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 קדש ורחץ    כרפס יחץ     מגיד רחצה 

שולחן עורך צפון ברך     מוציא מצה  מרור כורך 

 הלל נרצה.
  

 

 שמות החג:
 כשמופיע האביב בא אלינו חג חביב.

 התדעו את שמו? טיבו? חג הפסח בוא יבוא.

 

 .תורההחודש ניסן הוא חודש האביב, ראשון לחודשי השנה על פי  -האביבחג 

במחזור עונות הטבע והחקלאות, מסמל את ההתחדשות והצמיחה ואת הבשלת התבואה 

 החדשה. 

 איך יודעים שבא אביב? שיר:

א ָאִביב?  דתיה בן דור ֵאיְך יוְֹדִעים ֶשבָּ

א ָאִביב?  ֵאיְך יוְֹדִעים ֶשבָּ

ִביב ִמְסַתְכִלים ִביב סָּ  סָּ

 ְוִאם רוִֹאים ֶשֵאין עוֹד בוֹץ ַבְשִביִלים,

 ְוִאם רוִֹאים ֶשֶנֱעְלמּו ַהְמִעיִלים,

ַרג ְוַגם ַחְרִצית,  ְוִאם פָּ

 ִלְכבוֹד ֶהַחג ִקְשטּו ַאְרִצי.

א ָאִביב, א ָאִביב ֶשבָּ  ָאז יוְֹדִעים ָאז יוְֹדִעים ֶשבָּ

א ָאבִ   יב.ָאז יוְֹדִעים ָאז יוְֹדִעים ֶשבָּ

 

א ָאִביב?  ֵאיְך יוְֹדִעים ֶשבָּ

ִביב ִביב סָּ  ִמְסַתְכִלים סָּ

רּוצוֹת, ַדִיים חָּ מוֹן יָּ  ְוִאם רוִֹאים הָּ

צוֹת, ִין ּומָּ ִלים ְכֵבִדים ִעם יָּ אוֹת סָּ  נוֹֹשְ

א ה ָאִביב ִהִגיַע ֶפַסח בָּ ה ַרבָּ ְמחָּ ִרים ֹשִ  ְוִאם שָּ

א ָאִביב ֶשבָּ   א ָאִביב,ָאז יוְֹדִעים ָאז יוְֹדִעים ֶשבָּ

א ָאִביב.  ָאז יוְֹדִעים ָאז יוְֹדִעים ֶשבָּ
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 שמחה רבה
 

 שמחה רבה, שמחה רבה,
 אביב הגיע, פסח בא!

 שמחה רבה, שמחה רבה,
 פסח בא! אביב הגיע,
 

 תפרו, תפרו, תפרו לי בגד עם כיסים.
 מילאו, מילאו, מילאו כיסי באגוזים.

 
 שמחה רבה...

 
 שאול אשאל, שאול אשאל ארבע קושיות
 שתה אשתה, שתה אשתה ארבע כוסות.

 
 שמחה רבה...

 
 וכוס גדולה, וכוס גדולה אימי תביא

 לאליהו הנביא. ולאליה
 

 שמחה רבה...

 לכבוד מה החג הזה? לכבוד מה הששון הזה?

 נענה על כך פשוט, זהו חג החרות.

 

 -חרותחג ה

 הסיבה העיקרית לחג היא המאורע הגדול של יציאת מצרים, יציאה מעבדות לחרות. 

 זכותו של כל אדם ואדם לחיות כבן חורין.

 

 -חג הפסח

 זהו שמו של הקורבן המיוחד, שהקריבה כל משפחה במצרים בי"ד בניסן. 

 פסח על בתי בני ישראל. בעת שהכה כל בכור בארץ מצרים

 

 סדר הקערהנחה: מ
חרוסת,  –על השולחן הערוך שמים קערה ובה שלוש מצות. על המצות מניחים: מימין: למטה 

 , ובאמצע מרור.ביצה –כרפס, למעלה  –זרוע, משמאל: למטה  –למעלה 
 מכסים את הקערה עם המצות.
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ו זה לחם העוני שאכל
אבותינו בארץ מצרים. כל 

הרעב יבוא ויאכל, כל 
הצריך יבוא ויפסח, השנה 
כאן, לשנה הבאה בארץ 

ישראל, השנה עבדים, 
 לשנה הבאה בני חורין.

ָהא ַלְחָמא ַעְנָיא ִדי ֲאָכלּו 

ַאְבָהָתָנא ְבַאְרָעא ְדִמְצָרִים. 

ָכל ִדְכִפין ֵייֵתי ְוֵייכֹל, ָכל 

ַסח. ָהַשָתא ִדְצִריְך ֵייֵתי ְוִיְפ 

ָהָכא, ְלָשָנה ַהָבָאה ְבַאְרָעא 

ְדִיְשָרֵאל. ָהַשָתא ַעְבֵדי, 

 ְלָשָנה ַהָבָאה ְבֵני חֹוִרין.

 

 קדש
  נמזוג כוס ראשונה של יין : 

 מוזגים כוס ראשונה ומקדשים בעמידה:  -קידוש על היין
 

 כוס הסובלנות:
 .קבלת האחר והשונהזולת, ל בשם ההקשבה

 .ותהנני מוכן ומזומן לקיים מצוות כוס ראשונה מארבע כוס
 

ֶפן ִרי ַהּגָּ ם, ּבֹוֵרא ּפְ עֹולָּ ה ְייָּ ֱאלֵהינּו ֶמֶלְך הָּ רּוְך ַאּתָּ   ּבָּ
 ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם שהחיינו וקיימנו והגענו לזמן הזה.

 

 ורחץ
נוטלים ידיים ולא מברכים, יש הנוהגים ליטול ידיים כאשר אחד המסובים עובר עם קערת מים ומטלית לניגוב 

 אדם. הידיים מאדם ל
 

 כרפס
 עורך הסדר מטביל מן הכרפס פחות מגודלו של זית במי מלח או בחומץ ומברך:

ה. מָּ ֲאדָּ ִרי הָּ ם, ּבֹוֵרא ּפְ עֹולָּ ה יי ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך הָּ רּוְך ַאּתָּ  ּבָּ

 כל אחד מהמסובים טועם מן הכרפס.
 

 יחץ
החלק הגדול יכרוך  תלמות, אעורך הסדר מחלק את המצה האמצעית ומניח את החלק הקטן בין שתי המצות הש

  בתוך מפה ויצפין לאפיקומן.
 
 

 מגיד

  

 

 

 

 

 

 אנו מאחלים לעם ישראל שבשנה הבאה...

           

 

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________ 
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הריני מוכן ומזומן לספר ביציאת מצרים יחד עם כל 

 ישראל.
 

 ֶרץ ִמְצַריִם ָהיָה ֶמֶלְך ּוְשמֹו ַפְרעֹה.ְבא  

 ָרֵאל ַלֲעבֹד ֲעבֹוָדה ָקָשה.ִצָוה ַפְרעֹה ַעל ְבנֵי יִשְ 

 ַהיְאֹוָרה ַתְשִליכּוהּו! -ְוֶאת ַהִתינֹוקֹות ִצָוה: ָכל יֶֶלד ִמיְַלֵדי ָהִעְבִרים

 

 ֲעָבִדים ָהיִינּו, ָהיִינּו! שיר:

 ַעָתה ְבנֵי חֹוִרין, ְבנֵי חֹוִרין!

 ֲעָבִדים ָהיִינּו,

 ַעָתה, ַעָתה ְבנֵי חֹוִרין.

 נּו'ֲעָבִדים ָהיִי

 ְבנֵי חֹוִרין. ַעָתה, ַעָתה, ַעָתה ְבנֵי חֹוִרין,

 

 ְליַד ַהיְאֹור ָגרּו ִאָמא יֹוֶכֶבד, ַאָבא ַעְמָרם ּוִבָתם ִמְריָם.

 ִתינֹוק זָָכר נֹוָלד ַלֶהם.

 ֶאת ַהִתינֹוק ְשלֹוָשה ֳחָדִשים ַעד ֲאֶשר ֹלא יְָכלּו עֹוד ְלַהְצִפינֹו.  ִהְחִביאּו

 גֶֹמא!-ָחְשבּו ּוָמְצאּו ֵעָצה: ֵתיָבה! ֵתיָבתָדֲאגּו וְ 

 

 ֶחֶרש ֶחֶרש יְָצאּו ֶאל ַהיְאֹור ְוָשְלחּו ֶאת ַהֵתיָבה ַעל ְפנֵי ַהַמיִם.

 

 מֶֹשה ַבֵתָבה

 דּוַמם ָשָטה ֵתָבה ְקָטנָה

 ַעל ַהיְאֹור ַהזְַך,

 ּוַבֵתָבה מֶֹשה ַהָקָטן

 יֶֶלד יֶָפה ַוַרְך.

 ִבים, ַהס, ַהָגִלים ַהשֹובָ 

 מֶֹשה ַהָקָטן ַשט,

 ֹלא יְִטַבע, ָחיֹה יְִחיֶה,
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 ֹמֶשה ֶזה ַהַקט.

 

ת ַעל ָאִחיָה. ר   ָשָטה ַהֵתָבה ּוִמְרָים ִמְתַחֵבאת ֵבין ְקֵני ַהסּוף, שֹומ 

ת ַהֵתָבה ּוָמְשָתה אֹוָתה ִמן ַהַמִים.  ָיְצָאה ַבת ַפְרעֹה ִלְרחֹץ ַבְיאֹור, ָרֲאָתה א 

ה, ִכי ָאְמָרה: "ִמן ַהַמִים ְמִשיִתהּו"ַלִתינֹוק  ָמְצָאה, ָקְרָאה: מֹש   ש 

 

 יה  של יין :ינמזוג כוס שנ

 מכסים את הקערה ומוזגים כוס שניה

 

 צעיר /ת הילדים/ות שואל/ת:

                                             
 מה נשתנה

 מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות?
 אוכלים חמץ ומצה, שבכל הלילות אנו

 הלילה הזה כולו מצה.
 שבכל הלילות אנו אוכלים שאר ירקות

 הלילה הזה כולו מרור.
 שבכל הלילות אין אנו מטבילים אפילו פעם אחת,

 הלילה הזה שתי פעמים.
 שבכל הלילות אנו אוכלים בין יושבין ובין מסובין

 הלילה הזה כולנו מסובין.
 

 כנגד ארבעה בנים דיברה תורה:
 חכםחד א

 רשע ואחד 
 תםואחד 
 שאינו יודע לשאול.ואחד 

 האם כל אחד מאיתנו הוא רק אחד מסוגי אנשים אלו, או שמא אנו מהווים ערבוביה שלהם? 
 

 האם אין אנו מסתקרנים ומבקשים לדעת הכל על כל נושא שמעניין אותנו ? -חכם

 האם לא היה מקרה בו הוצאנו את עצמו מן הכלל ? -רשע

 אין אנו משתאים ומתפלאים למראה דבר שאינו ברור לנו?האם  -תם

מי מאיתנו ידע לשאול, מי יסתקרן וירצה לדעת פרטים בנושא  -שאינו יודע לשאול
 שאינו מבין בו דבר ואינו מתעניין בו ?
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 מכסים את המצות ומגביהים את הכוס

ר  ֲאשֶׁ ִמְדָבר.כַּ ת ֹצאנֹו בַּ ה אֶׁ ה, ָהָיה רֹועֶׁ ל מ  שֶׁ  ָגדַּ

ְסֵנה ֵאינֶׁנּו ֻאָכל! ָחד ָרָאה ְסנֶׁה בֹוֵער ָבֵאש ְוהַּ  יֹום אֶׁ

ְסֵנה: ה קֹול קֹוֵרא ֵאָליו ִמתֹוְך הַּ ע ֹמשֶׁ  ָשמַּ

ִים." ת ְבֵני ִיְשָרֵאל ִמִמְצרַּ ְרֹעה ְוהֹוֵצא אֶׁ ל פַּ  "ֵלְך אֶׁ

ר: ְרֹעה ְוָאמַּ ל פַּ ִים, ָבא אֶׁ ה ְלִמְצרַּ ר ֹמשֶׁ  ָחזַּ

ר ה': "ָשלַּ    ֹכה ִמי"!ָאמַּ ת עַּ  ח אֶׁ

ת ִיְשָרֵאל. ח אֶׁ ְשלַּ ְרֹעה: ֹלא אֶׁ ר פַּ  ָאמַּ

כֹות: ר מַּ שֶׁ ִים ְבעֶׁ ץ ִמְצרַּ רֶׁ ְרֹעה ְוָכל אֶׁ ת פַּ  ִהָכה ה' אֶׁ

 דם, צפרדע, כינים, ערוב, דבר 

 שחין, ברד, ארבה, חושך, מכת בכורות.

ת ִיְשָרֵאל ֵמַאְרצֹו. ח אֶׁ ְרֹעה ְוָשלַּ  ְוָאז ִנְכָנע פַּ

 שיר:

יְוה   ְלָבד ָעַמד ָעֵלינּו ְלַכּלֹוֵתנּו, ֶאָּלא ֶשְבָכל ּדֹור ָודֹור עֹוְמד  ם ָעֵלינּו ְלַכלֹוֵתנּו, יא ֶשָעְמָדה ַלֲאבֹוֵתינּו ְוָלנּו? ֶשֹּלא ֶאָחד ב 

ָיָדם. יֵלנּו מ   ְוַהָקדֹוׁש ָברּוְך הּוא ַמצ 

        מניחים את הכוס ומגלים את המצות 

 
 בחודש אביב.היום אתם יוצאים 
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 ניצנים נראו בארץ  

 
 ניצנים נראו, נראו בארץ
 עת זמיר הגיע, עת זמיר.
 ניצנים נראו, נראו בארץ
 עת זמיר הגיע, עת זמיר.

 
 כי הנה סתיו עבר, סתיו חלף הלך לו

 הגפנים סמדר נתנו, נתנו ריחם.
 כי הנה סתיו עבר, סתיו חלף הלך לו

 הגפנים סמדר נתנו, נתנו ריחם.
 
  
 
 
 

 כמה מעלות טובות למקום עלינו:
 אלו הוציאנו ממצרים ולא עשה בהם שפטים                          דיינו
 אלו עשה בהם שפטים ולא עשה באלוהיהם                           דיינו
 אלו עשה באלוהיהם ולא הרג את בכוריהם                            דיינו

 ולא נתן לנו את ממונם                         דיינואלו הרג את בכוריהם 
 אלו נתן לנו את ממונם ולא קרע לנו את הים                         דיינו
 אלו קרע לנו את הים ולא העבירנו בתוכו בחרבה                    דיינו
 אלו העברנו בתוכו בחרבה בחרבה ולא שקע צרינו בתוכו          דיינו

 שקע צרינו בתוכו, ולא סיפק צרכינו במדבר ארבעים שנה    דיינו אלו
 אלו סיפק צרכינו במדבר ארבעים שנה ולא האכילנו את המן     דיינו
 אלו האכילנו את המן ולא נתן לנו את השבת                         דיינו

 יינואלו נתן לנו את השבת ולא קרבנו לפני הר סיני                      ד
 אלו קרבנו לפני הר סיני ולא נתן לנו את התורה                      דיינו
 אלו נתן לנו את התורה ולא הכניסנו לארץ ישראל                   דיינו
 אלו הכניסנו לארץ ישראל ולא בנה לנו את בית הבחירה           דיינו.

 
 
 

אלו בפסח לא יצא ידי חובתנו ואלו הן:     רבן גמליאל היה אומר: כל שלא אמר שלושה דברים
 פסח        מצה         ומרור.

 .ברוך הוא על בתי אבותינו במצרים על שום שפסח הקדוש -פסח
על שום שלא הספיק בצקם של אבותינו להחמיץ עד שנגלה מלך מלכי המלכים הקדוש  -מצה

 .ברוך הוא וגאלם
 .ו במצריםרו המצרים את חיי אבותינעל שום שמר -מרור

 

א ִמִמְצַרים, צָּ ם ִלְראֹות ֶאת ַעְצמֹו ְכִאלּו הּוא יָּ דָּ ב אָּ דֹור ַחיָּ ל ּדֹור וָּ  ְבכָּ

 "והגדת לבנך ביום ההוא לאמר בעבור זה עשה ה' לי בצאתי ממצרים". שנאמר : 

 
למי שעשה לאבותינו ולנו את כל הניסים , חייבים להודות, להלל, לשבח, לפארלפיכך אנחנו 
אנו מעבדות לחירות, מיגון לשמחה, מאבל ליום טוב, מאפילה לאור גדול ומשעבוד האלה: הוצי

 לגאולה. 
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 שיר:

 בצאת ישראל ממצרים בית יעקב מעם לועז
 הייתה יהודה לקדשו ישראל ממשלותיו

 הים ראה וינוס הירדן יסוב לאחור
 ההרים רקדו כאלים גבעות כבני צאן

 מה לך הים כי תנוס הירדן תסוב לאחור?
 הרים תרקדו כאלים גבעות כבני צאן?ה

 מלפני אדון חולי ארץ מלפני אלוה יעקב
 ההפכי הצור אגם מים חלמיש למעיינו מים. 

 
 

 שתיית כוס שניה:

 .והאהבה האכפתיות,בשם הדאגה
 הנני מוכן ומזומן לקיים מצוות כוס שניה מארבע הכוסות. כוס האהבה. 

ֶפן ִרי ַהּגָּ ם, ּבֹוֵרא ּפְ עֹולָּ ה ְייָּ ֱאלֵהינּו ֶמֶלְך הָּ רּוְך ַאּתָּ   ּבָּ
 

 רחצה
 נוטלים את הידים לפני הסעודה ומברכים:

ַדִים. נּו ַעל ְנִטיַלת יָּ יו ְוִצּוָּ ִמְצֹותָּ נּו ּבְ ם, ֲאֶשר ִקְדשָּ עֹולָּ ה ה' ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך הָּ רּוְך ַאּתָּ  ּבָּ

 

 

 

  מוציא מצה
 את שלוש המצות ומברך עורך הסדר מגביה

ץ. ם ִמן ָהָאר  ח  ְך ָהעֹוָלם ַהּמֹוִציא ל  ל   ָברּוְך ַאָתה ה' ֱאֹלֵהינּו מ 

ר ִקְדָשנּו ְבִמְצוָֹתיו ְוִצָּונּו ַעל ֲאִכיַלת ַמָצה. ְך ָהעֹוָלם, ֲאש  ל   ָברּוְך ַאָתה ה' ֱאֹלֵהינּו מ 

  ר וָמר

 כל אחד מהמסובים לוקח מרור, יש הטובלים אותו בחרוסת

ר ִקְדָשנּו ְבִמְצוָֹתיו ְוִצָּונּו ַעל ֲאִכיַלת ָמרֹור. ְך ָהעֹוָלם, ֲאש  ל   ָברּוְך ַאָתה ה' ֱאֹלֵהינּו מ 

 כורך
 רור, כורכם יחד ואומר:עורך הסדר לוקח מעט מהמצה התחתונה ומעט מ

זכר למקדש כהילל, כן עשה הילל בזמן שבית המקדש היה קיים. היה כורך פסח מצה 
 על מצות ומרורים יאכלהו". "ומרור ואוכל ביחד, לקים מה שנאמר: 
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 שולחן עורך
 כאן מתחילה סעודת החג. בתיאבון. 

 

 צפון
 אומרים:בגמר הסעודה, מחלק עורך הסדר אפיקומן לכל המסובים ו 

 זכר לקורבן הפסח הנאכל על השובע.  
 

 ְךר  בָ 

 
 נמזוג כוס שלישית של יין:

 בשם אביב צבעוני ומלבלב ולכבוד השומרים על הטבע מכל הלב. 
 הנני מוכן ומזומן לקיים מצוות כוס שלישית מארבע כוסות, כוס איכות הסביבה.

 

 מוזגים כוס לאליהו ופותחים את הדלת

 

 

 

 

ֵוהּו ְשֹפְך ֲחמָּ  ַכל ֶאת ַיֲעקֹב ְוֶאת נָּ י אָּ אּו. ּכִ רָּ ִשְמךָּ לֹא קָּ כֹות ֲאֶשר ּבְ עּוךָּ ְוַעל ַמְמלָּ ְתךָּ ֶאל ַהּגֹוִים ֲאֶשר לֹא ְידָּ
ַחת ְשֵמי  ַאף ְוַתׁשִמיֵדם ִמּתַ ְרדֹף ּבְ ךָּ ַיׂשיֵגם. ּתִ     .ה'ֵהַשמּו. ְשֹפְך ֲעֵליֶהם ַזְעֶמךָּ ַוֲחרֹון ַאּפְ

חסדים שהם עושים עם  בגללשר ידעוך, ועל ממלכות אשר בשמך קוראים, שפוך אהבתך על הגויים א
      זרע יעקב, ומגינים עלי עמך ישראל מפני אוכליהם. יזכו לראות בטובת בחירך ולשמוח בשמחת גוייך".

  16המאה ה  -הגדת וורמס 

י הַ  ה'ָברּוְך ַאָתה  יָת ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך העֹוָלם, ַעל ַהֶגֶפן ְוַעל ְפר  ֶגֶפן, ַעל ְתנּוַבת ַהָשֶדה ְוַעל ֶאֶרץ ֶחְמָּדה טֹוָבה ּוְרָחָבה ֶשָרצ 

ְשָרֵאל ַעֶמָך ְוַעל יְ  ּטּוָבּה ַרֶחם ָנא ד' ֱאֹלֵקינּו ַעל י  ְשֹבַע מ  ְרָיּה ְול  פ  ְנַחְלָת ַלֲאבֹוֵתינּו ֶלֱאֹכל מ  יֹון ְוה  יֶרָך ְוַעל צ  ם ע  רּוָשַלי 

ְׁשַכן ְכבֹוֶדָך ְמֵהָרה ְבָיֵמינּו ְוַהֲעֵלנּו ְלתֹוָכּה ְוַשְמֵחנּו  מ  יר ַהֹקֶדׁש ב  ם ע  ְזְבֶחָך ְוַעל ֵהיָכֶלָך ּוְבֵנה ְירּוָשַלי  ְנָיָנּה ְוֹנאַכל ְוַעל מ  ְבב 

יֵצנ ְקֻדָׁשה ּוְבָטֳהָרה )בשבת: ּוְרֵצה ְוַהֲחל  ּטּוָבּה ּוְנָבֶרְכָך ָעֶליָה ב  ְשַבע מ  ְרָיּה ְונ  פ  ּו ְביֹום ַהַׁשָבת ַהֶזה( ְוַשְמֵחנּו ְביֹום ַחג מ 

י ַהֶגֶפן. ָברּוְך ַאָתה ד' עַ  יב ַלֹכל ְונֹוֶדה ְּלָך ַעל ָהָאֶרץ ְוַעל ְפר  י ַאָתה ד' טֹוב ּוֵמט  י ַהֶגֶפן.ַהַמצֹות ַהֶזה, כ   ל ַהֶגֶפן ְוַעל ְפר 

 סוגרים את הדלת ואומרים:

 שתיית כוס שלישית

ן ְך ָהעֹוָלם, בֹוֵרא ְפִרי ַהָגפ  ל    ָברּוְך ַאָתה ְיָי ֱאלֵהינּו מ 
 

 

אני ומשפחתי מבקשים מאליהו 

 הנביא:
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 הלל
 נמזוג כוס רביעית של יין:

בשם ההוזים בהקיץ ובחלום, על ידידות אחווה ושלום, וגר זאב עם כבש בכל פינה 
 הנני מוכן ומזומן לקיים מצוות כוס רביעית מארבע כוסות, כוס השלום. -ומקום

 
 לוהי ברך והתפלללמדני א

 על סוד עלה קמל על נגה פרי בשל,
 על החרות הזאת: לראות לחוש לנשום,

 לדעת ליחל להכשל.
 למד את שפתותי ברכה ושיר הלל
 בהתחדש זמנך עם בוקר ועם ליל

 לבל יהיה יומי היום כתמול שלשום
 לבל יהיה עלי יומי הרגל.

 
 שתיית כוס רביעית

ןָברּוְך ַאָתה ְיָי ֱאלֵהינ ְך ָהעֹוָלם, בֹוֵרא ְפִרי ַהָגפ  ל    ּו מ 
 

 

 

 נרצה
ֲעשֹותֹו.  ה לַּ ֵּדר אֹותֹו ֵכן ִנְזכֶׁ ר ָזִכינּו ְלסַּ ֲאשֶׁ ח ְכִהְלָכתֹו, ְכָכל ִמְשָפטֹו ְוֻחָקתֹו. כַּ סַּ ל ִסּדּור פֶׁ ָזְך שֹוֵכן ֲחסַּ

ֵהל ִנְטֵעי כַּ  ת ִמי ָמָנה. ְבָקרֹוב נַּ ל ֲעדַּ  ָנה ְפדּוִים ְלִציֹון ְבִרָנה.ְמעֹוָנה, קֹוֵמם ְקהַּ
ָבָאה ִבירּוָשָלִים.  ְלָשָנה הַּ

 בְֶּאֶרץ ִיׂשָרֵאל אֹומְִּרים:

 ְלָשָנה ַהָבָאה בִּירּוָשָליִּם ַהְבנּוָיה.

י יֹוֵדעַ    ?ֶאָחד מ 

י יֹוֵדַע: ֶאָחד ֱאֹלֵהינּו ֶׁשַבָשַמים   .ּוָבָאֶרץ ֶאָחד ֲאנ 

י יֹוֵדעַ  ם מ    ?ְׁשַני 

י יֹוֵדַע: ְׁשֵניְׁש  ם ֲאנ  ית. ֶאָחד ֱאֹלֵהינּו ֶׁשַבָשַמים ּוָבָאֶרץ ַני    .ֻלחֹות ַהְבר 

י יֹוֵדעַ  ְׁשלָׁשה   ?מ 
י יֹוֵדַע: ְׁשלָׁשה ָאבֹות, ְׁשֵני ֻלחֹות ית, ֶאָחד ֱאֹלֵהינּו ֶׁשַבָשַמים ּוָבָאֶרץ ְׁשלָׁשה ֲאנ    ַהְבר 

י   ?יֹוֵדעַ  ַאְרַבע מ 
ָמהֹות, ְׁשלָׁשה ָאבֹות, ְׁשֵניַאְרַבע אֲ  י יֹוֵדַע: ַאְרַבע א  ית, ֶאָחד ֱאֹלֵהינּו ֶׁשַבָשַמים ּוָבָאֶרץ נ    ֻלחֹות ַהְבר 

ָשה י יֹוֵדעַ  ֲחמ    ?מ 
ָׁשה חּוְמֵׁשי תֹוָרה, ַאְרַבע י יֹוֵדַע: ֲחמ  ָשה ֲאנ  ית,  ֲחמ  ָמהֹות, ְׁשלָׁשה ָאבֹות, ְׁשֵני ֻלחֹות ַהְבר  ֶׁשַבָשַמים  ֶאָחד ֱאֹלֵהינּוא 

  ּוָבָאֶרץ

י יֹוֵדעַ  ה מ  ש    ?ׁש 
י ה ֲאנ  ש  ָׁשה חּוְמֵׁשי תֹוָרה, ַאְרַבע ׁש  ְׁשָנה, ֲחמ  ְדֵרי מ  ָשה ס  ית, ֶאָחד  יֹוֵדַע: ׁש  ָמהֹות, ְׁשלָׁשה ָאבֹות, ְׁשֵני ֻלחֹות ַהְבר  א 
  ֶׁשַבָשַמים ּוָבָאֶרץ ֱאֹלֵהינּו

י ְבָעה מ    ?יֹוֵדעַ  ׁש 
י ְבָעה ֲאנ  ָׁשה חּוְמֵׁשי ׁש  ְׁשָנה, ֲחמ  ְדֵרי מ  ָשה ס  ְבָעה ְיֵמי ַׁשָבָתא, ׁש  ָמהֹות, ְׁשלָׁשה ָאבֹות, ְׁשֵני ֻלחֹות  יֹוֵדַע: ׁש  תֹוָרה, ַאְרַבע א 
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ית, ֶאָחד   ֱאֹלֵהינּו ֶׁשַבָשַמים ּוָבָאֶרץ ַהְבר 

י יֹוֵדעַ    ?ְׁשמֹוָנה מ 
ָשהֲאנ   ְׁשמֹוָנה ְבָעה ְיֵמי ַׁשָבָתא, ׁש  יָלה, ׁש  ָמהֹות,  י יֹוֵדַע: ְׁשמֹוָנה ְיֵמי מ  ָׁשה חּוְמֵׁשי תֹוָרה, ַאְרַבע א  ְׁשָנה, ֲחמ  ְדֵרי מ  ס 

ית, ֶאָחד ֱאֹלֵהינּו ֶׁשַבָשַמים ּוָבָאֶרץ ,ְׁשלָׁשה ָאבֹות   ְׁשֵני ֻלחֹות ַהְבר 

י יֹוֵדעַ  ְׁשָעה מ    ?ת 
ְׁשָעה אֲ  ְׁשָעה ַיְרֵחית  י יֹוֵדַע: ת  ְדֵרי נ  ָשה ס  ְבָעה ְיֵמי ַׁשָבָתא, ׁש  יָלה, ׁש  ָׁשה חּוְמֵׁשי תֹוָרה,  ֵלָדה, ְׁשמֹוָנה ְיֵמי מ  ְׁשָנה, ֲחמ  מ 

ָמהֹות, ְׁשלָׁשה ָאבֹות, ְׁשֵני ית, ֶאָחד ֱאֹלֵהינּו ֶׁשַבָשַמים ּוָבָאֶרץ ַאְרַבע א    ֻלחֹות ַהְבר 

ָרה י יֹוֵדעַ  ֲעֶשָ   ?מ 
ְׁשָעה ַיְרֵחי ְבַרָיא, ת  י יֹוֵדַע: ֲעָשָרה ד  ָרה ֲאנ  ְדֵרי ֲעֶשָ ָשה ס  ְבָעה ְיֵמי ַׁשָבָתא, ׁש  יָלה, ׁש  ָׁשה  ֵלָדה, ְׁשמֹוָנה ְיֵמי מ  ְׁשָנה, ֲחמ  מ 

ָמהֹות, ְׁשלָׁשה ָאבֹות, ְׁשֵני ית, ֶאָחד  חּוְמֵׁשי תֹוָרה, ַאְרַבע א    ֱאֹלֵהינּו ֶׁשַבָשַמים ּוָבָאֶרץֻלחֹות ַהְבר 

י יֹוֵדעַ  ַאַחד ָעָשר   ?מ 

ָשר כֹוְכַבָיא י יֹוֵדַע: ַאַחד ַעָ ְבָעה ,ַאַחד ָעָשר ֲאנ  יָלה, ׁש  ְׁשָעה ַיְרֵחי ֵלָדה, ְׁשמֹוָנה ְיֵמי מ  ְבַרָיא, ת  ָשה  ֲעָשָרה ד  ְיֵמי ַׁשָבָתא, ׁש 
ָׁשה חּוְמ  ְׁשָנה, ֲחמ  ְדֵרי מ  ית, ֶאָחד ֱאֹלֵהינּו ֵׁשי תֹוָרה, ַאְרַבעס  ָמהֹות, ְׁשלָׁשה ָאבֹות, ְׁשֵני ֻלחֹות ַהְבר    ֶׁשַבָשַמים ּוָבָאֶרץ א 

י יודע   ?ְׁשֵנים ָעָשר מ 
י ָשר כֹוְכַבָיא, ֲעָשָרה שנים ָעָשר ֲאנ  ְבַטָיא, ַאַחד ַעָ ָשר ׁש  ְׁשעָ  יֹוֵדַע: ְׁשֵנים ֶעָ ְבַרָיא, ת  יָלה, ד  ה ַיְרֵחי ֵלָדה, ְׁשמֹוָנה ְיֵמי מ 

ְבָעה ְיֵמי ָׁשה חּוְמֵׁשי תֹוָרה, ַאְרַבע ׁש  ְׁשָנה, ֲחמ  ְדֵרי מ  ָשה ס  ית, ֶאָחד  ַׁשָבָתא, ׁש  ָמהֹות, ְׁשלָׁשה ָאבֹות, ְׁשֵני ֻלחֹות ַהְבר  א 
  ֶׁשַבָשַמים ּוָבָאֶרץ ֱאֹלֵהינּו

י יֹוֵדעַ  ָשר מ    ?ְׁשלָׁשה ֶעָ

ְבַטָיא ְׁשלָׁשה ָשר ׁש  ַּדָיא. ְׁשֵנים ֶעָ י יֹוֵדַע: ְׁשלָׁשה ָעָשר מ  ְׁשָעה ַיְרֵחי ֵלָדה ,ָעָשר ֲאנ  ְבַרָיא, ת  ָשר כֹוְכַבָיא, ֲעָשָרה ד   ,ַאַחד ַעָ

ְׁשָנה ְדֵרי מ  ָשה ס  ְבָעה ְיֵמי ַׁשָבָתא, ׁש  יָלה, ׁש  ָׁשה חּוְמֵׁשי ת ,ְׁשמֹוָנה ְיֵמי מ  ָמהֹות, ְׁשלָׁשה ָאבֹות, ְׁשֵני ֲחמ  ֹוָרה, ַאְרַבע א 
ית, ֶאָחד ֱאֹלֵהינּו ֶׁשַבָשַמים ּוָבָאֶרץ ֻלחֹות  ַהְבר 

 

 הוא יעשה שלום עלינו, עושה שלום במרומיו

      ואמרו, אמרו אמן., ועל כל עם ישראל

 חג שמח


