הגדה זמנית
לסדר פסח
ה' תשע"ג
~~~~
בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו
הוא יצא ממצרים

(משנה פסחים י ה)

וישן מפני חדש תוציאו

(ויקרא כו י)

~~~

כל הזכויות שמורות
ׂ
לעשות בהגדה זו כל שימוש ,בחג ומחוצה לו ,בכתב-יד בדפוס או
לשמש עדות בפני בית-דין של מעלה .כאן ,על הארץ ,רשאי/ת כל דכפין
במחשב ,למטרת רווחה או רווח .והיה והצליח/ה מי להרוויח שווה פרוטה מהגדה זו ,ת/יקדיש שביעית (אחרי מס) לטובת הציבור.

ְרחַ ץ
( ֹנו ְט ִלין ֶאת הַ י ַָדיִ ם וְ אֵ ין ְמבָ ְר ִכין " ַעל נְ ִטילַ ת י ַָדיִם")

ַק ֵדש א
(מוזגין היין ומיץ הענבים ומברכין)

עו ָּלם ּב ֹו ֵרא ּ ְפ ִרי ַהגָּ פֶ ן
ָּּברו ְּך ַא ּ ָּתה יְ ָּי אֱ לֹהֵ ינ ּו מֶ ֶל ְך ָּה ֹ
(שותין היין בהסבת ׂשמאל)

ַכ ְר ַפס
וקוראין)
(מזמנין האורחות והאורחים להסב לשולחן למצה שרויה במרק עוףֹ ,
מעשה בחכמי כל דור ודור ,שהיו מסבים לסדר בכל מושבות ׂ
ׂ
ישראל ומתחרין
"...
זה בזה לסיים את ההגדה מהר כדי להגיע כבר לאוכל...
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אמר ר' אלעזר בן-עזריה :הרי אני כבן שבעים שנה ,ולא זכיתי שיוגש מרק לפני
ההגדה! אתם השתגעתם?
אמר ר' טרפון :והרי הילדים רעבים ,ומצוה להאריך ולספר ביציאת מצרים ,כמו
ההוא בבני-ברק .ואיך נאריך על בטן ריקה?
במסיבה ִ
אמר ר' יהושע :במתן תורה צם משה רבנו ארבעים יממות תמימות ,שנאמר:
ארבעים יום וארבעים לילה לחם לא אכל ומים לא שתה (שמות לד כח) ,ואתם לא יכולים
להתאפק כמו בני-אדם?

הס ִעפים? (מלכים א יח כא) שנאמר ויבחרו
אמר אליהו הנביא :עד מתי אתם פ ְֹּסחים על שתי ְ
להם הפר האחד  ,ונתחּוהּו

(שם שם כג)

וגם מלאו ארבעה כדים מים ויצקו על העֹּלה

(שם שם

לד) ,ואין ׂ
בשר ומים אלא מרק! ונאכל מרק תחילה...
אמר ר' יוסי הכהן :והרי מרק עוף אנו אוכלים! מאימתי נקרא עוף בשם ׂ
בשר?
אמר ר' יוסי הגלילי :ועוף בחלב אתה אוכל? לא? הרי לך עוף בחזקת ׂ
בשר.
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אמר ר' אליעזר :מתירין חכמים להגיש מרק לפני "מגיד" ,שאין מרק אלא כרפס.
וכרפס אינו אלא ּ ְפרי ,כאמור בלשון יוני .)karpos( καρπος :ומברך על הכרפס
הפרוּר הרי באו בו גם שורשי
"בורא פרי האדמה" .וכנגד עוף אחד שנכנס אל ּ ָּ
פעטרזיליא וסעלערי ,גזר וקישוא ,דלעת ותפוח-האדמה – ועל כולן נברך כמנהג
הכרפס :ברוך בורא פרי האדמה! ואין ּ ֵתמַ ה ואין עוררין כי מרק עוף הרי-הוא
כרפס ,ורק בעיא אחת נותרה בעינה :הקנעיידל ִמנָּיִ ן?

אמר שאינו יודע לשאול :והרי אמר מלאך האלהים לגדעון :קח את הבׂשר ואת
המצות ואת המרק

(שופטים ו כ)

ואין מצה במרק אלא קנעיידל.

ׂ
הבשר? על "חביבין יסורים"
אמר עקיבא :מה לכם כי תלינו ומה כי תתאוו לסיר
לא שמעתם?

ָּי ְצ ָּּתה ּבת-קול

ואמרה

:

ילדים ...לשולחן ...המרק ממש מוכן!
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הידעת? קנעידל בגימטריא סדר ובקנעיידל שכינה שורה ,שנאמר:
גימטריא פרפראות לתורה וקנעיידל למנה ראשונה.
(ממצמצין בשׂ פתיים ומברכין)

עו ָּלםּ ,ב ֹו ֵרא ּ ְפ ִרי ָּהאֲ ָּד ָּמה.
ָּּברו ְּך ַא ּ ָּתה יהוה אֱ לֹהֵ ינ ּו מֶ ֶל ְך ָּה ֹ

יַחַ ץ
יקומָ ן)
(ב ֹוצעין ֶאת הקנעיידלך ִל ְש ַתיִ ם ומַ ְצ ִפינין ֶאת החצאים לַ אֲ ִפ ֹ

מַ ִגיד
קול ָרם)
אומרין ְב ֹ
( ְמגַ לין ֶאת הַ ַמצ ֹות ,מַ גְ ִביהין ֶאת הַ ְק ָע ָרה וְ ֹ

ָהא לַ ְח ָמא עַ נְיָ א ִדי אֲ כָ ל ּו ַא ְב ָה ָתנָא ְ ּב ַא ְר ָעא ְד ִמ ְצ ָריִ ם.
הרי זה לחם העוני אשר אכלו אבותינו (ואמותינו גם) בארץ מצרים

יֵיתי וְ יֵ יכֹלָּ ,כל ִד ְצ ִר ְ
יתי וְ יִ פְ ַסח.
יך יֵ ֵ
ָּכל ִד ְכפִ ין ֵ
ׂ
תעשה את הפסח
כל הרעב יבוא ויאכל ,כל הצריכה תבוא ו

ָה ַש ּ ָתא ָהכָ אְ ,ל ָשנָה ַה ָּב ָאה ְ ּב ַא ְר ָעא ְדיִ ְש ָראֵ ל.
השנה כאן ,לשנה הבאה בארץׂ -
ישראל

חו ִרין.
ָה ַש ּ ָתא ַע ְב ֵדיְ ,ל ָשנָה ַה ָּב ָאה ְ ּבנֵי ֹ
השנה עבדים ושפחות ,לשנה הבאה בנות -ובני-חורין!
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כוס ֵשנִ י ושרין)
מוזְ גִ ין ֹ
( ֹ

ילות?
ַמה ִּנ ּ ְש ּ ַתנָּ ה ַה ַ ּליְ ָּלה ַה ּזֶה ִמ ּ ָּכל ַה ֵּל ֹ
או ְכ ִלין ָּחמֵ ץ ו ַּמ ָּ ּצה; ַה ַּליְ ָּלה ַה ּזֶה ּ ֻּכ ּל ֹו ַמ ָּ ּצה!
ילות ָּאנ ּו ֹ
ֶש ְ ּבכָּ ל ַה ֵּל ֹ
רור!
קות; ַה ַּליְ ָּלה ַה ּזֶה ָּמ ֹ
או ְכ ִלין ְש ָּאר יְ ָּר ֹ
ילות ָּאנ ּו ֹ
ֶש ְ ּבכָּ ל ַה ֵּל ֹ
ילין אֲ ִפיל ּו ּ ַפ ַעם ֶא ָּחת; ַה ַ ּליְ ָּלה ַה ּזֶה ְש ּ ֵתי ְפ ָּע ִמים!
ילות ֵאין ָּאנ ּו ַמ ְט ִ ּב ִ
ֶש ְ ּבכָּ ל ַה ֵּל ֹ
או ְכ ִלין ּ ֵבין ֹיו ְש ִבין וּבֵ ין ְמסֻּ ִ ּבין; ַה ַ ּליְ ָּלה ַה ּזֶה ּ ֻּכ ָּ ּלנ ּו ְמסֻּ ִ ּבין!
ילות ָּאנ ּו ֹ
ֶש ְ ּבכָּ ל ַה ֵּל ֹ

עֲ בָ ִדים הָ יִ ינו

יאנ ּו יְ ָּי אֱ לֹהֵ ינ ּו ִמ ּ ָּשם ְ ּביָּד
ְל ַפ ְרעֹה ְ ּב ִמ ְצ ָּריִ ם ,וַ ּי ֹו ִצ ֵ

רו ַע נְ ט ּויָּה.
חֲ ז ָָּּקה ו ִּבזְ ֹ
יד חזקה הרי היא משה ,וזרוע נטויה הרי היא אהרן ,ומרים אחותם היא היא
שעמדה לאבותינו ולנו על הים ,בשירה ,בתופים ובמחולות .וְ ִא ּל ּו לֹא הוציאוּנ ּו
מרים ,אהרן ומשה ִמ ִּמ ְצ ָּריִ ם ,הֲ ֵרי ָּאנ ּו וּבָּ נֵינ ּו ובנותינו ּו ְבנֵי בָּ נֵינ ּו ובנות בנותינו
בונִ ות,
ומ ֻּש ְע ָּּב ִדים ָּהיִ ינ ּו ְלפַ ְרעֹה ְ ּב ִמ ְצ ָּריִ ם .וַ אֲ ִפיל ּו ּ ֻּכ ָּ ּלנ ּו חֲ כָּ ִמיםֻּ ּ ,כ ָּ ּלנ ּו נְ ֹ
עבד ֹות ְ
משֻּ ּ
יאת ִמ ְצ ַריִ ם .וְ כָּ ל
יצ ַ
ּ ֻּכ ָּלנ ּו זְ ֵקנִ ים וְ כֻּ ָּלנ ּו ֹיו ְדעות ֶאת הַ ּת ֹו ָּרהִ ,מ ְצוָּ ה ָּעלֵ ינ ּו ְל ַס ּ ֵפר ִ ּב ִ
יאת ִמ ְצ ַריִ ם הֲ ֵרי זֶה ְמ ֻּש ָּּבח.
יצ ַ
ַה ּ ַמ ְר ּבה ְל ַס ּ ֵפר ִ ּב ִ
תוֶ ,ש ּנֶאֱ מַ ר:
קום ַלעֲ ב ָֹּד ֹ
בו ֵתינ ּו ,וְ ַע ְכ ָּשיו ֵק ְרבָּ נ ּו הַ ּ ָּמ ֹ
בו ָּדה ז ָָּּרה ָּהי ּו אֲ ֹ
עו ְב ֵדי עֲ ֹ
ִמ ְּת ִח ָּ ּלה ֹ
בו ֵתיכֶ ם
הושֻּ ַע ֶאל ּ ָּכל ָּה ָּעם ,כּ ֹה ָּא ַמר יְ ָּי אֱ לֹהֵ י יִ ְ ׂש ָּר ֵאלּ ְ :ב ֵעבֶ ר הַ ּ ָּנ ָּהר י ְָּשב ּו אֲ ֹ
וַ יֹאמֶ ר יְ ֹ
חור ,וַ ּי ַַע ְבד ּו אֱ ל ִֹהים אֲ חֵ ִרים .וָּ ֶא ַּקח ֶאת אֲ ִביכֶ ם אֶ ת
עו ָּלםֶ ּ ,ת ַרח אֲ ִבי ַא ְב ָּר ָּהם וַ אֲ ִבי נָּ ֹ
מֵ ֹ
לו אֶ ת
עו וָּ ֶא ּ ֵתן ֹ
נָּען ,וָּ ַא ְר ֶּבה ֶאת ז ְַר ֹ
תו ְ ּבכָּ ל אֶ ֶרץ ְּכ ַ
או ֹ
אולֵ ְך ֹ
ַא ְב ָּרהָּ ם מֵ ֵעבֶ ר הַ ּ ָּנ ָּהר וָּ ֹ
ֹתו,
יִ ְצ ָּחק ,וָּ ֶא ּ ֵתן ְליִ ְצ ָּחק ֶאת יַעֲ קֹב וְ ֶאת ֵע ָּ ׂשו .וָּ אֶ ּ ֵתן ְל ֵע ָּ ׂשו אֶ ת הַ ר ּׂ ֵש ִעיר ָּל ֶר ֶשת א ֹ
וְ יַעֲ קֹב וּבָּ נָּיו י ְָּרד ּו ִמ ְצ ָּריִ ם.
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ומאי לחמא עניא?

מה הוא אותו לחם עוני? דכתיב:

ולחם אין בכל הארץ ,כי כבד הרעב מאד .וילקט יוסף את כל הכסף הנמצא
בארץ מצרים ובארץ כנען ,ויבא יוסף את הכסף ביתה פרעה .ו ִיתֹּם הכסף
מארץ מצרים ומארץ כנען ,ויבֹּאּו כל מצרים אל יוסף לאמֹּר :הבה לנו לחם!
ולמה נמות נגדך? כי ָאפס כסף! ויאמר יוסף :הבּו ִמקניכם ,וְ ֶא ְתנה לכם
במקניכם ,אם אפס כסף.
ו ִתתֹּם השנה ההיא ,ויבֹּאּו אליו בשנה השנית ויאמרו לו :נְכחד מ ֲאדֹּנִי ,כי
אם תם הכסף ומקנה הבהמה אל ֲאדֹּני .לא נשאר לפני אדני בלתי אם ְגוִ יתנו
ואדמתנו .למה נמות לעיניך ,גם אנחנו גם אדמתנו? ְקנה אֹּתנּו ואת אדמתנו
בלחם ,ונהיה אנחנו ואדמתנו עבדים לפרעה .וי ִֶקן יוסף את כל אדמת מצרים
לפרעה ,כי מכרו מצרים איש ׂשדהו ,כי חזק עלהם הרעב ,ותהי הארץ
לפרעה .ויאמר יוסף אל העם :הן קניתי אתכם היום ואת אדמתכם לפרעה.
וישב ישראל בארץ מצרים בארץ גשן ויאחזו בה ויפרו וירבו מאד( .בראשית מז
יג-כז)

והאמת? כרגיל ,בפרטים הקטנים .בסוף ספר בראשית העניינים עוד בשליטה ,אבל

מיד עם התחלת שמות צרות הולכות ומתרגשות .ויקם מלך חדש על מצרים אשר לא
ידע את יוסף .ויאמר אל עמו :הנה עם בני-יׂשראל רב ועצום

(שמ' א ח-ט ואילך)

והכי גרוע:

בסבלֹּתם,
מתחמק מתשלום מס! הבה נתחכמה לו ...ויׂשימו עליו ׂשרי ִמסים למען ענֹּתֹו ִ
וי ֲע ִבדּו מצרים את בני-ישֹּראל בפרך ,וימררו את חייהם ב ֲעבֹּדה קשה ,את כל ֲעבֹּדתם אשר
עבדו בהם בפרך .וימררו את חייהם ב ֲעבֹּדה קשה ,בחֹּ ֶמר ובלבנים.
חֹמֶ ר – הרי היא חרוסת ,ולבנים – הרי הן מצות( .אוכלין מצות בחרוסת)

אוי ואבוי! צרה גדולה!

געוואלד!

ׂ
ישראל משתעבדין וסבתא מסתרקת?!
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ִש ָּּג ֹיון ל ָּדוִ ד ,אשר שר על דברי כּ וּש בן-ימיני :בֹור כרה ,וי ְח ְפרהּו; ו ִיפֹּלְ ,בשחת י ְִפעל.
מה שהתחיל בשעבוד מצרים ששעבד יוסף ,הסתיים בשעבוד ׂ
ישראל ששעבד
פרעה ,שלא ידע את יוסף.

ובזכות מה נגאלו ׂ
ישראל?
בזכות שירת מרים ,דמעותיה של רחל ,וברכתה של שלומציון.
(מַ גְ ִביהין ֶאת הַ כ ֹוס)

שירת מרים ,שנאמר...

וְ ִהיא ֶש ָע ְמ ָדה

בו ֵתינ ּו וְ ָּלנ ּו! ֶש ּל ֹא ֶא ָּחד ִ ּב ְלבָּ ד ָּע ַמד ָּעלֵ ינ ּו
ַלאֲ ֹ

דוש ָּּברו ְּך הוּא ַמ ִ ּצילֵ נ ּו
עו ְמ ִדים ָּעלֵ ינ ּו ְלכַ ּל ֹו ֵתנ ּו ,וְ ַה ָּּק ֹ
דור ֹ
ְלכַ ּל ֹו ֵתנ ּוֶ ,א ָּ ּלא ֶש ְ ּבכָּ ל דּ ֹור וָּ ֹ
ִמ ּי ָָּּדם.
דמעותיה של רחל ,שנאמר (ירמיהו לא ,מצונזר וערוך) :

רּורים ,רחל
ִשמע ,נ ְִהי ְב ִכי ת ְמ ִ
קֹול ְברמה נ ְ
ְמבכה על-בנֶיה ,מאֲנה ְל ִהנחם על-בנֶיהִ ,כי אינֶנּו.
ִמנ ְִעי קֹול ְך ִמ ֶב ִכי וְעיני ְִך ִמ ִד ְמעה,
ִכי יש ׂשכר ִל ְפעֻלת ְך,
וְשבּו מ ֶארֶץ אֹויב.
ֲרית ְך,
וְיש ִת ְקוה ְלַאח ִ
וְשבּו בנִים ִל ְגבּולם.
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ַאהֲבת עֹולם
אֲה ְב ִת ְיך ,על-כן ְמש ְכ ִת ְיך ח ֶסד.
ֲקים .עֹוד ִת ְט ִעי
עֹוד ֶא ְבנ ְך ְונ ְִבניתְ ,בתּולת י ְִׂשראל ,עֹוד ת ְע ִדי ֻתפי ְִך ,וְיצאת ִב ְמחֹול ְמׂשח ִ
ֲלה
ְכר ִמים ְבהרי ש ְֹּמרֹון ,נ ְטעּו נ ְֹּט ִעים ו ְִחללּוִ .כי יֶש יֹום ,ק ְראּו נ ְֹּצ ִרים ְבהר ֶא ְפריִם :קּומּו וְנע ֶ

ִציֹון!
ִכי רנּו ְלי ֲעקֹּב ִׂש ְמחהְ ,וצהֲלּו ְברֹּאש הּגֹויִם; ה ְש ִמיעּו ,ה ְללּו ְו ִא ְמרּו :הֹושע ֶאת-ע ְמך ,את
ּופסח ,הרה
ְשא ִרית י ְִׂשראלִ .ה ְננִי מ ִביא אֹותם מ ֶארֶץ צפֹון ,ו ְִקב ְצ ִתים ִמי ְר ְכתיָ-ארֶץ ,בם ִעּור ִ
אֹוליכם ֶאל נחֲלי מיִם
אֹובילםִ ,
ּובתחֲנּונִים ִ
ְוי ֶֹּל ֶדת י ְחדו ,קהל ּגדֹול ,ישּובּו הנהִ .ב ְב ִכי יבֹּאּוְ ,

בדרך ישר

לֹּא יִכ ְשלּו בּה.

ּובאּו ,ו ְִרנְנּו ִב ְמרֹוםִ -ציֹון ,וְנהֲרּו ֶאל-טּוב ,על דגן וְעל ִתירֹּש וְעל י ְִצהר ,וְעל ְבני צֹּאן ּובקר.
יֹוסיפּו ְלדאֲבה עֹודָ .אז ִת ְׂשמח ְבתּולה ְבמחֹול ּוב ֻח ִרים ּוזְקנִים
ְוהיְתה נ ְפשם ְכגן רוֶהְ ,ולֹּאִ -
ְׂשמ ְח ִתים ִמיגֹונם.
י ְחדו; ְוהפ ְכ ִתי ֶא ְבלם ְלׂשׂשֹון ְונִח ְמ ִתים ו ִ
יהםִ ,ל ְנתֹוש
ֲשר שק ְד ִתי עֲל ֶ
ְאם-יְהוה :וְזר ְע ִתי ֶאת בית י ְִׂשראלְ ,והיה כא ֶ
ִהנה י ִמים ב ִאים ,נ ֻ
יהם ִל ְבנֹות ו ְִל ְנטֹּע.
ּולהרע ,כן ֶא ְשקֹּד עֲל ֶ
ֲביד ְ
ּולהא ִ
ו ְִל ְנתֹוץ וְל ֲהרֹּס ְ
ְשני בנִים ִת ְק ֶהינה"ִ ,כי ִאם ִאיש בעֲוֹּנֹו ימּות.
ָאכלּו ב ֶֹּסר ו ִ
ֹּאמרּו עֹוד "ָאבֹות ְ
בי ִמים ההם לֹּא י ְ
כל הָאדם האֹּכל הבֹּ ֶסרִ ,ת ְק ֶהינה ִשניו.
ְאם-יְהוה :וְכר ִתי ֶאת בית י ְִׂשראל ְו ֶאת בית יְהּודה ְב ִרית חֲדשה ,לֹּא כ ְב ִרית
ִהנה י ִמים ב ִאים ,נ ֻ

ִיקי ְבידםְ ,להֹו ִציָאם מ ֶארֶץ ִמ ְצר ִים.
ֲשר כר ִתי ֶאת-אֲבֹותם ְביֹום ֶה ֱחז ִ
אֶ
ֲשר ֶא ְכרֹּת ֶאת בית י ְִׂשראל ַאחֲרי הי ִמים ההםְ ,נאֻם-יְהוה:
ִכי זֹּאת ה ְב ִרית א ֶ
ֶך הל ְכ ְת.
רּוריםִ ,ש ִתי ִלב ְך ל ְמ ִסלהֶ ,דר ְ
יבי ל ְך ִציֻנִיםִׂ ,ש ִמי ל ְך ת ְמ ִ
ה ִצ ִ
שּובי ְבתּולת י ְִׂשראלֻ ,ש ִבי ֶאל-ערי ְִך א ֶלה.
ִ
עד-מתי ִת ְתחמ ִקין ,הבת הּׁשֹובבה?
ִכי-ברא יהוה חֲדשה בָארֶץ,

ְנקבה ְתסֹובב ּג ֶבר
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וברכת שלומציון ,על ש ׂ
נשאה קול ברמה:

רי בונו ש"ל עולם!

חדל לך מלעשׂות לנו ניסים; לך לעשׂות פעם למישהו אחר .שנאמר:

ּגם זֶרע י ְִׂשראל י ְִש ְבתּו ִמ ְהיֹות ּגֹוי ְלפני כל הי ִמים

(ירמ' לא לה)

ׂ
בישראל אחד מקפץ וכיפה גדולה ולבנה לראשו ,ואומר וחוזר ואומר:
והיה

אין לנו על מי לסמוך
תנ/י חיוך ,הכל לטובה
אין שום יאוש בעולם כלל

לֹוך ְלה ְר ִּגיעֹו י ְִׂשראל
מצא חן ב ִמ ְדבר עם ְׂש ִרידי חרֶב ,ה ְ

(ירמ' לא א)

(אוכלין ביצה במי מלח ,לזכר דמעותיה של רחל שהולידו יום טוב .ויש גורסין מי
מלח הם ים סוף ,שהגיעו עד ביצי בניׂ -
ישראל)
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ְּכנֶגֶ ד ַא ְר ָּּב ָּעה בָּ נִ ים דִּ ְ ּב ָּרה ּת ֹו ָּרה
אול
ינו ֹיו ֵד ַע ִל ְש ֹ
ֶא ָּחד ָּחכָּ ם ,וְ ֶא ָּחד ָּר ָּשע ,וְ ֶא ָּחד ּ ָּתם ,וְ ֶא ָּחד ֶש ֵא ֹ

ָּחכָּ ם

אומֵ ר? מה-טֹּבּו אֹּה ֶליך ,י ֲעקֹּב; ִמ ְש ְכנ ֶֹּתיך ,י ְִׂשראל
ָּמה הוּא ֹ

(במדבר כד

ה) .ואין

יושב אהלים אלא תלמיד חכם .ואתה אמור לו :אם אין קמח אין תורה!
ואמר הרמב"ם

(הלכות תלמוד תורה ,ג יא-יב)

 :כל הנהנה מדברי תורה נטל חייו מן

ׂ
תעשם עטרה להתגדל בהן ולא קרדום לחפור בהן.
ואמר ּו :אל
העולם .ועוד צָּ ו ּו ִ
ועוד צוו ואמרו :אהוב את המלאכה ׂ
ושנא את הרבנות .וכל תורה שאין עמה
מלאכה סופה בטילה וגוררת עוון ,וסוף אדם זה שיהא מלסטם את הבריות.
ׂ
ממעשה ידיו ,ומידת חסידים הראשונים היא,
מעלה גדולה היא למי שהוא מתפרנס

ובזה זוכה לכל כבוד וטובה שבעולם הזה ולעולם הבא .שנאמר :יגיע כפיך כי תאכל
אשריך וטוב לך (תהילים קכח ב) .אשריך בעולם הזה ,וטוב לך לעולם הבא שכולו טוב.

ָּר ָּשע

הו ִציא אֶ ת
לו .ו ְּל ִפי ֶש ֹ
אומֵ ר? מָּ ה ָּהעֲ ב ָֹּדה הַ ּזֹאת ָּלכֶ ם? ָּלכֶ ם ,וְ לֹא ֹ
ָּמה הוּא ֹ

לו :כל אחד כפי יכלתו ,כל אחד כדי
מו ִמן הַ ְּכ ָּללָּ ּ ,כ ַפר ְ ּב ִע ָּּקר .וְ ַאף ַא ּ ָּתה אֱ מֹר ֹ
ַע ְצ ֹ

צרכו .וְַאתה ל ְך לקץ ְותנּוח ְות ֲעמֹּד ְלגֹּר ְלך ְלקץ הי ִמין (דניאל ,סוף סוף) .דכתיב ,לא תׂשנא
את אחיך בלבבך .הֹוכח תוכיח את עמיתך ולא ִתׂשא עליו חטא .לא ִתקֹּם ולא ִתטֹּר את בני
עמך ,ואהבת לרעך
איזה מעט טוב

(ויקרא יט

(ר' נחמן

יז-יח) .שאפילו מישהו רשע גמור ,צריך לחפשׂ ולמצוא בו

מברסלב) .למרות שרשע ,אם נִ זְ ּ ֶכה להגאל אנו ,יגאל גם הוא

בזכותנו ,על אפו ועל חמתו.
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ּ ָּתם

אומֵ ר? ַמה ּזֹאת? וְ ָּאמַ ְר ּ ָּת ֵא ָּליו :קבענו עם המשיח בשש אחרי
ָּמה הוּא ֹ

המלחמה ,ועכשיו כבר חצי הלילה .הגיע זמן קריאת ק ּום התנערה!
אול,
ינו ֹיו ֵד ַע ִל ְש ֹ
וְ ֶש ֵא ֹ

לוֶ ,ש ּנֶאֱ ַמר :אנחנו ה(א)נשים להם/ן
ַא ְּת ּ ְפ ַתח ֹ

חיכינו .וְ ִה ַּג ְד ּ ָּת לבתך ו ְל ִבנְ ָּך ַּב ֹיום ַההוּא לֵ אמֹרַּ ,בעֲ בוּר זֶה יציאת ִּמ ְצ ָּריִ ם.

בעד שלש בנות דברה דרך-ארץ
חוה,

דאמר ר' אלעזר :כי היא היתה אם כל חי ,לחיים ניתנה ולא לצער ניתנה

איש ּה ,דכתיב :וי ְִברא ֱאל ִֹּהים ֶאת הָאדם ְבצ ְלמֹו,
ָּ
(בבלי כתובות סא א) .ובאחת נבראה עם
ֹּאמר ל ֶהם ֱאל ִֹּהים:
ֶך אֹּתם ֱאל ִֹּהים וי ֶ
ְב ֶצ ֶלם ֱאל ִֹּהים ברא אֹּתֹו; זכר ּונְקבה ברא אֹּתם .ויְבר ְ

ְפרּו ְּורבּו ִּומ ְלאּו ֶאת הָארֶץ ,ו ְִכ ְב ֻשהְּ ,ורדּו ִב ְדגת הים
ֵרעוּת,

וגו' (בראשית א כז-כח).

דכתיב ואהבת לרעך כמוך ,קל וחומר לרעותך .וגם והיה ביום ההואְ ,נ ֻאם

יהוה ,תקראי "אישי" ולא תקראי לי עוד "בעלי" (הושע פרק ב).

שירהְ ,ל ִפיכָּ ְך אֲ נ ְַחנ ּו ַח ּי ִָּביםְ :ל ֹהו ֹדות ְל ַה ֵּלל

רומֵ ם ְל ַהדֵּ ר ְלבָּ ֵר ְך
ְל ַש ֵּב ַח ְל ָּפאֵ ר ְל ֹ

יאנ ּו
הו ִצ ָּ
בו ֵתינ ּו וְ ָּלנ ּו ֶאת ּ ָּכל ַהנִ ִּסים ָּהאֵ ל ּו ֹ :
ְל ַע ֵּלה ו ְּל ַק ֵּלס ְל ִמי ֶש ָּע ָּ ׂשה לאמותינוַ ,לאֲ ֹ
דול ,ו ִּמ ּ ִש ְע ּבוּד
אור ָּּג ֹ
טוב ,וּמֵ אֲ פֵ ָּלה ְל ֹ
ָּגון ְל ִ ׂש ְמ ָּחה ,וּמֵ ֵאבֶ ל ְל ֹיום ֹ
מֵ ַע ְבדוּת ְלחֵ רוּתִ ,מ ּי ֹ

ֹאמר ְל ָּפנָּ יו ִשי ָּרה חֲ ָּד ָּשה
ִלגְ אֻּ ָּ ּלה .וְ נ ַ

ַה ְלל ּו ָּי ּה.
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(מוזגין כוס שלישית ומקדשין)

ַקדֵּ ש ב
( ְב ַש ָבת מַ ְת ִח ִילין)
וַ יְ ִהי

ֶע ֶרב וַ יְ ִהי ב ֶֹקר ֹיום ַה ּ ִש ּ ִשי

.

וַ יְ כֻּ ּל ּו ַה ָּש ַמיִ ם וְ ָּה ָּא ֶרץ וְ כָּ ל ְצבָּ ָּאם.

אכ ּת ֹו אֲ ֶשר ָּע ָּ ׂשה וַ ִ ּי ְש ּבֹת ַּב ֹיום
יעי ְמ ַל ְ
וַ יְ כַ ל אֱ ל ִֹהים ַּב ֹיום ַה ּ ְש ִב ִ
יעי
אכ ּת ֹו אֲ ֶשר ָּע ָּ ׂשה .וַ יְ ָּב ֶר ְך אֱ ל ִֹהים ֶאת ֹיום ַה ּ ְש ִב ִ
יעי ִמ ּ ָּכל ְמ ַל ְ
ַה ּ ְש ִב ִ
אכ ּת ֹו אֲ ֶשר ָּּב ָּרא אֱ ל ִֹהים ַלעֲ ׂש ֹות.
בו ָּשבַ ת ִמ ּ ָּכל ְמ ַל ְ
תו ִּכי ֹ
או ֹ
וַ יְ ַקדֵּ ש ֹ
(לשאר ימות השבוע)

עו ָּלם
ַס ְב ִרי ָּמ ָּרנָּ ן וְ ַר ָּּבנָּן וגבירותי וְ ַר ּב ֹו ַתיָּּ :ברו ְּך ַא ּ ָּתה יְ ָּי אֱ לֹהֵ ינ ּו מֶ לֶ ְך ָּה ֹ
ּב ֹו ֵרא ּ ְפ ִרי ַהגָּ פֶ ן.
צותיך ורצית
במ ֹ
דשתנו ָּ
עו ָּלם ,אֲ ֶשר ִק ּ ָּ
ָּּברו ְּך ַא ּ ָּתה יְ ָּי אֱ לֹהֵ ינ ּו מֶ ֶל ְך ָּה ֹ
בנו ,וחג החרות

(בשבת :ושבת קדשך)

באהבה וברצון הנחלתנו,

ׂ
ק ֶדש ,זֵכֶ ר
למעשה בראשית .כי הוא יום תחילה למקראי ֹ
זכרון
או ָּתנ ּו ִקדַּ ְש ּ ָּת
יאת ִמ ְצ ָּריִ םִּ .כי בָּ נ ּו ָּב ַח ְר ּ ָּת וְ ֹ
יצ ַ
ִל ִ
(וְ ַש ָּּבת)

ִעם

ּ ָּכל ָּה ַע ִּמים,

צוןּ ְ ,ב ִ ׂש ְמ ָּחה ו ְּב ָּ ׂש ׂש ֹון ִהנְ ַח ְל ּ ָּתנ ּו.
ּמועֲ ֵדי ָּק ְד ֶש ָּך ְ ּב ַאהֲ ָּבה ו ְּב ָּר ֹ
ו ֹ

ָּּברו ְּך ַא ּ ָּתה יְ ָּיְ ,מ ַקדֵּ ש ( ַה ּ ַש ָּּבת וְ )יִ ְ ׂש ָּר ֵאל וְ ַה ְ ּז ַמ ִּנים.
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(מגביהין מצה ודאג; והשווי/ה נחמיה יג טז)

עו ָּלם
ָּּברו ְּך ַא ּ ָּתה יְ ָּי אֱ לֹהֵ ינ ּו מֶ ֶל ְך ָּה ֹ
ַה ּמ ֹו ִציא לֶ חֶ ם ִמן ָּה ָּא ֶרץ

ודאגים מן

ה ים ~

(אוכלין הדאג לתאבון)

יֹוצ ִאים ֶאל ה ְּג ִלילה
ּומזֶה .המיִם הא ֶלה ְ
הֲר ִאיתֶ ,בןָ-אדם? ִהנה ְׂשפת הנחל ,עץ רב ְמאֹּד ִמזֶה ִ
ֶפש
הק ְדמֹונה ,וְי ְרדּו על-העֲרבה ּובאּו הימהֶ ,אל-הימה המּוצ ִאיםְ ,ונ ְִרפאּו המיִם! ְוהיה כל נ ֶ
ֲשר יבֹוא שם נחֲליִם ,י ְִחיֶה! ְוהיה הדגה ,רבה ְמאֹּדִ .כי באּו שמה
ֲשר י ְִשרֹּץ ֶאל כל-א ֶ
חיה א ֶ
ֶדי
ֲשר יבֹוא שמה הנחל .וְהיה ועמדּו עליו דּו ִגים ,מעין ּג ִ
המיִם הא ֶלה ,וְיר ְפאּו ,וחי כֹּל-א ֶ
וְעד עין ֶע ְגליִם – ִמ ְשטֹוח לחֲר ִמים י ְִהיּוְ .ל ִמינה ִת ְהיֶה ְדגתםִ ,כ ְדגת הים הּגדֹול רבה ְמאֹּד.
ּומזֶה כל עץ מאֲכל;
ֲלה על ְׂשפתֹו ִמזֶה ִ
ִבצֹּאתו ְּוגבָאיו ְולֹּא יר ְפאּוְ ,ל ֶמלח ִנתנּו .וְעל-הנחל יע ֶ
לֹּא יִבֹול עלהּו ְולֹּא ִיתֹּם ִפ ְריֹו; לחֳדשיו יְבכרְ .והיה ִפ ְריֹו ְלמאֲכל ,וְעלהּו ִל ְתרּופה
יחזקאל מז ו-יב)
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(מתוך

דוש ָּּברו ְּך הוּא ַעל ַה ִּמ ְצ ִרים ְ ּב ִמ ְצ ַריִ ם ,וְ ֵא ּל ּו הֵ ן:
ֵא ּל ּו ֶע ֶׂשר ַמכּ ֹות ֶשהֵ ִביא ַה ָּּק ֹ

רוב ,דֶּ בֶ ר,
דָּּ םְ ,צ ַפ ְרדֵּ ַעִּ ,כ ִּניםָּ ,ע ֹ
רות.
כו ֹ
ְש ִחיןָּּ ,ב ָּרדַ ,א ְר ֶּבה ,ח ֶֹש ְךַ ,מ ּ ַכת ְ ּב ֹ
ַר ִ ּבי יְ הו ָּּדה ָּהיָּה ֹנו ֵתן ָּּבהֶ ם ִס ּ ָּמנִ ים :דְּ צַ " ְך ַע ַד"ש ְ ּב ַא ַח"ב.

אהלי יעקב היו דורשים :העם דורש צ"דק ח

ברתי .ושואלין יושבי/ות אוהלים:

ׂ
לעשיה? איך להיות צודקין וגם חכמין? ותשובה
מי ומי בעם? איך הופכין דרישה
מצאו להן :כל ׂ
ישראל ערבין זה לזֹה.

קום ָּעלֵ ינ ּו?
בות ַל ּ ָּמ ֹ
טו ֹ
לות ֹ
ּ ַכ ּ ָּמה ַמעֲ ֹ
יאנ ּו ִמ ִּמ ְצ ַריִ ם וְ לֹא ָּע ָּׂשה בָּ הֶ ם ְש ָּפ ִטים ,דַּ
הו ִצ ָּ
ִא ּל ּו ֹ

ּיֵינ ּו.

ִא ּל ּו ָּע ָּׂשה בָּ הֶ ם ְש ָּפ ִטים ,וְ לֹא ָּע ָּׂשה בֵ אלֹהֵ יהֶ ם ,דַּ

ּיֵינ ּו.

כו ֵריהֶ ם ,דַּ ּיֵינ ּו.
ִא ּל ּו ָּע ָּ ׂשה בֵ אלֹהֵ יהֶ ם ,וְ לֹא הָּ ַרג ֶאת ְ ּב ֹ

מונָּם ,דַּ
כו ֵריהֶ ם וְ לֹא נָּ ַתן ָּלנ ּו ֶאת ָּמ ֹ
ִא ּל ּו ָּה ַרג ֶאת ְ ּב ֹ

ּיֵינ ּו.

מונָּם וְ לֹא ָּק ַרע ָּלנ ּו ֶאת ַהיָּּם ,דַּ
ִא ּל ּו נ ַָּתן ָּלנ ּו ֶאת ָּמ ֹ

ּיֵינ ּו.

תו ֹכו ֶּב ָּח ָּרבָּ ה ,דַּ
ִא ּל ּו ָּק ַרע ָּלנ ּו אֶ ת ַהיָּּם וְ לֹא הֶ עֱ ִב ָּירנ ּו ְב ֹ

ּיֵינ ּו.

תו ֹכו ,דַּ
כו ֶּב ָּח ָּרבָּ ה וְ לֹא ִש ַּקע צָּ ֵרנ ּו ְ ּב ֹ
תו ֹ
ִא ּל ּו הֶ עֱ ִב ָּירנ ּו ְב ֹ

ּיֵינ ּו.

כו וְ לֹא ִס ּ ֵפק צָּ ְר ּ ֵכנ ּו ַּב ִּמ ְד ָּּבר ַא ְר ָּּב ִעים ָּשנָּ ה ,דַּ ּיֵינ ּו.
תו ֹ
ִא ּל ּו ִש ַּקע צָּ ֵרנ ּו ְ ּב ֹ
ילנ ּו אֶ ת הַ ּ ָּמן ,דַּ ּיֵינ ּו.
ִא ּל ּו ִס ּ ֵפק צָּ ְר ּ ֵכנ ּו ַּב ִּמ ְד ָּּבר ַא ְר ָּּב ִעים ָּשנָּה ולֹא הֶ אֱ ִכ ָּ

ִא ּל ּו הֶ אֱ ִכ ָּילנ ּו אֶ ת הַ ּ ָּמן וְ לֹא נ ַָּתן ָּלנ ּו ֶאת ַה ַש ָּּבת ,דַּ

ּיֵינ ּו.

ִא ּל ּו נ ַָּתן ָּלנ ּו ֶאת ַה ַש ָּּבת ,וְ לֹא ֵק ְרבָּ נ ּו ִל ְפנֵי הַ ר ִסינַ י ,דַּ

ּיֵינ ּו.

נָּתן ָּלנ ּו אֶ ת הַ ּת ֹו ָּרה ,דַּ
ִא ּל ּו ֵק ְרבָּ נ ּו ִל ְפנֵי ַהר ִסינַ י ,וְ לֹא ַ

ּיֵינ ּו.

ִא ּל ּו נ ַָּתן ָּלנ ּו ֶאת ַה ּת ֹו ָּרה וְ לֹא ִה ְכנִ ָּיסנ ּו ְלאֶ ֶרץ יִ ְ ׂש ָּר ֵאל ,דַּ

ּיֵינ ּו.

יסנ ּו ְל ֶא ֶרץ יִ ְ ׂש ָּר ֵאל וְ לֹא בָּ נָּה ָּלנ ּו ֶאת ֵּבית ַה ְ ּב ִח ָּירה ,דַּ ּיֵינ ּו.
ִא ּל ּו ִה ְכנִ ָּ
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לשה דְּ בָּ ִרים ֵא ּל ּו ַּב ּ ֶפ ַסח ,לֹא יָּצָּ א יְ ֵדי
אומֵ רָּ ּ :כל ֶש ּל ֹא ָּא ַמר ְש ָּ
יאל ָּהיָּה ֹ
ַר ָּּבן ַּג ְמ ִל ֵ

רור
ֹחובָּ ֹתו ,וְ ֵא ּל ּו הֵ ןֶ ּ :פ ַסחַ ,מצָּ ה ,ו ָּּמ ֹ
ּ ֶפ ַסח

.

או ְכ ִלים ִ ּבזְ ַמן ֶש ֵּבית הַ ִּמ ְקדָּּ ש ָּהיָּה ַק ּיָּםַ ,על שוּם מָּ ה? ַעל שוּם
בו ֵתינ ּו ֹ
ֶש ָּהי ּו אֲ ֹ

בו ֵתינ ּו ְ ּב ִמ ְצ ַריִ םֶ ,ש ּנֶאֱ מַ ר :וַ אֲ ַמ ְר ּ ֶתם זֶבַ ח ּ ֶפ ַסח
דוש ָּּברו ְּך הוּא ַעל ָּּב ּ ֵתי אֲ ֹ
ֶש ּ ָּפ ַסח ַה ָּּק ֹ
הוּא ַליי ,אֲ ֶשר ּ ָּפ ַסח ַעל ָּּב ּ ֵתי ְבנֵי יִ ְ ׂש ָּר ֵאל ְ ּב ִמ ְצ ַריִ ם ְ ּבנָּגְ ּפ ֹו אֶ ת ִמ ְצ ַריִ ם ,וְ ֶאת ָּּב ּ ֵתינ ּו
ִה ִ ּציל ,וַ ִ ּי ּקֹד ָּה ָּעם וַ ִ ּי ּ ְש ּ ַתחֲ ו ּו.

ַמ ָּ ּצה

בו ֵתינ ּו
או ְכ ִליםַ ,על שוּם ָּמה? ַעל שוּם ֶשלֹא ִה ְס ּ ִפיק ְ ּבצֵ ָּקם ֶשל אֲ ֹ
ֹזו ֶש ָּאנ ּו ֹ

צ ֹותִּ ,כי לֹא ָּחמֵ ץ,
ְל ַהחֲ ִמיץֶ ,ש ּנֶאֱ ַמר :וַ יֹּאפ ּו ֶאת ַה ָּּבצֵ ק אֲ ֶשר ֹ
הו ִציא ּו ִמ ִּמ ְצ ַריִ ם עֻּ גֹ ת ַמ ּ
ִּכי גֹ ְרש ּו ִמ ִּמ ְצ ַריִ ם וְ לֹא י ְָּכל ּו ְל ִה ְת ַמ ְהמֵ ּ ַה ,וְ ַּגם צֵ ָּדה לֹא ָּע ׂשו ָּלהֶ ם.

רור
ָּמ ֹ

בו ֵתינ ּו
או ְכ ִליםַ ,על שוּם ָּמה? ַעל שוּם ֶש ּ ֵמ ְרר ּו ַה ִּמ ְצ ִרים ֶאת ַח ּיֵי אֲ ֹ
זֶה ֶש ָּאנ ּו ֹ

ְ ּב ִמ ְצ ַריִ םֶ ,ש ּנֶאֱ ַמר :וַ יְ מָּ ֲרר ּו אֶ ת ַח ּיֵיהֶ ם ַּבעֲ ב ָֹּדה ָּק ָּשהּ ְ ,בחֹמֶ ר ו ִּב ְלבֵ נִ ים ו ְּבכָּ ל עֲ ב ָֹּדה
ַּב ּׂ ָּש ֶדה ֶאת ּ ָּכל עֲ ב ָֹּד ָּתם אֲ ֶשר ָּע ְבד ּו בָּ הֶ ם ְ ּב ָּפ ֶר ְך.

מו ִציא ,מַ ָצה
ֹ
עו ָּלם ַה ּמ ֹו ִציא לֶ חֶ ם ִמן ָּה ָּא ֶרץ.
ָּּברו ְּך ַא ּ ָּתה יְ ָּי אֱ לֹהֵ ינ ּו מֶ ֶל ְך ָּה ֹ
ילת ַמ ָּ ּצה.
עו ָּלם ,אֲ ֶשר ִקדְּ ָּשנ ּו ְ ּב ִמ ְצ ֹו ָּתיו וְ ִצ ָּ ּונ ּו ַעל אֲ ִכ ַ
ָּּברו ְּך ַא ּ ָּתה יְ ָּי אֱ לֹהֵ ינ ּו מֶ לֶ ְך הָּ ֹ

רור
מָ ֹ
ילת
עו ָּלם ,אֲ ֶשר ִקדְּ ָּשנ ּו ְ ּב ִמ ְצ ֹו ָּתיו וְ ִצ ָּ ּונ ּו ַעל אֲ ִכ ַ
ָּּברו ְּך ַא ּ ָּתה יְ ָּי אֱ לֹהֵ ינ ּו מֶ לֶ ְך ָּה ֹ
רור.
ָּמ ֹ
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כ ֹו ֵרךְ
כו ְר ִכים י ַַחד,
רור וְ ֹ
ישית ִעם ְּכזַיִ ת ָּמ ֹ
לו ֵק ַח ְּכזַיִ ת ִמן ַה ַמ ָּ ּצה ַה ּ ְש ִל ִ
( ּ ָּכל ֶא ָּחד מֵ ַה ְמסֻּ ִ ּבים ֹ
אומֵ ר)
לו ֹ
או ְכ ִלים ְ ּב ַה ָּס ָּּבה ו ְ ּּב ִלי ְ ּב ָּרכָּ הִ .ל ְפנֵי ָּא ְכ ֹ
ֹ
זֵכֶ ר ְל ִמ ְקדָּּ ש ְּכ ִה ֵּללֵ ּ .כן ָּע ָּ ׂשה ִה ֵּלל ִ ּבזְ ַמן ֶש ֵּבית ַה ִּמ ְקדָּּ ש ָּהיָּה ַק ּיָּםָּ :היָּה כּ ֹו ֵר ְך ַמ ָּ ּצה
ֹאכלֻּ ה ּו.
אוכֵ ל ְ ּבי ַַחדְ ,ל ַק ּיֵם ַמה ֶש ּנֶאֱ ַמרַ :על מַ ּצ ֹות ו ְּמר ִֹרים י ְ
רור וְ ֹ
ו ָּּמ ֹ

דור
ְ ּבכָּ ל דּ ֹור וָּ ֹ

מו ְּכ ִא ּל ּו הוּא יָּצָּ א ִמ ִּמ ְצ ַריִ ם,
אות ֶאת ַע ְצ ֹ
ַח ּיָּב ָּא ָּדם ִל ְר ֹ

אתי
ול ִבנְ ָּך ַּב ֹיום ַההוּא לֵ אמֹרַּ ,בעֲ בוּר זֶה ָּע ָּ ׂשה יְ ָּי ִלי ְ ּבצֵ ִ
ֶש ּנֶאֱ ַמר :וְ ִה ַּגדת לבתך ְ
או ָּתנ ּו
דוש ָּּברו ְּך הוּאֶ ,א ָּ ּלא ַאף ֹ
בו ֵתינ ּו ִ ּב ְלבָּ ד ָּּג ַאל ַה ָּּק ֹ
ִמ ִּמ ְצ ָּריִ ם .לֹא ֶאת אמותינו ואֲ ֹ
הו ִציא ִמ ָּשםְ ,ל ַמ ַען ָּה ִביא א ָֹּתנ ּוָּ ,ל ֶתת ָּלנ ּו אֶ ת ָּה ָּא ֶרץ
או ָּתנ ּו ֹ
ָּּג ַאל ִע ּ ָּמהֶ ןֶ ,ש ּנֶאֱ ַמר :וְ ֹ
אֲ ֶשר נִ ְש ַּבע לאמותינו ולאֲ ב ֵֹתנ ּו.
רומֵ םְ ,להַ דֵּ רְ ,לבָּ ֵר ְךְ ,ל ַע ֵּלה
דותְ ,ל ַה ֵּללְ ,ל ַש ֵּב ַחְ ,ל ָּפ ֵארְ ,ל ֹ
הו ֹ
נַחנ ּו ַח ּי ִָּבים ְל ֹ
ְל ִפיכָּ ְך אֲ ְ
יאנ ּו מֵ ַע ְבדוּת
הו ִצ ָּ
בו ֵתינ ּו וְ ָּלנ ּו ֶאת ּ ָּכל ַהנִ ִּסים ָּה ֵאל ּוֹ :
ו ְּל ַק ֵּלס ְל ִמי ֶש ָּע ָּ ׂשה לאמותינו ַלאֲ ֹ
דולּ ,ו ִמ ּ ִש ְע ּבוּד ִלגְ אֻּ ָּ ּלה.
אור ָּּג ֹ
טוב ,וּמֵ אֲ פֵ ָּלה ְל ֹ
ָּגון ְל ִ ׂש ְמחָּ ה ,וּמֵ ֵאבֶ ל ְל ֹיום ֹ
ְלחֵ רוּת ִמ ּי ֹ
ֹאמר ְלפָּ נָּ יו ִש ָּירה חֲ ָּד ָּשהַ :ה ְלל ּוי ָּּה.
וְ נ ַ
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ְ ּבצֵ את יִ ְ ׂש ָּר ֵאל ִמ ִּמ ְצ ָּריִ ם ּ ֵבית יַעֲ קֹב מֵ ַעם ל ֵֹעז.
לו ָּתיו.
ָּהיְ ָּתה יְ הו ָּּדה ְל ָּק ְדש ֹו יִ ְ ׂש ָּר ֵאל ַמ ְמ ְש ֹ
חור.
ַה ּיָּם ָּר ָּאה וַ ּיָּנֹס ַה ּי ְַרדֵּ ן יִ ּסֹב ְל ָּא ֹ
עות ִּכ ְבנֵי צֹאן.
ילים ְ ּגבָּ ֹ
הֶ ָּה ִרים ָּר ְקד ּו ְכ ֵא ִ
חור.
ַמה ְ ּל ָּך ַה ּיָּם ִּכי ָּתנוּס ַה ּי ְַרדֵּ ן ִּת ּסֹב ְל ָּא ֹ
עות ִּכ ְבנֵי צֹאן.
ילים ְ ּגבָּ ֹ
הֶ ָּה ִרים ִּת ְר ְקד ּו ְכ ֵא ִ
לו ּ ַה יַעֲ קֹב.
דון חו ִּלי ָּא ֶרץ ִמ ִ ּל ְפנֵי אֱ ֹ
ִמ ִ ּל ְפנֵי ָּא ֹ
ַהה ְֹפ ִכי ַה ּצוּר אֲ גַ ם ָּמיִ ם ַח ָּ ּל ִמיש ְל ַמ ְעיְ ֹנו ָּמיִ ם.
(תהלים קיד)
(מוזגין כוס רביעית)
בו ֵתינ ּו
עו ָּלם ,אֲ ֶשר ְ ּג ָּא ָּלנ ּו וְ גָּ ַאל אֶ ת אמותינו ואֲ ֹ
ָּּברו ְּך ַא ּ ָּתה יְ ָּי אֱ לֹהֵ ינ ּו מֶ לֶ ְך הָּ ֹ
רורֵ ּ .כן יְ ָּי אֱ לֹהֵ ינ ּו וֵאלֹהֵ י אמותינו
יענ ּו ַל ַ ּליְ ָּלה ַה ּזֶה לֶ אֱ כָּ ל ּב ֹו ַמ ָּ ּצה ו ָּּמ ֹ
ִמ ִּמ ְצ ַריִ ם ,וְ ִה ִ ּג ָּ
מחות
לוםׂ ,ש ֹ
אתנ ּו ְל ָּש ֹ
מועֲ ִדים וְ ִל ְרגָּ ִלים אֲ חֵ ִרים ַה ָּּב ִאים ִל ְק ָּר ֵ
יענ ּו ְל ֹ
בו ֵתינ ּו י ִ ַּג ֵ
ואֲ ֹ
ְׂ
בו ָּד ֶת ָּך .וְ נֹאכַ ל ָּשם ונשתה ,וְ ֹנו ֶדה ְל ָּך ִשיר
ושמֵ ִחים ְ ּב ִבנְ יַן ִע ֶיר ָּךׂ ,ש ׂשות וְ ָּ ׂש ִ ׂשים ַּבעֲ ֹ
ָּח ָּדש ַעל ְ ּגאֻּ ָּ ּל ֵתנ ּו וְ ַעל ּ ְפדוּת נ ְַפ ֵשנ ּוָּּ .ברו ְּך ַא ּ ָּתה יְ ָּי ָּּג ַאל יִ ְ ׂש ָּר ֵאל.

עו ָּלם ּב ֹו ֵרא ּ ְפ ִרי ַה ָּּגפֶ ן.
ָּּברו ְּך ַא ּ ָּתה יְ ָּי אֱ לֹהֵ ינ ּו מֶ ֶל ְך ָּה ֹ

עו ֵרךְ
ֻׁש ְלחָ ן ֹ
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צָ פון
יקו ָּמן ואוכלין ִמ ּ ֶמ ּנָּה כַ ּזַיִ ת
ַא ַחר ְ ּג ַמר ַה ְּס ֻּעדָּּ ה ממציאין הטף את קנעיידל האֲ ִפ ֹ
ְ ּב ַה ִּס ָּּבה .וְ צָּ ִר ְ
צות ַה ַ ּליְ ָּלה.
יך ְל ָּא ְכ ָּל ּה ק ֶֹדם חֲ ֹ

ָב ֵרךְ
לות
ִשיר ַה ּ ַמעֲ ֹ
ְ ּבשוּב יי אֶ ת ִשיבַ ת ִצ ּי ֹון ָּהיִ ינ ּו ְּכח ְֹל ִמים;
חוק ּ ִפינ ּו ו ְּלש ֹונֵנ ּו ִר ּ ָּנה.
ָּאז יִ ּ ָּמלֵ א ְ ׂש ֹ
ֹאמר ּו בַ גּ ֹויִ םִ :הגְ דִּ יל יי ַלעֲ ׂש ֹות ִעם ֵא ֶּלה.
ָּאז י ְ
ִהגְ דִּ יל יי ַלעֲ ׂש ֹות ִע ּ ָּמנ ּוָּ ,היִ ינ ּו ְ ׂשמֵ ִחים!
יקים ַּב ּנֶגֶ ב.
יתנ ּו ּ ַכאֲ ִפ ִ
שוּבָּ ה יי אֶ ת ְש ִב ֵ
ַה ּז ְֹר ִעים ְ ּב ִד ְמ ָּעה ְ ּב ִר ּ ָּנה יִ ְקצֹר ּו.
לו ְך יֵלֵ ְך וּבָּ כֹה נ ֵׂ
ֹשא מֶ ֶש ְך ַה ּז ַָּרע,
ָּה ֹ
ָּבוא ְב ִר ּנָּה נ ֵׂ
ֹשא אֲ לֻּ ּמ ָֹּתיו.
ּבֹא י ֹ
(תהלים קכו)

(המזמנ/ת)

גבירותי ַור ּב ֹו ַתי ,נְ ָּב ֵר ְך! ִ ּב ְרשוּת ְמ ָּרנָּ ן וְ ַר ָּּבנָּ ן וגבירותי

וְ ַר ּב ֹו ַתי ,נְ בָּ ֵר ְך את אשת ואיש הביתֶ ,שמשלהן ָּאכַ ְלנ ּו ׂ
ושבענו.
( ַה ְמסֻּ ִ ּבין ֹעונִ ין) ברוכין הן שמשלהן ָּאכַ ְלנ ּו ׂ
ושבענו

והותרנו.

אומרת) ברוכין הן שמשלהן ָּאכַ ְלנ ּו ובטובן
חוזרת וְ ֹ
( ַה ְמזַמנ/ת ֹ
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נחיה.

טובָּ ה ו ְּר ָּחבָּ ה ,וְ ַעל
בו ֵתינ ּו ֶא ֶרץ חֶ ְמדָּּ ה ֹ
נו ֶדה ְ ּל ָּך יְ ָּי אֱ לֹהֵ ינ ּו ַעל ֶש ִהנְ ַח ְל ּ ָּת ַלאֲ ֹ
ֹ
ית ָּך החדשה שהבטחתנו,
יתנ ּו ִמ ֵּבית עֲ בָּ ִדים ,וְ ַעל ְ ּב ִר ְ
אתנ ּו מֵ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם ו ְּפ ִד ָּ
הוצֵ ָּ
ֶש ֹ
וְ ַעל ּת ֹו ָּר ְת ָּך ֶש ִ ּל ּ ַמ ְד ּ ָּתנ ּו וְ ַעל חֻּ ֶּק ָּ
חונַנְ ּ ָּתנ ּו ,וְ ַעל
הו ַד ְע ּ ָּתנ ּו ,וְ ַעל ַח ִ ּיים חֵ ן וָּ חֶ ֶסד ֶש ֹ
יך ֶש ֹ
או ָּתנ ּו ּ ָּת ִמידּ ְ ,בכָּ ל ֹיום ו ְּבכָּ ל ֵעת ו ְּבכָּ ל ָּש ָּעהַ ּ .כ ּ ָּכתוּב:
ילת ָּמ ֹזון ָּש ַא ּ ָּתה זָּן ו ְּמ ַפ ְרנֵס ֹ
אֲ ִכ ַ
"וְ ָּאכַ ְל ּ ָּת וְ ָּ ׂשבַ ְע ּ ָּת ,וּבֵ ַר ְכ ּ ָּת אֶ ת יְ ָּי אֱ לֹהֶ ָּ
יך ַעל הָּ ָּא ֶרץ ַה ּט ֹובָּ ה אֲ ּ ֶשר נָּ ַתן ָּל ְך"ָּּ .ברו ְּך ַא ּ ָּתה
יְ ָּיַ ,על הָּ ָּא ֶרץ וְ ַעל הַ ָּמ ֹזון.
(ונוהגין לפתוח הדלת ,למזוג כוס לכבודו של אליהו הנביא ולאמר)

ֲרית הי ִמים (מיכה ד א-ד):
ִהנה ָאנ ִֹּכי שֹּלח ל ֶכם את א ִליה הנ ִביא (מלאכי ג כג)ְ ,והיה ְבַאח ִ
י ְִהיֶה הר בית יהוה נכֹון ְברֹּאש ֶהה ִריםְ ,ונִשא הּוא ִמ ְּגבעֹות וְנהֲרּו עליו ע ִמים.
ְָאמרּו:
ְוה ְלכּו ּגֹויִם ר ִבים ו ְ
ְאל בית ֱאלֹּהי י ֲעקֹּב ,וְיֹורנּו ִמ ְדרכיו ,וְנ ְלכה ְבא ְֹּרחֹּתיו.
ֲלה ֶאל הר ְיהוה ו ֶ
ְלכּו וְנע ֶ
ּודבר יְהוה ִמירּושלם.
ִכי ִמ ִציֹון תצא תֹורהְ ,
ֻמים עד-רחֹוק;
הֹוכיח ְלגֹויִם ֲעצ ִ
וְשפט בין ע ִמים ר ִבים ,וְ ִ
יהם ְלמזְמרֹות
יהם ְל ִא ִתים ,ו ֲחנִיתֹּת ֶ
ו ְִכ ְתתּו ח ְרבֹּת ֶ
לֹּא י ְִׂשאּו ּגֹוי ֶאלּ-גֹוי ֶחרֶבְ ,ולֹּא י ְִל ְמדּון עֹוד ִמ ְלחמה.
ֲריד
וְי ְשבּוִ ,איש תחת ּג ְפנֹו ְותחת ְתאנתֹוְ ,ואין מח ִ

ִהנְ נִ י מוּכָּ ן ו ְּמז ּ ָֻּּמן ְל ַקיֵם ִמ ְצוַ ת קינ ּו ַחֶ ,ש ִהוא ְּכנֶגֶ ד ְ ּב ׂש ַורת

ַהיְ שו ָּּעה,

דו ִלים.
רו ַע נְ ט ּויָּה ו ִּב ְש ָּפ ִטים גְ ֹ
דוש ָּּברו ְּך הוּא ְליִ ְ ׂש ָּר ֵאל :וְ גָּ ַא ְל ִּתי אֶ ְתכֶ ם ִ ּבזְ ֹ
ֶש ָּאמַ ר ַה ָּּק ֹ
גאלתי – אחת; בזרוע – שתיים; נטויה – שלוש; שפטים – ארבע; גדולים – חמש.
א ֹוכָּ ל לפיכך חמישה מיני ממתקים ומגדנות ,ארבעה כנגד ארבע כוסות ,ואחד
לשנה הבאה( ...ומגישין הקינוח)

ַה ֵּלל

ׂ
שעשו במלאכה והתקינו סדר פסח זה
מהללין את אלו הידיים
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נִ ְרצָּ ה

תוַ ּ ,כאֲ ֶשר ז ִָּכינ ּו
טו וְ חֻּ ָּק ֹ
תוְּ ,ככָּ ל ִמ ְש ּ ָּפ ֹ
חֲ ַסל ִסדּ וּר ּ ֶפ ַסח ְּכ ִה ְלכָּ ֹ
תו.
תו ּ ֵכן נִ זְ ּ ֶכה ַלעֲ ׂש ֹו ֹ
או ֹ
ְל ַס ֵ ּדר ֹ

ְל ָּשנָּ ה ַה ָּּב ָּאה ִּבירו ָּּשלם ַה ְּבנ ּויָּה אמן כן יהי רצון!
~~~~~~~

ּו ְבכֵ ן ...וַ יְ ִהי

ייייי

בחֲ ִצי ַה ַּליְ ָּלה ...
ַּ

לו
מו ֶרת זֶה ַה ַ ּליְ ָּלה ,גֵר צֶ ֶדק נִ ַ ּצ ְח ּת ֹו ְּכנֶחֱ ַלק ֹ
רוב נִ ִּסים ִה ְפלֵ א ָּת ַּב ַ ּליְ ָּלהּ ְ ,ברֹאש ַא ְש ֹ
ָּאז ֹ
ַליְ ָּלה ,וַ יְ ִהי ַּבחֲ ִצי ַה ַ ּליְ ָּלה.
לום ַה ַ ּליְ ָּלהִ ,ה ְפ ַח ְד ּ ָּת אֲ ַר ִמי ְ ּב ֶאמֶ ש ַליְ ָּלה ,וַ ּי ַ ׂ
ָּשר יִ ְ ׂש ָּר ֵאל ְל ַמ ְל ָּא ְך
דַּ נְ ּ ָּת מֶ לֶ ְך ְ ּג ָּרר ַּבחֲ ֹ
לו ַליְ ָּלה ,וַ יְ ִהי ַּבחֲ ִצי ַה ַ ּליְ ָּלה.
וַ יוּכַ ל ֹ
יסת נְ גִ יד
ילם לֹא ָּמ ְצא ּו ְ ּבקו ָּּמם ַּב ַ ּליְ ָּלהִ ,ט ַ
רוס ָּמחַ ְצ ּ ָּת ַּבחֲ ִצי ַה ַ ּליְ ָּלה ,חֵ ָּ
כו ֵרי פַ ְת ֹ
ז ֶַרע ְ ּב ֹ
כו ְכבֵ י ַליְ ָּלה ,וַ יְ ִהי ַּבחֲ ִצי ַה ַ ּליְ ָּלה.
ית ְ ּב ֹ
רשת ִס ִל ָּ
חֲ ֶ
בו ְ ּב ִאיש ֹון ַליְ ָּלה,
הובַ ְש ּ ָּת ְפגָּ ָּריו ַּב ַ ּליְ ָּלהָּ ּ ,כ ַרע ֵּבל ו ַּמצָּ ֹ
י ַָּעץ ְמחָּ ֵרף ְל ֹנופֵ ף ִא ּווּי ֹ
ּדות נִ גְ ָּלה ָּרז חֲ ֹזות ַליְ ָּלה ,וַ יְ ִהי ַּבחֲ ִצי ַה ַ ּליְ ָּלה.
ְל ִאיש חֲ מו ֹ

ָּק ֵרב ֹיום אֲ ֶשר הוּא לֹא ֹיום וְ לֹא ַליְ ָּלה...
ִמ ְש ּ ַת ּ ֵכר ִ ּב ְכלֵ י ק ֶֹדש נֶהֱ ַרג ּב ֹו ַּב ַ ּליְ ָּלהֹ ,נו ַשע ִמ ּב ֹור אֲ ָּר ֹיות ּפ ֹו ֵתר ִ ּבעֲ תו ֵּתי ַליְ ָּלה,
ִ ׂשנְ ָּאה נָּ טַ ר אֲ גָּ גִ י וְ כָּ ַתב ְספָּ ִרים ַּב ַ ּליְ ָּלה ,וַ יְ ִהי ַּבחֲ ִצי ַה ַ ּליְ ָּלה.
יְלה,
רו ְך ְלש ֹומֵ ר מַ ה ִּמ ַל ָּ
עו ַר ְר ּ ָּת נִ ְצחֲ ָּך ָּע ָּליו ְ ּבנ ֶֶדד ְשנַ ת ַליְ ָּלהּ ,פו ָּּרה ִת ְד ֹ
ֹ
ב ֶקר וְ גַ ם ַליְ ָּלה ,וַ יְ ִהי ַּבחֲ ִצי ַה ַ ּליְ ָּלה.
צָּ ַרח ּ ַכש ֹומֵ ר וְ ָּ ׂשח ָּא ָּתא ּ ֹ
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ָּק ֵרב ֹיום אֲ ֶשר הוּא לֹא ֹיום וְ לֹא ַליְ ָּלה...
הו ַדע ִּכי ְל ָּך ַה ֹיום ַאף ְל ָּך ַה ַ ּליְ ָּלה,
ָּרם ֹ
ש ֹו ְמ ִרים ַה ְפ ֵקד ְל ִע ְיר ָּך ּ ָּכל ַה ֹיום וְ כָּ ל הַ ַ ּליְ ָּלה,
אור ֹיום חֶ ְש ּ ַכת ַליְ ָּלה,
ּ ָּת ִאיר ְּכ ֹ
וַ יְ ִהי ַּבחֲ ִצי ַה ַ ּליְ ָּלה.

לו י ֶָּאה
לו נָּ ֶאהִּ ,כי ֹ
ִּכי ֹ

[ ּ ֶכ ֶתר ְמלוּכָּ ה].

לוְ :ל ָּך ו ְּל ָּךְ ,ל ָּך ִּכי ְל ָּךְ ,ל ָּך ַאף ְל ָּךְ ,ל ָּך יְ ָּי
ֹאמר ּו ֹ
ַא ִדיר ִ ּב ְמלוּכָּ הָּּ ,בחוּר ּ ַכהֲ ָּלכָּ הּ ְ ,גדו ָּּדיו י ְ
לו י ֶָּאה [ ּ ֶכ ֶתר ְמלוּכָּ ה].
ָּאהִּ ,כי ֹ
לו נ ֶ
ַה ּ ַמ ְמ ָּלכָּ הִּ ,כי ֹ
לוְ :ל ָּך ו ְּל ָּךְ ,ל ָּך ִּכי ְל ָּךְ ,ל ָּך ַאף ְל ָּךְ ,ל ָּך יְ ָּי
ֹאמר ּו ֹ
יקיו י ְ
דָּּ גוּל ִ ּב ְמלוּכָּ הָּ ,הדוּר ּ ַכהֲ ָּלכָּ ה ,וָּ ִת ָּ
לו י ֶָּאה [ ּ ֶכ ֶתר ְמלוּכָּ ה].
ָּאהִּ ,כי ֹ
לו נ ֶ
ַה ּ ַמ ְמ ָּלכָּ הִּ ,כי ֹ
לוְ :ל ָּך ו ְּל ָּךְ ,ל ָּך ִּכי ְל ָּךְ ,ל ָּך ַאף ְל ָּךְ ,ל ָּך יְ ָּי
ֹאמר ּו ֹ
ז ּ ַַכאי ִ ּב ְמלוּכָּ הָּ ,ח ִסין ּ ַכהֲ ָּלכָּ ה טַ ְפ ְס ָּריו י ְ
לו י ֶָּאה [ ּ ֶכ ֶתר ְמלוּכָּ ה].
ָּאהִּ ,כי ֹ
לו נ ֶ
ַה ּ ַמ ְמ ָּלכָּ הִּ ,כי ֹ
לוְ :ל ָּך ו ְּל ָּךְ ,ל ָּך ִּכי ְל ָּךְ ,ל ָּך ַאף ְל ָּךְ ,ל ָּך יְ ָּי
ֹאמר ּו ֹ
י ִָּחיד ִ ּב ְמלוּכָּ הַ ּ ,כ ִ ּביר ּ ַכהֲ ָּלכָּ ה ִלמו ָּּדיו י ְ
לו י ֶָּאה [ ּ ֶכ ֶתר ְמלוּכָּ ה].
ָּאהִּ ,כי ֹ
לו נ ֶ
ַה ּ ַמ ְמ ָּלכָּ הִּ ,כי ֹ
לוְ :ל ָּך ו ְּל ָּךְ ,ל ָּך ִּכי ְל ָּךְ ,ל ָּך ַאף ְל ָּךְ ,ל ָּך
ֹאמר ּו ֹ
מו ֵשל ִ ּב ְמלוּכָּ הֹ ,נו ָּרא ּ ַכהֲ ָּלכָּ ה ְס ִביבָּ יו י ְ
ֹ
לו י ֶָּאה [ ּ ֶכ ֶתר ְמלוּכָּ ה].
לו נָּאֶ הִּ ,כי ֹ
יְ ָּי ַה ּ ַמ ְמ ָּלכָּ הִּ ,כי ֹ
לוְ :ל ָּך ו ְּל ָּךְ ,ל ָּך ִּכי ְל ָּךְ ,ל ָּך ַאף ְל ָּךְ ,ל ָּך יְ ָּי
ֹאמר ּו ֹ
יקיו י ְ
ָּענָּיו ִ ּב ְמלוּכָּ הּ ,פ ֹו ֶדה ּ ַכהֲ ָּלכָּ ה ,צַ דִּ ָּ
לו י ֶָּאה [ ּ ֶכ ֶתר ְמלוּכָּ ה].
ָּאהִּ ,כי ֹ
לו נ ֶ
ַה ּ ַמ ְמ ָּלכָּ הִּ ,כי ֹ
לוְ :ל ָּך ו ְּל ָּךְ ,ל ָּך ִּכי ְל ָּךְ ,ל ָּך ַאף ְל ָּךְ ,ל ָּך
ֹאמר ּו ֹ
דוש ִ ּב ְמלוּכָּ הַ ,רחוּם ּ ַכהֲ ָּלכָּ ה ִשנְ ַאנָּ יו י ְ
ָּּק ֹ
לו י ֶָּאה [ ּ ֶכ ֶתר ְמלוּכָּ ה].
לו נָּאֶ הִּ ,כי ֹ
יְ ָּי ַה ּ ַמ ְמ ָּלכָּ הִּ ,כי ֹ
לוְ :ל ָּך ו ְּל ָּךְ ,ל ָּך ִּכי ְל ָּךְ ,ל ָּך ַאף ְל ָּךְ ,ל ָּך
ֹאמר ּו ֹ
ימיו י ְ
ּ ַת ִקיף ִ ּב ְמלוּכָּ הּ ,ת ֹומֵ ְך ּ ַכהֲ ָּלכָּ ה ְּת ִמ ָּ
לו י ֶָּאה [ ּ ֶכ ֶתר ְמלוּכָּ ה].
לו נָּאֶ הִּ ,כי ֹ
יְ ָּי ַה ּ ַמ ְמ ָּלכָּ הִּ ,כי ֹ
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ַאדִּ יר הוּא

רוב.
יתו ְ ּב ָּק ֹ
יִ ְבנֶה ֵּב ֹ

רוב.
ית ָּך ְ ּב ָּק ֹ
רובֵ .אל ְ ּבנֵה ,אֵ ל ְ ּבנֵהּ ְ ,בנֵה ֵּב ְ
ִ ּב ְמהֵ ָּרהּ ִ ,ב ְמהֵ ָּרהּ ְ ,ביָּמֵ ינ ּו ְ ּב ָּק ֹ
רובּ ִ .ב ְמהֵ ָּרהּ ִ ,ב ְמהֵ ָּרהּ ְ ,ביָּמֵ ינ ּו
יתו ְ ּב ָּק ֹ
דול הוּא ,דָּּ גוּל הוּא יִ ְבנֶה ֵּב ֹ
ָּּבחוּר הוּאָּּ ,ג ֹ
רוב.
ית ָּך ְ ּב ָּק ֹ
רובֵ .אל ְ ּבנֵהֵ ,אל ְ ּבנֵהּ ְ ,בנֵה ֵּב ְ
ְ ּב ָּק ֹ
רובּ ִ .ב ְמהֵ ָּרהּ ִ ,ב ְמהֵ ָּרה,
יתו ְ ּב ָּק ֹ
ָּהדוּר הוּא ,וָּ ִתיק הוּא ,ז ּ ַַכאי הוּא ,חָּ ִסיד הוּא יִ ְבנֶה ֵּב ֹ
רוב.
ית ָּך ְ ּב ָּק ֹ
רובֵ .אל ְ ּבנֵהֵ ,אל ְ ּבנֵהּ ְ ,בנֵה ֵּב ְ
ְ ּביָּמֵ ינ ּו ְ ּב ָּק ֹ
רובּ ִ .ב ְמהֵ ָּרה,
יתו ְ ּב ָּק ֹ
הור הוּא ,י ִָּחיד הוּאַ ּ ,כ ִ ּביר הוּאָּ ,למוּד הוּא ,מֶ לֶ ְך הוּא יִ ְבנֶה ֵּב ֹ
טָּ ֹ
רוב.
ית ָּך ְ ּב ָּק ֹ
רובֵ .אל ְ ּבנֵהֵ ,אל ְ ּבנֵהּ ְ ,בנֵה ֵּב ְ
ִ ּב ְמהֵ ָּרהּ ְ ,ביָּמֵ ינ ּו ְ ּב ָּק ֹ
רובּ ִ .ב ְמהֵ ָּרה,
יתו ְ ּב ָּק ֹ
ֹנו ָּרא הוּאַ ,ס ִ ּגיב הוּאִ ,ע ּזוּז הוּאּ ,פ ֹו ֶדה הוּא ,צַ ִדיק הוּא יִ ְבנֶה ֵּב ֹ
רוב.
ית ָּך ְ ּב ָּק ֹ
רובֵ .אל ְ ּבנֵהֵ ,אל ְ ּבנֵהּ ְ ,בנֵה ֵּב ְ
ִ ּב ְמהֵ ָּרהּ ְ ,ביָּמֵ ינ ּו ְ ּב ָּק ֹ
רובּ ִ .ב ְמהֵ ָּרהּ ִ ,ב ְמהֵ ָּרה,
יתו ְ ּב ָּק ֹ
דוש הוּאַ ,רחוּם הוּאַ ,שדַּ י הוּאַ ּ ,ת ִ ּקיף הוּא יִ ְבנֶה ֵּב ֹ
ָּּק ֹ
רוב.
ית ָּך ְ ּב ָּק ֹ
רובֵ .אל ְ ּבנֵהֵ ,אל ְ ּבנֵהּ ְ ,בנֵה ֵּב ְ
ְ ּביָּמֵ ינ ּו ְ ּב ָּק ֹ
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ֶא ָּחד ִמי ֹיו ֵד ַע,

ֶא ָּחד אֲ נִ י ֹיו ֵד ַע...

ֶא ָּחד אֱ לֹהֵ ינ ּו ֶש ַּב ּ ָּש ַמיִ ם וּבָּ ָּא ֶרץ:
ְשנַ יִ ם ִמי ֹיו ֵד ַעְ ,שנַ יִ ם אֲ נִ י ֹיו ֵד ַע.
חות ַה ְ ּב ִריתֶ .אחָּ ד אֱ לֹהֵ ינ ּו ֶש ַּב ּ ָּש ַמיִ ם וּבָּ ָּא ֶרץ:
ְשנֵי לֻּ ֹ
לשה אֲ נִ י ֹיו ֵד ַע.
לשה ִמי ֹיו ֵד ַעְ ,ש ָּ
ְש ָּ
חות ַה ְ ּב ִריתֶ ,א ָּחד אֱ לֹהֵ ינ ּו ֶש ַּב ּ ָּש ַמיִ ם וּבָּ ָּא ֶרץ:
בותְ ,שנֵי לֻּ ֹ
לשה ָּא ֹ
ְש ָּ
ַא ְר ַּבע ִמי ֹיו ֵד ַעַ ,א ְר ַּבע אֲ נִ י ֹיו ֵד ַע.
חות הַ ְ ּב ִריתֶ ,א ָּחד אֱ לֹהֵ ינ ּו ֶש ַּב ּ ָּש ַמיִ ם וּבָּ ָּא ֶרץ:
בותְ ,שנֵי לֻּ ֹ
לשה ָּא ֹ
הותְ ,ש ָּ
ַא ְר ַּבע ִא ָּמ ֹ
חֲ ִמ ּ ָּשה ִמי ֹיו ֵד ַע ,חֲ ִמ ּ ָּשה אֲ נִ י ֹיו ֵד ַע.
חות הַ ְ ּב ִריתֶ ,א ָּחד אֱ לֹהֵ ינ ּו
בותְ ,שנֵי לֻּ ֹ
לשה ָּא ֹ
הותְ ,ש ָּ
תו ָּרהַ ,א ְר ַּבע ִא ָּמ ֹ
חֲ ִמ ּ ָּשה חו ְּמ ֵשי ֹ
ֶש ַּב ּ ָּש ַמיִ ם וּבָּ ָּא ֶרץ:
ִש ּ ָּשה ִמי ֹיו ֵד ַעִ ,ש ּ ָּשה אֲ נִ י ֹיו ֵד ַע.
חות
בותְ ,שנֵי לֻּ ֹ
לשה ָּא ֹ
הותְ ,ש ָּ
תו ָּרהַ ,א ְר ַּבע ִא ָּמ ֹ
ִש ּ ָּשה ִס ְד ֵרי ִמ ְשנָּ ה ,חֲ ִמ ָּשה חו ְּמ ֵשי ֹ
ַה ְ ּב ִריתֶ ,א ָּחד אֱ לֹהֵ ינ ּו ֶש ַּב ּ ָּש ַמיִ ם וּבָּ ָּא ֶרץ:
ִש ְב ָּעה ִמי ֹיו ֵד ַעִ ,ש ְב ָּעה אֲ נִ י ֹיו ֵד ַע.
לשה
הותְ ,ש ָּ
תו ָּרהַ ,א ְר ַּבע ִא ָּמ ֹ
ִש ְב ָּעה יְ מֵ י ַש ַּב ּ ָּתאִ ,ש ּ ָּשה ִס ְד ֵרי ִמ ְשנָּ ה ,חֲ ִמ ָּשה חו ְּמ ֵשי ֹ
חות הַ ְ ּב ִריתֶ ,א ָּחד אֱ לֹהֵ ינ ּו ֶש ַּב ּ ָּש ַמיִ ם וּבָּ ָּא ֶרץ:
בותְ ,שנֵי לֻּ ֹ
ָּא ֹ
מונָּה אֲ נִ י ֹיו ֵד ַע.
מונָּה ִמי ֹיו ֵד ַעְ ,ש ֹ
ְש ֹ
תו ָּרהַ ,א ְר ַּבע
ילהִ ,ש ְב ָּעה יְ מֵ י ַש ַּב ּ ָּתאִ ,ש ּ ָּשה ִס ְד ֵרי ִמ ְשנָּ ה ,חֲ ִמ ָּשה חו ְּמ ֵשי ֹ
מונָּה יְ מֵ י ִמ ָּ
ְש ֹ
חות ַה ְ ּב ִריתֶ ,אחָּ ד אֱ לֹהֵ ינ ּו ֶש ַּב ּ ָּש ַמיִ ם וּבָּ ָּא ֶרץ:
בותְ ,שנֵי לֻּ ֹ
לשה ָּא ֹ
הותְ ,ש ָּ
ִא ָּמ ֹ
ִּת ְש ָּעה ִמי ֹיו ֵד ַעִּ ,ת ְש ָּעה אֲ נִ י ֹיו ֵד ַע.
ילהִ ,ש ְב ָּעה יְ מֵ י ַש ַּב ּ ָּתאִ ,ש ּ ָּשה ִס ְד ֵרי ִמ ְשנָּ ה ,חֲ ִמ ָּשה
מונָּ ה יְ מֵ י ִמ ָּ
ִּת ְש ָּעה י ְַרחֵ י לֵ ָּדהְ ,ש ֹ
חות ַה ְ ּב ִריתֶ ,אחָּ ד אֱ לֹהֵ ינ ּו
בותְ ,שנֵי לֻּ ֹ
לשה ָּא ֹ
הותְ ,ש ָּ
תו ָּרהַ ,א ְר ַּבע ִא ָּמ ֹ
חו ְּמ ֵשי ֹ
ֶש ַּב ּ ָּש ַמיִ ם וּבָּ ָּא ֶרץ:
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עֲ ָּ ׂש ָּרה ִמי ֹיו ֵד ַע ,עֲ ָּ ׂש ָּרה אֲ נִ י ֹיו ֵד ַע.
ילהִ ,ש ְב ָּעה יְ מֵ י ַש ַּב ּ ָּתאִ ,ש ּ ָּשה ִס ְד ֵרי
מונָּה יְ מֵ י ִמ ָּ
עֲ ָּ ׂש ָּרה ִד ְ ּב ַריָּאִּ ,ת ְש ָּעה י ְַרחֵ י לֵ ָּדהְ ,ש ֹ
חות ַה ְ ּב ִריתֶ ,א ָּחד
בותְ ,שנֵי לֻּ ֹ
לשה ָּא ֹ
הותְ ,ש ָּ
תו ָּרהַ ,א ְר ַּבע ִא ָּמ ֹ
ִמ ְשנָּה ,חֲ ִמ ָּשה חו ְּמ ֵשי ֹ
אֱ לֹהֵ ינ ּו ֶש ַּב ּ ָּש ַמיִ ם וּבָּ ָּא ֶרץ:
ַא ַחד ָּע ָּ ׂשר ִמי ֹיו ֵד ַעַ ,א ַחד ָּע ָּ ׂשר אֲ נִ י ֹיו ֵד ַע.
ילהִ ,ש ְב ָּעה יְ מֵ י
מונָּה יְ מֵ י ִמ ָּ
ַא ַחד ָּע ָּ ׂשר כּ ֹו ְכבַ ּיָּא ,עֲ ָּ ׂש ָּרה ִד ְ ּב ַריָּאִּ ,ת ְש ָּעה י ְַרחֵ י לֵ ָּדהְ ,ש ֹ
בותְ ,שנֵי
לשה ָּא ֹ
הותְ ,ש ָּ
תו ָּרהַ ,א ְר ַּבע ִא ָּמ ֹ
ַש ַּב ּ ָּתאִ ,ש ּ ָּשה ִס ְד ֵרי ִמ ְשנָּ ה ,חֲ ִמ ָּשה חו ְּמ ֵשי ֹ
חות ַה ְ ּב ִריתֶ ,א ָּחד אֱ לֹהֵ ינ ּו ֶש ַּב ּ ָּש ַמיִ ם וּבָּ ָּא ֶרץ:
לֻּ ֹ
ְשנֵים ָּע ָּ ׂשר ִמי ֹיו ֵד ַעְ ,שנֵים ָּע ָּ ׂשר אֲ נִ י ֹיו ֵד ַע.
מונָּה יְ מֵ י
ְשנֵים ָּע ָּ ׂשר ִש ְבטַ יָּאַ ,א ַחד ָּע ָּ ׂשר כּ ֹו ְכבַ יָּּא ,עֲ ָּ ׂש ָּרה ִד ְ ּב ַריָּאִּ ,ת ְש ָּעה י ְַרחֵ י לֵ ָּדהְ ,ש ֹ
הות,
תו ָּרהַ ,א ְר ַּבע ִא ָּמ ֹ
ילהִ ,ש ְב ָּעה יְ מֵ י ַש ַּב ּ ָּתאִ ,ש ּ ָּשה ִס ְד ֵרי ִמ ְשנָּ ה ,חֲ ִמ ָּשה חו ְּמ ֵשי ֹ
ִמ ָּ
חות ַה ְ ּב ִריתֶ ,א ָּחד אֱ לֹהֵ ינ ּו ֶש ַּב ּ ָּש ַמיִ ם וּבָּ ָּא ֶרץ:
בותְ ,שנֵי לֻּ ֹ
לשה ָּא ֹ
ְש ָּ
לשה ָּע ָּ ׂשר אֲ נִ י ֹיו ֵד ַע.
לשה ָּע ָּ ׂשר ִמי ֹיו ֵד ַעְ ,ש ָּ
ְש ָּ
לשה ָּע ָּ ׂשר ִמדַּ יָּאְ .שנֵים ָּע ָּ ׂשר ִש ְבטַ יָּאַ ,א ַחד ָּע ָּ ׂשר כּ ֹו ְכבַ ּיָּא ,עֲ ָּ ׂש ָּרה ִד ְ ּב ַריָּאִּ ,ת ְש ָּעה
ְש ָּ
ילהִ ,ש ְב ָּעה יְ מֵ י ַש ַּב ּ ָּתאִ ,ש ּ ָּשה ִס ְד ֵרי ִמ ְשנָּ ה ,חֲ ִמ ָּשה חו ְּמ ֵשי
מונָּה יְ מֵ י ִמ ָּ
י ְַרחֵ י לֵ ָּדהְ ,ש ֹ
חות ַה ְ ּב ִריתֶ ,א ָּחד אֱ לֹהֵ ינ ּו ֶש ַּב ּ ָּש ַמיִ ם
בותְ ,שנֵי לֻּ ֹ
לשה ָּא ֹ
הותְ ,ש ָּ
תו ָּרהַ ,א ְר ַּבע ִא ָּמ ֹ
ֹ
וּבָּ ָּא ֶרץ:

25

ַחד ַּג ְדיָּאַ ,חד ַּג ְדיָּא
דְּ ז ִ ַּבין ַא ָּּבא ִ ּב ְת ֵרי ז ּוזֵיַ ,חד ַּג ְדיָּאַ ,חד ַּג ְדיָּא.
וְ ָּא ָּתא שוּנְ ָּרא וְ ָּא ְכ ָּלה ְלגַ ְדיָּא ,דְּ ז ִ ַּבין ַא ָּּבא ִ ּב ְת ֵרי ז ּוזֵיַ ,חד ַּג ְדיָּאַ ,חד ַּג ְדיָּא.
ָּש ְך ְלשוּנְ ָּרא ,דְּ ָּא ְכ ָּלה ְלגַ ְדיָּא ,דְּ ז ִ ַּבין ַא ָּּבא ִ ּב ְת ֵרי ז ּוזֵיַ ,חד ַּג ְדיָּאַ ,חד
וְ ָּא ָּתא כַ ְל ָּּבא וְ נ ַ
ַּג ְדיָּא.
ָּש ְך ְלשוּנְ ָּרא ,דְּ ָּא ְכ ָּלה ְלגַ ְדיָּא ,דְּ ז ִ ַּבין ַא ָּּבא ִ ּב ְת ֵרי ז ּוזֵי,
וְ ָּא ָּתא חו ְּט ָּרא וְ ִה ּ ָּכה ְלכַ ְל ָּּבא ,דְּ נ ַ
ַחד ַּג ְדיָּאַ ,חד ַּג ְדיָּא..
וְ ָּא ָּתא נו ָּּרא וְ ָּ ׂש ַרף ְלחו ְּט ָּרא ,דְּ ִה ּ ָּכה ְלכַ ְל ָּּבא ,דְּ נָּ ַש ְך ְלשוּנְ ָּרא ,דְּ ָּא ְכ ָּלה ְלגַ ְדיָּא ,דְּ ז ִ ַּבין
ַא ָּּבא ִ ּב ְת ֵרי ז ּוזֵיַ ,חד ַּג ְדיָּאַ ,חד ַּג ְדיָּא.
ָּש ְך ְלשוּנְ ָּרא ,דְּ ָּא ְכ ָּלה
וְ ָּא ָּתא ַמיָּא וְ כָּ בָּ ה ְלנו ָּּרא ,דְּ ָּ ׂש ַרף ְלחו ְּט ָּרא ,דְּ ִה ּ ָּכה ְלכַ ְל ָּּבא ,דְּ נ ַ
ְלגַ ְדיָּא ,דְּ ז ִ ַּבין ַא ָּּבא ִ ּב ְת ֵרי ז ּוזֵיַ ,חד ַּג ְדיָּאַ ,חד ַּג ְדיָּא.
ָּש ְך
תו ָּרא וְ ָּש ָּתה ְלמַ יָּא ,דְּ כָּ בָּ ה ְלנו ָּּרא ,דְּ ָּ ׂש ַרף ְלחו ְּט ָּרא ,דְּ ִה ּ ָּכה ְלכַ ְל ָּּבא ,דְּ נ ַ
וְ ָּא ָּתא ֹ
ְלשוּנְ ָּרא ,דְּ ָּא ְכ ָּלה ְלגַ ְדיָּא ,דְּ ז ִ ַּבין ַא ָּּבא ִ ּב ְת ֵרי ז ּוזֵיַ ,חד ַּג ְדיָּאַ ,חד ַּג ְדיָּא.
תו ָּרא ,דְּ ּ ָּש ָּתה ְל ַמיָּא ,דְּ כָּ בָּ ה ְלנו ָּּרא ,דְּ ָּ ׂש ַרף ְלחו ְּט ָּרא ,דְּ ִה ּ ָּכה
וְ ָּא ָּתא ַהש ֹוחֵ ט וְ ָּש ַחט ְל ֹ
ָּש ְך ְלשוּנְ ָּרא ,דְּ ָּא ְכ ָּלה ְלגַ ְדיָּא ,דְּ ז ִ ַּבין ַא ָּּבא ִ ּב ְת ֵרי ז ּוזֵיַ ,חד ַּג ְדיָּאַ ,חד ַּג ְדיָּא.
ְלכַ ְל ָּּבא ,דְּ נ ַ
תו ָּרא ,דְּ ּ ָּש ָּתה ְל ַמיָּא ,דְּ כָּ בָּ ה ְלנו ָּּרא ,דְּ ָּ ׂש ַרף
וְ ָּא ָּתא ַמ ְל ָּא ְך הַ ּ ָּמוֶ ת וְ ָּש ַחט ְלש ֹוחֵ ט ,דְּ ָּש ַחט ְל ֹ
ָּש ְך ְלשוּנְ ָּרא ,דְּ ָּא ְכ ָּלה ְלגַ ְדיָּא ,דְּ ז ִ ַּבין ַא ָּּבא ִ ּב ְת ֵרי ז ּוזֵיַ ,חד
ְלחו ְּט ָּרא ,דְּ ִה ּ ָּכה ְלכַ ְל ָּּבא ,דְּ נ ַ
ַּג ְדיָּאַ ,חד ַּג ְדיָּא.
תו ָּרא ,דְּ ּ ָּש ָּתה
דוש ָּּברו ְּך ה ּוא וְ ָּש ַחט ְל ַמ ְל ַא ְך הַ ּ ָּמוֶת ,דְּ ָּש ַחט ְלש ֹוחֵ ט ,דְּ ָּשחַ ט ְל ֹ
וְ ָּא ָּתא ַה ָּּק ֹ
ָּש ְך ְלשוּנְ ָּרא ,דְּ ָּא ְכ ָּלה ְלגַ ְדיָּא,
ְל ַמיָּא ,דְּ כָּ בָּ ה ְלנו ָּּרא ,דְּ ָּ ׂש ַרף ְלחו ְּט ָּרא ,דְּ ִה ּ ָּכה ְלכַ ְל ָּּבא ,דְּ נ ַ
דְּ ז ִ ַּבין ַא ָּּבא ִ ּב ְת ֵרי ז ּוזֵיַ ,חד ַּג ְדיָּאַ ,חד ַּג ְדיָּא.
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