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ַק ֵדש
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.
במהלך הקידוש כולם עומדים ומיד בסיומו מתיישבים ואז שותים .יש לשתות את רוב הכוס לאחר הקידוש
בהסבה ,כלומר בהטיית הגוף שמאלה ,שכן כך היא דרך החירות.
למה מסבים ולא יושבים?  -עד כמה שהדבר נשמע מוזר ,מקור המנהג
להסב לשמאל בשולחן הסדר נעוץ בימי קדם ,בהם עשירים ומלכים לא היו
מסבים לשולחן ,כי אם שוכבים בזמן האוכל על גבי מטה כשהם נשענים על
הצד השמאלי על גבי כריות )הסבה לצד ההפוך מסוכנת שמא יקדים קנה
לוושט ויחנק( ,והמאכלים היו מובאים אליהם על שולחנות נמוכים וניידים
מעץ או משיש .זהו המקור למנהג חז"ל שקובע כי בליל הסדר
חייב לנהוג כל אדם בדרך חירות ובין השאר להסב ולא סתם לשבת.

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

בּוֹתי
ַס ְב ִרי ָמ ָרנָ ן וְ ַר ָבּנָ ן וְ ַר ַ

בּוֹרא ְפּ ִרי ַהגָ ֶפן.
עוֹלם ֵ
ֹלהינוּ ֶמלֶ ְך ָה ָ
ָבּרוְּך ַא ָתּה יְיָ ֱא ֵ
רוֹמ ָמנוּ ִמ ָכּל ָלשוֹן
עוֹלםֲ ,א ֶשר ָבּ ַחר ָבּנוּ ִמ ָכּל ָﬠם וְ ְ
ֹלהינוּ ֶמלֶ ְך ָה ָ
ָבּרוְּך ַא ָתּה יְיָ ֱא ֵ
מוֹﬠ ִדים
נוּחה וּ( ֲ
ֹלהינוּ ְבּ ַא ֲה ָבה ) ְבּ ַש ָבּתַ :ש ָבּתוֹת לִ ְמ ָ
וְ ִק ְדּ ָשנוּ ְבּ ִמ ְצ ָוֹתיו .וַ ִתּ ֶתּן ָלנוּ יְיָ ֱא ֵ
)ה ַשּ ָבּת ַהזֶ ה וְ ֶאת יוֹם( ַחג ַה ַמּצּוֹת ַהזֶּ ה,
ְל ִש ְמ ָחהַ ,חגִּ ים וּזְ ַמנִּ ים ְל ָששוֹןֶ ,את יוֹם ַ
אוֹתנוּ
)בּ ַא ֲה ָבה(ִ ,מ ְק ָרא ק ֶֹדש ,זֵ ֶכר לִ ִיצ ַיאת ִמ ְצ ָריִםִ .כּי ָבנוּ ָב ַח ְר ָתּ וְ ָ
רוּתנוּ ְ
זְ ַמן ֵח ֵ
)בּ ַא ֲה ָבה ְוּב ָרצוֹן(ְ ,בּ ִש ְמ ָחה ְוּב ָששוֹן
וּמוֹﬠ ֵדי ָק ְד ֶשָך ְ
ִק ַדּ ְש ָתּ ִמ ָכּל ָה ַﬠ ִמּים) ,וְ ַש ָבּת( ֲ
יִש ָר ֵאל וְ ַהזְּ ַמנִּ ים.
)ה ַשּ ָבּת וְ ( ְ
ִהנְ ַח ְל ָתּנוָּ .בּרוְּך ַא ָתּה יְיְָ ,מ ַק ֵדּש ַ
ָבּרוְּך ַא ָתּה יְיָ ֱא ֵ
ֹלהינוּ ֶמלֶ ְך ָהעוֹלָ םֶ ,ש ֶה ֱחיָנוּ וְ ִק ָיְּמנוּ וְ ִהגִּ ָיﬠנוּ ַלזְּ ַמן ַהזֶ ה.

ְוּר ַחץ

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
לאכילת ירק  -הכרפס שעליו אין בדרך כלל נטילת ידיים .הסיבה שבגללה הערב כן נוטלים ידיים לפני
אכילת הירק היא בכדי לשנות מן המנהג הרגיל ובכך לעורר את תשומת לב הילדים לערב המיוחד שנחוג
הלילה כפי שהדבר בא לידי ביטוי בקושיות של 'מה נשתנה' שיבואו בהמשך(.
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ַכּ ְר ַּפס
לוקחים ירק )בדרך כלל תפוח אדמה( וטובלים חתיכה קטנה ממנו במי מלח .על אכילה זו מברכים:

בּוֹרא ְפּ ִרי ָה ֲא ָד ָמה.
ֹלהינוּ ֶמ ֶלְך ָהעוֹלָ םֵ ,
ָבּרוְּך ַא ָתּה יְיָ ֱא ֵ

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
באותו הירק  .בקהילות אשכנז התקבע המנהג לקחת לחזרת שורש )חריין(,
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
מקבלת טעם מר בפה .וכך מסבירה הגמרא את טעם אכילת החזרת )חסה(
בליל הסדר" :מה חזרת )חסה( תחילתה מתוק וסופה מר  -כך עשו המצריים
לאבותינו במצרים :בתחילה "במיטב הארץ הושב את אביך ואת אחיך" ואחר
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
שלא לאכול את הזרוע ואת הביצה עד למחרת ה"סדר"; לפי מנהג אחר אוכל
עורך הסדר את הביצה שבקערה בליל הסדר או למחרת היום.
הזרוע  -בעת שבית-המקדש היה קיים היה קרבן פסח חובה על כל
משפחה .כיום ,כשבית-המקדש עוד לא נבנה ,איננו מקריבים קרבן פסח,
אך אנו שמים בקערה את ה"זרוע" כזכר לדבר .ל"זרוע" משתמשים בשוק
של כבש ,או כנף של עוף כשהיא צלויה .ה"זרוע" מסמלת גם את "הזרוע
הנטויה" של אלוהים שבה הוציאנו ממצרים.
חרוסת  -החרוסת נעשית ממיני פירות רבים; שמכולם מתקבל מאכל
המזכיר את הטיט והלבנים שבהם העבידו את בני ישראל .וכך כתוב במדרש:
"למה נקרא שמה חרוסת? שדומה לטיט של לבנה שהיא מעשה חרסית".
יש שדואגים שצבע החרוסת יהיה אפור בכדי שיזכיר את הטיט ולשם כך הם
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 אחריםהמסמלים דווקא חופש וחירות כמו ההסבה ,ארבעת הכוסות ודברי השבח
שבהגדה.
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יַ ַחץ
לוקחים את המצה האמצעית מתוך שלושת המצות שנמצאות אצל עורך הסדר וחוצים אותה לשניים .את
החצי הקטן מחזירים אל בין שתי המצות השלמות .החצי הגדול של המצה מכונה "אפיקומן" והוא יאכל
לקראת סוף הסדר .בינתיים ,מניח עורך הסדר את ה"אפיקומן" במקום שמור )זוהי ההזדמנות לכל מי
שתכנן לגנוב את ה"אפיקומן" לפעול בנושא(.
האפיקומן  -האפיקומן ידוע בעיקר משום שהילדים נהגו להחביא ולדרוש
דרישות שונות ומשונות בכדי למסרו חזרה לידיו של עורך הסדר .האמת היא ,כי
מצד הדין לא רק שאין חובה "לגנוב" את האפיקומן ,אלא מדובר בעוד סוג של
פטנט שנועד לאתגר ולמתוח את הילדים בכדי להשאיר אותם ערים במהלך כל
הסדר .המילה "אפיקומן" באה מארמית ופירושה "להוציא דברים" )אפיקומן(
ומשמעה להוציא מיני מתיקה )קינוחים( בסוף הסעודה .אפיקומן מקביל
מבחינה זו למונח קינוח .מטרת אכילת האפיקומן בסוף הסעודה היא להותיר
את טעם המצה בפינו .נוהגים שלא לאכול שום דבר נוסף לאחר האפיקומן.

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

ַמגִּ יד
זהו החלק המרכזי של הערב והוא מורכב מקריאת ההגדה העוסקת בסיפור השעבוד ,יציאת מצרים
ובהיסטוריה של עם ישראל במהלך הדורות .לפני קריאת ההגדה נסיר את הכיסוי שעל שלושת המצות
ונגלה אותן .עורך הסדר יגביה את הקערה ובה הסימנים ויאמר בקול רם:

יֵיתי וְ יֵיכֹלָ ,כּל
ָהא ַל ְח ָמא ַﬠנְ יָא ִדי ֲא ָכלוּ ַא ְב ָה ָתנָ א ְבּ ַא ְר ָﬠא ְד ִמ ְצ ָריִםָ .כּל ִד ְכ ִפין ֵ
יִש ָר ֵאלָ .ה ַש ָתּא ַﬠ ְב ֵדי,
יֵיתי וְ ְיִפ ַסחָ .ה ַש ָתּא ָה ָכא ,לְ ָשנָ ה ַה ָבּ ָאה ְבּ ַא ְר ָﬠא ְד ְ
ִד ְצ ִריְך ֵ
חוֹרין.
ְל ָשנָ ה ַה ָבּ ָאה ְבּנֵ י ִ
הא לחמא עניא  -תרגום" :זהו לחם העוני שאכלו אבותינו במצרים .כל הרעב יבוא ויאכל .כל הצריך יבוא ויעשה
קרבן פסח .השנה אנחנו כאן )הכוונה למי שנמצא בגלות( לשנה הבאה בארץ ישראל .השנה אנו עבדים )נתונים
לשלטון זר בגלות( לשנה הבאה נהיה בני חורין )בארץ ישראל(.
דיון  -ניתן לעורר דיון מסביב לשולחן עם הילדים על השאלה מדוע נקראת המצה לחם עוני .כדאי לעורר את
תשומת לב הילדים לעובדה שבהגדה נאמר כי הסיבה לאכילת מצות היא משום שבצקם של היוצאים ממצרים
לא הספיק להחמיץ כי הם גורשו ממצרים ולכן הם אפו מצות .אם כך ,מדוע לא מכונה המצה "לחם זריזות" או
"לחם במהירות"? ניתן לקחת את הדיון לשאלה האם עניות היא רק עניין לרכוש או כסף או שאולי עבדות ושלילת
החירות הפיסית והמחשבתית הם גם סוג של עניות?

נסיר את הקערה מהשולחן ,ונמזוג לכולם כוס שנייה ,אך לא שותים אותה עדיין.
מה נשתנה הוא אחד הסמלים של ליל הסדר .השאלות של מה נשתנה מצביעות על השינויים שבלילה זה
לעומת שאר הלילות .השינויים הללו נועדו לעורר את הילדים ולפתח בהם סקרנות ומתוך כך לספר להם
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את סיפור הלילה הזה  -סיפור יציאת מצרים.
אחד מהילדים ישאל את ארבעת הקושיות "מה נשתנה":

ַמה נִּ ְשּ ַתּנָ ה ַהלַּ יְלָ ה ַהזֶּ ה ִמ ָכּל ַהלֵּ ילוֹת?

אוֹכלִ ין ָח ֵמץ ַוּמ ָצּהַ ,ה ַלּ ָיְלה ַהזֶּ ה ֻ -כּלּוֹ ַמ ָצּה!
ֶש ְבּ ָכל ַהלֵּ ילוֹת ָאנוּ ְ
אוֹכלִ ין ְש ָאר ָיְרקוֹת ַ -הלַּ יְלָ ה ַהזֶּ ה ָמרוֹר!
ֶש ְבּ ָכל ַהלֵּ ילוֹת ָאנוּ ְ
ְ
שבּ ָכל ַה ֵלּילוֹת ֵאין ָאנוּ ַמ ְט ִבּילִ ין ֲא ִפילוּ ַפּ ַﬠם ֶא ָחת ַ -הלַּ יְלָ ה ַהזֶּ ה ְש ֵתּי ְפ ָﬠ ִמים!
יוֹש ִבין ֵוּבין ְמ ֻס ִבּין ַ -הלַּ יְלָ ה ַהזֶּ ה ֻכּלָּ נוּ ְמ ֻס ִבּין!
אוֹכלִ ין ֵבּין ְ
ֶש ְבּ ָכל ַהלֵּ ילוֹת ָאנוּ ְ
נחזיר את הקערה לשולחן הסדר וניגש לאמירת ההגדה.
המצות ישארו גלויות בשעת קריאת ההגדה.
למה בליל הסדר לפעמים מכסים ולפעמים מגלים את המצות?  -במהלך
חציו הראשון של הסדר ,ואם לדייק יותר :עד לנטילת הידיים ואכילת המצה,
מגלים ומכסים חליפות את המצות בכל פעם שאנו מגביהים בידינו את כוס
היין .הסיבה לכך היא אותה סיבה שבגללה נוהגים לכסות בשבת את החלות
עד לאחר הקידוש .מבחינת ההלכה הלחם נחשב לנעלה יותר מן היין ולכן הוא
קודם ליין בברכה .כיסוי החלות בשבת לפני ובמהלך הקידוש נועד להסתיר
את הלחם כל עוד אנו מקדשים על היין .מאותה סיבה אנו מכסים את המצות
כל אימת שאנו מגביהים את כוס היין בידינו .בכוס השלישית והרביעית של
ליל הסדר כבר אין צורך לכסות את המצות ,שכן כבר ברכנו עליהן ואכלנו מהן
במהלך הסעודה.

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

רוֹﬠ נְ טוּיָה.
ֹלהינוּ ִמ ָשּם ְבּיָד ֲחזָ ָקה ִוּבזְ ַ
יּוֹצ ֵיאנוּ יְיָ ֱא ֵ
ֲﬠ ָב ִדים ָהיִינוּ ְל ַפ ְרעֹה ְבּ ִמ ְצ ָריִם ,וַ ִ
וְ ִאלּוּ לֹא ִ
בוֹתינוּ ִמ ִמּ ְצ ָריִםֲ ,ה ֵרי ָאנוּ ָוּבנֵ ינוּ ְוּבנֵ י
הוֹציא ַה ָקּדוֹש ָבּרוְּך הוּא ֶאת ֲא ֵ
ָבנֵ ינוּ ְמ ֻש ְﬠ ָבּ ִדים ָהיִינוּ ְל ַפ ְרעֹה ְבּ ִמ ְצ ָריִם .וַ ֲא ִפילוּ ֻכּלָּ נוּ ֲח ָכ ִמיםֻ ,כּלָּ נוּ נְ בוֹנִ יםֻ ,כּ ָלנוּ
תּוֹרהִ ,מ ְצוָ ה ָﬠ ֵלינוּ לְ ַס ֵפּר ִבּ ִיצ ַיאת ִמ ְצ ַריִם .וְ ָכל ַה ַמּ ְר ֶבּה
יוֹד ִﬠים ֶאת ַה ָ
זְ ֵקנִ יםֻ ,כּלָ נוּ ְ
לְ ַס ֵפּר ִבּ ִיצ ַיאת ִמ ְצ ַריִם ֲה ֵרי זֶ ה ְמ ֻש ָבּח.
ַמ ֲﬠ ֶשה ְבּ ַר ִבּי ֱאלִ ֶיﬠזֶ ר וְ ַר ִבּי ֻ
יְהוֹש ַﬠ וְ ַר ִבּי ֶאלְ ָﬠזָ ר ֶבּן ֲﬠזַ ְריָה וְ ַר ְבּי ֲﬠ ִק ָיבא וְ ַר ִבּי ַט ְרפוֹן
ֶש ָהיוּ ְמ ֻס ִבּין ִבּ ְבנֵ י ְב ַרק ,וְ ָהיוּ ְמ ַס ְפּ ִרים ִבּ ִיצ ַיאת ִמ ְצ ַריִם ָכּל אוֹתוֹ ַהלַּ יְלָ ה ַﬠד ֶש ָבּאוּ
בּוֹתינוִּ ,הגִּ ַיﬠ זְ ַמן ְק ִר ַיאת ְש ַמע ֶשל ַש ֲח ִרית.
ַת ְל ִמ ֵיד ֶיהם וְ ָא ְמרוּ ָל ֶהםַ :ר ֵ
ָא ַמר ַר ִבּי ֶא ְל ָﬠזָ ר ֶבּן ֲﬠזַ ְריָהֲ :ה ֵרי ֲאנִ י ְכ ֶבן ִש ְב ִﬠים ָשנָ ה ,וְ לֹא זָ ִכ ִיתי ֶש ֵתּ ָא ֵמר יְ ִצ ַיאת
אתָך ֵמ ֶא ֶרץ
זוֹמאֶ :שנֶּ ֱא ַמרְ ,ל ַמ ַﬠן ִתּזְ כֹּר ֶאת יוֹם ֵצ ְ
ִמ ְצ ַריִם ַבּלֵּ ילוֹת ַﬠד ֶש ְדּ ָר ָשהּ ֶבּן ָ
אוֹמ ִריםֵ :יְמי
ִמ ְצ ַריִם כֹּל ֵיְמי ַחיֶּיָךֵ ,יְמי ַחיֶּיָך ַ -ה ִיָמיםָ ,כּל ֵיְמי ַחיֶּיָך ַ -הלֵּ ילוֹת .וַ ֲח ָכ ִמים ְ
ַחיֶּיָך ָ -העוֹלָ ם ַהזֶּ ה ,כֹּל ֵיְמי ַחיֶּיָך ְ -ל ָה ִביא לִ ימוֹת ַה ָמ ִש ַיח.
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יִש ָר ֵאלָ ,בּרוְּך הוּא.
תּוֹרה ְל ַﬠמּוֹ ְ
ָבּרוְּך ַה ָמּקוֹםָ ,בּרוְּך הוּאָ .בּרוְּך ֶשנָּ ַתן ָ
תּוֹרהֶ .א ָחד ָח ָכם ,וְ ֶא ָחד ָר ָשע ,וְ ֶא ָחד ָתּם ,וְ ֶא ָחד ֶש ֵאינוֹ
ְכּנֶ גֶ ד ַא ְר ָבּ ָﬠה ָבנִ ים ִדּ ְבּ ָרה ָ
יוֹד ַﬠ לִ ְש אוֹל.
ֵ
ארבעת הבנים  -ארבעת הבנים מסמלים ארבע דמויות בעלות יחס וגישה
שונים כלפי המסורת .ארבעת הבנים מייצגים תכונות טובות יותר וטובות
פחות הקיימות בכל אדם ואדם .בעוד שהבן החכם מסמל מעורבות
ושותפות ,הבן הרשע מסמל ציניות ,ריחוק ולעג .הבן התם מסמל נאיביות
ותלישות ואילו הבן שאינו יודע לשאול הוא סמל האדישות .בכל אחד מאיתנו
קיים מצד אחד הציניקן והטיפוס הנאיבי מאידך .כולנו מבקשים מידי פעם
"להתנתק" ולעיתים אנו נתקפים בפרץ אידיאולוגי המחלץ אותנו ולו לשעה
קלה מהאדישות .סיפור הבנים קורא לנו להכיר בתכונות שלנו ולשאול את
השאלות הנכונות ואגב כך להגיע למעורבות בכל תחום בחיים .מבחינה זו,
ליל הסדר הוא התשתית להכרת הזהות הלאומית שלנו כעם וכיהודים בכלל.

ֹלהינוּ
אוֹמר? ַמה ָה ֵﬠדוֹת וְ ַה ֻח ִקּים וְ ַה ִמ ְש ָפּ ִטים ֲא ֶשר ִצוָּ ה יְיָ ֱא ֵ
ָח ָכם ָמה הוּא ֵ
יקוֹמן.
ֶא ְת ֶכם? וְ ַאף ַא ָתּה ֱא ָמר לוֹ ְכּ ִה ְלכוֹת ַה ֶפּ ַסחֵ :אין ַמ ְפ ִט ִירין ַא ַחר ַה ֶפּ ַסח ֲא ִפ ָ
הוֹציא
אוֹמר? ָמה ָה ֲﬠב ָֹדה ַהזֹּאת לָ ֶכם? ָל ֶכם  -וְ לֹא לוְֹ .וּל ִפי ֶש ִ
ָר ָשע ָמה הוּא ֵ
ֶאת ַﬠ ְצמוֹ ִמן ַה ְכּ ָלל ָכּ ַפר ְבּ ִﬠ ָקּר .וְ ַאף ַא ָתּה ַה ְק ֵהה ֶאת ִשנָּ יו וֶ ֱאמֹר לוַֹ :בּ ֲﬠבוּר זֶ ה ָﬠ ָשה
אתי ִמ ִמּ ְצ ָריִם .לִ י  -וְ לֹא לוִֹ .אילּוּ ָהיָה ָשם ,לֹא ָהיָה נִ גְ ָאל.
יְיָ ִלי ְבּ ֵצ ִ
הוֹצ ָיאנוּ יְיָ ִמ ִמּ ְצ ָריִם,
אוֹמר? ַמה זֹּאת? וְ ָא ַמ ְר ָתּ ֵאלָ יוְ :בּחֹזֶ ק יָד ִ
ָתּם ָמה הוּא ֵ
ִמ ֵבּית ֲﬠ ָב ִדים.

וְ ֶש ֵאינוֹ ֵ
יוֹד ַﬠ ִל ְשאוֹל ַ -א ְתּ ְפּ ַתח לוֶֹ ,שנֶּ ֱא ַמר :וְ ִהגַּ ְד ָתּ לְ ִבנְ ָך ַבּיוֹם ַההוּא לֵ אמֹר,
אתי ִמ ִמּ ְצ ָריִם.
ַבּ ֲﬠבוּר זֶ ה ָﬠ ָשה יְיָ לִ י ְבּ ֵצ ִ
לוֹמר ַבּיוֹם ַההוּאִ ,אי ַבּיוֹם ַההוּא יָ כוֹל ִמ ְבּעוֹד יוֹם,
יָכוֹל ֵמרֹאש ח ֶֹדשַ ,תּלְ מוּד ַ
וּמרוֹר
לוֹמר ַבּ ֲﬠבוּר זֶ ה ַ -בּ ֲﬠבוּר זֶ ה לֹא ָא ַמ ְר ִתּי ֶא ָלא ְבּ ָש ָﬠה ֶשיֵּ ש ַמ ָצּה ָ
ַתּ ְלמוּד ַ
ֻמנָּ ִחים ְל ָפנֶ יָך.
בוֹתינוּ ,וְ ַﬠ ְכ ָשיו ֵק ְר ָבנוּ ַה ָמּקוֹם לַ ֲﬠב ָֹדתוֶֹ ,שנֶּ ֱא ַמר:
בוֹדה זָ ָרה ָהיוּ ֲא ֵ
עוֹב ֵדי ֲﬠ ָ
ִמ ְתּ ִחלָּ ה ְ
בוֹת ֶיכם
יָשבוּ ֲא ֵ
יִש ָר ֵאלְ :בּ ֵﬠ ֶבר ַהנָּ ָהר ְ
ֹלהי ְ
יְהוֹש ַﬠ ֶאל ָכּל ָה ָﬠם ,כֹּה ָא ַמר יְיָ ֱא ֵ
ֹאמר ֻ
וַ י ֶ
ֹלהים ֲא ֵח ִרים .וָ ֶא ַקּח ֶאת ֲא ִב ֶיכם ֶאת
ֵמעוֹלָ םֶ ,תּ ַרח ֲא ִבי ַא ְב ָר ָהם וַ ֲא ִבי נָ חוֹר ,וַ יַּ ַﬠ ְבדוּ ֱא ִ
אוֹלְך אוֹתוֹ ְבּ ָכל ֶא ֶרץ ְכּנָ ַﬠן ,וָ ַא ְר ֶבּה ֶאת זַ ְרעוֹ וָ ֶא ֵתּן לוֹ ֶאת יִ ְצ ָחק,
ַא ְב ָר ָהם ֵמ ֵﬠ ֶבר ַהנָּ ָהר וָ ֵ
וָ ֶא ֵתּן ְליִ ְצ ָחק ֶאת ֲיַﬠקֹב וְ ֶאת ֵﬠ ָשו .וָ ֶא ֵתּן לְ ֵﬠ ָשו ֶאת ַהר ֵשּ ִﬠיר לָ ֶר ֶשת אֹתוֹ ,וְ ֲיַﬠקֹב ָוּבנָ יו
ְיָרדוּ ִמ ְצ ָריִם.
יִש ָר ֵאלָ ,בּרוְּך הוּאֶ .ש ַה ָקּדוֹש ָבּרוְּך הוּא ִח ַשּב ֶאת ַה ֵקּץ,
שוֹמר ַה ְב ָט ָחתוֹ ְל ְ
ָבּרוְּך ֵ
ֹאמר
ַל ֲﬠשוֹת ְכּ ַמה ֶשּ ָא ַמר ְל ַא ְב ָר ָהם ָא ִבינוּ ִבּ ְב ִרית ֵבּין ַה ְבּ ָת ִריםֶ ,שנֶּ ֱא ַמר :וַ יּ ֶ
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לְ ַא ְב ָרם ,יָ דֹע ֵתּ ַדע ִכּי גֵ ר ְיִהיֶה זַ ְר ֲﬠָך ְבּ ֶא ֶרץ לֹא לָ ֶהם ,וַ ֲﬠ ָבדוּם וְ ִﬠנּוּ א ָֹתם ַא ְר ַבּע
ֵמאוֹת ָשנָ ה .וְ גַ ם ֶאת ַהגּוֹי ֲא ֶשר ֲיַﬠבֹדוּ ָדּן ָאנ ִֹכי וְ ַא ֲח ֵרי ֵכן יֵ ְצאוּ ִבּ ְר ֻכש גָּ דוֹל.
נכסה את המצות וכל המסובים יגביהו את כוס היין המלאה שלפניהם ויאמרו )או ישירו(:

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

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

ֵצא וּלְ ַמד ַמה ִבּ ֵקּש לָ ָבן ָה ֲא ַר ִמי ַל ֲﬠשוֹת לְ ֲיַﬠקֹב ָא ִבינוֶּ .ש ַפּ ְרעֹה לֹא גָ זַ ר ֶאלָּ א ַﬠל
ַהזְּ ָכ ִרים וְ לָ ָבן ִבּ ֵקּש ַל ֲﬠקוֹר ֶאת ַהכֹּלֶ ,שנֶּ ֱא ַמרֲ :א ַר ִמּי א ֵֹבד ָא ִבי ,וַ ֶיֵּרד ִמ ְצ ַר ָיְמה וַ יָּגָ ר ָשם
ִבּ ְמ ֵתי ְמ ָﬠט ,וַ ִיְהי ָשם לְ גוֹי גָּ דוֹלָ ,ﬠצוּם וָ ָרב.
יְמה ָ -אנוּס ַﬠל ִפּי ַה ִדּבּוּר.
וַ ֶיֵרד ִמ ְצ ַר ָ
וַ יָּגָ ר ָשם ְ -מלַ ֵמּד ֶשלֹא ַיָרד ֲיַﬠקֹב ָא ִבינוּ לְ ִה ְש ַתּ ֵקּ ַﬠ ְבּ ִמ ְצ ַריִם ֶאלָּ א לָ גוּר ָשם,
ֹאמרוּ ֶאל ַפּ ְרעֹהָ ,לגוּר ָבּ ָא ֶרץ ָבּאנוִּ ,כּי ֵאין ִמ ְר ֶﬠה לַ צֹּאן ֲא ֶשר לַ ֲﬠ ָב ֶדיָך,
ֶשנֶּ ֱא ַמר :וַ יּ ְ
יֵשבוּ נָ א ֲﬠ ָב ֶדיָך ְבּ ֶא ֶרץ גּ ֶֹשן.
ִכּי ָכ ֵבד ָה ָר ָﬠב ְבּ ֶא ֶרץ ְכּנָ ַﬠן .וְ ַﬠ ָתּה ְ
בוֹתיָך ִמ ְצ ָר ָיְמה ,וְ ַﬠ ָתּה ָש ְמָך יְיָ
ִבּ ְמ ֵתי ְמ ָﬠט ְ -כּ ַמה ֶשּנֶּ ֱא ַמרְ :בּ ִש ְב ִﬠים נֶ ֶפש ְיָרדוּ ֲא ֶ
כוֹכ ֵבי ַה ָשּ ַמיִם ָלרֹב.
ֹלהיָך ְכּ ְ
ֱא ֶ
יִש ָר ֵאל ְמ ֻציָּנִ ים ָשם.
יְהי ָשם לְ גוֹי ְ -מ ַל ֵמּד ֶש ָהיוּ ְ
וַ ִ
יִש ָר ֵאל ָפּרוּ וַ יִּ ְש ְרצוּ וַ ְיִּרבּוּ וַ ַיַּﬠ ְצמוּ ִבּ ְמאֹד ְמאֹד,
גָּ דוֹלָ ,ﬠצוּם ְ -כּמה ֶשּנֶּ ֱא ַמרְ :וּבנֵ י ְ
וַ ִתּ ָמּ ֵלא ָה ָא ֶרץ א ָֹתם.
וָ ָרב ְ -כּ ַמה ֶשּנֶּ ֱא ַמרְ :ר ָב ָבה ְכּ ֶצ ַמח ַה ָשּ ֶדה נְ ַת ִתּיְך ,וַ ִתּ ְר ִבּי וַ ִתּגְ ְדּלִ י וַ ָתּב ִֹאי
וּש ָﬠ ֵרְך ִצ ֵמּ ַח ,וְ ַא ְתּ ֵﬠרֹם וְ ֶﬠ ְריָה .וָ ֶא ֱﬠבֹר ָﬠ ַליְִך וָ ֶא ְר ֵאְך
ַבּ ֲﬠ ִדי ֲﬠ ָדיִיםָ ,ש ַדיִם נָ כֹנוּ ְ
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בּוֹס ֶסת ְבּ ָד ָמיְִך ,וָ א ַֹמר ָלְך ְבּ ָד ַמיְִך ֲחיִי ,וָ א ַֹמר לָ ְך ְבּ ָד ַמיְִך ֲחיִי.
ִמ ְת ֶ
וַ יָּ ֵרעוּ א ָֹתנוּ ַה ִמּ ְצ ִרים וַ יְ ַﬠנּוּנוּ ,וַ יִ ְתּנוּ ָﬠ ֵלינוּ ֲﬠב ָֹדה ָק ָשה.
וַ יָּ ֵרעוּ א ָֹתנוּ ַה ִמּ ְצ ִרים ְ -כּ ָמה ֶשנֶּ ֱא ַמרָ :ה ָבה נִ ְת ַח ְכ ָמה לוֹ ֶפּן יִ ְר ֶבּה ,וְ ָהיָ ה ִכּי
נוֹסף גַ ם הוּא ַﬠל שנְ ֵאינוּ וְ נִ לְ ַחם ָבּנוּ ,וְ ָﬠ ָלה ִמן ָה ָא ֶרץ.
ִת ְק ֶראנָ ה ִמלְ ָח ָמה וְ ַ
ֹלתם .וַ ֶיִּבן ָﬠ ֵרי
וַ יְ ַﬠנּוּנוּ ְ -כּ ָמה ֶשנֶּ ֱא ַמר :וַ יָּ ִשימוּ ָﬠלָ יו ָש ֵרי ִמ ִסּים לְ ַמ ַﬠן ַﬠנֹּתוֹ ְבּ ִס ְב ָ
ִמ ְס ְכּנוֹת לְ ַפ ְרעֹהֶ .את ִפּתֹם וְ ֶאת ַר ַﬠ ְמ ֵסס.

וַ יִ ְתּנוּ ָﬠ ֵלינוּ ֲﬠב ָֹדה

ָק ָשה ְ -כּ ָמה ֶשנֶּ ֱא ַמר :וַ יַ ֲﬠ ִבדוּ ִמ ְצ ַריִ ם

ֶאת ְבּנֵ י יִ ְש ָר ֵאל ְבּ ָפ ֶרְך.
ֹלהי ֲאב ֵֹתינוּ ,וַ יִּ ְש ַמע יְ יָ ֶאת קֹלֵ נוּ,
וַ נִּ ְצ ַﬠק ֶאל יְ יָ ֱא ֵ
וַ יַּ ְרא ֶאת ָﬠנְ יֵ נוּ וְ ֶאת ֲﬠ ָמ ֵלנוּ וְ ֶאת ַל ֲח ֵצנוּ.
ֹלהי ֲאב ֵֹתינוּ ְ -כּ ָמה ֶשנֶּ ֱא ַמר :וַ יְ ִהי ַביָּ ִמים ָה ַר ִבּים ָה ֵהם
וַ נִּ ְצ ַﬠק ֶאל יְ יָ ֱא ֵ
בוֹדה וַ יִּ זְ ָﬠקוּ ,וַ ַתּ ַﬠל ַשוְ ָﬠ ָתם ֶאל
שר ֵאל ִמן ָה ֲﬠ ָ
וַ יָּ ָמת ֶמ ֶלְך ִמ ְצ ַריִ ם ,וַ יֵּ ָאנְ חוּ ְבנֵ י יִ ָ
ֹלהים ִמן ָה ֲﬠב ָֹדה.
ָה ֱא ִ
וַ יִּ ְש ַמע יְ יָ ֶאת קֹלֵ נוּ ְ -כּ ָמה ֶשנֶּ ֱא ַמר :וַ יִּ ְש ַמע ֱא ִ
ֹלהים ֶאת נַ ֲא ָק ָתם ,וַ יִּ זְ כּוֹר
ֹלהים ֶאת ְבּ ִריתוֹ ֶאת ַא ְב ָר ָהםֶ ,את יִ ְצ ָחק וְ ֶאת יַ ֲﬠקֹב.
ֱא ִ
ֹלהים ֶאת ְבּני
וַ יַּ ְרא ֶאת ָﬠנְ יֵ נוּ  -זוֹ ְפּ ִרישוּת ֶדּ ֶרְך ֶא ֶרץְ ,כּ ָמה ֶשנֶּ ֱא ַמר :וַ יַּ ְרא ֱא ִ
ֹלהים.
שר ֵאל וַ יֵּ ַדע ֱא ִ
יִ ָ
וְ ֶאת ֲﬠ ָמלֵ נוּ ֵ -אלּוּ ַה ָבּנִ יםְ .כּ ָמה ֶשנֶּ ֱא ַמרָ :כּל ַה ֵבּן ַהיִּלּוֹד ַהיְ א ָֹרה ַתּ ְש ִל ֻיכהוּ וְ ָכל
ַה ַבּת ְתּ ַחיּוּן.
ֹלח ִצים
וְ ֶאת לַ ֲח ֵצנוּ  -זֶ ה ַה ְדּ ַחקְ ,כּ ָמה ֶשנֶּ ֱא ַמר :וְ גַ ם ָר ִא ִיתי ֶאת ַהלַּ ַחץ ֲא ֶשר ִמ ְצ ַריִם ֲ
א ָֹתם.
יּוֹצ ֵאנוּ יְיָ ִמ ִמ ְצ ַריִם ְבּיָד ֲחזָ ָקה ִוּבזְ ר ַֹﬠ נְ טוּיָהְ ,וּבמ ָֹרא גָּ דֹלְ ,וּבאֹתוֹת ְוּבמ ְֹפ ִתים.
וַ ִ
יּוֹצ ֵאנוּ יְיָ ִמ ִמ ְצ ַריִם  -לֹא ַﬠל ֵיְדי ַמלְ ָאְך ,וְ לֹא ַﬠל ֵיְדי ָש ָרף ,וְ לֹא ַﬠל ֵיְדי ָשלִ ַיח,
וַ ִ
ֶאלָּ א ַה ָקּדוֹש ָבּרוְּך הוּא ִבּ ְכבוֹדוֹ ְוּב ַﬠ ְצמוֶֹ ,שנֶּ ֱא ַמר :וְ ָﬠ ַב ְר ִתּי ְב ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם
ֹלהי
ַבּ ַלּיְ ָלה ַהזֶּ ה ,וְ ִה ֵכּ ִיתי ָכּל ְבּכוֹר ְבּ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִם ֵמ ָא ָדם וְ ַﬠד ְבּ ֵה ָמהְ ,וּב ָכל ֱא ֵ
ִמ ְצ ַריִם ֶא ֱﬠ ֶשה ְש ָפ ִטיםֲ .אנִ י יְיָ.
וְ ָﬠ ַב ְר ִתּי ְב ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִם ַבּלַּ ָיְלה ַהזֶּ ה ֲ -אנִ י וְ לֹא ַמלְ ָאְך
וְ ִה ֵכּ ִיתי ָכּל ְבכוֹר ְבּ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִם ֲ -אנִ י וְ לֹא ָש ָרף
ֹלהי ִמ ְצ ַריִם ֶא ֱﬠ ֶשה ְש ָפ ִטים ֲ -אנִ י ולֹא ַה ָשּ ִל ַיח.
ְוּב ָכל ֱא ֵ
ֲאנִ י יְיָ ֲ -אנִ י הוּא ולֹא ַא ֵחר.
סּוּסים,
ְבּיָד ֲחזָ ָקה  -זוֹ ַה ֶדּ ֶברְ ,כּ ָמה ֶשנֶּ ֱא ַמרִ :הנֵּ ה יַד יְיָ הוֹיָה ְבּ ִמ ְקנְ ָך ֲא ֶשר ַבּ ָשּ ֶדהַ ,בּ ִ
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ַבּ ֲחמ ִֹריםַ ,בּגְּ ַמלִּ יםַ ,בּ ָבּ ָקר ַוּבצֹּאןֶ ,ד ֶבר ָכּ ֵבד ְמאֹד.
יְרוּש ַליִם.
לוּפה ְבּיָדוֹ ,נְ טוּיָה ַﬠל ָ
וּבזְ ר ַֹﬠ נְ טוּיָה  -זוֹ ַה ֶח ֶרבְ ,כּ ָמה ֶשנֶּ ֱא ַמר :וְ ַח ְרבּוֹ ְש ָ
ִ
ֹלהים לָ בֹא לָ ַק ַחת לוֹ גוֹי
וּבמ ָֹרא גָּ דֹל  -זוֹ גִ לּוּי ְש ִכינָ הְ ,כּ ָמה ֶשנֶּ ֱא ַמר :אוֹ ֲהנִ ָסּה ֱא ִ
ְ
מוֹר ִאים
רוֹﬠ נְ טוּיָהְ ,וּב ָ
מוֹפ ִתיםְ ,וּב ִמלְ ָח ָמה ְוּביָד ֲחזָ ָקה ִוּבזְ ַ
ִמ ֶק ֶרב גּוֹי ְבּ ַמסֹּת ְבּאֹתֹת ְוּב ְ
ֹלה ֶיכם ְבּ ִמ ְצ ַריִם ְל ֵﬠינֶ יָך.
גְּ דֹלִ יםְ ,כּכֹל ֲא ֶשר ָﬠ ָשה לָ ֶכם יְיָ ֱא ֵ
וּבאֹתוֹת  -זֶ ה ַה ַמּ ֶטּהְ ,כּ ָמה ֶשנֶּ ֱא ַמר :וְ ֶאת ַה ַמּ ֶטּה ַהזֶּ ה ִתּ ַקּח ְבּ ְיָדָךֲ ,א ֶשר ַתּ ֲﬠשה בּוֹ
ְ
ֶאת ָהאֹתֹת.
מוֹפ ִתים ַבּ ָשּ ַמיִם ָוּב ָא ֶרץ.
וּבמ ְֹפ ִתים  -זֶ ה ַה ָדּםְ ,כּ ָמה ֶשנֶּ ֱא ַמר :וְ נָ ַת ִתּי ְ
ְ
נטבול את האצבע בכוס היין ונטיף לתוך צלחת מן הכוס שלוש פעמים כנגד המילים הבאות:

ָדּם וָ ֵאש וְ ִת ְימרוֹת ָﬠ ָשן.
ָד ָבר ַא ֵחרְ :בּיָד ֲחזָ ָקה ְ -ש ַתּיִםִ ,וּבזְ ר ַֹﬠ נְ טוּיָה ְ -ש ַתּיִםְ ,וּבמ ָֹרא גָּ דֹל ְ -ש ַתּיִםְ ,וּבאֹתוֹת
 ְש ַתּיִםְ ,וּבמ ְֹפ ִתים ְ -ש ַתּיִםֵ .אלּוּ ֶﬠ ֶשר ַמכּוֹת ֶש ֵה ִביא ַה ָקּדוֹש ָבּרוְּך הוּא ַﬠל ַה ִמּ ְצ ִריםְבּ ִמ ְצ ַריִם ,וְ ֵאלּוּ ֵהן:
גם כאן מטיפים מן הכוס עשר פעמים כנגד עשר המכות:
מכות מצרים :דיון  -מעבר להטפות היין וההתפלמסויות בשאלה כמה מכות
בדיוק קיבלו המצרים ואיפה ,אפשר לנצל את ההזדמנות לחידון קטן לילדים
ולנסות לראות מי זוכר את שמות המכות בעל פה ולפי הסדר? מה המשמעות של
ראשי התיבות של רבי יהודה )דצ"ך עד"ש באח"ב( .מה ההבדל בין ערוב לדבר?
)גם בערוב וגם בדבר הנפגעים הם בעלי החיים .ההבדל הוא שערוב הם חיות
הטורפות את בעלי החיים ,בעוד שהדבר היא מגפה קטלנית ההורגת אותם(.

ָדּם
ְצ ַפ ְר ֵדּ ַﬠ
ִכּנִּ ים
ָﬠרוֹב
ֶדּ ֶבר
ְש ִחין
ָבּ ָרד
ַא ְר ֶבּה
ח ֶֹשְך
ַמ ַכּת ְבּכוֹרוֹת
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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(.

נוֹתן ָבּ ֶהם ִס ָמּנִ ים:
יְהוּדה ָהיָה ֵ
ַר ִבּי ָ
ְדּ ַצ"ְך ַﬠ ַד"ש ְבּ ַא ַח"ב.
אוֹמר ֶשלָּ קוּ ַה ִמּ ְצ ִרים ְבּ ִמ ְצ ַריִם ֶﬠ ֶשר ַמכּוֹת
אוֹמרִ :מנַּ יִן ַא ָתּה ֵ
יוֹסי ַהגְּ לִ ילִ י ֵ
ַר ִבּי ֵ
ֹאמרוּ ַה ַח ְר ֻט ִמּים ֶאל
אוֹמר? וַ יּ ְ
וְ ַﬠל ַהיָּם ָלקוּ ֲח ִמ ִשּים ַמכּוֹת? ְבּ ִמ ְצ ַריִם ָמה הוּא ֵ
יִשר ֵאל ֶאת ַהיָד ַהגְּ דֹלָ ה
אוֹמר? וַ ְיַּרא ָ
ֹלהים ִהוא ,וְ ַﬠל ַהיָּם ָמה הוּא ֵ
ַפּ ְרעֹהֶ :א ְצ ַבּע ֱא ִ
משה ַﬠ ְבדוַֹ .כּ ָמּה לָ קוּ
יִּיראוּ ָה ָﬠם ֶאת יְיָ ,וַ ֲיַּא ִמינוּ ַבּיְיָ ְוּב ֶ
ֲא ֶשר ָﬠ ָשה יְיָ ְבּ ִמ ְצ ַריִם ,וַ ְ
ְב ֶא ְצ ַבּע? ֶﬠ ֶשר ַמכּוֹתֱ .אמוֹר ֵמ ַﬠ ָתּהְ :בּ ִמ ְצ ַריִם לָ קוּ ֶﬠ ֶשר ַמכּוֹת וְ ַﬠל ַהיָּם לָ קוּ
ֲח ִמ ִשּים ַמכּוֹת.
אוֹמרִ :מנַּ יִן ֶש ָכּל ַמ ָכּה ַוּמ ָכּה ֶש ֵה ִביא ַה ָקּדוֹש ָבּרוְּך הוּא ַﬠל ַה ִמּ ְצ ִרים
ַר ִבּי ֱא ִל ֶיﬠזֶ ר ֵ
יְשלַּ ח ָבּם ֲחרוֹן ַאפּוֶֹ ,ﬠ ְב ָרה וָ זַ ַﬠם וְ ָצ ָרה,
ְבּ ִמ ְצ ַריִם ָה ָיְתה ֶשל ַא ְר ַבּע ַמכּוֹת? ֶשנֶּ ֱא ַמרַ :
ִמ ְשלַ ַחת ַמ ְל ֲא ֵכי ָר ִﬠיםֶ .ﬠ ְב ָרה ַ -א ַחת ,וָ זַ ַﬠם ְ -ש ַתּיִם ,וְ ָצ ָרה ָ -שלשִ ,מ ְש ַל ַחת ַמ ְל ֲא ֵכי
אתיִם
ָר ִﬠים ַ -א ְר ַבּעֱ .אמוֹר ֵמ ַﬠ ָתּהְ :בּ ִמ ְצ ַריִם לָ קוּ ַא ְר ָבּ ִﬠים ַמכּוֹת וְ ַﬠל ַהיָּם לָ קוּ ָמ ַ
ַמכּוֹת.
ַר ִבּי ֲﬠ ִק ֶיבא ֵ
אוֹמרִ :מנַּ יִן ֶש ָכּל ַמ ָכּה ַוּמ ָכּה ֶש ֵה ִביא ַה ָקּדוֹש ָבּרוְּך הוּא ַﬠל ַה ִמּ ְצ ִרים
יְשלַּ ח ָבּם ֲחרוֹן ַאפּוֶֹ ,ﬠ ְב ָרה וָ זַ ַﬠם וְ ָצ ָרה,
ְבּ ִמ ְצ ַריִם ָה ָיְתה ֶשל ָח ֵמש ַמכּוֹת? ֶשנֶּ ֱא ַמרַ :
ִמ ְשלַ ַחת ַמלְ ֲא ֵכי ָר ִﬠיםֲ .חרוֹן ַאפּוַֹ -א ַחתֶ ,ﬠ ְב ָרה ְ -ש ַתּיִם ,וָ זַ ַﬠם ָ -שֹלש ,וְ ָצ ָרה -
ַא ְר ַבּעִ ,מ ְשלַ ַחת ַמלְ ֲא ֵכי ָר ִﬠים ָ -ח ֵמשֱ .אמוֹר ֵמ ַﬠ ָתּהְ :בּ ִמ ְצ ַריִם ָלקוּ ֲח ִמ ִשּים ַמכּוֹת וְ ַﬠל
אתיִם ַמכּוֹת
ַהיָּם ָלקוּ ֲח ִמ ִשּים ָוּמ ַ

ַכּ ָמּה ַמ ֲﬠלוֹת טוֹבוֹת ַל ָמּקוֹם ָﬠ ֵלינוּ!
הוֹצ ָיאנוּ ִמ ִמּ ְצ ַריִם וְ לֹא ָﬠ ָשה ָב ֶהם ְש ָפ ִטים,
ִאלּוּ ִ
אֹלה ֶיהם,
ִאלּוּ ָﬠ ָשה ָב ֶהם ְש ָפ ִטים ,וְ לֹא ָﬠ ָשה ֵב ֵ
כוֹר ֶיהם,
אֹלה ֶיהם ,וְ לֹא ָה ַרג ֶאת ְבּ ֵ
ִאלּוּ ָﬠ ָשה ֵב ֵ
ִאלּוּ ָה ַרג ֶאת ְבּ ֵ
כוֹר ֶיהם וְ לֹא נָ ַתן לָ נוּ ֶאת ָממוֹנָ ם,
ִאלּוּ נָ ַתן ָלנוּ ֶאת ָממוֹנָ ם וְ לֹא ָק ַרע ָלנוּ ֶאת ַהיָּם,
ִאלּוּ ָק ַרע ָלנוּ ֶאת ַהיָּם וְ לֹא ֶה ֱﬠ ִב ָירנוּ ְבתוֹכוֹ ֶבּ ָח ָר ָבה,
ִאלּוּ ֶה ֱﬠ ִב ָירנוּ ְבתוֹכוֹ ֶבּ ָח ָר ָבה וְ לֹא ִש ַקּע ָצ ֵרנוּ ְבּתוֹכוֹ,
ִאלּוּ ִש ַקּע ָצ ֵרנוּ ְבּתוֹכוֹ וְ לֹא ִס ֵפּק ָצ ְר ֵכּנוּ ַבּ ִמּ ְד ָבּר ַא ְר ָבּ ִﬠים ָשנָ ה,
ִאלּוּ ִס ֵפּק ָצ ְר ֵכּנוּ ַבּ ִמּ ְד ָבּר ַא ְר ָבּ ִﬠים ָשנָ ה ולֹא ֶה ֱא ִכילָ נוּ ֶאת ַה ָמּן,
ִאלּוּ ֶה ֱא ִכ ָילנוּ ֶאת ַה ָמּן וְ לֹא נָ ַתן ָלנוּ ֶאת ַה ַש ָבּת,
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ַדּיֵּינוּ.
ַדּיֵּינוּ.
ַדּיֵּינוּ.
ַדּיֵּינוּ.
ַדּיֵּינוּ.
ַדּיֵּינוּ.
ַדּיֵּינוּ.
ַדּיֵּינוּ.
ַדּיֵּינוּ.
ַדּיֵּינוּ.

ִאלּוּ נָ ַתן לָ נוּ ֶאת ַה ַש ָבּת ,וְ לֹא ֵק ְר ָבנוּ ִל ְפנֵ י ַהר ִסינַ י,
תּוֹרה,
ִאלּוּ ֵק ְר ָבנוּ ִל ְפנֵ י ַהר ִסינַ י ,וְ לֹא נָ ַתן ָלנוּ ֶאת ַה ָ
יִש ָר ֵאל,
תּוֹרה וְ לֹא ִה ְכנִ ָיסנוּ ְל ֶא ֶרץ ְ
ִאלּוּ נָ ַתן לָ נוּ ֶאת ַה ָ
יִש ָר ֵאל וְ לֹא ָבנָ ה ָלנוּ ֶאת ֵבּית ַה ְבּ ִח ָירה,
ִאלּוּ ִה ְכנִ ָיסנוּ ְל ֶא ֶרץ ְ

ַדּיֵּינוּ.
ַדּיֵּינוּ.
ַדּיֵּינוּ.
ַדּיֵּינוּ.

הוֹצ ָיאנוּ ִמ ִמּ ְצ ַריִם,
טוֹבה ְכפוּלָ ה ְוּמ ֻכ ֶפּלֶ ת לַ ָמּקוֹם ָﬠלֵ ינוֶּ :ש ִ
ַﬠל ַא ַחתַ ,כּ ָמּה וְ ַכ ָמּהָ ,
כוֹר ֶיהם ,וְ נָ ַתן לָ נוּ ֶאת ָממוֹנָ ם,
אֹלה ֶיהם ,וְ ָה ַרג ֶאת ְבּ ֵ
וְ ָﬠ ָשה ָב ֶהם ְש ָפ ִטים ,וְ ָﬠ ָשה ֵב ֵ
וְ ָק ַרע ָלנוּ ֶאת ַהיָּם ,וְ ֶה ֱﬠ ִב ָירנוּ ְבתוֹכוֹ ֶבּ ָח ָר ָבה ,וְ ִש ַקּע ָצ ֵרנוּ ְבּתוֹכוֹ ,וְ ִס ֵפּק ָצ ְר ֵכּנוּ
ַבּ ִמּ ְד ָבּר ַא ְר ָבּ ִﬠים ָשנָ ה ,וְ ֶה ֱא ִכילָ נוּ ֶאת ַה ָמּן ,וְ נָ ַתן ָלנוּ ֶאת ַה ַש ָבּת ,וְ ֵק ְר ָבנוּ לִ ְפנֵ י ַהר
יִש ָר ֵאלָ ,וּבנָ ה לָ נוּ ֶאת ֵבּית ַה ְבּ ִח ָירה
תּוֹרה ,וְ ִה ְכנִ ָיסנוּ לְ ֶא ֶרץ ְ
ִסינַ י ,וְ נָ ַתן ָלנוּ ֶאת ַה ָ
וֹנוֹתינוּ.
ְל ַכ ֵפּר ַﬠל ָכּל ֲﬠ ֵ
לשה ְדּ ָב ִרים ֵאלּוּ ַבּ ֶפּ ַסח,
אוֹמרָ :כּל ֶשלֹּא ָא ַמר ְש ָ
ַר ָבּן גַּ ְמלִ ֵיאל ָהיָה ֵ
חוֹבתוֹ ,וְ ֵאלּוּ ֵהןֶ :פּ ַסחַ ,מ ָצה ָוּמרוֹר.
לֹא יָ ָצא ֵיְדי ָ
הזרוע שבקערת הסדר היא לזכר קורבן הפסח .כעת לפנינו קריאת קטע ההגדה על קרבן הפסח .מראים
באצבע על הזרוע המונחת בקערה.

אוֹכלִ ים ִבּזְ ַמן ֶש ֵבּית ַה ִמּ ְק ָדּש ָהיָה ַקיָּםַ ,ﬠל שוּם ָמה? ַﬠל שוּם
בוֹתינוּ ְ
ֶפּ ַסח ֶש ָהיוּ ֲא ֵ
בוֹתינוּ ְבּ ִמ ְצ ַריִםֶ ,שנֶּ ֱא ַמר :וַ ֲא ַמ ְר ֶתּם ַזֶבח ֶפּ ַסח הוּא
ֶש ָפּ ַסח ַה ָקּדוֹש ָבּרוְּך הוּא ַﬠל ָבּ ֵתּי ֲא ֵ
יִשר ֵאל ְבּ ִמ ְצ ַריִם ְבּנָ גְ פּוֹ ֶאת ִמ ְצ ַריִם ,וְ ֶאת ָבּ ֵתּינוּ ִה ִצּיל ,וַ יִּ קֹּד
ַלייֲ ,א ֶשר ָפּ ַסח ַﬠל ָבּ ֵתּי ְבנֵ י ָ
ָה ָﬠם וַ יִּ ְשּ ַתּ ֲחווּ.
עורך הסדר מראה את המצות ליושבי השולחן ואומר:

בוֹתינוּ
אוֹכלִ יםַ ,ﬠל שוּם ָמה? ַﬠל שוּם ֶשלֹא ִה ְס ִפּיק ְבּ ֵצ ָקם ֶשל ֲא ֵ
ַמ ָצּה זוֹ ֶש ָאנוּ ְ
לְ ַה ֲח ִמיץ ַﬠד ֶשנִּ ָגְלה ֲﬠלֵ ֶיהם ֶמ ֶלְך ַמלְ ֵכי ַה ְמּלָ ִכיםַ ,ה ָקּדוֹש ָבּרוְּך הוּא ,וּגְ ָאלָ ם,
הוֹציאוּ ִמ ִמּ ְצ ַריִם ֻﬠגֹת ַמצּוֹתִ ,כּי לֹא ָח ֵמץִ ,כּי
ֶשנֶּ ֱא ַמר :וַ יֹּאפוּ ֶאת ַה ָבּ ֵצק ֲא ֶשר ִ
ג ְֹרשוּ ִמ ִמּ ְצ ַריִם וְ לֹא ְיָכלוּ ְל ִה ְת ַמ ְה ֵמ ַהּ ,וְ גַּ ם ֵצ ָדה לֹא ָﬠשו ָל ֶהם.
עורך הסדר מצביע על המרור שבקערה ואומר:

בוֹתינוּ
אוֹכלִ יםַ ,ﬠל שוּם ָמה? ַﬠל שוּם ֶש ֵמּ ְררוּ ַה ִמּ ְצ ִרים ֶאת ַחיֵּי ֲא ֵ
ָמרוֹר זֶ ה ֶש ָאנוּ ְ
יֵּיהם ַבּ ֲﬠב ָֹדה ָק ָשהְ ,בּח ֶֹמר ִוּב ְל ֵבנִ ים ְוּב ָכל ֲﬠב ָֹדה
ְבּ ִמ ְצ ַריִםֶ ,שנֶּ ֱא ַמר :וַ ָיְמ ֲררוּ ֶאת ַח ֶ
ַבּ ָשּ ֶדה ֶאת ָכּל ֲﬠב ָֹד ָתם ֲא ֶשר ָﬠ ְבדוּ ָב ֶהם ְבּ ָפ ֶרְך.
ְבּ ָכל דּוֹר וָ דוֹר ַחיָּב ָא ָדם ִל ְראוֹת ֶאת ַﬠ ְצמוֹ ְכּ ִאלּוּ הוּא יָ ָצא ִמ ִמּ ְצ ַריִםֶ ,שנֶּ ֱא ַמר :וְ ִהגַּ ְד ָתּ
בוֹתינוּ
אתי ִמ ִמּ ְצ ָריִם .לֹא ֶאת ֲא ֵ
ְל ִבנְ ָך ַבּיוֹם ַההוּא ֵלאמֹרַ ,בּ ֲﬠבוּר זֶ ה ָﬠ ָשה יְיָ ִלי ְבּ ֵצ ִ
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הוֹציא
אוֹתנוּ ִ
אוֹתנוּ גָּ ַאל ִﬠ ָמּ ֶהםֶ ,שנֶּ ֱא ַמר :וְ ָ
ִבּלְ ָבד גָּ ַאל ַה ָקּדוֹש ָבּרוְּך הוּאֶ ,אלָּ א ַאף ָ
ִמ ָשםְ ,ל ַמ ַﬠן ָה ִביא א ָֹתנוּ ,לָ ֶתת ָלנוּ ֶאת ָה ָא ֶרץ ֲא ֶשר נִ ְש ַבּע ַל ֲאב ֵֹתנוּ.
עורך הסדר מכסה את המצות ,המסובים מגביהים את כוסות היין עד שמגיעים למילה "הללויה".

רוֹמם ,לְ ַה ֵדּרְ ,ל ָב ֵרְך ,לְ ַﬠלֵּ ה
ְל ִפ ָיכְך ֲאנַ ְחנוּ ַח ִיָּבים ְלהוֹדוֹת ,לְ ַהלֵּ ל ,לְ ַש ֵבּ ַח ,לְ ָפ ֵארְ ,ל ֵ
הוֹצ ָיאנוּ ֵמ ַﬠ ְבדוּת ְל ֵחרוּת
בוֹתינוּ וְ לָ נוּ ֶאת ָכּל ַהנִ ִסּים ָה ֵאלוִּ :
וּלְ ַקלֵּ ס ְל ִמי ֶש ָﬠשה לַ ֲא ֵ
ֹאמר
ִמיָּגוֹן לְ ִש ְמ ָחהֵ ,וּמ ֵא ֶבל ְליוֹם טוֹבֵ ,וּמ ֲא ֵפלָ ה לְ אוֹר גָּ דוֹלִ ,וּמ ִשּ ְﬠבּוּד לִ גְ ֻאלָּ ה .וְ נ ַ
ְל ָפנָ יו ִש ָירה ֲח ָד ָשהַ :ה ְללוּיָהּ.
מניחים את הכוס חזרה ולא שותים אותה עדיין.

ַהלְ לוּ יָהּ ַה ְללוּ ַﬠ ְב ֵדי יְהוָ ה ַהלְ לוּ ֶאת ֵשם יְהוָ הִ .יְהי ֵשם יְהוָ ה ְמב ָֹרְך ֵמ ַﬠ ָתּה וְ ַﬠד
ָ
עוֹלםִ .מ ִמּזְ ַרח ֶש ֶמש ַﬠד ְמבוֹאוֹ ְמ ֻה ָלּל ֵשם יְהוָ הָ .רם ַﬠל ָכּל גּוֹיִם יְהוָ ה ַﬠל ַה ָשּ ַמיִם
ֹלהינוּ ַה ַמּגְ ִבּ ִיהי ָל ָש ֶבתַ .ה ַמּ ְש ִפּילִ י לִ ְראוֹת ַבּ ָשּ ַמיִם ָוּב ָא ֶרץ.
ְכּבוֹדוִֹ .מי ַכּיהוָ ה ֱא ֵ
מוֹש ִיבי
הוֹש ִיבי ִﬠם נְ ִד ִיבים ִﬠם נְ ִד ֵיבי ַﬠמּוִֹ .
ְמ ִק ִימי ֵמ ָﬠ ָפר ָדּל ֵמ ַא ְשפֹּת ִיָרים ֶא ְביוֹןְ .ל ִ
ֲﬠ ֶק ֶרת ַה ַבּיִת ֵאם ַה ָבּנִ ים ְש ֵמ ָחה ַה ְללוּ יָהּ.
יִשר ֵאל
יְהוּדה לְ ָק ְדשוֹ ָ
ֹלﬠזָ .ה ָיְתה ָ
יִש ָר ֵאל ִמ ִמּ ְצ ָריִם ֵבּית ֲיַﬠקֹב ֵמ ַﬠם ֵ
ְבּ ֵצאת ְ
לוֹתיוַ .היָּם ָר ָאה וַ יָּ נֹס ַה ְיַּר ֵדּן יִ סֹּב לְ ָאחוֹרֶ .ה ָה ִרים ָר ְקדוּ ְכ ֵאילִ ים גְּ ָבעוֹת ִכּ ְבנֵ י
ַמ ְמ ְש ָ
צֹאןַ .מה לְּ ָך ַהיָּם ִכּי ָתנוּס ַה ְיַּר ֵדּן ִתּסֹּב ְל ָאחוֹרֶ .ה ָה ִרים ִתּ ְר ְקדוּ ְכ ֵאילִ ים גְּ ָבעוֹת ִכּ ְבנֵ י
לוֹהּ ֲיַﬠקֹבַ .הה ְֹפ ִכי ַהצּוּר ֲאגַ ם ָמיִם ַח ָלּ ִמיש
חוּלי ָא ֶרץ ִמ ִלּ ְפנֵ י ֱא ַ
צֹאןִ .מלִּ ְפנֵ י ָאדוֹן ִ
ְל ַמ ְﬠיְנוֹ ָמיִם
שוב מגביהים את כוסות היין עד המילים "גאל ישראל".

בוֹתינוּ ִמ ִמּ ְצ ַריִם,
עוֹלםֲ ,א ֶשר גְּ ָאלָ נוּ וְ גָ ַאל ֶאת ֲא ֵ
ֹלהינוּ ֶמלֶ ְך ָה ָ
ָבּרוְּך ַא ָתּה יְיָ ֱא ֵ
בוֹתינוּ יַגִּ ֵיﬠנוּ
אֹלהי ֲא ֵ
ֹלהינוּ וֵ ֵ
וְ ִהגִּ ָיﬠנוּ לַ לַּ ָיְלה ַהזֶּ ה לֶ ֱא ָכל בּוֹ ַמ ָצּה ָוּמרוֹרֵ .כּן יְיָ ֱא ֵ
אתנוּ לְ ָשלוֹםְ ,ש ֵמ ִחים ְבּ ִבנְ יַן ִﬠ ֶירָך וְ ָש ִשים
מוֹﬠ ִדים וְ לִ ְרגָ לִ ים ֲא ֵח ִרים ַה ָבּ ִאים ִל ְק ָר ֵ
לְ ֲ
בוֹד ֶתָך .וְ נ ַ
ַבּ ֲﬠ ָ
דּמם ַﬠל ִקיר ִמ ַזְבּ ֲחָך
ֹאכל ָשם ִמן ַה ָזְּב ִחים ִוּמן ַה ְפּ ָס ִחים ֲא ֶשר יַגִּ ַיﬠ ָ
גָּאל ְיִש ָר ֵאל.
וְנוֹדה לְ ָך ִשיר ָח ָדש ַﬠל ֻגְּאלָּ ֵתנוּ ַוְﬠל ְפּדוּת ְנַפ ֵשנוָּ .בּרוְּך ַא ָתּה יְיָ ַ
לְ ָרצוֹןֶ ,
מברכים:

בּוֹרא ְפּ ִרי ַהגָּ ֶפן.
עוֹלם ֵ
ֹלהינוּ ֶמלֶ ְך ָה ָ
ָבּרוְּך ַא ָתּה יְיָ ֱא ֵ
ושותים כוס שניה בהסבה.
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ַר ַחץ
ניגש ליטול ידיים ומברך:

ֹלהינוּ ֶמלֶ ְך ָהעוֹלָ םֲ ,א ֶשר ִק ְדּ ָשנוּ ְבּ ִמ ְצ ָוֹתיו וְ ִצוָּ נוּ ַﬠל נְ ִטילַ ת ָיָדיִם.
ָבּרוְּך ַא ָתּה יְיָ ֱא ֵ

מוֹציאַ ,מ ָצּה
ִ
ניקח את שלושת המצות  -את שתי המצות השלמות וביניהן החצויה -נגביה אותן ונברך:

מּוֹציא ֶל ֶחם ִמן ָה ָא ֶרץ.
ֹלהינוּ ֶמלֶ ְך ָהעוֹלָ ם ַה ִ
ָבּרוְּך ַא ָתּה יְיָ ֱא ֵ
ֹלהינוּ ֶמלֶ ְך ָהעוֹלָ םֲ ,אשר ִק ְדּ ָשנוּ ְבּ ִמ ְצ ָוֹתיו וְ ִצוָּ נוּ ַﬠל ֲא ִכילַ ת ַמ ָצּה.
ָבּרוְּך ַא ָתּה יְיָ ֱא ֵ
עורך הסדר בוצע לעצמו ולכל אחד מהמסובים סביב השולחן חלק מהמצה העליונה וחלק מהמצה
החצויה ,טובל אותן במלח ,והמסובים אוכלים את שני החלקים בהסבה.

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

ָמרוֹר
כל אחד מן היושבים לוקח לעצמו מה וטובל בחרוסת .מיד לאחר מכן מברכים על המרור ואוכלים בלי
להסב) .המרור מסמל את מרירות השעבוד ולכן אין לאוכלו בדרך חירות( ומברכים:

ֹלהינוּ ֶמלֶ ְך ָהעוֹלָ םֲ ,א ֶשר ִק ְדּ ָשנוּ ְבּ ִמ ְצ ָוֹתיו וְ ִצוָּ נוּ ַﬠל ֲא ִכ ַילת ָמרוֹר.
ָבּרוְּך ַא ָתּה יְיָ ֱא ֵ

מרור וחרוסת  -למרות מתיקותה הרבה ,החרוסת מסמלת את השעבוד לא
פחות מהסימנים האחרים .את המרור נוהגים לאכול יחד עם החרוסת
בכדי לסמל את ריבוי צרות השעבוד .הטבילה בחרוסת היא בכדי להפיג את
המרירות ,וכדי לזכור שאחרי השעבוד באה הגאולה ,וכן לרמוז שגם אחרי
הגלות הזאת תבוא הגאולה.
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כּוֹרְך
ֵ
כעת עורך הסדר מחלק לכולם חלק מהמצה השלישית יחד עם המרור .המצה והמרור נאכלים יחד
בהסבה אך ללא ברכה .לפני האכילה אומרים:

כּוֹרְך
זֵ ֶכר לְ ִמ ְק ָדּש ְכּ ִהלֵּ לֵ .כּן ָﬠ ָשה ִה ֵלּל ִבּזְ ַמן ֶש ֵבּית ַה ִמּ ְק ָדּש ָהיָה ַקיָּםָ :היָה ֵ
ֹאכ ֻלהוּ.
אוֹכל ְבּ ַיַחד ,לְ ַקיֵּם ַמה ֶשנֶּ ֱא ַמרַ :ﬠל ַמצּוֹת ְוּמר ִֹרים י ְ
פסח ַמ ָצּה ָוּמרוֹר וְ ֵ

עוֹרְך
ֻש ְל ָחן ֵ
בשלב זה עוברים לסעודת החג .את סעודת החג נהוג לפתוח באכילת ביצה טבולה במי מלח )הביצה
מסמלת את קרבן החגיגה שהיה מוקרב בבית המקדש(.

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

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

ִשיר ַה ַמּ ֲﬠלוֹת ְבּשוּב יְיָ ֶאת ִש ַיבת ִציּוֹן ָהיִינוּ ְכּחֹלְ ִמיםָ .אז ָיִמּלֵ א ְשחוֹק ִפּינוּ
ֹאמרוּ ַבגּוֹיִם ִהגְ ִדּיל יְיָ לַ ֲﬠשוֹת ִﬠם ֵאלֶּ הִ .הגְ ִדּיל יְיָ ַל ֲﬠשוֹת
וּלְ שוֹנֵ נוּ ִרנָּ ה ָאז י ְ
ִﬠ ָמּנוּ ָהיִינוּ ְש ֵמ ִחיםָ .
שוּבה יְיָ ֶאת ְש ִב ֵיתנוּ ַכּ ֲא ִפ ִיקים ַבּנֶּ גֶ בַ .הזּ ְֹר ִﬠים ְבּ ִד ְמ ָﬠה
ְבּ ִרנָּ ה ְיִקצֹרוָּ .הלוְֹך ֵיֵלְך ָוּבכֹה נ ֵֹשא ֶמ ֶשְך ַהזָּ ַרע בֹּא יָבוֹא ְב ִרנָּ ה נ ֵֹשא ֲאלֻ מּ ָֹתיו.

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

בּוֹתי ,נְ ָב ֵרְך!
ַר ַ
עונים לו האחרים:

עוֹלם.
ִיְהי ֵשם יְיָ ְמב ָֹרְך ֵמ ַﬠ ָתּה וְ ַﬠד ָ
המזמן אומר:

ֹלהינוּ( ֶש ָא ַכלְ נוּ ִמ ֶשּלוֹ.
בּוֹתי ,נְ ָב ֵרְך )בעשרהֱ :א ֵ
ִבּ ְרשוּת ְמ ָרנָ ן וְ ַר ָבּנָ ן וְ ַר ַ
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ועונים אחריו:

ֹלהינו( ֶש ָא ַכלְ נוּ ִמ ֶשּלוֹ ְוּבטוּבוֹ ָחיִינוּ.
)א ֵ
ָבּרוְּך ֱ
המזמן חוזר ואומר:

ֹלהינו( ֶש ָא ַכלְ נוּ ִמ ֶשּלוֹ ְוּבטוּבוֹ ָחיִינוּ.
)א ֵ
ָבּרוְּך ֱ
וניגשים לברכת המזון עצמה:

עוֹלםַ ,הזָּ ן ֶאת ָהעוֹלָ ם ֻכּלּוֹ ְבּטוּבוֹ ְבּ ֵחן ְבּ ֶח ֶסד
ֹלהינוּ ֶמ ֶלְך ָה ָ
ָבּרוְּך ַא ָתּה יְ יָ ֱא ֵ
עוֹלם ַח ְסדּוְֹ ,וּבטוּבוֹ ַהגָּ דוֹל ָתּ ִמיד לֹא
ל-בּ ָשר ִכּי לְ ָ
ְוּב ַר ֲח ִמים ,הוּא נ ֵֹתן ֶל ֶחם ְל ָכ ָ
ָח ַסר ָלנוּ וְ ַאל ְיֶח ַסר לָ נוּ ָמזוֹן לְ עוֹלָ ם וָ ֶﬠדַ ,בּ ֲﬠבוּר ְשמוֹ ַהגָּ דוֹלִ ,כּי הוּא ֵאל זָ ן
יּוֹתיו ֲא ֶשר ָבּ ָרא ָבּרוְּך ַא ָתּה יְיָ ַהזָּ ן
ל-בּ ִר ָ
ְוּמ ַפ ְרנֵ ס ַלכֹּלֵ ,וּמ ִטיב לַ כֹּל ֵוּמ ִכין ָמזוֹן ְל ָכ ְ
ֶאת ַהכֹּל.
טוֹבה ְוּר ָח ָבה,
בוֹתינוּ ֶא ֶרץ ֶח ְמ ָדּה ָ
ֹלהינוּ ַﬠל ֶש ִהנְ ַח ְל ָתּ ַל ֲא ֵ
נוֹדה לְּ ָך יְיָ ֱא ֵ
ֶ
ֹלהינוּ ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִם ְוּפ ִד ָיתנוּ ִמ ֵבּית ֲﬠ ָב ִדים ,וְ ַﬠל ְבּ ִר ְיתָך
אתנוּ יְיָ ֱא ֵ
הוֹצ ָ
וְ ַﬠל ֶש ֵ
הוֹד ְﬠ ָתּנוּ ,וְ ַﬠל ַחיִּים ֵחן
תּוֹר ְתָך ֶש ִלּ ַמּ ְד ָתּנוּ וְ ַﬠל ֻח ֶקּיָך ֶש ַ
ֶש ָח ַת ְמ ָתּ ִבּ ְב ָש ֵרנוּ וְ ַﬠל ָ
אוֹתנוּ ָתּ ִמידְ ,בּ ָכל יוֹם ְוּב ָכל
וָ ֶח ֶסד ֶשחוֹנַ נְ ָתּנוּ ,וְ ַﬠל ֲא ִכ ַילת ָמזוֹן ָש ַא ָתּה זָ ן ְוּמ ַפ ְרנֵ ס ָ
ֵﬠת ְוּב ָכל ָש ָﬠה.
אוֹתְךְ ,יִת ָבּ ַרְך ִש ְמָך ְבּ ִפי ָכּל ַחי ָתּ ִמיד
מוֹדים לָ ְך ְוּמ ָב ְר ִכים ָ
ֹלהינוּ ֲאנַ ְחנוּ ִ
וְ ַﬠל ַהכֹּל יְיָ ֱא ֵ
טּוֹבה ֲא ֶשּר
ֹלהיָך ַﬠל ָה ָא ֶרץ ַה ָ
ְלעוֹלָ ם וָ ֶﬠדַ ,כּ ָכּתוּב" :וְ ָא ַכ ְל ָתּ וְ ָש ַב ְﬠ ָתֵּ ,וּב ַר ְכ ָתּ ֶאת יְיָ ֱא ֶ
נָ ַתן ָלְך"ָ .בּרוְּך ַא ָתּה יְיַָ ,ﬠל ָה ָא ֶרץ וְ ַﬠל ַה ָמזוֹן.
בוֹדָך ,וְ ַﬠל
יְרוּשלַ יִם ִﬠ ֶירָך ,וְ ַﬠל ִציּוֹן ִמ ְש ַכּן ְכּ ֶ
יִש ָר ֵאל ַﬠ ֶמָּך ,וְ ַﬠל ָ
ֹלהינוּ ַﬠל ְ
ַר ֶחם נָ א יְיָ ֱא ֵ
ֹלהינוָּ ,א ִבינוּ,
ַמ ְלכוּת ֵבּית ָדּוִ ד ְמ ִש ֶיחָך ,וְ ַﬠל ַה ַבּיִת ַהגָ דוֹל וְ ַה ָקדוֹש ֶשנִּ ְק ָרא ִש ְמָך ָﬠ ָליוֱ .א ֵ
רוֹתינוּ .וְ נָ א
ֹלהינוּ ְמ ֵה ָרה ִמ ָכּל ָצ ֵ
ְר ֵﬠנוּ ,זוּנֵ נוַּ ,פ ְרנְ ֵסנוּ וְ ַכלְ ְכּ ֵלנוּ וְ ַה ְרוִ ֵיחנוּ ,וְ ַה ְרוַ ח לָ נוּ יְיָ ֱא ֵ
ֹלהינוּ ,לֹא לִ ֵידי ַמ ְתּנַ ת ָבּשר וָ ָדם וְ לֹא ִל ֵידי ַה ְלוָ ָא ָתםִ ,כּי ִאם לְ ְיָדָך
ַאל ַתּ ְצ ִר ֵיכנוּ יְיָ ֱא ֵ
דוֹשה וְ ָה ְר ָח ָבהֶ ,שלֹא נֵ בוֹש וְ לֹא נִ ָכּ ֵלם לְ עוֹלָ ם וָ ֶﬠד.
תוּחה ַה ְקּ ָ
ַה ְמּלֵ ָאה ַה ְפּ ָ

מוֹס ִיפין:
ְבּ ַש ָבּת ִ

ֹלהינוּ ְבּ ִמ ְצ ֶוֹתיָך ְוּב ִמ ְצוַ ת יוֹם ַה ְש ִב ִיﬠי ַה ַש ָבּת ַהגָּ דוֹל וְ ַה ָקדוֹש
ְר ֵצה וְ ַה ֲחלִ ֵיצנוּ יְיָ ֱא ֵ
נוּח בּוֹ ְבּ ַא ֲה ָבה ְכּ ִמ ְצוַ ת ְרצוֹנֶ ָך.
ַהזֶּ הִ .כּי יוֹם זֶ ה גָּ דוֹל וְ ָקדוֹש הוּא לְ ָפנֶ יָך לִ ְש ָבּת בּוֹ וְ לָ ַ
נוּח ֵתנוּ.
ֹלהינוּ ֶשלֹּא ְת ֵהא ָצ ָרה וְ יָגוֹן וַ ֲאנָ ָחה ְבּיוֹם ְמ ָ
ִוּב ְרצוֹנְ ָך ָהנִ ַיח ָלנוּ יְיָ ֱא ֵ
יְרוּש ַליִם ִﬠיר ָק ְד ֶשָך ִכּי ַא ָתּה הוּא ַבּ ַﬠל
ֹלהינוּ ְבּנֶ ָח ַמת ִציוֹן ִﬠ ֶירָך ְוּב ִבנְ יַן ָ
וְ ַה ְר ֵאנוּ יְיָ ֱא ֵ
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ַהיְ שוּעוֹת ַוּב ַﬠל ַהנֶּ ָחמוֹת.
יִשּ ַמע ,וְ ָיִפּ ֵקד וְ יִזָּ ֵכר זִ ְכרוֹנֵ נוּ
בוֹתינוֲּ ,יַﬠ ֶלה וְ יָ בֹא וְ יַגִּ ַיﬠ ,וְ ָיֵר ֶאה וְ ָיֵר ֶצה וְ ָ
אֹלהי ֲא ֵ
ֹלהינוּ וֵ ֵ
ֱא ֵ
יְרוּשלַ יִם ִﬠיר ָק ְד ֶשָך,
בוֹתינוּ ,וְ זִ ְכרוֹן ָמ ִש ַיח ֶבּן ָדּוִ ד ַﬠ ְב ֶדָּך ,וְ זִ ְכרוֹן ָ
ִוּפ ְקדוֹנֵ נוּ וְ זִ ְכרוֹן ֲא ֵ
טוֹבה ,לְ ֵחן וּלְ ֶח ֶסד ְוּל ַר ֲח ִמים ,לְ ַחיִּים
יִש ָר ֵאל ְל ָפנֶ יָך לִ ְפלֵ ָטה ,לְ ָ
וְ זִ ְכרוֹן ָכּל ַﬠ ְמָּך ֵבּית ְ
טוֹבים ְוּל ָשלוֹםְ ,בּיוֹם ַחג ַה ַמּצּוֹת ַהזֶ ה.
ִ
הוֹש ֵיﬠנוּ בוֹ לְ ַחיִּים נוסח ספרד:
טוֹבהָ ,וּפּ ְק ֵדנוּ בוֹ לִ ְב ָר ָכה ,וְ ִ
ֹלהינוּ בּוֹ ְל ָ
זָ ְכ ֵרנוּ יְיָ ֱא ֵ
הוֹש ֵיﬠנוִּ ,כּי ֵא ֶליָך ֵﬠינֵ ינוּ,
יְשוּﬠה וְ ַר ֲח ִמים חוּס וְ ָחנֵּ נוּ ,וְ ַר ֵחם ָﬠלֵ ינוּ וְ ִ
וּבּד ַבר ָ
טוֹבים; ְ
ִ
ִכּי ֵאל ֶמלֶ ְך ַחנּוּן וְ ַרחוּם ָא ָתּה.
ְוּבנֵ ה ָ
יְרוּשלָ יִם.
יְרוּשלַ יִם ִﬠיר ַהקּ ֶֹדש ִבּ ְמ ֵה ָרה ְב ֵיָמינוָּ .בּרוְּך ַא ָתּה יְיָ ,בּוֹנֵ ה ְב ַר ֲח ָמיו ָ
)בלחשָ :א ֵמן(
בּוֹר ֵאנוּ ,גּ ֲֹאלֵ נוּ,
עוֹלםָ ,ה ֵאל ָא ִבינוַּ ,מ ְל ֵכּנוַּ ,א ִד ֵירנוְּ ,
ֹלהינוּ ֶמ ֶלְך ָה ָ
ָבּרוְּך ַא ָתּה יְיֱָ ,א ֵ
יִש ָר ַאלַ ,ה ֶמּ ֶלְך ַהטּוֹב וְ ַה ֵמּ ִטיב לַ כֹּלֶ ,ש ְבּ ָכל
רוֹﬠה ְ
רוֹﬠנוּ ֵ
דוֹשנוּ ְקדוֹש ֲיַﬠקֹבֵ ,
יוֹצ ֵרנוְּ ,ק ֵ
ְ
גוֹמלֵ נוּ הוּא יִגְ ְמלֵ נוּ
יֵיטיב לָ נוּ .הוּא גְ ָמ ָלנוּ הוּא ְ
יוֹם וָ יוֹם הוּא ֵה ִטיב ,הוּא ֵמ ִטיב ,הוּא ִ
ישוּﬠה נֶ ָח ָמה ַפּ ְרנָ ָסה
ָל ַﬠדְ ,ל ֵחן וּלְ ֶח ֶסד ְוּל ַר ֲח ִמים וּלְ ֶרוַ ח ַה ָצּלָ ה וְ ַה ְצלָ ָחהְ ,בּ ָר ָכה וִ ָ
וְ ַכ ְל ָכּ ָלה ,וְ ַר ֲח ִמים וְ ַחיִּים וְ ָשלוֹם וְ ָכל טוֹב; ִוּמ ָכּל טוּב לְ עוֹלָ ם ַﬠל ַיְח ְסּ ֵרנוּ.
עוֹלם וָ ֶﬠד.
ָה ַר ֲח ָמן הוּא ְיִמלוְֹך ָﬠ ֵלינוּ לְ ָ
ָה ַר ֲח ָמן הוּא ְיִת ָבּ ַרְך ַבּ ָשּ ַמיִם ָוּב ָא ֶרץ.
דּוֹרים ,וְ ְיִת ָפּ ַאר ָבּנוּ לָ ַﬠד וּלְ נֵ ַצח נְ ָצ ִחים ,וְ ְיִת ַה ַדּר ָבּנוּ ָל ַﬠד
יִש ַתּ ַבּח לְ דוֹר ִ
ָה ַר ֲח ָמן הוּא ְ
עוֹל ִמים.
עוֹל ֵמי ָ
וּלְ ְ
ָה ַר ֲח ָמן הוּא ַיְפ ְרנְ ֵסנוּ ְבּ ָכבוֹד.
קוֹמ ִמיוּת ְל ַא ְר ֵצנוּ.
יוֹל ֵיכנוּ ְ
ארנוּ ,וְ הוּא ִ
יִשבּוֹר ֻﬠלֵּ נוּ ֵמ ַﬠל ַצּוָּ ֵ
ָה ַר ֲח ָמן הוּא ְ
יִשלַ ח ָלנוּ ְבּ ָר ָכה ְמ ֻר ָבּה ַבּ ַבּיִת ַהזֶּ ה ,וְ ַﬠל ֻשלְ ָחן זֶ ה ֶש ָא ַכלְ נוּ ָﬠ ָליו.
ָה ַר ֲח ָמן הוּא ְ
יִשלַ ח לָ נוּ ֶאת ֵאלִ יָּהוּ ַהנָּ ִביא זָ כוּר לַ טּוֹב ,וִ ַיב ֵשּר לָ נוּ ְבּשוֹרוֹת טוֹבוֹת
ָה ַר ֲח ָמן הוּא ְ
יְ שוּעוֹת וְ נֶ ָחמוֹת.
מוֹר ִתי( ַבּ ֲﬠלַ ת ַה ַבּיִת
)א ִמּי ָ
מוֹרי( ַבּ ַﬠל ַה ַבּיִת ַהזֶּ ה ,וְ ֶאת ִ
)א ִבי ִ
ָה ַר ֲח ָמן הוּא ָיְב ֵרְך ֶאת ָ
אוֹתנוּ וְ ֶאת ָכּל ֲאשר לָ נוְּ ,כּמוֹ
אוֹתם וְ ֶאת ֵבּ ָיתם וְ ֶאת זַ ְר ָﬠם וְ ֶאת ָכּל ֲאשר לָ ֶהםָ ,
ַהזֶּ הָ ,
אוֹתנוּ ֻכּלָּ נוּ
ֹל""-מכֹּל""-כֹּל" – ֵכּן ָיְב ֵרְך ָ
ִ
"בּכּ
בוֹתינוּ ַא ְב ָר ָהם יִ ְצ ָחק וְ ֲיַﬠקֹב ַ
ֶשנִּ ְת ָבּ ְרכוּ ֲא ֵ
"א ֵמן".
ֹאמרָ :
ַיַחד ִבּ ְב ָר ָכה ְש ֵל ָמה .וְ נ ַ
ַבּ ָמרוֹם יְלַ ְמּדוּ ֲﬠלֵ ֶיהם וְ ָﬠלֵ ינוּ זְ כוּת ֶש ְתּ ֵהא לְ ִמ ְש ֶמ ֶרת ָשלוֹם .וְ נִ ָשא ְב ָר ָכה ֵמ ֵאת יְיָ,
יִש ֵﬠנוּ ,וְ נִ ְמ ָצא ֵחן וְ ֵש ֶכל טוֹב ְבּ ֵﬠינֵ י ֱא ִ
אֹלהי ְ
ְוּצ ָד ָקה ֵמ ֵ
ֹלהים וְ ָא ָדם.
נוּחה ְל ַחיֵּי ָהעוֹלָ ִמים.
בשבתַ :ה ָר ֲח ָמן הוּא יַנְ ִח ֵילנוּ יוֹם ֶש ֻכּלוֹ ַש ָבּת ְוּמ ָ
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יוֹש ִבים
ַה ָר ֲח ָמן הוּא יַנְ ִחילֵ נוּ יוֹם ֶש ֻכּלוֹ טוֹב ,יוֹם ֶש ֻכּלּוֹ ָארוְֹך ,יוֹם ֶש ַצּ ִדּ ִיקים ְ
אש ֶיהם וְ נֶ ֱהנִ ין ִמזִּ יו ַה ְשּ ִכינָ ה ,וִ ִיהי ֶח ְל ֵקנוּ ִﬠ ָמּ ֶהם.
רוֹת ֶיהם ְבּ ָר ֵ
וְ ַﬠ ְט ֵ
עוֹלם ַה ָבּא.
ָה ַר ֲח ָמן הוּא יְזַ ֵכּנוּ ִלימוֹת ַה ָמּ ִש ַיח וּלְ ַחיֵּי ָה ָ
ִמגְ דּוֹל יְ שוּעוֹת ַמלְ כּוֹ ,וְ ע ֶֹשה ֶח ֶסד ִל ְמ ִשיחוְֹ ,ל ָדוִ ד וּלְ זַ ְרעוֹ ַﬠד עוֹלָ ם .ע ֶֹשה ָשלוֹם
"א ֵמן".
יִשר ַאל .וְ ִא ְמרוָּ :
רוֹמיו ,הוּא ֲיַﬠ ֶשה ָשלוֹם ָﬠלֵ ינוּ וְ ַﬠל ָכּל ָ
ִבּ ְמ ָ
יְראוּ ֶאת יְיָ ְקד ָֹשיוִ ,כּי ֵאין ַמ ְחסוֹר ִל ֵיר ָאיוְ .כּ ִפ ִירים ָרשוּ וְ ָר ֵﬠבוּ ,וְ ד ְֹר ֵשי יְיָ לֹא ְיַח ְסרוּ ָכל
פּוֹת ַח ֶאת ֶיָדָךַ ,וּמ ְש ִבּ ַיﬠ לְ ָכל ַחי ָרצוֹןָ .בּרוְּך
עוֹלם ַח ְסדּוֵֹ .
טוֹב .הוֹדוּ ַליְיָ ִכּי טוֹבִ ,כּי לְ ָ
יִיתי גַ ם זָ ַקנְ ִתּי ,וְ לֹא ָר ִא ִיתי ַצ ִדיק נֶ ֱﬠזָב,
ַהגֶּ ֶבר ֲא ֶשר ְיִב ַטח ַבּיְיָ ,וְ ָהיָה יְיָ ִמ ְב ַטחוֹ .נַ ַﬠר ָה ִ
וְ זַ ְרעוֹ ְמ ַב ֶקּש לָ ֶחם .יְיָ עֹז לְ ַﬠמוֹ ֵיִתּן ,יְיָ ָיְב ֵרְך ֶאת ַﬠמוֹ ַב ָשלוֹם.
ניגש לשתיית כוס שלישית )אותה מזגנו קודם ברכת המזון( ומקדימים לה את המילים הללו:

יְשוּﬠהֶ ,ש ָא ַמר ַה ָקּדוֹש
שורת ַה ָ
ישי ֶשהוּא ְכּנֶ גֶ ד ְבּ ַ
מוּכן ְוּמזֻ ָמּן ְל ַקיֵם ִמ ְצוַ ת כּוֹס ְשלִ ִ
ִהנְ נִ י ָ
דוֹלים.
רוֹﬠ נְ טוּיָה ִוּב ְש ָפ ִטים גְ ִ
יִש ָר ֵאל וְ גָ ַא ְל ִתּי ֶא ְת ֶכם ִבּזְ ַ
ָבּרוְּך הוּא לְ ְ
מברכים ושותים והסבה:

בּוֹרא ְפּ ִרי ַהגָ ֶפן.
עוֹלם ֵ
ֹלהינוּ ֶמלֶ ְך ָה ָ
ָבּרוְּך ַא ָתּה יְיָ ֱא ֵ
כעת מוזגים את כוסו של אליהו הנביא .פותחים את דלת הבית ואומרים:

ְשפְֹך ֲח ָמ ְתָך ֶאל ַהגּוֹיִם ֲא ֶשר לֹא ָיְדעוָּך וְ ַﬠל ַמ ְמלָ כוֹת ֲא ֶשר ְבּ ִש ְמָך לֹא ָק ָראוִּ .כּי
יַשיגֵ ם.
ָא ַכל ֶאת ֲיַﬠקֹב וְ ֶאת נָ וֵ הוּ ֵה ַשמּוְּ .שפְֹך ֲﬠלֵ ֶיהם זַ ְﬠ ֶמָך וַ ֲחרוֹן ַא ְפָּך ִ
ִתּ ְרדֹּף ְבּ ַאף וְ ַת ְש ִמ ֵידם ִמ ַתּ ַחת ְש ֵמי יְיָ.
סוגרים את הדלת.
כוסו של אליהו  -במרכז שולחן הסדר מונחת כוס גדולה המכונה "כוסו של אליהו" .אליהו הוא אחד מנביאי
ישראל שנאמר עליו כי הוא ממבשרי הגאולה" :הנני שולח לכם אליה הנביא לפני בו יום ה' הגדול והנורא" )מלאכי
ג'( .כוסו של אליהו מסמלת את הציפייה לישועה ואת הביטחון כי בוא תבוא .פתיחת הדלת לאליהו היא אומנם
לא יותר מסמל ,אולם הכוס במרכז השולחן והתקווה שהיא נושאת בחובה מתחברת עם משאלות הלב והבקשות
הפרטיות של כל אדם .במהלך השנים נקשרו בדמותו של אליהו אין ספור אגדות וסיפורים; חלקם הגדול קשור
באחד הכינויים שלו" :מלאך הברית" )מלאך הנוהג להגיע לכל ברית מילה של כל ילד( .האגדה טוענת כי אליהו
פושט ולובש דמויות כל הזמן ולכן אי אפשר לזהות אותו .עם זאת ישנן שתי דמויות עיקריות המאפיינות את
דמותו של אליהו הנביא בסיפורים .האחת היא של אדם פשוט ,זקן וכפוף והשנייה היא של אדם נשוא פנים בעל
זקן מידות בצבע לבן .ישנם לא מעט שירים על אליהו הנביא .אחד המפורסמים שבהם נכתב בידי יורם טהרלב
ומושר בפי רבקה זהר:
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ברחובנו הצר
גר נגר אחד מוזר
הוא יושב בצריפו
ולא עושה דבר.

ברחובנו הצר
גר סנדלר אחד מוזר
הוא יושב בצריפו
ולא עושה דבר.

בירושלים ישנו
איש לגמרי לא צעיר,
שבנה הרבה בתים
בכל פינות העיר.

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

מדפיו הריקים
מכוסים באבק
כבר שנתיים מונח
המרצע בשק.

הוא מכיר כל סמטה,
כל רחוב ושכונה,
הוא בונה את העיר
כבר שבעים שנה.

והוא חלום אחד נושא עוד בלבבו
לבנות כסא לאליהו שיבוא,
על כפיו אותו יביא,
לאליהו הנביא.

והוא חולם כי נעליים הוא תופר,
בן על הרים ינוו רגלי המבשר.
על כפיו אותן יביא,
לאליהו הנביא.

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.

והוא יושב ומחכה לו
כבר שנים חולם הוא שיזכה לו,
על סודו שומר ומחכה לו
מתי כבר יגיע היום.

והוא יושב ומחכה לו
כבר שנים חולם הוא שיזכה לו,
על סודו שומר ומחכה לו
מתי כבר יגיע היום.

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

ַהלֵּ ל
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(:

ֹאמרוּ ַהגּוֹיִם ַאיֵּה
לֹא ָלנוּ יְיָ לֹא לָ נוִּ ,כּי ְל ִש ְמָך ֵתּן ָכּבוֹדַ ,ﬠל ַח ְס ְדָּךַ ,ﬠל ֲא ִמ ֶתָּך .לָ ָמּה י ְ
אֹלהינוּ ַב ָשּ ָמיִם ,כֹּל ֲא ֶשר ָח ֵפץ ָﬠ ָשהֲ .ﬠ ַצ ֵבּ ֶיהם ֶכּ ֶסף וְ זָ ָהב ַמ ֲﬠ ֵשה ֵיְדי
ֹלה ֶיהם ,וֵ ֵ
נָ א ֱא ֵ
יִש ָמעוַּ ,אף לָ ֶהם
ָא ָדםֶ .פּה לָ ֶהם וְ לֹא ַיְד ֵבּרוֵּ ,ﬠינַ יִם ָל ֶהם וְ לֹא ְיִראוָּ .אזְ נַ יִם לָ ֶהם וְ לֹא ְ
מוֹהם ְיִהיוּ
וְ לֹא ִיְריחוּןֵ .יְד ֶיהם וְ לֹא ִיְמישוּןַ ,רגְ ֵל ֶיהם וְ לֹא ַיְהלֵּ כוּ ,לֹא ְיֶהגּוּ ִבּגְ רוֹנָ םְ .כּ ֶ
יִש ָר ֵאל ְבּ ַטח ַבּיְיֶָ ,ﬠזְ ָרם ָוּמגִ נָּ ם הוּאֵ .בּית ַא ֲהרֹן ִבּ ְטחוּ
ע ֵֹש ֶיהם ,כֹּל ֲא ֶשר בּ ֵֹט ַח ָבּ ֶהםְ .
ַבּיְיֶָ ,ﬠזְ ָרם ָוּמגִ נָּ ם הוּאְ .יִר ֵאי יְיָ ִבּ ְטחוּ ַבּיְיֶָ ,ﬠזְ ָרם ָוּמגִ נָּ ם הוּא.
יִש ָר ֵאלָ ,יְב ֵרְך ֶאת ֵבּית ַא ֲהרֹןָ .יְב ֵרְך ְיִר ֵאי יְיַָ ,ה ְקּ ַטנִ ים
יְיָ זְ ָכ ָרנוּ ָיְב ֵרְךָ ,יְב ֵרְך ֶאת ֵבּית ְ
רוּכים ַא ֶתּם לַ יְיָ ,ע ֵֹשה ָש ַמיִם וָ ָא ֶרץ.
ִﬠם ַהגְּ דֹלִ ים .י ֵֹסף יְיָ ֲﬠ ֵל ֶיכםֲ ,ﬠ ֵל ֶיכם וְ ַﬠל ְבּנֵ ֶיכםְ .בּ ִ
דוּמה.
ַה ָשּ ַמיִם ָש ַמיִם לַ יְיָ וְ ָה ָא ֶרץ נָ ַתן לִ ְבנֵ י ָא ָדם .לֹא ַה ֵמּ ִתים ַיְהלְ לוּ יָהּ וְ לֹא ָכּל י ְֹר ֵדי ָ
עוֹלםַ .הלְ לוּיָהּ:
וַ ֲאנַ ְחנוּ נְ ָב ֵרְך יָהּ ֵמ ַﬠ ָתּה וְ ַﬠד ָ
יִש ַמע יְיָ ֶאת קוֹלִ יַ ,תּ ֲחנוּנָ יִ .כּי ִה ָטּה ָאזְ נוֹ ִלי ְוּב ַיָמי ֶא ְק ָראֲ .א ָפפוּנִ י ֶח ְבלֵ י ָמוֶ ת
ָא ַה ְב ִתּי ִכּי ְ
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ְוּמ ָצ ֵרי ְשאוֹל ְמ ָצאוּנִ יָ ,צ ָרה וְ יָגוֹן ֶא ְמ ָצאְ .וּב ֵשם יְיָ ֶא ְק ָראָ ,אנָּ א יְיָ ַמלְּ ָטה נַ ְפ ִשיַ .חנוּן
יְיָ וְ ַצ ִדיק ,וֵ ֵ
נוּח ִיְכי,
שוּבי נַ ְפ ִשי לִ ְמ ָ
יְהוֹש ַיﬠִ .
לּוֹתי וְ לִ י ִ
אֹלהינוּ ְמ ַר ֵחם .ש ֵֹמר ְפּ ָתאיִם יְיַָ ,ד ִ
ִכּי יְיָ גָּ ַמל ָﬠ ָל ִיְכיִ .כּי ִח ַלּ ְצ ָתּ נַ ְפ ִשי ִמ ָמּוֶ תֶ ,את ֵﬠינִ י ִמן ִדּ ְמ ָﬠהֶ ,את ַרגְ לִ י ִמ ֶדּ ִחי.
ֶא ְת ַה ֵלְּך ִל ְפנֵ י יְיָ ְבּ ַא ְרצוֹת ַה ַחיִּיםֶ .ה ֱא ַמנְ ִתּי ִכּי ֲא ַד ֵבּרֲ ,אנִ י ָﬠנִ ִיתי ְמאֹדֲ .אנִ י ָא ַמ ְר ִתּי
מוּלוֹהי ָﬠ ָלי .כּוֹס יְשוּעוֹת ֶא ָשּא ְוּב ֵשם יְיָ
ִ
ְב ָח ְפזִ יָ ,כּל ָה ָא ָדם כֹּזֵבָ .מה ָא ִשיב ַליְיָ ָכּל ַתּגְ
ֶא ְק ָרא .נְ ָד ַרי לַ יְיָ ֲא ַשלֵּ ם נֶ גְ ָדה נָּ א ְל ָכל ַﬠמּוָֹ .יָקר ְבּ ֵﬠינֵ י יְיָ ַה ָמּוְ ָתה לַ ֲח ִס ָידיוָ .אנָּ א יְיָ ִכּי
תּוֹדה ְוּב ֵשם יְיָ ֶא ְק ָרא.
מוֹס ָרי .לְ ָך ֶא ַזְבּח ַזֶבח ָ
ֲאנִ י ַﬠ ְב ֶדָּךֲ ,אנִ י ַﬠ ְב ְדָּך ֶבּן ֲא ָמ ֶתָךִ ,פּ ַתּ ְח ָתּ ְל ֵ
יְרוּש ָליִםַ ,הלְ לוּיָהּ:
תוֹכ ִכי ָ
נְ ָד ַרי ַליְיָ ֲא ַשלֵ ם נֶ גְ ָדה נָ א ְל ָכל ַﬠמוְֹ .בּ ַח ְצרוֹת ֵבּית יְיְָ ,בּ ֵ
עוֹלםַ ,הלְ לוּיָהּ:
הללוּ ֶאת יְיָ ָכּל גּוֹיִםַ ,ש ְבּחוּהוּ ָכּל ָה ֻא ִמּיםִ .כּי גָ ַבר ָﬠלֵ ינוּ ַח ְסדּוֹ ,וֶ ֱא ֶמת יְיָ לְ ָ
ְ

הוֹדוּ לַ יְיָ ִכּי טוֹב
ֹאמר נָ א ְיִש ָר ֵאל
י ַ
ֹאמרוּ נָ א ֵבית ַא ֲהרֹן
י ְ
ֹאמרוּ נָ א ְיִר ֵאי יְיָ
ְ

ִכּי לְ עוֹלָ ם ַח ְסדּוֹ.
ִכּי לְ עוֹלָ ם ַח ְסדּוֹ.
ִכּי לְ עוֹלָ ם ַח ְסדּוֹ.
ִכּי לְ עוֹלָ ם ַח ְסדּוֹ.

אתי יָהָּ ,ﬠנָ נִ י ַבּ ֶמּ ְר ָחב יָהּ .יְיָ ִלי לֹא ִא ָיראַ ,מה ֲיַּﬠ ֶשה לִ י ָא ָדם .יְיָ ִלי
ִמן ַה ֵמּ ַצר ָק ָר ִ
ְבּעֹזְ ָרי וַ ֲאנִ י ֶא ְר ֶאה ְבּשנְ ָאי .טוֹב לַ ֲחסוֹת ַבּיְיָ ִמ ְבּט ַֹח ָבּ ָא ָדם .טוֹב לַ ֲחסוֹת ַבּיְיָ ִמ ְבּט ַֹח
ִבּנְ ִד ִיביםָ .כּל גּוֹיִם ְס ָבבוּנִ יְ ,בּ ֵשם יְיָ ִכּי ֲא ִמילַ םַ .סבּוּנִ י גַ ם ְס ָבבוּנִ יְ ,בּ ֵשם יְיָ ִכּי ֲא ִמילַ ם.
קוֹציםְ ,בּ ֵשם יְיָ ִכּי ֲא ִמילַ םָ .דּחֹה ְדּ ִח ַיתנִ י לִ נְ פֹּל ,וַ יְיָ
ַסבּוּנִ י ִכ ְדּב ִֹרים ,דּ ֲֹﬠכוּ ְכּ ֵאש ִ
ישוּﬠה ְבּ ָא ֳה ֵלי ַצ ִדּ ִיקיםִ ,יְמין יְיָ ע ֵָֹשה
ישוּﬠה .קוֹל ִרנָּ ה וִ ָ
ֲﬠזָ ָרנִ יָ .ﬠזִּ י וְ זִ ְמ ָרת יָהּ וַ ִיְהי לִ י לִ ָ
ָחיִלִ .יְמין יְיָ ֵ
רוֹמ ָמהִ ,יְמין יְיָ ע ֵָֹשה ָחיִל .לֹא ָאמוּת ִכּי ֶא ְחיֶה ,וַ ֲא ַס ֵפּר ַמ ֲﬠ ֵשי יָהּ .יַ סֹּר
אוֹדה יָהּ .זֶ ה ַה ַשּ ַﬠר
ְיִסּ ַרנִ י יָּהּ ,וְ ַל ָמּוֶ ת לֹא נְ ָתנָ נִ יִ .פּ ְתחוּ ִלי ַש ֲﬠ ֵרי ֶצ ֶדקָ ,אבֹא ָבםֶ ,
אוֹדָך ִכּי ֲﬠנִ ָיתנִ י וַ ְתּ ִהי לִ י
ישוּﬠהְ .
אוֹדָך ִכּי ֲﬠנִ ָיתנִ י וַ ְתּ ִהי ִלי לִ ָ
ַליְיַָ ,צ ִדּ ִיקים יָ בֹאוּ בוְֹ .
לִ ָ
ישוּﬠהֶ .א ֶבן ָמ ֲאסוּ ַהבּוֹנִ ים ָה ָיְתה לְ רֹאש ִפּנָּ הֶ .א ֶבן ָמ ֲאסוּ ַהבּוֹנִ ים ָה ָיְתה לְ רֹאש ִפּנָּ ה.
ֵמ ֵאת יְיָ ָה ָיְתה זֹּאת ִהיא נִ ְפ ָלאת ְבּ ֵﬠינֵ ינוֵּ .מ ֵאת יְיָ ָה ָיְתה זֹּאת ִהיא נִ ְפ ָלאת ְבּ ֵﬠינֵ ינוּ.
הוֹש ָיﬠה נָּ א.
ָאנָּ א יְיִָ ,
הוֹש ָיﬠה נָּ א.
ָאנָּ א יְיִָ ,
ָאנָּ א יְיַָ ,ה ְצלִ ָיחה נָ א.
ָאנָּ א יְיַָ ,ה ְצ ִל ָיחה נָ א.
נוּכם ִמ ֵבּית יְיֵָ .אל יְיָ
נוּכם ִמ ֵבּית יְיָָ .בּרוְּך ַה ָבּא ְבּ ֵשם יְיֵָ ,בּ ַר ְכ ֶ
ָבּרוְּך ַה ָבּא ְבּ ֵשם יְיֵָ ,בּ ַר ְכ ֶ
וַ ֶיָּאר ָלנוִּ .א ְסרוּ ַחג ַבּ ֲﬠב ִֹתים ַﬠד ַק ְרנוֹת ַה ִמּ ֵזְבּ ַחֵ .אל יְיָ וַ ֶיָּאר ָלנוִּ .א ְסרוּ ַחג ַבּ ֲﬠב ִֹתים
ֹלהי
אוֹדךָּ ֱ ,א ַ
רוֹמ ֶמךָּ ֵ .אלִ י ַא ָתּה וְ ֶ
ֹלהי ֲא ְ
אוֹדךָּ ֱ ,א ַ
ַﬠד ַק ְרנוֹת ַה ִמּ ֵזְבּ ַחֵ .אלִ י ַא ָתּה וְ ֶ
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עוֹלם ַח ְסדּוֹ .הוֹדוּ ַליְיָ ִכּי טוֹבִ ,כּי ְלעוֹלָ ם ַח ְסדּוֹ.
רוֹמ ֶמךָּ  .הוֹדוּ לַ יְיָ ִכּי טוֹבִ ,כּי לְ ָ
ֲא ְ
יִש ָר ֵאל
עוֹשי ְרצוֹנֶ ָך ,וְ ָכל ַﬠ ְמָך ֵבּית ְ
ֹלהינוּ ָכּל ַמ ֲﬠ ֶשיָך ,וַ ֲח ִס ֶידיָך ַצ ִדּ ִיקים ֵ
ַיְהלְ לוָּך יי ֱא ֵ
ירוֹממוּ וְ ֲיַﬠ ִריצוּ ,וְ ְיַק ִדּישוּ וְ ְיַמלִ יכוּ ֶאת ִש ְמָך,
יש ְבּחוּ וִ ָיפ ֲארוּ ,וִ ְ
ְבּ ִרנָ ה יוֹדוּ וִ ָיב ְרכוּ ,וִ ַ
עוֹלם ַא ָתּה ֵאל.
עוֹלם וְ ַﬠד ָ
ַמ ְל ֵכּנוִּ .כּי לְ ָך טוֹב לְ הוֹדוֹת וּלְ ִש ְמָך נָ ֱאה לְ זַ ֵמרִ ,כּי ֵמ ָ
הוֹדוּ לַ ֲאדֹנֵ י ָה ֲאדֹנִ ים -
ְלע ֵֹשה נִ ְפ ָלאוֹת גְ דֹלוֹת לְ ַבדּוֹ -
ְלע ֵֹשה ַה ָשּ ַמיִם ִבּ ְתבוּנָ ה -
רוֹקע ָה ָא ֶרץ ַﬠל ַה ָמּיְם -
ְל ַ
אוֹרים גְּ ד ִֹלים -
לְ ע ֵֹשה ִ
ֶאת ַה ֶשּ ֶמש ְל ֶמ ְמ ֶש ֶלת ַבּיוֹם -
כוֹכ ִבים לְ ֶמ ְמ ְשלוֹת ַבּ ַלּ ָיְלה -
ֶאת ַה ֵיָּר ַח וְ ָ
כוֹר ֶיהם -
לְ ַמ ֵכּה ִמ ְצ ַריִם ִבּ ְב ֵ
תּוֹכם -
יִש ָר ֵאל ִמ ָ
יוֹצא ְ
וַ ֵ
רוֹﬠ נְ טוּיָה -
ְבּיָד ֲחזָ ָקה ִוּבזְ ַ
לְ גֹזֵ ר יַם סוּף ִלגְ זָ ִרים -
יִש ָר ֵאל ְבּתוֹכוֹ -
וְ ֶה ֱﬠ ִביר ְ
וְ נִ ֵﬠר ַפּ ְרעֹה וְ ֵחילוֹ ְביַם סוּף -
מוֹליְך ַﬠמּוֹ ַבּ ִמּ ְד ָבּר -
לְ ִ
לְ ַמ ֵכּה ְמלָ ִכים גְּ ד ִֹלים -
וַ ֲיַּהרֹג ְמ ָל ִכים ַא ִד ִירים -
ְל ִסיחוֹן ֶמ ֶלְך ָה ֱאמ ִֹרי -
וּלְ עוֹג ֶמלֶ ְך ַה ָבּ ָשן -
וְ נָ ַתן ַא ְר ָצם ְלנַ ֲח ָלה -
יִש ָר ֵאל ַﬠ ְבדּוֹ -
נַ ֲח ָלה לְ ְ
ֶש ְבּ ִש ְפ ֵלנוּ זָ ַכר ָלנוּ -
וַ ְיִפ ְר ֵקנוּ ִמ ָצּ ֵרינוּ -
נ ֵֹתן לֶ ֶחם ְל ָכל ָבּ ָשר -
הוֹדוּ ְל ֵאל ַה ָשּ ָמיִם -

ִכּי לְ עוֹלָ ם ַח ְסדּו.
ִכּי לְ עוֹלָ ם ַח ְסדּו.
ִכּי לְ עוֹלָ ם ַח ְסדּו.
עוֹלם ַח ְסדּו.
ִכּי לְ ָ
ִכּי לְ עוֹלָ ם ַח ְסדּו.
עוֹלם ַח ְסדּו.
ִכּי לְ ָ
ִכּי לְ עוֹלָ ם ַח ְסדּו.
עוֹלם ַח ְסדּו.
ִכּי לְ ָ
עוֹלם ַח ְסדּו.
ִכּי לְ ָ
ִכּי לְ עוֹלָ ם ַח ְסדּו.
עוֹלם ַח ְסדּו.
ִכּי לְ ָ
ִכּי לְ עוֹלָ ם ַח ְסדּו.
ִכּי לְ עוֹלָ ם ַח ְסדּו.
עוֹלם ַח ְסדּו.
ִכּי לְ ָ
עוֹלם ַח ְסדּו.
ִכּי לְ ָ
ִכּי לְ עוֹלָ ם ַח ְסדּו.
עוֹלם ַח ְסדּו.
ִכּי לְ ָ
עוֹלם ַח ְסדּו.
ִכּי לְ ָ
ִכּי לְ עוֹלָ ם ַח ְסדּו.
ִכּי לְ עוֹלָ ם ַח ְסדּו.
ִכּי לְ עוֹלָ ם ַח ְסדּו.
עוֹלם ַח ְסדּו.
ִכּי לְ ָ
ִכּי לְ עוֹלָ ם ַח ְסדּו.
ִכּי לְ עוֹלָ ם ַח ְסדּו.

רוֹמם זִ ְכ ְרָך ַמ ְל ֵכּנוּ
רוּח ָכּל ָבּ ָשר ְתּ ָפ ֵאר ְוּת ֵ
ֹלהינוּ ,וְ ַ
נִ ְש ַמת ָכּל ַחי ְתּ ָב ֵרְך ֶאת ִש ְמָך יְיָ ֱא ֵ
וּמוֹש ַיﬠ,
גּוֹאל ִ
עוֹלם וְ ַﬠד ָהעוֹלָ ם ַא ָתּה ֵאלִ ,וּמ ַבּלְ ָﬠ ֶדיָך ֵאין ָלנוּ ֶמלֶ ְך ֵ
ָתּ ִמידִ .מן ָה ָ
ֹלהי
צוּקהֵ .אין לָ נוּ ֶמלֶ ְך ֶא ָלּא ָא ָתּהֱ .א ֵ
פּוֹדה ַוּמ ִצּיל ְוּמ ַפ ְרנֵ ס ְוּמ ַר ֵחם ְבּ ָכל ֵﬠת ָצ ָרה וְ ָ
ֶ
ֹלהּ ָכּל ְבּ ִריוֹתֲ ,אדוֹן ָכּל תּוֹלָ דוֹתַ ,ה ְמּ ֻהלָ ל ְבּרֹב ַה ִתּ ְש ָבּחוֹת,
ָה ִראשוֹנִ ים וְ ָה ַא ֲחרוֹנִ יםֱ ,א ַ
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יְשנִ ים
עוֹרר ֵ
יִישןַ ,ה ְמּ ֵ
יּוֹתיו ְבּ ַר ֲח ִמים .וַ יְיָ לֹא יָנוּם וְ לֹא ָ
ַה ְמנַ ֵהג עוֹלָ מוֹ ְבּ ֶח ֶסד ְוּב ִר ָ
פוּפים,
זּוֹקף ְכּ ִ
נוֹפ ִלים וְ ַה ֵ
סּוֹמְך ְ
סוּרים ,וְ ַה ֵ
וְ ַה ֵמּ ִקיץ נִ ְר ָדּ ִמים ,וְ ַה ֵמּ ִש ַיח ִא ְלּ ִמים וְ ַה ַמּ ִתּיר ֲא ִ
מוֹדים.
לְ ָך ְל ַב ְדָּך ֲאנַ ְחנוּ ִ
תוֹתינוּ ֶש ַבח ְכּ ֶמ ְר ֲח ֵבי
ִאלּוּ ִפינוּ ָמ ֵלא ִש ָירה ַכּיָּם ,וּלְ שוֹנֵ נוּ ִרנָּ ה ַכּ ֲהמוֹן גַּלָּ יוִ ,וְש ְפ ֵ
ָר ִק ַיﬠ ,וְ ֵﬠינֵ ינוּ ְמ ִאירוֹת ַכּ ֶש ֶמש וְ ַכ ֵיָּר ַח ,וְ ֵיָדינוּ ְפרוּשוֹת ְכּנִ ְש ֵרי ָש ַמיִם,
אֹלהי
ֹלהינוּ וֵ ֵ
וְ ַרגְ ֵלינוּ ַקלּוֹת ָכּ ַאיָּלוֹתֵ ,אין ֲאנַ ְחנוּ ַמ ְס ִפּ ִיקים לְ הוֹדוֹת לְ ָך ,יְיָ ֱא ֵ
בוֹתינוְּ ,וּל ָב ֵרְך ֶאת ְש ֶמָךַ ,ﬠל ַא ַחת ֵמ ֶאלֶ ף ַאלְ ֵפי ֲא ָל ִפים וְ ִר ֵבּי ְר ָבבוֹת ְפּ ָﬠ ִמים
ֲא ֵ
ֹלהינוִּ ,וּמ ֵבּית ֲﬠ ָב ִדים
בוֹתינוּ וְ ִﬠ ָמּנוִּ .מ ִמּ ְצ ַריִם גְּ ַא ְל ָתּנוּ ,יְיָ ֱא ֵ
ַהטּוֹבוֹת ֶש ָﬠ ִש ָית ִﬠם ֲא ֵ
ְפּ ִד ָיתנוְּ ,בּ ָר ָﬠב זַ נְ ָתּנוּ ְוּב ָש ָבע ִכּ ְל ַכּ ְל ָתּנוֵּ ,מ ֶח ֶרב ִה ַצּלְ ָתּנוּ ִוּמ ֶדּ ֶבר ִמלַּ ְט ָתּנוֵּ ,וּמ ָחלָ יִם
ָר ִﬠים וְ ַר ִבּים וְ נֶ ֱא ָמנִ ים ִדּלִּ ָיתנוַּ .ﬠד ֵהנָּ ה ֲﬠזָ רוּנוּ ַר ֲח ֶמיָך וְ לֹא ֲﬠזָבוּנוּ ֲח ָס ֶדיָך ,וְ ַאל
רוּח וּנְ ָש ָמה ֶשנָּ ַפ ְח ָתּ ְבּ ַא ֵפּינוּ
ֹלהינוּ לָ נֶ ַצחַ .ﬠל ֵכּן ֵא ָב ִרים ֶש ִפּלַּ גְ ָתּ ָבּנוּ וְ ַ
ִתּ ְטּ ֵשנוּ יְיָ ֱא ֵ
ירוֹממוּ וְ ֲיַﬠ ִריצוּ
יש ְבּחוּ וִ ָיפ ֲארוּ וִ ְ
וְ לָ שוֹן ֲא ֶשר ַש ְמ ָתּ ְבּ ִפינוֵּ ,הן ֵהם יוֹדוּ וִ ָיב ְרכוּ וִ ַ
יוֹדה ,וְ ָכל לָ שוֹן ְלָך ִת ָשּ ַבע,
וְ ְיַק ִדּישוּ וְ ְיַמלִ יכוּ ֶאת ִש ְמָך ַמלְ ֵכּנוִּ .כּי ָכל ֶפּה לְ ָך ֶ
יִיראוָּך ,וְ ָכל ֶק ֶרב
קוֹמה לְ ָפנֶ יָך ִת ְש ַתּ ֲחוֶ ה ,וְ ָכל לְ ָבבוֹת ָ
וְ ָכל ֶבּ ֶרְך לְ ָך ִת ְכ ַרע ,וְ ָכל ָ
ֹאמ ְרנָ ה :יְיִָ ,מי ָכמוָֹך!ַ ,מ ִצּיל
ְוּכ ָליוֹת יְזַ ְמּרוּ ִל ְש ֶמָךַ ,כּ ָד ָבר ֶש ָכּתוּבָ ,כּל ַﬠ ְצמ ַֹתי תּ ַ
יִשוֶ ה לָּ ְך ִוּמי ֲיַﬠ ָרְך לָ ְךָ ,ה ֵאל
ָﬠנִ י ֵמ ָחזָ ק ִמ ֶמּנוּ וְ ָﬠנִ י וְ ֶא ְביוֹן ִמגֹּזְ לוִֹ .מי ְיִד ֶמה לָּ ְך ִוּמי ְ
נּוֹראֵ ,אל ֶﬠ ְליוֹן ,קֹנֵ ה ָש ַמיִם וָ ָא ֶרץ .נְ ַה ֶלּלְ ָך וּנְ ַש ֵבּ ֲחָך וּנְ ָפ ֶא ְרָך
ַהגָּ דוֹלַ ,הגִּ בּוֹר וְ ַה ָ
וּנְ ָב ֵרְך ֶאת ֵשם ָק ְד ֶשָךָ ,כּ ָאמוּרְ :ל ָדוִ דָ ,בּ ְר ִכי נַ ְפ ִשי ֶאת יְיָ וְ ָכל ְק ָר ַבי ֶאת ֵשם ָק ְדשוֹ.
אוֹתיָךַ ,ה ֶמּ ֶלְך
נוֹר ֶ
נּוֹרא ְבּ ְ
ָה ֵאל ְבּ ַת ֲﬠ ֻצמוֹת ֻﬠזֶּ ָךַ ,הגָּ דוֹל ִבּ ְכבוֹד ְש ֶמָךַ ,הגִּ בּוֹר לָ נֶ ַצח וְ ַה ָ
שוֹכן ַﬠד ָמרוֹם וְ ָקּדוֹש ְשמוֹ .וְ ָכתוּבַ :רנְּ נוּ ַצ ִדּ ִיקים ַבּיי,
יּושב ַﬠל ִכּ ֵסּא ָרם וְ נִ ָשּאֵ .
ַה ֵ
יְש ִרים נָ אוָ ה ְת ִהלָּ ה.
ַל ָ
יְש ִרים ִתּ ְת ַהלָּ ל
ְבּ ִפי ָ
ְוּב ִד ְב ֵרי ַצ ִדּ ִיקים ִתּ ְת ָבּ ַרְך
רוֹמם
ִוּבלְ שוֹן ֲח ִס ִידים ִתּ ְת ָ
ְוּב ֶק ֶרב ְק ִ
דוֹשים ִתּ ְת ַק ָדּש
יִש ָר ֵאל ְבּ ִרנָּ ה ְיִת ָפּ ֵאר ִש ְמָךַ ,מלְ ֵכּנוְּ ,בּ ָכל דּוֹר וָ דוֹר.
ְוּב ַמ ְק ֲהלוֹת ִר ְבבוֹת ַﬠ ְמָּך ֵבּית ְ
חוֹבת ָכּל ַהיְ ִ
ֶש ֵכּן ַ
שבּ ַח,
בוֹתינוּ ְלהוֹדוֹתְ ,ל ַהלֵּ ל ,לְ ֵ
אֹלהי ֲא ֵ
ֹלהינוּ וֵ ֵ
צוּרים ,לְ ָפנֶ יָך יְיָ ֱא ֵ
רוֹמם ,לְ ַה ֵדּר ,לְ ָב ֵרְךְ ,ל ַﬠ ֵלּה ְוּל ַקלֵּ ס ַﬠל ָכּל ִדּ ְב ֵרי ִשירוֹת וְ ִת ְש ְבּחוֹת ָדּוִ ד ֶבּן
לְ ָפ ֵאר ,לְ ֵ
יִשי ַﬠ ְב ְדָּךְ ,מ ִש ֶיחָך.
יִש ַתּ ַבּח ִש ְמָך ָל ַﬠד ַמלְ ֵכּנוָּ ,ה ֵאל ַה ֶמלֶ ְך ַהגָּ דוֹל וְ ַה ָקּדוֹש ַבּ ָשּ ַמיִם ָוּב ָא ֶרץִ ,כּי לְ ָך נָ ֶאה ,יְיָ
ְ
בוֹתינוִּ ,שיר ְ
אֹלהי ֲא ֵ
ֹלהינוּ וֵ ֵ
ֱא ֵ
בוּרה,
וּש ָב ָחהַ ,הלֵּ ל וְ זִ ְמ ָרה ,עֹז ֶוּמ ְמ ָשלָ ה ,נֶ ַצח ,גְּ ֻדלָּ ה וּגְ ָ
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עוֹלםָ .בּרוְּך ַא ָתּה
הוֹדאוֹת ֵמ ַﬠ ָתּה וְ ַﬠד ָ
ְתּ ִהלָ ה וְ ִת ְפ ֶא ֶרתְ ,ק ֻד ָשּה ַוּמלְ כוּתְ ,בּ ָרכוֹת וְ ָ
בּוֹחר ְבּ ִש ֵירי זִ ְמ ָרה,
הוֹדאוֹתֲ ,אדוֹן ַהנִ ְפלָ אוֹתַ ,ה ֵ
יְיֵָ ,אל ֶמלֶ ְך גָּ דוֹל ַבּ ִתּ ְש ָבּחוֹתֵ ,אל ַה ָ
ֶמ ֶלְך ֵאל ֵחי ָהעוֹלָ ִמים
ניגשים לשתיית הכוס הרביעית .לפני כן אומרים:

יְשוּﬠהֶ ,ש ָא ַמר
שוֹרת ַה ָ
מוּכן ְוּמ ָזֻמן לְ ַקיֵם ִמ ְצוַת כּוֹס ְר ִב ִיﬠי ֶשהוּא ְכּנֶ גֶד ְבּ ַ
ִהנְ נִ י ָ
ֹלהים".
יִיתי ָל ֶכם ֵל ֱא ִ
ַה ָקּדוֹש ָבּרוְּך הוּא לְ ְיִש ָר ֵאל "וְלָ ַק ְח ִתּי ֶא ְת ֶכם לִ י ְל ָﬠם ָוְה ִ
מברכים ושותים בהסבה:

בּוֹרא ְפּ ִרי ַהגָּ ֶפן.
עוֹלם ֵ
ֹלהינוּ ֶמלֶ ְך ָה ָ
ָבּרוְּך ַא ָתּה יְיָ ֱא ֵ
אחרי שתיית הכוס הרביעית מברכים ברכה אחרונה "מעין שלוש" )ברכה שאותה מברכים לאחר שתיית
יין או אכילת מאכלים העשויים מחמשת מיני דגן או פירות שבעת המינים(:

נוּבת ַה ָשּ ֶדה וְ ַﬠל
ֹלהינוּ ֶמלֶ ְך ָהעוֹלָ םַ ,ﬠל ַהגֶּ ֶפן וְ ַﬠל ְפּ ִרי ַהגֶּ ֶפןַ ,ﬠל ְתּ ַ
ָבּרוְּך ַא ָתּה יְיָ ֱא ֵ
ֶא ֶרץ ֶח ְמ ָדּה ָ
טּוּבהּ
בוֹתינוּ ֶל ֱאכֹל ִמ ִפּ ְריָהּ וְ ִל ְשבּ ַֹﬠ ִמ ָ
טוֹבה ְוּר ָח ָבה ֶש ָר ִצ ָית וְ ִהנְ ַח ְל ָתּ לַ ֲא ֵ
בוֹדָך
יְרוּשלַ יִם ִﬠ ֶירָך וְ ַﬠל ִציּוֹן ִמ ְש ַכּן ְכּ ֶ
יִש ָר ֵאל ַﬠ ֶמָּך וְ ַﬠל ָ
ֹלקינוּ ַﬠל ְ
ַר ֶחם נָ א ד' ֱא ֵ
תוֹכהּ
יְרוּשלַ יִם ִﬠיר ַהק ֶֹדש ִבּ ְמ ֵה ָרה ְב ֵיָמינוּ וְ ַה ֲﬠלֵ נוּ לְ ָ
וְ ַﬠל ִמ ְזְבּ ֶחָך וְ ַﬠל ֵה ָיכלֶ ָך ְוּבנֵ ה ָ
שבּת:
וּב ָט ֳה ָרה ) ְבּ ָ
טּוּבהּ וּנְ ָב ֶר ְכָך ָﬠלֶ ָיה ִבּ ְק ֻד ָשה ְ
ֹאכל ִמ ִפּ ְריָהּ וְ נִ ְש ַבּע ִמ ָ
וְ ַש ְמ ֵחנוּ ְבּ ִבנְ יָנָ הּ וְ נ ַ
שבּת ַהזֶּ ה( וְ ַש ְמ ֵחנוּ ְבּיוֹם ַחג ַה ַמּצּוֹת ַהזֶּ הִ ,כּי ַא ָתּה ד' טוֹב
ְוּר ֵצה וְ ַה ֲח ִל ֵיצנוּ ְבּיוֹם ַה ָ
נוֹדה ְלָּך ַﬠל ָה ָא ֶרץ וְ ַﬠל ְפּ ִרי ַהגָּ ֶפןָ .בּרוְּך ַא ָתּה ד' ַﬠל ָה ָא ֶרץ וְ ַﬠל ְפּ ִרי ַהגָּ ֶפן.
ֵוּמ ִטיב ַלכֹּל וְ ֶ

נִ ְר ָצה
חלק זה המציין את סיומו של הסדר מהווה תקווה ותפילה כי נזכה לחגוג את הפסח בשנה הבאה בירושלים
יחד עם כל עם ישראל.

ֲח ַסל ִסדּוּר ֶפּ ַסח ְכּ ִה ְל ָכתוְֹ ,כּ ָכל ִמ ְש ָפּטוֹ וְ ֻח ָקתוֹ.
ַכּ ֲאשר זָ ִכינוּ ְל ַס ֵדּר אוֹתוֹ ֵכּן נִ זְ ֶכּה ַל ֲﬠשוֹתוֹ.
קוֹמם ְק ַהל ֲﬠ ַדת ִמי ָמנָ ה.
שוֹכן ְמעוֹנָ הֵ ,
זָ ְך ֵ
ְבּ ָקרוֹב נַ ֵהל נִ ְט ֵﬠי ַכנָּ ה ְפּדוּיִם ְל ִציוֹן ְבּ ִרנָּ ה.

ירוּשלָ יִם.
ְל ָשנָ ה ַה ָבּ ָאה ִבּ ָ
אוֹמ ִרים:
יִש ָר ֵאל ְ
ְבּ ֶא ֶרץ ְ

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

נוֹהגִ ין ְבּחוּץ ָל ָא ֶרץ ְבּלֵ יל שנִ י ֶשּל ֶפּ ַסח ִל ְספֹּר ַכּאן ְס ִפ ַירת ָהע ֶֹמר:
יֵש ֲ
ווֹתיו וְ ִצוָ נוּ ַﬠל ְס ִפ ַירת ָהע ֶֹמר.
ֹלהינוּ ֶמ ֶלְך ָהעוֹלָ םֲ ,א ֶשר ִק ְדּ ָשנוּ ְבּ ִמ ְצ ָ
ָבּרוְּך ַא ָתּה יְיָ ֱא ֵ
ַהיּוֹם יוֹם ֶא ָחד ָבּע ֶֹמר.
ְוּב ֵכן וַ ִיְהי ַבּ ֲח ִצי ַהלַּ יְלָ ה
את ַבּלַּ יְלָ ה,
ָאז רוֹב נִ ִסּים ִה ְפ ֵל ָ
מוֹרת זֶ ה ַהלַּ יְלָ ה,
ְבּרֹאש ַא ְש ֶ
גֵ ר ֶצ ֶדק נִ ַצּ ְחתּוֹ ְכּנֶ ֱחלַ ק לוֹ ַל ָיְלה,
וַ ִיְהי ַבּ ֲח ִצי ַהלַּ ָיְלה.
ַדּנְ ָתּ ֶמלֶ ְך גְּ ָרר ַבּ ֲחלוֹם ַהלַּ יְלָ ה,
ִה ְפ ַח ְד ָתּ ֲא ַר ִמי ְבּ ֶא ֶמש ַליְלָ ה,
וַ יָּ ַשר ְ
יוּכל לוֹ ַל ָיְלה,
יִש ָר ֵאל ְל ַמלְ ָאְך וַ ַ
וַ ִיְהי ַבּ ֲח ִצי ַהלַּ יְלָ ה.
כוֹרי ַפ ְתרוֹס ָמ ַח ְצ ָתּ ַבּ ֲח ִצי ַה ַלּיְלָ ה,
זֶ ַרע ְבּ ֵ
קוּמם ַבּלַּ יְלָ ה,
ֵח ָילם לֹא ָמ ְצאוּ ְבּ ָ
כוֹכ ֵבי לַ יְלָ ה,
רשת ִס ִל ָית ְבּ ְ
ִט ַיסת נְ גִ יד ֲח ֶ
וַ ִיְהי ַבּ ֲח ִצי ַהלַּ יְלָ ה.
שתּ ְפגָ ָריו ַבּלַּ יְלָ ה,
הוֹב ָ
נוֹפף ִאוּוּי ַ
ַיָﬠץ ְמ ָח ֵרף לְ ֵ
ָכּ ַרע ֵבּל ַוּמ ָצבוֹ ְבּ ִאישוֹן לַ יְלָ ה,
ְל ִאיש ֲחמוּדוֹת נִ גְ ָלה ָרז ֲחזוֹת לַ ָיְלה,
וַ ִיְהי ַבּ ֲח ִצי ַהלַּ יְלָ ה.
ִמ ְש ַתּ ֵכּר ִבּ ְכלֵ י ק ֶֹדש נֶ ֱה ַרג בּוֹ ַבּ ַלּ ָיְלה,
תוּתי לַ יְלָ ה,
פּוֹתר ִבּ ֲﬠ ֵ
נוֹשע ִמבּוֹר ֲא ָריוֹת ֵ
ַ
ִשנְ ָאה נָ ַטר ֲאגָ גִ י וְ ָכ ַתב ְס ָפ ִרים ַבּלַּ יְלָ ה,
וַ ִיְהי ַבּ ֲח ִצי ַהלַּ יְלָ ה.
עוֹר ְר ָתּ נִ ְצ ֲחָך ָﬠלָ יו ְבּנֶ ֶדד ְשנַ ת לַ יְלָ ה,
ַ
פּוּרה ִת ְדרוְֹך ְל ֵ
ָ
שוֹמר ַמה ִמּ ַליְלָ ה,
שוֹמר וְ ָשח ָא ָתא בּ ֶֹקר וְ גַ ם ַל ָיְלה,
ָצ ַרח ַכּ ֵ
וַ ִיְהי ַבּ ֲח ִצי ַהלַּ ָיְלה.
ָק ֵרב יוֹם ֲא ֶשר הוּא לֹא יוֹם וְ לֹא לַ יְלָ ה,
הוֹדע ִכּי ְלָך ַהיוֹם ַאף ְלָך ַהלַּ יְלָ ה,
ָרם ַ
שוֹמ ִרים ַה ְפ ֵקד ְל ִﬠ ְירָך ָכּל ַהיוֹם וְ ָכל ַהלַּ יְלָ ה,
ְ
ָתּ ִאיר ְכּאוֹר יוֹם ֶח ְש ַכּת לַ ָיְלה,
וַ ִיְהי ַבּ ֲח ִצי ַהלַּ ָיְלה.
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ְוּב ֵכן וַ ֲא ֶַמ ְר ֶתּם ַזֶבח ֶפּ ַסח
את ֶפּ ַסח ,גִּ לִ ָית לְ ֶאזְ ָר ִחי
מוֹﬠדוֹת נִ ֵשּ ָ
את ַבּ ֶפּ ַסחְ ,בּרֹאש ָכּל ֲ
בוּרוֹתיָך ִה ְפלֵ ָ
ֶ
א ֶֹמץ גְּ
ֲחצוֹת ֵליל ֶפּ ַסח ,וַ ֲא ַמ ְר ֶתּם ַזֶבח ֶפּ ַסח.
נוֹצ ִצים ֻﬠגוֹת ַמצּוֹת ַבּ ֶפּ ַסח ,וְ ֵאל ַה ָבּ ָקר
ְדּלָ ָתיו ָדּ ַפ ְק ָתּ ְכּחֹם ַהיוֹם ַבּ ֶפּ ַסחִ ,ה ְס ִﬠיד ְ
זֶבח ֶפּ ַסח.
ָרץ זֵ ֶכר לְ שוֹר ֵﬠ ֶרְך ֶפּ ַסח ,וַ ֲא ַמ ְר ֶתּם ַ
דוֹמים וְ ֲ
זוֹﬠמוּ ְס ִ
ֲ
לוֹהטוּ ָבּ ֵאש ַבּ ֶפּ ַסחֻ ,חלַּ ץ לוֹט ֵמ ֶהם ַוּמצּוֹת ָא ָפה ְבּ ֵקץ ֶפּ ַסח,
זֶבח ֶפּ ַסח.
את ַא ְד ַמת מֹף וְ נֹף ְבּ ָﬠ ְב ְרָך ַבּ ֶפּ ַסח ,וַ ֲא ַמ ְר ֶתּם ַ
אט ֶ
ִט ֵ
יָהּ רֹאש ָכּל אוֹן ָמ ַח ְצ ָתּ ְבּ ֵליל ִשמּוּר ֶפּ ַסחַ ,כּ ִבּירַ ,ﬠל ֵבּן ְבּכוֹר ָפּ ַס ְח ָתּ ְבּ ַדם ֶפּ ַסח,
לְ ִב ְל ִתּי ֵתּת ַמ ְש ִחית לָ בֹא ִבּ ְפ ָת ַחי ַבּ ֶפּ ַסח ,וַ ֲא ַמ ְר ֶתּם ַזֶבח ֶפּ ַסח.
תּוֹתי ֶפּ ַסח ,נִ ְש ְמ ָדה ִמ ְדיָן ִבּ ְצ ִליל ְש ֵ
ְמ ֻסגֶּ ֶרת ֻסגָּ ָרה ְבּ ִﬠ ֵ
עוֹרי ע ֶֹמר ֶפּ ַסח ,שׂוֹרפוּ
ִמ ְש ַמנֵ י פּוּל וְ לוּד ִבּ ַיקד יְקוֹד ֶפּ ַסח ,וַ ֲא ַמ ְר ֶתּם ַזֶבח ֶפּ ַסח.
עוֹד ַהיוֹם ְבּנֹב ַל ֲﬠמוֹד ַﬠד גָּ ָﬠה עוֹנַ ת ֶפּ ַסחַ ,פּס יַד ָכּ ְת ָבה לְ ַק ֲﬠ ֵק ַﬠ צוּל ַבּ ֶפּ ַסחָ ,צפֹה
ַה ָצּ ִפית ִָﬠרוְֹך ַה ֻשּ ְל ָחן ַבּ ֶפּ ַסח ,וַ ֲא ַמ ְר ֶתּם ַזֶבח ֶפּ ַסח.
ָק ָהל ִכּנְּ ָסה ֲה ַד ָסּה ְל ַש ֵלּש צוֹם ַבּ ֶפּ ַסח ,רֹאש ִמ ֵבּית ָר ָשע ָמ ַח ְצ ָתּ ְבּ ֵﬠץ ֲח ִמ ִשּים
עוּצּית ַבּ ֶפּ ַסחָ ,תּעֹז ְיָדָך וְ ָתרוּם ִיְמינְ ָך ְכּלֵ יל
ַבּ ֶפּ ַסחְ ,ש ֵתּי ֵאלֶּ ה ֶרגַ ע ָתּ ִביא ְל ִ
ִה ְת ַק ֵדּש ַחג ֶפּ ַסח ,וַ ֲא ַמ ְר ֶתּם ַזֶבח ֶפּ ַסח.

ִכּי לוֹ נָ ֶאהִ ,כּי לוֹ ֶיָאה .

ֹאמרוּ לוֹ :לְ ָך וּלְ ָך ,לְ ָך ִכּי לְ ָך ,לְ ָך ַאף לְ ָךְ ,לָך
דוּדיו י ְ
לוּכהָ ,בּחוּר ַכּ ֲהלָ ָכה ,גְּ ָ
ַא ִדיר ִבּ ְמ ָ
יְיָ ַה ַמּ ְמ ָל ָכהִ ,כּי לוֹ נָ ֶאהִ ,כּי לוֹ ֶיָאה .
ֹאמרוּ לוֹ :לְ ָך וּלְ ָך ,לְ ָך ִכּי לְ ָך ,לְ ָך ַאף ְלָך ,לְ ָך יְיָ
לוּכהָ ,הדוּר ַכּ ֲה ָל ָכה ,וָ ִת ָיקיו י ְ
ָדּגוּל ִבּ ְמ ָ
ַה ַמּ ְמלָ ָכהִ ,כּי לוֹ נָ ֶאהִ ,כּי לוֹ ֶיָאה .
ֹאמרוּ לוֹ :לְ ָך ְוּלָך ,לְ ָך ִכּי לְ ָך ,לְ ָך ַאף לְ ָך ,לְ ָך יְיָ
לוּכהָ ,ח ִסין ַכּ ֲה ָל ָכה ַט ְפ ְס ָריו י ְ
זַ ַכּאי ִבּ ְמ ָ
ַה ַמּ ְמ ָל ָכהִ ,כּי לוֹ נָ ֶאהִ ,כּי לוֹ ֶיָאה .
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ֹאמרוּ לוֹ :לְ ָך וּלְ ָך ,לְ ָך ִכּי ְלָך ,לְ ָך ַאף ְלָך ,לְ ָך יְיָ
מוּדיו י ְ
לוּכהַ ,כּ ִבּיר ַכּ ֲהלָ ָכה לִ ָ
ִיָחיד ִבּ ְמ ָ
ַה ַמּ ְמ ָל ָכהִ ,כּי לוֹ נָ ֶאהִ ,כּי לוֹ ֶיָאה .
ֹאמרוּ לוְֹ :לָך וּלְ ָךְ ,לָך ִכּי לְ ָךְ ,לָך ַאף לְ ָךְ ,לָך
נוֹרא ַכּ ֲהלָ ָכה ְס ִב ָיביו י ְ
לוּכהָ ,
מוֹשל ִבּ ְמ ָ
ֵ
יְיָ ַה ַמּ ְמ ָל ָכהִ ,כּי לוֹ נָ ֶאהִ ,כּי לוֹ ֶיָאה .
ֹאמרוּ לוְֹ :לָך ְוּלָך ,לְ ָך ִכּי לְ ָך ,לְ ָך ַאף לְ ָך ,לְ ָך יְיָ
פּוֹדה ַכּ ֲה ָל ָכהַ ,צ ִדּ ָיקיו י ְ
לוּכהֶ ,
ָﬠנָ יו ִבּ ְמ ָ
ַה ַמּ ְמ ָל ָכהִ ,כּי לוֹ נָ ֶאהִ ,כּי לוֹ ֶיָאה .
ֹאמרוּ לוֹ :לְ ָך וּלְ ָךְ ,לָך ִכּי ְלָך ,לְ ָך ַאף לְ ָךְ ,לָך
לוּכהַ ,רחוּם ַכּ ֲהלָ ָכה ִשנְ ַאנָ יו י ְ
ָקּדוֹש ִבּ ְמ ָ
יְיָ ַה ַמּ ְמ ָל ָכהִ ,כּי לוֹ נָ ֶאהִ ,כּי לוֹ ֶיָאה .
ֹאמרוּ לוְֹ :לָך ְוּלָךְ ,לָך ִכּי לְ ָך ,לְ ָך ַאף ְלָך ,לְ ָך
תּוֹמְך ַכּ ֲהלָ ָכה ְתּ ִמ ָימיו י ְ
לוּכהֵ ,
ַתּ ִקיף ִבּ ְמ ָ
יְיָ ַה ַמּ ְמ ָל ָכהִ ,כּי לוֹ נָ ֶאהִ ,כּי לוֹ ֶיָאה .
ַא ִדּיר הוּא ְיִבנֶ ה ֵבּיתוֹ ְבּ ָקרוֹב.
ִבּ ְמ ֵה ָרהִ ,בּ ְמ ֵה ָרהְ ,בּ ֵיָמינוּ ְבּ ָקרוֹבֵ .אל ְבּנֵ הֵ ,אל ְבּנֵ הְ ,בּנֵ ה ֵבּ ְיתָך ְבּ ָקרוֹב.
ָבּחוּר הוּא ,גָּ דוֹל הוּאָ ,דּגוּל הוּא ְיִבנֶ ה ֵבּיתוֹ ְבּ ָקרוֹבִ .בּ ְמ ֵה ָרהִ ,בּ ְמ ֵה ָרה,
ְבּ ֵיָמינוּ ְבּ ָקרוֹבֵ .אל ְבּנֵ הֵ ,אל ְבּנֵ הְ ,בּנֵ ה ֵבּ ְיתָך ְבּ ָקרוֹב.
ָהדוּר הוּא ,וָ ִתיק הוּא ,זַ ַכּאי הוּאָ ,ח ִסיד הוּא ְיִבנֶ ה ֵבּיתוֹ ְבּ ָקרוֹב.
ִבּ ְמ ֵה ָרהִ ,בּ ְמ ֵה ָרהְ ,בּ ֵיָמינוּ ְבּ ָקרוֹבֵ .אל ְבּנֵ הֵ ,אל ְבּנֵ הְ ,בּנֵ ה ֵבּ ְיתָך ְבּ ָקרוֹב.

ָטהוֹר הוּאִ ,
יָחיד הוּאַ ,כּ ִבּיר הוּאָ ,למוּד הוּאֶ ,מלֶ ְך הוּא ְיִבנֶ ה ֵבּיתוֹ
ְבּ ָקרוֹבִ .בּ ְמ ֵה ָרהִ ,בּ ְמ ֵה ָרהְ ,בּ ֵיָמינוּ ְבּ ָקרוֹבֵ .אל ְבּנֵ הֵ ,אל ְבּנֵ הְ ,בּנֵ ה ֵבּ ְיתָך ְבּ ָקרוֹב.
נוֹרא הוּאַ ,סגִּ יב הוּאִ ,ﬠזּוּז הוּאֶ ,
ָ
פּוֹדה הוּאַ ,צ ִדיק הוּא ְיִבנֶ ה ֵבּיתוֹ
ְבּ ָקרוֹבִ .בּ ְמ ֵה ָרהִ ,בּ ְמ ֵה ָרהְ ,בּ ֵיָמינוּ ְבּ ָקרוֹבֵ .אל ְבּנֵ הֵ ,אל ְבּנֵ הְ ,בּנֵ ה ֵבּ ְיתָך ְבּ ָקרוֹב.
ָקּדוֹש הוּאַ ,רחוּם הוּאַ ,ש ַדּי הוּאַ ,תּ ִקּיף הוּא ְיִבנֶ ה ֵבּיתוֹ ְבּ ָקרוֹב.
ִבּ ְמ ֵה ָרהִ ,בּ ְמ ֵה ָרהְ ,בּ ֵיָמינוּ ְבּ ָקרוֹבֵ .אל ְבּנֵ הֵ ,אל ְבּנֵ הְ ,בּנֵ ה ֵבּ ְיתָך ְבּ ָקרוֹב.

יוֹד ַﬠ..
יוֹד ַﬠֶ ,א ָחד ֲאנִ י ֵ
ֶא ָחד ִמי ֵ

ֹלהינוּ ֶש ַבּ ָשּ ַמיִם ָוּב ָא ֶרץ:
ֶא ָחד ֱא ֵ

יוֹד ַﬠ.
יוֹד ַﬠ ,שנַ יִם ֲאנִ י ֵ
ְשנַ יִם ִמי ֵ

ֹלהינוּ ֶש ַבּ ָשּ ַמיִם ָוּב ָא ֶרץ:
ְשנֵ י לֻ חוֹת ַה ְבּ ִריתֶ .א ָחד ֱא ֵ
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יוֹד ַﬠ.
לשה ֲאנִ י ֵ
יוֹד ַﬠְ ,ש ָ
לשה ִמי ֵ
ְש ָ

ֹלהינוּ ֶש ַבּ ָשּ ַמיִם ָוּב ָא ֶרץ:
לשה ָאבוֹתְ ,שנֵ י לֻ חוֹת ַה ְבּ ִריתֶ ,א ָחד ֱא ֵ
ְש ָ

יוֹד ַﬠ.
יוֹד ַﬠַ ,א ְר ַבּע ֲאנִ י ֵ
ַא ְר ַבּע ִמי ֵ

ֹלהינוּ ֶש ַבּ ָשּ ַמיִם ָוּב ָא ֶרץ:
לשה ָאבוֹתְ ,שנֵ י ֻלחוֹת ַה ְבּ ִריתֶ ,א ָחד ֱא ֵ
ַא ְר ַבּע ִא ָמהוֹתְ ,ש ָ

יוֹד ַﬠ.
יוֹד ַﬠֲ ,ח ִמ ָשּה ֲאנִ י ֵ
ֲח ִמ ָשּה ִמי ֵ

ֹלהינוּ
לשה ָאבוֹתְ ,שנֵ י לֻ חוֹת ַה ְבּ ִריתֶ ,א ָחד ֱא ֵ
תוֹרהַ ,א ְר ַבּע ִא ָמהוֹתְ ,ש ָ
חוּמשי ָ
ֲח ִמ ָשּה ְ
ֶש ַבּ ָשּ ַמיִם ָוּב ָא ֶרץ:

יוֹד ַﬠ.
יוֹד ַﬠִ ,ש ָשּה ֲאנִ י ֵ
ִש ָשּה ִמי ֵ

לשה ָאבוֹתְ ,שנֵ י לֻ חוֹת
תוֹרהַ ,א ְר ַבּע ִא ָמהוֹתְ ,ש ָ
חוּמשי ָ
ִש ָשּה ִס ְד ֵרי ִמ ְשנָ הֲ ,ח ִמ ָשה ְ
ֹלהינוּ ֶש ַבּ ָשּ ַמיִם ָוּב ָא ֶרץ:
ַה ְבּ ִריתֶ ,א ָחד ֱא ֵ

יוֹד ַﬠ.
יוֹד ַﬠִ ,ש ְב ָﬠה ֲאנִ י ֵ
ִש ְב ָﬠה ִמי ֵ

לשה
תוֹרהַ ,א ְר ַבּע ִא ָמהוֹתְ ,ש ָ
חוּמשי ָ
ִש ְב ָﬠה ֵיְמי ַש ַבּ ָתּאִ ,ש ָשּה ִס ְד ֵרי ִמ ְשנָ הֲ ,ח ִמ ָשה ְ
ֹלהינוּ ֶש ַבּ ָשּ ַמיִם ָוּב ָא ֶרץ:
ָאבוֹתְ ,שנֵ י לֻ חוֹת ַה ְבּ ִריתֶ ,א ָחד ֱא ֵ

יוֹד ַﬠ.
יוֹד ַﬠְ ,שמוֹנָ ה ֲאנִ י ֵ
ְשמוֹנָ ה ִמי ֵ

תוֹרה,
חוּמשי ָ
ְשמוֹנָ ה ֵיְמי ִמילָ הִ ,ש ְב ָﬠה ֵיְמי ַש ַבּ ָתּאִ ,ש ָשּה ִס ְד ֵרי ִמ ְשנָ הֲ ,ח ִמ ָשה ְ
ֹלהינוּ ֶש ַבּ ָשּ ַמיִם ָוּב ָא ֶרץ:
לשה ָאבוֹתְ ,שנֵ י לֻ חוֹת ַה ְבּ ִריתֶ ,א ָחד ֱא ֵ
ַא ְר ַבּע ִא ָמהוֹתְ ,ש ָ

יוֹד ַﬠ.
יוֹד ַﬠִ ,תּ ְש ָﬠה ֲאנִ י ֵ
ִתּ ְש ָﬠה ִמי ֵ

ִתּ ְש ָﬠה ְיַר ֵחי לֵ ָדהְ ,שמוֹנָ ה ֵיְמי ִמילָ הִ ,ש ְב ָﬠה ֵיְמי ַש ַבּ ָתּאִ ,ש ָשּה ִס ְד ֵרי ִמ ְשנָ הֲ ,ח ִמ ָשה
ֹלהינוּ
לשה ָאבוֹתְ ,שנֵ י לֻ חוֹת ַה ְבּ ִריתֶ ,א ָחד ֱא ֵ
תוֹרהַ ,א ְר ַבּע ִא ָמהוֹתְ ,ש ָ
חוּמשי ָ
ְ
ֶש ַבּ ָשּ ַמיִם ָוּב ָא ֶרץ:

יוֹד ַﬠ.
יוֹד ַﬠֲ ,ﬠ ָש ָרה ֲאנִ י ֵ
ֲﬠ ָש ָרה ִמי ֵ

ֲﬠ ָש ָרה ִד ְבּ ַריָאִ ,תּ ְש ָﬠה ְיַר ֵחי לֵ ָדהְ ,שמוֹנָ ה ֵיְמי ִמילָ הִ ,ש ְב ָﬠה ֵיְמי ַש ַבּ ָתּאִ ,ש ָשּה ִס ְד ֵרי
חוּמשי ָ
ִמ ְשנָ הֲ ,ח ִמ ָשה ְ
לשה ָאבוֹתְ ,שנֵ י לֻ חוֹת ַה ְבּ ִריתֶ ,א ָחד
תוֹרהַ ,א ְר ַבּע ִא ָמהוֹתְ ,ש ָ
ֹלהינוּ ֶש ַבּ ָשּ ַמיִם ָוּב ָא ֶרץ:
ֱא ֵ

יוֹד ַﬠ.
יוֹד ַﬠַ ,א ַחד ָﬠ ָשר ֲאנִ י ֵ
ַא ַחד ָﬠ ָשר ִמי ֵ

כּוֹכ ַביָּאֲ ,ﬠ ָש ָרה ִד ְבּ ַריָאִ ,תּ ְש ָﬠה ְיַר ֵחי לֵ ָדהְ ,שמוֹנָ ה ֵיְמי ִמילָ הִ ,ש ְב ָﬠה ֵיְמי
ַא ַחד ָﬠ ָשר ְ
לשה ָאבוֹתְ ,שנֵ י
תוֹרהַ ,א ְר ַבּע ִא ָמהוֹתְ ,ש ָ
חוּמשי ָ
ַש ַבּ ָתּאִ ,ש ָשּה ִס ְד ֵרי ִמ ְשנָ הֲ ,ח ִמ ָשה ְ
ֹלהינוּ ֶש ַבּ ָשּ ַמיִם ָוּב ָא ֶרץ:
לֻ חוֹת ַה ְבּ ִריתֶ ,א ָחד ֱא ֵ

יוֹד ַﬠ.
יוֹד ַﬠְ ,שנֵ ים ָﬠ ָשר ֲאנִ י ֵ
ְשנֵ ים ָﬠ ָשר ִמי ֵ

כּוֹכ ַביָּאֲ ,ﬠ ָש ָרה ִד ְבּ ַריָאִ ,תּ ְש ָﬠה ְיַר ֵחי לֵ ָדהְ ,שמוֹנָ ה ֵיְמי
ְשנֵ ים ָﬠ ָשר ִש ְב ַטיָאַ ,א ַחד ָﬠ ָשר ְ
תוֹרהַ ,א ְר ַבּע ִא ָמהוֹת,
חוּמשי ָ
ִמילָ הִ ,ש ְב ָﬠה ֵיְמי ַש ַבּ ָתּאִ ,ש ָשּה ִס ְד ֵרי ִמ ְשנָ הֲ ,ח ִמ ָשה ְ
ֹלהינוּ ֶש ַבּ ָשּ ַמיִם ָוּב ָא ֶרץ:
לשה ָאבוֹתְ ,שנֵ י לֻ חוֹת ַה ְבּ ִריתֶ ,א ָחד ֱא ֵ
ְש ָ

יוֹד ַﬠ.
לשה ָﬠ ָשר ֲאנִ י ֵ
יוֹד ַﬠְ ,ש ָ
לשה ָﬠ ָשר ִמי ֵ
ְש ָ
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כּוֹכ ַביָּאֲ ,ﬠ ָש ָרה ִד ְבּ ַריָא,
לשה ָﬠ ָשר ִמ ַדּיָאְ .שנֵ ים ָﬠ ָשר ִש ְב ַטיָאַ ,א ַחד ָﬠ ָשר ְ
ְש ָ
ִתּ ְש ָﬠה ְיַר ֵחי לֵ ָדהְ ,שמוֹנָ ה ֵיְמי ִמילָ הִ ,ש ְב ָﬠה ֵיְמי ַש ַבּ ָתּאִ ,ש ָשּה ִס ְד ֵרי ִמ ְשנָ ה,
לשה ָאבוֹתְ ,שנֵ י לֻ חוֹת ַה ְבּ ִריתֶ ,א ָחד
תוֹרהַ ,א ְר ַבּע ִא ָמהוֹתְ ,ש ָ
חוּמשי ָ
ֲח ִמ ָשה ְ
ֹלהינוּ ֶש ַבּ ָשּ ַמיִם ָוּב ָא ֶרץ:
ֱא ֵ

ַחד גַּ ְדיָאַ ,חד גַּ ְדיָא
ְדּ ִזַבּין ַא ָבּא ִבּ ְת ֵרי זוּזֵ יַ ,חד גַּ ְדיָאַ ,חד גַּ ְדיָא.
וְ ָא ָתא שׁוּנְ ָרא וְ ָא ְכ ָלה לְ גַ ְדיָאְ ,דּ ִזַבּין ַא ָבּא ִבּ ְת ֵרי זוּזֵ יַ ,חד גַּ ְדיָאַ ,חד גַּ ְדיָא.
וְנָשְך לְ שׁוּנְ ָראְ ,דּ ָא ְכלָ ה לְ ְגַדיָאְ ,דּ ִזַבּין ַא ָבּא ִבּ ְת ֵרי זוּזֵיַ ,חד ְגַּדיָאַ ,חד ְגַּדיָא.
ָוְא ָתא ַכ ְל ָבּא ַ
חוּט ָרא וְ ִה ָכּה ְל ַכלְ ָבּאְ ,דּנָ ַשְך לְ שׁוּנְ ָראְ ,דּ ָא ְכלָ ה ְלגַ ְדיָאְ ,דּ ִזַבּין ַא ָבּא ִבּ ְת ֵרי
וְ ָא ָתא ְ
זוּזֵ יַ ,חד גַּ ְדיָאַ ,חד גַּ ְדיָא..
חוּט ָראְ ,דּ ִה ָכּה ְל ַכ ְל ָבּאְ ,דּנָ שְׁך לְ שׁוּנְ ָראְ ,דּ ָא ְכלָ ה ְלגַ ְדיָא,
נוּרא וְ ָש ַרף ְל ְ
וְ ָא ָתא ָ
ְדּ ִזַבּין ַא ָבּא ִבּ ְת ֵרי זוּזֵ יַ ,חד גַּ ְדיָאַ ,חד גַּ ְדיָא.
חוּט ָראְ ,דּ ִה ָכּה לְ ַכ ְל ָבּאְ ,דּנָ ַשְך לְ שׁוּנְ ָרא,
שׂרף לְ ְ
נוּראְ ,דּ ַ
וְ ָא ָתא ַמיָא וְ ָכ ָבה לְ ָ
ְדּ ָא ְכלָ ה ְלגַ ְדיָאְ ,דּ ִזַבּין ַא ָבּא ִבּ ְת ֵרי זוּזֵ יַ ,חד גַּ ְדיָאַ ,חד גַּ ְדיָא.
חוּט ָראְ ,דּ ִה ָכּה לְ ַכלְ ָבּאְ ,דּנָ שְׁך
שׂרף ְל ְ
נוּראְ ,דּ ַ
תוֹרא וְ ָש ָתה ְל ַמיָאְ ,דּ ָכ ָבה ְל ָ
וְ ָא ָתא ָ
לְ שׁוּנְ ָראְ ,דּ ָא ְכ ָלה לְ גַ ְדיָאְ ,דּ ִזַבּין ַא ָבּא ִבּ ְת ֵרי זוּזֵ יַ ,חד גַּ ְדיָאַ ,חד גַּ ְדיָא.
חוּט ָראְ ,דּ ִה ָכּה
נוּראְ ,דּ ָש ַרף ְל ְ
תוֹראְ ,דּ ָשּ ָתה לְ ַמיָאְ ,דּ ָכ ָבה לְ ָ
שׁוֹחט ָוְש ַחט לְ ָ
וְ ָא ָתא ַה ֵ
נָשְך ְלשׁוּנְ ָראְ ,דּ ָא ְכ ָלה ְל ְגַדיָאְ ,דּ ִזַבּין ַא ָבּא ִבּ ְת ֵרי זוּזֵיַ ,חד ְגַּדיָאַ ,חד ְגַּדיָא.
ְל ַכ ְל ָבּאְ ,דּ ַ
תוֹראְ ,דּ ָשּ ָתה לְ ַמיָאְ ,דּ ָכ ָבה
שׁוֹחטְ ,דּ ָש ַחט לְ ָ
וְ ָא ָתא ַמלְ ָאְך ַה ָמּוֶ ת וְ ָש ַחט ְל ֵ
חוּט ָראְ ,דּ ִה ָכּה לְ ַכלְ ָבּאְ ,דּנָ ַשְך לְ שׁוּנְ ָראְ ,דּ ָא ְכ ָלה לְ גַ ְדיָאְ ,דּ ִזַבּין ַא ָבּא
נוּראְ ,דּ ָש ַרף לְ ְ
ְל ָ
ִבּ ְת ֵרי זוּזֵ יַ ,חד גַּ ְדיָאַ ,חד גַּ ְדיָא.
וְ ָא ָתא ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוְּך הוּא וְ ָש ַחט ְל ַמלְ ַאְך ַה ָמּוֶ תְ ,דּ ָש ַחט לְ ֵ
שׁוֹחטְ ,דּ ָש ַחט
חוּט ָראְ ,דּ ִה ָכּה לְ ַכלְ ָבּאְ ,דּנָ ַשְך
נוּראְ ,דּ ָש ַרף ְל ְ
תוֹראְ ,דּ ָשּ ָתה לְ ַמיָאְ ,דּ ָכ ָבה לְ ָ
לְ ָ
ְלשׁוּנְ ָראְ ,דּ ָא ְכלָ ה לְ גַ ְדיָאְ ,דּ ִזַבּין ַא ָבּא ִבּ ְת ֵרי זוּזֵ יַ ,חד גַּ ְדיָאַ ,חד גַּ ְדיָא.

27

ההצלחה של צהר
במספרים
ĤĐĢ Ęĥ ęĕĜĦēđ ĦđĘė 93,950

"ĖĕĤČĦĐ
"23.05.15 ĦČ đĤĚĕĥ
ěđĕĝ 'Đ Ħč
ĥ ĕČĢđĚ
ĦđĞđčĥ
ĘĕĘ ěđģĕĦ
ęĘđėĘ

ĦđďĐĕ đēĕėđĐ ęĕĘđĞ 39,725

ĘČĤĥĕ ĕĎēč ęĕēĤđČ 100,000

ĦĝĜėč ĦđĕđĘĕĞĠ 239

מידי שנה ,פעילי צהר מארחים יותר
מ 100,000-משתתפים בפעילויות ביום
כיפור ,פורים ושבועות ,עבור משפחות
דתיות וחילוניות ברחבי מדינת ישראל

נציגי ”צהר לחקיקה“ היו שותפים
פעילים ב 239-חקיקות ,ועדות הכנסת
והליכים פרלמנטרים ,כדי לקדם חקיקה
חברתיות ברוח היהדות

ĦđĘĕĐģ ĕĜčĤ 241

ĦđčďĜĦĚđ ęĕčďĜĦĚ 1,000

עד היום ,ארגון צהר העניק הכשרות
מקצועיות מגוונות ליותר מ 241-רבנים
ברחבי הארץ ,בהם בוגרי רבנות ,רבני
קהילות וראשי ישיבות ותיקים.

יותר מ 1,000-מתנדבים ומתנדבות שהם
הלב הפועם של פעילות ארגון צהר,
המקדישים ימים כלילות כדי למנוע
התבוללות ושימור זהותה היהודית של
מדינת ישראל

KUDU

עד היום זכינו ללוות יותר מ93,950-
כלות וחתנים חילוניים בדרך לחתונה
יהודית על פי ההלכה כדת משה וישראל

עד היום מרכז שורשים של צהר סייע ליותר
מ 39,725-עולים מברית המועצות ומדרום
וצפון אמריקה להוכיח את שורשיהם
היהודיים בבתי הדין של הרבנות הראשית
לישראל

ישראל
זהותהשל מדינת
היהודית
זהותה
ושמירת
החברה
במניעתבאחדות
שותפיםשותפים
היו היו
מדינת ישראל
היהודית של
ושמירת
החברה
אחדות
התבוללות,
:ĔĜĤĔĜĕČĐ ĤĦČ ĦđĞĢĚČč ĕČĤĥČč
www.tzohar.org.il

ěđĠĘĔĐ ĦđĞĢĚČč ĕČĤĥČč
1800-07-14-14

:ĦčđĦėĘ ĤČđďĐ ĦđČĢĚČč ĐČēĚĐč
ÂĤĐĢÃ
71520 ďđĘ ĕĜđĠĢ Ħ.Č ,1 ĐėČĘĚĐ ÄēĤ
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ěđčĥē ĦđĞĢĚČč ĐĤĕĥĕ ĐďģĠĐ
ĐėĤčĐ ģĚĞ 624 ğĕĜĝ ĕĚđČĘ ģĜč
014266/96 ěđčĥē ÄĝĚ

