבּור ֶזה ָעָׂשה ְיָי ִלי ְּבֵצאִתי ִמִּמְצָרִים

 

 

 

What? 
What are we doing now? We just mentioned that everyone 

has to do this Mitzva. Now we say that the Torah covered us, 
providing us with an answer for every child. 

R’ Chaim Soloveichik used to point out that in every other 
subject, different books are needed for every age group. But, 

Le’havdil, with Torah, the same Torah that the biggest 
tzaddik learns from is the same Torah that the youngest child 

uses. Torah covers everyone! 

When? 
When was the Torah given? 

The year 2448. 

 

Where? 
Where are these questions and answers said? In 4 different places. 3 of them are prefaced with a 
question from the son, and the fourth is a statement from the father which refers to the son who 

doesn’t know how to ask. 
Why? 

Why is the Rasha’s question so bad? The Chacham also says you in his question? The Vilna Goan 
answers that the Chacham says elokeinu, our hashem, so he included himself as opposed to the rasha. 



 

ָיכֹול ֵמרֹאׁש ֹחֶדׁש, ַּתְלמּוד לֹוַמר 
ַּביֹום ַההּוא, ִאי ַּביֹום ַההּוא ָיכֹול 

ַּבֲעבּור  ִמְּבעֹוד יֹום, ַּתְלמּוד לֹוַמר
ַּבֲעבּור ֶזה לֹא ָאַמְרִּתי ֶאָלא  -ֶזה 

ְּבָׁשָעה ֶׁשֵּיׁש ַמָּצה ּוָמרֹור ֻמָּנִחים 
 .ְלָפֶני

ִמְּתִחָּלה עֹוְבֵדי ֲעבֹוָדה ָזָרה ָהיּו ֲאבֹוֵתינּו, ְוַעְכָׁשיו ֵקְרָבנּו ַהָּמקֹום 
ַלֲעֹבָדתֹו, ֶׁשֶּנֱאַמר: ַויֹאֶמר ְיהֹוֻשַע ֶאל ָּכל 

ֵהי ִיְׂשָרֵאל: ְּבֵעֶבר  ָהָעם, ֹּכה ָאַמר ְיָי ֱא
ַהָּנָהר ָיְׁשבּו ֲאבֹוֵתיֶכם ֵמעֹוָלם, ֶּתַרח ֲאִבי 

ִהים  ַאְבָרָהם ַוֲאִבי ָנחֹור, ַוַּיַעְבדּו ֱא
ֲאֵחִרים. ָוֶאַּקח ֶאת ֲאִביֶכם ֶאת ַאְבָרָהם 

ֵמֵעֶבר ַהָּנָהר ָואֹוֵל אֹותֹו ְּבָכל ֶאֶרץ ְּכָנַען, 
ה ֶאת ַזְרעֹו ָוֶאֵּתן לֹו ֶאת ִיְצָחק, ָוֶאֵּתן ּבֶ ָוַאְר 

ְלִיְצָחק ֶאת ַיֲעֹקב ְוֶאת ֵעָׂשו. ָוֶאֵּתן ְלֵעָׂשו 
ֶאת ַהר ֵּׂשִעיר ָלֶרֶׁשת ֹאתֹו, ְוַיֲעֹקב ּוָבָניו 

 .ָיְרדּו ִמְצָרִים

ָּברּו ׁשֹוֵמר ַהְבָטָחתֹו ְלִיְׂשָרֵאל, ָּברּו 
הּוא ִחַּׁשב ֶאת  הּוא. ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו

ַהֵּקץ, ַלֲעׂשֹות ְּכַמה ֶּׁשָאַמר ְלַאְבָרָהם 
ָאִבינּו ִּבְבִרית ֵּבין ַהְּבָתִרים, ֶׁשֶּנֱאַמר: ַוּיֹאֶמר ְלַאְבָרם, ָיֹדע ֵּתַדע ִּכי ֵגר 

ִיְהֶיה ַזְרֲע ְּבֶאֶרץ לֹא ָלֶהם, ַוֲעָבדּום ְוִעּנּו ֹאָתם ַאְרַּבע ֵמאֹות ָׁשָנה. ְוַגם 
ַהּגֹוי ֲאֶׁשר ַיֲעֹבדּו ָּדן ָאֹנִכי ְוַאֲחֵרי ֵכן ֵיְצאּו ִּבְרֻכׁש ָּגדֹול תאֶ  . 

What? 
What hint is there in this next paragraph 

for how many Mitzvos we do Pesach 
night? The word zeh, which equals 12. 4 

cups, Charoses, Karpas, two dippings, 
Hamotzei, Mazta, Maror, and Korech. 

When? 
When were our forefathers idol 

worshippers? Before Avraham. Why 
mention this now? To show that even 

at our worst, we were looking to 
grow and were ready to work. That’s 

why it says idol worshippers, and 
Avraham was able to channel that 
devotion in the right direction. As 

opposed to nowadays, when everyone 
just want to enjoy life and not work. 

Where? 
Where do we see the promise 

kept? When Hashem took out the 
jewish people at the exact time 

and with a lot of money. 

Why? 
Why is it a big deal that Hashem kept his promise; aren’t we 
all suppose to? Hashem didn’t tell avraham which child the 

chosen people would come from. So we are thanking Hashem 
for making his promise come true for the jewish people. 



 .ְמַכֶּסה ֶאת ַהַּמּצֹות ּוַמְגִּביַה ֶאת ַהּכֹוס

We cover the Matza and pick up the cups. 

 

ְוִהיא ֶׁשָעְמָדה ַלֲאבֹוֵתינּו ְוָלנּו! ֶׁשּלֹא ֶאָחד ִּבְלָבד 
ּלֹוֵתנּו, ֶאָּלא ֶׁשְּבָכל ּדֹור ָודֹור כַ ָעַמד ָעֵלינּו לְ 

עֹוְמִדים ָעֵלינּו ְלַכּלֹוֵתנּו, ְוַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא 
 .ַמִּציֵלנּו ִמָּיָדם

 .ַיִּניַח ַהּכֹוס ִמָידֹו ִויַגֶּלה ֶאת ַהַּמּצֹות

Put the cup down and uncover the Matzos. 

ַלֲעׂשֹות ְלַיֲעֹקב  יֵצא ּוְלַמד ַמה ִּבֵּקש ָלָבן ָהֲאַרמִ 
ָאִבינּו. ֶׁשַּפְרֹעה לֹא ָגַזר ֶאָּלא ַעל ַהְּזָכִרים ְוָלָבן 

 ִּבֵּקׁש ַלֲעקֹור ֶאת ַהֹּכל, ֶׁשֶּנֱאַמר: ֲאַרִּמי ֹאֵבד ָאִבי, 

 .ַוֵּיֶרד ִמְצַרְיָמה ַוָּיָגר ָׁשם ִּבְמֵתי ְמָעט, ַוְיִהי ָׁשם ְלגֹוי ָּגדֹול, ָעצּום ָוָרב

ָאנּוס ַעל ִּפי ַהִּדּבּור -ַרְיָמה צְ ַוֵיֶרד מִ  . 

ְמַלֵּמד ֶׁשלֹא ָיַרד ַיֲעֹקב ָאִבינּו ְלִהְׁשַּתֵּקַע ְּבִמְצַרִים ֶאָּלא ָלגּור  -ַוָּיָגר ָׁשם 
ָׁשם, ֶׁשֶּנֱאַמר: ַוּיֹאְמרּו ֶאל ַּפְרֹעה, ָלגּור ָּבָאֶרץ ָּבאנּו, ִּכי ֵאין ִמְרֶעה ַלּצֹאן 

What? 
What is the connection 
between the next two 

paragraphs? We could say 
that there’s no reason to 

thank Hashem when He saves 
us. After all, He’s the one who 

caused it by making us so 
different. So we bring in the 
story of lavan to show that 

even though he was family he 
still tried to kill us. 

Where? 
Where does it say Lavan in this Passuk? It says ארמי? R’ Yaakov Kaminetzky explains that all the 
people in Lavan’s town hated Yaakov. We see this from the fact that they all kept quiet when he 

switched leah for rochel. So it is appropriate to say arami because everyone in Aram hated 
Yaakov. 



, ּכִ  ָכֵבד ָהָרָעב ְּבֶאֶרץ ְּכָנַען. ְוַעָּתה ֵיְׁשבּו ָנא ֲעָבֶדי ְּבֶאֶרץ  יֲאֶׁשר ַלֲעָבֶדי
 .ֹּגֶשן

ְּכַמה ֶּׁשֶּנֱאַמר: ְּבִׁשְבִעים ֶנֶפׁש ָיְרדּו ֲאבֹוֶתי ִמְצָרְיָמה, ְוַעָּתה  -ִּבְמֵתי ְמָעט 
ֶהי ְּככֹוְכֵבי ַהָּׁשַמִים ָלֹרב  .ָׂשְמ ְיָי ֱא

ְמַלֵּמד ֶׁשָהיּו ִיְׂשָרֵאל ְמֻצָּיִנים ָׁשם - יַוְיִהי ָׁשם ְלגֹו . 

ְּכמה ֶּׁשֶּנֱאַמר: ּוְבֵני ִיְׂשָרֵאל ָּפרּו ַוִּיְׁשְרצּו ַוִּיְרּבּו ַוַּיַעְצמּו  -ָּגדֹול, ָעצּום 
 .ִּבְמֹאד ְמֹאד, ַוִּתָּמֵלא ָהָאֶרץ ֹאָתם

 

, ַוִּתְרִּבי ַוִּתְגְּדִלי ַוָּתֹבִאי נְ ְּכַמה ֶּׁשֶּנֱאַמר: ְרָבָבה ְּכֶצַמח ַהָּׂשֶדה  -ָוָרב  ַתִּתי
ַּבֲעִדי ֲעָדִיים, ָׁשַדִים ָנֹכנּו ּוְׂשָעֵר ִצֵּמַח, ְוַאְּת ֵעֹרם ְוֶעְרָיה. ָוֶאֱעֹבר ָעַלִי 

 , ָוֶאְרֵא ִמְתּבֹוֶסֶסת ְּבָדָמִי
ָוֹאַמר ָל ְּבָדַמִי ֲחִיי, ָוֹאַמר 

 .ָל ְּבָדַמִי ֲחִיי

עּו ֹאָתנּו ַהִּמְצִרים רֵ ַוּיָ 
ַוְיַעּנּונּו, ַוִיְּתנּו ָעֵלינּו ֲעֹבָדה 

 .ָקָׁשה

 -ַוָּיֵרעּו ֹאָתנּו ַהִּמְצִרים 
ְּכָמה ֶׁשֶּנֱאַמר: ָהָבה 

ִנְתַחְכָמה לֹו ֶּפן ִיְרֶּבה, ְוָהָיה 
ִּכי ִתְקֶראָנה ִמְלָחָמה ְונֹוַסף 

When? 
When were they 70? When yaakov came down to mitzrayim. When did they grow 

great in numbers? When they had 6 babies at a time. 

Why? 
Why are we compared to seeds? Just as tree can only 
grow once the seed is gone, so too the jewish people 
were only saved when they had reached the bottom.  

Why do we bring a proof that the Mitzrim were bad 
to us from the passuk of הבה נתחכמה לו? R’ Moshe 

Feinstein explains that not only were they bad to us, 
but they planned it. Evil is much worse when it is 

planned. 



ה ִמן ָהָאֶרץלָ ַגם הּוא ַעל ׂשְנֵאינּו ְוִנְלַחם ָּבנּו, ְועָ  . 

ָתם.  -ַוְיַעּנּונּו  ְּכָמה ֶׁשֶּנֱאַמר: ַוָּיִׂשימּו ָעָליו ָׂשֵרי ִמִּסים ְלַמַען ַעֹּנתֹו ְּבִסְב
 .ַוִּיֶבן ָעֵרי ִמְסְּכנֹות ְלַפְרֹעה. ֶאת ִּפֹתם ְוֶאת ַרַעְמֵסס

ַרִים ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל צְ ְּכָמה ֶׁשֶּנֱאַמר: ַוַיֲעִבדּו מִ  -ַוִיְּתנּו ָעֵלינּו ֲעֹבָדה ָקָׁשה 
 .ְּבָפֶר

ֵהי ֲאֹבֵתינּו, ַוִּיְׁשַמע ְיָי ֶאת ֹקֵלנּו, ַוַּיְרא ֶאת ָעְנֵינּו ְוֶאת  ַוִּנְצַעק ֶאל ְיָי ֱא
 .ֲעָמֵלנּו ְוֶאת ַלֲחֵצנּו

ֵהי ֲאֹבֵתינּו  ָהֵהם  םְּכָמה ֶׁשֶּנֱאַמר: ַוְיִהי ַבָּיִמים ָהַרִּבי -ַוִּנְצַעק ֶאל ְיָי ֱא
ַוָּיָמת ֶמֶל ִמְצַרִים, ַוֵּיָאְנחּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ִמן 

ִהים ִמן  ָהֲעבֹוָדה ַוִּיְזָעקּו, ַוַּתַעל ַׁשְוָעָתם ֶאל ָהֱא
 .ָהֲעֹבָדה

ְּכָמה ֶׁשֶּנֱאַמר: ַוִּיְׁשַמע  -ַוִּיְׁשַמע ְיָי ֶאת ֹקֵלנּו 
ִהים ֶאת ִהים ֶאת ַנֲאָקָתם, ַוִּיְזּכֹור ֱא ְּבִריתֹו  ֱא

 .ֶאת ַאְבָרָהם, ֶאת ִיְצָחק ְוֶאת ַיֲעֹקב

זֹו ְּפִריׁשּות ֶּדֶר ֶאֶרץ, ְּכָמה  -ַוַּיְרא ֶאת ָעְנֵינּו 
ִהים ֶאת ְּבני ִיְׂשָרֵאל ַוֵּיַדע  ֶׁשֶּנֱאַמר: ַוַּיְרא ֱא

ִהים  .ֱא

ֵאּלּו  -ְוֶאת ֲעָמֵלנּו 
ַהָּבִנים. ְּכָמה ֶׁשֶּנֱאַמר: 

ִּיּלֹוד ַהְיֹאָרה הַ ָּכל ַהֵּבן 
ַּתְׁשִליֻכהּו ְוָכל ַהַּבת 

 .ְּתַחּיּון

ֶזה ַהְּדַחק,  -ְוֶאת ַלֲחֵצנּו 
ְּכָמה ֶׁשֶּנֱאַמר: ְוַגם 
ֲחִצים ֹאָתם  .ָרִאיִתי ֶאת ַהַּלַחץ ֲאֶׁשר ִמְצַרִים 

What? 
What is the Passuk saying? 
They cried out when Paroh 

died?! They should be happy!  
The Vilna Goan explains that 
as long as there was a king, 
they could only oppress the 

jews within the boundaries of 
the law. That’s why Paroh 
had to conspire with the 

midwives on how to kill the 
boys without the mothers 
realizing. Now that paroh 
died, everyone just went 

crazy not worrying about the 
law. 

Where? 
Where is there a hint to 

Paroh’s cruelty? R’ Gifter says 
from the fact he ordered the 

girls to be kept alive and 
taken care of. He wanted 

them to marry mitzrim so he 
could get the jewish strength 

mixed in to his nation. 



ַוּיֹוִצֵאנּו ְיָי ִמִמְצַרִים ְּבָיד ֲחָזָקה ּוִבְזֹרַע ְנטּוָיה, 
, ּוְבֹאתֹות ּוְבֹמְפִתיםלּוְבֹמָרא ָּגדֹ  . 

, ְולֹא ַעל  -ַוּיֹוִצֵאנּו ְיָי ִמִמְצַרִים  לֹא ַעל ְיֵדי ַמְלָא
ְיֵדי ָׂשָרף, ְולֹא ַעל ְיֵדי ָׁשִליַח, ֶאָּלא ַהָּקדֹוׁש ָּברּו 
הּוא ִּבְכבֹודֹו ּוְבַעְצמֹו, ֶׁשֶּנֱאַמר: ְוָעַבְרִּתי ְבֶאֶרץ 

ְוִהֵּכיִתי ָּכל ְּבכֹור ְּבֶאֶרץ  ִמְצַרִים ַּבַּלְיָלה ַהֶּזה,
ֵהי ִמְצַרִים  ִמְצַרִים ֵמָאָדם ְוַעד ְּבֵהָמה, ּוְבָכל ֱא

 .ֶאֱעֶׂשה ְׁשָפִטים. ֲאִני ְייָ 

ֲאִני ְולֹא  -ְוָעַבְרִּתי ְבֶאֶרץ ִמְצַרִים ַּבַּלְיָלה ַהֶּזה 
 ַמְלָא

ָׂשָרף ֲאִני ְולֹא -ְוִהֵּכיִתי ָּכל ְבכֹור ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים   

ֵהי ִמְצַרִים  ּוְבָכל ֱא
 -ֶאֱעֶׂשה ְׁשָפִטים 

 .ֲאִני ולֹא ַהָּׁשִליחַ 

ֲאִני הּוא ולֹא  -ֲאִני ְיָי 
 .ַאֵחר

זֹו  -ְּבָיד ֲחָזָקה 
ַהֶּדֶבר, ְּכָמה 

ֶׁשֶּנֱאַמר: ִהֵּנה ַיד ְיָי 
הֹוָיה ְּבִמְקְנ ֲאֶׁשר 
ַּבָּׂשֶדה, ַּבּסּוִסים, 

ים, ַּבָּבָקר ּוַבּצֹאן, ֶדֶבר ָּכֵבד ּלִ ַּבֲחֹמִרים, ַּבְּגמַ 
 ְמֹאד

זֹו ַהֶחֶרב, ְּכָמה ֶׁשֶּנֱאַמר: ְוַחְרּבֹו ְׁשלּוָפה ְּבָידֹו, ְנטּוָיה ַעל  -ּוִבְזֹרַע ְנטּוָיה 

When? 
When were their cries heard? 
The Bais Halevi explains with 
a Mashal. There was a rich 
man who slowly lost his 
wealth. After a couple of 

years he struggled just for a 
piece of bread. He didn’t even 
cry out about his lost wealth; 
that was forgotten. It had 

gotten so bad that all he cried 
out for was bread. So too 

with the jewish people. After 
so many years of being in 

mitzrayim, all they cried out 
about was their present 

situation, they had totally 
forgotten about their previous 

levels during the times of 
yaakov and the shevatim. 
Hashem decided that now 

was the time. 

Why? 
Why did Hashem himself have 

to come? Rabeinu Bechaya 
explains that if a malach 

would have come, he only has 
din and would have had to 
kill the jews also. Therefore, 

Hashem who also Has 
rachamim had to do it. 

What? 
What is Dever doing over here and why is it mentioned more than any other Maka? The Netziv 
explains that it is not referring to the makka; it’s referring to the plague of jews dying who died 

during choshech. 



 .ְירּוָשַלִים

ִהים ָלבֹא  -ּוְבֹמָרא ָּגֹדל  זֹו ִגּלּוי ְׁשִכיָנה, ְּכָמה ֶׁשֶּנֱאַמר: אֹו ֲהִנָּסה ֱא
לֹו גֹוי ִמֶקֶרב ּגֹוי ְּבַמֹּסת ְּבֹאֹתת ּוְבמֹוְפִתים, ּוְבִמְלָחָמה ּוְבָיד ֲחָזָקה  תָלַקחַ 

ֵהיֶכם  ּוִבְזרֹוַע ְנטּוָיה, ּוְבמֹוָרִאים ְּגֹדִלים, ְּכֹכל ֲאֶׁשר ָעָׂשה ָלֶכם ְיָי ֱא
 .ְּבִמְצַרִים ְלֵעיֶני

, ֲאֶׁשר  תֶזה ַהַּמֶּטה, ְּכָמה ֶׁשֶּנֱאַמר: ְואֶ  -ּוְבֹאתֹות  ַהַּמֶּטה ַהֶּזה ִּתַּקח ְּבָיְד
 .ַּתֲעֶׂשה ּבֹו ֶאת ָהֹאֹתת

 

 ,' נֹוֲהִגין ְלַהִּטיף ִטָּפה ִמן ַהּכֹוס ַּבֲאִמיַרת 'ָדם', 'ָוֵאׁש', 'ותימרות עשן', ֶעֶׂשר ַהַמּכֹות, 'ְדַצ"

ַּפַעם ז'ַעַד"ׁש', 'ְּבַאַח"ב', ְּבַיַחד ט" . 

The minhag is to take a drop out of the cup when saying .דם, ואש, ותמרות אשן 
We also do this by the ten makkos and דצך עדש באחב for a total of 16 times. 

ֶזה ַהָּדם, ְּכָמה ֶׁשֶּנֱאַמר: ְוָנַתִּתי מֹוְפִתים ַּבָּׁשַמִים ּוָבָאֶרץ, ָּדם  -ּוְבֹמְפִתים 
 .ָוֵאׁש ְוִתיְמרֹות ָעָׁשן

 

 -ְׁשַּתִים, ּוִבְזֹרַע ְנטּוָיה  - ר ַאֵחר: ְּבָיד ֲחָזָקה בָ דָ 
ְׁשַּתִים,  -ְׁשַּתִים, ּוְבֹאתֹות  -ְׁשַּתִים, ּוְבֹמָרא ָּגֹדל 

ְׁשַּתִים. ֵאּלּו ֶעֶׂשר ַמּכֹות ֶׁשֵהִביא  -ּוְבֹמְפִתים 
ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ַעל ַהִּמְצִרים ְּבִמְצַרִים, ְוֵאּלּו 

 :ֵהן

ְצַפְרֵּדַע, ִּכִּנים, ָערֹוב, ֶּדֶבר, ְׁשִחין, ָּבָרד,  ,םּדָ 
, ַמַּכת ְּבכֹורֹות  .ַאְרֶּבה, ֹחֶׁש

Where? 
Where is the hint to 16 which 
is two letters from Hashem’s 
name? The Mishna Berura 

explains that we dip with our 
finger because the magicians 

said אצבע אלוקים היא The 
amount of times we dip is 16. 



 

Fun Facts About the Makkos 
Dam- The Sefer Hafla’a explains that Dam was the only Maka that even during the 

makka, Paroh hardened his heart. During the rest, he only hardened after the makka 
was over. 

Frogs- The Sforno explains that Moshe gave asked Paroh for a time because he wanted 
to demonstrate that this wasn’t magic. Magic can only go up to a certain time, while 

Hashem can do whatever and whenever He wants. 

Lice- It’s the only Maka that the Torah doesn’t say specifically that it only happened to 
the jews. R’ Chaim Kanievsky Shlit”a explains that the other Makkos the magicians. 

were also able to do, so the Torah tells us that the Makka didn’t happen to the jews to 
demonstrate that it wasn’t magic. If it was magic it would have to be everywhere. But 
lice couldn’t even be done by magic , so we didn’t need to prove it was from Hashem 

from it’s location. 

Arov- Paroh says by this Makka, “Bring your Korbanos in Mitzrayim”. Why did he say 
that now? Because until now the yidden could have said, “we have to go to the Midbar 
to see different animals and see which one Hashem wants us to bring. But now by this 
Makka when there were all types of animals running around, paroh said choose from 

these and stay put! 

Dever- Only be dever do we find that Moshe says the Makka will happen tomorrow? 
Why did he give an exact time? The Meshech Chochma explains that Moshe gave them 
advance notice so the smart ones would sell their animals to the jews. (The opposite of 
our selling our chometz to them!) When the Makka was over, the jews returned them. 
Later on when the jews came to borrow their gold and silver, the mitzrim were too 

embarrassed to refuse! 

Barad- By the other Makkos it says that Paroh called Moshe and here it says he sent to 
Moshe. Why? R’ Chaim Kanievsky explains that the other Makkos Paroh sent his own 

servants so it’s like he himself called them. But by Barad, they couldn’t even go out! So 
he had to send jewish messengers! 

Arbeh- Why only by this Makka does it say you’ll tell your children? R’ Chatzkel 
Abramsky explains that this Makka had a promise that nothing like it would ever 

happen again. So the children could only hear about it! 



 

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

 

ְּבִמְצַרִים ֶעֶׂשר  ַרִּבי יֹוֵסי ַהְּגִליִלי אֹוֵמר: ִמַּנִין ַאָּתה אֹוֵמר ֶׁשָּלקּו ַהִּמְצִרים
ַמּכֹות ְוַעל ַהָּים ָלקּו ֲחִמִּׁשים ַמּכֹות? ְּבִמְצַרִים ָמה הּוא אֹוֵמר? ַוּיֹאְמרּו 
ִהים ִהוא, ְוַעל ַהָּים ָמה הּוא אֹוֵמר?  ַהַחְרֻטִּמים ֶאל ַּפְרֹעה: ֶאְצַּבע ֱא

ַרִים, ַוִּייְראּו ָהָעם ֶאת ְיָי, צְ ַוַּיְרא ִיְׂשָרֵאל ֶאת ַהָיד ַהְּגֹדָלה ֲאֶׁשר ָעָׂשה ְיָי ְּבמִ 
ַוַּיֲאִמינּו ַּבְיָי ּוְבמֶׁשה ַעְבדֹו. ַּכָּמה ָלקּו ְבֶאְצַּבע? ֶעֶׂשר ַמּכֹות. ֱאמֹור ֵמַעָּתה: 

 .ְּבִמְצַרִים ָלקּו ֶעֶׂשר ַמּכֹות ְוַעל ַהָּים ָלקּו ֲחִמִּׁשים ַמּכֹות

ה ּוַמָּכה ֶׁשֵהִביא ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ַעל ּכָ ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר: ִמַּנִין ֶׁשָּכל מַ 
ַהִּמְצִרים ְּבִמְצַרִים ָהְיָתה ֶׁשל ַאְרַּבע ַמּכֹות? ֶׁשֶּנֱאַמר: ְיַׁשַּלח ָּבם ֲחרֹון 

 -ַאַחת, ָוַזַעם  -ַאּפֹו, ֶעְבָרה ָוַזַעם ְוָצָרה, ִמְׁשַלַחת ַמְלֲאֵכי ָרִעים. ֶעְבָרה 

Choshech- The medrash tells us that us that only by this Makka did all of the Malachim 
agree. Why? Because even jews died. 

Makkos Bechoros- Why did the Jewish people have to make a sign on their door to be saved 
by this Makka more than any other one; by the other ones they were automatically spared?! 

The Maaseh Nisim explains that the other Makkos were done through Moshe and Ahron. 
Hashem gives Tzadikim power over the world and they brought them. However, this makka 
which was by done by Hashem Himself, the jews needed to do something on their own to be 

saved. 

Why? 
Why does R’ Yehuda give us this Siman? This Siman actually was 

engraved on the matteh. Each set represents a new cycle. Each cycle 
started further away physically and then got closer. By each cycle Paroh 
thought that it wouldn’t get so close to him until the final one of that 

set.  



ַאְרַּבע. ֱאמֹור ֵמַעָּתה:  -ׁש, ִמְׁשַלַחת ַמְלֲאֵכי ָרִעים לׁשָ  -ְׁשַּתִים, ְוָצָרה 
 .ְּבִמְצַרִים ָלקּו ַאְרָּבִעים ַמּכֹות ְוַעל ַהָּים ָלקּו ָמאַתִים ַמּכֹות

ַרִּבי ֲעִקיֶבא אֹוֵמר: ִמַּנִין ֶׁשָּכל ַמָּכה ּוַמָּכה ֶׁשֵהִביא ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ַעל 
ם ָהְיָתה ֶׁשל ָחֵמׁש ַמּכֹות? ֶׁשֶּנֱאַמר: ְיַׁשַּלח ָּבם ֲחרֹון ַאּפֹו, יִ ַהִּמְצִרים ְּבִמְצרַ 

 -ַאַחת, ֶעְבָרה  -ֶעְבָרה ָוַזַעם ְוָצָרה, ִמְׁשַלַחת ַמְלֲאֵכי ָרִעים. ֲחרֹון ַאּפֹו
ׁש, ְוָצָרה  -ְׁשַּתִים, ָוַזַעם  ָחֵמׁש.  -ַאְרַּבע, ִמְׁשַלַחת ַמְלֲאֵכי ָרִעים  -ָׁש

ֵמַעָּתה: ְּבִמְצַרִים ָלקּו ֲחִמִּׁשים ַמּכֹות ְוַעל ַהָּים ָלקּו ֲחִמִּׁשים  ֱאמֹור
 .ּוָמאַתִים ַמּכֹות

 !ַּכָּמה ַמֲעלֹות טֹובֹות ַלָּמקֹום ָעֵלינּו

 .ִאּלּו הֹוִציָאנּו ִמִּמְצַרִים ְולֹא ָעָׂשה ָבֶהם ְׁשָפִטים, ַּדֵּיינּו

ֵהיֶהם, ַּדֵּיינּוׂשָ ִאּלּו ָעָׂשה ָבֶהם ְׁשָפִטים, ְולֹא עָ  ה ֵבא . 

ֵהיֶהם, ְולֹא ָהַרג ֶאת ְּבכֹוֵריֶהם, ַּדֵּיינּו  .ִאּלּו ָעָׂשה ֵבא

 .ִאּלּו ָהַרג ֶאת ְּבכֹוֵריֶהם ְולֹא ָנַתן ָלנּו ֶאת ָממֹוָנם, ַּדֵּיינּו

 .ִאּלּו ָנַתן ָלנּו ֶאת ָממֹוָנם ְולֹא ָקַרע ָלנּו ֶאת ַהָּים, ַּדֵּיינּו

ע ָלנּו ֶאת ַהָּים ְולֹא ֶהֱעִביָרנּו ְבתֹוכֹו ֶּבָחָרָבה, ַּדֵּיינּורַ ִאּלּו קָ  . 

 .ִאּלּו ֶהֱעִביָרנּו ְבתֹוכֹו ֶּבָחָרָבה ְולֹא ִׁשַּקע ָצֵרנּו ְּבתֹוכֹו, ַּדֵּיינּו

ּונִאּלּו ִׁשַּקע ָצֵרנּו ְּבתֹוכֹו ְולֹא ִסֵּפק ָצְרֵּכנּו ַּבִּמְדָּבר ַאְרָּבִעים ָׁשָנה, ַּדֵּיי . 

 .ִאּלּו ִסֵּפק ָצְרֵּכנּו ַּבִּמְדָּבר ַאְרָּבִעים ָׁשָנה ולֹא ֶהֱאִכיָלנּו ֶאת ַהָּמן, ַּדֵּיינּו

 .ִאּלּו ֶהֱאִכיָלנּו ֶאת ַהָּמן ְולֹא ָנַתן ָלנּו ֶאת ַהַׁשָּבת, ַּדֵּיינּו

ּוניִאּלּו ָנַתן ָלנּו ֶאת ַהַׁשָּבת, ְולֹא ֵקְרָבנּו ִלְפֵני ַהר ִסיַני, ַּדּיֵ  . 

 .ִאּלּו ֵקְרָבנּו ִלְפֵני ַהר ִסיַני, ְולֹא ָנַתן ָלנּו ֶאת ַהּתֹוָרה, ַּדֵּיינּו



 .ִאּלּו ָנַתן ָלנּו ֶאת ַהּתֹוָרה ְולֹא ִהְכִניָסנּו ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, ַּדֵיינּו

נּויִאּלּו ִהְכִניָסנּו ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ְולֹא ָבָנה ָלנּו ֶאת ֵּבית ַהְּבִחיָרה, ַּדּיֵ  . 

ַעל ַאַחת, ַּכָּמה ְוַכָּמה, טֹוָבה ְכפּוָלה ּוְמֻכֶּפֶלת ַלָּמקֹום ָעֵלינּו: ֶׁשהֹוִציָאנּו 
ֵהיֶהם, ְוָהַרג ֶאת ְּבכֹוֵריֶהם,  ִמִּמְצַרִים, ְוָעָׂשה ָבֶהם ְׁשָפִטים, ְוָעָׂשה ֵבא

ְבתֹוכֹו ֶּבָחָרָבה, ְוִׁשַּקע  ְוָנַתן ָלנּו ֶאת ָממֹוָנם, ְוָקַרע ָלנּו ֶאת ַהָּים, ְוֶהֱעִביָרנּו
ָצֵרנּו ְּבתֹוכֹו, ְוִסֵּפק ָצְרֵּכנּו ַּבִּמְדָּבר ַאְרָּבִעים ָׁשָנה, ְוֶהֱאִכיָלנּו ֶאת ַהָּמן, 

ְוָנַתן ָלנּו ֶאת ַהַׁשָּבת, ְוֵקְרָבנּו ִלְפֵני ַהר ִסיַני, ְוָנַתן ָלנּו ֶאת ַהּתֹוָרה, 
ָבָנה ָלנּו ֶאת ֵּבית ַהְּבִחיָרה ְלַכֵּפר ַעל ָּכל ּוְוִהְכִניָסנּו ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, 

 .ֲעֹונֹוֵתינּו

 

ַרָּבן ַּגְמִליֵאל ָהָיה אֹוֵמר: ָּכל ֶׁשּלֹא ָאַמר ְׁשלָׁשה 
ְּדָבִרים ֵאּלּו ַּבֶּפַסח, לֹא ָיָצא ְיֵדי חֹוָבתֹו, ְוֵאּלּו 

 .ֵהן: ֶּפַסח, ַמָצה, ּוָמרֹור

ַהְּזרֹועַ  תִיָּזֵהר ֶׁשלֹא ְלַהְגִּביַה אֶ  . 

ֶּפַסח ֶׁשָהיּו ֲאבֹוֵתינּו אֹוְכִלים ִּבְזַמן ֶׁשֵּבית 
ַהִּמְקָּדׁש ָהָיה ַקָּים, ַעל ׁשּום ָמה? ַעל ׁשּום 
ֶׁשָּפַסח ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ַעל ָּבֵּתי ֲאבֹוֵתינּו 
ְּבִמְצַרִים, ֶׁשֶּנֱאַמר: ַוֲאַמְרֶּתם ֶזַבח ֶּפַסח הּוא 

ַעל ָּבֵּתי ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּבִמְצַרִים  חַליי, ֲאֶׁשר ָּפסַ 
ְּבָנְגּפֹו ֶאת ִמְצַרִים, ְוֶאת ָּבֵּתינּו ִהִּציל, ַוִּיֹּקד ָהָעם 

 .ַוִּיְּׁשַּתֲחוּו

 :ַמְרֶאה ֶאת ַהַּמּצֹות ַלְמֻסִּבים ְואֹוֵמר

ם ֶׁשל קָ ַמָּצה זֹו ֶׁשָאנּו אֹוְכִלים, ַעל ׁשּום ָמה? ַעל ׁשּום ֶׁשלֹא ִהְסִּפיק ְּבצֵ 
ֲאבֹוֵתינּו ְלַהֲחִמיץ ַעד ֶׁשִּנְגָלה ֲעֵליֶהם ֶמֶל ַמְלֵכי ַהְּמָלִכים, ַהָּקדֹוׁש ָּברּו 

הּוא, ּוְגָאָלם, ֶׁשֶּנֱאַמר: ַוּיֹאפּו ֶאת ַהָּבֵצק ֲאֶׁשר הֹוִציאּו ִמִּמְצַרִים ֻעֹגת 

What? 

What is this paragraph doing 
over here? After we just went 
into detail describing all the 
Makkos and all the things we 
have to thank hashem for, we 

might think we are done. 
Rabban gamliel reminds us 

not to forget about these basic 
ideas; in fact we can’t fulfill 
the mitzva without them! 



ְלִהְתַמְהֵמַּה, ְוַּגם ֵצָדה לֹא  ּולַמּצֹות, ִּכי לֹא ָחֵמץ, ִּכי ֹגְרׁשּו ִמִּמְצַרִים ְולֹא ָיכְ 
 .ָעׂשו ָלֶהם

 :ַמְרֶאה ֶאת ַהָּמרֹור ַלְמֻסִּבים ְואֹוֵמר

ָמרֹור ֶזה ֶׁשָאנּו אֹוְכִלים, ַעל ׁשּום ָמה? ַעל ׁשּום ֶׁשֵּמְררּו ַהִּמְצִרים ֶאת ַחֵּיי 
ָדה ָקָשה, ְּבֹחֶמר בֹ ֲאבֹוֵתינּו ְּבִמְצַרִים, ֶׁשֶּנֱאַמר: ַוְיָמֲררּו ֶאת ַחֵּייֶהם ַּבעֲ 

ּוִבְלֵבִנים ּוְבָכל ֲעֹבָדה ַּבָּׂשֶדה ֶאת ָּכל ֲעֹבָדָתם 
 .ֲאֶׁשר ָעְבדּו ָבֶהם ְּבָפֶר

ְּבָכל ּדֹור ָודֹור ַחָּיב ָאָדם ִלְראֹות ֶאת ַעְצמֹו ְּכִאּלּו 
הּוא ָיָצא ִמִּמְצַרִים, ֶׁשֶּנֱאַמר: ְוִהַּגְדָּת ְלִבְנ ַּביֹום 

ר, ַּבֲעבּור ֶזה ָעָׂשה ְיָי ִלי ְּבֵצאִתי מֹ ַההּוא ֵלא
ִמִּמְצָרִים. לֹא ֶאת ֲאבֹוֵתינּו ִּבְלָבד ָּגַאל ַהָּקדֹוׁש 

ָּברּו הּוא, ֶאָּלא ַאף אֹוָתנּו ָּגַאל ִעָּמֶהם, ֶׁשֶּנֱאַמר: 
ְואֹוָתנּו הֹוִציא ִמָׁשם, ְלַמַען ָהִביא ֹאָתנּו, ָלֶתת ָלנּו 

ַּבע ַלֲאֹבֵתנּוֶאת ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ִנְׁש  . 

 

 ַמְגִּביִהים ֶאת ַהּכֹוס ַעד ַהְללּוָיה

We pick up the cup until the end of the paragraph. 

ְלִפיָכ ֲאַנְחנּו ַחָּיִבים ְלהֹודֹות, ְלַהֵּלל, ְלַׁשֵּבַח, ְלָפֵאר, ְלרֹוֵמם, ְלַהֵּדר, 
, ְלַעֵּלה ּוְלַקֵּלס ְלִמי ֶׁשָעָׂשה ַלֲאבֹו ינּו ְוָלנּו ֶאת ָּכל ַהִנִּסים ָהֵאלּו: תֵ ְלָבֵר

הֹוִציָאנּו ֵמַעְבדּות ְלֵחרּות ִמָּיגֹון ְלִׂשְמָחה, ּוֵמֵאֶבל ְליֹום טֹוב, ּוֵמֲאֵפָלה 
 .ְלאֹור ָּגדֹול, ּוִמִּׁשְעּבּוד ִלְגֻאָּלה. ְונֹאַמר ְלָפָניו ִׁשיָרה ֲחָדָׁשה: ַהְללּוָיּה

ָוה ַהְללּו ֶאת ֵׁשם ְיהָוההַהְללּו ָיּה ַהְללּו ַעְבֵדי יְ  . 

 .ְיִהי ֵׁשם ְיהָוה ְמֹבָר ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם 

 .ִמִּמְזַרח ֶׁשֶמׁש ַעד ְמבֹואֹו ְמֻהָּלל ֵׁשם ְיהָוה 

Where? 
The Chidah writes that a 

person has to show with his 
whole body that he feels he 
was redeemed. So that even 
those around him will notice! 



 .ָרם ַעל ָּכל ּגֹוִים ְיהָוה ַעל ַהָּׁשַמִים ְּכבֹודֹו 

ֵהינּו ַהַּמְגִּביִהי ָלָׁשֶבת   .ִמי ַּכיהָוה ֱא

י ִלְראֹות ַּבָּׁשַמִים ּוָבָאֶרץלִ ַהַּמְׁשִּפי  . 

 .ְמִקיִמי ֵמָעָפר ָּדל ֵמַאְׁשֹּפת ָיִרים ֶאְביֹון 

 .ְלהֹוִׁשיִבי ִעם ְנִדיִבים ִעם ְנִדיֵבי ַעּמֹו 

 .מֹוִׁשיִבי ֲעֶקֶרת ַהַּבִית ֵאם ַהָּבִנים ְׂשֵמָחה ַהְללּו ָיּה 

 

ֵעז םְּבֵצאת ִיְׂשָרֵאל ִמִּמְצָרִים ֵּבית ַיֲעֹקב ֵמעַ   . 

 .ָהְיָתה ְיהּוָדה ְלָקְדׁשֹו ִיְׂשָרֵאל ַמְמְׁשלֹוָתיו 

 .ַהָּים ָרָאה ַוָּיֹנס ַהַּיְרֵּדן ִיֹּסב ְלָאחֹור 

 .ֶהָהִרים ָרְקדּו ְכֵאיִלים ְּגָבעֹות ִּכְבֵני צֹאן 

 .ַמה ְּל ַהָּים ִּכי ָתנּוס ַהַּיְרֵּדן ִּתֹּסב ְלָאחֹור 

ים ְּגָבעֹות ִּכְבֵני צֹאןלִ ֶהָהִרים ִּתְרְקדּו ְכֵאי  . 

 .ִמִּלְפֵני ָאדֹון חּוִלי ָאֶרץ ִמִּלְפֵני ֱאלֹוַּה ַיֲעֹקב 

 .ַהֹהְפִכי ַהּצּור ֲאַגם ָמִים ַחָּלִמיׁש ְלַמְעְינֹו ָמִים 

 

 .ַמְגִּביִהים ֶאת ַהּכֹוס ַעד ָּגַאל ִיְׂשָרֵאל

We pick up the cup until ַָּאל ִיְׂשָרֵאלג  



ֵהינּו ֶמֶל ָהעֹוָלם, ֲאֶׁשר ְּגָאָלנּו ְוָגַאל ֶאת ֲאבֹוֵתינּו ָּברּו ַאּתָ  ה ְיָי ֱא
ֵהי  ֵהינּו ֵוא ִמִּמְצַרִים, ְוִהִּגיָענּו ַלַּלְיָלה ַהֶּזה ֶלֱאָכל ּבֹו ַמָּצה ּוָמרֹור. ֵּכן ְיָי ֱא

אֵתנּו ְלָׁשלֹום, רָ ֲאבֹוֵתינּו ַיִּגיֵענּו ְלמֹוֲעִדים ְוִלְרָגִלים ֲאֵחִרים ַהָּבִאים ִלְק 
. ְונֹאַכל ָׁשם ִמן ַהְּזָבִחים ּוִמן  ְׂשֵמִחים ְּבִבְנַין ִעיֶר ְוָׂשִׂשים ַּבֲעבֹוָדֶת

ַהְּפָסִחים ֲאֶׁשר ַיִּגיַע ָּדָמם ַעל ִקיר ִמְזַּבֲח ְלָרצֹון, ְונֹוֶדה ְל ִׁשיר ָחָדש ַעל 
ַאָּתה ְיָי ָּגַאל ִיְׂשָרֵאל ְּגֻאָּלֵתנּו ְוַעל ְּפדּות ַנְפֵׁשנּו. ָּברּו . 

ֵהינּו ֶמֶל ָהעֹוָלם ּבֹוֵרא ְּפִרי ַהָּגֶפן  .ָּברּו ַאָּתה ְיָי ֱא

 .ׁשֹוִתין ֶאת ַהּכֹוס ְּבַהָסַּבת ְׂשמֹאל

We drink the cup leaning to the left. 
 

  ָרְחָצה
 

 נֹוְטִלים ֶאת ַהָיַדִים ּוְמָבְרִכים
We wash our hand and make this bracha. 

ֵהינּו ֶמֶל ָהעֹוָלם, ֲאֶׁשר ִקְּדָׁשנּו ְּבִמְצֹוָתיו ְוִצָּונּו ַעל  ָּברּו ַאָּתה ְיָי ֱא
  .ְנִטיַלת ָיָדִים

 

 מֹוִציא ַמָּצה
 

דֹו ִויָבֵר יָ ִיַּקח ַהַּמּצֹות ְּבֵסֶדר ֶׁשִהִּניָחן, ַהְּפרּוָסה ֵּבין ְׁשֵּתי ַהְּׁשֵלמֹות, ְויֹאַחז ְׁשָלְׁשָּתן ּבְ 
"ַהּמֹוִציא", יניח מידיו את התחתונה ויברך "ַעל ֲאִכיַלת ַמָּצה" ַעל השלמה וַהְּפרּוָסה. ַאַחר 

ָּבה ָּכ ִיְבַצע ְּכַזִית ִמן ָהֶעְליֹוָנה ַהְּׁשֵלָמה ְוַכַּזִית ֵׁשִני ִמן ַהְּפרּוָסה ְוִיְטְּבֵלם ְּבֶמַלח, ְויֹאַכל ְּבַהסָ 
םְׁשֵני ַהֵּזיִתי  

We take the Matzos , with the broken one in the middle between the two 
whole ones. We hold all of them and make hamoitzi. Then we put down the 

bottom one, hold the top and middle and make the second Bracha of 
achilas matza. We then break a czayis off the top and a czayis off the 



middle one and make sure to eat 2 kzeisim in less than 4 minutes, 9 if it’s 
too hard. 

ֵהינּו ֶמֶל ָהעֹוָלם ַהּמֹוִציא ֶלֶחם ִמן ָהָאֶרץ  .ָּברּו ַאָּתה ְיָי ֱא

ֵהינּו ֶמֶל ָהעֹוָלם, ֲאֶׁשר ִקְּדָשנּו ְּבִמְצֹוָתיו ְוִצָּונּו ַעל  ָּברּו ַאָּתה ְיָי ֱא
  .ֲאִכיַלת ַמָּצה

 
 ָמרֹור

 
 ְואֹוֵכל ִּבלֹו ַּבֲחרֹוֶסת, חֹוֵזר ּוְמַנֵער ַהֲחרֹוֶסת, ְמָברֵ ָּכל ֶאָחד ֵמַהְמֻסִּבים לֹוֵקַח ְּכַזִית ָמרֹור ּוַמטְ 

 .ְּבִלי ַהָסָּבה
Everyone takes a czayis of maror dips it into choroses shakes off the 

choroses, makes the bracha and eats without leaning. 
 

ֵהינּו ֶמֶל ָהעֹוָלם, ֲאֶׁשר ִקְּדָשנּו ְּבִמְצֹוָתיו ְוִצָּונּו ַעל  ָּברּו ַאָּתה ְיָי ֱא
 .ֲאִכיַלת ָמרֹור

 ּכֹוֵר
 

ָּכל ֶאָחד ֵמַהְמֻסִּבים לֹוֵקַח ְּכַזִית ִמן ַהַמָּצה ַהְּׁשִליִׁשית ִעם ְּכַזִית ָמרֹור ְוכֹוְרִכים ַיַחד, אֹוְכִלים 
 ְּבַהָסָּבה ּוְּבִלי ְּבָרָכה. ִלְפֵני ָאְכלֹו אֹוֵמר. 

Everyone takes a kzayis from the bottom Matza with a kzayis of maror 
makes a sandwhich, says the following and eats it while leaning Some don’t 

lean for koriech. 

ֵזֶכר ְלִמְקָּדׁש ְּכִהֵּלל. ֵּכן ָעָׂשה ִהֵּלל ִּבְזַמן ֶׁשֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ָהָיה ַקָּים: ָהָיה 
ּכֹוֵר פסח ַמָּצה ּוָמרֹור ְואֹוֵכל ְּבַיַחד, ְלַקֵּים ַמה ֶׁשֶּנֱאַמר: ַעל ַמּצֹות 

 .ּוְמֹרִרים יֹאְכֻלהּו

 



 ֻׁשְלָחן עֹוֵר
 

אֹוְכִלים ְוׁשֹוִת ים ַהְּסעּוָדה ָהֲערּוָכה ְונֹוֲהִגים ֶלֱאכֹול ְּתִחָּלה ֵּביִצים ְמֻבָּׁשלֹות. ולֹא יֹאַכל יֹוֵתר 

 .ִמֵּדי, שלֹא ִתְהֶיה ָעָליו ֲאִכיַלת ֲאִפיקֹוָמן ֲאִכיָלה ַּגָּסה

We eat and drink the seuda. Some have the mihag to eat eggs. A person 
should not eat too much so that he leaves room for the afikome. A person 

should try to lean while eating the seuda. 

 ָצפּון
 

ַאַחר ּגְ ַמר הַ ְּסֻעָּדה לֹוֵקַח ָּכל ֶאָחד ֵמַהְּמֻסִּבים ְּכַזִית ֵמַהַּמָּצה ֶׁשָהְיָתה ְצפּוָנה ַלֲאִפיקֹוָמן ְואֹוֵכל 

 .ִמֶּמָּנה ַכַּזִית ְּבַהִּסּבָ ה. ְוָצִרי ְלָאְכָלּה ֹקֶדם ֲחצֹות ַהַּלְיָלה

After finishing the seuda, everyone takes a kzayis from the a afikomen and 
eats a kzayis while leaning. One should try to eat it before chatzos. 

 

 ָּבֵר
 

ָמזֹוןמֹוְזִגין ּכֹוס שִליִׁשי ּוְמָבְרִכין ִּבְרַּכת הַ  .  
We pour the third cup and bentch. 

 

ִמים. ָאז ִיָּמֵלא ְׂשחֹוק ִׁשיר ַהַּמֲעלֹות ְּבׁשּוב ְיָי ֶאת ִׁשיַבת ִצּיֹון ָהִיינּו ְּכֹחלְ 
ַבּגֹוִים ִהְגִּדיל ְיָי ַלֲעׂשֹות ִעם ֵאֶּלה. ִהְגִּדיל ְיָי  ִּפינּו ּוְלׁשֹוֵננּו ִרָּנה ָאז יֹאְמרּו

נּו ָהִיינּו ְׂשֵמִחים. ׁשּוָבה ְיָי ֶאת ְׁשִביֵתנּו ַּכֲאִפיִקים ַּבֶּנֶגב. ַלֲעׂשֹות ִעּמָ 
ִיְקֹצרּו. ָהלֹו ֵיֵל ּוָבֹכה ֹנֵׂשא ֶמֶׁש ַהָּזַרע ּבֹא ַהֹּזְרִעים ְּבִדְמָעה ְּבִרָּנה 

  .ָיבֹוא ְבִרָּנה ֹנֵׂשא ֲאֻלֹּמָתיו

ֵהינּו ֶמֶל ָהעֹו ָּברּו ָלם, ַהָּזן ֶאת ָהעֹוָלם ֻּכּלֹו ְּבטּובֹו ְּבֵחן ַאָּתה ְיָי ֱא
ֹוָלם ַחְסּדֹו, ּוְבטּובֹו ָּבָׂשר ִּכי ְלע-ְּבֶחֶסד ּוְבַרֲחִמים, הּוא ֹנֵתן ֶלֶחם ְלָכל

ר ְׁשמֹו ַהָּגדֹול ָּתִמיד לֹא ָחַסר ָלנּו ְוַאל ֶיְחַסר ָלנּו ָמזֹון ְלעֹוָלם ָוֶעד, ַּבֲעבּו



ְּבִרּיֹוָתיו -ל ָזן ּוְמַפְרֵנס ַלֹּכל, ּוֵמִטיב ַלֹּכל ּוֵמִכין ָמזֹון ְלָכלַהָּגדֹול, ִּכי הּוא אֵ 
ָּכָאמּור: ּפֹוֵתַח ֶאת ָיֶד ּוַמְׂשִּביַע  :בנוסח ספרד מוסיפים) ֲאֶׁשר ָּבָרא

ַחי ָרצֹון). ָּברּו ַאָּתה ְיָי ַהָּזן ֶאת ַהֹּכל-ְלָכל . 

ֵהינּו ַעל ֶׁשִהנְ  נֹוֶדה ַחְלָּת ַלֲאבֹוֵתינּו ֶאֶרץ ֶחְמָּדה טֹוָבה ּוְרָחָבה, ְּל ְיָי ֱא
ֵהינּו ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ּו ְפִדיָתנּו ִמֵּבית ֲעָבִדים, ְוַעל ְוַעל ֶׁשהֹוֵצאָתנּו ְיָי ֱא

ל ֻחֶּקי ֶׁשהֹוַדְעָּתנּו, ְּבִריְת ֶׁשָחַתְמָּת ִּבְבָׂשֵרנּו ְוַעל ּתֹוָרְת ֶׁשִּלַּמְדָּתנּו ְועַ 
ַעל ַחִּיים ֵחן ָוֶחֶסד ֶׁשחֹוַנְנָּתנּו, ְוַעל ֲאִכיַלת ָמזֹון ָׁשַאָּתה ָזן ּוְמַפְרֵנס אֹוָתנּו וְ 

ל יֹום ּוְבָכל ֵעת ּוְבָכל ָׁשָעהָּתִמיד, ְּבכָ  . 

, ִיְתָּבַר ִׁשְמ ְּבִפי  ֵהינּו ֲאַנְחנּו מֹוִדים ָל ּוְמָבְרִכים אֹוָת ְוַעל ַהֹּכל ְיָי ֱא
ֶהי ָּכל חַ  י ָּתִמיד ְלעֹוָלם ָוֶעד, ַּכָּכתּוב: "ְוָאַכְלָּת ְוָׂשַבְעָּת, ּוֵבַרְכָּת ֶאת ְיָי ֱא

". ָּברּו ַאָּתה ְיָי, ַעל ָהָאֶרץ ְוַעל ַהָמזֹוןַעל ָהָאֶרץ ַהּט ֹוָבה ֲאֶּׁשר ָנַתן ָל . 

, ְוַעל ְירּוָׁשַליִ  ַרֶחם ֵהינּו ַעל ִיְׂשָרֵאל ַעֶּמ , ְוַעל ִצּיֹון ִמְׁשַּכן ָנא ְיָי ֱא ם ִעיֶר
, ְוַעל ַהַּבִית ַהָגדֹול  , ְוַעל ַמְלכּות ֵּבית ָּדִוד ְמִׁשיֶח ְוַהָקדֹוׁש ֶׁשִּנְקָרא ְּכבֹוֶד

ֵהינּו, ָאִבינּו, ְרֵענּו, זּוֵננּו, ַפְרְנֵסנּו ְוַכְלְּכֵלנּו ְוהַ  ְרִויֵחנּו, ְוַהְרַוח ִׁשְמ ָעָליו. ֱא
ֵהינּו, לֹא ִליֵדי  ָלנּו ְייָ  ֵהינּו ְמֵהָרה ִמָּכל ָצרֹוֵתינּו. ְוָנא ַאל ַּתְצִריֵכנּו ְיָי ֱא ֱא

ם ְולֹא ִליֵדי ַהְלָוָאָתם, ִּכי ִאם ְלָיְד ַהְּמֵלָאה ַהְּפתּוָחה ַמְּתַנת ָּבָׂשר ָודָ 
לֹא ִנָּכֵלם ְלעֹוָלם ָוֶעדַהְּקדֹוָׁשה ְוָהְרָחָבה, ֶׁשלֹא ֵנבֹוׁש וְ  . 

ַׁשָּבת מֹוִסיִפיןּבְ  : 

 

ֵהינּו ְּבִמְצֹוֶתי ּוְבִמְצַות יֹום ַהְׁשִביִעי ַהַׁשָּבת ְרֵצה ַהָּגדֹול  ְוַהֲחִליֵצנּו ְיָי ֱא
ֹו ְוָלנּוַח ּבֹו ְוַהָקדֹוׂש ַהֶּזה. ִּכי יֹום ֶזה ָּגדֹול ְוָקדֹוׁש הּוא ְלָפֶני ִלְׁשָּבת ּב

. ּובִ  ֵהינּו ֶׁשּלֹא ְתֵהא ָצָרה ְּבַאֲהָבה ְּכִמְצַות ְרצֹוֶנ ְרצֹוְנ ָהִניַח ָלנּו ְיָי ֱא
ֵהינּו ְּבֶנָחַמת ִציֹון ִעיֶר ּוְבִבְנַין  ְוָיגֹון ַוֲאָנָחה ְּביֹום ְמנּוָחֵתנּו. ְוַהְרֵאנּו ְיָי ֱא

ׁשּועֹות ּוַבַעל ַהֶּנָחמֹותְירּוָׁשַלִים ִעיר ָקְדֶׁש ִּכי ַאָּתה הּוא ַּבַעל ַהיְ  . 

ֵהי ֲאבֹוֵתינּו,אֱ  ְוַיִּגיַע, ְוֵיָרֶאה ְוֵיָרֶצה ְוִיָּׁשַמע, ְוִיָּפֵקד   ַיֲעֶלה ְוָיבֹא ֵהינּו ֵוא
, ְוִיָּזכֵ  ר ִזְכרֹוֵננּו ּוִפְקדֹוֵננּו ְוִזְכרֹון ֲאבֹוֵתינּו, ְוִזְכרֹון ָמִׁשיַח ֶּבן ָּדִוד ַעְבֶּד



, ְוִזכְ ְוִזְכרֹון ְיר רֹון ָּכל ַעְּמ ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ְלָפֶני ִלְפֵלָטה, ּוָׁשַלִים ִעיר ָקְדֶׁש
ם, ְּביֹום ַחג ַהַּמּצֹות ַהֶזהלֹוּוְלׁשָ  ְלטֹוָבה, ְלֵחן ּוְלֶחֶסד ּוְלַרֲחִמים, ְלַחִּיים .    

ֵהינּו ּבֹו ְלטֹוָבה, ּוָּפְקֵדנּו בֹו ִלְבָרָכה, ְוהֹוִׁשיֵענּו בֹו ְלַחִּיים   ָזְכֵרנּו ְיָי ֱא
; ּוּבְדַבר ְיׁשּוָעה ְוַרֲחִמים חּוס ְוָחֵּננּו, ְוַרֵחם ָעֵלינּו ְוהֹוִׁשיֵענּו, ִּכי  יםטֹובִ 

י ֵאל ֶמֶל ַחּנּון ְוַרחּום ָאָּתהֵאֶלי ֵעיֵנינּו, ּכִ  . 

ּוְבֵנה ְירּוָׁשַלִים ִעיר ַהֹּקֶדׁש ִּבְמֵהָרה ְבָיֵמינּו. ָּברּו ַאָּתה ְיָי, ּבֹוֵנה ְבַרֲחָמיו 
ּוָׁשָלִיםְיר . 

ֵהינּו ֶמֶל ָהעֹוָלם, ָהֵאל ָאִבינּו, ַמְלֵּכנּו, ַאִדיֵרנּו, ּבֹוְרֵאנּו ָּברּו , ַאָּתה ְיָי, ֱא
ב ֹּגֲאֵלנּו, יֹוְצֵרנּו, ְקדֹוֵׁשנּו ְקדֹוׁש ַיֲעֹקב, רֹוֵענּו רֹוֵעה ִיְׂשָרַאל, ַהֶּמֶל ַהּטֹו

הּוא ֵהִטיב, הּוא ֵמִטיב, הּוא ֵייִטיב ָלנּו. הּוא ְוַהֵּמִטיב ַלֹּכל, ֶׁשְּבָכל יֹום ָויֹום 
ֶסד ּוְלַרֲחִמים ּוְלֶרַוח ַהָּצָלה ְגָמָלנּו הּוא גֹוְמֵלנּו הּוא ִיְגְמֵלנּו ָלַעד, ְלֵחן ּוְלחֶ 

ם ְוַחִּיים ְוָׁשלֹום ְוַהְצָלָחה, ְּבָרָכה ִויׁשּוָעה ֶנָחָמה ַּפְרָנָסה ְוַכְלָּכָלה, ְוַרֲחִמי
; ּוִמָּכל טּוב ְלעֹוָלם ַעל ְיַחְּסֵרנּוְוָכל טֹוב . 

הּוא ִיְמלֹו ָעֵלינּו ְלעֹוָלם ָוֶעד  ָהַרֲחָמן . 

ם ּוָבָאֶרץָּבַר ַּבָּׁשַמיִ הּוא ִיְת   ָהַרֲחָמן . 

הּוא ִיְׁשַּתַּבח ְלדֹור ּדֹוִרים, ְוִיְתָּפַאר ָּבנּו ָלַעד ּוְלֵנַצח ְנָצִחים,   ָהַרֲחָמן
ַעד ּוְלעֹוְלֵמי עֹוָלִמיםְוִיְתַהַּדר ָּבנּו לָ  . 

הּוא ְיַפְרְנֵסנּו ְּבָכבֹוד  ָהַרֲחָמן . 

ְלַאְרֵצנּוָּואֵרנּו, ְוהּוא יֹוִליֵכנּו קֹוְמִמיּות הּוא ִיְׁשּבֹור ֻעֵּלנּו ֵמַעל ּצַ   ָהַרֲחָמן . 

ָאַכְלנּו הּוא ִיְׁשַלח ָלנּו ְּבָרָכה ְמֻרָּבה ַּבַּבִית ַהֶּזה, ְוַעל ֻׁשְלָחן ֶזה ׁשֶ   ָהַרֲחָמן
 .ָעָליו

רֹות הּוא ִיְׁשַלח ָלנּו ֶאת ֵאִלָּיהּו ַהָּנִביא ָזכּור ַלּטֹוב, ִויַבֵּׂשר ָלנּו ְּבׂשֹו  ָהַרֲחָמן
 .טֹובֹות ְיׁשּועֹות ְוֶנָחמֹות



הּוא ְיָבֵר ֶאת ָאִבי מֹוִרי ַּבַעל ַהַּבִית ַהֶּזה, ְוֶאת ִאִּמי מֹוָרִתי  ָהַרֲחָמן 
ֶּזהַּבֲעַלת ַהַּבִית הַ   

אֹוָתם ְוֶאת ֵּביָתם ְוֶאת ַזְרָעם ְוֶאת ָּכל ֲאֶׁשר ָלֶהם, אֹוָתנּו ְוֶאת ָּכל ֲאֶׁשר 
 –"ֹּכל" -"ִמֹּכל"-ְתָּבְרכּו ֲאבֹוֵתינּו ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעֹקב "ַּבֹּכל"ָלנּו, ְּכמֹו ֶׁשּנִ 

ֹ ֵּכן ְיָבֵר אֹוָתנּו ּכֻ  אַמר: "ָאֵמןָּלנּו ַיַחד ִּבְבָרָכה ְׁשֵלָמה. ְונ ". 

ַּבָמרֹום ְיַלְּמדּו ֲעֵליֶהם ְוָעֵלינּו ְזכּות ֶׁשְּתֵהא ְלִמְׁשֶמֶרת ָׁשלֹום. ְוִנָׂשא ְבָרָכה 
ִהים ְוָאָדם ֵהי ִיְׁשֵענּו, ְוִנְמָצא ֵחן ְוֵׂשֶכל טֹוב ְּבֵעיֵני ֱא  .ֵמֵאת ְיָי, ּוְצָדָקה ֵמא

On Shabbos say: 

יֹום ֶׁשֻּכלֹו ַׁשָּבת ּוְמנּוָחה ְלַחֵּיי ָהעֹוָלִמיםהּוא ַיְנִחיֵלנּו  ַהָרֲחָמן   

 

, יֹום ֶׁשַּצִּדיִקים הּוא ַיְנִחיֵלנּו יֹום ֶׁשֻּכלֹו טֹוב, יֹום ׁשֶ   ַהָרֲחָמן ֻּכּלֹו ָארֹו
ֹוֵתיֶהם ְּבָראֵׁשיֶהם ְוֶנֱהִנין ִמִּזיו ַהְּׁשִכיָנה, ִויִהי ֶחְלֵקנּו ִעָּמֶהםיֹוְׁשִבים ְוַעְטר . 

הּוא ְיַזֵּכנּו ִלימֹות ַהָּמִׁשיַח ּוְלַחֵּיי ָהעֹוָלם ַהָּבא  ָמןָהַרחֲ  . 

ָלם. ֹעֶׂשה ד ִלְמִׁשיחֹו, ְלָדִוד ּוְלַזְרעֹו ַעד עֹוִמְגּדֹול ְיׁשּועֹות ַמְלּכֹו, ְוֹעֶׂשה ֶחסֶ 
ֵמןָׁשלֹום ִּבְמרֹוָמיו, הּוא ַיֲעֶׂשה ָׁשלֹום ָעֵלינּו ְוַעל ָּכל ִיְׂשָרַאל. ְוִאְמרּו: "אָ  ". 

ְיראּו ֶאת ְיָי ְקֹדָׁשיו, ִּכי ֵאין ַמְחסֹור ִליֵרָאיו. ְּכִפיִרים ָרׁשּו ְוָרֵעבּו, ְוֹדְרֵׁשי ְיָי 
,  לֹא ַיְחְסרּו ָכל טֹוב. הֹודּו ַלְיָי ִּכי טֹוב, ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. ּפֹוֵתַח ֶאת ָיֶד

ר ִיְבַטח ַּבְיָי, ְוָהָיה ְיָי ִמְבַטחֹו. ַנַער ְלָכל ַחי ָרצֹון. ָּברּו ַהֶּגֶבר ֲאׁשֶ ּוַמְׂשִּביַע 
עֹו ְמַבֶּקׁש ָלֶחם. ְיָי ֹעז ְלַעמֹו ָהִייִתי ַגם ָזַקְנִּתי, ְולֹא ָרִאיִתי ַצִדיק ֶנֱעָזב, ְוַזְר 

 .ִיֵּתן, ְיָי ְיָבֵר ֶאת ַעמֹו ַבָׁשלֹום

 

Third cup: 

ֵהינּו ֶמֶל ָהעֹוָלם ּב ֹוֵרא ְּפִרי ַהָגֶפןָּברּו ַאָּתה ְיָי ֱא . 



 .ׁשֹוִתין ַּבֲהָסַבת ְׂשמֹאל

Drink leaning to the left. 

 

ודו של אליהו הנביא) ולהכריזנוהגים לפתוח הדלת, למזוג כוס (לכב  

We open the door to welcome אליהו הנבאי and pour him a cup. 

ל ַמְמָלכֹות ֲאֶׁשר ְּבִׁשְמ לֹא ֲחָמְת ֶאל ַהּגֹוִים ֲאֶׁשר לֹא ְיָדעּו ְועַ  ְׁשֹפ
ֶמ ַוֲחרֹון ַאְּפ ָקָראּו. ִּכי ָאַכל ֶאת ַיֲעֹקב ְוֶאת ָנֵוהּו ֵהַׁשּמּו. ְׁשֹפ ֲעֵליֶהם ַזעְ 

  .ַיִׂשיֵגם. ִּתְרֹּדף ְּבַאף ְוַתְׁשִמיֵדם ִמַּתַחת ְׁשֵמי ְייָ 

 

 ַהֵּלל
 

 מוזגים כוס רביעי ואומרים עליו את ההלל

We pour the fourth cup and say halel. 

. ָלָּמה יֹאְמרּו  , ַעל ֲאִמֶּת לֹא ָלנּו ְיָי לֹא ָלנּו, ִּכי ְלִׁשְמ ֵּתן ָּכבֹוד, ַעל ַחְסְּד
ֵהינּו ַבָּׁשָמִים, ֹּכל אֲ ֶׁשר ָחֵפץ ָעָׂשה. ֲעַצֵּביֶהם  ֵהיֶהם, ֵוא ַהּגֹוִים ַאֵּיה ָנא ֱא
ֶּכֶסף ְוָזָהב ַמֲעֵׂשה ְיֵדי ָאָדם. ֶּפה ָלֶהם ְולֹא ְיַדֵּברּו, ֵעיַנִים ָלֶהם ְולֹא ִיְראּו. 

ָאְזַנִים ָלֶהם ְולֹא ִיְׁשָמעּו, ַאף ָלֶהם וְ לֹא ְיִריחּון. ְיֵדיֶהם ְולֹא ְיִמיׁשּון, 
ַרְגֵליֶהם ְולֹא ְיַהֵּלכּו, לֹא ֶיְהּגּו ִּבְגרֹוָנם. ְּכמֹוֶהם ִיְהיּו ֹעֵׂשיֶהם, ֹּכל ֲאֶׁשר 

ֹּבֵטחַ  ָּבֶהם. ִיְׂשָרֵאל ְּבַטח ַּבְיָי, ֶעְזָרם ּוָמִגָּנם הּוא. ֵּבית ַאֲהֹרן ִּבְטחּו ַּבְיָי, 
 .ֶעְזָרם ּוָמִגָּנם הּוא. ִיְרֵאי ְיָי ִּבְטחּו ַּבְיָי, ֶעְזָרם ּוָמִגָּנם הּוא

, ְיָבֵר ֶאת ֵּבית ִיְׂשָרֵאל, ְיָבֵר ֶאת ֵּבית ַאֲהרֹ ן. ְיָבֵר ִיְרֵאי  ְיָי ְזָכָרנּו ְיָבֵר
ְיָי, ַהְּקַטִנים ִעם ַהְּגֹדִלים. ֹיֵסף ְיָי ֲעֵליֶכם, ֲעֵליֶכם ְוַעל ְּבֵניֶכם. ְּברּוִכים ַאֶּתם 

ַלְיָי, ֹעֵׂשה ָׁשַמִים ָוָאֶרץ. ַהָּׁשַמִים ָׁשַמִים ַלְיָי ְוָהָאֶרץ ָנַתן ִלְבֵני ָאָדם. לֹא 



ַהֵּמִתים ְיַהְללּו ָיּה ְולֹא ָּכל ֹיְר ֵדי דּוָמה. ַוֲאַנְחנּו ְנָבֵר ָיּה ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם. 
 :ַהְללּוָיּה

ָאַהְבִּתי ִּכי ִיְׁשַמע ְיָי ֶאת קֹולִ י, ַּתֲחנּוָני. ִּכי ִהָּטה ָאְזנֹו לִ י ּוְבָיַמי ֶאְקָרא. 
ֲאָפפּוִני ֶחְבֵלי ָמֶות ּוְמָצֵרי ְׁשאֹול ְמָצאּוִני, ָצָרה ְוָיגֹון ֶאְמָצא. ּוְבׁשֵ ם ְיָי 

ֵהינּו ְמַרֵחם. ֹׁשֵמר ְּפָתאִים  ֶאְקָרא, ָאָּנא ְיָי ַמְּלָטה ַנְפִׁשי. ַחנּון ְיָי ְוַצִדיק, ֵוא
ְייָ , ַדּלֹוִתי ְוִלי ְיהֹוִׁשיַע. ׁשּוִבי ַנְפִׁשי ִלְמנּוָחְיִכי, ִּכי ְיָי ָּגַמל ָעָלְיִכי. ִּכי ִחַּלְצָּת 

ַנפְ ִׁשי ִמָּמֶות, ֶאת ֵעיִני ִמן ִּד ְמָעה, ֶאת ַרְגִלי ִמֶּדִחי. ֶאְתַהֵּל ִלְפֵני ְיָי 
ְּבַאְרצֹות ַהַחִּיים. ֶהֱאַמְנִּתי ִּכי ֲאַדֵּבר, ֲאִני ָעִניִתי ְמֹאד. ֲאִני ָאַמְרִּתי ְבָחְפִזי, 

 .ָּכל ָהָאָדם ֹּכֵזב

ָמה ָאִׁשיב ַלְיָי ָּכל ַּתְגמּולֹוִהי ָעָלי. ּכֹוס ְיׁשּועֹות ֶאָּׂשא ּוְבׁשֵ ם ְיָי ֶאְקָרא. ְנָדַרי 
ַלְיָי ֲאַׁשֵּלם ֶנְגָדה ָּנא ְלָכל ַעּמֹו. ָיָקר ְּבֵעיֵני ְיָי ַהָּמְוָתה ַלֲחִסיָדיו. ָאָּנא ְיָי ִּכי 
, ִּפַּתְחָּת ְלמֹוֵסָרי. ְל ֶאְזַּבח ֶזַבח ּתֹוָדה  , ֲאִני ַעְבְּד ֶּבן ֲאָמֶת ֲאִני ַעְבֶּד
ּוְבֵׁשם ְיָי ֶאְקָרא. ְנדָ ַרי ַלְיָי ֲאַׁשֵלם ֶנְגָדה ָנא ְלָכל ַעמֹו. ְּבַחְצרֹות ֵּבית ְיָי, 

 :ְּבתֹוֵכִכי ְירּוָׁשָלִים, ַהְללּוָיּה

הַ לְ לּו ֶאת ְיָי ָּכל ּגֹוִים, ַׁשְּבחּוהּו ָּכל ָהֻאִּמים. ִּכי ָגַבר ָעֵלינּו ַחְסּדֹו, ֶוֱאֶמת ְיָי 
 ְלעֹוָלם, ַהְללּוָיּה

 .הֹודּו ַלְיָי ִּכי טֹוב ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו

 .יֹאַמר ָנא ִיְׂשָרֵאל ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו

 .יֹאְמרּו ָנא ֵבית ַאֲהֹרן ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו

 .יֹאְמרּו ָנא ִיְרֵאי ְיָי ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו

ִמן ַהֵּמַצר ָקָראִתי ָיּה, ָעָנִני ַּבֶּמְרָחב ָיּה. ְיָי ִלי לֹא ִאיָרא, ַמה ַּיעֲ ֶׂשה ִלי 
ָאָדם. ְיָי ִלי ְּבֹעְזָרי ַוֲאִני ֶאְרֶאה ְּבׂשְנָאי. טֹוב ַלֲחסֹות ַּבְיָי ִמְּבֹטַח ָּבָאָדם. 
טֹוב ַלֲחסֹות ַּבְיָי ִמְּבֹטַח ִּבְנִדיִבים. ָּכל ּגֹוִים ְסָבבּוִני, ְּבֵׁשם ְיָי ִּכי ֲאִמיַלם. 

ַסּבּוִני ַגם ְסבָ בּוִני, ְּבֵׁשם ְיָי ִּכי ֲאִמילַ ם. ַסּבּוִני ִכְּדֹבִרים, ֹּדֲעכּו ְּכֵאׁש קֹוִצים, 
ְּבֵׁשם ְיָי ִּכי ֲאִמיַלם. ָּדֹחה ְּדִחיַתִני ִלְנֹּפל, וַ ְיָי ֲעָזָרִני. ָעִּזי ְוִזְמָרת ָיּה ַוְיִהי ִלי 



ה ָחִיל. ְיִמין יְ ָי  ִליׁשּוָעה. קֹול ִרָּנה ִויׁשּוָעה ְּבָאֳהֵלי ַצִּדיִקים, ְימִ ין ְיָי ֹעֵׂשָ
ה ָחִיל. לֹא ָאמּות ִּכי ֶאְחֶיה, ַוֲאַסֵּפר ַמֲעֵׂשי ָיּה. ַיֹּסר  רֹוֵמָמה, ְיִמין ְיָי ֹעֵׂשָ

ִיְּסַרִני ּיָ ּה, ְוַלָּמֶות לֹא ְנָתָנִני. ִּפְתחּו ִלי ַׁשֲעֵרי ֶצֶדק, ָאבֹא ָבם, אֹוֶדה ָיּה. ֶזה 
ַהַּׁשַער ַלְיָי, ַצִּדיִק ים ָיֹבאּו בֹו. אֹוְד ִּכי עֲ ִניָתִני ַוְּתִהי ִלי ִליׁשּוָעה. אֹוְד ִּכי 

ֲעִניָתִני ַוְּתִהי ִלי ִליׁשּוָעה. ֶאֶבן ָמֲאסּו ַהּבֹוִנים ָהיְ ָתה ְלרֹאׁש ִּפָּנה. ֶאֶבן 
ָמֲאסּו ַהּבֹוִנים ָהְיָתה ְלרֹאׁש ִּפָּנה. ֵמֵאת ְיָי ָהְיָתה ּזֹאת ִהיא ִנְפָלאת 
ֹ את ִהיא ִנְפָלאת ְּבֵעיֵנינּו. ֶזה ַהּיֹום ָעָׂשה ְיָי  ּבְ ֵעיֵנינּו. ֵמֵאת ְיָי ָהְיָתה ּז

 .ָנִגיָלה ְוִנְׂשְמָחה בֹו. ֶזה ַהּיֹום ָעָׂשה ְיָי ָנגִ יָלה ְוִנְׂשְמָחה בֹו

 ָאָּנא ְיָי, הֹוִשיָעה ָּנא

 .ָאָּנא ְיָי, הֹוִשיָעה ָּנא

 .ָאָּנא ְיָי, ַהְצִליָחה ָנא

 .ָאָּנא ְיָי, ַהְצִליָחה ָנא

ָּברּו ַהָּבא ְּבֵׁשם ְיָי, ֵּבַרְכנּוֶכם ִמֵּבית ְיָי. ָּברּו ַהָּבא ְּבֵׁשם ְיָי, ֵּבַרְכנּוֶכם 
ִמֵּבית ְיָי. אֵ ל ְיָי ַוָּיֶאר ָלנּו. ִאְסרּו ַחג ַּבֲעֹבִתים ַעד ַקְרנֹות ַהִּמְזֵּבַח. ֵאל ְיָי 

ַהי  ַוָּיֶאר ָלנּו. ִאְסרּו ַחג ּבַ ֲעֹבִתים ַעד ַקְרנֹות ַהִּמְזּבֵ ַח. ֵאִלי ַאָּתה ְואֹוֶדָּך, ֱא
ַהי ֲארֹוְמֶמָּך. הֹודּו ַלְייָ  ִּכי טֹוב, ִּכי ְלעֹוָלם  ֲארֹוְמֶמָּך. ֵאִלי ַאָּתה ְואֹוֶדָּך, ֱא

 .ַחְסּדֹו. הֹודּו ַלְיָי ִּכי טֹוב, ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו

, ַוֲחִסיֶדי ַצִּדיִקים עֹוֵׂשי  :נוסח אשכנז ֵהינּו ָּכל ַמֲעֶׂשי ְיַהְללּו יי ֱא
, ְוָכל ַעְמ ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ְּבִרָנה יֹודּו ִויָבְרכּו, ִויַׁשְּבחּו ִויָפֲארּו, ִוירֹוְממּו  ְרצֹוֶנ
, ַמְלֵּכנּו. ִּכי ְל טֹוב ְלהֹודֹות ּוְלִׁשְמ  ְוַיֲעִריצּו, ְוַיְקִּדיׁשּו ְוַיְמִליכּו ֶאת ִׁשְמ

 .ָנֱאה ְלַזֵמר, ִּכי ֵמעֹוָלם ְוַעד עֹוָלם ַאָּתה ֵאל

 . ַהְללּו ָיּה ַהְללּו ֶאת ֵׁשם ְיהָוה ַהְללּו ַעְבֵדי ְיהָוה

ֵהינּו   .ֶׁשֹעְמִדים ְּבֵבית ְיהָוה ְּבַחְצרֹות ֵּבית ֱא

 .ַהְללּו ָיּה ִּכי טֹוב ְיהָוה ַזְּמרּו ִלְׁשמֹו ִּכי ָנִעים 



 .ִּכי ַיֲעֹקב ָּבַחר לֹו ָיּה ִיְׂשָרֵאל ִלְסֻגָּלתֹו 

ִהים   .ִּכי ֲאִני ָיַדְעִּתי ִּכי ָגדֹול ְיהָוה ַוֲאֹדֵנינּו ִמָּכל ֱא

 .ֹּכל ֲאֶׁשר ָחֵפץ ְיהָוה ָעָׂשה ַּבָּׁשַמִים ּוָבָאֶרץ ַּבַּיִּמים ְוָכל ְּתהֹומֹות 

 .ַמֲעֶלה ְנִׂשִאים ִמְקֵצה ָהָאֶרץ ְּבָרִקים ַלָּמָטר ָעָׂשה מֹוֵצא רּוַח ֵמאֹוְצרֹוָתיו 

 .ֶׁשִהָּכה ְּבכֹוֵרי ִמְצָרִים ֵמָאָדם ַעד ְּבֵהָמה 

 .ָׁשַלח ֹאתֹות ּוֹמְפִתים ְּבתֹוֵכִכי ִמְצָרִים ְּבַפְרֹעה ּוְבָכל ֲעָבָדיו 

 .ֶׁשִהָּכה ּגֹוִים ַרִּבים ְוָהַרג ְמָלִכים ֲעצּוִמים 

 .ְלִסיחֹון ֶמלֶ  ָהֱאֹמִרי ּוְלעֹוג ֶמֶל ַהָּבָׁשן ּוְלֹכל ַמְמְלכֹות ְּכָנַען 

 .ְוָנַתן ַאְרָצם ַנֲחָלה ַנֲחָלה ְלִיְׂשָרֵאל ַעּמֹו 

 .ְיהָוה ִׁשְמ ְלעֹוָלם ְיהָוה ִזְכְר ְלֹדר ָוֹדר 

 .ִּכי ָיִדין ְיהָוה ַעּמֹו ְוַעל ֲעָבָדיו ִיְתֶנָחם 

 .ֲעַצֵּבי ַהּגֹוִים ֶּכֶסף ְוָזָהב ַמֲעֵׂשה ְיֵדי ָאָדם 

 .ֶּפה ָלֶהם ְולֹא ְיַדֵּברּו ֵעיַנִים ָלֶהם ְולֹא ִיְראּו 

 .ָאְזַנִים ָלֶהם ְולֹא ַיֲאִזינּו ַאף ֵאין ֶיׁש רּוַח ְּבִפיֶהם 

 .ְּכמֹוֶהם ִיְהיּו ֹעֵׂשיֶהם ֹּכל ֲאֶׁשר ֹּבֵטַח ָּבֶהם 

 .ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ָּבֲרכּו ֶאת ְיהָוה ֵּבית אַ ֲהֹרן ָּבֲרכּו ֶאת ְיהָוה 

 .ֵּבית ַהֵּלִוי ָּבֲרכּו ֶאת ְיהָוה ִיְרֵאי ְיהָוה ָּבֲרכּו ֶאת ְיהָוה 

  .ָּברּו ְיהָוה ִמִּצּיֹון ֹׁשֵכן ְירּוָׁשָלִים ַהְללּו ָיּה 

 



 הֹודּו ַלֲאֹדֵני ָהֲאֹדִנים - ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו

 ְלֹעֵׂשה ִנְפָלאֹות ְגֹדלֹות ְלַבּדֹו - ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו

 ְלֹעֵׂשה ַהָּׁשַמִים ִּבְתבּוָנה - ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו

 ְלרֹוַקע ָהָאֶרץ ַעל ַהָּמְים - ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו

 ְלֹעֵׂשה אֹוִרים ְּגֹדִלים - ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו

 ֶאת ַהֶּׁשֶמׁש ְלֶמְמֶׁשֶלת ַּביֹום - ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו

 ֶאת הַ ָּיֵרַח ְוכֹוָכִבים ְלֶמְמְׁשלֹות ַּבַּלְיָלה - ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו

 ְלַמֵּכה ִמְצַרִים ִּבְבכֹוֵריֶהם -  ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו

 ַויֹוֵצא ִיְׂשָרֵאל ִמּתֹוָכם - ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו

 ְּבָיד ֲחָזָקה ּוִבְזרֹוַע ְנטּוָיה - ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו

 ְלֹגֵזר יַ ם סּוף ִלְגָזִרים - ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו

 ְוֶהֱעִביר ִיְׂשָרֵאל ְּבתֹוכֹו - ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו

 ְוִנֵער ַּפְרֹעה ְוֵחילֹו ְבַים סּוף - ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו

 ְלמֹוִלי ַעּמֹו ַּבִּמְדָּבר - ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו

 ְלַמֵּכה ְמָלִכים ְּגֹדִלים - ִּכי לְ עֹוָלם ַחְסּדֹו

 ַוַּיֲהֹרג ְמָלִכים ַאִדיִרים - ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו

 ְלִסיחֹון ֶמֶל ָהֱאֹמִרי - ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו

 ּוְלעֹוג ֶמֶל ַהָּבָׁשן - ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו

 ְוָנַתן ַאְרָצם ְלַנֲחָלה - ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו



 ַנֲחָלה ְלִיְׂשָרֵאל ַעְבּדֹו - ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו

 ֶׁשְּבִׁשְפֵלנּו ָזַכר ָלנּו - ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו

 ַוִיְפְרֵקנּו ִמָּצֵרינּו - ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו

 ֹנֵתן ֶלֶחם ְלָכל ָּבָׂשר - ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו

 :הֹודּו ְלֵאל ַהָּׁשָמִים - ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו

ֵהינּו, ְורּוַח ָּכל ָּבָׂשר  ְּתָפֵאר ּוְתרֹוֵמם  , ְיָי ֱא ִנְׁשַמת ָּכל ַחי ְּתָברֵ  ֶאת ִׁשְמ
, ַמְלֵּכנּו, ָּתִמיד. ִמן ָהעֹוָלם ְוַעד ָהעֹוָלם ַאָּתה ֵאל, ּוִמַּבְלָעֶדי    ֶאת  ִזְכְר
ֵאין ָלנּו ֶמֶל ּגֹוֵאל ּומֹוִשיַע, ּפֹוֶדה ּוַמִּציל ּוְמַפְרֵנס ְועֹוֶנה ּוְמַרֵחם ְּבָכל ֵעת 

ֵהי ָהִראׁשֹוִנים  ָצָרה ְוצּוָקה. ֵאין ָלנּו ֶמֶל עֹוֵזר ְוסֹוֵמ ֶאָּלא ָאָּתה. ֱא
ַּה ָּכל ְּבִריֹות, ֲאדֹון ָּכל ּתֹוָלדֹות, ַהְּמֻהָלל ְּבֹרב ַהִּתְׁשָּבחֹות,  ְוָהַאֲחרֹוִנים, ֱא
ַהְמַנֵהג עֹוָלמֹו ְּבֶחֶסד ּוְבִרּיֹוָתיו ְּבַרֲחִמים. וַ ְיָי ֵער ִהֵּנה לֹא ָינּום ְולֹא ִייָׁשן 
ַהְּמעֹוֵרר ְיֵׁשִנים ְוַהֵּמִקיץ ִנְרָּדִמים, ְוַהֵּמִׂשיַח ִאְּלִמים ְוַהַּמִּתיר ֲאסּוִרים 

ְוַהּסֹוֵמ נֹוְפִלים ְוַהּזֹוֵקף ְּכפּוִפים ְוַהְּמַפֲעֵנַח ֶנֱעָלִמים. ּוְל ְלַבְּד ֲאַנְחנּו 
 .מֹוִדים

ְוִאּלּו פִ ינּו ָמֵלא ִׁשיָרה ַּכָּים, ּוְלׁשֹוֵננּו ִרָּנה ַּכֲהמֹון ַּגָּליו, ְוִׂשְפתֹוֵתינּו ֶׁשַבח 
ְּכֶמְרֲחֵבי ָרִקיַע, ְוֵעיֵנינּו ְמִאירֹות ַּכֶׁשֶמׁש ְוַכָּיֵרַח, ְוָיֵדינּו ְפרּוׂשֹות ְּכִנְׂשֵרי 

ֵהינּו  , ְיָי ֱא ָׁשַמִים, ְוַרְגֵלינּו ַקּלֹות ָּכַאָּילֹות ֵאין ֲאַנְחנּו מַ ְסִּפיִקים ְלהֹודֹות ְל
, ֶאת ִׁשְמ ַמְלֵּכנּו ַעל ַאַחת, ֵמָאֶלף, ַאְלֵפי ֲאָלִפים  ֵהי ֲאבֹוֵתינּו, ּוְלָבֵר ֵוא
ִנִּסים ְוִנְפָלאֹות ֶׁשָעִׂשיָת ִעם  :נוסח ספרד ְוִרֵּבי ְרָבבֹות ְּפָעִמים, ַהּטֹובֹות

ֵהינּו,  :נוסח ספרד .ֲאבֹוֵתינּו ְוִעָּמנּו ִמְּלָפִנים ִמִּמְצַרִים ְּגַאְלָּתנּו, ְיָי ֱא
ּוִמֵּבית ֲעָבִדים ְּפִדיָתנּו, ְּבָרָעב ַזְנָּתנּו ּוְבָׂשָבע ִּכְלַּכְלָּתנּו, ֵמֶחֶרב ִהַּצְלָּתנּו 

ּוִמֶּדֶבר ִמַּלְטָּתנּו, ּוֵמָחָלִים ָרִעים ְוַרִּבים ְוֶנֱאָמִנים ִּדִּליָתנּו. ַעד ֵהּנָ ה ֲעָזרּונּו 
ֵהינּו ְוַאל ִּתְּטֵׁשנּו, ְיָי  :נוסח ספרד ,ַרֲחֶמי ְולֹא ֲעָזבּונּו ֲחָסֶדי ְיָי ֱא

ֵהינּו, ָלֶנַצח. ַעל ֵּכן ֵאָבִרים ֶׁשִּפַּלְגָּת ָּבנּו ְורּוַח ּוְנָׁשָמה ֶׁשָּנַפְחָּת ְּבַאֵּפינּו  ֱא
ְוָלׁשֹון ֲאֶׁשר ַׂשְמָּת ְּבִפינּו ֵהן ֵהם יֹודּו ִויָבְרכּו ִויַׁשְּבחּו ִויָפֲארּו ִויׁשֹוְררּו 

ִוירֹוְממּו ְוַיֲעִריצּו ְוַיְקִּדיׁשּו ְוַיְמִליכּו ֶאת ִׁשְמ ַמְלֵּכנּו ָּתִמיד. ִּכי ָכל ֶּפה ְל 
  יֹוֶדה, ְוָכל ָלׁשֹון ְל ִתָּׁשַבע ְוָכל ֶּבֶר ְל ִתְכַרע ְוָכל קֹוָמה ְלָפֶני



 ִתְׁשַּתֲחוֶה

, ַּכָדָבר ֶׁשָּכתּוב, ְוָכל    , ְוָכל ֶקֶרב ּוְכָליֹות ְיַזְּמרּו ִלְׁשֶמ וָּכל הַ ְּלָבבֹות ִייָראּו
ַעְצֹמַתי ּתֹאַמְרָנה: ְיָי, ִמי ָכמֹו ַמִּציל ָעִני ֵמָחָזק ִמֶּמנּו ְוָעִני ְוֶאְביֹון 

ַׁשְוַעת ֲעִנִּיים ַאָּתה ִתְׁשַמע, ַצֲעַקת ַהּדַ ל ַּתְקִׁשיב  :נוסח ספרד .ִמֹּגְזלֹו
ְותֹוִׁשיעַ  ִמי ִיְדֶמה ָּל ּוִמי ִיְׁשֶוה ָּל ּוִמי ַיֲעָר ָל ָהֵאל ַהָּגדֹול, ַהִּגּבֹור 

ְוַהּנֹוָרא, ֵאל ֶעְליֹון, ֹקֵנה ָׁשַמִים ָוָאֶרץ. ְנַהֶּלְל ּוְנַׁשֵּבֲח ּוְנָפֶאְר ּוְנָבֵר ֶאת 
, ָּכָאמּור: ְלָדִוד, ּבָ ְרִכי ַנְפִׁשי ֶאת ְיָי ְוָכל ְקָרַבי ֶאת ֵׁשם ָקְדׁשֹו  .ֵׁשם ָקְדֶׁש

, ַהִּגּבֹור ָלֶנַצח ְוַהּנֹוָרא  , ַהָּגדֹול ִּבְכבֹוד ְׁשֶמ ָהֵאל ְּבַתֲעֻצמֹות ֻעֶּז
, ַהֶּמֶל ַהּיוֵׁשב ַעל ִּכֵּסא ָרם ְוִנָּׂשא  .ְּבנֹוְראֹוֶתי

ׁשֹוֵכן ַעד ָּמרֹום ְוָּקדֹוׁש ְׁשמֹו. ְוכָ תּוב: ַרְּננּו ַצִּדיִקים ַּביהוה, ַלְיָׁשִרים ָנאָוה 
 .ְתִהָּלה

נוסח ] ִּתְתרֹוָמם :כל השאר[ ִּתְתַהָּלל :נוסח אשכנז] ְּבִפי ְיָׁשִרים
 ּוְבִׂשְפֵתי ַצִּדיִקים ִּתְתָּבַר ּוִבְלׁשֹון ֲחִסיִדים :כל השאר[ ּוְבִדְבֵרי :אשכנז
 ִּתְתַקָּדׁש ּוְבֶקֶרב ְקדֹוִׁשים ִּתְתַהָּלל :כל השאר[ ִּתְתרֹוָמם :נוסח אשכנז]

, ַמְלֵּכנּו, ְּבָכל  ּוְבַמְקֲהלֹות ִרְבבֹות ַעְּמ ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ְּבִרָּנה ִיְתָּפֵאר ִׁשְמ
ֵהי ֲאבֹוֵתינּו,  ֵהינּו ֵוא , ְיָי ֱא ּדֹור ָודֹור, ֶׁשֵּכן חֹוַבת ָּכל ַהְיצּוִרים ְלָפֶני

,  :נוסח ספרד ְלהֹודֹות ְלַהּלֵ ל ְלַׁשֵּבַח, ְלָפֵאר ְלרֹוֵמם ְלַהֵּדר ּוְלַנֵּצחַ  ְלָבֵר
, ְמִׁשיֶח  .ְלַעֵּלה ּוְלַקֵּלס ַעל ָּכל ִּדְבֵרי ִׁשירֹות ְוִתְׁשְּבחֹות ָּדִוד ֶּבן ִיַׁשי ַעְבְּד

ּוְבֵכן] ִיְׁשַּתַּבח ִׁשְמ ָלַעד ַמְלֵּכנּו, ָהֵאל ַהֶמֶל ַהּגָ דֹול  :נוסח ספרד]
ֵהי ֲאבֹוֵתינּו, ִׁשיר  ֵהינּו ֵוא ְוַהָּקדֹוׁש ַּבָּׁשַמִים ּוָבָאֶרץ, ִּכי ְל ָנֶאה, ְיָי ֱא

ּוְׁשָבָחה, ַהֵּלל ְוִזְמָרה, ֹעז ּוֶמְמָׁשָלה, ֶנַצח, ְּגֻדָּלה ּוְגבּוָרה, ְּתִהָלה 
ֵמַעָּתה ְוַעד  :נוסח אשכנז] ְוִתְפֶאֶרת, ְקֻדָּׁשה ּוַמְלכּות, ְּבָרכֹות ְוהֹוָדאֹות
ְלִׁשְמ ַהָּגדֹול ְוַהָּקדֹוׁש ּוֵמעֹוָלם ְוַעד עֹוָלם ַאָּתה  :נוסח ספרד] [.עֹוָלם
ָּברּו ַאָּתה ְיָי, ֵאל ֶמֶל ָּגדֹול ַּבִּתְׁשָּבחֹות, ֵאל  :נוסח אשכנז] [. ֵאל

 [.ַההֹוָדאֹות, ֲאדֹון ַהִנְפָלאֹות, ַהּבֹוֵחר ְּבִׁשיֵרי ִזְמָרה, ֶמלֶ  ֵאל ֵחי ָהעֹוָלִמים



, ַוֲחִסיֶדי ַצִּדיִקים עֹוֵׂשי  :נוסח ספרד] ֵהינּו ַעל ָּכל ַמֲעֶׂשי ְיַהְללּו ְיָי ֱא
, ְוָכל ַעְמ ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ֻּכָּלם ְּבִרָנה יֹודּו ִויָבְרכּו, ִויַׁשְּבחּו ִויָפֲארּו,  ְרצֹוֶנ

ִויׁשֹוְררּו ִוירֹוְממּו ְוַיֲעִריצּו, ְוַיְקִּדיׁשּו ְוַיְמִליכּו ֶאת ִׁשְמ ַמְלֵּכנּו ָּתִמיד. ִּכי ְל 
טֹוב ְלהֹודֹות ּוְלִׁשְמ ָנֶאה ְלַזֵּמר, ִּכי ֵמעֹוָלם ְוַעד עֹוָלם ַאָּתה ֵאל. ָּברּו 

 .ַאָּתה ְיָי ֶמֶל ְמֻהָּלל ַּבִּתְׁשָּבחֹות

4th cup 

ֵהינּו ֶמֶל ָהעֹוָלם ּבֹוֵרא ְּפִרי ַהָּגֶפן  .ָּברּו ַאָּתה ְיָי ֱא

 ְוׁשֹוֶתה ַּבֲהָסַבת ְׂשמֹאל

We drink leaning to the left. 

ֵהינּו ֶמֶל ָהעֹוָלם, ַעל ַהֶּגֶפן ְוַעל ְּפִרי ַהֶּגֶפן, ַעל ְּתנּוַבת  ָּברּו ַאָּתה ְיָי ֱא
ַהָּׂשֶדה ְוַעל ֶאֶרץ ֶחְמָּדה טֹוָבה ּוְרָחָבה ֶׁשָרִציָת ְוהִ ְנַחְלָּת ַלֲאבֹוֵתינּו ֶלֱאֹכל 

ֵקינּו ַעל ִיְׂשָרֵאל ַעֶּמ ְוַעל ְירּוָׁשַלִים  ִמִּפְרָיּה ְוִלְׂשֹּבַע ִמּטּוָבּה ַרֶחם ָנא ד' ֱא
ִעיֶר ְוַעל ִצּיֹון ִמְׁשַּכן ְּכבֹוֶד ְוַעל ִמְזְּבֶח ְוַעל ֵהיָכֶל ּוְבֵנה ְירּוָׁשַלִים ִעיר 
ַהֹקֶדׁש ִּבְמֵהרָ ה ְבָיֵמינּו ְוַהֲעֵלנּו ְלתֹוָכּה ְוַׂשְמֵחנּו ְּבִבְנָיָנּה ְונֹאַכל ִמִּפְרָיּה 

ְוִנְׂשַּבע ִמּטּוָבּה ּוְנָבֶרְכ ָעֶליָה ִּבְקֻדָׁשה ּוְבָטֳהָרה (ְּבַׁשָּבת: ּוְרֵצה ְוַהֲחִליֵצנּו 
ְּביֹום ַהַׁשָּבת ַהֶּזה) ְוַׂשְמֵחנּו ְּביֹום ַחג ַהַּמּצֹות ַהֶּזה, ִּכי ַאָּתה ד' טֹוב 

ּוֵמִטיב ַלֹּכל ְונֹוֶדה ְּל ַעל ָהָאֶרץ ְוַעל ְּפִרי ַהָּגֶפן. ָּברּו ַאָּתה ד' ַעל ָהָאֶרץ 
 ְוַעל ְּפִרי ַהָּגֶפן. 

 
 ִנְרָצה

 

 .ֲחַסל ִסּדּור ֶּפַסח ְּכִהְלָכתֹו, ְּכָכל ִמְׁשָּפטֹו ְוֻחָקתֹו

 .ַּכֲאֶׁשר ָזִכינּו ְלַסֵּדר אֹותֹו ּכֵ ן ִנְזֶּכה ַלֲעׂשֹותֹו

 .ָז ׁשֹוֵכן ְמעֹוָנה, קֹוֵמם ְקַהל ֲעַדת ִמי ָמָנה

 .ְּבָקרֹוב ַנֵהל ִנְטֵעי ַכָּנה ְּפדּוִים ְלִציֹון ְּבִרָּנה



 .ְלָׁשָנה ַהָּבָאה ִּבירּוָׁשָלִים

 :ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל אֹוְמִרים

 ְלָׁשָנה ַהָּבָאה ִּבירּוָׁשָלִים ַהְּבנּוָיה

. 

 :ֵיׁש נֹוֲהִגין ְּבחּוץ ָלָאֶרץ ְּבֵליל ֵׁשִני ֶּׁשל ֶּפַסח ִלְסֹּפר ַּכאן ְסִפיַרת ָהֹעֶמר

ֵהינּו ֶמֶל ָהעֹוָלם, ֲאֶׁשר ִקְּדָׁשנּו ְּבִמְצוֹוָתיו ְוִצָונּו ַעל  ָּברּו ַאָּתה ְיָי ֱא
 .ְסִפיַרת ָהֹעֶמר

 .ַהּיֹום יֹום ֶאָחד ָּבֹעֶמר

 

 :ְּבֵליל ִראשֹון אֹוְמִר ים

 ּוְבֵכן ַוְיִהי ַּבֲחִצי ַהַּלְיָלה

 ,ָאז רֹוב ִנִּסים ִהְפֵלאָת ַּבַּלְיָלה

 ,ְּברֹאׁש ַאְׁשמֹוֶרת ֶזה ַהַּלְיָלה

 ,ֵגר ֶצֶדק ִנַּצְחּתֹו ְּכֶנֱחַלק לֹו ַלְיָלה

 .ַוְיִהי ַּבֲחִצי ַהַּלְיָלה

 ,ַּדְנָּת ֶמֶל ְּגָרר ַּבֲחלֹום ַהַּלְיָלה

 ,ִהְפַחְדָּת ֲאַרִמי ְּבֶאֶמׁש ַלְיָלה

 ,ַוָּיַׂשר ִיְׂשָרֵאל ְלַמְלָא ַויּוַכל לֹו ַלְיָלה

 .ַוְיִהי ַּבֲחִצי ַהַּלְיָלה



 ,ֶזַרע ְּבכֹוֵרי ַפְתרֹוס ָמַחְצָּת ַּבֲחִצי ַהַּלְיָלה

 ,ֵחיָלם לֹא ָמְצאּו ְּבקּוָמם ַּבַּלְיָלה

 ,ִטיַסת ְנִגיד ֲחרֶׁשת ִסִליָת ְּבכֹוְכֵבי ַלְיָלה

 .ַויְ ִהי ַּבֲחִצי ַהַּלְיָלה

 ,ָיַעץ ְמָחֵרף ְלנֹוֵפף ִאּוּוי הֹוַבְׁשָּת ְפָגָריו ַּבַּלְיָלה

 ,ָּכַרע ֵּבל ּוַמָצבֹו ְּבִאיׁשֹון ַלְיָלה

 ,ְלִאיׁש ֲחמּודֹות ִנְגָלה ָרז ֲחזֹות ַלְיָלה

 .ַוְיִהי ַּבֲחִצי ַהַּלְיָלה

 ,ִמְׁשַּתֵּכר ִּבְכֵלי ֹקֶדׁש ֶנֱהַרג ּבֹו ַּבּלַ ְיָלה

 ,נֹוַׁשע ִמּבֹור ֲאָריֹות ּפֹוֵתר ִּבֲעתּוֵתי ַלְיָלה

 ,ִׂשְנָאה ָנַטר ֲאָגִגי ְוָכַתב ְסָפִרים ַּבַּלְיָלה

 .ַוְיִהי ַּבֲחִצי ַהַּלְיָלה

 ,עֹוַרְרָּת ִנְצֲח ָעָליו ְּבֶנֶדד ְׁשַנת ַלְיָלה

 ,ּפּוָרה ִתְדרֹו ְלׁשֹוֵמר ַמה ִּמַלְיָלה

 ,ָצַרח ַּכׁשֹוֵמר ְוָׂשח ָאָתא ֹּבֶקר ְוַגם ַלְיָלה

 .ַוְיִהי ַּבֲחִצי ַהַּלְיָלה

 ,ָקֵרב יֹום ֲאֶׁשר הּוא לֹא יֹום ְולֹא ַלְיָלה

 ,ָרם הֹוַדע ִּכי ְל ַהיֹום ַאף ְל ַהַּלְיָלה

 ,ׁשֹוְמִרים ַהְפֵקד ְלִעיְר ָּכל ַהיֹום ְוָכל ַהַּלְיָלה



 ,ָּתִאיר ְּכאֹור יֹום ֶחְׁשַּכת ַלְילָ ה

 .ַוְיִהי ַּבֲחִצי ַהַּלְיָלה

 :ְּבֵליל ֵשִני אֹוְמִרים

 ּוְבֵכן ַוֲאֶמְַרֶּתם ֶזַבח ֶּפַסח

ֹאֶמץ ְּגבּורֹוֶתי ִהְפֵלאָת ַּבֶּפַסח, ְּברֹאׁש ָּכל מֹוֲעדֹות ִנֵּׂשאָת ֶּפַסח, ִּגִליָת 
 .ְלֶאְזָרִחי ֲחצֹות ֵליל ֶּפַסח, ַוֲאַמְרֶּתם ֶזַבח ֶּפַסח

ְּדָלָתיו ּדָ ַפְקָּת ְּכֹחם ַהיֹום ַּבֶּפַסח, ִהְסִעיד נֹוְצִצים ֻעגֹות ַמּצֹות ַּבֶּפַסח, ְוֵאל 
 .ַהָּבָקר ָרץ ֵזֶכר ְלׁשֹור ֵעֶר ֶּפַסח, ַוֲאַמְרֶּתם ֶזַבח ֶּפַסח

זֹוֲעמּו ְסדֹוִמים ְולֹוֲהטּו ָּבֵאׁש ַּבֶּפַסח, ֻחַּלץ לֹוט ֵמֶהם ּוַמּצֹות ָאָפה ְּבֵקץ 
 .ֶּפַסח, ִטאטֵ אֶת ַאְדַמת ֹמף ְוֹנף ְּבָעְבְר ַּבֶּפַסח, ַוֲאַמְרֶּתם ֶזַבח ֶּפַסח

ָיּה רֹאׁש ָּכל אֹון ָמַחְצָּת ְּבֵליל ִׁשּמּור ֶּפַסח, ַּכִּביר, ַעל ֵּבן ְּבכֹור ָּפַסְחָּת ְּבַדם 
 .ֶּפַסח, ְלִבְלִּתי ֵּתת ַמְׁשִחית ָלבֹא ִּבְפָתַחי ַּבֶּפַסח, ַוֲאַמְרֶּתם ֶזַבח ּפֶ ַסח

ְמֻסֶּגֶרת ֻסָּגָרה ְּבִעּתֹוֵתי ֶּפַסח, ִנְׁשְמָדה ִמְדָין ִּבְצִליל ְׂשעֹוֵרי ֹעֶמר ֶּפַסח, 
 .ׂשֹורפּו ִמְׁשַמֵני ּפּול ְולּוד ִּביַקד ְיקֹוד ֶּפַסח, ַוֲאַמְרֶּתם ֶזַבח ֶּפַסח

עֹוד ַהיֹום ְּבֹנב ַלֲעמֹוד ַעד ָּגָעה עֹוַנת ֶּפַסח, ַּפס ַיד ָּכְתָבה ְלַקֲעֵקַע צּול 
רֹו ַהֻּׁשְלָחן ַּבֶּפַסח, ַוֲאַמְרֶּתם ֶזַבח ֶּפַסח  .ַּבֶּפַסח, ָצֹפה ַהָּצִפית ִעָ

ָקָהל ִּכְּנָסה ֲהַדָּסה ְלַׁשֵּלׁש צֹום ַּבֶּפַסח, רֹאׁש ִמֵּבית ָרָׁשע ָמַחְצָּת ְּבֵעץ 
ֲחִמִּׁשים ַּבֶּפַסח, ְׁשֵּתי ֵאֶּלה ֶרַגע ָּתִביא ְלעּוִּצית ּבַ ֶּפַסח, ָּתֹעז ָיְד ְוָתרּום 

 .ְיִמיְנ ְּכֵליל ִהְתַקֵּדׁש ַחג ֶּפַסח, ַוֲאַמְרֶּתם ֶזַבח ֶּפַסח

 .[ִּכי לֹו ָנֶאה, ִּכי לֹו ָיֶאה [ֶּכֶתר ְמלּוָכה

, ְל  , ְל ִּכי ְל ַאִדיר ִּבְמלּוָכה, ָּבחּור ַּכֲהָלָכה, ְּגדּוָדיו יֹאְמרּו לֹו: ְל ּוְל
, ְל ְיָי ַהַּמְמָלָכה, ִּכי לֹו ָנֶאה, ִּכי לֹו ָיֶאה [ֶּכֶתר ְמלּוָכה  .[ַאף לְ 



, ְל  , ְל ִּכי ְל ָּדגּול ִּבְמלּוָכה, ָהדּור ַּכֲהָלָכה, ָוִתיָקיו יֹאְמרּו לֹו: ְל ּוְל
, ְל ְיָי ַהַּמְמָלָכה, ִּכי לֹו ָנֶאה, ִּכי לֹו ָיֶאה [ֶּכֶתר ְמלּוכָ ה  .[ַאף ְל

, ְל  , ְל ִּכי ְל ַזַּכאי ִּבְמלּוָכה, ָחִסין ַּכֲהָלָכה ַטְפְסָריו יֹאְמרּו לֹו: ְל ּוְל
, ְל ְיָי ַהַּמְמָלָכה, ִּכי לֹו ָנֶאה, ִּכי לֹו ָיֶאה [ֶּכֶתר ְמלּוָכה  .[ַאף ְל

, ְל ַאף  , ְל ִּכי ְל ָיִחיד ִּבְמלּוָכה, ַּכִּביר ַּכֲהָלָכה ִלמּוָדיו יֹאְמרּו לֹו: ְל ּוְל
, ְל ְיָי ַהַּמְמָלָכה, ִּכי לֹו ָנֶאה, ִּכי לֹו ָיֶאה [ֶּכֶתר ְמלּוָכה  .[ְל

, ְל  , ְל ִּכי ְל מֹוֵׁשל ִּבְמלּוָכה, נֹוָרא ַּכֲהָלָכה ְסִביָביו יֹאְמרּו לֹו: ְל ּוְל
, ְל ְיָי ַהַּמְמָלָכה, ִּכי לֹו ָנאֶ ה, ִּכי לֹו ָיֶאה [ֶּכֶתר ְמלּוָכה  .[ַאף ְל

, ְל  , ְל ִּכי ְל ָעָניו ִּבְמלּוָכה, ּפֹוֶדה ַּכֲהָלָכה, ַצִּדיָקיו יֹאְמרּו לֹו: ְל ּוְל
, ְל ְיָי ַהַּמְמָלָכה, ִּכי לֹו ָנֶאה, ִּכי לֹו ָיֶאה [ֶּכֶתר ְמלּוָכה  .[ַאף ְל

, ְל  , ְל ִּכי ְל ָּקדֹוׁש ִּבְמלּוָכה, ַרחּום ַּכֲהלָ ָכה ִׁשְנַאָניו יֹאְמרּו לֹו: ְל ּוְל
, ְל ְיָי ַהַּמְמָלָכה, ִּכי לֹו ָנֶאה, ִּכי לֹו ָיֶאה [ֶּכֶתר ְמלּוָכה  .[ַאף ְל

, ְל  , ְל ִּכי ְל ַּתִקיף ִּבְמלּוָכה, ּתֹוֵמ ַּכֲהָלָכה ְּתִמיָמיו יֹאְמרּו לֹו: ְל ּוְל
, ְל ְיָי ַהַּמְמָלָכה, ִּכי לֹו ָנֶאה, ִּכי לֹו ָיֶאה [ֶּכֶתר ְמלּוָכה  .[ַאף ְל

 .ַאִּדיר הּוא ִיְבֶנה ֵּביתֹו ְּבָקרֹוב

 .ִּבְמֵהָרה, ִּבְמֵהָרה, ְּבָיֵמינּו ְּבָקרֹוב. ֵאל ְּבֵנה, ֵאל ְּבֵנה, ְּבֵנה ֵּביְת ְּבָקרֹוב

ָּבחּור הּוא, ָּגדֹול הּוא, ָּדגּול הּוא יִ ְבֶנה ֵּביתֹו ְּבָקרֹוב. ִּבְמֵהָרה, ִּבְמֵהָרה, 
 .ְּבָיֵמינּו ְּבָקרֹוב. ֵאל ְּבֵנה, ֵאל ְּבֵנה, ְּבֵנה ֵּביְת ְּבָקרֹוב

ָהדּור הּוא, ָוִתיק הּוא, ַזַּכאי הּוא, ָחִסיד הּוא ִיְבֶנה ֵּביתֹו ְּבָקרֹוב. 
 .ִּבְמֵהָרה, ִּבְמֵהָרה, ְּבָיֵמינּו ְּבָקרֹוב. ֵאל ּבְ ֵנה, ֵאל ְּבֵנה, ְּבֵנה ֵּביְת ְּבָקרֹוב

ָטהֹור הּוא, ָיִחיד הּוא, ַּכִּביר הּוא, ָלמּוד הּוא, ֶמֶל הּוא ִיְבֶנה ֵּביתֹו 
ְּבָקרֹוב. ִּבְמֵהָרה, ִּבְמֵהָרה, ְּבָיֵמינּו ְּבָקרֹוב. ֵאל ְּבֵנה, ֵאל ְּבֵנה, ְּבֵנה ֵּביְת 

 .ְּבָקרֹוב



נֹוָרא הּוא, ַסִּגיב הּוא, ִעּזּוז הּוא, ּפֹוֶדה הּוא, ַצִדיק הּוא ִיְבֶנה ֵּביתֹו 
ְּבָקרֹוב. ִּבְמֵהָרה, ִּבְמֵהָרה, ְּבָיֵמינּו ְּבָקרֹוב. ֵאל ְּבֵנה, ֵאל ְּבֵנה, ְּבֵנה ֵּביְת 

 .ְּבָקרֹוב

ָּקדֹוׁש הּוא, ַרחּום הּוא, ַׁשַּדי הּוא, ַּתִּקיף הּוא ִיְבֶנה ֵּביתֹו ְּבָקרֹוב. 
 .ּבִ ְמֵהָרה, ִּבְמֵהָרה, ְּבָיֵמינּו ְּבָקרֹוב. ֵאל ְּבֵנה, ֵאל ְּבֵנה, ְּבֵנה ֵּביְת ְּבָקרֹוב

 ..ֶאָחד ִמי יֹוֵדַע, ֶאָחד ֲאִני יֹוֵדעַ 

ֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ּוָבָאֶרץ  :ֶאָחד ֱא

 .ְׁשַנִים ִמי יֹוֵדַע, ְׁשַנִים ֲאִני יֹוֵדעַ 

ֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ּוָבָאֶרץ  :ְׁשֵני ֻלחֹות ַהְּבִרית. ֶאחָ ד ֱא

 .ְׁשלָׁשה ִמי יֹוֵדַע, ְׁשלָׁשה ֲאִני יֹוֵדעַ 

ֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ּוָבָאֶרץ  :ְׁשלָׁשה ָאבֹות, ְׁשֵני ֻלחֹות ַהְּבִרית, ֶאָחד ֱא

 .ַאְרַּבע ִמי יֹוֵדַע, ַאְרַּבע ֲאִני יֹוֵדעַ 

ֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים  ַאְרַּבע ִאָמהֹות, ְׁשלָׁשה ָאבֹות, ְׁש ֵני ֻלחֹות ַהְּבִרית, ֶאָחד ֱא
 :ּוָבָאֶרץ

 .ֲחִמָּׁשה ִמי יֹוֵדַע, ֲחִמָּׁשה ֲאִני יֹוֵדעַ 

ֲחִמָּׁשה חּוְמֵׁשי תֹוָרה, ַאְרַּבע ִאָמהֹות, ְׁשלָׁשה ָאבֹות, ְׁשֵני ֻלחֹות ַהְּבִרית, 
ֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ּוָבָאֶרץ  :ֶאָחד ֱא

 .ִׁשּׁשָ ה ִמי יֹוֵדַע, ִׁשָּׁשה ֲאִני יֹוֵדעַ 

ִׁשָּׁשה ִסְדֵרי ִמְׁשָנה, ֲחִמָׁשה חּוְמֵׁשי תֹוָרה, ַאְרַּבע ִאָמהֹות, ְׁשלָׁשה ָאבֹות, 
ֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ּוָבָאֶרץ  :ְׁשֵני ֻלחֹות ַהְּבִרית, ֶאָחד ֱא

 .ִׁשְבָעה ִמי יֹוֵדַע, ִׁשְבָעה ֲאִני יֹוֵדעַ 



ִׁשְבָעה ְימֵ י ַׁשַּבָּתא, ִׁשָּׁשה ִסְדֵרי ִמְׁשָנה, ֲחִמָׁשה חּוְמֵׁשי תֹוָרה, ַאְרַּבע 
ֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים  ִאָמהֹות, ְׁשלָׁשה ָאבֹות, ְׁשֵני ֻלחֹות ַהְּבִרית, ֶאָחד ֱא

 :ּוָבָאֶרץ

 .ְׁשמֹוָנה ִמי יֹוֵדַע, ְׁשמֹוָנה ֲאִני יֹוֵדעַ 

ְׁשמֹוָנה ְיֵמי ִמיָלה, ִׁשְבָעה יְ ֵמי ַׁשַּבָּתא, ִׁשָּׁשה ִסְדֵרי ִמְׁשָנה, ֲחִמָׁשה 
חּוְמֵׁשי תֹוָרה, ַאְרַּבע ִאָמהֹות, ְׁשלָׁשה ָאבֹות, ְׁשֵני ֻלחֹות ַהְּבִרית, ֶאָחד 

ֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ּוָבָאֶרץ  :ֱא

 .ִּתְׁשָעה ִמי יֹוֵדַע, ִּתְׁשָעה ֲאִני יֹוֵדעַ 

ִּתְׁשָעה ַיְרֵחי ֵלָדה, ְׁשמֹונָ ה ְיֵמי ִמיָלה, ִׁשְבָעה ְיֵמי ַׁשַּבָּתא, ִׁשָּׁשה ִסְדֵרי 
ִמְׁשָנה, ֲחִמָׁשה חּוְמֵׁשי תֹוָרה, ַאְרַּבע ִאָמהֹות, ְׁשלָׁשה ָאבֹות, ְׁשֵני ֻלחֹות 

ֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ּוָבָאֶרץ  :ַהְּבִרית, ֶאָחד ֱא

 .ֲעָׂשָרה ִמי יֹוֵדַע, ֲעָׂשָרה ֲאִני יֹוֵדעַ 

ֲעָׂשרָ ה ִדְּבַרָיא, ִּתְׁשָעה ַיְרֵחי ֵלָדה, ְׁשמֹוָנה ְיֵמי ִמיָלה, ִׁשְבָעה ְיֵמי ַׁשַּבָּתא, 
ִׁשָּׁשה ִסְדֵרי ִמְׁשָנה, ֲחִמָׁשה חּוְמֵׁשי תֹוָרה, ַאְרַּבע ִאָמהֹות, ְׁשלָׁשה ָאבֹות, 

ֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ּוָבָאֶרץ  :ְׁשֵני ֻלחֹות ַהְּבִרית, ֶאָחד ֱא

 .ַאַחד עָ ָׂשר ִמי יֹוֵדַע, ַאַחד ָעָׂשר ֲאִני יֹוֵדעַ 

ַאַחד ָעָׂשר ּכֹוְכַבָּיא, ֲעָׂשָרה ִדְּבַרָיא, ִּתְׁשָעה ַיְרֵחי ֵלָדה, ְׁשמֹוָנה ְיֵמי ִמיָלה, 
ִׁשְבָעה ְיֵמי ַׁשַּבָּתא, ִׁשָּׁשה ִסְדֵרי ִמְׁשָנה, ֲחִמָׁשה חּוְמֵׁשי תֹוָרה, ַאְרַּבע 
ֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים  ִאָמהֹות, ְׁשלָׁשה ָאבֹות, ְׁשֵני ֻלחֹות ַהְּבִרית, ֶאָחד ֱא

 :ּוָבָאֶרץ

 .ְׁשֵנים ָעָׂשר ִמי יֹוֵדַע, ְׁשֵנים ָעָׂשר ֲאִני יֹוֵדעַ 

ְׁשֵנים ָעָׂשר ִׁשְבַטָיא, ַאַחד ָעָׂשר ּכֹוְכַבָּיא, ֲעָׂשָרה ִדְּבַרָיא, ִּתְׁשָעה ַיְרֵחי 
ֵלָדה, ְׁשמֹוָנה ְיֵמי ִמיָלה, ִׁשְבָעה ְיֵמי ַׁשַּבָּתא, ִׁשָּׁשה ִסְדֵרי ִמְׁשָנה, ֲחִמָׁשה 



חּוְמֵׁשי תֹוָרה, ַאְרַּבע ִאָמהֹות, ְׁשלָׁשה ָאבֹות, ְׁשֵני ֻלחֹות ַהְּבִרית, ֶאָחד 
ֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ּוָבָאֶרץ  :ֱא

 .ְׁשלָׁשה ָעָׂשר ִמי יֹוֵדַע, ְׁשלָׁשה ָעָׂשר ֲאִני יֹוֵדעַ 

ְׁשלָׁשה עָ ָׂשר ִמַּדָיא. ְׁשֵנים ָעָׂשר ִׁשְבַטָיא, ַאַחד ָעָׂשר ּכֹוְכַבָּיא, ֲעָׂשָרה 
ִדְּבַרָיא, ִּתְׁשָעה ַיְרֵחי ֵלָדה, ְׁשמֹוָנה ְיֵמי ִמיָלה, ִׁשְבָעה ְיֵמי ַׁשַּבָּתא, ִׁשָּׁשה 
ִסְדֵרי ִמְׁשָנה, ֲחִמָׁשה חּוְמֵׁשי תֹוָרה, ַאְרַּבע ִאָמהֹות, ְׁשלָׁשה ָאבֹות, ְׁשֵני 

ֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ּוָבָאֶרץ  :ֻלחֹות ַהְּבִרית, ֶאָחד ֱא

 ַחד ַּגְדָיא, ַחד ַּגְדָיא

 .ְּדַזִּבין ַאָּבא ִּבְתֵרי זּוֵזי, ַחד ַּגְדָיא, ַחד ַּגְדָיא

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

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

ְוָאָתא חּוְטָרא ְוִהָּכה ְלַכְלָּבא, ְּדָנַׁש ְלׁשּוְנָרא, ְּדָאְכָלה ְלַגְדָיא, ְּדַזִּבין ַאָּבא 
 ..ִּבְתֵרי זּוֵזי, ַחד ּגַ ְדָיא, ַחד ַּגְדָיא

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

ְוָאָתא ַמָיא ְוָכָבה ְלנּוָרא, ְּדָׂשַרף ְלחּוְטָרא, ְּדִהָּכה לְ ַכְלָּבא, ְּדָנַׁש ְלׁשּוְנָרא, 
 .ְּדָאְכָלה ְלַגְדָיא, ְּדַזִּבין ַאָּבא ִּבְתֵרי זּוֵזי, ַחד ַּגְדָיא, ַחד ַּגְדָיא

ְוָאָתא תֹוָרא ְוָׁשָתה ְלַמָיא, ְּדָכָבה ְלנּוָרא, ְּדָׂשַרף ְלחּוְטָרא, ְּדִהָּכה ְלַכְלָּבא, 
ְּדָנַׁש ְלׁשּוְנָרא, ְּדָאְכָלה ְלַגְד ָיא, ְּדַזִּבין ַאָּבא ִּבְתֵרי זּוֵזי, ַחד ַּגְדָיא, ַחד 

 .ַּגְדָיא



ְוָאָתא ַהׁשֹוֵחט ְוָׁשַחט ְלתֹוָרא, ְּדָּׁשָתה ְלַמָיא, ְּדָכָבה ְלנּוָרא, ְּדָׂשַרף 
ְלחּוְטָרא, ְּדִהָּכה ְלַכְלָּבא, ְּדָנַׁש ְלׁשּוְנָרא, ְּדָאְכָלה ְלַגְדָיא, ְּדַזִּבין ַאָּבא 

 .ִּבְת ֵרי זּוֵזי, ַחד ַּגְדָיא, ַחד ַּגְדָיא

ְוָאָתא ַמְלָא ַהָּמֶות ְוָׁשַחט ְלׁשֹוֵחט, ְּדָׁשַחט ְלתֹוָרא, ְּדָּׁשָתה ְלַמָיא, ְּדָכָבה 
ְלנּוָרא, ְּדָׂשַרף ְלחּוְטָרא, ְּדִהָּכה ְלַכְלָּבא, ְּדָנַׁש ְלׁשּוְנָרא, ְּדָאְכָלה ְלַגְדָיא, 

 .ְּדַזִּבין ַאָּבא ּבִ ְתֵרי זּוֵזי, ַחד ַּגְדָיא, ַחד ַּגְדָיא

ְוָאָתא ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְוָׁשַחט ְלַמְלַא ַהָּמֶות, ְּדָׁשַחט ְלׁשֹוֵחט, ְּדָׁשַחט 
ְלתֹוָרא, ְּדָּׁשָתה ְלַמָיא, ְּדָכָבה ְלנּוָרא, ְּדָׂשַרף ְלחּוְטָרא, ְּדִהָּכה ְלַכְלָּבא, 
ְּדָנַׁש ְלׁשּוְנָרא, ְּד ָאְכָלה ְלַגְדָיא, ְּדַזִּבין ַאָּבא ִּבְתֵרי זּוֵזי, ַחד ַּגְדָיא, ַחד 

 ַּגְדָיא

 

בקריאת שמע שעל המיטה קורין רק פרשה ראשונה בקריאת שמע כיון שהוא ליל 
  שמורים

 

Tonight we only say the first parsha of shema because it is pesach night. 
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