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כוונה לפני הסדר

ּכָל ָאָדם ָצִריך ִמְצַרִים
אמנון ריבק

ְהֶיה לֹו ִתּ ל ָאָדם ָצִריְך ֶשׁ ָכּ
ֵאיזֹו ִמְצַרִים,

ה ַעְצמֹו ִמּתֹוָכּה ִלְהיֹות מֶֹשׁ
ָיד ֲחָזָקה, ְבּ

נִַּים. ֲחִריַקת ִשׁ אֹו ַבּ
ָכה ְגּדֹוָלה, ל ָאָדם ָצִריְך ֵאיָמה ַוֲחֵשׁ ָכּ

ְונֶָחָמה, ְוַהְבָטָחה, ְוַהָצָּלה,
ַמִים. ֵיַּדע ָלֵשׂאת ֵעינָיו ֶאל ַהָשּׁ ֶשׁ

ִפָלּה ַאַחת, ל ָאָדם ָצִריְך ְתּ ָכּ
ָׂפַתִים. גוָּרה ֶאְצלֹו ַעל ַהְשּ ֵהא ְשׁ ּתְ ְשׁ

ַעם ַאַחת ְלִהְתּכֹוֵפף - ָאָדם ָצִריְך ַפּ
ֵתף. ל ָאָדם ָצִריְך ָכּ ָכּ

ְהֶיה לֹו ֵאיזֹו ִמְצַרִים, ִתּ ל ָאָדם ָצִריְך ֶשׁ ָכּ
ית ֲעָבִדים, נָּה ִמֵבּ ִלְגאֹל ַעְצמֹו ִמֶמּ

ָחִדים, ר ַהְפּ ֲחִצי ַהַלִּיל ֶאל ִמְדַבּ ָלֵצאת ַבּ
ִים, ר ֶאל ּתֹוְך ַהַמּ ִלְצעֹד ַהְיֵשׁ

נָיו ַלְצָּדִדים. ִחים ִמָפּ ִלְראֹוָתם ִנְפָתּ

ֵתף, ל ָאָדם ָצִריְך ָכּ ָכּ
ָלֵשׂאת ָעֶליָה ֶאת ַעְצמֹות יֹוֵסף,

ף. ֵקּ ל ָאָדם ָצִריְך ְלִהְזַדּ ָכּ
ְהֶיה לֹו ִתּ ל ָאָדם ָצִריְך ֶשׁ ָכּ

ֵאיזֹו ִמְצַרִים.
ַלִים, ִוירוָּשׁ

ע ָארֹוְך ֶאָחד, וַּמָסּ
ר אֹותֹו ָלַעד ֹּ ִלְזכ
ַכּפֹות ָהַרְגַלִים. ְבּ
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סימני הסדר 
)מיוחסים לרש"י או לבעלי התוספות(

ּוְרַחץ 	 	 ַקֵּדׁש	

ַיַחץ. 		 ַּכְרַּפס	

ַרֲחָצה 	 		 ַמִּגיד	

ַמָּצה. מֹוִציא			

ּכֹוֵרְך 	 		 ָמרֹור	

עֹוֵרְך. 	 ֻׁשְלָחן	

ָּבֵרְך 	 		 ָצפּון	

ִנְרָצה. 	 		 ַהֵּלל	

תוספתהסבר
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קדש - קידוש לליל החג

ברשות חברי וחברותי נברך / ברשות כל המסובים / סברי מרנן ורבנן
המסובים עונים: לחיים!

ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ּבֹוֵרא ְּפִרי ַהָּגֶפן.
ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ֲאֶׁשר ָּבַחר ָּבנּו ִמָּכל ָעם ְורֹוְמָמנּו 
ִמָּכל ָלׁשֹון ְוִקְּדָׁשנּו ְּבִמְצוֹוָתיו. ַוִּתֶּתן ָלנּו ְיָי ֱאֹלֵהינּו ְּבַאֲהָבה מֹוֲעִדים 

ְלִׂשְמָחה. ַחִּגים ּוְזַמִּנים ְלָׂשׂשֹון. ֶאת יֹום ַחג ַהַּמּצֹות ַהֶּזה ְזַמן ֵחרּוֵתנּו 
ִמְקָרא קֶֹדׁש ֵזֶכר ִליִציַאת ִמְצָרִים. ִּכי ָבנּו ָבַחְרָּת ְואֹוָתנּו ִקַּדְׁשָּת ִמָּכל 

ָהַעִּמים. ּומֹוֲעֵדי ָקְדֶׁשָך ְּבִׂשְמָחה ּוְבָׂשׂשֹון ִהְנַחְלָּתנּו: ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי 
ְמַקֵּדׁש ִיְׂשָרֵאל ְוַהְּזַמִּנים.

 ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ֶׁשֶהֱחָינּו ְוִקְּיָמנּו ְוִהִּגיָענּו 
ַלְּזַמן ַהֶּזה.

שותים כוס ראשונה בהסבה לשמאל.

 ההסבה: ההסבה לצד שמאל, היא זכר למנהגי הסעודה בארץ ישראל בתקופה 
בה עוצב לראשונה סדר פסח על ידי חכמי המשנה, לאחר חורבן הבית השני. 

בדומה למנהגי העולם ההלניסטי והרומי נהגו יהודי הארץ האמידים לאכול 
את ארוחתם שהם מסבים / שוכבים על מיטות ושמאלם תומכת את פלג גופם 
העליון. האוכל הוגש על שולחנות קטנים שהוצבו לפני המיטות. ארוחות אלו, 

כללו שתיית יין, אכילת ירקות ומטבלים כפרפראות וניהול שיחות בעניינים שונים 
בין המנות, מנהגיהן של ארוחות אלו הן הבסיס למבנה הסדר ונהליו. בליל פסח 

כל בית יהודי נחשב כארמון, וכל יהודי נחשב בכן חורין אמיד ומבוסס שאין עליו 
מורא. בהסבה לשמאל אנו מסמלים את רוח החירות המפעמת בלב בליל החג, יהיו 

אתגרי השעה אשר יהיו.

רחץ - נטילת ידיים ראשונה
ראש/ת הסדר או המסובים כולם נוטלים ידיים ללא ברכה

רחיצת הידיים הראשונה היא זכר למנהג ארץ ישראל ליטול ידיים גם לפני אכילת 
ירקות הנטבלים בנוזלים ולא רק אכילת לחם כמנהג בבל.

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

בריאותנו ולנקוט בצעדי הזהירות הנדרשים 
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מוזגים מים חיים לכוס מרים הנביאה
ַרִּבי יֹוֵסי בְַּרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר: ְׁשֹלשָׁה ַּפְרָנִסים טֹוִבים ָעְמדּו ְלִיְׂשָרֵאל, 

ֵאּלּו ֵהן: מֶֹׁשה ְוַאֲהרֹן ּוִמְרָים; ְוָׁשֹלׁש ַמָּתנֹות טֹובֹות ִניְּתנּו ַעל ָיָדם, 
ְוֵאּלּו ֵהן: ְּבֵאר ְוָעָנן ּוָמן. ְּבֵאר - ִּבְזכּות ִמְרָים, ַעּמּוד ָעָנן - ִּבְזכּות 

ַאֲהרֹן, ָמן - ִּבְזכּות מֶֹׁשה; ֵמָתה ִמְרָים ־ ִנְסַּתֵּלק ַהְּבֵאר.
תלמוד	בבלי	תענית	ט	ע"א	

כרפס - הטיבול הראשון
הגדת האביב

ָׁשמֹור ֶאת חֶֹדׁש ָהָאִביב ְוָעִׂשיָת ֶּפַסח ַלְיָי ֱאֹלֶהיָך ִּכי ְּבחֶֹדׁש ָהָאִביב 
הֹוִציֲאָך ְיָי ֱאֹלֶהיָך ִמִּמְצַרִים ָלְיָלה.	דברים	טז 

ָאֶרץ,  ִנים ִנְראּו, ִנְראּו ָבּ ִנָצּ
ִמיר. יַע, ֵעת ַהָזּ ִמיר ִהִגּ ֵעת ַהָזּ

ה ְסָתו ָעַבר י ִהּנֵ ּכִ
ְסָתו ָחַלף ָהַלך לֹו

ָפִנים ְסָמַדר - ָנְתנּו, ָנְתנּו ֵריָחם. ַהּגְ
 

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

ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ּבֹוֵרא ְּפִרי ָהֲאָדָמה.
ואוכלים בהסבה לכבודן של ארץ ישראל ושיבת ציון בדורנו.

יחץ
ראש/ת הסדר מחלק/ת את המצה האמצעית לשני חלקים. החלק הקטן יוצפן 

כאפיקומן. החלק הגדול יוחזר אל מקומו לטובת הברכה על המצה. 

מפרשי ההגדה ראו בחציית המצה סמל לעוני אבותינו במצרים והמשילו את מעשה 
ה"יחץ" לעני החוצה את פת לחמו, אוכל את חלקה, ומצפין את החלק הנוסף. 

 סדר בימות קורונה: בעת הזו ניתן לדרוש את ה-"יחץ" כתזכורת לכך שאנו 
עורכים ליל סדר שאינו רגיל, כאשר רבים אינם מסבים עם בני משפחתם 

ומשפחותינו הרחבות חצויות מחמת המצב. שמירתו של החלק המוצפן לאפיקומן 
מסמלת את תקוותנו לשוב במהרה לשגרה המשפחתית והקהילתית הברוכה.
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מגיד
סיפור יציאת מצרים

מגביהים את הקערה, מצביעים על המצות ואומרים:

ִּבְבִהילּות ָיָצאנּו ִמִּמְצַרִים:
ָהא ַלְחָמא ַעְנָיא, ִדי ֲאָכלּו ַאְבָהָתָנא ְּבַאְרָעא ְדִמְצָרִים. ָּכל ִדְכִפין, 

ֵייֵתי ְוֵייכֹול; ָּכל ִדְצִריְך ֵייֵתי ְוִיְפַסח. ָהַׁשָּתא ָהָכא, ְלָׁשָנה ַהָּבָאה 
ְּבַאְרָעא ְדִיְׂשָרֵאל; ָהַׁשתָּא ַעְבֵדי, ְלשָָׁנה ַהָּבָאה ְּבֵני חֹוִרין.

זה לחם העוני שאכלו אבותינו בארץ מצרים,

כל הרוצה יבוא ויאכל, כל הנצרך יבוא ויפסח.

השנה כך, לשנה הבאה הלוואי ולא יצטרכו עמך זה לזה.

השנה בני חורין בגוף, לשנה הבאה בני חורין בגוף וגם ברוח.

מוזגים את הכוס השנייה, מכסים את המצות, וצעיר/ת המסובים שואל/ת 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.
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עבדים היינו - עתה בני חורין !

חכמי המשנה קבעו כי ההורה, המספר את סיפור יציאת מצרים לילדו "מתחיל 

בגנות ומסיים בשבח" )משנה, פסחים, י, ד(. חכמי התלמוד בבבל נחלקו בשאלה 

מה היא הגנות ומה הוא השבח. שמואל קבע כי הגנות היא העבדות במצרים והשבח 

הוא היציאה של עם ישראל לחירות. רב הציע שהגנות היא העבודה הזרה שעבדו 

אבות אבותינו והשבח – קבלת התורה בסיני )תלמוד בבלי, פסחים, קטז ע"א(. 

בנוסח ההגדה אנו עוקבים אחרי שתי הגישות. ראשית אנו מתחילים עם דעתו של 

שמואל, שהגנות היא גנות העבדות במצרים, וזאת ע"י הפסקה "עבדים היינו", שחלק 

מהפרשנים ראו בה מעין תשובה לקושיות.

מגלים את המצות והמבוגר/ת שבמסובים משיב/ה:

עבדים היינו, לפרעה במצרים; ויוציאנו ה' אלוהינו משם ביד 
חזקה ובזרוע נטויה. ואילו לא הוציא הקדוש ברוך הוא את 

אבותינו ממצרים, הרי אנו ובנינו ובני 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.

בסיפור האגדה הבא מודגם העיקרון שהכול, אפילו החכמים והמלומדים ביותר, ראוי 

שיחזרו ויעסקו בסיפור יציאת מצרים – "וכל המרבה הרי זה משובח". סיפור זה פותח 

רצף של פסקאות בנוסח ההגדה המלא המדגישות את החובה לספר ביציאת מצרים 

בליל הפסח ולהנחיל סיפור זה לדורות הצעירים. 

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".
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מדרש ארבעת הבנים 

בארבעה מקורות בתורה מצווה ההורה העברי להנחיל לילדו את סיפור יציאת 
מצרים, כהסבר לקיומן של מצוות הפסח, פדיון הבן ומצוות נוספות. בשלושה מן 

המקורות מצווה האב לספר את הסיפור כמענה לשאלת הילד, ובמקור אחד נדרש 
ההורה לכך מיוזמתו, מבלי שהתורה מזכירה שאלה מקדימה מצד הילד. מכאן, 
דרשו החכמים כי התורה מדברת כנגד ארבעה ילדים. שלושה מהם – שואלים 

שאלות ומבקשים את תשובת ההורה; והאחד – אינו יודע לשאול וההורה מצווה 
ללמדו מיוזמתו.

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?
 "ָמה ָהֵעדֹת ְוַהֻחִּקים ְוַהִּמְׁשָּפִטים ֲאֶׁשר ִצָּוה ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֶאְתֶכם?" 

)דברים	ו(

 אף אתה אמור לה כהלכות הפסח	)עד	האחרונה	שבהן,	כפי	שמלמדת	
מסכת	פסחים(:	"אין מפטירין אחר הפסח אפיקומן".

רשע, מה הוא אומר? 
"ָמה ָהֲעבָֹדה ַהּזֹאת ָלֶכם?" )שמות	יב,	כו(.

לכם, ולא לו; ולפי שהוציא את עצמו מן הכלל וכפר בעיקר, אף 
אתה הקהה את שיניו, ואמור לו: "ַּבֲעבּור ֶזה ָעָׂשה ְיָי ִלי ְּבֵצאִתי 

ִמִּמְצָרִים" )שמות יג, ח( - לי, ולא לו; אילו היה שם, לא היה נגאל.

תמה, מה היא אומרת?
"ַמה ּזֹאת?"	)שמות	יג,	יד(.

ואמרת אליה: "ְּבחֶֹזק ָיד הֹוִציָאנּו ְיָי ִמִּמְצַרִים ִמֵּבית ֲעָבִדים" )שם(.

ושאינו יודע לשאול, את פתח לו  
שנאמר: "וִהַּגְדָּת ְלִבְנָך ַּבּיֹום ַההּוא ֵלאמֹר ַּבֲעבּור ֶזה ָעָׂשה ְיָי ִלי 

ְּבֵצאִתי ִמִּמְצָרִים"	)שמות	יג,	ח(.	
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מכסים את המצות, מגביהים את הכוס ושרים:

והיא שעמדה לאבותינו ולנו,
והיא שעמה לאמותינו ולנו,

שלא אחד בלבד עמד עלינו לכלותינו, אלא שבכל דור ודור עומדים עלינו 
לכלותינו, והקדוש ברוך הוא, מצילנו מידם.

היה זה הפסח הראשון שהיה עלי לבלותו 
לבדי במחנה ריכוז. בפסח הקודם היינו עדיין 

בגטו טרזינשטאט, אשר בו עוד יכולנו לערוך 
את הסדר בחוג המשפחה. אמנם גם את 

הסדר ההוא חגגנו בצורה מיוחדת במינה, כי 
באותם הימים היה הסגר חמור בתוך הגטו 

ועם רדת החשיכה נאסרה הדלקת אור 
ואפילו גפרור. בנסיבות אלו נאלצנו לערוך 
את הסדר מבעוד יום. אבל הייתי עדיין יחד 

עם הורי, ועל שולחננו היו מונחות כמה מצות 
וגם תה מעורב בריבה בתור תחליף ליין. הסדר 

של מאוטהאוזן היה שונה לגמרי. בתחילה 
חשבתי שאת מנת הלחם היומית, שקיבלנוה 
בערב פסח אחרי הצהרים, אשמור עד לבוקר 

המחרת, כדי להיזהר לפחות מאכילת חמץ 
בעת כניסת החג, אולם תלמיד חכם אחד 

שהיה אתנו העיר לי שמבחינת ההלכה 
מוטב לאכול את הלחם מיד, כי הלא עצם 

החזקתו אסורה היא בבחינת בל יראה ובל 
ימצא. לאחר המפקד שנערך לפנות ערב, 

ולפני כניסתנו לצריף ללינה, הייתה בידינו 
שהות מה ויכולנו להסתובב ברחבה שלפני 

הצריפים. ביקשתי מאחד הבחורים שיטייל 
איתי קצת, ובזמן ההליכה הלוך ושוב אמרנו 

בעל פה קטעים מן ההגדה, עד כמה שהיו 
זכורים לנו. ליל סדר מיוחד במינו, ללא 

מצות ויין, ללא סעודת חג שבה מסובין כל 
בני המשפחה לשולחן אחד, אלא ליל סדר 

בהליכה. גופותינו היו מושפלים ומשועבדים, 
אולם את רוחנו לא יכלו שוב לשעבד, ולכן 

יכולנו לומר גם באותם התנאים – עבדים 
היינו לפרעה במצרים ויוציאנו ה' אלוהינו 
משם, כי למרות הכול הרגשנו את עצמנו 

בני חורין. וזכורני כשאמרנו "לשנה הבאה 
בירושלים" הייתה בקשה זו שאמרנוה בכוונה 

עמוקה, בקשה שבקעה מעמקי הלב, כי מי 
כמונו עוד הרגיש עד כמה חסרה הייתה לנו 

ירושלים, ותקוותנו זו הייתה נחמתנו. 

הרב סיני אדלר, מחנה הריכוז מאוטהאוזן 1944

לאחר אזכור הגנות של העבדות במצרים מציינת ההגדה את הפרשנות השנייה למושג הגנות, פרשנותו 

של החכם הבבלי רב. לפי פרשנות זו הגנות היא העבודה הזרה של אבותינו, והשבח הוא קבלת התורה. 

על ידי הזכרת הגנות הזו מדגישה ההגדה כי החירות המלאה מושגת רק בשילובן של החירות הגופנית, 

המסומלת ביציאת מצרים, עם החירות הנפשית-המוסרית, המסומלת בקבלת התורה.

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 ָידַֹע ֵּתַדע ִּכי ֵגר ִיְהֶיה ַזְרֲעָך ְּבֶאֶרץ ֹלא ָלֶהם ַוֲעָבדּום ְוִעּנּו אָֹתם ַאְרַּבע 
ֵמאֹות ָׁשָנה ְוַגם ֶאת ַהּגֹוי ֲאֶׁשר ַיֲעבֹדּו ָּדן ָאנִֹכי ְוַאֲחֵרי ֵכן ֵיְצאּו ִּבְרֻכׁש ָּגדֹול"	

)בראשית	טו,	יג-יד(.

זכר לשואה
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 צא ולמד, מה ביקש לבן הארמי לעשות ליעקב אבינו - 
 שפרעה הרשע, לא גזר אלא על הזכרים; ולבן ביקש לעקור 

את הכול, שנאמר:

פסוק ראשון מווידוי הביכורים:

"ֲאַרִּמי אֵֹבד ָאִבי ַוֵּיֶרד ִמְצַרְיָמה ַוָּיָגר ָׁשם ִּבְמֵתי ְמָעט ַוְיִהי ָׁשם ְלגֹוי 
ָּגדֹול ָעצּום ָוָרב"	)דברים	כו,	ה(.	

פסוק שני מווידוי הביכורים:

"ַוָּיֵרעּו אָֹתנּו ַהִּמְצִרים ַוְיַעּנּונּו ַוִּיְּתנּו ָעֵלינּו ֲעבָֹדה ָקָׁשה"	)דברים	כו(.

פסוק שלישי מווידוי הביכורים:

"ַוִּנְצַעק ֶאל ְיָי ֱאֹלֵהי ֲאבֵֹתינּו ַוִּיְׁשַמע ְיָי ֶאת קֵֹלנּו ַוַּיְרא ֶאת 
ָעְנֵינּו ְוֶאת ֲעָמֵלנּו ְוֶאת ַלֲחֵצנּו" )דברים	כו(.

המשך המגיד - מדרשי "ארמי אובד אבי"

ָרה, ִיְצָחק  ַרְך ֲאבֹוֵתינוּ ְוִאּמֹוֵתינוּ, ַאְבָרָהם ְושָׂ ּבֵ ִמי ׁשֶ
ְוִרְבָקה, ַיֲעקֹב, ֵלָאה ְוָרֵחל, ְוֶאת לֹוֲחֵמינוּ ְיהֹוֻשַע, 
בֹוָרה, ָיֵעל ִויהוִּדית, הוּא ְיָבֵרְך ֶאת  ִוד ִויהוָּדה, ּדְ ּדָ

ָרֵאל  ָָּליו ַהנֱֶּעָדִרים ְוֶאת ֶאְזְרֵחי ִישְׂ בוֵּיי ַצַה"ל ְוַחי ׁשְ
ָפנֶיךָ ְיָי ְצָבאֹות  ָרה. ְיִהי ָרצֹון ִמּלְ ְבָיה וַּבּצָ ִ ׁשּ ַהנְּתוִּנים ּבַ

ְמֵהָרה ְלַאְרָצם,  ִבי ְוַתֲחִזיֵרם ּבִ ֶ ם ִמׁשּ ְפֶדה נְַפׁשָ ּתִ ׁשֶ
ִכי  ָמע ְנִהי ּבְ ָרָמה ִנׁשְ ֶהם ַהּכָתוּב: "קֹול ּבְ ִויקוָּים ּבָ

נֶיָה ֵמֲאנָה ְלִהנֵָּחם  ַתְמרוִּרים ָרֵחל ְמַבּכָה ַעל ּבָ

ִכי  י ֵאינֶנּוּ: ּכֹה ָאַמר ְיָי ִמְנִעי קֹוֵלְך ִמּבֶ נֶיָה ּכִ ַעל ּבָ
ֵתְך ְנֻאם ְיָי  ָכר ִלְפֻעּלָ י ֵיׁש שָׂ ְמָעה ּכִ ְוֵעינִַיְך ִמּדִ

בוּ ֵמֶאֶרץ אֹויֵב" )ירמיהו לא(. ָהֵבא נֶָחָמה וָּמזֹור  ְוׁשָ
יֵריֶהן  ׁשֹות ְלָהִביא ַיּקִ ַבּקְ חֹות ַחְלֵלי ַצַה"ל ַהּמְ ּפְ ְ ְלִמְשׁ

תוּ  ְמֵהָרה ֲחזֹון ְנִביֲאךָ: "ְוִכְתּ ֵּם ּבִ ָרֵאל, ְוַקי ְלֶקֶבר ִישְׂ
ׂא  ים ַוֲחִניתֹוֵתיֶהם ְלַמְזֵמרֹות לֹא ִיָשּ ַחְרבֹוָתם ְלִאִתּ

גֹוי ֶאל גֹּוי ֶחֶרב ְולֹא ִיְלְמדוּ עֹוד ִמְלָחָמה" )ישעיהו ב, ד(; 
ְונֹאַמר: ָאֵמן. 

פסוק רביעי מווידוי הביכורים:

"ַוּיֹוִצֵאנּו ְיָי ִמִּמְצַרִים ְּבָיד ֲחָזָקה ּוִבְזרַֹע ְנטּוָיה ּוְבמָֹרא ָּגדֹל 
ּוְבאֹתֹות ּוְבמְֹפִתים"	)דברים	כו(.

תפילה למען חירותם של השבויים

חכמי המשנה, שעיצבו את ליל הסדר לאחר 
חורבן בית המקדש השני, קבעו במרכז ההגדה 

את הצהרתו של החקלאי העברי בהביאו את 
מנחת הביכורים למקדש )וידוי הביכורים(, 

כמתואר בפרשת "כי תבוא" בחומש דברים. 
במספר מילים מצומצם, הנפתחות בהכרזה: 

"ארמי אובד אבי", הזכיר החקלאי את שעבוד 
מצרים, ההיחלצות ממנו וההגעה אל הארץ 
המובטחת. חכמי המשנה קבעו כי נוסח זה 
יהיה את הבסיס לסיפור היציאה ממצרים 

בליל הסדר. כל מילה ומילה בנוסח זה נדרשה 
ופורשה. ראשית, באופן עצמאי על ידי עורכי 

הסדרים, ובמרוצת הדורות על ידי נוסחים 
אחידים שהתפתחו בקהילות השונות. הנוסח 

המצוי בהגדה שבידינו עוקב בעיקרו אחרי מנהג 
בבל. בנוסח המקוצר שלפנינו יופיעו הפסוקים 

של וידוי הביכורים בלבד. המשתתפים בסדר 
מוזמנים לדרוש ולפרש אותם ולהוסיף עליהם 

מסיפורי המקרא והאגדות על השעבוד במצרים 
והיציאה ממנה לחירות.
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מדרש עשר המכות
לאחר שסיימנו לקרוא ולדרוש את פסוקי "ארמי אובד אבי" מביאה ההגדה 

מדרש נוסף על הפסוק האחרון המוביל אותנו להזכיר את עשר המכות. המדרש 
סופר את המילים בשלושת הביטויים הראשונים )"ביד חזקה", "ובזרוע נטויה", 

"ובמורא גדול"( ומתייחס לעובדה ששתי המילים הנוספות )"אותות" ו-"ומופתים"( 
הן בלשון רבים )כלומר גם הן עומדות כל אחת כנגד המספר שתיים(. מכאן קובע 

המדרש שהפסוק מדבר על עשר המכות. 

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

דם	

צפרדע	

כינים	

ערוב	

דבר	

שחין	

ברד	

ארבה	

חושך

מכת	בכורות
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מדרשי המכות על הים והפיוט "דיינו"

לאחר הזכרת עשר המכות שהונחתו על המצרים מובא בנוסח המלא של 
ההגדה מדרש נוסף העוסק במכות בארץ מצרים ובמכות שלקו המצרים 

בים סוף, בעת חצייתו. מדרש המכות על הים הוא המקום היחיד בהגדה בו 
מוזכר משה רבנו. עורכי ההגדה שביקשו להדגיש כי גאולת מצרים נעשתה 

על ידי הקדוש ברוך הוא הצניעו את חלקו של משה. מדרש זה מזכיר בצנעה 
את חלקו של משה בגאולה, ובכך מציג גם את חלקם של בני ישראל עצמם 

ומנהיגיהם ביציאה מעבדות לחירות.

מדרשי המכות על הים מהווים תזכורת כי ליל היציאה ממצרים היה תחנה 
ראשונה במסע הארוך אל עבר הארץ המובטחת, וכי כבר כעבור ימים 

ספורים בלבד נדרשו בני ישראל להתמודד עם אתגרים נוספים: חציית הים, 
המלחמה עם עמלק, המחסור במים ובמזון. במובן זה, מדרשי המכות על הים 
מובילים אותנו לפיוט "דיינו", החותם את ה"מגיד" ופורס את כל היריעה של 

סיפור היציאה ממצרים, המסע אל עבר הארץ והכניסה אליה.

ַרִּבי	ְיהּוָדה	ָהָיה	נֹוֵתן	ָּבֶהם	ִסמִָּנים:	

ְּדַצ"ְך	ֲעַד"ׁש	ְּבַאַח"ב
)מפרש הרשב"ץ: כך היה דרכו של רבי יהודה לתת סימנים כדי שלא יטעו התלמידים.(

נוהגים להטיף יין מן הכוס החוצה בעת אמירת כל אחת מהמכות וכל אחד משלושת 
הסימנים של רבי יהודה. חלק מפרשני ההגדה קשרו מנהג זה לרצון לסמל שאין אנו 

שמחים במכות שנחתו על המצרים. רעיון דומה בא לידי ביטוי בהלכה שלא לומר את 
תפילת ההלל בשלמותה ביום שביעי של פסח, שבו, על פי המסורת, טבעו המצרים 

בים. מנהג זה יסודו באגדת התלמוד, שבשעה שביקשו מלאכי השרת לומר שירה 
על טביעת המצרים, השתיק אותם הקב"ה ואמר: "מעשה ידי טובעים בים – ואתם 

אומרים שירה לפני?!?" )תלמוד בבלי, מסכת מגילה י ע"ב(.  
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כמה מעלות טובות למקום עלינו

דיינו עשה בהם שפטים    ולא  הוציאנו ממצרים   אילו 

דיינו עשה באלוהיהם   ולא  עשה בהם שפטים   אילו 

דיינו קרע לנו את הים   ולא  נתן לנו את ממונם   אילו  

דיינו העבירנו בחרבה   ולא   קרע לנו את הים    אילו  

דיינו שקע צרנו בתוכו   ולא   העבירנו בחרבה    אילו  

סיפק צרכנו במדבר ארבעים שנה   דיינו ולא  שקע צרנו בתוכו    אילו 

דיינו ולא האכילנו את המן  סיפק צרכנו במדבר ארבעים שנה  אילו 

דיינו נתן לנו את השבת   ולא   האכילנו את המן   אילו  

דיינו קרבנו לפני הר סיני   ולא  נתן לנו את השבת   אילו 

דיינו נתן לנו את התורה   ולא  קרבנו לפני הר סיני   אילו 

דיינו הכניסנו לארץ ישראל  ולא   נתן לנו את התורה   אילו  

דיינו בנה לנו את בית הבחירה   ולא  הכניסנו לארץ ישראל   אילו 

על אחת כמה וכמה טובה כפולה ומכופלת למקום עלינו.

שהוציאנו ממצרים, ועשה בהם שפטים, ועשה 

באלוהיהם, ונתן לנו את ממונם, וקרע לנו את הים, 

והעבירנו בתוכו בחרבה, ושקע צרינו בתוכו, וספק צרכנו 

במדבר ארבעים שנה, והאכילנו את המן, ונתן לנו 

את השבת, וקרבנו לפני הר סיני, ונתן לנו את התורה, 

והכניסנו לארץ ישראל, ובנה לנו את בית הבחירה.
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זיכרון קיבוץ גלויות ושיבת ציון השנייה 

 בווידוי הביכורים, המשמש בסיס למדרשי ה"מגיד", ישנו פסוק נוסף 
שאינו מוזכר בהגדות: 

"ַוְיִבֵאנּו ֶאל ַהָּמקֹום ַהֶּזה ַוִּיֶּתן ָלנּו ֶאת ָהָאֶרץ ַהּזֹאת ֶאֶרץ ָזַבת 
ָחָלב ּוְדָבש".

מסדרי ההגדות במרוצת הדורות בחרו שלא לצרף פסוק זה אל המדרש בליל 
הסדר. ייתכן והסיבה לכך טמונה ברצון שלהם להתעמק בליל הסדר ברגע 

היציאה ממצרים בלבד ולא בהמשך המסע אל הארץ המובטחת, ואולי קשור 
הדבר בכך שההגדה עוצבה בימים בה נתונים היו היהודים תחת שלטון זר. 

כיום, לאחר חזרת עם ישראל לארצו, ראוי להזכיר את חירותו של עם היהודי 
ואת עצמאותו – משאת נפשם של הדורות בשנות הגולה הארוכות.

"לפני כשלוש מאות שנה הפליגה לעולם החדש אנייה ושמה 
"מייפלאור". היה זה מאורע גדול בתולדות אנגליה ואמריקה. אבל 

תאב אני לדעת, אם יש אנגלי אחד היודע בדיוק אימתי הפליגה אנייה 
זאת; וכמה אמריקאים יודעים זאת; היודעים הם כמה אנשים היו 

באותה אנייה; ומה היה טיבו של הלחם שאכלו בצאתם. והנה לפני יותר 
משלושת אלפים ושלוש מאות שנה, לפני הפלגת ה-"מייפלאואר", יצאו 
היהודים ממצרים, וכל יהודי בעולם, ואף באמריקה וברוסיה הסובייטית, 

יודע בדיוק באיזה יום יצאו: בחמישה עשר בניסן. וכולם יודעים בדיוק 
איזה לחם אכלו היהודים: מצות. ועד היום הזה אוכלים יהודים בכל 

העולם כולו מצה זו בחמישה עשר בניסן, באמריקה, ברוסיה ובארצות 
אחרות, ומספרים ביציאת מצרים ובצרות שבאו על היהודים מיום שיצאו 

לגולה. והם מסיימים בשני מאמרים: "השתא עבדי, לשנה הבאה בני 
חורין. השתא הכא, לשנה הבאה בירושלים".

דוד בן גוריון, נאום לפני ועדת החקירה של האו"ם, 1947
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משנת רבן גמליאל - חיובי ליל הסדר
לאחר סיום המגיד וסיפור היציאה ממצרים על דרך המדרש, מוזכרים עקרי 

החיובים הנוהגים בליל הסדר באמצעות דבריו של רבן גמליאל, נשיא הסנהדרין 
ומנהיג היישוב היהודי בארץ ישראל בדור שלאחר החורבן, שהנהיג את העם מן 
העיר יבנה. משנת רבן גמליאל מעידה על כך שגרעינו של סדר ליל פסח בנוסח 

ובאופן המוכרים לנו, גובש על ידי חכמי המשנה לאחר חורבן הבית השני, כתחליף 
לחגיגת קורבן הפסח שבוטלה בשל העדר המקדש. בכך מסמלים הסדר וההגדה 

את כוח החיות וההתחדשות של העם היהודי.

רבן גמליאל אומר: כל שלא אמר שלושה דברים אלו בפסח, לא 
יצא ידי חובתו. ואלו הם: פסח, מצה, ומרור.

פסח שהיו אבותינו ואמותינו אוכלים בזמן שבית המקדש קיים. 
על שם מה? על שום שפסח הקב"ה על בתי אבותינו במצרים, 

שנאמר: "ַוֲאַמְרֶּתם ֶזַבח ֶּפַסח הּוא ַלְיָי ֲאֶׁשר ָּפַסח ַעל ָּבֵּתי ְבֵני 
ִיְׂשָרֵאל ְּבִמְצַרִים ְּבָנְגּפֹו ֶאת ִמְצַרִים ְוֶאת ָּבֵּתינּו ִהִּציל ַוִּיּקֹד ָהָעם 

ַוִּיְׁשַּתֲחוּו"	)שמות	יב,	כז(.	

סדר בימי קורונה – תפילה בעבור החולים והעוסקים במלאכות הריפוי:
ָרה, ִיְצָחק ְוִרְבָקה, ַיֲעקֹב, ֵלָאה ְוָרֵחל,  ַרְך ֶאת ֲאבֹוֵתינוּ ְוִאּמֹוֵתינוּ, ַאְבָרָהם ְושָׂ ּבֵ ִמי ׁשֶ

ּלֹו.  ָרֵאל וְּבַרֲחֵבי ָהעֹוָלם ּכֻ ְמִדינַת ִישְׂ ֵעת ַהזֹּו, ּבִ ל ַהחֹוִלים ְוַהחֹולֹות ּבָ הוּא ְיָבֵרְך ֶאת ּכָ
ֶרה ֲעֵליֶהם ֵמרוּחֹו  אֶֹרְך רוַּח וְּבאֶֹמץ ֵלב, ְוַיׁשְ ץ אֹוָתם ּבְ רוְּך הוּא ְיַחזֵּק ִויַאּמֵ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ
ְמֶלאֶכת ָהִרּפוּי  ל ָהעֹוְסִקים ּבִ ְרפוַּאת ַהגּוּף וִּבְרפוַּאת ַהנֶֶּפׁש, ִויַחזֵּק ְיֵדי ּכָ ָאם ּבִ ְלַרּפְ
ֵּינוּ, ַהֲעִניִקי  ִכינָה ְמקֹור ַחי ּבוּר. "ֵאל נָא ְרָפא נָא ָלּה" – ׁשְ ִמיָכה וְּבֶיֶתר ָצְרֵכי ַהּצִ ְוַהּתְ

ֵביֵתנוּ וִּמחוָּצה לֹו, ַעד ִיְפְסחוּ  יָבֵתנוּ ּבְ ֵעת ְיׁשִ ְבָלנוּת ּבְ ת ַהּסֹוְבָלנוּת ְוַהּסַ נוּ ֶאת ִמּדַ ְלֻכּלָ
ה ַהזֹּו. ְונֹאַמר: ָאֵמן. ׁשָ ל ָהֵעת ַהּקָ צוָּקה ׁשֶ ַגע ְוַהּמְ ָרה, ַהּפֶ ָעֵלינוּ ַהּצָ

מגביהים את המצות ואומרים: 

מצה זו שאנחנו אוכלים. על שם מה? על שום שלא הספיק בצקם 
של אבותינו להחמיץ, עד שנגלה עליהם מלך מלכי המלכים 

הקדוש ברוך הוא, וגאלם. שנאמר: "ַוּיֹאפּו ֶאת ַהָּבֵצק ֲאֶׁשר 
הֹוִציאּו ִמִּמְצַרִים ֻעגֹת ַמּצֹות ִּכי ֹלא ָחֵמץ ִּכי גְֹרׁשּו ִמִּמְצַרִים ְוֹלא 

ָיְכלּו ְלִהְתַמְהֵמַּה ְוַגם ֵצָדה ֹלא ָעׂשּו ָלֶהם" )שמות	יב,	לט(.
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מכסים את המצות ומגביהים את המרור ואומרים:

מרור זה שאנחנו אוכלים. על שם מה? על שום שמיררו המצרים 
את חְיָי אבותינו במצרים, שנאמר: "ַוְיָמֲררּו ֶאת ַחֵּייֶהם ַּבֲעבָֹדה 

ָקָׁשה ְּבחֶֹמר ּוִבְלֵבִנים ּוְבָכל ֲעבָֹדה ַּבָּׂשֶדה ֵאת ָּכל ֲעבָֹדָתם ֲאֶׁשר ָעְבדּו 
ָבֶהם ְּבָפֶרך" )שמות	א,	יד(.

בכל דור ודור חייב אדם לראות )נוסח	הגדת	הרמב"ם:	להראות( עצמו 
כאילו הוא יצא ממצרים שנאמר "ְוִהגְַּדָּת ְלִבְנָך ַּבּיֹום ַההּוא ֵלאמֹר 

ַּבֲעבּור ֶזה ָעָׂשה ְיָי ִלי ְּבֵצאִתי ִמִּמְצָרִים" )שמות יג, ח(, שלא את 
אבותינו ואמותינו בלבד גאל הקדוש ברוך הוא, אלא אף אותנו 

גאל עמהם - שנאמר "ְואֹוָתנּו הֹוִציא ִמָּׁשם, ְלַמַען ָהִביא אָֹתנּו ָלֶּתת 
ָלנּו ֶאת ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע ַלֲאבֵֹתינּו" )דברים ו, כג(.

ֶאֶרץ ִמְצָרִים - על חירות ואחריות י ֵגִרים ֱהִייֶתם ְבּ ִכּ

בכל דור ודור חייב אדם לראות ולהראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים – גם 
על מנת שנזכור שהחירות שלנו אינה מובנת מאליה, וגם על מנת שנקפיד בחירותו 

ובכבודו של הזולת. במקורות רבים בתורה נקבע זיכרון היציאה מבית העבדים לא 
רק כעוגן לזהות הלאומית והדתית שלנו, אלא גם כבסיס למצוות בין אדם לחברו 
בדגש על היחס הראוי והמגן כלפי הזר והגר החיים עמנו ובקרבנו, וכלפי היחידים 

המוחלשים בחברה שלנו. בליל הסדר בו אנו חוגגים את חירותנו, כבנים ובנות לעם 
שחדש את ריבונותו, ראוי שנזכיר לעצמנו ולילדינו חובות אלו. 

ְוֵגר ֹלא תֹוֶנה ְוֹלא ִתְלָחֶצּנּו כִּי ֵגִרים ֱהִייֶתם בְֶּאֶרץ ִמְצָרִים. שמות	כב

כִּי ְיָי ֱאֹלֵהיֶכם הּוא ֱאֹלֵהי ָהֱאֹלִהים ַוֲאדֵֹני ָהֲאדִֹנים ָהֵאל ַהגָּדֹל ַהגִּבֹּר 
ׂא ָפִנים ְוֹלא ִיקַּח שַֹׁחד. עֶֹשׂה ִמשְׁפַּט ָיתֹום  ְוַהּנֹוָרא ֲאשֶׁר ֹלא ִישָּ

ְוַאְלָמָנה ְואֵֹהב גֵּר ָלֶתת לֹו ֶלֶחם ְוִשְׂמָלה. ַוֲאַהְבתֶּם ֶאת ַהגֵּר כִּי ֵגִרים 
ֱהִייֶתם בְֶּאֶרץ ִמְצָרִים. 

דברים	י

סדר בימי קורונה: הזמינו את המסובים להציע מעשים ודרכי התנהגות 
המבטאות את הפנמת הרעיון של "כי גרים הייתם בארץ מצריים" בעת הזו 

ולנוכח האתגרים של משבר הקורונה.
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פרקי ההלל הראשונים

מגלים את המצות, מגביהים את הכוס ואומרים:

לפיכך אנו חייבים להודות להלל לשבח לפאר לרומם 
לגדל להדר לנצח ולברך למי שעשה לנו, לאבותינו 
ולאמותינו את כל הנסים האלו, והוציאנו מעבדות 

לחירות, מיגון לשמחה, מאבל ליום טוב, מאפלה לאור 
גדול ומשעבוד לגאולה; ונאמר לפניו שירה חדשה, 

הללו יה.

ַהְללוָּיּה / שמרית אור וקובי אשרת

ַהְללּוָיּה ָלעֹוָלם, 
ם  ָלּ ירּו ּכֻ ַהְללּוָיּה ָיׁשִ
ה ַאַחת ּבֹוְדָדה  ִמּלָ ּבְ

ֲהמֹון ּתֹוָדה  ב ָמֵלא ּבַ ַהּלֵ
ם הּוא - ֵאיֶזה עֹוָלם ִנְפָלא.  ְוהֹוֵלם ּגַ

יר,  ַהְללּוָיּה ִעם ַהּשִׁ
ִאיר,  ּמֵ ַהְללּוָיּה ַעל יֹום ֶשׁ

ָהָיה,  ַהְללּוָיּה ַעל ַמה ֶשׁ
עֹוד לֹא ָהָיה –  ּוַמה ֶשׁ

ַהְללּוָיּה. 

ַהְללּוָיּה ָלעֹוָלם 
ם  ָלּ ירּו ּכֻ ַהְללּוָיּה ָיׁשִ
דֹוִלים  ִלים ַהּגְ ְוָהִעְנּבָ

ֲהמֹון ְצִליִלים  ְיַהְדֲהדּו ּבַ
נּו ֵהם ֹיאְמרּו, ַהְללּוָיּה.  ְוִאּתָ

יר...  ַהְללּוָיּה ִעם ַהּשִׁ

ַהְללּוָיּה ַעל ַהּכֹל 
ַהְללּו ַעל ָמָחר ְוֶאְתמֹול 

ָיד  ַהְללּוָיּה, ּוְתנּו ָיד ּבְ
ירּו ִמֵלב ֶאָחד –  ְוִשׁ

ַהְללּוָיּה. 
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ַהְללּוָיּה ַהְללּו ַעְבֵדי ְיָי. ַהְללּו ֶאת ֵׁשם ְיָי.
ְיִהי ֵׁשם ְיָי ְמבֹוָרְך. ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם.

ִמִּמְזַרח ֶׁשֶמׁש ַעד ְמבֹואֹו. ְמֻהָּלל ֵׁשם ְיָי.
ָרם ַעל ָּכל ּגֹוִים ְיָי. ַעל ַהָּׁשַמִים ְּכבֹודֹו.

ִמי ַּכְיָי ֱאֹלֵהינּו ַהַּמְגִּביִהי ָלָׁשֶבת,
ַהַּמְׁשִּפיִלי ִלְראֹות ַּבָּׁשַמִים ּוָבָאֶרץ ?

ְמִקיִמי ֵמָעָפר ָּדל. ֵמַאְׁשּפֹת ָיִרים ֶאְביֹון,
ְלהֹוִׁשיִבי ִעם ְנִדיִבים. ִעם ְנִדיֵבי ַעּמֹו.

מֹוִׁשיִבי ֲעֶקֶרת ַהַּבִית. ֵאם ַהָּבִנים ְׂשֵמָחה. ַהְללּוָיּה.
תהילים	קי"ג

ְּבֵצאת ִיְׂשָרֵאל ִמִּמְצָרִים. ֵּבית ַיֲעקֹב ֵמַעם לֹוֵעז.
ָהְיָתה ְיהּוָדה ְלָקְדׁשֹו ִיְׂשָרֵאל ַמְמְׁשלֹוָתיו.

ַהָּים ָרָאה ַוָּינֹס. ַהַּיְרֵּדן ִיּסֹב ְלָאחֹור.
ֶהָהִרים ָרְקדּו ְכֵאיִלים. ְּגָבעֹות ִּכְבֵני צֹאן.

ַמה ְּלָך ַהָּים ִּכי ָתנּוס, ַהַּיְרֵּדן ִּתּסֹב ְלָאחֹור, 
ֶהָהִרים ִּתְרְקדּו ְכֵאיִלים, ְּגָבעֹות ִּכְבֵני צֹאן ?
ִמִּלְפֵני ָאדֹון חּוִלי ָאֶרץ, ִמִּלְפֵני ֱאלֹוַּה ַיֲעקֹב.

ַההְֹפִכי ַהצּור ֲאַגם ָמִים, ַחָּלִמיׁש ְלַמְעינֹו ָמִים.
תהילים	קי"ד

מגביהים את הכוס ומברכים:

ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאֶׁשר ְּגָאָלנּו ְוָגַאל ֶאת 
ֲאבֹוֵתינּו ְוִאּמֹוֵתינּו ִמִּמְצַרִים, ְוִהִּגיָענּו ַלַּלְיָלה ַהֶּזה ֶלֱאכֹל 
ּבֹו ַמָּצה ּוָמרּור. ֵּכן ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו ְוִאּמֹוֵתינּו, 

ַיִּגיֵענּו ְלמֹוֲעִדים ְוִלְרָגִלים ֲאֵחִרים ַהָּבִאים ִלְקָראֵתנּו ְלָׁשלֹום, 
ְׂשֵמִחים ְּבַהְׁשָלַמת ִּבְנַין ִעיְרָך ְוָׂשִשים ַּבֲעבֹוָדְתָך, ְונֹוֶדה ְלָך 

 ִׁשיר ָחָדׁש ַעל ְּגֻאלֵָּתנּו ְוַעל ְּפדּות ַנְפֵׁשנּו. ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי, 
ָּגַאל ִיְׂשָרֵאל.

ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ּבֹוֵרא ְּפִרי ַהָּגֶפן.

שותים כוס שנייה בהסבה לשמאל.
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רחצה

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

ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ֲאֶׁשר ִקדְָּׁשנּו בְִּמְצֹוָתיו 
ְוִצָוּנּו ַעל ְנִטיַלת ָיָדִים.

מוציא

אוחזים בשלוש המצות ומברכים:

ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ַהּמֹוִציא ֶלֶחם ִמן ָהָאֶרץ.

מצה

אוחזים במצה העליונה והמצה האמצעית הפרוסה ומברכים:

ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ֲאֶׁשר ִקדְָּׁשנּו בְִּמְצֹוָתיו 
ְוִצָוּנּו ַעל ֲאִכיַלת ַמָּצה.

בוצעים מהמצות ומחלקים לכל המסובים לפחות כזית – אוכלים בהסבה.

מרור - הטיבול השני

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

ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ֲאֶׁשר ִקדְָּׁשנּו בְִּמְצֹוָתיו 
ְוִצָוּנּו ַעל ֲאִכיַלת ָמרֹור.

מכיוון שהמרור הוא זכר לעבדות המצרים, נוהגים לאכול ללא הסבה.

כורך

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

ֵזֶכר ַלִּמְקָּדׁש ְּכִהֵּלל. ֵּכן ָעָׂשה ִהֵּלל ִּבְזַמן ֶׁשֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ָהָיה ַקָּים. 
ָהָיה ּכֹוֵרְך ֶּפַסח, ַמָּצה ּוָמרֹור ְואֹוֵכל ְּבַיַחד, ְלַקֵּים ַמה ֶׁשנֱֶּאַמר: "ַעל 

ַמּצֹות ּוְמרִֹרים יֹאְכֻלהּו" )שמות	יב,	ח(.

מנהג לאכול לפני ארוחת החג ביצים שלוקות כסמל וזיכרון לקורבנות החגיגה, 
שהקריבו אבותינו בבית המקדש במקביל לקורבן הפסח.

 סדר בימי קורונה: במנהג ה-"כורך" אנו אוכלים יחד את המצה – סמל הגאולה, 
 עם המרור – סמל השעבוד. גם כשאנו אוכלים את המרור לבדו, אנו טובלים 

אותו בחרוסת המתוקה. שני המעשים מזכירים לנו כי פעמים רבות חרדה ושמחה, 
קושי והצלחה כרוכים זה בזה. לפני המעבר לארוחת החג טוב לחשוב ולשוחח 

על היבטים חיוביים של עוצמה, גילויי רצון טוב, ושיעורים לחיים שמתגלים בעת 
המשבר הנוכחי. 
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שולחן
עורך

בתיאבון
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צפון - האפיקומן
פירושה המילולי של המילה היוונית אפיקומן הוא "הוציאו לפני". במונח זה כונו 

קינוחי הסעודה וגם המנהג בעולם ההלניסטי שבסוף הארוחה נהגו המסובים 
לעבור מבית לבית או להתקבץ ברחובות, למעין מסיבת חוצות. מסכת פסחים 

במשנה קובעת כי אין לסיים את סעודת הפסח באפיקומן. משמעות הדבר היא 
שיש להיוותר בחבורת הסועדים המקורית וכן שיש לחתום את הערב בטעמו 
של קרבן הפסח. עם חורבן בית המקדש נקבע שיש לחתום את סעודת הסדר 

בטעמה של מצת האפיקומן. במשפחות בהם נוהגים לאכול קינוחים לאחר 
קריאת החלק השני של ההגדה ושירת פיוטי החג, ניתן לשמור את האפיקומן 
ולחלקו לכל המשתתפים ממש עם סיום החגיגה – כדי לסיים את ההתכנסות 

בטעמה של המצה. 

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

ֵזֶכר ְלָקְרַּבן ַהֶּפַסח, ַהֶּנֱאָכל ַעל ַהּׂשַֹבע.

ברך - ברכת המזון בקצרה
מוזגים כוס שלישית ומברכים את ברכת המזון.

בסדר של שלושה משתתפים ויותר מקדימים לברכת המזון את הזימון. בסדר של 
שניים או של יחיד מתחילים בברכה הראשונה שלאחר הזימון.

ִׁשיר ַהַּמֲעלֹות. 
ְּבׁשּוב	ְיָי	ֶאת	ִׁשיַבת	ִצּיֹון	ָהִיינּו	ְּכחְֹלִמים.

ָאז	ִיָּמֵלא	ְׂשחֹוק	ִּפינּו	ּוְלׁשֹוֵננּו	ִרָּנה.
ָאז	יֹאְמרּו	ַבּגֹוִים	ִהְגִּדיל	ְיָי	ַלֲעׂשֹות	ִעם	ֵאֶּלה,

ִהְגִּדיל	ְיָי	ַלֲעׂשֹות	ִעָּמנּו,	ָהִיינּו	ְׂשֵמִחים.
ׁשּוָבה	ְיָי	ֶאת	ְׁשִביֵתנּו	ַּכֲאִפיִקים	ַּבֶּנֶגב.

ַהּזְֹרִעים	ְּבִדְמָעה	ְּבִרָּנה	ִיְקצֹרּו.
ָהלֹוְך	ֵיֵלְך	ּוָבכֹה	נֵֹׂשא	ֶמֶׁשְך	ַהָּזַרע,
ּבֹא	ָיבֹא	ְבִרָּנה,	נֵֹׂשא	ֲאֻלוּמָֹתיו.

ֲחֵבַרי	ְוַחְברֹוַתי	ְנָבֵרְך. המזמן/ת:	
ְיִהי	ֵׁשם	ְיָי	ְמבָֹרְך	ֵמַעָּתה	ְוַעד	עֹוָלם. המסובים:	

ִּבְרׁשּות	ֲחֵבַרי	ְוַחְברֹוַתי	ְנָבֵרְך	ֱאֹלֵהינּו	ֶׁשָאַכְלנּו	ִמֶּׁשּלֹו. המזמן/ת:	
ָּברּוְך	)ֱאֹלֵהינּו(	ֶׁשָאַכְלנּו	ִמֶּׁשּלֹו	ּוְבטּובֹו	ַחִּיינּו. המסובים:	
ָּברּוְך	)ֱאֹלֵהינּו(	ֶׁשָאַכְלנּו	ִמֶּׁשּלֹו	ּוְבטּובֹו	ַחִּיינּו. המזמן/ת:	

ָּברּוְך	הּוא	ּוָברּוְך	ְׁשמֹו. המסובים:	

ָּברּוְך	ַאָּתה	ְיָי	ֱאֹלֵהינּו	ֶמֶלְך	ָהעֹוָלם.	ַהָּזן	ֶאת	ָהעֹוָלם	ֻּכּלֹו.	ְּבטּובֹו	ְּבֵחן	ְּבֶחֶסד	
ּוְבַרֲחִמים.	הּוא	נֹוֵתן	ֶלֶחם	ְלָכל	ָּבָׂשר.	ִּכי	ְלעֹוָלם	ַחְסּדֹו.	ּוְבטּובֹו	ַהָּגדֹול	ָּתִמיד	

ֹלא	ָחַסר	ָלנּו	ְוַאל	ֶיְחַסר	ָלנּו	ָמזֹון	ְלעֹוָלם	ָוֶעד.	ַּבֲעבּור	ְׁשמֹו	ַהָּגדֹול.	ִּכי	הּוא	ֵאל	ָזן	
ּוְמַפְרֵנס	ַלּכֹל	ּוֵמִטיב	ַלּכֹל	ּוֵמִכין	ָמזֹון	ְלָכל	ְּבִרּיֹוָתיו	ֲאֶׁשר	ָּבָרא.	ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי, 

ַהָּזן ֶאת ַהּכֹל.
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נֹוֶדה	ְּלָך	ְיָי	ֱאֹלֵהינּו.	ַעל	ֶׁשִהְנַחְלָּת	ַלֲאבֹוֵתינּו	ּוְלִאּמֹוֵתינּו	ֶאֶרץ	ֶחְמָדה	טֹוָבה	
ּוְרָחָבה.	ְוַעל	ֶׁשהֹוֵצאָתנּו	ְיָי	ֱאֹלֵהינּו	ֵמֶאֶרץ	ִמְצַרִים.	ּוְפִדיָתנּו	ִמֵּבית	ֲעָבִדים...	
ְוַעל	ַהּכֹל	ְיָי	ֱאֹלֵהינּו	ֲאַנְחנּו	מֹוִדים	ָלְך	ּוְמָבְרִכים	אֹוָתְך.	ִיְתָּבַרְך	ִׁשְמָך	ְּבִפי	ָּכל	

ַחי	ָּתִמיד	ְלעֹוָלם	ָוֶעד.	ַּכָּכתּוב.	ְוָאַכְלָּת	ְוָׂשָבְעָּת	ּוֵבַרְכָּת	ֶאת	ְיָי	ֱאֹלֶהיָך	ַעל	ָהָאֶרץ	
ַהּטָֹבה	ֲאֶׁשר	ָנַתן	ָלְך.	ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי ַעל ָהָאֶרץ ְוַעל ַהָּמזֹון.

ַרֶחם	ָנא	ְיָי	ֱאֹלֵהינּו	ַעל	ִיְׂשָרֵאל	ַעֶּמָך.	ְוַעל	ְירּוָׁשַלִים	ִעיֶרָך.	ְוַעל	ִצּיֹון	ִמְׁשַּכן	
ְּכבֹוֶדָך.	ֱאֹלֵהינּו.	ָאִבינּו.	ְרֵענּו	זּוֵננּו	ַּפְרְנֵסנּו	ְוַכְלְּכֵלנּו	ְוַהְרִויֵחנּו.	ְוַהְרַוח	ָלנּו	ְיָי	

ֱאֹלֵהינּו	ְמֵהָרה	ִמָּכל	ָצרֹוֵתינּו.	ְוָנא	ַאל	ַּתְצִריֵכנּו	ְיָי	ֱאֹלֵהינּו	ֹלא	ִליֵדי	ַמְּתַנת	ָּבָׂשר	
ָוָדם	ְוֹלא	ִליֵדי	ַהְלָוָאָתם.	ִּכי	ִאם	ְלָיְדָך	ַהְּמֵלָאה.	ַהְּפתּוָחה.	ַהְּקדֹוָׁשה	ְוָהְרָחָבה.	

ֶׁשֹּלא	ֵנבֹוׁש	ְוֹלא	ִנָּכֵלם	ְלעֹוָלם	ָוֶעד.

ֱאֹלֵהינּו	ֵואֹלֵהי	ֲאבֹוֵתינּו	ְוִאּמֹוֵתינּו,	ַיֲעֶלה	ְוָיבֹא	ְוִיָּפֵקד	ְוִיָּזֵכר	ִזְכרֹוֵננּו	ְוִזְכרֹון	
ֲאבֹוֵתינּו	ְוִאּמֹוֵתינּו	ְוִזְכרֹון	ְירּוָׁשַלִים	ִעיר	ָקדְֶּׁשָך	ְוִזְכרֹון	ָּכל	ַעְּמָך	ֵּבית	ִיְׂשָרֵאל	
ְלָפֶניָך,	ִלְפֵליָטה	ְלטֹוָבה,	ְלֵחן	ּוְלֶחֶסד	ּוְלַרֲחִמים	ּוְלַחִּיים	ּוְלָׁשלֹום	ְּביֹום	ַחג	

ַהַּמּצֹות	ַהֶּזה.	זֹוְכֵרנּו	ְיָי	ֱאֹלֵהינּו	ּבֹו	ְלטֹוָבה,	ּוָפְקֶדנּו	בֹו	ִלְבָרָכה,	ְוהֹוִׁשיֵענּו	בֹו	
ְלַחִּיים	טֹוִבים.	ּוִבְדַבר	ְיׁשּוָעה	ְוַרֲחִמים,	חּוס	ְוָחֵּננּו	ְוַרֵחם	ָעֵלינּו	ִּכי	ֵאֵליָך	ֵעיֵנינּו,	

ִּכי	ֵאל	ֶמֶלְך	ַחּנּון	ְוַרחּום	ָאָּתה.	

ְוַהשְֵׁלם ִּבְנַין ְירּוָׁשַלִים ִעיְרָך ִּבְמֵהָרה ְּבָיֵמינּו. ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי ּבֹוֶנה 
ְּבַרֲחָמיו ְירּוָׁשַלִים.

ָהַרֲחָמן	הּוא	ִיְתָּבַרְך	ַּבָּׁשַמִים	ּוָבָאֶרץ.
ָהַרֲחָמן	הּוא	ְיַפְרֵנס	אֹוָתנּו	ְוֶאת	ָּכל	ִנְזְקֵקי	ַעּמֹו	ְועֹוָלמֹו	ְּבָכבֹוד.

ָהַרֲחָמן	הּוא	ִיְׁשַלח	ְּבָרָכה	ְמֻרָּבה	ְּבַבִית	ֶזה	ְוַעל	ַהֻּׁשְלָחן	ַהֶּזה	ֶׁשָאַכְלנּו	ָעָליו.
ָהַרֲחָמן	הּוא	ְיָבֵרְך	ֶאת	ָּכל	ַהְּמֻסִּבים	ִעָּמנּו	ְוֶאת	ָּכל	ְּבֵני	ִמְׁשְּפחֹוֵתינּו	ַּבֲאֶׁשר	ֵהם.

ָהַרֲחָמן	הּוא	ְיָבֵרְך	ֶאת	ְמִדיַנת	ִיְׂשָרֵאל	ֵראִׁשית	ְצִמיַחת	ְּגֻאָּלֵתנּו.
ָהַרֲחָמן	הּוא	ְיָבֵרְך	ֶאת	ְּבֵני	ַעֵּמנּו	ְּבָכל	ָמקֹום	ּוָמקֹום	ּוְבָכל	ֶאֶרץ	ְוֶאֶרץ.

ָהַרֲחָמן	הּוא	ְיָבֵרְך	ֶאת	ַחָּיֵלי	ְצָבא	ַהַהָּגָנה	ְלִיְׂשָרֵאל.
ָהַרֲחָמן	הּוא	ַיְׁשִּכין	ָׁשלֹום	ֵּבין	ֶזַרע	ִיְצָחק	ְלֶזַרע	ִיְׁשָמֵעאל.

סדר בימי קורונה:
	ָהַרֲחָמן	הּוא	ְיַרֵּפא	אֹוָתנּו,	ֶאת	ָּכל	חֹוֵלי	ַעּמֹו	ִיְׂשָרֵאל	ְוֶאת	ָּכל	חֹוֵלי	עֹוָלמֹו	

ִּבְרפּוָאה	ְׁשֵלָמה.

ָהַרֲחָמן	הּוא	ִיְׁשַלח	ְּבָרָכה	ְּבַמֲעֵׂשי	ְיֵדיֶהם	ֶׁשל	ָּכל	ָהעֹוְסִקים	ְּבָצְרֵכי	ִצּבּור	ְוַעל	
ָהֲעֵמִלים	ְלַמַען	ְּבִריאּוֵתנּו	ּוְׁשלֹוֵמנּו.

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

ָהַרֲחָמן	הּוא	ִיְׁשַלח	ָלנּו	ֶאת	ֵאִלָּיהּו	ַהָּנִביא	ַהָּזכּור	ַלּטֹוב	ִויַבֵׂשר	ָלנּו	ְּבׂשֹורֹות	
טֹובֹות	ְיׁשּועֹות	ְוֶנָחמֹות.
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ָהַרֲחָמן	הּוא	ְיָבֵרְך	אֹוָתנּו	ְוֶאת	ָּכל	ֲאֶׁשר	ָלנּו,	ְּכמֹו	ֶׁשִּנְתָּבְרכּו	ִאּמֹוֵתינּו	ָׂשָרה,	
ִרְבָקה,	ָרֵחל	ְוֵלָאה,	ַוֲאבֹוֵתינּו,	ַאְבָרָהם	ִיְצָחק	ְוַיֲעקֹב	ַּבּכֹל,	ִמּכֹל,	ּכֹל	ֵּכן	ְיָבֵרְך	

אֹוָתנּו	ֻּכָּלנּו	ַיַחד	ִּבְבָרָכה	ְׁשֵלָמה,	ְונֹאַמר	ָאֵמן.

ָהַרֲחָמן	הּוא	ַיְנִחיֵלנּו	יֹום	ֶׁשֻּכּלֹו	טֹוב.

עֹוֶׂשה	ָׁשלֹום	ִּבְמרֹוָמיו	הּוא	ַיֲעֶׂשה	ָׁשלֹום	ָעֵלינּו	ְוַעל	ָּכל	ִיְׂשָרֵאל	ְוַעל	ָּכל	יֹוְׁשֵבי	
ֵּתֵבל	ְוִאְמרּו	ָאֵמן.

ְיָי	עֹז	ְלַעּמֹו	ִיֵּתן,	ְיָי	ְיָבֵרְך	ֶאת	ַעּמֹו	ַבָּׁשלֹום.

ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ּבֹוֵרא ְּפִרי ַהָּגֶפן.
שותים כוס שלישית בהסבה.

שפוך חמתך - שפוך אהבתך וכוסו של אליהו
מוזגים את כוסו של אליהו ופותחים את הדלת.

ְׁשפֹוְך ֲחָמְתָך ַעל ַהּגֹוִים ֲאֶׁשר ֹלא ְיָדעּוָך 
ְוַעל ַמְמָלכֹות ֲאֶׁשר ְּבִׁשְמָך ֹלא ָקָראּו, ִּכי 

ָאַכל ֶאת ַיֲעקֹב ְוֶאת ָנֵוהּו ֵהַׁשּמּו.  

 שפוך אהבתך על הגויים שידעוך 
ועל עושי הטוב בעולמך. 

)נוסח	המיוחס	להגדה	מאיטליה	מתקופת	הרנסאנס(.

אליהו הנביא אליהו התשבי אליהו הגלעדי, במהרה יבוא אלינו עם משיח בן דוד.

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 והאמונה בגאולה, וכסמל לפתיחת דלתות 

הבית לפני העניים.
מזיגת כוסו של אליהו – מנהג זה נזכר לראשונה בספרי האחרונים מהמאה הט"ו. יש 
הקושרים אותו לצפייה לגאולה שאליהו הוא מבשרה. הגאון מווילנה קשר את מזיגת 
הכוס למחלוקת המופיעה בתלמוד, האם יש להוסיף שתיית כוס חמישית בליל הסדר.

אמירת "שפוך חמתך" – מקור מנהג זה באשכנז ומשם חדר בנוסחים שונים לשאר 
עדות ישראל. האזכורים הראשונים למנהג מצויים בספרות הראשונים באשכנז 

בראשית ימי הביניים.

ְוָהָיה ְּבַאֲחִרית ַהָּיִמים ִיְהֶיה ַהר ֵּבית ְיָי ָנכֹון ְּברֹאׁש ֶהָהִרים ְוִנָּׂשא הּוא 
ִמְּגָבעֹות ְוָנֲהרּו ָעָליו ַעִּמים... ְוִכְּתתּו ַחְרבֵֹתיֶהם ְלִאִּתים ַוֲחִניתֵֹתיֶהם 

ְלַמְזֵמרֹות ֹלא ִיְׂשאּו ּגֹוי ֶאל ּגֹוי ֶחֶרב ְוֹלא ִיְלְמדּון עֹוד ִמְלָחָמה. ְוָיְׁשבּו 
ִאיׁש ַּתַחת ַּגְפנֹו ְוַתַחת ְּתֵאָנתֹו ְוֵאין ַמֲחִריד ִּכי ִפי ְיָי ְצָבאֹות ִּדֵּבר. 

מיכה	ד,	א-ה
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הלל - השלמת פרקי ההלל
מתוך פרקי תהילים קטו-קיט

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

... ִיְׂשָרֵאל ְּבַטח ַּבְיָי - ֶעְזָרם ּוָמִגָּנם הּוא.
ֵּבית ַאֲהרֹן ִּבְטחּו ַּבְיָי - ֶעְזָרם ּוָמִגָּנם הּוא.

ִיְרֵאי ְיָי ִּבְטחּו ַּבְיָי - ֶעְזָרם ּוָמִגָּנם הּוא.

ְיָי ְזָכָרנּו ְיָבֵרְך. ְיָבֵרְך ֶאת ֵּבית ִיְׂשָרֵאל.
ְיָבֵרְך ֶאת ֵּבית ַאֲהרֹן. ְיָבֵרְך ִיְרֵאי ְיָי ַהְּקַטִּנים ִעם ַהְּגדִֹלים.

יֵֹסף ְיָי ֲעֵליֶכם, ֲעֵליֶכם ְוַעל ְּבֵניֶכם.
ְּברּוִכים ַאֶּתם ַלְיָי עֵֹׂשה ָׁשַמִים ָוָאֶרץ.

ַהָּׁשַמִים ָׁשַמִים ַלְיָי ְוָהָאֶרץ ָנַתן ִלְבֵני ָאָדם.
ֹלא ַהֵּמִתים ְיַהְללּו ָיּה ְוֹלא ָּכל יֹוְרֵדי דּוָמה.

ַוֲאַנְחנּו ְנָבֵרְך ָיּה ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם. ַהְללּוָיּה.

... ֶאְתַהֵלְך ִלְפֵני ְיָי ְּבַאְרצֹות ַהַחִּיים.
ֶהֱאַמְנִּתי ִּכי ֲאַדֵּבר, ֲאִני ָעִניִתי ְמאֹד.
ֲאִני ָאַמְרִּתי ְבָחְפִזי ־ ָּכל ָהָאָדם ּכֵֹזב.

ָמה ָאִׁשיב ַלְיָי? ָּכל ַּתְגמּולֹוִהי ָעָלי.

ּכֹוס ְיׁשּועֹות ֶאָּׂשא ּוְבֵׁשם ְיָי ֶאְקָרא.
...
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ְנָדַרי ַלְיָי ֲאַׁשֵּלם ֶנְּגָּדה ָּנא ְלָכל ַעּמו.
ְּבַחְצרֹות ֵּבית ְיָי ְּבתֹוֵכִכי ְירּוָׁשָלִים. ַהְללּוָיּה.

ַהְללּו ֶאת ְיָי ָּכל ּגֹוִים, ַׁשְּבחּוהּו ָּכל ָהֻאִּמים.
ִּכי ָגַבר ָעֵלינּו ַחְסּדֹו ֶוֱאֶמת ְיָי ְלעֹוָלם. ַהְללּוָיּה.

הֹודּו ַלְיָי ִּכי טֹוב ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו.
יֹאַמר ָנא ִיְׂשָרֵאל ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו.

יֹאְמרּו ָנא ֵּבית ַאֲהרֹן ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו.
יֹאְמרּו ָנא ִיְרֵאי ְיָי ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו.

ִמן ַהֵּמַצר ָקָראִתי ָיּה - ָעָנִני ַּבֶּמְרַחב ָיּה.
ְיָי ִלי ֹלא ִאיָרא. ַמה ַיֲעֶׂשה ִלי ָאָדם.

...
ָעִּזי ְוִזְמָרת ָיּה ַוְיִהי ִלי ִליׁשּוָעה.

קֹול ִרָּנה ִויׁשּוָעה ְּבָאֳהֵלי ַצִּדיִקים. ְיִמין ְיָי עָֹׂשה ָחִיל.
ְיִמין ְיָי רֹוֵמָמה. ְיִמין ְיָי עָֹׂשה ָחִיל.

...
אֹוְדָך ִּכי ֲעִניָתִני ַוְּתִהי ִלי ִליׁשּוָעה. 

ֶאֶבן ָמֲאסּו ַהּבֹוִנים ָהְיָתה ְלרֹאׁש ִּפָּנה.
ֵמֵאת ְיָי ָהְיָתה זֹאת. ִהיא ִנְפָלאת ְּבֵעיֵנינּו.

ֶזה ַהּיֹום ָעָׂשה ְיָי. ָנִגיָלה ְוִנְׂשְמָחה בֹו.

ָאָּנא ְיָי הֹוִׁשיָעה ָּנא. ָאָּנא ְיָי הֹוִׁשיָעה ָּנא.
ָאָּנא ְיָי ַהְצִליָחה ָּנא. ָאָּנא ְיָי ַהְצִליָחה ָּנא...

ְיַהְללּוָך ְיָי ֱאֹלֵהינּו ַעל ַמֲעֶׂשיָך ַוֲחִסיֶדיָך ַצִּדיִקים עֹוֵׂשי ְרצֹוֶנָך. 
ְוָכל ַעְּמָך ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ְּבִרָּנה יֹודּו ִויָבְרכּו ִויַׁשְּבחּו ֶאת ִׁשְמָך 

ַמְלֵּכנּו. ִּכי ְלָך טֹוב ְלהֹודֹות ּוְלִׁשְמָך ָּנֶאה ְלַזֵּמר. ִּכי ֵמעֹוָלם ְוַעד 
עֹוָלם ַאָּתה ֵאל. ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי ֶמֶלְך ְמֻהָּלל ַּבִּתְׁשָּבחֹות.
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הלל הגדול

ְלַמֵּכה	ִמְצַרִים	ִּבְבכֹוֵריֶהם	

ַוּיֹוֵצא	ִיְׂשָרֵאל	ִמּתֹוָכם	

ְּבָיד	ֲחָזָקה	ּוִבְזרֹוַע	ְנטּוָיה	

ְלגֵֹזר	ַים	סּוף	ִלְגָזִרים	

ְוֶהֱעִביר	ִיְׂשָרֵאל	ְּבתֹוכֹו

ְוִנֵער	ַּפְרעֹה	ְוֵחילֹו	ְבַים	סּוף	

ְלמֹוִליְך	ַעּמֹו	ַּבִּמְדָּבר	

ְלַמֵּכה	ְמָלִכים	ְּגדִֹלים

ַוַּיֲהרֹג	ְמָלִכים	ַאִּדיִרים	

ְלִסיחֹון	ֶמֶלְך	ָהֱאמִֹרי	

ּוְלעֹוג	ֶמֶלְך	ַהָּבָׁשן	

ְוָנַתן	ַאְרָצם	ְלַנֲחָלה	

ַנֲחָלה	ְלִיְׂשָרֵאל	ַעְבּדֹו	

ֶׁשְּבִׁשְפֵלנּו	ָזַכר	ָלנּו	

ַוִּיְפְרֵקנּו	ִמָּצֵרינּו	

נֹוֵתן	ֶלֶחם	ְלָכל	ָּבָׂשר	

הֹודּו	ְלֵאל	ַהָּׁשָמִים	

ִּכי	ְלעֹוָלם	ַחְסּדֹו

ִּכי	ְלעֹוָלם	ַחְסּדֹו

ִּכי	ְלעֹוָלם	ַחְסּדֹו

ִּכי	ְלעֹוָלם	ַחְסּדֹו

ִּכי	ְלעֹוָלם	ַחְסּדֹו

ִּכי	ְלעֹוָלם	ַחְסּדֹו

ִּכי	ְלעֹוָלם	ַחְסּדֹו

ִּכי	ְלעֹוָלם	ַחְסּדֹו

ִּכי	ְלעֹוָלם	ַחְסּדֹו

ִּכי	ְלעֹוָלם	ַחְסּדֹו

ִּכי	ְלעֹוָלם	ַחְסּדֹו

ִּכי	ְלעֹוָלם	ַחְסּדֹו

ִּכי	ְלעֹוָלם	ַחְסּדֹו

ִּכי	ְלעֹוָלם	ַחְסּדֹו

ִּכי	ְלעֹוָלם	ַחְסּדֹו

ִּכי	ְלעֹוָלם	ַחְסּדֹו

ִּכי	ְלעֹוָלם	ַחְסּדֹו

הֹודּו ַלְיָי ִּכי טֹוב
...

ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו

ִיְׁשַּתַּבח ִׁשְמָך ָלַעד ַמְלֵּכנּו. ָהֵאל ַהֶּמֶלְך ַהָּגדֹול ְוַהָּקדֹוׁש 
ַּבָּׁשַמִים ּוָבָאֶרץ. ִּכי ְלָך ָנֶאה ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו 

ִׁשיר ּוְׁשָבָחה. ַהֵּלל ְוִזְמָרה. עֹוז ּוֶמְמָׁשָלה. ֶנַצח ְּגֻדָּלה 
ּוְגבּוָרה. ְּתִהָּלה ְוִתְפֶאֶרת. ְקֻדָּׁשה ּוַמְלכּות: ְּבָרכֹות 

ְוהֹוָדאֹות ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם: ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי. ֵאל ֶמֶלְך 
ָּגדֹול ַּבִּתְׁשָּבחֹות ֵאל ַההֹוָדאֹות. ֲאדֹון ַהִּנְפָלאֹות. 

ַהּבֹוֵחר ְּבִׁשיֵרי ִזְמָרה. ֶמֶלְך ֵאל ֵחי ָהעֹוָלִמים.

ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ּבֹוֵרא ְּפִרי ַהָּגֶפן.

שותים כוס רביעית בהסבה.

הלל הגדול.
תהלים קל"ו

עפ"י חלק מנוסחי התלמוד נהגו 
לאומרו על כוס יין חמישית

יש הנוהגים לשתות כוס חמישית 
לכבוד הקמת מדינת ישראל ושיבת 

ציון בדורנו.
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ברכה אחרונה על שתיית הכוס השלישית והכוס הרביעית: 

ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ַעל ַהֶּגֶפן ְוַעל ְּפִרי ַהֶּגֶפן ְוַעל 
ְּתנּוַבת ַהָּׂשֶדה ְוַעל ֶאֶרץ ֶחְמָּדה טֹוָבה ּוְרָחָבה ֶׁשָרִציָת ְוִהְנַחְלָּת 

ַלֲאבֹוֵתינּו ּוְלִאּמֹוֵתינּו ֶלֱאכֹל ִמִּפְרָיּה ְוִלְׂשּבֹוַע ִמּטּוָבּה, ַרֵחם ְיָי 
ֱאֹלֵהינּו ַעל ִיְׂשָרֵאל ַעֶּמָך ְוַעל ְירּוָׁשַלִים ִעיֶרָך ְוַעל ִצּיֹון ִמְׁשַּכן 

ְּכבֹוֶדָך, ְוַהְׁשֵלם ִּבְנַין ְירּוָׁשַלִים ִעיר ַהּקֶֹדׁש ִּבְמֵהָרה ְּבָיֵמינּו ְוַהֲעֵלנּו 
ְלתֹוָכּה ְוַׂשְּמֵחנּו ְּבִבְנָיָנּה ְונֹאַכל ִמִּפְרָיּה ְוִנְׂשַּבע ִמּטּוָבּה ּוְנָבֶרְכָך 

ָעֶליָה ִּבְקֻדָּׁשה ּוְבָטֳהָרה. ְוַׂשְמֵחנּו ְּביֹום ַחג ַהַּמּצֹות ַהֶּזה ִּכי ַאָּתה ְיָי 
טֹוב ּוֵמִטיב ַלּכֹל ְונֹוֶדה ְלָך ַעל ָהָאֶרץ ְוַעל ְּפִרי ַגְפָנּה. ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי 

ַעל ָהָאֶרץ ְוַעל ְּפִרי ַהֶּגֶפן.

פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים ! דרך כל מחילות 

השעבוד והאונס והאינקוויזיציה והשמד והפרעות, נושאת האומה בלבה את 

הגעגועים לחופש ומביאה אותם לידי ביטוי עממי אשר לא יפסח על כל נפש 

בישראל, על כל נפש עניה ומרודה ! מאבות אל בנים דרך כל הדורות נמסר דבר 

יציאת מצרים כזכרון אישי, אשר איננו מחוויר ואיננו דהה. "בכל דור ודור חייב 

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 עתיק שכולו מופנה לקראת העתיד, שכולו סמל להווה שלנו 

ולעתידנו כ"זכר ליציאת מצרים".

ברל כצנלסון, מהפכה ומסורת, 1935



  28

נרצה - חתימת הסדר

ֲחַסל ִסּדּור פֶַּסח כְִּהְלָכתֹו,
כְָּכל ִמשְׁפָּטֹו ְוֻחָּקתֹו.

כֲַּאשֶׁר ָזִכינּו ְלַסדֵּר אֹותֹו,
כֵּן ִנְזכֶּה ַלֲעׂשֹותֹו.

ָזְך ׁשֹוֵכן ְמעֹוָנה,
קֹוֵמם ְקַהל ֲעַדת ִמי ָמָנה.

בְָּקרֹוב ַנֵהל ִנְטֵעי ַכנָּה
פְּדּוִים ְלִצּיֹון בְִּרנָּה.

ְלָׁשָנה ַהָּבָאה ִּבירּוָׁשַלִים ַהְּבנּוָיה. 
ְלָׁשָנה ַהָּבָאה ִּבירּוָׁשַלִים ֶׁשל ָׁשלֹום. 

 ְלָׁשָנה ַהָּבָאה, ִּבְבִריאּות טֹוָבה ִעם ָּכל 
ְּבֵני ִמְׁשְּפחֹוֵתינּו ַוֲחֵבֵרינּו.
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אני מאמין  
ש. טשרנחובסקי

ֲ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

ְ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. 

עוד	יבוא	שלום	עלינו	ועל	כולם.	
סלאם	–	עלינו	ועל	כל	העולם.	

סלאם	–	שלום.

ְיָבֶרְכָך	ְיָי	ִמצִּּיֹון	ּוְרֵאה	בְּטּוב	ְירּושָָׁלִים
ְיָבֶרְכָך	ְיָי	ִמצִּּיֹון	כָּל	ְיֵמי,	ְיֵמי	ַחֶּייָך.

ּוְרֵאה	ָבִנים	ְלָבֶניָך,	שָׁלֹום	ַעל	ִיְשָׂרֵאל.
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פיוטי הסדר

ָקֵרב	יֹום	ֲאֶׁשר	הּוא	ֹלא	יֹום	ְוֹלא	ַלְיָלה.
ָרם	הֹוַדע	ִּכי	ְלָך	ַהּיֹום	ַאף	ְלָך	ַהַּלְיָלה

ׁשֹוְמִרים	ַהְפֵקד	ְלִעיְרָך	ָּכל	ַהּיֹום	ְוָכל	ַהַּלְיָלה.
ָּתִאיר	ְּכאֹור	יֹום	ֶחְׁשַכת	ַלְיָלה.
מתוך	הפיוט	"ובכן	בחצי	הלילה"

י לֹו ָיֶאה  י לֹו ָנֶאה, ּכִ ּכִ

ַאדִּיר	ִּבְמלּוָכה,	ָּבחּור	ַּכֲהָלָכה,	ְּגדּוָדיו	יֹאְמרּו	לֹו:	
ה, ִּכי לֹו ָיֶאה.  ְלָך	ּוְלָך,	ְלָך	ִּכי	ְלָך,	ְלָך	ַאף	ְלָך,	ְלָך	ְיָי	ַהַּמְמָלָכה, ִּכי לֹו ָנאֵֶ

ָּדגּול	ִּבְמלּוָכה,	ָהדּור	ַּכֲהָלָכה,	ָוִתיָקיו	יֹאְמרּו	לֹו:	
ה, ִּכי לֹו ָיֶאה.  ְלָך	ּוְלָך,	ְלָך	ִּכי	ְלָך,	ְלָך	ַאף	ְלָך,	ְלָך	ְיָי	ַהַּמְמָלָכה,	ִּכי לֹו ָנאֵֶ

ַזַּכאי	ִּבְמלּוָכה,	ָחִסין	ַּכֲהָלָכה	ַטְפָסָריו	יֹאְמרּו	לֹו:	
ה, ִּכי לֹו ָיֶאה.  ְלָך	ּוְלָך,	ְלָך	ִּכי	ְלָך,	ְלָך	ַאף	ְלָך,	ְלָך	ְיָי	ַהַּמְמָלָכה,	ִּכי לֹו ָנאֵֶ

ָיִחיד	ִּבְמלּוָכה,	ַּכִּביר	ַּכֲהָלָכה	ִלּמּוָדיו	יֹאְמרּו	לֹו:	
ה, ִּכי לֹו ָיֶאה.  ְלָך	ּוְלָך,	ְלָך	ִּכי	ְלָך,	ְלָך	ַאף	ְלָך,	ְלָך	ְיָי	ַהַּמְמָלָכה,	ִּכי לֹו ָנאֵֶ

מֹוֵׁשל	ִּבְמלּוָכה,	נֹוָרא	ַּכֲהָלָכה	ְסִביָביו	יֹאְמרּו	לֹו:	
ה, ִּכי לֹו ָיֶאה.  ְלָך	ּוְלָך,	ְלָך	ִּכי	ְלָך,	ְלָך	ַאף	ְלָך,	ְלָך	ְיָי	ַהַּמְמָלָכה, ִּכי לֹו ָנאֵֶ

ָעָנו	ִּבְמלּוָכה,	ּפֹוֶדה	ַּכֲהָלָכה,	ַצִּדיָקיו	יֹאְמרּו	לֹו:	
ה, ִּכי לֹו ָיֶאה.  ְלָך	ּוְלָך,	ְלָך	ִּכי	ְלָך,	ְלָך	ַאף	ְלָך,	ְלָך	ְיָי	ַהַּמְמָלָכה, ִּכי לֹו ָנאֵֶ

ָקדֹוׁש	ִּבְמלּוָכה,	ַרחּום	ַּכֲהָלָכה	ִׁשְנַאָנּיו	יֹאְמרּו	לֹו:	
ה, ִּכי לֹו ָיֶאה.  ְלָך	ּוְלָך,	ְלָך	ִּכי	ְלָך,	ְלָך	ַאף	ְלָך,	ְלָך	ְיָי	ַהַּמְמָלָכה, ִּכי לֹו ָנאֵֶ

ַּתקִּיף	ִּבְמלּוָכה,	ּתֹוֵמְך	ַּכֲהָלָכה	ְּתִמיָמיו	יֹאְמרּו	לֹו:	
ה, ִּכי לֹו ָיֶאה.  ְלָך	ּוְלָך,	ְלָך	ִּכי	ְלָך,	ְלָך	ַאף	ְלָך,	ְלָך	ְיָי	ַהַּמְמָלָכה,	ִּכי לֹו ָנאֵֶ
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1
אחד מי יודע?

אחד אני יודע!
אחד אלוהינו שבשמים ובארץ.

2
שנים מי יודע?

שנים אני יודע!
שני לוחות הברית, 

אחד אלוהינו שבשמים ובארץ.

3
שלושה מי יודע?

שלושה אני יודע!
שלושה אבות, שני לוחות הברית, 

אחד אלוהינו שבשמים ובארץ.

4
ארבע מי יודע?

ארבע אני יודע!
ארבע אימהות, שלושה אבות, שני 

לוחות הברית, 
אחד אלוהינו שבשמים ובארץ.

5
חמישה מי יודע?

חמישה אני יודע!
חמישה חומשי תורה, ארבע אימהות, שלושה אבות, 

שני לוחות הברית, 
אחד אלוהינו שבשמים ובארץ.

6
שישה מי יודע?

שישה אני יודע!
שישה סדרי משנה, חמישה חומשי תורה, ארבע 

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

7
שבעה מי יודע?

שבעה אני יודע!
שבעה ימי שבתא, שישה סדרי משנה, חמישה 

חומשי תורה, ארבע אימהות, שלושה אבות, שני 
לוחות הברית, 

אחד אלוהינו שבשמים ובארץ.

אחד מי יודע?
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8
שמונה מי יודע?

שמונה אני יודע!
שמונה ימי מילה, שבעה ימי שבתא, שישה סדרי 

משנה, חמישה חומשי תורה, ארבע אימהות, 
שלושה אבות, שני לוחות הברית, 

אחד אלוהינו שבשמים ובארץ.

9
תשעה מי יודע?

תשעה אני יודע!
תשעה ירחי לידה, שמונה ימי מילה, שבעה ימי 

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

אחד אלוהינו שבשמים ובארץ.

10
עשרה מי יודע?

עשרה אני יודע!
עשרה דבריא, תשעה ירחי לידה, שמונה ימי 

מילה, שבעה ימי שבתא, שישה סדרי משנה, 
חמישה חומשי תורה, ארבע אימהות, שלושה 

אבות, שני לוחות הברית, 
אחד אלוהינו שבשמים ובארץ.

11
אחד עשרה מי יודע?

אחד עשרה אני יודע!
אחד עשרה כוכביא, עשרה דבריא, תשעה 

ירחי לידה, שמונה ימי מילה, שבעה ימי 
שבתא, שישה סדרי משנה, חמישה חומשי 

תורה, ארבע אימהות, שלושה אבות, שני 
לוחות הברית, 

אחד אלוהינו שבשמים ובארץ.

12
שנים עשרה מי יודע?

שנים עשרה אני יודע!
שנים עשרה שבטיא, אחד עשרה כוכביא, 

עשרה דבריא, תשעה ירחי לידה, שמונה 
ימי מילה, שבעה ימי שבתא, שישה 

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

אחד אלוהינו שבשמים ובארץ.

13
שלושה עשרה מי יודע? שלושה עשרה אני 

יודע!
שלושה עשרה מדיא, שנים עשרה שבטיא, 

אחד עשרה כוכביא, עשרה דבריא, תשעה 
ירחי לידה, שמונה ימי מילה, שבעה ימי 

שבתא, שישה סדרי משנה, חמישה חומשי 
תורה, ארבע אימהות, שלושה אבות, שני 

לוחות הברית, 
אחד אלוהינו שבשמים ובארץ.
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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
ךָ ָלמוּת ׁשֹוֶאֶלת  ִאם נְַפׁשְ

ִריָחה וֵּמָאִסיף  ִמּפְ
ׁש - לוּ ְיִהי.  ַבּקֵ נְּ ל ֶשׁ ּכָ

לוּ ְיִהי, 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 גַּם ּתְ
ׁש - לוּ ְיִהי.  ַבּקֵ נְּ ל ׁשֶ ּכָ

לוּ ְיִהי, לוּ ְיִהי...

ְתאֹם ִיְזַרח ֵמאֶֹפל  ְוִאם ּפִ
נוּ אֹור ּכֹוָכב  ַעל רֹאׁשֵ
ׁש - לוּ ְיִהי. ְנַּבּקֵ ל ׁשֶ ּכָ

ְלוָה ְוֵתן גַּם ּכֹוַח  ן ׁשַ ָאז ּתֵ
נֹּאַהב  ְלָכל ֵאּלֶה ֶשׁ

ׁש - לוּ ְיִהי. ַבּקֵ נְּ ל ׁשֶ ּכָ

 
לוּ ְיִהי, לוּ ְיִהי...

שירים עבריים לערב חג

לוּ ְיִהי
נעמי שמר 
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ַחג ִלי  
לאה נאור ומשה וילנסקי

ֵאיֶזה ַחג ִלי, ֵאיֶזה ַחג ִלי 
ָֻּחד ִלי.  ַחג ָיִחיד וְּמי
ֶמש ְמִאיָרה  ֶ גַּם ַ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 ַהגַּג  ִֹּ ַ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. 

א ַאִביב  ּבָ ֵאיְך יֹוְדִעים ׁשֶ
דתיה בן דור

א ָאִביב?                                 ֵאיְך יֹוְדִעים ֶשּבָ
ִלים ָסִביב ָסִביב ִמְסַתּכְ

ְוִאם רֹוִאים ֶשֵאין עֹוד ּבֹוץ 
ְשִביִלים, ּ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

 

פנה הגשם
מתתיהו שלם

ם, נָה ַהגֶּׁשֶ ּפָ
ָחַלף, ָהַלְך לֹו.

ֲענַן ָרִקיַע
ָחַלף, ָהַלְך לֹו.

נֵי ֲאָדָמה ּפְ
ה אֹור ַחּמָ ּבְ

ּ ּבֳִלים ָזְקפו ׁשִ
ָמה. ּקָ יֶהן ּבַ ָראׁשֵ

נֵי ָהִרים ֶזה ֶאל ֶזה ּבְ

ּ ָרָמה ְיׁשֹוֵררו ּבָ
לֹום, לֹום, ׁשָ ׁשָ

ֵהיָדד! ֵהיָדד!
ָאִביב ַהיֹּום.
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ַהְלַואי  
אהוד מנור ובועז שרעבי

ת  ֵרד ָעֵלינוּ ֶקׁשֶ ַהְלַואי וֵּמָענָן ּתֵ
נָה...  ּקָ ּלָעֹוָלם ַהזֶּה ֵיש ּתַ ַהְלַואי ֶשׁ

ת  ַהְלַואי ְויֹום ִיְצַמח ִמּתֹוְך סוָּפה גֹּוֶעֶשׁ
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 גַּן ֵעֶדן  ְתחוּ ׁשוּב ַשׁ ַהְלַואי ְוִיּפָ

גוּ ִמְזָרח וַּמֲעָרב  ַהְלַואי ְוִיְתַמזְּ
ֶקֶדם.  ׁש ָיֵמינוּ ּכָאן ּכְ ַ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... ַהְלַואי ֶשׁ

מֹוֶדה ֲאִני 
מאיר אריאל

מֹוֶדה ֲאִני 
ְלָפנֶיךָ וְּלךָ 

ל ַהֶחֶסד ְוָהֱאֶמת ְוַהּטֹוָבה ְוָהָרָעה ְוַהּטֹוָבה  ַעל ּכָ
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.
ינָה. ֶֶּכת ֵאַלי ִמּתֹוְך ַהּשֵ ְוַאּתְ ְמַחי

ִיְהֶיה ָלנוּ טֹוב, טֹוב ִמּטֹוב, טֹוב ְמאֹוד,
ֶקר.  בֹּ ּבֶֹקר ּבַ ָבר ּבַ ֶזה ַמְתִחיל ּכְ

ַאּתְ צֹוֶחֶקת ֵאַלי 
נָה. ִמּתֹוְך ִמּתֹוְך ַהֵשּׁ

ימלא פי 
תהלים עא, אביהו מדינה

ִהּלֵָתךָ  ֵלא ִפי ּתְ ִיּמָ
ךָ  ְפַאְרּתֶ ל ַהיֹּום ּתִ ּכָ

ִליֵכִני ְלֵעת ִזְקנָה  ׁשְ ַאל ּתַ
ַעְזֵבִני. ְכלֹות ּכִֹחי ַאל ּתַ ּכִ
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ן ָאָדם  ּבֶ
הראי"ה קוק ואביגיל עוזיאל

ן ָאָדם, ּבֶ
ֲעֵלה ְלַמְעָלה ֲעֵלה, 

י ּכַֹח ַעז ְלךָ,  ּכִ

ְנֵפי רוַּח,  ֵיׁש ְלךָ ּכַ
יִרים, ִרים ַאּבִ ְנֵפי ְנׁשָ ּכַ

ם  ַכֵחׁש ּבָ ַאל ּתְ
ן ְיַכֲחׁשוּ ְלךָ, ּפֶ

רֹוׁש אֹוָתם -  ּדְ
ָּד. ְצאוּ ְלךָ ִמי ְוִיּמָ

ֶזֶמר ֶזֶמר ָלְך  
אברהם בן זאב

 
ֶ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 ִיְשָׂמחוּ... ֲהָרַרִיְך ֵהָמּ

ה  ְמָחה ַרּבָ שִׂ
בלהה יפה וידידה אדמון

ה, ְמָחה ַרּבָ ה, שִׂ ְמָחה ַרּבָ שִׂ
א! ַסח ּבָ יַע, ּפֶ ָאִביב ִהגִּ

ה, ְמָחה ַרּבָ ה, שִׂ ְמָחה ַרּבָ שִׂ
א! ַסח ּבָ יַע, ּפֶ ָאִביב ִהגִּ

יִסים. ֶגד ִ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 דֹוָלה ִאּמִ דֹוָלה, ְוכֹוס גְּ ְוכֹוס גְּ
ָּהוּ ַהנִָּביא. ָּהוּ, ְלֵאִלי ְלֵאִלי

ה... ְמָחה ַרּבָ שִׂ

ְמחוּ  ִֹ ִשֹישֹוּ ְוש
בנימין כספי ומיכאל גלינקא

ִשְׂמַחת ַחג  ִשׂישׂוּ ְוִשְׂמחוּ ְבּ
ִים. ַפּ ַמֲחאוּ ַכּ

קֹול ָחָזק ירוּ ְבּ נְַגּנוּ ְוִשׁ
ִים. וִּבְמִצְלַתּ

ֶאָחד  ָלּנוּ ְכּ ָיד ֶאל ָיד, ֻכּ
ְך נֲַעבָֹרה  ַסּ ה ַבּ ֹּ פ

י ְלִיְשָׂרֵאל ַבח ָלֵאל ִכּ ֶשׁ
ָהְיָתה ִשְׂמָחה ְואֹוָרה.
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ּ יטוּ וְּראו ׁשוּרוּ ַהּבִ
זלמן חן

 

ּ 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

 
ת ָאבֹות ֶאֶרץ ֶחְמּדַ ּפֹה ּבְ

 מ. רוזנפלד, י. דושמן ו-צ.ארליך
 

ת ָאבֹות ֶאֶרץ ֶחְמּדַ ּפֹה ּבְ
ְקוֹות, ל ַהּתִ ְמנָה ּכָ ֵ ְתגַּּשׁ ּתִ

ּפֹה ִנְחֶיה וּפֹה ִנּצֹר,
רֹור, ֵּי ּדְ ֵּי זַֹהר ַחי ַחי

ִכינָה ׁשֹוָרה, ְ ֵהא ַהּשׁ ּפֹה ּתְ
ַפת ַהּתֹוָרה. ְפַרח גַּם שְׂ ּפֹה ּתִ

ִנירוּ ִניר, ִניר, ִניר,
יר, יר, ׁשִ יר, ׁשִ ירוּ ׁשִ ׁשִ

יל, יל, גִּ יל, גִּ ילוּ גִּ גִּ
ִנים. ָבר ֵהנֵּצוּ ִנּצָ ּכְ

ִנירוּ ִניר, ִניר, ִניר,
יר, יר, ׁשִ יר, ׁשִ ירוּ ׁשִ ׁשִ

יל, יל, גִּ יל, גִּ ילוּ גִּ גִּ
עֹוד יָבֹואוּ ֵזְרעֹוִנים.
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