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פסוק \ ציטוט \ הסבר
שלישיה
פסח ,מצה ,מרור
ַרבָּן גַמְ לִיאֵ ל הָּ י ָּה אֹומֵ ר :כָּל שֶׁ לא ָאמַ ר שְ לשָּ ה דְ ב ִָּרים אֵ ּלּו בַפֶׁ סַ ח ,לא יָּצָּא י ְדֵ י
חֹובָּתֹו ,ו ְאֵ ּלּו הֵ ן :פֶׁ סַ ח ,מַ צָּהּ ,ומָּ רֹור [הגדה של פסח]
פסח ,בני ישראל,
וַי ְהִ י בְעֶׁ צֶׁם הַ ּיֹום הַ זֶׁה הֹוצִיא ה' אֶׁ ת ְבנֵי י ִשְ ָּראֵ ל מֵ אֶׁ ֶׁרץ מִ צ ְַרי ִם עַ ל ִצבְאתָּ ם [שמות
מצרים
יב ,נא]
מצה ,מצה ,מצה
רמז מן התורה הוא לשלוש סאין (מידת נפח) שאמר אברהם לשרה לעשות מהם
עוגות לאורחים (המלאכים שבאו לבקר את אברהם) ואותו זמן פסח היה [רב
שרירא גאון]
מרור ,מצה ,כורך
ֵזכֶׁר לְמִ קְ דָּ ש כְהִ ּלֵל .כֵן עָּ שָּ ה הִ ּלֵל ִבזְמַ ן שֶׁ בֵית הַ מִ קְ דָּ ש הָּ י ָּה קַ ּיָּם :הָּ י ָּה ֵ
כֹורְך מַ צָּה
ּומָּ רֹור ו ְאֹוכֵל ְבי ַחַ ד ,לְקַ ּיֵם מַ ה שֶׁ נֶׁאֱ מַ ר :עַ ל מַ צֹות ּומְ ִ
ררים יא ְכלֻהּו [הגדה של פסח]
כרפס ,מצה ,נטילת נוטלים את הידיים לפני כרפס (סימן 'ורחץ') ולפני אכילת מצה (סימן 'רחצה')
ידיים
[הגדה של פסח]
מים ,יאור ,דם
וַּיַעֲ שּו כֵן משֶׁ ה ו ְַאהֲ רֹן כַאֲ שֶׁ ר ִצּוָּה ה' וַּי ֶָּׁרם בַמַ טֶׁ ה וַּיְַך אֶׁ ת הַ מַ י ִם אֲ שֶׁ ר ַבי ְא ֹר לְעֵ ינֵי
פַ ְרע ֹה ּולְעֵ ינֵי עֲ בָּדָּ יו וַּיֵהָּ פְ כּו כָּל הַ מַ י ִם אֲ שֶׁ ר ַבי ְא ֹר לְדָּ ם [שמות ז ,כ]
אהרן ,מטה ,יאור
ו ַּי ֹאמֶׁ ר ה' אֶׁ ל משֶׁ ה אֱ מ ֹר אֶׁ ל ַאהֲ רֹן נְטֵ ה אֶׁ ת י ָּדְ ָך בְמַ טֶׁ ָך עַ ל הַ נְהָּ ר ֹת עַ ל הַ י ְא ִֹרים ו ְעַ ל
הָּ אֲ גַמִ ים ו ְהַ עַ ל אֶׁ ת הַ ְצפ ְַרדְ עִ ים עַ ל אֶׁ ֶׁרץ מִ צ ְָּרי ִם [שמות ח ,א]
גם לפי המדרש אהרן הכה את היאור ולא משה ,כי לא הכה משה היאור ,כי הגין
עליו
אהרן ,מטה ,תנין
וַּיָּבא משֶׁ ה ו ְַאהֲ רֹן אֶׁ ל פ ְַרע ֹה וַּיַעַ שּו כֵן כַאֲ שֶׁ ר ִצּוָּה ה' וַּיַשְ לְֵך ַאהֲ רֹן אֶׁ ת מַ טֵ הּו לִפְ נֵי
פַ ְרע ֹה וְלִפְ נֵי עֲ בָּדָּ יו וַי ְהִ י לְתַ נִין [שמות ז ,י]
אהרן ,מטה ,דם
ו ַּיאמֶׁ ר ה' אֶׁ ל משֶׁ ה אֱ מר אֶׁ ל ַאהֲ רֹן קַ ח מַ טְ ָך ּונְטֵ ה י ָּדְ ָך עַ ל מֵ ימֵ י מִ צ ְַרי ִם עַ ל נַהֲ ר ֹתָּ ם
עַ ל י ְא ֵֹריהֶׁ ם ו ְעַ ל ַאגְמֵ יהֶׁ ם ו ְעַ ל כָּל מִ קְ ו ֵה מֵ ימֵ יהֶׁ ם וְי ִהְ יּו דָּ ם ו ְהָּ י ָּה דָּ ם ְבכָּל אֶׁ ֶׁרץ
מִ צ ְַרי ִם ּובָּעֵ צִים ּובָּאֲ ָּבנִים [שמות ח ,א]
אהרן ,מטה ,צפרדע ו ַּיאמֶׁ ר ה' אֶׁ ל משֶׁ ה אֱ מר אֶׁ ל ַאהֲ רֹן נְטֵ ה אֶׁ ת י ָּדְ ָך בְמַ טֶׁ ָך עַ ל הַ נְהָּ ר ֹת עַ ל הַ י ְא ִֹרים ו ְעַ ל
הָּ אֲ גַמִ ים ו ְהַ עַ ל אֶׁ ת הַ ְצפ ְַרדְ עִ ים עַ ל אֶׁ ֶׁרץ מִ צ ְָּרי ִם׃ ו ַּיט ַאהֲ רֹן אֶׁ ת־י ָּדֹו עַ ל מֵ ימֵ י מִ צ ְָּרי ִם
ו ַתַ עַ ל הַ ְצפ ְַרדֵ עַ ו ַתְ כַס אֶׁ ת אֶׁ ֶׁרץ מִ צ ְָּרי ִם [שמות ח ,א]
חָּ כָּם מָּ ה הּוא אֹומֵ ר? מַ ה הָּ עֵ דֹות ו ְהַ חֻ קִ ים ו ְהַ מִ שְ פָּ טִ ים אֲ שֶׁ ר ִצּוָּה ה' אֱ ֹלהֵ ינּו
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[הגדה של פסח]
 4קושיות ,חמץ ,מצה מַ ה נִשְ תַ נָּה הַ ַּליְלָּה הַ זֶׁה מִ כָּל הַ ּלֵילֹות? שֶׁ ְבכָּל הַ ּלֵילֹות ָאנּו אֹו ְכלִין חָּ מֵ ץ ּומַ צָּה,
הַ ַּליְלָּה הַ זֶׁה  -כֻּלֹו מַ צָּה! [הגדה של פסח]
יחץ ,צפון ,אפיקומן
בסימן 'יחץ' בוצעים את המצה האמצעית לשתיים ומצפינים את החצי הגדול
לאפיקומן .בסימן 'צפון' מוצאים את האפיקומן ואוכלים ממנו כזית [הגדה של
פסח]
משה ,אהרן ,מרים
אחים
משה ,בני ישראל,
ו ְעַ תָּ ה ְלכָּה ו ְאֶׁ שְ לָּחֲ ָך אֶׁ ל פַ ְרע ֹה ו ְהֹוצֵא אֶׁ ת עַ מִ י ְבנֵי י ִשְ ָּראֵ ל מִ מִ צ ְָּרי ִם [שמות ג ,י]
מצרים
משה ,בני ישראל ,ים ו ַּיאמֶׁ ר ה' אֶׁ ל משֶׁ ה מַ ה תִ צְעַ ק אֵ לָּי דַ בֵר אֶׁ ל ְבנֵי י ִשְ ָּראֵ ל וְי ִסָּ עּו׃ ו ְאַ תָּ ה הָּ ֵרם אֶׁ ת מַ טְ ָך
ּונְטֵ ה אֶׁ ת י ָּדְ ָך עַ ל הַ ּיָּם ּובְקָּ עֵ הּו וְי ָּבאּו ְבנֵי י ִשְ ָּראֵ ל בְתֹוְך הַ ּיָּם ַבּיַבָּשָּ ה [שמות יד ,טו]
פרעה ,בני ישראל,
וַּיַעֲ בִדּו מִ צ ְַרי ִם אֶׁ ת ְבנֵי י ִשְ ָּראֵ ל ְבפ ֶָּׁרְך [שמות א ,יג]
מצרים
בהגדה של פסח יש  4בנים ,שואלים  4קושיות ושותים  4כוסות :בסימן 'קדש',
 4בנים 4,קושיות4 ,
כוסות
בסוף סימן 'מגיד' ,בסוף סימן 'ברך' ובסוף סימן 'הלל'
קבעו חכמים  4כוסות של ליל פסח .אמר רב הונא בשם ר' בנייה כנגד  4גאולות
 4כוסות 4 ,לשונות
הגאולה 4 ,כוסות של שנאמרו במצרים והוצאתי והצלתי וגאלתי ולקחתי [מדרש רבה בראשית פרק ח]
פרעה

ָּלכֵן אֱ מ ֹר ִל ְבנֵי י ִשְ ָּראֵ ל אֲ נִי ה' ,ו ְהֹוצֵאתִ י אֶׁ תְ כֶׁם מִ תַ חַ ת סִ בְֹלת מִ צ ְַרי ִם ו ְהִ ַצלְתִ י אֶׁ תְ כֶׁם
מֵ עֲ ב ֹדָּ תָּ ם וְגַָּאלְתִ י אֶׁ תְ כֶׁם ִבזְרֹועַ נְטּוי ָּה ּובִשְ פָּטִ ים גְדֹלִים :וְלָּקַ חְ תִ י אֶׁ תְ כֶׁם לִי לְעָּ ם,
ו ְהָּ י ִיתִ י ָּלכֶׁם לֵאלהים ו ִידַ עְ תֶׁ ם כִי אֲ נִי ה' אֱ ֹלהֵ יכֶׁם הַ מֹוצִיא אֶׁ תְ כֶׁם מִ תַ חַ ת סִ בְלֹות
מִ צ ְָּרי ִם [שמות ו ,ו]
'וכוס פרעה בידי'' ,ואסחט אותם אל כוס פרעה'' ,ואתן את הכוס על כף פרעה',
'ונתת כוס פרעה בידו' [בראשית ,פרשת וישב]
ו ְכֹוס פַ ְרע ֹה ְבי ָּדִ י .מכאן קבעו חכמים  4כוסות של ליל פסח [מדרש רבה בראשית
פרק ח]
דם ,צפרדע ,כינים
אֵ ּלּו עֶׁ שֶׁ ר מַ כֹות שֶׁ הֵ בִיא הַ קָּ דֹוש בָּרּוְך הּוא עַ ל הַ מִ צ ְִרים בְמִ צ ְַרי ִם ,ו ְאֵ ּלּו הֵ ן :דָּ ם,
ַארבֶׁה ,חשֶׁ ְך ,מַ כַת בְכֹורֹותַ .רבִי י ְהּודָּ ה
צְפַ ְרדֵ עַ ִ ,כנִים ,עָּ רֹוב ,דֶׁ בֶׁר ,שְ חִ ין ,ב ָָּּרדְ ,
הָּ י ָּה נֹותֵ ן בָּהֶׁ ם סִ מָּ נִים :דְ צְַך עַ דַ ש בְַאחַ ב [הגדה של פסח]
ערוב ,דבר ,שחין
""
ברד ,ארבה ,חושך
""
אהרן ,מטה ,כינים
ָארץ ו ְהָּ י ָּה ְל ִכנִם
ו ַּיאמֶׁ ר ה' אֶׁ ל משֶׁ ה אֱ מ ֹר אֶׁ ל ַאהֲ רֹן נְטֵ ה אֶׁ ת מַ טְ ָך ו ְהַ ְך אֶׁ ת עֲ פַר הָּ ֶׁ
ְבכָּל אֶׁ ֶׁרץ מִ צ ְָּרי ִם [שמות ח ,יב]
אברהם ,יצחק ,יעקב  3מצות כנגד אברהם יצחק ויעקב
כהן ,לוי ,ישראל
 3מצות כנגד כהן ,לוי ,ישראל
משה ,מטה ,ים
ו ַּיאמֶׁ ר ה' אֶׁ ל משֶׁ ה מַ ה תִ צְעַ ק אֵ לָּי דַ בֵר אֶׁ ל ְבנֵי י ִשְ ָּראֵ ל וְי ִסָּ עּו׃ ו ְאַ תָּ ה הָּ ֵרם אֶׁ ת מַ טְ ָך
ּונְטֵ ה אֶׁ ת י ָּדְ ָך עַ ל הַ ּיָּם ּובְקָּ עֵ הּו וְי ָּבאּו ְבנֵי י ִשְ ָּראֵ ל בְתֹוְך הַ ּיָּם ַבּיַבָּשָּ ה [שמות יד ,טו]
משה ,אהרן ,מטה
וַּיָּבא משֶׁ ה ו ְַאהֲ רֹן אֶׁ ל פ ְַרע ֹה וַּיַעַ שּו כֵן כַאֲ שֶׁ ר ִצּוָּה ה' וַּיַשְ לְֵך ַאהֲ רֹן אֶׁ ת מַ טֵ הּו לִפְ נֵי
פַ ְרע ֹה וְלִפְ נֵי עֲ בָּדָּ יו וַי ְהִ י לְתַ נִין [שמות ז ,י]
משה ,יוסף ,מצרים
וַּי ַ ִַּ֥קח מ ֹשֶׁ ה אֶׁ ת־עַ צְמֹות יֹוסֵ ף עִ מֹו כִי הַ שְ ֵבעַ הִ שְ ִביעַ אֶׁ ת־ב ְֵנֵ֤י י ִשְ ָּראֵ ל לֵאמ ֹר פָּק ֹד
י ִפְק ֹד אֱ ֹלהִ ים אֶׁ תְ ֶׁכם ו ְהַ עֲ לִיתֶׁ ם אֶׁ ת־עַ צְמ ַ ַֹ֛תי מִ ֶׁזה אִ תְ ֶׁכם׃
מלְֶׁך חָּ ָּדש עַ ל מִ צ ְָּרי ִם אֲ שֶׁ ר ֹלֶֽא י ָּדַ ע אֶׁ ת יֹוסֵ ף׃
יוסף ,פרעה ,מצרים ו ַָּּיַּ֥קָּ ם ֶׁ ֶֽ
ו ַּי ֹאמֶׁ ר לֹו יֹוסֵֵ֔ ף ֶׁזה פִ תְ ר ֹנֹו שְ ֹלשֶׁ ת הַ שָּ ִר ִגים שְ ֹלשֶׁ ת י ָּמִ ים הֵ ם׃ בְעֹוד שְ ֹלשֶׁ ת י ָּמִ ים
יוסף 4 ,כוסות של
פרעה ,פרעה
י ִשָּ א פ ְַרע ֹה אֶׁ ת ר ֹאשֶׁ ָך ו ַהֲ שִ יבְָך עַ ל ַכנֶָׁך וְנָּתַ תָּ כֹוס פַ ְרע ֹה ְבי ֵָּ֔דֹו כַמִ שְ פָּט ָּה ִֶֽראשֹון
אֲ שֶׁ ר הָּ י ִיתָּ מַ שְ קֵ הּו׃
אליהו הנביא ,פסח" 4 ,כוסו של אליהו הנביא"  -כוס חמישית הנמזגת בעת שמוזגים את הכוס
כוסות
הרביעית ,אלא שבמקום לשתותה מניחים אותה כמות שהיא על אדן החלון או
בפתח הדלת ,על בסיס האגדה בדבר אליהו הנביא העובר בין בתי ישראל בליל
פסח
משה ,אהרון ,לוי
משה ואהרון הם נינים של לוי (קשר משפחתי)
משה ,שחין ,פרעה
וַי ִקְ חּו אֶׁ ת פִ יחַ הַ ִכבְשָּ ן וַּיַ ֶֽעַ מְ דּו לִפְ נֵי פַ ְרע ֹה וַּיִזְר ֹק א ֹתֹו משֶׁ ה הַ שָּ מָּ י ְמָּ ה וַי ְהִ י שְ חִ ין
אֲ בַעְ בֻע ֹת פ ֵֹרחַ בָָּאדָּ ם ּו ַבבְהֵ מָּ ה [שמות ט ,י]
משה ,אהרן ,פרעה
הֵ ם הַ מְ דַ ב ְִרים אֶׁ ל פ ְַרע ֹה מֶׁ לְֶׁך מִ צְרי ִם לְהֹוצִיא אֶׁ ת ְבנֵי י ִשְ ָּראֵ ל מִ מִ צְרי ִם הּוא משה
ו ְַאהֲ רֹן [שמות ו ,כז]
פרעה ,יאור ,תנין
דַ בֵר ו ְָאמַ ְרתָּ כֶֹֽה ָאמַ ר אֲ דֹנָּי ה' הִ נְנִי עָּ ֶׁליָך פַ ְרע ֹה מֶׁ לְֶׁך מִ צ ְַרי ִם הַ תַ נִים הַ ָּגדֹול הָּ רֹבֵץ
יתנִי [יחזקאל כט,ג]
בְתֹוְך י ְא ָֹּריו אֲ שֶׁ ר ָאמַ ר לִי י ְא ִֹרי ו ַאֲ נִי עֲ שִ ִ ֶֽ
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