הגדה של פסח
מבית יקבי רמת הגולן

איור :אורית עריף • ייזום והפקה” :על השולחן” מרכז גסטרונומי • נדפס בתל אביב ,התשס”ח2008 ,

ארבע הכוסות שלנו
לכל משפחה בישראל אוסף הגדות של פסח — עתיקות
ומודרניות ,צנועות ומפוארות .לכל הגדה סיפור משלה ,כל אחת קשורה
להיסטוריה משפחתית ולחוויות של ארוחות ליל סדר משנים עברו .אבל
כולן ,כמובן ,מספרות את אותו הסיפור שלעולם לא נס ליחו :יציאה
מעבדות לחירות ,התחדשות ואמונה בעצמנו.
חג הפסח הוא גם חג היין ,עם ארבע הכוסות המסורתיות המלוות את
קריאת ההגדה ,ועוד שפע יין טוב ששותים במהלך החג האביבי הזה.
לקראת החג הבא עלינו לטובה אנו שמחים להעניק לכם הגדה לפסח,
ערוכה ומעוצבת ברוח של התחדשות ואופטימיות ,הגדה שתהיה
מזכרת לדורות מבית יקבי רמת הגולן.
כולנו תקווה כי תיהנו מן ההגדה ומהיינות המובחרים של היקב שלנו,
ומאחלים לכם שמחה גדולה בליל הסדר בחיק המשפחה והחברים.

כוס שניה:

כוס ראשונה:

ירדן הר חרמון

גמלא שרדונה

יין אדום יבש

יין לבן יבש

חג שמח לכל בית ישראל,
יקבי רמת הגולן

כוס שלישית:

כוס רביעית:

יין אדום יבש

יין קינוח

ירדן מרלו
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ירדן מוסקט
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בדיקת חמץ
אור לי”ד בניסן ,בודקים את החמץ לאור הנר.
לפני הבדיקה מברכים:

עוֹלם ֲאשׁר ִק ְדּ ָשׁנוּ ְבּ ִמ ְצו ָֹתיו
הינוּ ֶמ ֶלָ ה ָ
ָבּרוַּ א ָתּה יי ֱא ֵ
וְ ִצוָ ּנוּ ַﬠל ִבּיעוּר ָח ֵמץ:
לאחר הבדיקה מבטלים את החמץ:

שׁוּתי ְד ָלא ֲח ִמ ֵתּיהּ ְוּד ָלא
יכּא ִב ְר ִ
יﬠא ְד ִא ָ
ָכּל ֲח ִמ ָירא וַ ֲח ִמ ָ
ִבּ ַﬠ ְר ֵתּיהּ ְוּד ָלא יְ ַד ְﬠנָ א ֵליהּ ִל ָבּ ֵטל וְ ֶל ֱהוֵ י ֶה ְפ ֵקר ְכּ ַﬠ ְפ ָרא
ְד ַא ְר ָﬠא:
בערב פסח בבוקר שורפים את החמץ,
ואומרים:

שׁוּתי ַד ֲחזִ ֵתּיהּ ְוּד ָלא ֲחזִ ֵתּיהּ
יכּא ִב ְר ִ
יﬠא ְד ִא ָ
ָכּל ֲח ִמ ָירא וַ ֲח ִמ ָ
ַד ֲח ִמ ֵתּיהּ ְוּד ָלא ֲח ִמ ֵתּיהּ ְד ִב ַﬠ ְר ֵתּיהּ ְוּד ָלא ִב ַﬠ ְר ֵתּיהּ ִל ָבּ ֵטל
וְ ֶל ֱהוֵ י ֶה ְפ ֵקר ְכּ ַﬠ ְפ ָרא ְדּ ַא ְר ָﬠא:
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סדר הקערה
זרוע
חרוסת

לפי האר”י ז”ל

מרור
חזרת

בחול מתחילים:

ביצה
כרפס

סדר ליל הפסח
ו ְּר ַחץ
ַק ֵד ׁש
ָר ְחצָ ה
ָמגִ יד
כּ וֹ ֵר ְך
ָמרוֹ ר
ָ ּב ֵר ְך
צָ פוּן

י ַָחץ
ַּכ ְר ּ ַפס
מוֹ צִ יא ַמ ָ ּצה
עור ְך
ׁ ֻשלְ ָחן ֵ
נִ ְרצָ ה
ַהלֵ ל

ַק ֵד ׁש

מוזגים כוס ראשונה מד’ כוסות
בשבת מתחילים:

וַ יְ ִהי ֶﬠֶרב וַ יְ ִהי בּ ֶֹקר
יוֹם ַה ִשּׁ ִשּׁי .וַ יְ ֻכלּוּ ַה ָשׁ ַמיִ ם וְ ָה ָא ֶרץ וְ ָכל ְצ ָב ַָאם.
אכתּוֹ ֲא ֶשׁר ָﬠ ָשׂה
יﬠי ְמ ַל ְ
הים ַבּיוֹם ַה ְשּׁ ִב ִ
וַ יְ ַכל ֱא ִ
אכתּוֹ ֲא ֶשׁר ָﬠ ָשׂה.
יﬠי ִמכֹּל ְמ ַל ְ
וַ יִּ ְשׁבֹּת ַבּיוֹם ַה ְשּׁ ִב ִ
יﬠי וַ יְ ַק ֵדּשׁ אוֹתוֹ
הים ֶאת יוֹם ַה ְשּׁ ִב ִ
וַ יְ ָב ֶרֱ א ִ
הים ַל ֲﬠשׂות.
אכתּוֹ ֲא ֶשׁר ָבּ ָרא ֱא ִ
ִכּי בּוֹ ָשׁ ַבת ִמ ָכּל ְמ ַל ְ
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בּוֹתי.
ַס ְב ִרי ָמ ָרנָ ן וְ ַר ָבּנָ ן וְ ַר ַ
בּוֹרא ְפּ ִרי ַה ָג ֶפן.
עוֹלם ֵ
להינוּ ֶמ ֶלָ ה ָ
ָבּרוַּ א ָתּה ייֱ ,א ֵ
עוֹלם ֲא ֶשׁר ָבּ ַחר ָבּנוּ ִמ ָכּל ָﬠם
הינוּ ֶמ ֶלָ ה ָ
ָבּרוַּ א ָתּה ייֱ ,א ֵ
הינוּ
רוֹמ ָמנוּ ִמ ָכּל ָלשׁוֹן וְ ִק ְדּ ָשׁנוּ ְבּ ִמ ְצו ָֹתיו .וַ ִתּ ֵתּן ָלנוּ יי ֱא ֵ
וְ ְ
מוֹﬠ ִדים ְל ִש ְׂמ ָחהַ ,ח ִגּים
ֲ
ְבּ ַא ֲה ָבה ©®» ‰ÀÁ» ŸÓœÏ ˙Â˙Àa Ã÷ ∫˙·˘Ï
וּזְ ַמנִּ ים ְל ָשׂשוֹןֶ ®Ÿ Â ‰∆Œ Ê‰Ã ˙Àa Ã÷Ã‰ ÌÂÈ ˙Œ‡ ∫˙·˘Ï© ,את יוֹם ַחג ַה ַמּצּוֹת
יאת
יצ ַ
קדשׁ זֵ ֶכר ִל ִ
רוּתנוִּ ®‰À·‰⁄ ‡Ã aŸ ∫˙·˘Ï© ,מ ְק ָרא ֶ
ַהזֶּה זְ ַמן ֵח ֵ
אוֹתנוּ ִק ַדּ ְשׁ ָתּ ִמ ָכּל ָה ַﬠ ִמּים∫˙·˘Ï© ,
ִמ ְצ ָריִ םִ .כּי ָבּנוּ ָב ַּח ְר ָתּ וְ ָ
וּב ָשׂשוֹן
וּמוֹﬠ ֵדי ָק ְד ֶשְׁ ®ÔÂˆTŸ·» ‰À·‰⁄ ‡Ã aŸ ∫˙·˘Ï© בּ ִש ְׂמ ָחה ְ
ֲ
®˙Àa Ã÷Ÿ Â
ִהנְ ַח ְל ָתּנוּ.
זְּמנִּ ים.
ָבּרוַּ א ָתּה ייְ ,מ ַק ֵדּשׁ © ®Ÿ Â ˙Àa Ã÷Ã‰ ∫˙·˘Ïיִ ְש ָׂר ֵאל וְ ַה ַ
במוצאי שבת מוסיפים:

אוֹרי ָה ֵאשָׁ .בּרוּ
בּוֹרא ְמ ֵ
עוֹלםֵ ,
להינוּ ֶמ ֶלָ ה ָ
ָבּרוַּ א ָתּה ייֱ ,א ֵ
עוֹלם ַה ַמ ְב ִדיל ֵבּין ק ֶֹדשׁ ְלחֹלֵ ,בּין
הינוּ ֶמ ֶלָ ה ָ
ַא ָתּה ייֱ ,א ֵ
יﬠי ְל ֵשׁ ֶשׁת יְ ֵמי
חשֵׁ ,בּין יִ ְש ָׂר ֵאל ָל ַﬠ ִמּיםֵ ,בּין יוֹם ַה ְשּׁ ִב ִ
אוֹר ְל ֶ
ַה ַמּ ֲﬠ ֶשׂהֵ .בּין ְק ֻד ַשּׁת ַשׁ ָבּת ִל ְק ֻד ַשּׁת יוֹם טוֹב ִה ְב ַדּ ְל ָתּ ,וְ ֶאת יוֹם
יﬠי ִמ ֵשׁ ֶשׁת יְ ֵמי ַה ַמּ ֲﬠ ֶשׂה ִק ַדּ ְשׁ ָתִּ .ה ְב ַדּ ְל ָתּ וְ ִק ַדּ ְשׁ ָתּ ֶאת
ַה ְשּׁ ִב ִ
ַﬠ ְמּ יִ ְש ָׂר ֵאל ִבּ ְק ֻד ָשּׁ ֶת.
ָבּרוַּ א ָתּה ייַ ,ה ַמּ ְב ִדיל ֵבּין ק ֶֹדשׁ ְלק ֶֹדשׁ.
ּיﬠנוּ
יְּמנוּ וְ ִה ִג ָ
עוֹלםֶ ,שׁ ֶה ֱחיָ נוּ וְ ִק ָ
הינוּ ֶמ ֶלָ ה ָ
ָבּרוַּ א ָתּה ייֱ ,א ֵ
זְּמן ַהזֶ ה.
ַל ַ
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שותה בהסיבת שמאל ואינו מברך ברכה אחרונה.

ו ְּר ַחץ
נוטלים את הידים ואין מברכים ”על נטילת ידים”.

בּוֹרא ְפּ ִרי ָה ֲא ָד ָמה.
עוֹלםֵ ,
להינוּ ֶמ ֶלָ ה ָ
ָבּרוַּ א ָתּה ייֱ ,א ֵ

ַי ָחץ
בוצע את המצה האמצעית לשתים ,ומצפין את החצי הגדול לאפיקומן.

ַּכ ְר ּ ַפס
לוקח מן הכרפס פחות מכזית — כדי שלא יתחייב בברכה אחרונה — טובל במי
מלח ,מברך ”בורא פרי האדמה” ,ומכווין לפטור בברכה גם את המרור .אוכל
בלא הסבה.

ָמ ִגיד
מגלה את המצות ,מגביה את הקערה ואומר בקול רם:

ָהא ַל ְח ָמא ַﬠ ְניָ א ִדי ֲא ָכלוּ ַא ְב ָה ָתנָ א ְבּ ַא ְר ָﬠא ְד ִמ ְצ ָריִ ם.
ָכּל ִד ְכ ִפין יֵ ֵיתי וְ יֵ יכוּלָ ,כּל ִד ְצ ִרי יֵ ֵיתי וְ יִ ְפ ַסח.
ָה ַשׁ ָתּא ָה ָכאְ ,ל ָשׁנָ ה ַה ָבּ ָאה ְבּ ַא ְר ָﬠא ְדיִ ְש ָׂר ֵאל.
חוֹרין.
ָה ַשׁ ָתּא ַﬠ ְב ֵדיְ ,ל ָשׁנָ ה ַה ָבּ ָאה ְבּ ֵני ִ
מסיר את הקערה מעל השולחן.
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מחזיר את הקערה אל השולחן .המצות תהיינה מגלות בשעת אמירת ההגדה.

2

הינוּ ִמ ָשּׁם
יאנוּ יי ֱא ֵ
יּוֹצ ֵ
ֲﬠ ָב ִדים ָהיִ ינוּ ְל ַפ ְרעֹה ְבּ ִמ ְצ ָריִ ם ,וַ ִ
הוציא ַה ָקּדושׁ ָבּרוּ הוּא
ִ
וּבזְ ר ַֹﬠ נְ טוּיָ ה .וְ ִאלּוּ א
ְבּיָ ד ֲחזָ ָקה ִ
וּב ֵני ָב ֵנינוּ ְמ ֻשׁ ְﬠ ָבּ ִדים
וּב ֵנינוּ ְ
בוֹתינוּ ִמ ִמּ ְצ ָריִ םֲ ,ה ֵרי ָאנוּ ָ
ֶאת ֲא ֵ
בוֹנים ֻכּ ָלּנוּ
ָהיִ ינוּ ְל ַפ ְרעה ְבּ ִמ ְצ ָריִ ם .וַ ֲא ִפילוּ ֻכּ ָלּנוּ ֲח ָכ ִמים ֻכּ ָלּנוּ ְנ ִ
יאת
יצ ַ
תּוֹרה ִמ ְצוָ ה ָﬠ ֵלינוּ ְל ַס ֵפּר ִבּ ִ
יוֹד ִﬠים ֶאת ַה ָ
זְ ֵק ִנים ֻכּ ָלּנוּ ְ
יאת ִמ ְצ ַריִ ם ֲה ֵרי זֶ ה ְמ ֻשׁ ָבּח.
יצ ַ
ִמ ְצ ָריִ ם .וְ ָכל ַה ַמּ ְר ֶבּה ְל ַס ֵפּר ִבּ ִ

מוזגים כוס שניה והצעיר מבין הילדים שואל:

ַמה

נִּ ְשּׁ ַתּנָ ה ַה ַלּיְ ָלה ַהזֶּה ִמ ָכּל ַה ֵלּילוֹת?

ֶשׁ ְבּ ָכל

וּמ ָצּהַ ,ה ַלּיְ ָלה ַהזֶּה — ֻכּלוֹ
אוֹכ ִלין ָח ֵמץ ַ
ְ
ַה ֵלּילוֹת ָאנוּ

ַמ ָצּה.

ֶשׁ ְבּ ָכל

אוֹכ ִלין ְשׁ ָאר יְ ָרקוֹת — ַה ַלּיְ ָלה ַהזֶּה
ְ
ַה ֵלּילוֹת ָאנוּ

ָמרוֹר.

ילין ֲא ִפילוּ ַפּ ַﬠם ֶא ָחת — ַה ַלּיְ ָלה
שׁ ְבּ ָכל ַה ֵלּילוֹת ֵאין ָאנוּ ַמ ְט ִבּ ִ
ֶ
ַהזֶּה ְשׁ ֵתּי ְפּ ָﬠ ִמים.
וּבין ְמ ֻס ִבּין — ַה ַלּיְ ָלה
יוֹשׁ ִבין ֵ
אוֹכ ִלין ֵבּין ְ
ְ
שׁ ְבּ ָכל ַה ֵלּילוֹת ָאנוּ
ֶ
ַהזֶּה ֻכּ ָלנוּ ְמ ֻס ִבּין.
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הושׁ ַﬠ וְ ַר ִבּי ֶא ְל ָﬠזָ ר ֶבּן ֲﬠזַ ְריָ ה
יﬠזֶ ר וְ ַר ִבּי יְ ֻ
שׂה ְבּ ַר ִבּי ֱא ִל ֶ
ַמ ֲﬠ ֶ
יבא וְ ַר ִבּי ַט ְרפוֹן ֶשׁ ָהיוּ ְמ ֻס ִבּין ִבּ ְב ֵני ְב ַרק וְ ָהיוּ ְמ ַס ְפּ ִרים
וְ ַר ִבּי ֲﬠ ִק ָ
יהם וְ ָא ְמרוּ
יאת ִמ ְצ ַריִ ם ָכּל אותו ַה ַלּיְ ָלהַ ,ﬠד ֶשׁ ָבּאוּ ַת ְל ִמ ֵיד ֶ
יצ ַ
ִבּ ִ
יאת ְשׁ ַמע ֶשׁל ַשׁ ֲח ִרית.
ּיﬠ זְ ַמן ְק ִר ַ
בּוֹתינוּ ִהגִ ַ
ָל ֶהם ַר ֵ
ָא ַמר ַר ִבּי ֶא ְל ָﬠזָ ר ֶבּן ֲﬠזַ ְריָ ה ֲה ֵרי ֲא ִני ְכּ ֶבן ִשׁ ְב ִﬠים ָשׁנָ ה וְ א
זוֹמא,
יאת ִמ ְצ ַריִ ם ַבּ ֵלּילוֹת ַﬠד ֶשׁ ָדּ ְר ָשׁהּ ֶבּן ָ
זָ ִכ ִיתי ֶשׁ ֵתּ ָא ֵמר יְ ִצ ַ
אתֵ מ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם כֹּל יְ ֵמי
ֶשׁנֶּ ֱא ַמרְ ,ל ַמ ַﬠן ִתּזְ כּוֹר ֶאת יוֹם ֵצ ְ
אוֹמ ִרים
ְ
יָּמים .כֹּל יְ ֵמי ַחיֶּיַ ה ֵלּילות .וַ ֲח ָכ ִמים
ַחיֶּי .יְ ֵמי ַחיֶּיַ ה ִ
יח:
עוֹלם ַהזֶּה .כֹּל יְ ֵמי ַחיֶּיְ ל ָה ִביא ִלימות ַה ָמּ ִשׁ ַ
יְ ֵמי ַחיֶּיָ ה ָ
תּוֹרה ְל ַﬠמּו יִ ְש ָׂר ֵאל,
ָבּרוַּ ה ָמּקוֹםָ ,בּרוּ הוּאָ ,בּרוֶּ שׁנָּ ַתן ָ
ָבּרוּ הוּא.
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התּוֹרהֶ :א ָחד ָח ָכם ,וְ ֶא ָחד ָר ָשׁע,
ָ
ְכּנֶ גֶ ד ַא ְר ָבּ ָﬠה ָבּ ִנים ִדּ ְבּ ָרה
יוד ַﬠ ִל ְשׁאול.
וְ ֶא ָחד ָתּם ,וְ ֶא ָחד ֶשׁ ֵאינו ֵ
אוֹמר? ַמה
ֵ
ָתּם ָמה הוּא
”בּחוזֶ ק
זּאת? וְ ָא ַמ ְר ָתּ ֵא ָליו ְ
יאנוּ יי ִמ ִמּ ְצ ַריִ ם
הוֹצ ָ
ִ
יָ ד
ִמ ֵבּית ֲﬠ ָב ִדים”.

אוֹמר? ָמה
ֵ
ָח ָכם ָמה הוּא
ָה ֵﬠדוֹת וְ ַה ֻח ִקּים וְ ַה ִמּ ְשׁ ָפּ ִטים
הינוּ ֶא ְת ֶכם.
ֲא ֶשׁר ִצוָ ּה יי ֱא ֵ
וְ ַאף ַא ָתּה ֱאמוֹר לוֹ ְכּ ִה ְלכוֹת
ַה ֶפּ ַסחֵ :אין ַמ ְפ ִט ִירין ַא ַחר
יקוֹמן.
ַה ֶפּ ַסח ֲא ִפ ָ
אוֹמר? ָמה
ֵ
שׁע ָמה הוּא
ָר ָ
בוֹדה ַהזֹּאת ָל ֶכםָ .ל ֶכם
ָה ֲﬠ ָ
הוֹציא ֶאת
 וְ א לוְֹ .וּל ִפי ֶשׁ ִַﬠ ְצמוֹ ִמן ַה ְכּ ָלל ָכּ ַפר ְבּ ִﬠ ָקּר.
וְ ַאף ַא ָתּה ַה ְק ֵהה ֶאת ִשׁנָּ יו
”בּ ֲﬠבוּר זֶ ה ָﬠ ָשׂה
וֶ ֱאמוֹר לוַֹ :
אתי ִמ ִמּ ְצ ָריִ ם”ִ .לי
יי ִלי ְבּ ֵצ ִ
וְ א לוִֹ .אלּוּ ָהיָ ה ָשׁם ,א
ָהיָ ה נִ גְ ָאל.
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יוֹד ַﬠ ִל ְשׁאוֹל
וְ ֶשׁ ֵאינוֹ ֵ
 ַא ְתּ ְפּ ַתח לוֶֹ ,שׁנֶּ ֱא ַמר,וְ ִה ַגּ ְד ָתּ ְל ִבנְ ַ בּיוֹם ַההוּא
ֵלאמֹרַ ,בּ ֲﬠבוּר זֶ ה ָﬠ ָשׂה יי
אתי ִמ ִמּ ְצ ָריִ ם.
ִלי ְבּ ֵצ ִ
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לוֹמר ַבּיוֹם ַההוּאִ .אי ַבּיוֹם ַההוּא
חוֹדשׁ? ַתּ ְלמוּד ַ
יָ כוֹל ֵמרֹאשׁ ֶ
לוֹמר ַבּ ֲﬠבוּר זֶ ה — ַבּ ֲﬠבוּר זֶ ה א
יָ כוֹל ִמ ְבּעוֹד יוֹם? ַתּ ְלמוּד ַ
וּמרוֹר ֻמנָּ ִחים ְל ָפ ֶני.
ָא ַמ ְר ִתּיֶ ,א ָלא ְבּ ָשׁ ָﬠה ֶשׁיֵ שׁ ַמ ָצה ָ
בוֹתינוּ ,וְ ַﬠ ְכ ָשׁיו ֵקְר ָבנוּ
בוֹדה זָ ָרה ָהיוּ ֲא ֵ
עוֹב ֵדי ֲﬠ ָ
ְ
ִמ ְתּ ִח ָלּה
ַה ָמּקוֹם ַל ֲﬠב ָֹדתוֶֹ ,שׁנֶּ ֱא ַמר:
הי יִ ְש ָׂר ֵאלְ :בּ ֵﬠ ֶבר
הוֹשׁ ַﬠ ֶאל ָכּל ָה ָﬠם ,כֹּה ָא ַמר יי ֱא ֵ
ֹאמר יְ ֻ
וַ י ֶ
עוֹלםֶ ,תּ ַרח ֲא ִבי ַא ְב ָר ָהם וַ ֲא ִבי נָ חוֹר,
יכם ֵמ ָ
בוֹת ֶ
ַהנָּ ָהר יָ ְשׁבוּ ֲא ֵ
יכם ֶאת ַא ְב ָר ָהם ֵמ ֵﬠ ֶבר
הים ֲא ֵח ִרים .וָ ֶא ַקח ֶאת ֲא ִב ֶ
יַּﬠ ְבדוּ ֱא ִ
וַ ַ
אוֹל אותו ְבּ ָכל ֶא ֶרץ ְכּנָ ַﬠן ,וָ ַא ְר ֶבּה ֶאת זַ ְרעוֹ וָ ֶא ֵתּן לוֹ
ַהנָּ ָהר וָ ֵ
ֶאת יִ ְצ ָחק ,וָ ֶא ֵתּן ְליִ ְצ ָחק ֶאת יַ ֲﬠקֹב וְ ֶאת ֵﬠ ָשׂיו .וָ ֶא ֵתּן ְל ֵﬠ ָשׂו ֶאת
וּב ָניו יָ ְרדוּ ִמ ְצ ָריִ ם.
ַהר ֵשּׂ ִﬠיר ָל ֶר ֶשׁת אוֹתוֹ ,וְ יַ ֲﬠקֹב ָ

מכסה המצה ומגביה את הכוס בידו ,ואומר:

בוֹתינוּ וְ ָלנוּ.
וְ ִהיא ֶשׁ ָﬠ ְמ ָדה ַל ֲא ֵ
לּוֹתנוּ,
ֶשׁא ֶא ָחד ִבּ ְל ָבד ָﬠ ַמד ָﬠ ֵלינוּ ְל ַכ ֵ
לוֹתנוּ,
עוֹמ ִדים ָﬠ ֵלינוּ ְל ַכ ֵ
ֶא ָלּא ֶשׁ ְבּ ָכל דּוֹר וָ דוֹר ְ
ילנוּ ִמ ָיָּדם.
וְ ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא ַמ ִצּ ֵ
יניח הכוס מידו ויגלה את המצות.

וּל ַמד ַמה ִבּ ֵקּש ָל ָבן ָה ֲא ַר ִמי ַל ֲﬠשׂוֹת ְליַ ֲﬠקֹב ָא ִבינוּ:
ֵצא ְ
זְּכ ִרים ,וְ ָל ָבן ִבּ ֵקּשׁ ַל ֲﬠקוֹר ֶאת ַהכֹּל.
ֶשׁ ַפּ ְרעֹה א ָגזַ ר ֶא ָלּא ַﬠל ַה ָ
ֶשׁנֶּ ֱא ַמר:
יָּגר ָשׁם ִבּ ְמ ֵתי ְמ ָﬠט ,וַ יְ ִהי ָשׁם
אוֹבד ָא ִבי ,וַ יֵ ֶרד ִמ ְצ ַריְ ָמה וַ ָ
ֲא ַר ִמּי ֵ
ְלגוֹי ָגּדוֹלָ ,ﬠצוּם וָ ָרב.

שׁוֹמר ַה ְב ָט ָחתו ְליִ ְש ָׂר ֵאלָ ,בּרוּ הוּאֶ .שׁ ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ
ֵ
ָבּרוּ
הוּא ִח ַשּׁב ֶאת ַה ֵקּץַ ,ל ֲﬠשׂוֹת ְכּמוֹ ֶשּׁ ָא ַמר ְל ַא ְב ָר ָהם ָא ִבינוּ
ִבּ ְב ִרית ֵבּין ַה ְבּ ָת ִריםֶ ,שׁנֶּ ֱא ַמר:
וַ יּא ֶֹמר ְל ַא ְב ָרם ,יָ ד ֹע ֵתּ ַדע ִכּי גֵ ר יִ ְהיֶ ה זַ ְר ֲﬠְ בּ ֶא ֶרץ א ָל ֶהם,
וַ ֲﬠ ָבדוּם וְ ִﬠנּוּ א ָֹתם ַא ְר ַבּע ֵמאוֹת שנה .וְ גם ֶאת ַהגּוֹי ֲא ֶשׁר
יַ ֲﬠבדוּ ָדּן ָאנ ִֹכי וְ ַא ֲח ֵרי ֵכן יֵ ְצאוּ ִבּ ְר ֻכשׁ ָגּדוֹל.

וַ יֵ ֶרד ִמ ְצ ַריְ ָמה ָ -אנוּס ַﬠל ִפּי ַה ִדּבּוּר.
יָּגר ָשׁם ְ -מ ַל ֵמּד ֶשׁא יָ ַרד יַ ֲﬠקֹב ָא ִבינוּ ְל ִה ְשׁ ַתּ ֵק ַﬠ ְבּ ִמ ְצ ַריִ ם
וַ ָ
ֹאמרוּ ֶאל ַפּ ְרעֹהָ ,לגוּר ָבּ ָא ֶרץ ָבּאנוִּ ,כּי
ֶא ָלּא ָלגוּר ָשׁםֶ ,שׁנֶּ ֱא ַמר :וַ י ְ
ֵאין ִמ ְר ֶﬠה ַלצֹּאן ֲא ֶשׁר ַל ֲﬠ ָב ֶדיִ ,כּי ָכ ֵבד ָה ָר ָﬠב ְבּ ֶא ֶרץ ְכּנָ ַﬠן.
וְ ַﬠ ָתּה יֵ ְשׁבוּ נָ א ֲﬠ ָב ֶדיְ בּ ֶא ֶרץ גּ ֶֹשן.
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בוֹתי
ִבּ ְמ ֵתי ְמ ָﬠט — ְכּ ָמה ֶשׁנֶּ ֱא ַמרְ :בּ ִשׁ ְב ִﬠים נֶ ֶפשׁ יָ ְרדוּ ֲא ֶ
כוֹכ ֵבי ַה ָשּׁ ַמיִ ם ָלרֹב.
היְ כּ ְ
ִמ ְצ ַָריְ ָמה ,וְ ַﬠ ָתּה ָש ְׂמ יי ֱא ֶ
וַ יְ ִהי ָשׁם ְלגוֹי ְ -מ ַל ֵמד ֶשׁ ָהיוּ יִ ְש ָׂר ֵאל ְמ ֻצ ִיָּנים ָשׁם.
וּב ֵני יִ ְש ָׂר ֵאל ָפּרוּ וַ יִ ְשׁ ְרצוּ וַ יִ ְרבּוּ
ָגּדוֹל ָﬠצוּם — ְכּמו ֶשׁנֶּ ֱא ַמרְ :
אוֹתם.
וַ יַ ַﬠ ְצמוּ ִבּ ְמאֹד ְמאֹד ,וַ ִתּ ָמּ ֵלא ָה ָא ֶרץ ָ
וָ ָרב ְכּמוֹ ֶשׁנֶּ ֱא ַמרְ :ר ָב ָבה ְכּ ֶצ ַמח ַה ָשּׂ ֶדה נְ ַת ִתּי ,וַ ִתּ ְר ִבּי וַ ִתּגְ ֶדּ ִלי
וּש ָׂﬠ ֵרִ צ ֵמּ ַח ,וְ ַא ְתּ ֵﬠרם וְ ֶﬠ ְריָ ה.
וַ ָתּב ִֹאי ַבּ ֲﬠ ִדי ֲﬠ ָדיִ יםָ ,שׁ ַדיִ ם נָ כֹנוּ ְ
בּוֹס ֶסת ְבּ ָד ָמיִ  ,וָ א ַֹמר ָלך ְבּ ָד ַמיִ ֲ חיִ י,
וָ ֶא ֱﬠבר ָﬠ ַליִ  וָ ֶא ְר ֵאִ מ ְת ֶ
וָ א ַֹמר ָלך ְבּ ָד ַמיִ ֲ חיִ י:

אוֹתנוּ ַה ִמּ ְצ ִרים
ָ
וַ ֵיָּרעוּ

בוֹדה
וַ יְ ַﬠנּוּנוּ ,וַ יִ ְתּנוּ ָﬠ ֵלינוּ ֲﬠ ָ

ָק ָשׁה.
אוֹתנוּ ַה ִמּ ְצ ִרים — ְכּמוֹ ֶשׁנֶּ ֱא ַמרָ :ה ָבה נִ ְת ַח ְכ ָמה לוֹ ֶפּן
ָ
ויָּ ֵרעוּ
נוֹסף ַגּם הוּא ַﬠל שֹׂנְ ֵאינוּ
יִ ְר ֶבּה ,וְ ָהיָ ה ִכּי ִת ְק ֶראנָ ה ִמ ְל ָח ָמה וְ ַ
וְ ִנ ְל ַחם ָבּנוּ ,וְ ָﬠ ָלה ִמן ָה ָא ֶרץ.
יָּשׂימוּ ָﬠ ָליו ָש ֵׂרי ִמ ִסּים ְל ַמ ַﬠן ַﬠנֹתוֹ
וַ יְ ַﬠנּוּנוּ ְכּמוֹ ֶשׁנֶּ ֱא ַמר :וַ ִ
תם .וַ יִ ֶבן ָﬠ ֵרי ִמ ְס ְכּנוֹת ְל ַפ ְרעֹהֶ .את ִפּתֹם וְ ֶאת ַר ַﬠ ְמ ֵסס.
ְבּ ִס ְב ָ

בוֹדה ָק ָשׁה
וַ יִ ְתּנוּ ָﬠ ֵלינוּ ֲﬠ ָ
ִמ ְצ ַריִ ם ֶאת ְבּ ֵני יִ ְש ָׂר ֵאל ְבּ ָפ ֶר.

| | 19

ְכּמוֹ ֶשׁנֶּ ֱא ַמר :וַ יַ ֲﬠ ִבידוּ

קוֹלנוּ ,וַ ְיַּרא ֶאת
יִּשׁ ַמע יי ֶאת ֵ
בוֹתינוּ ,וַ ְ
הי ֲא ֵ
וַ נִּ ְצ ַﬠק ֶאל יי ֱא ֵ
ָﬠ ְניֵ נוּ וְ ֶאת ֲﬠ ָמ ֵלנוּ וְ ֶאת ַל ֲח ֵצנוּ.

וּבזְ ר ַֹﬠ נְ טוּיָ ה,
יּוֹצ ֵאנוּ יי ִמ ִמ ְצ ַרים ְבּיָ ד ֲחזָ ָקהִ ,
וַ ִ
וּבמ ְֹפ ִתים.
וּבאֹתוֹת ְ
וּבמ ָֹרא ָגּדֹלְ ,
ְ

בוֹתינוּ ְכּמוֹ ֶשׁנֶּ ֱא ַמר :וַ יְ ִהי
הי ֲא ֵ
וַ נִּ ְצ ַﬠק ֶאל יי ֱא ֵ
יָּמת ֶמ ֶלִ מ ְצ ַריִ ם ,וַ יֵ ָאנְ חוּ ְבּ ֵני יִ ְש ָׂר ֵאל ִמן
ַבּיָ ִמים ָה ַר ִבּים ָה ֵהם וַ ָ
בוֹדה:
הים ִמן ָה ֲﬠ ָ
בוֹדה וַ יִּזְ ָﬠקוּ ,וַ ַתּ ַﬠל ַשׁוְ ָﬠ ָתם ֶאל ָה ֱא ִ
ָה ֲﬠ ָ

יאנוּ יי ִמ ִמּ ְצ ַרים — א ַﬠל יְ ֵדי ַמ ְל ָא ,וְ א ַﬠל
יּוֹצ ֵ
וַ ִ
יחֶ ,א ָלּא ַה ָקּדושׁ ָבּרוּ הוּא ִבּ ְכבוֹדוֹ
יְ ֵדי ָש ָׂרף ,וְ א ַﬠל יְ ֵדי ָשׁ ִל ַ
וּב ַﬠ ְצמוֹ.
ְ

קוֹלנוּ ְכּ ָמה ֶשׁנֶּ ֱא ַמר:
ֵ
יִּשׁ ַמע יי ֶאת
וַ ְ
הים
הים ֶאת נַ ֲא ָק ָתם ,וַ יִּזְ כּוֹר ֱא ִ
יִּשׁ ַמע ֱא ִ
וַ ְ
ואת
ֶאת ְבּ ִריתוֹ ֶאת ַא ְב ָר ָהםֶ ,את יִ ְצ ָחק ֶ
יַ ֲﬠקֹב:

ֶשׁנֶּ ֱא ַמר :וְ ָﬠ ַב ְר ִתּי ְב ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם ַבּ ַלּיְ ָלה ַהזֶּה ,וְ ִה ֵכּ ִיתי ָכּל
הי ִמ ְצ ַריִ ם
וּב ָכל ֱא ֵ
ְבּכוֹר ְבּ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַרים ֵמ ָא ָדם וְ ַﬠד ְבּ ֵה ָמהְ ,
ֶא ֱﬠ ֶשׂה ְשׁ ָפ ִטיםֲ .א ִני יי.

יַּרא ֶאת ָﬠ ְניֵ נוּ זו ְפּ ִרישׁוּת ֶדּ ֶרֶ א ֶרץ,
וַ ְ
הים ֶאת ְבּני יִ ְש ָׂר ֵאל
ְכּ ָמה ֶשׁנֶּ ֱא ַמר :וַ יַ ְרא ֱא ִ
הים.
וַ ַיֵּדע ֱא ִ

וְ ָﬠ ַב ְר ִתּי ְבּ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַרים ַבּ ַלּיְ ָלה ַהזֶּה ֲ -א ִני וְ א ַמ ְל ָאך;ְ

וְ ֶאת ֲﬠ ָמ ֵלנוּ — ֵאלוּ ַה ָבּ ִניםְ .כּ ָמה ֶשׁנֶּ ֱא ַמרָ :כּל ַה ֵבּן
יכהוּ וְ ָכל ַה ַבּת ְתּ ַחיּוּן:
ַהיִּלּוֹד ַהיְ א ָֹרה ַתּ ְשׁ ִל ֻ
וְ ֶאת ַל ֶח ֵצנוּ — זֶ ה ַה ַדּ ַחקְ ,כּ ָמה ֶשׁנֶּ ֱא ַמר :וְ ַגם ָר ִא ִיתי
ח ִצים א ָֹתם.
ֶאת ַה ַלּ ַחץ ֲא ֶשׁר ִמ ְצ ַרים ֲ
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וְ ִה ֵכּ ִיתי ָכּל ְבּכוֹר ְבּ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם ֲ -א ִני וְ א ָש ָׂרף;
יח;
הי ִמ ְצ ַרים ֶא ֱﬠ ֶשׂה ְשׁ ָפ ִטים ֲ -א ִני וא ָשּׁ ִל ַ
וּב ָכל ֱא ֵ
ְ

ֲא ִני יי ֲ -א ִני הוּא וא ַא ֵחר.
ְבּיָ ד ֲחזָ ָקה — זוֹ ַה ֶדּ ֶברְ ,כּ ָמה ֶשׁנֶּ ֱא ַמרִ :הנֵ ה יד יי הוֹיָ ה ְבּ ִמ ְקנְ 
וּבצֹּאןֶ ,ד ֶבר
סּוּסיםַ ,בּ ֲחמ ִֹריםַ ,בּגְּ ַמ ִליםַ ,בּ ָבּ ָקר ַ
ֲא ֶשׁר ַבּ ָשּׂ ֶדהַ ,בּ ִ
ָכּ ֵבד ְמאֹד.
לוּפה
וּבזְ ר ַׂﬠ נְ טוּיָ ה — זוֹ ַה ֶחֶרבְ ,כּ ָמה ֶשׁנֶּ ֱא ַמר :וְ ַח ְרבּוֹ ְשׁ ָ
ִ
רוּש ַליִ ם.
ְבּיָ דוֹ ,נְ טוּיָ ה ַﬠל יְ ָ
מוֹרא ָגּדוֹל — זה גִ ּלּוּי ְשׁ ִכינָ הְ .כּ ָמה ֶשׁנֶּ ֱא ַמר ,אוֹ ֲהנִ ָסּה
וּב ָ
ְ
מוֹפ ִתים
וּב ְ
הים ָלבֹא ָל ַק ַחת לוֹ גּוֹי ִמ ֶקֶּרב גּוֹי ְבּ ַמסּוֹת ְבּאֹתֹת ְ
ֱא ִ
דוֹלים ְכּכֹל
מוֹר ִאים גְּ ִ
וּב ָ
רוֹﬠ נְ טוּיָ ה ְ
וּבזְ ַ
וּביָ ד ֲחזָ ָקה ִ
וּב ִמ ְל ָח ָמה ְ
ְ
יכם ְבּ ִמ ְצ ַריִ ם ְל ֵﬠ ֶיני.
ה ֶ
ֲא ֶשׁר ָﬠ ָשׂה ָל ֶכם יי ֱא ֵ
וּבאֹתוֹת — זֶ ה ַה ַמּ ֶטהְ ,כּ ָמה ֶשׁנֶּ ֱא ַמר :וְ ֶאת ַה ַמּ ֶטּה ַהזֶּה ִתּ ַקּח
ְ
ְבּיָ ְדֲ ,א ֶשׁר ַתּ ֲﬠ ֶשׂה בּוֹ ֶאת ָהאֹתוֹת.
מוֹפ ִתים ַבּ ָשּׁ ַמיִ ם
מוֹפ ִתים — זֶ ה ַה ָדּםְ ,כּ ָמה ֶשׁנֶּ ֱא ַמר :וְ נָ ַת ִתּי ְ
וּב ְ
ְ
וּב ָא ֶרץ.
ָ
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כשאומר דם ואש ותימרות עשן ,עשר המכות ודצ”ך עד”ש באח”ב  -ישפוך מן
הכוס מעט יין:

ימרוֹת ָﬠ ָשׁן.
ָדּם וָ ֵאשׁ וְ ִת ְ

וּבמ ָֹרא
רﬠ נְ טוּיָ ה — ְשׁ ַתּיִ םְ ,
וּבזְ ַ
ָד ָבר ַא ֵחרְ :בּיָ ד ֲחזָ ָקה — ְשׁ ַתּיִ םִ ,
וּבמ ְֹפ ִתים —
וּבאֹתוֹת ְ -שׁ ַתּיִ םְ ,
ָגּד ֹל ְ -שׁ ַתּיִ םְ ,
ְשׁ ַתּיִ םֵ .אלּוּ ֶﬠ ֶשׂר ַמכּוֹת ֶשׁ ֵה ִביא ַה ָקּדושׁ
ָבּרוּ הוּא ַﬠל ַה ִמּ ְצ ִרים ְבּ ִמ ְצ ַריִ ם,
וְ ֵאלוּ ֵהן:

ָדּם
ִכּ ִנים

ְצ ַפ ְר ֵדּע
ָﬠרוֹב

ֶדּ ֶבר
ָבּ ָרד

ְשׁ ִחין
ַא ְר ֶבּה

חשׁ
ֶ

ַמ ַכּת ְבּכוֹרוֹת

נוֹתן ָבּ ֶהם ִס ָמּ ִנים:
הוּדה ָהיָ ה ֵ
ַר ִבּי יְ ָ

ֶדּ ַצ״ַ ﬠ ַד״שׁ ְבּ ַא ַח״ב.
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אוֹמר ֶשׁ ָלקוּ
ֵ
אוֹמרִ :מ ַנּיִ ן ַא ָתּה
ֵ
ילי
יוֹסי ַהגְּ ִל ִ
ֵ
ַר ִבּי
ַה ִמּ ְצ ִרים ְבּ ִמ ְצ ַרים ֶﬠ ֶשׂר ַמכּוֹת וְ ַﬠל ַהיָ ם ָלקוּ ֲח ִמ ִשּׁים ַמכּוֹת?
ֹאמרוּ ַה ַח ְר ֻט ִמּים ֶאל ַפּ ְרעֹהֶ :א ְצ ַבּע
אוֹמר? וַ י ְ
ְבּ ִמ ְצ ַרים ַמה הוּא ֵ
אוֹמר? וַ ְיַּרא יִ ְש ָׂר ֵאל ֶאת ַהיָ ד
ֵ
הים ִהיא ,וְ ַﬠל ַהיָּם מה הוּא
ֱא ִ
יַּא ִמינוּ
יִּיראוּ ָה ָﬠם ֶאת יי ,וַ ֲ
דוֹלה ֲא ֶשׁר ָﬠ ָשׂה יי ְבּ ִמ ְצ ַריִ ם ,וַ ְ
ַהגְּ ָ
וּבמ ֶֹשׁה ַﬠ ְבדוַֹ .כּ ָמה ָלקוּ ְבּ ֶא ְצ ַבּע? ֶﬠ ֶשׂר ַמכּות.
ַבּיי ְ
ֱאמוֹר ֵמ ַﬠ ָתּהְ :בּ ִמ ְצ ַריִ ם ָלקוּ ֶﬠ ֶשׂר ַמכּוֹת וְ ַﬠל ַהיָּם ָלקוּ ֲח ִמ ִשּׁים
ַמכּוֹת.
וּמ ָכּה ֶשׁ ֵה ִביא
אוֹמרִ :מ ַנּיִ ן ֶשׁ ָכּל ַמ ָכּה ַ
ֵ
יﬠזֲ ר
ַר ִבּי ֱא ִל ֶ
ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא ַﬠל ַה ִמּ ְצ ִרים ְבּ ִמ ְצ ַריִ ם ָהיְ ָתה ֶשׁל ַא ְר ַבּע
ַמכּות? ֶשׁנֶּ ֱא ַמר :יְ ַשׁ ַלּח ָבּם ֲחרוֹן ַאפּוֶֹ ,ﬠ ְב ָרה וָ זַ ַﬠם וְ ָצ ָרה,
ִמ ְשׁ ַל ַחת ַמ ְל ֲא ֵכי ָר ִﬠיםֶ .ﬠ ְב ָרה ַ -א ַחת ,וָ זַ ַﬠם ְ -שׁ ַתּיִ ם ,וְ ָצ ָרה
 ָשׁלשִׁ ,מ ְשׁ ַל ַחת ַמ ְל ֲא ֵכי ָר ִﬠים ַ -א ְר ַבּע.ֱאמור ֵמ ַﬠ ָתּהְ :בּ ִמ ְצ ַרים ָלקוּ ַא ְר ָבּ ִﬠים ַמכּות וְ ַﬠל ַהיָּם ָלקוּ
אתיִ ם ַמכּוֹת.
ָמ ַ
שהביִ א
ֵ
ומ ָכּה
אומרִ :מ ַנּיִ ן ֶשׁ ָכּל ַמ ָכּה ַ
ֵ
יבא
ַר ִבּי ֲﬠ ִק ֶ
ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא ַﬠל ַה ִמּ ְצ ִרים ְבּ ִמ ְצ ַרים ָהיְ ָתה ֶשׁל ָח ֵמשׁ ַמכּוֹת?
ֶשׁנֶּ ֱא ַמרְִ :י ַשׁ ַלּח ָבּם ֲחרוֹן ַאפּוֶֹ ,ﬠ ְב ָרה וָ זַ ַﬠם וְ ַצ ָרהִ ,מ ְשׁ ַל ַחת
ַמ ְל ֲא ֵכי ָר ִﬠיםֲ .חרוֹן ַאפּו ַ -א ַחתֶ ,ﬠ ְב ָרה ְ -שׁ ַתּיִ ם ,וָ זַ ַﬠם ָ -שׁלשׁ,
וְ ָצ ָרה ַ -א ְר ַבּעִ ,מ ְשׁ ַל ַחת ַמ ְל ֲא ֵכי ָר ִﬠים ָ -ח ֵמשׁ.
ֱאמוֹר ֵמ ַﬠ ָתּהְ :בּ ִמ ְצ ַרים ָלקוּ ֲח ִמ ִשּׁים ַמכּוֹת וְ ַﬠל ַהיָּם ָלקוּ
אתיִ ם ַמכּוֹת.
וּמ ַ
ֲח ִמ ִשּׁים ָ
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ַכּ ָמה ַמ ֲﬠלוֹת טוֹבוֹת ַל ָמּקוֹם ָﬠ ֵלינוּ!
יאנוּ ִמ ִמ ְצ ַריִ ם
הוֹצ ָ
ִ
ִאלוּ
וְ א ָﬠ ָשׂה ָבּ ֶהם ְשׁ ָפ ִטים

ילנוּ ֶאת ַה ָמּן
ִאלוּ ֶה ֱא ִכ ָ
וְ א נָ ַתן ָלנוּ ֶאת ַה ַשׁ ָבּת

ַדּיֵ ינוּ.

ַדּיֵ ינוּ.

ִאלוּ ָﬠ ָשׂה ָבּ ֶהם ְשׁ ָפ ִטים
יהם
אה ֶ
וא ָﬠ ָשׂה ֵב ֵ

ִאלוּ נָ ַתן ָלנוּ ֶאת ַה ַשׁ ָבּת
וְ א ֵקְר ָבנוּ ִל ְפ ֵני ַהר ִס ַיני

ַדּיֵ ינוּ.

ַדּיֵ ינוּ.

יהם,
אה ֶ
ִאלוּ ָﬠ ָשׂה ֵב ֵ
יהם
כוֹר ֶ
וְ א ָהַרג ֶאת ְבּ ֵ

ִאלוּ ֵקְר ָבנוּ ִל ְפ ֵני ַהר ִס ַיני,
תּוֹרה
וְ א נָ ַתן ָלנוּ ֶאת ַה ָ

ַדּיֵ ינוּ.

ַדּיֵ ינוּ.

יהם
כוֹר ֶ
ִאלוּ ָהַרג ֶאת ְבּ ֵ
וְ א נָ ַתן ָלנוּ ֶאת ָממוֹנָ ם

תּוֹרה
ִאלוּ נָ ַתן ָלנוּ ֶאת ַה ָ
יסנוּ ְל ֶא ֶרץ יִ ְש ָׂר ֵאל
וְ א ִה ְכ ִנ ָ

ַדּיֵ ינוּ.

ַדּיֵ ינוּ.

ִאלוּ נָ ַתן ָלנוּ ֶאת ָממוֹנָ ם
וְ א ָק ַרע ָלנוּ ֶאת ַהיָּם

יסנוּ ְל ֶא ֶרץ יִ ְש ָׂר ֵאל
ִאלוּ ִה ְכ ִנ ָ
וְ א ָבנָ ה ָלנוּ ֶאת ֵבּית ַה ְבּ ִח ָירה

ַדּיֵ ינוּ.

ַדּיֵ ינוּ.

ִאלוּ ָק ַרע ָלנוּ ֶאת ַהיָּם
וְ א ֶה ֱﬠ ֵב ָירנוּ ְבּתוֹכוֹ ֶבּ ָחָר ָבה

ַדּיֵ ינוּ.

ִאלוּ ֶה ֱﬠ ֵב ָירנוּ ְבּתוֹכוֹ ֶבּ ָחָר ָבה
וְ א ִשׁ ַקּע ֶצ ֵרנוּ ְבּתוֹכוֹ

ַדּיֵ ינוּ.

ִאלוּ ִשׁ ַקּע ָצ ֵרנוּ ְבּתוֹכוֹ
וְ א ִס ֵפּק ָצ ְר ֵכּנוּ ַבּ ִמ ְד ָבּר ַא ְר ָבּ ִﬠים ָשׁנָ ה

ַדּיֵ ינוּ.

ִאלוּ ִס ֵפּק ָצ ְר ֵכּנוּ ַבּ ִמ ְד ָבּר ַא ְר ָבּ ִﬠים ָשׁנָ ה
ילנוּ ֶאת ַה ָמּן
וא ֶה ֱא ִכ ָ

ַדּיֵ ינוּ.
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וּמ ֻכ ֶפּ ֶלת ַל ָמּקוֹם ָﬠ ֵלינוּ:
פוּלה ְ
טוֹבה ְכ ָ
ָ
ַﬠל ַא ַחתַ ,כּ ָמה וְ ַכ ָמּה,
יהם,
אה ֶ
יאנוּ ִמ ִמ ְצ ַריִ ם ,וְ ָﬠ ָשׂה ָב ֶהם ְשׁ ָפ ִטים ,וְ ָﬠ ָשׂה ֵב ֵ
הוֹצ ָ
ֶשׁ ִ
יהם ,וְ נָ ַתן ָלנוּ ֶאת ָממוֹנָ ם ,וְ ָק ַרע ָלנוּ ֶאת ַהיָּם,
כוֹר ֶ
וְ ָהַרג ֶאת ְבּ ֵ
וְ ֶה ֱﬠ ִב ֶירנוּ ִבּתוֹכוֹ ֶבּ ָחָר ָבה ,וְ ִשׁ ַקע ֶצ ֵרנוּ ְבּתוֹכוֹ ,וְ ִס ֵפּק ָצ ְר ֵכּנוּ
ילנוּ ֶאת ַה ָמּן ,וְ נָ ַתן ָלנוּ ֶאת ַה ַשׁ ָבּת,
בּמ ְד ָבּר ַא ְר ָבּ ִﬠים ָשׁנָ ה ,וְ ֶה ֱא ִכ ָ
ִ
יסנוּ ְל ֶא ֶרץ
תּוֹרה ,וְ ִה ְכ ִנ ָ
וְ ֵקְר ָבנוּ ִל ְפ ֵני ַהר ִס ַיני ,וְ ַָנ ַתן ָלנוּ ֶאת ַה ָ
ֹנוֹתינוּ.
וּבנָ ה ָלנוּ ֶאת ֵבּית ַה ְבּ ִח ָירה ְל ַכ ֵפּר ַﬠל כֹּל ֲﬠו ֵ
יִ ְש ָׂר ֵאלָ ,
לשׁה ֶדּ ָב ִרים ֵאלּוּ
אוֹמרָ :כּל ֶשׁא ָא ַמר ְשׁ ָ
ֵ
יאל ָהיָ ה
ַר ָבּן ַגּ ְמ ִל ֵ
חוֹבתוֹ ,וְ ֵאלוּ ֵהן:
ַבּ ֶפּ ַסח ,א יָ ָצא יְ ֵדי ָ

וּמרוֹר.
ֶפּ ַסחַ ,מ ָצהָ ,

אוחז המרור בידו ומראה אותו למסובים:

אוֹכ ִליםַ ,ﬠל שׁוּם מה? ַﬠל שׁוּם ֶשׁ ֵמּ ְררוּ
ְ
ָמרוֹר זֶ ה ֶשׁ ָאנוּ
בוֹתינוּ ְבּ ִמ ְצ ַריםֶ ,שׁנֶּ ֱא ַמר :וַ יְ ָמ ֲררוּ ֶאת
ַה ִמּ ְצ ִריִ ים ֶאת ַחיֵ י ֲא ֵ
בוֹדה ַבּ ָשּׂ ֶדה ֶאת
וּב ָכל ֲﬠ ָ
וּב ְל ֵב ִנים ְ
בוֹדה ָק ָשהְ ,בּח ֶֹמר ִ
ַחיֵ יהם ַבּ ֲﬠ ָ
בוֹד ָתם ֲא ֶשׁר ָﬠ ְבדוּ ָב ֶהם ְבּ ָפ ֶר.
ָכּל ֲﬠ ָ
ְבּ ָכל דּוֹר וָ דוֹר ַחיָ ב ָא ָדם ִל ְראוֹת ֶאת ַﬠ ְצמוֹ ְכּ ִאלוּ הוּא יֶ ָצא
ִמ ִמּ ְצ ַריִ םֶ ,שׁנֶּ ֱא ַמר :וְ ִה ַגּ ְד ָתּ ְל ִבנְ ַ בּיוֹם ַההוּא ֵלאמֹרַ ,בּ ֲﬠבוּר
בוֹתינוּ ִבּ ְל ָבד ָגּ ַאל
אתי ִמ ִמּ ְצ ַרים .א ֶאת ֲא ֵ
זֶ ה ָﬠ ָשׂה יי ִלי ְבּ ֵצ ִ
אוֹתנוּ ָגּ ַאל ִﬠ ָמּ ֶהםֶ ,שׁנֶּ ֱא ַמר:
ָ
ַה ָקּדושׁ ָבּרוּ הוּאֶ ,א ָלּא ַאף
אוֹתנוָּ ,ל ֶתת ָלנוּ ֶאת ָה ָא ֶרץ
הוציא ִמ ָשׁםְ ,ל ַמ ַﬠן ָה ִביא ָ
ִ
אוֹתנוּ
וְ ָ
בוֹתינוּ.
ֲא ֶשׁר נִ ְשׁ ַבּע ַל ֲא ֵ

אוֹכ ִלים ִבּזְ ַמן ֶשׁ ֵבּית ַה ִמּ ְק ָדּשׁ ָהיָ ה ַקיָ ם,
בוֹתינוּ ְ
סח ֶשׁ ָהיוּ ֲא ֵ
ֶפּ ַ
ַﬠל שׁוּם ָמה? ַﬠל שׁוּם ֶשׁ ֶָפ ַּסח ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא ַﬠל ָבּ ֵתּי
בוֹתינוּ ְבּ ִמ ְצ ַריִ םֶ ,שׁנֶּ ֱא ַמר :וַ ֲא ַמ ְר ֶתּם זֶ ַבח ֶפּ ַסח הוּא ַלייֲ ,א ֶשׁר
ֲא ֵ
ָפּ ַסח ַﬠל ָבּ ֵתּי ְבּ ֵני יִ ְש ָׂר ֵאל ְבּ ִמ ְצ ַריִ ם ְבּנָ גְ פּוֹ ֶאת ִמ ְצ ַריִ ם ,וְ ֶאת
יִּש ַׁתּ ֲחווּ.
ָבּ ֵתּינוּ ִה ִצּיל? וַ יִּקֹּד ָה ָﬠם וַ ְ ּ
אוחז המצה בידו ומראה אותה למסובים:

אוֹכ ִליםַ ,ﬠל שׁוּם ָמה? ַﬠל שׁוּם ֶשׁלא ִה ְס ִפּיק
שאנוּ ְ
ַמ ָצּה זוֹ ָ
יהם ֶמ ֶלַ מ ְל ֵכי
בוֹתינוּ ְל ַה ֲח ִמיץ ַﬠד ֶשׁנִּ ְג ָלה ֲﬠ ֵל ֶ
ְבּ ֵצ ָקם ֶשׁל ֲא ֵ
ַה ְמּ ָל ִכיםַ ,ה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא ,וּגְ ָא ָלםֶ ,שׁנֶּ ֱא ַמר :וַ יֹּאפוּ ֶאת ַה ָבּ ֵצק
הוֹציאוּ ִמ ִמ ְצ ַרים ֻﬠגֹת ַמצּוֹתִ ,כּי א ָח ֵמץִ ,כּי ג ְֹרשׁוּ
ִ
ֲא ֶשׁר
ִמ ִמּ ְצ ַרים וְ א יָ ְכלוּ ְל ִה ְת ַמ ְה ֵמ ַהּ ,וְ ַגּם ֵצ ָדה א ָﬠשׂו ָל ֶהם.
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יאחז הכוס בידו ויכסה המצות ויאמר:

רוֹמם,
יכֲ אנַ ְחנוּ ַחיָ ִבים ְלהוֹדוֹתְ ,ל ַה ֵללְ ,ל ַשׁ ֵבּ ַחְ ,ל ָפ ֵארְ ,ל ֵ
ְל ִפ ָ
בוֹתינוּ וְ ָלנוּ ֶאת
ְל ַה ֵדּרְ ,ל ָב ֵרְ ,ל ַﬠ ֵלּה ְוּל ַק ֵלּס ְל ִמי ֶשׁ ָﬠ ָשׂה ַל ֲא ֵ
ומיָּגוֹן ְל ִש ְׂמ ָחה,
יאנוּ ֵמ ַﬠ ְבדוּת ְל ֵחרוּת ִ
הוֹצ ָ
ִ
ָכּל ַהנִ ִסּים ָה ֵאלה:
וּמ ִשּׁ ְﬠבּוּד ִלגְ ֻא ָלּה.
וּמ ֲא ֵפ ָלה ְלאוֹר ָגּדוֹלִ ,
וּמ ֵא ֶבל ְליוֹם טוֹבֵ ,
ֵ
ֹאמר ְל ָפ ָניו ִשׁ ָירה ֲח ָד ָשׁהַ :ה ְללוּיָ הּ.
וְ נ ַ
מניחים את הכוס מגלים את המצות ואומרים:

ַה ְללוּיָ הּ ַה ְללוּ ַﬠ ְב ֵדי ייַ ,ה ְללוּ ֶאת ֵשׁם יי .יְ ִהי ֵשׁם יי ְמב ָֹר
עוֹלםִ .מ ִמּזְ ַרח ֶשׁ ֶמשׁ ַﬠד ְמבוֹאוֹ ְמ ֻה ָלּל ֵשׁם ייָ .רם
ֵמ ַﬠ ָתּה ְִו ַﬠד ָ
יהי
הינוּ ַה ַמּגְ ִבּ ִ
ַﬠל ָכּל גּויִ ם ייַ ,ﬠל ַה ָשּׁ ַמיִ ם ְכּבוֹדוִֹ .מי ַכּיי ֱא ֵ
ימי ֵמ ָﬠ ָפר ָדּל,
וּב ָא ֶרץ? ְמ ִק ִ
ילי ִל ְראוֹת ַבּ ָשּׁ ַמיִ ם ָ
ָל ָשׁ ֶבתַ ,ה ַמּ ְשׁ ִפּ ִ
יבי ַﬠמּוֹ.
יביםִ ,ﬠם ְנ ִד ֵ
יבי ִﬠם ְנ ִד ִ
הושׁ ִ
ֵמ ַא ְשׁפֹּת יָ ִרים ֶא ְביוֹןְ ,ל ִ
יבי ֲﬠ ֶק ֶרת ַה ַבּיִ תֵ ,אם ַה ָבּ ִנים ִש ְׂמ ָחהַ .ה ְללוּיָ הּ.
מושׁ ִ
ִ
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הוּדּה
ﬠזָ ,היְ ָתה יְ ָ
ְבּ ֵצאת יִ ְש ָׂר ֵאל ִמ ִמ ְצ ַריִ םֵ ,בּית יַ ֲﬠקֹב ֵמ ַﬠם ֵ
לוֹתיוַ .היָּם ָר ָאה וַ יַּנֹסַ ,היַ ְר ֵדּן יִ סֹּב ְל ָאחוֹר.
ְל ָק ְדשׁוֹ ,יִ ְש ָׂר ֵאל ַמ ְמ ְשׁ ָ
ילים ,גְּ ַבעוֹת ִ -כּ ְב ֵני צֹאן.
ֶה ָה ִרים ָר ְקדוּ ְכ ֵא ִ

ַמה ְלַּ היָּ ם ִכּי ָתנוּסַ ,ה ְיַּר ֵדן — ִתּסֹּב ְל ָאחוֹרֶ ,ה ָה ִרים — ִתּ ְר ְקדוּ
חוּלי ָא ֶרץִ ,מ ְלּ ְפ ֵני
ִ
ילים ,גְּ ַבעוֹת — ִכּ ְב ֵני צֹאןִ .מ ְלּ ְפ ֵני ָאדוֹן
ְכ ֵא ִ
לוֹה יַ ֲﬠקֹבַ .הה ְֹפ ִכי ַהצּוּר — ֲא ַגם ָמיִ םַ ,ח ָלּ ִמיש — ְל ַמ ְﬠיְ נוֹ
ֱא ַ
ָמיִ ם.
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מגביהים את הכוס עד גאל ישראל.

העוֹלםֲ ,א ֶשׁר גְּ ָא ָלנוּ וְ ָגּ ַאל
ָ
הינוּ ֶמ ֶל
ָבּרוַּ א ָתּה יי ֱא ֵ
ּיﬠנוּ ַל ַלּיְ ָלה ַהזֶּה ֶל ֱא ָכל בּוֹ ַמ ָצּה
בוֹתינוּ ִמ ִמּ ְצ ַריִ ם ,וְ ִהגִ ָ
ֶאת ֲא ֵ
מוֹﬠ ִדים וְ ִלְר ָג ִלים
ּיﬠנוּ ְל ֲ
בוֹתינוּ יַ גִ ֵ
אהי ֲא ֵ
ֵ
הינוּ וֵ
וּמרוֹרֵ .כּן יי ֱא ֵ
ָ
אתנוּ ְל ָשׁלוֹםְ ,ש ֵׂמ ִחים ְבּ ִב ְניַ ן ִﬠ ֶיר וְ ָש ִׂשׂים
ֲא ֵח ִרים ַה ָבּ ִאים ִל ְק ָר ֵ
ּיﬠ
וּמן ַה ְפּ ָס ִחים ֲא ֶשׁר יַ גִ ַ
זְּב ִחים ִ
ֹאכל ָשׁם ִמן ַה ָ
בוֹד ֶת .וְ נ ַ
ַבּ ֲﬠ ָ
נוֹדה ְלִ שׁיר ָח ָדש ַﬠל גְּ ֻא ָלּ ֵתנוּ
ָדּ ָמם ַﬠל ִקיר ִמזְ ַבּ ֲחְ ל ָרצוֹן ,וְ ֶ
וﬠל ְפּדוּת נַ ְפ ֵשׁנוָּ .בּרוַּ א ָתּה ייָ ,גּ ַאל יִ ְש ָׂר ֵאל.
ַ

ָבּרוּ

כוס שניה

בּוֹרא ְפּ ִרי ַה ָג ֶפן.
עוֹלם ֵ
הינוּ ֶמ ֶלָ ה ָ
ַא ָתּה ייֱ ,א ֵ
שותים את הכוס בהסבת שמאל.

מוֹ ִציא ַמ ָ ּצה
לוקחים את שלוש המצות ומברכים:

מּוֹציא ֶל ֶחם ִמן ָה ָא ֶרץ.
עוֹלם ַה ִ
הינוּ ֶמ ֶלָ ה ָ
ָבּרוַּ א ָתּה ייֱ ,א ֵ
מניחים את המצה התחתונה ומברכים על המצה העליונה ועל האמצעית
השבורה.

ָר ְח ָצה
נוטלים את הידים ומברכים:

עוֹלםֲ ,א ֶשׁר ִק ְד ָשׁנוּ
הינוּ ֶמ ֶלָ ה ָ
ָבּרוַּ א ָתּה ייֱ ,א ֵ
ילת יָ ַדיִ ם.
ְבּ ִמ ְצו ָֹתיו וְ ִצוָ ּנוּ ַﬠל נְ ִט ַ

עוֹלםֲ ,א ֶשׁר ִק ֶדּ ָשנוּ ְבּ ִמ ְצו ָֹתיו
הינוּ ֶמ ֶלָ ה ָ
ָבּרוַּ א ָתּה ייֱ ,א ֵ
ילת ַמ ָצּה.
וְ ִצוָ ּנוּ ַﬠל ֲא ִכ ַ

ָמרוֹ ר
הנני מוכן ומזומן לקיים מצוות אכילת מרור
כל אחד מהמסבים לוקח כזית מרור ,מטבלו בחרוסת ,מנער החרוסת,
מברך ואוכל בלי הסבה.

עוֹלםֲ ,א ֶשׁר ִק ֶדּ ָשנוּ ְבּ ִמ ְצו ָֹתיו
הינוּ ֶמ ֶלָ ה ָ
ָבּרוַּ א ָתּה ייֱ ,א ֵ
ילת ָמרוֹר.
וְ ִצוָ ּנוּ ַﬠל ֲא ִכ ַ
| | 34

| | 35

ּכוֹ ֵר ְך
כל אחד מהמסבים לוקח כזית מן המצה השלישית עם כזית מרור ,כורכם
יחד ,אוכלם בהסבה ובלי ברכה .לפני אכלו אומר.

זֵ ֶכר ְל ִמ ְק ָדּשׁ ְכּ ִה ֵלּלֵ .כּן ָﬠ ָשׂה ִה ֵלּל ִבּזְ ַמן ְש ֵבּית ַה ִמּ ְק ָדּשׁ ָהיָ ה
אוֹכל ְבּיַ ַחדְ ,ל ַקיֵ ים ַמה ֶשׁנֶּ ֱא ַמר:
וּמרוֹר וְ ֵ
כּוֹרַ מ ָצּה ָ
ַקיָ יםָ :היָ ה ֵ
ֹאכ ֻלהוּ.
רוֹרים י ְ
וּמ ִ
ַﬠל ַמצּוֹת ְ

עור ְך
ׁ ֻש ְל ָחן ֵ
אוכלים ושותים.
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יבת ִציוֹן ָהיִ ינוּ ְכּח ְֹל ִמיםָ .אז
שׁיר ַה ַמּ ֲﬠלוֹתְ :בּשוּב יי ֶאת ִשׁ ַ
ִ
ֹאמרוּ ַבגּוֹיִ םִ :ה ְג ִדּיל יי
וּלשׁוֹנֵ נוּ ִרנָּ הָ .אז י ְ
יִ ָמּ ֵלא ְשׂחוֹק ִפּינוּ ְ
ַל ֲﬠשׂוֹת ִﬠם ֵא ֶלּהִ .ה ְג ִדּיל יי ַל ֲﬠשׂוֹת ִﬠ ָמנוָּ ,היִ ינוּ ְש ֵׂמ ִחים.
יקים ַבּנֶּ ֶגבַ .הזֹ ְּר ִﬠים ְבּ ִד ְמ ָﬠהְ ,בּ ִרנָּ ה
יתנוּ ַכּ ֲא ִפ ִ
שׁוּבה יי ֶאת ְשׁ ִב ֵ
ָ
וּבכֹה נ ֵֹשׂא ֶמ ֶשַ ה ַזָּרע ,בֹּא יָ בֹא ְב ִרנָּ ה נ ֵֹשׂא
יִ ְקצֹרוָּ .הלוֹ יֵ ֵלָ 
ֲא ֻלמּ ָֹתיו.

ָצפוּן

שלשה שאכלו כאחד חיבים לזמן והמזמן פותח:

בּוֹתי ,נְ ָב ֵר
ַר ַ

עם גמר הסעודה אוכלים כל המסובים כזית מן האפיקומן.

יקוֹמן
ילת ֲא ִפ ָ
זוּמן ְל ַקיֵ ים ִמ ְצוַ ות ֲא ִכ ַ
וּמ ָ
מוּכן ְ
ַ
ִהנֵ ִני
וּשכינְ ֵתּיה ְבּ ֵשם כֹּל
ִ
קוּד ָשא ְבּרוּך הוּא
ְל ֵשם יִ חוּד ְ
וּמ ֲﬠ ֵשה יָ ֵדינוּ
יהי נ ָֹﬠם יי ֱאהינוּ ָﬠ ֵלינוּ ַ
יִ ְש ָר ֵאל וִ ִ
ֹאמרוּ
וּמﬠ ֵשה יָ ֵדינוּ כּוֹנְ נֵ הוּ :וי ְ
ֲ
כּוֹנְ ֵָנה ָﬠ ֵלינוּ

זֵ ֶכר ְל ָק ְר ָבּן ֶפּ ַסח ָהנֶּ ֱא ַכל ַﬠל ַה ָשֹּ ַבע

ָ ּב ֵר ְך
מוזגים כוס שלישית ומברכים ברכת המזון.
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המסבים עונים:

עוֹלם.
יְ ִהי ֵשׁם יי ְמב ָֹרֵ מ ַﬠ ָתּה וְ ַﬠד ָ
המזמן אומר:

הינוּ[ ֶשׁ ָא ַכ ְלנוּ ִמ ֶשּׁלוֹ.
]א ֵ
בּוֹתי ,נְ ָב ֵרֱ 
ִבּ ְרשׁוּת ְמ ָרנָ ן וְ ַר ַבּנָ ן וְ ַר ַ
המסבים עונים:

וּבטוּבוֹ ָחיִ ינוּ
הינוּ[ ֶשׁ ָא ַכ ְלנוּ ִמ ֶשּׁלוֹ ְ
]א ֵ
ָבּרוֱּ 
המזמן חוזר ואומר:

ָבּרוּ

וּבטוּבוֹ ָחיִ ינוּ
הינוּ[ ֶשׁ ָא ַכ ְלנוּ ִמ ֶשּׁלוֹ ְ
]א ֵ
ֱ
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כלם אומרים:

עוֹלם ֻכּלּוֹ ְבּטוּבוֹ
עוֹלם ַהזָ ן ֶאת ָה ָ
הינוּ ֶמ ֶלָ ה ָ
ָבּרוַּ א ָתּה יי ֱא ֵ
עוֹלם ַח ְסדוֹ.
נוֹתן ֶל ֶחם ְל ָכל ָבּ ָשׂר ִכּי ְל ָ
וּב ַר ֲח ִמים הוּא ֵ
ְבּ ֵחן ְבּ ֶח ֶסד ְ
עוֹלם
וּבטוּבוֹ ַה ָגדוֹל ָתּ ִמיד א ָח ַסר ָלנוּ ,וְ ַאל יֶ ְח ַסר ָלנוּ ָמזוֹן ְל ָ
ְ
וּמ ִטיב
וּמ ַפ ְרנֵ ס ַלכֹּל ֵ
וָ ֶﬠדַ .בּ ֲﬠבוּר ְשׁמוֹ ַה ָגּדוֹלִ ,כּי הוּא ֵאל זָ ן ְ
יּוֹתיו ֲא ֶשׁר ָבּ ָראָ .בּרוַּ א ָתּה יי ַהזָ ן ֶאת
וּמ ִכין ָמזוֹן ְל ָכל ְבּ ִר ָ
ַלכֹּלֵ ,
ַהכֹּל.
טוֹבה
בוֹתינוּ ֶא ֶרץ ֶח ְמ ָדה ָ
הינוּ ַﬠל ֶשׁ ִהנְ ַח ְל ָתּ ַל ֲא ֵ
נוֹדה ְל יי ֱא ֵ
ֶ
יתנוּ ִמ ֵבּית
הינוּ ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ םְ ,וּפ ִד ָ
אתנוּ יי ֱא ֵ
הוֹצ ָ
ְוּר ָח ָבה וְ ַﬠל ֶשׁ ֵ
תּוֹר ְתֶ שׁ ִל ַּמּ ְד ָתּנוּ,
יתֶ שׁ ָח ַת ְמ ָתּ ְבּ ְב ָש ֵׂרנוּ ,וְ ַﬠל ָ
ֲﬠ ָב ִדים ,וְ ַﬠל ְבּ ִר ְ
הוֹד ְﬠ ָתּנוּ ,וְ ַﬠל ַח ִיים ֵחן וָ ֶח ֶסד ֶשׁחוֹנַ נְ ָתּנוּ ,וְ ַﬠל
וְ ַﬠל ֻח ֶקּיֶ שׁ ַ
וּב ָכל
אוֹתנוּ ָתּ ִמידְ ,בּ ָכל יוֹם ְ
ָ
וּמ ַפ ְרנֵ ס
ילת ָמזוֹן ֶשׁ ַא ָתּה זָ ן ְ
ֲא ִכ ַ
וּב ָכל ָשׁ ָﬠה:
ֵﬠת ְ
אוֹת ,יִ ְת ָבּ ַר
וּמ ָב ְר ִכים ָ
מוֹדים ָלְ 
הינוּ ֲאנַ ְחנוּ ִ
וְ ַﬠל ַהכֹּל יי ֱא ֵ
עוֹלם וָ ֶﬠדַ :כּ ָכּתוּב ,וְ ָא ַכ ְל ָתּ וְ ָש ַׂב ְﬠ ָתּ
ִשׁ ְמְ בּ ִפי ָכּל ַחי ָתּ ִמיד ְל ָ
טּוֹבה ֲא ֶשׁר נָ ַתן ָלָ .בּרוּ
היַ ﬠל ָה ָא ֶרץ ַה ָ
וּב ַר ְכ ָתּ ֶאת יי ֱא ֵֶ
ֵ
ַא ָתּה יי ַﬠל ָה ָא ֶרץ וְ ַﬠל ַה ָמזוֹן:

הינוּ ,א ִל ֵידי ַמ ְתּנַ ת ָבּ ָשׂר וָ ָדם
יכנוּ יי ֱא ֵ
רוֹתינוּ .וְ נָ א ַאל ַתּ ְצ ִר ֵ
ָצ ֵ
דוֹשׁה
תוּחה ַה ְקּ ָ
אתםִ ,כּי ִאם ְליָ ְדַ ה ְמּ ֵל ָאה ַה ְפּ ָ
וְ א ִל ֵידי ַה ְלוָ ַ
עוֹלם וָ ֶﬠד.
וְ ָה ְר ָח ָבהֶ ,שׁא ֵנבוֹשׁ וְ א נִ ָכּ ֵלם ְל ָ
בשבת מוסיפים:

יﬠי
וּב ִמ ְצוַ ת יוֹם ַה ְשׁ ִב ִ
הינוּ ְבּ ִמ ְצו ֶֹתיְ 
יצנוּ יי ֱא ֵ
ְר ֵצה וְ ַה ֲח ִל ֵ
ַה ַשׁ ָבּת ַה ָגּדוֹל וְ ַה ָקדוֹשׂ ַהזֶּהִ .כּי יוֹם זֶ ה ָגּדוֹל וְ ָקדוֹשׁ הוּא ְל ָפ ֶני
יח ָלנוּ
וּב ְרצוֹנְ ָ ה ִנ ַ
נוּח בּוֹ ְבּ ַא ֲה ָבה ְכּ ִמ ְצוַ ת ְרצוֹנֶ ִ .
ִל ְשׁ ָבּת בּוֹ וְ ָל ַ
וה ְר ֵאנוּ
נוּח ֵתנוַּ .
הינוּ ֶשׁא ְת ֵהא ָצ ָרה וְ יָ גוֹן וַ ֲאנָ ָחה ְבּיוֹם ְמ ָ
יי ֱא ֵ
רוּשׁ ַליִ ם ִﬠיר ָק ְד ֶשִׁ כּי
וּב ִב ְניַ ן יְ ָ
הינוּ ְבּנֶ ָח ַמת ִציוֹן ִﬠ ֶירְ 
יי ֱא ֵ
וּב ַﬠל ַהנֶּ ָחמוֹת.
ַא ָתּה הוּא ַבּ ַﬠל ַהיְ שׁוּעוֹת ַ
יﬠ וְ יֵ ָר ֶאה וְ יֵ ָר ֶצה
בוֹתינוּ ,יַ ֲﬠ ֶלה וְ יָ בֹא וְ יַ ִגּ ַ
אהי ֲא ֵ
ֵ
הינוּ וֵ
ֱא ֵ
בוֹתינוּ ,וְ זִ ְכרוֹן
וּפ ְקדּוֹנֵ נוּ ,וְ זִ ְכרוֹן ֲא ֵ
זָּכר זִ ְכרוֹנֵ נוּ ִ
וְ יִ ָשּׁ ַמע וְ יִ ָפּ ֵקד וְ יִ ֵ
רוּשׁ ַליִ ם ִﬠיר ָק ְד ֶשׁ ,וְ זִ ְכרוֹן ָכּל
ׁיח ֶבּן ָדּוִ ד ַﬠ ְב ֶדּ ,וְ זִ ְכרוֹן יְ ָ
ָמ ִש ַ
טוֹבה ְל ֵחן ְוּל ֶח ֶסד ְוּל ַר ֲח ִמים,
יטה ְל ָ
ַﬠ ְמֵּ בּית יִ ְש ָׂר ֵאל ְל ָפ ֶניִ ,ל ְפ ֵל ָ
טוֹבה
הינוּ בּוֹ ְל ָ
וּל ָשׁלוֹם ְבּיוֹם ַחג ַה ַמּצּוֹת ַהזֶּה זָ ְכ ֵרנוּ יי ֱא ֵ
ְל ַחיִּ ים ְ
שׁוּﬠה וְ ַר ֲח ִמים
וּב ְד ַבר יְ ָ
יﬠנוּ בוֹ ְל ַחיִ יםִ .
הושׁ ֵ
וּפ ְק ֵדנוּ בוֹ ִל ְב ָר ָכה וְ ִ
ָ
יﬠנוִּ ,כּי ֵא ֶליֵ ﬠ ֵינינוִּ ,כּי ֵאל ֶמ ֶל
הושׁ ֵ
חוּס וְ ָחנֵּ נוּ וְ ַר ֵחם ָﬠ ֵלינוּ וְ ִ
ַחנוּן וְ ַרחוּם ָא ָתּה.

רוּשׁ ַליִ ם ִﬠ ֶיר וְ ַﬠל
הינוּ ַﬠל יִ ְש ָׂר ֵאל ַﬠ ֶמּ וְ ַﬠל יְ ָ
ַר ֵחם נָ א יי ֱא ֵ
יח וְ ַﬠל ַה ַבּיִ ת
בוֹד וְ ַﬠל ַמ ְלכוּת ֵבּית ָדּוִ ד ְמ ִשׁ ֶ
ַהר ִציּוֹן ִמ ְשׁ ַכּן ְכּ ֶ
הינוּ ָא ִבינוְּ ,ר ֵﬠנוּ זוּנֵ נוּ
ַה ָגדוֹל וְ ַה ָקדוֹשׁ ֶשׁנִ ְּק ָרא ִשׁ ְמָ ﬠ ָליוֱ :א ֵ
הינוּ ְמ ֵה ָרה ִמ ָכּל
יחנוּ ,וְ ַה ְרוַ ח ָלנוּ יי ֱא ֵ
ַפ ְרנְ ֵסנוּ וְ ַכ ְל ְכּ ֵלנוּ וְ ַה ְרוִ ֵ

רוּשׁ ַליִ ם ִﬠיר ַהק ֶֹדשׁ ִבּ ְמ ֵה ָרה ְביָ ֵמינוָּ .בּרוַּ א ָתּה יי
וּבנֵ ה יְ ָ
ְ
רוּשׁ ַליִ םָ .א ֵמן.
בּוֹנֶ ה ְבּ ַר ֲח ָמיו יְ ָ
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עוֹלםָ ,ה ֵאל ָא ִבינוּ ַמ ְל ֵכּנוּ ַא ִד ֵירנוּ
הינוּ ֶמ ֶלָ ה ָ
ָבּרוַּ א ָתּה יי ֱא ֵ
רוֹﬠה יִ ְש ָׂר ֵאל
רוֹﬠנוּ ֵ
דוֹשׁנוּ ְקדוֹשׁ יַ ֲﬠקֹב ֵ
יוֹצ ֵרנוּ ְק ֵ
בּוֹר ֵאנוּ ֹג ֲּא ֵלנוּ ְ
ְ
ַה ֶמּ ֶלַ הטּוֹב וְ ַה ֵמּ ִטיב ַלכֹּל ֶשׁ ְבּ ָכל יוֹם וָ יוֹם הוּא ֵה ִטיב ,הוּא
גוֹמ ֵלנוּ הוּא יִ גְ ְמ ֵלנוּ
יטיב ָלנוּ .הוּא גְ ָמ ָלנוּ הוּא ְ
ֵמ ִטיב ,הוּא יֵ ִ
ָל ַﬠדְ ,ל ֵחן ְוּל ֶח ֶסד ְוּל ַר ֲח ִמים ְוּל ֶרוַ ח ַה ָצּ ָלה וְ ַה ְצ ָל ָחהְ ,בּ ָר ָכה
ישׁוּﬠה נֶ ָח ָמה ַפּ ְרנָ ָסה וְ ַכ ְל ָכּ ָלה וְ ַר ֲח ִמים וְ ַחיִּ ים וְ ָשׁלוֹם וְ ָכל טוֹב,
ָ
וִ
עוֹלם ַﬠל יְ ַח ְסּ ֵרנוּ.
וּמ ָכּל טוּב ְל ָ
ִ
עוֹלם וָ ֶﬠדָ .ה ַר ֲח ָמן הוּא יִ ְת ָבּ ַר
ָה ַר ֲח ָמן הוּא יִ ְמלוָֹ ﬠ ֵלינוּ ְל ָ
וּב ָא ֶרץ.
ַבּ ָשּׁ ַמיִ ם ָ
דּוֹרים ,וְ יִ ְת ָפּ ַאר ָבּנוּ ָל ַﬠד ְוּלנֵ ַצח
ָה ַר ֲח ָמן הוּא יִ ְשׁ ַתּ ַבּח ְלדוֹר ִ
עוֹל ִמיםָ .ה ַר ֲח ָמן הוּא
ָ
עוֹל ֵמי
נְ ָצ ִחים ,וְ יִ ְת ַה ַדּר ָבּנוּ ָל ַﬠד ְוּל ְ
יְ ַפ ְרנְ ֵסנוּ ְבּ ָכבוֹד.
קוֹמ ִמיוּת
ְ
יכנוּ
יוֹל ֵ
ּארנוּ ,וְ הוּא ִ
ָה ַר ֲח ָמן הוּא יִ ְשׁבּוֹר ֻﬠ ֵלּנוּ ֵמ ַﬠל ַצּוָ ֵ
ְל ַא ְר ֵצנוּ.
ָה ַר ֲח ָמן הוּא יִ ְשׁ ַלח ָלנוּ ְבּ ָר ָכה ְמ ֻר ָבּה ַבּ ַבּיִ ת ַהזֶּה ,וְ ַﬠל ֻשׁ ְל ָחן זֶ ה
ֶשׁ ָא ַכ ְלנוּ ָﬠ ָליו.

ֹאמר,
אוֹתנוּ ֻכּ ָלּנוּ יַ ַחד ִבּ ְב ָר ָכה ְשׁ ֵל ָמה ,וְ נ ַ
ַבּכֹּל ִמכֹּל כֹּלֵ ,כּן יְ ָב ֵרָ 
ָא ֵמן.
יהם וְ ָﬠ ֵלינוּ זְ כוּת ֶשׁ ְתּ ֵהא ְל ִמ ְשׁ ֶמ ֶרת ָשׁלוֹם.
ַבּ ָמרוֹם יְ ַל ְמּדוּ ֲﬠ ֵל ֶ
אהי יִ ְשׁ ֵﬠנוּ ,וְ נִ ְמ ָצא ֵחן וְ ֵש ֶׂכל
וּצ ָד ָקה ֵמ ֵ
וְ נִ ָשׂא ְב ָר ָכה ֵמ ֵאת ייְ ,
הים וְ ָא ָדם.
טוֹב ְבּ ֵﬠינֵ י ֱא ִ
בשבת:

עוֹל ִמים.
נוּחה ְל ַחיֵּ י ָה ָ
וּמ ָ
ילנוּ יוֹם ֶשׁ ֻכּלוֹ ַשׁ ָבּת ְ
ָה ַר ֲח ָמן הוּא יַ נְ ִח ֵ
ילנוּ יוֹם ֶשׁ ֻכּלוֹ טוֹב .יוֹם ֶשׁ ֻכּלו ָארוּ .יוֹם
ָה ַר ֲח ָמן הוּא יַ נְ ִח ֵ
יהם וְ נֶ ֱה ִנים ִמזִּיו ַה ְשׁ ִכינָ ה
אשׁ ֶ
יהם ְבּ ָר ֵ
רוֹת ֶ
יוֹשׁ ִבים וְ ַﬠ ְט ֵ
יקים ְ
ֶשׁ ַצּ ִדּ ִ
יח ְוּל ַחיֵּ י
יהי ֶח ְל ֵקינוּ ִﬠ ָמּ ֶהם ָה ַר ֲח ָמן הוּא יְ זַ ֵכּנוּ ִלימוֹת ַה ָמּ ִשׁ ַ
וִ ִ
עוֹלם ַה ָבּא.
ָה ָ
וּלזַ ְרעוֹ ַﬠד
ִמגְ דּוֹל יְ שׁוּעוֹת ַמ ְלכּוֹ וְ ע ֶֹשׂה ֶח ֶסד ִל ְמ ִשׁיחוֹ ְל ָדוִ ד ְ
רוֹמיו ,הוּא יַ ֲﬠ ֶשׂה ָשׁלוֹם ָﬠ ֵלינוּ וְ ַﬠל ָכּל
עוֹלם .ע ֶֹשׂה ָשׁלוֹם ִבּ ְמ ָ
ָ
ַﬠמוֹ יִ ְש ָׂר ֵאל וְ ִא ְמרוָּ ,א ֵמן.

יב ֶשּׂר
ָה ַר ֲח ָמן הוּא יִ ְשׁ ַלח ָלנוּ ֶאת ֵא ִליָּ הוּ ַה ָנ ִּביא זָ כוּר ַלטּוֹב ,וִ ַ
ָלנוּ ְבּשׂוֹרוֹת טוֹבוֹת יְ שׁוּעוֹת וְ נֶ ָחמוֹתָ .ה ַר ֲח ָמן הוּא יְ ָב ֵרֶ את
¸ ַ ˛ÈX«Ó Èœ·‡Àבּ ַﬠל ַה ַבּיִ ת ַהזֶּה .וְ ֶאת ¸‡ַ ˛Èœ˙T«Ó È œnœבּ ַﬠלת ַה ַבּיִ ת
אוֹתנוּ
ָ
יתם וְ ֶאת זַ ְר ָﬠם וְ ֶאת ָכּל ֲא ֶשׁר ָל ֶהם.
אוֹתם וְ ֶאת ֵבּ ָ
ָ
ַהזֶּה,
בוֹתינוּ ַא ְב ָר ָהם יִ ְצ ָחק וְ יַ ֲﬠקֹב
וְ ֶאת ָכּל ֲא ֶשׁר ָלנוְּ ,כּמוֹ ֶשׁנִּ ְת ָבּ ְרכוּ ֲא ֵ

יִ ְראוּ ֶאת יי ְקד ָֹשׁיוִ ,כּי ֵאין ַמ ְחסוֹר ִל ֵיר ָאיוְ .כּ ִפ ִירים ָרשׁוּ
עוֹלם
וְ ָר ֵﬠבוּ ,וְ ד ְֹר ֵשׁי יי א יַ ְח ְסרוּ ָכל טוֹב .הוֹדוּ ַליי ִכּי טוֹב ִכּי ְל ָ
יﬠ ְל ָכל ַחי ָרצוֹןָ .בּרוַּ ה ֶגּ ֶבר ֲא ֶשׁר
וּמ ְש ִׂבּ ַ
פּוֹת ַח ֶאת יָ ֶדַ ,
ַח ְסדּוֵֹ .
יתי
יתי ַגם זָ ַקנְ ִתּי ,וְ א ָר ִא ִ
יִ ְב ַטח ַבּיי ,וְ ָהיָ ה יי ִמ ְב ַטחוֹ .נַ ַﬠר ָהיִ ִ
ַצ ִדיק נֶ ֱﬠזָ ב ,וְ זַ ְרעוֹ ְמ ַב ֶקּשׁ ָל ֶחם .יי עֹז ְל ַﬠמוֹ יִ ֵתּן ,יי יְ ָב ֵרֶ את
ַﬠמוֹ ַב ָשׁלוֹם.

| | 42

| | 43

שׂוֹרת
ישי ֶשהוּא ְכּנֶ גֶ ד ְבּ ַ
וּמזֻ מן ְל ַקיֵ ם ִמ ְצוַ ת כּוֹס ְש ִל ִ
מוּכן ְ
ִהנְ ִני ָ
שׁוּﬠהֶ ,שׁ ַא ָמר ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא ְליִ ְש ָׂר ֵאל וְ ָג ַא ְל ִתּי ֶא ְת ֶכם
ַהיְ ָ
דוֹלים.
וּבּ ְשׁ ָפ ִטים גְ ִ
רוֹﬠ נְ טוּיָ ה ִ
ִבּזְ ַ

ָבּרוּ

בּוֹרא ְפּ ִרי ַה ָג ֶפן.
עוֹלם ֵ
הינוּ ֶמ ֶלָ ה ָ
ַא ָתּה יי ֱא ֵ
שותים בהסבת שמאל.

ַה ֵלל

מוזגים כוס רביעית וכוס לאליהו הנביא ,פותחים את הדלת וקוראים:

שׁפֲֹ ח ָמ ְתֶ אל ַהגּוֹיִ ם ֲא ֶשׁר א יְ ָדעוּ וְ ַﬠל ַמ ְמ ָלכוֹת ֲא ֶשׁר
ְ
ְבּ ִשׁ ְמ א ָק ָראוִּ .כּי ָא ַכל ֶאת יַ ֲﬠקֹב וְ ֶאת נָ וֵ הוּ ֵה ַשׁמוְּ .שׁפֹ
ׂיגםִ .תּ ְרד ֹף ְבּ ַאף וְ ַת ְשׁ ִמ ֵידם ִמ ַתּ ַחת
יהם זַ ְﬠ ֶמ וַ ֲחרוֹן ַא ְפּ יַ ִש ֵ
ֲﬠ ֵל ֶ
ְשׁ ֵמי יי.
לא ָלנוּ ,יי ,לא ָלנוִּ ,כּי ְל ִשׁ ְמֵ תּן ָכּבוֹדַ ,ﬠל ַח ְס ֶדַּ ﬠל ֲא ִמ ֶתּ.
הינוּ ַבּ ָשּׁ ַמיִ ם ,כֹּל
וא ֵ
יהםֱ .
ה ֶ
ֹאמרוּ ַהגּויִ ם ַאיֵּ ה נָ א ֱא ֵ
ָל ָמּה י ְ
יהם ֶכּ ֶסף וְ זָ ָהב ַמ ֲﬠ ֵשׂה יְ ֵדי ָא ָדםֶ .פּה
ֲא ֶשׁר ָח ֵפץ ָﬠ ָשׂהֲ .ﬠ ַצ ֵבּ ֶ
ָל ֶהם וְ לא יְ ַד ֵבּרוֵּ ,ﬠ ַיניִ ם ָל ֶהם וְ לא יִ ְראוָּ .אזְ ָניִ ם ָל ֶהם וְ לא יִ ְשׁ ָמעוּ,
יהם וְ לא יְ ַה ֵלּכוּ,
יהם וְ לא יְ ִמישׁוּןַ ,ר ְג ֵל ֶ
ַאף ָל ֶהם וְ לא יְ ִריחוּן .יְ ֵד ֶ
ׂיהם ,כֹּל ֲא ֶשׁר בּ ֵֹט ַח ָבּ ֶהם.
מוֹהם יִ ְהיוּ ע ֵֹש ֶ
לא יֶ ְהגּוּ ִבּגְ רוֹנָ םְ .כּ ֶ
וּמ ִגנָּ ם הוּאֵ .בּית ַא ֲהרֹן ִבּ ְטחו ַבּיי,
יִ ְש ָׂר ֵאל ְבּ ַטח ַבּייֶ ,ﬠזְ ָרם ָ
וּמ ִגנָּ ם הוּא.
וּמגִ נָּ ם הוּא .יִ ְר ֵאי יי ִבּ ְטחוּ ַבּייֶ ,ﬠזְ ָרם ָ
ֶﬠזְ ָרם ָ
יי זְ ָכ ָרנוּ יְ ָב ֵר .יְ ָב ֵרֶ את ֵבּית יִ ְש ָׂר ֵאל ,יְ ָב ֵרֶ את ֵבּית ַא ֲהרֹן,
יכם וְ ַﬠל
יכםֲ ,ﬠ ֵל ֶ
יְ ָב ֵר יִ ְר ֵאי ייַ ,ה ְקּ ַט ִנים ִﬠם ַה ְגּד ִֹלים .י ֵֹסף יי ֲﬠ ֵל ֶ
רוּכים ַא ֶתּם ַליי ,ע ֵֹשׂה ָשׁ ַמיִ ם וָ ָא ֶרץַ .ה ָשּׁ ַמיִ ם ָשׁ ַמיִ ם
יכםְ .בּ ִ
ְבּ ֵנ ֶ
יוֹר ֵדי
ַליי וְ ָה ָא ֶרץ נָ ַתן ִל ְב ֵני ָא ָדם .א ַה ֵמּ ִתים יְ ַה ְללוּיָ הּ וְ א ָכּל ְ
עוֹלםַ .ה ְללוּיָ הּ.
דוּמה .וַ ֲאנַ ְחנוּ ְנ ָב ֵר יָ הּ ֵמ ַﬠ ָתּה וְ ַﬠד ָ
ָ
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וּביָ ַמי
נוּניִ .כּי ִה ָטּה ָאזְ נוֹ ִלי ְ
קוֹלי ַתּ ֲח ָ
ָא ַה ְב ִתּי ִכּי יִ ְשׁ ַמע יי ֶאת ִ
אוּניָ ,צ ָרה וְ יָ גוֹן
וּמ ָצ ֵרי ְשׁאוֹל ְמ ָצ ִ
פוּני ֶח ְב ֵלי ָמוֶ ת ְ
ֶא ְק ָראֲ .א ָפ ִ
וּבשׁם יי ֶא ְק ָראָ :אנָּ א יי ַמ ְלּ ָטה נַ ְפ ִשׁיַ .חנוּן יי וְ ַצ ִדיק,
ֵ
ֶא ְמ ָצא.
שׁוּבי נַ ְפ ִשׁי
ִ
יﬠ.
הושׁ ַ
תי וְ ִלי יְ ִ
שׁמר ְפּ ָת ִאים ייַ ,דּ ִ
הינוּ ְמ ַר ֵחםֵ .
וֵ ֱא ֵ
נוּחיְ ִכיִ ,כּי יי ָגּ ַמל ָﬠ ָליְ ִכיִ .כּי ִח ַלּ ְצ ָתּ נַ ְפ ִשׁי ִמ ָמּוֶ תֶ ,את ֵﬠ ִיני
ִל ְמ ָ
ִמן ִדּ ְמ ָﬠהֶ ,את ַר ְג ִלי ִמ ֶדּ ִחיֶ .א ְת ַה ֵלִ ל ְפ ֵני יי ְבּ ַא ְרצוֹת ַה ַחיִּים.
ֶה ֱא ַמנְ ִתּי ִכּי ֲא ַד ֵבּרֲ ,א ִני ָﬠ ִנ ִיתי ְמאֹדֲ .א ִני ָא ַמ ְר ִתּי ְב ָח ְפזִ י ָכּל
ָה ָא ָדם כֹּזֵ ב.
וּב ֵשׁם
מוּלוֹהי ָﬠ ָלי .כּוֹס יְ שׁוּעוֹת ֶא ָשּׂא ְ
ִ
ָמה ָא ִשׁיב ַליי כֹּל ַתּגְ
יי ֶא ְק ָרא .נְ ָד ַרי ַליי ֲא ַשׁ ֵלּם נֶ גְ ָדה נָּ א ְל ָכל ַﬠמּוֹ .יָ ָקר ְבּ ֵﬠ ֵיני יי
ַה ָמּוְ ָתה ַל ֲח ִס ָידיוָ .אנָ א יי ִכּי ֲא ִני ַﬠ ְב ֶדֲּ ,א ִני ַﬠ ְב ֶדֶּ בּן ֲא ָמ ֶת,
וּב ֵשׁם יי ֶא ְק ָרא .נְ ָד ַרי ַליי
תּוֹדה ְ
מוֹס ָריְ .לֶ אזְ ַבּח זֶ ַבח ָ
ִפּ ַתּ ְח ָתּ ְל ֵ
רוּש ַליִ ם.
תוֹכ ִכי יְ ָ
ֲא ַשׁ ֵלם נֶ גְ ָדה נָ א ְל ָכל ַﬠמוְֹ .בּ ַח ְצרוֹת ֵבּית ייְ ,בּ ֵ
ַה ְללוּיָ הּ.
ַה ְללוּ ֶאת יי ָכּל גּוֹיִ םַ ,שׁ ְבּחוּהוּ ָכּל ָה ֻא ִמּיםִ .כּי ָג ַבר ָﬠ ֵלינוּ
עוֹלםַ .ה ְללוּיָ הּ.
ַח ְסדוֹ ,וֶ ֱא ֶמת יי ְל ָ
הודוּ ַליי ִכּי טוֹב.
ֹאמר נָ א יִ ְש ָׂר ֵאל.
י ַ
ֹאמרוּ נָ א ֵבית ַא ֲהרֹן.
י ְ
ֹאמרוּ נָ א יִ ְר ֵאי יי.
י ְ

ִכּי
ִכּי
ִכּי
ִכּי
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עוֹלם
ְל ָ
עוֹלם
ְל ָ
עוֹלם
ְל ָ
עוֹלם
ְל ָ

ַח ְסדּוֹ.
ַח ְסדּוֹ.
ַח ְסדּוֹ.
ַח ְסדּוֹ.

אתי יָּהָּ ,ﬠנָּ ִני ַב ֶמ ְר ַחב יָ הּ .יי ִלי ,לא ִא ָירא — ַמה
ִמן ַה ֵמּ ַצר ָק ָר ִ
יַּﬠ ֶשׂה ִלי ָא ָדם ,יי ִלי ְבּעֹזְ ָרי וַ ֲא ִני ֶא ְר ֶאה ְבּשׂנְ ָאי .טוב ַל ֲחסוֹת
ֲ
יביםָ .כּל גּוֹיִ ם
טח ִבּ ְנ ִד ִ
טח ָבּ ָא ָדם .טוֹב ַל ֲחסוֹת ַבּיי ִמ ְבּ ַ
ַבּיי ִמ ְבּ ַ
בוּניְ ,בּ ֵשׁם יי ִכּי
בּוּני ַגם ְס ָב ִ
ילםַ .ס ִ
בוּניְ ,בּ ֵשׁם יי ִכּי ֲא ִמ ַ
ְס ָב ִ
ילם.
קוֹציםְ ,בּ ֵשׁם יי ִכּי ֲא ִמ ַ
ִ
דּﬠכוּ ְכּ ֵאשׁ
בּוּני ִכ ְדּב ִֹריםֲ ,
ילםַ .ס ִ
ֲא ִמ ַ
ישׁוּﬠה.
ָ
ית ִני ִלנְ פֹּל ,וַ יי ֲﬠזָ ָר ִניָ .ﬠזִּי וְ זִ ְמ ָרת יָ הּ וַ יְ ִהי ִלי ִל
ָדּחֹה ֶדּ ִח ַ
יקים :יְ ִמין יי ע ָֹשׂה ָחיִ ל ,יְ ִמין יי
ישׁוּﬠה ְבּ ָא ֳה ֵלי ַצ ִדּ ִ
ָ
קוֹל ִרנָּ ה וִ
רוֹמ ָמה ,יְ ִמין יי ע ָֹשׂה ָחיִ ל .לא ָאמוּת ִכּי ֶא ְחיֶ ה ,וַ ֲא ַס ֵפּר ַמ ֲﬠ ֵשׂי
ֵ
יָ הּ .יַ סּר יִ ְסּ ַר ִני יָּ הּ ,וְ ַל ָמּוֶ ת לא נְ ָתנָ ִניִ .פּ ְתחוּ ִלי ַשׁ ֲﬠ ֵרי ֶצ ֶדקָ ,אבֹא
יקים יָ בֹאוּ בוֹ.
אוֹדה יָ הּ .זֶ ה ַה ַשׁ ַﬠר ַלייַ ,צ ִדּ ִ
ָבםֶ ,
ישׁוּﬠה.
ָ
ית ִני וַ ְתּ ִהי ִלי ִל
אודִ כּי ֲﬠ ִנ ָ
ְ
ישׁוּﬠה.
ָ
ית ִני וַ ְתּ ִהי ִלי ִל
אודִ כּי ֲﬠ ִנ ָ
ְ
בּוֹנים ָהיְ ָתה ְלרֹאשׁ ִפּנָּ ה.
ֶא ֶבן ָמ ֲאסוּ ַה ִ
בּוֹנים ָהיְ ָתה ְלרֹאשׁ ִפּנָּ ה.
ֶא ֶבן ָמ ֲאסוּ ַה ִ
ֵמ ֵאת יי ָהיְ ָתה זֹּאת ִהיא נִ ְפ ָלאת ְבּ ֵﬠ ֵינינוּ.
ֵמ ֵאת יי ָהיְ ָתה זֹּאת ִהיא נִ ְפ ָלאת ְבּ ֵﬠ ֵינינוּ.
ילה וְ נִ ְשׂ ְמ ָחה בּוֹ.
זָ ה ַהיוֹם ֲﬠ ָשׂה יי נָ גִ ָ
ילה וְ נִ ְשׂ ְמ ָחה בּוֹ.
זָ ה ַהיוֹם ֲﬠ ָשׂה יי נָ גִ ָ
יﬠה נָּ א.
הושׁ ָ
ִ
ָאנָ א יי,
יחה נָ א.
ָאנָ א ייַ ,ה ְצ ִל ָ

יﬠה נָּ א.
הושׁ ָ
ִ
ָאנָ א יי,
יחה נָ א.
ָאנָ א ייַ ,ה ְצ ִל ָ

נוּכם ִמ ֵבּית ייָ .בּרוַּ ה ָבּא ְבּ ֵשׁם יי,
ָבּרוַּ ה ָבּא ְבּ ֵשׁם ייֵ ,בּ ַר ְכ ֶ
יָּאר ָלנוִּ .א ְסרוּ ַחג ַבּ ֲﬠב ִֹתים ַﬠד
נוּכם ִמ ֵבּית ייֵ .אל יי וַ ֶ
ֵבּ ַר ְכ ֶ
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יָּאר ָלנוִּ .א ְסרוּ ַחג ַבּ ֲﬠב ִֹתים ַﬠד ַק ְרנוֹת
ַק ְרנוֹת ַה ִמּזְ ֵבּ ַחֵ .אל יי וַ ֶ
אודךָּ,
ָ
רוֹמ ֶמךֵּ .א ִלי ַא ָתּה וְ ֶ
הי — ֲא ְ
אוֹד ָךֱּ ,א ַ
ַה ִמּזְ ֵבּ ַחֵ .א ִלי ַא ָתּה וְ ֶ
עוֹלם ַח ְסדּוֹ .הוֹדוּ ַליי ִכּי
רוֹמ ֶמ ָךּ .הוֹדוּ ַליי ִכּי טוֹבִ ,כּי ְל ָ
הי ֲ -א ְ
ֱא ַ
הינוּ ָכּל ַמ ֲﬠ ֶשׂי ,וַ ֲח ִס ֶידי
עוֹלם ַח ְסדּוֹ .יְ ַה ְללוּ יי ֱא ֵ
טוֹבִ ,כּי ְל ָ
יב ְרכוּ,
עוֹשׂי ְרצוֹנֶ  ,וְ ָכל ַﬠ ְמֵ בּית יִ ְש ָׂר ֵאל ְבּ ִרנָ ה יוֹדוּ וִ ָ
ֵ
יקים
ַצ ִדּ ִ
ירוֹממוּ וְ יַ ֲﬠ ִריצוּ ,וְ יַ ְק ִדּישׁוּ וְ יַ ְמ ִליכוּ ֶאת ִשׁ ְמ,
יפ ֲארוּ ,וִ ְ
ישׁ ְבּחוּ וִ ָ
וִ ַ
עוֹלם וְ ַﬠד
ַמ ְל ֵכּנוִּ .כּי ְל טוֹב ְלהוֹדוֹת ְוּל ִשׁ ְמ נָ ֱאה ְלזַ מרִ ,כּי ֵמ ָ
עוֹלם ַא ָתּה ֵאל.
ָ
הוֹדוּ ַליי ִכּי טוֹב
להים
אהי ָה ֱא ִ
הוֹדוּ ֵל ֵ
דנים
דני ָה ֲא ִ
הוֹדוּ ָל ֲא ֵ
לעשׂה נִ ְפ ָלאות גְ דלות ְל ַבדּוֹ
ֵ
לע ֵֹשׂה ַה ָשּׁ ַמיִ ם ִבּ ְתבוּנָ ה
רוֹקע ָה ָא ֶרץ ַﬠל ַה ָמּיְ ם
ְל ַ
אוֹרים גְּ ד ִֹלים
ְלע ֵֹשׂה ִ
ֶאת ַה ֶשּׁ ֶמשׁ ְל ֶמ ְמ ֶשׁ ֶלת ַבּיוֹם
כוֹכ ִבים ְל ֶמ ְמ ְשׁלוֹת ַבּ ַלּיְ ָלה
ֶאת ַה ֵיָּר ַח וְ ָ
יהם
כוֹר ֶ
ְל ַמ ֵכּה ִמ ְצ ַרים ִבּ ְב ֵ
תּוֹכם
יוֹצא יִ ְש ָׂר ֵאל ִמ ָ
וַ ֵ
רוֹﬠ נְ טוּיָ ה
וּבזְ ַ
ְבּיָ ד ֲחזָ ָקה ִ
ְלגֹזֵ ר יַ ם סוּף ִלגְ זָ ִרים
וְ ֶה ֱﬠ ִביר יִ ְש ָׂר ֵאל ְבּתוֹכוֹ
וְ נִ ֵﬠר ַפּ ְרעֹה וְ ֵחילוֹ ְביַ ם סוּף
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ִכּי
ִכּי
ִכּי
ִכּי
ִכּי
ִכּי
ִכּי
ִכּי
ִכּי
ִכּי
ִכּי
ִכּי
ִכּי
ִכּי
ִכּי

עוֹלם
ְל ָ
עוֹלם
ְל ָ
עוֹלם
ְל ָ
עוֹלם
ְל ָ
עוֹלם
ְל ָ
עוֹלם
ְל ָ
עוֹלם
ְל ָ
עוֹלם
ְל ָ
עוֹלם
ְל ָ
עוֹלם
ְל ָ
עוֹלם
ְל ָ
עוֹלם
ְל ָ
עוֹלם
ְל ָ
עוֹלם
ְל ָ
עוֹלם
ְל ָ

ַח ְסדּוֹ.
ַח ְסדּוֹ.
ַח ְסדּוֹ.
ַח ְסדּוֹ.
ַח ְסדּוֹ.
ַח ְסדּוֹ.
ַח ְסדּוֹ.
ַח ְסדּוֹ.
ַח ְסדּוֹ.
ַח ְסדּוֹ.
ַח ְסדּוֹ.
ַח ְסדּוֹ.
ַח ְסדּוֹ.
ַח ְסדּוֹ.
ַח ְסדּוֹ.

ִכּי
ִכּי
ִכּי
ִכּי
ִכּי
ִכּי
ִכּי
ִכּי
ִכּי
ִכּי
ִכּי

מוֹליַ ﬠמּוֹ ַבּ ִמּ ְד ָבּר
ְל ִ
ְל ַמ ֵכּה ְמ ָל ִכים גְּ ד ִֹלים
וַ יָ ֲהרֹג ְמ ָל ִכים ַא ִד ִירים
ְל ִסיחוֹן ֶמ ֶלָ ה ֱאמ ִֹרי
וּלעוֹג ֶמ ֶלַ ה ָבּ ָשׁן
ְ
וָ נָ ַתן ַא ְר ָצם ְלנַ ֲח ָלה
נַ ֲח ָלה ְליִ ְש ָׂר ֵאל ָﬠ ְבדוֹ
ֶשׁ ְבּ ִשׁ ְפ ֵלנוּ זָ ַכר ָלנוּ
וַ יִ ְפ ְר ֵקנוּ ִמ ָצּ ֵרינוּ
נ ֵֹתן ֶל ֶחם ְל ָכל ָבּ ָשׂר
הוֹדוּ ְל ֵאל ַה ָשּׁ ַמיִ ם
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עוֹלם
ְל ָ
עוֹלם
ְל ָ
עוֹלם
ְל ָ
עוֹלם
ְל ָ
עוֹלם
ְל ָ
עוֹלם
ְל ָ
עוֹלם
ְל ָ
עוֹלם
ְל ָ
עוֹלם
ְל ָ
עוֹלם
ְל ָ
עוֹלם
ְל ָ

ַח ְסדּוֹ.
ַח ְסדּוֹ.
ַח ְסדּוֹ.
ַח ְסדּוֹ.
ַח ְסדּוֹ.
ַח ְסדּוֹ.
ַח ְסדּוֹ.
ַח ְסדּוֹ.
ַח ְסדּוֹ.
ַח ְסדּוֹ.
ַח ְסדּוֹ.

רוּח ָכּל ָבּ ָשׂר
להינוּ ,וְ ַ
שׁ ַמת ָכּל ַחי ְתּ ַב ֵרֶ את ִשׁ ְמ ,יי ֱא ֵ
נִ ְ
עוֹלם
עוֹלם וְ ַﬠד ָה ָ
רוֹמם זִ ְכ ְרַ ,מ ְל ֵכּנוָּ ,תּ ִמידִ .מן ָה ָ
וּת ֵ
ְתּ ָפ ֵאר ְ
וּמ ִצּיל
פּוֹדה ַ
יﬠֶ ,
וּמוֹש ַ
ִ
גּוֹאל
וּמ ַבּ ְל ָﬠ ֶדיֵ אין ָלנוּ ֶמ ֶלֵ 
ַא ָתּה ֵאלִ ,
צוּקהֵ .אין ָלנוּ ֶמ ֶלֶ א ָלּא
וּמ ַר ֵחם ְבּ ָכל ֵﬠת ָצ ָרה וְ ָ
וּמ ַפ ְרנֵ ס ְ
ְ
לוֹה ָכּל ְבּ ִריוֹתֲ ,אדוֹן
רוֹניםֱ ,א ַ ּ
אשׁוֹנים וְ ָה ַא ֲח ִ
ִ
הי ָה ִר
ַא ָתּהֱ .א ֵ
עוֹלמוֹ ְבּ ֶח ֶסד
ָ
תּוֹלדוֹתַ ,ה ְמּ ֻה ָלל ְבּרֹב ַה ִתּ ְשׁ ָבּחוֹתַ ,ה ְמנַ ֵהג
ָ
ָכּל
עוֹרר יְ ֵשׁ ִנים
ישׁן ַ -ה ְמּ ֵ
יּוֹתיו ְבּ ַר ֲח ִמים .וַ יי א יָ נוּם וְ א יִ ָ
וּב ִר ָ
ְ
סּוֹמ
סוּרים וְ ַה ֵ
ׂיח ִא ְל ִּמים וְ ַה ַמּ ִתּיר ֲא ִ
וְ ַה ֵמּ ִקיץ נִ ְר ָדּ ִמים ,וְ ַה ֵמּ ִש ַ
מוֹדים.
פוּפיםְ .לְ ל ַב ֶדֲּ אנַ ְחנוּ ִ
זּוֹקף ְכּ ִ
נוֹפ ִלים וְ ַה ֵ
ְ
תוֹתינוּ
ִאלּוּ ִפינוּ ָמ ֵלא ִשׁ ָירה ַכּיָּםְ ,וּלשׁוֹנֵ נוּ ִרנָּ ה ֲכּ ַהמון ַגּ ָלּיו ,וְ ִש ְׂפ ֵ
יﬠ ,וְ ֵﬠ ֵינינוּ ְמ ִאירוֹת ַכּ ֶשׁ ֶמשׁ וְ ַכ ֵיָּר ַח ,וְ יָ ֵדינוּ
ֶשׁ ַבח ְכּ ֶמ ְר ֲח ֵבי ָר ִק ַ
ְפרוּשׂוֹת ְכּנִ ְש ֵׂרי ָשׁ ַמיִ ם ,וְ ַר ְג ֵלינוּ ַקלּוֹת ָכּ ַאיָּלוֹת ֵ -אין ֲאנַ ְחנוּ
בוֹתינוְּ ,וּל ָב ֵרֶ את
אהי ֲא ֵ
ֵ
להינוּ וֵ
יקים ְלהודוֹת ְל ,יי ֱא ֵ
ַמ ְס ִפּ ִ
ִשׁ ְמַ ﬠל ַא ַחת ֵמ ֶא ֶלףַ ,א ְל ֵפי ֲא ָל ִפים וְ ִר ֵבּי ְר ָבבוֹת ְפּ ָﬠ ִמים
בוֹתינוּ וְ ִﬠ ָמּנוּ.
ׂית ִﬠם ֲא ֵ
ַהטּוֹבוֹת ֶשׁ ָﬠ ִש ָ
יתנוְּ ,בּ ָר ָﬠב
פּד ָ
וּמ ֵבּית ֲﬠ ָב ִדים ִ
הינוִּ ,
ִמ ִמּ ְצ ַריִ ם גְּ ַא ְל ָתּנוּ ,יי ֱא ֵ
וּמ ֶדּ ֶבר ִמ ַלּ ְט ָתּנוּ,
וּב ָש ָׂבע ִכּ ְל ַכּ ְל ָתּנוֵּ ,מ ֶחֶרב ִה ַצּ ְל ָתּנוּ ִ
זַ נְ ָתּנוּ ְ
יתנוּ.
וּמ ָח ָליִ ם ָר ִﬠים וְ נֶ ֱא ָמ ִנים ִדּ ִלּ ָ
ֵ
ַﬠד ֵהנָּ ה ֲﬠזָ רוּנוּ ַר ֲח ֶמי וְ א ֲﬠזָ בוּנוּ ֲח ָס ֶדי ,וְ ַאל ִתּ ְטּ ֵשׁנוּ ,יי
רוּח וּנְ ָשׁ ָמה ֶשׁנָּ ַפ ְח ָתּ
הינוָּ ,לנֶ ַצחַ .ﬠל ֵכּן ֵא ָב ִרים ֶשׁ ִפּ ַלּגְ ָתּ ָבּנוּ וְ ַ
ֱא ֵ
ישׁ ְבּחוּ
יב ְרכוּ וִ ַ
ְבּ ַא ֵפּינוּ וְ ָלשׁוֹן ֲא ֶשׁר ַש ְׂמ ָתּ ְבּ ִפינוּ ֵ -הן ֵהם יוֹדוּ וִ ָ
ירוֹממוּ וְ יַ ֲﬠ ִריצוּ וְ יַ ְק ִדּישׁוּ וְ יַ ְמ ִליכוּ ֶאת ִשׁ ְמַ מ ְל ֵכּנוּ.
יפ ֲארוּ וִ ְ
וִ ָ
יודה ,וְ ָכל ָלשׁוֹן ְלִ תּ ָשּׁ ַבע ,וְ ָכל ֶבּ ֶרְ לִ ת ְכ ַרע,
ִכּי ָכל ֶפּה ְלֶ 
וּכ ָליוֹת
קוֹמה ְל ָפ ֶניִ ת ְשׁ ַתּ ֲחוֶ ה ,וְ ָכל ְל ָבבוֹת יִ ָיראוּ ,וְ ָכל ֶקֶרב ְ
וְ ָכל ָ
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יְ זַ ֵמּרוּ ִל ְִש ֶׁמ.
ֹאמ ְרנָ ה ,יי ִמי ָכמוַֹ מ ִצּיל ָﬠ ִני
ַכּ ָד ָבר ֶשׁ ָכּתוּבָ ,כּל ַﬠ ְצמ ַֹתי תּ ַ
וּמי
וּמי יִ ְשׁוֶ ה ָלִּ 
ֵמ ָחזָ ק ִמ ֶמּנוּ וְ ָﬠ ִני וְ ֶא ְביוֹן ִמגּזְ לוִֹ .מי יִ ְד ֶמה ָלִּ 
נּוֹראֵ ,אל ֶﬠ ְליוֹן ,קֹנֵ ה ָשׁ ַמיִ ם
יַ ֲﬠרָֹ לָ ה ֵאל ַה ָגּדוֹלַ ,ה ִגּבּוֹר וְ ַה ָ
וָ ָא ֶרץ.
נְ ַה ֶלּ ְל וּנְ ַשׁ ֵבּ ֲח וּנְ ָפ ֶא ְרְ וּנ ָב ֵרֶ את ֵשׁם ָק ְד ֶשָׁ ,כּ ָאמוּרְ :ל ָדוִ ד,
ָבּ ְר ִכי נַ ְפ ִשׁי ֶאת יי וְ ָכל ְקָר ַבי ֶאת ֵשׁם ָק ְדשׁוֹ.
ָה ֵאל ְבּ ַת ֲﬠ ֻצמוֹת ֻﬠזֶַּ ,ה ָגּדוֹל ִבּ ְכבוֹד ְשׁ ֶמַ ,ה ִגּבּוֹר ָלנֶ ַצח
יּוֹשׁב ַﬠל ִכּ ֵסּא ָרם וְ נִ ִשא.
אוֹתיַ ,ה ֶמּ ֶלַ ה ֵ
נוֹר ֶ
נּוֹרא ְבּ ְ
וְ ַה ָ
יקים ַבּייַ ,ליְ ָשׁ ִרים
שׁוכן ַﬠד ָמּרוֹם וְ ָקּדוֹשׁ ְשׁמוֹ .וְ ָכתוּבַ :רנְּ נוּ ַצ ִדּ ִ
ֵ
נָ אוָ ה ְת ִה ָלּה.
וּב ְלשׁוֹן ֲח ִס ִידים
יקים ִתּ ְת ַבּ ַרִ ,
וּב ִד ְב ֵרי ַצ ִדּ ִ
ְבּ ִפי יְ ָשׁ ִרים ִתּ ְת ַה ָלּלְ ,
דוֹשׁים ִתּ ְת ַק ָדּשׁ.
וּב ֶקֶרב ְק ִ
רוֹמםְ ,
ִתּ ְת ָ
בבוֹת ַﬠ ְמֵּ בּית יִ ְש ָׂר ֵאל ְבּ ִרנָּ ה יִ ְת ָפּ ֵאר ִשׁ ְמ,
וּב ַמ ְק ֲהלוֹת ִר ְ
ְ
הינוּ
צוּרים ְל ָפ ֶני ,יי ֱא ֵ
חוֹבת ָכּל ַהיְ ִ
ַמ ְל ֵכּנוְּ ,בּ ָכל דּוֹר וָ דוֹרֶ ,שׁ ֵכּן ַ
רוֹמם ְל ַה ֵדּר
בוֹתינוְּ ,להוֹדוֹת ְל ַה ֵלּל ְל ַשׁ ֵבּ ַחְ ,ל ָפ ֵאר ְל ֵ
אהי ֲא ֵ
ֵ
וֵ
וּל ַק ֵלּס ַﬠל ָכּל ִדּ ְב ֵרי ִשׁירוֹת וְ ִת ְשׁ ְבּחוֹת דּוִ ד ֶבּן יִ ַשׁי
ְל ָב ֵרְ ,ל ַﬠ ֵלּה ְ
יח.
ַﬠ ְב ֶדְּ מ ִשׁ ֶ
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לﬠד ַמ ְל ֵכּנוָּ ,ה ֵאל ַה ֶמ ֶלַ ה ָגּדוֹל וְ ַה ָקּדוֹשׁ
שׁ ַתּ ַבּח ִשׁ ְמַ 
יִ ְ
בוֹתינוִּ ,שׁיר
אהי ֲא ֵ
ֵ
הינוּ וֵ
וּבא ֶרץִ ,כּי ְל נָ ֶאה ,יי ֱא ֵ
ָ
ַבּ ָשּׁ ַמיִ ם
בוּרהְ ,תּ ִה ָלה
וּמ ְמ ָשׁ ָלה ,נֶ ַצח ,גְּ ֻד ָלּה וּגְ ָ
וּשׁ ָב ָחהַ ,ה ֵלּל וְ זִ ְמ ָרה ,עֹז ֶ
ְ
עוֹלם.
הוֹדאוֹת ֵמ ַﬠ ָתּה וְ ַﬠד ָ
וּמ ְלכוּתְ ,בּ ָרכוֹת וְ ָ
וְ ִת ְפ ֶא ֶרתְ ,ק ֻד ָשּׁה ַ
הוֹדאוֹתֲ ,אדוֹן
ָבּרוַּ א ָתּה ייֵ ,אל ֶמ ֶלָ גּדוֹל ַבּ ִתּ ְשׁ ָבּחוֹתֵ ,אל ַה ָ
עוֹל ִמים.
בּוֹחר ְבּ ִשׁ ֵירי זִ ְמ ָרהֶ ,מ ֶלֵ אל ֵחי ָה ָ
ַהנִ ְפ ָלאוֹתַ ,ה ֵ

ָבּרוּ

כוס רביעית

בּוֹרא ְפּ ִרי ַה ָג ֶפן.
עוֹלם ֵ
הינוּ ֶמ ֶלָ ה ָ
ַא ָתּה ייֱ ,א ֵ
ושותה בהסיבת שמאל.

העוֹלםַ ,ﬠל ַהגֶּ ֶפן וְ ַﬠל ְפּ ִרי
ָ
הינוּ ֶמ ֶל
ָבּרוּך ַא ָתּה יי ֱא ֵ
טוֹבה ְוּר ָח ָבה
ָ
נוּבת ַה ָשּׂ ֶדה וְ ַﬠל ֶא ֶרץ ֶח ְמ ָדּה
ַהגֶּ ֶפןַ ,ﬠל ְתּ ַ
טּוּבהּ.
ׂבּﬠ ִמ ָ
בוֹתינוּ ֶל ֱאכֹל ִמ ִפּ ְריָ הּ וְ ִל ְש ַ
ית וְ ִהנְ ַח ְל ָתּ ַל ֲא ֵ
ֶשׁ ָר ִצ ָ
רוּשׁ ַליִ ם ִﬠ ֶיר
הינוּ ַﬠל יִ ְש ָׂר ֵאל ַﬠ ֶמּ וְ ַﬠל יְ ָ
ַר ֶחם נָ א יי ֱא ֵ
וּבנֵ ה
יכ ֶלְ 
בוד וְ ַﬠל ִמזְ ְבּ ֶח וְ ַﬠל ֵה ָ
וְ ַﬠל ִציּוֹן ִמ ְשׁ ַכּן ְכּ ֶ
תוֹכהּ
רוּשׁ ַליִ ם ִﬠיר ַהק ֶֹדשׁ ִבּ ְמ ֵה ָרה ְביָ ֵמינוּ וְ ַה ֲﬠ ֵלנוּ ְל ָ
יְ ָ
טּוּבהּ
ֹאכל ִמ ִפּ ְריָ הּ וְ נִ ְש ַׂבּע ִמ ָ
וְ ַש ְׂמ ֵחנוּ ְבּ ִב ְניָ נָ הּ וְ נ ַ
וּב ָט ֳה ָרה ¸·˘·˙∫ »‰ÕˆY
יה ִבּ ְק ֻד ָשׁה ְ
ְוּנ ָב ֶר ְכָ ﬠ ֶל ָ
 ˛‰∆Œ Ê‰Ã ˙Àa Ã÷Ã‰ ÌÂÈŸa »ÕˆÈœÏÁ⁄ ‰Ã Ÿ Âוְ ַש ְׂמ ֵחנוּ ְבּיוֹם ַחג
נוֹדה
וּמ ִטיב ַלכֹּל ,וְ ֶ
ַה ַמּצּוֹת ַהזֶּהִ ,כּי ַא ָתּה יי טוֹב ֵ
ְלַּ ﬠל ָה ָא ֶרץ וְ ַﬠל ְפּ ִרי ַגּ ְפנָ הָ .בּרוַּ א ָתּה ייַ ,ﬠל
ַהגֶּ ֶפן וְ ַﬠל ְפּ ִרי ַהגֶּ ֶפן.
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ִנ ְר ָצה
ֲח ַסל

ִסדּוּר ֶפּ ַסח ְכּ ִה ְל ָכתוְֹ ,כּ ָכל ִמ ְשׁ ָפּטוֹ וְ ֻח ָקתוֹ.

ַכּ ֲא ֶשׁר
זָ 

זָ ִכינוּ ְל ַס ֵדּר אוֹתוֹ ֵכּן נִ זְ ֶכּה ַל ֲﬠשׂותוֹ.

קוֹמם ְק ַהל ֲﬠ ַדת ִמי ָמנָ ה.
שׁוֹכן ְמעוֹנָ הֵ ,
ֵ

ְבּ ָקרוֹב

נַ ֵהל נִ ְט ֵﬠי ַכנָּ ה ְפּדוּיִ ם ְל ִציוֹן ְבּ ִרנָּ ה.

רוּשׁ ַליִ ם ַה ְבּנוּיָ ה.
ְל ָשׁנָ ה ַה ָבּ ָאה בּיְ ָ
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קוּמם ַבּ ַלּיְ ָלה,
ילם א ָמ ְצאוּ ְבּ ָ
ֵח ָ
כוֹכ ֵבי ַליְ ָלה,
ית ְבּ ְ
יסת נְ גִ יד ֲחר ֶֹשׁת ִס ִל ָ
ִט ַ

וַ יְ ִהי ַבּ ֲח ִצי ַה ַלּיְ ָלה.

הוֹב ְשׁ ָתּ ְפ ָג ָריו ַבּ ַלּיְ ָלה,
נוֹפף ִאוּוּיַ ,
יָ ַﬠץ ְמ ַח ֵרף ְל ֵ
וּמ ָצבוֹ ְבּ ִאישׁוֹן ַליְ ָלה,
ָכּ ַרע ֵבּל ַ
ְל ִאישׁ ֲחמוּדוֹת נִ ְג ָלה ָרז ֲחזוֹת ַליְ ָלה,

וַ יְ ִהי ַבּ ֲח ִצי ַה ַלּיְ ָלה.

ו ְּב ֵכן ַו ְי ִהי ַ ּב ֲח ִצי ַה ַּל ְי ָלה
את ַבּ ַלּיְ ָלה,
ָאז רוֹב נִ ִסּים ִה ְפ ֵל ָ
מוֹרת זֶ ה ַה ַלּיְ ָלה,
ְבּרֹאשׁ ַא ְשׁ ֶ
גֵ ר ֶצ ֶדק נִ ַצ ְּחתּוֹ ְכּנֶ ֱח ַלק לוֹ ַליְ ָלה,
ַדּנְ ָתּ ֶמ ֶל גְּ ָרר ַבּ ֲחלוֹם ַה ַלּיְ ָלה,
ִה ְפ ַח ְד ָתּ ֲא ַר ִמי ְבּ ֶא ֶמשׁ ַליְ ָלה,
יוּכל לוֹ ַליְ ָלה,
יָּשׂר יִ ְש ָׂר ֵאל ְל ַמ ְל ָא וַ ַ
וַ ַ

וַ יְ ִהי ַבּ ֲח ִצי ַה ַלּיְ ָלה.

וַ יְ ִהי ַבּ ֲח ִצי ַה ַלּיְ ָלה.

ִמ ְשׁ ַתּ ֵכּר ִבּ ְכ ֵלי ק ֶֹדשׁ נֶ ֱהַרג בּוֹ ַבּ ַלּיְ ָלה,
תוּתי ַליְ ָלה,
פּוֹתר ִבּ ֲﬠ ֵ
נוֹשׁע ִמבּור ֲא ָריוֹת ֵ
ַ
ִשׂנְ ָאה נָ ַטר ֲא ָגגִ י וְ ַכ ַתב ְס ָפ ִרים ַבּ ַלּיְ ָלה,

עוֹר ְר ָתּ נִ ְצ ֲחָ ﬠ ָליו ְבּ ֶנ ֶדד ְשׁנַ ת ַליְ ָלה.
ַ
שׁוֹמר ַמה ִמּ ַליְ ָלה,
פּוּרה ִת ְדרוְִֹ ל ֵ
ָ
שׁוֹמר וְ ָשׂח ָא ָתא בּ ֶֹקר וְ ַגם ַליְ ָלה,
ָצ ַרח ַכּ ֵ

וַ יְ ִהי ַבּ ֲח ִצי ַה ַלּיְ ָלה.

ָקֵרב יוֹם ֲא ֶשׁר הוּא א יוֹם וְ א ַליְ ָלה,
הוֹדע ִכּי ְלַ היוֹם ַאף ְלַ ה ַלּיְ ָלה,
ָרם ַ
שׁוֹמ ִרים ַה ְפ ֵקד ְל ִﬠ ְירָ כּל ַהיוֹם וְ ָכל ַה ַלּיְ ָלה,
ְ
ָתּ ִאיר ְכּאוֹר יוֹם ֶח ְשׁ ַכּת ַליְ ָלה,

וַ יְ ִהי ַבּ ֲח ִצי ַה ַלּיְ ָלה.

כוֹרי ַפ ְתרוֹס ָמ ַח ְצ ָתּ ַבּ ֲח ִצי ַה ַלּיְ ָלה,
זֶ ַרע ְבּ ֵ
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וַ יְ ִהי ַבּ ֲח ִצי ַה ַלּיְ ָלה.
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ו ְּב ֵכן ַו ֲא ַמ ְר ֶּתם ֶז ַבח ּ ֶפ ַסח
את ַבּ ֶפּ ַסח,
בוּרוֹתיִ ה ְפ ֵל ָ
ֶ
א ֶֹמץ גְּ
את ֶפּ ַסח,
מוֹﬠדות נִ ֵשּׂ ָ
ֲ
ְבּרֹאשׁ ָכּל
ית ְל ֶאזְ ָר ִחי ֲחצוֹת ֵליל ֶפּ ַסח,
גִ ִּל ָ
ֶדּ ָל ָתיו ָדּ ַפ ְק ָתּ ְכּחֹם ַהיום ַבּ ֶפּ ַסח,
נוֹצ ִצים ֻﬠגוֹת ַמצּוֹת ַבּ ֶפּ ַסח,
ִה ְס ִﬠיד ְ
וְ ֵאל ַה ָבּ ָקר ָרץ זֵ ֶכר ְלשׁוֹר ֵﬠ ֶרֶ פּ ַסח,

וַ ֲא ַמ ְר ֶתּם זֶ ַבח ֶפּ ַסח.

וַ ֲא ַמ ְר ֶתּם זֶ ַבח ֶפּ ַסח.

לוֹהטוּ ָבּ ֵאשׁ ַבּ ֶפּ ַסח,
דוֹמים וְ ֲ
זוֹﬠמוּ ְס ִ
ֲ
וּמצּות ָא ָפה ְבּ ֵקץ ֶפּ ַסח,
ֻח ַלּץ לוֹט ֵמ ֶהם ַ
את ַא ְד ַמת מֹף וְ נֹף ְבּ ָﬠ ְב ְרַ בּ ֶפּ ַסח,
אט ֶ
ִט ֵ

וַ ֲא ַמ ְר ֶתּם זֶ ַבח ֶפּ ַסח.

תּוֹתי ֶפּ ַסח,
סגֶּ ֶרת ֻס ָגּ ָרה ְבּ ִﬠ ֵ
ְמ ֻ
ׂעוֹרי ע ֶֹמר ֶפּ ַסח,
נִ ְשׁ ְמ ֶָדה ִמ ְדיָ ן ִבּ ְצ ִליל ְש ֵ
יקד יְ קוֹד ֶפּ ַסח,
שׂוֹרפוּ ִמ ְשׁ ַמ ֵני פּוּל וְ לוּד ִבּ ַ

וַ ֲא ַמ ְר ֶתּם זֶ ַבח ֶפּ ַסח.

עוֹד ַהיוֹם ְבּנֹב ַל ֲﬠמוֹד ַﬠד ָגּ ָﬠה עוֹנַ ת ֶפּ ַסח,
ַפּס יַ ד ָכּ ְת ָבה ְל ַק ֲﬠ ֵק ַﬠ צוּל ַבּ ֶפּ ַסח,
ָצפֹה ַה ָצּ ִפית ִָﬠרוַֹ ה ֻשּׂ ְל ָחן ַבּ ֶפּ ַסח,

וַ ֲא ַמ ְר ֶתּם זֶ ַבח ֶפּ ַסח.

ָק ָהל ִכּנְ ָּסה ֲה ַד ָסּה ְל ַשׁ ֵלּשׁ צוֹם ַבּ ֶפּ ַסח,
רֹאשׁ ִמ ֵבּית ָר ָשׁע ָמ ַח ְצ ָתּ ְבּ ֵﬠץ ֲח ִמ ִשּׁים ַבּ ֶפּ ַסח,
עוּצּית ַבּ ֶפּ ַסח,
ְשׁ ֵתּי ֵא ֶלּה ֶר ַגע ָתּ ִביא ְל ִ
ָתּעֹז יָ ְד וְ ָתרוּם יְ ִמינְ ְ כּ ֵליל ִה ְת ַק ֵדּשׁ ַחג ֶפּ ַסח,

וַ ֲא ַמ ְר ֶתּם זֶ ַבח ֶפּ ַסח.

יָ הּ רֹאשׁ ָכּל אוֹן ָמ ַח ְצ ָתּ ְבּ ֵליל ִשׁמּוּר ֶפּ ַסח,
ַכּ ִבּירַ ,ﬠל ֵבּן ְבּכוֹר ָפּ ַס ְח ָתּ ְבּ ַדם ֶפּ ַסח,
ְל ִב ְל ִתּי ֵתּת ַמ ְשׁ ִחית ָלבֹא ִבּ ְפ ָת ַחי ַבּ ֶפּ ַסח,

וַ ֲא ַמ ְר ֶתּם זֶ ַבח ֶפּ ַסח.
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ִּכי לוֹ ָנ ֶאהִּ ,כי לוֹ ָי ֶאה.
ֹאמרוּ לו:
דוּדיו י ְ
לוּכהָ ,בּחוּר ַכּ ֲה ָל ָכה ,גְּ ָ
ַא ִדיר ִבּ ְמ ָ
ְלְ וּלְ ,לִ כּי ְלְ ,לַ אף ְלְ ,ל יי ַה ַמּ ְמ ָל ָכה,

ִכּי לוֹ נָ ֵאהִ ,כּי לוֹ יָ ֶאה.

יאמרוּ לוֹ:
ְ
יקיו
לוּכהָ ,הדוּר ַכּ ֲה ָל ָכה ,וָ ִת ָ
ָדּגוּל ִבּ ְמ ָ
ְלְ וּלְ ,לִ כּי ְלְ ,לַ אף ְלְ ,ל יי ַה ַמּ ְמ ָל ָכה,

ִכּי לוֹ נָ ֵאהִ ,כּי לוֹ יָ ֶאה.

יאמרוּ לוֹ:
ְ
לוּכהָ ,ח ִסין ַכּ ֲה ָל ָכה ַט ְפ ְס ָריו
זַ ַכּאי ִבּ ְמ ָ
ְלְ וּלְ ,לִ כּי ְלְ ,לַ אף ְלְ ,ל יי ַה ַמּ ְמ ָל ָכה,

ִכּי לוֹ נָ ֵאהִ ,כּי לוֹ יָ ֶאה.

יאמרוּ לוֹ:
ְ
יקיו
פּוֹדה ַכּ ֲה ָל ָכהַ ,צ ִדּ ָ
לוּכהֶ ,
ָﬠ ָניו ִבּ ְמ ָ
וּלְ ,לִ כּי ְלְ ,לַ אף ְלְ ,ל יי ַה ַמּ ְמ ָל ָכה,
ְלְ 

ִכּי לוֹ נָ ֵאהִ ,כּי לוֹ יָ ֶאה.

יאמרוּ לוֹ:
ְ
לוּכהַ ,רחוּם ַכּ ֲה ָל ָכה ִשׁנְ ַא ָניו
ָקּדושׁ ִבּ ְמ ָ
וּלְ ,לִ כּי ְלְ ,לַ אף ְלְ ,ל יי ַה ַמּ ְמ ָל ָכה,
ְלְ 

ִכּי לוֹ נָ ֵאהִ ,כּי לוֹ יָ ֶאה.

יאמרוּ לוֹ:
ְ
ימיו
תּומַ כּ ֲה ָל ָכה ְתּ ִמ ָ
ֵ
לוּכה,
ַתּ ִקיף ִבּ ְמ ָ
וּלְ ,לִ כּי ְלְ ,לַ אף ְלְ ,ל יי ַה ַמּ ְמ ָל ָכה,
ְלְ 

ִכּי לוֹ נָ ֵאהִ ,כּי לוֹ יָ ֶאה.

יאמרוּ לוֹ:
ְ
מוּדיו
לוּכהַ ,כּ ִבּיר ַכּ ֲה ָל ָכה ִל ָ
יָ ִחיד ִבּ ְמ ָ
ְלְ וּלְ ,לִ כּי ְלְ ,לַ אף ְלְ ,ל יי ַה ַמּ ְמ ָל ָכה,

ִכּי לוֹ נָ ֶאהִ ,כּי לוֹ יָ ֶאה.

יאמרוּ לוֹ:
ְ
יביו
נוֹרא ַכּ ֲה ָל ָכה ְס ִב ָ
לוּכהָ ,
מושׁל ִבּ ְמ ָ
ֵ
ְלְ וּלְ ,לִ כּי ְלְ ,לַ אף ְלְ ,ל יי ַה ַמּ ְמ ָל ָכה,

ִכּי לוֹ נָ ֵאהִ ,כּי לוֹ יָ ֶאה.
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ַא ִדיר הוּא
נוֹרא הוּאַ ,סגִ ּיב הוּאִ ,ﬠזּוּז
ָ

ַא ִדּיר הוּא יִ ְבנֶ ה ֵבּיתו ְבּ ָקרוֹב.
ִבּ ְמ ֵה ָרהִ ,בּ ְמ ֵה ָרהְ ,בּיָ ֵמינוּ ְבּ ָקרוֹב.

יתְ בּ ָקרוֹב.
ֵאל ְבּנֵ הֵ ,אל ְבּנֵ הְ ,בּנֵ ה ֵבּ ְ

ָבּחוּר הוּאָ ,גּדוֹל הוּאָ ,דּגוּל

הוּא יִ ְבנֶ ה ֵבּיתוֹ ְבּ ָקרוֹב.

ִבּ ְמ ֵה ָרהִ ,בּ ְמ ֵה ָרהְ ,בּיָ ֵמינוּ ְבּ ָקרוֹב.

יתְ בּ ָקרוֹב.
ֵאל ְבּנֵ הֵ ,אל ְבּנֵ הְ ,בּנֵ ה ֵבּ ְ

ָהדוּר הוּא ,וָ ִתיק הוּא ,זַ ַכּאי

הוּא יִ ְבנֶ ה ֵבּיתוֹ ְבּ ָקרוֹב.

ִבּ ְמ ֵה ָרהִ ,בּ ְמ ֵה ָרהְ ,בּיָ ֵמינוּ ְבּ ָקרוֹב.

יתְ בּ ָקרוֹב.
ֵאל ְבּנֵ הֵ ,אל ְבּנֵ הְ ,בּנֵ ה ֵבּ ְ

ָח ִסיד הוּאָ ,טהוֹר הוּא ,יָ ִחיד

ִבּ ְמ ֵה ָרהִ ,בּ ְמ ֵה ָרהְ ,בּיָ ֵמינוּ ְבּ ָקרוֹב.

יתְ בּ ָקרוֹב.
ֵאל ְבּנֵ הֵ ,אל ְבּנֵ הְ ,בּנֵ ה ֵבּ ְ

פּוֹדה הוּאַ ,צ ִדיק הוּאָ ,קּדושׁ
ֶ

יתְ בּ ָקרוֹב.
ֵאל ְבּנֵ הֵ ,אל ְבּנֵ הְ ,בּנֵ ה ֵבּ ְ

ַרחוּם הוּאַ ,שׁ ַדּי הוּאַ ,תּ ִקּיף

ִבּ ְמ ֵה ָרהִ ,בּ ְמ ֵה ָרהְ ,בּיָ ֵמינוּ ְבּ ָקרוֹב.

הוּא יִ ְבנֶ ה ֵבּיתוֹ ְבּ ָקרוֹב.

יתְ בּ ָקרוֹב.
ֵאל ְבּנֵ הֵ ,אל ְבּנֵ הְ ,בּנֵ ה ֵבּ ְ

הוּא יִ ְבנֶ ה ֵבּיתוֹ ְבּ ָקרוֹב.

יתְ בּ ָקרוֹב.
ֵאל ְבּנֵ הֵ ,אל ְבּנֵ הְ ,בּנֵ ה ֵבּ ְ
הוּא יִ ְבנֶ ה ֵבּיתוֹ ְבּ ָקרוֹב.

ִבּ ְמ ֵה ָרהִ ,בּ ְמ ֵה ָרהְ ,בּיָ ֵמינוּ ְבּ ָקרוֹב.

יתְ בּ ָקרוֹב.
ֵאל ְבּנֵ הֵ ,אל ְבּנֵ הְ ,בּנֵ ה ֵבּ ְ
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הוּא יִ ְבנֶ ה ֵבּיתו ְבּ ָקרוֹב.

ִבּ ְמ ֵה ָרהִ ,בּ ְמ ֵה ָרהְ ,בּיָ ֵמינוּ ְבּ ָקרוֹב.

ִבּ ְמ ֵה ָרהִ ,בּ ְמ ֵה ָרהְ ,בּיָ ֵמינוּ ְבּ ָקרוֹב.

ַכּ ִבּיר הוּאָ ,למוּד הוּאֶ ,מ ֶל

הוּא יִ ְבנֶ ה ֵבּיתוֹ ְבּ ָקרוֹב.
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ֶא ָחד ִמי יוֹ ֵד ַע?
ֶא ָחד

יוֹד ַﬠ?
ִמי ֵ
וּב ָא ֶרץ.
הינוּ ֶשׁ ַבּ ָשּׁ ַמים ָ
יוֹד ַﬠֶ :א ָחד ֱא ֵ
‡ֲ „ÀÁא ִני ֵ
Œ

ְשׁ ַניִ ם

יוֹד ַﬠ?
ִמי ֵ
הינוּ
יוֹד ַﬠְ :שׁ ֵני ֻלחוֹת ַה ְבּ ִריתֶ .א ָחד ֱא ֵ
ְשׁ ַניִ ם ֲא ִני ֵ
וּב ָא ֶרץ.
ֶשׁ ַבּ ָשּׁ ַמים ָ

לשׁה
ְשׁ ָ

יוֹד ַﬠ?
ִמי ֵ
לשׁה ָאבוֹתְ ,שׁ ֵני ֻלחוֹת ַה ְבּ ִרית,
יוֹד ַﬠְ :שׁ ָ
לשׁה ֲא ִני ֵ
ְשׁ ָ
וּב ָא ֶרץ.
הינוּ ֶשׁ ַבּ ָשּׁ ַמים ָ
ֶא ָחד ֱא ֵ
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ַא ְר ַבּע

יוֹד ַﬠ?
ִמי ֵ
לשׁה ָאבוֹתְ ,שׁ ֵני
יוֹד ַﬠַ :א ְר ַבּע ִא ָמהוֹתְ ,שׁ ָ
ַא ְר ַבּע ֲא ִני ֵ
וּב ָא ֶרץ.
הינוּ ֶשׁ ַבּ ָשּׁ ַמים ָ
ֻלחוֹת ַה ְבּ ִריתֶ ,א ָחד ֱא ֵ

ֲח ִמּ ָשּׁה

יוֹד ַﬠ?
ִמי ֵ
תוֹרהַ ,א ְר ַבּע
ָ
חוּמ ֵשׁי
ְ
יוֹד ַﬠֲ :ח ִמ ָשׁה
ֲח ִמּ ָשּׁה ֲא ִני ֵ
לשׁה ָאבוֹתְ ,שׁ ֵני ֻלחוֹת ַה ְבּ ִריתֶ ,א ָחד
ִא ָמהוֹתְ ,שׁ ָ
וּב ָא ֶרץ.
הינוּ ֶשׁ ַבּ ָשּׁ ַמים ָ
ֱא ֵ

ִשׁ ָשּׂה

יוֹד ַﬠ?
ִמי ֵ
חוּמ ֵשׁי
יוֹד ַﬠִ :שׁ ָשּׁה ִס ְד ֵרי ִמ ְשׁנָ הֲ ,ח ִמ ָשׁה ְ
ִשׁ ָשּׂה ֲא ִני ֵ
לשׁה ָאבוֹתְ ,שׁ ֵני ֻלחוֹת
תוֹרהַ ,א ְר ַבּע ִא ָמהוֹתְ ,שׁ ָ
ָ
וּב ָא ֶרץ.
הינוּ ֶשׁ ַבּ ָשּׁ ַמים ָ
ַה ְבּ ִריתֶ ,א ָחד ֱא ֵ
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ִשׁ ְב ָﬠה

יוֹד ַﬠ?
ִמי ֵ
יוֹד ַﬠִ :שׁ ְב ָﬠה יְ ֵמי ַשׁ ָבּ ָתאִ ,שׁ ָשּׁה ִס ְד ֵרי
ִשׁ ְב ָﬠה ֲא ִני ֵ
תוֹרהַ ,א ְר ַבּע ִא ָמהוֹת,
ָ
חוּמ ֵשׁי
ְ
ִמ ְשׁנָ הֲ ,ח ִמ ָשׁה
הינוּ
לשׁה ָאבוֹתְ ,שׁ ֵני ֻלחוֹת ַה ְבּ ִריתֶ ,א ָחד ֱא ֵ
ְשׁ ָ
וּב ָא ֶרץ.
ֶשׁ ַבּ ָשּׁ ַמים ָ

ִתּ ְשׁ ָﬠה

יוֹד ַﬠ?
ִמי ֵ
יוֹד ַﬠִ :תּ ְשׁ ָﬠה יַ ְר ֵחי ֵל ָדהְ ,שׁמוֹנָ ה יְ ֵמי
ִתּ ְשׁ ָﬠה ֲא ִני ֵ
ילהִ ,שׁ ְב ָﬠה יְ ֵמי ַשׁ ָבּ ָתאִ ,שׁ ָשּׁה ִס ְד ֵרי ִמ ְשׁנָ ה,
ִמ ָ
לשׁה ָאבוֹת,
תוֹרהַ ,א ְר ַבּע ִא ָמהוֹתְ ,שׁ ָ
חוּמ ֵשׁי ָ
ֲח ִמ ָשׁה ְ
וּב ָא ֶרץ.
הינוּ ֶשׁ ַבּ ָשּׁ ַמים ָ
ְשׁ ֵני ֻלחוֹת ַה ְבּ ִריתֶ ,א ָחד ֱא ֵ

ְשׁמונָ ה

יוֹד ַﬠ?
ִמי ֵ
ילהִ ,שׁ ְב ָﬠה יְ ֵמי
יוֹד ַﬠְ :שׁמוֹנָ ה יְ ֵמי ִמ ָ
ְשׁמוֹנָ ה ֲא ִני ֵ
תוֹרה,
חוּמ ֵשׁי ָ
ְ
ַשׁ ָבּ ָתאִ ,שׁ ָשּׁה ִס ְד ֵרי ִמ ְשׁנָ הֲ ,ח ִמ ָשׁה
לשׁה ָאבוֹתְ ,שׁ ֵני ֻלחוֹת ַה ְבּ ִרית,
ַא ְר ַבּע ִא ָמהוֹתְ ,שׁ ָ
וּב ָא ֶרץ.
הינוּ ֶשׁ ַבּ ָשּׁ ַמים ָ
ֶא ָחד ֱא ֵ

ֲﬠ ָשׂ ָרה

יוֹד ַﬠ?
ִמי ֵ
יוֹד ַﬠֲ :ﬠ ָשׂ ָרה ִד ְבּ ַריָ אִ ,תּ ְשׁ ָﬠה יַ ְר ֵחי
ֲﬠ ָשׂ ָרה ֲא ִני ֵ
ילהִ ,שׁ ְב ָﬠה יְ ֵמי ַשׁ ָבּ ָתאִ ,שׁ ָשּׁה
ֵל ָדהְ ,שׁמוֹנָ ה יְ ֵמי ִמ ָ
תוֹרהַ ,א ְר ַבּע ִא ָמהוֹת,
חוּמ ֵשׁי ָ
ִס ְד ֵרי ִמ ְשׁנָ הֲ ,ח ִמ ָשׁה ְ
הינוּ
לשׁה ָאבוֹתְ ,שׁ ֵני ֻלחוֹת ַה ְבּ ִריתֶ ,א ָחד ֱא ֵ
ְשׁ ָ
וּב ָא ֶרץ.
ֶשׁ ַבּ ָשּׁ ַמים ָ
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ַא ַחד ָﬠ ָשׂר

יוֹד ַﬠ?
ִמי ֵ
כּוֹכ ַביָּ א,
ְ
יוֹד ַﬠַ :א ַחד ָﬠ ָשׂר
ַא ַחד ָﬠ ָשׂר ֲא ִני ֵ
ֲﬠ ָשׂ ָרה ִד ְבּ ַריָ אִ ,תּ ְשׁ ָﬠה יַ ְר ֵחי ֵל ָדהְ ,שׁמוֹנָ ה
ילהִ ,שׁ ְב ָﬠה יְ ֵמי ַשׁ ָבּ ָתאִ ,שׁ ָשּׁה ִס ְד ֵרי
יְ ֵמי ִמ ָ
תוֹרהַ ,א ְר ַבּע ִא ָמהוֹת,
חוּמ ֵשׁי ָ
ִמ ְשׁנָ הֲ ,ח ִמ ָשׁה ְ
הינוּ
לשׁה ָאבוֹתְ ,שׁ ֵני ֻלחוֹת ַה ְבּ ִריתֶ ,א ָחד ֱא ֵ
ְשׁ ָ
וּב ָא ֶרץ.
ֶשׁ ַבּ ָשּׁ ַמים ָ

ְשׁנֵ ים ָﬠ ָשׂר

ִמי יוֹדע?
יוֹד ַﬠְ :שׁנֵ ים ָﬠ ָשׂר ִשׁ ְב ַטיָ א,
ְשׁנֵ ים ָﬠ ָשׂר ֲא ִני ֵ
כּוֹכ ַביָּ אֲ ,ﬠ ָשׂ ָרה ִד ְבּ ַריָ אִ ,תּ ְשׁ ָﬠה
ַא ַחד ָﬠ ָשׂר ְ
ילהִ ,שׁ ְב ָﬠה יְ ֵמי
יַ ְר ֵחי ֵל ָדהְ ,שׁמוֹנָ ה יְ ֵמי ִמ ָ
חוּמ ֵשׁי
ְ
ַשׁ ָבּ ָתאִ ,שׁ ָשּׁה ִס ְד ֵרי ִמ ְשׁנָ הֲ ,ח ִמ ָשׁה
לשׁה ָאבוֹתְ ,שׁ ֵני
תוֹרהַ ,א ְר ַבּע ִא ָמהוֹתְ ,שׁ ָ
ָ
הינוּ ֶשׁ ַבּ ָשּׁ ַמים
ֻלחוֹת ַה ְבּ ִריתֶ ,א ָחד ֱא ֵ
וּב ָא ֶרץ.
ָ
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לשׁה ָﬠ ָשׂר
ְשׁ ָ

יוֹד ַﬠ?
ִמי ֵ
לשׁה ָﬠ ָשׂר ִמ ַדּיָ א.
יוֹד ַﬠְ :שׁ ָ
לשׁה ָﬠ ָשׂר ֲא ִני ֵ
ְשׁ ָ
כּוֹכ ַביָּא,
ְשׁנֵ ים ָﬠ ָשׂר ִשׁ ְב ַטיָ אַ ,א ַחד ָﬠ ָשׂר ְ
ֲﬠ ָש ָׂרה ִד ְבּ ַריָ אִ ,תּ ְשׁ ָﬠה יַ ְר ֵחי ֵל ָדהְ ,שׁמוֹנָ ה
ילהִ ,שׁ ְב ָﬠה יְ ֵמי ַשׁ ָבּ ָתאִ ,שׁ ָשּׁה
יְ ֵמי ִמ ָ
תוֹרהַ ,א ְר ַבּע
חוּמ ֵשׁי ָ
ְ
ִס ְד ֵרי ִמ ְשׁנָ הֲ ,ח ִמ ָשׁה
לשׁה ָאבוֹתְ ,שׁ ֵני ֻלחוֹת ַה ְבּ ִרית,
ִא ָמהוֹתְ ,שׁ ָ
וּב ָא ֶרץ.
הינוּ ֶשׁ ַבּ ָשּׁ ַמים ָ
ֶא ָחד ֱא ֵ
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ַחד ַ ּג ְד ָיא
ַחד ַגּ ְדיָ א,

וְ ָא ָתא ַכ ְל ָבּא

וְ נָ ַשְׁ לשׁוּנְ ָראֶ ,דּ ַָא ְכ ָלה ְל ַג ְדיָ אֶ ,דּזַ ִבּין ַא ָבּא

ִבּ ְת ֵרי זוּזֵ י.

ַחד ַגּ ְדיָ אַ ,חד ַגּ ְדיָ א.

ַחד ַגּ ְדיָ אֶ .דּזַ ִבּין ַא ָבּא ִבּ ְת ֵרי זוּזֵ י.

וְ ָא ָתא שׁוּנְ ָרא

ַחד ַגּ ְדיָ אַ ,חד ַגּ ְדיָ א.

וְ ַָא ְכ ָלה ְל ַג ְדיָ אֶ ,דּזַ ִבּין ַא ָבּא ִבּ ְת ֵרי זוּזֵ י.

ַחד ַגּ ְדיָ אַ ,חד ַגּ ְדיָ א.
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וה ָכּה ְל ַכ ְל ָבּאֶ ,דּנָ ַשְׁ לשׁוּנְ ָראֶ ,דּ ַָא ְכ ָלה
חוּט ָרא ִ
ְ
וְ ָא ָתא
ְל ַג ְדיָ אֶ ,דּזַ ִבּין ַא ָבּא ִבּ ְת ֵרי זוּזֵ י.

ַחד ַגּ ְדיָ אַ ,חד ַגּ ְדיָ א.
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חוּט ָראֶ ,דּ ִה ָכּה ְל ַכ ְל ָבּאֶ ,דּנָ ַשְׁ לשׁוּנְ ָרא,
נוּרא וְ ָש ַׂרף ְל ְ
וְ ָא ָתא ָ
ֶדּ ַָא ְכ ָלה ְל ַג ְדיָ אֶ ,דּזַ ִבּין ַא ָבּא ִבּ ְת ֵרי זוּזֵ י.

ַחד ַגּ ְדיָ אַ ,חד ַגּ ְדיָ א.

חוּט ָראֶ ,דּ ִה ָכּה ְל ַכ ְל ָבּא,
נוּראֶ ,דּ ָש ַׂרף ְל ְ
וְ ָא ָתא ַמיָ א וְ ָכ ָבה ְל ָ
ֶדּנָ ַשְׁ לשׁוּנְ ָראֶ ,דּ ַָא ְכ ָלה ְל ַג ְדיָ אֶ ,דּזַ ִבּין ַא ָבּא ִבּ ְת ֵרי זוּזֵ י.

ַחד ַגּ ְדיָ אַ ,חד ַגּ ְדיָ א.

חוּט ָרא,
נוּראֶ ,דּ ָש ַׂרף ְל ְ
תוֹרא וְ ָשׁ ָתה ְל ַמיָ אֶ ,דּ ָכ ָבה ְל ָ
וְ ָא ָתא ָ
ֶדּ ִה ָכּה ְל ַכ ְל ָבּאֶ ,דּנָ ַשְׁ לשׁוּנְ ָראֶ ,דּ ַָא ְכ ָלה ְל ַג ְדיָ אֶ ,דּזַ ִבּין ַא ָבּא ִבּ ְת ֵרי
זוּזֵ י.

ַחד ַגּ ְדיָ אַ ,חד ַגּ ְדיָ א.

נוּרא,
תוֹראֶ ,דּ ָשּׁ ָתה ְל ַמיָ אֶ ,דּ ָכ ָבה ְל ָ
שׁוֹחט וְ ָשׁ ַחט ְל ָ
וְ ָא ָתא ַה ֵ
חוּט ָראֶ ,דּ ִה ָכּה ְל ַכ ְל ָבּאֶ ,דּנָ ַשְׁ לשׁוּנְ ָראֶ ,דּ ַָא ְכ ָלה ְל ַג ְדיָ א,
ֶדּ ָש ַׂרף ְל ְ
ֶדּזַ ִבּין ַא ָבּא ִבּ ְת ֵרי זוּזֵ י.

ַחד ַגּ ְדיָ אַ ,חד ַגּ ְדיָ א.
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תוֹרא,
שׁוֹחטֶ ,דּ ָשׁ ַחט ְל ָ
וְ ָא ָתא ַמ ְל ָאַ ה ָמּוֶ ת וְ ָשׁ ַחט ְל ֵ
חוּט ָראֶ ,דּ ִה ָכּה ְל ַכ ְל ָבּא,
נוּראֶ ,דּ ָש ַׂרף ְל ְ
ֶדּ ָשּׁ ָתה ְל ַמיָ אֶ ,דּ ָכ ָבה ְל ָ
ֶדּנָ ַשְׁ לשׁוּנְ ָראֶ ,דּ ַָא ְכ ָלה ְל ַג ְדיָ אֶ ,דּזַ ִבּין ַא ָבּא ִבּ ְת ֵרי זוּזֵ י.

ַחד ַגּ ְדיָ אַ ,חד ַגּ ְדיָ א.

וְ ָא ָתא ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא וְ ָשׁ ַחט ְל ַמ ְל ַאַ ה ָמּוֶ ת,
נוּרא,
תוֹראֶ ,דּ ָשּׁ ָתה ְל ַמיָ אֶ ,דּ ָכ ָבה ְל ָ
שׁוֹחטֶ ,דּ ָשׁ ַחט ְל ָ
ֶדּ ָשׁ ַחט ְל ֵ
חוּט ָראֶ ,דּ ִה ָכּה ְל ַכ ְל ָבּאֶ ,דּנָ ַשְׁ לשׁוּנְ ָראֶ ,דּ ַָא ְכ ָלה ְל ַג ְדיָ א,
ֶדּ ָש ַׂרף ְל ְ
ֶדּזַ ִבּין ַא ָבּא ִבּ ְת ֵרי זוּזֵ י.

ַחד ַגּ ְדיָ אַ ,חד ַגּ ְדיָ א.
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