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ׁש ַקּדֵ
קידוש לליל החג

ברשות חברי וחברותי נברך / ברשות כל המסובים / סברי מרנן ורבנן

המסובים עונים: לחיים!

ֶפן. ִרי ַהּגָ ה יי ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ּבֹוֵרא ּפְ רּוְך ַאּתָ ּבָ

ָלׁשֹון  ל  ִמּכָ ְורֹוְמָמנּו  ָעם  ל  ִמּכָ נּו  ּבָ ַחר  ּבָ ר  ֲאׁשֶ ָהעֹוָלם  ֶמֶלְך  ֱאלֵֹהינּו  יי  ה  ַאּתָ רּוְך  ּבָ

ים  ּוְזַמּנִ ים  ַחּגִ ְמָחה.  ְלׂשִ מֹוֲעִדים  ַאֲהָבה  ּבְ ֱאלֵֹהינּו  יי  ָלנּו  ן  ּתֶ ַוּתִ ִמְצוֹוָתיו.  ּבְ נּו  ׁשָ ְוִקּדְ

י  ּצֹות ַהֶּזה ְזַמן ֵחרּוֵתנּו ִמְקָרא קֶֹדׁש ֵזֶכר ִליִציַאת ִמְצָרִים. ּכִ ׂשֹון. ֶאת יֹום ַחג ַהּמַ ְלׂשָ

נּו:  ׂשֹון ִהְנַחְלּתָ ְמָחה ּוְבׂשָ ׂשִ ָך ּבְ ים. ּומֹוֲעֵדי ָקְדׁשֶ ל ָהַעּמִ ּתָ ִמּכָ ׁשְ ָבנּו ָבַחְרּתָ ְואֹוָתנּו ִקּדַ

ים. ָרֵאל ְוַהְּזַמּנִ ׁש ִיׂשְ ה יי ְמַקּדֵ רּוְך ַאּתָ ּבָ

יָענּו ַלְּזַמן ַהֶּזה. ֶהֱחָינּו ְוִקְּיָמנּו ְוִהּגִ ה יי ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ׁשֶ רּוְך ַאּתָ ּבָ

שותים כוס ראשונה בהסבה לשמאל



ְרַחץ
נטילת ידיים ראשונה

ראש/ת הסדר נוטל/ת ידיים ללא ברכה
רחיצת הידיים הראשונה היא זכר למנהג ארץ ישראל לטול ידיים גם לפני אכילת ירקות הנטבלים בנוזלים ולא 

רק אכילת לחם כמנהג בבל

לֹׁש  ה ְוַאֲהרֹן וִּמְרָים; ְוׁשָ ָרֵאל, ֵאּלוּ ֵהן: מֹׁשֶ ְרנִָסים טֹוִבים ָעְמדוּ ְלִישְׂ ה ּפַ לָֹשׁ י ְיהוָּדה אֹוֵמר: ׁשְ ַרּבִ י יֹוֵסי ְבּ ַרּבִ
ְזכוּת ַאֲהרֹן, ָמן -  ְזכוּת ִמְרָים, ַעּמוּד ָענָן - ּבִ ֵאר - ּבִ ֵאר ְוָענָן וָּמן. ּבְ ֵהן: ּבְ נוּ ַעל ָיָדם, ְוֵאּלוּ  נֹות טֹובֹות ִניּתְ ַמּתָ

ֵאר. ּלֵק ַהּבְ ה; ֵמָתה ִמְרָים - ִנְסּתַ ְזכוּת מֹׁשֶ ּבִ

תלמוד בבלי תענית ט ע"א

מוזגים מים חיים לכוס מרים הנביאה

סדר בימות קורונה
השנה הזו אנו מוזמנים לראות בנטילת הידיים הראשונה תזכורת לכוחם המרפא והמגן 
הזהירות  בצעדי  ולנקוט  בריאותנו  על  לשמור  כולנו  על  המוטלת  ולחובה  המים  של 

הנדרשים.



ס ְרּפַ ּכַ
הטיבול הראשון

הגדת האביב

יי  הֹוִציֲאָך  ָהָאִביב  חֶֹדׁש  ּבְ י  ּכִ ֱאלֶֹהיָך  ַליי  ַסח  ּפֶ יָת  ְוָעׂשִ ָהָאִביב  חֶֹדׁש  ֶאת  מֹור  ׁשָ

דברים טז ְצַרִים ָלְיָלה.  ֱאלֶֹהיָך ִמּמִ

ָאֶרץ ִנים ִנְראּו ִנְראּו ּבָ ִנּצָ

יַע, ֵעת ָזִמיר. ֵעת ָזִמיר ִהּגִ

ה ְסָתיו ָעַבר י ִהּנֵ ּכִ

ְסָתיו ָעַבר ָחַלף לֹו

ָפִנים ְסָמַדר ָנְתנּו ֵריָחם. ַהּגְ

המסובים נוטלים כרפס )כל ירק שאינו מר(, טובלים במי מלח ומברכים:

ִרי ָהֲאָדָמה. ה יי ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ּבֹוֵרא ּפְ רּוְך ַאּתָ ּבָ

אוכלים בהסבה לכבודן של ארץ ישראל ושיבת ציון בדורנו.



ַיַחץ
ראש/ת הסדר מחלק/ת את המצה האמצעית לשני חלקים.

החלק הקטן יוצפן כאפיקומן, החלק הגדול יוחזר אל מקומו לטובת הברכה על המצה.

סדר בימי קורונה
בעת הזו ניתן לדרוש את היחץ כתזכורת לכך שאנו עורכים ליל סדר שאינו רגיל, כאשר רבים אינם 
מסבים עם בני משפחתם. שמירתו של החלק המוצפן לאפיקומן מסמלת את תקוותנו לשוב במהרה 

לשגרה המשפחתית והקהילתית הברוכה.



יד ַמּגִ
סיפור יציאת מצרים

מגביהים את הקערה, מצביעים על המצות ואומרים:

ְצַרִים: ְבִהילּות ָיָצאנּו ִמּמִ ּבִ

ל  ל ִדְכִפין, ֵייֵתי ְוֵייכֹול; ּכָ ַאְרָעא ְדִמְצָרִים. ּכָ ָהא ַלְחָמא ַעְנָיא, ִדי ֲאָכלּו ַאְבָהָתָנא ּבְ

א ַעְבֵדי,  ָתּ ָרֵאל; ָהׁשַ ַאְרָעא ְדִיׂשְ ָאה ּבְ ָנה ַהּבָ א ָהָכא, ְלׁשָ ּתָ ִדְצִריְך ֵייֵתי ְוִיְפַסח. ָהׁשַ

ֵני חֹוִרין. ָאה ּבְ ָנה ַהּבָ ְלָשׁ



מוזגים את הכוס השנייה, מכסים את המצות, וצעיר/ת המסובים שואל את הקושיות.

בהעדר משתתפים צעירים בסדר, אחד המסובים או כולם יחד שואלים.

מה נשתנה הלילה הזה, מכל הלילות?

שבכל הלילות, אנו אוכלים חמץ ומצה; הלילה הזה, כולו מצה.

שבכל הלילות, אנו אוכלים שאר ירקות; הלילה הזה, כולו מרור. 

שבכל הלילות, אין אנו מטבילין אפילו פעם אחת; הלילה הזה, שתי פעמים. 

)הכוונה בשתי ההטבלות היא לטבילה של הכרפס במי מלח ולטבילת המרור בחרוסת(

שבכל הלילות, אנו אוכלים בין יושבין ובין מסובין; הלילה הזה, כולנו מסובין.

סדר בימי קורונה
המוזמנים, בדגש על הצעירים שבהם, מוזמנים להציע קושיות נוספות על השינויים בליל הסדר של 
השנה הזו למול הסדרים של השנים עברו, הן אלו שמסבים להם קושי והן אלו שיש בהם גם יתרונות.



עבדים היינו – עתה בני חורין!

מגלים את המצות והמבוגר/ת שבמסובים משיב/ה:

עבדים היינו, לפרעה במצרים; ויוציאנו ה' אלוהינו משם ביד חזקה ובזרוע נטויה. 

ובני  ובנינו  אנו  הרי  ממצרים,  אבותינו  את  הוא  ברוך  הקדוש  הוציא  לא  ואילו 

בנינו משועבדים היינו לפרעה במצרים. ואפילו כולנו חכמים, כולנו נבונים, כולנו 

יודעים את התורה - מצווה עלינו לספר ביציאת מצרים;

וכל המרבה לספר ביציאת מצרים, הרי זה משובח.

מעשה ברבי אליעזר ורבי יהושע ורבי אלעזר בן עזריה ורבי עקיבא ורבי טרפון, 

שהיו מסובין בבני ברק והיו מספרים ביציאת מצרים כל אותו הלילה, עד שבאו 

תלמידיהם ואמרו להם: "רבותינו, הגיע זמן קריאת שמע של שחרית".



מדרש ארבעת הבנים 

ברוך המקום שנתן תורה לישראל עמו, ברוך הוא. 

כנגד ארבעה בנים ובנות דיברה תורה 

אחת חכמה, ואחד רשע, ואחת תמה ואחד שאינו יודע לשאול.



חכמה, מה היא אומרת?

דברים ו ה יי ֱאלֵֹהינּו ֶאְתֶכם?"  ר ִצּוָ ִטים ֲאׁשֶ ּפָ ׁשְ ים ְוַהּמִ "ָמה ָהֵעדֹת ְוַהֻחּקִ

אף אתה אמור לה כהלכות הפסח )עד האחרונה שבהן, כפי שמלמדת מסכת פסחים(: 

"אין מפטירין אחר הפסח אפיקומן".

רשע, מה הוא אומר? 

שמות יב, כו "ָמה ָהֲעבָֹדה ַהֹּזאת ָלֶכם?" 

לכם, ולא לו; ולפי שהוציא את עצמו מן הכלל וכפר בעיקר, אף אתה הקהה את 

ְצָרִים" )שמות יג, ח( - לי, ולא לו;  ֵצאִתי ִמּמִ ה יי ִלי ּבְ ֲעבּור ֶזה ָעׂשָ שיניו, ואמור לו: "ּבַ

אילו היה שם, לא היה נגאל.



תמה, מה היא אומרת?

שמות יג, יד  "ַמה ֹּזאת?" 

)שם( ית ֲעָבִדים".  ְצַרִים ִמּבֵ חֶֹזק ָיד הֹוִציָאנּו יי ִמּמִ  ואמרת אליה: "ּבְ

ושאינו יודע לשאול, את פתח לו -  

ֵצאִתי  ּבְ ִלי  יי  ה  ָעׂשָ ֶזה  ֲעבּור  ּבַ ֵלאמֹר  ַההּוא  ּיֹום  ּבַ ְלִבְנָך  ְדּתָ  "וִהּגַ שנאמר: 

שמות יג, ח  ְצָרִים".   ִמּמִ



מכסים את המצות, מגביהים את הכוס ושרים:

והיא שעמדה לאבותינו ולנו, והיא שעמדה לאמותינו ולנו - שלא אחד בלבד 

עמד עלינו לכלותינו, אלא שבכל דור ודור עומדים עלינו לכלותינו, והקדוש ברוך 

הוא, מצילנו מידם.

מתחילה, עובדי עבודה זרה היו אבותינו; ועכשיו, קירבנו המקום  לעבודתו... 

ברוך שומר הבטחתו לישראל עמו, ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא חשב את הקץ 

לעשות כמה שאמר לאברהם אבינו בברית בין הבתרים, שנאמר: "ַוּיֹאֶמר ְלַאְבָרם 

ָנה ְוַגם  ע ֵמאֹות ׁשָ ֶאֶרץ לֹא ָלֶהם ַוֲעָבדּום ְוִעּנּו אָֹתם ַאְרּבַ י ֵגר ִיְהֶיה ַזְרֲעָך ּבְ ַדע ּכִ ָידַֹע ּתֵ

בראשית טו יג -יד דֹול".  ְרֻכׁש ּגָ ן ָאֹנִכי ְוַאֲחֵרי ֵכן ֵיְצאּו ּבִ ר ַיֲעבֹדּו ּדָ ֶאת ַהּגֹוי ֲאׁשֶ



מדרשי "ארמי אבד אבי"

פסוק ראשון מווידוי הביכורים:

ָעצּום  דֹול  ּגָ ְלגֹוי  ם  ׁשָ ַוְיִהי  ְמָעט  ְמֵתי  ּבִ ם  ׁשָ ַוָּיָגר  ִמְצַרְיָמה  ַוֵּיֶרד  ָאִבי  אֵֹבד  י  "ֲאַרּמִ

דברים כו, ה ָוָרב" 

פסוק שני מווידוי הביכורים:

)שם( ה".  נּו ָעֵלינּו ֲעבָֹדה ָקׁשָ ְצִרים ַוְיַעּנּונּו ַוִּיּתְ "ַוָּיֵרעּו אָֹתנּו ַהּמִ

פסוק שלישי מווידוי הביכורים:

ַמע יי ֶאת קֵֹלנּו ַוַּיְרא ֶאת ָעְנֵינּו ְוֶאת ֲעָמֵלנּו ְוֶאת  ְצַעק ֶאל יי ֱאלֵֹהי ֲאבֵֹתינּו ַוִּיׁשְ "ַוּנִ

)שם( ַלֲחֵצנּו". 

צא ולמד, מה ביקש לבן הארמי לעשות ליעקב אבינו - שפרעה הרשע, לא גזר 

אלא על הזכרים; ולבן ביקש לעקור את הכול, שנאמר:



פסוק רביעי מווידוי הביכורים:

דֹל ּוְבאֹתֹות ּוְבמְֹפִתים".  ָיד ֲחָזָקה ּוִבְזרַֹע ְנטּוָיה ּוְבמָֹרא ּגָ ְצַרִים ּבְ "ַוּיֹוִצֵאנּו יי ִמּמִ
)שם(

תפילה למען חירותם של השבויים
ִוד  ָרה, ִיְצָחק ְוִרְבָקה, ַיֲעקֹב, ֵלָאה ְוָרֵחל, ְוֶאת לֹוֲחֵמינוּ ְיהֹוֻשַע, ּדָ ַרְך ֲאבֹוֵתינוּ ְוִאּמֹוֵתינוּ, ַאְבָרָהם ְושָׂ ּבֵ ִמי ׁשֶ
ָרֵאל ַהנְּתוִּנים  ָָּליו ַהנֱֶּעָדִרים ְוֶאת ֶאְזְרֵחי ִישְׂ ְוַחי בוֵּיי ַצַה"ל  ְיָבֵרְך ֶאת ׁשְ בֹוָרה, ָיֵעל ִויהוִּדית, הוּא  ִויהוָּדה, ּדְ
ֶהם  ְמֵהָרה ְלַאְרָצם, ִויקוָּים ּבָ ִבי ְוַתֲחִזיֵרם ּבִ ֶ ם ִמׁשּ ְפֶדה נְַפׁשָ ּתִ ָפנֶיךָ ְיָי ְצָבאֹות ׁשֶ ָרה. ְיִהי ָרצֹון ִמּלְ ְבָיה וַּבּצָ ִ ׁשּ ּבַ
י ֵאינֶנּוּ: ּכֹה  נֶיָה ּכִ נֶיָה ֵמֲאנָה ְלִהנֵָּחם ַעל ּבָ ה ַעל ּבָ ִכי ַתְמרוִּרים ָרֵחל ְמַבּכָ ָמע ְנִהי ּבְ ָרָמה ִנׁשְ ַהּכָתוּב: "קֹול ּבְ
)ירמיהו לא(.  ֵמֶאֶרץ אֹויֵב"  בוּ  ְוׁשָ ְיָי  ְנֻאם  ֵתְך  ִלְפֻעּלָ ָכר  ֵיׁש שָׂ י  ּכִ ְמָעה  ִמּדִ ְוֵעינִַיְך  ִכי  ִמּבֶ ִמְנִעי קֹוֵלְך  ְיָי  ָאַמר 
ְמֵהָרה ֲחזֹון  ֵּם ּבִ ָרֵאל, ְוַקי יֵריֶהן ְלֶקֶבר ִישְׂ ׁשֹות ְלָהִביא ַיּקִ ַבּקְ חֹות ַחְלֵלי ַצַה"ל ַהּמְ ּפְ ְ ָהֵבא נֶָחָמה וָּמזֹור ְלִמְשׁ
ׂא גֹוי ֶאל גֹּוי ֶחֶרב ְולֹא ִיְלְמדוּ עֹוד ִמְלָחָמה"  ים ַוֲחִניתֹוֵתיֶהם ְלַמְזֵמרֹות לֹא ִיָשּ תוּ ַחְרבֹוָתם ְלִאִתּ ְנִביֲאךָ: "ְוִכְתּ

)ישעיהו ב, ד(; ְונֹאַמר: ָאֵמן. 

ְצַעק ֶאל יי ֱאלֵֹהי ֲאבֵֹתינּו... ַוַּיְרא ֶאת ָעְנֵינּו ְוֶאת ֲעָמֵלנּו ְוֶאת ַלֲחֵצנּו" "ַוּנִ



מדרש עשר המכות

)מילות פתיחה מקובלות למדרש נוסף על אותו הפסוק(: ביד חזקה, שתיים;  דבר אחר 

ובזרוע נטויה, שתיים; ובמורא גדול, שתיים; ובאותות, שתיים; ובמופתים, 

שתיים. )ובסך הכול: עשר(.



אלו עשר מכות, שהביא הקדוש ברוך הוא על המצרים במצרים. ואלו הן:

נוהגים להטיף טיפת יין מהכוס אל הצלחת בעבור כל מכה וכל אחד מסימניו של רבי יהודה

ֶבר,  ים, ָערֹוב, ּדֶ ּנִ ַע, ּכִ ם, ְצַפְרּדֵ ּדָ

ה, חֶֹשְך,  ָרד, ַאְרּבֶ ְשִחין, ּבָ

כֹורֹות ת ּבְ ַמּכַ
ִנים:  ֶהם ִסָמּ י ְיהוָּדה ָהָיה נֹוֵתן ּבָ ַרּבִ

ַאַח״ב  ַצ״ְך ֲעַד״ׁש ּבְ ּדְ



ּ קֹום ָעֵלינו ָמה ַמֲעלֹות טֹובֹות ַלָמּ ַכּ

. ּו נ י ֵי ַדּ ָפִטים,      ֶהם ְשׁ ה ָבּ ְצַרִים ְולֹא ָעָשׂ  ִאלּו הֹוִציָאנּו ִמִמּ

. ּו נ י ֵי ַדּ ה ֵבאלֵֹהיֶהם,      ָפִטים, ְולֹא ָעָשׂ ֶהם ְשׁ ה ָבּ  ִאלּו ָעָשׂ

. ּו נ י ֵי ַדּ  ִאלּו ָנַתן ָלנּו ֶאת ָממֹוָנם, ְולֹא ָקַרע ָלנּו ֶאת ַהָיּם,     

. ּו נ י ֵי ַדּ ָחָרָבה,     תֹוכֹו ֶבּ  ִאלּו ָקַרע ָלנּו ֶאת ַהָיּם, ְולֹא ֶהֱעִביָרנּו ְבּ

. ּו נ י ֵי ַדּ תֹוכֹו,     ע ָצֵרנּו ְבּ ַקּ ָחָרָבה, ְולֹא ִשׁ תֹוכֹו ֶבּ  ִאלּו ֶהֱעִביָרנּו ְבּ

. ּו נ י ֵי ַדּ ָנה,   ִעים ָשׁ ר ַאְרָבּ ְדָבּ ִמּ נּו ַבּ ק ָצְרֵכּ תֹוכֹו, ְולֹא ִסֵפּ ַקע ָצֵרנּו ְבּ  ִאלּו ִשׁ

. ּו נ י ֵי ַדּ ן,   ָנה, ולֹא ֶהֱאִכיָלנּו ֶאת ַהָמּ ִעים ָשׁ ר ַאְרָבּ ְדָבּ ִמּ נּו ַבּ ק ָצְרֵכּ  ִאלּו ִסֵפּ

. ּו נ י ֵי ַדּ ת,      ָבּ ן, ְולֹא ָנַתן ָלנּו ֶאת ַהַשׁ  ִאלּו ֶהֱאִכיָלנּו ֶאת ַהָמּ

. ּו נ י ֵי ַדּ ת, ְולֹא ֵקְרָבנּו ִלְפֵני ַהר ִסיַני,     ָבּ  ִאלּו ָנַתן ָלנּו ֶאת ַהַשׁ

. ּו נ י ֵי ַדּ  ִאלּו ֵקְרָבנּו ִלְפֵני ַהר ִסיַני, ְולֹא ָנַתן ָלנּו ֶאת ַהּתֹוָרה,    

. ּו נ י ֵי ַדּ ָרֵאל,      ִאלּו ָנַתן ָלנּו ֶאת ַהּתֹוָרה, ְולֹא ִהְכִניָסנּו ְלֶאֶרץ ִיְשׂ

. ּו נ י ֵי ַדּ ִחיָרה,   ית ַהְבּ ָרֵאל, ְולֹא ָבָנה ָלנּו ֶאת ֵבּ  ִאלּו ִהְכִניָסנּו ְלֶאֶרץ ִיְשׂ



קֹום ָעֵלינּו: ֶלת ַלָמּ ה, טֹוָבה ְכפּוָלה ּוְמֻכֶפּ ָמה ְוַכָמּ ַעל ַאַחת ַכּ

ה ֵבאלֵֹהיֶהם, ְוָנַתן ָלנּו ֶאת ָממֹוָנם,  ָפִטים, ְוָעָשׂ ה ָבֶהם ְשׁ ְצַרִים, ְוָעָשׂ הֹוִציָאנּו ִמִמּ ֶשׁ

נּו  ָצְרֵכּ ק  ְוִסֵפּ תֹוכֹו,  ְבּ ָצֵרנּו  ע  ַקּ ְוִשׁ ָחָרָבה,  ֶבּ תֹוכֹו  ְבּ ְוֶהֱעִביָרנּו  ַהָיּם,  ֶאת  ָלנּו  ְוָקַרע 

ת, ְוֵקְרָבנּו ִלְפֵני ַהר  ָבּ ן, ְוָנַתן ָלנּו ֶאת ַהַשׁ ָנה, ְוֶהֱאִכיָלנּו ֶאת ַהָמּ ִעים ָשׁ ר ַאְרָבּ ְדָבּ ִמּ ַבּ

ִחיָרה. ית ַהְבּ ָרֵאל, ּוָבָנה ָלנּו ֶאת ֵבּ ִסיַני, ְוָנַתן ָלנּו ֶאת ַהּתֹוָרה, ְוִהְכִניָסנּו ְלֶאֶרץ ִיְשׂ



משנת רבן גמליאל – חיובי ליל הסדר

רבן גמליאל אומר: כל שלא אמר שלושה דברים אלו בפסח, לא יצא ידי חובתו. 

ואלו הם: 

ַסח, ַמָצה, ּוָמרֹור ּפֶ



ַסח שהיו אבותינו ואמותינו אוכלים בזמן שבית המקדש קיים. על שם מה ? על  ּפֶ

ַסח הּוא  ם ֶזַבח ּפֶ שום שפסח הקב"ה על בתי אבותינו במצרים, שנאמר: "ַוֲאַמְרּתֶ

יל  ִהּצִ ינּו  ּתֵ ּבָ ְוֶאת  ָנְגּפֹו ֶאת ִמְצַרִים  ּבְ ִמְצַרִים  ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ ְבֵני  י  ּתֵ ּבָ ַסח ַעל  ּפָ ר  ַליי ֲאׁשֶ

שמות יב, כז ֲחוּו".  ּתַ ַוִּיּקֹד ָהָעם ַוִּיׁשְ

סדר בימי קורונה - תפילה לרפואה
ל ַהחֹוִלים  ָרה, ִיְצָחק ְוִרְבָקה, ַיֲעקֹב, ֵלָאה ְוָרֵחל, הוּא ְיָבֵרְך ֶאת ּכָ ַרְך ֶאת ֲאבֹוֵתינוּ ְוִאּמֹוֵתינוּ, ַאְבָרָהם ְושָׂ ּבֵ ִמי ׁשֶ
אֶֹרְך  ּבְ אֹוָתם  ץ  ִויַאּמֵ ְיַחזֵּק  הוּא  רוְּך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ּלֹו.  ּכֻ ָהעֹוָלם  וְּבַרֲחֵבי  ָרֵאל  ִישְׂ ְמִדינַת  ּבִ ַהזֹּו,  ֵעת  ּבָ ְוַהחֹולֹות 
ל ָהעֹוְסִקים  ְרפוַּאת ַהגּוּף וִּבְרפוַּאת ַהנֶֶּפׁש, ִויַחזֵּק ְיֵדי ּכָ ָאם ּבִ ֶרה ֲעֵליֶהם ֵמרוּחֹו ְלַרּפְ ְוַיׁשְ רוַּח וְּבאֶֹמץ ֵלב, 
נוּ  ֵּינוּ, ַהֲעִניִקי ְלֻכּלָ ִכינָה ְמקֹור ַחי ּבוּר. "ֵאל נָא ְרָפא נָא ָלּה" – ׁשְ ִמיָכה וְּבֶיֶתר ָצְרֵכי ַהּצִ ְמֶלאֶכת ָהִרּפוּי ְוַהּתְ ּבִ
צוָּקה  ַגע ְוַהּמְ ָרה, ַהּפֶ ֵביֵתנוּ וִּמחוָּצה לֹו, ַעד ִיְפְסחוּ ָעֵלינוּ ַהּצָ יָבֵתנוּ ּבְ ֵעת ְיׁשִ ְבָלנוּת ּבְ ת ַהּסֹוְבָלנוּת ְוַהּסַ ֶאת ִמּדַ

ה ַהזֹּו. ְונֹאַמר: ָאֵמן. ׁשָ ל ָהֵעת ַהּקָ ׁשֶ



מגביהים את המצות ואומרים: 

ַמָצה זו שאנחנו אוכלים. על שם מה ? על שום שלא הספיק בצקם של אבותינו 

וגאלם.  הוא,  ברוך  הקדוש  המלכים  מלכי  מלך  עליהם  שנגלה  עד  להחמיץ, 

י ֹגְרׁשּו  י לֹא ָחֵמץ ּכִ ְצַרִים ֻעֹגת ַמּצֹות ּכִ ר הֹוִציאּו ִמּמִ ֵצק ֲאׁשֶ שנאמר: "ַוּיֹאפּו ֶאת ַהּבָ

שמות יב, לט ְצַרִים ְולֹא ָיְכלּו ְלִהְתַמְהֵמּהַ ְוַגם ֵצָדה לֹא ָעׂשּו ָלֶהם".  ִמּמִ

מכסים את המצות ומגביהים את המרור ואומרים:

ָמרֹור זה שאנחנו אוכלים. על שם מה ?  על שום שמיררו המצרים את חיי אבותינו 

חֶֹמר ּוִבְלֵבִנים ּוְבָכל ֲעבָֹדה  ה ּבְ ֲעבָֹדה ָקׁשָ במצרים, שנאמר: "ַוְיָמֲררּו ֶאת ַחֵּייֶהם ּבַ

שמות א, יד ָפֶרך".  ר ָעְבדּו ָבֶהם ּבְ ל ֲעבָֹדָתם ֲאׁשֶ ֶדה ֵאת ּכָ ּשָׂ ּבַ



יצא  הוא  כאילו  עצמו  להראות(  הרמב"ם:  הגדת  )נוסח  לראות  אדם  חייב  ודור  דור  בכל 

ֵצאִתי  ְיָי ִלי ּבְ ה  ֲעבּור ֶזה ָעׂשָ ּיֹום ַההּוא ֵלאמֹר ּבַ ְדּתָ ְלִבְנָך ּבַ ממצרים שנאמר "ְוִהַגּ

ְצָרִים" )שמות, יג, ח(, שלא את אבותינו ואמותינו בלבד גאל הקדוש ברוך הוא,  ִמּמִ

ָהִביא אָֹתנּו  ְלַמַען  ם,  ָ ִמׁשּ "ְואֹוָתנּו הֹוִציא  אלא אף אותנו גאל עמהם - שנאמר 

)דברים ו, כג(. ע ַלֲאבֵֹתינּו"  ּבַ ר ִנׁשְ ת ָלנּו ֶאת ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ ָלּתֶ



ֶאֶרץ ִמְצָרִים – על חירות ואחריות י ֵגִרים ֶהִייֶתם ְבּ ִכּ

שמות כב ֶאֶרץ ִמְצָרִים.  י ֵגִרים ֱהִייֶתם ְבּ ְוֵגר לֹא תֹוֶנה ְולֹא ִתְלָחֶצּנּו ִכּ

ר ְוַהּנֹוָרא  בֹּ דֹל ַהִגּ י ְיהָוה ֱאלֵֹהיֶכם הּוא ֱאלֵֹהי ָהֱאלִֹהים ַוֲאדֵֹני ָהֲאדִֹנים ָהֵאל ַהָגּ ִכּ

ר ָלֶתת  ט ָיתֹום ְוַאְלָמָנה ְואֵֹהב ֵגּ ַפּ ה ִמְשׁ ַחד. עֶֹשׂ ח שֹׁ א ָפִנים ְולֹא ִיַקּ ׂ ר לֹא ִיָשּ ֲאֶשׁ

ֶאֶרץ ִמְצָרִים.               דברים י י ֵגִרים ֱהִייֶתם ְבּ ר ִכּ ם ֶאת ַהֵגּ ְמָלה. ַוֲאַהְבֶתּ לֹו ֶלֶחם ְוִשׂ

סדר בימי קורונה
הזמינו את המסובים להציע מעשים ודרכי התנהגות המבטאות את הפנמת הרעיון של "כי גרים הייתם 

בארץ מצרים" בעת הזו ולנוכח האתגרים של משבר הקורונה.



פרקי ההלל הראשונים

מגלים את המצות, מגביהים את הכוס ואומרים:

לפיכך אנו חייבים להודות להלל לשבח לפאר לרומם לגדל להדר לנצח ולברך 

מעבדות  והוציאנו  האלו,  הנסים  כל  את  ולאמותינו  לאבותינו  לנו,  שעשה  למי 

לחירות, מיגון לשמחה, מאבל ליום טוב, מאפלה לאור גדול ומשעבוד לגאולה; 

ונאמר לפניו שירה חדשה, הללו יה.



ה ְוַעד עֹוָלם. ם יי ְמבֹוָרְך ֵמַעּתָ ם יי. ְיִהי ׁשֵ ַהְללּוָיּה ַהְללּו ַעְבֵדי יי ַהְללּו ֶאת ׁשֵ

בֹודֹו. ַמִים ּכְ ָ ל ּגֹוִים יי ַעל ַהּשׁ ם יי. ָרם ַעל ּכָ ל ׁשֵ ֶמׁש ַעד ְמבֹואֹו ְמֻהּלָ ְזַרח ׁשֶ ִמּמִ

ַמִים ּוָבָאֶרץ ? ָ ּשׁ יִלי ִלְראֹות ּבַ ּפִ ׁשְ ֶבת, ַהּמַ יִהי ָלׁשָ ְגּבִ יי ֱאלֵֹהינּו ַהּמַ ִמי ּכַ

יִבי ִעם ְנִדיִבים. ִעם ְנִדיֵבי ַעּמֹו. ּפֹת ָיִרים ֶאְביֹון, ְלהֹוׁשִ ל. ֵמַאׁשְ ְמִקיִמי ֵמָעָפר ּדָ

תהילים קיג ֵמָחה ַהְללּוָיּה.  ִנים ׂשְ ִית ֵאם ַהּבָ יִבי ֲעֶקֶרת ַהּבַ מֹוׁשִ



ית ַיֲעקֹב ֵמַעם לֹוֵעז. ְצָרִים. ּבֵ ָרֵאל ִמּמִ ֵצאת ִיׂשְ ּבְ

לֹוָתיו. ָרֵאל ַמְמׁשְ ָהְיָתה ְיהּוָדה ְלָקְדׁשֹו ִיׂשְ

ן ִיּסֹב ְלָאחֹור. ַהָּים ָרָאה ַוָּינֹס. ַהַּיְרּדֵ

ְבֵני צֹאן. ָבעֹות ּכִ ֶהָהִרים ָרְקדּו ְכֵאיִלים. ּגְ

ּסֹב ְלָאחֹור,  ן ּתִ י ָתנּוס, ַהַּיְרּדֵ ָך ַהָּים ּכִ ַמה ּלְ

ְבֵני צֹאן ? ָבעֹות ּכִ ְרְקדּו ְכֵאיִלים, ּגְ ֶהָהִרים ּתִ

ְפֵני ֱאלֹוּהַ ַיֲעקֹב. ְפֵני ָאדֹון חּוִלי ָאֶרץ, ִמּלִ ִמּלִ

תהילים קיד ִמיׁש ְלַמְעינֹו ָמִים  ַההְֹפִכי ַהצּור ֲאַגם ָמִים, ַחּלָ



מגביהים את הכוס ומברכים:

ְוִאּמֹוֵתינּו  ֲאבֹוֵתינּו  ֶאת  ְוָגַאל  ָאָלנּו  ּגְ ר  ֲאׁשֶ ָהעֹוָלם,  ֶמֶלְך  ֱאלֵֹהינּו  ְיָי  ה  ַאּתָ רּוְך  ּבָ

ן ְיָי ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו  ה ּוָמרּור. ּכֵ ְיָלה ַהֶּזה ֶלֱאכֹל ּבֹו ַמּצָ יָענּו ַלּלַ ְצַרִים, ְוִהּגִ ִמּמִ

ֵמִחים  ׂשְ לֹום,  ְלׁשָ ִלְקָראֵתנּו  ִאים  ַהּבָ ֲאֵחִרים  ְוִלְרָגִלים  ְלמֹוֲעִדים  יֵענּו  ַיּגִ ְוִאּמֹוֵתינּו, 

ְוַעל  ֵתנּו  ֻאָלּ ּגְ ַעל  ָחָדׁש  יר  ׁשִ ְלָך  ְונֹוֶדה  ֲעבֹוָדְתָך,  ּבַ ִשים  ְוׂשָ ִעיְרָך  ְנַין  ּבִ ָלַמת  ַהׁשְ ּבְ

ָרֵאל. ַאל ִיׂשְ ה ְיָי, ּגָ רּוְך ַאּתָ נּו. ּבָ דּות ַנְפׁשֵ ּפְ

ֶפן. ִרי ַהּגָ ה יי ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ּבֹוֵרא ּפְ רּוְך ַאּתָ ּבָ

שותים כוס שניה בהסבה לשמאל.



ָרְחָצה
נוטלים ידיים לפני אכילת המצה והסעודה. ראשית נוטלים הידיים ואז מברכים:

נּו ַעל ְנִטיַלת ָיָדִים. ִמְצוָֹתיו ְוִצָוּ נּו ְבּ ׁשָ ר ִקְדּ ה ְיָי ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ֲאׁשֶ רּוְך ַאּתָ ּבָ

מֹוִציא
אוחזים בשלוש המצות ומברכים:

ה ְיָי ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ַהּמֹוִציא ֶלֶחם ִמן ָהָאֶרץ. רּוְך ַאּתָ ּבָ

ה ַמּצָ
אוחזים במצה העליונה והמצה האמצעית הפרוסה ומברכים:

ה. נּו ַעל ֲאִכיַלת ַמּצָ ִמְצוָֹתיו ְוִצָוּ נּו ְבּ ׁשָ ר ִקְדּ ה ְיָי ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ֲאׁשֶ רּוְך ַאּתָ ּבָ

בוצעים מהמצות ומחלקים לכל המסובים לפחות כזית – אוכלים בהסבה.



ָמרֹור
הטיבול השני

נוטלים מרור וטובלים במעט חרוסת באופן שנותר טעם מר, ובכך מבצעים את הטיבול 
השני של  הסדר. מברכים לפני האכילה:

נּו ַעל ֲאִכיַלת ָמרֹור. ִמְצוָתיו ְוִצָוּ נּו ְבּ ׁשָ ר ִקְדּ ה ְיָי ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ֲאׁשֶ רּוְך ַאּתָ ּבָ

מכיוון שהמרור הוא זכר לעבדות המצרים נוהגים לאכול ללא הסבה

ּכֹוֵרְך
בוצעים מהמצה התחתונה וכורכים אותה במרור )ואפשר גם בחרוסת( ואומרים:

ַסח,  ׁש ָהָיה ַקָּים. ָהָיה ּכֹוֵרְך ּפֶ ְקּדָ ית ַהּמִ ּבֵ ְזַמן ׁשֶ ל ּבִ ה ִהּלֵ ן ָעׂשָ ל. ּכֵ ִהּלֵ ׁש ּכְ ְקּדָ ֵזֶכר ַלּמִ

ֱאַמר: "ַעל ַמּצֹות ּוְמרִֹרים יֹאְכֻלהּו )שמות יב, ח( ֶנּ ַיַחד, ְלַקֵּים ַמה ׁשֶ ה ּוָמרֹור ְואֹוֵכל ּבְ ַמּצָ



ְלַחן עֹוֵרְך ׁשֻ
בתאבון!

ָצפוּן
האפיקומן

הילדים או המסובים מוציאים את האפיקומן. עורך הסדר מחלקו למסובים ואומר:

זכר לקרבן הפסח, הנאכל על השובע.



ֵרְך ּבָ
ברכת המזון בקצרה

מוזגים כוס שלישית ומברכים את ברכת המזון.

ֲעלֹות.  יר ַהּמַ ׁשִ

חְֹלִמים. יַבת ִצּיֹון ָהִיינּו ּכְ ׁשּוב ְיָי ֶאת ׁשִ ּבְ

ה. ינּו ּוְלׁשֹוֵננּו ִרּנָ חֹוק ּפִ ֵלא ׂשְ ָאז ִיּמָ

ה, יל ְיָי ַלֲעׂשֹות ִעם ֵאּלֶ ָאז יֹאְמרּו ַבּגֹוִים ִהְגּדִ

ֵמִחים. נּו, ָהִיינּו ׂשְ יל ְיָי ַלֲעׂשֹות ִעּמָ ִהְגּדִ

ֶגב. ּנֶ ֲאִפיִקים ּבַ ִביֵתנּו ּכַ ׁשּוָבה ְיָי ֶאת ׁשְ

ה ִיְקצֹרּו. ִרּנָ ִדְמָעה ּבְ ַהֹּזְרִעים ּבְ

ְך ַהָּזַרע, א ֶמׁשֶ ָהלֹוְך ֵיֵלְך ּוָבכֹה נֹׂשֵ

תהילים קכו א ֲאֻלוּמָֹתיו.  ה, נֹׂשֵ ּבֹא ָיבֹא ְבִרּנָ





המזמן/ת: ֲחֵבַרי ְוַחְברֹוַתי ְנָבֵרְך.

ה ְוַעד עֹוָלם. ם ְיָי ְמבָֹרְך ֵמַעּתָ המסובים: ְיִהי ׁשֵ

ּלֹו. ֶ ָאַכְלנּו ִמׁשּ ְרׁשּות ֲחֵבַרי ְוַחְברֹוַתי ְנָבֵרְך ֱאלֵֹהינּו ׁשֶ המזמן/ת: ּבִ

ּלֹו ּוְבטּובֹו ַחִּיינּו. ֶ ָאַכְלנּו ִמׁשּ רּוְך )ֱאלֵֹהינּו( ׁשֶ המסובים: ּבָ

ּלֹו ּוְבטּובֹו ַחִּיינּו. ֶ ָאַכְלנּו ִמׁשּ רּוְך )ֱאלֵֹהינּו( ׁשֶ המזמן/ת: ּבָ

מֹו. רּוְך הּוא ּוָברּוְך ׁשְ המסובים: ּבָ

ֶחֶסד ּוְבַרֲחִמים.  ֵחן ּבְ טּובֹו ּבְ ּלֹו. ּבְ ה ְיָי ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם. ַהָּזן ֶאת ָהעֹוָלם ּכֻ רּוְך ַאּתָ ּבָ

ִמיד לֹא ָחַסר ָלנּו ְוַאל  דֹול ּתָ י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. ּוְבטּובֹו ַהּגָ ר. ּכִ ׂשָ הּוא נֹוֵתן ֶלֶחם ְלָכל ּבָ

י הּוא ֵאל ָזן ּוְמַפְרֵנס ַלּכֹל ּוֵמִטיב  דֹול. ּכִ מֹו ַהּגָ ֲעבּור ׁשְ ֶיְחַסר ָלנּו ָמזֹון ְלעֹוָלם ָוֶעד. ּבַ

ה ְיָי, ַהָּזן ֶאת ַהּכֹל. רּוְך ַאּתָ ָרא. ּבָ ר ּבָ ִרּיֹוָתיו ֲאׁשֶ ַלּכֹל ּוֵמִכין ָמזֹון ְלָכל ּבְ



ִהְנַחְלּתָ ַלֲאבֹוֵתינּו ּוְלִאּמֹוֵתינּו ֶאֶרץ ֶחְמָדה טֹוָבה ּוְרָחָבה.  ָך ְיָי ֱאלֵֹהינּו. ַעל ׁשֶ נֹוֶדה ּלְ

ְיָי  ַהּכֹל  ְוַעל  ֲעָבִדים...  ית  ִמּבֵ ּוְפִדיָתנּו  ִמְצַרִים.  ֵמֶאֶרץ  ֱאלֵֹהינּו  ְיָי  הֹוֵצאָתנּו  ׁשֶ ְוַעל 

ִמיד ְלעֹוָלם  ל ַחי ּתָ ִפי ּכָ ְמָך ּבְ ַרְך ׁשִ ֱאלֵֹהינּו ֲאַנְחנּו מֹוִדים ָלְך ּוְמָבְרִכים אֹוָתְך. ִיְתּבָ

ר ָנַתן ָלְך.  ָבְעּתָ ּוֵבַרְכּתָ ֶאת ְיָי ֱאלֶֹהיָך ַעל ָהָאֶרץ ַהּטָֹבה ֲאׁשֶ תּוב. ְוָאַכְלּתָ ְוׂשָ ּכָ ָוֶעד. ּכַ

זֹון. ה ְיָי ַעל ָהָאֶרץ ְוַעל ַהּמָ רּוְך ַאּתָ ּבָ

בֹוֶדָך.  ן ּכְ ּכַ ַלִים ִעיֶרָך. ְוַעל ִצּיֹון ִמׁשְ ָך. ְוַעל ְירּוׁשָ ָרֵאל ַעּמֶ ִיׂשְ ְיָי ֱאלֵֹהינּו ַעל  ַרֶחם ָנא 

ֵלנּו ְוַהְרִויֵחנּו. ְוַהְרַוח ָלנּו ְיָי ֱאלֵֹהינּו ְמֵהָרה  ְרְנֵסנּו ְוַכְלּכְ ֱאלֵֹהינּו. ָאִבינּו. ְרֵענּו זּוֵננּו ּפַ

ִליֵדי  ְולֹא  ָוָדם  ר  ׂשָ ּבָ ַנת  ַמּתְ ִליֵדי  לֹא  ֱאלֵֹהינּו  ְיָי  ְצִריֵכנּו  ּתַ ַאל  ְוָנא  ָצרֹוֵתינּו.  ל  ִמּכָ

ְולֹא  ֵנבֹוׁש  ּלֹא  ׁשֶ ְוָהְרָחָבה.  ה  דֹוׁשָ ַהּקְ תּוָחה.  ַהּפְ ֵלָאה.  ַהּמְ ְלָיְדָך  ִאם  י  ּכִ ַהְלָוָאָתם. 

ֵלם ְלעֹוָלם ָוֶעד. ִנּכָ



ֵקד ְוִיָּזֵכר ִזְכרֹוֵננּו ְוִזְכרֹון ֲאבֹוֵתינּו  ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו ְוִאּמֹוֵתינּו, ַיֲעֶלה ְוָיבֹא ְוִיּפָ

ָרֵאל ְלָפֶניָך, ִלְפֵליָטה  ית ִיׂשְ ָך ּבֵ ל ַעּמְ ָך ְוִזְכרֹון ּכָ ׁשֶ ַלִים ִעיר ָקְדּ ְוִאּמֹוֵתינּו ְוִזְכרֹון ְירּוׁשָ

ְיָי  זֹוְכֵרנּו  ַהֶּזה.  ּצֹות  ַהּמַ ַחג  יֹום  ּבְ לֹום  ּוְלׁשָ ּוְלַחִּיים  ּוְלַרֲחִמים  ּוְלֶחֶסד  ְלֵחן  ְלטֹוָבה, 

יֵענּו בֹו ְלַחִּיים טֹוִבים. ּוִבְדַבר ְיׁשּוָעה  ֱאלֵֹהינּו ּבֹו ְלטֹוָבה, ּוָפְקֶדנּו בֹו ִלְבָרָכה, ְוהֹוׁשִ

ה.  י ֵאל ֶמֶלְך ַחּנּון ְוַרחּום ָאּתָ י ֵאֵליָך ֵעיֵנינּו, ּכִ נּו ְוַרֵחם ָעֵלינּו ּכִ ְוַרֲחִמים, חּוס ְוָחּנֵ

ַלִים. ַרֲחָמיו ְירּוׁשָ ה ְיָי ּבֹוֶנה ּבְ רּוְך ַאּתָ ָיֵמינּו. ּבָ ְמֵהָרה ּבְ ַלִים ִעיְרָך ּבִ ְנַין ְירּוׁשָ ֵלם ּבִ ְוַהְשׁ



סדר בימי קורונה – בקשות מיוחדות
עֹוָלמֹו  חֹוֵלי  ל  ּכָ ְוֶאת  ָרֵאל  ִיׂשְ ַעּמֹו  חֹוֵלי  ל  ּכָ ֶאת  אֹוָתנּו,  א  ְיַרּפֵ הּוא  ָהַרֲחָמן 

ֵלָמה. ְרפּוָאה ׁשְ ּבִ

ָצְרֵכי ִצּבּור ְוַעל  ל ָהעֹוְסִקים ּבְ ל ּכָ י ְיֵדיֶהם ׁשֶ ַמֲעׂשֵ ָרָכה ּבְ ַלח ּבְ ָהַרֲחָמן הּוא ִיׁשְ

לֹוֵמנּו. ִריאּוֵתנּו ּוׁשְ ָהֲעֵמִלים ְלַמַען ּבְ

המסובים מוזמנים להציע בקשות נוספות של "הרחמן הוא..." המתייחסות למצב הנוכחי ואתגריו

ַמִים ּוָבָאֶרץ. ָ ּשׁ ַרְך ּבַ ָהַרֲחָמן הּוא ִיְתּבָ

ָכבֹוד. ל ִנְזְקֵקי ַעּמֹו ְועֹוָלמֹו ּבְ ָהַרֲחָמן הּוא ְיַפְרֵנס אֹוָתנּו ְוֶאת ּכָ

ָאַכְלנּו ָעָליו. ְלָחן ַהֶּזה ׁשֶ ֻ ַבִית ֶזה ְוַעל ַהׁשּ ה ּבְ ָרָכה ְמֻרּבָ ַלח ּבְ ָהַרֲחָמן הּוא ִיׁשְ

ר ֵהם. ֲאׁשֶ חֹוֵתינּו ּבַ ּפְ ֵני ִמׁשְ ל ּבְ נּו ְוֶאת ּכָ ים ִעּמָ ֻסּבִ ל ַהּמְ ָהַרֲחָמן הּוא ְיָבֵרְך ֶאת ּכָ

ֵתנּו. ֻאּלָ ית ְצִמיַחת ּגְ ָרֵאל ֵראׁשִ ָהַרֲחָמן הּוא ְיָבֵרְך ֶאת ְמִדיַנת ִיׂשְ

ָכל ָמקֹום ּוָמקֹום ּוְבָכל ֶאֶרץ ְוֶאֶרץ. נּו ּבְ ֵני ַעּמֵ ָהַרֲחָמן הּוא ְיָבֵרְך ֶאת ּבְ

ָרֵאל. ָנה ְלִיׂשְ ָהַרֲחָמן הּוא ְיָבֵרְך ֶאת ַחָּיֵלי ְצָבא ַהַהּגָ

ָמֵעאל. ין ֶזַרע ִיְצָחק ְלֶזַרע ִיׁשְ לֹום ּבֵ ין ׁשָ ּכִ ָהַרֲחָמן הּוא ַיׁשְ



ׂשֹורֹות טֹובֹות  ר ָלנּו ּבְ ִביא ַהָּזכּור ַלּטֹוב ִויַבׂשֵ ַלח ָלנּו ֶאת ֵאִלָּיהּו ַהּנָ ָהַרֲחָמן הּוא ִיׁשְ

ְיׁשּועֹות ְוֶנָחמֹות.

ָרה, ִרְבָקה,  ְרכּו ִאּמֹוֵתינּו ׂשָ ְתּבָ ּנִ מֹו ׁשֶ ר ָלנּו, ּכְ ל ֲאׁשֶ ָהַרֲחָמן הּוא ְיָבֵרְך אֹוָתנּו ְוֶאת ּכָ

נּו ַיַחד  ּלָ ן ְיָבֵרְך אֹוָתנּו ּכֻ ּכֹל, ִמּכֹל, ּכֹל ּכֵ ָרֵחל ְוֵלָאה, ַוֲאבֹוֵתינּו, ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעקֹב ּבַ

ֵלָמה, ְוֹנאַמר ָאֵמן. ְבָרָכה ׁשְ ּבִ

ּלֹו טֹוב. ּכֻ ָהַרֲחָמן הּוא ַיְנִחיֵלנּו יֹום ׁשֶ

ֵבל  ֵבי ּתֵ ל יֹוׁשְ ָרֵאל ְוַעל ּכָ ל ִיׂשְ לֹום ָעֵלינּו ְוַעל ּכָ ה ׁשָ ְמרֹוָמיו הּוא ַיֲעׂשֶ לֹום ּבִ ה ׁשָ עֹוׂשֶ

ְוִאְמרּו ָאֵמן.

לֹום. ָ ן, ְיָי ְיָבֵרְך ֶאת ַעּמֹו ַבּשׁ ְיָי עֹז ְלַעּמֹו ִיּתֵ

ֶפן. ִרי ַהּגָ ה יי ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ּבֹוֵרא ּפְ רּוְך ַאּתָ ּבָ

שותים כוס שלישית בהסבה



שפוך חמתך – שפוך אהבתך וכוסו של אליהו

מוזגים את כוסו של אליהו ופותחים את הדלת.
בחלק זה של הסדר חוברים יחד שלושה מנהגים מאוחרים יחסית, הקשורים לשאיפה לגאולה:

פתיחת הדלת - מקורה במנהג מתקופת הגאונים להשאיר את דלתי הבית פתוחות במשך כל הסדר, כסמל לליל 
השימורים ולאמונה בגאולה, וכסמל לפתיחת דלתות הבית בפני העניים.

מזיגת כוסו של אליהו - מנהג זה נזכר לראשונה בספרי האחרונים מהמאה הט״ו. יש הקושרים אותו לצפייה 
לגאולה שאליהו הוא מבשרה. הגאון מוילנה קשר את מזיגת הכוס למחלוקת המופיעה בתלמוד האם יש להוסיף 

שתיית כוס חמישית בליל הסדר.

האזכורים  ישראל.  עדות  לשאר  שונים  בנוסחים  חדר  ומשם  באשכנז  זה  מנהג  מקור   - חמתך׳  ׳שפך  אמירת 

הראשונים למנהג מצויים בספרות הראשונים באשכנז בראשית ימי הביניים.

ר לֹא ְיָדעּוָך  פֹוְך ֲחָמְתָך ַעל ַהּגֹוִים ֲאׁשֶ ׁשְ

ְמָך לֹא ָקָראּו,  ׁשִ ר ּבְ ְוַעל ַמְמָלכֹות ֲאׁשֶ

ּמּו. י ָאַכל ֶאת ַיֲעקֹב ְוֶאת ָנֵוהּו ֵהׁשַ ּכִ

פֹוְך ֲאהַבְתָך ַעל ַהּגֹוִים שְיָדעּוָך ְוַעל  ׁשְ

עֹוָלְמָך עֹוֵשי ַהטֹוב ּבְ

נוסח המיוחס להגדה מאיטליה מתקופת הרנסאנס



ָבעֹות  א הּוא ִמּגְ רֹאׁש ֶהָהִרים ְוִנּשָׂ ית יי ָנכֹון ּבְ ַאֲחִרית ַהָּיִמים ִיְהֶיה ַהר ּבֵ ְוָהָיה ּבְ
אּו ּגֹוי  ים ַוֲחִניֹתֵתיֶהם ְלַמְזֵמרֹות לֹא ִיׂשְ תּו ַחְרבֵֹתיֶהם ְלִאּתִ ים... ְוִכּתְ ְוָנֲהרּו ָעָליו ַעּמִ

ֵאָנתֹו ְוֵאין  ְפנֹו ְוַתַחת ּתְ ַחת ּגַ בּו ִאיׁש ּתַ ֶאל ּגֹוי ֶחֶרב ְולֹא ִיְלְמדּון עֹוד ִמְלָחָמה. ְוָיׁשְ

ם  ׁשֵ ם ֱאלָֹהיו ַוֲאַנְחנּו ֵנֵלְך ּבְ ׁשֵ ים ֵיְלכּו ִאיׁש ּבְ ל ָהַעּמִ י ּכָ ר. ּכִ ּבֵ י ִפי יי ְצָבאֹות ּדִ ַמֲחִריד ּכִ

מיכה ד א-ה יי ֱאלֵֹהינּו ְלעֹוָלם ָוֶעד. 

י ֱאִליהּו ֲהִגְלָעִדי, ּבִ ׁשְ ִביא ֱאִליהּו ַהּתִ ֱאִליהּו ַהּנָ

ִוד. ן ּדָ יַח ּבֶ ְמֵהָרה ָיבֹוא ֵאֵלינּו ִעם ָמׁשִ ּבִ





ַהּלֵל
השלמת פרקי ההלל

מוזגים כוס רביעית ומשלימים את פרקי ההלל

ֵלּל ֵרך ְוִהְתַפּ ֵדִני, ֱאלַֹהי, ָבּ ַלְמּ

ל, ֵשׁ ִרי ָבּ ַעל סֹוד ָעֶלה ָקֵמל, ַעל נַֹגּה ְפּ

ם, ֹׁ ַעל ַהֵחרוּת ַהזֹּאת: ִלְראֹות, ָלחוּׁש, ִלְנש

ל. ֵשׁ ָלַדַעת, ְלַיֵחל, ְלִהָכּ

יר ַהֵלּל ָרָכה ְוִשׁ ד ֶאת ִשְׂפתֹוַתי ְבּ ַלֵמּ

ֶקר ְוִעם ֵליל, ׁש ְזַמְנּךָ ִעם בֹּ ִהְתַחֵדּ ְבּ

ְלׁשֹום. ְתמֹול ִשׁ ְלַבל ִיְהֶיה יֹוִמי ַהיֹּום ִכּ

ְלַבל ִיְהֶיה ָעַלי יֹוִמי ֶהְרֵגּל.

לאה גולדברג



ם הּוא. יי - ֶעְזָרם ּוָמִגּנָ ַטח ּבַ ָרֵאל ּבְ ... ִיׂשְ

ם הּוא. יי - ֶעְזָרם ּוָמִגּנָ ְטחּו ּבַ ית ַאֲהרֹן ּבִ ּבֵ

ם הּוא. יי - ֶעְזָרם ּוָמִגּנָ ְטחּו ּבַ ִיְרֵאי יי ּבִ

ָרֵאל. ית ִיׂשְ יי ְזָכָרנּו ְיָבֵרְך. ְיָבֵרְך ֶאת ּבֵ   

דִֹלים. ים ִעם ַהּגְ ַטּנִ ית ַאֲהרֹן. ְיָבֵרְך ִיְרֵאי יי ַהּקְ ְיָבֵרְך ֶאת ּבֵ   

ֵניֶכם. יֵֹסף יי ֲעֵליֶכם, ֲעֵליֶכם ְוַעל ּבְ   

ַמִים ָוָאֶרץ. ה ׁשָ ם ַליי עֹׂשֵ רּוִכים ַאּתֶ ּבְ   

ַמִים ַליי ְוָהָאֶרץ ָנַתן ִלְבֵני ָאָדם. ַמִים ׁשָ ָ ַהּשׁ   

ל יֹוְרֵדי דּוָמה. ִתים ְיַהְללּו ָיּה ְולֹא ּכָ לֹא ַהּמֵ   

ה ְוַעד עֹוָלם. ַהְללּוָיּה. ַוֲאַנְחנּו ְנָבֵרְך ָיּה ֵמַעּתָ   

ַאְרצֹות ַהַחִּיים. ... ֶאְתַהֵלְך ִלְפֵני יי ּבְ

ר, ֲאִני ָעִניִתי ְמאֹד. י ֲאַדּבֵ י ּכִ ֶהֱאַמְנּתִ

ל ָהָאָדם ּכֵֹזב. י ְבָחְפִזי - ּכָ ֲאִני ָאַמְרּתִ



א ְלָכל ַעּמו. ה ּנָ ּדָ ם ֶנּגְ ּלֵ ְנָדַרי ַליי ֲאׁשַ

ָלִים. ַהְללּוָיּה. תֹוֵכִכי ְירּוׁשָ ית יי ּבְ ַחְצרֹות ּבֵ ּבְ

ים. ל ָהֻאּמִ חּוהּו ּכָ ּבְ ל ּגֹוִים, ׁשַ ַהְללּו ֶאת יי ּכָ   

י ָגַבר ָעֵלינּו ַחְסּדֹו ֶוֱאֶמת יי ְלעֹוָלם. ַהְללּוָיּה. ּכִ   

י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. י טֹוב ּכִ הֹודּו ַליי ּכִ

י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. ָרֵאל ּכִ יֹאַמר ָנא ִיׂשְ

י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. ית ַאֲהרֹן ּכִ יֹאְמרּו ָנא ּבֵ

י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. יֹאְמרּו ָנא ִיְרֵאי יי ּכִ

ְרַחב ָיּה. ּמֶ ַצר ָקָראִתי ָיּה -  ָעָנִני ּבַ ִמן ַהּמֵ   

ה ִלי ָאָדם... יי ִלי לֹא ִאיָרא. ַמה ַיֲעׂשֶ   

ְגמּולֹוִהי ָעָלי. ל ּתַ יב ַליי ? ּכָ ָמה ָאׁשִ   

ם יי ֶאְקָרא... א ּוְבׁשֵ ּכֹוס ְיׁשּועֹות ֶאּשָׂ   



ֵעיֵנינּו. ֵמֵאת יי ָהְיָתה זֹאת. ִהיא ִנְפָלאת ּבְ   

ְמָחה בֹו. ה יי. ָנִגיָלה ְוִנׂשְ ֶזה ַהּיֹום ָעׂשָ   

א. יָעה ּנָ א יי הֹוׁשִ א. ָאּנָ יָעה ּנָ א יי הֹוׁשִ ָאּנָ

א... א יי ַהְצִליָחה ּנָ א. ָאּנָ א יי ַהְצִליָחה ּנָ ָאּנָ

ָרֵאל  ית ִיׂשְ ָך ּבֵ י ְרצֹוֶנָך. ְוָכל ַעּמְ יִקים עֹוׂשֵ יָך ַוֲחִסיֶדיָך ַצּדִ ְיַהְללּוָך יי ֱאלֵֹהינּו ַעל ַמֲעׂשֶ

ר.  ֶאה ְלַזּמֵ ְמָך ּנָ י ְלָך טֹוב ְלהֹודֹות ּוְלׁשִ נּו. ּכִ ְמָך ַמְלּכֵ חּו ֶאת ׁשִ ּבְ ה יֹודּו ִויָבְרכּו ִויׁשַ ִרּנָ ּבְ

חֹות. ּבָ ׁשְ ּתִ ל ּבַ ה יי ֶמֶלְך ְמֻהּלָ רּוְך ַאּתָ ה ֵאל. ּבָ י ֵמעֹוָלם ְוַעד עֹוָלם ַאּתָ ּכִ

ָעִּזי ְוִזְמָרת ָיּה ַוְיִהי ִלי ִליׁשּוָעה.

ה ָחִיל. יִקים. ְיִמין יי עֹׂשָ ָאֳהֵלי ַצּדִ ה ִויׁשּוָעה ּבְ קֹול ִרּנָ

ה ָחִיל... ְיִמין יי רֹוֵמָמה. ְיִמין יי עֹׂשָ

ִהי ִלי ִליׁשּוָעה.  י ֲעִניָתִני ַוּתְ אֹוְדָך ּכִ   

ה. ּנָ ֶאֶבן ָמֲאסּו ַהּבֹוִנים ָהְיָתה ְלרֹאׁש ּפִ   



תהילים קל"ו. על פי חלק מנוסחי 

התלמוד נהגו לאומרו על כוס יין חמישית. יש 

הנוהגים בימינו לשתות כוס חמישית לכבוד 

הקמת מדינת ישראל ושיבת ציון בדורנו
ההלל הגדול

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

י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו ּכִ ְבכֹוֵריֶהם   ה ִמְצַרִים ּבִ ְלַמּכֵ

י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו ּכִ ָרֵאל ִמּתֹוָכם   ַוּיֹוֵצא ִיׂשְ

י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו ּכִ ָיד ֲחָזָקה ּוִבְזרֹוַע ְנטּוָיה   ּבְ

י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו ּכִ ְלגֵֹזר ַים סּוף ִלְגָזִרים   

י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו ּכִ תֹוכֹו   ָרֵאל ּבְ ְוֶהֱעִביר ִיׂשְ

י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו ּכִ ְרעֹה ְוֵחילֹו ְבַים סּוף   ְוִנֵער ּפַ

י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו ּכִ ר    ְדּבָ ּמִ ְלמֹוִליְך ַעּמֹו ּבַ

י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו ּכִ דִֹלים    ה ְמָלִכים ּגְ ְלַמּכֵ

י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו ּכִ יִרים    ַוַּיֲהרֹג ְמָלִכים ַאּדִ

י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו ּכִ ְלִסיחֹון ֶמֶלְך ָהֱאמִֹרי   

י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו ּכִ ן    ׁשָ ּוְלעֹוג ֶמֶלְך ַהּבָ

י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו ּכִ ְוָנַתן ַאְרָצם ְלַנֲחָלה   

י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו ּכִ ָרֵאל ַעְבּדֹו    ַנֲחָלה ְלִיׂשְ

י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו ּכִ ְפֵלנּו ָזַכר ָלנּו    ׁשִ ּבְ ׁשֶ

י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו ּכִ ֵרינּו     ַוִּיְפְרֵקנּו ִמּצָ

י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו ּכִ ר    ׂשָ נֹוֵתן ֶלֶחם ְלָכל ּבָ

י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו ּכִ ָמִים    ָ הֹודּו ְלֵאל ַהּשׁ



ְלָך  י  ּכִ ּוָבָאֶרץ.  ַמִים  ָ ּשׁ ּבַ דֹוׁש  ְוַהּקָ דֹול  ַהּגָ ֶלְך  ַהּמֶ ָהֵאל   . נּוִ ַמְלּכֵ ָלַעד  ְמָך  ׁשִ ח  ּבַ ּתַ יׁשְ

ה  ֻדּלָ ָלה. ֶנַצח ּגְ ל ְוִזְמָרה. עֹוז ּוֶמְמׁשָ ָבָחה. ַהּלֵ יר ּוׁשְ ָנֶאה יי ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו ׁשִ

עֹוָלם:  ְוַעד  ה  ֵמַעּתָ ְוהֹוָדאֹות  ָרכֹות  ּבְ ּוַמְלכּות:  ה  ָ ְקֻדּשׁ ְוִתְפֶאֶרת.  ה  ִהּלָ ּתְ ּוְגבּוָרה. 

ְפָלאֹות. ַהּבֹוֵחר  ַהּנִ חֹות ֵאל ַההֹוָדאֹות. ֲאדֹון  ּבָ ׁשְ ּתִ ּבַ דֹול  ּגָ יי. ֵאל ֶמֶלְך  ה  רּוְך ַאּתָ ּבָ

יֵרי ִזְמָרה. ֶמֶלְך ֵאל ֵחי ָהעֹוָלִמים. ׁשִ ּבְ

ֶפן. ִרי ַהּגָ ה יי ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ּבֹוֵרא ּפְ רּוְך ַאּתָ ּבָ

שותים כוס רביעית בהסבה

ברכה אחרונה על שתיית הכוס השלישית והכוס הרביעית: 

ֶדה ְוַעל  נּוַבת ַהּשָׂ ֶפן ְוַעל ּתְ ִרי ַהּגֶ ֶפן ְוַעל ּפְ ה ְיָי ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ַעל ַהּגֶ רּוְך ַאּתָ ּבָ

ְרָיּה  ִמּפִ ֶלֱאכֹל  ּוְלִאּמֹוֵתינּו  ַלֲאבֹוֵתינּו  ְוִהְנַחְלּתָ  ָרִציָת  ׁשֶ ּוְרָחָבה  ה טֹוָבה  ֶחְמּדָ ֶאֶרץ 

ִצּיֹון  ְוַעל  ִעיֶרָך  ַלִים  ְירּוׁשָ ְוַעל  ָך  ַעּמֶ ָרֵאל  ִיׂשְ ַעל  ֱאלֵֹהינּו  ְיָי  ַרֵחם  ִמּטּוָבּה,  ּבֹוַע  ְוִלׂשְ

ְוַהֲעֵלנּו ְלתֹוָכּה  ָיֵמינּו  ּבְ ְמֵהָרה  ּבִ ַהּקֶֹדׁש  ִעיר  ַלִים  ְירּוׁשָ ְנַין  ּבִ ֵלם  ְוַהׁשְ בֹוֶדָך,  ּכְ ן  ּכַ ִמׁשְ

ּוְבָטֳהָרה.  ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ָעֶליָה  ּוְנָבֶרְכָך  ִמּטּוָבּה  ע  ּבַ ְוִנׂשְ ְרָיּה  ִמּפִ ְוֹנאַכל  ִבְנָיָנּה  ּבְ ֵחנּו  ּמְ ְוׂשַ

ה ְיָי טֹוב ּוֵמִטיב ַלּכֹל ְונֹוֶדה ְלָך ַעל ָהָאֶרץ ְוַעל  י ַאּתָ ּצֹות ַהֶּזה ּכִ יֹום ַחג ַהּמַ ְמֵחנּו ּבְ ְוׂשַ

ֶפן. ִרי ַהּגֶ ה ְיָי ַעל ָהָאֶרץ ְוַעל ּפְ רּוְך ַאּתָ ִרי ַגְפָנּה. ּבָ ּפְ



פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים ! דרך כל מחילות 
את  בלבה  האומה  נושאת  והפרעות,  והשמד  והאינקוויזציה  והאונס  השעבוד 
נפש  כל  על  יפסח  לא  אשר  עממי  ביטוי  לידי  אותם  ומביאה  לחופש  הגעגועים 
בישראל, על כל נפש עניה ומרודה ! מאבות אל בנים דרך כל הדורות נמסר דבר 
חייב  ודור  דור  "בכל  דהה.  ואיננו  מחוויר  איננו  אשר  אישי,  כזכרון  מצרים  יציאת 
אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. אין לך שיא של הכרה היסטורית 
מרומם מזה, ואין לך התמזגות של  יחיד וכלל, ברחבי כדור העולם ובעמקי הדורות, 
גדולה כאשר בצו פדגוגי עתיק זה. אנני יודע יצירה ספרותית יותר מחנכת לתיעוב 
העבדות ולאהבת החירות כספור השעבוד ויציאת מצרים. ואינני יודע שום זיכרון 
כ"זכר  ולעתידנו  שלנו  להווה  סמל  שכולו  העתיד,  לקראת  מופנה  שכולו  עתיק 

ליציאת מצרים".
ברל כצנלסון, מהפכה ומסורת, 1935



ִנְרָצה
חתימת הסדר

.עוד יבוא שלום עלינו ועל כולם

סלאם – עלינו ועל כל העולם.

סלאם - שלום.

ָלִים טוּב ְירוָּשׁ ְיָבֶרְכךָ ְיָי ִמִצּיֹּון וְּרֵאה ְבּ

ֶּיךָ. ל ְיֵמי, ְיֵמי ַחי ְיָבֶרְכךָ ְיָי ִמִצּיֹּון ָכּ

לֹום ַעל ִיְשָׂרֵאל. וְּרֵאה ָבִנים ְלָבנֶיךָ, ָשׁ

לשנה הבאה בירושלים הבנויה. 

לשנה הבאה בירושלים של שלום. 

לשנה הבאה, בבריאות טובה עם כל 

בני משפחותינו וחברינו.

ִהְלָכתֹו, ַסח ְכּ ֲחַסל ִסּדּור ֶפּ

טֹו ְוֻחָקתֹו. ָפּ ָכל ִמְשׁ ְכּ

ר אֹותֹו, ר ָזִכינּו ְלַסֵדּ ֲאֶשׁ ַכּ

ה ַלֲעׂשֹותֹו. ן ִנְזֶכּ ֵכּ

ָזְך ׁשֹוֵכן ְמעֹוָנה,

קֹוֵמם ְקַהל ֲעַדת ִמי ָמָנה.

ה ָקרֹוב ַנֵהל ִנְטֵעי ַכָנּ ְבּ

ה. ִרָנּ דּוִים ְלִציֹון ְבּ ְפּ



אני מאמין

ְבֵלי-ֶהֶבל, ִליְך ּכַ רוּחֹו ַיׁשְ

ֳמֵתי-ָעל: ְירֹוְמֶמנּוּ ּבָ

ָרָעב ָימוּת עֹוֵבד, לֹא ּבָ

ל. ת-ַלּדָ רֹור ַלנֶֶּפש, ּפַ ְדּ

ָעִתיד, ַאֲאִמינָה גַּם ּבֶ

ַאף ִאם ִיְרַחק ֶזה ַהיֹּום,

לֹום, אוּ ׁשָ ַאְך ּבֹוא יָבֹוא - ִיּשְׂ

ָאז וְּבָרָכה ְלאֹם ִמְלּאֹם. 
שאול טשרניחובסקי

ֲחִקי ַעל ַהֲחלֹומֹות, ֲחִקי, שַׂ שַׂ

ח. זוּ ֲאִני ַהחֹוֵלם שָׂ

ָאָדם ַאֲאִמין, י ָבּ ֲחִקי ּכִ שַׂ

ְך. י עֹוֶדִנּי ַמֲאִמין ּבָ ּכִ

רֹור ׁשֹוֶאֶפת, י ְדּ י עֹוד נְַפׁשִ ּכִ

ז, יָה ְלֵעֶגל ּפָ לֹא ְמַכְרּתִ

ָאָדם, י עֹוד ַאֲאִמין גַּם ּבָ ּכִ

רוּחֹו, רוַּח ָעז. גַּם ּבְ





פיוטי הסדר המסורתיים

ר הוּא לֹא יֹום ְולֹא ַלְיָלה. ָקֵרב יֹום ֲאׁשֶ

ְיָלה י ְלךָ ַהיֹּום ַאף ְלךָ ַהּלַ ָרם הֹוַדע ּכִ

ְיָלה. ל ַהיֹּום ְוָכל ַהּלַ ׁשֹוְמִרים ַהְפֵקד ְלִעיְרךָ ּכָ

ַכת ַלְיָלה. אֹור יֹום ֶחׁשְ ִאיר ּכְ ּתָ
מתוך הפיוט "ובכן בחצי הלילה"





י לֹו ָיֶאה.  י לֹו נֵָאה, ּכִ ּכִ

דוָּדיו יֹאְמרוּ לֹו:  ֲהָלָכה, גְּ חוּר ּכַ ְמלוָּכה, ּבָ ַאִדיר ּבִ

י לֹו ָיֶאה.  ה, ּכִ י לֹו נֵָאֶ ְמָלָכה, ּכִ י ְלךָ , ְלךָ  ַאף ְלךָ , ְלךָ  יי ַהּמַ ְלךָ  וְּלךָ , ְלךָ  ּכִ

ֲהָלָכה, וִָתיָקיו  יֹאְמרוּ לֹו:  ְמלוָּכה, ָהדוּר ּכַ גוּל ּבִ ּדָ

י לֹו ָיֶאה.  ה, ּכִ י לֹו נֵָאֶ ְמָלָכה, ּכִ י ְלךָ , ְלךָ  ַאף ְלךָ , ְלךָ  יי ַהּמַ ְלךָ  וְּלךָ , ְלךָ  ּכִ

ֲהָלָכה ַטְפְסָריו  יֹאְמרוּ לֹו:  ְמלוָּכה, ָחִסין ּכַ אי  ּבִ ַזּכַ

י לֹו ָיֶאה.  ה, ּכִ י לֹו נֵָאֶ ְמָלָכה, ּכִ י ְלךָ , ְלךָ  ַאף ְלךָ , ְלךָ  יי ַהּמַ ְלךָ  וְּלךָ , ְלךָ  ּכִ

ֲהָלָכה ִלמוָּדיו  יֹאְמרוּ לֹו:  יר ּכַ ּבִ ְמלוָּכה,, ּכַ ָיִחיד  ּבִ

י לֹו ָיֶאה.  ה, ּכִ י לֹו נֵָאֶ ְמָלָכה, ּכִ י ְלךָ , ְלךָ  ַאף ְלךָ , ְלךָ  יי ַהּמַ ְלךָ  וְּלךָ , ְלךָ  ּכִ



ֲהָלָכה ְסִביָביו  יֹאְמרוּ לֹו:  ְמלוָּכה,, נֹוָרא ּכַ ל ּבִ מֹוׁשֵ

י לֹו ָיֶאה.  ה, ּכִ י לֹו נֵָאֶ ְמָלָכה, ּכִ י ְלךָ , ְלךָ  ַאף ְלךָ , ְלךָ  יי ַהּמַ ְלךָ  וְּלךָ , ְלךָ  ּכִ

יָקיו  יֹאְמרוּ לֹו:  ֲהָלָכה, ַצּדִ ְמלוָּכה, ּפֹוֶדה ּכַ ָענָיו  ּבִ

י לֹו ָיֶאה.  ה, ּכִ י לֹו נֵָאֶ ְמָלָכה, ּכִ י ְלךָ , ְלךָ  ַאף ְלךָ , ְלךָ  יי ַהּמַ ְלךָ  וְּלךָ , ְלךָ  ּכִ

ְנַאנָיו  יֹאְמרוּ לֹו:  ֲהָלָכה  ׁשִ ְמלוָּכה, ַרחוּם ּכַ דֹוׁש  ּבִ ּקָ

י לֹו ָיֶאה.  ה, ּכִ י לֹו נֵָאֶ ְמָלָכה, ּכִ י ְלךָ , ְלךָ  ַאף ְלךָ , ְלךָ  יי ַהּמַ ְלךָ  וְּלךָ , ְלךָ  ּכִ

ִמיָמיו יֹאְמרוּ לֹו:  ֲהָלָכה ּתְ ְמלוָּכה,, ּתֹוֵמְך ּכַ ִקיף  ּבִ ּתַ

י לֹו ָיֶאה.  ה, ּכִ י לֹו נֵָאֶ ְמָלָכה, ּכִ י ְלךָ , ְלךָ  ַאף ְלךָ , ְלךָ  יי ַהּמַ ְלךָ  וְּלךָ , ְלךָ  ּכִ



אחד מי יודע

אחד מי יודע?

אחד אני יודע!

אחד אלוהינו שבשמים ובארץ.

1
שנים מי יודע?

שנים אני יודע!

אלוהינו  אחד  הברית,  לוחות  שני 
שבשמים ובארץ.

2
שלושה מי יודע?

שלושה אני יודע!

שלושה אבות, שני לוחות הברית, 
אחד אלוהינו שבשמים ובארץ.

3
שישה מי יודע?

שישה אני יודע!

חמישה  משנה,  סדרי  שישה 
אמהות,  ארבע  תורה,  חומשי 
שלושה אבות, שני לוחות הברית, 

אחד אלוהינו שבשמים ובארץ.

6

חמישה מי יודע?

חמישה אני יודע!

ארבע  תורה,  חומשי  חמישה 
אמהות, שלושה אבות, שני לוחות 
שבשמים  אלוהינו  אחד  הברית, 

ובארץ.

5

ארבע מי יודע?

ארבע אני יודע!

אבות,  שלושה  אמהות,  ארבע 
אלוהינו  אחד  הברית,  לוחות  שני 

שבשמים ובארץ.

שבעה מי יודע?4

שבעה אני יודע!

סדרי  שישה  שבתא,  ימי  שבעה 
תורה,  חומשי  חמישה  משנה, 
אבות,  שלושה  אמהות,  ארבע 
אלוהינו  אחד  הברית,  לוחות  שני 

שבשמים ובארץ.

7

שמונה מי יודע?

שמונה אני יודע!

ימי  שבעה  מילה,  ימי  שמונה 
משנה,  סדרי  שישה  שבתא, 
ארבע  תורה,  חומשי  חמישה 
אמהות, שלושה אבות, שני לוחות 
שבשמים  אלוהינו  אחד  הברית, 

ובארץ.

8



שלושה עשרה מי יודע?

שלושה עשרה אני יודע!

שנים  מדיא,  עשרה  שלושה 
עשרה  אחד  שבטיא,  עשרה 
תשעה  דבריה,  עשרה  כוכביא, 
מילה,  ימי  שמונה  לידה,  ירחי 
סדרי  שישה  שבתא,  ימי  שבעה 
תורה,  חומשי  חמישה  משנה, 
אבות,  שלושה  אמהות,  ארבע 
אלוהינו  אחד  הברית,  לוחות  שני 

שבשמים ובארץ.

13 תשעה מי יודע?

תשעה אני יודע!

ימי  שמונה  לידה,  ירחי  תשעה 
שישה  שבתא,  ימי  שבעה  מילה, 
סדרי משנה, חמישה חומשי תורה, 
אבות,  שלושה  אמהות,  ארבע 
אלוהינו  אחד  הברית,  לוחות  שני 

שבשמים ובארץ.

9

12 שנים עשרה מי יודע?

שנים עשרה אני יודע!

שנים עשרה שבטיא, אחד עשרה 
תשעה  דבריה,  עשרה  כוכביא, 
מילה,  ימי  שמונה  לידה,  ירחי 
סדרי  שישה  שבתא,  ימי  שבעה 
תורה,  חומשי  חמישה  משנה, 
אבות,  שלושה  אמהות,  ארבע 
אלוהינו  אחד  הברית,  לוחות  שני 

שבשמים ובארץ.

10 עשרה מי יודע?

עשרה אני יודע!

ירחי  תשעה  דבריה,  עשרה 
שבעה  מילה,  ימי  שמונה  לידה, 
משנה,  סדרי  שישה  שבתא,  ימי 
ארבע  תורה,  חומשי  חמישה 
אמהות, שלושה אבות, שני לוחות 
שבשמים  אלוהינו  אחד  הברית, 

ובארץ.

אחד עשר מי יודע?

אחד עשר אני יודע!

אחד עשרה כוכביא, עשרה דבריה, 
ימי  שמונה  לידה,  ירחי  תשעה 
שישה  שבתא,  ימי  שבעה  מילה, 
סדרי משנה, חמישה חומשי תורה, 
אבות,  שלושה  אמהות,  ארבע 
אלוהינו  אחד  הברית,  לוחות  שני 

שבשמים ובארץ.

11



שירים לערב החג

א ָאִביב? ֵאיְך יֹוְדִעים ֶשּבָ

ִלים ָסִביב ָסִביב ִמְסַתּכְ

ְשִביִלים, ְוִאם רֹוִאים ֶשֵאין עֹוד ּבֹוץ ּבַ

ְוִאם רֹוִאים ֶשנֱֶעְלמוּ ַהְמִעיִלים,

ַרג ְוַגם ַחְרִצית, ְוִאם ּפָ

ִלְכבֹוד ֶהַחג ִקְשטוּ ַאְרִצי.

ָאז יֹוְדִעים ָאז יֹוְדִעים

א ָאִביב, א ָאִביב ֶשּבָ ֶשּבָ

א ָאִביב ָאז יֹוְדִעים ָאז ֶשּבָ

א ָאִביב? ּבָ ֵאיְך יֹוְדִעים ׁשֶ

ִלים ָסִביב ָסִביב ּכְ ִמְסּתַ

ְוִאם רֹוִאים ֲהמֹון ָיַדִים ֲחרוּצֹות

ֵבִדים ִעם ַיִין וַּמּצֹות ים ּכְ אֹות ַסּלִ נֹושְׂ

ה" - ְמָחה ַרּבָ ִרים "שִׂ ְוִאם ׁשָ

א" ַסח ּבָ יַע, ּפֶ "ָאִביב ִהּגִ

ָאז יֹוְדִעים ָאז יֹוְדִעים

א ָאִביב, א ָאִביב ֶשּבָ ֶשּבָ

א ָאִביב ָאז יֹוְדִעים ָאז ֶשּבָ
דתיה בן דור

א ָאִביב? ּבָ ֵאיְך יֹוְדִעים ׁשֶ



ה, ְמָחה ַרּבָ ה, שִׂ ְמָחה ַרּבָ שִׂ

א! ַסח ּבָ יַע, ּפֶ ָאִביב ִהּגִ

ה, ְמָחה ַרּבָ ה, שִׂ ְמָחה ַרּבָ שִׂ

א! ַסח ּבָ יַע, ּפֶ ָאִביב ִהּגִ

יִסים. גֶד ִעם ּכִ ְפרוּ ִלי ּבֶ ְפרוּ, ּתָ ְפרוּ, ּתָ ּתָ

ֱאגֹוִזים. יַסי ּבֶ אוּ ּכִ אוּ, ִמּלְ אוּ, ִמּלְ ִמּלְ

ה... ְמָחה ַרּבָ שִׂ

יֹות ע ֻקׁשְ ַאל ַאְרּבַ אֹול ֶאׁשְ ַאל, ׁשָ אֹול ֶאׁשְ ׁשָ

ע ּכֹוסֹות. ה ַאְרּבַ ּתֶ תֹה ֶאׁשְ ה, ׁשָ ּתֶ תֹה ֶאׁשְ ׁשָ

ה... ְמָחה ַרּבָ שִׂ

ִביא י ּתָ ְוכֹוס ּגְדֹוָלה, ְוכֹוס ּגְדֹוָלה ִאּמִ

ָּהוּ ַהנִָּביא. ָּהוּ, ְלֵאִלי ְלֵאִלי

ה... ְמָחה ַרּבָ שִׂ

ַהְלַואי יָבֹוא, ַהְלַואי יָבֹוא, ַהְלַואי ָיסוּר

ְך  ּכָ ל  ּכָ אֹוִתי  ִיְרֶאה  אֹוִתי,  ִיְרֶאה 
ָהדוּר 

 

יפה בלהה וידידיה אגמון

ְמָחה ַרּבָה שִׂ



אֶֹפק  עֹוד ֵיׁש ִמְפָרשֹ ָלָבן ּבָ

ֵבד  חֹר ּכָ מוּל ָענָן ׁשָ

ׁש - לוּ ְיִהי. ַבּקֵ נְּ ל ׁשֶ ּכָ

ַחּלֹונֹות ָהֶעֶרב  ְוִאם ּבַ

אֹור נֵרֹות ַהַחג רֹוֵעד 

ׁש - לוּ ְיִהי.  ַבּקֵ נְּ ל ׁשֶ ּכָ

  

לוּ ְיִהי, לוּ ְיִהי 

ָאנָא לוּ ְיִהי 

ׁש - לוּ ְיִהי. ַבּקֵ נְּ ל ׁשֶ ּכָ

ֶלת  ּדֶ ר עֹוֵמד ּבַ ֵֹּ ַבש ִאם ַהּמְ

ִפיו  ן ִמּלָה טֹוָבה ּבְ ּתֵ

ׁש - לוּ ְיִהי.  ַבּקֵ נְּ ל ׁשֶ ּכָ

ָך ָלמוּת ׁשֹוֶאֶלת  ִאם נְַפׁשְ

ִריָחה וֵּמָאִסיף  ִמּפְ

ׁש - לוּ ְיִהי.  ַבּקֵ נְּ ל ֶשׁ ּכָ

לוּ ְיִהי, לוּ ְיִהי 

ָאנָא לוּ ְיִהי 

ׁש - לוּ ְיִהי. ַבּקֵ נְּ ל ׁשֶ ּכָ

לוּ ְיִהי

ָמה קֹול ֲענֹות ֲאִני ׁשֹוֵמַע 

ים  ּפִ קֹול ׁשֹוָפר ְוקֹול ּתֻ

ׁש לוּ ְיִהי.  ַבּקֵ נְּ ל ֶשׁ ּכָ

ל ֵאּלֶה  תֹוְך ּכָ ַמע ּבְ ָ ׁשּ לוּ ּתִ

י  ִפּלָה ַאַחת ִמּפִ ּגַם ּתְ

ׁש - לוּ ְיִהי.  ַבּקֵ נְּ ל ׁשֶ ּכָ

לוּ ְיִהי, לוּ ְיִהי 

ָאנָא לוּ ְיִהי 

ׁש - לוּ ְיִהי. ַבּקֵ נְּ ל ׁשֶ ּכָ


ְתאֹם ִיְזַרח ֵמאֶֹפל  ְוִאם ּפִ

נוּ אֹור ּכֹוָכב  ַעל רֹאׁשֵ

ׁש - לוּ ְיִהי. ְנַּבּקֵ ל ׁשֶ ּכָ

ְלוָה ְוֵתן ּגַם ּכֹוַח  ן ׁשַ ָאז ּתֵ

נֹּאַהב  ְלָכל ֵאּלֶה ֶשׁ

ׁש - לוּ ְיִהי. ַבּקֵ נְּ ל ׁשֶ ּכָ

לוּ ְיִהי, לוּ ְיִהי 

ָאנָא לוּ ְיִהי 

ׁש - לוּ ְיִהי. ַבּקֵ נְּ ל ׁשֶ ּכָ
נעמי שמר



ֵאיֶזה ַחג ִלי, ֵאיֶזה ַחג ִלי 

ָֻּחד ִלי.  ַחג ָיִחיד וְּמי

ֶמש ְמִאיָרה  ֶ ּגַם ַהּשׁ

ָרה  ָֹ י ֲעש ִלי ַהיֹּום ּפִ

ֵאיֶזה ַחג ִלי, ֵאיֶזה ַחג. 

ת אֹוֵרַח  ְרּכַ אֹור נֵרֹות, ּבִ

ֵמַח.  ָֹ ֵמַח, ַחג ש ָֹ ַחג ש

ְמָחה ּפֹה ַעד ַהּגַג  ִֹּ ַהש

ֵאיֶזה ֵאיֶזה ֵאיֶזה ַחג 

ֵאיֶזה ַחג ִלי, ֵאיֶזה ַחג.

ִַּין  ָרִחים, ָהאֹור, ַהי ַהּפְ

ְקֵצה ָהַעִין  ְמָעה ּבִ ַהּדִ

ָבנָה  ַהֻחְלָצה ַהּלְ

נָּה  ָכל ּפִ ַחג ַהיֹּום ּבְ

ֵאיֶזה ַחג ִלי ֵאיֶזה ַחג. 

מֹו יֹום ֻהּלֶֶדת  ל ַחג ּכְ יֹום ׁשֶ

ֶחֶדר.  ּלֵב ְואֹור ּבַ יר ּבַ ׁשִ

א  רוְּך ַהּבָ א ּבָ ּבָ ִמי ׁשֶ

ה  ַחג ִנְפָלא ּתֹוָדה ַרּבָ

ֵאיֶזה ַחג ִלי ֵאיֶזה ַחג.
לאה נאור ומשה וילנסקי

ַחג ִלי



ִשְׂמַחת ַחג  ִשׂישׂוּ ְוִשְׂמחוּ ְבּ

ִים. ַפּ ַמֲחאוּ ַכּ

קֹול ָחָזק ירוּ ְבּ נְַגּנוּ ְוִשׁ

ִים. וִּבְמִצְלַתּ

ֶאָחד  נוּ ְכּ ָלּ ָיד ֶאל ָיד, ֻכּ

ְך נֲַעבָֹרה  ַסּ ה ַבּ פֹּ

י ְלִיְשָׂרֵאל ַבח ָלֵאל ִכּ ֶשׁ

ָהְיָתה ִשְׂמָחה ְואֹוָרה.
בנימין כספי ומיכאל גלינקא

ּ ְמחו ִֹ ִשֹישֹוּ ְוש
ְיִהי ַהּכֹל 

יּוַּכל  ְָּך ְלכֹל ׁשֶ י ׁשַ

ְלֵהיִטיב ִעּמֹו 

יּוַּכל ְלֵהיִטיב ִעּמֹו.  ׁשֶ

ִהית  ה ָהִאּמָ ֶֶּלד ָלִאׁשָּ ַהי

ל  ְלַמַען ִיְגּדַ

ָהֲעָגָלה ָלֶעְגלֹון ַהּטֹוב 

ּה ֵהיֵטב  ְלַמַען ִיְנַהג ּבָ

ִקים אֹוָתּה ַמִים  ְשׁ ְוָהֲאָדָמה, ַלּמַ

ִעּתֹו. ְרָיּה ּבְ ן ּפִ ּתֵ ְלַמַען ּתִ
ברטולד ברכט )תרגום נתן זך( ושלמה גרוניך

ְיִהי ַהּכֹל



ת  ֵרד ָעֵלינוּ ֶקׁשֶ ַהְלַואי וֵּמָענָן ּתֵ

נָה...  ּקָ ּלָעֹוָלם ַהזֶּה ֵיש ּתַ ַהְלַואי ֶשׁ

ת  ַהְלַואי ְויֹום ִיְצַמח ִמּתֹוְך סוָּפה ּגֹוֶעֶשׁ

נָה  ּתָ ַהְלַואי ְולֹא ּתֹאַבד ָלַעד ַהּמַ

א  ׁשֶ ב ּדֶ ֶֹ ר ַיְצִמיַח ֵעש ְדּבָ ַהּמִ ַהְלַואי ֶשׁ

ֵאנָה.  ֵצל ַהּתְ ב ּבְ ַהְלַואי ְועֹוד נֵׁשֵ

ּלֹא ִנְכַאב ְוִאיׁש ָאִחיו יֹאַהב  ַהְלַואי ֶשׁ

ֲעֵרי ּגַן ֵעֶדן  ְתחוּ ׁשוּב ַשׁ ַהְלַואי ְוִיּפָ

גוּ ִמְזָרח וַּמֲעָרב  ַהְלַואי ְוִיְתַמזְּ

ֶקֶדם.  אן ּכְ ׁש ָיֵמינוּ ּכָ ַהְלַואי, ַהְלַואי וְּנַחּדֵ

א עֹוד גֹוי ֶאל גֹוי ֶחֶרב  ָ ַהְלַואי ְולֹא ִישּׂ

ְקוָה  ֶרך ַהּתִ ַהְלַואי ְולֹא ִנְנטֹׁש ֶאת ּדֶ

ַהְלַואי ְוָהָאָדם ִיְהֶיה ַרחוּם ַעד ֶעֶרב 

ֵּש ִסּכוּי ֶאָחד ָלַאֲהָבה.  י ַהְלַואי ׁשֶ

ּלֹא ִנְכַאב ְוִאיׁש ָאִחיו יֹאַהב  ַהְלַואי ֶשׁ

ֲעֵרי ּגַן ֵעֶדן  ְתחוּ ׁשוּב ַשׁ ַהְלַואי ְוִיּפָ

גוּ ִמְזָרח וַּמֲעָרב  ַהְלַואי ְוִיְתַמזְּ

ֶקֶדם.  אן ּכְ ׁש ָיֵמינוּ ּכָ ַהְלַואי, ַהְלַואי וְּנַחּדֵ
אהוד מנור ובועז שרעבי

ַהְלַואי



מֹוֶדה ֲאִני 

ְלָפנֶיָך וְּלָך 

ל ַהֶחֶסד ְוָהֱאֶמת ְוַהּטֹוָבה  ַעל ּכָ
ְוָהָרָעה ְוַהּטֹוָבה 

יִתי  ִדי ְוִעם ּבֵ יָת ִעּמָ ִֹ ֶשָעש

ְוִעם ְקרֹוַבי ִויִדיַדי 

י ְוִעם ַאְרִצי  נֵי ַעּמִ ְוִעם ּבְ

ל ָהעֹוָלם ְוָהָאָדם  ְוִעם ּכָ

ָראָת. ר ּבָ ֲאׁשֶ

ָלאט, ֶחֶרׁש ֶחֶרׁש  ּבָ

ַאט ַאט טֹוְפפֹות 

ֲעִתידֹות ֲעִתידֹות ִלְקָראֵתנוּ.

ִמּתֹוְך  ֵאַלי  ֶֶּכת  ְמַחי ְוַאּתְ 
ינָה. ַהּשֵ

ִיְהֶיה ָלנוּ טֹוב, טֹוב ִמּטֹוב, טֹוב 
ְמאֹוד,

ֶקר.  בֹּ ּבֶֹקר ּבַ ָבר ּבַ ֶזה ַמְתִחיל ּכְ

ַאּתְ צֹוֶחֶקת ֵאַלי 

נָה. ִמּתֹוְך ִמּתֹוְך ַהֵשּׁ
מאיר אריאל

מֹוֶדה ֲאִני



ֵתָך  ִהּלָ ֵלא ִפי ּתְ ִיּמָ

ָך  ְפַאְרּתֶ ל ַהיֹּום ּתִ ּכָ

ִליֵכִני ְלֵעת ִזְקנָה  ׁשְ ַאל ּתַ

ַעְזֵבִני. ְכלֹות ּכִֹחי ַאל ּתַ ּכִ
תהלים עא, אביהו מדינה

ימלא פי
ן ָאָדם, ּבֶ

ֲעֵלה ְלַמְעָלה ֲעֵלה, 

י ּכַֹח ַעז ְלָך,  ּכִ

ְנֵפי רוַּח,  ֵיׁש ְלָך ּכַ

יִרים, ִרים ַאּבִ ְנֵפי ְנׁשָ ּכַ

ם  ַכֵחׁש ּבָ ַאל ּתְ

ן ְיַכֲחׁשוּ ְלָך, ּפֶ

רֹוׁש אֹוָתם -  ּדְ

ָּד. ְצאוּ ְלָך ִמי ְוִיּמָ
הראי"ה קוק ואביגיל עוזיאל

ן ָאָדם ּבֶ



ֶזֶמר ֶזֶמר ָלְך

ֶזֶמר ֶזֶמר ָלְך

ֶזֶמר ָלְך ְמכֹוָרִתי, ְמכֹוָרִתי

ְעָגּל סֹוֵבב ַהַמּ

ֶזֶמר ָלְך ּדֹוֵבב

ֶזֶמר ָלְך ְמכֹוָרִתי, ְמכֹוָרִתי

 

ּ ה ִיְשָׂמחו ֲהָרַרִיְך ֵהָמּ

ֵעת ְמחֹול ַההֹוָרה ִיְסַער

ּ ָרִחים ְלֶפַתע ִיְפָרחו ֶאֶלף ְפּ

ר ְדָבּ ְיַכּסוּ ֶאת ֵעין ַהִמּ

הֹוָרה הֹוָרה ָלְך

הֹוָרה הֹוָרה ָלְך

הֹוָרה ָלְך ְמכֹוָרִתי, ְמכֹוָרִתי

ְעָגּל סֹוֵבב ַהַמּ

הֹוָרה ָלְך ּדֹוֵבב

הֹוָרה ָלְך ְמכֹוָרִתי, ְמכֹוָרִתי

ּ ה ִיְשָׂמחו ֲהָרַרִיְך ֵהָמּ

ֵעת ְמחֹול ַההֹוָרה ִיְסַער

ּ ָרִחים ְלֶפַתע ִיְפָרחו ֶאֶלף ְפּ

ר ְדָבּ ְיַכּסוּ ֶאת ֵעין ַהִמּ
אברהם בן זאב

ֶזֶמר ֶזֶמר ָלְך



ּ יטוּ וְּראו ׁשוּרוּ, ַהּבִ

ַמה גָּדֹול ַהיֹּום ַהזֶּה, ַהיֹּום ַהזֶּה!

ָחֶזה ֵאׁש יֹוֶקֶדת ּבֶ

ה ְחֵרׁשָ ְוַהּמַ

ֶדה. ּשָׂ ׁשוּב ּפֹוַלַחת ּבַ

ה,  ְחֵרׁשָ ְוַהּמַ

ה, ְחֵרׁשָ ׁשוּרוּ ַהּמַ

ֶדה. ּשָׂ ׁשוּב ּפֹוַלַחת ּבַ

ָּה ְוִקְלׁשֹון ֵאת, ַמּכֹוׁש, טוִּרי

ְסָעָרה,  דוּ ּבִ ִהְתַלּכְ

ְונְַדִליָקה ׁשוּב, 

ׁשוּב ֶאת ָהֲאָדָמה,

ה. ְלֶהֶבת ְיֻרּקָ ׁשַ ּבְ
זלמן חן

יטוּ וְּראוּ  ׁשוּרוּ ַהּבִ



ת ָאבֹות ֶאֶרץ ֶחְמּדַ ּפֹה ּבְ

ְקוֹות, ל ַהּתִ ְמנָה ּכָ ֵ ְתּגַּשׁ ּתִ

ּפֹה ִנְחֶיה וּפֹה ִנּצֹר,

רֹור, ֵּי ּדְ ֵּי זַֹהר ַחי ַחי

ִכינָה ׁשֹוָרה, ְ ֵהא ַהּשׁ ּפֹה ּתְ

ַפת ַהּתֹוָרה. ְפַרח ּגַם שְׂ ּפֹה ּתִ

ִנירוּ ִניר, ִניר, ִניר,

יר, יר, ׁשִ יר, ׁשִ ירוּ ׁשִ ׁשִ

יל, יל, ּגִ יל, ּגִ ילוּ ּגִ ּגִ

ִנים. ָבר ֵהנֵּצוּ ִנּצָ ּכְ

ִנירוּ ִניר, ִניר, ִניר,

יר, יר, ׁשִ יר, ׁשִ ירוּ ׁשִ ׁשִ

יל, יל, ּגִ יל, ּגִ ילוּ ּגִ ּגִ

עֹוד יָבֹואוּ ֵזְרעֹוִנים.
מ. רוזנפלד, י. דושמן ו-צ.ארליך

ת ָאבֹות ֶאֶרץ ֶחְמּדַ ּפֹה ּבְ



ּ יֵרנו ְיָלה, ַרב ׁשִ ַרב ַהּלַ

ַמִים, ָ ַהּבֹוֵקַע ַלּשׁ

ׁשוִּבי ׁשוִּבי הֹוָרֵתנוּ,

ְבָעַתִים. ת ׁשִ ׁשֶ ְמֻחּדֶ

ׁשוִּבי ׁשוִּבי ְונָסֹב,

נוּ ֵאין ָלּה סֹוף, ְרּכֵ י ּדַ ּכִ

ֶרת, ְרׁשֶ ַ ֶכת ַהּשׁ י עֹוד ִנְמׁשֶ ּכִ

נוּ ֵלב ֶאָחד י ִלּבֵ ּכִ

ֵמעֹוָלם ַוֲעֵדי ַעד,

ֶרת. ְרׁשֶ ַ ֶכת ַהּשׁ י עֹוד ִנְמׁשֶ ּכִ

עֹוד, ְועֹוד, ְועֹוד, ְועֹוד, ְועֹוד,

ַאל  ְוַהזֶֶּמר  ַיֲעמֹד,  ַאל  ָהִרּקוּד 
קֹט, ִיׁשְ

ַאל  ְוַהזֶֶּמר  ַיֲעמֹד,  ַאל  ָהִרּקוּד 
קֹט, ִיׁשְ

יר, יר ֶאל ׁשִ ָיד ֶאל ָיד, ׁשִ

יר, ָיד ֶאל ָיד, יר ֶאל ׁשִ ׁשִ

הֹוָרה ַמְעּגָל ֶאָחד!

נוּ ֵלב ֶאָחד ֵמעֹוָלם ַוֲעֵדי  י ִלּבֵ ּכִ
ַעד,

ֶרת. ְרׁשֶ ַ ֶכת ַהּשׁ י עֹוד ִנְמׁשֶ ּכִ
יעקב אורלנד

ת ֶשׁ הֹוָרה ְמֻחּדֶ
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