
 

 

 

 . המצות מכוסות. מוזגים כוס ראשון

 ַקֵדׁש 

ִחילִין   בְַּׁשָבת ַמתְּ

ְִּהי בֶקר  ְִּהי ֶעֶרב וַי  וַי

ְֻּככו ַהָׁשַמיִם וְָּהָאֶרץ וְָּכל . יום ַהִשִשי וַי

ָבָאַם  . צְּ

לַאכְּּתו ֲאֶׁשר  ִביִעי מְּ ְַּכל ֱאלהים ַביום ַהשְּ וַי

ִביִעי ִמךָ  בת ַביום ַהשְּ לַאכְּּתו ָעָשה וַטִׁשְּ ל מְּ

 . ֲאֶׁשר ָעָשה

ְַּקֵדׁש אותו  ִביִעי וַי ְָּבֶרְך ֱאלהים ֶאת יום ַהשְּ  וַי

לַאכְּּתו ֲאֶׁשר ָבֶָרא  ִךי בו ָׁשַבת ִמָךל מְּ

 . ֱאלהים לֲַעשות



ִחילִין  : ַבחול ַמתְּ

ִרי ָמָרנָן וְַּרָבנָן וְַּרבוַתי  . ַסבְּ

ם בוֵרא ֱאלֵהינו ֶמלְֶך ָהעולָ ', ָברוְך ַאָּתה ה

ִרי ַהָגֶפן  . פְּ

ֱאלֵהינו ֶמלְֶך ָהעולָם ֲאֶׁשר ', ָברוְך ַאָּתה ה

ָמנו ִמָךל לָׁשון  ָבַחר ָבנו ִמָךל ָעם וְּרומְּ

ָׁשנו בְִּמצְּוָתיו ֱאלֵהינו ' וִַּתֶּתן לָנו ה. וְִּקדְּ

נוָחה ו: לשבת)בְַּאֲהָבה  ( ַׁשָבתות לִמְּ

ָחה ְַּמםִים לְָּששוןַחִגי, מוֲעִדים לְִּשמְּ , ם וז

ֶאת יום ַחג ( ֶאת יום ַהַׁשָבת ַהזֶה וְּ : לשבת)

ְַּמן ֵחרוֵתנו ( בְַּאֲהָבה: לשבת), ַהַלּצות ַהזֶה ז

ָרא קֶדׁש זֵֶכר לִיִציַאת ִמצְָּריִם ִךי ָבנו . ִמקְּ

ָּת ִמָךל ָהַעִלים ָּת וְּאוָתנו ִקַדׁשְּ , ָבַחרְּ

ֶׁשָך ומוֲעֵדי ( וְַּׁשָבת: לשבת) : לשבת)ָקדְּ

ָחה ובְָּששון ( בְַּאֲהָבה ובְָּרצון בְִּשמְּ

 . ִהנְַּחלְָּּתנו

ַקֵדׁש ', ָברוְך ַאָּתה ה ( וְּ  ַהַׁשָבת: לשבת)מְּ

ָרֵאל וְַּהזְַּמםִים  . יִשְּ



 

 : בְּמוָצֵאי ַׁשָבת מוִסיִפים

בוֵרא , ֱאלֵהינו ֶמלְֶך ָהעולָם', ָברוְך ַאָּתה ה

אוֵרי ָהֵאׁש ֱאלֵהינו ֶמלְֶך ', ָברוְך ַאָּתה ה. מְּ

בין אור , ָהעולָם ַהַמבְִּדיל ֵבין קֶדׁש לְּחל

ָרֵאל לַָעִלים, לְּחֶׁשְך ִביִעי , ֵבין יִשְּ ֵבין יום ַהשְּ

ְֵּמי ַהַלֲעֶשה ֻדַשת ַׁשָבת . לְֵּׁשֶׁשת י ֵבין קְּ

ֻדַשת יום טוב ִהבְַּדלְּּתָ  ִביִעי , לִקְּ וְֶּאת יום ַהשְּ

ּתָ  ְֵּמי ַהַלֲעֶשה ִקַדׁשְּ ִהבְַּדלְָּּת . ִמֵשֶׁשת י

ֻדָשֶתָך ָרֵאל ִבקְּ ָך יִשְּ ָּת ֶאת ַעלְּ  . וְִּקַדׁשְּ

 . ַהַלבְִּדיל ֵבין קֶדׁש לְּקֶדׁש', ָברוְך ַאָּתה ה

 

, ֱאלֵהינו ֶמלְֶך ָהעולָם', ָברוְך ַאָּתה ה

ְָּמנו וְִּהִגיָענו לַזְּ   . ַמן ַהזֶהֶׁשֶהֱחיָנו וְִּקט

 

שותה בהסיבת שמאל ואינו מברך ברכה 

 . אחרונה

 



ַחץ   ורְּ

ִכים  ָברְּ לִים ֶאת ַהיַָדיִם וְֵּאין מְּ ַעל "נוטְּ

 ". נְִּטילַת יַָדיִם

ַפס   ַךרְּ

כדי שלא  -לוקח מן הכרפס פחות מכזית 

, טובל במי מלח -יתחייב בברכה אחרונה 

ומכווין לפטור , "בורא פרי האדמה"מברך 

 . אוכל בלא הסבה. גם את המרורבברכה 

בוֵרא , ֱאלֵהינו ֶמלְֶך ָהעולָם', ָברוְך ַאָּתה ה

ִרי ָהֲאָדָמה  . פְּ

 יחץ 

ַּתיִם ָצִעית לִׁשְּ , בוצע ֶאת ַהַמָצה ָהֶאמְּ

 . וַמצְּפְּין ֶאת ַהֵחִצי ַהָגדול לֲָאִפיקוָמן

 מגיד 

ַגלֶה ֶאת ַהַמצות ָעָרה , מְּ ַמגְִּביַה ֶאת ַהקְּ

 : בְּקול ָרםוְּאוֵמר 

ָעא  ָמא ַענְּיָא ִדי ֲאָכלו ַאבְָּהָתנָא בְַּארְּ ָהא לַחְּ

ָריִם ִמצְּ  . דְּ



ִפין יֵיֵתי וְּיֵיכל ִריְך יֵיֵתי וְּיִפְַּסח, ָךל ִדכְּ  . ָךל ִדצְּ

ָעא , ָהַׁשָּתא ָהָכא לְָּׁשנָה ַהָבָאה בְַּארְּ

ָרֵאל יִשְּ  . דְּ

ֵדי  . ןלְָּׁשנָה ַהָבָאה בְּנֵי חוִרי, ָהַׁשָּתא ַעבְּ

 

ְּגיִן כוס ֵׁשנִי  : ַהֵבן ׁשוֵאל. מוז

ְּלָה ַהזֶה ִמָךל ַהכֵילות ַּתנָה ַהכַי  ? ַמה םִשְּ

, ֶׁשבְָּכל ַהכֵילות ָאנו אוכְּלִין ָחֵמץ וַמָּצה

ְּלָה ַהזֶה   . ךלו ַמָּצה -ַהכַי

ְָּרקות  ָאר י  -ֶׁשבְָּכל ַהכֵילות ָאנו אוכְּלִין ׁשְּ

ְּלָה ַהזֶה   . ָמרור( וכול)ַהכַי

ִבילִין ֲאִפילו  ֶׁשבְָּכל ַהכֵילות ֵאין ֶאנו ַמטְּ

ֵּתי פְָּעִמים -ַפַעם ֶאָחת  ְּלָה ַהזֶה ׁשְּ  . ַהכַי

ִבין וֵבין  ֶׁשבְָּכל ַהכֵילות ָאנו אוכְּלִין ֵבין יוׁשְּ

ֻסִבין  ֻסִבין -מְּ ְּלָה ַהזֶה ֻךלָנו מְּ  . ַהכַי

ת ַהַמצו. מחזיר את הקערה אל השולחן

ַעת ֲאִמיַרת ַהַהָגָדה גלות ִבׁשְּ יֶינָה מְּ  . ִּתהְּ

ָריִם עה בְִּמצְּ ' וַטוִציֵאנו ה, ֲעָבִדים ָהיִינו לְַּפרְּ



ְּרַע נְּטויָה יָד ֲחזָָקה וִבז וְִּאכו . ֱאלֵהינו ִמָשם בְּ

לא הוִציא ַהָקדוׁש ָברוְך הוא ֶאת ֲאבוֵתינו 

ובְּנֵי ָבנֵינו  ֲהֵרי ָאנו וָבנֵינו, ִמִלצְָּריִם

עה בְִּמצְָּריִם ָבִדים ָהיִינו לְַּפרְּ ֻׁשעְּ וֲַאִפילו . מְּ

ְֵּקנִים ֻךכָנו  ֻךכָנו ֲחָכִמים ֻךכָנו נְּבונִים ֻךכָנו ז

וָה ָעלֵינו לְַּסֵפר  ִעים ֶאת ַהּתוָרה ִמצְּ יודְּ

ָריִם ֶבה לְַּסֵפר . ִביִציַאת ִמצְּ וְָּכל ַהַלרְּ

ֻׁשָבחִביִציַאת ִמצְּ   . ַריִם ֲהֵרי זֶה מְּ

 

ְּהוֻׁשַע וְַּרִבי  ַרִבי ֱאלִיֶעזֶר וְַּרִבי י ַמֲעֶשה בְּ

פון  יָה וְַּרִבי ֲעִקיָבא וְַּרִבי ַטרְּ ֶאלְָּעזָר ֶבן ֲעזַרְּ

ַספְִּרים  ֻסִבין ִבבְּנֵי בְַּרק וְָּהיו מְּ ֶׁשָהיו מְּ

ְּלָה ַריִם ָךל אותו ַהכַי  ַעד ֶׁשָבאו, ִביִציַאת ִמצְּ

ְַּמן  רו לֶָהם ַרבוֵתינו ִהִגיַע ז ַתלְִּמיֵדיֶהם וְָּאמְּ

ַמע ֶׁשל ַׁשֲחִרית ִריַאת ׁשְּ  . קְּ

 

ֶבן  יָה ֲהֵרי ֲאנִי ךְּ ָאַמר ַרִבי ֶאלְָּעזָר ֶבן ֲעזַרְּ

ְִּציַאת  ִׁשבְִּעים ָׁשנָה וְּלא זִָכיִתי ֶׁשֵּתָאֵמר י



ָׁשה ֶבן זוָמא ַריִם ַבכֵילות ַעד ֶׁשָדרְּ , ִמצְּ

ָך ֵמֶאֶרץ , םֱֶאַמרׁשֶ  לְַּמַען ִּתזְּךור ֶאת יום ֵצאתְּ

ְֵּמי ַחטֶיָך ַריִם ךל י ְֵּמי ַחטֶיָך ַהטִָמים. ִמצְּ ךל . י

ְֵּמי ַחטֶיָך ַהכֵילות ְֵּמי . י ִרים י וֲַחָכִמים אומְּ

ְֵּמי ַחטֶיָך לְָּהִביא . ַחטֶיָך ָהעולָם ַהזֶה ךל י

 : לִימות ַהָלִׁשיחַ 

 

ָברוְך ֶׁשםַָתן ּתוָרה , ָברוְך הוא, ָברוְך ַהָלקום

ָרֵאל  . ָברוְך הוא, לְַּעלו יִשְּ

 

ָבָעה ָבנִים ִדבְָּרה ּתוָרה  : ךְּנֶֶגד ַארְּ

וְֶּאָחד , וְֶּאָחד ָּתם, וְֶּאָחד ָרָׁשע, ֶאָחד ָחָכם

אול  . ֶׁשֵאינו יוֵדַע לִׁשְּ

 

ָמה ָהֵעדות וְַּהֻחִקים ? ָחָכם ָמה הוא אוֵמר

ָפִטים ֲאֶׁשר ִצוָה הוְַּהלִ  ֶכם' ׁשְּ . ֱאלֵהינו ֶאתְּ

ֵאין : וְַּאף ַאָּתה ֱאמור לו ךְִּהלְּכות ַהֶפַסח

 : ַמפְִּטיִרין ַאַחר ַהֶפַסח ֲאִפיקוָמן



 

ָמה ָהֲעבוָדה ַהזאת ? ָרָׁשע ָמה הוא אוֵמר

ולְִּפי ֶׁשהוִציא ֶאת . וְּלא לו -לֶָכם . לֶָכם

וְַּאף ַאָּתה . ִעָקרַעצְּמו ִמן ַהךְּלָל ָךַפר בְּ 

ֵהה ֶאת ִׁשםָיו וֱֶאמור לו ַבֲעבור זֶה ָעָשה : "ַהקְּ

ִאכו . לִי וְּלא לו". לִי בְֵּצאִתי ִמִלצְָּריִם' ה

 : לא ָהיָה נִגְָּאל, ָהיָה ָׁשם

 

ָּת ֵאלָיו ? ַמה זאת? ָּתם ָמה הוא אוֵמר וְָּאַמרְּ

ית ִמִלצְַּריִם ִמבֵ ' בְּחוזֶק יָד הוִציָאנו ה"

 ". ֲעָבִדים

 

אול  , ֶׁשםֱֶאַמר, ַאּתְּ פְַּתח לו -וְֶּׁשֵאינו יוֵדַע לִׁשְּ

ָּת לְִּבנְָּך ַביום ַההוא לֵאמר ַבֲעבור זֶה , וְִּהַגדְּ

ָריִם' ָעָשה ה  . לִי בְֵּצאִתי ִמִלצְּ

 

ַביום ַּתלְּמוד לוַמר ? יָכול ֵמראׁש חוֶדׁש

? וד יוםִאי ַביום ַההוא יָכול ִמבְּע. ַההוא



ַבֲעבור זֶה לא  - ַבֲעבור זֶהַּתלְּמוד לוַמר 

ִּתי ֶאלָא בְָּׁשָעה ֶׁשיֵׁש ַמָצה וָמרור , ָאַמרְּ

 . ֻמםִָחים לְָּפנֶיָך

 

ֵדי ֲעבוָדה זָָרה ָהיו ֲאבוֵתינו ִחכָה עובְּ , ִמּתְּ

ָבנו ַהָלקום לֲַעבָדתו  : ֶׁשםֱֶאַמר, וְַּעכְָּׁשיו ֵקרְּ

ְּהוֻשַע אֶ  ' ךה ָאַמר ה, ל ָךל ָהָעםוַיאֶמר י

ָרֵאל בו ֲאבוֵתיֶכם : ֱאלֵהי יִשְּ בְֵּעֶבר ַהםָָהר יָׁשְּ

, ֶּתַרח ֲאִבי ַאבְָּרָהם וֲַאִבי נָחור, ֵמעולָם

וֶָאַקח ֶאת ֲאִביֶכם . וַטַַעבְּדו ֱאלִהים ֲאֵחִרים

ֶאת ַאבְָּרָהם ֵמֵעֶבר ַהםָָהר וָאולְֵך אותו בְָּכל 

עו וֶָאֵּתן לו ֶאת וַָא, ֶאֶרץ ךְּנַָען ֶבה ֶאת זַרְּ רְּ

. וֶָאֵּתן לְּיִצְָּחק ֶאת יֲַעקב וְֶּאת ֵעָשיו, יִצְָּחק

, וֶָאֵּתן לְֵּעָשו ֶאת ַהר ֵשִעיר לֶָרֶׁשת אתו

ָריִם דו ִמצְּ  . וְּיֲַעקב וָבנָיו יָרְּ

 

ָרֵאל . ָברוְך הוא, ָברוְך ׁשוֵמר ַהבְָּטָחתו לְּיִשְּ

לֲַעשות , א ִחַשב ֶאת ַהֵקץֶׁשַהָקדוׁש ָברוְך הו



ךְּמו ֶשָאַמר לְַּאבְָּרָהם ָאִבינו ִבבְִּרית ֵבין 

 : ֶׁשםֱֶאַמר, ַהבְָּתִרים

ְְַּאבְָּרם יֶה , וַטאֶמר לְּ יָדע ֵּתַדע ִךי ֵגר יִהְּ

ֲעָך בְֶּאֶרץ לא לֶָהם וֲַעָבדום וְִּעםו אָתם , זַרְּ

ַבע ֵמאות שנה ר וְּגם ֶאת ַהגוי ֲאׁשֶ . ַארְּ

ֻכׁש ָגדול  . יֲַעבדו ָדן ָאנִכי וְַּאֲחֵרי ֵכן יֵצְּאו ִברְּ

 

, מכסה המצה ומגביה את הכוס בידו

 : ואומר

ָדה לֲַאבוֵתינו וְּלָנו  . וְִּהיא ֶׁשָעמְּ

 , ֶׁשכא ֶאָחד ִבלְָּבד ָעַמד ָעלֵינו לְַּככוֵתנו

ִדים ָעלֵינו  ֶאכָא ֶׁשבְָּכל דור וָדור עומְּ

 , לְַּכלוֵתנו

 . וְַּהָקדוׁש ָברוְך הוא ַמִּצילֵנו ִמטָָדם

 

ְַּגלֶה ֶאת ַהַלּצות  . יַנִיַח ַהךוס ִמיָדו וי

ֵצא ולְַּמד ַמה ִבֵקש לָָבן ָהֲאַרִמי לֲַעשות 

עה לא ָגזַר ֶאכָא ַעל : לְּיֲַעקב ָאִבינו ֶׁשַפרְּ



. וְּלָָבן ִבֵקׁש לֲַעקור ֶאת ַהךל, ַהזְָּכִרים

 : רֶׁשםֱֶאמַ 

ְָּמה וַטָָגר ָׁשם , ֲאַרִלי אֵבד ָאִבי ַרי וַיֵֶרד ִמצְּ

ָעט ֵתי מְּ ְִּהי ָׁשם לְּגוי ָגדול, ִבמְּ  . ָעצום וָָרב, וַי

ְָּמה ַרי  . ָאנוס ַעל ִפי ַהִדבור - וַיֵֶרד ִמצְּ

לֵַלד ֶׁשלא יַָרד יֲַעקב ָאִבינו  - וַטָָגר ָׁשם מְּ

ַּתֵקַע בְִּמצְַּריִם ֶאכָא  : ֶׁשםֱֶאַמר, לָגור ָׁשםלְִּהׁשְּ

עה רו ֶאל ַפרְּ ִךי ֵאין , לָגור ָבָאֶרץ ָבאנו, וַיאמְּ

ֶעה לַּצאן ֲאֶׁשר לֲַעָבֶדיָך ִךי ָכֵבד ָהָרָעב , ִמרְּ

בו נָא ֲעָבֶדיָך בְֶּאֶרץ . בְֶּאֶרץ ךְּנַָען וְַּעָּתה יֵׁשְּ

 . גֶשן

ָעט ֵתי מְּ נֶֶפׁש בְִּׁשבְִּעים : ךְָּמה ֶׁשםֱֶאַמר - ִבמְּ

ְָּמה י ַרָ דו ֲאבוֶתיָך ִמצְּ ָך ה, יָרְּ ' וְַּעָּתה ָשמְּ

ֵבי ַהָשַמיִם לָרב  . ֱאלֶהיָך ךְּכוכְּ

ְִּהי ָׁשם לְּגוי  ֻצטָנִים  -וַי ָרֵאל מְּ לֵַמד ֶׁשָהיו יִשְּ מְּ

 . ָׁשם

ָרֵאל ָפרו : ךְּמו ֶׁשםֱֶאַמר - ָגדול ָעצום ובְּנֵי יִשְּ

בו וַיַעַ  צו וַיִרְּ רְּ אדוַיִׁשְּ אד מְּ וִַּתָללֵא , צְּמו ִבמְּ



 . ָהָאֶרץ אָתם

 

ָבָבה ךְֶּצַמח ַהָשֶדה : ךְָּמה ֶׁשםֱֶאַמר - וָָרב רְּ

לִי וַָּתבִאי ַבֲעִדי ֲעָדיִים, נְַּתִּתיָך ִבי וִַּתגְּדְּ , וִַּתרְּ

ָעֵרְך ִצֵלחַ  יָה, ָׁשַדיִם נָכנו ושְּ . וְַּאּתְּ ֵערם וְֶּערְּ

ָדָמיְִךוֶָאֱעבר ָעלַיְִך וֶָארְּ  בוֶסֶסת בְּ , ֵאְך ִמתְּ

ָדַמיְִך ֲחיִי ָדַמיְִך ֲחיִי , וָאַמר לָך בְּ  וָאַמר לָך בְּ

ְַּענםונו נו ָעלֵינו , וַטֵָרעו אָתנו ַהִלצְִּרים וַי וַיִּתְּ

 . ֲעבָדה ָקָׁשה

ָהָבה : ךְּמו ֶׁשםֱֶאַמר - וירעו אָתנו ַהִלצְִּרים

ֶבה ַחכְָּמה לו ֶפן יִרְּ ֶראנָה וְּ , נִתְּ ָהיָה ִךי ִתקְּ

ִמלְָּחָמה וְּנוַסף ַגם הוא ַעל שנְֵּאינו וְּנִלְַּחם 

 . וְָּעלָה ִמן ָהָאֶרץ, ָבנו

 

ְַּעםונו  וַטִָשימו ָעלָיו ָשֵרי : ךְָּמה ֶׁשםֱֶאַמר -וַי

וַיִֶבן ָעֵרי . ִמִמים לְַּמַען ַענתו בְִּסבְּלָתם

עה ךְּנות לְַּפרְּ ֵססֶאת ִפתם וְֶּאת רַ . ִמסְּ  . ַעמְּ

 



נו ָעלֵינו ֲעבָדה ָקָׁשה : ךְּמו ֶׁשםֱֶאַמר - וַיִּתְּ

ָרֵאל בְָּפֶרְך  . וַיֲַעִבדו ִמצְַּרים ֶאת בְּנֵי יִשְּ

 

ַמע ה, ֱאלֵהי ֲאבֵתינו' וַםִצְַּעק ֶאל ה ֶאת ' וַטִׁשְּ

א ֶאת ָענְּיֵנו וְֶּאת ֲעָמלֵנו וְֶּאת , קלֵנו וַטַרְּ

 . לֲַחֵצנו

 

: ךְָּמה ֶׁשםֱֶאַמר - ֱאלֵהי ֲאבֵתינו' ל הוַםִצְַּעק אֶ 

ְִּהי ַביִָמים ָהַרִבים ָהֵהם וַטָָמת ֶמלְֶך ִמצְַּרים , וַי

ְָּעקו ָרֵאל ִמן ָהֲעבוָדה וַטִז , וַיֵָאנְּחו בְּנֵי יִשְּ

 . וַַּתַעל ַׁשוְָּעָתם ֶאל ָהֱאלִהים ִמן ָהֲעבָדה

 

ַמע ה ַמע : רךְָּמה ֶׁשםֱֶאמַ  - ֶאת קלֵנו' וַטִׁשְּ וַטִׁשְּ

ְּךור ֱאלִהים ֶאת , ֱאלִהים ֶאת נֲַאָקָתם וַטִז

 . ֶאת יִצְָּחק וֶאת יֲַעקב, בְִּריתו ֶאת ַאבְָּרָהם

 

א ֶאת ָענְּיֵנו ךְָּמה , זו פְִּריׁשות ֶדֶרְך ֶאֶרץ - וַטַרְּ

ָרֵאל וַטֵַדע : ֶׁשםֱֶאַמר א ֱאלִהים ֶאת בְּני יִשְּ וַיַרְּ



 . ֱאלִהים

 

ָךל : ךְָּמה ֶׁשםֱֶאַמר. ֵאלו ַהָבנִים - לֵנווְֶּאת ֲעמָ 

לִיֻכהו וְָּכל ַהַבת  ְּאָרה ַּתׁשְּ ַהֵבן ַהטִכוד ַהי

ַחטון  . ּתְּ

 

ַחק - וְֶּאת לֶַחֵצנו וְַּגם : ךְָּמה ֶׁשםֱֶאַמר, זֶו ַהדְּ

ָרִאיִתי ֶאת ַהכַַחץ ֲאֶׁשר ִמצְַּרים לֲחִצים 

 . אָתם

 

ְּרַע , בְּיָד ֲחזָָקה ִמִמצְַּרים' וַטוִצֵאנו ה וִבז

 . ובְּאתות ובְּמפְִּתים, ובְּמָרא ָגדל, נְּטויָה

 

ְֵּדי ַמלְָּאְך - ִמִמצְַּרים' וַטוִצֵאנו ה , לא ַעל י

ְֵּדי ָשָרף ְֵּדי ָׁשלִיחַ , וְּלא ַעל י ֶאכָא , וְּלא ַעל י

 . ַהָקדוׁש ָברוְך הוא ִבכְּבודו ובְַּעצְּמו

 : ֶׁשםֱֶאַמר

ּתִ  ְּלָה ַהזֶהוְָּעַברְּ וְִּהֵךיִתי , י בְֶּאֶרץ ִמצְַּרים ַבכַי



, ָךל בְּכור בְֶּאֶרץ ִמצְַּרים ֵמָאָדם וְַּעד בְֵּהָמה

ָפִטים  . 'ֲאנִי ה. ובְָּכל ֱאלֵהי ִמצְַּרים ֶאֱעֶשה ׁשְּ

 

ְּלָה ַהזֶה  ִּתי בְֶּאֶרץ ִמצְַּרים ַבכַי ֲאנִי  -וְָּעַברְּ

 ְְּ ;וְּלא ַמלְָּאך

ֲאנִי וְּלא  -בְֶּאֶרץ ִמצְַּרים  וְִּהֵךיִתי ָךל בְּכור

 ; ָשָרף

ָפִטים  ֲאנִי  -ובְָּכל ֱאלֵהי ִמצְַּרים ֶאֱעֶשה ׁשְּ

 ; ולא ַהָשלִיחַ 

 . ֲאנִי הוא ולא ַאֵחר -' ֲאנִי ה

 

יָד ֲחזָָקה ִהנֵה יד : ךְָּמה ֶׁשםֱֶאַמר, זו ַהֶדֶבר - בְּ

נְָּך ֲאֶׁשר ַבָשֶדה' ה  ,ַבמוִסים, הויָה בְִּמקְּ

ֶדֶבר ָךֵבד , ַבָבָקר וַבּצאן, ַבגְַּמלִים, ַבֲחמִרים

אד  . מְּ

 

ְּרַע נְּטויָה  : ךְָּמה ֶׁשםֱֶאַמר, זו ַהֶחֶרב -וִבז

לוָפה בְּיָדו בו ׁשְּ ְּרוָשלַיִם, וְַּחרְּ  . נְּטויָה ַעל י



 

ִכינָה -ובְּמוָרא ָגדול  ךְָּמה . זו ִגכוי ׁשְּ

ִהים לָבא לַָקַחת לו או ֲהנִָמה ֱאל, ֶׁשםֱֶאַמר

גוי ִמֶקֶרב גוי בְַּממות בְּאתת ובְּמופְִּתים 

ְּרוַע נְּטויָה  יָד ֲחזָָקה וִבז ובְִּמלְָּחָמה ובְּ

' ובְּמוָרִאים גְּדולִים ךְּכל ֲאֶׁשר ָעָשה לֶָכם ה

ַריִם לְֵּעינֶיָך  :. ֱאלֵהיֶכם בְִּמצְּ

 

ֶאת וְּ : ךְָּמה ֶׁשםֱֶאַמר, זֶה ַהַלֶטה -ובְּאתות 

ָך יָדְּ ֲאֶׁשר ַּתֲעֶשה בו ֶאת , ַהַלֶחה ַהזֶה ִּתַקח בְּ

 . ָהאתת

 

וְּנַָתִּתי : ךְָּמה ֶׁשםֱֶאַמר, זֶה ַהָדם - ובְּמפְִּתים

 . מופְִּתים ַבָשַמיִם וָבָאֶרץ

 

עשר , כשאומר דם ואש ותימרות עשן

ישפוך מן  -ב "ש באח"ך עד"המכות ודצ

 : הכוס מעט יין



רות ָעָׁשןָדם וָאֵ   . ׁש וְִּתימְּ

יָד ֲחזָָקה: ָדָבר ַאֵחר ַּתיִם - בְּ ְּרַע נְּטויָה, ׁשְּ  וִבז

ַּתיִם - ַּתיִם - ובְּמָרא ָגדל, ׁשְּ  - ובְּאתות, ׁשְּ

ַּתיִם ַּתיִם - ובְּמפְִּתים, ׁשְּ ֵאכו ֶעֶשר ַמךות . ׁשְּ

ֶׁשֵהִביא ַהָקדוׁש ָברוְך הוא ַעל ַהִלצְִּרים 

 : ֵאלו ֵהןוְּ , בְִּמצְַּרים

 ָדם 

ֵדַע   צְֵּפרְּ

 ִךנִים 

 ָערוב 

 ֶדֶבר 

ִחין   ׁשְּ

 ָברד 

ֶבה   ַארְּ

 חֶׁשְך 

 ַמַךת בְּכורות 

ְּהוָדה ָהיָה נוֵתן ָבֶהם ִסָלנִים  : ַרִבי י

צַ   . ב"ׁש בְַּאחַ "ְך ַעדַ "דְּ



ִמםַיִן ַאָּתה אוֵמר : ַרִבי יוֵסי ַהגְּלִילִי אוֵמר

ם בְִּמצְַּרים ֶעֶשר ַמךות וְַּעל ֶׁשלָקו ַהִלצְִּרי

בְִּמצְַּרים ַמה הוא ? ַהיָם לָקו ֲחִמִשים ַמךות

עה? אוֵמר ֻטִלים ֶאל ַפרְּ רו ַהַחרְּ : וַיאמְּ

וְַּעל ַהטָם מה הוא , ֱאלִהים ִהוא ֶאצְַּבע

ָרֵאל ֶאת ? אוֵמר א יִשְּ ַהגְּדלָה ֲאֶׁשר  ַהיָדוַטַרְּ

ִ , בְִּמצְַּרים' ָעָשה ה או ָהָעם ֶאת הוַט ', ירְּ

ַךָמה לָקו . וַטֲַאִמינו ַביי ובְּמֶׁשה ַעבְּדו

 . ֶעֶשר ַמךות? בְֶּאצְַּבע

בְִּמצְַּרים לָקו ֶעֶשר ַמךות וְַּעל : ֱאמור ֵמַעָּתה

 . ַהטָם לָקו ֲחִמִשים ַמךות

 

ִמםַיִן ֶׁשָךל ַמָךה וַמָךה : ַרִבי ֱאלִיֶעזֲר אוֵמר

ַהָקדוׁש ָברוְך הוא ַעל ַהִלצְִּרים ֶׁשֵהִביא 

ַבע ַמךות ְָּתה ֶׁשל ַארְּ ַריִם ָהי : ֶׁשםֱֶאַמר? בְִּמצְּ

ְַּׁשכַח ָבם ֲחרון ַאפו , ֶעבְָּרה וָזַַעם וְָּצָרה, י

לַַחת ַמלְֲּאֵכי ָרִעים וָזַַעם , ַאַחת -ֶעבְָּרה . ִמׁשְּ

ַּתיִם - לַַחת ַמלְֲּאֵכי , ָׁשלׁש -וְָּצָרה , ׁשְּ ִמׁשְּ



ַבע -ִעים רָ   . ַארְּ

ָבִעים ַמךות : ֱאמור ֵמַעָּתה בְִּמצְַּרים לָקו ַארְּ

 . וְַּעל ַהטָם לָקו ָמאַתיִם ַמךות

 

ִמםַיִן ֶׁשָךל ַמָךה וַמָךה : ַרִבי ֲעִקיֶבא אוֵמר

שֵהביִא ַהָקדוׁש ָברוְך הוא על ַהִלצְִּרים 

ְָּתה ֶׁשל ָחֵמׁש ַמךות : ֱאַמרֶׁשםֶ ? בְִּמצְַּרים ָהי

ְַּׁשכַח ָבם ֲחרון ַאפו , ֶעבְָּרה וָזַַעם וְַּצָרה, יִ

לַַחת ַמלְֲּאֵכי ָרִעים , ַאַחת -ֲחרון ַאפו. ִמׁשְּ

ַּתיִם -ֶעבְָּרה   -וְָּצָרה , ָׁשלוׁש -וָזַַעם , ׁשְּ

ַבע לַַחת ַמלְֲּאֵכי ָרִעים , ַארְּ  . ָחֵמׁש -ִמׁשְּ

ַמךות בְִּמצְַּרים לָקו ֲחִמִשים : ֱאמור ֵמַעָּתה

 . וְַּעל ַהטָם לָקו ֲחִמִשים וָמאַתיִם ַמךות

 ! ַךָמה ַמֲעלות טובות לַָלקום ָעלֵינו

ִאלו הוִציָאנו ִמִמצְַּרים וְּלא ָעָשה ָבֶהם 

ָפִטים  . ַדיֵינו, ׁשְּ

ָפִטים ולא ָעָשה , ִאלו ָעָשה ָבֶהם ׁשְּ

 . ַדיֵינו, ֵבאלֵהיֶהם



וְּלא ָהַרג ֶאת , םִאלו ָעָשה ֵבאלֵהיהֶ 

 . ַדיֵינו, בְּכוֵריֶהם

ִאלו ָהַרג ֶאת בְּכוֵריֶהם וְּלא נַָתן לָנו ֶאת 

 . ַדיֵינו, ָממונָם

ִאלו נַָתן לָנו ֶאת ָממונָם וְּלא ָקַרע לָנו ֶאת 

 . ַדיֵינו, ַהטָם

ִאלו ָקַרע לָנו ֶאת ַהטָם וְּלא ֶהֱעֵביָרנו בְּתוכו 

ֵ , ֶבָחָרָבה  . ינוַדי

ַקע  ִאלו ֶהֱעֵביָרנו בְּתוכו ֶבָחָרָבה וְּלא ׁשְּ

 . ַדיֵינוֶצֵרנו בְּתוכו 

ֵךנו  ִאלו ִׁשַקע ֶצֵרנו בְּתוכו וְּלא ִסֵפק ָצרְּ

ָבִעים ָׁשנָה  ָבר ַארְּ  . ַדיֵינובִמדְּ

ָבִעים ָׁשנָה ולא  ָבר ַארְּ ֵךנו בִמדְּ ִאלו ִסֵפק ָצרְּ

 . ַדיֵינוָלן ֶהֱאִכילָנו ֶאת הַ 

ִאלו ֶהֱאִכילָנו ֶאת ַהָלן וְּלא נַָתן לָנו ֶאת 

 . ַדיֵינו, ַהַׁשָבת

נֵי , ִאלו נַָתן לָנו ֶאת ַהַׁשָבת ָבנו לִפְּ וְּלא ֵקרְּ

 . ַדיֵינו, ַהר ִסינַי



ָבנו לִפְּנֵי ַהר ִסינַי וְּלא נַַתן לָנו ֶאת , ִאלו ֵקרְּ

 . ַדיֵינו. ַהּתוָרה

נַַתן לָנו ֶאת ַהּתוָרה וְּלא ִהכְּנִיָסנו ִאלו 

ָרֵאל  . ַדיֵינו, לְֶּאֶרץ יִשְּ

ָרֵאל וְּלא ָבנָה לָנו  ִאלו ִהכְּנִיָסנו לְֶּאֶרץ יִשְּ

 . ַדיֵינוֶאת ֵבית ַהבְִּחיָרה 

 

טוָבה כְּפולָה , ַךָמה וַךָמה, ַעל ַאַחת

ֻכֶפלֶת לַָלקום ָעלֵינו ֶׁשהוִציָאנו : ומְּ

ָפִטים, צְַּריםִממִ  וְָּעָשה , וְָּעָשה ָבֶהם ׁשְּ

וְּנַָתן לָנו , וְָּהַרג ֶאת בְּכוֵריֶהם, ֵבאלֵהיֶהם

וְֶּהֱעִביֶרנו , וְָּקַרע לָנו ֶאת ַהטָם, ֶאת ָממונָם

וְִּסֵפק , וְִּׁשַקע ֶצֵרנו בְּתוכו, ִבתוכו ֶבָחָרָבה

ָבִעים ָׁשנָה ָבר ַארְּ ֵךנו בִמדְּ נו וְֶּהֱאִכילָ , ָצרְּ

ָבנו לִפְּנֵי , וְּנַָתן לָנו ֶאת ַהַׁשָבת, ֶאת ַהָלן וְֵּקרְּ

וְִּהכְּנִיָסנו , וְַּנַָתן לָנו ֶאת ַהּתוָרה, ַהר ִסינַי

ָרֵאל וָבנָה לָנו ֶאת ֵבית ַהבְִּחיָרה , לְֶּאֶרץ יִשְּ

 . לְַּכֵפר ַעל כל ֲעונוֵתינו



 

לִיֵאל ָהיָה אוֵמר ר ָךל ֶׁשכא ָאמַ : ַרָבן ַגמְּ

ָבִרים ֵאכו ַבֶפַסח לָׁשה דְּ ְֵּדי , ׁשְּ לא יָָצא י

 . וָמרור, ַמָצה, ֶפַסח: וְֵּאלו ֵהן, חוָבתו

 

ְַּמן ֶׁשֵבית  ֶפַסח ֶׁשָהיו ֲאבוֵתינו אוכְּלִים ִבז

ָדׁש ָהיָה ַקיָם ַעל ׁשום ? ַעל ׁשום ָמה, ַהִלקְּ

וֵתינו ֶׁשֶפַָסח ַהָקדוׁש ָברוְך הוא ַעל ָבֵּתי ֲאב

ֶּתם זֶַבח ֶפַסח הוא : ֶׁשםֱֶאַמר, בְִּמצְַּרים וֲַאַמרְּ

ָרֵאל , לַיי ֲאֶׁשר ָפַסח ַעל ָבֵּתי בְּני יִשְּ

וְֶּאת ָבֵּתינו , בְִּמצְַּרים בְּנָגְּפו ֶאת ִמצְַּרים

ַּתחוו? ִהִּציל  . וַטִקד ָהָעם וַטִשְּ

 

 : אוחז המצה בידו ומראה אותה למסובין

ַעל ? ַעל ׁשום מה, ו שאנו אוכְּלִיםז ַמָּצה

ִפיק בְֵּצָקם ֶׁשל ֲאבוֵתינו  ׁשום ֶׁשלא ִהסְּ

לְַּהֲחִמיץ ַעד ֶׁשםִגְּלָה ֲעלֵיֶהם ֶמלְֶך ַמלְֵּכי 

לִָכים , וגְָּאלָם, ַהָקדוׁש ָברוְך הוא, ַהלְּ



וַטאפו ֶאת ַהָבֵצק ֲאֶׁשר הוִציאו : ֶׁשםֱֶאַמר

ׁשו , ִךי לא ָחֵמץ ,ִמִמצְַּרים ֻעגת ַמּצות ִךי גרְּ

ֵמהַ  ַמהְּ וְַּגם ֵצָדה , ִמִלצְַּרים וְּלא יָכְּלו לְִּהתְּ

 . לא ָעשו לֶָהם

 

 : אוחז המרור בידו ומראה אותו למסובין

ַעל ? ַעל ׁשום מה, זֶה ֶׁשָאנו אוכְּלִים ָמרור

רו ַהִלצְִּרים ֶאת ַחיֵי ֲאבוֵתינו  ׁשום ֶׁשֵלרְּ

ְָּמֲררו ֶאת ַחיֵיהם : ֱאַמרֶׁשםֶ , בְִּמצְַּרים וַי

בְּחֶמר וִבלְֵּבנִים ובְָּכל ֲעבָדה , ַבֲעבָדה ָקָשה

ַבָשֶדה ֶאת ָךל ֲעבָדָתם ֲאֶׁשר ָעבְּדו ָבֶהם 

 . בְָּפֶרְך

 

אות ֶאת ַעצְּמו  בְָּכל דור וָדור ַחיָב ָאָדם לִרְּ

ָּת : ֶׁשםֱֶאַמר, ךְִּאלו הוא יֶָצא ִמִלצְּרים וְִּהַגדְּ

ַבֲעבור זֶה ָעָשה , ִבנְָּך ַביום ַההוא לֵאמרלְּ 

לא ֶאת ֲאבוֵתינו . לִי בְֵּצאִתי ִמִלצְַּרים' ה

ֶאכָא ַאף , ִבלְָּבד ָגַאל ַהָקדוׁש ָברוְך הוא



וְּאוָתנו הוִציא : ֶׁשםֱֶאַמר, אוָתנו ָגַאל ִעָלֶהם

לֶָתת לָנו ֶאת , לְַּמַען ָהִביא אָתנו, ִמָׁשם

 . ץ ֲאֶׁשר נִָׁשַבע לֲַאבֵתנוָהָארֶ 

 

 : יאחז הכוס בידו ויכסה המצות ויאמר

נו ַחיִָבים לְּהודות , לְַּהלֵל, לְִּפיָכְך ֲאנַחְּ

, לְָּבֵרְך, לְַּהֵדר, לְּרוֵמם, לְָּפֵאר, לְַּׁשֵבחַ 

לְַּעכֵה ולְַּקכֵס לְִּמי ֶׁשָעָשה לֲַאבוֵתינו וְּלָנו 

ָאנו ֵמַעבְּדות הוִצי: ֶאת ָךל ַהנִִמים ָהֵאלו

ָחה , וֵמֵאֶבל לְּיום טוב, לְֵּחרות ִמטָגון לְִּשמְּ

בוד לִגְֻּאכָה, וֵמֲאֵפלָה לְּאור ָגדול . וִמִשעְּ

 . ַהלְּלויָה: וְּנאַמר לְָּפנָיו ִׁשיָרה ֲחָדָׁשה

 

ֵדי ה . 'ַהלְּלו ֶאת ֵׁשם ה', ַהלְּלויָה ַהלְּלו ַעבְּ

ְִּהי ֵׁשם ה בָרְך ֵמַעָּתה ' י ְַּעד עולָםמְּ ְַּרח . ִו ִמִלז

ֻהכָל ֵׁשם ה בואו מְּ ָרם ַעל ָךל . 'ֶׁשֶמׁש ַעד מְּ

ִמי ַךיי ֱאלֵהינו . ַעל ַהָשַמיִם ךְּבודו', גויִם ה

אות ַבָשַמיִם , ַהַלגְִּביִהי לָָׁשֶבת ִפילִי לִרְּ ַהַלׁשְּ



ִקיִמי ֵמָעָפר ָדל? וָבָאֶרץ פת יִָרים , מְּ ֵמַאׁשְּ

. ִעם נְִּדיֵבי ַעלו, הוִׁשיִבי ִעם נְִּדיִביםלְּ , ֶאבְּיון

ָחה, מוִׁשיִבי ֲעֶקֶרת ַהַביִת . ֵאם ַהָבנִים ִשמְּ

 . ַהלְּלויָה

 

ָרֵאל ִמִמצַרים ֵבית יֲַעקב ֵמַעם , בְֵּצאת יִשְּ

ׁשו, לֵעז ְּהוָדה לְָּקדְּ ְָּתה י ָרֵאל , ָהי יִשְּ

לוָתיו ׁשְּ ִ , ַהטָם ָרָאה וַטַנס. ַממְּ ֵדן י מב ַהיַרְּ

דו כְֵּאילִים. לְָּאחור  -גְַּבעות , ֶהָהִרים ָרקְּ

ֵדן , ַמה כְָּך ַהטָם ִךי ָתנוס. ִךבְּנֵי צאן  -ַהטַרְּ

דו כְֵּאילִים -ֶהָהִרים , ִּתמב לְָּאחור קְּ , ִּתרְּ

, ִמכְּפְּנֵי ָאדון חולִי ָאֶרץ. ִךבְּנֵי צאן -גְַּבעות 

ִכי ַהּצו. ִמכְּפְּנֵי ֱאלוַה יֲַעקב ֲאַגם  -ר ַההפְּ

ְּנו ָמיִם -ַחכִָמיש , ָמיִם י  . לְַּמעְּ

 

ָרֵאל  . ַמגְִּביִהים ֶאת ַהךוס ַעד ָגַאל יִשְּ

ֲאֶׁשר , ֱאלֵהינו ֶמלְֶך העולָם' ָברוְך אתה ה

וְִּהִגיָענו , גְָּאלָנו וְָּגַאל ֶאת ֲאבוֵתינו ִמִלצְַּרים



ְּלָה ַהזֶה לֱֶאָכל בו ַמָּצה וָמרור ' ן הךֵ . לַכַי

ֱאלֵהינו וֵאלֵהי ֲאבוֵתינו יִַגיֵענו לְּמוֲעִדים 

ָראֵתנו לְָּׁשלום ָגלִים ֲאֵחִרים ַהָבִאים לִקְּ , וְּלִרְּ

ִבנְּיַן ִעיֶרָך וְָּשִשים ַבֲעבוָדֶתָך ֵמִחים בְּ . שְּ

וְּנאַכל ָׁשם ִמן ַהזְָּבִחים וִמן ַהפְָּסִחים ֲאֶׁשר 

ְַּבֲחָך וְּנוֶדה לְָּך , לְָּרצון יִַגיַע ָדָמם ַעל ִקיר ִמז

. ִׁשיר ָחָדש ַעל גְֻּאכֵָתנו וַעל פְּדות נַפְֵּׁשנו

ָרֵאל', ָברוְך ַאָּתה ה  . ָגַאל יִשְּ

ֱאלֵהינו ֶמלְֶך ָהעולָם בוֵרא ', ָברוְך ַאָּתה ה

ִרי ַהָגֶפן  . פְּ

מאל  . ׁשוִתים ֶאת ַהךוס בְַּהָסַבת שְּ

 

ַחץ   רְּ

 ִ לִים ֶאת ַהיַָדי ִכיםנוטְּ ָברְּ  : ם ומְּ

ֲאֶׁשר , ֱאלֵהינו ֶמלְֶך ָהעולָם', ָברוְך ַאָּתה ה

וָתיו וְִּצוָנו ַעל נְִּטילַת יַָדיִם ָׁשנו בְִּמצְּ  . ִקדְּ

 

 



 מוִציא ַמָּצה 

הפרוסה בין , יִַקח ַהַלּצות בְֵּסֶדר ֶשהניחן

יאחז שלשתן בידו ויברך , שתי השלמות

על "ו, בכוונה ַעל העליונה" המוציא"

אחר . בכוונה על הפרוסה" אכילת ַמָּצה

כך יבצע כזית מן העליונה השלמה וכזית 

ויאכל , ויטבלם במלח, שני מן הפרוסה

 : בהסבה שני הזיתים

ֱאלֵהינו ֶמלְֶך ָהעולָם ', ָברוְך ַאָּתה ה

 . ַהלוִציא לֶֶחם ִמן ָהָאֶרץ

ֲאֶׁשר , ֱאלֵהינו ֶמלְֶך ָהעולָם', ָברוְך ַאָּתה ה

וָתיו וְִּצוָנו ַעל ֲאִכילַת ַמָּצה ָשנו בְִּמצְּ  . ִקדְּ

 

 ָמרור 

זַיִת ָמרור ֻסִבים לוֵקַח ךְּ  ,ָךל ֶאָחד ֵמַהמְּ

ִבלו ַבֲחרוֶסת נֵַער ַהֲחרוֶסת ,ְ ַמטְּ ָבֵרְך , ְ מְּ מְּ

 . וְּאוֵכל בְּלִי ַהָסָבה



ֲאֶׁשר , ֱאלֵהינו ֶמלְֶך ָהעולָם', ָברוְך ַאָּתה ה

ָשנו בְּ  וָתיו וְִּצוָנו ַעל ֲאִכילַת ָמרורִקדְּ  . ִמצְּ

 

 ךוֵרְך 

זַיִת ִמן ַהַמָּצה  ֻסִבים לוֵקַח ךְּ ָךל ֶאָחד ֵמַהמְּ

זַיִת ָמרור לִיִׁשית ִעם ךְּ ִכם יַַחד ,ַהׁשְּ , ְְּכורְּ

לִָפנֵי ֲאָכלו . אוכְּלַם בְַּהָסָבה ובְּלִי בְָּרָכה

 . אוֵמר

 

ָדׁש ךְִּהכֵל ְַּמן ֵךן עָ . זֵֶכר לְִּמקְּ ָשה ִהכֵל ִבז

ָדׁש ָהיָה ַקיָים  : שֵבית ַהִלקְּ

 , ָהיָה ךוֵרְך ַמָּצה וָמרור וְּאוֵכל בְּיַַחד

רִרים : לְַּקיֵים ַמה ֶׁשםֱֶאַמר ַעל ַמּצות ומְּ

 . יאכְּלֻהו

 ֻׁשלְָּחן עוֵרְך 

 . אוכְּלִים וְּשותים

 



 

 ָצפון 

אחר גמר הסעודה לוקח כל אחד 

ה שהייתה צפונה מהמסבים כזית מהַמּצָ 

. לאפיקומן ואוכל ממנה כזית בהסבה

 . וצריך לאוכלה קודם חצות הלילה

זכר לקרבן : לפני אכילת האפיקומן יאמר

 . פסח הנאכל על השובע

 

 ָבֵרְך 

ַךת ַהָמזון ִכים ִברְּ ָברְּ ְִּגים ךוס שלִיִׁשי ומְּ  . מוז

ֶאת ִׁשיַבת ִציון ' בְּשוב ה, ִׁשיר ַהַלֲעלות

חוק ִפינו . ךְּחלְִּמים ָהיִינו ָאז יִָללֵא שְּ

רו ַבגויִם. ולְּׁשונֵנו ִרםָה ' ִהגְִּדיל ה: ָאז יאמְּ

, לֲַעשות ִעָמנו' ִהגְִּדיל ה. לֲַעשות ִעם ֵאכֶה

ֵמִחים ִביֵתנו ' ׁשוָבה ה. ָהיִינו שְּ ֶאת ׁשְּ

ָעה. ַךֲאִפיִקים ַבםֶֶגב ִעים בְִּדמְּ בְִּרםָה , ַהזרְּ

 ִ צרוי , ָהלוְך יֵלְֵך וָבכה נֵשא ֶמֶשְך ַהזַָרע. קְּ



 . בא יָבא בְִּרםָה נֵשא ֲאלֻלָתיו

 

זֵַמן  לָׁשה ֶׁשָאכְּלו ךְֶּאָחד ֲחיִָבים לְּזֵֵמן וְַּהמְּ ׁשְּ

 : פותח

 : ַרבוַתי נְָּבֵרְך

 : ַהמסִבים עונִים

ְִּהי ֵׁשם ה בָרְך ֵמַעָּתה וְַּעד עולָם' י  . מְּ

זֵַמן אוֵמר  : ַהמְּ

ָרנָן וְַּרָבנָן וְַּרבוַתי ׁשות מְּ [ ֱאלֵהינו]נְָּבֵרְך , ִברְּ

 . ֶׁשָאכלְּנו ִמֶשלו

ֻסִבים עונִים  : ַהמְּ

 ֶׁשָאַכלְּנו ִמֶשלו ובְּטובו ַחָיִינו [ ֱאלֵהינו]ָברוְך 

זֵַמן חוזֶר וְּאוֵמר  : ַהמְּ

ִ [ ֱאלֵהינו]ָברוְך   ינו ֶׁשָאַכלְּנו ִמֶשלו ובְּטובו ַחָי

ִרים  : ֻךלָם אומְּ

ַהזָן , ֱאלֵהינו ֶמלְֶך ָהעולָם', ָברוְך ַאָּתה ה

ֶאת ָהעולָם ֻךכו בְּטובו בְֵּחן בְֶּחֶסד 

ַרֲחִמים הוא נוֵתן לֶֶחם לְָּכל ָבָשר ִךי , ובְּ



דו ובְּטובו ַהָגדול ָּתִמיד לא . לְּעולָם ַחסְּ

ַסר לָנו ָמזון לְּ , ָחַסר לָנו . עולָם וֶָעדוְַּאל יֶחְּ

מו ַהָגדול נֵס , ַבֲעבור ׁשְּ ַפרְּ ִךי הוא ֵאל זָן ומְּ

ִרטוָתיו , לַךל וֵמִטיב לַךל וֵמִכין ָמזון לְָּכל בְּ

 . ַהזָן ֶאת ַהךל', ָברוְך ַאָּתה ה. ֲאֶׁשר ָבָרא

 

ֱאלֵהינו ַעל ֶׁשִהנְַּחלְָּּת לֲַאבוֵתינו ' נוֶדה לְָּך ה

ָדה טוָבה ו ָחָבהֶאֶרץ ֶחמְּ וְַּעל ֶׁשהוֵצאָתנו , רְּ

ִדיָתנו ִמֵבית , ֱאלֵהינו ֵמֶאֶרץ ִמצְַּריִם' ה ופְּ

ָּת בְּבְָּשֵרנו, ֲעָבִדים ָך ֶׁשָחַתמְּ וְַּעל , וְַּעל בְִּריתְּ

ָּתנו ָך ֶׁשכִַלדְּ ָּתנו, ּתוָרתְּ , וְַּעל ֻחֶקיָך ֶׁשהוַדעְּ

ילַת וְַּעל ֲאכִ , וְַּעל ַחיִים ֵחן וֶָחֶסד ֶׁשחונַנְָּּתנו

נֵס אוָתנו ָּתִמיד ַפרְּ בְָּכל , ָמזון ָׁשַאָּתה זָן ומְּ

 : יום ובְָּכל ֵעת ובְָּכל ָׁשָעה

 

נו מוִדים לְָך , ֱאלֵהינו' וְַּעל ַהךל ה ֲאנַחְּ

ִכים אוָתְך ָברְּ ָך בְִּפי ָךל ַחי , ומְּ ָבַרְך ִׁשמְּ יִתְּ

ָּת וְָּאַכלְָּּת וְָּשַבעְּ : ַךָךתוב. ָּתִמיד לְּעולָם וֶָעד



ֱאלֵהיָך ַעל ָהָאֶרץ ַהחוָבה ' וֵבַרכְָּּת ֶאת ה

 . ֲאֶשר נַָתן לְָך

 : ַעל ָהָאֶרץ וְַּעל ַהָמזון', ָברוְך ַאָּתה ה

ָרַאל ַעֶלָך וְַּעל ' ַרֵחם נָא ה ֱאלֵהינו ַעל יִשְּ

ַךן ךְּבוֶדָך וְַּעל  ְּרוָׁשלַיִם ִעיֶרָך וְַּעל ִצטון ִמׁשְּ י

ִׁשיֶחָך וְַּעל ַהַביִת ַהָגדול ַמלְּכות ֵבית ָדוִ  ד מְּ

ָך ָעלָיו ָרא ִׁשמְּ , ֱאלֵהינו ָאִבינו: וְַּהָקדוׁש ֶׁשםִקְּ

וִיֵחנו נְֵּסנו וְַּכלְּךְּלֵנו וְַּהרְּ ֵענו זונֵנו ַפרְּ , רְּ

וַח לָנו ה ֵהָרה ִמָךל ָצרוֵתינו' וְַּהרְּ . ֱאלֵהינו מְּ

נַת לא לִידֵ , ֱאלֵהינו' וְּנָא ַאל ַּתצְִּריֵכנו ה י ַמּתְּ

ָך , ָבָשר וָָדם וְּלא לִיֵדי ַהלְּוָאָתם ִךי ִאם לְּיָדְּ

ָחָבה דוָׁשה וְָּהרְּ לֵָאה ַהפְּתוָחה ַהקְּ ֶׁשלא , ַהלְּ

 . נֵבוׁש וְּלא נִָךלֵם לְּעולָם וֶָעד

 

 : בְַּׁשבת מוִסיִפין

ֵצה וְַּהֲחלִיֵצנו ה ֱאלֵהינו בְִּמצְּוֶתיָך ' רְּ

ִביִעי ַהַׁשָבת ַהָגדול  ובְִּמצְּוַת יום ַהׁשְּ

ִךי יום זֶה ָגדול וְָּקדוׁש הוא . וְַּהָקדוש ַהזֶה



וַת  ָבת בו וְּלָנוַח בו בְַּאֲהָבה ךְִּמצְּ לְָּפנֶיָך לִׁשְּ

צונֶָך צונְָּך ָהנִיַח לָנו ה.רְּ ֱאלֵהינו ֶׁשכא ' וִברְּ

נוָחֵתנו ֵהא ָצָרה וְּיָגון וֲַאנָָחה בְּיום מְּ . תְּ

ֵאנו ה לֵהינו בְּנֶָחַמת ִציון ִעיֶרָך אֱ ' וַהרְּ

ֶׁשָך ִךי ַאָּתה הוא  ְּרוָׁשלַיִם ִעיר ָקדְּ ִבנְּיַן י ובְּ

ְּׁשועות וַבַעל ַהםֶָחמות  . ַבַעל ַהי

 

יֲַעלֶה וְּיָבא וְּיִַגיַע , ֱאלֵהינו וֵאלֵהי ֲאבוֵתינו

וְּיֵָרֶאה וְּיֵָרֶצה וְּיִָשַמע וְּיִָפֵקד וְּיִזֵָכר זִכְּרונֵנו 

דונֵנוו וְּזִכְּרון ָמִׁשיַח ֶבן , וְּזִכְּרון ֲאבוֵתינו, ִפקְּ

ֶׁשָך, ָדוִד ַעבְֶּדָך ְּרוָׁשלַיִם ִעיר ָקדְּ , וְּזִכְּרון י

ָרַאל לְָּפנֶיָך ָך ֵבית יִשְּ , וְּזִכְּרון ָךל ַעלְּ

, לִפְּלֵיָטה לְּטוָבה לְֵּחן ולְֶּחֶסד ולְַּרֲחִמים

ֵרנו לְַּחטִים ולְָּׁשלום בְּיום ַחג ַהַלּצ ות ַהזֶה זָכְּ

ֵדנו בו לִבְָּרָכה ' ה ֱאלֵהינו בו לְּטוָבה וָפקְּ

ְּׁשוָעה וְַּרֲחִמים . וְּהוִׁשיֵענו בו לְַּחיִים ַבר י וִבדְּ

ִךי ֵאלֶיָך , חוס וְָּחםֵנו וְַּרֵחם ָעלֵינו וְּהוִׁשיֵענו

 . ִךי ֵאל ֶמלְֶך ַחנון וְַּרחום ָאָּתה, ֵעינֵינו



 

ְּרו יֵָמינוובְּנֵה י ֵהָרה בְּ  . ָׁשלַיִם ִעיר ַהקֶדׁש ִבמְּ

ְּרוָׁשלַיִם', ָברוְך ַאָּתה ה ַרֲחָמיו י . בונֶה בְּ

 . ָאֵמן

 

ָהֵאל , ֱאלֵהינו ֶמלְֶך ָהעולָם', ָברוְך ַאָּתה ה

ֵאנו גֲאלֵנו יוצְֵּרנו  ָאִבינו ַמלְֵּךנו ַאִדיֵרנו בורְּ

דוׁש יֲַעקב רוֵענו  דוֵׁשנו קְּ ָרַאל  רוֵעהקְּ יִשְּ

ַהֶללְֶך ַהחוב וְַּהֵלִטיב לַךל ֶׁשבְָּכל יום וָיום 

הוא . הוא יֵיִטיב לָנו, הוא ֵמִטיב, הוא ֵהִטיב

לֵנו לַָעד לֵנו הוא יִגְּמְּ לְֵּחן , גְָּמלָנו הוא גומְּ

, ולְֶּחֶסד ולְַּרֲחִמים ולְֶּרוַח ַהָּצלָה וְַּהצְּלָָחה

נָָסה וְַּכלְָּךלָה בְָּרָכה וִיׁשוָעה נֶָחָמה  ַפרְּ

וִמָךל טוב , וְַּרֲחִמים וְַּחטִים וְָּׁשלום וְָּכל טוב

ֵרנו ְַּחמְּ  . לְּעולָם ַעל י

 

לוְך ָעלֵינו לְּעולָם וֶָעד  . ָהַרֲחָמן הוא יִמְּ

ָבַרְך ַבָשַמיִם וָבָאֶרץ  . ָהַרֲחָמן הוא יִתְּ



ַּתַבח לְּדור דוִרים ָפַאר וְּיִתְּ , ָהַרֲחָמן הוא יִׁשְּ

ַהַדר ָבנו לַָעד , ָבנו לַָעד ולְּנֵַצח נְָּצִחים וְּיִתְּ

 . ולְּעולְֵּמי עולִָמים

נְֵּסנו בְָּכבוד ְַּפרְּ  . ָהַרֲחָמן הוא י

בור ֻעכֵנו ֵמַעל ַּצוָאֵרנו , ָהַרֲחָמן הוא יִׁשְּ

ֵצנו ִמיות לְַּארְּ  . וְּהוא יולִיֵכנו קומְּ

לַח לָנו ֻרָבה ַבַביִת  ָהַרֲחָמן הוא יִׁשְּ בְָּרָכה מְּ

 . וְַּעל ֻׁשלְָּחן זֶה ֶׁשָאַכלְּנו ָעלָיו, ַהזֶה

לַח לָנו ֶאת ֵאלִטָהו ַהםִָביא  ָהַרֲחָמן הוא יִׁשְּ

וִיַבֶשר לָנו בְּשורות טובות , זָכור לַחוב

ְּׁשועות וְּנֶָחמות  . י

ְָּבֵרְך ֶאת ַבֲעלִי  ִתי/ ָהַרֲחָמן הוא י  . ִאשְּ

ְָּבֵרְך ֶאת ָהרַ  ַבַעל [ ָאִבי מוִרי]ֲחָמן הוא י

ַבַעלת ַהַביִת [ ִאִלי מוָרִתי]וְֶּאת . ַהַביִת ַהזֶה

ָעם וְֶּאת ָךל , ַהזֶה אוָתם וְֶּאת ֵביָתם וְֶּאת זַרְּ

ךְּמו , אוָתנו וְֶּאת ָךל ֲאֶׁשר לָנו. ֲאֶׁשר לֶָהם

כו ֲאבוֵתינו  ָברְּ  ֶׁשםִתְּ

ֵךן , יֲַעקב ַבךל ִמךל ךלַאבְָּרָהם יִצְָּחק וְּ 



לֵָמה ְָּבֵרְך אוָתנו ֻךכָנו יַַחד ִבבְָּרָכה ׁשְּ , י

 . ָאֵמן, וְּנאַמר

 

ֵהא  דו ֲעלֵיֶהם וְָּעלֵינו זְּכות ֶׁשּתְּ ְּלַלְּ ַבָמרום י

ֶמֶרת ָׁשלום ', וְּנִָשא בְָּרָכה ֵמֵאת ה. לְִּמׁשְּ

ֵענו ָצא ֵחן וְּשֵ , וצְָּדָקה ֵמאלֵהי יִׁשְּ ֶכל טוב וְּנִמְּ

ֵעינֵי ֱאלִהים וְָּאָדם  . בְּ

 

ָהַרֲחָמן הוא יַנְִּחילֵנו יום ֶׁשֻךלו : בְַּׁשָבת

נוָחה לְַּחטֵי ָהעולִָמים  . ַׁשָבת ומְּ

יום .]ָהַרֲחָמן הוא יַנְִּחילֵנו יום ֶׁשֻךלו טוב

ִבים . ֶׁשֻךלו ָארוְך יום ֶׁשַּצִדיִקים יוׁשְּ

רוֵתיֶהם בְָּראֵׁשיהֶ  ם וְּנֱֶהנִים ִמזִיו וְַּעטְּ

ִכינָה וִיִהי ֶחלְֵּקינו ִעָלֶהם  [. ַהשְּ

ְּזֵַךנו לִימות ַהָלִׁשיַח ולְַּחטֵי  ָהַרֲחָמן הוא י

 . ָהעולָם ַהָבא

 

ִׁשיחו  ְּׁשועות ַמלְּךו וְּעֶשה ֶחֶסד לִמְּ ִמגְּדול י



עו ַעד עולָם עֶשה ָׁשלום . לְָּדוִד ולְּזַרְּ

רוָמיו ה ָׁשלום ָעלֵינו וְַּעל ָךל הוא יֲַעשֶ , ִבמְּ

רו ָרַאל וְִּאמְּ  . ָאֵמן, יִשְּ

או ֶאת ה דָׁשיו' יִרְּ סור לִיֵרָאיו, קְּ . ִךי ֵאין ַמחְּ

ִפיִרים ָרׁשו וְָּרֵעבו ֵׁשי ה, ךְּ רו ָכל ' וְּדרְּ סְּ לא יַחְּ

דו. טוב . הודו לַיי ִךי טוב ִךי לְּעולָם ַחסְּ

ִביַע לְּ , פוֵתַח ֶאת יֶָדָך  . ָכל ַחי ָרצוןוַמשְּ

' וְָּהיָה ה, ָברוְך ַהֶגֶבר ֲאֶׁשר יִבְַּטח ַביי

וְּלא ָרִאיִתי , נַַער ָהיִיִתי ַגם זַָקנְִּּתי. ִמבְַּטחו

עו , ַצִדיק נֱֶעזָב  וְּזַרְּ

ַבֶקׁש לֶָחם ְָּבֵרְך ֶאת ' ה, יי עז לְַּעמו יִֵּתן.מְּ י

 . ַעמו ַבָׁשלום

 

ָהעולָם בוֵרא ֱאלֵהינו ֶמלְֶך ', ָברוְך ַאָּתה ה

ִרי ַהָגֶפן  . פְּ

ושותים בהסיבה ואינו מברך ברכה 

 . אחרונה

 



 : מוזגים כוס של אליהו ופותחים את הדלת

ְָּדעוָך  ָך ֶאל ַהגויִם ֲאֶׁשר לא י פְך ֲחָמתְּ  ׁשְּ

ָך לא ָקָראו לָכות ֲאֶׁשר בְִּׁשמְּ  . וְַּעל ַממְּ

 . ִךי ָאַכל ֶאת יֲַעקב וְֶּאת נָוֵהו ֵהַׁשמו

ֶמָך וֲַחרון ַאפְָּך יִַשיֵגםׁשְּ   . פְך ֲעלֵיֶהם זַעְּ

ֵמי ה ִמיֵדם ִמַּתַחת ׁשְּ דף בְַּאף וְַּתׁשְּ  . 'ִּתרְּ

 הלל 

ָך ֵּתן ָךבוד, לא לָנו', ה, לא לָנו ַעל , ִךי לְִּׁשמְּ

ָך ַעל ֲאִמֶּתָך דְּ  . ַחסְּ

רו ַהגויִם ַאטֵה נָא ֱאלֵהיֶהם  . לָָלה יאמְּ

 ִ  . ךל ֲאֶׁשר ָחֵפץ ָעָשה, םוֱאלֵהינו ַבָשַמי

ְֵּדי ָאָדם  . ֲעַצֵביֶהם ֶךֶסף וְּזָָהב ַמֲעֵשה י

ְַּדֵברו או, ֶפה לֶָהם וְּלא י  . ֵעינַיִם לֶָהם וְּלא יִרְּ

ָמעו ְּנָיִם לֶָהם וְּלא יִׁשְּ ַאף לֶָהם וְּלא , ָאז

ְִּריחון  . י

ְִּמיׁשון ְֵּדיֶהם וְּלא י ְַּהכֵכו, י  , ַרגְּלֵיֶהם וְּלא י

גו ִבגְּרונָםלא   . יֶהְּ

יו עֵשיֶהם  . ךל ֲאֶׁשר בֵטַח ָבֶהם, ךְּמוֶהם יִהְּ



ָרֵאל בְַּטח ַביי ְָּרם וָמִגםָם הוא, יִשְּ  . ֶעז

חו ביי ְָּרם וָמִגםָם הוא, ֵבית אהרן ִבטְּ  . ֶעז

חו ביי' יראי ה ְָּרם וָמִגםָם הוא, ִבטְּ  . ֶעז

 

ְָּבֵרְך ְָּכָרנו י  . יי ז

ְָּבֵרְך ָרֵאל י  , ֶאת ֵבית יִשְּ

ְָּבֵרְך ֶאת ֵבית ַאֲהרן  , י

ֵאי ה ְָּבֵרְך יִרְּ ַטנִים ִעם ַהגְּדלִים', י  . ַהקְּ

 . ֲעלֵיֶכם וְַּעל בְּנֵיֶכם, ֲעלֵיֶכם' יֵסף ה

 . עֵשה ָׁשַמיִם וָָאֶרץ, בְּרוִכים ַאֶּתם לַיי

 . ַהָשַמיִם ָׁשַמיִם לַיי וְָּהָאֶרץ נַָתן לִבְּנֵי ָאָדם

ְַּהלְּלויָה וְּלא ָךל ירֵדי דוָמהל  . א ַהֵלִתים י

נו נְָּבֵרְך יָה ֵמַעָּתה וְַּעד עולָם  . ַהלְּלויָה. וֲַאנַחְּ

 

ַמע ה ִךי . ֶאת קולִי ַּתֲחנונָי' ָאַהבְִּּתי ִךי יִׁשְּ

ָרא יַָמי ֶאקְּ ְּנו לִי ובְּ ֲאָפפונִי ֶחבְּלֵי . ִהָחה ָאז

ָצאו אול מְּ ָצֵרי ׁשְּ ָצָרה וְּיָגון , נִיָמוֶת ומְּ

ָצא ָרא' ובֵׁשם ה. ֶאמְּ ַמכְָּטה ' ָאםָא ה: ֶאקְּ



ַרֵחם, וְַּצִדיק' ַחנון ה. נַפְִּׁשי ׁשֵמר . וֱֵאלֵהינו מְּ

ְּהוִׁשיעַ ', פְָּתִאים ה ׁשוִבי נַפְִּׁשי . ַדלִתי וְּלִי י

ְִּכי נוָחי ְִּכי' ִךי ה, לִמְּ ִךי ִחכַצְָּּת נַפְִּׁשי . ָגַמל ָעלָי

ָעה, ִמָלוֶת . ֶאת ַרגְּלִי ִמֶדִחי, ֶאת ֵעינִי ִמן ִדמְּ

ַהלְֵך לִפְּנֵי ה צות ַהַחטִים' ֶאתְּ ֶהֱאַמנְִּּתי . בְַּארְּ

אד, ִךי ֲאַדֵבר ִּתי . ֲאנִי ָענִיִתי מְּ ֲאנִי ָאַמרְּ

זִי ָךל ָהָאָדם ךזֵב  . בְָּחפְּ

 

ךוס . ָמה ָאִׁשיב לַיי ךל ַּתגְּמולוִהי ָעלָי

ְּׁשועות ֶאָשא  ָרא' ובְֵּׁשם הי נְָּדַרי לַיי . ֶאקְּ

ֵעינֵי ה. ֲאַׁשכֵם נֶגְָּדה םָא לְָּכל ַעלו ' יָָקר בְּ

ֲאנִי , ִךי ֲאנִי ַעבְֶּדָך' ָאנָא ה. ַהָלוְָּתה לֲַחִסיָדיו

ָך ֶבן ֲאָמֶתָך ָּת לְּמוֵסָרי, ַעבְּדְּ ְַּבח . ִפַּתחְּ לְָּך ֶאז

ָרא' זֶַבח ּתוָדה ובְֵּׁשם ה יי ֲאַׁשלֵם נְָּדַרי לַ . ֶאקְּ

', בְַּחצְּרות ֵבית ה. נֶגְָּדה נָא לְָּכל ַעמו

ְּרוָשלַיִם  . ַהלְּלויָה. בְּתוֵכִכי י

 

. ַׁשבְּחוהו ָךל ָהֻאִלים, ָךל גויִם' ַהלְּלו ֶאת ה



דו . לְּעולָם' וֱֶאֶמת ה, ִךי ָגַבר ָעלֵינו ַחסְּ

 . ַהלְּלויָה

 

דהודו לַיי ִךי טוב    .וִךי לְּעולָם ַחסְּ

ָרֵאל  דויאַמר נָא יִשְּ   .ִךי לְּעולָם ַחסְּ

רו נָא ֵבית ַאֲהרן  דויאמְּ   .ִךי לְּעולָם ַחסְּ

ֵאי ה רו נָא יִרְּ דו' יאמְּ   .ִךי לְּעולָם ַחסְּ

 

ַחב יָה, ִמן ַהֵלַצר ָקָראִתי טָה ' ה. ָעםָנִי ַבֶמרְּ

לִי ' ה, ַמה טֲַעֶשה לִי ָאָדם -לא ִאיָרא , לִי

ְּרָ  ֶאה בְּשנְָּאיבְּעז  . י וֲַאנִי ֶארְּ

 . טוב לֲַחסות ַביי ִמבְּטַח ָבָאָדם

 . טוב לֲַחסות ַביי ִמבְּטַח ִבנְִּדיִבים

ָבבונִי  . ִךי ֲאִמילַם' בְֵּׁשם ה, ָךל גויִם סְּ

ָבבונִי  . ִךי ֲאִמילַם' בְֵּׁשם ה, ַסבונִי ַגם סְּ

בִרים ' בְֵּׁשם ה, יםדֲעכו ךְֵּאׁש קוצִ , ַסבונִי ִכדְּ

 . ִךי ֲאִמילַם

ִחיַתנִי לִנְּפל  . וַיי ֲעזָָרנִי, ָדחה דְּ



ְִּהי לִי לִיׁשוָעה ָרת יָה וַי  . עזִי וְּזִמְּ

 : קול ִרםָה וִיׁשוָעה בְָּאֳהלֵי ַצִדיִקים

ְִּמין ה  , עשה ָחיִל' י

ְִּמין ה  , רוֵמָמה' י

ְִּמין ה  . עשה ָחיִל' י

יֶה  . וֲַאַסֵפר ַמֲעֵשי יָה, לא ָאמות ִךי ֶאחְּ

ַרנִי טָה  . וְּלַָלוֶת לא נְָּתנָנִי, יַמר יִמְּ

חו לִי ַׁשֲעֵרי ֶצֶדק  . אוֶדה יָה, ָאבא ָבם, ִפתְּ

 . ַצִדיִקים יָבאו בו, זֶה ַהַשַער לַיי

ִהי לִי לִיׁשוָעה ָך ִךי ֲענִיָתנִי וַּתְּ  . אודְּ

ִהי לִ  ָך ִךי ֲענִיָתנִי וַּתְּ  . י לִיׁשוָעהאודְּ

ְָּתה לְּראׁש ִפםָה  . ֶאֶבן ָמֲאסו ַהבונִים ָהי

ְָּתה לְּראׁש ִפםָה  . ֶאֶבן ָמֲאסו ַהבונִים ָהי

ֵעינֵינו' ֵמֵאת ה ְָּתה זאת ִהיא נִפְּלָאת בְּ  . ָהי

ֵעינֵינו' ֵמֵאת ה ְָּתה זאת ִהיא נִפְּלָאת בְּ  . ָהי

 . הוִשיָעה םָא', ָאנָא ה

 . יָעה םָאהושִ ', ָאנָא ה

 . ַהצְּלִיָחה נָא', ָאנָא ה



 . ַהצְּלִיָחה נָא', ָאנָא ה

 

 . 'ֵבַרכְּנוֶכם ִמֵבית ה', ָברוְך ַהָבא בְֵּׁשם ה

 . 'ֵבַרכְּנוֶכם ִמֵבית ה', ָברוְך ַהָבא בְֵּׁשם ה

רו ַחג ַבֲעבִתים ַעד . וַטֶָאר לָנו' ֵאל ה ִאסְּ

ְֵּבחַ  נות ַהִלז  . ַקרְּ

רו ַחג ַבֲעבִתים ַעד . וַטֶָאר לָנו 'ֵאל ה ִאסְּ

ְֵּבחַ  נות ַהִלז  . ַקרְּ

ֶמיָ  -ֱאלַהי , ֵאלִי ַאָּתה וְּאוֶדיָ   . ֲארומְּ

ֶמיָ  -ֱאלַהי , ֵאלִי ַאָּתה וְּאוֶדיָ   . ֲארומְּ

דו, הודו לַיי ִךי טוב  . ִךי לְּעולָם ַחסְּ

דו, הודו לַיי ִךי טוב  . ִךי לְּעולָם ַחסְּ

 

ְַּהלְּ  וֲַחִסיֶדיָך , ֱאלֵהינו ָךל ַמֲעֶשיָך' לוָך הי

צונֶָך ָרֵאל , ַצִדיִקים עוֵשי רְּ ָך ֵבית יִשְּ וְָּכל ַעמְּ

כו ִרנָה יודו וִיָברְּ מו , וִיַׁשבְּחו וִיָפֲארו, בְּ וִירומְּ

ָך, וְּיֲַעִריצו לִיכו ֶאת ִׁשמְּ ִדיׁשו וְּיַמְּ . ַמלְֵּךנו, וְּיַקְּ

ָך נֱָאה לְּזַמרִךי לְָּך טוב לְּהוד ִךי , ות ולְִּׁשמְּ



 . ֵמעולָם וְַּעד עולָם ַאָּתה ֵאל

 

דוהודו לַיי ִךי טוב   . ִךי לְּעולָם ַחסְּ

דוהודו לֵאלֵהי ָהֱאלִהים   . ִךי לְּעולָם ַחסְּ

דוהודו לֲָאדנֵי ָהֲאדנִים   . ִךי לְּעולָם ַחסְּ

ִךי לְּעולָם לעֵשה נִפְּלָאות גְּדלות לְַּבדו 

ד  . וַחסְּ

בונָה  דולעֵשה ַהָשַמיִם ִבתְּ  . ִךי לְּעולָם ַחסְּ

ְּם  דולְּרוַקע ָהָאֶרץ ַעל ַהָלי  . ִךי לְּעולָם ַחסְּ

דולְּעֵשה אוִרים גְּדלִים   . ִךי לְּעולָם ַחסְּ

ֶׁשלֶת ַביום  ִךי לְּעולָם ֶאת ַהֶשֶמׁש לְֶּממְּ

דו  . ַחסְּ

לות בַ  ׁשְּ ְּלָה ֶאת ַהטֵָרַח וְּכוָכִבים לְֶּממְּ ִךי כַי

דו  . לְּעולָם ַחסְּ

דולְַּמֵךה ִמצְַּרים ִבבְּכוֵריֶהם   . ִךי לְּעולָם ַחסְּ

ָרֵאל ִמּתוָכם  דווַיוֵצא יִשְּ  . ִךי לְּעולָם ַחסְּ

ְּרוַע נְּטויָה  יָד ֲחזָָקה וִבז דובְּ  . ִךי לְּעולָם ַחסְּ

דולְּגזֵר יַם סוף לִגְּזִָרים   . ִךי לְּעולָם ַחסְּ



ְֱֶעבִ  ָרֵאל בְּתוכו וְֶּה דויר יִשְּ  . ִךי לְּעולָם ַחסְּ

עה וְֵּחילו בְּיַם סוף  ִךי לְּעולָם וְּנִֵער ַפרְּ

דו  . ַחסְּ

ָבר  דולְּמולִיְך ַעלו ַבִלדְּ  . ִךי לְּעולָם ַחסְּ

לִָכים גְּדלִים  דולְַּמֵךה מְּ  . ִךי לְּעולָם ַחסְּ

לִָכים ַאִדיִרים  דווַיֲָהרג מְּ  . ִךי לְּעולָם ַחסְּ

דולְִּסיחון ֶמלְֶך ָהֱאמִרי   . ִךי לְּעולָם ַחסְּ

דוולְּעוג ֶמלְֶך ַהָבָׁשן   . ִךי לְּעולָם ַחסְּ

ָצם לְּנֲַחלָה  דווָנַָתן ַארְּ  . ִךי לְּעולָם ַחסְּ

ָרֵאל ָעבְּדו  דונֲַחלָה לְּיִשְּ  . ִךי לְּעולָם ַחסְּ

דוֶׁשִבְִּׁשפְּלֵנו זַָכר לָנו   . ִךי לְּעולָם ַחסְּ

ֵקנו ִמָּצֵרינו וַיִפְּ  דורְּ  . ִךי לְּעולָם ַחסְּ

דונֵתן לֶֶחם לְָּכל ָבָשר   . ִךי לְּעולָם ַחסְּ

דוהודו לְֵּאל ַהָשַמיִם   . ִךי לְּעולָם ַחסְּ

 

ַמת ָךל ַחי ָך נִׁשְּ ַבֵרְך ֶאת ִׁשמְּ , ֱאלֵהינו' ה, ּתְּ

ָך רוֵמם זִכְּרְּ ָפֵאר ותְּ , ַמלְֵּךנו, וְּרוַח ָךל ָבָשר ּתְּ

, ִמן ָהעולָם וְַּעד ָהעולָם ַאָּתה ֵאל. ָּתִמיד



, וִמַבלְָּעֶדיָך ֵאין לָנו ֶמלְֶך גוֵאל ומוִשיעַ 

ַרֵחם בְָּכל ֵעת ָצָרה  נֵס ומְּ ַפרְּ פוֶדה וַמִּציל ומְּ

ֱאלֵהי . ֵאין לָנו ֶמלְֶך ֶאכָא ַאָּתה. וְּצוָקה

ִריות, ָהִראׁשונִים וְָּהַאֲחרונִים , ֱאלוַה ָךל בְּ

ָבחות, ֲאדון ָךל ּתולָדות ֻהלָל בְּרב ַהִּתׁשְּ , ַהלְּ

ַרֲחִמים ִרטוָתיו בְּ נֵַהג עולָמו בְֶּחֶסד ובְּ וַיי . ַהמְּ

ְֵּׁשנִים וְַּהֵלִקיץ  -לא יָנום וְּלא יִיָׁשן  עוֵרר י ַהלְּ

ָדִמים וְַּהֵלִשיַח ִאכְִּמים וְַּהַלִּתיר ֲאסוִרים , נִרְּ

ָך . זוֵקף ךְּפוִפיםוְַּהמוֵמְך נופְּלִים וְּהַ  לְָּך לְַּבדְּ

נו מוִדים  . ֲאנַחְּ

 , ִאכו ִפינו ָמלֵא ִׁשיָרה ַךטָם

 , ולְּׁשונֵנו ִרםָה ֲךַהמון ַגכָיו

ֲחֵבי ָרִקיעַ   , וְִּשפְּתוֵתינו ֶׁשַבח ךְֶּמרְּ

ִאירות ַךֶׁשֶמׁש וְַּכטֵָרחַ   , וְֵּעינֵינו מְּ

ֵרי  , ָׁשַמיִם וְּיֵָדינו פְּרושות ךְּנִשְּ

  -וְַּרגְּלֵינו ַקכות ָךַאטָלות 

ִפיִקים לְּהודות לְָּך נו ַמסְּ ' ה, ֵאין ֲאנַחְּ

ָך , ֱאלֵהינו וֵאלֵהי ֲאבוֵתינו ולְָּבֵרְך ֶאת ִׁשמְּ



ָבבות , ַעל ַאַחת ֵמֶאלֶף ַאלְֵּפי ֲאלִָפים וְִּרֵבי רְּ

פְָּעִמים ַהחובות ֶׁשָעִשיָת ִעם ֲאבוֵתינו 

 . וְִּעָלנו

 , ֱאלֵהינו' ה, ִמִלצְַּרים גְַּאלְָּּתנו

 , וִמֵבית ֲעָבִדים פִדיָתנו

 , בְָּרָעב זַנְָּּתנו ובְָּשָבע ִךלְַּךלְָּּתנו

ָּתנו  , ֵמֶחֶרב ִהַּצלְָּּתנו וִמֶדֶבר ִמכַטְּ

 . וֵמָחלָיִם ָרִעים וְּנֱֶאָמנִים ִדכִיָתנו

, א ֲעזָבונו ֲחָסֶדיָךַעד ֵהםָה ֲעזָרונו ַרֲחֶמיָך וְּל

ֵׁשנו ַעל ֵךן . לָנֶַצח, ֱאלֵהינו' ה, וְַּאל ִּתחְּ

ָּת  ֵאָבִרים ֶׁשִפכַגְָּּת ָבנו וְּרוַח ונְָּׁשָמה ֶׁשםַָפחְּ

ָּת בְִּפינו  ֵהן ֵהם  -בְַּאֵפינו וְּלָׁשון ֲאֶׁשר ַשמְּ

מו וְּיַעֲ  כו וִיַׁשבְּחו וִיָפֲארו וִירומְּ ִריצו יודו וִיָברְּ

ָך ַמלְֵּךנו לִיכו ֶאת ִׁשמְּ ִדיׁשו וְּיַמְּ  . וְּיַקְּ

 , ִךי ָכל ֶפה לְָּך יוֶדה

 , וְָּכל לָׁשון לְָּך ִּתָשַבע

 , וְָּכל ֶבֶרְך לְָּך ִתכְַּרע

ַּתֲחוֶה  , וְָּכל קוָמה לְָּפנֶיָך ִתׁשְּ



 , וְָּכל לְָּבבות יִיָראוָך

ֶמָך ְּזֵַלרו לִִׁשְּ   .וְָּכל ֶקֶרב וכְּלָיות י

נָה, ַךָדָבר ֶׁשָךתוב ִמי ' ה, ָךל ַעצְּמַתי ּתאַמרְּ

יון  ָכמוָך ַמִּציל ָענִי ֵמָחזָק ִמֶלנו וְָּענִי וְֶּאבְּ

 . ִמגזְּלו

וֶה כְָך וִמי יֲַערְך לְָך  ֶמה כְָך וִמי יִׁשְּ ִמי יִדְּ

, ֵאל ֶעלְּיון, ַהִגבור וְַּהםוָרא, ָהֵאל ַהָגדול

ָך נְּ . קנֵה ָׁשַמיִם וָָאֶרץ ַהכֶלְָּך ונְַּׁשֵבֲחָך ונְָּפֶארְּ

ֶׁשָך ִכי , לְָּדוִד: ָךָאמור, ונְָּבֵרְך ֶאת ֵׁשם ָקדְּ ָברְּ

ׁשו' נַפְִּׁשי ֶאת ה ָרַבי ֶאת ֵׁשם ָקדְּ  . וְָּכל קְּ

 , ָהֵאל בְַּתֲעֻצמות ֻעזֶָך

ֶמָך  , ַהָגדול ִבכְּבוד ׁשְּ

אוֶתיָך  , ַהִגבור לָנֶַצח וְַּהםוָרא בְּנורְּ

 . לְֶך ַהטוֵׁשב ַעל ִךֵמא ָרם וְּנִִשאַהלֶ 

מו  . ׁשוֵכן ַעד ָלרום וְָּקדוׁש ׁשְּ

ְָּׁשִרים נָאוָה , ַרםְּנו ַצִדיִקים ַביי: וְָּכתוב לַי

ִהכָה  . תְּ

ִפי  ְּ בְּ ַהכָלי  , ָׁשִרים ִּתתְּ



ֵרי  ַבַרְךצַ ובְִּדבְּ  , ִדיִקים ִּתתְּ

רוָמםחֲ וִבלְּׁשון   , ִסיִדים ִּתתְּ

ַקָדׁשקְּ  ובְֶּקֶרב  . דוִׁשים ִּתתְּ

 

ָרֵאל בְִּרםָה  ָך ֵבית יִשְּ ֲהלות ִרבבְּות ַעלְּ ובְַּמקְּ

ָך ָפֵאר ִׁשמְּ ֶׁשֵךן , בְָּכל דור וָדור, ַמלְֵּךנו, יִתְּ

ְּצוִרים לְָּפנֶיָך ֱאלֵהינו וֵאלֵהי ' ה, חוַבת ָךל ַהי

לְָּפֵאר , לְּהודות לְַּהכֵל לְַּׁשֵבחַ , ֲאבוֵתינו

לְַּעכֵה ולְַּקכֵס ַעל ָךל , ַהֵדר לְָּבֵרְךלְּרוֵמם לְּ 

ָך  בְּחות דוִד ֶבן יִַׁשי ַעבְּדְּ ֵרי ִׁשירות וְִּתׁשְּ ִדבְּ

ִׁשיֶחָך  . מְּ

 

ָך לַעד ַמלְֵּךנו ַּתַבח ִׁשמְּ ָהֵאל ַהֶמלְֶך , יִׁשְּ

, ִךי לְָּך נֶָאה, ַהָגדול וְַּהָקדוׁש ַבָשַמיִם ובָאֶרץ

ָבָחה, בוֵתינוֱאלֵהינו וֵאלֵהי אֲ ' ה , ִׁשיר וׁשְּ

ָרה ָׁשלָה, ַהכֵל וְּזִמְּ גְֻּדכָה , נֶַצח, עז וֶממְּ

ִהלָה וְִּתפְֶּאֶרת, וגְּבוָרה ֻדָשה וַמלְּכות, ּתְּ , קְּ

 . בְָּרכות וְּהוָדאות ֵמַעָּתה וְַּעד עולָם



ָבחות', ָברוְך ַאָּתה ה , ֵאל ֶמלְֶך ָגדול ַבִּתׁשְּ

ַהבוֵחר , נִפְּלָאותֲאדון הַ , ֵאל ַההוָדאות

ָרה  . ֶמלְֶך ֵאל ֵחי ָהעולִָמים, בְִּׁשיֵרי זִמְּ

 

ֱאלֵהינו ֶמלְֶך ָהעולָם בוֵרא ', ָברוְך ַאָּתה ה

ִרי ַהָגֶפן  . פְּ

מאל  . וְּׁשוֶתה בְַּהִסיַבת שְּ

 

ַעל , ֱאלֵהינו ֶמלְֶך העולָם' ָברוך ַאָּתה ה

ִרי ַהֶגֶפן נוַבת ַהָשֶדה וְַּעל ַעל ּתְּ , ַהֶגֶפן וְַּעל פְּ

ָחָבה ֶׁשָרִציָת וְִּהנְַּחלְָּּת  ָדה טוָבה ורְּ ֶאֶרץ ֶחמְּ

בַע ִמחוָבה יָה וְּלִשְּ . לֲַאבוֵתינו לֱֶאכל ִמִפרְּ

ָרֵאל ַעֶלָך וְַּעל ' ַרֶחם נָא ה ֱאלֵהינו ַעל יִשְּ

ַךן ךְּבוֶדָך וְַּעל  ְּרוָׁשלַיִם ִעיֶרָך וְַּעל ִצטון ִמׁשְּ י

ְּבְּ  ְּרוָׁשלַיִם ִעיר ִמז ֶחָך וְַּעל ֵהיָכלֶָך ובְּנֵה י

יֵָמינו וְַּהֲעלֵנו לְּתוָכה  ֵהָרה בְּ ַהקֶדׁש ִבמְּ

ַבע  יָה וְּנִשְּ ִבנְּיָנָה וְּנאַכל ִמִפרְּ ֵחנו בְּ וְַּשמְּ

ֻדָׁשה ובְָּטֳהָרה  ִמחוָבה ונְָּבֶרכְָּך ָעלֶיָה ִבקְּ



ֵצה וְַּהֲחלִיֵצנו בְּיום ַהׁשַ : בשבת] [ ָבת ַהזֶהורְּ

ֵחנו בְּיום ַחג ַהַלּצות ַהזֶה ' ִךי ַאָּתה ה, וְַּשמְּ

וְּנוֶדה כְָּך ַעל ָהָאֶרץ וְַּעל , טוב וֵמִטיב לַךל

ִרי ַהֶגֶפן  . פְּ

ִרי ַהֶגֶפן', ָברוְך ַאָּתה ה  . ַעל ַהֶגֶפן וְַּעל פְּ

 

 נרצה 

ָפטו , ֲחַסל ִסדור ֶפַסח ךְִּהלְָּכתו ךְָּכל ִמׁשְּ

 . וְֻּחָקתו

ְֶּךה לֲַעשותו  . ַךֲאֶׁשר זִָכינו לְַּסֵדר אותו ֵךן נִז

עונָה ַהל ֲעַדת ִמי ָמנָה, זְָך ׁשוֵכן מְּ  . קוֵמם קְּ

ֵעי ַכםָה פְּדויִם לְִּציון בְִּרםָה  . בְָּקרוב נֵַהל נִטְּ

 

 . לְָּׁשנָה ַהָבָאה ִבירוָשלָיִם ַהבְּנויָה

ִרים  : בְּלֵיל ִראשון אומְּ

 

ְּלָה  ְִּהי ַבֲחִצי ַהכַי ֵכן וַי  ובְּ



ְּלָהָא  , ז רוב נִִמים ִהפְּלֵאָת ַבכַי

ְּלָהבְּ  מוֶרת זֶה ַהכַי  , ראׁש ַאׁשְּ

ְּלָהגֵ  ּתו ךְּנֱֶחלַק לו לַי  , ר ֶצֶדק נִַּצחְּ

ְּלָה ְִּהי ַבֲחִצי ַהכַי  . וַי

 

ְּלָהדַ   , נְָּּת ֶמלְֶך גְָּרר ַבֲחלום ַהכַי

ָּת ֲאַרִמי בְּ הִ  ְּלָהפְַּחדְּ  , ֶאֶמׁש לַי

ְּלָהוַ  ָרֵאל לְַּמלְָּאְך וַיוַכל לו לַי  , טַָשר יִשְּ

ְּלָה ְִּהי ַבֲחִצי ַהכַי  . וַי

 

 ֶ ְּלָהז רוס ָמַחצְָּּת ַבֲחִצי ַהכַי  , ַרע בְּכוֵרי ַפתְּ

ְּלָהחֵ   , ילָם לא ָמצְּאו בְּקוָמם ַבכַי

ְּלָהטִ  ֵבי לַי  , יַסת נְִּגיד ֲחרֶׁשת ִסלִיָת בְּכוכְּ

ְּהִ  ְּלָהוַי  . י ַבֲחִצי ַהכַי

 

 ָ ַחֵרף לְּנוֵפף ִאוויי ָגָריו , ַעץ מְּ ָּת פְּ הוַבׁשְּ

ְּלָה  , ַבכַי

ְּלָהךָ   , ַרע ֵבל וַמָצבו בְִּאיׁשון לַי



ְּלָהלְּ   , ִאיׁש ֲחמודות נִגְּלָה ָרז ֲחזות לַי

ְּלָה ְִּהי ַבֲחִצי ַהכַי  . וַי

 

ְּ מִ  ַּתֵךר ִבכְּלֵי קֶדׁש נֱֶהַרג בו ַבכַי  , לָהׁשְּ

ְּלָהנ  , וַׁשע ִמבור ֲאָריות פוֵתר ִבֲעתוֵתי לַי

ְּלָהשִ  ָפִרים ַבכַי  , נְָּאה נַָטר ֲאָגִגי וְַּכַתב סְּ

ְּלָה ְִּהי ַבֲחִצי ַהכַי  . וַי

 

ְּלָהע נַת לַי ָּת נִצְֲּחָך ָעלָיו בְּנֶֶדד ׁשְּ  . וַררְּ

ְּלָהפ ְּׁשוֵמר ַמה ִללַי רוְך ִל  , וָרה ִתדְּ

ְּלָהַרח ַךׁשוֵמר וְּ צָ   , ָשח ָאָתא בֶקר וְַּגם לַי

ְּלָה ְִּהי ַבֲחִצי ַהכַי  . וַי

 

ְּלָהקָ   , ֵרב יום ֲאֶׁשר הוא לא יום וְּלא לַי

ְּלָהרָ   , ם הוַדע ִךי לְָּך ַהיום ַאף לְָּך ַהכַי

ָך ָךל ַהיום וְָּכל ׁש ִרים ַהפְֵּקד לְִּעירְּ ומְּ

ְּלָה  , ַהכַי

ְּלָהּתָ  ַךת לַי  , ִאיר ךְּאור יום ֶחׁשְּ



ְּלָהוַ  ְִּהי ַבֲחִצי ַהכַי  . י

 

 : ל"בְּלֵיל ֵשנִי בחו

 

ֶּתם זֶַבח ֶפַסח   ובְֵּכן וֲַאַמרְּ

 , ֶמץ גְּבורוֶתיָך ִהפְּלֵאָת ַבֶפַסחא

 , ראׁש ָךל מוֲעדות נִֵשאָת ֶפַסחבְּ 

ְָּרִחי ֲחצות לֵיל ֶפַסחגִ   , לִיָת לְֶּאז

ֶּתם זֶַבח ֶפַסח  . וֲַאַמרְּ

 

ּתָ דְּ   , ךְּחם ַהיום ַבֶפַסח לָָתיו ָדַפקְּ

ִעיד נוצְִּצים ֻעגות ַמּצות ַבֶפַסחהִ   , סְּ

 , ֵאל ַהָבָקר ָרץ זֵֶכר לְּׁשור ֵעֶרְך ֶפַסחוְּ 

ֶּתם זֶַבח ֶפַסח  . וֲַאַמרְּ

 

דוִמים וְּלוֲהטו ָבֵאׁש ַבֶפַסחז  , וֲעמו סְּ

 , כַץ לוט ֵמֶהם וַמּצות ָאָפה בְֵּקץ ֶפַסחחֻ 

מַ טִ  ָך ַבֶפַסחאֵטאֶת ַאדְּ  , ת מף וְּנף בְָּעבְּרְּ



ֶּתם זֶַבח ֶפַסח  . וֲַאַמרְּ

 

 ָ  , ה ראׁש ָךל און ָמַחצְָּּת בְּלֵיל ִׁשלור ֶפַסחי

ָּת בְַּדם ֶפַסח, ִבירךַ   , ַעל ֵבן בְּכור ָפַסחְּ

ִחית לָבא ִבפְָּתַחי ַבֶפַסחלְּ   , ִבלְִּּתי ֵּתת ַמׁשְּ

ֶּתם זֶַבח ֶפַסח  . וֲַאַמרְּ

 

 , ֻסֶגֶרת ֻסָגָרה בְִּעּתוֵתי ֶפַסחמְּ 

עוֵרי עֶמר ֶפַסחנִ  יָן ִבצְּלִיל שְּ ֶדָה ִמדְּ מְּ  , ׁשְּ

ְּקוד ֶפַסחש ַמנֵי פול וְּלוד ִביַקד י  , ורפו ִמׁשְּ

ֶּתם זֶַבח ֶפַסח  . וֲַאַמרְּ

 

 , וד ַהיום בְּנב לֲַעמוד ַעד ָגָעה עונַת ֶפַסחע

ָבה לְַּקֲעֵקַע פַ   , צול ַבֶפַסחס יַד ָךתְּ

 , פה ַהָּצִפית ִעָרוְך ַהֻשלְָּחן ַבֶפַסחצָ 

ֶּתם זֶַבח ֶפַסח  . וֲַאַמרְּ

 

 , ָהל ִךםְָּסה ֲהַדָמה לְַּׁשכֵׁש צום ַבֶפַסחקָ 



אׁש ִמֵבית ָרָׁשע ָמַחצְָּּת בְֵּעץ ֲחִמִשים ר

 , ַבֶפַסח

 , ֵּתי ֵאכֶה ֶרַגע ָּתִביא לְּעוִּצית ַבֶפַסחׁשְּ 

ַקֵדׁש ַחג ּתָ  ְִּמינְָּך ךְּלֵיל ִהתְּ ָך וְָּתרום י עז יָדְּ

 , ֶפַסח

ֶּתם זֶַבח ֶפַסח  . וֲַאַמרְּ

 

 . ִךי לו יֶָאה, ִךי לו נֶָאה

לוָכהבִ  ַאִדיר  גְּדוָדיו, ָבחור ַךֲהלָָכה, מְּ

רו לו  : יאמְּ

' לְָּך ה, לְָּך ַאף לְָּך, לְָּך ִךי לְָּך, לְָּך ולְָּך

לָָכה  , ַהַלמְּ

 . ִךי לו יֶָאה, ִךי לו נֵָאה

לוָכה ָדגול רו  וִָתיָקיו, ַךֲהלָָכה ָהדור, ִבמְּ יאמְּ

 : לו

' לְָּך ה, לְָּך ַאף לְָּך, לְָּך ִךי לְָּך, לְָּך ולְָּך

לָָכה  , ַהַלמְּ

 . ִךי לו יֶָאה, ִךי לו נֵָאה



 

לוָכה זַַךאי ָריוַךֲהלָָכה  ָחִסין, ִבמְּ  ַטפְּסְּ

רו לו  : יאמְּ

' לְָּך ה, לְָּך ַאף לְָּך, לְָּך ִךי לְָּך, לְָּך ולְָּך

לָָכה  , ַהַלמְּ

 . ִךי לו יֶָאה, ִךי לו נֵָאה

לוָכה יִָחיד רו  לִמוָדיוַךֲהלָָכה  ַךִביר, ִבמְּ יאמְּ

 : לו

' לְָּך ה, לְָּך ַאף לְָּך, לְָּך ִךי לְָּך, לְָּך ולְָּך

לָָכה  , ַהַלמְּ

 . הִךי לו יָאֶ , ִךי לו נֶָאה

לוָכה מוֵׁשל ִביָביוַךֲהלָָכה  נוָרא, ִבמְּ  סְּ

רו לו  : יאמְּ

' לְָּך ה, לְָּך ַאף לְָּך, לְָּך ִךי לְָּך, לְָּך ולְָּך

לָָכה  , ַהַלמְּ

 . ִךי לו יֶָאה, ִךי לו נֵָאה

לוָכה ָענָיו רו  ַצִדיָקיו, ַךֲהלָָכה פוֶדה, ִבמְּ יאמְּ

 : לו



' לְָּך ה, ָך ַאף לְָּךלְּ , לְָּך ִךי לְָּך, לְָּך ולְָּך

לָָכה  , ַהַלמְּ

 . ִךי לו יֶָאה, ִךי לו נֵָאה

לוָכה ָקדוׁש  ִׁשנְַּאנָיוַךֲהלָָכה  ַרחום, ִבמְּ

רו לו  : יאמְּ

' לְָּך ה, לְָּך ַאף לְָּך, לְָּך ִךי לְָּך, לְָּך ולְָּך

לָָכה  , ַהַלמְּ

 . ִךי לו יֶָאה, ִךי לו נֵָאה

לוָכה ַּתִקיף ִמיָמיוַךֲהלָָכה  ּתוֵמְך, ִבמְּ  ּתְּ

רו לו  : יאמְּ

' לְָּך ה, לְָּך ַאף לְָּך, לְָּך ִךי לְָּך, לְָּך ולְָּך

לָָכה  , ַהַלמְּ

 . ִךי לו יֶָאה, ִךי לו נֵָאה

 

 . ַאִדיר הוא יִבְּנֶה ֵביתו בְָּקרוב

ֵהָרה ֵהָרה, ִבמְּ  . בְּיֵָמינו בְָּקרוב, ִבמְּ

ָך בְָּקרובבְּנֵה בֵ , ֵאל בְּנֵה, ֵאל בְּנֵה  . יתְּ

 



יִבְּנֶה ֵביתו ָדגול הוא , ָגדול הוא, ָבחור הוא

  .בְָּקרוב

ֵהָרה ֵהָרה, ִבמְּ  . בְּיֵָמינו בְָּקרוב, ִבמְּ

ָך בְָּקרוב, ֵאל בְּנֵה, ֵאל בְּנֵה  . בְּנֵה ֵביתְּ

יִבְּנֶה ֵביתו זַַךאי הוא , וִָתיק הוא, ָהדור הוא

  .בְָּקרוב

ֵהרָ  ֵהָרה, הִבמְּ  . בְּיֵָמינו בְָּקרוב, ִבמְּ

ָך בְָּקרוב, ֵאל בְּנֵה, ֵאל בְּנֵה  . בְּנֵה ֵביתְּ

יִבְּנֶה ֵביתו יִָחיד הוא , ָטהור הוא, ָחִסיד הוא

 . בְָּקרוב

ֵהָרה ֵהָרה, ִבמְּ  . בְּיֵָמינו בְָּקרוב, ִבמְּ

ָך בְָּקרוב, ֵאל בְּנֵה, ֵאל בְּנֵה  . בְּנֵה ֵביתְּ

יִבְּנֶה ֵביתו ֶמלְֶך הוא , לָמוד הוא, יר הואַךבִ 

 . בְָּקרוב

ֵהָרה ֵהָרה, ִבמְּ  . בְּיֵָמינו בְָּקרוב, ִבמְּ

ָך בְָּקרוב, ֵאל בְּנֵה, ֵאל בְּנֵה  . בְּנֵה ֵביתְּ

יִבְּנֶה ֵביתו ִעזוז הוא , ַסִגיב הוא, נוָרא הוא

  .בְָּקרוב



ֵהָרה ֵהָרה, ִבמְּ  . ו בְָּקרובבְּיֵָמינ, ִבמְּ

ָך בְָּקרוב, ֵאל בְּנֵה, ֵאל בְּנֵה  . בְּנֵה ֵביתְּ

יִבְּנֶה ָקדוׁש הוא , ַצִדיק הוא, פוֶדה הוא

 . ֵביתו בְָּקרוב

ֵהָרה ֵהָרה, ִבמְּ  . בְּיֵָמינו בְָּקרוב, ִבמְּ

ָך בְָּקרוב, ֵאל בְּנֵה, ֵאל בְּנֵה  . בְּנֵה ֵביתְּ

יִבְּנֶה ֵביתו ִקיף הוא ּתַ , ַׁשַדי הוא, ַרחום הוא

 . בְָּקרוב

ֵהָרה ֵהָרה, ִבמְּ  . בְּיֵָמינו בְָּקרוב, ִבמְּ

ָך בְָּקרוב, ֵאל בְּנֵה, ֵאל בְּנֵה  . בְּנֵה ֵביתְּ

 

ִפיַרת ָהעֶמר בְּחוץ לָָאֶרץ בְּלֵיל ֵׁשנִי ֶשל , סְּ

 : ֶפַסח

 

ֲאֶׁשר , ֱאלֵהינו ֶמלְֶך העולָם', ָברוְך ַאָּתה ה

ִפיַרת ָהעֶמרקִ  ווָתיו וְִּצוָנו ַעל סְּ ָׁשנו בְִּמצְּ  . דְּ

 . ַהיום יום ֶאָחד ָבעֶמר



 

 ? ֶאָחד ִמי יוֵדעַ 

ֶאָחד ֱאלֵהינו ֶׁשַבָשַמים : ֶאָחד ֲאנִי יוֵדעַ 

 . וָבָאֶרץ

נַיִם ִמי יוֵדעַ   ? ׁשְּ

נַיִם ֲאנִי יוֵדעַ  נֵי לֻחות ַהבְִּרית: ׁשְּ ֶאָחד . ׁשְּ

 . ַמים וָבָאֶרץֱאלֵהינו ֶׁשַבשָ 

לָׁשה ִמי יוֵדעַ   ? ׁשְּ

לָׁשה ֲאנִי יוֵדעַ  לָׁשה ָאבות: ׁשְּ נֵי לֻחות , ׁשְּ ׁשְּ

 ֶאָחד ֱאלֵהינו ֶׁשַבָשַמים וָבָאֶרץ , ַהבְִּרית

ַבע ִמי יוֵדעַ   ? ַארְּ

ַבע ֲאנִי יוֵדעַ  ַבע ִאָמהות: ַארְּ לָׁשה , ַארְּ ׁשְּ

נֵי לֻחות ַהבְִּרית, ָאבות ֱאלֵהינו ֶאָחד , ׁשְּ

 ֶׁשַבָשַמים וָבָאֶרץ 

 ? ֲחִלָשה ִמי יוֵדעַ 

ֵׁשי תוָרה: ֲחִלָשה ֲאנִי יוֵדעַ  , ֲחִמָׁשה חומְּ

ַבע ִאָמהות לָׁשה ָאבות, ַארְּ נֵי לֻחות , ׁשְּ ׁשְּ

 ֶאָחד ֱאלֵהינו ֶׁשַבָשַמים וָבָאֶרץ , ַהבְִּרית



 ? ִׁשָשה ִמי יוֵדעַ 

נָה: ִׁשָשה ֲאנִי יוֵדעַ  ֵרי ִמׁשְּ ֲחִמָׁשה , ִׁשָשה ִסדְּ

ֵׁשי תוָרה ַבע ִאָמהות, חומְּ לָׁשה , ַארְּ ׁשְּ

נֵי לֻחות ַהבְִּרית, ָאבות ֶאָחד ֱאלֵהינו , ׁשְּ

 ֶׁשַבָשַמים וָבָאֶרץ 

 ? ִׁשבְָּעה ִמי יוֵדעַ 

ְֵּמי ַׁשָבָתא: ִׁשבְָּעה ֲאנִי יוֵדעַ  ִׁשָשה , ִׁשבְָּעה י

נָה ֵרי ִמׁשְּ ֵׁשי תוָרהֲחִמׁשָ , ִסדְּ ַבע , ה חומְּ ַארְּ

לָׁשה ָאבות, ִאָמהות נֵי לֻחות ַהבְִּרית, ׁשְּ , ׁשְּ

 ֶאָחד ֱאלֵהינו ֶׁשַבָשַמים וָבָאֶרץ 

מונָה ִמי יוֵדעַ   ? ׁשְּ

מונָה ֲאנִי יוֵדעַ  ְֵּמי ִמילָה: ׁשְּ מונָה י ִׁשבְָּעה , ׁשְּ

ְֵּמי ַׁשָבָתא נָה, י ֵרי ִמׁשְּ ֲחִמָׁשה , ִׁשָשה ִסדְּ

ַבע ִאָמהות, ֵׁשי תוָרהחומְּ  לָׁשה , ַארְּ ׁשְּ

נֵי לֻחות ַהבְִּרית, ָאבות ֶאָחד ֱאלֵהינו , ׁשְּ

 ֶׁשַבָשַמים וָבָאֶרץ 

ָעה ִמי יוֵדעַ   ? ִּתׁשְּ

ָעה ֲאנִי יוֵדעַ  ֵחי לֵָדה: ִּתׁשְּ ָעה יַרְּ מונָה , ִּתׁשְּ ׁשְּ



ְֵּמי ִמילָה ְֵּמי ַׁשָבָתא, י ֵרי , ִׁשבְָּעה י ִׁשָשה ִסדְּ

נָ  ֵׁשי תוָרה, הִמׁשְּ ַבע , ֲחִמָׁשה חומְּ ַארְּ

לָׁשה ָאבות, ִאָמהות נֵי לֻחות ַהבְִּרית, ׁשְּ , ׁשְּ

 ֶאָחד ֱאלֵהינו ֶׁשַבָשַמים וָבָאֶרץ 

 ? ֲעֶשָרה ִמי יוֵדעַ 

ַריָא: ֲעֶשָרה ֲאנִי יוֵדעַ  ָעה , ֲעָשָרה ִדבְּ ִּתׁשְּ

ֵחי לֵָדה ְֵּמי ִמילָה, יַרְּ מונָה י ְּמֵ , ׁשְּ י ִׁשבְָּעה י

נָה, ַׁשָבָתא ֵרי ִמׁשְּ ֵׁשי , ִׁשָשה ִסדְּ ֲחִמָׁשה חומְּ

ַבע ִאָמהות, תוָרה לָׁשה ָאבות, ַארְּ נֵי , ׁשְּ ׁשְּ

ֶאָחד ֱאלֵהינו ֶׁשַבָשַמים , לֻחות ַהבְִּרית

 וָבָאֶרץ 

 ? ַאַחד ָעָשר ִמי יוֵדעַ 

ַבטָא: ַאַחד ָעָשר ֲאנִי יוֵדעַ  , ַאַחד ָעָשר ךוכְּ

ֵחי לֵָדה, בְַּריָאֲעָשָרה דִ  ָעה יַרְּ מונָה , ִּתׁשְּ ׁשְּ

ְֵּמי ִמילָה ְֵּמי ַׁשָבָתא, י ֵרי , ִׁשבְָּעה י ִׁשָשה ִסדְּ

נָה ֵׁשי תוָרה, ִמׁשְּ ַבע , ֲחִמָׁשה חומְּ ַארְּ

לָׁשה ָאבות, ִאָמהות נֵי לֻחות ַהבְִּרית, ׁשְּ , ׁשְּ

 ֶאָחד ֱאלֵהינו ֶׁשַבָשַמים וָבָאֶרץ 



נֵים ָעָשר ִמי  ? יודע ׁשְּ

נֵים ָעָשר ִׁשבְַּטיָא: שנים ָעָשר ֲאנִי יוֵדעַ  , ׁשְּ

ַבטָא ַריָא, ַאַחד ָעָשר ךוכְּ ָעה , ֲעָשָרה ִדבְּ ִּתׁשְּ

ֵחי לֵָדה ְֵּמי ִמילָה, יַרְּ מונָה י ְֵּמי , ׁשְּ ִׁשבְָּעה י

נָה, ַׁשָבָתא ֵרי ִמׁשְּ ֵׁשי , ִׁשָשה ִסדְּ ֲחִמָׁשה חומְּ

ַבע ִאָמהות, תוָרה נֵי , לָׁשה ָאבותׁשְּ , ַארְּ ׁשְּ

ֶאָחד ֱאלֵהינו ֶׁשַבָשַמים , לֻחות ַהבְִּרית

 וָבָאֶרץ 

לָׁשה ֶעָשר ִמי יוֵדעַ   ? ׁשְּ

לָׁשה ָעָשר ֲאנִי יוֵדעַ  לָׁשה ָעָשר ִמַדיָא: ׁשְּ . ׁשְּ

נֵים ָעָשר ִׁשבְַּטיָא ַבטָא, ׁשְּ , ַאַחד ָעָשר ךוכְּ

ֵחי , ֲעָשָרה ִדבְַּריָא ָעה יַרְּ מונָה , לֵָדהִּתׁשְּ ׁשְּ

ְֵּמי ִמילָה ְֵּמי ַׁשָבָתא, י ֵרי , ִׁשבְָּעה י ִׁשָשה ִסדְּ

נָה ֵׁשי תוָרה, ִמׁשְּ ַבע , ֲחִמָׁשה חומְּ ַארְּ

לָׁשה ָאבות, ִאָמהות נֵי לֻחות ַהבְִּרית, ׁשְּ , ׁשְּ

 ֶאָחד ֱאלֵהינו ֶׁשַבָשַמים וָבָאֶרץ 

 

 



יָא יָא , ַחד ַגדְּ  ַחד ַגדְּ

זִַבין ַאָבא ֵרי זוזֵי דְּ יָא, ִבתְּ יָא, ַחד ַגדְּ  . ַחד ַגדְּ

יָא זִַבין ַאָבא , וְָּאָתא ׁשונְָּרא וְַּאָכְּלָה לְַּגדְּ דְּ

ֵרי זוזֵי  . ִבתְּ

יָא יָא, ַחד ַגדְּ  . ַחד ַגדְּ

ַאָכְּלָה , וְָּאָתא ַכלְָּבא וְּנַָׁשְך לְּׁשונְָּרא דְּ

יָא ֵרי זוזֵי, לְַּגדְּ זִַבין ַאָבא ִבתְּ  . דְּ

יָאַחד גַ  יָא, דְּ  . ַחד ַגדְּ

ָרא וִהָךה לְַּכלְָּבא נַָׁשְך , וְָּאָתא חוטְּ דְּ

יָא, לְּׁשונְָּרא ַאָכְּלָה לְַּגדְּ ֵרי , דְּ זִַבין ַאָבא ִבתְּ דְּ

 . זוזֵי

יָא יָא, ַחד ַגדְּ  . ַחד ַגדְּ

ָרא ִהָךה לְַּכלְָּבא, וְָּאָתא נוָרא וְָּשַרף לְּחוטְּ , דְּ

נַָׁשְך לְּׁשונְָּרא יָאדְּ , דְּ זִַבין ַאָבא , ַאָכְּלָה לְַּגדְּ דְּ

ֵרי זוזֵי  . ִבתְּ

יָא יָא, ַחד ַגדְּ  . ַחד ַגדְּ

ָרא, וְָּאָתא ַמיָא וְָּכָבה לְּנוָרא ָשַרף לְּחוטְּ , דְּ

ִהָךה לְַּכלְָּבא נַָׁשְך לְּׁשונְָּרא, דְּ ַאָכְּלָה , דְּ דְּ



יָא ֵרי זוזֵי, לְַּגדְּ זִַבין ַאָבא ִבתְּ  . דְּ

 ָ י יָא, אַחד ַגדְּ  . ַחד ַגדְּ

ָכָבה לְּנוָרא, וְָּאָתא תוָרא וְָּׁשָתה לְַּמיָא , דְּ

ָרא ָשַרף לְּחוטְּ ִהָךה לְַּכלְָּבא, דְּ נַָׁשְך , דְּ דְּ

יָא, לְּׁשונְָּרא ַאָכְּלָה לְַּגדְּ ֵרי , דְּ זִַבין ַאָבא ִבתְּ דְּ

 . זוזֵי

יָא יָא, ַחד ַגדְּ  . ַחד ַגדְּ

ָשָתה לְַּמיָא, ָראוְָּאָתא ַהׁשוֵחט וְָּׁשַחט לְּתו , דְּ

ָכָבה לְּנוָרא ָרא, דְּ ָשַרף לְּחוטְּ ִהָךה , דְּ דְּ

נַָׁשְך לְּׁשונְָּרא, לְַּכלְָּבא יָא, דְּ ַאָכְּלָה לְַּגדְּ , דְּ

ֵרי זוזֵי זִַבין ַאָבא ִבתְּ  . דְּ

יָא יָא, ַחד ַגדְּ  . ַחד ַגדְּ

ָׁשַחט , וְָּאָתא ַמלְָּאְך ַהָלוֶת וְָּׁשַחט לְּׁשוֵחט דְּ

ָשָתה לְַּמיָא, תוָראלְּ  ָכָבה לְּנוָרא, דְּ ָשַרף , דְּ דְּ

ָרא ִהָךה לְַּכלְָּבא, לְּחוטְּ נַָׁשְך לְּׁשונְָּרא, דְּ , דְּ

יָא ַאָכְּלָה לְַּגדְּ ֵרי זוזֵי, דְּ זִַבין ַאָבא ִבתְּ  . דְּ

יָא יָא, ַחד ַגדְּ  . ַחד ַגדְּ

וְָּאָתא ַהָקדוׁש ָברוְך הוא וְָּׁשַחט לְַּמלְַּאְך 



 , ָלוֶתהַ 

ָׁשַחט לְּׁשוֵחט ָׁשַחט לְּתוָרא, דְּ ָשָתה , דְּ דְּ

ָכָבה לְּנוָרא, לְַּמיָא ָרא, דְּ ָשַרף לְּחוטְּ , דְּ

ִהָךה לְַּכלְָּבא נַָׁשְך לְּׁשונְָּרא, דְּ ַאָכְּלָה , דְּ דְּ

יָא ֵרי זוזֵי, לְַּגדְּ זִַבין ַאָבא ִבתְּ  . דְּ

יָא יָא, ַחד ַגדְּ  . ַחד ַגדְּ

 

 

             

 


