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ַק 	ׁשֵּד	ׁש

ַק 	ׁשֵּד	ׁש
מוזג כוס ראשון ומקדש עליו )הלכות שבת כט,יט; הלכות חמץ ומצה ח,א(:

	הָּברוְך ַא	הָּת	ה ַחְ	די	ה 	הָו	ה לֱאֹל	ׁשֵ	ה	דינו ְךֶמְךֶלְך 	הָ	העו	הָל,ם,
ּבו 	ׁשֵרא ַחְ 	דיִּפר	די ַ	הְךֶּגְךֶופ ן.
	הָּברוְך ַא	הָּת	ה ַחְ	די	ה 	הָו	ה לֱאֹל	ׁשֵ	ה	דינו ְךֶמְךֶלְך 	הָ	העו	הָל,ם,
	ץֲאְךֶ	ׁשר 	דיִק ַחְּד	הָ	ׁשנו 	דיִמ	הָּכל 	הָע,םַ ,חְורו ַחְמ	הָמנו 	דיִמ	הָּכל
	הָל	ׁשו ן	 ,הָּבַחר 	הָּבנו ַוַחְ	דיַג ַחְּד	ׁשֵלנו	 ,הָר	הָצ	ה 	הָּבנו
ַוַחְ	די	הָופ	ץֲא 	ׁשֵרנו ;
ַחְּבַא	ץֲ	ה	הָב	ה,

ַו 	דיִּת	ׁשֵּת ן
)

בשבת:

	הָלנו

ַחְ	די	ה 	הָו	ה

ַ	ׁש	הָּב תו ת 	דיִל ַחְמנו	הָח	ה(,

ַחְל	דיִוׂש ַחְמ	הָח	ה ַח	דיִּג	די,ם ו ַחְזַמ	דיִּנ	די,ם ַחְל	הָוׂשוׂשו ן
ַ	ה	הָּמנוַח ַ	הְךֶּז	ה(,

לֱאֹל	ׁשֵ	ה	דינו
מו 	ץֲ 	דיִעד	די,ם

) בשבתְ :ךֶא ת 	דיו,ם

ְךֶא ת 	דיו,ם טוב 	דיִמַחְק 	הָרא דֹק ְךֶד	ׁש

ַ	הְךֶּז	הְ ,ךֶא ת 	דיו,ם ַחג ַ	הַּמּצו ת ַ	הְךֶּז	הַ ,חְז	הָמ ן
	ׁשֵחרו	ׁשֵ תנוַ ,חְּבַא	ץֲ	ה	הָב	הׁ	 ,שֵזְךֶכר 	דיִל	די	דיִצ	דיַא ת 	דיִמַחְצ 	הָ 	דיִר	די,ם:



ַק 	ׁשֵּד	ׁש
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	דיִּכ	די 	הָבנו 	הָבַחַחְר	הָּת ַחְואו	הָ תנו 	דיִק ַּדַחְ	ׁש	הָּת 	דיִמ	הָּכל
	הָ	הַע	דיִּמ	די,ם ,ומו	ץֲע	ׁשֵד	די 	הָק ַחְדַחְ	ׁש ָך ַחְּב	דיִוׂש ַחְמ	הָח	ה ו ַחְב	הָוׂשוׂשו ן
	דיִ	ה ַחְנַח ַחְל	הָּתנו.
	הָּברוְך ַא	הָּת	ה ַחְ	די	ה 	הָו	הַ ,חְמ ַק 	ׁשֵּד	ׁש

)

בשבת:

ַ	הַּׁש	הָּב ת ַחְו(־(

	דיִ	דיַחְוׂש 	הָר	ׁשֵאל ַחְוַ	ה ַחְּזַמ	דיִּנ	די,ם.
במוצאי שבת ,מברך על הנר ומבדיל )הלכות שבת כט,כב(:

	הָּברוְך

ַא	הָּת	ה

ַחְ	די	ה 	הָו	ה

לֱאֹל	ׁשֵ	ה	דינו

ְךֶמְךֶלְך

	הָ	העו	הָל,ם,

ּבו 	ׁשֵרא ַחְמאו	ׁשֵר	די 	הָ	ה	ׁשֵא	ׁש.
	הָּברוְך ַא	הָּת	ה ַחְ	די	ה 	הָו	ה לֱאֹל	ׁשֵ	ה	דינו ְךֶמְךֶלְך 	הָ	העו	הָל,ם	ַ ,הַּמ ַחְ 	דיִבד	דיל
	ׁשֵּב	די ן דֹק ְךֶד	ׁש ַלדֹחל ,ו	ׁשֵב	די ן אור ַלדֹחְךֶ	ׁשְך ,ו	ׁשֵב	די ן 	דיִ	דיַחְוׂש 	הָר	ׁשֵאל
ַלּג 	דיִו	די	די,ם ,ו	ׁשֵב	די ן 	דיו,ם ַ	הַחְּׁש	דיִב	די	דיִע	די ַחְל	ׁשֵ	ׁשְךֶ	ׁש ת ַחְ	די	ׁשֵמ	די ַ	הַּמ	ץֲעְךֶוׂש	ה.
	הָּברוְך ַא	הָּת	ה ַחְ	די	ה 	הָו	ה	ַ ,הַּמ ַחְ 	דיִבּד	דיל 	ׁשֵּב	די ן דֹק ְךֶד	ׁש ַחְלדֹק ְךֶד	ׁש.

	הָּברוְך ַא	הָּת	ה ַחְ	די	ה 	הָו	ה לֱאֹל	ׁשֵ	ה	דינו ְךֶמְךֶלְך 	הָ	העו	הָל,ם,



ְךֶ	ׁשְךֶ	הלֱח	הָ	דינו ַחְו	דיִקַחְּי	הָמנו ַחְו	דיִ	ה	דיִּג	די	הָענו ַל ַחְּז	הָמ ן ַ	הְךֶּז	ה.
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ַק 	ׁשֵּד	ׁש

ומסב על צד שמאל ושותה את כל הכוס )הלכות חמץ ומצה ז,ט־י ]ז־ח[(; אם
שתה רוב הכוס המחזיק שיעור רביעית ,יצא )הלכות חמץ ומצה ז,יא ]ט[(.

לשיטת הרמב״ם ,אין איסור לגרום לברכות )ראה הלכות תפילה ז,טו־טז,
על הדרך להגיע למאה ברכות בשבת ויום טוב; וראה הלכות ברכות
ד,ז( .לכן מברך ברכה בפני עצמה על כל כוס וכוס ,לפניו )הלכות חמץ
ומצה ז,יב ]י[(; אם שתה שיעור רביעית וגמר בליבו שלא לשתות עד כוס
החובה הבא למרות שמותר לשתות בין כוס לכוס חוץ מבין כוס שלישי
לכוס רביעי )שם( ,מברך גם אחרי כל כוס וכוס .נוסח הברכה למי
שקיים את תנאי ברכה אחרונה הוא )הלכות ברכות ג,יג; ח,יד(:

	הָּברוְך ַא	הָּת	ה ַחְ	די	ה 	הָו	ה לֱאֹל	ׁשֵ	ה	דינו ְךֶמְךֶלְך 	הָ	העו	הָל,םַ ,על
ַ	הְךֶּגְךֶופ ן ַחְוַעל ַחְ 	דיִּפר	די ַ	הְךֶּגְךֶופ ן ַחְוַעל ַחְּתנוַב ת ַ	ה	הָּׂש ְךֶד	ה ַחְוַעל
ְךֶא ְךֶר	ץ ְךֶח ַחְמ 	הָּד	ה טו	הָב	ה וַחְר	הָח	הָב	ה ְךֶ	ׁש 	הָר	דיִצ	די	הָ ת ַחְו	דיִ	ה ַחְנַח ַחְל	הָּת
ְךֶא ת 	ץֲאבו	ׁשֵ ת	דינוַ .ר	ׁשֵח,ם ַחְ	די	ה 	הָו	ה לֱאֹל	ׁשֵ	ה	דינו ַעל 	דיִ	דיַחְוׂש 	הָר	ׁשֵאל
ַע	הָּמְך ַחְוַעל ַחְ	דירו	הָ	ׁש ַ 	דיִל	די,ם 	דיִע	די 	הָרְך ַחְוַעל 	דיִצּיו ן 	דיִמַחְ	ׁשַּכ ן
ַחְּכבו 	הָדְךַ ,חְוַ	ה	ץֲע	ׁשֵלנו ַחְל תו	הָכּה ַחְוַוׂשַחְּמ	ׁשֵחנו ַחְּב	דיִב ַחְנ	הָ	די 	הָנּה ;
ַחְוַוׂשַחְּמ	ׁשֵחנו ַחְ	די	ה 	הָו	ה לֱאֹל	ׁשֵ	ה	דינו )

בשבת:

ַחְּב	דיו,ם ַ	ה	הָּמנוַח

ַ	הַחְּׁש	דיִב	די	דיִע	די ַ	הְךֶּז	הַ (,חְּב	דיו,ם טוב 	דיִמַחְק 	הָרא דֹק ְךֶד	ׁש ַ	הְךֶּז	ה,
ַחְּב	דיו,ם ַחג ַ	הַּמּצו ת ַ	הְךֶּז	ה ,ו ַחְנ	הָב ְךֶר ַחְכ ָך 	הָעְךֶל	די	הָ	ה 	דיִּב ַחְק ֻד	הָּׁש	ה
ו ַחְבַטַחְ	ה 	הָר	ה	 .הָּברוְך ַא	הָּת	ה ַחְ	די	ה 	הָו	הַ ,על 	הָ	ה	הָא ְךֶר	ץ ַחְוַעל
	ׁשֵּפרוְךֶ ת	די	הָ	ה.
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וַחְרַח	ץ

וַחְרַח	ץ
ואחר הכוס הראשון ,מברך ״על נטילת ידיים״ ונוטל ידיו כמו לפני סעודה
)הלכות ברכות ו,ב; הלכות חמץ ומצה ח,א(:

	הָּברוְך ַא	הָּת	ה ַחְ	די	ה 	הָו	ה לֱאֹל	ׁשֵ	ה	דינו ְךֶמְךֶלְך 	הָ	העו	הָל,ם,
	ץֲאְךֶ	ׁשר 	דיִק ַחְּד	הָ	ׁשנו ַחְּב 	דיִמ ַחְצוו	הָ ת	דיוַ ,חְו	דיִצ 	הָונו ַעל ַחְנ	דיִט	דיַל ת
	הָ	די 	הָ 	דיִד	די,ם.

ַּכַחְרַּפ	8ס
ומביאים שולחן ערוך ועליו מרור וירק אחר ומצה וחרוסת ושני מיני בשר ,אחד
זכר לפסח ואחד זכר לחגיגה .ומתחיל ומברך על הירק האחר )הלכות חמץ
ומצה ח,א־ב(:

	הָּברוְך ַא	הָּת	ה ַחְ	די	ה 	הָו	ה לֱאֹל	ׁשֵ	ה	דינו ְךֶמְךֶלְך 	הָ	העו	הָל,ם,
ּבו 	ׁשֵרא ַחְ 	דיִּפר	די 	הָ	ה	ץֲא 	הָד	הָמ	ה.
ומטבל אותו בחרוסת ואוכל כזית .בסוף הסעודה אחרי אכילת כזית מצה אחרון,
אין לטעום מאכל אחר כלל )הלכות חמץ ומצה ח,ט(; אבל בשלב הזה ,אין אסור
לאכול ממיני מעדנים וקליות ולשתות משקאות כנהוג בשבת ,כדי להרוויח ברכות
ולהתאושש להגדה .אחרי אכילת הירק מטובל בחרוסת ואחרי התקרובת ,יש

ַּכַחְרַּפ	8ס
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לברך ברכות אחרונות כראוי למה שאכל ושתה בשיעור ברכה אם אינו מתכוון
לטעום במשך ההגדה
ואחר כך עוקרים את השולחן מלפני קורא ההגדה לבדו ,ומוזגים כוס שני.

ַמ	דיִּג	דיד
נוסח ההגדה שנהגו בה ישראל בזמן הגלות ,כך הוא )סוף הלכות חמץ ומצה(,
מתחיל על הכוס השני ואומר:

	דיִּב ַחְב	דיִ	ה	דילו 	הָ	די	הָצאנו 	דיִמ 	דיִּמַחְצ ַ 	דיִר	די,ם.
ַ	הא ַל ַחְח	הָמא ַע ַחְנ	הָ	דיאַּ ,ד	ץֲאַכלו 	ץֲא	הָב	הָ	הַ ת 	הָנא
	דיִּד ַחְנַופקו 	ׁשֵמַאַחְר	הָעא ַחְּד 	דיִמַחְצ ַ 	דיִר	די,ם	 .הָּכל 	דיִּד ַחְכ	דיִופ	די ןׁ	 ,שֵ	די	די	ׁשֵ ת	די
ַחְו	ׁשֵ	די	דיכול ; ַחְו	הָכל 	דיִּד ַחְ 	דיִצר	דיְך ַחְלַופַּסחׁ	 ,שֵ	די	די	ׁשֵ ת	די 	דיִ ו	דיַופַּסח.
]אך ספק אם מתאים להמשיך לומר הפסקה הבאה בארצנו בימינו;[

ַ	ׁש	הָּתא 	הָ	ה	הָכאַ ,ל	הָּׁש 	הָנ	ה ַ	ה	הָּב	הָא	ה ַחְּבַאַחְר	הָעא ַחְ 	דיִּד	דיַחְוׂש 	הָר	ׁשֵאל ;
ַ	ׁש	הָּתא 	הָ	ה 	הָדא ַע ַחְב	ׁשֵד	דיַ ,חְלַ	ׁש	הָּתא ַחְּד	הָא ַחְ ת	הָ	דיא ַחְּב	ׁשֵנ	די חו	ׁשֵר	די.
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ַמ	דיִּג	דיד
]״הא לחמא עניא״ מתורגם לעברית בגרסה מתאימה לתושבי ארץ ישראל בימינו[.

ַחְּכ ְךֶז	ה 	הָ	ה	הָ	די	ה ְךֶלְךֶח,ם דֹע	דיִנ	די ְךֶ	ׁש	הָא ַחְכלו 	ץֲאבו	ׁשֵ ת	דינו ַחְּבְךֶא ְךֶר	ץ
	דיִמַחְצ ַ 	דיִר	די,ם	 .הָּכל 	הָ	ה 	הָר	ׁשֵעב 	הָ	דיבוא ַחְודֹ	דיאַכל	 .דיִמ	די ְךֶ	ׁש	הָח	ׁשֵ	8סר לו
	דיִמ	הָּצַחְר	ׁשֵכ	די ַ	הְךֶּפַ	8סח	 ,הָ	דיבוא ַחְוַ	די	ץֲעְךֶוׂש	ה ְךֶּפַ	8סח 	דיִא	הָּתנו.
ַ	ה	הָּׁש 	הָנ	ה 	ץֲא ַנ ַחְחנו דֹּפ	ה	ַ ,ה	הָּׁש 	הָנ	ה ַ	ה	הָּב	הָא	ה 	דיִּבַחְ	דירו	הָ	ׁש ַ 	דיִל	די,ם
ַ	הַחְּבנו	הָ	די	ה	ַ .ה	הָּׁש 	הָנ	ה 	ץֲא ַנ ַחְחנו ַּכ	ץֲע 	הָ 	דיִבד	די,ם	ַ ,ה	הָּׁש 	הָנ	ה
ַ	ה	הָּב	הָא	ה ַחְּב	ׁשֵנ	די ח 	דיִור	די ן.
וכאן הבן שואל ״מה נשתנה הלילה הזה״ – אין לו בן ,אשתו שואלתו; אין לו אישה,
שואלים זה את זה ,ואפילו היו כולם חכמים; היה לבד ,שואל לעצמו )הלכות חמץ
ומצה ז,ד ]ג[; ח,ב־ג(:

ַמ	ה 	דיִנַחְ	ׁשַּת	הָּנ	ה ַ	הַּלַחְ	די	הָל	ה ַ	הְךֶּז	ה	 ,דיִמ	הָּכל ַ	ה	ׁשֵּל	דילו ת?
ְךֶ	ׁשַחְּב	הָכל ַ	ה	ׁשֵּל	דילו תׁ	 ,שֵא	די ן 	הָאנו ַמ ַחְט	דיִּב	די	דיִל	די ן ַא 	דיִופּלו
ַּפַע,ם ַאַח ת ; ַחְוַ	הַּלַחְ	די	הָל	ה ַ	הְךֶּז	הַ ,חְ	ׁש	ׁשֵּת	די ַחְּפ	הָע	דיִמ	די,ם.
ְךֶ	ׁשַחְּב	הָכל ַ	ה	ׁשֵּל	דילו ת	 ,הָאנו אוַחְכ	דיִל	די,ם 	הָח	ׁשֵמ	ץ וַמ	הָּצ	ה ;
ַחְוַ	הַּלַחְ	די	הָל	ה ַ	הְךֶּז	הֻּ ,כּלו ַמ	הָּצ	ה.
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ְךֶ	ׁשַחְּב	הָכל ַ	ה	ׁשֵּל	דילו ת	 ,הָאנו אוַחְכ	דיִל	די,ם ַחְ	ׁש	הָאר
ַחְ	די 	הָרקו ת ; ַחְוַ	הַּלַחְ	די	הָל	ה ַ	הְךֶּז	הַ ,חְמר 	דיִור	די,ם.
ְךֶ	ׁשַחְּב	הָכל ַ	ה	ׁשֵּל	דילו ת	 ,הָאנו אוַחְכ	דיִל	די ן 	ׁשֵּב	די ן 	דיוַחְ	ׁש	דיִב	די ן
ו	ׁשֵב	די ן ַחְמֻ	8ס	דיִּב	די ן ; ַחְוַ	הַּלַחְ	די	הָל	ה ַ	הְךֶּז	הֻּ ,כ	הָּלנו ַחְמֻ	8ס	דיִּב	די ן.
וצריך להתחיל בגנות ולסיים בשבח .כיצד? מתחיל ומספר שבתחילה היו
אבותינו בימי תרח ומלפניו כופרים וטועים אחרי ההבל ורודפים עבודה זרה;
ומסיים בדת האמת שקירבנו הקדוש ברוך הוא לה ,והבדילנו מן התועים ,וקירבנו
לייחודו .וכן מתחיל ומודיע שעבדים היינו לפרעה במצריים ,וכל הרעה שגמלונו
)הלכות חמץ ומצה ז,ו ]ד[(:

	ץֲע 	הָ 	דיִבד	די,ם

	ה	די	דינוַ ,חְלַופַחְרדֹע	ה ַחְּב 	דיִמַחְצ ַ 	דיִר	די,ם ;
	הָ 	דיִ

ַוּיו	דיִצ	די	ׁשֵאנו ַחְ	די	ה 	הָו	ה לֱאֹל	ׁשֵ	ה	דינו 	דיִמ	הָּׁש,םַ ,חְּב	הָ	דיד 	ץֲח 	הָז 	הָק	ה
ו	דיִב ַחְזרוַע ַחְנטו	הָ	די	הַ .חְו 	דיִאּלו דֹלא 	הָגַאל ַ	ה	הָּקדו	ׁש
	הָּברוְך 	הוא ְךֶא ת 	ץֲאבו	ׁשֵ ת	דינו 	דיִמ 	דיִּמַחְצ ַ 	דיִר	די,ם	 ,ץֲע ַ 	דיִד	די ן
	ה	די	דינו
	הָאנו ו	הָב	ׁשֵנ	דינו ו ַחְב	ׁשֵנ	די 	הָב	ׁשֵנ	דינו ַחְמֻ	ׁש ַחְע 	הָ 	דיִּבד	די,ם 	הָ 	דיִ
ַחְלַופַחְרדֹע	ה ַחְּב 	דיִמַחְצ ַ 	דיִר	די,םַ .חְוַא 	דיִופּלו ֻּכ	הָּלנו 	ץֲח	הָכ	דיִמ	די,ם,
ֻּכ	הָּלנו ַחְנבו	דיִנ	די,םֻּ ,כ	הָּלנו 	דיוַחְד	דיִע	די,ם ְךֶא ת ַ	הּתו 	הָר	ה –
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	דיִמַחְצ 	הָו	ה 	הָע	ׁשֵל	דינו ַחְלַ	8סְךֶּפר 	דיִּב	די	דיִצ	דיַא ת 	דיִמַחְצ ַ 	דיִר	די,ם ; ַחְו	הָכל
ַ	הַּמ 	ץֲ 	דיִאר	דיְך 	דיִּב	די	דיִצ	דיַא ת

	דיִמַחְצ ַ 	דיִר	די,ם	 ,ץֲ	ה	ׁשֵר	די ְךֶז	ה

ַחְמֻ	ׁש	הָּבח.

ַמ	ץֲעְךֶוׂש	ה ַחְּב	דיִר	דיִּב	די לֱא	דיִל	דיְךֶע ְךֶזר

ַחְו	דיִר	דיִּב	די

ַחְ	די	הו	ׁשוַע ַחְו	דיִר	דיִּב	די ְךֶא ַחְל	הָע 	הָזר ְךֶּב ן 	ץֲעַזַחְר	הָ	די	ה ַחְו	דיִר	דיִּב	די
	ץֲע	דיִק	די	הָב	ה ַחְו	דיִר	דיִּב	די ַטַחְרופו ןְ ,ךֶ	ׁש	הָ	ה	דיו ַחְמֻ	8ס	דיִּב	די ן 	דיִּב ַחְב	ׁשֵנ	די
ַחְב 	הָרק ; ַחְו	הָ	ה	דיו ַחְמַ	8ס ַחְ 	דיִּפר	די ן 	דיִּב	די	דיִצ	דיַא ת 	דיִמַחְצ ַ 	דיִר	די,ם 	הָּכל
או תו ַ	הַּלַחְ	די	הָל	הַ ,עד ְךֶ	ׁש	הָּבאו ַּת ַחְל	דיִמ	די	ׁשֵד	דיְךֶ	ה,ם
ַחְו	הָא ַחְמרו 	הָלְךֶ	ה,ם	 ,דיִרּבו	ׁשֵ ת	דינו	 ,דיִ	ה	דיִּג	דיַע ַחְז	הָמ ן 	דיִקַחְרַ	די ת
חר	די ת.
ַחְ	ׁשַמע ְךֶ	ׁשַחְּלַ	ׁש ַחְ 	דיִ
	הָאַמר 	הָלְךֶ	ה,ם 	דיִר	דיִּב	די ְךֶא ַחְל	הָע 	הָזר ְךֶּב ן 	ץֲעַזַחְר	הָ	די	ה	 ,ץֲ	ה	ׁשֵר	די
	ץֲא	דיִנ	די ַחְּכְךֶב ן 	דיִ	ׁש ַחְב	דיִע	די,ם 	הָ	ׁש 	הָנ	הַ ,חְודֹלא 	הָז	דיִכ	די	דיִ ת	די
ְךֶ	ׁש	ׁשֵּת	הָא	ׁשֵמר ַחְ	די	דיִצ	דיַא ת 	דיִמַחְצ ַ 	דיִר	די,ם ַּב	ׁשֵּל	דילו תַ ,עד
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ְךֶ	ׁשַחְּד 	הָר	הָ	ׁשּה ְךֶּב ן זו	הָמאְ :ךֶ	ׁשְךֶּנלֱא	הָמר ״ ַחְלַמַע ן 	דיִּת ַחְזדֹּכר
ְךֶא ת(־	דיו,ם 	ׁשֵצא ַחְ ת ָך 	ׁשֵמְךֶא ְךֶר	ץ 	דיִמַחְצ ַ 	דיִר	די,ם ,דֹּכל ַחְ	די	ׁשֵמ	די
ַחְךֶּי	די ָך״

)דבר	די,ם טז,ג(

– ״ַחְ	די	ׁשֵמ	די ַחְךֶּי	די ָך״	ַ ,ה	הָּי	דיִמ	די,ם ; ״דֹּכל

ַחְ	די	ׁשֵמ	די ַחְךֶּי	די ָך״	ַ ,ה	ׁשֵּל	דילו ת.

ַו	ץֲח	הָכ	דיִמ	די,ם או ַחְ 	דיִמר	די,ם

״ַחְ	די	ׁשֵמ	די ַחְךֶּי	די ָך״	 ,הָ	העו	הָל,ם ַ	הְךֶּז	ה ; ״דֹּכל ַחְ	די	ׁשֵמ	די ַחְךֶּי	די ָך״,
ַחְל	הָ	ה	דיִב	דיא ְךֶא ת ַחְ	דימו ת ַ	ה	הָּמ	דיִ	ׁש	דיַח.


	הָּברוְך ַ	ה	הָּמקו,ם ְךֶ	ׁש	הָּנַ ת ן ּתו 	הָר	ה ַחְ 	דיִל	דיַחְוׂש 	הָר	ׁשֵאל
ַעּמו	 ,הָּברוְך 	הוא.

ַחְּכ ְךֶנ ְךֶגד ַאַחְר	הָּב	הָע	ה 	הָּב	דיִנ	די,ם

	דיִּדַחְּב 	הָר	ה ּתו 	הָר	ה – ְךֶא	הָחד 	הָח	הָכ,םַ ,חְוְךֶא	הָחד 	הָר	הָ	ׁשע,
ַחְוְךֶא	הָחד 	הָּת,םַ ,חְוְךֶא	הָחד ַחְ	ׁש	ׁשֵא	דינו 	דיו 	ׁשֵדַע 	דיִלַחְ	ׁשַאל.
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	הָח	הָכ,םַ ,מ	ה 	הוא או	ׁשֵמר – ״	הָמ	ה 	הָ	ה	ׁשֵעדֹד ת,
ַחְוַ	הֻח	דיִּק	די,ם ַחְוַ	ה 	דיִּמַחְ	ׁש	הָּפ	דיִט	די,ם	 ,ץֲאְךֶ	ׁשר 	דיִצ 	הָו	ה ַחְ	די	ה 	הָו	ה
לֱאֹל	ׁשֵ	ה	דינוְ ,ךֶא ַחְ תְךֶכ,ם?״

)דבר	די,ם

ו,כ(.

ַא ף ַא	הָּת	ה

לֱאדֹמר לו ַחְּכ 	דיִ	ה ַחְלַּכ ת ַ	הְךֶּפַ	8סחׁ	 ,שֵא	די ן ַמַחְופ	דיִט 	דיִ	דיר	די ן
ַאַחר ַ	הְךֶּפַ	8סח 	ץֲא	דיִופ	די	דיִק	דימו ן.
	הָר	הָ	ׁשעַ ,מ	ה 	הוא או	ׁשֵמר – ״	הָמ	ה 	הָ	ה	ץֲעדֹב 	הָד	ה
ַ	הדֹּזא ת	 ,הָלְךֶכ,ם?״ )שמו ת 	דיב,כו( .״	הָלְךֶכ,ם״ַ ,חְודֹלא לו.
ו ַחְל	דיִופ	די ְךֶ	ׁש	הו	דיִצ	דיא ְךֶא ת ַע ַחְצמו 	דיִמ ן ַ	הַחְּכ	הָלל ַחְו	הָכַופר
	הָּב	דיִע	די 	הָקרַ ,א ף ַא	הָּת	ה ַ	ה ַחְקְךֶ	ה	ה ְךֶא ת 	דיִ	ׁש	הָּנ	דיו ְךֶולֱאדֹמר
לו :״ַּב	ץֲעבור ְךֶז	ה	 ,הָע	הָוׂש	ה ַחְ	די	ה 	הָו	ה 	דיִל	דיַ ,חְּב	ׁשֵצא	דיִ ת	די,
	דיִמ 	דיִּמַחְצ 	הָ 	דיִר	די,ם״

)שמו ת 	דיג,ח(

– ״	דיִל	די״ַ ,חְודֹלא לו ; 	דיִאּלו

	הָ	ה	הָ	די	ה 	הָ	ׁש,ם ,דֹלא 	הָ	ה	הָ	די	ה 	דיִנ ַחְג	הָאל.
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	הָּת,םַ ,מ	ה 	הוא או	ׁשֵמר – ״ַמ	ה(־דֹּזא ת?״

)שמו ת

	דיג	,דיד( .״ַחְו	הָאַמַחְר	הָּת 	ׁשֵא	הָל	דיו – ַחְּבדֹח ְךֶזק 	הָ	דיד 	הו	דיִצ	די	הָאנו
ַחְ	די	ה 	הָו	ה 	דיִמ 	דיִּמַחְצ ַ 	דיִר	די,ם	 ,דיִמ	ׁשֵּב	די ת 	ץֲע 	הָ 	דיִבד	די,ם״ )ש,ם(.

וַחְ	ׁש	ׁשֵא	דינו 	דיו 	ׁשֵדַע

	דיִלַחְ	ׁשַאלַ ,א ַחְּת ַחְּפַ תח לו

– ְךֶ	ׁשְךֶּנלֱא	הָמר ״ַחְו 	דיִ	הַּג ַחְד	הָּת ַחְל	דיִב ַחְנ ָךַּ ,בּיו,ם ַ	ה	הוא
	ׁשֵלאדֹמר:

ַּב	ץֲעבור ְךֶז	ה	 ,הָע	הָוׂש	ה ַחְ	די	ה 	הָו	ה 	דיִל	די,

ַחְּב	ׁשֵצא	דיִ ת	די	 ,דיִמ 	דיִּמַחְצ 	הָ 	דיִר	די,ם״

)שמו ת

	דיג,ח(.

״ַחְו 	דיִ	הַּג ַחְד	הָּת

ַחְל	דיִב ַחְנ ָך״	 ,הָ	דיכול 	ׁשֵמדֹרא	ׁש ַ	הדֹח ְךֶד	ׁש – 	דיִּת ַחְלדֹמד
לוַמר ״ַּבּיו,ם ַ	ה	הוא״	 .דיִא	די ״ַּבּיו,ם ַ	ה	הוא״,
	הָ	דיכול 	דיִמַחְּבעוד 	דיו,ם – 	דיִּת ַחְלדֹמד לוַמר ״ַּב	ץֲעבור
ְךֶז	ה״ ,דֹלא 	הָאַמַחְר	דיִּת	די 	ׁשֵא	הָלא ַחְּב	הָ	ׁש	הָע	ה ְךֶ	ׁש	ׁשֵּי	ׁש ַמ	הָּצ	ה
ו	הָמרור ֻמ	הָּנ	דיִח	די,ם ַחְל	הָופְךֶנ	די ָך.
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]נוסח תלמוד ארץ ישראל ,פסחים ,פרק עשירי[:

 תנ	די רב	די ח	די	די	ה ,כנגד ארבע	ה בנ	די,ם ד	דיבר	ה  תור	ה:
ב ן חכ,ם ,ב ן רשע ,ב ן ט	דיופש ,ב ן שא	דינו 	דיודע לשאול.

חַסֶּבח ן ש
הָחש
הָכם

מ	הו אומר :״ַמ	ה 	הָ	ה	ׁשֵעדו ת ַחְוַ	הֻח	דיִּק	די,ם ַחְוַ	ה 	דיִמַחְ	ׁש	הָּפ	דיִט	די,ם

	ץֲאְךֶ	ׁשר 	דיִצ 	הָו	ה ַחְ	די	ה 	הָו	ה לֱאֹל	ׁשֵ	ה	דינו או	הָ תנו?״ וא ף א ת	ה אמר לו:
״ַחְּבדֹח ְךֶזק 	הָ	דיד 	הו	דיִצ	די	הָאנו ַחְ	די	ה 	הָו	ה 	דיִמ 	דיִּמַחְצ 	הָ 	דיִר	די,ם 	דיִמ	ׁשֵּב	די ת 	ץֲע 	הָ 	דיִבד	די,ם.״

חַסֶּבח ן ש
הָרש
הָשע

מ	הו אומר :״	הָמ	ה 	הָ	ה	ץֲעדֹב 	הָד	ה ַ	הדֹּזא ת 	הָלְךֶכ,ם? 	הָמ	ה

ַ	הּטו ַרח ַ	הְךֶּז	ה ְךֶ	ׁשַאְךֶּת,ם ַמ ַחְ 	דיִטר	די	דיִח	די ן 	הָע	דיִל	דינו ַחְּב	הָכל 	הָ	ׁש 	הָנ	ה ַחְו	הָ	ׁש 	הָנ	ה?״
מכ	דיוו ן ש	הוצ	דיא א ת עצמו מ ן 	הכלל א ף א ת	ה אמור לו:
״ַּב	ץֲעבור ְךֶז	ה 	הָע	הָוׂש	ה ַחְ	די	ה 	הָו	ה 	דיִל	די.״ ל	די עש	ה – לאו תו 	הא	דיש לא
עש	ה .א	דילו 	ה	די	ה או תו 	הא	דיש במצר	די,ם לא 	ה	די	ה ראו	די
ל	ה	דיגאל מש,ם לעול,ם.

ִט ּ ֵפ ׁש

מ	ה אומר :״	הָמ	ה זדֹא ת?״ א ף א ת למדו 	הלכו ת 	הופ	8סח

״ַחְ	ׁש	ׁשֵא	די ן ַמַחְופ	דיִט 	דיִ	דיר	די ן ַאַחר ַ	הְךֶּפַ	8סח 	ץֲא	דיִופ	דיקו	הָמ ן״ ,שלא 	די	הא עומד
מחבור	ה זו ונכנ	8ס לחבור	ה אחר ת.

חַסֶּבח ן לַאְׁשֵאינו י דֹו ֵדַע

ִל לַאְׁשַאל – א ת ופ תח לו  תח	דיל	ה ,אמר

רב	די 	דיו	8ס	ה מ תנ	די תא אמר	ה כ ן ,א,ם א	די ן דע ת בב ן
אב	דיו מלמדו.
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	דיִמַחְּת 	דיִח	הָּל	ה ,עו ַחְב	ׁשֵד	די 	ץֲעבו 	הָד	ה 	הָז 	הָר	ה 	הָ	ה	דיו
	ץֲאבו	ׁשֵ ת	דינו ; ַחְוַע ַחְכ	הָ	ׁשוׁ	 ,שֵקַחְר	הָבנו ַ	ה	הָּמקו,ם 	הָּברוְך
	הוא ַל	ץֲעבו 	הָד תוְ ,ךֶ	ׁשְךֶּנלֱא	הָמר ״ ַודֹּיאְךֶמר ַחְ	די	הוֻ	ׁשַע
ְךֶאל(־	הָּכל(־	הָ	ה	הָע,ם ,דֹּכ	ה(־	הָאַמר ַחְ	די	ה 	הָו	ה לֱאֹל	ׁשֵ	ה	די
	דיִ	דיַחְוׂש 	הָר	ׁשֵאלַ ,חְּב	ׁשֵעְךֶבר ַ	ה	הָּנ	הָ	הר 	הָ	דיַחְ	ׁשבו 	ץֲאבו	ׁשֵ ת	דיְךֶכ,ם
	ׁשֵמעו	הָל,םְ ,ךֶּת ַרח 	ץֲא	דיִב	די ַאַחְב 	הָר	הָ	ה,ם ַו	ץֲא	דיִב	די 	הָנחור ;
ַוַּיַע ַחְבדו ,לֱאֹל	דיִ	ה	די,ם 	ץֲא 	ׁשֵ 	דיִחר	די,ם.

	הָוְךֶאַּקח ְךֶא ת(־

	ץֲא	דיִב	דיְךֶכ,ם ְךֶא ת(־ַאַחְב 	הָר	הָ	ה,םׁ	 ,שֵמ	ׁשֵעְךֶבר ַ	ה	הָּנ	הָ	הר,
	הָואו	ׁשֵלְך דֹא תוַ ,חְּב	הָכל(־ְךֶא ְךֶר	ץ ַחְּכ 	הָנַע ן ; 	הָוַאַחְרְךֶּב	ה,
ְךֶא ת(־ַזַחְרעו	 ,הָוְךֶאְךֶּת ן(־לוְ ,ךֶא ת 	דיִ(־	די ַחְצ	הָחק.

	הָוְךֶא	ׁשֵּת ן

ַחְ 	דיִל	די ַחְצ	הָחקְ ,ךֶא ת(־ַ	די	ץֲעדֹקב ַחְוְךֶא ת(־	ׁשֵע	הָוׂשו ; 	הָוְךֶא	ׁשֵּת ן ַחְל	ׁשֵע	הָוׂשו
ְךֶא ת(־ַ	הר 	ׁשֵוׂש	דיִע	דיר	 ,הָל ְךֶרְךֶ	ׁש ת או תוַ ,חְוַ	די	ץֲעדֹקב ו	הָב	הָנ	דיו,
	הָ	דיַחְרדו 	דיִמַחְצ 	הָ 	דיִר	די,ם״ )	די	הושוע כד,ב(־ד(.
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	הָּברוְך 	ׁשו	ׁשֵמר

ַ	ה ַחְב	הָט	הָח תו ַחְ 	דיִל	דיַחְוׂש 	הָר	ׁשֵאל ַעּמו,

	הָּברוְך 	הואְ :ךֶ	ׁשַ	ה	הָּקדו	ׁש 	הָּברוְך 	הוא ַחְמַח	ׁשֵּׁשב
ְךֶא ת ַ	ה	ׁשֵּק	ץַ ,ל	ץֲעוׂשו ת ַחְּכ	הָמ	ה ְךֶ	ׁש	הָאַמר ַחְלַאַחְב 	הָר	הָ	ה,ם
	הָא	דיִב	דינו 	ׁשֵּב	די ן ַ	הַחְּב 	הָ 	דיִ תר	די,םְ ,ךֶ	ׁשְךֶּנלֱא	הָמר ״ ַודֹּיאְךֶמר
ַחְלַאַחְב 	הָר,ם	 ,הָ	דידֹדַע 	ׁשֵּת ַדע 	דיִּכ	די(־ 	ׁשֵגר 	דיִ	דיַחְ	הְךֶ	די	ה ַזַחְר	ץֲע ָך
ַחְּבְךֶא ְךֶר	ץ דֹלא 	הָלְךֶ	ה,םַ ,ו	ץֲע	הָבדו,םַ ,חְו 	דיִעּנו דֹא	הָ ת,ם –
ַאַחְרַּבע 	ׁשֵמאו ת	 ,הָ	ׁש 	הָנ	הַ .חְו ַג,ם ְךֶא ת(־ַ	הּגו	די 	ץֲאְךֶ	ׁשר
ַ	די	ץֲעדֹבדו	 ,הָּד ן 	הָא דֹנ	דיִכ	די ; ַחְוַא	ץֲח	ׁשֵר	די(־	ׁשֵכ ן 	ׁשֵ	די ַחְצאו	 ,דיִּבַחְרֻכ	ׁש
	הָּגדול״ )בראש	די ת טו	,דיג(־	דיד(.

	דיִ	ה	דיא ְךֶ	ׁש	הָע ַחְמ 	הָד	ה

ַל	ץֲאבו	ׁשֵ ת	דינוַ ,חְו	הָלנו –

ְךֶ	ׁשדֹּלא ְךֶא	הָחד 	דיִּב ַחְל	הָבד 	הָעַמד 	הָע	ׁשֵל	דינוׁ	 ,שֵא	הָלא ַחְּב	הָכל
מד	די,ם 	הָע	ׁשֵל	דינו
ּדור 	הָודור עו ַחְ 	דיִ

ַחְלַכּלו	ׁשֵ תנו ;

ַחְוַ	ה	הָּקדו	ׁש 	הָּברוְך 	הואַ ,מ	דיִּצ	די	ׁשֵלנו 	דיִמ	הָּי 	הָד,ם.
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ומסיים בניסים ובנפלאות שנעשו לנו ובחירותנו ,והוא שידרוש ״ארמי אובד אבי״
עד שיגמור כל הפרשה; וכל המוסיף ומאריך בדרש פרשה זו ,הרי זה משובח
)הלכות חמץ ומצה ז,ו ]ד[; ח,ג; והשווה הלכות ביכורים ג,י – נראה כי הכוונה
לדברים פרק כו מ״ארמי אובד״ בפסוק ה עד ״אשר נתת לי יהוה״ בפסוק י ,ולא
רק עד סוף פסוק ח כנהוג(:

	ץֲא ַר	דיִּמ	די דֹא	ׁשֵבד

	הָא	דיִב	דיַ ,ו	ׁשֵּי ְךֶרד 	דיִמַחְצַרַחְ	די	הָמ	ה,

ַו	הָּי 	הָגר 	הָ	ׁש,ם 	דיִּב ַחְמ	ׁשֵ ת	די ַחְמ	הָעט ; ַוַחְ	די	דיִ	ה	די(־	הָ	ׁש,םַ ,חְלגו	די
	הָּגדול 	הָעצו,ם 	הָו 	הָרבַ .ו	הָּי 	ׁשֵרעו דֹא	הָ תנו ַ	ה 	דיִּמ ַחְ 	דיִצר	די,ם,
ַוַחְ	דיַעּנונו ; ַו	דיִּי ַחְּתנו 	הָע	ׁשֵל	דינו	 ,ץֲעדֹב 	הָד	ה 	הָק	הָ	ׁש	הַ .ו	דיִּנ ַחְצַעק,
ְךֶאל(־ַחְ	די	ה 	הָו	ה לֱאֹל	ׁשֵ	ה	די 	ץֲאדֹב	ׁשֵ ת	דינו ; ַו	דיִּיַחְ	ׁשַמע ַחְ	די	ה 	הָו	ה
ְךֶא ת(־דֹק	ׁשֵלנוַ ,וַּיַחְרא ְךֶא ת(־	הָע ַחְנ	ׁשֵ	דינו ַחְוְךֶא ת(־	ץֲע	הָמ	ׁשֵלנו
ַחְוְךֶא ת(־ַל	ץֲח	ׁשֵצנו.

ַוּיו 	דיִצ	ׁשֵאנו ַחְ	די	ה 	הָו	ה	 ,דיִמ 	דיִּמַחְצ ַ 	דיִר	די,ם,

ַחְּב	הָ	דיד 	ץֲח 	הָז 	הָק	ה ו	דיִב ַחְזדֹרַע ַחְנטו	הָ	די	ה ,ו ַחְבדֹמ 	הָרא 	הָּגדֹדל –
ו ַחְבדֹא תו ת ,ו ַחְבדֹמַחְופ	דיִ ת	די,םַ .וַחְ	די 	דיִב	ׁשֵאנוְ ,ךֶאל(־ַ	ה	הָּמקו,ם
ַ	הְךֶּז	ה ; ַו	דיִּיְךֶּת ן(־	הָלנו ְךֶא ת(־	הָ	ה	הָא ְךֶר	ץ ַ	הדֹּזא תְ ,ךֶא ְךֶר	ץ
	הָזַב ת 	הָח	הָלב ו ַחְד	הָב	ׁש.

ַחְוַע	הָּת	ה	 ,דיִ	ה	ׁשֵּנ	ה 	ׁשֵ	ה	ׁשֵבא	דיִ ת	די
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ְךֶא ת(־ 	ׁשֵרא	דיִ	ׁש	די ת ַחְ 	דיִּפר	די 	הָ	ה	ץֲא 	הָד	הָמ	ה	 ,ץֲאְךֶ	ׁשר(־ 	הָנַ ת	הָּת	ה
	דיִּל	דיַ ,חְ	די	ה 	הָו	ה.

	ׁשֵצא

ו ַחְלַמדַ ,מ	ה 	דיִּבַּק	ׁש 	הָל	הָב ן 	הָ	ה	ץֲא ַר	דיִּמ	די

ַל	ץֲעוׂשו ת ַחְלַ	די	ץֲעדֹקב 	הָא	דיִב	דינו – ְךֶ	ׁשַּפַחְרדֹע	ה 	הָ	ה 	הָר	הָ	ׁשע,
דֹלא 	הָג ַזר 	ׁשֵא	הָלא ַעל ַ	ה ַחְּז 	הָ 	דיִכר	די,ם ; ַחְו	הָל	הָב ן 	דיִּבַּק	ׁש
ַל ַחְעדֹקר ְךֶא ת ַ	הדֹּכלְ ,ךֶ	ׁשְךֶּנלֱא	הָמר ״	ץֲא ַר	דיִּמ	די דֹא	ׁשֵבד
	הָא	דיִב	דיַ ,ו	ׁשֵּי ְךֶרד 	דיִמַחְצַרַחְ	די	הָמ	הַ ,ו	הָּי 	הָגר 	הָ	ׁש,ם״ )דבר	די,ם כו	,ה(.
ַחְמַל	ׁשֵּמד ְךֶ	ׁשדֹּלא 	הָ	די ַרד ַחְל 	דיִ	הַחְ	ׁשַּת	ׁשֵּקַע 	ׁשֵא	הָלא 	הָלגור
	הָ	ׁש,םְ ,ךֶ	ׁשְךֶּנלֱא	הָמר ״ ַודֹּיא ַחְמרו ְךֶאל(־ַּפַחְרדֹע	ה	 ,הָלגור
	הָּב	הָא ְךֶר	ץ 	הָּבאנו	 ,דיִּכ	די(־	ׁשֵא	די ן 	דיִמַחְרְךֶע	ה ַלדֹּצא ן 	ץֲאְךֶ	ׁשר
ַל	ץֲע	הָבְךֶד	די ָך	 ,דיִּכ	די(־	הָכ	ׁשֵבד 	הָ	ה 	הָר	הָעב ַחְּבְךֶא ְךֶר	ץ ַחְּכ 	הָנַע ן ;
ַחְוַע	הָּת	ה 	ׁשֵ	דיַחְ	ׁשבו(־ 	הָנא 	ץֲע	הָבְךֶד	די ָךַ ,חְּבְךֶא ְךֶר	ץ דֹּגְךֶ	ׁש ן״
)בראש	די ת מז,ד(.
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– ַחְּכמו ְךֶ	ׁשְךֶּנלֱא	הָמר

״ַחְּב	דיִ	ׁש ַחְב	דיִע	די,ם ְךֶנְךֶופ	ׁש	 ,הָ	דיַחְרדו 	ץֲאדֹבְךֶ ת	די ָך 	דיִמַחְצ	הָרַחְ	די	הָמ	ה ;
ַחְוַע	הָּת	ה	 ,הָוׂש ַחְמ ָך ַחְ	די	ה 	הָו	ה לֱאֹלְךֶ	ה	די ָךַ ,חְּככו ַחְכ	ׁשֵב	די
מ	די,ם	 ,הָלדֹרב״ )דבר	די,ם 	די,כב(.
ַ	ה	הָּׁש ַ 	דיִ

״ַוַחְ	די	דיִ	ה	די(־	הָ	ׁש,םַ ,חְלגו	די״

– ַחְמַל	ׁשֵּמד ְךֶ	ׁש	הָ	ה	דיו

	דיִ	דיַחְוׂש 	הָר	ׁשֵאל ַחְמֻצ	הָּי	דיִנ	די ן 	הָ	ׁש,ם	 .הָּגדול ַחְו	הָעצו,ם – ַחְּכמו
ְךֶ	ׁשְךֶּנלֱא	הָמר ״ו ַחְב	ׁשֵנ	די 	דיִ	דיַחְוׂש 	הָר	ׁשֵאל	 ,הָּפרו ַו	דיִּיַחְ	ׁשַחְרצו ַו	דיִּיַחְרּבו
ַוַּיַע ַחְצמו – 	דיִּב ַחְמדֹאד ַחְמדֹאד ; ַו 	דיִּת	הָּמ	ׁשֵלא 	הָ	ה	הָא ְךֶר	ץ,
דֹא	הָ ת,ם״ )שמו ת א,ז(.

״	הָו 	הָרב״

– ּכמו ְךֶ	ׁשְךֶּנלֱא	הָמר ״ַחְר	הָב	הָב	הַ ,חְּכְךֶצַמח

ַ	ה	הָּׂש ְךֶד	ה ַחְנַ ת	דיִּת	דיְךַ ,ו	דיִּתַחְר	דיִּב	די ַו	דיִּתַחְגַחְּד	דיִל	דיַ ,ו	הָּתדֹב	דיִא	די
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ַּב 	ץֲ 	דיִעד	די 	ץֲע 	הָ 	דיִד	די	די,ם	 :הָ	ׁש ַ 	דיִד	די,ם 	הָנדֹכנו וַחְוׂש	הָע 	ׁשֵרְך 	דיִצ	ׁשֵּמַח,
ַחְוַא ַחְּת 	ׁשֵעדֹר,ם ַחְוְךֶעַחְר	הָ	די	ה״ )	דיחזקאל טז,ז(.

״ ַו	הָּי 	ׁשֵרעו דֹא	הָ תנו ַ	ה 	דיִּמ ַחְ 	דיִצר	די,ם״

– ַחְּכמו

ְךֶ	ׁשְךֶּנלֱא	הָמר ״	הָ	ה	הָב	ה 	דיִנ ַחְ תַחַחְּכ	הָמ	ה ,לוְ :ךֶּפ ן 	דיִ(־	דיַחְרְךֶּב	ה,
ַחְו	הָ	ה	הָ	די	ה 	דיִּכ	די(־ 	דיִ תַחְק ְךֶרא 	הָנ	ה 	דיִמ ַחְל	הָח	הָמ	ה ַחְונוַ	8ס ף ַּג,ם(־
וׂש ַחְנ	ׁשֵא	דינוַ ,חְו	דיִנ ַחְלַח,ם(־	הָּבנוַ ,חְו	הָע	הָל	ה 	דיִמ ן(־
	הוא ַעל(־ דֹ
	הָ	ה	הָא ְךֶר	ץ״ )שמו ת א	,די(.
״ַוַחְ	דיַעּנונו״ – ַחְּכמו ְךֶ	ׁשְךֶּנלֱא	הָמר ״ ַו	הָּי	דיִוׂש	דימו 	הָע	הָל	דיו
	הָוׂש	ׁשֵר	די 	דיִמ	דיִּס	די,םַ ,חְלַמַע ן ַעדֹּנ תו ַחְּב	דיִ	8ס ַחְבֹל	הָ ת,ם ; ַו	דיִּיְךֶב ן
	הָע	ׁשֵר	די 	דיִמַחְ	8סַחְּכנו תַ ,חְלַופַחְרדֹע	ה – ְךֶא ת(־ 	דיִּפדֹ ת,םַ ,חְוְךֶא ת(־
ַרַע ַחְמ	ׁשֵ	8ס	8ס״ )שמו ת א	,דיא(.
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	הָע	ׁשֵל	דינו	 ,ץֲעדֹב 	הָד	ה 	הָק	הָ	ׁש	ה״ – ַחְּכמו

ְךֶ	ׁשְךֶּנלֱא	הָמר ״ ַוַּי	ץֲע 	דיִבדו 	דיִמַחְצ ַ 	דיִר	די,ם ְךֶא ת(־ַחְּב	ׁשֵנ	די 	דיִ	דיַחְוׂש 	הָר	ׁשֵאל,
ַחְּב	הָופ ְךֶרְך״ )שמו ת א	,דיג(.
״ַו	דיִּנ ַחְצַעקְ ,ךֶאל(־ַחְ	די	ה 	הָו	ה לֱאֹל	ׁשֵ	ה	די 	ץֲאדֹב	ׁשֵ ת	דינו״ –
ַחְּכמו ְךֶ	ׁשְךֶּנלֱא	הָמר ״ַוַחְ	די	דיִ	ה	די ַב	הָּי	דיִמ	די,ם 	הָ	ה ַר	דיִּב	די,ם 	הָ	ה	ׁשֵ	ה,ם,
ַו	הָּי	הָמ ת ְךֶמְךֶלְך 	דיִמַחְצ ַ 	דיִר	די,םַ ,ו	ׁשֵּי	הָא ַחְנחו ַחְב	ׁשֵנ	די 	דיִ(־	דיַחְוׂש 	הָר	ׁשֵאל
	דיִמ ן(־	הָ	ה	ץֲעדֹב 	הָד	הַ ,ו	דיִּי ַחְז	הָעקו ; ַוַּתַעל ַ	ׁשַחְו	הָע	הָ ת,ם ְךֶאל(־
	הָ	הלֱאֹל	דיִ	ה	די,ם	 ,דיִמ ן(־	הָ	ה	ץֲעדֹב 	הָד	ה״ )שמו ת ב,כג(.

״ַו	דיִּיַחְ	ׁשַמע ַחְ	די	ה 	הָו	ה ְךֶא ת(־דֹק	ׁשֵלנו״

– ַחְּכמו

ְךֶ	ׁשְךֶּנלֱא	הָמר ״ַו	דיִּיַחְ	ׁשַמע לֱאֹל	דיִ	ה	די,םְ ,ךֶא ת(־ ַנ	ץֲא 	הָק	הָ ת,ם ;
ַו	דיִּי ַחְזדֹּכר לֱאֹל	דיִ	ה	די,ם ְךֶא ת(־ ַחְ 	דיִּבר	די תוְ ,ךֶא ת(־ַאַחְב 	הָר	הָ	ה,ם
ְךֶא ת 	דיִ(־	די ַחְצ	הָחק ַחְוְךֶא ת(־ַ	די	ץֲעדֹקב״ )שמו ת ב,כד(.
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״ ַוַּיַחְרא ְךֶא ת(־	הָע ַחְנ	ׁשֵ	דינו״

– זו ַחְ 	דיִּפר	די	ׁשו ת

ְךֶּד ְךֶרְך ְךֶא ְךֶר	ץַ ,חְּכמו ְךֶ	ׁשְךֶּנלֱא	הָמר ״ ַוַּיַחְרא לֱאֹל	דיִ	ה	די,ם,
ְךֶא ת(־ַחְּב	ׁשֵנ	די 	דיִ	דיַחְוׂש 	הָר	ׁשֵאל ; ַו	ׁשֵּי ַדע ,לֱאֹל	דיִ	ה	די,ם״ )שמו ת ב,כ	ה(.

״ַחְוְךֶא ת(־	ץֲע	הָמ	ׁשֵלנו״
ְךֶ	ׁשְךֶּנלֱא	הָמר

״	הָּכל(־ַ	ה	ׁשֵּב ן

– 	ׁשֵאּלו ַ	ה	הָּב	דיִנ	די,םַ ,חְּכמו
ַ	ה	דיִּיּלוד,

ַ	הַחְ	דידֹא 	הָר	ה

ַּתַחְ	ׁש	דיִל	דיֻכ	הוַ ,חְו	הָכל(־ַ	הַּב תַ ,חְּתַחּיו ן״ )שמו ת א,כב(.

״ַחְוְךֶא ת(־ַל	ץֲח	ׁשֵצנו״

– ְךֶז	ה ַ	הדֹּדַחקַ ,חְּכמו

ְךֶ	ׁשְךֶּנלֱא	הָמר ״ַחְו ַג,ם(־ 	הָר	דיִא	די	דיִ ת	דיְ ,ךֶא ת(־ַ	הַּלַח	ץ	 ,ץֲאְךֶ	ׁשר
	דיִמַחְצ ַ 	דיִר	די,םֹ ,ל	ץֲח	דיִצ	די,ם דֹא	הָ ת,ם״ )שמו ת ג,ט(.

״ ַוּיו 	דיִצ	ׁשֵאנו ַחְ	די	ה 	הָו	ה	 ,דיִמ 	דיִּמַחְצ ַ 	דיִר	די,ם״

– דֹלא

ַעל ַחְ	די	ׁשֵד	די ַמ ַחְל	הָאְך ,דֹלא ַעל ַחְ	די	ׁשֵד	די 	הָוׂש 	הָר ף ,דֹלא ַעל
ַחְ	די	ׁשֵד	די 	הָ	ׁש	דיִל	דיַחׁ	 ,שֵא	הָלא ַ	ה	הָּקדו	ׁש 	הָּברוְך 	הוא
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	דיִּב ַחְכבודוַ :חְּכמו ְךֶ	ׁשְךֶּנלֱא	הָמר ״ַחְו	הָעַבַחְר	דיִּת	די ַחְבְךֶא ְךֶר	ץ(־
	דיִמַחְצ ַ 	דיִר	די,םַּ ,בַּלַחְ	די	הָל	ה ַ	הְךֶּז	הַ ,חְו 	דיִ	ה	ׁשֵּכ	די	דיִ ת	די 	הָכל(־ַחְּבכור
ַחְּבְךֶא ְךֶר	ץ

	דיִמַחְצ ַ 	דיִר	די,ם,

	ׁשֵמ	הָא 	הָד,ם

ַחְוַעד(־ַחְּב	ׁשֵ	ה	הָמ	ה ;

ו ַחְב	הָכל(־לֱאֹל	ׁשֵ	ה	די 	דיִמַחְצ ַ 	דיִר	די,ם ְךֶאלֱעְךֶוׂש	ה ַחְ	ׁש	הָופ	דיִט	די,ם	 ,ץֲא	דיִנ	די
ַחְ	די	ה 	הָו	ה״ )שמו ת 	דיב	,דיב(.

״ַחְּב	הָ	דיד 	ץֲח 	הָז 	הָק	ה״

– ְךֶז	ה ַ	ה ְךֶּדְךֶברַ ,חְּכמו

ְךֶ	ׁשְךֶּנלֱא	הָמר ״ 	דיִ	ה	ׁשֵּנ	ה ַ	דיד(־ַחְ	די	ה 	הָו	ה 	הו	הָ	די	הַ ,חְּב 	דיִמַחְק ַחְנ ָך
	ץֲאְךֶ	ׁשר ַּב	הָּׂש ְךֶד	הַּ ,בּסו	דיִ	8ס	די,ם ַּב	ץֲח דֹ 	דיִמר	די,ם ַּבַחְּגַמ	דיִּל	די,ם,
ַּב	הָּב 	הָקר וַבדֹּצא ן – ְךֶּדְךֶבר	 ,הָּכ	ׁשֵבד ַחְמדֹאד״ )שמו ת ט,ג(.

״ו	דיִב ַחְזדֹרַע ַחְנטו	הָ	די	ה״

– זו ַ	הְךֶח ְךֶרבַ ,חְּכמו

ְךֶ	ׁשְךֶּנלֱא	הָמר ״ַחְוַחַחְרּבו ַחְ	ׁשלו	הָופ	ה ַחְּב	הָ	דידוַ ,חְנטו	הָ	די	ה ַעל(־
ַחְ	דירו	הָ	ׁש	דיִ	הָל,ם״ )דבר	די 	ה	דימ	די,ם א כא,טז(.
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״ו ַחְבדֹמ 	הָרא 	הָּגדֹדל״

– ְךֶז	ה 	דיִּגּלו	די ַחְ	ׁש	דיִכ	די 	הָנ	ה,

ַחְּכמו ְךֶ	ׁשְךֶּנלֱא	הָמר ״או 	ץֲ	ה	דיִנ	הָּס	ה לֱאֹל	דיִ	ה	די,ם	 ,הָלבוא
	הָל ַקַח ת לו גו	די 	דיִמְךֶּק ְךֶרב ּגו	דיַ ,חְּבַמדֹּס ת ַחְּבדֹאדֹ ת ת
ו ַחְבמוַחְופ	דיִ ת	די,ם ו ַחְב 	דיִמ ַחְל	הָח	הָמ	ה ו ַחְב	הָ	דיד 	ץֲח 	הָז 	הָק	ה ו	דיִב ַחְזרוַע
ַחְנטו	הָ	די	ה ,ו ַחְבמו 	הָר	דיִא	די,ם ַחְּגדֹד	דיִל	די,םַ :חְּכדֹכל 	ץֲאְךֶ	ׁשר(־
	הָע	הָוׂש	ה 	הָלְךֶכ,ם ַחְ	די	ה 	הָו	ה לֱאֹל	ׁשֵ	ה	דיְךֶכ,םַ ,חְּב 	דיִמַחְצ ַ 	דיִר	די,ם –
ַחְל	ׁשֵע	דיְךֶנ	די ָך״ )דבר	די,ם ד,לד(.

״ו ַחְבדֹא תו ת״

– ְךֶז	ה ַ	הַּמְךֶּט	הְ ,ךֶ	ׁשְךֶּנלֱא	הָמר

״ַחְוְךֶא ת(־ַ	הַּמְךֶּט	ה ַ	הְךֶּז	ה	 ,דיִּתַּקח ַחְּב	הָ	די ְךֶד ָך	 ,ץֲאְךֶ	ׁשר
ַּת	ץֲעְךֶוׂש	ה(־ּבוְ ,ךֶא ת(־	הָ	הדֹאדֹ ת ת״ )שמו ת ד	,דיז(.
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״ו ַחְבדֹמַחְופ	דיִ ת	די,ם״ – ְךֶז	ה ַ	ה 	הָּד,םַ ,חְּכמו ְךֶ	ׁשְךֶּנלֱא	הָמר
מ	די,ם ,ו	הָב	הָא ְךֶר	ץ	 :הָּד,ם
״ַחְו 	הָנַ ת	דיִּת	די ,מוַחְופ	דיִ ת	די,םַּ ,ב	הָּׁש ַ 	דיִ
	הָו	ׁשֵא	ׁשַ ,חְו	דיִ ת	די ַחְמרו ת 	הָע	הָ	ׁש ן״ )	דיואל ג,ג(.

	הָּד	הָבר ַא	ׁשֵחר:

ּת	די,ם ;
ַחְּב	הָ	דיד 	ץֲח 	הָז 	הָק	הַ ,חְ	ׁש ַ 	דיִ

ּת	די,ם ; ו ַחְבדֹמ 	הָרא 	הָּגדֹדל,
ו	דיִב ַחְזדֹרַע ַחְנטו	הָ	די	הַ ,חְ	ׁש ַ 	דיִ
ּת	די,ם ; ו ַחְבדֹמַחְופ	דיִ ת	די,ם,
ּת	די,ם ; ו ַחְבדֹא תו תַ ,חְ	ׁש ַ 	דיִ
ַחְ	ׁש ַ 	דיִ
ּת	די,ם.
ַחְ	ׁש ַ 	דיִ

	ׁשֵאּלו ְךֶעְךֶוׂשר ַמּכו תְ ,ךֶ	ׁש	ׁשֵ	ה	דיִב	דיא

ַ	ה	הָּקדו	ׁש 	הָּברוְך 	הוא ַעל ַ	ה 	דיִּמ ַחְ 	דיִצר	דיִּי	די,ם
ַחְּב 	דיִמַחְצ ַ 	דיִר	די,ם ; ַחְו	ׁשֵאּלו ְךֶ	ה ן:
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	הָּד,ם,

ַחְצַופַחְר 	ׁשֵּדַע,

	דיִּכ	דיִּנ	די,ם,

	הָערוב,

ְךֶּדְךֶבר,

ַחְ	ׁש	דיִח	די ן,

	הָּב 	הָרד,

ַאַחְרְךֶּב	ה,

דֹחְךֶ	ׁשְך,

ַמַּכ ת ַחְּבכורו ת.
	דיִר	דיִּב	די ַחְ	די	הו 	הָד	ה 	הָ	ה	הָ	די	ה נו	ׁשֵ ת ן 	הָּבְךֶ	ה,ם 	דיִ	8ס	די	הָמ ן,

ַחְּדַצ״ְך 	ץֲע ַּד״	ׁש ַחְּבַאַח״ב.
ומחזיר את השולחן לפניו ואומר )הלכות חמץ ומצה ז,ז־ח ]ה־ו[; ח,ד־ה(:

ַרַּב ן ַּגַחְמ	דיִל	די	ׁשֵאל או	ׁשֵמר	 ,הָּכל ְךֶ	ׁשדֹּלא 	הָאַמר
ַחְ	ׁשלו	הָ	ׁש	ה ַחְּד 	הָ 	דיִבר	די,ם 	ׁשֵאּלו ַּבְךֶּפַ	8סח ,דֹלא 	הָ	די	הָצא ַחְ	די	ׁשֵד	די

חו	הָב תו – ְךֶּפַ	8סחַ ,מ	הָּצ	ה ,ו ַחְמר 	דיִור	די,ם.

ְךֶּפַ	8סח
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ְךֶ	ׁש	הָ	ה	דיו 	ץֲאבו	ׁשֵ ת	דינו אוַחְכ	דיִל	די ן
	דיִּב ַחְז	הָמ ן ְךֶ	ׁש	ׁשֵּב	די ת ַ	ה 	דיִּמ ַחְק 	הָּד	ׁש

ַק	הָּי,םַ ,על 	ׁשֵ	ׁש,ם 	הָמ	ה – ַעל 	ׁשֵ	ׁש,ם ְךֶ	ׁש	הָּפַ	8סח
ַ	ה	הָּמקו,ם ַעל 	הָּב	ׁשֵּת	די 	ץֲאבו	ׁשֵ ת	דינו ַחְּב 	דיִמַחְצ ַ 	דיִר	די,ם,
ְךֶ	ׁשְךֶּנלֱא	הָמר

״ ַו	ץֲאַמַחְרְךֶּת,ם

ְךֶזַבח(־ְךֶּפַ	8סח

	הוא

ַל	די	ה 	הָו	ה	 ,ץֲאְךֶ	ׁשר 	הָּפַ	8סח ַעל(־	הָּב	ׁשֵּת	די ַחְב	ׁשֵנ	די 	דיִ(־	דיַחְוׂש 	הָר	ׁשֵאל
ַחְּב 	דיִמַחְצ ַ 	דיִר	די,םַ ,חְּב	הָנ ַחְגּפו ְךֶא ת(־ 	דיִמַחְצ ַ 	דיִר	די,םַ ,חְוְךֶא ת(־	הָּב	ׁשֵּת	דינו
	דיִ	ה	דיִּצ	דיל ; ַו	דיִּידֹּקד 	הָ	ה	הָע,םַ ,ו	דיִּיַחְ	ׁשַּת	ץֲחוו״ )שמו ת 	דיב,כז(.

ַמ	הָּצ	ה

ומגביה את המצה בידו ואומר:

זו ְךֶ	ׁש	ץֲא ַנ ַחְחנו אוַחְכ	דיִל	די ןַ ,על
	ׁשֵ	ׁש,ם 	הָמ	ה – ַעל 	ׁשֵ	ׁש,ם ְךֶ	ׁשדֹּלא

	דיִ	הַחְ	8ס	דיִּפ	דיק ַחְּב	ׁשֵצ 	הָק,ם ְךֶ	ׁשַּל	ץֲאבו	ׁשֵ ת	דינו ַחְלַ	ה ַחְח	דיִמ	די	ץַ ,עד
ְךֶ	ׁש	דיִּנ ַחְג	הָל	ה 	ץֲע	ׁשֵל	דיְךֶ	ה,ם ְךֶמְךֶלְך ַמ ַחְל	ׁשֵכ	די ַ	הַחְּמ	הָל	דיִכ	די,ם
ַ	ה	הָּקדו	ׁש 	הָּברוְך 	הוא ,ו ַחְג	הָא	הָל,ם 	דיִמ	הָּידְ :ךֶ	ׁשְךֶּנלֱא	הָמר
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״ ַודֹּיאופו

ְךֶא ת(־ַ	ה	הָּב	ׁשֵצק

	ץֲאְךֶ	ׁשר

	הו	דיִצ	דיאו

	דיִמ 	דיִּמַחְצ ַ 	דיִר	די,םֻ ,ע דֹג ת ַמּצו ת – 	דיִּכ	די דֹלא 	הָח	ׁשֵמ	ץ	 :דיִּכ	די(־
דֹגַחְר	ׁשו 	דיִמ 	דיִּמַחְצ ַ 	דיִר	די,םַ ,חְודֹלא 	הָ	די ַחְכלו ַחְל 	דיִ	ה ַחְ תַמַחְ	ה	ׁשֵמַּה,
ַחְו ַג,ם(־	ׁשֵצ 	הָד	ה ,דֹלא(־	הָעוׂשו 	הָלְךֶ	ה,ם״ )שמו ת 	דיב,לט(.

ַחְמר 	דיִור	די,ם

ומגביה את המרור בידו ואומר:

	ׁשֵאּלו

ְךֶ	ׁש	ץֲא ַנ ַחְחנו

אוַחְכ	דיִל	די ןַ ,על 	ׁשֵ	ׁש,ם

	הָמ	ה – ַעל 	ׁשֵ	ׁש,ם ְךֶ	ׁש	ׁשֵּמַחְררו ַ	ה 	דיִּמ ַחְ 	דיִצר	דיִּי	די,ם ְךֶא ת ַח	ׁשֵּי	די
	ץֲאבו	ׁשֵ ת	דינו ַחְּב 	דיִמַחְצ ַ 	דיִר	די,םְ ,ךֶ	ׁשְךֶּנלֱא	הָמר ״ַוַחְ	די	הָמַחְררו ְךֶא ת(־
ַח	ׁשֵּי	דיְךֶ	ה,ם ַּב	ץֲעדֹב 	הָד	ה 	הָק	הָ	ׁש	הַ ,חְּבדֹחְךֶמר ו 	דיִב ַחְל	ׁשֵב	דיִנ	די,ם,
ו ַחְב	הָכל(־	ץֲעדֹב 	הָד	הַּ ,ב	הָּׂש ְךֶד	ה – 	ׁשֵא ת	 ,הָּכל(־	ץֲעדֹב 	הָד	הָ ת,ם,
	ץֲאְךֶ	ׁשר(־	הָע ַחְבדו 	הָבְךֶ	ה,םַ ,חְּב	הָופ ְךֶרְך״ )שמו ת א	,דיד(.
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	הָודורַ ,ח	הָּיב 	הָא 	הָד,ם ַחְלַ	הַחְראו ת

ְךֶא ת ַע ַחְצמו ַחְּכ 	דיִאּלו 	הוא 	הָ	די	הָצא 	דיִמ 	דיִּמַחְצ ַ 	דיִר	די,ם,
ְךֶ	ׁשדֹּלא ְךֶא ת 	ץֲאבו	ׁשֵ ת	דינו 	דיִּב ַחְל	הָבד 	הָּגַאלׁ	 ,שֵא	הָלא ַא ף
או	הָ תנו 	הָּגַאל – ְךֶ	ׁשְךֶּנלֱא	הָמר ״ַחְואו	הָ תנו	 ,הו	דיִצ	דיא
	דיִמ	הָּׁש,ם – ַחְלַמַע ן	 ,הָ	ה	דיִב	דיא דֹא	הָ תנו	 ,הָלְךֶ ת ת 	הָלנו
ְךֶא ת(־	הָ	ה	הָא ְךֶר	ץ,

	ץֲאְךֶ	ׁשר

	דיִנַחְ	ׁשַּבע

ַל	ץֲאדֹב	ׁשֵ ת	דינו״

)דבר	די,ם ו,כג(.

ַחְל	דיִופ	די	הָּכְך

	הָאנו ַח	הָּי	דיִב	די,ם ַחְל	הודו ת ַחְלַ	ה	ׁשֵּלל

ַחְלַ	ׁש	ׁשֵּבַח ַחְל	הָופְךֶאר ַחְלרוַמ,ם ַחְל ַג ְךֶּדל ו ַחְלַ	ה ְךֶּדר,
ו ַחְל ַנַּצח

ו ַחְל	הָב ְךֶרְך

ַחְל	דיִמ	די

ְךֶ	ׁש	הָע	הָוׂש	ה

	הָלנו

ַחְוַל	ץֲאבו	ׁשֵ ת	דינו 	ׁשֵא ת 	הָּכל ַ	ה	דיִּנ	דיִּס	די,ם 	הָ	ה	ׁשֵאּלו,
ַחְו	הו	דיִצ	די	הָאנו 	ׁשֵמַע ַחְבדו ת ַחְל	ׁשֵחרו ת ,ו 	דיִמ	דיִּׁש ַחְעּבוד
	דיִל ַחְגֻא	הָּל	ה ,ו 	דיִמ	הָּיגו ן ַחְל	דיִוׂש ַחְמ	הָח	ה ,ו	ׁשֵמ	ׁשֵאְךֶבל ַחְל	דיו,ם
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טוב ,ו	ׁשֵמ	ץֲא	ׁשֵופ	הָל	ה ַחְלאור 	הָּגדול ; ַחְודֹנאַמר ַחְל	הָופ	הָנ	דיו,
ַ	ה ַחְללו 	הָ	דיּה!
תהילים קיג־קיד:

ַ	ה ַחְללו(־	הָ	דיּה:
ַ	ה ַחְללוְ ,ךֶא ת(־	ׁשֵ	ׁש,ם ַחְ	די	ה 	הָו	ה.

ַ	ה ַחְללוַ ,ע ַחְב	ׁשֵד	די ַחְ	די	ה 	הָו	ה ;

	ׁשֵמַע	הָּת	הַ ,חְוַעד(־עו	הָל,ם.

ַחְ	די	דיִ	ה	די 	ׁשֵ	ׁש,ם ַחְ	די	ה 	הָו	ה ַחְמדֹב 	הָרְך

ַחְמֻ	ה	הָּללׁ	 ,שֵ	ׁש,ם ַחְ	די	ה 	הָו	ה.

	דיִמ	דיִּמַחְז ַרח(־ְךֶ	ׁשְךֶמ	ׁש ַעד(־ ַחְמבואו

מ	די,ם ַחְּכבודו.
ַעל ַ	ה	הָּׁש ַ 	דיִ

	הָר,ם ַעל(־	הָּכל(־ּג 	דיִו	די,ם ַחְ	די	ה 	הָו	ה ;
	דיִמ	דיַּ ,כ	די	ה 	הָו	ה לֱאֹל	ׁשֵ	ה	דינו

ַ	הַּמ ַחְג	דיִּב	די	דיִ	ה	די 	הָל	הָ	ׁשְךֶב ת.

ַ	הַּמַחְ	ׁש	דיִּפ	די	דיִל	די 	דיִלַחְראו ת

מ	די,ם ו	הָב	הָא ְךֶר	ץ.
ַּב	הָּׁש ַ 	דיִ

ַחְמ	דיִק	די	דיִמ	די 	ׁשֵמ	הָע	הָופר 	הָּדל ;

	ׁשֵמַאַחְ	ׁשדֹּפ ת	 ,הָ 	דיִ	דיר	די,ם ְךֶאַחְב	דיו ן.

ַחְל	הו	דיִ	ׁש	די	דיִב	די 	דיִע,ם(־ ַחְ 	דיִנד	די	דיִב	די,ם ;

	דיִע,םַ ,חְ 	דיִנד	די	ׁשֵב	די ַעּמו.

מו	דיִ	ׁש	די	דיִב	די	 ,ץֲעְךֶק ְךֶר ת ַ	ה ַ 	דיִּב	די ת

	ׁשֵא,ם(־ַ	ה	הָּב	דיִנ	די,ם ַחְוׂש	ׁשֵמ	הָח	ה:

ַ	ה ַחְללו(־	הָ	דיּה.
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	ׁשֵּב	די ת ַ	די	ץֲעדֹקבׁ	 ,שֵמַע,ם ֹל	ׁשֵעז.

	הָ	הַחְ	די	הָ ת	ה ַחְ	די	הו 	הָד	ה ַחְל	הָק ַחְד	ׁשו ;

	דיִ	דיַחְוׂש 	הָר	ׁשֵאלַ ,מ ַחְמַחְ	ׁשלו	הָ ת	דיו.

ַ	ה	הָּי,ם 	הָר	הָא	הַ ,ו	הָּי דֹנ	8ס ;

ַ	הַּיַחְר 	ׁשֵּד ן	 ,דיִ	דידֹּסב ַחְל	הָאחור.

ְךֶ	ה 	הָ 	דיִ	הר	די,ם	 ,הָר ַחְקדו ַחְכ	ׁשֵא	די	דיִל	די,ם ;

ַחְּג	הָבעו ת	 ,דיִּכ ַחְב	ׁשֵנ	די(־דֹצא ן.

ַמ	ה(־ַחְּל ָך ַ	ה	הָּי,ם	 ,דיִּכ	די 	הָ תנו	8ס ;

ַ	הַּיַחְר 	ׁשֵּד ן	 ,דיִּתדֹּסב ַחְל	הָאחור.

ְךֶ	ה 	הָ 	דיִ	הר	די,ם	 ,דיִּתַחְר ַחְקדו ַחְכ	ׁשֵא	די	דיִל	די,ם ;

ַחְּג	הָבעו ת	 ,דיִּכ ַחְב	ׁשֵנ	די(־דֹצא ן.

	דיִמ 	דיִּלַחְופ	ׁשֵנ	די 	הָאדו ן ,חו	דיִל	די 	הָא ְךֶר	ץ ;

	דיִמ 	דיִּלַחְופ	ׁשֵנ	די ,לֱאלוַּה ַ	די	ץֲעדֹקב.

מ	די,ם ;
ַ	הדֹ	הַחְופ	דיִכ	די ַ	הּצור 	ץֲא ַג,ם(־ 	הָ 	דיִ

מ	די,ם.
ַח	הָּל	דיִמ	די	ׁשַ ,חְלַמַחְעַחְ	דינו(־ 	הָ 	דיִ

	הָּברוְך ַא	הָּת	ה ַחְ	די	ה 	הָו	ה לֱאֹל	ׁשֵ	ה	דינו ְךֶמְךֶלְך 	הָ	העו	הָל,ם,
	ץֲאְךֶ	ׁשר ַחְּג	הָא	הָלנו ַחְו 	הָגַאל ְךֶא ת 	ץֲאבו	ׁשֵ ת	דינו 	דיִמ 	דיִּמַחְצ ַ 	דיִר	די,ם,
ַחְו	דיִ	ה	דיִּג	די	הָענו ַלַּלַחְ	די	הָל	ה ַ	הְךֶּז	ה ְךֶללֱאדֹכל ּבו ַמ	הָּצ	ה
ו ַחְמר 	דיִור	די,ם.

	ׁשֵּכ ן ַחְ	די	ה 	הָו	ה לֱאֹל	ׁשֵ	ה	דינו 	ׁשֵואֹל	ׁשֵ	ה	די

	ץֲאבו	ׁשֵ ת	דינו	ַ ,די	דיִּג	די	ׁשֵענו

ַחְלמו 	ץֲ 	דיִעד	די,ם ַחְו	דיִלַחְר	הָג	דיִל	די,ם

חר	די,ם ַ	ה	הָּב	דיִא	די,ם
	ץֲא 	ׁשֵ 	דיִ

ַחְל	הָ	ׁשלו,ם,

	דיִלַחְק 	הָרא	ׁשֵ תנו

ַחְוׂש	ׁשֵמ	דיִח	די,ם ַחְּב	דיִב ַחְנַ	די ן 	דיִע	די 	הָרְך ַחְו	הָוׂש	דיִוׂש	די,ם ַּב	ץֲעבו 	הָד	הָ תְך,
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ַחְודֹנאַכל 	הָ	ׁש,ם 	דיִמ ן ַ	ה ַחְּז	הָב	דיִח	די,ם ו 	דיִמ ן ַ	הַחְּפ	הָ	8ס	דיִח	די,ם
ְךֶ	ׁשַּי	דיִּג	דיַע 	הָּד	הָמ,ם ַעל 	דיִק	דיר 	דיִמ ַחְזַחְּב	הָחְך ַחְל 	הָרצו ןַ ,חְונו ְךֶד	ה
ַחְל ָך 	דיִ	ׁש	דיר 	הָח 	הָד	ׁש ַעל ַחְּגֻא	הָּל	ׁשֵ תנו ַחְוַעל ַחְּפדו ת
ַנַחְופ	ׁשֵ	ׁשנו	 .הָּברוְך ַא	הָּת	ה ַחְ	די	ה 	הָו	הּ ,גו	ׁשֵאל 	דיִ	דיַחְוׂש 	הָר	ׁשֵאל.
ומברך )הלכות חמץ ומצה ח,ה(:

	הָּברוְך ַא	הָּת	ה ַחְ	די	ה 	הָו	ה לֱאֹל	ׁשֵ	ה	דינו ְךֶמְךֶלְך 	הָ	העו	הָל,ם,
ּבו 	ׁשֵרא ַחְ 	דיִּפר	די ַ	הְךֶּגְךֶופ ן.



ומסב על צד שמאל ושותה את כל הכוס )הלכות חמץ ומצה ז,ט־י ]ז־ח[(;

אם שתה רוב הכוס המחזיק שיעור רביעית ,יצא )הלכות חמץ ומצה ז,יא ]ט[(.
אם שתה שיעור רביעית ואינו מתכוון לשתות יין בסעודה ,יש לברך:

	הָּברוְך ַא	הָּת	ה ַחְ	די	ה 	הָו	ה לֱאֹל	ׁשֵ	ה	דינו ְךֶמְךֶלְך 	הָ	העו	הָל,םַ ,על
ַ	הְךֶּגְךֶופ ן ַחְוַעל ַחְ 	דיִּפר	די ַ	הְךֶּגְךֶופ ן ַחְוַעל ַחְּתנוַב ת ַ	ה	הָּׂש ְךֶד	ה ַחְוַעל
ְךֶא ְךֶר	ץ ְךֶח ַחְמ 	הָּד	ה טו	הָב	ה וַחְר	הָח	הָב	ה ְךֶ	ׁש 	הָר	דיִצ	די	הָ ת ַחְו	דיִ	ה ַחְנַח ַחְל	הָּת
ְךֶא ת 	ץֲאבו	ׁשֵ ת	דינוַ .ר	ׁשֵח,ם ַחְ	די	ה 	הָו	ה לֱאֹל	ׁשֵ	ה	דינו ַעל 	דיִ	דיַחְוׂש 	הָר	ׁשֵאל
ַע	הָּמְך ַחְוַעל ַחְ	דירו	הָ	ׁש ַ 	דיִל	די,ם 	דיִע	די 	הָרְך ַחְוַעל 	דיִצּיו ן 	דיִמַחְ	ׁשַּכ ן
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ַחְּכבו 	הָדְךַ ,חְוַ	ה	ץֲע	ׁשֵלנו ַחְל תו	הָכּה ַחְוַוׂשַחְּמ	ׁשֵחנו ַחְּב	דיִב ַחְנ	הָ	די 	הָנּה ;
ַחְוַוׂשַחְּמ	ׁשֵחנו ַחְ	די	ה 	הָו	ה לֱאֹל	ׁשֵ	ה	דינו )

בשבת:

ַחְּב	דיו,ם ַ	ה	הָּמנוַח

ַ	הַחְּׁש	דיִב	די	דיִע	די ַ	הְךֶּז	הַ (,חְּב	דיו,ם טוב 	דיִמַחְק 	הָרא דֹק ְךֶד	ׁש ַ	הְךֶּז	ה,
ַחְּב	דיו,ם ַחג ַ	הַּמּצו ת ַ	הְךֶּז	ה ,ו ַחְנ	הָב ְךֶר ַחְכ ָך 	הָעְךֶל	די	הָ	ה 	דיִּב ַחְק ֻד	הָּׁש	ה
ו ַחְבַטַחְ	ה 	הָר	ה	 .הָּברוְך ַא	הָּת	ה ַחְ	די	ה 	הָו	הַ ,על 	הָ	ה	הָא ְךֶר	ץ ַחְוַעל
	ׁשֵּפרוְךֶ ת	די	הָ	ה.

	הָר ַחְח	הָצ	ה
ואחר כך מברך ״על נטילת ידיים״ ונוטל ידיו עוד פעם ,שהרי הסיח דעתו בשעת
קריאת ההגדה )הלכות ברכות ו,יח ]יז[; הלכות חמץ ומצה ח,ו(:

	הָּברוְך ַא	הָּת	ה ַחְ	די	ה 	הָו	ה לֱאֹל	ׁשֵ	ה	דינו ְךֶמְךֶלְך 	הָ	העו	הָל,ם,
	ץֲאְךֶ	ׁשר 	דיִק ַחְּד	הָ	ׁשנו ַחְּב 	דיִמ ַחְצוו	הָ ת	דיוַ ,חְו	דיִצ 	הָונו ַעל ַחְנ	דיִט	דיַל ת
	הָ	די 	הָ 	דיִד	די,ם.
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ַ	די	ץֲח	ץ

ַ	די	ץֲח	ץ
לוקח שתי מצות וחולק אחת מהן ומניח הפרוסה על השלמה,

מו	דיִצ	דיא
ומברך על כיכר וחצי – שלא כבשבת ובחגים אחרים – משום שנאמר לחם עוני
ודרכו של עני בפרוסה )הלכות חמץ ומצה ח,ו(:

	הָּברוְך ַא	הָּת	ה ַחְ	די	ה 	הָו	ה לֱאֹל	ׁשֵ	ה	דינו ְךֶמְךֶלְך 	הָ	העו	הָל,ם,
ַ	הּמו	דיִצ	דיא ְךֶלְךֶח,ם 	דיִמ ן 	הָ	ה	הָא ְךֶר	ץ.

ַמ	הָּצ	ה
וחוזר ומברך )הלכות חמץ ומצה ח,ח(:

	הָּברוְך ַא	הָּת	ה ַחְ	די	ה 	הָו	ה לֱאֹל	ׁשֵ	ה	דינו ְךֶמְךֶלְך 	הָ	העו	הָל,ם,
	ץֲאְךֶ	ׁשר 	דיִק ַחְּד	הָ	ׁשנו ַחְּב 	דיִמ ַחְצוו	הָ ת	דיוַ ,חְו	דיִצ 	הָונו ַעל 	ץֲא	דיִכ	דיַל ת
ַמ	הָּצ	ה.
ומטבל מצה בחרוסת ואוכל ,וצריך לאכול כזית מצה בהסיבת שמאל )הלכות
חמץ ומצה ז,י ]ח[(.

	הָמרור
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	הָמרור
וחוזר ומברך )הלכות חמץ ומצה ח,ח(:

	הָּברוְך ַא	הָּת	ה ַחְ	די	ה 	הָו	ה לֱאֹל	ׁשֵ	ה	דינו ְךֶמְךֶלְך 	הָ	העו	הָל,ם,
	ץֲאְךֶ	ׁשר 	דיִק ַחְּד	הָ	ׁשנו ַחְּב 	דיִמ ַחְצוו	הָ ת	דיוַ ,חְו	דיִצ 	הָונו ַעל 	ץֲא	דיִכ	דיַל ת
	הָמרור.
ומטבל מרור בחרוסת ואוכל כזית ,ואין צריך הסיבה; ולא ישהה אותו בחרוסת
שמא יבטל טעמו )הלכות חמץ ומצה ז,י ]ח[; ז,טו ]יג[; ח,ח(.

ּכו 	ׁשֵרְך
וחוזר וכורך מצה ומרור מטבל בחרוסת ואוכלם בלא ברכה ,זכר למקדש )שם(.

ֻ	ׁש ַחְל	הָח ן עו 	ׁשֵרְך
ואחר כך נמשך בסעודה ,ואוכל כל מה שהוא רוצה לאכול ושותה כל מה שהוא
רוצה לשתות;
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	הָצופו ן

	הָצופו ן
ובאחרונה אוכל כזית מצה ,ואינו טועם אחריה מאכל אחר כלל )הלכות חמץ
ומצה ח,ט(.
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ואחר כך נוטל ידיו ללא ברכה )מים אחרונים( ,ומוזג כוס שלישי ומברך ברכת
המזון עליו )הלכות חמץ ומצה ח,י( .והאורח מברך ברכת המזון ,כדי שיברך
לבעל הבית .אם היו כלן בעלי הבית – גדול שבכלן בוצע ,והוא מברך
ברכת המזון.
שלושה שאכלו פת כאחד ,חיבין לברך ברכת הזמון קדם ברכת המזון .ואי זו היא
ברכת הזמון – אם היו האוכלים משלושה ועד עשרה ,מברך האחד מהן ,ואומר

ַחְנ	הָב 	ׁשֵרְך ְךֶ	ׁש	הָאַכ ַחְלנו 	דיִמְךֶּׁשּלו !
והכל עונים

ח	די	דינו !
	הָּברוְך ְךֶ	ׁש	הָאַכ ַחְלנו 	דיִמְךֶּׁשּלו ו ַחְבטובו 	הָ 	דיִ
והוא חוזר ואומר

ח	די	דינו !
	הָּברוְך ְךֶ	ׁש	הָאַכ ַחְלנו 	דיִמְךֶּׁשּלו ו ַחְבטובו 	הָ 	דיִ
ואחר כך מתחיל ,ואומר ״ברוך אתה יי אלהינו מלך העולם ,הזן …״ עד שגומר
ארבע הברכות; והם עונין ״אמן״ אחר כל ברכה וברכה.
______________________________
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היו האוכלים מעשרה ולמעלה ,מזמנין בשם .כיצד – המברך אומר

ַחְנ	הָב 	ׁשֵרְך 	ׁשֵלאֹל	ׁשֵ	ה	דינו ְךֶ	ׁש	הָאַכ ַחְלנו 	דיִמְךֶּׁשּלו !
והן עונין

ח	די	דינו !
	הָּברוְך לֱאֹל	ׁשֵ	ה	דינו ְךֶ	ׁש	הָאַכ ַחְלנו 	דיִמְךֶּׁשּלו ו ַחְבטובו 	הָ 	דיִ
והוא חוזר ואומר

ח	די	דינו !
	הָּברוְך לֱאֹל	ׁשֵ	ה	דינו ְךֶ	ׁש	הָאַכ ַחְלנו 	דיִמְךֶּׁשּלו ו ַחְבטובו 	הָ 	דיִ
ומתחיל ברכת המזון.

	הָּברוְך ַא	הָּת	ה ַחְ	די	ה 	הָו	ה לֱאֹל	ׁשֵ	ה	דינו ְךֶמְךֶלְך 	הָ	העו	הָל,ם,
ַ	ה	הָּז ן ְךֶא ת 	הָ	העו	הָל,ם ֻּכּלו ַחְּבטוב ַחְּבְךֶחְךֶ	8סד
וַחְב ַר	ץֲח	דיִמ	די,םַ .חְוטובו ַ	ה	הָּגדול דֹלא 	הָחַ	8סר 	הָלנו
ַחְוַאל ְךֶ	די ַחְחַ	8סר 	הָלנו ַחְלעו	הָל,ם 	הָוְךֶעד	 ,דיִּכ	די 	הוא 	הָז ן
ו ַחְמַופַחְר 	ׁשֵנ	8ס ַלדֹּכל – 	הָּכ	הָאמור ּפו	ׁשֵ תַח ְךֶא ת(־	הָ	די ְךֶד ָך ;
וַמַחְוׂש	דיִּב	דיַע ַחְל	הָכל(־ַח	די 	הָרצו ן ,ו	ׁשֵמ	דיִכ	די ן 	הָמזו ן ַחְל	הָכל
	דיִּבַחְר	דיו	הָ ת	דיו 	ץֲאְךֶ	ׁשר 	הָּב 	הָרא	 .הָּברוְך ַא	הָּת	ה ַחְ	די	ה 	הָו	ה,
ַ	ה	הָּז ן ְךֶא ת ַ	הדֹּכל.
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נו ְךֶד	ה 	הָלְך ַחְ	די	ה 	הָו	ה לֱאֹל	ׁשֵ	ה	דינו ,ו ַחְנ	הָב ְךֶר ַחְכ ָך ַמ ַחְל	ׁשֵּכנו,
	דיִּכ	די 	דיִ	ה ַחְנַח ַחְל	הָּת ְךֶא ת 	ץֲאבו	ׁשֵ ת	דינו ְךֶא ְךֶר	ץ ְךֶח ַחְמ 	הָּד	ה
טו	הָב	ה

וַחְר	הָח	הָב	ה,

ַחְ 	דיִּבר	די ת

ַחְו תו 	הָר	ה ;

ַעל

ְךֶ	ׁש	הו	ׁשֵצא	הָ תנו 	ׁשֵמְךֶא ְךֶר	ץ 	דיִמַחְצ ַ 	דיִר	די,ם ו ַחְ 	דיִופד	די	הָ תנו 	דיִמ	ׁשֵּב	די ת
	ץֲע 	הָ 	דיִבד	די,םַ ,על ּתו 	הָר	הָ תְך ְךֶ	ׁש 	דיִּלַּמ ַחְד	הָּתנו ַעל ֻח	ׁשֵּק	די
ַחְרצו 	הָנְך ְךֶ	ׁש	הו ַד ַחְע	הָּתנו.

ַחְוַעל ֻּכ	הָּל,ם ַחְ	די	ה 	הָו	ה

לֱאֹל	ׁשֵ	ה	דינו	 ,הָאנו מ 	דיִוד	די,ם 	הָלְך ו ַחְמ	הָבַחְר	דיִכ	די,ם ְךֶא ת
ַחְ	ׁש	הָמְך – 	הָּכ	הָאמור ַחְו	הָאַכ ַחְל	הָּתַ֫ ,חְו	הָוׂש	הָב֒ ַחְע	הָּת –
ו	ׁשֵב ַר ַחְכ	הָּת֫ ְךֶא ת(־ַחְ	די	ה 	הָו	ה לֱאֹלְךֶ	ה	די ָךַ ,על(־	הָ	ה	הָא ְךֶר	ץ
ַ	הדֹּט	הָב	ה 	ץֲאְךֶ	ׁשר 	הָנַֽ ת ן(־	הָלְך	 .הָּברוְך ַא	הָּת	ה ַחְ	די	ה 	הָו	ה,
ַעל 	הָ	ה	הָא ְךֶר	ץ ַחְוַעל ַ	ה	הָּמזו ן.
ַר	ׁשֵח,ם ַחְ	די	ה 	הָו	ה לֱאֹל	ׁשֵ	ה	דינו ַעל 	דיִ	דיַחְוׂש 	הָר	ׁשֵאל ַע	הָּמְךַ ,חְוַעל
ַחְ	דירו	הָ	ׁש ַ 	דיִל	די,ם 	דיִע	די 	הָרְך ַחְוַעל 	דיִצּיו ן 	דיִמַחְ	ׁשַּכ ן ַחְּכבו 	הָדְך,
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ַחְוַעל ַ	ה ַ 	דיִּב	די ת ַ	ה	הָּגדול ַחְוַ	ה	הָּקדו	ׁש ְךֶ	ׁש	דיִּנַחְק 	הָרא 	דיִ	ׁש ַחְמ ָך
חז	דיר
	הָע	הָל	דיו ,וַמ ַחְלכו ת 	ׁשֵּב	די ת 	הָ 	דיִּדו	דיד ַחְמ	דיִ	ׁש	די	הָחְך ַּת ַחְ 	דיִ
	דיִל ַחְמקו	הָמּה ַחְּב	הָ	די	ׁשֵמ	דינו.
]בשבת[

לֱאֹל	ׁשֵ	ה	דינו 	ׁשֵואֹל	ׁשֵ	ה	די 	ץֲאבו	ׁשֵ ת	דינו ַחְר	ׁשֵצ	ה ַחְוַ	ה	ץֲח	דיִל	די	ׁשֵצנו

ַחְּב 	דיִמ ַחְצווְךֶ ת	די ָך ו ַחְב 	דיִמַחְצ ַו ת 	דיו,ם ַ	ה	הָּמנוַח ַ	הַחְּׁש	דיִב	די	דיִע	די ַ	הְךֶּז	ה,
ַחְו	דיִנַחְ	ׁשדֹּב ת ּבו ַחְו 	הָננוַח ּבו ַחְּכ 	דיִמַחְצ ַו ת ַחְרצו ְךֶנ ָךַ ,חְוַאל ַחְּת	ׁשֵ	הא
	הָצ 	הָר	ה ַחְו	הָ	דיגו ן ַחְּב	דיו,ם ַחְמנו	הָח	ׁשֵ תנו.

לֱאֹל	ׁשֵ	ה	דינו 	ׁשֵואֹל	ׁשֵ	ה	די 	ץֲאבו	ׁשֵ ת	דינו	ַ ,די	ץֲעְךֶל	ה ַחְו	הָ	דיבוא ַ	די	דיִּג	דיַע
	ׁשֵ	די 	הָרְךֶא	ה 	ׁשֵ	די 	הָרְךֶצ	ה 	דיִ	די	הָּׁשַמע 	דיִ	די	הָּפ 	ׁשֵקד 	דיִ	די	הָּז	ׁשֵכר ַחְל	הָופְךֶנ	די ָך
	דיִז ַחְכרו 	ׁשֵננו	 ,דיִז ַחְכרו ן 	ץֲאבו	ׁשֵ ת	דינו	 ,דיִז ַחְכרו ן ַחְ	דירו	הָ	ׁש ַ 	דיִל	די,ם
	דיִע	די 	הָרְך	 ,דיִז ַחְכרו ן 	הָמ	דיִ	ׁש	דיַח ְךֶּב ן 	הָ 	דיִּדו	דיד ַע ַחְב 	הָּדְך	 ,דיִז ַחְכרו ן
	הָּכל ַעַחְּמ ָך 	ׁשֵּב	די ת 	דיִ	דיַחְוׂש 	הָר	ׁשֵאל ַחְל	הָופְךֶנ	די ָך	 ,דיִלַחְופ	ׁשֵל	הָט	ה
ַחְלטו	הָב	ה ַחְל	ׁשֵח ן ַחְלְךֶחְךֶ	8סד וַחְל ַר	ץֲח	דיִמ	די,ם

	הָּב 	ׁשֵרְך

42
]ביום טוב של פסח[

ַחְּב	דיו,ם טוב 	דיִמַחְק 	הָרא דֹק ְךֶד	ׁש ַ	הְךֶּז	הַ ,חְּב	דיו,ם ַחג
ַ	הַּמּצו ת ַ	הְךֶּז	ה,

]בחול המועד של פסח[

ַחְּב	דיו,ם 	דיִמַחְק 	הָרא דֹק ְךֶד	ׁש ַ	הְךֶּז	הַ ,חְּב	דיו,ם מו	ׁשֵעד ַחג
ַ	הַּמּצו ת ַ	הְךֶּז	ה,

ַחְל ַר	ׁשֵח,ם ּבו 	הָע	ׁשֵל	דינו ו ַחְל	הו	דיִ	ׁש	די	ׁשֵענו	 .הָזַחְכ 	ׁשֵרנו ַחְ	די	ה 	הָו	ה
לֱאֹל	ׁשֵ	ה	דינו ּבו ַחְלטו	הָב	ה	 ,הָּפ ַחְק 	ׁשֵדנו בו 	דיִלַחְב 	הָר	הָכ	ה,
	הו	דיִ	ׁש	די	ׁשֵענו בו

ַחְלַח	דיִּי	די,ם	 ,דיִּב ַחְדַבר ַחְ	די	ׁשו	הָע	ה

ַחְו ַר	ץֲח	דיִמ	די,ם ; חו	8ס ַחְו	הָח	ׁשֵּננוַ ,חְו ַר	ׁשֵח,ם 	הָע	ׁשֵל	דינו,
וַמַחְּל	ׁשֵטנו בו 	דיִמ	הָּכל 	הָצ 	הָר	ה ַחְו	הָ	דיגו ןַ ,חְוַוׂשַחְּמ	ׁשֵחנו בו
	דיִוׂש ַחְמ	הָח	ה ַחְ	ׁש	ׁשֵל	הָמ	ה ו ַחְב 	ׁשֵנ	ה ְךֶא ת ַחְ	דירו	הָ	ׁש ַ 	דיִל	די,ם
ַחְּב 	הָקרובַּ ,כ	ץֲאְךֶ	ׁשר 	דיִּדַּבַחְר	הָּת	 .הָּברוְך ַא	הָּת	ה ַחְ	די	ה 	הָו	ה,
ּבו 	ׁשֵנ	ה ַחְב ַר	ץֲח	הָמ	דיו ְךֶא ת ַחְ	דירו	הָ	ׁש ַ 	דיִל	די,ם	 .הָא	ׁשֵמ ן.
	הָּברוְך ַא	הָּת	ה ַחְ	די	ה 	הָו	ה לֱאֹל	ׁשֵ	ה	דינו ְךֶמְךֶלְך 	הָ	העו	הָל,ם,
אּד	די 	ׁשֵרנוּ ,בוַחְר	ׁשֵאנו,
	הָ	ה	ׁשֵאל	 ,הָא	דיִב	דינוַ ,מ ַחְל	ׁשֵּכנו	 ַ ,דיִ
ַחְקדו	ׁשֵ	ׁשנוַ ,חְקדו	ׁש ַ	די	ץֲעדֹקב	ַ ,הְךֶּמְךֶלְך ַ	הּטוב
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ַחְוַ	ה	ׁשֵּמ	דיִט	דיבְ ,ךֶ	ׁשַחְּב	הָכל 	דיו,ם 	הוא ּגו ַחְמ	ׁשֵלנו 	ׁשֵח ן
ַחְוְךֶחְךֶ	8סד ַחְו ַר	ץֲח	דיִמ	די,םַ ,חְו	הָכל טוב.
	הָ	ה ַר	ץֲח	הָמ ן 	דיִ	דיַחְ	ׁשַּתַּבח ַחְלדו	ׁשֵר	די ד 	דיִור	די,ם	 .הָ	ה ַר	ץֲח	הָמ ן 	דיִ	די ַחְ ת	הָּפַאר
ַחְל 	ׁשֵנַצח ַחְנ	הָצ	דיִח	די,ם	 .הָ	ה ַר	ץֲח	הָמ ן ַחְ	דיַופַחְר ַחְנ	ׁשֵ	8סנו ַחְּב	הָכבוד	 .הָ	ה ַר	ץֲח	הָמ ן
ַחְ	די ַז	ׁשֵּכנו 	דיִל	דימו ת ַ	ה	הָּמ	דיִ	ׁש	דיַח ,וַחְל	דיִב ַחְנַ	די ן 	ׁשֵּב	די ת ַ	ה 	דיִּמ ַחְק 	הָּד	ׁש ,ו ַחְלַח	ׁשֵּי	די
	הָ	העו	הָל,ם ַ	ה	הָּבא.
וכשמברך האורח אצל בעל הבית ,מוסיף בה ברכה לבעל הבית .כיצד
מברכו – אומר

ַחְ	די	דיִ	ה	די 	הָרצו ן ְךֶ	ׁשדֹּלא 	ׁשֵ תבו	ׁש ַּבַעל ַ	ה ַ 	דיִּב	די ת 	הָּבעו	הָל,ם
ַ	הְךֶּז	הַ ,חְודֹלא 	דיִ ת	הָּכ	ׁשֵל,ם 	הָלעו	הָל,ם ַ	ה	הָּבא.
ויש לו רשות להוסיף בברכת בעל הבית ,ולהאריך בה.

	דיִמ ַחְגּדולַ ,חְ	די	ׁשועו ת ַמ ַחְלּכו ; ַחְודֹעְךֶוׂש	ה(־ְךֶחְךֶ	8סד 	דיִל ַחְמ	דיִ	ׁש	דיחו ַחְל	הָד	דיִוד
ו ַחְלַזַחְרעוַ ,עד(־עו	הָל,םַ .חְּכ	דיִופ 	דיִ	דיר	די,ם	 ,הָר	ׁשו ַחְו 	הָר	ׁשֵעבו ; ַחְודֹדַחְר	ׁשֵ	ׁש	די
ַחְ	די	ה 	הָו	ה ,דֹלא(־ַ	די ַחְחַחְ	8סרו 	הָכל(־טוב	 .הודו ַל	די	ה 	הָו	ה 	דיִּכ	די(־טוב:
	דיִּכ	די ַחְלעו	הָל,ם ַחַחְ	8סּדו.
בשבת ויום טוב ,שכח ולא הזכיר קדושת היום ,אם נזכר אחר שהתחיל בברכה
רביעית ,פוסק וחוזר לראש ,שהוא ברכת הזן )הלכות ברכות ב,יב(.
ומברך ״בורא פרי הגפן״ )הלכות חמץ ומצה ז,יב ]י[( בעמוד .49
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	דיִּבַחְרַכ ת ַ	ה	הָּמזו ן


נו	8סח אר	ץ 	דישראל
ואחר כך נוטל ידיו )מים אחרונים( ,ומוזג כוס שלישי ומברך ברכת המזון עליו
)הלכות חמץ ומצה ח,י( .והאורח מברך ברכת המזון ,כדי שיברך לבעל הבית.
אם היו כלן בעלי הבית – גדול שבכלן בוצע ,והוא מברך
ברכת המזון.
שלושה שאכלו פת כאחד ,חיבין לברך ברכת הזמון קדם ברכת המזון .ואי זו היא
ברכת הזמון – אם היו האוכלים משלושה ועד עשרה ,מברך האחד מהן ,ואומר

ַחְנ	הָב 	ׁשֵרְך ְךֶ	ׁש	הָאַכ ַחְלנו 	דיִמְךֶּׁשּלו !
והכל עונים

ח	די	דינו !
	הָּברוְך ְךֶ	ׁש	הָאַכ ַחְלנו 	דיִמְךֶּׁשּלו ו ַחְבטובו 	הָ 	דיִ
והוא חוזר ואומר

ח	די	דינו !
	הָּברוְך ְךֶ	ׁש	הָאַכ ַחְלנו 	דיִמְךֶּׁשּלו ו ַחְבטובו 	הָ 	דיִ
ואחר כך מתחיל ,ואומר ״ברוך אתה יי אלהינו מלך העולם ,הזן …״ עד שגומר
ארבע הברכות; והם עונין ״אמן״ אחר כל ברכה וברכה.
______________________________
היו האוכלים מעשרה ולמעלה ,מזמנין בשם .כיצד – המברך אומר

ַחְנ	הָב 	ׁשֵרְך 	ׁשֵלאֹל	ׁשֵ	ה	דינו ַעל ַ	ה	הָּמזו ן ְךֶ	ׁש	הָאַכ ַחְלנו 	דיִמְךֶּׁשּלו !
והן עונין

ח	די	דינו !
	הָּברוְך לֱאֹל	ׁשֵ	ה	דינו ַעל ַ	ה	הָּמזו ן ְךֶ	ׁש	הָאַכ ַחְלנו 	דיִמְךֶּׁשּלו ו ַחְבטובו 	הָ 	דיִ
והוא חוזר ואומר

ח	די	דינו !
	הָּברוְך לֱאֹל	ׁשֵ	ה	דינו ַעל ַ	ה	הָּמזו ן ְךֶ	ׁש	הָאַכ ַחְלנו 	דיִמְךֶּׁשּלו ו ַחְבטובו 	הָ 	דיִ
ומתחיל ברכת המזון.
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	הָּברוְך ַא	הָּת	ה ַחְ	די	ה 	הָו	ה לֱאֹל	ׁשֵ	ה	דינו ְךֶמְךֶלְך 	הָ	העו	הָל,ם,
ַ	ה	הָּז ן או	הָ תנו ַחְוְךֶא ת 	הָ	העו	הָל,ם ֻּכּלו ַחְּבטובַ ,חְּב	ׁשֵח ן,
ַחְּבְךֶחְךֶ	8סד וַחְב ַר	ץֲח	דיִמ	די,םַ .חְר	ׁשֵענוַּ ,פַחְר ַחְנ	ׁשֵ	8סנוַ ,חְוַאל
ַּת ַחְ 	דיִצר	די	ׁשֵכנו 	דיִל	די	ׁשֵד	די ַמ ַחְּתנו ת 	הָּב	הָוׂשר 	הָו 	הָד,םַ ,חְ	ׁשדֹּלא
	ׁשֵנבו	ׁש ַחְודֹלא 	דיִנ	הָּכ	ׁשֵל,ם ַחְלעו	הָל,ם 	הָוְךֶעד	 .הָּכ	הָאמור:
ּפו	ׁשֵ תַח ְךֶא ת 	הָ	די ְךֶד ָך ,וַמַחְוׂש	דיִּב	דיַע ַחְל	הָכל ַח	די 	הָרצו ן.
	הָּברוְך ַא	הָּת	ה ַחְ	די	ה 	הָו	ה	ַ ,ה	הָּז ן ְךֶא ת ַ	הדֹּכל.
נו ְךֶד	ה ַחְל ָך ַחְ	די	ה 	הָו	ה לֱאֹל	ׁשֵ	ה	דינו	 ,דיִּכ	די 	דיִ	ה ַחְנַח ַחְל	הָּתנו ְךֶא ְךֶר	ץ
ְךֶח ַחְמ 	הָּד	ה טו	הָב	ה וַחְר	הָח	הָב	הַ ,חְ 	דיִּבר	די ת ַחְו תו 	הָר	הַ ,ח	דיִּי	די,ם
ו	הָמזו ןַ .חְוַעל ֻּכ	הָּל,ם 	ץֲא ַנ ַחְחנו מ 	דיִוד	די,ם ַחְל ָך
ו ַחְמ	הָבַחְר	דיִכ	די,ם ְךֶא ת 	דיִ	ׁש ַחְמ ָך ַחְלעו	הָל,ם 	הָוְךֶעד –
ַּכ	הָּכ תובַ :חְו	הָאַכ ַחְל	הָּתַ֫ ,חְו	הָוׂש	הָב֒ ַחְע	הָּת – ו	ׁשֵב ַר ַחְכ	הָּת֫ ְךֶא ת
ַחְ	די	ה 	הָו	ה לֱאֹלְךֶ	ה	די ָךַ ,על 	הָ	ה	הָא ְךֶר	ץ ַ	הדֹּט	הָב	ה 	ץֲאְךֶ	ׁשר ֽ	הָנַ ת ן
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	הָלְך	 .הָּברוְך ַא	הָּת	ה ַחְ	די	ה 	הָו	הַ ,על 	הָ	ה	הָא ְךֶר	ץ
ַחְוַעל ַ	ה	הָּמזו ן.
ַנ	ץֲח	ׁשֵמנוַ ,חְ	די	ה 	הָו	ה לֱאֹל	ׁשֵ	ה	דינוַ ,חְּב	דיִב ַחְנַ	די ן ַחְ	דירו	הָ	ׁש ַ 	דיִל	די,ם
	דיִע	די ְךֶר ָךַ ,חְוַוׂשַחְּמ	ׁשֵחנו ַחְּב	ׁשֵב	די ת ַחְּב	דיִח	די 	הָר ַחְ ת ָך ו ַחְבַמ ַחְלכו ת
	ׁשֵב	די ת 	הָּד	דיִוד ַחְמ	דיִ	ׁש	דיְךֶח ָך.
]בשבת[

לֱאֹל	ׁשֵ	ה	דינו 	ׁשֵואֹל	ׁשֵ	ה	די 	ץֲאבו	ׁשֵ ת	דינו ַחְר	ׁשֵצ	ה ַחְוַ	ה	ץֲח	דיִל	די	ׁשֵצנו

ַחְּב 	דיִמ ַחְצווְךֶ ת	די ָך ו ַחְב 	דיִמַחְצ ַו ת 	דיו,ם ַ	הַחְּׁש	דיִב	די	דיִע	די ַ	ה	הָּגדול ַחְוַ	ה	הָּקדו	ׁש
ַ	הְךֶּז	ה	 .דיִנַחְ	ׁשּבו ת ּבו ַחְּכ 	דיִמַחְצ ַו ת ַחְרצו ְךֶנ ָך	 .הָ	ה ַנח 	הָלנו ַחְוַאל
ַחְּת	דיִ	ה	די 	הָצ 	הָר	ה 	דיִּב ַחְמנו	הָח	ׁשֵ תנו .ו ַחְ ת	דיִ	ה	די ַחְמנו	הָח	ׁשֵ תנו ַחְמנוַח ת
לֱאְךֶמ ת ְךֶולֱאמו 	הָנ	הַ ,חְמנו	הָח	ה ַחְ	ׁש	ׁשֵל	הָמ	ה ְךֶ	ׁשַא	הָּת	ה רוְךֶצ	ה 	הָבּה.

	הָא	הָּנ	ה לֱאֹל	ׁשֵ	ה	דינו 	ׁשֵואֹל	ׁשֵ	ה	די 	ץֲאבו	ׁשֵ ת	דינו	ַ ,די	ץֲעְךֶל	ה
ַחְו	הָ	דיבוא	ַ ,די	דיִּג	דיַע ַחְ 	דיִו	די 	הָרְךֶא	ה	 ,דיִ	די	הָּז	ׁשֵכר ַחְ 	דיִו	די	הָּפ 	ׁשֵקד ַחְל	הָופְךֶנ	די ָך
	דיִז ַחְכרו 	ׁשֵננו ַחְו	דיִז ַחְכרו ן 	ץֲאבו	ׁשֵ ת	דינו	 ,דיִז ַחְכרו ן 	הָּכל ַעַחְּמ ָך
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	ׁשֵּב	די ת 	דיִ	דיַחְוׂש 	הָר	ׁשֵאלַ ,חְו	דיִז ַחְכרו ן 	דיִע	דיַחְר ָך ו 	דיִמ ַחְק 	הָּדַחְש ָך
ַחְלטו	הָב	ה,
]ביום הראשון של פסח[

ַחְּב	דיו,ם 	דיִמַחְק 	הָרא דֹק ְךֶד	ׁש ַ	הְךֶּז	הַ ,חְּב	דיו,ם ַחג
ַ	הַּמּצו ת ַ	הְךֶּז	ה,

]בחול המועד של פסח[ ַּבמו	ׁשֵעד ַחג ַ	הַּמּצו ת ַ	הְךֶּז	ה,
]ביום השביעי של פסח[

ַחְּב	דיו,ם 	דיִמַחְק 	הָרא דֹק ְךֶד	ׁש ַ	הְךֶּז	הַ ,חְּב	דיו,ם ַ	הַחְּׁש	דיִב	די	דיִע	די ַחג
ַ	הַּמּצו ת ַ	הְךֶּז	ה,

ַחְל ַר	ׁשֵח,ם 	הָע	ׁשֵל	דינו בו ו ַחְל	הו	דיִ	ׁש	די	ׁשֵענו	 .דיִּכ	די 	ׁשֵאל ַחּנו ן
ַחְו ַרחו,ם ַא	הָּת	ה ַחְלַב ַחְּד ָך 	דיִנַחְק 	ׁשֵרא	הָ ת	 .הָאז ַּת ַחְחּפו	ץ
	דיִז ַחְב	ׁשֵח	די ְךֶצ ְךֶדק ,עו	הָל	ה ַחְו	הָכ	דיִל	דיל ; 	הָאז ַ	די	ץֲעלו ַעל
	דיִמ ַחְזַּב	ץֲח ָך 	הָ 	דיִופר	די,םַ .חְוַ	ה	דיִּׂש	די	ׁשֵאנוַ ,חְ	די	ה 	הָו	ה ,לֱאֹל	ׁשֵ	ה	דינו,
ְךֶא ת 	דיִּבַחְרַּכ ת מו	ץֲעְךֶד	די ָך

ַחְל	הָ	ׁשלו,ם ַּכ	ץֲאְךֶ	ׁשר

	הָאַמַחְר	הָּת ַחְו 	הָר	דיִצ	די	הָ תׁ	 ,שֵּכ ן ַחְּת	הָבַחְר	ׁשֵכנו.
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ַחְו ַנ	ץֲח	ׁשֵמנו 	דיִּב	דירו	הָ	ׁש ַ 	דיִל	די,ם ַּכ	ץֲאְךֶ	ׁשר 	דיִּדַּבַחְר	הָּת	 .הָּברוְך
ַא	הָּת	ה ַחְ	די	ה 	הָו	הַ ,חְמ ַנ	ׁשֵח,ם ַעּמו ַחְּב	דיִב ַחְנַ	די ן ַחְ	דירו	הָ	ׁש ַ 	דיִל	די,ם.
	הָא	ׁשֵמ ן.
	הָּברוְך ַא	הָּת	ה ַחְ	די	ה 	הָו	ה לֱאֹל	ׁשֵ	ה	דינו ְךֶמְךֶלְך 	הָ	העו	הָל,ם,
	הָ	ה	ׁשֵאל	 ,הָא	דיִב	דינוַ ,מ ַחְל	ׁשֵּכנוּ ,בוַחְר	ׁשֵאנו	ַ ,הְךֶּמְךֶלְך
ַ	הּטוב ַחְוַ	ה	ׁשֵּמ	דיִט	דיבְ ,ךֶ	ׁשַחְּב	הָכל 	דיו,ם 	הָודֹ	דיו,ם 	הוא
ַמַחְרְךֶּב	ה ַחְל	ׁשֵ	ה	דיִט	דיב 	דיִע	הָּמנוַ ,חְו	הוא 	דיִ	די ַחְג ַחְמ	ׁשֵלו 	הָלַעד 	ׁשֵח ן
	הָוְךֶחְךֶ	8סדְ ,ךֶר ַוח ַחְו ַר	ץֲח	דיִמ	די,ם ַחְו	הָכל טוב.
וכשמברך האורח אצל בעל הבתִית ,מוסיף בה ברכה לבעל הבית .כיצד
מברכו – אומר

ַחְ	די	דיִ	ה	די 	הָרצו ן ְךֶ	ׁשדֹּלא 	ׁשֵ	דיבו	ׁש ַּבַעל ַ	ה ַ 	דיִּב	די ת 	הָּבעו	הָל,ם ַ	הְךֶּז	ה,
ַחְודֹלא 	דיִ	די	הָּכ	ׁשֵל,ם 	הָלעו	הָל,ם ַ	ה	הָּבא.
ויש לו רשות להוסיף בברכת בעל הבית ,ולהאריך בה.

ומברך ״בורא פרי הגפן״ )הלכות חמץ ומצה ז,יב ]י[(:
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	הָּב 	ׁשֵרְך

	הָּברוְך ַא	הָּת	ה ַחְ	די	ה 	הָו	ה לֱאֹל	ׁשֵ	ה	דינו ְךֶמְךֶלְך 	הָ	העו	הָל,ם,
ּבו 	ׁשֵרא ַחְ 	דיִּפר	די ַ	הְךֶּגְךֶופ ן.



ומסב על צד שמאל ושותה את כל הכוס )הלכות חמץ ומצה ז,ט־י ]ז־ח[(;

אם שתה רוב הכוס המחזיק שיעור רביעית ,יצא )הלכות חמץ ומצה ז,יא ]ט[(.
בין כוס שלישי זה לרביעי ,אסור לשתות )הלכות חמץ ומצה ז,יב ]י[(.
אם שתה שיעור רביעית ,יש לברך:

	הָּברוְך ַא	הָּת	ה ַחְ	די	ה 	הָו	ה לֱאֹל	ׁשֵ	ה	דינו ְךֶמְךֶלְך 	הָ	העו	הָל,םַ ,על
ַ	הְךֶּגְךֶופ ן ַחְוַעל ַחְ 	דיִּפר	די ַ	הְךֶּגְךֶופ ן ַחְוַעל ַחְּתנוַב ת ַ	ה	הָּׂש ְךֶד	ה ַחְוַעל
ְךֶא ְךֶר	ץ ְךֶח ַחְמ 	הָּד	ה טו	הָב	ה וַחְר	הָח	הָב	ה ְךֶ	ׁש 	הָר	דיִצ	די	הָ ת ַחְו	דיִ	ה ַחְנַח ַחְל	הָּת
ְךֶא ת 	ץֲאבו	ׁשֵ ת	דינוַ .ר	ׁשֵח,ם ַחְ	די	ה 	הָו	ה לֱאֹל	ׁשֵ	ה	דינו ַעל 	דיִ	דיַחְוׂש 	הָר	ׁשֵאל
ַע	הָּמְך ַחְוַעל ַחְ	דירו	הָ	ׁש ַ 	דיִל	די,ם 	דיִע	די 	הָרְך ַחְוַעל 	דיִצּיו ן 	דיִמַחְ	ׁשַּכ ן
ַחְּכבו 	הָדְךַ ,חְוַ	ה	ץֲע	ׁשֵלנו ַחְל תו	הָכּה ַחְוַוׂשַחְּמ	ׁשֵחנו ַחְּב	דיִב ַחְנ	הָ	די 	הָנּה ;
ַחְוַוׂשַחְּמ	ׁשֵחנו ַחְ	די	ה 	הָו	ה לֱאֹל	ׁשֵ	ה	דינו )

בשבת:

ַחְּב	דיו,ם ַ	ה	הָּמנוַח

ַ	הַחְּׁש	דיִב	די	דיִע	די ַ	הְךֶּז	הַ (,חְּב	דיו,ם טוב 	דיִמַחְק 	הָרא דֹק ְךֶד	ׁש ַ	הְךֶּז	ה,
ַחְּב	דיו,ם ַחג ַ	הַּמּצו ת ַ	הְךֶּז	ה ,ו ַחְנ	הָב ְךֶר ַחְכ ָך 	הָעְךֶל	די	הָ	ה 	דיִּב ַחְק ֻד	הָּׁש	ה
ו ַחְבַטַחְ	ה 	הָר	ה	 .הָּברוְך ַא	הָּת	ה ַחְ	די	ה 	הָו	הַ ,על 	הָ	ה	הָא ְךֶר	ץ ַחְוַעל
	ׁשֵּפרוְךֶ ת	די	הָ	ה.

ַ	ה	ׁשֵּלל 	דיִנַחְר	הָצ	ה
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ואחר כך מוזג כוס רביעי ,וגומר עליו את ההלל ואומר עליו את ברכת השיר
)הלכות חמץ ומצה ח,י(; ויש רשות לגמור את ההלל בכל מקום שירצה ,אף על
פי שאינו מקום הסעודה )הלכות חמץ ומצה ח,י(:

דֹלא 	הָלנו ַחְ	די	ה 	הָו	ה ,דֹלא(־	הָלנו:

	דיִּכ	די(־ ַחְל	דיִ	ׁש ַחְמ ָךׁ	 ,שֵּת ן 	הָּכבוד

ַעל(־ַחַחְ	8ס ַחְּד ָךַ ,על(־	ץֲא 	דיִמְךֶּת ָך.
	הָל	הָּמ	ה ,דֹ	דיא ַחְמרו ַ	הּג 	דיִו	די,ם:
מ	די,ם
	ׁשֵואֹל	ׁשֵ	ה	דינו ַב	הָּׁש 	הָ 	דיִ

ַא	ׁשֵּי	ה(־ 	הָנא ,לֱאֹל	ׁשֵ	ה	דיְךֶ	ה,ם.
דֹּכל 	ץֲאְךֶ	ׁשר(־	הָח	ׁשֵופ	ץ 	הָע	הָוׂש	ה.

	ץֲעַצ	ׁשֵּב	דיְךֶ	ה,םְ ,ךֶּכְךֶ	8ס ף ַחְו 	הָז	הָ	הב ;

ַמ	ץֲע	ׁשֵוׂש	הַ ,חְ	די	ׁשֵד	די 	הָא 	הָד,ם.

ְךֶּפ	ה(־	הָלְךֶ	ה,םַ ,חְודֹלא ַחְ	די ַד	ׁשֵּברו ;

	ׁשֵע	די ַ 	דיִנ	די,ם 	הָלְךֶ	ה,םַ ,חְודֹלא 	דיִ	דיַחְראו.

	הָא ַחְז ַ 	דיִנ	די,ם 	הָלְךֶ	ה,םַ ,חְודֹלא 	דיִ	דיַחְ	ׁש	הָמעו ;

ַא ף 	הָלְךֶ	ה,םַ ,חְודֹלא ַחְ 	דיִ	דיר	דיחו ן.

ַחְ	די	ׁשֵד	דיְךֶ	ה,םַ ,חְודֹלא ַחְ	די	דיִמ	די	ׁשו ן ַר ַחְג	ׁשֵל	דיְךֶ	ה,םַ ,חְודֹלא ַחְ	דיַ	ה	ׁשֵּלכו ;
דֹלא ְךֶ	דיַחְ	הּגו	 ,דיִּב ַחְגרו 	הָנ,ם.
ַחְּכמוְךֶ	ה,ם	 ,דיִ	דיַחְ	ה	דיו דֹע	ׁשֵוׂש	דיְךֶ	ה,ם

דֹּכל 	ץֲאְךֶ	ׁשר(־דֹּב	ׁשֵטַח 	הָּבְךֶ	ה,ם.

	דיִ	דיַחְוׂש 	הָר	ׁשֵאלַ ,חְּבַטח ַּב	די	ה 	הָו	ה ;

ְךֶעַחְז 	הָר,ם ו	הָמ	דיִג	הָּנ,ם 	הוא.

	ׁשֵּב	די ת ַא	ץֲ	הדֹר ן	 ,דיִּב ַחְטחו ַב	די	ה 	הָו	ה ;

ְךֶעַחְז 	הָר,ם ו	הָמ	דיִג	הָּנ,ם 	הוא.

	דיִ	דיַחְר	ׁשֵא	די ַחְ	די	ה 	הָו	ה	 ,דיִּב ַחְטחו ַב	די	ה 	הָו	ה ;

ְךֶעַחְז 	הָר,ם ו	הָמ	דיִג	הָּנ,ם 	הוא.
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ַחְז	הָכ 	הָרנו ַחְ	די	הָב 	ׁשֵרְך:

ַחְ	די	ה 	הָו	ה,
ַחְ	די	הָב 	ׁשֵרְךְ ,ךֶא ת(־	ׁשֵּב	די ת 	דיִ	דיַחְוׂש 	הָר	ׁשֵאל ;

ַחְ	די	הָב 	ׁשֵרְךְ ,ךֶא ת(־	ׁשֵּב	די ת ַא	ץֲ	הדֹר ן.

ַחְ	די	הָב 	ׁשֵרְך	 ,דיִ	דיַחְר	ׁשֵא	די ַחְ	די	ה 	הָו	ה

ַ	הַחְּקַט	דיִּנ	די,ם	 ,דיִע,ם(־ַ	הַחְּגדֹד	דיִל	די,ם.

דֹ	די	ׁשֵ	8ס ף ַחְ	די	ה 	הָו	ה 	ץֲע	ׁשֵל	דיְךֶכ,ם ;

	ץֲע	ׁשֵל	דיְךֶכ,םַ ,חְוַעל ַחְּב	ׁשֵנ	דיְךֶכ,ם.

ַחְּברו	דיִכ	די,ם ַאְךֶּת,םַ ,ל	די	ה 	הָו	ה

מ	די,ם 	הָו	הָא ְךֶר	ץ.
דֹע	ׁשֵוׂש	ה	 ,הָ	ׁש ַ 	דיִ

מ	די,םַ ,ל	די	ה 	הָו	ה ;
מ	די,ם 	הָ	ׁש ַ 	דיִ
ַ	ה	הָּׁש ַ 	דיִ

ַחְו	הָ	ה	הָא ְךֶר	ץ	 ,הָנַ ת ן 	דיִל ַחְב	ׁשֵנ	די(־	הָא 	הָד,ם.

דֹלא ַ	ה	ׁשֵּמ	דיִ ת	די,םַ ,חְ	דיַ	ה ַחְללו(־	הָ	דיּה ;

ַחְודֹלא	 ,הָּכל(־דֹ	דיַחְר	ׁשֵד	די דו	הָמ	ה.
	ׁשֵמַע	הָּת	ה ַחְוַעד(־עו	הָל,ם:

קטו	,דיח ַו	ץֲא ַנ ַחְחנוַ ,חְנ	הָב 	ׁשֵרְך 	הָ	דיּה
ַ	ה ַחְללו(־	הָ	דיּה.
	הָאַ	הַחְב	דיִּת	די	 ,דיִּכ	די 	דיִ(־	דיַחְ	ׁשַמע ַחְ	די	ה 	הָו	ה

ְךֶא ת(־קו	דיִל	דיַּ ,ת	ץֲחנו	הָנ	די.
ו ַחְב	הָ	דיַמ	די ְךֶאַחְק 	הָרא.

	דיִּכ	די(־ 	דיִ	ה	הָּט	ה 	הָא ַחְזנו 	דיִל	די ;
	ץֲא	הָופופו	דיִנ	דיְ ,ךֶח ַחְב	ׁשֵל	די(־	הָמ ְךֶו ת

ו ַחְמ	הָצ	ׁשֵר	די ַחְ	ׁשאול ַחְמ	הָצאו	דיִנ	די ;

	הָצ 	הָר	ה ַחְו	הָ	דיגו ן ְךֶא ַחְמ	הָצא.
ו ַחְב	ׁשֵ	ׁש,ם(־ַחְ	די	ה 	הָו	ה ְךֶאַחְק 	הָרא:
ַחּנו ן ַחְ	די	ה 	הָו	ה ַחְו ַ 	דיִצּד	דיק ;
א	די,ם ַחְ	די	ה 	הָו	ה ;
דֹ	ׁש	ׁשֵמר ַחְּפ	הָ ת 	דיִ

	הָא	הָּנ	ה ַחְ	די	ה 	הָו	הַ ,מַחְּל	הָט	ה ַנַחְופ	דיִ	ׁש	די.
	ׁשֵואֹל	ׁשֵ	ה	דינו ַחְמ ַר	ׁשֵח,ם.
ַּדֹּל	דיִ ת	דיַ ,חְו	דיִל	די ַחְ	די	הו	דיִ	ׁש	דיַע.

ַ	ה	ׁשֵּלל 	דיִנַחְר	הָצ	ה
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	ׁשו	דיִב	די ַנַחְופ	דיִ	ׁש	די	 ,דיִל ַחְמנו	הָחַחְ	די	דיִכ	די:

	דיִּכ	די(־ַחְ	די	ה 	הָו	ה	 ,הָּגַמל 	הָע	הָלַחְ	די	דיִכ	די.

	דיִּכ	די 	דיִחַּל ַחְצ	הָּת ַנַחְופ	דיִ	ׁש	די	 ,דיִמ	הָּמ ְךֶו ת:

ְךֶא ת(־	ׁשֵע	די	דיִנ	די 	דיִמ ן(־	דיִּד ַחְמ	הָע	ה ;

ְךֶא ת(־ַרַחְג	דיִל	די 	דיִמְךֶּד	דיִח	די.
ְךֶא ַחְ תַ	ה	ׁשֵּלְך	 ,דיִלַחְופ	ׁשֵנ	די ַחְ	די	ה 	הָו	ה

ַחְּבַאַחְרצו ת	ַ ,הַח	דיִּי	די,ם.

ְךֶ	הלֱאַמַחְנ	דיִּת	די	 ,דיִּכ	די 	ץֲא ַד	ׁשֵּבר ;

	ץֲא	דיִנ	די	 ,הָע	דיִנ	די	דיִ ת	די ַחְמדֹאד.

	ץֲא	דיִנ	די	 ,הָאַמַחְר	דיִּת	די ַחְב	הָח ַחְ 	דיִופז	די:

	הָּכל(־	הָ	ה	הָא 	הָד,ם דֹּכ 	ׁשֵזב.
	הָּכל(־ַּת ַחְגמולו	דיִ	ה	די 	הָע	הָל	די.

	הָמ	ה(־	הָא	דיִ	ׁש	דיב ַל	די	ה 	הָו	ה
ּכו	8ס(־ַחְ	די	ׁשועו ת ְךֶא	הָּׂשא ;

ו ַחְב	ׁשֵ	ׁש,ם ַחְ	די	ה 	הָו	ה ְךֶאַחְק 	הָרא.

ַחְנ	הָדַר	דיַ ,ל	די	ה 	הָו	ה 	ץֲאַ	ׁש	ׁשֵּל,ם ;

ְךֶנ ַחְג 	הָד	ה(־	הָּנאַ ,חְל	הָכל(־ַעּמו.
ַ	ה	הָּמַחְו	הָ ת	הַ ,ל	ץֲח	דיִ	8ס	די	הָד	דיו.

	הָ	די 	הָקרַ ,חְּב	ׁשֵע	די	ׁשֵנ	די ַחְ	די	ה 	הָו	ה

	דיִּכ	די(־	ץֲא	דיִנ	די ַע ַחְב ְךֶּד ָך:

	הָא	הָּנ	ה ַחְ	די	ה 	הָו	ה,
	ץֲא	דיִנ	די(־ַעַחְב ַחְּד ָךְ ,ךֶּב ן(־	ץֲא	הָמְךֶ ת ָך ;

	דיִּפַּת ַחְח	הָּתַ ,חְלמו	ׁשֵ	8ס	הָר	די.

ַחְל ָך(־ְךֶא ַחְזַּבחְ ,ךֶזַבח ּתו 	הָד	ה ;

ו ַחְב	ׁשֵ	ׁש,ם ַחְ	די	ה 	הָו	ה ְךֶאַחְק 	הָרא.

ַחְנ	הָדַר	דיַ ,ל	די	ה 	הָו	ה 	ץֲאַ	ׁש	ׁשֵּל,ם ;

ְךֶנ ַחְג 	הָד	ה(־	הָּנאַ ,חְל	הָכל(־ַעּמו.

ַחְּבַח ַחְצרו תׁ	 ,שֵּב	די ת ַחְ	די	ה 	הָו	ה

ַחְּב תו	ׁשֵכ	דיִכ	די ַחְ	דירו	הָ	ׁש	דיִ	הָל,ם
ַ	ה ַחְללו(־	הָ	דיּה.

ַ	ה	ׁשֵּלל 	דיִנַחְר	הָצ	ה

ַ	ה ַחְללו ְךֶא ת(־ַחְ	די	ה 	הָו	ה	 ,הָּכל(־ּג 	דיִו	די,ם ;
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ַ	ׁשַחְּבחו	הו	 ,הָּכל(־	הָ	הֻא	דיִּמ	די,ם.
ְךֶולֱאְךֶמ ת(־ַחְ	די	ה 	הָו	ה ַחְלעו	הָל,ם:

	דיִּכ	די 	הָגַבר 	הָע	ׁשֵל	דינוַ ,חַחְ	8סּדו
ַ	ה ַחְללו(־	הָ	דיּה.
	הודו ַל	די	ה 	הָו	ה 	דיִּכ	די(־טוב:

	דיִּכ	די ַחְלעו	הָל,ם ַחַחְ	8סּדו.

דֹ	דיאַמר(־ 	הָנא 	דיִ	דיַחְוׂש 	הָר	ׁשֵאל:

	דיִּכ	די ַחְלעו	הָל,ם ַחַחְ	8סּדו.

דֹ	דיא ַחְמרו(־ 	הָנא 	ׁשֵב	די ת(־ַא	ץֲ	הדֹר ן:

	דיִּכ	די ַחְלעו	הָל,ם ַחַחְ	8סּדו.

דֹ	דיא ַחְמרו(־ 	הָנא 	דיִ	דיַחְר	ׁשֵא	די ַחְ	די	ה 	הָו	ה:

	דיִּכ	די ַחְלעו	הָל,ם ַחַחְ	8סּדו.

	דיִמ ן(־ַ	ה	ׁשֵּמַצר	 ,הָק 	הָרא	דיִ ת	די 	הָּיּה ;

	הָע	הָנ	דיִנ	די ַבְךֶּמַחְר	הָחב 	הָ	דיּה.

ַחְ	די	ה 	הָו	ה 	דיִל	די ,דֹלא 	דיִא	די 	הָרא ;

ַמ	ה(־ַּי	ץֲעְךֶוׂש	ה 	דיִל	די 	הָא 	הָד,ם.

ַחְ	די	ה 	הָו	ה 	דיִל	דיַ ,חְּבדֹעַחְז	הָר	די ;

וׂש ַחְנ	הָא	די.
ַו	ץֲא	דיִנ	דיְ ,ךֶאַחְרְךֶא	ה ַחְב דֹ

טובַ ,ל	ץֲח	8סו ת ַּב	די	ה 	הָו	ה

	דיִמַחְּבדֹטַח	 ,הָּב	הָא 	הָד,ם.

טובַ ,ל	ץֲח	8סו ת ַּב	די	ה 	הָו	ה

	דיִמַחְּבדֹטַח	 ,דיִּב ַחְ 	דיִנד	די	דיִב	די,ם.

	הָּכל(־ּג 	דיִו	די,ם ַחְ	8ס	הָבבו	דיִנ	די ;

ַחְּב	ׁשֵ	ׁש,ם ַחְ	די	ה 	הָו	ה	 ,דיִּכ	די 	ץֲא	דיִמ	דיַל,ם.

ַ	8סּבו	דיִנ	די ַג,ם(־ַחְ	8ס	הָבבו	דיִנ	די ;

ַחְּב	ׁשֵ	ׁש,ם ַחְ	די	ה 	הָו	ה	 ,דיִּכ	די 	ץֲא	דיִמ	דיַל,ם.

ַ	8סּבו	דיִנ	די 	דיִכ ַחְדב 	דיִור	די,ם
ַחְּב	ׁשֵ	ׁש,ם ַחְ	די	ה 	הָו	ה,

דֹּד	ץֲעכוַ ,חְּכ	ׁשֵא	ׁש קו	דיִצ	די,ם ;
	דיִּכ	די 	ץֲא	דיִמ	דיַל,ם.
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ַּדדֹח	ה ַחְד	דיִח	דיַ ת	דיִנ	די 	דיִל ַחְנדֹּפל ;
	הָ 	דיִעּז	די ַחְו	דיִזַחְמ 	הָר ת 	הָ	דיּה ;

ַו	די	ה 	הָו	ה 	ץֲע	הָז	הָר	דיִנ	די.
ַוַחְ	די	דיִ	ה	די(־	דיִל	די	 ,דיִל	די	ׁשו	הָע	ה.

קול	 ,דיִר	הָּנ	ה 	דיִ ו	די	ׁשו	הָע	ה ַחְּב	הָאֵלֳ	ה	ׁשֵל	די ַ 	דיִצּד	די	דיִק	די,ם ;
ח	דיל.
דֹע	הָוׂש	ה 	הָ 	דיִ

ַחְ	די	דיִמ	די ן ַחְ	די	ה 	הָו	ה,
ַחְ	די	דיִמ	די ן ַחְ	די	ה 	הָו	ה ,רו	ׁשֵמ	הָמ	ה ;

ח	דיל.
ַחְ	די	דיִמ	די ן ַחְ	די	ה 	הָו	ה ,דֹע	הָוׂש	ה 	הָ 	דיִ

דֹלא(־	הָאמו ת 	דיִּכ	די(־ְךֶא ַחְחְךֶ	די	ה ;

ַו	ץֲאַ	8ס	ׁשֵּפרַ ,מ	ץֲע	ׁשֵוׂש	די 	הָ	דיּה.

ַ	דידֹּסר 	דיִ	דיַחְּסַר	דיִּנ	די 	הָּיּה ;

ַחְוַל	הָּמ ְךֶו ת ,דֹלא ַחְנ	הָ ת	הָנ	דיִנ	די.

	דיִּפ ַחְ תחו(־	דיִל	די ַ	ׁש	ץֲע	ׁשֵר	די(־ְךֶצ ְךֶדק ;

	הָאדֹבא(־	הָב,ם ,או ְךֶד	ה 	הָ	דיּה.

ְךֶז	ה(־ַ	הַּׁשַער ַל	די	ה 	הָו	ה ;

ַ 	דיִצּד	די	דיִק	די,ם	 ,הָ	דידֹבאו בו.

או ַחְד ָך	 ,דיִּכ	די 	ץֲע	דיִנ	די	הָ ת	דיִנ	די ;

ַו ַחְּת	דיִ	ה	די(־	דיִל	די	 ,דיִל	די	ׁשו	הָע	ה.

ְךֶאְךֶב ן	 ,הָמ	ץֲא	8סו ַ	הּבו	דיִנ	די,ם
	ׁשֵמ	ׁשֵא ת ַחְ	די	ה 	הָו	ה	 ,הָ	הַחְ	די	הָ ת	ה דֹּזא ת ;
ְךֶז	ה(־ַ	הּיו,ם	 ,הָע	הָוׂש	ה ַחְ	די	ה 	הָו	ה ;

	הָ	הַחְ	די	הָ ת	הַ ,חְלדֹרא	ׁש 	דיִּפ	הָּנ	ה.
	דיִ	ה	דיא 	דיִנַחְופ	הָלא ת ַחְּב	ׁשֵע	די	ׁשֵנ	דינו.
	הָנ	דיִג	די	הָל	ה ַחְו	דיִנַחְוׂש ַחְמ	הָח	ה בו.

	הָא	הָּנא ַחְ	די	ה 	הָו	ה	 ,הו	דיִ	ׁש	די	הָע	ה 	הָּנא ; 	הָא	הָּנא ַחְ	די	ה 	הָו	ה	ַ ,הַחְצ	דיִל	די	הָח	ה 	הָּנא.
	הָּברוְך ַ	ה	הָּבאַ ,חְּב	ׁשֵ	ׁש,ם ַחְ	די	ה 	הָו	ה ;
	ׁשֵאלַ ,חְ	די	ה 	הָו	ה – ַו	הָּיְךֶאר(־	הָלנו:

	ׁשֵּב ַר ַחְכנוְךֶכ,ם	 ,דיִמ	ׁשֵּב	די ת ַחְ	די	ה 	הָו	ה.
	דיִאַחְ	8סרו(־ַחג ַּב	ץֲעדֹב	דיִ ת	די,ם

ַעד ַקַחְרנו ת	ַ ,ה	דיִּמ ַחְז	ׁשֵּבַח.
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	ׁשֵא	דיִל	די ַא	הָּת	ה ַחְואו ְךֶד	הָּך ;

לֱאֹלַ	ה	די	 ,ץֲארו ַחְמְךֶמ	הָּך.

	הודו ַל	די	ה 	הָו	ה 	דיִּכ	די(־טוב:

	דיִּכ	די ַחְלעו	הָל,ם ַחַחְ	8סּדו.

ַחְ	דיַ	ה ַחְללו ָך ַחְ	די	ה 	הָו	ה לֱאֹל	ׁשֵ	ה	דינו 	הָּכל ַמ	ץֲעְךֶוׂש	די ָך,
ַו	ץֲח	דיִ	8ס	דיְךֶד	די ָך ַחְו ַ 	דיִצּד	די	דיִק	די,ם עו	ׁשֵוׂש	די ַחְרצו ְךֶנ ָךַ ,חְו	הָכל ַעַחְּמ ָך
	ׁשֵּב	די ת 	דיִ	דיַחְוׂש 	הָר	ׁשֵאלַ ,חְּב	דיִר	הָּנ	ה 	דיודו 	דיִלַחְ	ׁשְךֶמ ָך – 	דיִּכ	די
ַא	הָּת	ה ַחְ	די	ה 	הָו	הַ ,חְל ָך טוב ַחְל	הודו ת ו ַחְל	דיִ	ׁש ַחְמ ָך
	הָנ	דיִע	די,ם ַחְל ַז	ׁשֵּמר ,ו	ׁשֵמעו	הָל,ם ַחְוַעד עו	הָל,םַ ,א	הָּת	ה
	הָ	ה	ׁשֵאל	 .הָּברוְך ַא	הָּת	ה ַחְ	די	ה 	הָו	ה	ַ ,הְךֶּמְךֶלְך ַ	הַחְּמֻ	ׁש	הָּבח
ַ	הַחְּמדֹופ	הָאר,

ַח	די

ַחְו ַק	הָּי,ם,

	הָּת	דיִמ	דיד

	דיִ	די ַחְמֹלְך

ַחְלעו	הָל,ם 	הָוְךֶעד.
ומברך )הלכות חמץ ומצה ז,יב ]י[(:

	הָּברוְך ַא	הָּת	ה ַחְ	די	ה 	הָו	ה לֱאֹל	ׁשֵ	ה	דינו ְךֶמְךֶלְך 	הָ	העו	הָל,ם,
ּבו 	ׁשֵרא ַחְ 	דיִּפר	די ַ	הְךֶּגְךֶופ ן.
ומסב על צד שמאל ושותה את כל הכוס )הלכות חמץ ומצה ז,ט־י ]ז־ח[(;
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אם שתה רוב הכוס המחזיק שיעור רביעית ,יצא )הלכות חמץ ומצה ז,יא ]ט[(.
אם שתה שיעור רביעית ,יש לברך:

	הָּברוְך ַא	הָּת	ה ַחְ	די	ה 	הָו	ה לֱאֹל	ׁשֵ	ה	דינו ְךֶמְךֶלְך 	הָ	העו	הָל,םַ ,על
ַ	הְךֶּגְךֶופ ן ַחְוַעל ַחְ 	דיִּפר	די ַ	הְךֶּגְךֶופ ן ַחְוַעל ַחְּתנוַב ת ַ	ה	הָּׂש ְךֶד	ה ַחְוַעל
ְךֶא ְךֶר	ץ ְךֶח ַחְמ 	הָּד	ה טו	הָב	ה וַחְר	הָח	הָב	ה ְךֶ	ׁש 	הָר	דיִצ	די	הָ ת ַחְו	דיִ	ה ַחְנַח ַחְל	הָּת
ְךֶא ת 	ץֲאבו	ׁשֵ ת	דינוַ .ר	ׁשֵח,ם ַחְ	די	ה 	הָו	ה לֱאֹל	ׁשֵ	ה	דינו ַעל 	דיִ	דיַחְוׂש 	הָר	ׁשֵאל
ַע	הָּמְך ַחְוַעל ַחְ	דירו	הָ	ׁש ַ 	דיִל	די,ם 	דיִע	די 	הָרְך ַחְוַעל 	דיִצּיו ן 	דיִמַחְ	ׁשַּכ ן
ַחְּכבו 	הָדְךַ ,חְוַ	ה	ץֲע	ׁשֵלנו ַחְל תו	הָכּה ַחְוַוׂשַחְּמ	ׁשֵחנו ַחְּב	דיִב ַחְנ	הָ	די 	הָנּה ;
ַחְוַוׂשַחְּמ	ׁשֵחנו ַחְ	די	ה 	הָו	ה לֱאֹל	ׁשֵ	ה	דינו )

בשבת:

ַחְּב	דיו,ם ַ	ה	הָּמנוַח

ַ	הַחְּׁש	דיִב	די	דיִע	די ַ	הְךֶּז	הַ (,חְּב	דיו,ם טוב 	דיִמַחְק 	הָרא דֹק ְךֶד	ׁש ַ	הְךֶּז	ה,
ַחְּב	דיו,ם ַחג ַ	הַּמּצו ת ַ	הְךֶּז	ה ,ו ַחְנ	הָב ְךֶר ַחְכ ָך 	הָעְךֶל	די	הָ	ה 	דיִּב ַחְק ֻד	הָּׁש	ה
ו ַחְבַטַחְ	ה 	הָר	ה	 .הָּברוְך ַא	הָּת	ה ַחְ	די	ה 	הָו	הַ ,על 	הָ	ה	הָא ְךֶר	ץ ַחְוַעל
	ׁשֵּפרוְךֶ ת	די	הָ	ה.



ואינו טועם אחר כך כלום כל הלילה ,חוץ מן המים .אך יש לו רשות למזוג כוס
חמישי ולומר עליו ״הלל הגדול״ )הלכות חמץ ומצה ח,י( ,שהוא תהילים קלו:

	הודו ַל	די	ה 	הָו	ה 	דיִּכ	די(־טוב:

	דיִּכ	די ַחְלעו	הָל,ם ַחַחְ	8סּדו.

	הודוׁ	 ,שֵלאֹל	ׁשֵ	ה	די 	הָ	הלֱאֹל	דיִ	ה	די,ם:

	דיִּכ	די ַחְלעו	הָל,ם ַחַחְ	8סּדו.
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	הודוַ ,ל	ץֲאדֹד	ׁשֵנ	די 	הָ	ה	ץֲאדֹד	דיִנ	די,ם:

	דיִּכ	די ַחְלעו	הָל,ם ַחַחְ	8סּדו.

ַחְלדֹע	ׁשֵוׂש	ה 	דיִנַחְופ	הָלאו ת ַחְּגדֹדלו ת ַחְלַבּדו:

	דיִּכ	די ַחְלעו	הָל,ם ַחַחְ	8סּדו.

מ	די,ם	 ,דיִּב ַחְ תבו 	הָנ	ה:
ַחְלדֹע	ׁשֵוׂש	ה ַ	ה	הָּׁש ַ 	דיִ

	דיִּכ	די ַחְלעו	הָל,ם ַחַחְ	8סּדו.

ּמ	די,ם:
ַחְלדֹר ַקע 	הָ	ה	הָא ְךֶר	ץַ ,על(־ַ	ה 	הָ 	דיִ

	דיִּכ	די ַחְלעו	הָל,ם ַחַחְ	8סּדו.

ַחְלדֹע	ׁשֵוׂש	ה ,א 	דיִור	די,ם ַחְּגדֹד	דיִל	די,ם:

	דיִּכ	די ַחְלעו	הָל,ם ַחַחְ	8סּדו.

ְךֶא ת(־ַ	הְךֶּׁשְךֶמ	ׁשַ ,חְלְךֶמ ַחְמְךֶ	ׁשְךֶל ת ַּבּיו,ם:

	דיִּכ	די ַחְלעו	הָל,ם ַחַחְ	8סּדו.

ְךֶא ת(־ַ	ה	הָּי 	ׁשֵרַח ַחְוכו	הָכ	דיִב	די,ם,

ַחְלְךֶמ ַחְמַחְ	ׁשלו ת ַּב	הָּלַחְ	די	הָל	ה:

	דיִּכ	די ַחְלעו	הָל,ם ַחַחְ	8סּדו.
ַחְלַמ	ׁשֵּכ	ה 	דיִמַחְצ ַ 	דיִר	די,ם	 ,דיִּב ַחְבכו	ׁשֵר	דיְךֶ	ה,ם:

	דיִּכ	די ַחְלעו	הָל,ם ַחַחְ	8סּדו.

ַוּיו	ׁשֵצא 	דיִ	דיַחְוׂש 	הָר	ׁשֵאל	 ,דיִמּתו	הָכ,ם:

	דיִּכ	די ַחְלעו	הָל,ם ַחַחְ	8סּדו.

ַחְּב	הָ	דיד 	ץֲח 	הָז 	הָק	ה ,ו	דיִב ַחְזרוַע ַחְנטו	הָ	די	ה:

	דיִּכ	די ַחְלעו	הָל,ם ַחַחְ	8סּדו.

ַחְל דֹג 	ׁשֵזר ַ	די,ם(־	8סו ף	 ,דיִל ַחְג 	הָ 	דיִזר	די,ם:

	דיִּכ	די ַחְלעו	הָל,ם ַחַחְ	8סּדו.

ַחְוְךֶ	הלֱע	דיִב	דיר 	דיִ	דיַחְוׂש 	הָר	ׁשֵאל ַחְּב תוכו:

	דיִּכ	די ַחְלעו	הָל,ם ַחַחְ	8סּדו.

ַחְו	דיִנ	ׁשֵער ַּפַחְרדֹע	ה ַחְו	ׁשֵח	דילו ַחְבַ	די,ם(־	8סו ף:

	דיִּכ	די ַחְלעו	הָל,ם ַחַחְ	8סּדו.

ַחְלמו	דיִל	דיְך ַעּמוַּ ,ב	דיִּמ ַחְד	הָּבר:

	דיִּכ	די ַחְלעו	הָל,ם ַחַחְ	8סּדו.

ַחְלַמ	ׁשֵּכ	הַ ,חְמ	הָל	דיִכ	די,ם ַחְּגדֹד	דיִל	די,ם:

	דיִּכ	די ַחְלעו	הָל,ם ַחַחְ	8סּדו.

אּד 	דיִ	דיר	די,ם:
ַוַּי	ץֲ	הדֹרגַ ,חְמ	הָל	דיִכ	די,ם ַ 	דיִ

	דיִּכ	די ַחְלעו	הָל,ם ַחַחְ	8סּדו.
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ַחְל	דיִ	8ס	דיחו ןְ ,ךֶמְךֶלְך 	הָ	הלֱא דֹ 	דיִמר	די:

	דיִּכ	די ַחְלעו	הָל,ם ַחַחְ	8סּדו.

ו ַחְלעוגְ ,ךֶמְךֶלְך ַ	ה	הָּב	הָ	ׁש ן:

	דיִּכ	די ַחְלעו	הָל,ם ַחַחְ	8סּדו.

ַחְו 	הָנַ ת ן ַאַחְר	הָצ,ם ַחְל ַנ	ץֲח	הָל	ה:

	דיִּכ	די ַחְלעו	הָל,ם ַחַחְ	8סּדו.

ַנ	ץֲח	הָל	הַ ,חְ 	דיִל	דיַחְוׂש 	הָר	ׁשֵאל ַע ַחְבּדו:

	דיִּכ	די ַחְלעו	הָל,ם ַחַחְ	8סּדו.

ְךֶ	ׁשַחְּב	דיִ	ׁשַחְופ	ׁשֵלנו	 ,הָזַכר 	הָלנו:

	דיִּכ	די ַחְלעו	הָל,ם ַחַחְ	8סּדו.

ַו	דיִּיַחְופַחְר 	ׁשֵקנו 	דיִמ	הָּצ	ׁשֵר	דינו:

	דיִּכ	די ַחְלעו	הָל,ם ַחַחְ	8סּדו.

דֹנ	ׁשֵ ת ן ְךֶלְךֶח,םַ ,חְל	הָכל(־	הָּב	הָוׂשר:

	דיִּכ	די ַחְלעו	הָל,ם ַחַחְ	8סּדו.

מ	די,ם:
	הודוַ ,חְל	ׁשֵאל ַ	ה	הָּׁש 	הָ 	דיִ

	דיִּכ	די ַחְלעו	הָל,ם ַחַחְ	8סּדו.

ומברך )הלכות חמץ ומצה ז,יב ]י[(:

	הָּברוְך ַא	הָּת	ה ַחְ	די	ה 	הָו	ה לֱאֹל	ׁשֵ	ה	דינו ְךֶמְךֶלְך 	הָ	העו	הָל,ם,



ּבו 	ׁשֵרא ַחְ 	דיִּפר	די ַ	הְךֶּגְךֶופ ן.
ונראה כי הכוס הזה ככוס של רשות אינו טעון לא הסיבה ולא שתיית רובו.

אם שתה שיעור רביעית ,יש לברך:

	הָּברוְך ַא	הָּת	ה ַחְ	די	ה 	הָו	ה לֱאֹל	ׁשֵ	ה	דינו ְךֶמְךֶלְך 	הָ	העו	הָל,םַ ,על
ַ	הְךֶּגְךֶופ ן ַחְוַעל ַחְ 	דיִּפר	די ַ	הְךֶּגְךֶופ ן ַחְוַעל ַחְּתנוַב ת ַ	ה	הָּׂש ְךֶד	ה ַחְוַעל
ְךֶא ְךֶר	ץ ְךֶח ַחְמ 	הָּד	ה טו	הָב	ה וַחְר	הָח	הָב	ה ְךֶ	ׁש 	הָר	דיִצ	די	הָ ת ַחְו	דיִ	ה ַחְנַח ַחְל	הָּת
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ְךֶא ת 	ץֲאבו	ׁשֵ ת	דינוַ .ר	ׁשֵח,ם ַחְ	די	ה 	הָו	ה לֱאֹל	ׁשֵ	ה	דינו ַעל 	דיִ	דיַחְוׂש 	הָר	ׁשֵאל
ַע	הָּמְך ַחְוַעל ַחְ	דירו	הָ	ׁש ַ 	דיִל	די,ם 	דיִע	די 	הָרְך ַחְוַעל 	דיִצּיו ן 	דיִמַחְ	ׁשַּכ ן
ַחְּכבו 	הָדְךַ ,חְוַ	ה	ץֲע	ׁשֵלנו ַחְל תו	הָכּה ַחְוַוׂשַחְּמ	ׁשֵחנו ַחְּב	דיִב ַחְנ	הָ	די 	הָנּה ;
ַחְוַוׂשַחְּמ	ׁשֵחנו ַחְ	די	ה 	הָו	ה לֱאֹל	ׁשֵ	ה	דינו )

בשבת:

ַחְּב	דיו,ם ַ	ה	הָּמנוַח

ַ	הַחְּׁש	דיִב	די	דיִע	די ַ	הְךֶּז	הַ (,חְּב	דיו,ם טוב 	דיִמַחְק 	הָרא דֹק ְךֶד	ׁש ַ	הְךֶּז	ה,
ַחְּב	דיו,ם ַחג ַ	הַּמּצו ת ַ	הְךֶּז	ה ,ו ַחְנ	הָב ְךֶר ַחְכ ָך 	הָעְךֶל	די	הָ	ה 	דיִּב ַחְק ֻד	הָּׁש	ה
ו ַחְבַטַחְ	ה 	הָר	ה	 .הָּברוְך ַא	הָּת	ה ַחְ	די	ה 	הָו	הַ ,על 	הָ	ה	הָא ְךֶר	ץ ַחְוַעל
	ׁשֵּפרוְךֶ ת	די	הָ	ה.

