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בדקו שכל הפריטים והמצרכים שתצטרכו במהלך הסדר זמינים ומוכנים:

השנה החג חל בשבת קודש ולכן יש לבשל, לטחון ולהכין את כל המצרכים מראש, 
לפני כניסת השבת.

הגדה של פסח. מומלץ להכין עבור כל משתתף הגדה משלו. כך יהיה לכולם   •
נח וקל להתמצא במהלך הסדר ולהשתתף בחוויה.

על  המסורתיים  הסדר  מאכלי  לסידור  ייעודיים  בד  מפית  או  טס   – 'קערה'   •
השולחן. אם אין, אפשר להשתמש במגש, צלחת או שקית פשוטים. מספיקה 

'קערה' אחת עבור כל המשפחה.

מצות – כדאי מאד להשתמש במצות שמורות שנאפו בעבודת יד.  •

מרור - חסה נקיה מחרקים או חזרת מגוררת.  •

יין או מיץ ענבים.  •

כוסות או גביעים.  •

|
  

|
בעבר, אנשי המעמד החברתי 
הגבוה היו סועדים בתנוחת 

חצי-שכיבה על מיטות הִסָּבה 
ייעודיות. כדי להמחיש את חווית 
החירות בחג הפסח, אוכלים את 

המצות והיין בהסבה.

איך עושים את ההסבה? 
משעינים את פלג הגוף העליון 

לתנוחת חצי-שכיבה לצד שמאל. 
אפשר להישען על מסעד הכיסא, 
על כרית קטנה או על כל אמצעי 

אחר לתמיכה.

כשמופיע האיור הזה, צריך לאכול 
את המנה או לשתות את הכוס 

בהסבה.

|
  

|
כשמופיע איור השעון, זוהי 

תזכורת לכך שצריך לאכול את 
המנה בתוך שש דקות )לא הזמן 
לסמול-טוק ולעיכובים אחרים(.

|
  

|
כשמופיע האיור הזה, הפסקה 
מיועדת לקריאה או לביצוע 
רק על ידי המנחה. כל השאר 

מקשיבים ומסתכלים.

|
  

|
כשמופיע האיור הזה, צריך למלא 

את הכוס ביין.

|
  

|
כאן שותים את הכוס שמילאנו.

|
  

|
מרימים את הכוס ביד ימין מעט 
לגובה וממשיכים להחזיק אותה.

|
  

|
אל תתביישו לשיר ביחד. זה 

מחמם את האווירה ומקרב את 
הלבבות...

יין. כוסות  ארבע  ושותים  ומרור  מצות  פעמים  כמה  אוכלים  הסדר   במהלך 
כמה זה מנה? - הנה:

 מנת מצה = 15 גרם )רבע מצת מכונה / חצי מצת יד(

 מנת מרור = 17 גרם

 כוס יין = 86 מיליליטר

כדאי להכין מראש מנות מוכנות עבור כל משתתף בסדר:

 מצה = 3 מנות למשתתף )מצה שלמה אחת לפחות(
 מרור = 2 מנות למשתתף

 יין = 4 כוסות למשתתף )בכוסות בגודל סטנדרטי - כמעט בקבוק שלם(

שפת 
הסימנים

מצות, מרור ויין 

אל תחכו לרגע האחרון!

הכינו הכל מערב שבת,

 כך תוכלו לבוא לארוחת החג 

מוכנים ורגועים ולחגוג את הסדר 

כהלכתו.
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כרפס - תפוח אדמה מבושל, בצל חי או סלרי נקי מחרקים. מספיקה חתיכה   •
או פרוסה קטנה לכל משתתף.

מי מלח – פשוט וקל להכנה ביתית. מלאו כוס במים, הוסיפו כפית או שתיים   •
של מלח וערבבו היטב.

חרוסת - מחית תפוחים, אגסים ואגוזים בתוספת יין.  •

ביצה קשה.  •

זרוע – נתח צלוי של שוק בקר או גרון עוף צלויים.  •

נטלה – ספל לנטילת ידיים.  •

שקית ניילון או שקיק בד, לשמירת המצה לאפיקומן.  •

אפשרי: כריות תמיכה לתנוחת ההסבה.  •

מומלץ מאד להצטייד במפיות שולחן פשוטות. נזדקק להן במהלך הסדר.  •

אוכל לארוחת חג – לפי הטעם האישי ומספר המשתתפים. שלבו גם תבשילים   •
יתרום  זה  בעדה שלכם.  או  לפי מה שמקובל במשפחה  ומאכלים מסורתיים 

לתחושת חג מרוממת ונפלאה.

והנשים, אפשר  לכל אחת מהבנות  נרות  שני  - לפחות  וחג  לערב שבת  נרות   •
גם להוסיף. אם יש לכם פמוטים, הדליקו את הנרות בפמוטים, זה מוסיף יופי 
וחגיגיות. את הנרות יש להדליק בכניסת החג ולכל המאוחר עד שקיעת השמש.

מדליקים את נרות השבת והחג

בשעת הדלקת הנרות )משתנה לפי המיקום שלכם( הנשים והבנות מתכבדות   •
בהדלקת נרות השבת והחג.

מדליקות את הנרות, מכסות את העיניים ומברכות:  •

ָּברּוְך ַאָּתה ֲא־ֹדָני ֱא־ֹלֵהינּו ֶמֶלְך העולם ֲאֶׁשר ִקְּדָׁשנּו ְּבִמְצֹוָתיו ְוִצָּונּו ְלַהְדִליק 

ֵנר ֶׁשל ַׁשָּבת ְוֶׁשל יֹום טֹוב:

ָּברּוְך ַאָּתה ֲא־ֹדָני ֱא־ֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ֶׁשֶהֱחָינּו ְוִקְּיָמנּו ְוִהִּגיָענּו ִלְזַמן ַהֶּזה:

עורכים את השולחן ומתחילים

פורסים על השולחן מפה ועורכים אותו בצורה מכובדת וחגיגית. בינתיים לא   •
מגישים את האוכל לשולחן, נגיע לזה בהמשך.

במרכז השולחן )ליד מנחה הסדר( מניחים את ה'קערה', ומסדרים אותה:  •

בבסיס הקערה יש שלושה תאים. בכל תא מניחים מצה שלמה אחת )אם אין   
תאים, אפשר להניח את המצות ולפרוס ביניהן מפיות(.

על פני הקערה מניחים את מאכלי הסדר   
המאכלים  שמות  )את  הבא  האיור  לפי 

תזהו לפי התפריט שציינו קודם(:

ראש  )רצוי  מהמשתתפים  אחד  בוחרים   •
הוא  הסדר.  כמנחה  שישמש  המשפחה( 
יסביר לכל המשתתפים מה צריך לעשות 
ההגדה  קטעי  את  בקול  יקרא  שלב,  בכל 

ויוביל אתכם בערב מסורת נפלא ומרגש.

ביצהזרוע

* מרור

סת
כרפסחרו

* מרור

* על הקערה מניחים 

שתי מנות של מרור. 

בהמשך הסדר נראה מתי 

אוכלים כל אחת.
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פעולות  מרצף  מורכב  הסדר 
ארוך ומפורט. כדי לא להתבלבל, 
פעולה  בתוכנית  אותו  לנו  ערכו 
סימנים  אפילו  ויש  מסודרת, 

בחרוזים שקל לזכור:

סימנים
שקל לזכור

 את הסדר נערוך
לפי הסימנים.

נתחיל!

ַקֵּדׁש / ּוְרַחץ 

ַּכְרַּפס / ַיַחץ

ַמִּגיד / ָרְחָצה

מֹוִציא / ַמָּצה

ָמרֹור / ּכֹוֵרְך 

ֻׁשְלָחן עֹוֵרְך 

ָצפּון / ֵּבַרְך

ַהֵּלל / ִנְרָצה

 קדש

פותחים את הלילה בקידוש.

  
|
 

קוראים את הברכה:

יֹום ַהִּׁשִּׁשי. ַוְיֻכּלּו ַהָּׁשַמִים ְוָהָאֶרץ ְוָכל ְצָבָאם: ַוְיַכל ֱא־ֹלִהים ַּבּיום ַהְּׁשִביִעי 

ָעָׂשה:  ֲאֶׁשר  ְמַלאְכּתֹו  ִמָּכל  ַהְּׁשִביִעי  ַּבּיום  ַוִּיְׁשֹּבת  ָעָׂשה.  ֲאֶׁשר  ְמַלאְכּתֹו 

ַוְיַקֵּדׁש ֹאתֹו, ִּכי בו ָׁשַבת ִמָּכל ְמַלאְכּתֹו  ַוְיָבֶרְך ֱא־ֹלִהים ֶאת יֹום ַהְּׁשִביִעי 

ֲאֶׁשר ָּבָרא ֱאלִהים ַלֲעׂשות:

ַסְבִרי ָמָרָנן

ָּברּוְך ַאָּתה ֲא־ֹדָני ֱא־ֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ּבֹוֵרא ְּפִרי ַהָּגֶפן:

ָּברּוְך ַאָּתה ֲא־ֹדָני ֱא־ֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ֲאֶׁשר ָּבַחר ָּבנּו ִמָּכל ָעם, ְורֹוְמָמנּו 

ְּבַאֲהָבה ַׁשֱּבתֹות  ֲא־ֹדָני ֱא־ֹלֵהינּו  ָלנּו  ַוִּתֶּתן  ְּבִמְצֹוָתיו,  ְוִקְּדָׁשנּו  ִמָּכל ָלׁשֹון 

ַהֶזה  ַהַשָּׁבת  יֹום  ֶאת  ְלָׂשׂשֹון,  ּוְזַמִּנים  ַחִּגים  ְלִׂשְמָחה,  ּומֹוֲעִדים  ִלְמנּוָחה 

ֵחרּוֵתנּו  ְזַמן  ַהֶּזה  ֹקֶדׁש  ִמְקָרא  טֹוב  יֹום  ְוֶאת  ַהֶּזה,  ַהַּמּצֹות  ַחג  יֹום  ְוֶאת 

ִקַּדְׁשָּת  ְואֹוָתנּו  ָבַחְרָּת  ָבנּו  ִּכי  ִמְצָרִים,  ִליִציַאת  ֵזֶכר  ֹקֶדׁש  ִמְקָרא  ְּבַאֲהָבה 

ּוְבָׂשׂשֹון  ְּבִׂשְמָחה  ּוְבָרצֹון  ְַּאֲהָבה  ָקְדֶׁשָך  ּומֹוֲעֵדי  ְוַׁשָּבת  ָהַעִּמים,  ִמָּכל 

ִהְנַחְלָּתנּו: ָּברּוְך ַאָּתה ֲא־ֹדָני ְמַקֵּדׁש ַהַשָּׁבת ְוִיְׂשָרֵאל ְוַהְּזַמִּנים:
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 מברכים ברכה חגיגית על החג

)חוץ ממי שבירכו כבר בהדלקת הנרות(:

ָּברּוְך ַאָּתה ֲא־ֹדָני ֱא־ֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ֶׁשֶהֱחָינּו ְוִקְּיָמנּו ְוִהִּגיָענּו ִלְזַמן ַהֶּזה::

  
|
 

 ורחץ

בצורה  לארוחה  הידיים  את  ורוחצים  במים  הנטלה  את  ממלאים 

המסורתית: ממלאים את הנטלה במים, שופכים מים שלוש פעמים 

על יד ימין, אחר כך שלוש פעמים על יד שמאל, ומנגבים את הידיים 

היטב.

 כרפס

טובלים את הכרפס במי מלח, ומברכים:

ָּברּוְך ַאָּתה ֲא־ֹדָני ֱא־ֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ּבֹוֵרא ְּפִרי ָהֲאָדָמה:

אוכלים מהכרפס, ביס קטן ולא יותר.

 יחץ 

שוברים את המצה האמצעית מתוך הקערה לשני חלקים, ואת החלק 

הגדול מבין השניים מוציאים מהקערה ושומרים בשקית )זכרו איפה 

אתם מניחים את המצה, כי אוכלים אותה בסוף הסדר(.

 מגיד

הזה:  הלילה  של  המרכזית  המצווה  בעצם  זו  ההגדה.  את  קוראים 

הסיפורים  המשפחה.  ולבני  לילדים  מצרים  יציאת  אירועי  סיפור 

שנספר סביב השולחן יעצבו את זהותם של הילדים, וזו ההזדמנות 

ולמורשת  המופלאה  להיסטוריה  היהודי,  לסיפור  אותם  לחבר 

ערכו  לפסח(,  )כשרים  ממתקים  לילדים  חלקו  עמנו.  של  העתיקה 

הפעלות ומשחקים ושתפו אותם בקריאה ובשירה – הכול כדי לגרות 

את הסקרנות שלהם ולהכניס גם אותם לחוויה המעצימה.
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ַעְנָיא ִּדי ֲאָכלּו ַאְבָהָתָנא ְּבַאְרָעא ְדִמְצָרִים  ַלְחָמא  ֵהא 
ַהַּׁשָּתא  ְוִיְפָסח.  ֵייֵתי  ִּדְצִריְך  ֹּכל  ְוֵייכֹול.  ֵייֵתי  ִּדְכִפין  ֹּכל 

ַעְבִּדין  ַהַּׁשָּתא  ְדִיְׂשָרֵאל.  ְּבַאְרָעא  ַהָּבָאה  ְלָׁשָנה  ָהָכא. 

ְלָׁשָנה ַהָּבָאה ְּבֵני חֹוִרין:

הרֵעב,  כל  מצרים.  בארץ  אבותינו  שאכלו  העוני  לחם  זה  בעברית: 

יבוא ויאכל; כל הצריך, יבוא ויעשה את סדר הפסח. השנה כאן, לשנה 

הבאה בארץ ישראל. השנה עבדים, לשנה הבאה בני חורין.

הילדים שרים "מה נשתנה", ואחריהם גם המבוגרים:

ה ַהַּלְיָלה ַהֶּזה ִמָּכל ַהֵּלילֹות.  ּנָ ּתַ ׁשְ ַמה ּנִ
 ֶׁשְּבָכל ַהֵּלילֹות ֵאין ָאנּו ַמְטִּביִלין ֲאִפילּו ַּפַעם ֶאָחת

ַהַּלְיָלה ַהֶּזה ְׁשֵּתי ְפָעִמים:

 ֶׁשְּבָכל ַהֵּלילֹות ָאנּו אֹוְכִלין ָחֵמץ אֹו ַמָּצה

ַהַּלְיָלה ַהֶּזה ֻּכּלֹו ַמָּצה:

 ֶׁשְּבָכל ַהֵּלילֹות ָאנּו אֹוְכִלין ְׁשָאר ְיָרקֹות

ַהַּלְיָלה ַהֶּזה ָמרֹור:

 ֶׁשְּבָכל ַהֵּלילֹות ָאנּו אֹוְכִלין ֵּבין יֹוְׁשִבין ּוֵבין ְמֻסִּבין

ַהַּלְיָלה ַהֶּזה ֻּכָּלנּו ְמֻסִּבין:

ממשיכים לקרוא את ההגדה.

על  ועוד  עוד  לספר  והחובה  בקצרה,  ממש  מצרים  יציאת  סיפור 

הניסים ושרשרת האירועים:

ֲעָבִדים ָהִיינּו ְלַפְרֹעה ְּבִמְצָרִים ַוּיֹוִציֵאנּו ֲא־ֹדָני ֱא־ֹלֵהינּו ִמָּׁשם ְּבָיד ֲחָזָקה 
ִמִּמְצַרִים  ֲאבֹוֵתינּו  ָּברּוְך הּוא ֶאת  ַהָּקדֹוׁש  ְוִאּלּו ֹלא הֹוִציא  ְנטּוָיה.  ּוִבְזֹרַע 

ֲהֵרי ָאנּו ּוָבֵנינּו ּוְבֵני ָבֵנינּו ְמֻׁשְעָּבִדים ָהִיינּו ְלַפְרֹעה ְּבִמְצָרִים. ַוֲאִפילּו ֻּכָּלנּו 

ֲחָכִמים ֻּכָּלנּו ְנבֹוִנים ֻּכָּלנּו יֹוְדִעים ֶאת ַהּתֹוָרה ִמְצָוה ָעֵלינּו ְלַסֵּפר ִּביִציַאת 

ִמְצָרִים. ְוָכל ַהַּמְרֶּבה ְלַסֵּפר ִּביִציַאת ִמְצַרִים ֲהֵרי ֶזה ְמֻׁשָּבח:

ַמֲעֶׂשה ְּבַרִּבי ֱאִליֶעֶזר ְוַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע ְוַרִּבי ֶאְלָעָזר ֶּבן ֲעַזְרָיה ְוַרִּבי ֲעִקיָבא ְוַרִּבי 

ַטְרפֹון ֶׁשָהיּו ְמֻסִּבים ִּבְבֵני ְבַרק. ְוָהיּו ְמַסְּפִרים ִּביִציַאת ִמְצַרִים ָּכל אֹותֹו 

ַהַּלְיָלה ַעד ֶׁשָּבאּו ַתְלִמיֵדיֶהם ְוָאְמרּו ָלֶהם ַרּבֹוֵתינּו ִהִּגיַע ְזַמן ְקִריַאת ְׁשַמע 

ֶׁשל ַׁשֲחִרית:

ָאַמר ַרִּבי ֶאְלָעָזר ֶּבן ֲעַזְרָיה ֲהֵרי ֲאִני ְּכֶבן ִׁשְבִעים ָׁשָנה ְוֹלא ָזִכיִתי ֶׁשֵּתָאַמר 

ְיִציַאת ִמְצַרִים ַּבֵּלילֹות ַעד ֶׁשְּדָרָׁשּה ֶּבן זֹוָמא. ֶׁשֶּנֱאַמר ְלַמַען ִּתְזֹּכר ֶאת יֹום 

ֵצאְתָך ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ֹּכל ְיֵמי ַחֶּייָך. ְיֵמי ַחֶּייָך ַהָּיִמים. ֹּכל ְיֵמי ַחֶּייָך ְלָהִביא 

ְלָהִביא  ַחֶּייָך  ְיֵמי  ֹּכל  ַהֶּזה,  ָהעֹוָלם  ַחֶּייָך  ְיֵמי  אֹוְמִרים  ַוֲחָכִמים  ַהֵּלילֹות. 

ִלימֹות ַהָּמִׁשיַח:

חובה על האב להתאים את הסיפור לאופי ולכישורים של הילדים:

ָּברּוְך ַהָּמקֹום. ָּברּוְך הּוא. ָּברּוְך ֶׁשָּנַתן ּתֹוָרה ְלַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל. ָּברּוְך הּוא.

ָעה ָבִנים ִּדְּבָרה תֹוָרה. ֶאָחד ָחָכם. ְוֶאָחד ָרָׁשע. ְוֶאָחד ָּתם.  ֶנֶגד ַאְרּבָ ּכְ
ְוֶאָחד ֶׁשֵאינֹו יֹוֵדַע ִלְׁשאֹול:
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ֲא־ֹדָני ִצָּוה  ֲאֶׁשר  ְוַהִּמְׁשָּפִטים  ְוַהֻחִּקים  ָהֵעֹדת  ָמה  אֹוֵמר  הּוא  ַמה   ָחָכם 

ַאַחר  ַמְפִטיִרין  ֵאין  ַהֶּפַסח  ְּכִהְלכֹות  לֹו  ֱאמֹור  ַאָּתה  ְוַאף  ֶאְתֶכם  ֱא־ֹלֵהינּו 

ַהֶּפַסח ֲאִפיקֹוָמן:

ָרָׁשע ַמה הּוא אֹוֵמר ָמה ָהֲעבֹוָדה ַהֹּזאת ָלֶכם. ָלֶכם ְוֹלא לֹו. ּוְלִפי ֶׁשהֹוִציא 

לֹו,  ֶוֱאֹמר  ִׁשָּניו  ֶאת  ַהְקֵהה  ַאָּתה  ְוַאף  ְּבִעָּקר.  ָּכַפר  ַהְּכָלל  ִמן  ַעְצמֹו  ֶאת 

ַּבֲעבּור ֶזה ָעָׂשה ֲא־ֹדָני ִלי ְּבֵצאִתי ִמִּמְצָרִים. ִלי ְוֹלא לֹו, ִאּלּו ָהָיה ָׁשם ֹלא 

ָהָיה ִנְגָאל: 

ֲא־ֹדָני  הֹוִציָאנּו  ָיד  ְּבֹחֶזק  ֵאָליו  ְוָאַמְרָּת  ֹּזאת.  ַמה  אֹוֵמר,  הּוא  ַמה  ָּתם 

ִמִּמְצַרִים ִמֵּבית ֲעָבִדים: 

ְוֶׁשֵאינֹו יֹוֵדַע ִלְׁשאֹול ַאְּת ְּפַתח לֹו ֶׁשֶּנֱאַמר ְוִהַּגְדָּת ְלִבְנָך ַּבּיֹום ַההּוא ֵלאֹמר 

ַּבֲעבּור ֶזה ָעָׂשה ֲא־ֹדָני ִלי ְּבֵצאִתי ִמִּמְצָרִים: 

ִמְּבעֹוד  ָיכֹול  ַּבּיֹום ַההּוא  ִאי  ַּבּיֹום ַההּוא  ָיכֹול ֵמֹראׁש ֹחֶדׁש ַּתְלמּוד לֹוַמר 

ֶׁשֵּיׁש  ְּבָׁשָעה  ֶאָּלא  ָאַמְרִּתי  ֹלא  ֶזה,  ַּבֲעבּור  ֶזה.  ַּבֲעבּור  לֹוַמר  ַּתְלמּוד  יֹום 

ַמָּצה ּוָמרֹור ֻמָּנִחים ְלָפֶניָך:

תולדות עם ישראל, הירידה למצרים וההבטחה האלוקית לגאולה:

ִמְּתִחָּלה עֹוְבֵדי ֲעבֹוָדה ָזָרה ָהיּו ֲאבֹוֵתינּו ְוַעְכָׁשו ֵקְרָבנּו ַהָּמקֹום ַלֲעֹבָדתֹו. 

ֶׁשֶּנֱאַמר ַוֹּיאֶמר ְיהֹוֻׁשַע ֶאל ָּכל ָהָעם ֹּכה ָאַמר ֲא־ֹדָני ֱא־ֹלֵהי ִיְׂשָרֵאל ְּבֵעֶבר 

ַהָּנָהר ָיְׁשבּו ֲאבֹוֵתיֶכם ֵמעֹוָלם ֶּתַרח ֲאִבי ַאְבָרָהם ַוֲאִבי ָנחֹור ַוַּיַעְבדּו ֱאֹלִהים 

ֲאֵחִרים:

ְּכָנַען  ֶאֶרץ  ְּבָכל  ָואֹוֵלְך אֹותֹו  ַהָּנָהר  ֵמֵעֶבר  ַאְבָרָהם  ֲאִביֶכם ֶאת  ָוֶאַּקח ֶאת 

ֵעָׂשו  ְוֶאת  ַיֲעֹקב  ֶאת  ְלִיְצָחק  ָוֶאֵּתן  ִיְצָחק:  ֶאת  לֹו  ָוֶאֶּתן  ַזְרעֹו  ֶאת  ָוַאְרֶּבה 

ָוֶאֵּתן ְלֵעָׂשו ֶאת ַהר ֵׂשִעיר ָלֶרֶׁשת אֹותֹו ְוַיֲעֹקב ּוָבָניו ָיְרדּו ִמְצָרִים: 

ָּברּוְך ׁשֹוֵמר ַהְבָטָחתֹו ְלִיְׂשָרֵאל. ָּברּוְך הּוא, ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ִחֵּׁשב ֶאת 

ֶׁשֶּנֱאַמר  ַהְּבָתִרים.  ֵּבין  ִּבְבִרית  ָאִבינּו  ְלַאְבָרָהם  ֶׁשָאַמר  ְּכָמה  ַלֲעׂשֹות  ַהֵּקץ 

ַוּיֹאֶמר ְלַאְבָרם ָידַֹע ֵּתַדע ִּכי ֵגר ִיְהֶיה ַזְרֲעָך ְּבֶאֶרץ ֹלא ָלֶהם ַוֲעָבדּום ְוִעּנּו אָֹתם 

ַאְרַּבע ֵמאֹות ָׁשָנה: ְוַגם ֶאת ַהּגֹוי ֲאֶׁשר ַיֲעבֹדּו ָּדן ָאנִֹכי ְוַאֲחֵרי ֵכן ֵיְצאּו ִּבְרכּוׁש 

ָּגדֹול:

ְלַכּלֹוֵתנּו  ָעֵלינּו  ָעַמד  ִּבְלַבד  ֶאָחד  ֶׁשֹלא  ְוָלנּו  ַלֲאבֹוֵתינּו  ָעְמָדה  ׁשֶ ְוִהיא 
ֶאָּלא ֶׁשְּבָכל ּדֹור ָודֹור עֹוְמִדים ָעֵלינּו ְלַכּלֹוֵתנּו. ְוַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ַמִּציֵלנּו 

ִמָּיָדם:

מצטטים פסוקים מהתורה המתארים את העבדות במצרים, המכות 

שהקדוש ברוך הוא היכה בהן את המצרים ורגעי השיא של השחרור 

ממצרים, ומפרשים אותם לפי דברי חז"ל:

ָגַזר  ֶׁשַּפְרֹעה ֹלא  ָאִבינּו.  ְלַיֲעֹקב  ַלֲעׂשֹות  ָהֲאַרִּמי  ָלָבן  ִּבֵּקׁש  ַמה  ּוְלַמד  ֵצא 

ֶאָּלא ַעל ַהְּזָכִרים ְוָלָבן ִּבֵּקׁש ַלֲעקֹור ֶאת ַהֹּכל. ֶׁשֶּנֱאַמר ֲאַרִּמי ֹאֵבד ָאִבי ַוֵּיֶרד 

ִמְצַרְיָמה ַוָּיָגר ָׁשם ִּבְמֵתי ְמָעט ַוְיִהי ָׁשם ְלגֹוי ָּגדֹול ָעצּום ָוָרב: 

ָאִבינּו  ַיֲעקֹב  ָיַרד  ַוָּיָגר ָׁשם ְמַלֵּמד ֶׁשֹּלא  ִּפי ַהִּדּבּור.  ַוֵּיֶרד ִמְצַרְיָמה ָאנּוס ַעל 

ְלִהְׁשַּתֵּקַע ְּבִמְצַרִים ֶאָּלא ָלגּור ָׁשם. ֶׁשֶּנֱאַמר ַוּיֹאְמרּו ֶאל ַּפְרעֹה ָלגּור ָּבָאֶרץ 

ְוַעָּתה  ְּכָנַען  ְּבֶאֶרץ  ָהָרָעב  ָכֵבד  ִּכי  ַלֲעָבֶדיָך  ֲאֶׁשר  ַלּצֹאן  ִמְרֶעה  ֵאין  ִּכי  ָּבאנּו 

ֵיְׁשבּו ָנא ֲעָבֶדיָך ְּבֶאֶרץ ּגֶֹׁשן: ִּבְמֵתי ְמָעט ְּכָמה ֶׁשֶּנֱאַמר ְּבִׁשְבִעים ֶנֶפׁש ָיְרדּו 

ַוְיִהי  ָלרֹב:  ַהָּׁשַמִים  ְּככֹוְכֵבי  ֱאֹלֶהיָך  ֲא־דָֹני  ָׂשְמָך  ְוַעָּתה  ִמְצָרְיָמה  ֲאבֶֹתיָך 

ָּגדֹול ָעצּום ְּכָמה ֶׁשֶּנֱאַמר ּוְבֵני  ְמַלֵּמד ֶׁשָהיּו ִיְׂשָרֵאל ְמֻצָּיִנים ָׁשם:  ָׁשם ְלגֹוי 

ָוָרב  אָֹתם:  ָהָאֶרץ  ַוִּתָּמֵלא  ְמאֹד  ִּבְמאֹד  ַוַּיַעְצמּו  ַוִּיְרּבּו  ַוִּיְׁשְרצּו  ָּפרּו  ִיְׂשָרֵאל 

ְּכָמה ֶׁשֶּנֱאַמר ָוֶאֱעבֹר ָעַלִיְך ָוֶאְרֵאְך ִמְתּבֹוֶסֶסת ְּבָדָמִיְך ָואַֹמר ָלְך ְּבָדַמִיְך ֲחִיי 

ַוָּתבֹוִאי  ַוִּתְגְּדִלי  ַוִּתְרִּבי  ְנַתִּתיְך  ַהָּׂשֶדה  ְּכֶצַמח  ְרָבָבה  ֲחִיי:  ְּבָדַמִיְך  ָלְך  ָואַֹמר 

ַּבֲעִדי ֲעָדִיים ָׁשַדִים ָנכֹנּו ּוְׂשָעֵרְך ִצֵּמַח ְוַאְּת ֵערֹם ְוֶעְרָיה: 
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ַוָּיֵרעּו ֹאָתנּו ַהִּמְצִרים ַוְיַעּנּונּו ַוִּיְּתנּו ָעֵלינּו ֲעֹבָדה ָקָׁשה:

ִּכי  ְוָהָיה  ִיְרֶּבה  ֶּפן  לֹו  ִנְתַחְּכָמה  ָהָבה  ֶׁשֶּנֱאַמר  ְּכָמה  ַהִּמְצִרים  ֹאָתנּו  ַוָּיֵרעּו 

ִתְקֶראָנה ִמְלָחָמה ְונֹוַסף ַּגם הּוא ַעל ֹׂשְנֵאינּו ְוִנְלַחם ָּבנּו ְוָעָלה ִמן ָהָאֶרץ: 

ַוְיַעּנּונּו ְּכָמה ֶׁשֶּנֱאַמר ַוָּיִׂשימּו ָעָליו ָׂשֵרי ִמִּסים ְלַמַען ַעֹּנתֹו ְּבִסְבֹלָתם ַוִּיֶבן 

ֲעֹבָדה ָקָׁשה  ָעֵלינּו  ַוִּיְּתנּו  ַרַעְמֵסס:  ְוֶאת  ִּפיֹתם  ֶאת  ְלַפְרֹעה  ִמְסְּכנֹות  ָעֵרי 

ַחֵּייֶהם  ֶאת  ַוְיָמֲררּו  ְּבָפֶרְך:  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֶאת  ִמְצַרִים  ַוַּיֲעִבדּו  ֶׁשֶּנֱאַמר  ְּכָמה 

ֲעֹבָדָתם ֲאֶׁשר  ָּכל  ַּבָּׂשֶדה ֵאת  ֲעֹבָדה  ּוְבָכל  ּוִבְלֵבִנים  ְּבֹחֶמר  ַּבֲעֹבָדה ָקָׁשה 

ָעְבדּו ָבֶהם ְּבָפֶרְך: 

ַוִּנְצַעק ֶאל ֲא־ֹדָני ֱא־ֹלֵהי ֲאֹבֵתינּו ַוִּיְׁשַמע ֲא־ֹדָני ֶאת ֹקֵלנּו ַוַּיְרא ֶאת ָעְנֵינּו ְוֶאת 

ֲעָמֵלנּו ְוֶאת ַלֲחֵצנּו:

ָהֵהם  ָהַרִּבים  ַבָּיִמים  ַוְיִהי  ֶׁשֶּנֱאַמר  ְּכָמה  ֲאֹבֵתינּו  ֱא־ֹלֵהי  ֲא־ֹדָני  ֶאל  ַוִּנְצַעק 

ַוַּתַעל ַׁשְוָעָתם  ַוִּיְזָעקּו  ִיְׂשָרֵאל ִמן ָהֲעֹבָדה  ְבֵני  ַוֵּיָאְנחּו  ַוָּיָמת ֶמֶלְך ִמְצַרִים 

ַוִּיְׁשַמע  ֶׁשֶּנֱאַמר  ְּכָמה  ֲא־ֹדָני ֶאת קֹוֵלנּו  ַוִּיְׁשַמע  ָהֲעֹבָדה:  ִמן  ָהֱאֹלִהים  ֶאל 

ֱאֹלִהים ֶאת ַנֲאָקָתם ַוִּיְזֹּכר ֱאֹלִהים ֶאת ְּבִריתֹו ֶאת ַאְבָרָהם ֶאת ִיְצָחק ְוֶאת 

ַיֲעֹקב: ַוַּיְרא ֶאת ָעְנֵינּו זֹו ְּפִריׁשּות ֶּדֶרְך ֶאֶרץ ְּכָמה ֶׁשֶּנֱאַמר ַוַּיְרא ֱאֹלִהים ֶאת 

ַהֵּבן  ָּכל  ֶׁשֶּנֱאַמר  ְּכָמה  ַהָּבִנים  ֵאּלּו  ֲעָמֵלנּו  ְוֶאת  ֱאֹלִהים:  ַוֵּיַדע  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני 

ְּכָמה  ַהְּדַחק  ֶזה  ַלֲחֵצנּו  ְוֶאת  ְּתַחּיּון:  ַהַּבת  ְוָכל  ַּתְׁשִליכּוהּו  ַהְיֹאָרה  ַהִּיּלֹוד 

ֶׁשֶּנֱאַמר ְוַגם ָרִאיִתי ֶאת ַהַּלַחץ ֲאֶׁשר ִמְצַרִים לֹוֲחִצים ֹאָתם: 

ּוְבֹאֹתת  ָּגדֹול  ּוְבֹמָרא  ְנטּוָיה  ּוִבְזרֹוַע  ֲחָזָקה  ְּבָיד  ִמִּמְצַרִים  ֲא־ֹדָני  ַוּיֹוִציֵאנּו 

ּוְבֹמְפִתים:

ְיֵדי  ַעל  ְוֹלא  ָׂשָרף  ְיֵדי  ַעל  ְוֹלא  ַמְלָאְך  ְיֵדי  ַעל  ִמִּמְצַרִים ֹלא  ֲא־ֹדָני  ַוּיֹוִציֵאנּו 

ְבֶאֶרץ  ְוָעַבְרִּתי  ֶׁשֶּנֱאַמר  ּוְבַעְצמֹו.  ִּבְכבֹודֹו  הּוא  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  ֶאָּלא  ָׁשִליַח 

ִמְצַרִים ַּבַּלְיָלה ַהֶּזה ְוִהֵּכיִתי ָכל ְּבכֹור ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים ֵמָאָדם ְוַעד ְּבֵהָמה ּוְבָכל 

ֱא־ֹלֵהי ִמְצַרִים ֶאֱעֶׂשה ְׁשָפִטים ֲאִני ֲא־ֹדָני: ְוָעַבְרִּתי ְבֶאֶרץ ִמְצַרִים ֲאִני ְוֹלא 

ַמְלָאְך. ְוִהֵּכיִתי ָכל ְּבכֹור ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים ֲאִני ְוֹלא ָׂשָרף. ּוְבָכל ֱא־ֹלֵהי ִמְצַרִים 

ֶאֱעֶׂשה ְׁשָפִטים ֲאִני ְוֹלא ַהָּׁשִליַח. ֲאִני ֲא־ֹדָני. ֲאִני הּוא ְוֹלא ַאֵחר:

ְּבָיד ֲחָזָקה ֶזה ַהֶּדֶבר ְּכָמה ֶׁשֶּנֱאַמר ִהֵּנה ַיד ֲא־ֹדָני הֹוָיה ְּבִמְקְנָך ֲאֶׁשר ַּבָּׂשֶדה 

ַּבּסּוִסים ַּבֲחֹמִרים ַּבְּגַמִּלים ַּבָּבָקר ּוַבֹּצאן ֶּדֶבר ָּכֵבד ְמֹאד: ּוִבְזֹרַע ְנטּוָיה זֹו 

ַהֶחֶרב ְּכָמה ֶׁשֶּנֱאַמר ְוַחְרּבֹו ְׁשלּוָפה ְּבָידֹו ְנטּוָיה ַעל ְירּוָׁשָלִים. ּוְבֹמָרא ָּגֹדל 

ֶזה ִּגּלּוי ְׁשִכיָנה ְּכָמה ֶׁשֶּנֱאַמר אֹו ֲהִנָּסה ֱאֹלִהים ָלֹבא ָלַקַחת לֹו גֹוי ִמֶּקֶרב ּגֹוי 

ְּבַמֹּסת ְּבֹאֹתת ּוְבמֹוְפִתים ּוְבִמְלָחָמה ּוְבָיד ֲחָזָקה ּוִבְזֹרַע ְנטּוָיה ּוְבמֹוָרִאים 

ְּגדֹוִלים ְּכֹכל ֲאֶׁשר ָעָׂשה ָלֶכם ֲא־ֹדָני ֱא־ֹלֵהיֶכם ְּבִמְצַרִים ְלֵעיֶניָך: ּוְבֹאתֹות 

ֶזה ַהַּמֶּטה ְּכָמה ֶׁשֶּנֱאַמר ְוֶאת ַהַּמֶּטה ַהֶּזה ִּתַּקח ְּבָיֶדָך ֲאֶׁשר ַּתֲעֶׂשה ּבֹו ֶאת 

ָהֹאֹתת: ּוְבמֹוְפִתים ֶזה ַהָּדם ְּכָמה ֶׁשֶּנֱאַמר ְוָנַתִּתי ֹמְפִתים ַּבָּׁשַמִים ּוָבָאֶרץ:

תוך כדי קריאת הפסוק, שופכים מעט יין מהכוס לתוך קערה/צלחת סדוקה:

  ָּדם  ָוֵאׁש  ְוִתְמרֹות ָעָׁשן:

ָּדָבר ַאֵחר ְּבָיד ֲחָזָקה ְׁשַּתִים. ּוִבְזרֹוַע ְנטּוָיה ְׁשַּתִים. ּוְבמֹוָרא ָּגדֹול ְׁשַּתִים. 

ּוְבֹאתֹות ְׁשַּתִים. ּוְבֹמְפִתים ְׁשַּתִים:

ְוֵאּלּו  ְּבִמְצַרִים.  ַהִּמְצִרים  ַעל  ָּברּוְך הּוא  ַהָּקדֹוׁש  ֶׁשֵהִביא  ֶעֶׂשר ַמּכֹות  ֵאּלּו 

ֵהן:

גם כאן, תוך כדי קריאת עשר המכות, שופכים מעט מהיין:

 ָּדם.  ְצַפְרֵּדַע.  ִּכִּנים.  ָערֹוב.  ֶּדֶבר.

 ְׁשִחין.  ָּבָרד.  ַאְרֶּבה.  ֹחֶׁשְך. 

  ַמַּכת ְּבכֹורֹות:
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ַרִּבי ְיהּוָדה ָהָיה נֹוֵתן ָּבֶהם ִסָּמִנים )ראשי תיבות(:

ושוב שופכים טיפה:

  ְּדַצ"ְך.  ֲעַד"ׁש.  ְּבַאַח"ב:

שחטפו  המכות  על  לספר  וממשיכים  הכוס,  את  בחזרה  ממלאים 

המצרים:

ֶעֶׂשר  ְּבִמְצַרִים  ַהִּמְצִרים  ֶׁשָּלקּו  אֹוֵמר  ַאָּתה  ִמַּנִין  אֹוֵמר  ַהְּגִליִלי  יֹוֵסי  ַרִּבי 

ַוֹּיאְמרּו  אֹוֵמר  הּוא  ַמה  ְּבִמְצַרִים  ַמּכֹות.  ֲחִמִּׁשים  ָלקּו  ַהָּים  ְוַעל  ַמּכֹות 

ַוַּיְרא  ַהָּים ַמה הּוא אֹוֵמר  ְוַעל  ִהיא.  ֶאְצַּבע ֱאֹלִהים  ַּפְרֹעה  ֶאל  ַהַחְרֻטִּמים 

ֶאת ָהָעם  ַוִּייְראּו  ְּבִמְצַרִים  ֲא־ֹדָני  ָעָׂשה  ֲאֶׁשר  ַהְּגדֹוָלה  ַהָּיד  ֶאת   ִיְׂשָרֵאל 

ֲא־ֹדָני ַוַּיֲאִמינּו ַּביֹהָוה ּוְבֹמֶׁשה ַעְבּדֹו: ַּכָּמה ָלקּו ְבֶאְצַּבע ֶעֶׂשר ַמּכֹות. ֱאמֹור 

ֵמַעָּתה ְּבִמְצַרִים ָלקּו ֶעֶׂשר ַמּכֹות. ְוַעל ַהָּים ָלקּו ֲחִמִּׁשים ַמּכֹות: 

ַעל  ָּברּוְך הּוא  ַהָּקדֹוׁש  ֶׁשֵהִביא  ּוַמָּכה  ַמָּכה  ֶׁשָּכל  ִמַּנִין  ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר  ַרִּבי 

ַאּפֹו  ֲחרֹון  ָּבם  ְיַׁשַּלח  ֶׁשֶּנֱאַמר  ַמּכֹות  ַאְרַּבע  ֶׁשל  ָהְיָתה  ְּבִמְצַרִים  ַהִּמְצִרים 

ֶעְבָרה ָוַזַעם ְוָצָרה ִמְׁשַלַחת ַמְלֲאֵכי ָרִעים: ֶעְבָרה ַאַחת. ָוַזַעם ְׁשַּתִים. ְוָצָרה 

ָׁשֹלׁש. ִמְׁשַלַחת ַמְלֲאֵכי ָרִעים ַאְרַּבע. ֱאמֹור ֵמַעָּתה ְּבִמְצַרִים ָלקּו ַאְרָּבִעים 

ִים ַמּכֹות: ַמּכֹות. ְוַעל ַהָּים ָלקּו ָמאתִַ

ַעל  הּוא  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  ֶׁשֵהִביא  ּוַמָּכה  ַמָּכה  ֶׁשָּכל  ִמַּנִין  אֹוֵמר  ֲעִקיָבא  ַרִּבי 

ַאּפֹו  ֲחרֹון  ָּבם  ְיַׁשַּלח  ֶׁשֶּנֱאַמר  ַמּכֹות.  ָחֵמׁש  ֶׁשל  ָהְיָתה  ְּבִמְצַרִים  ַהִּמְצִרים 

ֶעְבָרה ְׁשַּתִים.  ֲחרֹון ַאּפֹו ַאַחת.  ְוָצָרה ִמְׁשַלַחת ַמְלֲאֵכי ָרִעים.  ָוַזַעם  ֶעְבָרה 

ֵמַעָּתה  ֱאמֹור  ָחֵמׁש.  ָרִעים  ַמְלֲאֵכי  ִמְׁשַלַחת  ַאְרַּבע.  ְוָצָרה  ָׁשֹלׁש.  ָוַזַעם 

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

ֶׁשהֹוִציָאנּו  ָעֵלינּו.  ַלָּמקֹום  ּוְמֻכֶּפֶלת  ְכפּוָלה  טֹוָבה  ְוַכָּמה  ַּכָּמה  ַאַחת  ַעל 

ְּבכֹוֵריֶהם.  ֶאת  ְוָהַרג  ֵבאֹלֵהיֶהם.  ְוָעָׂשה  ְׁשָפִטים.  ָבֶהם  ְוָעָׂשה  ִמִּמְצָרִים. 

ְוָנַתן ָלנּו ֶאת ָממֹוָנם. ְוָקַרע ָלנּו ֶאת ַהָּים. ְוֶהֱעִביָרנּו ְבתֹוכֹו ֶּבָחָרָבה. ְוִׁשַּקע 

ָצֵרינּו ְּבתֹוכֹו. ְוִסֵּפק ָצְרֵּכנּו ַּבִּמְדָּבר ַאְרָּבִעים ָׁשָנה. ְוֶהֱאִכיָלנּו ֶאת ַהָּמן. ְוָנַתן 

ְוִהְכִניָסנּו  ַהּתֹוָרה.  ֶאת  ָלנּו  ְוָנַתן  ִסיַני.  ַהר  ִלְפֵני  ְוֵקְרָבנּו  ַהַּׁשָּבת.  ֶאת  ָלנּו 

ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל. ּוָבָנה ָלנּו ֶאת ֵּבית ַהְּבִחיָרה ְלַכֵּפר ַעל ָּכל ֲעֹונֹוֵתינּו:

ַּדֵּינּו:  ִאּלּו הֹוִציָאנּו ִמִּמְצַרִים ְוֹלא ָעָׂשה ָבֶהם ְׁשָפִטים   

ַּדֵּינּו: ִאּלּו ָעָׂשה ָבֶהם ְׁשָפִטים ְוֹלא ָעָׂשה ֵבאֹלֵהיֶהם   

ַּדֵּינּו: ִאּלּו ָעָׂשה ֵבאֹלֵהיֶהם ְוֹלא ָהַרג ֶאת ְּבכֹוֵריֶהם   

ַּדֵּינּו:  ִאּלּו ָהַרג ֶאת ְּבכֹוֵריֶהם ְוֹלא ָנַתן ָלנּו ֶאת ָממֹוָנם   

ַּדֵּינּו:  ִאּלּו ָנַתן ָלנּו ֶאת ָממֹוָנם ְוֹלא ָקַרע ָלנּו ֶאת ַהָּים   

ַּדֵּינּו:  ִאּלּו ָקַרע ָלנּו ֶאת ַהָּים ְוֹלא ֶהֱעִביָרנּו ְבתֹוכֹו ֶּבָחָרָבה   

ַּדֵּינּו: ִאּלּו ֶהֱעִביָרנּו ְבתֹוכֹו ֶּבָחָרָבה ְוֹלא ִׁשַּקע ָצֵרינּו ְּבתֹוכֹו   

ַּדֵּינּו:  ִאּלּו ִׁשַּקע ָצֵרינּו ְּבתֹוכֹו ְוֹלא ִסֵּפק ָצְרֵּכנּו ַּבִּמְדָּבר ַאְרָּבִעים ָׁשָנה 

ַּדֵּינּו: ִאּלּו ִסֵּפק ָצְרֵּכנּו ַּבִּמְדָּבר ַאְרָּבִעים ָׁשָנה ְוֹלא ֶהֱאִכיָלנּו ֶאת ַהָּמן 

ַּדֵּינּו: ִאּלּו ֶהֱאִכיָלנּו ֶאת ַהָּמן ְוֹלא ָנַתן ָלנּו ֶאת ַהַּׁשָּבת    

ַּדֵּינּו: ִאּלּו ָנַתן ָלנּו ֶאת ַהַּׁשָּבת ְוֹלא ֵקְרָבנּו ִלְפֵני ַהר ִסיַני   

ַּדֵּינּו: ִאּלּו ֵקְרָבנּו ִלְפֵני ַהר ִסיַני ְוֹלא ָנַתן ָלנּו ֶאת ַהּתֹוָרה    

ַּדֵּינּו: ִאּלּו ָנַתן ָלנּו ֶאת ַהּתֹוָרה ְוֹלא ִהְכִניָסנּו ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל   

ַּדֵּינּו: ִאּלּו ִהְכִניָסנּו ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ְוֹלא ָבָנה ָלנּו ֶאת ֵּבית ַהְּבִחיָרה  

ַּכָּמה ַמֲעלֹות טֹובֹות ַלָּמקֹום ָעֵלינּו: 
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בזמנים הטובים, בליל הסדר היו אוכלים מצה ומרור וגם בשר של 

קרבן הפסח. הנה הסיבה לשלושת המאכלים המיוחדים:

ַרָּבן ַּגְמִליֵאל ָהָיה אֹוֵמר ָּכל ֶׁשֹּלא ָאַמר ְׁשֹלָׁשה ְדָבִרים ֵאּלּו ַּבֶּפַסח ֹלא ָיָצא 

ְיֵדי חֹוָבתֹו. ְוֵאּלּו ֵהן: 

ה. ּוָמרֹור:  ַסח. ַמּצָ ּפֶ
ֶּפַסח ֶׁשָהיּו ֲאבֹוֵתינּו אֹוְכִלים ִּבְזַמן ֶׁשֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ַקָּים ַעל ׁשּום ָמה. ַעל 

ׁשּום ֶׁשָּפַסח ַהָּמקֹום ַעל ָּבֵּתי ֲאבֹוֵתינּו ְּבִמְצָרִים. ֶׁשֶּנֱאַמר ַוֲאַמְרֶּתם 

ֶזַבח ֶּפַסח הּוא ַליֹהָוה ֲאֶׁשר ָּפַסח ַעל ָּבֵּתי ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּבִמְצַרִים ְּבָנְגּפֹו ֶאת 

ִמְצַרִים ְוֶאת ָּבֵּתינּו ִהִּציל ַוִּיֹּקד ָהָעם ַוִּיְׁשַּתֲחוּו:

מניחים את היד על המצה ואומרים:

ֶׁשל  ְּבֶצֶקת  ִהְסִּפיק  ֶׁשֹּלא  ׁשּום  ַעל  ָמה.  ׁשּום  ַעל  אֹוְכִלים  ֶׁשָאנּו  זֹו  ַמָּצה 

ַהָּקדֹוׁש  ַהְּמָלִכים  ַמְלֵכי  ֶמֶלְך  ֲעֵליֶהם  ֶׁשִּנְגָלה  ַעד  ְלַהֲחִמיץ  ֲאבֹוֵתינּו 

ָּברּוְך הּוא ּוְגָאָלם. ֶׁשֶּנֱאַמר ַוֹּיאפּו ֶאת ַהָּבֵצק ֲאֶׁשר הֹוִציאּו ִמִּמְצַרִים ֻעגֹות 

ְוַגם ֵצָדה ֹלא  ְלִהְתַמְהֵמַּה  ָיְכלּו  ְוֹלא  ֹגְרׁשּו ִמִּמְצַרִים  ִּכי  ִּכי ֹלא ָחֵמץ  ַמּצֹות 

ָעׂשּו ָלֶהם:

מניחים את היד על המרור ואומרים:

ַחֵּיי  ֶזה ֶׁשָאנּו אֹוְכִלים ַעל ׁשּום ָמה. ַעל ׁשּום ֶׁשֵּמְררּו ַהִּמְצִרים ֶאת  ָמרֹור 

ֲאבֹוֵתינּו ְּבִמְצָרִים. ֶׁשֶּנֱאַמר ַוְיָמֲררּו ֶאת ַחֵּייֶהם ַּבֲעֹבָדה ָקָׁשה ְּבֹחֶמר 

ּוִבְלֵבִנים ּוְבָכל ֲעבֹוָדה ַּבָּׂשֶדה ֵאת ָּכל ֲעֹבָדָתם ֲאֶׁשר ָעְבדּו ָבֶהם ְּבָפֶרְך: 

ולסיום, על כל זה עלינו להודות לאלוקים ולברך אותו:

ִמִּמְצָרִים.  ָיָצא  הּוא  ְּכִאּלּו  ַעְצמֹו  ֶאת  ִלְראֹות  ָאָדם  ַחָּיב  ָודֹור  ּדֹור  ְּבָכל 

ֶׁשֶּנֱאַמר ְוִהַּגְדָּת ְלִבְנָך ַּבּיֹום ַההּוא ֵלאֹמר ַּבֲעבּור ֶזה ָעָׂשה ֲא־ֹדָני ִלי ְּבֵצאִתי 

ִמִּמְצַרִים ֶאָּלא  ָּגַאל ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא  ִּבְלָבד  ִמִּמְצָרִים: ֹלא ֶאת ֲאבֹוֵתינּו 

ְלַמַען ָהִביא אֹוָתנּו  ָּגַאל ִעָּמֶהם. ֶׁשֶּנֱאַמר ְואֹוָתנּו הֹוִציא ִמָּׁשם  ַאף אֹוָתנּו 

ָלֶתת ָלנּו ֶאת ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע ַלֲאבֹוֵתינּו:

ְלִפיָכְך ֲאַנְחנּו ַחָּיִבים ְלהֹודֹות ְלַהֵּלל ְלַׁשֵּבַח ְלָפֵאר ְלרֹוֵמם ְלַהֵּדר ְלָבֵרְך ְלַעֵּלה 

נּו ֶאת ָּכל ַהִּנִּסים ָהֵאּלּו. הֹוִציָאנּו ֵמַעְבדּות  ּוְלַקֵּלס. ְלִמי ֶׁשָעָׂשה ַלֲאבֹוֵתינּו ְולְָ

ְלֵחרּות. ִמָּיגֹון ְלִׂשְמָחה. ּוֵמֵאֶבל ְליֹום טֹוב. ּוֵמֲאֵפָלה ְלאֹור ָּגדֹול. ּוִמִּׁשְעּבּוד 

ִלְגֻאָּלה. ְונֹאַמר ְלָפָניו ַהְללּוָיּה:

ממשיכים לקרוא מזמורים של שבח ותודה לאלוקים:

ְמֹבָרְך  ֲא־ֹדָני  ֵׁשם  ְיִהי  ֲא־ֹדָני:  ֵׁשם  ֶאת  ַהְללּו  ֲא־ֹדָני  ַעְבֵדי  ַהְללּו  ַהְללּוָיּה 

ַעל  ָרם  ֲא־ֹדָני:  ֵׁשם  ְמֻהָּלל  ְמבֹואֹו  ַעד  ֶׁשֶמׁש  ִמִּמְזַרח  עֹוָלם:  ְוַעד  ֵמַעָּתה 

ָּכל ּגֹוִים ֲא־ֹדָני ַעל ַהָּׁשַמִים ְּכבֹודֹו: ִמי ַּכא־ֹדָני ֱא־ֹלֵהינּו ַהַּמְגִּביִהי ָלָׁשֶבת: 

ָיִרים  ֵמַאְׁשֹּפת  ָּדל  ֵמָעָפר  ְמִקיִמי  ּוָבָאֶרץ:  ַּבָּׁשַמִים  ִלְראֹות  ַהַּמְׁשִּפיִלי 

ֵאם  ַהַּבִית  ֲעֶקֶרת  מֹוִׁשיִבי  ַעּמֹו:  ְנִדיֵבי  ִעם  ְנִדיִבים  ִעם  ְלהֹוִׁשיִבי  ֶאְביֹון: 

ַהָּבִנים ְׂשֵמָחה ַהְללּוָיּה:

ְלָקְדׁשֹו  ְיהּוָדה  ָהְיָתה  ֹלֵעז:  ֵמַעם  ַיֲעֹקב  ֵּבית  ם  ִמִּמְצָריִִ ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵצאת 

ָרְקדּו  ֶהָהִרים  ְלָאחֹור:  ִיֹּסב  ַהַּיְרֵּדן  ַוָּיֹנס  ָרָאה  ַהָּים  ַמְמְׁשלֹוָתיו:  ִיְׂשָרֵאל 

ְלָאחֹור:  ִּתֹּסב  ַהַּיְרֵּדן  ָתנּוס  ִּכי  ַהָּים  ְּלָך  ַמה  ֹצאן:  ִּכְבֵני  ְּגָבעֹות  ְכֵאיִלים 

ִמִּלְפֵני  ִּלְפֵני ָאדֹון חּוִלי ָאֶרץ  ִּכְבֵני ֹצאן: מִִ ְּגָבעֹות  ְכֵאיִלים  ֶהָהִרים ִּתְרְקדּו 

ֱאלֹוַּה ַיֲעֹקב: ַהֹהְפִכי ַהּצּור ֲאַגם ָמִים ַחָּלִמיׁש ְלַמְעְינֹו ָמִים:



21של פסחהגדה20 של פסחהגדה

ֲאבֹוֵתינּו  ֶאת  ְוָגַאל  ְּגָאָלנּו  ֲאֶׁשר  ָהעֹוָלם  ֶמֶלְך  ֱא־ֹלֵהינּו  ֲא־ֹדָני  ַאָּתה  ָּברּוְך 

ֱא־ֹלֵהינּו  ֲא־ֹדָני  ֵּכן  ּוָמרֹור.  ַמָּצה  ּבֹו  ֶלֱאָכל  ַהֶּזה  ַהַּלְיָלה  ְוִהִּגיָענּו  ִמִּמְצַרִים 

ִלְקָראֵתנּו  ַהָּבִאים  ֲאֵחִרים  ְוִלְרָגִלים  ְלמֹוֲעִדים  ַיִּגיֵענּו  ֲאבֹוֵתינּו  ֵואֹלֵהי 

ַהְּזָבִחים  ִמן  ְוֹנאַכל ָׁשם  ַּבֲעבֹוָדֶתָך  ְוָׂשִׂשים  ִעיֶרָך  ְּבִבְנַין  ְׂשֵמִחים  ְלָׁשלֹום, 

ּוִמן ַהְּפָסִחים ֲאֶׁשר ַיִּגיַע ָּדָמם ַעל ִקיר ִמְזַּבֲחָך ְלָרצֹון, ְונֹוֶדה ְּלָך ִׁשיר ָחָדׁש 

ַעל ְּגֻאָּלֵתנּו ְוַעל ְּפדּות ַנְפֵׁשנּו: ָּברּוְך ַאָּתה ֲא־ֹדָני ָּגַאל ִיְׂשָרֵאל:

ָּברּוְך ַאָּתה ֲא־ֹדָני ֱא־ֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ּבֹוֵרא ְּפִרי ַהָּגֶפן:

 
|
 

 רחצה

רוחצים את הידיים, בדיוק כמו בפרק "ורחץ". הפעם, אחרי הנטילה 

מברכים:

ַעל  ְוִצָּונּו  ְּבִמְצֹוָתיו  ִקְּדָׁשנּו  ֲאֶׁשר  ָהעֹוָלם  ֶמֶלְך  ֱא־ֹלֵהינּו  ֲא־ֹדָני  ַאָּתה  ָּברּוְך 

ְנִטיַלת ָיָדִים:

 מוציא

אוחזים את המצות, ומברכים "המוציא":

ָּברּוְך ַאָּתה ֲא־ֹדָני ֱא־ֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ַהּמֹוִציא ֶלֶחם ִמן ָהָאֶרץ:

 מצה

ממשיכים לאחוז את המצות ומברכים:

ַעל  ְוִצָּונּו  ְּבִמְצֹוָתיו  ִקְּדָׁשנּו  ֲאֶׁשר  ָהעֹוָלם  ֶמֶלְך  ֱא־ֹלֵהינּו  ֲא־ֹדָני  ַאָּתה  ָּברּוְך 

ֲאִכיַלת ַמָּצה:

אוכלים מנת מצה אחת.

 
|
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 מרור

טובלים קלות את המרור בחרוסת, ומברכים:

ַעל  ְוִצָּונּו  ְּבִמְצֹוָתיו  ִקְּדָׁשנּו  ֲאֶׁשר  ָהעֹוָלם  ֶמֶלְך  ֱא־ֹלֵהינּו  ֲא־ֹדָני  ַאָּתה  ָּברּוְך 

ֲאִכיַלת ָמרֹור:

אוכלים מנת מרור אחת.

 כורך

מנת   + מצה  מנת  הרכיבים:  מרור.  עם  מצה  כריך של  יוצרים  כעת 

מרור + טיפ-טיפה חרוסת.

ואומרים:

ּוָמרֹור  ַמָּצה  ֶּפַסח  ָהָיה ּכֹוֵרְך  ַקָּים  ָהָיה  ַהִּמְקָּדׁש  ִּבְזַמן ֶׁשֵּבית  ִהֵּלל  ָעָׂשה  ֵּכן 

ְואֹוֵכל ְּבַיַחד. ְּכמֹו ֶׁשֶּנֱאַמר ַעל ַמּצֹות ּוְמרֹוִרים ֹיאְכֻלהּו: 

אוכלים את הכריך.

 
|
 

 שלחן עורך

הגיע הזמן לאכול את ארוחת החג. מגישים לשולחן את התבשילים 

המסורתיים ואוכלים יחד. אפשר לנצל את הזמן להעלאת רעיונות 

ותובנות ברוח החג, לשיר ולומר דברי תורה.

 צפון

כדי לסיים עם טעם המצה על הלשון, כעת אוכלים את האפיקומן. 

וכל  הערב,  בתחילת  בשקית  שִהְצַּפנו  המצה  את  לשולחן  מביאים 

מוסיפים  בשקית,  מספיק  אין  אם  אחת.  מצה  מנת  אוכל  משתתף 

ממלאי המצות.

 
|
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 ברך

מוזגים כוס יין מיוחדת עבור אליהו הנביא, שעל פי המסורת מבקר 

בכל בית יהודי בליל הסדר והוא זה שעתיד לבשר את הבשורה על 

התגשמות ההבטחה של אלוקים והתממשות הציפייה היהודית בת 

אלפי השנים לגאולה ותחיית המתים.

מברכים את ברכת המזון.

עשרה  שלוש  מגיל  גברים  שלושה  לפחות  בסדר  משתתפים  אם 

ומעלה, מזמנים את הסועדים לברך. מנחה הסדר מרים את הכוס 

ואומר: 

 ַרּבֹוַתי ְנָבֵרְך:

 כולם עונים:  ְיִהי ֵׁשם ֲא־ֹדָני ְמֹבָרְך ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם:

 ִּבְרׁשּות ָמָרָנן ְוַרָּבָנן ְוַרּבֹוַתי. ְנָבֵרְך ֶׁשָאַכְלנּו ִמֶּׁשּלֹו:

 כולם עונים:  ָּברּוְך ֶׁשָאַכְלנּו ִמֶּׁשּלֹו ּוְבטּובֹו ָחִיינּו:

כולם מברכים יחד את ברכת המזון:

ְּבֵחן  ְּבטּובֹו  ֻּכּלֹו  ָהעֹוָלם  ֶאת  ַהָּזן  ָהעֹוָלם  ֶמֶלְך  ֱא־ֹלֵהינּו  ֲא־ֹדָני  ַאָּתה  ָּברּוְך 

ְּבֶחֶסד ּוְבַרֲחִמים הּוא נֹוֵתן ֶלֶחם ְלָכל ָּבָׂשר ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: ּוְבטּובֹו ַהָּגדֹול 

ְׁשמֹו  ַּבֲעבּור  ָוֶעד  ְלעֹוָלם  ָמזֹון  ָלנּו  ֶיְחַסר  ְוַאל  ָלנּו  ָחֵסר  ֹלא  ָּתִמיד  ִעָּמנּו 

ְּבִרּיֹוָתיו  ְלָכל  ָמזֹון  ּוֵמִכין  ַלֹּכל  ּוֵמִטיב  ַלֹּכל  ּוְמַפְרֵנס  ָזן  ֵאל  הּוא  ִּכי  ַהָּגדֹול 

ֲאֶׁשר ָּבָרא. ָּכָאמּור ּפֹוֵתַח ֶאת ָיֶדָך ּוַמְׂשִּביַע ְלָכל ַחי ָרצֹון: ָּברּוְך ַאָּתה ֲא־ֹדָני 

ַהָּזן ֶאת ַהֹּכל:

נֹוֶדה ְּלָך ֲא־ֹדָני ֱא־ֹלֵהינּו ַעל ֶׁשִהְנַחְלָּת ַלֲאבֹוֵתינּו ֶאֶרץ ֶחְמָּדה טֹוָבה ּוְרָחָבה 

ְוַעל ֶׁשהֹוֵצאָתנּו ֲא־ֹדָני ֱא־ֹלֵהינּו ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ּוְפִדיָתנּו ִמֵּבית ֲעָבִדים ְוַעל 

ֶׁשהֹוַדְעָּתנּו  ֻחֶּקיָך  ְוַעל  ֶׁשִּלַּמְדָּתנּו  ּתֹוָרְתָך  ְוַעל  ִּבְבָׂשֵרנּו  ֶׁשָחַתְמָּת  ְּבִריְתָך 

ְוַעל ַחִּיים ֵחן ָוֶחֶסד ֶׁשחֹוַנְנָּתנּו ְוַעל ֲאִכיַלת ָמזֹון ָׁשַאָּתה ָזן ּוְמַפְרֵנס אֹוָתנּו 

ָּתִמיד ְּבָכל יֹום ּוְבָכל ֵעת ּוְבָכל ָׁשָעה:

ִׁשְמָך  ִיְתָּבֵרְך  ּוְמָבְרִכים אֹוָתְך  ָלְך  ֲאַנְחנּו מֹוִדים  ֱא־ֹלֵהינּו  ֲא־ֹדָני  ַהֹּכל  ְוַעל 

ּוֵבַרְכָּת ֶאת ֲא־ֹדָני  ְוָׂשָבְעָּת  ְוָאַכְלָּת  ָוֶעד: ַּכָּכתּוב  ְּבִפי ָּכל ַחי ָּתִמיד ְלעֹוָלם 

ְוַעל  ָהָאֶרץ  ָנַתן ָלְך: ָּברּוְך ַאָּתה ֲא־ֹדָני ַעל  ָהָאֶרץ ַהֹּטָבה ֲאֶׁשר  ֱאֹלֶהיָך ַעל 

ַהָּמזֹון:

ַרֵחם ֲא־ֹדָני ֱא־ֹלֵהינּו ַעל ִיְׂשָרֵאל ַעֶּמָך ְוַעל ְירּוָׁשַלִים ִעיֶרָך ְוַעל ִצּיֹון ִמְׁשַּכן 

ֶׁשִּנְקָרא  ְוַהָּקדֹוׁש  ַהָּגדֹול  ַהַּבִית  ְוַעל  ָּדִוד ְמִׁשיֶחָך  ֵּבית  ְוַעל ַמְלכּות  ְּכבֹוֶדָך 

ִׁשְמָך ָעָליו: ֱא־ֹלֵהינּו ָאִבינּו רֹוֵענּו זֹוֵננּו ַּפְרְנֵסנּו ְוַכְלְּכֵלנּו ְוַהְרִויֵחנּו ְוַהְרַוח ָלנּו 

ֲא־ֹדָני ֱא־ֹלֵהינּו, ְמֵהָרה ִמָּכל ָצרֹוֵתינּו: ְוָנא ַאל ַּתְצִריֵכנּו ֲא־ֹדָני ֱא־ֹלֵהינּו ֹלא 

ִליֵדי ַמְּתַנת ָּבָׂשר ָוָדם ְוֹלא ִליֵדי ַהְלָוָאָתם ִּכי ִאם ְלָיְדָך ַהְּמֵלָאה, ַהְּפתּוָחה, 

ַהְּקדֹוָׁשה, ְוָהְרָחָבה, ֶׁשֹּלא ֵנבֹוׁש ְוֹלא ִנָּכֵלם ְלעֹוָלם ָוֶעד:

ַהַּשָּׁבת  ַהְּשִׁביִעי  יֹום  ּוְבִמְצַות  ְּבִמְצוֶֹתיָך  ֱא־ֹלֵהינּו  ֲא־דֹוָני  ְוַהֲחִליֵצנּו  ְרֵצה 

ְוָלנּוַח  ַהָּגדֹול ְוַהָּקדֹוׁש ַהֶּזה. ִּכי יֹום ֶזה ָּגדֹול ְוָקדֹוׁש הּוא ְלָפֶניָך ִלְשָּׁבת־ּבֹו, 

ְתֵהא  ֶשֹּׁלא  ֱא־ֹלֵהינּו,  ֲא־דָֹני  ָלנּו  ָהִניַח  ּוִבְרצֹוְנָך  ְרצֹוֶנָך.  ְּכִמְצַות  ְּבַאֲהָבה  ּבֹו, 

ָצָרה ְוָיגֹון ַוֲאָנָחה ְּביֹום ְמנּוָחֵתנּו. ְוַהְרֵאנּו ֲא־דָֹני ֱא־ֹלֵהינּו ְּבֶנָחַמת ִצּיֹון ִעיֶרָך. 

ּוְבִבְנַין ְירּוָשַׁלִים ִעיר ָקְדֶשָׁך, ִּכי ַאָּתה הּוא ַּבַעל ַהְיׁשּועֹות ּוַבַעל ַהֶּנָחמֹות:

ְוִיָּפֵקד  ְוִיָּׁשַמע  ְוֵיָרֶצה  ְוֵיָרֶאה  ְוַיִּגיעַַ  ְוָיֹבא  ַיֲעֶלה  ֲאבֹוֵתינּו  ֵואֹלֵהי  ֱא־ֹלֵהינּו 

ַעְבֶּדָך,  ָּדִוד  ֶּבן  ָמִׁשיַח  ְוִזְכרֹון  ֲאבֹוֵתינּו,  ְוִזְכרֹון  ּוִפְּקדֹוֵננּו,  ִזְכרֹוֵננּו  ְוִיָּזֵכר 
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ְוִזְכרֹון ְירּוָׁשַלִים ִעיר ָקְדֶׁשָך, ְוִזְכרֹון ָּכל ַעְּמָך ֵּבית ִיְׂשָרֵאל, ְלָפֶניָך ִלְפֵליָטה 

ַהַּמּצֹות  ַחג  ְּביֹום  ּוְלָׁשלֹום  ּוְלַחִּיים טֹוִבים  ּוְלַרֲחִמים  ּוְלֶחֶסד  ְלֵחן  ְלטֹוָבה, 

ְכֵרנּו ֲא־ֹדָני ֱא־ֹלֵהינּו ּבֹו ְלטֹוָבה ּוָפְקֵדנּו  ַהֶּזה ְּביֹום טֹוב ִמְקָרא ֹקֶדׁש ַהֶּזה. זַָ

בֹו ִלְבָרָכה, ְוהֹוִׁשיֵענּו בֹו ְלַחִּיים טֹוִבים: ּוִבְדַבר ְיׁשּוָעה ְוַרֲחִמים חּוס ְוָחֵּננּו 

ְוַרֵחם ָעֵלינּו ְוהֹוִׁשיֵענּו, ִּכי ֵאֶליָך ֵעיֵנינּו, ִּכי ֵאל ֶמֶלְך ַחּנּון ְוַרחּום ָאָּתה:

ּוְבֵנה ְירּוָׁשַלִים ִעיר ַהֹּקֶדׁש ִּבְמֵהָרה ְבָיֵמינּו ָּברּוְך ַאָּתה ֲא־ֹדָני ּבֹוֵנה ְבַרֲחָמיו 

ְירּוָׁשָלִים: ָאֵמן:

ְך ָהעֹוָלם ָהֵאל, ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו, ַאִּדיֵרנּו, ּבֹוְרֵאנּו,  ָּברּוְך ַאָּתה ֲא־ֹדָני ֱא־ֹלֵהינּו ֶמלֶֶ

ַהּטֹוב  ַהֶּמֶלְך  ִיְׂשָרֵאל,  רֹוֵעה  רֹוֵענּו  ַיֲעֹקב,  ְקדֹוׁש  ְקדֹוֵׁשנּו,  יֹוְצֵרנּו,  ֹּגֲאֵלנּו, 

ְוַהֵּמִטיב ַלֹּכל ְּבָכל יֹום ָויֹום הּוא ֵהיִטיב ָלנּו הּוא ֵמִטיב ָלנּו הּוא ֵייִטיב ָלנּו 

הּוא ְגָמָלנּו, הּוא ּגֹוְמֵלנּו, הּוא ִיְגְמֵלנּו ָלַעד, ְלֵחן ּוְלֶחֶסד ּוְלַרֲחִמים, ּוְלֶרַוח 

ְוַחִּיים,  ְוַרֲחִמים,  ְוַכְלָּכָלה,  ַּפְרָנָסה  ֶנָחָמה,  ִויׁשּוָעה,  ְּבָרָכה  ְוַהְצָלָחה  ַהָּצָלה 

ְוָׁשלֹום, ְוָכל טֹוב, ּוִמָּכל טּוב ְלעֹוָלם ַאל ְיַחְּסֵרנּו: ָהַרֲחָמן הּוא ִיְמלֹוְך ָעֵלינּו 

ִיְׁשַּתַּבח  הּוא  ָהַרֲחָמן  ּוָבָאֶרץ:  ַּבָּׁשַמִים  ִיְתָּבֵרְך  הּוא  ָהַרֲחָמן  ָוֶעד:  ְלעֹוָלם 

ּוְלעֹוְלֵמי  ָלַעד  ָּבנּו  ְוִיְתַהַּדר  ְנָצִחים  ּוְלֵנַצח  ָלַעד  ָּבנּו  ְוִיְתָּפֵאר  ּדֹוִרים  ְלדֹור 

עֹוָלִמים: ָהַרֲחָמן הּוא ְיַפְרְנֵסנּו ְּבָכבֹוד: ָהַרֲחָמן הּוא ִיְׁשּבֹור עֹול ָּגלּות ֵמַעל 

ַצָּואֵרנּו ְוהּוא יֹוִליֵכנּו קֹוְמִמּיּות ְלַאְרֵצנּו: ָהַרֲחָמן הּוא ִיְׁשַלח ְּבָרָכה ְמֻרָּבה 

ְּבַבִית ֶזה ְוַעל ֻׁשְלָחן ֶזה ֶׁשָאַכְלנּו ָעָליו: ָהַרֲחָמן הּוא ִיְׁשַלח ָלנּו ֶאת ֵאִלָּיהּו 

ָהַרֲחָמן  ְוֶנָחמֹות:  ְיׁשּועֹות  ָלנּו ְּבׂשֹורֹות טֹובֹות  ִויַבֶּׂשר  ַלּטֹוב  ָזכּור  ַהָּנִביא 

ַהַּבִית  ַּבְעַלת  ִאִּמי מֹוָרִתי  ְוֶאת  ַהֶּזה.  ַהַּבִית  ַּבַעל  ָאִבי מֹוִרי  ת  ְיָבֵרְך אֵֶ הּוא 

ַהֶּזה. אֹוָתם ְוֶאת ֵּביָתם ְוֶאת ַזְרָעם ְוֶאת ָּכל ֲאֶׁשר ָלֶהם אֹוָתנּו ְוֶאת ָּכל ֲאֶׁשר 

ְיָבֵרְך  ֵּכן  ֹּכל  ִמֹּכל  ַּבֹּכל  ְוַיֲעֹקב  ִיְצָחק  ַאְבָרָהם  ָלנּו ְּכמֹו ֶׁשֵּבַרְך ֶאת ֲאבֹוֵתינּו 

אֹוָתנּו ֻּכָּלנּו ַיַחד ִּבְבָרָכה ְׁשֵלָמה. ְוֹנאַמר ָאֵמן:

ְבָרָכה  ְוִנָּׂשא  ָׁשלֹום  ְלִמְׁשֶמֶרת  ֶׁשְּתֵהא  ְזכּות  ְוָעֵלינּו  ָעָליו  ְיַלְּמדּו  ִמָּמרֹום 

ֵמֵאת ֲא־ֹדָני ּוְצָדָקה ֵמֱא־ֹלֵהי ִיְׁשֵענּו. ְוִנְמָצא ֵחן ְוֵׂשֶכל טֹוב ְּבֵעיֵני ֱאֹלִהים 

ְוָאָדם:

ָהַרֲחָמן הּוא ַיְנִחיֵלנּו ְליֹום ֶשֻּׁכּלו ַשָּׁבת ּוְמנּוָחה ְלַחֵּיי ָהעוָלִמים:

ָהַרֲחָמן הּוא ַיְנִחיֵלנּו ְליֹום ֶׁשֻּכּלֹו טֹוב:

ָהַרֲחָמן הּוא ְיַזֵּכנּו ִלימֹות ַהָּמִׁשיַח ּוְלַחֵּיי ָהעֹוָלם ַהָּבא. ִמְגֹּדל ְיׁשּועֹות ַמְלּכֹו 

ְוֹעֶׂשה ֶחֶסד ִלְמִׁשיחֹו ְלָדִוד ּוְלַזְרעֹו ַעד עֹוָלם: ֹעֶׂשה ָׁשלֹום ִּבְמרֹוָמיו הּוא 

ַיֲעֶׂשה ָׁשלֹום ָעֵלינּו ְוַעל ָּכל ִיְׂשָרֵאל, ְוִאְמרּו ָאֵמן:

ְיראּו ֶאת ֲא־ֹדָני ְקֹדָׁשיו ִּכי ֵאין ַמְחסֹור ִליֵרָאיו: ְּכִפיִרים ָרׁשּו ְוָרֵעבּו ְוֹדְרֵׁשי 

ֲא־ֹדָני ֹלא ַיְחְסרּו ָכל טֹוב: הֹודּו ַלא־ֹדָני ִּכי טֹוב ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: ּפֹוֵתַח ֶאת 

ֲא־ֹדָני  ְוָהָיה  ַּבא־ֹדָני  ִיְבַטח  ֲאֶׁשר  ַהֶּגֶבר  ָּברּוְך  ָרצֹון:  ַחי  ְלָכל  ּוַמְׂשִּביַע  ָיֶדָך 

ִמְבַטחֹו:

מברכים:

ָּברּוְך ַאָּתה ֲא־ֹדָני ֱא־ֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ּבֹוֵרא ְּפִרי ַהָּגֶפן:

  
|
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   הלל 

לכבוד  הבית  דלת  פותחים את  הלילה.  זהו אחד מרגעי השיא של 

אליהו הנביא. זה הזמן לשפוך את הלב לפני אלוקים  ולהביע תפילה 

ומשאלה אישית.

כשהדלת פתוחה, קוראים את הפסוקים:

ְּבִׁשְמָך ֹלא  ֲאֶׁשר  ַמְמָלכֹות  ְוַעל  ְיָדעּוָך.  ֲאֶׁשר ֹלא  ַהּגֹוִים  ֶאל  ֲחָמְתָך  ְׁשפֹוְך 

ָקָראּו: ִּכי ָאַכל ֶאת ַיֲעֹקב ְוֶאת ָנֵוהּו ֵהַׁשּמּו: ְׁשָפְך ֲעֵליֶהם ַזְעֶמָך ַוֲחרֹון ַאְּפָך 

ַיִּׂשיֵגם: ִּתְרּדֹוף ְּבַאף ְוַתְׁשִמיֵדם ִמַּתַחת ְׁשֵמי ֲא־ֹדָני: 

קוראים בהתרגשות ובשמחה, בשירה משותפת, פרקי הלל ומזמורים 

של שבח ותודה לאלוקים:

ֹלא ָלנּו ֲא־ֹדָני ֹלא ָלנּו ִּכי ְלִׁשְמָך ֵּתן ָּכבֹוד ַעל ַחְסְּדָך ַעל ֲאִמֶּתָך: ָלָּמה ֹיאְמרּו 

ַהּגֹוִים ַאֵּיה ָנא ֱא־ֹלֵהיֶהם: ֵואֹלֵהינּו ַבָּׁשָמִים ֹּכל ֲאֶׁשר ָחֵפץ ָעָׂשה: ֲעַצֵּביֶהם 

ִיְראּו:  ְוֹלא  ָלֶהם  ֵעיַנִים  ְיַדֵּברּו  ְוֹלא  ָלֶהם  ֶּפה  ָאָדם:  ְיֵדי  ַמֲעֵׂשה  ְוָזָהב  ֶּכֶסף 

ָאְזַנִים ָלֶהם ְוֹלא ִיְׁשָמעּו ַאף ָלֶהם ְוֹלא ְיִריחּון: ְיֵדיֶהם ְוֹלא ְיִמיׁשּון ַרְגֵליֶהם 

ָּבֶהם:  ֹּבֵטַח  ֲאֶׁשר  ֹּכל  ֹעֵׂשיֶהם  ִיְהיּו  ְּכמֹוֶהם  ִּבְגרֹוָנם:  ֶיְהּגּו  ֹלא  ְיַהֵּלכּו  ְוֹלא 

ִיְׂשָרֵאל ְּבַטח ַּבא־ֹדָני ֶעְזָרם ּוָמִגָּנם הּוא: ֵּבית ַאֲהֹרן ִּבְטחּו ַבא־ֹדָני ֶעְזָרם 

ּוָמִגָּנם הּוא: ִיְרֵאי ֲא־ֹדָני ִּבְטחּו ַבא־ֹדָני ֶעְזָרם ּוָמִגָּנם הּוא: 

ֲא־ֹדָני ְזָכָרנּו ְיָבֵרְך ְיָבֵרְך ֶאת ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ְיָבֵרְך ֶאת ֵּבית ַאֲהֹרן: ְיָבֵרְך ִיְרֵאי 

ְּבֵניֶכם:  ְוַעל  ֲעֵליֶכם  ֲעֵליֶכם  ֲא־ֹדָני  ֹיֵסף  ַהְּגֹדִלים:  ִעם  ַהְּקַטִּנים  ֲא־ֹדָני 

ְּברּוִכים ַאֶּתם ַלא־ֹדָני ֹעֵׂשה ָׁשַמִים ָוָאֶרץ: ַהָּׁשַמִים ָׁשַמִים ַלא־ֹדָני ְוָהָאֶרץ 

ָנַתן ִלְבֵני ָאָדם: ֹלא ַהֵּמִתים ְיַהְללּו ָיּה ְוֹלא ָּכל ֹיְרֵדי דּוָמה: ַוֲאַנְחנּו ְנָבֵרְך ָיּה 

ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם ַהְללּוָיּה: 

ָאַהְבִּתי ִּכי ִיְׁשַמע ֲא־ֹדָני ֶאת קֹוִלי ַּתֲחנּוָני: ִּכי ִהָּטה ָאְזנֹו ִלי ּוְבָיַמי ֶאְקָרא: 

ְוָיגֹון ֶאְמָצא: ּוְבֵׁשם ֲא־ֹדָני  ֲאָפפּוִני ֶחְבֵלי ָמֶות ּוְמָצֵרי ְׁשאֹול ְמָצאּוִני ָצָרה 

ֶאְקָרא ָאָּנה ֲא־ֹדָני ַמְּלָטה ַנְפִׁשי: ַחּנּון ֲא־ֹדָני ְוַצִּדיק ֵואֹלֵהינּו ְמַרֵחם: ֹׁשֵמר 

ָּגַמל  ֲא־ֹדָני  ִּכי  ִלְמנּוָחְיִכי  ַנְפִׁשי  ׁשּוִבי  ְיהֹוִׁשיַע:  ְוִלי  ַּדֹּלִתי  ֲא־ֹדָני  ְּפָתאִים 

ָעָלְיִכי: ִּכי ִחַּלְצָּת ַנְפִׁשי ִמָּמֶות ֶאת ֵעיִני ִמן ִּדְמָעה ֶאת ַרְגִלי ִמֶּדִחי: ֶאְתַהֵּלְך 

ֲאִני  ְמֹאד:  ָעִניִתי  ֲאִני  ֲאַדֵּבר  ִּכי  ֶהֱאַמְנִּתי  ַהַחִּיים:  ְּבַאְרצֹות  ֲא־ֹדָני  ִלְפֵני 

ָאַמְרִּתי ְבָחְפִזי ָּכל ָהָאָדם ֹּכֵזב:

ֲא־ֹדָני  ּוְבֵׁשם  ֶאָּׂשא  ְיׁשּועֹות  ּכֹוס  ָעָלי:  ַּתְגמּולֹוִהי  ָּכל  ַלא־ֹדָני  ָאִׁשיב  ָמה 

ֶאְקָרא: ְנָדַרי ַליֹהָוה ֲאַׁשֵּלם ֶנְגָּדה ָּנא ְלָכל ַעּמֹו: ָיָקר ְּבֵעיֵני ֲא־ֹדָני ַהָּמְוָתה 

ַלֲחִסיָדיו: ָאָּנה ֲא־ֹדָני ִּכי ֲאִני ַעְבֶּדָך ֲאִני ַעְבְּדָך ֶּבן ֲאָמֶתָך ִּפַּתְחָּת ְלמֹוֵסָרי: 

ְלָך ֶאְזַּבח ֶזַבח ּתֹוָדה ּוְבֵׁשם ֲא־ֹדָני ֶאְקָרא: ְנָדַרי ַליֹהָוה ֲאַׁשֵּלם ֶנְגָּדה ָּנא ְלָכל 

ִים ַהְללּוָיּה: ַעּמֹו: ְּבַחְצרֹות ֵּבית ֲא־ֹדָני ְּבתֹוֵכִכי ְירּוָׁשלִִִָ

ַהְללּו ֶאת ֲא־ֹדָני ָּכל ּגֹוִים ַׁשְּבחּוהּו ָּכל ָהֻאִּמים: ִּכי ָגַבר ָעֵלינּו ַחְסּדֹו ֶוֱאֶמת 

ֲא־ֹדָני ְלעֹוָלם ַהְללּוָיּה: 
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ַמה  ִאיָרא  ֹלא  ִלי  ֲא־ֹדָני  ָיּה:  ַבֶּמְרַחב  ָעָנִני  ָיּה  ָקָראִתי  ַהֵּמַצר  ִמן 

ַלֲחסֹות טֹוב  ְבׂשְנָאי:  ֶאְרֶאה  ַוֲאִני  ְּבֹעְזָרי  ִלי  ֲא־ֹדָני  ָאָדם:  ִלי   ַּיֲעֶׂשה 

ּגֹוִים  ָּכל  ִּבְנִדיִבים:  ִמְּבֹטַח  ַּבא־ֹדָני  ַלֲחסֹות  טֹוב  ָּבָאָדם:  ִמְּבֹטַח  ַּבא־ֹדָני 

ְסָבבּוִני ְּבֵׁשם ֲא־ֹדָני ִּכי ֲאִמיַלם: ַסּבּוִני ַגם ְסָבבּוִני ְּבֵׁשם ֲא־ֹדָני ִּכי ֲאִמיַלם: 

ְדִחיַתִני  ִּכי ֲאִמיַלם: ָּדֹחה  ִכְדֹבִרים ֹּדֲעכּו ְּכֵאׁש קֹוִצים ְּבֵׁשם ֲא־ֹדָני  ַסּבּוִני 

ִויׁשּוָעה  ִרָּנה  קֹול  ִליׁשּוָעה:  ִלי  ַוְיִהי  ָיּה  ְוִזְמָרת  ָעִּזי  ֲעָזָרִני:  ַוא־ֹדָני  ִלְנֹּפל 

ֲא־ֹדָני  ְיִמין  רֹוֵמָמה  ֲא־ֹדָני  ְיִמין  ָחִיל:  ֹעָׂשה  ֲא־ֹדָני  ְיִמין  ַצִּדיִקים  ְּבָאֳהֵלי 

ֹעָׂשה ָחִיל: ֹלא ָאמּות ִּכי ֶאְחֶיה ַוֲאַסֵּפר ַמֲעֵׂשי ָיּה: ַיֹּסר ִיְּסַרִּני ָיּה ְוַלָּמֶות ֹלא 

ְנָתָנִני: ִּפְתחּו ִלי ַׁשֲעֵרי ֶצֶדק ָאֹבא ָבם אֹוֶדה ָיּה: ֶזה ַהַּׁשַער ַלא־ֹדָני ַצִּדיִקים 

ָיֹבאּו בֹו:

ִליׁשּוָעה:  ִלי  ַוְּתִהי  ֲעִניָתִני  ִּכי  אֹוְדָך  ִליׁשּוָעה:  ִלי  ַוְּתִהי  ֲעִניָתִני  ִּכי  אֹוְדָך 

ָהְיָתה  ַהּבֹוִנים  ָמֲאסּו  ֶאֶבן  ִּפָּנה:  ְלֹראׁש  ָהְיָתה  ַהּבֹוִנים  ָמֲאסּו  ֶאֶבן 

 הֹודּו ַלא־ֹדָני ִּכי טֹוב ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:

 כולם עונים:  הֹודּו ַלא־ֹדָני ִּכי טֹוב ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:

 ֹיאַמר ָנא ִיְׂשָרֵאל ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:

 כולם עונים:  הֹודּו ַלא־ֹדָני ִּכי טֹוב ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:

 ֹיאְמרּו ָנא ֵבית ַאֲהֹרן ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:

 כולם עונים:  הֹודּו ַלא־ֹדָני ִּכי טֹוב ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:

 ֹיאְמרּו ָנא ִיְרֵאי ֲא־ֹדָני ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:

 כולם עונים:  הֹודּו ַלא־ֹדָני ִּכי טֹוב ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:

ֵמֵאת ְּבֵעיֵנינּו:  ִנְפָלאת  ִהיא  ֹּזאת  ָהְיָתה  ֲא־ֹדָני  ֵמֵאת  ִּפָּנה:   ְלֹראׁש 

ָנִגיָלה  ֲא־ֹדָני  ָעָׂשה  ַהּיֹום  ֶזה  ְּבֵעיֵנינּו:  ִנְפָלאת  ִהיא  ֹּזאת  ָהְיָתה  ֲא־ֹדָני 

ְוִנְׂשְמָחה בֹו: ֶזה ַהּיֹום ָעָׂשה ֲא־ֹדָני ָנִגיָלה ְוִנְׂשְמָחה בֹו: ָאָּנא ֲא־ֹדָני הֹוִׁשיָעה 

ָּנא: ָאָּנא ֲא־ֹדָני הֹוִׁשיָעה ָּנא: ָאָּנא ֲא־ֹדָני ַהְצִליָחה ָנא: ָאָּנא ֲא־ֹדָני ַהְצִליָחה 

ָנא: ָּברּוְך ַהָּבא ְּבֵׁשם ֲא־ֹדָני ֵּבַרְכנּוֶכם ִמֵּבית ֲא־ֹדָני: ָּברּוְך ַהָּבא ְּבֵׁשם ֲא־ֹדָני 

ֵּבַרְכנּוֶכם ִמֵּבית ֲא־ֹדָני: ֵאל ֲא־ֹדָני ַוָּיֶאר ָלנּו ִאְסרּו ַחג ַּבֲעֹבִתים ַעד ַקְרנֹות 

ַוָּיֶאר ָלנּו ִאְסרּו ַחג ַּבֲעֹבִתים ַעד ַקְרנֹות ַהִּמְזֵּבַח: ֵאִלי  ַהִּמְזֵּבַח: ֵאל ֲא־ֹדָני 

ַאָּתה ְואֹוֶדָּך ֱאֹלַהי ֲארֹוְמֶמָּך: ֵאִלי ַאָּתה ְואֹוֶדָּך ֱאֹלַהי ֲארֹוְמֶמָּך: הֹודּו ַלא־ֹדָני 

ִּכי טֹוב ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: הֹודּו ַלא־ֹדָני ִּכי טֹוב ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:

ְיַהְללּוָך ֲא־ֹדָני ֱא־ֹלֵהינּו ָּכל ַמֲעֶׂשיָך ַוֲחִסיֶדיָך ַצִּדיִקים עֹוֵׂשי ְרצֹוֶנָך ְוָכל ַעְּמָך 

ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ְּבִרָּנה יֹודּו ִויָבְרכּו ִויַׁשְּבחּו ִויָפֲארּו ִוירֹוְממּו ְוַיֲעִריצּו ְוַיְקִּדיׁשּו 

ְוַיְמִליכּו ֶאת ִׁשְמָך ַמְלֵּכנּו, ִּכי ְלָך טֹוב ְלהֹודֹות ּוְלִׁשְמָך ָנֶאה ְלַזֵּמר ִּכי ֵמעֹוָלם 

ם ַאָּתה ֵאל: ְוַעד עֹולְָ

ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: הֹודּו ַלא־ֹדָני ִּכי טֹוב   

ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: הֹודּו ֵלאֹלֵהי ָהֱאֹלִהים   

ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: הֹודּו ַלֲאֹדֵני ָהֲאֹדִנים   

ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: ְלֹעֵׂשה ִנְפָלאֹות ְּגֹדלֹות ְלַבּדֹו  

ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: ְלֹעֵׂשה ַהָּׁשַמִים ִּבְתבּוָנה   

ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: ְלרֹוַקע ָהָאֶרץ ַעל ַהָּמִים   

ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: ְלֹעֵׂשה אֹוִרים ְּגֹדִלים   

ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: ֶאת ַהֶּׁשֶמׁש ְלֶמְמֶׁשֶלת ַּבּיֹום  

ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: ֶאת ַהָּיֵרַח ְוכֹוָכִבים ְלֶמְמְׁשלֹות ַּבָּלְיָלה 

ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: ְלַמֵּכה ִמְצַרִים ִּבְבכֹוֵריֶהם  

ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: ַוּיֹוֵצא ִיְׂשָרֵאל ִמּתֹוָכם   
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ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: ְּבָיד ֲחָזָקה ּוִבְזרֹוַע ְנטּוָיה  

ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: ְלֹגֵזר ַים סּוף ִלְגָזִרים   

ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: ְוֶהֱעִביר ִיְׂשָרֵאל ְּבתֹוכֹו   

ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: ְוִנֵער ַּפְרֹעה ְוֵחילֹו ְבַים סּוף  

ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: ְלמֹוִליְך ַעּמֹו ַּבִּמְדָּבר   

ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: ְלַמֵּכה ְמָלִכים ְּגֹדִלים   

ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:  ַוַּיֲהֹרג ְמָלִכים ַאִּדיִרים   

ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: ְלִסיחֹון ֶמֶלְך ָהֱאֹמִרי   

ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: ּוְלעֹוג ֶמֶלְך ַהָּבָׁשן   

ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: ְוָנַתן ַאְרָצם ְלַנֲחָלה   

ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:  ַנֲחָלה ְלִיְׂשָרֵאל ַעְבּדֹו   

ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: ֶׁשְּבִׁשְפֵלנּו ָזַכר ָלנּו   

ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: ַוִּיְפְרֵקנּו ִמָּצֵרינּו   

ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: ֹנֵתן ֶלֶחם ְלָכל ָּבָׂשר   

ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: הֹודּו ְלֵאל ַהָּׁשָמִים   

ְּתָפֵאר  ָּבָׂשר  ָּכל  ְורּוַח  ֱא־ֹלֵהינּו.  ֲא־ֹדָני  ִׁשְמָך  ֶאת  ְּתָבֵרְך  ַחי  ָּכל  ִנְׁשַמת 

ּוְתרֹוֵמם ִזְכְרָך ַמְלֵּכנּו ָּתִמיד. ִמן ָהעֹוָלם ְוַעד ָהעֹוָלם ַאָּתה ֵאל. ּוִמַּבְלָעֶדיָך 

ֵאין ָלנּו ֶמֶלְך ּגֹוֵאל ּומֹוִׁשיַע ּפֹוֶדה ּוַמִּציל ּוְמַפְרֵנס ְועֹוֶנה ּוְמַרֵחם ְּבָכל ֵעת 

ָצָרה ְוצּוָקה ֵאין ָלנּו ֶמֶלְך ֶאָּלא ָאָּתה: ֱא־ֹלֵהי ָהִראׁשֹוִנים ְוָהַאֲחרֹוִנים ֱאלֹוַּה 

עֹוָלמֹו  ַהְמַנֵהג  ַהִּתְׁשָּבחֹות.  ְּבֹרב  ַהְמֻהָּלל  ּתֹוָלדֹות  ָּכל  ֲאדֹון  ְּבִרּיֹות  ָּכל 

ְּבֶחֶסד ּוְבִרּיֹוָתיו ְּבַרֲחִמים. ַוא־ֹדָני ִהֵּנה ֹלא ָינּום ְוֹלא ִייָׁשן. ַהְּמעֹוֵרר ְיֵׁשִנים 

נֹוְפִלים  ְוַהּסֹוֵמְך  ֲאסּוִרים  ְוַהַּמִּתיר  ִאְּלִמים  ְוַהֵּמִׂשיַח  ִנְרָּדִמים  ְוַהֵּמִקיץ 

ְוַהּזֹוֵקף ְּכפּוִפים. ְלָך ְלַבְּדָך ֲאַנְחנּו מֹוִדים. ִאּלּו ִפינּו ָמֵלא ִׁשיָרה ַּכָּים ּוְלׁשֹוֵננּו 

ִרָּנה ַּכֲהמֹון ַּגָּליו ְוִׂשְפתֹוֵתינּו ֶׁשַבח ְּכֶמְרֲחֵבי ָרִקיַע ְוֵעיֵנינּו ְמִאירֹות ַּכֶּׁשֶמׁש 

ָאנּו  ֵאין  ָּכַאָּילֹות:  ַקּלֹות  ְוַרְגֵלינּו  ָׁשָמִים  ְּכִנְׁשֵרי  ְפרּוׂשֹות  ְוָיֵדינּו  ְוַכָּיֵרַח 

ַמְסִּפיִקים ְלהֹודֹות ְלָך ֲא־ֹדָני ֱא־ֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו ּוְלָבֵרְך ֶאת ְׁשֶמָך ַעל 

ְוִנְפָלאֹות  ִנִּסים  ְּפָעִמים ַהּטֹובֹות  ְרָבבֹות  ְוִרֵּבי  ֲאָלִפים  ַאְלֵפי  ֵמֶאֶלף  ַאַחת 

ֱא־ֹלֵהינּו.  ֲא־ֹדָני  ְּגַאְלָּתנּו  ִמִּמְצַרִים  ִמְּלָפִנים:  ֲאֹבֵתינּו  ְוִעם  ִעָּמנּו  ֶׁשָעִׂשיָת 

ִהַּצְלָּתנּו  ֵמֶחֶרב  ִּכְלַּכְלָּתנּו  ּוְבָׂשָבע  ַזְנָּתנּו  ְּבָרָעב  ְּפִדיָתנּו.  ֲעָבִדים  ִמֵּבית 

ּוִמֶּדֶבר ִמַּלְטָּתנּו ּוֵמֳחָלִים ָרִעים ְוֶנֱאָמִנים ִּדִּליָתנּו. ַעד ֵהָּנה ֲעָזרּונּו ַרֲחֶמיָך 

ֵאָבִרים  ֵּכן  ַעל  ָלֶנַצח:  ֱא־ֹלֵהינּו  ֲא־ֹדָני  ִּתְּטֵׁשנּו  ְוַאל  ֲחָסֶדיָך.  ֲעָזבּונּו  ְוֹלא 

ֶׁשִּפַּלְגָּת ָּבנּו ְורּוַח ּוְנָׁשָמה ֶׁשָּנַפְחָּת ְּבַאֵּפנּו ְוָלׁשֹון ֲאֶׁשר ַׂשְמָּת ְּבִפינּו: ֵהן ֵהם 

ְוַיְמִליכּו ֶאת ִׁשְמָך  ְוַיְקִּדיׁשּו  ְוַיֲעִריצּו  יֹודּו ִויָבְרכּו ִויַׁשְּבחּו ִויָפֲארּו ִוירֹוְממּו 

ְוָכל  ְתַצֶּפה  ְלָך  ַעִין  ְוָכל  ִתָּׁשַבע.  ְלָך  ָלׁשֹון  ְוָכל  יֹוֶדה  ְלָך  ֶּפה  ָכל  ִּכי  ַמְלֵּכנּו: 

ֶּבֶרְך ְלָך ִתְכַרע ְוָכל קֹוָמה ְלָפֶניָך ִתְׁשַּתֲחֶוה. ְוָכל ַהְּלָבבֹות ִייָראּוָך ְוָכל ֶקֶרב 

ּוְכָליֹות ְיַזְּמרּו ִלְׁשֶמָך. ַּכָּדָבר ֶׁשָּכתּוב ָּכל ַעְצמֹוַתי ֹּתאַמְרָנה ֲא־ֹדָני ִמי ָכמֹוָך. 

ַמִּציל ָעִני ֵמָחָזק ִמֶּמנּו ְוָעִני ְוֶאְביֹון ִמּגֹוְזלֹו: ִמי ִיְדֶמה ָּלְך ּוִמי ִיְׁשֶוה ָּלְך ּוִמי 

ַיֲעָרְך ָלְך. ָהֵאל ַהָּגדֹול ַהִּגּבֹור ְוַהּנֹוָרא ֵאל ֶעְליֹון ֹקֵנה ָׁשַמִים ָוָאֶרץ: ְנַהֶּלְלָך 

ֶאת ַנְפִׁשי  ָּבְרִכי  ְלָדִוד  ָּכָאמּור  ָקְדֶׁשָך.  ֵׁשם  ֶאת  ּוְנָבֵרְך  ּוְנָפֶאְרָך   ּוְנַׁשֵּבֲחָך 

ֲא־ֹדָני ְוָכל ְקָרַבי ֶאת ֵׁשם ָקְדׁשֹו: 

ָהֵאל ְּבַתֲעֻצמֹות ֻעֶּזָך. ַהָּגדֹול ִּבְכבֹוד ְׁשֶמָך. ַהִּגּבֹור ָלֶנַצח ְוַהּנֹוָרא ְּבנֹוְראֹוֶתיָך. 

ַהֶּמֶלְך ַהּיֹוֵׁשב ַעל ִּכֵּסא ָרם ְוִנָּׂשא:

ָנאָוה  ַלְיָׁשִרים  ַּביֹהָוה  ַצִּדיִקים  ַרְּננּו  ְוָכתּוב  ְׁשמֹו.  ְוָקדֹוׁש  ָמרֹום  ַעד  ׁשֹוֵכן 

ְתִהָּלה: ְּבִפי ְיָׁשִרים ִּתְתרֹוָמם. ּוְבִׂשְפֵתי ַצִּדיִקים ִּתְתָּבֵרְך. ּוִבְלׁשֹון ֲחִסיִדים 

ִּתְתַקָּדׁש. ּוְבֶקֶרב ְקדֹוִׁשים ִּתְתַהָּלל: 

ְּבָכל  ַמְלֵּכנּו  ִׁשְמָך  ִיְתָּפֵאר  ְּבִרָּנה  ִיְׂשָרֵאל  ֵּבית  ַעְּמָך  ִרְבבֹות  ּוְבַמְקֵהלֹות 

ְלָפֶניָך ֲא־ֹדָני ֱא־ֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו  ַהְיצּוִרים.  ָודֹור ֶׁשֵּכן חֹוַבת ָּכל  ּדֹור 



35של פסחהגדה34 של פסחהגדה

ְלהֹודֹות ְלַהֵּלל ְלַׁשֵּבַח ְלָפֵאר ְלרֹוֵמם ְלַהֵּדר ְלָבֵרְך ְלַעֵּלה ּוְלַקֵּלס ַעל ָּכל ִּדְבֵרי 

ִׁשירֹות ְוִתְׁשְּבחֹות ָּדִוד ֶּבן ִיַׁשי ַעְבְּדָך ְמִׁשיֶחָך: 

ּוְבֵכן ִיְׁשַּתַּבח ִׁשְמָך ָלַעד ַמְלֵּכנּו ָהֵאל ַהֶּמֶלְך ַהָּגדֹול ְוַהָּקדֹוׁש ַּבָּׁשַמִים ּוָבָאֶרץ. 

ִּכי ְלָך ָנֶאה ֲא־ֹדָני ֱא־ֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו ְלעֹוָלם ָוֶעד: ִׁשיר ּוְׁשָבָחה ַהֵּלל 

ְוִזְמָרה ֹעז ּוֶמְמָׁשָלה ֶנַצח ְּגֻדָּלה ּוְגבּוָרה ְּתִהָּלה ְוִתְפֶאֶרת ְקֻדָּׁשה ּוַמְלכּות. 

ֵאל:  ַאָּתה  עֹוָלם  ַעד  ּוֵמעֹוָלם  ְוַהָּקדֹוׁש  ַהָּגדֹול  ְלִׁשְמָך  ְוהֹוָדאֹות  ְּבָרכֹות 

ֲאדֹון  ַההֹוָדאֹות  ֵאל  ַּבִּתְׁשָּבחֹות  ּוְמֻהָּלל  ָּגדֹול  ֶמֶלְך  ֵאל  ֲא־ֹדָני  ַאָּתה  ָּברּוְך 

ִזְמָרה.  ְּבִׁשיֵרי  ַהּבֹוֵחר  ַהַּמֲעִׂשים.  ָּכל  ִרּבֹון  ַהְּנָׁשמֹות  ָּכל  ּבֹוֵרא  ַהִּנְפָלאֹות 

ֶמֶלְך ָיִחיד ֵחי ָהעֹוָלִמים:

מברכים:

ָּברּוְך ַאָּתה ֲא־ֹדָני ֱא־ֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ּבֹוֵרא ְּפִרי ַהָּגֶפן:

  
|
 

כשמסיימים לשתות, מברכים על היין:

ְוַעל  ַהֶּגֶפן:  ְּפִרי  ְוַעל  ַהֶּגֶפן  ַעל  ָהעֹוָלם,  ֶמֶלְך  ֱא־ֹלֵהינּו  ֲא־ֹדָני  ַאָּתה  ָּברּוְך 

ְּתנּוַבת ַהָּשֶׂדה ְוַעל ֶאֶרץ ֶחְמָּדה טֹוָבה ּוְרָחָבה ֶשָׁרִציָת ְוִהְנַחְלָּת ַלֲאבֹוֵתינּו 

ֶלֱאֹכל ִמִּפְרָיּה ְוִלְשּׂבֹוַע ִמּטּוָבּה, ַרֵחם ָנא ֲא־ֹדָני ֱא־ֹלֵהינּו ַעל ִיְשָׂרֵאל ַעֶּמָך 

ְוַעל ְירּוָשַׁלִים ִעיֶרָך ְוַעל ִצּיֹון ִמְשַּׁכן ְּכבֹוֶדָך ְוַעל ִמְזְּבֶחָך ְוַעל ֵהיָכֶלָך, ּוְבֵנה 

ְירּוָשַׁלִים ִעיר ַהֹּקֶדׁש ִּבְמֵהָרה ְּבָיֵמינּו ְוַהֲעֵלנּו ְלתֹוָכּה ְוַשְּׂמֵחנּו ָּבּה ּוְנָבֶרְכָך 

ִּבְקֻדָּשׁה ּוְבָטֳהָרה. ּוְרֵצה ְוַהֲחִליֵצנּו ְּביֹום ַהַּשָּׁבת ַהֶּזה, ְוָזְכֵרנּו ְלטֹוָבה ְּביֹום 

ַחג ַהַּמּצֹות ַהֶזּה. ִּכי ַאָּתה ֲא־ֹדָני טֹוב ּוֵמִטיב ַלֹּכל ְונֹוֶדה ְלָך ַעל ָהָאֶרץ ְוַעל 

ְּפִרי ַהֶּגֶפן. ָּברּוְך ַאָּתה ֲא־ֹדָני ַעל ָהָאֶרץ ְוַעל ְּפִרי ַהֶּגֶפן:

   נרצה 

אחרי שקיימנו את הסדר כהלכתו, אנו מביעים את התקווה והביטחון 

בתקווה  הסדר  את  ונועלים  אלוקים,  לפני  רצויים  שמעשינו  בכך 

היהודית העתיקה – כולם קוראים ביחד בקול:

אם נותרו לכם זמן וכוח, אל תמהרו להיפרד משולחן החג הנפלא. זה 

הזמן לשבת בצוותא ולשיר את שירי החג והפזמונים. חיברנו עבורכם 

שירון עם השירים הקלסיים האהובים, חג שמח!
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ֶאָחד ִמי יֹוֵדַע. ֶאָחד ֲאִני יֹוֵדַע. ֶאָחד ֱא־ֹלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ּוָבָאֶרץ:

ֶאָחד ַהְּבִרית.  ֻלחֹות  ְׁשֵני  יֹוֵדַע.  ֲאִני  ְׁשַנִים  יֹוֵדַע.  ִמי   ְׁשַנִים 

ֱא־ֹלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ּוָבָאֶרץ:

ֻלחֹות  ְׁשֵני  ָאבֹות.  ְׁשלָׁשה  יֹוֵדַע.  ֲאִני  ְׁשלָׁשה  יֹוֵדַע.  ִמי  ְׁשלָׁשה 

ַהְּבִרית. ֶאָחד ֱא־ֹלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ּוָבָאֶרץ:

ָאבֹות.  ְׁשלָׁשה  ִאָּמהֹות.  ַאְרַּבע  יֹוֵדַע.  ֲאִני  ַאְרַּבע  יֹוֵדַע.  ִמי  ַאְרַּבע 

ְׁשֵני ֻלחֹות ַהְּבִרית. ֶאָחד ֱא־ֹלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ּוָבָאֶרץ:

ַאְרַּבע  תֹוָרה.  ֻחְמֵׁשי  ֲחִמָּׂשה  יֹוֵדַע.  ֲאִני  ֲחִמָּׂשה  יֹוֵדַע.  ִמי  ֲחִמָּׂשה 

ֱא־ֹלֵהינּו  ֶאָחד  ַהְּבִרית.  ֻלחֹות  ְׁשֵני  ָאבֹות.  ְׁשלָׁשה  ִאָּמהֹות. 

ֶׁשַּבָּׁשַמִים ּוָבָאֶרץ:

ֲחִמָּׂשה  ִמְׁשָנה.  ִסְדֵרי  ִׁשָּׁשה  יֹוֵדַע.  ֲאִני  ִׁשָּׁשה  יֹוֵדַע.  ִמי  ִׁשָּׁשה   

ַהְּבִרית.  ְׁשֵניֻלחֹות  ָאבֹות.  ְׁשלָׁשה  ִאָּמהֹות.  ַאְרַּבע  תֹוָרה.  ֻחְמֵׁשי 

ֶאָחד ֱא־ֹלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ּוָבָאֶרץ:

 ִׁשְבָעה ִמי יֹוֵדַע. ִׁשְבָעה ֲאִני יֹוֵדַע. ִׁשְבָעה ְיֵמי ַׁשַּבָּתא. ִׁשָּׁשה ִסְדֵרי 

ִמְׁשָנה. ֲחִמָּׂשה ֻחְמֵׁשי תֹוָרה. ַאְרַּבע ִאָּמהֹות. ְׁשלָׁשה ָאבֹות. ְׁשֵני 

ֻלחֹות ַהְּבִרית. ֶאָחד ֱא־ֹלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ּוָבָאֶרץ:

 ְׁשמֹוָנה ִמי יֹוֵדַע. ְׁשמֹוָנה ֲאִני יֹוֵדַע. ְׁשמֹוָנה ְיֵמי ִמיָלה ִׁשְבָעה ְיֵמי 

ַׁשַּבָּתא. ִׁשָּׁשה ִסְדֵרי ִמְׁשָנה. ֲחִמָּׂשה ֻחְמֵׁשי תֹוָרה. ַאְרַּבע ִאָּמהֹות. 

ְׁשלָׁשה ָאבֹות. ְׁשֵני ֻלחֹות ַהְּבִרית. ֶאָחד ֱא־ֹלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ּוָבָאֶרץ:

ְׁשמֹוָנה  ֵליָדה.  ַיְרֵחי  ִּתְׁשָעה  יֹוֵדַע.  ֲאִני  ִּתְׁשָעה  יֹוֵדַע.  ִמי  ִּתְׁשָעה   

ְיֵמי ִמיָלה ִׁשְבָעה ְיֵמי ַׁשַּבָּתא. ִׁשָּׁשה ִסְדֵרי ִמְׁשָנה.ֲחִמָּׂשה ֻחְמֵׁשי 

תֹוָרה. ַאְרַּבע ִאָּמהֹות. ְׁשלָׁשה ָאבֹות. ְׁשֵני ֻלחֹות ַהְּבִרית. ֶאָחד ֱא־

ֹלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ּוָבָאֶרץ:

ַיְרֵחי  ִּתְׁשָעה  ִּדְּבַרָּיא.  ֲעָׂשָרה  יֹוֵדַע.  ֲאִני  ֲעָׂשָרה  יֹוֵדַע.  ִמי  ֲעָׂשָרה   

ֵליָדה. ְׁשמֹוָנה ְיֵמי ִמיָלה ִׁשְבָעה ְיֵמי ַׁשַּבָּתא. ִׁשָּׁשה ִסְדֵרי ִמְׁשָנה. 

ֻלחֹות  ְׁשֵני  ָאבֹות.  ְׁשלָׁשה  ִאָּמהֹות.  ַאְרַּבע  תֹוָרה.  ֻחְמֵׁשי  ֲחִמָּׂשה 

ַהְּבִרית. ֶאָחד ֱא־ֹלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ּוָבָאֶרץ:

ּכֹוְכַבָּיא.  ָעָׂשר  ַאַחד  יֹוֵדַע.  ֲאִני  ָעָׂשר  ַאַחד  יֹוֵדַע.  ִמי  ָעָׂשר  ַאַחד   

ְיֵמי  ְיֵמי ִמיָלה ִׁשְבָעה  ַיְרֵחי ֵליָדה. ְׁשמֹוָנה  ֲעָׂשָרה ִּדְּבַרָּיא. ִּתְׁשָעה 

ַׁשַּבָּתא. ִׁשָּׁשה ִסְדֵרי ִמְׁשָנה. ֲחִמָּׂשה ֻחְמֵׁשי תֹוָרה. ַאְרַּבע ִאָּמהֹות. 

ְׁשלָׁשה ָאבֹות. ְׁשֵני ֻלחֹות ַהְּבִרית. ֶאָחד ֱא־ֹלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ּוָבָאֶרץ:

 ְׁשֵנים ָעָׂשר ִמי יֹוֵדַע. ְׁשֵנים ָעָׂשר ֲאִני יֹוֵדַע. ְׁשֵנים ָעָׂשר ִׁשְבַטָּיא. 

ְׁשמֹוָנה  ֵליָדה.  ַיְרֵחי  ִּתְׁשָעה  ִּדְּבַרָּיא.  ֲעָׂשָרה  ּכֹוְכַבָּיא.  ָעָׂשר  ַאַחד 

ְיֵמי ִמיָלה ִׁשְבָעה ְיֵמי ַׁשַּבָּתא. ִׁשָּׁשה ִסְדֵרי ִמְׁשָנה. ֲחִמָּׂשה ֻחְמֵׁשי 

תֹוָרה. ַאְרַּבע ִאָּמהֹות. ְׁשלָׁשה ָאבֹות. ְׁשֵני ֻלחֹות ַהְּבִרית. ֶאָחד ֱא־

ֹלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ּוָבָאֶרץ:

ְׁשלָׁשה ָעָׂשר ִמי יֹוֵדַע. ְׁשלָׁשה ָעָׂשר ֲאִני יֹוֵדַע. ְׁשלָׁשה ָעָׂשר ִמַּדָּיא. 

ִּתְׁשָעה  ִּדְּבַרָּיא.  ּכֹוְכַבָּיא.ֲעָׂשָרה  ָעָׂשר  ַאַחד  ִׁשְבַטָּיא.  ָעָׂשר  ְׁשֵנים 

ִסְדֵרי  ִׁשָּׁשה  ַׁשַּבָּתא.  ְיֵמי  ִׁשְבָעה  ִמיָלה  ְיֵמי  ְׁשמֹוָנה  ֵליָדה.  ַיְרֵחי 

ִמְׁשָנה. ֲחִמָּׂשה ֻחְמֵׁשי תֹוָרה. ַאְרַּבע ִאָּמהֹות. ְׁשלָׁשה ָאבֹות. ְׁשֵני 

ֻלחֹות ַהְּבִרית. ֶאָחד ֱא־ֹלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ּוָבָאֶרץ:
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ַחד ַּגְדָיא. ַחד ַּגְדָיא. ְּדַזִּבין ַאָּבא ִּבְתֵרי זּוֵזי. ַחד ַּגְדָיא. ַחד ַּגְדָיא:

ְוָאָתא ׁשּוְנָרא ְוָאְכָלה ְלַגְדָיא. ְּדַזִּבין ַאָּבא ִּבְתֵרי זּוֵזי. ַחד ַּגְדָיא. ַחד ַּגְדָיא:

ְוָאָתא ַכְלָּבא ְוָנַׁשְך ְלׁשּוְנָרא. ְדָאְכָלה ְלַגְדָיא. ְּדַזִּבין ַאָּבא ִּבְתֵרי זּוֵזי. ַחד 

ַּגְדָיא. ַחד ַּגְדָיא:

ְּדַזִּבין  ְלַגְדָיא.  ְדָאְכָלה  ְלׁשּוְנָרא.  ְדָנַׁשְך  ְלַכְלָּבא.  ְוִהָּכה  חּוְטָרא  ְוָאָתא 

ַאָּבא ִּבְתֵרי זּוֵזי. ַחד ַּגְדָיא. ַחד ַּגְדָיא:

ְדָאְכָלה  ְלׁשּוְנָרא.  ְדָנַׁשְך  ְלַכְלָּבא.  ְדִהָּכה  ְלחּוְטָרא.  ְוָׂשַרף  נּוָרא  ְוָאָתא 

ְלַגְדָיא. ְּדַזִּבין ַאָּבא ִּבְתֵרי זּוֵזי. ַחד ַּגְדָיא. ַחד ַּגְדָיא:

ְוָאָתא ַמָּיא ְוָכָבה ְלנּוָרא. ְדָׂשַרף ְלחּוְטָרא. ְדִהָּכה ְלַכְלָּבא. ְדָנַׁשְך ְלׁשּוְנָרא. 

ְדָאְכָלה ְלַגְדָיא. ְּדַזִּבין ַאָּבא ִּבְתֵרי זּוֵזי. ַחד ַּגְדָיא. ַחד ַּגְדָיא:

ְוָאָתא תֹוָרא ְוָׁשָתה ְלַמָּיא. ְדָכָבה ְלנּוָרא. ְדָׂשַרף ְלחּוְטָרא. ְדִהָּכה ְלַכְלָּבא. 

ַחד  ַּגְדָיא.  ַחד  זּוֵזי.  ִּבְתֵרי  ַאָּבא  ְּדַזִּבין  ְלַגְדָיא.  ְדָאְכָלה  ְלׁשּוְנָרא.  ְדָנַׁשְך 

ַּגְדָיא:

ְדָׂשַרף  ְלנּוָרא.  ְדָכָבה  ְלַמָּיא.  ְדָׁשָתה  ְלתֹוָרא.  ְוָׁשַחט  ַהּׁשֹוֵחט  ְוָאָתא 

ַאָּבא  ְּדַזִּבין  ְלַגְדָיא.  ְדָאְכָלה  ְלׁשּוְנָרא.  ְדָנַׁשְך  ְלַכְלָּבא.  ְדִהָּכה  ְלחּוְטָרא. 

ִּבְתֵרי זּוֵזי. ַחד ַּגְדָיא. ַחד ַּגְדָיא:

ְלַמָּיא.  ְדָׁשָתה  ְלתֹוָרא.  ְדָׁשַחט  ְלּׁשֹוֵחט.  ְוָׁשַחט  ַהָּמֶות  ַמְלַאְך  ְוָאָתא 

ְדָכָבה ְלנּוָרא. ְדָׂשַרף ְלחּוְטָרא. ְדִהָּכה ְלַכְלָּבא. ְדָנַׁשְך ְלׁשּוְנָרא. ְדָאְכָלה 

ְלַגְדָיא. ְּדַזִּבין ַאָּבא ִּבְתֵרי זּוֵזי. ַחד ַּגְדָיא. ַחד ַּגְדָיא:

ְוָאָתא ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְוָׁשַחט ְלַמְלַאְך ַהָּמֶות. ְדָׁשַחט ְלּׁשֹוֵחט. ְדָׁשַחט 

ְלַכְלָּבא.  ְדִהָּכה  ְלחּוְטָרא.  ְדָׂשַרף  ְלנּוָרא.  ְדָכָבה  ְלַמָּיא.  ְדָׁשָתה  ְלתֹוָרא. 

ַחד  ַּגְדָיא.  ַחד  זּוֵזי.  ִּבְתֵרי  ַאָּבא  ְּדַזִּבין  ְלַגְדָיא.  ְדָאְכָלה  ְלׁשּוְנָרא.  ְדָנַׁשְך 

ַּגְדָיא:

ַאִּדיר הּוא, ִיְבֶנה ֵּביתֹו ְּבָקרֹוב.

ִּבְמֵהָרה, ִּבְמֵהָרה, ְּבָיֵמינּו ְּבָקרֹוב.

ֵא־ל ְּבֵנה, ֵא־ל ְּבֵנה, ְּבֵנה ֵּביְתָך ְּבָקרֹוב.

ָּבחּור הּוא, ָּגדֹול הּוא, ָּדגּול הּוא ִיְבֶנה ֵּביתֹו ְּבָקרֹוב.

ִּבְמֵהָרה, ִּבְמֵהָרה, ְּבָיֵמינּו ְּבָקרֹוב.

ֵא־ל ְּבֵנה, ֵא־ל ְּבֵנה, ְּבֵנה ֵּביְתָך ְּבָקרֹוב.

ָהדּור הּוא, ָוִתיק הּוא, ַזַּכאי הּוא ִיְבֶנה ֵּביתֹו ְּבָקרֹוב.

ִּבְמֵהָרה, ִּבְמֵהָרה, ְּבָיֵמינּו ְּבָקרֹוב.

ֵא־ל ְּבֵנה, ֵא־ל ְּבֵנה, ְּבֵנה ֵּביְתָך ְּבָקרֹוב.

ָחִסיד הּוא, ָטהֹור הּוא, ָיִחיד הּוא ִיְבֶנה ֵּביתֹו ְּבָקרֹוב.

ִּבְמֵהָרה, ִּבְמֵהָרה, ְּבָיֵמינּו ְּבָקרֹוב.

ֵא־ל ְּבֵנה, ֵא־ל ְּבֵנה, ְּבֵנה ֵּביְתָך ְּבָקרֹוב.

ַּכִּביר הּוא, ָלמּוד הּוא, ֶמֶלְך הּוא ִיְבֶנה ֵּביתֹו ְּבָקרֹוב.

ִּבְמֵהָרה, ִּבְמֵהָרה, ְּבָיֵמינּו ְּבָקרֹוב.

ֵא־ל ְּבֵנה, ֵא־ל ְּבֵנה, ְּבֵנה ֵּביְתָך ְּבָקרֹוב.

נֹוָרא הּוא, ַסִּגיב הּוא, ִעּזּוז הּוא ִיְבֶנה ֵּביתֹו ְּבָקרֹוב.

ִּבְמֵהָרה, ִּבְמֵהָרה, ְּבָיֵמינּו ְּבָקרֹוב.

ֵא־ל ְּבֵנה, ֵא־ל ְּבֵנה, ְּבֵנה ֵּביְתָך ְּבָקרֹוב.

ּפֹוֶדה הּוא, ַצִדיק הּוא, ָּקדֹוׁש הּוא ִיְבֶנה ֵּביתֹו ְּבָקרֹוב.

ִּבְמֵהָרה, ִּבְמֵהָרה, ְּבָיֵמינּו ְּבָקרֹוב.

ֵא־ל ְּבֵנה, ֵא־ל ְּבֵנה, ְּבֵנה ֵּביְתָך ְּבָקרֹוב.

ַרחּום הּוא, ַשַּׁדי הּוא, ַּתִּקיף הּוא ִיְבֶנה ֵּביתֹו ְּבָקרֹוב.

ִּבְמֵהָרה, ִּבְמֵהָרה, ְּבָיֵמינּו ְּבָקרֹוב.

ֵא־ל ְּבֵנה, ֵא־ל ְּבֵנה, ְּבֵנה ֵּביְתָך ְּבָקרֹוב.


