הגדה של

פסח
לכל המשפחה

בימים אלה אנו נאלצים לשמור על
מרחק מיקירנו ולמצוא דרכים יצירתיות
להרגיש קרובים.
חשוב היה לנו ב ,BUYME-חברה שכל מטרתה
לרגש ,לשמח ולקרב בין אנשים דרך חוויות
ומתנות ,לוודא שבמיוחד עכשיו ,יעלה על
פניכם חיוך ,תוכלו לחמם את הלב ולמרות הכל
להרגיש קרובים גם אם אתם רחוקים.
אנחנו מזמינים אתכם להדפיס את ההגדה
ולצבוע יחד עם כל המשפחה .כך תוכלו
לחגוג ,ליהנות מזמן איכות ולקרוא את ההגדה
בדרך חווייתית עם הילדים.
במיוחד עכשיו ,זה הזמן שלכם
ליהנות יחד כמשפחה.
אוהביםBUYME ,
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�

מוזגים כוס ראשון .המצות מכוסות.

ַק ֵדׁש
תחִיל ִין:
ב ּ ְׁשַב ָּת מַ ְ

בקר יום ַה ִּשׁ ִּשׁי .וַ יְ כֻ ּלּו ַה ָׁש ַמיִ ם וְ ָה ָא ֶרץ וְ כָ ל ְצבָ ַָאם.
וַ יְ ִהי ֶע ֶרב וַ יְ ִהי ֶ
יעי ִמּכָ ל ְמלַ אכְ ּתו ֲא ֶׁשר ָע ָׂשה.
יעי ְמלַ אכְ ּתו ֲא ֶׁשר ָע ָׂשה וַ ּיִ ְׁשּבת ּבַ יום ַה ְּשׁבִ ִ
וַ יְ כַ ל ֱאלהים ּבַ יום ַה ְּשׁבִ ִ
יעי וַ יְ ַק ֵּדׁש אותו ּכִ י בו ָׁשבַ ת ִמּכָ ל ְמלַ אכְ ּתו ֲא ֶׁשר ֶָּב ָרא ֱאלהים לַ ֲעׂשות.
וַ יְ בָ ֶרְך ֱאלהים ֶאת יום ַה ְּשׁבִ ִ
תחִיל ִין:
ב ַּחול מַ ְ

ּבורא ְּפ ִרי ַהגָ ֶפן:
להינּו ֶמלֶ ְך ָהעולָ ם ֵ
ּבותיּ .בָ רּוְך ַא ָּתה ה׳ֱ ,א ֵ
ַסבְ ִרי ָמ ָרנָ ן וְ ַרּבָ נָ ן וְ ַר ַ
רומ ָמנּו ִמּכָ ל לָ ׁשון וְ ִק ְּד ָׁשנּו ּבְ ִמ ְצ ָותיו .וַ ִּת ֶּתן לָ נּו
ּבָ רּוְך ַא ָּתה ה׳ֱ ,א ֵ
להינּו ֶמלֶ ְך ָהעולָ ם ֲא ֶׁשר ּבָ ַחר ּבָ נּו ִמּכָ ל ָעם וְ ְ
מוע ִדים לְ ִׂש ְמ ָחהַ ,חּגִ ים ּוזְ ַמּנִ ים לְ ָׂששון( ,לשבתֶ :את יום
נּוחה ּו) ֲ
להינּו ּבְ ַא ֲהבָ ה (לשבתַׁ :שּבָ תות לִ ְמ ָ
ה׳ ֱא ֵ
יצ ַיאת ִמ ְצ ָריִ םּ .כִ י
קדׁש זֵ כֶ ר לִ ִ
רּותנּו( ,לשבתּ :בְ ַא ֲהבָ ה) ִמ ְק ָרא ֶ
ַה ַׁשּבָ ת ַהּזֶ ה וְ ) ֶאת יום ַחג ַה ַּמּצות ַהּזֶ ה זְ ַמן ֵח ֵ
ּומוע ֵדי ָק ְד ֶׁשָך (לשבתּ :בְ ַא ֲהבָ ה ּובְ ָרצון) ּבְ ִׂש ְמ ָחה
אותנּו ִק ַּד ְׁש ָּת ִמּכָ ל ָה ַע ִּמים( ,לשבת :וְ ַׁשּבָ ת) ֲ
בָ נּו בָ ַח ְר ָּת וְ ָ
ּובְ ָׂששון ִהנְ ַחלְ ָּתנּוּ .בָ רּוְך ַא ָּתה ה׳ְ ,מ ַק ֵּדׁש (לשבתַ :ה ַׁשּבָ ת וְ ) יִ ְׂש ָר ֵאל וְ ַהּזְ ַמּנִ ים.
ב ְּמוצָאֵי ׁשַב ָּת מוסִיפִים:

להינּו ֶמלֶ ְך ָהעולָ ם ַה ַמבְ ִדיל ּבֵ ין
אורי ָה ֵאׁשּ .בָ רּוְך ַא ָּתה ה׳ֱ ,א ֵ
ּבורא ְמ ֵ
להינּו ֶמלֶ ְך ָהעולָ םֵ ,
ּבָ רּוְך ַא ָּתה ה׳ֱ ,א ֵ
יעי לְ ֵׁש ֶׁשת יְ ֵמי ַה ַּמ ֲע ֶׂשהּ .בֵ ין ְק ֻד ַּשׁת ַׁשּבָ ת
חׁשְךּ ,בֵ ין יִ ְׂש ָר ֵאל לָ ַע ִּמיםּ ,בֵ ין יום ַה ְּשׁבִ ִ
קדׁש לְ חל ,בין אור לְ ֶ
ֶ
לִ ְק ֻד ַּשׁת יום טוב ִהבְ ַּדלְ ָּת ,וְ ֶאת
יעי ִמ ֵּשׁ ֶׁשת יְ ֵמי ַה ַּמ ֲע ֶׂשה
יום ַה ְּשׁבִ ִ
ִק ַּד ְׁש ָּתִ .הבְ ַּדלְ ָּת וְ ִק ַּד ְׁש ָּת ֶאת ַע ְּמָך
יִ ְׂש ָר ֵאל ּבִ ְק ֻד ָּשׁ ֶתָך.
קדׁש
ּבָ רּוְך ַא ָּתה ה׳ַ ,ה ַּמבְ ִדיל ּבֵ ין ֶ
קדׁש.
לְ ֶ
להינּו ֶמלֶ ְך
ּבָ רּוְך ַא ָּתה ה׳ֱ ,א ֵ
ָהעולָ םֶׁ ,ש ֶה ֱחיָ נּו וְ ִקּיְ ָמנּו וְ ִהּגִ ָיענּו
לַ ּזְ ַמן ַהזֶ ה.

� שותה בהסיבת שמאל ואינו
מברך ברכה אחרונה.
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ְּור ַחץ
�

טל ִים אֶת הַיָדַי ִם וְאֵין מְבָרְכִים "עַל נְטִיל ַת יָדַי ִם".
נו ְ

ּכַ ְר ַּפס

� לוקח מן הכרפס פחות מכזית  -כדי שלא יתחייב בברכה אחרונה  -טובל במי מלח` ,מברך "בורא פרי
האדמה" ,ומכווין לפטור בברכה גם את המרור .אוכל בלא הסבה.

ּבורא ְּפ ִרי ָה ֲא ָד ָמה.
להינּו ֶמלֶ ְך ָהעולָ םֵ ,
ּבָ רּוְך ַא ָּתה ה׳ֱ ,א ֵ

יחץ
�

ִש ּ
תַי ִם ,וּמַצְפְּין אֶת הַחֵצ ִי הַג ָדול לָאֲפִיקומָן.
בוצע אֶת הַמַצ ָה הָאֶמְצָעִית ל ׁ ְ

מגיד
�

קעָרָה ו ְאומֵר ב ְּקול רָם:
מְגַל ֶה אֶת הַמַצות ,מַג ְב ִּיהַ אֶת הַ ְ

ָהא לַ ְח ָמא ַענְ יָ א ִדי ֲאכָ לּו ַאבְ ָה ָתנָ א
ּבְ ַא ְר ָעא ְד ִמ ְצ ָריִ םּ .כָ ל ִדכְ ִפין יֵ ֵיתי וְ יֵ יכל,
ּכָ ל ִד ְצ ִריְך יֵ ֵיתי וְ יִ ְפ ַסחָ .ה ַׁש ָּתא ָהכָ א,
לְ ָׁשנָ ה ַהּבָ ָאה ּבְ ַא ְר ָעא ְדיִ ְׂש ָר ֵאלָ .ה ַׁש ָּתא
חורין.
ַעבְ ֵדי ,לְ ָׁשנָ ה ַהּבָ ָאה ּבְ נֵ י ִ
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� מסיר את הקערה מעל השולחן.
שנ ִי .הַב ֵּן ׁשואֵל:
מוז ְגיִן כוס ׁ ֵ

ַמה ּנִ ְּשׁ ַּתנָ ה ַהּלַ יְ לָ ה ַהּזֶ ה ִמּכָ ל ַהּלֵ ילות?
ּומ ָּצהַ ,הּלַ יְ לָ ה ַהּזֶ ה ּ -כלו ַמ ָּצה.
ֶׁשּבְ כָ ל ַהּלֵ ילות ָאנּו אוכְ לִ ין ָח ֵמץ ַ
ֶׁשּבְ כָ ל ַהּלֵ ילות ָאנּו אוכְ לִ ין ְׁש ָאר יְ ָרקות ַ -הּלַ יְ לָ ה ַהּזֶ ה (כולו) ָמרור.
ֶׁשּבְ כָ ל ַהּלֵ ילות ֵאין ֶאנּו ַמ ְטּבִ ילִ ין ֲא ִפילּו ַּפ ַעם ֶא ָחת ַ -הּלַ יְ לָ ה ַהּזֶ ה ְׁש ֵּתי ְפ ָע ִמים.
יוׁשבִ ין ּובֵ ין ְמ ֻסּבִ ין ַ -הּלַ יְ לָ ה ַהּזֶ ה ּכֻ לָ נו ְמ ֻסּבִ ין.
ֶׁשּבְ כָ ל ַהּלֵ ילות ָאנּו אוכְ לִ ין ּבֵ ין ְ

�

ִשעַת אֲמִירַת הַהַגָדָה.
תהְיֶינ ָה מְגלות ב ּ ׁ ְ
מחזיר את הקערה אל השולחן .הַמַצות ִּ

ֲעבָ ִדים ָהיִ ינּו

רע נְ טּויָ ה.
להינּו ִמ ָּשׁם ּבְ יָ ד ֲחזָ ָקה ּובִ זְ ַ
ּיוצ ֵיאנּו ה׳ ֱא ֵ
לְ ַפ ְרעה ּבְ ִמ ְצ ָריִ ם ,וַ ִ
בותינּו ִמ ִּמ ְצ ָריִ םֲ ,ה ֵרי ָאנּו ּובָ נֵ ינּו ּובְ נֵ י בָ נֵ ינּו ְמ ֻׁש ְעּבָ ִדים ָהיִ ינּו
הוציא ַה ָּקדוׁש ּבָ רּוְך הּוא ֶאת ֲא ֵ
וְ ִאּלּו לא ִ
ּתורה ִמ ְצוָ ה ָעלֵ ינּו
יוד ִעים ֶאת ַה ָ
לְ ַפ ְרעה ּבְ ִמ ְצ ָריִ ם .וַ ֲא ִפילּו ּכֻ ּלָ נּו ֲחכָ ִמים ּכֻ ּלָ נּו נְ בונִ ים ּכֻ ּלָ נּו זְ ֵקנִ ים ּכֻ ּלָ נּו ְ
יצ ַיאת ִמ ְצ ַריִ ם ֲה ֵרי זֶ ה ְמ ֻׁשּבָ ח.
יצ ַיאת ִמ ְצ ָריִ ם .וְ כָ ל ַה ַּמ ְרּבֶ ה לְ ַס ֵּפר ּבִ ִ
לְ ַס ֵּפר ּבִ ִ
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הוׁש ַע וְ ַרּבִ י ֶאלְ ָעזָ ר ּבֶ ן ֲעזַ ְריָ ה וְ ַרּבִ י ֲע ִקיבָ א וְ ַרּבִ י ַט ְרפון ֶׁש ָהיּו ְמ ֻסּבִ ין ּבִ בְ נֵ י
ַמ ֲע ֶׂשה ּבְ ַרּבִ י ֱאלִ ֶיעזֶ ר וְ ַרּבִ י יְ ֻ
יע
ּבותינּו ִהּגִ ַ
יצ ַיאת ִמ ְצ ַריִ ם ּכָ ל אותו ַהּלַ יְ לָ הַ ,עד ֶׁשּבָ אּו ַתלְ ִמ ֵיד ֶיהם וְ ָא ְמרּו לָ ֶהם ַר ֵ
בְ ַרק וְ ָהיּו ְמ ַס ְּפ ִרים ּבִ ִ
זְ ַמן ְק ִר ַיאת ְׁש ַמע ֶׁשל ַׁש ֲח ִרית.
ָא ַמר ַרּבִ י ֶאלְ ָעזָ ר ּבֶ ן ֲעזַ ְריָ ה ֲה ֵרי ֲאנִ י ּכְ בֶ ן ִׁשבְ ִעים ָׁשנָ ה וְ לא זָ כִ ִיתי ֶׁש ֵּת ָא ֵמר יְ ִצ ַיאת ִמ ְצ ַריִ ם ּבַ ּלֵ ילות ַעד
אתָך ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם ּכל יְ ֵמי ַחּיֶ יָך .יְ ֵמי ַחּיֶ יָך ַהּיָ ִמים.
ֶׁש ָּד ְר ָׁשּה ּבֶ ן ָ
זומאֶׁ ,שּנֶ ֱא ַמר ,לְ ַמ ַען ִּתזְ ּכור ֶאת יום ֵצ ְ
אומ ִרים יְ ֵמי ַחּיֶ יָך ָהעולָ ם ַהּזֶ הּ .כל יְ ֵמי ַחּיֶ יָך לְ ָהבִ יא לִ ימות ַה ָּמ ִׁש ַיח:
ּכל יְ ֵמי ַחּיֶ יָך ַהּלֵ ילות .וַ ֲחכָ ִמים ְ
ּתורה לְ ַעּמו יִ ְׂש ָר ֵאלּ ,בָ רּוְך הּוא.
ּבָ רּוְך ַה ָּמקוםּ ,בָ רּוְך הּואּ ,בָ רּוְך ֶׁשּנָ ַתן ָ

ּתורה:
ּכְ נֶ גֶ ד ַא ְרּבָ ָעה בָ נִ ים ִּדּבְ ָרה ָ
יוד ַע לִ ְׁשאול.
ֶא ָחד ָחכָ ם ,וְ ֶא ָחד ָר ָׁשע ,וְ ֶא ָחד ָּתם ,וְ ֶא ָחד ֶׁש ֵאינו ֵ

ָחכָ ם

אומר? ָמה ָה ֵעדות וְ ַה ֻח ִּקים וְ ַה ִּמ ְׁש ָּפ ִטים
ָמה הּוא ֵ
להינּו ֶא ְתכֶ ם .וְ ַאף ַא ָּתה ֱאמור לו ּכְ ִהלְ כות
ֲא ֶׁשר ִצּוָה ה׳ ֱא ֵ
יקומן.
ַה ֶּפ ַסחֵ :אין ַמ ְפ ִט ִירין ַא ַחר ַה ֶּפ ַסח ֲא ִפ ָ

ָר ָׁשע

בודה ַהּזאת לָ כֶ ם .לָ כֶ ם  -וְ לא
אומר? ָמה ָה ֲע ָ
ָמה הּוא ֵ
הוציא ֶאת ַע ְצמו ִמן ַהּכְ לָ ל ּכָ ַפר ּבְ ִע ָּקר .וְ ַאף ַא ָּתה
לוּ .ולְ ִפי ֶׁש ִ
אתי
ַה ְק ֵהה ֶאת ִׁשּנָ יו וֶ ֱאמור לוּ" :בַ ֲעבּור זֶ ה ָע ָׂשה ה׳ לִ י ּבְ ֵצ ִ
ִמ ִּמ ְצ ָריִ ם" .לִ י וְ לא לוִ .אּלּו ָהיָ ה ָׁשם ,לא ָהיָ ה נִ גְ ָאל.

ָּתם

אומר? ַמה ּזאת? וְ ָא ַמ ְר ָּת ֵאלָ יו "ּבְ חוזֶ ק יָ ד
ָמה הּוא ֵ
הוצ ָיאנּו ה׳ ִמ ִּמ ְצ ַריִ ם ִמּבֵ ית ֲעבָ ִדים".
ִ

יוד ַע לִ ְׁשאול
וְ ֶׁש ֵאינו ֵ

ַא ְּת ְּפ ַתח לו,
ֶׁשּנֶ ֱא ַמר ,וְ ִהּגַ ְד ָּת לְ בִ נְ ָך ּבַ יום ַההּוא לֵ אמרּ ,בַ ֲעבּור זֶ ה ָע ָׂשה ה׳
אתי ִמ ִּמ ְצ ָריִ ם.
לִ י ּבְ ֵצ ִ
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לומר ּבַ ֲעבּור זֶ ה -
לומר ּבַ יום ַההּואִ .אי ּבַ יום ַההּוא יָ כול ִמּבְ עוד יום? ַּתלְ מּוד ַ
חודׁש? ַּתלְ מּוד ַ
יָ כול ֵמראׁש ֶ
ּומרור ֻמּנָ ִחים לְ ָפנֶ יָך.
ּבַ ֲעבּור זֶ ה לא ָא ַמ ְר ִּתיֶ ,אלָ א ּבְ ָׁש ָעה ֶׁשיֵ ׁש ַמ ָצה ָ
בדתוֶׁ ,שּנֶ ֱא ַמר:
בותינּו ,וְ ַעכְ ָׁשיו ֵק ְרבָ נּו ַה ָּמקום לַ ֲע ָ
בודה זָ ָרה ָהיּו ֲא ֵ
ִמ ְּת ִחּלָ ה עובְ ֵדי ֲע ָ
בותיכֶ ם ֵמעולָ םֶּ ,ת ַרח ֲאבִ י
להי יִ ְׂש ָר ֵאלּ :בְ ֵעבֶ ר ַהּנָ ָהר יָ ְׁשבּו ֲא ֵ
הוש ַע ֶאל ּכָ ל ָה ָעםּ ,כה ָא ַמר ה׳ ֱא ֵ
יאמר יְ ֻ
וַ ֶ
להים ֲא ֵח ִרים .וָ ֶא ַקח ֶאת ֲאבִ יכֶ ם ֶאת ַאבְ ָר ָהם ֵמ ֵעבֶ ר ַהּנָ ָהר וָ אולֵ ְך אותו ּבְ כָ ל
ַאבְ ָר ָהם וַ ֲאבִ י נָ חור ,וַ ּיַ ַעבְ דּו ֱא ִ
ֶא ֶרץ ּכְ נָ ַען ,וָ ַא ְרּבֶ ה ֶאת זַ ְרעו וָ ֶא ֵּתן לו ֶאת יִ ְצ ָחק ,וָ ֶא ֵּתן לְ יִ ְצ ָחק ֶאת יַ ֲעקב וְ ֶאת ֵע ָׂשיו .וָ ֶא ֵּתן לְ ֵע ָׂשו ֶאת ַהר
ֵּשׂ ִעיר לָ ֶר ֶׁשת אתו ,וְ יַ ֲעקב ּובָ נָ יו יָ ְרדּו ִמ ְצ ָריִ ם.
ׁשומר ַהבְ ָט ָחתו לְ יִ ְׂש ָר ֵאלּ ,בָ רּוְך הּואֶׁ .ש ַה ָּקדוׁש ּבָ רּוְך הּוא ִח ַּשׁב ֶאת ַה ֵּקץ ,לַ ֲעׂשות ּכְ מו ֶּשׁ ָא ַמר
ּבָ רּוְך ֵ
לְ ַאבְ ָר ָהם ָאבִ ינּו ּבִ בְ ִרית ּבֵ ין ַהּבְ ָת ִריםֶׁ ,שּנֶ ֱא ַמר:
אתם ַא ְרּבַ ע ֵמאות שנה.
ּיאמר ְל ַאבְ ָרם ,יָ דע ֵּת ַדע ּכִ י גֵ ר יִ ְהיֶ ה זַ ְר ֲעָך ּבְ ֶא ֶרץ לא לָ ֶהם ,וַ ֲעבָ דּום וְ ִעּנּו ָ
וַ ֶ
וְ גם ֶאת ַהּגוי ֲא ֶׁשר יַ ֲעבדּו ָּדן ָאנכִ י וְ ַא ֲח ֵרי כֵ ן יֵ ְצאּו ּבִ ְרכֻ ׁש ּגָ דול.
�

מכסה המצה ומגביה את הכוס בידו ,ואומר:

בותינּו וְ לָ נּו.
וְ ִהיא ֶׁש ָע ְמ ָדה לַ ֲא ֵ
ּלותנּו,
ֶׁשּלא ֶא ָחד ּבִ לְ בָ ד ָע ַמד ָעלֵ ינּו לְ כַ ֵ
לותנּו,
עומ ִדים ָעלֵ ינּו לְ כַ ֵ
ֶאּלָ א ֶׁשּבְ כָ ל ּדור וָ דור ְ
וְ ַה ָּקדוׁש ּבָ רּוְך הּוא ַמ ִּצילֵ נּו ִמּיָ ָדם.
�

יַנ ִיחַ הַכּוס מִי ָדו ויְגַל ֶה אֶת הַמַּצּות.

ֵצא ּולְ ַמד ַמה ּבִ ֵּקש לָ בָ ן ָה ֲא ַר ִמי לַ ֲעׂשות לְ יַ ֲעקב ָאבִ ינּוֶׁ :ש ַּפ ְרעה לא גָ זַ ר ֶאּלָ א
ַעל ַהּזְ כָ ִרים ,וְ לָ בָ ן ּבִ ֵּקׁש לַ ֲעקור ֶאת ַהּכלֶׁ .שּנֶ ֱא ַמרֲ :א ַר ִּמי אבֵ ד ָאבִ י ,וַ יֵ ֶרד
ִמ ְצ ַריְ ָמה וַ ּיָ גָ ר ָׁשם ּבִ ְמ ֵתי ְמ ָעט ,וַ יְ ִהי ָׁשם לְ גוי ּגָ דולָ ,עצּום וָ ָרב.
וַ יֵ ֶרד ִמ ְצ ַריְ ָמה ָ -אנּוס ַעל ִּפי ַה ִּדּבּור.
יאמרּו ֶאל
וַ ּיָ גָ ר ָׁשם ְ -מלַ ֵּמד ֶׁשלא יָ ַרד יַ ֲעקב ָאבִ ינּו לְ ִה ְׁש ַּת ֵק ַע ּבְ ִמ ְצ ַריִ ם ֶאּלָ א לָ גּור ָׁשםֶׁ ,שּנֶ ֱא ַמר :וַ ְ
ַּפ ְרעה ,לָ גּור ּבָ ָא ֶרץ ּבָ אנּוּ ,כִ י ֵאין ִמ ְר ֶעה לַ ּצאן ֲא ֶׁשר לַ ֲעבָ ֶדיָךּ ,כִ י כָ בֵ ד ָה ָר ָעב ּבְ ֶא ֶרץ ּכְ נָ ַען .וְ ַע ָּתה יֵ ְׁשבּו נָ א
ּגשן.
ֲעבָ ֶדיָך ּבְ ֶא ֶרץ ֶ
להיָך ּכְ כוכְ בֵ י
בותיָך ִמ ְצ ַָריְ ָמה ,וְ ַע ָּתה ָׂש ְמָך ה׳ ֱא ֶ
ּבִ ְמ ֵתי ְמ ָעט ּ -כְ ָמה ֶׁשּנֶ ֱא ַמרּ :בְ ִׁשבְ ִעים נֶ ֶפׁש יָ ְרדּו ֲא ֶ
ַה ָּשׁ ַמיִ ם לָ רב.
וַ יְ ִהי ָׁשם לְ גוי ְ -מלַ ֵמד ֶׁש ָהיּו יִ ְׂש ָר ֵאל ְמ ֻצּיָ נִ ים ָׁשם.
אתם.
ּגָ דול ָעצּום ּ -כְ מו ֶׁשּנֶ ֱא ַמרּ :ובְ נֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל ָּפרּו וַ יִ ְׁש ְרצּו וַ יִ ְרּבּו וַ יַ ַע ְצמּו ּבִ ְמאד ְמאד ,וַ ִּת ָּמלֵ א ָה ָא ֶרץ ָ
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ּוׂש ָע ֵרְך
וָ ָרב ּ -כְ ָמה ֶׁשּנֶ ֱא ַמרְ :רבָ בָ ה ּכְ ֶצ ַמח ַה ָּשׂ ֶדה נְ ַת ִּתיָך ,וַ ִּת ְרּבִ י וַ ִּתגְ ְּדלִ י וַ ָּת ִ
באי ּבַ ֲע ִדי ֲע ָדיִ יםָׁ ,ש ַדיִ ם נָ כנּו ְ
אמר לָ ך ּבְ ָד ַמיִ ְך ֲחיִ י
אמר לָ ך ּבְ ָד ַמיִ ְך ֲחיִ י ,וָ ַ
ּבוס ֶסת ּבְ ָד ָמיִ ְך ,וָ ַ
ִצ ֵּמ ַח ,וְ ַא ְּת ֵערם וְ ֶע ְריָ ה .וָ ֶא ֱעבר ָעלַ יִ ְך וָ ֶא ְר ֵאְך ִמ ְת ֶ

בדה ָק ָׁשה.
אתנּו ַה ִּמ ְצ ִרים וַ יְ ַענּנּונּו ,וַ יִ ְּתנּו ָעלֵ ינּו ֲע ָ
וַ ּיָ ֵרעּו ָ
נוסף גַ ם
אתנּו ַה ִּמ ְצ ִרים ּ -כְ מו ֶׁשּנֶ ֱא ַמרָ :הבָ ה נִ ְת ַחכְ ָמה לו ֶּפן יִ ְרּבֶ ה ,וְ ָהיָ ה ּכִ י ִת ְק ֶראנָ ה ִמלְ ָח ָמה וְ ַ
וירעו ָ
הּוא ַעל ׂשנְ ֵאינּו וְ נִ לְ ַחם ּבָ נּו ,וְ ָעלָ ה ִמן ָה ָא ֶרץ.
לתם .וַ יִ בֶ ן ָע ֵרי ִמ ְסּכְ נות לְ ַפ ְרעהֶ .את
וַ יְ ַעּנּונּו ּ -כְ ָמה ֶׁשּנֶ ֱא ַמר :וַ ּיָ ִׂשימּו ָעלָ יו ָׂש ֵרי ִמ ִּסים לְ ַמ ַען ַענתו ּבְ ִסבְ ָ
ִּפתם וְ ֶאת ַר ַע ְמ ֵסס.

וַ יִ ְּתנּו ָעלֵ ינּו ֲע ָ
בדה ָק ָׁשה ּ -כְ מו ֶׁשּנֶ ֱא ַמר :וַ יַ ֲעבִ דּו ִמ ְצ ַרים ֶאת ּבְ נֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל ּבְ ָפ ֶרְך.
בתינּו ,וַ ּיִ ְׁש ַמע ה' ֶאת קלֵ נּו ,וַ ּיַ ְרא ֶאת ָענְ יֵ נּו וְ ֶאת ֲע ָמלֵ נּו
להי ֲא ֵ
וַ ּנִ ְצ ַעק ֶאל ה' ֱא ֵ
וְ ֶאת לַ ֲח ֵצנּו.
בתינּו ּ -כְ ָמה ֶׁשּנֶ ֱא ַמר :וַ יְ ִהי בַ יָ ִמים ָה ַרּבִ ים ָה ֵהם וַ ּיָ ָמת ֶמלֶ ְך ִמ ְצ ַרים ,וַ יֵ ָאנְ חּו
להי ֲא ֵ
וַ ּנִ ְצ ַעק ֶאל ה׳ ֱא ֵ
בדה.
להים ִמן ָה ֲע ָ
בודה וַ ּיִ זְ ָעקּו ,וַ ַּת ַעל ַׁשוְ ָע ָתם ֶאל ָה ֱא ִ
ּבְ נֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל ִמן ָה ֲע ָ
להים ֶאת ּבְ ִריתו ֶאת
להים ֶאת נַ ֲא ָק ָתם ,וַ ּיִ זְ ּכור ֱא ִ
ׁש ַמע ה׳ ֶאת קלֵ נּו ּ -כְ ָמה ֶׁשּנֶ ֱא ַמר :וַ ּיִ ְׁש ַמע ֱא ִ
וַ ּיִ ְ
ַאבְ ָר ָהםֶ ,את יִ ְצ ָחק ֶואת יַ ֲעקב.
להים.
להים ֶאת ּבְ ני יִ ְׂש ָר ֵאל וַ ּיֵ ַדע ֱא ִ
וַ ּיַ ְרא ֶאת ָענְ יֵ נוּ  -זו ְּפ ִריׁשּות ֶּד ֶרְך ֶא ֶרץּ ,כְ ָמה ֶׁשּנֶ ֱא ַמר :וַ יַ ְרא ֱא ִ
ארה ַּת ְׁשלִ יכֻ הּו וְ כָ ל ַהּבַ ת ְּת ַחּיּון.
וְ ֶאת ֲע ָמלֵ נּו ֵ -אלּו ַהּבָ נִ יםּ .כְ ָמה ֶׁשּנֶ ֱא ַמרּ :כָ ל ַהּבֵ ן ַהּיִ ּלוד ַהיְ ָ
אתם.
לח ִצים ָ
וְ ֶאת לַ ֶח ֵצנּו  -זֶ ו ַה ְּד ַחקּ ,כְ ָמה ֶׁשּנֶ ֱא ַמר :וְ גַ ם ָר ִא ִיתי ֶאת ַהּלַ ַחץ ֲא ֶׁשר ִמ ְצ ַרים ֲ

מפ ִתים.
רע נְ טּויָ הּ ,ובְ ָ
ּיוצ ֵאנּו ה׳ ִמ ִמ ְצ ַרים ּבְ יָ ד ֲחזָ ָקהּ ,ובִ זְ ַ
וַ ִ
מרא ּגָ דלּ ,ובְ אתות ּובְ ְ
ּיוצ ֵאנּו ה׳ ִמ ִמ ְצ ַרים  -לא ַעל יְ ֵדי ַמלְ ָאְך ,וְ לא ַעל יְ ֵדי ָׂש ָרף ,וְ לא ַעל יְ ֵדי ָׁשלִ ַיחֶ ,אּלָ א ַה ָּקדוׁש ּבָ רּוְך
וַ ִ
הּוא ּבִ כְ בודו ּובְ ַע ְצמו.

ֶׁשּנֶ ֱא ַמר :וְ ָעבַ ְר ִּתי בְ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַרים ּבַ ּלַ יְ לָ ה ַהּזֶ ה ,וְ ִהּכֵ ִיתי ּכָ ל ּבְ כור ּבְ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַרים ֵמ ָא ָדם
להי ִמ ְצ ַרים ֶא ֱע ֶׂשה ְׁש ָפ ִטיםֲ .אנִ י ה׳.
וְ ַעד ּבְ ֵה ָמהּ ,ובְ כָ ל ֱא ֵ
וְ ָעבַ ְר ִּתי בְ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַרים ּבַ ּלַ יְ לָ ה ַהּזֶ ה ֲ -אנִ י וְ לא ַמלְ ָאך;ְ
יתי ּכָ ל בְ כור ּבְ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַרים ֲ -אנִ י וְ לא ָׂש ָרף;
וְ ִהּכֵ ִ
ׁש ָפ ִטים ֲ -אנִ י ולא ַה ָּשׁלִ ַיח;
ּובְ כָ ל ֱא ֵ
להי ִמ ְצ ַרים ֶא ֱע ֶׂשה ְ
ֲאנִ י ה׳ ֲ -אנִ י הּוא ולא ַא ֵחר.
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מריםּ ,בַ ּגְ ַמלִ ים,
ּסּוסיםּ ,בַ ֲח ִ
ּבְ יָ ד ֲחזָ ָקה  -זו ַה ֶּדבֶ רּ ,כְ ָמה ֶׁשּנֶ ֱא ַמרִ :הנֵ ה יד ה׳ הויָ ה ּבְ ִמ ְקנְ ָך ֲא ֶׁשר ּבַ ָּשׂ ֶדהּ ,בַ ִ
ּבַ ּבָ ָקר ּובַ ּצאןֶ ,דבֶ ר ּכָ בֵ ד ְמאד.

ּובִ זְ ַ
רּושלַ יִ ם.
לּופה ּבְ יָ דו ,נְ טּויָ ה ַעל יְ ָ
רע נְ טּויָ ה  -זו ַה ֶח ֶרבּ ,כְ ָמה ֶׁשּנֶ ֱא ַמר :וְ ַח ְרּבו ְׁש ָ
להים לָ בא לָ ַק ַחת לו ּגוי ִמ ֶּק ֶרב ּגוי ּבְ ַמּסות
מורא ּגָ דול  -זו ּגִ ּלּוי ְׁשכִ ינָ הּ .כְ ָמה ֶׁשּנֶ ֱא ַמר ,או ֲהנִ ָּסה ֱא ִ
ּובְ ָ
להיכֶ ם
מור ִאים ּגְ דולִ ים ּכְ כל ֲא ֶׁשר ָע ָׂשה לָ כֶ ם ה' ֱא ֵ
רוע נְ טּויָ ה ּובְ ָ
מופ ִתים ּובְ ִמלְ ָח ָמה ּובְ יָ ד ֲחזָ ָקה ּובִ זְ ַ
ּבְ אתת ּובְ ְ
ּבְ ִמ ְצ ַריִ ם לְ ֵעינֶ יָך.:
ּובְ אתות  -זֶ ה ַה ַּמ ֶטהּ ,כְ ָמה ֶׁשּנֶ ֱא ַמר :וְ ֶאת ַה ַּמ ֶּטה ַהּזֶ ה ִּת ַּקח ּבְ יָ ְדָךֲ ,א ֶׁשר ַּת ֲע ֶׂשה ּבו ֶאת ָהאתת.
מופ ִתים ּבַ ָּשׁ ַמיִ ם ּובָ ָא ֶרץ.
מפ ִתים  -זֶ ה ַה ָּדםּ ,כְ ָמה ֶׁשּנֶ ֱא ַמר :וְ נָ ַת ִּתי ְ
ּובְ ְ
�

כשאומר דם ואש ותימרות עשן ,עשר המכות ודצ"ך עד"ש באח"ב  -ישפוך מן הכוס מעט יין:

ָּדם וָ ֵאׁש וְ ִת ְימרות ָע ָׁשן.
מרא ּגָ דל ְׁ -ש ַּתיִ םּ ,ובְ אתות ְׁ -ש ַּתיִ ם,
רע נְ טּויָ ה ְׁ -ש ַּתיִ םּ ,ובְ ָ
ָדבָ ר ַא ֵחרּ :בְ יָ ד ֲחזָ ָקה ְׁ -ש ַּתיִ םּ ,ובִ זְ ַ
מפ ִתים ְׁ -ש ַּתיִ ם.
ּובְ ְ
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ֵאּלּו ֶע ֶׂשר ַמּכות ֶׁש ֵהבִ יא ַה ָּקדוׁש ּבָ רּוְך הּוא ַעל ַה ִּמ ְצ ִרים ּבְ ִמ ְצ ַרים ,וְ ֵאלּו ֵהן:

ָּדם

צפרדע
ּכִ נִ ים

ָערוב

ַא ְרּבֶ ה

ֶּדבֶ ר

ְׁש ִחין

חׁשְך
ֶ

ּבָ רד

ַמּכַ ת ּבְ כורות

נותן ּבָ ֶהם ִס ָּמנִ יםְּ :ד ַצ"ְך ַע ַד"ׁש ּבְ ַא ַח"ב.
הּודה ָהיָ ה ֵ
ַרּבִ י יְ ָ

יוסי ַהּגְ לִ ילִ י ֵ
ַרּבִ י ֵ
אומר ֶׁשלָ קּו ַה ִּמ ְצ ִרים ּבְ ִמ ְצ ַרים ֶע ֶׂשר ַמּכות וְ ַעל ַהיָ ם לָ קּו ֲח ִמ ִּשׁים
אומרִ :מּנַ יִ ן ַא ָּתה ֵ
להים ִהוא ,וְ ַעל ַהּיָ ם מה הּוא
יאמרּו ַה ַח ְר ֻט ִּמים ֶאל ַּפ ְרעהֶ :א ְצּבַ ע ֱא ִ
ַמּכות? ּבְ ִמ ְצ ַרים ַמה הּוא ֵ
אומר? וַ ְ
מׁשה
אומר? וַ ּיַ ְרא יִ ְׂש ָר ֵאל ֶאת ַהיָ ד ַהּגְ דלָ ה ֲא ֶׁשר ָע ָׂשה ה' ּבְ ִמ ְצ ַרים ,וַ ּיִ ְיראּו ָה ָעם ֶאת ה' ,וַ ּיַ ֲא ִמינּו ּבַ יי ּובְ ֶ
ֵ
ַעבְ דוּ .כַ ָמה לָ קּו בְ ֶא ְצּבַ ע? ֶע ֶׂשר ַמּכות.
ֱאמור ֵמ ַע ָּתהּ :בְ ִמ ְצ ַרים לָ קּו ֶע ֶׂשר ַמּכות וְ ַעל ַהּיָ ם לָ קּו ֲח ִמ ִּשׁים ַמּכות.
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ּומּכָ ה ֶׁש ֵהבִ יא ַה ָּקדוׁש ּבָ רּוְך הּוא ַעל ַה ִּמ ְצ ִרים ּבְ ִמ ְצ ַריִ ם ָהיְ ָתה ֶׁשל
אומרִ :מּנַ יִ ן ֶׁשּכָ ל ַמּכָ ה ַ
יעזֲ ר ֵ
ַרּבִ י ֱאלִ ֶ
ַא ְרּבַ ע ַמּכות? ֶׁשּנֶ ֱא ַמר :יְ ַׁשּלַ ח ּבָ ם ֲחרון ַאּפוֶ ,עבְ ָרה וָ זַ ַעם וְ ָצ ָרהִ ,מ ְׁשלַ ַחת ַמלְ ֲאכֵ י ָר ִעיםֶ .עבְ ָרה ַ -א ַחת ,וָ זַ ַעם
 ְׁש ַּתיִ ם ,וְ ָצ ָרה ָׁ -שלׁשִ ,מ ְׁשלַ ַחת ַמלְ ֲאכֵ י ָר ִעים ַ -א ְרּבַ ע.אתיִ ם ַמּכות.
ֱאמור ֵמ ַע ָּתהּ :בְ ִמ ְצ ַרים לָ קּו ַא ְרּבָ ִעים ַמּכות וְ ַעל ַהּיָ ם לָ קּו ָמ ַ
שהביִ א ַה ָּקדוׁש ּבָ רּוְך הּוא על ַה ִּמ ְצ ִרים ּבְ ִמ ְצ ַרים ָהיְ ָתה ֶׁשל
אומרִ :מּנַ יִ ן ֶׁשּכָ ל ַמּכָ ה ַומּכָ ה ֵ
ַרּבִ י ֲע ִקיבֶ א ֵ
ָח ֵמׁש ַמּכות? ֶׁשּנֶ ֱא ַמרְִ :י ַׁשּלַ ח ּבָ ם ֲחרון ַאּפוֶ ,עבְ ָרה וָ זַ ַעם וְ ַצ ָרהִ ,מ ְׁשלַ ַחת ַמלְ ֲאכֵ י ָר ִעיםֲ .חרון ַאּפו ַ -א ַחת,
ֶעבְ ָרה ְׁ -ש ַּתיִ ם ,וָ זַ ַעם ָׁ -שלוׁש ,וְ ָצ ָרה ַ -א ְרּבַ עִ ,מ ְׁשלַ ַחת ַמלְ ֲאכֵ י ָר ִעים ָ -ח ֵמׁש.
אתיִ ם ַמּכות.
ּומ ַ
ֱאמור ֵמ ַע ָּתהּ :בְ ִמ ְצ ַרים לָ קּו ֲח ִמ ִּשׁים ַמּכות וְ ַעל ַהּיָ ם לָ קּו ֲח ִמ ִּשׁים ָ

ּכַ ָמה ַמ ֲעלות טובות לַ ָּמקום ָעלֵ ינּו!
			
הוצ ָיאנּו ִמ ִמ ְצ ַרים וְ לא ָע ָׂשה ּבָ ֶהם ְׁש ָפ ִטים,
ִאלּו ִ
			
אלה ֶיהם,
ִאלּו ָע ָׂשה ּבָ ֶהם ְׁש ָפ ִטים ,ולא ָע ָׂשה בֵ ֵ
				
כור ֶיהם,
אלה ֶיהם ,וְ לא ָה ַרג ֶאת ּבְ ֵ
ִאלּו ָע ָׂשה בֵ ֵ
			
כור ֶיהם וְ לא נָ ַתן לָ נּו ֶאת ָממונָ ם,
ִאלּו ָה ַרג ֶאת ּבְ ֵ
			
ִאלּו נָ ַתן לָ נּו ֶאת ָממונָ ם וְ לא ָק ַרע לָ נּו ֶאת ַהּיָ ם,
			
ִאלּו ָק ַרע לָ נּו ֶאת ַהּיָ ם וְ לא ֶה ֱעבֵ ָירנּו ּבְ תוכו ּבֶ ָח ָרבָ ה,
			
ִאלּו ֶה ֱעבֵ ָירנּו ּבְ תוכו ּבֶ ָח ָרבָ ה וְ לא ְׁש ַקע ֶצ ֵרנּו ּבְ תוכו
ּבמ ְדּבָ ר ַא ְרּבָ ִעים ָׁשנָ ה
ִאלּו ִׁש ַקע ֶצ ֵרנּו ּבְ תוכו וְ לא ִס ֵּפק ָצ ְרּכֵ נּו ִ
ּבמ ְדּבָ ר ַא ְרּבָ ִעים ָׁשנָ ה ולא ֶה ֱאכִ ילָ נּו ֶאת ַה ָּמן
ִאלּו ִס ֵּפק ָצ ְרּכֵ נּו ִ
			
ִאלּו ֶה ֱאכִ ילָ נּו ֶאת ַה ָּמן וְ לא נָ ַתן לָ נּו ֶאת ַה ַׁשּבָ ת,
			
ִאלּו נָ ַתן לָ נּו ֶאת ַה ַׁשּבָ ת ,וְ לא ֵק ְרבָ נּו לִ ְפנֵ י ַהר ִסינַ י,
			
ּתורה.
ִאלּו ֵק ְרבָ נּו לִ ְפנֵ י ַהר ִסינַ י ,וְ לא נַ ַתן לָ נּו ֶאת ַה ָ
			
יסנּו לְ ֶא ֶרץ יִ ְׂש ָר ֵאל,
ּתורה וְ לא ִהכְ נִ ָ
ִאלּו נַ ַתן לָ נּו ֶאת ַה ָ
		
יסנּו לְ ֶא ֶרץ יִ ְׂש ָר ֵאל וְ לא בָ נָ ה לָ נּו ֶאת ּבֵ ית ַהּבְ ִח ָירה
ִאלּו ִהכְ נִ ָ

ַּדיֵ ינּו.
ַּדיֵ ינּו.
ַּדיֵ ינּו.
ַּדיֵ ינּו.
ַּדיֵ ינּו.
ַּדיֵ ינּו.
ַּדיֵ ינּו.
ַּדיֵ ינּו.
ַּדיֵ ינּו.
ַּדיֵ ינּו.
ַּדיֵ ינּו.
ַּדיֵ ינּו.
ַּדיֵ ינּו.
ַּדיֵ ינּו.
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הוצ ָיאנּו ִמ ִמ ְצ ַרים ,וְ ָע ָׂשה בָ ֶהם ְׁש ָפ ִטים ,וְ ָע ָׂשה
ּומכֻ ֶּפלֶ ת לַ ָּמקום ָעלֵ ינּוֶׁ :ש ִ
ַעל ַא ַחתּ ,כַ ָמה וּכַ ָמה ,טובָ ה כְ פּולָ ה ְ
כור ֶיהם ,וְ נָ ַתן לָ נּו ֶאת ָממונָ ם ,וְ ָק ַרע לָ נּו ֶאת ַהּיָ ם ,וְ ֶה ֱעבִ ֶירנו ּבִ תוכו ּבֶ ָח ָרבָ ה ,וְ ִׁש ַקע ֶצ ֵרנּו
אלה ֶיהם ,וְ ָה ַרג ֶאת ּבְ ֵ
בֵ ֵ
ּבמ ְדּבָ ר ַא ְרּבָ ִעים ָׁשנָ ה ,וְ ֶה ֱאכִ ילָ נּו ֶאת ַה ָּמן ,וְ נָ ַתן לָ נּו ֶאת ַה ַׁשּבָ ת ,וְ ֵק ְרבָ נּו לִ ְפנֵ י ַהר ִסינַ י,
ּבְ תוכו ,וְ ִס ֵּפק ָצ ְרּכֵ נּו ִ
ונותינּו.
יסנּו לְ ֶא ֶרץ יִ ְׂש ָר ֵאלּ ,ובָ נָ ה לָ נּו ֶאת ּבֵ ית ַהּבְ ִח ָירה לְ כַ ֵּפר ַעל כל ֲע ֵ
ּתורה ,וְ ִהכְ נִ ָ
וְ ַָנ ַתן לָ נּו ֶאת ַה ָ
לׁשה ְּדבָ ִרים ֵאּלּו ּבַ ֶּפ ַסח ,לא יָ ָצא יְ ֵדי חובָ תו ,וְ ֵאלּו ֵהן:
אומרּ :כָ ל ֶׁשּלא ָא ַמר ְׁש ָ
ַרּבָ ן ּגַ ְמלִ ֵיאל ָהיָ ה ֵ
ּומרור.
ֶּפ ַסחַ ,מ ָצהָ ,
בותינּו אוכְ לִ ים ּבִ זְ ַמן ֶׁשּבֵ ית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ָהיָ ה ַקיָ םַ ,על ׁשּום ָמה? ַעל ׁשּום ֶׁש ֶָּפ ַסח ַה ָּקדוׁש
ֶּפ ַסח ֶׁש ָהיּו ֲא ֵ
בותינּו ּבְ ִמ ְצ ַריםֶׁ ,שּנֶ ֱא ַמר :וַ ֲא ַמ ְר ֶּתם זֶ בַ ח ֶּפ ַסח הּוא לַ ייֲ ,א ֶׁשר ָּפ ַסח ַעל ּבָ ֵּתי ּבְ ני יִ ְׂש ָר ֵאל
ּבָ רּוְך הּוא ַעל ּבָ ֵּתי ֲא ֵ
ּבְ ִמ ְצ ַרים ּבְ נָ גְ ּפו ֶאת ִמ ְצ ַרים ,וְ ֶאת ּבָ ֵּתינּו ִה ִּציל? וַ ּיִ ּקד ָה ָעם וַ ּיִ ְּשׁ ַּתחוּו.
�

אוחז המצה בידו ומראה אותה למסובין:

בותינּו לְ ַה ֲח ִמיץ ַעד ֶׁשּנִ גְ לָ ה
ַמ ָּצה זו שאנו אוכְ לִ יםַ ,על ׁשּום מה? ַעל ׁשּום ֶׁשלא ִה ְס ִּפיק ּבְ ֵצ ָקם ֶׁשל ֲא ֵ
הוציאּו ִמ ִמ ְצ ַרים
ֲעלֵ ֶיהם ֶמלֶ ְך ַמלְ כֵ י ַה ְּמלָ כִ יםַ ,ה ָּקדוׁש ּבָ רּוְך הּואּ ,וגְ ָאלָ םֶׁ ,שּנֶ ֱא ַמר :וַ ּיאפּו ֶאת ַהּבָ ֵצק ֲא ֶׁשר ִ
ֻעגת ַמּצותּ ,כִ י לא ָח ֵמץּ ,כִ י ְגרׁשּו ִמ ִּמ ְצ ַרים וְ לא יָ כְ לּו לְ ִה ְת ַמ ְה ֵמ ַּה ,וְ ּגַ ם ֵצ ָדה לא ָעׂשו לָ ֶהם.
�

אוחז המרור בידו ומראה אותו למסובין:

בותינּו ּבְ ִמ ְצ ַריםֶׁ ,שּנֶ ֱא ַמר:
ָמרור זֶ ה ֶׁש ָאנּו אוכְ לִ יםַ ,על ׁשּום מה? ַעל ׁשּום ֶׁש ֵּמ ְררּו ַה ִּמ ְצ ִרים ֶאת ַחיֵ י ֲא ֵ
בד ָתם ֲא ֶׁשר ָעבְ דּו בָ ֶהם ּבְ ָפ ֶרְך.
בדה ּבַ ָּשׂ ֶדה ֶאת ּכָ ל ֲע ָ
חמר ּובִ לְ בֵ נִ ים ּובְ כָ ל ֲע ָ
בדה ָק ָשהּ ,בְ ֶ
וַ יְ ָמ ֲררּו ֶאת ַחיֵ יהם ּבַ ֲע ָ
ּבְ כָ ל ּדור וָ דור ַחיָ ב ָא ָדם לִ ְראות ֶאת ַע ְצמו ּכְ ִאלּו הּוא יֶ ָצא ִמ ִּמ ְצריםֶׁ ,שּנֶ ֱא ַמר :וְ ִהּגַ ְד ָּת לְ בִ נְ ָך ּבַ יום ַההּוא לֵ אמר,
אותנּו ּגָ ַאל
בותינּו ּבִ לְ בָ ד ּגָ ַאל ַה ָּקדוׁש ּבָ רּוְך הּואֶ ,אּלָ א ַאף ָ
אתי ִמ ִּמ ְצ ַרים .לא ֶאת ֲא ֵ
ּבַ ֲעבּור זֶ ה ָע ָׂשה ה' לִ י ּבְ ֵצ ִ
בתנּו.
אתנּו ,לָ ֶתת לָ נּו ֶאת ָה ָא ֶרץ ֲא ֶׁשר נִ ָׁשּבַ ע לַ ֲא ֵ
הוציא ִמ ָׁשם ,לְ ַמ ַען ָהבִ יא ָ
אותנּו ִ
ִע ָּמ ֶהםֶׁ ,שּנֶ ֱא ַמר :וְ ָ
�

יאחז הכוס בידו ויכסה המצות ויאמר:

בותינּו
רומם ,לְ ַה ֵּדר ,לְ בָ ֵרְך ,לְ ַעּלֵ ה ּולְ ַקּלֵ ס לְ ִמי ֶׁש ָע ָׂשה לַ ֲא ֵ
לְ ִפיכָ ְך ֲאנַ ְחנּו ַחיָ בִ ים לְ הודות ,לְ ַהלֵ ל ,לְ ַׁשּבֵ ַח ,לְ ָפ ֵאר ,לְ ֵ
הוצ ָיאנּו ֵמ ַעבְ דּות לְ ֵחרּות ִמּיָ גון לְ ִׂש ְמ ָחהֵּ ,ומ ֵאבֶ ל לְ יום טובֵּ ,ומ ֲא ֵפלָ ה לְ אור ּגָ דול,
וְ לָ נּו ֶאת ּכָ ל ַהנִ ִּסים ָה ֵאלּוִ :
נאמר לְ ָפנָ יו ִׁש ָירה ֲח ָד ָׁשהַ :הלְ לּויָ ּה.
ִּומ ִּשׁ ְעּבּוד לִ גְ ֻאּלָ ה .וְ ַ
ַהלְ לּויָ ּה ַהלְ לּו ַעבְ ֵדי ה'ַ ,הלְ לּו ֶאת ֵׁשם ה' .יְ ִהי ֵׁשם ה' ְמ ָברְך ֵמ ַע ָּתה ְִו ַעד עולָ םִ .מ ִּמזְ ַרח ֶׁש ֶמׁש ַעד ְמבואו
להינּו ַה ַּמגְ ּבִ ִיהי לָ ָׁשבֶ תַ ,ה ַּמ ְׁש ִּפילִ י לִ ְראות
ְמ ֻהּלָ ל ֵׁשם ה'ָ .רם ַעל ּכָ ל ּגויִ ם ה'ַ ,על ַה ָּשׁ ַמיִ ם ּכְ בודוִ .מי ּכַ יי ֱא ֵ
מוׁשיבִ י
הוׁשיבִ י ִעם נְ ִדיבִ יםִ ,עם נְ ִדיבֵ י ַעּמוִ .
ּבַ ָּשׁ ַמיִ ם ּובָ ָא ֶרץ? ְמ ִק ִימי ֵמ ָע ָפר ָּדלֵ ,מ ַא ְׁשּפת יָ ִרים ֶאבְ יון ,לְ ִ
ֲע ֶק ֶרת ַהּבַ יִ תֵ ,אם ַהּבָ נִ ים ִׂש ְמ ָחהַ .הלְ לּויָ ּה.
לותיוַ .הּיָ ם ָר ָאה וַ ּיַ נס,
הּוּדה לְ ָק ְדׁשו ,יִ ְׂש ָר ֵאל ַמ ְמ ְׁש ָ
לעזָ ,היְ ָתה יְ ָ
צריםּ ,בֵ ית יַ ֲעקב ֵמ ַעם ֵ
ּבְ ֵצאת יִ ְׂש ָר ֵאל ִמ ִמ ַ
ַהיַ ְר ֵּדן יִ ּסב לְ ָאחורֶ .ה ָה ִרים ָר ְקדּו כְ ֵאילִ יםּ ,גְ בַ עות ּ -כִ בְ נֵ י צאןַ .מה ּלְ ָך ַהּיָ ם ּכִ י ָתנּוסַ ,הּיַ ְר ֵדן ִּ -תּסב לְ ָאחור,
לוה יַ ֲעקבַ .ההפְ כִ י ַהּצּור -
ֶה ָה ִרים ִּ -ת ְר ְקדּו כְ ֵאילִ יםּ ,גְ בַ עות ּ -כִ בְ נֵ י צאןִ .מּלְ פְ נֵ י ָאדון חּולִ י ָא ֶרץִ ,מּלְ פְ נֵ י ֱא ַ
ֲאגַ ם ָמיִ םַ ,חּלָ ִמיש  -לְ ַמ ְעיְ נו ָמיִ ם.
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�

ִש ׂ ָראֵל.
מַג ְב ִּיהִים אֶת הַכּוס עַד ג ָּאל י ְ

בותינּו ִמ ִּמ ְצ ַרים ,וְ ִהּגִ ָיענּו לַ ּלַ יְ לָ ה ַהּזֶ ה לֶ ֱאכָ ל
להינּו ֶמלֶ ְך העולָ םֲ ,א ֶׁשר ּגְ ָאלָ נּו וְ ּגָ ַאל ֶאת ֲא ֵ
ּבָ רּוְך אתה ה' ֱא ֵ
אתנּו לְ ָׁשלום,
מוע ִדים וְ לִ ְרגָ לִ ים ֲא ֵח ִרים ַהּבָ ִאים לִ ְק ָר ֵ
בותינּו יַ ּגִ ֵיענּו לְ ֲ
אלהי ֲא ֵ
להינּו וֵ ֵ
ּבו ַמ ָּצה ָּומרורּ .כֵ ן ה' ֱא ֵ
בוד ֶתָך .וְ נאכַ ל ָׁשם ִמן ַהּזְ בָ ִחים ִּומן ַה ְּפ ָס ִחים ֲא ֶׁשר יַ ּגִ ַיע ָּד ָמם ַעל ִקיר
ְׂש ֵמ ִחים ּבְ בִ נְ יַ ן ִע ֶירָך וְ ָׂש ִׂשים ּבַ ֲע ָ
ועל ְּפדּות נַ ְפ ֵׁשנּוּ .בָ רּוְך ַא ָּתה ה'ּ ,גָ ַאל יִ ְׂש ָר ֵאל..
נודה לְ ָך ִׁשיר ָח ָדש ַעל ּגְ ֻאּלָ ֵתנּו ַ
ִמזְ ּבַ ֲחָך לְ ָרצון ,וְ ֶ
ּבורא ְּפ ִרי ַהגָ ֶפן.
להינּו ֶמלֶ ְך ָהעולָ ם ֵ
ּבָ רּוְך ַא ָּתה יְ יֱָ ,א ֵ
�

ׁשותִים אֶת הַכּוס ב ְ ּהַסָב ַּת שְׂמאל.

ְר ַחץ
�

טל ִים אֶת הַיָדַי ִם וּמְבָרְכִים:
נו ְ

להינּו ֶמלֶ ְך ָהעולָ םֲ ,א ֶׁשר ִק ְד ָׁשנּו ּבְ ִמ ְצ ָותיו וְ ִצּוָנּו ַעל נְ ִטילַ ת יָ ַדיִ ם.
ּבָ רּוְך ַא ָּתה ה'ֱ ,א ֵ

מוציא ַמ ָּצה
ִ

� יִקַח הַמַּצּות ב ְ ּסֵדֶר שֶהניחן ,הפרוסה בין שתי השלמות ,יאחז שלשתן בידו ויברך "המוציא" בכוונה
עַל העליונה ,ו"על אכילת מַצ ָּה" בכוונה על הפרוסה .אחר כך יבצע כזית מן העליונה השלמה וכזית שני
מן הפרוסה ,ויטבלם במלח ,ויאכל בהסבה שני הזיתים:

ּמוציא לֶ ֶחם ִמן ָה ָא ֶרץ.
להינּו ֶמלֶ ְך ָהעולָ ם ַה ִ
ּבָ רּוְך ַא ָּתה ה'ֱ ,א ֵ
להינּו ֶמלֶ ְך ָהעולָ םֲ ,א ֶׁשר ִק ְּד ָשנּו ּבְ ִמ ְצ ָותיו וְ ִצּוָנּו ַעל ֲאכִ ילַ ת ַמ ָּצה.
ּבָ רּוְך ַא ָּתה ה'ֱ ,א ֵ

ָמרור
�

קחַ כ ְּזַי ִת מָרורּ ,מַטְב ִּלו ב ַ ּחֲרוסֶתּ ,מְנַעֵר הַחֲרוסֶת ,מְבָרֵך ְ ו ְאוכ ֵל ב ְ ּל ִי הַסָב ָּה.
כ ָּל אֶחָד מֵהַמְסֻב ִּים לו ֵ

להינּו ֶמלֶ ְך ָהעולָ םֲ ,א ֶׁשר ִק ְּד ָשנּו ּבְ ִמ ְצ ָותיו וְ ִצּוָנּו ַעל ֲאכִ ילַ ת ָמרור.
ּבָ רּוְך ַא ָּתה ה'ֱ ,א ֵ

ּכורְך
ֵ

ַשל ׁ
ִישִית עִם כ ְּזַי ִת מָרורְ ,כורְכ ִם יַחַד ,אוכְל ַם ב ְ ּהַסָב ָּה וּב ְ ּל ִי
קחַ כ ְּזַי ִת מִן הַמַצ ָּה ה ׁ ְ
� כ ָּל אֶחָד מֵהַמְסֻב ִּים לו ֵ
ב ְ ּרָכ ָה .לִפָנ ֵי אֲכ ָלו אומֵר.

זֵ כֶ ר לְ ִמ ְק ָּדׁש ּכְ ִהּלֵ לּ .כֵ ן ָע ָׂשה ִהּלֵ ל ּבִ זְ ַמן שּבֵ ית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ָהיָ ה ַקיָ ים:
ּומ ִררים יאכְ לֻ הּו.
ָהיָ ה ֵ
ּכורְך ַמ ָּצה ָּומרור וְ אוכֵ ל ּבְ יַ ַחד ,לְ ַקיֵ ים ַמה ֶׁשּנֶ ֱא ַמרַ :על ַמּצות ְ

עורְך
ֻׁשלְ ָחן ֵ
�

אוכְל ִים ו ְשותים.

ָצפּון

� אחר גמר הסעודה לוקח כל אחד מהמסבים כזית מהמַצ ָּה שהייתה צפונה לאפיקומן ואוכל ממנה
כזית בהסבה .וצריך לאוכלה קודם חצות הלילה .לפני אכילת האפיקומן יאמר:

זכר לקרבן פסח הנאכל על השובע.
13

ּבָ ֵרְך
�

מוזְג ִים כּוס של ׁ
ִישִי וּמְבָרְכִים ב ִ ּרְכ ַּת הַמָזון.

יאמרּו בַ ּגויִ ם:
ִׁשיר ַה ַּמ ֲעלותּ ,בְ שּוב ה' ֶאת ִׁשיבַ ת ִציון ָהיִ ינּו ּכְ חלְ ִמיםָ .אז יִ ָּמלֵ א ְׂשחוק ִּפינּו ּולְ ׁשונֵ נּו ִרּנָ הָ .אז ְ
ִהגְ ִּדיל ה' לַ ֲעׂשות ִעם ֵאּלֶ הִ .הגְ ִּדיל ה' לַ ֲעׂשות ִע ָמנּוָ ,היִ ינּו ְׂש ֵמ ִחיםׁ .שּובָ ה ה' ֶאת ְׁשבִ ֵיתנּו ּכַ ֲא ִפ ִיקים ּבַ ּנֶ גֶ ב.
ּמתיו..
נׂשא ֲאלֻ ָ
נׂשא ֶמ ֶשְך ַהּזָ ַרעּ ,בא יָ בא בְ ִרּנָ ה ֵ
ַה ְּזר ִעים ּבְ ִד ְמ ָעהּ ,בְ ִרּנָ ה יִ ְקצרּוָ .הלוְך יֵ לֵ ְך ּובָ כה ֵ
ׁש ׁ
שָאכ ְלו ּכ ְּאֶחָד חֲיָב ִים ל ְזֵמֵן וְהַמְזַמֵן פותח:
ְלשָה ׁ ֶָ

ּבותי נְ בָ ֵרְך:
ַר ַ
הַמסב ִּים עונ ִים:

יְ ִהי ֵׁשם ה' ְמ ָברְך ֵמ ַע ָּתה וְ ַעד עולָ ם.
הַמְזַמֵן אומֵר:

להינּו] ֶׁש ָאכלְ נּו ִמ ֶּשׁלו.
ּבותי ,נְ בָ ֵרְך ֱ[א ֵ
ּבִ ְרׁשּות ְמ ָרנָ ן וְ ַרּבָ נָ ן וְ ַר ַ
הַמְסֻב ִּים עונ ִים:

להינּו] ֶׁש ָאכַ לְ נּו ִמ ֶּשׁלו ּובְ טּובו ַָחיִ ינּו
ּבָ רּוְך ֱ[א ֵ
המְזַמֵן חוז ֶר ו ְאומֵר:
ַ

להינּו] ֶׁש ָאכַ לְ נּו ִמ ֶּשׁלו ּובְ טּובו ַָחיִ ינּו
ּבָ רּוְך ֱ[א ֵ
כ ֻּל ָם אומְרִים:

נותן לֶ ֶחם לְ כָ ל
להינּו ֶמלֶ ְך ָהעולָ םַ ,הזָ ן ֶאת ָהעולָ ם ּכֻ ּלו ּבְ טּובו ּבְ ֵחן ּבְ ֶח ֶסד ּובְ ַר ֲח ִמים ,הּוא ֵ
ּבָ רּוְך ַא ָּתה ה'ֱ ,א ֵ
ּבָ ָׂשר ּכִ י לְ עולָ ם ַח ְסדוּ .ובְ טּובו ַהגָ דול ָּת ִמיד לא ָח ַסר לָ נּו ,וְ ַאל יֶ ְח ַסר לָ נּו ָמזון לְ עולָ ם וָ ֶעדּ .בַ ֲעבּור ְׁשמו ַהּגָ דול,
ּיותיו ֲא ֶׁשר ּבָ ָראּ .בָ רּוְך ַא ָּתה ה'ַ ,הזָ ן ֶאת ַהּכל.
ּומ ַפ ְרנֵ ס לַ ּכל ֵּומ ִטיב לַ ּכלֵּ ,ומכִ ין ָמזון לְ כָ ל ּבְ ִר ָ
ּכִ י הּוא ֵאל זָ ן ְ
להינּו ֵמ ֶא ֶרץ
אתנּו ה' ֱא ֵ
הוצ ָ
בותינּו ֶא ֶרץ ֶח ְמ ָדה טובָ ה ְּור ָחבָ ה ,וְ ַעל ֶׁש ֵ
להינּו ַעל ֶׁש ִהנְ ַחלְ ָּת לַ ֲא ֵ
נודה לְ ָך ה' ֱא ֵ
ֶ
הוד ְע ָּתנּו,
ּתור ְתָך ֶׁשּלִ ַּמ ְד ָּתנּו ,וְ ַעל ֻח ֶּקיָך ֶׁש ַ
ִמ ְצ ַריִ םּ ,ופְ ִד ָיתנּו ִמּבֵ ית ֲעבָ ִדים ,וְ ַעל ּבְ ִר ְיתָך ֶׁש ָח ַת ְמ ָּת ּבְ בְ ָׂש ֵרנּו ,וְ ַעל ָ
אותנּו ָּת ִמידּ ,בְ כָ ל יום ּובְ כָ ל ֵעת ּובְ כָ ל ָׁש ָעה:
וְ ַעל ַחיִ ים ֵחן וָ ֶח ֶסד ֶׁשחונַ נְ ָּתנּו ,וְ ַעל ֲאכִ ילַ ת ָמזון ָׁש ַא ָּתה זָ ן ְּומ ַפ ְרנֵ ס ָ
אותְך ,יִ ְתּבָ ַרְך ִׁש ְמָך ּבְ ִפי ּכָ ל ַחי ָּת ִמיד לְ עולָ ם וָ ֶעדּ .כַ ּכָ תּוב:
ּומבָ ְרכִ ים ָ
להינּוֲ ,אנַ ְחנּו ִ
וְ ַעל ַהּכל ה' ֱא ֵ
מודים לָ ְך ְ
להיָך ַעל ָה ָא ֶרץ ַהּטובָ ה ֲא ֶּשׁר נָ ַתן לָ ְך.
וְ ָאכַ לְ ָּת וְ ָׂשבַ ְע ָּת ּובֵ ַרכְ ָּת ֶאת ה' ֱא ֵ
ּבָ רּוְך ַא ָּתה ה'ַ ,על ָה ָא ֶרץ וְ ַעל ַה ָמזון:
בודָך וְ ַעל ַמלְ כּות ּבֵ ית ָּדוִ ד
רּוׁשלַ יִ ם ִע ֶירָך וְ ַעל ִצּיון ִמ ְׁשּכַ ן ּכְ ֶ
להינּו ַעל יִ ְׂש ָר ַאל ַע ֶּמָך וְ ַעל יְ ָ
ַר ֵחם נָ א ה' ֱא ֵ
להינּו ָאבִ ינּוְ ,ר ֵענּו זּונֵ נּו ַפ ְרנְ ֵסנּו וְ כַ לְ ּכְ לֵ נּו וְ ַה ְרוִ ֵיחנּו,
ְמ ִׁש ֶיחָך וְ ַעל ַהּבַ יִ ת ַהגָ דול וְ ַה ָקדוׁש ֶׁשּנִ ְק ָרא ִׁש ְמָך ָעלָ יוֱ :א ֵ
להינּו ,לא לִ ֵידי ַמ ְּתנַ ת ּבָ ָׂשר וָ ָדם וְ לא לִ ֵידי
רותינּו .וְ נָ א ַאל ַּת ְצ ִריכֵ נּו ה' ֱא ֵ
להינּו ְמ ֵה ָרה ִמּכָ ל ָצ ֵ
וְ ַה ְרוַ ח לָ נּו ה' ֱא ֵ
דוׁשה וְ ָה ְר ָחבָ הֶׁ ,שלא נֵ בוׁש וְ לא נִ ּכָ לֵ ם לְ עולָ ם וָ ֶעד.
תּוחה ַה ְּק ָ
אתםּ ,כִ י ִאם לְ יָ ְדָך ַה ְּמלֵ ָאה ַה ְּפ ָ
ַהלְ וָ ָ
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ב ּ ְׁשַבת מוסִיפִין:

יעי ַה ַׁשּבָ ת ַהּגָ דול וְ ַה ָקדוׂש ַהּזֶ הּ .כִ י יום זֶ ה ּגָ דול
להינּו ּבְ ִמ ְצ ֶותיָך ּובְ ִמ ְצוַ ת יום ַה ְׁשבִ ִ
יצנּו ה' ֱא ֵ
ְר ֵצה וְ ַה ֲחלִ ֵ
להינּו ֶׁשּלא ְת ֵהא ָצ ָרה
נּוח ּבו ּבְ ַא ֲהבָ ה ּכְ ִמ ְצוַ ת ְרצונֶ ָךּ.ובִ ְרצונְ ָך ָהנִ ַיח לָ נּו ה' ֱא ֵ
וְ ָקדוׁש הּוא לְ ָפנֶ יָך לִ ְׁשּבָ ת ּבו וְ לָ ַ
רּוׁשלַ יִ ם ִעיר ָק ְד ֶׁשָך ּכִ י ַא ָּתה הּוא
להינּו ּבְ נֶ ָח ַמת ִציון ִע ֶירָך ּובְ בִ נְ יַ ן יְ ָ
נּוח ֵתנּוַ .וה ְר ֵאנּו ה' ֱא ֵ
וְ יָ גון וַ ֲאנָ ָחה ּבְ יום ְמ ָ
ּבַ ַעל ַהיְ ׁשּועות ּובַ ַעל ַהּנֶ ָחמות.
ּופ ְקּדונֵ נּו ,וְ זִ כְ רון
יע וְ יֵ ָר ֶאה וְ יֵ ָר ֶצה וְ יִ ָּשׁ ַמע וְ יִ ָּפ ֵקד וְ יִ ּזָ כֵ ר זִ כְ רונֵ נּו ִ
בותינּו ,יַ ֲעלֶ ה וְ יָ בא וְ יַ ּגִ ַ
אלהי ֲא ֵ
להינּו וֵ ֵ
ֱא ֵ
רּוׁשלַ יִ ם ִעיר ָק ְד ֶׁשָך ,וְ זִ כְ רון ּכָ ל ַע ְּמָך ּבֵ ית יִ ְׂש ָר ַאל לְ ָפנֶ יָך,
בותינּו ,וְ זִ כְ רון ָמ ִׁש ַיח ּבֶ ן ָּדוִ ד ַעבְ ֶּדָך ,וְ זִ כְ רון יְ ָ
ֲא ֵ
להינּו ּבו לְ טובָ ה
לִ ְפלֵ ָיטה לְ טובָ ה לְ ֵחן ּולְ ֶח ֶסד ּולְ ַר ֲח ִמים ,לְ ַחּיִ ים ּולְ ָׁשלום ּבְ יום ַחג ַה ַּמּצות ַהּזֶ ה זָ כְ ֵרנּו ה' ֱא ֵ
יענּוּ ,כִ י ֵאלֶ יָך
הוׁש ֵ
ׁשּועה וְ ַר ֲח ִמים חּוס וְ ָחּנֵ נּו וְ ַר ֵחם ָעלֵ ינּו וְ ִ
יענּו בו לְ ַחיִ יםּ .ובִ ְדבַ ר יְ ָ
הוׁש ֵ
ּופ ְק ֵדנּו בו לִ בְ ָרכָ ה וְ ִ
ָ
ֵעינֵ ינּוּ ,כִ י ֵאל ֶמלֶ ְך ַחנּון וְ ַרחּום ָא ָּתה.

קדׁש ּבִ ְמ ֵה ָרה בְ יָ ֵמינּוּ .בָ רּוְך ַא ָּתה ה',
רּוׁשלַ יִ ם ִעיר ַה ֶ
ּובְ נֵ ה יְ ָ
רּוׁשלַ יִ םָ .א ֵמן.
ּבונֶ ה ּבְ ַר ֲח ָמיו יְ ָ
דוׁשנּו ְקדוׁש יַ ֲעקב
יוצ ֵרנּו ְק ֵ
ּבור ֵאנּו ֲ
ּבָ רּוְך ַא ָּתה ה'ֱ ,א ֵ
ּגאלֵ נּו ְ
להינּו ֶמלֶ ְך ָהעולָ םָ ,ה ֵאל ָאבִ ינּו ַמלְ ּכֵ נּו ַא ִד ֵירנּו ְ
רועה יִ ְׂש ָר ַאל ַה ֶּמלֶ ְך ַהּטוב וְ ַה ֵּמ ִטיב לַ ּכל ֶׁשּבְ כָ ל יום וָ יום הּוא ֵה ִטיב ,הּוא ֵמ ִטיב ,הּוא יֵ ִיטיב לָ נּו .הּוא
רוענּו ֵ
ֵ
יׁשּועה נֶ ָח ָמה
ָ
גומלֵ נּו הּוא יִ גְ ְמלֵ נּו לָ ַעד ,לְ ֵחן ּולְ ֶח ֶסד ּולְ ַר ֲח ִמים ּולְ ֶרוַ ח ַה ָּצלָ ה וְ ַה ְצלָ ָחהּ ,בְ ָרכָ ה וִ
גְ ָמלָ נּו הּוא ְ
ּומּכָ ל טּוב לְ עולָ ם ַעל יְ ַח ְּס ֵרנּו.
ַּפ ְרנָ ָסה וְ כַ לְ ּכָ לָ ה וְ ַר ֲח ִמים וְ ַחּיִ ים וְ ָׁשלום וְ כָ ל טובִ ,
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ָה ַר ֲח ָמן הּוא יִ ְמלוְך ָעלֵ ינּו לְ עולָ ם וָ ֶעד.
ָה ַר ֲח ָמן הּוא יִ ְתּבָ ַרְך ּבַ ָּשׁ ַמיִ ם ּובָ ָא ֶרץ.

ָה ַר ֲח ָמן
ָה ַר ֲח ָמן הּוא יְ ַפ ְרנְ ֵסנּו ּבְ כָ בוד.
קומ ִמיּות לְ ַא ְר ֵצנּו.
ָה ַר ֲח ָמן הּוא יִ ְׁשּבור ֻעּלֵ נּו ֵמ ַעל ַּצּו ֵ
ָארנּו ,וְ הּוא יולִ יכֵ נּו ְ
ָה ַר ֲח ָמן הּוא יִ ְׁשלַ ח לָ נּו ּבְ ָרכָ ה ְמ ֻרּבָ ה ּבַ ּבַ יִ ת ַהּזֶ ה ,וְ ַעל ֻׁשלְ ָחן זֶ ה ֶׁש ָאכַ לְ נּו ָעלָ יו.
ָה ַר ֲח ָמן הּוא יִ ְׁשלַ ח לָ נּו ֶאת ֵאלִ ּיָ הּו ַהּנָ בִ יא זָ כּור לַ ּטוב ,וִ יבַ ֶּשׂר לָ נּו ּבְ ׂשורות טובות יְ ׁשּועות וְ נֶ ָחמות.
ָה ַר ֲח ָמן הּוא יְ בָ ֵרְך ֶאת ּבַ ֲעלִ י ִ /א ְש ִתי.
אותם וְ ֶאת ּבֵ ָיתם
מור ִתי] ּבַ ַעלת ַהּבַ יִ ת ַהּזֶ הָ ,
מורי] ּבַ ַעל ַהּבַ יִ ת ַהּזֶ ה .וְ ֶאת ִ[א ִּמי ָ
ָה ַר ֲח ָמן הּוא יְ בָ ֵרְך ֶאת ָ[אבִ י ִ
ּדורים ,וְ יִ ְת ָּפ ַאר ּבָ נּו לָ ַעד ּולְ נֵ ַצח נְ ָצ ִחים ,וְ יִ ְת ַה ַּדר ּבָ נּו לָ ַעד ּולְ עולְ ֵמי עולָ ִמים.
הּוא יִ ְׁש ַּתּבַ ח לְ דור ִ

בותינּו ַאבְ ָר ָהם יִ ְצ ָחק וְ יַ ֲעקב ּבַ ּכל
אותנּו וְ ֶאת ּכָ ל ֲא ֶׁשר לָ נּוּ ,כְ מו ֶׁשּנִ ְתּבָ ְרכּו ֲא ֵ
וְ ֶאת זַ ְר ָעם וְ ֶאת ּכָ ל ֲא ֶׁשר לָ ֶהםָ .
נאמרָ ,א ֵמן.
אותנּו ּכֻ ּלָ נּו יַ ַחד ּבִ בְ ָרכָ ה ְׁשלֵ ָמה ,וְ ַ
ִמּכל ּכלּ ,כֵ ן יְ בָ ֵרְך ָ
אלהי יִ ְׁש ֵענּו,
ּוצ ָד ָקה ֵמ ֵ
ּבַ ָמרום יְ לַ ְּמדּו ֲעלֵ ֶיהם וְ ָעלֵ ינּו זְ כּות ֶׁש ְּת ֵהא לְ ִמ ְׁש ֶמ ֶרת ָׁשלום .וְ נִ ָׂשא בְ ָרכָ ה ֵמ ֵאת ה'ְ ,
להים וְ ָא ָדם.
וְ נִ ְמ ָצא ֵחן וְ ֵׂשכֶ ל טוב ּבְ ֵעינֵ י ֱא ִ
ב ּ ְׁשַב ָּת:

נּוחה לְ ַחּיֵ י ָהעולָ ִמים.
ּומ ָ
ָה ַר ֲח ָמן הּוא יַ נְ ִחילֵ נּו יום ֶׁשּכֻ לו ַׁשּבָ ת ְ
אׁש ֶיהם
רות ֶיהם ּבְ ָר ֵ
יוׁשבִ ים וְ ַע ְט ֵ
ָה ַר ֲח ָמן הּוא יַ נְ ִחילֵ נּו יום ֶׁשּכֻ לו טוב[.יום ֶׁשּכֻ לו ָארּוְך .יום ֶׁש ַּצ ִּד ִיקים ְ
וְ נֶ ֱהנִ ים ִמּזִ יו ַה ְּשׁכִ ינָ ה וִ ִיהי ֶחלְ ֵקינּו ִע ָּמ ֶהם].
ָה ַר ֲח ָמן הּוא יְ זַ ּכֵ נּו לִ ימות ַה ָּמ ִׁש ַיח ּולְ ַחּיֵ י ָהעולָ ם ַהּבָ א.
רומיו ,הּוא יַ ֲע ֶׂשה ָׁשלום
עׂשה ָׁשלום ּבִ ְמ ָ
עׂשה ֶח ֶסד לִ ְמ ִׁשיחו לְ ָדוִ ד ּולְ זַ ְרעו ַעד עולָ םֶ .
ִמגְ ּדול יְ ׁשּועות ַמלְ ּכו וְ ֶ
ָעלֵ ינּו וְ ַעל ּכָ ל יִ ְׂש ָר ַאל וְ ִא ְמרּוָ ,א ֵמן.
דר ֵׁשי ה' לא יַ ְח ְסרּו כָ ל טוב .הודּו לַ יי ּכִ י
יִ ְראּו ֶאת ה' ְק ָ
דׁשיוּ ,כִ י ֵאין ַמ ְחסור לִ ֵיר ָאיוּ .כְ ִפ ִירים ָרׁשּו וְ ָר ֵעבּו ,וְ ְ
ּפות ַח ֶאת יָ ֶדָךַּ ,ומ ְׂשּבִ ַיע לְ כָ ל ַחי ָרצון.
טוב ּכִ י לְ עולָ ם ַח ְסּדוֵ .
ּבָ רּוְך ַהּגֶ בֶ ר ֲא ֶׁשר יִ בְ ַטח ּבַ יי ,וְ ָהיָ ה ה' ִמבְ ַטחו .נַ ַער ָהיִ ִיתי גַ ם זָ ַקנְ ִּתי ,וְ לא ָר ִא ִיתי ַצ ִדיק נֶ ֱעזָ ב ,וְ זַ ְרעו ְמבַ ֶּקׁש
לָ ֶחם .יי עז לְ ַעמו יִ ֵּתן ,ה' יְ בָ ֵרְך ֶאת ַעמו בַ ָׁשלום.
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ּבורא ְּפ ִרי ַהגָ ֶפן.
להינּו ֶמלֶ ְך ָהעולָ ם ֵ
ּבָ רּוְך ַא ָּתה ה'ֱ ,א ֵ
�

ושותים בהסיבה ואינו מברך ברכה אחרונה .מוזגים כוס של אליהו ופותחים את הדלת:

ְׁשפְך ֲח ָמ ְתָך ֶאל ַהּגויִ ם ֲא ֶׁשר לא יְ ָדעּוָך וְ ַעל ַמ ְמלָ כות ֲא ֶׁשר ּבְ ִׁש ְמָך לא ָק ָראּו.
ּכִ י ָאכַ ל ֶאת יַ ֲעקב וְ ֶאת נָ וֵ הּו ֵה ַׁשמּוְׁ .שפְך ֲעלֵ ֶיהם זַ ְע ֶמָך וַ ֲחרון ַא ְּפָך יַ ִׂשיגֵ ם.
ִּת ְרדף ּבְ ַאף וְ ַת ְׁש ִמ ֵידם ִמ ַּת ַחת ְׁש ֵמי ה'.

הלל
�

מוזגים כוס רביעי ואומרים עליו את ההלל:

לא לָ נּו ,ה' ,לא לָ נּוּ ,כִ י לְ ִׁש ְמָך ֵּתן ּכָ בודַ ,על ַח ְס ְּדָך
ַעל ֲא ִמ ֶּתָך.
לה ֶיהם.
יאמרּו ַהּגויִ ם ַאּיֵ ה נָ א ֱא ֵ
לָ ָּמה ְ
להינּו ּבַ ָּשׁ ַמיִ םּ ,כל ֲא ֶׁשר ָח ֵפץ ָע ָׂשה.
ֱוא ֵ
ֲע ַצּבֵ ֶיהם ּכֶ ֶסף וְ זָ ָהב ַמ ֲע ֵׂשה יְ ֵדי ָא ָדם.
ֶּפה לָ ֶהם וְ לא יְ ַדּבֵ רּוֵ ,עינַ יִ ם לָ ֶהם וְ לא יִ ְראּו.
ָאזְ נָ יִ ם לָ ֶהם וְ לא יִ ְׁש ָמעּוַ ,אף לָ ֶהם וְ לא יְ ִריחּון.
יְ ֵד ֶיהם וְ לא יְ ִמיׁשּוןַ ,רגְ לֵ ֶיהם וְ לא יְ ַהּלֵ כּו ,לא יֶ ְהּגּו
ּבִ גְ רונָ ם.
ּבט ַח ּבָ ֶהם.
עׂש ֶיהםּ ,כל ֲא ֶׁשר ֵ
מוהם יִ ְהיּו ֵ
ּכְ ֶ
יִ ְׂש ָר ֵאל ּבְ ַטח ּבַ ייֶ ,עזְ ָרם ָּומגִ ּנָ ם הּוא.
ּבֵ ית אהרן ּבִ ְטחו בייֶ ,עזְ ָרם ָּומגִ ּנָ ם הּוא.
יראי ה' בִ ְּטחו בייֶ ,עזְ ָרם ָּומגִ ּנָ ם הּוא.

יי זְ כָ ָרנּו יְ בָ ֵרְך.
יְ בָ ֵרְך ֶאת ּבֵ ית יִ ְׂש ָר ֵאל,
יְ בָ ֵרְך ֶאת ּבֵ ית ַא ֲהרן,
יְ בָ ֵרְך יִ ְר ֵאי ה'ַ ,ה ְּק ַטנִ ים ִעם ַהּגְ דלִ ים.
יסף ה' ֲעלֵ יכֶ םֲ ,עלֵ יכֶ ם וְ ַעל ּבְ נֵ יכֶ ם.
ֵ
עׂשה ָׁש ַמיִ ם וָ ָא ֶרץ.
ּבְ רּוכִ ים ַא ֶּתם לַ ייֵ ,
ַה ָּשׁ ַמיִ ם ָׁש ַמיִ ם לַ יי וְ ָה ָא ֶרץ נָ ַתן לִ בְ נֵ י ָא ָדם.
דּומה.
ירדי ָ
לא ַה ֵּמ ִתים יְ ַהלְ לּויָ ּה וְ לא ּכָ ל ֵ
וַ ֲאנַ ְחנּו נְ בָ ֵרְך יָ ּה ֵמ ַע ָּתה וְ ַעד עולָ םַ .הלְ לּויָ ּה.
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ּומ ָצ ֵרי
ׁש ַמע ה' ֶאת קולִ י ַּת ֲחנּונָ יּ .כִ י ִה ָּטה ָאזְ נו לִ י ּובְ יָ ַמי ֶא ְק ָראֲ .א ָפפּונִ י ֶחבְ לֵ י ָמוֶ ת ְ
ָא ַהבְ ִּתי ּכִ י יִ ְ
להינּו ְמ ַר ֵחם.
ּובׁשם ה' ֶא ְק ָראָ :אּנָ א ה' ַמּלְ ָטה נַ ְפ ִׁשיַ .חנּון ה' וְ ַצ ִדיק ,וֵ ֱא ֵ
ְׁשאול ְמ ָצאּונִ יָ ,צ ָרה וְ יָ גון ֶא ְמ ָצאֵ .
נּוחיְ כִ יּ ,כִ י ה' ּגָ ַמל ָעלָ יְ כִ יּ .כִ י ִחּלַ ְצ ָּת נַ ְפ ִׁשי ִמ ָּמוֶ תֶ ,את ֵעינִ י
הוׁש ַיעׁ .שּובִ י נַ ְפ ִׁשי לִ ְמ ָ
לתי וְ לִ י יְ ִ
ׁשמר ְּפ ָת ִאים ה'ַּ ,ד ִ
ֵ
ִמן ִּד ְמ ָעהֶ ,את ַרגְ לִ י ִמ ֶּד ִחיֶ .א ְת ַהלֵ ְך לִ ְפנֵ י ה' ּבְ ַא ְרצות ַה ַחּיִ יםֶ .ה ֱא ַמנְ ִּתי ּכִ י ֲא ַדּבֵ רֲ ,אנִ י ָענִ ִיתי ְמאדֲ .אנִ י ָא ַמ ְר ִּתי
בְ ָח ְפזִ י ּכָ ל ָה ָא ָדם ּכזֵ ב.
מּולוהי ָעלָ יּ .כוס יְ ׁשּועות ֶא ָּשׂא ּובְ ֵׁשם ה' ֶא ְק ָרא .נְ ָד ַרי לַ יי ֲא ַׁשּלֵ ם נֶ גְ ָדה ּנָ א לְ כָ ל
ִ
ָמה ָא ִ
ׁשיב לַ יי ּכל ַּתגְ
מוס ָרי .לְ ָך ֶאזְ ּבַ ח
ַעּמו .יָ ָקר ּבְ ֵעינֵ י ה' ַה ָּמוְ ָתה לַ ֲח ִס ָידיוָ .אנָ א ה' ּכִ י ֲאנִ י ַעבְ ֶּדָךֲ ,אנִ י ַעבְ ְּדָך ּבֶ ן ֲא ָמ ֶתָךִּ ,פ ַּת ְח ָּת לְ ֵ
רּושלַ יִ םַ .הלְ לּויָ ּה.
ּתודה ּובְ ֵׁשם ה' ֶא ְק ָרא .נְ ָד ַרי לַ יי ֲא ַׁשלֵ ם נֶ גְ ָדה נָ א לְ כָ ל ַעמוּ .בְ ַח ְצרות ּבֵ ית ה'ּ ,בְ תוכֵ כִ י יְ ָ
זֶ בַ ח ָ

ַהלְ לּו ֶאת

ה' ּכָ ל ּגויִ םַׁ ,שּבְ חּוהּו ּכָ ל ָה ֻא ִּמיםּ .כִ י גָ בַ ר ָעלֵ ינּו ַח ְסדו ,וֶ ֱא ֶמת ה' לְ עולָ םַ .הלְ לּויָ ּה.

הודּו לַ יי ּכִ י טוב ּכִ י לְ עולָ ם ַח ְסּדו.
יאמר נָ א יִ ְׂש ָר ֵאל ּכִ י לְ עולָ ם ַח ְסּדו.
ַ
יאמרּו נָ א בֵ ית ַא ֲהרן ּכִ י לְ עולָ ם ַח ְסּדו.
ְ
יאמרּו נָ א יִ ְר ֵאי ה' ּכִ י לְ עולָ ם ַח ְסּדו.
ְ

אתי ּיָ ּהָ ,עּנָ נִ י בַ ֶמ ְר ַחב יָ ּה .ה' לִ י ,לא ִא ָירא ַ -מה ּיַ ֲע ֶׂשה לִ י ָא ָדם ,ה' לִ י ּבְ עזְ ָרי וַ ֲאנִ י
ִמן ַה ֵּמ ַצר ָק ָר ִ
טח ּבִ נְ ִדיבִ יםּ .כָ ל ּגויִ ם ְסבָ בּונִ יּ ,בְ ֵׁשם ה'
טח ּבָ ָא ָדם .טוב לַ ֲחסות ּבַ יי ִמּבְ ַ
ֶא ְר ֶאה ּבְ ׂשנְ ָאי .טוב לַ ֲחסות ּבַ יי ִמּבְ ַ
קוציםּ ,בְ ֵׁשם ה' ּכִ י ֲא ִמילַ ם.
ּדעכּו ּכְ ֵאׁש ִ
בריםֲ ,
ּכִ י ֲא ִמילַ םַ .סּבּונִ י גַ ם ְסבָ בּונִ יּ ,בְ ֵׁשם ה' ּכִ י ֲא ִמילַ םַ .סּבּונִ י כִ ְּד ִ
יׁשּועה ּבְ ָא ֳהלֵ י ַצ ִּד ִיקים :יְ ִמין ה'
ָ
יׁשּועה .קול ִרּנָ ה וִ
ָ
ָּדחה ְּד ִח ַיתנִ י לִ נְ ּפל ,וַ יי ֲעזָ ָרנִ י .עּזִ י וְ זִ ְמ ָרת יָ ּה וַ יְ ִהי לִ י לִ
רומ ָמה ,יְ ִמין ה' עׂשה ָחיִ ל .לא ָאמּות ּכִ י ֶא ְחיֶ ה ,וַ ֲא ַס ֵּפר ַמ ֲע ֵׂשי יָ ּה .יַ ּסר יִ ְּס ַרנִ י ּיָ ּה ,וְ לַ ָּמוֶ ת
עׂשה ָחיִ ל ,יְ ִמין ה' ֵ
אודָך ּכִ י ֲענִ ָיתנִ י וַ ְּת ִהי
לא נְ ָתנָ נִ יִּ .פ ְתחּו לִ י ַׁש ֲע ֵרי ֶצ ֶדקָ ,אבא בָ םֶ ,
אודה יָ ּה .זֶ ה ַה ַּשׁ ַער לַ ייַ ,צ ִּד ִיקים יָ באּו בוְ .
יׁשּועהֶ .אבֶ ן ָמ ֲאסּו ַהּבונִ ים ָהיְ ָתה לְ ראׁש ִּפּנָ הֶ .אבֶ ן ָמ ֲאסּו ַהּבונִ ים
ָ
אודָך ּכִ י ֲענִ ָיתנִ י וַ ְּת ִהי לִ י לִ
ָ
לִ י לִ
יׁשּועהְ .
ָהיְ ָתה לְ ראׁש ִּפּנָ הֵ .מ ֵאת ה' ָהיְ ָתה ּזאת ִהיא נִ ְפלָ את ּבְ ֵעינֵ ינּו .זֶ ה ַהּיֹום ָע ָׂשה ה' .נָ גִ ילָ ה וְ נִ ְש ְׂמ ָחה בֹו.

יעה ּנָ א.
הוש ָ
ָאנָ א ה'ִ ,
יעה ּנָ א.
הוש ָ
ָאנָ א ה'ִ ,
ָאנָ א ה'ַ ,ה ְצלִ ָיחה נָ א.
ָאנָ א ה'ַ ,ה ְצלִ ָיחה נָ א.
בתים ַעד ַק ְרנות ַה ִּמזְ ּבֵ ַח.
ׁשם ה' ,בּ ֵַרכְ נּוכֶ ם ִמּבֵ ית ה'ֵ .אל ה' וַ ּיָ ֶאר לָ נּוִ .א ְסרּו ַחג ּבַ ֲע ִ
ּבָ רּוְך ַהּבָ א ּבְ ֵ
רומ ֶמּךָ  .הודּו לַ יי ּכִ י טובּ ,כִ י לְ עולָ ם ַח ְסּדו.
אודּךָ ֱ ,א ַ
ֵאלִ י ַא ָּתה וְ ֶ
להי ֲ -א ְ

להינּו ּכָ ל ַמ ֲע ֶ
יְ ַהלְ לּוָך ה' ֱא ֵ
עוׂשי ְרצונֶ ָך ,וְ כָ ל ַע ְמָך ּבֵ ית יִ ְׂש ָר ֵאל ּבְ ִרנָ ה
ׂשיָך ,וַ ֲח ִס ֶידיָך ַצ ִּד ִיקים ֵ
ירוממּו וְ יַ ֲע ִריצּו ,וְ יַ ְק ִּדיׁשּו וְ יַ ְמלִ יכּו ֶאת ִׁש ְמָךַ ,מלְ ּכֵ נּוּ .כִ י לְ ָך טוב לְ הודות
יׁשּבְ חּו וִ ָ
יודּו וִ יבָ ְרכּו ,וִ ַ
יפ ֲארּו ,וִ ְ
ּולְ ִׁש ְמָך נָ ֱאה לְ זַ מרּ ,כִ י ֵמעולָ ם וְ ַעד עולָ ם ַא ָּתה ֵאל.
18

							
הודּו לַ יי ּכִ י טוב
						
להים
אלהי ָה ֱא ִ
הודּו לֵ ֵ
הודּו לָ ֲאדנֵ י ָה ֲאדנִ ים						
					
לעׂשה נִ ְפלָ אות גְ דלות לְ בַ ּדו
ֵ
						
לעׂשה ַה ָּשׁ ַמיִ ם ּבִ ְתבּונָ ה
ֵ
						
רוקע ָה ָא ֶרץ ַעל ַה ָּמיְ ם
לְ ַ
אורים ּגְ דלִ ים						
עׂשה ִ
לְ ֵ
ֶאת ַה ֶּשׁ ֶמׁש לְ ֶמ ְמ ֶׁשלֶ ת ּבַ יום					
				
ֶאת ַהּיָ ֵר ַח וְ כוכָ בִ ים לְ ֶמ ְמ ְׁשלות ּבַ ּלַ יְ לָ ה
						
כור ֶיהם
לְ ַמּכֵ ה ִמ ְצ ַרים ּבִ בְ ֵ
						
יוצא יִ ְׂש ָר ֵאל ִמּתוכָ ם
וַ ֵ
						
רוע נְ טּויָ ה
ּבְ יָ ד ֲחזָ ָקה ּובִ זְ ַ
לְ גזֵ ר יַ ם סּוף לִ גְ זָ ִרים						
						
וְ ֶה ֱעבִ יר יִ ְׂש ָר ֵאל ּבְ תוכו
וְ נִ ֵער ַּפ ְרעה וְ ֵחילו בְ יַ ם סּוף					
לְ מולִ יְך ַעּמו ּבַ ִּמ ְדּבָ ר						
לְ ַמּכֵ ה ְמלָ כִ ים ּגְ דלִ ים						
						
וַ יָ ֲהרג ְמלָ כִ ים ַא ִד ִירים
							
מרי
לְ ִסיחון ֶמלֶ ְך ָה ֱא ִ
							
ּולְ עוג ֶמלֶ ְך ַהּבָ ָׁשן
							
וָ נָ ַתן ַא ְר ָצם לְ נַ ֲחלָ ה
נַ ֲחלָ ה לְ יִ ְׂש ָר ֵאל ָעבְ דּו						
							
ֶׁש ְִּב ִׁש ְפלֵ נּו זָ כַ ר לָ נּו
							
וַ יִ ְפ ְר ֵקנּו ִמ ָּצ ֵרינּו
							
נתן לֶ ֶחם לְ כָ ל ּבָ ָׂשר
ֵ
							
הודּו לְ ֵאל ַה ָּשׁ ַמיִ ם

ּכִ י לְ עולָ ם ַח ְסּדו.
ּכִ י לְ עולָ ם ַח ְסּדו.
ּכִ י לְ עולָ ם ַח ְסּדו.
ּכִ י לְ עולָ ם ַח ְסּדו.
ּכִ י לְ עולָ ם ַח ְסּדו.
ּכִ י לְ עולָ ם ַח ְסּדו.
ּכִ י לְ עולָ ם ַח ְסּדו.
ּכִ י לְ עולָ ם ַח ְסּדו.
ּכִ י לְ עולָ ם ַח ְסּדו.
ּכִ י לְ עולָ ם ַח ְסּדו.
ּכִ י לְ עולָ ם ַח ְסּדו.
ּכִ י לְ עולָ ם ַח ְסּדו.
ּכִ י לְ עולָ ם ַח ְסּדו.
ּכִ י לְ עולָ ם ַח ְסּדו.
ּכִ י לְ עולָ ם ַח ְסּדו.
ּכִ י לְ עולָ ם ַח ְסּדו.
ּכִ י לְ עולָ ם ַח ְסּדו.
ּכִ י לְ עולָ ם ַח ְסּדו.
ּכִ י לְ עולָ ם ַח ְסּדו.
ּכִ י לְ עולָ ם ַח ְסּדו.
ּכִ י לְ עולָ ם ַח ְסּדו.
ּכִ י לְ עולָ ם ַח ְסּדו.
ּכִ י לְ עולָ ם ַח ְסּדו.
ּכִ י לְ עולָ ם ַח ְסּדו.
ּכִ י לְ עולָ ם ַח ְסּדו.
ּכִ י לְ עולָ ם ַח ְסּדו.

רומם זִ כְ ְרָךַ ,מלְ ּכֵ נּוָּ ,ת ִמידִ .מן ָהעולָ ם
רּוח ּכָ ל ּבָ ָׂשר ְּת ָפ ֵאר ְּות ֵ
להינּו ,וְ ַ
ׁש ַמת ּכָ ל ַחי ְּתבַ ֵרְך ֶאת ִׁש ְמָך ,ה' ֱא ֵ
נִ ְ
ּומ ַר ֵחם ּבְ כָ ל ֵעת ָצ ָרה
ּומוש ַיעֶ ,
ִ
ּגואל
וְ ַעד ָהעולָ ם ַא ָּתה ֵאלִּ ,ומּבַ לְ ָע ֶדיָך ֵאין לָ נּו ֶמלֶ ְך ֵ
ּומ ַפ ְרנֵ ס ְ
ּפודה ַּומ ִּציל ְ
לוּה ּכָ ל ּבְ ִריותֲ ,אדון ּכָ ל ּתולָ דותַ ,ה ְּמ ֻהלָ ל
להי ָה ִראׁשונִ ים וְ ָה ַא ֲחרונִ יםֱ ,א ַ
צּוקהֵ .אין לָ נּו ֶמלֶ ְך ֶאּלָ א ַא ָּתהֱ .א ֵ
וְ ָ
עורר יְ ֵׁשנִ ים וְ ַה ֵּמ ִקיץ
יׁשן ַ -ה ְּמ ֵ
ּיותיו ּבְ ַר ֲח ִמים .וַ יי לא יָ נּום וְ לא יִ ָ
ּבְ רב ַה ִּת ְׁשּבָ חותַ ,ה ְמנַ ֵהג עולָ מו ּבְ ֶח ֶסד ּובְ ִר ָ
מודים.
פּופים .לְ ָך לְ בַ ְּדָך ֲאנַ ְחנּו ִ
ּזוקף ּכְ ִ
נופלִ ים וְ ַה ֵ
סּורים וְ ַה ֵ
נִ ְר ָּד ִמים ,וְ ַה ֵּמ ִׂש ַיח ִאּלְ ִמים וְ ַה ַּמ ִּתיר ֲא ִ
ּסומְך ְ
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ִאּלּו ִפינּו ָמלֵ א ִׁש ָירה ּכַ ּיָ םּ ,ולְ ׁשונֵ נּו ִרּנָ ה ּכֲ ַהמון
יע ,וְ ֵעינֵ ינּו
תותינּו ֶׁשבַ ח ּכְ ֶמ ְר ֲחבֵ י ָר ִק ַ
ּגַ לָּיו ,וְ ִׂש ְפ ֵ
ְמ ִאירות ּכַ ֶׁש ֶמׁש וְ כַ ּיָ ֵר ַח ,וְ יָ ֵדינּו ְפרּוׂשות ּכְ נִ ְׂש ֵרי
ָׁש ַמיִ ם ,וְ ַרגְ לֵ ינּו ַקּלות ּכָ ַאּיָ לות ֵ -אין ֲאנַ ְחנּו
בותינּו,
אלהי ֲא ֵ
להינּו וֵ ֵ
ַמ ְס ִּפ ִיקים לְ הודות לְ ָך ,ה' ֱא ֵ
ּולְ בָ ֵרְך ֶאת ִׁש ְמָך ַעל ַא ַחת ֵמ ֶאלֶ ףַ ,אלְ ֵפי ֲאלָ ִפים
בותינּו
וְ ִרּבֵ י ְרבָ בות ְּפ ָע ִמים ַהּטובות ֶׁש ָע ִׂש ָית ִעם ֲא ֵ
ּומּבֵ ית
להינּוִ ,
וְ ִע ָּמנּוִ .מ ִּמ ְצ ַרים ּגְ ַאלְ ָּתנּו ,ה' ֱא ֵ
ּפד ָיתנּוּ ,בְ ָר ָעב זַ נְ ָּתנּו ּובְ ָׂשבָ ע ּכִ לְ ּכַ לְ ָּתנּו,
ֲעבָ ִדים ִ
ּומ ָחלָ יִ ם ָר ִעים
ּומ ֶּדבֶ ר ִמּלַ ְט ָּתנּוֵ ,
ֵמ ֶח ֶרב ִה ַּצלְ ָּתנּו ִ
וְ נֶ ֱא ָמנִ ים ִּדּלִ ָיתנּוַ .עד ֵהּנָ ה ֲעזָ רּונּו ַר ֲח ֶמיָך וְ לא
להינּו ,לָ נֶ ַצח.
ֲעזָ בּונּו ֲח ָס ֶדיָך ,וְ ַאל ִּת ְּט ֵׁשנּו ,ה' ֱא ֵ
רּוח ּונְ ָׁש ָמה ֶׁשּנָ ַפ ְח ָּת
ַעל ּכֵ ן ֵאבָ ִרים ֶׁש ִּפּלַ גְ ָּת ּבָ נּו וְ ַ
ּבְ ַא ֵּפינּו וְ לָ ׁשון ֲא ֶׁשר ַׂש ְמ ָּת ּבְ ִפינּו ֵ -הן ֵהם יודּו
ירוממּו וְ יַ ֲע ִריצּו וְ יַ ְק ִּדיׁשּו
יׁשּבְ חּו וִ ָ
וִ יבָ ְרכּו וִ ַ
יפ ֲארּו וִ ְ
יודה,
וְ יַ ְמלִ יכּו ֶאת ִׁש ְמָך ַמלְ ּכֵ נּוּ .כִ י כָ ל ֶּפה לְ ָך ֶ
וְ כָ ל לָ ׁשון לְ ָך ִּת ָּשׁבַ ע ,וְ כָ ל ּבֶ ֶרְך לְ ָך ִתכְ ַרע ,וְ כָ ל
קומה לְ ָפנֶ יָך ִת ְׁש ַּת ֲחוֶ ה ,וְ כָ ל לְ בָ בות יִ ָיראּוָך ,וְ כָ ל
ָ
ֶק ֶרב ּוכְ לָ יות יְ זַ ֵּמרּו לִ ְִׁש ֶמָךּ .כַ ָדבָ ר ֶׁשּכָ תּובּ ,כָ ל
ּתאמ ְרנָ ה ,ה' ִמי כָ מוָך ַמ ִּציל ָענִ י ֵמ ָחזָ ק
מתי ַ
ַע ְצ ַ
ּומי יִ ְׁשוֶ ה
ִמ ֶּמנּו וְ ָענִ י וְ ֶאבְ יון ִמּגזְ לוִ .מי יִ ְד ֶמה ּלָ ְך ִ
ּנוראֵ ,אל
ּומי יַ ֲערְך לָ ְך ָה ֵאל ַהּגָ דולַ ,הּגִ ּבור וְ ַה ָ
ּלָ ְך ִ
ֶעלְ יון ,קנֵ ה ָׁש ַמיִ ם וָ ָא ֶרץ .נְ ַהּלֶ לְ ָך ּונְ ַׁשּבֵ ֲחָך ּונְ ָפ ֶא ְרָך
ּונְ בָ ֵרְך ֶאת ֵׁשם ָק ְד ֶׁשָךּ ,כָ ָאמּור :לְ ָדוִ דּ ,בָ ְרכִ י נַ ְפ ִׁשי
ֶאת ה' וְ כָ ל ְק ָרבַ י ֶאת ֵׁשם ָק ְדׁשוָ .ה ֵאל ּבְ ַת ֲע ֻצמות
ּנורא
ֻעּזֶ ָךַ ,הּגָ דול ּבִ כְ בוד ְׁש ֶמָךַ ,הּגִ ּבור לָ נֶ ַצח וְ ַה ָ
ּיוׁשב ַעל ּכִ ֵּסא ָרם וְ נִ ִשא.
אותיָךַ ,ה ֶּמלֶ ְך ַה ֵ
נור ֶ
ּבְ ְ
ׁשוכֵ ן ַעד ָּמרום וְ ָּקדוׁש ְׁשמו .וְ כָ תּובַ :רּנְ נּו ַצ ִּד ִיקים
ּבַ יי ,לַ יְ ָׁש ִרים נָ אוָ ה ְת ִהּלָ הּ .בְ ִפי יְ ָׁש ִרים ִּת ְת ַהּלָ ל,
ּובְ ִדבְ ֵרי ַצ ִּד ִיקים ִּת ְתּבַ ַרְךּ ,ובִ לְ ׁשון ֲח ִס ִידים
דוׁשים ִּת ְת ַק ָּדׁש.
רומםּ ,ובְ ֶק ֶרב ְק ִ
ִּת ְת ָ

ּובְ ַמ ְק ֲהלות רִבבְ ות ַע ְּמָך ּבֵ ית יִ ְׂש ָר ֵאל ּבְ ִרּנָ ה
יִ ְת ָּפ ֵאר ִׁש ְמָךַ ,מלְ ּכֵ נּוּ ,בְ כָ ל ּדור וָ דורֶׁ ,שּכֵ ן חובַ ת
בותינּו,
אלהי ֲא ֵ
להינּו וֵ ֵ
צּורים לְ ָפנֶ יָך ,ה' ֱא ֵ
ּכָ ל ַהיְ ִ
רומם לְ ַה ֵּדר לְ בָ ֵרְך,
לְ הודות לְ ַהּלֵ ל לְ ַׁשּבֵ ַח ,לְ ָפ ֵאר לְ ֵ
לְ ַעּלֵ ה ּולְ ַקּלֵ ס ַעל ּכָ ל ִּדבְ ֵרי ִׁשירות וְ ִת ְׁשּבְ חות ּדוִ ד
ּבֶ ן יִ ַׁשי ַעבְ ְּדָך ְמ ִׁש ֶיחָך.
לעד ַמלְ ּכֵ נּוָ ,ה ֵאל
יִ ְׁש ַּתּבַ ח ִׁש ְמָך ַ
ּובא ֶרץּ ,כִ י לְ ָך
ַה ֶמלֶ ְך ַהּגָ דול וְ ַה ָּקדוׁש ּבַ ָּשׁ ַמיִ ם ָ
ּוׁשבָ ָחה,
אלהי ֲא ֵ
להינּו וֵ ֵ
נָ ֶאה ,ה' ֱא ֵ
בותינּוִׁ ,שיר ְ
בּורה,
ּומ ְמ ָׁשלָ ה ,נֶ ַצחּ ,גְ ֻדּלָ ה ּוגְ ָ
ַהּלֵ ל וְ זִ ְמ ָרה ,עז ֶ
הודאות
ּומלְ כּותּ ,בְ ָרכות וְ ָ
ְּת ִהלָ ה וְ ִת ְפ ֶא ֶרתְ ,ק ֻד ָּשׁה ַ
ֵמ ַע ָּתה וְ ַעד עולָ םּ .בָ רּוְך ַא ָּתה ה'ֵ ,אל ֶמלֶ ְך ּגָ דול
ּבוחר
הודאותֲ ,אדון ַהנִ ְפלָ אותַ ,ה ֵ
ּבַ ִּת ְׁשּבָ חותֵ ,אל ַה ָ
ּבְ ִׁש ֵירי זִ ְמ ָרהֶ ,מלֶ ְך ֵאל ֵחי ָהעולָ ִמים.
ּבורא ְּפ ִרי ַהגָ ֶפן.
להינּו ֶמלֶ ְך ָהעולָ ם ֵ
ּבָ רּוְך ַא ָּתה ה'ֱ ,א ֵ
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ו ְׁשותֶה ב ְ ּהַסִיב ַּת שְׂמאל.

להינּו ֶמלֶ ְך העולָ ם,
ּבָ רּוך ַא ָּתה ה' ֱא ֵ
ַעל ַהּגֶ ֶפן וְ ַעל ְּפ ִרי ַהּגֶ ֶפןַ ,על ְּתנּובַ ת ַה ָּשׂ ֶדה
וְ ַעל ֶא ֶרץ ֶח ְמ ָּדה טובָ ה ְּור ָחבָ ה ֶׁש ָר ִצ ָית וְ ִהנְ ַחלְ ָּת
ּבע ִמּטּובָ ּהַ .ר ֶחם נָ א
בותינּו לֶ ֱאכל ִמ ִּפ ְריָ ּה וְ לִ ְׂש ַ
לַ ֲא ֵ
רּוׁשלַ יִ ם ִע ֶירָך
להינּו ַעל יִ ְׂש ָר ֵאל ַע ֶּמָך וְ ַעל יְ ָ
ה' ֱא ֵ
בודָך וְ ַעל ִמזְ ּבְ ֶחָך וְ ַעל ֵהיכָ לֶ ָך
וְ ַעל ִצּיון ִמ ְׁשּכַ ן ּכְ ֶ
קדׁש ּבִ ְמ ֵה ָרה בְ יָ ֵמינּו וְ ַה ֲעלֵ נּו
רּוׁשלַ יִ ם ִעיר ַה ֶ
ּובְ נֵ ה יְ ָ
לְ תוכָ ּה וְ ַׂש ְמ ֵחנּו ּבְ בִ נְ יָ נָ ּה וְ נאכַ ל ִמ ִּפ ְריָ ּה וְ נִ ְׂשּבַ ע
ִמּטּובָ ּה ּונְ בָ ֶרכְ ָך ָעלֶ ָיה ּבִ ְק ֻד ָׁשה ּובְ ָט ֳה ָרה [בשבת:
יצנּו ּבְ יום ַה ַׁשּבָ ת ַהּזֶ ה] וְ ַׂש ְמ ֵחנּו ּבְ יום
ְּור ֵצה וְ ַה ֲחלִ ֵ
ּומ ִטיב לַ ּכל,
ַחג ַה ַּמּצות ַהּזֶ הּ ,כִ י ַא ָּתה ה' טוב ֵ
נודה ּלְ ָך ַעל ָה ָא ֶרץ וְ ַעל ְּפ ִרי ַהּגֶ ֶפןּ .בָ רּוְך ַא ָּתה ה',
וְ ֶ
ַעל ַהּגֶ ֶפן וְ ַעל ְּפ ִרי ַהּגֶ ֶפן.
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נרצה

ֲח ַסל ִסּדּור ֶּפ ַסח ּכְ ִהלְ כָ תוּ ,כְ כָ ל ִמ ְׁש ָּפטו וְ ֻח ָקתו.
ּכַ ֲא ֶׁשר זָ כִ ינּו לְ ַס ֵּדר אותו ּכֵ ן נִ זְ ּכֶ ה לַ ֲעׂשותו.
קומם ְק ַהל ֲע ַדת ִמי ָמנָ ה.
זָ ְך ׁשוכֵ ן ְמעונָ הֵ ,
ּבְ ָקרוב נַ ֵהל נִ ְט ֵעי כַ ּנָ ה ְּפדּויִ ם לְ ִציון ּבְ ִרּנָ ה.

עור ְר ָּת נִ ְצ ֲחָך ָעלָ יו ּבְ נֶ ֶדד ְׁשנַ ת לַ יְ לָ ה.
ַ
ׁשומר ַמה ִּמלַ יְ לָ ה,
ּפּורה ִת ְדרוְך ְִל ֵ
ָ
ּבקר וְ גַ ם לַ יְ לָ ה,
ׁשומר וְ ָׂשח ָא ָתא ֶ
ָצ ַרח ּכַ ֵ
וַ יְ ִהי ּבַ ֲח ִצי ַהּלַ יְ לָ ה.

ירּושלָ יִ ם ַהּבְ נּויָ ה.
לְ ָׁשנָ ה ַהּבָ ָאה ּבִ ָ

ָק ֵרב יום ֲא ֶׁשר הּוא לא יום וְ לא לַ יְ לָ ה,
הודע ּכִ י לְ ָך ַהיום ַאף לְ ָך ַהּלַ יְ לָ ה,
ָרם ַ
ׁשומ ִרים ַה ְפ ֵקד לְ ִע ְירָך ּכָ ל ַהיום וְ כָ ל ַהּלַ יְ לָ ה,
ְ
ָּת ִאיר ּכְ אור יום ֶח ְׁשּכַ ת לַ יְ לָ ה,
וַ יְ ִהי ּבַ ֲח ִצי ַהּלַ יְ לָ ה.
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ב ְ ּל ֵיל רִאשון אומְרִים:

ּובְ כֵ ן וַ יְ ִהי ּבַ ֲח ִצי ַהּלַ יְ לָ ה
את ּבַ ּלַ יְ לָ ה,
ָאז רוב נִ ִּסים ִה ְפלֵ ָ
מורת זֶ ה ַהּלַ יְ לָ ה,
ּבְ ראׁש ַא ְׁש ֶ
גֵ ר ֶצ ֶדק נִ ַּצ ְחּתו ּכְ נֶ ֱחלַ ק לו לַ יְ לָ ה,
וַ יְ ִהי ּבַ ֲח ִצי ַהּלַ יְ לָ ה.

ּובְ כֵ ן וַ ֲא ַמ ְר ֶּתם זֶ בַ ח ֶּפ ַסח

ַּדנְ ָּת ֶמלֶ ְך ּגְ ָרר ּבַ ֲחלום ַהּלַ יְ לָ ה,
ִה ְפ ַח ְד ָּת ֲא ַר ִמי ּבְ ֶא ֶמׁש לַ יְ לָ ה,
וַ ּיָ ַׂשר יִ ְׂש ָר ֵאל לְ ַמלְ ָאְך וַ יּוכַ ל לו לַ יְ לָ ה,
וַ יְ ִהי ּבַ ֲח ִצי ַהּלַ יְ לָ ה.

את ּבַ ֶּפ ַסח,
בּורותיָך ִה ְפלֵ ָ
ֶ
ֶ
אמץ ּגְ
את ֶּפ ַסח,
מועדות נִ ֵּשׂ ָ
ּבְ ראׁש ּכָ ל ֲ
ּגִ לִ ָית לְ ֶאזְ ָר ִחי ֲחצות לֵ יל ֶּפ ַסח,
וַ ֲא ַמ ְר ֶּתם זֶ בַ ח ֶּפ ַסח.

כורי ַפ ְתרוס ָמ ַח ְצ ָּת ּבַ ֲח ִצי ַהּלַ יְ לָ ה,
זֶ ַרע ּבְ ֵ
קּומם ּבַ ּלַ יְ לָ ה,
ֵחילָ ם לא ָמ ְצאּו ּבְ ָ
רׁשת ִסלִ ָית ּבְ כוכְ בֵ י לַ יְ לָ ה,
יסת נְ גִ יד ֲח ֶ
ִט ַ
וַ יְ ִהי ּבַ ֲח ִצי ַהּלַ יְ לָ ה.

ְּדלָ ָתיו ָּד ַפ ְק ָּת ּכְ חם ַהיום ּבַ ֶּפ ַסח,
נוצ ִצים ֻעגות ַמּצות ּבַ ֶּפ ַסח,
ִה ְס ִעיד ְ
וְ ֵאל ַהּבָ ָקר ָרץ זֵ כֶ ר לְ ׁשור ֵע ֶרְך ֶּפ ַסח,
וַ ֲא ַמ ְר ֶּתם זֶ בַ ח ֶּפ ַסח.

נופף ִאּוּוי ,הובַ ְׁש ָּת ְפגָ ָריו ּבַ ּלַ יְ לָ ה,
יָ ַעץ ְמ ַח ֵרף לְ ֵ
ּומ ָצבו ּבְ ִאיׁשון לַ יְ לָ ה,
ּכָ ַרע ּבֵ ל ַ
לְ ִאיׁש ֲחמּודות נִ גְ לָ ה ָרז ֲחזות לַ יְ לָ ה,
וַ יְ ִהי ּבַ ֲח ִצי ַהּלַ יְ לָ ה.

לוהטּו ּבָ ֵאׁש ּבַ ֶּפ ַסח,
דומים וְ ֲ
זועמּו ְס ִ
ֲ
ּומּצות ָא ָפה ּבְ ֵקץ ֶּפ ַסח,
ֻחּלַ ץ לוט ֵמ ֶהם ַ
את ַא ְד ַמת מף וְ נף ּבְ ָעבְ ְרָך ּבַ ֶּפ ַסח,
אט ֶ
ִט ֵ
וַ ֲא ַמ ְר ֶּתם זֶ בַ ח ֶּפ ַסח.

קדׁש נֶ ֱה ַרג ּבו ּבַ ּלַ יְ לָ ה,
ִמ ְׁש ַּתּכֵ ר ּבִ כְ לֵ י ֶ
תּותי לַ יְ לָ ה,
ּפותר ּבִ ֲע ֵ
נוׁשע ִמּבור ֲא ָריות ֵ
ַ
ִׂשנְ ָאה נָ ַטר ֲאגָ גִ י וְ כַ ַתב ְס ָפ ִרים ּבַ ּלַ יְ לָ ה,
וַ יְ ִהי ּבַ ֲח ִצי ַהּלַ יְ לָ ה.

�

ב ְ ּל ֵיל שֵנ ִי בחו"ל:

יָ ּה ראׁש ּכָ ל און ָמ ַח ְצ ָּת ּבְ לֵ יל ִׁשּמּור ֶּפ ַסח,
ּכַ ּבִ ירַ ,על ּבֵ ן ּבְ כור ָּפ ַס ְח ָּת ּבְ ַדם ֶּפ ַסח,
לְ בִ לְ ִּתי ֵּתת ַמ ְׁש ִחית לָ בא ּבִ ְפ ָת ַחי ּבַ ֶּפ ַסח,
וַ ֲא ַמ ְר ֶּתם זֶ בַ ח ֶּפ ַסח.
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ּתותי ֶּפ ַסח,
ְמ ֻסּגֶ ֶרת ֻסּגָ ָרה ּבְ ִע ֵ
עמר ֶּפ ַסח,
עורי ֶ
נִ ְׁש ְמ ֶָדה ִמ ְדיָ ן ּבִ ְצלִ יל ְׂש ֵ
ׂשורפּו ִמ ְׁש ַמנֵ י ּפּול וְ לּוד ּבִ ַיקד יְ קוד ֶּפ ַסח,
וַ ֲא ַמ ְר ֶּתם זֶ בַ ח ֶּפ ַסח.
עוד ַהיום ּבְ נב לַ ֲעמוד ַעד ּגָ ָעה עונַ ת ֶּפ ַסח,
ַּפס יַ ד ּכָ ְתבָ ה לְ ַק ֲע ֵק ַע צּול ּבַ ֶּפ ַסח,
ָצפה ַה ָּצ ִפית ִָערוְך ַה ֻּשׁלְ ָחן ּבַ ֶּפ ַסח,
וַ ֲא ַמ ְר ֶּתם זֶ בַ ח ֶּפ ַסח.

יאמרּו לו:
מוׁשל ּבִ ְמלּוכָ הָ ,
ֵ
נורא ּכַ ֲהלָ כָ ה ְסבִ יבָ יו ְ
לְ ָך ּולְ ָך ,לְ ָך ּכִ י לְ ָך ,לְ ָך ַאף לְ ָך ,לְ ָך ה' ַה ַּמ ְמלָ כָ ה,
ּכִ י לו נָ ֵאהּ ,כִ י לו יָ ֶאה.
יאמרּו לו:
ָענָ יו ּבִ ְמלּוכָ הֶ ,
ּפודה ּכַ ֲהלָ כָ הַ ,צ ִּד ָיקיו ְ
לְ ָך ּולְ ָך ,לְ ָך ּכִ י לְ ָך ,לְ ָך ַאף לְ ָך ,לְ ָך ה' ַה ַּמ ְמלָ כָ ה,
ּכִ י לו נָ ֵאהּ ,כִ י לו יָ ֶאה.
יאמרּו לו:
ָּקדוׁש ּבִ ְמלּוכָ הַ ,רחּום ּכַ ֲהלָ כָ ה ִׁשנְ ַאנָ יו ְ
לְ ָך ּולְ ָך ,לְ ָך ּכִ י לְ ָך ,לְ ָך ַאף לְ ָך ,לְ ָך ה' ַה ַּמ ְמלָ כָ ה,
ּכִ י לו נָ ֵאהּ ,כִ י לו יָ ֶאה.

ָק ָהל ּכִ ּנְ ָסה ֲה ַד ָּסה לְ ַׁשּלֵ ׁש צום ּבַ ֶּפ ַסח,
ראׁש ִמּבֵ ית ָר ָׁשע ָמ ַח ְצ ָּת ּבְ ֵעץ ֲח ִמ ִּשׁים ּבַ ֶּפ ַסח,
עּוּצית ּבַ ֶּפ ַסח,
ְׁש ֵּתי ֵאּלֶ ה ֶרגַ ע ָּתבִ יא לְ ִ
ָּתעז יָ ְדָך וְ ָתרּום יְ ִמינְ ָך ּכְ לֵ יל ִה ְת ַק ֵּדׁש ַחג ֶּפ ַסח,
וַ ֲא ַמ ְר ֶּתם זֶ בַ ח ֶּפ ַסח.

יאמרּו לו:
ַּת ִקיף ּבִ ְמלּוכָ הֵ ,
ּתומְך ּכַ ֲהלָ כָ ה ְּת ִמ ָימיו ְ
לְ ָך ּולְ ָך ,לְ ָך ּכִ י לְ ָך ,לְ ָך ַאף לְ ָך ,לְ ָך ה' ַה ַּמ ְמלָ כָ ה,
ּכִ י לו נָ ֵאהּ ,כִ י לו יָ ֶאה.

ּכִ י לו נָ ֶאהּ ,כִ י לו יָ ֶאה.

ַא ִּדיר הּוא יִ בְ נֶ ה ּבֵ יתו ּבְ ָקרוב.

יאמרּו לו:
ַא ִדיר ּבִ ְמלּוכָ הּ ,בָ חּור ּכַ ֲהלָ כָ הּ ,גְ ָ
דּודיו ְ
לְ ָך ּולְ ָך ,לְ ָך ּכִ י לְ ָך ,לְ ָך ַאף לְ ָך ,לְ ָך ה' ַה ַּמ ְמלָ כָ ה,
ּכִ י לו נָ ֵאהּ ,כִ י לו יָ ֶאה.

ּבִ ְמ ֵה ָרהּ ,בִ ְמ ֵה ָרהּ ,בְ יָ ֵמינּו ּבְ ָקרוב.
ֵאל ּבְ נֵ הֵ ,אל ּבְ נֵ הּ ,בְ נֵ ה ּבֵ ְיתָך ּבְ ָקרוב.

יאמרּו לו:
ָּדגּול ּבִ ְמלּוכָ הָ ,הדּור ּכַ ֲהלָ כָ ה ,וָ ִת ָיקיו ְ
לְ ָך ּולְ ָך ,לְ ָך ּכִ י לְ ָך ,לְ ָך ַאף לְ ָך ,לְ ָך ה' ַה ַּמ ְמלָ כָ ה,
ּכִ י לו נָ ֵאהּ ,כִ י לו יָ ֶאה.
יאמרּו לו:
זַ ּכַ אי ּבִ ְמלּוכָ הָ ,ח ִסין ּכַ ֲהלָ כָ ה ַט ְפ ְס ָריו ְ
לְ ָך ּולְ ָך ,לְ ָך ּכִ י לְ ָך ,לְ ָך ַאף לְ ָך ,לְ ָך ה' ַה ַּמ ְמלָ כָ ה,
ּכִ י לו נָ ֵאהּ ,כִ י לו יָ ֶאה.
יאמרּו לו:
יָ ִחיד ּבִ ְמלּוכָ הּ ,כַ ּבִ יר ּכַ ֲהלָ כָ ה לִ ָ
מּודיו ְ
לְ ָך ּולְ ָך ,לְ ָך ּכִ י לְ ָך ,לְ ָך ַאף לְ ָך ,לְ ָך ה' ַה ַּמ ְמלָ כָ ה,
ּכִ י לו נָ ֶאהּ ,כִ י לו יָ ֶאה.

ּבָ חּור הּואּ ,גָ דול הּואָּ ,דגּול הּוא יִ בְ נֶ ה ּבֵ יתו ּבְ ָקרוב.
ּבִ ְמ ֵה ָרהּ ,בִ ְמ ֵה ָרהּ ,בְ יָ ֵמינּו ּבְ ָקרוב.
ֵאל ּבְ נֵ הֵ ,אל ּבְ נֵ הּ ,בְ נֵ ה ּבֵ ְיתָך ּבְ ָקרוב.
ָהדּור הּוא ,וָ ִתיק הּוא ,זַ ּכַ אי הּוא יִ בְ נֶ ה ּבֵ יתו ּבְ ָקרוב.
ּבִ ְמ ֵה ָרהּ ,בִ ְמ ֵה ָרהּ ,בְ יָ ֵמינּו ּבְ ָקרוב.
ֵאל ּבְ נֵ הֵ ,אל ּבְ נֵ הּ ,בְ נֵ ה ּבֵ ְיתָך ּבְ ָקרוב.
ָח ִסיד הּואָ ,טהור הּוא ,יָ ִחיד הּוא יִ בְ נֶ ה ּבֵ יתו ּבְ ָקרוב.
ּבִ ְמ ֵה ָרהּ ,בִ ְמ ֵה ָרהּ ,בְ יָ ֵמינּו ּבְ ָקרוב.
ֵאל ּבְ נֵ הֵ ,אל ּבְ נֵ הּ ,בְ נֵ ה ּבֵ ְיתָך ּבְ ָקרוב.
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ּכַ ּבִ יר הּוא ,לָ מּוד הּואֶ ,מלֶ ְך הּוא יִ בְ נֶ ה ּבֵ יתו ּבְ ָקרוב.
ּבִ ְמ ֵה ָרהּ ,בִ ְמ ֵה ָרהּ ,בְ יָ ֵמינּו ּבְ ָקרובֵ .אל ּבְ נֵ הֵ ,אל ּבְ נֵ הּ ,בְ נֵ ה ּבֵ ְיתָך ּבְ ָקרוב.
נורא הּואַ ,סּגִ יב הּואִ ,עּזּוז הּוא יִ בְ נֶ ה ּבֵ יתו ּבְ ָקרוב.
ָ
ּבִ ְמ ֵה ָרהּ ,בִ ְמ ֵה ָרהּ ,בְ יָ ֵמינּו ּבְ ָקרובֵ .אל ּבְ נֵ הֵ ,אל ּבְ נֵ הּ ,בְ נֵ ה ּבֵ ְיתָך ּבְ ָקרוב.
ּפודה הּואַ ,צ ִדיק הּואָּ ,קדוׁש הּוא יִ בְ נֶ ה ּבֵ יתו ּבְ ָקרוב.
ֶ
ּבִ ְמ ֵה ָרהּ ,בִ ְמ ֵה ָרהּ ,בְ יָ ֵמינּו ּבְ ָקרובֵ .אל ּבְ נֵ הֵ ,אל ּבְ נֵ הּ ,בְ נֵ ה ּבֵ ְיתָך ּבְ ָקרוב.
ַרחּום הּואַׁ ,ש ַּדי הּואַּ ,ת ִּקיף הּוא יִ בְ נֶ ה ּבֵ יתו ּבְ ָקרוב.
ּבִ ְמ ֵה ָרהּ ,בִ ְמ ֵה ָרהּ ,בְ יָ ֵמינּו ּבְ ָקרובֵ .אל ּבְ נֵ הֵ ,אל ּבְ נֵ הּ ,בְ נֵ ה ּבֵ ְיתָך ּבְ ָקרוב.
�

שֶל פֶּסַח:
סְפִירַת הָעמֶר ב ְּחוּץ לָאָרֶץ ,ב ְ ּל ֵיל ׁ ֵ
שנ ִי ׁ ּ

להינּו ֶמלֶ ְך העולָ ם,
ּבָ רּוְך ַא ָּתה ה'ֱ ,א ֵ
וותיו
ֲא ֶׁשר ִק ְד ָׁשנּו ּבְ ִמ ְצ ָ
עמר.
וְ ִצוָ נּו ַעל ְס ִפ ַירת ָה ֶ
עמר.
ַהיום יום ֶא ָחד ּבָ ֶ
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יוד ַע:
יוד ַע? ֶא ָחד ֲאנִ י ֵ
ֶא ָחד ִמי ֵ
להינּו ֶׁשּבַ ָּשׁ ַמים ּובָ ָא ֶרץ.
ֶא ָחד ֱא ֵ

ְׁשנַ יִ ם ִמי ֵ
יוד ַע:
יוד ַע? ְׁשנַ יִ ם ֲאנִ י ֵ
להינּו
ְׁשנֵ י לֻ חות ַהּבְ ִריתֶ .א ָחד ֱא ֵ
ֶׁשּבַ ָּשׁ ַמים ּובָ ָא ֶרץ.

ִמילָ הִׁ ,שבְ ָעה יְ ֵמי ַׁשּבָ ָתאִׁ ,ש ָּשׁה ִס ְד ֵרי
תורהַ ,א ְרּבַ ע
חּומ ֵׁשי ָ
ִמ ְׁשנָ הֲ ,ח ִמ ָׁשה ְ
לׁשה ָאבותְׁ ,שנֵ י לֻ חות
ִא ָמהותְׁ ,ש ָ
להינּו ֶׁשּבַ ָּשׁ ַמים ּובָ ָא ֶרץ]
ַהּבְ ִריתֶ ,א ָחד ֱא ֵ

לׁשה ִמי ֵ
ְׁש ָ
לׁשה ֲאנִ י
יוד ַע? ְׁש ָ
לׁשה ָאבותְׁ ,שנֵ י לֻ חות
יוד ַעְׁ :ש ָ
ֵ
להינּו ֶׁשּבַ ָּשׁ ַמים ּובָ ָא ֶרץ
ַהּבְ ִריתֶ ,א ָחד ֱא ֵ

יוד ַע? ֲע ֶׂש ָרה ֲאנִ י
ֲע ֶׂש ָרה ִמי ֵ
יוד ַעֲ :ע ָׂש ָרה ִדּבְ ַריָ אִּ ,ת ְׁש ָעה יַ ְר ֵחי
ֵ
לֵ ָדהְׁ ,שמונָ ה יְ ֵמי ִמילָ הִׁ ,שבְ ָעה יְ ֵמי
ַׁשּבָ ָתאִׁ ,ש ָּשׁה ִס ְד ֵרי ִמ ְׁשנָ הֲ ,ח ִמ ָׁשה
לׁשה
תורהַ ,א ְרּבַ ע ִא ָמהותְׁ ,ש ָ
חּומ ֵׁשי ָ
ְ
להינּו
ָאבותְׁ ,שנֵ י לֻ חות ַהּבְ ִריתֶ ,א ָחד ֱא ֵ
ֶׁשּבַ ָּשׁ ַמים ּובָ ָא ֶרץ

ֲח ִּמ ָּשׁה ִמי ֵ
יוד ַע? ֲח ִּמ ָּשׁה ֲאנִ י
תורהַ ,א ְרּבַ ע
חּומ ֵׁשי ָ
ֵ
יוד ַעֲ :ח ִמ ָׁשה ְ
לׁשה ָאבותְׁ ,שנֵ י לֻ חות
ִא ָמהותְׁ ,ש ָ
להינּו ֶׁשּבַ ָּשׁ ַמים ּובָ ָא ֶרץ
ַהּבְ ִריתֶ ,א ָחד ֱא ֵ

ַא ַחד ָע ָׂשר ִמי ֵ
יוד ַע? ַא ַחד
יוד ַעַ :א ַחד ָע ָׂשר ּכוכְ בַ ּיָ א,
ָע ָׂשר ֲאנִ י ֵ
ֲע ָׂש ָרה ִדּבְ ַריָ אִּ ,ת ְׁש ָעה יַ ְר ֵחי לֵ ָדה,
ְׁשמונָ ה יְ ֵמי ִמילָ הִׁ ,שבְ ָעה יְ ֵמי ַׁשּבָ ָתא,
חּומ ֵׁשי
ִׁש ָּשׁה ִס ְד ֵרי ִמ ְׁשנָ הֲ ,ח ִמ ָׁשה ְ
לׁשה ָאבות,
תורהַ ,א ְרּבַ ע ִא ָמהותְׁ ,ש ָ
ָ
להינּו
ְׁשנֵ י לֻ חות ַהּבְ ִריתֶ ,א ָחד ֱא ֵ
ֶׁשּבַ ָּשׁ ַמים ּובָ ָא ֶרץ

ַא ְרּבַ ע ִמי ֵ
יוד ַע:
יוד ַע? ַא ְרּבַ ע ֲאנִ י ֵ
לׁשה ָאבותְׁ ,שנֵ י
ַא ְרּבַ ע ִא ָמהותְׁ ,ש ָ
להינּו ֶׁשּבַ ָּשׁ ַמים
לֻ חות ַהּבְ ִריתֶ ,א ָחד ֱא ֵ
ּובָ ָא ֶרץ

ִׁש ָּשׂה ִמי ֵ
יוד ַע:
יוד ַע? ִׁש ָּשׂה ֲאנִ י ֵ
חּומ ֵׁשי
ִׁש ָּשׁה ִס ְד ֵרי ִמ ְׁשנָ הֲ ,ח ִמ ָׁשה ְ
לׁשה ָאבות,
תורהַ ,א ְרּבַ ע ִא ָמהותְׁ ,ש ָ
ָ
להינּו
ְׁשנֵ י לֻ חות ַהּבְ ִריתֶ ,א ָחד ֱא ֵ
ֶׁשּבַ ָּשׁ ַמים ּובָ ָא ֶרץ
יוד ַע:
יוד ַע? ִׁשבְ ָעה ֲאנִ י ֵ
ִׁשבְ ָעה ִמי ֵ
ִׁשבְ ָעה יְ ֵמי ַׁשּבָ ָתאִׁ ,ש ָּשׁה ִס ְד ֵרי ִמ ְׁשנָ ה,
תורהַ ,א ְרּבַ ע ִא ָמהות,
חּומ ֵׁשי ָ
ֲח ִמ ָׁשה ְ
לׁשה ָאבותְׁ ,שנֵ י לֻ חות ַהּבְ ִריתֶ ,א ָחד
ְׁש ָ
להינּו ֶׁשּבַ ָּשׁ ַמים ּובָ ָא ֶרץ
ֱא ֵ
יוד ַע? ְׁשמונָ ה ֲאנִ י
ְׁשמונָ ה ִמי ֵ
יוד ַעְׁ :שמונָ ה יְ ֵמי ִמילָ הִׁ ,שבְ ָעה יְ ֵמי
ֵ
ַׁשּבָ ָתאִׁ ,ש ָּשׁה ִס ְד ֵרי ִמ ְׁשנָ הֲ ,ח ִמ ָׁשה
לׁשה
תורהַ ,א ְרּבַ ע ִא ָמהותְׁ ,ש ָ
חּומ ֵׁשי ָ
ְ
להינּו
ָאבותְׁ ,שנֵ י לֻ חות ַהּבְ ִריתֶ ,א ָחד ֱא ֵ
ֶׁשּבַ ָּשׁ ַמים ּובָ ָא ֶרץ
ת ְִׁש ָעה ֲאנִ י
יוד ַע? ּ
ִּת ְׁש ָעה ִמי ֵ
יוד ַעִּ :ת ְׁש ָעה יַ ְר ֵחי לֵ ָדהְׁ ,שמונָ ה יְ ֵמי
ֵ

ְׁשנֵ ים ָע ָׂשר ִמי יודע? שנים
יוד ַעְׁ :שנֵ ים ָע ָׂשר ִׁשבְ ַטיָ א,
ָע ָׂשר ֲאנִ י ֵ
ַא ַחד ָע ָׂשר ּכוכְ בַ ּיָ אֲ ,ע ָׂש ָרה ִדּבְ ַריָ א,
ִּת ְׁש ָעה יַ ְר ֵחי לֵ ָדהְׁ ,שמונָ ה יְ ֵמי ִמילָ ה,
ִׁשבְ ָעה יְ ֵמי ַׁשּבָ ָתאִׁ ,ש ָּשׁה ִס ְד ֵרי
תורהַ ,א ְרּבַ ע
חּומ ֵׁשי ָ
ִמ ְׁשנָ הֲ ,ח ִמ ָׁשה ְ
לׁשה ָאבותְׁ ,שנֵ י לֻ חות
ִא ָמהותְׁ ,ש ָ
להינּו ֶׁשּבַ ָּשׁ ַמים ּובָ ָא ֶרץ
ַהּבְ ִריתֶ ,א ָחד ֱא ֵ

לׁשה ֶע ָׂשר ִמי ֵ
ְׁש ָ
לׁשה
יוד ַע? ְׁש ָ
לׁשה ָע ָׂשר ִמ ַּדיָ א.
יוד ַעְׁ :ש ָ
ָע ָׂשר ֲאנִ י ֵ
ְׁשנֵ ים ָע ָׂשר ִׁשבְ ַטיָ אַ ,א ַחד ָע ָׂשר
ּכוכְ בַ ּיָ אֲ ,ע ָׂש ָרה ִדּבְ ַריָ אִּ ,ת ְׁש ָעה יַ ְר ֵחי
לֵ ָדהְׁ ,שמונָ ה יְ ֵמי ִמילָ הִׁ ,שבְ ָעה יְ ֵמי
ַׁשּבָ ָתאִׁ ,ש ָּשׁה ִס ְד ֵרי ִמ ְׁשנָ הֲ ,ח ִמ ָׁשה
לׁשה
תורהַ ,א ְרּבַ ע ִא ָמהותְׁ ,ש ָ
חּומ ֵׁשי ָ
ְ
להינּו
ָאבותְׁ ,שנֵ י לֻ חות ַהּבְ ִריתֶ ,א ָחד ֱא ֵ
ֶׁשּבַ ָּשׁ ַמים ּובָ ָא ֶרץ
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ַחד ּגַ ְדיָ אַ ,חד ּגַ ְדיָ אְּ ,דזַ ּבִ ין ַאּבָ א ּבִ ְת ֵרי זּוזֵ יַ ,חד
ּגַ ְדיָ אַ ,חד ּגַ ְדיָ א.
וְ ָא ָתא ׁשּונְ ָרא וְ ַָאכְ לָ ה לְ גַ ְדיָ אְּ ,דזַ ּבִ ין ַאּבָ א ּבִ ְת ֵרי
זּוזֵ יַ .חד ּגַ ְדיָ אַ ,חד ּגַ ְדיָ א.
וְ ָא ָתא כַ לְ ּבָ א וְ נָ ַׁשְך לְ ׁשּונְ ָראְּ ,ד ַָאכְ לָ ה לְ גַ ְדיָ א,
ְּדזַ ּבִ ין ַאּבָ א ּבִ ְת ֵרי זּוזֵ יַ .חד ּגַ ְדיָ אַ ,חד ּגַ ְדיָ א.
חּוט ָרא ִוהּכָ ה לְ כַ לְ ּבָ אְּ ,דנָ ַׁשְך לְ ׁשּונְ ָרא,
וְ ָא ָתא ְ
ְּד ַָאכְ לָ ה לְ גַ ְדיָ אְּ ,דזַ ּבִ ין ַאּבָ א ּבִ ְת ֵרי זּוזֵ יַ .חד ּגַ ְדיָ א,
ַחד ּגַ ְדיָ א.
חּוט ָראְּ ,ד ִהּכָ ה לְ כַ לְ ּבָ א,
וְ ָא ָתא ָ
נּורא וְ ָׂש ַרף לְ ְ
ְּדנָ ַׁשְך לְ ׁשּונְ ָראְּ ,ד ַָאכְ לָ ה לְ גַ ְדיָ אְּ ,דזַ ּבִ ין ַאּבָ א ּבִ ְת ֵרי
זּוזֵ יַ .חד ּגַ ְדיָ אַ ,חד ּגַ ְדיָ א.
חּוט ָרא,
וְ ָא ָתא ַמיָ א וְ כָ בָ ה לְ ָ
נּוראְּ ,ד ָׂש ַרף לְ ְ
ְּד ִהּכָ ה לְ כַ לְ ּבָ אְּ ,דנָ ַׁשְך לְ ׁשּונְ ָראְּ ,ד ַָאכְ לָ ה לְ גַ ְדיָ א,
ְּדזַ ּבִ ין ַאּבָ א ּבִ ְת ֵרי זּוזֵ יַ .חד ּגַ ְדיָ אַ ,חד ּגַ ְדיָ א.

נּוראְּ ,ד ָׂש ַרף
תורא וְ ָׁש ָתה לְ ַמיָ אְּ ,דכָ בָ ה לְ ָ
וְ ָא ָתא ָ
חּוט ָראְּ ,ד ִהּכָ ה לְ כַ לְ ּבָ אְּ ,דנָ ַׁשְך לְ ׁשּונְ ָראְּ ,ד ַָאכְ לָ ה
לְ ְ
לְ גַ ְדיָ אְּ ,דזַ ּבִ ין ַאּבָ א ּבִ ְת ֵרי זּוזֵ יַ .חד ּגַ ְדיָ אַ ,חד ּגַ ְדיָ א.
תוראְּ ,ד ָּשׁ ָתה לְ ַמיָ א,
ׁשוחט וְ ָׁש ַחט לְ ָ
וְ ָא ָתא ַה ֵ
חּוט ָראְּ ,ד ִהּכָ ה לְ כַ לְ ּבָ א,
ְּדכָ בָ ה לְ ָ
נּוראְּ ,ד ָׂש ַרף לְ ְ
ְּדנָ ַׁשְך לְ ׁשּונְ ָראְּ ,ד ַָאכְ לָ ה לְ גַ ְדיָ אְּ ,דזַ ּבִ ין ַאּבָ א ּבִ ְת ֵרי
זּוזֵ יַ .חד ּגַ ְדיָ אַ ,חד ּגַ ְדיָ א.
ׁשוחטְּ ,ד ָׁש ַחט
וְ ָא ָתא ַמלְ ָאְך ַה ָּמוֶ ת וְ ָׁש ַחט לְ ֵ
נּוראְּ ,ד ָׂש ַרף
תוראְּ ,ד ָּשׁ ָתה לְ ַמיָ אְּ ,דכָ בָ ה לְ ָ
לְ ָ
חּוט ָראְּ ,ד ִהּכָ ה לְ כַ לְ ּבָ אְּ ,דנָ ַׁשְך לְ ׁשּונְ ָראְּ ,ד ַָאכְ לָ ה
לְ ְ
לְ גַ ְדיָ אְּ ,דזַ ּבִ ין ַאּבָ א ּבִ ְת ֵרי זּוזֵ יַ .חד ּגַ ְדיָ אַ ,חד ּגַ ְדיָ א.
וְ ָא ָתא ַה ָּקדוׁש ּבָ רּוְך הּוא וְ ָׁש ַחט לְ ַמלְ ַאְך
תוראְּ ,ד ָּשׁ ָתה
ׁשוחטְּ ,ד ָׁש ַחט לְ ָ
ַה ָּמוֶ תְּ ,ד ָׁש ַחט לְ ֵ
חּוט ָראְּ ,ד ִהּכָ ה
לְ ַמיָ אְּ ,דכָ בָ ה לְ ָ
נּוראְּ ,ד ָׂש ַרף לְ ְ
לְ כַ לְ ּבָ אְּ ,דנָ ַׁשְך לְ ׁשּונְ ָראְּ ,ד ַָאכְ לָ ה לְ גַ ְדיָ אְּ ,דזַ ּבִ ין
ַאּבָ א ּבִ ְת ֵרי זּוזֵ יַ .חד ּגַ ְדיָ אַ ,חד ּגַ ְדיָ א.
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חג שמח!
מקווים שהיה לכם
כיף לקרוא ולצבוע
יחד את ההגדה.
 BUYMEתמיד אתכם
ומחכה להמשיך
לצבור ביחד חוויות
וזיכרונות משותפים.
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