אגודת עמי
אגודה לטיפול באנשים
עם מוגבלות שכלית התפתחותית

בסיוע

מסמך בהנגשה לשונית

מספר שותפים סייעו בידי אגודת עמי להוציא הגדה זו לאור.
אנו מבקשים להודות לשותפינו לדרך:

תודות:

לקרן שלם על השתתפותם במימון הפרויקט
ועל הפיכת חלום זה וחלומות רבים ונוספים למציאות.
לאמן דרור מדמון על הנחיית דיירנו ביצירת
פרי מכחולם בסבלנות וביצירתיות ראויים להערכה.
למכון להנגשה קוגנטיבית ,מיסודם של הקריה
האקדמית אונו ו"נגיש" ,על הליווי
המקצועי בתהליך ההנגשה הלשונית
ועל החזון המשותף של"דבר פשוט ,גם זו נגישות".
לבית הדפוס ”דהן דיגיטל“ ולרז חיים על הגרפיקה
ולאורנית אבידן – זיו ,על ניהול הפרוייקט.
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ברכות

הגדה של פסח היא לא סתם סיפור.
זה הסיפור של עם ישראל על החופש שלו.
זה מאבק (מלחמה) של חלשים מול חזקים .זו המלחמה של עבדים נגד האדונים שלהם.
זו המלחמה על החופש להיות אתה .זו המלחמה על הזכות להיות שווה.
החירות (החופש) היא החופש ללכת בדרכים שאתה מכיר יותר או פחות.
החירות היא החופש להרגיש ,לשמוח ,להתבלבל.
החירות היא החופש להיות מי שאנחנו באמת.
ההגדה של אגודת עמי מתאימה גם למי שלא יודע לקרוא ממש מהר וטוב ,אבל רוצה להיות עם כולם.
ההגדה היא למי שרוצה להבין ולהיות שייך.
עשינו מאמצים גדולים להתאים לכם את ההגדה של פסח.
זו הדרך שלנו להגיד לכם שנעשה הכל כדי שתהיו שווים ותרגישו שווים.
בחג החירות הזה ,אנחנו מגישים לכם את ההגדה של פסח.
ההגדה מונגשת עבורכם באהבה!
חג חירות שמח,
מוריס כלפון – יו”ר אגודת עמי
הגדה של פסח אינה סתם אגדה ,זהו סיפורו של עם ישראל על חירותו ,זהו מאבק של חלשים מול חזקים ,זו התקוממות של עבדים נגד
אדוניהם וזוהי המלחמה על החרות להיות מי שאתה ועל הזכות להיות שווה .החירות היא לפני הכל החופש להיות ,חופש ללכת בדרכים
הידועות או באלה הצדדיות וגם החופש לחיות בכמה עולמות ,החופש להרגיש ,לשמוח ,להתבלבל להיות מי שאנחנו באמת ,החופש להיות
שונה היא הזכות להיות שווה.
הגדה זו של אגודת עמי באה לתת מענה גם למי שאינו יודע לקרוא ממש מהר וטוב אבל רוצה להיות עם כולם רוצה להבין רוצה להיות
שייך .הקדשנו מאמצים רבים להנגיש את ההגדה של פסח לדיירינו ולבאי ביתנו .במעשה זה אנחנו רוצים לומר כי נעשה הכל כדי שתהיו
שווים,
כדי שהיחס אליכם לא יהיה שונה ומתנשא.
יש מי שרוצה להיות שונה ויש מי שנכפה עליו להיות שונה בכל מצב הזכות להיות שווה היא זכות בסיסית ומובהקת ואיש לא ייקח אותה
מאיתנו ,זו היא משימתנו  ,זהו ייעודנו וזו היא הבטחתנו לכם.
בחג החירות הזה ,אנו מגישים לכם את ההגדה של פסח שהיא יותר מכל סיפור על חופש ,נחישות ,אמונה ואומץ לב.
ההגדה מונגשת עבורכם באהבה!
חג חירות שמח,
מוריס כלפון – יו”ר אגודת עמי
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חג הפסח הנו אירוע מיוחד וחשוב בהיסטוריה של העם שלנו.
יציאת מצריים מזכירה לנו ,בכל שנה מחדש ,את הדרך הארוכה שעשו אבותינו מאז שהיו עבדים ועד שיצאו לחופשי.
לחיות חופשיים בארץ משלנו.
ארבעת הבנים שמוזכרים בהגדה מלמדים אותנו שלכל אחד יש מקום ליד שולחן הסדר.
כל אחד עם התכונות המיוחדות שלו ורק ביחד אנחנו עם שלם.
הגדה מונגשת לחג הפסח היא שלב נוסף במסע (בדרך) שלכם ובדרך שלנו אתכם,
להשתתפות פעילה ומלאה גם בחג הזה.
תודה והערכה לאגודת עמי על היוזמה לכתיבת ההגדה המקרבת לבבות (מקרבת בין אנשים)
ולכל האמנים המיוחדים שהשקיעו בקישוט שלה.
חג פסח שמח ,של חירות (חופש) ואחוה (ביחד).
ריבה מוסקל  ,מנכ“ל קרן שלם
חג הפסח הנו אירוע מיוחד וחשוב בהיסטוריה של עמנו.
יציאת מצריים מזכירה לנו  ,בכל שנה מחדש ,את הדרך הארוכה שעשו אבותינו משעבוד לגאולה ,לחיות חופשיים בארץ משלנו.
ארבעת הבנים המוזכרים בהגדה ,מלמדים אותנו שלכל אחד יש מקום ליד שולחן הסדר,
כל אחד עם התכונות המיוחדות שלו ורק ביחד אנחנו מהווים עם שלם.
הגדה מונגשת לחג הפסח היא שלב נוסף במסע שלכם ושלנו אתכם ,להשתתפות פעילה ומלאה גם בחג זה.
תודה והערכה לאגודת עמי על היוזמה לכתיבת ההגדה המקרבת לבבות ולכל האמנים המיוחדים שהשקיעו בעיטוריה.
חג פסח שמח ,של חירות ואחוה.
ריבה מוסקל ,מנכ”ל קרן שלם
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הקדמה  -מה מיוחד בהגדה שלנו
בהגדה של פסח מספרים את סיפור היציאה של בני ישראל ממצרים.
בליל הסדר כל המשפחה יושבת יחד וקוראת בהגדה.
ההגדה כתובה בשפה של התנ”ך ולא תמיד קל להבין אותה .לכן ,לפעמים צריך להסביר אותה.
ההגדה המיוחדת שלפניכם מסבירה את הסיפור של יציאת מצרים.
בכל דף מופיע חלק אחר מהסיפור.
בחלק העליון (למעלה) של העמוד מופיע קטע שעבר הנגשה לשונית .כלומר ,כתוב בשפה קלה ומובנת.
לפעמים ,מופיעים גם סמלים שעוזרים להבין על מה מדובר בקטע.
חלק מהסמלים חוזרים על עצמם מספר פעמים לאורך ההגדה והם מסמנים דבר מיוחד.
הסמלים המיוחדים הם:

סמל של ברכה

סמל של שיר

סמל של “עורך הסדר”

תפילה קצרה

מסמן שלקטע יש מוזיקה
וכולם שרים אותו יחד בקול רם

מסמן פעולה של עורך הסדר
וכולנו מסתכלים עליו

סמל של “מסובים”

מסמן פעולה של כולם.
גם “עורך הסדר” וגם כל מי
שיושב סביב השולחן

בחלק התחתון (למטה) של ההגדה מופיע קטע
ההגדה המקורי (כמו שמופיע בכל הגדה).
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דיירי אגודת עמי

שפרי מכחולם מעטר הגדה זו

חנה
ביטון

לאוניד
גריביוב

אירנה
יאמפולסקי

מיכאל
וקנין

יובל
בן -פורת

אייל
מירקין

צביקה
ריצקר
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ַק ֵדׁש

מקדשים על היין ושותים כוס ראשונה:
מוזגים כוס יין ,מחזיקים את הכוס ביד ימין ומברכים.
הברכה הבאה עוסקת בקידוש השבת כיום מנוחה ,קוראים אותה רק בערב שבת.
סַ ב ְִרי מָ ָרנָן ו ְַר ָּבנָן ו ְַרּבֹותַ י -משפט בשפה הארמית שהפרוש שלו:
“בידיעתכם וברשותכם ,מורי ורבותי”.
האדם שמברך פונה לקהל השומעים בבקשה להקשיב לו.

ברּוְך אַ ּתָ ה יי אֱ ֹלהֵ ינּו מֶ לֶ ְך הָ עֹולָ ם ֵ
ּבֹורא ּפְ ִרי הַ גָפֶ ן.

ַק ֵד ׁש

ילין .וַ יְ ִהי ֶע ֶרב וַ יְ ִהי ב ֶֹקר.
ְ ּב ַׁש ָּבת ַמ ְת ִח ִ

ֹיום ַה ּ ִ ׁש ּ ִ ׁ
אכ ּת ֹו אֲ ֶׁשר
יעי ִמ ָּכל ְמ ַל ְ
אכ ּת ֹו אֲ ׁ ֶשר ָע ָ ׂשה וַ ִ ּי ְ ׁש ּבֹת ַּב ֹיום ַה ּ ְ ׁש ִב ִ
יעי ְמ ַל ְ
שי .וַ יְ כֻ ּל ּו ַה ָׁש ַמיִ ם וְ ָה ָא ֶרץ וְ כָ ל ְצבָ ַָאם .וַ יְ כַ ל אֱ ל ִֹקים ַּב ֹיום ַה ּ ְ ׁש ִב ִ
ְ
ילין:
חול ַמ ְת ִח ִ
אכ ּת ֹו אֲ ׁ ֶשר ֶָּב ָרא אֱ ל ִֹקים ַלעֲ ׂש ֹותַּ .ב ֹ
בו ָׁשבַ ת ִמ ָּכל ְמ ַל ְ
תו ִּכי ֹ
או ֹ
יעי וַ יְ ַקדֵּ ׁש ֹ
ָע ָ ׂשה .וַ יְ בָ ֶרך אֱ ל ִֹקים ֶאת ֹיום ַה ּ ְ ׁש ִב ִ
ַס ְב ִרי ָמ ָרנָ ן וְ ַר ָּבנָ ן וְ ַר ּב ֹו ַתי

עו ָלם ּב ֹו ֵרא ּ ְפ ִרי ַהגָ פֶ ן.
ָּברו ְּך ַא ּ ָתה יי אֱ לֹהֵ ינ ּו מֶ ֶל ְך ָה ֹ
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מיכאל וקנין דייר מבית כהן כבן  55הצטרף לאגודה בשנת .1995

יובל בן פורת דייר מבית כהן כבן  44הצטרף לאגודה בשנת .1994
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ַק ֵדׁש

בימי השבוע אומרים:
ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם.
אלוהים ,אתה בחרת בנו מכל העמים וקידשת אותנו במצוותיך.
אלוהים ,אתה נתת לנו באהבה חגים וזמנים לשמחה.
נתת לנו באהבה את חג המצות הזה (חג הפסח) ,שבו יצאנו מעבדות לחירות ,זכר ליציאת מצרים.
אתה בחרת בנו וקידשת אותנו מכל העמים,
ונתת לנו באהבה ,ברצון ובשמחה את המועדים (זמני החג) שקידשת.
ברוך אתה אדוני מקדש עם ישראל והזמנים (סדרי החיים בעולם).
בשבת מוסיפים:
ברוך אתה אדוני מקדש השבת ,עם ישראל והזמנים (סדרי החיים בעולם).
במוצאי שבת ,יש חלק נוסף שאותו קוראים.

ּבָרּוְך אַ ּתָ ה יי אֱ ֹלהֵ ינּו מֶ לֶ ְך הָ עֹולָ םׁ ,שֶ הֶ חֱ י ָנּו ו ְִקּיְמָ נּו וְהִ ּגִיעָ נּו לַ ְּזמַ ן הַ זֶה.
יש להפנות את הגוף קצת שמאלה ולשתות את רוב היין.

ַק ֵד ׁש

(ב ַׁש ָּבת:
רו ְמ ָמנ ּו ִמ ָּכל ָל ׁש ֹון וְ ִקדְּ ָׁשנ ּו ְ ּב ִמ ְצ ֹו ָתיו .וַ ִּת ּ ֶתן ָלנ ּו יי אֱ לֹהֵ ינ ּו ְ ּב ַאהֲ ָבה ְ ּ
עו ָלם ,אֲ ֶׁשר ָּבחַ ר ָּבנ ּו ִמ ָּכל ָעם וְ ֹ
ברו ְּך ַא ּ ָתה יי אֱ לֹהֵ ינ ּו מֶ לֶ ְך ָה ֹ
(ב ַאהֲ ָבה)ִ ,מ ְק ָרא
צות ַהזֶה ,זְ ַמן חֵ רו ֵּתנ ּו ְ ּ
(ה ַׁש ָּבת ַהזֶה וְ ֶאת ֹיום) חַ ג ַה ַמ ֹ
ּ)מועֲ ִדים ְל ִׂש ְמחָ ה ,חַ ִ ּגים וּזְ ַמ ִּנים ְל ָ ׂש ׂש ֹוןֶ ,את ֹיום ַ
תות ִל ְמנוּחָ ה ו ֹ
ַׁש ָּב ֹ
ָ
צוןּ ְ ),ב ִ ׂש ְמ ָחה ו ְּב ָ ׂששׂ ֹון
(ב ַאהֲ ָבה ו ְּב ָר ֹ
ּמועֲ ֵדי ָק ְד ֶשך ְ ּ
או ָתנ ּו ִקדַּ ְ ׁש ּ ָת ִמ ָּכל ָה ַע ִּמים( ,וְ ַׁש ָּבת) ו ֹ
יאת מצרייםִּ .כי בָ נ ּו בָ חַ ְר ּ ָת וְ ֹ
יצ ַ
ק ֶֹד ׁש ,זֵכֶ ר ִל ִ
ְ
ּ
ׂ
ׁ
ׁ
(ה ַש ָּבת וְ )יִ ְש ָר ֵאל וְ ַה ְז ַמ ִּנים.
ִהנְ חַ ְל ּ ָתנוָּּ .ברוּך ַא ּ ָתה ייְ ,מ ַקדֵּ ש ַ
יפין:
מו ִס ִ
מוצָ ֵאי ַׁש ָּבת ֹ
ְ ּב ֹ
ְ
ְ
ְ
ְ
ְ
חשךֵּ ,בין
אור ְל ֶׁ
עו ָלם ַה ַמ ְב ִדיל ֵּבין ק ֶֹד ׁש ְלחֹל ,ין ֹ
או ֵרי ָה ֵא ׁשָּ .ברוּך ַא ּ ָתה יי אֱ לֹהֵ ינ ּו מֶ ֶלך ָה ֹ
עו ָלםּ ,ב ֹו ֵרא ְמ ֹ
ָּברוּך ַא ּ ָתה יי אֱ לֹהֵ ינ ּו מֶ לֶ ך ָה ֹ
יעי ִמ ּ ֵׁש ׁ ֶשת יְ מֵ י ַה ּ ַמעֲ ֶׂשה
טוב ִה ְבדַּ ְל ּ ָת ,וְ ֶאת ֹיום ַה ּ ְ ׁש ִב ִ
יעי ְל ֵׁש ׁ ֶשת יְ מֵ י ַה ּ ַמעֲ ֶׂשהֵּ .בין ְק ֻד ּ ַׁשת ַׁש ָּבת ִל ְק ֻד ּ ַׁשת ֹיום ֹ
יִ ְׂש ָר ֵאל ָל ַע ִּמיםֵּ ,בין ֹיום ַה ּ ְ ׁש ִב ִ
ְ
ָ
ָ
ׁ
ׁ
ׁ
,ברוּך ַא ּ ָתה יי ַה ּ ַמ ְב ִדיל ֵּבין ק ֶֹדש ְלק ֶֹדש.
ִקדַּ ְ ׁש ּ ָתִ .ה ְבדַּ ְל ּ ָת וְ ִקדַּ ְ ׁש ּ ָת ֶאת ַע ְּמך יִ שְׂ ָר ֵאל ִ ּב ְק ֻד ּ ָש ֶתךָּ .
יענ ּו ַל ְ ּז ַמן ַהזֶה.
עו ָלםֶ ׁ ,שהֶ חֱ יָנ ּו וְ ִק ְ ּי ָמנ ּו וְ ִה ִ ּג ָ
ָּברו ְּך ַא ּ ָתה יי אֱ לֹהֵ ינ ּו מֶ לֶ ְך ָה ֹ
ׁש ֹו ֶתה רֹב כּ ֹוס ַהיַיִ ן ְ ּב ַה ָס ָּבה.
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צביקה ריצקר דייר מבית כהן כבן  43הצטרף לאגודה בשנת .1999
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ּורחַ ץ  -רוחצים ידיים.
ְ
רוחצים ידיים בלי ברכה לפני אכילת הכרפס.

ּכ ְַרּפַ ס  -ירק שמברכים עליו “בורא פרי האדמה” כמו סלרי או תפוח אדמה
טובלים חתיכה קטנה מאוד של כרפס במי מלח ומברכים:

ּבָרּוְך אַ ּתָ ה יי אֱ ֹלהֵ ינּו מֶ לֶ ְך הָ עֹולָ םֵ ,
ּבֹורא ּפְ ִרי הָ אֲ ָדמָ ה.

יחץ -מחלקים את המצה האמצעית לשני חלקים.
בעל הבית יחלק את המצה האמצעית לשני חלקים ויחביא את החלק הגדול כאפיקומן.
אפיקומן – החלק הגדול של המצה האמצעית.
אוכלים מהאפיקומן בסוף הסדר.
בליל הסדר אסור לאכול אחרי אכילת האפיקומן

ו ְּרחַ ץ

ילת י ַָדיִ ם”.
“על נְ ִט ַ
ֹנו ְט ִלין ֶאת ַה ָי ַַדיִ ם וְ ֵאין ְמבָ ְר ִכין ַ

ַּכ ְר ּ ַפס

חות ִמ ְכזַיִ ת ְ ּבמֵ י מֶ ַלח ,ו ְּמבָ ְר ִכין.
טו ְב ִלין ַּכ ְר ּ ַפס ּ ָפ ֹ
ֹ
ְ
ְ
עו ָלםּ ,ב ֹו ֵרא ּ ְפ ִרי ָהאֲ ָד ָמה.
ָּברוּך ַא ּ ָתה יי אֱ לֹהֵ ינ ּו מֶ לֶ ך ָה ֹ

יחץ

יקו ָמן.
דול ָלאֲ ִפ ֹ
ַּב ַעל ַה ַּביִ ת יִ ְבצַ ע ֶאת ַה ַמצָ ה ָה ֶא ְמצָ ִעית ִל ְ ׁש ּ ַתיִ ם ו ַּמ ְצ ּ ְפין ֶאת ַהחֵ ִצי ַהגָ ֹ
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מגיד -מסירים (מורידים) את הכיסוי מעל המצות ,מחזיקים את הקערה גבוה ואומרים בקול רם:
זהו לחם העוני שאכלו אבותינו בארץ מצריים:
כל הרעבים והנזקקים מוזמנים לאכול ולחגוג איתנו את חג הפסח.
השנה אנחנו כאן ,בשנה הבאה בארץ ישראל.
השנה אנחנו עבדים ,בשנה הבאה נהיה חופשיים.
מורידים את קערת המצות מהשולחן.

מוזגים כוס שנייה של יין.

מגיד

קול ָרם:
אומֵ ר ְ ּב ֹ
יה ֶאת ַה ְק ָע ָרה וְ ֹ
צות ַמגְ ִ ּב ַ
ְמגַ לֶ ה ֶאת ַה ַמ ֹ
ְ
ֵיתי וְ יִ ְפ ַסחָ .ה ַׁש ּ ָתא ָהכָ אְ ,ל ָׁשנָ ה ַה ָּב ָאה ְ ּב ַא ְר ָעא
ֵיתי וְ יֵיכֹלָּ ,כל ִד ְצ ִריך י ֵ
ָהא ַל ְח ָמא ַענְ יָא ִדי אֲ כָ ל ּו ַא ְב ָה ָתנָ א ְ ּב ַא ְר ָעא ְדמצרייםָּ .כל ִד ְכ ִפין י ֵ
ְדיִ ְ ׂש ָר ֵאל.
חו ִרין.
ָה ַׁש ּ ָתא ַע ְב ֵדיְ ,ל ָׁשנָ ה ַה ָּב ָאה ְ ּבנֵי ֹ
או ֶא ָחד ִמן ַה ְמסֻ ִ ּבים ׁש ֹו ֵאל:
כוס ׁ ֵשנִ י וְ כַ אן ַה ֵּבן ֹ
מוזְ גיִ ן ֹ
מֵ ִסיר ָה ְק ָע ָרה מֵ ַעל ַה ׁ ֻש ְלחָ ןֹ ,
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הבן או אחד היושבים סביב שולחן הסדר שר את השיר “מה נשתנה”.
השיר “מה נשתנה” עוסק בארבעת המאפיינים (הדברים המרכזיים)
שהופכים את ליל הסדר לשונה ולמיוחד מכל הלילות האחרים.

מנהל הסדר יניח את קערת המצות בלי כיסוי על השולחן.
המצות יישארו כך בזמן הקריאה של ההגדה.

ילות?
ַמה ִּנ ּ ְ ׁש ּ ַתנָ ה ַה ַ ּליְ ָלה ַה ּזֶה ִמ ָּכל ַה ֵּל ֹ
ׁ ֶש ְ ּבכָ ל
ׁ ֶש ְ ּבכָ ל
ֶׁש ְ ּבכָ ל
ׁ ֶש ְ ּבכָ ל

ילות
ַה ֵּל ֹ
ילות
ַה ֵּל ֹ
ילות
ַה ֵּל ֹ
ילות
ַה ֵּל ֹ

ּלו ַמ ָ ּצה.
או ְכ ִלין חָ מֵ ץ ו ַּמ ָ ּצהַ ,ה ַ ּליְ ָלה ַה ּזֶה  -כּ ו ֹ
ָאנ ּו ֹ
רור.
קותַ - ,ה ַ ּליְ ָלה ַה ּזֶה ָ -מ ֹ
או ְכ ִלין ְ ׁש ָאר יְ ָר ֹ
ָאנ ּו ֹ
ילין אֲ ִפיל ּו ּ ַפ ַעם ֶאחָ תַ - ,ה ַ ּליְ ָלה ַה ּזֶה ׁ ְ -ש ּ ֵתי ְפ ָע ִמים.
ֵאין ֶאנ ּו ַמ ְט ִ ּב ִ
או ְכ ִלין ֵּבין ֹיו ְ ׁש ִבין וּבֵ ין ְמסֻ ִ ּביןַ - ,ה ַ ּליְ ָלה ַה ּזֶה ֻ ּ -כ ָלנו ְמסֻ ִ ּבין.
ָאנ ּו ֹ

גלות ִ ּב ְ ׁש ַעת אֲ ִמ ַירת ַה ַהגָ ָדה.
צות ִּת ְהיֶינָ ה ְמ ֹ
מֵ נִ יחַ ֶאת ַה ְק ָע ָרה ַעל ַה ׁ ֻש ְלחָ ןַ .ה ַמ ֹ
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פעם היינו עבדים של פרעה במצריים.
אלוהים הוציא אותנו ממצריים בכוח ובעוצמה.
אם אלוהים לא היה מוציא את אבותינו ממצריים ,היינו אנחנו ובני המשפחה שלנו עבדים של פרעה עד היום הזה.
למרות שכולנו חכמים וכולנו יודעים את התורה ,זו מצווה (הוראה) לספר על יציאת מצריים.
ככל שנספר יותר את סיפור יציאת מצריים ,הרי זה משובח (טוב מאוד).
רבי הוא אדם שמסביר את מה שכתוב בתורה.
זה סיפור על כמה רבנים שישבו בשולחן החג בבני ברק.
הרבנים סיפרו לכל מי שישב איתם בשולחן החג את הסיפור של יציאת מצריים.
הרבנים סיפרו את סיפור יציאת מצריים עד שהגיע הבוקר והגיע הזמן להתפלל את תפילת הבוקר.

ָ
ּתֹורה לְ עַ ּמֹו יִׂשְ ָראֵ לּ ,בָרּוְך הּוא.
ּבָרּוְך הַ ּמָ קֹוםּ ,בָרּוְך הּואּ .בָרּוְך ׁשֶ ּנָתַ ן

בו ֵתינ ּו
דו ׁש ָּברו ְּך הוּא ֶאת אֲ ֹ
הו ִציא ַה ָּק ֹ
רו ַע נְ ט ּויָה .וְ ִא ּל ּו לֹא ֹ
יאנ ּו יי אֱ לֹהֵ ינ ּו ִמ ּ ָׁשם ְ ּביָד חֲ ז ָָקה ו ִּבזְ ֹ
עֲ בָ ִדים ָהיִ ינ ּו ְל ַפ ְרעֹה ְ ּבמצריים ,וַ ּי ֹו ִצ ֵ
בונִ יםֻ ּ ,כ ָלנ ּו זְ ֵקנִ יםֻ ּ ,כ ָלנ ּו ֹיו ְד ִעים
ִממצריים ,הֲ ֵרי ָאנ ּו וּבָ נֵינ ּו ו ְּבנֵי בָ נֵינ ּו ְמ ׁ ֻש ְע ָּב ִדים ָהיִ ינ ּו ְל ַפ ְרעֹה ְ ּבמצריים .וַ אֲ ִפיל ּו ּ ֻכ ָלנ ּו חֲ כָ ִמיםֻ ּ ,כ ָלנ ּו נְ ֹ
יאת מצריים הֲ ֵרי זֶה ְמ ׁ ֻש ָּבח.
יצ ַ
יאת מצריים .וְ כָ ל ַה ַמ ְר ֶּבה ְל ַס ּ ֵפר ִ ּב ִ
יצ ַ
ֶאת ַה ּת ֹו ָרהִ ,מ ְצוָ ה ָעלֵ ינ ּו ְל ַס ּ ֵפר ִ ּב ִ
יאת מצריים
יצ ַ
פון ֶש ָהי ּו ְמסֻ ִ ּבין ִ ּב ְבנֵי ְב ַרק ,וְ ָהי ּו ְמ ַס ּ ְפ ִרים ִ ּב ִ
יבא וְ ַר ִ ּבי טַ ְר ֹ
הושֻ ַע וְ ַר ִ ּבי ֶא ְל ָעזָר ֶּבן עֲ ז ְַריָה וְ ַר ְ ּבי עֲ ִק ָ
יעזֶר וְ ַר ִ ּבי יְ ֹ
ַמעֲ ֶ ׂשה ְ ּב ַר ִ ּבי אֱ ִל ֶ
יאת ְ ׁש ַמע ׁ ֶשל ַׁשחֲ ִרית.
יע זְ ַמן ְק ִר ַ
ידיהֶ ם וְ ָא ְמר ּו ָלהֶ םַ :ר ּב ֹו ֵתינוִּ ,ה ִ ּג ַ
תו ַה ַ ּליְ ָלה ַעד ֶׁש ָּבא ּו ַת ְל ִמ ֵ
או ֹ
ָּכל ֹ
ילות ַעד ׁ ֶשדְּ ָר ָׁשה ֶּבן ֹזו ָמאֶׁ :ש ּנֶאֱ ַמרְ ,ל ַמ ַען ִּתזְ כּ ֹר
יאת מצריים ַּב ֵּל ֹ
יתי ֶׁש ּ ֵת ָאמֵ ר יְ ִצ ַ
ָא ַמר ֶא ְל ָעזָר ֶּבן עֲ ז ְַריָה :הֲ ֵרי אֲ נִ י ְכבֶ ן ִ ׁש ְב ִעים ָׁשנָ ה ,וְ לֹא ז ִָכ ִ
ָ
ָ
ֶיך יְ מֵ י חַ ּי ָ
את ָך מֵ ֶא ֶרץ מצריים ָּכל יְ מֵ י חַ ּי ָ
ּ
ּ
ּ
ּ
ֶה,כל יְ מֵ י
עו ָלם ַהז ָּ
או ְמ ִרים :יְ מֵ י חַ יֶיך ָ -ה ֹ
ילות .וַ חֲ כָ ִמים ֹ
ֶיך ַ -הי ִָמיםָּ ,כל יְ מֵ י חַ יֶיך ַ -ה ֵל ֹ
ֶאת ֹיום צֵ ְ
חַ ּי ָ
ימות ַה ָמ ִ ׁשיחַ .
ֶיך ְ -ל ָה ִביא ִל ֹ
קוםָּ ,ברו ְּך הוּאָּ .ברו ְּך ׁ ֶש ּ ָנ ַתן ּת ֹו ָרה ְל ַע ּמ ֹו יִ שְׂ ָר ֵאלָּ ,ברו ְּך הוּא.
ָּברו ְּך ַה ּ ָמ ֹ
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בהגדה של פסח מופיעים ארבעה בנים שונים .התורה מדברת על הבנים האלה.
הבן הראשון חכם – יש לו ידע רחב בנושאים רבים ,הוא נבון ומבין .הבן הראשון שואל כדי להבין וללמוד.
הבן השני רשע – הוא פועל נגד אדם אחר בכוונה לפגוע בו .לא אכפת לו איך מרגיש האדם האחר.
הבן השלישי תם – הוא לא יודע להבדיל בין נושאים חשובים יותר ונושאים חשובים פחות בחיים.
הבן הרביעי אינו יודע לשאול – הוא לא יודע לבטא את עצמו במילים (לתאר דברים).
הבן החכם שואל“ :מה המשמעות של כל דבר ומנהג שאלוהים ציווה לעשות בליל הסדר?”
האב מסביר לו את מנהגי חג הפסח.

הבן הרשע שואל“ :מדוע בכלל אתם עובדים את אלוהים ומקיימים את המצוות?”
הוא מוציא את עצמו מהכלל (מכל האנשים) ,כאילו הוא לא אמור לקיים מצוות.
האב עונה לו בכעס כי בזכות הקיום של המצוות ,אלוהים הוציא אותנו ממצריים.
אם הבן היה במצריים ,הוא לא היה ניצל.
הבן התם שואל“ :מהם בעצם כל המצוות והמנהגים האלה?”
האב עונה לו“ :אלוהים הוציא אותנו בחוזק (בכוח) ממצריים ,וכך הפכנו מעבדים לאנשים חופשיים”.

הבן שאינו יודע לשאול :לא שואל.
האב אומר לו“ :אלוהים הוציא אותנו ממצריים בעוצמה (בכוח).
הפכנו מעבדים לאנשים חופשיים”.

אול.
ינו ֹיו ֵד ַע ִל ְ ׁש ֹ
ְּנֶגֶ ד ַא ְר ָּב ָעה בָ נִ ים דִּ ְ ּב ָרה ּת ֹו ָרהֶ .אחָ ד חָ כָ ם ,וְ ֶאחָ ד ָר ָׁשע ,וְ ֶאחָ ד ּ ָתם ,וְ ֶאחָ ד ֶׁש ֵא ֹ
יקו ָמןָ .ר ָׁשע
כות ַה ּ ֶפ ַסחֵ :אין ַמ ְפ ִט ִירין ַאחַ ר ַה ּ ֶפ ַסח אֲ ִפ ֹ
לו ְּכ ִה ְל ֹ
דות וְ ַהחֻ ִ ּקים וְ ַה ִמ ְ ׁש ּ ָפ ִטים אֲ ׁ ֶשר ִצ ָ ּוה יי אֱ לֹהֵ ינ ּו ֶא ְתכֶ ם? וְ ַאף ַא ּ ָתה אֱ ָמר ֹ
אומֵ ר? ַמה ָה ֵע ֹ
חָ כָ ם ָמה הוּא ֹ
לוַּ :בעֲ בוּר זֶה ָע ָ ׂשה
מו ִמן ַה ְּכ ָלל ָּכ ַפר ְ ּב ִע ָּקר .וְ ַאף ַא ּ ָתה ַה ְקהֵ ה ֶאת ִש ּ ָניו וֶאֱ מֹר ֹ
הו ִציא ֶאת ַע ְצ ֹ
לו .ו ְּל ִפי ֶׁש ֹ
אומֵ ר? ָמה ָהעֲ ב ָֹדה ַה ּזֹאת ָלכֶ ם? ָלכֶ ם  -וְ לֹא ֹ
ָמה הוּא ֹ
יאנ ּו יי ִממצרייםִ ,מ ֵּבית עֲ ָב ִדים.
הו ִצ ָ
חזֶק יָד ֹ
אומֵ ר? ַמה ּזֹאת? וְ ָא ַמ ְר ּ ָת ֵא ָליוּ ְ :ב ֹ
לוִ .אילּ ּו ָהיָה ָׁשם ,לֹא ָהיָה נִ גְ ָאלָ ּ .תם ָמה הוּא ֹ
אתי ִממצרייםִ .לי  -וְ לֹא ֹ
יי ִלי ְ ּבצֵ ִ
ָ
ָכול מֵ ר ׁ
לו ַמר ַּב ֹיום
ֹאש ח ֶֹד ׁשַ ּ ,ת ְלמוּד ֹ
אתי ִממצריים .י ֹ
לוֶׁ ,ש ּנֶאֱ ַמר :וְ ִה ַּג ְד ּ ָת ְל ִבנְ ך ַּב ֹיום ַההוּא לֵ אמֹרַּ ,בעֲ בוּר זֶה ָע ָ ׂשה יי ִלי ְ ּבצֵ ִ
אול ַ -א ְּת ּ ְפ ַתח ֹ
ינו ֹיו ֵד ַע ִל ְ ׁש ֹ
וְ ׁ ֶש ֵא ֹ
רור מֻ ּ ָנ ִחים ְל ָפנ ָ
20
ֶיך.
לו ַמר ַּבעֲ בוּר זֶה ַּ -בעֲ בוּר זֶה לֹא ָא ַמ ְר ִּתי ֶא ָלא ְ ּב ָׁש ָעה ֶׁשי ֵׁש ַמצָ ה ו ָּמ ֹ
עוד ֹיוםַ ּ ,ת ְלמוּד ֹ
ָכול ִמ ְ ּב ֹ
ַההוּאִ ,אי ַּב ֹיום ַההוּא י ֹ
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אבותינו שהיו במצריים לא האמינו באלוהים אלא האמינו באלילים (פסלים של אלים).
עכשיו ,בגלל העבודה הקשה והסבל שסבלו בני ישראל ,הם מאמינים שוב באלוהים.
אלוהים שלח את יהושוע לדבר אל העם .יהושע אמר לעם ישראל :אבותיכם עבדו אלילים (דמויות של אלים אחרים).
אני לקחתי את אברהם אביכם ,נתתי לו את יצחק בנו ,ליצחק נתתי את בניו יעקב ועשו.
עשו ,בנו של יצחק ירש (קיבל בירושה) את הר שעיר ,ויעקב ובניו חזרו לארץ מצריים.
אלוהים ידע שאם בני ישראל יהיו בארץ זרה כמו ארץ מצריים ,הם יסבלו ויעבדו קשה.
אלוהים כרת ברית (עשה הסכם) עם אברהם אבינו.
הוא הבטיח לאברהם שיציל את העם שלו.
אלוהים קיים את ההבטחה שלו לבני ישראל והוציא אותם מארץ מצריים.
בני ישראל יצאו ממצרים עם הרבה רכוש (דברים כמו כלים ,בעלי חיים ,כסף).
מנהל הסדר מכסה את המצות ,מרים את כוס היין ואומר:
הברית (ההסכם) של אלוהים עם אבותינו ואיתנו קיימת:
אויבים רבים ניסו להשמיד (להרוג) אותנו ,ומנסים להשמיד אותנו בכל דור ודור (כל הזמן) ,אבל אלוהים מציל אותנו מהם.
מנהל הסדר מניח את כוס היין ומוריד את הכיסוי מהמצות.

הושֻ ַע ֶאל ָּכל ָה ָעם ,כּ ֹה ָא ַמר יי אֱ לֹהֵ י יִ ְ ׂש ָר ֵאל ּ ְ :ב ֵעבֶ ר ַה ּ ָנ ָהר י ְ ָׁשב ּו
תוֶ ׁ ,ש ּנֶאֱ ַמר :וַ יֹאמֶ ר יְ ֹ
קום ַלעֲ ב ָֹד ֹ
בו ֵתינוּ ,וְ ַע ְכ ָׁשיו ֵק ְרבָ נ ּו ַה ּ ָמ ֹ
בו ָדה ז ָָרה ָהי ּו אֲ ֹ
עו ְב ֵדי עֲ ֹ
ִמ ְּת ִח ָ ּלה ֹ
תו ְ ּבכָ ל ֶא ֶרץ ְּכנָ ַען ,וָ ַא ְר ֶּבה ֶאת
או ֹ
או ֵל ְך ֹ
חור ,וַ ּי ַַע ְבד ּו אֱ ל ִֹהים אֲ חֵ ִרים .וָ ֶא ַקח ֶאת אֲ ִביכֶ ם ֶאת ַא ְב ָר ָהם מֵ ֵעבֶ ר ַה ּ ָנ ָהר וָ ֹ
עו ָלםֶ ּ ,ת ַרח אֲ ִבי ַא ְב ָר ָהם וַ אֲ ִבי נָ ֹ
בו ֵתיכֶ ם מֵ ֹ
אֲ ֹ
ֹתו ,וְ יַעֲ קֹב וּבָ נָ יו י ְָרד ּו מצריים.
לו ֶאת יִ ְצחָ ק ,וָ ֶא ּ ֵתן ְליִ ְצחָ ק ֶאת יַעֲ קֹב וְ ֶאת ֵע ָ ׂשיו .וָ ֶא ּ ֵתן ְל ֵע ָ ׂשו ֶאת ַהר ּ ֵ ׂש ִעיר ָל ֶר ֶׁשת א ֹ
עו וָ ֶא ּ ֵתן ֹ
ז ְַר ֹ
מו ּ ֶׁש ָא ַמר ְל ַא ְב ָר ָהם ָא ִבינ ּו ִ ּב ְב ִרית ֵּבין ַה ְ ּב ָת ִריםֶ ׁ ,ש ּנֶאֱ ַמר :וַ ּיֹאמֶ ר
דו ׁש ָּברו ְּך הוּא ִח ּ ַׁשב ֶאת ַה ֵּקץַ ,לעֲ שׂ ֹות ְּכ ֹ
תו ְליִ ְ ׂש ָר ֵאלָּ ,ברו ְּך הוּאֶ ׁ .ש ַה ָּק ֹ
ָּברו ְּך ׁש ֹומֵ ר ַה ְבטָ חָ ֹ
דול.
אות שנה .וְ גם ֶאת ַהגּ ֹוי אֲ ֶׁשר יַעֲ בֹד ּו דָּ ן ָאנֹ ִכי וְ ַאחֲ ֵרי כֵ ן י ְֵצא ּו ִ ּב ְרכֻ ׁש ָּג ֹ
ְל ַא ְב ָרםָ ,ידֹע ּ ֵת ַדע ִּכי גֵ ר יִ ְהיֶה ז ְַרעֲ ָך ְ ּב ֶא ֶרץ לֹא ָלהֶ ם ,וַ עֲ בָ דוּם וְ ִענּ ּו א ָֹתם ַא ְר ַּבע מֵ ֹ
יה ֶאת ַהכּ ֹוס.
ְמכַ ֶסה ֶאת ַה ּ ַמ ּצ ֹות ו ַּמגְ ִ ּב ַ
ילנ ּו ִמ ּי ָָדם.
דו ׁש ָּברו ְּך הוּא ַמ ִ ּצ ֵ
לו ֵתנוּ ,וְ ַה ָּק ֹ
עו ְמ ִדים ָעלֵ ינ ּו ְלכַ ֹ
וָדור ֹ
בו ֵתינ ּו וְ ָלנוּ? ׁ ֶשלּ ֹא ֶאחָ ד ִ ּב ְלבָ ד ָע ַמד ָעלֵ ינ ּו ְלכַ לּ ֹו ֵתנוֶּ ,א ָ ּלא ׁ ֶש ְ ּבכָ ל דּ ֹור ֹ
וְ ִהיא ֶׁש ָע ְמ ָדה ַלאֲ ֹ
ָדו ויְ גַ לֶ ה ֶאת ַה ּ ַמ ּצ ֹות.
יַנִ יחַ ַהכּ ֹוס ִמי ֹ
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יעקב אבינו ירד עם משפחתו לארץ מצריים כדי לגור שם בזמן הרעב בארץ כנען (ישראל).
מעט אנשים ירדו עם יעקב למצריים אבל הם הצליחו בארץ מצריים והפכו שם לעם גדול ורב.

קור ֶאת ַהכּ ֹלֶׁ ,ש ּנֶאֱ ַמר :אֲ ַר ִּמי
צֵ א ו ְּל ַמד ַ -מה ִ ּב ֵּקש ָלבָ ן ָהאֲ ַר ִמי ַלעֲ ׂש ֹות ְליַעֲ קֹב ָא ִבינוֶּׁ .ש ּ ַפ ְרעֹה לֹא גָ זַר ֶא ָ ּלא ַעל ַה ְ ּזכָ ִרים וְ ָל ָבן ִ ּב ֵּק ׁש ַלעֲ ֹ
דולָ ,עצוּם וָ ָרב
אֹבֵ ד ָא ִבי ,וַ י ֵֶרד ִמ ְצ ַריְ ָמה וַ ּיָגָ ר ָׁשם ִ ּב ְמ ֵתי ְמ ָעט ,וַ יְ ִהי ָׁשם ְל ֹגוי ָּג ֹ
וַ י ֵֶרד ִמ ְצ ַריְ ָמה ָ -אנוּס ַעל ּ ִפי ַהדִּ ּבוּר.
ֹאמר ּו ֶאל ּ ַפ ְרעֹהָ ,לגוּר ָּב ָא ֶרץ ָּבאנוִּּ ,כי ֵאין ִמ ְר ֶעה
וַ ּיָגָ ר ָׁשם ְ -מ ַל ּ ֵמד ֶׁשלֹא י ַָרד יַעֲ קֹב ָא ִבינ ּו ְל ִה ְ ׁש ּ ַת ֵק ַע ְ ּבמצריים ֶא ָ ּלא ָלגוּר ָׁשםֶׁ ,ש ּנֶאֱ ַמר :וַ י ְ
יךִּ ,כי כָ בֵ ד ָה ָר ָעב ְ ּב ֶא ֶרץ ְּכנָ ַען .וְ ַע ּ ָתה י ְ ֵׁשב ּו נָ א עֲ ָב ֶד ָ
ַלצֹאן אֲ ׁ ֶשר ַלעֲ בָ ֶד ָ
ֹשן.
יך ְ ּב ֶא ֶרץ ּג ֶ
ּ
יך ִמ ְצ ַָריְ ָמה ,וְ ַע ּ ָתה ָ ׂש ְמ ָך יי אֱ לֹהֶ ָ
בו ֶת ָ
כו ְכבֵ י ַה ּ ָׁש ַמיִ ם ָלרֹב.
יך ְּכ ֹ
ִ ּב ְמ ֵתי ְמ ָעט ְּ -כ ָמה ׁ ֶש ּנֶאֱ ַמרּ ְ :ב ִ ׁש ְב ִעים נֶפֶ ׁש י ְָרד ּו אֲ ֹ
וַ יְ ִהי ָׁשם ְל ֹגוי ְ -מ ַלמֵ ד ׁ ֶש ָהי ּו יִ ְ ׂש ָר ֵאל ְמצֻ ּיָנִ ים ָׁשם.
ָּג ֹ
מו ׁ ֶש ּנֶאֱ ַמר :ו ְּבנֵי יִ שְׂ ָר ֵאל ּ ָפר ּו וַ יִ ְ ׁש ְרצ ּו וַ יִ ְר ּב ּו וַ י ַַע ְצמ ּו ִ ּב ְמאֹד ְמאֹד ,וַ ִּת ּ ָמ ֵלא ָה ָא ֶרץ א ָֹתם.
דולָ ,עצוּם ְּ -כ ֹ
וָ ָרב ְּ -כ ָמה ׁ ֶש ּנֶאֱ ַמרְ :רבָ בָ ה ְּכצֶ ַמח ַה ּ ָ ׂש ֶדה נְ ַת ִּת ָ
יך ,וַ ִּת ְר ִ ּבי וַ ִּתגְ דְּ ִלי וַ ּ ָתב ִֹאי ַּבעֲ ִדי עֲ ָדיִ יםָׁ ,ש ַדיִ ם נָ כֹנ ּו ו ְּׂש ָע ֵר ְך ִצ ּ ֵמחַ  ,וְ ַא ְּת ֵערֹם וְ ֶע ְריָה.
ְ
ְ
וָ ֶאעֱ בֹר ָע ַליִ ְך וָ ֶא ְר ֵא ְך ִמ ְת ּב ֹו ֶס ֶסת ְ ּב ָד ָמיִ ְך ,וָ א ַֹמר ָלך ְ ּב ָד ַמיִ ך חֲ יִ י ,וָ א ַֹמר ָלך ְ ּב ָד ַמיִ ך חֲ יִ י.
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המצרים התנהגו אל בני ישראל באכזריות.
הם חייבו את בני ישראל לשלם הרבה כספים וגם לבנות ערים בשביל פרעה.
לערים האלה קראו פיתום ורעמסס.
המצרים הכריחו את בני ישראל לעבוד בפרך.
עבודת פרך היא עבודה קשה.
בני ישראל צעקו ובכו והתחננו אל אלוהים.
אלוהים שמע את הבקשה של בני ישראל לעזרה וראה את הקשיים שלהם.
אלוהים הציל את בני ישראל ממצריים.

וַ ּי ֵָרע ּו א ָֹתנ ּו ַהמצריים וַ יְ ַעננּ וּנוּ ,וַ יִ ְּתנ ּו ָעלֵ ינ ּו עֲ ב ָֹדה ָק ָׁשה.
לו ּ ֶפן יִ ְר ֶּבה ,וְ ָהיָה ִּכי ִת ְק ֶראנָ ה ִמ ְל ָח ָמה וְ ֹנו ַסף גַ ם הוּא ַעל ׂשנְ ֵאינ ּו וְ נִ ְלחַ ם ָּבנוּ ,וְ ָע ָלה
מו ׁ ֶש ּנֶאֱ ַמרָ :הבָ ה נִ ְתחַ ְכ ָמה ֹ
וירעו א ָֹתנ ּו ַהמצריים ְּ -כ ֹ
ִמן ָה ָא ֶרץ.
וַ יְ ַענּ וּנ ּו ְּ -כ ָמה ֶׁש ּנֶאֱ ַמר :וַ ּי ִ ׂ
תו ְ ּב ִס ְבל ָֹתם .וַ יִ בֶ ן ָע ֵרי ִמ ְס ְּכ ֹנות ְל ַפ ְרעֹהֶ .את ּ ִפתֹם וְ ֶאת ַר ַע ְמ ֵסס.
ָשימ ּו ָע ָליו ָ ׂש ֵרי ִמ ִּסים ְל ַמ ַען ַענֹ ֹ
מו ׁ ֶש ּנֶאֱ ַמר :וַ יַעֲ ִבד ּו מצריים ֶאת ְ ּבנֵי יִ ְ ׂש ָר ֵאל ְ ּב ָפ ֶרךְ.
וַ יִ ְּתנ ּו ָעלֵ ינ ּו עֲ ב ָֹדה ָק ָׁשה ְּ -כ ֹ
וַ ִּנ ְצ ַעק ֶאל יי אֱ לֹהֵ י אֲ ב ֵֹתינוּ ,וַ ִ ּי ְ ׁש ַמע יי ֶאת קֹלֵ נוּ ,וַ ּי ְַרא ֶאת ָענְ יֵנ ּו וְ ֶאת עֲ ָמ ֵלנ ּו וְ ֶאת ַלחֲ צֵ נוּ.
בו ָדה וַ ִ ּיזְ ָעקוּ ,וַ ּ ַת ַעל
וַ ִּנ ְצ ַעק ֶאל יי אֱ לֹהֵ י אֲ ב ֵֹתינ ּו ְּ -כ ָמה ׁ ֶש ּנֶאֱ ַמר :וַ יְ ִהי בַ י ִָמים ָה ַר ִ ּבים ָההֵ ם וַ ּי ָָמת מֶ ֶל ְך מצריים ,וַ י ֵָאנְ ח ּו ְ ּבנֵי יִ ְ ׂש ָר ֵאל ִמן ָהעֲ ֹ
ַׁשוְ ָע ָתם ֶאל ָהאֱ ל ִֹהים ִמן ָהעֲ ב ָֹדה.
ואת יַעֲ קֹב.
יתו ֶאת ַא ְב ָר ָהםֶ ,את יִ ְצ ָחק ֶ
וַ ִ ּי ְ ׁש ַמע יי ֶאת קֹלֵ נ ּו ְּ -כ ָמה ׁ ֶש ּנֶאֱ ַמר :וַ ִ ּי ְ ׁש ַמע אֱ ל ִֹהים ֶאת נַ אֲ ָק ָתם ,וַ ִ ּיזְ כּ ֹור אֱ ל ִֹהים ֶאת ְ ּב ִר ֹ
וַ ּי ְַרא ֶאת ָענְ יֵנ ּו ֹ -זו ּ ְפ ִר ׁ
ישוּת דֶּ ֶר ְך ֶא ֶרץְּ ,כ ָמה ׁ ֶש ּנֶאֱ ַמר :וַ י ְַרא אֱ ל ִֹהים ֶאת ְ ּבני יִ ְ ׂש ָר ֵאל וַ ּי ֵַדע אֱ ל ִֹהים.
וְ ֶאת עֲ ָמלֵ נ ּו ֵ -אל ּו ַה ָּבנִ יםְּ .כ ָמה ֶׁש ּנֶאֱ ַמרָּ :כל ַה ֵּבן ַה ִ ּי ּל ֹוד ַהיְ א ָֹרה ּ ַת ְ ׁש ִליכֻ ה ּו וְ כָ ל ַה ַּבת ְּתחַ ּיוּן.
יתי ֶאת ַה ַ ּלחַ ץ אֲ ׁ ֶשר מצריים לֹחֲ ִצים א ָֹתם.
וְ ֶאת ַלחֶ צֵ נ ּו  -ז ֶֹו ַהדְּ חַ קְּ ,כ ָמה ֶׁש ּנֶאֱ ַמר :וְ גַ ם ָר ִא ִ
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אלוהים הוציא אותנו (את בני ישראל) מארץ מצריים בחוזק רב ,בכוח ובעוצמה.
כשבני ישראל יצאו מארץ מצריים ,האויבים שלהם הרגישו פחד גדול ובהלה.
אלוהים הוציא את בני ישראל מארץ מצריים בעזרת ניסים.
אלוהים הוציא את בני ישראל ממצרים ,לא על ידי מלאך ולא על ידי שליח ,אלא הוא בכבודו ובעצמו.
ועברתי בארץ מצריים בלילה הזה – אני ולא מלאך
ופגעתי בכל בן בכור בארץ מצריים – אני ולא מלאך
והענשתי את כל אלוהי מצריים -אני ולא שליח
אני אלוהים  -אני הוא ולא אחר.
ֹתות ו ְּבמ ְֹפ ִתים.
וַ ּי ֹו ִצ ֵאנ ּו יי ִממצריים ְ ּביָד חֲ ז ָָקה ו ִּבזְ ר ַֹע נְ ט ּויָה ,ו ְּבמ ָֹרא ָּגדֹל ,ו ְּבא ֹ
מוֶׁ ,ש ּנֶאֱ ַמר :וְ ָעבַ ְר ִּתי
דו ו ְּב ַע ְצ ֹ
בו ֹ
דו ׁש ָּברו ְּך הוּא ִ ּב ְכ ֹ
וַ ּי ֹו ִצ ֵאנ ּו יי ִממצריים  -לֹא ַעל יְ ֵדי ַמ ְל ָא ְך ,וְ לֹא ַעל יְ ֵדי ָ ׂש ָרף ,וְ לֹא ַעל יְ ֵדי ָׁש ִליחַ ֶ ,א ָ ּלא ַה ָּק ֹ
כור ְ ּב ֶא ֶרץ מצריים מֵ ָא ָדם וְ ַעד ְ ּבהֵ ָמה ,ו ְּבכָ ל אֱ לֹהֵ י מצריים ֶאעֱ ֶ ׂשה ְ ׁש ָפ ִטים .אֲ נִ י יי.
יתי ָּכל ְ ּב ֹ
ְב ֶא ֶרץ מצריים ַּב ַ ּליְ ָלה ַה ּזֶה ,וְ ִה ּ ֵכ ִ
וְ ָעבַ ְר ִּתי ְב ֶא ֶרץ מצריים ַּב ַ ּליְ ָלה ַה ּזֶה  -אֲ נִ י וְ לֹא ַמ ְל ָא ְך
כור ְ ּב ֶא ֶרץ מצריים  -אֲ נִ י וְ לֹא ָ ׂש ָרף
יתי ָּכל ְב ֹ
וְ ִה ּ ֵכ ִ
ו ְּבכָ ל אֱ לֹהֵ י מצריים ֶאעֱ ֶ ׂשה ְ ׁש ָפ ִטים  -אֲ נִ י ולֹא ַה ּ ָׁש ִליחַ .
אֲ נִ י יי  -אֲ נִ י הוּא ולֹא ַאחֵ ר.
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ּבי ָד חֲ ז ָָקה  -אלוהים הוציא אותנו (את בני ישראל) ממצרים בחוזק רב.
ְ
“ביד חזקה” זו מכת הּדֶ בֶר (מחלה של חיות).
אלוהים העניש את המצרים במכת הדבר.
כל הסוסים ,החמורים ,הכבשים ,העיזים והפרות מתו.

ּו ִ
בזְר ֹעַ נְטּוי ָה  -אלוהים הוציא אותנו (את בני ישראל) ממצרים בכוח רב.
“בזרוע נטויה” זו מכת הבכורות.
כל הבנים הבכורים במשפחות של המצרים מתו.
ּובְמ ָֹרא ּגָד ֹל  -כשראינו את הניסים שאלוהים עשה ,הרגשנו הערצה והערכה לאלוהים.
האויבים שלנו הרגישו פחד גדול ובהלה.

בְא ֹתֹות  -אלוהים הוציא אותנו ממצריים בעזרת ניסים.
משה החזיק את המטה (מקל) בידיים שלו ועשה בעזרתו את הניסים.

ּובְמ ֹפְ תִ ים  -אלוהים הוציא אותנו ממצריים על ידי מעשים נפלאים.
ה”מופתים” זה הדם שבני ישראל השאירו מחוץ לבתים שלהם ,על משקוף הדלת.
בני ישראל השאירו את הדם על הדלת כדי לסמן לאלוהים שזהו בית של משפחה יהודית ואסור לפגוע בה.

הויָה ְ ּב ִמ ְקנְ ָך אֲ ׁ ֶשר ַּב ּ ָ ׂש ֶדהַּ ,ב ּסו ִּסיםַּ ,בחֲ מ ִֹריםַּ ,ב ְ ּג ַמ ִליםַּ ,ב ָּב ָקר וּבַ ּצֹאןֶ ,דבֶ ר ָּכבֵ ד ְמאֹד.
ְ ּביָד חֲ ז ָָקה ֹ -זו ַהדֶּ בֶ רְּ ,כ ָמה ׁ ֶש ּנֶאֱ ַמרִ :הנֵה יד יי ֹ
ָדו ,נְ ט ּויָה ַעל יְ רו ָּש ַליִ ם.
ו ִּבזְ ר ַֹע נְ ט ּויָה ֹ -זו ַהחֶ ֶרבְּ ,כ ָמה ׁ ֶש ּנֶאֱ ַמר :וְ חַ ְר ּב ֹו ְ ׁשלו ָּפה ְ ּבי ֹ
מו ְפ ִתים ,ו ְּב ִמ ְל ָח ָמה ו ְּביָד
אתֹת ו ְּב ֹ
לו ֹגוי ִמ ֶק ֶרב גּ ֹוי ְ ּב ַמ ּסֹת ְ ּב ֹ
או הֲ נִ ּ ָסה אֱ ל ִֹהים ָלבֹא ָל ַקחַ ת ֹ
ו ְּבמ ָֹרא ָּגדֹל ֹ -זו גִ ּלוּי ְ ׁש ִכינָ הְּ ,כ ָמה ֹ ֶׁש ּנֶאֱ ַמרֹ :
מו ָר ִאים ְ ּגד ִֹליםְּ ,ככֹל אֲ ֶׁשר ָע ָ ׂשה ָלכֶ ם יי אֱ לֹהֵ יכֶ ם ְ ּבמצריים ְל ֵעינֶיךָ.
רו ַע נְ ט ּויָה ,ו ְּב ֹ
חֲ ז ָָקה ו ִּבזְ ֹ
ָ
אתֹת.
ֹתות  -זֶה ַה ּ ַמטֶ הְּ ,כ ָמה ֹ ׁ ֶש ּנֶאֱ ַמר :וְ ֶאת ַה ּ ַמ ּ ֶטה ַה ּזֶה ִּת ַּקח ְ ּבי ְָדך ,אֲ ֶׁשר ּ ַתעֲ ֶׂשה ּב ֹו ֶאת ָה ֹ
ו ְּבא ֹ
מו ְפ ִתים ַּב ּ ָׁש ַמיִ ם ו ָּב ָא ֶרץ
ו ְּבמ ְֹפ ִתים  -זֶה ַהדָּ םְּ ,כ ָמה ֹ ֶׁש ּנֶאֱ ַמר :וְ נָ ַת ִּתי ֹ
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יש לטפטף טיפת יין מהכוס  3פעמים כשאומרים:

דם

אש

ותימרות עשן

לפי המנהג ,מטפטפים טיפת יין  3פעמים כשאומרים את ראשי התיבות של שמות  10המכות :דצ”ך עדש באח”ב.

המשפט “ביד חזקה” מורכב משתי מילים – “ביד” ו”חזקה”.
שתי מילים אלה מייצגות שתי מכות שהוטלו על המצריים (.)2
כל אחד מהביטויים “בזרוע נטויה” ( )2והביטוי “במורא גדול” ( )2מייצג שתי מכות שהוטלו על המצריים.
המילה “אותות” מופיעה ברבים ולכן היא מייצגת שתי מכות מצריים (.)2
המילה “מופתים” מופיעה ברבים ולכן גם היא מייצגת שתי מכות מצריים (.)2
בסך הכל ,אלה  10המכות שאלוהים העניש בהן את המצריים.
ֹנוהֲ גִ ין ְל ַה ִטיף ִט ָפה ִמן ַהכּ ֹוס ַּבאֲ ִמ ַירת ָדם וָ ֵא ׁשֶ ,...ע ֶׂשר ַה ַמכּ ֹות ְדצַ ְ
”ך ַע ַד ׁ
”ש ְ ּב ַאחַ ”בּ ְ ,ביַחַ ד ,ט”ו ּ ַפ ַעם.
ּ

רות ָע ָׁשן.
ימ ֹ
דָּ ם וָ ֵא ׁש וְ ִת ְ

ֹתות ׁ ְ -ש ּ ַתיִ ם ,ו ְּבמ ְֹפ ִתים ׁ ְ -ש ּ ַתיִ ם.
ָדבָ ר ַאחֵ רּ ְ :ביָד חֲ ז ָָקה ׁ ְ -ש ּ ַתיִ ם ,ו ִּבזְ ר ַֹע נְ ט ּויָה ׁ ְ -ש ּ ַתיִ ם ,ו ְּבמ ָֹרא ָּגדֹל ׁ ְ -ש ּ ַתיִ ם ,ו ְּבא ֹ
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ָּדם

המים של נהר הנילוס (הנהר הכי גדול במצרים) ,נהפכו להיות דם.
הדגים מתו.
למצרים לא היו מים לשתות ,למצרים לא היו מים להתרחץ בהם.
הלכלוך והריח הרע התגברו.

צפֵ ְר ֵּדעַ

הרבה מאוד צפרדעים כיסו את ארץ מצרים.
הצפרדעים נכנסו לבתים של האנשים ,הצפרדעים נכנסו אל האוכל של המצרים.
הצפרדעים נכנסו אל המיטות של המצרים.
הצפרדעים נכנסו לארונות הבגדים של המצרים ולכל מקום.

ִּכנִים

אדמת מצריים התמלאה כינים.
הכינים התפשטו בכל אדמת מצריים.
הכינים עלו על המצרים ,טיפסו על הגוף של המצרים.
הכינים טיילו בשיער של המצרים ועל כל הגוף.
הכינים גירדו והפריעו למצרים.

עָ רֹוב

עָ רֹוב היא תערובת של חיות גדולות וטורפות ,כמו דובים ,אריות ,נמרים.
בהתחלה הגיעו החיות לארמון של פרעה המלך.
לאחר מכן המשיכו החיות לכל ארץ מצריים.
החיות נכנסו לבתים של המצרים ,הרסו את הבתים וגרמו לנזק רב.

ֶּדבֶר

ּדֶ בֶר היא מחלה שפוגעת בצאן ובבקר.
צאן הן חיות כמו עזים וכבשים.
בקר הן חיות גדולות כמו פרות ושוורים.
מחלת הדבר התפשטה במהירות  -היא הפכה למגפה.
מגפת ּדֶ בֶר הרגה את הצאן והבקר.
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ׁשְ חִ ין

שחין אלה פצעים גדולים.
הפצעים מלוכלכים ,מגרדים וכואבים מאוד.
השחין פגע בכל האנשים במצרים ובכל החיות.
הפצעים כאבו ,דיממו (ירד מהם דם) וגירדו.
המצרים לא יכלו למצוא מנוחה לגירוד ולכאב.
הגוף שלהם כאב ושרף

ּבָרד

ברד הן אבנים גדולות של קרח.
אלוהים הוריד את הברד על אדמת מצריים.
בתוך האבנים האלה הייתה אש בוערת.
כאשר ירד הברד על האדמה הוא שרף את כל מה שנגע בו -את העצים ואת השדות.
המצרים ניסו להציל את השדות והצמחייה בלי הצלחה.
חלק מהמצרים נשרפו מהאש ,חלק מהמצרים קפאו מהברד.
גם החיות נפגעו מהברד.

ַארּבֶה
ְ

ַארּבֶה (חגב) הוא חיה קטנה ,חרק מעופף.
ְ
ַארּבֶה על מצריים.
אלוהים הוריד כמות גדולה של ְ
הַארּבֶה אכל את כל השדות והיבולים שעוד נשארו במצריים אחרי מכת הברד.
ְ

חׁשֶ ְך

במשך שלושה ימים היה חושך מוחלט בארץ מצרים.
המצרים לא יכלו לגרש את החושך בשום דרך.
המצרים לא הצליחו להדליק אור.
המצרים לא יכלו למצוא מנוחה לגירוד ולכאב.
הגוף שלהם כאב ושרף

מַ ּכַת ּבְכֹורֹות

בן בכור הוא הבן גדול ביותר במשפחה.
אלוהים הרג את הבנים הבכורים בכל המשפחות של המצריים.
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ַרּבִי י ְהּודָ ה קורא לעשרת המכותְּ :דצַ“ְך עַ ַד“ׁש ּבְַאחַ “ב.
רבי הוא אדם שמסביר את מה שכתוב בתורה.
ראשי תיבות זו דרך לכתוב מילה באופן מקוצר.
למשל ,על ידי כתיבה רק של האות הראשונה במילה.
רב ושמו יהודה ,כתב בראשי תיבות את כל מכות מצריים.
זה יצר שלוש מיליםְּ :דצַ”ְך,עַ ַד”ׁשּ ,בְַאחַ ”ב
שלוש המילים הן ראשי התיבות של מכות מצריים.
רבי יוסי הגלילי ,רבי אליעזר ורבי עקיבא הם שלושה רבנים.
רבנים אלה ספרו כמה מכות הכה אלוהים במצרים וכמה מכות הכה אלוהים בים.
כל אחד מן הרבנים ספר את המכות בצורה שונה.
רבי יוסי הגלילי אומר“ :במצריים אלוהים הכה את המצרים  10מכות ובים הוא הכה אותם  50מכות”
רבי אליעזר אומר“ :במצריים אלוהים הכה את המצרים  40מכות ,בים הוא הכה אותם  200מכות”.
רבי עקיבא אומר“ :במצריים אלוהים הכה את המצרים  50מכות .בים הוא הכה אותם  250מכות”.
אלה האותיות הראשונות בשם של כל אחת ממכות מצריים  -העונשים שהמצרים קיבלו מאלוהים.
ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה ָהיָה ֹנו ֵתן ָּבהֶ ם ִס ּ ָמנִ ים:

דְּ צַ ְ
“ך ַע ַד ׁ
“ש ְ ּב ַאחַ “ב.

אומֵ ר?
אומֵ ר ֶׁש ָלק ּו ַהמצריים ְ ּבמצריים ֶע ֶ ׂשר ַמכּ ֹות וְ ַעל ַהיָם ָלק ּו חֲ ִמ ּ ִ ׁשים ַמכּ ֹות? ְ ּבמצריים ַמה הוּא ֹ
אומֵ רִ :מ ּ ַניִ ן ַא ּ ָתה ֹ
ילי ֹ
ַר ִ ּבי ֹיו ֵסי ַה ְ ּג ִל ִ
אומֵ ר? וַ ּי ְַרא יִ ְׂש ָר ֵאל ֶאת ַהיָד ַה ְ ּגד ָֹלה אֲ ֶׁשר ָע ָ ׂשה יי ְ ּבמצריים ,וַ ִ ּי ְירא ּו
ֹאמר ּו ַהחַ ְרטֻ ִּמים ֶאל ּ ַפ ְרעֹהֶ :א ְצ ַּבע אֱ ל ִֹהים ִהוא ,וְ ַעל ַה ּיָם מה הוּא ֹ
וַ י ְ
מור מֵ ַע ּ ָתהּ ְ :במצריים ָלק ּו ֶע ֶ ׂשר ַמכּ ֹות וְ ַעל ַה ּיָם ָלק ּו חֲ ִמ ּ ִ ׁשים
דוַּ .כ ָמה ָלק ּו ְב ֶא ְצ ַּבע? ֶע ֶ ׂשר ַמכּ ֹות .אֱ ֹ
משה ַע ְב ֹ
ָה ָעם ֶאת יי ,וַ ּיַאֲ ִמינ ּו ַּביי ו ְּב ֶׁ
ַמכּ ֹות .
דו ׁש ָּברו ְּך הוּא ַעל ַהמצריים ְ ּבמצריים ָהיְ ָתה ֶׁשל ַא ְר ַּבע ַמכּ ֹות? ׁ ֶש ּנֶאֱ ַמר :יְ ַׁש ַ ּלח ָּבם
אומֵ רִ :מ ּ ַניִ ן ֶׁש ָּכל ַמ ָּכה ו ַּמ ָּכה ׁ ֶשהֵ ִביא ַה ָּק ֹ
יעזֲר ֹ
ַר ִ ּבי אֱ ִל ֶ

רון ַא ּפ ֹוֶ ,ע ְב ָרה וָ ז ַַעם וְ צָ ָרהִ ,מ ְ ׁש ַלחַ ת ַמ ְלאֲ כֵ י ָר ִעיםֶ .ע ְב ָרה ַ -אחַ ת ,וָ ז ַַעם ׁ ְ -ש ּ ַתיִ םְִ ,וצָ ָרה ָׁ -ש ׁ
מור
לשִ ,מ ְ ׁש ַלחַ ת ַמ ְלאֲ כֵ י ָר ִעים ַ -א ְר ַּבע .אֱ ֹ
חֲ ֹ
אתיִ ם ַמכּ ֹות .
מֵ ַע ּ ָתהּ ְ :במצריים ָלק ּו ַא ְר ָּב ִעים ַמכּ ֹות וְ ַעל ַה ּיָם ָלק ּו ָמ ַ
דו ׁש ָּברו ְּך הוּא על ַהמצריים ְ ּבמצריים ָהיְ ָתה ׁ ֶשל ָחמֵ ׁש ַמכּ ֹות? ֶׁש ּנֶאֱ ַמרְִ :י ַׁש ַ ּלח ָּבם
ומ ָּכה שהֵ ביִ א ַה ָּק ֹ
אומֵ רִ :מ ּ ַניִ ן ׁ ֶש ָּכל ַמ ָּכה ַ
ַר ִ ּבי עֲ ִקיבֶ א ֹ

ש ׁא ְר ַּבעִ ,מ ְ ׁש ַלחַ ת ַמ ְלאֲ כֵ ילוש ,וְ צָ ָרה ַ
רון ַא ּפ ֹוַ -אחַ תֶ ,ע ְב ָרה ׁ ְ -ש ּ ַתיִ ם ,וָ ז ַַעם ָׁ
רון ַא ּפ ֹוֶ ,ע ְב ָרה וָ ז ַַעם וְ ַָצ ָרהִ ,מ ְ ׁש ַלחַ ת ַמ ְלאֲ כֵ י ָר ִעים .חֲ ֹ
חֲ ֹ
אתיִ ם ַמכּ ֹות.
מור מֵ ַע ּ ָתהּ ְ :במצריים ָלק ּו חֲ ִמ ּ ִ ׁשים ַמכּ ֹות וְ ַעל ַה ּיָם ָלק ּו חֲ ִמ ּ ִ ׁשים ו ָּמ ַ
ָר ִעים -חָ מֵ ׁש .אֱ ֹ
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השיר “דיינו” מספר על כמה דברים טובים שאלוהים עשה בשביל עם ישראל.
עם ישראל מודה לאלוהים על הדברים הטובים שהוא עשה.
אם אלוהים היה מוציא אותנו מארץ מצרים ולא נותן למצרים עונשים ,דיינו (מספיק לנו).
אם אלוהים היה נותן למצרים עונשים ולא היה מעניש את המלך שלהם ,דיינו .
אם אלוהים היה מעניש את המלך שלהם ולא הורג את הבן הבכור בכל משפחה ,דיינו.
אם אלוהים היה הורג את הבן הבכור בכל משפחה ולא היה נותן לנו את הרכוש ואת הכסף שלהם ,דיינו.
אם אלוהים היה נותן לנו את הרכוש והכסף שלהם ולא מזיז בשבילנו את הים ,דיינו.
אם אלוהים היה מזיז בשבילנו את הים ולא מעביר אותנו בתוך הים ,דיינו.
אם אלוהים היה מעביר אותנו בתוך הים ולא מטביע את האויבים שלנו בים ,דיינו.
אם אלוהים היה מטביע את האויבים שלנו בים ולא דואג לנו במדבר ,דיינו.
אם אלוהים היה דואג לנו במדבר ולא מאכיל אותנו במן (לחם המדבר) ,דיינו.
אם אלוהים היה מאכיל אותנו במן (לחם המדבר) ולא נותן לנו את יום השבת ,דיינו.
אם אלוהים היה נותן לנו את יום השבת ולא מביא אותנו אל הר סיני ,דיינו.
אם אלוהים היה מביא אותנו אל הר סיני ולא נותן לנו את התורה ,דיינו.
אם אלוהים היה נותן לנו את התורה ולא הכניס אותנו אל ארץ ישראל ,דיינו.
אם אלוהים היה מכניס אותנו אל ארץ ישראל ולא בונה לנו את בית המקדש ,דיינו.

קום ָעלֵ ינוּ!
בות ַל ּ ָמ ֹ
טו ֹ
לות ֹ
ּ ַכ ָמה ַמעֲ ֹ
ִאל ּו
ִאל ּו
ִאל ּו
ִאל ּו
ִאל ּו
ִאל ּו
ִאל ּו
ִאל ּו
ִאל ּו
ִאל ּו
ִאל ּו
ִאל ּו
ִאל ּו
ִאל ּו

				
יאנ ּו ִממצריים וְ לֹא ָע ָ ׂשה ָּבהֶ ם ְ ׁש ָפ ִטים,
הו ִצ ָ
ֹ
ָע ָ ׂשה ָּבהֶ ם ְ ׁש ָפ ִטים ,ולֹא ָע ָ ׂשה בֵ אלֹהֵ יהֶ ם			 ,
				
כו ֵריהֶ ם,
ָע ָ ׂשה בֵ אלֹהֵ יהֶ ם ,וְ לֹא ָה ַרג ֶאת ְ ּב ֹ
מונָ ם			,
כו ֵריהֶ ם וְ לֹא נָ ַתן ָלנ ּו ֶאת ָמ ֹ
ָה ַרג ֶאת ְ ּב ֹ
נָ ַתן ָלנ ּו ֶאת ָמ ֹ
				
מונָ ם וְ לֹא ָק ַרע ָלנ ּו ֶאת ַה ּיָם,
			
כו ֶּבחָ ָרבָ ה,
תו ֹ
ָק ַרע ָלנ ּו ֶאת ַה ּיָם וְ לֹא הֶ עֱ בֵ ָירנ ּו ְ ּב ֹ
			
כו
תו ֹ
כו ֶּבחָ ָרבָ ה וְ לֹא ְ ׁש ַקע ֶַָצ ֵרנ ּו ְ ּב ֹ
תו ֹ
הֶ עֱ בֵ ָירנ ּו ְ ּב ֹ
כו וְ לֹא ִס ּ ֵפק צָ ְר ּ ֵכנ ּו ּב ִמ ְד ָּבר ַא ְר ָּב ִעים ָׁשנָ ה
תו ֹ
ִ ׁש ַקע ֶַָצ ֵרנ ּו ְ ּב ֹ
ִס ּ ֵפק צָ ְר ּ ֵכנ ּו ּב ִמ ְד ָּבר ַא ְר ָּב ִעים ָׁשנָ ה ולֹא הֶ אֱ ִכ ָ
ילנ ּו ֶאת ַה ּ ָמן
הֶ אֱ ִכ ָ
			
ילנ ּו ֶאת ַה ּ ָמן וְ לֹא נָ ַתן ָלנ ּו ֶאת ַה ַׁש ָּבת,
			
נָ ַתן ָלנ ּו ֶאת ַה ַׁש ָּבת ,וְ לֹא ֵק ְרבָ נ ּו ִל ְפנֵי ַהר ִסינַ י,
			
ֵק ְרבָ נ ּו ִל ְפנֵי ַהר ִסינַ י ,וְ לֹא ַָנ ַתן ָלנ ּו ֶאת ַה ּת ֹו ָרה.
		
יסנ ּו ְל ֶא ֶרץ יִ ְ ׂש ָר ֵאל,
ַָנ ַתן ָלנ ּו ֶאת ַה ּת ֹו ָרה וְ לֹא ִה ְכנִ ָ
		
יסנ ּו ְל ֶא ֶרץ יִ ְ ׂש ָר ֵאל וְ לֹא בָ נָ ה ָלנ ּו ֶאת ֵּבית ַה ְ ּב ִח ָירה
ִה ְכנִ ָ

דַּ יֵינוּ.
דַּ יֵינוּ.
דַּ יֵינוּ.
דַּ יֵינוּ.
דַּ יֵינוּ.
דַּ יֵינוּ.
דַּ יֵינוּ.
דַּ יֵינוּ.
דַּ יֵינוּ.
דַּ יֵינוּ.
דַּ יֵינוּ.
דַּ יֵינוּ.
דַּ יֵינוּ.
דַּ יֵינוּ.
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אנחנו מודים לאלוהים מאוד על שהוציא אותנו מארץ מצריים.
אנחנו מודים לאלוהינו שהעניש את המצרים ,ונתן לנו את הכסף והרכוש שלהם.
אנחנו מודים לאלוהים שעשה ניסים ונתן לנו לעבור דרך הים.
אנחנו מודים לאלוהים על שדאג לנו לאוכל במדבר במשך  40שנה.
אנחנו מודים לאלוהים שנתן לנו את יום שבת למנוחה.
אנחנו מודים לאלוהים על כך שנתן לנו את התורה.
אנחנו מודים לאלוהים שהכניס אותנו לארץ ישראל.
אנחנו מודים לאלוהים שבנה לנו את בית המקדש כדי שנוכל לתקן את הדברים הרעים שעשינו.

קום ָעלֵ ינוּ:
טו ָבה ְכפו ָּלה ו ְּמכֻ ּ ֶפ ֶלת ַל ּ ָמ ֹ
וכ ָמהֹ ,
ַעל ַאחַ תַ ּ ,כ ָמה ּ ַ
כו ֵריהֶ ם,
יאנ ּו ִממצריים ,וְ ָע ָ ׂשה ָבהֶ ם ְ ׁש ָפ ִטים ,וְ ָע ָ ׂשה בֵ אלֹהֵ יהֶ ם ,וְ ָה ַרג ֶאת ְ ּב ֹ
הו ִצ ָ
ׁ ֶש ֹ
כו,
תו ֹ
כו ֶּבחָ ָרבָ ה ,וְ ִ ׁש ַקע ֶַָצ ֵרנ ּו ְ ּב ֹ
תו ֹ
מונָ ם ,וְ ָק ַרע ָלנ ּו ֶאת ַה ּיָם ,וְ הֶ עֱ ִב ֶירנו ִ ּב ֹ
וְ נָ ַתן ָלנ ּו ֶאת ָמ ֹ
ילנ ּו ֶאת ַה ּ ָמן ,וְ נָ ַתן ָלנ ּו ֶאת ַה ַׁש ָּבת,
וְ ִס ּ ֵפק צָ ְר ּ ֵכנ ּו ּב ִמ ְד ָּבר ַא ְר ָּב ִעים ָׁשנָ ה ,וְ הֶ אֱ ִכ ָ
יסנ ּו ְל ֶא ֶרץ יִ ְׂש ָר ֵאל,
וְ ֵק ְר ָבנ ּו ִל ְפנֵי ַהר ִסינַ י ,וְ ַָנ ַתן ָלנ ּו ֶאת ַה ּת ֹו ָרה ,וְ ִה ְכנִ ָ
ו ָּבנָ ה ָלנ ּו ֶאת ֵּבית ַה ְ ּב ִח ָירה ְלכַ ּ ֵפר ַעל כל עֲ ֹו ֹנו ֵתינוּ.
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הרב גמליאל אמר :כל מי שלא אמר והבין את שלושת הנושאים המרכזיים בהגדה :פסח ,מצה ומרור
לא קיים את המצווה של חג הפסח.
מנהל הסדר מראה ביד על הזרוע ,בלי להגביה אותה ,ואומר:
פסח  -למה אבותינו היו אוכלים את קורבן הפסח בזמן שבית המקדש היה קיים?
בהגדה מסופר שאלוהים ידע להבדיל בין בית יהודי לבית מצרי בזמן שהעניש את המצריים במכת הבכורות.
כאשר אלוהים נתקל בבית יהודי הוא פסח עליו (דילג עליו).
כך הבנים הבכורים היהודים ניצלו.
מנהל הסדר מראה את המצות למשתתפים בסדר ואומר:

מצה  -למה אנחנו אוכלים אותה?
בני ישראל עזבו את ארץ מצריים במהירות.
לכן ,הבצק של הלחם שהכינו לדרך לא הספיק להחמיץ (לתפוח).
בני ישראל הכינו מהבצק מצות דקות.
למצות לוקח זמן קצר להיות מוכנות לאכילה.

רור.
תו ,וְ ֵאל ּו הֵ ןֶ ּ :פ ַסחַ ,מצָ ה ,ו ָּמ ֹ
חו ָב ֹ
לשה דְּ בָ ִרים ֵא ּל ּו ַּב ּ ֶפ ַסח ,לֹא יָצָ א יְ ֵדי ֹ
אומֵ רָּ :כל ׁ ֶש ּלֹא ָא ַמר ְ ׁש ָׁ
יאל ָהיָה ֹ
ַר ָּבן ַּג ְמ ִל ֵ
או ָתה.
יה ֹ
רו ַע וְ יִ זָהֵ ר ׁ ֶשלֹא ְל ַהגְ ִ ּב ַ
ַמ ְר ֶאה ַּביָד ַעל ַהזְ ֹ
בו ֵתינ ּו ְ ּבמצריים,
דו ׁש ָּברו ְּך הוּא ַעל ָּב ּ ֵתי אֲ ֹ
או ְכ ִלים ִ ּבזְ ַמן ֶׁש ֵּבית ַה ִּמ ְקדָּ ׁש ָהיָה ַקיָםַ ,על ׁשוּם ָמה? ַעל ׁשוּם ֶׁש ּ ֶָפ ַסח ַה ָּק ֹ
בו ֵתינ ּו ֹ
ּ ֶפ ַסח ֶׁש ָהי ּו אֲ ֹ
ׁ ֶש ּנֶאֱ ַמר :וַ אֲ ַמ ְר ּ ֶתם זֶבַ ח ּ ֶפ ַסח הוּא ַליי ,אֲ ֶׁשר ּ ֶָפ ַסח ַעל ָּב ּ ֵתי ְ ּבני יִ ְ ׂש ָר ֵאל ְ ּבמצריים ְ ּבנָ גְ ּפ ֹו ֶאת מצריים ,וְ ֶאת ָּב ּ ֵתינ ּו ִה ִ ּציל? וַ ִ ּי ּקֹד ָה ָעם וַ ִ ּי ּ ְ ׁש ּ ַתחווּ.
ואומֵ ר:
ַמ ְראה ֶאת ַה ּ ַמ ּצ ֹות ַל ְמסֻ ִ ּבים ֹ
דו ׁש
בו ֵתינ ּו ְל ַהחֲ ִמיץ ַעד ֶׁש ִּנגְ ָלה עֲ ֵליהֶ ם מֶ ֶל ְך ַמ ְלכֵ י ַה ְּמ ָל ִכיםַ ,ה ָּק ֹ
או ְכ ִליםַ ,על ׁשוּם מה? ַעל ׁשוּם ׁ ֶשלֹא ִה ְס ּ ִפיק ְ ּבצֵ ָקם ֶׁשל אֲ ֹ
ַמ ָ ּצה זו שאנו ֹ
הו ִציא ּו ִממצריים ֻעגֹ ת ַמ ּצ ֹותִּ ,כי לֹא ָחמֵ ץִּ ,כי גֹ ְר ׁש ּו ִממצריים וְ לֹא י ְָכל ּו ְל ִה ְת ַמ ְהמֵ ּ ַה,
ָּברו ְּך הוּא ,וּגְ ָא ָלםֶׁ ,ש ּנֶאֱ ַמר :וַ ּיֹאפ ּו ֶאת ַה ָּבצֵ ק אֲ ׁ ֶשר ֹ
וְ ַּגם צֵ ָדה לֹא ָעשׂ ו ָלהֶ ם.
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מנהל הסדר מַ ְראֶ ה אֶ ת הַ ֶמָרֹור לַמְ סֻ ּבִים ו ְאֹומֵ ר:

מרור  -למה אנחנו אוכלים אותו?
מרור הוא ירק מר.
החיים של בני ישראל במצרים היו מרים.
אוכלים מרור כדי לזכור שבני ישראל היו עבדים של פרעה במצריים.
בכל דור ודור אדם חייב לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצריים.
כל הורה צריך לספר לילד שלו את הסיפור של יציאת מצריים.
אלוהים לא הציל רק את אבותינו ,אלא גם אותנו.
הוא הוציא אותנו ממצריים כדי לתת לנו את הארץ שהבטיח לאבותינו.

אומֵ ר:
רור ַל ְמסֻ ִ ּבים וְ ֹ
ַמ ְר ֶאה ֶאת ַה ֶָמ ֹ
בו ֵתינ ּו ְ ּבמצרייםֶ ׁ ,ש ּנֶאֱ ַמר :וַ יְ ָמ ֲרר ּו ֶאת חַ יֵיהם ַּבעֲ ב ָֹדה ָק ָשהּ ְ ,בחֹמֶ ר
או ְכ ִליםַ ,על ׁשוּם מה? ַעל ׁשוּם ׁ ֶש ּ ֵמ ְרר ּו ַהמצריים ֶאת חַ יֵי אֲ ֹ
רור זֶה ׁ ֶש ָאנ ּו ֹ
ָמ ֹ
ו ִּב ְלבֵ נִ ים ו ְּבכָ ל עֲ ב ָֹדה ַּב ּ ָ ׂש ֶדה ֶאת ָּכל עֲ ב ָֹד ָתם אֲ ֶׁשר ָע ְבד ּו ָבהֶ ם ְ ּב ָפ ֶר ְך.
אתי
מו ְּכ ִאל ּו הוּא ֶָי ֶָָצא ִממצרייםֶׁ ,ש ּנֶאֱ ַמר :וְ ִה ַּג ְד ּ ָת ְל ִבנְ ָך ַּב ֹיום ַההוּא ֵלאמֹרַּ ,בעֲ בוּר זֶה ָע ָ ׂשה יי ִלי ְ ּבצֵ ִ
אות ֶאת ַע ְצ ֹ
דור חַ יָב ָא ָדם ִל ְר ֹ
ְ ּבכָ ל דּ ֹור וָ ֹ
ְ
הו ִציא ִמ ָׁשםְ ,ל ַמ ַען ָה ִביא א ָֹתנוָּ ,ל ֶתת ָלנ ּו
או ָתנ ּו ֹ
או ָתנו ָּג ַאל ִע ּ ָמהֶ םֶ ׁ ,ש ּנֶאֱ ַמר :וְ ֹ
דו ׁש ָּברוּך הוּאֶ ,א ָ ּלא ַאף ֹ
בו ֵתינ ּו ִ ּב ְל ָבד ָּג ַאל ַה ָּק ֹ
ִממצריים .לֹא ֶאת אֲ ֹ
ֶאת ָה ָא ֶרץ אֲ ֶׁשר נִ ָׁש ַּבע ַלאֲ ב ֵֹתנוּ.
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מנהל הסדר מחזיק את כוס היין גבוה ,מכסה את המצות ואומר:

לכן אנחנו חייבים להודות ,להלל ,לשבח ולברך את מי שעשה לאבותינו ולנו את כל הניסים האלו.
אלוהים הוציא אותנו מעבדות (מעבדים) לחירות (לאנשים חופשיים) ,מכאב לשמחה ,מאבל ליום טוב ומחושך לאור גדול..
נשיר לפניו שיר חדש :הללויה.

יהים ֶאת הכּ ֹוס ויכסה את המצות ויאמר:
ַמגְ ִ ּב ִ

רומֵ םְ ,ל ַהדֵּ רְ ,ל ָב ֵר ְךְ ,ל ַע ֵּלה ו ְּל ַק ֵּלס
דותְ ,ל ַהלֵ לְ ,ל ַׁש ֵּבחַ ְ ,ל ָפ ֵארְ ,ל ֹ
הו ֹ
ְל ִפיכָ ְך אֲ נַ ְחנ ּו חַ י ִָבים ְל ֹ
בו ֵתינ ּו וְ ָלנ ּו ֶאת ָּכל ַהנִ ִּסים ָה ֵאלוּ:
ְל ִמי ׁ ֶש ָע ָ ׂשה ַלאֲ ֹ
דול ,ו ִּמ ּ ִ ׁש ְע ּבוּד ִלגְ אֻ ָ ּלה.
אור ָּג ֹ
טוב ,וּמֵ אֲ פֵ ָלה ְל ֹ
ָגון ְל ִ ׂש ְמחָ ה ,וּמֵ ֵאבֶ ל ְל ֹיום ֹ
יאנ ּו מֵ ַע ְבדוּת ְלחֵ רוּת ִמ ּי ֹ
הו ִצ ָ
ֹ
אמר ְל ָפנָ יו ִ ׁש ָירה חֲ ָד ָׁשהַ :ה ְלל ּוי ָּה.
וְ נֹ ַ
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מנהל הסדר מחזיק את כוס היין גבוה ,מכסה את המצות ואומר:

הללויה (תשבחו את אלוהים) ,הללו (תשבחו) את שם אלוהים מעכשיו ועד עולם.
הללו את שם האלוהים מהמזרח (שם זורחת השמש) ועד המערב (שם שוקעת השמש).
אלוהים נמצא גבוה מעל כולם .אלוהים רואה את כל הדברים שקורים בארץ.
אלוהים הופך אנשים עניים לאנשים לא עניים ומושיב אותם עם אנשים נדיבים.
אלוהים משמח את האמהות .הללויה (תשבחו את אלוהים).
מרימים את כוס היין ,מחזיקים את הכוס גבוה עד שאומרים “גאל ישראל”

או ְמהֻ ָ ּלל ׁ ֵשם ייָ .רם ַעל ָּכל גּ ֹויִ ם ייַ ,על
בו ֹ
עו ָלםִ .מ ִּמזְ ַרח ֶׁשמֶ ׁש ַעד ְמ ֹ
ַה ְלל ּוי ָּה ַה ְלל ּו ַע ְב ֵדי ייַ ,ה ְלל ּו ֶאת ׁ ֵשם יי .יְ ִהי ׁ ֵשם יי ְמב ָֹר ְך מֵ ַע ּ ָתה ְִו ַעד ֹ
יבים,
יבי ִעם נְ ִד ִ
הו ִ ׁש ִ
ימי מֵ ָע ָפר דָּ ל ,מֵ ַא ְ ׁש ּ ֹפת י ִָרים ֶא ְב ֹיוןְ ,ל ֹ
אות ַּב ּ ָׁש ַמיִ ם ו ָּב ָא ֶרץ? ְמ ִק ִ
ילי ִל ְר ֹ
יהי ָל ָׁשבֶ תַ ,ה ּ ַמ ְ ׁש ּ ִפ ִ
דוִ .מי ַּכיי אֱ לֹהֵ ינ ּו ַה ּ ַמגְ ִ ּב ִ
בו ֹ
ַה ּ ָׁש ַמיִ ם ְּכ ֹ
ׁ
יבי עֲ ֶק ֶרת ַה ַּביִ תֵ ,אם ַה ָּבנִ ים ִׂש ְמ ָחהַ .ה ְלל ּוי ָּה.
מו ִש ִ
ִעם נְ ִדיבֵ י ַע ּמ ֹוֹ .

יהים ֶאת ַהכּ ֹוס ַעד ָּג ַאל יִ שְׂ ָר ֵאל.
ַמגְ ִ ּב ִ
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השיר בצאת ישראל ממצרים מספר על הדרך שעשו בני ישראל ממצרים לישראל.
בני ישראל יצאו מארץ מצרים.
בני ישראל לא האמינו באלוהים ,הם האמינו באלילים (פסלים של אלים),
בני ישראל צריכים לומר תודה ולקדש את האלוהים ,שמוציא את עם ישראל מעבדות לחופש.
בדרך של עם ישראל לארץ ישראל ,הים זז ופינה להם את הדרך.
הירדן (נהר) ברח לאחור כדי שבני ישראל יוכלו עבור.
ההרים והגבעות שמחו בשמחת עם ישראל ,ההרים והגבעות רקדו מרב שמחה.

ְ ּבצֵ את יִ שְׂ ָר ֵאל ִממצרייםֵּ ,בית יַעֲ קֹב מֵ ַעם ל ֵֹעז,
לו ָתיו.
ָהיְ ָתה יְ הוּדָּ ה ְל ָק ְד ׁש ֹו ,יִ שְׂ ָר ֵאל ַמ ְמ ְ ׁש ֹ
חור.
ַה ּיָם ָר ָאה וַ ַ ּיָנֹ סַ ,הי ְַרדֵּ ן יִ ּסֹב ְל ָא ֹ
ילים,
הֶ ָה ִרים ָר ְקד ּו ְכ ֵא ִ
עות ִּ -כ ְבנֵי צֹאן.
ְ ּג ַָב ֹ
ָ
ַמה ְ ּלך ַה ּיָם ִּכי ָתנוּס,
חור,
ַה ּי ְַר ֵדן ִּ -ת ּסֹב ְל ָא ֹ
ילים,
הֶ ָה ִרים ִּ -ת ְר ְקד ּו ְכ ֵא ִ
עות ִּ -כ ְבנֵי צֹאן.
ְ ּג ַָב ֹ
דון חו ִּלי ָא ֶרץ,
ִמ ְ ּל ְפנֵי ָא ֹ
לו ַה יַעֲ קֹב.
ִמ ְ ּל ְפנֵי אֱ ֹ
ַהה ְֹפ ִכי ַה ּצוּר אֲ גַ ם ָמיִ ם ,חַ ָ ּל ִמיש ְ -ל ַמ ְעיְ ֹנו ָמיִ ם.
דון חו ִּלי ָא ֶרץ,
ִמ ְ ּל ְפנֵי ָא ֹ
לו ַה יַעֲ קֹב.
ִמ ְ ּל ְפנֵי אֱ ֹ
ַהה ְֹפ ִכי ַה ּצוּר אֲ גַ ם ָמיִ ם ,חַ ָ ּל ִמיש ְ -ל ַמ ְעיְ ֹנו ָמיִ ם.
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ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם ,אשר הציל אותנו והציל את אבותינו ממצריים.
אלוהים הביא אותנו ללילה הזה ,לאכול בו מצה ומרור.
ככה אלוהים יביא אותנו לחגים אחרים בשלום .אנחנו נשמח לבנות את העיר של אלוהים איתו ולהאמין בו.
נאכל בעיר הקודש את קורבן הפסח ונודה לאלוהים בשיר חדש כי הוא הציל אותנו.
ברוך אתה אדוני (אלוהים) גאל (מציל) ישראל.

ּבָרּוְך אַ ּתָ ה יי אֱ ֹלהֵ ינּו מֶ לֶ ְך הָ עֹולָ ם ֵ
ּבֹורא ּפְ ִרי הַ גָפֶ ן.

שותים את כוס היין בפנייה לצד שמאל.

ַרחַ ץ

 -רוחצים ידיים ומברכים:

ּבָרּוְך אַ ּתָ ה יי אֱ ֹלהֵ ינּו מֶ לֶ ְך הָ עֹולָ ם ,אֲ ׁשֶ ר ִק ְדׁשָ נּו ְּבמִ צְֹותָ יו וְ ִצּוָנּו עַ ל ְנטִ ילַ ת י ַָדי ִם.

רורֵ ּ .כן יי אֱ לֹהֵ ינ ּו וֵאלֹהֵ י
יענ ּו ַל ַ ּליְ ָלה ַה ּזֶה ֶלאֱ כָ ל ּב ֹו ַמ ָ ּצה ו ָּמ ֹ
בו ֵתינ ּו ִממצריים ,וְ ִה ִ ּג ָ
העו ָלם ,אֲ ֶׁשר ְ ּג ָא ָלנ ּו וְ ָּג ַאל ֶאת אֲ ֹ
ֹ
ָּברו ְּך אתה יי אֱ לֹהֵ ינ ּו מֶ ֶל ְך
בו ָד ֶת ָך .וְ נֹ אכַ ל ָׁשם ִמן ַה ְ ּזבָ ִחים ו ִּמן ַה ּ ְפ ָס ִחים
לוםְׂ ,שמֵ ִחים ְ ּב ִבנְ יַן ִע ֶיר ָך וְ ָ ׂש ִׂשים ַּבעֲ ֹ
אתנ ּו ְל ָׁש ֹ
מועֲ ִדים וְ ִל ְרגָ ִלים אֲ חֵ ִרים ַה ָּב ִאים ִל ְק ָר ֵ
יענ ּו ְל ֹ
בו ֵתינ ּו י ִ ַּג ֵ
אֲ ֹ
ועל ּ ְפדוּת נַ ְפ ׁ ֵשנוָּּ .ברו ְּך ַא ּ ָתה יי ָּג ַאל יִ ְ ׂש ָר ֵאל.
צון ,וְ ֹנו ֶדה ְל ָך ִ ׁשיר ָח ָדש ַעל ְ ּגאֻ ָ ּל ֵתנ ּו ַ
יע דָּ ָמם ַעל ִקיר ִמזְ ַּבחֲ ָך ְל ָר ֹ
אֲ ֶׁשר י ִ ַּג ַ
עו ָלם ּב ֹו ֵרא ּ ְפ ִרי ַהגָ פֶ ן.
ָּברו ְּך ַא ּ ָתה יי אֱ לֹהֵ ינ ּו מֶ ֶל ְך ָה ֹ
ׁש ֹו ִתין ֶאת ַהכּ ֹוס ְ ּב ַה ָס ַּבת שְׂ מֹאל.
ַרחַ ץ ֹ -נו ְט ִלים ֶאת ַהי ַָדיִ ם ו ְּמ ָב ְר ִכים:
ילת י ַָדיִ ם.
עו ָלם ,אֲ ֶׁשר ִק ְד ָׁשנ ּו ְ ּב ִמ ְצ ֹו ָתיו וְ ִצ ָ ּונ ּו ַעל נְ ִט ַ
ָּברו ְּך ַא ּ ָתה יי אֱ לֹהֵ ינ ּו מֶ ֶל ְך ָה ֹ
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מֹוצִיא ,מַ ּצָה  -מברכים על הלחם “המוציא לחם מן הארץ”.
מנהל הסדר לוקח את המצה העליונה משלוש המצות ומברך עליה:

ָארץ.
ּבָרּוְך אַ ּתָ ה יי אֱ ֹלהֵ ינּו מֶ לֶ ְך הָ עֹולָ ם הַ ּמֹוצִיא לֶ חֶ ם מִ ן הָ ֶ

מנהל הסדר לוקח את שלוש המצות מצלחת הסדר – שתי המצות השלמות וביניהן המצה החתוכה.
מנהל הסדר מברך את הברכה של הלחם על המצה העליונה (הכי למעלה).
מנהל הסדר מברך את הברכה על אכילת מצה על המצה החתוכה.
אחר כך מנהל הסדר לוקח חתיכה קטנה מהמצה העליונה וחתיכה קטנה מהמצה האמצעית ,טובל אותן
במי מלח ואוכל אותן.
בזמן שהוא מברך הוא פונה לצד שמאל.

ּבָרּוְך אַ ּתָ ה יי אֱ ֹלהֵ ינּו מֶ לֶ ְך הָ עֹולָ ם ,אֲ ׁשֶ ר ִק ְּדשָ נּו ְּבמִ צְֹותָ יו וְ ִצּוָנּו עַ ל אֲ כִילַ ת מַ ּצָה.

מָ רֹור  -ירק מר
כל אחד מהמשתתפים בסדר לוקח חתיכה קטנה של מרור.
כל משתתף טובל את חתיכת המרור בקצת חרוסת (ממרח מתוק מפירות ואגוזים) ומברך.
כל משתתף אוכל את המרור עם החרוסת בלי לפנות לצד שמאל.

ּבָרּוְך אַ ּתָ ה יי אֱ ֹלהֵ ינּו מֶ לֶ ְך הָ עֹולָ ם ,אֲ ׁשֶ ר ִק ְּדשָ נּו ְּבמִ צְֹותָ יו וְ ִצּוָנּו עַ ל אֲ כִילַ ת מָ רֹור.

מו ִציאַ ,מ ָ ּצה
ֹ

יִ ַקח ַה ּ ַמ ּצ ֹות ְ ּב ֵס ֶדר ֶשהניחן ,הפרוסה בין שתי השלמות ,ויאחז שלשתן בידו ויברך “המוציא” בכוונה ַעל העליונה ו”על אכילת ַמ ָ ּצה”
בכוונה על הפרוסה .אחר כך יבצע כזית מן העליונה השלמה וכזית שני מן הפרוסה ויטבלם במלח ,ויאכל בהסבה שני הזיתים
עו ָלם ַה ּמ ֹו ִציא ֶלחֶ ם ִמן ָה ָא ֶרץ.
ָּברו ְּך ַא ּ ָתה יי אֱ לֹהֵ ינ ּו מֶ ֶל ְך ָה ֹ
ילת ַמ ָ ּצה.
עו ָלם ,אֲ ֶׁשר ִקדְּ ָשנ ּו ְ ּב ִמ ְצ ֹו ָתיו וְ ִצ ָ ּונ ּו ַעל אֲ ִכ ַ
ָּברו ְּך ַא ּ ָתה יי אֱ לֹהֵ ינ ּו מֶ ֶל ְך ָה ֹ

רור
ָמ ֹ

אוכֵ ל ְ ּב ִלי ַה ָס ָּבה.
רו ֶסתְ ,מ ָב ֵר ְך וְ ֹ
חוזֵר ו ְּמנַ ֵער ַהחֲ ֹ
רו ֶסתֹ ,
לו ַּבחֲ ֹ
רור ו ַּמ ְט ִ ּב ֹ
לו ֵקחַ ְּכזַיִ ת ָמ ֹ
ָּכל ֶא ָחד מֵ ַה ְמסֻ ִ ּבים ֹ
ְ
רור.
ילת ָמ ֹ
עו ָלם ,אֲ ֶׁשר ִקדְּ ָשנ ּו ְ ּב ִמ ְצ ֹו ָתיו וְ ִצ ָ ּונ ּו ַעל אֲ ִכ ַ
ָּברו ְּך ַא ּ ָתה יי אֱ לֹהֵ ינ ּו מֶ ֶלך ָה ֹ
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ֵ
ּכֹורְך  -אוכלים “כריך” (סנדוויץ’) של מצה עם מרור (מרור בין שתי חתיכות של מצה)
כל אחד לוקח חתיכה קטנה מהמצה התחתונה (הכי למטה) ולוקח קצת מרור ומקפל אותם ביחד.
לפני שאוכלים אומרים “זכר למקדש כהלל”.
אז אוכלים בלי לברך ובלי לפנות לצד שמאל.
עושים את זה כדי לזכור את מה שעשה הילל כשבית המקדש היה קיים.
הילל היה שם מרור על המצה ואוכל אותם ביחד ,כדי לקיים את המצווה“ :על מצות ומרורים יאכלוהו”.

ׁשֻ לְ חָ ן ֵ
עֹורְך -

אוכלים את סעודת החג.

לפני שמתחילים לאכול את ארוחת החג אוכלים ביצה קשה.
טובלים את הביצה הקשה במי מלח.
אוכלים את הביצה הקשה כדי לזכור את חורבן (הרס) בית המקדש.
לא אוכלים יותר מדי ,כדי שאפשר יהיה לאכול את האפיקומן בתיאבון.
האפיקומן זה החלק הגדול של המצה האמצעית.
מחביאים את האפיקומן בליל הסדר.

כּ ֹו ֵר ְך

לו ֵקחַ ְּכזַיִ ת ִמן ַה ַמ ָ ּצה ַה ְ ׁש ִל ִ ׁ
אומֵ ר.
או ְכ ִלים ְ ּב ַה ָס ָּבה ו ְ ּּב ִלי ְ ּב ָרכָ הִ .ל ָפנֵי אֲ כָ לו ֹ
כו ְר ִכם יַחַ דֹ ,
רור וְ ֹ
ישית ִעם ְּכזַיִ ת ָמ ֹ
ָּכל ֶא ָחד מֵ ַה ְמסֻ ִ ּבים ֹ
שבית ַה ִּמ ְקדָּ ׁש ָהיָה ַקיָים:
זֵכֶ ר ְל ִמ ְקדָּ ׁש ְּכ ִה ֵּללֵ ּ .כן ָע ָ ׂשה ִה ֵּלל ִ ּבזְ ַמן ֵּ
ֹאכלֻ הו
אוכֵ ל ְ ּביַחַ דְ ,ל ַקיֵים ַמה ֶׁש ּנֶאֱ ַמרַ :על ַמ ּצ ֹות ו ְּמר ִֹרים י ְ
רור וְ ֹ
ָהיָה כּ ֹו ֵר ְך ַמ ָ ּצה ו ָּמ ֹ

עו ֵר ְך
ׁ ֻש ְלחָ ן ֹ

או ְכ ִלים וְ שותים הסעודה הערוכה ונוהגים לאכל תחילה ביצים מבושלות .ולֹא יאכל יותר מדי ,שלֹא תהיה עליו אכילת אפיקומן אכילה גסה.
ֹ
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צָפּון  -אוכלים את האפיקומן
בסוף הארוחה  -לפני השעה  12בלילה ,כל אחד מהמשתתפים בליל הסדר לוקח חתיכה קטנה מהאפיקומן ואוכל אותה.
אוכלים את האפיקומן עם הפנייה של הגוף לצד שמאל.
מוזגים כוס שלישית של יין ומברכים את ברכת המזון:

ּב ֵָרך -

מברכים את ברכת המזון

שיר המעלות:
כשאלוהים החזיר את עם ישראל לארץ ישראל חשבנו שזה חלום  -שמחנו ושרנו.
אז אמרו הגויים (העמים האחרים) :אלוהים עשה דברים גדולים לבני ישראל.
באמת ,אלוהים עשה בשבילנו דברים גדולים ,ואנחנו שמחנו.
אלוהים החזיר אותנו לארץ ישראל.
מי שזורע (משקיע מאמץ) – יקצור בשמחה (ייהנה מהפירות של העבודה שלו).
אם אני מתאמץ ועובד קשה ,אני נהנה מהתוצאות של העבודה שלי.

צָ פוּן

מהמ ָ ּצה שהיתה צפונה לאפיקומן ואוכל ממנה כזית בהסבה .וצריך לאכלה קדם חצות הלילה.
ַ
אחר גמר הסעודה לוקח כל אחד מהמסבים כזית

ָּב ֵר ְך

של ִ ׁ
ישי ו ְּמ ָב ְר ִכין ִ ּב ְר ַּכת ַה ָמ ֹזון.
מוזְ גִ ין כּ ֹוס ִ
ֹ
ֹאמר ּו בַ גּ ֹויִ םִ :הגְ דִּ יל יי ַלעֲ שׂ ֹות ִעם ֵא ֶּלהִ .הגְ דִּ יל
חוק ּ ִפינ ּו ו ְּל ׁש ֹונֵנ ּו ִר ּ ָנהָ .אז י ְ
לותּ ְ :בשוּב יי ֶאת ִ ׁשיבַ ת ִצ ֹיון ָהיִ ינ ּו ְּכח ְֹל ִמיםָ .אז יִ ּ ָמ ֵלא ְׂש ֹ
ִ ׁשיר ַה ּ ַמעֲ ֹ
ְ
ְ
ְ
לוך יֵלֵ ך וּבָ כֹה נֹ ֵ ׂשא מֶ ֶשך ַה ּז ַָרעּ ,בֹא ָיבֹא
יקים ַּב ּנֶגֶ בַ .ה ּז ְֹר ִעים ְ ּב ִד ְמ ָעהּ ְ ,ב ִר ּ ָנה יִ ְקצֹרוָּ .ה ֹ
יתנ ּו ַּכאֲ ִפ ִ
יי ַלעֲ שׂ ֹות ִע ָמנוָּ ,היִ ינ ּו ְׂשמֵ ִחיםׁ .שו ָּבה יי ֶאת ְ ׁש ִב ֵ
ְב ִר ּ ָנה נֹ ֵׂשא אֲ לֻ ּמ ָֹתיו.
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אם שלושה אנשים או יותר אכלו ביחד ,אחד מהם צריך להזמין את כולם לברך את ברכת המזון
מנהל הסדר מתחיל:
רבותי ,נברך
המשתתפים בסדר עונים יחד בקול רם:

יְהִ י ׁשֵ ם יי מְ ב ָֹרְך מֵ עַ ּתָ ה וְעַ ד עֹולָ ם.
המזמן (מברך ברכת המזון) אומר:
ברשות מוריי ורבותי ,נברך את אלוהים על שאכלנו ממה שנתן לנו.
המשתתפים בסדר עונים יחד בקול רם:

ּבָרּוְך [אֱ ֹלהֵ ינּו] ׁשֶ ָא ַכלְ נּו מִ ּׁשֶ לֹו ּובְטּובֹו ַחָי ִינּו

לשה ׁ ֶש ָא ְכל ּו ְּכ ֶאחָ ד חֲ י ִָבין ְלזֵמֵ ן וְ ַה ְמזַמֵ ן פותח:
ְ ׁש ָׁ
ֵַר ּב ֹו ֵַתי ,נְ בָ ֵרךְ
עונִ ים:
ְ ַהמ ֹֻס ִ ּבים ֹ
ְ
עו ָלם.
יְ ִהי ֵׁשם יי ְמב ָֹרך מֵ ַע ּ ָתה וְ ַעד ֹ
אומֵ ר:
ַה ְמזַמֵ ן ֹ
ְ
לו.
כלנ ּו ִמ ּ ׁ ֶש ֹ
ִ ּב ְר ׁשוּת ְמ ָרנָ ן וְ ַר ָּבנָ ן וְ ַר ּב ֹו ַתי ,נְ בָ ֵרך [אֱ לֹהֵ ינוּ] ׁ ֶש ָא ְ
עונִ ים:
ַה ְמסֻ ִ ּבים ֹ
ּבו ַָחיִ ינ ּו
לו ו ְּבטו ֹ
ָּברו ְּך [אֱ לֹהֵ ינוּ] ׁ ֶש ָאכַ ְלנ ּו ִמ ּ ׁ ֶש ֹ
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המזמן (מברך ברכת המזון) אומר שוב:

ּבָרּוְך [אֱ ֹלהֵ ינּו] ׁשֶ ָאכַלְ נּו מִ ּׁשֶ לֹו ּובְטּובֹו ַחָי ִינּו
כל המשתתפים בסדר עונים יחד בקול רם:
ברכת המזון:
ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם על המזון (האוכל) שאתה נותן לנו בטוב לבך.
אנחנו מודים לך על הארץ הטובה והגדולה שנתת לאבותינו,
אנחנו מודים לך שהוצאת אותנו מארץ מצרים – מעבדים לאנשים חופשיים.
אנחנו מודים לך על התורה ועל החוקים שנתת לנו.
אנחנו מודים לך ומברכים אותך לעולם.אנחנו מודים לך ומברכים אותך לעולם.
אלוהים ,רחם עלינו – על העם שלך ,ורחם על ירושלים – העיר שלך.
אלוהים ,עשה שלא נצטרך לקבל מתנות מאנשים ,ושנחיה רק על מה שאתה נותן לנו.
אלוהים ,עשה שלא נתבייש אף פעם.
ביום שבת אומרים גם את התוספת הבאה לברכת המזון:
בבקשה אלוהים תזכור את עם ישראל ותשמור עליו שלא יקרו לו צרות ביום השבת.
בבקשה אלוהים תזכור אותנו לטובה גם בחג הפסח.
בבקשה אלוהים תבנה את ירושלים בזמן הקרוב.
אומֵ ר:
חוזֶר וְ ֹ
ַה ְמזַמֵ ן ֹ
ּבו ַָחיִינ ּו
לו ו ְּבטו ֹ
ָּברו ְּך [אֱ לֹהֵ ינוּ] ֶׁש ָאכַ ְלנ ּו ִמ ּ ֶׁש ֹ
או ְמ ִרים:
ּכ ָֻלם ֹ
גָדול ּ ָת ִמיד לֹא ָח ַסר ָלנוּ ,וְ ַאל
ּבו ַה ֹ
דו .ו ְּבטו ֹ
עו ָלם חַ ְס ֹ
חֲמים .הוּא ֹנו ֵתן לֶ חֶ ם ְלכָ ל ָּב ָ ׂשר ִּכי ְל ֹ
ּבו ְ ּבחֵ ן ְ ּבחֶ ֶסד ו ְּב ַר ִ
עו ָלם ּכֻלּ ֹו ְ ּבטו ֹ
עו ָלם ַהזָן ֶאת ָה ֹ
ָּברו ְּך ַא ּ ָתה יי אֱ לֹהֵ ינ ּו מֶ לֶ ְך ָה ֹ
ָדולִּ ,כי הוּא ֵאל זָן ו ְּמ ַפ ְרנֵס ַלכּ ֹל וּמֵ ִטיב ַלכּ ֹל ,וּמֵ ִכין ָמ ֹזון ְלכָ ל ְ ּב ִר ּי ֹו ָתיו אֲ ֶׁשר ָּב ָרא.
מו ַה ּג ֹ
וָעדַּ .בעֲ בוּר ְ ׁש ֹ
עו ָלם ֶ
י ְֶח ַסר ָלנ ּו ָמ ֹזון ְל ֹ
ָּברו ְּך ַא ּ ָתה יי ַהזָן ֶאת ַהכּ ֹל.
אתנ ּו יי אֱ לֹהֵ ינ ּו מֵ ֶא ֶרץ מצריים,
הוצֵ ָ
טובָ ה ו ְּרחָ בָ ה וְ ַעל ׁ ֶש ֹ
בו ֵתינ ּו ֶא ֶרץ חֶ ְמ ָדה ֹ
ֹנו ֶדה ְל ָך יי אֱ לֹהֵ ינ ּו ַעל ֶׁש ִהנְ חַ ְל ּ ָת ַלאֲ ֹ
ָ
ָ
ילת ָמ ֹזון ָׁש ַא ּ ָתה זָן ו ְּמ ַפ ְרנֵס
חונַנְ ּ ָתנוּ ,וְ ַעל אֲ ִכ ַ
הו ַד ְע ּ ָתנוּ ,וְ ַעל חַ ִיִים חֵ ן וָחֶ ֶסד ׁ ֶש ֹ
ית ָך ֶׁשחָ ַת ְמ ּ ָת ְ ּב ְב ָ ׂש ֵרנוּ ,וְ ַעל ּת ֹו ָר ְתך ׁ ֶש ִ ּל ּ ַמ ְד ּ ָתנוּ ,וְ ַעל חֻ ֶּקיך ׁ ֶש ֹ
יתנ ּו ִמ ֵּבית עֲ בָ ִדים ,וְ ַעל ְ ּב ִר ְ
ו ְּפ ִד ָ
ָ
ְ
ְ
וָעדַ ּ :כ ָּכתוּב ,וְ ָאכַ ְל ּ ָת וְ ָ ׂשבַ ְע ּ ָת
עו ָלם ֶ
יִת ָּב ַרך ִ ׁש ְמך ְ ּב ִפי ָּכל חַ י ּ ָת ִמיד ְל ֹ
או ָתךְ ,
מו ִדים ָל ְך ו ְּמבָ ְר ִכים ֹ
נַחנ ּו ֹ
או ָתנ ּו ּ ָת ִמידּ ְ ,בכָ ל ֹיום ו ְּבכָ ל ֵעת ו ְּבכָ ל ָׁש ָעה :וְ ַעל ַהכּ ֹל יי אֱ לֹהֵ ינ ּו אֲ ְ
ֹ
וּבֵ ַר ְכ ּ ָת ֶאת יי אֱ ל ֵֶֹה ָ
נָתן ָל ְך.
יך ַעל ָה ָא ֶרץ ַה ּטֹובָ ה אֲ ּ ֶׁשר ַ
ָּברו ְּך ַא ּ ָתה יי ַעל ָה ָא ֶרץ וְ ַעל ַה ָמ ֹזון:
ָ
ָ
ָ
ָ
ָ
דו ׁש ׁ ֶש ִּנ ְק ָרא ִ ׁש ְמך ָע ָליו :אֱ לֹהֵ ינ ּו
גָדול וְ ַה ָק ֹ
בו ֶדך וְ ַעל ַמ ְלכוּת ֵּבית דָּ וִ ד ְמ ִ ׁשיחֶ ך וְ ַעל ַה ַּביִת ַה ֹ
ַרחֵ ם נָא יי אֱ לֹהֵ ינ ּו ַעל יִשְׂ ָר ַאל ַע ּ ֶמך וְ ַעל יְרו ָּׁש ַליִם ִע ֶירך וְ ַעל ִצ ּיֹון ִמ ְ ׁש ּ ַכן ְּכ ֹ
וָאתםִּ ,כי
וָדם וְ לֹא ִל ֵידי ַה ְל ַָ
רו ֵתינוּ .וְ נָא ַאל ּ ַת ְצ ִריכֵ נוּי י אֱ לֹהֵ ינוּ ,לֹא ִל ֵידי ַמ ְּתנַת ָּב ָ ׂשר ָ
ָא ִבינוְּ ,ר ֵענ ּו ז ּונֵנ ּו ַפ ְרנְ ֵסנ ּו וְ כַ ְל ְּכלֵ נ ּו וְ ַה ְרוִ יחֵ נוּ ,וְ ַה ְרוַח ָלנ ּו יי אֱ לֹהֵ ינ ּו ְמהֵ ָרה ִמ ָּכל צָ ֹ
וָעד.
עו ָלם ֶ
ֵבו ׁש וְ לֹא נִ ָּכלֵ ם ְל ֹ
דו ָׁשה וְ ָה ְרחָ בָ הֶׁ ,שלֹא נ ֹ
ִאם ְלי ְָד ָך ַה ְּמלֵ ָאה ַה ּ ְפתוּחָ ה ַה ְ ּק ֹ
יפין:
מו ִס ִ
ְ ּב ַׁש ַָּבת ֹ
צונְ ָ
צונ ָ
דו ׁש הוּא ְל ָפנ ָ
חֲליצֵ נ ּו יי אֱ לֹהֵ ינ ּו ְ ּב ִמ ְצֹו ֶת ָ
דושׂ ַה ּ
ׁ
ׁ
ׁ
ך
ֹ
ר
ְ
ּב
ִ
ו
.
ֶך
ֹ
ר
ְ
וַת
צ
ְ
מ
ִ
כ
ּ
ְ
ה
הֲב
ָ
א
ַ
ב
ּ
ְ
ו
ֹ
ב
ּ
ּחַ
ו
נ
ל
ָ
וְ
ו
ֹ
ב
ּ
ת
ב
ָ
ּ
ש
ְ
ל
ִ
ֶיך
ֹ
ק
ָ
וְ
ל
ָדו
ֹ
ג
ֶה
ז
ם
יו
ֹ
י
כ
ּ
ִ
ֶה.
ז
ֹ
ק
ָ
ה
ַ
וְ
ל
ָדו
ֹ
ג
ה
ַ
ת
ב
ָ
ּ
ש
ַ
ה
ַ
י
יע
ִ
ב
ִ
ש
ְ
ה
ַ
ם
יו
ֹ
וַת
צ
ְ
מ
ִ
ּב
ְ
ו
יך
ִ
ְרצֵ ה וְ ַה
ּ
ּ
מות64 .
וה ְר ֵאנ ּו יי אֱ לֹהֵ ינ ּו ְ ּבנֶחָ ַמת ִצ ֹיון ִע ֶיר ָך ו ְּב ִבנְ יַן יְרו ָּׁש ַליִם ִעיר ָק ְד ׁ ֶש ָך ִּכי ַא ּ ָתה הוּא ַּב ַעל ַה ׁ
ּעות וּבַ ַעל ַה ּנ ֶָח ֹ
יְשו ֹ
ָהנִ יחַ ָלנ ּו יי אֱ לֹהֵ ינ ּו ֶׁשלּ ֹא ְתהֵ א צָ ָרה וְ י ָֹגון וַאֲ נָחָ ה ְ ּב ֹיום ְמנוּחָ ֵתנוַּ .
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אלוהים שלנו ,אתה האלוהים של אבותינו.
אלוהים ,אנחנו מבקשים ממך שתראה ואת ירושלים עיר הקודש שלנו.
אלוהים ,אנחנו מבקשים ממך שתזכור ותראה את כל עם ישראל.
אנחנו מבקשים שתרחם על עם ישראל ותיתן לנו חיים טובים ,חיים של שלום ואושר.
אלוהים ,אנחנו אוהבים אותך ומאמינים בך.
אלוהים ,אנחנו מבקשים ממך לבנות לנו את ירושלים עיר הבירה שלנו כמה שיותר מהר.
יע וְ י ֵָר ֶאה וְ י ֵָרצֶ ה וְ יִ ּ ָׁש ַמע וְ יִ ּ ָפ ֵקד וְ יִ ּזָכֵ ר
בו ֵתינוּ ,יַעֲ לֶ ה וְ ָיבֹא וְ י ִ ַּג ַ
אֱ לֹהֵ ינ ּו וֵאלֹהֵ י אֲ ֹ
רון ָּכל ַע ְּמ ָך ֵּבית יִ שְׂ ָר ַאל ְל ָפנֶיךָ,
ָ
ָ
רון יְ רו ָּׁש ַליִ ם ִעיר ָק ְד ֶׁשך ,וְ זִ ְכ ֹ
רון ָמ ִ ׁשיחַ ֶּבן דָּ וִ ד ַע ְבדֶּ ך ,וְ זִ ְכ ֹ
בו ֵתינוּ ,וְ זִ ְכ ֹ
רון אֲ ֹ
רונֵנ ּו ו ִּפ ְקדּ ֹונֵנוּ ,וְ זִ ְכ ֹ
זִ ְכ ֹ
טובָ ה
ִל ְפלֵ יטָ ה ְל ֹ
טו ָבה ו ָּפ ְק ֵדנ ּו
לום ְ ּב ֹיום חַ ג ַה ּ ַמ ּצ ֹות ַה ּזֶה ז ְָכ ֵרנ ּו יי אֱ לֹהֵ ינ ּו ּב ֹו ְל ֹ
ְלחֵ ן ו ְּלחֶ ֶסד ו ְּל ַרחֲ ִמיםְ ,לחַ ִ ּיים ו ְּל ָׁש ֹ
בו ִל ְב ָרכָ ה וְ ִ ׁ
בו ְלחַ יִ ים .ו ִּב ְדבַ ר יְ ׁשו ָּעה וְ ַרחֲ ִמים חוּס וְ ָח ּנֵנ ּו וְ ַרחֵ ם
יענ ּו ֹ
הוש ֵ
ֹ
ְ
ָ
ָעלֵ ינ ּו וְ ִ ׁ
ּ,כי ֵאל מֶ לֶ ך חַ נוּן וְ ַרחוּם ָא ּ ָתה.
יענוִּּ ,כי ֵאלֶ יך ֵעינֵינו ִּ
הוש ֵ
ו ְּבנֵה יְ רו ָּׁש ַליִ ם ִעיר ַהק ֶֹד ׁש ִ ּב ְמהֵ ָרה ְביָמֵ ינוָּּ .ברו ְּך ַא ּ ָתה יי ּב ֹונֶה ְ ּב ַרחֲ ָמיו יְ רו ָּׁש ַליִ םָ .אמֵ ן.
עו ָלםָ ,ה ֵאל ָא ִבינ ּו ַמ ְל ּ ֵכנ ּו ַא ִד ֵירנ ּו ּב ֹו ְר ֵאנ ּו ּגֹאֲ ֵלנ ּו ֹיו ְצ ֵרנ ּו
ָּברו ְּך ַא ּ ָתה יי אֱ לֹהֵ ינ ּו מֶ לֶ ְך ָה ֹ
רו ֵעה יִ שְׂ ָר ַאל ַה ּ ֶמלֶ ְך ַה ּט ֹוב וְ ַה ּ ֵמ ִטיב ַלכּ ֹל ׁ ֶש ְ ּבכָ ל
רו ֵענ ּו ֹ
דו ׁש יַעֲ קֹב ֹ
דו ֵׁשנ ּו ְק ֹ
ְק ֹ
ֵיטיב ָלנוּ .הוּא גְ ָמ ָלנ ּו הוּא ֹגו ְמ ֵלנ ּו הוּא יִ גְ ְמ ֵלנ ּו ָל ַעדְ ,לחֵ ן ו ְּלחֶ ֶסד ו ְּל ַרחֲ ִמים ו ְּל ֶרוַ ח ַה ָ ּצ ָלה וְ ַה ְצ ָלחָ ה,
ֹיום וָ ֹיום הוּא הֵ ִטיב ,הוּא מֵ ִטיב ,הוּא י ִ
ְ ּב ָרכָ ה וִ ׁ
עו ָלם ַעל יְ חַ ְּס ֵרנוּ.
טוב ,ו ִּמ ָּכל טוּב ְל ֹ
לום וְ כָ ל ֹ
ישו ָּעה נֶחָ ָמה ּ ַפ ְרנָ ָסה וְ כַ ְל ָּכ ָלה וְ ַרחֲ ִמים וְ חַ ִ ּיים וְ ָׁש ֹ
עו ָלם וָ ֶעד.
לו ְך ָעלֵ ינ ּו ְל ֹ
ָה ַרחֲ ָמן הוּא יִ ְמ ֹ
ְ
ָה ַרחֲ ָמן הוּא יִ ְת ָּב ַרך ַּב ּ ָׁש ַמיִ ם וּבָ ָא ֶרץ.
עו ָל ִמים.
עו ְלמֵ י ֹ
דור דּ ֹו ִרים ,וְ יִ ְת ּ ָפ ַאר ָּבנ ּו ָל ַעד ו ְּלנֵצַ ח נְ צָ ִחים ,וְ יִ ְת ַהדַּ ר ָּבנ ּו ָל ַעד ו ְּל ֹ
ָה ַרחֲ ָמן הוּא יִ ְ ׁש ּ ַת ַּבח ְל ֹ
בוד.
ָה ַרחֲ ָמן הוּא יְ ַפ ְרנְ ֵסנ ּו ְ ּבכָ ֹ
קו ְמ ִמיוּת ְל ַא ְרצֵ נוּ.
ארנוּ ,וְ הוּא ֹיו ִליכֵ נ ּו ֹ
ָה ַרחֲ ָמן הוּא יִ ְ ׁש ּב ֹור ֻע ֵּלנ ּו מֵ ַעל ַ ּצ ָ ּו ֵ
ָה ַרחֲ ָמן הוּא יִ ְ ׁש ַלח ָלנ ּו ְ ּב ָרכָ ה ְמ ֻר ָּבה ַּב ַּביִ ת ַה ּזֶה ,וְ ַעל ׁ ֻש ְל ָחן זֶה ֶׁש ָאכַ ְלנ ּו ָע ָליו.
מות.
ּעות וְ נ ֶָח ֹ
בות יְ ׁשו ֹ
טו ֹ
רות ֹ
ָה ַרחֲ ָמן הוּא יִ ְ ׁש ַלח ָלנ ּו ֶאת ֵא ִל ּיָה ּו ַה ּ ָנ ִביא זָכוּר ַל ּט ֹוב ,וִ יבַ ּ ֶׂשר ָלנ ּו ְ ּב ׂש ֹו ֹ
יתם וְ ֶאת ז ְַר ָעם וְ ֶאת ָּכל אֲ ֶׁשר ָלהֶ ם.
או ָתם וְ ֶאת ֵּב ָ
י)ב ַעלת ַה ַּביִ ת ַה ּזֶהֹ ,
מו ָר ִת ַּ
(א ִּמי ֹ
י)ב ַעל ַה ַּביִ ת ַה ּזֶה .וְ ֶאת ִ
מו ִר ַּ
ת(א ִבי ֹ
ָה ַרחֲ ָמן הוּא יְ בָ ֵר ְך ֶא ָ
בו ֵתינ ּו
מו ׁ ֶש ִּנ ְת ָּב ְרכ ּו אֲ ֹ
או ָתנ ּו וְ ֶאת ָּכל אֲ ֶׁשר ָלנוְּּ ,כ ֹ
ֹ
אמרָ ,אמֵ ן.
או ָתנ ּו ּ ֻכ ָ ּלנ ּו יַחַ ד ִ ּב ְב ָרכָ ה ְ ׁש ֵל ָמה ,וְ נֹ ַ
ַא ְב ָר ָהם יִ ְצחָ ק וְ יַעֲ קֹב ַּבכּ ֹל ִמכּ ֹל כּ ֹלֵ ּ ,כן יְ בָ ֵר ְך ֹ
66
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ביום שבת מוסיפים גם את הברכה הזו:
אלוהים הרחמן (מרחם) נותן לנו את יום שבת מנוחה לתמיד.
אלוהים נותן לנו ליהנות מהשכינה (רוח האלוהים) יחד עם הצדיקים.
אלוהים ייתן לנו ימים טובים של גאולה (הצלה) וחיים בעולם הבא.
אלוהים יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו ,אמן.
אלוהים ישמור עלינו וידאג שלא יחסר לנו דבר.

לום .וְ נִ ָ ׂשא ְב ָרכָ ה מֵ ֵאת יי ,ו ְּצ ָד ָקה מֵ אלֹהֵ י יִ ְ ׁש ֵענוּ,
רום יְ ַל ְּמד ּו עֲ ֵליהֶ ם וְ ָע ֵלינ ּו זְ כוּת ׁ ֶש ְּתהֵ א ְל ִמ ְ ׁשמֶ ֶרת ָׁש ֹ
ַּב ָמ ֹ
טוב ְ ּב ֵעינֵי אֱ ל ִֹהים וְ ָא ָדם.
וְ נִ ְמצָ א חֵ ן וְ ֵׂשכֶ ל ֹ
עו ָל ִמים.
לו ַׁש ָּבת ו ְּמנו ָּחה ְלחַ ּיֵי ָה ֹ
ילנ ּו ֹיום ֶׁש ּ ֻכ ֹ
ְ ּב ַׁש ָּבתָ :ה ַרחֲ ָמן הוּא יַנְ ִח ֵ
יהי חֶ ְל ֵקינ ּו ִע ּ ָמהֶ ם
אשיהֶ ם וְ נֶהֱ נִ ים ִמ ִ ּזיו ַה ּ ְ ׁש ִכינָ ה וִ ִ
רו ֵתיהֶ ם ְ ּב ָר ׁ ֵ
יקים ֹיו ְ ׁש ִבים וְ ַע ְט ֹ
לו ָארו ְּךֹ .יום ֶׁש ַ ּצדִּ ִ
טובֹ .יום ֶׁש ּ ֻכ ֹ
לו ֹ
ילנ ּו ֹיום ֶׁש ּ ֻכ ֹ
ָה ַרחֲ ָמן הוּא יַנְ ִח ֵ
עו ָלם ַה ָּבא.
ימות ַה ּ ָמ ִ ׁשיחַ ו ְּלחַ ּיֵי ָה ֹ
ָה ַרחֲ ָמן הוּא יְ ז ּ ֵַכנ ּו ִל ֹ
סור ִל ֵיר ָאיוְּ .כ ִפ ִירים ָר ׁש ּו וְ ָר ֵעבוּ ,וְ ד ְֹר ׁ ֵשי יי לֹא י ְַח ְסר ּו
דשיוִּ ,כי ֵאין ַמ ְח ֹ
יִ ְרא ּו ֶאת יי ְק ָׁ
צון.
יע ְלכָ ל חַ י ָר ֹ
עו ָלם חַ ְסדּ ֹוּ .פ ֹו ֵתחַ ֶאת י ֶָד ָך ,ו ַּמ ְ ׂש ִ ּב ַ
טוב ִּכי ְל ֹ
הוד ּו ַליי ִּכי ֹ
טובֹ .
כָ ל ֹ
עו ְמבַ ֶּק ׁש ָלחֶ ם.
יתי צַ ִדיק נֶעֱ זָב ,וְ ז ְַר ֹ
יתי גַ ם ז ַָקנְ ִּתי ,וְ לֹא ָר ִא ִ
חו .נַ ַער ָהיִ ִ
ָּברו ְּך ַה ּגֶבֶ ר אֲ ֶׁשר יִ ְבטַ ח ַּביי ,וְ ָהיָה יי ִמ ְבטַ ֹ
לום.
מו בַ ָׁש ֹ
מו יִ ּ ֵתן ,יי יְ ָב ֵר ְך ֶאת ַע ֹ
יי‘ עֹז ְל ַע ֹ
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אני מוכן לקיים את המצווה של שתיית כוס שלישית של פסח.
הכוס הזו מסמלת את ההצלה שאלוהים הציל את עם ישראל בעוצמה רבה ובכח.

ּבָרּוְך אַ ּתָ ה יי אֱ ֹלהֵ ינּו מֶ לֶ ְך הָ עֹולָ ם ֵ
ּבֹורא ּפְ ִרי הַ גָפֶ ן.
שותים כוס שלישית עם הפניית הגוף שמאלה.
אלוהים ,תוציא את הכעס שלך על הגויים (העמים האחרים) שלא הכירו אותך.
אלוהים ,תוציא את הכעס שלך על הגויים שלא האמינו בך.
הגויים רדפו את עם ישראל ופגעו בו.
אלוהים תראה לגויים את הכעס שלך ותשמיד (תהרוג) אותם.

ישי ֶשהוּא ְּכ ֶנגֶד ְ ּב ׂש ַורת ַהיְ ׁשו ָּעה,
ִהנְ נִ י מוּכָ ן ו ְּמזֻמן ְל ַקיֵם ִמ ְצוַ ת כּ ֹוס ְש ִל ִ
דו ִלים.
רו ַע נְ ט ּויָה ו ִ ּּב ְ ׁש ָפ ִטים גְ ֹ
דו ׁש ָּברו ְּך הוּא ְליִ ְׂש ָר ֵאל וְ גָ ַא ְלתי ֶא ְתכֶ ם ִ ּבזְ ֹ
ֶש ַא ָמר ַה ָּק ֹ
עו ָלם ּב ֹו ֵרא ּ ְפ ִרי ַהגָ פֶ ן.
ָּברו ְּך ַא ּ ָתה יי אֱ לֹהֵ ינ ּו מֶ ֶל ְך ָה ֹ
ׁש ֹו ִתין ְ ּב ַה ָס ַּבת שְׂ מֹאל.
כות אֲ ׁ ֶשר ְ ּב ִ ׁש ְמ ָך לֹא ָק ָראוּ.
ְ ׁשפֹ ְך חֲ ָמ ְת ָך ֶאל ַהגּ ֹויִ ם אֲ ֶׁשר לֹא יְ ָדעו ָּך וְ ַעל ַמ ְמ ָל ֹ
ָ
ָ
רון ַא ּ ְפך י ִ ׂ
ידם ִמ ּ ַתחַ ת ְ ׁשמֵ י יי.
ַשיגֵ םִּ .ת ְרדֹף ְ ּב ַאף וְ ַת ְ ׁש ִמ ֵ
ִּכי ָאכַ ל ֶאת יַעֲ קֹב וְ ֶאת נָ וֵה ּו הֵ ַׁשמוּׁ ְ .שפֹ ְך עֲ ֵליהֶ ם ז ְַעמֶ ך וַ חֲ ֹ
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מוזגים את כוס היין הרביעית

הלל

קוראים דברי שבח ודברי תודה לאלוהים:
אלוהים תן כבוד לשמך הגדול.
אלוהי הגויים (העמים האחרים) הם פסלים שלא מדברים ולא שומעים.
עם ישראל בוטח באלוהים ,כי אלוהים עוזר לו ומגן עליו.
אלוהים ,תברך את בני ישראל.
גם בני ישראל יברכו את אלוהים מעכשיו ולתמיד .הללויה.
אלוהים ,תשמור עלינו ותרחם עלינו.
מוזגין כוס רביעי

הלל
ֹאמר ּו ַהגּ ֹויִ םַ :א ּיֵה נָ א אֱ לֹהֵ יהֶ ם? ואֱ לֹהֵ ינ ּו ַּב ּ ָׁש ַמיִ ם ,כּ ֹל אֲ ׁ ֶשר חָ פֵ ץ ָע ָ ׂשה.
בודַ ,על חַ ְסדְּ ָךַ ,על אֲ ִמ ּ ֶת ָךָ .ל ּ ָמה י ְ
לֹא ָלנוּ ,יי ,לֹא ָלנוִּּ ,כי ְל ִ ׁש ְמ ָך ּ ֵתן ָּכ ֹ
עֲ צַ ֵּביהֶ ם ּ ֶכ ֶסף וְ ז ָָהב ַמעֲ ֵׂשה יְ ֵדי ָא ָדםֶ ּ .פה ָלהֶ ם וְ לֹא יְ ַד ֵּברוֵּ ,עינַ יִ ם ָלהֶ ם וְ לֹא יִ ְראוָּ .אזְ נָ יִ ם ָלהֶ ם וְ לֹא יִ ְ ׁש ָמעוַּ ,אף ָלהֶ ם וְ לֹא יְ ִריחוּן .יְ ֵדיהֶ ם וְ לֹא יְ ִמ ׁ
ישוּן,
מוהֶ ם יִ ְהי ּו ע ֵׂ
ֹשיהֶ ם ,כּ ֹל אֲ ׁ ֶשר ּבֹטֵ חַ ָּבהֶ ם .יִ ְׂש ָר ֵאל ְ ּבטַ ח ַּביהוהֶ ,עזְ ָרם ו ַָּמגִ ּ ָנם הוּאֵּ .בית אהרן בטחו ביהוה,
רונָ םְּ .כ ֹ
ַרגְ ֵליהֶ ם וְ לֹא יְ ַה ֵּלכוּ ,לֹא י ְֶהגּ ּו ִ ּבגְ ֹ
ֶעזְ ָרם ו ַָּמגִ ּ ָנם הוּא .יראי יהוה בטחו ביהוהֶ ,עזְ ָרם ו ַָּמגִ ּ ָנם הוּא.
יי זְ כָ ָרנ ּו יְ ָב ֵר ְך .יְ ָב ֵר ְך ֶאת ֵּבית יִ ְׂש ָר ֵאל ,יְ ָב ֵר ְך ֶאת ֵּבית ַאהֲ רֹן ,יְ ָב ֵר ְך יִ ְר ֵאי ייַ ,ה ְ ּקטַ נִ ים ִעם ַה ְ ּגד ִֹלים .י ֵֹסף יי עֲ ֵליכֶ ם ,עֲ לֵ יכֶ ם וְ ַעל ְ ּבנֵיכֶ םּ ְ .ברו ִּכים ַא ּ ֶתם
ַליי ,ע ֵׂ
עו ָלם.
ֹרדי דו ָּמה .וַ אֲ נַ ְחנ ּו נְ בָ ֵר ְך י ָּה מֵ ַע ּ ָתה וְ ַעד ֹ
ֹשה ָׁש ַמיִ ם וָ ָא ֶרץַ .ה ּ ָׁש ַמיִ ם ָׁש ַמיִ ם ַליי וְ ָה ָא ֶרץ נָ ַתן ִל ְבנֵי ָא ָדם .לֹא ַה ּ ֵמ ִתים יְ ַה ְלל ּוי ָּה וְ לֹא ָּכל י ֵ
ַה ְלל ּוי ָּה.
ּבשם יי ֶא ְק ָרא:
ָגון ֶא ְמצָ א .ו ֵׁ
אול ְמצָ אוּנִ י ,צָ ָרה וְ י ֹ
קו ִליַ ּ ,תחֲ נוּנָ יִּ .כי ִה ּ ָטה ָאזְ ֹנו ִלי ו ְּבי ַָמי ֶא ְק ָרא .אֲ ָפפוּנִ י חֶ ְב ֵלי ָמוֶ ת ו ְּמצָ ֵרי ְ ׁש ֹ
ָא ַה ְב ִּתי ִּכי יִ ְ ׁש ַמע יי ֶאת ֹ
יעׁ .שו ִּבי נַ ְפ ִ ׁשי ִל ְמנו ָּחיְ ִכיִּ ,כי יי ָּג ַמל ָע ָליְ ִכיִּ .כי ִח ַ ּל ְצ ּ ָת נַ ְפ ִ ׁשי
הו ִ ׁש ַ
ָא ּ ָנא יי ַמ ְ ּל ָטה נַ ְפ ִ ׁשי! חַ נוּן יי וְ צַ ִדיק ,וֵאֱ לֹהֵ ינ ּו ְמ ַרחֵ םׁ .שֹמֵ ר ּ ְפ ָת ִאים יי ,דַּ ל ִֹתי וְ ִלי יְ ֹ
יתי ְמאֹד .אֲ נִ י ָא ַמ ְר ִּתי ְבחָ ְפזִ יָּ :כל ָה ָא ָדם
צות ַהחַ ִ ּיים .הֶ אֱ ַמנְ ִּתי ִּכי אֲ ַד ֵּבר ,אֲ נִ י ָענִ ִ
ִמ ּ ָמוֶתֶ ,את ֵעינִ י ִמן דִּ ְמ ָעהֶ ,את ַרגְ ִלי ִמדֶּ ִחיֶ .א ְת ַה ֵל ְך ִל ְפנֵי יי ְ ּב ַא ְר ֹ
כּ ֹזֵב.
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אנחנו אומרים תודה לאלוהים ומשבחים אותו.
גם כל העמים צריכים לשבח את אלוהים שעושה חסד ואמת לעולמים .הללויה.
אנחנו אומרים לאלוהים תודה על העזרה שלו לעם ישראל ועל החסדים (מעשים טובים) שלו.
בשעות קשות קראתי לאלוהים ואלוהים עזר לי והציל אותי.
אני מודה לאלוהים על זה שהוא הציל אותי.
ידיו.
ּעות ֶא ּ ָ ׂשא ו ְּב ׁ ֵשם יי ֶא ְק ָרא .נְ ָד ַרי ַליי אֲ ַׁש ֵּלם נֶגְ ָדה ּ ָנא ְלכָ ל ַע ּמ ֹו .י ָָקר ְ ּב ֵעינֵי יי ַה ּ ָמוְ ָתה ַלחֲ ִס ָ
ּלו ִהי ָע ָלי .כּ ֹוס יְ ׁשו ֹ
ָמה ָא ִ ׁשיב ַליי כּ ֹל ּ ַתגְ מו ֹ
ָ
ָ
ָ
ׁ
ׁ
מו.
מו ֵס ָריְ .לך ֶאזְ ַּבח זֶבַ ח ּת ֹו ָדה ו ְּב ֵשם יי ֶא ְק ָרא .נְ ָד ַרי ַליי אֲ ַש ֵלם נֶגְ ָדה נָ א ְלכָ ל ַע ֹ
ָאנָ א יי ִּכי אֲ נִ י ַע ְבדֶּ ָך ,אֲ נִ י ַע ְבדְּ ך ֶּבן אֲ ָמ ֶתךִ ּ ,פ ּ ַת ְח ּ ָת ְל ֹ
תוכֵ ִכי יְ רו ָּש ַליִ םַ .ה ְלל ּוי ָּה.
רות ֵּבית ייּ ְ ,ב ֹ
ְ ּבחַ ְצ ֹ
עו ָלםַ .ה ְלל ּוי ָּה.
דו ,וֶאֱ מֶ ת יי ְל ֹ
ַה ְלל ּו ֶאת יי ָּכל גּ ֹויִ םַׁ ,ש ְ ּבחוּה ּו ָּכל ָהאֻ ִּמיםִּ .כי גָ בַ ר ָע ֵלינ ּו חַ ְס ֹ
		
טוב
הוד ּו ַליי ִּכי ֹ
ֹ
		
ֹאמר נָ א יִ ְ ׂש ָר ֵאל
י ַ
ֹאמר ּו נָ א בֵ ית ַאהֲ רֹן
י ְ
		
ֹאמר ּו נָ א יִ ְר ֵאי יי
י ְ

ִּכי
ִּכי
ִּכי
ִּכי

עו ָלם
ְל ֹ
עו ָלם
ְל ֹ
עו ָלם
ְל ֹ
עו ָלם
ְל ֹ

חַ ְסדּ ֹו.
חַ ְסדּ ֹו.
חַ ְסדּ ֹו.
חַ ְסדּ ֹו.

סות ַּביי ִמ ְ ּבטֹחַ
טוב ַלחֲ ֹ
אתי ּי ָּהָ ,ע ּ ָננִ י בַ מֶ ְרחַ ב י ָּה .יי ִלי ,לֹא ִא ָירא ַ -מה ּיַעֲ ֶ ׂשה ִלי ָא ָדם? יי ִלי ְ ּבעֹזְ ָרי וַ אֲ נִ י ֶא ְר ֶאה ְ ּב ׂשנְ ָאיֹ .
ִמן ַה ּ ֵמצַ ר ָק ָר ִ
ילםַ .ס ּבוּנִ י ִכדְּ ב ִֹרים,
ילםַ .ס ּבוּנִ י גַ ם ְס ָבבוּנִ יּ ְ ,ב ֵׁשם יי ִּכי אֲ ִמ ַ
יביםָּ .כל גּ ֹויִ ם ְס ָבבוּנִ יּ ְ ,ב ֵׁשם יי ִּכי אֲ ִמ ַ
סות ַּביי ִמ ְ ּבטֹחַ ִ ּבנְ ִד ִ
טוב ַלחֲ ֹ
ָּב ָא ָדםֹ .
ּ
ׁ
ׁ
ׁ
ׁ
יקים:
קול ִר ּ ָנה וִ ישו ָּעה ְ ּב ָאהֳ ֵלי צַ דִּ ִ
יתנִ י ִלנְ ּפֹל ,וַ יי עֲ ז ָָרנִ י .ע ִזי וְ זִ ְמ ָרת י ָּה וַ יְ ִהי ִלי ִלישו ָּעהֹ .
ילם .דָּ חֹה דְּ ִח ַ
קו ִציםּ ְ ,ב ֵשם יי ִּכי אֲ ִמ ַ
דּ ֹעֲ כ ּו ְּכ ֵאש ֹ
רומֵ ָמה ,יְ ִמין יי ע ֵָׂ
יְ ִמין יי ע ֵָׂ
ֹשה חָ יִ ל .לֹא ָאמוּת ִּכי ֶא ְחיֶה ,וַ אֲ ַס ּ ֵפר ַמעֲ ֵׂשי י ָּה .י ַּסֹר יִ ְּס ַרנִ י ּי ָּה ,וְ ַל ּ ָמוֶ ת לֹא נְ ָתנָ נִ יִ ּ .פ ְתח ּו ִלי
ֹשה חָ יִ ל ,יְ ִמין יי ֹ
בו.
יקים ָיבֹא ּו ֹ
או ֶדה י ָּה .זֶה ַה ּ ַׁש ַער ַליי ,צַ דִּ ִ
ַׁשעֲ ֵרי צֶ ֶדקָ ,אבֹא בָ םֹ ,
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זו בקשת עזרה מאלוהים:
בבקשה אלוהים ,תציל אותי
בבקשה אלוהים ,תעזור לי להצליח
תודה לאלוהים.
אני מספר כמה אלוהים הוא גדול וטוב.
אלוהים עושה חסד לעולמים.
כולם יברכו את אלוהים.
כולם יגידו תודה לאלוהים על החסדים שלו ,כי הוא האלוהים לתמיד.

ישו ָּעהֶ .אבֶ ן ָמאֲ ס ּו ַה ּב ֹונִ ים ָהיְ ָתה ְלר ׁ
יתנִ י וַ ְּת ִהי ִלי ִל ׁ
יתנִ י וַ ְּת ִהי ִלי ִל ׁ
ֹאש ּ ִפ ּ ָנה.
או ְד ָך ִּכי עֲ נִ ָ
ישו ָּעהֹ .
או ְד ָך ִּכי עֲ נִ ָ
ֹ
ֶאבֶ ן ָמאֲ ס ּו ַה ּב ֹונִ ים ָהיְ ָתה ְלר ׁ
ֹאש ּ ִפ ּ ָנה .מֵ ֵאת יהוה ָהיְ ָתה ּזֹאת ִהיא נִ ְפ ָלאֹת ְ ּב ֵעינֵינוּ .מֵ ֵאת יהוה ָהיְ ָתה ּזֹאת ִהיא נִ ְפ ָלאֹת ְ ּב ֵעינֵינוּ.
ָאנָ א
ָאנָ א
ָאנָ א
ָאנָ א

יי,
יי,
יי,
יי,

יעה ּ ָנא.
הו ִש ָ
ֹ
יעה ּ ָנא.
הו ִש ָ
ֹ
ַה ְצ ִליחָ ה נָ א.
ַה ְצ ִליחָ ה נָ א.

ָּברו ְּך ַה ָּבא ְ ּב ׁ ֵשם ייֵּ ,ב ַר ְכנוּכֶ ם ִמ ֵּבית ייָּ .ברו ְּך ַה ָּבא ְ ּב ׁ ֵשם ייֵּ ,ב ַר ְכנוּכֶ ם ִמ ֵּבית ייֵ .אל יי וַ ּי ֶָאר ָלנוִּ .א ְסר ּו חַ ג ַּבעֲ ב ִֹתים ַעד ַק ְר ֹנות
או ֶדךּ ָ ,אֱ ל ַֹהי -
רו ְממֶ ךּ ֵָ .א ִלי ַא ּ ָתה וְ ֹ
או ֶדךּ ָ ,אֱ ל ַֹהי  -אֲ ֹ
ַה ִּמזְ ֵּבחַ ֵ .אל יי וַ ּי ֶָאר ָלנוִּ .א ְסר ּו חַ ג ַּבעֲ ב ִֹתים ַעד ַק ְר ֹנות ַה ִּמזְ ֵּבחַ ֵ .א ִלי ַא ּ ָתה וְ ֹ
עו ָלם חַ ְסדּ ֹו.
טובִּ ,כי ְל ֹ
הוד ּו ַליי ִּכי ֹ
עו ָלם חַ ְסדּ ֹוֹ .
טובִּ ,כי ְל ֹ
הוד ּו ַליי ִּכי ֹ
רו ְממֶ ךּ ָֹ .
אֲ ֹ
יד ָ
יְ ַה ְללו ָּך יי אֱ לֹהֵ ינ ּו ָּכל ַמעֲ ֶׂש ָ
ירו ְממ ּו
יפאֲ רוּ ,וִ ֹ
יש ְ ּבח ּו וִ ָ
יב ְרכוּ ,וִ ַׁ
צונ ֶָך ,וְ כָ ל ַע ְמ ָך ֵּבית יִ ְ ׂש ָר ֵאל ְ ּב ִרנָ ה ֹיוד ּו וִ ָ
עו ֵ ׂשי ְר ֹ
יקים ֹ
יך צַ דִּ ִ
יך ,וַ חֲ ִס ֶ
וְ יַעֲ ִריצוּ ,וְ י ְַקדִּ ׁ
עו ָלם ַא ּ ָתה ֵאל.
עו ָלם וְ ַעד ֹ
דות ו ְּל ִ ׁש ְמ ָך נָ אְֱ ה ְלזַמרִּ ,כי מֵ ֹ
הו ֹ
טוב ְל ֹ
יש ּו וְ י ְַמ ִליכ ּו ֶאת ִ ׁש ְמ ָךַ ,מ ְל ּ ֵכנוִּּ .כי ְל ָך ֹ
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זה שיר תודה לאלוהים.
בשיר מספרים על הניסים שאלוהים עשה ביציאת מצריים.
מספרים גם איך אלוהים נתן לעם ישראל את הארץ.

טוב
הוד ּו ַליי ִּכי ֹ
ֹ
הוד ּו ֵלאלֹהֵ י ָהאֱ ל ִֹהים			
ֹ
				
הוד ּו ָלאֲ ֹדנֵי ָהאֲ דֹנִ ים
ֹ
לע ֵ ׂ
			
ֹלות ְלבַ דּ ֹו
אות גְ ד ֹ
ֹשה נִ ְפ ָל ֹ
לע ֵ ׂ
			
ֹשה ַה ּ ָׁש ַמיִ ם ִ ּב ְתבוּנָ ה
			
רו ַקע ָה ָא ֶרץ ַעל ַה ּ ָמיְ ם
ְל ֹ
ְלע ֵׂ
				
או ִרים ְ ּגד ִֹלים
ֹשה ֹ
			
ֶאת ַה ּ ֶׁשמֶ ׁש ְלמֶ ְמ ׁ ֶש ֶלת ַּב ֹיום
לות ַּב ַ ּליְ ָלה
כוכָ ִבים ְלמֶ ְמ ְ ׁש ֹ
ֶאת ַה ּי ֵָרחַ וְ ֹ
			
כו ֵריהֶ ם
ְל ַמ ּ ֵכה מצריים ִ ּב ְב ֹ
				
וַ ֹיוצֵ א יִ שְׂ ָר ֵאל ִמ ּת ֹוכָ ם
			
רו ַע נְ ט ּויָה
ְ ּביָד חֲ ז ָָקה ו ִּבזְ ֹ
				
ְלגֹ זֵר יַם סוּף ִלגְ ז ִָרים
כו			
תו ֹ
וְ ֶהעֱ ִביר יִ ְ ׂש ָר ֵאל ְ ּב ֹ
			
ילו ְביַם סוּף
וְ נִ ֵער ּ ַפ ְרעֹה וְ חֵ ֹ
מו ִל ְ
				
יך ַע ּמ ֹו ַּב ִּמ ְד ָּבר
ְל ֹ
				
ְל ַמ ּ ֵכה ְמ ָל ִכים ְ ּגד ִֹלים
				
וַ יָהֲ רֹג ְמ ָל ִכים ַא ִד ִירים
				
יחון מֶ ֶל ְך ָהאֱ מ ִֹרי
ְל ִס ֹ
ְ
				
עוג מֶ ֶלך ַה ָּב ָׁשן
ו ְּל ֹ
				
וָ נָ ַתן ַא ְרצָ ם ְלנַ חֲ ָלה
				
נַ חֲ ָלה ְליִ שְׂ ָר ֵאל ָע ְבד ּו
				
ֶׁש ְִ ּב ִ ׁש ְפ ֵלנ ּו זָכַ ר ָלנ ּו
				
וַ יִ ְפ ְר ֵקנ ּו ִמ ָ ּצ ֵרינ ּו
				
נֹ ֵתן ֶלחֶ ם ְלכָ ל ָּב ָ ׂשר
				
הוד ּו ְל ֵאל ַה ּ ָׁש ַמיִ ם
ֹ

ִּכי
ִּכי
ִּכי
ִּכי
ִּכי
ִּכי
ִּכי
ִּכי
ִּכי
ִּכי
ִּכי
ִּכי
ִּכי
ִּכי
ִּכי
ִּכי
ִּכי
ִּכי
ִּכי
ִּכי
ִּכי
ִּכי
ִּכי
ִּכי
ִּכי
ִּכי

עו ָלם חַ ְסדּ ֹו.
ְל ֹ
עו ָלם חַ ְסדּ ֹו.
ְל ֹ
עו ָלם חַ ְסדּ ֹו.
ְל ֹ
עו ָלם חַ ְסדּ ֹו.
ְל ֹ
עו ָלם חַ ְסדּ ֹו.
ְל ֹ
עו ָלם חַ ְסדּ ֹו.
ְל ֹ
עו ָלם חַ ְסדּ ֹו.
ְל ֹ
עו ָלם חַ ְסדּ ֹו.
ְל ֹ
עו ָלם חַ ְסדּ ֹו.
ְל ֹ
עו ָלם חַ ְסדּ ֹו.
ְל ֹ
עו ָלם חַ ְסדּ ֹו.
ְל ֹ
עו ָלם חַ ְסדּ ֹו.
ְל ֹ
עו ָלם חַ ְסדּ ֹו.
ְל ֹ
עו ָלם חַ ְסדּ ֹו.
ְל ֹ
עו ָלם חַ ְסדּ ֹו.
ְל ֹ
עו ָלם חַ ְסדּ ֹו.
ְל ֹ
עו ָלם חַ ְסדּ ֹו.
ְל ֹ
עו ָלם חַ ְסדּ ֹו.
ְל ֹ
עו ָלם חַ ְסדּ ֹו.
ְל ֹ
עו ָלם חַ ְסדּ ֹו.
ְל ֹ
עו ָלם חַ ְסדּ ֹו.
ְל ֹ
עו ָלם חַ ְסדּ ֹו.
ְל ֹ
עו ָלם חַ ְסדּ ֹו.
ְל ֹ
עו ָלם חַ ְסדּ ֹו.
ְל ֹ
עו ָלם חַ ְסדּ ֹו.
ְל ֹ
עו ָלם חַ ְסדּ ֹו.
ְל ֹ

78

חגית דיירת המתגוררת במערך הדיור העצמאי ,כבת  40הצטרפה לאגודה בשנת .2000

79

אנחנו מודים לאלוהים על כל הדברים הטובים והנפלאים שהוא עשה לנו.
נהלל (נשבח) את אלוהים על כל הדברים הטובים שעשה לנו,
כי רק אל גדול כמוהו יכול לעשות דברים כאלה.
נשיר ונהלל (נשבח) את שם אלוהים מעכשיו ועד עולם.

עו ָלם ַא ּ ָתה ֵאל ,ו ִּמ ַּב ְל ָע ֶד ָ
יך
עו ָלם וְ ַעד ָה ֹ
רומֵ ם זִ ְכ ְר ָךַ ,מ ְל ּ ֵכנוָּ ּ ,ת ִמידִ .מן ָה ֹ
נִ ְ ׁש ַמת ָּכל חַ י ְּתבַ ֵר ְך ֶאת ִ ׁש ְמ ָך ,יי אֱ לֹהֵ ינוּ ,וְ רוּחַ ָּכל ָּב ָ ׂשר ְּת ָפ ֵאר ו ְּת ֹ
ְ
יעּ ,פ ֹו ֶדה ו ַּמ ִ ּציל ו ְּמ ַפ ְרנֵס ו ְּמ ַרחֵ ם ְ ּבכָ ל ֵעת צָ ָרה וְ צו ָּקהֵ .אין ָלנ ּו מֶ ֶלך ֶא ָ ּלא ַא ּ ָתה .אֱ לֹהֵ י ָה ִר ׁ
רונִ ים,
אש ֹונִ ים וְ ָה ַאחֲ ֹ
ּמו ִש ַ
ֵאין ָלנ ּו מֶ לֶ ְך גּ ֹו ֵאל ו ֹ
עו ֵרר
ישן ַ -ה ְּמ ֹ
מו ְ ּבחֶ ֶסד ו ְּב ִר ּי ֹו ָתיו ְ ּב ַרחֲ ִמים .וַ יי לֹא יָנוּם וְ ֹלֹא יִ ָׁ
עו ָל ֹ
חותַ ,ה ְמנַ הֵ ג ֹ
דותַ ,ה ְּמהֻ ָלל ְ ּברֹב ַה ִּת ְ ׁש ָּב ֹ
דון ָּכל ּת ֹו ָל ֹ
לו ּ ַה ָּכל ְ ּב ִר ֹיות ,אֲ ֹ
אֱ ֹ
ָ
ָ
ְ
מו ִדים.
יְ ֵׁשנִ ים וְ ַה ּ ֵמ ִקיץ נִ ְרדָּ ִמים ,וְ ַה ּ ֵמ ִ ׂשיחַ ִא ְ ּל ִמים וְ ַה ּ ַמ ִּתיר אֲ סו ִּרים וְ ַה ּס ֹומֵ ך ֹנו ְפ ִלים וְ ַה ּז ֹו ֵקף ְּכפו ִּפיםְ .לך ְלבַ דְּ ך אֲ נַ ְחנ ּו ֹ
ירות ַּכ ֶׁשמֶ ׁש וְ כַ ּי ֵָרחַ  ,וְ י ֵָדינ ּו ְפרוּשׂ ֹות
יע ,וְ ֵעינֵינ ּו ְמ ִא ֹ
תו ֵתינ ּו ׁ ֶשבַ ח ְּכמֶ ְרחֲ בֵ י ָר ִק ַ
מון ַּג ָ ּליו ,וְ ִׂש ְפ ֹ
ִא ּל ּו ִפינ ּו ָמלֵ א ִ ׁש ָירה ַּכ ּיָם ,ו ְּל ׁש ֹונֵנ ּו ִר ּ ָנה כּ ֲַה ֹ
בו ֵתינוּ ,ו ְּל ָב ֵר ְךֶ ,את ִ ׁש ְמ ָך ַעל ַאחַ ת ,מֵ ֶאלֶ ף,
דות ְל ָך ,יי אֱ לֹהֵ ינ ּו וֵאלֹהֵ י אֲ ֹ
הו ֹ
יקים ְל ֹ
ָלות ֵ -אין אֲ נַ ְחנ ּו ַמ ְס ּ ִפ ִ
ְּכנִ ְ ׂש ֵרי ָׁש ַמיִ ם ,וְ ַרגְ לֵ ינ ּו ַק ּל ֹות ָּכ ַא ּי ֹ
יתנוּּ ְ ,ב ָר ָעב
בו ֵתינ ּו וְ ִע ּ ָמנוִּ .ממצריים ְ ּג ַא ְל ּ ָתנוּ ,יי אֱ לֹהֵ ינוּ ,ו ִּמ ֵּבית עֲ ָב ִדים ְִפ ִד ָ
ית ִעם אֲ ֹ
בות ׁ ֶש ָעשִׂ ָ
בות ּ ְפ ָע ִמיםַ ,ה ּט ֹו ֹ
ַא ְלפֵ י אֲ ָל ִפים וְ ִר ֵּבי ְרבָ ֹ
יך וְ לֹא ּעֲ זָבוּנ ּו חֲ ָס ֶד ָ
יתנוַּ .עד הֵ ּ ָנה עֲ זָרוּנ ּו ַרחֲ מֶ ָ
יך,
זַנְ ּ ָתנ ּו ו ְּב ָ ׂשבָ ע ִּכ ְל ַּכ ְל ּ ָתנוּ ,מֵ חֶ ֶרב ִה ַ ּצ ְל ּ ָתנ ּו ו ִּמדֶּ בֶ ר ִמ ַ ּל ְט ּ ָתנוּ ,וּמֵ ָח ָליִ ם ָר ִעים וְ נֶאֱ ָמנִ ים דִּ ִ ּל ָ
וְ ַאל ִּת ְּט ֵׁשנוּ ,יי אֱ לֹהֵ ינוָּ ,לנֶצַ חַ .על ּ ֵכן ֵא ֶָב ִרים ֶׁש ּ ִפ ַ ּלגְ ּ ָת ָּבנ ּו וְ רוּחַ וּנְ ָׁש ָמה ֶׁש ּ ָנ ַפ ְח ּ ָת ְ ּב ַא ּ ֵפינ ּו וְ ָל ׁש ֹון אֲ ׁ ֶשר ַ ׂש ְמ ּ ָת ְ ּב ִפינ ּו  -הֵ ן הֵ ם ֹיוד ּו וִ יבָ ְרכ ּו
ירו ְממ ּו וְ יַעֲ ִריצ ּו וְ י ְַקדִּ ׁ
יש ּו וְ י ְַמ ִליכ ּו ֶאת ִ ׁש ְמ ָך ַמ ְל ּ ֵכנוִּּ .כי כָ ל ּ ֶפה ְל ָך ֹיו ֶדה ,וְ כָ ל ָל ׁש ֹון ְל ָך ִּת ּ ָׁשבַ ע ,וְ כָ ל ֶּב ֶר ְך ְל ָך ִת ְכ ַרע,
יפאֲ ר ּו וִ ֹ
יש ְ ּבח ּו וִ ָ
וִ ַׁ
ָ
ָ
ָ
ָ
מוך ַמ ִ ּציל
ֹאמ ְרנָ ה :ייִ ,מי כָ ֹ
בות יִ ָיראוּך ,וְ כָ ל ֶק ֶרב ו ְּכ ָל ֹיות יְ ז ּ ֵַמר ּו ִל ְִ ׁשמֶ ךַ ּ ,כ ָד ָבר ֶׁש ָּכתוּבָּ ,כל ַע ְצמ ַֹתי ּת ַ
קו ָמה ְל ָפנֶיך ִת ְ ׁש ּ ַתחֲ וֶה ,וְ כָ ל ְלבָ ֹ
וְ כָ ל ֹ
קנֵה ָׁש ַמיִ ם וָ ָא ֶרץ.
דולַ ,ה ִ ּג ּב ֹור וְ ַהנּ ֹו ָראֵ ,אל ֶע ְל ֹיוןֹ ,
לוִ .מי יִ ְדמֶ ה ָ ּל ְך ו ִּמי יִ ְ ׁשוֶה ָ ּל ְך ו ִּמי יַעֲ ר ְֹך ַָל ְך ָה ֵאל ַה ָּג ֹ
ָענִ י מֵ חָ זָק ִמ ּ ֶמנ ּו וְ ָענִ י וְ ֶא ְב ֹיון ִמ ּגֹזְ ֹ
נְ ַה ֶּל ְל ָך וּנְ ַׁש ֵּבחֲ ָך וּנְ ָפ ֶא ְר ָך וּנְ בָ ֵר ְך ֶאת ֵׁשם ָק ְד ׁ ֶש ָךָּ ,כ ָאמוּרְ :ל ָדוִ דָּ ,ב ְר ִכי נַ ְפ ִ ׁשי ֶאת יי וְ כָ ל ְק ָרבַ י ֶאת ׁ ֵשם ָק ְד ׁש ֹו.
או ֶת ָ
דו ׁש
רום וְ ָּק ֹ
ושב ַעל ִּכ ּ ֵסא ָרם וְ נִ ָּ ִ ׂשאׁ .ש ֹוכֵ ן ַעד ּ ָמ ֹ
יךַ ,ה ּ ֶמ ֶל ְך ַה ּי ֵׁ
בוד ְ ׁשמֶ ָךַ ,ה ִ ּג ּב ֹור ָלנֶצַ ח וְ ַהנּ ֹו ָרא ְ ּב ֹנו ְר ֹ
דול ִ ּב ְכ ֹ
מות ֻע ּז ֶָךַ ,ה ָּג ֹ
ָה ֵאל ְ ּב ַתעֲ צֻ ֹ
יקים ַּביהוהַ ,ליְ ָׁש ִרים נָ אוָ ה ְת ִה ָ ּלה.
מו .וְ כָ תוּבַ :ר ְּננ ּו צַ דִּ ִ
ְ ׁש ֹ
ְ
דו ִ ׁשים ִּת ְת ַקדָּ ׁש.
רו ָמם ,ו ְּב ֶק ֶרב ְק ֹ
יקים ִּת ְת ַָּב ַרך ,ו ִּב ְל ׁש ֹון חֲ ִס ִידים ִּת ְת ֹ
ְ ּב ִפי יְ ָׁש ִרים ִּת ְת ַה ָ ּלל ,ו ְּב ִד ְב ֵרי צַ דִּ ִ
חובַ ת ָּכל ַהיְ צו ִּרים ְל ָפנ ָ
ֶיך ,יי אֱ לֹהֵ ינ ּו וֵ אלֹהֵ י
דורֶ ׁ ,ש ּ ֵכן ֹ
בב ֹות ַע ְּמ ָך ֵּבית יִ ְ ׂש ָר ֵאל ְ ּב ִר ּ ָנה יִ ְת ּ ָפ ֵאר ִ ׁש ְמ ָךַ ,מ ְל ּ ֵכנוּּ ְ ,בכָ ל דּ ֹור וָ ֹ
לות ִר ְ
ו ְּב ַמ ְקהֲ ֹ
חות ַָדּ וִ ד ֶּבן יִ ַׁשי ַע ְבדְּ ָךְ ,מ ִ ׁשיחֶ ָך.
ירות וְ ִת ְ ׁש ְ ּב ֹ
רומֵ ם ְל ַהדֵּ ר ְל ָב ֵר ְךְ ,ל ַע ֵּלה ו ְּל ַק ֵּלס ַעל ָּכל דִּ ְב ֵרי ִ ׁש ֹ
דות ְל ַה ֵּלל ְל ַׁש ֵּבחַ ְ ,ל ָפ ֵאר ְל ֹ
הו ֹ
בו ֵתינ ּו ְ ,ל ֹ
אֲ ֹ
בו ֵתינוּׁ ִ ,שיר ו ְ ּׁש ָב ָחהַ ,ה ֵּלל וְ זִ ְמ ָרה,
דו ׁש ַּב ּ ָׁש ַמיִ ם ו ַָּב ָא ֶרץִּ ,כי ְל ָך נָ ֶאה ,יי אֱ לֹהֵ ינ ּו וֵאלֹהֵ י אֲ ֹ
דול וְ ַה ָּק ֹ
יִ ְ ׁש ּ ַת ַּבח ִ ׁש ְמ ָך ַָל ַעד ַמ ְל ּ ֵכנוָּ ,ה ֵאל ַהמֶ לֶ ְך ַה ָּג ֹ
ְ
ְ
דול
עו ָלםָּ .ברוּך ַא ּ ָתה ייֵ ,אל מֶ לֶ ך ָּג ֹ
אות מֵ ַע ּ ָתה וְ ַעד ֹ
הו ָד ֹ
כות וְ ֹ
עֹז וּמֶ ְמ ָׁש ָלה ,נֶצַ חּ ְ ,ג ֻד ָ ּלה וּגְ בו ָּרהְּ ,ת ִה ָלה וְ ִת ְפ ֶא ֶרתְ ,ק ֻד ּ ָׁשה ו ַּמ ְלכוּתּ ְ ,ב ָר ֹ
עו ָל ִמים.
אותַ ,ה ּב ֹוחֵ ר ְ ּב ִ ׁש ֵירי זִ ְמ ָרה ,מֶ ֶל ְך ֵאל חֵ י ָה ֹ
דון ַהנִ ְפ ָל ֹ
אות ,אֲ ֹ
הו ָד ֹ
חותֵ ,אל ַה ֹ
ַּב ִּת ְ ׁש ָּב ֹ
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אני מוכן לקיים את המצווה של שתיית כוס היין הרביעית.
את הכוס הרביעית שותים לכבוד הקשר בין אלוהים לעם ישראל.
אלוהים לקח לו את ישראל לעם והוא האלוהים של עם ישראל.

ּבָרּוְך אַ ּתָ ה יי אֱ ֹלהֵ ינּו מֶ לֶ ְך הָ עֹולָ ם ֵ
ּבֹורא ּפְ ִרי הַ גָפֶ ן.
שותים עם הפנייה של הגוף שמאלה
ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם ,על הגפן ועל פרי הגפן ,על פרי השדה ועל ארץ טובה ורחבה שנתת לאבותינו,
כדי שנוכל לאכול מהפירות שלה ולשבוע מכל הטוב שבה.
בבקשה אלוהים תרחם על עם ישראל ועל ירושלים שלך,
ותבנה את ירושלים עיר הקודש במהרה.
אנחנו נעלה אל ירושלים ונשמח לראות אותה נבנית ,נאכל מהפירות שבה ,נשבע מכל הטוב שבה.
אנחנו שמחים בחג הפסח הזה ,כי אתה ,אלוהים ,טוב לכולם.
אם חוגגים את חג הפסח ביום שבת מודים לאלוהים גם על יום שבת.
אנחנו נודה לך על הארץ ועל פרי הגפן“ :ברוך אתה אדוני על הגפן ועל פרי הגפן”.
דו ׁש ָּברו ְּך הוּא
יעי ׁ ֶשהוּא ְּכ ִ ֶנגֶד ְ ּב ׂש ֹו ַרת ַהיְ ׁשו ָּעהֶ ׁ ,ש ָא ַמר ַה ָּק ֹ
ִהנְ נִ י מוּכָ ן ו ְּמז ַָֻמן ְל ַקיֵם ִמ ְצווַ ת כּ ֹוס ְר ִב ִ
יתי ָלכֶ ם לֵ אֱ ל ִֹהים.
ְליִ ְ ׂש ָר ֵאל וְ ַָל ַק ְח ִּתי ֶא ְתכֶ ם ִלי ְל ָעם וְ ָהיִ ִ
עו ָלם ּב ֹו ֵרא ּ ְפ ִרי ַהגָ פֶ ן.
ָּברו ְּך ַא ּ ָתה יי אֱ לֹהֵ ינ ּו מֶ לֶ ְך ָה ֹ
יבת שְׂ מֹאל
וְ ׁש ֹו ֶתה ְ ּב ַה ִס ַּ
בו ֵתינ ּו
ית וְ ִהנְ חַ ְל ּ ָת ַלאֲ ֹ
טו ָבה ו ְּר ָח ָבה ֶׁש ָר ִצ ָ
העו ָלםַ ,על ַה ּגֶפֶ ן וְ ַעל ּ ְפ ִרי ַה ּגֶפֶ ןַ ,על ְּתנוּבַ ת ַה ּ ָ ׂש ֶדה וְ ַעל ֶא ֶרץ חֶ ְמדָּ ה ֹ
ֹ
ָּברו ְּך ַא ּ ָתה יי אֱ לֹהֵ ינ ּו מֶ לֶ ְך
בו ֶד ָך וְ ַעל ִמזְ ְ ּבחֶ ָך וְ ַעל הֵ יכָ לֶ ָך
לֶ אֱ כֹל ִמ ּ ִפ ְרי ָּה וְ ִל ְ ׂש ּב ַֹע ִמ ּטוּבָ ּה ַרחֶ ם נָ א ד’ אֱ ל ֵֹקינ ּו ַעל יִ ְ ׂש ָר ֵאל ַע ּ ֶמ ָך וְ ַעל יְ רו ָּׁש ַליִ ם ִע ֶיר ָך וְ ַעל ִצ ּי ֹון ִמ ְ ׁש ּ ַכן ְּכ ֹ
יה ִ ּב ְק ֻד ָׁשה ו ְּבטָ הֳ ָרה
תוכָ ּה וְ ַ ׂש ְמחֵ נ ּו ְ ּב ִבנְ יָנָ ּה וְ נֹ אכַ ל ִמ ּ ִפ ְרי ָּה וְ נִ ְ ׂש ַּבע ִמ ּטו ָּב ּה וּנְ ָב ֶר ְכ ָך ָע ֶל ָ
ו ְּבנֵה יְ רו ָּׁש ַליִ ם ִעיר ַהק ֶֹד ׁש ִ ּב ְמהֵ ָרה ְביָמֵ ינ ּו וְ ַהעֲ לֵ נ ּו ְל ֹ
ָ
טוב וּמֵ ִטיב ַלכּ ֹל וְ ֹנו ֶדה ְ ּלך ַעל ָה ָא ֶרץ וְ ַעל ּ ְפ ִרי
(בשבת :ו ְּרצֵ ה וְ ַהחֲ ִליצֵ נ ּו ְ ּב ֹיום ַה ַׁש ָּבת ַה ּזֶה) וְ ַ ׂש ְמחֵ נ ּו ְ ּב ֹיום חַ ג ַה ּ ַמ ּצ ֹות ַה ּזֶהִּ ,כי ַא ּ ָתה ד’ ֹ
ַה ּגֶפֶ ןָּ .ברו ְּך ַא ּ ָתה ד‘ ַעל ַה ּגֶפֶ ן וְ ַעל ּ ְפ ִרי ַה ּגֶפֶ ן.
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נרצה  -סיום הסדר בתפילה לגאולה שלמה.
סיימנו לחגוג את סדר הפסח.
חגגנו את סדר הפסח לפי כל ההוראות המיוחדות.
אנחנו מתפללים שגם בשנה הבאה נחגוג את ליל הסדר.
אנחנו מקווים שבשנה הבאה נחגוג את ליל הסדר בירושלים הבנויה.

לְׁשָ נָה הַ ּבָָאה ּב ַ ָ
ִירּוׁש ָלי ִם.
ּבְאֶ ֶרץ י ִׂשְ ָראֵ ל אֹומְ ִרים:

לְׁשָ נָה הַ ּבָָאה ּב ַ ָ
ִירּוׁש ָלי ִם הַ ּבְנּוי ָה.

נרצה
		
תו,
חֲ ַסל ִסדּ וּר ּ ֶפ ַסח ְּכ ִה ְלכָ ֹ
		
תו
או ֹ
ַּכאֲ ֶׁשר ז ִָכינ ּו ְל ַסדֵּ ר ֹ
			
עונָ ה,
ז ְָך ׁש ֹוכֵ ן ְמ ֹ
ְ ּב ָק ֹ
רוב נַ הֵ ל נִ ְט ֵעי כַ ּ ָנה		

תו.
טו וְ חֻ ָק ֹ
ְּככָ ל ִמ ְ ׁש ּ ָפ ֹ
תו.
ּ ֵכן נִ זְ ּ ֶכה ַלעֲ ׂש ֹו ֹ
קומֵ ם ְק ַהל עֲ ַדת ִמי ָמנָ ה.
ֹ
ּ ְפדוּיִ ם ְל ִצ ֹיון ְ ּב ִר ּ ָנה.

ְל ָׁשנָ ה ַה ָּב ָאה ִ ּבירו ַָּׁש ָליִ ם.
או ְמ ִרים:
ְ ּב ֶא ֶרץ יִ ְׂש ָר ֵאל ֹ

ְל ָׁשנָ ה ַה ָּב ָאה ִ ּבירו ַָּׁש ָליִ ם ַה ְ ּבנ ּויָה.
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השיר הבא הוא שיר שבח לאלוהים .השיר הזה נאמר בסוף ההגדה.
בשיר מדובר על הזמן המיוחד שבו יצאו בני ישראל ממצריים.
עם ישראל יצא ממצריים בחצי הלילה (בשתיים עשרה בלילה)
בשיר מסופר גם על הניסים שהתרחשו במהלך ההיסטוריה של עם ישראל

י ֵׁש ֹנוהֲ גִ ין ְ ּבחוּץ ָל ָא ֶרץ ְ ּבלֵ יל ׁ ֵשנִ י ּ ֶׁשל ּ ֶפ ַסח ִל ְספור ַּכאן ְס ִפ ַירת ָהעֹמֶ ר:
העו ָלם ,אֲ ֶׁשר ִק ְד ָׁשנ ּו ְ ּב ִמ ְצ ֹוו ָתיו וְ ִצוָ נ ּו ַעל ְס ִפ ַירת ָהעֹמֶ ר.
ֹ
ָּברו ְּך ַא ּ ָתה יי אֱ לֹהֵ ינ ּו מֶ לֶ ְך
ַה ֹיום ֹיום ֶאחָ ד ָּבעֹמֶ ר.
או ְמ ִרים:
אשון ֹ
ְ ּבלֵ יל ִר ֹ
את ַּב ַ ּליְ ָלהּ ְ ,בר ׁ
לו ַליְ ָלה,
מו ֶרת זֶה ַה ַ ּליְ ָלה ,גֵר צֶ ֶדק נִ ַ ּצ ְח ּת ֹו ְּכנֶחֱ ַלק ֹ
ֹאש ַא ְ ׁש ֹ
רוב נִ ִּסים ִה ְפלֵ ָ
ו ְּבכֵ ן וַ יְ ִהי ַּבחֲ ִצי ַה ַ ּליְ ָלהָ ,אז ֹ
וַ יְ ִהי ַּבחֲ ִצי ַה ַ ּליְ ָלה.
ְ
לום ַה ַ ּליְ ָלהִ ,ה ְפחַ ְד ּ ָת אֲ ַר ִמי ְ ּב ֶאמֶ ׁש ַליְ ָלה ,וַ ּי ַ ׂ
לו ַליְ ָלה,
ָשר יִ ְ ׂש ָר ֵאל ְל ַמ ְל ָאך וַ יוּכַ ל ֹ
דַּ נְ ּ ָת מֶ לֶ ְך ְ ּג ָרר ַּבחֲ ֹ
וַ יְ ִהי ַּבחֲ ִצי ַה ַ ּליְ ָלה.
כו ְכבֵ י ַליְ ָלה,
ית ְ ּב ֹ
רשת ִס ִל ָ
יסת נְ גִ יד חֲ ׁ ֶ
ילם לֹא ָמ ְצא ּו ְ ּבקו ָּמם ַּב ַ ּליְ ָלהִ ,ט ַ
רוס ָמחַ ְצ ּ ָת ַּבחֲ ִצי ַה ַ ּליְ ָלה ,חֵ ַָ
כו ֵרי ַפ ְת ֹ
ז ֶַרע ְ ּב ֹ
וַ יְ ִהי ַּבחֲ ִצי ַה ַ ּליְ ָלה.
יש ֹון ַליְ ָלהְ ,ל ִא ׁ
בו ְ ּב ִא ׁ
ּדות נִ ְִג ָלה ָרז חֲ ֹזות ַליְ ָלה,
יש חֲ מו ֹ
הובַ ְ ׁש ּ ָת ְפגָ ָריו ַּב ַ ּליְ ָלהָּ ,כ ַרע ֵּבל ו ַּמצָ ֹ
י ַָעץ ְמ ַָח ֵרף ְל ֹנופֵ ף ִא ּווּיֹ ,
וַ יְ ִהי ַּבחֲ ִצי ַה ַ ּליְ ָלה.
ִמ ְ ׁש ּ ַת ּ ֵכר ִ ּב ְכלֵ י ק ֶֹד ׁש נֶהֱ ַרג ּב ֹו ַּב ַ ּליְ ָלהֹ ,נו ַׁשע ִמ ּב ֹור אֲ ָר ֹיות ּפ ֹו ֵתר ִ ּבעֲ תו ֵּתי ַליְ ָלהׂ ִ ,שנְ ָאה נָ טַ ר אֲ גָ גִ י וְ ַָכ ַתב ְס ָפ ִרים ַּב ַ ּליְ ָלה,
וַ יְ ִהי ַּבחֲ ִצי ַה ַ ּליְ ָלה.
ְ
רוך ְִל ׁש ֹומֵ ר ַמה ִּמ ַליְ ָלה ,צָ ַרח ּ ַכ ׁש ֹומֵ ר וְ ָ ׂשח ָא ָתא ּב ֶֹקר וְ גַ ם ַליְ ָלה,
עו ַר ְר ּ ָת נִ ְצחֲ ָך ָע ָליו ְ ּבנ ֶֶדד ְ ׁשנַ ת ַליְ ָלהּ ,פו ָּרה ִת ְד ֹ
ֹ
וַ יְ ִהי ַּבחֲ ִצי ַה ַ ּליְ ָלה.
ָ
ָ
ָ
הו ַדע ִּכי ְלך ַה ֹיום ַאף ְלך ַה ַ ּליְ ָלהׁ ,ש ֹו ְמ ִרים ַה ְפ ֵקד ְל ִע ְירך ָּכל ַה ֹיום וְ כָ ל ַה ַ ּליְ ָלה,
ָק ֵרב ֹיום אֲ ׁ ֶשר הוּא לֹא ֹיום וְ ֹלֹא ַליְ ָלהָ ,רם ֹ
אור ֹיום חֶ ְ ׁש ַּכת ַליְ ָלה,
ּ ָת ִאיר ְּכ ֹ
ָ
אור ֹיום חֶ ְ ׁש ּ ַכת ַליְ ָלה,
וַ יְ ִהי ַּבחֲ ִצי ַה ַ ּליְ ָלהׁ .ש ֹו ְמ ִרים ַה ְפ ֵקד ְל ִע ְירך ָּכל ַה ֹיום וְ כָ ל ַה ַ ּליְ ָלהָ ּ ,ת ִאיר ְּכ ֹ
וַ יְ ִהי ַּבחֲ ִצי ַה ַ ּליְ ָלה.
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השיר הבא מדבר על הדברים שקרו לעם ישראל בפסח במשך הדורות (השנים) ,לפי סדר האלף בית.
השיר מראה שיציאת מצרים היא לא הדבר היחיד שקרה בפסח.
יש הרבה דברים שקרו בפסח לאורך ההיסטוריה של עם ישראל.

ְּבכֵ ן וַ אֲ ֶַמ ְר ּ ֶתם זֶבַ ח ּ ֶפ ַסח
ּרו ֶת ָ
את ַּב ּ ֶפ ַסח,
יך ִה ְפ ֵל ָ
אֹמֶ ץ ְ ּגבו ֹ
ׂ
ְ ּבר ׁ
את ּ ֶפ ַסח,
דות נִ ּ ֵש ָ
מועֲ ֹ
ֹאש ָּכל ֹ
צות ֵליל ּ ֶפ ַסח,
ית ְל ֶאזְ ָר ִחי חֲ ֹ
ִ ּג ִל ָ
וַ אֲ ַמ ְר ּ ֶתם זֶבַ ח ּ ֶפ ַסח.

ְמסֻ ֶּג ֶרת סֻ ָּג ָרה ְ ּב ִע ּת ֹו ֵתי ּ ֶפ ַסח,
עו ֵרי עֹמֶ ר ּ ֶפ ַסח,
נִ ְ ׁש ְמ ֶָדה ִמ ְדיָן ִ ּב ְצ ִליל ְ ׂש ֹ
קוד ּ ֶפ ַסח,
יקד יְ ֹ
שׂ ֹורפ ּו ִמ ְ ׁש ַמנֵי ּפוּל וְ לוּד ִ ּב ַ
וַ אֲ ַמ ְר ּ ֶתם זֶבַ ח ּ ֶפ ַסח.

דְּ ָל ָתיו דָּ ַפ ְק ּ ָת ְּכחֹם ַה ֹיום ַּב ּ ֶפ ַסח,
ִה ְס ִעיד ֹנו ְצ ִצים ֻע ֹגות ַמ ּצ ֹות ַּב ּ ֶפ ַסח,
וְ ֵאל ַה ָּב ָקר ָרץ זֵכֶ ר ְל ׁש ֹור ֵע ֶר ְך ּ ֶפ ַסח,
וַ אֲ ַמ ְר ּ ֶתם זֶבַ ח ּ ֶפ ַסח.

עונַ ת ּ ֶפ ַסח,
מוד ַעד ָּג ָעה ֹ
עוד ַה ֹיום ְ ּבנֹ ב ַלעֲ ֹ
ֹ
ּ ַפס יַד ָּכ ְת ָבה ְל ַקעֲ ֵק ַע צוּל ַּב ּ ֶפ ַסח,
רו ְך ַה ּ ׁ ֻש ְל ָחן ַּב ּ ֶפ ַסח,
צָ פֹ ה ַה ָ ּצ ִפית ִ ָע ֹ
וַ אֲ ַמ ְר ּ ֶתם זֶבַ ח ּ ֶפ ַסח.

לוהֲ ט ּו ָּב ֵא ׁש ַּב ּ ֶפ ַסח,
דו ִמים וְ ֹ
ֹזועֲ מ ּו ְס ֹ
לוט מֵ הֶ ם ו ַּמ ּצ ֹות ָא ָפה ְ ּב ֵקץ ּ ֶפ ַסח,
חֻ ַ ּלץ ֹ
ָ
את ַא ְד ַמת מֹף וְ נֹ ף ְ ּב ָע ְב ְרך ַּב ּ ֶפ ַסח,
ִטאטֵ ֶ
וַ אֲ ַמ ְר ּ ֶתם זֶבַ ח ּ ֶפ ַסח.
י ָּה ר ׁ
און ָמחַ ְצ ּ ָת ְ ּב ֵליל ִ ׁש ּמוּר ּ ֶפ ַסח,
ֹאש ָּכל ֹ
כור ּ ָפ ַס ְח ּ ָת ְ ּב ַדם ּ ֶפ ַסח,
ַּכ ִ ּבירַ ,על ֵּבן ְ ּב ֹ
ְל ִב ְל ִּתי ּ ֵתת ַמ ְ ׁש ִחית ָלבֹא ִ ּב ְפ ָתחַ י ַּב ּ ֶפ ַסח,
וַ אֲ ַמ ְר ּ ֶתם זֶבַ ח ּ ֶפ ַסח.

צום ַּב ּ ֶפ ַסח,
ָק ָהל ִּכ ְּנ ָסה הֲ ַד ּ ָסה ְל ַׁש ֵּל ׁש ֹ
ׁ
ר ׁ
ֹאש ִמ ֵּבית ָר ָׁשע ָמחַ ְצ ּ ָת ְ ּב ֵעץ חֲ ִמ ּ ִשים ַּב ּ ֶפ ַסח,
ְ ׁש ּ ֵתי ֵא ֶּלה ֶרגַ ע ּ ָת ִביא ְלע ּו ִ ּצית ַּב ּ ֶפ ַסח,
ּ ָתעֹז י ְָד ָך וְ ָתרוּם יְ ִמינְ ָך ְּכ ֵליל ִה ְת ַקדֵּ ׁש חַ ג ּ ֶפ ַסח,
וַ אֲ ַמ ְר ּ ֶתם זֶבַ ח ּ ֶפ ַסח.
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לו י ֶָאה.
לו נָ ֵֶאהִּ ,כי ֹ
ִּכי ֹ
לו:
ֹאמר ּו ֹ
ַא ִדיר ִ ּב ְמלוּכָ הָּ ,בחוּר ַּכהֲ ָלכָ הּ ְ ,גדו ָּדיו י ְ

לו י ֶָאה.
לו נָ ֵֶאהִּ ,כי ֹ
ְל ָך ו ְּל ָך ְ ,ל ָך ִּכי ְל ָך ְ ,ל ָך ַאף ְל ָך ְ ,ל ָך יי ַה ּ ַמ ְמ ָלכָ הִּ ,כי ֹ
לו:
ֹאמר ּו ֹ
יקיו י ְ
דָּ גוּל ִ ּב ְמלוּכָ הָ ,הדוּר ַּכהֲ ָלכָ ה ,וָ ִת ָ
ָ
ָ
לו י ֶָאה.
לו נָ ֵֶאהִּ ,כי ֹ
ְל ָך ו ְּל ָך ְ ,ל ָך ִּכי ְל ָך ְ ,ל ָך ַאף ְלך ְ ,לך יי ַה ּ ַמ ְמ ָלכָ הִּ ,כי ֹ
לו:
ֹאמר ּו ֹ
ז ַַּכאי ִ ּב ְמלוּכָ הָ ,,ח ִסין ַּכהֲ ָלכָ ה טַ ְפ ְס ָריו י ְ
לו י ֶָאה.
לו נָ ֵֶאהִּ ,כי ֹ
ְל ָך ו ְּל ָך ְ ,ל ָך ִּכי ְל ָך ְ ,ל ָך ַאף ְל ָך ְ ,ל ָך יי ַה ּ ַמ ְמ ָלכָ הִּ ,כי ֹ
לו:
ֹאמר ּו ֹ
י ִָחיד ִ ּב ְמלוּכָ הַּ ,,כ ִ ּביר ַּכהֲ ָלכָ ה ִלמו ָּדיו י ְ
לו י ֶָאה.
לו נָ ֵֶאהִּ ,כי ֹ
ְל ָך ו ְּל ָך ְ ,ל ָך ִּכי ְל ָך ְ ,ל ָך ַאף ְל ָך ְ ,ל ָך יי ַה ּ ַמ ְמ ָלכָ הִּ ,כי ֹ
לו:
ֹאמר ּו ֹ
יביו י ְ
מו ֵׁשל ִ ּב ְמלוּכָ הֹ ,,נו ָרא ַּכהֲ ָלכָ ה ְס ִב ָ
ֹ
ָ
לו י ֶָאה.
לו נָ ֵֶאהִּ ,כי ֹ
ְל ָך ו ְּל ָך ְ ,ל ָך ִּכי ְל ָך ְ ,ל ָך ַאף ְל ָך ְ ,לך יי ַה ּ ַמ ְמ ָלכָ הִּ ,כי ֹ
לו:
ֹאמר ּו ֹ
יקיו י ְ
ָענָ יו ִ ּב ְמלוּכָ הּ ,פ ֹו ֶדה ַּכהֲ ָלכָ ה ,צַ דִּ ָ
ָ
לו י ֶָאה.
לו נָ ֵֶאהִּ ,כי ֹ
ְל ָך ו ְּל ָך ְ ,ל ָך ִּכי ְל ָך ְ ,ל ָך ַאף ְל ָך ְ ,לך יי ַה ּ ַמ ְמ ָלכָ הִּ ,כי ֹ
לו:
ֹאמר ּו ֹ
דו ׁש ִ ּב ְמלוּכָ הַ ,רחוּם ַּכהֲ ָלכָ ה ִ ׁשנְ ַאנָ יו י ְ
ָּק ֹ
ָ
ָ
ָ
ָ
ָ
ָ
לו י ֶָאה.
לו נָ ֵֶאהִּ ,כי ֹ
ְל ָך ו ְּלך ְ ,לך ִּכי ְלך ְ ,לך ַאף ְלך ְ ,לך יי ַה ּ ַמ ְמ ָלכָ הִּ ,כי ֹ
לו:
ֹאמר ּו ֹ
ימיו י ְ
ּ ַת ִקיף ִ ּב ְמלוּכָ הּ ,,ת ֹומֵ ְך ַּכהֲ ָלכָ ה ְּת ִמ ָ
ָ
לו י ֶָאה.
לו נָ ֵֶאהִּ ,כי ֹ
ְל ָך ו ְּל ָך ְ ,ל ָך ִּכי ְל ָך ְ ,ל ָך ַאף ְל ָך ְ ,לך יי ַה ּ ַמ ְמ ָלכָ הִּ ,כי ֹ
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רוב.
יתו ְ ּב ָק ֹ
ַאדִּ יר הוּא יִ ְבנֶה ֵּב ֹ
רוב.
ה,ב ְמהֵ ָרהּ ְ ,ביָמֵ ינ ּו ְ ּב ָק ֹ
ִ ּב ְמהֵ ָר ִ ּ
רוב.
ית ָך ְ ּב ָק ֹ
ֵאל ְ ּבנֵהֵ ,אל ְ ּבנֵהּ ְ ,בנֵה ֵּב ְ
ָּבחוּר הוּאָּ ,ג ֹ
רוב.
יתו ְ ּב ָק ֹ
דול הוּא ,דָּ גוּל הוּא יִ ְבנֶה ֵּב ֹ
רוב.
ה,ב ְמהֵ ָרהּ ְ ,ביָמֵ ינ ּו ְ ּב ָק ֹ
ִ ּב ְמהֵ ָר ִ ּ
רוב.
ית ָך ְ ּב ָק ֹ
ֵאל ְ ּבנֵהֵ ,אל ְ ּבנֵהּ ְ ,בנֵה ֵּב ְ
רוב.
יתו ְ ּב ָק ֹ
ָהדוּר הוּא ,וָ ִתיק הוּא ,ז ַַּכאי הוּא יִ ְבנֶה ֵּב ֹ
רוב.
ה,ב ְמהֵ ָרהּ ְ ,ביָמֵ ינ ּו ְ ּב ָק ֹ
ִ ּב ְמהֵ ָר ִ ּ
רוב.
ית ָך ְ ּב ָק ֹ
ֵאל ְ ּבנֵהֵ ,אל ְ ּבנֵהּ ְ ,בנֵה ֵּב ְ
חָ ִסיד הוּא ,טָ ֹ
רוב.
יתו ְ ּב ָק ֹ
הור הוּא ,י ִָחיד הוּא יִ ְבנֶה ֵּב ֹ
רוב.
ה,ב ְמהֵ ָרהּ ְ ,ביָמֵ ינ ּו ְ ּב ָק ֹ
ִ ּב ְמהֵ ָר ִ ּ
רוב.
ית ָך ְ ּב ָק ֹ
ֵאל ְ ּבנֵהֵ ,אל ְ ּבנֵהּ ְ ,בנֵה ֵּב ְ
רוב.
יתו ְ ּב ָק ֹ
ַּכ ִ ּביר הוּאָ ,למוּד הוּא ,מֶ לֶ ְך הוּא יִ ְבנֶה ֵּב ֹ
רוב.
ה,ב ְמהֵ ָרהּ ְ ,ביָמֵ ינ ּו ְ ּב ָק ֹ
ִ ּב ְמהֵ ָר ִ ּ
רוב.
ית ָך ְ ּב ָק ֹ
ֵאל ְ ּבנֵהֵ ,אל ְ ּבנֵהּ ְ ,בנֵה ֵּב ְ
יתו ְ ּב ָק ֹ
ֹנו ָרא הוּאַ ,ס ִ ּגיב הוּאִ ,ע ּזוּז הוּא יִ ְבנֶה ֵּב ֹ
רוב.
רוב.
ה,ב ְמהֵ ָרהּ ְ ,ביָמֵ ינ ּו ְ ּב ָק ֹ
ִ ּב ְמהֵ ָר ִ ּ
רוב.
ית ָך ְ ּב ָק ֹ
ֵאל ְ ּבנֵהֵ ,אל ְ ּבנֵהּ ְ ,בנֵה ֵּב ְ
ּפ ֹו ֶדה הוּא ,צַ ִדיק הוּאָּ ,ק ֹ
יתו ְ ּב ָק ֹ
דו ׁש הוּא יִ ְבנֶה ֵּב ֹ
רוב.
רוב.
ה,ב ְמהֵ ָרהּ ְ ,ביָמֵ ינ ּו ְ ּב ָק ֹ
ִ ּב ְמהֵ ָר ִ ּ
רוב.
ית ָך ְ ּב ָק ֹ
ֵאל ְ ּבנֵהֵ ,אל ְ ּבנֵהּ ְ ,בנֵה ֵּב ְ
רוב.
יתו ְ ּב ָק ֹ
ַרחוּם הוּאַׁ ,שדַּ י הוּאַ ּ ,ת ִ ּקיף הוּא יִ ְבנֶה ֵּב ֹ
רוב.
ה,ב ְמהֵ ָרהּ ְ ,ביָמֵ ינ ּו ְ ּב ָק ֹ
ִ ּב ְמהֵ ָר ִ ּ
רוב.
ית ָך ְ ּב ָק ֹ
ֵאל ְ ּבנֵהֵ ,אל ְ ּבנֵהּ ְ ,בנֵה ֵּב ְ
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אֶ חָ ד מִ י יֹודֵ עַ ?
השיר הבא הוא שיר עם חידות.בשיר שואלים שאלות ועונים תשובות.
כולם יודעים את התשובות לשאלות.
בהדרגה מוסיפים שאלות ותשובות.

ֶאחָ ד ִמי ֹיו ֵד ַע?
ֶאחָ ד אֲ נִ י ֹיו ֵד ַעֶ :אחָ ד אֱ לֹהֵ ינ ּו ׁ ֶש ַּב ּ ָׁש ַמים וּבָ ָא ֶרץ.
ְ ׁשנַ יִ ם ִמי ֹיו ֵד ַע?

חות ַה ְ ּב ִריתֶ .אחָ ד אֱ לֹהֵ ינ ּו ֶׁש ַּב ּ ָׁש ַמים ו ָּב ָא ֶרץ.
ְ ׁשנַ יִ ם אֲ נִ י ֹיו ֵד ַעׁ ְ :שנֵי לֻ ֹ

לשה ִמי ֹיו ֵד ַע?
ְ ׁש ָׁ
חות ַה ְ ּב ִריתֶ ,א ָחד אֱ לֹהֵ ינ ּו ֶׁש ַּב ּ ָׁש ַמים ו ָּב ָא ֶרץ
בותׁ ְ ,שנֵי לֻ ֹ
לשה ָא ֹ
לשה אֲ נִ י ֹיו ֵד ַעׁ ְ :ש ָׁ
ְ ׁש ָׁ
ַא ְר ַּבע ִמי ֹיו ֵד ַע?

חות ַה ְ ּב ִריתֶ ,א ָחד אֱ לֹהֵ ינ ּו ׁ ֶש ַּב ּ ָׁש ַמים ו ָּב ָא ֶרץ
בותׁ ְ ,שנֵי לֻ ֹ
לשה ָא ֹ
הותׁ ְ ,ש ָׁ
ַא ְר ַּבע אֲ נִ י ֹיו ֵד ַעַ :א ְר ַּבע ִא ָמ ֹ

חֲ ִּמ ּ ָׁשה ִמי ֹיו ֵד ַע?
חות ַה ְ ּב ִריתֶ ,א ָחד אֱ לֹהֵ ינ ּו ֶׁש ַּב ּ ָׁש ַמים ו ָּב ָא ֶרץ
בותׁ ְ ,שנֵי לֻ ֹ
לשה ָא ֹ
הותׁ ְ ,ש ָׁ
תו ָרהַ ,א ְר ַּבע ִא ָמ ֹ
חֲ ִּמ ּ ָׁשה אֲ נִ י ֹיו ֵד ַע :חֲ ִמ ָׁשה חו ְּמ ׁ ֵשי ֹ
ִ ׁש ּ ִ ָ ׂשה ִמי ֹיו ֵד ַע?

ִ ׁש ּ ִ ָ ׂ
חות ַה ְ ּב ִריתֶ ,א ָחד אֱ לֹהֵ ינ ּו ׁ ֶש ַּב ּ ָׁש ַמים
בותׁ ְ ,שנֵי לֻ ֹ
לשה ָא ֹ
הותׁ ְ ,ש ָׁ
תו ָרהַ ,א ְר ַּבע ִא ָמ ֹ
שה אֲ נִ י ֹיו ֵד ַעׁ ִ :ש ּ ָׁשה ִס ְד ֵרי ִמ ְ ׁשנָ ה ,חֲ ִמ ָׁשה חו ְּמ ׁ ֵשי ֹ
וּבָ ָא ֶרץ

ִ ׁש ְב ָעה ִמי ֹיו ֵד ַע?

חות ַה ְ ּב ִרית,
בותׁ ְ ,שנֵי לֻ ֹ
לשה ָא ֹ
הותׁ ְ ,ש ָׁ
תו ָרהַ ,א ְר ַּבע ִא ָמ ֹ
ִ ׁש ְב ָעה אֲ נִ י ֹיו ֵד ַעׁ ִ :ש ְב ָעה יְ מֵ י ַׁש ָּב ָתאׁ ִ ,ש ּ ָׁשה ִס ְד ֵרי ִמ ְ ׁשנָ ה ,חֲ ִמ ָׁשה חו ְּמ ׁ ֵשי ֹ
ֶאחָ ד אֱ לֹהֵ ינ ּו ׁ ֶש ַּב ּ ָׁש ַמים וּבָ ָא ֶרץ

מונָ ה ִמי ֹיו ֵד ַע?
ְ ׁש ֹ

בות,
לשה ָא ֹ
הותׁ ְ ,ש ָׁ
תו ָרהַ ,א ְר ַּבע ִא ָמ ֹ
ילהׁ ִ ,ש ְב ָעה יְ מֵ י ַׁש ָּב ָתאׁ ִ ,ש ּ ָׁשה ִס ְד ֵרי ִמ ְ ׁשנָ ה ,חֲ ִמ ָׁשה חו ְּמ ׁ ֵשי ֹ
מונָ ה יְ מֵ י ִמ ָ
מונָ ה אֲ נִ י ֹיו ֵד ַעׁ ְ :ש ֹ
ְ ׁש ֹ
חות ַה ְ ּב ִריתֶ ,אחָ ד אֱ לֹהֵ ינ ּו ׁ ֶש ַּב ּ ָׁש ַמים וּבָ ָא ֶרץ
ְ ׁשנֵי לֻ ֹ
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המשך של השיר עם החידות.
בשיר שואלים שאלות ועונים תשובות.
כולם יודעים את התשובות לשאלות.
בהדרגה מוסיפים שאלות ותשובות.

ִּת ְ ׁש ָעה ִמי ֹיו ֵד ַע?

הות,
תו ָרהַ ,א ְר ַּבע ִא ָמ ֹ
ילהׁ ִ ,ש ְב ָעה יְ מֵ י ַׁש ָּב ָתאׁ ִ ,ש ּ ָׁשה ִס ְד ֵרי ִמ ְ ׁשנָ ה ,חֲ ִמ ָׁשה חו ְּמ ׁ ֵשי ֹ
מונָ ה יְ מֵ י ִמ ָ
ִּת ְ ׁש ָעה אֲ נִ י ֹיו ֵד ַעִּ :ת ְ ׁש ָעה י ְַרחֵ י לֵ ָדהׁ ְ ,ש ֹ
חות ַה ְ ּב ִריתֶ ,אחָ ד אֱ לֹהֵ ינ ּו ׁ ֶש ַּב ּ ָׁש ַמים ו ָּב ָא ֶרץ
בותׁ ְ ,שנֵי לֻ ֹ
לשה ָא ֹ
ְ ׁש ָׁ

עֲ ֶָ ׂש ָרה ִמי ֹיו ֵד ַע?
עֲ ֶָ ׂ
תו ָרה,
ילהׁ ִ ,ש ְב ָעה יְ מֵ י ַׁש ָּב ָתאׁ ִ ,ש ּ ָׁשה ִס ְד ֵרי ִמ ְ ׁשנָ ה ,חֲ ִמ ָׁשה חו ְּמ ׁ ֵשי ֹ
מונָ ה יְ מֵ י ִמ ָ
ש ָרה אֲ נִ י ֹיו ֵד ַע :עֲ ָ ׂש ָרה ִד ְ ּב ַריָאִּ ,ת ְ ׁש ָעה י ְַרחֵ י לֵ ָדהׁ ְ ,ש ֹ

חות ַה ְ ּב ִריתֶ ,א ָחד אֱ לֹהֵ ינ ּו ׁ ֶש ַּב ּ ָׁש ַמים ו ָּב ָא ֶרץ
בותׁ ְ ,שנֵי לֻ ֹ
לשה ָא ֹ
הותׁ ְ ,ש ָׁ
ַא ְר ַּבע ִא ָמ ֹ

ַאחַ ד ָע ָ ׂשר ִמי ֹיו ֵד ַע?
ילהׁ ִ ,ש ְב ָעה יְ מֵ י ַׁש ָּב ָתאׁ ִ ,ש ּ ָׁשה ִס ְד ֵרי
מונָ ה יְ מֵ י ִמ ָ
ַאחַ ד ָע ָ ׂשר אֲ נִ י ֹיו ֵד ַעַ :אחַ ד ַָע ָ ׂשר כּ ֹו ְכבַ ּיָא ,עֲ ָ ׂש ָרה ִד ְ ּב ַריָאִּ ,ת ְ ׁש ָעה י ְַרחֵ י ֵל ָדהׁ ְ ,ש ֹ

חות ַה ְ ּב ִריתֶ ,א ָחד אֱ לֹהֵ ינ ּו ׁ ֶש ַּב ּ ָׁש ַמים ו ָּב ָא ֶרץ
בותׁ ְ ,שנֵי לֻ ֹ
לשה ָא ֹ
הותׁ ְ ,ש ָׁ
תו ָרהַ ,א ְר ַּבע ִא ָמ ֹ
ִמ ְ ׁשנָ ה ,חֲ ִמ ָׁשה חו ְּמ ֵׁשי ֹ

ְ ׁשנֵים ָע ָ ׂשר ִמי יודע?
ילהׁ ִ ,ש ְב ָעה יְ מֵ י
מונָ ה יְ מֵ י ִמ ָ
שנים ָע ָ ׂשר אֲ נִ י ֹיו ֵד ַעׁ ְ :שנֵים ֶָע ָ ׂשר ִ ׁש ְבטַ יָאַ ,אחַ ד ַָע ָ ׂשר כּ ֹו ְכבַ ּיָא ,עֲ ָ ׂש ָרה ִד ְ ּב ַריָאִּ ,ת ְ ׁש ָעה י ְַרחֵ י ֵל ָדהׁ ְ ,ש ֹ

חות ַה ְ ּב ִריתֶ ,א ָחד אֱ לֹהֵ ינ ּו ֶׁש ַּב ּ ָׁש ַמים ו ָּב ָא ֶרץ
בותׁ ְ ,שנֵי לֻ ֹ
לשה ָא ֹ
הותׁ ְ ,ש ָׁ
תו ָרהַ ,א ְר ַּבע ִא ָמ ֹ
ַׁש ָּב ָתאׁ ִ ,ש ּ ָׁשה ִס ְד ֵרי ִמ ְ ׁשנָ ה ,חֲ ִמ ָׁשה חו ְּמ ׁ ֵשי ֹ
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חַ ד ּג ְַדי ָא,חַ ד ּג ְַדי ָא
השיר הבא מתאר שרשרת של דברים שונים (חפצים וחיות) .כל אחד מהדברים יותר חזק מזה שלפניו
והורג אותו .זה מזכיר את בני ישראל שיש להם הרבה אויבים ,אבל אלוהים מגן עליהם מהאויבים האלה.

חַ ד ַּג ְדיָא,חַ ד ַּג ְדיָא

דְּ ז ִ ַּבין ַא ָּבא ִ ּב ְת ֵרי ז ּוזֵי ,חַ ד ַּג ְדיָא,חַ ד ַּג ְדיָא.

וְ ָא ָתא ׁשוּנְ ָרא וְ ַָא ְכ ָלה ְלגַ ְדיָא ,דְּ ז ִ ַּבין ַא ָּבא ִ ּב ְת ֵרי ז ּוזֵי ,חַ ד ַּג ְדיָא,חַ ד ַּג ְדיָא.
וְ ָא ָתא כַ ְל ָּבא וְ נָ ַׁש ְך ְל ׁשוּנְ ָרא ,דְּ ַָא ְכ ָלה ְלגַ ְדיָא ,דְּ ז ִ ַּבין ַא ָּבא ִ ּב ְת ֵרי ז ּוזֵי ,חַ ד ַּג ְדיָא,חַ ד ַּג ְדיָא.
וה ָּכה ְלכַ ְל ָּבא ,דְּ נָ ַׁש ְך ְל ׁשוּנְ ָרא ,דְּ ַָא ְכ ָלה ְלגַ ְדיָא ,דְּ ז ִ ַּבין ַא ָּבא ִ ּב ְת ֵרי ז ּוזֵי ,חַ ד ַּג ְדיָא,חַ ד ַּג ְדיָא.
וְ ָא ָתא חו ְּט ָרא ִ
וְ ָא ָתא נו ָּרא וְ ָ ׂש ַרף ְלחו ְּט ָרא ,דְּ ִה ָּכה ְלכַ ְל ָּבא ,דְּ נָ ַׁש ְך ְל ׁשוּנְ ָרא ,דְּ ַָא ְכ ָלה ְלגַ ְדיָא ,דְּ ז ִ ַּבין ַא ָּבא ִ ּב ְת ֵרי ז ּוזֵי ,חַ ד ַּג ְדיָא,חַ ד ַּג ְדיָא.
וְ ָא ָתא ַמיָא וְ כָ ָבה ְלנו ָּרא ,דְּ ָ ׂש ַרף ְלחו ְּט ָרא ,דְּ ִה ָּכה ְלכַ ְל ָּבא ,דְּ נָ ַׁש ְך ְל ׁשוּנְ ָרא ,דְּ ַָא ְכ ָלה ְלגַ ְדיָא ,דְּ ז ִ ַּבין ַא ָּבא ִ ּב ְת ֵרי ז ּוזֵי ,חַ ד ַּג ְדיָא,חַ ד ַּג ְדיָא.
תו ָרא וְ ָׁש ָתה ְל ַמיָא ,דְּ כָ ָבה ְלנו ָּרא ,דְּ ָ ׂש ַרף ְלחו ְּט ָרא ,דְּ ִה ָּכה ְלכַ ְל ָּבא ,דְּ נָ ַׁש ְך ְל ׁשוּנְ ָרא ,דְּ ַָא ְכ ָלה ְלגַ ְדיָא ,דְּ ז ִ ַּבין ַא ָּבא ִ ּב ְת ֵרי ז ּוזֵי ,חַ ד ַּג ְדיָא,חַ ד
וְ ָא ָתא ֹ
ַּג ְדיָא.
תו ָרא ,דְּ ּ ָׁש ָתה ְל ַמיָא ,דְּ כָ ָבה ְלנו ָּרא ,דְּ ָ ׂש ַרף ְלחו ְּט ָרא ,דְּ ִה ָּכה ְלכַ ְל ָּבא ,דְּ נָ ַׁש ְך ְל ׁשוּנְ ָרא ,דְּ ַָא ְכ ָלה ְלגַ ְדיָא ,דְּ ז ִ ַּבין ַא ָּבא ִ ּב ְת ֵרי
וְ ָא ָתא ַה ׁש ֹוחֵ ט וְ ָׁשחַ ט ְל ֹ
ז ּוזֵי ,חַ ד ַּג ְדיָא,חַ ד ַּג ְדיָא.

ְ
תו ָרא ,דְּ ּ ָׁש ָתה ְל ַמיָא ,דְּ כָ ָבה ְלנו ָּרא ,דְּ ָ ׂש ַרף ְלחו ְּט ָרא ,דְּ ִה ָּכה ְלכַ ְל ָּבא ,דְּ נָ ַׁש ְך ְל ׁשוּנְ ָרא ,דְּ ַָא ְכ ָלה ְלגַ ְדיָא,
וְ ָא ָתא ַמ ְל ָאך ַה ּ ָמוֶת וְ ָׁשחַ ט ְל ׁש ֹוחֵ ט ,דְּ ָׁשחַ ט ְל ֹ
דְּ ז ִ ַּבין ַא ָּבא ִ ּב ְת ֵרי ז ּוזֵי ,חַ ד ַּג ְדיָא,חַ ד ַּג ְדיָא.
ְ
תו ָרא ,דְּ ּ ָׁש ָתה ְל ַמיָא ,דְּ כָ ָבה ְלנו ָּרא ,דְּ ָ ׂש ַרף ְלחו ְּט ָרא ,דְּ ִה ָּכה ְלכַ ְל ָּבא,
דו ׁש ָּברוּך הוּא וְ ָׁשחַ ט ְל ַמ ְל ַא ְך ַה ּ ָמוֶת ,דְּ ָׁשחַ ט ְל ׁש ֹוחֵ ט ,דְּ ָׁשחַ ט ְל ֹ
וְ ָא ָתא ַה ָּק ֹ
דְּ נָ ַׁש ְך ְל ׁשוּנְ ָרא ,דְּ ַָא ְכ ָלה ְלגַ ְדיָא ,דְּ ז ִ ַּבין ַא ָּבא ִ ּב ְת ֵרי ז ּוזֵי ,חַ ד ַּג ְדיָא,חַ ד ַּג ְדיָא.
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