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עימוד ועיצוב גרפי:
יוסף עובדיה

052-228-4432

כל הזכויות שמורות
לאירגון איל"ן ע"ר

אין להעתיק, לצלם, לתרגם,
או לאחסן במאגרי מידע חלק כל
שהוא מההגדה בכל צורה שהיא,
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פותח  הקב"ה  פסח  "בליל 
את כל הדלתות והשערים 
לכל אחד ואחד מישראל כל 
להתחשב  בלי  ואחד  אחד 
שעברה  בשנה  במעשיו 
למדרגות  להגיע  יכול 
של  באופן  ביותר  הנעלות 
פסח ודילוג, שלא בהדרגה 

כלל"

הרבי מליובאוויטש
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בלילה שלפני ערב פסח בודקים את החמץ, וחייבים לבדוק 
מיד בתחילת הלילה, ואסור להתחיל לאכול או לעשות שום 

מלאכה חצי שעה קודם הלילה.

במקומות  הבדיקה  קודם  לחם  פתיתי  להניח  הנוהגים  יש 
שימצאם הבודק, מאחר וחוששים שמא לא ימצא כלום ותהא 
שאינו  שמי  וברור  פתיתים,   10 ומניחים  לבטלה,  ברכתם 
מצות  מקיים  אינו  הפתיתים  את  רק  ומקבץ  כראוי  בודק 

בדיקה ובירך ברכה לבטלה.

קודם בדיקת חמץ אומרים:

ִדיַקת  ל ְבּ ה ֶשׁ ה ְוֹלא ַתֲעֵשׂ ֲהֵריִני מּוָכן ּוְמזּוָמן ְלַקֵיּם ִמְצַות ֲעֵשׂ
יּה ַעל ְיֵדי ַההּוא  ִכיְנֵתּ ִריְך הּוא ּוְשׁ א ְבּ ם ִיחּוד קּוְדָשׁ ָחֵמץ ְלֵשׁ
ָרֵאל. ִויִהי נֹוֲעם ֲאֹדָני ֱאֹלֵהינּו ָעֵלינּו  ל ִיְשׂ ם ָכּ ֵשׁ ָטִמיר ְוֶנֱעָלם ְבּ

ה ָיֵדינּו ּכֹוְנֵנהּו. ה ָיֵדינּו ּכֹוְנָנה ָעֵלינּו ּוַמֲעֵשׂ ּוַמֲעֵשׂ

רּוְך  ָהעֹוָלם, ָבּ ֶמֶלְך  ֱאֹלֵהינּו  ֲאֹדָני  ה  ַאָתּ
ַעל  ְוִצָוּנּו  ִמְצֹוָתיו  ְבּ נּו  ָשׁ ִקְדּ ר  ֲאֶשׁ

יעּור ָחֵמץ: ִבּ
ומיד אחר הבדיקה יבטל את החמץ ויאמר:

ל  ְרׁשּוִתי, ּכָ ּבִ א  ִאיּכָ ּדְ ְוָחִמיָעא  ֲחִמיָרא 
ּה ּוְדָלא  ִבַעְרּתֵ ֲחִזיֵתּה ּוְדָלא ֲחִזיִתיֵה, ּדְ ּדַ
ַעְפָרא  ּכְ )ֶהְפֵקר(  ְוְלֶהֵוי  ִלְבִטל  יּה,  ַעְרּתֵ ּבִ

ַאְרָעא. ּדְ
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ואם אינו מבין את הלשון הארמית יכול לומר בעברית:

ל  ּלֹא ּכָ ְרִאיִתיו ְוׁשֶ ְרׁשּוִתי, ׁשֶ יֵּׁש ּבִ ָחֵמץ ׁשֶ
יו,  ַעְרּתִ ּבִ ּלֹא  ְוׁשֶ יו  ַעְרּתִ ּבִ ׁשֶ ְרִאיִתיו, 

ֲעַפר ָהָאֶרץ. ל ְוִיְהֶיה )ֶהְפֵקר( ּכַ ּטֵ ִיְתּבַ

שלא  להצניעו  שמשאיר  בחמץ  להזהר  יש  הבדיקה  לאחר 
יתפזר.

סדר שריפת חמץ
זמנית  שעה  תחילת  עד  לאכול  מותר  בבוקר  פסח  בערב 

רביעית, ושורפים את החמץ בשעה זמנית חמישית.
שורפים את החמץ במדורה מיוחדת לשם כך, ולפני שריפת 

החמץ אומרים:

ֵרַפת  ל ְשׂ ה ֶשׁ ה ְוֹלא ַתֲעֶשׂ ֲהֵריִני מּוָכן ּוְמזּוָמן ְלַקֵיּם ִמְצַות ֲעֵשׂ
יּה ַעל ְיֵדי ַההּוא  ִכיְנֵתּ ִריְך הּוא ּוְשׁ א ְבּ ם ִיחּוד קּוְדָשׁ ָחֵמץ ְלֵשׁ
ָרֵאל. ִויִהי נֹוֲעם ֲאֹדָני ֱאֹלֵהינּו ָעֵלינּו  ל ִיְשׂ ם ָכּ ֵשׁ ָטִמיר ְוֶנֱעָלם ְבּ

ה ָיֵדינּו ּכֹוְנֵנהּו. ה ָיֵדינּו ּכֹוְנָנה ָעֵלינּו ּוַמֲעֵשׂ ּוַמֲעֵשׂ

לאחר השריפה צריך לחזור ולבטל החמץ פעם שנית:

ל  ְרׁשּוִתי, ּכָ ּבִ א  ִאיּכָ ּדְ ְוָחִמיָעא  ֲחִמיָרא 
ּה ּוְדָלא  ִבַעְרּתֵ ֲחִזיֵתּה ּוְדָלא ֲחִזיִתיֵה, ּדְ ּדַ
ַאְרָעא. ַעְפָרא ּדְ  ּכְ

)ֶהְפֵקר(

יּה, ִלְבִטל ְוְלֶהֵוי  ַעְרּתֵ ּבִ
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ואם אינו מבין את הלשון הארמית יכול לומר בעברית:

ל  ּלֹא ּכָ ְרִאיִתיו ְוׁשֶ ְרׁשּוִתי, ׁשֶ יֵּׁש ּבִ ָחֵמץ ׁשֶ
יו,  ַעְרּתִ ּבִ ּלֹא  ְוׁשֶ יו  ַעְרּתִ ּבִ ׁשֶ ְרִאיִתיו, 

ֲעַפר ָהָאֶרץ.  ּכַ
)ֶהְפֵקר(

ל ְוִיְהֶיה  ּטֵ ִיְתּבַ
תפילה לאחר הביעור:

ם  ׁשֵ ּכְ ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו  ְיִהי ָרצֹון ִמְלָפֶניָך 
ֱאֹלַהי  ְיָי  ְך  ּכַ ּוֵמְרׁשּוִתי  יִתי  ִמּבֵ ָחֵמץ  ְמַבֵער  ֲאִני  ׁשֶ
רּוַח  ְוֶאת  ַהִחיצֹוִנים  ל  ּכָ ֶאת  ַבֵער  ּתְ ֲאבֹוַתי  ֵואֹלַהי 
ַבֲעֵרהּו  ַבֵער ִמן ָהָאֶרץ ְוֶאת ִיְצֵרנּו ָהָרע ּתְ ַהּטּוְמָאה ּתְ
ר ְוָכל ַהִסְטָרא ַאֲחָרא ְוָכל  ׂשָ ן ָלנּו ֵלב ּבָ נּו ְוִתּתֶ ֵמִאּתָ
ֶלת ָזדֹון ִמן ָהָאֶרץ  ְכֶלה ְוַתֲעִביר ֶמְמׁשֶ ן ּתִ ָעׁשָ ָעה ּכְ ָהִרׁשְ
ּוְברּוַח  ֵער  ּבָ רּוַח  ּבְ ַבֲעֵרם  ּתְ ִכיָנה  ַלׁשְ ַהְמִעיִקים  ְוָכל 
ָיִמים  ַעְרּתָ ֶאת ִמְצַרִים ְוֶאת ֱאֹלֵהיֶהם ּבַ ּבִ ם ׁשֶ ׁשֵ ט ּכְ ּפָ ִמׁשְ
ה ָאֵמן: ִויִהי ֹנַעם ֲאֹדָני ֱאֹלֵהינּו ָעֵלינּו.  ַהֵהם ּוִבְזַמן ַהּזֶ
ה ָיֵדינּו ּכֹוְנֵנהּו: ה ָיֵדינּו ּכֹוְנָנה ָעֵלינּו. ּוַמֲעׂשֵ ּוַמֲעׂשֵ
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ָעָרה ֵסֶדר ַהּקְ

ֹלׁש ַמּצֹות ׁשָ
יָצה ְזרֹוַע      ּבֵ

ָמרֹור
ס ְרּפַ ֲחֹרֶסת      ּכַ

ֲחֶזֶרת
המי מלח או החומץ לטיבול לכרפס מחוץ לקערה:
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ַסח ֵסֶדר ֵליל ּפֶ

ַיַחץ.  ס.  ְרּפַ ּכַ ּוְרַחץ.  ׁש.  ַקּדֵ
ה.  ַמּצָ מֹוִציא.  ָרְחָצה.  יד.  ַמּגִ
עֹוֵרְך.  ְלָחן  ׁשֻ ּכֹוֵרְך.  ָמרֹור. 
ִנְרָצה. ל.  ַהּלֵ ֵרְך.  ּבָ ָצפּון. 

ׁש ַקֵדּ
מוזגים כוס ראשון. ומקדש עליו:
כשחל בשבת מתחילים מכאן:

ְוָכל יֹום  ְוָהָאֶרץ  ַמִים  ַהּשָׁ ַוְיֻכּלּו  י  ּשִׁ ַהּשִׁ
ִביִעי  ַהּשְׁ יֹּום  ּבַ ֱאֹלִהים  ַוְיַכל  ְצָבָאם: 
ִביִעי  יֹּום ַהּשְׁ ּבֹת ּבַ ׁשְ ה: ַויִּ ר ָעׂשָ ְמַלאְכּתֹו ֲאׁשֶ
ה: ַוְיָבֶרְך ֱאֹלִהים  ר ָעׂשָ ל ְמַלאְכּתֹו ֲאׁשֶ ִמּכָ
ַבת  י בֹו ׁשָ ׁש ֹאתֹו: ּכִ ִביִעי ַוְיַקּדֵ ֶאת יֹום ַהּשְׁ
ָרא ֱאֹלִהים ַלֲעׂשֹות: ר ּבָ ל ְמַלאְכּתֹו ֲאׁשֶ ִמּכָ
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ואם חל בחול מתחילים מכאן:

ְקְראּו ֵאּלֶ ר ּתִ ה מוֲעֵדי ְיָי ִמְקָרֵאי ֹקֶדׁש ֲאׁשֶ
ה ֶאת מֹוֲעֵדי  ר מׁשֶ מוֲעָדם ַוְיַדּבֵ ֹאָתם ּבְ

ָרֵאל:  ֵני ִיׂשְ ְיָי. ֶאל ּבְ
רּו ה ְיָי. ֱאלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם. ּבוֵרא ּבָ ְך ַאּתָ

ֶפן: ִרי ַהּגֶ ּפְ

ָהעֹוָלם.  ֶמֶלְך  ֱאלֵהינּו  ְיָי.  ה  ַאּתָ רּוך  ּבָ
ל  ִמּכָ ְורֹוְמָמנּו  ָעם.  ל  ִמּכָ נּו  ּבָ ַחר  ּבָ ר  ֲאׁשֶ
ְיָי  ָלנּו  ן  ּתֵ ַוּתִ ִמְצֹוָתיו.  ּבְ נּו  ׁשָ ְוִקּדְ ָלׁשון. 
ַאֲהָבה. )בשבת: ושבתות למנוחה( מוֲעִדים  ֱאלֵהינּו ּבְ
ׂשון. )בשבת: ֶאת יום  ים ְלׂשָ ים ּוְזַמּנִ ְמָחה. ַחּגִ ְלׂשִ
ּצות ַהזֶּה ְוֶאת  ְו( ֶאת יֹום ַחג ַהּמַ ה  ַהּזֶ ת  ּבָ ַהּשַׁ

ֵחרּוֵתנּו: ְזַמן  ַהזֶּה.  ֹקֶדׁש  ִמְקָרא   יֹום טֹוב 
ִליִציַאת  ֵזֶכר  ֹקֶדׁש.  ִמְקָרא  ַאֲהָבה  ּבְ
ל  ּתָ ִמּכָ ׁשְ י ָבנּו ָבַחְרּתָ ְואוָתנּו ִקּדַ ִמְצָרִים. ּכִ
ָך )בשבת:  תות ּו( מֹוֲעֵדי ָקְדׁשְ ּבָ ים. )בשבת: ְוׁשַ ָהַעּמִ
נּו. ִהְנַחְלּתָ ׂשון  ּוְבׂשָ ְמָחה  ׂשִ ּבְ ּוְבָרצון(  ַאֲהָבה   ּבְ

ָרֵאל  ת ְו( ִיׂשְ ּבָ ׁש )בשבת: ַהּשַׁ ה ְיָי. ְמַקּדֵ רּוְך ַאּתָ ּבָ
ים: ַמּנִ ְוַהזְּ
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   אם חל ליל יום טוב במוצאי שבת מוסיפים שתי ברכות 
אלו: 

רּו ה ְיָי. ֱאלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעוָלם. ּבוֵרא ּבָ ְך ַאּתָ
ְמאוֵרי ָהֵאׁש:

רּוך  ָהעֹוָלם. ּבָ ֶמֶלְך  ֱאלֵהינּו  ְיָי.  ה  ַאּתָ
ין ֹקֶדׁש ְלחֹול. ּוֵבין אֹור  יל ּבֵ ְבּדִ ַהּמַ
יֹום  ּוֵבין  ים.  ָלַעּמִ ָרֵאל  ִיׂשְ ּוֵבין  ְך.  ְלחֹוׁשֶ
ת  ין ְקֻדּשַׁ ה. ּבֵ ֲעׂשֶ ת ְיֵמי ַהּמַ ׁשֶ ִביִעי ְלׁשֵ ַהּשְׁ
. ְוֶאת יֹום  ְלּתָ ת יֹום טֹוב ִהְבּדַ ת ִלְקֻדּשַׁ ּבָ ׁשַ
ּתָ  ׁשְ ִהְקּדַ ה  ֲעׂשֶ ַהּמַ ְיֵמי  ת  ׁשֶ ִמּשֵׁ ִביִעי  ַהּשְׁ
ָרֵאל  ִיׂשְ ָך  ַעּמְ ֶאת  ּתָ  ְוִקָדׁשְ  . ְלּתָ ְוִהְבּדַ
ין  ּבֵ יל  ְבּדִ ַהּמַ ְיָי.  ה  ַאּתָ רּוְך  ּבָ ָתְך.  ְקֻדּשָׁ ּבִ

ֹקֶדׁש ְלֹקֶדׁש: 

רּוְך ָהעֹוָלם. ָבּ ֶמֶלְך  ֱאֹלֵהינּו  ְיָי  ה   ַאָתּ
יָענּו ַלְזַּמן ַהֶזה: ֶהֱחָינּו ְוִקְיָּמנּו ְוִהִגּ ֶשׁ

ושותים הכוס בהיסבת שמאל.
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ּוְרַחץ
נוטלין את הידים ואין מברכין "על נטילת ידים".

ס ְרַפּ ַכּ
יקח כרפס פחות מכזית ויטבל אותו במי מלח או בחומץ. 
יכוין בברכה לפטור גם את המרור שאוכלין בתוך הסעודה. 

ויברך:

רּו ה ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם. ּבֹוֵרא ָבּ ְך ַאָתּ
ִרי ָהֲאָדָמה. ְפּ

ַיַחץ
בעל הבית יקח את המצה האמצעית משלשה מצות השמורות 
ויכוין לבצוע חלק אחד גדול  ויחצה אותה לשני חלקים. 
יותר מהשני. והחלק הגדול ישאירנו ויצניענו לאפיקומן:

יד ַמִגּ
מגלה את המצות. מגביה את הקערה ואומר בקול רם:
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ַאְרָעא ָהא  ַלְחָמא ַעְנָיא ִדי ֲאָכלּו ַאְבָהָתָנא ְבּ
ל  ל ִדְכִפין ֵייֵתי ְוֵייכֹול. ָכּ ְדִמְצָרִים. ָכּ
ָנה  ְלָשׁ ָהָכא.  א  ָתּ ָהַשׁ ְוִיְפַסח.  ֵייֵתי  ִדְצִריְך 
ַעְבֵדי.  א  ָתּ ָהַשׁ ָרֵאל.  ְדִיְשׂ ַאְרָעא  ְבּ ָאה  ַהָבּ
ֵני חֹוִרין. ָרֵאל ְבּ ַאְרָעא ְדִיְשׂ ָאה ְבּ ָנה ַהָבּ ְלָשׁ

מסיר הקערה מעל השלחן. מוזגין כוס שני וכאן הבן או 
אחד מן המסבים שואל:

ה ּנָ ַתּ ְשׁ ַמה ִנּ
ילֹות ַהַלּ ָכל ַהֵלּ ְבּ ילֹות? ֶשׁ ל ַהֵלּ ְיָלה ַהֶזּה ִמָכּ

ַהֶזּה  ְיָלה  ַהַלּ ּוַמָצּה.  ָחֵמץ  אֹוְכִלין  ָאנּו 
ּלֹו ַמָצּה! ֻכּ

ְבּ ָאר ְיָרקֹות. ֶשׁ ילֹות ָאנּו אֹוְכִלין ְשׁ ָכל ַהֵלּ
ְיָלה ַהֶזּה ָמרֹור! ַהַלּ

ְבּ יִלין ֲאִפילּו ֶשׁ ילֹות ֵאין ָאנּו ַמְטִבּ ָכל ַהֵלּ
י ְפָעִמים! ֵתּ ְיָלה ַהֶזּה ְשׁ ַעם ֶאָחת. ַהַלּ ַפּ
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ְבּ ִבין ֶשׁ יֹוְשׁ ין  ֵבּ אֹוְכִלין  ָאנּו  ילֹות  ָכל ַהֵלּ
ין! נּו ְמֻסִבּ ָלּ ְיָלה ַהֶזּה ֻכּ ין. ַהַלּ ּוֵבין ְמֻסִבּ

מניח את הקערה על השלחן. המצות תהיינה מגולות בשעת 
אמירת ההגדה.

ַויֹּוִציֵאנּו ֲעָבִדים  ִמְצָרִים.  ְבּ ְלַפְרֹעה  ָהִיינּו 
ָיד ֲחָזָקה ּוִבְזרֹוַע  ם ְבּ ׁ ְיָי ֱאֹלֵהינּו ִמָשּ
רּוְך הּוא  דֹוׁש ָבּ ְנטּוָיה. ְוִאּלּו ֹלא הֹוִציא ַהָקּ
ְצָרִים. ֲהֵרי ָאנּו ּוָבֵנינּו ּוְבֵני  ֶאת ֲאבֹוֵתינּו ִמִמּ
ִמְצָרִים.  ִדים ָהִיינּו ְלַפְרֹעה ְבּ ְעָבּ ָבֵנינּו ְמֻשׁ
ָלנּו  נּו ְנבֹוִנים. ֻכּ ָלּ נּו ֲחָכִמים. ֻכּ ָלּ ַוֲאִפילּו ֻכּ
ר  ְלַסֵפּ ָעֵלינּו  ִמְצָוה  ַהּתֹוָרה.  ֶאת  יֹוְדִעים 
ר  ְלַסֵפּ ה  ְרֶבּ ַהַמּ ְוָכל  ִמְצַרִים.  יִציַאת  ִבּ

ח. ָבּ יִציַאת ִמְצַרִים ֲהֵרי ֶזה ְמֻשׁ ִבּ

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

ֶבן ָאַמר  ן ֲעַזְרָיה: ֲהֵרי ֲאִני ּכְ י ֶאְלָעָזר ֶבּ ַרִבּ
ָאֵמר  ֵתּ ֶשׁ ָזִכיִתי  ְוֹלא  ָנה.  ָשׁ ְבִעים  ִשׁ
ן  ֶבּ ּה  ָרָשׁ ְדּ ֶשׁ ַעד  ילֹות  ֵלּ ַבּ ִמְצַרִים  ְיִציַאת 
ר ֶאת יֹום ֵצאְתָך  ְזֹכּ ֱאַמר. ְלַמַען ִתּ ֶנּ זֹוָמא: ֶשׁ
ַחֶיּיָך  ְיֵמי  ַחֶיּיָך.  ְיֵמי  ל  ֹכּ ִמְצַרִים  ֵמֶאֶרץ 
ַוֲחָכִמים  ילֹות.  ַהֵלּ ַחֶיּיָך  ְיֵמי  ל  ָכּ ַהָיִמים. 
ְיֵמי  ל  ֹכּ ַהֶזּה.  ָהעֹוָלם  ַחֶיּיָך  ְיֵמי  אֹוְמִרים: 

יַח. ַחֶיּיָך ְלָהִביא ִלימֹות ַהָמִשׁ

רּו ַתן ָבּ ָנּ ֶשׁ רּוְך  ָבּ הּוא.  רּוְך  ָבּ קֹום.  ְך ַהָמּ
רּוְך הּוא. ָרֵאל. ָבּ ּתֹוָרה ְלַעּמֹו ִיְשׂ

ֶנ ֶאָחד ְכּ ּתֹוָרה.  ָרה  ְבּ ִדּ ָבִנים  ָעה  ֶגד ַאְרָבּ
ְוֶאָחד  ם.  ָתּ ְוֶאָחד  ע.  ָרָשׁ ְוֶאָחד  ָחָכם. 

אֹול. ֵאינֹו יֹוֵדַע ִלְשׁ ֶשׁ

ים ָחָכם  ָמה הּוא אֹוֵמר? ַמה ָהֵעדֹות ְוַהֻחִקּ
ֱאֹלֵהינּו  ְיָי  ִצָוּה  ר  ֲאֶשׁ ִטים  ָפּ ְוַהִמְשׁ
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ִהְלכֹות  ְכּ לֹו  ֱאמֹור  ה  ַאָתּ ְוַאף  ֶאְתֶכם? 
ַסח ֲאִפיקֹוָמן. ַסח: ֵאין ַמְפִטיִרין ַאַחר ַהֶפּ ַהֶפּ

ע  ָמה הּוא אֹוֵמר? ָמה ָהֲעבֹוָדה ַהֹזּאת ָרָשׁ
הֹוִציא  ָלֶכם? ָלֶכם ְוֹלא לֹו. ּוְלִפי ֶשׁ
ְוַאף  ר.  ִעָקּ ָבּ ַפר  ָכּ ָלל  ַהְכּ ִמן  ַעְצמֹו  ֶאת 
ֲעבּור  יו ְוֱאמֹור לֹו. ַבּ ָנּ ה ַהְקֵהה ֶאת ׁשִ ַאָתּ
ְצָרִים. ִלי ְוֹלא  ֵצאִתי ִמִמּ ה ְיָי ִלי ְבּ ֶזה ָעָשׂ

ם. ֹלא ָהָיה ִנְגָאל. לֹו. ְוִאיּלּו ָהָיה ָשׁ

ם  ְוָאַמְרָתּ ָתּ ֹזּאת?  ַמה  אֹוֵמר?  הּוא  ָמה 
ְצָרִים.  ֹחֶזק ָיד הֹוִציָאנּו ְיָי ִמִמּ ֵאָליו. ְבּ

ית ֲעָבִדים. ִמֵבּ

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

יֹום ָיכֹול  ַבּ לֹוַמר  ְלמּוד  ַתּ ֹחֶדׁש?  ֵמֹראׁש 
עֹוד  יֹום ַההּוא ָיכֹול ִמְבּ ַההּוא. ִאי ַבּ
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ֲעבּור ֶזה.  ֲעבּור ֶזה. ַבּ ְלמּוד לֹוַמר: ַבּ יֹום? ַתּ
ֵיּׁש ַמָצּה ּוָמרֹור  ָעה ֶשׁ ָשׁ י ֶאָלא ְבּ ֹלא ָאַמְרִתּ

ִחים ְלָפֶניָך. ֻמָנּ

ה  ִחָלּ יו ִמְתּ עֹוְבֵדי ֲעבֹוָדה ָזָרה ָהיּו ֲאבֹוֵתינּו. ְוַעְכָשׁ
ֱאַמר:  ֶנּ ֶשׁ ַלֲעבֹוָדתֹו.  קֹום  ַהָמּ ֵקְרָבנּו 
ֱאֹלֵהי  ְיָי  ָאַמר  ה  ֹכּ ָהָעם.  ל  ָכּ ֶאל  ְיהֹוֻשַע  ַוֹיאֶמר 
ַרח  בּו ֲאבֹוֵתיֶכם ֵמעֹוָלם. ֶתּ ָהר ָיְשׁ ֵעֶבר ַהָנּ ָרֵאל: ְבּ ִיְשׂ
ֲאֵחִרים.  ֱאֹלִהים  ַוַיַּעְבדּו  ָנחֹור.  ַוֲאִבי  ַאְבָרָהם  ֲאִבי 
ָהר ָואֹוֵלְך  ח ֶאת ֲאִביֶכם ֶאת ַאְבָרָהם ֵמֵעֶבר ַהָנּ ָוֶאַקּ
ן לֹו  ה ֶאת ַזְרעֹו ָוֶאֵתּ ָנַען. ָוַאְרֶבּ ָכל ֶאֶרץ ְכּ אֹותֹו ְבּ
ן  ו. ָוֶאֵתּ ן ְלִיְצָחק ֶאת ַיֲעֹקב ְוֶאת ֵעָשׂ ֶאת ִיְצָחק. ָוֶאֵתּ
ת ֹאתֹו. ְוַיֲעֹקב ּוָבָניו ָיְרדּו  ִעיר ָלֶרֶשׁ ׂ ו ֶאת ַהר ֵשּ ְלֵעָשׂ

ִמְצָרִים.

רּוְך  רּוְך ָבּ ָבּ ָרֵאל.  ְלִיְשׂ ַהְבָטָחתֹו  ׁשֹוֵמר 
ב  ִחׁשֵ הּוא  רּוְך  ָבּ דֹוׁש  ַהָקּ ֶשׁ הּוא. 
ְלַאְבָרָהם  ָאַמר  ׁ ֶשּ מֹו  ּכְ ַלֲעׂשֹות  ץ.  ַהֵקּ ֶאת 
ֱאַמר:  ֶנּ ֶשׁ ָתִרים.  ַהְבּ ין  ֵבּ ְבִרית  ִבּ ָאִבינּו 
ִיְהֶיה  ֵגר  י  ִכּ ַדע  ֵתּ ָיֹדע  ְלַאְבָרם.  ַוֹיּאֶמר 
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ֶאֶרץ ֹלא ָלֶהם. ַוֲעָבדּום ְוִעּנּו ֹאָתם  ַזְרֲעָך ְבּ
ר  ֲאֶשׁ ַהּגֹוי  ֶאת  ְוַגם  ָנה.  ָשׁ ֵמאֹות  ע  ַאְרַבּ
ְרֻכׁש  ִבּ ֵיְצאּו  ֵכן  ְוַאֲחֵרי  ָאֹנִכי  ן  ָדּ ַיֲעֹבדּו 

דֹול. ָגּ
יכסה את המצות ומגביה את הכוס ביד ימין ואומרים:

א ֶאָחד ְוִהיא  ֹלּ ָעְמָדה ַלֲאבֹוֵתינּו ְוָלנּו. ֶשׁ ֶשׁ
א  ֶאָלּ ְלַכּלֹוֵתנּו.  ָעֵלינּו  ָעַמד  ְלָבד  ִבּ
ָכל ּדֹור ָודֹור עֹוְמִדים ָעֵלינּו ְלַכּלֹוֵתנּו.  ְבּ ֶשׁ

רּוְך הּוא ַמִצּיֵלנּו ִמָיָּדם. דֹוׁש ָבּ ְוַהָקּ
עד  המצות  את  ומגלים  השולחן.  על  הכוס  את  ומניחים 

לקטע "לפיכך".

ש ָלָבן ָהֲאַרִמי ַלֲעׂשֹות ֵצא  ֵקּ ּוְלַמד ַמה ִבּ
א  ְרֹעה ֹלא ָגַזר ֶאָלּ ַפּ ְלַיֲעֹקב ָאִבינּו. ֶשׁ
ל.  ׁש ַלֲעקֹור ֶאת ַהֹכּ ֵקּ ַעל ַהְזָּכִרים ְוָלָבן ִבּ

ֱאַמר: ֶנּ ֶשׁ

י  ם ֲאַרִמּ ֹאֵבד ָאִבי. ַוֵיֶּרד ִמְצַרְיָמה ַוָיָּגר ָשׁ
דֹול.  ָגּ ְלגֹוי  ם  ָשׁ ַוְיִהי  ְמָעט.  ְמֵתי  ִבּ

ָעצּום ָוָרב.
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ּבּור. י ַהִדּ ַוֵיֶרד ִמְצַרְיָמה: ָאנּוס ַעל ִפּ

ֹלא ָיַרד ַיֲעֹקב ָאִבינּו ַוָיָּגר  ד ֶשׁ ם: ְמַלֵמּ ָשׁ
ם.  א ָלגּור ָשׁ ִמְצַרִים ֶאָלּ ַע ְבּ ֵקּ ַתּ ְלִהְשׁ
ָאֶרץ  ְרֹעה. ָלגּור ָבּ ֱאַמר: ַוֹיּאְמרּו ֶאל ַפּ ֶנּ ֶשׁ
ר ַלֲעָבֶדיָך.  י ֵאין ִמְרֶעה ַלֹצּאן ֲאֶשׁ אנּו. ִכּ ָבּ
בּו  ה ֵיְשׁ ָנַען. ְוַעָתּ ֶאֶרץ ְכּ י ָכֵבד ָהָרָעב ְבּ ִכּ

ֶשן. ֶאֶרץ ֹגּ ָנא ֲעָבֶדיָך ְבּ

ְמֵתי  ְבִעים ֶנֶפׁש ִבּ ִשׁ ֱאַמר: ְבּ ֶנּ ׁ מֹו ֶשּ ְמָעט: ּכְ
ְמָך  ה ָשׂ ָיְרדּו ֲאבֹוֶתיָך ִמְצָרְיָמה. ְוַעָתּ

ַמִים ָלֹרב. ׁ כֹוְכֵבי ַהָשּ ְיָי ֱאֹלֶהיָך ְכּ

ָרֵאל ְמֻצָיִּנים ַוְיִה ָהיּו ִיְשׂ ד ֶשׁ ם ְלגֹוי: ְמַלֵמּ י ָשׁ
ם. ָשׁ

ֱאַמר: ְלגֹוי  ֶנּ ׁ ֶשּ מֹו  ּכְ ְוָעצּום: ָעצּום  ָגדֹול 
ַוִיְּרּבּו  ְרצּו  ַוִיְּשׁ רּו  ָפּ ָרֵאל  ִיְשׂ ּוְבֵני 
ֵלא ָהָאֶרץ ֹאָתם. ָמּ ְמֹאד ְמֹאד. ַוִתּ ַוַיַּעְצמּו ִבּ

���� �� ��� ������ 2.indd   18���� �� ��� ������ 2.indd   18 16/03/2023   07:42:2016/03/2023   07:42:20



19

19

ֶדה ָוָרב:  ׂ ַהָשּ ֶצַמח  ְכּ ְרָבָבה  ֱאַמר:  ֶנּ ׁ ֶשּ מֹו  ּכְ
ֲעִדי  ֹבִאי ַבּ ִלי ַוָתּ ְגְדּ י ַוִתּ ְרִבּ יְך. ַוִתּ ְנַתִתּ
ַח. ְוַאְתּ ֵעֹרם  ָעֵרְך ִצֵמּ ַדִים ָנֹכנּו ּוְשׂ ֲעָדִיים. ָשׁ
ִמְתּבֹוֶסֶסת  ָוֶאְרֵאְך  ָעַלִיְך  ָוֶאֱעֹבר  ְוֶעְרָיה. 
ָדַמִיְך ֲחִיי. ָוֹאַמר ָלְך  ָדָמִיְך. ָוֹאַמר ָלְך ְבּ ְבּ

ָדַמִיְך ֲחִיי. ְבּ

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

ֱאַמר: ַוָיֵּרעּו ֶנּ ֶשׁ מֹו  ּכְ ְצִרים:  ַהִמּ  ֹאָתנּו 
ְוָהָיה  ה.  ִיְרֶבּ ן  ֶפּ לֹו  ִנְתַחְכָמה  ָהָבה 
ַעל  ַגם הּוא  ְונֹוַסף  ִמְלָחָמה  ִתְקֶראָנה  י  ִכּ

נּו. ְוָעָלה ִמן ָהָאֶרץ. ׂשְנֵאינּו ְוִנְלַחם ָבּ

ֵרי ַוְיַעּנּונּו:  ימּו ָעָליו ָשׂ ַוָיִּשׂ ֱאַמר:  ֶנּ מֹו ֶשׁ ּכְ
ִסְבֹלָתם.  ְבּ תֹו  ַעֹנּ ְלַמַען  ים  ִמִסּ
ֹתם ְוֶאת  נֹות ְלַפְרֹעה. ֶאת ִפּ ַוִיֶּבן ָעֵרי ִמְסְכּ

ַרַעְמֵסס.
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ֱאַמר: ַוִיְתּ ֶנּ ֶשׁ מֹו  ּכְ ה:  ָקָשׁ ֲעֹבָדה  נּו ָעֵלינּו 
ָפֶרְך. ָרֵאל ְבּ ֵני ִיְשׂ ַוַיֲעִבדּו ִמְצַרִים ֶאת ְבּ

ְיָי ַוִנּ ַמע  ַוִיְּשׁ ֲאֹבֵתינּו.  ֱאֹלֵהי  ְיָי  ְצַעק ֶאל 
ֶאת ֹקֵלנּו. ַוַיְּרא ֶאת ָעְנֵינּו ְוֶאת ֲעָמֵלנּו 

ְוֶאת ַלֲחֵצנּו.

ְצַעק  ֱאַמר: ַוִנּ ֶנּ מֹו ֶשׁ ֶאל ְיָי ֱאֹלֵהי ֲאֹבֵתינּו: ּכְ
ים ָהֵהם ַוָיָּמת ֶמֶלְך  ַוְיִהי ַבָיִּמים ָהַרִבּ
ָרֵאל ִמן ָהֲעבֹוָדה  ִיְשׂ ַוֵיָּאְנחּו ְבֵני  ִמְצַרִים. 
ִמן  ָהֱאֹלִהים  ֶאל  ְוָעָתם  ַשׁ ַעל  ַוַתּ ַוִיְּזָעקּו. 

ָהֲעֹבָדה.

ַמע  ַמע ַוִיְּשׁ ֱאַמר: ַוִיְּשׁ ֶנּ מֹו ֶשׁ ְיָי ֶאת ֹקֵלנּו: ּכְ
ֱאֹלִהים ֶאת ַנֲאָקָתם. ַוִיְּזּכֹור ֱאֹלִהים 
ְוֶאת  ִיְצָחק  ֶאת  ַאְבָרָהם.  ֶאת  ִריתֹו  ְבּ ֶאת 

ַיֲעֹקב.

ֶאֶרץ. ַוַיְּרא  ֶרְך  ֶדּ ִריׁשּות  ְפּ זֹו  ָעְנֵינּו:  ֶאת 
ני  ֱאַמר: ַוַיְּרא ֱאֹלִהים ֶאת ְבּ ֶנּ מֹו ֶשׁ ּכְ

ָרֵאל ַוֵיַּדע ֱאֹלִהים. ִיְשׂ
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ֱאַמר: ְוֶאת  ֶנּ ֶשׁ מֹו  ּכְ ִנים.  ַהָבּ ֵאּלּו  ֲעָמֵלנּו: 
ן  ל ַהֵבּ ְרֹעה ְלָכל ַעּמֹו ֵלאֹמר. ָכּ ַוְיַצו ּפַ
ַחיּּון. ת ְתּ ִליֻכהּו. ְוָכל ַהַבּ ְשׁ ַהִיּּלֹוד ַהְיֹאָרה ַתּ

ֱאַמר: ְוֶאת  ֶנּ ֶשׁ מֹו  ּכְ ָחק.  ַהּדַ ֶזה  ַלֲחֵצנּו: 
ר ִמְצַרִים  ַחץ ֲאֶשׁ ְוַגם ָרִאיִתי ֶאת ַהַלּ

ֹלֲחִצים ֹאָתם.

ּוִבְזֹרַע ַויֹּוִצֵאנּו  ֲחָזָקה  ָיד  ְבּ ִמִמְצַרִים  ְיָי 
ּוְבֹאתֹות  ֹדל.  ָגּ ּוְבֹמָרא  ְנטּוָיה. 

ּוְבֹמְפִתים.

ְיָי ִמִמְצַרִים: ֹלא ַעל ְיֵדי ַמְלָאְך. ַויֹּוִצֵאנּו 
ָרף. ְוֹלא ַעל ְיֵדי  ְוֹלא ַעל ְיֵדי ָשׂ
ְכבֹודֹו  ִבּ הּוא  רּוְך  ָבּ דֹוׁש  ַהָקּ א  ֶאָלּ ִליַח.  ָשׁ
י ְבֶאֶרץ ִמְצַרִים  ֱאַמר: ְוָעַבְרִתּ ֶנּ ּוְבַעְצמֹו. ֶשׁ
ֶאֶרץ  ְבּ כֹור  ְבּ ָכל  יִתי  ְוִהֵכּ ַהֶזּה.  ְיָלה  ַלּ ַבּ
ֱאֹלֵהי  ּוְבָכל  ֵהָמה.  ְבּ ְוַעד  ֵמָאָדם  ִמְצַרִים 

ָפִטים. ֲאִני ְיָי: ה ְשׁ ִמְצַרִים ֶאֱעֶשׂ
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י  ֲאִני ְוָעַבְרִתּ ַהֶזּה.  ְיָלה  ַלּ ַבּ ִמְצַרִים  ְבֶאֶרץ 
ְבכֹור  ל  ָכּ יִתי  ְוִהֵכּ ַמְלָאְך.  ְוֹלא 
ָרף. ּוְבָכל ֱאֹלֵהי  ֶאֶרץ ִמְצַרִים ֲאִני ְוֹלא ָשׂ ְבּ
ִליַח.  ׁ ָשּ ָפִטים. ֲאִני וֹלא  ה ְשׁ ִמְצַרִים ֶאֱעֶשׂ

ֲאִני ְיָי. ֲאִני הּוא וֹלא ַאֵחר.
ַרד  ּיָ ׁשֶ יש מוסיפים: ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה. ּכְ
ִמְצַרִים. ָיְרדּו ִעּמֹו  ים ּבְ ְצִרּיִ רּוְך הּוא ַעל ַהּמִ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ
ּוֵמֶהם  ֵאׁש.  ַמְלֲאֵכי  ֵמֶהם  ְרָבבֹות.  ֲאָלִפים  ַעת  ׁשְ ּתִ
ָרד. ּוָמֵהם ַמְלֲאֵכי ִזיַע. ּוֵמֶהם ַמְלֲאֵכי ֶרֶתת.  ַמְלֲאֵכי ּבָ
ְלִמי  אֹוֶחֶזת  ְוַחְלָחָלה  ְוֶרֶתת  ַחְלָחָלה.  ַמְלֲאֵכי  ּוֵמֶהם 
ל עֹוָלם.  הּוא רֹוֶאה אֹוָתם. ָאְמרּו ְלָפָניו ִרּבֹונֹו ׁשֶ ׁשֶ
ָריו  ׂשָ הּוא יֹוֵרד ְלִמְלָחָמה  ׁשֶ ּכְ ר ָוָדם  ׂשָ ּבָ ַוֲהּלֹא ֶמֶלְך 
ָלִכים  ה ֶמֶלְך ַמְלֵכי ַהּמְ ְכבֹודֹו. ְוַאּתָ יִפין ּבִ ַוֲעָבָדיו ַמּקִ
ֲאַנְחנּו ֲעָבֶדיָך ְוֵהם  רּוְך הּוא ַדָין ָעֵלינּו. ׁשֶ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ
ה ִעָמם ִמְלָחָמה. ָאַמר ָלֶהם:  ִריֶתָך. ֵנֵרד ְוַנֲעׂשֶ ֵני ּבְ ּבְ
ֲאִני  ַעְצִמי.  ּבְ ֲאִני  ֵאֵרד  ׁשֶ ַעד  ִמְתָקֶרֶרת  י  ְעּתִ ּדַ ֵאין 
ֲאִני  ְיָי  ֲאִני  ִתי.  ְקֻדׁשָ ּבִ ֲאִני  ִתי.  ְגֻדּלָ ּבִ ֲאִני  ְכבֹוִדי.  ּבִ

הּוא ְוֹלא ַאֵחר:

ָיד  ה ְבּ ִהֵנּ ֱאַמר:  ֶנּ ֶשׁ מֹו  ּכְ ֶבר.  ַהֶדּ זֹו  ֲחָזָקה: 
ֶדה.  ׂ ָשּ ַבּ ר  ֲאֶשׁ ִמְקְנָך  ְבּ הֹוָיה  ְיָי  ַיד 
ָקר ּוַבֹצּאן.  ָבּ ים. ַבּ ַמִלּ ְגּ ֲחֹמִרים. ַבּ ּסּוִסים. ַבּ ַבּ

ֵבד ְמֹאד. ֶדֶבר ָכּ
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ֱאַמר: ּוִבְזֹרַע  ֶנּ ֶשׁ מֹו  ּכְ ַהֶחֶרב.  זֹו  ְנטּוָיה: 
ַעל  ְנטּוָיה  ָידֹו.  ְבּ לּוָפה  ְשׁ ְוַחְרּבֹו 

ְירּוָשַלִים.

מֹו ּוְבֹמָרא  ּכְ ִכיָנה.  ְשׁ ִגּלּוי  ֶזה  דֹול:  ָגּ
ָלֹבא  ֱאֹלִהים  ה  ֲהִנָסּ אֹו  ֱאַמר:  ֶנּ ֶשׁ
ֹאֹתת  ְבּ ת  ַמֹסּ ְבּ ּגֹוי  ִמֶקֶרב  גֹוי  לֹו  ָלַקַחת 
ּוְבמֹוְפִתים. ּוְבִמְלָחָמה ּוְבָיד ֲחָזָקה ּוִבְזרֹוַע 
ה  ר ָעָשׂ ֹכל ֲאֶשׁ ֹדִלים. ְכּ ְנטּוָיה. ּוְבמֹוָרִאים ְגּ

ִמְצַרִים ְלֵעיֶניָך. ָלֶכם ְיָי ֱאֹלֵהיֶכם ְבּ

ְוֶאת ּוְבֹאתֹות:  ֱאַמר:  ֶנּ ֶשׁ מו  ּכְ ה.  ֶטּ ַהַמּ ֶזה 
ר  ֲאֶשׁ ָיֶדָך.  ּבְ ח  ּקַ ּתִ ַהזֶּה  ה  ּטֶ ַהּמַ

ה ּבֹו ֶאת ָהֹאֹתת. ֲעֶשׂ ַתּ
ֲאִמיַרת 'ָדם'. 'ָוֵאׁש'.  ה ִמן ַהּכֹוס ַבּ יף ִטָפּ נֹוֲהִגין ְלַהִטּ
'ַעַד"ׁש'.  'ְדַצ"ְך'.  ַהַמּכֹות.  ר  ֶעֶשׂ עשן'.  'ותימרות 

ַעם. ַיַחד ט"ו ַפּ ַאַח"ב'. ְבּ 'ְבּ

י ּוְבֹמְפ ֱאַמר: ְוָנַתִתּ ֶנּ ָמה ֶשׁ ם. ְכּ ִתים: ֶזה ַהָדּ
ַמִים ּוָבָאֶרץ: ׁ ָשּ מֹוְפִתים ַבּ
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היין  מן  וישפוך  כלי.  ויביאו לפניו  היין.  כוס  בידו  יאחז 
ואש.  "דם  כשאומר:  פעמים.  שלש  הכלי  לתוך  שבכוס 
ותימרות עשן". וישפוך עשר פעמים באמירת "עשר המכות". 
ושלש פעמים כשאומר: "דצ"ך עד"ש באח"ב". בסך הכל 

שש עשרה פעמים.

ן ם. ָוֵאׁש. ְוִתיְמרֹות ָעָשׁ ָדּ
ּוִבְזֹרַע ָדָבר ִים.  ַתּ ְשׁ ֲחָזָקה:  ָיד  ְבּ  ַאֵחר: 

ִים.  ַתּ ְשׁ ֹדל:  ָגּ ּוְבֹמָרא  ִים.  ַתּ ְשׁ ְנטּוָיה: 
ִים. ַתּ ִים. ּוְבֹמְפִתים: ְשׁ ַתּ ּוְבֹאתֹות: ְשׁ

רּוְך ֵאּלּו ָבּ דֹוׁש  ַהָקּ ֵהִביא  ֶשׁ ַמּכֹות  ר   ֶעֶשׂ
ִמְצַרִים. ְוֵאּלּו ֵהן: ְצִרים ְבּ הּוא ַעל ַהִמּ

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

ִנים: ֶהם ִסָמּ י  ְיהּוָדה ָהָיה נֹוֵתן ָבּ ִרִבּ

ַאַח"ב. ַצ"ְך. ַעַד"ׁש. ְבּ ְדּ
ושופכים בתוך הכיור את היין הנשפך בכלי. ויחזור וימזוג 

כוס יין. לכוס השני. וימשיכו בקריאת ההגדה:
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אֹוֵמר  ה  ַאָתּ ִין  ִמַנּ אֹוֵמר:  ִליִלי  ַהּגָ י יֹוֵסי  ַרִבּ
ְוַעל  ַמּכֹות  ר  ֶעֶשׂ ִמְצַרִים  ְבּ ְצִרִיים  ַהִמּ קּו  ָלּ ֶשׁ
ִמְצַרִים ָמה הּוא  ים ַמּכֹות? ְבּ ׁ ַהָיּם ָלקּו ֲחִמִשּ
ע  ְרֹעה. ֶאְצַבּ ים ֶאל ַפּ אֹוֵמר? ַוֹיּאְמרּו ַהַחְרֻטִמּ
ֱאֹלִהים ִהוא: ְוַעל ַהָיּם ָמה הּוא אֹוֵמר? ַוַיְּרא 
ְיָי  ה  ָעָשׂ ר  ֲאֶשׁ דֹוָלה.  ַהְגּ ַהָיד  ֶאת  ָרֵאל  ִיְשׂ
ְיָי  ִמְצַרִים. ַוִיּיְראּו ָהָעם ֶאת ְיָי. ַוַיֲּאִמינּו ַבּ ְבּ
ר  ֶעֶשׂ ע?  ֶאְצַבּ ְבּ ָלקּו  ה  ָמּ ַכּ ַעְבדֹו:  ה  ּוְבמֶשׁ
ר  ֶעֶשׂ ָלקּו  ִמְצַרִים  ְבּ ה:  ֵמַעָתּ ֱאמֹור  ַמּכֹות. 

ים ַמּכֹות. ׁ ַמּכֹות ְוַעל ַהָיּם ָלקּו ֲחִמִשּ

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

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

ים ּוָמאַתִים ַמּכֹות. ׁ ַהָיּם ָלקּו ֲחִמִשּ
קֹום ָעֵלינּו. ה ַמֲעלֹות טֹובֹות ַלָמּ ָמּ ַכּ

ֵיּינּו:  ָפִטים. ַדּ ה ָבֶהם ְשׁ ְצַרִים. ְוֹלא ָעָשׂ ִאּלּו הֹוִציָאנּו ִמִמּ
ֵיּינּו:  ֵבאֹלֵהיֶהם. ַדּ ה  ָעָשׂ ְוֹלא  ָפִטים.  ְשׁ ָבֶהם  ה  ָעָשׂ ִאּלּו 
ֵיּינּו:  כֹוֵריֶהם. ַדּ ְבּ ֶאת  ָהַרג  ְוֹלא  ֵבאֹלֵהיֶהם.  ה  ָעָשׂ ִאּלּו 
ֵיּינּו:  כֹוֵריֶהם. ְוֹלא ָנַתן ָלנּו ֶאת ָממֹוָנם. ַדּ ִאּלּו ָהַרג ֶאת ְבּ
ֵיּינּו:  ִאּלּו ָנַתן ָלנּו ֶאת ָממֹוָנם .ְוֹלא ָקַרע ָלנּו ֶאת ַהָיּם. ַדּ
ֵיּינּו:  ָחָרָבה. ַדּ ִאּלּו ָקַרע ָלנּו ֶאת ַהָיּם. ְוֹלא ֶהֱעִביָרנּו ְבתֹוכֹו ֶבּ
ֵיּינּו:  תֹוכֹו. ַדּ ע ָצֵרינּו ְבּ ַקּ ָחָרָבה. ְוֹלא ִשׁ ִאּלּו ֶהֱעִביָרנּו ְבתֹוכֹו ֶבּ
ֵיּינּו: ָנה. ַדּ ִעים ָשׁ ר ַאְרָבּ ְדָבּ ִמּ נּו ַבּ ק ָצְרֵכּ תֹוכֹו. ְוֹלא ִסֵפּ ע ָצֵרנּו ְבּ ַקּ ִאּלּו ִשׁ

ֵיּינּו:  ן. ַדּ ָנה. וֹלא ֶהֱאִכיָלנּו ֶאת ַהָמּ ִעים ָשׁ ר ַאְרָבּ ְדָבּ ִמּ נּו ַבּ ק ָצְרֵכּ ִאּלּו ִסֵפּ

ֵיּינּו:  ת. ַדּ ָבּ ן. ְוֹלא ָנַתן ָלנּו ֶאת ַהַשׁ ִאּלוּ ֶהֱאִכיָלנּו ֶאת ַהָמּ
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ֵיּינּו:  ת. ְוֹלא ֵקְרָבנּו ִלְפֵני ַהר ִסיַני. ַדּ ָבּ ִאּלּו ָנַתן ָלנּו ֶאת ַהַשׁ
ֵיּינּו:  ִאּלּו ֵקְרָבנּו ִלְפֵני ַהר ִסיַני. ְוֹלא ָנַתן ָלנּו ֶאת ַהּתֹוָרה. ַדּ
ֵיינּו:  ָרֵאל. ַדּ ִאּלּו ָנַתן ָלנּו ֶאת ַהּתֹוָרה. ְוֹלא ִהְכִניָסנּו ְלֶאֶרץ ִיְשׂ
ֵיּינּו: ׁש. ַדּ ְקּדָ ית ַהּמִ ָרֵאל. ְוֹלא ָבָנה ָלנּו ֶאת ֵבּ ִאּלּו ִהְכִניָסנּו ְלֶאֶרץ ִיְשׂ

פּוָלה ַעל ַא ּכְ טֹוָבה  ה.  ְוַכָמּ ה  ָמּ ַכּ ַחת. 
קֹום ָעֵלינּו:  ֶלת ַלָמּ ּוְמֻכֶפּ

ה  ָעָשׂ ָפִטים.  ְשׁ ָבֶהם  ה  ָעָשׂ ְצַרִים.  ִמִמּ הֹוִציָאנּו 
ֶאת  ָלנּו  ָנַתן  כֹוֵריֶהם.  ְבּ ֶאת  ָהַרג  ֵבאֹלֵהיֶהם. 
ֶהֱעִביָרנּו ְבתֹוכֹו  ַהָיּם.  ָממֹוָנם. ָקַרע ָלנּו ֶאת 
נּו  ָצְרֵכּ ק  ִסֵפּ תֹוכֹו.  ְבּ ָצֵרינּו  ע  ַקּ ִשׁ ָחָרָבה.  ֶבּ
ן. ָנַתן  ָנה. ֶהֱאִכיָלנּו ֶאת ַהָמּ ִעים ָשׁ ר ַאְרָבּ ְדָבּ ִמּ ַבּ
ָנַתן  ִסיַני.  ִלְפֵני ַהר  ֵקְרָבנּו  ת.  ָבּ ַהַשׁ ָלנּו ֶאת 
ָנה  ָרֵאל. ָבּ ָלנּו ֶאת ַהּתֹוָרה. ִהְכִניָסנּו ְלֶאֶרץ ִיְשׂ
ל ֲעֹונֹוֵתינּו. ר ַעל ָכּ ִחיָרה. ְלַכֵפּ ית ַהְבּ ָלנּו ֶאת ֵבּ

א ָאַמר ַרָבּ ֹלּ ל ֶשׁ ְמִליֵאל ָהָיה אֹוֵמר: ָכּ ן ַגּ
ַסח ֹלא ָיָצא ְיֵדי  ֶפּ ָבִרים ֵאּלּו ַבּ ה ְדּ לָשׁ ְשׁ

חֹוָבתֹו. ְוֵאּלּו ֵהן:

ַסח. ַמָצה. ּוָמרֹור. ֶפּ
כשאומר "פסח" יסתכל בזרוע ולא יאחזנו בידו:
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ַסח  ית ֶפּ ֵבּ ְזַמן ֶשׁ ָהיּו ֲאבֹוֵתינּו אֹוְכִלים ִבּ ֶשׁ
ׁש ָהָיה ַקָיּם. ַעל ׁשּום ָמה? ַעל  ְקָדּ ַהִמּ
י  ֵתּ ָבּ ַעל  הּוא  רּוְך  ָבּ דֹוׁש  ַהָקּ ַסח  ָפּ ֶשׁ ׁשּום 
ם ֶזַבח  ֱאַמר: ַוֲאַמְרֶתּ ֶנּ ִמְצַרִים. ֶשׁ ֲאבֹוֵתינּו ְבּ
ְבֵני  י  ֵתּ ָבּ ַעל  ַסח  ָפּ ר  ֲאֶשׁ ַליי.  הּוא  ַסח  ֶפּ
ָנְגּפֹו ֶאת ִמְצַרִים. ְוֶאת  ִמְצַרִים ְבּ ָרֵאל ְבּ ִיְשׂ

ֲחוּו. ַתּ ׁ ד ָהָעם ַוִיְּשּ ינּו ִהִצּיל. ַוִיֹּקּ ֵתּ ָבּ
לוקח המצה הפרוסה ומגביה אותה ואומר:

ָאנּו אֹוְכִלים ַעל ׁשּום ָמה? ַעל ׁשּום  ה זֹו ֶשׁ ַמָצּ
ל ֲאבֹוֵתינּו ְלַהֲחִמיץ ַעד  ֵצָקם ֶשׁ יק ְבּ ֹלא ִהְסִפּ ֶשׁ
דֹוׁש  ַהָקּ ָלִכים.  ַהְמּ ַמְלֵכי  ֶמֶלְך  ֲעֵליֶהם  ְגָלה  ִנּ ֶשׁ
ֵצק  ֱאַמר: ַוֹיּאפּו ֶאת ַהָבּ ֶנּ רּוְך הּוא. ּוְגָאָלם. ֶשׁ ָבּ
ֹלא  י  ִכּ ַמּצֹות.  ֻעֹגת  ְצַרִים  ִמִמּ הֹוִציאּו  ר  ֲאֶשׁ
 . ְצַרִים ְוֹלא ָיְכלּו ְלִהְתַמְהֵמַהּ י ֹגְרׁשּו ִמִמּ ָחֵמץ. ִכּ

ם ֵצָדה ֹלא ָעׂשו ָלֶהם. ְוַגּ

לוקח בידו המרור ומגביה אותו ואומר:

ֲאַנְחנּו אֹוְכִלים. ַעל ׁשּום ָמה? ָמרֹור  ֶזה ׁשֶ
ְצִרִיים ֶאת ַחֵיּי  ְררּו ַהִמּ ֵמּ ַעל ׁשּום ֶשׁ
ֶאת  ַוְיָמֲררּו  ֱאַמר:  ֶנּ ֶשׁ ִמְצַרִים.  ְבּ ֲאבֹוֵתינּו 
ּוִבְלֵבִנים  ֹחֶמר  ְבּ ָקָשה.  ֲעֹבָדה  ַבּ ַחֵיּיֶהם 
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ר  ל ֲעֹבָדָתם ֲאֶשׁ ֶדה ֶאת ָכּ ׂ ָשּ ּוְבָכל ֲעֹבָדה ַבּ
ָפֶרְך. ָעְבדּו ָבֶהם ְבּ

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

מכסים את המצות ומגביהים הכוסות בידיהם ויאמר:

ל. ְלִפיָכְך  ְלַהֵלּ ְלהֹודֹות.  ַחָיִּבים  ֲאַנְחנּו 
ר.  ְלַהֵדּ ְלרֹוֵמם.  ְלָפֵאר.  ַח.  ֵבּ ְלַשׁ
ל  ה ַלֲאבֹוֵתינּו ְוָלנּו ֶאת ָכּ ָעָשׂ ס ְלִמי ֶשׁ ּוְלַקֵלּ
ְלֵחרּות.  ֵמַעְבדּות  ָהֵאלּו. הֹוִציָאנּו  ים  ַהִנִסּ
ְמָחה. ּוֵמֵאֶבל  ה. ּוִמָיּגֹון ְלִשׂ ְעּבּוד ִלְגֻאָלּ ׁ ּוִמִשּ
ְוֹנאַמר  דֹול.  ָגּ ְלאֹור  ּוֵמֲאֵפָלה  ְליֹום טֹוב. 

ְלָפָניו ַהְללּוָיּה.
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ם ַהְללּו  ָיּה ַהְללּו ַעְבֵדי ְיהָוה. ַהְללּו ֶאת ֵשׁ
ה  ֵמַעָתּ ְמֹבָרְך.  ְיהָוה  ם  ֵשׁ ְיִהי  ְיהָוה. 
ְמבֹואֹו.  ַעד  ֶמׁש  ֶשׁ ְזַרח  ִמִמּ עֹוָלם:  ְוַעד 
ל ּגֹוִים ְיהָוה. ַעל  ם ְיהָוה: ָרם ַעל ָכּ ל ֵשׁ ְמֻהָלּ
יִהי  ְגִבּ יהָוה ֱאֹלֵהינו.ּ ַהַמּ בֹודֹו: ִמי ַכּ ַמִים ְכּ ׁ ַהָשּ
ַמִים ּוָבָאֶרץ:  ׁ ָשּ יִלי ִלְראֹות. ַבּ ִפּ ְשׁ ֶבת: ַהַמּ ָלָשׁ
ֶאְביֹון:  ָיִרים  ת  ֹפּ ֵמַאְשׁ ל.  ָדּ ֵמָעָפר  ְמִקיִמי 
ַעּמֹו:  ְנִדיֵבי  ִעם  ְנִדיִבים.  ִעם  יִבי  ְלהֹוִשׁ
ֵמָחה.  ִנים ְשׂ ִית. ֵאם ַהָבּ יִבי ֲעֶקֶרת ַהַבּ מֹוִשׁ

ַהְללּוָיּה:

ֵצאת  ית ַיֲעֹקב ֵמַעם ְבּ ְצָרִים. ֵבּ ָרֵאל ִמִמּ ִיְשׂ
ָרֵאל  ֹלֵעז: ָהְיָתה ְיהּוָדה ְלָקְדׁשֹו. ִיְשׂ
ב  ִיֹסּ ן  ַהַיְּרֵדּ ַוָיֹּנס.  ָרָאה  ַהָיּם  לֹוָתיו:  ַמְמְשׁ
ָבעֹות  ְגּ ְכֵאיִלים.  ָרְקדּו  ֶהָהִרים  ְלָאחֹור: 
ן  י ָתנּוס. ַהַיְּרֵדּ ָך ַהָיּם ִכּ ְבֵני ֹצאן: ַמה ְלּ ִכּ
ְכֵאיִלים.  ְרְקדּו  ִתּ ֶהָהִרים  ְלָאחֹור:  ב  ֹסּ ִתּ
חּוִלי  ָאדֹון  ְפֵני  ִמִלּ ֹצאן:  ְבֵני  ִכּ ָבעֹות  ְגּ
ַהּצּור  ַהֹהְפִכי  ַיֲעֹקב:  ֱאלֹוַהּ  ְפֵני  ִמִלּ ָאֶרץ. 

ִמיׁש ְלַמְעְינֹו ָמִים: ֲאַגם ָמִים. ַחָלּ
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רּוְך  ר ָבּ ה ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם. ֲאֶשׁ ַאָתּ
ְצַרִים.  ָאָלנּו ְוָגַאל ֶאת ֲאבֹוֵתינּו ִמִמּ ְגּ
ַמָצּה  ּבֹו  ֶלֱאכֹול  ַהֶזּה  ְיָלה  ַהַלּ יָענּו  ְוִהִגּ
ֲאבֹוֵתינּו  ֵואֹלֵהי  ֱאֹלֵהינּו  ְיָי  ן  ֵכּ ּוָמרֹור. 
ִאים  יֵענּו ְלמֹוֲעִדים ְוִלְרָגִלים ֲאֵחִרים ַהָבּ ַהִגּ
ִעיָרְך  ִבְנַין  ְבּ ֵמִחים  ְשׂ לֹום.  ְלָשׁ ִלְקָראֵתנּו 
ם ִמן ַהְזָּבִחים  ֲעבֹוָדָתָך. ְוֹנאַכל ָשׁ ים ַבּ ִשׂ ְוָשׂ
ִקיר  ַעל  ָמם  ָדּ יַע  ַיִגּ ר  ֲאֶשׁ ָסִחים  ַהְפּ ּוִמן 
ָחָדׁש ַעל  יר  ִשׁ ְלָך  ְונֹוֶדה  ְלָרצֹון.  ָחְך  ִמְזָבּ
ה ְיָי  רּוְך ַאָתּ נּו. ָבּ דּות ַנְפֵשׁ ֵתנּו ְוַעל ְפּ ֻאָלּ ְגּ

ָרֵאל. ַאל ִיְשׂ ָגּ
ושותים כוס שניה בהסיבת שמאל בלי ברכה.

ָרְחָצה
ונוטל ידיו כהלכה, ומברך:

רּוְך  ר ָבּ ה ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם. ֲאֶשׁ ַאָתּ
ְנִטיַלת  ַעל  ְוִצָוּנּו  ִמְצֹוָתיו  ְבּ נּו  ָשׁ ִקְדּ

ָיָדִים.
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מֹוִציא
יקח שלשת המצות בידו כסדר שהניחם, הפרוסה בין שתי 

השלמות, ויברך:

רּו ה ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ַהּמֹוִציא ָבּ ְך ַאָתּ
ֶלֶחם ִמן ָהָאֶרץ.

ַמָצּה
יניח המצה התחתונה מידו, וישארו בידו העליונה והפרוסה, 

ויברך:

ה ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם.  רּוְך ַאָתּ ָבּ
ַעל  ְוִצָוּנּו  ִמְצֹוָתיו  ְבּ ָשנּו  ִקְדּ ר  ֲאֶשׁ

ֲאִכיַלת ַמָצּה.
ויאכלם  במלח  ויטבלם  אחת.  מכל  כזית  יבצע משתיהם 
השלימה  מן  כזית  מהמסובים  אחד  לכל  ונותן  בהסיבה. 
וכזית מן המצה הפרוסה ואוכלים בהסיבה. ואם אין די לכל 
המסובים, יתן להם ממצה שמורה אחרת המונחת על השולחן 

מחוץ לקערה.

ָמרֹור
את  מעט  וינער  בחרוסת  ויטבלנו  מרור  כזית  בידו  יקח 

החרוסת ויברך:
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רּוְך  ר ָבּ ה ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם. ֲאֶשׁ ַאָתּ
ִמְצֹוָתיו ְוִצָוּנּו ַעל ֲאִכיַלת  ָשנּו ְבּ ִקְדּ

ָמרֹור. ואוכל ממנו כזית בלי הסיבה.

ּכֹוֵרְך
מחלק לכל אחד מהמסובין כזית מן המצה השלישית. וכזית מרור 

וכורכים המצה במרור ומטבלים הכריכה בחרוסת ואומרים.

ל  ִהּלֵ ּכְ ׁש  ְיֻחּדַ ָיֵמינּו  ּבְ ׁש  ְקּדָ ַלּמִ ֵזֶכר  ָרָכה.  ּבְ ֹלא  ּבְ ּוָמרֹור  ה  ַמּצָ
ֱאַמר:  ּנֶ ם ָמה ׁשֶ ַבת ַאַחת. ְלַקּיֵ ָהָיה ּכֹוְרָכן ְואֹוְכָלן  ּבְ ֵקן. ׁשֶ ַהּזָ

ַעל ַמּצֹות ּוְמֹרִרים ֹיאְכֻלהּו.

ואוכלים הכריכה בהסיבה.

ְלָחן עֹוֵרְך ֻשׁ
לך אכול בשמחה לחמך ושתה בלב טוב יינך, וטוב לאכול 

"בשר" לקיים מצות שמחת החג:

ָצפּון
אחר הסעודה יקח המצה אשר הצפין לאפיקומן ויתן כזית 

לכל אחד מן המסובין ואומר:

ָבע ֱאַכל ַעל ַהּשָׂ ּנֶ ַסח ׁשֶ ן ּפֶ ֵזֶכר ְלָקְרּבָ

ואוכלים בהסיבה. ויש מחמירים ואוכלים שני כזית. ואסור 
לאכול או לשתות עוד, חוץ משתי כוסות אחרונות, כדי 

שיישן וטעם מצה בפיו.
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ֵרְך ָבּ
וקודם ברכת  מוזגים כוס שלישית ומברכים ברכת המזון. 

המזון אומרים:

נּו ִויָבְרֵכנּו ַלְמַנֵצּח  יר. ֱאֹלִהים ְיָחֵנּ ְנִגיֹנת ִמְזמֹור ִשׁ ִבּ
ָך  ְרֶכּ ָאֶרץ ַדּ נּו ֶסָלה. ָלַדַעת ָבּ ָניו ִאָתּ ָיֵאר ָפּ
יֹודּוָך  ֱאֹלִהים  ים  ַעִמּ יֹודּוָך  ְיׁשּוָעֶתָך.  ּגֹוִים  ָכל  ְבּ
ים  ט ַעִמּ ֹפּ י ִתְשׁ ים ִכּ נּו ְלֻאִמּ ְמחּו ִויַרְנּ ם. ִיְשׂ ָלּ ים ֻכּ ַעִמּ
ים  ַעִמּ יֹודּוָך  ֶסָלה.  ְנֵחם  ַתּ ָאֶרץ  ָבּ ים  ּוְלֻאִמּ ִמיׁשֹור 
ם. ֶאֶרץ ָנְתָנה ְיבּוָלּה ְיָבְרֵכנּו  ָלּ ים ֻכּ ֱאֹלִהים יֹודּוָך ַעִמּ
ל  ָכּ ֹאתֹו  ְוִייְראּו  ֱאֹלִהים  ְיָבְרֵכנּו  ֱאֹלֵהינּו.  ֱאֹלִהים 

ַאְפֵסי ָאֶרץ.

נוטל הכוס בימינו ואומר.

ֱאַמר:  ּנֶ זֹון. ׁשֶ ת ַהּמָ ְרּכַ ל ּבִ ה ׁשֶ ם ִמְצַות ֲעׂשֵ ן ְלַקּיֵ ִהְנִני מּוָכן ּוְמֻזּמָ
ר  ָבְעּתָ ּוֵבַרְכּתָ ֶאת ְיָי ֱאֹלֶהיָך ַעל ָהָאֶרץ ַהּטָֹבה ֲאׁשֶ ְוָאַכְלּתָ ְוׂשָ

ָנַתן ָלְך.

ִפי: סֹוף ֲאָבְרָכה  תֹו ְבּ ִהָלּ ִמיד ְתּ ָכל ֵעת ָתּ ֶאת ְיָי ְבּ
ָמע ֶאת ָהֱאֹלִהים ְיָרא ְוֶאת  ל ִנְשׁ ָבר ַהֹכּ ָדּ
י  ר ִפּ ת ְיָי ְיַדֶבּ ִהַלּ ל ָהָאָדם: ְתּ י ֶזה ָכּ מֹור ִכּ ִמְצֹוָתיו ְשׁ
ַוֲאַנְחנּו  ָוֶעד.  ְלעֹוָלם  ָקְדׁשֹו  ם  ֵשׁ ר  ָשׂ ָבּ ל  ָכּ ִויָבֵרְך 

ה ְוַעד עֹוָלם ַהְללּו ָיּה: ְנָבֵרְך ָיּה ֵמַעָתּ
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ר ִלְפֵני ְיָי" ְלָחן ֲאֶשׁ ׁ ר ֵאַלי ֶזה ַהֻשּ "ַוְיַדֵבּ

ואם אכלו שלשה כאחד, חייבים לזמן:

המזמן אומר:

א: ַהב ָל יָשׁ ַקִדּ ָאה  ִעָלּ א  ְלַמְלָכּ ְוִנְבִריְך  ן 
ְרׁשּות  ִבּ אומר:  המזמן  שמים:  ברשות  עונים: 

ת  ָבּ ַשׁ ּוִבְרׁשּות  )בשבת:  א  יָשׁ ַקִדּ ָאה  ִעָלּ א  ַמְלָכּ
א  יָשׁ יָזא ַקִדּ ּפִ ָתא( ּוִבְרׁשּות יֹוָמא ָטָבא ֻאׁשְ ַמְלְכּ

שמים:  ברשות  ועונים:  ְוַרּבֹוַתי.  מֹוַרי  ּוִבְרׁשּות 
ָאַכְלנּו  המזמן אומר: ְנָבֵרְך )בעשרה אומרים: ֱאֹלֵהינּו( ֶשׁ

ּלֹו  ׁ ָאַכְלנּו ִמֶשּ רּוְך )ֱאֹלֵהינּו( ֶשׁ ּלֹו: עונים: ָבּ ׁ ִמֶשּ
רּוְך )ֱאֹלֵהינּו(  ּוְבטּובֹו ָחִיינּו: וחוזר המזמן ואומר: ָבּ

ּלֹו ּוְבטּובֹו ָחִיינּו. ׁ ָאַכְלנּו ִמֶשּ ֶשׁ

ברכת המזון
רּוְך  ה ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ָהֵאל ָבּ ַאָתּ

טּובֹו  ּלֹו ְבּ ַהָזּן אֹוָתנּו ְוֶאת ָהעֹוָלם ֻכּ
ֹנֵתן  ים.  ַרִבּ ּוְבַרֲחִמים  ֶרַוח  ְבּ ֶחֶסד  ְבּ ֵחן  ְבּ
י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. ּוְבטּובֹו  ר ִכּ ָשׂ ֶלֶחם ְלָכל ָבּ
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ִמיד ֹלא ָחַסר ָלנּו ְוַאל ֶיְחַסר ָלנּו  דֹול ָתּ ַהָגּ
ָזן  ֵאל  הּוא  י  ִכּ ָוֶעד.  ְלעֹוָלם  ִמיד  ָתּ ָמזֹון 
ל. ְוִהְתִקין  ְלָחנֹו ָערּוְך ַלֹכּ ל. ְוֻשׁ ּוְמַפְרֵנס ַלֹכּ
ָרא  ָבּ ר  ֲאֶשׁ ִריֹּוָתיו  ְבּ ְלָכל  ּוָמזֹון  ִמְחָיה 
ֶאת  ּפֹוֵתַח  ָאמּור:  ָכּ ֲחָסָדיו  ּוְבֹרב  ְבַרֲחָמיו 
ה ְיָי  רּוְך ַאָתּ יַע ְלָכל ַחי ָרצֹון. ָבּ ִבּ ָיֶדָך ּוַמְשׂ

ל. ַהָזּן ֶאת ַהֹכּ

ִהְנַחְלָתּ נֹוֶדה  ֶשׁ ַעל  ֱאֹלֵהינּו  ְיָי  ָך  ְלּ
ה טֹוָבה ּוְרָחָבה  ַלֲאבֹוֵתינּו ֶאֶרץ ֶחְמָדּ
הֹוֵצאָתנּו  ִרית ְותֹוָרה ַחִיּים ּוָמזֹון. ַעל ֶשׁ ְבּ
ֲעָבִדים.  ית  ִמֵבּ ּוְפִדיָתנּו  ִמְצַרִים  ֵמֶאֶרץ 
ֵרנּו ְוַעל ּתֹוָרְתָך  ְבָשׂ ָחַתְמָתּ ִבּ ִריְתָך ֶשׁ ְוַעל ְבּ
נּו.  הֹוַדְעָתּ ֶשׁ ְרצֹוָנְך  י  ֻחֵקּ ְוַעל  נּו  ְדָתּ ַמּ ִלּ ֶשׁ
ה ָזן ּוְמַפְרֵנס אֹוָתנּו. ַאָתּ ְוַעל ַחִיּים ּוָמזֹון ָשׁ

ָלְך ְוַעל  מֹוִדים  ֲאַנְחנּו  ֱאֹלֵהינּו  ְיָי  ל  ַהֹכּ
ָאמּור: ְוָאַכְלָתּ  ָמְך. ָכּ ּוְמָבְרִכים ֶאת ְשׁ
. ּוֵבַרְכָתּ ֶאת ְיָי ֱאֹלֶהיָך ַעל ָהָאֶרץ  ָבְעָתּ ְוָשׂ
ה ְיָי. ַעל  רּוְך ַאָתּ ר ָנַתן ָלְך: ָבּ ָבה ֲאֶשׁ ַהֹטּ

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

ְבָיֵמינּו.
ִמְצֹוֶתיָך ּוְבִמְצַות  בשבת אומרים: ְרֵצה ְוַהֲחִליֵצנּו ְיָי ֱאֹלֵהינּו ְבּ
דֹול ְוָקדֹוׁש  י יֹום ָגּ דֹול ְוַהָקדֹוׂש ַהֶזּה. ִכּ ת ַהָגּ ָבּ ִביִעי ַהַשׁ ׁ יֹום ַהְשּ
י  ִמְצַות ֻחֵקּ ג ּבֹו ְכּ ּבֹות ּבֹו ְוָננּוַח ּבֹו ְוִנְתַעֵנּ ָפֶניָך. ִנְשׁ הּוא ִמְלּ
יֹום ְמנּוָחֵתנּו. ְוַהְרֵאנּו ְבֶנָחַמת  ִהי ָצָרה ְוָיגֹון ְבּ ְרצֹוָנְך. ְוַאל ְתּ
ַוֲהַגם  ָחמֹות.  ַהֶנּ ַעל  ַבּ הּוא  ה  ַאָתּ י  ִכּ ְבָיֵמינּו.  ְמֵהָרה  ִבּ ִצּיֹון 
ַכְחנּו. ַאל  דֹוׁש ֹלא ָשׁ דֹול ְוַהָקּ יְתָך ַהָגּ ן ֵבּ ִתינּו. ָחְרַבּ ָאַכְלנּו ְוָשׁ ֶשׁ
דֹול ְוָקדֹוׁש  י ֵאל ֶמֶלְך ָגּ ְזָנֵחנּו ָלַעד. ִכּ ֵחנּו ָלֶנַצח ְוַאל ִתּ ָכּ ְשׁ ִתּ

ה. ָאָתּ
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ְוָיבֹוא. ֱאֹלֵהינּו  ַיֲעֶלה  ֲאבֹוֵתינּו.  ֵואֹלֵהי 
ַמע  ׁ ְוִיָשּ ְוֵיָרֶצה.  ְוֵיָרֶאה  יַע.  ְוַיִגּ
ֲאבֹוֵתינּו.  ְוִזְכרֹון  ִזְכרֹוֵננּו  ְוִיָזֵּכר.  ֵקד  ְוִיָפּ
ִוד  ן ָדּ יַח ֶבּ ַלִים ִעיָרְך. ְוִזְכרֹון ָמִשׁ ִזְכרֹון ְירּוָשׁ
ָרֵאל ְלָפֶניָך.  ית ִיְשׂ ָך ֵבּ ל ַעְמּ ְך. ְוִזְכרֹון ָכּ ַעְבָדּ
ּוְלַרֲחִמים.  ְלֶחֶסד  ְלֵחן  ְלטֹוָבה  ִלְפֵלָטה 
ּצֹות  ַהַמּ ַחג  יֹום  ְבּ לֹום.  ּוְלָשׁ ְלַחִיּים טֹוִבים 
יֹום טֹוב ִמְקָרא ֹקֶדׁש ַהֶזּה. ְלַרֵחם  ַהֶזּה. ְבּ
ֱאֹלֵהינּו  ָזְכֵרנּו ְיָי  יֵענּו.  ּוְלהֹוִשׁ ָעֵלינּו  ּבֹו 
יֵענּו  ּבֹו ְלטֹוָבה. ּוָפְקֵדנּו בֹו ִלְבָרָכה. ְוהֹוִשׁ
ְדַבר ְיׁשּוָעה ְוַרֲחִמים.  בֹו ְלַחִיּים טֹוִבים, ִבּ
יֵענּו  נּו. ַוֲחֹמל ְוַרֵחם ָעֵלינּו. ְוהֹוִשׁ חּוס ְוָחֵנּ
י ֵאל ֶמֶלְך ַחּנּון ְוַרחּום  י ֵאֶליָך ֵעיֵנינּו. ִכּ ִכּ
ְמֵהָרה  ַלִים ִעיָרְך ִבּ ה.    ְוִתְבֶנה ְירּוָשׁ ָאָתּ
ָלִים:   ְירּוָשׁ ּבֹוֵנה  ְיָי.  ה  ַאָתּ רּוְך  ָבּ ְבָיֵמינּו. 

)בלחש ָאֵמן(.

ה ְיֹהָוה.  רּוְך ַאָתּ אם שכח בשבת לומר רצה אומר כאן:  )ָבּ
ָרֵאל  ִיְשׂ ְלַעּמֹו  ִלְמנּוָחה  תֹות  ָבּ ַשׁ ַתן  ָנּ ֶשׁ ָהעֹוָלם.  ֶמֶלְך  ֱאֹלֵהינּו 

ת( ָבּ ׁ ׁש ַהַשּ ה ְיֹהָוה. ְמַקֵדּ רּוְך ַאָתּ ַאֲהָבה ְלאֹות ְוִלְבִרית. ָבּ ְבּ
ֶמֶלְך  ֱאֹלֵהינּו  ְיֹהָוה.  ה  ַאָתּ רּוְך  )ָבּ ויבוא:   יעלה  אם שכח 
ְמָחה.  ׂשֹון ּוְלִשׂ ָרֵאל ְלָשׂ ַתן ָיִמים טֹוִבים ְלַעּמֹו ִיְשׂ ָנּ ָהעֹוָלם. ֶשׁ
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ּצֹות  ת ַהֶזּה ְוֶאת יֹום( ַחג ַהַמּ ָבּ ׁ ֶאת יֹום )אם שכח גם רצה: )ַהַשּ
ׁש  ה ְיֹהָוה. ְמַקֵדּ רּוְך ַאָתּ ַהֶזּה. ֶאת יֹום טֹוב ִמְקָרא ֹקֶדׁש ַהֶזּה. ָבּ

ים(. ָרֵאל ְוַהְזַּמִנּ ִיְשׂ

רּוְך  ה ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ָלַעד. ָבּ ַאָתּ
יֵרנּו.  ַאִדּ נּו.  ַמְלֵכּ ָאִבינּו.  ָהֵאל. 
ַיֲעֹקב.  ְקדֹוׁש  נּו.  ְקדֹוֵשׁ ּגֹוֲאֵלנּו.  ּבֹוְרֵאנּו. 
ִטיב  ֶלְך ַהּטֹוב ְוַהֵמּ ָרֵאל. ַהֶמּ רֹוֵענּו רֹוֵעה ִיְשׂ
ָכל יֹום ָויֹום הּוא ֵהִטיב ָלנּו. הּוא  ְבּ ַלּכל. ֶשׁ
ְגָמָלנּו.  ֵייִטיב ָלנּו. הּוא  ֵמִטיב ָלנּו. הּוא 
הּוא גֹוְמֵלנּו. הּוא ִיְגְמֵלנּו ָלַעד ֵחן ָוֶחֶסד 

ְוַרֲחִמים ְוֶרַוח ְוַהָצָּלה ְוָכל טֹוב:

א ְכבֹודֹו: ָהַרֲחָמן ָהַרֲחָמן  ֵסּ ח ַעל ִכּ ַבּ ַתּ הּוא ִיְשׁ
ּוָבָאֶרץ:  ַמִים  ׁ ָשּ ַבּ ח  ַבּ ַתּ ִיְשׁ הּוא 
ּדֹוִרים:  ְלדֹור  נּו  ָבּ ח  ַבּ ַתּ ִיְשׁ הּוא  ָהַרֲחָמן 
ָהַרֲחָמן הּוא ֶקֶרן ְלַעּמֹו ָיִרים: ָהַרֲחָמן הּוא 
הּוא  ָהַרֲחָמן  ְנָצִחים:  ְלֵנַצח  נּו  ָבּ ַאר  ִיְתָפּ
ְוֹלא  ר  ֶהֵתּ ְבּ ְבִבזּּוי  ְוֹלא  ָכבֹוד  ְבּ ְיַפְרְנֵסנּו 
ן  ַנַחת ְוֹלא ְבָצַער: ָהַרֲחָמן הּוא ִיֵתּ ְבִאּסּור ְבּ
ָרָכה  ְבּ ַלח  ִיְשׁ הּוא  ָהַרֲחָמן  יֵנינּו:  ֵבּ לֹום  ָשׁ
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ה ָיֵדינּו: ָהַרֲחָמן  ָכל ַמֲעֵשׂ ְרָוָחה ְוַהְצָלָחה ְבּ
ָרֵכינּו:  הּוא ַיְצִליַח ֶאת ְדּ

ֵמַעל ָהַרֲחָמן  ְמֵהָרה  לּות  ָגּ ר ֹעל  ֹבּ ִיְשׁ הּוא 
ַצָוּאֵרנּו: ָהַרֲחָמן הּוא יֹוִליֵכנּו ְמֵהָרה 
ֵאנּו  ִיְרָפּ הּוא  ָהַרֲחָמן  ְלַאְרֵצנּו:  קֹוְמִמיּּות 
ח ָלנּו ֶאת  ֵלָמה: ָהַרֲחָמן הּוא ִיְפַתּ ְרפּוָאה ְשׁ
ֶאָחד  ל  ָכּ ְיָבֵרְך  ָהַרֲחָמן הּוא  ָהְרָחָבה:  ָידֹו 
ְרכּו  ְתָבּ ִנּ מֹו ֶשׁ דֹול ְכּ מֹו ַהָגּ ְשׁ ּנּו ִבּ ְוֶאָחד ִמֶמּ
ל  ל ִמֹכּ ֹכּ ֲאבֹוֵתינּו ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעֹקב ַבּ
ֵלָמה ְוֵכן  ָרָכה ְשׁ ן ְיָבֵרְך אֹוָתנּו ַיַחד ְבּ ל ֵכּ ֹכּ

ְיִהי ָרצֹון ְוֹנאַמר ָאֵמן:  

לֹומֹו. ת ְשׁ ָהַרֲחָמן הּוא ִיְפֹרׂש ָעֵלינּו ֻסַכּ

ת ּוְמנּוָחה ְלַחֵיּי  ָבּ לֹו ַשׁ ֻכּ בשבת: ַהָרֲחָמן הּוא ַיְנִחיֵלנּו עֹוָלם ֶשׁ
ָהעֹוָלִמים: 

ִאים  ַהּבָ ֲאֵחִרים  ְלמֹוֲעִדים  יֵענּו  ַיּגִ הּוא  ַהָרֲחָמן 
לֹום: ִלְקָראֵתנּו ְלׁשָ

לֹו טֹוב:  ֻכּ ַהָרֲחָמן הּוא ַיְנִחיֵלנּו ְליֹום ֶשׁ
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נּו. ָהַרֲחָמן  ִלֵבּ ְבּ ְוַאֲהָבתֹו  ּתֹוָרתֹו  ע  ִיַטּ הּוא 
י  ְלִבְלִתּ ֵנינּו  ָפּ ַעל  ִיְרָאתֹו  ְוִתְהֶיה 

ָמִים. ם ָשׁ ינּו ְלֵשׁ ֶנֱחָטא. ְוִיְהיּו ָכל ַמֲעֵשׂ
ָאַכְלנּו  ֶשׁ ַהֶזּה  ְלָחן  ׁ ַהֻשּ ְיָבֵרְך ֶאת  ָהַרֲחָמן הּוא  ברכת האורח: 
ל ַאְבָרָהם  ְלָחנֹו ֶשׁ י עֹוָלם. ְוִיְהֶיה ְכֻשׁ ל ַמֲעַדֵנּ ר ּבֹו ָכּ ָעָליו ִויַסֵדּ
ְוַאל  ה.  ֶתּ ִיְשׁ ּנּו  ִמֶמּ ְוָכל ָצֵמא  ֹיאַכל.  ּנּו  ִמֶמּ ָרֵעב  ל  ָכּ ָאִבינּו. 

ל טֹוב ָלַעד ּוְלעֹוְלֵמי עֹוָלִמים:  ּנּו ָכּ ֶיְחַסר ִמֶמּ

ה ַהֹזּאת.  ֻעָדּ ִית ַהֶזּה ּוַבַעל ַהְסּ ַעל ַהַבּ ָהַרֲחָמן הּוא ְיָבֵרְך ֶאת ַבּ
ּוִבְנָכִסים  ִיְּחיּו.  ֶשׁ ָבִנים  ְבּ לֹו.  ר  ֲאֶשׁ ְוָכל  ּתֹו  ְוִאְשׁ ּוָבָניו  הּוא 
ְרֶצה. ְוִיְהיּו ְנָכָסיו ּוְנָכֵסינּו  ֵרְך ְיָי ֵחילֹו ּוֹפַעל ָיָדיו ִתּ ְרּבּו. ָבּ ִיּ ֶשׁ
ק ְלָפָניו ְוֹלא ְלָפֵנינּו ׁשּום  ֵקּ ֻמְצָלִחים ּוְקרֹוִבים ָלִעיר. ְוַאל ִיְזַדּ
ר ְוָכבֹוד  ֹעֶשׁ ל ַהָיִּמים. ְבּ ֵמַח ָכּ ׂש ְוָשׂ ַבר ֵחְטא ְוִהְרהּור ָעֹון. ָשׂ ְדּ
ֵלם ָלעֹוָלם  עֹוָלם ַהֶזּה. ְוֹלא ִיָכּ ה ְוַעד עֹוָלם. ֹלא ֵיבֹוׁש ָבּ ֵמַעָתּ

ן ְיִהי ָרצֹון: א. ָאֵמן ֵכּ ַהָבּ

נּו ִויָקְרֵבנּו ִלימֹות ָהַרֲחָמן  הּוא ְיַחֵיּינּו ִויַזֵכּ
ׁש ּוְלַחֵיּי  ְקָדּ ית ַהִמּ יַח ּוְלִבְנַין ֵבּ ִשׁ ַהָמּ
ה  א: ִמְגּדֹול ְיׁשּועֹות ַמְלּכֹו. ְוֹעֶשׂ ָהעֹוָלם ַהָבּ
עֹוָלם:  ַעד  ּוְלַזְרעֹו  ְלָדִוד  יחֹו  ִלְמִשׁ ֶחֶסד 
י ְיָי ֹלא ַיְחְסרּו  ִפיִרים ָרׁשּו ְוָרֵעבּו ְוֹדְרֵשׁ ְכּ
י ְוֹלא ָרִאיִתי  ם ָזַקְנִתּ ָכל טֹוב: ַנַער ָהִייִתי ַגּ
ל ַהיֹּום  ׁש ָלֶחם: ָכּ יק ֶנֱעָזב ְוַזְרעֹו ְמַבֶקּ ַצִדּ
ָאַכְלנּו  ׁ ֶשּ ַמה  ִלְבָרָכה:  ְוַזְרעֹו  ּוַמְלֶוה  חֹוֵנן 
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ִתינּו ִיְהֶיה ִלְרפּוָאה.  ׁ ָשּ ׁ ְבָעה. ּוַמה ֶשּ ִיְהֶיה ְלָשׂ
ִדְכִתיב.  ְכּ ִלְבָרָכה.  ִיְהֶיה  הֹוַתְרנּו  ׁ ֶשּ ּוַמה 
ְיָי:  ְדַבר  ִכּ ַויֹּוִתרּו  ַוֹיּאְכלּו  ִלְפֵניֶהם  ן  ַוִיֵּתּ
ָוָאֶרץ:  ַמִים  ָשׁ ה  ֹעֵשׂ ַליהָוה  ם  ַאֶתּ רּוִכים  ְבּ
ְיָי  ְוָהָיה  יהָוה  ַבּ ִיְבַטח  ר  ֲאֶשׁ ֶבר  ַהֶגּ רּוְך  ָבּ
ן ְיָי ְיָבֵרְך ֶאת  ִמְבַטחֹו: ְיֹהָוה ֹעז ְלַעּמֹו ִיֵתּ
ְמרֹוָמיו הּוא  לֹום ִבּ ה ָשׁ לֹום: עֹוֶשׂ ׁ ַעּמֹו ַבָשּ
ל ַעּמֹו  לֹום ָעֵלינּו ְוַעל ָכּ ה ָשׁ ְבַרֲחָמיו ַיֲעֶשׂ

ָרֵאל ְוִאְמרּו ָאֵמן: ִיְשׂ

ע ּכֹוסֹות.  י ֵמַאְרּבַ ִליׁשִ ם ִמְצַות ּכֹוס ׁשְ ן ְלַקּיֵ ּוְמֻזּמָ ֲהֵרִני מּוָכן 
ּה ַעל ְיֵדי ַההּוא ָטִמיר  ִכיְנּתֵ ִריְך הּוא ּוׁשְ א ּבְ ם ִיחּוד ֻקְדׁשָ ְלׁשֵ
ָעֵלינּו  ֱאֹלֵהינּו  ֲאֹדָני  ֹנַעם  ִויִהי  ָרֵאל.  ִיׂשְ ל  ּכָ ם  ׁשֵ ּבְ ְוֶנְעָלם 

ה ָיֵדינּו ּכֹוְנֵנהּו: ה ָיֵדינּו ּכֹוְנָנה ָעֵלינּו ּוַמֲעׂשֵ ּוַמֲעׂשֵ

יכוין המברך בברכת "בורא פרי הגפן" לפטור כוס רביעי:
ם ְיָי ֶאְקָרא: א ּוְבׁשֵ ּכֹוס ְיׁשּועֹות ֶאּשָׂ

סברי מרנן: ועונים: לחיים:

רּו ה ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם. ּבֹוֵרא ָבּ ְך ַאָתּ
ִרי ַהָגֶפן. ְפּ

ושותין כוס שלישית בהסיבה.
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מוזגין כוס רביעית וגומרים עליו את ההלל. ובעת שמוזג 
היין לכוס רביעית, אומר:

ֹפְך  ְיָדעּוָך ְשׁ ֹלא  ר  ֲאֶשׁ ַהּגֹוִים  ֶאל  ֲחָמְתָך 
ְמָך ֹלא ָקָראּו:  ִשׁ ר ְבּ ְוַעל ַמְמָלכֹות ֲאֶשׁ
ֹפְך  ּמּו: ְשׁ י ָאַכל ֶאת ַיֲעֹקב ְוֶאת ָנֵוהּו ֵהַשׁ ִכּ
ף  ְרֹדּ ִתּ יֵגם:  ַיִשׂ ָך  ַאְפּ ַוֲחרֹון  ַזְעֶמָך  ֲעֵליֶהם 

ֵמי ְיָי: ַחת ְשׁ ִמיֵדם ִמַתּ ַאף ְוַתְשׁ ְבּ

ל ַהֵלּ
בֹוד. ֹלא  ן ָכּ ְמָך ֵתּ י ְלִשׁ ָלנּו ְיָי ֹלא ָלנּו. ִכּ

ֹיאְמרּו  ה  ָלָמּ ָך:  ֲאִמֶתּ ַעל  ָך.  ַחְסְדּ ַעל 
ָמִים.  ׁ ַהּגֹוִים ַאֵיּה ָנא ֱאֹלֵהיֶהם: ֵואֹלֵהינּו ַבָשּ
ֶסף ְוָזָהב  יֶהם ֶכּ ה: ֲעַצֵבּ ר ָחֵפץ ָעָשׂ ל ֲאֶשׁ ֹכּ
רּו.  ְיַדֵבּ ְוֹלא  ָלֶהם  ה  ֶפּ ָאָדם:  ְיֵדי  ה  ַמֲעֵשׂ
ְוֹלא  ָלֶהם  ָאְזַנִים  ִיְראּו:  ְוֹלא  ָלֶהם  ֵעיַנִים 
ָמעּו. ַאף ָלֶהם ְוֹלא ְיִריחּון: ְיֵדיֶהם ְוֹלא  ִיְשׁ
ֶיְהּגּו  ֹלא  כּו.  ְיַהֵלּ ְוֹלא  ַרְגֵליֶהם  ְיִמיׁשּון. 
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ר  ֲאֶשׁ ל  ֹכּ יֶהם.  ֹעֵשׂ ִיְהיּו  מֹוֶהם  ְכּ ְגרֹוָנם:  ִבּ
ם  ְיָי. ֶעְזָרם ּוָמִגָנּ ַטח ַבּ ָרֵאל ְבּ ֶהם: ִיְשׂ ֵטַח ָבּ ֹבּ
ם  ְיָי. ֶעְזָרם ּוָמִגָנּ ְטחּו ַבּ ית ַאֲהֹרן ִבּ הּוא: ֵבּ
ם  ּוָמִגָנּ ֶעְזָרם  ְיָי.  ַבּ ְטחּו  ִבּ ְיָי  ִיְרֵאי  הּוא: 
ית  ֵבּ ֶאת  ְיָבֵרְך  ְיָבֵרְך.  ְיָי ְזָכָרנּו  הּוא: 
ית ַאֲהֹרן. ְיָבֵרְך ִיְרֵאי  ָרֵאל: ְיָבֵרְך ֶאת ֵבּ ִיְשׂ
ֹדִלים: ֹיֵסף ְיָי ֲעֵליֶכם.  ַטִנים ִעם ַהְגּ ְיָי. ַהְקּ
ַלְיָי.  ם  ַאֶתּ רּוִכים  ְבּ ֵניֶכם:  ְבּ ְוַעל  ֲעֵליֶכם 
ַלְיָי.  ַמִים  ָשׁ ַמִים  ׁ ַהָשּ ָוָאֶרץ:  ַמִים  ָשׁ ה  ֹעֵשׂ
ִתים ְיַהְללּו  ְוָהָאֶרץ ָנַתן ִלְבֵני ָאָדם: ֹלא ַהֵמּ
ל ֹיְרֵדי דּוָמה: ַוֲאַנְחנּו ְנָבֵרְך ָיּה.  ָיּה. ְוֹלא ָכּ

ה ְוַעד עֹוָלם. ַהְללּוָיּה: ֵמַעָתּ

י  ֲחנּוָני. ָאַהְבִתּ ַתּ קֹוִלי.  ֶאת  ְיָי  ַמע  ִיְשׁ י  ִכּ
ֶאְקָרא.  ּוְבָיַמי  ִלי  ָאְזנֹו  ה  ִהָטּ י  ִכּ
אֹול ְמָצאּוִני.  ֲאָפפּוִני ֶחְבֵלי ָמֶות ּוְמָצֵרי ְשׁ
א  ם ְיָי ֶאְקָרא. ָאָנּ ָצָרה ְוָיגֹון ֶאְמָצא. ּוְבֵשׁ
י. ַחנּון ְיָי ְוַצִדיק. ֵואֹלֵהינּו  ָטה ַנְפִשׁ ְיָי ַמְלּ
ְוִלי  ַדּלֹוִתי  ְיָי.  ָתאִים  ְפּ ֵמר  ֹשׁ ְמַרֵחם. 
ַמל  י ְיָי ָגּ י ִלְמנּוָחְיִכי. ִכּ יַע. ׁשּוִבי ַנְפִשׁ ְיהֹוִשׁ
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ֶות. ֶאת ֵעיִני  י ִמָמּ ְצָתּ ַנְפִשׁ י ִחַלּ ָעָלְיִכי. ִכּ
ְך ִלְפֵני  ִחי. ֶאְתַהֵלּ ְמָעה. ֶאת ַרְגִלי ִמֶדּ ִמן ִדּ
ר.  ֲאַדֵבּ י  ִכּ י  ֶהֱאַמְנִתּ ַהַחִיּים.  ַאְרצֹות  ְבּ ְיָי 
ל  י ְבָחְפִזי. ָכּ ֲאִני ָעִניִתי ְמֹאד. ֲאִני ָאַמְרִתּ

ֵזב. ָהָאָדם ֹכּ

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

ָלִים. ַהְללּוָיּה: תֹוֵכִכי ְירּוָשׁ ית ְיָי. ְבּ ֵבּ

ים. ַהְללּו  ל ָהֻאִמּ חּוהּו ָכּ ְבּ ל ּגֹוִים. ַשׁ ֶאת ְיָי ָכּ
ְיָי  ֶוֱאֶמת  ַחְסּדֹו.  ָעֵלינּו  ָגַבר  י  ִכּ

ְלעֹוָלם. ַהְללּוָיּה: 
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ַחְסּדֹו.  ְלעֹוָלם  י  ִכּ טֹוב:    י  ִכּ ַלְיָי  הֹודּו  
ַחְסּדֹו.  ְלעֹוָלם  י  ִכּ ָרֵאל:    ִיְשׂ ָנא  ֹיאַמר 
ַחְסּדֹו.  ְלעֹוָלם  י  ִכּ ַאֲהֹרן:  ֵבית  ָנא  ֹיאְמרּו 
ַחְסּדו ְלעֹוָלם  י  ִכּ ְיָי:  ִיְרֵאי  ָנא  ֹיאְמרּו 

ָיּה. ִמן  ְרָחב  ֶמּ ַבּ ָעָנִני  ָיּה.  ָקָראִתי  ַצר  ַהֵמּ
ה ִלי ָאָדם.  ְיָי ִלי ֹלא ִאיָרא. ַמה ַיֲּעֶשׂ
טֹוב  ׂשְנָאי.  ְבּ ֶאְרֶאה  ַוֲאִני  ֹעְזָרי  ְבּ ִלי  ְיָי 
ְיָי  ָאָדם. טֹוב ַלֲחסֹות ַבּ ֹטַח ָבּ ְיָי ִמְבּ ַלֲחסֹות ַבּ
ם  ֵשׁ ְבּ ְסָבבּוִני.  ּגֹוִים  ל  ָכּ ְנִדיִבים.  ִבּ ֹטַח  ִמְבּ
ם ְיָי  ֵשׁ י ֲאִמיַלם. ַסּבּוִני ַגם ְסָבבּוִני. ְבּ ְיָי ִכּ
ֵאׁש  ְכּ ֲעכּו  ֹדּ ֹבִרים.  ִכְדּ ַסּבּוִני  ֲאִמיַלם.  י  ִכּ
ִחיַתִני  ֹחה ְדּ י ֲאִמיַלם. ָדּ ם ְיָי ִכּ ֵשׁ קֹוִצים. ְבּ
ל. ַוְיָי ֲעָזָרִני. ָעִזּי ְוִזְמָרת ָיּה ַוְיִהי ִלי  ִלְנֹפּ
יִקים.  ָאֳהֵלי ַצִדּ ה ִויׁשּוָעה ְבּ ִליׁשּוָעה. קֹול ִרָנּ
ְיִמין  ְיָי רֹוֵמָמה.  ְיִמין  ָחִיל.  ה  ׂ ֹעֵשָ ְיָי  ְיִמין 
ר  י ֶאְחֶיה. ַוֲאַסֵפּ ה ָחִיל. ֹלא ָאמּות ִכּ ׂ ְיָי ֹעֵשָ
ֶות ֹלא ְנָתָנִני.  ַרִני ָיּּה. ְוַלָמּ ר ִיְסּ י ָיּה. ַיֹסּ ַמֲעֵשׂ
ֲעֵרי ֶצֶדק. ָאֹבא ָבם. אֹוֶדה ָיּה.  ְתחּו ִלי ַשׁ ִפּ

יִקים ָיֹבאּו בֹו.  ַער ַלְיָי. ַצִדּ ׁ ֶזה ַהַשּ
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אֹוְדָך אֹוְד ִליׁשּוָעה.  ִלי  ִהי  ַוְתּ ֲעִניָתִני  י  ִכּ ָך 
ִהי ִלי ִליׁשּוָעה. ֶאֶבן ָמֲאסּו ַהּבֹוִנים  י ֲעִניָתִני ַוְתּ ִכּ

ה.  ָנּ ה. ֶאֶבן ָמֲאסּו ַהּבֹוִנים ָהְיָתה ְלֹראׁש ִפּ ָנּ ָהְיָתה ְלֹראׁש ִפּ
ֵעיֵנינּו.  ֵמֵאת ְיָי ָהְיָתה ֹזּאת ִהיא ִנְפָלאת ְבּ
ה  ֵעיֵנינּו. ֶזה ַהיֹּום ָעָשׂ ֵמֵאת ְיָי ָהְיָתה ֹזּאת ִהיא ִנְפָלאת ְבּ

ָנִגיָלה  ְיָי  ה  ָעָשׂ ַהיֹּום  ֶזה  בֹו.  ְמָחה  ְוִנְשׂ ָנִגיָלה  ְיָי 
א ְיָי. הֹוִשיָעה  א. ָאָנּ א ְיָי. הֹוִשיָעה ָנּ ְמָחה בֹו. ָאָנּ ְוִנְשׂ

א ְיָי. ַהְצִליָחה ָנא. א ְיָי. ַהְצִליָחה ָנא. ָאָנּ א. ָאָנּ ָנּ

רּו רּוְך ָבּ ית ְיָי. ָבּ ַרְכנּוֶכם ִמֵבּ ם ְיָי. ֵבּ ֵשׁ א ְבּ ְך ַהָבּ
ית ְיָי. ֵאל ְיָי ַוָיֶּאר ָלנּו.  ַרְכנּוֶכם ִמֵבּ ם ְיָי. ֵבּ ֵשׁ א ְבּ ַהָבּ

ַח. ֵאל ְיָי  ְזֵבּ ֲעֹבִתים ַעד ַקְרנֹות ַהִמּ ִאְסרּו ַחג ַבּ
ה  ַח. ֵאִלי ַאָתּ ְזֵבּ ֲעֹבִתים ַעד ַקְרנֹות ַהִמּ ַוָיֶּאר ָלנּו. ִאְסרּו ַחג ַבּ

 . . ֱאֹלַהי ֲארֹוְמֶמָךּ ְואֹוֶדָךּ
י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. הֹודּו ַלֲאֹדֵני הֹודו ּ  י טֹוב. ִכּ ַלְיָי ִכּ

ה ִנְפָלאֹות  י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו ְלֹעֵשׂ ָהֲאֹדִנים: ִכּ
ַמִים  ׁ ה ַהָשּ י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו ְלֹעֵשׂ ִכּ ְגֹדלֹות ְלַבּדֹו: 
ַעל  ָהָאֶרץ  ְלרֹוַקע  ַחְסּדֹו  ְלעֹוָלם  י  ִכּ ְתבּוָנה:  ִבּ
ֹדִלים:  ְגּ ה אֹוִרים  ְלֹעֵשׂ ַחְסּדֹו  י ְלעֹוָלם  ִכּ ים:  ַהָמּ
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יֹום:  ַבּ ֶלת  ְלֶמְמֶשׁ ֶמׁש  ׁ ַהֶשּ ֶאת  ַחְסּדֹו  ְלעֹוָלם  י  ִכּ

לֹות  י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו ֶאת ַהָיֵּרַח ְוכֹוָכִבים ְלֶמְמְשׁ ִכּ

י ְלעֹוָלם  ְבכֹוֵריֶהם: ִכּ ה ִמְצַרִים ִבּ ְיָלה: ְלַמֵכּ ַלּ ַבּ
ָיד  י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו ְבּ ָרֵאל ִמּתֹוָכם: ִכּ ַחְסּדֹו ַויֹוֵצא ִיְשׂ
י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו ְלֹגֵזר ַים  ֲחָזָקה ּוִבְזרֹוַע ְנטּוָיה: ִכּ
ָרֵאל  ִיְשׂ ַחְסּדֹו ְוֶהֱעִביר  י ְלעֹוָלם  ִכּ ִלְגָזִרים:  סּוף 
ְרֹעה ְוֵחילֹו ְבַים  י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו ְוִנֵער ַפּ תֹוכֹו: ִכּ ְבּ
י  ִכּ ר:  ְדָבּ ִמּ י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו ְלמֹוִליְך ַעּמֹו ַבּ ִכּ סּוף: 
י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו  ֹדִלים: ִכּ ה ְמָלִכים ְגּ ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו ְלַמֵכּ

י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו ְלִסיחֹון  ַוַיֲּהֹרג ְמָלִכים ַאִדיִרים: ִכּ
ֶמֶלְך  ּוְלעֹוג  ַחְסּדֹו  ְלעֹוָלם  י  ִכּ ָהֱאֹמִרי  ֶמֶלְך 
י  י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו ְוָנַתן ַאְרָצם ְלַנֲחָלה: ִכּ ן: ִכּ ָשׁ ַהָבּ
י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו  ָרֵאל ַעְבּדֹו: ִכּ ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו ַנֲחָלה ְלִיְשׂ

ַוִיְפְרֵקנּו  ַחְסּדֹו  ְלעֹוָלם  י  ִכּ ָלנּו:  ָזַכר  ְפֵלנּו  ִשׁ ְבּ ֶשׁ
ר:  ָשׂ י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו ֹנֵתן ֶלֶחם ְלָכל ָבּ ִמָצֵּרינּו: ִכּ
י  ִכּ ָמִים:  ׁ ַהָשּ ְלֵאל  הֹודּו  ַחְסּדֹו  ְלעֹוָלם  י  ִכּ

ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:
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ל ַחי ַמת ּכָ ִנׁשְ
ַמת  ְיֹהָוה ִנְשׁ ְמָך  ִשׁ ֶאת  ָבֵרְך  ְתּ ַחי  ל  ָכּ

ָפֵאר  ְתּ ר  ָשׂ ָבּ ל  ָכּ ֱאֹלֵהינּו ְורּוַח 
ָהעֹוָלם  ִמן  ִמיד.  ָתּ נּו  ַמְלֵכּ ִזְכְרָך  ּוְתרֹוֵמם 
ְלֲעֶדיָך ֵאין ָלנּו  ה ֵאל. ּוִמַבּ ְוַעד ָהעֹוָלם ַאָתּ
יַע. ּפֹוֶדה ּוַמִצּיל. ְועֹוֶנה  ֶמֶלְך ּגֹוֵאל ּומֹוִשׁ
ָלנּו  ֵאין  ְוצּוָקה.  ָצָרה  ֵעת  ָכל  ְבּ ּוְמַרֵחם. 

ה. א ָאָתּ ֶמֶלְך עֹוֵזר ְוסֹוֵמְך ֶאָלּ

ל ֱאֹלֵהי  ָכּ ֱאלֹוַהּ  ְוָהַאֲחרֹוִנים.  ָהִראׁשֹוִנים 
ל  ֻהָלּ ַהְמּ ּתֹוָלדֹות.  ל  ָכּ ִריֹּות. ֲאדֹון  ְבּ
ֶחֶסד  ְבּ עֹוָלמֹו  ַנֵהג  ַהְמּ חֹות.  ָבּ ְשׁ ַהִתּ ָכל  ְבּ
ַרֲחִמים. ַוְיֹהָוה ֱאֹלִהים ֱאֶמת. ֹלא  ּוְבִריֹּוָתיו ְבּ
ִקיץ  ִנים ְוַהֵמּ ן. ַהְמעֹוֵרר ְיֵשׁ ָינּום ְוֹלא ִייָשׁ
ִמים. ְמַחֶיּה ֵמִתים. ְורֹוֵפא חֹוִלים. ּפֹוֵקַח  ִנְרָדּ
ִמים.  ִאְלּ יַח  ִשׂ ַהֵמּ פּוִפים.  ְכּ ְוזֹוֵקף  ִעְוִרים. 
ֲאַנְחנּו  ָך  ְלַבְדּ ּוְלָך  ֶנֱעָלִמים.  ְוַהְמַפֲעֵנַח 

מֹוִדים.
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ִרָנּה ְוִאּלּו  וְּלׁשֹוֵננוּ  ַכָיּם  יָרה  ִשׁ ָמֵלא  ִפינוּ 
ֶמְרֲחֵבי  ַבח ְכּ ְפתֹוֵתינוּ ֶשׁ יו ְוִשׂ ָלּ ֲהמֹון ַגּ ַכּ
ֶמׁש ְוַכָיֵּרַח ְוָיֵדינּו  ׁ ֶשּ ָרִקיַע ְוֵעיֵנינוּ ְמִאירֹות ַכּ
ַאָיּלֹות.  ָמִים ְוַרְגֵלינוּ ַקּלֹות ָכּ ֵרי ָשׁ ִנְשׁ ְפרוּׂשֹות ְכּ
יִקין ְלהֹודֹות ְלָך ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו  ֵאין ֲאַנְחנוּ ַמְסִפּ
נוּ ַעל ַאַחת ֵמֶאֶלף ַאְלֵפי  ְמָך ַמְלֵכּ וְּלָבֵרְך ֶאת ִשׁ
ַהּטֹובֹות  ָעִמים.  ְפּ ְרָבבֹות  י  ִרֵבּ ְורֹוב  ֲאָלִפים 
נוּ ְוִעם ֲאבֹוֵתינוּ.  יָת ִעָמּ ָעִשׂ ים ְוִנְפָלאֹות ֶשׁ ִנִסּ
ֱאלֵֹהינוּ.  ְיהָֹוה  נוּ  ַאְלָתּ ְגּ ְצַרִים  ִמִמּ ָפִנים  ִמְלּ
ָבע  נוּ. וְּבָשׂ ָרָעב ַזְנָתּ ִדיָתנוּ. ְבּ ית ֲעָבִדים ְפּ ִמֵבּ
נוּ.  ְטָתּ ִמַלּ ֶבר  ִמֶדּ נוּ.  ִהַצְּלָתּ ֵמֶחֶרב  נוּ.  ְלָתּ ְלַכּ ִכּ

יָתנוּ.  ִלּ ים ִדּ וֵּמֳחָלִאים ָרִעים ְוַרִבּ

ֲעָזבּונּו ַעד ֵהָנּ ְוֹלא  ַרֲחֶמיָך  ֲעָזרּונּו  ה 
נּו.  ְגָתּ ָבּ ַלּ ִפּ ן ֵאָבִרים ֶשׁ ֲחָסֶדיָך. ַעל ֵכּ
ר  ינּו. ְוָלׁשֹון ֲאֶשׁ ַאֵפּ ַפְחָתּ ְבּ ָנּ ָמה ֶשׁ ְורּוַח ּוְנָשׁ
חּו.  ְבּ ִפינּו. ֵהן ֵהם יֹודּו ִויָבְרכּו. ִויַשׁ ְמָתּ ְבּ ַשׂ
ָכל  י  ִכּ ָתִמיד.  נּו  ַמְלֵכּ ְמָך  ִשׁ ֶאת  ִויָפֲארּו. 
ַח. ְוָכל  ֵבּ ה ְלָך יֹוֶדה. ְוָכל ָלׁשֹון ְלָך ְתַשׁ ֶפּ
ֶרְך ְלָך ִתְכַרע. ְוָכל  ה. ְוָכל ֶבּ ַעִין ְלָך ְתַצֶפּ
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ֲחֶוה.  ַתּ קֹוָמה ְלָפֶניָך ִתְשׁ
ָב רּו ְוַהְלּ ְיַזְמּ ָליֹות  ְוַהְכּ ֶרב  ְוַהֶקּ ִייָראּוָך  בֹות 

ַעְצֹמַתי  ל  ָכּ ֱאַמר  ֶנּ ֶשׁ ָבר  ָדּ ַכּ ֶמָך.  ִלְשׁ
אַמְרָנה ְיֹהָוה ִמי ָכמֹוָך ַמִצּיל ָעִני ֵמָחָזק  ֹתּ
ֲעִנִיּים  ְוַעת  ַשׁ ְזלֹו.  ִמֹגּ ְוֶאְביֹון  ְוָעִני  ּנּו.  ִמֶמּ
יַע.  יב ְותֹוִשׁ ְקִשׁ ל ַתּ ַמע. ַצֲעַקת ַהַדּ ְשׁ ה ִתּ ַאָתּ
ִרים ָנאָוה  ְיֹהָוה. ַלְיָשׁ יִקים ַבּ נּו ַצִדּ ְוָכתּוב ַרְנּ

ה. ְתִהָלּ
ְתרֹוָמם:  ִתּ ִרים   ְיָשׁ ִפי     ְבּ
ַרְך:  ְתָבּ ִתּ יִקים  ַצִדּ ְפֵתי  ּוְבִשׂ
ׁש:  ְתַקָדּ ִתּ ֲחִסיִדים  ּוִבְלׁשֹון 
ל: ְתַהָלּ ִתּ ים  ְקדֹוִשׁ ּוְבֶקֶרב 

ן  ֵכּ ֶשׁ ָרֵאל.  ִיְשׂ ית  ֵבּ ָך  ַעְמּ ִמְקֲהלֹות ִרְבבֹות  ְבּ
ל ַהְיצּוִרים ְלָפֶניָך ְיֹהָוה ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי  חֹוַבת ָכּ
ְלָפֵאר.  ַח.  ֵבּ ְלַשׁ ל.  ְלַהֵלּ ְלהֹודֹות.  ֲאבֹוֵתינּו 
ירֹות  ְבֵרי ִשׁ ל ִדּ ַח. ַעל ָכּ ר. ּוְלַנֵצּ ְלרֹוֵמם. ְלַהֵדּ
יֶחָך: ּוְבֵכן: ָך ְמִשׁ י ַעְבְדּ ן ִיַשׁ ִוד ֶבּ חֹות ָדּ ָבּ ְוִתְשׁ

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

ה ֵאל.  ְוַעד עֹוָלם ַאָתּ

ַוֲחִסיֶדיָך  יָך.  ַמֲעׂשֶ ל  ּכָ ֱאֹלֵהינּו  ְיָי  לּוְך  ְיַהּלְ
ָרֵאל.  ִיׂשְ ית  ּבֵ ָך  ְוַעּמְ ְרצֹוֶנָך.  י  עֹוׂשֵ יִקים  ְוַצּדִ
ִויָפֲארּו ֶאת  חּו  ּבְ ִויׁשַ ִויָבְרכּו  ה יֹודּו  ִרּנָ ּבְ ם  ּלָ ּכֻ
ְמָך ָנִעים  י ְלָך טֹוב ְלהֹודֹות. ּוְלׁשִ בֹוֶדָך. ּכִ ם ּכְ ׁשֵ
רּוְך  ּבָ ֵאל.  ה  ַאּתָ עֹוָלם  ְוַעד  ּוֵמעֹוָלם  ר.  ְלַזּמֵ

חֹות. ָאֵמן.  ּבָ ִתׁשְ ל ּבְ ה ְיָי. ֶמֶלְך ְמֻהּלַ ַאּתָ

ברכת מעין שלוש 
שותים כוס שלישית בהיסבה ומברכים

ָהעֹוָלם. ֶמֶלְך  ֱאֹלֵהינּו  ְיָי  ה  רּוְך ַאָתּ ָבּ
נּוַבת  ּתְ ְוַעל  ֶפן.  ַהּגֶ ִרי  ּפְ ְוַעל  ֶפן  ַהּגֶ ַעל 
ּוְרָחָבה  טֹוָבה  ה  ֶחְמּדָ ֶאֶרץ  ְוַעל  ֶדה.  ַהּשָׂ
ְרָיּה  ָרִציָת ְוִהְנַחְלּתָ ַלֲאבֹוֵתינּו. ֶלֱאֹכל ִמּפִ ׁשֶ
ָעֵלינּו  ֱאֹלֵהינּו  ְיָי  ַרֵחם  ִמּטּוָבּה.  ּבַֹע  ְוִלׂשְ
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ִעיָרְך  ַלִים  ְירּוׁשָ ְוַעל  ְך  ַעּמָ ָרֵאל  ִיׂשְ ְוַעל 
ָחְך  ִמְזּבָ ְוַעל  ֹבָדְך  ּכְ ן  ּכַ ִמׁשְ ִציֹּון  ַהר  ְוַעל 
ַהּקֶֹדׁש  ִעיר  ַלִים  ְירּוׁשָ ּוְבֵנה  ֵהיָכָלְך.  ְוַעל 
ֵחנּו  ּמְ ְוׂשַ ְלתֹוָכּה  ְוַהֲעֵלנּו  ָיֵמינּו  ּבְ ְמֵהָרה  ּבִ
ִמּטּוָבּה  ע  ּבָ ְוִנׁשְ ְרָיּה  ִמּפִ ְוֹנאַכל  ִבְנָיָנּה  ּבְ
ת:  ּבָ ׁשַ ה ּוְבָטֳהָרה )ּבְ ְקֻדּשָׁ ּוְנָבֶרְכָך ָעֶליָה ּבִ
ַהזֶּה(  ת  ּבָ ַהּשַׁ יֹום  ּבְ ְוַהֲחִליֵצנּו  ּוְרֵצה 
יֹום טֹוב  ּצֹות ַהזֶּה. ּבְ יֹום ַחג ַהּמַ ֵחנּו ּבְ ּמְ ְוׂשַ
ּוֵמִטיב  טֹוב  ה  ַאּתָ י  ּכִ ַהזֶּה.  ֹקֶדׁש  ִמְקָרא 
ֶפן.  ִרי ַהּגֶ ַלּכֹל ְונֹוֶדה ְלָך ַעל ָהָאֶרץ ְוַעל ּפְ
ֶפן. ִרי ַהּגֶ ה ְיָי ַעל ָהָאֶרץ ְוַעל ּפְ רּוְך ַאּתָ ּבָ

אחר ארבע כוסות אין לאכול או לשתות שום דבר מלבד 
מים. ויש מתירים לשתות תה או קפה עם סוכר אם רוצה 

להמשיך לספר ביציאת מצרים.

ִנְרָצה
אם עשה כסדר הזה יהיה רצוי לפני האל. וכן יהי רצון 
שכל המקיים מצות פסח כהלכתו לעד עומדת צדקתו. ומגן 

יי בעזרתו. אמן.
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יש הנוהגים לומר אחר הסדר פיוטים אלה:

אחד מי יודע
ַמִים  ׁ ָשּ ַבּ ֶאָחד ִמי יֹוֵדַע. ֶאָחד ֲאִני יֹוֵדַע. ֶאָחד ֱאֹלֵהינּו ֶשׁ

ּוָבָאֶרץ:

ַנִים  ִרית. ְשׁ ֵני לּוחֹות ַהְבּ ַנִים ֲאִני יֹוֵדַע. ְשׁ ִמי יֹוֵדַע. ְשׁ
ַמִים ּוָבָאֶרץ: ׁ ָשּ ַבּ ֶאָחד ֱאֹלֵהינּו ֶשׁ

ה  לָשׁ ה ָאבֹות. ְשׁ לָשׁ ְשׁ יֹוֵדַע.  ֲאִני  ה  לָשׁ ְשׁ יֹוֵדַע.  ִמי 
ַמִים  ׁ ָשּ ַבּ ִרית. ֶאָחד ֱאֹלֵהינּו ֶשׁ ֵני לּוחֹות ַהְבּ ְשׁ

ּוָבָאֶרץ:

ע  ע ִאָמהֹות. ַאְרַבּ ַאְרַבּ יֹוֵדַע.  ֲאִני  ע  ַאְרַבּ יֹוֵדַע.  ִמי 
ֶאָחד  ִרית.  ַהְבּ לּוחֹות  ֵני  ְשׁ ָאבֹות.  ה  לָשׁ ְשׁ

ַמִים ּוָבָאֶרץ: ׁ ָשּ ַבּ ֱאֹלֵהינּו ֶשׁ

ה  ׁ י ֲחִמָשּ ה חּוְמֵשׁ ׁ ֲחִמָשּ יֹוֵדַע.  ֲאִני  ה  ׁ ֲחִמָשּ יֹוֵדַע.  ִמי 
ֵני  ְשׁ ָאבֹות.  ה  לָשׁ ְשׁ ִאָמהֹות.  ע  ַאְרַבּ תֹוָרה. 

ַמִים ּוָבָאֶרץ: ׁ ָשּ ַבּ ִרית. ֶאָחד ֱאֹלֵהינּו ֶשׁ לּוחֹות ַהְבּ

ה  ׁ ָשּ ָנה. ִשׁ ה ִסְדֵרי ִמְשׁ ׁ ָשּ ה ֲאִני יֹוֵדַע. ִשׁ ׁ ָשּ ִמי יֹוֵדַע. ִשׁ
ה  לָשׁ ע ִאָמהֹות. ְשׁ י תֹוָרה. ַאְרַבּ ה חּוְמֵשׁ ֲחִמָשׁ
ַמִים  ׁ ָשּ ַבּ ִרית. ֶאָחד ֱאֹלֵהינּו ֶשׁ ֵני לּוחֹות ַהְבּ ָאבֹות. ְשׁ

ּוָבָאֶרץ:
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ְבָעה  א. ִשׁ ָתּ ַבּ ְבָעה ְיֵמי ַשׁ ְבָעה ֲאִני יֹוֵדַע. ִשׁ ִמי יֹוֵדַע. ִשׁ
תֹוָרה.  י  חּוְמֵשׁ ה  ֲחִמָשׁ ָנה.  ִמְשׁ ִסְדֵרי  ה  ׁ ָשּ ִשׁ
ִרית.  ֵני לוחֹות ַהְבּ ה ָאבֹות. ְשׁ לָשׁ ע ִאָמהֹות. ְשׁ ַאְרַבּ

ַמִים ּוָבָאֶרץ: ׁ ָשּ ַבּ ֶאָחד ֱאֹלֵהינּו ֶשׁ

מֹוָנה  מֹוָנה ְיֵמי ְשׁ ְשׁ יֹוֵדַע.  ֲאִני  מֹוָנה  ְשׁ יֹוֵדַע.  ִמי 
ָנה.  ה ִסְדֵרי ִמְשׁ ׁ ָשּ א. ִשׁ ָתּ ַבּ ְבָעה ְיֵמי ַשׁ ִמיָלה. ִשׁ
ה ָאבֹות.  לָשׁ ע ִאָמהֹות. ְשׁ י תֹוָרה. ַאְרַבּ ה חּוְמֵשׁ ֲחִמָשׁ
ַמִים ּוָבָאֶרץ: ׁ ָשּ ַבּ ִרית. ֶאָחד ֱאֹלֵהינּו ֶשׁ ֵני לּוחֹות ַהְבּ ְשׁ

ָעה  ְשׁ ָעה ַיְרֵחי ִתּ ְשׁ ִתּ יֹוֵדַע.  ֲאִני  ָעה  ְשׁ ִתּ יֹוֵדַע.  ִמי 
א.  ָתּ ַבּ ְבָעה ְיֵמי ַשׁ מֹוָנה ְיֵמי ִמיָלה. ִשׁ ֵלָדה. ְשׁ
ע  ַאְרַבּ תֹוָרה.  י  חּוְמֵשׁ ה  ֲחִמָשׁ ָנה.  ִמְשׁ ִסְדֵרי  ה  ׁ ָשּ ִשׁ
ֶאָחד  ִרית.  ַהְבּ לּוחֹות  ֵני  ְשׁ ָאבֹות.  ה  לָשׁ ְשׁ ִאָמהֹות. 

ַמִים ּוָבָאֶרץ: ׁ ָשּ ַבּ ֱאֹלֵהינּו ֶשׁ

ָרה  ַרָיא. ֲעָשׂ ָרה ִדְבּ ֲעָשׂ יֹוֵדַע.  ֲאִני  ָרה  ֲעָשׂ יֹוֵדַע.  ִמי 
ְבָעה  מֹוָנה ְיֵמי ִמיָלה. ִשׁ ָעה ַיְרֵחי ֵלָדה. ְשׁ ְשׁ ִתּ
י תֹוָרה.  ה חּוְמֵשׁ ָנה. ֲחִמָשׁ ה ִסְדֵרי ִמְשׁ ׁ ָשּ א. ִשׁ ָתּ ַבּ ְיֵמי ַשׁ
ִרית.  ֵני לּוחֹות ַהְבּ ה ָאבֹות. ְשׁ לָשׁ ע ִאָמהֹות. ְשׁ ַאְרַבּ

ַמִים ּוָבָאֶרץ: ׁ ָשּ ַבּ ֶאָחד ֱאֹלֵהינּו ֶשׁ
ר ַאַחד  ר ֲאִני יֹוֵדַע. ַאַחד ָעָשׂ ר ִמי יֹוֵדַע. ַאַחד ָעָשׂ ָעָשׂ

ֵלָדה.  ַיְרֵחי  ָעה  ְשׁ ִתּ ַרָיא.  ִדְבּ ָרה  ֲעָשׂ ּכֹוְכַבָיּא. 
ה ִסְדֵרי  ׁ ָשּ א. ִשׁ ָתּ ַבּ ְבָעה ְיֵמי ַשׁ מֹוָנה ְיֵמי ִמיָלה. ִשׁ ְשׁ
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ה  לָשׁ ע ִאָמהֹות. ְשׁ י תֹוָרה. ַאְרַבּ ה חּוְמֵשׁ ָנה. ֲחִמָשׁ ִמְשׁ
ַמִים  ׁ ָשּ ַבּ ִרית. ֶאָחד ֱאֹלֵהינּו ֶשׁ ֵני לּוחֹות ַהְבּ ָאבֹות. ְשׁ

ּוָבָאֶרץ:
ֵנים  ר ְשׁ ֵנים ָעָשׂ ר ֲאִני יֹוֵדַע. ְשׁ ֵנים ָעָשׂ ר ִמי יֹוֵדַע. ְשׁ ָעָשׂ

ַרָיא.  ָרה ִדְבּ ר ּכֹוְכַבָיּא. ֲעָשׂ ְבַטָיא. ַאַחד ָעָשׂ ִשׁ
ְיֵמי  ְבָעה  ִשׁ ִמיָלה.  ְיֵמי  מֹוָנה  ְשׁ ֵלָדה.  ַיְרֵחי  ָעה  ְשׁ ִתּ
תֹוָרה.  י  חּוְמֵשׁ ה  ֲחִמָשׁ ָנה.  ִמְשׁ ִסְדֵרי  ה  ׁ ָשּ ִשׁ א.  ָתּ ַבּ ַשׁ
ִרית.  ֵני לּוחֹות ַהְבּ ה ָאבֹות. ְשׁ לָשׁ ע ִאָמהֹות. ְשׁ ַאְרַבּ

ַמִים ּוָבָאֶרץ: ׁ ָשּ ַבּ ֶאָחד ֱאֹלֵהינּו ֶשׁ
ה  לָשׁ יֹוֵדַע. ְשׁ ֲאִני  ר  ָעָשׂ ה  לָשׁ ְשׁ יֹוֵדַע.  ִמי  ר  ָעָשׂ

ְבַטָיא. ַאַחד  ר ִשׁ ֵנים ָעָשׂ ָיא. ְשׁ ר ִמַדּ ה ָעָשׂ לָשׁ ְשׁ
מֹוָנה  ָעה ַיְרֵחי ֵלָדה. ְשׁ ְשׁ ַרָיא. ִתּ ָרה ִדְבּ ר ּכֹוְכַבָיּא. ֲעָשׂ ָעָשׂ
ָנה.  ִמְשׁ ִסְדֵרי  ה  ׁ ָשּ ִשׁ א.  ָתּ ַבּ ַשׁ ְיֵמי  ְבָעה  ִשׁ ִמיָלה.  ְיֵמי 
ָאבֹות.  ה  לָשׁ ְשׁ ִאָמהֹות.  ע  ַאְרַבּ י תֹוָרה.  ה חּוְמֵשׁ ֲחִמָשׁ
ַמִים ּוָבָאֶרץ: ׁ ָשּ ַבּ ִרית. ֶאָחד ֱאֹלֵהינּו ֶשׁ ֵני לּוחֹות ַהְבּ ְשׁ

ְדָיא ְדָיא. ַחד ַגּ ַחד ַגּ
ַז ְדָיא. ְדּ ְדָיא. ַחד ַגּ ְתֵרי זּוֵזי. ַחד ַגּ א ִבּ ין ַאָבּ ִבּ

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

ְדָיא. ְדָיא. ַחד ַגּ ַגּ

ְך ְוָאָתא  ָנַשׁ ְדּ א.  ְלַכְלָבּ ה  ְוִהָכּ חּוְטָרא. 
ין  ַזִבּ ְדּ ְלַגְדָיא.  ָאְכָלה  ְדּ ְלׁשּוְנָרא. 

ְדָיא. ְדָיא. ַחד ַגּ ְתֵרי זּוֵזי. ַחד ַגּ א ִבּ ַאָבּ

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

ְדָיא. ַחד ַגּ

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

ְדָיא. ְדָיא. ַחד ַגּ ַחד ַגּ

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

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

ְדָיא. ְדָיא. ַחד ַגּ ַחד ַגּ

ַלׁשֹוֵחט. ְוָאָתא  ַחט  ְוָשׁ ֶות.  ַהָמּ ַמְלָאְך 
ָכָבה  ָתה ְלַמָיא. ְדּ ׁ ָשּ ַחט ְלתֹוָרא. ְדּ ָשׁ ְדּ
א.  ְלַכְלָבּ ה  ִהָכּ ְדּ ְלחּוְטָרא.  ַרף  ָשׂ ְדּ ְלנּוָרא. 
ין  ַזִבּ ְדּ ְלַגְדָיא.  ָאְכָלה  ְדּ ְלׁשּוְנָרא.  ְך  ָנַשׁ ְדּ

ְדָיא. ְדָיא. ַחד ַגּ ְתֵרי זּוֵזי. ַחד ַגּ א ִבּ ַאָבּ

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

ְדָיא. ְדָיא. ַחד ַגּ ְתֵרי זּוֵזי. ַחד ַגּ ִבּ
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יר הּוא ַאִדּ
ְמֵהָרה. ִיְבֶנה  ְמֵהָרה. ִבּ ִבּ ָקרֹוב.  ְבּ יתֹו  ֵבּ

ֵנה  ֵנה. ְבּ ֵנה. ֵאל ְבּ ָקרֹוב. ֵאל ְבּ ָיֵמינּו ְבּ ְבּ
ָקרֹוב. יְתָך ְבּ ֵבּ

חּור  ִיְבֶנה ָבּ הּוא.  גּול  ָדּ הּוא.  דֹול  ָגּ הּוא. 
ְמֵהָרה.  ִבּ ְמֵהָרה.  ִבּ ָקרֹוב.  ְבּ יתֹו  ֵבּ
יְתָך  ֵנה ֵבּ ֵנה. ְבּ ֵנה. ֵאל ְבּ ָקרֹוב. ֵאל ְבּ ָיֵמינּו ְבּ ְבּ

ָקרֹוב. ְבּ

ָחִסיד ָהדּור  הּוא.  אי  ַזַכּ הּוא.  ָוִתיק  הּוא. 
ְמֵהָרה.  ִבּ ָקרֹוב.  ְבּ יתֹו  ֵבּ ִיְבֶנה  הּוא 
ֵנה.  ְבּ ֵנה. ֵאל  ְבּ ָקרֹוב. ֵאל  ְבּ ָיֵמינּו  ְבּ ְמֵהָרה.  ִבּ

ָקרֹוב. יְתָך ְבּ ֵנה ֵבּ ְבּ

ָלמּוד ָטהֹור  יר הּוא.  ִבּ ַכּ ָיִחיד הּוא.  הּוא. 
ָקרֹוב.  יתֹו ְבּ הּוא. ֶמֶלְך הּוא ִיְבֶנה ֵבּ
ֵנה.  ָקרֹוב. ֵאל ְבּ ָיֵמינּו ְבּ ְמֵהָרה. ְבּ ְמֵהָרה. ִבּ ִבּ

ָקרֹוב. יְתָך ְבּ ֵנה ֵבּ ֵנה. ְבּ ֵאל ְבּ
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ּפֹוֶדה נֹוָרא  הּוא.  ִעזּּוז  הּוא.  יב  ַסִגּ הּוא. 
ָקרֹוב.  יתֹו ְבּ הּוא. ַצִדיק הּוא ִיְבֶנה ֵבּ
ֵנה.  ָקרֹוב. ֵאל ְבּ ָיֵמינּו ְבּ ְמֵהָרה. ְבּ ְמֵהָרה. ִבּ ִבּ

ָקרֹוב. יְתָך ְבּ ֵנה ֵבּ ֵנה. ְבּ ֵאל ְבּ

דֹוׁש יף ָקּ ִקּ י הּוא. ַתּ ַדּ  הּוא. ַרחּום הּוא. ַשׁ
ְמֵהָרה.  ִבּ ָקרֹוב.  ְבּ יתֹו  ֵבּ ִיְבֶנה  הּוא 
ֵנה.  ְבּ ֵנה. ֵאל  ְבּ ָקרֹוב. ֵאל  ְבּ ָיֵמינּו  ְבּ ְמֵהָרה.  ִבּ

ָקרֹוב. יְתָך ְבּ ֵנה ֵבּ ְבּ

י לֹו ָיֶאה. י לֹו ָנֶאה. ִכּ ִכּ
דּוָדיו  ַאִדיר  ְגּ ֲהָלָכה.  ַכּ חּור  ָבּ ְמלּוָכה.  ִבּ

י ְלָך. ְלָך  ֹיאְמרּו לֹו: ְלָך ּוְלָך. ְלָך ִכּ
י  י לֹו ָנֶאה. ִכּ ְמָלָכה: ִכּ ַאף ְלָך. ְלָך ְיָי ַהַמּ

לֹו ָיֶאה:

גּול  ָוִתיָקיו ָדּ ֲהָלָכה.  ַכּ ָהדּור  ְמלּוָכה.  ִבּ
י ְלָך. ְלָך  ֹיאְמרּו לֹו: ְלָך ּוְלָך. ְלָך ִכּ
י  י לֹו ָנֶאה. ִכּ ְמָלָכה: ִכּ ַאף ְלָך. ְלָך ְיָי ַהַמּ

לֹו ָיֶאה.
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אי  ַטְפְסָריו ַזַכּ ֲהָלָכה  ַכּ ָחִסין  ְמלּוָכה.  ִבּ
י ְלָך. ְלָך  ֹיאְמרּו לֹו: ְלָך ּוְלָך. ְלָך ִכּ
י  י לֹו ָנֶאה. ִכּ ְמָלָכה: ִכּ ַאף ְלָך. ְלָך ְיָי ַהַמּ

לֹו ָיֶאה.

ִלמּוָדיו ָיִחיד  ֲהָלָכה  ַכּ יר  ִבּ ַכּ ְמלּוָכה.  ִבּ
י ְלָך. ְלָך  ֹיאְמרּו לֹו: ְלָך ּוְלָך. ְלָך ִכּ
י  י לֹו ָנֶאה. ִכּ ְמָלָכה: ִכּ ַאף ְלָך. ְלָך ְיָי ַהַמּ

לֹו ָיֶאה.

ל  ְסִביָביו מֹוֵשׁ ֲהָלָכה  ַכּ נֹוָרא  ְמלּוָכה.  ִבּ
י ְלָך. ְלָך  ֹיאְמרּו לֹו: ְלָך ּוְלָך. ְלָך ִכּ
י  י לֹו ָנֶאה. ִכּ ְמָלָכה: ִכּ ַאף ְלָך. ְלָך ְיָי ַהַמּ

לֹו ָיֶאה.

יָקיו ָעָנו  ַצִדּ ֲהָלָכה.  ַכּ ּפֹוֶדה  ְמלּוָכה.  ִבּ
י ְלָך. ְלָך  ֹיאְמרּו לֹו: ְלָך ּוְלָך. ְלָך ִכּ
י  י לֹו ָנֶאה. ִכּ ְמָלָכה: ִכּ ַאף ְלָך. ְלָך ְיָי ַהַמּ

לֹו ָיֶאה.
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דֹוׁש  ְנַאָניו ָקּ ִשׁ ֲהָלָכה  ַכּ ַרחּום  ְמלּוָכה.  ִבּ
י ְלָך. ְלָך  ֹיאְמרּו לֹו: ְלָך ּוְלָך. ְלָך ִכּ
י  י לֹו ָנֶאה. ִכּ ְמָלָכה: ִכּ ַאף ְלָך. ְלָך ְיָי ַהַמּ

לֹו ָיֶאה.

ִקיף  ִמיָמיו ַתּ ְתּ ֲהָלָכה  ַכּ ּתֹוֵמְך  ְמלּוָכה.  ִבּ
י ְלָך. ְלָך  ֹיאְמרּו לֹו: ְלָך ּוְלָך. ְלָך ִכּ
י  י לֹו ָנֶאה. ִכּ ְמָלָכה: ִכּ ַאף ְלָך. ְלָך ְיָי ַהַמּ

לֹו ָיֶאה.
יש נוהגים לעסוק בהלכות הפסח וביציאת מצרים ולספר 
עד  לאבותינו  הוא  ברוך  הקדוש  ובנפלאות שעשה  בנסים 
שתאחזנו שינה, ויש נוהגים לקרוא מגילת שיר השירים:
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שיר השירים
יר  ֵקִני ִשׁ ׁ ִיָשּ ֹלֹמה.  ִלְשׁ ר  ֲאֶשׁ יִרים  ׁ ַהִשּ

ֶדיָך  ֹדּ טֹוִבים  י  ִכּ יהּו.  ִפּ יקֹות  ִשׁ ִמְנּ
ּתּוַרק  ֶמן  ֶשׁ טֹוִבים.  ָמֶניָך  ְשׁ ְלֵריַח  ִמָיִּין. 
ֵכִני  ָמְשׁ ֲאֵהבּוָך.  ֲעָלמֹות  ן  ֵכּ ַעל  ֶמָך.  ְשׁ
ֲחָדָריו.  ֶלְך  ַהֶמּ ֱהִביַאִני  ָנרּוָצה.  ַאֲחֶריָך 
ִמַיִּין.  ֹדֶדיָך  יָרה  ַנְזִכּ ְך.  ָבּ ְמָחה  ְוִנְשׂ ָנִגיָלה 
נֹות  חֹוָרה ֲאִני ְוָנאָוה. ְבּ ִרים ֲאֵהבּוָך. ְשׁ ֵמיָשׁ
ֹלֹמה.  ְשׁ יִריעֹות  ִכּ ֵקָדר  ָאֳהֵלי  ְכּ ָלים  ְירּוָשׁ
ָזַפְתִני  ׁ ְשּ ֶשׁ ַחְרֹחֶרת.  ְשׁ ֲאִני  ֶשׁ ְרֻאִני  ִתּ ַאל 
ֹנֵטָרה  ֻמִני  ָשׂ ִבי.  ִנֲחרּו  י  ִאִמּ ֵני  ְבּ ֶמׁש.  ׁ ַהָשּ
י.  ָנָטְרִתּ ֹלא  י  ִלּ ֶשׁ ְרִמי  ַכּ ָרִמים.  ַהְכּ ֶאת 
ִתְרֶעה.  ֵאיָכה  י.  ַנְפִשׁ ָאֲהָבה  ֶשׁ י  ִלּ יָדה  ַהִגּ
ֶאְהֶיה  ָמה  ָלּ ַשׁ ָצֳּהָרִים.  ַבּ יץ  ְרִבּ ַתּ ֵאיָכה 
ֹעְטָיה. ַעל ֶעְדֵרי ֲחֵבֶריָך. ִאם ֹלא ֵתְדִעי  ְכּ
ִעְקֵבי ַהֹצּאן.  ים. ְצִאי ָלְך ְבּ ִשׁ ָנּ ָלְך ַהָיָּפה ַבּ
ָהֹרִעים.  נֹות  ְכּ ִמְשׁ ַעל  ִדיֹּוַתִיְך  ְגּ ֶאת  ּוְרִעי 
ַרְעָיִתי.  יִתיְך  ִמּ ִדּ ַפְרֹעה.  ִרְכֵבי  ְבּ ְלֻסָסִתי 
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ֲחרּוִזים.  ַבּ ַצָּוּאֵרְך  ּתֹוִרים.  ַבּ ְלָחַיִיְך  ָנאוּו 
ֶסף.  ה ָלְך. ִעם ְנֻקּדֹות ַהָכּ ּתֹוֵרי ָזָהב ַנֲעֶשׂ
ְמִסּבֹו. ִנְרִדי ָנַתן ֵריחֹו. ְצרֹור  ֶלְך ִבּ ַהֶמּ ַעד ֶשׁ
ֶפר  ל ַהֹכּ ֹכּ ַדי ָיִלין. ֶאְשׁ ין ָשׁ ר דֹוִדי ִלי. ֵבּ ַהֹמּ
ְך ָיָפה ַרְעָיִתי.  ִדי. ִהָנּ ַכְרֵמי ֵעין ֶגּ ּדֹוִדי ִלי. ְבּ
ָך ָיֶפה דֹוִדי ַאף  ְך ָיָפה ֵעיַנִיְך יֹוִנים. ִהְנּ ִהָנּ
ינּו  ֵתּ ָבּ ֹקרֹות  ַרֲעָנָנה.  נּו  ַעְרֵשׂ ַאף  ָנִעים. 

רֹוִתים. ֲאָרִזים. ָרִהיֵטנּו ְבּ

ָהֲעָמִקים. ָאִני  ת  ַנּ ׁשֹוַשׁ רֹון.  ׁ ַהָשּ ֲחַבֶצֶּלת 
ַרְעָיִתי  ן  ֵכּ ַהחֹוִחים.  ין  ֵבּ ה  ָנּ ׁשֹוַשׁ ְכּ
ן ּדֹוִדי  ֲעֵצי ַהַיַּער. ֵכּ ַתּפּוַח ַבּ נֹות. ְכּ ין ַהָבּ ֵבּ
י. ּוִפְריֹו  ְבִתּ י ְוָיַשׁ ְדִתּ ִצּלֹו ִחַמּ ִנים. ְבּ ין ַהָבּ ֵבּ
ית ַהָיִּין. ְוִדְגלֹו  י. ֱהִביַאִני ֶאל ֵבּ ָמתֹוק ְלִחִכּ
דּוִני  ַרְפּ יׁשֹות.  ֲאִשׁ ָבּ כּוִני  ַסְמּ ַאֲהָבה.  ָעַלי 
ֹמאלֹו  ְשׂ ָאִני.  ַאֲהָבה  חֹוַלת  י  ִכּ ּפּוִחים.  ַתּ ַבּ
י  ְעִתּ ַבּ ִהְשׁ ֵקִני.  ַחְבּ ְתּ ִויִמינֹו  י  ְלֹראִשׁ ַחת  ַתּ
אֹו  ְצָבאֹות  ִבּ ַלם.  ְירּוָשׁ נֹות  ְבּ ֶאְתֶכם 
עֹוְררּו.  ִעירּו ְוִאם ְתּ ֶדה. ִאם ָתּ ׂ ַאְילֹות ַהָשּ ְבּ
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ה  ץ. קֹול ּדֹוִדי ִהֵנּ ְחָפּ ֶתּ ֶאת ָהַאֲהָבה ַעד ֶשׁ
ַעל  ץ  ְמַקֵפּ ֶהָהִרים.  ַעל  ג  ְמַדֵלּ א.  ָבּ ֶזה 
ְלֹעֶפר  אֹו  ִלְצִבי  דֹוִדי  ּדֹוֶמה  ָבעֹות.  ַהְגּ
ְתֵלנּו.  ָכּ ַאַחר  עֹוֵמד  ֶזה  ה  ִהֵנּ ָהַאָיִּלים. 
ים.  ַהֲחַרִכּ ִמן  ֵמִציץ  נֹות.  ַהַחֹלּ ִמן  יַח  ִגּ ַמְשׁ
ָעָנה דֹוִדי ְוָאַמר ִלי. קּוִמי ָלְך ַרְעָיִתי ָיָפִתי 
ם ָחַלף  ֶשׁ ָתיו ָעָבר. ַהֶגּ ה ַהְסּ י ִהֵנּ ּוְלִכי ָלְך. ִכּ
ָצִּנים ִנְראּו ָבָאֶרץ. ֵעת ַהָזִּמיר  ָהַלְך לֹו. ַהִנּ
ֵאָנה  ַאְרֵצנּו. ַהְתּ ַמע ְבּ יַע. ְוקֹול ַהּתֹור ִנְשׁ ִהִגּ
ֵריַח.  ָנְתנּו  ְסָמַדר  ָפִנים  ְוַהְגּ יָה.  ַפֶגּ ָחְנָטה 
יֹוָנִתי  ָלְך.  ּוְלִכי  ָיָפִתי  ַרְעָיִתי  ָלְך  קּוִמי 
ְדֵרָגה ַהְרִאיִני ֶאת  ֵסֶתר ַהַמּ ַלע. ְבּ ַחְגֵוי ַהֶסּ ְבּ
קֹוֵלְך  י  ִכּ קֹוֵלְך.  ֶאת  ִמיִעִני  ַהְשׁ ַמְרַאִיְך. 
ָעִלים.  ֻשׁ ָלנּו  ֶאֱחזּו  ָנאֶוה.  ּוַמְרֵאיְך  ָעֵרב 
ָרִמים. ּוְכָרֵמינּו  ִלים ְכּ ים ְמַחְבּ ָעִלים ְקַטִנּ ֻשׁ
ים.  ִנּ ֹוַשׁ ּשׁ ְסָמָדר. ּדֹוִדי ִלי ַוֲאִני לֹו. ָהֹרֶעה ַבּ
ֵמה  ָיּפּוַח ַהיֹּום ְוָנסּו ַהְצָּלִלים. ֹסב ְדּ ַעד ֶשׁ
ַעל  ָהַאָיִּלים.  ְלֹעֶפר  אֹו  ִלְצִבי  דֹוִדי  ְלָך 

ָהֵרי ָבֶתר.
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ָאֲהָבה ַעל  י. ֵאת ֶשׁ ִתּ ְשׁ ַקּ ילֹות ִבּ ֵלּ ִבי ַבּ ָכּ ִמְשׁ
יו ְוֹלא ְמָצאִתיו. ָאקּוָמה  ִתּ ְשׁ ַקּ י. ִבּ ַנְפִשׁ
ּוָבְרֹחבֹות.  ָוִקים  ׁ ְשּ ַבּ ָבִעיר.  ַוֲאסֹוְבָבה  א  ָנּ
יו  ִתּ ְשׁ ַקּ ִבּ י.  ַנְפִשׁ ָאֲהָבה  ֶשׁ ֵאת  ה  ֲאַבְקָשׁ
ְבִבים  ְמִרים ַהֹסּ ׁ ְוֹלא ְמָצאִתיו. ְמָצאּוִני ַהֹשּ
ְמַעט  י ְרִאיֶתם. ִכּ ָאֲהָבה ַנְפִשׁ ִעיר. ֵאת ֶשׁ ָבּ
ָאֲהָבה  ָצאִתי ֵאת ֶשׁ ָמּ י ֵמֶהם. ַעד ֶשׁ ָעַבְרִתּ ֶשׁ
ֲהֵביאִתיו  ּנּו. ַעד ֶשׁ יו ְוֹלא ַאְרֶפּ י. ֲאַחְזִתּ ַנְפִשׁ
י  ְעִתּ ַבּ י ְוֶאל ֶחֶדר הֹוָרִתי. ִהְשׁ ית ִאִמּ ֶאל ֵבּ
אֹו  ְצָבאֹות  ִבּ ָלִים.  ְירּוָשׁ נֹות  ְבּ ֶאְתֶכם 
עֹוְררּו.  ִעירּו ְוִאם ְתּ ֶדה. ִאם ָתּ ׂ ַאְילֹות ַהָשּ ְבּ
ץ. ִמי ֹזאת עֹוָלה  ְחָפּ ֶתּ ֶאת ָהַאֲהָבה ַעד ֶשׁ
ֹמר  ֶרת  ְמֻקֶטּ ן.  ָעָשׁ ִתיְמרֹות  ְכּ ר  ְדָבּ ַהִמּ ִמן 
תֹו  ִמָטּ ה  ִהֵנּ רֹוֵכל.  ַאְבַקת  ל  ִמֹכּ ּוְלבֹוָנה. 
ָלּה.  ָסִביב  ִרים  ֹבּ ִגּ ים  ׁ ִשּ ִשׁ ֹלֹמה.  ְשׁ ִלּ ֶשׁ
ֵדי  ם ֲאֻחֵזי ֶחֶרב. ְמֻלְמּ ָלּ ָרֵאל. ֻכּ ּבֹוֵרי ִיְשׂ ִמִגּ
ַחד  ִמַפּ ְיֵרכֹו.  ַעל  ַחְרּבֹו  ִאיׁש  ִמְלָחָמה. 
ֹלֹמה.  ֶלְך ְשׁ ה לֹו ַהֶמּ ְריֹון ָעָשׂ ילֹות. ַאִפּ ֵלּ ַבּ
ה ֶכֶסף. ְרִפיָדתֹו  ָבנֹון. ַעּמּוָדיו ָעָשׂ ֵמֲעֵצי ַהְלּ
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ַאֲהָבה  ָרצּוף  ּתֹוכֹו  ָמן.  ַאְרָגּ בֹו  ֶמְרָכּ ָזָהב. 
נֹות  ְבּ ּוְרֶאיָנה  ְצֶאָנה  ָלים.  ְירּוָשׁ נֹות  ִמְבּ
ָרה ּלֹו  ִעְטּ ֲעָטָרה ֶשׁ ַבּ ֹלֹמה.  ֶלְך ְשׁ ֶמּ ַבּ ִציֹּון. 

ְמַחת ִלּבֹו. תֹו. ּוְביֹום ִשׂ יֹום ֲחֻתָנּ ִאּמֹו ְבּ

ְך  יֹוִנים ִהָנּ ֵעיַנִיְך  ָיָפה  ְך  ִהָנּ ַרְעָיִתי.  ָיָפה 
ֵעֶדר ָהִעִזּים  ְעֵרְך ְכּ ֵתְך. ַשׂ ַעד ְלַצָמּ ִמַבּ
צּובֹות.  ֵעֶדר ַהְקּ ִיְּך ְכּ ַנּ ְלָעד. ִשׁ ְלׁשּו ֵמַהר ִגּ ָגּ ֶשׁ
ה  ָלּ ֻכּ ם ַמְתִאימֹות ְוַשׁ ָלּ ֻכּ ָעלּו ִמן ָהַרְחָצה. ֶשׁ ֶשׁ
ֵרְך  ְפתֹוַתִיְך. ּוִמְדָבּ ִני ִשׂ ׁ חּוט ַהָשּ ֶהם. ְכּ ֵאין ָבּ
ֵתְך.  ַעד ְלַצָמּ ֵתְך. ִמַבּ ֶפַלח ָהִרּמֹון ַרָקּ ָנאֶוה. ְכּ
יֹּות. ֶאֶלף  נּוי ְלַתְלִפּ ִויד ַצָוּאֵרְך. ָבּ ל ָדּ ִמְגַדּ ְכּ
ֵני  ּבֹוִרים. ְשׁ ְלֵטי ַהִגּ ל ִשׁ לּוי ָעָליו. ֹכּ ֵגן ָתּ ַהָמּ
אֹוֵמי ְצִבָיּה ָהֹרִעים  ֵני ֳעָפִרים ְתּ ְשׁ ַדִיְך ִכּ ָשׁ
ָיּפּוַח ַהיֹּום ְוָנסּו ַהְצָּלִלים.  ים. ַעד ֶשׁ ִנּ ֹוַשׁ ּשׁ ַבּ
בֹוָנה.  ְבַעת ַהְלּ ֵאֶלְך ִלי ֶאל ַהר ַהּמֹור ְוֶאל ִגּ
ָבנֹון  י ִמְלּ ְך. ִאִתּ ְך ָיָפה ַרְעָיִתי ּומּום ֵאין ָבּ ָלּ ֻכּ
ׁשּוִרי ֵמֹראׁש  בֹוִאי. ָתּ ָבנֹון ָתּ י ִמְלּ ה. ִאִתּ ָלּ ַכּ
עֹונֹות  ִמְמּ ְוֶחְרמֹון.  ִניר  ְשׂ ֵמֹראׁש  ֲאָמָנה. 
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ֲאחֹוִתי  ִני  ְבִתּ ִלַבּ ְנֵמִרים.  ֵמַהְרֵרי  ֲאָריֹות. 
ַאַחד  ְבּ ֵמֵעיַנִיְך.  ַאַחת  ְבּ ִני  ְבִתּ ִלַבּ ה.  ַכָלּ
ה.  ְוֹּרָנִיְך. ַמה ָיּפּו ֹדַדִיְך ֲאֹחִתי ַכָלּ ֲעָנק ִמַצּ
ל  ִמָכּ ָמַנִיְך  ְשׁ ְוֵריַח  ִמַיִּין  ֹדַדִיְך  בּו  ֹטּ ַמה 
ה.  ָלּ ַכּ ְפתֹוַתִיְך  ִשׂ ְפָנה  ֹטּ ִתּ ֹנֶפת  ִמים.  ָשׂ ְבּ
ְלמֹוַתִיְך  ַחת ְלׁשֹוֵנְך. ְוֵריַח ַשׂ ַבׁש ְוָחָלב ַתּ ְדּ
ל  ַגּ ה.  ַכָלּ ֲאחֹוִתי  ָנעּול  ן  ַגּ ְלָבנֹון.  ֵריַח  ְכּ
ס ִרּמֹוִנים.  ְרֵדּ ָלַחִיְך ַפּ ָנעּול ַמְעָין ָחתּום. ְשׁ
ָפִרים ִעם ְנָרִדים. ֵנְרְדּ  ִרי ְמָגִדים. ְכּ ִעם ְפּ
ל ֲעֵצי ְלבֹוָנה.  מֹון. ִעם ָכּ ם ָקֶנה ְוִקָנּ ְוַכְרֹכּ
ִמים. ַמְעַין  י ְבָשׂ ל ָראֵשׁ ֹמר ַוֲאָהלֹות ִעם ָכּ
ְלָבנֹון.  ִמן  ְוֹנְזִלים  ַחִיּים  ַמִים  ֵאר  ְבּ ים  ִנּ ַגּ
ִיְזלּו  י  ַגִנּ ָהִפיִחי  ֵתיָמן.  ּובֹוִאי  ָצפֹון  עּוִרי 
ִרי ְמָגָדיו. ָמיו. ָיֹבא דֹוִדי ְלַגּנֹו ְוֹיאַכל ְפּ ְבָשׂ

אִתי  ה. ָאִריִתי מֹוִרי ִעם ָבּ י ֲאֹחִתי ַכָלּ ְלַגִנּ
י.  ְבִשׁ ִדּ ִעם  ַיְעִרי  י  ָאַכְלִתּ ִמי.  ָשׂ ְבּ
תּו  ִתיִתי ֵייִני ִעם ֲחָלִבי. ִאְכלּו ֵרִעים ְשׁ ָשׁ
ֵער.  י  ְוִלִבּ ָנה  ְיֵשׁ ֲאִני  ּדֹוִדים.  ְכרּו  ְוִשׁ
ַרְעָיִתי  ֲאֹחִתי  ִלי  ְתִחי  ִפּ ּדֹוֵפק  ּדֹוִדי  קֹול 
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י ִנְמָלא ָטל. ְקֻוּצֹוַתי  ֹראִשׁ ִתי. ֶשׁ יֹוָנִתי ַתָמּ
י ֵאיָכָכה  ְנִתּ ָתּ י ֶאת ֻכּ ְטִתּ ַשׁ ְרִסיֵסי ָלְיָלה. ָפּ
ֵפם.  י ֶאת ַרְגַלי ֵאיָכָכה ֲאַטְנּ ה. ָרַחְצִתּ ָנּ ֶשׁ ֶאְלָבּ
ַלח ָידֹו ִמן ַהחֹור ּוֵמַעי ָהמּו ָעָליו.  ּדֹוִדי ָשׁ
מֹור  ָנְטפּו  ְוָיַדי  ְלדֹוִדי  ַח  ִלְפֹתּ ֲאִני  י  ַקְמִתּ
ְנעּול.  ַהַמּ ּפֹות  ַכּ ַעל  ֹעֵבר  מֹור  ֹעַתי  ְוֶאְצְבּ
י  י ֲאִני ְלדֹוִדי ְודֹוִדי ָחַמק ָעָבר. ַנְפִשׁ ַתְחִתּ ָפּ
ְמָצאִתיהּו.  ְוֹלא  יהּו  ִתּ ְשׁ ַקּ ִבּ רֹו.  ְבַדְבּ ָיְצָאה 
ְמִרים  ׁ ַהֹשּ ְמָצֻאִני  ָעָנִני.  ְוֹלא  ְקָראִתיו 
אּו ֶאת  ִעיר. ִהּכּוִני ְפָצעּוִני. ָנְשׂ ְבִבים ָבּ ַהֹסּ
י  ְעִתּ ַבּ ִהְשׁ ַהֹחמֹות.  ְמֵרי  ֹשׁ ֵמָעַלי.  ְרִדיִדי 
ְמְצאּו ֶאת  ִתּ ָלםִ�. ִאם  ְירּוָשׁ נֹות  ְבּ ֶאְתֶכם 
חֹוַלת ַאֲהָבה ָאִני.  ֶשׁ ידּו לֹו.  ִגּ ַתּ ּדֹוִדי ַמה 
ים; ַמה ּדֹוֵדְך  ִשׁ ָנּ ַמה ּדֹוֵדְך ִמּדֹוד. ַהָיָּפה ַבּ
נּו. ּדֹוִדי ַצח ְוָאדֹום.  ְעָתּ ַבּ ָכה ִהְשׁ ָכּ ִמּדֹוד. ֶשׁ
ְקֻוּצֹוָתיו  ז.  ָפּ ֶתם  ֶכּ ֹראׁשֹו  ֵמְרָבָבה.  גּול  ָדּ
יֹוִנים  ְכּ ֵעיָניו  עֹוֵרב.  ָכּ חֹורֹות  ְשׁ ים  ִלּ ְלַתּ ַתּ
בֹות  ֹיְשׁ ָחָלב.  ֶבּ ֹרֲחצֹות  ָמִים.  ֲאִפיֵקי  ַעל 
לֹות  ם ִמְגְדּ ֶשׂ ֲערּוַגת ַהֹבּ את. ְלָחָיו ַכּ ַעל ִמֵלּ
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ֹנְטפֹות מֹור  ים  ִנּ ׁשֹוַשׁ ְפתֹוָתיו  ִשׂ ֶמְרָקִחים. 
יׁש.  ְרִשׁ ַתּ ִאים ַבּ ִליֵלי ָזָהב ְמֻמָלּ ֹעֵבר. ָיָדיו ְגּ
ׁשֹוָקיו  יִרים.  ַסִפּ ֶפת  ְמֻעֶלּ ן  ֵשׁ ת  ֶעֶשׁ ֵמָעיו 
ִדים ַעל ַאְדֵני ָפז. ַמְרֵאהּו  ׁש ְמֻיָסּ ַעּמּוֵדי ֵשׁ
ים ְוֻכּלֹו  ִקּ ֲאָרִזים. ִחּכֹו ַמְמַתּ חּור ָכּ ָבנֹון ָבּ ְלּ ַכּ
ָלים. נֹות ְירּוָשׁ ים. ֶזה דֹוִדי ְוֶזה ֵרִעי ְבּ ַמֲחַמִדּ

ָנה ָאָנה  ים. ָאָנה ָפּ ִשׁ ָנּ ָהַלְך ּדֹוֵדְך. ַהָיָּפה ַבּ
ָיַרד  ּדֹוִדי  ְך.  ִעָמּ ּנּו  ּוְנַבְקֶשׁ דֹוֵדְך 
ים  ִנּ ַגּ ַבּ ִלְרעֹות  ם.  ֶשׂ ַהֹבּ ַלֲערּוגֹות  ְלַגּנֹו. 
ִלי.  ְודֹוִדי  ְלדֹוִדי  ֲאִני  ים.  ִנּ ׁשֹוַשׁ ְוִלְלֹקט 
ִתְרָצה.  ים. ָיָפה ַאְתּ ַרְעָיִתי ְכּ ִנּ ֹוַשׁ ּשׁ ָהרֹוֶעה ַבּ
י  ָהֵסִבּ לֹות.  ְדָגּ ִנּ ַכּ ה  ֲאֻיָמּ ָלִים.  ירּוָשׁ ִכּ ָנאָוה 
ְעֵרְך  ַשׂ ִהְרִהיֻבִני.  ֵהם  ֶשׁ י.  ְגִדּ ִמֶנּ ֵעיַנִיְך 
ִיְך  ַנּ ְלָעד. ִשׁ ְלׁשּו ִמן ַהִגּ ָגּ ֵעֶדר ָהִעִזּים. ֶשׁ ְכּ
ם  ָלּ ֻכּ ָעלּו ִמן ָהַרְחָצה. ֶשׁ ֵעֶדר ָהְרֵחִלים. ֶשׁ ְכּ
ֶפַלח ָהִרּמֹון  ֶהם. ְכּ ה ֵאין ָבּ ָלּ ֻכּ ַמְתִאימֹות ְוַשׁ
ה  ֵהָמּ ים  ׁ ִשּ ִשׁ ֵתְך.  ְלַצָמּ ַעד  ִמַבּ ֵתְך.  ַרָקּ
ֵאין  ַוֲעָלמֹות  ים  יַלְגִשׁ ִפּ ֹמִנים  ּוְשׁ ְמָלכֹות 
ִתי. ַאַחת ִהיא  ר. ַאַחת ִהיא יֹוָנִתי ַתָמּ ִמְסָפּ
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ָבנֹות  ָראּוָה  ּה.  ְליֹוַלְדָתּ ִהיא  ָרה  ָבּ ּה.  ְלִאָמּ
ים ַוְיַהְללּוָה. ִמי  רּוָה. ְמָלכֹות ּוִפיַלְגִשׁ ׁ ַוְיַאְשּ
ָבָנה.  ַכְלּ ָיָפה  ַחר.  ָשׁ מֹו  ְכּ ָקָפה  ְשׁ ַהִנּ ֹזאת 
ת  ַנּ ִגּ ֶאל  לֹות.  ְדָגּ ִנּ ַכּ ה  ֲאֻיָּמּ ה.  ַחָמּ ַכּ ָרה  ָבּ
ַחל. ִלְראֹות  י ַהָנּ ִאֵבּ י. ִלְראֹות ְבּ ֱאגֹוז ָיַרְדִתּ
י  ָיַדְעִתּ ֹלא  ִנים.  ָהִרֹמּ ֵהֵנצּו  ֶפן  ַהֶגּ ֲהָפְרָחה 

י ָנִדיב. בֹות ַעִמּ ַמְתִני ַמְרְכּ י ָשׂ ַנְפִשׁ

ית. ׁשּוִבי ׁשּוִבי ְוֶנֱחֶזה ׁשּוִבי  ּוַלִמּ ׁשּוִבי ַהּשׁ
ְמֹחַלת  ִכּ ית.  ּוַלִמּ ּשׁ ַבּ ֱחזּו  ֶתּ ַמה  ְך.  ָבּ
ת  ַבּ ָעִלים  ְנּ ַבּ ְפָעַמִיְך  ָיּפּו  ַמה  ֲחָנִים.  ַהַמּ
ה ְיֵדי  מֹו ֲחָלִאים ַמֲעֵשׂ ָנִדיב. ַחּמּוֵקי ְיֵרַכִיְך ְכּ
ֶזג.  ַהר. ַאל ֶיְחַסר ַהָמּ ן ַהַסּ ְרֵרְך ַאַגּ ֳאָמן. ָשׁ
ֵני  ים. ְשׁ ִנּ ֹוַשׁ ּשׁ ים סּוָגה ַבּ ְטֵנְך ֲעֵרַמת ִחִטּ ִבּ
ֳאֵמי ְצִבָיּה. ַצָוּאֵרְך  ֵני ֳעָפִרים ָתּ ְשׁ ַדִיְך ִכּ ָשׁ
ּבֹון ַעל  ֶחְשׁ ְבּ ֵרכֹות  ְבּ ן. ֵעיַנִיְך  ׁ ַהֵשּ ל  ִמְגַדּ ְכּ
ָבנֹון צֹוֶפה  ל ַהְלּ ִמְגַדּ ְך ְכּ ים. ַאֵפּ ת ַרִבּ ַער ַבּ ַשׁ
ת  ְוַדַלּ ְרֶמל  ַכּ ַכּ ָעַלִיְך  ְך  ֹראֵשׁ ק.  ֶשׂ ָמּ ַדּ ֵני  ְפּ
ְרָהִטים. ַמה  ָמן. ֶמֶלְך ָאסּור ָבּ ַאְרָגּ ְך ָכּ ֹראֵשׁ

���� �� ��� ������ 2.indd   71���� �� ��� ������ 2.indd   71 16/03/2023   07:42:2216/03/2023   07:42:22



72

ֲענּוִגים. ֹזאת  ַתּ ַבּ ַעְמְתּ ַאֲהָבה  ָנּ ָיִּפית ּוַמה 
לֹות.  ֹכּ ְלַאְשׁ ַדִיְך  ְוָשׁ ְמָתה ְלָתָמר  ָדּ קֹוָמֵתְך 
יו.  ַסְנִסָנּ ְבּ ֹאֲחָזה  ְבָתָמר.  ֶאֱעֶלה  י  ָאַמְרִתּ
ְוֵריַח  ֶפן  ַהֶגּ לֹות  ְכּ ֶאְשׁ ְכּ ַדִיְך  ָשׁ ָנא  ְוִיְהיּו 
הֹוֵלְך  ַהּטֹוב  ֵיין  ְכּ ְך  ְוִחֵכּ ּפּוִחים.  ַתּ ַכּ ְך  ַאֵפּ
ִנים. ֲאִני  ְפֵתי ְיֵשׁ ִרים ּדֹוֵבב ִשׂ ְלדֹוִדי ְלֵמיָשׁ
ֵנֵצא  דֹוִדי  ְלָכה  ׁשּוָקתֹו.  ְתּ ְוָעַלי  ְלדֹוִדי 
ָרִמים.  יָמה ַלְכּ ִכּ ָפִרים. ַנְשׁ ְכּ ֶדה ָנִליָנה ַבּ ׂ ַהָשּ
ָמַדר ֵהֵנצּו  ח ַהְסּ ַתּ ֶפן ִפּ ְרָחה ַהֶגּ ִנְרֶאה ִאם ָפּ
ן ֶאת ּדֹוַדי ָלְך. ַהּדּוָדִאים  ם ֶאֵתּ ָהִרּמֹוִנים. ָשׁ
ים  ל ְמָגִדים. ֲחָדִשׁ ָתֵחינּו ָכּ ָנְתנּו ֵריַח ְוַעל ְפּ

י ָלְך. ִנים ּדֹוִדי ָצַפְנִתּ ם ְיָשׁ ַגּ

י. ֶאְמָצֲאָך ִמי ִי ֵדי ִאִמּ ָאח ִלי יֹוֵנק ְשׁ ְנָך ְכּ ֶתּ
ם ֹלא ָיֻבזּו ִלי. ֶאְנָהְגָך  ְקָך ַגּ ׁ ַבחּוץ ֶאָשּ
ְקָך  ַאְשׁ ֵדִני.  ַלְמּ ְתּ י  ִאִמּ ית  ֵבּ ֶאל  ֲאִביֲאָך 
ַחת  ַתּ ֹמאלֹו  ְשׂ ִני.  ִרֹמּ ֵמֲעִסיס  ָהֶרַקח  ִמַיִּין 
ֶאְתֶכם  י  ְעִתּ ַבּ ִהְשׁ ֵקִני.  ַחְבּ ְתּ ִויִמינֹו  י  ֹראִשׁ
עֹוְררּו  ְתּ ּוַמה  ִעירּו  ָתּ ַמה  ָלִים.  ְירּוָשׁ נֹות  ְבּ
ץ. ִמי ֹזאת ֹעָלה ִמן  ְחָפּ ְתּ ֶאת ָהַאֲהָבה ַעד ֶשׁ
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ּפּוַח  ַחת ַהַתּ ֶקת ַעל דֹוָדּה. ַתּ ר ִמְתַרֶפּ ְדָבּ ַהִמּ
ָלה  ה ִחְבּ ָמּ ָך. ָשׁ ָלְתָך ִאֶמּ ה ִחְבּ ָמּ יָך. ָשׁ עֹוַרְרִתּ
חֹוָתם ַעל  ָך ַכּ יֵמִני ַכחֹוָתם ַעל ִלֶבּ ְיָלָדְתָך. ִשׂ
אֹול  ה ִכְשׁ ֶות ַאֲהָבה. ָקָשׁ י ַעָזּה ַכָמּ ְזרֹוֶעָך. ִכּ
ְלֶהֶבְתָיּה. ַמִים  י ֵאׁש ַשׁ ֵפּ ֶפיָה ִרְשׁ ִקְנָאה. ְרָשׁ
ים ֹלא יּוְכלּו ְלַכּבֹות ֶאת ָהַאֲהָבה ּוְנָהרֹות  ַרִבּ
יתֹו  ל הֹון ֵבּ ן ִאיׁש ֶאת ָכּ ְטפּוָה. ִאם ִיֵתּ ֹלא ִיְשׁ
ה  ְקַטָנּ ָלנּו  ָאחֹות  לֹו.  ָיבּוזּו  ּבֹוז  ַאֲהָבה  ָבּ
יֹּום  ה ַלֲאחֹוֵתנּו ַבּ ֲעֶשׂ ַדִים ֵאין ָלּה. ַמה ַנּ ְוָשׁ
ָעֶליָה  ִנְבֶנה  ִהיא  חֹוָמה  ִאם  ּה.  ָבּ ר  ְיֻּדַבּ ֶשׁ
ֶלת ִהיא ָנצּור ָעֶליָה לּוַח  ֶסף ְוִאם ֶדּ ִטיַרת ָכּ
לֹות. ָאז ָהִייִתי  ְגָדּ ִמּ ַדי ַכּ ָאֶרז. ֲאִני חֹוָמה ְוָשׁ
ֹלֹמה  ֶרם ָהָיה ִלְשׁ לֹום. ֶכּ מֹוְצֵאת ָשׁ ְבֵעיָניו ְכּ
ְטִרים ִאיׁש  ֶרם ַלֹנּ ַבַעל ָהמֹון. ָנַתן ֶאת ַהֶכּ ְבּ
י ְלָפָני.  ִלּ ְרִמי ֶשׁ ֶסף. ַכּ ָיִבא ְבִפְריֹו ֶאֶלף ָכּ
ֶאת  ְלֹנְטִרים  ּוָמאַתִים  ֹלֹמה  ְשׁ ְלָך  ָהֶאֶלף 
יִבים  ַמְקִשׁ ֲחֵבִרים  ים.  ִנּ ַגּ ַבּ ֶבת  ַהיֹּוֶשׁ ְריֹו.  ִפּ
ְלָך  ּוְדֵמה  ּדֹוִדי  ַרח  ְבּ ִמיִעִני.  ַהְשׁ ְלקֹוֵלְך 
ִמים. ִלְצִבי אֹו ְלֹעֶפר ָהַאָיִּלים ַעל ָהֵרי ְבָשׂ
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ואחר  כך אומרים יהי רצון:

ְיָי ִרּבֹון  ָפֶניָך  ִמְלּ ָרצֹון  ְיִהי  ָהעֹוָלִמים  ל  ָכּ
יר  ִשׁ ְזכּות  ִבּ ֶשׁ ֲאבֹוַתי  ֵואֹלֵהי  ֱאֹלַהי 
הּוא ֹקֶדׁש  י ֶשׁ ר ָקִריִתי ְוָלַמְדִתּ יִרים ֲאֶשׁ ׁ ַהִשּ
בֹוָתיו  ֵתּ ּוִבְזכּות  סּוָקיו  ְפּ ְזכּות  ִבּ ים  ָקָדִשׁ
ּוִבְזכּות אֹוִתיֹּוָתיו ּוִבְזכּות ְנֻקּדֹוָתיו ּוִבְזכּות 
ּוְרָמָזיו  ְוֵצרּוָפיו  מֹוָתיו  ְשׁ ּוִבְזכּות  ְטָעָמיו 
ַהּנֹוָרִאים  הֹוִרים  ְוַהְטּ ים  דֹוִשׁ ַהְקּ ְוסֹודֹוָתיו 
ַעת  ְשׁ זּו  ָעה  ָשׁ ֵהא  ְתּ ֶשׁ ּנּו  ִמֶמּ ַהיֹּוְצִאים 
ַעת ַהֲאָזָנה ְוִנְקָרֲאָך  ָבה ְשׁ ַעת ַהְקָשׁ ַרֲחִמים ְשׁ
ִיְּהֶיה עֹוֶלה  יר ְלָך ְוֵהָעֶתר ָלנּו ֶשׁ ְוַתֲעֵננּו ַנְעִתּ
ִאּלּו  יִרים ְכּ ׁ יר ַהִשּ ְלָפֶניָך ְקִריַאת ְוִלּמּוד ִשׁ
ְוַהּנֹוָראֹות  ְפָלאֹות  ַהִנּ ַהּסֹודֹות  ל  ָכּ ְגנּו  ׂ ִהַשּ
ה  ְוִנְזֶכּ ָנָאיו  ְתּ ְבָכל  ּבֹו  ֲחתּוִמים  ר ֵהם  ֲאֶשׁ
ֶנֱחָצבֹות  מֹות  ָשׁ ְוַהְנּ ָהרּוחֹות  ֶשׁ ְלָמקֹום 
ּמּוָטל ָעֵלינּו  ׁ ל ַמה ֶשּ ינּו ָכּ ם ּוְכִאּלּו ָעִשׂ ׁ ִמָשּ
ִגְלּגּול ַאֵחר  ין ְבּ ִגְלּגּול ֶזה ֵבּ ין ְבּ יג ֵבּ ׂ ְלַהִשּ
א  ְוִלְהיֹות ִמן ָהעֹוִלים ְוַהזֹּוִכים ָלעֹוָלם ַהָבּ
ל  ָכּ א  ּוַמֵלּ ַוֲחִסיִדים  יִקים  ַצִדּ ָאר  ְשׁ ִעם 
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נּו ְלטֹוָבה ְוִתְהֶיה ִעם ְלָבֵבנּו  ֲאלֹות ִלֵבּ ִמְשׁ
בֹוֵתינּו ְוִעם ָיֵדינּו  ֵעת ַמְחְשׁ ְוִאְמֵרי ִפינּו ְבּ
ָכל  ָרָכה ְוַהְצָלָחה ְבּ ַלח ְבּ ֵדינּו ְוִתְשׁ ֵעת ַמְעָבּ ְבּ
ּפֹות  ּוֵמַאְשׁ ִקיֵמנּו  ְתּ ּוֵמָעָפר  ָיֵדינּו  ה  ַמֲעֵשׂ
ְלִעיר  ִכיָנְתָך  ְשׁ יב  ְוָתִשׁ רֹוְמֵמנּו  ְתּ ּלּוֵתנּו  ַדּ

ְמֵהָרה ְבָיֵמינּו ָאֵמן. ָך ִבּ ָקְדֶשׁ

תם ונשלם 

השבח לבורא עולם
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