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הגדה של פסח

שפת
הסימנים
|

|

בעבר ,אנשי המעמד החברתי
הגבוה היו סועדים בתנוחת
הס ָּבה
חצי-שכיבה על מיטות ִ
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).

3

מצות ,מרור ויין

|

|

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...

במהלך הסדר אוכלים כמה פעמים מצות ומרור ושותים ארבע כוסות יין.
כמה זה מנה?  -הנה:
מנת מצה =  15גרם (רבע מצת מכונה  /חצי מצת יד)
מנת מרור =  17גרם
כוס יין =  86מיליליטר
כדאי להכין מראש מנות מוכנות עבור כל משתתף בסדר:
מצה =  3מנות למשתתף (מצה שלמה אחת לפחות)
מרור =  2מנות למשתתף
יין =  4כוסות למשתתף (בכוסות בגודל סטנדרטי  -כמעט בקבוק שלם)
אל תחכו
הכינו הכללרגע האחרון!
מ
ע
רב
שבת,
כך תוכלו לבוא
מוכנים ורגועים ול לארוחת החג
כהלכ חגוג את הסדר
תו.

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.
• 'קערה' – טס או מפית בד ייעודיים לסידור מאכלי הסדר המסורתיים על
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.

הגדה של פסח
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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
ומאכלים מסורתיים לפי מה שמקובל במשפחה או בעדה שלכם .זה יתרום
לתחושת חג מרוממת ונפלאה.
נרות לערב שבת וחג  -לפחות שני נרות לכל אחת מהבנות והנשים ,אפשר
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.

הגדה של פסח

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:

־ֹלהינּו ֶמלֶ ְך העולם ֲא ֶׁשר ִק ְּד ָׁשנּו ְּב ִמ ְצו ָֹתיו וְ ִצּוָ נּו לְ ַה ְדלִ יק
ָּברּוְך ַא ָּתה ֲא־דֹנָ י ֱא ֵ
נֵ ר ֶׁשל ַׁש ָּבת וְ ֶׁשל יֹום טֹוב:
־ֹלהינּו ֶמלֶ ְך ָהעֹולָ ם ֶׁש ֶה ֱחיָ נּו וְ ִקּיְ ָמנּו וְ ִהּגִ ָיענּו לִ זְ ַמן ַהּזֶ ה:
ָּברּוְך ַא ָּתה ֲא־דֹנָ י ֱא ֵ
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
לפי האיור הבא (את שמות המאכלים
ז
ביצה
רוע
תזהו לפי התפריט שציינו קודם):
רו
מ
ראש
(רצוי
• בוחרים אחד מהמשתתפים
ר
המשפחה) שישמש כמנחה הסדר .הוא
כרפס
חרו
סת
יסביר לכל המשתתפים מה צריך לעשות
בכל שלב ,יקרא בקול את קטעי ההגדה
מרור
ויוביל אתכם בערב מסורת נפלא ומרגש.
*

*

* על הקערה מניחים
שתי מנות של מרור.
בהמשך הסדר נראה מתי
אוכלים כל אחת.

5

6

הגדה של פסח

הגדה של פסח

קדש
סימנים
שקל לזכור
הסדר מורכב מרצף פעולות
ארוך ומפורט .כדי לא להתבלבל,
ערכו לנו אותו בתוכנית פעולה
מסודרת ,ויש אפילו סימנים
בחרוזים שקל לזכור:

ַק ֵּדׁש ְּ /ור ַחץ
ּכַ ְר ַּפס  /יַ ַחץ
ַמּגִ יד ָ /ר ְח ָצה
מֹוציא ַ /מ ָּצה
ִ
ּכֹורְך
ָמרֹור ֵ /
עֹורְך
ֻׁשלְ ָחן ֵ
ָצפּון ֵּ /ב ַרְך
ַהּלֵ ל  /נִ ְר ָצה
את הסדר נערוך
לפי הסימנים.

נתחיל!

פותחים את הלילה בקידוש.

|
קוראים את הברכה:

־ֹלהים ַּבּיום ַה ְּׁש ִב ִיעי
יֹום ַה ִּׁש ִּׁשי .וַ יְ כֻ ּלּו ַה ָּׁש ַמיִ ם וְ ָה ָא ֶרץ וְ כָ ל ְצ ָב ָאם :וַ יְ כַ ל ֱא ִ
ְמלַ אכְ ּתֹו ֲא ֶׁשר ָע ָׂשה .וַ ּיִ ְׁשּבֹת ַּבּיום ַה ְּׁש ִב ִיעי ִמּכָ ל ְמלַ אכְ ּתֹו ֲא ֶׁשר ָע ָׂשה:
־ֹלהים ֶאת יֹום ַה ְּׁש ִב ִיעי וַ יְ ַק ֵּדׁש אֹתֹוּ ,כִ י בו ָׁש ַבת ִמּכָ ל ְמלַ אכְ ּתֹו
וַ יְ ָב ֶרְך ֱא ִ
להים לַ ֲעׂשות:
ֲא ֶׁשר ָּב ָרא ֱא ִ
ַס ְב ִרי ָמ ָרנָ ן
ּבֹורא ְּפ ִרי ַהּגָ ֶפן:
־ֹלהינּו ֶמלֶ ְך ָהעֹולָ ם ֵ
ָּברּוְך ַא ָּתה ֲא־דֹנָ י ֱא ֵ
רֹומ ָמנּו
־ֹלהינּו ֶמלֶ ְך ָהעֹולָ ם ֲא ֶׁשר ָּב ַחר ָּבנּו ִמּכָ ל ָעם ,וְ ְ
ָּברּוְך ַא ָּתה ֲא־דֹנָ י ֱא ֵ
־ֹלהינּו ְּב ַא ֲה ָבה ַׁש ֱּבתֹות
ִמּכָ ל לָ ׁשֹון וְ ִק ְּד ָׁשנּו ְּב ִמ ְצו ָֹתיו ,וַ ִּת ֶּתן לָ נּו ֲא־דֹנָ י ֱא ֵ
ּומֹוע ִדים לְ ִׂש ְמ ָחהַ ,חּגִ ים ּוזְ ַמּנִ ים לְ ָׂשׂשֹוןֶ ,את יֹום ַה ַש ָּׁבת ַהזֶ ה
ֲ
נּוחה
לִ ְמ ָ
רּותנּו
וְ ֶאת יֹום ַחג ַה ַּמּצֹות ַהּזֶ ה ,וְ ֶאת יֹום טֹוב ִמ ְק ָרא ק ֶֹדׁש ַהּזֶ ה זְ ַמן ֵח ֵ
אֹותנּו ִק ַּד ְׁש ָּת
יאת ִמ ְצ ָריִ םּ ,כִ י ָבנּו ָב ַח ְר ָּת וְ ָ
יצ ַ
ְּב ַא ֲה ָבה ִמ ְק ָרא ק ֶֹדׁש זֵ כֶ ר לִ ִ
ּומֹוע ֵדי ָק ְד ֶׁשָך ּ ְַא ֲה ָבה ְּוב ָרצֹון ְּב ִׂש ְמ ָחה ְּוב ָׂשׂשֹון
ֲ
ִמּכָ ל ָה ַע ִּמים ,וְ ַׁש ָּבת
ִהנְ ַחלְ ָּתנּוָּ :ברּוְך ַא ָּתה ֲא־דֹנָ י ְמ ַק ֵּדׁש ַה ַש ָּׁבת וְ יִ ְׂש ָר ֵאל וְ ַהּזְ ַמּנִ ים:
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הגדה של פסח
מברכים ברכה חגיגית על החג
(חוץ ממי שבירכו כבר בהדלקת הנרות):

יחץ

־ֹלהינּו ֶמלֶ ְך ָהעֹולָ ם ֶׁש ֶה ֱחיָ נּו וְ ִקּיְ ָמנּו וְ ִהּגִ ָיענּו לִ זְ ַמן ַהּזֶ ה::
ָּברּוְך ַא ָּתה ֲא־דֹנָ י ֱא ֵ

|

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).

ורחץ
ממלאים את הנטלה במים ורוחצים את הידיים לארוחה בצורה
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:

ּבֹורא ְּפ ִרי ָה ֲא ָד ָמה:
־ֹלהינּו ֶמלֶ ְך ָהעֹולָ ם ֵ
ָּברּוְך ַא ָּתה ֲא־דֹנָ י ֱא ֵ
אוכלים מהכרפס ,ביס קטן ולא יותר.

מגיד
קוראים את ההגדה .זו בעצם המצווה המרכזית של הלילה הזה:
סיפור אירועי יציאת מצרים לילדים ולבני המשפחה .הסיפורים
שנספר סביב השולחן יעצבו את זהותם של הילדים ,וזו ההזדמנות
לחבר אותם לסיפור היהודי ,להיסטוריה המופלאה ולמורשת
העתיקה של עמנו .חלקו לילדים ממתקים (כשרים לפסח) ,ערכו
הפעלות ומשחקים ושתפו אותם בקריאה ובשירה – הכול כדי לגרות
את הסקרנות שלהם ולהכניס גם אותם לחוויה המעצימה.
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ֵהא לַ ְח ָמא ַענְ יָ א ִּדי ֲאכָ לּו ַא ְב ָה ָתנָ א ְּב ַא ְר ָעא ְד ִמ ְצ ָריִ ם
יתי וְ יִ ְפ ָסחַ .ה ַּׁש ָּתא
יתי וְ יֵ יכֹולּ .כֹל ִּד ְצ ִריְך יֵ ֵ
ּכֹל ִּדכְ ִפין יֵ ֵ
ָהכָ א .לְ ָׁשנָ ה ַה ָּב ָאה ְּב ַא ְר ָעא ְדיִ ְׂש ָר ֵאלַ .ה ַּׁש ָּתא ַע ְב ִּדין
חֹורין:
לְ ָׁשנָ ה ַה ָּב ָאה ְּבנֵ י ִ
הרעב,
ֵ
בעברית :זה לחם העוני שאכלו אבותינו בארץ מצרים .כל
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:

ַמה ִ ּנ ׁ ְש ַּת ָ ּנה ַהּלַ יְ לָ ה ַהּזֶ ה ִמּכָ ל ַהּלֵ ילֹות.
ֶׁש ְּבכָ ל ַהּלֵ ילֹות ֵאין ָאנּו ַמ ְט ִּבילִ ין ֲא ִפילּו ַּפ ַעם ֶא ָחת
ַהּלַ יְ לָ ה ַהּזֶ ה ְׁש ֵּתי ְפ ָע ִמים:
ֶׁש ְּבכָ ל ַהּלֵ ילֹות ָאנּו אֹוכְ לִ ין ָח ֵמץ אֹו ַמ ָּצה
ַהּלַ יְ לָ ה ַהּזֶ ה ּכֻ ּלֹו ַמ ָּצה:
ֶׁש ְּבכָ ל ַהּלֵ ילֹות ָאנּו אֹוכְ לִ ין ְׁש ָאר יְ ָרקֹות
ַהּלַ יְ לָ ה ַהּזֶ ה ָמרֹור:
יֹוׁש ִבין ֵּובין ְמ ֻס ִּבין
ֶׁש ְּבכָ ל ַהּלֵ ילֹות ָאנּו אֹוכְ לִ ין ֵּבין ְ
ַהּלַ יְ לָ ה ַהּזֶ ה ּכֻ ּלָ נּו ְמ ֻס ִּבין:
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ממשיכים לקרוא את ההגדה.
סיפור יציאת מצרים ממש בקצרה ,והחובה לספר עוד ועוד על
הניסים ושרשרת האירועים:

־ֹלהינּו ִמ ָּׁשם ְּביָ ד ֲחזָ ָקה
יאנּו ֲא־דֹנָ י ֱא ֵ
ּיֹוצ ֵ
ֲעבָ ִדים ָהיִ ינּו לְ ַפ ְרעֹה ְּב ִמ ְצ ָריִ ם וַ ִ
בֹותינּו ִמ ִּמ ְצ ַריִ ם
הֹוציא ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ֶאת ֲא ֵ
ִּובזְ ר ַֹע נְ טּויָ ה .וְ ִאּלּו ֹלא ִ
ֲה ֵרי ָאנּו ָּובנֵ ינּו ְּובנֵ י ָבנֵ ינּו ְמ ֻׁש ְע ָּב ִדים ָהיִ ינּו לְ ַפ ְרעֹה ְּב ִמ ְצ ָריִ ם .וַ ֲא ִפילּו ּכֻ ּלָ נּו
יאת
יצ ַ
ּתֹורה ִמ ְצוָ ה ָעלֵ ינּו לְ ַס ֵּפר ִּב ִ
יֹוד ִעים ֶאת ַה ָ
ֲחכָ ִמים ּכֻ ּלָ נּו נְ בֹונִ ים ּכֻ ּלָ נּו ְ
יאת ִמ ְצ ַריִ ם ֲה ֵרי זֶ ה ְמ ֻׁש ָּבח:
יצ ַ
ִמ ְצ ָריִ ם .וְ כָ ל ַה ַּמ ְר ֶּבה לְ ַס ֵּפר ִּב ִ
יבא וְ ַר ִּבי
הֹוׁש ַע וְ ַר ִּבי ֶאלְ ָעזָ ר ֶּבן ֲעזַ ְריָ ה וְ ַר ִּבי ֲע ִק ָ
ַמ ֲע ֶׂשה ְּב ַר ִּבי ֱאלִ ֶיעזֶ ר וְ ַר ִּבי יְ ֻ
יאת ִמ ְצ ַריִ ם ּכָ ל אֹותֹו
יצ ַ
ַט ְרפֹון ֶׁש ָהיּו ְמ ֻס ִּבים ִּב ְבנֵ י ְב ַרק .וְ ָהיּו ְמ ַס ְּפ ִרים ִּב ִ
יאת ְׁש ַמע
ּבֹותינּו ִהּגִ ַיע זְ ַמן ְק ִר ַ
יהם וְ ָא ְמרּו לָ ֶהם ַר ֵ
ַהּלַ יְ לָ ה ַעד ֶׁש ָּבאּו ַתלְ ִמ ֵיד ֶ
ֶׁשל ַׁש ֲח ִרית:
יתי ֶׁש ֵּת ָא ַמר
ָא ַמר ַר ִּבי ֶאלְ ָעזָ ר ֶּבן ֲעזַ ְריָ ה ֲה ֵרי ֲאנִ י ּכְ ֶבן ִׁש ְב ִעים ָׁשנָ ה וְ ֹלא זָ כִ ִ
זֹומאֶׁ .שּנֶ ֱא ַמר לְ ַמ ַען ִּתזְ ּכֹר ֶאת יֹום
יאת ִמ ְצ ַריִ ם ַּבּלֵ ילֹות ַעד ֶׁש ְּד ָר ָׁשּה ֶּבן ָ
יְ ִצ ַ
אתָך ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם ּכֹל יְ ֵמי ַחּיֶ יָך .יְ ֵמי ַחּיֶ יָך ַהּיָ ִמיםּ .כֹל יְ ֵמי ַחּיֶ יָך לְ ָה ִביא
ֵצ ְ
אֹומ ִרים יְ ֵמי ַחּיֶ יָך ָהעֹולָ ם ַהּזֶ הּ ,כֹל יְ ֵמי ַחּיֶ יָך לְ ָה ִביא
ַהּלֵ ילֹות .וַ ֲחכָ ִמים ְ
יח:
לִ ימֹות ַה ָּמ ִׁש ַ
חובה על האב להתאים את הסיפור לאופי ולכישורים של הילדים:

ּתֹורה לְ ַעּמֹו יִ ְׂש ָר ֵאלָּ .ברּוְך הּוא.
ָּברּוְך ַה ָּמקֹוםָּ .ברּוְך הּואָּ .ברּוְך ֶׁשּנָ ַתן ָ
תֹורהֶ .א ָחד ָחכָ ם .וְ ֶא ָחד ָר ָׁשע .וְ ֶא ָחד ָּתם.
ּ ְכנֶ גֶ ד ַא ְר ָּב ָעה בָ נִ ים ִּד ְּב ָרה ָ
יֹוד ַע לִ ְׁשאֹול:
וְ ֶא ָחד ֶׁש ֵאינֹו ֵ
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אֹומר ָמה ָה ֵעדֹת וְ ַה ֻח ִּקים וְ ַה ִּמ ְׁש ָּפ ִטים ֲא ֶׁשר ִצּוָ ה ֲא־דֹנָ י
ָחכָ ם ַמה הּוא ֵ
־ֹלהינּו ֶא ְתכֶ ם וְ ַאף ַא ָּתה ֱאמֹור לֹו ּכְ ִהלְ כֹות ַה ֶּפ ַסח ֵאין ַמ ְפ ִט ִירין ַא ַחר
ֱא ֵ
יקֹומן:
ַה ֶּפ ַסח ֲא ִפ ָ
הֹוציא
בֹודה ַהּזֹאת לָ כֶ ם .לָ כֶ ם וְ ֹלא לֹוּ .ולְ ִפי ֶׁש ִ
אֹומר ָמה ָה ֲע ָ
ָר ָׁשע ַמה הּוא ֵ
ֶאת ַע ְצמֹו ִמן ַהּכְ לָ ל ּכָ ַפר ְּב ִע ָּקר .וְ ַאף ַא ָּתה ַה ְק ֵהה ֶאת ִׁשּנָ יו וֶ ֱאמֹר לֹו,
אתי ִמ ִּמ ְצ ָריִ ם .לִ י וְ ֹלא לֹוִ ,אּלּו ָהיָ ה ָׁשם ֹלא
ַּב ֲעבּור זֶ ה ָע ָׂשה ֲא־דֹנָ י לִ י ְּב ֵצ ִ
ָהיָ ה נִ גְ ָאל:
יאנּו ֲא־דֹנָ י
הֹוצ ָ
אֹומרַ ,מה ּזֹאת .וְ ָא ַמ ְר ָּת ֵאלָ יו ְּבחֹזֶ ק יָ ד ִ
ָּתם ַמה הּוא ֵ
ִמ ִּמ ְצ ַריִ ם ִמ ֵּבית ֲע ָב ִדים:
יֹוד ַע לִ ְׁשאֹול ַא ְּת ְּפ ַתח לֹו ֶׁשּנֶ ֱא ַמר וְ ִהּגַ ְד ָּת לְ ִבנְ ָך ַּבּיֹום ַההּוא לֵ אמֹר
וְ ֶׁש ֵאינֹו ֵ
אתי ִמ ִּמ ְצ ָריִ ם:
ַּב ֲעבּור זֶ ה ָע ָׂשה ֲא־דֹנָ י לִ י ְּב ֵצ ִ
לֹומר ַּבּיֹום ַההּוא ִאי ַּבּיֹום ַההּוא יָ כֹול ִמ ְּבעֹוד
יָ כֹול ֵמרֹאׁש ח ֶֹדׁש ַּתלְ מּוד ַ
לֹומר ַּב ֲעבּור זֶ הַּ .ב ֲעבּור זֶ הֹ ,לא ָא ַמ ְר ִּתי ֶאּלָ א ְּב ָׁש ָעה ֶׁשּיֵ ׁש
יֹום ַּתלְ מּוד ַ
ּומרֹור ֻמּנָ ִחים לְ ָפנֶ יָך:
ַמ ָּצה ָ
תולדות עם ישראל ,הירידה למצרים וההבטחה האלוקית לגאולה:

בֹותינּו וְ ַעכְ ָׁשו ֵק ְר ָבנּו ַה ָּמקֹום לַ ֲעב ָֹדתֹו.
בֹודה זָ ָרה ָהיּו ֲא ֵ
עֹוב ֵדי ֲע ָ
ִמ ְּת ִחּלָ ה ְ
־ֹלהי יִ ְׂש ָר ֵאל ְּב ֵע ֶבר
הֹוׁש ַע ֶאל ּכָ ל ָה ָעם ּכֹה ָא ַמר ֲא־דֹנָ י ֱא ֵ
ֹאמר יְ ֻ
ֶׁשּנֶ ֱא ַמר וַ ּי ֶ
ֹלהים
בֹותיכֶ ם ֵמעֹולָ ם ֶּת ַרח ֲא ִבי ַא ְב ָר ָהם וַ ֲא ִבי נָ חֹור וַ ּיַ ַע ְבדּו ֱא ִ
ַהּנָ ָהר יָ ְׁשבּו ֲא ֵ
ֲא ֵח ִרים:
וָ ֶא ַּקח ֶאת ֲא ִביכֶ ם ֶאת ַא ְב ָר ָהם ֵמ ֵע ֶבר ַהּנָ ָהר וָ אֹולֵ ְך אֹותֹו ְּבכָ ל ֶא ֶרץ ּכְ נָ ַען
וָ ַא ְר ֶּבה ֶאת זַ ְרעֹו וָ ֶא ֶּתן לֹו ֶאת יִ ְצ ָחק :וָ ֶא ֵּתן לְ יִ ְצ ָחק ֶאת יַ ֲעקֹב וְ ֶאת ֵע ָׂשו
וָ ֶא ֵּתן לְ ֵע ָׂשו ֶאת ַהר ֵׂש ִעיר לָ ֶר ֶׁשת אֹותֹו וְ יַ ֲעקֹב ָּובנָ יו יָ ְרדּו ִמ ְצ ָריִ ם:
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ׁשֹומר ַה ְב ָט ָחתֹו לְ יִ ְׂש ָר ֵאלָּ .ברּוְך הּואֶׁ ,ש ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ִח ֵּׁשב ֶאת
ָּברּוְך ֵ
ַה ֵּקץ לַ ֲעׂשֹות ּכְ ָמה ֶׁש ָא ַמר לְ ַא ְב ָר ָהם ָא ִבינּו ִּב ְב ִרית ֵּבין ַה ְּב ָת ִריםֶׁ .שּנֶ ֱא ַמר
ֹאמר לְ ַא ְב ָרם יָ ד ַֹע ֵּת ַדע ּכִ י גֵ ר יִ ְהיֶ ה זַ ְר ֲעָך ְּב ֶא ֶרץ ֹלא לָ ֶהם וַ ֲע ָבדּום וְ ִעּנּו א ָֹתם
וַ ּי ֶ
ַא ְר ַּבע ֵמאֹות ָׁשנָ ה :וְ גַ ם ֶאת ַהּגֹוי ֲא ֶׁשר יַ ֲעבֹדּו ָּדן ָאנֹכִ י וְ ַא ֲח ֵרי כֵ ן יֵ ְצאּו ִּב ְרכּוׁש
ּגָ דֹול:
ּלֹותנּו
בֹותינּו וְ לָ נּו ֶׁשֹלא ֶא ָחד ִּבלְ ַבד ָע ַמד ָעלֵ ינּו לְ כַ ֵ
וְ ִהיא ׁ ֶש ָע ְמ ָדה לַ ֲא ֵ
ּלֹותנּו .וְ ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ַמ ִּצילֵ נּו
עֹומ ִדים ָעלֵ ינּו לְ כַ ֵ
ֶאּלָ א ֶׁש ְּבכָ ל ּדֹור וָ דֹור ְ
ִמּיָ ָדם:
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:

ֵצא ּולְ ַמד ַמה ִּב ֵּקׁש לָ ָבן ָה ֲא ַר ִּמי לַ ֲעׂשֹות לְ יַ ֲעקֹב ָא ִבינּוֶׁ .ש ַּפ ְרעֹה ֹלא גָ זַ ר
ֶאּלָ א ַעל ַהּזְ כָ ִרים וְ לָ ָבן ִּב ֵּקׁש לַ ֲעקֹור ֶאת ַהּכֹלֶׁ .שּנֶ ֱא ַמר ֲא ַר ִּמי א ֵֹבד ָא ִבי וַ ּיֵ ֶרד
ִמ ְצ ַריְ ָמה וַ ּיָ גָ ר ָׁשם ִּב ְמ ֵתי ְמ ָעט וַ יְ ִהי ָׁשם לְ גֹוי ּגָ דֹול ָעצּום וָ ָרב:
וַ ּיֵ ֶרד ִמ ְצ ַריְ ָמה ָאנּוס ַעל ִּפי ַה ִּדּבּור .וַ ּיָ גָ ר ָׁשם ְמלַ ֵּמד ֶׁשֹּלא יָ ַרד יַ ֲעקֹב ָא ִבינּו
ֹאמרּו ֶאל ַּפ ְרעֹה לָ גּור ָּב ָא ֶרץ
לְ ִה ְׁש ַּת ֵּק ַע ְּב ִמ ְצ ַריִ ם ֶאּלָ א לָ גּור ָׁשםֶׁ .שּנֶ ֱא ַמר וַ ּי ְ
ָּבאנּו ּכִ י ֵאין ִמ ְר ֶעה לַ ּצֹאן ֲא ֶׁשר לַ ֲע ָב ֶדיָך ּכִ י כָ ֵבד ָה ָר ָעב ְּב ֶא ֶרץ ּכְ נָ ַען וְ ַע ָּתה
יֵ ְׁשבּו נָ א ֲע ָב ֶדיָך ְּב ֶא ֶרץ ּג ֶֹׁשןִּ :ב ְמ ֵתי ְמ ָעט ּכְ ָמה ֶׁשּנֶ ֱא ַמר ְּב ִׁש ְב ִעים נֶ ֶפׁש יָ ְרדּו
ֹלהיָך ּכְ כֹוכְ ֵבי ַה ָּׁש ַמיִ ם לָ רֹב :וַ יְ ִהי
ֲאב ֶֹתיָך ִמ ְצ ָריְ ָמה וְ ַע ָּתה ָׂש ְמָך ֲא־דֹנָ י ֱא ֶ
ָׁשם לְ גֹוי ְמלַ ֵּמד ֶׁש ָהיּו יִ ְׂש ָר ֵאל ְמ ֻצּיָ נִ ים ָׁשםּ :גָ דֹול ָעצּום ּכְ ָמה ֶׁשּנֶ ֱא ַמר ְּובנֵ י
יִ ְׂש ָר ֵאל ָּפרּו וַ ּיִ ְׁש ְרצּו וַ ּיִ ְרּבּו וַ ּיַ ַע ְצמּו ִּב ְמאֹד ְמאֹד וַ ִּת ָּמלֵ א ָה ָא ֶרץ א ָֹתם :וָ ָרב
ּבֹוס ֶסת ְּב ָד ָמיִ ְך וָ א ַֹמר לָ ְך ְּב ָד ַמיִ ְך ֲחיִ י
ּכְ ָמה ֶׁשּנֶ ֱא ַמר וָ ֶא ֱעבֹר ָעלַ יִ ְך וָ ֶא ְר ֵאְך ִמ ְת ֶ
בֹואי
וָ א ַֹמר לָ ְך ְּב ָד ַמיִ ְך ֲחיִ יְ :ר ָב ָבה ּכְ ֶצ ַמח ַה ָּׂש ֶדה נְ ַת ִּתיְך וַ ִּת ְר ִּבי וַ ִּתגְ ְּדלִ י וַ ָּת ִ
ּוׂש ָע ֵרְך ִצ ֵּמ ַח וְ ַא ְּת ֵערֹם וְ ֶע ְריָ ה:
ַּב ֲע ִדי ֲע ָדיִ ים ָׁש ַדיִ ם נָ כֹנּו ְ
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וַ ּיָ ֵרעּו א ָֹתנּו ַה ִּמ ְצ ִרים וַ יְ ַעּנּונּו וַ ּיִ ְּתנּו ָעלֵ ינּו ֲעב ָֹדה ָק ָׁשה:
וַ ּיָ ֵרעּו א ָֹתנּו ַה ִּמ ְצ ִרים ּכְ ָמה ֶׁשּנֶ ֱא ַמר ָה ָבה נִ ְת ַחּכְ ָמה לֹו ֶּפן יִ ְר ֶּבה וְ ָהיָ ה ּכִ י
נֹוסף ּגַ ם הּוא ַעל ׂשֹנְ ֵאינּו וְ נִ לְ ַחם ָּבנּו וְ ָעלָ ה ִמן ָה ָא ֶרץ:
ִת ְק ֶראנָ ה ִמלְ ָח ָמה וְ ַ
ֹלתם וַ ּיִ ֶבן
וַ יְ ַעּנּונּו ּכְ ָמה ֶׁשּנֶ ֱא ַמר וַ ּיָ ִׂשימּו ָעלָ יו ָׂש ֵרי ִמ ִּסים לְ ַמ ַען ַעּנֹתֹו ְּב ִס ְב ָ
ָע ֵרי ִמ ְסּכְ נֹות לְ ַפ ְרעֹה ֶאת ִּפיתֹם וְ ֶאת ַר ַע ְמ ֵסס :וַ ּיִ ְּתנּו ָעלֵ ינּו ֲעב ָֹדה ָק ָׁשה
יהם
ּכְ ָמה ֶׁשּנֶ ֱא ַמר וַ ּיַ ֲע ִבדּו ִמ ְצ ַריִ ם ֶאת ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל ְּב ָפ ֶרְך :וַ יְ ָמ ֲררּו ֶאת ַחּיֵ ֶ
ַּב ֲעב ָֹדה ָק ָׁשה ְּבח ֶֹמר ִּובלְ ֵבנִ ים ְּובכָ ל ֲעב ָֹדה ַּב ָּׂש ֶדה ֵאת ּכָ ל ֲעב ָֹד ָתם ֲא ֶׁשר
ָע ְבדּו ָב ֶהם ְּב ָפ ֶרְך:
־ֹלהי ֲאב ֵֹתינּו וַ ּיִ ְׁש ַמע ֲא־דֹנָ י ֶאת קֹלֵ נּו וַ ּיַ ְרא ֶאת ָענְ יֵ נּו וְ ֶאת
וַ ּנִ ְצ ַעק ֶאל ֲא־דֹנָ י ֱא ֵ
ֲע ָמלֵ נּו וְ ֶאת לַ ֲח ֵצנּו:
־ֹלהי ֲאב ֵֹתינּו ּכְ ָמה ֶׁשּנֶ ֱא ַמר וַ יְ ִהי ַבּיָ ִמים ָה ַר ִּבים ָה ֵהם
וַ ּנִ ְצ ַעק ֶאל ֲא־דֹנָ י ֱא ֵ
וַ ּיָ ָמת ֶמלֶ ְך ִמ ְצ ַריִ ם וַ ּיֵ ָאנְ חּו ְבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל ִמן ָה ֲעב ָֹדה וַ ּיִ זְ ָעקּו וַ ַּת ַעל ַׁשוְ ָע ָתם
ֹלהים ִמן ָה ֲעב ָֹדה :וַ ּיִ ְׁש ַמע ֲא־דֹנָ י ֶאת קֹולֵ נּו ּכְ ָמה ֶׁשּנֶ ֱא ַמר וַ ּיִ ְׁש ַמע
ֶאל ָה ֱא ִ
ֹלהים ֶאת ְּב ִריתֹו ֶאת ַא ְב ָר ָהם ֶאת יִ ְצ ָחק וְ ֶאת
ֹלהים ֶאת נַ ֲא ָק ָתם וַ ּיִ זְ ּכֹר ֱא ִ
ֱא ִ
ֹלהים ֶאת
יַ ֲעקֹב :וַ ּיַ ְרא ֶאת ָענְ יֵ נּו זֹו ְּפ ִריׁשּות ֶּד ֶרְך ֶא ֶרץ ּכְ ָמה ֶׁשּנֶ ֱא ַמר וַ ּיַ ְרא ֱא ִ
ֹלהים :וְ ֶאת ֲע ָמלֵ נּו ֵאּלּו ַה ָּבנִ ים ּכְ ָמה ֶׁשּנֶ ֱא ַמר ּכָ ל ַה ֵּבן
ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל וַ ּיֵ ַדע ֱא ִ
ַהּיִ ּלֹוד ַהיְ א ָֹרה ַּת ְׁשלִ יכּוהּו וְ כָ ל ַה ַּבת ְּת ַחּיּון :וְ ֶאת לַ ֲח ֵצנּו זֶ ה ַה ְּד ַחק ּכְ ָמה
לֹוח ִצים א ָֹתם:
יתי ֶאת ַהּלַ ַחץ ֲא ֶׁשר ִמ ְצ ַריִ ם ֲ
ֶׁשּנֶ ֱא ַמר וְ גַ ם ָר ִא ִ
אתֹת
רֹוע נְ טּויָ ה ְּובמ ָֹרא ּגָ דֹול ְּוב ֹ
יאנּו ֲא־דֹנָ י ִמ ִּמ ְצ ַריִ ם ְּביָ ד ֲחזָ ָקה ִּובזְ ַ
ּיֹוצ ֵ
וַ ִ
ְּובמ ְֹפ ִתים:
יאנּו ֲא־דֹנָ י ִמ ִּמ ְצ ַריִ ם ֹלא ַעל יְ ֵדי ַמלְ ָאְך וְ ֹלא ַעל יְ ֵדי ָׂש ָרף וְ ֹלא ַעל יְ ֵדי
ּיֹוצ ֵ
וַ ִ
יח ֶאּלָ א ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ִּבכְ בֹודֹו ְּוב ַע ְצמֹוֶׁ .שּנֶ ֱא ַמר וְ ָע ַב ְר ִּתי ְב ֶא ֶרץ
ָׁשלִ ַ
ִמ ְצ ַריִ ם ַּבּלַ יְ לָ ה ַהּזֶ ה וְ ִהּכֵ ִיתי כָ ל ְּבכֹור ְּב ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם ֵמ ָא ָדם וְ ַעד ְּב ֵה ָמה ְּובכָ ל
־ֹלהי ִמ ְצ ַריִ ם ֶא ֱע ֶׂשה ְׁש ָפ ִטים ֲאנִ י ֲא־דֹנָ י :וְ ָע ַב ְר ִּתי ְב ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם ֲאנִ י וְ ֹלא
ֱא ֵ
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־ֹלהי ִמ ְצ ַריִ ם
ַמלְ ָאְך .ו ְִהּכֵ ִיתי כָ ל ְּבכֹור ְּב ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם ֲאנִ י וְ ֹלא ָׂש ָרףְּ .ובכָ ל ֱא ֵ
יחֲ .אנִ י ֲא־דֹנָ יֲ .אנִ י הּוא וְ ֹלא ַא ֵחר:
ֶא ֱע ֶׂשה ְׁש ָפ ִטים ֲאנִ י וְ ֹלא ַה ָּׁשלִ ַ
ְּביָ ד ֲחזָ ָקה זֶ ה ַה ֶּד ֶבר ּכְ ָמה ֶׁשּנֶ ֱא ַמר ִהּנֵ ה יַ ד ֲא־דֹנָ י הֹויָ ה ְּב ִמ ְקנְ ָך ֲא ֶׁשר ַּב ָּׂש ֶדה
ּסּוסים ַּב ֲחמ ִֹרים ַּבּגְ ַמּלִ ים ַּב ָּב ָקר ַּובּצֹאן ֶּד ֶבר ּכָ ֵבד ְמאֹדִּ :ובזְ ר ַֹע נְ טּויָ ה זֹו
ַּב ִ
רּוׁשלָ יִ םְּ .ובמ ָֹרא ּגָ דֹל
לּופה ְּביָ דֹו נְ טּויָ ה ַעל יְ ָ
ַה ֶח ֶרב ּכְ ָמה ֶׁשּנֶ ֱא ַמר וְ ַח ְרּבֹו ְׁש ָ
ֹלהים לָ בֹא לָ ַק ַחת לֹו גֹוי ִמ ֶּק ֶרב ּגֹוי
זֶ ה ּגִ ּלּוי ְׁשכִ ינָ ה ּכְ ָמה ֶׁשּנֶ ֱא ַמר אֹו ֲהנִ ָּסה ֱא ִ
מֹור ִאים
מֹופ ִתים ְּוב ִמלְ ָח ָמה ְּוביָ ד ֲחזָ ָקה ִּובזְ ר ַֹע נְ טּויָ ה ְּוב ָ
אתֹת ְּוב ְ
ְּב ַמּסֹת ְּב ֹ
־ֹלהיכֶ ם ְּב ִמ ְצ ַריִ ם לְ ֵעינֶ יָךְּ :ובאֹתֹות
ּגְ דֹולִ ים ּכְ כֹל ֲא ֶׁשר ָע ָׂשה לָ כֶ ם ֲא־דֹנָ י ֱא ֵ
זֶ ה ַה ַּמ ֶּטה ּכְ ָמה ֶׁשּנֶ ֱא ַמר וְ ֶאת ַה ַּמ ֶּטה ַהּזֶ ה ִּת ַּקח ְּביָ ֶדָך ֲא ֶׁשר ַּת ֲע ֶׂשה ּבֹו ֶאת
מֹופ ִתים זֶ ה ַה ָּדם ּכְ ָמה ֶׁשּנֶ ֱא ַמר וְ נָ ַת ִּתי מ ְֹפ ִתים ַּב ָּׁש ַמיִ ם ָּוב ָא ֶרץ:
אתֹתְּ :וב ְ
ָה ֹ
תוך כדי קריאת הפסוק ,שופכים מעט יין מהכוס לתוך קערה/צלחת סדוקה:

ָּדם

וָ ֵאׁש

וְ ִת ְמרֹות ָע ָׁשן:

מֹורא ּגָ דֹול ְׁש ַּתיִ ם.
רֹוע נְ טּויָ ה ְׁש ַּתיִ םְּ .וב ָ
ָּד ָבר ַא ֵחר ְּביָ ד ֲחזָ ָקה ְׁש ַּתיִ םִּ .ובזְ ַ
ְּובאֹתֹות ְׁש ַּתיִ םְּ .ובמ ְֹפ ִתים ְׁש ַּתיִ ם:
ֵאּלּו ֶע ֶׂשר ַמּכֹות ֶׁש ֵה ִביא ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ַעל ַה ִּמ ְצ ִרים ְּב ִמ ְצ ַריִ ם .וְ ֵאּלּו
ֵהן:
גם כאן ,תוך כדי קריאת עשר המכות ,שופכים מעט מהיין:

ּכִ ּנִ ים.
ְצ ַפ ְר ֵּד ַע.
ָּדם.
ַא ְר ֶּבה.
ָּב ָרד.
ְׁש ִחין.
ַמּכַ ת ְּבכֹורֹות:

ֶּד ֶבר.

ָערֹוב.
ח ֶֹׁשְך.
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נֹותן ָּב ֶהם ִס ָּמנִ ים (ראשי תיבות):
הּודה ָהיָ ה ֵ
ַר ִּבי יְ ָ
ושוב שופכים טיפה:

ְּד ַצ"ְך.

ֲע ַד"ׁש.

ְּב ַא ַח"ב:

ממלאים בחזרה את הכוס ,וממשיכים לספר על המכות שחטפו
המצרים:

אֹומר ֶׁשּלָ קּו ַה ִּמ ְצ ִרים ְּב ִמ ְצ ַריִ ם ֶע ֶׂשר
אֹומר ִמּנַ יִ ן ַא ָּתה ֵ
יֹוסי ַהּגְ לִ ילִ י ֵ
ַר ִּבי ֵ
ֹאמרּו
אֹומר וַ ּי ְ
ַמּכֹות וְ ַעל ַהּיָ ם לָ קּו ֲח ִמ ִּׁשים ַמּכֹותְּ .ב ִמ ְצ ַריִ ם ַמה הּוא ֵ
אֹומר וַ ּיַ ְרא
ֹלהים ִהיא .וְ ַעל ַהּיָ ם ַמה הּוא ֵ
ַה ַח ְר ֻט ִּמים ֶאל ַּפ ְרעֹה ֶא ְצ ַּבע ֱא ִ
יִ ְׂש ָר ֵאל ֶאת ַהּיָ ד ַהּגְ דֹולָ ה ֲא ֶׁשר ָע ָׂשה ֲא־דֹנָ י ְּב ִמ ְצ ַריִ ם וַ ּיִ ְיראּו ָה ָעם ֶאת
ֲא־דֹנָ י וַ ּיַ ֲא ִמינּו ַּביהֹוָ ה ְּובמ ֶֹׁשה ַע ְבּדֹוּ :כַ ָּמה לָ קּו ְב ֶא ְצ ַּבע ֶע ֶׂשר ַמּכֹותֱ .אמֹור
ֵמ ַע ָּתה ְּב ִמ ְצ ַריִ ם לָ קּו ֶע ֶׂשר ַמּכֹות .וְ ַעל ַהּיָ ם לָ קּו ֲח ִמ ִּׁשים ַמּכֹות:
ּומּכָ ה ֶׁש ֵה ִביא ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ַעל
אֹומר ִמּנַ יִ ן ֶׁשּכָ ל ַמּכָ ה ַ
ַר ִּבי ֱאלִ ֶיעזֶ ר ֵ
ַה ִּמ ְצ ִרים ְּב ִמ ְצ ַריִ ם ָהיְ ָתה ֶׁשל ַא ְר ַּבע ַמּכֹות ֶׁשּנֶ ֱא ַמר יְ ַׁשּלַ ח ָּבם ֲחרֹון ַאּפֹו
ֶע ְב ָרה וָ זַ ַעם וְ ָצ ָרה ִמ ְׁשלַ ַחת ַמלְ ֲאכֵ י ָר ִעיםֶ :ע ְב ָרה ַא ַחת .וָ זַ ַעם ְׁש ַּתיִ ם .וְ ָצ ָרה
ָׁשֹלׁשִ .מ ְׁשלַ ַחת ַמלְ ֲאכֵ י ָר ִעים ַא ְר ַּבעֱ .אמֹור ֵמ ַע ָּתה ְּב ִמ ְצ ַריִ ם לָ קּו ַא ְר ָּב ִעים
אתיִ ם ַמּכֹות:
ַמּכֹות .וְ ַעל ַהּיָ ם לָ קּו ָמ ִַ
ּומּכָ ה ֶׁש ֵה ִביא ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ַעל
אֹומר ִמּנַ יִ ן ֶׁשּכָ ל ַמּכָ ה ַ
יבא ֵ
ַר ִּבי ֲע ִק ָ
ַה ִּמ ְצ ִרים ְּב ִמ ְצ ַריִ ם ָהיְ ָתה ֶׁשל ָח ֵמׁש ַמּכֹותֶׁ .שּנֶ ֱא ַמר יְ ַׁשּלַ ח ָּבם ֲחרֹון ַאּפֹו
ֶע ְב ָרה וָ זַ ַעם וְ ָצ ָרה ִמ ְׁשלַ ַחת ַמלְ ֲאכֵ י ָר ִעיםֲ .חרֹון ַאּפ ֹו ַא ַחתֶ .ע ְב ָרה ְׁש ַּתיִ ם.
וָ זַ ַעם ָׁשֹלׁש .וְ ָצ ָרה ַא ְר ַּבעִ .מ ְׁשלַ ַחת ַמלְ ֲאכֵ י ָר ִעים ָח ֵמׁשֱ .אמֹור ֵמ ַע ָּתה
אתיִ ם ַמּכֹות:
ּומ ַ
ְּב ִמ ְצ ַריִ ם לָ קּו ֲח ִמ ִּׁשים ַמּכֹות .וְ ַעל ַהּיָ ם לָ קּו ֲח ִמ ִּׁשים ָ

ּכַ ָּמה ַמ ֲעלֹות טֹובֹות לַ ָּמקֹום ָעלֵ ינּו:
			
יאנּו ִמ ִּמ ְצ ַריִ ם וְ ֹלא ָע ָׂשה ָב ֶהם ְׁש ָפ ִטים
הֹוצ ָ
ִאּלּו ִ

ַּדּיֵ נּו:

			
יהם
אֹלה ֶ
ִאּלּו ָע ָׂשה ָב ֶהם ְׁש ָפ ִטים וְ ֹלא ָע ָׂשה ֵב ֵ

ַּדּיֵ נּו:

יהם			
כֹור ֶ
יהם וְ ֹלא ָה ַרג ֶאת ְּב ֵ
אֹלה ֶ
ִאּלּו ָע ָׂשה ֵב ֵ

ַּדּיֵ נּו:

			
יהם וְ ֹלא נָ ַתן לָ נּו ֶאת ָממֹונָ ם
כֹור ֶ
ִאּלּו ָה ַרג ֶאת ְּב ֵ

ַּדּיֵ נּו:

			
ִאּלּו נָ ַתן לָ נּו ֶאת ָממֹונָ ם וְ ֹלא ָק ַרע לָ נּו ֶאת ַהּיָ ם

ַּדּיֵ נּו:

			
ִאּלּו ָק ַרע לָ נּו ֶאת ַהּיָ ם וְ ֹלא ֶה ֱע ִב ָירנּו ְבתֹוכֹו ֶּב ָח ָר ָבה

ַּדּיֵ נּו:

			
ִאּלּו ֶה ֱע ִב ָירנּו ְבתֹוכֹו ֶּב ָח ָר ָבה וְ ֹלא ִׁש ַּקע ָצ ֵרינּו ְּבתֹוכֹו

ַּדּיֵ נּו:

ִאּלּו ִׁש ַּקע ָצ ֵרינּו ְּבתֹוכֹו וְ ֹלא ִס ֵּפק ָצ ְרּכֵ נּו ַּב ִּמ ְד ָּבר ַא ְר ָּב ִעים ָׁשנָ ה

ַּדּיֵ נּו:

ִאּלּו ִס ֵּפק ָצ ְרּכֵ נּו ַּב ִּמ ְד ָּבר ַא ְר ָּב ִעים ָׁשנָ ה וְ ֹלא ֶה ֱאכִ ילָ נּו ֶאת ַה ָּמן

ַּדּיֵ נּו:

			
ִאּלּו ֶה ֱאכִ ילָ נּו ֶאת ַה ָּמן וְ ֹלא נָ ַתן לָ נּו ֶאת ַה ַּׁש ָּבת

ַּדּיֵ נּו:

			
ִאּלּו נָ ַתן לָ נּו ֶאת ַה ַּׁש ָּבת וְ ֹלא ֵק ְר ָבנּו לִ ְפנֵ י ַהר ִסינַ י

ַּדּיֵ נּו:

			
ּתֹורה
ִאּלּו ֵק ְר ָבנּו לִ ְפנֵ י ַהר ִסינַ י וְ ֹלא נָ ַתן לָ נּו ֶאת ַה ָ

ַּדּיֵ נּו:

יסנּו לְ ֶא ֶרץ יִ ְׂש ָר ֵאל		
ּתֹורה וְ ֹלא ִהכְ נִ ָ
ִאּלּו נָ ַתן לָ נּו ֶאת ַה ָ

ַּדּיֵ נּו:

		
יסנּו לְ ֶא ֶרץ יִ ְׂש ָר ֵאל וְ ֹלא ָבנָ ה לָ נּו ֶאת ֵּבית ַה ְּב ִח ָירה
ִאּלּו ִהכְ נִ ָ

ַּדּיֵ נּו:

יאנּו
הֹוצ ָ
ּומכֻ ֶּפלֶ ת לַ ָּמקֹום ָעלֵ ינּוֶׁ .ש ִ
טֹובה כְ פּולָ ה ְ
ַעל ַא ַחת ּכַ ָּמה וְ כַ ָּמה ָ
יהם.
כֹור ֶ
יהם .וְ ָה ַרג ֶאת ְּב ֵ
אֹלה ֶ
ִמ ִּמ ְצ ָריִ ם .וְ ָע ָׂשה ָב ֶהם ְׁש ָפ ִטים .וְ ָע ָׂשה ֵב ֵ
וְ נָ ַתן לָ נּו ֶאת ָממֹונָ ם .וְ ָק ַרע לָ נּו ֶאת ַהּיָ ם .וְ ֶה ֱע ִב ָירנּו ְבתֹוכֹו ֶּב ָח ָר ָבה .וְ ִׁש ַּקע
ָצ ֵרינּו ְּבתֹוכֹו .וְ ִס ֵּפק ָצ ְרּכֵ נּו ַּב ִּמ ְד ָּבר ַא ְר ָּב ִעים ָׁשנָ ה .וְ ֶה ֱאכִ ילָ נּו ֶאת ַה ָּמן .וְ נָ ַתן
יסנּו
ּתֹורה .וְ ִהכְ נִ ָ
לָ נּו ֶאת ַה ַּׁש ָּבת .וְ ֵק ְר ָבנּו לִ ְפנֵ י ַהר ִסינַ י .וְ נָ ַתן לָ נּו ֶאת ַה ָ
ֹנֹותינּו:
לְ ֶא ֶרץ יִ ְׂש ָר ֵאלָּ .ובנָ ה לָ נּו ֶאת ֵּבית ַה ְּב ִח ָירה לְ כַ ֵּפר ַעל ּכָ ל ֲעו ֵ
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הגדה של פסח
בזמנים הטובים ,בליל הסדר היו אוכלים מצה ומרור וגם בשר של
קרבן הפסח .הנה הסיבה לשלושת המאכלים המיוחדים:

ֹלׁשה ְד ָב ִרים ֵאּלּו ַּב ֶּפ ַסח ֹלא יָ ָצא
אֹומר ּכָ ל ֶׁשֹּלא ָא ַמר ְׁש ָ
יאל ָהיָ ה ֵ
ַר ָּבן ּגַ ְמלִ ֵ
חֹובתֹו .וְ ֵאּלּו ֵהן:
יְ ֵדי ָ

ּ ֶפ ַסחַ .מ ָ ּצהּ .ו ָמרוֹר:
בֹותינּו אֹוכְ לִ ים ִּבזְ ַמן ֶׁש ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ַקּיָ ם ַעל ׁשּום ָמהַ .על
ֶּפ ַסח ֶׁש ָהיּו ֲא ֵ
בֹותינּו ְּב ִמ ְצ ָריִ םֶׁ .שּנֶ ֱא ַמר וַ ֲא ַמ ְר ֶּתם
ׁשּום ֶׁש ָּפ ַסח ַה ָּמקֹום ַעל ָּב ֵּתי ֲא ֵ
זֶ ַבח ֶּפ ַסח הּוא לַ יהֹוָ ה ֲא ֶׁשר ָּפ ַסח ַעל ָּב ֵּתי ְבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל ְּב ִמ ְצ ַריִ ם ְּבנָ גְ ּפֹו ֶאת
ִמ ְצ ַריִ ם וְ ֶאת ָּב ֵּתינּו ִה ִּציל וַ ּיִ ּקֹד ָה ָעם וַ ּיִ ְׁש ַּת ֲחוּו:

ולסיום ,על כל זה עלינו להודות לאלוקים ולברך אותו:

ְּבכָ ל ּדֹור וָ דֹור ַחּיָ ב ָא ָדם לִ ְראֹות ֶאת ַע ְצמֹו ּכְ ִאּלּו הּוא יָ ָצא ִמ ִּמ ְצ ָריִ ם.
אתי
ֶׁשּנֶ ֱא ַמר וְ ִהּגַ ְד ָּת לְ ִבנְ ָך ַּבּיֹום ַההּוא לֵ אמֹר ַּב ֲעבּור זֶ ה ָע ָׂשה ֲא־דֹנָ י לִ י ְּב ֵצ ִ
בֹותינּו ִּבלְ ָבד ּגָ ַאל ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ִמ ִּמ ְצ ַריִ ם ֶאּלָ א
ִמ ִּמ ְצ ָריִ םֹ :לא ֶאת ֲא ֵ
אֹותנּו
הֹוציא ִמ ָּׁשם לְ ַמ ַען ָה ִביא ָ
אֹותנּו ִ
אֹותנּו ּגָ ַאל ִע ָּמ ֶהםֶׁ .שּנֶ ֱא ַמר וְ ָ
ַאף ָ
בֹותינּו:
לָ ֶתת לָ נּו ֶאת ָה ָא ֶרץ ֲא ֶׁשר נִ ְׁש ַּבע לַ ֲא ֵ
רֹומם לְ ַה ֵּדר לְ ָב ֵרְך לְ ַעּלֵ ה
לְ ִפיכָ ְך ֲאנַ ְחנּו ַחּיָ ִבים לְ הֹודֹות לְ ַהּלֵ ל לְ ַׁש ֵּב ַח לְ ָפ ֵאר לְ ֵ
יאנּו ֵמ ַע ְבדּות
הֹוצ ָ
בֹותינּו וְ ְָלנּו ֶאת ּכָ ל ַהּנִ ִּסים ָה ֵאּלּוִ .
ּולְ ַקּלֵ ס .לְ ִמי ֶׁש ָע ָׂשה לַ ֲא ֵ
ּומ ִּׁש ְעּבּוד
ּומ ֲא ֵפלָ ה לְ אֹור ּגָ דֹולִ .
ּומ ֵא ֶבל לְ יֹום טֹובֵ .
לְ ֵחרּותִ .מּיָ גֹון לְ ִׂש ְמ ָחהֵ .
ֹאמר לְ ָפנָ יו ַהלְ לּויָ ּה:
לִ גְ ֻאּלָ ה .וְ נ ַ

מניחים את היד על המצה ואומרים:
ממשיכים לקרוא מזמורים של שבח ותודה לאלוקים:

ַמ ָּצה זֹו ֶׁש ָאנּו אֹוכְ לִ ים ַעל ׁשּום ָמהַ .על ׁשּום ֶׁשֹּלא ִה ְס ִּפיק ְּב ֶצ ֶקת ֶׁשל
יהם ֶמלֶ ְך ַמלְ כֵ י ַה ְּמלָ כִ ים ַה ָּקדֹוׁש
בֹותינּו לְ ַה ֲח ִמיץ ַעד ֶׁשּנִ גְ לָ ה ֲעלֵ ֶ
ֲא ֵ
הֹוציאּו ִמ ִּמ ְצ ַריִ ם ֻעגֹות
ָּברּוְך הּוא ּוגְ ָאלָ םֶׁ .שּנֶ ֱא ַמר וַ ּיֹאפּו ֶאת ַה ָּב ֵצק ֲא ֶׁשר ִ
ַמּצֹות ּכִ י ֹלא ָח ֵמץ ּכִ י ג ְֹרׁשּו ִמ ִּמ ְצ ַריִ ם וְ ֹלא יָ כְ לּו לְ ִה ְת ַמ ְה ֵמ ַּה וְ גַ ם ֵצ ָדה ֹלא
ָעׂשּו לָ ֶהם:
מניחים את היד על המרור ואומרים:

ָמרֹור זֶ ה ֶׁש ָאנּו אֹוכְ לִ ים ַעל ׁשּום ָמהַ .על ׁשּום ֶׁש ֵּמ ְררּו ַה ִּמ ְצ ִרים ֶאת ַחּיֵ י
יהם ַּב ֲעב ָֹדה ָק ָׁשה ְּבח ֶֹמר
בֹותינּו ְּב ִמ ְצ ָריִ םֶׁ .שּנֶ ֱא ַמר וַ יְ ָמ ֲררּו ֶאת ַחּיֵ ֶ
ֲא ֵ
בֹודה ַּב ָּׂש ֶדה ֵאת ּכָ ל ֲעב ָֹד ָתם ֲא ֶׁשר ָע ְבדּו ָב ֶהם ְּב ָפ ֶרְך:
ִּובלְ ֵבנִ ים ְּובכָ ל ֲע ָ

ַהלְ לּויָ ּה ַהלְ לּו ַע ְב ֵדי ֲא־דֹנָ י ַהלְ לּו ֶאת ֵׁשם ֲא־דֹנָ י :יְ ִהי ֵׁשם ֲא־דֹנָ י ְמב ָֹרְך
ֵמ ַע ָּתה וְ ַעד עֹולָ םִ :מ ִּמזְ ַרח ֶׁש ֶמׁש ַעד ְמבֹואֹו ְמ ֻהּלָ ל ֵׁשם ֲא־דֹנָ יָ :רם ַעל
יהי לָ ָׁש ֶבת:
־ֹלהינּו ַה ַּמגְ ִּב ִ
ּכָ ל ּגֹויִ ם ֲא־דֹנָ י ַעל ַה ָּׁש ַמיִ ם ּכְ בֹודֹוִ :מי ּכַ א־דֹנָ י ֱא ֵ
ימי ֵמ ָע ָפר ָּדל ֵמ ַא ְׁשּפֹת יָ ִרים
ַה ַּמ ְׁש ִּפילִ י לִ ְראֹות ַּב ָּׁש ַמיִ ם ָּוב ָא ֶרץְ :מ ִק ִ
יבי ֲע ֶק ֶרת ַה ַּביִ ת ֵאם
מֹוׁש ִ
יבי ַעּמֹוִ :
יבים ִעם נְ ִד ֵ
יבי ִעם נְ ִד ִ
הֹוׁש ִ
ֶא ְביֹון :לְ ִ
ַה ָּבנִ ים ְׂש ֵמ ָחה ַהלְ לּויָ ּה:
הּודה לְ ָק ְדׁשֹו
ֹלעזָ :היְ ָתה יְ ָ
ְּב ֵצאת יִ ְׂש ָר ֵאל ִמ ִּמ ְצ ָר ִים ֵּבית יַ ֲעקֹב ֵמ ַעם ֵ
לֹותיוַ :הּיָ ם ָר ָאה וַ ּיָ נֹס ַהּיַ ְר ֵּדן יִ ּסֹב לְ ָאחֹורֶ :ה ָה ִרים ָר ְקדּו
יִ ְׂש ָר ֵאל ַמ ְמ ְׁש ָ
כְ ֵאילִ ים ּגְ ָבעֹות ּכִ ְבנֵ י צֹאןַ :מה ּלְ ָך ַהּיָ ם ּכִ י ָתנּוס ַהּיַ ְר ֵּדן ִּתּסֹב לְ ָאחֹור:
ֶה ָה ִרים ִּת ְר ְקדּו כְ ֵאילִ ים ּגְ ָבעֹות ּכִ ְבנֵ י צֹאןִ :מּלִ ְפנֵ י ָאדֹון חּולִ י ָא ֶרץ ִמּלִ ְפנֵ י
לֹוּה יַ ֲעקֹבַ :הה ְֹפכִ י ַהּצּור ֲאגַ ם ָמיִ ם ַחּלָ ִמיׁש לְ ַמ ְעיְ נֹו ָמיִ ם:
ֱא ַ
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מוציא
בֹותינּו
־ֹלהינּו ֶמלֶ ְך ָהעֹולָ ם ֲא ֶׁשר ּגְ ָאלָ נּו וְ גָ ַאל ֶאת ֲא ֵ
ָּברּוְך ַא ָּתה ֲא־דֹנָ י ֱא ֵ
־ֹלהינּו
ּומרֹורּ .כֵ ן ֲא־דֹנָ י ֱא ֵ
ִמ ִּמ ְצ ַריִ ם וְ ִהּגִ ָיענּו ַהּלַ יְ לָ ה ַהּזֶ ה לֶ ֱאכָ ל ּבֹו ַמ ָּצה ָ
אתנּו
מֹוע ִדים וְ לִ ְרגָ לִ ים ֲא ֵח ִרים ַה ָּב ִאים לִ ְק ָר ֵ
בֹותינּו יַ ּגִ ֵיענּו לְ ֲ
אֹלהי ֲא ֵ
וֵ ֵ
בֹוד ֶתָך וְ נֹאכַ ל ָׁשם ִמן ַהּזְ ָב ִחים
לְ ָׁשלֹוםְׂ ,ש ֵמ ִחים ְּב ִבנְ יַ ן ִע ֶירָך וְ ָׂש ִׂשים ַּב ֲע ָ
נֹודה ּלְ ָך ִׁשיר ָח ָדׁש
ּומן ַה ְּפ ָס ִחים ֲא ֶׁשר יַ ּגִ ַיע ָּד ָמם ַעל ִקיר ִמזְ ַּב ֲחָך לְ ָרצֹון ,וְ ֶ
ִ
ַעל ּגְ ֻאּלָ ֵתנּו וְ ַעל ְּפדּות נַ ְפ ֵׁשנּוָּ :ברּוְך ַא ָּתה ֲא־דֹנָ י ּגָ ַאל יִ ְׂש ָר ֵאל:
ּבֹורא ְּפ ִרי ַהּגָ ֶפן:
־ֹלהינּו ֶמלֶ ְך ָהעֹולָ ם ֵ
ָּברּוְך ַא ָּתה ֲא־דֹנָ י ֱא ֵ

|

אוחזים את המצות ,ומברכים "המוציא":

ּמֹוציא לֶ ֶחם ִמן ָה ָא ֶרץ:
־ֹלהינּו ֶמלֶ ְך ָהעֹולָ ם ַה ִ
ָּברּוְך ַא ָּתה ֲא־דֹנָ י ֱא ֵ

מצה
ממשיכים לאחוז את המצות ומברכים:

־ֹלהינּו ֶמלֶ ְך ָהעֹולָ ם ֲא ֶׁשר ִק ְּד ָׁשנּו ְּב ִמ ְצו ָֹתיו וְ ִצּוָ נּו ַעל
ָּברּוְך ַא ָּתה ֲא־דֹנָ י ֱא ֵ
ֲאכִ ילַ ת ַמ ָּצה:
אוכלים מנת מצה אחת.

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

־ֹלהינּו ֶמלֶ ְך ָהעֹולָ ם ֲא ֶׁשר ִק ְּד ָׁשנּו ְּב ִמ ְצו ָֹתיו וְ ִצּוָ נּו ַעל
ָּברּוְך ַא ָּתה ֲא־דֹנָ י ֱא ֵ
נְ ִטילַ ת יָ ָדיִ ם:

|
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שלחן עורך

מרור
טובלים קלות את המרור בחרוסת ,ומברכים:

־ֹלהינּו ֶמלֶ ְך ָהעֹולָ ם ֲא ֶׁשר ִק ְּד ָׁשנּו ְּב ִמ ְצו ָֹתיו וְ ִצּוָ נּו ַעל
ָּברּוְך ַא ָּתה ֲא־דֹנָ י ֱא ֵ
ֲאכִ ילַ ת ָמרֹור:

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.

אוכלים מנת מרור אחת.

כורך
כעת יוצרים כריך של מצה עם מרור .הרכיבים :מנת מצה  +מנת
מרור  +טיפ-טיפה חרוסת.
ואומרים:

ּומרֹור
ּכֹורְך ֶּפ ַסח ַמ ָּצה ָ
ּכֵ ן ָע ָׂשה ִהּלֵ ל ִּבזְ ַמן ֶׁש ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ָהיָ ה ַקּיָ ם ָהיָ ה ֵ
רֹורים יֹאכְ לֻ הּו:
ּומ ִ
וְ אֹוכֵ ל ְּביַ ַחדּ .כְ מֹו ֶׁשּנֶ ֱא ַמר ַעל ַמּצֹות ְ
אוכלים את הכריך.

|

צפון
כדי לסיים עם טעם המצה על הלשון ,כעת אוכלים את האפיקומן.
שה ְצ ַּפנו בשקית בתחילת הערב ,וכל
מביאים לשולחן את המצה ִ
משתתף אוכל מנת מצה אחת .אם אין מספיק בשקית ,מוסיפים
ממלאי המצות.

|
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ברך

ּומ ְׂש ִּב ַיע לְ כָ ל ַחי ָרצֹוןָּ :ברּוְך ַא ָּתה ֲא־דֹנָ י
ּפֹות ַח ֶאת יָ ֶדָך ַ
ֲא ֶׁשר ָּב ָראּ .כָ ָאמּור ֵ
ַהּזָ ן ֶאת ַהּכֹל:

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.
אם משתתפים בסדר לפחות שלושה גברים מגיל שלוש עשרה
ומעלה ,מזמנים את הסועדים לברך .מנחה הסדר מרים את הכוס
ואומר:

ּבֹותי נְ ָב ֵרְך:
ַר ַ
כולם עונים:

יְ ִהי ֵׁשם ֲא־דֹנָ י ְמב ָֹרְך ֵמ ַע ָּתה וְ ַעד עֹולָ ם:

ּבֹותי .נְ ָב ֵרְך ֶׁש ָאכַ לְ נּו ִמ ֶּׁשּלֹו:
ִּב ְרׁשּות ָמ ָרנָ ן וְ ַר ָּבנָ ן וְ ַר ַ
כולם עונים:

ָּברּוְך ֶׁש ָאכַ לְ נּו ִמ ֶּׁשּלֹו ְּובטּובֹו ָחיִ ינּו:

כולם מברכים יחד את ברכת המזון:

־ֹלהינּו ֶמלֶ ְך ָהעֹולָ ם ַהּזָ ן ֶאת ָהעֹולָ ם ּכֻ ּלֹו ְּבטּובֹו ְּב ֵחן
ָּברּוְך ַא ָּתה ֲא־דֹנָ י ֱא ֵ
נֹותן לֶ ֶחם לְ כָ ל ָּב ָׂשר ּכִ י לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹוְּ :ובטּובֹו ַהּגָ דֹול
ְּב ֶח ֶסד ְּוב ַר ֲח ִמים הּוא ֵ
ִע ָּמנּו ָּת ִמיד ֹלא ָח ֵסר לָ נּו וְ ַאל יֶ ְח ַסר לָ נּו ָמזֹון לְ עֹולָ ם וָ ֶעד ַּב ֲעבּור ְׁשמֹו
ּיֹותיו
ּומכִ ין ָמזֹון לְ כָ ל ְּב ִר ָ
ּומ ִטיב לַ ּכֹל ֵ
ּומ ַפ ְרנֵ ס לַ ּכֹל ֵ
ַהּגָ דֹול ּכִ י הּוא ֵאל זָ ן ְ

טֹובה ְּור ָח ָבה
בֹותינּו ֶא ֶרץ ֶח ְמ ָּדה ָ
־ֹלהינּו ַעל ֶׁש ִהנְ ַחלְ ָּת לַ ֲא ֵ
נֹודה ּלְ ָך ֲא־דֹנָ י ֱא ֵ
ֶ
יתנּו ִמ ֵּבית ֲע ָב ִדים וְ ַעל
ּופ ִד ָ
־ֹלהינּו ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם ְ
אתנּו ֲא־דֹנָ י ֱא ֵ
הֹוצ ָ
וְ ַעל ֶׁש ֵ
הֹוד ְע ָּתנּו
ּתֹור ְתָך ֶׁשּלִ ַּמ ְד ָּתנּו וְ ַעל ֻח ֶּקיָך ֶׁש ַ
יתָך ֶׁש ָח ַת ְמ ָּת ִּב ְב ָׂש ֵרנּו וְ ַעל ָ
ְּב ִר ְ
אֹותנּו
ּומ ַפ ְרנֵ ס ָ
וְ ַעל ַחּיִ ים ֵחן וָ ֶח ֶסד ֶׁשחֹונַ נְ ָּתנּו וְ ַעל ֲאכִ ילַ ת ָמזֹון ָׁש ַא ָּתה זָ ן ְ
ָּת ִמיד ְּבכָ ל יֹום ְּובכָ ל ֵעת ְּובכָ ל ָׁש ָעה:
אֹותְך יִ ְת ָּב ֵרְך ִׁש ְמָך
ּומ ָב ְרכִ ים ָ
מֹודים לָ ְך ְ
־ֹלהינּו ֲאנַ ְחנּו ִ
וְ ַעל ַהּכֹל ֲא־דֹנָ י ֱא ֵ
ְּב ִפי ּכָ ל ַחי ָּת ִמיד לְ עֹולָ ם וָ ֶעדּ :כַ ּכָ תּוב וְ ָאכַ לְ ָּת וְ ָׂש ָב ְע ָּת ֵּוב ַרכְ ָּת ֶאת ֲא־דֹנָ י
ֹלהיָך ַעל ָה ָא ֶרץ ַהּט ָֹבה ֲא ֶׁשר נָ ַתן לָ ְךָּ :ברּוְך ַא ָּתה ֲא־דֹנָ י ַעל ָה ָא ֶרץ וְ ַעל
ֱא ֶ
ַה ָּמזֹון:
רּוׁשלַ יִ ם ִע ֶירָך וְ ַעל ִצּיֹון ִמ ְׁשּכַ ן
־ֹלהינּו ַעל יִ ְׂש ָר ֵאל ַע ֶּמָך וְ ַעל יְ ָ
ַר ֵחם ֲא־דֹנָ י ֱא ֵ
יחָך וְ ַעל ַה ַּביִ ת ַהּגָ דֹול וְ ַה ָּקדֹוׁש ֶׁשּנִ ְק ָרא
בֹודָך וְ ַעל ַמלְ כּות ֵּבית ָּדוִ ד ְמ ִׁש ֶ
ּכְ ֶ
יחנּו וְ ַה ְרוַ ח לָ נּו
רֹוענּו זֹונֵ נּו ַּפ ְרנְ ֵסנּו וְ כַ לְ ּכְ לֵ נּו וְ ַה ְרוִ ֵ
־ֹלהינּו ָא ִבינּו ֵ
ִׁש ְמָך ָעלָ יוֱ :א ֵ
־ֹלהינּו ֹלא
רֹותינּו :וְ נָ א ַאל ַּת ְצ ִריכֵ נּו ֲא־דֹנָ י ֱא ֵ
־ֹלהינּוְ ,מ ֵה ָרה ִמּכָ ל ָצ ֵ
ֲא־דֹנָ י ֱא ֵ
תּוחה,
לִ ֵידי ַמ ְּתנַ ת ָּב ָׂשר וָ ָדם וְ ֹלא לִ ֵידי ַהלְ וָ ָא ָתם ּכִ י ִאם לְ יָ ְדָך ַה ְּמלֵ ָאהַ ,ה ְּפ ָ
דֹוׁשה ,וְ ָה ְר ָח ָבהֶׁ ,שֹּלא נֵ בֹוׁש וְ ֹלא נִ ּכָ לֵ ם לְ עֹולָ ם וָ ֶעד:
ַה ְּק ָ
־ֹלהינּו ְּב ִמ ְצו ֶֹתיָך ְּוב ִמ ְצוַ ת יֹום ַה ְּש ִׁב ִיעי ַה ַּש ָּׁבת
יצנּו ֲא־דֹונָ י ֱא ֵ
ְר ֵצה וְ ַה ֲחלִ ֵ
נּוח
ַהּגָ דֹול וְ ַה ָּקדֹוׁש ַהּזֶ הּ .כִ י יֹום זֶ ה ּגָ דֹול וְ ָקדֹוׁש הּוא לְ ָפנֶ יָך לִ ְש ָּׁבת־ּבֹו ,וְ לָ ַ
־ֹלהינּוֶ ,שֹּׁלא ְת ֵהא
יח לָ נּו ֲא־דֹנָ י ֱא ֵ
ּבֹוְּ ,ב ַא ֲה ָבה ּכְ ִמ ְצוַ ת ְרצֹונֶ ָךִּ .וב ְרצֹונְ ָך ָהנִ ַ
־ֹלהינּו ְּבנֶ ָח ַמת ִצּיֹון ִע ֶירָך.
נּוח ֵתנּו .וְ ַה ְר ֵאנּו ֲא־דֹנָ י ֱא ֵ
ָצ ָרה וְ יָ גֹון וַ ֲאנָ ָחה ְּביֹום ְמ ָ
רּושׁלַ יִ ם ִעיר ָק ְד ֶשָׁךּ ,כִ י ַא ָּתה הּוא ַּב ַעל ַהיְ ׁשּועֹות ַּוב ַעל ַהּנֶ ָחמֹות:
ְּוב ִבנְ יַ ן יְ ָ
בֹותינּו יַ ֲעלֶ ה וְ יָ בֹא וְ יַ ּגִ ַיע וְ יֵ ָר ֶאה וְ יֵ ָר ֶצה וְ יִ ָּׁש ַמע וְ יִ ָּפ ֵקד
אֹלהי ֲא ֵ
־ֹלהינּו וֵ ֵ
ֱא ֵ
יח ֶּבן ָּדוִ ד ַע ְב ֶּדָך,
בֹותינּו ,וְ זִ כְ רֹון ָמ ִׁש ַ
ּופ ְּקדֹונֵ נּו ,וְ זִ כְ רֹון ֲא ֵ
וְ יִ ּזָ כֵ ר זִ כְ רֹונֵ נּו ִ
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רּוׁשלַ יִ ם ִעיר ָק ְד ֶׁשָך ,וְ זִ כְ רֹון ּכָ ל ַע ְּמָך ֵּבית יִ ְׂש ָר ֵאל ,לְ ָפנֶ יָך לִ ְפלֵ ָ
וְ זִ כְ רֹון יְ ָ
טֹובים ּולְ ָׁשלֹום ְּביֹום ַחג ַה ַּמּצֹות
טֹובה ,לְ ֵחן ּולְ ֶח ֶסד ּולְ ַר ֲח ִמים ּולְ ַחּיִ ים ִ
לְ ָ
ּופ ְק ֵדנּו
טֹובה ָ
־ֹלהינּו ּבֹו לְ ָ
ַהּזֶ ה ְּביֹום טֹוב ִמ ְק ָרא ק ֶֹדׁש ַהּזֶ הַָ .זכְ ֵרנּו ֲא־דֹנָ י ֱא ֵ
ׁשּועה וְ ַר ֲח ִמים חּוס וְ ָחּנֵ נּו
טֹוביםִּ :וב ְד ַבר יְ ָ
הֹוׁש ֵיענּו בֹו לְ ַחּיִ ים ִ
בֹו לִ ְב ָרכָ ה ,וְ ִ
הֹוׁש ֵיענּוּ ,כִ י ֵאלֶ יָך ֵעינֵ ינּוּ ,כִ י ֵאל ֶמלֶ ְך ַחּנּון וְ ַרחּום ָא ָּתה:
וְ ַר ֵחם ָעלֵ ינּו וְ ִ
רּוׁשלַ יִ ם ִעיר ַהּק ֶֹדׁש ִּב ְמ ֵה ָרה ְביָ ֵמינּו ָּברּוְך ַא ָּתה ֲא־דֹנָ י ּבֹונֵ ה ְב ַר ֲח ָמיו
ְּובנֵ ה יְ ָ
רּוׁשלָ יִ םָ :א ֵמן:
יְ ָ
ּבֹור ֵאנּו,
־ֹלהינּו ֶמ ֶלְך ָהעֹולָ ם ָה ֵאלָ ,א ִבינּו ַמלְ ּכֵ נּוַ ,א ִּד ֵירנּוְ ,
ָּברּוְך ַא ָּתה ֲא־דֹנָ י ֱא ֵ
רֹועה יִ ְׂש ָר ֵאלַ ,ה ֶּמלֶ ְך ַהּטֹוב
רֹוענּו ֵ
דֹוׁשנּוְ ,קדֹוׁש יַ ֲעקֹבֵ ,
יֹוצ ֵרנּוְ ,ק ֵ
ּג ֲֹאלֵ נּוְ ,
יטיב לָ נּו
יטיב לָ נּו הּוא ֵמ ִטיב לָ נּו הּוא יֵ ִ
וְ ַה ֵּמ ִטיב לַ ּכֹל ְּבכָ ל יֹום וָ יֹום הּוא ֵה ִ
ּגֹומלֵ נּו ,הּוא יִ גְ ְמלֵ נּו לָ ַעד ,לְ ֵחן ּולְ ֶח ֶסד ּולְ ַר ֲח ִמיםּ ,ולְ ֶרוַ ח
הּוא גְ ָמלָ נּו ,הּוא ְ
יׁשּועה ,נֶ ָח ָמהַּ ,פ ְרנָ ָסה וְ כַ לְ ּכָ לָ ה ,וְ ַר ֲח ִמים ,וְ ַחּיִ ים,
ָ
ַה ָּצלָ ה וְ ַה ְצלָ ָחה ְּב ָרכָ ה וִ
ּומּכָ ל טּוב לְ עֹולָ ם ַאל יְ ַח ְּס ֵרנּוָ :ה ַר ֲח ָמן הּוא יִ ְמלֹוְך ָעלֵ ינּו
וְ ָׁשלֹום ,וְ כָ ל טֹובִ ,
לְ עֹולָ ם וָ ֶעדָ :ה ַר ֲח ָמן הּוא יִ ְת ָּב ֵרְך ַּב ָּׁש ַמיִ ם ָּוב ָא ֶרץָ :ה ַר ֲח ָמן הּוא יִ ְׁש ַּת ַּבח
ּדֹורים וְ יִ ְת ָּפ ֵאר ָּבנּו לָ ַעד ּולְ נֵ ַצח נְ ָצ ִחים וְ יִ ְת ַה ַּדר ָּבנּו לָ ַעד ּולְ עֹולְ ֵמי
לְ דֹור ִ
עֹולָ ִמיםָ :ה ַר ֲח ָמן הּוא יְ ַפ ְרנְ ֵסנּו ְּבכָ בֹודָ :ה ַר ֲח ָמן הּוא יִ ְׁשּבֹור עֹול ּגָ לּות ֵמ ַעל
קֹומ ִמּיּות לְ ַא ְר ֵצנּוָ :ה ַר ֲח ָמן הּוא יִ ְׁשלַ ח ְּב ָרכָ ה ְמ ֻר ָּבה
ארנּו וְ הּוא יֹולִ יכֵ נּו ְ
ַצּוָ ֵ
ְּב ַביִ ת זֶ ה וְ ַעל ֻׁשלְ ָחן זֶ ה ֶׁש ָאכַ לְ נּו ָעלָ יוָ :ה ַר ֲח ָמן הּוא יִ ְׁשלַ ח לָ נּו ֶאת ֵאלִ ּיָ הּו
יב ֶּׂשר לָ נּו ְּבׂשֹורֹות טֹובֹות יְ ׁשּועֹות וְ נֶ ָחמֹותָ :ה ַר ֲח ָמן
ַהּנָ ִביא זָ כּור לַ ּטֹוב וִ ַ
מֹור ִתי ַּב ְעלַ ת ַה ַּביִ ת
מֹורי ַּב ַעל ַה ַּביִ ת ַהּזֶ ה .וְ ֶאת ִא ִּמי ָ
הּוא יְ ָב ֵרְך ֵֶאת ָא ִבי ִ
אֹותנּו וְ ֶאת ּכָ ל ֲא ֶׁשר
יתם וְ ֶאת זַ ְר ָעם וְ ֶאת ּכָ ל ֲא ֶׁשר לָ ֶהם ָ
אֹותם וְ ֶאת ֵּב ָ
ַהּזֶ הָ .
בֹותינּו ַא ְב ָר ָהם יִ ְצ ָחק וְ יַ ֲעקֹב ַּבּכֹל ִמּכֹל ּכֹל ּכֵ ן יְ ָב ֵרְך
לָ נּו ּכְ מֹו ֶׁש ֵּב ַרְך ֶאת ֲא ֵ
ֹאמר ָא ֵמן:
אֹותנּו ּכֻ ּלָ נּו יַ ַחד ִּב ְב ָרכָ ה ְׁשלֵ ָמה .וְ נ ַ
ָ
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ִמ ָּמרֹום יְ לַ ְּמדּו ָעלָ יו וְ ָעלֵ ינּו זְ כּות ֶׁש ְּת ֵהא לְ ִמ ְׁש ֶמ ֶרת ָׁשלֹום וְ נִ ָּׂשא ְב ָרכָ ה
ֹלהים
־ֹלהי יִ ְׁש ֵענּו .וְ נִ ְמ ָצא ֵחן וְ ֵׂשכֶ ל טֹוב ְּב ֵעינֵ י ֱא ִ
ּוצ ָד ָקה ֵמ ֱא ֵ
ֵמ ֵאת ֲא־דֹנָ י ְ
וְ ָא ָדם:
נּוחה לְ ַחּיֵ י ָהעולָ ִמים:
ּומ ָ
ָה ַר ֲח ָמן הּוא יַ נְ ִחילֵ נּו לְ יֹום ֶשּׁכֻ ּלו ַש ָּׁבת ְ
ָה ַר ֲח ָמן הּוא יַ נְ ִחילֵ נּו לְ יֹום ֶׁשּכֻ ּלֹו טֹוב:
יח ּולְ ַחּיֵ י ָהעֹולָ ם ַה ָּבאִ .מגְ ּדֹל יְ ׁשּועֹות ַמלְ ּכֹו
ָה ַר ֲח ָמן הּוא יְ זַ ּכֵ נּו לִ ימֹות ַה ָּמ ִׁש ַ
רֹומיו הּוא
וְ ע ֶֹׂשה ֶח ֶסד לִ ְמ ִׁשיחֹו לְ ָדוִ ד ּולְ זַ ְרעֹו ַעד עֹולָ ם :ע ֶֹׂשה ָׁשלֹום ִּב ְמ ָ
יַ ֲע ֶׂשה ָׁשלֹום ָעלֵ ינּו וְ ַעל ּכָ ל יִ ְׂש ָר ֵאל ,וְ ִא ְמרּו ָא ֵמן:
יְ ראּו ֶאת ֲא־דֹנָ י ְקד ָֹׁשיו ּכִ י ֵאין ַמ ְחסֹור לִ ֵיר ָאיוּ :כְ ִפ ִירים ָרׁשּו וְ ָר ֵעבּו וְ ד ְֹר ֵׁשי
ּפֹות ַח ֶאת
ֲא־דֹנָ י ֹלא יַ ְח ְסרּו כָ ל טֹוב :הֹודּו לַ א־דֹנָ י ּכִ י טֹוב ּכִ י לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹוֵ :
ּומ ְׂש ִּב ַיע לְ כָ ל ַחי ָרצֹוןָּ :ברּוְך ַהּגֶ ֶבר ֲא ֶׁשר יִ ְב ַטח ַּבא־דֹנָ י וְ ָהיָ ה ֲא־דֹנָ י
יָ ֶדָך ַ
ִמ ְב ַטחֹו:

מברכים:

ּבֹורא ְּפ ִרי ַהּגָ ֶפן:
־ֹלהינּו ֶמלֶ ְך ָהעֹולָ ם ֵ
ָּברּוְך ַא ָּתה ֲא־דֹנָ י ֱא ֵ
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הלל

ֲא־דֹנָ י זְ כָ ָרנּו יְ ָב ֵרְך יְ ָב ֵרְך ֶאת ֵּבית יִ ְׂש ָר ֵאל יְ ָב ֵרְך ֶאת ֵּבית ַא ֲהרֹן :יְ ָב ֵרְך יִ ְר ֵאי
ֲא־דֹנָ י ַה ְּק ַטּנִ ים ִעם ַהּגְ דֹלִ ים :י ֵֹסף ֲא־דֹנָ י ֲעלֵ יכֶ ם ֲעלֵ יכֶ ם וְ ַעל ְּבנֵ יכֶ ם:
ְּברּוכִ ים ַא ֶּתם לַ א־דֹנָ י ע ֵֹׂשה ָׁש ַמיִ ם וָ ָא ֶרץַ :ה ָּׁש ַמיִ ם ָׁש ַמיִ ם לַ א־דֹנָ י וְ ָה ָא ֶרץ
דּומה :וַ ֲאנַ ְחנּו נְ ָב ֵרְך יָ ּה
נָ ַתן לִ ְבנֵ י ָא ָדםֹ :לא ַה ֵּמ ִתים יְ ַהלְ לּו יָ ּה וְ ֹלא ּכָ ל י ְֹר ֵדי ָ
ֵמ ַע ָּתה וְ ַעד עֹולָ ם ַהלְ לּויָ ּה:

זהו אחד מרגעי השיא של הלילה .פותחים את דלת הבית לכבוד
אליהו הנביא .זה הזמן לשפוך את הלב לפני אלוקים ולהביע תפילה
ומשאלה אישית.
כשהדלת פתוחה ,קוראים את הפסוקים:

ְׁשפֹוְך ֲח ָמ ְתָך ֶאל ַהּגֹויִ ם ֲא ֶׁשר ֹלא יְ ָדעּוָך .וְ ַעל ַמ ְמלָ כֹות ֲא ֶׁשר ְּב ִׁש ְמָך ֹלא
יהם זַ ְע ֶמָך וַ ֲחרֹון ַא ְּפָך
ָק ָראּוּ :כִ י ָאכַ ל ֶאת יַ ֲעקֹב וְ ֶאת נָ וֵ הּו ֵה ַׁשּמּוְׁ :ש ָפְך ֲעלֵ ֶ
יַ ִּׂשיגֵ םִּ :ת ְרּדֹוף ְּב ַאף וְ ַת ְׁש ִמ ֵידם ִמ ַּת ַחת ְׁש ֵמי ֲא־דֹנָ י:

קוראים בהתרגשות ובשמחה ,בשירה משותפת ,פרקי הלל ומזמורים
של שבח ותודה לאלוקים:

ֹאמרּו
ֹלא לָ נּו ֲא־דֹנָ י ֹלא לָ נּו ּכִ י לְ ִׁש ְמָך ֵּתן ּכָ בֹוד ַעל ַח ְס ְּדָך ַעל ֲא ִמ ֶּתָך :לָ ָּמה י ְ
יהם
אֹלהינּו ַב ָּׁש ָמיִ ם ּכֹל ֲא ֶׁשר ָח ֵפץ ָע ָׂשהֲ :ע ַצ ֵּב ֶ
יהם :וֵ ֵ
־ֹלה ֶ
ַהּגֹויִ ם ַאּיֵ ה נָ א ֱא ֵ
ּכֶ ֶסף וְ זָ ָהב ַמ ֲע ֵׂשה יְ ֵדי ָא ָדםֶּ :פה לָ ֶהם וְ ֹלא יְ ַד ֵּברּו ֵעינַ יִ ם לָ ֶהם וְ ֹלא יִ ְראּו:
יהם
יהם וְ ֹלא יְ ִמיׁשּון ַרגְ לֵ ֶ
ָאזְ נַ יִ ם לָ ֶהם וְ ֹלא יִ ְׁש ָמעּו ַאף לָ ֶהם וְ ֹלא יְ ִריחּון :יְ ֵד ֶ
יהם ּכֹל ֲא ֶׁשר ּב ֵֹט ַח ָּב ֶהם:
מֹוהם יִ ְהיּו ע ֵֹׂש ֶ
וְ ֹלא יְ ַהּלֵ כּו ֹלא יֶ ְהּגּו ִּבגְ רֹונָ םּ :כְ ֶ
ּומגִ ּנָ ם הּואֵּ :בית ַא ֲהרֹן ִּב ְטחּו ַבא־דֹנָ י ֶעזְ ָרם
יִ ְׂש ָר ֵאל ְּב ַטח ַּבא־דֹנָ י ֶעזְ ָרם ָ
ּומגִ ּנָ ם הּוא:
ּומגִ ּנָ ם הּוא :יִ ְר ֵאי ֲא־דֹנָ י ִּב ְטחּו ַבא־דֹנָ י ֶעזְ ָרם ָ
ָ

ָא ַה ְב ִּתי ּכִ י יִ ְׁש ַמע ֲא־דֹנָ י ֶאת קֹולִ י ַּת ֲחנּונָ יּ :כִ י ִה ָּטה ָאזְ נֹו לִ י ְּוביָ ַמי ֶא ְק ָרא:
ּומ ָצ ֵרי ְׁשאֹול ְמ ָצאּונִ י ָצ ָרה וְ יָ גֹון ֶא ְמ ָצאְּ :וב ֵׁשם ֲא־דֹנָ י
ֲא ָפפּונִ י ֶח ְבלֵ י ָמוֶ ת ְ
אֹלהינּו ְמ ַר ֵחםׁ :ש ֵֹמר
ֶא ְק ָרא ָאּנָ ה ֲא־דֹנָ י ַמּלְ ָטה נַ ְפ ִׁשיַ :חּנּון ֲא־דֹנָ י וְ ַצ ִּדיק וֵ ֵ
נּוחיְ כִ י ּכִ י ֲא־דֹנָ י ּגָ ַמל
ׁשּובי נַ ְפ ִׁשי לִ ְמ ָ
הֹוׁש ַיעִ :
ֹּלתי וְ לִ י יְ ִ
ְּפ ָתאיִ ם ֲא־דֹנָ י ַּד ִ
ָעלָ יְ כִ יּ :כִ י ִחּלַ ְצ ָּת נַ ְפ ִׁשי ִמ ָּמוֶ ת ֶאת ֵעינִ י ִמן ִּד ְמ ָעה ֶאת ַרגְ לִ י ִמ ֶּד ִחיֶ :א ְת ַהּלֵ ְך
יתי ְמאֹדֲ :אנִ י
לִ ְפנֵ י ֲא־דֹנָ י ְּב ַא ְרצֹות ַה ַחּיִ יםֶ :ה ֱא ַמנְ ִּתי ּכִ י ֲא ַד ֵּבר ֲאנִ י ָענִ ִ
ָא ַמ ְר ִּתי ְב ָח ְפזִ י ּכָ ל ָה ָא ָדם ּכֹזֵ ב:
מּולֹוהי ָעלָ יּ :כֹוס יְ ׁשּועֹות ֶא ָּׂשא ְּוב ֵׁשם ֲא־דֹנָ י
ִ
ָמה ָא ִׁשיב לַ א־דֹנָ י ּכָ ל ַּתגְ
ֶא ְק ָרא :נְ ָד ַרי לַ יהֹוָ ה ֲא ַׁשּלֵ ם נֶ גְ ָּדה ּנָ א לְ כָ ל ַעּמֹו :יָ ָקר ְּב ֵעינֵ י ֲא־דֹנָ י ַה ָּמוְ ָתה
מֹוס ָרי:
לַ ֲח ִס ָידיוָ :אּנָ ה ֲא־דֹנָ י ּכִ י ֲאנִ י ַע ְב ֶּדָך ֲאנִ י ַע ְב ְּדָך ֶּבן ֲא ָמ ֶתָך ִּפ ַּת ְח ָּת לְ ֵ
ּתֹודה ְּוב ֵׁשם ֲא־דֹנָ י ֶא ְק ָרא :נְ ָד ַרי לַ יהֹוָ ה ֲא ַׁשּלֵ ם נֶ גְ ָּדה ּנָ א לְ כָ ל
לְ ָך ֶאזְ ַּבח זֶ ַבח ָ
רּוׁש ִָליִ ם ַהלְ לּויָ ּה:
ַעּמֹוְּ :ב ַח ְצרֹות ֵּבית ֲא־דֹנָ י ְּבתֹוכֵ כִ י יְ ָ
ַהלְ לּו ֶאת ֲא־דֹנָ י ּכָ ל ּגֹויִ ם ַׁש ְּבחּוהּו ּכָ ל ָה ֻא ִּמיםּ :כִ י גָ ַבר ָעלֵ ינּו ַח ְסּדֹו וֶ ֱא ֶמת
ֲא־דֹנָ י לְ עֹולָ ם ַהלְ לּויָ ּה:
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הֹודּו לַ א־דֹנָ י ּכִ י טֹוב ּכִ י לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו:
כולם עונים:

הֹודּו לַ א־דֹנָ י ּכִ י טֹוב ּכִ י לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו:

ֹאמר נָ א יִ ְׂש ָר ֵאל ּכִ י לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו:
י ַ
כולם עונים:

הֹודּו לַ א־דֹנָ י ּכִ י טֹוב ּכִ י לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו:

ֹאמרּו נָ א ֵבית ַא ֲהרֹן ּכִ י לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו:
י ְ
כולם עונים:

הֹודּו לַ א־דֹנָ י ּכִ י טֹוב ּכִ י לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו:

ֹאמרּו נָ א יִ ְר ֵאי ֲא־דֹנָ י ּכִ י לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו:
י ְ
כולם עונים:

הֹודּו לַ א־דֹנָ י ּכִ י טֹוב ּכִ י לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו:

אתי יָ ּה ָענָ נִ י ַב ֶּמ ְר ַחב יָ ּהֲ :א־דֹנָ י לִ י ֹלא ִא ָירא ַמה
ִמן ַה ֵּמ ַצר ָק ָר ִ
ּיַ ֲע ֶׂשה לִ י ָא ָדםֲ :א־דֹנָ י לִ י ְּבעֹזְ ָרי וַ ֲאנִ י ֶא ְר ֶאה ְבׂשנְ ָאי :טֹוב לַ ֲחסֹות
יביםּ :כָ ל ּגֹויִ ם
ַּבא־דֹנָ י ִמ ְּבט ַֹח ָּב ָא ָדם :טֹוב לַ ֲחסֹות ַּבא־דֹנָ י ִמ ְּבט ַֹח ִּבנְ ִד ִ
ְס ָבבּונִ י ְּב ֵׁשם ֲא־דֹנָ י ּכִ י ֲא ִמילַ םַ :סּבּונִ י גַ ם ְס ָבבּונִ י ְּב ֵׁשם ֲא־דֹנָ י ּכִ י ֲא ִמילַ ם:
יתנִ י
קֹוצים ְּב ֵׁשם ֲא־דֹנָ י ּכִ י ֲא ִמילַ םָּ :דחֹה ְד ִח ַ
ַסּבּונִ י כִ ְדב ִֹרים ּד ֲֹעכּו ּכְ ֵאׁש ִ
יׁשּועה
ָ
יׁשּועה :קֹול ִרּנָ ה וִ
ָ
לִ נְ ּפֹל וַ א־דֹנָ י ֲעזָ ָרנִ יָ :עּזִ י וְ זִ ְמ ָרת יָ ּה וַ יְ ִהי לִ י לִ
רֹומ ָמה יְ ִמין ֲא־דֹנָ י
ְּב ָא ֳהלֵ י ַצ ִּד ִיקים יְ ִמין ֲא־דֹנָ י ע ָֹׂשה ָחיִ ל :יְ ִמין ֲא־דֹנָ י ֵ
ע ָֹׂשה ָחיִ לֹ :לא ָאמּות ּכִ י ֶא ְחיֶ ה וַ ֲא ַס ֵּפר ַמ ֲע ֵׂשי יָ ּה :יַ ּסֹר יִ ְּס ַרּנִ י יָ ּה וְ לַ ָּמוֶ ת ֹלא
אֹודה יָ ּה :זֶ ה ַה ַּׁש ַער לַ א־דֹנָ י ַצ ִּד ִיקים
נְ ָתנָ נִ יִּ :פ ְתחּו לִ י ַׁש ֲע ֵרי ֶצ ֶדק ָאבֹא ָבם ֶ
יָ בֹאּו בֹו:
יׁשּועה:
ָ
יתנִ י וַ ְּת ִהי לִ י לִ
אֹודָך ּכִ י ֲענִ ָ
יׁשּועהְ :
ָ
יתנִ י וַ ְּת ִהי לִ י לִ
אֹודָך ּכִ י ֲענִ ָ
ְ
ֶא ֶבן ָמ ֲאסּו ַהּבֹונִ ים ָהיְ ָתה לְ רֹאׁש ִּפּנָ הֶ :א ֶבן ָמ ֲאסּו ַהּבֹונִ ים ָהיְ ָתה

לְ רֹאׁש ִּפּנָ הֵ :מ ֵאת ֲא־דֹנָ י ָהיְ ָתה ּזֹאת ִהיא נִ ְפלָ את ְּב ֵעינֵ ינּוֵ :מ ֵאת
ֲא־דֹנָ י ָהיְ ָתה ּזֹאת ִהיא נִ ְפלָ את ְּב ֵעינֵ ינּו :זֶ ה ַהּיֹום ָע ָׂשה ֲא־דֹנָ י נָ גִ ילָ ה
הֹוׁש ָיעה
וְ נִ ְׂש ְמ ָחה בֹו :זֶ ה ַהּיֹום ָע ָׂשה ֲא־דֹנָ י נָ גִ ילָ ה וְ נִ ְׂש ְמ ָחה בֹוָ :אּנָ א ֲא־דֹנָ י ִ
יחה
יחה נָ אָ :אּנָ א ֲא־דֹנָ י ַה ְצלִ ָ
הֹוׁש ָיעה ּנָ אָ :אּנָ א ֲא־דֹנָ י ַה ְצלִ ָ
ּנָ אָ :אּנָ א ֲא־דֹנָ י ִ
נָ אָּ :ברּוְך ַה ָּבא ְּב ֵׁשם ֲא־דֹנָ י ֵּב ַרכְ נּוכֶ ם ִמ ֵּבית ֲא־דֹנָ יָּ :ברּוְך ַה ָּבא ְּב ֵׁשם ֲא־דֹנָ י
ֵּב ַרכְ נּוכֶ ם ִמ ֵּבית ֲא־דֹנָ יֵ :אל ֲא־דֹנָ י וַ ּיָ ֶאר לָ נּו ִא ְסרּו ַחג ַּב ֲעב ִֹתים ַעד ַק ְרנֹות
ַה ִּמזְ ֵּב ַחֵ :אל ֲא־דֹנָ י וַ ּיָ ֶאר לָ נּו ִא ְסרּו ַחג ַּב ֲעב ִֹתים ַעד ַק ְרנֹות ַה ִּמזְ ֵּב ַחֵ :אלִ י
רֹומ ֶמּךָ :הֹודּו לַ א־דֹנָ י
ֹלהי ֲא ְ
אֹוד ָּך ֱא ַ
רֹומ ֶמּךֵָ :אלִ י ַא ָּתה וְ ֶ
ֹלהי ֲא ְ
אֹוד ָּך ֱא ַ
ַא ָּתה וְ ֶ
ּכִ י טֹוב ּכִ י לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו :הֹודּו לַ א־דֹנָ י ּכִ י טֹוב ּכִ י לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו:
עֹוׂשי ְרצֹונֶ ָך וְ כָ ל ַע ְּמָך
־ֹלהינּו ּכָ ל ַמ ֲע ֶׂשיָך וַ ֲח ִס ֶידיָך ַצ ִּד ִיקים ֵ
יְ ַהלְ לּוָך ֲא־דֹנָ י ֱא ֵ
ירֹוממּו וְ יַ ֲע ִריצּו וְ יַ ְק ִּדיׁשּו
יפ ֲארּו וִ ְ
יׁש ְּבחּו וִ ָ
יב ְרכּו וִ ַ
ֵּבית יִ ְׂש ָר ֵאל ְּב ִרּנָ ה יֹודּו וִ ָ
וְ יַ ְמלִ יכּו ֶאת ִׁש ְמָך ַמלְ ּכֵ נּוּ ,כִ י לְ ָך טֹוב לְ הֹודֹות ּולְ ִׁש ְמָך נָ ֶאה לְ זַ ֵּמר ּכִ י ֵמעֹולָ ם
עֹולם ַא ָּתה ֵאל:
וְ ַעד ְָ
			
הֹודּו לַ א־דֹנָ י ּכִ י טֹוב

ּכִ י לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו:

			
ֹלהים
אֹלהי ָה ֱא ִ
הֹודּו לֵ ֵ

ּכִ י לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו:

			
הֹודּו לַ ֲאדֹנֵ י ָה ֲאדֹנִ ים

ּכִ י לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו:

		
לְ ע ֵֹׂשה נִ ְפלָ אֹות ּגְ דֹלֹות לְ ַבּדֹו

ּכִ י לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו:

			
לְ ע ֵֹׂשה ַה ָּׁש ַמיִ ם ִּב ְתבּונָ ה

ּכִ י לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו:

			
רֹוקע ָה ָא ֶרץ ַעל ַה ָּמיִ ם
לְ ַ

ּכִ י לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו:

			
אֹורים ּגְ דֹלִ ים
לְ ע ֵֹׂשה ִ

ּכִ י לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו:

		
ֶאת ַה ֶּׁש ֶמׁש לְ ֶמ ְמ ֶׁשלֶ ת ַּבּיֹום

ּכִ י לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו:

ֶאת ַהּיָ ֵר ַח וְ כֹוכָ ִבים לְ ֶמ ְמ ְׁשלֹות ַּבּלָ יְ לָ ה

ּכִ י לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו:

יהם		
כֹור ֶ
לְ ַמּכֵ ה ִמ ְצ ַריִ ם ִּב ְב ֵ

ּכִ י לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו:

			
ּיֹוצא יִ ְׂש ָר ֵאל ִמּתֹוכָ ם
וַ ֵ

ּכִ י לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו:
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רֹוע נְ טּויָ ה		
ְּביָ ד ֲחזָ ָקה ִּובזְ ַ

ּכִ י לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו:

			
לְ גֹזֵ ר יַ ם סּוף לִ גְ זָ ִרים

ּכִ י לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו:

			
וְ ֶה ֱע ִביר יִ ְׂש ָר ֵאל ְּבתֹוכֹו

ּכִ י לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו:

		
וְ נִ ֵער ַּפ ְרעֹה וְ ֵחילֹו ְביַ ם סּוף

ּכִ י לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו:

			
לְ מֹולִ יְך ַעּמֹו ַּב ִּמ ְד ָּבר

ּכִ י לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו:

			
לְ ַמּכֵ ה ְמלָ כִ ים ּגְ דֹלִ ים

ּכִ י לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו:

			
וַ ּיַ ֲהרֹג ְמלָ כִ ים ַא ִּד ִירים

ּכִ י לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו:

			
לְ ִסיחֹון ֶמלֶ ְך ָה ֱאמ ִֹרי

ּכִ י לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו:

			
ּולְ עֹוג ֶמלֶ ְך ַה ָּב ָׁשן

ּכִ י לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו:

			
וְ נָ ַתן ַא ְר ָצם לְ נַ ֲחלָ ה

ּכִ י לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו:

			
נַ ֲחלָ ה לְ יִ ְׂש ָר ֵאל ַע ְבּדֹו

ּכִ י לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו:

			
ֶׁש ְּב ִׁש ְפלֵ נּו זָ כַ ר לָ נּו

ּכִ י לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו:

וַ ּיִ ְפ ְר ֵקנּו ִמ ָּצ ֵרינּו			

ּכִ י לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו:

			
נ ֵֹתן לֶ ֶחם לְ כָ ל ָּב ָׂשר

ּכִ י לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו:

			
הֹודּו לְ ֵאל ַה ָּׁש ָמיִ ם

ּכִ י לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו:

רּוח ּכָ ל ָּב ָׂשר ְּת ָפ ֵאר
־ֹלהינּו .וְ ַ
נִ ְׁש ַמת ּכָ ל ַחי ְּת ָב ֵרְך ֶאת ִׁש ְמָך ֲא־דֹנָ י ֱא ֵ
ּומ ַּבלְ ָע ֶדיָך
רֹומם זִ כְ ְרָך ַמלְ ּכֵ נּו ָּת ִמידִ .מן ָהעֹולָ ם וְ ַעד ָהעֹולָ ם ַא ָּתה ֵאלִ .
ְּות ֵ
ּומ ַר ֵחם ְּבכָ ל ֵעת
ּומ ַפ ְרנֵ ס וְ עֹונֶ ה ְ
ּומ ִּציל ְ
ּפֹודה ַ
ּומֹוׁש ַיע ֶ
ִ
ּגֹואל
ֵאין לָ נּו ֶמלֶ ְך ֵ
לֹוּה
־ֹלהי ָה ִראׁשֹונִ ים וְ ָה ַא ֲחרֹונִ ים ֱא ַ
צּוקה ֵאין לָ נּו ֶמלֶ ְך ֶאּלָ א ָא ָּתהֱ :א ֵ
ָצ ָרה וְ ָ
ּכָ ל ְּב ִרּיֹות ֲאדֹון ּכָ ל ּתֹולָ דֹות ַה ְמ ֻהּלָ ל ְּברֹב ַה ִּת ְׁש ָּבחֹותַ .ה ְמנַ ֵהג עֹולָ מֹו
עֹורר יְ ֵׁשנִ ים
יׁשןַ .ה ְּמ ֵ
ּיֹותיו ְּב ַר ֲח ִמים .וַ א־דֹנָ י ִהּנֵ ה ֹלא יָ נּום וְ ֹלא יִ ָ
ְּב ֶח ֶסד ְּוב ִר ָ
נֹופלִ ים
ּסֹומְך ְ
סּורים וְ ַה ֵ
יח ִאּלְ ִמים וְ ַה ַּמ ִּתיר ֲא ִ
וְ ַה ֵּמ ִקיץ נִ ְר ָּד ִמים וְ ַה ֵּמ ִׂש ַ
מֹודיםִ .אּלּו ִפינּו ָמלֵ א ִׁש ָירה ּכַ ּיָ ם ּולְ ׁשֹונֵ נּו
פּופים .לְ ָך לְ ַב ְּדָך ֲאנַ ְחנּו ִ
ּזֹוקף ּכְ ִ
וְ ַה ֵ

תֹותינּו ֶׁש ַבח ּכְ ֶמ ְר ֲח ֵבי ָר ִק ַיע וְ ֵעינֵ ינּו ְמ ִאירֹות ּכַ ֶּׁש ֶמׁש
ִרּנָ ה ּכַ ֲהמֹון ּגַ ּלָ יו וְ ִׂש ְפ ֵ
וְ כַ ּיָ ֵר ַח וְ יָ ֵדינּו ְפרּוׂשֹות ּכְ נִ ְׁש ֵרי ָׁש ָמיִ ם וְ ַרגְ לֵ ינּו ַקּלֹות ּכָ ַאּיָ לֹותֵ :אין ָאנּו
בֹותינּו ּולְ ָב ֵרְך ֶאת ְׁש ֶמָך ַעל
אֹלהי ֲא ֵ
־ֹלהינּו וֵ ֵ
ַמ ְס ִּפ ִיקים לְ הֹודֹות לְ ָך ֲא־דֹנָ י ֱא ֵ
ַא ַחת ֵמ ֶאלֶ ף ַאלְ ֵפי ֲאלָ ִפים וְ ִר ֵּבי ְר ָבבֹות ְּפ ָע ִמים ַהּטֹובֹות נִ ִּסים וְ נִ ְפלָ אֹות
־ֹלהינּו.
ית ִע ָּמנּו וְ ִעם ֲאב ֵֹתינּו ִמּלְ ָפנִ יםִ :מ ִּמ ְצ ַריִ ם ּגְ ַאלְ ָּתנּו ֲא־דֹנָ י ֱא ֵ
ֶׁש ָע ִׂש ָ
יתנּוְּ .ב ָר ָעב זַ נְ ָּתנּו ְּוב ָׂש ָבע ּכִ לְ ּכַ לְ ָּתנּו ֵמ ֶח ֶרב ִה ַּצלְ ָּתנּו
ִמ ֵּבית ֲע ָב ִדים ְּפ ִד ָ
יתנּוַ .עד ֵהּנָ ה ֲעזָ רּונּו ַר ֲח ֶמיָך
ּומ ֳחלָ יִ ם ָר ִעים וְ נֶ ֱא ָמנִ ים ִּדּלִ ָ
ּומ ֶּד ֶבר ִמּלַ ְט ָּתנּו ֵ
ִ
־ֹלהינּו לָ נֶ ַצחַ :על ּכֵ ן ֵא ָב ִרים
וְ ֹלא ֲעזָ בּונּו ֲח ָס ֶדיָך .וְ ַאל ִּת ְּט ֵׁשנּו ֲא־דֹנָ י ֱא ֵ
רּוח ּונְ ָׁש ָמה ֶׁשּנָ ַפ ְח ָּת ְּב ַא ֵּפנּו וְ לָ ׁשֹון ֲא ֶׁשר ַׂש ְמ ָּת ְּב ִפינּוֵ :הן ֵהם
ֶׁש ִּפּלַ גְ ָּת ָּבנּו וְ ַ
ירֹוממּו וְ יַ ֲע ִריצּו וְ יַ ְק ִּדיׁשּו וְ יַ ְמלִ יכּו ֶאת ִׁש ְמָך
יפ ֲארּו וִ ְ
יׁש ְּבחּו וִ ָ
יב ְרכּו וִ ַ
יֹודּו וִ ָ
יֹודה וְ כָ ל לָ ׁשֹון לְ ָך ִת ָּׁש ַבע .וְ כָ ל ַעיִ ן לְ ָך ְת ַצ ֶּפה וְ כָ ל
ַמלְ ּכֵ נּוּ :כִ י כָ ל ֶּפה לְ ָך ֶ
קֹומה לְ ָפנֶ יָך ִת ְׁש ַּת ֲחוֶ ה .וְ כָ ל ַהּלְ ָבבֹות יִ ָיראּוָך וְ כָ ל ֶק ֶרב
ֶּב ֶרְך לְ ָך ִתכְ ַרע וְ כָ ל ָ
ֹאמ ְרנָ ה ֲא־דֹנָ י ִמי כָ מֹוָך.
מֹותי ּת ַ
ּוכְ לָ יֹות יְ זַ ְּמרּו לִ ְׁש ֶמָךּ .כַ ָּד ָבר ֶׁשּכָ תּוב ּכָ ל ַע ְצ ַ
ּומי
ּומי יִ ְׁשוֶ ה ּלָ ְך ִ
ַמ ִּציל ָענִ י ֵמ ָחזָ ק ִמ ֶּמנּו וְ ָענִ י וְ ֶא ְביֹון ִמּגֹוזְ לֹוִ :מי יִ ְד ֶמה ּלָ ְך ִ
ּנֹורא ֵאל ֶעלְ יֹון קֹנֵ ה ָׁש ַמיִ ם וָ ָא ֶרץ :נְ ַהּלֶ לְ ָך
יַ ֲע ָרְך לָ ְךָ .ה ֵאל ַהּגָ דֹול ַהּגִ ּבֹור וְ ַה ָ
ּונְ ַׁש ֵּב ֲחָך ּונְ ָפ ֶא ְרָך ּונְ ָב ֵרְך ֶאת ֵׁשם ָק ְד ֶׁשָךּ .כָ ָאמּור לְ ָדוִ ד ָּב ְרכִ י נַ ְפ ִׁשי ֶאת
ֲא־דֹנָ י וְ כָ ל ְק ָר ַבי ֶאת ֵׁשם ָק ְדׁשֹו:
אֹותיָך.
נֹור ֶ
ּנֹורא ְּב ְ
ָה ֵאל ְּב ַת ֲע ֻצמֹות ֻעּזֶ ָךַ .הּגָ דֹול ִּבכְ בֹוד ְׁש ֶמָךַ .הּגִ ּבֹור לָ נֶ ַצח וְ ַה ָ
ּיֹוׁשב ַעל ּכִ ֵּסא ָרם וְ נִ ָּׂשא:
ַה ֶּמלֶ ְך ַה ֵ
ׁשֹוכֵ ן ַעד ָמרֹום וְ ָקדֹוׁש ְׁשמֹו .וְ כָ תּוב ַרּנְ נּו ַצ ִּד ִיקים ַּביהֹוָ ה לַ יְ ָׁש ִרים נָ אוָ ה
רֹומםְּ .וב ִׂש ְפ ֵתי ַצ ִּד ִיקים ִּת ְת ָּב ֵרְךִּ .ובלְ ׁשֹון ֲח ִס ִידים
ְת ִהּלָ הְּ :ב ִפי יְ ָׁש ִרים ִּת ְת ָ
דֹוׁשים ִּת ְת ַהּלָ ל:
ִּת ְת ַק ָּדׁשְּ .וב ֶק ֶרב ְק ִ
ְּוב ַמ ְק ֵהלֹות ִר ְבבֹות ַע ְּמָך ֵּבית יִ ְׂש ָר ֵאל ְּב ִרּנָ ה יִ ְת ָּפ ֵאר ִׁש ְמָך ַמלְ ּכֵ נּו ְּבכָ ל
בֹותינּו
אֹלהי ֲא ֵ
־ֹלהינּו וֵ ֵ
צּורים .לְ ָפנֶ יָך ֲא־דֹנָ י ֱא ֵ
חֹובת ּכָ ל ַהיְ ִ
ּדֹור וָ דֹור ֶׁשּכֵ ן ַ
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רֹומם לְ ַה ֵּדר לְ ָב ֵרְך לְ ַעּלֵ ה ּולְ ַקּלֵ ס ַעל ּכָ ל ִּד ְב ֵרי
לְ הֹודֹות לְ ַהּלֵ ל לְ ַׁש ֵּב ַח לְ ָפ ֵאר לְ ֵ
יחָך:
ִׁשירֹות וְ ִת ְׁש ְּבחֹות ָּדוִ ד ֶּבן יִ ַׁשי ַע ְב ְּדָך ְמ ִׁש ֶ
ְּובכֵ ן יִ ְׁש ַּת ַּבח ִׁש ְמָך לָ ַעד ַמלְ ּכֵ נּו ָה ֵאל ַה ֶּמלֶ ְך ַהּגָ דֹול וְ ַה ָּקדֹוׁש ַּב ָּׁש ַמיִ ם ָּוב ָא ֶרץ.
ּוׁש ָב ָחה ַהּלֵ ל
בֹותינּו לְ עֹולָ ם וָ ֶעדִׁ :שיר ְ
אֹלהי ֲא ֵ
־ֹלהינּו וֵ ֵ
ּכִ י לְ ָך נָ ֶאה ֲא־דֹנָ י ֱא ֵ
ּומלְ כּות.
בּורה ְּת ִהּלָ ה וְ ִת ְפ ֶא ֶרת ְק ֻד ָּׁשה ַ
ּומ ְמ ָׁשלָ ה נֶ ַצח ּגְ ֻדּלָ ה ּוגְ ָ
וְ זִ ְמ ָרה עֹז ֶ
ּומעֹולָ ם ַעד עֹולָ ם ַא ָּתה ֵאל:
הֹודאֹות לְ ִׁש ְמָך ַהּגָ דֹול וְ ַה ָּקדֹוׁש ֵ
ְּב ָרכֹות וְ ָ
הֹודאֹות ֲאדֹון
ּומ ֻהּלָ ל ַּב ִּת ְׁש ָּבחֹות ֵאל ַה ָ
ָּברּוְך ַא ָּתה ֲא־דֹנָ י ֵאל ֶמלֶ ְך ּגָ דֹול ְ
ּבֹוחר ְּב ִׁש ֵירי זִ ְמ ָרה.
ּבֹורא ּכָ ל ַהּנְ ָׁשמֹות ִרּבֹון ּכָ ל ַה ַּמ ֲע ִׂשיםַ .ה ֵ
ַהּנִ ְפלָ אֹות ֵ
ֶמלֶ ְך יָ ִחיד ֵחי ָהעֹולָ ִמים:

טֹובה ְּביֹום
יצנּו ְּביֹום ַה ַּש ָּׁבת ַהּזֶ ה ,וְ זָ כְ ֵרנּו לְ ָ
ִּב ְק ֻד ָּשׁה ְּוב ָט ֳה ָרהְּ .ור ֵצה וְ ַה ֲחלִ ֵ
נֹודה לְ ָך ַעל ָה ָא ֶרץ וְ ַעל
ּומ ִטיב לַ ּכֹל וְ ֶ
ַחג ַה ַּמּצֹות ַהזֶ ּהּ .כִ י ַא ָּתה ֲא־דֹנָ י טֹוב ֵ
ְּפ ִרי ַהּגֶ ֶפןָּ .ברּוְך ַא ָּתה ֲא־דֹנָ י ַעל ָה ָא ֶרץ וְ ַעל ְּפ ִרי ַהּגֶ ֶפן:

נרצה
אחרי שקיימנו את הסדר כהלכתו ,אנו מביעים את התקווה והביטחון
בכך שמעשינו רצויים לפני אלוקים ,ונועלים את הסדר בתקווה
היהודית העתיקה – כולם קוראים ביחד בקול:

מברכים:

ּבֹורא ְּפ ִרי ַהּגָ ֶפן:
־ֹלהינּו ֶמלֶ ְך ָהעֹולָ ם ֵ
ָּברּוְך ַא ָּתה ֲא־דֹנָ י ֱא ֵ

|
כשמסיימים לשתות ,מברכים על היין:

־ֹלהינּו ֶמלֶ ְך ָהעֹולָ םַ ,על ַהּגֶ ֶפן וְ ַעל ְּפ ִרי ַהּגֶ ֶפן :וְ ַעל
ָּברּוְך ַא ָּתה ֲא־דֹנָ י ֱא ֵ
בֹותינּו
ית וְ ִהנְ ַחלְ ָּת לַ ֲא ֵ
טֹובה ְּור ָח ָבה ֶש ָׁר ִצ ָ
נּובת ַה ָּש ֶׂדה וְ ַעל ֶא ֶרץ ֶח ְמ ָּדה ָ
ְּת ַ
־ֹלהינּו ַעל יִ ְש ָׂר ֵאל ַע ֶּמָך
ּטּובּהַ ,ר ֵחם נָ א ֲא־דֹנָ י ֱא ֵ
ּׂבֹוע ִמ ָ
לֶ ֱאכֹל ִמ ִּפ ְריָ ּה וְ לִ ְש ַ
בֹודָך וְ ַעל ִמזְ ְּב ֶחָך וְ ַעל ֵהיכָ לֶ ָךְּ ,ובנֵ ה
רּושׁלַ יִ ם ִע ֶירָך וְ ַעל ִצּיֹון ִמ ְשּׁכַ ן ּכְ ֶ
וְ ַעל יְ ָ
רּושׁלַ יִ ם ִעיר ַהּק ֶֹדׁש ִּב ְמ ֵה ָרה ְּביָ ֵמינּו וְ ַה ֲעלֵ נּו לְ תֹוכָ ּה וְ ַש ְּׂמ ֵחנּו ָּבּה ּונְ ָב ֶרכְ ָך
יְ ָ

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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־ֹלהינּו ֶׁש ַּב ָּׁש ַמיִ ם ָּוב ָא ֶרץ:
יֹוד ַעֶ .א ָחד ֱא ֵ
יֹוד ַעֶ .א ָחד ֲאנִ י ֵ
ֶא ָחד ִמי ֵ
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יֹוד ַעִּ .ת ְׁש ָעה יַ ְר ֵחי לֵ ָידהְׁ .שמֹונָ ה
יֹוד ַעִּ .ת ְׁש ָעה ֲאנִ י ֵ
ִּת ְׁש ָעה ִמי ֵ
ה.ח ִמ ָּׂשה ֻח ְמ ֵׁשי
יְ ֵמי ִמילָ ה ִׁש ְב ָעה יְ ֵמי ַׁש ַּב ָּתאִׁ .ש ָּׁשה ִס ְד ֵרי ִמ ְׁשנָ ֲ
לׁשה ָאבֹותְׁ .שנֵ י לֻ חֹות ַה ְּב ִריתֶ .א ָחד ֱא־
תֹורהַ .א ְר ַּבע ִא ָּמהֹותְׁ .ש ָ
ָ
ֹלהינּו ֶׁש ַּב ָּׁש ַמיִ ם ָּוב ָא ֶרץ:
ֵ

יֹוד ַעְׁ .שנֵ י לֻ חֹות ַה ְּב ִריתֶ .א ָחד
יֹוד ַעְׁ .שנַ יִ ם ֲאנִ י ֵ
ְׁשנַ יִ ם ִמי ֵ
־ֹלהינּו ֶׁש ַּב ָּׁש ַמיִ ם ָּוב ָא ֶרץ:
ֱא ֵ

יֹוד ַעֲ .ע ָׂש ָרה ִּד ְּב ַרּיָ אִּ .ת ְׁש ָעה יַ ְר ֵחי
יֹוד ַעֲ .ע ָׂש ָרה ֲאנִ י ֵ
ֲע ָׂש ָרה ִמי ֵ
לֵ ָידהְׁ .שמֹונָ ה יְ ֵמי ִמילָ ה ִׁש ְב ָעה יְ ֵמי ַׁש ַּב ָּתאִׁ .ש ָּׁשה ִס ְד ֵרי ִמ ְׁשנָ ה.
לׁשה ָאבֹותְׁ .שנֵ י לֻ חֹות
תֹורהַ .א ְר ַּבע ִא ָּמהֹותְׁ .ש ָ
ֲח ִמ ָּׂשה ֻח ְמ ֵׁשי ָ
־ֹלהינּו ֶׁש ַּב ָּׁש ַמיִ ם ָּוב ָא ֶרץ:
ַה ְּב ִריתֶ .א ָחד ֱא ֵ

לׁשה ָאבֹות.
יֹוד ַעַ .א ְר ַּבע ִא ָּמהֹותְׁ .ש ָ
יֹוד ַעַ .א ְר ַּבע ֲאנִ י ֵ
ַא ְר ַּבע ִמי ֵ
־ֹלהינּו ֶׁש ַּב ָּׁש ַמיִ ם ָּוב ָא ֶרץ:
ְׁשנֵ י לֻ חֹות ַה ְּב ִריתֶ .א ָחד ֱא ֵ

יֹוד ַעַ .א ַחד ָע ָׂשר ּכֹוכְ ַבּיָ א.
יֹוד ַעַ .א ַחד ָע ָׂשר ֲאנִ י ֵ
ַא ַחד ָע ָׂשר ִמי ֵ
ֲע ָׂש ָרה ִּד ְּב ַרּיָ אִּ .ת ְׁש ָעה יַ ְר ֵחי לֵ ָידהְׁ .שמֹונָ ה יְ ֵמי ִמילָ ה ִׁש ְב ָעה יְ ֵמי
תֹורהַ .א ְר ַּבע ִא ָּמהֹות.
ַׁש ַּב ָּתאִׁ .ש ָּׁשה ִס ְד ֵרי ִמ ְׁשנָ הֲ .ח ִמ ָּׂשה ֻח ְמ ֵׁשי ָ
־ֹלהינּו ֶׁש ַּב ָּׁש ַמיִ ם ָּוב ָא ֶרץ:
לׁשה ָאבֹותְׁ .שנֵ י לֻ חֹות ַה ְּב ִריתֶ .א ָחד ֱא ֵ
ְׁש ָ

לׁשה ָאבֹותְׁ .שנֵ י לֻ חֹות
יֹוד ַעְׁ .ש ָ
לׁשה ֲאנִ י ֵ
יֹוד ַעְׁ .ש ָ
לׁשה ִמי ֵ
ְׁש ָ
־ֹלהינּו ֶׁש ַּב ָּׁש ַמיִ ם ָּוב ָא ֶרץ:
ַה ְּב ִריתֶ .א ָחד ֱא ֵ

תֹורהַ .א ְר ַּבע
יֹוד ַעֲ .ח ִמ ָּׂשה ֻח ְמ ֵׁשי ָ
יֹוד ַעֲ .ח ִמ ָּׂשה ֲאנִ י ֵ
ֲח ִמ ָּׂשה ִמי ֵ
־ֹלהינּו
לׁשה ָאבֹותְׁ .שנֵ י לֻ חֹות ַה ְּב ִריתֶ .א ָחד ֱא ֵ
ִא ָּמהֹותְׁ .ש ָ
ֶׁש ַּב ָּׁש ַמיִ ם ָּוב ָא ֶרץ:
יֹוד ַעִׁ .ש ָּׁשה ִס ְד ֵרי ִמ ְׁשנָ הֲ .ח ִמ ָּׂשה
יֹוד ַעִׁ .ש ָּׁשה ֲאנִ י ֵ
ִׁש ָּׁשה ִמי ֵ
לׁשה ָאבֹותְׁ .שנֵ ילֻ חֹות ַה ְּב ִרית.
תֹורהַ .א ְר ַּבע ִא ָּמהֹותְׁ .ש ָ
ֻח ְמ ֵׁשי ָ
־ֹלהינּו ֶׁש ַּב ָּׁש ַמיִ ם ָּוב ָא ֶרץ:
ֶא ָחד ֱא ֵ
יֹוד ַעִׁ .ש ְב ָעה יְ ֵמי ַׁש ַּב ָּתאִׁ .ש ָּׁשה ִס ְד ֵרי
יֹוד ַעִׁ .ש ְב ָעה ֲאנִ י ֵ
ִׁש ְב ָעה ִמי ֵ
לׁשה ָאבֹותְׁ .שנֵ י
תֹורהַ .א ְר ַּבע ִא ָּמהֹותְׁ .ש ָ
ִמ ְׁשנָ הֲ .ח ִמ ָּׂשה ֻח ְמ ֵׁשי ָ
־ֹלהינּו ֶׁש ַּב ָּׁש ַמיִ ם ָּוב ָא ֶרץ:
לֻ חֹות ַה ְּב ִריתֶ .א ָחד ֱא ֵ
יֹוד ַעְׁ .שמֹונָ ה יְ ֵמי ִמילָ ה ִׁש ְב ָעה יְ ֵמי
יֹוד ַעְׁ .שמֹונָ ה ֲאנִ י ֵ
ְׁשמֹונָ ה ִמי ֵ
תֹורהַ .א ְר ַּבע ִא ָּמהֹות.
ַׁש ַּב ָּתאִׁ .ש ָּׁשה ִס ְד ֵרי ִמ ְׁשנָ הֲ .ח ִמ ָּׂשה ֻח ְמ ֵׁשי ָ
־ֹלהינּו ֶׁש ַּב ָּׁש ַמיִ ם ָּוב ָא ֶרץ:
לׁשה ָאבֹותְׁ .שנֵ י לֻ חֹות ַה ְּב ִריתֶ .א ָחד ֱא ֵ
ְׁש ָ

יֹוד ַעְׁ .שנֵ ים ָע ָׂשר ִׁש ְב ַטּיָ א.
יֹוד ַעְׁ .שנֵ ים ָע ָׂשר ֲאנִ י ֵ
ְׁשנֵ ים ָע ָׂשר ִמי ֵ
ַא ַחד ָע ָׂשר ּכֹוכְ ַבּיָ אֲ .ע ָׂש ָרה ִּד ְּב ַרּיָ אִּ .ת ְׁש ָעה יַ ְר ֵחי לֵ ָידהְׁ .שמֹונָ ה
יְ ֵמי ִמילָ ה ִׁש ְב ָעה יְ ֵמי ַׁש ַּב ָּתאִׁ .ש ָּׁשה ִס ְד ֵרי ִמ ְׁשנָ הֲ .ח ִמ ָּׂשה ֻח ְמ ֵׁשי
לׁשה ָאבֹותְׁ .שנֵ י לֻ חֹות ַה ְּב ִריתֶ .א ָחד ֱא־
תֹורהַ .א ְר ַּבע ִא ָּמהֹותְׁ .ש ָ
ָ
ֹלהינּו ֶׁש ַּב ָּׁש ַמיִ ם ָּוב ָא ֶרץ:
ֵ
לׁשה ָע ָׂשר ִמ ַּדּיָ א.
יֹוד ַעְׁ .ש ָ
לׁשה ָע ָׂשר ֲאנִ י ֵ
יֹוד ַעְׁ .ש ָ
לׁשה ָע ָׂשר ִמי ֵ
ְׁש ָ
א.ע ָׂש ָרה ִּד ְּב ַרּיָ אִּ .ת ְׁש ָעה
ְׁשנֵ ים ָע ָׂשר ִׁש ְב ַטּיָ אַ .א ַחד ָע ָׂשר ּכֹוכְ ַבּיָ ֲ
יַ ְר ֵחי לֵ ָידהְׁ .שמֹונָ ה יְ ֵמי ִמילָ ה ִׁש ְב ָעה יְ ֵמי ַׁש ַּב ָּתאִׁ .ש ָּׁשה ִס ְד ֵרי
לׁשה ָאבֹותְׁ .שנֵ י
תֹורהַ .א ְר ַּבע ִא ָּמהֹותְׁ .ש ָ
ִמ ְׁשנָ הֲ .ח ִמ ָּׂשה ֻח ְמ ֵׁשי ָ
־ֹלהינּו ֶׁש ַּב ָּׁש ַמיִ ם ָּוב ָא ֶרץ:
לֻ חֹות ַה ְּב ִריתֶ .א ָחד ֱא ֵ
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ַחד ּגַ ְדיָ אַ .חד ּגַ ְדיָ אְּ .דזַ ִּבין ַא ָּבא ִּב ְת ֵרי זּוזֵ יַ .חד ּגַ ְדיָ אַ .חד ּגַ ְדיָ א:
וְ ָא ָתא ׁשּונְ ָרא וְ ָאכְ לָ ה לְ גַ ְדיָ אְּ .דזַ ִּבין ַא ָּבא ִּב ְת ֵרי זּוזֵ יַ .חד ּגַ ְדיָ אַ .חד ּגַ ְדיָ א:
וְ ָא ָתא כַ לְ ָּבא וְ נָ ַׁשְך לְ ׁשּונְ ָראְ .ד ָאכְ לָ ה לְ גַ ְדיָ אְּ .דזַ ִּבין ַא ָּבא ִּב ְת ֵרי זּוזֵ יַ .חד
ּגַ ְדיָ אַ .חד ּגַ ְדיָ א:
חּוט ָרא וְ ִהּכָ ה לְ כַ לְ ָּבאְ .דנָ ַׁשְך לְ ׁשּונְ ָראְ .ד ָאכְ לָ ה לְ גַ ְדיָ אְּ .דזַ ִּבין
וְ ָא ָתא ְ
ַא ָּבא ִּב ְת ֵרי זּוזֵ יַ .חד ּגַ ְדיָ אַ .חד ּגַ ְדיָ א:
חּוט ָראְ .ד ִהּכָ ה לְ כַ לְ ָּבאְ .דנָ ַׁשְך לְ ׁשּונְ ָראְ .ד ָאכְ לָ ה
נּורא וְ ָׂש ַרף לְ ְ
וְ ָא ָתא ָ
לְ גַ ְדיָ אְּ .דזַ ִּבין ַא ָּבא ִּב ְת ֵרי זּוזֵ יַ .חד ּגַ ְדיָ אַ .חד ּגַ ְדיָ א:
חּוט ָראְ .ד ִהּכָ ה לְ כַ לְ ָּבאְ .דנָ ַׁשְך לְ ׁשּונְ ָרא.
נּוראְ .ד ָׂש ַרף לְ ְ
וְ ָא ָתא ַמּיָ א וְ כָ ָבה לְ ָ
ְד ָאכְ לָ ה לְ גַ ְדיָ אְּ .דזַ ִּבין ַא ָּבא ִּב ְת ֵרי זּוזֵ יַ .חד ּגַ ְדיָ אַ .חד ּגַ ְדיָ א:
חּוט ָראְ .ד ִהּכָ ה לְ כַ לְ ָּבא.
נּוראְ .ד ָׂש ַרף לְ ְ
תֹורא וְ ָׁש ָתה לְ ַמּיָ אְ .דכָ ָבה לְ ָ
וְ ָא ָתא ָ
ְדנָ ַׁשְך לְ ׁשּונְ ָראְ .ד ָאכְ לָ ה לְ גַ ְדיָ אְּ .דזַ ִּבין ַא ָּבא ִּב ְת ֵרי זּוזֵ יַ .חד ּגַ ְדיָ אַ .חד
ּגַ ְדיָ א:
נּוראְ .ד ָׂש ַרף
תֹוראְ .ד ָׁש ָתה לְ ַמּיָ אְ .דכָ ָבה לְ ָ
ּׁשֹוחט וְ ָׁש ַחט לְ ָ
וְ ָא ָתא ַה ֵ
חּוט ָראְ .ד ִהּכָ ה לְ כַ לְ ָּבאְ .דנָ ַׁשְך לְ ׁשּונְ ָראְ .ד ָאכְ לָ ה לְ גַ ְדיָ אְּ .דזַ ִּבין ַא ָּבא
לְ ְ
ִּב ְת ֵרי זּוזֵ יַ .חד ּגַ ְדיָ אַ .חד ּגַ ְדיָ א:
תֹוראְ .ד ָׁש ָתה לְ ַמּיָ א.
ּׁשֹוחטְ .ד ָׁש ַחט לְ ָ
וְ ָא ָתא ַמלְ ַאְך ַה ָּמוֶ ת וְ ָׁש ַחט לְ ֵ
חּוט ָראְ .ד ִהּכָ ה לְ כַ לְ ָּבאְ .דנָ ַׁשְך לְ ׁשּונְ ָראְ .ד ָאכְ לָ ה
נּוראְ .ד ָׂש ַרף לְ ְ
ְדכָ ָבה לְ ָ
לְ גַ ְדיָ אְּ .דזַ ִּבין ַא ָּבא ִּב ְת ֵרי זּוזֵ יַ .חד ּגַ ְדיָ אַ .חד ּגַ ְדיָ א:
ּׁשֹוחטְ .ד ָׁש ַחט
וְ ָא ָתא ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא וְ ָׁש ַחט לְ ַמלְ ַאְך ַה ָּמוֶ תְ .ד ָׁש ַחט לְ ֵ
חּוט ָראְ .ד ִהּכָ ה לְ כַ לְ ָּבא.
נּוראְ .ד ָׂש ַרף לְ ְ
תֹוראְ .ד ָׁש ָתה לְ ַמּיָ אְ .דכָ ָבה לְ ָ
לְ ָ
ְדנָ ַׁשְך לְ ׁשּונְ ָראְ .ד ָאכְ לָ ה לְ גַ ְדיָ אְּ .דזַ ִּבין ַא ָּבא ִּב ְת ֵרי זּוזֵ יַ .חד ּגַ ְדיָ אַ .חד
ּגַ ְדיָ א:

הגדה של פסח

ַא ִּדיר הּוא ,יִ ְבנֶ ה ֵּביתֹו ְּב ָקרֹוב.
ִּב ְמ ֵה ָרהִּ ,ב ְמ ֵה ָרהְּ ,ביָ ֵמינּו ְּב ָקרֹוב.
ֵא־ל ְּבנֵ הֵ ,א־ל ְּבנֵ הְּ ,בנֵ ה ֵּב ְיתָך ְּב ָקרֹוב.
ָּבחּור הּואּ ,גָ דֹול הּואָּ ,דגּול הּוא יִ ְבנֶ ה ֵּביתֹו ְּב ָקרֹוב.
ִּב ְמ ֵה ָרהִּ ,ב ְמ ֵה ָרהְּ ,ביָ ֵמינּו ְּב ָקרֹוב.
ֵא־ל ְּבנֵ הֵ ,א־ל ְּבנֵ הְּ ,בנֵ ה ֵּב ְיתָך ְּב ָקרֹוב.
ָהדּור הּוא ,וָ ִתיק הּוא ,זַ ּכַ אי הּוא יִ ְבנֶ ה ֵּביתֹו ְּב ָקרֹוב.
ִּב ְמ ֵה ָרהִּ ,ב ְמ ֵה ָרהְּ ,ביָ ֵמינּו ְּב ָקרֹוב.
ֵא־ל ְּבנֵ הֵ ,א־ל ְּבנֵ הְּ ,בנֵ ה ֵּב ְיתָך ְּב ָקרֹוב.
ָח ִסיד הּואָ ,טהֹור הּוא ,יָ ִחיד הּוא יִ ְבנֶ ה ֵּביתֹו ְּב ָקרֹוב.
ִּב ְמ ֵה ָרהִּ ,ב ְמ ֵה ָרהְּ ,ביָ ֵמינּו ְּב ָקרֹוב.
ֵא־ל ְּבנֵ הֵ ,א־ל ְּבנֵ הְּ ,בנֵ ה ֵּב ְיתָך ְּב ָקרֹוב.
ּכַ ִּביר הּוא ,לָ מּוד הּואֶ ,מלֶ ְך הּוא יִ ְבנֶ ה ֵּביתֹו ְּב ָקרֹוב.
ִּב ְמ ֵה ָרהִּ ,ב ְמ ֵה ָרהְּ ,ביָ ֵמינּו ְּב ָקרֹוב.
ֵא־ל ְּבנֵ הֵ ,א־ל ְּבנֵ הְּ ,בנֵ ה ֵּב ְיתָך ְּב ָקרֹוב.
נֹורא הּואַ ,סּגִ יב הּואִ ,עּזּוז הּוא יִ ְבנֶ ה ֵּביתֹו ְּב ָקרֹוב.
ָ
ִּב ְמ ֵה ָרהִּ ,ב ְמ ֵה ָרהְּ ,ביָ ֵמינּו ְּב ָקרֹוב.
ֵא־ל ְּבנֵ הֵ ,א־ל ְּבנֵ הְּ ,בנֵ ה ֵּב ְיתָך ְּב ָקרֹוב.
ּפֹודה הּואַ ,צ ִדיק הּואָּ ,קדֹוׁש הּוא יִ ְבנֶ ה ֵּביתֹו ְּב ָקרֹוב.
ֶ
ִּב ְמ ֵה ָרהִּ ,ב ְמ ֵה ָרהְּ ,ביָ ֵמינּו ְּב ָקרֹוב.
ֵא־ל ְּבנֵ הֵ ,א־ל ְּבנֵ הְּ ,בנֵ ה ֵּב ְיתָך ְּב ָקרֹוב.
ַרחּום הּואַ ,ש ַּׁדי הּואַּ ,ת ִּקיף הּוא יִ ְבנֶ ה ֵּביתֹו ְּב ָקרֹוב.
ִּב ְמ ֵה ָרהִּ ,ב ְמ ֵה ָרהְּ ,ביָ ֵמינּו ְּב ָקרֹוב.
ֵא־ל ְּבנֵ הֵ ,א־ל ְּבנֵ הְּ ,בנֵ ה ֵּב ְיתָך ְּב ָקרֹוב.
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