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" 3דברי רבנו כא ברורי שמביאי השולח לאחר הקידוש
והנטילה...ודברי הללו תלויי במנהגי שאינ מעלי ולא מורידי
לדינא...וכבר תיארתי את מנהגינו בהקדמתי לאגדתא דפסחא) :עמ' ,14
"שמי על השולח מסביב תחלה שכבה של צנו...על הצנו שמי שכבה
של נ& החלב )בקדנוס( וכרפס...עתה נוצר באמצע השולח
משקע...ומסביב זר ירק ,עוטפי שלשה או ארבעה ככרות לח מצה
שמורה במטפחת נאה ,ומניחי אותה מלמעלה לפני ראש המשפחה.
באמצע על טהרו של השולח נותני...קעריות חרוסת...עוד קערית ובה
שתי חתיכות בשר .אחד צלי זכר לפסח ,ואחד מבושל זכר לחגיגה )אי
מקפידי לקחת דוקא בשר זרוע( ,כ שמי בקערית הבשר ג ביצה
מבושלת ,ויש נוהגי להניח כמה ביצי בקערה לבד ,ומכסי את
השולח במפה נאה ,על פי רוב מיוחדת מפה זו רק לפסח"(.
 4ולא נהגו לבר ברכה אחרונה אחר היי או אחר המרור ,וכמ"ש מארי
)הלכות חמ& ומצה ח,ב אות ד( "...ומנהגינו שלוקחי כזית ומטבלי
בחרוסת ואי מברכי אחריו וכפשט דברי רבנו "...עי"ש .וכ בהלכות

 1נוסח הרמב" הוא הבסיס להגדה זו .בכל מקו שישנה תוספת שאינה
מופיעה בהרמב" ,היא תופיע באותיות מוקטנות וללא ניקוד )רק
פסוקי מהתנ" ינוקדו( .כ צורפו ביאורי הלכות ומנהגי תימ מאת
מו"ר הגר"י קאפח זצ"ל.
 2הגדרת יי חי" :אי מקדשי אלא על יי הראוי להתנס על גבי
המזבח" .ויי זה אסור שיהא מבושל )מפוסטר בחו שלמעלה מחו שיד
סולדת בו ,בער כ! 45מעלות( או ממותק )ע"י מיני מתיקה כגו סוכר,
דבש וכו'( או שנשתנה טעמו מחו השמש .יי כזה דינו כלפת שמלפתי
בו את הפת ,וברכתו "שהכל נהיה בדברו" ופסול לקידוש) .ראה הלכות
ברכות ח,ב אות ה ,שבת כט,יד אות לח!מ ,ערובי א,י אות יח ,ובאיסורי
מזבח ו,ח אות ח(.
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חזקה ובזרוע נטויה ומשפטי גדולי ואותות ומופתי על ידי משה רבנו
. וזוהי התשובה,עליו השלו

 שהיא קצור כל,נהגו להעמיד ילד שיאמר פיסקא זו בלשון ערבי
ההגדה
 כֹר*ו *דודנא ואאיינא מ מצר,מא כֹבר הֹדה אללילה מ גמיע אלליאלי
 ואללב, כאנו יכֹלטו אלתב פי אללב, מא כאנו יפעלו.בית אלעבודייה
 אלדֹי ראסה סאע אלצמעור, לפרעה אלרשע אל*מור, למ.פי אלתב
, אלד. ואורד אללה עלי' אלמצריו.פמה סאע מנק אלתנור2 ו
, ואלברד, ואל*רב, ואלפנא, ואלוחש,ואלקמל
2
,אלקמל
ַ
,ואלצֹפארדע
 לענה6 עליהא אל, חתא ע*וז ב*וז.ר4 ומות אלאב, ואלצֹלא,ואל*ראד
$ וצרכֹת תל.להא4לב א4 דכֹל אל.א מעאהא מעבוד מ ע*נה4 .ת*וז
 כי אי בית אשר: לקיי מה שנאמר,ֹ עצֹי במצר$א צרא4 ו,אללילה
 וכרג'ו בני אסראיל מ, וגֹרקו אלמצריו פי ַחר אלקלז,אי ש מת
,א עצֹימה4 ואח, ודֹראע ממדודה, ביד שדידה,ה אללה2  וכֹלצ.וסטה
.6 והדא אל*ואב, עלי' ידי משה רבינו עליו השלו,ואיאת ובראהי
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יב אות כג( בעניי דברי הבאי בתו הסעודה שלא מחמת,ברכות )ד
 מפני שברכת,הסעודה שטעוני ברכה לפניה ואי טעוני ברכה לאחריה
.המזו פוטרת
.( ש, שוב פורשי מפה על השלח )מארי5
 )שבו( יצאו זקינינו ואבותינו, מה עני הלילה הזה מכל הלילות: תרגו6
 היו מערבבי את התב,( ומה היו עושי )ש,ממצרי מבית עבדי
 אשר ראשו כמפלצת, לפרעה הרשע הגמור, למי,בלבני והלבני בתב
 והביא ה' על המצרי הד והצפרדע והכני,ופיו דומה לעי של תנור
והפרעושי וחיות הטר' והדבר והשחי והארבה והברד והחוש ומכת
 היה לה נעבד, עד שאפילו זקנה צמוקה תקולל באל' קללות,הבכורות
 והיתה, ותצעק צעקה גדולה באותו הלילה, נכנס כלב ואכלו,עשוי מבצק
.צעקה גדולה במצרי לקיי מה שנאמר כי אי בית אשר אי ש מת
 והציל ה'' ביד, ובני ישראל יצאו מתוכו,'וטובעו המצרי בי סו
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.(ב;ד, )יהושע כד7"íÄéøÈ öÀ îÄ eãøÈ
À é ,åéÈðáe
È áÉ÷òÂ éÇ åÀ ,ÉåúÉåà

êeø
À aÈ ,ÉånòÇ ìàÅ øÈ NÄ
À éìÀ ÉåúçÈ èÈ áÀ äÇ øîÉ
Å åL êeø
À aÈ



,õwÅ äÇ úàÆ áMÅ çÇ îÀ àeä êÀ eøaÈ LÉåãwÈ äÇ LÆ

:àeä

)דברי

"?íëÆ úÀ àÆ ,eðéäÉ
Å ìàÁ äÈåäÀé äÈeöÄ øLÆ àÂ ,íéèÄ tÈ LÀ nÄ äÀ
Çå

ïéàÅ ,çñÇ tÆ äÇ úkÇ ìÀ äÄ kÀ Éåì øÉåîÁà äzÈ àÇ óàÇ .(כ,ו
.ïÉåîé÷é
Ä ôÂ
Ä à çñÇ tÆ äÇ øçÇ àÇ ïéøé
Ä èÄ ôÀ îÇ



,íéøÄ úÈ aÀ äÇ ïéaÅ eðéáÄ àÈ íäÈ øÈ áÀ àÇ ìÀ øîÇ àÈ LÆ äîÈ kÀ úÉåNÂòìÇ

,úàÉfäÇ äãÉÈ áòÂ äÈ äîÈ " øîÉ
Å åà àeä äîÇ ,òLÈ øÈ

äÆéäÄ
À é øÅâ ékÄ òãÇ zÅ òÉÇ ãéÈ ,íøÈ áÀ àÇ ìÀ øîàÉ
Æ iåÇ" øîÁ
È àpÆ LÆ

àéöÉÄ åäLÆ éôÄ ìe
À .Éåì àÉìåÀ ,"íëÆ ìÈ " .(כו,?" )שמות יבíëÆ ìÈ

òaÇ øÀ àÇ íúÉà
È epòÀ
Ä å ,íeãáÂ
È òåÇ ,íäÆ ìÈ àÉì õøÆ àÆ aÀ êÂ
È òøÇ
Àæ

ääÆ ÷À äÇ äzÈ àÇ óàÇ ,øwÈ òÄ aÈ øôÇ ëÀ
È å ììÈ kÀ äÇ ïîÄ ÉåîöÀ òÇ úàÆ

;éëÉð
Ä àÈ ïcÈ ,eãÉáÂòéÇ øLÂ
Æ à éÉåbäÇ úàÆ íÇâåÀ .äÈðLÈ ,úÉåàîÅ

,éìÄ äÈåäÀé äNÈ òÈ ,äÆæ øeáÂòaÇ " :Éåì øÉåîÁàåÆ åéÈpLÄ úàÆ

.(יג;יד," )בראשית טוìÉåãÈb LëË øÀ aÄ ,eàöÅ
À é ïëÅ éøÂ
Å çàÀ
Çå

ãáÈ ìÀ aÄ ãçÈ àÆ àÉlLÆ

elàÄ åÀ ;Éåì àÉìåÀ ,"éìÄ "

eðìÀ
È å ,eðéúÉ
Å åáÂàìÇ äãÈ îÀ òÈ LÆ àéäÄ

eðéìÅ òÈ íéãÄ îÉåò
À
øÉåãÈå øÉåc ìëÈ aÀ àìÈ àÅ ,eðéìÅ òÈ ãîÇ òÈ
È iîÄ eðìé
Å vÄ îÇ ,àeä êe
À øaÈ LÉåãwÈ äÀ
Ç å ;eðúÉ
Å ålëÇ ìÀ
.íãÈ
inx`" yexciy `ede ,epzexigae epl eyrpy ze`ltpae miqipa miiqne
yxca jix`ne siqend lke ;dyxtd lk xenbiy cr "ia` cae`
zekld deeyde ;b,g ;e,f dvne ung zekld) gaeyn df ixd ,ef dyxt
weqta "cae` inx`"n ek wxt mixacl dpeekd ik d`xp i,b mixekia
g weqt seq cr wx `le ,i weqta "dedi il zzp xy`" cr d
:8(bedpk

(ח,)שמות יג

"íÄéøÈ öÀ nÄ îÄ ,éúà
Ä öÅ aÀ

.ìàÈ âÀ ðÄ äÈéäÈ àÉì ,íLÈ äÈéäÈ
.(יד,?" )שמות יגúàÉf äîÇ " øîÉ
Å åà àeä äîÇ ,ízÈ

,íÄéøÇ öÀ nÄ îÄ äÈåäÀé eðàé
È öÉÄ åä ãÈé ÷ÆæÉçaÀ



åéìÈ àÅ zÈ øÀ îÇ àÀ
È å"

È ò úéaÅ îÄ
.(" )שíéãÄ áÂ
øîÈ àÆ
Á pLÆ Éåì çúÇ tÀ zÀ àÇ ,ìàÇ LÀ ìÄ òÇ ãÉÅ åé eðéàÅ LÀ
Æå



áÉ÷ÂòéÇìÀ úÉåNÂòìÇ énÄ øÂ
È àäÈ ïáÈ ìÈ LwÇ aÄ äîÇ ,ãîÇ ìe
À àöÅ

äNÈ òÈ ,äÆæ øeáÂòaÇ :øÉîàìÅ àeääÇ íÉåiaÇ ,êÈ ðÀ áÄ ìÀ zÈ ãÇ
À bäÀ
Ä å"

;íéøÄ ëÀ
È fäÇ ìòÇ àìÈ àÅ øÇæbÈ àÉì ,òLÈ øÈ äÈ äÉòøÀ tÇ LÆ eðéáÄ àÈ

zÈ ãÇ
À bäÀ
Ä å" .(ח,יג

ãáÉà
Å énÄ øÇ àÂ " øîÁ
È àpÆ LÆ ,ìÉkäÇ úàÆ øÉå÷òÀ ìÇ LwÇ aÄ ïáÈ ìÀ
Èå

íÉåiaÇ " øîÉ
Ç åì ãÉåîìÀ zÄ LãÉÆ çäÇ LàÉøîÅ ìÉåëÈé ,"êÈ ðÀ áÄ ìÀ

ãnÅ ìÇ îÀ .(ה,כו

"íLÈ øÈâiÈåÇ ,äîÀ
È éøÇ öÀ îÄ ãøÅ
Æ iåÇ ,éáÄ àÈ

ãÉåîìÀ zÄ íÉåé ãÉåòaÀ îÄ ìÉåëÈé ,àeääÇ íÉåéaÇ éàÄ ."àeääÇ

øîÁ
È àpÆ LÆ ,íLÈ øeâìÈ àìÈ àÅ òÇ wÅ zÇ LÀ äÄ ìÀ ãøÈ
Ç é àÉlLÆ

LÅiLÆ äòÈ LÈ aÀ àìÈ àÅ ézÄ øÀ îÇ àÈ àÉì ,"äÆæ øeáÂòaÇ " øîÉåì
Ç

ïéàÅ ékÄ ,eðàaÈ õøÆ àÈ aÈ øeâìÈ ,äÉòøÀ tÇ ìàÆ eøîàÉ
À iåÇ"

.êéÆ
È ðôÈ ìÀ íéçÈ
Ä pîË øÉåøîe
È ävÈ îÇ

)דברי

õøÆ àÆ aÀ áòÈ øÈ äÈ ãáÅ ëÈ ékÄ ,êé
È ãÆ áÂ
È òìÇ øLÂ
Æ à ïàÉvìÇ äòÆ øÀ îÄ
)בראשית

"ïLÉb
Æ õøÆ àÆ aÀ ,êé
È ãÆ áÂ
È ò àÈð eáLÅ
À é äzÈ òÀ
Ç å ;ïòÈ
Ç ðkÀ

)שמות

"íÄéøÈ öÀ nÄ îÄ éúà
Ä öÅ aÀ ,éìÄ äÈåäÀé

;eðéúÉ
Å åáÂà eéäÈ äøÈ
È æ äãÉÈ åáÂò éãÅ áÉÀ åò ,älÈ çÄ zÀ îÄ



,ÉåúãÉÈ åáÂòìÇ àeä êeø
À aÈ íÉå÷nÈ äÇ eðáÈ øÀ ÷Å ,åéLÈ ëÀ òÀ
Çå

.(ד,מז

,LôÆ
Æ ð íéòÄ áÀ LÄ aÀ " øîÁ
È àpÆ LÆ ÉåîkÀ

èòÈ îÀ éúÅ îÀ aÄ



,êé
È äÉìÁ
Æ à äÈåäÀé êÈ îÀ NÈ ,äzÈ òÀ
Ç å ;äîÀ
È éøÈ öÀ îÄ êé
È úÉ
Æ áàÂ eãøÈ
Àé
.(כב," )דברי יáÉøìÈ ,íÄéîÇ MÈ äÇ éáÅ ëÉÀ åëkÀ
. ִמ ְצ ָריְ ָמה: ג באגדות נוסח תימ, א בכל כת"י, הכי איתא בקרא7
י6 ְלג,4ָ ! ְמ ֵתי ְמ ָעט; וַיְ ִהי3ִ 4ָ גָר2ָ  ַו,ֵרד ִמ ְצ ַריְ ָמה
ֶ 2 ַו,בי+
ִ י א ֵֹבד.ִ  ה ֲא ַר8
 ֲעב ָֹדה,7 ָע ֵלינ7נ:ְ ִ2ַ; ו7נ79 וַיְ ַע, ְצ ִרי.ִ  ַה7 א ָֹתנ7ָרע
ֵ 2ו ַו
.ָרב
ָ  ו7ל ָעצ6ָד8
ַרא
ְ 2 ַו,7 ַמע יְ הוָה ֶאת!ק ֵֹלנ4ְ ִ2ַ; ו7 ֶאל!יְ הוָה ֱאל ֵֹהי ֲאב ֵֹתינ,ִ ְצ ַעק9ַ ז ו.ה4ָ ָק
.7 וְ ֶאת! ַל ֲח ֵצנ7ֲמ ֵלנ
ָ  וְ ֶאת!ע7ֶאת! ָענְ יֵנ
יָד3ְ , ִ ְצ ַרי.ִ  ִמ, יְ הוָה7צ ֵאנ62ַ
ִ ח ו
! ֶאל,7ט וַיְ ִב ֵאנ
במ ְֹפ ִתי7
ְ ,ת6באֹת7
ְ דֹל8ָ במ ָֹרא7
ְ ,יָה7ב ְזר ַֹע נְ ט7
ִ ָקה
ָ ֲחז
.4ד ָב7
ְ ָבת ָח ָלב
ַ  ֶא ֶר& ז,ר& ַה<ֹאת+
ֶ  ֶאת! ָה7! ָלנ:ֶ ִ2ַ ַה<ֶה; ו6ק.ָ ַה
. יְ הוָה,ה ִ>י:ָ ָת
ַ ר!נ4ֶ  ֲא,ית ְ= ִרי ָה ֲא ָד ָמה4א
ִ אתי ֶאת! ֵר
ִ ֵה ֵה ֵב9 ִה,ה:ָ י וְ ַע

øîÇ àÈ äÉk ,íòÈ äÈ ìkÈ ìàÆ òÇ LÉ
Ë åäÀé øîàÉ
Æ iåÇ " øîÁ
È àpÆ LÆ
À é éäÉ
Å ìàÁ äÈåäÀé
íëé
Æ úÉ
Å åáÂà eáLÈ
À é øäÈ
È päÇ øáÆ òÅ aÀ ,ìàÅ øÈ NÄ
,eãáÀ òÇ
Ç iåÇ ;øÉåçÈð éáÂ
Ä àåÇ íäÈ øÈ áÀ àÇ éáÂ
Ä à çøÇ zÆ ,íìÉåò
È îÅ
,íäÈ øÈ áÀ àÇ úàÆ íëé
Æ áÂ
Ä à úàÆ çwÇ àÈ
Æ å .íéøÄ çÅ àÂ íéäÉìÁ
Ä à
,äaÆ øÀ àÈ
Ç å ;ïòÈ
Ç ðkÀ õøÆ àÆ ìëÈ aÀ ,ÉåúÉà êÀ ìÉÅ åàÈå ,øäÈ
È päÇ øáÆ òÅ îÅ
úàÆ ,÷çÈ öÄ
À éìÀ ïzÅ àÈ
Æ å .÷çÈ öÄ
À é úàÆ ,Éåì ïzÆ àÈ
Æ å ,ÉåòøÇ
À æ úàÆ
úLÆ øÆ ìÈ ,øéòÄ NÅ øäÇ úàÆ åNÈ òÅ ìÀ ïzÅ àÈ
Æ å ;åNÈ òÅ úàÀ
Æ å áÉ÷ÂòéÇ
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ìkÈ " øîÈ àÆ
Á pLÆ ÉåîkÀ ,íéðÄ aÈ äÇ elàÅ eðìÅ îÂ
È ò úàÀ
Æå



ïéðÈÄ iöË îÀ ìàÅ øÈ NÄ
À é eéäÈ LÆ ãnÅ ìÇ îÀ

éÉåâìÀ íLÈ éäÀ
Ä éåÇ



"ïeiçÇ zÀ ,úaÇ äÇ ìëÀ
È å ,eäëé
Ë ìÄ LÀ zÇ äøÉÈ àéÀ äÇ ,ãÉålÄiäÇ ïaÅ äÇ

eøtÈ ,ìàÅ øÈ NÄ
À é éÅðáe
À " øîÁ
È àpÆ LÆ ÉåîkÀ 9íeöòÀ
È å ìÉåãÈb .íLÈ

.(כב,)שמות א

,õøÆ àÈ äÈ àìÅ nÈ zÇ
Ä å ;ãÉàîÀ ãÉàîÀ aÄ eîöÀ òÇ
Ç iåÇ eaøÄ
À iåÇ eöøÀ LÄ
À iåÇ



.(ז," )שמות אíúÉà
È

íÇâåÀ " øîÁ
È àpÆ LÆ ÉåîkÀ ,÷çÉÇ cäÇ äÆæ

eðöÅ çÂ ìÇ úàÀ
Æå

"íúÉà
È íéöÄ çÉì
Â ,íÄéøÇ öÀ îÄ øLÂ
Æ à ,õçÇ lÇ äÇ úàÆ ,éúé
Ä àÄ øÈ

äãÆ OÈ äÇ çîÇ öÆ kÀ ,äáÈ áÈ øÀ " øîÁ
È àpÆ LÆ Éåîk

áøÈ
Èå



.(ט,)שמות ג

íÄéãÇ LÈ :íéÄéãÂ
È ò éãÂ
Ä òaÇ éàÉÄ ázÇ
È å ,éìÄ cÀ âÀ zÇ
Ä å éaÄ øÀ zÇ
Ä å ,êé
À zÄ úÇ ðÀ



Æ å íÉøòÅ zÀ àÀ
Ç å ,çÇ nÅ öÄ êÀ øÅ òÈ Ne
À eðÉëÈð
.(ז," )יחזקאל טזäÈéøÀ òÀ

,êÀ àÈ ìÀ îÇ éãÀ
Å é ìòÇ àÉì íÄéøÇ öÀ nÄ îÄ äÈåäÀé eðàé
Å öÉÄ åiÇå

äáÈ äÈ " øîÁ
È àpÆ LÆ ÉåîkÀ

õøÆ àÆ áÀ ézÄ øÀ áÇ òÀ
È å" øîÁ
È àpÆ LÆ ÉåîkÀ :ÉåãÉåáëÀ aÄ àeä êeø
À aÈ

äîÈ çÈ ìÀ îÄ äÈðàøÆ ÷À úÄ ékÄ äÈéäÀ
È å ,äaÆ øÄ
À é ïtÆ :Éåì ,äîÈ kÀ çÇ úÀ ðÄ

õøÆ àÆ aÀ øÉåëaÀ ìëÈ éúé
Ä kÅ äÀ
Ä å ,äÆfäÇ äìÀ
È élÇ aÇ ,íÄéøÇ öÀ îÄ

ïîÄ äìÈ òÀ
È å ,eðaÈ íçÇ ìÀ ðÀÄ å ,eðéàÅ ðÉÀ ù ìòÇ àeä íÇb óñÉåðÀ
Ç å

íÄéøÇ öÀ îÄ éäÉìÁ
Å à ìëÈ áe
À ;äîÈ äÅ aÀ ãòÀ
Ç å íãÈ àÈ îÅ ,íÄéøÇ öÀ îÄ

.(י," )שמות אõøÆ àÈ äÈ

.(יב," )שמות יבäÈåäÀé éðÂ
Ä à ,íéèÄ ôÈ LÀ äNÁ
Æ òàÆ

ãÇé äÅpäÄ " øîÁ
È àpÆ LÆ ÉåîkÀ ,øáÆ cÆ äÇ äÆæ ä÷È
È æçÂ ãÈéaÀ



íéøÉî
Ä çÂ aÇ íéñeq
Ä aÇ ,äãÆ OÈ aÇ øLÂ
Æ à êÈ ðÀ ÷À îÄ aÀ ,äÈéÉåä äÈåäÀé
.(ג,)שמות ט

"ãÉàîÀ ãáÅ kÈ ,øáÆ cÆ ïàÉváe
Ç ø÷È aÈ aÇ ,íélÄ îÇ bÀ aÇ

ÉåaøÀ çÀ
Ç å" øîÁ
È àpÆ LÆ ÉåîkÀ ,áøÆ çÆ äÇ Éåæ äÈéeèðÀ òÉÇ øæÀ áe
Ä



È é ìòÇ äÈéeèðÀ ,ÉåãÈéaÀ äôeì
È LÀ
.(טז," )דברי הימי א כאíÄìÈ LeøÀ
øîÁ
È àpÆ LÆ ÉåîkÀ ,äÈðéëÄ LÀ éelbÄ äÆæ ìÉåãÈb àøÉÈ îáe
À



íéøÄ öÀ nÄ äÇ eðúÉ
È åà eòøÈ
Å iåÇ



LÉåãwÈ äÇ àìÈ àÅ ,çé
Ç ìÄ LÈ éãÀ
Å é ìòÇ àÉì ,óøÈ NÈ éãÀ
Å é ìòÇ àÉì

éøÅ NÈ åéìÈ òÈ eîéNÈ
Ä iåÇ" øîÁ
È àpÆ LÆ ÉåîkÀ

eðepòÀ
Ç éåÇ



,úÉåðkÀ ñÀ îÄ éøÅ òÈ ïáÄ
Æ iåÇ ;íúÉ
È ìáÀ ñÄ aÀ ÉåúÉpòÇ ïòÇ îÇ ìÀ ,íéqÄ îÄ
.(יא," )שמות אññÅ îÀ òÇ øÇ úàÀ
Æ å ,íÉútÄ úàÆ äÉòøÀ ôÇ ìÀ

øîÁ
È àpÆ LÆ ÉåîkÀ

äLÈ ÷È äãÉÈ áòÂ eðéìÅ òÈ eðzÄ
À iåÇ



.(יג," )שמות אêÀ øÆ ôÈ aÀ ,ìàÅ øÈ NÄ
À é éÅðaÀ úàÆ íÄéøÇ öÀ îÄ eãáÂ
Ä òiÇ åÇ "

øîÁ
È àpÆ LÆ ÉåîkÀ eðéúÉ
Å áàÂ éäÉ
Å ìàÁ äÈåäÀé ìàÆ ÷òÇ öÀ pÇÄ å



,íÄéøÇ öÀ îÄ êÀ ìÆ îÆ úîÈ
È iåÇ ,íäÅ äÈ íéaÄ øÇ äÈ íéîÈ
Ä iáÇ éäÀ
Ä éåÇ "

,éÉåb áøÆ wÆ îÄ éÉåâ Éåì úçÇ ÷Ç ìÈ àÉåáìÈ ,íéäÉÄ ìàÁ äqÈ ðÂ
Ä ä Éåà"

ìòÇ zÇ
Ç å ;e÷òÀ
È æiÄ åÇ ,äãÉÈ áòÂ äÈ ïîÄ ìàÅ øÈ NÄ
À é éÅðáÀ eçðÀ àÅ
È iåÇ

ä÷È
È æçÂ ãÈéáe
À äîÈ çÈ ìÀ îÄ áe
À íéúÄ ôÉÀ åîáe
À úÉúÉàaÀ úÉqîÇ aÀ

Á äÈ ìàÆ íúÈ òÀ
È åLÇ
.(כג," )שמות בäãÉÈ áòÂ äÈ ïîÄ ,íéäÉÄ ìà

äNÈ òÈ øLÆ àÂ ìÉëkÀ :íéìÉÄ ãbÀ íéàÄ øÉÈ åîáe
À ,äÈéeèðÀ òÉÇ åøÀæáe
Ä

òîÇ LÄ
À iåÇ " øîÁ
È àpÆ LÆ ÉåîkÀ eðìÉÅ ÷ úàÆ äÈåäÀé òîÇ LÄ
À iåÇ

È ðéòÅ ìÀ íÄéøÇ öÀ îÄ aÀ ,íëé
Æ äÉ
Å ìàÁ äÈåäÀé íëÆ ìÈ
.(לד," )דברי דêéÆ
ähÆ nÇ äÇ úàÀ
Æ å" øîÁ
È àpÆ LÆ ,ähÆ nÇ äÇ äÆæ

úÉåúÉàáe
À



"úÉúÉàäÈ úàÆ ,Éåa äNÂ
Æ òzÇ øLÂ
Æ à ,êÈ ãÈ
Æ éaÀ çwÇ zÄ ,äÆfäÇ
.(יז,)שמות ד

,ézÄ úÈ
Ç ðåÀ " øîÁ
È àpÆ LÆ ÉåîkÀ ,ícÈ äÇ äÆæ

íéúÄ ôÉÀ îáe
À



úÉåøîé
À úÀ
Ä å ,LàÈ
Å å ícÈ :õøÆ àÈ áe
È ,íÄéîÇ MÈ aÇ ,íéúÄ ôÉÀ åî



úàÆ ,ÉåúéøÄ aÀ úàÆ íéäÉÄ ìàÁ øÉkæÀ iÄ åÇ ;íúÈ ÷Â
È àðÇ úàÆ ,íéäÉìÁ
Ä à
.(כד," )שמות בáÉ÷òÂ éÇ úàÀ
Æ å ÷çÈ öÄ
À é úàÆ íäÈ øÈ áÀ àÇ

ÉåîkÀ ,õøÆ àÆ êÀ øÆ cÆ úeLéøÄ ôÀ Éåæ eðÅéðÀ òÈ úàÆ àøÇ
À iåÇ



,òãÅ
Ç iåÇ ;ìàÅ øÈ NÄ
À é éÅðaÀ úàÆ ,íéäÉÄ ìàÁ àøÇ
À iåÇ " øîÁ
È àpÆ LÆ
.(כה," )שמות בíéäÉìÁ
Ä à
. ובקרא " ָעצ?" בלא וי"ו. כ"ה בכל הנוסחי9

תרה להרמב"
ַה ָ ָדה ֶ ַ ֶ ַסח ְל ִפי ִמ ְ ֶנה ָ

ֲד ִיי זו
ֲדי ע ָ
ַ(ב ִֹאי ַע ִ
ַ( ְג ְִ -לי זו ִ!ַת ִמ ְצ ַר ִי .ו ָ
ַ( ְר ִי 13ו ִ
ָחר Dזו ִ!ַת ַהיָ .ו ִ
ִ!ַת ַהיֵָ ,
ֲ+ה ָ? ְ $זו ִ!ַת ַה ָיִ ,ע ְנ 2ק-ת ַה ֶָ 4ס 6זו ִ!ַת
ָהב ַנע ֶ
(רי 14ז ָ

) "ïLÈ òÈיואל ג,ג(.



,äÈéeèðÀ òÉÇ øæÀ áe
Ä ;íÄézÇ LÀ ,ä÷È
È æçÂ ãÈéaÀ :øçÅ àÇ øáÈ cÈ

;íÄézÇ LÀ ,úÉåúÉàáe
À ;íÄézÇ LÀ ,ìÉåãÈb àøÉÈ åîáe
À ;íÄézÇ LÀ
LÉåãwÈ äÇ àéáÄ äÅ LÆ ,úÉåkîÇ øNÆ òÆ elàÅ .íÄézÇ LÀ ,íéúÄ ôÉî
À áe
À
,ícÈ :ïäÅ elàÀ
Å å ;íÄéøÇ öÀ îÄ aÀ íéÄiøÄ öÀ nÄ äÇ ìòÇ àeä êeø
À aÈ
,äaÆ øÀ àÇ ,ãøÈ aÈ ,ïéçÄ LÀ ,øáÆ cÆ ,áÉåøòÈ ,íépÄ kÄ ,òÇ cÅ øÀ ôÇ öÀ
.úÉåøÉåëaÀ úkÇ îÇ ,êÀ LÉç
Æ



L"cÂ
Ç ò êÀ "öÇ cÀ :ïîé
È ñÄ íäÆ aÈ ïúÉ
Å åð äÈéäÈ äãÈ eäÀé éaÄ øÄ

.á"çÇ àÇ aÀ
10

ִר ִי

5

המ ְצ ִרי ְ ִמ ְצ ַר ִי עשר
יוסי הגלילי אומרְ ,מ ַנ ִי אתה אומר ש ָלק ִ
ֵ

ֹאמר ַה ַח ְר 2ט ִ"י
מכות ועל הי ָלק ַח ִמ ִ<י מכותִ ְ ,מ ְצ ַר ִי הוא אומר ַו= ְ
ַרא
ֶאל ַ> ְרעֹה ֶא ְצ ַע ֱאל ִֹהי ִהוא )שמות ח טו( ועל הי הוא אומרַ ,ו= ְ
ִי ְָ +ר ֵאל ֶאת ַה=ָד ַה ְ*ד ָֹלה ֲא ֶר ָע ָ+ה ְיהֹ ָוה ְ ִמ ְצ ַר ִי )שמות יד לא( .כמה
ָלק באצבע ,עשר מכותֱ .אמר מעתהִ ְ ,מ ְצ ַר ִי ָלק עשר מכות ועל הי
ָלק ַח ִמ ִ<י מכות.
ִר ִי אליעזר אומרְ ,מנ ִַי ֶֹ4ל ַמ ָ4ה  ַמ ָ4ה שהביא הקדוש ברו $הוא על
המ ְצ ִרי ְ ִמ ְצ ַר ִי היתה ֶ ַ?) ְר ַע מכות .שנאמרְ ,י ַ ַ?ח ָ ֲחר )>,
ִ
ַע ,שתיָ .צ ָרה ,שלשִ .מ ְ ַל ַחת ַמ ְל ֲא ֵכי ָר ִעי ,ארבע.11
ֶע ְב ָרה ,אחת .ז ַ
את ִי ַמ4ת.
ֱאמר מעתה ְ ִמ ְצ ַר ִי ָלק ארבעי מכות ועל הי ָלק ָמ ַ

ִמ ְצ ַר ִי.
ִא? ָנ ַת לנו את ָממנָ ולא ָק ַרע לנו את הי

åðééã

ירנ בתוכו ֶ ָח ָר ָבה
ִא? ָק ַרע לנו את הי ולא ֶה ֱע ִב ָ

åðééã

ֹנ ֵאינ בתוכו
ירנ בתוכו ֶ ָח ָר ָבה ולא ִ ַEע ש ְ
ִא? ֶה ֱע ִב ָ

åðééã

ִא? ִ ַEע ש ְֹנ ֵאינ בתוכו ולא ִס ֶ>ק ָצ ְר ֵכנו במדבר ארבעי שנה åðééã
ילנ את ַה ָמ
ִא? ִס ֶ>ק ָצ ְר ֵכנ במדבר ארבעי שנה ולא ֶה ֱא ִכ ָ

åðééã

ילנ את ַה ָמ ולא ָנ ַת לנו את השבת
ִא? ֶה ֱא ִכ ָ

åðééã

ִא? ָנ ַת לנו את השבת ולא ֵק ְר ָבנ לפני הר סיני

åðééã

ִא? ֵק ְר ָבנ לפני הר סיני ולא ָנ ַת לנו את התורה

åðééã

יסנ לאר Dישראל
ִא? ָנ ַת לנו את התורה ולא ִה ְכ ִנ ָ

åðééã

יסנ לאר Dישראל ולא בנה לנו בית הבחירה
ִא? ִה ְכ ִנ ָ

åðééã

על אחת ַ"ָ 4ה וְ ַכ ָ"ה טובה כפולה ומכופלת למקו ברו $הוא עלינו.
הוציאנו ִמ ִמ ְצ ַר ִי .עשה בה ְ ָפ ִטי .עשה די באלהיה .הרג את
ירנ בתוכו ֶ ָח ָר ָבה.
בכוריה .נת לנו את ָממנָָ .ק ַרע לנו את היֶ .ה ֱע ִב ָ
ילנ את
ֹנ ֵאינ בתוכו .ספק ָצ ְר ֵכנ במדבר ארבעי שנהֶ .ה ֱא ִכ ָ
ִ ַEע ש ְ
המָ .נ ַת לנו את השבתֵ .ק ְר ָבנ לפני הר סיניָ .נ ַת לנו את התורה.
יסנ לאר Dישראל .ובנה לנו את בית הבחירה ְל ַכ ֶ>ר בו על כל
ִה ְכ ִנ ָ
עונותינו.



ִר ִי עקיבה אומרְ ,מנ ִַי ֶֹ4ל ַמ ָ4ה  ַמ ָ4ה שהביא הקדוש ברו $הוא על
המ ְצ ִרי ְ ִמ ְצ ַר ִי היתה ֶ ַ? ָח ֵמש מכות ,שנאמרְ ,י ַ ַ?ח ָ ֲחר )>,
ִ
ַע ,שלשָ .צ ָרה ,ארבעִ .מ ְ ַל ַחת ַמ ְל ֲא ֵכי ָר ִעי ,
אחתֶ .ע ְב ָרה ,שתי .ז ַ
את ִי
חמשֱ .אמר מעתהִ ְ ,מ ְצ ַר ִי ָלק ַח ִמ ִ<י מכות ,ועל הי ָלק ָמ ַ
ַח ִמ ִ<י מכות.
וַ
ַָ 4מה מעלות טובות ]ומכופלות[למקו ברו $הוא עלינו.

15

eiptl ogleyd z` xifgne

:(d-c,g ;g-f,f dvne ung zekld) xne`e

íéøÄ áÈ cÀ äLÉì
È LÀ øîÇ àÈ àÉlLÆ ìkÈ ,øîÉ
Å åà ìàé
Å ìÄ îÇ
À b ïaÇ øÇ
ÉåúáÉÈ åç éãÀ
Å é àöÈ
È é àÉì ,çñÇ tÆ aÇ elàÅ

,ävÈ îÇ ,çñÇ tÆ

.íéøÉÄ åøîe
À

ִא? הוציאנו ִמ ִמ ְצ ַר ִי ולא עשה בה ְ ָפ ִטי

åðééã

ִא? עשה בה ְ ָפ ִטי ולא עשה די באלהיה

åðééã

ִא? עשה די באלהיה ולא הרג את בכוריה

åðééã

ִא? הרג את בכוריה ולא ָנ ַת לנו את ָממנָ

åðééã



úéaÅ LÆ ïîÀ
È æaÄ ïéìÄ ëÉÀ åà eðéúÉ
Å åáÂà eéäÈ LÆ çñÇ tÆ

íÉå÷nÈ äÇ çñÇ tÈ LÆ íLÅ ìòÇ äîÈ íLÅ ìòÇ ,íÈi÷Ç LcÈ ÷À nÄ äÇ
çáÆ
Ç æ ízÆ øÀ îÇ àÇ
Â å" øîÁ
È àpÆ LÆ ,íÄéøÇ öÀ îÄ aÀ eðéúÉ
Å åáÂà ézÅ aÈ ìòÇ
ìàÅ øÈ NÄ
À é éÅðáÀ ézÅ aÈ ìòÇ çñÇ tÈ øLÂ
Æ à ,äÈåäéìÇ àeä çñÇ tÆ

ַAל ֶאת ִמ ְצ ָר ִי א
ַ ִאל ו ְַינ ְ
 ְמנ ִַי ֶש ָ@ ַת לנו את ָממ ָנ ,שנאמרַ ,ו= ְ
אה ְִ 4מצ ָלה זו ְֵ #אי ָ-ָ Bגָה
ֲש ָ
צדה זו ְֵ #אי ָָ -ָ Bג .וא ע ָ
ֲע ָשא ָה ְִ 4מ ָ
למה ְמ ַח ֵב הכתוב ֶאת ִ ַ!ת ַהיָ יותר ִמ ִ!ַת ִמ ְצ ַרי ,אלא ַמה ֶ ָה ָיה
ַ ָ ִ(י ְנ ָCלה ְ ִמ ְצ ַר ִי ,ומה ֶ ָה ָיה ְב ָ ֵ(י ס ָראת ְנ ָCלה על ַהיָ .וכ
יר ְק ַרק
יה ִ ַ
רת ָ
ֶח ָ>ה ַב ֶֶ 4ס 6זו ִ!ַת ִמ ְצ ַר ִי .וְ ֶא ְב ֶ
הוא אומר ְַ 4נ ֵפי 12ינָה נ ְ

 10תוספת זו אינה מצויה בהרמב".

ְצ ָרה ִמ ְ ַל ַחת
ַע ו ָ
 11הפסוק השלְ :י ַ ַח ָ ֲחר  ֶע ְב ָרה ָוז ַ
ַמ ְל ֲא ֵכי ָר ִעי )תהלי עח מט( .
ֶח ָה ַב ֶ! ֶס
 12הפסוק השלִ :א ִ!ְ ְ $בֵ %י ְ ַפ ִָ $י ַ! ְנ ֵפי ינָה נ ְ
יה ִ ַ
רת ָ
ְא ְב ֶ
וֶ
יר ְק ַרק ָחר) '%תהלי סח יד(.

;ìévÄ äÄ eðézÅ aÈ úàÀ
Æ å ,íÄéøÇ öÀ îÄ úàÆ ÉåtâÈ
À ðaÀ ,íÄéøÇ öÀ îÄ aÀ
) "eåÂçzÇ LÄשמות יב,כז(.
À iåÇ ,íòÈ äÈ ãÉwiÄ åÇ
:xne`e ecia dvnd z` diabne

ַ$ב ִֹאי
ְַ $ג ְ) ִלי ו ָ
ְַ $ר ִי ו ִ
י +ו ִ
 13הפסוק השלְ :ר ָב ָבה ְ! ֶצ ַמח ַה ֶָ -דה ְנ ַת ְִ $
ְע ְריָה )יחזקאל טז
ְֵ $ערֹ ו ֶ
ָ /%ע ֵר ְִ +צ ֵַ .ח ו ְ
ֲד ִיי ָ ַד ִי ָנכֹנְ %
ֲדי ע ָ
ַע ִ
ז(.
ֲ/ה ָ ְִ +ע ְנ 1ק)ת ַה ָ! ֶס )שיר
ָהב ַנע ֶ
$רי ז ָ
ֵ
 14הפסוק השל:
השירי א יא(.
 15ומסירי המפה ואומרי.

"תרה להרמב
ָ ַה ָ ָדה ֶ ַ ֶ ַסח ְל ִפי ִמ ְ ֶנה

6

.( ַה ְלליָה2) äÈåÉäÀé éãÅ áÀ òÇ eììÀ äÇ ( ַה ְלליָה1) dÈéeììÀ äÇ :âé÷ ÷øô
: ( ַה ְלליָה3) äÈåÉäéÀ íLÅ úàÆ eììÀ äÇ

äÈåÉäÀé íLÅ éäÀ
Äé

íLÅ ìòÇ äîÈ íLÅ ìòÇ ,ïéìÄ ëÉÀ åà eðçÇ
À ðàÂ LÆ Éåæ ävÈ îÇ



ãòÇ ,õéîÄ çÀ äÇ ìÀ eðéúÉ
Å åáÂàlÇ LÆ ï÷È öÅ aÀ ÷étÄ ñÀ äÄ àÉlLÆ

4

LîÆ LÆ çøÀ
Ç ænÄ îÄ :( ) ַה ְלליָהíìÉ
È åò ãòÀ
Ç å äzÈ òÇ îÅ ,êÀ øÉÈ áîÀ
ìkÈ ìòÇ íøÈ : ( ַה ְלליָה5) äÈåÉäéÀ íLÅ ìlÈ äË îÀ ,ÉåàÉåáîÀ ãòÇ
éîÄ ( ַה ְלליָה7) ÉåãÉåákÀ íÄéîÇ MÈ äÇ ìòÇ ( ַה ְלליָה6) äÈåÉäéÀ íÄéÉåb
9

() ַה ְלליָה

êeø
À aÈ LÉåãwÈ äÇ íéëÄ ìÈ nÀ äÇ éëÅ ìÀ îÇ êÀ ìÆ îÆ íäé
Æ ìÂ
Å ò äìÈ âÀ pÄ LÆ
øLÆ àÂ ÷öÅ aÈ äÇ úàÆ eôàÉiåÇ " øîÁ
È àpÆ LÆ :ãÈiîÄ íìÈ àÈ âe
À ,àeä
ékÄ :õîÅ çÈ àÉì ékÄ

úÉåvîÇ úÉâòË ,íÄéøÇ öÀ nÄ îÄ eàéöÉåä
Ä

8

úáÆ LÈ ìÈ éäé
Ä aÄ âÀ nÇ äÇ ( ) ַה ְלליָהeðéäÉ
Å ìàÁ äÈåÉäékÇ

,äãÈ öÅ íÇâåÀ ,dÇ îÅ äÀ îÇ úÀ äÄ ìÀ eìëÈ
À é àÉìåÀ ,íÄéøÇ öÀ nÄ îÄ eLøÉâ
À

10

éîé
Ä ÷Ä îÀ ( ) ַה ְלליָהõøÆ àÈ áe
È íÄéîÇ MÈ aÇ ,úÉåàøÀ ìÄ éìé
Ä tÄ LÀ nÇ äÇ
12

.(לט," )שמות יבíäÆ ìÈ eNòÈ àÉì

11

: ( ) ַה ְלליָהïÉåéáÀ àÆ íéøÈ
Ä é úÉtLÀ àÇ îÅ ( ) ַה ְלליָהìcÈ øôÈ òÈ îÅ

:xne`e ecia xexnd z` diabne

13

ÉånòÇ éáé
Å ãÄ ðÀ íòÄ ( ) ַה ְלליָהíéáé
Ä ãÄ ðÀ íòÄ éáé
Ä LÉ
Ä åäìÀ

äîÈ íLÅ ìòÇ ,ïéìÄ ëÉÀ åà eðçÇ
À ðàÂ LÆ elàÅ íéøÉÄ åøîÀ

íéðÄ aÈ äÇ íàÅ ( ַה ְלליָה15) úÄéaÇ äÇ úøÆ ÷Â
Æ ò éáé
Ä LÉ
Ä åî :( ַה ְלליָה14)
:( ַה ְלליָה16) dÈéeììÀ äÇ äçÈ îÅ NÀ



,íÄéøÇ öÀ îÄ aÀ eðéúÉ
Å åáÂà éÅiçÇ úàÆ íéøÄ öÀ nÄ äÇ eøøÀ nÅ LÆ íLÅ ìòÇ
øîÉ
Æ çaÀ ,äLÈ ÷È äãÉÈ áòÂ aÇ íäéÅ
Æ içÇ úàÆ eøøÀ îÀ
È éåÇ " øîÁ
È àpÆ LÆ

( ִ) ְ ֵצאת יִ ְ ָר ֵאל ִמ ִ ְצ ָרי

íÄéøÈ öÀ nÄ îÄ ìàÅ øÈ NÄ
À é úàöÅ aÀ :ãé÷

÷øô

,íúÈ ãÉÈ áòÂ ìkÈ ,úàÅ

17

äãeäÀ
È é äúÀ
È éäÈ :( ) ַה ְלליָהæòÉÅ ì íòÇ îÅ áÉ÷òÂ éÇ úéaÅ
19

äãÆ OÈ aÇ äãÉÈ áòÂ ìëÈ áe
À ,íéðÄ áÅ ìÀ áe
Ä

Â
.(יד," )שמות אêÀ øÆ ôÈ aÀ ,íäÆ áÈ eãáÀ òÈ øLÆ à

18

íÈiäÇ : () ַה ְלליָהåéúÉ
È ìLÀ îÀ îÇ ìàÅ øÈ NÄ
À é ( ) ַה ְלליָהÉåLãÀ ÷È ìÀ
: ( ַה ְלליָה21) øÉåçàÈ ìÀ áÉqéÄ ïcÅ øÇ
À iäÇ ( ַה ְלליָה20) ñÉðiÈåÇ äàÈ øÈ

ÉåîöÀ òÇ 16úÉåàøÀ ìÇ íãÈ àÈ áÈiçÇ ,øÉåãÈå øÉåc ìëÈ áe
À



Ä àÅ ëÀ eã÷À øÈ íéøÄ äÈ äÆ
ïàÉö éÅðáÀ kÄ úÉåòáÈ bÀ ( ַה ְלליָה22) íéìé

ãáÈ ìÀ aÄ eðéúÉ
Å åáÂà úàÆ àÉlLÆ ,íÄéøÇ öÀ nÄ îÄ àöÈ
È é àeä elàÄ kÀ

ïcÅ øÇ
À iäÇ ( ַה ְלליָה24)

àéöÉÄ åä ,eðúÉ
È åàÀå" øîÁ
È àpÆ LÆ ìàÈ
Ç â eðúÉ
È åà óàÇ àìÈ àÅ ,ìàÈ
Çb

ñeðúÈ ékÄ íÈiäÇ êÈ lÀ äîÇ : ( ַה ְלליָה23)

,íéìé
Ä àÅ ëÀ eã÷À øÀ zÄ íéøÄ äÈ äÆ

:( ַה ְלליָה25) øÉåçàÈ ìÀ áÉqzÄ

,õøÆ àÈ äÈ úàÆ eðìÈ úúÆ ìÈ ,eðúÉ
È à àéáÄ äÈ ,ïòÇ îÇ ìÀ

.(כג," )דברי וeðéúÉ
Å áàÂ ìÇ òaÇ LÀ ðÄ øLÆ àÂ

ïÉåãàÈ éÅðôÀ lÄ îÄ :( ַה ְלליָה27) ïàÉö éÅðáÀ kÄ úÉåòáÈ bÀ ( ַה ְלליָה26)
( ַה ְלליָה29)

Ä
:áÉ÷ÂòéÇ dÉÇ åìÁà éÅðôÀ lÄ îÄ ( ַה ְלליָה28) õøÆ àÈ éìeç

ÉåðÀéòÀ îÇ ìÀ LéîÄ lÈ çÇ ( ַה ְלליָה30)

íÄéîÈ íÇâàÂ øeväÇ éëÄ ôÉÀ ääÇ

íMÈ îÄ

øàÅ ôÈ ìÀ çÇ aÅ LÇ ìÀ ìlÅ äÇ ìÀ úÉåãÉåäìÀ íéáÈ
Ä içÇ eðàÈ êÀ ëé
È ôÄ ìÀ
äNÈ òÈ LÆ éîÄ ìÀ êÀ øÅ áÈ ìe
À çvÇ
Ç ðìe
À ,øcÆ äÇ ìe
À ìcÇ
Å âìÀ íîÉåø
Å ìÀ
eðàé
È öÉÄ åäÀå ,elàÅ äÈ íéqÄ pÄ äÇ ìkÈ úàÅ eðéúÉ
Å åáÂàìÀ
Ç å eðìÈ

_______________________

 וכל,' וכל הע עוני הללויה; וחוזר ואומר הללו עבדי ה,ואומר הללויה
; וכל הע עוני הללויה,'הע עוני הללויה; וחוזר ואומר הללו את ש ה
. וכל הע עוני הללויה,וחוזר ואומר יהי ש ה' מבור מעתה ועד עול
 הללויה מאה ושלוש ועשרי, עד שנמצאו עוני בכל ההלל,וכ על כל דבר
 יג וכ כשהקורא מגיע לראש כל. שנותיו של אהרו, סימ לה.פעמי
 כשהוא אומר בצאת: כיצד. ה חוזרי ואומרי מה שאמר,פרק ופרק
; כל הע חוזרי ואומרי בצאת ישראל ממצרי,ישראל ממצרי
 וכל הע עוני הללויה; עד שיאמר,והקורא אומר בית יעקב מע לועז
 וכל הע חוזרי ואומרי אהבתי כי,אהבתי כי ישמע ה' את קולי תחנוני
 כל, וכ כשיאמר הקורא הללו את ה' כל גויי.ישמע ה' את קולי תחנוני
' יד הקורא אומר אנא ה.הע חוזרי ואומרי הללו את ה' כל גוי
 א' על פי שאינו ראש, וה עוני אחריו אנא ה' הושיעה נא,הושיעה נא
 וה עוני אנא ה' הצליחה נא; הוא, הוא אומר אנא ה' הצליחה נא.פרק
 וא היה המקרא את ההלל.' וכל הע אומרי בש ה,אומר ברו הבא
 מילה מילה בכל, עונה אחריה מה שה אומרי, או אישה, או עבד,קט
, ובו ראוי ליל; אבל בזמני אלו, טו זה הוא המנהג הראשו.ההלל
 ואי אחד, מנהגות משונות בקריאתו ובעניית הע,ראיתי בכל המקומות
.עכ"ל."מה דומה לאחר
ונוסח הקירוי כא מובא לפי נוסח תימ הקרוב ביותר לסדר קריאת
 שלרבנו.' וישנו הבדל אחד בחלוקת עניית 'הללויה."ההלל לפי הרמב
.'מ"אוד כי עניתני" ומטה עוני 'הללויה

ïÉåâÈiîe
Ä

,älÈ àË âÀ ìÄ

ãeaòÀ MÄ îe
Ä

,úeøçÅ ìÀ

úeãáÀ òÇ îÅ

;ìÉåãÈb øÉåàìÀ äìÈ ôÂ
Å àîe
Å ,áÉåè íÉåéìÀ ìáÆ àÅ îe
Å ,äçÈ îÀ NÄ ìÀ
17

.dÈé eììÀ äÇ ,åéÈðôÈ ìÀ øîàÉðÀ
Ç å

ח( כת"ר "בכל דוד ודור חייב אד להראות את, בהלכה )חמ& ומצה ז16
 בכל דור ודור חייב: פ"י הל' ה, "משנה: וש אות יח כתב מארי."עצמו
 ובגמ' ש אמר רבא. ע"כ.אד לראות את עצמו כאלו הוא יצא ממצרי
 אלא שבמשנה, והשאר דברי רבנו. ע"כ.צרי שיאמר ואותנו הוציא מש
ג בכתב יד רבנו עצמו כתוב "לראות" וכא וג בנוסח ההגדה כ"י תימ
 שלמד, ובכ למדנו רבנו היא לקרוא את המשנה."כתיב "להראות
 והכוונה שהתפעלותו עליצותו ושמחת.'לראות' נקודה פתח ולא חירק
 ושחרור גופו מ,לבו משיחרור נפשו ורוחו מ האלילות וספיחיה
 צריכי להיות בולטי וניבטי ולא רק,ההתמכרות לעבדות לכל סוגיה
."בסתרי לבבו
 כת"ר )הלכות חנוכה ג( יב מנהג קריאת ההלל בימי חכמי17
 מתחיל, אחר שמבר הגדול שמקרא את ההלל: כ היה,הראשוני
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: ( ַה ְלליָה31) íÄéîÈ

jxane xfege

eðLÈ cÀ ÷Ä øLÂ
Æ à ,íìÉåò
È äÈ êÀ ìÆ îÆ eðéäÉ
Å ìàÁ äÈåäÀé äzÈ àÇ êeø
À aÈ
.ävÈ îÇ úìé
Ç ëÂ
Ä à ìòÇ eðÈeöÀ
Ä å ,åéúÉ
È åöÀ îÄ aÀ
l`ny zaiqda dvn zifk lek`l jixve ,lke`e zqexga dvn lahne
.(g,f dvne ung zekld)

øLÆ àÂ ,íìÉÈ åòäÈ êÀ ìÆ îÆ eðéäÉ
Å ìàÁ äÈåäÀé äzÈ àÇ êeø
À aÈ



äìÀ
È élÇ ìÇ eðòé
È bÄ äÀ
Ä å ,íÄéøÇ öÀ nÄ îÄ eðéúÉ
Å åáÂà úàÆ ìàÈ
Ç âåÀ eðìÈ àÈ bÀ
eðéäÉ
Å ìàÁ äÈåäÀé ïkÅ .íéøÉÄ åøîe
À ävÈ îÇ Éåa ìÉåëÁàìÆ äÆfäÇ

:(g,g dvne ung zekld) jxane xfege ,xexn zifk gwele

eðLÈ cÀ ÷Ä øLÂ
Æ à ,íìÉåò
È äÈ êÀ ìÆ îÆ eðéäÉ
Å ìàÁ äÈåäÀé äzÈ àÇ êeø
À aÈ
.øÉåøîÈ úìé
Ç ëÂ
Ä à ìòÇ eðÈeöÀ
Ä å ,åéúÉ
È åöÀ îÄ aÀ
enrh lhai `ny zqexga eze` ddyi `le zqexga xexn lahne
df ixd aqd m`e ,zifk lke`e. (g,g ;bi,f ;g,f dvne ung zekld)
lahn xexne dvn jxeke xfege ;(i,f dvne ung zekld) gaeyn
.(g,g dvne ung zekld) ycwnl xkf ,dkxa `la mlke`e zqexga
dzeye lek`l dvex `edy dn lk lke`e ,dcerqa jynp jk xg`e
mreh epi`e ,dvn zifk lke` dpexg`ae ;zezyl dvex `edy dn lk
.(i-h,g dvne ung zekld) mind on ueg llk xg` lk`n dixg`
iyily qek bfene ,(mipexg` min) dkxa `ll eici lhep jk xg`e
.(i,g dvne ung zekld) eilr oefnd zkxa jxane
mcew oenifd zkxa jxal miaiig cg`k ecrqy xzei e` dyely
gzet ,dxyrn zegt md m` .(c-a,d zekxa zekld) oefnd zkxa
:mdn cg`
 רבותי ברכו ]יש נוהגים לומר ברכו יא אסיאדי[ והנמצאים:המברך אומר
 בר:שם עונים

êeø
À aÈ

:miper

my

mi`vnpde

!ÉålMÆ îÄ eðìÀ ëÇ àÈ LÆ êÀ øÅ áÈ ðÀ

!eðéÄéçÈ Éåáeèáe
À ,ÉålMÆ îÄ eðìÀ ëÇ àÈ LÆ

íéøÄ çÅ àÂ íéìÈ
Ä âøÀ ìÀ
Ä å íéãÂ
Ä òÉåîìÀ eðòé
Å bÇÄ é ,eðéúÉ
Å åáÂà éäÉìàÅ
Å å
êÀ øé
È òÄ ïÇéðÀ áÄ aÀ íéçÄ îÅ NÀ ,íÉåìLÈ ìÀ eðúà
Å øÈ ÷À ìÄ íéàÄ aÈ äÇ
ïîe
Ä íéçÄ áÀ
È fäÇ ïîÄ íLÈ ìëàÉ
Ç ðåÀ ,êÀ úÈ ãÉÈ åáÂòaÇ íéNÄ NÀ
Èå
äãÉÆ åðÀå ,ïÉåöøÈ ìÀ êÀ çÈ aÀ
À æîÄ øé÷Ä ìòÇ íîÈ cÈ òé
Ç bÇÄ iLÆ íéçÄ ñÈ tÀ äÇ
êeø
À aÈ .eðLÅ ôÇ
À ð úeãtÀ ìòÀ
Ç å eðúÅ lÈ àË bÀ ìòÇ LãÈ çÈ øéLÄ êÈ ìÀ
.18ìàÅ øÈ NÄ
À é ìàÈ
Ç â ,äÈåäÀé äzÈ àÇ
:(d,g dvne ung zekld) jxane

éøÄ ôÀ àøÉÅ åa ,íìÉÈ åòäÈ êÀ ìÆ îÆ eðéäÉ
Å ìàÁ äÈåäÀé äzÈ àÇ êeø
À aÈ
.ïôÆ
Æ bäÇ
;(i-h,f dvne ung zekld) qekd lk z` dzeye l`ny cv lr aqne
dvne ung zekld) `vi ,ziriax xeriy wifgnd qekd aex dzy m`
.(`i,f



:xne`e xfeg gzetde

ezrc giqd ixdy ,mrt cer eici lhepe "miici zlihp lr" jxan
19
:(e,g dvne ung zekld ;gi,e zekxa zekld) dcbdd z`ixw zrya

!eðéÄéçÈ

eðLÈ cÀ ÷Ä øLÆ àÂ ,íìÉÈ åòäÈ êÀ ìÆ îÆ eðéäÉ
Å ìàÁ äåÈäÀé äzÈ àÇ êeø
À aÈ

!ֶ כ ְלנ ִמ
ַ ֶ  ְנ ָב ֵר ְ ֵלאל ֵֹהינ:gzet cg` ,dlrne dxyr md m`e

.íÄéãÈ
È é úìé
Ç èÄ ðÀ ìòÇ eðÈeöÀ
Ä å ,åéúÉ
È åöÀ îÄ aÀ

Éåáeèáe
À ,ÉålMÆ îÄ eðìÀ ëÇ àÈ LÆ êeø
À aÈ

!בטב ָח ִיינ
ְ ,ֶ כ ְלנ ִמ
ַ ֶ  ָ!ר ְ ֱאל ֵֹהינ:miper my mi`vnpde
!בטב ָח ִיינ
ְ ,ֶ כ ְלנ ִמ
ַ ֶ  ָ!ר ְ ֱאל ֵֹהינ:xne`e xfeg gzetde

úàÆ ïÈfäÇ ,íìÉåò
È äÈ êÀ ìÆ îÆ eðéäÉ
Å ìàÁ äÈåäÀé äzÈ àÇ êeø
À aÈ
ìÉåãÈbäÇ ÉåáeèÀå .íéîÂ
Ä çøÇ áe
À ãñÆ çÆ aÀ áÉåèaÀ ÉålkË íìÉÈ åòäÈ
ïÈæ àeä ékÄ ,ãòÈ
Æ å íìÉÈ åòìÀ eðìÈ øñÇ çÀ éÆ ìàÀ
Ç å eðìÈ øñÇ çÈ àÉì
òé
Ç aÄ NÀ îe
Ç ;êÈ ãÈ
Æ é úàÆ ,çÇ úÉ
Å åt øeîàÈ kÈ
øLÆ àÂ åéúÉåé
È øÀ aÄ ìÉëìÀ ïÉåæîÈ ïéëÄ îe
Å

gipne (onewit`l ivgd gipie) odn zg` wlege zevn izy gwel
mibgae zayak `ly ivge xkik lr jxane ,dnlyd lr dqextd
ung zekld) dqexta ipr ly ekxce iper mgl xn`py meyn mixg`
:20(e,g dvne

àéöÉÄ ånäÇ ,íìÉÈ åòäÈ êÀ ìÆ îÆ eðéäÉ
Å ìàÁ äÈåäÀé äzÈ àÇ êeø
À aÈ
.õøÆ àÈ äÈ ïîÄ íçÆ ìÆ

ìÉkìÇ ñÅðøÀ ôÇ îe
À
,ïÉåöøÈ ,éçÇ ìëÈ ìÀ

.ìÉkäÇ úàÆ ïÈfäÇ ,äÈåäÀé äzÈ àÇ êeø
À aÈ .àøÈ aÈ

 אוחז המבר ככר ומחצה בידו ומבר המוציא וכול עוני, "ומנהגינו21
 לכל אחד יותר מכשני.אמ )ובוצע משניה כאחד( ומחלק לכל המסובי
, מקפלו ומחזיקו בידו, וכל אחד לוקח בידו כזית,[כזיתות ]למצה ולכור
 כלומר שכל, וכאשר רואה המבר שכול כבר מוכני.וכול שותקי
 וכל אחד, עוני אמ, מבר על אכילת מצה,אחד מחזיק כזיתו בידו
. מארי ש."מטבל בחרוסת ואוכל

. וכ"ה במשנה כתב ידו שלרבנו בשינויי קלי. כ"ה הנוסח בכל כת"י18
. וכר' עקיבה,ראה פסחי פ"י הל' ו
 ש, ראה דברי מארי בברכות. עדיי אינו ברור דיו, ומהות הסח הדעת19
. אות יח,אות נד וחמ& ומצה ש
 "והנה לא חילק רבנו במה שבוצעי על כיכר ומחצה בי ליל חמישה20
 ולא בי שבת ויו"ט לחול, ולא בי חל בחול וחל בשבת,עשר למחרתו
 אחד שבת, אלא משמע דכל חג המצות בוצע על כיכר ומחצה.המועד
 דקרא כתיב שבעת ימי תאכל, ויאות,ואחד יו טוב ואחד חול המועד
 ואי, ואי בחג מצות שבעה ימי ללא יו טוב,עליו מצות לח עוני
 ולפיכ מסורת אבותינו בידינו מדורות עול.שבעה ימי ללא שבת
 וכפשט לשו חז" בגמ' ברכות טל,לבצוע כל חג המצות על כיכר ומחצה
. אות יט," מארי ש...ב
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äÅðÉåa ,äÈåäÀé äzÈ àÇ êeø
À aÈ .zÈ øÀ aÇ cÄ øLÂ
Æ àkÇ ,24áÉåø÷È aÀ

zÈ ìÀ çÇ ðÀ äÄ ékÄ ,eðkÅ ìÀ îÇ êÈ ëÀ øÆ áÈ ðÀ e ,eðéäÉ
Å ìàÁ äÈåäÀé êÈ ìÀ äãÉåð
Æ

!ïîÅ àÈ .íÄéìÇ LeøÀ
È é úàÆ åéîÂ
È çøÇ áÀ

úéøÄ aÀ ,äáÈ çÈ øe
À äáÉÈ åè äcÈ îÀ çÆ õøÆ àÆ eðéúÉ
Å åáàÂ úàÆ

,eðéáÄ àÈ ,ìàÅ äÈ ,íìÉåò
È äÈ êÀ ìÆ îÆ eðéäÉ
Å ìàÁ äÈåäÀé äzÈ àÇ êeø
À aÈ

eðúé
È ãÄ ôe
À íéøÇ öÀ îÄ õøÆ àÆ îÅ eðúà
È öÉÅ åäLÆ ìòÇ ;äøÉåúÀ
È å

,áÉ÷ÂòéÇ LÉåã÷À ,eðLÉ
Å åã÷À ,eðàÅ øÉÀ åa ,eðøé
Å cÄ àÇ ,eðkÅ ìÀ îÇ

éwÅ çË ìòÇ eðzÈ ãÀ nÇ lÄ LÆ êÀ úÈ øÉÈ åz ìòÇ ,íéãÄ áÂ
È ò úéaÅ îÄ

ïçÅ eðìÅ îÉåâ
À àeä íÉåé ìëÈ aÀ LÆ ,áéèÄ nÅ äÀ
Ç å áÉåhäÇ êÀ ìÆ nÆ äÇ

eðàÈ ,eðéäÉ
Å ìàÁ äÈåäÀé ílÈ kË ìòÀ
Ç å .eðzÈ òÀ ãÉÇ åäLÆ êÈ
À ðÉåöøÀ

éøÉåã
Å ìÀ çaÇ zÇ LÄ
À é ïîÂ
È çøÇ äÈ .áÉåè ìëÀ
È å ,íéîÄ çÂ øÀ
Ç å ãñÆ çÀ
Æå

,zÈ ìÀ ëÇ àÀ
È å øeîàÈ kÈ

ïîÂ
È çøÇ äÈ

,íéøÉÄ åc

õøÆ àÈ äÈ ìòÇ ,êé
È äÉ
Æ ìàÁ äÈåäÀé úàÆ zÈ ëÀ øÇ áe
Å ;zÈ òÀ áÈ NÀ
Èå

,çé
Ç LÄ nÈ äÇ úÉåîéìÄ eðkÇ
Å æéÀ ïîÈ çÂ øÇ äÈ ,ãÉåáëÈ aÀ eðñÅ ðÀ øÀ ôÀ
Çé

õøÆ àÈ äÈ ìòÇ ,äÈåäÀé äzÈ àÇ êeø
À aÈ .êÀ ìÈ ïúÈ
Ç ð øLÆ àÂ äáÉh
È äÇ

,íéçÄ öÈ ðÀ çöÅ
Ç ðìÀ øàÇ tÈ úÄ
À é ïîÈ çÂ øÇ äÈ

êÀ îÈ LÀ úàÆ íéëÄ øÀ áÈ îe
À êÀ ìÈ íéãÉåî
Ä

25

,àaÈ äÇ íìÉÈ åòäÈ éÅiçÇ ìe
À ,LcÈ ÷À nÄ äÇ úéaÅ ïÇéðÀ áÄ ìe
À

.ïÉåænÈ äÇ ìòÀ
Çå

zekld ;da jix`dl zeyx el yie) ziad lral dkxa siqen gxe`d

íÄéìÇ LeøÀ
È é ìòÀ
Ç å ,êÀ nÈ òÇ ìàÅ øÈ NÄ
À é ìòÇ eðéäÉ
Å ìàÁ äÈåäÀé íçÅ øÇ

* ֵל+ָ  וְ לֹא ִת,על* ַה'ֶה
ָ !ָ  ֶלֹא ֵתב ַ! ַעל ַה ַ! ִית-( ְי ִהי ָרצf,a zekxa
.על* ַה ָ!א
ָ ְל

ìÉåãÈbäÇ úÄéaÇ äÇ ìòÀ
Ç å ,êÀ ãÉÈ åákÀ ïkÇ LÀ îÄ ïÉåiöÄ ìòÀ
Ç å êÀ øé
È òÄ

ãÄåãÈ ìÀ ÉåçéLÄ îÀ ìÄ ãñÆ çÆ äNÉ
Æ òåÀ ;ÉåkìÀ îÇ úÉåòeLÀé ,26ìÉåcâÀ îÄ

ãéÄåcÈ úéaÅ úeëìÀ îe
Ç ,åéìÈ òÈ êÈ îÀ LÄ àøÈ ÷À pÄ LÆ LÉåãwÈ äÀ
Çå

éLÅ øÉÀ åãÀå ;eáòÅ øÀ
È å eLøÈ ,íéøé
Ä ôÄ kÀ .íìÉÈ åò ãòÇ ,ÉåòøÇ
À æìe
À

zekxa zekld) zaya

:áÉåè ékÄ ,äÈåäéìÇ eãÉåä .áÉåè ìkÈ eøñÀ çÇ
À é àÉì ,äÈåäÀé
.ÉåcñÀ çÇ ,íìÉÈ åòìÀ ékÄ

.eðéîÈ
Å éaÀ dîÉ
È å÷îÀ ìÄ øéÄæçÀ zÇ êÀ çé
È LÄ îÀ

ָ יצנ ְ! ִמ ְצו ֶֹתי
ֵ  ְר ֵצה וְ ַה ֲח ִל,בתינ
ֵ  ֱאל ֵֹהינ וֵאל ֵֹהי ֲא:(22ai,a my ,akrn ;d,a
ל, ְ ו, ָ  ִמ ְצוַת ְרצ ֶנ+ְ ! ָנח
ַ  וְ ִנ ְ!ת ! וְ נ,יעי ַה'ֶה
ִ נח ַה ְ ִב
ַ )ָ ב ִמ ְצוַת י* ַה
ְ

,eðéúÉ
Å åáÂà éäÉ
Å ìàÅå eðéäÉ
Å ìàÁ

.נח ֵתנ
ָ  ְ!י* ְמ- ֵהא ָצ ָרה וְ יָג/ְ

:(d,g dvne ung zekld) jxane

øëÈ
Å féÄ ã÷Å tÄ
È é òîÇ MÄ
È é äöÆ øÅ
È é äàÆ øÅ
È é òé
Ç bÇÄ é àÉåáÈéåÀ äìÂ
Æ òéÇ
éøÄ ôÀ àøÉåa
Å
,íìÉåò
È äÈ êÀ ìÆ îÆ eðéäÉ
Å ìàÁ äÈåäÀé äzÈ àÇ êeø
À aÈ
íÄéìÇ LeøÀ
È é ïÉåøëÄ
À æ ,eðéúÉ
Å åáÂà ïÉåøëÄ
À æ ,eðÅðÉåøëÄ
À æ êéÆ
È ðôÈ ìÀ
.ïôÆ
Æ bäÇ
êÈ nÀ òÇ ìkÈ ïÉåøëÄ
À æ ,êÀ cÈ áÀ òÇ ãÄåcÈ ïaÆ çé
Ç LÄ îÈ ïÉåøëÄ
À æ ,êÀ øé
È òÄ
;(g-f,f dvne ung zekld) qekd lk z` dzeye l`ny cv lr aqne
dvne ung zekld) `vi ,ziriax xeriy wifgnd qekd aex dzy m`
.(h,f



ãñÆ çÆ ìÀ ïçÅ ìÀ äáÉÈ åèìÀ äèÈ ìÅ ôÀ ìÄ ,êéÆ
È ðôÈ ìÀ ìàÅ øÈ NÄ
À é úéaÅ
âçÇ íÉåéaÀ ,äÆfäÇ LãÉÆ ÷ àøÈ ÷À îÄ áÉåè íÉåéaÀ

.(i,f dvne ung zekld) zezyl xeq` ,iriaxl df iyily qek oia
z` eilr xne`e lldd z` eilr xnebe ,iriax qek bfen jk xg`e
lldd z` xenbl zeyx yie ;(i,g dvne ung zekld) xiyd zkxa
ung zekld) dcerqd mewn epi`y it lr s` ,dvxiy mewn lka
:(i,g dvne

:תהלי קטו

ïzÅ êÈ îÀ LÄ ìÀ ékÄ ( ַה ְלליָה32) eðìÈ àÉì äÈåÉäéÀ eðìÈ àÉì :,åè÷ ÷øô
eøîàÉé
À
änÈ ìÈ : ( ַה ְלליָה33) êÈ zÆ îÄ àÂ ìòÇ êÈ cÀ ñÀ çÇ ìòÇ ,ãÉåákÈ
." בנוס' תימ מחלי' "בקרוב" ב"עיר24
 וכול, לא יותר מארבע הרחמ. "וכ"ה בכל סדורי תימ העתיקי25
 והמוסיפי מביאי.' ועיי טור או"ח סימ קכב א יש להוסי.חיוביי
 בכל אופ ג ברכת. ע"ש,ראיה ממה שתקנו שהאורח מבר לבעל הבית
: ונראה שאי מקו להוסי' קללות לאויבי כגו.האורח חיובית היא
 וודאי שאי. "יכלה צרינו" שאינו מעני הברכה כלל,""ישמיד אויבינו
 כגו מה שמקצת המוניי אומרי.להוסי' דברי שאי לה מוב
 סדר, )מארי.""הרחמ הוא יסמיכנו על הכבוד" שאיני מבי לה עני
.( אות מג,התפלה בסו' ספר אהבה
. בי בחול בי בשבת, וכ בכל סדורי תימ העתיקי.נא, שמואל ב כב26
.ולא נזכר כלל שבחול אומרי נוסח תהלי ובשבת נוסח נביאי

íéîÂ
Ä çøÇ ìe
À

eðøÅ ëÈ
À æ .eðòé
Å LÉ
Ä åäìe
À eðéìÅ òÈ Éåa íçÅ øÇ ìÀ ,äÆfäÇ úÉåvnÇ äÇ
,äëÈ øÈ áÀ ìÄ Éåá eðãÅ ÷À tÈ ,äáÉ
È åèìÀ Éåa eðéäÉ
Å ìàÁ äÈåäÀé
ñeç ;íéîÂ
Ä çøÀ
Ç å äòeLÀ
È é øáÇ ãÀ aÄ ,íéÄiçÇ ìÀ Éåá eðòé
Å LÉåä
Ä
,ïÉåâÈéåÀ äøÈ öÈ ìkÈ îÄ Éåá eðèÅ lÀ îe
Ç ,eðéìÅ òÈ íçÅ øÀ
Ç å ,eðÅpçÀ
Èå
íÄéìÇ LeøÀ
È é úàÆ äÅðáe
À

23

.äîÈ ìÅ LÀ äçÈ îÀ NÄ Éåá eðçÅ nÀ NÀ
Çå

 א נזכר קוד שיתחיל, שכח ולא הזכיר את קדושת היו, בשבת22
ה ְיהוָה ֱאל ֵֹהינ/,
ָ ְ  ָ!ר: (יב, אומר )הלכות ברכות ב,בברכה רביעית
. ָר ֵאל ְלאת וְ ִל ְב ִרית ק ֶֹד2ְ נחה ְל ַע) ִי
ָ  ַ ָ!ת ְמ-ָת
ַ  ֲא ֶר נ,*על
ָ ֶמ ֶל ְ ָה
 שכח ולא הזכיר את קדושת,ביו טוב. ַה ַ ָ!ת3ֵ  ְמ ַק,ה ְיהוָה/,
ָ ְ ָ!ר
ה ְיהוָה/,
ָ ְ  ָ!ר: אומר, א נזכר קוד שיתחיל בברכה רביעית,היו
-22ָ  ָר ֵאל ְל2ְ טבי* ְל ַע) ִי
ִ
*ָמי
ִ  י-ָת
ַ  ֲא ֶר נ,*על
ָ ֱאל ֵֹהינ ֶמ ֶל ְ ָה
 א נזכר אחר.*י4ִ  ָר ֵאל וְ ַה ְ' ַמ2ְ  ִי3ֵ  ְמ ַק,ה ְיהוָה/,
ָ ְ  ָ!ר. ְמ ָחה2ִ ל
ְ
 וראה. שהוא ברכת הז, פוסק וחוזר לראש,שהתחיל בברכה רביעית
. אות כו,למארי ש
." "כי אל מל רחו וחנו אתה:' בנוס' תימ מוסי23

"תרה להרמב
ָ ַה ָ ָדה ֶ ַ ֶ ַסח ְל ִפי ִמ ְ ֶנה

9

úÆånÈ îÄ éLÄ ôÇ
À ð zÈ öÀ lÇ çÄ ékÄ : ( ַה ְלליָה74) éëÀ
Ä éìÈ òÈ ìîÈ
Ç b äÈåÉäéÀ

,íÄéîÈ MÈ áÇ eðéäÉ
Å ìàÅå : ( ַה ְלליָה34) íäé
Æ äÉ
Å ìàÁ àÈð äÅiàÇ ,íÄéÉåbäÇ

éçÄ cÆ îÄ éìÄ âÀ øÇ úàÆ ( ַה ְלליָה76) äòÈ îÀ cÄ ïîÄ éðé
Ä òÅ úàÆ ( ַה ְלליָה75)

áäÈ
È æåÀ óñÆ kÆ íäé
Æ aÅ öÂ
Ç ò : ( ַה ְלליָה35) äNÈ òÈ õôÅ çÈ øLÆ àÂ ìÉk

íéÄiçÇ äÇ úÉåöøÀ àÇ aÀ ,äÈåÉäéÀ éÅðôÀ ìÄ êÀ lÅ äÇ úÀ àÆ : ( ַה ְלליָה77)

àÉìåÀ íäÆ ìÈ ätÆ : ( ַה ְלליָה37) íãÈ àÈ éãÀ
Å é äNÂ
Å òîÇ ( ַה ְלליָה36)

éúé
Ä ðÄ òÈ éðÄ àÂ ( ַה ְלליָה79) øaÅ ãÂ
Ç à ékÄ ézÄ ðÀ îÁ
Ç àäÆ :( ַה ְלליָה78)

: ( ַה ְלליָה39) eàøÄ
À é àÉìåÀ íäÆ ìÈ íÄéðÇ éòÅ ( ַה ְלליָה38) eøaÅ ãÀ
Çé

áÅæÉk íãÈ àÈ äÈ ìkÈ ,éÄæôÀ çÈ áÀ ézÄ øÀ îÇ àÈ éðÂ
Ä à : ( ַה ְלליָה80) ãÉàîÀ

àÉìåÀ íäÆ ìÈ óàÇ ( ַה ְלליָה40) eòîÈ LÄ
À é àÉìåÀ íäÆ ìÈ íÄéðÇ æÀ àÈ

: ( ַה ְלליָה81)

( ַה ְלליָה42)

ïeLéîÀ
Ä é àÉìåÀ íäé
Æ ãÅ éÀ : ( ַה ְלליָה41) ïeçéøÀ
Äé

ñÉåk :( ַה ְלליָה82) éìÈ òÈ éäÉÄ åìeîâÀ zÇ ìkÈ ,äÈåÉäéìÇ áéLÄ àÈ äîÈ

íÈðÉåøâÀ aÄ ebäÆ
À é àÉì ( ַה ְלליָה43) eëlÅ äÀ
Ç é àÉìåÀ íäé
Æ ìÅ âÀ øÇ

äÈåÉäÀé íLÅ áe
À ( ַה ְלליָה83) àÉyÈ àÆ úÉåòeLÀé

íäÆ aÈ çÇ èÉ
Å a øLÆ àÂ ìÉk ,íäé
Æ NÉ
Å ò eéäÄ
À é íäÉ
Æ åîkÀ : ( ַה ְלליָה44)

ìëÈ ìÀ àÈp äãÈ âÆ
À ð ( ַה ְלליָה85) ílÅ LÂ
Ç à äÈåÉäéìÇ éøÇ ãÈ ðÀ :( ַה ְלליָה84)

íÈpâÄ îe
È íøÀ
È æòÆ ( ַה ְלליָה46) äÈåÉäéaÇ çèÇ aÀ ìàÅ øÈ NÄ
À é : ( ַה ְלליָה45)

åéãé
È ñÄ çÂ ìÇ äúÀ
È ånÈ äÇ ,äÈåÉäéÀ éÅðéòÅ aÀ ø÷È
È é : ( ַה ְלליָה86) ÉånòÇ

( ַה ְלליָה48)

éðÂ
Ä à ( ַה ְלליָה88) êÈ cÆ áÀ òÇ éðÂ
Ä à ékÄ äÈåÉäéÀ äÈpàÈ : ( ַה ְלליָה87)

äÈåÉäéáÇ eçèÀ aÄ äÈåÉäéÀ éàÅ øÄ
À é : ( ַה ְלליָה49) àeä íÈpâÄ îe
È íøÀ
È æòÆ

Å åîìÀ zÈ çÀ zÇ tÄ êÈ úÆ îÈ àÂ ïaÆ êÈ cÀ áÀ òÇ
êÈ ìÀ : ( ַה ְלליָה89) éøÈ ñÉ

: ( ַה ְלליָה51) àeä íÈpâÄ îe
È íøÀ
È æòÆ ( ַה ְלליָה50)

àøÈ ÷À àÆ äÈåÉäÀé íLÅ áe
À ( ַה ְלליָה90) äãÉÈ åz çáÆ
Ç æ çaÀ
Ç æàÆ

ìàÅ øÈ NÄ
À é úéaÅ úàÆ êÀ øÅ áÀ
È é ( ַה ְלליָה52) êÀ øÅ áÀ
È é eðøÈ ëÀ
È æ äÈåÉäÀé

àÈp äãÈ âÆ
À ð ( ַה ְלליָה92) ílÅ LÂ
Ç à äÈåÉäéìÇ éøÇ ãÈ ðÀ :( ַה ְלליָה91)

éàÅ øÄ
À é êÀ øÅ áÀ
È é :( ַה ְלליָה54) ïÉøäÂ àÇ úéaÅ úàÆ êÀ øÅ áÀ
È é ( ַה ְלליָה53)

àøÈ ÷À àÆ

( ַה ְלליָה94)

äÈåÉäéáÇ eçèÀ aÄ ïÉøäÂ àÇ úéaÅ : ( ַה ְלליָה47) àeä

äÈåÉäÀé úéaÅ úÉåøöÀ çÇ aÀ : ( ַה ְלליָה93) ÉånòÇ ìëÈ ìÀ

äÈåÉäéÀ óñÉ
Å é : ( ַה ְלליָה55) íéìÉÄ ãbÀ äÇ íòÄ íépÄ èÇ wÀ äÇ ,äÈåÉäÀé

: ( ַה ְלליָה95) äÈéeììÀ äÇ íÄéìÇ LeøÀ
È é éëÄ ëÉÅ åúaÀ

Æ ìÂ
Åò
: ( ַה ְלליָה57) íëé
Æ ðÅ aÀ ìòÀ
Ç å íëé
Æ ìÂ
Å ò ( ַה ְלליָה56) íëé

( ִ) ַה ְלל ֶאת יְ הֹוָה ָל י

íÄéÉåb ìkÈ äÈåÉäéÀ úàÆ eììÀ äÇ :æé÷ ÷øô ùàø

: ( ַה ְלליָה58) õøÆ àÈ
È å íÄéîÇ LÈ äNÉ
Å ò ,äÈåÉäéìÇ ízÆ àÇ íéëeø
Ä aÀ

ÉåcñÀ çÇ eðéìÅ òÈ øáÈ
Ç â ékÄ :( ַה ְלליָה96) íénÄ àË äÈ ìkÈ eäeçaÀ LÇ

éÅðáÀ ìÄ ïúÈ
Ç ð õøÆ àÈ äÀ
È å ( ַה ְלליָה59) äÈåÉäéìÇ íÄéîÇ LÈ íÄéîÇ MÈ äÇ

eãÉåä :( ַה ְלליָה98) dÈéeììÀ äÇ íìÉÈ åòìÀ äÈåÉäéÀ úîÁ
Æ àåÆ ( ַה ְלליָה97)

àÉìåÀ ( ַה ְלליָה61) dÈé eììÀ äÀ
Ç é íéúÄ nÅ äÇ àÉì : ( ַה ְלליָה60) íãÈ àÈ

 ִי, )הד ַליהֹוָה ִי טבÉåcñÀ çÇ

íìÈ ÉåòìÀ ékÄ ,áÉåè ékÄ äÈåÉäéìÇ

( ַה ְלליָה63)

ָ ְל
ÉåcñÀ çÇ íìÉåò
È ìÀ ékÄ ,ìàÅ øÈ NÄ
À é àÈð øîàÉ
Ç é : (!על ַח ְס

È éãÅ øÉé
À ìkÈ
dÈé êÀ øÅ áÈ ðÀ eðçÇ
À ðàÂ åÇ : ( ַה ְלליָה62) äîeã
: ( ַה ְלליָה64) dÈéeììÀ äÇ íìÉ
È åò ãòÀ
Ç å äzÈ òÇ îÅ

ÉåcñÀ çÇ íìÉåò
È ìÀ ékÄ ,ïÉøäÂ àÇ úéáÅ àÈð eøîàÉ
À é :( ַה ְלליָה99)
ÉåcñÀ çÇ íìÉåò
È ìÀ ékÄ ,äÈåÉäéÀ éàÅ øÄ
À é àÈð eøîàÉ
À é :( ַה ְלליָה100)
: ( ַה ְלל ָיה101)
102

éðÈ
Ä ðòÈ ( ) ַה ְלליָהdÈé éúà
Ä øÈ ÷È øöÇ nÅ äÇ ïîÄ

éÈðeðÂçzÇ éìÉÄ å÷ úàÆ ,äÈåÉäéÀ òîÇ LÄ
À é ékÄ ,ézÄ áÀ äÇ àÈ

:æè÷ ÷øô ùàø

,éìÄ ÉåðÀæàÈ ähÈ äÄ ékÄ (קלי ַ ֲחננָי
ִ  ֶאת, ִי יִ ְ ַמע יְ הֹוָה,) ַה ְב ִ י

:÷øô ùàø åðéà ,çé÷ ÷øô

äîÇ ,àøé
È àÄ àÉì éìÄ äÈåÉäéÀ : ( ַה ְלליָה103) dÈé áçÈ øÀ nÆ aÇ
Æ òiÇ
éðÂ
Ä àåÇ ,éøÀ
È æÉòaÀ éìÄ äÈåÉäéÀ : ( ַה ְלליָה104) íãÈ àÈ éìÄ äNÂ
,äåÈÉäéaÇ úÉåñçÂ ìÇ áÉåè :( ַה ְלליָה105) éàÈ ðÉÀ NáÀ äàÆ øÀ àÆ
,äÈåÉäéaÇ úÉåñçÂ ìÇ áÉåè : ( ַה ְלליָה106) íãÈ àÈ aÈ çÉÇ èaÀ îÄ
íLÅ aÀ ,éðeá
Ä áÈ ñÀ íÄéÉåb ìkÈ : ( ַה ְלליָה107) íéáé
Ä ãÄ ðÀ aÄ çÉÇ èaÀ îÄ

( ַה ְלליָה66)

úÆåîÈ éìÅ áÀ çÆ éðeô
Ä ôÂ
È à : ( ַה ְלליָה65) àøÈ ÷À àÆ éîÈ
Ç éáe
À

àöÈ îÀ àÆ ïÉåâÈéåÀ äøÈ öÈ ( ַה ְלליָה67) éðÄ eàöÈ îÀ ìÉåàLÀ éøÅ öÈ îe
À
äèÈ lÀ îÇ äÈåÉäéÀ äÈpàÈ ,àøÈ ÷À àÆ äÈåÉäéÀ íLÅ áe
À : ( ַה ְלליָה68)
íçÅ øÇ îÀ eðéäÉ
Å ìàÅå ,÷écÄ öÀ
Ç å äÈåÉäéÀ ïepçÇ : ( ַה ְלליָה69) éLÄ ôÇ
Àð
éìÀ
Ä å éúÉ
Ä ålcÇ ( ַה ְלליָה71) äÈåÉäéÀ íÄéàúÈ tÀ øîÉ
Å L : ( ַה ְלליָה70)
ékÄ ( ַה ְלליָה73) éëÀ
Ä éçeð
È îÀ ìÄ éLÄ ôÇ
À ð éáeL
Ä
:( ַה ְלליָה72) òé
Ç LÄ ÉåäÀé

תרה להרמב"
ַה ָ ָדה ֶ ַ ֶ ַסח ְל ִפי ִמ ְ ֶנה ָ
íLÅ aÀ ,éðeá
Ä áÈ ñÀ íÇb éðea
ַ 108) íìéה ְלליָה( Ä ñÇ :
Ç îÂ
Ä à ékÄ äÈåÉäÀé
eëÂòÉc íéøÉÄ áãÀ ëÄ éðea
ַ 109) íìéה ְלליָה( Ä ñÇ :
Ç îÂ
Ä à ékÄ äÈåÉäÀé
ַ 110) íìéה ְלליָה( äÉçcÈ :
Ç îÂ
Ä à ékÄ äÈåÉäéÀ íLÅ aÀ ,íéöÉÄ å÷ LàÅ kÀ
dÈé úøÈ îÄ
ַ 111) éðÄ øÈה ְלליָה( À æåÀ éÄfòÈ :
È æòÂ äÈåÉäéÇå ,ìÉtðÀ ìÄ éðÄ úé
Ç çÄ ãÀ
ַ 113) äòeLéה ְלליָה( äÈpøÄ ìÉå÷ :
È ìÄ éìÄ éäÀ
)ַ 112ה ְלליָה( Ä éåÇ
äNÉ
È ò äÈåÉäéÀ ïéîÀ
ַ 114) íé÷éה ְלליָה( Ä é
Ä cÄ öÇ éìÃ
Å äàÈ aÀ äòeLéÄ
È å
ïéîÀ
ַ 116) äîÈ îÉה ְלליָה( Ä é
Å åø äÈåÉäéÀ ïéîÀ
ַ 115) ìÄéçÈה ְלליָה( Ä é :
ַ 117) ìÄéçÈ äNÉה ְלליָה( ,äÆéçÀ àÆ ékÄ úeîàÈ àÉì :
È ò äÈåÉäÀé
úÆånÈ ìÀ
Ç å ,dÈé épÄ øÇ qÄ
ַ 118) dÈé éNÂה ְלליָה(À é øÉqéÇ :
Å òîÇ øtÅ ñÂ
Ç àåÇ
÷ãÆ öÆ éøÂ
ַ 119) éðÈה ְלליָה( Å òLÇ éìÄ eçúÀ tÄ :
Ä ðúÈ ðÀ àÉì

)ַ 120ה ְלליָה(

ַ 121) dÈé äãÉÆ åà íáÈ àÉáàÈה ְלליָה( äÈåÉäéìÇ øòÇ MÇ äÇ äÆæ :
ַ 123) Éåá eàÉáéÈ íé÷éה ְלליָה(:
)ַ 122ה ְלליָה( Ä cÄ öÇ
äòeLé
È ìÄ éìÄ éäÄ zÇ
À å ,éðÄ úé
È ðÂ
Ä ò ékÄ êÈ ãÉÀ åà :èé÷ ÷øô ùàø

אד ִָ #י
) ְ

יתנִ יַ ,ו ְ ִהי ִלי ִל ָ
עֲנִ ָ
äúÀ
יעה( È éäÈ ,íéðÉÄ åaäÇ eñÂàîÈ ïáÆ àÆ :

ֶ ) äÈptÄ LàÉøìÀא ֶבָ %מ ֲאס ַה$נִ יָ ,היְ ָתה ְלרֹא ִ'&ָה(úàÅ îÅ :
eðéÅðéòÅ aÀ úàìÈ ôÀ ðÄ àéäÄ ,úàÉf äúÀ
È éäÈ äÈåÉäÀé

) ֵמ ֵאת יְ הֹוָה

ָהיְ ָתה ֹ+אתִ ,היא נִ ְפ ָלאת ְֵ $עינֵינ( ,äÈåÉäéÀ äNÈ òÈ íÉåiäÇ äÆæ :
ילה וְ נִ ְְ -מ ָחה ב(:
) Éåá äçÈ îÀ NÀ ðÀזֶה ַהָ .ע ָ-ה יְ הֹוָה ,נ ִָג ָ
Ä å äìé
È âÈ
Äð
יעה &ָא( àÈpàÈ :
ה ָ
ִ
ָ& ) àÈp äòéא יְ הֹוָה
È LÉ
Ä åä äÈåÉäéÀ àÈpàÈ
È ìÄ öÀ äÇ äÈåÉäÀé
àaÈ äÇ êeø
יחה נָא( À aÈ :
ָ& ) àÈð äçéא יְ הֹוָה ַה ְצ ִל ָ
äÈåÉäéÀ úéaÅ îÄ ,íëeð
) Æ ëÀ øÇ aÅ (27äÈåÉäéÀ íLÅ aÀ

נכִ ,מ ֵ$ית
) ֵַ $ר ְכ ֶ

ָאר ָלנ( eøñÀ àÄ :
ֵ ) eðìÈ øàÈאל יְ הֹוָה ַוֶ .
יְ הֹוָה( Æ iåÇ äÈåÉäéÀ ìàÅ :
çÇ aÀ
Å ænÄ äÇ úÉåðøÀ ÷Ç ãòÇ ,íéúÉÄ áòÂ aÇ ,âçÇ

) ִא ְסר ַחג ֲַ $עב ִֹתיַ ,עד

ַק ְרנת ַה ְִ 3ז ֵַ $ח(jÈ ãÉÆ åàÀå ,äzÈ àÇ éìÄ àÅ :

אד ָ(5
) ֵא ִלי  ָ 4ה ,וְ ֶ

רמ ֶמ ָékÄ äÈåÉäéìÇ eãÉåä : (5
ֱ ) jÈ îאל ַֹהי ֲא ְ
Æ îÉÀ åøÂà ,éäÉìÁ
Ç à
ÉåcñÀ çÇ íìÉÈ åòìÀ ékÄ ,áÉåè
ַח ְס!( :



ונהגו לומר נשמת כל חי.

27נאמר ע"י הציבור.

על
)הד ַליהֹוָה ִי טבִ ,י ְל ָ

נִ שמת
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מ ,יהוה אלהינו; ורוח כל
כל חי ְ ָב ֵר ְ את ִש ָ

ל ְ ָפ ֵאר ותרומ את ִז ְכ ְר ָ מלכנו תמיד .לדור
בשרָ ,
ומבלעדי אי
ֶ
ודור מעול ועד עול ,אתה הוא האל
אלהי; ואי לנו מל גואל ומושיע בכל עת צרה
וצוקה ,אלא אתה .פודה ומציל מפרנס ומרח ,אלוה
בתשבח$ת,
על כל הבריות; אדו התולדות המהולל #
ובריָ $תיו ברחמי רבי .ויהוה
המנהיג עולמו בחסד ִ
אלהי אמת ,לא ינו ולא יִ יש; המעורר ישני
המקי %רדומי ,וסומ נופלי ורופא חולי ומתיר
ול אנחנו מודי .ואלו פינו מלא שירה כי,
אסוריָ ,
ולשוננו רנה כהמו ַ' ָ(יו ,ושפתותינו ְ) ָבח ְ* ֶמ ְר ֲח ֵבי
הרקיע ,ועינינו מאירות כשמש וְ ַכ ֵָ ,ר ַח ,וְ ָי ֵדינְ -פר-שֹ$ת
כנשרי שמי ,ורגלינו קלות ָ*,ָ /ל$ת ,אי אנו מספיקי
שמ מלכנו ,על
ָ
ל יהוה אלהינו ,ולבר את
להודות ָ
אחת ֵמ ֶא ֶלְ / 0ל ֵפי ָ /ל ִפי ורוב ִר ֵ1י רבבות פעמי
הטובות ,שעשית עמנו וע אבותינו .מלפני ,ממצרי
גאלתנו יהוה אלהינו ,מבית עבדי פדיתנו ,ברעב
כלכלנו ,ומחרב הצלתנו ,ומדבר
ָ
זננו ,ובשבע
ָ
יתנ -מלכנו; ועד הנה
ומ ֳח ָל ִאי רעי רבי ִִ 4ל ָ
ִמלטתנוֵ ,
חסדי .על כ
ָ
רחמי יהוה אלהינו ,ולא עזבונו
ָ
עזרונו
אברי שפילגת בנו ,ורוח ונשמה ש ָנפחת באפנו ,ולשו
ל ויברכו את ִ) ְמ ָ
שמת בתו פינוֵ ,ה ֶה יודו ָ
ָ
אשר
ל יודה וכל
י .כי כל פה ָ
יהוה אלהינו ,על רֹב נִ ֵ5י ְפ ָל ֶא ָ
ל
ל תשבח ,וכל עי אלי ָ תצפה; וכל בר ָ
לשו ָ
ייראו,
ָ
לפני תשתחוה ,וכל הלבבות
ָ
תכרע ,וכל קומה
לשמ ,כדבר שנאמר כל
ָ
והקרבי והכליות יזמרו
כמו ,מציל עני מחזק
ָ
עצמותי תאמרנה ,יהוה מי
ממנו ,ועני ואביו מגוזלו; ונאמר רננו צדיקי ביהוה;
לישרי ,נאוה תהילה .בפי ישרי תתרומ ,ובדברי
צדיקי ִ ְת ַָ 1ר ְִ - ,ב ְלשֹו כל חסידי תתקדש ,ובקרב
עמ כל בית
ָ
קדושי תתהללְ - ,ב ִמ ְק ֲהל$ת ִר ְבבֹות
" 28ויש לו למזוג כוס חמישי ולומר עליו הלל הגדול" )חמ& ומצה ח,י(
וש כתב מארי )אות לג(":ומימי לא חסרתי כוס חמישי ,וכ היה נוהג
סבי ז"ל .וכ אני נוהג ,אחר הלל המצרי אומרי נשמת!ישתבח ,ואי
חותמי ,ומבר בפה"ג ומתכוי רק על כוס זה ,ומיסב ושותה ,ורשאי
אד בכ לדעת רבנו ,וכפי שבארתי בפ"ז תפלה הל' טז אות מט עיי"ש
)וכ בברכות יא,יח כת"ר "וירבה בברכות הצריכות וכ דוד אומר בכל
יו אברכ" .ועליו כתב מארי באות לה" :ויכול אד לכתחלה להתכוי
לבר רק על פרי זה ומבר עליו תחלה וסו' ,חוזר ומבר על אותו המי
ומבר עליו תחלה וסו' ,כי אי יסוד למ"ש מקצת הפוסקי שאי
להרבות בברכות...ברו אתה ה' למדני חקי"( ומוזגי כוס חמישי כדי
כל כוס של ברכה ואומרי עליו הלל הגדול ,ואומרי יהללו וחותמי,
ומבר בפה"ג ומיסב ושותה ומברכי ברכה אחרונה על הגפ ועל פרי
הגפ וכו' .וכ שמענו שכ נהגו זקני הדורות הקודמי לשתות כוס
חמישי ,וה כנגד חמשה לשונות של גאולה ,והוצאתי ,והצלתי ,וגאלתי,
ולקחתי ,והבאתי .ומשו כ נהגה עדתינו לכפול בצבור חמשה פסוקי
במגלת אסתר ,איש יהודי ,ויתלו את המ ,ומרדכי יצא ,ליהודי היתה,
כי מרדכי היהודי .בעוד ששאר עדות כופלי רק ארבעה פסוקי ,כנגד
ארבע לשונות של גאולה".
נוסח זה אינו מובא בהרמב" .והוא עפ"י נוסח תימ.

"תרה להרמב
ָ ַה ָ ָדה ֶ ַ ֶ ַסח ְל ִפי ִמ ְ ֶנה
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.ÉåcñÀ çÇ íìÉåò
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שמ יהוה אלהינו שכ חובת כל
ָ
 יתפאר,ישראל
, לשבח, להודות להלל,לפני יהוה אלהינו
ָ
היצורי
 לגדל ולהדר על כל דברי זמירות שירות, לרומ,לפאר
שמ לעד
ָ
 ישתבח.משיח
ָ
,עבד
ָ
תשבחות דוד ב ישי#
ל
ָ  כי:%המל הגדול והקדוש בשמי ובאר
ְ
,מלכנו
 ברכות, יהוה אלהינו שיר ושבח הלל וזמרה,נאה
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