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הוֹד לה’ ִ י טוֹב ִ י לְ ע ֹולָ חַ ְס ֹו :תהלי קלו ,א
,קתֵ ' וְ הא ִי ְמ ָ,ל :' ָ%
יָ +ְ ',
&ר ֶ%ה ִע ְ)ב ֹונֵ' וְ הֵ ֹרנֵ'  ְ%עֶ צֶ ב  ֵ+לְ ִדי בָ נִ י וְ אֶ ל ִא ֵ
אֶ ל הָ ִא ָ#ה $מַ ר הַ ְר ָ%ה ְ
ברִ ְ% 0ע)ָ בוֹֹ+ 2א ֲכ ֶלָ6ה ֹל ְימֵ י חַ ֶ8י :0בראשית ג ,יז
ררה הָ אֲ ָדמָ ה  ַ%עֲ ֶ
יתי 0לֵאמֹ ר 5א תֹאכַל ִמ 6 ֶ7אֲ ָ
$ד $מַ ר ִ י ָ,מַ ְע ָ +לְ קוֹל ִא ְ 0+ֶ ,וַ ֹ+אכַל ִמ 2הָ עֵ  3אֲ ֶ,ר ִצִ ִ
לְ ָ
$ר :3בראשית מח ,טז
הַ  ַ7לְ אָ ' הַ  ֹ:אֵ ל אֹ ִתי ִמָל ָרע יְבָ ֵר' אֶ ת הַ ְ6עָ ִרי וְ י ִָ; ֵרא בָ הֶ  ְִ ,מי וְ ֵ ,אֲ בֹ ַתי &בְ ָרהָ  וְ י ְִצחָ ק וְ י ְִדָ :לרֹב ֶ ְ%ק ֶרב הָ ֶ
5הי אֲ ֶ,ר ִה ְתהַ ?ְ כ אֲ בֹ ַתי לְ פָ נָיו &בְ ָרהָ  וְ י ְִצחָ ק הָ אֱ ִ 5הי הָ רֹעֶ ה אֹ ִתי מֵ עו ִֹדי עַ ד הַ 8וֹ הַ ֶAה :בראשית מח ,טו
וַ יְבָ ֶר' אֶ ת יוֹסֵ = וַ ֹ8אמַ ר הָ אֱ ִ
Cב הַ ָDדֶ ה :בראשית ג ,יח
וְ קוֹ 3וְ ַד ְר ַר ְַ +צ ִמיחַ לָ' וְ $כַלְ ָ +אֶ ת עֵ ֶ
 ְ%זֵעַ ת אַ  ֶFיֹ+ 0אכַל לֶחֶ  עַ ד ,בְ  0אֶ ל הָ אֲ ָדמָ ה ִ י ִמָ6 ֶ7ה ל ְָ ;Gח ָ ִ +י עָ פָ ר אַ ָ+ה וְ אֶ ל עָ פָ ר ָ,+ב :בראשית ג ,יט
נֹ תֵ  2לֶחֶ  לְ כָל Cָ ָ%ר ִ י לְ ע ֹולָ חַ ְס ֹו :תהלי קלו ,כה
ַ#חַ ת וְ 5א י ְֶחסַ ר ל ְַחמ ֹו :ישעיהו נא ,יד
ִמהַ ר צֹעֶ ה לְ ִה ָFתֵ חַ וְ 5א יָמת ל ַ
אֱ 5הֵ י מַ  ֵKכָה 5א ַתעֲ ֶCה ?ָ' :אֶ ת חַ ג הַ ) ַ7וֹת ִ,ְ +מֹ ר  ...שמות לד ,יזMיח
,מַ ע ָ,וְ א ...שמות כב ,לMכג ,א
5א ִת ָDא ֵ
וְ &נְ ֵ,י קֹ דֶ ְ +ִ ,הי 2לִ י בָ ָCר Dָ ַ%דֶ ה ְט ֵרפָ ה 5א ֹתאכֵל ַל ֶלֶב ַ,ְ +לִ כ 2אֹת ֹו:
ִָ Cראֵ ל ִמ ְִ 7צ ָריִ  ֵ%ית יַעֲ קֹ ב מֵ עַ  5עֵ ז :תהלי קיד ,א
 ְ%צֵ את י ְ
הַ ָ ָ8ר$ה וַ ָ8נֹ ס הַ ְַ 8רֵ ִ 2יֹKב לְ $חוֹר :תהלי קיד ,ג
&רצוֹת הַ חַ ִ8י :תהלי קטז ,ט
אֶ ְתהַ ?ֵ' לִ פְ נֵי ה’ ְ ְ%
5א לָנ ה’ 5א לָנ ִ י לְ ְִ ,מָ 2 ֵ+ 0בוֹד עַ ל חַ ְס ְ 0עַ ל אֲ ִמ ֶ :0+תהלי קטו ,א
 ,ה’ אֶ ְק ָרא אָ ָ6ה ה’ מַ ?ְ טָ ה נַפְ ִ,י :תהלי קטז ,ד
בְ ֵ
הַ לְ ל אֶ ת ה’ ָל ֹ :ויִ ַ ְ%,חה ָל הָ א7ִ Gי ִ :י גָבַ ר עָ לֵינ חַ ְס ֹו וֶ אֱ מֶ ת ה’ לְ ע ֹולָ הַ לְ ל יָ :Nתהלי קיז ,אMב
ֹתי5 0א זָכְ ר אֶ ת רֹב חֲ סָ דֶ י 0וַ ְַ 8מר עַ ל יָ  ְ%יַ ס= :תהלי קו ,ז
אֲ בוֹתֵ ינ בְ ִמ ְצ ַריִ 5א ִה ְ ִCיל נִ פְ לְ או ֶ
ִָ Cראֵ ל אֶ ת ִמ ְצ ַריִ מֵ ת עַ ל ְCפַ ת הַ  :ָ8שמות יד ,ל
וַ 8ו ַֹ,ע ה’ 8 ַ%וֹ הַ הא אֶ ת י ְִָ Cראֵ ל ִמַ8ד ִמ ְצ ָריִ וַ ְַ 8רא י ְ
ִָ Cראֵ ל  ְ%חָ זְ ָקה עֶ ְִ Cרי ָ,נָה :שופטי ד ,ג
וַ ְִ 8צעֲ ק בְ נֵי י ְִָ Cראֵ ל אֶ ל ה’ ִ י ְ,ַ +ע מֵ אוֹת ֶרכֶב ְ ַ%רזֶל ל ֹו וְ הא לָחַ  3אֶ ת  ְ%נֵי י ְ
יס ָרא :שופטי ה ,כ
ִמ,ָ 2מַ יִ נִלְ חָ מ הַ  ֹוכָבִ י ִמ ְִ 7ס?ו ָֹת נִלְ חֲ מ ִע ִס ְ
דמי נַחַ ל ִקי,וְֹ +ִ 2ד ְרכִ י נַפְ ִ,י עֹז :שופטי ה ,כא
נַחַ ל ִקי,וָֹ ְ: 2רפָ  נַחַ ל ְק ִ
ֹ,יבִ י עֲ ֶק ֶרת הַ ִ ַ%ית אֵ  הַ  ָ%נִ י ְCמֵ חָ ה הַ לְ ל יָ :Nתהלי קיג ,ט
מו ִ
ִ,מַ ע ה’ אֶ ת קוֹלִ י ַ+חֲ ננָי :תהלי קטז ,א
$הַ בְ ִ+י ִ י י ְ
ֵא5הי :תהלי סח ,לב
יֶאֱ ָתי חַ ְ,מַ  ִ6י ִמ ִ6י ִמ ְצ ָריִ ִ +ָ ,רי 3י ָָדיו ל ִ
ירי  ְ%עֶ גְ לֵי עַ ִ7י ִמ ְת ַר ֵFס ַ ְ%ר)ֵ י ָכסֶ = ַA ִ%ר עַ ִ7י ְק ָרבוֹת י ְֶח ָFצ :תהלי סח ,לא
 ְ:עַ ר חַ ַ8ת ָקנֶה עֲ ַדת אַ ִ ִ%
ְיכ ְַר ְסמֶ ָ6ה חֲ זִ יר ִמָ8עַ ר וְ זִ יז ַָ Cדי י ְִרעֶ ָ6ה :תהלי פ ,יד
ֹ,בִ י לִ פְ נֵי ה’ י ְִה ֶיה סַ ְח ָר Nלֶאֱ כֹל לְ ָCבְ עָ ה וְ לִ ְמ ַכ ֶKה עָ ִתיק :ישעיהו כג ,יח
וְ הָ יָה סַ ְח ָר Nוְ אֶ ְת ַנ Nָ6קֹ דֶ  ,לה’ 5א יֵ$צֵ ר וְ 5א יֵחָ סֵ  ִ 2י ַלְ 8
בראשית ג ,טז

: final 2 cupsמשנה ז' I.
)מצוה ; just exploiting use of 4 cups forברכה טעונה כוס  (not necessarily provingברכת המזוa. Cup #3: 2
)נשמת כל חי  – refers toר' יוחנ; 2יהללו – refers to Pרב יהודה( ברכת השיר  andהלל b. Cup #4:
 (pss. 120-136 or 135-136 or just 136); other say ps. 23הלל הגדול i. Including:
) (v1הלל הגדול 1. Explanations: for designation of ps. 136 as
) (vv. 2-11פרנסה 2. Aggadic: excursus about
): contains several key passages (vv. 12-17הלל : Reasons for sayingהלל 3.
) from danger (vv. 18-22ע ישראל  andצדיקי  relating to salvation ofאגדות a) Tangent: Various
) (vv. 23-24הלל  on phrases inדרשות : variousרשב"ל )b
) (vv. 25-28רבי  his son toר' ישמעאל  transmitted byדרשות :ר' יוסי)c
תהלי סח , interpretation ofמשיח  re: nations bringing gifts toאגדה i. including: Extended
)ii. and: Explanation of great wealth of Rome (for scholars and their colleagues
c. Permitted: to drink between cups, except for between 3rd and 4th
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