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אגודת עמי
אגודה לטיפול באנשים

עם מוגבלות שכלית התפתחותית
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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,
2מוריס 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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דיירי אגודת עמי
 שפרי מכחולם מעטר הגדה זו

אייל
מירקין

מיכאל
וקנין

חנה
ביטון

לאוניד
גריביוב

אירנה
יאמפולסקי

יובל
בן -פורת

צביקה
ריצקר

הקדמה - מה מיוחד בהגדה שלנו

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

מסמן שלקטע יש מוזיקה תפילה קצרה
וכולם שרים אותו יחד בקול רם

מסמן פעולה של עורך הסדר
וכולנו מסתכלים עליו

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

שיושב סביב השולחן

סמל של “מסובים”סמל של “עורך הסדר”סמל של שירסמל של ברכה

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:
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דיירי אגודת עמי
 שפרי מכחולם מעטר הגדה זו

אייל
מירקין

מיכאל
וקנין

חנה
ביטון

לאוניד
גריביוב

אירנה
יאמפולסקי

יובל
בן -פורת

צביקה
ריצקר
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ַקֵדׁש 
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.

ַסְבִרי ָמָרנָן וְַרָּבנָן וְַרּבֹוַתי- משפט בשפה הארמית שהפרוש שלו: 
“בידיעתכם וברשותכם, מורי ורבותי”. 

האדם שמברך פונה לקהל השומעים בבקשה להקשיב לו.

ברּוְך ַאָּתה יי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ּבֹוֵרא ְּפִרי ַהָגֶפן.

ַקֵדׁש 
ת ַמְתִחיִלין. ַוְיִהי ֶעֶרב ַוְיִהי ֹבֶקר. ּבָ ׁשַ ּבְ

ר  ל ְמַלאְכּתֹו ֲאׁשֶ ִביִעי ִמּכָ יֹום ַהּשְׁ ּבֹת ּבַ ׁשְ ה ַוּיִ ר ָעׂשָ ִביִעי ְמַלאְכּתֹו ֲאׁשֶ יֹום ַהּשְׁ ם. ַוְיַכל ֱאֹלִקים ּבַ ַמִים ְוָהָאֶרץ ְוָכל ְצָבָאַ י. ַוְיֻכּלּו ַהׁשָ ּשִׁ יֹום ַהּשִׁ
חֹול ַמְתִחיִלין:  ָרא ֱאֹלִקים ַלֲעׂשֹות. ּבַ ר ּבֶָ ל ְמַלאְכּתֹו ֲאׁשֶ ַבת ִמּכָ י בֹו ׁשָ ׁש אֹותֹו ּכִ ִביִעי ַוְיַקּדֵ ה. ַוְיָבֶרְך ֱאֹלִקים ֶאת יֹום ַהּשְׁ ָעׂשָ

ָנן ְוַרּבֹוַתי ַסְבִרי ָמָרָנן ְוַרּבָ
ִרי ַהָגֶפן.    ה יי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ּבֹוֵרא ּפְ רּוְך ַאּתָ ּבָ



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

מיכאל וקנין דייר מבית כהן כבן 55 הצטרף לאגודה בשנת 1995.
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ַקֵדׁש 
ת:  ּבָ ׁשַ ַאֲהָבה )ּבְ ן ָלנּו יי ֱאֹלֵהינּו ּבְ ּתֶ ִמְצֹוָתיו. ַוּתִ נּו ּבְ ׁשָ ל ָלׁשֹון ְוִקּדְ ל ָעם ְורֹוְמָמנּו ִמּכָ נּו ִמּכָ ַחר ּבָ ר ּבָ ה יי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאׁשֶ ברּוְך ַאּתָ
ַאֲהָבה(, ִמְקָרא  ת ַהֶזה ְוֶאת יֹום( ַחג ַהַמצֹות ַהֶזה, ְזַמן ֵחרּוֵתנּו )ּבְ ּבָ ׂשֹון, ֶאת יֹום )ַהׁשַ ים ְלׂשָ ים ּוְזַמּנִ ְמָחה, ַחּגִ תֹות ִלְמנּוָחה ּו(מֹוֲעִדים ְלׂשִ ּבָ ׁשַ
ׂשֹון  ּוְבׂשָ ְמָחה  ׂשִ ּבְ ּוְבָרצֹון,(  ַאֲהָבה  )ּבְ ָקְדֶשָך  ּומֹוֲעֵדי  ת(  ּבָ )ְוׁשַ ים,  ָהַעּמִ ל  ִמּכָ ּתָ  ׁשְ ִקּדַ ְואֹוָתנּו  ָבַחְרּתָ  ָבנּו  י  ּכִ ִליִציַאת מצריים.  ֵזֶכר  ֹקֶדׁש, 

ים. ַמּנִ ָרֵאל ְוַהּזְ ת ְו(ִיׂשְ ּבָ ׁש )ַהׁשַ ה יי, ְמַקּדֵ רּוְך ַאּתָ נּו. ּבָ ִהְנַחְלּתָ
ת מֹוִסיִפין:  ּבָ מֹוָצֵאי ׁשַ ּבְ

ין  ְך, ּבֵ ין ֹקֶדׁש ְלֹחל, ין אֹור ְלחׁשֶ ה יי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ַהַמְבִדיל ּבֵ רּוְך ַאּתָ ה יי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ּבֹוֵרא ְמאֹוֵרי ָהֵאׁש. ּבָ רּוְך ַאּתָ ּבָ
ה  ֲעׂשֶ ת ְיֵמי ַהּמַ ׁשֶ ֵ ִביִעי ִמּשׁ , ְוֶאת יֹום ַהּשְׁ ְלּתָ ת יֹום טֹוב ִהְבּדַ ת ִלְקֻדּשַׁ ּבָ ת ׁשַ ין ְקֻדּשַׁ ה. ּבֵ ֲעׂשֶ ת ְיֵמי ַהּמַ ׁשֶ ִביִעי ְלׁשֵ ין יֹום ַהּשְׁ ים, ּבֵ ָרֵאל ָלַעּמִ ִיׂשְ

ין ֹקֶדׁש ְלֹקֶדׁש. ְבִדיל ּבֵ ה יי  ַהּמַ רּוְך ַאּתָ ֶתָך. ,ּבָ ְקֻדּשָׁ ָרֵאל ּבִ ָך ִיׂשְ ּתָ ֶאת ַעּמְ ׁשְ ְלּתָ ְוִקּדַ . ִהְבּדַ ּתָ ׁשְ ִקּדַ
ַמן ַהֶזה.   יָענּו ַלּזְ ָמנּו ְוִהּגִ ֶהֱחָינּו ְוִקּיְ ה יי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ׁשֶ רּוְך ַאּתָ ּבָ

ה.  ַהָסּבָ ׁשֹוֶתה ֹרב ּכֹוס ַהַיִין ּבְ

ַקֵדׁש 
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.

ָּברּוְך ַאָּתה יי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֶׁשֶהֱחיָנּו וְִקְּיָמנּו וְִהִּגיָענּו ַלְּזַמן ַהֶזה.
 

יש להפנות את הגוף קצת שמאלה ולשתות את רוב היין.
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צביקה ריצקר דייר מבית כהן כבן 43 הצטרף לאגודה בשנת 1999.
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ּוְרַחץ - רוחצים ידיים.                 
רוחצים ידיים בלי ברכה לפני אכילת הכרפס.

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

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

ָּברּוְך ַאָּתה יי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ּבֹוֵרא ְּפִרי ָהֲאָדָמה. 

ּוְרַחץ
ַדִים ְוֵאין ְמָבְרִכין “ַעל ְנִטיַלת ָיַדִים”.  נֹוְטִלין ֶאת ַהָיַ

ס   ְרּפַ ּכַ
ֵמי ֶמַלח, ּוְמָבְרִכין.  חֹות ִמְכַזִית ּבְ ס ּפָ ְרּפַ טֹוְבִלין ּכַ

ִרי ָהֲאָדָמה.  ה יי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ּבֹוֵרא ּפְ רּוְך ַאּתָ ּבָ
יחץ  

ין ֶאת ַהֵחִצי ַהָגדֹול ָלֲאִפיקֹוָמן.  ִים ּוַמְצּפְ ּתַ ִית ִיְבַצע ֶאת ַהַמָצה ָהֶאְמָצִעית ִלׁשְ ַעל ַהּבַ ּבַ
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חנה ביטון דיירת המתגוררת במערך הדיור העצמאי, כבת 52 הצטרפה לאגודה בשנת 1994.
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מגיד 
קֹול ָרם:  יַה ֶאת ַהְקָעָרה ְואֹוֵמר ּבְ ְמַגֶלה ֶאת ַהַמצֹות ַמְגּבִ

ַאְרָעא  ָאה ּבְ ָנה ַהּבָ א ָהָכא, ְלׁשָ ּתָ ל ִדְצִריְך ֵייֵתי ְוִיְפַסח. ָהׁשַ ל ִדְכִפין ֵייֵתי ְוֵייֹכל, ּכָ ַאְרָעא ְדמצריים. ּכָ ָהא ַלְחָמא ַעְנָיא ִדי ֲאָכלּו ַאְבָהָתָנא ּבְ
ָרֵאל.  ְדִיׂשְ

ֵני חֹוִרין.  ָאה ּבְ ָנה ַהּבָ א ַעְבֵדי, ְלׁשָ ּתָ ָהׁשַ
ים ׁשֹוֵאל:  ן אֹו ֶאָחד ִמן ַהְמֻסּבִ ִני ְוַכאן ַהּבֵ ְלָחן, מֹוְזגִין כֹוס ׁשֵ ֵמִסיר ָהְקָעָרה ֵמַעל ַהׁשֻ

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.
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לאוניד גריביוב דייר מבית כהן כבן 60 הצטרף לאגודה בשנת 2013.
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ילֹות?  ל ַהּלֵ ְיָלה ַהּזֶה ִמּכָ ָנה ַהּלַ ּתַ ּשְׁ ַמה ּנִ

ה.  ְיָלה ַהּזֶה - ּכּולֹו ַמּצָ ה, ַהּלַ ילֹות ָאנּו אֹוְכִלין ָחֵמץ ּוַמּצָ ָכל ַהּלֵ ּבְ ׁשֶ
ְיָלה ַהּזֶה - ָמרֹור.  ָאר ְיָרקֹות, - ַהּלַ ילֹות ָאנּו אֹוְכִלין ׁשְ ָכל ַהּלֵ ּבְ ׁשֶ

י ְפָעִמים.  ּתֵ ְיָלה ַהּזֶה - ׁשְ ַעם ֶאָחת, - ַהּלַ יִלין ֲאִפילּו ּפַ ילֹות ֵאין ֶאנּו ַמְטּבִ ָכל ַהּלֵ ּבְ ׁשֶ
ין. ָלנו ְמֻסּבִ ְיָלה ַהּזֶה - ּכֻ ין, - ַהּלַ ִבין ּוֵבין ְמֻסּבִ ין יֹוׁשְ ילֹות ָאנּו אֹוְכִלין ּבֵ ָכל ַהּלֵ ּבְ ׁשֶ

 
ַעת ֲאִמיַרת ַהַהָגָדה.   ׁשְ ְהֶייָנה ְמגלֹות ּבִ ְלָחן. ַהַמצֹות ּתִ ֵמִניַח ֶאת ַהְקָעָרה ַעל ַהׁשֻ

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.
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מיכאל וקנין דייר מבית כהן כבן 55 הצטרף לאגודה בשנת 1995.
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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.

רּוְך הּוא ֶאת ֲאבֹוֵתינּו  דֹוׁש ּבָ ָיד ֲחָזָקה ּוִבְזרֹוַע ְנטּוָיה. ְוִאּלּו ֹלא הֹוִציא ַהּקָ ם ּבְ מצריים, ַוּיֹוִציֵאנּו יי ֱאֹלֵהינּו ִמּשָׁ ֲעָבִדים ָהִיינּו ְלַפְרֹעה ּבְ
ָלנּו יֹוְדִעים  ָלנּו ְזֵקִנים, ּכֻ ָלנּו ְנבֹוִנים, ּכֻ ָלנּו ֲחָכִמים, ּכֻ מצריים. ַוֲאִפילּו ּכֻ ִדים ָהִיינּו ְלַפְרֹעה ּבְ ְעּבָ ִממצריים, ֲהֵרי ָאנּו ּוָבֵנינּו ּוְבֵני ָבֵנינּו ְמׁשֻ

ח.  ּבָ יִציַאת מצריים ֲהֵרי ֶזה ְמׁשֻ ר ּבִ ה ְלַסּפֵ יִציַאת מצריים. ְוָכל ַהַמְרּבֶ ר ּבִ ֶאת ַהּתֹוָרה, ִמְצָוה ָעֵלינּו ְלַסּפֵ

יִציַאת מצריים  ִרים ּבִ ְבֵני ְבַרק, ְוָהיּו ְמַסּפְ ין ּבִ י ַטְרפֹון ֶשָהיּו ְמֻסּבִ י ֲעִקיָבא ְוַרּבִ ן ֲעַזְרָיה ְוַרּבְ י ֶאְלָעָזר ּבֶ י ְיהֹוֻשַע ְוַרּבִ י ֱאִליֶעֶזר ְוַרּבִ ַרּבִ ה ּבְ ַמֲעׂשֶ
ֲחִרית.  ל ׁשַ ַמע ׁשֶ יַע ְזַמן ְקִריַאת ׁשְ אּו ַתְלִמיֵדיֶהם ְוָאְמרּו ָלֶהם: ַרּבֹוֵתינּו, ִהּגִ ּבָ ְיָלה ַעד ׁשֶ ל אֹותֹו ַהּלַ ּכָ

ְזּכֹר  ֱאַמר, ְלַמַען ּתִ ּנֶ ן זֹוָמא: ׁשֶ ה ּבֶ ָרׁשָ ּדְ ילֹות ַעד ׁשֶ ּלֵ ָאֵמר ְיִציַאת מצריים ּבַ ּתֵ ָנה, ְוֹלא ָזִכיִתי ׁשֶ ְבִעים ׁשָ ן ֲעַזְרָיה: ֲהֵרי ֲאִני ְכֶבן ׁשִ ָאַמר ֶאְלָעָזר ּבֶ
ל ְיֵמי  ילֹות. ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים: ְיֵמי ַחּיֶיָך  - ָהעֹוָלם ַהּזֶה,ּכָ ל ְיֵמי ַחּיֶיָך - ַהּלֵ ל ְיֵמי ַחּיֶיָך ְיֵמי ַחּיֶיָך - ַהָיִמים, ּכָ ֶאת יֹום ֵצאְתָך ֵמֶאֶרץ מצריים ּכָ

יַח.  ַחּיֶיָך  - ְלָהִביא ִלימֹות ַהָמׁשִ

רּוְך הּוא. ָרֵאל, ּבָ ַתן ּתֹוָרה ְלַעּמֹו ִיׂשְ ּנָ רּוְך ׁשֶ רּוְך הּוא. ּבָ קֹום, ּבָ רּוְך ַהּמָ ּבָ

ָּברּוְך ַהָּמקֹום, ָּברּוְך הּוא. ָּברּוְך ֶׁשָּנַתן ּתֹוָרה ְלַעּמֹו יְִׂשָרֵאל, ָּברּוְך הּוא.
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צביקה ריצקר דייר מבית כהן כבן 43 הצטרף לאגודה בשנת 1999.
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אֹול.  ֵאינֹו יֹוֵדַע ִלׁשְ ם, ְוֶאָחד ׁשֶ ע, ְוֶאָחד ּתָ ָרה ּתֹוָרה. ֶאָחד ָחָכם, ְוֶאָחד ָרׁשָ ּבְ ָעה ָבִנים ּדִ ְֶּנֶגד ַאְרּבָ
ע  ַסח ֲאִפיקֹוָמן.  ָרׁשָ ַסח: ֵאין ַמְפִטיִרין ַאַחר ַהּפֶ ִהְלכֹות ַהּפֶ ה ֱאָמר לֹו ּכְ ה יי ֱאֹלֵהינּו ֶאְתֶכם? ְוַאף ַאּתָ ר ִצּוָ ִטים ֲאׁשֶ ּפָ ים ְוַהִמׁשְ ָחָכם ָמה הּוא אֹוֵמר? ַמה ָהֵעדֹות ְוַהֻחּקִ
ה  ֲעבּור ֶזה ָעׂשָ יו ֶוֱאֹמר לֹו: ּבַ ה ַהְקֵהה ֶאת ִשּנָ ר. ְוַאף ַאּתָ ִעּקָ ַפר ּבְ ָלל ּכָ הֹוִציא ֶאת ַעְצמֹו ִמן ַהּכְ ָמה הּוא אֹוֵמר? ָמה ָהֲעֹבָדה ַהּזֹאת ָלֶכם? ָלֶכם - ְוֹלא לֹו. ּוְלִפי ׁשֶ
ית ֲעָבִדים.  ֹחֶזק ָיד הֹוִציָאנּו יי ִממצריים, ִמּבֵ ם ָמה הּוא אֹוֵמר? ַמה ּזֹאת? ְוָאַמְרּתָ ֵאָליו: ּבְ ם, ֹלא ָהָיה ִנְגָאל. ּתָ ֵצאִתי ִממצריים. ִלי - ְוֹלא לֹו. ִאיּלּו ָהָיה ׁשָ יי ִלי ּבְ
יֹום  ְלמּוד לֹוַמר ּבַ ֵצאִתי ִממצריים. ָיכֹול ֵמֹראׁש ֹחֶדׁש, ּתַ ה יי ִלי ּבְ ֲעבּור ֶזה ָעׂשָ יֹום ַההּוא ֵלאֹמר, ּבַ ְדּתָ ְלִבְנָך ּבַ ֱאַמר: ְוִהּגַ ּנֶ ַתח לֹו, ׁשֶ אֹול - ַאּתְ ּפְ ֵאינֹו יֹוֵדַע ִלׁשְ ְוׁשֶ

ִחים ְלָפֶניָך.  ֵיׁש ַמָצה ּוָמרֹור ֻמּנָ ָעה ׁשֶ ׁשָ י ֶאָלא ּבְ ֲעבּור ֶזה  ֹלא ָאַמְרּתִ ֲעבּור ֶזה - ּבַ ְלמּוד לֹוַמר ּבַ עֹוד יֹום, ּתַ יֹום ַההּוא ָיכֹול ִמּבְ ַההּוא, ִאי ּבַ

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 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”.

הבן החכם שואל: “מה המשמעות של כל דבר ומנהג שאלוהים ציווה לעשות בליל הסדר?” 
האב מסביר לו את מנהגי חג הפסח.
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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.

בּו  ָהר ָיׁשְ ֵעֶבר ַהּנָ ָרֵאל : ּבְ ל ָהָעם, ּכֹה ָאַמר יי ֱאֹלֵהי ִיׂשְ ֱאַמר: ַוֹיאֶמר ְיהֹוֻשַע ֶאל ּכָ ּנֶ קֹום ַלֲעֹבָדתֹו, ׁשֶ יו ֵקְרָבנּו ַהּמָ ה עֹוְבֵדי ֲעבֹוָדה ָזָרה ָהיּו ֲאבֹוֵתינּו, ְוַעְכׁשָ ִחּלָ ִמּתְ
ה ֶאת  ָנַען, ָוַאְרּבֶ ָכל ֶאֶרץ ּכְ ָהר ָואֹוֵלְך אֹותֹו ּבְ ַעְבדּו ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים. ָוֶאַקח ֶאת ֲאִביֶכם ֶאת ַאְבָרָהם  ֵמֵעֶבר ַהּנָ ַרח ֲאִבי ַאְבָרָהם ַוֲאִבי ָנחֹור, ַוּיַ ֲאבֹוֵתיֶכם ֵמעֹוָלם, ּתֶ

ת ֹאתֹו, ְוַיֲעֹקב ּוָבָניו ָיְרדּו מצריים.  ִעיר ָלֶרׁשֶ ו ֶאת ַהר  ּשֵׂ ן ְלֵעׂשָ יו. ָוֶאּתֵ ן ְלִיְצָחק ֶאת ַיֲעֹקב ְוֶאת ֵעׂשָ ן לֹו ֶאת ִיְצָחק, ָוֶאּתֵ ַזְרעֹו ָוֶאּתֵ
ֱאַמר: ַוּיֹאֶמר  ּנֶ ָתִרים, ׁשֶ ין ַהּבְ ְבִרית ּבֵ ָאַמר ְלַאְבָרָהם ָאִבינּו ּבִ ֶ מֹו ּשׁ ץ, ַלֲעׂשֹות ּכְ ב ֶאת ַהּקֵ רּוְך הּוא ִחּשַׁ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ רּוְך הּוא. ׁשֶ ָרֵאל, ּבָ רּוְך ׁשֹוֵמר ַהְבָטָחתֹו ְלִיׂשְ ּבָ

דֹול.  ְרֻכׁש ּגָ ן ָאֹנִכי ְוַאֲחֵרי ֵכן ֵיְצאּו ּבִ ר ַיֲעֹבדּו ּדָ ע ֵמאֹות שנה. ְוגם ֶאת ַהּגֹוי ֲאׁשֶ ֶאֶרץ ֹלא ָלֶהם, ַוֲעָבדּום ְוִעּנּו ֹאָתם ַאְרּבַ י ֵגר ִיְהֶיה ַזְרֲעָך ּבְ ַדע ּכִ ַאְבָרם, ָיֹדע ּתֵ ְלְ

יַה ֶאת ַהּכֹוס. ּצֹות ּוַמְגּבִ ְמַכֶסה ֶאת ַהּמַ
יֵלנּו ִמּיָָדם.  רּוְך הּוא ַמּצִ דֹוׁש ּבָ ָכל ּדֹור ָודֹור עֹוְמִדים ָעֵלינּו ְלַכלֹוֵתנּו, ְוַהּקָ ּבְ א ׁשֶ ְלָבד ָעַמד ָעֵלינּו ְלַכּלֹוֵתנּו, ֶאּלָ ּלֹא ֶאָחד ּבִ ָעְמָדה ַלֲאבֹוֵתינּו ְוָלנּו? ׁשֶ ְוִהיא ׁשֶ

ּצֹות.  ַיִניַח ַהּכֹוס ִמָידֹו וְיַגֶלה ֶאת ַהּמַ
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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. 

י  ֱאַמר: ֲאַרּמִ ּנֶ ׁש ַלֲעקֹור ֶאת ַהּכֹל, ׁשֶ ּקֵ ָכִרים ְוָלָבן ּבִ א ַעל ַהּזְ ְרֹעה ֹלא ָגַזר ֶאּלָ ּפַ ש ָלָבן ָהֲאַרִמי ַלֲעׂשֹות ְלַיֲעֹקב ָאִבינּו. ׁשֶ ּקֵ ֵצא ּוְלַמד - ַמה ּבִ
דֹול, ָעצּום ָוָרב ם ְלגֹוי ּגָ ְמֵתי ְמָעט, ַוְיִהי ׁשָ ם ּבִ ָגר ׁשָ ֹאֵבד ָאִבי, ַוֵיֶרד ִמְצַרְיָמה ַוּיָ

ּבּור.  י ַהּדִ ַוֵיֶרד ִמְצַרְיָמה - ָאנּוס ַעל ּפִ

י ֵאין ִמְרֶעה  אנּו, ּכִ ָאֶרץ ּבָ ְרֹעה, ָלגּור ּבָ ֱאַמר: ַוֹיאְמרּו ֶאל ּפַ ּנֶ ם, ׁשֶ א ָלגּור ׁשָ מצריים ֶאּלָ ֵקַע ּבְ ּתַ ֹלא ָיַרד ַיֲעֹקב ָאִבינּו ְלִהׁשְ ד ׁשֶ ם - ְמַלּמֵ ָגר ׁשָ ַוּיָ
ֶשן.  ֶאֶרץ ּגֹ בּו ָנא ֲעָבֶדיָך ּבְ ה ֵיׁשְ ָנַען. ְוַעּתָ ֶאֶרץ ּכְ י ָכֵבד ָהָרָעב ּבְ ר ַלֲעָבֶדיָך, ּכִ ַלּצֹאן ֲאׁשֶ

ַמִים ָלֹרב.  כֹוְכֵבי ַהּשָׁ ְמָך יי ֱאֹלֶהיָך ּכְ ה ׂשָ ְיָמה, ְוַעּתָ ְבִעים ֶנֶפׁש ָיְרדּו ֲאבֹוֶתיָך ִמְצַרָ ׁשִ ֱאַמר: ּבְ ּנֶ ָמה ׁשֶ ְמֵתי ְמָעט - ּכְ ּבִ

ם.  ִנים ׁשָ ָרֵאל ְמֻצּיָ ָהיּו ִיׂשְ ם ְלגֹוי - ְמַלֵמד ׁשֶ ַוְיִהי ׁשָ

ֵלא ָהָאֶרץ ֹאָתם.  ּמָ ְמֹאד ְמֹאד, ַוּתִ ְרצּו ַוִיְרּבּו ַוַיַעְצמּו ּבִ רּו ַוִיׁשְ ָרֵאל ּפָ ֱאַמר: ּוְבֵני ִיׂשְ ּנֶ מֹו ׁשֶ דֹול, ָעצּום - ּכְ ּגָ

ַח, ְוַאּתְ ֵעֹרם ְוֶעְרָיה.  ָעֵרְך ִצּמֵ ַדִים ָנֹכנּו ּוׂשְ ֲעִדי ֲעָדִיים, ׁשָ ֹבִאי ּבַ ִלי ַוּתָ ְגּדְ י ַוּתִ ְרּבִ יָך, ַוּתִ ֶדה ְנַתּתִ ֶצַמח ַהּשָׂ ֱאַמר: ְרָבָבה ּכְ ּנֶ ָמה ׁשֶ ָוָרב - ּכְ
ָדַמִיְך ֲחִיי. ָדַמִיְך ֲחִיי, ָוֹאַמר ָלך ּבְ ָדָמִיְך, ָוֹאַמר ָלך ּבְ ָוֶאֱעֹבר ָעַלִיְך ָוֶאְרֵאְך ִמְתּבֹוֶסֶסת ּבְ
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ה.  נּו ָעֵלינּו ֲעֹבָדה ָקׁשָ ֵרעּו ֹאָתנּו ַהמצריים ַוְיַענּנּונּו, ַוִיּתְ ַוּיָ
נּו, ְוָעָלה  י ִתְקֶראָנה ִמְלָחָמה ְונֹוַסף ַגם הּוא ַעל ׂשְנֵאינּו ְוִנְלַחם ּבָ ה, ְוָהָיה ּכִ ן ִיְרּבֶ ֱאַמר: ָהָבה ִנְתַחְכָמה לֹו ּפֶ ּנֶ מֹו ׁשֶ וירעו ֹאָתנּו ַהמצריים - ּכְ

ִמן ָהָאֶרץ. 
ֹתם ְוֶאת ַרַעְמֵסס.  נֹות ְלַפְרֹעה. ֶאת ּפִ ִסְבֹלָתם. ַוִיֶבן ָעֵרי ִמְסּכְ ים ְלַמַען ַעֹנתֹו ּבְ ֵרי ִמּסִ ימּו ָעָליו ׂשָ ׂשִ ֱאַמר: ַוּיָ ּנֶ ָמה ׁשֶ ַוְיַעּנּונּו -  ּכְ

ָפֶרְך.  ָרֵאל ּבְ ֵני  ִיׂשְ ֱאַמר: ַוַיֲעִבדּו מצריים ֶאת ּבְ ּנֶ מֹו ׁשֶ ה - ּכְ נּו ָעֵלינּו ֲעֹבָדה ָקׁשָ ַוִיּתְ
ַמע יי ֶאת ֹקֵלנּו, ַוּיְַרא ֶאת ָעְנֵינּו ְוֶאת ֲעָמֵלנּו ְוֶאת ַלֲחֵצנּו.  ׁשְ ְצַעק ֶאל יי ֱאֹלֵהי ֲאֹבֵתינּו, ַוּיִ ַוּנִ

ַעל  ְזָעקּו, ַוּתַ ָרֵאל ִמן ָהֲעבֹוָדה ַוּיִ ֵני ִיׂשְ ָמת ֶמֶלְך מצריים, ַוֵיָאְנחּו ּבְ ים ָהֵהם ַוּיָ ֱאַמר: ַוְיִהי ַבָיִמים ָהַרּבִ ּנֶ ָמה  ׁשֶ ְצַעק ֶאל יי ֱאֹלֵהי ֲאֹבֵתינּו - ּכְ ַוּנִ
ְוָעָתם ֶאל ָהֱאֹלִהים ִמן ָהֲעֹבָדה.  ׁשַ

ִריתֹו ֶאת ַאְבָרָהם, ֶאת ִיְצָחק וֶאת ַיֲעֹקב.  ְזּכֹור ֱאֹלִהים  ֶאת ּבְ ַמע ֱאֹלִהים ֶאת ַנֲאָקָתם, ַוּיִ ׁשְ ֱאַמר: ַוּיִ ּנֶ ָמה ׁשֶ ַמע יי ֶאת ֹקֵלנּו - ּכְ ׁשְ ַוּיִ
ָרֵאל ַוּיֵַדע ֱאֹלִהים.  ני ִיׂשְ ֱאַמר: ַוַיְרא ֱאֹלִהים ֶאת ּבְ ּנֶ ָמה ׁשֶ ֶרְך ֶאֶרץ, ּכְ ִריׁשּות ּדֶ ַוּיְַרא ֶאת ָעְנֵינּו - זֹו ּפְ

ַחּיּון.  ת ּתְ ִליֻכהּו ְוָכל ַהּבַ ׁשְ ּלֹוד ַהְיֹאָרה ּתַ ן ַהּיִ ל ַהּבֵ ֱאַמר: ּכָ ּנֶ ָמה ׁשֶ ִנים. ּכְ ְוֶאת ֲעָמֵלנּו - ֵאלּו ַהּבָ
ר מצריים  ֹלֲחִצים ֹאָתם.  ַחץ ֲאׁשֶ ֱאַמר: ְוַגם ָרִאיִתי ֶאת ַהּלַ ּנֶ ָמה ׁשֶ ַחק, ּכְ ְוֶאת ַלֶחֵצנּו - ֶזֹו ַהּדְ

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.
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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.

ֹדל, ּוְבֹאתֹות ּוְבֹמְפִתים.  ָיד ֲחָזָקה ּוִבְזֹרַע ְנטּוָיה, ּוְבֹמָרא ּגָ ַוּיֹוִצֵאנּו יי ִממצריים ּבְ

י  ֱאַמר: ְוָעַבְרּתִ ּנֶ ְכבֹודֹו ּוְבַעְצמֹו, ׁשֶ רּוְך הּוא ּבִ דֹוׁש ּבָ א ַהּקָ ִליַח, ֶאּלָ ָרף, ְוֹלא ַעל ְיֵדי ׁשָ ַוּיֹוִצֵאנּו יי ִממצריים - ֹלא ַעל ְיֵדי ַמְלָאְך, ְוֹלא ַעל ְיֵדי ׂשָ
ָפִטים. ֲאִני יי.  ה ׁשְ ֵהָמה, ּוְבָכל ֱאֹלֵהי מצריים ֶאֱעׂשֶ ֶאֶרץ מצריים ֵמָאָדם ְוַעד ּבְ כֹור ּבְ ל ּבְ יִתי ּכָ ְיָלה ַהּזֶה, ְוִהּכֵ ּלַ ְבֶאֶרץ מצריים ּבַ

ְיָלה ַהּזֶה - ֲאִני ְוֹלא ַמְלָאְך  ּלַ י ְבֶאֶרץ מצריים ּבַ ְוָעַבְרּתִ

ָרף  ֶאֶרץ מצריים - ֲאִני ְוֹלא ׂשָ ל ְבכֹור ּבְ יִתי ּכָ ְוִהּכֵ

ִליַח.  ָפִטים - ֲאִני וֹלא ַהּשָׁ ה ׁשְ ּוְבָכל ֱאֹלֵהי מצריים ֶאֱעׂשֶ

 ֲאִני יי - ֲאִני הּוא וֹלא ַאֵחר. 
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אייל מירקין דייר מבית כהן כבן 25 הצטרף לאגודה בשנת 2012
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ְּביָד ֲחָזָקה - אלוהים הוציא אותנו )את בני ישראל( ממצרים בחוזק רב.
“ביד חזקה” זו מכת הֶּדֶבר  )מחלה של חיות(. 

אלוהים העניש את המצרים במכת הדבר. 
כל הסוסים, החמורים, הכבשים, העיזים והפרות מתו.

ּוִבְזרַֹע ְנטּויָה - אלוהים הוציא אותנו )את בני ישראל( ממצרים בכוח רב. 
“בזרוע נטויה” זו מכת הבכורות. 

כל הבנים הבכורים במשפחות של המצרים מתו.

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

ּוְבמְֹפִתים -  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.

ּוְבמָֹרא ָּגדֹל - כשראינו את הניסים שאלוהים עשה, הרגשנו הערצה והערכה לאלוהים. 
האויבים שלנו הרגישו פחד גדול ובהלה.

ֵבד ְמֹאד.  ָקר ּוַבּצֹאן, ֶדֶבר ּכָ ּבָ ַמִלים, ּבַ ּגְ ֲחֹמִרים, ּבַ ּסּוִסים, ּבַ ֶדה, ּבַ ּשָׂ ר ּבַ ִמְקְנָך ֲאׁשֶ ֱאַמר: ִהֵנה יד יי הֹוָיה ּבְ ּנֶ ָמה  ׁשֶ ֶבר,  ּכְ ָיד ֲחָזָקה - זֹו ַהּדֶ ּבְ
ָידֹו, ְנטּוָיה ַעל ְירּוָשַלִים.  לּוָפה ּבְ ֱאַמר: ְוַחְרּבֹו ׁשְ ּנֶ ָמה  ׁשֶ ּוִבְזֹרַע ְנטּוָיה - זֹו ַהֶחֶרב,  ּכְ

ֹאֹתת ּוְבמֹוְפִתים, ּוְבִמְלָחָמה ּוְבָיד  ַמּסֹת ּבְ ה ֱאֹלִהים  ָלֹבא ָלַקַחת לֹו גֹוי ִמֶקֶרב ּגֹוי ּבְ ֱאַמר: אֹו ֲהִנּסָ ּנֶ ָמהֹ   ׁשֶ ִכיָנה,  ּכְ ֹדל - זֹו ִגּלּוי ׁשְ ּוְבֹמָרא ּגָ
מצריים  ְלֵעיֶניָך.  ה ָלֶכם יי ֱאֹלֵהיֶכם ּבְ ר ָעׂשָ ֹכל ֲאׁשֶ ֹדִלים, ּכְ ֲחָזָקה ּוִבְזרֹוַע ְנטּוָיה, ּוְבמֹוָרִאים ּגְ

ה ּבֹו ֶאת ָהֹאֹתת.  ֲעׂשֶ ר ּתַ ָיְדָך, ֲאׁשֶ ח ּבְ ּקַ ה ַהּזֶה  ּתִ ּטֶ ֱאַמר: ְוֶאת ַהּמַ ּנֶ ָמה ֹ  ׁשֶ ֶטה,  ּכְ ּוְבֹאתֹות - ֶזה ַהּמַ
ַמִים ּוָבָאֶרץ ּשָׁ י מֹוְפִתים ּבַ ֱאַמר: ְוָנַתּתִ ּנֶ ָמה ֹ  ׁשֶ ם,  ּכְ ּוְבֹמְפִתים - ֶזה ַהּדָ
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אירנה יאמפולסקי דיירת בית כהן כבת 60 אירנה הצטרפה לאגודה בשנת 2011.
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 יש לטפטף טיפת יין מהכוס 3 פעמים כשאומרים: 

לפי המנהג, מטפטפים טיפת יין 3 פעמים כשאומרים את ראשי התיבות של שמות 10 המכות: 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” )2( והביטוי “במורא גדול” )2( מייצג 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 10 המכות שאלוהים העניש בהן את המצריים.

ַעם.  ַיַחד, ט”ו ּפַ ַאַח”ב, ּבְ ר ַהַמּכֹות ְדַצ”ְך ַעַד”ׁש ּבְ ֲאִמיַרת ָדם ָוֵאׁש..., ֶעׂשֶ ה ִמן ַהּכֹוס ּבַ נֹוֲהִגין ְלַהִטיף ִטּפָ

ן.  ם ָוֵאׁש ְוִתיְמרֹות ָעׁשָ ּדָ
ִים. ּתַ ִים, ּוְבֹמְפִתים - ׁשְ ּתַ ִים, ּוְבֹאתֹות - ׁשְ ּתַ ֹדל - ׁשְ ִים, ּוְבֹמָרא ּגָ ּתַ ִים, ּוִבְזֹרַע ְנטּוָיה - ׁשְ ּתַ ָיד ֲחָזָקה - ׁשְ ָדָבר ַאֵחר: ּבְ

ותימרות עשןאשדם
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לאוניד גריביוב דייר מבית כהן כבן 60 הצטרף לאגודה בשנת 2013.
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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.
צֵפְרֵּדַע

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.

ִּכִנים
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. 

ָערֹוב
ָערֹוב 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.

ֶּדֶבר
ֶּדֶבר 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 ֶּדֶבר הרגה את הצאן והבקר.
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צביקה ריצקר דייר מבית כהן כבן 43 הצטרף לאגודה בשנת 1999.
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ְׁשִחין
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

ַמַּכת ְּבכֹורֹות
בן בכור הוא הבן גדול ביותר במשפחה.

אלוהים הרג את הבנים הבכורים בכל המשפחות של המצריים.

ַאְרֶּבה
ַאְרֶּבה )חגב( הוא חיה קטנה, חרק מעופף. 

אלוהים הוריד כמות גדולה של ַאְרֶּבה על מצריים. 
הַאְרֶּבה אכל את כל השדות והיבולים שעוד נשארו במצריים אחרי מכת הברד. 

חֶׁשְך
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

ָּברד
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.
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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 10 מכות ובים הוא הכה אותם 50 מכות” 

רבי אליעזר אומר: “במצריים אלוהים הכה את המצרים 40 מכות, בים הוא הכה אותם 200 מכות”.
רבי עקיבא אומר: “במצריים אלוהים הכה את המצרים 50 מכות. בים הוא הכה אותם 250 מכות”.

אלה האותיות הראשונות בשם של כל אחת ממכות מצריים - העונשים שהמצרים קיבלו מאלוהים.

ִנים:  ֶהם ִסּמָ י ְיהּוָדה ָהָיה נֹוֵתן ּבָ ַרּבִ

ַאַח“ב. ַצ“ְך ַעַד“ׁש ּבְ ּדְ
מצריים ַמה הּוא אֹוֵמר?  ים ַמּכֹות? ּבְ ר ַמּכֹות ְוַעל ַהָים ָלקּו ֲחִמּשִׁ מצריים ֶעׂשֶ ָלקּו ַהמצריים ּבְ ה אֹוֵמר ׁשֶ ִין ַאּתָ ִליִלי אֹוֵמר: ִמּנַ י יֹוֵסי ַהּגְ ַרּבִ
יְראּו  מצריים, ַוּיִ ה יי ּבְ ר ָעׂשָ ֹדָלה ֲאׁשֶ ָרֵאל ֶאת ַהָיד ַהּגְ ְרא ִיׂשְ ע ֱאֹלִהים ִהוא, ְוַעל ַהּיָם מה הּוא אֹוֵמר? ַוּיַ ְרֹעה: ֶאְצּבַ ים ֶאל ּפַ ַוֹיאְמרּו ַהַחְרֻטּמִ
ים  ר ַמּכֹות ְוַעל ַהּיָם ָלקּו ֲחִמּשִׁ מצריים ָלקּו ֶעׂשֶ ה: ּבְ ר ַמּכֹות. ֱאמֹור ֵמַעּתָ ע? ֶעׂשֶ ָמה ָלקּו ְבֶאְצּבַ ה ַעְבדֹו. ּכַ יי ּוְבמׁשֶ ֲאִמינּו ּבַ ָהָעם ֶאת יי, ַוּיַ

ַמּכֹות . 

ם  ח ּבָ ּלַ ֱאַמר: ְיׁשַ ּנֶ ע ַמּכֹות? ׁשֶ ל ַאְרּבַ מצריים ָהְיָתה ׁשֶ רּוְך הּוא ַעל ַהמצריים ּבְ דֹוׁש ּבָ ֵהִביא ַהּקָ ה ׁשֶ ה ּוַמּכָ ל ַמּכָ ּכָ ִין ׁשֶ י ֱאִליֶעזֲר אֹוֵמר: ִמּנַ ַרּבִ
ע. ֱאמֹור  ַלַחת ַמְלֲאֵכי ָרִעים - ַאְרּבַ לׁש, ִמׁשְ ָצָרה - ׁשָ ִים, ִוְ ּתַ ַלַחת ַמְלֲאֵכי ָרִעים. ֶעְבָרה - ַאַחת, ָוַזַעם - ׁשְ ֲחרֹון ַאּפֹו, ֶעְבָרה ָוַזַעם ְוָצָרה, ִמׁשְ

ִעים ַמּכֹות ְוַעל ַהּיָם ָלקּו ָמאַתִים ַמּכֹות .  מצריים ָלקּו ַאְרּבָ ה: ּבְ ֵמַעּתָ

ם  ח ּבָ ּלַ ׁשַ ֱאַמר: ִיְ ּנֶ ל ָחֵמׁש ַמּכֹות? ׁשֶ מצריים ָהְיָתה ׁשֶ רּוְך הּוא על ַהמצריים ּבְ דֹוׁש ּבָ ה שֵהבִיא ַהּקָ ה וַמּכָ ל ַמּכָ ּכָ ִין ׁשֶ י ֲעִקיֶבא אֹוֵמר: ִמּנַ ַרּבִ
ַלַחת ַמְלֲאֵכי  ע, ִמׁשְ לוׁש, ְוָצָרה -ַאְרּבַ ִים, ָוַזַעם -ׁשָ ּתַ ַלַחת ַמְלֲאֵכי ָרִעים .ֲחרֹון ַאּפֹו- ַאַחת, ֶעְבָרה - ׁשְ ָרה, ִמׁשְ ֲחרֹון ַאּפֹו, ֶעְבָרה ָוַזַעם ְוַצָ

ים ּוָמאַתִים ַמּכֹות.  ים ַמּכֹות ְוַעל ַהּיָם ָלקּו ֲחִמּשִׁ מצריים ָלקּו ֲחִמּשִׁ ה: ּבְ ָרִעים- ָחֵמׁש. ֱאמֹור ֵמַעּתָ

ַרִּבי יְהּוָדה קורא לעשרת המכות: ְּדַצ“ְך ַעַד“ׁש ְּבַאַח“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 מילים: ְּדַצ”ְך,ַעַד”ׁש, ְּבַאַח”ב 
שלוש המילים הן ראשי התיבות של מכות מצריים.
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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.

קֹום ָעֵלינּו! ָמה ַמֲעלֹות טֹובֹות ַלּמָ ּכַ
ֵיינּו.  ּדַ ָפִטים,     ֶהם ׁשְ ה ּבָ ִאלּו הֹוִציָאנּו ִממצריים ְוֹלא ָעׂשָ
ֵיינּו.  ּדַ ה ֵבאֹלֵהיֶהם,      ָפִטים, וֹלא ָעׂשָ ֶהם ׁשְ ה ּבָ ִאלּו ָעׂשָ
ֵיינּו.  ּדַ כֹוֵריֶהם,     ה ֵבאֹלֵהיֶהם, ְוֹלא ָהַרג ֶאת ּבְ ִאלּו ָעׂשָ
ֵיינּו.  ּדַ כֹוֵריֶהם ְוֹלא ָנַתן ָלנּו ֶאת ָממֹוָנם,    ִאלּו ָהַרג ֶאת ּבְ
ֵיינּו.  ּדַ ִאלּו ָנַתן ָלנּו ֶאת ָממֹוָנם ְוֹלא ָקַרע ָלנּו ֶאת ַהּיָם,    
ֵיינּו.  ּדַ ָחָרָבה,    תֹוכֹו ּבֶ ִאלּו ָקַרע ָלנּו ֶאת ַהּיָם ְוֹלא ֶהֱעֵביָרנּו ּבְ
ֵיינּו.  ּדַ תֹוכֹו    ֵרנּו ּבְ ַקע ֶצַָ ָחָרָבה ְוֹלא ׁשְ תֹוכֹו ּבֶ ִאלּו ֶהֱעֵביָרנּו ּבְ
ֵיינּו.  ּדַ ָנה  ִעים ׁשָ ר ַאְרּבָ נּו ּבִמְדּבָ ק ָצְרּכֵ תֹוכֹו ְוֹלא ִסּפֵ ֵרנּו ּבְ ַקע ֶצַָ ִאלּו  ׁשִ
ֵיינּו.  ּדַ ן  ָנה וֹלא ֶהֱאִכיָלנּו ֶאת ַהּמָ ִעים ׁשָ ר ַאְרּבָ נּו ּבִמְדּבָ ק ָצְרּכֵ ִאלּו ִסּפֵ
ֵיינּו.  ּדַ ת,    ּבָ ן ְוֹלא ָנַתן ָלנּו ֶאת ַהׁשַ ִאלּו  ֶהֱאִכיָלנּו ֶאת ַהּמָ
ֵיינּו.  ּדַ ת, ְוֹלא ֵקְרָבנּו ִלְפֵני ַהר ִסיַני,    ּבָ ִאלּו ָנַתן ָלנּו ֶאת ַהׁשַ
ֵיינּו.  ּדַ ַתן ָלנּו ֶאת ַהּתֹוָרה.    ִאלּו ֵקְרָבנּו ִלְפֵני ַהר ִסיַני, ְוֹלא ַנָ
ֵיינּו.  ָרֵאל,         ּדַ ַתן ָלנּו ֶאת ַהּתֹוָרה ְוֹלא ִהְכִניָסנּו ְלֶאֶרץ ִיׂשְ ִאלּו ַנָ
ֵיינּו.  ּדַ ִחיָרה   ית ַהּבְ ָרֵאל ְוֹלא ָבָנה ָלנּו ֶאת ּבֵ ִאלּו  ִהְכִניָסנּו ְלֶאֶרץ ִיׂשְ
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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 40 שנה.

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.

קֹום ָעֵלינּו:  ֶלת ַלּמָ ָמה, טֹוָבה ְכפּוָלה ּוְמֻכּפֶ ָמה וּכַ ַעל ַאַחת, ּכַ
כֹוֵריֶהם, ה ֵבאֹלֵהיֶהם, ְוָהַרג ֶאת ּבְ ָפִטים, ְוָעׂשָ ה ָבֶהם ׁשְ הֹוִציָאנּו ִממצריים, ְוָעׂשָ ׁשֶ

תֹוכֹו, ֵרנּו ּבְ ַקע ֶצַָ ָחָרָבה, ְוׁשִ תֹוכֹו ּבֶ ְוָנַתן ָלנּו ֶאת ָממֹוָנם, ְוָקַרע ָלנּו  ֶאת ַהּיָם, ְוֶהֱעִביֶרנו ּבִ
ת, ּבָ ן, ְוָנַתן ָלנּו ֶאת ַהׁשַ ָנה, ְוֶהֱאִכיָלנּו ֶאת ַהּמָ ִעים ׁשָ ר ַאְרּבָ נּו ּבִמְדּבָ ק ָצְרּכֵ ְוִסּפֵ

ָרֵאל, ַתן ָלנּו ֶאת ַהּתֹוָרה, ְוִהְכִניָסנּו ְלֶאֶרץ ִיׂשְ ְוֵקְרָבנּו ִלְפֵני ַהר ִסיַני, ְוַנָ
ר ַעל כל ֲעֹונֹוֵתינּו.  ִחיָרה ְלַכּפֵ ית ַהּבְ ּוָבָנה ָלנּו ֶאת ּבֵ
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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.

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.

מנהל הסדר מראה את המצות למשתתפים בסדר ואומר:

ַסח, ַמָצה, ּוָמרֹור.  ַסח, ֹלא ָיָצא ְיֵדי חֹוָבתֹו, ְוֵאלּו ֵהן: ּפֶ ּפֶ ָבִרים ֵאּלּו ּבַ ה ּדְ לׁשָ ּלֹא ָאַמר ׁשְ ל ׁשֶ ְמִליֵאל ָהָיה אֹוֵמר: ּכָ ן ּגַ ַרּבָ
יַה אֹוָתה.  ֹלא ְלַהְגּבִ ָיד ַעל ַהְזרֹוַע ְוִיָזֵהר ׁשֶ ַמְרֶאה ּבַ

מצריים,  י ֲאבֹוֵתינּו ּבְ ּתֵ רּוְך הּוא ַעל ּבָ דֹוׁש ּבָ ַסח ַהּקָ ּפֶָ ׁש ָהָיה ַקָים, ַעל ׁשּום ָמה? ַעל ׁשּום ׁשֶ ְקּדָ ית ַהּמִ ּבֵ ְזַמן ׁשֶ ָהיּו ֲאבֹוֵתינּו אֹוְכִלים ּבִ ַסח ׁשֶ ּפֶ
חוּו.  ּתַ ּשְׁ ּקֹד ָהָעם ַוּיִ יל? ַוּיִ ינּו ִהּצִ ּתֵ ָנְגּפֹו ֶאת מצריים, ְוֶאת ּבָ מצריים ּבְ ָרֵאל ּבְ ני ִיׂשְ י ּבְ ּתֵ ַסח ַעל ּבָ ר ּפֶָ ַסח הּוא ַליי, ֲאׁשֶ ם ֶזַבח ּפֶ ֱאַמר: ַוֲאַמְרּתֶ ּנֶ ׁשֶ

ים ואֹוֵמר:  ּצֹות ַלְמֻסּבִ ַמְראה ֶאת  ַהּמַ
דֹוׁש  ָלִכים, ַהּקָ ְגָלה ֲעֵליֶהם ֶמֶלְך ַמְלֵכי ַהּמְ ּנִ ל ֲאבֹוֵתינּו ְלַהֲחִמיץ ַעד ׁשֶ ֵצָקם ׁשֶ יק ּבְ ֹלא ִהְסּפִ ה זו שאנו אֹוְכִלים, ַעל ׁשּום מה? ַעל ׁשּום ׁשֶ ַמּצָ
 , י ֹגְרׁשּו ִממצריים ְוֹלא ָיְכלּו ְלִהְתַמְהֵמּהַ י ֹלא ָחֵמץ, ּכִ ר הֹוִציאּו ִממצריים ֻעֹגת ַמּצֹות, ּכִ ֵצק ֲאׁשֶ ֱאַמר: ַוּיֹאפּו ֶאת ַהּבָ ּנֶ רּוְך הּוא, ּוְגָאָלם, ׁשֶ ּבָ

ם ֵצָדה ֹלא ָעׂשו ָלֶהם. ְוּגַ
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מנהל הסדר ַמְרֶאה ֶאת ַהֶמָרֹור ַלְמֻסִּבים וְאֹוֵמר:

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.

ים ְואֹוֵמר:  רֹור ַלְמֻסּבִ ַמְרֶאה ֶאת ַהֶמָ

ֹחֶמר  ֲעֹבָדה ָקָשה, ּבְ ֱאַמר: ַוְיָמֲררּו ֶאת ַחֵייהם ּבַ ּנֶ מצריים, ׁשֶ ְררּו ַהמצריים ֶאת ַחֵיי ֲאבֹוֵתינּו ּבְ ּמֵ ָאנּו אֹוְכִלים, ַעל ׁשּום מה? ַעל ׁשּום ׁשֶ ָמרֹור ֶזה ׁשֶ
ָפֶרְך.  ר ָעְבדּו ָבֶהם ּבְ ל ֲעֹבָדָתם ֲאׁשֶ ֶדה ֶאת ּכָ ּשָׂ ּוִבְלֵבִנים ּוְבָכל ֲעֹבָדה ּבַ

ֵצאִתי  ה יי ִלי ּבְ ֲעבּור ֶזה ָעׂשָ יֹום ַההּוא ֵלאֹמר, ּבַ ְדּתָ ְלִבְנָך ּבַ ֱאַמר: ְוִהּגַ ּנֶ א ִממצריים, ׁשֶ ֶצָ ֶיָָ ִאלּו הּוא  ָכל ּדֹור ָודֹור ַחָיב ָאָדם ִלְראֹות ֶאת ַעְצמֹו ּכְ ּבְ
ם, ְלַמַען ָהִביא ֹאָתנּו, ָלֶתת ָלנּו   ֱאַמר: ְואֹוָתנּו הֹוִציא ִמׁשָ ּנֶ ֶהם, ׁשֶ ַאל ִעּמָ א ַאף אֹוָתנו ּגָ רּוְך הּוא, ֶאּלָ דֹוׁש ּבָ ַאל ַהּקָ ְלָבד ּגָ ִממצריים. ֹלא ֶאת ֲאבֹוֵתינּו ּבִ

ע ַלֲאֹבֵתנּו. ּבַ ר ִנׁשָ ֶאת ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ
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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.

יִהים ֶאת  הּכֹוס ויכסה את המצות ויאמר: ַמְגּבִ
ס ה ּוְלַקּלֵ ר, ְלָבֵרְך, ְלַעּלֵ ַח, ְלָפֵאר, ְלרֹוֵמם, ְלַהּדֵ ּבֵ ְלִפיָכְך ֲאַנְחנּו ַחָיִבים ְלהֹודֹות, ְלַהֵלל, ְלׁשַ

ים ָהֵאלּו: ל ַהִנּסִ ה ַלֲאבֹוֵתינּו ְוָלנּו ֶאת ּכָ ָעׂשָ ְלִמי ׁשֶ
ה.  ְעּבּוד ִלְגֻאּלָ דֹול, ּוִמּשִׁ ְמָחה, ּוֵמֵאֶבל ְליֹום טֹוב, ּוֵמֲאֵפָלה ְלאֹור ּגָ גֹון ְלׂשִ הֹוִציָאנּו ֵמַעְבדּות ְלֵחרּות ִמּיָ

ה: ַהְללּוָיּה.  יָרה ֲחָדׁשָ ְוֹנאַמר ְלָפָניו ׁשִ
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מנהל הסדר מחזיק את כוס היין גבוה, מכסה את המצות ואומר:

מרימים את כוס היין, מחזיקים את הכוס גבוה עד שאומרים “גאל ישראל”

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(.

ל  ּגֹוִים יי, ַעל  ם יי. ָרם ַעל ּכָ ל ׁשֵ ֶמׁש ַעד ְמבֹואֹו ְמֻהּלָ ְזַרח ׁשֶ ַעד עֹוָלם. ִמּמִ ה  ִוְ ם יי ְמֹבָרְך ֵמַעּתָ ם יי. ְיִהי ׁשֵ ַהְללּוָיּה ַהְללּו ַעְבֵדי יי, ַהְללּו ֶאת  ׁשֵ
יִבי ִעם ְנִדיִבים,  ת ָיִרים ֶאְביֹון, ְלהֹוׁשִ ּפֹ ל, ֵמַאׁשְ ַמִים ּוָבָאֶרץ? ְמִקיִמי ֵמָעָפר ּדָ ּשָׁ יִלי ִלְראֹות ּבַ ּפִ ׁשְ ֶבת, ַהּמַ יִהי ָלׁשָ ְגּבִ יי ֱאֹלֵהינּו ַהּמַ בֹודֹו. ִמי ּכַ ַמִים ּכְ ַהּשָׁ

ְמָחה. ַהְללּוָיּה. ִנים ׂשִ ִית, ֵאם ַהּבָ יִבי ֲעֶקֶרת ַהּבַ ִעם ְנִדיֵבי ַעּמֹו. מֹוׁשִ

ָרֵאל.  ַאל ִיׂשְ יִהים ֶאת ַהּכֹוס ַעד ּגָ ַמְגּבִ
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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.

ית ַיֲעֹקב ֵמַעם ֹלֵעז,  מצריים, ּבֵ ָרֵאל ִמִ ֵצאת  ִיׂשְ ּבְ
לֹוָתיו.  ָרֵאל ַמְמׁשְ ה ְלָקְדׁשֹו, ִיׂשְ ָהְיָתה ְיהּוּדָ

ן ִיּסֹב ְלָאחֹור.  ֹנס, ַהַיְרּדֵ ַהּיָם ָרָאה ַוּיַָ
ֶהָהִרים ָרְקדּו ְכֵאיִלים,

ְבֵני ֹצאן. עֹות - ּכִ ַבָ ּגְ
י ָתנּוס,  ָך ַהּיָם ּכִ ַמה ּלְ
ּסֹב ְלָאחֹור, ְרֵדן - ּתִ ַהּיַ

ְרְקדּו ְכֵאיִלים, ֶהָהִרים - ּתִ
ְבֵני ֹצאן.  עֹות - ּכִ ַבָ ּגְ

ְפֵני ָאדֹון חּוִלי  ָאֶרץ, ִמּלְ
ְפֵני  ֱאלֹוַה ַיֲעֹקב.  ִמּלְ

ִמיש - ְלַמְעְינֹו ָמִים. ַהֹהְפִכי ַהּצּור ֲאַגם ָמִים, ַחּלָ

ְפֵני ָאדֹון חּוִלי ָאֶרץ, ִמּלְ
ְפֵני  ֱאלֹוַה ַיֲעֹקב.  ִמּלְ

ִמיש - ְלַמְעְינֹו ָמִים. ַהֹהְפִכי ַהּצּור ֲאַגם ָמִים, ַחּלָ
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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.

שותים את כוס היין בפנייה לצד שמאל.

ַרַחץ  - רוחצים ידיים ומברכים:

ָּברּוְך ַאָּתה יי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ּבֹוֵרא ְּפִרי ַהָגֶפן. 

ָּברּוְך ַאָּתה יי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאֶׁשר ִקְדָׁשנּו ְּבִמְצֹוָתיו וְִצָּונּו ַעל ְנִטיַלת יַָדיִם.

ן יי ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי   ה ּוָמרֹור. ּכֵ ְיָלה ַהּזֶה ֶלֱאָכל ּבֹו ַמּצָ יָענּו ַלּלַ ַאל ֶאת ֲאבֹוֵתינּו ִממצריים, ְוִהּגִ ָאָלנּו ְוּגָ ר ּגְ רּוְך אתה יי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך העֹוָלם, ֲאׁשֶ ּבָ
ָסִחים  ָבִחים ּוִמן ַהּפְ ם ִמן ַהּזְ ֲעבֹוָדֶתָך. ְוֹנאַכל ׁשָ ים ּבַ ׂשִ ִבְנַין ִעיֶרָך ְוׂשָ ֵמִחים ּבְ לֹום, ׂשְ ִאים ִלְקָראֵתנּו ְלׁשָ יֵענּו ְלמֹוֲעִדים ְוִלְרָגִלים ֲאֵחִרים ַהּבָ ֲאבֹוֵתינּו ַיּגִ

ָרֵאל.  ַאל ִיׂשְ ה יי ּגָ רּוְך ַאּתָ נּו. ּבָ דּות ַנְפׁשֵ ֵתנּו וַעל ּפְ ֻאּלָ יר ָחָדש ַעל ּגְ ֲחָך ְלָרצֹון, ְונֹוֶדה ְלָך ׁשִ ָמם ַעל ִקיר ִמְזּבַ יַע ּדָ ר ַיּגִ ֲאׁשֶ
ִרי ַהָגֶפן.  ה יי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ּבֹוֵרא ּפְ רּוְך ַאּתָ ּבָ

ֹמאל.  ת ׂשְ ַהָסּבַ ׁשֹוִתין ֶאת ַהּכֹוס ּבְ
ַרַחץ - נֹוְטִלים ֶאת ַהָיַדִים ּוְמָבְרִכים: 

נּו ַעל ְנִטיַלת ָיַדִים.  ִמְצֹוָתיו ְוִצּוָ נּו ּבְ ר ִקְדׁשָ ה יי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאׁשֶ רּוְך ַאּתָ ּבָ
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מֹוִציא, ַמָּצה -  מברכים על הלחם “המוציא לחם מן הארץ”.
מנהל הסדר לוקח את המצה העליונה משלוש המצות ומברך עליה:

ָּברּוְך ַאָּתה יי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ַהּמֹוִציא ֶלֶחם ִמן ָהָאֶרץ. 

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.

ָּברּוְך ַאָּתה יי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאֶׁשר ִקְּדָשנּו ְּבִמְצֹוָתיו וְִצָּונּו ַעל ֲאִכיַלת ַמָּצה.

ָמרֹור  - 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.

ָּברּוְך ַאָּתה יי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאֶׁשר ִקְּדָשנּו ְּבִמְצֹוָתיו וְִצָּונּו ַעל ֲאִכיַלת ָמרֹור.

ה  מֹוִציא, ַמּצָ
ה” ֵסֶדר ֶשהניחן, הפרוסה בין שתי השלמות, ויאחז שלשתן בידו ויברך “המוציא” בכוונה ַעל העליונה ו”על אכילת ַמּצָ ּצֹות ּבְ ִיַקח ַהּמַ

בכוונה על הפרוסה. אחר כך יבצע כזית מן העליונה השלמה וכזית שני מן הפרוסה ויטבלם במלח, ויאכל בהסבה שני הזיתים 
ה יי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ַהּמֹוִציא ֶלֶחם ִמן ָהָאֶרץ.  רּוְך ַאּתָ ּבָ

ה.                                    נּו ַעל ֲאִכיַלת ַמּצָ ִמְצֹוָתיו ְוִצּוָ ָשנּו ּבְ ר ִקּדְ ה יי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאׁשֶ רּוְך ַאּתָ ּבָ

ָמרֹור
ה.  ִלי  ַהָסּבָ ֲחרֹוֶסת, חֹוֵזר ּוְמַנֵער ַהֲחרֹוֶסת, ְמָבֵרְך ְואֹוֵכל ּבְ לֹו ּבַ ַזִית ָמרֹור ּוַמְטּבִ ים לֹוֵקַח ּכְ ל ֶאָחד ֵמַהְמֻסּבִ ּכָ

נּו ַעל ֲאִכיַלת ָמרֹור.  ִמְצֹוָתיו ְוִצּוָ ָשנּו ּבְ ר ִקּדְ ה יי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאׁשֶ רּוְך ַאּתָ ּבָ



57

מיכאל וקנין דייר מבית כהן כבן 55 הצטרף לאגודה בשנת 1995.



58

ּכֹוֵרְך -  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”.

ּכֹוֵרְך 
ָרָכה. ִלָפֵני ֲאָכלו אֹוֵמר.  ִלי ּבְ ה ּוּבְ ַהָסּבָ ַזִית ָמרֹור ְוכֹוְרִכם ַיַחד, אֹוְכִלים ּבְ ית ִעם ּכְ ִליׁשִ ה ַהׁשְ ַזִית ִמן ַהַמּצָ ים לֹוֵקַח ּכְ ל  ֶאָחד ֵמַהְמֻסּבִ ּכָ

ׁש ָהָיה ַקָיים: ְקּדָ ית ַהּמִ ְזַמן שּבֵ ל ּבִ ה ִהּלֵ ן  ָעׂשָ ל. ּכֵ ִהּלֵ ׁש ּכְ ֵזֶכר ְלִמְקּדָ
ֱאַמר: ַעל ַמּצֹות ּוְמֹרִרים ֹיאְכֻלהו ּנֶ ַיַחד, ְלַקֵיים ַמה ׁשֶ ה ּוָמרֹור ְואֹוֵכל ּבְ ָהָיה ּכֹוֵרְך ַמּצָ

                     

ְלָחן עֹוֵרְך  ׁשֻ
אֹוְכִלים ְושותים הסעודה הערוכה ונוהגים לאכל תחילה ביצים מבושלות. וֹלא יאכל יותר מדי, שֹלא תהיה עליו אכילת אפיקומן אכילה גסה.

ֻׁשְלָחן עֹוֵרְך -  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.
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ָצפּון -  אוכלים את האפיקומן
בסוף הארוחה - לפני השעה 12 בלילה, כל אחד מהמשתתפים בליל הסדר לוקח חתיכה קטנה מהאפיקומן ואוכל אותה. 

אוכלים את האפיקומן עם הפנייה של הגוף לצד שמאל.

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.

מוזגים כוס שלישית של יין ומברכים את ברכת המזון:

ָּבֵרך - מברכים את ברכת המזון

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

ֵרְך ּבָ
ת ַהָמזֹון.  ְרּכַ י ּוְמָבְרִכין ּבִ מֹוְזִגין ּכֹוס שִליׁשִ

יל  ה. ִהְגּדִ יל יי ַלֲעׂשֹות ִעם ֵאּלֶ ה. ָאז ֹיאְמרּו ַבּגֹוִים: ִהְגּדִ ינּו ּוְלׁשֹוֵננּו ִרּנָ חֹוק ּפִ ֵלא ׂשְ ֹחְלִמים. ָאז ִיּמָ יַבת ִציֹון ָהִיינּו ּכְ שּוב יי ֶאת ׁשִ ֲעלֹות: ּבְ יר ַהּמַ ׁשִ
ַרע, ּבֹא ָיֹבא  א ֶמֶשְך ַהּזָ ה ִיְקֹצרּו. ָהלֹוְך ֵיֵלְך ּוָבֹכה ֹנׂשֵ ִרּנָ ִדְמָעה, ּבְ ֶגב. ַהּזְֹרִעים ּבְ ּנֶ ֲאִפיִקים ּבַ ִביֵתנּו ּכַ ֵמִחים. ׁשּוָבה יי ֶאת ׁשְ יי ַלֲעׂשֹות ִעָמנּו, ָהִיינּו ׂשְ

ָתיו.  א ֲאֻלּמֹ ה ֹנׂשֵ ְבִרּנָ
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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: 

ָּברּוְך ]ֱאֹלֵהינּו[ ֶׁשָאַכְלנּו ִמֶּׁשלֹו ּוְבטּובֹו ַחָיִינּו

המשתתפים בסדר עונים יחד בקול רם:

יְִהי ֵׁשם יי ְמבָֹרְך ֵמַעָּתה וְַעד עֹוָלם.

המזמן )מברך ברכת המזון( אומר:

ברשות מוריי ורבותי, נברך את אלוהים על שאכלנו ממה שנתן לנו.

ֶאָחד ֲחָיִבין ְלֵזֵמן ְוַהְמַזֵמן פותח:  ָאְכלּו ּכְ ה ׁשֶ לׁשָ ׁשְ
י, ְנָבֵרְך  ּבֹוֵתַ ֵרַ

ים עֹוִנים:   ּבִ מֹסֻ ַהְ
ה ְוַעד עֹוָלם.  ם יי ְמֹבָרְך ֵמַעּתָ ְיִהי ׁשֵ

ַהְמַזֵמן אֹוֵמר:   
לֹו.  ֶ ָאכְלנּו ִמּשׁ ָנן ְוַרּבֹוַתי, ְנָבֵרְך ]ֱאֹלֵהינּו[ ׁשֶ ְרׁשּות ְמָרָנן ְוַרּבָ ּבִ

ים עֹוִנים:  ַהְמֻסּבִ
ִיינּו               לֹו ּוְבטּובֹו ַחָ ֶ ָאַכְלנּו ִמּשׁ רּוְך ]ֱאֹלֵהינּו[ ׁשֶ ּבָ
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המזמן )מברך ברכת המזון( אומר שוב:

ָּברּוְך ]ֱאֹלֵהינּו[ ֶׁשָאַכְלנּו ִמֶּׁשלֹו ּוְבטּובֹו ַחָיִינּו

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.
ַהְמַזֵמן חֹוֶזר ְואֹוֵמר:

ִיינּו  לֹו ּוְבטּובֹו ַחָ ֶ ָאַכְלנּו ִמּשׁ רּוְך ]ֱאֹלֵהינּו[ ׁשֶ ּבָ
ָלם אֹוְמִרים:                ּכֻ

ִמיד ֹלא ָחַסר ָלנּו, ְוַאל  י ְלעֹוָלם ַחְסדֹו. ּוְבטּובֹו ַהָגדֹול ּתָ ר ּכִ ׂשָ ֶחֶסד ּוְבַרֲחִמים. הּוא נֹוֵתן ֶלֶחם ְלָכל ּבָ ֵחן ּבְ טּובֹו ּבְ ּלֹו ּבְ ה יי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ַהָזן ֶאת ָהעֹוָלם ּכֻ רּוְך ַאּתָ ּבָ
ָרא.   ר ּבָ ִריֹּוָתיו ֲאׁשֶ י הּוא ֵאל ָזן ּוְמַפְרֵנס ַלּכֹל ּוֵמִטיב ַלּכֹל, ּוֵמִכין ָמזֹון ְלָכל ּבְ דֹול, ּכִ מֹו ַהּגָ ֲעבּור ׁשְ ֶיְחַסר ָלנּו ָמזֹון ְלעֹוָלם ָוֶעד. ּבַ

ה יי ַהָזן ֶאת ַהּכֹל. רּוְך ַאּתָ ּבָ
הֹוֵצאָתנּו יי ֱאֹלֵהינּו ֵמֶאֶרץ מצריים, ִהְנַחְלּתָ ַלֲאבֹוֵתינּו ֶאֶרץ ֶחְמָדה טֹוָבה ּוְרָחָבה ְוַעל ׁשֶ נֹוֶדה ְלָך יי ֱאֹלֵהינּו ַעל ׁשֶ

ה ָזן ּוְמַפְרֵנס  ַאּתָ נּו, ְוַעל ֲאִכיַלת ָמזֹון ׁשָ חֹוַנְנּתָ ים ֵחן ָוֶחֶסד ׁשֶ נּו, ְוַעל ַחִיִִִ הֹוַדְעּתָ יָך ׁשֶ נּו, ְוַעל ֻחּקֶ ְדּתָ ּמַ ּלִ ֵרנּו, ְוַעל ּתֹוָרְתָך ׁשֶ ְבׂשָ ָחַתְמּתָ ּבְ ִריְתָך ׁשֶ ית ֲעָבִדים, ְוַעל ּבְ ּוְפִדיָתנּו ִמּבֵ
ַבְעּתָ  תּוב, ְוָאַכְלּתָ ְוׂשָ ּכָ ִמיד ְלעֹוָלם ָוֶעד: ּכַ ל ַחי ּתָ ִפי ּכָ ְמָך ּבְ ַרְך ׁשִ ָעה: ְוַעל ַהּכֹל יי ֱאֹלֵהינּו ֲאַנְחנּו מֹוִדים ָלְך ּוְמָבְרִכים אֹוָתְך, ִיְתּבָ ָכל יֹום ּוְבָכל ֵעת ּוְבָכל ׁשָ ִמיד, ּבְ אֹוָתנּו ּתָ

ר ָנַתן ָלְך.  יָך ַעל ָהָאֶרץ ַהּטֹוָבה ֲאּשֶׁ ּוֵבַרְכּתָ ֶאת יי ֱאֹלֵהֶ
ה יי ַעל ָהָאֶרץ ְוַעל ַהָמזֹון: רּוְך ַאּתָ ּבָ

ְמָך ָעָליו: ֱאֹלֵהינּו  ְקָרא ׁשִ ּנִ ִית ַהָגדֹול ְוַהָקדֹוׁש ׁשֶ יֶחָך ְוַעל ַהּבַ ִוד ְמׁשִ ית ּדָ בֹוֶדָך ְוַעל ַמְלכּות ּבֵ ן ּכְ ּכַ ַלִים ִעיֶרָך ְוַעל ִציֹּון ִמׁשְ ָך ְוַעל ְירּוׁשָ ָרַאל ַעּמֶ ַרֵחם ָנא יי ֱאֹלֵהינּו ַעל ִיׂשְ
י  ם, ּכִ ר ָוָדם ְוֹלא ִליֵדי ַהְלָואָתַ ׂשָ ַנת ּבָ ְצִריֵכנּוי י ֱאֹלֵהינּו, ֹלא ִליֵדי ַמּתְ ל ָצרֹוֵתינּו. ְוָנא ַאל ּתַ ֵלנּו ְוַהְרִויֵחנּו, ְוַהְרַוח ָלנּו יי ֱאֹלֵהינּו ְמֵהָרה ִמּכָ ָאִבינּו, ְרֵענּו זּוֵננּו ַפְרְנֵסנּו ְוַכְלּכְ

ֵלם ְלעֹוָלם ָוֶעד. ֹלא ֵנבֹוׁש ְוֹלא ִנּכָ ה ְוָהְרָחָבה, ׁשֶ דֹוׁשָ תּוָחה ַהּקְ ֵלָאה ַהּפְ ִאם ְלָיְדָך ַהּמְ
ת מֹוִסיִפין:  ּבַָ ׁשַ ּבְ

ִמְצַות ְרצֹוֶנָך. ּוִבְרצֹוְנָך  ַאֲהָבה ּכְ ת ּבֹו ְוָלנּוַח ּבֹו ּבְ ּבָ דֹול ְוָקדֹוׁש הּוא ְלָפֶניָך ִלׁשְ י יֹום ֶזה ּגָ דֹול ְוַהָקדֹוׂש ַהּזֶה. ּכִ ת ַהּגָ ּבָ ִביִעי ַהׁשַ ִמְצֹוֶתיָך ּוְבִמְצַות יֹום ַהׁשְ ְרֵצה ְוַהֲחִליֵצנּו יי ֱאלֵֹהינּו ּבְ
ַעל ַהְיׁשּועֹות  ּוַבַעל ַהּנֶָחמֹות. ה הּוא ּבַ י ַאּתָ ָך ּכִ ַלִים ִעיר ָקְדׁשֶ ֶנָחַמת ִציֹון ִעיֶרָך ּוְבִבְנַין ְירּוׁשָ יֹום ְמנּוָחֵתנּו. וַהְרֵאנּו יי ֱאלֵֹהינּו ּבְ ּלֹא ְתֵהא ָצָרה ְוָיגֹון ַוֲאָנָחה ּבְ ָהִניַח ָלנּו יי ֱאלֵֹהינּו ׁשֶ
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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.

ֵכר ֵקד ְוִיּזָ ַמע ְוִיּפָ יַע ְוֵיָרֶאה ְוֵיָרֶצה ְוִיּשָׁ ֱאֹלֵהינּו  ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו, ַיֲעֶלה ְוָיֹבא ְוַיּגִ
ָרַאל ְלָפֶניָך,  ית ִיׂשְ ָך ּבֵ ל ַעּמְ ָך, ְוִזְכרֹון  ּכָ ַלִים ִעיר ָקְדׁשֶ ָך,  ְוִזְכרֹון ְירּוׁשָ ִוד ַעְבּדֶ ן ּדָ יַח ּבֶ ִזְכרֹוֵננּו ּוִפְקּדֹוֵננּו, ְוִזְכרֹון ֲאבֹוֵתינּו,  ְוִזְכרֹון  ָמׁשִ

ִלְפֵליָטה ְלטֹוָבה
ּצֹות ַהּזֶה ָזְכֵרנּו יי ֱאֹלֵהינּו  ּבֹו ְלטֹוָבה ּוָפְקֵדנּו יֹום ַחג ַהּמַ לֹום ּבְ ים ּוְלׁשָ ְלֵחן ּוְלֶחֶסד ּוְלַרֲחִמים, ְלַחּיִ

נּו ְוַרֵחם יֵענּו בֹו ְלַחִיים. ּוִבְדַבר ְיׁשּוָעה ְוַרֲחִמים חּוס ְוָחּנֵ בֹו ִלְבָרָכה ְוהוׁשִ
ה. י ֵאל ֶמֶלְך ַחנּון ְוַרחּום ָאּתָ י ֵאֶליָך ֵעיֵנינּו,ּכִ יֵענּו, ּכִ ָעֵלינּו ְוהוׁשִ

ַלִים. ָאֵמן. ַרֲחָמיו ְירּוׁשָ ה יי ּבֹוֶנה ּבְ רּוְך ַאּתָ ְמֵהָרה ְבָיֵמינּו. ּבָ ַלִים ִעיר ַהֹקֶדׁש ּבִ ּוְבֵנה ְירּוׁשָ

ֲאֵלנּו יֹוְצֵרנּו נּו ַאִדיֵרנּו ּבֹוְרֵאנּו ּגֹ ה יי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ָהֵאל ָאִבינּו ַמְלּכֵ רּוְך ַאּתָ ּבָ
ָכל ּבְ ִטיב ַלּכֹל ׁשֶ ֶלְך ַהּטֹוב ְוַהּמֵ ָרַאל  ַהּמֶ נּו ְקדֹוׁש ַיֲעֹקב רֹוֵענּו רֹוֵעה ִיׂשְ ְקדֹוׁשֵ

ָלה ְוַהְצָלָחה,  יֹום ָויֹום הּוא ֵהִטיב, הּוא ֵמִטיב, הּוא ֵייִטיב ָלנּו. הּוא ְגָמָלנּו הּוא גֹוְמֵלנּו הּוא ִיְגְמֵלנּו ָלַעד, ְלֵחן ּוְלֶחֶסד ּוְלַרֲחִמים ּוְלֶרַוח ַהּצָ
ֵרנּו. ל טּוב ְלעֹוָלם ַעל ְיַחּסְ לֹום ְוָכל טֹוב, ּוִמּכָ ים ְוׁשָ ָלה ְוַרֲחִמים ְוַחּיִ ְרָנָסה ְוַכְלּכָ ָרָכה ִויׁשּוָעה ֶנָחָמה ּפַ ּבְ

ָהַרֲחָמן הּוא ִיְמלֹוְך ָעֵלינּו ְלעֹוָלם ָוֶעד.
ַמִים ּוָבָאֶרץ. ּשָׁ ַרְך ּבַ ָהַרֲחָמן הּוא ִיְתּבָ

נּו ָלַעד ּוְלעֹוְלֵמי עֹוָלִמים. ר ּבָ נּו ָלַעד ּוְלֵנַצח ְנָצִחים, ְוִיְתַהּדַ ַאר ּבָ ח ְלדֹור ּדֹוִרים, ְוִיְתּפָ ּבַ ּתַ ָהַרֲחָמן הּוא ִיׁשְ
ָכבֹוד. ָהַרֲחָמן הּוא ְיַפְרְנֵסנּו ּבְ

אֵרנּו, ְוהּוא יֹוִליֵכנּו קֹוְמִמיּות ְלַאְרֵצנּו. ּוָ נּו ֵמַעל ּצַ ּבֹור ֻעּלֵ ָהַרֲחָמן הּוא ִיׁשְ
ָאַכְלנּו ָעָליו. ְלָחן ֶזה ׁשֶ ִית ַהּזֶה, ְוַעל ׁשֻ ּבַ ה ּבַ ָרָכה ְמֻרּבָ ַלח ָלנּו ּבְ ָהַרֲחָמן הּוא ִיׁשְ

ׂשֹורֹות טֹובֹות ְיׁשּועֹות ְוֶנָחמֹות. ר ָלנּו ּבְ ִביא ָזכּור ַלּטֹוב, ִויַבּשֶׂ ַלח ָלנּו ֶאת ֵאִלּיָהּו ַהּנָ ָהַרֲחָמן הּוא ִיׁשְ

ר ָלֶהם.   ל ֲאׁשֶ יָתם ְוֶאת ַזְרָעם ְוֶאת ּכָ ִית ַהּזֶה, אֹוָתם ְוֶאת ּבֵ ַעלת ַהּבַ י מֹוָרִתי(ּבַ ִית ַהּזֶה. ְוֶאת )ִאּמִ ַעל ַהּבַ ָהַרֲחָמן הּוא ְיָבֵרְך ֶאת)ָאִבי מֹוִרי(ּבַ
ְרכּו ֲאבֹוֵתינּו ְתּבָ ּנִ מֹו ׁשֶ ר ָלנּו, ּכְ ל ֲאׁשֶ אֹוָתנּו ְוֶאת ּכָ

ֵלָמה, ְוֹנאַמר, ָאֵמן. ְבָרָכה ׁשְ נּו ַיַחד ּבִ ּלָ ן ְיָבֵרְך  אֹוָתנּו ּכֻ ּכֹל ִמּכֹל ּכֹל, ּכֵ ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעֹקב ּבַ
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מיכאל וקנין דייר מבית כהן כבן 55 הצטרף לאגודה בשנת 1995.
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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.

ֵענּו, א ְבָרָכה ֵמֵאת יי, ּוְצָדָקה ֵמאֹלֵהי ִיׁשְ לֹום. ְוִנׂשָ ֶמֶרת ׁשָ ֵהא ְלִמׁשְ ּתְ דּו ֲעֵליֶהם ְוָעֵלינּו ְזכּות ׁשֶ ָמרֹום ְיַלּמְ ּבַ
ֵעיֵני ֱאֹלִהים ְוָאָדם. ֶכל טֹוב ּבְ ְוִנְמָצא ֵחן ְוׂשֵ

ת ּוְמנּוָחה ְלַחּיֵי ָהעֹוָלִמים.  ּבָ לֹו ׁשַ ּכֻ ת: ָהַרֲחָמן הּוא ַיְנִחיֵלנּו יֹום ׁשֶ ּבָ ׁשַ ּבְ
ֶהם ִכיָנה ִויִהי ֶחְלֵקינּו ִעּמָ יו ַהּשְׁ יֶהם ְוֶנֱהִנים ִמּזִ ָראׁשֵ ִבים ְוַעְטרֹוֵתיֶהם ּבְ יִקים יֹוׁשְ ּדִ ּצַ לֹו ָארּוְך. יֹום ׁשֶ ּכֻ לֹו טֹוב. יֹום ׁשֶ ּכֻ ָהַרֲחָמן הּוא ַיְנִחיֵלנּו יֹום ׁשֶ

א.   יַח ּוְלַחּיֵי ָהעֹוָלם ַהּבָ ׁשִ נּו ִלימֹות ַהּמָ ָהַרֲחָמן הּוא ְיַזּכֵ

י יי ֹלא ַיְחְסרּו ִפיִרים ָרׁשּו ְוָרֵעבּו, ְוֹדְרׁשֵ י ֵאין ַמְחסֹור ִליֵרָאיו. ּכְ יו, ּכִ ִיְראּו ֶאת יי ְקדׁשָ
יַע ְלָכל ַחי ָרצֹון.   ּבִ י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. ּפֹוֵתַח ֶאת ָיֶדָך, ּוַמׂשְ י טֹוב ּכִ ָכל טֹוב. הֹודּו ַליי ּכִ

ׁש ָלֶחם. י, ְוֹלא ָרִאיִתי ַצִדיק ֶנֱעָזב, ְוַזְרעֹו ְמַבּקֶ יי, ְוָהָיה יי ִמְבַטחֹו. ַנַער ָהִייִתי ַגם ָזַקְנּתִ ר ִיְבַטח ּבַ ֶבר ֲאׁשֶ רּוְך ַהּגֶ ּבָ
לֹום. ן, יי ְיָבֵרְך ֶאת ַעמֹו ַבׁשָ יי‘ ֹעז ְלַעמֹו ִיּתֵ



69

חנה ביטון דיירת המתגוררת במערך הדיור העצמאי, כבת 52 הצטרפה לאגודה בשנת 1994.
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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.

ָּברּוְך ַאָּתה יי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ּבֹוֵרא ְּפִרי ַהָגֶפן.

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.

ׂשוַרת ַהְיׁשּוָעה,  ֶנֶגד ּבְ ִהְנִני מּוָכן ּוְמֻזמן ְלַקֵים ִמְצַות ּכֹוס ְשִליִשי ֶשהּוא ּכְ
ָפִטים ְגדֹוִלים.  ׁשְ ְזרֹוַע ְנטּוָיה ּוּבִ ָרֵאל ְוָגַאְלתי ֶאְתֶכם ּבִ רּוְך הּוא ְלִיׂשְ דֹוׁש ּבָ ֶשַאָמר ַהּקָ

ִרי ַהָגֶפן.  ה יי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ּבֹוֵרא ּפְ רּוְך ַאּתָ ּבָ

ֹמאל.  ת ׂשְ ַהָסּבַ ׁשֹוִתין ּבְ

ְמָך  ֹלא ָקָראּו. ׁשִ ר ּבְ ר  ֹלא ְיָדעּוָך ְוַעל ַמְמָלכֹות ֲאׁשֶ ֹפְך ֲחָמְתָך ֶאל ַהּגֹוִים ֲאׁשֶ ׁשְ
ֵמי יי.  ַחת ׁשְ ִמיֵדם ִמּתַ ַאף ְוַתׁשְ ְרֹדף ּבְ יֵגם. ּתִ ָך ַיׂשִ ֹפְך  ֲעֵליֶהם ַזְעֶמָך ַוֲחרֹון ַאּפְ מּו. ׁשְ י ָאַכל ֶאת  ַיֲעֹקב ְוֶאת  ָנֵוהּו ֵהׁשַ ּכִ
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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  

ה.  ר ָחֵפץ  ָעׂשָ ַמִים, ּכֹל ֲאׁשֶ ּשָׁ ה ֹיאְמרּו ַהּגֹוִים: ַאּיֵה ָנא ֱאֹלֵהיֶהם? וֱאֹלֵהינּו ּבַ ָך. ָלּמָ ָך, ַעל ֲאִמּתֶ בֹוד, ַעל ַחְסּדְ ן ּכָ ְמָך ּתֵ י ְלׁשִ ֹלא ָלנּו, יי, ֹלא ָלנּו, ּכִ
ָמעּו, ַאף ָלֶהם ְוֹלא ְיִריחּון. ְיֵדיֶהם ְוֹלא ְיִמיׁשּון,  רּו, ֵעיַנִים ָלֶהם ְוֹלא  ִיְראּו. ָאְזָנִים ָלֶהם ְוֹלא ִיׁשְ ה ָלֶהם ְוֹלא ְיַדּבֵ ה ְיֵדי ָאָדם. ּפֶ ֶסף ְוָזָהב ַמֲעׂשֵ יֶהם ּכֶ ֲעַצּבֵ
ית אהרן בטחו ביהוה,  ם הּוא. ּבֵ ִגּנָ יהוה, ֶעְזָרם ּוַמָ ַטח  ּבַ ָרֵאל ּבְ ֶהם. ִיׂשְ ר ּבֵֹטַח ּבָ יֶהם, ּכֹל ֲאׁשֶ מֹוֶהם ִיְהיּו ֹעׂשֵ ְגרֹוָנם. ּכְ כּו, ֹלא ֶיְהּגּו ּבִ ַרְגֵליֶהם ְוֹלא ְיַהּלֵ

ם הּוא. ִגּנָ ם הּוא. יראי יהוה בטחו ביהוה, ֶעְזָרם ּוַמָ ִגּנָ ֶעְזָרם ּוַמָ

ם  רּוִכים ַאּתֶ ֵניֶכם. ּבְ ֹדִלים. ֹיֵסף יי ֲעֵליֶכם, ֲעֵליֶכם ְוַעל ּבְ ַטִנים ִעם ַהּגְ ית ַאֲהֹרן, ְיָבֵרְך ִיְרֵאי יי, ַהּקְ ָרֵאל, ְיָבֵרְך ֶאת ּבֵ ית ִיׂשְ יי ְזָכָרנּו ְיָבֵרְך. ְיָבֵרְך ֶאת ּבֵ
ה  ְוַעד עֹוָלם.  ל ֹירֵדי דּוָמה. ַוֲאַנְחנּו  ְנָבֵרְך ָיּה ֵמַעּתָ ִתים ְיַהְללּוָיּה ְוֹלא ּכָ ַמִים ַליי ְוָהָאֶרץ ָנַתן ִלְבֵני ָאָדם. ֹלא ַהּמֵ ַמִים ׁשָ ַמִים ָוָאֶרץ. ַהּשָׁ ה ׁשָ ַליי, ֹעׂשֵ

ַהְללּוָיּה. 

ם יי ֶאְקָרא:  אֹול ְמָצאּוִני, ָצָרה ְוָיגֹון ֶאְמָצא. ּובׁשֵ ה ָאְזנֹו ִלי ּוְבָיַמי ֶאְקָרא. ֲאָפפּוִני ֶחְבֵלי ָמֶות ּוְמָצֵרי ׁשְ י ִהּטָ ֲחנּוָני. ּכִ ַמע יי ֶאת קֹוִלי, ּתַ י ִיׁשְ י ּכִ ָאַהְבּתִ
י  ְצּתָ ַנְפׁשִ י ִחּלַ ַמל ָעָלְיִכי. ּכִ י יי ּגָ י ִלְמנּוָחְיִכי, ּכִ יַע. ׁשּוִבי ַנְפׁשִ ֹלִתי ְוִלי ְיהֹוׁשִ ָתִאים יי, ּדַ י! ַחנּון יי ְוַצִדיק, ֵוֱאֹלֵהינּו ְמַרֵחם. ׁשֵֹמר ּפְ ָטה ַנְפׁשִ א יי ַמּלְ ָאּנָ
ל  ָהָאָדם  י ְבָחְפִזי: ּכָ ר, ֲאִני ָעִניִתי ְמֹאד. ֲאִני ָאַמְרּתִ י ֲאַדּבֵ י ּכִ ים. ֶהֱאַמְנּתִ ַאְרצֹות ַהַחּיִ ִחי. ֶאְתַהֵלְך ִלְפֵני יי ּבְ ְמָעה, ֶאת ַרְגִלי ִמּדֶ ֶות, ֶאת  ֵעיִני ִמן ּדִ ִמּמָ

ּכֵֹזב. 
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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.

ְוָתה ַלֲחִסיָדיו.  ֵעיֵני יי ַהּמָ א ְלָכל ַעּמֹו. ָיָקר ּבְ ם ֶנְגָדה ּנָ ּלֵ ם יי ֶאְקָרא. ְנָדַרי ַליי ֲאׁשַ א ּוְבׁשֵ ְגמּולֹוִהי ָעָלי. ּכֹוס ְיׁשּועֹות ֶאּשָׂ יב ַליי ּכֹל  ּתַ ָמה ָאׁשִ
ֵלם ֶנְגָדה ָנא ְלָכל ַעמֹו.  ם יי ֶאְקָרא. ְנָדַרי ַליי ֲאׁשַ ח ֶזַבח ּתֹוָדה ּוְבׁשֵ ְחּתָ ְלמֹוֵסָרי. ְלָך  ֶאְזּבַ ּתַ ן ֲאָמֶתָך, ּפִ ָך ּבֶ ָך,  ֲאִני ַעְבּדְ י  ֲאִני ַעְבּדֶ ָאָנא יי ּכִ

תֹוֵכִכי ְירּוָשַלִים. ַהְללּוָיּה.  ית  יי, ּבְ ַחְצרֹות ּבֵ ּבְ

י ָגַבר ָעֵלינּו ַחְסדֹו, ֶוֱאֶמת יי ְלעֹוָלם. ַהְללּוָיּה.  ים. ּכִ ל ָהֻאּמִ חּוהּו ּכָ ּבְ ל ּגֹוִים, ׁשַ ַהְללּו ֶאת  יי ּכָ

י  ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו.  ּכִ י  טֹוב   הֹודּו ַליי ּכִ
י  ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו.  ּכִ ָרֵאל   ֹיאַמר ָנא  ִיׂשְ
י  ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו.  ּכִ ֹיאְמרּו ָנא ֵבית ַאֲהֹרן 
י  ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו.  ּכִ ֹיאְמרּו ָנא ִיְרֵאי יי  

ֹטַח  יי ִמּבְ ׂשְנָאי. טֹוב ַלֲחסֹות ּבַ ֹעְזָרי ַוֲאִני ֶאְרֶאה ּבְ ה ִלי ָאָדם? יי ִלי ּבְ ֲעׂשֶ ִני ַבֶמְרַחב ָיּה. יי ִלי, ֹלא ִאיָרא - ַמה ּיַ ּה, ָעּנָ ַצר ָקָראִתי ּיָ ִמן ַהּמֵ
ֹבִרים,  י ֲאִמיַלם. ַסּבּוִני ִכּדְ ם יי ּכִ ׁשֵ י ֲאִמיַלם. ַסּבּוִני ַגם ְסָבבּוִני, ּבְ ם יי ּכִ ׁשֵ ל ּגֹוִים ְסָבבּוִני, ּבְ ְנִדיִבים. ּכָ ֹטַח ּבִ יי ִמּבְ ָאָדם. טֹוב ַלֲחסֹות ּבַ ּבָ
יִקים:  ָאֳהֵלי ַצּדִ ה ִויׁשּוָעה ּבְ י ְוִזְמָרת ָיּה ַוְיִהי ִלי ִליׁשּוָעה. קֹול ִרּנָ ל, ַויי ֲעָזָרִני. עּזִ ִחיַתִני ִלְנּפֹ ֹחה ּדְ י ֲאִמיַלם. ּדָ ם יי ּכִ ׁשֵ ֵאׁש קֹוִצים,  ּבְ ּדֲֹעכּו ּכְ
ְתחּו ִלי  ֶות ֹלא ְנָתָנִני. ּפִ ּה, ְוַלּמָ ַרִני ּיָ י ָיּה. ַיּסֹר ִיּסְ ר ַמֲעׂשֵ י ֶאְחֶיה, ַוֲאַסּפֵ ה ָחִיל. ֹלא ָאמּות ּכִ ה ָחִיל, ְיִמין יי רֹוֵמָמה, ְיִמין יי ֹעׂשֵָ ְיִמין יי ֹעׂשֵָ

יִקים ָיֹבאּו בֹו.  ַער ַליי, ַצּדִ ֲעֵרי ֶצֶדק, ָאֹבא ָבם, אֹוֶדה ָיּה. ֶזה ַהּשַׁ ׁשַ
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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.

ה. ּנָ ִהי ִלי ִליׁשּוָעה. ֶאֶבן ָמֲאסּו ַהּבֹוִנים ָהְיָתה ְלֹראׁש ּפִ י ֲעִניָתִני ַוּתְ ִהי ִלי ִליׁשּוָעה. אֹוְדָך ּכִ י ֲעִניָתִני ַוּתְ אֹוְדָך ּכִ
ֵעיֵנינּו. ֵעיֵנינּו. ֵמֵאת יהוה ָהְיָתה ּזֹאת ִהיא ִנְפָלֹאת ּבְ ה.  ֵמֵאת יהוה ָהְיָתה ּזֹאת ִהיא ִנְפָלֹאת ּבְ ּנָ ֶאֶבן ָמֲאסּו ַהּבֹוִנים ָהְיָתה ְלֹראׁש ּפִ

א.  ָאָנא יי, הֹוִשיָעה ּנָ
א.  ָאָנא יי, הֹוִשיָעה ּנָ
ָאָנא יי, ַהְצִליָחה ָנא. 
ָאָנא יי, ַהְצִליָחה ָנא. 

ֲעֹבִתים ַעד  ַקְרנֹות  ֶאר ָלנּו. ִאְסרּו ַחג ּבַ ית יי. ֵאל יי ַוּיָ ַרְכנּוֶכם ִמּבֵ ם יי, ּבֵ ׁשֵ א ּבְ רּוְך ַהּבָ ית יי. ּבָ ַרְכנּוֶכם ִמּבֵ ם יי, ּבֵ ׁשֵ א ּבְ רּוְך ַהּבָ ּבָ
ה ְואֹוֶדּךָ, ֱאֹלַהי -  ה ְואֹוֶדּךָ, ֱאֹלַהי - ֲארֹוְמֶמּךָ. ֵאִלי ַאּתָ ַח. ֵאִלי ַאּתָ ְזּבֵ ֲעֹבִתים ַעד ַקְרנֹות ַהּמִ ֶאר ָלנּו. ִאְסרּו ַחג ּבַ ַח. ֵאל יי ַוּיָ ְזּבֵ ַהּמִ

י  ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. י טֹוב, ּכִ י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. הֹודּו ַליי ּכִ י טֹוב, ּכִ ֲארֹוְמֶמּךָ. הֹודּו ַליי ּכִ

חּו ִויָפֲארּו, ִוירֹוְממּו  ּבְ ִרָנה יֹודּו ִויָבְרכּו, ִויׁשַ ָרֵאל ּבְ ית ִיׂשְ י ְרצֹוֶנָך, ְוָכל ַעְמָך ּבֵ יִקים עֹוׂשֵ יָך, ַוֲחִסיֶדיָך ַצּדִ ל ַמֲעׂשֶ ְיַהְללּוָך יי ֱאֹלֵהינּו ּכָ
ה ֵאל.  י ֵמעֹוָלם ְוַעד עֹוָלם ַאּתָ ה ְלַזמר, ּכִ ְמָך ָנֱאְ י ְלָך טֹוב ְלהֹודֹות ּוְלׁשִ נּו. ּכִ ְמָך, ַמְלּכֵ יׁשּו ְוַיְמִליכּו ֶאת ׁשִ ְוַיֲעִריצּו, ְוַיְקּדִ
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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.

י  ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו.  י טֹוב                              ּכִ הֹודּו ַליי ּכִ
י  ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו.  ּכִ הֹודּו ֵלאֹלֵהי ָהֱאֹלִהים     
י  ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו.  ּכִ הֹודּו ָלֲאֹדֵני ָהֲאֹדִנים     
י  ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו.  ּכִ ה ִנְפָלאֹות ְגֹדלֹות ְלַבּדֹו     לֹעׂשֵ
י  ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו.  ּכִ ְתבּוָנה    ַמִים ּבִ ה ַהּשָׁ לֹעׂשֵ
י  ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו.  ּכִ ְים     ְלרֹוַקע ָהָאֶרץ ַעל ַהּמָ
י  ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו.  ּכִ ֹדִלים      ה אֹוִרים ּגְ ְלֹעׂשֵ
י  ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו.  ּכִ יֹום    ֶלת ּבַ ֶמׁש ְלֶמְמׁשֶ ֶ ֶאת ַהּשׁ
י  ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו.  ּכִ ְיָלה   ּלַ לֹות ּבַ ֵרַח ְוכֹוָכִבים ְלֶמְמׁשְ ֶאת ַהּיָ
י  ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו.  ּכִ ְבכֹוֵריֶהם     ה מצריים ּבִ ְלַמּכֵ
י  ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו.  ּכִ ָרֵאל ִמּתֹוָכם      ַויֹוֵצא ִיׂשְ
י  ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו.  ּכִ ָיד ֲחָזָקה ּוִבְזרֹוַע ְנטּוָיה     ּבְ
י  ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו.  ּכִ ְלֹגֵזר ַים סּוף ִלְגָזִרים     
י  ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו.  ּכִ תֹוכֹו     ָרֵאל ּבְ ֱעִביר ִיׂשְ ְוֶהֶ
י  ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו.  ּכִ ְרֹעה ְוֵחילֹו ְבַים סּוף     ְוִנֵער ּפַ
י  ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו.  ּכִ ר     ְדּבָ ּמִ ְלמֹוִליְך ַעּמֹו ּבַ
י  ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו.  ּכִ ֹדִלים     ה ְמָלִכים ּגְ ְלַמּכֵ
י  ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו.  ּכִ ַוָיֲהֹרג ְמָלִכים ַאִדיִרים    
י  ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו.  ּכִ ְלִסיחֹון ֶמֶלְך ָהֱאֹמִרי    
י  ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו.  ּכִ ן      ׁשָ ּוְלעֹוג ֶמֶלְך ַהּבָ
י  ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו.  ּכִ ָוָנַתן ַאְרָצם ְלַנֲחָלה     
י  ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו.  ּכִ ָרֵאל ָעְבדּו      ַנֲחָלה ְלִיׂשְ
י  ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו.  ּכִ ְפֵלנּו ָזַכר ָלנּו       ׁשִ ּבְִ ׁשֶ
י  ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו.  ּכִ ֵרינּו      ַוִיְפְרֵקנּו ִמּצָ
י  ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו.  ּכִ ר      ׂשָ ֹנֵתן ֶלֶחם ְלָכל ּבָ
י  ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו.  ּכִ ַמִים      הֹודּו ְלֵאל ַהּשָׁ
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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.

ְלָעֶדיָך  ה ֵאל, ּוִמּבַ ִמיד. ִמן ָהעֹוָלם ְוַעד ָהעֹוָלם ַאּתָ נּו, ּתָ ָפֵאר ּוְתרֹוֵמם ִזְכְרָך, ַמְלּכֵ ר ּתְ ׂשָ ל ּבָ ְמָך, יי ֱאֹלֵהינּו, ְורּוַח ּכָ ַבֵרְך ֶאת ׁשִ ל ַחי ּתְ ַמת ּכָ ִנׁשְ
ה. ֱאֹלֵהי ָהִראׁשֹוִנים ְוָהַאֲחרֹוִנים,  א ַאּתָ ָכל ֵעת ָצָרה ְוצּוָקה. ֵאין ָלנּו ֶמֶלְך ֶאּלָ יל ּוְמַפְרֵנס ּוְמַרֵחם ּבְ ֵאין ָלנּו ֶמֶלְך ּגֹוֵאל ּומֹוִשיַע, ּפֹוֶדה ּוַמּצִ
עֹוֵרר  ן - ַהּמְ ַרֲחִמים. ַויי ֹלא ָינּום ְוֹלֹא ִייׁשָ ֶחֶסד ּוְבִרּיֹוָתיו ּבְ חֹות, ַהְמַנֵהג עֹוָלמֹו ּבְ ּבָ ׁשְ ֹרב ַהּתִ ֻהָלל ּבְ ל ּתֹוָלדֹות, ַהּמְ ִריֹות, ֲאדֹון ּכָ ל ּבְ ֱאלֹוּהַ ּכָ

ָך ֲאַנְחנּו מֹוִדים.  פּוִפים. ְלָך ְלַבּדְ ים ְוַהּזֹוֵקף ּכְ יר ֲאסּוִרים ְוַהּסֹוֵמְך נֹוְפִלִ ּתִ ִמים ְוַהּמַ יַח ִאּלְ ׂשִ ִמים, ְוַהּמֵ ִקיץ ִנְרּדָ ִנים ְוַהּמֵ ְיׁשֵ

ֵרַח, ְוָיֵדינּו ְפרּוׂשֹות  ֶמׁש ְוַכּיָ ׁשֶ ֶמְרֲחֵבי ָרִקיַע, ְוֵעיֵנינּו ְמִאירֹות ּכַ ַבח ּכְ ְפתֹוֵתינּו ׁשֶ יו, ְוׂשִ ּלָ ַהמֹון ּגַ ה ּכֲ ּיָם, ּוְלׁשֹוֵננּו ִרּנָ יָרה ּכַ ִאּלּו ִפינּו ָמֵלא ׁשִ
ְמָך ַעל ַאַחת, ֵמֶאֶלף,  יִקים ְלהֹודֹות ְלָך, יי ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו, ּוְלָבֵרְך, ֶאת ׁשִ ַאּיָלֹות - ֵאין ֲאַנְחנּו ַמְסּפִ ַמִים, ְוַרְגֵלינּו ַקּלֹות ּכָ ֵרי ׁשָ ִנׂשְ ּכְ
ָרָעב  ִדיָתנּו, ּבְ ית ֲעָבִדים ּפְִ נּו, יי ֱאֹלֵהינּו, ּוִמּבֵ ַאְלּתָ נּו. ִממצריים ּגְ יָת ִעם ֲאבֹוֵתינּו ְוִעּמָ ָעׂשִ ָעִמים, ַהּטֹובֹות ׁשֶ י ְרָבבֹות ּפְ ַאְלֵפי ֲאָלִפים ְוִרּבֵ
ה ֲעָזרּונּו ַרֲחֶמיָך ְוֹלא ֲעָזבּונּו ֲחָסֶדיָך,  יָתנּו. ַעד ֵהּנָ ּלִ נּו, ּוֵמָחָלִים ָרִעים ְוֶנֱאָמִנים ּדִ ְטּתָ ֶבר ִמּלַ נּו ּוִמּדֶ ְלּתָ נּו, ֵמֶחֶרב ִהּצַ ְלּתָ ְלּכַ ָבע ּכִ נּו ּוְבׂשָ ַזְנּתָ
ִפינּו - ֵהן ֵהם יֹודּו ִויָבְרכּו  ְמּתָ ּבְ ר ׂשַ ינּו ְוָלׁשֹון ֲאׁשֶ ַאּפֵ ַפְחּתָ ּבְ ּנָ ָמה ׁשֶ נּו ְורּוַח ּוְנׁשָ ְגּתָ ּבָ ּלַ ּפִ ִרים ׁשֶ ן ֵאֶבָ נּו, יי ֱאֹלֵהינּו, ָלֶנַצח. ַעל ּכֵ ׁשֵ ּטְ ְוַאל ּתִ
ֶרְך ְלָך ִתְכַרע,  ַבע, ְוָכל ּבֶ ּשָׁ ה ְלָך  יֹוֶדה,  ְוָכל ָלׁשֹון ְלָך ּתִ י ָכל ּפֶ נּו. ּכִ ְמָך ַמְלּכֵ יׁשּו ְוַיְמִליכּו ֶאת ׁשִ חּו ִויָפֲארּו ִוירֹוְממּו ְוַיֲעִריצּו ְוַיְקּדִ ּבְ ִויׁשַ
יל  ל ַעְצֹמַתי ּתֹאַמְרָנה: יי, ִמי ָכמֹוָך ַמּצִ תּוב, ּכָ ּכָ ָדָבר ׁשֶ ֶמָך, ּכַ רּו ִלׁשְִ ֲחֶוה, ְוָכל ְלָבבֹות ִייָראּוָך, ְוָכל ֶקֶרב ּוְכָליֹות ְיַזּמֵ ּתַ ְוָכל קֹוָמה ְלָפֶניָך ִתׁשְ
ַמִים ָוָאֶרץ.  ּבֹור ְוַהּנֹוָרא, ֵאל ֶעְליֹון, ֹקֵנה ׁשָ דֹול, ַהּגִ ְך ָהֵאל ַהּגָ ְך ּוִמי ַיֲעֹרְך ַלָ ֶוה ּלָ ְך ּוִמי ִיׁשְ ְזלֹו. ִמי ִיְדֶמה ּלָ נּו ְוָעִני ְוֶאְביֹון ִמּגֹ ָעִני ֵמָחָזק ִמּמֶ

ם ָקְדׁשֹו.  י ֶאת  יי ְוָכל ְקָרַבי ֶאת ׁשֵ ְרִכי  ַנְפׁשִ ָאמּור: ְלָדִוד, ּבָ ָך, ּכָ ם ָקְדׁשֶ ֲחָך ּוְנָפֶאְרָך ּוְנָבֵרְך ֶאת ׁשֵ ּבֵ ְלָך ּוְנׁשַ ְנַהּלֶ

דֹוׁש  רֹום ְוּקָ א. ׁשֹוֵכן ַעד ּמָ ׂ א ָרם ְוִנִשָּ ּסֵ ב ַעל ּכִ ֶלְך ַהּיוׁשֵ נֹוְראֹוֶתיָך, ַהּמֶ ּבֹור ָלֶנַצח ְוַהּנֹוָרא ּבְ ֶמָך, ַהּגִ ְכבֹוד ׁשְ דֹול ּבִ ָך, ַהּגָ ַתֲעֻצמֹות ֻעּזֶ ָהֵאל ּבְ
ה. ִרים ָנאָוה ְתִהּלָ יהוה, ַלְיׁשָ יִקים ּבַ נּו ַצּדִ מֹו. ְוָכתּוב: ַרּנְ ׁשְ

ׁש.  ְתַקּדָ ים ּתִ ְתרֹוָמם, ּוְבֶקֶרב ְקדֹוׁשִ ַרְך, ּוִבְלׁשֹון ֲחִסיִדים ּתִ ְתּבַָ יִקים ּתִ ל, ּוְבִדְבֵרי ַצּדִ ְתַהּלָ ִרים ּתִ ִפי ְיׁשָ ּבְ

ל  ַהְיצּוִרים ְלָפֶניָך, יי ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי   ן חֹוַבת ּכָ ּכֵ ָכל ּדֹור ָודֹור, ׁשֶ נּו, ּבְ ְמָך, ַמְלּכֵ ֵאר ׁשִ ה ִיְתּפָ ִרּנָ ָרֵאל ּבְ ית ִיׂשְ ָך  ּבֵ ּוְבַמְקֲהלֹות ִרבְבֹות ַעּמְ
יֶחָך.  ָך, ְמׁשִ י ַעְבּדְ ן ִיׁשַ ִוד ּבֶ חֹות ּדַָ ּבְ ירֹות ְוִתׁשְ ְבֵרי ׁשִ ל  ּדִ ס ַעל ּכָ ה ּוְלַקּלֵ ר ְלָבֵרְך, ְלַעּלֵ ַח, ְלָפֵאר ְלרֹוֵמם ְלַהּדֵ ּבֵ ל ְלׁשַ ֲאבֹוֵתינּו , ְלהֹודֹות ְלַהּלֵ

ל ְוִזְמָרה,  ָבָחה, ַהּלֵ יר ּוׁשְ י ְלָך ָנֶאה, יי ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו, ׁשִ ָאֶרץ, ּכִ ַמִים ּוַבָ ּשָׁ דֹוׁש ּבַ דֹול ְוַהּקָ נּו, ָהֵאל ַהֶמֶלְך ַהּגָ ַעד ַמְלּכֵ ְמָך ַלָ ח ׁשִ ּבַ ּתַ ִיׁשְ
דֹול  ה יי, ֵאל ֶמֶלְך ּגָ רּוְך ַאּתָ ה ְוַעד עֹוָלם. ּבָ ָרכֹות ְוהֹוָדאֹות ֵמַעּתָ ה ּוַמְלכּות, ּבְ ִהָלה ְוִתְפֶאֶרת, ְקֻדּשָׁ ה ּוְגבּוָרה, ּתְ ֻדּלָ ָלה, ֶנַצח, ּגְ ֹעז ּוֶמְמׁשָ

יֵרי ִזְמָרה, ֶמֶלְך ֵאל ֵחי ָהעֹוָלִמים.  ׁשִ חֹות, ֵאל ַההֹוָדאֹות, ֲאדֹון ַהִנְפָלאֹות, ַהּבֹוֵחר ּבְ ּבָ ׁשְ ּתִ ּבַ
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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.

ָּברּוְך ַאָּתה יי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ּבֹוֵרא ְּפִרי ַהָגֶפן.
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”.

רּוְך הּוא  דֹוׁש ּבָ ָאַמר ַהּקָ ׂשֹוַרת ַהְיׁשּוָעה, ׁשֶ ֶגד ּבְ ִנֶ הּוא ּכְ ן ְלַקֵים ִמְצוַות ּכֹוס ְרִביִעי ׁשֶ ִהְנִני מּוָכן ּוְמֻזַמָ
י ֶאְתֶכם ִלי ְלָעם ְוָהִייִתי ָלֶכם ֵלֱאֹלִהים.  ַקְחּתִ ָרֵאל ְוַלָ ְלִיׂשְ

ִרי ַהָגֶפן.  ה יי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ּבֹוֵרא ּפְ רּוְך ַאּתָ ּבָ

ֹמאל  ת ׂשְ ַהִסיּבַ ְוׁשֹוֶתה ּבְ

ָרִציָת ְוִהְנַחְלּתָ ַלֲאבֹוֵתינּו  ה טֹוָבה ּוְרָחָבה ׁשֶ ֶדה ְוַעל ֶאֶרץ ֶחְמּדָ נּוַבת ַהּשָׂ ֶפן, ַעל ּתְ ִרי ַהּגֶ ֶפן ְוַעל ּפְ ה יי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך העֹוָלם, ַעל ַהּגֶ רּוְך ַאּתָ ּבָ
ֶחָך ְוַעל ֵהיָכֶלָך  בֹוֶדָך ְוַעל ִמְזּבְ ן ּכְ ּכַ ַלִים  ִעיֶרָך ְוַעל ִצּיֹון ִמׁשְ ָך ְוַעל ְירּוׁשָ ָרֵאל ַעּמֶ ּבַֹע ִמּטּוָבּה ַרֶחם ָנא ד’ ֱאֹלֵקינּו ַעל ִיׂשְ ְרָיּה ְוִלׂשְ ֶלֱאֹכל ִמּפִ
ה ּוְבָטֳהָרה  ְקֻדׁשָ ע ִמּטּוָבּה ּוְנָבֶרְכָך ָעֶליָה ּבִ ּבַ ְרָיּה ְוִנׂשְ ִבְנָיָנּה  ְוֹנאַכל ִמּפִ ְמֵחנּו ּבְ ְמֵהָרה ְבָיֵמינּו ְוַהֲעֵלנּו ְלתֹוָכּה ְוׂשַ ַלִים ִעיר ַהֹקֶדׁש ּבִ ּוְבֵנה ְירּוׁשָ
ִרי  ָך ַעל ָהָאֶרץ ְוַעל ּפְ ה ד’ טֹוב ּוֵמִטיב ַלּכֹל ְונֹוֶדה ּלְ י ַאּתָ ּצֹות ַהּזֶה, ּכִ יֹום ַחג ַהּמַ ְמֵחנּו ּבְ ת ַהּזֶה( ְוׂשַ ּבָ יֹום ַהׁשַ )בשבת: ּוְרֵצה ְוַהֲחִליֵצנּו ּבְ

ֶפן.  ִרי ַהּגֶ ֶפן ְוַעל ּפְ ה ד‘ ַעל ַהּגֶ רּוְך ַאּתָ ֶפן. ּבָ ַהּגֶ
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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.

ְלָׁשנָה ַהָּבָאה ִּבירּוַׁשָָליִם.

ְּבֶאֶרץ  יְִׂשָרֵאל אֹוְמִרים: 

ְלָׁשנָה ַהָּבָאה ִּבירּוַׁשָָליִם ַהְּבנּויָה.  

נרצה  

טֹו ְוֻחָקתֹו.  ּפָ ָכל ִמׁשְ ּכְ ִהְלָכתֹו,   ַסח ּכְ ֲחַסל ִסּדּור ּפֶ
ה ַלֲעׂשֹותֹו.  ן ִנְזּכֶ ּכֵ ר אֹותֹו   ר ָזִכינּו ְלַסּדֵ ֲאׁשֶ ּכַ

קֹוֵמם ְקַהל ֲעַדת ִמי ָמָנה.  ָזְך ׁשֹוֵכן ְמעֹוָנה,   
ה.  ִרּנָ דּוִים ְלִציֹון ּבְ ּפְ ה   ָקרֹוב ַנֵהל ִנְטֵעי ַכּנָ ּבְ

ָלִים.  ירּוׁשַָ ָאה ּבִ ָנה ַהּבָ ְלׁשָ

ָרֵאל אֹוְמִרים:  ֶאֶרץ  ִיׂשְ ּבְ

נּוָיה.   ָלִים ַהּבְ ירּוׁשַָ ָאה ּבִ ָנה ַהּבָ ְלׁשָ
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אן ְסִפיַרת ָהֹעֶמר:  ַסח ִלְספור ּכַ ל ּפֶ ִני ּשֶׁ ֵליל ׁשֵ חּוץ ָלָאֶרץ ּבְ ֵיׁש נֹוֲהִגין ּבְ
ִמְצוֹוָתיו ְוִצָונּו ַעל ְסִפיַרת ָהֹעֶמר.  נּו ּבְ ר ִקְדׁשָ ה יי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך העֹוָלם, ֲאׁשֶ רּוְך ַאּתָ ּבָ

ֹעֶמר.  ַהיֹום יֹום ֶאָחד ּבָ
ֵליל ִראשֹון אֹוְמִרים:  ּבְ

ֶנֱחַלק לֹו ַלְיָלה,   ְחּתֹו ּכְ ְיָלה, ֵגר ֶצֶדק ִנּצַ מֹוֶרת ֶזה ַהּלַ ֹראׁש ַאׁשְ ְיָלה, ּבְ ּלַ ים ִהְפֵלאָת ּבַ ְיָלה, ָאז רֹוב ִנּסִ ֲחִצי ַהּלַ ּוְבֵכן ַוְיִהי ּבַ
ְיָלה.  ֲחִצי ַהּלַ ַוְיִהי ּבַ

ָרֵאל ְלַמְלָאְך ַויּוַכל לֹו ַלְיָלה,  ר ִיׂשְ ׂשַ ֶאֶמׁש ַלְיָלה, ַוּיָ ְיָלה, ִהְפַחְדּתָ ֲאַרִמי ּבְ ֲחלֹום ַהּלַ ָרר ּבַ ְנּתָ ֶמֶלְך ּגְ ּדַ
ְיָלה. ֲחִצי ַהּלַ ַוְיִהי ּבַ

כֹוְכֵבי ַלְיָלה,  ת ִסִליָת ּבְ ְיָלה, ִטיַסת ְנִגיד ֲחרׁשֶ ּלַ קּוָמם ּבַ ם  ֹלא ָמְצאּו ּבְ ְיָלה,  ֵחיַלָ ֲחִצי ַהּלַ כֹוֵרי ַפְתרֹוס ָמַחְצּתָ ּבַ ֶזַרע ּבְ
ְיָלה.  ֲחִצי ַהּלַ ַוְיִהי ּבַ

ָלה ָרז ֲחזֹות ַלְיָלה,  ִאיׁשֹון ַלְיָלה, ְלִאיׁש ֲחמּודֹות ִנִגְ ל ּוַמָצבֹו ּבְ ַרע ּבֵ ְיָלה, ּכָ ּלַ ּתָ ְפָגָריו ּבַ ֵרף ְלנֹוֵפף ִאּוּוי, הֹוַבׁשְ ָיַעץ ְמַחָ
ְיָלה.  ֲחִצי ַהּלַ ַוְיִהי ּבַ

ְיָלה,   ּלַ ַתב ְסָפִרים ּבַ ְנָאה ָנַטר ֲאָגִגי ְוַכָ ֲעתּוֵתי ַלְיָלה, ׂשִ ע ִמּבֹור ֲאָריֹות ּפֹוֵתר ּבִ ְיָלה, נֹוׁשַ ּלַ ְכֵלי ֹקֶדׁש ֶנֱהַרג ּבֹו ּבַ ר ּבִ ּכֵ ּתַ ִמׁשְ
ְיָלה.  ֲחִצי ַהּלַ ַוְיִהי ּבַ

ח ָאָתא ּבֶֹקר ְוַגם ַלְיָלה,   ׁשֹוֵמר ְוׂשָ ַלְיָלה, ָצַרח ּכַ ׁשֹוֵמר ַמה ּמִ ַנת ַלְיָלה, ּפּוָרה ִתְדרֹוְך ִלְ ֶנֶדד ׁשְ עֹוַרְרּתָ ִנְצֲחָך ָעָליו ּבְ
ְיָלה.  ֲחִצי ַהּלַ ַוְיִהי ּבַ

ְיָלה,  ל ַהיֹום ְוָכל ַהּלַ ְיָלה, ׁשֹוְמִרים ַהְפֵקד ְלִעיְרָך ּכָ י ְלָך  ַהיֹום ַאף ְלָך ַהּלַ ר הּוא  ֹלא יֹום ְוֹלֹא ַלְיָלה, ָרם הֹוַדע ּכִ ָקֵרב יֹום ֲאׁשֶ
ת ַלְיָלה,   ּכַ אֹור יֹום ֶחׁשְ ִאיר ּכְ ּתָ

ת ַלְיָלה,   ּכַ אֹור יֹום ֶחׁשְ ִאיר ּכְ ְיָלה, ּתָ ל  ַהיֹום ְוָכל ַהּלַ ְיָלה. ׁשֹוְמִרים ַהְפֵקד ְלִעיְרָך  ּכָ ֲחִצי ַהּלַ ַוְיִהי ּבַ
ְיָלה.  ֲחִצי ַהּלַ ַוְיִהי ּבַ

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
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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.

ַסח  ם ֶזַבח ּפֶ ְרּתֶ ְּבֵכן ַוֲאַמֶ

ַסח,  ּפֶ בּורֹוֶתיָך ִהְפֵלאָת ּבַ ֹאֶמץ ּגְ
ַסח,  אָת ּפֶ ל  מֹוֲעדֹות ִנּשֵׂ ֹראׁש ּכָ ּבְ
ַסח,   ִליָת ְלֶאְזָרִחי ֲחצֹות ֵליל ּפֶ ּגִ

ַסח.  ם  ֶזַבח ּפֶ ַוֲאַמְרּתֶ

ַסח,  ּפֶ ֹחם ַהיֹום ּבַ ַפְקּתָ ּכְ ָלָתיו ּדָ ּדְ
ַסח,  ּפֶ ִהְסִעיד נֹוְצִצים ֻעגֹות ַמּצֹות ּבַ

ַסח,   ָקר ָרץ ֵזֶכר ְלׁשֹור ֵעֶרְך ּפֶ ְוֵאל ַהּבָ
ַסח.  ם  ֶזַבח ּפֶ ַוֲאַמְרּתֶ

ַסח,  ּפֶ ֵאׁש ּבַ זֹוֲעמּו ְסדֹוִמים ְולֹוֲהטּו ּבָ
ַסח,  ֵקץ ּפֶ ץ לֹוט ֵמֶהם ּוַמּצֹות ָאָפה ּבְ ֻחּלַ
ַסח,  ּפֶ ָעְבְרָך ּבַ ִטאֵטאֶת ַאְדַמת ֹמף ְוֹנף ּבְ

ַסח.  ם  ֶזַבח ּפֶ ַוֲאַמְרּתֶ

ַסח,  ּמּור ּפֶ ֵליל ׁשִ ל  אֹון ָמַחְצּתָ ּבְ ָיּה ֹראׁש ּכָ
ַסח,  ַדם ּפֶ ַסְחּתָ ּבְ כֹור ּפָ ן ּבְ יר, ַעל ּבֵ ּבִ ּכַ

ַסח,   ּפֶ ְפָתַחי ּבַ ִחית ָלֹבא ּבִ ת ַמׁשְ י ּתֵ ְלִבְלּתִ
ַסח.  ם  ֶזַבח ּפֶ ַוֲאַמְרּתֶ

ַסח,  ִעּתֹוֵתי ּפֶ ָרה ּבְ ֶרת ֻסּגָ ְמֻסּגֶ
ַסח,  עֹוֵרי ֹעֶמר ּפֶ ְצִליל ׂשְ ה ִמְדָין ּבִ ְמֶדָ ִנׁשְ

ַסח,  יַקד ְיקֹוד ּפֶ ַמֵני ּפּול ְולּוד ּבִ ׂשֹורפּו ִמׁשְ
ַסח.  ם  ֶזַבח ּפֶ ַוֲאַמְרּתֶ

ַסח,  ָעה עֹוַנת ּפֶ ֹנב ַלֲעמֹוד ַעד  ּגָ עֹוד ַהיֹום ּבְ
ַסח, ּפֶ ְתָבה ְלַקֲעֵקַע צּול ּבַ ס ַיד ּכָ ּפַ

ַסח,   ּפֶ ְלָחן ּבַ ֻ רֹוְך ַהּשׁ ִפית ִעָ ָצֹפה ַהּצָ
ַסח. ם  ֶזַבח ּפֶ ַוֲאַמְרּתֶ

ַסח,  ּפֶ ׁש צֹום ּבַ ּלֵ ה ְלׁשַ ָסה ֲהַדּסָ ּנְ ָקָהל ּכִ
ַסח,  ּפֶ ים  ּבַ ֵעץ ֲחִמּשִׁ ע ָמַחְצּתָ ּבְ ית ָרׁשָ ֹראׁש ִמּבֵ

ַסח, ּפֶ ית ּבַ ִביא ְלעּוּצִ ה ֶרַגע ּתָ י ֵאּלֶ ּתֵ ׁשְ
ַסח,  ׁש ַחג ּפֶ ֵליל ִהְתַקּדֵ ֹעז ָיְדָך ְוָתרּום ְיִמיְנָך ּכְ ּתָ

ַסח.  ם  ֶזַבח ּפֶ ַוֲאַמְרּתֶ
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י לֹו ָיֶאה.  ה, ּכִ י לֹו ָנֵאֶ ּכִ

דּוָדיו ֹיאְמרּו לֹו:  ֲהָלָכה, ּגְ חּור ּכַ ְמלּוָכה, ּבָ ַאִדיר ּבִ
י לֹו ָיֶאה.  ה, ּכִ י לֹו ָנֵאֶ ְמָלָכה, ּכִ י ְלָך , ְלָך  ַאף ְלָך , ְלָך  יי ַהּמַ ְלָך  ּוְלָך , ְלָך  ּכִ

ֲהָלָכה, ָוִתיָקיו  ֹיאְמרּו לֹו:  ְמלּוָכה, ָהדּור ּכַ גּול ּבִ ּדָ
י לֹו ָיֶאה.  ה, ּכִ י לֹו ָנֵאֶ ְמָלָכה, ּכִ י ְלָך , ְלָך  ַאף ְלָך , ְלָך  יי ַהּמַ ְלָך  ּוְלָך , ְלָך  ּכִ

ֲהָלָכה ַטְפְסָריו  ֹיאְמרּו לֹו:  ְמלּוָכה,, ָחִסין ּכַ אי  ּבִ ַזּכַ
י לֹו ָיֶאה.  ה, ּכִ י לֹו ָנֵאֶ ְמָלָכה, ּכִ י ְלָך , ְלָך  ַאף ְלָך , ְלָך  יי ַהּמַ ְלָך  ּוְלָך , ְלָך  ּכִ

ֲהָלָכה ִלמּוָדיו  ֹיאְמרּו לֹו:  יר ּכַ ּבִ ְמלּוָכה,, ּכַ ָיִחיד  ּבִ
י לֹו ָיֶאה.  ה, ּכִ י לֹו ָנֵאֶ ְמָלָכה, ּכִ י ְלָך , ְלָך  ַאף ְלָך , ְלָך  יי ַהּמַ ְלָך  ּוְלָך , ְלָך  ּכִ

ֲהָלָכה ְסִביָביו  ֹיאְמרּו לֹו:  ְמלּוָכה,, נֹוָרא ּכַ ל ּבִ מֹוׁשֵ
י לֹו ָיֶאה.  ה, ּכִ י לֹו ָנֵאֶ ְמָלָכה, ּכִ י ְלָך , ְלָך  ַאף ְלָך , ְלָך  יי ַהּמַ ְלָך  ּוְלָך , ְלָך  ּכִ

יָקיו  ֹיאְמרּו לֹו:  ֲהָלָכה, ַצּדִ ְמלּוָכה, ּפֹוֶדה ּכַ ָעָניו  ּבִ
י לֹו ָיֶאה.  ה, ּכִ י לֹו ָנֵאֶ ְמָלָכה, ּכִ י ְלָך , ְלָך  ַאף ְלָך , ְלָך  יי ַהּמַ ְלָך  ּוְלָך , ְלָך  ּכִ

ְנַאָניו  ֹיאְמרּו לֹו:  ֲהָלָכה  ׁשִ ְמלּוָכה, ַרחּום ּכַ דֹוׁש  ּבִ ּקָ
י לֹו ָיֶאה.  ה, ּכִ י לֹו ָנֵאֶ ְמָלָכה, ּכִ י ְלָך , ְלָך  ַאף ְלָך , ְלָך  יי ַהּמַ ְלָך  ּוְלָך , ְלָך  ּכִ

ִמיָמיו ֹיאְמרּו לֹו:  ֲהָלָכה ּתְ ְמלּוָכה,, ּתֹוֵמְך ּכַ ִקיף  ּבִ ּתַ
י לֹו ָיֶאה. ה, ּכִ י לֹו ָנֵאֶ ְמָלָכה, ּכִ י ְלָך , ְלָך  ַאף ְלָך , ְלָך  יי ַהּמַ ְלָך  ּוְלָך , ְלָך  ּכִ
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ָקרֹוב.  יתֹו ּבְ יר הּוא ִיְבֶנה ּבֵ ַאּדִ
ָקרֹוב.  ָיֵמינּו ּבְ ְמֵהָרה, ּבְ ְמֵהָרה,ּבִ ּבִ  

ָקרֹוב. יְתָך ּבְ ֵנה ּבֵ ֵנה, ּבְ ֵנה, ֵאל ּבְ ֵאל ּבְ  

ָקרֹוב.  יתֹו ּבְ גּול הּוא ִיְבֶנה ּבֵ דֹול הּוא, ּדָ חּור הּוא, ּגָ ּבָ
ָקרֹוב.  ָיֵמינּו ּבְ ְמֵהָרה, ּבְ ְמֵהָרה,ּבִ ּבִ  

ָקרֹוב. יְתָך ּבְ ֵנה ּבֵ ֵנה, ּבְ ֵנה, ֵאל ּבְ ֵאל ּבְ  

ָקרֹוב.  יתֹו ּבְ אי הּוא ִיְבֶנה ּבֵ ָהדּור הּוא, ָוִתיק הּוא, ַזּכַ
ָקרֹוב.  ָיֵמינּו ּבְ ְמֵהָרה, ּבְ ְמֵהָרה,ּבִ ּבִ  

ָקרֹוב. יְתָך ּבְ ֵנה ּבֵ ֵנה, ּבְ ֵנה, ֵאל ּבְ ֵאל ּבְ  

ָקרֹוב.  יתֹו ּבְ ָחִסיד הּוא, ָטהֹור הּוא, ָיִחיד הּוא ִיְבֶנה ּבֵ
ָקרֹוב.  ָיֵמינּו ּבְ ְמֵהָרה, ּבְ ְמֵהָרה,ּבִ ּבִ  

ָקרֹוב. יְתָך ּבְ ֵנה ּבֵ ֵנה, ּבְ ֵנה, ֵאל ּבְ ֵאל ּבְ  

ָקרֹוב.  יתֹו ּבְ יר הּוא, ָלמּוד הּוא, ֶמֶלְך הּוא ִיְבֶנה ּבֵ ּבִ ּכַ
ָקרֹוב.  ָיֵמינּו ּבְ ְמֵהָרה, ּבְ ְמֵהָרה,ּבִ ּבִ  

ָקרֹוב. יְתָך ּבְ ֵנה ּבֵ ֵנה, ּבְ ֵנה, ֵאל ּבְ ֵאל ּבְ  

ָקרֹוב.  יתֹו ּבְ יב הּוא, ִעּזּוז הּוא ִיְבֶנה ּבֵ נֹוָרא הּוא, ַסּגִ
ָקרֹוב.  ָיֵמינּו ּבְ ְמֵהָרה, ּבְ ְמֵהָרה,ּבִ ּבִ  

ָקרֹוב. יְתָך ּבְ ֵנה ּבֵ ֵנה, ּבְ ֵנה, ֵאל ּבְ ֵאל ּבְ  

ָקרֹוב.  יתֹו ּבְ דֹוׁש הּוא ִיְבֶנה ּבֵ ּפֹוֶדה הּוא, ַצִדיק הּוא, ּקָ
ָקרֹוב.  ָיֵמינּו ּבְ ְמֵהָרה, ּבְ ְמֵהָרה,ּבִ ּבִ  

ָקרֹוב. יְתָך ּבְ ֵנה ּבֵ ֵנה, ּבְ ֵנה, ֵאל ּבְ ֵאל ּבְ  

ָקרֹוב.  יתֹו ּבְ יף הּוא ִיְבֶנה ּבֵ ּקִ י הּוא, ּתַ ּדַ ַרחּום הּוא, ׁשַ
ָקרֹוב.  ָיֵמינּו ּבְ ְמֵהָרה, ּבְ ְמֵהָרה,ּבִ ּבִ  

ָקרֹוב.  יְתָך ּבְ ֵנה ּבֵ ֵנה, ּבְ ֵנה, ֵאל ּבְ ֵאל ּבְ  
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ֶאָחד ִמי יֹוֵדַע? 

השיר הבא הוא שיר עם חידות.בשיר שואלים שאלות ועונים תשובות. 
כולם יודעים את התשובות לשאלות.
בהדרגה מוסיפים שאלות ותשובות.

ֶאָחד ִמי יֹוֵדַע? 
ַמים ּוָבָאֶרץ.  ּשָׁ ּבַ ֶאָחד  ֲאִני יֹוֵדַע: ֶאָחד ֱאֹלֵהינּו ׁשֶ

ַנִים ִמי יֹוֵדַע?  ׁשְ
ַמים ּוָבָאֶרץ.  ּשָׁ ּבַ ִרית. ֶאָחד ֱאֹלֵהינּו ׁשֶ ֵני ֻלחֹות ַהּבְ ַנִים  ֲאִני יֹוֵדַע: ׁשְ ׁשְ

  
ה ִמי יֹוֵדַע?  לׁשָ ׁשְ

ַמים ּוָבָאֶרץ  ּשָׁ ּבַ ִרית, ֶאָחד ֱאֹלֵהינּו ׁשֶ ֵני ֻלחֹות ַהּבְ ה ָאבֹות, ׁשְ לׁשָ ה   ֲאִני יֹוֵדַע: ׁשְ לׁשָ ׁשְ

ע ִמי יֹוֵדַע?  ַאְרּבַ
ַמים ּוָבָאֶרץ  ּשָׁ ּבַ ִרית, ֶאָחד ֱאֹלֵהינּו ׁשֶ ֵני ֻלחֹות ַהּבְ ה  ָאבֹות, ׁשְ לׁשָ ע ִאָמהֹות, ׁשְ ע  ֲאִני יֹוֵדַע: ַאְרּבַ ַאְרּבַ

ה ִמי יֹוֵדַע?  ּשָׁ ֲחּמִ
ַמים ּוָבָאֶרץ  ּשָׁ ּבַ ִרית, ֶאָחד ֱאֹלֵהינּו ׁשֶ ֵני ֻלחֹות ַהּבְ ה ָאבֹות, ׁשְ לׁשָ ע ִאָמהֹות, ׁשְ י תֹוָרה, ַאְרּבַ ה חּוְמׁשֵ ה  ֲאִני יֹוֵדַע: ֲחִמׁשָ ּשָׁ ֲחּמִ

ה  ִמי יֹוֵדַע?  ָׂ ִשּ ׁשִ
ַמים  ּשָׁ ּבַ ִרית, ֶאָחד ֱאֹלֵהינּו ׁשֶ ֵני ֻלחֹות ַהּבְ ה ָאבֹות, ׁשְ לׁשָ ע ִאָמהֹות, ׁשְ י תֹוָרה, ַאְרּבַ ה חּוְמׁשֵ ָנה, ֲחִמׁשָ ה ִסְדֵרי ִמׁשְ ּשָׁ ה  ֲאִני יֹוֵדַע: ׁשִ ָׂ ִשּ ׁשִ

ּוָבָאֶרץ 
 

ְבָעה ִמי יֹוֵדַע?  ׁשִ
ִרית,   ֵני ֻלחֹות ַהּבְ ה ָאבֹות, ׁשְ לׁשָ ע ִאָמהֹות, ׁשְ י תֹוָרה, ַאְרּבַ ה חּוְמׁשֵ ָנה, ֲחִמׁשָ ה ִסְדֵרי ִמׁשְ ּשָׁ ָתא, ׁשִ ּבָ ְבָעה ְיֵמי ׁשַ ְבָעה  ֲאִני יֹוֵדַע: ׁשִ ׁשִ

ַמים ּוָבָאֶרץ  ּשָׁ ּבַ ֶאָחד ֱאֹלֵהינּו ׁשֶ
 

מֹוָנה ִמי יֹוֵדַע?  ׁשְ
ה  ָאבֹות,  לׁשָ ע ִאָמהֹות,  ׁשְ י תֹוָרה, ַאְרּבַ ה חּוְמׁשֵ ָנה, ֲחִמׁשָ ה ִסְדֵרי ִמׁשְ ּשָׁ ָתא, ׁשִ ּבָ ְבָעה ְיֵמי ׁשַ מֹוָנה ְיֵמי ִמיָלה, ׁשִ מֹוָנה  ֲאִני יֹוֵדַע: ׁשְ ׁשְ

ַמים ּוָבָאֶרץ  ּשָׁ ּבַ ִרית, ֶאָחד ֱאֹלֵהינּו ׁשֶ ֵני ֻלחֹות ַהּבְ ׁשְ
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המשך של השיר עם החידות.
בשיר שואלים שאלות ועונים תשובות. 

כולם יודעים את התשובות לשאלות.
בהדרגה מוסיפים שאלות ותשובות.

ָעה ִמי יֹוֵדַע?  ׁשְ ּתִ
ע ִאָמהֹות,   י תֹוָרה, ַאְרּבַ ה חּוְמׁשֵ ָנה, ֲחִמׁשָ ה ִסְדֵרי ִמׁשְ ּשָׁ ָתא, ׁשִ ּבָ ְבָעה ְיֵמי ׁשַ מֹוָנה ְיֵמי ִמיָלה, ׁשִ ָעה ַיְרֵחי ֵלָדה, ׁשְ ׁשְ ָעה ֲאִני יֹוֵדַע: ּתִ ׁשְ ּתִ

ַמים ּוָבָאֶרץ  ּשָׁ ּבַ ִרית, ֶאָחד ֱאֹלֵהינּו ׁשֶ ֵני ֻלחֹות ַהּבְ ה  ָאבֹות, ׁשְ לׁשָ ׁשְ

ָרה ִמי יֹוֵדַע?  ֲעׂשֶָ
י תֹוָרה,  ה חּוְמׁשֵ ָנה, ֲחִמׁשָ ה ִסְדֵרי ִמׁשְ ּשָׁ ָתא, ׁשִ ּבָ ְבָעה ְיֵמי ׁשַ מֹוָנה ְיֵמי ִמיָלה, ׁשִ ָעה ַיְרֵחי ֵלָדה, ׁשְ ׁשְ ַרָיא, ּתִ ָרה ִדּבְ ָרה  ֲאִני יֹוֵדַע:  ֲעׂשָ ֲעׂשֶָ

ַמים ּוָבָאֶרץ  ּשָׁ ּבַ ִרית,  ֶאָחד ֱאֹלֵהינּו ׁשֶ ֵני ֻלחֹות ַהּבְ ה  ָאבֹות, ׁשְ לׁשָ ע ִאָמהֹות,  ׁשְ ַאְרּבַ
 

ר ִמי יֹוֵדַע?  ַאַחד  ָעׂשָ
ה ִסְדֵרי  ּשָׁ ָתא, ׁשִ ּבָ ְבָעה ְיֵמי ׁשַ מֹוָנה ְיֵמי ִמיָלה, ׁשִ ָעה ַיְרֵחי ֵלָדה, ׁשְ ׁשְ ַרָיא, ּתִ ָרה ִדּבְ ר ּכֹוְכַבּיָא, ֲעׂשָ ׂשָ ר ֲאִני יֹוֵדַע:  ַאַחד ַעָ ַאַחד  ָעׂשָ

ַמים ּוָבָאֶרץ  ּשָׁ ּבַ ִרית,  ֶאָחד ֱאֹלֵהינּו ׁשֶ ֵני ֻלחֹות ַהּבְ ה  ָאבֹות, ׁשְ לׁשָ ע ִאָמהֹות,  ׁשְ י תֹוָרה, ַאְרּבַ ה חּוְמׁשֵ ָנה, ֲחִמׁשָ ִמׁשְ
 

ר ִמי יודע?  ֵנים ָעׂשָ ׁשְ
ְבָעה ְיֵמי  מֹוָנה ְיֵמי ִמיָלה, ׁשִ ָעה ַיְרֵחי ֵלָדה, ׁשְ ׁשְ ַרָיא, ּתִ ָרה ִדּבְ ר ּכֹוְכַבּיָא, ֲעׂשָ ׂשָ ְבַטָיא, ַאַחד ַעָ ר ׁשִ ׂשָ ֵנים ֶעָ ר  ֲאִני יֹוֵדַע:  ׁשְ שנים  ָעׂשָ

ַמים ּוָבָאֶרץ  ּשָׁ ּבַ ִרית, ֶאָחד ֱאֹלֵהינּו ׁשֶ ֵני ֻלחֹות ַהּבְ ה  ָאבֹות, ׁשְ לׁשָ ע ִאָמהֹות, ׁשְ י תֹוָרה, ַאְרּבַ ה חּוְמׁשֵ ָנה, ֲחִמׁשָ ה ִסְדֵרי ִמׁשְ ּשָׁ ָתא, ׁשִ ּבָ ׁשַ
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ַחד ַּגְדיָא,ַחד ַּגְדיָא  
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.

ְדָיא   ְדָיא,ַחד ּגַ ַחד ּגַ
ְדָיא. ְדָיא,ַחד ּגַ ְתֵרי זּוֵזי, ַחד ּגַ א ּבִ ין ַאּבָ ַזּבִ ּדְ

 
ְדָיא. ְדָיא,ַחד ּגַ ְתֵרי זּוֵזי, ַחד ּגַ א ּבִ ין ַאּבָ ַזּבִ ְכָלה ְלַגְדָיא, ּדְ ְוָאָתא  ׁשּוְנָרא ְוַאָ

ְדָיא. ְדָיא,ַחד ּגַ ְתֵרי זּוֵזי, ַחד ּגַ א ּבִ ין ַאּבָ ַזּבִ ְכָלה ְלַגְדָיא, ּדְ ַאָ ְך ְלׁשּוְנָרא, ּדְ א ְוָנׁשַ ְוָאָתא ַכְלּבָ

ְדָיא. ְדָיא,ַחד ּגַ ְתֵרי זּוֵזי, ַחד ּגַ א ּבִ ין ַאּבָ ַזּבִ ְכָלה ְלַגְדָיא, ּדְ ַאָ ְך ְלׁשּוְנָרא, ּדְ ָנׁשַ א, ּדְ ה ְלַכְלּבָ ְוָאָתא חּוְטָרא  וִהּכָ

ְדָיא. ְדָיא,ַחד ּגַ ְתֵרי זּוֵזי, ַחד ּגַ א ּבִ ין ַאּבָ ַזּבִ ְכָלה ְלַגְדָיא, ּדְ ַאָ ְך ְלׁשּוְנָרא, ּדְ ָנׁשַ א, ּדְ ה ְלַכְלּבָ ִהּכָ ַרף ְלחּוְטָרא, ּדְ ְוָאָתא נּוָרא ְוׂשָ

ְדָיא. ְדָיא,ַחד ּגַ ְתֵרי זּוֵזי, ַחד ּגַ א ּבִ ין ַאּבָ ַזּבִ ְכָלה ְלַגְדָיא, ּדְ ַאָ ְך ְלׁשּוְנָרא, ּדְ ָנׁשַ א, ּדְ ה ְלַכְלּבָ ִהּכָ ַרף ְלחּוְטָרא, ּדְ ׂשָ ְוָאָתא ַמָיא ְוָכָבה ְלנּוָרא, ּדְ

ְדָיא,ַחד  ְתֵרי זּוֵזי, ַחד ּגַ א ּבִ ין ַאּבָ ַזּבִ ְכָלה ְלַגְדָיא, ּדְ ַאָ ְך ְלׁשּוְנָרא, ּדְ ָנׁשַ א, ּדְ ה ְלַכְלּבָ ִהּכָ ַרף ְלחּוְטָרא, ּדְ ׂשָ ָכָבה ְלנּוָרא, ּדְ ָתה ְלַמָיא, ּדְ ְוָאָתא תֹוָרא ְוׁשָ
ְדָיא. ּגַ

ְתֵרי  א ּבִ ין ַאּבָ ַזּבִ ְכָלה ְלַגְדָיא,  ּדְ ַאָ ְך ְלׁשּוְנָרא, ּדְ ָנׁשַ א, ּדְ ה ְלַכְלּבָ ִהּכָ ַרף ְלחּוְטָרא, ּדְ ׂשָ ָכָבה ְלנּוָרא, ּדְ ָתה ְלַמָיא, ּדְ ּשָׁ ַחט ְלתֹוָרא, ּדְ ְוָאָתא ַהׁשֹוֵחט ְוׁשָ
ְדָיא.  ְדָיא,ַחד ּגַ זּוֵזי, ַחד ּגַ

ְכָלה ְלַגְדָיא,   ַאָ ְך ְלׁשּוְנָרא, ּדְ ָנׁשַ א, ּדְ ה ְלַכְלּבָ ִהּכָ ַרף ְלחּוְטָרא, ּדְ ׂשָ ָכָבה ְלנּוָרא, ּדְ ָתה ְלַמָיא, ּדְ ּשָׁ ַחט ְלתֹוָרא, ּדְ ׁשָ ַחט ְלׁשֹוֵחט, ּדְ ֶות ְוׁשָ ְוָאָתא ַמְלָאְך ַהּמָ
ְדָיא.  ְדָיא,ַחד ּגַ ְתֵרי זּוֵזי, ַחד ּגַ א ּבִ ין ַאּבָ ַזּבִ ּדְ

א,  ה ְלַכְלּבָ ִהּכָ ַרף ְלחּוְטָרא, ּדְ ׂשָ ָכָבה ְלנּוָרא, ּדְ ָתה ְלַמָיא, ּדְ ּשָׁ ַחט ְלתֹוָרא, ּדְ ׁשָ ַחט ְלׁשֹוֵחט, ּדְ ׁשָ ֶות, ּדְ ַחט ְלַמְלַאְך ַהּמָ רּוְך הּוא ְוׁשָ דֹוׁש ּבָ ְוָאָתא ַהּקָ
ְדָיא.  ְדָיא,ַחד ּגַ ְתֵרי זּוֵזי, ַחד ּגַ א ּבִ ין ַאּבָ ַזּבִ ְכָלה ְלַגְדָיא, ּדְ ַאָ ְך ְלׁשּוְנָרא, ּדְ ָנׁשַ ּדְ
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