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המנהג להניח פתיתי חמץ קשה זמן מה קודם הבדיקה כדי שימצאם הבודק. ועל פי הקבלה 
יש להניח עשרה פתיתים. וקודם שיתחיל לבדוק יברך:

ְּבִמְצֹוָתיו  נּו  ִקְּדָשׁ ֲאֶשר  ָהעֹוָלם  ֶמֶלְך  ֱאֹלֵהינּו  ְיָי  ַאָּתה  ָּברּוְך 
ְוִצָּונּו ַעל ִּבעּור ָחֵמץ:

וצריך לחפש לאור הנר בכל המחבואות גם בסדקים שבקרקע. ולא ידבר בין הברכה לתחלת 
הבדיקה אפילו מענייני הבדיקה. ונכון שלא ישיח, שלא מענייני הבדיקה, כל זמן בדיקתו. 
ויעמיד מבני ביתו אצלו לשמוע הברכה, שיבדקו איש במקומו, ולא ישיחו בינתיים. ויזהרו 
תיכף אחר הברכה  לבדוק  ילכו  ולא  למקום ששמעו הברכה,  לבדוק תחלה בחדר הסמוך 
לחדר אחר. ואחר הבדיקה יזהר, בחמץ שמשייר להצניעו למחר לשרפה או לאכילה, לשמרו 
שלא יוליכוהו אנה ואנה, שלא יתפרר ויתגרר ממנו על ידי תינוקות או עכברים. וגם צריך 

לבטל אחר הבדיקה ויאמר:

ּוְדָלא  ֲחִמיֵתיּה  ְּדָלא  ִבְרׁשּוִתי  ְּדִאָּכא  ַוֲחִמיָעא  ָּכל־ֲחִמיָרא 
ִבַעְרֵּתיּה ּוְדָלא ְיַדְעָנא ֵליּה ִלָּבֵטל ְוֶלֱהֵוי ֶהְפֵקר ְּכַעְפָרא ְדַאְרָעא:
[תרגום: ָּכל–ְׂשאֹור ְוָחֵמץ ֶׁשֵּיׁש ִּבְרׁשּוִתי, ֶׁשֹּלא ְרִאיִתיו, ְוֶׁשֹּלא ִּפִּניִתיו, ְוֶׁשֹּלא ָידּוַע ִלי, ִיָּבֵטל 

ִויֵהא ֶהְפֵקר ַּכֲעַפר ָהָאֶרץ]:

ביום י״ד בשעה ה׳ יעשה לו מדורה בפני עצמו וישרפנו ויבטלנו. ובביטול היום יאמר:

ֲחִזיֵתיּה  ּוְדָלא  ַּדֲחִזיֵתיּה  ִבְרׁשּוִתי  ְּדִאָּכא  ַוֲחִמיָעא  ָּכל־ֲחִמיָרא 
ִלָּבֵטל  ִבַעְרֵּתיּה  ּוְדָלא  ְּדִבַעְרֵּתיּה  ֲחִמיֵתיּה  ּוְדָלא  ַּדֲחִמיֵתיּה 

ְוֶלֱהֵוי ֶהְפֵקר ְּכַעְפָרא ְּדַאְרָעא:
[תרגום: ָּכל–ְׂשאֹור ְוָחֵמץ ֶׁשֵּיׁש ִּבְרׁשּוִתי, ֶׁשְרִאיִתיו ְוֶׁשֹּלא ְרִאיִתיו (ֵמעֹוָלם), ֶׁשְרִאיִתיו ְוֶׁשֹּלא 

ְרִאיִתיו (ָּכֵעת), ֶׁשְּפִּניִתיו ְוֶׁשֹּלא ִּפִּניִתיו, ִיָּבֵטל ִויֵהא ֶהְפֵקר ַּכֲעַפר ָהָאֶרץ]:

ויש לשרוף עשרה פתיתים ובשעת שריפת החמץ יאמר זה:

ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו ְּכֵׁשם ֶׁשֲאִני ְמַבֵער ָחֵמץ  ִמְּלָפֶניָך  ְיִהי ָרצֹון 
ִמֵּביִתי ּוֵמְרׁשּוִתי ַּכְך ְּתַבֵער ֶאת ָּכל ַהִחיצֹוִנים ְוֶאת רּוַח ַהֻּטְמָאה 
ַּתֲעִביר ִמן ָהָאֶרץ ְוֶאת ִיְצֵרנּו ָהַרע ַּתֲעִביֵרהּו ֵמִאָּתנּו ְוִתֵּתן ָלנּו ֵלב ָּבָׂשר 
ֶּבָעָׁשן  ָהִרְׁשָעה  ְוָכל  ַהְּקִלּפֹות  ְוָכל  ַאֲחָרא  ִסְטָרא  ְוָכל  ֶּבֱאֶמת  ְלָעְבְּדָך 
ִּתְכֶלה ְוַתֲעִביר ֶמְמֶׁשֶלת ָזדֹון ִמן ָהָאֶרץ ְוָכל ַהְּמִעיִקים ַלְּׁשִכיָנה ְּתַבֲעֵרם 
ֱאֹלֵהיֶהם  ְוֶאת  ִמְצַרִים  ֶאת  ֶׁשִּבַעְרָּת  ְּכֵׁשם  ָּפט  ִמְשׁ ּוְברּוַח  ַּבֵער  ְּברּוַח 

ַּבָּיִמים ָהֵהם ּוִבְזַמן ַהֶּזה ָאֵמן ֶסָלה:
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חב״ד תאילנד

שבית  ובזמן  בין־הערבים,  של  תמיד  במקום  היא  מנחה  ותפלת  שפתינו״  פרים  ״ונשלמה 
כן ראוי לעסוק בסדר  בין־הערבים.  המקדש היה קיים, היה הפסח נשחט אחר תמיד של 

קרבן־פסח אחר תפלת המנחה, ויאמר זה:

ָקְרַּבן ֶּפַסח ֵמִביא ִמן ַהְּכָבִׂשים אֹו ִמן ָהִעִּזים ָזָכר ֶּבן ָׁשָנה ְוׁשֹוֲחטֹו ָּבֲעָזָרה ְּבָכל 
ֵּבין  ֶׁשל  ָּתִמיד  ְׁשִחיַטת  ְוַאַחר  ַּדְוָקא  ָעָׂשר  ַאְרָּבָעה  ֲחצֹות  ַאַחר  ָמקֹום 
ָהַעְרַּבִים ְוַאַחר ֲהָטַבת ֵנרֹות ֶׁשל ֵּבין ָהַעְרַּבִים. ְוֵאין ׁשֹוֲחִטין ֶאת ַהֶּפַסח ַעל ֶהָחֵמץ. 
ְוִאם ָׁשַחט קֶֹדם ַלָּתִמיד, ָּכֵׁשר, ּוִבְלַבד ֶׁשְּיֵהא ַאֵחר ְמָמֵרס ְּבַדם ַהֶּפַסח ְּכֵדי ֶׁשֹּלא 
ְּכֶנֶגד  ַאַחת  ְזִריָקה  ַהֶּפַסח  ַדם  ִיְזְרקּו  ָּכְך  ְוַאַחר  ַהָּתִמיד,  ֶׁשִּיְזְרקּו ַדם  ַעד  ִיָּקֵרׁש 
ַהּׁשּוָרה  ֶׁשְּברֹאׁש  ָהִראׁשֹון  ַהּכֵֹהן  ְוִקֵּבל  ַהּׁשֹוֵחט  ָׁשַחט  עֹוִׂשין?  ְוֵכיַצד  ַהְיסֹוד. 
ְוָנַתן ַלֲחֵברֹו, ַוֲחֵברֹו ַלֲחֵברֹו, ְוַהּכֵֹהן ַהָּקרֹוב ֵאֶצל ַהִּמְזֵּבַח זֹוְרקֹו ְזִריָקה ַאַחת ְּכֶנֶגד 
ַהְיסֹוד, ְוחֹוֵזר ַהְּכִלי ֵריָקן ַלֲחֵברֹו, ַוֲחֵברֹו ַלֲחֵברֹו, ּוְמַקֵּבל ְּכִלי ַהָּמֵלא ְּתִחָּלה ְוַאַחר 
ָּכְך ַמֲחִזיר ָהֵריָקן. ְוָהיּו ׁשּורֹות ֶׁשל ָּבִזיֵכי ֶכֶסף ְוׁשּורֹות ֶׁשל ָּבִזיֵכי ָזָהב. ְוֹלא ָהיּו 
יִטין  ַלָּבִזיִכין ׁשּוַלִים ֶׁשָּמא ַיִּניֵחם ְוִיָּקֵרׁש ַהָּדם. ַאַחר ָּכְך ּתֹוִלין ֶאת ַהֶּפַסח ּוַמְפִשׁ
ֶאת  ּומֹוִציִאין  ַהֶּפֶרׁש  ֶׁשֵּיֵצא  ַעד  ְקָרָביו  ֶאת  ּוְמַמִחין  אֹותֹו  ְוקֹוְרִעין  ֻּכּלֹו  אֹותֹו 
ָהֵאימּוִרים ְוֵהם ַהֵחֶלב ֶׁשַעל ַהֶּקֶרב ְויֹוֶתֶרת ַהָּכֵבד ּוב׳ ְּכָליֹות ְוַהֵחֶלב ֶׁשֲעֵליֶהן 
ַּגֵּבי  ַעל  ַהּכֵֹהן  ּוַמְקִטיָרם  ּומֹוְלָחם  ָׁשֵרת  ִּבְכִלי  ְונֹוְתָנם  ֶהָעֶצה,  ְלעּוַמת  ְוָהַאְלָיה 
ַהִּמְזֵּבַח ָּכל ֶאָחד ְלַבּדֹו. ְוַהְּׁשִחיָטה ְוַהְּזִריָקה ּוִמחּוי ְקָרָביו ְוֶהְקֵטר ֲחָלָביו ּדֹוִחין 
ְוֵכן ֵאין מֹוִליִכין ֶאת ַהֶּפַסח  ִעְנָיָניו ֵאיָנם ּדֹוִחין ֶאת ַהַּׁשָּבת.  ֶאת ַהַּׁשָּבת, ּוְׁשָאר 
ַלַּבִית ְּכֶׁשָחל ְּבַׁשָּבת ֶאָּלא ַּכת ָהַאַחת ֵהם ִמְתַעְּכִבים ִעם ִּפְסֵחיֶהם ְּבַהר ַהַּבִית 
ָיְצאּו  ָחְׁשָכה,  עֹוֶמֶדת.  ִּבְמקֹוָמּה  ְוַהְּׁשִליִׁשית  ַּבֵחיל  ָלּה  יֹוֶׁשֶבת  ַהְּׁשִנָּיה  ְוַהַּכת 
ְוָצלּו ִפְסֵחיֶהם. ִּבְׁשֹלָׁשה ִכּתֹות ַהֶּפַסח ִנְׁשָחט ְוֵאין ַּכת ְּפחּוָתה ִמְּׁשֹלִׁשים ֲאָנִׁשים. 
ׁשֹוֲחִטין  ֶׁשֵהם  ּוְבעֹוד  אֹוָתּה.  נֹוֲעִלין  ָהֲעָזָרה  ִנְתַמְּלָאה  ָהִראׁשֹוָנה  ַּכת  ִנְכְנָסה 
ּוַמְקִריִבין ֶאת ָהֵאימּוִרים קֹוְרִאין ֶאת ַהַהֵּלל. ִאם ָּגְמרּו אֹותֹו קֶֹדם ֶׁשַּיְקִריבּו ֻּכָּלם 
ׁשֹוִנים אֹותֹו, ְוִאם ָׁשנּו ְיַׁשֵּלׁשּו. ַעל ָּכל ְקִריָאה ּתֹוְקִעין ג׳ ְּתִקיעֹות ְּתִקיָעה ְּתרּוָעה 
ְׁשִנָּיה  ַּכת  ִנְכְנָסה  ִראׁשֹוָנה  ַּכת  ָיְצָאה  ָהֲעָזָרה.  ּפֹוְתִחין  ְלַהְקִריב  ָּגְמרּו  ְּתִקיָעה. 
ְׁשִליִׁשית  ַּכת  ִנְכְנָסה  ְׁשִנָּיה  ַּכת  ָיְצָאה  ּפֹוְתִחין,  ָּגְמרּו,  ָהֲעָזָרה.  ַּדְלתֹות  נֹוֲעִלין 
ּוַמֲעֵׂשה ֻכָּלן ָׁשִוין. ְוַאַחר ֶׁשָּיְצאּו ֻכָּלן רֹוֲחִצין ָהֲעָזָרה ַוֲאִפילּו ְּבַׁשָּבת ִמְּפֵני ִלְכלּוְך 
ַהָּדם ֶׁשָהָיה ָּבּה. ְוֵכיַצד ָהְיָתה ָהְרִחיָצה? ַאַּמת ַהַּמִים ָהְיָתה עֹוֶבֶרת ָּבֲעָזָרה ְוָהָיה 
ָלּה ָמקֹום ָלֵצאת ִמֶּמָּנה, ּוְכֶׁשרֹוִצין ְלָהִדיַח ֶאת ָהִרְצָּפה, סֹוְתִמין ְמקֹום ְיִציָאָתּה 
ִמָּכאן  ְוָצִפים  עֹוִלים  ֶׁשַהַּמִים  ַעד  ּוִמּפֹה  ִמּפֹה  ְּגדֹוֶתיָה  ָּכל  ַעל  ִמְתַמֵּלאת  ְוִהיא 
ּוִמָּכאן ּוְמַקֵּבץ ֵאֶליָה ָּכל ָּדם ְוָכל ִלְכלּוְך ֶׁשָהָיה ָּבֲעָזָרה ְוַאַחר ָּכְך ּפֹוְתִחין ְמקֹום 
ְיִציָאָתּה ְוַהּכֹל יֹוֵצא ַעד ֶׁשִּנְׁשָאר ָהִרְצָּפה ְמנָֻּקה ּוְמֻׁשָּפה ֶזהּו ְּכבֹוד ַהַּבִית. ְוִאם 

ַהֶּפַסח ִנְמָצא ְטֵריָפה, ֹלא ָעָלה לֹו ַעד ֶׁשֵּמִביא ַאֵחר:
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לפני כניסת החג, לכל הפחות 18 דקות קודם שקיעת השמש, מדליקות נשי ובנות ישראל 
— נר של חג. רווקה מדליקה נר אחד, ונשואה שני נרות ויותר.

אור הנרות מוסיף ב׳שלום־בית׳ ובמרגוע בין איש לאשתו, ומאיר למשפחה כולה את כל 
החג. שעת הדלקת נרות היא עת רצון וזמן מיוחד לבקשות ותפילות.

מאש  העברה  על־ידי   - החג  כניסת  לאחר  גם  נרות  להדליק  ניתן  בשבת,  חל  שאינו  בחג 
קיימת שהודלקה לפני החג. אין להדליק אש חדשה לצורך כך.

לאחר ההדלקה מכסה המדליקה את העיניים ומברכת:

ָּברּוְך ַאָּתה ְיהָֹוה ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ֲאֶׁשר ִקְּדָׁשנּו              

ְּבִמְצֹוָתיו ְוִצָּונּו ְלַהְדִליק ֵנר ֶׁשל יֹום טֹוב:
       ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֶׁשֶהֱחָינּו ְוִקְּיָמנּו 

ְוִהִּגיָענּו ִלְּזַמן ַהֶּזה:

ַאָּתה ְיהָֹוה ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ֲאֶׁשר ִקְּדָׁשנּו         ָּברּוְך 
ְּבִמְצֹוָתיו ְוִצָּונּו ְלַהְדִליק ֵנר ֶׁשל ַׁשָּבת ְוֶׁשל יֹום 

טֹוב:
       ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֶׁשֶהֱחָינּו ְוִקְּיָמנּו 

ְוִהִּגיָענּו ִלְּזַמן ַהֶּזה:

בערב 
שבת

וחג

בערב 
חג

IAC Las Vegas Mishelanu
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חב״ד תאילנד

כשליל הסדר חל בליל שבת אומרים ׳שלום עליכם׳ ו׳אשת־חיל׳.

שני מלאכים מלווים את האדם בליל שבת בלכתו מבית הכנסת אל שולחן השבת, כאשר 
רואים המלאכים שולחן ערוך ובית מואר מאחלים הם לבני הבית שיזכו כן בשבת הבאה. 

אנו מקדמים את פניהם בברכת ״שלום עליכם״.

ַמְלֵכי  ִמֶּמֶלְך  ֶעְליֹון  ַמְלֲאֵכי  ַהָּׁשֵרת  ַמְלֲאֵכי  ָׁשלֹום ֲעֵליֶכם 
(שלוש פעמים) ַהְּמָלִכים ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא: 

ּבֹוֲאֶכם ְלָׁשלֹום ַמְלֲאֵכי ַהָּׁשלֹום ַמְלֲאֵכי ֶעְליֹון ִמֶּמֶלְך ַמְלֵכי 
(שלוש פעמים) ַהְּמָלִכים ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא: 

ָּבְרכּוִני ְלָׁשלֹום ַמְלֲאֵכי ַהָּׁשלֹום ַמְלֲאֵכי ֶעְליֹון ִמֶּמֶלְך ַמְלֵכי 
(שלוש פעמים) ַהְּמָלִכים ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא: 

ֵצאְתֶכם ְלָׁשלֹום ַמְלֲאֵכי ַהָּׁשלֹום ַמְלֲאֵכי ֶעְליֹון ִמֶּמֶלְך ַמְלֵכי 
(שלוש פעמים) ַהְּמָלִכים ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא: 

ִּכי ַמְלָאָכיו ְיַצֶּוה ָּלְך, ִלְׁשָמְרָך ְּבָכל ְּדָרֶכיָך: 
ְיָי ִיְׁשָמר ֵצאְתָך ּובֹוֶאָך, ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם:

לפני הקידוש אומרים דברי שבח לאשה שטרחה במשך השבוע בעבודות הבית, ובמיוחד 
בהכנות לשבת קודש. הקטע לקוח מספר ״משלי״ שכתב שלמה המלך. 

(הפסוקים מתחילים בסדר אותיות הא־ב)

ֵאֶׁשת־ ַחִיל ִמי ִיְמָצא, ְוָרחֹוק ִמְּפִניִנים ִמְכָרּה: ָּבַטח ָּבּה ֵלב ַּבְעָלּה, 
ַחֶּייָה:  ְיֵמי  ּכֹל  ְוֹלא–ָרע,  טֹוב  ְּגָמַלְתהּו  ֶיְחָסר:  ֹלא  ְוָׁשָלל 
ָּדְרָׁשה ֶצֶמר ּוִפְׁשִּתים, ַוַּתַעׂש ְּבֵחֶפץ ַּכֶּפיָה: ָהְיָתה ָּכֳאִנּיֹות סֹוֵחר, 
ְלֵביָתּה,  ֶטֶרף  ַוִּתֵּתן  ַלְיָלה,  | ְּבעֹוד  ַוָּתָקם  ַלְחָמּה:  ָּתִביא  ִמֶּמְרָחק 
ָּכֶרם:  ָנְטָעה  ַכֶּפיָה  ִמְּפִרי  ַוִּתָּקֵחהּו,  ָׂשֶדה  ָזְמָמה  ְלַנֲערֶֹתיָה:  ְוחֹק 
ַסְחָרּה,  ִּכי–טֹוב  ָטֲעָמה  ְזרֹועֶֹתיָה:  ַוְּתַאֵּמץ  ָמְתֶניָה,  ְבעֹוז  ָחְגָרה 
ֹלא–ִיְכֶּבה ַבַּלְיָלה ֵנָרּה: ָיֶדיָה ִׁשְּלָחה ַבִּכיׁשֹור, ְוַכֶּפיָה ָּתְמכּו ָפֶלְך: 
ַּכָּפּה ָּפְרָׂשה ֶלָעִני, ְוָיֶדיָה ִׁשְּלָחה ָלֶאְביֹון: ֹלא–ִתיָרא ְלֵביָתּה ִמָּׁשֶלג, 
ְוַאְרָּגָמן  ֵׁשׁש  ָעְׂשָתה–ָּלּה,  ַמְרַבִּדים  ָׁשִנים:  ָלבּוׁש  ָכל–ֵּביָתּה  ִּכי 
ָסִדין  ִעם–ִזְקֵני–ָאֶרץ:  ְּבִׁשְבּתֹו  ַּבְעָלּה,  ַּבְּׁשָעִרים  נֹוָדע  ְלבּוָׁשּה: 
ָעְׂשָתה ַוִּתְמּכֹר, ַוֲחגֹור ָנְתָנה ַלְּכַנֲעִני: עֹז–ְוָהָדר ְלבּוָׁשּה, ַוִּתְׂשַחק 
ְליֹום ַאֲחרֹון: ִּפיָה ָּפְתָחה ְבָחְכָמה, ְותֹוַרת ֶחֶסד ַעל–ְלׁשֹוָנּה: צֹוִפָּיה 
ַוְיַאְּׁשרּוָה,  ָבֶניָה  ָקמּו  תֹאֵכל:  ֹלא  ַעְצלּות  ְוֶלֶחם  ֵּביָתּה,  ֲהִליכֹות 
ַּבְעָלּה ַוְיַהְלָלּה: ַרּבֹות ָּבנֹות ָעׂשּו ָחִיל, ְוַאְּת ָעִלית ַעל–ֻּכָּלָנה: ֶׁשֶקר 
ַהֵחן ְוֶהֶבל ַהּיִֹפי, ִאָּׁשה ִיְרַאת–ְיָי ִהיא ִתְתַהָּלל: ְּתנּו–ָלּה ִמְּפִרי ָיֶדיָה, 

ִויַהְללּוָה ַבְּׁשָעִרים ַמֲעֶׂשיָה:
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המצרכים לקערה:
מרור לקיום מצוות אכילת  ביצה כזכר לקרבן חגיגה,  זרוע כזכר לקרבן פסח, 
המרור, חרוסת לטבילת המרור בחרוסת, כרפס לטבילה במי מלח, חזרת למרור 

שבאכילת הכורך.
יסדר על שולחנו על גבי קערה שלוש מצות מונחות זו על זו (התחתונה – ׳ישראל׳, עליה 
הביצה,  וכנגדו  הזרוע  מימין:   – שלושתן  על  הפרוסה  מפית  גבי  ועל  ׳כהן׳),  ועליה  ׳לוי׳ 
תחתיהם באמצע המרור ותחת הזרוע החרוסת, וכנגדו תחת הביצה הכרפס ותחת המרור 

החזרת שעושים כורך:

כשליל הסדר חל בליל שבת אומרים בלחש לפני הקידוש:

ִמְזמֹור ְלָדִוד ְיָי רִֹעי ֹלא ֶאְחָסר: ִּבְנאֹות ֶּדֶׁשא ַיְרִּביֵצִני, ַעל–ֵמי ְמֻנחֹות 
ְיַנֲהֵלִני: ַנְפִׁשי ְיׁשֹוֵבב, ַיְנֵחִני ְבַמְעְּגֵלי–ֶצֶדק ְלַמַען ְׁשמֹו: ַּגם ִּכי–ֵאֵלְך 
ְּבֵגיא ַצְלָמֶות ֹלא–ִאיָרא ָרע, ִּכי–ַאָּתה ִעָּמִדי, ִׁשְבְטָך ּוִמְׁשַעְנֶּתָך ֵהָּמה 
ְיַנֲחֻמִני: ַּתֲערְֹך ְלָפַני | ֻׁשְלָחן ֶנֶגד צְֹרָרי, ִּדַּׁשְנָּת ַבֶּׁשֶמן רֹאִׁשי, ּכֹוִסי ְרָוָיה: 

ַאְך | טֹוב ָוֶחֶסד ִיְרְּדפּוִני ָּכל–ְיֵמי ַחָּיי, ְוַׁשְבִּתי ְּבֵבית–ְיָי ְלאֶֹרְך ָיִמים:

ָּדא ִהיא ְסעּוָדָתא ַּדֲחַקל ַּתּפּוִחין ַקִּדיִׁשין:

ַקִּדיָׁשא  ְּדַמְלָּכא  ֶחְדָוָתא  ְׁשֵלָמָתא,  ִדְמֵהיְמנּוָתא  ַאְתִקינּו ְסעּוָדָתא 
ַאְתִקינּו ְסעּוָדָתא ְּדַמְלָּכא, ָּדא ִהיא ְסעּוָדָתא ַּדֲחַקל ַּתּפּוִחין 

ַקִּדיִׁשין, ּוְזֵער ַאְנִּפין ְוַעִּתיָקא ַקִּדיָׁשא ַאְתָין ְלַסֲעָדא ַּבֲהָדּה:

ַקֵּדׁש . ּוְרַחץ . ַּכְרַּפס .
ַיַחץ . ַמִּגיד . ָרְחָצה . 
מֹוִציא . ַמָּצה . ָמרֹור .

ּכֹוֵרך . ֻׁשְלָחן עֹוֵרְך . 
ָצפּון . ֵּבַרְך . ַהֵּלל . 

ִנְרָצה:
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קידוש
ַאְתִקינּו ְסעּוָדָתא ְדַמְלָּכא ִעָּלָאה ָּדא ִהיא ְסעּוָדָתא ְדקּוְדָׁשא ְּבִריְך הּוא ּוְׁשִכיְנֵּתיּה:

מוזגים את הכוס הראשונה. במשך השנה, ראש המשפחה או עורך הסעודה עושה קידוש 
וכולם שומעים ממנו, אבל בפסח מכיון שיש חיוב ומצוה לשתות ׳ארבע כוסות׳ ממלאים כולם 

כוס יין (או מיץ ענבים) וכולם יחד קוראים בעמידה את הקידוש. שתיית היין בהסיבה.

כשחל בחול מתחילין כאן:

ַסְבִרי ָמָרָנן  ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ּבֹוֵרא ְּפִרי ַהָּגֶפן:

ָעם  ִמָּכל  ָּבנּו  ָּבַחר  ֲאֶׁשר  ָהעֹוָלם,  ֶמֶלְך  ֱאֹלֵהינּו  ְיָי  ָּברּוְך ַאָּתה 
ְורֹוְמָמנּו ִמָּכל ָלׁשֹון ְוִקְּדָׁשנּו ְּבִמְצֹוָתיו. ַוִּתֶּתן ָלנּו ְיָי ֱאֹלֵהינּו 
ּוְזַמִּנים  ַחִּגים  ְלִׂשְמָחה,  ּו)מֹוֲעִדים  ִלְמנּוָחה  ַׁשָּבתֹות  (בשבת:  ְּבַאֲהָבה 
ְלָׂשׂשֹון, ֶאת יֹום (בשבת: ַהַׁשָּבת ַהֶּזה ְוֶאת יֹום) ַחג ַהַּמצֹות ַהֶּזה, ְוֶאת 
יֹום טֹוב ִמְקָרא קֶֹדׁש ַהֶּזה ְזַמן ֵחרּוֵתנּו (בשבת: ְּבַאֲהָבה), ִמְקָרא קֶֹדׁש, 
ָהַעִּמים,  ִמָּכל  ִקַּדְׁשָּת  ְואֹוָתנּו  ָבַחְרָּת  ָבנּו  ִּכי  ִמְצָרִים.  ִליִציַאת  ֵזֶכר 
ּוְבָׂשׂשֹון  ְּבִׂשְמָחה  ּוְבָרצֹון)  ְּבַאֲהָבה  (בשבת:  ָקְדֶׁשָך  ּומֹוֲעֵדי  (ְוַׁשָּבת) 

ִהְנַחְלָּתנּו: ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי, ְמַקֵּדׁש (ַהַׁשָּבת ְו)ִיְׂשָרֵאל ְוַהְּזַמִּנים:
ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֶׁשֶהֱחָינּו ְוִקְּיָמנּו ְוִהִּגיָענּו ִלְּזַמן ַהֶּזה:

במוצאי שבת מקדשים לפי סדר: יין, קידוש, נר, הבדלה, זמן:

ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ּבֹוֵרא ְמאֹוֵרי ָהֵאׁש:
ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ַהַּמְבִּדיל ֵּבין קֶֹדׁש ְלחֹול. ֵּבין אֹור 
ְלחֶׁשְך. ֵּבין ִיְׂשָרֵאל ָלַעִּמים. ֵּבין יֹום ַהְּׁשִביִעי ְלֵׁשֶׁשת ְיֵמי ַהַּמֲעֶׂשה. 
ֵּבין ְקֻדַּׁשת ַׁשָּבת ִלְקֻדַּׁשת יֹום טֹוב ִהְבַּדְלָּת. ְוֶאת יֹום ַהְּׁשִביִעי ִמֵּׁשֶׁשת ְיֵמי 

ַהַּמֲעֶׂשה ִקַּדְׁשָּת. ִהְבַּדְלָּת ְוִקַּדְׁשָּת 
ֶאת ַעְּמָך ִיְׂשָרֵאל ִּבְקֻדָּׁשֶתָך: ָּברּוְך 
ַאָּתה ְיָי ַהַּמְבִּדיל ֵּבין קֶֹדׁש ְלקֶֹדש: 

ומברך שהחיינו

שותים הכוס בישיבה בהסיבת שמאל 
(הטייה אלכסונית של הגוף לצד שמאל) 
דרך חירות (כמנהג האצולה בימי קדם):

כשליל הסדר חל בליל שבת אומרים:
יֹום ַהִּׁשִּׁשי ַוְיֻכּלּו ַהָּׁשַמִים ְוָהָאֶרץ ְוָכל–ְצָבָאם. ַוְיַכל ֱאֹלִהים ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ְמַלאְכּתֹו ֲאֶׁשר 
ֶאת–יֹום  ֱאֹלִהים  ַוְיָבֶרְך  ָעָׂשה.  ֲאֶׁשר  ִמָּכל–ְמַלאְכּתֹו  ַהְּׁשִביִעי  ַּבּיֹום  ַוִּיְׁשּבֹת  ָעָׂשה, 

ַהְּׁשִביִעי ַוְיַקֵּדׁש אֹתֹו, ִּכי בֹו ָׁשַבת ִמָּכל–ְמַלאְכּתֹו, ֲאֶׁשר–ָּבָרא ֱאֹלִהים ַלֲעׂשֹות:

IAC Las Vegas Keshet
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ישנה הלכה שכאשר אוכלים דבר שטיבולו במשקה, נוטלים ידים לפניו, ומכיון שאנו הולכים 
לאכול כרפס טבול במי מלח, נוהגים ליטול ידים לפני כן ללא ברכה. 

נטילת הידים: לוקחים את הספל ביד ימין וממלאים בו מים, מעבירים ליד שמאל ונוטלים 
שלוש פעמים על יד ימין ולאחר מכן שלוש פעמים על יד שמאל ומנגבים הידים.

הסיבה לאכילת הכרפס היא: אותיות המילה כרפס הן ׳ס פרך׳, כלומר: ששים ריבוא עבדו 
בפרך במצרים. 

הנוהגים  ויש  כרפס  ירק ששמו  יש האוכלים  בצל,  יש האוכלים  רבים,  מנהגים  יש  לכרפס 
לאכול תפוח־אדמה. נוהגים לטבול את הכרפס במי מלח, בכדי להתמיה את התינוקות וכפי 

שאכן נראה בהמשך שאחת השאלות במה נשתנה היא מדוע מטבילים הלילה.  

נוטל פחות מכזית כרפס ויטבול במי מלח או חומץ ויברך:

ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ּבֹוֵרא ְּפִרי ָהֲאָדָמה:
בברכה זו, מכוונים גם על המרור שנאכל בהמשך הסעודה.

חוצים את המצה האמצעית, את החצי הגדול שומרים ל׳אפיקומן׳ והקטן נשאר בין שתי 
המצות השלימות לסעודה. 

עיקר המצוה של ליל הסדר היא לספר ביציאת מצרים ובכך מתחילה ההגדה — סיפור יציאת 
מצרים ועל היותנו לעם מאז אברהם אבינו.

מגלים קצת את המצות, מגביהים את הקערה ומזמינים במילים הבאות הנאמרות בארמית 
את כל מי שירצה לבוא ולהשתתף עמנו בסעודת ליל הסדר: 

ּכֹל  ְדִמְצָרִים.  ְּבַאְרָעא  ַאְבָהָתָנא  ֲאָכלּו  ִדי  ַעְנָיא  ֵהא ַלְחָמא 
ְוִיְפָסח. ַהַׁשָּתא ָהָכא.  ֵייֵתי  ִּדְצִריְך  ְוֵייכֹל. ּכֹל  ֵייֵתי  ִּדְכִפין 
ַהָּבָאה  ְלָׁשָנה  ַעְבִּדין  ְדִיְׂשָרֵאל. ַהַׁשָּתא  ְּבַאְרָעא  ַהָּבָאה  ְלָׁשָנה 

ְּבֵני חֹוִרין: 
[תרגום: ֶזהּו ֶלֶחם ָהעֹוִני ֶׁשָאְכלּו ֲאבֹוֵתינּו ְּבֶאֶרץ ִמְצָרִים. ָּכל ָהרֹוֶצה ָיבֹוא ְויֹאַכל. ָּכל ַהָצִריְך ָיבֹוא 

ְוִיְפָסח. ַהָּׁשָנה ָּכאן, ְלָׁשָנה ַהָּבָאה ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל. ַהָּׁשָנה ֲעָבִדים, ְלָׁשָנה ַהָּבָאה ְּבֵני חֹוִרין]:
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חב״ד תאילנד

מכסים חזרה את המצות ומסלקים את הקערה לצד אחר. מוזגים כוס שניה וכאן הילדים 
שואלים מה נשתנה:

ַמה ִּנְׁשַּתָנה ַהַּלְיָלה ַהֶּזה ִמָּכל ַהֵּלילֹות. ֶׁשְּבָכל ַהֵּלילֹות ֵאין ָאנּו 
ַמְטִּביִלין ֲאִפילּו ַּפַעם ֶאָחת. ַהַּלְיָלה ַהֶּזה ְׁשֵּתי ְפָעִמים: 
ֶׁשְּבָכל ַהֵּלילֹות ָאנּו אֹוְכִלין ָחֵמץ אֹו ַמָּצה. ַהַּלְיָלה ַהֶּזה ֻּכּלֹו 
ַהַּלְיָלה  ְיָרקֹות.  ְׁשָאר  אֹוְכִלין  ָאנּו  ַהֵּלילֹות  ֶׁשְּבָכל  ַמָּצה: 
ּוֵבין  יֹוְׁשִבין  ֵּבין  אֹוְכִלין  ָאנּו  ַהֵּלילֹות  ֶׁשְּבָכל  ָמרֹור:  ַהֶּזה 

ְמֻסִּבין ַהַּלְיָלה ַהֶּזה ֻּכָּלנּו ְמֻסִּבין.
מחזירים את הקערה ומגלים שוב קצת מהמצות ואומרים:

ֲעָבִדים ָהִיינּו ְלַפְרעֹה ְּבִמְצָרִים ַוּיֹוִציֵאנּו ְיָי ֱאֹלֵהינּו ִמָּׁשם ְּבָיד ֲחָזָקה 
ֶאת  הּוא  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  הֹוִציא  ֹלא  ְוִאּלּו  ְנטּוָיה.  ּוִבְזרֹוַע 
ָהִיינּו  ְמֻׁשְעָּבִדים  ָבֵנינּו  ּוְבֵני  ּוָבֵנינּו  ָאנּו  ֲהֵרי  ִמִּמְצַרִים  ֲאבֹוֵתינּו 
ֻּכָלנּו יֹוְדִעים  ֻּכָלנּו ְנבֹוִנים  ֻּכָלנּו ֲחָכִמים  ַוֲאִפילּו  ְלַפְרעֹה ְּבִמְצָרִים. 
ֶאת ַהּתֹוָרה ִמְצָוה ָעֵלינּו ְלַסֵּפר ִּביִציַאת ִמְצָרִים. ְוָכל ַהַּמְרֶּבה ְלַסֵּפר 

ִּביִציַאת ִמְצַרִים ֲהֵרי ֶזה ְמֻׁשָּבח:
ְוַרִּבי  ֲעַזְרָיה  ֶּבן  ֶאְלָעָזר  ְוַרִּבי  ְיהֹוֻשַע  ְוַרִּבי  ֱאִליֶעֶזר  ַמֲעֶׂשה ְּבַרִּבי 
ֲעִקיָבא ְוַרִּבי ַטְרפֹון ֶשָהיּו ְמֻסִּבין ִּבְבֵני ְבַרק. ְוָהיּו ְמַסְּפִרים 
ְוָאְמרּו  ַתְלִמיֵדיֶהם  ֶׁשָּבאּו  ַעד  ַהַּלְיָלה  אֹותֹו  ָּכל  ִמְצַרִים  ִּביִציַאת 

ָלֶהם ַרּבֹוֵתינּו ִהִּגיַע ְזַמן ְקִריַאת ְׁשַמע ֶׁשל ַׁשֲחִרית:
ָאַמר ַרִּבי ֶאְלָעָזר ֶּבן ֲעַזְרָיה ֲהֵרי ֲאִני ְּכֶבן ִׁשְבִעים ָׁשָנה ְוֹלא ָזִכיִתי 
ֶׁשֵּתָאַמר ְיִציַאת ִמְצַרִים ַּבֵּלילֹות ַעד ֶׁשְּדָרָׁשּה ֶּבן זֹוָמא. ֶׁשֶּנֱאַמר 
ְלַמַען ִּתְזּכֹר ֶאת יֹום ֵצאְתָך ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ּכֹל ְיֵמי ַחֶּייָך. ְיֵמי ַחֶּייָך 
ַהָּיִמים. ּכֹל ְיֵמי ַחֶּייָך ְלָהִביא ַהֵּלילֹות. ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים ְיֵמי ַחֶּייָך 

ָהעֹוָלם ַהֶּזה. ּכֹל ְיֵמי ַחֶּייָך ְלָהִביא ִלימֹות ַהָּמִׁשיַח:
ָּברּוְך ַהָּמקֹום. ָּברּוְך הּוא. ָּברּוְך ֶׁשָּנַתן ּתֹוָרה ְלַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל. ָּברּוְך 
ְוֶאָחד  ָחָכם.  ֶאָחד  ִּדְּבָרה תֹוָרה.  ָבִנים  ַאְרָּבָעה  ְּכֶנֶגד  הּוא. 

ָרָׁשע. ְוֶאָחד ָּתם. ְוֶאָחד ֶׁשֵאינֹו יֹוֵדַע ִלְׁשאֹול:
ָחָכם ַמה הּוא אֹוֵמר ָמה ָהֵעדֹות ְוַהֻחִּקים ְוַהִּמְׁשָּפִטים ֲאֶׁשר ִצָּוה 
ֵאין  ַהֶּפַסח  ְּכִהְלכֹות  לֹו  ֱאמֹר  ַאָּתה  ְוַאף  ֶאְתֶכם  ֱאֹלֵהינּו  ְיָי 

ַמְפִטיִרין ַאַחר ַהֶּפַסח ֲאִפיקֹוָמן:
לֹו.  ְוֹלא  ָלֶכם  ָלֶכם.  ַהּזֹאת  ָהֲעבָֹדה  ָמה  אֹוֵמר  הּוא  ָרָׁשע ַמה 
ְוַאף  ְּבִעָּקר.  ָּכַפר  ַהְּכָלל  ִמן  ֶאת–ַעְצמֹו  ֶׁשהֹוִציא  ּוְלִפי 
ְּבֵצאִתי  ִלי  ְיָי  ָעָׂשה  ֶזה  ַּבֲעבּור  לֹו  ֶוֱאמֹר  ָּניו  ִשׁ ֶאת  ַהְקֵהה  ַאָּתה 

ִמִּמְצָרִים. ִלי ְוֹלא לֹו. ִאּלּו ָהָיה ָׁשם ֹלא ָהָיה ִנְגָאל: 
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ְיָי  ְוָאַמְרָּת ֵאָליו ְּבחֶֹזק ָיד הֹוִציָאנּו  ָּתם ַמה הּוא אֹוֵמר ַמה ּזֹאת. 
ִמִּמְצַרִים ִמֵּבית ֲעָבִדים.

ַּביֹום  ְלִבְנָך  ְוִהַּגְדָּת  ֶׁשֶּנֱאַמר  לֹו  ְּפַתח  ַאְּת  ִלְׁשאֹול  ְוֶׁשֵאינֹו יֹוֵדַע 
ַההּוא ֵלאמֹר ַּבֲעבּור ֶזה ָעָׂשה ְיָי ִלי ְּבֵצאִתי ִמִּמְצָרִים.

ָיכֹול ֵמרֹאׁש חֶֹדׁש ַּתְלמּוד לֹוַמר ַּביֹום ַההּוא ִאי ַּביֹום ַההּוא ָיכֹול 
ִמְּבעֹוד יֹום ַּתְלמּוד לֹוַמר ַּבֲעבּור ֶזה. ַּבֲעבּור ֶזה ֹלא ָאַמְרִּתי 

ֶאָלא ְּבָׁשָעה ֶׁשֵּיׁש ַמָּצה ּוָמרֹור ֻמָּנִחים ְלָפֶניָך:
ִמְּתִחָּלה עֹוְבֵדי ֲעבֹוָדה ָזָרה ָהיּו ֲאבֹוֵתינּו ְוַעְכָׁשו ֵקְרָבנּו ַהָּמקֹום 
ַלֲעבָֹדתֹו ֶׁשֶּנֱאַמר ַוּיֹאֶמר ְיהֹוֻשַע ֶאל ָּכל ָהָעם ּכֹה–ָאַמר 
ְיָי ֱאֹלֵהי ִיְׂשָרֵאל ְּבֵעֶבר ַהָּנָהר ָיְׁשבּו ֲאבֹוֵתיֶכם ֵמעֹוָלם ֶּתַרח ֲאִבי 

ַאְבָרָהם ַוֲאִבי ָנחֹור ַוַּיַעְבדּו ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים:
ָוֶאַּקח־ ֶאת ֲאִביֶכם ֶאת–ַאְבָרָהם ֵמֵעֶבר ַהָּנָהר ָואֹוֵלְך אֹותֹו ְּבָכל 
ָוֶאֵּתן לֹו ֶאת  ַזְרעֹו  ָוַאְרֶּבה (ָוַאְרֶּב כתיב) ֶאת  ְּכָנַען  ֶאֶרץ 
ַהר  ֶאת  ְלֵעָׂשו  ָוֶאֵּתן  ְוֶאת–ֵעָׂשו  ֶאת–ַיֲעקֹב  ְלִיְצָחק  ָוֶאֵּתן  ִיְצָחק 

ֵּׂשִעיר ָלֶרֶׁשת אֹתֹו ְוַיֲעקֹב ּוָבָניו ָיְרדּו ִמְצָרִים: 
ָּברּוְך ׁשֹוֵמר ַהְבָטָחתֹו ְלִיְׂשָרֵאל. ָּברּוְך הּוא ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא 
ִחֵּׁשב ֶאת ַהֵּקץ ַלֲעׂשֹות ְּכָמה ֶּׁשָאַמר ְלַאְבָרָהם ָאִבינּו ִּבְבִרית 
ֵּבין ַהְּבָתִרים. ֶׁשֶּנֱאַמר ַוּיֹאֶמר ְלַאְבָרם ָידַֹע ֵּתַדע ִּכי ֵגר ִיְהֶיה ַזְרֲעָך 
ְּבֶאֶרץ ֹלא ָלֶהם ַוֲעָבדּום ְוִעּנּו אָֹתם ַאְרַּבע ֵמאֹות ָׁשָנה: ְוַגם ֶאת ַהּגֹוי 

ֲאֶׁשר ַיֲעבֹדּו ָּדן ָאנִֹכי ְוַאֲחֵרי ֵכן ֵיְצאּו ִּבְרכּוׁש ָּגדֹול:
מכסים את המצות ומגביהים את הכוס ואומרים:

ָעַמד  ִּבְלַבד  ֶאָחד  ֶׁשֹּלא  ְוָלנּו  ַלֲאבֹוֵתינּו  ְוִהיא ֶׁשָעְמָדה 
עֹוְמִדים  ָודֹור  ֶׁשְּבָכל־ּדֹור  ֶאָּלא  ְלַכּלֹוֵתנּו  ָעֵלינּו 
ָעֵלינּו ְלַכּלֹוֵתנּו. ְוַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ַמִּציֵלנּו ִמָּיָדם: 

מניחים את הכוס ומגלים את המצות:

IAC Las Vegas EDGE
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ֵצא ּוְלַמד ַמה ִּבֵּקש ָלָבן ָהֲאַרִּמי ַלֲעׂשֹות ְלַיֲעקֹב ָאִבינּו. ֶׁשַּפְרעֹה 
ֹלא ָגַזר ֶאָּלא ַעל ַהְּזָכִרים ְוָלָבן ִּבֵּקׁש ַלֲעקֹור ֶאת ַהּכֹל. ֶׁשֶּנֱאַמר 
ֲאַרִּמי אֵֹבד ָאִבי ַוֵיֶרד ִמְצַרְיָמה ַוָּיָגר ָׁשם ִּבְמֵתי ְמָעט ַוְיִהי ָׁשם 

ְלגֹוי ָּגדֹול ָעצּום ָוָרב:
ַוֵּיֶרד ִמְצַרְיָמה ָאנּוס ַעל ִּפי ַהִּדּבּור. ַוָּיָגר ָׁשם ְמַלֵּמד ֶׁשֹלא ָיַרד ַיֲעקֹב 
ָאִבינּו ְלִהְׁשַּתֵקַע ְּבִמְצַרִים ֶאָּלא ָלגּור ָׁשם. ֶׁשֶּנֱאַמר ַוּיֹאְמרּו
ֶאל ַּפְרעֹה ָלגּור ָּבָאֶרץ ָּבאנּו ִּכי ֵאין ִמְרֶעה ַלּצֹאן ֲאֶׁשר ַלֲעָבֶדיָך 
ִּכי ָכֵבד ָהָרָעב ְּבֶאֶרץ ְּכָנַען ְוַעָּתה ֵיְׁשבּו ָנא ֲעָבֶדיָך ְּבֶאֶרץ ּגֶֹשן:

ִּבְמֵתי ְמָעט ְּכָמה ֶׁשֶּנֱאַמר ְּבִׁשְבִעים ֶנֶפׁש ָיְרדּו ֲאבֹוֶתיָך ִמְצַרְיָמה 
ְוַעָּתה ָׂשְמָך ְיָי ֱאֹלֶהיָך ְּככֹוְכֵבי ַהָּׁשַמִים ָלרֹב: ַוְיִהי ָׁשם 
ְּכָמה  ָעצּום  ָּגדֹול  ָׁשם:  ְמֻצָּיִנים  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשָהיּו  ְמַלֵּמד  ְלגֹוי 
ִּבְמאֹד ְמאֹד  ַוַּיַעְצמּו  ַוִּיְרּבּו  ַוִּיְׁשְרצּו  ָּפרּו  ִיְׂשָרֵאל  ּוְבֵני  ֶׁשֶּנֱאַמר 
ַוִּתָּמֵלא ָהָאֶרץ אָֹתם: ָוָרב ְּכָמה ֶׁשֶּנֱאַמר ָוֶאֱעבֹר ָעַלִיְך ָוֶאְרֵאְך 
ְּבָדַמִיְך  ָלְך  ָואַֹמר  ֲחִיי  ְּבָדַמִיְך  ָלְך  ָואַֹמר  ְּבָדָמִיְך  ִמְתּבֹוֶסֶסת 
ֲחִיי: ְרָבָבה ְּכֶצַמח ַהָּׂשֶדה ְנַתִּתיְך ַוִּתְרִּבי ַוִּתְגְּדִלי ַוָּתבֹוִאי ַּבֲעִדי 

ֲעָדִיים ָׁשַדִים ָנכֹנּו ּוְׂשָעֵרְך ִצֵּמַח ְוַאְּת ֵערֹם ְוֶעְרָיה:
ֵרעּו  ַוָּיֵרעּו אָֹתנּו ַהִּמְצִרים ַוְיַעּנּונּו, ַוִיְּתנּו ָעֵלינּו ֲעבָֹדה ָקָׁשה: ַויָּ
אָֹתנּו ַהִּמְצִרים ְּכָמה ֶׁשֶּנֱאַמר ָהָבה ִנְתַחְּכָמה לֹו ֶּפן ִיְרֶּבה 
ְוָהָיה ִּכי ִתְקֶראָנה ִמְלָחָמה ְונֹוַסף ַגם הּוא ַעל ׂשְנֵאינּו ְוִנְלַחם ָּבנּו 
ְוָעָלה ִמן ָהָאֶרץ: ַוְיַעּנּונּו ְּכָמה ֶׁשֶּנֱאַמר ַוָּיִׂשימּו ָעָליו ָׂשֵרי ִמִּסים 
ְלַמַען ַעּנֹתֹו ְּבִסְבֹלָתם ַוִּיֶבן ָעֵרי ִמְסְּכנֹות ְלַפְרעֹה ֶאת–ִּפתֹם ְוֶאת–
ַרַעְמֵסס: ַוִּיְּתנּו ָעֵלינּו ֲעבָֹדה ָקָׁשה ְּכָמה ֶׁשֶּנֱאַמר ַוַּיֲעִבדּו ִמְצַרִים 
ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּבָפֶרְך: ַוְיָמֲררּו ֶאת–ַחֵּייֶהם ַּבֲעבָֹדה ָקָׁשה ְּבחֶֹמר 
ּוִבְלֵבִנים ּוְבָכל–ֲעבָֹדה ַּבָּׂשֶדה ֵאת ָּכל–ֲעבָֹדָתם ֲאֶׁשר ָעְבדּו ָבֶהם 

ְּבָפֶרְך:
ֶאת  ַוַּיְרא  קֵֹלנּו  ֶאת  ְיָי  ַוִּיְׁשַמע  ֲאבֵֹתינּו,  ֱאֹלֵהי  ְיָי  ַוִּנְצַעק ֶאל 
ֱאֹלֵהי  ְיָי  ֶאל  ַוִּנְצַעק  ַלֲחֵצנּו:  ְוֶאת  ֲעָמֵלנּו  ְוֶאת  ָעְנֵינּו 
ֶמֶלְך  ַוָּיָמת  ָהֵהם  ָהַרִּבים  ַבָיִמים  ַוְיִהי  ֶׁשֶּנֱאַמר  ְּכָמה  ֲאבֵֹתינּו 
ִמְצַרִים ַוֵּיָאְנחּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ִמן ָהֲעבֹוָדה ַוִּיְזָעקּו ַוַּתַעל ַׁשְוָעָתם 

ֶאל ָהֱאֹלִהים ִמן ָהֲעבָֹדה:
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ַוִּיְׁשַמע ְיָי ֶאת–קֵֹלנּו ְּכָמה ֶׁשֶּנֱאַמר ַוִּיְׁשַמע ֱאֹלִהים ֶאת ַנֲאָקָתם 
ַוִּיְזּכֹור ֱאֹלִהים ֶאת–ְּבִריתֹו ֶאת–ַאְבָרָהם ֶאת–ִיְצָחק ְוֶאת–

ַיֲעקֹב:
ַוַּיְרא ֶאת ָעְנֵינּו זֹו ְּפִריׁשּות ֶּדֶרְך ֶאֶרץ ְּכָמה ֶׁשֶּנֱאַמר ַוַּיְרא ֱאֹלִהים 

ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַוֵּיַדע ֱאֹלִהים:
ְוֶאת ֲעָמֵלנּו ֵאּלּו ַהָּבִנים ְּכָמה ֶׁשֶּנֱאַמר ָּכל ַהֵּבן ַהִּיּלֹוד ַהְיאָֹרה 
ַּתְׁשִליכּוהּו ְוָכל ַהַּבת ְּתַחּיּון: ְוֶאת ַלֲחֵצנּו ֶזה ַהְּדַחק ְּכָמה 
ֶׁשֶּנֱאַמר ְוַגם ָרִאיִתי ֶאת ַהַּלַחץ ֲאֶׁשר ִמְצַרִים ֹלֲחִצים אָֹתם:
ָּגדֹל  ּוְבמָֹרא  ְנטּוָיה  ּוִבְזרַֹע  ֲחָזָקה  ְּבָיד  ִמִּמְצַרִים  ַוּיֹוִצֵאנּו ְיָי 
ַעל  ֹלא  ִמִּמְצַרִים  ְיָי  ַוּיֹוִצֵאנּו  ּוְבמְֹפִתים:  ּוְבאֹתֹות 
ְיֵדי ַמְלָאְך ְוֹלא ַעל ְיֵדי ָׂשָרף ְוֹלא ַעל ְיֵדי ָׁשִליַח ֶאָּלא ַהָּקדֹוׁש 
ִמְצַרִים  ְבֶאֶרץ  ְוָעַבְרִּתי  ֶׁשֶּנֱאַמר  ּוְבַעְצמֹו.  ִּבְכבֹודֹו  הּוא  ָּברּוְך 
ַּבַּלְיָלה ַהֶּזה ְוִהֵּכיִתי ָכל ְּבכֹור ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים ֵמָאָדם ְוַעד ְּבֵהָמה 
ְבֶאֶרץ  ְוָעַבְרִּתי  ְיָי:  ֲאִני  ְׁשָפִטים  ֶאֱעֶׂשה  ִמְצַרִים  ֱאֹלֵהי  ּוְבָכל 
ִמְצַרִים ַּבַּלְיָלה ַהֶּזה ֲאִני ְוֹלא ַמְלָאְך. ְוִהֵּכיִתי ָכל ְּבכֹור ְּבֶאֶרץ 
ִמְצַרִים ֲאִני ְוֹלא ָׂשָרף. ּוְבָכל ֱאֹלֵהי ִמְצַרִים ֶאֱעֶׂשה ְׁשָפִטים ֲאִני 

וֹלא ַהָּׁשִליַח. ֲאִני ְיָי. ֲאִני הּוא ְוֹלא ַאֵחר:
ְּבִמְקְנָך  הֹוָיה  ְיָי  ַיד  ִהֵּנה  ֶׁשֶּנֱאַמר  ְּכָמה  ַהֶּדֶבר  ֶזה  ְּבָיד ֲחָזָקה 
ֲאֶׁשר ַּבָּׂשֶדה ַּבּסּוִסים ַּבֲחמִֹרים ַּבְּגַמִלים ַּבָּבָקר ּוַבּצֹאן ֶּדֶבר 
ְוַחְרּבֹו  ֶׁשֶּנֱאַמר  ְּכָמה  ַהֶחֶרב  זֹו  ְנטּוָיה  ּוִבְזרַֹע  ְמאֹד:  ָּכֵבד 
ָלִים. ּוְבמָֹרא ָּגדֹל ֶזה ִגּלּוי ְׁשִכיָנה  ְׁשלּוָפה ְּבָידֹו ְנטּוָיה ַעל ְירּוָשׁ
ְּכָמה ֶׁשֶּנֱאַמר אֹו ֲהִנָּסה ֱאֹלִהים ָלבֹא ָלַקַחת לֹו גֹוי ִמֶּקֶרב ּגֹוי 
ְּבַמּסֹת ְּבאֹתֹת ּוְבמֹוְפִתים ּוְבִמְלָחָמה ּוְבָיד ֲחָזָקה ּוִבְזרֹוַע ְנטּוָיה 
ְיָי ֱאֹלֵהיֶכם ְּבִמְצַרִים  ּוְבמֹוָרִאים ְּגדִֹלים ְּככֹל ֲאֶׁשר ָעָׂשה ָלֶכם 
ַהֶּזה  ַהַּמֶּטה  ְוֶאת  ֶׁשֶּנֱאַמר  ְּכָמה  ַהַּמֶטה  ֶזה  ּוְבאֹתֹות  ְלֵעיֶניָך: 
ַהָּדם  ֶזה  ּוְבמְֹפִתים  ָהאֹתֹת:  ֶאת  ּבֹו  ַּתֲעֶׂשה  ֲאֶׁשר  ְּבָיֶדָך  ִּתַּקח 

ְּכָמה ֶׁשֶּנֱאַמר ְוָנַתִּתי מֹוְפִתים ַּבָּׁשַמִים ּוָבָאֶרץ:
שבור  כלי  לתוך  טפטופים  שלושה  מהגביע  שופכים  עשן,  ותמרות  ואש  דם  אמירת  בעת 
(ויכוון שהכוס הוא סוד המלכות ושופך מהיין שבתוכו סוד האף והזעם שבה על־ידי כח 

הבינה לתוך כלי שבור סוד הקליפה שנקראת ארור):

ָּדם ָוֵאׁש ְוִתיְמרֹות ָעָׁשן:



14

חב״ד תאילנד

ָּדָבר ַאֵחר ְּבָיד ֲחָזָקה ְׁשַּתִים. ּוִבְזרַֹע ְנטּוָיה ְׁשַּתִים. ּוְבמָֹרא ָּגדֹל 
ְׁשַּתִים. ּוְבאֹתֹות ְׁשַּתִים. ּוְבמְֹפִתים ְׁשַּתִים:

ַהִּמְצִרים  ַעל  הּוא  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  ֶׁשֵהִביא  ַמּכֹות  ֶעֶׂשר  ֵאּלּו 
ְּבִמְצַרִים. ְוֵאּלּו ֵהן:

(ויכוון בשפיכה גם כן כנזכר  באמירת עשר מכות ישפוך עוד עשר שפיכות מהכוס עצמו 
לעיל) ומה שנשאר בכוס (נעשה סוד יין המשמח) לכך לא ישפוך אלא יוסיף יין:

ָּדם. ְצַפְרֵּדַע. ִּכִּנים. ָערֹוב. ֶּדֶבר. ְׁשִחין. ָּבָרד. ַאְרֶּבה. חֶׁשְך. 
ַמַּכת ְּבכֹורֹות:

ַרִּבי ְיהּוָדה ָהָיה נֹוֵתן ָּבֶהם ִסָּמִנים:
גם כאן שופכים שלוש שפיכות:

ְּדַצ״ְך. ֲעַד״ׁש. ְּבַאַח״ב: 
ַרִּבי יֹוֵסי ַהְּגִליִלי אֹוֵמר: ִמַּנִין ַאָּתה אֹוֵמר ֶׁשָּלקּו ַהִּמְצִרים ְּבִמְצַרִים 
ֶעֶׂשר ַמּכֹות ְוַעל ַהָּים ָלקּו ֲחִמִּׁשים ַמּכֹות. ְּבִמְצַרִים ַמה הּוא 
ְוַעל  ַוּיֹאְמרּו ַהַחְרֻטִּמים ֶאל ַּפְרעֹה ֶאְצַּבע ֱאֹלִהים ִהיא.  אֹוֵמר 
ַהָּים ַמה הּוא אֹוֵמר ַוַּיְרא ִיְׂשָרֵאל ֶאת ַהָּיד ַהְּגדָֹלה ֲאֶׁשר ָעָׂשה 
ְיָי ְּבִמְצַרִים ַוִּייְראּו ָהָעם ֶאת ְיָי ַוַּיֲאִמינּו ַּבְיָי ּוְבמֶׁשה ַעְבּדֹו: ַּכָּמה 
ֶעֶׂשר  ָלקּו  ְּבִמְצַרִים  ֵמַעָּתה  ֱאמֹור  ַמּכֹות.  ֶעֶׂשר  ְבֶאְצַּבע  ָלקּו 

ַמּכֹות. ְוַעל ַהָּים ָלקּו ֲחִמִּׁשים ַמּכֹות:
ַהָּקדֹוׁש  ֶׁשֵהִביא  ּוַמָּכה  ַמָּכה  ֶׁשָּכל  ִמַּנִין  אֹוֵמר  ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר 
ָּברּוְך הּוא ַעל ַהִּמְצִרים ְּבִמְצַרִים ָהְיָתה ֶׁשל ַאְרַּבע ַמּכֹות 
ֶׁשֶּנֱאַמר ְיַׁשַּלח ָּבם ֲחרֹון ַאּפֹו ֶעְבָרה ָוַזַעם ְוָצָרה ִמְׁשַלַחת ַמְלֲאֵכי 
ָרִעים: ֶעְבָרה ַאַחת. ָוַזַעם ְׁשַּתִים. ְוָצָרה ָׁשלׁש. ִמְׁשַלַחת ַמְלֲאֵכי 
ָרִעים ַאְרַּבע. ֱאמֹור ֵמַעָּתה ְּבִמְצַרִים ָלקּו ַאְרָּבִעים ַמּכֹות ְוַעל 

ַהָּים ָלקּו ָמאַתִים ַמּכֹות:
ֵהִביא ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך  ַרִּבי ֲעִקיָבא אֹוֵמר: ִמַּנִין ֶׁשָּכל ַמָּכה וַמָּכה ֶשׁ
הּוא ַעל ַהִּמְצִרים ְּבִמְצַרִים ָהְיָתה ֶׁשל ָחֵמׁש ַמּכֹות. ֶׁשֶּנֱאַמר 
ְיַׁשַּלח ָּבם ֲחרֹון ַאּפֹו ֶעְבָרה ָוַזַעם ְוָצָרה ִמְׁשַלַחת ַמְלֲאֵכי ָרִעים. 
ַאְרַּבע.  ְוָצָרה  ָׁשֹלׁש.  ָוַזַעם  ְׁשַּתִים.  ֶעְבָרה  ַאַחת.  ַאּפֹו  ֲחרֹון 
ָלקּו  ְּבִמְצַרִים  ֵמַעָּתה  ֱאמֹור  ָחֵמׁש.  ָרִעים  ַמְלֲאֵכי  ִמְׁשַלַחת 

ֲחִמִּׁשים ַמּכֹות ְוַעל ַהָּים ָלקּו ֲחִמִּׁשים ּוָמאַתִים ַמּכֹות:
ַּכָמה ַמֲעלֹות טֹובֹות ַלָּמקֹום ָעֵלינּו: 
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ַּדֵּינּו:  ִאּלּו הֹוִציָאנּו ִמִּמְצַרִים ְוֹלא ָעָׂשה ָבֶהם ְׁשָפִטים 
ַּדֵּינּו: ִאּלּו ָעָׂשה ָבֶהם ְׁשָפִטים וֹלא ָעָׂשה ֵבאֹלֵהיֶהם 
ַּדֵּינּו: ִאּלּו ָעָׂשה ֵבאֹלֵהיֶהם ְוֹלא ָהַרג ֶאת ְּבכֹוֵריֶהם 
ַּדֵּינּו: ִאּלּו ָהַרג ֶאת–ְּבכֹוֵריֶהם ְוֹלא ָנַתן ָלנּו ֶאת ָממֹוָנם 
ַּדֵּינּו: ִאּלּו ָנַתן ָלנּו ֶאת ָממֹוָנם ְוֹלא ָקַרע ָלנּו ֶאת ַהָּים 
ַּדֵּינּו: ִאּלּו ָקַרע ָלנּו ֶאת ַהָּים ְוֹלא ֶהֱעִביָרנּו ְּבתֹוכֹו ֶּבָחָרָבה 

ַּדֵּינּו:  ִאּלּו ֶהֱעִביָרנּו ְּבתֹוכֹו ֶּבָחָרָבה ְוֹלא ִׁשַּקע ָצֵרינּו ְּבתֹוכֹו 
ַּדֵּינּו:  ִאּלּו ִׁשַּקע ָצֵרינּו ְּבתֹוכֹו ְוֹלא ִסֵּפק ָצְרֵּכנּו ַּבִּמְדָּבר ַאְרָּבִעים ָׁשָנה 
ַּדֵּינּו:  ִאּלּו ִסֵּפק ָצְרֵּכנּו ַּבִּמְדָּבר ַאְרָּבִעים ָׁשָנה ְוֹלא ֶהֱאִכיָלנּו ֶאת ַהָּמן 
ַּדֵּינּו:  ִאּלּו ֶהֱאִכיָלנּו ֶאת–ַהָּמן ְוֹלא ָנַתן ָלנּו ֶאת ַהַׁשָּבת 
ַּדֵּינּו:  ִאּלּו ָנַתן ָלנּו ֶאת ַהַׁשָּבת ְוֹלא ֵקְרָבנּו ִלְפֵני ַהר ִסיַני 
ַּדֵּינּו:  ִאּלּו ֵקְרָבנּו ִלְפֵני ַהר–ִסיַני, ְוֹלא ָנַתן ָלנּו ֶאת ַהּתֹוָרה 
ַּדֵּינּו:  ִאּלּו ָנַתן ָלנּו ֶאת–ַהּתֹוָרה ְוֹלא ִהְכִניָסנּו ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל 
ַּדֵּינּו:  ִאּלּו ִהְכִניָסנּו ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ְוֹלא ָבָנה ָלנּו ֶאת ֵּבית ַהְּבִחיָרה 

ַעל ַאַחת ַּכָּמה ְוַכָּמה טֹוָבה ְכפּוָלה ּוְמֻכֶּפֶלת ַלָּמקֹום ָעֵלינּו. 
ְוָעָׂשה  ְׁשָפִטים.  ָבֶהם  ְוָעָׂשה  ִמִּמְצָרִים.  ֶׁשהֹוִציָאנּו 
ָממֹוָנם.  ֶאת  ָלנּו  ְוָנַתן  ְּבכֹוֵריֶהם.  ֶאת  ְוָהַרג  ֵבאֹלֵהיֶהם. 
ְוָקַרע ָלנּו ֶאת ַהָּים. ְוֶהֱעִביָרנּו ְבתֹוכֹו ֶּבָחָרָבה. ְוִׁשַּקע ָצֵרינּו 
ְּבתֹוכֹו. ְוִסֵּפק ָצְרֵּכנּו ַּבִּמְדָּבר ַאְרָּבִעים ָׁשָנה. ְוֶהֱאִכיָלנּו ֶאת 
ַהָּמן. ְוָנַתן ָלנּו ֶאת ַהַׁשָּבת. ְוֵקְרָבנּו ִלְפֵני ַהר ִסיַני. ְוָנַתן ָלנּו 
ֶאת ַהּתֹוָרה. ְוִהְכִניָסנּו ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל. ּוָבָנה ָלנּו ֶאת ֵּבית 

ַהְּבִחיָרה ְלַכֵּפר ַעל ָּכל ֲעֹונֹוֵתינּו: 
ֵאּלּו  ְּדָבִרים  ְׁשלָׁשה  ָאַמר  ָּכל–ֶׁשֹּלא  אֹוֵמר  ָהָיה  ַּגְמִליֵאל  ַרָּבן

ַּבֶּפַסח ֹלא ָיָצא ְיֵדי חֹוָבתֹו. ְוֵאּלּו ֵהן: ֶּפַסח. ַמָּצה. ּוָמרֹור:
ֶּפַסח ֶׁשָהיּו ֲאבֹוֵתינּו אֹוְכִלים ִּבְזַמן ֶׁשֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ַקָּים ַעל ׁשּום 
ָמה. ַעל ׁשּום ֶׁשָּפַסח ַהָּמקֹום ַעל ָּבֵּתי ֲאבֹוֵתינּו ְּבִמְצָרִים. 
ְבֵני  ַליָי ֲאֶׁשר ָּפַסח ַעל–ָּבֵּתי  ֶזַבח ֶּפַסח הּוא  ַוֲאַמְרֶּתם  ֶׁשֶּנֱאַמר 
ַוִּיּקֹד  ִהִּציל  ָּבֵּתינּו  ְוֶאת  ֶאת–ִמְצַרִים  ְּבָנְגּפֹו  ְּבִמְצַרִים  ִיְׂשָרֵאל 

ָהָעם ַוִּיְׁשַּתֲחוּו:



16

חב״ד תאילנד

אוחזים את המצה החצויה (שנפרסה) ואומרים:

ַמָּצה זֹו ֶׁשָאנּו אֹוְכִלים ַעל ׁשּום ָמה. ַעל ׁשּום ֶׁשֹלא ִהְסִּפיק 
ְּבֶצֶקת ֶׁשל ֲאבֹוֵתינּו ְלַהֲחִמיץ ַעד ֶׁשִּנְגָלה ֲעֵליֶהם ֶמֶלְך 
ַמְלֵכי ַהְּמָלִכים ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ּוְגָאָלם. ֶׁשֶּנֱאַמר ַוֹּיאפּו 
ֶאת ַהָּבֵצק ֲאֶׁשר הֹוִציאּו ִמִּמְצַרִים ֻעגֹות ַמּצֹות ִּכי ֹלא ָחֵמץ 
ִּכי גְֹרׁשּו ִמִּמְצַרִים ְוֹלא ָיְכלּו ְלִהְתַמְהֵמַּה ְוַגם ֵצָדה ֹלא ָעׂשּו 

ָלֶהם:
אוחזים במרור אשר באמצע הקערה ואומרים:

ֶׁשֵּמְררּו  ַעל ׁשּום  ָמה.  ַעל ׁשּום  אֹוְכִלים  ֶׁשָאנּו  ָמרֹור ֶזה 
י ֲאבֹוֵתינּו ְּבִמְצָרִים. ֶׁשֶּנֱאַמר ַוְיָמֲררּו  ַהִּמְצִרים ֶאת־ַחיֵּ
ּוְבָכל־ֲעבָֹדה  ּוִבְלֵבִנים  ְּבחֶֹמר  ָקָשה  ַּבֲעבָֹדה  ֶאת־ַחֵּייֶהם 

ַּבָּׂשֶדה ֵאת ָּכל־ֲעבָֹדָתם ֲאֶׁשר ָעְבדּו ָבֶהם ְּבָפֶרְך:
ָיָצא  ְּכִאּלּו הּוא  ֶאת–ַעְצמֹו  ִלְראֹות  ָאָדם  ַחָּיב  ָודֹור  ְּבָכל־ ּדֹור 
ִמִּמְצָרִים. ֶׁשֶּנֱאַמר ְוִהַּגְדָּת ְלִבְנָך ַּביֹום ַההּוא ֵלאמֹר ַּבֲעבּור 
ֶזה ָעָׂשה ְיָי ִלי ְּבֵצאִתי ִמִּמְצָרִים: ֹלא ֶאת–ֲאבֹוֵתינּו ִּבְלָבד ָּגַאל 
ִעָּמֶהם.  ָּגַאל  אֹוָתנּו  ַאף  ֶאָּלא  ִמִּמְצַרִים  הּוא  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש 
ֶׁשֶּנֱאַמר ְואֹוָתנּו הֹוִציא ִמָּׁשם ְלַמַען ָהִביא אָֹתנּו ָלֶתת ָלנּו ֶאת–

ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע ַלֲאבֹוֵתינּו:
מכסים את המצות, מגביהים את הכוס עד סיום ברכת אשר גאלנו (המסתיימת במילים 

״גאל ישראל״):

ְלִפיָכְך ֲאַנְחנּו ַחָּיִבים ְלהֹודֹות ְלַהֵּלל ְלַׁשֵּבַח ְלָפֵאר ְלרֹוֵמם ְלַהֵּדר 
ְלָבֵרְך ְלַעֵּלה ּוְלַקֵּלס. ְלִמי ֶׁשָעָׂשה ַלֲאבֹוֵתינּו ְוָלנּו ֶאת ָּכל 
ְלִׂשְמָחה.  ִמָּיגֹון  ְלֵחרּות.  ֵמַעְבדּות  הֹוִציָאנּו  ָהֵאּלּו.  ַהִנִּסים 
ִלְגֻאָּלה.  ּוִמִּׁשְעּבּוד  ָּגדֹול.  ְלאֹור  ּוֵמֲאֵפָלה  טֹוב.  ְליֹום  ּוֵמֵאֶבל 

ְונֹאַמר ְלָפָניו ַהְללּוָיּה:
ֵׁשם  ְיִהי  ב  ְיָי:  ֵׁשם  ֶאת  ַהְללּו  ְיָי  ַעְבֵדי  |  ַהְללּו  ַהְללּוָיּה  א 
ג ִמִּמְזַרח ֶׁשֶמׁש  ְוַעד עֹוָלם:  ֵמַעָּתה  ְמבָֹרְך  ְיָי 
ַעל  ְיָי  ּגֹוִים  ָּכל  ַעל  ָרם  ד  ְיָי:  ֵׁשם  ְמֻהָּלל  ְמבֹואֹו  ַעד 
ָלָׁשֶבת:  ַהַּמְגִּביִהי  ֱאֹלֵהינּו  ַּכְיָי  ִמי  ה  ְּכבֹודֹו:  ַהָּׁשַמִים 
ָּדל  ֵמָעָפר  ז ְמִקיִמי  ּוָבָאֶרץ:  ַּבָּׁשַמִים  ִלְראֹות  ו ַהַּמְׁשִּפיִלי 
ְנִדיֵבי  ִעם  ְנִדיִבים  ִעם  ְלהֹוִׁשיִבי  ח  ֶאְביֹון:  ָיִרים  ֵמַאְׁשּפֹת 
ַעּמֹו: ט מֹוִׁשיִבי | ֲעֶקֶרת ַהַּבִית ֵאם ַהָּבִנים ְׂשֵמָחה ַהְללּוָיּה:
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א ְּבֵצאת ִיְׂשָרֵאל ִמִּמְצָרִים ֵּבית ַיֲעקֹב ֵמַעם ֹלֵעז: ב ָהְיָתה 
ְיהּוָדה ְלָקְדׁשֹו ִיְׂשָרֵאל ַמְמְׁשלֹוָתיו: ג ַהָּים ָרָאה 
ְּגָבעֹות  ְכֵאיִלים  ֶהָהִרים ָרְקדּו  ד  ִיּסֹב ְלָאחֹור:  ַהַּיְרֵּדן  ַוָּינֹס 
ִּכְבֵני צֹאן: ה ַמה ְּלָך ַהָּים ִּכי ָתנּוס ַהַּיְרֵּדן ִּתּסֹב ְלָאחֹור: ו 
ֶהָהִרים ִּתְרְקדּו ְכֵאיִלים ְּגָבעֹות ִּכְבֵני צֹאן: ז ִמִּלְפֵני ָאדֹון 
חּוִלי ָאֶרץ ִמִּלְפֵני ֱאלֹוַּה ַיֲעקֹב: ח ַההְֹפִכי ַהּצּור ֲאַגם ָמִים 

ַחָּלִמיש ְלַמְעְינֹו ָמִים:
ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ֲאֶׁשר ְּגָאָלנּו ְוָגַאל ֶאת 
ֶלֱאָכל־ּבֹו  ַהֶּזה  ַהַּלְיָלה  ְוִהִּגיָענּו  ִמִּמְצַרִים  ֲאבֹוֵתינּו 
ַמָּצה ּוָמרֹור. ֵּכן ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו ַיִּגיֵענּו ְלמֹוֲעִדים 
ְוִלְרָגִלים ֲאֵחִרים ַהָּבִאים ִלְקָראֵתנּו ְלָׁשלֹום ְׂשֵמִחים ְּבִבְנַין 
ּוִמן  ַהְּזָבִחים  ִמן  ָׁשם  ְונֹאַכל  ַּבֲעבֹוָדֶתָך  ְוָׂשִׂשים  ִעיֶרָך 
ַהְּפָסִחים (במוצאי שבת: ִמן ַהְּפָסִחים ּוִמן ַהְּזָבִחים) ֲאֶׁשר ַיִּגיַע ָּדָמם 
ְּגֻאָּלֵתנּו  ְונֹוֶדה ְלָך ִׁשיר ָחָדש ַעל  ְלָרצֹון  ִמְזַּבֲחָך  ַעל ִקיר 

ְוַעל ְּפדּות ַנְפֵׁשנּו: ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי ָּגַאל  ִיְׂשָרֵאל:
מברכים ושותים בהסיבה:

ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ּבֹוֵרא ְּפִרי ַהָּגֶפן: 

נוטלים ידים ומברכים:

ְוִצָּונּו  ְּבִמְצֹוָתיו  ִקְּדָׁשנּו  ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאֶׁשר  ָּברּוְך ַאָּתה 
ַעל ְנִטיַלת ָיָדִים:

אוחזים בכל שלשת המצות שעל הקערה כסדר הנחתם — הפרוסה בין שתי השלימות 
ומברכים:

בסדר ציבורי שאין לכל אחד קערת הסדר, נוטלים חתיכת מצה ביד ומברכים:

ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ַהּמֹוִציא ֶלֶחם ִמן ָהָאֶרץ:
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ולא בוצעים מהן, אלא מניחים את המצה השלישית (התחתונה) להשמט מן היד, ומברכים 
על הפרוסה (החצויה) עם העליונה טרם שבירתן. מכוונים במחשבה לפטור גם־כן אכילת 

הכריכה שממצה השלישית וגם את אכילת האפיקומן בברכה זו:

בסדר ציבורי שאין לכל אחד קערת הסדר, אוחזים בחתיכת המצה ומברכים:

ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ֲאֶׁשר ִקְּדָׁשנּו ְּבִמְצֹוָתיו ְוִצָּונּו ַעל 
ֲאִכיַלת ַמָּצה:

אחר כך בוצעים כזית (שיעור מדת ׳כזית׳: כשליש מצת־יד) מכל אחת משתיהן (מהעליונה 
ומהחצויה) ואוכלים יחד ובהסיבה:

לוקחים כזית מרור, וטובלים בחרוסת, מנערים את החרוסת מעל המרור כדי שלא יתבטל 
טעם המרירות, ומברכים ברכה זו: 

נּו ְּבִמְצֹוָתיו ְוִצָּונּו ַעל  ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ֲאֶׁשר ִקְּדָשׁ
ֲאִכיַלת ָמרֹור:

אוכלים בלא הסיבה:

לוקחים מצה השלישית התחתונה, וחזרת (המרור בתחתית הקערה) עמה כשיעור כזית, 
טובלים בחרוסת, כורכים יחד (מצה מעל ומצה מתחת), ואומרים:

ֵּכן ָעָׂשה ִהֵּלל ִּבְזַמן ֶשֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ָהָיה ַקָּים ָהָיה ּכֹוֵרְך ֶּפַסח ַמָּצה 
ּוָמרֹור ְואֹוֵכל ְּבַיַחד. ְּכמֹו ֶּׁשֶּנֱאַמר ַעל ַמּצֹות ּוְמרִֹרים יֹאְכֻלהּו:

אוכלם ביחד [ובהסיבה]:

אוכלים ושותים את סעודת החג. אפשר לשתות יין בין כוס שניה לשלישית.
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בסיום הסעודה אוכל כל אחד כזית מהאפיקומן כדי שישאר טעם המצות. אם לא מספיקה 
מצת עורך הסדר, ניתן להוסיף ממצות אחרות. את ה׳אפיקומן׳ אוכלים בהסיבה:

מוזגים כוס שלישית ומברכים ברכת המזון:

ִיָּמֵלא  ָאז  ְּכחְֹלִמים:  ָהִיינּו  ִצּיֹון  ֶאת–ִׁשיַבת  ְיָי  ְּבׁשּוב  ִׁשיר ַהַּמֲעלֹות 
ַלֲעׂשֹות  ְיָי  ִהְגִּדיל  ַבּגֹוִים,  יֹאְמרּו  ָאז  ִרָּנה,  ּוְלׁשֹוֵננּו  ִּפינּו  ְׂשחֹוק 
ִעם–ֵאֶּלה: ִהְגִּדיל ְיָי ַלֲעׂשֹות ִעָּמנּו ָהִיינּו ְׂשֵמִחים: ׁשּוָבה ְיָי ֶאת–ְׁשִביֵתנּו 
ַּכֲאִפיִקים ַּבֶּנֶגב: ַהּזְֹרִעים ְּבִדְמָעה ְּבִרָּנה ִיְקצֹרּו: ָהלֹוְך ֵיֵלְך | ּוָבכֹה נֵֹׂשא 

א ֲאֻלּמָׂתיו: ה נֹשֵֹ ֶמֶׁשְך–ַהָּזַרע, ּבֹא–ָיבֹא ְבִרנָּ
ִצּיֹון,  ַׁשֲעֵרי  ְיָי  אֵֹהב  קֶֹדׁש:  ְּבַהְרֵרי  ְיסּוָדתֹו  ִׁשיר  ִמְזמֹור  ִלְבֵני־ קַֹרח 
ֶסָלה: ָהֱאֹלִהים  ִעיר  ָּבְך,  ְמֻדָּבר  ִנְכָּבדֹות  ַיֲעקֹב:  ִמְׁשְּכנֹות  ִמּכֹל 
יַֻּלד–ָׁשם:  ֶזה  ִעם–ּכּוׁש  ְוצֹור  ְפֶלֶׁשת  ִהֵּנה  ְליְֹדָעי,  ּוָבֶבל  ַרַהב   | ַאְזִּכיר 
ּוְלִצּיֹון | ֵיָאַמר ִאיׁש ְוִאיׁש יַֻּלד–ָּבּה, ְוהּוא ְיכֹוְנֶנָה ֶעְליֹון: ְיָי ִיְסּפֹר ִּבְכתֹוב 

ַעִּמים, ֶזה יַֻּלד–ָׁשם ֶסָלה: ְוָׁשִרים ְּכחְֹלִלים ּכֹל ַמְעָיַני ָּבְך:
ִנְׁשָמע  ַהּכֹל  ָּדָבר  סֹוף  ְּבִפי:  ְּתִהָּלתֹו  ָּתִמיד  ְּבָכל–ֵעת  ֲאָבְרָכה ֶאת–ְיָי 
ָּכל–ָהָאָדם:  ִּכי–ֶזה  ְׁשמֹור  ְוֶאת–ִמְצֹוָתיו  ְיָרא  ֶאת–ָהֱאֹלִהים 
 | ַוֲאַנְחנּו  ָוֶעד:  ְלעֹוָלם  ָקְדׁשֹו  ֵׁשם  ָּכל–ָּבָׂשר  ִויָבֵרְך  ִּפי  ְיַדֶּבר  ְיָי  ְּתִהַּלת 

ְנָבֵרְך ָיּה ֵמַעָּתה ְוַעד–עֹוָלם ַהְללּוָיּה:
קודם מים אחרונים אומרים: ֶזה | ֵחֶלק–ָאָדם ָרָׁשע ֵמֱאֹלִהים ְוַנֲחַלת ִאְמרֹו ֵמֵאל:

שוטפים קצות האצבעות במים (מים אחרונים) ואומרים:
ַוְיַדֵּבר ֵאַלי ֶזה ַהֻּׁשְלָחן ֲאֶׁשר ִלְפֵני ְיָי:

כשמברכים שלושה יחד או יותר עורכים ׳זימון׳. המזמן אומר:
ַרּבוַׂתי ְנָבֵרְך:

ועונים המסובים: ְיִהי ֵׁשם ְיָי ְמבָֹרְך ֵמַעָּתה ְוַעד–עֹוָלם:
המזמן חוזר: ְיִהי ֵׁשם ְיָי ְמבָֹרְך ֵמַעָּתה ְוַעד–עֹוָלם: 

בשלושה עד עשרה אומר המזמן:
ִּבְרׁשּות ָמָרָנן ְוַרָּבָנן ְוַרּבֹוַתי ְנָבֵרְך ֶׁשָאַכְלנּו ִמֶּׁשּלֹו:

ועונים המסובים (והמברך): ָּברּוְך ֶׁשָאַכְלנּו ִמֶּׁשּלֹו ּוְבטּובֹו ָחִיינּו:
ומי שלא אכל עמהם עונה: ָּברּוְך ּוְמבָֹרְך ְׁשמֹו ָּתִמיד ְלעֹוָלם ָוֶעד:

בעשרה ויותר אומר המזמן:
ִּבְרׁשּות ָמָרָנן ְוַרָּבָנן ְוַרּבֹוַתי ְנָבֵרְך ֱאֹלֵהינּו ֶׁשָאַכְלנּו ִמֶּׁשּלֹו:

ועונים המסובים (והמזמן): ָּברּוְך ֱאֹלֵהינּו ֶׁשָאַכְלנּו ִמֶּׁשּלֹו ּוְבטּובֹו ָחִיינּו:
רּוְך ֱאֹלֵהינּו ּוְמבָֹרְך ְׁשמֹו ָּתִמיד ְלעֹוָלם ָוֶעד: ומי שלא אכל עמהם עונה: בָּ
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ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ַהָּזן ֶאת ָהעֹוָלם ֻּכּלֹו 
ְּבטּובֹו ְּבֵחן ְּבֶחֶסד ּוְבַרֲחִמים הּוא־נֹוֵתן ֶלֶחם ְלָכל־
ֹלא־ ָּתִמיד  ִעָּמנּו  ַהָּגדֹול  ּוְבטּובֹו  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי  ָּבָׂשר 
ְׁשמֹו  ַּבֲעבּור  ָוֶעד:  ְלעֹוָלם  ָמזֹון  ֶיְחַסר־ָלנּו  ְוַאל  ָלנּו  ָחֵסר 
ַהָּגדֹול ִּכי הּוא ֵאל ָזן ּוְמַפְרֵנס ַלּכֹל ּוֵמִטיב ַלּכֹל ּוֵמִכין ָמזֹון 
ְלָכל־ְּבִרּיֹוָתיו ֲאֶׁשר ָּבָרא ָּכָאמּור ּפֹוֵתַח ֶאת־ָיֶדָך ּוַמְׂשִּביַע 

ְלָכל־ַחי ָרצֹון: ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי ַהָּזן ֶאת ַהּכֹל:

נֹוֶדה ְּלָך ְיָי ֱאֹלֵהינּו ַעל ֶׁשִהְנַחְלָּת ַלֲאבֹוֵתינּו ֶאֶרץ ֶחְמָּדה טֹוָבה ּוְרָחָבה 
ְוַעל ֶׁשהֹוֵצאָתנּו ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ּוְפִדיָתנּו ִמֵּבית ֲעָבִדים 
ֻחֶּקיָך  ְוַעל  ֶׁשִּלַּמְדָּתנּו  ְוַעל ּתֹוָרְתָך  ִּבְבָׂשֵרנּו  ֶׁשָחַתְמָּת  ְוַעל–ְּבִריְתָך 
ֶׁשהֹוַדְעָּתנּו ְוַעל ַחִּיים ֵחן ָוֶחֶסד ֶׁשחֹוַנְנָּתנּו ְוַעל ֲאִכיַלת ָמזֹון ָׁשַאָּתה 

ָזן ּוְמַפְרֵנס אֹוָתנּו ָּתִמיד ְּבָכל–יֹום ּוְבָכל–ֵעת ּוְבָכל–ָׁשָעה:

אֹוָתְך ּוְמָבְרִכים  ָלְך  מֹוִדים  ֲאַנְחנּו  ֱאֹלֵהינּו  ְיָי  ְוַעל ַהּכֹל 
ִיְתָּבֵרְך ִׁשְמָך ְּבִפי ָּכל ַחי ָּתִמיד ְלעֹוָלם ָוֶעד: ַּכָּכתּוב 
ְוָאַכְלָּת ְוָׂשָבְעָּת, ּוֵבַרְכָּת ֶאת־ְיָי ֱאֹלֶהיָך ַעל־ָהָאֶרץ ַהּטֹוָבה 

ֲאֶׁשר ָנַתן ָלְך: ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי ַעל־ָהָאֶרץ ְוַעל־ַהָּמזֹון:

ַרֵחם ְיָי ֱאֹלֵהינּו ַעל־ִיְׂשָרֵאל ַעֶּמָך ְוַעל־ְירּוָׁשַלִים ִעיֶרָך ְוַעל 
ִצּיֹון ִמְׁשַּכן ְּכבֹוֶדָך ְוַעל ַמְלכּות ֵּבית ָּדִוד ְמִׁשיֶחָך ְוַעל־
ַהַּבִית ַהָּגדֹול ְוַהָּקדֹוׁש ֶׁשִּנְקָרא ִׁשְמָך ָעָליו: ֱאֹלֵהינּו ָאִבינּו 
רֹוֵענּו זֹוֵננּו ַּפְרְנֵסנּו ְוַכְלְּכֵלנּו ְוַהְרִויֵחנּו ְוַהְרַוח ָלנּו ְיָי ֱאֹלֵהינּו 
ֹלא  ֱאֹלֵהינּו.  ְיָי  ַאל־ַּתְצִריֵכנּו  ְוָנא  ִמָּכל־ָצרֹוֵתינּו:  ְמֵהָרה 
ְלָיְדָך  ִאם  ִּכי  ַהְלָוָאָתם  ִליֵדי  ְוֹלא  ָוָדם  ָּבָׂשר  ַמְּתַנת  ִליֵדי 
ְוֹלא  ֵנבֹוׁש  ֶׁשֹּלא  ְוָהְרָחָבה  ַהְּקדֹוָׁשה  ַהְּפתּוָחה  ַהְּמֵלָאה 

ִנָּכֵלם ְלעֹוָלם ָוֶעד:
בשבת: ְרֵצה ְוַהֲחִליֵצנּו ְיָי ֱאֹלֵהינּו ְּבִמְצֹוֶתיָך ּוְבִמְצַות יֹום ַהְּׁשִביִעי ַהַּׁשָּבת 

ְלָפֶניָך  ְוָקדֹוׁש הּוא  ָּגדֹול  ֶזה  יֹום  ִּכי  ַהֶּזה  ְוַהָּקדֹוׁש  ַהָּגדֹול 
ְיָי  ָלנּו  ָהִניַח  ּוִבְרצֹוְנָך  ְרצֹוֶנָך.  ְּכִמְצַות  ְּבַאֲהָבה  ְוָלנּוַח–ּבֹו  ִלְׁשָּבת–ּבֹו 
ְיהָֹוה  ְוַהְרֵאנּו  ְמנּוָחֵתנּו.  ְּביֹום  ַוֲאָנָחה  ְוָיגֹון  ָצָרה  ְתֵהא  ֶׁשֹּלא  ֱאֹלֵהינּו 
ִּכי ַאָּתה–הּוא  ָקְדֶׁשָך  ִעיר  ְירּוָׁשַלִים  ּוְבִבְנַין  ִעיֶרָך  ִצּיֹון  ְּבֶנָחַמת  ֱאֹלֵהינּו 

ַּבַעל ַהְּיׁשּועֹות ּוַבַעל ַהֶּנָחמֹות:
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ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו ַיֲעֶלה ְוָיבֹא. ְוַיִּגיַע ְוֵיָרֶאה ְוֵיָרֶצה. 
ְוִזְכרֹון  ּוִפְּקדֹוֵננּו.  ִזְכרֹוֵננּו  ְוִּיָזֵכר.  ְוִיָּפֵקד  ְוִיָּׁשַמע 
ְירּוָׁשַלִים  ְוִזְכרֹון  ַעְבֶּדָך.  ֶּבן־ָּדִוד  ָמִׁשיַח  ְוִזְכרֹון  ֲאבֹוֵתינּו. 
ִעיר ָקְדֶׁשָך. ְוִזְכרֹון ָּכל־ַעְּמָך ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ְלָפֶניָך ִלְפֵלָטה 
ּוְלָׁשלֹום.  טֹוִבים  ּוְלַחִּיים  ּוְלַרֲחִמים  ּוְלֶחֶסד  ְלֵחן  ְלטֹוָבה. 
ְּביֹום ַחג ַהַּמּצֹות ַהֶּזה. ְּביֹום טֹוב ִמְקָרא קֶֹדׁש ַהֶּזה. ָזְכֵרנּו 
בֹו  ְוהֹוִׁשיֵענּו  ִלְבָרָכה.  בֹו  ּוָפְקֵדנּו  ְלטֹוָבה.  ּבֹו  ֱאֹלֵהינּו  ְיָי 
ְוַרֵחם  ְוָחֵּננּו  חּוס  ְוַרֲחִמים  ְיׁשּוָעה  ּוִבְדַבר  טֹוִבים:  ְלַחִּיים 
ָעֵלינּו ְוהֹוִׁשיֵענּו ִּכי ֵאֶליָך ֵעיֵנינּו. ִּכי ֵאל ֶמֶלְך ַחּנּון ְוַרחּום 

ָאָּתה:
ְירּוָׁשַלִים ִעיר ַהּקֶֹדׁש ִּבְמֵהָרה ְבָיֵמינּו. ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי  ּוְבֵנה

ּבֵֹנה ְבַרֲחָמיו ְירּוָׁשָלִים. ָאֵמן:
ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ָהֵאל. ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו. ַאִּדיֵרנּו 
ּבֹוְרֵאנּו ּגֹוֲאֵלנּו יֹוְצֵרנּו. ְקדֹוֵׁשנּו ְקדֹוׁש ַיֲעקֹב רֹוֵענּו רֹוֵעה 
הּוא  ָויֹום.  ְּבָכל–יֹום  ַלּכֹל  ְוַהֵּמִטיב  ַהּטֹוב  ַהֶּמֶלְך  ִיְׂשָרֵאל 
ְּגָמָלנּו הּוא  ָלנּו. הּוא  ֵייִטיב  ָלנּו. הּוא  ָלנּו. הּוא ֵמִטיב  ֵהיִטיב 
ּגֹוְמֵלנּו הּוא ִיְגְמֵלנּו ָלַעד. ְלֵחן ּוְלֶחֶסד ּוְלַרֲחִמים. ּוְלֶרַוח ַהָּצָלה 
ְוַרֲחִמים  ְוַכְלָּכָלה  ַּפְרָנָסה  ֶנָחָמה  ִויׁשּוָעה.  ְּבָרָכה  ְוַהְצָלָחה. 
ְוַחִּיים ְוָׁשלֹום ְוָכל–טֹוב ּוִמָּכל–טּוב ְלעֹוָלם ַאל ְיַחְּסֵרנּו: ָהַרֲחָמן 
ַּבָּׁשַמִים  ִיְתָּבֵרְך  הּוא  ָהַרֲחָמן  ָוֶעד:  ְלעֹוָלם  ָעֵלינּו  ִיְמֹלְך  הּוא 
ָלַעד  ָּבנּו  ְוִיְתָּפֵאר  ּדֹוִרים  ְלדֹור  ִיְׁשַּתַּבח  הּוא  ָהַרֲחָמן  ּוָבָאֶרץ: 
ּוְלֵנַצח ְנָצִחים ְוִיְתַהַּדר ָּבנּו ָלַעד ּוְלעֹוְלֵמי עֹוָלִמים: ָהַרֲחָמן הּוא 
ַצָּואֵרנּו  ֵמַעל  ָּגלּות  עֹל  ִיְׁשּבֹור  הּוא  ָהַרֲחָמן  ְּבָכבֹוד:  ְיַפְרְנֵסנּו 
ְּבָרָכה  ִיְׁשַלח  הּוא  ָהַרֲחָמן  ְלַאְרֵצנּו:  קֹוְמִמּיּות  יֹוִליֵכנּו  ְוהּוא 
הּוא  ָהַרֲחָמן  ָעָליו:  ֶׁשָאַכְלנּו  ֶזה  ֻׁשְלָחן  ְוַעל  ֶזה  ְּבַבִית  ְמֻרָּבה 
ִויַבֶּׂשר–ָלנּו ְּבׂשֹורֹות  ַהָּנִביא ָזכּור ַלּטֹוב  ִיְׁשַלח ָלנּו ֶאת–ֵאִלָּיהּו 
טֹובֹות ְיׁשּועֹות ְוֶנָחמֹות: ָהַרֲחָמן הּוא ְיָבֵרְך ֶאת–ָאִבי מֹוִרי ַּבַעל 
ְוֶאת– אֹוָתם  ַהֶּזה  ַהַּבִית  ַּבְעַלת  מֹוָרִתי  ְוֶאת–ִאִּמי  ַהֶּזה  ַהַּבִית 
ֵּביָתם ְוֶאת–ַזְרָעם ְוֶאת–ָּכל–ֲאֶׁשר ָלֶהם אֹוָתנּו ְוֶאת–ָּכל ֲאֶׁשר ָלנּו: 
ְּכמֹו ֶׁשֵּבַרְך ֶאת–ֲאבֹוֵתינּו ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעקֹב ַּבּכֹל ִמּכֹל ּכֹל ֵּכן 

ְיָבֵרְך אֹוָתנּו (בני ברית) ֻּכָּלנּו ַיַחד ִּבְבָרָכה ְׁשֵלָמה ְונֹאַמר ָאֵמן:



22

חב״ד תאילנד

ָׁשלֹום  ְלִמְׁשֶמֶרת  ֶׁשְּתֵהא  ְזכּות  ְוָעֵלינּו  ָעָליו  ִמָּמרֹום ְיַלְּמדּו 
ְוִנְמָצא  ִיְׁשֵענּו  ֵמֱאֹלֵהי  ּוְצָדָקה  ְיָי  ֵמֵאת  ְבָרָכה  ְוִנָּׂשא 

ֵחן ְוֵׂשֶכל טֹוב ְּבֵעיֵני ֱאֹלִהים ְוָאָדם:
בשבת ָהַרֲחָמן הּוא ַיְנִחיֵלנּו ְליֹום ֶׁשֻּכּלֹו ַׁשָּבת ּוְמנּוָחה ְלַחֵּיי ָהעֹוָלִמים:

ָהַרֲחָמן הּוא ַיְנִחיֵלנּו ְליֹום ֶׁשֻּכּלֹו טֹוב:
ִמְגּדֹול  ַהָּבא.  ָהעֹוָלם  ּוְלַחֵּיי  ַהָּמִׁשיַח  ִלימֹות  ְיַזֵּכנּו  ָהַרֲחָמן הּוא 
| ִלְמִׁשיחֹו ְלָדִוד ּוְלַזְרעֹו ַעד– ְיׁשּועֹות ַמְלּכֹו ְועֶֹׂשה ֶחֶסד 
ָּכל– ְוַעל  ָעֵלינּו  ָׁשלֹום  ַיֲעֶׂשה  הּוא  ִּבְמרֹוָמיו  ָׁשלֹום  עֶֹׂשה  עֹוָלם: 

ִיְׂשָרֵאל ְוִאְמרּו ָאֵמן:
ְיראּו  ֶאת־ְיָי ְקדָֹׁשיו ִּכי־ֵאין ַמְחסֹור ִליֵרָאיו: ְּכִפיִרים ָרׁשּו 
ְוָרֵעבּו ְודְֹרֵׁשי ְיָי ֹלא־ַיְחְסרּו ָכל־טֹוב: הֹודּו ַליָי ִּכי טֹוב 
ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: ּפֹוֵתַח ֶאת־ָיֶדָך ּוַמְׂשִּביַע ְלָכל־ַחי ָרצֹון: 

ָּברּוְך ַהֶּגֶבר ֲאֶׁשר ִיְבַטח ַּביָי ְוָהָיה ְיָי ִמְבַטחֹו:
ומברכים על הכוס ושותים בהסיבה:

ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ּבֹוֵרא ְּפִרי ַהָּגֶפן:

מוזגים כוס רביעית ופותחין הדלת לכבוד כניסת אליהו הנביא ואומרים:

ְׁשפְֹך ֲחָמְתָך ֶאל ַהּגֹוִים ֲאֶׁשר ֹלא ְיָדעּוָך. ְוַעל ַמְמָלכֹות ֲאֶׁשר 
ָנֵוהּו ֵהַׁשּמּו:  ְוֶאת  ַיֲעקֹב  ִּכי ָאַכל ֶאת  ָקָראּו:  ְּבִׁשְמָך ֹלא 
ְׁשפְֹך ֲעֵליֶהם ַזְעֶמָך ַוֲחרֹון ַאְּפָך ַיִּׂשיֵגם: ִּתְרּדֹף ְּבַאף ְוַתְׁשִמיֵדם 

ִמַּתַחת ְׁשֵמי ְיָי: 
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ֹלא ָלנּו ְיָי ֹלא ָלנּו ִּכי ְלִׁשְמָך ֵּתן ָּכבֹוד ַעל ַחְסְּדָך ַעל ֲאִמֶּתָך: 
ָלָּמה ֹיאְמרּו ַהּגֹוִים ַאֵּיה ָנא ֱאֹלֵהיֶהם: ֵואֹלֵהינּו ַבָּׁשָמִים 
ּכֹל ֲאֶׁשר ָחֵפץ ָעָׂשה: ֲעַצֵּביֶהם ֶּכֶסף ְוָזָהב ַמֲעֵׂשה ְיֵדי ָאָדם: 
ָלֶהם  ָאְזַנִים  ִיְראּו:  ְוֹלא  ָלֶהם  ֵעיַנִים  ְיַדֵּברּו  ְוֹלא  ָלֶהם  ֶּפה 
ְיִמיׁשּון  ְוֹלא  ְיֵדיֶהם  ְיִריחּון:  ְוֹלא  ָלֶהם  ַאף  ִיְׁשָמעּו  ְוֹלא 
ַרְגֵליֶהם ְוֹלא ְיַהֵּלכּו ֹלא ֶיְהּגּו ִּבְגרֹוָנם: ְּכמֹוֶהם ִיְהיּו עֵֹׂשיֶהם 
ּכֹל ֲאֶׁשר־ּבֵֹטַח ָּבֶהם: ִיְׂשָרֵאל ְּבַטח ַּביָי ֶעְזָרם ּוָמִגָּנם הּוא: 
ֵּבית ַאֲהרֹן ִּבְטחּו ַביָי ֶעְזָרם ּוָמִגָּנם הּוא: ִיְרֵאי ְיָי ִּבְטחּו ַביָי 

ֶעְזָרם ּוָמִגָּנם הּוא:

ְיָי ְזָכָרנּו ְיָבֵרְך ְיָבֵרְך ֶאת ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ְיָבֵרְך ֶאת ֵּבית ַאֲהרֹן: 
ְיָבֵרְך ִיְרֵאי ְיָי ַהְּקַטִּנים ִעם ַהְּגדִֹלים: ֹיֵסף ְיָי ֲעֵליֶכם ֲעֵליֶכם 
ְוַעל ְּבֵניֶכם: ְּברּוִכים ַאֶּתם ַליָי עֵֹׂשה ָׁשַמִים ָוָאֶרץ: ַהָּׁשַמִים 
ָׁשַמִים ַליָי ְוָהָאֶרץ ָנַתן ִלְבֵני ָאָדם: ֹלא ַהֵּמִתים ְיַהְללּו ָיּה 
ְוַעד עֹוָלם  ְנָבֵרְך ָיּה ֵמַעָּתה  ַוֲאַנְחנּו  ְוֹלא ָּכל־ֹיְרֵדי דּוָמה: 

ַהְללּוָיּה:

ִלי  ָאְזנֹו  ִהָּטה  ִּכי  ַּתֲחנּוָני:  ְיָי ֶאת קֹוִלי  ִיְׁשַמע  ָאַהְבִּתי ִּכי 
ְׁשאֹול  ּוְמָצֵרי  ָמֶות  ֶחְבֵלי  ֲאָפפּוִני  ֶאְקָרא:  ּוְבָיַמי 
ְמָצאּוִני ָצָרה ְוָיגֹון ֶאְמָצא: ּוְבֵׁשם־ְיָי ֶאְקָרא ָאָּנא ְיָי ַמְּלָטה 
ַנְפִׁשי: ַחנּון ְיָי ְוַצִּדיק ֵואֹלֵהינּו ְמַרֵחם: ׁשֵֹמר ְּפָתִאים ְיָי ַּדֹּלִתי 
ִּכי  ָעָלְיִכי:  ָּגַמל  ְיָי  ִּכי  ִלְמנּוָחְיִכי  ַנְפִׁשי  ְיהֹוִׁשיַע: ׁשּוִבי  ְוִלי 
ִחַּלְצָּת ַנְפִׁשי ִמָּמֶות ֶאת־ֵעיִני ִמן־ִּדְמָעה ֶאת־ַרְגִלי ִמֶּדִחי: 
ֶאְתַהֵלְך ִלְפֵני ְיָי ְּבַאְרצֹות ַהַחִּיים: ֶהֱאַמְנִּתי ִּכי ֲאַדֵּבר ֲאִני 

ָעִניִתי ְמאֹד: ֲאִני ָאַמְרִּתי ְבָחְפִזי ָּכל ָהָאָדם ּכֵֹזב:
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ֶאָּׂשא  ְיׁשּועֹות  ּכֹוס  ָעָלי:  ָּכל־ַּתְגמּולֹוִהי  ַליָי  ָמה ָאִׁשיב 
ּוְבֵׁשם ְיָי ֶאְקָרא: ְנָדַרי ַליָי ֲאַׁשֵּלם ֶנְגָדה־ָּנא ְלָכל ַעּמֹו: 
ָיָקר ְּבֵעיֵני ְיָי ַהָּמְוָתה ַלֲחִסיָדיו: ָאָנא ְיָי ִּכי ֲאִני ַעְבֶּדָך ֲאִני 
ּתֹוָדה  ֶזַבח  ֶאְזַּבח  ְלָך  ְלמֹוֵסָרי:  ִּפַּתְחָּת  ֲאָמֶתָך  ֶּבן  ַעְבְּדָך 
ַעּמֹו:  ְלָכל  ֶנְגָדה־ָּנא  ֲאַׁשֵּלם  ַליָי  ְנָדַרי  ֶאְקָרא:  ְיָי  ּוְבֵׁשם 

ְּבַחְצרֹות ֵּבית ְיָי ְּבתֹוֵכִכי ְירּוָׁשַלִים ַהְללּוָיּה:

ַהְללּו ֶאת ְיָי ָּכל ּגֹוִים ַׁשְּבחּוהּו ָּכל־ָהֻאִּמים: ִּכי ָגַבר ָעֵלינּו 
ַחְסּדֹו ֶוֱאֶמת־ְיָי ְלעֹוָלם ַהְללּוָיּה:

ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:  הֹודּו ַליָי ִּכי טֹוב 
ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: ֹיאַמר ָנא ִיְׂשָרֵאל 
ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:  ֹיאְמרּו ָנא ֵבית ַאֲהרֹן 
ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:  ֹיאְמרּו ָנא ִיְרֵאי ְיָי 
ִמן ַהֵּמַצר ָקָראִתי ָיּה ָעָנִני ַבֶּמְרַחב ָיּה: ְיָי ִלי ֹלא ִאיָרא ַמה–ַּיֲעֶׂשה 
ִלי ָאָדם: ְיָי ִלי ְּבעְֹזָרי ַוֲאִני ֶאְרֶאה ְבׂשְנָאי: טֹוב ַלֲחסֹות ַּביָי 
ּגֹוִים  ָּכל  ִּבְנִדיִבים:  ִמְּבטַֹח  ַּביָי  ַלֲחסֹות  טֹוב  ָּבָאָדם:  ִמְּבטַֹח 
ְסָבבּוִני ְּבֵׁשם ְיָי ִּכי ֲאִמיַלם: ַסּבּוִני ַגם ְסָבבּוִני ְּבֵׁשם ְיָי ִּכי ֲאִמיַלם: 
ָּדחֹה  ֲאִמיַלם:  ִּכי  ְיָי  ְּבֵׁשם  קֹוִצים  ְּכֵאׁש  ּדֲֹעכּו  ִכְדבִֹרים  ַסּבּוִני 
ַוְיִהי ִלי ִליׁשּוָעה: קֹול  ְוִזְמָרת ָיּה  ָעִּזי  ֲעָזָרִני:  ַוְיָי  ְּדִחיַתִני ִלְנּפֹל 
ִרָּנה ִויׁשּוָעה ְּבָאֳהֵלי ַצִּדיִקים ְיִמין ְיָי עָֹׂשה ָחִיל: ְיִמין ְיָי רֹוֵמָמה 
ְיִמין ְיָי עָֹׂשה ָחִיל: ֹלא–ָאמּות ִּכי ֶאְחֶיה ַוֲאַסֵּפר ַמֲעֵׂשי–ָיּה: ַיּסֹר 
ִיְּסַרִני ָּיּה ְוַלָּמֶות ֹלא ְנָתָנִני: ִּפְתחּו ִלי ַׁשֲעֵרי ֶצֶדק ָאבֹא ָבם אֹוֶדה 
ָיּה: ֶזה ַהַּׁשַער ַליָי ַצִּדיִקים ָיבֹאּו בֹו: אֹוְדָך ִּכי ֲעִניָתִני ַוְּתִהי ִלי 
ִליׁשּוָעה: אֹוְדָך ִּכי ֲעִניָתִני ַוְּתִהי ִלי ִליׁשּוָעה: ֶאֶבן ָמֲאסּו ַהּבֹוִנים 
ָהְיָתה ְלרֹאׁש ִּפָּנה: ֶאֶבן ָמֲאסּו ַהּבֹוִנים ָהְיָתה ְלרֹאׁש ִּפָּנה: ֵמֵאת 
ִהיא  ּזֹאת  ָהְיָתה  ְיָי  ֵמֵאת  ְּבֵעיֵנינּו:  ִנְפָלאת  ִהיא  ּזֹאת  ָהְיָתה  ְיָי 
ִנְפָלאת ְּבֵעיֵנינּו: ֶזה ַהּיֹום ָעָׂשה ְיָי ָנִגיָלה ְוִנְׂשְמָחה בֹו: ֶזה ַהּיֹום 

ָעָׂשה ְיָי ָנִגיָלה ְוִנְׂשְמָחה בֹו:



הגדה של פסח

25

ָאָּנא ְיָי הֹוִשיָעה ָּנא:                                     ָאָּנא ְיָי הֹוִשיָעה ָּנא:
ָאָּנא ְיָי ַהְצִליָחה ָנא:                                                ָאָּנא ְיָי ַהְצִליָחה ָנא: 

ָּברּוְך ַהָּבא ְּבֵׁשם ְיָי ֵּבַרְכנּוֶכם ִמֵּבית ְיָי: ָּברּוְך ַהָּבא ְּבֵׁשם ְיָי
ֵּבַרְכנּוֶכם ִמֵּבית ְיָי: ֵאל ְיָי ַוָּיֶאר ָלנּו ִאְסרּו ַחג ַּבֲעבִֹתים 
ַעד ַקְרנֹות ַהִּמְזֵּבַח: ֵאל ְיָי ַוָּיֶאר ָלנּו ִאְסרּו ַחג ַּבֲעבִֹתים ַעד ַקְרנֹות 
ַהִּמְזֵּבַח: ֵאִלי ַאָּתה ְואֹוֶדָּך ֱאֹלַהי ֲארֹוְמֶמָּך: ֵאִלי ַאָּתה ְואֹוֶדָּך 
ֱאֹלַהי ֲארֹוְמֶמָּך: הֹודּו ַליָי ִּכי טֹוב ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: הֹודּו ַליָי 

ִּכי טֹוב, ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:

ַצִּדיִקים  ַוֲחִסיֶדיָך  ַמֲעֶׂשיָך  ָּכל  (על)  ֱאֹלֵהינּו  ְיַהְללּוָך ְיָי 
יֹודּו  ְּבִרָּנה  ִיְׂשָרֵאל  ֵּבית  ְוָכל–ַעְּמָך  ְרצֹוֶנָך  עֹוֵׂשי 
ְוַיְמִליכּו  ְוַיְקִּדיׁשּו  ְוַיֲעִריצּו  ִוירֹוְממּו  ִויָפֲארּו  ִויַׁשְּבחּו  ִויָבְרכּו 
ֶאת ִׁשְמָך ַמְלֵּכנּו. ִּכי ְלָך טֹוב ְלהֹודֹות ּוְלִׁשְמָך ָנֶאה ְלַזֵּמר, ִּכי 

ֵמעֹוָלם ְוַעד עֹוָלם ַאָּתה ֵאל:
ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: הֹודּו ַליָי ִּכי טֹוב 
ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: הֹודּו ֵלאֹלֵהי ָהֱאֹלִהים 
ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: הֹודּו ַלֲאדֵֹני ָהֲאדִֹנים 
ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: ְלעֵֹׂשה ִנְפָלאֹות ְּגדֹלֹות ְלַבּדֹו 
ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: ְלעֵֹׂשה ַהָּׁשַמִים ִּבְתבּוָנה 
ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: ְלרֹוַקע ָהָאֶרץ ַעל ַהָּמִים 
ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: ְלעֵֹׂשה אֹוִרים ְּגדִֹלים 
ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: ֶאת ַהֶּׁשֶמׁש ְלֶמְמֶׁשֶלת ַּביֹום 
ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: ֶאת ַהָּיֵרַח ְוכֹוָכִבים ְלֶמְמְׁשלֹות ַּבָּלְיָלה 
ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: ְלַמֵּכה ִמְצַרִים ִּבְבכֹוֵריֶהם 
ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: ַוּיֹוֵצא ִיְׂשָרֵאל ִמּתֹוָכם 
ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: ְּבָיד ֲחָזָקה ּוִבְזרֹוַע ְנטּוָיה 
ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: ְלגֵֹזר ַים סּוף ִלְגָזִרים 
ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: ְוֶהֱעִביר ִיְׂשָרֵאל ְּבתֹוכֹו 
ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: ְוִנֵער ַּפְרעֹה ְוֵחילֹו ְבַים־סּוף 
ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: ְלמֹוִליְך ַעּמֹו ַּבִּמְדָּבר 
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ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: ְלַמֵּכה ְמָלִכים ְּגדִֹלים 
ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: ַוַיֲהרֹג ְמָלִכים ַאִּדיִרים 
ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: ְלִסיחֹון ֶמֶלְך ָהֱאמִֹרי 
ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: ּוְלעֹוג ֶמֶלְך ַהָּבָׁשן 

ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:  ְוָנַתן ַאְרָצם ְלַנֲחָלה 
ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: ַנֲחָלה ְלִיְׂשָרֵאל ַעְבּדֹו 
ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: ֶׁשְּבִׁשְפֵלנּו ָזַכר ָלנּו 
ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: ַוִיְפְרֵקנּו ִמָּצֵרינּו 
ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: נֵֹתן ֶלֶחם ְלָכל ָּבָׂשר 
ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:  הֹודּו ְלֵאל ַהָּׁשָמִים 

ִנְׁשַמת ָּכל ַחי ְּתָבֵרְך ֶאת ִׁשְמָך ְיָי ֱאֹלֵהינּו, ְורּוַח ָּכל ָּבָׂשר ְּתָפֵאר 
ְוַעד–ָהעֹוָלם  ִמן–ָהעֹוָלם  ָּתִמיד,  ַמְלֵּכנּו  ִזְכְרָך  ּוְתרֹוֵמם 
ַאָּתה ֵאל. ּוִמַּבְלָעֶדיָך ֵאין ָלנּו ֶמֶלְך ּגֹוֵאל ּומֹוִשיַע, ּפֹוֶדה ּוַמִּציל 
ּוְמַפְרֵנס ְועֹוֶנה ּוְמַרֵחם ְּבָכל ֵעת ָצָרה ְוצּוָקה, ֵאין ָלנּו ֶמֶלְך ֶאָּלא 
ֲאדֹון  ָּכל–ְּבִריֹות,  ֱאלֹוַּה  ְוָהַאֲחרֹוִנים  ָהִראׁשֹוִנים  ֱאֹלֵהי  ָאָּתה. 
ָּכל–ּתֹוָלדֹות, ַהְמֻהָּלל ְּברֹב ַהִּתְׁשָּבחֹות, ַהְמַנֵהג עֹוָלמֹו ְּבֶחֶסד 
ּוְבִרּיֹוָתיו ְּבַרֲחִמים, ַויָי ִהֵּנה ֹלא–ָינּום ְוֹלֹא ִייָׁשן, ַהְמעֹוֵרר ְיֵׁשִנים 
ְוַהּסֹוֵמְך  ֲאסּוִרים  ְוַהַּמִּתיר  ִאְּלִמים  ְוַהֵּמִׂשיַח  ִנְרָּדִמים  ְוַהֵּמִקיץ 
נֹוְפִלים ְוַהּזֵֹקף ְּכפּוִפים, ְלָך ְלַבְּדָך ֲאַנְחנּו מֹוִדים. ִאּלּו ִפינּו ָמֵלא 
ִׁשיָרה ַּכָּים ּוְלׁשֹוֵננּו ִרָּנה ַּכֲהמֹון ַּגָּליו, ְוִׂשְפתֹוֵתינּו ֶׁשַבח ְּכֶמְרֲחֵבי 
ְּכִנְׁשֵרי  ְוָיֵדינּו ְפרּוׂשֹות  ְוַכָּיֵרַח,  ְוֵעיֵנינּו ְמִאירֹות ַּכֶׁשֶמׁש  ָרִקיַע, 
ָׁשַמִים, ְוַרְגֵלינּו ַקּלֹות ָּכַאָּילֹות. ֵאין ָאנּו ַמְסִּפיִקים ְלהֹודֹות ְלָך ְיָי 
ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו, ּוְלָבֵרְך ֶאת–ְׁשֶמָך ַעל–ַאַחת ֵמֶאֶלף ַאְלֵפי 
ֲאָלִפים, ְוִרֵּבי ְרָבבֹות ְּפָעִמים, ַהּטֹובֹות, ִּנִּסים ְוִנְפָלאֹות ֶׁשָעִׂשיָת 
ֱאֹלֵהינּו,  ְיָי  ְּגַאְלָּתנּו,  ִמִּמְצַרִים  ִמְּלָפִנים:  ְוִעם–ֲאבֹוֵתינּו  ִעָּמנּו 
ִּכְלַּכְלָּתנּו, ֵמֶחֶרב  ַזְנָּתנּו ּוְבָׂשָבע  ְּפִדיָתנּו, ְּבָרָעב  ִמֵּבית ֲעָבִדים 
ִהַּצְלָּתנּו ּוִמֶּדֶבר ִמַּלְטָּתנּו, ּוֵמֳחָלִים ָרִעים ְוֶנֱאָמִנים ִּדִּליָתנּו. ַעד–

ֵהָּנה ֲעָזרּונּו ַרֲחֶמיָך, ְוֹלא ֲעָזבּונּו ֲחָסֶדיָך, ְוַאל–ִּתְּטֵׁשנּו ְיָי ֱאֹלֵהינּו, 
ָלֶנַצח. ַעל–ֵּכן, ֵאָבִרים ֶׁשִּפַּלְגָּת, ָּבנּו ְורּוַח ּוְנָׁשָמה ֶׁשָּנַפְחָּת ְּבַאֵּפינּו, 
ְוָלׁשֹון ֲאֶׁשר ַׂשְמָּת ְּבִפינּו. ֵהן ֵהם יֹודּו ִויָבְרכּו ִויַׁשְּבחּו ִויָפֲארּו 
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ָכל  ִּכי  ַמְלֵּכנּו.  ִׁשְמָך  ֶאת  ְוַיְמִליכּו  ְוַיְקִּדיׁשּו,  ְוַיֲעִריצּו  ִוירֹוְממּו 
ֶּפה, ְלָך יֹוֶדה, ְוָכל–ָלׁשֹון, ְלָך ִתָּׁשַבע. ְוָכל ַעִין, ְלָך ְתַצֶּפה. ְוָכל–
ְוָכל–ַהְּלָבבֹות  ִתְׁשַּתֲחֶוה.  ְלָפֶניָך  ְוָכל–קֹוָמה,  ִתְכַרע.  ְלָך  ֶּבֶרְך, 
ָּכל  ֶׁשָּכתּוב,  ַּכָּדָבר  ִלְׁשֶמָך.  ְיַזְּמרּו  ּוְכָליֹות  ֶקֶרב  ְוָכל  ִייָראּוָך. 
ַעְצמַֹתי | ּתֹאַמְרָנה, ְיָי, ִמי ָכמֹוָך; ַמִּציל ָעִני ֵמָחָזק ִמֶּמנּו, ְוָעִני 
ְוֶאְביֹון ִמּגְֹזלֹו. ִמי ִיְדֶמה–ָּלְך, ּוִמי ִיְׁשֶוה–ָּלְך, ּוִמי ַיֲעָרְך–ָלְך, ָהֵאל 
ְנַהֶּלְלָך  ָוָאֶרץ.  ָׁשַמִים  קֵֹנה  ֶעְליֹון,  ֵאל  ְוַהּנֹוָרא,  ַהִּגּבֹור  ַהָּגדֹול, 
ּוְנַׁשֵּבֲחָך ּוְנָפֶאְרָך, ּוְנָבֵרְך ֶאת–ֵׁשם ָקְדֶׁשָך, ָּכָאמּור; ְלָדִוד | ָּבְרִכי 

ַנְפִׁשי ֶאת ְיָי, ְוָכל ְקָרַבי ֶאת ֵׁשם ָקְדׁשֹו:
ָלֶנַצח,  ַהִּגּבֹור  ְׁשֶמָך,  ִּבְכבֹוד  ַהָּגדֹול  ֻעֶּזָך  ְּבַתֲעֻצמֹות  ָהֵאל 

ְוַהּנֹוָרא ְּבנֹוְראֹוֶתיָך. ַהֶּמֶלְך ַהּיֹוֵׁשב ַעל ִּכֵּסא ָרם ְוִנָּׂשא:
ׁשֹוֵכן ַעד, ָמרֹום ְוָקדֹוׁש ְׁשמֹו. ְוָכתּוב, ַרְּננּו ַצִּדיִקים ַּביָי, ַלְיָׁשִרים 
ַצִּדיִקים  ּוְבִׂשְפֵתי  ִּתְתרֹוָמם,  ְיָׁשִרים  ְּבִפי  ְתִהָּלה:  ָנאָוה 
ִּתְתָּבֵרְך, ּוִבְלׁשֹון ֲחִסיִדים ִּתְתַקָּדׁש, ּוְבֶקֶרב ְקדֹוִׁשים ִּתְתַהָּלל: 
ִׁשְמָך ִיְתָּפֵאר  ְּבִרָּנה  ִיְׂשָרֵאל,  ֵּבית  ַעְּמָך  ּוְבַמְקֵהלֹות ִרְבבֹות 
ַמְלֵּכנּו ְּבָכל–ּדֹור ָודֹור, ֶׁשֵּכן חֹוַבת ָּכל ַהְיצּוִרים, 
ְלַׁשֵּבַח,  ְלַהֵּלל,  ְלהֹודֹות,  ֲאבֹוֵתינּו,  ֵואֹלֵהי  ֱאֹלֵהינּו  ְיָי  ְלָפֶניָך 
ָּכל–ִּדְבֵרי  ַעל  ּוְלַקֵּלס,  ְלַעֵּלה  ְלָבֵרְך,  ְלַהֵּדר,  ְלרֹוֵמם,  ְלָפֵאר, 

ִׁשירֹות ְוִתְׁשְּבחֹות ָּדִוד ֶּבן–ִיַׁשי ַעְבְּדָך, ְמִׁשיֶחָך:
ּוְבֵכן ִיְׁשַּתַּבח ִׁשְמָך ָלַעד ַמְלֵּכנּו, ָהֵאל ַהֶּמֶלְך ַהָּגדֹול ְוַהָּקדֹוׁש 
ַּבָּׁשַמִים ּוָבָאֶרץ. ִּכי ְלָך ָנֶאה ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו 
ְלעֹוָלם ָוֶעד: ִׁשיר ּוְׁשָבָחה, ַהֵּלל ְוִזְמָרה, עֹז ּוֶמְמָׁשָלה, ֶנַצח, 
ְּבָרכֹות  ּוַמְלכּות:  ְקֻדָּׁשה  ְוִתְפֶאֶרת,  ְּתִהָּלה  ּוְגבּוָרה,  ְּגֻדָּלה 
ְוהֹוָדאֹות, ְלִׁשְמָך ַהָּגדֹול ְוַהָּקדֹוׁש, ּוֵמעֹוָלם ַעד–עֹוָלם ַאָּתה 
ֵאל. ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי, ֵאל ֶמֶלְך ָּגדֹול ּוְמֻהָּלל ַּבִּתְׁשָּבחֹות, ֵאל 
ַההֹוָדאֹות, ֲאדֹון ַהִּנְפָלאֹות, ּבֹוֵרא ָּכל־ַהְּנָׁשמֹות, ִרּבֹון ָּכל–
ַהַּמֲעִׂשים, ַהּבֹוֵחר ְּבִׁשיֵרי ִזְמָרה, ֶמֶלְך ָיִחיד, ֵחי ָהעֹוָלִמים:

הנוהגים לומר פזמונים, אין להפסיק בהם בין ברכה זו ובין ברכת הכוס, אלא מיד אחר־כך 
מברכים על כוס רביעית ושותים בהסיבה:

ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ּבֹוֵרא ְּפִרי ַהָּגֶפן:
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ומברכים ברכה אחרונה על הגפן:

ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ַעל ַהֶּגֶפן ְוַעל ְּפִרי ַהֶּגֶפן ְוַעל 
ְּתנּוַבת ַהָּׂשֶדה ְוַעל–ֶאֶרץ ֶחְמָּדה טֹוָבה ּוְרָחָבה ֶׁשָרִציָת 
ְוִהְנַחְלָּת ַלֲאבֹוֵתינּו ֶלֱאכֹל ִמִּפְרָיּה ְוִלְׂשּבֹוַע ִמּטּוָבּה ַרֶחם–ָנא ְיָי 
ֱאֹלֵהינּו ַעל ִיְׂשָרֵאל–ַעֶּמָך ְוַעל–ְירּוָׁשַלִים ִעיֶרָך ְוַעל–ִצּיֹון ִמְׁשַּכן 
ַהּקֶֹדׁש  ִעיר  ְירּוָׁשַלִים  ּוְבֵנה  ְוַעל–ֵהיָכֶלָך  ְוַעל–ִמְזְּבֶחָך  ְּכבֹוֶדָך 
ִּבְמֵהָרה ְבָיֵמינּו ְוַהֲעֵלנּו ְלתֹוָכּה, ְוַׂשְּמֵחנּו ָבּה ּוְנָבֶרְכָך ִּבְקֻדָּׁשה 
ּוְבָטֳהָרה. (בשבת: ּוְרֵצה ְוַהֲחִליֵצנּו ְּביֹום ַהַּׁשָּבת ַהֶּזה): ְוָזְכֵרנּו ְלטֹוָבה 
ְּביֹום ַחג ַהַּמּצֹות ַהֶּזה. ִּכי ַאָּתה ְיָי טֹוב ּוֵמִטיב ַלּכֹל ְונֹוֶדה ְלָך 
ְוַעל–ְּפִרי  ַעל–ָהָאֶרץ  ְיָי  ַאָּתה  ָּברּוְך  ְּפִרי–ַהָּגֶפן.  ְוַעל  ָהָאֶרץ  ַעל 

ַהָּגֶפן:
ברכת בנ״ר אם שתה שאר משקים:

ַרּבֹות  ְנָפׁשֹות  ּבֹוֵרא  ָהעֹוָלם,  ֶמֶלְך  ֱאֹלֵהינּו  ְיָי  ָּברּוְך ַאָּתה 
ְוֶחְסרֹוָנן ַעל ּכֹל ַמה–ֶּׁשָּבָראָת ְלַהֲחיֹות ָּבֶהם ֶנֶפׁש ָּכל–ָחי, 

ָּברּוְך ֵחי ָהעֹוָלִמים:

ואחר כך אומרים:

ְלָׁשָנה ַהָּבָאה ִּבירּוָׁשָלִים: 

IAC Las Vegas Eitanim
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אחד מי יודע
ֶאָחד ִמי יֹוֵדַע? 

ֱאֹלֵקינּו  ֶאָחד  יֹוֵדַע:  ֲאִני  ֶאָחד 
ֶׁשַּבָּׁשַמִים ּוָבָאֶרץ: 
ְׁשַנִים ִמי יֹוֵדַע? 

ֻלחֹות  ְׁשֵני  יֹוֵדַע:  ֲאִני  ְׁשַנִים 
ֶׁשַּבָּׁשַמִים  ֱאֹלֵקינּו  ֶאָחד  ַהְּבִרית. 

ּוָבָאֶרץ: 
ְׁשלָׁשה ִמי יֹוֵדַע? 

ְׁשלָׁשה  ֲאִני יֹוֵדַע: ְׁשלָׁשה ָאבֹות. 
ְׁשֵני ֻלחֹות ַהְּבִרית. ֶאָחד ֱאֹלֵקינּו 

ֶׁשַּבָּׁשַמִים ּוָבָאֶרץ:
ַאְרַּבע ִמי יֹוֵדַע? 

ַאְרַּבע ֲאִני יֹוֵדַע: ַאְרַּבע ִאָמהֹות. 
ְׁשלָׁשה ָאבֹות. ְׁשֵני ֻלחֹות ַהְּבִרית. 

ֶאָחד ֱאֹלֵקינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ּוָבָאֶרץ:
ֲחִמָּׁשה ִמי יֹוֵדַע? 

ֲחִמָּׁשה ֲאִני יֹוֵדַע: ֲחִמָּׁשה חּוְמֵׁשי 
ְׁשלָׁשה  ִאָמהֹות.  ַאְרַּבע  תֹוָרה. 
ֶאָחד  ַהְּבִרית.  ֻלחֹות  ְׁשֵני  ָאבֹות. 

ֱאֹלֵקינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ּוָבָאֶרץ:
ִׁשָּׁשה ִמי יֹוֵדַע? 

ִסְדֵרי  ִׁשָּׁשה  יֹוֵדַע:  ֲאִני  ִׁשָּׁשה 
תֹוָרה.  חּוְמֵׁשי  ֲחִמָּׁשה  ִמְׁשָנה. 
ָאבֹות.  ְׁשלָׁשה  ִאָמהֹות.  ַאְרַּבע 
ְׁשֵני ֻלחֹות ַהְּבִרית. ֶאָחד ֱאֹלֵקינּו 

ֶׁשַּבָּׁשַמִים ּוָבָאֶרץ:
ִׁשְבָעה ִמי יֹוֵדַע? 

ְיֵמי  ִׁשְבָעה  יֹוֵדַע:  ֲאִני  ִׁשְבָעה 
ִמְׁשָנה.  ִסְדֵרי  ִׁשָּׁשה  ַׁשָּבָּתא. 
ַאְרַּבע  תֹוָרה.  חּוְמֵׁשי  ֲחִמָּׁשה 
ְׁשֵני  ָאבֹות.  ְׁשלָׁשה  ִאָמהֹות. 

ֱאֹלֵקינּו  ֶאָחד  ַהְּבִרית.  ֻלחֹות 
ֶׁשַּבָּׁשַמִים ּוָבָאֶרץ:
ְׁשמֹוָנה ִמי יֹוֵדַע? 

ְיֵמי  ְׁשמֹוָנה  יֹוֵדַע:  ֲאִני  ְׁשמֹוָנה 
ִמיָלה. ִׁשְבָעה ְיֵמי ַׁשַּבָתא. ִׁשָּׁשה 
חּוְמֵׁשי  ֲחִמָּׁשה  ִמְׁשָנה.  ִסְדֵרי 
ְׁשלָׁשה  ִאָמהֹות.  ַאְרַּבע  תֹוָרה. 
ֶאָחד  ַהְּבִרית.  ֻלחֹות  ְׁשֵני  ָאבֹות. 

ֱאֹלֵקינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ּוָבָאֶרץ:
ִּתְׁשָעה ִמי יֹוֵדַע? 

ַיְרֵחי  ִּתְׁשָעה  יֹוֵדַע:  ֲאִני  ִּתְׁשָעה 
ְיֵמי ִמיָלה. ִׁשְבָעה  ֵלָדה. ְׁשמֹוָנה 
ְיֵמי ַׁשַּבָתא. ִׁשָּׁשה ִסְדֵרי ִמְׁשָנה. 
ַאְרַּבע  תֹוָרה.  חּוְמֵׁשי  ֲחִמָּׁשה 
ְׁשֵני  ָאבֹות.  ְׁשלָׁשה  ִאָמהֹות. 
ֱאֹלֵקינּו  ֶאָחד  ַהְּבִרית.  ֻלחֹות 

ֶׁשַּבָּׁשַמִים ּוָבָאֶרץ:
ֲעָׂשָרה ִמי יֹוֵדַע? 

ֲעָׂשָרה ֲאִני יֹוֵדַע: ֲעָׂשָרה ִדְּבַרָּיא. 
ְיֵמי  ְׁשמֹוָנה  ֵלָדה.  ַיְרֵחי  ִּתְׁשָעה 
ִמיָלה. ִׁשְבָעה ְיֵמי ַׁשַּבָתא. ִׁשָּׁשה 
חּוְמֵׁשי  ֲחִמָּׁשה  ִמְׁשָנה.  ִסְדֵרי 
ְׁשלָׁשה  ִאָמהֹות.  ַאְרַּבע  תֹוָרה. 
ֶאָחד  ַהְּבִרית.  ֻלחֹות  ְׁשֵני  ָאבֹות. 

ֱאֹלֵקינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ּוָבָאֶרץ:
ַאַחד ָעָׂשר ִמי יֹוֵדַע? 

ַאַחד ָעָׂשר ֲאִני יֹוֵדַע: ַאַחד ָעָׂשר 
ִּתְׁשָעה  ִדְּבַרָּיא.  ֲעָׂשָרה  ּכֹוְכַבָּיא. 
ִמיָלה.  ְיֵמי  ְׁשמֹוָנה  ֵלָדה.  ַיְרֵחי 
ִסְדֵרי  ִׁשָּׁשה  ַׁשַּבָתא.  ְיֵמי  ִׁשְבָעה 
תֹוָרה.  חּוְמֵׁשי  ֲחִמָּׁשה  ִמְׁשָנה. 
ָאבֹות.  ְׁשלָׁשה  ִאָמהֹות.  ַאְרַּבע 
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ְׁשֵני ֻלחֹות ַהְּבִרית. ֶאָחד ֱאֹלֵקינּו 
ֶׁשַּבָּׁשַמִים ּוָבָאֶרץ:

ְׁשֵנים ָעָׂשר ִמי יֹוֵדַע?
ְׁשֵנים ָעָׂשר ֲאִני יֹוֵדַע: ְׁשֵנים ָעָׂשר 
ּכֹוְכַבָּיא.  ָעָׂשר  ַאַחד  א.  ִׁשְבַטיָּ
ַיְרֵחי  ִּתְׁשָעה  ִדְּבַרָּיא.  ֲעָׂשָרה 
ְיֵמי ִמיָלה. ִׁשְבָעה  ֵלָדה. ְׁשמֹוָנה 
ְיֵמי ַׁשַּבָתא. ִׁשָּׁשה ִסְדֵרי ִמְׁשָנה. 
ַאְרַּבע  תֹוָרה.  חּוְמֵׁשי  ֲחִמָּׁשה 
ְׁשֵני  ָאבֹות.  ְׁשלָׁשה  ִאָמהֹות. 
ֱאֹלֵקינּו  ֶאָחד  ַהְּבִרית.  ֻלחֹות 

ֶׁשַּבָּׁשַמִים ּוָבָאֶרץ:
ְׁשלָׁשה ָעָׂשר ִמי יֹוֵדַע? 

ְׁשלָׁשה  יֹוֵדַע:  ֲאִני  ָעָׂשר  ְׁשלָׁשה 
א. ְׁשֵנים ָעָׂשר ִׁשְבַטָּיא.  ָעָׂשר ִמַּדיָּ
ֲעָׂשָרה  ּכֹוְכַבָּיא.  ָעָׂשר  ַאַחד 
ֵלָדה.  ַיְרֵחי  ִּתְׁשָעה  ִדְּבַרָּיא. 
ְיֵמי  ִׁשְבָעה  ִמיָלה.  ְיֵמי  ְׁשמֹוָנה 
ִמְׁשָנה.  ִסְדֵרי  ִׁשָּׁשה  ַׁשַּבָתא. 
ַאְרַּבע  תֹוָרה.  חּוְמֵׁשי  ֲחִמָּׁשה 
ְׁשֵני  ָאבֹות.  ְׁשלָׁשה  ִאָמהֹות. 
ֱאֹלֵקינּו  ֶאָחד  ַהְּבִרית.  ֻלחֹות 

ֶׁשַּבָּׁשַמִים ּוָבָאֶרץ: 

חד גדיא
ַחד ַּגְדָיא, ַחד ַּגְדָיא:

ְּדַזִּבין ַאָּבא ִּבְתֵרי זּוֵזי.
ַחד ַּגְדָיא, ַחד ַּגְדָיא:

ְלַגְדָיא.  ְוָאְכָלה  ׁשּוְנָרא  ְוָאָתא 
ְּדַזִּבין ַאָּבא ִּבְתֵרי זּוֵזי.
ַחד ַּגְדָיא, ַחד ַּגְדָיא:

ְוָאָתא ַכְלָּבא ְוָנַׁשְך ְלׁשּוְנָרא. ְּדָאְכָלה 
ְלַגְדָיא. ְּדַזִּבין ַאָּבא ִּבְתֵרי זּוֵזי.

ַחד ַּגְדָיא, ַחד ַּגְדָיא:
ְלַכְלָּבא.  וִהָּכה  חּוְטָרא  ְוָאָתא 
ְלַגְדָיא.  ְּדָאְכָלה  ְלׁשּוְנָרא.  ְּדָנַׁשְך 

ְּדַזִּבין ַאָּבא ִּבְתֵרי זּוֵזי.

ַחד ַּגְדָיא, ַחד ַּגְדָיא:
ְוָאָתא נּוָרא ְוָׂשַרף ְלחּוְטָרא. ְּדִהָּכה 
ְּדָאְכָלה  ְלׁשּוְנָרא.  ְּדָנַׁשְך  ְלַכְלָּבא. 

ְלַגְדָיא. ְּדַזִּבין ַאָּבא ִּבְתֵרי זּוֵזי.
ַחד ַּגְדָיא, ַחד ַּגְדָיא:

ְּדָׂשַרף  ְלנּוָרא.  ְוָכָבה  א  ַמיָּ ְוָאָתא 
ְּדָנַׁשְך  ְלַכְלָּבא.  ְּדִהָּכה  ְלחּוְטָרא. 
ְּדַזִּבין  ְלַגְדָיא.  ְּדָאְכָלה  ְלׁשּוְנָרא. 

ַאָּבא ִּבְתֵרי זּוֵזי.
ַחד ַּגְדָיא, ַחד ַּגְדָיא:

ְוָאָתא תֹוָרא ְוָׁשָתה ְלַמָּיא. ְּדָכָבה 
ְּדִהָּכה  ְלחּוְטָרא.  ְּדָׂשַרף  ְלנּוָרא. 
ְלַכְלָּבא. ְּדָנַׁשְך ְלׁשּוְנָרא. ְּדָאְכָלה 

ְלַגְדָיא. ְּדַזִּבין ַאָּבא ִּבְתֵרי זּוֵזי.
ַחד ַּגְדָיא, ַחד ַּגְדָיא:

ְלתֹוָרא.  ְוָׁשַחט  ַהׁשֹוֵחט  ְוָאָתא 
ְלנּוָרא.  ְּדָכָבה  א.  ְלַמיָּ ְּדָׁשָתה 
ְּדָׂשַרף ְלחּוְטָרא. ְּדִהָּכה ְלַכְלָּבא. 
ְלַגְדָיא.  ְּדָאְכָלה  ְלׁשּוְנָרא.  ְּדָנַׁשְך 

ְּדַזִּבין ַאָּבא ִּבְתֵרי זּוֵזי.
ַחד ַּגְדָיא, ַחד ַּגְדָיא: 

ְוָׁשַחט  ַהָּמֶות  ַמְלַאְך  ְוָאָתא 
ְּדָׁשָתה  ְּדָׁשַחט ְלתֹוָרא.  ְלׁשֹוֵחט. 
ְּדָׂשַרף  ְלנּוָרא.  ְּדָכָבה  ְלַמָּיא. 
ְּדָנַׁשְך  ְלַכְלָּבא.  ְּדִהָּכה  ְלחּוְטָרא. 
ְּדַזִּבין  ְלַגְדָיא.  ְּדָאְכָלה  ְלׁשּוְנָרא. 

ַאָּבא ִּבְתֵרי זּוֵזי.
ַחד ַּגְדָיא, ַחד ַּגְדָיא: 

ְוָאָתא ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְוָׁשַחט 
ְלׁשֹוֵחט.  ְּדָׁשַחט  ַהָּמֶות.  ְלַמְלַאְך 
ְלַמָּיא.  ְּדָׁשָתה  ְלתֹוָרא.  ְּדָׁשַחט 
ְלחּוְטָרא.  ְּדָׂשַרף  ְלנּוָרא.  ְּדָכָבה 
ְלׁשּוְנָרא.  ְּדָנַׁשְך  ְלַכְלָּבא.  ְּדִהָּכה 
ְּדָאְכָלה ְלַגְדָיא. ְּדַזִּבין ַאָּבא ִּבְתֵרי 

זּוֵזי.
ַחד ַּגְדָיא, ַחד ַּגְדָיא:
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1

ְּבֶטֶרם ָמַלְך  ֲאֶׁשר  ֲאדֹון עֹוָלם 
ָּכל ְיצּור ִנְבָרא. ְלֵעת ַנֲעָׂשה 
ְבֶחְפצֹו ּכֹל, ֲאַזי ֶמֶלְך ְׁשמֹו ִנְקָרא. 
ְוַאֲחֵרי ִּכְכלֹות ַהּכֹל, ְלַבּדֹו ִיְמֹלְך 
נֹוָרא. ְוהּוא ָהָיה ְוהּוא הֶֹוה ְוהּוא

ִיְהֶיה ְּבִתְפָאָרה:

2

עֹוֶׂשה  ָׁשלֹום ִּבְמרֹוָמיו הּוא ַיֲעֶׂשה
ָּכל ְוַעל  ָעֵלינּו  ָׁשלֹום 

ִיְׂשָרֵאל ְוִאְמרּו ָאֵמן:

3

ּוָמִגָּנם  ֶעְזָרם  ִיְׂשָרֵאל  ְּבַטח ַּבה׳, 
הּוא:

4

ָבּה, ִּגּלּו  ְירּוָׁשַלִים,  ִׂשיׂשּו ֶאת 
חֹומֹוַתִיְך ַעל  אֹוֲהֶביָה.  ָּכל 

ָּכל  ִהְפַקְדִּתי ׁשֹוְמִרים,  ָּדִוד,  ִעיר 
ַהּיֹום ְוָכל ַהַּלְיָלה:

5

ְוַדֵּבק ְּבתֹוָרֶתָך,  ְוָהֵאר  ֵעיֵנינּו 
ְוַיֵחד  ְּבִמְצֹוֶתיָך  ִלֵּבנּו 
ֶאת  ּוְלִיְרָאה  ְלַאֲהָבה  ְלָבֵבנּו, 
ְׁשֶמָך. ְוֹלא ֵנבֹוׁש ְוֹלא ִנָּכֵלם, ְוֹלא 

ִנָּכֵׁשל ְלעֹוָלם ָוֶעד:

6

ְּבטּוב  ּוְרֵאה  ִמִּצּיֹון,  ְיָבֶרְכָך ה׳ 
ַחֶּייָך.  ְיֵמי  ְירּוָׁשַלִים, ּכֹל 
ַעל  ָׁשלֹום  ְלָבֶניָך,  ָבִנים  ּוְרֵאה 

ִיְׂשָרֵאל:

7

ָהָאֶרץ  ְוָתֵגל  ִיְׂשְמחּו ַהָּׁשַמִים, 
ִיְרַעם ַהָּים ּוְמֹלאֹו:

8

ְמאֹד  ַצר  ֶּגֶׁשר  ֻּכּלֹו,  ָּכל ָהעֹוָלם 
ְוָהִעָּקר ֹלא ְלַפֵחד ְּכָלל:

9

ַהְּלִלי ה׳,  ֶאת  ַׁשְּבִחי ְירּוָׁשַלִים 
ִחַּזק ִּכי  ִצּיֹון.  ֱאֹלַקִיְך 
ְּבִריֵחי ְׁשָעָרִיְך, ֵּבַרְך ָּבַנִיְך ְּבִקְרֵּבְך:

10

ֶאל  ֵעיַני  ֶאָּׂשא  ִׁשיר ַלַּמֲעלֹות, 
ֶעְזִרי.  ָיבֹא  ֵמַאִין  ֶהָהִרים 
ֶעְזִרי ֵמִעם ה׳ עֵֹׂשה ָׁשַמִים ָוָאֶרץ. 
ָינּום  ַאל  ַרְגֶלָך  ַלּמֹוט  ִיֵּתן  ַאל 
ִייָׁשן  ְוֹלא  ָינּום  ִהֵּנה ֹלא  ׁשֹוְמֶרָך. 
ׁשֹוֵמר ִיְׂשָרֵאל. ה׳ ׁשְֹמֶרָך ה׳ ִצְּלָך 
ֹלא  ַהֶּׁשֶמׁש  יֹוָמם  ְיִמיֶנָך.  ַיד  ַעל 
ִיְׁשָמְרָך  ה׳  ַּבָּלְיָלה.  ְוָיֵרַח  ַיֶּכָּכה 
ה׳  ַנְפֶׁשָך.  ֶאת  ִיְׁשמֹר  ָרע  ִמָּכל 
ִיְׁשָמר ֵצאְתָך ּובֹוֶאָך ֵמַעָּתה ְוַעד 

עֹוָלם:

11

עֹוד ָאִבינּו ַחי, ַעם ִיְׂשָרֵאל ַחי:
12

ֶׁשֶבת  ָּנִעים,  ּוַמה  ִהֵּנה  ַמה ּטֹוב 
ַאִחים ַּגם ָיַחד:

13

ְׁשֵלָמה  ֶּבֱאמּוָנה  ֲאִני ַמֲאִמין 
ְּבִביַאת ַהָּמִׁשיַח, ְוַאף ַעל ִּפי 
ֶׁשִּיְתַמְהֵמַּה, ִעם ָּכל ֶזה ֲאַחֶּכה לֹו,

ְּבָכל יֹום ֶׁשָּיבֹוא:
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14

ַהּיֹום  ָּכל  ְּתִהָּלֶתָך  ִיָּמֵלא ִפי 
ַּתְׁשִליֵכִני  ַאל  ִּתְפַאְרֶּתָך 
ְלֵעת ִזְקָנה ִּכְכלֹות ּכִֹחי ַאל ַּתַעְזֵבִני:

15

אֵֹהב  ַחִּיים  ֶהָחֵפץ  ִמי ָהִאיׁש 
ָיִמים ִלְראֹות טֹוב ְנצֹר ְלׁשֹוְנָך

ֵמָרע ּוְׂשָפֶתיָך ִמַּדֵּבר ִמְרָמה סּור 
ָׁשלֹום  ַּבֵּקׁש  טֹוב  ַוֲעֵשׂה  ֵמָרע 

ְוָרְדֵפהּו:

16

ֵאֶּלה ָחְמָדה ִלִּבי, ְוחּוָסה ָנא ְוַאל
ִּתְתַעָּלם:

17

ָּדִוד ֶמֶלְך ִיְׂשָרֵאל, ַחי ְוַקָּים:
18

ְּבִׂשְמָחה  ִלְהיֹות  ִמְצָוה ְּגדֹוָלה 
ָּתִמיד:

19

ַיַחד ֻּכָּלם ְקֻדָׁשה ְלָך ְיַׁשֵּלׁשּו:
20

ָּבעֹוָלם  ֱאֹלֵקינּו  ה׳  ְלָך  ֵאין ֲערְֹך 
ַמְלֵּכנּו  זּוָלְתָך  ְוֵאין  ַהֶּזה 
ִּבְלְּתָך  ֶאֶפס  ַהָּבא  ָהעֹוָלם  ְלַחֵּיי 
ּגֹוֲאֵלנּו ִלימֹות ַהָּמִׁשיַח ְוֵאין ּדֹוֶמה 

ְלָך מֹוִׁשיֵענּו ִלְתִחַּית ַהֵּמִתים:

21

ֵמֵאת ה׳ אֹוָתּה  ַאַחת  ָׁשַאְלִּתי 
ה׳  ְּבֵבית  ִׁשְבִּתי  ֲאַבֵּקׁש 
ה׳  ְּבנַֹעם  ַלֲחזֹות  ַחַּיי  ְיֵמי  ָּכל 

ּוְלַבֵּקר ְּבֵהיָכלֹו:

22

ּוְׂשַבע  ָזֵקן  ְמאֹד  ֵעץ  ֲאִני הּוא 
רּוחֹות  ְּכָבר  ָרִאיִתי  ָיִמים, 
ָקָטן  ָעֶלה  ַאָּתה  ּוְרָעִמים,  ַעּזֹות 
ַהּכֹל  ְּבַעְצמֹו  ָּבטּוַח  ִמְתנֹוֵעַע, 
ַלֶּדֶרְך  ֵציָדה  ִאְּתָך  ַקח  יֹוֵדַע, 
— ֶאת ִנְסיֹוִני, ַאל ְּתַזְלֵזל, אּוַלי ֶזה 
ָּכל ַמה ֶּׁשֵּיׁש ִלי, ִּכי ֵיׁש ָיִמים ָיִפים 
ָקׁשֹות  ָׁשעֹות  ְוֵיׁש  ּפֹוֵרַח  ַהּכֹל 

ַהּכֹל ּבֹוֵרַח.

ַּתְחִזיק ָחָזק ָעֶלה ָקָטן ֶׁשִּלי, ִּכי ֹלא 
ְּברּוַח ָּבִהיר.  ַּבחּוץ  ַהּכֹל  ָּתִמיד 
ַסַער ְוסּוָפה ָקָרה ִּתְזּכֹר ְוִתְתַחֵּזק

ֲאִני ִאְּתָך.

ְוֹלא ָּתִמיד ַהּכֹל ָנכֹון ַהּכֹל מּוָבן, ַחִּיים
ַּגם  ֶזה  ֶחְׁשּבֹון,  ִׁשעּור  ֹלא  ֶזה 
ַהּכֹל  ָקָטן  ָעֶלה  ַעְכָׁשו  ִמְבָחן. 
ָרגּוַע, ַאְך ֵמָרחֹוק אּוַלי ָעָנן ַמִּגיַע,

ֶאת   — ַלֶּדֶרְך  ֵציָדה  ִאְּתָך  ַקח 
ְמֵלָאה  ִהיא  ַהּכֹוס  ֲחִצי  ִּבְרָכִתי, 
ֶאל  ּוְכֶׁשַהֶּׁשֶמׁש  ָּתִמיד.  ִּתְזּכֹר 
ָמָחר  ִּתְדַאג,  ַאל  ׁשֹוַקַעת,  ַהָּים 

ִהיא ׁשּוב זֹוַרַחת.

ַּתְחִזיק ָחָזק ָעֶלה ָקָטן ֶׁשִּלי, ִּכי ֹלא 
ְּברּוַח ָּבִהיר.  ַּבחּוץ  ַהּכֹל  ָּתִמיד 
ַסַער ְוסּוָפה ָקָרה ִּתְזּכֹר ְוִתְתַחֵּזק

ֲאִני ִאְּתָך:
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23

ִּבְרחֹוֵבנּו ַהַּצר ָּגר ַנָּגר ֶאָחד מּוָזר 
הּוא יֹוֵׁשב ִּבְצִריפֹו ְוֹלא 
עֹוֶׂשה ָּדָבר. ִאיׁש ֵאינֹו ָּבא ִלְקנֹות, 
ְוֵאין ִאיׁש ְמַבֵּקר, ּוְׁשָנַתִים ֶׁשהּוא 

ְּכָבר ֵאינֹו ְמַנֵּגר. 
עֹוד  נֹוֵׂשא  ֶאָחד  ֲחלֹום  ְוהּוא 
ְלֵאִלָּיהּו  ִּכֵּסא  ִלְבנֹות  ִּבְלָבבֹו 
ָיִביא,  אֹותֹו  ַּכָּפיו  ַעל  ֶׁשָּיבֹוא, 

ְלֵאִלָּיהּו ַהָּנִביא. 
ָׁשִנים  ְּכָבר  לֹו  ּוְמַחֶּכה  יֹוֵׁשב  ְוהּוא 
סֹודֹו  ַעל  לֹו,  ֶׁשִּיְזֶּכה  הּוא  חֹוֵלם 
ַיִּגיַע  ְּכָבר  ָמַתי  לֹו  ּוְמַחֶּכה  ׁשֹוֵמר 

ַהּיֹום. 

ֶאָחד  ַסְנְּדָלר  ָּגר  ַהַּצר  ִּבְרחֹוֵבנּו 
ְוֹלא  ִּבְצִריפֹו  יֹוֵׁשב  הּוא  מּוָזר 
ָהֵריִקים  ַמָּדָפיו  ָּדָבר.  עֹוֶׂשה 
ְמֻכִּסים ָּבָאָבק ְּכָבר ְׁשָנַתִים ֻמָּנח, 

ַהַּמְרֵצַע ַּבַּׂשק.

ְוהּוא חֹוֵלם ִּכי ַנֲעַלִים הּוא ּתֹוֵפר, 
ַהְּמַבֵּׂשר.  ַרְגֵלי  ִיְנוּו  ָהִרים  ַעל  ָּבן 
ְלֵאִלָּיהּו  ָיִביא,  אֹוָתן  ַּכָּפיו  ַעל 

ַהָּנִביא.            ְוהּוא יֹוֵׁשב ּוְמַחֶּכה לֹו...

ִּבירּוָׁשַלִים ֶיְׁשנֹו ִאיׁש, ְלַגְמֵרי ֹלא 
ְּבָכל  ָּבִּתים  ַהְרֵּבה  ֶׁשָּבָנה  ָצִעיר, 

ִּפּנֹות ָהִעיר.

הּוא ַמִּכיר ָּכל ִסְמָטה, ָּכל ְרחֹוב 
ָהִעיר  ֶאת  ּבֹוֶנה  הּוא  ּוְׁשכּוָנה, 

ְּכָבר ִׁשְבִעים ָׁשָנה. 

ָהִעיר  ֶׁשֶאת  ְּכמֹו  ִּכי  ְוהּוא חֹוֵלם 
ָּבָנה, ַיִּניַח ַלִּמְקָּדׁש ֶאת ֶאֶבן–ַהִּפָּנה.
ְלֵאִלָּיהּו ָיִביא  אֹוָתּה  ַּכָּפיו  ַעל 
ַהָּנִביא.            ְוהּוא יֹוֵׁשב ּוְמַחֶּכה לֹו...

24

ְדָרִכים,  ְּבִציֵדי  ֵעץ  עֹוֵמד לֹו 
מֹוִׁשיט ָלַּצד ֲעָנִפים ַרִּכים 
ַעל  ִנְתָלׁש  ָקָטן  ָעֶלה  ּוְלֶפַתע 

ָהָאֶרץ הּוא ָּגָלׁש.

ַצִּדיק עֹוֵבר ָׁשם ּוִמְתַּפֵלא ְוׁשֹוֵאל 
ַמּדּוַע  ָנא  ֶאמֹור  ֶהָעֶלה  ֶאת  הּוא 

ְוַעל ָמה הּוְׁשַלְכָּת ָלֲאָדָמה.

ְוֶהָעֶלה ַלַּצִּדיק עֹוֶנה, ֹלא ֲאִני ָּכאן 
ִּפְתאֹום  ְלֶפַתע  ֶהָעָנף  ַהְממּוֶנה, 

ִנְרַעד ְואֹוִתי ִהְׁשִליְך ָלַעד.

ִלי  ִּתֵּתן  אּוַלי  ַהְממּוֶנה  ָעָנף  ָעָנף 
ִנְרָעד  ַאָּתה  ְלֶפַתע  ַמּדּוַע  ַמֲעֶנה, 

ַמְׁשִליְך ֶהָעֶלה ָלַעד.

ְוֶהָעָנף ַלַּצִּדיק עֹוֶנה, ֹלא ֲאִני ָּכאן 
ִּפְתאֹום  ְלֶפַתע  ָהרּוַח  ַהְממּוֶנה, 

ָנְׁשָבה ְוֶהָעֶלה ִהיא ָסֲחָבה.

ַמֲעֶנה  אּוַלי  ַהְממּוָנה  רּוַח  רּוַח 
ִּתְּתִני ִלי ָנא, ַמּדּוַע ְלֶפַתע ִּפְתאֹום 

ָנַׁשְבְּת ְוֶאת ֶהָעֶלה ָסַחְבְּת.

ְוָהרּוַח ַלַּצִּדיק עֹוָנה, ֹלא ֲאִני ָּכאן 
ַהְממּוָנה, ַהַּמְלָאְך ֶׁשִלי ָעָלי ִצָּוה 

ּוָפַתְחִּתי ִּבְנִׁשיָבה.

ַמְלָאְך ַמְלָאְך ַהְממּוֶנה, אּוַלי ִּתֵּתן 
ִלי ַמֲעֶנה, ַעל ָהרּוַח ַמּדּוַע ְּתַצֶּוה 

ִלְנׁשֹוב ַעל ֶהָעֶלה.

ֲאִני  ֹלא  עֹוֶנה,  ַלַּצִּדיק  ְוַהַּמְלָאְך 
ָהעֹוָלם  ּבֹוֵרא  ַהְממּוֶנה,  ָּכאן 
ִלי  זֹאת  ַלֲעׂשֹות  ְוַהּנֹוָרא  ַהָּגדֹול 

הֹוָרה. 

ֶעְליֹון, אּוַלי  ַׁשִּליט  ָהעֹוָלם  ּבֹוֵרא 
ֶזה  ָקָטן  ָעֶלה  ְּבִהָּגיֹון,  ִלי  ַּתְסִּביר 

ִמְּפֵני ָמה הּוְׁשַלְך ָלֲאָדָמה.
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ַמְסִּביר ִּבְכבֹודֹו,  הּוא  ְוַהּבֹוֵרא 
ִמָּׁשם ָהֵרם  ַחְסּדֹו,  ְּברֹוב  ַלַּצִּדיק 
ַגֵּלה; ֶׁשַּתְחָּתיו  ּוַמה  ֶהָעֶלה  ֶאת 
ְקַטְנַטָּנה,  ָׁשם  ׁשֹוֶכֶבת  ּתֹוַלַעת 
ָהֵעץ  ַעל  ּוִמְסֵּכָנה,  ִהיא  ּבֹוֵדָדה 
ָרב  ּוְבקֹוִׁשי  ִּבְמקֹוָמּה  ָלּה  ָיְׁשָבה 
ְּבָיָדּה,  ָעָלה  ֹלא  ְלֵהָרֵדם  ָנְׁשָמה. 
ְוָקְרָאה  ָיְקָדה,  ְּבעֹוז  ַהֶּׁשֶמׁש  ִּכי 
ֵאַלי — ּבֹוֵרא ַהֵּצל, ֵּתן ִלי ָנא ְקָצת 

ֵצל.

ִמָּיד הֹוֵריִתי ַלַּמְלָאְך, ְוֶאת ָהרּוַח הּוא 
ָׁשַלח, ִהיא ַעל ֶהָעָנף ָנְׁשָבה, ְוֶאת 
ֶהָעֶלה ִהיא ָסֲחָבה, ִעם ַהּתֹוַלַעת 
ֶאת ָלּה  ִהְסִּתיר  ְוהּוא  ָלֲאָדָמה, 
ַהַחָּמה, ְוַהּתֹוַלַעת ַהְקַטָּנה ָׁשְקָעה

ָלּה ְּבֵׁשיָנה:

25

ֶאת  ּוָבֵרְך  ַעֶּמָך  הֹוִׁשיָעה ֶאת 
ְוַנְּשֵׂאם  ּוְרֵעם  ַנֲחָלֶתָך 

ַעד ָהעֹוָלם:

26

ַאְנִעים ְזִמירֹות ְוִׁשיִרים ֶאֱערֹג, ִּכי 
ֵאֶליָך ַנְפִׁשי ַתֲערֹג. ַנְפִׁשי 
ָרז  ָּכל  ָלַדַעת  ָיֶדיָך  ְּבֵצל  ָחְמָדה 

סֹוֶדיָך:

27

ֱאֹלַקי  ְואֹוֶדָּך,  ֵא־ִלי ַאָּתה 
ֲארֹוְמֶמָּך:

28

ְוָצפֹוָנה  ָוֵקְדָמה,  ּוָפַרְצָּת ָיָּמה 
ָוֶנְגָּבה:

29

ַאְך  ְוָהִייָת  ְוָׂשַמְחָּת ְּבַחֶּגיָך, 
ָׂשֵמח:

30

ִלְכֶׁשָּיפּוצּו  ַמר  ֵאיָמַתי ָקָאִתי 
ַמְעְינֹוֶתיָך חּוָצה:

31

עּוצּו ֵעָצה ְותּוָפר ַּדְּברּו ָּדָבר ְוֹלא 
ָיקּום ִּכי ִעָּמנּו ֵא–ל:

32

ִמִּמְצַרִים ְּגַאְלָּתנּו ִמֵּבית ֲעָבִדים
ְּפִדיָתנּו:

33

ְוַהּטּו  ֲחֵבִרים  ִׁשְמעּו  ִׁשְמעּו 
ָהַרִּבי  ְלִמְבָצֵעי  אֶֹזן 
ּוַבת  ִאָּׁשה  ֶׁשָּכל  ִמְּליּוַּבאִוויְטׁש. 
ַּתְדִליק ֵנרֹות ַׁשָּבת ְוָכל ַהְּיהּוִדים 
ְמזּוָזה ֶּדֶלת  ָּכל  ַעל  ְּתִפִּלין  ַיִּניחּו 
ֻקַּפת  ַּבִית  ְּבָכל  ַאי,  ַאי  ַאי  ַאי 
ִסְפֵרי קֶֹדׁש  ַאי,  ַאי  ַאי  ַאי  ְצָדָקה 
ְקֵנה ְלָך ַאי ַאי ַאי ַאי, ְקַבע ָּבֶהם 
ִלּמּוֶדיָך ַאי ַאי ַאי ַאי, ַאַזי ָמִׁשיַח 

ִּבְמֵהָרה ָיבֹוא: 
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ָהַעִּמים  ִמָּכל  ַאָּתה  ְבַחְרָּתנּו, 
ְוָרִציָת  אֹוָתנּו  ָאַהְבָּת 
ַהְּלׁשֹונֹות  ִמָּכל  ְורֹוַמְמָּתנּו  ָּבנּו, 
ְוֵקַרְבָּתנּו  ְּבִמְצֹוֶתיָך  ְוִקַּדְׁשָּתנּו 
ַהָּגדֹול  ְוִׁשְמָך  ַלֲעבֹוָדֶתָך,  ַמְלֵּכנּו 

ְוַהָּקדֹוׁש ָעֵלינּו ָקָראָת:
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נגילה הללוי־ה

ָנִגיָלה ַהְללּוָיּה ָנִגיָלה ָּבא ְזַמן ַהְּגֻאָּלה:
ָנִגיָלה:ֵאל ַׁשָּדי ַקֵּבץ ִנְדֵחי ְיִדיַדי ְוָגֵרׁש ְמַׂשְנַאי. ַנְפִׁשי ָּבֶהם ָּגֲעָלה:            

ָנִגיָלה:ְׁשַלח ִלי ֶּבן ִיַׁשי ּגֹוֲאִלי ּוְבֵנה ִלי ֵּבית ֵהיָכִלי. ְּבאֹוְיַבי ֲעֵׂשה ָּכָלה:

ָנִגיָלה:ַרֲחָמן  חּוס ַעל ַעם ֹלא ַאְלָמן. ּוְׁשַלח ָלֶהם ִציר ֶנֱאָמן. ּוְנַסֵּדר ִׁשיר ּוְתִהָּלה:

אשורר שירה

ֲאׁשֹוֵרר ִׁשיָרה ִלְכבֹוד ַהּתֹוָרה. ִמַּפז ְיָקָרה ַזָּכה ּוָבָרה:
ֲאׁשֹוֵרר:ֶנֱאָמן ְׁשמֹו ָּבַחר ְּבַעּמֹו, ִלְהיֹות לֹו ִלְׁשמֹו אּוָמה ִנְבָחָרה:

ֲאׁשֹוֵרר:ִנְּתָנה ָלנּו ַעל ַיד רֹוֵענּו, מֶֹׁשה ַרֵּבינּו ְּבִחיר ָהֻאָּמה:

ֲאׁשֹוֵרר:ַאְׁשֵרי ַהֶּגֶבר ַעל ִיְצרֹו ּגֹוֵבר, ֵמיָׁשִרים ּדֹוֵבר ּבֹוֵחר ַּבּתֹוָרה:

ֲאׁשֹוֵרר:ַרָּבה ְנִעיָמה ּתֹוָרה ְּתִמיָמה ֶּפִתי ַמְחִּכיָמה ַעִין ְמִאיָרה:

מפי א־ל

ִמִּפי ֵא־ל, ִמִּפי ֵא־ל, ְיבֹוַרְך ִיְׂשָרֵאל:
ְוֵאין  ַּכּתֹוָרה,  ְּגדֹוָלה  ֵאין  ַעְמָרם.  ְּכֶבן  ָּברּוְך  ֵאין  ַּכה׳.  ֵאין   ַאִּדיר 

ִמִּפי ֵא־ל:ּדֹוְרֶׁשיָה ְּכִיְׂשָרֵאל:

ֵאין  ָהדּור ַּכה׳. ֵאין ָוִתיק ְּכֶבן ַעְמָרם. ֵאין ְזִכָּיה ַּכּתֹוָרה, ְוֵאין ֲחָכֶמיָה
ִמִּפי ֵא־ל:ְּכִיְׂשָרֵאל:

ֵאין   ָטהֹור ַּכה׳. ֵאין ָיָׁשר ְּכֶבן ַעְמָרם. ֵאין ְּכבּוָדה ַּכּתֹוָרה. ְוֵאין לֹוְמֶדיָה 
ִמִּפי ֵא־ל:ְּכִיְׂשָרֵאל:

ֵאין  ֶמֶלְך ַּכה׳. ֵאין ָנִביא ְּכֶבן ַעְמָרם. ֵאין ְסגּוָלה ַּכּתֹוָרה. ְוֵאין עֹוְסֶקיָה 
ִמִּפי ֵא־ל:ְּכִיְׂשָרֵאל:

ְוֵאין  ַּכּתֹוָרה.  ְקֻדָׁשה  ֵאין  ַעְמָרם.  ְּכֶבן  ַצִּדיק  ֵאין  ַּכה׳.  ֵאין   ּפֹוֶדה 
ִמִּפי ֵא־ל:רֹוְמֶמיָה ְּכִיְׂשָרֵאל:

ְוֵאין  ַּכּתֹוָרה.  ְׁשִמיָרה   ֵאין  ַעְמָרם.  ְּכֶבן  ַרחּום  ֵאין  ַּכה׳.  ֵאין  ָקדֹוׁש 
ִמִּפי ֵא־ל:ּתֹוְמֶכיָה ְּכִיְׂשָרֵאל:
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חביבי

ֲחִביִבי ָיּה ֲחִביִבי. ָהֵאל ַהֶּמֶלְך ָהַרֲחָמן. ִיְׁשַלח ְמִׁשיחֹו ַהֶּנֱאָמן:
ָאב   ָהַרֲחָמן ְׁשַמע קֹוֵלנּו. ְׁשַלח ֶּבן ָּדִוד ְוִיְגָאֵלנּו. ָנׁשּוב ְלִצּיֹון ִעיר ָקְדֵׁשנּו. 

ֲחִביִבי:ְוִנְׁשֹלוט ָּבּה ְּבָיד ָרָמה:

ַנְדִליק  ְוָאז  ִׁשיָרה  קֹול  ִיָּׁשַמע  ּוֵמָחָדׁש  ַהִּביָרה.  ְּבִעיר  ָׁשָּמה  ִנְתַאֵּסף 
ֲחִביִבי:ַהְּמנֹוָרה. ְּבֵבית ׁשֹוֵכן ְמעֹוָנה:

ְרֵאה   ְּבעִֹני ִיְׂשָרֵאל ַעֶּמָך. ַוֲהִׁשיֵבם ָנא ִלְגבּוֶליָך. ְוָאז ֵיָרֶאה ָכל ְזכּוֶריָך. 
ֲחִביִבי:ָׁשֹלׁש ְּפָעִמים ַּבָּׁשָנה:

עזרני א-ל חי
ָעְזֵרִני   ֵאל ַחי ְלַהְכִניַע, ֶאת ֵיֶצר ַהְּמַפֶּתה ַהֵּמִריַע. ִמִּבְלֶּתָך ֵאין מֹוִׁשיַע,

ְלהֹוִׁשיֵעִני:
ַּדְלֵתי  ְּתׁשּוָבה ַחי ְּפַתח ִלי, ִּכי ַׁשְבִּתי ֵמֶחְטִאי ּוַמֲעִלי. ָאָּנא צּוִרי ְׁשַמע 

קֹוִלי ַמֵהר ֲעֵנִני. אֹוֶדה ֲעֵלי ְפָׁשַעי, ַאָּתה ִּתָּׂשא ֲעוֹוִני:
סֹוד  ְיִמיְנָך ַהְּפׁשּוָטה, ְלַקֵּבל ֶאת ֶנֶפׁש ַהִּמְתָחְרָטה. ְוֹלא ּתֹוִסיף ֶּתֱחָטא, 

ֵאֶליָך קֹוִני. ַהְרֵחק ָנא ֵמָעֶליָה, ֶחְבַרת ַּכת ַהְּצפֹוִני:

שלום לבן דודי
ָׁשלֹום ְלֶבן ּדֹוִדי. ַהַּצח ְוָהַאְדמֹון. ָׁשלֹום ְלָך ֵמֵאת. ַּדָּקה ְּכמֹו ִרּמֹון:

ִלְקַראת ֲאחֹוְתָך רּוץ. ֵצא ָנא ְלהֹוִׁשיָעּה. ּוְצַלח ְּבֶבן ִיַׁשי. ַרַּבת ְּבֵני ַעּמֹון:
ַמה ָלְך ְיֵפְהִפָּיה. ְּתעֹוְרִרי ַאֲהָבה. ּוְתַצְלְצִלי קֹוֵלְך. ַּכְּמִעיל ְּבקֹול ַּפֲעמֹון:
ָהֵעת ֲאֶׁשר ַּתְחּפֹץ. ַאֲהָבה ֲאִחיֶׁשָּנה. ַעָּתה ְוָעַלִיְך. ֵאֵרד ְּכַטל ֶחְרמֹון:

לך א־לי

ְלָך ֵאִלי ְּתׁשּוָקִתי ְּבָך ֶחְׁשִקי ְוַאֲהָבִתי:
ְלָך ִלִּבי ְוִכְליֹוַתי ְלָך רּוִחי ְוִנְׁשָמִתי:
ֲהִׁשיֵבִני ְוָאׁשּוָבה ְוִתְרֶצה ֶאת ְתׁשּוָבִתי:

ְלָך ֶאְזַעק ְּבָך ֶאְדַּבק ֲעֵדי ׁשּוִבי ְלַאְדָמִתי
ְלָך ֲאִני ְּבעֹוִדי ַחי ְוַאף ִּכי ַאֲחֵרי מֹוִתי:
ֲהִׁשיֵבִני ְוָאׁשּוָבה ְוִתְרֶצה ֶאת ְתׁשּוָבִתי:

ְלָך ָיַדי ְלָך ַרְגַלי ּוִמָּמְך ִהיא ְּתכּוָנִתי:
ְלָך ַעְצִמי ְלָך ָדִמי ְועֹוִרי ִעם ְּגִוָּיִתי:
ֲהִׁשיֵבִני ְוָאׁשּוָבה ְוִתְרֶצה ֶאת ְתׁשּוָבִתי:



ייב  המסורת היהודית אומרת כי 
אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא 
. האדם אינו נולד בן חורין,  ממצריים
אלא עליו לעבוד וליצור קהילה משלו, 

על מנת לצאת, בכל שנה בחייו, 
לחירות מהמצריים שלו. בזכות 

הקהילה המדהימה שלנו, אנו יכולים 
לשמור על ערכי החירות והזהות.

למען  הקהילה
על ידי הקהילה

מאחלים לכם חג פסח שמח




