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ַקֵדש
תחילתו של ליל הסדר היא במזיגת הכוס הראשונה מתוך ארבעת הכוסות שנשתה במהלך הערב.
ממלאים את הכוסות של כל המסובים לשולחן, כשעורך הסדר אומר על הכוס שלו את הקידוש.

הקידוש  לאחר  הכוס  רוב  את  לשתות  יש  שותים.  ואז  מתיישבים  בסיומו  ומיד  עומדים  כולם  הקידוש  במהלך 
בהסבה, כלומר בהטיית הגוף שמאלה, שכן כך היא דרך החירות.

המנהג מקור  מוזר,  נשמע  שהדבר  כמה  עד   - יושבים?  ולא  מסבים  למה 
היו לא  ומלכים  עשירים  בהם  קדם,  בימי  נעוץ  הסדר  בשולחן  לשמאל  להסב 
על נשענים  כשהם  מטה  גבי  על  האוכל  בזמן  שוכבים  אם  כי  לשולחן,  מסבים 
קנה יקדים  שמא  מסוכנת  ההפוך  לצד  (הסבה  כריות  גבי  על  השמאלי  הצד 
וניידים נמוכים  שולחנות  על  אליהם  מובאים  היו  והמאכלים  ויחנק),  לוושט 
הסדר  בליל  כי  שקובע  חז"ל  למנהג  המקור  זהו  משיש.  או  מעץ 
לשבת. סתם  ולא  להסב  השאר  ובין  חירות  בדרך  אדם  כל  לנהוג  חייב 

בתורה שנאמרו  פעלים   - לשונות  ארבע  מוזכרות  בתורה   - הכוסות  ארבע 
של  ביציאתם  אחר  שלב  מתארת  מהן  אחד  וכל  ישראל  לגאולת  בהקשר 
והצלתי,  והוצאתי,  הן:  הגאולה  לשונות  ארבע  לחירות.  מעבדות  ישראל 
מצרים,  סבלות  מתחת  אתכם  "והוצאתי  הפסוקים:  בלשון  ולקחתי.  וגאלתי, 
גדולים  ובשפטים  נטויה  בזרוע  אתכם  וגאלתי  מעבודתם;  אתכם  והצלתי 
ו-ז) פסוקים  ו'  (שמות  לאלוהים"  לכם  והייתי  לעם,  לי  אתכם  ולקחתי 

ַסְבִרי ָמָרָנן ְוַרָּבָנן ְוַרּבֹוַתי
ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ּבֹוֵרא ְּפִרי ַהָגֶפן.

ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאֶשר ָּבַחר ָּבנּו ִמָּכל ָעם ְורֹוְמָמנּו ִמָּכל ָלשֹון 
ְוִקְּדָשנּו ְּבִמְצֹוָתיו. ַוִּתֶּתן ָלנּו ְיָי ֱאֹלֵהינּו ְּבַאֲהָבה (ְּבַשָּבת: ַשָּבתֹות ִלְמנּוָחה ּו) מֹוֲעִדים 
ְלִשְמָחה, ַחִּגים ּוְזַמִּנים ְלָששֹון, ֶאת יֹום (ַהַּשָּבת ַהֶזה ְוֶאת יֹום) ַחג ַהַּמּצֹות ַהֶּזה, 
ְזַמן ֵחרּוֵתנּו (ְּבַאֲהָבה), ִמְקָרא קֶֹדש, ֵזֶכר ִליִציַאת ִמְצָרִים. ִּכי ָבנּו ָבַחְרָּת ְואֹוָתנּו 
ִקַּדְשָּת ִמָּכל ָהַעִּמים, (ְוַשָּבת) ּומֹוֲעֵדי ָקְדֶשָך (ְּבַאֲהָבה ּוְבָרצֹון), ְּבִשְמָחה ּוְבָששֹון 

ִהְנַחְלָּתנּו. ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי, ְמַקֵּדש (ַהַּשָּבת ְו) ִיְשָרֵאל ְוַהְּזַמִּנים.
ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֶשֶהֱחָינּו ְוִקְּיָמנּו ְוִהִּגיָענּו ַלְּזַמן ַהֶזה.

ּוְרַחץ
אחרי הקידוש ניגש עורך הסדר ונוטל את ידיו אך איננו מברך על נטילה זו.

(נטילה עם ברכה נעשית לפני אכילת לחם או מצה, אולם בשלב זה של הסדר לא ניגשים לסעודה אלא
לפני  ידיים  נוטלים  כן  הערב  שבגללה  הסיבה  ידיים.  נטילת  כלל  בדרך  אין  שעליו  הכרפס   - ירק  לאכילת 
שנחוג  המיוחד  לערב  הילדים  לב  תשומת  את  לעורר  ובכך  הרגיל  המנהג  מן  לשנות  בכדי  היא  הירק  אכילת 

הלילה כפי שהדבר בא לידי ביטוי בקושיות של 'מה נשתנה' שיבואו בהמשך).



3

ס ַּכְרַפּ
לוקחים ירק (בדרך כלל תפוח אדמה)  וטובלים חתיכה קטנה ממנו במי מלח. על אכילה זו מברכים:

ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ּבֹוֵרא ְּפִרי ָהֲאָדָמה.

הסימנים

 כרפס - כרפס הוא שם כללי לירק וחכמים מצאו רמז במילה כרפס.
לצורת השיעבוד (המילה כרפס בהיפוך אותיות מכילה את המילה "פרך"-

רמז לעבודת הפרך שעבדו אבותינו במצרים).

 חזרת - החזרת היא למעשה אותו ירק כמו מרור ומשתמשים לשניהם
(חריין),  שורש  לחזרת  לקחת  המנהג  התקבע  אשכנז  בקהילות   . הירק  באותו 

אך במקור מדובר בחסה. החסה המוכרת לנו כיום לא הייתה החסה של
ימי קדם, והגמרא בירושלמי במסכת פסחים תומכת בכך כשהיא מספרת
שלחסה הקדומה היה טעם מתוק בתחילת לעיסתה אך לבסוף היא הייתה

(חסה)  החזרת  אכילת  טעם  את  הגמרא  מסבירה  וכך  בפה.  מר  טעם  מקבלת 
המצריים  עשו  כך   - מר  וסופה  מתוק  תחילתה  (חסה)  חזרת  "מה  הסדר:  בליל 
ואחר  אחיך"   ואת  אביך  את  הושב  הארץ  "במיטב  בתחילה  במצרים:  לאבותינו 

כך   "וימררו את חייהם בעבודה קשה, בחומר ובלבנים".

 ביצה - כשהיה בית-המקדש קיים היו מביאים לירושלים יחד עם קרבן
הפסח גם קרבן חגיגה. את בשר קרבן החגיגה היו אוכלים לפני קרבן פסח.

היום אנו מניחים בקערה ביצה מבושלת, זכר לקרבן החגיגה. יש נוהגים
אוכל  אחר  מנהג  לפי  ה"סדר";   למחרת  עד  הביצה  ואת  הזרוע  את  לאכול  שלא 

עורך הסדר את הביצה שבקערה בליל הסדר או למחרת היום.

כל  על  חובה  פסח  קרבן  היה  קיים  היה  שבית-המקדש  בעת   - הזרוע   
פסח,  קרבן  מקריבים  איננו  נבנה,  לא  עוד  כשבית-המקדש  כיום,  משפחה. 
בשוק  משתמשים  ל"זרוע"  לדבר.  כזכר  ה"זרוע"  את  בקערה  שמים  אנו  אך 
"הזרוע  את  גם  מסמלת  ה"זרוע"  צלויה.  כשהיא  עוף  של  כנף  או  כבש,  של 

הנטויה" של אלוהים שבה הוציאנו ממצרים.

 חרוסת - החרוסת נעשית ממיני פירות רבים; שמכולם מתקבל מאכל
במדרש:  כתוב  וכך  ישראל.  בני  את  העבידו  שבהם  והלבנים  הטיט  את  המזכיר 

"למה נקרא שמה חרוסת? שדומה לטיט של לבנה שהיא מעשה חרסית".
הם  כך  ולשם  הטיט  את  שיזכיר  בכדי  אפור  יהיה  החרוסת  שצבע  שדואגים  יש 

מוסיפים זנגביל וקינמון. בתערובת הזו שמים גם יין אדום - זכר לדם מילה,
לדם פסח ולדם התינוקות שנשחטו במצרים.

 מרור - ראה ערך "חזרת". אכילת המרור מסמלת את הפסוק שבו נאמר
על המצרים "וימררו את חייהם בעבודה קשה בחומר ובלבנים".

*דיון - למעט הזרוע שבצלחת הסדר, כל הסימנים מבטאים את השעבוד,
הסבל והמרורים שהיו מנת חלקם של בני ישראל במצרים.

- מדוע לדעתכם הסימנים מדגישים יותר את הסבל ולא את ההצלה?
- נקודה למחשבה: לעומת הסימנים בקערה ישנם מעשים אחרים אחרים

השבח  ודברי  הכוסות  ארבעת  ההסבה,  כמו  וחירות  חופש  דווקא  המסמלים 
שבהגדה.
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ַיַחץ
את  לשניים.  אותה  וחוצים  הסדר  עורך  אצל  שנמצאות  המצות  שלושת  מתוך  האמצעית  המצה  את  לוקחים 

החצי הקטן מחזירים אל בין שתי המצות השלמות. החצי הגדול של המצה מכונה "אפיקומן" והוא יאכל
מי לכל  ההזדמנות  (זוהי  שמור  במקום  ה"אפיקומן"  את  הסדר  עורך  מניח  בינתיים,  הסדר.  סוף  לקראת 

שתכנן לגנוב את ה"אפיקומן" לפעול בנושא).

של  החלוקה  רבים.  גלגולים  ההיסטוריה  במהלך  עברה  ההגדה   - המגיד 
כשהטקסט   (1040-1105 צרפת  יצחקי,  שלמה  (ר'  לרש"י  מיוחסת  ההגדה 
ומזמורים,  פסוקים  מדרשים,  תפילות,  ברכות,  של  מקובץ  מורכב  עצמו 
שונים  נוסחים  ישנם  כי  מצאו  חוקרים  הסדר.  ליל  את  "בונים"  שלמעשה 
קבלו  שהגדות  לכך  קשור  מהעניין  חלק  בעולם.  שונים  ממקומות  להגדות 

מאפיינים הקשורים למקום ולתקופה שבה הן הודפסו.

ַמִּגיד
מצרים  יציאת  השעבוד,  בסיפור  העוסקת  ההגדה  מקריאת  מורכב  והוא  הערב  של  המרכזי  החלק  זהו 
המצות  שלושת  שעל  הכיסוי  את  נסיר  ההגדה  קריאת  לפני  הדורות.  במהלך  ישראל  עם  של  ובהיסטוריה 

ונגלה אותן. עורך הסדר יגביה את הקערה ובה הסימנים ויאמר בקול רם:

ָהא ַלְחָמא ַעְנָיא ִדי ֲאָכלּו ַאְבָהָתָנא ְּבַאְרָעא ְדִמְצָרִים. ָּכל ִדְכִפין ֵייֵתי ְוֵייכֹל, ָּכל 
ִדְצִריְך ֵייֵתי ְוִיְפַסח. ָהַשָּתא ָהָכא, ְלָשָנה ַהָּבָאה ְּבַאְרָעא ְדִיְשָרֵאל. ָהַשָּתא ַעְבֵדי, 

ְלָשָנה ַהָּבָאה ְּבֵני חֹוִרין.
הא לחמא עניא  - תרגום: "זהו לחם העוני שאכלו אבותינו במצרים. כל הרעב יבוא ויאכל. כל הצריך יבוא ויעשה

(נתונים  עבדים  אנו  השנה  ישראל.  בארץ  הבאה  לשנה  בגלות)  שנמצא  למי  (הכוונה  כאן   אנחנו  השנה  פסח.  קרבן 
לשלטון זר בגלות) לשנה הבאה נהיה בני חורין (בארץ ישראל).

את  לעורר  כדאי  עוני.  לחם  המצה  נקראת  מדוע  השאלה  על  הילדים  עם  לשולחן  מסביב  דיון  לעורר  ניתן   - דיון 
ממצרים  היוצאים  של  שבצקם  משום  היא  מצות  לאכילת  הסיבה  כי  נאמר  שבהגדה  לעובדה  הילדים  לב  תשומת 
או  זריזות"  "לחם  המצה  מכונה  לא  מדוע  כך,  אם  מצות.  אפו  הם  ולכן  ממצרים  גורשו  הם  כי  להחמיץ  הספיק  לא 
ושלילת  עבדות  שאולי  או  כסף  או  לרכוש  עניין  רק  היא  עניות  האם  לשאלה  הדיון  את  לקחת  ניתן  במהירות"?  "לחם 

החירות הפיסית והמחשבתית הם גם סוג של עניות?

נסיר את הקערה מהשולחן, ונמזוג לכולם כוס שנייה, אך לא שותים אותה עדיין.

זה  שבלילה  השינויים  על  מצביעות  נשתנה  מה  של  השאלות  הסדר.  ליל  של  הסמלים  אחד  הוא  נשתנה  מה 
לעומת שאר הלילות. השינויים הללו נועדו לעורר את הילדים ולפתח בהם סקרנות ומתוך כך לספר להם

ולדרוש  להחביא  נהגו  שהילדים  משום  בעיקר  ידוע  האפיקומן   - האפיקומן 
כי  היא,  האמת  הסדר.  עורך  של  לידיו  חזרה  למסרו  בכדי  ומשונות  שונות  דרישות 
של  סוג  בעוד  מדובר  אלא  האפיקומן,  את  "לגנוב"  חובה  שאין  רק  לא  הדין  מצד 
כל  במהלך  ערים  אותם  להשאיר  בכדי  הילדים  את  ולמתוח  לאתגר  שנועד  פטנט 
(אפיקומן)  דברים"  "להוציא  ופירושה  מארמית  באה  "אפיקומן"  המילה  הסדר. 
מקביל  אפיקומן  הסעודה.  בסוף  (קינוחים)  מתיקה  מיני  להוציא  ומשמעה 
להותיר  היא  הסעודה  בסוף  האפיקומן  אכילת  מטרת  קינוח.  למונח  זו  מבחינה 
האפיקומן. לאחר  נוסף  דבר  שום  לאכול  שלא  נוהגים  בפינו.  המצה  טעם  את 



5

את סיפור הלילה הזה - סיפור יציאת מצרים.

אחד מהילדים ישאל את ארבעת הקושיות "מה נשתנה":

ַמה ִּנְּשַּתָנה ַהַּלְיָלה ַהֶּזה ִמָּכל ַהֵּלילֹות?
ֶשְּבָכל ַהֵּלילֹות ָאנּו אֹוְכִלין ָחֵמץ ּוַמָּצה, ַהַּלְיָלה ַהֶּזה - ֻּכּלֹו ַמָּצה!

ֶשְּבָכל ַהֵּלילֹות ָאנּו אֹוְכִלין ְשָאר ְיָרקֹות - ַהַּלְיָלה ַהֶּזה ָמרֹור!
שְּבָכל ַהֵּלילֹות ֵאין ָאנּו ַמְטִּביִלין ֲאִפילּו ַּפַעם ֶאָחת - ַהַּלְיָלה ַהֶּזה ְשֵּתי ְפָעִמים!
ֶשְּבָכל ַהֵּלילֹות ָאנּו אֹוְכִלין ֵּבין יֹוְשִבין ּוֵבין ְמֻסִּבין - ַהַּלְיָלה ַהֶּזה ֻּכָּלנּו ְמֻסִּבין! 

נחזיר את הקערה לשולחן הסדר וניגש לאמירת ההגדה.
המצות ישארו גלויות בשעת קריאת ההגדה.

במהלך   - המצות?  את  מגלים  ולפעמים  מכסים  לפעמים  הסדר  בליל  למה 
המצה,  ואכילת  הידיים  לנטילת  עד  יותר:  לדייק  ואם  הסדר,  של  הראשון  חציו 
כוס  את  בידינו  מגביהים  שאנו  פעם  בכל  המצות  את  חליפות  ומכסים  מגלים 
החלות  את  בשבת  לכסות  נוהגים  שבגללה  סיבה  אותה  היא  לכך  הסיבה  היין. 
הוא  ולכן  היין  מן  יותר  לנעלה  נחשב  הלחם  ההלכה  מבחינת  הקידוש.  לאחר  עד 
להסתיר  נועד  הקידוש  ובמהלך  לפני  בשבת  החלות  כיסוי  בברכה.  ליין  קודם 
המצות  את  מכסים  אנו  סיבה  מאותה  היין.  על  מקדשים  אנו  עוד  כל  הלחם  את 
של  והרביעית  השלישית  בכוס  בידינו.  היין  כוס  את  מגביהים  שאנו  אימת  כל 
מהן  ואכלנו  עליהן  ברכנו  כבר  שכן  המצות,  את  לכסות  צורך  אין  כבר  הסדר  ליל 

במהלך הסעודה.

ילדותו  מסיפורי  לנו  מוכר  חייו  סיפור  ומפורסמת.  ידועה  דמות  היא  עקיבא  ר'  של  דמותו   - ברק  ובני  עקיבא  ר'  
שנה  עשרה  שתים  תורה  ללמוד  הלך  שבגללה  אשתו  לרחל  ואהבתו  לתורה  חייו  הקרבת  על  לסיפורים  ועד 
בני  היה  סנהדרין  במסכת  הגמרא  פי  על  עקיבא  ר'  של  מושבו  מקום  נוספות).  שנה  עשרה  שתים  כך  (ואחר 

ברק. מכאן שבסיפור המובא בהגדה כל החכמים למעשה התארחו אצל ר' עקיבא.

ֲעָבִדים ָהִיינּו ְלַפְרעֹה ְּבִמְצָרִים, ַוּיֹוִציֵאנּו ְיָי ֱאֹלֵהינּו ִמָּשם ְּבָיד ֲחָזָקה ּוִבְזרֹוַע ְנטּוָיה. 
ְוִאּלּו לֹא הֹוִציא ַהָּקדֹוש ָּברּוְך הּוא ֶאת ֲאבֹוֵתינּו ִמִּמְצָרִים, ֲהֵרי ָאנּו ּוָבֵנינּו ּוְבֵני 
ָבֵנינּו ְמֻשְעָּבִדים ָהִיינּו ְלַפְרעֹה ְּבִמְצָרִים. ַוֲאִפילּו ֻּכָּלנּו ֲחָכִמים, ֻּכָּלנּו ְנבֹוִנים, ֻּכָלנּו 
ְזֵקִנים, ֻּכָלנּו יֹוְדִעים ֶאת ַהּתֹוָרה, ִמְצָוה ָעֵלינּו ְלַסֵּפר ִּביִציַאת ִמְצַרִים. ְוָכל ַהַּמְרֶּבה 

ְלַסֵּפר ִּביִציַאת ִמְצַרִים ֲהֵרי ֶזה ְמֻשָּבח.

ַמֲעֶשה ְּבַרִּבי ֱאִליֶעֶזר ְוַרִּבי ְיהֹוֻשַע ְוַרִּבי ֶאְלָעָזר ֶּבן ֲעַזְרָיה ְוַרְּבי ֲעִקיָבא ְוַרִּבי ַטְרפֹון 
ֶשָהיּו ְמֻסִּבין ִּ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, ְולֹא ָזִכיִתי ֶשֵּתָאֵמר ְיִציַאת 
ִמְצַרִים ַּבֵּלילֹות ַעד ֶשְּדָרָשּה ֶּבן זֹוָמא: ֶשֶּנֱאַמר, ְלַמַען ִּתְזּכֹר ֶאת יֹום ֵצאְתָך ֵמֶאֶרץ 
ִמְצַרִים ּכֹל ְיֵמי ַחֶּייָך, ְיֵמי ַחֶּייָך - ַהָיִמים, ָּכל ְיֵמי ַחֶּייָך - ַהֵּלילֹות. ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים: ְיֵמי 

ַחֶּייָך - ָהעֹוָלם ַהֶּזה, ּכֹל ְיֵמי ַחֶּייָך - ְלָהִביא ִלימֹות ַהָמִשיַח.
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ָּברּוְך ַהָּמקֹום, ָּברּוְך הּוא. ָּברּוְך ֶשָּנַתן ּתֹוָרה ְלַעּמֹו ִיְשָרֵאל, ָּברּוְך הּוא.
ְּכֶנֶגד ַאְרָּבָעה ָבִנים ִּדְּבָרה ּתֹוָרה. ֶאָחד ָחָכם, ְוֶאָחד ָרָשע, ְוֶאָחד ָּתם, ְוֶאָחד ֶשֵאינֹו 

יֹוֵדַע ִלְשאֹול.

וגישה  יחס  בעלות  דמויות  ארבע  מסמלים  הבנים  ארבעת   - הבנים  ארבעת 
וטובות  יותר  טובות  תכונות  מייצגים  הבנים  ארבעת  המסורת.  כלפי  שונים 
מעורבות  מסמל  החכם  שהבן  בעוד  ואדם.  אדם  בכל  הקיימות  פחות 
נאיביות  מסמל  התם  הבן  ולעג.  ריחוק  ציניות,  מסמל  הרשע  הבן  ושותפות, 
מאיתנו  אחד  בכל  האדישות.  סמל  הוא  לשאול  יודע  שאינו  הבן  ואילו  ותלישות 
פעם  מידי  מבקשים  כולנו  מאידך.  הנאיבי  והטיפוס  הציניקן  אחד  מצד  קיים 
לשעה  ולו  אותנו  המחלץ  אידיאולוגי  בפרץ  נתקפים  אנו  ולעיתים  "להתנתק" 
את  ולשאול  שלנו  בתכונות  להכיר  לנו  קורא  הבנים  סיפור  מהאדישות.  קלה 
זו,  מבחינה  בחיים.  תחום  בכל  למעורבות  להגיע  כך  ואגב  הנכונות  השאלות 
בכלל. וכיהודים  כעם  שלנו  הלאומית  הזהות  להכרת  התשתית  הוא  הסדר  ליל 

ָחָכם ָמה הּוא אֹוֵמר? ַמה ָהֵעדֹות ְוַהֻחִּקים ְוַהִמְשָּפִטים ֲאֶשר ִצָּוה ְיָי ֱאֹלֵהינּו 
ֶאְתֶכם? ְוַאף ַאָּתה ֱאָמר לֹו ְּכִהְלכֹות ַהֶּפַסח: ֵאין ַמְפִטיִרין ַאַחר ַהֶּפַסח ֲאִפיקֹוָמן.

ָרָשע ָמה הּוא אֹוֵמר? ָמה ָהֲעבָֹדה ַהּזֹאת ָלֶכם? ָלֶכם - ְולֹא לֹו. ּוְלִפי ֶשהֹוִציא 
ֶאת ַעְצמֹו ִמן ַהְּכָלל ָּכַפר ְּבִעָּקר. ְוַאף ַאָּתה ַהְקֵהה ֶאת ִשָּניו ֶוֱאמֹר לֹו: ַּבֲעבּור ֶזה ָעָשה 

ְיָי ִלי ְּבֵצאִתי ִמִּמְצָרִים. ִלי - ְולֹא לֹו. ִאיּלּו ָהָיה ָשם, לֹא ָהָיה ִנְגָאל.

ָּתם ָמה הּוא אֹוֵמר? ַמה ּזֹאת? ְוָאַמְרָּת ֵאָליו: ְּבחֶֹזק ָיד הֹוִציָאנּו ְיָי ִמִּמְצָרִים, 
ִמֵּבית ֲעָבִדים.

ְוֶשֵאינֹו יֹוֵדַע ִלְשאֹול - ַאְּת ְּפַתח לֹו, ֶשֶּנֱאַמר: ְוִהַּגְדָּת ְלִבְנָך ַּביֹום ַההּוא ֵלאמֹר, 
ַּבֲעבּור ֶזה ָעָשה ְיָי ִלי ְּבֵצאִתי ִמִּמְצָרִים.

ָיכֹול ֵמרֹאש חֶֹדש, ַּתְלמּוד לֹוַמר ַּביֹום ַההּוא, ִאי ַּביֹום ַההּוא ָיכֹול ִמְּבעֹוד יֹום, 
ַּתְלמּוד לֹוַמר ַּבֲעבּור ֶזה - ַּבֲעבּור ֶזה לֹא ָאַמְרִּתי ֶאָלא ְּבָשָעה ֶשֵּיש ַמָּצה ּוָמרֹור 

ֻמָּנִחים ְלָפֶניָך.
ִמְּתִחָּלה עֹוְבֵדי ֲעבֹוָדה ָזָרה ָהיּו ֲאבֹוֵתינּו, ְוַעְכָשיו ֵקְרָבנּו ַהָּמקֹום ַלֲעבָֹדתֹו, ֶשֶּנֱאַמר: 
ַויֹאֶמר ְיהֹוֻשַע ֶאל ָּכל ָהָעם, ּכֹה ָאַמר ְיָי ֱאֹלֵהי ִיְשָרֵאל: ְּבֵעֶבר ַהָּנָהר ָיְשבּו ֲאבֹוֵתיֶכם 
ֵמעֹוָלם, ֶּתַרח ֲאִבי ַאְבָרָהם ַוֲאִבי ָנחֹור, ַוַּיַעְבדּו ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים. ָוֶאַּקח ֶאת ֲאִביֶכם ֶאת 
ַאְבָרָהם ֵמֵעֶבר ַהָּנָהר ָואֹוֵלְך אֹותֹו ְּבָכל ֶאֶרץ ְּכָנַען, ָוַאְרֶּבה ֶאת ַזְרעֹו ָוֶאֵּתן לֹו ֶאת ִיְצָחק, 
ָוֶאֵּתן ְלִיְצָחק ֶאת ַיֲעקֹב ְוֶאת ֵעָשו. ָוֶאֵּתן ְלֵעָשו ֶאת ַהר ֵּשִעיר ָלֶרֶשת אֹתֹו, ְוַיֲעקֹב ּוָבָניו 

ָיְרדּו ִמְצָרִים.
ָּברּוְך שֹוֵמר ַהְבָטָחתֹו ְלִיְשָרֵאל, ָּברּוְך הּוא. ֶשַהָּקדֹוש ָּברּוְך הּוא ִחַּשב ֶאת ַהֵּקץ, 
ַוּיֹאֶמר  ֶשֶּנֱאַמר:  ַהְּבָתִרים,  ֵּבין  ִּבְבִרית  ָאִבינּו  ְלַאְבָרָהם  ֶּשָאַמר  ְּכַמה  ַלֲעשֹות 
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ְלַאְבָרם, ָידֹע ֵּתַדע ִּכי ֵגר ִיְהֶיה ַזְרֲעָך ְּבֶאֶרץ לֹא ָלֶהם, ַוֲעָבדּום ְוִעּנּו אָֹתם ַאְרַּבע 
ֵמאֹות ָשָנה. ְוַגם ֶאת ַהּגֹוי ֲאֶשר ַיֲעבֹדּו ָּדן ָאנִֹכי ְוַאֲחֵרי ֵכן ֵיְצאּו ִּבְרֻכש ָּגדֹול.

נכסה את המצות וכל המסובים יגביהו את כוס היין המלאה שלפניהם ויאמרו (או ישירו):

ְוִהיא ֶשָעְמָדה ַלֲאבֹוֵתינּו ְוָלנּו! ֶשּלֹא ֶאָחד ִּבְלָבד ָעַמד ָעֵלינּו ְלַכּלֹוֵתנּו, ֶאָּלא ֶשְּבָכל 
ּדֹור ָודֹור עֹוְמִדים ָעֵלינּו ְלַכּלֹוֵתנּו, ְוַהָּקדֹוש ָּברּוְך הּוא ַמִּציֵלנּו ִמָּיָדם.

את  מעלה  היהודי  העם  של  הישרדותו  כוח   - לכלותינו  עלינו  עומדים  דור  שבכל  ולנו  לאבותינו  שעמדה  והיא 
נצחיותו  סוד  רקע  על  בעיקר  רבות  בשאלה  דנו  הדורות  בכל  עולם  והוגי  פילוסופים  סופרים,  יהודי?  מיהו  השאלה 
לב  הרוסי  הסופר  ומתקיים.  ממשיך  הוא  לכלותו  והניסיונות  המאמצים  כל  שלמרות  והעובדה  היהודי  העם  של 
שרפוהו  רדפוהו,  ורמסוהו,  וגירשוהו  ודיכאוהו  העליבוהו  העמים  וכל  עולם  "שליטי  היהודי:  על  כתב  טולסטוי 
לפתותו  הצליחו  לא  שלעולם   - יהודי?  זה  מה  ולהתקיים.  לחיות  ממשיך  וחמתם,  אפם  על  והוא,  והטביעוהו, 
הינו   - יהודי  אבותיו.  אמונת  את  ולנטוש  לדתו  להתכחש  רק  לו  הציעו  ורודפיו  שמדכאיו  שבעולם,  פיתויים  בשום 
הוא  להכחידו.  הצליחו  לא  האינקוויזיציה  וחרב  אש  עינויים.  ולא  טבח  לא  להשמידו,  יכלו  שלא  זה  הוא  הנצח,  סמל 
איננו  כזה  עם  כולה.  לאנושות  ומסרה  הנבואה  על  שמר  כך  כל  רב  זמן  אשר  הוא  אלוהים,  דבר  בישר  ראשון  אשר 
את  לשפוט  יכול  "איני  כי  כשקבע  דומים  דברים  הוא  אף  אמר  סארטר  פול  ז'אן  הצרפתי  הפילוסוף  להיעלם".  יכול 
של  קיומו  לזמן.  מעבר  משהו  הוא  היהודי  העם  האנושית,  ההיסטוריה  של  המקובלים  הכללים  פי  על  היהודי  העם 
על  עמד  טווין  מרק  האמריקני  הסופר  גם  יסוד".  הנחת  עובדה,  זוהי  אחר.  עם  כל  של  הקיום  כמו  אינו  היהודי  העם 
שונים  עמים  מציין  הוא  בכתביו  קיים.  הגיון  ולכל  לטבע  המנוגדת  והישרדותו  היהודי  העם  של  הדופן  יוצא  קיומו 
זאת  ולמרות  ויפעה  הדר  בשאון  העולם  את  ומלאו  עלו  שכולם  והרומאים  היוונים  הפרסים,  הבבלים,  המצרים,  כמו 
ונעלמו.  עצום  רעש  "עוררו  טווין,  כותב  הללו",  העמים  "כל  העולם.  מן  ועברו  נבלו  שקעו,  הם  הזוהר  כשהועם 
או  בצל  יושבים  הם  ועתה  עצמו,  של  באש  נשרף  הוא  אך  מה,  לזמן  לפידם  את  ברמה  נשאו  הופיעו,  אחרים  עמים 
שקיעה,  סימני  מראה  אינו  ומעולם.  מאז  שהיה  מה  היום  והוא  כולם  את  הביס  כולם,  את  ראה  היהודי  בכל.  אבדו 
הכוחות  כל  היהודים.  מלבד  בעולם  תמונה  בני  כולם  קהתה.  לא  וערנותו  בכישוריו  האטה  אין  זקנה,  של  תשישות  לא 

חולפים, אך הוא נשאר. מהו סוד נצחיותו?"

לקרוא  וחוזרים  המצות,  את  ומגלים  השולחן  על  חזרה  היין)  את  שותים  (לא  המלאות  הכוסות  את  מניחים 
את ההגדה.

ֵצא ּוְלַמד ַמה ִּבֵּקש ָלָבן ָהֲאַרִמי ַלֲעשֹות ְלַיֲעקֹב ָאִבינּו. ֶשַּפְרעֹה לֹא ָגַזר ֶאָּלא ַעל 
ַהְּזָכִרים ְוָלָבן ִּבֵּקש ַלֲעקֹור ֶאת ַהּכֹל, ֶשֶּנֱאַמר: ֲאַרִּמי אֵֹבד ָאִבי, ַוֵּיֶרד ִמְצַרְיָמה ַוָּיָגר ָשם 

ִּבְמֵתי ְמָעט, ַוְיִהי ָשם ְלגֹוי ָּגדֹול, ָעצּום ָוָרב.
ַוֵיֶרד ִמְצַרְיָמה - ָאנּוס ַעל ִּפי ַהִּדּבּור.

ַוָּיָגר ָשם - ְמַלֵּמד ֶשלֹא ָיַרד ַיֲעקֹב ָאִבינּו ְלִהְשַּתֵּקַע ְּבִמְצַרִים ֶאָּלא ָלגּור ָשם, 
ֶשֶּנֱאַמר: ַוּיֹאְמרּו ֶאל ַּפְרעֹה, ָלגּור ָּבָאֶרץ ָּבאנּו, ִּכי ֵאין ִמְרֶעה ַלּצֹאן ֲאֶשר ַלֲעָבֶדיָך, 

ִּכי ָכֵבד ָהָרָעב ְּבֶאֶרץ ְּכָנַען. ְוַעָּתה ֵיְשבּו ָנא ֲעָבֶדיָך ְּבֶאֶרץ ּגֶֹשן.
ִּבְמֵתי ְמָעט - ְּכַמה ֶּשֶּנֱאַמר: ְּבִשְבִעים ֶנֶפש ָיְרדּו ֲאבֹוֶתיָך ִמְצָרְיָמה, ְוַעָּתה ָשְמָך ְיָי 

ֱאֹלֶהיָך ְּככֹוְכֵבי ַהָּשַמִים ָלרֹב.
ַוְיִהי ָשם ְלגֹוי - ְמַלֵּמד ֶשָהיּו ִיְשָרֵאל ְמֻצָּיִנים ָשם.

ָּגדֹול, ָעצּום - ְּכמה ֶּשֶּנֱאַמר: ּוְבֵני ִיְשָרֵאל ָּפרּו ַוִּיְשְרצּו ַוִּיְרּבּו ַוַּיַעְצמּו ִּבְמאֹד ְמאֹד, 
ַוִּתָּמֵלא ָהָאֶרץ אָֹתם.

ָוָרב - ְּכַמה ֶּשֶּנֱאַמר: ְרָבָבה ְּכֶצַמח ַהָּשֶדה ְנַתִּתיְך, ַוִּתְרִּבי ַוִּתְגְּדִלי ַוָּתבִֹאי 
ָוֶאְרֵאְך  ָעַלִיְך  ָוֶאֱעבֹר  ְוֶעְרָיה.  ְוַאְּת ֵערֹם  ִצֵּמַח,  ָנכֹנּו ּוְשָעֵרְך  ֲעָדִיים, ָשַדִים  ַּבֲעִדי 



8

ִמְתּבֹוֶסֶסת ְּבָדָמִיְך, ָואַֹמר ָלְך ְּבָדַמִיְך ֲחִיי, ָואַֹמר ָלְך ְּבָדַמִיְך ֲחִיי.
ַוָּיֵרעּו אָֹתנּו ַהִּמְצִרים ַוְיַעּנּונּו, ַוִיְּתנּו ָעֵלינּו ֲעבָֹדה ָקָשה.

ַוָּיֵרעּו אָֹתנּו ַהִּמְצִרים - ְּכָמה ֶשֶּנֱאַמר: ָהָבה ִנְתַחְכָמה לֹו ֶּפן ִיְרֶּבה, ְוָהָיה ִּכי 
ִתְקֶראָנה ִמְלָחָמה ְונֹוַסף ַגם הּוא ַעל שְנֵאינּו ְוִנְלַחם ָּבנּו, ְוָעָלה ִמן ָהָאֶרץ.

ַוְיַעּנּונּו - ְּכָמה ֶשֶּנֱאַמר: ַוָּיִשימּו ָעָליו ָשֵרי ִמִּסים ְלַמַען ַעּנֹתֹו ְּבִסְבֹלָתם. ַוִּיֶבן ָעֵרי 
ִמְסְּכנֹות ְלַפְרעֹה. ֶאת ִּפתֹם ְוֶאת ַרַעְמֵסס.

ַוִיְּתנּו ָעֵלינּו ֲעבָֹדה ָקָשה - ְּכָמה ֶשֶּנֱאַמר: ַוַיֲעִבדּו ִמְצַרִים 
ֶאת ְּבֵני ִיְשָרֵאל ְּבָפֶרְך.

ַוִּנְצַעק ֶאל ְיָי ֱאֹלֵהי ֲאבֵֹתינּו, ַוִּיְשַמע ְיָי ֶאת קֵֹלנּו, 
ַוַּיְרא ֶאת ָעְנֵינּו ְוֶאת ֲעָמֵלנּו ְוֶאת ַלֲחֵצנּו.

ַוִּנְצַעק ֶאל ְיָי ֱאֹלֵהי ֲאבֵֹתינּו - ְּכָמה ֶשֶּנֱאַמר: ַוְיִהי ַבָּיִמים ָהַרִּבים ָהֵהם 
ַוָּיָמת ֶמֶלְך ִמְצַרִים, ַוֵּיָאְנחּו ְבֵני ִישָרֵאל ִמן ָהֲעבֹוָדה ַוִּיְזָעקּו, ַוַּתַעל ַשְוָעָתם ֶאל 

ָהֱאֹלִהים ִמן ָהֲעבָֹדה.
ַוִּיְשַמע ְיָי ֶאת קֵֹלנּו - ְּכָמה ֶשֶּנֱאַמר: ַוִּיְשַמע ֱאֹלִהים ֶאת ַנֲאָקָתם, ַוִּיְזּכֹור 

ֱאֹלִהים ֶאת ְּבִריתֹו ֶאת ַאְבָרָהם, ֶאת ִיְצָחק ְוֶאת ַיֲעקֹב.
ַוַּיְרא ֶאת ָעְנֵינּו - זֹו ְּפִרישּות ֶּדֶרְך ֶאֶרץ, ְּכָמה ֶשֶּנֱאַמר: ַוַּיְרא ֱאֹלִהים ֶאת ְּבני 

ִישָרֵאל ַוֵּיַדע ֱאֹלִהים.

ְוֶאת ֲעָמֵלנּו - ֵאּלּו ַהָּבִנים. ְּכָמה ֶשֶּנֱאַמר: ָּכל ַהֵּבן ַהִּיּלֹוד ַהְיאָֹרה ַּתְשִליֻכהּו ְוָכל 
ַהַּבת ְּתַחּיּון.

ְוֶאת ַלֲחֵצנּו - ֶזה ַהְּדַחק, ְּכָמה ֶשֶּנֱאַמר: ְוַגם ָרִאיִתי ֶאת ַהַּלַחץ ֲאֶשר ִמְצַרִים ֹלֲחִצים 
אָֹתם.

ַוּיֹוִצֵאנּו ְיָי ִמִמְצַרִים ְּבָיד ֲחָזָקה ּוִבְזרַֹע ְנטּוָיה, ּוְבמָֹרא ָּגדֹל, ּוְבאֹתֹות ּוְבמְֹפִתים.
ַוּיֹוִצֵאנּו ְיָי ִמִמְצַרִים - לֹא ַעל ְיֵדי ַמְלָאְך, ְולֹא ַעל ְיֵדי ָשָרף, ְולֹא ַעל ְיֵדי ָשִליַח, 
ִמְצַרִים  ְבֶאֶרץ  ְוָעַבְרִּתי  ֶשֶּנֱאַמר:  ּוְבַעְצמֹו,  ִּבְכבֹודֹו  הּוא  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוש  ֶאָּלא 
ֱאֹלֵהי  ּוְבָכל  ְּבֵהָמה,  ְוַעד  ֵמָאָדם  ִמְצַרִים  ְּבֶאֶרץ  ְּבכֹור  ָּכל  ְוִהֵּכיִתי  ַהֶּזה,  ַּבַּלְיָלה 

ִמְצַרִים ֶאֱעֶשה ְשָפִטים. ֲאִני ְיָי.
ְוָעַבְרִּתי ְבֶאֶרץ ִמְצַרִים ַּבַּלְיָלה ַהֶּזה - ֲאִני ְולֹא ַמְלָאְך

ְוִהֵּכיִתי ָּכל ְבכֹור ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים - ֲאִני ְולֹא ָשָרף
ּוְבָכל ֱאֹלֵהי ִמְצַרִים ֶאֱעֶשה ְשָפִטים - ֲאִני ולֹא ַהָּשִליַח.

ֲאִני ְיָי - ֲאִני הּוא ולֹא ַאֵחר.
ְּבָיד ֲחָזָקה - זֹו ַהֶּדֶבר, ְּכָמה ֶשֶּנֱאַמר: ִהֵּנה ַיד ְיָי הֹוָיה ְּבִמְקְנָך ֲאֶשר ַּבָּשֶדה, ַּבּסּוִסים, 
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ַּבֲחמִֹרים, ַּבְּגַמִּלים, ַּבָּבָקר ּוַבּצֹאן, ֶדֶבר ָּכֵבד ְמאֹד.
ּוִבְזרַֹע ְנטּוָיה - זֹו ַהֶחֶרב, ְּכָמה ֶשֶּנֱאַמר: ְוַחְרּבֹו ְשלּוָפה ְּבָידֹו, ְנטּוָיה ַעל ְירּוָשַלִים.

ּוְבמָֹרא ָּגדֹל - זֹו ִגּלּוי ְשִכיָנה, ְּכָמה ֶשֶּנֱאַמר: אֹו ֲהִנָּסה ֱאֹלִהים ָלבֹא ָלַקַחת לֹו גֹוי 
ִמֶקֶרב ּגֹוי ְּבַמּסֹת ְּבאֹתֹת ּוְבמֹוְפִתים, ּוְבִמְלָחָמה ּוְבָיד ֲחָזָקה ּוִבְזרֹוַע ְנטּוָיה, ּוְבמֹוָרִאים 

ְּגדִֹלים, ְּככֹל ֲאֶשר ָעָשה ָלֶכם ְיָי ֱאֹלֵהיֶכם ְּבִמְצַרִים ְלֵעיֶניָך.
ּוְבאֹתֹות - ֶזה ַהַּמֶּטה, ְּכָמה ֶשֶּנֱאַמר: ְוֶאת ַהַּמֶּטה ַהֶּזה ִּתַּקח ְּבָיְדָך, ֲאֶשר ַּתֲעשה ּבֹו 

ֶאת ָהאֹתֹת.
ּוְבמְֹפִתים - ֶזה ַהָּדם, ְּכָמה ֶשֶּנֱאַמר: ְוָנַתִּתי מֹוְפִתים ַּבָּשַמִים ּוָבָאֶרץ.

נטבול את האצבע בכוס היין ונטיף לתוך צלחת מן הכוס שלוש פעמים כנגד המילים הבאות:

ָּדם ָוֵאש ְוִתיְמרֹות ָעָשן.

ָדָבר ַאֵחר: ְּבָיד ֲחָזָקה - ְשַּתִים, ּוִבְזרַֹע ְנטּוָיה - ְשַּתִים, ּוְבמָֹרא ָּגדֹל - ְשַּתִים, ּוְבאֹתֹות 
- ְשַּתִים, ּוְבמְֹפִתים - ְשַּתִים. ֵאּלּו ֶעֶשר ַמּכֹות ֶשֵהִביא ַהָּקדֹוש ָּברּוְך הּוא ַעל ַהִּמְצִרים 

ְּבִמְצַרִים, ְוֵאּלּו ֵהן:

גם כאן מטיפים מן הכוס עשר פעמים כנגד עשר המכות:

מכות  כמה  בשאלה  וההתפלמסויות  היין  להטפות  מעבר   - דיון  מצרים:  מכות 
לילדים  קטן  לחידון  ההזדמנות  את  לנצל  אפשר  ואיפה,  המצרים  קיבלו  בדיוק 
של  המשמעות  מה  הסדר?  ולפי  פה  בעל  המכות  שמות  את  זוכר  מי  לראות  ולנסות 
לדבר?  ערוב  בין  ההבדל  מה  באח"ב).  עד"ש  (דצ"ך  יהודה  רבי  של  התיבות  ראשי 
חיות  הם  שערוב  הוא  ההבדל  החיים.  בעלי  הם  הנפגעים  בדבר  וגם  בערוב  (גם 

הטורפות את בעלי החיים, בעוד שהדבר היא מגפה קטלנית ההורגת אותם).

ָּדם
ְצַפְרֵּדַע
ִּכִּנים
ָערֹוב
ֶּדֶבר
ְשִחין
ָּבָרד

ַאְרֶּבה
חֶֹשְך

ַמַּכת ְּבכֹורֹות
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שוב נטיף מן הכוס שלוש פעמים, בראשי תיבות של המכות (דצ"ך=דם, צפרדע, כינים. עד"ש=ערוב,
דבר, שחין. באח"ב=ברד, ארבה, חושך, בכורות).

ַרִּבי ְיהּוָדה ָהָיה נֹוֵתן ָּבֶהם ִסָּמִנים: 
ְּדַצ"ְך ַעַד"ש ְּבַאַח"ב.

ַרִּבי יֹוֵסי ַהְּגִליִלי אֹוֵמר: ִמַּנִין ַאָּתה אֹוֵמר ֶשָּלקּו ַהִּמְצִרים ְּבִמְצַרִים ֶעֶשר ַמּכֹות 
ְוַעל ַהָּים ָלקּו ֲחִמִּשים ַמּכֹות? ְּבִמְצַרִים ָמה הּוא אֹוֵמר? ַוּיֹאְמרּו ַהַחְרֻטִּמים ֶאל 
ַּפְרעֹה: ֶאְצַּבע ֱאֹלִהים ִהוא, ְוַעל ַהָּים ָמה הּוא אֹוֵמר? ַוַּיְרא ִישָרֵאל ֶאת ַהָיד ַהְּגדָֹלה 
ֲאֶשר ָעָשה ְיָי ְּבִמְצַרִים, ַוִּייְראּו ָהָעם ֶאת ְיָי, ַוַּיֲאִמינּו ַּבְיָי ּוְבמֶשה ַעְבדֹו. ַּכָּמה ָלקּו 
ָלקּו  ַהָּים  ְוַעל  ַמּכֹות  ֶעֶשר  ָלקּו  ְּבִמְצַרִים  ֵמַעָּתה:  ֱאמֹור  ַמּכֹות.  ֶעֶשר  ְבֶאְצַּבע? 

ֲחִמִּשים ַמּכֹות.
ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר: ִמַּנִין ֶשָּכל ַמָּכה ּוַמָּכה ֶשֵהִביא ַהָּקדֹוש ָּברּוְך הּוא ַעל ַהִּמְצִרים 
ְּבִמְצַרִים ָהְיָתה ֶשל ַאְרַּבע ַמּכֹות? ֶשֶּנֱאַמר: ְיַשַּלח ָּבם ֲחרֹון ַאּפֹו, ֶעְבָרה ָוַזַעם ְוָצָרה, 
ִמְשַלַחת ַמְלֲאֵכי ָרִעים. ֶעְבָרה - ַאַחת, ָוַזַעם - ְשַּתִים, ְוָצָרה - ָשלש, ִמְשַלַחת ַמְלֲאֵכי 
ָרִעים - ַאְרַּבע. ֱאמֹור ֵמַעָּתה: ְּבִמְצַרִים ָלקּו ַאְרָּבִעים ַמּכֹות ְוַעל ַהָּים ָלקּו ָמאַתִים 

ַמּכֹות.
ַרִּבי ֲעִקיֶבא אֹוֵמר: ִמַּנִין ֶשָּכל ַמָּכה ּוַמָּכה ֶשֵהִביא ַהָּקדֹוש ָּברּוְך הּוא ַעל ַהִּמְצִרים 
ְּבִמְצַרִים ָהְיָתה ֶשל ָחֵמש ַמּכֹות? ֶשֶּנֱאַמר: ְיַשַּלח ָּבם ֲחרֹון ַאּפֹו, ֶעְבָרה ָוַזַעם ְוָצָרה, 
ִמְשַלַחת ַמְלֲאֵכי ָרִעים. ֲחרֹון ַאּפֹו- ַאַחת, ֶעְבָרה - ְשַּתִים, ָוַזַעם - ָשֹלש, ְוָצָרה - 
ַאְרַּבע, ִמְשַלַחת ַמְלֲאֵכי ָרִעים - ָחֵמש. ֱאמֹור ֵמַעָּתה: ְּבִמְצַרִים ָלקּו ֲחִמִּשים ַמּכֹות ְוַעל 

ַהָּים ָלקּו ֲחִמִּשים ּוָמאַתִים ַמּכֹות

ַּכָּמה ַמֲעלֹות טֹובֹות ַלָּמקֹום ָעֵלינּו!

    ִאּלּו הֹוִציָאנּו ִמִּמְצַרִים ְולֹא ָעָשה ָבֶהם ְשָפִטים,                                       
    ִאּלּו ָעָשה ָבֶהם ְשָפִטים, ְולֹא ָעָשה ֵבאֹלֵהיֶהם, 
    ִאּלּו ָעָשה ֵבאֹלֵהיֶהם, ְולֹא ָהַרג ֶאת ְּבכֹוֵריֶהם, 

    ִאּלּו ָהַרג ֶאת ְּבכֹוֵריֶהם ְולֹא ָנַתן ָלנּו ֶאת ָממֹוָנם,
    ִאּלּו ָנַתן ָלנּו ֶאת ָממֹוָנם ְולֹא ָקַרע ָלנּו ֶאת ַהָּים,

    ִאּלּו ָקַרע ָלנּו ֶאת ַהָּים ְולֹא ֶהֱעִביָרנּו ְבתֹוכֹו ֶּבָחָרָבה, 
    ִאּלּו ֶהֱעִביָרנּו ְבתֹוכֹו ֶּבָחָרָבה ְולֹא ִשַּקע ָצֵרנּו ְּבתֹוכֹו,

    ִאּלּו ִשַּקע ָצֵרנּו ְּבתֹוכֹו ְולֹא ִסֵּפק ָצְרֵּכנּו ַּבִּמְדָּבר ַאְרָּבִעים ָשָנה,
    ִאּלּו ִסֵּפק ָצְרֵּכנּו ַּבִּמְדָּבר ַאְרָּבִעים ָשָנה ולֹא ֶהֱאִכיָלנּו ֶאת ַהָּמן,

    ִאּלּו ֶהֱאִכיָלנּו ֶאת ַהָּמן ְולֹא ָנַתן ָלנּו ֶאת ַהַשָּבת,

ַּדֵּיינּו.

ַּדֵּיינּו.

ַּדֵּיינּו.

ַּדֵּיינּו.

ַּדֵּיינּו.

ַּדֵּיינּו.

ַּדֵּיינּו.

ַּדֵּיינּו.

ַּדֵּיינּו.

ַּדֵּיינּו.
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    ִאּלּו ָנַתן ָלנּו ֶאת ַהַשָּבת, ְולֹא ֵקְרָבנּו ִלְפֵני ַהר ִסיַני, 
    ִאּלּו ֵקְרָבנּו ִלְפֵני ַהר ִסיַני, ְולֹא ָנַתן ָלנּו ֶאת ַהּתֹוָרה,

    ִאּלּו ָנַתן ָלנּו ֶאת ַהּתֹוָרה ְולֹא ִהְכִניָסנּו ְלֶאֶרץ ִיְשָרֵאל,
    ִאּלּו ִהְכִניָסנּו ְלֶאֶרץ ִיְשָרֵאל ְולֹא ָבָנה ָלנּו ֶאת ֵּבית ַהְּבִחיָרה,

ַעל ַאַחת, ַּכָּמה ְוַכָּמה, טֹוָבה ְכפּוָלה ּוְמֻכֶּפֶלת ַלָּמקֹום ָעֵלינּו: ֶשהֹוִציָאנּו ִמִּמְצַרִים, 
ְוָעָשה ָבֶהם ְשָפִטים, ְוָעָשה ֵבאֹלֵהיֶהם, ְוָהַרג ֶאת ְּבכֹוֵריֶהם, ְוָנַתן ָלנּו ֶאת ָממֹוָנם, 
ְוָקַרע ָלנּו ֶאת ַהָּים, ְוֶהֱעִביָרנּו ְבתֹוכֹו ֶּבָחָרָבה, ְוִשַּקע ָצֵרנּו ְּבתֹוכֹו, ְוִסֵּפק ָצְרֵּכנּו 
ַּבִּמְדָּבר ַאְרָּבִעים ָשָנה, ְוֶהֱאִכיָלנּו ֶאת ַהָּמן, ְוָנַתן ָלנּו ֶאת ַהַשָּבת, ְוֵקְרָבנּו ִלְפֵני ַהר 
ִסיַני, ְוָנַתן ָלנּו ֶאת ַהּתֹוָרה, ְוִהְכִניָסנּו ְלֶאֶרץ ִיְשָרֵאל, ּוָבָנה ָלנּו ֶאת ֵּבית ַהְּבִחיָרה 

ְלַכֵּפר ַעל ָּכל ֲעֹונֹוֵתינּו.

ַרָּבן ַּגְמִליֵאל ָהָיה אֹוֵמר: ָּכל ֶשּלֹא ָאַמר ְשלָשה ְּדָבִרים ֵאּלּו ַּבֶּפַסח, 
לֹא ָיָצא ְיֵדי חֹוָבתֹו, ְוֵאּלּו ֵהן: ֶּפַסח, ַמָצה ּוָמרֹור.

הזרוע שבקערת הסדר היא לזכר קורבן הפסח. כעת לפנינו קריאת קטע ההגדה על קרבן הפסח. מראים
באצבע על הזרוע המונחת בקערה.

ֶּפַסח ֶשָהיּו ֲאבֹוֵתינּו אֹוְכִלים ִּבְזַמן ֶשֵּבית ַהִּמְקָּדש ָהָיה ַקָּים, ַעל שּום ָמה? ַעל שּום 
ֶשָּפַסח ַהָּקדֹוש ָּברּוְך הּוא ַעל ָּבֵּתי ֲאבֹוֵתינּו ְּבִמְצַרִים, ֶשֶּנֱאַמר: ַוֲאַמְרֶּתם ֶזַבח ֶּפַסח הּוא 
ַליי, ֲאֶשר ָּפַסח ַעל ָּבֵּתי ְבֵני ִישָרֵאל ְּבִמְצַרִים ְּבָנְגּפֹו ֶאת ִמְצַרִים, ְוֶאת ָּבֵּתינּו ִהִּציל, ַוִּיּקֹד 

ָהָעם ַוִּיְּשַּתֲחוּו.

עורך הסדר מראה את המצות ליושבי השולחן ואומר:

ַמָּצה זֹו ֶשָאנּו אֹוְכִלים, ַעל שּום ָמה? ַעל שּום ֶשלֹא ִהְסִּפיק ְּבֵצָקם ֶשל ֲאבֹוֵתינּו 
ּוְגָאָלם,  הּוא,  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוש  ַהְּמָלִכים,  ַמְלֵכי  ֶמֶלְך  ֲעֵליֶהם  ֶשִּנְגָלה  ַעד  ְלַהֲחִמיץ 
ֶשֶּנֱאַמר: ַוּיֹאפּו ֶאת ַהָּבֵצק ֲאֶשר הֹוִציאּו ִמִּמְצַרִים ֻעגֹת ַמּצֹות, ִּכי לֹא ָחֵמץ,  ִּכי 

גְֹרשּו ִמִּמְצַרִים ְולֹא ָיְכלּו ְלִהְתַמְהֵמַּה, ְוַּגם ֵצָדה לֹא ָעשו ָלֶהם.
עורך הסדר מצביע על המרור שבקערה ואומר:

ָמרֹור ֶזה ֶשָאנּו אֹוְכִלים, ַעל שּום ָמה? ַעל שּום ֶשֵּמְררּו ַהִּמְצִרים ֶאת ַחֵּיי ֲאבֹוֵתינּו 
ְּבִמְצַרִים, ֶשֶּנֱאַמר: ַוְיָמֲררּו ֶאת ַחֵּייֶהם ַּבֲעבָֹדה ָקָשה, ְּבחֶֹמר ּוִבְלֵבִנים ּוְבָכל ֲעבָֹדה 

ַּבָּשֶדה ֶאת ָּכל ֲעבָֹדָתם ֲאֶשר ָעְבדּו ָבֶהם ְּבָפֶרְך.
ְּבָכל ּדֹור ָודֹור ַחָּיב ָאָדם ִלְראֹות ֶאת ַעְצמֹו ְּכִאּלּו הּוא ָיָצא ִמִּמְצַרִים, ֶשֶּנֱאַמר: ְוִהַּגְדָּת 
ְלִבְנָך ַּביֹום ַההּוא ֵלאמֹר, ַּבֲעבּור ֶזה ָעָשה ְיָי ִלי ְּבֵצאִתי ִמִּמְצָרִים. לֹא ֶאת ֲאבֹוֵתינּו 

ַּדֵּיינּו.

ַּדֵּיינּו.
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ַּדֵּיינּו.



12

ִּבְלָבד ָּגַאל ַהָּקדֹוש ָּברּוְך הּוא, ֶאָּלא ַאף אֹוָתנּו ָּגַאל ִעָּמֶהם, ֶשֶּנֱאַמר: ְואֹוָתנּו הֹוִציא 
ִמָשם, ְלַמַען ָהִביא אָֹתנּו, ָלֶתת ָלנּו ֶאת ָהָאֶרץ ֲאֶשר ִנְשַּבע ַלֲאבֵֹתנּו.

עורך הסדר מכסה את המצות, המסובים מגביהים את כוסות היין עד שמגיעים למילה "הללויה".

ְלִפיָכְך ֲאַנְחנּו ַחָּיִבים ְלהֹודֹות, ְלַהֵּלל, ְלַשֵּבַח, ְלָפֵאר, ְלרֹוֵמם, ְלַהֵּדר, ְלָבֵרְך, ְלַעֵּלה 
ּוְלַקֵּלס ְלִמי ֶשָעשה ַלֲאבֹוֵתינּו ְוָלנּו ֶאת ָּכל ַהִנִּסים ָהֵאלּו: הֹוִציָאנּו ֵמַעְבדּות ְלֵחרּות 
ִמָּיגֹון ְלִשְמָחה, ּוֵמֵאֶבל ְליֹום טֹוב, ּוֵמֲאֵפָלה ְלאֹור ָּגדֹול, ּוִמִּשְעּבּוד ִלְגֻאָּלה. ְונֹאַמר 

ְלָפָניו ִשיָרה ֲחָדָשה: ַהְללּוָיּה.

מניחים את הכוס חזרה ולא שותים אותה עדיין.

ַהְללּו ָיּה ַהְללּו ַעְבֵדי ְיהָוה ַהְללּו ֶאת ֵשם ְיהָוה. ְיִהי ֵשם ְיהָוה ְמבָֹרְך ֵמַעָּתה ְוַעד 
עֹוָלם. ִמִּמְזַרח ֶשֶמש ַעד ְמבֹואֹו ְמֻהָּלל ֵשם ְיהָוה. ָרם ַעל ָּכל ּגֹוִים ְיהָוה ַעל ַהָּשַמִים 

ְּכבֹודֹו. ִמי ַּכיהָוה ֱאֹלֵהינּו ַהַּמְגִּביִהי ָלָשֶבת. ַהַּמְשִּפיִלי ִלְראֹות ַּבָּשַמִים ּוָבָאֶרץ. 
ְמִקיִמי ֵמָעָפר ָּדל ֵמַאְשּפֹת ָיִרים ֶאְביֹון. ְלהֹוִשיִבי ִעם ְנִדיִבים ִעם ְנִדיֵבי ַעּמֹו. מֹוִשיִבי 

ֲעֶקֶרת ַהַּבִית ֵאם ַהָּבִנים ְשֵמָחה ַהְללּו ָיּה.

ְּבֵצאת ִיְשָרֵאל ִמִּמְצָרִים ֵּבית ַיֲעקֹב ֵמַעם ֹלֵעז. ָהְיָתה ְיהּוָדה ְלָקְדשֹו ִישָרֵאל
ַמְמְשלֹוָתיו. ַהָּים ָרָאה ַוָּינֹס ַהַּיְרֵּדן ִיּסֹב ְלָאחֹור. ֶהָהִרים ָרְקדּו ְכֵאיִלים ְּגָבעֹות ִּכְבֵני 
צֹאן. ַמה ְּלָך ַהָּים ִּכי ָתנּוס ַהַּיְרֵּדן ִּתּסֹב ְלָאחֹור. ֶהָהִרים ִּתְרְקדּו ְכֵאיִלים ְּגָבעֹות ִּכְבֵני 
צֹאן. ִמִּלְפֵני ָאדֹון חּוִלי ָאֶרץ ִמִּלְפֵני ֱאלֹוַּה ַיֲעקֹב. ַההְֹפִכי ַהּצּור ֲאַגם ָמִים ַחָּלִמיש 

ְלַמְעְינֹו ָמִים
שוב מגביהים את כוסות היין עד המילים "גאל ישראל".

ִמִּמְצַרִים,  ֲאבֹוֵתינּו  ֶאת  ְוָגַאל  ְּגָאָלנּו  ֲאֶשר  ָהעֹוָלם,  ֶמֶלְך  ֱאֹלֵהינּו  ְיָי  ַאָּתה  ָּברּוְך 
ַיִּגיֵענּו  ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו  ַלַּלְיָלה ַהֶּזה ֶלֱאָכל ּבֹו ַמָּצה ּוָמרֹור. ֵּכן  ְוִהִּגיָענּו 
ְלמֹוֲעִדים ְוִלְרָגִלים ֲאֵחִרים ַהָּבִאים ִלְקָראֵתנּו ְלָשלֹום, ְשֵמִחים ְּבִבְנַין ִעיֶרָך ְוָשִשים 
ַּבֲעבֹוָדֶתָך. ְונֹאַכל ָשם ִמן ַהְּזָבִחים ּוִמן ַהְּפָסִחים ֲאֶשר ַיִּגיַע ּדָמם ַעל ִקיר ִמְזַּבֲחָך 

ְלָרצֹון, ְונֹוֶדה ְלָך ִשיר ָחָדש ַעל ְּגֻאָּלֵתנּו ְוַעל ְּפדּות ַנְפֵשנּו. ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי ָּגַאל ִיְשָרֵאל.
מברכים:

ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ּבֹוֵרא ְּפִרי ַהָּגֶפן.
ושותים כוס שניה בהסבה.
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ַרַחץ
ניגש ליטול ידיים ומברך:

ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאֶשר ִקְּדָשנּו ְּבִמְצֹוָתיו ְוִצָּונּו ַעל ְנִטיַלת ָיָדִים.

מֹוִציא, ַמָּצה
ניקח את שלושת המצות - את שתי המצות השלמות וביניהן החצויה- נגביה אותן ונברך:

ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ַהּמֹוִציא ֶלֶחם ִמן ָהָאֶרץ.
ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאשר ִקְּדָשנּו ְּבִמְצֹוָתיו ְוִצָּונּו ַעל ֲאִכיַלת ַמָּצה.

מהמצה  וחלק  העליונה  מהמצה  חלק  השולחן  סביב  מהמסובים  אחד  ולכל  לעצמו  בוצע  הסדר  עורך 
החצויה, טובל אותן במלח, והמסובים אוכלים את שני החלקים בהסבה.

ָמרֹור
בלי ואוכלים  המרור  על  מברכים  מכן  לאחר  מיד  בחרוסת.  וטובל  מה   לעצמו  לוקח  היושבים  מן  אחד  כל 

להסב. (המרור מסמל את מרירות השעבוד ולכן אין לאוכלו בדרך חירות) ומברכים:

ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאֶשר ִקְּדָשנּו ְּבִמְצֹוָתיו ְוִצָּונּו ַעל ֲאִכיַלת ָמרֹור.

הסדר  ליל  של  העיקריות  המצוות  משתי  אחת  היא  המצה  אכילת   - המצות 
מכונה  שבשלה  העיקרית  המצווה  זוהי  מצה).  ולאכול  מצרים  ביציאת  (לספר 
בני  כי  ההיסטורית  בעובדה  נעוץ  המצה  לאכילת  הטעם  המצות".  "חג  פסח 
אפו  והם  להחמיץ  בצקם  הספיק  לא  שגורשו,  לאחר  ממצרים  בצאתם  ישראל 
מצווה  היא  ואכילתה  פסח  של  המרכזי  הסמל  נותרו  המצות  כמצות.  אותו 

מפורשת מהתורה.

מרור וחרוסת - למרות מתיקותה הרבה, החרוסת מסמלת את השעבוד לא
החרוסת  עם  יחד  לאכול  נוהגים  המרור  את  האחרים.  מהסימנים  פחות 
את  להפיג  בכדי  היא  בחרוסת  הטבילה  השעבוד.  צרות  ריבוי  את  לסמל  בכדי 
אחרי  שגם  לרמוז  וכן  הגאולה,  באה  השעבוד  שאחרי  לזכור  וכדי  המרירות, 

הגלות הזאת תבוא הגאולה.
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ּכֹוֵרְך
יחד  נאכלים  והמרור  המצה  המרור.  עם  יחד  השלישית  מהמצה  חלק  לכולם  מחלק  הסדר  עורך  כעת 

בהסבה אך ללא ברכה. לפני האכילה אומרים:

ּכֹוֵרְך  ָהָיה  ַקָּים:  ָהָיה  ַהִּמְקָּדש  ֶשֵּבית  ִּבְזַמן  ִהֵּלל  ָעָשה  ֵּכן  ְּכִהֵּלל.  ְלִמְקָּדש  ֵזֶכר 
פסח ַמָּצה ּוָמרֹור ְואֹוֵכל ְּבַיַחד, ְלַקֵּים ַמה ֶשֶּנֱאַמר: ַעל ַמּצֹות ּוְמרִֹרים יֹאְכֻלהּו.

ֻשְלָחן עֹוֵרְך
בשלב זה עוברים לסעודת החג. את סעודת החג נהוג לפתוח באכילת ביצה טבולה במי מלח (הביצה

מסמלת את קרבן החגיגה שהיה מוקרב בבית המקדש).

ָצפּון
לאחר הסעודה, אוכלים ממצת האפיקומן. האפיקומן נאכל כזכר לקרבן הפסח ולכן הוא גם צריך להיאכל

לפני חצות.

ָּבֵרְך
נמזוג כוס שלישית, לא נשתה אותה עדיין ונברך את ברכת המזון:

ִּפינּו  ְשחֹוק  ִיָּמֵלא  ָאז  ְּכחְֹלִמים.  ָהִיינּו  ִצּיֹון  ִשיַבת  ֶאת  ְיָי  ְּבשּוב  ַהַּמֲעלֹות  ִשיר 
ַלֲעשֹות  ְיָי  ִהְגִּדיל  ֵאֶּלה.  ִעם  ַלֲעשֹות  ְיָי  ִהְגִּדיל  ַבּגֹוִים  יֹאְמרּו  ָאז  ִרָּנה  ּוְלשֹוֵננּו 
ְּבִדְמָעה  ַהּזְֹרִעים  ַּבֶּנֶגב.  ַּכֲאִפיִקים  ְשִביֵתנּו  ֶאת  ְיָי  שּוָבה  ְשֵמִחים.  ָהִיינּו  ִעָּמנּו 
ֲאֻלּמָֹתיו. נֵֹשא  ְבִרָּנה  ָיבֹוא  ַהָּזַרע ּבֹא  ֶמֶשְך  נֵֹשא  ּוָבכֹה  ֵיֵלְך  ָהלֹוְך  ִיְקצֹרּו.  ְּבִרָּנה 

אם יש שלושה שאכלו יחד מקדימים לברכת המזון "זימון":
ה"מזמן" את האחרים לברכה ואומר:

ַרּבֹוַתי, ְנָבֵרְך!

עונים לו האחרים:

ְיִהי ֵשם ְיָי ְמבָֹרְך ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם.

המזמן אומר:

ִּבְרשּות ְמָרָנן ְוַרָּבָנן ְוַרּבֹוַתי, ְנָבֵרְך (בעשרה: ֱאֹלֵהינּו) ֶשָאַכְלנּו ִמֶּשלֹו. 
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ועונים אחריו:

ָּברּוְך (ֱאֹלֵהינו) ֶשָאַכְלנּו ִמֶּשלֹו ּוְבטּובֹו ָחִיינּו.

המזמן חוזר ואומר:

ָּברּוְך (ֱאֹלֵהינו) ֶשָאַכְלנּו ִמֶּשלֹו ּוְבטּובֹו ָחִיינּו.

וניגשים לברכת המזון עצמה:

ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ַהָּזן ֶאת ָהעֹוָלם ֻּכּלֹו ְּבטּובֹו ְּבֵחן ְּבֶחֶסד 
ּוְבַרֲחִמים, הּוא נֵֹתן ֶלֶחם ְלָכל-ָּבָשר ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו, ּוְבטּובֹו ַהָּגדֹול ָּתִמיד לֹא 

ָחַסר ָלנּו ְוַאל ֶיְחַסר ָלנּו ָמזֹון ְלעֹוָלם ָוֶעד, ַּבֲעבּור ְשמֹו ַהָּגדֹול, ִּכי הּוא ֵאל ָזן 
ּוְמַפְרֵנס ַלּכֹל, ּוֵמִטיב ַלּכֹל ּוֵמִכין ָמזֹון ְלָכל-ְּבִרּיֹוָתיו ֲאֶשר ָּבָרא ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי ַהָּזן 

ֶאת ַהּכֹל.

נֹוֶדה ְּלָך ְיָי ֱאֹלֵהינּו ַעל ֶשִהְנַחְלָּת ַלֲאבֹוֵתינּו ֶאֶרץ ֶחְמָּדה טֹוָבה ּוְרָחָבה, 
ְּבִריְתָך  ְוַעל  ֲעָבִדים,  ִמֵּבית  ּוְפִדיָתנּו  ִמְצַרִים  ֵמֶאֶרץ  ֱאֹלֵהינּו  ְיָי  ֶשהֹוֵצאָתנּו  ְוַעל 
ֵחן  ַחִּיים  ְוַעל  ֶשהֹוַדְעָּתנּו,  ֻחֶּקיָך  ְוַעל  ֶשִּלַּמְדָּתנּו  ּתֹוָרְתָך  ְוַעל  ִּבְבָשֵרנּו  ֶשָחַתְמָּת 
ָוֶחֶסד ֶשחֹוַנְנָּתנּו, ְוַעל ֲאִכיַלת ָמזֹון ָשַאָּתה ָזן ּוְמַפְרֵנס אֹוָתנּו ָּתִמיד, ְּבָכל יֹום ּוְבָכל 

ֵעת ּוְבָכל ָשָעה.

ְוַעל ַהּכֹל ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֲאַנְחנּו מֹוִדים ָלְך ּוְמָבְרִכים אֹוָתְך, ִיְתָּבַרְך ִשְמָך ְּבִפי ָּכל ַחי ָּתִמיד 
ְלעֹוָלם ָוֶעד, ַּכָּכתּוב: "ְוָאַכְלָּת ְוָשַבְעָּת, ּוֵבַרְכָּת ֶאת ְיָי ֱאֹלֶהיָך ַעל ָהָאֶרץ ַהּטֹוָבה ֲאֶּשר 

ָנַתן ָלְך". ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי, ַעל ָהָאֶרץ ְוַעל ַהָמזֹון.

ַרֶחם ָנא ְיָי ֱאֹלֵהינּו ַעל ִיְשָרֵאל ַעֶּמָך, ְוַעל ְירּוָשַלִים ִעיֶרָך, ְוַעל ִצּיֹון ִמְשַּכן ְּכבֹוֶדָך, ְוַעל 
ַמְלכּות ֵּבית ָּדִוד ְמִשיֶחָך, ְוַעל ַהַּבִית ַהָגדֹול ְוַהָקדֹוש ֶשִּנְקָרא ִשְמָך ָעָליו. ֱאֹלֵהינּו, ָאִבינּו, 
ְרֵענּו, זּוֵננּו, ַפְרְנֵסנּו ְוַכְלְּכֵלנּו ְוַהְרִויֵחנּו, ְוַהְרַוח ָלנּו ְיָי ֱאֹלֵהינּו ְמֵהָרה ִמָּכל ָצרֹוֵתינּו. ְוָנא 
ַאל ַּתְצִריֵכנּו ְיָי ֱאֹלֵהינּו, לֹא ִליֵדי ַמְּתַנת ָּבשר ָוָדם ְולֹא ִליֵדי ַהְלָוָאָתם, ִּכי ִאם ְלָיְדָך 

ַהְּמֵלָאה ַהְּפתּוָחה ַהְּקדֹוָשה ְוָהְרָחָבה, ֶשלֹא ֵנבֹוש ְולֹא ִנָּכֵלם ְלעֹוָלם ָוֶעד.

ְּבַשָּבת מֹוִסיִפין:
ְרֵצה ְוַהֲחִליֵצנּו ְיָי ֱאֹלֵהינּו ְּבִמְצֹוֶתיָך ּוְבִמְצַות יֹום ַהְשִביִעי ַהַשָּבת ַהָּגדֹול ְוַהָקדֹוש 
ַהֶּזה. ִּכי יֹום ֶזה ָּגדֹול ְוָקדֹוש הּוא ְלָפֶניָך ִלְשָּבת ּבֹו ְוָלנּוַח ּבֹו ְּבַאֲהָבה ְּכִמְצַות ְרצֹוֶנָך. 

ּוִבְרצֹוְנָך ָהִניַח ָלנּו ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֶשּלֹא ְתֵהא ָצָרה ְוָיגֹון ַוֲאָנָחה ְּביֹום ְמנּוָחֵתנּו. 
ְוַהְרֵאנּו ְיָי ֱאֹלֵהינּו ְּבֶנָחַמת ִציֹון ִעיֶרָך ּוְבִבְנַין ְירּוָשַלִים ִעיר ָקְדֶשָך ִּכי ַאָּתה הּוא ַּבַעל 
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ַהְישּועֹות ּוַבַעל ַהֶּנָחמֹות.
ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו, ַיֲעֶלה ְוָיבֹא ְוַיִּגיַע, ְוֵיָרֶאה ְוֵיָרֶצה ְוִיָּשַמע, ְוִיָּפֵקד ְוִיָּזֵכר ִזְכרֹוֵננּו 
ּוִפְקדֹוֵננּו ְוִזְכרֹון ֲאבֹוֵתינּו, ְוִזְכרֹון ָמִשיַח ֶּבן ָּדִוד ַעְבֶּדָך, ְוִזְכרֹון ְירּוָשַלִים ִעיר ָקְדֶשָך, 
ְוִזְכרֹון ָּכל ַעְּמָך ֵּבית ִיְשָרֵאל ְלָפֶניָך ִלְפֵלָטה, ְלטֹוָבה, ְלֵחן ּוְלֶחֶסד ּוְלַרֲחִמים, ְלַחִּיים 

טֹוִבים ּוְלָשלֹום, ְּביֹום ַחג ַהַּמּצֹות ַהֶזה.
ָזְכֵרנּו ְיָי ֱאֹלֵהינּו ּבֹו ְלטֹוָבה, ּוָּפְקֵדנּו בֹו ִלְבָרָכה, ְוהֹוִשיֵענּו בֹו ְלַחִּיים נוסח ספרד: 

טֹוִבים; ּוּבְדַבר ְישּוָעה ְוַרֲחִמים חּוס ְוָחֵּננּו, ְוַרֵחם ָעֵלינּו ְוהֹוִשיֵענּו, ִּכי ֵאֶליָך ֵעיֵנינּו, 
ִּכי ֵאל ֶמֶלְך ַחּנּון ְוַרחּום ָאָּתה.

ּוְבֵנה ְירּוָשַלִים ִעיר ַהּקֶֹדש ִּבְמֵהָרה ְבָיֵמינּו. ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי, ּבֹוֵנה ְבַרֲחָמיו ְירּוָשָלִים. 
(בלחש: ָאֵמן)

ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי, ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ָהֵאל ָאִבינּו, ַמְלֵּכנּו, ַאִדיֵרנּו, ּבֹוְרֵאנּו, ּגֲֹאֵלנּו, 
יֹוְצֵרנּו, ְקדֹוֵשנּו ְקדֹוש ַיֲעקֹב, רֹוֵענּו רֹוֵעה ִיְשָרַאל, ַהֶּמֶלְך ַהּטֹוב ְוַהֵּמִטיב ַלּכֹל, ֶשְּבָכל 
יֹום ָויֹום הּוא ֵהִטיב, הּוא ֵמִטיב, הּוא ֵייִטיב ָלנּו. הּוא ְגָמָלנּו הּוא גֹוְמֵלנּו הּוא ִיְגְמֵלנּו 
ָלַעד, ְלֵחן ּוְלֶחֶסד ּוְלַרֲחִמים ּוְלֶרַוח ַהָּצָלה ְוַהְצָלָחה, ְּבָרָכה ִוישּוָעה ֶנָחָמה ַּפְרָנָסה 

ְוַכְלָּכָלה, ְוַרֲחִמים ְוַחִּיים ְוָשלֹום ְוָכל טֹוב; ּוִמָּכל טּוב ְלעֹוָלם ַעל ְיַחְּסֵרנּו.

ָהַרֲחָמן הּוא ִיְמלֹוְך ָעֵלינּו ְלעֹוָלם ָוֶעד.
ָהַרֲחָמן הּוא ִיְתָּבַרְך ַּבָּשַמִים ּוָבָאֶרץ.

ָהַרֲחָמן הּוא ִיְשַּתַּבח ְלדֹור ּדֹוִרים, ְוִיְתָּפַאר ָּבנּו ָלַעד ּוְלֵנַצח ְנָצִחים, ְוִיְתַהַּדר ָּבנּו ָלַעד 
ּוְלעֹוְלֵמי עֹוָלִמים.

ָהַרֲחָמן הּוא ְיַפְרְנֵסנּו ְּבָכבֹוד.
ָהַרֲחָמן הּוא ִיְשּבֹור ֻעֵּלנּו ֵמַעל ַּצָּואֵרנּו, ְוהּוא יֹוִליֵכנּו קֹוְמִמיּות ְלַאְרֵצנּו.

ָהַרֲחָמן הּוא ִיְשַלח ָלנּו ְּבָרָכה ְמֻרָּבה ַּבַּבִית ַהֶּזה, ְוַעל ֻשְלָחן ֶזה ֶשָאַכְלנּו ָעָליו.
ָהַרֲחָמן הּוא ִיְשַלח ָלנּו ֶאת ֵאִלָּיהּו ַהָּנִביא ָזכּור ַלּטֹוב, ִויַבֵּשר ָלנּו ְּבשֹורֹות טֹובֹות 

ְישּועֹות ְוֶנָחמֹות.
ָהַרֲחָמן הּוא ְיָבֵרְך ֶאת (ָאִבי מֹוִרי) ַּבַעל ַהַּבִית ַהֶּזה, ְוֶאת (ִאִּמי מֹוָרִתי) ַּבֲעַלת ַהַּבִית 
ַהֶּזה, אֹוָתם ְוֶאת ֵּביָתם ְוֶאת ַזְרָעם ְוֶאת ָּכל ֲאשר ָלֶהם, אֹוָתנּו ְוֶאת ָּכל ֲאשר ָלנּו, ְּכמֹו 
ֶשִּנְתָּבְרכּו ֲאבֹוֵתינּו ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעקֹב "ַּבּכֹל"-"ִמּכֹל"-"ּכֹל" – ֵּכן ְיָבֵרְך אֹוָתנּו ֻּכָּלנּו 

ַיַחד ִּבְבָרָכה ְשֵלָמה. ְונֹאַמר: "ָאֵמן".
ַּבָמרֹום ְיַלְּמדּו ֲעֵליֶהם ְוָעֵלינּו ְזכּות ֶשְּתֵהא ְלִמְשֶמֶרת ָשלֹום. ְוִנָשא ְבָרָכה ֵמֵאת ְיָי, 

ּוְצָדָקה ֵמאֹלֵהי ִיְשֵענּו, ְוִנְמָצא ֵחן ְוֵשֶכל טֹוב ְּבֵעיֵני ֱאֹלִהים ְוָאָדם.
בשבת: ַהָרֲחָמן הּוא ַיְנִחיֵלנּו יֹום ֶשֻּכלֹו ַשָּבת ּוְמנּוָחה ְלַחֵּיי ָהעֹוָלִמים.
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ַהָרֲחָמן הּוא ַיְנִחיֵלנּו יֹום ֶשֻּכלֹו טֹוב, יֹום ֶשֻּכּלֹו ָארֹוְך, יֹום ֶשַּצִּדיִקים יֹוְשִבים 
ְוַעְטרֹוֵתיֶהם ְּבָראֵשיֶהם ְוֶנֱהִנין ִמִּזיו ַהְּשִכיָנה, ִויִהי ֶחְלֵקנּו ִעָּמֶהם.

ָהַרֲחָמן הּוא ְיַזֵּכנּו ִלימֹות ַהָּמִשיַח ּוְלַחֵּיי ָהעֹוָלם ַהָּבא.
ִמְגּדֹול ְישּועֹות ַמְלּכֹו, ְועֶֹשה ֶחֶסד ִלְמִשיחֹו, ְלָדִוד ּוְלַזְרעֹו ַעד עֹוָלם. עֶֹשה ָשלֹום 

ִּבְמרֹוָמיו, הּוא ַיֲעֶשה ָשלֹום ָעֵלינּו ְוַעל ָּכל ִישָרַאל. ְוִאְמרּו: "ָאֵמן".
ְיראּו ֶאת ְיָי ְקדָֹשיו, ִּכי ֵאין ַמְחסֹור ִליֵרָאיו. ְּכִפיִרים ָרשּו ְוָרֵעבּו, ְודְֹרֵשי ְיָי לֹא ַיְחְסרּו ָכל 
טֹוב. הֹודּו ַלְיָי ִּכי טֹוב, ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. ּפֹוֵתַח ֶאת ָיֶדָך, ּוַמְשִּביַע ְלָכל ַחי ָרצֹון. ָּברּוְך 
ַהֶּגֶבר ֲאֶשר ִיְבַטח ַּבְיָי, ְוָהָיה ְיָי ִמְבַטחֹו. ַנַער ָהִייִתי ַגם ָזַקְנִּתי, ְולֹא ָרִאיִתי ַצִדיק ֶנֱעָזב, 

ְוַזְרעֹו ְמַבֶּקש ָלֶחם. ְיָי עֹז ְלַעמֹו ִיֵּתן, ְיָי ְיָבֵרְך ֶאת ַעמֹו ַבָשלֹום.

ניגש לשתיית כוס שלישית (אותה מזגנו קודם ברכת המזון) ומקדימים לה את המילים הללו:

ִהְנִני מּוָכן ּוְמֻזָּמן ְלַקֵים ִמְצַות ּכֹוס ְשִליִשי ֶשהּוא ְּכֶנֶגד ְּבשוַרת ַהְישּוָעה, ֶשָאַמר ַהָּקדֹוש 
ָּברּוְך הּוא ְלִיְשָרֵאל ְוָגַאְלִּתי ֶאְתֶכם ִּבְזרֹוַע ְנטּוָיה ּוִבְשָפִטים ְגדֹוִלים.

מברכים ושותים והסבה:

ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ּבֹוֵרא ְּפִרי ַהָגֶפן.

כעת מוזגים את כוסו של אליהו הנביא. פותחים את דלת הבית ואומרים:

ְשפְֹך ֲחָמְתָך ֶאל ַהּגֹוִים ֲאֶשר לֹא ְיָדעּוָך ְוַעל ַמְמָלכֹות ֲאֶשר ְּבִשְמָך לֹא ָקָראּו. ִּכי 
ָאַכל ֶאת ַיֲעקֹב ְוֶאת ָנֵוהּו ֵהַשּמּו. ְשפְֹך ֲעֵליֶהם ַזְעֶמָך ַוֲחרֹון ַאְּפָך ַיִשיֵגם. 

ִּתְרּדֹף ְּבַאף ְוַתְשִמיֵדם ִמַּתַחת ְשֵמי ְיָי.

סוגרים את הדלת.

מנביאי  אחד  הוא  אליהו  אליהו".  של  "כוסו  המכונה  גדולה  כוס  מונחת  הסדר  שולחן  במרכז   - אליהו  של  כוסו   
(מלאכי  והנורא"  הגדול  ה'  יום  בו  לפני  הנביא  אליה  לכם  שולח  "הנני  הגאולה:  ממבשרי  הוא  כי  עליו  שנאמר  ישראל 
אומנם  היא  לאליהו  הדלת  פתיחת  תבוא.  בוא  כי  הביטחון  ואת  לישועה  הציפייה  את  מסמלת  אליהו  של  כוסו  ג'). 
והבקשות  הלב  משאלות  עם  מתחברת  בחובה  נושאת  שהיא  והתקווה  השולחן  במרכז  הכוס  אולם  מסמל,  יותר  לא 
קשור  הגדול  חלקם  וסיפורים;  אגדות  ספור  אין  אליהו  של  בדמותו  נקשרו  השנים  במהלך  אדם.  כל  של  הפרטיות 
אליהו  כי  טוענת  האגדה  ילד).  כל  של  מילה  ברית  לכל  להגיע  הנוהג  (מלאך  הברית"  "מלאך  שלו:  הכינויים  באחד 
את  המאפיינות  עיקריות  דמויות  שתי  ישנן  זאת  עם  אותו.  לזהות  אפשר  אי  ולכן  הזמן  כל  דמויות  ולובש  פושט 
בעל  פנים  נשוא  אדם  של  היא  והשנייה  וכפוף  זקן  פשוט,  אדם  של  היא  האחת  בסיפורים.  הנביא  אליהו  של  דמותו 
טהרלב  יורם  בידי  נכתב  שבהם  המפורסמים  אחד  הנביא.  אליהו  על  שירים  מעט  לא  ישנם  לבן.  בצבע  מידות  זקן 

ומושר בפי רבקה זהר:



18

ברחובנו הצר
גר נגר אחד מוזר
הוא יושב בצריפו

ולא עושה דבר.

איש אינו בא לקנות,
ואין איש מבקר,
ושנתיים שהוא
כבר אינו מנגר.

והוא חלום אחד נושא עוד בלבבו
לבנות כסא לאליהו שיבוא,

על כפיו אותו יביא,
לאליהו הנביא.

והוא יושב ומחכה לו
כבר שנים חולם הוא שיזכה לו,

על סודו שומר ומחכה לו
מתי כבר יגיע היום. 

ברחובנו הצר
גר סנדלר אחד מוזר

הוא יושב בצריפו
ולא עושה דבר.

מדפיו הריקים
מכוסים באבק

כבר שנתיים מונח
המרצע בשק.

והוא חולם כי נעליים הוא תופר,
בן על הרים ינוו רגלי המבשר.

על כפיו אותן יביא,
לאליהו הנביא.

והוא יושב ומחכה לו
כבר שנים חולם הוא שיזכה לו,

על סודו שומר ומחכה לו
מתי כבר יגיע היום. 

בירושלים ישנו
איש לגמרי לא צעיר,

שבנה הרבה בתים
בכל פינות העיר. 

הוא מכיר כל סמטה,
כל רחוב ושכונה,

הוא בונה את העיר
כבר שבעים שנה.

והוא חולם כי, כמו שאת העיר בנה,
יניח למקדש את אבן הפינה.

על כפיו אותה יביא
אליהו הנביא.

והוא יושב ומחכה לו
כבר שנים חולם הוא שיזכה לו,

על סודו שומר ומחכה לו
מתי כבר יגיע היום.

משנה  זה  האם  ממנו?  מבקשים  הייתם  מה  הנביא,  אליהו  את  פוגשים  הייתם  אם  לדעתם:  הילדים  את  שאלו   - דיון 
שלא רואים את אליהו הנביא?

ַהֵּלל
מוזגים לכל המסובים כוס רביעית (לא שותים אותה עדיין), וניגשים לקריאת מזמורי ההלל (ההלל היא

תפילה מיוחדת המשלבת הודאה לקב"ה על העבר ותקווה לעתיד):

לֹא ָלנּו ְיָי לֹא ָלנּו, ִּכי ְלִשְמָך ֵּתן ָּכבֹוד, ַעל ַחְסְּדָך, ַעל ֲאִמֶּתָך. ָלָּמה יֹאְמרּו ַהּגֹוִים ַאֵּיה 
ָנא ֱאֹלֵהיֶהם, ֵואֹלֵהינּו ַבָּשָמִים, ּכֹל ֲאֶשר ָחֵפץ ָעָשה. ֲעַצֵּביֶהם ֶּכֶסף ְוָזָהב ַמֲעֵשה ְיֵדי 
ָאָדם. ֶּפה ָלֶהם ְולֹא ְיַדֵּברּו, ֵעיַנִים ָלֶהם ְולֹא ִיְראּו. ָאְזַנִים ָלֶהם ְולֹא ִיְשָמעּו, ַאף ָלֶהם 
ְולֹא ְיִריחּון. ְיֵדיֶהם ְולֹא ְיִמישּון, ַרְגֵליֶהם ְולֹא ְיַהֵּלכּו, לֹא ֶיְהּגּו ִּבְגרֹוָנם. ְּכמֹוֶהם ִיְהיּו 
עֵֹשיֶהם, ּכֹל ֲאֶשר ּבֵֹטַח ָּבֶהם. ִיְשָרֵאל ְּבַטח ַּבְיָי, ֶעְזָרם ּוָמִגָּנם הּוא. ֵּבית ַאֲהרֹן ִּבְטחּו 

ַּבְיָי, ֶעְזָרם ּוָמִגָּנם הּוא. ִיְרֵאי ְיָי ִּבְטחּו ַּבְיָי, ֶעְזָרם ּוָמִגָּנם הּוא.
ְיָי ְזָכָרנּו ְיָבֵרְך, ְיָבֵרְך ֶאת ֵּבית ִיְשָרֵאל, ְיָבֵרְך ֶאת ֵּבית ַאֲהרֹן. ְיָבֵרְך ִיְרֵאי ְיָי, ַהְּקַטִנים 
ִעם ַהְּגדִֹלים. יֵֹסף ְיָי ֲעֵליֶכם, ֲעֵליֶכם ְוַעל ְּבֵניֶכם. ְּברּוִכים ַאֶּתם ַלְיָי, עֵֹשה ָשַמִים ָוָאֶרץ. 
ַהָּשַמִים ָשַמִים ַלְיָי ְוָהָאֶרץ ָנַתן ִלְבֵני ָאָדם. לֹא ַהֵּמִתים ְיַהְללּו ָיּה ְולֹא ָּכל יְֹרֵדי דּוָמה. 

ַוֲאַנְחנּו ְנָבֵרְך ָיּה ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם. ַהְללּוָיּה:

ָאַהְבִּתי ִּכי ִיְשַמע ְיָי ֶאת קֹוִלי, ַּתֲחנּוָני. ִּכי ִהָּטה ָאְזנֹו ִלי ּוְבָיַמי ֶאְקָרא. ֲאָפפּוִני ֶחְבֵלי ָמֶות 
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ּוְמָצֵרי ְשאֹול ְמָצאּוִני, ָצָרה ְוָיגֹון ֶאְמָצא. ּוְבֵשם ְיָי ֶאְקָרא, ָאָּנא ְיָי ַמְּלָטה ַנְפִשי. ַחנּון 
ְיָי ְוַצִדיק, ֵואֹלֵהינּו ְמַרֵחם. שֵֹמר ְּפָתאִים ְיָי, ַדּלֹוִתי ְוִלי ְיהֹוִשיַע. שּוִבי ַנְפִשי ִלְמנּוָחְיִכי, 
ִמֶּדִחי.  ַרְגִלי  ִּדְמָעה, ֶאת  ִמן  ֵעיִני  ִמָּמֶות, ֶאת  ַנְפִשי  ִחַּלְצָּת  ִּכי  ָעָלְיִכי.  ָּגַמל  ְיָי  ִּכי 
ֶאְתַהֵּלְך ִלְפֵני ְיָי ְּבַאְרצֹות ַהַחִּיים. ֶהֱאַמְנִּתי ִּכי ֲאַדֵּבר, ֲאִני ָעִניִתי ְמאֹד. ֲאִני ָאַמְרִּתי 
ְבָחְפִזי, ָּכל ָהָאָדם ּכֵֹזב. ָמה ָאִשיב ַלְיָי ָּכל ַּתְגמּולֹוִהי ָעָלי. ּכֹוס ְישּועֹות ֶאָּשא ּוְבֵשם ְיָי 
ֶאְקָרא. ְנָדַרי ַלְיָי ֲאַשֵּלם ֶנְגָדה ָּנא ְלָכל ַעּמֹו. ָיָקר ְּבֵעיֵני ְיָי ַהָּמְוָתה ַלֲחִסיָדיו. ָאָּנא ְיָי ִּכי 
ֲאִני ַעְבֶּדָך, ֲאִני ַעְבְּדָך ֶּבן ֲאָמֶתָך, ִּפַּתְחָּת ְלמֹוֵסָרי. ְלָך ֶאְזַּבח ֶזַבח ּתֹוָדה ּוְבֵשם ְיָי ֶאְקָרא. 
ְנָדַרי ַלְיָי ֲאַשֵלם ֶנְגָדה ָנא ְלָכל ַעמֹו. ְּבַחְצרֹות ֵּבית ְיָי, ְּבתֹוֵכִכי ְירּוָשָלִים, ַהְללּוָיּה:

הְללּו ֶאת ְיָי ָּכל ּגֹוִים, ַשְּבחּוהּו ָּכל ָהֻאִּמים. ִּכי ָגַבר ָעֵלינּו ַחְסּדֹו, ֶוֱאֶמת ְיָי ְלעֹוָלם, ַהְללּוָיּה:

הֹודּו ַלְיָי ִּכי טֹוב                                                                       
יֹאַמר ָנא ִיְשָרֵאל 

יֹאְמרּו ָנא ֵבית ַאֲהרֹן 
ֹאְמרּו ָנא ִיְרֵאי ְיָי 

ִמן ַהֵּמַצר ָקָראִתי ָיּה, ָעָנִני ַּבֶּמְרָחב ָיּה. ְיָי ִלי לֹא ִאיָרא, ַמה ַּיֲעֶשה ִלי ָאָדם. ְיָי ִלי 
ְּבעְֹזָרי ַוֲאִני ֶאְרֶאה ְּבשְנָאי. טֹוב ַלֲחסֹות ַּבְיָי ִמְּבטַֹח ָּבָאָדם. טֹוב ַלֲחסֹות ַּבְיָי ִמְּבטַֹח 
ִּבְנִדיִבים. ָּכל ּגֹוִים ְסָבבּוִני, ְּבֵשם ְיָי ִּכי ֲאִמיַלם. ַסּבּוִני ַגם ְסָבבּוִני, ְּבֵשם ְיָי ִּכי ֲאִמיַלם. 
ַוְיָי  ְיָי ִּכי ֲאִמיַלם. ָּדחֹה ְּדִחיַתִני ִלְנּפֹל,  ַסּבּוִני ִכְּדבִֹרים, ּדֲֹעכּו ְּכֵאש קֹוִצים, ְּבֵשם 
ה  ֲעָזָרִני. ָעִּזי ְוִזְמָרת ָיּה ַוְיִהי ִלי ִלישּוָעה. קֹול ִרָּנה ִוישּוָעה ְּבָאֳהֵלי ַצִּדיִקים, ְיִמין ְיָי עֵֹשָ
ה ָחִיל. לֹא ָאמּות ִּכי ֶאְחֶיה, ַוֲאַסֵּפר ַמֲעֵשי ָיּה. ַיּסֹר  ָחִיל. ְיִמין ְיָי רֹוֵמָמה, ְיִמין ְיָי עֵֹשָ
ִיְּסַרִני ָּיּה, ְוַלָּמֶות לֹא ְנָתָנִני. ִּפְתחּו ִלי ַשֲעֵרי ֶצֶדק, ָאבֹא ָבם, אֹוֶדה ָיּה. ֶזה ַהַּשַער 
ַלְיָי, ַצִּדיִקים ָיבֹאּו בֹו. אֹוְדָך ִּכי ֲעִניָתִני ַוְּתִהי ִלי ִלישּוָעה. אֹוְדָך ִּכי ֲעִניָתִני ַוְּתִהי ִלי 
ִלישּוָעה. ֶאֶבן ָמֲאסּו ַהּבֹוִנים ָהְיָתה ְלרֹאש ִּפָּנה. ֶאֶבן ָמֲאסּו ַהּבֹוִנים ָהְיָתה ְלרֹאש ִּפָּנה. 
ֵמֵאת ְיָי ָהְיָתה ּזֹאת ִהיא ִנְפָלאת ְּבֵעיֵנינּו. ֵמֵאת ְיָי ָהְיָתה ּזֹאת ִהיא ִנְפָלאת ְּבֵעיֵנינּו.

ָאָּנא ְיָי, הֹוִשיָעה ָּנא.   
ָאָּנא ְיָי, הֹוִשיָעה ָּנא.

ָאָּנא ְיָי, ַהְצִליָחה ָנא.     
ָאָּנא ְיָי, ַהְצִליָחה ָנא.

ָּברּוְך ַהָּבא ְּבֵשם ְיָי, ֵּבַרְכנּוֶכם ִמֵּבית ְיָי. ָּברּוְך ַהָּבא ְּבֵשם ְיָי, ֵּבַרְכנּוֶכם ִמֵּבית ְיָי. ֵאל ְיָי 
ַוָּיֶאר ָלנּו. ִאְסרּו ַחג ַּבֲעבִֹתים ַעד ַקְרנֹות ַהִּמְזֵּבַח. ֵאל ְיָי ַוָּיֶאר ָלנּו. ִאְסרּו ַחג ַּבֲעבִֹתים 
ַעד ַקְרנֹות ַהִּמְזֵּבַח. ֵאִלי ַאָּתה ְואֹוֶדָּך, ֱאֹלַהי ֲארֹוְמֶמָּך. ֵאִלי ַאָּתה ְואֹוֶדָּך, ֱאֹלַהי 

ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו.

ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו.

ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו.

ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו.
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ֲארֹוְמֶמָּך. הֹודּו ַלְיָי ִּכי טֹוב, ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. הֹודּו ַלְיָי ִּכי טֹוב, ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו.

ְיַהְללּוָך יי ֱאֹלֵהינּו ָּכל ַמֲעֶשיָך, ַוֲחִסיֶדיָך ַצִּדיִקים עֹוֵשי ְרצֹוֶנָך, ְוָכל ַעְמָך ֵּבית ִיְשָרֵאל 
ְּבִרָנה יֹודּו ִויָבְרכּו, ִויַשְּבחּו ִויָפֲארּו, ִוירֹוְממּו ְוַיֲעִריצּו, ְוַיְקִּדישּו ְוַיְמִליכּו ֶאת ִשְמָך, 
ַמְלֵּכנּו. ִּכי ְלָך טֹוב ְלהֹודֹות ּוְלִשְמָך ָנֱאה ְלַזֵמר, ִּכי ֵמעֹוָלם ְוַעד עֹוָלם ַאָּתה ֵאל.

הֹודּו ַלֲאדֵֹני ָהֲאדִֹנים - 
ְלעֵֹשה ִנְפָלאֹות ְגדֹלֹות ְלַבּדֹו - 

ְלעֵֹשה ַהָּשַמִים ִּבְתבּוָנה - 
ְלרֹוַקע ָהָאֶרץ ַעל ַהָּמְים - 

ְלעֵֹשה אֹוִרים ְּגדִֹלים - 
ֶאת ַהֶּשֶמש ְלֶמְמֶשֶלת ַּביֹום - 

ֶאת ַהָּיֵרַח ְוכֹוָכִבים ְלֶמְמְשלֹות ַּבַּלְיָלה - 
ְלַמֵּכה ִמְצַרִים ִּבְבכֹוֵריֶהם - 

ַויֹוֵצא ִיְשָרֵאל ִמּתֹוָכם -
ְּבָיד ֲחָזָקה ּוִבְזרֹוַע ְנטּוָיה - 

ְלגֵֹזר ַים סּוף ִלְגָזִרים - 
ְוֶהֱעִביר ִיְשָרֵאל ְּבתֹוכֹו - 

ְוִנֵער ַּפְרעֹה ְוֵחילֹו ְבַים סּוף - 
ְלמֹוִליְך ַעּמֹו ַּבִּמְדָּבר - 
ְלַמֵּכה ְמָלִכים ְּגדִֹלים - 

ַוַּיֲהרֹג ְמָלִכים ַאִדיִרים - 
ְלִסיחֹון ֶמֶלְך ָהֱאמִֹרי - 

ּוְלעֹוג ֶמֶלְך ַהָּבָשן - 
ְוָנַתן ַאְרָצם ְלַנֲחָלה - 

ַנֲחָלה ְלִיְשָרֵאל ַעְבּדֹו - 
ֶשְּבִשְפֵלנּו ָזַכר ָלנּו - 

ַוִיְפְרֵקנּו ִמָּצֵרינּו -
נֵֹתן ֶלֶחם ְלָכל ָּבָשר - 
הֹודּו ְלֵאל ַהָּשָמִים - 

ִנְשַמת ָּכל ַחי ְּתָבֵרְך ֶאת ִשְמָך ְיָי ֱאֹלֵהינּו, ְורּוַח ָּכל ָּבָשר ְּתָפֵאר ּוְתרֹוֵמם ִזְכְרָך ַמְלֵּכנּו 
ָּתִמיד. ִמן ָהעֹוָלם ְוַעד ָהעֹוָלם ַאָּתה ֵאל, ּוִמַּבְלָעֶדיָך ֵאין ָלנּו ֶמֶלְך ּגֹוֵאל ּומֹוִשיַע, 

ּפֹוֶדה ּוַמִּציל ּוְמַפְרֵנס ּוְמַרֵחם ְּבָכל ֵעת ָצָרה ְוצּוָקה. ֵאין ָלנּו ֶמֶלְך ֶאָּלא ָאָּתה. ֱאֹלֵהי 
ָהִראשֹוִנים ְוָהַאֲחרֹוִנים, ֱאֹלַּה ָּכל ְּבִריֹות, ֲאדֹון ָּכל ּתֹוָלדֹות, ַהְּמֻהָלל ְּברֹב ַהִּתְשָּבחֹות, 

ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדו. 
ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדו.
ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדו.
ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדו. 
ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדו. 
ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדו. 
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ַהְמַנֵהג עֹוָלמֹו ְּבֶחֶסד ּוְבִרּיֹוָתיו ְּבַרֲחִמים. ַוְיָי לֹא ָינּום ְולֹא ִייָשן, ַהְּמעֹוֵרר ְיֵשִנים 
ְוַהֵּמִקיץ ִנְרָּדִמים, ְוַהֵּמִשיַח ִאְּלִמים ְוַהַּמִּתיר ֲאסּוִרים, ְוַהּסֹוֵמְך נֹוְפִלים ְוַהּזֹוֵקף ְּכפּוִפים, 

ְלָך ְלַבְּדָך ֲאַנְחנּו מֹוִדים.  
ְּכֶמְרֲחֵבי  ֶשַבח  ְוִשְפתֹוֵתינּו  ַּגָּליו,  ַּכֲהמֹון  ִרָּנה  ּוְלשֹוֵננּו  ַּכָּים,  ִשיָרה  ָמֵלא  ִפינּו  ִאּלּו 
ָשַמִים, ְּכִנְשֵרי  ְפרּושֹות  ְוָיֵדינּו  ְוַכָּיֵרַח,  ַּכֶשֶמש  ְמִאירֹות  ְוֵעיֵנינּו  ָרִקיַע, 
ֵואֹלֵהי  ֱאֹלֵהינּו  ְיָי  ְלָך,  ְלהֹודֹות  ַמְסִּפיִקים  ֲאַנְחנּו  ֵאין  ָּכַאָּילֹות,  ַקּלֹות  ְוַרְגֵלינּו 
ְּפָעִמים  ְרָבבֹות  ְוִרֵּבי  ֲאָלִפים  ַאְלֵפי  ֵמֶאֶלף  ּוְלָבֵרְך ֶאת ְשֶמָך, ַעל ַאַחת  ֲאבֹוֵתינּו, 
ַהּטֹובֹות ֶשָעִשיָת ִעם ֲאבֹוֵתינּו ְוִעָּמנּו. ִמִּמְצַרִים ְּגַאְלָּתנּו, ְיָי ֱאֹלֵהינּו, ּוִמֵּבית ֲעָבִדים 
ְּפִדיָתנּו, ְּבָרָעב ַזְנָּתנּו ּוְבָשָבע ִּכְלַּכְלָּתנּו, ֵמֶחֶרב ִהַּצְלָּתנּו ּוִמֶּדֶבר ִמַּלְטָּתנּו, ּוֵמָחָלִים 
ְוַאל  ֲחָסֶדיָך,  ֲעָזבּונּו  ְולֹא  ַרֲחֶמיָך  ֲעָזרּונּו  ֵהָּנה  ַעד  ִּדִּליָתנּו.  ְוֶנֱאָמִנים  ְוַרִּבים  ָרִעים 
ִּתְּטֵשנּו ְיָי ֱאֹלֵהינּו ָלֶנַצח. ַעל ֵּכן ֵאָבִרים ֶשִּפַּלְגָּת ָּבנּו ְורּוַח ּוְנָשָמה ֶשָּנַפְחָּת ְּבַאֵּפינּו 
ְוַיֲעִריצּו  ִוירֹוְממּו  ִויָפֲארּו  ִויַשְּבחּו  ִויָבְרכּו  יֹודּו  ֵהם  ֵהן  ְּבִפינּו,  ַשְמָּת  ֲאֶשר  ְוָלשֹון 
ִתָּשַבע,  ְלָך  ָלשֹון  ְוָכל  יֹוֶדה,  ְלָך  ֶּפה  ָכל  ִּכי  ַמְלֵּכנּו.  ִשְמָך  ֶאת  ְוַיְמִליכּו  ְוַיְקִּדישּו 
ְוָכל ֶּבֶרְך ְלָך ִתְכַרע, ְוָכל קֹוָמה ְלָפֶניָך ִתְשַּתֲחֶוה, ְוָכל ְלָבבֹות ִייָראּוָך, ְוָכל ֶקֶרב 
ּוְכָליֹות ְיַזְּמרּו ִלְשֶמָך, ַּכָדָבר ֶשָּכתּוב, ָּכל ַעְצמַֹתי ּתֹאַמְרָנה: ְיָי, ִמי ָכמֹוָך!, ַמִּציל 
ָעִני ֵמָחָזק ִמֶּמנּו ְוָעִני ְוֶאְביֹון ִמּגְֹזלֹו. ִמי ִיְדֶמה ָּלְך ּוִמי ִיְשֶוה ָּלְך ּוִמי ַיֲעָרְך ָלְך, ָהֵאל 
ּוְנָפֶאְרָך  ּוְנַשֵּבֲחָך  ְנַהֶּלְלָך  ָוָאֶרץ.  ָשַמִים  קֵֹנה  ֶעְליֹון,  ֵאל  ְוַהּנֹוָרא,  ַהִּגּבֹור  ַהָּגדֹול, 
ּוְנָבֵרְך ֶאת ֵשם ָקְדֶשָך, ָּכָאמּור: ְלָדִוד, ָּבְרִכי ַנְפִשי ֶאת ְיָי ְוָכל ְקָרַבי ֶאת ֵשם ָקְדשֹו.

ָהֵאל ְּבַתֲעֻצמֹות ֻעֶּזָך, ַהָּגדֹול ִּבְכבֹוד ְשֶמָך, ַהִּגּבֹור ָלֶנַצח ְוַהּנֹוָרא ְּבנֹוְראֹוֶתיָך, ַהֶּמֶלְך 
ַהּיוֵשב ַעל ִּכֵּסא ָרם ְוִנָּשא. שֹוֵכן ַעד ָמרֹום ְוָּקדֹוש ְשמֹו. ְוָכתּוב: ַרְּננּו ַצִּדיִקים ַּביי, 

ַלְיָשִרים ָנאָוה ְתִהָּלה.

   ְּבִפי ְיָשִרים ִּתְתַהָּלל
    ּוְבִדְבֵרי ַצִּדיִקים ִּתְתָּבַרְך

    ּוִבְלשֹון ֲחִסיִדים ִּתְתרֹוָמם
    ּוְבֶקֶרב ְקדֹוִשים ִּתְתַקָּדש

ּוְבַמְקֲהלֹות ִרְבבֹות ַעְּמָך ֵּבית ִיְשָרֵאל ְּבִרָּנה ִיְתָּפֵאר ִשְמָך, ַמְלֵּכנּו, ְּבָכל ּדֹור ָודֹור. 
ֶשֵּכן חֹוַבת ָּכל ַהְיצּוִרים, ְלָפֶניָך ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו ְלהֹודֹות, ְלַהֵּלל, ְלשֵּבַח, 
ְלָפֵאר, ְלרֹוֵמם, ְלַהֵּדר, ְלָבֵרְך, ְלַעֵּלה ּוְלַקֵּלס ַעל ָּכל ִּדְבֵרי ִשירֹות ְוִתְשְּבחֹות ָּדִוד ֶּבן 

ִישי ַעְבְּדָך, ְמִשיֶחָך.

ִיְשַּתַּבח ִשְמָך ָלַעד ַמְלֵּכנּו, ָהֵאל ַהֶמֶלְך ַהָּגדֹול ְוַהָּקדֹוש ַּבָּשַמִים ּוָבָאֶרץ, ִּכי ְלָך ָנֶאה, ְיָי 
ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו, ִשיר ּוְשָבָחה, ַהֵּלל ְוִזְמָרה, עֹז ּוֶמְמָשָלה, ֶנַצח, ְּגֻדָּלה ּוְגבּוָרה, 
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ְּתִהָלה ְוִתְפֶאֶרת, ְקֻדָּשה ּוַמְלכּות, ְּבָרכֹות ְוהֹוָדאֹות ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם. ָּברּוְך ַאָּתה 
ְיָי, ֵאל ֶמֶלְך ָּגדֹול ַּבִּתְשָּבחֹות, ֵאל ַההֹוָדאֹות, ֲאדֹון ַהִנְפָלאֹות, ַהּבֹוֵחר ְּבִשיֵרי ִזְמָרה, 

ֶמֶלְך ֵאל ֵחי ָהעֹוָלִמים

ניגשים לשתיית הכוס הרביעית. לפני כן אומרים:

ֶשָאַמר  ַהְישּוָעה,  ְּבשֹוַרת  ְּכֶנֶגד  ֶשהּוא  ְרִביִעי  ּכֹוס  ִמְצַות  ְלַקֵים  ּוְמֻזָמן  מּוָכן  ִהְנִני 
ֵלֱאֹלִהים". ָלֶכם  ְוָהִייִתי  ְלָעם  ִלי  ֶאְתֶכם  "ְוָלַקְחִּתי  ְלִיְשָרֵאל  הּוא  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוש 

מברכים ושותים בהסבה:

ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ּבֹוֵרא ְּפִרי ַהָּגֶפן.
שתיית  לאחר  מברכים  שאותה  (ברכה  שלוש"  "מעין  אחרונה  ברכה  מברכים  הרביעית  הכוס  שתיית  אחרי 

יין או אכילת מאכלים העשויים מחמשת מיני דגן או פירות שבעת המינים):

ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ַעל ַהֶּגֶפן ְוַעל ְּפִרי ַהֶּגֶפן, ַעל ְּתנּוַבת ַהָּשֶדה ְוַעל 
ֶאֶרץ ֶחְמָּדה טֹוָבה ּוְרָחָבה ֶשָרִציָת ְוִהְנַחְלָּת ַלֲאבֹוֵתינּו ֶלֱאכֹל ִמִּפְרָיּה ְוִלְשּבַֹע ִמּטּוָבּה 
ַרֶחם ָנא ד' ֱאֹלֵקינּו ַעל ִיְשָרֵאל ַעֶּמָך ְוַעל ְירּוָשַלִים ִעיֶרָך ְוַעל ִצּיֹון ִמְשַּכן ְּכבֹוֶדָך 
ְוַעל ִמְזְּבֶחָך ְוַעל ֵהיָכֶלָך ּוְבֵנה ְירּוָשַלִים ִעיר ַהקֶֹדש ִּבְמֵהָרה ְבָיֵמינּו ְוַהֲעֵלנּו ְלתֹוָכּה 
ְוַשְמֵחנּו ְּבִבְנָיָנּה ְונֹאַכל ִמִּפְרָיּה ְוִנְשַּבע ִמּטּוָבּה ּוְנָבֶרְכָך ָעֶליָה ִּבְקֻדָשה ּוְבָטֳהָרה (ְּבשָּבת: 
ּוְרֵצה ְוַהֲחִליֵצנּו ְּביֹום ַהשָּבת ַהֶּזה) ְוַשְמֵחנּו ְּביֹום ַחג ַהַּמּצֹות ַהֶּזה, ִּכי ַאָּתה ד' טֹוב 
ּוֵמִטיב ַלּכֹל ְונֹוֶדה ְּלָך ַעל ָהָאֶרץ ְוַעל ְּפִרי ַהָּגֶפן. ָּברּוְך ַאָּתה ד' ַעל ָהָאֶרץ ְוַעל ְּפִרי ַהָּגֶפן.

ִנְרָצה
בירושלים  הבאה  בשנה  הפסח  את  לחגוג  נזכה  כי  ותפילה  תקווה  מהווה  הסדר  של  סיומו  את  המציין  זה  חלק 

יחד עם כל עם ישראל.

ֲחַסל ִסּדּור ֶּפַסח ְּכִהְלָכתֹו, ְּכָכל ִמְשָּפטֹו ְוֻחָקתֹו.
ַּכֲאשר ָזִכינּו ְלַסֵּדר אֹותֹו ֵּכן ִנְזֶּכה ַלֲעשֹותֹו.
ָזְך שֹוֵכן ְמעֹוָנה, קֹוֵמם ְקַהל ֲעַדת ִמי ָמָנה.
ְּבָקרֹוב ַנֵהל ִנְטֵעי ַכָּנה ְּפדּוִים ְלִציֹון ְּבִרָּנה.

ְלָשָנה ַהָּבָאה ִּבירּוָשָלִים.
ְּבֶאֶרץ ִיְשָרֵאל אֹוְמִרים:

ְלשָנה ַהָּבָאה ִּבירּוָשָלִים ַהְּבנּוָיה.

לאמירת  כי  אומרים  יש  כי  פעם  סיפר  ביגון,  יוסף  לשעבר,  ציון  אסיר   - הבנויה  בירושלים  הבאה  לשנה 
בית  של  ארוכים  בלילות  אני,  בגולה."גם  כשאתה  עומק  יותר  יש  הבנויה"  בירושלים  הבאה  "לשנה 
משמעות  "איזו  סיפר.  הוא  הלאה?",  מה  לירושלים,  וכשאגיע  נו,  עצמי:  את  שאלתי  פסח  בליל  הסוהר, 
שבלב  כוונה  באותה  אומר  ועדיין  בירושלים  אני  והנה  ישראל?  בארץ  שם,  ההגדה  למילות  תהיה 
חיים  זה  הבנויה  ירושלים  כי  הבנויה".  בירושלים  הבאה  "לשנה  ותפילה:  תקווה  של  עוצמה  ובאותה 



23

ֵיש נֹוֲהִגין ְּבחּוץ ָלָאֶרץ ְּבֵליל שִני ֶּשל ֶּפַסח ִלְסּפֹר ַּכאן ְסִפיַרת ָהעֶֹמר:
ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאֶשר ִקְּדָשנּו ְּבִמְצוֹוָתיו ְוִצָונּו ַעל ְסִפיַרת ָהעֶֹמר.

ַהּיֹום יֹום ֶאָחד ָּבעֶֹמר.
ּוְבֵכן ַוְיִהי ַּבֲחִצי ַהַּלְיָלה

ָאז רֹוב ִנִּסים ִהְפֵלאָת ַּבַּלְיָלה,
ְּברֹאש ַאְשמֹוֶרת ֶזה ַהַּלְיָלה,

ֵגר ֶצֶדק ִנַּצְחּתֹו ְּכֶנֱחַלק לֹו ַלְיָלה,
ַוְיִהי ַּבֲחִצי ַהַּלְיָלה.

ַּדְנָּת ֶמֶלְך ְּגָרר ַּבֲחלֹום ַהַּלְיָלה,
ִהְפַחְדָּת ֲאַרִמי ְּבֶאֶמש ַלְיָלה,

ַוָּיַשר ִיְשָרֵאל ְלַמְלָאְך ַויּוַכל לֹו ַלְיָלה,
ַוְיִהי ַּבֲחִצי ַהַּלְיָלה.

ֶזַרע ְּבכֹוֵרי ַפְתרֹוס ָמַחְצָּת ַּבֲחִצי ַהַּלְיָלה,
ֵחיָלם לֹא ָמְצאּו ְּבקּוָמם ַּבַּלְיָלה,

ִטיַסת ְנִגיד ֲחרֶשת ִסִליָת ְּבכֹוְכֵבי ַלְיָלה,
ַוְיִהי ַּבֲחִצי ַהַּלְיָלה.

ָיַעץ ְמָחֵרף ְלנֹוֵפף ִאּוּוי הֹוַבשָּת ְפָגָריו ַּבַּלְיָלה,
ָּכַרע ֵּבל ּוַמָצבֹו ְּבִאישֹון ַלְיָלה,

ְלִאיש ֲחמּודֹות ִנְגָלה ָרז ֲחזֹות ַלְיָלה,
ַוְיִהי ַּבֲחִצי ַהַּלְיָלה.

ִמְשַּתֵּכר ִּבְכֵלי קֶֹדש ֶנֱהַרג ּבֹו ַּבַּלְיָלה,
נֹוַשע ִמּבֹור ֲאָריֹות ּפֹוֵתר ִּבֲעתּוֵתי ַלְיָלה,
ִשְנָאה ָנַטר ֲאָגִגי ְוָכַתב ְסָפִרים ַּבַּלְיָלה,

ַוְיִהי ַּבֲחִצי ַהַּלְיָלה.
עֹוַרְרָּת ִנְצֲחָך ָעָליו ְּבֶנֶדד ְשַנת ַלְיָלה,
ּפּוָרה ִתְדרֹוְך ְלשֹוֵמר ַמה ִּמַלְיָלה,

ָצַרח ַּכשֹוֵמר ְוָשח ָאָתא ּבֶֹקר ְוַגם ַלְיָלה,
ַוְיִהי ַּבֲחִצי ַהַּלְיָלה.

ָקֵרב יֹום ֲאֶשר הּוא לֹא יֹום ְולֹא ַלְיָלה,
ָרם הֹוַדע ִּכי ְלָך ַהיֹום ַאף ְלָך ַהַּלְיָלה,

שֹוְמִרים ַהְפֵקד ְלִעיְרָך ָּכל ַהיֹום ְוָכל ַהַּלְיָלה,
ָּתִאיר ְּכאֹור יֹום ֶחְשַּכת ַלְיָלה,

ַוְיִהי ַּבֲחִצי ַהַּלְיָלה.
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ְרֶּתם ֶזַבח ֶּפַסח ּוְבֵכן ַוֲאֶמַ

אֶֹמץ ְּגבּורֹוֶתיָך ִהְפֵלאָת ַּבֶּפַסח, ְּברֹאש ָּכל מֹוֲעדֹות ִנֵּשאָת ֶּפַסח, ִּגִליָת ְלֶאְזָרִחי 
ֲחצֹות ֵליל ֶּפַסח, ַוֲאַמְרֶּתם ֶזַבח ֶּפַסח.

ְּדָלָתיו ָּדַפְקָּת ְּכחֹם ַהיֹום ַּבֶּפַסח, ִהְסִעיד נֹוְצִצים ֻעגֹות ַמּצֹות ַּבֶּפַסח, ְוֵאל ַהָּבָקר 
ָרץ ֵזֶכר ְלשֹור ֵעֶרְך ֶּפַסח, ַוֲאַמְרֶּתם ֶזַבח ֶּפַסח.

זֹוֲעמּו ְסדֹוִמים ְולֹוֲהטּו ָּבֵאש ַּבֶּפַסח, ֻחַּלץ לֹוט ֵמֶהם ּוַמּצֹות ָאָפה ְּבֵקץ ֶּפַסח, 
ִטאֵטאֶת ַאְדַמת מֹף ְונֹף ְּבָעְבְרָך ַּבֶּפַסח, ַוֲאַמְרֶּתם ֶזַבח ֶּפַסח.

ָיּה רֹאש ָּכל אֹון ָמַחְצָּת ְּבֵליל ִשּמּור ֶּפַסח, ַּכִּביר, ַעל ֵּבן ְּבכֹור ָּפַסְחָּת ְּבַדם ֶּפַסח, 
ְלִבְלִּתי ֵּתת ַמְשִחית ָלבֹא ִּבְפָתַחי ַּבֶּפַסח, ַוֲאַמְרֶּתם ֶזַבח ֶּפַסח.

ְמֻסֶּגֶרת ֻסָּגָרה ְּבִעּתֹוֵתי ֶּפַסח, ִנְשְמָדה ִמְדָין ִּבְצִליל ְשעֹוֵרי עֶֹמר ֶּפַסח, ׂשֹורפּו 
ִמְשַמֵני ּפּול ְולּוד ִּביַקד ְיקֹוד ֶּפַסח, ַוֲאַמְרֶּתם ֶזַבח ֶּפַסח.

עֹוד ַהיֹום ְּבנֹב ַלֲעמֹוד ַעד ָּגָעה עֹוַנת ֶּפַסח, ַּפס ַיד ָּכְתָבה ְלַקֲעֵקַע צּול ַּבֶּפַסח, ָצפֹה 
רֹוְך ַהֻּשְלָחן ַּבֶּפַסח, ַוֲאַמְרֶּתם ֶזַבח ֶּפַסח. ַהָּצִפית ִעָ

ָקָהל ִּכְּנָסה ֲהַדָּסה ְלַשֵּלש צֹום ַּבֶּפַסח, רֹאש ִמֵּבית ָרָשע ָמַחְצָּת ְּבֵעץ ֲחִמִּשים 
ַּבֶּפַסח, ְשֵּתי ֵאֶּלה ֶרַגע ָּתִביא ְלעּוִּצית ַּבֶּפַסח, ָּתעֹז ָיְדָך ְוָתרּום ְיִמיְנָך ְּכֵליל 

ִהְתַקֵּדש ַחג ֶּפַסח, ַוֲאַמְרֶּתם ֶזַבח ֶּפַסח.

ִּכי לֹו ָנֶאה, ִּכי לֹו ָיֶאה .
ַאִדיר ִּבְמלּוָכה, ָּבחּור ַּכֲהָלָכה, ְּגדּוָדיו יֹאְמרּו לֹו: ְלָך ּוְלָך, ְלָך ִּכי ְלָך, ְלָך ַאף ְלָך, ְלָך 

ְיָי ַהַּמְמָלָכה, ִּכי לֹו ָנֶאה, ִּכי לֹו ָיֶאה .
ָּדגּול ִּבְמלּוָכה, ָהדּור ַּכֲהָלָכה, ָוִתיָקיו יֹאְמרּו לֹו: ְלָך ּוְלָך, ְלָך ִּכי ְלָך, ְלָך ַאף ְלָך, ְלָך ְיָי 

ַהַּמְמָלָכה, ִּכי לֹו ָנֶאה, ִּכי לֹו ָיֶאה .
ַזַּכאי ִּבְמלּוָכה, ָחִסין ַּכֲהָלָכה ַטְפְסָריו יֹאְמרּו לֹו: ְלָך ּוְלָך, ְלָך ִּכי ְלָך, ְלָך ַאף ְלָך, ְלָך ְיָי 

ַהַּמְמָלָכה, ִּכי לֹו ָנֶאה, ִּכי לֹו ָיֶאה .
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ָיִחיד ִּבְמלּוָכה, ַּכִּביר ַּכֲהָלָכה ִלמּוָדיו יֹאְמרּו לֹו: ְלָך ּוְלָך, ְלָך ִּכי ְלָך, ְלָך ַאף ְלָך, ְלָך ְיָי 
ַהַּמְמָלָכה, ִּכי לֹו ָנֶאה, ִּכי לֹו ָיֶאה .

מֹוֵשל ִּבְמלּוָכה, נֹוָרא ַּכֲהָלָכה ְסִביָביו יֹאְמרּו לֹו: ְלָך ּוְלָך, ְלָך ִּכי ְלָך, ְלָך ַאף ְלָך, ְלָך 
ְיָי ַהַּמְמָלָכה, ִּכי לֹו ָנֶאה, ִּכי לֹו ָיֶאה .

ָעָניו ִּבְמלּוָכה, ּפֹוֶדה ַּכֲהָלָכה, ַצִּדיָקיו יֹאְמרּו לֹו: ְלָך ּוְלָך, ְלָך ִּכי ְלָך, ְלָך ַאף ְלָך, ְלָך ְיָי 
ַהַּמְמָלָכה, ִּכי לֹו ָנֶאה, ִּכי לֹו ָיֶאה .

ָּקדֹוש ִּבְמלּוָכה, ַרחּום ַּכֲהָלָכה ִשְנַאָניו יֹאְמרּו לֹו: ְלָך ּוְלָך, ְלָך ִּכי ְלָך, ְלָך ַאף ְלָך, ְלָך 
ְיָי ַהַּמְמָלָכה, ִּכי לֹו ָנֶאה, ִּכי לֹו ָיֶאה .

ַּתִקיף ִּבְמלּוָכה, ּתֹוֵמְך ַּכֲהָלָכה ְּתִמיָמיו יֹאְמרּו לֹו: ְלָך ּוְלָך, ְלָך ִּכי ְלָך, ְלָך ַאף ְלָך, ְלָך 
ְיָי ַהַּמְמָלָכה, ִּכי לֹו ָנֶאה, ִּכי לֹו ָיֶאה .

ַאִּדיר הּוא ִיְבֶנה ֵּביתֹו ְּבָקרֹוב.
ִּבְמֵהָרה, ִּבְמֵהָרה, ְּבָיֵמינּו ְּבָקרֹוב. ֵאל ְּבֵנה, ֵאל ְּבֵנה, ְּבֵנה ֵּביְתָך ְּבָקרֹוב.

ָּבחּור הּוא, ָּגדֹול הּוא, ָּדגּול הּוא ִיְבֶנה ֵּביתֹו ְּבָקרֹוב. ִּבְמֵהָרה, ִּבְמֵהָרה, 
ְּבָיֵמינּו ְּבָקרֹוב. ֵאל ְּבֵנה, ֵאל ְּבֵנה, ְּבֵנה ֵּביְתָך ְּבָקרֹוב.

ָהדּור הּוא, ָוִתיק הּוא, ַזַּכאי הּוא, ָחִסיד הּוא ִיְבֶנה ֵּביתֹו ְּבָקרֹוב. 
ִּבְמֵהָרה, ִּבְמֵהָרה, ְּבָיֵמינּו ְּבָקרֹוב. ֵאל ְּבֵנה, ֵאל ְּבֵנה, ְּבֵנה ֵּביְתָך ְּבָקרֹוב.

ָטהֹור הּוא, ָיִחיד הּוא, ַּכִּביר הּוא, ָלמּוד הּוא, ֶמֶלְך הּוא ִיְבֶנה ֵּביתֹו 
ְּבָקרֹוב. ִּבְמֵהָרה, ִּבְמֵהָרה, ְּבָיֵמינּו ְּבָקרֹוב. ֵאל ְּבֵנה, ֵאל ְּבֵנה, ְּבֵנה ֵּביְתָך ְּבָקרֹוב.

נֹוָרא הּוא, ַסִּגיב הּוא, ִעּזּוז הּוא, ּפֹוֶדה הּוא, ַצִדיק הּוא ִיְבֶנה ֵּביתֹו 
ְּבָקרֹוב. ִּבְמֵהָרה, ִּבְמֵהָרה, ְּבָיֵמינּו ְּבָקרֹוב. ֵאל ְּבֵנה, ֵאל ְּבֵנה, ְּבֵנה ֵּביְתָך ְּבָקרֹוב.

ָּקדֹוש הּוא, ַרחּום הּוא, ַשַּדי הּוא, ַּתִּקיף הּוא ִיְבֶנה ֵּביתֹו ְּבָקרֹוב. 
ִּבְמֵהָרה, ִּבְמֵהָרה, ְּבָיֵמינּו ְּבָקרֹוב. ֵאל ְּבֵנה, ֵאל ְּבֵנה, ְּבֵנה ֵּביְתָך ְּבָקרֹוב.

ֶאָחד ִמי יֹוֵדַע, ֶאָחד ֲאִני יֹוֵדַע..
ֶאָחד ֱאֹלֵהינּו ֶשַּבָּשַמִים ּוָבָאֶרץ:

ְשַנִים ִמי יֹוֵדַע, שַנִים ֲאִני יֹוֵדַע.
ְשֵני ֻלחֹות ַהְּבִרית. ֶאָחד ֱאֹלֵהינּו ֶשַּבָּשַמִים ּוָבָאֶרץ:
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ְשלָשה ִמי יֹוֵדַע, ְשלָשה ֲאִני יֹוֵדַע.
ְשלָשה ָאבֹות, ְשֵני ֻלחֹות ַהְּבִרית, ֶאָחד ֱאֹלֵהינּו ֶשַּבָּשַמִים ּוָבָאֶרץ:

ַאְרַּבע ִמי יֹוֵדַע, ַאְרַּבע ֲאִני יֹוֵדַע.
ַאְרַּבע ִאָמהֹות, ְשלָשה ָאבֹות, ְשֵני ֻלחֹות ַהְּבִרית, ֶאָחד ֱאֹלֵהינּו ֶשַּבָּשַמִים ּוָבָאֶרץ:

ֲחִמָּשה ִמי יֹוֵדַע, ֲחִמָּשה ֲאִני יֹוֵדַע.
ֲחִמָּשה חּוְמשי תֹוָרה, ַאְרַּבע ִאָמהֹות, ְשלָשה ָאבֹות, ְשֵני ֻלחֹות ַהְּבִרית, ֶאָחד ֱאֹלֵהינּו 

ֶשַּבָּשַמִים ּוָבָאֶרץ:
ִשָּשה ִמי יֹוֵדַע, ִשָּשה ֲאִני יֹוֵדַע.

ִשָּשה ִסְדֵרי ִמְשָנה, ֲחִמָשה חּוְמשי תֹוָרה, ַאְרַּבע ִאָמהֹות, ְשלָשה ָאבֹות, ְשֵני ֻלחֹות 
ַהְּבִרית, ֶאָחד ֱאֹלֵהינּו ֶשַּבָּשַמִים ּוָבָאֶרץ:

ִשְבָעה ִמי יֹוֵדַע, ִשְבָעה ֲאִני יֹוֵדַע.
ִשְבָעה ְיֵמי ַשַּבָּתא, ִשָּשה ִסְדֵרי ִמְשָנה, ֲחִמָשה חּוְמשי תֹוָרה, ַאְרַּבע ִאָמהֹות, ְשלָשה 

ָאבֹות, ְשֵני ֻלחֹות ַהְּבִרית, ֶאָחד ֱאֹלֵהינּו ֶשַּבָּשַמִים ּוָבָאֶרץ:
ְשמֹוָנה ִמי יֹוֵדַע, ְשמֹוָנה ֲאִני יֹוֵדַע.

ְשמֹוָנה ְיֵמי ִמיָלה, ִשְבָעה ְיֵמי ַשַּבָּתא, ִשָּשה ִסְדֵרי ִמְשָנה, ֲחִמָשה חּוְמשי תֹוָרה, 
ַאְרַּבע ִאָמהֹות, ְשלָשה ָאבֹות, ְשֵני ֻלחֹות ַהְּבִרית, ֶאָחד ֱאֹלֵהינּו ֶשַּבָּשַמִים ּוָבָאֶרץ:

ִּתְשָעה ִמי יֹוֵדַע, ִּתְשָעה ֲאִני יֹוֵדַע.
ִּתְשָעה ַיְרֵחי ֵלָדה, ְשמֹוָנה ְיֵמי ִמיָלה, ִשְבָעה ְיֵמי ַשַּבָּתא, ִשָּשה ִסְדֵרי ִמְשָנה, ֲחִמָשה 

חּוְמשי תֹוָרה, ַאְרַּבע ִאָמהֹות, ְשלָשה ָאבֹות, ְשֵני ֻלחֹות ַהְּבִרית, ֶאָחד ֱאֹלֵהינּו 
ֶשַּבָּשַמִים ּוָבָאֶרץ:

ֲעָשָרה ִמי יֹוֵדַע, ֲעָשָרה ֲאִני יֹוֵדַע.
ֲעָשָרה ִדְּבַרָיא, ִּתְשָעה ַיְרֵחי ֵלָדה, ְשמֹוָנה ְיֵמי ִמיָלה, ִשְבָעה ְיֵמי ַשַּבָּתא, ִשָּשה ִסְדֵרי 
ִמְשָנה, ֲחִמָשה חּוְמשי תֹוָרה, ַאְרַּבע ִאָמהֹות, ְשלָשה ָאבֹות, ְשֵני ֻלחֹות ַהְּבִרית, ֶאָחד 

ֱאֹלֵהינּו ֶשַּבָּשַמִים ּוָבָאֶרץ:
ַאַחד ָעָשר ִמי יֹוֵדַע, ַאַחד ָעָשר ֲאִני יֹוֵדַע.

ַאַחד ָעָשר ּכֹוְכַבָּיא, ֲעָשָרה ִדְּבַרָיא, ִּתְשָעה ַיְרֵחי ֵלָדה, ְשמֹוָנה ְיֵמי ִמיָלה, ִשְבָעה ְיֵמי 
ַשַּבָּתא, ִשָּשה ִסְדֵרי ִמְשָנה, ֲחִמָשה חּוְמשי תֹוָרה, ַאְרַּבע ִאָמהֹות, ְשלָשה ָאבֹות, ְשֵני 

ֻלחֹות ַהְּבִרית, ֶאָחד ֱאֹלֵהינּו ֶשַּבָּשַמִים ּוָבָאֶרץ:
ְשֵנים ָעָשר ִמי יֹוֵדַע, ְשֵנים ָעָשר ֲאִני יֹוֵדַע.

ְשֵנים ָעָשר ִשְבַטָיא, ַאַחד ָעָשר ּכֹוְכַבָּיא, ֲעָשָרה ִדְּבַרָיא, ִּתְשָעה ַיְרֵחי ֵלָדה, ְשמֹוָנה ְיֵמי 
ִמיָלה, ִשְבָעה ְיֵמי ַשַּבָּתא, ִשָּשה ִסְדֵרי ִמְשָנה, ֲחִמָשה חּוְמשי תֹוָרה, ַאְרַּבע ִאָמהֹות, 

ְשלָשה ָאבֹות, ְשֵני ֻלחֹות ַהְּבִרית, ֶאָחד ֱאֹלֵהינּו ֶשַּבָּשַמִים ּוָבָאֶרץ:
ְשלָשה ָעָשר ִמי יֹוֵדַע, ְשלָשה ָעָשר ֲאִני יֹוֵדַע.
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ְשלָשה ָעָשר ִמַּדָיא. ְשֵנים ָעָשר ִשְבַטָיא, ַאַחד ָעָשר ּכֹוְכַבָּיא, ֲעָשָרה ִדְּבַרָיא, 
ִּתְשָעה ַיְרֵחי ֵלָדה, ְשמֹוָנה ְיֵמי ִמיָלה, ִשְבָעה ְיֵמי ַשַּבָּתא, ִשָּשה ִסְדֵרי ִמְשָנה, 

ֲחִמָשה חּוְמשי תֹוָרה, ַאְרַּבע ִאָמהֹות, ְשלָשה ָאבֹות, ְשֵני ֻלחֹות ַהְּבִרית, ֶאָחד 
ֱאֹלֵהינּו ֶשַּבָּשַמִים ּוָבָאֶרץ:

ַ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 ְוָנַשְך ְלׁשּוְנָרא, ְּדָאְכָלה ְלַגְדָיא, ְּדַזִּבין ַאָּבא ִּבְתֵרי זּוֵזי, ַחד ַּגְדָיא, ַחד ַּגְדָיא.
ְוָאָתא חּוְטָרא ְוִהָּכה ְלַכְלָּבא, ְּדָנַשְך ְלׁשּוְנָרא, ְּדָאְכָלה ְלַגְדָיא, ְּדַזִּבין ַאָּבא ִּבְתֵרי 

זּוֵזי, ַחד ַּגְדָיא, ַחד ַּגְדָיא..
ְוָאָתא נּוָרא ְוָשַרף ְלחּוְטָרא, ְּדִהָּכה ְלַכְלָּבא, ְּדָנׁשְך ְלׁשּוְנָרא, ְּדָאְכָלה ְלַגְדָיא, 

ְּדַזִּבין ַאָּבא ִּבְתֵרי זּוֵזי, ַחד ַּגְדָיא, ַחד ַּגְדָיא.
ְוָאָתא ַמָיא ְוָכָבה ְלנּוָרא, ְּדׂשַרף ְלחּוְטָרא, ְּדִהָּכה ְלַכְלָּבא, ְּדָנַשְך ְלׁשּוְנָרא, 

ְּדָאְכָלה ְלַגְדָיא, ְּדַזִּבין ַאָּבא ִּבְתֵרי זּוֵזי, ַחד ַּגְדָיא, ַחד ַּגְדָיא.
ְוָאָתא תֹוָרא ְוָשָתה ְלַמָיא, ְּדָכָבה ְלנּוָרא, ְּדׂשַרף ְלחּוְטָרא, ְּדִהָּכה ְלַכְלָּבא, ְּדָנׁשְך 

ְלׁשּוְנָרא, ְּדָאְכָלה ְלַגְדָיא, ְּדַזִּבין ַאָּבא ִּבְתֵרי זּוֵזי, ַחד ַּגְדָיא, ַחד ַּגְדָיא.
ְוָאָתא ַהׁשֹוֵחט ְוָשַחט ְלתֹוָרא, ְּדָּשָתה ְלַמָיא, ְּדָכָבה ְלנּוָרא, ְּדָשַרף ְלחּוְטָרא, ְּדִהָּכה 

ְלַכְלָּבא, ְּדָנַשְך ְלׁשּוְנָרא, ְּדָאְכָלה ְלַגְדָיא, ְּדַזִּבין ַאָּבא ִּבְתֵרי זּוֵזי, ַחד ַּגְדָיא, ַחד ַּגְדָיא.
ְוָאָתא ַמְלָאְך ַהָּמֶות ְוָשַחט ְלׁשֹוֵחט, ְּדָשַחט ְלתֹוָרא, ְּדָּשָתה ְלַמָיא, ְּדָכָבה 
ְלנּוָרא, ְּדָשַרף ְלחּוְטָרא, ְּדִהָּכה ְלַכְלָּבא, ְּדָנַשְך ְלׁשּוְנָרא, ְּדָאְכָלה ְלַגְדָיא, ְּדַזִּבין ַאָּבא 

ִּבְתֵרי זּוֵזי, ַחד ַּגְדָיא, ַחד ַּגְדָיא.
ְוָאָתא ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְוָשַחט ְלַמְלַאְך ַהָּמֶות, ְּדָשַחט ְלׁשֹוֵחט, ְּדָשַחט 
ְלתֹוָרא, ְּדָּשָתה ְלַמָיא, ְּדָכָבה ְלנּוָרא, ְּדָשַרף ְלחּוְטָרא, ְּדִהָּכה ְלַכְלָּבא, ְּדָנַשְך 

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