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סדר ליל פסח
מהרב הגאון רבי חיים כחלון שליט"א

חכמים נתנו סדר לליל הסדר: קדש. ורחץ. כרפס. יחץ. מגיד . 	 
רחצה. מוציא. מצה. מרור. כורך. שלחן עורך. צפון.  ברך. הלל. 

נרצה.

בליל הסדר צריך לשתות ארבע כוסות בהיסבה, ולאכול ארבע 	 
"כזיתות" )נפח של קופסת גפרורים ובמשקל כ -30 -35 גרם 
ישתדל לאכול לפחות את  יכול,  מי שלא  כזית( בהיסבה.  כל 

הכזית הראשון. 

מי שלא היסב בארבע הכוסות או באכילת ארבע כזיתות, לא 	 
יצא ידי חובה וצריך לחזור לשתות או לאכל.

צריך להשתדל מאוד לאכל בליל הסדר את ה"כזיתות" ממצה 	 
עבודת יד. 

מצווה לשתות יין אדום יבש לא מבושל, ומי שקשה לו לשתות 	 
יין ישתה מיץ ענבים.

החסה והכרפס צרכים להיות מגידולים "ללא חרקים".	 

מומלץ לשקול את ה"כזיתות" של המצה והמרור-החסה בערב 	 
החג, ולהכין אותם בתוך שקיות לפי מספר הסועדים, לכל אחד 

ארבע כזיתות מצה, ושני כזיתות מרור - חסה.

צריך להכין את שולחן הסדר מבעוד יום ולקדש אחרי צאת קדש: 
הכוכבים. מצווה לקדש על יין אדום. מי שקשה לו לשתות 

יין יכול לשתות מיץ ענבים.

ביד, כל אחד מבני הבית צריך להחזיק את כוס הקידוש 	 
ובסיום הקידוש לשתות את היין בהיסבה על 

צד שמאל. 

לחזור 	  צריך  היסבה  בלי  ששתה  מי 
ולשתות בהסבה. 
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כוס של הקידוש היא הכוס הראשונה מבין ארבעת הכוסות. 	 

צריך לשתות "רביעית" בבת אחת, כ - 86 מיליליטר.	 

נוטלים ידים ולא מברכים על נטילת ידים, לצורך אכילת ורחץ: 
הכרפס הטבול במשקה.

צריך להקפיד על כל הלכות נטילת ידים. 	 

לוקחים כרפס פחות מכזית, טובלים אותו בחומץ או במי כרפס: 
מלח, ומברכים עליו: "בורא פרי האדמה" ומכוונים לפטור 

את המרור בברכה זו. ואוכלים אותו ללא היסבה.

מטבלים את הכרפס במלח או בחומץ, כדי לעורר את הילדים 	 
לשאול.

 יש רמז באכילת הכרפס: אותיות הכרפס בהיפוך הם: ס' פרך. 	 
רמז לששים ריבוא עבדים שהיו במצרים.

לוקחים את המצה האמצעית, ובוצעים אותה לשני חתיכות, יחץ: 
חתיכה אחת גדולה  וחתיכה אחת קטנה. את החתיכה הקטנה 
תחת  שומרים  הגדולה  החתיכה  ואת  השלמות  המצות  שתי  בין  שמים 

המפה לאפיקומן.

קוראים את ההגדה ומכוונים לקיים שתי מצוות: "והגדת מגיד: 
לבנך", ומצוות "סיפור יצאת מצרים".

של 	  השאלות  את  לשאול  הילדים  את  לעורר  להשתדל  צריך 
עורך  או  האבא  וממתקים.  פרסים  להם  לחלק  נשתנה",  "מה 

הסדר יענה עליהם, ובכך יקיים מצוות "והגדת לבנך". 

צריך להרחיב את הדיבור בסיפור יצאת מצרים, וכל המרבה 	 
בספור יצאת מצרים הרי זה משובח. 

בסיום, מברכים ברכת אשר גאלנו עד גאל ישראל, ושותים את 	 
הכוס השני בהיסבה לצד שמאל.

ידים רחצה:  נוטלים 
עם ברכה.
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לוקחים את שתי המצות וחצי המצה שבניהם, מוציא מצה: 
מברכים "המוציא לחם מן הארץ", שומטים את 
ה' אלוקינו מלך העולם אשר  "ברוך אתה  ומברכים:  המצה התחתונה, 

קידשנו במצוותיו וציוונו על אכילת מצה". 

אוכלים שתי "כזיתות" בהיסבה על צד שמאל. 	 

למי שקשה לאכל שתי "כזיתות" ישתדל לאכול "כזית אחד". 	 

עם 	  ולאכול  לחזור  צריך  שמאל,  לצד  היסבה  בלי  שאכל  מי 
היסבה.

לוקחים עלה שלם של חסה, ששוקל כ - 30 גרם, מטבלים מרור: 
אותו מעט בחרוסת, ומברכים עליו: "ברוך אתה ה' אלוקינו 
מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על אכילת מרור" - ואוכלים 

אותו בלי היסבה.

עם כורך:  אותה  וכורכים  השלישית  מהמצה  מצה  כזית  לוקחים 
למקדש  "זכר  ואומר:  בחרוסת,  טובלים  מרור-חסה,  כזית 

כהלל". ואוכלים בהיסבה.

עליו, שולחן עורך:  הטובה  השם  כיד  חג  סעודת  אוכלים 
והחכם עניו בראשו ולא ימלא את כרסו, כדי 

שיאכל את האפיקומן לתאבון ולא אכילה גסה.

ששמרו צפון:  מהמצה  כזית  אפיקומן,  אוכלים  הסעודה  בסיום 
אותה תחת המפה, שנאכל על השובע בהיסבה, ואומרים: 

"זכר לקורבן פסח". 

צריך לכתחילה לאכול את האפיקומן לפני חצות.	 

כדי שישאר 	  אכילת האפיקומן,  דבר אחרי  לאכל שום  אסור   
שאינם  משקים  ושאר  מים  לשתות  ומותר  בפיו.  מצה  טעם 

משכרים, וכן לשתות קפה או תה.

יטול ידיו למים אחרונים ויברך ברכת המזון ברך: 
ואם  ויבוא",  "יעלה  יאמר  הכוס.  על 

סיים את הברכה ולא אמר "יעלה ויבוא" צריך 
לחזור על ברכת המזון. בסיום ברכת המזון 
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הכוס  את  לפטור  ויכוון  השלישית,  הכוס  על  הגפן"  פרי  "בורא  יברך: 
הרביעית, וישתה בהיסבה. אם לא היסב צריך לחזור ולשתות בהיסבה.

ימזוג כוס רביעית, ויגמור עליה את ההלל בשמחה ובחדוה. הלל: 
צריך לאחוז את הכוס בזמן קריאת ההלל. 

יש לעורר את כל המסובים לקרוא את ההלל בהתלהבות.	 

 בסיום ההלל שותים את הכוס הרביעית בהיסבה.  	 

אם לא היסב צריך לחזור ולשתות בהיסבה. אחרי שתית כוס 	 
רביעית יברך: "על הגפן ועל פרי הגפן".

ואת נרצה:  השרים"  "שיר  יאמר  ההגדה,  קריאת  את  יסיים 
הפיוטים: "חד גדיא" ו"אחד מי יודע". 

ירצה ה' את פעלו תהי משכרתו שלימה מעם ה'.	 

מצוה לספר ב"יצאת מצרים" עד שתחטפנו שינה. 	 

ישן מתוך "קריאת שמע" שלימה.	 

תם סדר פסח כהלכתו. 
בשנה הבאה בירושלים הבנויה. 
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יש אומרים מזמור זה לפני הקידוש:
י ְיׁשֹוֵבב  יֵצִני ַעל ֵמי ְמֻנחֹות ְיַנֲהֵלִני: ַנְפִשׁ א ַיְרִבּ ֶשׁ ְנאֹות ֶדּ ִמְזמֹור ְלָדִוד ְיהָוה ֹרִעי לֹא ֶאְחָסר: ִבּ
ְבְטָך  ִדי ִשׁ ה ִעָמּ י ַאָתּ ֵגיא ַצְלָמֶות לֹא ִאיָרא ָרע ִכּ י ֵאֵלְך ְבּ ם ִכּ מֹו: ַגּ ֵלי ֶצֶדק ְלַמַען ְשׁ ַיְנֵחִני ְבַמְעְגּ
י ּכֹוִסי ְרָוָיה: ַאְך טֹוב  ֶמן ֹראִשׁ ְנָתּ ַבֶשּׁ ַשּׁ ְלָחן ֶנֶגד ֹצְרָרי ִדּ ֲעֹרְך ְלָפַני ֻשׁ ה ְיַנֲחֻמִני: ַתּ ָך ֵהָמּ ַעְנֶתּ ּוִמְשׁ

ֵבית ְיהָוה ְלֹאֶרְך ָיִמים: י ְבּ ְבִתּ י ְוַשׁ ל ְיֵמי ַחָיּ פּוִני ָכּ ָוֶחֶסד ִיְרְדּ

אם חל בשבת מתחילין כאן:

ה.  ר ָעָשׂ ִביִעי ְמַלאְכּתֹו ֲאֶשׁ יֹום ַהְשּׁ ַמִים ְוָהָאֶרץ ְוָכל ְצָבָאם. ַוְיַכל ֱאלִֹהים ַבּ י. ַוְיֻכּלּו ַהָשׁ ִשּׁ יֹום ַהִשּׁ
ׁש אֹותֹו.  ִביִעי ַוְיַקֵדּ ה. ַוְיָבֶרְך ֱאלִֹהים ֶאת יֹום ַהְשּׁ ר ָעָשׂ ל ְמַלאְכּתֹו ֲאֶשׁ ִביִעי ִמָכּ יֹום ַהְשּׁ ת ַבּ ֹבּ ְשׁ ַוִיּ

ָרא ֱאלִֹהים ַלֲעׂשֹות. ר ֶבָּ ל ְמַלאְכּתֹו ֲאֶשׁ ַבת ִמָכּ י בֹו ָשׁ ִכּ

בחול מתחילין כאן:

ה  ר ֵאֶלּ ֲאֶשׁ קֶדׁש,  ִמְקָרֵאי  ְיהָוה  מוֲעֵדי 
ר  ַוְיַדֵבּ מוֲעָדם:  ְבּ אָתם  ְקְראּו  ִתּ

ָרֵאל: ֵני ִיְשׂ ה ֶאת מֲעֵדי ְיהָוה ֶאל ְבּ מֶשׁ

ים ַסְבִרי ָמָרָנן: עונים: ְלַחִיּ

ֶפן. ִרי ַהֶגּ ה יי ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ּבֹוֵרא ְפּ רּוְך ַאָתּ ָבּ

ָהעֹוָלם,  ֶמֶלְך  ֱאלֵֹהינּו  יי  ה  ַאָתּ רּוְך  ָבּ
ְורֹוְמָמנּו  ָעם,  ל  ִמָכּ נּו  ָבּ ַחר  ָבּ ר  ֲאֶשׁ

ִמְצֹוָתיו.  ְבּ נּו  ָשׁ ְוִקְדּ ָלׁשֹון,  ל  ִמָכּ
ַאֲהָבה,  ן ָלנּו יי ֱאלֵֹהינּו ְבּ ֶתּ ַוִתּ

קדש

הגדה של פסח
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ים  ּוְזַמִנּ ים  ַחִגּ ְמָחה,  ְלִשׂ ּו(מֹוֲעִדים  ִלְמנּוָחה  תֹות  ָבּ )ַשׁ

ַהַמּצֹות  ַחג  יֹום(  ְוֶאת  ַהֶזה  ת  ָבּ )ַהַשׁ יֹום  ֶאת  ׂשֹון,  ְלָשׂ
ֵחרּוֵתנּו  ְזַמן  ַהֶזּה,  ֹקֶדׁש  ִמְקָרא  יֹום טֹוב  ְוֶאת  ַהֶזה, 
י ָבנּו  ַאֲהָבה, ִמְקָרא ֹקֶדׁש, ֵזֶכר ִליִציַאת ִמְצָרִים. ִכּ ְבּ
תות ּו(מֹוֲעֵדי  ָבּ ים, )ְוַשׁ ל ָהַעִמּ ָתּ ִמָכּ ְשׁ ָבַחְרָתּ ְואֹוָתנּו ִקַדּ
נּו.  ׂשֹון ִהְנַחְלָתּ ְמָחה ּוְבָשׂ ִשׂ ַאֲהָבה ּוְבָרצֹון( ְבּ ָקְדֶשָך )ְבּ

ים. ַמִנּ ָרֵאל ְוַהְזּ ת ְו(ִיְשׂ ָבּ ׁש )ַהַשׁ ה יי, ְמַקֵדּ רּוְך ַאָתּ ָבּ
במוצאי שבת מוסיפין:

ה יי ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ּבֹוֵרא ְמאֹוֵרי ָהֵאׁש. רּוְך ַאָתּ ָבּ

ָרֵאל  ִיְשׂ ּוֵבין  ְך,  ְלֹחֶשׁ אֹור  ּובין  ְלֹחל,  ֹקֶדׁש  ין  ֵבּ ַהַמְבִדיל  ָהעֹוָלם  ֶמֶלְך  ֱאלֵֹהינּו  יי  ה  ַאָתּ רּוְך  ָבּ
 , ְלָתּ ִהְבַדּ יֹום טֹוב  ת  ִלְקֻדַשּׁ ת  ָבּ ַשׁ ת  ְקֻדַשּׁ ין  ֵבּ ה.  ֲעֶשׂ ַהַמּ ְיֵמי  ת  ֶשׁ ְלֵשׁ ִביִעי  ַהְשּׁ יֹום  ּוֵבין  ים,  ָלַעִמּ
ֶתָך.  ְקֻדָשּׁ ָרֵאל ִבּ ָך ִיְשׂ ָתּ ֶאת ַעְמּ ְשׁ ְלָתּ ְוִהִקַדּ . ִהְבַדּ ָתּ ְשׁ ה ִהִקַדּ ֲעֶשׂ ת ְיֵמי ַהַמּ ֶשׁ ִביִעי ִמֵשּׁ ְוֶאת יֹום ַהְשּׁ

ין ֹקֶדׁש ְלֹקֶדׁש. ְבִדיל ֵבּ ה יי, ַהַמּ רּוְך ַאָתּ ָבּ

ֶהֱחָינּו  ֶשׁ ָהעֹוָלם,  ֶמֶלְך  ֱאלֵֹהינּו  יי  ה  ַאָתּ רּוְך  ָבּ
ַמן ַהֶזה. יָענּו ַלְזּ ָמנּו ְוִהִגּ ְוִקְיּ

שותים כל הכוס בהסבה, ולפחות רובו.

נוטלים ידיים בלא ברכה.

ורחץ
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טובלים כרפס פחות מכזית במי מלח ומברכים:

ִרי  ְפּ ּבֹוֵרא  ָהעֹוָלם,  ֶמֶלְך  ֱאלֵֹהינּו  יי  ה  ַאָתּ רּוְך  ָבּ
ָהֲאָדָמה.

 בעל הבית בוצע את המצה האמצעית לשתיים ומצפין את החצי
הגדול לאפיקומן, ואת הקטן מחזיר למקומו.

מנהג יהודי מרוקו לומר את הקטע הבא בשעה שבעל הבית בוצע את המצה:
ּוְנִביַנא  ִייד ִסידַנא  ִמין ַמְצר, עַלא  ְז'דּוְדַנא  ְרזּו  ְכֿ ִחין  ְלְטֵריק,  חר עַלא ְטָנאץ  ֶאְלְבּ לה  ֲאָלּ ַאְגָדא ְקצם 
ַאְגָדאק  ְלחּוִריָיה,  ה  ַאְסִעיָבּ ְלכְדַמה  ּוַז'אְתהּום מן  הּום  ְכּ ְפֿ ִחין  ּוְרַדא.  ָסַלאם  ְעֵליּה  ַעְמָרם  ן  ֶבּ ה  ֹמֶשׁ  -

דֹול ְוַהּנֹוָרא! מֹו ַהָגּ ִאיְפְקַנא ִמין ַהאד ְלָגלּות, ְלַמַען ְשׁ

מנהג יהודי צפון אפריקה לומר בזמן שבעל הבית מגביה הקערה:
ֵני חֹוִרין. ְצַרִים, ָהא ַלְחָמא ַעְנָיא, ְבּ ְבִהילּו ָיָצאנּו ִמִמּ ִבּ

ַאְרָעא ְדִמְצָרִים. ָהא  ַלְחָמא ַעְנָיא ִדי ֲאָכלּו ַאְבָהָתָנא ְבּ
א  ָתּ ל ִדְצִריְך ֵייֵתי ְוִיְפַסח. ָהַשׁ ל ִדְכִפין ֵייֵתי ְוֵייֹכל, ָכּ ָכּ

א  ָתּ ָרֵאל. ָהַשׁ ַאְרָעא ְדִיְשׂ ָאה ְבּ ָנה ַהָבּ ָהָכא ָהָכא, ְלָשׁ
ֵני  ָרֵאל ְבּ ַאְרָעא ְדִיְשׂ ָאה ְבּ ָנה ַהָבּ ַעְבֵדי, ְלָשׁ

חֹוִרין.

כרפס

יחץ

מגיד
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 מסירים הקערה מעל השולחן, מוזגין כוס שני וכאן הבן
או אחד מן המסובים שואל:

ילֹות ֵאין  ָכל ַהֵלּ ְבּ ילֹות, ֶשׁ ל ַהֵלּ ְיָלה ַהֶזּה ִמָכּ ָנה ַהַלּ ַתּ ְשּׁ ַמה ִנּ
י ְפָעִמים. ֵתּ ְיָלה ַהֶזּה ְשׁ ַעם ֶאָחת וַהַלּ יִלין ֲאִפילּו ַפּ ֶאנּו ַמְטִבּ

ַהֶזּה  ְיָלה  וַהַלּ ה,  ַמָצּ אֹו  ָחֵמץ  אֹוְכִלין  ָאנּו  ילֹות  ַהֵלּ ָכל  ְבּ ֶשׁ
ה. ּכּולֹו ַמָצּ

ְיָלה  וַהַלּ ְיָרקֹות,  ָאר  ְשׁ אֹוְכִלין  ָאנּו  ילֹות  ַהֵלּ ָכל  ְבּ ֶשׁ
ַהֶזּה ָמרֹור.

ין,  ִבין ּוֵבין ְמֻסִבּ ין יֹוְשׁ ילֹות ָאנּו אֹוְכִלין ושֹוִתין ֵבּ ָכל ַהֵלּ ְבּ ֶשׁ
ין. ָלנו ְמֻסִבּ ְיָלה ַהֶזּה ֻכּ וַהַלּ

מחזירים את הקערה למקומה ומגלה את המצות.

ָיד ֲחָזָקה ֲעָבִדים  ם ְבּ ִמְצָרִים, ַוּיֹוִציֵאנּו יי ֱאלֵֹהינּו ִמָשּׁ ָהִיינּו ְלַפְרֹעה ְבּ
ֶאת  הּוא  רּוְך  ָבּ דֹוׁש  ַהָקּ הֹוִציא  לֹא  ְוִאּלּו  ְנטּוָיה.  ּוִבְזרֹוַע 
ִמְצָרִים.  ִדים ָהִיינּו ְלַפְרֹעה ְבּ ְעָבּ ְצָרִים, עֲדִין ֲאַנְחנּו ּוָבֵנינּו ּוְבֵני ָבֵנינּו ְמֻשׁ ֲאבֹוֵתינּו ִמִמּ
ר  ָלנּו יֹוְדִעים ֶאת ַהּתֹוָרה, ִמְצָוה ָעֵלינּו ְלַסֵפּ ָלנּו ְנבֹוִנים, ֻכּ ָלנּו ֲחָכִמים, ֻכּ ַוֲאִפילּו ֻכּ

ח. ָבּ יִציַאת ִמְצַרִים ֲהֵרי ֶזה ְמֻשׁ ר ִבּ ה ְלַסֵפּ יִציַאת ִמְצַרִים. ְוָכל ַהַמְרֶבּ ִבּ

ֲעִקיָבא  י  ְוַרִבּ ֲעַזְרָיה  ן  ֶבּ ֶאְלָעָזר  י  ְוַרִבּ ְיהֹוֻשַע  י  ְוַרִבּ ֱאִליֶעֶזר  י  ַרִבּ ְבּ ה  ַמֲעֶשׂ
ל אֹותֹו  יִציַאת ִמְצַרִים ָכּ ִרים ִבּ ְבֵני ְבַרק, ְוָהיּו ְמַסְפּ ין ִבּ י ַטְרפֹון ֶשָהיּו ְמֻסִבּ ְוַרִבּ
ַמע  יַע ְזַמן ְקִריַאת ְשׁ אּו ַתְלִמיֵדיֶהם ְוָאְמרּו ָלֶהם: ַרּבֹוֵתינּו, ִהִגּ ָבּ ְיָלה ַעד ֶשׁ ַהַלּ

ֲחִרית. ל ַשׁ ֶשׁ

ָאֵמר ְיִציַאת  ֵתּ ָנה, ְולֹא ָזִכיִתי ֶשׁ ְבִעים ָשׁ ן ֲעַזְרָיה: ֲהֵרי ֲאִני ְכֶבן ִשׁ י ֶאְלָעָזר ֶבּ ָאַמר ַרִבּ
זֹוָמא.  ן  ֶבּ ּה  ָרָשׁ ְדּ ֶשׁ ַעד  ילֹות  ֵלּ ַבּ ִמְצַרים 
ֵצאְתָך  יֹום  ֶאת  ר  ְזֹכּ ִתּ "ְלַמַען  ֱאַמר,  ֶנּ ֶשׁ
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ילֹות. ַוֲחָכִמים  יָך - ַהֵלּ ל ְיֵמי ַחֶיּ ִמים, ָכּ יָך - ַהָיּ יָך". ְיֵמי ַחֶיּ ל ְיֵמי ַחֶיּ ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ָכּ
יַח. ִשׁ יָך - ְלָהִביא ִלימֹות ַהָמּ ל ְיֵמי ַחֶיּ יָך - ָהעֹוָלם ַהֶזּה, ָכּ אֹוְמִרים: ְיֵמי ַחֶיּ

רּוְך  רּוְך הּוא. ָבּ ָרֵאל, ָבּ ַתן ּתֹוָרה ְלַעּמֹו ִיְשׂ ָנּ רּוְך ֶשׁ רּוְך הּוא. ָבּ קֹום, ָבּ ַהָמּ
ְוֶאָחד  ע,  ָרָשׁ ְוֶאָחד  ָחָכם,  ֶאָחד  ּתֹוָרה.  ָרה  ְבּ ִדּ ָבִנים  ָעה  ַאְרָבּ ֶנֶגד  ְכּ

אֹול. ֵאינֹו יֹוֵדַע ִלְשׁ ם, ְוֶאָחד ֶשׁ ָתּ

ֱאלֵֹהינּו  יי  ה  ִצָוּ ר  ֲאֶשׁ ִטים  ָפּ ְוַהִמְשׁ ים  ְוַהֻחִקּ ָהֵעדֹות  ַמה   - אֹוֵמר?  הּוא  ָמה  ָחָכם 
ַסח ֲאִפיקֹוָמן. ַסח: ֵאין ַמְפִטיִרין ַאַחר ַהֶפּ ִהְלכֹות ַהֶפּ ה ֱאָמר לֹו ְכּ ֶאְתֶכם? ַאף ַאָתּ

הֹוִציא ֶאת  ע ָמה הּוא אֹוֵמר? - ָמה ָהֲעֹבָדה ַהֹזּאת ָלֶכם? ָלֶכם - ְולֹא לֹו. ּוְלִפי ֶשׁ ָרָשׁ
ה  ֲעבּור ֶזה ָעָשׂ יו ֶוֱאֹמר לֹו: ַבּ ה ַהְקֵהה ֶאת ִשָנּ ר. ְוַאף ַאָתּ ִעָקּ ַפר ְבּ ָלל, ָכּ ַעְצמֹו ִמן ַהְכּ

ם, לֹא ָהָיה ִנְגָאל. ְצָרִים. ִלי - ְולֹא לֹו. ְוִאיּלּו ָהָיה ָשׁ ֵצאִתי ִמִמּ יי ִלי ְבּ

ית  ְצָרִים ִמֵבּ ֹחֶזק ָיד הֹוִציָאנּו יי ִמִמּ ם ָמה הּוא אֹוֵמר? - ַמה ֹזּאת? ְוָאַמְרָתּ ֵאָליו: ְבּ ָתּ
ֲעָבִדים.

ֵלאֹמר,  ַההּוא  יֹום  ַבּ ְלִבְנָך  ְדָתּ  ְוִהַגּ ֱאַמר:  ֶנּ ֶשׁ לֹו,  ַתח  ְפּ ַאְתּ   - אֹול  ִלְשׁ יֹוֵדַע  ֵאינֹו  ְוֶשׁ
ְצָרִים. ֵצאִתי ִמִמּ ה יי ִלי ְבּ ֲעבּור ֶזה ָעָשׂ ַבּ

עֹוד  ּיֹום ַההּוא, ָיכֹול ִמְבּ ּיֹום ַההּוא. ִאי ַבּ ְלמּוד לֹוַמר: ַבּ ָיכֹול ֵמֹראׁש ֹחֶדׁש? ַתּ
ָעה  ָשׁ ְבּ ֶאָלא  י  ָאַמְרִתּ לֹא  ֶזה",  ֲעבּור  "ַבּ ֶזה".  ֲעבּור  "ַבּ לֹוַמר:  ְלמּוד  ַתּ יֹום? 

ִחים ְלָפֶניָך. ה ּוָמרֹור ֻמָנּ ַמָצּ ֶשׁ

ה  ִחָלּ ֵקְרָבנּו ִמְתּ יו  ְוַעְכָשׁ ֲאבֹוֵתינּו,  ָהיּו  ָזָרה  ֲעבֹוָדה  עֹוְבֵדי 
ֶאל  ְיהֹוֻשַע  ַוֹיאֶמר  ֱאַמר:  ֶנּ ֶשׁ ַלֲעבֹוָדתֹו,  קֹום  ַהָמּ

בּו  ָיְשׁ ָהר  ַהָנּ ֵעֶבר  ְבּ ָרֵאל:  ִיְשׂ יי ֱאלֵֹהי  ָאַמר  ה  ֹכּ ָהָעם,  ל  ָכּ
ָנחֹור,  ַוֲאִבי  ַאְבָרָהם  ֲאִבי  ַרח  ֶתּ ֵמעֹוָלם,  ֲאבֹוֵתיֶכם 

ֶאת  ֲאִביֶכם  ֶאת  ָוֶאַקח  ֲאֵחִרים.  ֱאלִֹהים  ַעְבדּו  ַוַיּ
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ן לֹו ֶאת  ה ֶאת ַזְרעֹו ָוֶאֵתּ ָנַען, ָוַאְרֶבּ ָכל ֶאֶרץ ְכּ ָהר ָואֹוֵלְך אֹותֹו ְבּ ַאְבָרָהם ֵמֵעֶבר ַהָנּ
ת ֹאתֹו,  ִעיר ָלֶרֶשׁ ׂ ו ֶאת ַהר ֵשּ ן ְלֵעָשׂ יו. ָוֶאֵתּ ן ְלִיְצָחק ֶאת ַיֲעֹקב ְוֶאת ֵעָשׂ ִיְצָחק, ָוֶאֵתּ

ְוַיֲעֹקב ּוָבָניו ָיְרדּו ִמְצָרִים.

ץ,  ב ֶאת ַהֵקּ רּוְך הּוא ִחַשּׁ דֹוׁש ָבּ ַהָקּ רּוְך הּוא. ֶשׁ ָרֵאל, ָבּ רּוְך ׁשֹוֵמר ַהְבָטָחתֹו ְלִיְשׂ ָבּ
אֶמר ְלַאְבָרם,  ֱאַמר: ַוֹיּ ֶנּ ָתִרים, ֶשׁ ין ַהְבּ ְבִרית ֵבּ ָאַמר ְלַאְבָרָהם ָאִבינּו ִבּ מֹו ֶשׁ ַלֲעׂשֹות ְכּ
ָנה.  ע ֵמאֹות ָשׁ ֶאֶרץ לֹא ָלֶהם, ַוֲעָבדּום ְוִעּנּו ֹאָתם ַאְרַבּ י ֵגר ִיְהֶיה ַזְרֲעָך ְבּ ַדע ִכּ ָיֹדע ֵתּ

דֹול. ְרֻכׁש ָגּ ן ָאֹנִכי ְוַאֲחֵרי ֵכן ֵיְצאּו ִבּ ר ַיֲעֹבדּו ָדּ ְוגם ֶאת ַהּגֹוי ֲאֶשׁ

מכסה את המצות ומגביה את הכוס ביד ימין.

ְלָבד ְוִהיא  א ֶאָחד ִבּ לֹּ ָעְמָדה ַלֲאבֹוֵתינּו ְוָלנּו, ֶשׁ ֶשׁ
ּדֹור  ָכל  ְבּ ֶשׁ א  ֶאָלּ ְלַכּלֹוֵתנּו,  ָעֵלינּו  ָעַמד 
יֵלנּו  ַמִצּ הּוא  רּוְך  ָבּ דֹוׁש  ְוַהָקּ ְלַכלֹוֵתנּו,  ָעֵלינּו  עֹוְמִדים  ָודֹור 

ָדם. ִמָיּ

יניח את הכוס ויגלה את המצות.

ְרֹעה לֹא ֵצא  ַפּ י ַלֲעׂשֹות ְלַיֲעֹקב ָאִבינּו. ֶשׁ ש ָלָבן ָהֲאַרִמּ ֵקּ ּוְלַמד ַמה ִבּ
י  ֱאַמר: ֲאַרִמּ ֶנּ ל, ֶשׁ ׁש ַלֲעקֹור ֶאת ַהֹכּ ֵקּ ָכִרים ְוָלָבן ִבּ א ַעל ַהְזּ ָגַזר ֶאָלּ
דֹול, ָעצּום  ָגּ ְלגֹוי  ם  ָשׁ ַוְיִהי  ְמֵתי ְמָעט,  ִבּ ם  ָשׁ ָגר  ַוָיּ ִמְצַרְיָמה  ַוֵיֶרד  ָאִבי,  ֹאֵבד 

ָוָרב.

ר. ֵבּ י ַהִדּ ַוֵיֶרד ִמְצַרְיָמה - ָאנּוס ַעל ִפּ

ֱאַמר:  ֶנּ ם, ֶשׁ א ָלגּור ָשׁ ֵקַע ֶאָלּ ַתּ לֹא ָיַרד ַיֲעֹקב ָאִבינּו ְלִהְשׁ ד ֶשׁ ם - ְמַלֵמּ ָגר ָשׁ ַוָיּ
י ָכֵבד  ר ַלֲעָבֶדיָך, ִכּ אן ֲאֶשׁ י ֵאין ִמְרֶעה ַלֹצּ אנּו, ִכּ ָאֶרץ ָבּ ְרֹעה, ָלגּור ָבּ ַוֹיאְמרּו ֶאל ַפּ

ָנַען.  ְכּ ֶאֶרץ  ן.ָהָרָעב ְבּ ֶשׁ ֶאֶרץ ֹגּ בּו ָנא ֲעָבֶדיָך ְבּ ה ֵיְשׁ ְוַעָתּ

ְבִעים  ִשׁ ְבּ ֱאַמר:  ֶנּ ֶשׁ מֹו  ְכּ  - ְמָעט  ְמֵתי  ִבּ
ה  ְוַעָתּ ִמְצַרְיָמה,  ֲאבֹוֶתיָך  ָיְרדּו  ֶנֶפׁש 
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ַמִים ָלֹרב. כֹוְכֵבי ַהָשּׁ ְמָך יי ֱאלֶֹהיָך ְכּ ָשׂ

ם. ִנים ָשׁ ָרֵאל ְמֻצָיּ ָהיּו ִיְשׂ דֹול - ְמַלֵמד ֶשׁ ם ְלגֹוי ָגּ ַוְיִהי ָשׁ

ְמֹאד  ְרצּו ַוִיְרּבּו ַוַיַעְצמּו ִבּ רּו ַוִיְשׁ ָרֵאל ָפּ ֱאַמר: ּוְבֵני ִיְשׂ ֶנּ מֹו ֶשׁ דֹול ָעצּום - ְכּ ְלגֹוי ָגּ
ֵלא ָהָאֶרץ ֹאָתם. ָמּ ְמֹאד, ַוִתּ

ֲעִדי  ַבּ ֹבִאי  ַוָתּ ִלי  ְגְדּ ַוִתּ י  ְרִבּ ַוִתּ יָך,  ְנַתִתּ ֶדה  ׂ ַהָשּ ֶצַמח  ְכּ ְרָבָבה  ֱאַמר:  ֶנּ ֶשׁ מֹו  ְכּ  - ָוָרב 
ַח, ְוַאְתּ ֵעֹרם ְוֶעְרָיה. ָוֶאֱעֹבר ָעַלִיְך ָוֶאְרֵאְך ִמְתּבֹוֶסֶסת  ָעֵרְך ִצֵמּ ַדִים ָנֹכנּו ּוְשׂ ֲעָדִיים, ָשׁ

ָדַמִיְך ֲחִיי. ָדַמִיְך ֲחִיי, ָוֹאַמר ָלך ְבּ ָדָמִיְך, ָוֹאַמר ָלך ְבּ ְבּ

ה. נּו ָעֵלינּו ֲעֹבָדה ָקָשׁ ְצִרים ַוְיַעּנּונּו, ַוִיְתּ ֵרעּו ֹאָתנּו ַהִמּ ַוָיּ

י ִתְקֶראָנה  ה, ְוָהָיה ִכּ ן ִיְרֶבּ ָמה לֹו ֶפּ ֱאַמר: ָהָבה ִנְתַחְכּ ֶנּ מֹו ֶשׁ ְצִרים - ְכּ ֵרעּו ֹאָתנּו ַהִמּ ַוָיּ
נּו ְוָעָלה ִמן ָהָאֶרץ. ְנֵאינּו, ְוִנְלַחם ָבּ ִמְלָחָמה ְונֹוַסף ַגם הּוא ַעל ֹשׂ

ִסְבלָֹתם, ַוִיֶבן ָעֵרי  תֹו ְבּ ים ְלַמַען ַעֹנּ ֵרי ִמִסּ ימּו ָעָליו ָשׂ ִשׂ ֱאַמר: ַוָיּ ֶנּ ָמה ֶשׁ ַוְיַעּנּונּו - ְכּ
ֹתם ְוֶאת ַרַעְמֵסס. נֹות ְלַפְרֹעה, ֶאת ִפּ ִמְסְכּ

ָפֶרְך. ָרֵאל ְבּ ֵני ִיְשׂ ֱאַמר: ַוַיֲעִבידּו ִמְצַרִים ֶאת ְבּ ֶנּ מֹו ֶשׁ ה - ְכּ נּו ָעֵלינּו ֲעֹבָדה ָקָשׁ ַוִיְתּ

ֶאת  ְרא  ַוַיּ ֹקֵלנּו,  ֶאת  יי  ַמע  ְשׁ ַוִיּ ֲאֹבֵתינּו,  ֱאלֵֹהי  יי  ֶאל  ְצַעק  ַוִנּ
ָעְנֵינּו ְוֶאת ֲעָמֵלנּו ְוֶאת ַלֲחֵצנּו.

ָמת  ַוָיּ ים ָהֵהם  ִמים ָהַרִבּ ַוְיִהי ַבָיּ ֱאַמר:  ֶנּ מֹו ֶשׁ ְצַעק ֶאל יי ֱאלֵֹהי ֲאֹבֵתינּו - ְכּ ַוִנּ
ֶאל  ְוָעָתם  ַשׁ ַעל  ַוַתּ ְזָעקּו,  ַוִיּ ָהֲעבֹוָדה  ִמן  ָרֵאל  ִיְשׂ ֵני  ְבּ ַוֵיָאְנחּו  ִמְצַרִים,  ֶמֶלְך 

ָהֱאלִֹהים ִמן ָהֲעֹבָדה.

ֶאת  ֱאלִֹהים  ַמע  ְשׁ ַוִיּ ֱאַמר:  ֶנּ ֶשׁ מֹו  ְכּ  - ֹקֵלנּו  ֶאת  יי  ַמע  ְשׁ ַוִיּ
ֶאת  ַאְבָרָהם  ֶאת  ִריתֹו,  ְבּ ֶאת  ֱאלִֹהים  ְזּכֹור  ַוִיּ ַנֲאָקָתם, 

ִיְצָחק ְוֶאת ַיֲעֹקב.
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ָרֵאל  ני ִיְשׂ ֱאַמר: ַוַיְרא ֱאלִֹהים ֶאת ְבּ ֶנּ מֹו ֶשׁ ֶרְך ֶאֶרץ, ְכּ ִריׁשּות ֶדּ ְרא ֶאת ָעְנֵינּו - זֹו ְפּ ַוַיּ
ַדע ֱאלִֹהים. ַוֵיּ

ן  ַהֵבּ ל  ָכּ ֵלאֹמר,  ַעּמֹו  ְלָכל  ְרֹעה  ַפּ ַוְיַצו  ֱאַמר:  ֶנּ ֶשׁ מֹו  ְכּ ִנים.  ַהָבּ ֵאלּו   - ֲעָמֵלנּו  ְוֶאת 
ַחּיּון. ת ְתּ ִליֻכהּו, ְוָכל ַהַבּ ְשׁ ּלֹוד ַהְיֹאָרה ַתּ ַהִיּ

ִמְצַרִים  ר  ֲאֶשׁ ַחץ  ַהַלּ ֶאת  ָרִאיִתי  ְוַגם  ֱאַמר:  ֶנּ ֶשׁ מֹו  ְכּ ַחק,  ַהַדּ ֶזה   - ַלֶחֵצנּו  ְוֶאת 
לֲֹחִצים ֹאָתם.

ֹדל,  ָגּ ּוְבֹמָרא  ְנטּוָיה,  ּוִבְזֹרַע  ֲחָזָקה  ָיד  ְבּ ִמִמְצַרִים  יי  ַוּיֹוִצֵאנּו 
ּוְבֹאתֹות ּוְבֹמְפִתים.

ִליַח,  ָרף, ְולֹא ַעל ְיֵדי ָשׁ ַוּיֹוִצֵאנּו יי ִמִמְצַרִים - לֹא ַעל ְיֵדי ַמְלָאְך, ְולֹא ַעל ְיֵדי ָשׂ
ְיָלה  ַלּ י ְבֶאֶרץ ִמְצַרים ַבּ ֱאַמר: ְוָעַבְרִתּ ֶנּ ְכבֹודֹו ּוְבַעְצמֹו, ֶשׁ רּוְך הּוא ִבּ דֹוׁש ָבּ א ַהָקּ ֶאָלּ
ִמְצַרִים  ֱאלֵֹהי  ּוְבָכל  ֵהָמה,  ְבּ ְוַעד  ֵמָאָדם  ִמְצַרִים  ֶאֶרץ  ְבּ כֹור  ְבּ ָכל  יִתי  ְוִהֵכּ ַהֶזּה, 

ָפִטים, ֲאִני יי. ה ְשׁ ֶאֱעֶשׂ

ְיָלה ַהֶזּה - ֲאִני ְולֹא ַמְלָאְך. ַלּ י ְבֶאֶרץ ִמְצַרִים ַבּ ְוָעַבְרִתּ

ָרף. ֶאֶרץ ִמְצַרִים - ֲאִני ְולֹא ָשׂ כֹור ְבּ יִתי ָכל ְבּ ְוִהֵכּ

ִליַח. ָפִטים - ֲאִני ְולֹֹא ָשׁ ה ְשׁ ּוְבָכל ֱאלֵֹהי ִמְצַרִים ֶאֱעֶשׂ

ֲאִני יי - ֲאִני הּוא ולֹא ַאֵחר.

ִמְצַרִים ָיְרדּו  ים ְבּ ְצִרִיּ רּוְך הּוא ַעל ַהִמּ דֹוׁש ָבּ ַרד ַהָקּ ָיּ ֶשׁ ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה. ְכּ

ַעת ֲאָלִפים ְרָבבֹות. ֵמֶהם ַמְלֲאֵכי ֵאׁש. ּוֵמֶהם ַמְלֲאֵכי ָבָרד. ּוֵמֶהם ַמְלֲאֵכי ִזיַע. ּוֵמֶהם  ְשׁ ִעּמֹו ִתּ

הּוא רֹוֶאה אֹוָתם. ָאְמרּו  ַמְלֲאֵכי ֶרֶתת. ּוֵמֶהם ַמְלֲאֵכי ַחְלָחָלה. ְוֶרֶתת ְוַחְלָחָלה אֹוֶחֶזת ְלִמי ֶשׁ

יִפין  ָריו ַוֲעָבָדיו ַמִקּ ְלָחָמה ָשׂ הּוא יֹוֵרד ַלִמּ ֶשׁ ר ָוָדם ְכּ ָשׂ ל עֹוָלם. ַוֲהלֹא ֶמֶלְך ָבּ ְלָפָניו: ִרּבֹונֹו ֶשׁ

ֵני  ֲאַנְחנּו ֲעָבֶדיָך. ְוֵהם ְבּ ן ָעֵלינּו. ֶשׁ ָיּ רּוְך הּוא ַדּ דֹוׁש ָבּ ָלִכים ַהָקּ ה ֶמֶלְך ַמְלֵכי ַהְמּ ְכבֹודֹו. ְוַאָתּ ִבּ

ה  ְוַנֲעֶשׂ ֵנֵרד  י ִמְתָקֶרֶרת ַעד ְבִריֶתָך.  ְעִתּ ם ִמְלָחָמה. ָאַמר ָלֶהם. ֵאין ַדּ ִעָמּ

ִתי.  ְגֻדָלּ ְכבֹוִדי. ֲאִני ִבּ ַעְצִמי. ֲאִני ִבּ ֵאֵרד ֲאִני ְבּ ֶשׁ

ִתי. ֲאִני ְיָי ֲאִני הּוא ְולֹא ַאֵחר: ְקֻדָשּׁ ֲאִני ִבּ
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ּסּוִסים,  ֶדה, ַבּ ׂ ָשּ ר ַבּ ִמְקְנָך ֲאֶשׁ ֱאַמר: ִהֵנה יד יי הֹוָיה ְבּ ֶנּ מֹו ֶשׁ ֶבר, ְכּ ָיד ֲחָזָקה - זֹו ַהֶדּ ְבּ
ֵבד ְמֹאד. אן, ֶדֶבר ָכּ ָקר ּוַבֹצּ ָבּ ַמִלים, ַבּ ְגּ ֲחֹמִרים, ַבּ ַבּ

ָידֹו, ְנטּוָיה ַעל ְירּוָשָלִים. לּוָפה ְבּ ֱאַמר: ְוַחְרּבֹו ְשׁ ֶנּ מֹו ֶשׁ ּוִבְזֹרַע ְנטּוָיה - זֹו ַהֶחֶרב, ְכּ

לֹו  ָלַקַחת  ָלֹבא  ֱאלִֹהים  ה  ֲהִנָסּ אֹו  ֱאַמר:  ֶנּ ֶשׁ  ֹ מֹו  ְכּ ִכיָנה,  ְשׁ ִגּלּוי  ֶזה   - ֹדל  ָגּ ּוְבֹמָרא 
ְנטּוָיה,  ּוִבְזרֹוַע  ֲחָזָקה  ּוְבָיד  ּוְבִמְלָחָמה,  ּוְבמֹוְפִתים  ֹאֹתת  ְבּ ת  ַמֹסּ ְבּ ּגֹוי,  ִמֶקֶרב  גֹוי 

ִמְצַרִים ְלֵעיֶניָך. ה ָלֶכם יי ֱאלֵֹהיֶכם ְבּ ר ָעָשׂ ֹכל ֲאֶשׁ ֹדִלים, ְכּ ּוְבמֹוָרִאים ְגּ

ה ּבֹו  ֲעֶשׂ ר ַתּ ָיֶדָך, ֲאֶשׁ ח ְבּ ַקּ ה ַהֶזּה ִתּ ֶטּ ֱאַמר: ְוֶאת ַהַמּ ֶנּ מֹו ֶשׁ ה, ְכּ ֶטּ ּוְבֹאתֹות - ֶזה ַהַמּ
ֶאת ָהֹאֹתת.

נוהגים לשפוך מתוך כוס היין שביד עורך הסדר לתוך כלי שלוש פעמים, בשעה שאומר: 
"דם", "ואש", "ותימרות עשן". וכן שופך עשר פעמים בזמן אמירת עשר המכות )"דם", 
"צפרדע" וכו'(. וכן עוד שלוש פעמים כשאומר: "דצ"ך", "עד"ש", "באח"ב" – סה"כ שש 
עשרה פעמים. ואת היין שנשפך לכלי ישפכו בכיור לאיבוד. וחוזרים וממלאים את כוס 

היין, וממשיכים בהגדה: "רבי יוסי הגלילי" וכו.’

ָוֵאׁש,  ם,  ָדּ ּוָבָאֶרץ,  ַמִים  ָשּׁ ַבּ מֹוְפִתים  י  ְוָנַתִתּ ֱאַמר:  ֶנּ ֶשׁ מֹו  ְכּ ם,  ַהָדּ ֶזה   - ּוְבֹמְפִתים 
ן. ְוִתיְמרֹות ָעָשׁ

ִים,  ַתּ ֹדל - ְשׁ ָגּ ִים, ּוְבֹמָרא  ַתּ ִים, ּוִבְזֹרַע ְנטּוָיה - ְשׁ ַתּ ָיד ֲחָזָקה - ְשׁ ָדָבר ַאֵחר: ְבּ
רּוְך  דֹוׁש ָבּ ֵהִביא ַהָקּ ר ַמּכֹות ֶשׁ ִים. ֵאּלּו ֶעֶשׂ ַתּ ִים, ּוְבֹמְפִתים - ְשׁ ַתּ ּוְבֹאתֹות - ְשׁ

ִמְצַרִים, ְוֵאלּו ֵהן: ְצִרִיים ְבּ הּוא ַעל ַהִמּ

ָרד.  ָבּ ִחין.  ְשׁ ֶבר.  ֶדּ ָערֹוב.  ים.  ִנּ ִכּ ַע.  ְצַפְרֵדּ ם.  ָדּ
כֹורֹות. ת ְבּ ְך. ַמַכּ ה. ֹחֶשׁ ַאְרֶבּ

ִנים: ֶהם ִסָמּ י ְיהּוָדה ָהָיה נֹוֵתן ָבּ ַרִבּ

ַאַח"ב. ַצ"ְך. ַעַד"ׁש. ְבּ ְדּ
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י  ר ַרִבּ ִמְצַרִים ֶעֶשׂ ים ְבּ ְצִרִיּ קּו ַהִמּ ָלּ ה אֹוֵמר ֶשׁ ִין ַאָתּ ִליִלי אֹוֵמר: ִמַנּ יֹוֵסי ַהְגּ
ִמְצַרִים ַמה הּוא אֹוֵמר? ַוֹיאְמרּו  ים ַמּכֹות? ְבּ ם ָלקּו ֲחִמִשּׁ ַמּכֹות, ְוַעל ַהָיּ
ָרֵאל  ְרא ִיְשׂ ם ַמה הּוא אֹוֵמר? ַוַיּ ע ֱאלִֹהים ִהיא. ְוַעל ַהָיּ ְרֹעה: ֶאְצַבּ ים ֶאל ַפּ ַהַחְרֻטִמּ
ה  יי ּוְבֹמֶשׁ ֲאִמינּו ַבּ יְראּו ָהָעם ֶאת יי, ַוַיּ ִמְצַרִים, ַוִיּ ה יי ְבּ ר ָעָשׂ ֹדָלה ֲאֶשׁ ֶאת ַהָיד ַהְגּ
ַמּכֹות,  ר  ֶעֶשׂ ָלקּו  ִמְצַרִים  ְבּ ה:  ֵמַעָתּ ֱאמֹור  ַמּכֹות.  ר  ֶעֶשׂ ע?  ְבֶאְצַבּ ָלקּו  ָמה  ַכּ ַעְבּדֹו. 

ים ַמּכֹות. ם ָלקּו ֲחִמִשּׁ ְוַעל ַהָיּ

ים  ְצִרִיּ רּוְך הּוא ַעל ַהִמּ דֹוׁש ָבּ ֵהִביא ַהָקּ ה ֶשׁ ה ּוַמָכּ ל ַמָכּ ָכּ ִין ֶשׁ י ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר: ִמַנּ ַרִבּ
ם ֲחרֹון ַאּפֹו, ֶעְבָרה ָוַזַעם ְוָצָרה,  ח ָבּ ַלּ ֱאַמר: ְיַשׁ ֶנּ ע ַמּכֹות? ֶשׁ ל ַאְרַבּ ִמְצַרִים ָהְיָתה ֶשׁ ְבּ
ַלַחת  ִמְשׁ לׁש,  ָשׁ  - ְוָצָרה  ִים,  ַתּ ְשׁ  - ָוַזַעם  ַאַחת,   - ֶעְבָרה  ָרִעים.  ַמְלֲאֵכי  ַלַחת  ִמְשׁ
ם ָלקּו  ִעים ַמּכֹות, ְוַעל ַהָיּ ִמְצַרִים ָלקּו ַאְרָבּ ה: ְבּ ע. ֱאמֹור ֵמַעָתּ ַמְלֲאֵכי ָרִעים - ַאְרַבּ

ָמאַתִים ַמּכֹות.

ים  ְצִרִיּ רּוְך הּוא ַעל ַהִמּ דֹוׁש ָבּ ֵהִביא ַהָקּ ה ֶשׁ ה וַמָכּ ל ַמָכּ ָכּ ִין ֶשׁ י ֲעִקיֶבא אֹוֵמר: ִמַנּ ַרִבּ
ם ֲחרֹון ַאּפֹו, ֶעְבָרה ָוַזַעם ְוָצָרה,  ח ָבּ ַלּ ַשׁ ֱאַמר: ְיִ ֶנּ ל ָחֵמׁש ַמּכֹות? ֶשׁ ִמְצַרִים ָהְיָתה ֶשׁ ְבּ
לוׁש, ְוָצָרה -  ִים, ָוַזַעם - ָשׁ ַתּ ַלַחת ַמְלֲאֵכי ָרִעים. ֲחרֹון ַאּפֹו - ַאַחת, ֶעְבָרה - ְשׁ ִמְשׁ
ים ַמּכֹות,  ִמְצַרִים ָלקּו ֲחִמִשּׁ ה: ְבּ ַלַחת ַמְלֲאֵכי ָרִעים - ָחֵמׁש. ֱאמֹור ֵמַעָתּ ע, ִמְשׁ ַאְרַבּ

ים ּוָמאַתִים ַמּכֹות. ם ָלקּו ֲחִמִשּׁ ְוַעל ַהָיּ

קֹום ָעֵלינּו! ָמה ַמֲעלֹות טֹובֹות ַלָמּ ַכּ

ֵיינּו. ָפִטים, ַדּ ֶהם ְשׁ ה ָבּ ְצַרִים ְולֹא ָעָשׂ ִאּלּו הֹוִציָאנּו ִמִמּ

ֵיינּו. ה ֵבאלֵֹהיֶהם, ַדּ ָפִטים, ְולֹא ָעָשׂ ֶהם ְשׁ ה ָבּ ִאּלּו ָעָשׂ

ֵיינּו. כֹוֵריֶהם, ַדּ ה ֵבאלֵֹהיֶהם, ְולֹא ָהַרג ֶאת ְבּ ִאּלּו ָעָשׂ

ִאּלּו ָהַרג ֶאת    ֵיינּו.  כֹוֵריֶהם ְולֹא ָנַתן ָלנּו ֶאת ָממֹוָנם, ַדּ ְבּ
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יש מוסיפים:

ִגים.  ּה ָדּ ֵאין ָבּ ְמצּוָלה ֶשׁ אּוָה ִכּ לּו ֶאת ִמְצַרִים", ֲעָשׂ ֱאַמר: "ַוְיַנְצּ ֶנּ ַתן ָלנּו ֶאת ָממֹוָנם? ֶשׁ ָנּ ִין ֶשׁ ּוִמַנּ

ַזּת  ִמִבּ יֹוֵתר  ם  ַהָיּ ַזּת  ִבּ ֶאת  תּוב  ַהָכּ ב  ְמַחֵבּ ה  ָלָמּ ָגן.  ָדּ ּה  ָבּ ֵאין  ֶשׁ ְמצּוָלה  ִכּ אּוָה  ֲעָשׂ ַאֵחר:  ָבר  ָדּ

ם. ְוֵכן  ׁשּוָראֹות ָנְטלּו ַעל ַהָיּ י ְתּ ָבֵתּ ָהָיה ְבּ ִמְצַרִים. ּוַמה ֶשּׁ ים ָנְטלּו ְבּ ִתּ ָבּ ָהָיה ַבּ א ַמה ֶשּׁ ִמְצַרִים? ֶאָלּ

ם.  ַזּת ַהָיּ יַרְקַרק ָחרּוץ", זֹו ִבּ ַזּת ִמְצַרִים. "ְוֶאְברֹוֶתיָה ִבּ ֶסף", זֹו ִבּ ה ַבֶכּ ְנֵפי יֹוָנה ֶנְחָפּ הּוא אֹוֵמר: "ַכּ

ְך", זֹו  ה ָלּ ם. "ּתֹוֵרי ָזָהב ַנֲעֶשׂ ַזּת ַהָיּ ֲעִדי ֲעָדִיים", זֹו ִבּ ַזּת ִמְצַרִים. "ַבּ בֹוִאי", זֹו ִבּ ִלי ַוָתּ ְגְדּ י ַוִתּ ְרִבּ "ַוִתּ

ם: ַזּת ַהָיּ ֶסף", זֹו ִבּ ַזּת ִמְצַרִים. "ִעם ְנֻקּדֹות ַהָכּ ִבּ

ֵיינּו. ם, ַדּ ִאּלּו ָנַתן ָלנּו ֶאת ָממֹוָנם ְולֹא ָקַרע ָלנּו ֶאת ַהָיּ

ֵיינּו. ָחָרָבה, ַדּ תֹוכֹו ֶבּ ם ְולֹא ֶהֱעִביָרנּו ְבּ ִאּלּו ָקַרע ָלנּו ֶאת ַהָיּ

ֵיינּו. תֹוכֹו, ַדּ ע ָצֵרינּו ְבּ ַקּ ָחָרָבה ְולֹא ִשׁ תֹוכֹו ֶבּ ִאּלּו ֶהֱעִביָרנּו ְבּ

ֵיינּו. ָנה, ַדּ ִעים ָשׁ ר ַאְרָבּ ְדָבּ ִמּ ק ָצְרֵכנּו ַבּ תֹוכֹו ְולֹא ִסֵפּ ַקע ָצֵרינּו ְבּ ִאּלּו ִשׁ

ֵיינּו. ן, ַדּ ָנה ְולֹא ֶהֱאִכיָלנּו ֶאת ַהָמּ ִעים ָשׁ ר ַאְרָבּ ְדָבּ ִמּ נּו ַבּ ק ָצְרֵכּ ִאּלּו ִסֵפּ

ֵיינּו. ת, ַדּ ָבּ ן ְולֹא ָנַתן ָלנּו ֶאת ַהַשׁ ִאּלּו ֶהֱאִכיָלנּו ֶאת ַהָמּ

ֵיינּו. ת, ְולֹא ֵקְרָבנּו ִלְפֵני ַהר ִסיַני, ַדּ ָבּ ִאּלּו ָנַתן ָלנּו ֶאת ַהַשּׁ

ֵיינּו. ִאּלּו ֵקְרָבנּו ִלְפֵני ַהר ִסיַני, ְולֹא ָנַתן ָלנּו ֶאת ַהּתֹוָרה, ַדּ

ֵיינּו. ָרֵאל, ַדּ ִאּלּו ָנַתן ָלנּו ֶאת ַהּתֹוָרה ְולֹא ִהְכִניָסנּו ְלֶאֶרץ ִיְשׂ

ֵיינּו. ׁש, ַדּ ית ַהִמְקָדּ ָרֵאל ְולֹא ָבָנה ָלנּו ֶאת ֵבּ ִאּלּו ִהְכִניָסנּו ְלֶאֶרץ ִיְשׂ

קֹום ָעֵלינּו: הֹוִציָאנּו ִמִמְצַרִים,  ֶלת ַלָמּ פּוָלה ּוְמֻכֶפּ ה טֹוָבה ְכּ ה ְוַכָמּ ָמּ ַעל ַאַחת ַכּ
כֹוֵריֶהם, ָנַתן ָלנּו ֶאת ָממֹוָנם,  ה ֵבאלֵֹהיֶהם, ָהַרג ֶאת ְבּ ָפִטים, ָעָשׂ ה ָבֶהם ְשׁ ָעָשׂ

ק ָצְרֵכנּו  תֹוכֹו, ִסֵפּ ַקע ָצֵרינּו ְבּ ָחָרָבה, ִשׁ תֹוכֹו ֶבּ ם, ֶהֱעִביֶרנו ִבּ ָקַרע ָלנּו ֶאת ַהָיּ
ֶאת  ָלנּו  ָנַתן  ן,  ַהָמּ ֶאת  ֶהֱאִכיָלנּו  ָנה,  ָשׁ ִעים  ַאְרָבּ ר  ְדָבּ ִמּ ַבּ

ַהּתֹוָרה,  ֶאת  ָלנּו  ַתן  ַנָ ִסיַני,  ַהר  ִלְפֵני  ֵקְרָבנּו  ת,  ָבּ ַהַשּׁ
ית  ֵבּ ֶאת  ָלנּו  ּוָבָנה  ָרֵאל,  ִיְשׂ ְלֶאֶרץ  ִהְכִניָסנּו 

ל ֲעֹונֹוֵתינּו. ר ַעל ָכּ ִחיָרה ְלַכֵפּ ַהְבּ
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ַסח, לֹא ָיָצא ְיֵדי  ֶפּ ָבִרים ֵאּלּו ַבּ ה ְדּ לָֹשׁ א ָאַמר ְשׁ לֹּ ל ִמי ֶשׁ ְמִליֵאל ָהָיה אֹוֵמר: ָכּ ן ַגּ ַרָבּ
חֹוָבתֹו, ְוֵאלּו ֵהן:

ַסח, ַמָצה, ּוָמרֹור.  ֶפּ

כשאומר 'פסח' יסתכל בזרוע, ולא יאחזנו בידו.

ַסח  ם, ַעל ׁשּום ָמה? ַעל ֶפּ ׁש ַקָיּ ְקָדּ ית ַהִמּ ֵבּ ְזַמן ֶשׁ ָהיּו ֲאבֹוֵתינּו אֹוְכִלים ִבּ ֶשׁ
ֱאַמר:  ֶנּ ִמְצַרִים, ֶשׁ י ֲאבֹוֵתינּו ְבּ ֵתּ רּוְך הּוא ַעל ָבּ דֹוׁש ָבּ ַסח ַהָקּ ָפּ ׁשּום ֶשׁ
ָנְגּפֹו ֶאת  ְבּ ִמְצַרִים  ְבּ ָרֵאל  ִיְשׂ ְבֵני  י  ֵתּ ָבּ ַסח ַעל  ָפּ ר  ַסח הּוא ַליי, ֲאֶשׁ ֶפּ ֶזַבח  ם  ַוֲאַמְרֶתּ

ֲחוּו. ַתּ ְשׁ ד ָהָעם ַוִיּ ֹקּ יל. ַוִיּ ינּו ִהִצּ ֵתּ ִמְצַרִים, ְוֶאת ָבּ

יש נוהגים לומר פיוט זה, וסימנו "אהרן כהן.”
ַסח הּוא ַליי: ם ֶזַבח ֶפּ ַבח. ָלֵאל ְוִטְבחּו ֶטַבח. ַוֲאַמְרֶתּ ֱאמּוִנים ִעְרכּו ֶשׁ

תּו ֵייָני: ּמּוִרים. ַעל ַמּצֹות ּוְמרֹוִרים. ִאְכלּו ּוְשׁ ֵליל ִשׁ ְמחּו ְבּ יִרים. ִשׂ ָהִרימּו קֹול ִשׁ

ל ֲהמֹוָני: יל ָכּ ים. ִהִצּ ל ְמַעִנּ ד ָכּ ִראׁשֹון ְלָכל ִראׁשֹוִנים. ַעל ַיד ִציר ֱאמּוִנים. ִמַיּ

דֹול יי: י ָגּ י. ִכּ ה ָיַדְעִתּ י. ַעָתּ ְרִתּ י. ַוֲחָסָדיו ִסַפּ י ֵאל ָזַכְרְתּ ִנֵסּ

ל ִצְבאֹות יי: ְצַרִים. ָכּ ה ְוֶאְפַרִים. ָיְצאּו ִמִמּ ַמִים. ְמַנֶשּׁ כֹוְכֵבי ַהָשּׁ ְכּ

יי: ע ַבּ ִהְנִחיל ּתֹוָרתֹו. ְלַעּמֹו ַוֲעָדתֹו. ׁשֹוְמֵרי ִמְצָותֹו. ַעם נֹוָשׁ

יי: ל חֹוֶסיָך טֹוב ַלֲחסֹות ַבּ יָך. ֹיאְמרּו ָכּ יָך. ַוֲעצּוִמים ִנֶסּ ִנְפָלִאים ַמֲעֶשׂ

יקח המצה הפרוסה בידו ויראנה למסובין, ואומר:

ה  יק ַמָצּ ִהְסִפּ א  לֹּ ֶשׁ ׁשּום  ַעל  ָמה?  ׁשּום  ַעל  אֹוְכִלים,  ֲאַנְחנּו  ֶשׁ זֹו 
ֶמֶלְך  ֲעֵליֶהם  ְגָלה  ִנּ ֶשׁ ַעד  ְלַהְחִמיץ,  ֲאבֹוֵתינּו  ל  ֶשׁ ֵצָקם  ְבּ
ֵצק  ַהָבּ ֶאת  אפּו  ַוֹיּ ֱאַמר:  ֶנּ ֶשׁ ד,  ִמָיּ ּוְגָאָלם  הּוא  רּוְך  ָבּ דֹוׁש  ַהָקּ ָלִכים  ַהְמּ ַמְלֵכי 
ָיְכלּו  ְולֹא  ְצַרִים  ִמִמּ ֹגְרׁשּו  י  ִכּ ָחֵמץ,  לֹא  י  ִכּ ַמּצֹות  ֻעֹגת  ִמִמְצַרִים  הֹוִציאּו  ר  ֲאֶשׁ

ם ֵצָדה לֹא ָעׂשו ָלֶהם. , ְוַגּ ְלִהְתַמְהֵמַהּ
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מגביה המרור ואומר:

ְצִרים ֶאת ָמרוֹר  ַהִמּ ְררּו  ֵמּ ֶשׁ ָאנּו אֹוְכִלים, ַעל ׁשּום ָמה? ַעל ׁשּום  ֶשׁ ֶזה 
ֲעֹבָדה ָקָשה,  ֱאַמר: ַוְיָמְררּו ֶאת ַחֵייֶהם ַבּ ֶנּ ִמְצַרִים, ֶשׁ ַחֵיי ֲאבֹוֵתינּו ְבּ

ָפֶרְך. ר ָעְבדּו ָבֶהם ְבּ ל ֲעֹבָדָתם ֲאֶשׁ ֶדה, ֵאת ָכּ ׂ ָשּ ֹחֶמר ּוִבְלֵבִנים ּוְבָכל ֲעֹבָדה ַבּ ְבּ

ֱאַמר:  ֶנּ ֶשׁ ְצַרִים,  ִמִמּ ָיָצא  ִאּלּו הּוא  ְכּ ִלַהְראֹות ֶאת ַעְצמֹו  ב ָאָדם  ַחָיּ ָודֹור  ּדֹור  ָכל  ְבּ
א  לֹּ ֶשׁ ְצַרִים.  ִמִמּ ֵצאִתי  ְבּ ִלי  יי  ה  ָעָשׂ ֶזה  ֲעבּור  ַבּ ֵלאֹמר,  ַההּוא  ּיֹום  ַבּ ְלִבְנָך  ְדָתּ  ְוִהַגּ
ֱאַמר:  ֶנּ ֶהם, ֶשׁ ַאל ִעָמּ א ַאף אֹוָתנּו ָגּ רּוְך הּוא, ֶאָלּ דֹוׁש ָבּ ַאל ַהָקּ ְלָבד ָגּ ֶאת ֲאבֹוֵתינּו ִבּ
ע ַלֲאבֹוֵתינּו. ַבּ ר ִנָשׁ ם, ְלַמַען ָהִביא אֹוָתנּו, ָלֶתת ָלנּו ֶאת ָהָאֶרץ ֲאֶשׁ ְואֹוָתנּו הֹוִציא ִמָשׁ

מכסה המצות ומגביה הכוס עד אחר גאל ישראל.

ַח,  ֵבּ ְלַשׁ ל,  ְלַהֵלּ ְלהֹודֹות,  ִבים,  ַחָיּ ֲאַנְחנּו  ְלִפיָכְך 
ה  ָעָשׂ ֶשׁ ְלִמי  ס,  ּוְלַקֵלּ ר,  ְלַהֵדּ ְלרֹוֵמם,  ְלָפֵאר, 
הֹוִציָאנּו  ָהֵאּלּו.  ים  ַהִנִסּ ל  ָכּ ֶאת  ְוָלנּו  ַלֲאבֹוֵתינּו 
גֹון  וִמָיּ ה,  ִלְגֻאָלּ ְעּבּוד  ּוִמִשּׁ ְלֵחרּות,  ֵמַעְבדּות 
ְלאֹור  ּוֵמֲאֵפָלה  טֹוב,  ְליֹום  ּוֵמֵאֶבל  ְמָחה,  ְלִשׂ
ה. ְוֹנאַמר ְלָפָניו ַהְללּוָיּה. ְעּבּוד ִלְגֻאָלּ דֹול, ּוִמִשּׁ ָגּ

ם יי ְמֹבָרְך ַהְללּוָיּה.  ם יי. ְיִהי ֵשׁ ַהְללּו ַעְבֵדי יי, ַהְללּו ֶאת ֵשׁ
ל  ֶמׁש ַעד ְמבֹואֹו ְמֻהָלּ ְזַרח ֶשׁ ה ְוַעד עֹוָלם. ִמִמּ ֵמַעָתּ
יִהי  ְגִבּ ַהַמּ ֱאלֵֹהינּו  יי  ַכּ ִמי  בֹודֹו.  ְכּ ַמִים  ַהָשּׁ ַעל  יי,  ּגֹוִים  ל  ָכּ ַעל  ָרם  יי.  ם  ֵשׁ
ת ָיִרים  ֹפּ ל, ֵמַאְשׁ ַמִים ּוָבָאֶרץ. ְמִקיִמי ֵמָעָפר ָדּ ָשּׁ יִלי ִלְראֹות ַבּ ִפּ ְשׁ ֶבת, ַהַמּ ָלָשׁ

ִנים  ִית, ֵאם ַהָבּ יִבי ֲעֶקֶרת ַהַבּ יִבי ִעם ְנִדיִבים, ִעם ְנִדיֵבי ַעּמֹו. מֹוִשׁ ֶאְביֹון. ְלהֹוִשׁ
ֵמָחה ַהְללּוָיּה. ְשׂ

ית ַיֲעֹקב ֵמַעם לֵֹעז. ָהְיָתה  ְצַרִים, ֵבּ ָרֵאל ִמִמּ ֵצאת ִיְשׂ ְבּ
ָרָאה  ם  ַהָיּ לֹוָתיו.  ַמְמְשׁ ָרֵאל  ִיְשׂ ְלָקְדׁשֹו,  ְיהּוָדה 
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ם  ָך ַהָיּ ְבֵני ֹצאן. ַמה ְלּ ָבעֹות - ִכּ ב ְלָאחֹור. ֶהָהִרים ָרְקדּו ְכֵאיִלים, ְגּ ן ִיֹסּ ֹנס, ַהַיְרֵדּ ַוָיּ
ְבֵני ֹצאן?  ִכּ ָבעֹות -  ְגּ ְרְקדּו ְכֵאיִלים,  ִתּ ב ְלָאחֹור? ֶהָהִרים -  ֹסּ ִתּ ְרֵדן -  ַהַיּ י ָתנּוס,  ִכּ
ִמיש  ַחָלּ ָמִים,  ֲאַגם  ַהּצּור  ַהֹהְפִכי  ַיֲעֹקב.  ֱאלֹוַהּ  ְפֵני  ִמִלּ ָאֶרץ,  חּוִלי  ָאדֹון  ְפֵני  ִמִלּ

- ְלַמְעְינֹו ָמִים.

ָאָלנּו  ר ְגּ ה יי ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאֶשׁ רּוְך ַאָתּ ָבּ
ְיָלה  ַהַלּ יָענּו  ְוִהִגּ ְצַרִים,  ִמִמּ ֲאבֹוֵתינּו  ֶאת  ְוָגַאל 
ן יי ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי  ה ּוָמרֹור. ֵכּ ַהֶזּה ֶלֱאָכל ּבֹו ַמָצּ
ֲאֵחִרים  ְוִלְרָגִלים  ְלמֹוֲעִדים  יֵענּו  ַהִגּ ֲאבֹוֵתינּו 
ִבְנַין ִעיָרְך,  ֵמִחים ְבּ לֹום, ְשׂ ִאים ִלְקָראֵתנּו ְלָשׁ ַהָבּ
ּוִמן  ָבִחים  ַהְזּ ִמן  ם  ָשׁ ְוֹנאַכל  ֲעבֹוָדָתְך.  ַבּ ים  ִשׂ ְוָשׂ
ֲחָך ְלָרצֹון,  ָמם ַעל ִקיר ִמְזַבּ יַע ָדּ ר ַיִגּ ָסִחים ֲאֶשׁ ַהְפּ
דּות  ְפּ ְוַעל  ֵתנּו  ֻאָלּ ְגּ ַעל  ָחָדש  יר  ִשׁ ְלָך  ְונֹוֶדה 

ָרֵאל. ַאל ִיְשׂ ה יי ָגּ רּוְך ַאָתּ נּו. ָבּ ַנְפֵשׁ
שותים כוס שני בהסבת שמאל.

יש נוהגים לומר שיר זה, והוא על סדר אל"ף בי"ת.

ָיד ֲחָזָקה ּוִבְזרֹוַע ְנטּוָיה: ְצַרִים. ְבּ ַאְלָתּ ֶאת ֲאבֹוֵתינּו ִמִמּ ה ָגּ ַאָתּ
ְרֹעה ֶמֶלְך ִמְצַרִים: ַחת ַיד ַפּ ים ּוְמׁשּוֲעָבִדים ַתּ תֹוְך ֶאֶרץ ִמְצַרִים. ָהיּו ְמֻעִנּ ְהיֹות ֲאבֹוֵתינּו ְבּ ִבּ

קֹוָמה: ְבהּו ְבּ ָבנֹון ָגּ ֲעַפר ָהָאֶרץ. ּוְכַאְרֵזי ַהְלּ רּו ְוָרבּו ַכּ ם ָפּ ם ָשׁ ַגּ
ֵבל: ֶרב ֵתּ ָמם. ּוְלַהֲאִביד ֶאת ִזְכָרם ִמֶקּ ע ִלְמחֹות ֶאת ְשׁ ְרֹעה ָהָרָשׁ ר ַפּ ֵבּ ִדּ

ָרֵאל: מּו סֹוד ַעל ֶזַרע ִיְשׂ ְתַחְכּ ֵעָצה ַאַחת ָהיּו. ַוִיּ הּוא ְוַעּמֹו ְבּ
דֹול ָקְצָרה רּוָחם: נּוק ָגּ ָפֶרְך. ּוְבַתְשׁ יֶהם ְבּ ַוְיָמְררּו ֶאת ַחֵיּ

ְבָרה ֲעֵליֶהם: י ַיד אֹוֵיב ָגּ ֶזַרע ְיׁשּורּון ֲאָנָחה ָלַבׁש. ִכּ
רּוְך הּוא ֶהֱאִזין ָלֶהם: דֹוׁש ָבּ ָלִכים ַהָקּ ַמע קֹוָלם. ֶמֶלְך ַמְלֵכי ַהְמּ ם ָשׁ ַחי ְוַקָיּ

ַלח ָלֶהם: ֲחזֹון הּוְשׁ ה ְיִדיד ַבּ ַדל ֵמֶהם. ֹמֶשׁ ר ָגּ טֹוב ְוָיָשׁ

ַיַחד     	 ֵני ָחם:	 טּו ְבּ ְפּ י. ּוְבִמיֵני ְנָגִעים ִנְשׁ ַדּ ֶהְרָאם אֹותֹות ַשׁ
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דֹול: ְטָנם ְלֶדֶבר ָגּ ית ִבּ ַבח ָמַסר. ֵראִשׁ כֹוֵריֶהם ַלֶטּ ל ְבּ ָכּ

ָכל חּוצֹוֶתיָה: ד ְבּ ִכי ּוִמְסֵפּ תֹוְך ֶאֶרץ ִמְצַרִים. ְבּ דֹוָלה ְבּ ָלֵכן ָנְפָלה ְצָעָקה ְגּ

ָבָטיו: ר ְשׁ ִמְסַפּ ל ְבּ ֵמַעְבדּות ְלֵחירּות ָיָצאּו ְיִדיִדים. ְוֵאין ּכֹוֵשׁ

ים: ַרֲחִמים ַרִבּ יֵעם ְלַים סּוף ְבּ ִגּ טּובֹו צּור עֹוָלִמים. ַוַיּ ְנָהָגם ְבּ

ֲהמֹון ֵחילֹו: יו. ְוׂשוֵנא רֹוֵדף ַבּ ָלּ ֲהמֹון ַגּ ם ֲעֵליֶהם ַבּ ָסַגר ַהָיּ

ׁש ַרֲחִמים ֵמֲאִביר ַיֲעֹקב: רֹום. ְלַבֵקּ אּו ַלָמּ ֵעיֵניֶהם ָנְשׂ

ם ַעל רֹוב ִנְפְלאֹוָתיו: חּו ְלַמְלָכּ ְבּ אּוֵלי ְיָי. ְוִשׁ ְתחּו ְגּ יֶהם ָפּ ִפּ

יל ׂשֹוְנָאיו ֶאל ּתֹוְך ְמצּוָלה: אֹוְיֵבי ַעּמֹו. ְלַהִפּ ָצַהל ִרְכּבֹו ְבּ

ע ַלֲאבֹוֵתינּו: ַבּ ר ִנְשׁ בּוָעה ֲאֶשׁ ם ֶאת ַהְשּׁ ָקַרע ְיָי ֶאת ֵמי ַים סּוף. ְוִקֵיּ

ם: ַפת ַהָיּ ִלים ַעל ְשׂ ֵהם ֻמָטּ ִפְגֵרי ׂשֹוְנֵאיֶהם. ֶשׁ ָראּו ְיִדיִדים ְבּ

לֹום ִלְפֵני קֹונֹו: ינּו ָעָליו ַהָשּׁ ה ַרֵבּ ל. ָאַמר ֹמֶשׁ יָרה ְוִזְמָרה ְוִדְבֵרי ַהֵלּ ִשׁ

יָעם: דּוִיים ִלְפֵני ּגֹוֲאָלם ּומֹוִשׁ חֹות. ָאְמרּו ְפּ ָבּ ְשׁ ה ְוִתְפֶאֶרת ְוִדְבֵרי ִתּ ִהָלּ ְתּ

נוטלים ידיים ומברכים:

נּו  ָשׁ ר ִקְדּ ה יי ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאֶשׁ רּוְך ַאָתּ ָבּ
נּו ַעל ְנִטיַלת ָיַדִים. ִמְצֹוָתיו ְוִצָוּ ְבּ

 יקח ויאחז שלושת המצות בידו, כסדר שהן בקערה,
הפרוסה בין שתי השלמות, ויברך:

ָהעֹוָלם  ֶמֶלְך  ֱאלֵֹהינּו  יי  ה  ַאָתּ רּוְך  ָבּ
ַהּמֹוִציא ֶלֶחם ִמן ָהָאֶרץ.

רחצה

מוציא
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יניח התחתונה מידו, וישארו בידו העליונה והפרוסה, ויברך:

ָשנּו  ר ִקְדּ ה יי ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאֶשׁ רּוְך ַאָתּ ָבּ
ה. נּו ַעל ֲאִכיַלת ַמָצּ ִמְצֹוָתיו ְוִצָוּ ְבּ

יבצע משתי המצות, כזית מכל אחת, ויטבלם במלח, ויאכל בהסיבה. וכן יחלק לכל 
אחד מהמסובים כזית מכל אחת, ולפחות יתן כזית אחד לכל אחד מן המסובים, 
ויאכלו בהסיבה. ואם אין המצה שלפניו מספיקה לכולם, יוסיף ממצה שמורה אחרת 

שמחוץ לקערה עד כזית, לכל אחד מהמסובים, ויאכלו גם הם בהסיבה.

לוקח לעצמו ונותן לכל אחד מהמסובים כזית מרור, ומטבלו בחרוסת, וחוזר ומנער 
בלי  ואוכלים  "אמן",  עונים  וכולם  מרור  אכילת  על  הסדר  עורך  ומברך  ַהחרוסת, 

הסיבה.

ָשנּו  ר ִקְדּ ה יי ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאֶשׁ רּוְך ַאָתּ ָבּ
נּו ַעל ֲאִכיַלת ָמרֹור. ִמְצֹוָתיו ְוִצָוּ ְבּ

לוקח לעצמו ולכל אחד מהמסובים כזית מהמצה השלישית התחתונה, וכזית 
מרור, וכורכם יחד, ומטבלם בחרוסת, ואוכלים בהסיבה, ולפני שיאכלו אומרים:

ֵקן  ל ַהָזּ ִהֵלּ ׁש, ְכּ ָיֵמינּו ְיֻחָדּ ׁש, ְבּ ְקָדּ לֹא ְבָרָכה, ֵזֶכר ַלִמּ ה ּוָמרֹור ְבּ ַמָצּ
ַאַחת,  ַבת  ְבּ ְואֹוְכָלן  ּכֹוְרָכן  ָהָיה  ֶשׁ
ַמּצֹות  ַעל  ֱאַמר:  ֶנּ ֶשּׁ ַמה  ים  ְלַקֵיּ

ּוְמרֹוִרים ֹיאְכלּוהּו.

מרור

מצה

כורך
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יין  ולשתות  בהמה  בשר  לאכול  טוב  ומנהג  הערוכה.  הסעודה  ושותים  אוכלים 
וישתה  יאכל  לו,  ויין שמחה  בשר  ומי שאין  החג.  מצות שמחת  לקיים  בסעודה, 

דברים המשמחים לו.

ויש הנוהגים לאכול תחילה ביצים קשות מבושלות, ולומר לפני אכילתן:

ן ֲחִגיָגה. ֵזֶכר ְלָקְרַבּ

כזית  מהמסובים  אחד  ולכל  לעצמו  הסדר  עורך  לוקח  הסעודה,  כל  גמר  לאחר 
ב'  לאכול  המחמירים  )ויש  לאפיקומן,  ומוצנעת  "צפונה"  שהיתה  ה  הַמָצּ מפרוסת 
לאוכלה  וצריך  עמו(.  הנאכלת  המצה  כנגד  וכזית  פסח,  קרבן  כנגד  כזית  כזיתים: 

לכתחילה קודם חצות הלילה.

וקודם אכילת האפיקומן יאמרו:

ָבע. ֱאָכל ַעל ַהָשׂ ַסח ַהֶנּ ן ֶפּ ֵזֶכר ְלָקְרַבּ
אסור  וכן  דבר,  שום  אחריה  לאכול  ואסור  בהסיבה.  האפיקומן  ואוכלים 
לשתות משקאות משכרים או מיץ ענבים, חוץ משתי הכוסות שעל הסדר. 

אבל לשתות מים או כוס קפה או תה )ואפילו עם סוכר, מותר(.

מוזגים כוס שלישי ומברכים ברכת המזון.

ויש האומרים לפני כן מזמור קכו שבתהילים“ ,שיר 
המעלות בשוב ה'". ויש האומרים:

צפון

שולחן עורך

ברך
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ָמע ֶאת ָהֱאלִֹהים ְיָרא  ל ִנְשׁ ָבר ַהֹכּ ִפי: סֹוף ָדּ תֹו ְבּ ִהָלּ ִמיד ְתּ ָכל ֵעת ָתּ  ֲאָבְרָכה ֶאת יי ְבּ
ר  ָשׂ ָבּ ל  ָכּ ִויָבֵרְך  י  ִפּ ר  ְיַדֶבּ ת יי  ִהַלּ ְתּ ל ָהָאָדם:  ָכּ י ֶזה  ִכּ מֹור   ְוֶאת ִמְצֹוָתיו ְשׁ
ר ֵאַלי  ה ְוַעד־עֹוָלם ַהְללּו־ָיּה: ַוְיַדֵבּ ם ָקְדׁשֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד: ַוֲאַנְחנּו ְנָבֵרְך ָיּה ֵמַעָתּ ֵשׁ

ר ִלְפֵני יי: ְלָחן ֲאֶשׁ ֶזה ַהֻשּׁ

נוטלים ידים לשם "מים אחרונים". ואם הם שלושה או יותר, חייבים לזמן.

א. יָשׁ ָאה ַקִדּ א ִעָלּ המזמן: ַהב ָלן ְוִנְבִריְך ְלַמְלָכּ

ַמִים! המסובים: ָשׁ

ָתא( )ביום טוב: ּוִבְרׁשּות  ת ַמְלְכּ ָבּ א )בשבת: ּוִבְרׁשּות ַשׁ יָשׁ ָאה ַקִדּ א ִעָלּ ְרׁשּות ַמְלָכּ המזמן: ִבּ

)בעשרה: ֱאלֵֹהינּו(  ְנָבֵרְך  ּוִבְרׁשּוְתֶכם  ְוַרּבֹוַתי(  מֹוַרי  )ּוִבְרׁשּות  א(  יָשׁ ַקִדּ ָטָבא  יֹוָמא 
ּלֹו. ָאַכְלנּו ִמֶשּׁ ֶשׁ

ִמיד( ָחִיינּו. דֹול ָתּ ּלֹו ּוְבטּובֹו )ַהָגּ ָאַכְלנּו ִמֶשּׁ רּוְך )ֱאלֵֹהינּו( ֶשׁ עונים: ָבּ

ִמיד( ָחִיינּו. דֹול ָתּ ּלֹו ּוְבטּובֹו )ַהָגּ ָאַכְלנּו ִמֶשּׁ רּוְך )ֱאלֵֹהינּו( ֶשׁ המזמן: ָבּ

ָהעֹוָלם  ְוֶאת  אֹוָתנּו  ן  ַהָזּ ָהֵאל  ָהעֹוָלם  ֶמֶלְך  ֱאלֵֹהינּו  ְיֹהָוה  ה  ַאָתּ רּוְך   ָבּ

ְלָכל־ ֶלֶחם  ֹנֵתן  ים.  ַרִבּ ּוְבַרֲחִמים  ֵריַוח  ְבּ ֶחֶסד  ְבּ ֵחן  ְבּ טּובֹו  ְבּ ּלֹו   ֻכּ
ֶיְחַסר  ְוַאל  ָלנּו  ָחַסר  לֹא  ִמיד  ָתּ דֹול  ַהָגּ ּוְבטּובֹו  ַחְסּדֹו.  ְלעֹוָלם  י  ִכּ ר.  ָשׂ ָבּ
ְלָחנֹו  ְוֻשׁ ל.  י הּוא ֵאל ָזן ּוְמַפְרֵנס ַלֹכּ ִכּ ִמיד( ְלעֹוָלם ָוֶעד.  ָלנּו ָמזֹון )ָתּ
ְבַרֲחָמיו  ָרא  ָבּ ר  ִרּיֹוָתיו ֲאֶשׁ ּוָמזֹון ְלָכל־ְבּ ִמְחָיה  ְוִהְתִקין  ל.  ַלֹכּ ָערּוְך 
רּוְך  יַע ְלָכל־ַחי ָרצֹון. ָבּ ִבּ ָאמּור. ּפֹוֵתַח ֶאת־ָיֶדָך ּוַמְשׂ ּוְבֹרב ֲחָסָדיו ָכּ

ל. ן ֶאת ַהֹכּ ה ְיֹהָוה ַהָזּ ַאָתּ

טֹוָבה  ה  ֶחְמָדּ ֶאֶרץ  ַלֲאבֹוֵתינּו  ִהְנַחְלָתּ  ֶשׁ ַעל  ֱאלֵֹהינּו  ְיֹהָוה  ָך  ְלּ  נֹוֶדה 
ֵמֶאֶרץ  הֹוֵצאָתנּו  ֶשׁ ַעל  ּוָמזֹון.  ים  ַחִיּ ְותֹוָרה  ִרית  ְבּ  ּוְרָחָבה 
ֵרנּו. ְוַעל  ְבָשׂ ָחַתְמָתּ ִבּ ִריְתָך ֶשׁ ית ֲעָבִדים. ְוַעל ְבּ ִמְצַרִים ּוְפִדיָתנּו ִמֵבּ
י ְרצֹוָנְך  נּו. ְוַעל ֻחֵקּ ְדָתּ ַמּ ִלּ ּתֹוָרְתָך ֶשׁ
ּוָמזֹון  ים  ַחִיּ ְוַעל  נּו.  הֹוַדְעָתּ ֶשׁ

ה ָזן ּוְמַפְרֵנס אֹוָתנּו. ַאָתּ ָשׁ
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ָאמּור  ָכּ ָמְך  ְשׁ ֶאת  ּוְמָבְרִכים  ָלְך  מֹוִדים  ֲאַנְחנּו  ֱאלֵֹהינּו  ְיֹהָוה  ל  ַהֹכּ  ְוַעל 
ר  ֲאֶשׁ ָבה  ַהֹטּ ַעל־ָהָאֶרץ  ֱאלֶֹהיָך  ְיֹהָוה  ֶאת  ּוֵבַרְכָתּ  ָבְעָתּ  ְוָשׂ  ְוָאַכְלָתּ 

זֹון. ה ְיֹהָוה ַעל ָהָאֶרץ ְוַעל ַהָמּ רּוְך ַאָתּ ָנַתן־ָלְך. ָבּ

ְוַעל  ִעיָרְך.  ַלִים  ְירּוָשׁ ְוַעל  ְך.  ַעָמּ ָרֵאל  ִיְשׂ ְוַעל  ָעֵלינּו  ֱאלֵֹהינּו  ְיֹהָוה   ַרֵחם 
ִביָרְך. ְוַעל  בֹוָדְך. ְוַעל ֵהיָכָלְך. ְוַעל ְמעֹוָנְך. ְוַעל ְדּ ן ְכּ ַכּ  ַהר ִצּיֹון ִמְשׁ
ְרְנֵסנּו.  ְמָך ָעָליו. ָאִבינּו! ְרֵענּו. זּוֵננּו. ַפּ ְקָרא ִשׁ ִנּ דֹוׁש ֶשׁ דֹול ְוַהָקּ ִית ַהָגּ ַהַבּ
ְצִריֵכנּו  ַתּ ַאל  ְוָנא  ל־ָצרֹוֵתינּו.  ִמָכּ ְמֵהָרה  ָלנּו  ַהְרַוח  ַהְרִויֵחנּו  ֵלנּו.  ְלְכּ ַכּ
ְלָיְדָך  א  ֶאָלּ ַהְלָוָאָתם.  ִליֵדי  ְולֹא  ָוָדם.  ר  ָשׂ ָבּ נֹות  ַמְתּ ִליֵדי  ֱאלֵֹהינּו  ְיֹהָוה 
עֹוָלם  ָבּ ֵנבֹוׁש  א  לֹּ ֶשׁ ָרצֹון  ְיִהי  תּוָחה.  ְוַהְפּ יָרה  ָהֲעִשׁ ְוָהְרָחָבה.  ֵלָאה  ַהְמּ
ה  ֲחִזיֶרָנּ ַתּ יָחְך  ְמִשׁ ִוד  ָדּ ית  ֵבּ ּוַמְלכּות  א.  ַהָבּ ְלעֹוָלם  ֵלם  ִנָכּ ְולֹא  ַהֶזּה. 

ְמֵהָרה ְבָיֵמינּו. ִלְמקֹוָמּה ִבּ

דֹול  ַהָגּ ת  ָבּ ַהַשׁ ִביִעי.  ַהְשּׁ יֹום  ּוְבִמְצַות  ִמְצֹוֶתיָך  ְבּ ְיֹהָוה ֱאלֵֹהינּו  ְוַהֲחִליֵצנּו  בשבת מוסיפים: ְרֵצה 

י  ִמְצַות ֻחֵקּ ְכּ ּבֹו  ג  ְוִנְתַעֵנּ ּבֹו  ְוָננּוַח  ּבֹו  ּבֹות  ִנְשׁ ָפֶניָך.  ִמְלּ דֹול ְוָקדֹוׁש הּוא  ָגּ י יֹום  ִכּ ַהֶזּה.  ְוַהָקדֹוׂש 

ה הּוא  י ַאָתּ ְמֵהָרה ְבָיֵמינּו. ִכּ יֹום ְמנּוָחֵתנּו. ְוַהְרֵאנּו ְבֶנָחַמת ִצּיֹון ִבּ ִהי ָצָרה ְוָיגֹון ְבּ ְרצֹוָנְך. ְוַאל ְתּ

ֵחנּו  ָכּ ְשׁ ַכְחנּו. ַאל ִתּ דֹוׁש לֹא ָשׁ דֹול ְוַהָקּ יְתָך ַהָגּ ן ֵבּ ִתינּו ָחְרַבּ ָאַכְלנּו ְוָשׁ ָחמֹות. ַוֲהַגם ֶשׁ ַעל ַהֶנּ ַבּ

ה. דֹול ְוָקדֹוׁש( ]נוסח אחר: ַחּנּון ְוַרחּום[ ָאָתּ י ֵאל ֶמֶלְך )ָגּ ְזָנֵחנּו ָלַעד. ִכּ ָלֶנַצח ְוַאל ִתּ

ַמע  ְוִיָשּׁ ְוֵיָרֶצה  ְוֵיָרֶאה  יַע  ְוַיִגּ ְוָיבֹוא  ַיֲעֶלה  ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו,   ֱאלֵֹהינּו	
ַלִים ִעיָרְך,  ֵכר ִזְכרֹוֵננּו ְוִזְכרֹון ֲאבֹוֵתינּו, ִזְכרֹון ְירּוָשׁ ֵקד ְוִיָזּ  ְוִיָפּ
ְלָפֶניָך,  ָרֵאל  ִיְשׂ ית  ֵבּ ָך  ל־ַעְמּ ָכּ ְוִזְכרֹון  ְך,  ַעְבָדּ ִוד  ָדּ ן  ֶבּ יַח  ְוִזְכרֹון ָמִשׁ
יֹום  לֹום, ְבּ ים טֹוִבים ּוְלָשׁ ִלְפֵליָטה ְלטֹוָבה, ְלֵחן ְלֶחֶסד ּוְלַרֲחִמים, ְלַחִיּ

יֹום טֹוב ִמְקָרא ֹקֶדׁש ַהֶזּה, ְלַרֵחם  ּצֹות ַהֶזּה, ְבּ ֹו ַחג ַהַמּ ּב
ּבֹו  ֱאלֵֹהינּו  ְיֹהָוה  ָזְכֵרנּו  יֵענּו.  ּוְלהֹוִשׁ ָעֵלינּו 

בֹו  יֵענּו  ְוהֹוִשׁ ִלְבָרָכה,  בֹו  ְקֵדנּו  ּוָפּ ְלטֹוָבה, 
ְוַרֲחִמים.  ְיׁשּוָעה  ְדַבר  ִבּ טֹוִבים,  ים  ְלַחִיּ
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ֶמֶלְך  ֵאל  י  ִכּ ֵעיֵנינּו,  ֵאֶליָך  י  ִכּ יֵענּו  ְוהֹוִשׁ ָעֵלינּו,  ְוַרֵחם  ַוֲחֹמל  נּו  ְוָחֵנּ חּוס 
ה. ַחּנּון ְוַרחּום ָאָתּ

ָלִים.  ה ְיֹהָוה ּבֹוֵנה ְירּוָשׁ רּוְך ַאָתּ ְמֵהָרה ְבָיֵמינּו. ָבּ ַלִים ִעיָרְך ִבּ ְוִתְבֶנה ְירּוָשׁ
)בלחש: ָאֵמן(.

אם שכח לומר בשבת 'רצה', ולא התחיל 'הטוב והמטיב', אומר כאן:

ַאֲהָבה ְלאֹות ְוִלְבִרית.  ָרֵאל ְבּ תֹות ִלְמנּוָחה ְלַעּמֹו ִיְשׂ ָבּ ַתן ַשׁ ָנּ ה ְיֹהָוה ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֶשׁ רּוְך ַאָתּ ָבּ
ת. ָבּ ׁש ַהַשּׁ ה ְיֹהָוה, ְמַקֵדּ רּוְך ַאָתּ ָבּ

אם שכח לומר 'יעלה ויבוא', ולא התחיל 'הטוב והמטיב', יאמר כאן:

ְמָחה,  ּוְלִשׂ ׂשֹון  ְלָשׂ ָרֵאל  ִיְשׂ ְלַעּמֹו  טֹוִבים  ָיִמים  ַתן  ָנּ ֶשׁ ָהעֹוָלם,  ֶמֶלְך  ֱאלֵֹהינּו  ְיֹהָוה  ה  ַאָתּ רּוְך  ָבּ
ְיֹהָוה,  ה  ַאָתּ רּוְך  ָבּ ַהֶזּה.  ֹקֶדׁש  ִמְקָרא  טֹוב  יֹום  ֶאת  ַהֶזּה,  ּצֹות  ַהַמּ ַחג  יֹום(  ְוֶאת  ַהֶזּה  ת  ָבּ )ַהַשּׁ יֹום  ֶאת 

ים. ַמִנּ ָרֵאל ְוַהְזּ ׁש ִיְשׂ ְמַקֵדּ

אם שכח לומר 'רצה' ו'יעלה ויבוא' ביום טוב שחל בשבת, ולא התחיל 'הטוב והמטיב', אומר כאן:

ְלאֹות  ַאֲהָבה  ְבּ ָרֵאל  ִיְשׂ ְלַעּמֹו  ִלְמנּוָחה  תֹות  ָבּ ַשׁ ַתן  ָנּ ֶשׁ ָהעֹוָלם,  ֶמֶלְך  ֱאלֵֹהינּו  ְיֹהָוה  ה  ַאָתּ רּוְך  ָבּ
ת  ָבּ ַהַשּׁ ׁש  ְמַקֵדּ ְיֹהָוה,  ה  ַאָתּ רּוְך  ָבּ ַהֶזּה.  ּצֹות  ַהַמּ ַחג  יֹום  ֶאת  ְמָחה,  ּוְלִשׂ ׂשֹון  ְלָשׂ טֹוִבים  ְוָיִמים  ְוִלְבִרית, 

ים. ַמִנּ ָרֵאל ְוַהְזּ ְוִיְשׂ

נּו,  ַמְלֵכּ ָאִבינּו,  ָהֵאל  )ָלַעד(  ָהעֹוָלם,  ֶמֶלְך  ֱאלֵֹהינּו  ְיֹהָוה  ה  ַאָתּ רּוְך	  ָבּ
רֹוֵעה  רֹוֵענּו  ַיֲעֹקב,  ְקדֹוׁש  נּו  ְקדֹוֵשׁ ּגֹוֲאֵלנּו,  ּבֹוְרֵאנּו,  יֵרנּו,   ַאִדּ
ֵהיִטיב  הּוא  ָויֹום  יֹום  ָכל  ְבּ ֶשׁ ַלּכל,  ִטיב  ְוַהֵמּ ַהּטֹוב  ֶלְך  ַהֶמּ ָרֵאל,  ִיְשׂ
ָלנּו, הּוא ֵמיִטיב ָלנּו, הּוא ֵייִטיב ָלנּו, הּוא ְגָמָלנּו, הּוא גֹוְמֵלנּו, הּוא 

ָלה ְוָכל־טֹוב. ִיְגְמֵלנּו ָלַעד ֵחן ָוֶחֶסד ְוַרֲחִמים ְוֵריַוח ְוַהָצּ

א ְכבֹודֹו. ֵסּ ח ַעל ִכּ ַבּ ַתּ ָהַרֲחָמן הּוא ִיְשׁ     
ַמִים ּוָבָאֶרץ. ָשּׁ ח ַבּ ַבּ ַתּ ָהַרֲחָמן הּוא ִיְשׁ      

נּו ְלדֹור ּדֹוִרים.     ח ָבּ ַבּ ַתּ  ָהַרֲחָמן הּוא ִיְשׁ
ָהַרֲחָמן הּוא ֶקֶרן ְלַעּמֹו ָיִרים.    

נּו ְלֵנַצח ְנָצִחים. ַאר ָבּ  ָהַרֲחָמן הּוא ִיְתָפּ
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ַנַחת ְולֹא ְבָצַער. ר ְולֹא ְבִאּסּור, ְבּ ֶהֵתּ ָכבֹוד ְולֹא ְבִבּזּוי, ְבּ  ָהַרֲחָמן הּוא ְיַפְרְנֵסנּו ְבּ
יֵנינּו. לֹום ֵבּ ן ָשׁ  ָהַרֲחָמן הּוא ִיֵתּ

ה ָיֵדינּו. ָכל ַמֲעֵשׂ ָרָכה ְרָוָחה ְוַהְצָלָחה ְבּ ַלח ְבּ  ָהַרֲחָמן הּוא ִיְשׁ
ָרֵכינּו.  ָהַרֲחָמן הּוא ַיְצִליַח ֶאת ְדּ

אֵרנּו. לּות ְמֵהָרה ֵמַעל ַצָוּ ר ֹעל ָגּ ֹבּ  ָהַרֲחָמן הּוא ִיְשׁ
ַאְרֵצנּו.  ָהַרֲחָמן הּוא יֹוִליֵכנּו ְמֵהָרה קֹוְמִמּיּות ְבּ

ֶפׁש ּוְרפּוַאת ַהּגּוף. ֵלָמה, ְרפּוַאת ַהֶנּ ֵאנּו ְרפּוָאה ְשׁ  ָהַרֲחָמן הּוא ִיְרָפּ
ח ָלנּו ֶאת ָידֹו ָהְרָחָבה.  ָהַרֲחָמן הּוא ִיְפַתּ

ְרכּו ֲאבֹוֵתינּו,  ְתָבּ ִנּ מֹו ֶשׁ דֹול, ְכּ מֹו ַהָגּ ְשׁ ּנּו ִבּ ל ֶאָחד ְוֶאָחד ִמֶמּ ָהַרֲחָמן הּוא ְיָבֵרְך ָכּ
ֵלָמה, ְוֵכן ְיִהי  ָרָכה ְשׁ ן ְיָבֵרְך אֹוָתנּו ַיַחד ְבּ ל, ֵכּ ל ֹכּ ל ִמֹכּ ֹכּ ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעֹקב, ַבּ

 ָרצֹון ְוֹנאַמר ָאֵמן.
לֹומֹו. ת ְשׁ ָהַרֲחָמן הּוא ִיְפֹרׂש ָעֵלינּו ֻסַכּ

י ָהעֹוָלִמים. ת ּוְמנּוָחה ְלַחֵיּ ָבּ לֹו ַשׁ ֻכּ בשבת: ָהַרֲחָמן הּוא ַיְנִחיֵלנּו עֹוָלם ֶשׁ

לֹום. ִאים ִלְקָראֵתנּו ְלָשׁ יֵענּו ְלמֹוֲעִדים ְוִלְרָגִלים ֲאֵחִרים ַהָבּ ָהַרֲחָמן הּוא ַיִגּ

לֹו טֹוב. ֻכּ ָהַרֲחָמן הּוא ַיְנִחיֵלנּו )ְל(יֹום ֶשׁ

ֵנינּו  ָפּ ַעל  ִיְרָאתֹו  ְוִתְהֶיה  נּו  ִלֵבּ ְבּ ְוַאֲהָבתֹו  ּתֹוָרתֹו  ע  ִיַטּ הּוא  ָהַרֲחָמן 
ָמִים. ם ָשׁ ינּו ְלֵשׁ י ֶנֱחָטא, ְוִיְהיּו ָכל ַמֲעֵשׂ ְלִבְלִתּ

ברכת האורח:

י עֹוָלם,  ל ַמֲעַדֵנּ ר ּבֹו ָכּ ָאַכְלנּו ָעָליו, ִויַסֵדּ ְלָחן ַהֶזּה ֶשׁ  ָהַרֲחָמן	הּוא ְיָבֵרְך ֶאת ַהֻשּׁ
לֹום.  ַהָשּׁ ָעָליו  ָאִבינּו  ַאְבָרָהם  ל  ֶשׁ ְלָחנֹו  ְכֻשׁ  ְוִיְהֶיה 

ה, ְוַאל ֶיְחַסר  ֶתּ ּנּו ִיְשׁ ּנּו ֹיאַכל, ְוָכל ָצֵמא ִמֶמּ ל ָרֵעב ִמֶמּ ָכּ
ל טֹוב ָלַעד ּוְלעֹוְלֵמי עֹוָלִמים, ָאֵמן. ָהַרֲחָמן  ּנּו ָכּ ִמֶמּ

ה  ֻעָדּ ַהְסּ ּוַבַעל  ַהֶזּה  ִית  ַהַבּ ַעל  ַבּ ֶאת  ְיָבֵרְך  הּוא 
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ֵרְך ְיֹהָוה  ְרּבּו. ָבּ ִיּ ְחיּו ּוִבְנָכִסים ֶשׁ ִיּ ָבִנים ֶשׁ ר לֹו, ְבּ ּתֹו ְוָכל ֲאֶשׁ ַהֹזּאת, הּוא ּוָבָניו ְוִאְשׁ
ק  ֵקּ ְרֶצה, ְוִיְהיּו ְנָכָסיו ּוְנָכֵסינּו ֻמְצָלִחים ּוְקרֹוִבים ָלִעיר, ְוַאל ִיְזַדּ ֵחילֹו ּוֹפַעל ָיָדיו ִתּ
ר ְוָכבֹוד  ֹעֶשׁ ִמים ְבּ ל ַהָיּ ֵמַח ָכּ ׂש ְוָשׂ ַבר ֵחְטא ְוִהְרהּור ָעֹון, ָשׂ ְלָפָניו ְולֹא ְלָפֵנינּו ׁשּום ְדּ
ן ְיִהי ָרצֹון. א, ָאֵמן ֵכּ ֵלם ָלעֹוָלם ַהָבּ עֹוָלם ַהֶזּה ְולֹא ִיָכּ ה ְוַעד עֹוָלם, לֹא ֵיבֹוׁש ָבּ ֵמַעָתּ

ׁש  ְקָדּ ית ַהִמּ יַח ּוְלִבְנַין ֵבּ ִשׁ נּו ִויָקְרֵבנּו ִלימֹות ַהָמּ ינּו ִויַזֵכּ  ָהַרֲחָמן	הּוא ְיַחֵיּ
יחֹו  ה ֶחֶסד ִלְמִשׁ א. ִמְגּדֹול ְיׁשּועֹות ַמְלּכֹו ְוֹעֶשׂ י ָהעֹוָלם ַהָבּ  ּוְלַחֵיּ
י ְיֹהָוה לֹא ַיְחְסרּו ָכל  ִפיִרים ָרׁשּו ְוָרֵעבּו ְוֹדְרֵשׁ ְלָדִוד ּוְלַזְרעֹו ַעד עֹוָלם. ְכּ
ָלֶחם.  ׁש  ְמַבֶקּ ְוַזְרעֹו  ֶנֱעָזב  יק  ַצִדּ ָרִאיִתי  ְולֹא  י  ָזַקְנִתּ ם  ַגּ ָהִייִתי  ַנַער  טֹוב. 
ּוַמה  ְבָעה,  ְלָשׂ ִיְהֶיה  ָאַכְלנּו  ֶשּׁ ַמה  ִלְבָרָכה.  ְוַזְרעֹו  ּוַמְלֶוה  חֹוֵנן  ַהּיֹום  ל  ָכּ
ן  ֵתּ ַוִיּ ִדְכִתיב:  ְכּ ִלְבָרָכה,  ִיְהֶיה  הֹוַתְרנּו  ֶשּׁ ּוַמה  ִלְרפּוָאה,  ִיְהֶיה  ִתינּו  ָשּׁ ֶשּׁ
ַמִים  ָשׁ ה  ֹעֵשׂ ַליהָוה  ם  ַאֶתּ רּוִכים  ְבּ ְיֹהָוה.  ְדַבר  ִכּ ַוּיֹוִתרּו  אְכלּו  ַוֹיּ ִלְפֵניֶהם 
יהָוה ְוָהָיה ְיֹהָוה ִמְבַטחֹו. ְיֹהָוה ֹעז ְלַעּמֹו  ר ִיְבַטח ַבּ ֶבר ֲאֶשׁ רּוְך ַהֶגּ ָוָאֶרץ. ָבּ

לֹום. ן ְיֹהָוה ְיָבֵרְך ֶאת ַעּמֹו ַבָשּׁ ִיֵתּ

ַעּמֹו  ל  ָכּ ְוַעל  ָעֵלינּו  לֹום  ָשׁ ה  ַיֲעֶשׂ ְבַרֲחָמיו  הּוא  ְמרֹוָמיו  ִבּ לֹום  ָשׁ ה  עֹוֶשׂ
ָרֵאל ְוִאְמרּו ָאֵמן. ִיְשׂ

יכיון לפטור גם את כוס רביעי, ויברך, וישתה בהסיבה:

ם ְיֹהָוה ֶאְקָרא. ַסְבִרי ָמָרָנן. א ּוְבֵשׁ ׂ ּכֹוס ְיׁשּועֹות ֶאָשּ

ֶפן. ִרי ַהָגּ ה יי ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ּבֹוֵרא ְפּ רּוְך ַאָתּ  ָבּ
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לאחר ששתו כוס שלישי, מוזגים כוס רביעי. ויש הנוהגים למזוג כוס אחד יתר על 
הכוסות של המסובים ואין שותים אותו, וקוראים אותו "כוס של אליהו". וגומרים 

על כוס רביעי את ההלל, ויאמרו אותו בשמחה ובהתלהבות רבה.

פְֹך  ְמָך לֹא ְשׁ ִשׁ ר ְבּ ר לֹא ְיָדעּוָך ְוַעל ַמְמָלכֹות ֲאֶשׁ ֲחָמְתָך ֶאל ַהּגֹוִים ֲאֶשׁ
ַזְעֶמָך  ֲעֵליֶהם  ֹפְך  ְשׁ ּמּו.  ֵהַשׁ ָנֵוהּו  ְוֶאת  ַיֲעֹקב  ֶאת  ָאַכל  י  ִכּ ָקָראּו. 

ֵמי יי. ַחת ְשׁ ִמיֵדם ִמַתּ ַאף ְוַתְשׁ ף ְבּ ְרֹדּ יֵגם. ִתּ ָך ַיִשׂ ַוֲחרֹון ַאְפּ

ה ֹיאְמרּו ַהּגֹוִים:  ָך. ָלָמּ ָך, ַעל ֲאִמֶתּ בֹוד, ַעל ַחְסְדּ ן ָכּ ְמָך ֵתּ י ְלִשׁ  לֹא	ָלנּו , יי, לֹא ָלנּו, ִכּ
ֶסף ְוָזָהב  יֶהם ֶכּ ה. ֲעַצֵבּ ר ָחֵפץ ָעָשׂ ל ֲאֶשׁ ָמִים, ֹכּ ָשּׁ ה ָנא ֱאלֵֹהיֶהם? וֱאלֵֹהינּו ַבּ  ַאֵיּ
ְולֹא  ָלֶהם  ָאְזָנִים  ִיְראּו.  ְולֹא  ָלֶהם  ֵעיַנִים  רּו,  ְיַדֵבּ ְולֹא  ָלֶהם  ה  ֶפּ ָאָדם.  ְיֵדי  ה  ַמֲעֵשׂ
כּו, לֹא ֶיְהּגּו  ָמעּו, ַאף ָלֶהם ְולֹא ְיִריחּון. ְיֵדיֶהם ְולֹא ְיִמיׁשּון, ַרְגֵליֶהם ְולֹא ְיַהֵלּ ִיְשׁ
ֶעְזָרם  יהוה,  ַבּ ַטח  ְבּ ָרֵאל  ִיְשׂ ֶהם.  ָבּ ֵטַח  ֹבּ ר  ֲאֶשׁ ל  ֹכּ יֶהם,  ֹעֵשׂ ִיְהיּו  מֹוֶהם  ְכּ ְגרֹוָנם.  ִבּ
יהוה,  ְטחּו ַבּ ם הּוא. ִיְרֵאי יהוה ִבּ יהוה, ֶעְזָרם ּוָמִגָנּ ְטחּו ַבּ ית ַאֲהֹרן ִבּ ם הּוא. ֵבּ ּוָמִגָנּ

ם הּוא. ֶעְזָרם ּוָמִגָנּ

ִיְרֵאי יי,  ְיָבֵרְך  ית ַאֲהֹרן.  ֵבּ ְיָבֵרְך ֶאת  ָרֵאל,  ִיְשׂ ית  ֵבּ ְיָבֵרְך ֶאת  ְיָבֵרְך,   יי	ְזָכָרנּו 
ם ַליי,  רּוִכים ַאֶתּ ֵניֶכם. ְבּ ֹדִלים. ֹיֵסף יי ֲעֵליֶכם, ֲעֵליֶכם ְוַעל ְבּ ַטִנים ִעם ַהְגּ  ַהְקּ
ִתים  ַמִים ַליי, ְוָהָאֶרץ ָנַתן ִלְבֵני ָאָדם. לֹא ַהֵמּ ַמִים ָשׁ ַמִים ָוָאֶרץ. ַהָשּׁ ה ָשׁ ֹעֵשׂ
ה ְוַעד עֹוָלם. ַהְללּוָיּה. ל ֹירֵדי דּוָמה. ַוֲאַנְחנּו ְנָבֵרְך ָיּה ֵמַעָתּ ְיַהְללּו ָיּה ְולֹא ָכּ

ה ָאְזנֹו ִלי ּוְבָיַמי ֶאְקָרא. ֲאָפפּוִני  י ִהָטּ ֲחנּוָני. ִכּ ַמע יי, ֶאת קֹוִלי ַתּ י ִיְשׁ י	ִכּ  ָאַהְבִתּ
ְוָיגֹון  ָצָרה  ְמָצאּוִני,  אֹול  ְשׁ ּוְמָצֵרי  ָמֶות   ֶחְבֵלי 

י! ַחנּון יי  ָטה ַנְפִשׁ א יי ַמְלּ ם יי ֶאְקָרא: ָאָנּ ֶאְמָצא. ּוְבֵשׁ
לִֹתי  ַדּ יי,  ָתִאים  ְפּ ֵמר  ֹשׁ ְמַרֵחם.  ֵוֱאלֵֹהינּו  ְוַצִדיק, 

יי  י  ִכּ ִלְמנּוָחְיִכי,  י  ַנְפִשׁ ׁשּוִבי  יַע.  ְיהֹוִשׁ ְוִלי 

הלל
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ִחי. ֶאְתַהֵלְך  ִמֶדּ ַרְגִלי  ְמָעה, ֶאת  ִדּ ֶות, ֶאת ֵעיִני ִמן  ִמָמּ י  ַנְפִשׁ ְצָתּ  ִחַלּ י  ִכּ ָעָלְיִכי.  ַמל  ָגּ
י ְבָחְפִזי:  ר, ֲאִני ָעִניִתי ְמֹאד. ֲאִני ָאַמְרִתּ י ֲאַדֵבּ י ִכּ ים. ֶהֱאַמְנִתּ ַאְרצֹות ַהַחִיּ ִלְפֵני יי ְבּ

ֵזב. ל ָהָאָדם ֹכּ ָכּ

ַליי  ְנָדַרי  ֶאְקָרא.  יי  ם  ּוְבֵשׁ א  ׂ ֶאָשּ ְיׁשּועֹות  ּכֹוס  ָעָלי.  ְגמּולֹוִהי  ַתּ ל  ָכּ ַליי  יב  ָאִשׁ  ָמה	
ֲאִני  י  ִכּ יי  ָאָנא  ַלֲחִסיָדיו.  ְוָתה  ַהָמּ יי  ֵעיֵני  ְבּ ָיָקר  ַעּמֹו.  ְלָכל  א  ָנּ ֶנְגָדה  ם  ֵלּ  ֲאַשׁ
ם יי ֶאְקָרא.  ח ֶזַבח ּתֹוָדה ּוְבֵשׁ ְחָתּ ְלמֹוֵסָרי. ְלָך ֶאְזַבּ ַתּ ן ֲאָמֶתָך, ִפּ ָך ֶבּ ָך, ֲאִני ַעְבְדּ ַעְבֶדּ
תֹוֵכִכי ְירּוָשַלִים. ַהְללּוָיּה. ית יי, ְבּ ַחְצרֹות ֵבּ ֵלם, ֶנְגָדה ָנא ְלָכל ַעמֹו. ְבּ ְנָדַרי ַליי ֲאַשׁ

יי  ֶוֱאֶמת  ַחְסדֹו,  ָעֵלינּו  ָגַבר  י  ִכּ ים.  ָהֻאִמּ ל  ָכּ חּוהּו  ְבּ ַשׁ ּגֹוִים,  ל  ָכּ יי  ֶאת  ַהְללּו 
ְלעֹוָלם. ַהְללּוָיּה.

י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. י טֹוב,  ִכּ  הֹודּו ַליי ִכּ

י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. ִכּ ָרֵאל,    ֹיאַמר ָנא ִיְשׂ

י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו.  ֹיאְמרּו ָנא ֵבית ַאֲהֹרן,  ִכּ

י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. ִכּ ֹיאְמרּו ָנא ִיְרֵאי יי,  

ה ִלי ָאָדם. יי ִלי  ֲעֶשׂ ִני ַבֶמְרַחב ָיּה. יי ִלי, לֹא ִאיָרא - ַמה ַיּ ּה, ָעָנּ ַצר ָקָראִתי ָיּ  ִמן	ַהֵמּ
יי  ַבּ ַלֲחסֹות  טֹוב  ָאָדם.  ָבּ ֹטַח  ִמְבּ יי  ַבּ ַלֲחסֹות  טֹוב  ְנָאי.  ֹשׂ ְבּ ֶאְרֶאה  ַוֲאִני  ֹעְזָרי   ְבּ
ם  ֵשׁ י ֲאִמיַלם. ַסּבּוִני ַגם ְסָבבּוִני, ְבּ ם יי ִכּ ֵשׁ ל ּגֹוִים ְסָבבּוִני, ְבּ ְנִדיִבים. ָכּ ֹטַח ִבּ ִמְבּ
ֹחה  י ֲאִמיַלם. ָדּ ם יי ִכּ ֵשׁ ֵאׁש קֹוִצים, ְבּ ֲעכּו ְכּ י ֲאִמיַלם. ַסּבּוִני ִכְדֹבִרים, ֹדּ יי ִכּ
ה ִויׁשּוָעה  י ְוִזְמָרת ָיּה ַוְיִהי ִלי ִליׁשּוָעה. קֹול ִרָנּ ל, ַויי ֲעָזָרִני. ָעִזּ ִחיַתִני ִלְנֹפּ ְדּ
לֹא  ָחִיל.  ה  ֹעָשׂ יי  ְיִמין  רֹוֵמָמה,  יי  ְיִמין  ָחִיל.  ה  ֹעָשׂ יי  ְיִמין  יִקים,  ַצִדּ ָאֳהֵלי  ְבּ
ְתחּו ִלי  ֶות לֹא ְנָתָנִני. ִפּ ּה, ְוַלָמּ ַרִני ָיּ ר ִיְסּ י ָיּה. ַיֹסּ ר ַמֲעֵשׂ י ֶאְחֶיה, ַוֲאַסֵפּ ָאמּות ִכּ

יִקים ָיֹבאּו בֹו. ַער ַליי, ַצִדּ ֲעֵרי ֶצֶדק, ָאֹבא ָבם, אֹוֶדה ָיּה. ֶזה ַהַשּׁ ַשׁ

ִהי ִלי ִליׁשּוָעה. ֶאֶבן ָמֲאסּו ַהּבֹוִנים  י ֲעִניָתִני ַוְתּ ִהי ִלי ִליׁשּוָעה. אֹוְדָך ִכּ י ֲעִניָתִני ַוְתּ אֹוְדָך ִכּ
ָהְיָתה  ַהּבֹוִנים  ָמֲאסּו  ֶאֶבן  ה.  ָנּ ִפּ ְלֹראׁש  ָהְיָתה 
ִהיא  ֹזּאת  ָהְיָתה  יהוה  ֵמֵאת  ה.  ָנּ ִפּ ְלֹראׁש 

ֵעיֵנינּו. ֵמֵאת יהוה ָהְיָתה ֹזּאת ִהיא  ִנְפָלֹאת ְבּ
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ְמָחה  ה ְיהָוה ָנִגיָלה ְוִנְשׂ ְמָחה בֹו. ֶזה ַהּיֹום ָעָשׂ ה ְיהָוה ָנִגיָלה ְוִנְשׂ ֵעיֵנינּו. ֶזה ַהּיֹום ָעָשׂ ִנְפָלֹאת ְבּ

בֹו.

א. א יי, הֹוִשיָעה ָנּ א. ָאָנּ א יי, הֹוִשיָעה ָנּ ָאָנּ

א יי, ַהְצִליָחה ָנא. א יי, ַהְצִליָחה ָנא. ָאָנּ ָאָנּ

ֶאר  ית יי. ֵאל יי ַוָיּ ַרְכנּוֶכם ִמֵבּ ם יי, ֵבּ ֵשׁ א ְבּ רּוְך ַהָבּ ית יי. ָבּ ַרְכנּוֶכם ִמֵבּ ם יי, ֵבּ ֵשׁ א ְבּ רּוְך	ַהָבּ  ָבּ
ֲעֹבִתים, ַעד  ֶאר ָלנּו. ִאְסרּו ַחג ַבּ ַח. ֵאל יי ַוָיּ ְזֵבּ ֲעֹבִתים, ַעד ַקְרנֹות ַהִמּ  ָלנּו, ִאְסרּו ַחג ַבּ
 . ֲארֹוְמֶמָךּ  - ֱאלַֹהי   , ְואֹוֶדָךּ ה  ַאָתּ ֵאִלי   . ֲארֹוְמֶמָךּ  - ֱאלַֹהי   , ְואֹוֶדָךּ ה  ַאָתּ ֵאִלי  ַח.  ְזֵבּ ַהִמּ ַקְרנֹות 

י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. י טֹוב, ִכּ י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. הֹודּו ַליי ִכּ י טֹוב, ִכּ הֹודּו ַליי ִכּ

י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. י טֹוב,  ִכּ  הֹודּו ַליי ִכּ

י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו.  הֹודּו ֵלאלֵֹהי ָהֱאלִֹהים,  ִכּ

י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו.  הֹודּו ַלֲאֹדֵני ָהֲאֹדִנים,  ִכּ

י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. ֹדלֹות ְלַבּדֹו,  ִכּ ה ִנְפָלאֹות ְגּ  ְלֹעֵשׂ

י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. ְתבּוָנה,  ִכּ ַמִים ִבּ ה ַהָשּׁ  ְלֹעֵשׂ

י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. ְים,  ִכּ  ְלרֹוַקע ָהָאֶרץ ַעל ַהָמּ

י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. ֹדִלים,  ִכּ ה אֹוִרים ְגּ  ְלֹעֵשׂ

י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. יֹום,  ִכּ ֶלת ַבּ ֶמׁש ְלֶמְמֶשׁ  ֶאת ַהֶשּׁ

י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. ְיָלה,  ִכּ ַלּ לֹות ַבּ ֵרַח ְוכֹוָכִבים ְלֶמְמְשׁ  ֶאת ַהָיּ

י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. ְבכֹוֵריֶהם,  ִכּ ה ִמְצַרִים ִבּ  ְלַמֵכּ

י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. ָרֵאל ִמּתֹוָכם,  ִכּ  ַוּיֹוֵצא ִיְשׂ

י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. ָיד ֲחָזָקה ּוִבְזרֹוַע ְנטּוָיה,  ִכּ  ְבּ
י ְלעֹוָלם  .ְלֹגֵזר ַים סּוף ִלְגָזִרים,  ִכּ  ַחְסּדֹו
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י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. תֹוכֹו,  ִכּ ָרֵאל ְבּ ֱעִביר ִיְשׂ  ְוֶהֶ

י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. ְרֹעה ְוֵחילֹו ְבַים סּוף,  ִכּ  ְוִנֵער ַפּ

י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. ר,  ִכּ ְדָבּ ִמּ  ְלמֹוִליְך ַעּמֹו ַבּ

י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. ֹדִלים,  ִכּ ה ְמָלִכים ְגּ  ְלַמֵכּ

י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. ֲהֹרג ְמָלִכים ַאִדיִרים,  ִכּ  ַוַיּ

י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו.  ְלִסיחֹון ֶמֶלְך ָהֱאֹמִרי,  ִכּ

י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. ן,  ִכּ ָשׁ  ּוְלעֹוג ֶמֶלְך ַהָבּ

י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו.  ְוָנַתן ַאְרָצם ְלַנֲחָלה,  ִכּ

י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. ָרֵאל ַעְבּדֹו,  ִכּ  ַנֲחָלה ְלִיְשׂ

י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. ְפֵלנּו ָזַכר ָלנּו,  ִכּ ִשׁ ְבּ  ֶשׁ

י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. ֵרינּו,  ִכּ ְפְרֵקנּו ִמָצּ  ַוִיּ

י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. ר,  ִכּ ָשׂ  ֹנֵתן ֶלֶחם ְלָכל ָבּ

י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. ַמִים,  ִכּ הֹודּו ְלֵאל ַהָשּׁ

ָפֵאר ּוְתרֹוֵמם  ר ְתּ ָשׂ ל ָבּ ְמָך ְיֹהָוה ֱאלֵֹהינּו ְורּוַח ָכּ ָבֵרְך ֶאת ִשׁ ל ַחי ְתּ ַמת	ָכּ  ִנְשׁ
ְלֲעֶדיָך  ה ֵאל, ּוִמַבּ ִמיד, ִמן ָהעֹוָלם ְוַעד ָהעֹוָלם ַאָתּ נּו ָתּ  ִזְכְרָך ַמְלֵכּ
ָכל ֵעת  יל, ְועֹוֶנה ּוְמַרֵחם, ְבּ יַע, ּפֹוֶדה ּוַמִצּ ֵאין ָלנּו )ֶמֶלְך( ּגֹוֵאל ּומֹוִשׁ

ה. א ָאָתּ ָצָרה ְוצּוָקה. ֵאין ָלנּו ֶמֶלְך עֹוֵזר ְוסֹוֵמְך ֶאָלּ

ל ּתֹוָלדֹות,  ִרּיֹות, ֲאדֹון ָכּ ל ְבּ  ֱאלֵֹהי	ָהִראׁשֹוִנים ְוָהַאֲחרֹוִנים, ֱאלֹוַהּ ָכּ
ּוְבִרּיֹוָתיו  ֶחֶסד  ְבּ עֹוָלמֹו  ַנֵהג  ַהְמּ חֹות,  ָבּ ְשׁ ַהִתּ ָכל  ְבּ ל  ֻהָלּ  ַהְמּ
ִנים  ְיֵשׁ ַהְמעֹוֵרר  ן.  ִייָשׁ ְולֹא  ָינּום  לֹא  ֱאֶמת,  ֱאלִֹהים  ַוְיֹהָוה  ַרֲחִמים.  ְבּ
ְוזֹוֵקף  ִעְוִרים,  ּפֹוֵקַח  חֹוִלים,  ְורֹוֵפא  ֵמִתים,  ה  ְמַחֶיּ ִמים,  ִנְרָדּ ִקיץ  ְוַהֵמּ

יַח  ִשׂ ַהֵמּ פּוִפים,  ָך ְכּ ְלַבְדּ ּוְלָך  ֶנֱעָלִמים,  ְוַהְמַפֲעֵנַח  ִמים,  ִאְלּ
ֲאַנְחנּו מֹוִדים.



ח •

• הגדה  של  פס

31

www.BeEzratHaShem.org

ַבח  ְפתֹוֵתינּו ֶשׁ יו, ְוִשׂ ָלּ ֲהמֹון ַגּ ה ַכּ ם, ּוְלׁשֹוֵננּו ִרָנּ יָרה ַכָיּ  ְוִאּלּו	ִפינּו ָמֵלא ִשׁ
ְפרּוׂשֹות  ְוָיֵדינּו  ֵרַח,  ְוַכָיּ ֶמׁש  ֶשּׁ ַכּ ְמִאירֹות  ְוֵעיֵנינּו  ָרִקיַע,  ֶמְרֲחֵבי   ְכּ
יִקין ְלהֹודֹות ְלָך  לֹות, ֵאין ֲאַנְחנּו ַמְסִפּ ַאָיּ ָכּ ְוַרְגֵלינּו ַקּלֹות  ָמִים,  ֵרי ָשׁ ִנְשׁ ְכּ
נּו, ַעל ַאַחת ֵמֶאֶלף ַאְלֵפי ֲאָלִפים ְורֹוב  ְמָך ַמְלֵכּ ְיֹהָוה ֱאלֵֹהינּו, ּוְלָבֵרְך ֶאת ִשׁ
נּו ְוִעם ֲאבֹוֵתינּו.  יָת ִעָמּ ָעִשׂ ים ְוִנְפָלאֹות ֶשׁ ָעִמים ַהּטֹובֹות ִנִסּ י ְרָבבֹות, ְפּ ִרֵבּ
ָרָעב  ְבּ ִדיָתנּו.  ְפּ ֲעָבִדים  ית  ִמֵבּ ֱאלֵֹהינּו,  ְיֹהָוה  נּו  ַאְלָתּ ְגּ ְצַרִים  ִמִמּ ָפִנים  ִמְלּ
ּוֵמֳחָלִאים  נּו,  ְטָתּ ִמַלּ ֶבר  ִמֶדּ נּו,  ְלָתּ ִהַצּ ֵמֶחֶרב  נּו,  ְלָתּ ְלַכּ ִכּ ָבע  ּוְבָשׂ נּו,  ַזְנָתּ
ן  ה ֲעָזרּונּו ַרֲחֶמיָך ְולֹא ֲעָזבּונּו ֲחָסֶדיָך. ַעל ֵכּ יָתנּו. ַעד ֵהָנּ ִלּ ים ִדּ ָרִעים ְוַרִבּ
ְמָתּ  ַשׂ ר  ֲאֶשׁ ְוָלׁשֹון  ינּו,  ַאֵפּ ְבּ ַפְחָתּ  ָנּ ֶשׁ ָמה  ּוְנָשׁ ְורּוַח  נּו,  ָבּ ְגָתּ  ַלּ ִפּ ֶשׁ ֵאָבִרים 
י  נּו ָתִמיד. ִכּ ְמָך ַמְלֵכּ חּו, ִויָפֲארּו, ֶאת ִשׁ ְבּ ִפינּו, ֵהן ֵהם יֹודּו ִויָבְרכּו, ִויַשׁ ְבּ
ֶרְך ְלָך  ה, ְוָכל ֶבּ ַח, ְוָכל ַעִין ְלָך ְתַצֶפּ ֵבּ ה ְלָך יֹוֶדה, ְוָכל ָלׁשֹון ְלָך ְתַשׁ ָכל ֶפּ
ָליֹות  ְוַהְכּ ֶרב  ְוַהֶקּ ִייָראּוָך  ָבבֹות  ְוַהְלּ ֲחֶוה,  ַתּ ִתְשׁ ְלָפֶניָך  ְוָכל קֹוָמה  ִתְכַרע, 
יל  אַמְרָנה ְיֹהָוה ִמי ָכמֹוָך ַמִצּ ל ַעְצֹמַתי ֹתּ ֱאַמר: ָכּ ֶנּ ָבר ֶשׁ ָדּ ֶמָך, ַכּ רּו ִלְשׁ ְיַזְמּ
ַצֲעַקת  ַמע,  ְשׁ ִתּ ה  ַאָתּ ים  ֲעִנִיּ ְוַעת  ַשׁ ְזלֹו.  ִמֹגּ ְוֶאְביֹון  ְוָעִני  ּנּו,  ִמֶמּ ֵמָחָזק  ָעִני 
ה. ִרים ָנאָוה ְתִהָלּ ְיֹהָוה, ַלְיָשׁ יִקים ַבּ נּו ַצִדּ יַע. ְוָכתּוב: ַרְנּ יב ְותֹוִשׁ ְקִשׁ ל ַתּ ַהַדּ

ְתרֹוָמם ִתּ ִרים  ְיָשׁ ִפי  ְבּ

ַרְך ְתָבּ ִתּ יִקים  ַצִדּ ְפֵתי  ּוְבִשׂ

ׁש ְתַקָדּ ִתּ ֲחִסיִדים  ּוִבְלׁשֹון 

ל. ְתַהָלּ ים  ִתּ ְקדֹוִשׁ ּוְבֶקֶרב 

ן  ֵכּ ֶשׁ ָרֵאל,  ִיְשׂ ית  ֵבּ ָך  ַעְמּ ִרְבבֹות  ִמְקֲהלֹות	  ְבּ
ְיֹהָוה  ְלָפֶניָך  ַהְיצּוִרים  ל  ָכּ  חֹוַבת 

ל,  ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו ְלהֹודֹות, ְלַהֵלּ
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חֹות  ָבּ ְוִתְשׁ ירֹות  ִשׁ ְבֵרי  ִדּ ל  ָכּ ַעל  ַח,  ּוְלַנֵצּ ר,  ְלַהֵדּ ְלרֹוֵמם,  ְלָפֵאר,  ַח,  ֵבּ ְלַשׁ
יֶחָך. ָך ְמִשׁ י ַעְבְדּ ן ִיַשׁ ִוד ֶבּ ָדּ

ַמִים  ָשּׁ ַבּ דֹוׁש  ְוַהָקּ דֹול  ַהָגּ ֶלְך  ַהֶמּ ָהֵאל  נּו  ַמְלֵכּ ָלַעד  ְמָך  ִשׁ ח  ַבּ ַתּ ִיְשׁ  ּוְבֵכן,	
ָוֶעד,  ְלעֹוָלם  ֲאבֹוֵתינּו  ֵואלֵֹהי  ֱאלֵֹהינּו  ְיֹהָוה  ָנֶאה  ְלָך  י  ִכּ  ּוָבָאֶרץ, 
ה,  ִהָלּ ְתּ בּוָרה,  ְגּ ה,  ֻדָלּ ְגּ ֶנַצח,  ָלה,  ּוֶמְמָשׁ ְוִזְמָרה, ֹעז,  ל,  ָבָחה, ַהֵלּ ּוְשׁ יר,  ִשׁ
דֹוׁש,  ְוַהָקּ דֹול  ַהָגּ ְמָך  ְלִשׁ ְוהֹוָדאֹות  ָרכֹות  ְבּ ּוַמְלכּות.  ה,  ְקֻדָשׁ ְוִתְפֶאֶרת, 

ה ֵאל. ּוֵמעֹוָלם ְוַעד עֹוָלם ַאָתּ

ַוֲחִסיֶדיָך  יָך,  ַמֲעֶשׂ ל  ָכּ ֱאלֵֹהינּו  יי   ְיַהְללּוָך	
ית  ֵבּ ְוַעְמָך  ְרצֹוֶנָך,  י  עֹוֵשׂ יִקים   ְוַצִדּ
חּו ִויָפֲארּו ֶאת  ְבּ ִרָנה יֹודּו ִויָבְרכּו ִויַשׁ ְבּ ָרֵאל,  ִיְשׂ
ָנֶאה  ְמָך  ּוְלִשׁ ְלהֹודֹות  טֹוב  ְלָך  י  ִכּ בֹוֶדָך.  ְכּ ׁשם 
ה  רּוְך ַאָתּ ה ֵאל: ָבּ ר, וֵמעֹוָלם ְוַעד עֹוָלם ַאָתּ ְלַזֵמּ

חֹות. ָבּ ְשׁ ִתּ ל ַבּ יי ֶמֶלְך ְמֻהָלּ

שותים כוס רביעית בהסיבה, ולאחריה מברכים:

ֶדה,  ׂ ַהָשּ נּוַבת  ְתּ ְוַעל  ֶפן,  ַהֶגּ ִרי  ְפּ ְוַעל  ֶפן  ַהֶגּ ַעל  העֹוָלם,  ֶמֶלְך  ֱאלֵֹהינּו  יי  ה  ַאָתּ רּוְך  ָבּ
ַע  ֹבּ ְרָיּה ְוִלְשׂ ָרִציָת ְוִהְנַחְלָתּ ַלֲאבֹוֵתינּו, ֶלֱאֹכל ִמִפּ ה טֹוָבה ּוְרָחָבה ֶשׁ ְוַעל ֶאֶרץ ֶחְמָדּ
ַלִים ִעיָרְך, ְוַעל ִצּיֹון  ְך, ְוַעל ְירּוָשׁ ָרֵאל ַעָמּ ִמּטּוָבּה. ַרֶחם יי ֱאלֵֹהינּו ָעֵלינּו ְוַעל ִיְשׂ
ְמֵהָרה ְבָיֵמינּו.  ַלִים ִעיר ַהֹקֶדׁש ִבּ ָחְך, ְוַעל ֵהיָכָלְך. ּוְבֵנה ְירּוָשׁ בֹוָדְך, ְוַעל ִמְזָבּ ן ְכּ ַכּ ִמְשׁ
ּוְבָטֳהָרה  בשבת: ּוְרֵצה  ה  ְקֻדָשׁ ִבּ ָעֶליָה  ּוְנָבְרָכְך  ִבְנָיָנּה.  ְבּ ֵחנּו  ְמּ ְוַשׂ ְלתֹוָכּה  ְוַהֲעֵלנּו 
יֹום טֹוב ִמְקָרא ֹקֶדׁש ַהֶזּה.  ּצֹות ַהֶזּה, ְבּ יֹום ַחג ַהַמּ ְמֵחנּו ְבּ ת ַהֶזּה. ְוַשׂ ָבּ יֹום ַהַשׁ ְוַהֲחִליֵצנּו ְבּ

ה יי  רּוְך ַאָתּ ִרי ַגְפָנּה. ָבּ ָך יי ֱאלֵֹהינּו ַעל ָהָאֶרץ ְוַעל ְפּ ל ְונֹוֶדה ְלּ ה טֹוב ּוֵמִטיב ַלֹכּ י ַאָתּ ִכּ
ִרי ַגְפָנּה. ַעל ָהָאֶרץ ְוַעל ְפּ
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נרצה
ירצה ה' פעלו ותהי משכרתו שלימה. ומצוה שיספר ביציאת מצרים אחר הסדר כפי 
יכלתו. ויש נוהגים לומר פיוטים כגון "חד גדיא", ואירע שאחד התלוצץ על פיוט זה, 
וחייבוהו נידוי, והצריכוהו שישאל מחילה )שו"ת חיים שאל סימן כח(. ועל כן יהיה 

מורא שמים עליו, וגילו ברעדה וכו'.

ַמים ּוָבָאֶרץ. ָשּׁ ַבּ ֶאָחד ִמי יֹוֵדַע? ֶאָחד ֲאִני יֹוֵדַע: ֶאָחד ֱאלֵֹהינּו ֶשׁ
ַמים ּוָבָאֶרץ. ָשּׁ ַבּ ִרית. ֶאָחד ֱאלֵֹהינּו ֶשׁ ֵני ֻלחֹות ַהְבּ ַנִים ֲאִני יֹוֵדַע: ְשׁ ַנִים	ִמי יֹוֵדַע? ְשׁ ְשׁ

ַמים ּוָבָאֶרץ. ָשּׁ ַבּ ִרית, ֶאָחד ֱאלֵֹהינּו ֶשׁ ֵני ֻלחֹות ַהְבּ ה ָאבֹות, ְשׁ לָשׁ ה ֲאִני יֹוֵדַע: ְשׁ לָשׁ ה	ִמי יֹוֵדַע? ְשׁ לָשׁ ְשׁ

ֱאלֵֹהינּו  ֶאָחד  ִרית,  ַהְבּ ֻלחֹות  ֵני  ְשׁ ָאבֹות,  ה  לָשׁ ְשׁ ִאָמהֹות,  ע  ַאְרַבּ יֹוֵדַע:  ֲאִני  ע  ַאְרַבּ יֹוֵדַע?  ִמי  ע	 ַאְרַבּ
ַמים ּוָבָאֶרץ. ָשּׁ ַבּ ֶשׁ

ֻלחֹות  ֵני  ְשׁ ָאבֹות,  ה  לָשׁ ְשׁ ִאָמהֹות,  ע  ַאְרַבּ י תֹוָרה,  ה חּוְמֵשׁ ֲחִמָשׁ יֹוֵדַע:  ֲאִני  ה  ָשּׁ ֲחִמּ יֹוֵדַע?  ִמי  ה	 ָשּׁ ֲחִמּ
ַמים ּוָבָאֶרץ. ָשּׁ ַבּ ִרית, ֶאָחד ֱאלֵֹהינּו ֶשׁ ַהְבּ

ה  לָשׁ ע ִאָמהֹות, ְשׁ ַאְרַבּ י תֹוָרה,  ה חּוְמֵשׁ ָנה, ֲחִמָשׁ ִמְשׁ ִסְדֵרי  ה  ָשּׁ ִשׁ יֹוֵדַע:  ֲאִני  ה  ׂ ִשָּ ִשׁ יֹוֵדַע?  ִמי  ה	 ׂ ִשָּ ִשׁ
ַמים ּוָבָאֶרץ. ָשּׁ ַבּ ִרית, ֶאָחד ֱאלֵֹהינּו ֶשׁ ֵני ֻלחֹות ַהְבּ ָאבֹות, ְשׁ

י תֹוָרה,  ה חּוְמֵשׁ ָנה, ֲחִמָשׁ ה ִסְדֵרי ִמְשׁ ָשּׁ ָתא, ִשׁ ָבּ ְיֵמי ַשׁ ְבָעה  ְבָעה ֲאִני יֹוֵדַע: ִשׁ ִמי יֹוֵדַע? ִשׁ ְבָעה	 ִשׁ
ַמים ּוָבָאֶרץ. ָשּׁ ַבּ ִרית, ֶאָחד ֱאלֵֹהינּו ֶשׁ ֵני ֻלחֹות ַהְבּ ה ָאבֹות, ְשׁ לָשׁ ע ִאָמהֹות, ְשׁ ַאְרַבּ

ָנה,  ה ִסְדֵרי ִמְשׁ ָשּׁ ָתא, ִשׁ ָבּ ְבָעה ְיֵמי ַשׁ מֹוָנה ְיֵמי ִמיָלה, ִשׁ מֹוָנה ֲאִני יֹוֵדַע: ְשׁ מֹוָנה	ִמי יֹוֵדַע? ְשׁ  ְשׁ
ִרית, ֶאָחד ֱאלֵֹהינּו  ֵני ֻלחֹות ַהְבּ ה ָאבֹות, ְשׁ לָשׁ ע ִאָמהֹות, ְשׁ י תֹוָרה, ַאְרַבּ ה חּוְמֵשׁ  ֲחִמָשׁ

ַמים ּוָבָאֶרץ. ָשּׁ ַבּ ֶשׁ

ָתא,  ָבּ ְיֵמי ַשׁ ְבָעה  ְיֵמי ִמיָלה, ִשׁ מֹוָנה  ַיְרֵחי ֵלָדה, ְשׁ ָעה  ְשׁ ִתּ ָעה ֲאִני יֹוֵדַע:  ְשׁ ִתּ ָעה	ִמי יֹוֵדַע?  ְשׁ  ִתּ
ֻלחֹות  ֵני  ְשׁ ָאבֹות,  ה  לָשׁ ְשׁ ִאָמהֹות,  ע  ַאְרַבּ תֹוָרה,  י  חּוְמֵשׁ ה  ֲחִמָשׁ ָנה,  ִמְשׁ ִסְדֵרי  ה  ָשּׁ  ִשׁ

ַמים ּוָבָאֶרץ. ָשּׁ ַבּ ִרית, ֶאָחד ֱאלֵֹהינּו ֶשׁ ַהְבּ

ַיְרֵחי  ָעה  ְשׁ ִתּ ַרָיא,  ִדְבּ ָרה  ֲעָשׂ יֹוֵדַע:  ֲאִני  ָרה  ׂ ֲעֶשָ יֹוֵדַע?  ִמי  ָרה	 ׂ  ֲעֶשָ
ִסְדֵרי  ה  ָשּׁ ִשׁ ָתא,  ָבּ ַשׁ ְיֵמי  ְבָעה  ִשׁ ִמיָלה,  ְיֵמי  מֹוָנה  ְשׁ  ֵלָדה, 

ֵני  ה ָאבֹות, ְשׁ לָשׁ ע ִאָמהֹות, ְשׁ י תֹוָרה, ַאְרַבּ ה חּוְמֵשׁ ָנה, ֲחִמָשׁ ִמְשׁ
ַמים ּוָבָאֶרץ. ָשּׁ ַבּ ִרית, ֶאָחד ֱאלֵֹהינּו ֶשׁ ֻלחֹות ַהְבּ
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ֵלָדה,  ַיְרֵחי  ָעה  ְשׁ ִתּ ַרָיא,  ִדְבּ ָרה  ֲעָשׂ א,  ּכֹוְכַבָיּ ר  ָשׂ ַעָ ַאַחד  יֹוֵדַע:  ֲאִני  ר  ָעָשׂ ַאַחד  יֹוֵדַע?  ִמי  ר  ָעָשׂ  ַאַחד	
ע ִאָמהֹות,  י תֹוָרה, ַאְרַבּ ה חּוְמֵשׁ ָנה, ֲחִמָשׁ ה ִסְדֵרי ִמְשׁ ָשּׁ ָתא, ִשׁ ָבּ ְבָעה ְיֵמי ַשׁ מֹוָנה ְיֵמי ִמיָלה, ִשׁ  ְשׁ

ַמים ּוָבָאֶרץ. ָשּׁ ַבּ ִרית, ֶאָחד ֱאלֵֹהינּו ֶשׁ ֵני ֻלחֹות ַהְבּ ה ָאבֹות, ְשׁ לָשׁ ְשׁ

ַרָיא,  ָרה ִדְבּ א, ֲעָשׂ ר ּכֹוְכַבָיּ ָשׂ ְבַטָיא, ַאַחד ַעָ ר ִשׁ ָשׂ ֵנים ֶעָ ר ֲאִני יֹוֵדַע: ְשׁ ֵנים ָעָשׂ ר ִמי יודע? ְשׁ ֵנים	ָעָשׂ  ְשׁ
י  ה חּוְמֵשׁ ֲחִמָשׁ ָנה,  ִמְשׁ ִסְדֵרי  ה  ָשּׁ ִשׁ ָתא,  ָבּ ַשׁ ְיֵמי  ְבָעה  ִשׁ ִמיָלה,  ְיֵמי  מֹוָנה  ְשׁ ֵלָדה,  ַיְרֵחי  ָעה  ְשׁ  ִתּ

ַמים ּוָבָאֶרץ. ָשּׁ ַבּ ִרית, ֶאָחד ֱאלֵֹהינּו ֶשׁ ֵני ֻלחֹות ַהְבּ ה ָאבֹות, ְשׁ לָשׁ ע ִאָמהֹות, ְשׁ תֹוָרה, ַאְרַבּ

ר  ָשׂ ְבַטָיא, ַאַחד ַעָ ר ִשׁ ָשׂ ֵנים ֶעָ ָיא. ְשׁ ר ִמַדּ ה ָעָשׂ לָשׁ ר ֲאִני יֹוֵדַע: ְשׁ ה ָעָשׂ לָשׁ ר ִמי יֹוֵדַע? ְשׁ ָשׂ ה	ֶעָ לָשׁ  ְשׁ
ה ִסְדֵרי  ָשּׁ ָתא, ִשׁ ָבּ ְבָעה ְיֵמי ַשׁ מֹוָנה ְיֵמי ִמיָלה, ִשׁ ָעה ַיְרֵחי ֵלָדה, ְשׁ ְשׁ ַרָיא, ִתּ ָרה ִדְבּ א, ֲעָשׂ  ּכֹוְכַבָיּ
ַמים  ָשּׁ ַבּ ִרית, ֶאָחד ֱאלֵֹהינּו ֶשׁ ֵני ֻלחֹות ַהְבּ ה ָאבֹות, ְשׁ לָשׁ ע ִאָמהֹות, ְשׁ י תֹוָרה, ַאְרַבּ ה חּוְמֵשׁ ָנה, ֲחִמָשׁ ִמְשׁ

ּוָבָאֶרץ:

ְדָיא. ְדָיא, ַחד ַגּ ְתֵרי זּוֵזי, ַחד ַגּ א ִבּ ין ַאָבּ ַזִבּ ְדָיא ְדּ ְדָיא, ַחד ַגּ ַחד ַגּ
ְדָיא. ְדָיא, ַחד ַגּ ְתֵרי זּוֵזי, ַחד ַגּ א ִבּ ין ַאָבּ ַזִבּ ְוָאָתא	ׁשּוְנָרא ְוָאְכָלה ְלַגְדָיא, ְדּ

ְדָיא. ְדָיא, ַחד ַגּ ְתֵרי זּוֵזי, ַחד ַגּ א ִבּ ין ַאָבּ ַזִבּ ָאְכָלה ְלַגְדָיא, ְדּ ְך ְלׁשּוְנָרא, ְדּ א ְוָנַשׁ ְוָאָתא	ַכְלָבּ

ַחד  ְדָיא,  ַגּ ַחד  זּוֵזי,  ְתֵרי  ִבּ א  ַאָבּ ין  ַזִבּ ְדּ ְלַגְדָיא,  ָאְכָלה  ְדּ ְלׁשּוְנָרא,  ְך  ָנַשׁ ְדּ א,  ְלַכְלָבּ ה  וִהָכּ חּוְטָרא  ְוָאָתא	
ְדָיא. ַגּ

זּוֵזי,  ְתֵרי  ִבּ א  ין ַאָבּ ַזִבּ ְדּ ְלַגְדָיא,  ָאְכָלה  ְדּ ְך ְלׁשּוְנָרא,  ָנַשׁ ְדּ א,  ְלַכְלָבּ ה  ִהָכּ ְדּ ַרף ְלחּוְטָרא,  ְוָשׂ נּוָרא  ְוָאָתא	
ְדָיא. ְדָיא, ַחד ַגּ ַחד ַגּ

ין  ַזִבּ ָאְכָלה ְלַגְדָיא, ְדּ ְך ְלׁשּוְנָרא, ְדּ ָנַשׁ א, ְדּ ה ְלַכְלָבּ ִהָכּ ַרף ְלחּוְטָרא, ְדּ ָשׂ ְוָאָתא	ַמָיא ְוָכָבה ְלנּוָרא, ְדּ
ְדָיא. ְדָיא, ַחד ַגּ ְתֵרי זּוֵזי, ַחד ַגּ א ִבּ ַאָבּ

ְלׁשּוְנָרא,  ְך  ָנַשׁ ְדּ א,  ְלַכְלָבּ ה  ִהָכּ ְדּ ְלחּוְטָרא,  ַרף  ָשׂ ְדּ ְלנּוָרא,  ָכָבה  ְדּ ְלַמָיא,  ָתה  ְוָשׁ תֹוָרא  ְוָאָתא	
ְדָיא. ְדָיא, ַחד ַגּ ְתֵרי זּוֵזי, ַחד ַגּ א ִבּ ין ַאָבּ ַזִבּ ָאְכָלה ְלַגְדָיא, ְדּ ְדּ

א,  ְלַכְלָבּ ה  ִהָכּ ְדּ ְלחּוְטָרא,  ַרף  ָשׂ ְדּ ְלנּוָרא,  ָכָבה  ְדּ ְלַמָיא,  ָתה  ָשּׁ ְדּ ְלתֹוָרא,  ַחט  ְוָשׁ ַהׁשֹוֵחט  ְוָאָתא	
ְדָיא. ְדָיא,ַחד ַגּ ְתֵרי זּוֵזי, ַחד ַגּ א ִבּ ין ַאָבּ ַזִבּ ָאְכָלה ְלַגְדָיא, ְדּ ְך ְלׁשּוְנָרא, ְדּ ָנַשׁ ְדּ

ַרף ְלחּוְטָרא,  ָשׂ ְדּ ָכָבה ְלנּוָרא,  ְדּ ָתה ְלַמָיא,  ָשּׁ ְדּ ַחט ְלתֹוָרא,  ָשׁ ְדּ ַחט ְלׁשֹוֵחט,  ֶות ְוָשׁ  ְוָאָתא	ַמְלָאְך ַהָמּ
ְדָיא. ְדָיא,ַחד ַגּ ְתֵרי זּוֵזי, ַחד ַגּ א ִבּ ין ַאָבּ ַזִבּ ָאְכָלה ְלַגְדָיא, ְדּ ְך ְלׁשּוְנָרא, ְדּ ָנַשׁ א, ְדּ ה ְלַכְלָבּ ִהָכּ  ְדּ

רּוְך הּוא   דֹוׁש ָבּ ַחט ְלתֹוָרא, ְוָאָתא	ַהָקּ ָשׁ ַחט ְלׁשֹוֵחט, ְדּ ָשׁ ֶות, ְדּ ַחט ְלַמְלַאְך ַהָמּ ְוָשׁ
ְלחּוְטָרא,  ַרף  ָשׂ ְדּ ְלנּוָרא,  ָכָבה  ְדּ ְלַמָיא,  ָתה  ָשּׁ ְדּ
ָאְכָלה ְלַגְדָיא,  ְך ְלׁשּוְנָרא, ְדּ ָנַשׁ א, ְדּ ה ְלַכְלָבּ ִהָכּ ְדּ

ְדָיא. ְדָיא,ַחד ַגּ ְתֵרי זּוֵזי, ַחד ַגּ א ִבּ ין ַאָבּ ַזִבּ ְדּ
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שיר השירים
ִין: )ג( ְלֵריַח  ֶדיָך ִמָיּ ֹדּ י טֹוִבים  ִכּ יהּו  ִפּ יקֹות  ִשׁ ֵקִני ִמְנּ ִיָשּׁ לֹֹמה: )ב(  ר ִלְשׁ יִרים ֲאֶשׁ יר ַהִשּׁ פרק	א )א( ִשׁ
ֶלְך ֲחָדָריו  רּוָצה ֱהִביַאִני ַהֶמּ ֵכִני ַאֲחֶריָך ָנּ ן ֲעָלמֹות ֲאֵהבּוָך: )ד( ָמְשׁ ֶמָך ַעל ֵכּ ֶמן ּתּוַרק ְשׁ ָמֶניָך טֹוִבים ֶשׁ ְשׁ
ָאֳהֵלי  ָלם ְכּ נֹות ְירּוָשׁ חֹוָרה ֲאִני ְוָנאָוה ְבּ ִרים ֲאֵהבּוָך: )ה( ְשׁ ִין ֵמיָשׁ יָרה ֹדֶדיָך ִמַיּ ְך ַנְזִכּ ְמָחה ָבּ ָנִגיָלה ְוִנְשׂ
ֻמִני ֹנֵטָרה  י ִנֲחרּו ִבי ָשׂ ֵני ִאִמּ ֶמׁש ְבּ ָזַפְתִני ַהָשּׁ ְשּׁ ַחְרֹחֶרת ֶשׁ ֲאִני ְשׁ ְראּוִני ֶשׁ לֹֹמה: )ו( ַאל ִתּ יִריעֹות ְשׁ ֵקָדר ִכּ
ֳהָרִים  ָצּ יץ ַבּ ְרִבּ י ֵאיָכה ִתְרֶעה ֵאיָכה ַתּ ָאֲהָבה ַנְפִשׁ י ֶשׁ יָדה ִלּ י: )ז( ַהִגּ י לֹא ָנָטְרִתּ ִלּ ְרִמי ֶשׁ ָרִמים ַכּ ֶאת ַהְכּ
אן ּוְרִעי  ִעְקֵבי ַהֹצּ ים ְצִאי ָלְך ְבּ ִשׁ ָנּ ָפה ַבּ ֹעְטָיה ַעל ֶעְדֵרי ֲחֵבֶריָך: )ח( ִאם לֹא ֵתְדִעי ָלְך ַהָיּ ָמה ֶאְהֶיה ְכּ ָלּ ַשׁ
ִרים  ֹתּ ַבּ ְלָחַיִיְך  ָנאוּו  )י(  ַרְעָיִתי:  יִתיְך  ִמּ ִדּ ַפְרֹעה  ִרְכֵבי  ְבּ ְלֻסָסִתי  )ט(  ָהֹרִעים:  נֹות  ְכּ ִמְשׁ ַעל  ַתִיְך  ִדֹיּ ְגּ ֶאת 
י ָנַתן ֵריחֹו:  ְמִסּבֹו ִנְרִדּ ֶלְך ִבּ ַהֶמּ ֶסף: )יב( ַעד ֶשׁ ְך ִעם ְנֻקּדֹות ַהָכּ ה ָלּ ֲחרּוִזים: )יא( ּתֹוֵרי ָזָהב ַנֲעֶשׂ אֵרְך ַבּ ַצָוּ
ְך ָיָפה ַרְעָיִתי  ִדי: )טו( ִהָנּ ַכְרֵמי ֵעין ֶגּ ֶפר ּדֹוִדי ִלי ְבּ ל ַהֹכּ ֹכּ ַדי ָיִלין: )יד( ֶאְשׁ ין ָשׁ ר ּדֹוִדי ִלי ֵבּ )יג( ְצרֹור ַהֹמּ
ינּו ֲאָרִזים ַרִהיֵטנּו  ֵתּ נּו ַרֲעָנָנה: )יז( ֹקרֹות ָבּ ָך ָיֶפה דֹוִדי ַאף ָנִעים ַאף ַעְרֵשׂ ְך ָיָפה ֵעיַנִיְך יֹוִנים: )טז( ִהְנּ ִהָנּ

רֹוִתים: ְבּ

נֹות: )ג(  ין ַהּבָ ן ַרְעָיִתי ּבֵ ין ַהחֹוִחים ּכֵ ה ּבֵ ּנָ ׁשֹוׁשַ ת ָהֲעָמִקים: )ב( ּכְ ּנַ רֹון ׁשֹוׁשַ ָ ֶלת ַהּשׁ פרק	ב )א( ֲאִני ֲחַבּצֶ
ית  י: )ד( ֱהִביַאִני ֶאל ּבֵ י ּוִפְריֹו ָמתֹוק ְלִחּכִ ְבּתִ י ְוָיׁשַ ְדּתִ ִצּלֹו ִחּמַ ִנים ּבְ ין ַהּבָ ן ּדֹוִדי ּבֵ ַער ּכֵ ֲעֵצי ַהּיַ ַתּפּוַח ּבַ ּכְ
ַחת  ֹמאלֹו ּתַ י חֹוַלת ַאֲהָבה ָאִני: )ו( ׂשְ ּפּוִחים ּכִ ּתַ דּוִני ּבַ יׁשֹות ַרּפְ ֲאׁשִ כּוִני ּבָ ִין ְוִדְגלֹו ָעַלי ַאֲהָבה: )ה( ַסּמְ ַהּיָ
ִעירּו ְוִאם  ֶדה ִאם ּתָ ַאְילֹות ַהּשָׂ ְצָבאֹות אֹו ּבְ ם ּבִ ַלִ נֹות ְירּוׁשָ י ֶאְתֶכם ּבְ ְעּתִ ּבַ ֵקִני: )ז( ִהׁשְ ַחּבְ י ִויִמינֹו ּתְ ְלֹראׁשִ
ָבעֹות:  ץ ַעל ַהּגְ ג ַעל ֶהָהִרים ְמַקּפֵ א ְמַדּלֵ ה ֶזה ּבָ ץ: ס )ח( קֹול ּדֹוִדי ִהּנֵ ְחּפָ ּתֶ עֹוְררּו ֶאת  ָהַאֲהָבה ַעד ׁשֶ ּתְ
ִמן   ֵמִציץ  ַהַחּלֹנֹות  ִמן  יַח  ּגִ ַמׁשְ ְתֵלנּו  ּכָ ַאַחר  עֹוֵמד  ֶזה  ה  ִהּנֵ ִלים  ָהַאּיָ ְלֹעֶפר  אֹו  ִלְצִבי  דֹוִדי  ּדֹוֶמה  )ט( 
ם  ׁשֶ ָתיו ָעָבר ַהּגֶ ה הסתו ַהּסְ י ִהּנֵ ים: )י( ָעָנה דֹוִדי ְוָאַמר ִלי קּוִמי ָלְך ַרְעָיִתי ָיָפִתי ּוְלִכי ָלְך: )יא( ּכִ ַהֲחַרּכִ

ֵאָנה  ַאְרֵצנּו: )יג( ַהּתְ ַמע ּבְ יַע ְוקֹול ַהּתֹור ִנׁשְ ִמיר ִהּגִ ִנים ִנְראּו ָבָאֶרץ ֵעת ַהּזָ ּצָ ָחַלף ָהַלְך לֹו: )יב( ַהּנִ
ַחְגֵוי  ּבְ יֹוָנִתי  ָלְך: ס )יד(  ּוְלִכי  ָיָפִתי  ַרְעָיִתי  ָלְך  ֵריַח קּוִמי לכי  ָנְתנּו  ְסָמַדר  ָפִנים  ְוַהּגְ יָה  ַפּגֶ ָחְנָטה 
י קֹוֵלְך ָעֵרב ּוַמְרֵאיְך ָנאֶוה: ס  ִמיִעיִני ֶאת קֹוֵלְך ּכִ ְדֵרָגה ַהְרִאיִני ֶאת ַמְרַאִיְך ַהׁשְ ֵסֶתר ַהּמַ ַלע ּבְ ַהּסֶ
ָרִמים ּוְכָרֵמינּו ְסָמַדר: )טז( ּדֹוִדי ִלי ַוֲאִני לֹו  ִלים ּכְ ים ְמַחּבְ )טו( ֶאֱחזּו ָלנּו ׁשּוָעִלים ׁשּוָעִלים ְקַטּנִ
ִלים  ֵמה ְלָך דֹוִדי ִלְצִבי אֹו ְלֹעֶפר ָהַאּיָ ָלִלים ֹסב ּדְ פּוַח ַהּיֹום ְוָנסּו ַהּצְ ּיָ ים: )יז( ַעד ׁשֶ ּנִ ֹוׁשַ ּשׁ ָהֹרֶעה ּבַ

ַעל ָהֵרי ָבֶתר: ס

יו ְולֹא ְמָצאִתיו: )ב( ָאקּוָמה  ּתִ ׁשְ ּקַ ּבִ י  ַנְפׁשִ ָאֲהָבה  י ֵאת ׁשֶ ּתִ ׁשְ ּקַ ּבִ ילֹות  ּלֵ ּבַ ִבי  ּכָ פרק	ג )א( ַעל ִמׁשְ
ְמָצאִתיו:  ְולֹא  יו  ּתִ ׁשְ ּקַ ּבִ י  ַנְפׁשִ ָאֲהָבה  ׁשֶ ֵאת  ה  ֲאַבְקׁשָ ּוָבְרֹחבֹות  ָוִקים  ְ ּשׁ ּבַ ָבִעיר  ַוֲאסֹוְבָבה  א  ּנָ

)ד(  ְרִאיֶתם:  י  ַנְפׁשִ ָאֲהָבה  ׁשֶ ֵאת  ִעיר  ּבָ ְבִבים  ַהּסֹ ְמִרים  ֹ ַהּשׁ ְמָצאּוִני  ְמַעט )ג(  ּכִ
ּנּו ַעד  יו ְולֹא ַאְרּפֶ י ֲאַחְזּתִ ָאֲהָבה ַנְפׁשִ ָצאִתי ֵאת ׁשֶ ּמָ י ֵמֶהם ַעד ׁשֶ ָעַבְרּתִ ׁשֶ

י ֶאְתֶכם  ְעּתִ ּבַ י ְוֶאל ֶחֶדר הֹוָרִתי: )ה( ִהׁשְ ית ִאּמִ ֲהֵביאִתיו ֶאל  ּבֵ ׁשֶ
ְוִאם  ִעירּו  ּתָ ִאם  ֶדה  ַהּשָׂ ַאְילֹות  ּבְ אֹו  ְצָבאֹות  ּבִ ם  ַלִ ְירּוׁשָ נֹות  ּבְ

ץ: ס )ו( ִמי ֹזאת ֹעָלה ִמן  ְחּפָ ּתֶ עֹוְררּו ֶאת  ָהַאֲהָבה ַעד ׁשֶ ּתְ
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ִרים  ּבֹ ים ּגִ ִ ּשׁ לֹֹמה ׁשִ ׁשְ ּלִ תֹו ׁשֶ ה ִמּטָ ל ַאְבַקת רֹוֵכל: )ז( ִהּנֵ ֶרת מֹור ּוְלבֹוָנה ִמּכֹ ן ְמֻקּטֶ ִתיֲמרֹות ָעׁשָ ר ּכְ ְדּבָ ַהּמִ
ילֹות: ס  ּלֵ ַחד ּבַ ֵדי ִמְלָחָמה ִאיׁש ַחְרּבֹו ַעל ְיֵרכֹו ִמּפַ ם ֲאֻחֵזי ֶחֶרב ְמֻלּמְ ּלָ ָרֵאל: )ח( ּכֻ ֵרי ִיׂשְ ּבֹ ָסִביב ָלּה ִמּגִ
ָמן  בֹו ַאְרּגָ ה ֶכֶסף ְרִפיָדתֹו ָזָהב ֶמְרּכָ ָבנֹון: )י( ַעּמּוָדיו ָעׂשָ לֹֹמה ֵמֲעֵצי ַהּלְ ֶלְך ׁשְ ה לֹו ַהּמֶ ְריֹון ָעׂשָ )ט( ַאּפִ
ָרה ּלֹו  ִעּטְ ֲעָטָרה ׁשֶ לֹֹמה ּבָ ֶלְך ׁשְ ּמֶ נֹות ִצּיֹון ּבַ ם: )יא( ְצֶאיָנה ּוְרֶאיָנה ּבְ ָלִ נֹות ְירּוׁשָ ּתֹוכֹו ָרצּוף ַאֲהָבה ִמּבְ

ְמַחת ִלּבֹו: ס  תֹו ּוְביֹום ׂשִ יֹום ֲחֻתּנָ ִאּמֹו ּבְ

ְלׁשּו ֵמַהר  ּגָ ׁשֶ ים  ָהִעּזִ ֵעֶדר  ּכְ ְעֵרְך  ׂשַ ֵתְך  ְלַצּמָ ַעד  ִמּבַ יֹוִנים  ֵעיַנִיְך  ָיָפה  ְך  ִהּנָ ַרְעָיִתי  ָיָפה  ְך  ִהּנָ פרק	ד )א( 
חּוט  ּכְ )ג(  ֶהם:  ּבָ ֵאין  ָלה  ּכֻ ְוׁשַ ַמְתִאימֹות  ם  ּלָ ּכֻ ׁשֶ ָהַרְחָצה  ִמן  ָעלּו  ׁשֶ צּובֹות  ַהּקְ ֵעֶדר  ּכְ ִיְך  ּנַ ׁשִ )ב(  ְלָעד:  ּגִ
נּוי  ּבָ אֵרְך  ַצּוָ ִויד  ּדָ ל  ִמְגּדַ ּכְ )ד(  ֵתְך:  ְלַצּמָ ַעד  ִמּבַ ֵתְך  ַרּקָ ָהִרּמֹון  ֶפַלח  ּכְ ָנאֶוה  ֵריְך  ּוִמְדּבָ ְפֹתַתִיְך  ׂשִ ִני  ָ ַהּשׁ
ה ָהרֹוִעים  אֹוֵמי ְצִבּיָ ֵני ֳעָפִרים ּתְ ׁשְ ַדִיְך ּכִ ֵני ׁשָ ּבֹוִרים: )ה( ׁשְ ְלֵטי ַהּגִ ל ׁשִ לּוי ָעָליו ּכֹ ֵגן ּתָ ּיֹות ֶאֶלף ַהּמָ ְלַתְלּפִ
ְך ָיָפה  ּלָ בֹוָנה: )ז( ּכֻ ְבַעת ַהּלְ ָלִלים ֵאֶלְך ִלי ֶאל ַהר ַהּמֹור ְוֶאל ּגִ פּוַח ַהּיֹום ְוָנסּו ַהּצְ ּיָ ים: )ו( ַעד ׁשֶ ּנִ ֹוׁשַ ּשׁ ּבַ
ִניר  ׁשּוִרי ֵמֹראׁש ֲאָמָנה ֵמֹראׁש ׂשְ בֹוִאי ּתָ ָבנֹון ּתָ י ִמּלְ ה ִאּתִ ּלָ ָבנֹון ּכַ י ִמּלְ ְך: ס )ח( ִאּתִ ַרְעָיִתי ּומּום ֵאין ּבָ
ַאַחד  ַאַחת ֵמֵעיַנִיְך ּבְ ִני באחד ּבְ ְבּתִ ה ִלּבַ ִני ֲאֹחִתי ַכּלָ ְבּתִ ֹענֹות ֲאָריֹות ֵמַהְרֵרי ְנֵמִרים: )ט( ִלּבַ ְוֶחְרמֹון ִמּמְ
ִמים: )יא( ֹנֶפת  ׂשָ ל ּבְ ָמַנִיְך ִמּכָ ִין ְוֵריַח ׁשְ בּו ֹדַדִיְך ִמּיַ ה ַמה ּטֹ פּו ֹדַדִיְך ֲאֹחִתי ַכּלָ ֹרָנִיְך: )י( ַמה ּיָ ּוְ ֲעָנק ִמּצַ
ה  ן ָנעּול ֲאֹחִתי ַכּלָ ֵריַח ְלָבנֹון: ס )יב( ּגַ ְלֹמַתִיְך ּכְ ַחת ְלׁשֹוֵנְך ְוֵריַח ׂשַ ַבׁש ְוָחָלב ּתַ ה ּדְ ּלָ ְפתֹוַתִיְך ּכַ ְפָנה ׂשִ ּטֹ ּתִ
ם ָקֶנה  ָפִרים ִעם ְנָרִדים: )יד( ֵנְרּדְ ְוַכְרּכֹ ִרי ְמָגִדים ּכְ ס ִרּמֹוִנים ִעם ּפְ ְרּדֵ ָלַחִיְך ּפַ ל ָנעּול ַמְעָין ָחתּום: )יג( ׁשְ ּגַ
ים ְוֹנְזִלים ִמן  ֵאר ַמִים ַחּיִ ים ּבְ ּנִ ִמים: )טו( ַמְעַין ּגַ י ְבׂשָ ל ָראׁשֵ ל ֲעֵצי ְלבֹוָנה ֹמר ַוֲאָהלֹות ִעם ּכָ מֹון ִעם ּכָ ְוִקּנָ

ִרי ְמָגָדיו: ָמיו ָיֹבא דֹוִדי ְלַגּנֹו ְוֹיאַכל ּפְ לּו ְבׂשָ י ִיּזְ ְלָבנֹון: )טז( עּוִרי ָצפֹון ּובֹוִאי ֵתיָמן ָהִפיִחי ַגּנִ

ִתיִתי ֵייִני ִעם ֲחָלִבי  י ׁשָ ְבׁשִ י ַיְעִרי ִעם ּדִ ִמי ָאַכְלּתִ ׂשָ ה ָאִריִתי מֹוִרי ִעם ּבְ י ֲאֹחִתי ַכּלָ אִתי ְלַגּנִ פרק	ה )א( ּבָ
ְתִחי ִלי ֲאֹחִתי ַרְעָיִתי יֹוָנִתי  י ֵער קֹול ּדֹוִדי דֹוֵפק ּפִ ָנה ְוִלּבִ ְכרּו ּדֹוִדים: ס )ב( ֲאִני ְיׁשֵ תּו ְוׁשִ ִאְכלּו ֵרִעים ׁשְ
י ֶאת  ָרַחְצּתִ ה  ּנָ ׁשֶ ֶאְלּבָ ֵאיָכָכה  י  ְנּתִ ּתָ ּכֻ ֶאת  י  ְטּתִ ׁשַ ּפָ )ג(  ָלְיָלה:  ְרִסיֵסי  ְקֻוּצֹוַתי  ָטל  ִנְמָלא  י  אׁשִ ּרֹ ׁשֶ ִתי  ַתּמָ
ַח ְלדֹוִדי  ִלְפּתֹ ֲאִני  י  ַקְמּתִ ָעָליו: )ה(  ּוֵמַעי ָהמּו  ַהֹחר  ִמן  ָידֹו  ַלח  ׁשָ ּדֹוִדי  ֵפם: )ד(  ֲאַטּנְ ֵאיָכָכה  ַרְגַלי 
י ֲאִני ְלדֹוִדי ְודֹוִדי ָחַמק ָעָבר  ַתְחּתִ ְנעּול: )ו( ּפָ ּפֹות ַהּמַ ֹעַתי מֹור ֹעֵבר ַעל ּכַ ְוָיַדי ָנְטפּו מֹור ְוֶאְצּבְ
ְבִבים  ְמִרים ַהּסֹ ֹ יהּו ְולֹא ְמָצאִתיהּו ְקָראִתיו ְולֹא ָעָנִני: )ז( ְמָצֻאִני ַהּשׁ ּתִ ׁשְ ּקַ רֹו ּבִ י ָיְצָאה ְבַדּבְ ַנְפׁשִ
ם  ָלִ נֹות ְירּוׁשָ י ֶאְתֶכם ּבְ ְעּתִ ּבַ ְמֵרי ַהֹחמֹות: )ח( ִהׁשְ אּו ֶאת ְרִדיִדי ֵמָעַלי ׁשֹ ִעיר ִהּכּוִני ְפָצעּוִני ָנׂשְ ּבָ
ים ַמה  ׁשִ ּנָ ּבַ ָפה  חֹוַלת ַאֲהָבה ָאִני: )ט( ַמה ּדֹוֵדְך ִמּדֹוד ַהּיָ ידּו לֹו ׁשֶ ּגִ ּתַ ְמְצאּו ֶאת ּדֹוִדי ַמה  ִאם ּתִ
ז ְקֻוּצֹוָתיו  ֶתם ּפָ גּול ֵמְרָבָבה: )יא( ֹראׁשֹו ּכֶ נּו: )י( ּדֹוִדי ַצח ְוָאדֹום ּדָ ְעּתָ ּבַ ָכה ִהׁשְ ּכָ ּדֹוֵדְך ִמּדֹוד ׁשֶ
את: )יג(  בֹות ַעל ִמּלֵ ָחָלב ֹיׁשְ יֹוִנים ַעל ֲאִפיֵקי ָמִים ֹרֲחצֹות ּבֶ עֹוֵרב: )יב( ֵעיָניו ּכְ ֹחרֹות ּכָ ים ׁשְ ּלִ ְלּתַ ּתַ
ִליֵלי ָזָהב  ּגְ ים ֹנְטפֹות מֹור ֹעֵבר: )יד( ָיָדיו  ּנִ ְפתֹוָתיו ׁשֹוׁשַ לֹות ֶמְרָקִחים ׂשִ ם ִמְגּדְ ׂשֶ ֲערּוַגת ַהּבֹ ְלָחָיו ּכַ
ָפז  ַאְדֵני  ַעל  ִדים  ְמֻיּסָ ׁש  ׁשֵ ַעּמּוֵדי  ׁשֹוָקיו  יִרים: )טו(  ַסּפִ ֶפת  ְמֻעּלֶ ן  ׁשֵ ת  ֶעׁשֶ ֵמָעיו  יׁש  ְרׁשִ ּתַ ּבַ ִאים  ְמֻמּלָ
נֹות  ים ֶזה דֹוִדי ְוֶזה ֵרִעי ּבְ ים ְוֻכּלֹו ַמֲחַמּדִ ֲאָרִזים: )טז( ִחּכֹו ַמְמַתּקִ חּור ּכָ ָבנֹון ּבָ ּלְ ַמְרֵאהּו ּכַ

ם: ָלִ ְירּוׁשָ

ָנה  ים ָאָנה ּפָ ׁשִ ּנָ ָפה ּבַ פרק	ו )א( ָאָנה ָהַלְך ּדֹוֵדְך ַהּיָ
ְך: )ב( ּדֹוִדי ָיַרד ְלַגּנֹו ַלֲערּוגֹות  ּנּו ִעּמָ דֹוֵדְך ּוְנַבְקׁשֶ
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ים: ס )ד( ָיָפה ַאּתְ ַרְעָיִתי  ּנִ ֹוׁשַ ּשׁ ים: )ג( ֲאִני ְלדֹוִדי ְודֹוִדי ִלי ָהֹרֶעה ּבַ ּנִ ים ְוִלְלֹקט ׁשֹוׁשַ ּנִ ּגַ ם ִלְרעֹות ּבַ ׂשֶ ַהּבֹ
ים  ֵעֶדר ָהִעּזִ ְעֵרְך ּכְ ֵהם ִהְרִהיֻבִני ׂשַ י ׁשֶ ְגּדִ י ֵעיַנִיְך ִמּנֶ לֹות: )ה( ָהֵסּבִ ְדּגָ ּנִ ה ּכַ ם ֲאֻיּמָ ָלִ ירּוׁשָ ִתְרָצה ָנאָוה ּכִ ּכְ
ֶהם: )ז(  ָלה ֵאין ּבָ ּכֻ ם ַמְתִאימֹות ְוׁשַ ּלָ ּכֻ ָעלּו ִמן ָהַרְחָצה ׁשֶ ֵעֶדר ָהְרֵחִלים ׁשֶ ִיְך ּכְ ּנַ ְלָעד: )ו( ׁשִ ְלׁשּו ִמן ַהּגִ ּגָ ׁשֶ
ר: )ט(  ים ַוֲעָלמֹות ֵאין ִמְסּפָ יַלְגׁשִ ֹמִנים ּפִ ה ְמָלכֹות ּוׁשְ ים ֵהּמָ ִ ּשׁ ֵתְך: )ח( ׁשִ ַעד ְלַצּמָ ֵתְך ִמּבַ ֶפַלח ָהִרּמֹון ַרּקָ ּכְ
ים  רּוָה ְמָלכֹות ּוִפיַלְגׁשִ ְ ּה ָראּוָה ָבנֹות ַוְיַאּשׁ ָרה ִהיא ְליֹוַלְדּתָ ּה ּבָ ִתי ַאַחת ִהיא ְלִאּמָ ַאַחת ִהיא יֹוָנִתי ַתּמָ
ת  ּנַ לֹות: ס )יא( ֶאל ּגִ ְדּגָ ּנִ ה ּכַ ה ֲאֻיּמָ ַחּמָ ָרה ּכַ ָבָנה ּבָ ַחר ָיָפה ַכּלְ מֹו ׁשָ ָקָפה ּכְ ׁשְ ַוְיַהְללּוָה: ס )י( ִמי ֹזאת ַהּנִ
ַמְתִני  ׂשָ י  ַנְפׁשִ י  ָיַדְעּתִ לֹא  )יב(  ִנים:  ָהִרּמֹ ֵהֵנצּו  ֶפן  ַהּגֶ ֲהָפְרָחה  ִלְראֹות  ַחל  ַהּנָ י  ִאּבֵ ּבְ ִלְראֹות  י  ָיַרְדּתִ ֱאגֹוז 

י ָנִדיב: בֹות ַעּמִ ַמְרּכְ

ֲחָנִים: )ב( ַמה  ְמֹחַלת ַהּמַ ית ּכִ ּוַלּמִ ּשׁ ֱחזּו ּבַ ְך ַמה ּתֶ ית ׁשּוִבי ׁשּוִבי ְוֶנֱחֶזה ּבָ ּוַלּמִ פרק	ז	)א( ׁשּוִבי ׁשּוִבי ַהּשׁ
ַהר ַאל ֶיְחַסר  ן ַהּסַ ְרֵרְך ַאּגַ ן: )ג( ׁשָ ה ְיֵדי ָאּמָ מֹו ֲחָלִאים ַמֲעׂשֵ ת ָנִדיב ַחּמּוֵקי ְיֵרַכִיְך ּכְ ָעִלים ּבַ ּנְ פּו ְפָעַמִיְך ּבַ ּיָ
ל  ִמְגּדַ אֵרְך ּכְ ה: )ה( ַצּוָ ֳאֵמי ְצִבּיָ ֵני ֳעָפִרים ּתָ ׁשְ ַדִיְך ּכִ ֵני ׁשָ ים: )ד( ׁשְ ּנִ ֹוׁשַ ּשׁ ים סּוָגה ּבַ ְטֵנְך ֲעֵרַמת ִחּטִ ֶזג ּבִ ַהּמָ
ְך ָעַלִיְך  ק: )ו( ֹראׁשֵ ׂשֶ ֵני ַדּמָ ָבנֹון צֹוֶפה ּפְ ל ַהּלְ ִמְגּדַ ְך ּכְ ים ַאּפֵ ת ַרּבִ ַער ּבַ ּבֹון ַעל ׁשַ ֶחׁשְ ֵרכֹות ּבְ ן ֵעיַנִיְך ּבְ ֵ ַהּשׁ
ֲענּוִגים: )ח( ֹזאת  ּתַ ַעְמּתְ ַאֲהָבה ּבַ ִפית ּוַמה ּנָ ְרָהִטים: )ז( ַמה ּיָ ָמן ֶמֶלְך ָאסּור ּבָ ַאְרּגָ ְך ּכָ ת ֹראׁשֵ ְרֶמל ְוַדּלַ ּכַ ּכַ
ַדִיְך  ׁשָ ָנא  ְוִיְהיּו  יו  ַסְנִסּנָ ּבְ ֹאֲחָזה  ְבָתָמר  ֶאֱעֶלה  י  ָאַמְרּתִ )ט(  לֹות:  ּכֹ ְלַאׁשְ ַדִיְך  ְוׁשָ ְלָתָמר  ְמָתה  ּדָ קֹוָמֵתְך 
ִנים:  ְפֵתי ְיׁשֵ ִרים ּדֹוֵבב ׂשִ ֵיין ַהּטֹוב הֹוֵלְך ְלדֹוִדי ְלֵמיׁשָ ְך ּכְ ּפּוִחים: )י( ְוִחּכֵ ּתַ ְך ּכַ ֶפן ְוֵריַח ַאּפֵ לֹות ַהּגֶ ּכְ ֶאׁשְ ּכְ
ָרִמים  יָמה ַלּכְ ּכִ ָפִרים: )יג( ַנׁשְ ּכְ ֶדה ָנִליָנה ּבַ ׁשּוָקתֹו: ס )יב( ְלָכה דֹוִדי ֵנֵצא ַהּשָׂ )יא( ֲאִני ְלדֹוִדי ְוָעַלי ּתְ
ַדי ָלְך: )יד( ַהּדּוָדִאים ָנְתנּו ֵריַח ְוַעל  ן ֶאת ּדֹ ם ֶאּתֵ ָמַדר ֵהֵנצּו ָהִרּמֹוִנים ׁשָ ח ַהּסְ ּתַ ֶפן ּפִ ְרָחה ַהּגֶ ִנְרֶאה ִאם ּפָ

י ָלְך: ִנים ּדֹוִדי ָצַפְנּתִ ם ְיׁשָ ים ּגַ ל ְמָגִדים ֲחָדׁשִ ָתֵחינּו ּכָ ּפְ

ם לֹא ָיבּוזּו ִלי: )ב( ֶאְנָהֲגָך ֲאִביֲאָך  ְקָך ּגַ ָ י ֶאְמָצֲאָך ַבחּוץ ֶאּשׁ ֵדי ִאּמִ ָאח ִלי יֹוֵנק ׁשְ ְנָך ּכְ פרק	ח )א( ִמי ִיּתֶ
ֵקִני: )ד(  ַחּבְ ּתְ ִויִמינֹו  י  ַחת ֹראׁשִ ּתַ ֹמאלֹו  ִני: )ג( ׂשְ ִרּמֹ ִין ָהֶרַקח ֵמֲעִסיס  ִמּיַ ְקָך  ֵדִני ַאׁשְ ַלּמְ ּתְ י  ית ִאּמִ ּבֵ ֶאל 

ץ: ס )ה( ִמי ֹזאת  ְחּפָ ּתֶ ֹעְררּו ֶאת ָהַאֲהָבה ַעד ׁשֶ ּתְ ִעירּו ּוַמה  ּתָ ם ַמה  ָלִ נֹות ְירּוׁשָ ּבְ י ֶאְתֶכם  ְעּתִ ּבַ ִהׁשְ
ָלה  ִחּבְ ה  ּמָ ׁשָ ָך  ִאּמֶ ַלְתָך  ִחּבְ ה  ּמָ ׁשָ יָך  עֹוַרְרּתִ ּפּוַח  ַהּתַ ַחת  ּתַ ּדֹוָדּה  ַעל  ֶקת  ִמְתַרּפֶ ר  ְדּבָ ַהּמִ ִמן  ֹעָלה 
אֹול ִקְנָאה  ה ִכׁשְ ֶות ַאֲהָבה ָקׁשָ ה ַכּמָ י ַעּזָ חֹוָתם ַעל ְזרֹוֶעָך ּכִ ָך ּכַ יֵמִני ַכחֹוָתם ַעל ִלּבֶ ְיָלַדְתָך: )ו( ׂשִ
ְטפּוָה  ים לֹא יּוְכלּו ְלַכּבֹות ֶאת ָהַאֲהָבה ּוְנָהרֹות לֹא ִיׁשְ ְלֶהֶבְתָיה: )ז( ַמִים ַרּבִ י ֵאׁש ׁשַ ּפֵ ֶפיָה ִרׁשְ ְרׁשָ
ַדִים ֵאין ָלּה ַמה  ה ְוׁשָ ַאֲהָבה ּבֹוז ָיבּוזּו לֹו: ס )ח( ָאחֹות ָלנּו ְקַטּנָ יתֹו ּבָ ל הֹון ּבֵ ן ִאיׁש ֶאת ּכָ ִאם ִיּתֵ
ֶלת ִהיא ָנצּור  ֶסף ְוִאם ּדֶ ּה: )ט( ִאם חֹוָמה ִהיא ִנְבֶנה ָעֶליָה ִטיַרת ּכָ ר ּבָ ֻדּבַ ּיְ ּיֹום ׁשֶ ה ַלֲאֹחֵתנּו ּבַ ֲעׂשֶ ּנַ

ֶרם  ּכֶ )יא(  פ  לֹום:  ׁשָ מֹוְצֵאת  ּכְ ְבֵעיָניו  ָהִייִתי  ָאז  לֹות  ְגּדָ ּמִ ּכַ ַדי  ְוׁשָ חֹוָמה  ֲאִני  )י(  ָאֶרז:  לּוַח  ָעֶליָה 
י  ּלִ ְרִמי ׁשֶ ּכַ ֶסף: )יב(  ּכָ ִפְריֹו ֶאֶלף  ּבְ ְטִרים ִאיׁש ָיִבא  ַלּנֹ ֶרם  ַבַעל ָהמֹון ָנַתן ֶאת ַהּכֶ ּבְ לֹֹמה  ָהָיה ִלׁשְ

ים  ּנִ ּגַ ּבַ ֶבת  ַהּיֹוׁשֶ )יג(  ְריֹו:  ּפִ ֶאת  ְלֹנְטִרים  ּוָמאַתִים  לֹֹמה  ׁשְ ְלָך  ָהֶאֶלף  ֲחֵבִרים ְלָפָני 
ַרח ּדֹוִדי ּוְדֵמה ְלָך ִלְצִבי אֹו ְלֹעֶפר  ִמיִעיִני: )יד( ּבְ יִבים ְלקֹוֵלְך ַהׁשְ ַמְקׁשִ

ִמים:  ִלים ַעל ָהֵרי ְבׂשָ ָהַאּיָ
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חידושים והערות על הגדה של פסח

 מאת הרב אפרים כחלון שליט"א
מרבני ארגון בעזרת השם

הקדמה 

הקשו המפרשים: מפני מה לא הוזכר משה רבינו הרועה הנאמן, בהגדה של פסח, הרי 
הוא היה השליח שהוציא את עם ישראל ממצרים?

בספר שפתי חיים )מועדים פסח( מהגאון רבי חיים פרידלנדר זצ"ל כתב לתרץ: שכיון 	 
שזה הלילה התייחד בסיפור יציאת מצרים ויחוד ה' יתברך, ושאין אפס זולתו לפיכך 
לא נכתב משה רבינו עליו השלום בהגדה, שלא תרד אף במקצת ההתפעלות מעוצמת 

גאולת ה' ושלו לבדו, עלינו להודות.

בסיפור 	  הוא  הלילה  בזה  יציאת מצרים  סיפור  בס"ד: שעיקר  בזה  יראה לפרש  עוד 
ישראל.  עמו  את  וגאל  והענישם,  במצרים  התעלל  אשר  יתברך,  ה'  וניסי  פלאות 
וכמאמר הכתוב "והגדת לבנך ולבן בנך את אשר התעללתי במצרים וגו'" )שמות יג, ח(, 
וכל דיבור ודיבור בסיפור יציאת מצרים ושאר ניסי השם יתברך הוא מצוה גדולה. 
ולכן העדיף בעל ההגדה להוסיף עוד בסיפור יציאת מצרים וביחוד ה', ולא הוזכר 

משה רבינו.

נא 	  "מחני  הוא  ברוך  לקדוש  בזה, שלפי שאמר משה  לפרש  יראה  ובדרך ההשערה 
מספרך אשר כתבת" )שמות לב, לב(. ועדיין לא התקיים בו מה שאמר "מחני נא מספרך", 
בס"ד,  לרמוז  יש  ובזה  עצמו.  בפני  ספר  שהוא  פסח,  של  בהגדה  יזכר  שלא  נגרם 
שתיבות "מחני נא מספרך" עולות בגימטריה קטנה כתיבות הגדה של פסח )וחסרון אחד 

בגימטריא לא הוה חסרון(.    

עוד יש לפרש בזה על דרך הפלפול: שמובא בגמרא בקידושין )דף מג עמוד א( שאוריה 	 
יא(.  יא,  ב  )שמואל  יואב"  "ואדוני  המלך  לדוד  שאמר  לפי  היה,  במלכות  מורד  החיתי 
ופירש רש"י: ואדני יואב זהו מרד שקראו אדון בפני המלך. ועיין שם בתוספות )דיבור 
המתחיל מורד במלכות( ובמהרש"א. ומבואר, שאין לחלוק כבוד אפילו לשר בפני המלך, 

והחולק הרי הוא מורד במלכות. ומובא בזוהר הקדוש )פרשת בא דף מ עמוד ב(, שבליל 
הסדר יורד הקדוש ברוך הוא עם כל מלאכי רום, ושומע את עם ישראל כיצד משבחים 
אותו. ועל כן אנו פותחים ואומרים את ההגדה בלשון ארמי, על אף שמלאכי השרת 
לא מבינים לשון זה )שבת דף יב עמוד ב(, להורות, שהקדוש ברוך הוא עצמו נמצא כאן, 
אין  עמנו,  ממש  נמצא  הוא  ברוך  שהקדוש  כיון  ומעתה,  ודיבור.  דיבור  כל  ושומע 

לחלוק כבוד ולשבח אפילו את משה רבנו. 
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ומכל אלו הדברים, יוצא עד כמה יש לשמור את הלילה הקדוש הזה שקדוש בכל מיני 
קדושות שהקדוש ברוך עם מלאכי רום, באים ומאזינים לדברי השבח הגדולים שמספרים. 

ואשרי הזוכה להתקדש בקדושת לילה זה. 



ולמען תספר באוזני בנך: כתב הרב חיד"א בשם מהר"א מגרמיזא רמז בזה, כי תיבות 
"ולמען תספר באוזני בנך" )שמות י, ב( בגימטריא זהו שלושים יום לפני הפסח. 

]מאור ישראל דרושים עמוד קנג[.

מנהג קימחא דפיסחא

עד כמה היה הגאון רבי בן ציון אבא שאול דואג לתלמידיו יעיד על כך הסיפור הבא:

 פעם בערב חג הפסח הגיע נדיב והביא לכל התלמידים "קימחא דפיסחא" בקבוק יין 
גדול לכל אחד ואליו צמוד שטר של עשרים דולר רבה הייתה השמחה, והנדיב פנה אל 

רבינו בזחיחות דעת – "מה דעת כבוד הרב?" 

"מה דעתי על בקבוק יין ועשרים דולרים?! הלכך קימחא דפיסחא יקרא? היכן המצות, 
היכן הבשר, הביצים?! 

]רבינו האור לציון חלק א עמוד 471[.

כרפס

ויראה לרמוז בזה, שכבר פירש הרב רבי משה  לטבול את הכרפס במי מלח.  נוהגים 
קורדבירו זצ"ל, והביאו בספר שיבת ציון מהגאון רבי בן ציון מוצפי שליט"א )חלק א שער א 
הערה יג(, שמלח הוא דין, והמים חסד, וזה בלא זה אין להם שום הנהגה כלל, ושניהם צריכים 

זה לזה. 

)בובר  שיעבוד מצרים בתחילתו היה בחסד, שהרי מבואר במדרש מדרש אגדה  והנה 
מלא,  בכסף  לעבוד  ישראל  עם  את  המצריים  יג( שבתחילה משכו  סימן  א  פרק  פרשת שמות 

ובתמורה גדולה חלף עבודתם. ואף עבודה זו, על אף שעבדוה עם ישראל ברצון גם כן 
ה' שהיטיב עם עמו, שיתחילו לעבוד ברצון  גם חסד  וזהו  נכללת היא בכלל השיעבוד, 
ויקבלו תמורה לעבודתם. ולאחר זמן הרעו המצרים ועינום והעבידו אותם בחומר ובלבנים 

ובכל עבודה בשדה. 
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ועל כן אנו לוקחים מים בתחילה, ונותנים בהם מלח, להורות - שבתחילה היתה העבדות 
בחסד, כמים, ואחר כך בדין כמלח. וטובלים במי מלח את הכרפס, שהכרפס בשמו, מסמל 

על העבדות, שהוא נוטריקון ס' פרך. 

מגיד

על  הנראה בבבל  לפי  נתקן  זה הפותח את ההגדה של פסח,  מאמר  הא לחמא עניא: 
יוסף סימן תלד(, ולכן נכתב בלשון ארמית, שהיתה השפה המדוברת  )עיין בית  ידי הגאונים 

אז ביניהם. 

גם לשון הרמב"ם )סוף הלכות חמץ ומצה( מורה, שנוסח זה התחבר בזמן הגלות. שכתב: 
זה נוסח ההגדה שנהגו בה ישראל בזמן הגלות וכו'. ונוסח זה הא לחמא עניא מוזכר גם 

בתוספות בפסחים )דף קטו עמוד ב דיבור המתחיל למה(, מסדר הרב רבנו יוסף טוב עלם.

]פסח במחשבת חכמי ירושלים בשם רבי שלמה אהרן ורטהיימר זצ"ל עמוד י[. 

משמע   – לחמא"  ד"הא  עניא,  חמא  כהא  לומר  שצריך  הגיהו  רבים  עניא:  לחמא  הא 
סוד  לפי  אכן  לפי פשטן,  נאותים  דבריהם  כי  ועם  אבותינו.  שזהו הלחם בעצמו שאכלו 

תעלומותיהן, אין לשנות הנוסח.

]חמדת ימים חלק ב - פסח פרק ו אות נ[. 

הא לחמא עניא: הטעם שפותחים כך את ההגדה, לפי שבליל הסדר מתקנים את חטא 
אדם הראשון, ויש מי שאומר שחיטה היה )סנהדרין דף ע עמוד ב(, ונתקן באכילת המצה. ולכן 

קודם הסדר פותחים ואומרים "הא לחמא" – לתיקון העון. 

עוד טעם יש לומר, כי החכמים הגידו )איכה רבה וילנא פרשה א אות כח(, שלא גלו ישראל 
מארצם, אלא לפי שלא אכלו לחם עוני והסמיכו כן על הפסוק "גלתה יהודה מעוני" )איכה 
א, ג(, ועל כן פותחים אנו ב"הא לחמא עניא", להורות ולפרסם שאנו תיקנו עון הגלות, ואם 

כן תם ונשלם זמן הגלות. 

]חמדת ימים חלק ב - פסח פרק ו אות נא - נב[. 

כל דכפין ייתי ויכול: הקשה רבי אייזיל חריף זצ"ל בדרשת שבת הגדול: 

עני  ואפילו  ויהודי  יהודי  שכל  ז(,  הלכה  ז  פרק  ומצה  חמץ  )הלכות  להלכה  פוסק  הרמב"ם 
שבעניים חייב לסדר הסדר ולשתות ארבע כוסות.

עוד פוסק הרמב"ם )בהלכות גזילה פרק א הלכה א(, שגניבה אסורה. והיינו בין בפסח ובין 
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בחול, והרי סתירה לפניכם, מנין יקחו העניים לסעודה?

ישלחו ידם בגניבה? – הרמב"ם אוסר !

סתירה חמורה !

הוא מותיב והוא מפרק.

בשלום,  מקומו  על  יבא  והכל  ויהנו,  העניים  יאכלו  לעניים,  מעות  העשירים  יספקו 
ונפתרה הקושייא !..

]חידודים עמוד קט[.

כל דכפין ייתי ויכול: חלק ממה שאנו מראים את הבני חורין שבנו, היא הזמנת האורחים 
שאיננו צרי עין ושאנו דואגים לכלל ישראל.

וכבר אמרו חז"ל )פסיקתא דרב כהנא  פיסקא י(, אמר הקדוש ברוך הוא: אם אתה משמח את 
שלי אני משמח את שלך.

ומסופר על הצדיק רבי ישראל מהוסיאטין זצ"ל, שחפץ היה לסייע בידי שר התורה רבי 
דב בעריש ווינפלד זצ"ל ה"דובב מישרים", לאחר שעלה לארץ.

שלח את משרתו עם שמות וכתובות של כמה ממיודעיו העשירים, וביקש שכל  הוא 
אחד יתן סך של  מאה לירות לטובת הגאון.

אצל כולם התקבל הגבאי בסבר פנים יפות, כולם הכירו את האדמו"ר הקדוש, וכשראו 
את שמם כתוב בכתב יד קודשו, פתחו את ליבם.

ואמר  אזר אומץ  נח לסרב לפקודת האדמו"ר, אך חיש  יוסל הרגיש לא  מיוסל,  חוץ 
לגבאי: "שהרבי שלך יפסיק לשלוח לי שליחים, אני לא נותן יותר ולא עובד אצלו".

500 לירות, הרבי תמה על חסרון מאה הלירות. הגבאי  הגבאי עם סכום של  כשחזר 
החליט לא להביא את דיבתו של יוסל רעה אל האדמו"ר, שלא יענישו בקפידתו. 

האדמו"ר הזדרז לקחת את הכסף, ולשולחו לרבי דב.

ליל הסדר הגיע, כולם כבר התחילו בסדר הקדוש, רק בביתו של הרבי מהוסיאטין - 
לא מתחילים.

"איני יכול להתחיל את הסדר, כל זמן שחסר סכום גדול לשר התורה הדובב מישרים" 
– מלמל האדמו"ר.

הדקות עברו, והאדמו"ר שרוי בצערו.
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חזקות בדלת הפרו את הדממה, הגבאי פתח את הדלת, ושתי נשים בוכיות  דפיקות 
פרצו פנימה, רצונם לדבר בדחיפות עם האדמו"ר.

פתחה  וחמות,  כלה  "אנחנו  וסיפרו:  הרבי  של  לחדרו  מחוץ  הפתח  כנגד  עמדו  הם 
הצעירה, בעלי חזר מבית הכנס ולפתע רוח שטות תקפה אותו, הוא החל לזרוק את הכלים 

בבית, להתנהג כשוטה, ואנו אנא אנו באים".

אט אט התבררה העובדה, היה זה יוסל השם השישי ברשימה שסירב להביא את התרומה. 

הסדר  את  לערוך  יוכל  לו, שהוא  הוא חשב  "מה  הרבי ממלמל:  את  שמעו  הסובבים 
במנוחה ובשמחה? הרבי מטשבין נמצא בצער, אני נמצא בצער, והוא רוצה ליהנות מליל 

הסדר ?...".

הכסף  את  נעביר  החג  בצאת  "מיד  הבטיחו:  מדובר,  במה  מהר  שהבינו  השתיים 
לרבי מטשבין".

"אם כך", אמר האדמו"ר – "חזרו לבתיכן והכל יבא על מקומו בשלום, שכן אמרו חז"ל 
אם אתה משמח את שלי, אני משמח את שלך, חג שמח".

וכמובן שאף מילה ממילות הרב לא נפלה ארצה... 

]אמרו צדיק עמוד 216[.

 - וכו'"  דכפין  "כל  לומר  בתחילה  הקדים  ויפסח:  ייתי  ויכול כל דצריך  ייתי  כל דכפין 
דהיינו שכל הרעב יבא ויאכל, ואחר כך אמר "כל דצריך וכו'" - דהיינו שכל הצריך יבא 
ויפסח, לפי, שמצוה מן המובחר לאכול את קרבן פסח על השובע, וכמו שפסק הרמב"ם 
בידו החזקה )הלכות קרבן פסח פרק ח הלכה ג(. ולכן, לאחר שהרעב יבא ויאכל, יוכל אחר כך 

לקיים מצוה מן המובחר בקרבן פסח ולאוכלו על השובע. 

"כל  בין  מה הקשר  ויכול... השתא הכא, לשנה הבאה בארעא דישראל:  ייתי  כל דכפין 
דכפין ייתי ויכול" לבין "השתא הכא, לשנה הבאה בארעא דישראל"?

התשובה , שבטבעו אוהב האדם לקבל, ולא לתת. בנובהרדוק אמרו, שאם אדם מקדימך 
בברכת "צפרא טבא", בידוע שהוא עומד לבקש ממך הלואה. לכן משרישים שיותר משבעל 
הבית עושה עם העני העני עושה עם בעל הבית )רות רבה ה, ט(. ועד לגאולה, שאמרו שאין 

ישראל נגאלין אלא בצדקה שנאמר "ציון במשפט תפדה ושביה בצדקה" )ישעיה א, כז( ! 

ובענין זה ספור –

לא  לנו  אין  אנו,  "אומללים  יחדיו. אמר האחר לחברו:  בשני קמצנים שנועדו  מעשה 
עולם הזה ולא עולם הבא –
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עולם הזה אין לנו, כי איננו מפרגנים לעצמנו דבר. לבושים קרעים ואוכלים פסולת. 
חיים בזבל, ואוגרים רכוש בלא ליהנות ממנו. ועולם הבא אין לנו, כי ידינו קפוצה לצדקה 

ולכל דבר שבקדושה ! " 

ענהו חברו: "הן לא תכחיש שעונג החיסכון גדול ורב מכל עונג אחר בעולם ! ובענין 
עולם הבא מצאתי עצה –

איני מושיט יד לאיש, לשום דבר בעולם. לא ללחיצת יד, ולא הושטת דבר. נדר נדרתי, 
ואני שומר עליו בהקפדה. אי אפשר לבא אלי בטענות. לא רק לצדקה ידי קפוצה ! "

פקפק חברו: "איני בטוח שיתחשבו בכך בעולם העליון. בוא ותתן תקיעת כף, שכאשר 
תגיע לשם, תחזור ותספר לי בהקיץ או בחלום מה נעשה בדינך".

ענהו: "תקיעת כף לא אתן, שהרי נאמן אני לנדרי. אבל מבטיחך אני".

השנים עברו, והלה התבקש לבית עולמו. 

לא  "ובכן,  הכל:  הבין  החבר  קדרה.  כשולי  ופניו  בחלום,  לחברו  נגלה  זמן  כעבור 
התחשבו בנדר".

התחשבו", ענהו אבל שאלו: "לפני כמה שנים רחצת בנהר, ונגרפת לשיבולת  "דוקא 
מים. אחד חרף נפשו להצילך. הושטת את ידך ומשה אותך –

ואיך זה הושטת יד ?!"

התקוממתי: "והרי בכך הציל את חיי ! על דעת כך לא נדרתי !" 

אמרו: "והצדקה, הרי נאמר בה "וצדקה תציל ממות" )משלי י, ב. יא, ד(, גם היא מצילה 
חיים. מדוע לגביה נדרת ! הלא יותר משבעל הבית עושה עם העני העני עושה עם בעל 

הבית. גם הצדקה לטובתך, מדוע עבורה לא הושטת יד ! "

עצתי לך נדור כמוני –

אך אל תלך לנהר...

]והגדת פסח עמוד 68[.

השתא הכא עבדי: כבר אמרו בגמרא במגילה )דף יד עמוד א(, שעדיין אנו עבדי אחשורוש. 
והיינו שלמרות שיצאנו ממצרים וכבר איננו עבדי פרעה, מכל מקום שלטון האומות עלינו, 
ועל זה מתפללים ואומרים השתא הכא עבדי – עכשיו אנו עדיין כעבדים, לשנה הבאה 

בני חורין.

השתא הכא, לשנה הבאה בארעא דישראל: הגאון רבי יהושע גרינוואלד זצ"ל נשא ביום 
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ראשון של פסח דרשה בעת השואה:

הלא  כאן,  אנו  עכשיו  שפירושו  הכא,  השתא  שאומרים  זה  מהו  שאלה,  לשאול  יש   
מיותר הוא?

רואים  ואנו  חינם,  על  נס  עושה  לא  הוא  ברוך  חז"ל שהקדוש  לפרש, שאמרו  ונראה 
שכבר עתה בעת המלחמה והבלבול בעולם, עשה איתנו הקדוש ברוך הוא ניסים וחסדים, 
וכי יש נס גדול מזה "שהשתא הכא" – ואנחנו עוד יושבים במקומותינו, בעוד שמיליונים 

מעם ישראל כבר עזבו מקומותיהם כבר שנים. 

מזה עצמו נוכל ללמוד שנזכה לנס שבשנה הבאה בארעא דישראל. 

]חסד יהושע בהקדמה עין דמעה עמוד 32[.

שתרגומו  דישראל,  בארעא  שהזכיר  במה  לדקדק  יש  דישראל:  בארעא  הבאה  לשנה 
בארץ של ישראל, והיה לו לומר בארעא ישראל, היינו בארץ ישראל !

חשים  עדיין  לארצו,  ששב  הגם  בגלותו,  ישראל  שעם  עת  שכל  בזה,  לבאר  ונראה 
אומות העולם שהם האדונים על ארץ ישראל, ומורים בכל עת לחלקה לאויבינו ושונאנו 

ומבקשי רעתנו.

זה אנו מתפללים, שלשנה הבאה נזכה שנהיה בארץ של ישראל – שכולם יכירו  ועל 
וידעו שהארץ הזו היא של עם ישראל, ולא של אף אחד אחר מאומות העולם. 

מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות: התייחסותו הנלבבת של הרב יוסף שלמה כהנמן 
זצ"ל הגאון מפוניבז' לילדי ישראל הייתה צריכה תלמוד. 

הנה נכנס אצלו בחול המועד פסח אבא עם בנו, ילד בגיל הפעוטות, המבקש לשטוח 
בפני הרב "קושיא" ממשנתו: "איך זה שבמשנה במסכת פסחים )פרק י משנה ד( הנוסח של 

"מה נשתנה" שונה מן הנוסח שאומרים בהגדה בליל הסדר ?"

יוסף שלמה מקשיב  רבינו  עליו את התורה,  ובכדי לאהב  הינוקא,  לעודד את  ובכדי 
"לשאלתו" בסבלנות רבה, ניגש בארשת רצינית אל ארון הספרים לעיין בדברי המשנה, 

ואחר כך מהלך בחדרו אנה ואנה כשהוא ממלמל" "קושיא טובה", "קושיא טובה". 

לבסוף חזר אל הילד ומבאר לו במילים המתאימות לגילו: "המשנה מדברת בזמן הבית 
כשהקריבו הפסח, והיה מקום לשאלה הנוספת שהוזכרה בה – "שבכל הלילות אנו אוכלין 
בשר צלי שלוק ומבושל הלילה הזה כולו צלי". בעוד ההגדה שלנו נתקנה לתקופת החרבן 

והגלות כשאין לנו לא מקדש ולא זבח".
]הרב מפוניבז' חלק ג עמוד קיג[.   
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מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות: מה שאין אנו שואלים בסוכות "מה נשתנה" שהשינוי 
הוא יותר גדול? ביאר הרב צבי הירש לוין זצ"ל בעל ספר צבי לצדיק, שתינוק מישראל 
רואה בפסח יהודים יושבים ושלווים, מסביב לשולחן ערוך יינות ומעדנים ומטעמים, שלא 

כדרכם של ישראל בגולה, והוא תמה ושואל: "מה נשתנה".

ואולם, בסוכות הרי הוא רואה את בני ישראל נטרדים מבתיהם, יושבים בסוכה רעועה, 
הרוחות סוערות והדלף טורד, ואין התינוק מתפלא כלל, יודע כל ילד יהודי כי ישראל 

בגולה דרכו בכך. 

]שרי המאה חלק א עמוד 20[.

מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות: מפני מה אין שואלים מה נשתנה על שתיית ארבע 
כוסות ?

ונראה ליישב בזה, שבימי חז"ל היו רגילים הרבה בשתיית כוסות יין בסעודה גם ביום 
חול, ]ולאבל בר מינן תיקנו עשר כוסות כמבואר בכתובות דף ח סוף עמוד ב[ וכל שכן 

בשבתות וימים טובים, ואין לשאול על כך. 

]שו"ת מקור נאמן סימן תתקעז[. 

שבכל הלילות אנו אוכלים חמץ ומצה: פיקחות של הגאון רבי שמשון דוד פינקוס זצ"ל 
הייתה לשם דבר. הוא תמיד היה יודע איך לצאת ראש, גם אם המחמירים ביותר בדעותיהם 

שלא תמיד היו בעלי חכמה יתירה.

שהיא  מחמץ,  העשויה  תרופה  אודות  להתייעץ  אשה  אליו  הגיעה  הפעמים  באחת 
מוכרחת ליטול בפסח. 

רבי שמשון חשש שמא היא תמנע ליטול את התרופה, אף על פי שהיא חייבת בה. הוא 
המחיש לה בדרך אגב את ההיתר שבדבר: "מה הבעיה, עטפי את הגלולה עם מצה משני 

הצדדים, ואז זה בסדר גמור".

עשתה האשה כדבריו ונרגעה. 

]רבותינו שבדרום עמוד 177[.

הלילה הזה כולו מרור: הקשו העולם, הרי אוכלים עוד דברים בפסח זה, ומהו שאמר 
כולו מרור ?

ותירץ המגיד מבריסק רבי חיים לייב בוכמן זצ"ל: שמה שאמר כולו מרור, לא הולך על 
ליל הסדר, אלא על העם כולו – שכולם חייבים במצות מרור. 

]פסח במחשבת חכמי ירושלים עמוד קלה[. 
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מה נשתנה הלילה הזה... שבכל הלילות אין אנחנו מטבילין אפילו פעם אחת והלילה הזה 
שתי פעמים... שבכל הלילות אנו אוכלים שאר ירקות הלילה הזה מרור: יש להתבונן, מפני 
הטבלת  את  גם  ומחשבים  פעמים",  שתי  מטבילים  אנו  הזה  "הלילה   – אומרים  אנו  מה 
הכרפס, ואילו באכילת הירקות אנו אומרים – "הלילה הזה כולו מרור", ולא מחשיבים את 

אכילת הכרפס?

ותירץ לי אדוני אבי הרב הגאון רבי חיים כחלון שליט"א: שמכיון שאכילת הכרפס היא 
פחות מכזית ]שלא יתחייב בברכה אחרונה[, ופחות מכזית לא נחשבת אכילה חשובה, לכן 
לא הוזכרה אכילת הכרפס. מה שאין כן לגבי הטיבול שאין שיעור בטיבול, ואפילו בטיבול 

כל שהו צריך ליטול ידים עליו, לכך הזכרנו ב' הטבלות כרפס ומרור. 

שבכל הלילות אנו אוכלין בין יושבים ובין מסובין הלילה הזה כולנו מסובין: עלה במחשבה 
לפני לפרש, על פי מה שאמרו חז"ל בברכות )דף מב עמוד א(, היו יושבין, כל אחד ואחד 
מברך לעצמו. הסבו, אחד מברך לכולם. ופירש רש"י: כל אחד ואחד מברך לעצמו שאין 

קבע סעודה בלא הסבה.

נראה  היה  מסיבים  כשהיו  אך  בהסבה,  ובין  בישיבה  בין  לאכול  רגילים  שהיו  נמצא, 
כקביעות סעודה לכולם.

והנה, דרך אנשים חשובים לקבוע סעודתן ולא למהר, ולכן בלילה זה יש להראות על 
ידי ההסבה את קביעות הסעודה של כולם יחד, שהרי אין קבע לסעודה בלא הסבה, וזאת 

הסיבה "שהלילה הזה כולנו מסובין".

ואמנם התוספות שם )דיבור המתחיל הסבו( כתבו, שסיום קביעת הסעודה נעשית בישיבה 
בלבד, ולא צריך הסבה לזה. 

לעורר  כדי  האכילה,  בדרך  שינוי  להראות  כדי  שההסבה  לבאר,  יש  דבריהם  ולפי 
התינוקות שישאלו.

ומעתה, זהו מה שאומרים "שבכל הלילות אנו אוכלין בין יושבין ובין מסובין" – שבין 
בישיבה ובין בהסבה נחשב כקביעות סעודה, ומפני מה "הלילה הזה כולנו מסובין" – ולא 

מספיק שתחשב קביעות סעודה בישיבה בעלמא, כשאר הימים...? 

ואפילו כלנו חכמים: נרמז כאן כל כלל ישראל, שראשי תיבות "כלנ"ו" הם: כ'הנים ל'ויים 
נ'שים ו'ישראלים. והוקדמו הנשים לפי שהנס נעשה על ידיהם ובזכותם. וכמאמר רבותינו 
יא(, בזכות נשים  )בובר( פרשה ד סימן  - רות  זוטא  )ילקוט שמעוני תהלים רמז תשצה, מדרש  במדרש 

צדקניות נגאלו אבותינו ממצרים ובזכותם עתידין להגאל.

טאוב  שאול  רבי  האדמו"ר  וכו':  ברבי  מעשה  וכו'  נבונים  כולנו  חכמים  כולנו  ואפילו 
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ממודזיץ זצ"ל, ביאר על דברי המגיד בהגדה של פסח – "ואפילו כולנו חכמים כולנו נבונים 
וכו'": שעל אף שנבונים אנו ומבינים דבר מתוך דבר, ויודעים את כל הסודות והכוונות, 
אף על פי כן, מצוה עלינו לספר ביציאת מצרים כפשוטו, בלי רמזים וסודות. כי הפשט 

עצמו - הוא הסוד הגדול ביותר. 

]דרכי העיון להגאון רבי מאיר מאזוז שליט"א ]עמוד נח[, בשם ספר יחודי סגולה עמוד רכד[.



ויש להוסיף, שעל פי פירוש זה מבואר, מפני מה הביא בעל ההגדה את מעשה התנאים 
מיד בסמיכות לזה, להורות, שאף על פי שהם היו גדולים עד מאד בתורה ויודעים לדרוש 
ללא  בעלמא  דברים  בסיפור  מצרים,  ביציאת  מספרים  היו  כן  פי  על  אף  סודותיה,  את 

סודות עמוקים.  

 

שהיו מסובין בבני ברק: נראה שבשביל זה מסופר שהיה בבני ברק, שהעיר בני ברק היא 
מקומו של רבי עקיבא כמו שאמרו בגמרא בסנהדרין )דף לב עמוד ב(, אחר ר' עקיבא לבני 

ברק, ונותנין עליו חומרי המקום שבא לשם. 

ובמקומו של רבי עקיבא גם רבי אלעזר בן עזריה הסובר שהחיוב בסיפור יציאת מצרים 
עד חצות, שפסח אינו נאכל אלא עד חצות )פסחים דף קכ עמוד ב(, צריך לנהוג כר' עקיבא. 
מצרים  יציאת  סיפור  מצות  גם  וממילא  הלילה,  כל  נאכל  שפסח  סובר  הרי  עקיבא  ור' 

כל הלילה.

]קהילות יעקב בחידושיו בברכות סימן ד, ושות אך טוב לישראל חלק ב סימן ח עמוד קי[.



ובאופן אחר תירץ הגאון רבי יוסף בנימין שמעונוביץ זצ"ל: יש לדקדק הלשון שאמר 
"וכל המרבה לספר" – שהוא לשון הפעיל, וכוונתו שיתאספו מרבית אנשים לספר ביציאת 

מצרים לפרסום הנס.

  

ועל כן, הגם שרבי אליעזר אמר בסוכה )דף כז עמוד ב(, משבח אני את העצלנים שלא 
יוצאים במועד מביתם, והיה יושב יושב בלוד )סנהדרין דף לב עמוד ב(, הלך לבני ברק לספר 

ביציאת מצרים עם אנשים רבים, לפי שלא הזדמנו לו במקומו אנשים רבים. 

]הגדת חכמי ירושלים עמוד לא[. 
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שוב  שהזכיר  מה  הוא:   ברוך  ישראל  לעמו  תורה  שנתן  ברוך  הוא  ברוך  המקום  ברוך 
"ברוך הוא" אחרי שאמר "ברוך שנתן תורה", להוציא מלב הטועים והכופרים שמאמינים 
במציאות האלוקים, אך לא בתורה מן השמים, על זה הזכיר ואמר שאותו "ברוך הוא" – 

שהוא "המקום" היינו בורא עולם, הוא אותו "ברוך הוא" שנתן תורה לעמו ישראל.

אם נתבונן נראה שהזכיר כאן וכלל את כולם בשם  כנגד ארבעה בנים דיברה התורה: 
"בנים", ואפילו לבן הרשע. 

ובא להורות בזה, כמה הקדוש ברוך הוא אוהב את עם ישראל, וכפי שאמר רבי מאיר 
בגמרא בקידושין )דף לו עמוד א( בין עושין רצונו של מקום ובין אין עושין רצונו של מקום 

נקראים בנים. 

אחד חכם ואחד רשע: מספרים על רב אחד שעשה בצעירותו חיבור על הגדה של פסח, 
וכשהזקין ונתבקש להרשות לחזור ולהדפיסו שנית, לא הסכים. 

כשנשאל מפני מה, ענה: כי עתה נשתנו הסדרים, והרשע של אותו הזמן הוא החכם של 
הזמן הזה, והיאך יוכל לבאר אחד חכם ואחד רשע בזמן הזה, ככתוב שם. 

]מאור ישראל דרושים עמוד לו[. 

אחד חכם ואחד רשע: יש לתמוה מפני מה כתב בעל ההגדה את החכם ליד הרשע, הלא 
אמרו חז"ל במשנה בנגעים )פרק יב משנה ו(, אוי לרשע ואוי לשכנו?

ונראה, שלפעמים תפקידו של החכם לשמור על הרשע שלא יפרוק עולו לגמרי. והראיה 
שהועיל הדבר, שכן גם הבן הרשע הגיע אל שולחן הסדר.

על אחד מהאדמורי"ם הקדושים, שהביאו דיבת אחד מחסידיו שהוא צבוע,  ומסופר, 
בחוץ מתהלך בשרירות ליבו, עושה מעשה זמרי, אך כשמגיע אל הרבי, הרי הוא מבקש 
שכר כפנחס, מתנהג ומתהלך כצדיק בפני הרבי, הרי יש להוקיע צבוע שכזה... וכיצד הרבי 

מקרבו ? 

ענה הרבי: "יודע אני שהוא צבוע, אבל את הצבע הזה אני אוהב". 

והיינו שלפחות בפני, הוא מקפיד ונזהר, אות הוא שלא פרק עולו מעליו לגמרי.

גם הבן הרשע, אם הוא עדיין מגיע לשולחן ליל הסדר, יש לנצל את ההזדמנות  כך 
ולהצמידו לחכם, שידע איך להשיבו חזרה אל הדרך הישרה. 

חכם מה הוא אומר: לימדונו חז"ל במשנה באבות )פרק ד משנה א( איזהו חכם ? הלומד 
מכל אדם ! 

כיון שמראה התעניינות אמיתית, שואל חוקר ובודק, לא רק לסיפוק סקרנותו  וכאן, 
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כשאלת התם "מה זאת?", אות וסימן שחכם הוא.

מה העדות החוקים והמשפטים: עיקר שאלת החכם היא על הטירחה הגדולה שנזהרים 
מחמץ בפסח, מה שלא נזהרים כל השנה. 

ולזה ירמוז שתיבת חמץ בתרגומה היא "חמע" )בכתיב חסר, עיין תרגום אונקלוס שמות יג, ז(, 
שהיא ר"ת ח'וקים, מ'שפטים, ע'דות. 

 מה העדות... אין מפטירין אחר הפסח אפיקומן: על דרך המליצה נראה לפרש ששאלת 
החכם היא "מה העדות", למה בחג פסח ניכר השינוי הגדול בין העדות, כל עדה במנהגיה 

השונים מה נשתנה משאר השנה ? 

ועל זה עונים לו: אין מפטירין אחר הפסח אפיקומן, במנהג הזה כולם שווים. 

ההגדה  בעל  הקדים  מה  מפני  מרופשיץ:  נפתלי  רבי  הקשה  תם:  ואחד  רשע  ואחד    
רשע לתם?

חייך ותירץ: רשע תקנה יש לו יעשה תשובה.

תם – אין לו תקנה עולמית...

]חידודים עמוד קי[.

רשע מה הוא אומר... כפר בעיקר: הטעם שנקרא רשע, יבואר על פי מה שאמרו חז"ל 
בקידושין )דף מט עמוד ב(, האומר לאשה הרי את מקודשת לי על מנת שאני רשע אפילו הוא 

צדיק גמור - מקודשת, שמא הרהר דבר עבודה זרה בדעתו. 

והוא הדין כאן שכפר בעיקר, ולכך נקרא רשע...

מה העבודה הזאת לכם, לכם – ולא לו: יש לפרש על דרך ההלצה, שהרשע שואל "מה 
זכר ליציאת מצרים, הרי גם במשך כל  ויום מיוחד  העבודה הזאת לכם" – לעשות סדר 
ליציאת  זכר  בה  שיש  ציצית  ופרשת  שמע  קריאת  קוראים  תפילין,  מניחים  אתם  השנה 
מצרים, וכל זכר הלילה מתאים רק לי, שאיני מניח תפילין כל השנה, ואיני קורא קריאת 

שמע ?

"ואף אתה הקהה את שיניו" ותענה לו, שאף ללילה זה וכל הקשור בו, אין לו שום קשר 
ושייכות, שכן אילו היה שם לא היה נגאל שהרי הרשעים כולם מתו במכת חושך. 

]פסח במחשבת חכמי ירושלים עמוד כו בשם הגאון רבי יוסף חיים זוננפלד זצ"ל[.   

ולפי שהוציא את עצמו מן הכלל כפר בעיקר: פירש הגאון רבי אברהם יצחק הכהן קוק 
זצ"ל, לבטא את רעיונו הגדול של קדושת הכלל במילים אלו: "ולפי שהוציא את עצמו 
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מן הכלל כפר בעיקר" – ההוצאה של עצמו מן הכלל הישראלי היהודי – היא העושה את 
הכפירה בעיקר. 

]אישים ושיטות הוצאת קול מבשר עמוד ריז[. 

טענת  זצ"ל:  אהרון  יצחק  רבי  מווילקאמיר  המגיד  פירש  שיניו:  את  הקהה  אתה  ואף 
הרשע, מפני מה מעכבים את הסעודה, וטורחים בעשיית המצות לפני פסח ובחג עצמו 
כמבואר בירושלמי פסחים )פרק י הלכה ד(, אכן הוא ירא לפרש כונתו הרעה ולכן הוא אומר: 
"מה העבודה הזאת לכם" – כלומר למה לנו מצות אכילת מרור, שהיא מהעבודות הקשות, 

הלא יש לנו להסתפק בזכירת הדברים במחשבת הלב, גם ללא קיום המעשה. 

ועל זה משיב לו אביו – הנה ראיתי שאתה תופס עבודה שהיא למלאכי השרת שטענו 
לקדוש ברוך הוא שיסתפק בנתינת התורה לעליונים שהם מקיימים את מצותיה בהתבוננות 
אני רואה שאתה להוט אחרי  ובאמת  ב(.  )שבת דף פח עמוד  קיום המעשים  בה בלבד ללא 
תאוות האכילה, ואם דימית עצמיך למלאכי השרת, אני אקהה את שיניך שלא תאכל עוד, 

ואז תהיה ממש כמו מלאכי השרת שאין אצלם לא אכילה ולא שתיה. 

]הגדת חכמי ירושלים עמוד נ[.

מתנהג  הוא  והרי  הכלל,  מן  עצמו  את  הוציא  הזה  הרשע  ואף אתה הקהה את שיניו: 
"כעיר פרא".

וכבר רמזו, שתיבת עשי"ר -  ראשי תיבות ע'יניים ש'יניים י'דיים ר'גליים. 

הכתוב "ועיר פרא אדם יולד" )איוב יא, יב(, ורמזתי בזה שתיבת "עי"ר" - ראשי  ואמר 
תיבות ע'ינים, י'דים, ר'גלים, שהרי נולד האדם ללא שיניים. 

עשיר,  שבתיבת  שין  האות  את   – שיניו"  את  "הקהה  ההגדה  בעל  שאמר  זהו  ומעתה 
והוכח לו שהוא "עיר פרא" ולא עשיר בתורה ובמצות.  

ואף אתה הקהה את שיניו: דרש רבי מאיר לפני קהל של יהודים והופרע לפתע, על ידי 
קריאת ביניים גסה.

העומד לידו לחש לו, שהאיש אשר קרא את קריאת הביניים הוא רופא שיניים ומחלל 
שבת בפרהסיה. 

חייך רבי מאיר מיד ואמר:

"תאמרו כי בדין אני חייב להשיב לרשע כדרך שמשיבין לרשע: "ואף אתה הקהה את 
שיניו". אבל מכיון שהוא רופא שיניים, יכול הוא להרכיב לעצמו שיניים תותבות, וכן חייב 

אני להשיב לו בדרך אחרת..."
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ובאותו מעמד פיתח רבי מאיר סברא הגיונית, עד שאותו קורא קריאת הביניים פקח 
עינין לרווחה ונשאר עומד משתומם.

]רבי מאיר אומר עמוד 188[.

הקהה את שיניו ואמור לו: הקהה את שיניו - בתגובה חריפה וקשה, ואמור לו – באמירה 
רכה )שמות רבה מב, ב( והרי זה תרתי דסתרי, לכאורה תגובות סותרות מיניה וביה !

אבל באמת יש לעיין: מהו לשון הקהית השיניים. מדוע לא לסטור לועו או להצליף 
בגופו, וכאן טמונה התשובה.

כי מה רצה הרשע, מה טענתו ? רצה הוא ללכת בשרירות ליבו, להיסחף אחרי יצרו 
הרע מנעוריו "עיר פרא אדם יולד" )איוב יא, יב(. ואינו מבין מדוע דורשים ממנו שירסן עצמו 
ויבלום את יצריו. "מה העבודה הזאת לכם" ? למה לעמול בעבודת השם, בתיקון המידות, 

למה להשתפר ולהשתנות לטובה ?

אף אתה אמור לו, באמירה רכה: אמת שנולדת עיר פרא, אבל כמו כן נולדת בלי שנים. 
והנה צומחות שיני החלב, והמרת אותן בשנים קבועות ומדוע, כי האדם משתנה ומשתפר, 
מתגבר וגדל. אם רצונך להישאר בטבעי הינקות והילדות – עקור את שיניך מפיך כעולל...

]והגדת פסח עמוד 127[.

מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו: צריך להבין, מה שייך סיפור זה ליציאת מצרים, 
ולמה מביאים בהגדה של פסח, כלום יש שבח במה שהיו אבותינו עובדי עבודה זרה?

ויש לפרש, שהנה אנו משבחים את הקב"ה ביום זה על גאולתנו ממצרים.

ושמא ישאל השואל מה הטובה הגדולה כל כך, הלא הוא זה שהכניסנו למצרים והוא 
זה שהוציא, ואם כן מה כל השבח הזה ?

ונראה נא, אם יכניס אחד לבית האסורים ויכהו מכות קשות, ואחר כך יניחנו לחפשי, 
האם ישבח אותו על מה שהניחו לחופשי, הלא ירצה לנקום בו בכל כוחו.

אומנם זה, אם לא היה מחויב לקבל אלו היסורים, אז יכעוס עליו וירצה לנקום בו, אבל 
אם חס ושלום אדם בצרה וסכנה גדולה, בודאי יתן תודה לרופא ומשבח אותו על היסורים 

שעשה לו, כי ניצול על ידי כך מסכנה גדולה. 

וזהו מה שפתח ואמר בעל ההגדה: "מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו", וזוהמה 
זו השתרשה בנו, והיה צריך לנקותה, ולכן עברנו את השעבוד ההכרחי. ועל כן אנו מודים 

לקדוש ברוך הוא שהוציאנו מאפילה לאור גדול והחיש את הקץ.   

]פסח במחשבת חכמי ירושלים עמוד כז בשם הגאון רבי יעקב לייב לוי זצ"ל[.
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בעבר הנהר ישבו אבותיכם מעולם תרח אבי אברהם... ויעבדו אלהים אחרים: הגאון ר' 
יחזקאל אברמסקי זצ"ל פירש בזה: שלא היה לקדוש ברוך הוא שום ענין להזיז את אלו 
כי מה בצע  יזוזו ממקומם,  ולא  היכן שיושבים  הרשעים ממקומם, שמוטב שישבו להם 

בטלטולם שיפיצו עבודה זרה ?! 

אבל את אביכם את אברהם, לקחתי מעבר הנהר, ואולך אותו בכל ארץ כנען שיפיץ 
דבר ה', ויקרב רבים לבורא יתברך. 

כיוצא בזה, "ואתן לעשיו את הר שעיר לרשת אותו" - שישב שם בשקט ולא ינוע, אבל 
יעקב ובניו ירדו מצרימה, כי תכלית עם ישראל, להפיץ שם ה' ויחודו. 

]הקדמה לספר חזון יחזקאל על התוספתא דפסחים, ובספר מלך ביופיו חלק ב עמוד 863[.



וכבר שאלו את הגאון מפוניבז' ר' יוסף שלמה כהנמן זצ"ל - שהיה מכתת רגליו מארץ 
לארץ ומעיר לעיר לאסוף כסף למען הישיבות הקדושות שבארץ ישראל - מפני מה כאשר 
אדם בא להקים ישיבה, צריך הוא לכתת רגליו ממקום למקום, ועובר זמן רב עד שמשלים 
לה  לערוך  והולכים  וכדומה,  אוניברסיטה  בונים  כאשר  כן,  לא  הנצרך,  הסכום  כל  את 

"מגבית" מיד נאסף כל הסכום במלואו ? 

ענה הגאון מפוניבז' זצ"ל בחוכמתו: הקדוש ברוך הוא רוצה שעולם הישיבות יתפרסם 
בכל מקום בעולם, ושכולם ידעו שיש תורה בארץ ישראל, ועל כן, לא נותן שכל הכסף 
התורה  קול  על  שידעו  מקומות  שיותר  מכמה  אלא  אחד,  ממקום  יגיע  לישיבה  הנצרך 

הנשמע בארצנו. 

לא כן באוניברסיטה ודומיה, שאין חפץ ה' שתתפרסם וידעו מקום מושבה, על כן משיג 
להם תורם אחד שישלם הכל, והעיקר שלא ילכו ממקום למקום ויתפרסם הדבר שפותחים 

מקום שכזה. 

הקשו  לאבותינו:  שעמדה  והיא  גדול  ברכוש  יצאו  כן  ואחרי  וכו'  אותם  ועינו  ועבדום 
)עיין  ו' החיבור בתיבת "והיא", ומה שייכותה למה שנאמר לפני כן  המפרשים, מהי אות 

בספר פסח במחשבת ירושלים עמוד כח(.

ונראה לבאר בזה, על פי מה שמובא בגמרא בסנהדרין )דף צא עמוד א(: פעם אחת באו בני 
מצרים לדון עם ישראל לפני אלכסנדרוס מוקדון, אמרו לו: הרי הוא אומר "וה' נתן את חן 

העם בעיני מצרים וישאלום" )שמות יב, לו( - תנו לנו כסף וזהב שנטלתם ממנו. 

אמר גביהא בן פסיסא לחכמים: תנו לי רשות ואלך ואדון עמהן לפני אלכסנדרוס, אם 
ינצחוני - אמרו להם: הדיוט שבנו נצחתם, ואם אני אנצח אותם אמרו להם: תורת משה 
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רבינו נצחתכם. נתנו לו רשות והלך ודן עמהן. 

אמר להן: מהיכן אתם מביאין ראייה? - אמרו לו: מן התורה. 

אמר להן: אף אני לא אביא לכם ראייה אלא מן התורה. שנאמר "ומושב בני ישראל אשר 
ישבו במצרים שלשים שנה וארבע מאות שנה" )שמות יב, מ( - תנו לנו שכר עבודה של ששים 

ריבוא, ששיעבדתם במצרים שלשים שנה וארבע מאות שנה. 

אמר להן אלכסנדרוס מוקדון: החזירו לו תשובה ! - אמרו לו: תנו לנו זמן שלשה ימים. 
נתן להם זמן, בדקו ולא מצאו תשובה. מיד הניחו שדותיהן כשהן זרועות, וכרמיהן כשהן 

נטועות וברחו, ואותה שנה שביעית היתה.

ולזה ירמוז מה שאמר כאן בתחילה "ועבדום ועינו אותם וכו' ואחרי כן יצאו ברכוש 
גדול" – ומיד סמך ואמר "והיא שעמדה", שאם יבואו המצריים לטעון על הרכוש שלקחנו 
אותם, נענה להם ממה שנאמר "ועבדום ועינו אותם", "והיא שעמדה" – הטענה הזו היא 

שתעמוד לנו בכל דור ודור מול העומדים עלינו לכלותינו. 

והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם: ביום חמישי כ"ט אייר תשכ"ז, יום הניצחון על צבאות 
מדינות ערב, נשא מרן הראשון לציון רבינו עובדיה יוסף זצ"ל, דברי חיזוק והודאה על 

הניסים הגדולים שנעשו ישראל, ובתוך דבריו סיפר ואמר:

חייל יהודי שבא מסיני לאחר המלחמה בירך ברכת "הגומל" בדמעות שליש. וכשנשאל 
על מה מברך? ענה ואמר: בהיותנו בשדה הקרב, פגע פגז מצרי פגיעה ישירה בטנק שלנו, 
ניסינו לברוח ממנו החוצה, אך הדלת של הטנק התעקמה  והטנק התחיל לבעור באש, 

מעוצמת הפיצוץ ואי אפשר היה פותחה, וכך נלכדנו בטנק הבוער...

בלית ברירה אני וחברי קראנו "קריאת שמע" בדמעות ובקול נשבר, וכבר התכוננו אל 
הגרוע מכל !

והנה להפתעתנו, פגז נוסף פגע פגיעה ישירה בדלת הטנק, וכך נפתח הפתח בעבורנו, 
מיד קפצנו מן הטנק הבוער דרך החור שנפער בדלת, וכך ניצלנו. 

וזהו שאומרים בהגדה של פסח והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם – מידם של הגוים תבא 
הישועה לישראל.

ועוד סיפר מרן מאור ישראל זצ"ל באותו המעמד:

חסרון  מפני  במיצר,  ישראל  בני  חיילי  היו  הימים,  ששת  מלחמת  בשעת  כידוע  הנה 
גדול של נשק וכל מלחמה, וכאשר נלחמו בחזית הסורים, היה מחסור גדול של כלי נשק, 
והקדוש ברוך הוא ברחמיו, נתן בידם שלל גדול של פצצות שנפלו לידם בחזית המצרית, 
ממה שהשאירו אחריהם המצריים בבורחם במדבר סיני מפני בני ישראל. וחיילי ישראל 
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את  וכך בעזרתם השמידו  כנגד הצבא הסורי,  והשתמשו בהם  נטלו את הפצצות הללו, 
הביצורים של הצבא הסורי, חרבם תבא בליבם.

וזהו שאומרים: והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם.

]משוש תבל דברים עמודים רנט – רס מתוך כתב יד קדשו[. 

ואת עמלינו אלו הבנים: אמר רבי בונים מפשיסחא:

אני לאדם, העשיר כקורח: מה לך כי תעמול? והלא צרכיך מסופקים לך לכל  שואל 
ימי חייך ?

עונה הוא: טורח אני לצאצאי, שיהיו אוכלים ונהנים, וצרכיהם מסופקים להם.

והבן – אף הוא עמל לבנו, והנכד גם כן עמל לבנו.

הדורות  כל  אשר  הנכסף  הבן  את  לראות  ואזכה   – בונים  רבי  סיים   – לידי  יבא  מתי 
עמלים בשבילו. 

]חידודים עמוד כג[.

ובכל אלוהי מצרים אעשה שפטים: נצטוו ישראל לקחת את השה לקרבן פסח ולקשור 
אותו בכרעי המיטה, כדי להכניע את אלוהי מצרים. וכשהיו שומעים המצריים קול יראתם 
תפוס בתפיסה של ישראל, ולא היו יכולים להציל אותו, היו בוכים, והיה קשה בעיניהם 
כאילו הם עצמם נעקדו להריגה. וזה היה קשה להם יותר מכל המכות שעשה להם הקדוש 

ברוך הוא. 

]זוהר הקדוש פרשת פנחס דף רנא עמוד א, ובמתוק מדבש עמוד תקנז[.

ז"ל  רבינו האר"י  ונהג  כן.  יין כשאומרים  טיפות  נהגו לשפוך  דם ואש ותימרות עשן: 
לשפוך שפיכות אלו, לכלי שבור הרומז אל הקליפה הנקראת ארור. וכן ראוי לנהוג לכל 

הבא בסוד הדברים.

]חמדת ימים חלק ב – פסח פרק ו אות סט[.

אלו עשר מכות שהביא הקדוש ברוך הוא על המצריים במצרים: בספר אזור אליהו לרבי 
אליהו הכהן האיתמרי זצ"ל )סימן כט( הקשה, מהו זה שאמר הכתוב "על המצריים במצרים"  

- ופשיטא שהיה זה במצרים? עיין שם בדבריו מה שכתב לתרץ.

ונראה לבאר בזה, שהזכיר כאן הכתוב, שהקדוש ברוך הוא הכה את המצריים במצרים, 
במקום מושבם, בעריהם החזקות ובטירותם, וזו הרבותא הגדולה.  
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דם: היאור לקה הראשון במכות מצרים, והיה זה כעונש על מה שגזר פרעה "כל הבן 
הילוד היאורה תשליכוהו" )שמות א, כב(.



שלא ציוה להורגם, יתבאר, על פי מה שאמרו חז"ל בגמרא בסנהדרין )דף סז  והטעם 
עמוד ב( שהמים מבטלים הכישוף, והייתה כאן הערמת פרעה שאמר "היאורה תשליכוהו", 

לפי שישראל גם כן היו בקיאים בענינים אלו של כישוף, ואם יחליפוהו באחיזת עיניים לא 
יעמוד הכישוף במים. 

]הגדת ילקוט שמעוני בשם ספר אהבת יהונתן[.

דם צפרדע כינים... מכת בכורות: ]נהגו לשפוך טיפות יין על כל מכה[. 

בזמנו של הגאון רבי יוסף רוז'ין זצ"ל, המכונה "הרגוצ'ובר", טען אחד שמצא כתב יד 
עתיק שהוא התלמוד ירושלמי על סדר קדשים.

המוצא גם כתב פירוש על הירושלמי, והתחיל לשווקו ולמוכרו בבתי המדרשות.

כשהביאו לגאון רבי יוסף את התלמוד ירושלמי, גילה קלונו שהוא מזויף מתוכו.

מן  זה  הרי  בבכורות  והשופך  בדופי  המכה  נכתב:  זה  "בתלמוד"  המקומות  באחד 
השוטים. ובפירוש כתב: לא ידעתי פירושו.

וכתב לא  והוא בעל הפירוש,  זאת חייך הרגוצ'ובי, ואמר: הוא בעל החיבור  כשראה 
ידעתי פירושו, לסלק מעצמו כל חשד. 

אסביר לכם את כוונתו...

אדם המכה על ליבו באמירת וידוי, ומכה ואומר: אשמנו – ומכה על ליבו, בגדנו – ומכה 
על ליבו, דיברנו – ומכה על ליבו, דופי - ומכה על ליבו,  הרי זה מן השוטים, שכן "דיברנו 

דופי" הוא מאמר אחד.

וכן השופך בכל מכות מצרים טיפי יין כשאומרם בהגדה, ומגיע למכת ושופך, ולבכורות 
ושופך הרי זה מן השוטים.  



סדר  על  המזוייף  הירושלמי  את  לאור  שהוציא  רמאי  אותו  כי  עוד  לציין  מעניין 
קדשים )בשנת תרס"ו(, בנסיון להרחיק את עדיו כתב על עצמו בשער הספר "אנכי הצעיר 
במשפחת רמה ונשאה אלגזי יצ"ו, שלמה יאודה ס"ט, בהגאון מהר"ם זצ"ל הספרדי מכונה 
פריעדלענדער", וכבר במשפט מסורס זה ניתן להבחין בזיופו, שכן אם היה לו קצת ידע 
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עם  אחת  בנשימה  פרידלנדר  למשפחת  עצמו  את  משייך  היה  לא  הספרדים  ממשפחות 
את  מסמלת  ע'  שהאות  אשכנזית  כיוצאי  הלועזית  בהגייתה  לא  ובפרט  אלגזי,  משפחת 

ניקוד הסגול. 

]ספר מעדני מלך פרקי חיים על מרן הראש"ל מרן הגר"ע יוסף זצ"ל 
הקדמה עמ' ו, שו"ת אך טוב לישראל חלק ב סימן יד[. 

הלוי  אשר  בן  יצחק  רבי  פירש  נותן בהם סימנים דצ"ך עד"ש באח"ב:  יהודה היה  רבי 
)ריב"א מבעלי התוספות(, שלכך פירש רבי יהודה ונתן בהם סימנים אלו, לפי שהאות השלישית 

של כל הסימנים דהיינו כינים, שחין, חושך, כל אחד היה משמש עם חברו. וכשהיו הכינים 
היו עמהם חושך ושחין אלא שהיו הכינים עיקר המכה וכן על זה הדרך.

כשח
נחש
מנכ

ותדע לך שהוא כן כי כולם קשורים זה בזה, שכשתכתוב זה על זה ותיקח האותיות 
הראשונות מהשלושה יהיה חשך ושניים שלהם שחין ושלישית

 שלהם כנם, כך:  

לפיכך סימנם כן, להשמיענו זה החידוש. 

]הגהות מימוניות על הרמב"ם נוסח ההגדה אות ב[.

"כל המחלה אשר"  ואני שמעתי  במה שכתב כבודו בזה הלשון:  דצ"ך עד"ש באח"ב: 
)שמות טו, כו( בגימטריא דצ"ך עד"ש באח"ב, שהחשבון לא מתאים, נכון הדבר, "כל המחלה 

אשר" – עולה בגימטריא 639, ואילו דצ"ך עד"ש באח"ב עולה בגימטריא 501.

דצ"ך  לתיבות  שווה  היא   ,501 שעולה  בפסוק  הכתוב  "אשר"  תיבת  על  כונתו  ואולי 
501. וזהו רמז על עשר המכות של דצ"ך עד"ש באח"ב הרמוזים  עד"ש באח"ב העולים 
בתיבת "אשר" אחרי תיבות "כל המחלה", ורומז בזה, "כל המחלה" שהם "אש"ר" – היינו 

דצ"ך עד"ש באח"ב, לא אשים עליך.

]שו"ת ישכיל עבדי חלק ז בהשמטות לאורח חיים סימן ד אות ג[.

ועל הים לקו...: שני שותפים שהפסידו את כספם, נכנסו לרבי אייזיל חריף. זה אומר – 
בשלך הפסדנו. וזה אומר – בשלך הפסדנו. 

עיין רבי אייזיל בחשבונותיהם ואמר: חכמים אתם כחכמי ההגדה...
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הא כיצד?

אומר  וזה  חמישים  אומר  זה  המצרים,  של  מכותיהם  במספר  ההגדה  חכמי  נחלקו 
מאתיים, אך בדבר אחד מודים כולם שסוף החשבון – מכות. 

]חידודים עמוד קיט[.

אילו הוציאנו ממצרים ולא קרע לנו את הים – דיינו: הקשה מורנו הרב רבי ישראל יעקב 
אלגאזי בספרו המשובח נאות יעקב )דף נ עמודה ד(, מה יועיל במה שהוציאנו ממצרים, אילו 

לא היה קורע את הים, הלא המצרים היו תופסים אותנו ושוב היינו חוזרים למצרים?

ותירץ, שהיה יכול הדבר להעשות בנקל, על ידי שהיה מעבירם מעל המים, וכשעשה 
נס גדול כזה על קריעת ים סוף, הראה חיבתו לעין כל.

]מדבר קדמות מערכת הא' אות לא[.

אילו קרבנו לפני הר סיני ולא נתן לנו את התורה – דיינו: הקשו המפרשים, מה הוא זה 
שאומרים "דיינו" על זה, הלא לא היינו זוכים לתורה ?

ותירץ הרב בעל המכתם, ותירץ, שבאותם ימי הפרישה נמסרו לישראל סודות וענינים 
ליחודי סגולה, אך שאר פרטי המצות המועילים לכלל  ונפלאים שהיו מועילים  גדולים 

ישראל לא ניתנו אלא במתן תורה. 

הסודות  מאותם  מושפעים  ישראל  היו  שכן   – "דיינו"  אומרים  שאנו  וזהו 
הגדולים והנפלאים. 

]מדבר קדמות מערכת הק' ערך קריבת הר סיני[.



עוד תירץ מרן בעל הקדושת לוי זכותו יגן עלינו, שבקרבתם לפני הר סיני כבר פסקה 
זוהמתן )שבת דף קמו עמוד א(, וזו טובה גדולה ועל כן אנו אומרים "דיינו".

]שו"ת בית אפרים חלק אורח חיים סימן מו[.



רבי יוסף שלום אליישיב זצ"ל תירץ בשם זקנו בעל הלשם זכותו תגן עלינו,  והגאון 
ראוי ונכון שנדייק לשון הפייט – ולא נתן לנו את התורה. כי הנה הגמרא בבבא מציעא )דף 
נט עמוד א( קובעת, שאין משגיחין בבת קול, כי מאחר שניתנה התורה בהר סיני, שוב "לא 

בשמים היא" )דברים ל, יב(.
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היתה  לא  היא  אך  לישראל,  ניתנת  התורה  היתה  אילו  הפייט:  כוונת  זהו  כי  נמצא 
כי עדיין  דיינו,  ויכולת ההוראה לחכמי ישראל-  – לא היה נמסר כח הפסק  'לנו'  ניתנת 
היו יכולים לעסוק בתורה ולהגות בה. אבל לאחר שניתנה 'לנו' התורה בשלימות שחכמי 
ומכופלת  כפולה  טובה  וכמה  כמה  אחת  על  בתורה,  ההכרעה  מצויה  שבידם  הם  ישראל 

עלינו למקום.



עוד נראה לבאר בזה, על פי מה שאמרו חז"ל שעם ישראל הגיעו לדרגת אחדות גבוהה 
ביותר קודם מתן תורה, וכמו שאמר הכתוב "ויחן שם ישראל" – כאיש אחד בלב אחד )רש"י 

שמות יט, ב(.

ודרגת אחדות ישראל אין למעלה ממנה, ועל זה אנו אומרים "דיינו".

מצה זו שאנו אוכלין על שום מה: יש לדקדק שאמר "מצה זו שאנו אוכלין" היינו שקודם 
עושים את המצוה ואחר כך שואלים "על שום מה".

שנתינת הטעם אין בה שום נפקא מינה לעצם עשיית המצוה. ועל כן אמר  ולהורות, 
"מצה זו שאנו אוכלין על שום מה", ולא אמר - על שום מה אנו אוכלין מצה זו.

]ילקוט הגרשוני חלק א פסחים דף קטז עמוד א דיבור המתחיל מצה זו[.

מצה זו שאנו אוכלין על שום מה: השכינה נקראת מצה, לפי שעושה מצה ומריבה עם 
כל המשטינים והמקטרגים. 

]זוהר הקדוש פרשת פנחס דף רנא עמוד ב, ובמתוק מדבש עמוד תקסב[.

בכל דור ודור חיב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים: זאת הסיבה שיש לנו 
להראות בליל הסדר את דרך החורין שלנו, רחבות הדעת וכלים נאים ותכשיטים כדרך 

שיצאו אבותינו ממצרים. 



ומנהגו של הגאון הקדוש רבי חיים חורי זצ"ל, להשאיל משכנו טבעת זהב כדי לענוד 
על אצבעו בליל זה, על מנת להעמיק את תחושת הבני מלכים. 

]ששה צדיקים מאי אחד עמוד 192[.

בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים: כבר היה מעשה בימי 
רבנו האר"י ז"ל, באשה אחת שנכנס בה רוח וציער אותה מאד. וכראות קרובי האשה גודל 

צערה, חילו פני הרב רבינו האריז"ל להושיע.
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הרוח  מאת  ושאל  אליה,  וילך  האשה  אצל  ויטאל  חיים  הרב  מורנו  את  הרב  וישלח   
איש,  באשת  שחטא  על  לו  והגיד  כך,  נענש  מה  ועל  עצמו  עסקי  על  רבות  שאלות 

והעמיד ממזרים.

ושוב שאל את הרוח: על איזה עון ניתנה לו רשות להיכנס בגוף האשה ההיא.

והשיב הרוח: כי זאת האשה אין תוכה כברה ולא האמינה ביציאת מצרים, ובליל פסח 
אשר כל ישראל שמחים וטובי לב ואומרים ההלל ומספרים ביציאת מצרים, היא צוחקת 

עליהם בליבה, וממאנת מלהאמין בדבר וסוברת כי מעולם לא היה הנס הזה. 

מנשי  כאחת  והנך  תקוותך,  אבדה  "הנה  לה:  ויאמר  לבבה  רוע  משמוע  הרב  ניחרד 
הגוים, ועל כן באה עליך הצרה הזאת, ואך ורק אם תקבלי להאמין באמונה שלימה כי 
הקדוש ברוך הוא ברא שמים וארץ ובידו היכולת לעשות כל אשר חפץ, ואין מי יאמר לו 

מה תעשה ומה תפעל". 

והיא השיבה אמריה: "הן, אני מאמינה בהכל". 

וחזר עוד ואמר אל האשה: מאמנת את שהקדוש ברוך הוא הוציאנו ממצרים, וקרע לנו 
את הים ? 

ואמרה האשה: "אמן אמן".   

וציווה עליה להתחרט על כפירתה הראשונה. 

וגזר הרב על אותו הרוח ויצא מאיתה. 

]חמדת ימים חלק ב – פסח פרק ו אות מה[

והגדת לבנך: ועיקר מצות הסיפור הוא לתינוקות כמו שנאמר "והגדת לבנך". ועל כן 
קראו סדר סיפור יציאת מצרים הגדה, להורות שבה יוצאים ידי חובת "והגדת לבנך". 

]חמדת ימים חלק ב – פסח פרק ו אות מג[. 

מצות  לקיים  אפשר  איך  זצ"ל:  אליישיב  שלום  יוסף  רבי  הגאון  נשאל  לבנך:  והגדת 
"והגדת לבנך" )שמות יג, ח(, אחרי שמלמדים את הילדים הכל בתלמודי תורה, וכבר יודעים 

את כל סיפור יציאת מצרים, ואולי יש ענין לחפש איזה דבר שלא יודעים ?

והשיב: הרי כך אומרים בהגדה – "אפילו כולנו חכמים כולנו נבונים כולנו יודעים את 
התורה מצוה עלינו לספר", כי בעצם הסיפור מקיימים מצות סיפור יציאת מצרים. 

]שו"ת וישמע משה עמוד קנט[.
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רחצה – מוציא מצה

כדי  הכריכה,  עד  מצה  אכילת  מתחילת  דעתם  להסיח  שלא  יזהרו  וקודשיו  ה'  יראי 
שתעלה ברכת אכילת מצה וברכת אכילת מרור גם לכריכה זו. 

עד  הסדר  מתחילת  הזה,  בלילה  השתיקה  בפלך  אחזו  אשר  ראשונים  חסידים  ומנהג 
ולפחות  יתקדשו לאומרו בלשון הקודש...  ואפילו בדברים שהם מעניין הסעודה,  סופו. 

ראוי לכל איש ישראל להיות זהיר משיחת חולין עד אחר אכילת אפיקומן. 

]חמדת ימים חלק ב – פסח פרק ו אות צח - צט[.

מרור

על אכילת מרור: שאל הגאון רבי מרדכי גרוס שליט"א את מרן הגאון רבי יוסף שלום 
אליישיב זצ"ל, מה הדין למי שאין לו שיניים, והוא צריך עצה שיוכל לצאת ידי חובת מרור, 

שהרי  אמרו בפסחים )דף קטו עמוד ב(, בלע מרור לא יצא. 

והשיב: שהדין הזה שבלע מרור לא יצא, הוא רק כשרוצה לצאת ידי חובת מרור בחסה, 
אך כשרוצה לצאת ידי חובה בחריין שהגרון מרגיש את החריפות יצא אפילו בבליעה.

]שו"ת וישמע משה עמוד קנז[.

חלו  אחת  פעם  זצ"ל:  זוין  יוסף  שלמה  רבי  הגאון  של  נכדו  סיפר  מרור:  אכילת  על 
הבחירות לממשלה סמוך לחג הפסח, ושאל מאן דהוא את סבא מצוה ללכת לבחירות ?

אמר לו: מצוה.

ושוב שאל: כמו אכילת מצה ?

ענה סבא: כמו מצה אני לא יודע, אבל על כל פנים כמו מרור...

צפון

בספר כתר שם טוב לרבנו שם טוב גאגין )ח"ג עמ' 175(, כתב: יש נוהגים לקחת פרוסה 
מהאפיקומן ועושין בה נקב, ותולין אותה כל השנה על קיר הבית. ויש אנשים ששומרין 
חתיכה ממנו בכיס בגדם, ומאמינים שאם הים הולך וסוער להשליך בים חתיכה זו וינוח 

הים מזעפו.

אולם בהערות )שם הערה א( כתב על זה, מנהג תליית חתיכה מהאפיקומן בקיר הבית, 
הוא מכלל הזיות שנשתרשו בין עם ישראל מימים קדמונים, ונראה לי בטעם הדבר כיון 
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שנצטוו בני ישראל בדם הקרבן פסח להגיע אל המשקוף, ושם נאמר "ולא יתן המשחית 
לבוא אל בתיכם לנגוף" )שמות יב, כג(, כן חתיכת האפיקומן הבא לסמל קרבן פסח, מאמינים 
וכן  לנגוף.  זה  לבית  לבוא  המשחית  מלאך  יתן  שלא  סגולה  בכוחו  יש  בבית  יתלו  שאם 
מאמינים בו גם כן להשקיט הים מזעפו כשם שנעשה לישראל הרבה ניסים בקריעת ים סוף, 
כן יעשה גם כן לאיש הזורק בים חתיכת האפיקומן. ומצאתי בסידור הנקרא בית השואבה, 
שכתב, שהאפיקומן הוא סגולה להינצל מן הגזלנים, וגם להבריח הקליפות ממנו, כי מצה הוא 

לשון מריבה ותרגום של מצה ומריבה הוא, מצותה. עד כאן דבריו.

ובאמת, כך מבואר בזוהר הקדוש )פרשת פנחס דף רנא עמוד ב(: אמאי איתקריא מצה וכו' 
דמזוזה  ד"שדי"  כגוונא  בהו  קטטה  ועביד  בישין  סטרין  לכל  ומברחת  משדד  דקא  בגין 
מריבה  ועביד  קדישא  משכני  מכל  לון  מברחת  איהי  הכי  אוף  ומזיקים  לשדים  דמבריח 
כיון שהיא משדדת ומבריחה לכל הכוחות  וכו'  וקטטה בהו. ]ביאור: למה נקראת מצה 
הרעים, ועושה מריבה איתם, כמו ששם "שדי" שבמזוזה מבריח לשדים ולמזיקים, כך גם 
היא מבריחה אותם מכל משכנות הקדושה ועושה מריבה איתם. וכיוצא בזה מובא בזוהר 

הקדוש )פרשת משפטים דף קטו עמוד א( עיין שם[.

ובמנהג זה מצאנו שכתבוהו רבותינו ומהם: 

יורה דעה סימן ב( קיבץ וליקט כעמיר גורנה כל דברי   - עטרת פז )חלק א כרך ב  ובשו"ת 
והחק  א(,  קטן  סעיף  תעז  )סימן  רבא  האליה  ומהם:  זה  מנהג  והזכירו  שהסכימו  הפוסקים 
ולתלותה  אותה  ולנקוב  נהגו לשבור חתיכה מהאפיקומן  כתב:  גם  ג(  )שם סעיף קטן  יעקב 
]ואין בזה חשש איסור בונה ביום טוב.  וכמו שכתב המגן אברהם בסימן תק סעיף קטן 
טו(,  קטן  סעיף  )שם  ברורה  והמשנה  ז(  קטן  סעיף  )שם  מגדים  הפרי  כתה  פנים  כל  ועל  ז[. 
שאין לעשות הנקב באפיקומן על ידי סכין בצורת עיגול או משולש כמגן דוד וכו', שיש 

בזה איסור דרבנן. 

גם הגאון רבי חיים פלאג'י בספר חיים לראש )דף עז ע"ב( הביא מנהג זה. ובספר דרך 
ישרה )דף פג ע"ב( כתב: נהגו בני עליה שמשיירין מאכילת מצה זו של אפיקומן, ומניחין 
בבית יד של בגדיו צרורות בשמלותם אל חיקם, לשמירה לחיבוב מצוה, ויורדי הים באניות 
כאשר המה ראו סער גדול בים, יטילו מן המצה של האפיקומן אשר בחיקם אל הים, ויעמוד 

הים מזעפו. עד כאן. 

כמו כן הזכיר מנהג זה גם הגאון רבי אברהם אדאדי בעל שו"ת ויקרא אברהם בקונטרס 
"מקום שנהגו" )נדפס בסוף שו"ת ויקרא אברהם, דפוס ליוורנו שנת תרכ"ה, דף קכח עמוד ב אות ג(. וכן 
יא(.  סעיף  תעז  )סימן  ערוך שלו  בשולחן  זלמן  רבנו  והגאון  א(.  אות  תעז  )סימן  ללב  יפה  הרב 
והגאון רבי אליהו הכהן במדרש תלפיות הביא )בערך אפיקומן דף מא ע"ג( בשם ספר התשבי, 
ענין זה של סגולת האפיקומן: יקח דבר מהאפיקומן וישא אותו אצלו, והוא סגולה להנצל 
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מן הגזלנים ולהבריח הקליפות ממנו. גם הגאון רבי יעקב חיים סופר בכף החיים )הלכות פסח 
סימן תעז סק"ו(, הביא מנהג זה בשתיקה ולא ערער עליו. 

)בהנהגות הסדר( פקפק במנהג לתלות האפיקומן בקיר כל  בספר קיצור השל"ה  ואולם 
השנה, וכתב על זה שלא נמצא מנהג זה בשום ספר, ועוד שיש בזה משום בזיון אוכלין, 
)פסחים דף קיא עמוד ב(, ובפרט שתולין החתיכה של  וגם אמרו התולה פתו יתלה פרנסתו 
האפיקומן במסמר, אלא אם רוצה לקיים המנהג יקח דבר מועט מהאפיקומן בכיסו או יניח 
במקום מוצנע בביתו. וכבר העיר על דבריו בשו"ת שבות יעקב )חלק ג סימן נב והובאו דבריו 
בשערי תשובה סימן תעז סעיף קטן ד(: לא ידעתי מה ביזוי אוכלין יש בזה, וראיתי לאבותי ורבותי 

שנוהגין כן, ואין כאן ביזוי מצוה והוא זכר ליציאת מצרים.

גם בספר עץ השדה )סימן תעז הובאו דבריו בספר דף על הדף בפסחים דף קיא עמוד ב( כתב ליישב 
המנהג, שכיון שתולה אותו משום חיבוב מצוה אין בזה בזיון, ובתולה באופן שאין בו בזיון 

לא נאמר שהוא קשה לעניות.

הרי לנו שיש עניין גדול לשמור משיירי האפיקומן, וכמו שאמרו חז"ל בגמרא בסוכה 
ד  )חלק  דרך  אבני  בשו"ת  כתב  וכן  הפורענות.  את  מעכבין  מצוה  שירי  א(,  עמוד  לח  )דף 

סימן מו(. 

הלל 

הללו את ה' כל גוים: נוהג היה הגאון רבי צבי פסח פרנק זצ"ל, לספר בליל שימורים: 
לו  תינתן  כי  השופטים,  לו  אמרו  מוילנא,  הצדק  גר  את  המוקד  על  שהעלו  בעת  כי 

בקשה אחרונה.

ביקש גר הצדק לשאת דברים באוזני הציבור הגדול, שהתאסף ובא לראות בהריגתו.

ופתח ואמר: "הללו את ה' כל גוים שבחוהו כל האומים כי גבר עלינו חסדו" )תהילים קיז, 
א – ב(, כאן בעולם השפל, אתם עושים כאשר עם לבבכם, אבל לעתיד לבא שלם תשלמו על 

כל מה שאתם מענים ומשעבדים את עם ישראל.

ובעת הגאולה כל הגוים יהללו וישבחו ויברכו את שם ה' על שגבר עלינו חסדו, שלא 
יכלו להוציא לפועל את כל זממם הרע, שאילו יכלו לעשות כל מה שחפצו, לא היה קץ 

וסייג לעונש שהיו מקבלים.

]הגדת חכמי ירושלים עמוד קמד[.
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נרצה

אחד מי יודע: פיוט זה לא נודע עד כה שם מחברו, ובאיזה זמן נתחבר, ועל מה נוסד 
הפיוט הזה. ובכל הגדות הספרדים אינו והובא רק בהגדות האשכנזים. ]א.ה. וכיום פשט 

פיוט זה בכל קהילות ישאל[.

ובהגדה עם פירוש "מרבה לספר" )קרלסרוהה תקנ"א( כתוב, שמצאו פיוט זה – אחד מי 
יודע גנוז וכתוב על קלף בבית המדרש של הרוקח בגרמייזא, וקבעו אותו לדורות לזמר 

בליל פסח. 

ואני מצאתי גיליון אחד בקלף ישן מכתב יד, שמראה ומוכיח שנכתב לפני כמה מאות 
ד(,  ו,  )דברים  אחד"  ה'  אלוקינו  ה'  ישראל  "שמע  כתוב  ולפניו  זה,  פיוט  כתוב  ובו  שנים, 
ואחריו הפיוט של אחד מי יודע וכו' עד סוף הפיוט. ומזה נתוודעתי כי פייטנו יסד אותו 

על פסוק "שמע ישראל" שהיה נהוג אז לאומרו אחר סיום ההגדה...

ואולי סודר השיר כדי שעל ידו לא ישכח איש לקרוא את שמע, ובמיוחד בזמנם שהיו 
מתפללים ערבית מבעוד יום. 

]הגדת חכמי ירושלים בשם הרב רבי שמשון אהרן ורטהיימר זצ"ל עמוד קסו[.

חד גדיא...: חסיד שוטה היה בסלונים, מציק ופוגע בכל אדם על עסקי שמים ועל עסקי 
הגוף, "ידו בכל ויד כל בו" )בראשית טז, יב(.

שאלו רבי אייזיל חריף:

למה זה לך ?

השיבו: הרי כונתי לשם שמים !

הקשה לו רבי אייזיל: אם תתעמק תמצא, שכביכול אין דעת של מעלה צודקת במעשה 
חד גדיא.

צדק הכלב - שנשך את החתול הטורף.

צדקה האש - ששרפה את המקל שהכה את הכלב הצודק.

וצדק השור - ששתה את המים שכיבו את האש הצודקת. 

וצדק מלאך המות -  שהרג את השוחט ששחט את השור הצודק.

ומדוע פגע הקדוש ברוך הוא במלאך המות ?

מסיים רבי אייזיל: מכאן ראיה שגם הצודק אל יפגע באחרים...

]חידודים עמוד לט[.
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הנהגות והלכות לסוף הסדר

א. חייב אדם לספר ביציאת מצרים ובהלכות הפסח בליל ט"ו בניסן.

ב' שיעור חיובו הוא עד שתחטפינו שינה או עד חצות.

ג. הרוצה להחמיר, יכול להיות ניעור כל הלילה. ובלבד שלא יצער גופו וכשמתעייף 
ילך לישון.

ד. אם סיים סיפור יציאת מצרים, וחפץ לעסוק בדברי תורה אחרים רשאי. ומכל מקום 
עדיף שיקשרם וישייכם לדינים הקשורים לפסח.

הפסח  בהלכות  לעסוק  החיוב  עליו  חוזר  לא  ניעור,  אם  שינה  שחטפתו  לאחר  ה. 
הוא  והדר  וחסיד מקרי  ומחמיר, תבוא עליו הברכה  והמתחסד  יציאת מצרים.  ובסיפור 

לכל חסידיו הללויה. 

          ]שו"ת אך טוב לישראל חלק ב סימן ח[.


