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בס"ד

'עבדים' ואחר כך  'מתחיל בגנות ומסיים בשבח'. מספרים שהיינו  סדר הסיפורים בהגדה 
יצאנו לחרות. מספרים שהיינו 'עובדי עבודה זרה' ואחר כך בא אברהם אבינו. 

הגנות הייתה חלק חשוב שבלעדיו לא היינו קולטים את התובנות שמהם יצא כל השבח 
שאחריו. 

הכלל הזה נכון גם לדור שלנו. כל ההגדה אומרת לנו כי ההגדה מדברת גם על הגאולה 
שבדור הזה. "אשר גאלנו וגאל את אבותינו". שאנחנו צריכים בכל ליל הסדר לספר לבנינו 

על היציאה של אבותינו מהגלות הקשה של רוסיה, פולין, הודו, קוצ'ין, מרוקו, תימן ועוד. 

"בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים". בכל דור יושבים 
הסיבה כי זה גם הסיפור שלנו ואומרים: "לא את אבותינו בלבד גאל הקב"ה ממצרים 

 אלא אף אותנו גאל עמהם". 

חשוב שנספר כי הצרות של הגלות הזו הם הולידו בנו את התובנות והנחישות של העליה. 
הכאב הגדול הוליד בנו את העוז הגדול. 

נספר שהפיזור ב-102 מדינות גרם לנו להבין שצריך להיות מאוחדים. 
נספר שהשממה והחורבה של הארץ הולידה בנו את הרצון לבנות ולנטוע אותה. 

נספר כי האנטישמיות, האינקוויזיציה, השואה, והפרעות, הולידה בנו את הרצון להיות בני 
חורין. איך החולשה הולידה בנו את הרצון להיות מעצמה. 

התכונות  את  בתוכנו  ולהוליד  המשבר  מתוך  עוצמה  לשאוב  נשתדל  הזה  הסדר  בליל 
איך  למד  החושך  שמתוך  עקיבא  רבי  כמו  ממש  הגאולה.  של  הבא  השלב  את  שיצמיחו 
לבנות את האור. גם אנחנו נלמד איך לבנות עולם יותר מתוקן. חברה יותר בריאה. סדרי 

עדיפויות יותר נכונים.

 ולואי נזכה.

 הרב שמואל אליהו
 רב העיר צפת

ונשיא איגוד רבני קהילות
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ה  העוזר האישי שלך - פסח

| פתיחה

צעירים  וסבתות,  סבים  וילדים,  הורים  החג,  שולחן  סביב  יושבת  המשפחה  כל 

ובוגרים. כולם מצטרפים יחד בלילה המיוחד, ליל הסדר, לילה שמטרתו לחבר 

את החוליה הבאה בשרשרת הדורות. 

בלילה הזה נספר סיפור. 

נפתח בסיפור יציאת מצרים הכללי, הגאולה מעבדות פרעה, ונמשיך לספר על 

הנסים הגדולים להם זכו אבותינו במשך הדורות, עד לדורות האחרונים בשואה 

האיומה ומיד אחריה להקמת מדינת ישראל.

איך עושים את זה?

עם 	  יחד  התוססים  הילדים  את  לסיפור  ולחבר  לעניין  נצליח  איך 

המבוגרים המיושבים?

מה חשוב שיהיה בלילה הזה? 	 

מה הסדר של 'ליל הסדר'?  	 

סיפור יציאת מצריים הוא הסיפור של כולנו...

ההלכות,  את  להכיר  עלינו  מראש.  רבה  הכנה  דורש  כזה  ומשמעותי  גדול  לילה 

ולהעביר אותם לילדינו,  להכין סיפורים מההיסטוריה המפוארת של עם ישראל 

נושאי הלפיד בדור הבא. "

בחוברת זו תמצאו כלים מעשיים כדי לחגוג את הלילה הזה בצורה משמעותית, 

חווייתית ומעשית.



| 7

|  העוזר האישי שלך - פסח

ר
ד

ס
ה

ל 
לי

ל
ת 

כנו
ה

ר
ד

ס
ה

ל 
לי

בחוברת שני חלקים:

חלק ראשון עוסק בהכנות לקראת ליל הסדר:

המשתתפים  כל  ושיתוף  הפעלה  רעיונות   .2 הסדר.  לליל  להכנות  הלכתי  ליווי   .1

ביאור   .4 והגאולה.  המכות  עשר  מצרים,  סיפור שיעבוד  מדרשי   .3 במהלך הסדר. 

מילולי וענייני של ה'מגיד' 5. הסבר בהיר על מבנה ההגדה

חלק שני בו תמצאו: 

1. ליווי הלכתי למהלך הסדר. 2. הגדה של פסח בהירה וברורה. 

המדרשים  את  ולהכין  לקרוא  לעבור,  כדאי  מהחוברת  המרב  את  להפיק  כדי 

והמשחקים לפני ליל הסדר. 

שנזכה להמשיך ולחבר את מסורת אבותינו המפוארת לדורות הבאים.

חג כשר ושמח

 אליעד בן-דוד



שער ראשון 
הכנות לקראת ליל הסדר
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| הדרכה הלכתית לקראת ליל הסדר

הכנות לפני כניסת החג:. 1
בליל הסדר ישנה מצוה מיוחדת לפאר את השולחן בכלים הנאים ביותר  	•	

כבני חורין אמתיים.
כדאי לדאוג שמקומות הישיבה בסעודה יהיו נוחים ומרווחים כדי שיוכלו  	•	

להסב בהם ברווח.
חשוב לישון קודם ליל הסדר כדי להיות ערניים בלילה חשוב זה, ובעיקר  	•	

כדאי לדאוג שהילדים ישנו.
ירקות עלים – שאוכלים בלילה )וכן כל השנה( צריכים להיות ירקות נקיים  	•	

מחרקים, ניתן לקנות ברשתות השיווק.  

הקערה:. 2
	 את קערת הסדר מכינים לפני הסדר.•

         סדר הקערה
 עם כיוון השעון:

	 שלוש מצות•
	 זרוע צלויה •
	 חרוסת•
	 חזרת – קלח חסה/שורש חזרת )מרור שנאכל בכורך( .•
	 כרפס – סלרי/תפו"א. •
	 ביצה מבושלת.•
	 מרור - במרכז הקערה עלה חסה למרור•

מי מלח או לימון בקערה נפרדת.

כשליל הסדר חל בשבת: יש להכין את מי המלח לפני שבת. אם לא הוכן, ניתן להכין 
בשבת כמות קטנה.
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דיני הסבה:
"בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים"  ולכן תקנו לנו חז"ל 

להסב בליל הסדר כבני חורין.

	 כל יושבי השולחן חייבים בהסבה.•
	 מסבים על צד שמאל של כל אדם ואף שמאלי מסב לצד שמאל.•
	 מומלץ להניח לכל אחד כרית.•
	 כוסות, אכילת מצה, •  4( בו  כל מקום במהלך ההגדה שצריך להסב 

כורך ואפיקומן( אם לא הסבו צריך לחזור ולשתות או לאכול.

סוג היין:
	 נהגו לשתות יין אדום , ומי שקשה לו יכול לשתות מיץ ענבים.•

	 יין אדום עדיף מיין לבן. •

קדושת שביעית, אך לא שופכים  יין קדושת שביעית: ניתן להשתמש ביין  	• 	
ו- דצ"ך  ובאמירת עשר המכות  ואש ותמרות עשן"  מיין זה באמירת "דם 

עד"ש באחא"ב.

דיני הכוס: 
שיעור הכוס – לפחות 86 מ"ל )שיעור רביעית, כחצי כוס חד פעמית(.   	• 	

שיעור השתיה: לכתחילה: יש לשתות את רוב הכוס. ואם שתה רוב רביעית יצא  	• 	
ידי חובה. 

	 קטנים יישתו כמה שיכולים.•
	 יש לשתות את הכוסות על פי סדר ההגדה.•

אורך הסדר: 
יש לתכנן את מהלך הסדר על מנת להגיע לאכילת אפיקומן לפני חצות הלילה 

)זמן משוער 00:30(.

 – להנחיל לדור הבא את מורשת אבותינו  'והגדת לבנך'  עיקר מצוות הלילה היא 
סיפור יציאת מצריים, ובחירת ה' בנו להיות לו לעם, לכן נהגו לחלק לילדים סוכריות, 

שוקולדים וחטיפים למיניהם כדי לעודד אותם להיות שותפים בסיפור ההגדה.
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| רעיונות הפעלה ושיתוף בליל הסדר
הקדמה:

עיקר הלילה הוא מצוות "והגדת לבנך", סיפור יציאת מצרים והנחלת מסורת אבותינו 
לילדינו. 

ישנן דרכים שונות להגיע לילדים שונים. יש ילד שמתעניין בסיפורים , יש ילד שהצגה 
תמשוך את תשומת ליבו, יש ילד שיתעניין בחידות ויש ילד שיעניינו אותו משחקים. 
שאלות,  שישאלו  הילדים  של  ליבם  תשומת  את  לעורר  היא  הסדר  בליל  מטרתנו 
יענו תשובות ויספרו. לכן מומלץ לקנות לפני הסדר פרסים קטנים, סוכריות ואגוזים 

לילדים. אפשר להודיע בתחילת הסדר שישתתף בדרך כל שהיא יקבל פרס. 

מובא לפניכם לקט רעיונות לעידוד ושיתוף של יושבי הסדר1 
)חלקם דורשים הכנה מראש(

שיתוף בהכנה מראש לקראת ליל הסדר: . 1
חלק  ולהרגיש  לו  לצפות  להם  תגרום  הסדר  ליל  לקראת  בהכנה  הילדים  שיתוף 

ממנו.

דוגמאות לשיתוף:

הכנת פתקים של מקומות ישיבה או קישוטים לשולחן הסדר.. 1
הכנת שיר/ הצגה/ סיפור לנושא מסוים בהגדה .. 2
הכנת דגם של יציאת מצריים, קריעת ים סוף או השעבוד.. 3
קישוט השולחן.. 4

 

1        הרעיונות להפעלות לוקטו ממקורות שונים, בינהם: הרב יוני לביא, אתר ישיבת אלון מורה מאמרו 
חלק אריאל.  הנוער  תנועת  אתר  אסיא,  באתר  רובינשטיין  רבקה  מאת  מאמר  אייש,  אלעד  ר’   של 

מהרעיונות עברו שינויים ועיבודים.
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2. שיתוף כל המסובים בקריאת ההגדה:
דרך ההפעלה הבסיסית והחשובה ביותר היא שיתוף כל המסובים בקריאת ההגדה. 

ניתן לעשות זאת בשתי דרכים :

סבב אקראי בין היושבים, כל אחד קורא קטע בתורו.. 1
חלוקת קטעי קריאה מראש )חשוב בעיקר לילדים הקטנים בשלבי קריאה . 2

יכינו מראש לקטע  ראשונים(. כאן ניתן לשלב ביאור קצר שהמשתתפים 
הקריאה שהם קוראים, או יציגו סיפור, הצגה או שיר שהכינו בנושא.

תחפושות:. 3
בקריאת  אותם  ולשלב  שונות  לדמויות  ההגדה  קריאת  כל  במשך  להתחפש  ניתן 

ההגדה.

לפי  מצרי  של  כובע  או  יהודי  של  כובע   – ההגדה  במהלך  כובעים  להחליף  אפשר 
ההקשרים.  

בקריאת הסיפור על רבי עקיבא וחכמים שהיו מסובים בבני ברק, אפשר להתחפש 
בצורה מתאימה. 

)בעזרת  להתחפש  יכול  המשתתפים  אחד  הנביא,  לאליהו  הדלת  פתיחת  לקראת 
סדין וזקן לבן( לאליהו הנביא ולעמוד בדלת.

הצגה:. 4
העברת סיפור יציאת מצרים בדרך מוחשית, שיתוף הילדים ושאר המסובים בסיפור 

ההגדה.
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רעיונות להצגות

א פתיחה ל"מה נשתנה":	.

לפני קריאת מה נשתנה יצאו הילדים מהחדר ויכנסו עם מקל הליכה בידיהם ומצת 
האפיקומן או שק/כרית על כתפיהם. 

שואלים: מי אתם?
הילדים עונים: בני ישראל.

שואלים: מהיכן באתם?
הילדים עונים: ממצרים.

שואלים: לאן אתם הולכים?
הילדים עונים: לארץ ישראל!

שואלים: מה אתם רוצים?
הילדים עונים: לשאול כמה שאלות.
הילדים מתחילים לשיר מה נשתנה.

א  פתיחה ל"עבדים היינו":  	.

וישירו את 'מה נשתנה', התשובה לילדים תהיה הצגה של  לאחר שהילדים ישאלו 
המבוגרים.

ניתן לשתף את הילדים בהצגה. 

קמים ומתחפשים ליוצאי מצרים. )אפשר להכין מראש שמלות מיוחדות מאל-בד, 
ושקים המחוברים למקל מטאטא.(

המציגים נכנסים כשהם מחופשים ועורך הסדר מנהל איתם דו- שיח.

עורך: שלום עליכם! מאין הגעתם?
עונים: מארץ מצרים.

עורך: מה עשיתם שם?
עונים: עבדנו קשה בפרך )ניתן להרחיב בתיאור עבודת הפרך: סחבנו אבנים גדולות, 

בנינו ערים גדולות לפרעה(.
עורך: למה עבדתם כ"כ קשה?

עונים: כי פרעה המלך הרשע הכריח אותנו.
עורך: למה לא יצאתם ממצרים?

עונים: כי לא יכולנו- פרעה לא הרשה לנו.
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עורך: איך הגעתם לכאן עכשיו? מי הוציא אתכם ממצרים?
עונים: הקב"ה.

אפשר להוסיף להצגה ולהציג חלק מהשעבוד וכן חלק מעשר המכות, תיאור של 
ליל הסדר במצרים ועוד רעיונות כיד הדמיון.

א הצגת עשר המכות:	.

הצגת סיפור המכות על פי המדרשים )אפשר להיעזר במדרשי סיפור יציאת מצרים 
הנמצאים בהמשך החוברת(:

דוגמה:  מכת דם )מתוך סיפור יציאת מצרים, מובא בפרק הבא( "ממכת דם העשירו 
הולך  והמצרי  מים,  מלאה  והגיגית  אחד  בבית  וישראל  המצרי  כיצד?  ישראל.  בני 
המצרי  דם.  ומצרי  מים  שותה  וישראל  דם.  מלאה  מוציאה   - מתוכה  כלי  למלאות 
אומר לו: "תן לי בידך מעט מים", ונותן לו ונעשים דם. אמר לו: "נשתה בתוך הקערה 
מישראל  לוקח  וכשהיה  דם.  שותה  והמצרי  מים  שותה  ישראל  ביחד".  ואתה  אני 

בתשלום יקר, היה שותה מים. מכאן העשירו בני ישראל".

הילדים  ענבים.  מיץ  וכוס  מים  כוס  בתוכה  ומניחים  קערה  לוקחים  להצגה:   הכנה 
מתחפשים למצרי וליהודי ומציגים את המדרש לכולם. כשהעברי רוצה לשתות הוא 
מוציא את כוס המים מהקערה, וכשהמצרי רוצה לשתות הוא מוציא כוס מלאה בדם 

- מיץ ענבים.  

אפשר להכין כלי עם מעט תרכיז אדום, היהודי אוחז בקבוק מים והמצרי את הכלי 
שבתחתיתו התרכיז. כשהיהודי מוזג מים למצרי הם הופכים לדם.  

ניתן להשתמש בשטרות משחק באמצעותם ישלם המצרי ליהודי בעד כוס מים.

מקהלה:. 5
אפשר להכין מראש חלק משירי ההגדה בקולות שונים כדי לשיר יחד בזמן . 1

ההגדה. 

משירי . 2 חלק  ותשיר  השולחן  ליד  שתעמוד  מקהלה  לביים  ניתן  בנוסף 
ההגדה. תלבושת, צורת העמידה, ומנצח - יכולים להוסיף עניין וחוויה.
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עשר המכות בצורה מוחשית:. 6
א. מחלקים לכל משתתף חפץ שמזכיר את אחת המכות. כשמגיעים לסיפור עשר 

המכות כל משתתף מציג בתורו את החפץ שלו בהתאמה.

ב. עורך הסדר או בן משפחה אחר מחזיק שקית ובה חפצים הקשורים לעשר מכות 
ובכל מכה ומכה זורק/מניח על השולחן את החפץ.

 דוגמאות לחפצים:

דם- כוס עם מיץ אדום, משקפיים עם צלופן אדום. 

צפרדע- צפרדעים מפלסטיק.

כינים- מסרק כינים.

ערוב- חיות משחק.

דבר – חיה עם מדבקות עגולות עליה.

ברד- כדורי קלקר גדולים.

ארבה- חרגול מפלסטיק.

לילדים  עיניים  כיסויי  לחלק  הזה  בשלב  אפשר  שחור.  בד  או  עיניים  כיסוי  חושך- 
ולבקש מהם ללכת ממקום למקום בבית כדי לדמות את מכת חושך.

משחק שקית הסיפורים:. 7
שנאספו  שונים,  קטנים  באביזרים  מלאה  שקית  מראש  להכין  מהילדים  מבקשים 
כתר  פלסטיק,  חיות  'לגו',  בובת  למשל:  מתאים.  דבר  כל  כמעט  הבית.  מרחבי 
מפורים, מכונית צעצוע, מעטפה, כוס, צנצנת מים צבועים באדום, מכנסי פיג'מה, 

גביע, מיכל ריק של שמפו, חיות משחק.

במהלך קריאת ההגדה מדי פעם מוציא אחד מיושבי השולחן אביזר ודרכו מספרים 
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את סיפור יציאת מצרים.

מי  לדעת  סקרנים  מאוד  בטח  "אתם  ומספר:  'לגו'  בובת  שולף  המשתתף  דוגמה: 
אני? טוב, אז לפני הרבה שנים, בני העם שלנו היו משועבדים במצריים למלך גדול 
מאוד שנקרא פרעה. יום אחד ה' התגלה אלי מתוך הסנה הבוער ואמר לי להוריד את 
הנעליים. בגלל זה עכשיו אין לי נעליים. הוא אמר לי שאני עומד להוציא את העם שלי 

ממצריים." כעת על המשתתפים לנחש במי מדובר )משה רבינו(. 

דוגמה נוספת: המשתתף מציג מכנסי פיג'מה ומספר: אני פרעה שקמתי באמצע 
וגיליתי שכל בכורי מצריים מתו ורצתי באמצע הלילה )עם פיג'מה( לחפש  הלילה 

את משה לגרש אותו ואת בני ישראל ממצרים. 

מהדורת חדשות. 8
ים  וקריעת  המכות  עשר  על  חדשות  מהדורת  להכין  הבוגרים,  מהילדים  מבקשים 
סוף. בזמן התשדיר הם יכולים לראיין חלק מהמשתתפים בתור דמויות מההגדה: 
פרעה, משה, אהרון וכדומה. המרואיינים יכולים לאלתר את הרעיונות בעצמם, או 

להשתמש ברעיונות מוכנים מראש שתכינו על כרטיסיות.

יועציך  ידי  על  הלילה  באמצע  התעוררת  כרגע  פרעה.  "אתה  לכרטיסיה:  דוגמה 
שדווחו לך על כך שאין מי שתייה בכל מצריים, רק דם. כתב הרדיו רוצה לשמוע מה 

יש לך לומר לאומה המצרית ומה אתה מתכוון לעשות.”

'טלפון' מפרעה:	. 
או  חשמליים  אפקטים  )ללא  פשוט  צעצוע  בטלפון  צורך  יש  הזה  המשחק  לצורך 
קולות(. בכל שלב במהלך הסדר, אחד המשתתפים משמיע מפיו קול של טלפון. 
כולם משתתקים והוא מרים את השפופרת ומדבר בתור פרעה. השיחה עם פרעה 
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 .2 מסכנות.  ערי  לבנות  מצווה  פרעה   .1 לדוגמה:  שונים,  נושאים  סביב  מתנהלת 
פרעה מכביד את העבודה על עם ישראל ודורש הספק יותר גדול. 3. דיווח לפרעה 
מה קורה במדינה בעניין המכות. 4. פרעה מנסה להעיר את אנשי לשכתו שיעזרו לו 

לחפש את משה.

במהלך כלהשיחה עם פרעה, הילדים מתחת לגיל 8, צריכים לרדת לרצפה ולבנות 
יזומה  הזדמנות  להיות  יכולה  )זו  מראש.  שהוכנו  קפלה  או  בקוביות  מסכנות  ערי 

לאפשר לילדים לקום מהשולחן ולהתאוורר(

דמויות ההגדה:. 10
מבקשים מהילדים לצייר או לפסל מראש דמויות מההגדה מפלסטלינה, או חימר 
)זהירות – 'ברבצק' הוא חמץ(. ניתן להמחיש את ארבעת הבנים,פרעה, יועציו או כל 
דמות מההגדה. מציבים על שולחן הסדר ומציגים את הדמויות לכולם כשנקראות 

הפסקאות המתאימות במהלך קריאת ההגדה.

נחשו מי או מה אני? . 11
או  אנשים  של  שמות  וברורות,  גדולות  באותיות  כרטסיות  על  מראש,  כותבים 
אובייקטים הקשורים לליל הסדר. למשל: פרעה, אליהו הנביא, הבן החכם, מרור, 

חרוסת, מצה, חמץ, צפרדע, ערוב, רבי אליעזר, מכת דם.

במהלך הסדר בוחרים במתנדב. מניחים על ראשו כתר עם סיכה משרדית בעזרתה 
תצמידו את הכרטיס לכתר, כך שכולם יוכלו לראות מה כתוב בו, חוץ מהמתנדב. 
עליו לשאול שאלות, שהתשובות על'יהן הן כן/לא, עד שהוא מצליח לגלות מי הדמות 

המופיעה על הכרטיס.
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חידות:. 12
מספרים בהגדה: 

3- כל שלא אמר שלושה דברים אלו פסח, מצה ומרור,  שלשה אבות.
4- כוסות, בנים, אימהות. 

10- עשר המכות, עשרת הדברות.
11- כוכבים.

40- במצרים לקו בארבעים מכות – לדעת ר' אליעזר.
70- ר' אלעזר בן עזריה: "כבן שבעים שנה", "בשבעים נפש ירדו אבותינו..."

רבי  )מכות שלקו המצרים לפי דעת  ביותר המופיע בהגדה? 250  מה המספר הגדול 
עקיבא(.

 חידות: 

אני אחת ממכות מצרים. קצץ ראשי וזנבי ותקבל יצור עקשני. צפרדע, פרד.. 1
ב. . 2 דם  א.  שחורה?  ג.  ירוקה  ב.  אדומה  א.  להיקרא:  יכולה  מצרים  ממכות  איזו 

צפרדע ג. חושך.
שתיים ממכות מצרים נכתבות באותן אותיות אך בסדר שונה. מה הן? דבר, ברד. 3
איזו מכה נתנה לחג הפסח את שמו? מכת בכורות שבה ה' פסח על בתי בני . 4

ישראל.
מה פירוש המילה: "אפיקומן"? מילה בארמית שפירושה: אפיקו= הוציאו מנא= . 5

כלים. )קינוח(
אילו דברים בהגדה של פסח קשורים למספר 4? 4 קושיות, 4 בנים, 4 כוסות, 4 . 6

לשונות גאולה, 4 אמהות.
כיצד רמוז השעבוד במצרים במילה : "כרפס"? כרפס= אותיות ס' פרך, כלומר: . 7

60 ריבוא עבדו בפרך. 
רבן גמליאל אמר: "מי שלא אמר בפסח 3 דברים לא יצא". מה הם? פסח, מצה, . 8

מרור.
אני אחת ממכות מצרים. קצץ פעמיים זנבי ותקבל ביטוי חיובי. מי אני? כינים, כן.. 	

כנגד מה תיקנו לשתות ארבע כוסות, וכנגד מה הכוס החמישית )'כוס של אליהו'( . 10
שלא שותים? כנגד ארבע לשונות של גאולה שאמר הקב"ה לעם ישראל. הכוס 

החמישית כנגד הלשון החמישית.
מה הם 'ארבעת לשונות של גאולה', ומה הלשון החמישית? והוצאתי, והיצלתי, . 11

וגאלתי, ולקחתי. הלשון החמישית - והבאתי.
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 | סיפור יציאת מצרים

סיפור יציאת מצרים
לפניכם אסופת מקורות, העוסקים בסיפור יציאת מצרים מתוך החומש ומדרש רבה 

)בוצעו שינויים לשוניים קלים(. המדרשים ממוקדים בסיפורים בלבד. ניתן לשלב את 

הסיפורים במהלך קריאת ההגדה.

שעבוד מצרים:
את  המצרים  שעבדו  לא  למצרים  שירדו  מאותן  קיים  יעקב  מבני  אחד  שהיה  זמן  כל 

ישראל, "ובני ישראל פרו וישרצו וירבו" אף על פי שמת יוסף ואחיו אלוקיהם 

ילדה ששה בכרס  ואחת  וישרצו. הסבר אחר: כל אחת  ישראל פרו  בני  לא מת, אלא 

אחד, שנאמר: "ובני ישראל פרו )1( וישרצו )1( וירבו )1( ויעצמו )1( במאוד )1( מאוד )1(", 

ויש אומרים: שנים עשר שכתוב: פרו )לשון רבים( = שנים, וישרצו = שנים, וירבו = שנים, 

ויעצמו = שנים, במאד מאד = שנים, ותמלא הארץ אותם = שנים, הרי י"ב. 

"ויקם מלך  כיון שראו המצרים שמתרבים ישראל חידשו גזירות עליהם, כמו שכתוב: 

חדש", רב ושמואל נחלקו, אחד אמר חדש ממש, ואחד אמר שנתחדשו גזירותיו שחידש 

גזירות ופורעניות על ישראל.

"ויאמר פרעה הבה נתחכמה לו פן ירבה והיה כי תקראנה מלחמה 
ונוסף גם הוא על שונאנו ונלחם בנו ועלה מן הארץ" – אמר פרעה: בואו 
ונתחכם לאלוהיהם של אלו, לא נדון אותם אלא במים, שכך נשבע הקדוש ברוך הוא 

שאין מביא מבול לעולם. אבל המצרים אינם יודעים שעל כל העולם כלו אינו מביא אבל 

על אומה אחת מביא, ועליהם אינו מביא אלא הם באים ונופלים לתוכם, בקדרה שבשלו, 

בה נתבשלו. 

בוניהם, שכל  לפרעה", ערים שממסכנות את  מסכנות  ערי  ישראל(  )עם  "ויבן 
העוסק בבנין מתמסכן.

בנו "את פיתום ואת רעמסס", פיתום שמה של העיר, ולמה נקרא שמה רעמסס 

שכל מה שהיו בונים היה ראשון ראשון מתרוסס )מתפרק(. יש אומרים רעמסס שמה 
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פי תהום  היה ראשון ראשון  בונים  נקרא שמה פיתום שכל מה שהיו  ולמה  של העיר 

נפתח ובולעו. כל יום לאחר המאמץ הגדול בחום המדברי לבנות מגדלים גדולים כל 

הבניה שעמלו עליה הייתה נבלעת באדמה או מתפרקת.

"ויעבידו מצרים את בני ישראל בפרך", בפה רך, בתחילת הדרך דיבור בדרך 
נעימה, וכך היו ישראל עובדים במרץ. 

וכך אמרו לכל אחד מישראל: כל מכסת הלבנים שעשית ביום הראשון במרץ גוזרים 

עליך שתעשה כנגדן בכל יום ויום. 

לו  ותלו  לבנים(  להכנת  טיט  בתוכו  ששמים  )כלי  מלבן  הביאו  המצרים:  עשו  מה  עוד 

האם  לו:  אמרו  אני,  אסטניס  להם  שאמר  מישראל  ואחד  אחד  וכל  בצווארו,  לפרעה 

אסטניס אתה יותר מפרעה?" 

"ויצו פרעה ביום ההוא את הנוגשים )מצרים( בעם ואת שוטריו )מישראל( 
לאמר: לא תאספון לתת תבן לעם ללבון הלבנים כתמול שלשום הם 
ילכו וקוששו להם תבן", מלמד על פרעה הרשע שלא המתין לעשות עמהם רע. 
מכאן אתה למד שחשבון היה על כל אחד ואחד כמה לבנים יעשו ביום, ולכך העביד 

ולפי  שלהם  יכולת  כל  ולראות  כחם  בכל  הלבנים  שיעשו  כדי  רך,  בפה  בתחלה  בהן 

מספר שעשו ביום הראשון גזרו עליהם לעשות כל הימים, כי נרפים הם.  "על כן הם 

"תכבד העבודה על האנשים",  צועקים לאמר נלכה נזבך לאלוקינו". 
מלמד שהיו בידם מגילות שהיו משתעשעים בהם משבת לשבת לומר שהקדוש ב"ה 

גואלם, לפי שהיו נחים בשבת, אמר להן פרעה תכבד העבודה על האנשים ויעשו בה 

ואל ישעו, אל יהיו משתעשעים ואל יהו נחים ביום השבת.

כיון שישראל יוצאים להביא תבן ולעשות עבודתו היה המצרי רואהו בתוך שדהו ומשבר 

את שוקיו לפיכך "ויפץ העם" לכל עבר, "והנוגשים אצים לאמר", אלו מצריים 

מבני  )שהיו  השוטרים  אבל  מעשיכם  כלו  להם  ואומרים  בהם  דוחקים  שהיו  הרשעים 

ישראל( לא היו אצים שהיו אנשים כשרים והיו רואים אותם בצרה גדולה ולא היו דוחקים 

עליהם.

שהיו  למד  אתה  מכאן  המצרים.  הנוגשים  ידי  על  ישראל"  בני  שוטרי  "ויּוכּו  
לרוח  זכו  ולפיכך  מעליהם,  להקל  כדי  מכות  וסבלו  ישראל  על  עצמן  ומסרו  כשרים 

הקודש, שנאמר אספה לי שבעים איש מזקני ישראל וגו', אמר הקדוש ברוך הוא הם 

לקו עליהם לפיכך יזכו לרוח הקודש ונתמנו נביאים עליהם.
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"ויאמרו אליהם השוטרים למשה ואהרון אחרי שדיברו עם פרעה ירא ה' עליכם 
וישפוט" אם באמת באתם משמו של הקדוש ברוך הוא ישפוט בינינו ובין פרעה, ואם 
מעצמכם באתם ישפוט ה' בינינו וביניכם, "אשר הבאשתם את ריחנו", ר' יוחנן 

אמר מן המכות שהיו מכים אותם היה ריחם מבאיש, ורבי שמעון בן לקיש אמר מאותן 

שהיו משקעים בבניין היו מתים וריחם מבאיש.

מיעוט הילודה:
שלהם,  הלבנים  סכום  עושים  שיהיו  כדי  בהם  דוחקים  שיהיו  הנוגשים  על  פרעה  גזר 

ולא יהיו ישנים בבתיהם. פרעה חשב למעטם מפריה ורביה, אמר מתוך שאינם ישנים 

בבתיהם אינם מולידים. אמרו להם הנוגשים: אין אתם הולכים לישן בבתיכם עד שאנו 

שולחים אתכם בבקר. והיו ישנין על הארץ. 

ואתם  ככוכבים,  בניו  מרבה  שאני  אביהם  לאברהם  אמרתי  אני  הקב"ה,  להם  אמר 

מתחכמים להם שלא ירבו? נראה איזה דבר עומד או שלי או שלכם, מיד נאמר: "וכאשר 

יענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ". 

בשכר נשים צדקניות שהיו באותו הדור נגאלו ישראל ממצרים. ומה עשו? בשעה שהיו 

הולכות לשאוב מים, הקדוש ברוך הוא מזמן להם דגים קטנים בכדיהן ושואבים מחצה 

ומוליכות אצל בעליהן ושופתות  להם שתי קדרות אחת של חמין  מים ומחצה דגים, 

ואחת של דגים, ומאכילות אותם ומרחיצות אותם וסכות אותם ומשקות אותם, ונזקקות 

)שוכבות איתם( להם, וכיון שמתעברות באות לבתיהן, וכיון שהגיע זמן לידתן הולכות 

ויולדות בשדה, והקב"ה שולח מלאך משמי מרום ומנקה אותם ומשפר אותם כמיילדת 

דבש,  של  ואחד  שמן  של  אחד  עגולים  שני  בסלע  להם  ומנקת  הולד,  את  שמשפרת 

ומביאין  ונבלעים בקרקע,  נס  ונעשה להם  וכיון שמכירים בהם המצריים רצו להרגם, 

המצרים שוורים וחורשים על גביהם, ולאחר שהולכים מבצבצים ויוצאים כעשב השדה,  

וכיון שמתגדלים באים עדרים עדרים לבתיהם.

כשראה פרעה שהם פרים ורבים גזר על הריגת הזכרים, כמו שכתוב: "ויאמר מלך 

מצרים למיילדות העבריות אשר שם האחת שפרה ושם השנית פועה. 
)מושב היולדת בזמן  וראיתם על האובניים  בילדכן את העבריות  ויאמר 
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הלידה( אם בן הוא והמיתם אותו".

לו  אוי  לו  ואמרה  בו  חוטמה  וזקפה  לפרעה,  מתחצפת  היית  פנים,  שהופיעה   – פועה 

לאותו האיש, שיבא האלוקים  להפרע ממנו, נתמלא פרעה עליה חמה להרגה. שפרה 

- שהייתה משפרת על דברי בתה ומפייסת עליה, אמרה לו אתה משגיח עליה תינוקת 

)הייתה בת 5( היא ואינה יודעת כלום.

)מושב  האובניים  על  וראיתם  העבריות  את  בילדכן  )פרעה(  "ויאמר 
היולדת בזמן הלידה( אם בן הוא והמיתם אותו", למה צווה להרוג אותם על ידי 

המיילדות? כדי שלא יתבע הקדוש ברוך הוא ממנו ויפרע מהן, אמר להם אם זכר הרגו 

אותו, ואם נקבה אל תהרגו אותה, אם תחיה – תחיה , ואם תמות – תמות.  "ותיראן 

המיילדת את האלהים ולא עשו כאשר דבר אליהן מלך מצרים ותחיין 
את הילדים."

"ויצו פרעה לכל עמו לאמר כל הבן הילוד היארה תשליכהו וכל הבת 
תחיון" מה היו בנות ישראל הכשרות והצנועות עושות לאחר שילדו? היו נוטלות את 
בניהן ומטמינות אותם במחילות, והיו המצרים הרשעים מביאים קטנים ומכניסים אותם 

בבתיהם של ישראל ועוקצים אותם ובוכים, והיה התינוק שומע קולו של חבירו שהיה 

בוכה והיה בוכה עמו. והיו נוטלים אותו ומשליכים אותו ליאור . 

עשר המכות:

מי עשה את המכות:
"ַוֵיּט ֹמֶשׁה ֶאת ַמֵטּהּו ַעל ַהָשַּׁמִים" המכות האלו שלוש על ידי אהרן ושלוש על ידי 
משה ושלוש על ידי הקדוש ברוך הוא ואחת על ידי כולן. דם צפרדע כנים שהיו בארץ על 

ידי אהרן. ברד ארבה חשך על ידי משה לפי שהן באויר שכך שלט משה בארץ ובשמים. 

ערוב דבר מכת בכורות על ידי הקדוש ברוך הוא. ושחין על ידי כולן.

    ה סיפור יציאת מצרים
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דם:
"ַוַּיֲעׂשּו ֵכן ֹמֶׁשה ְוַאֲהֹרן ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ה' ַוָּיֶרם ַּבַּמֶּטה ַוַּיְך ֶאת ַהַּמִים ֲאֶׁשר 
ְלָדם:  ַּבְיֹאר  ַהַּמִים ֲאֶׁשר  ָּכל   ַוֵּיָהְפכּו  ֲעָבָדיו  ּוְלֵעיֵני  ַפְרֹעה  ְלֵעיֵני  ַּבְיֹאר 
ְוַהָּדָגה ֲאֶׁשר ַּבְיֹאר ֵמָתה ַוִּיְבַאׁש ַהְיֹאר ְוֹלא ָיְכלּו ִמְצַרִים ִלְׁשּתֹות ַמִים ִמן 

ַהְיֹאר ַוְיִהי ַהָּדם ְּבָכל ֶאֶרץ ִמְצָרִים".

למה לקו המים תחלה בדם? מפני שפרעה והמצריים עובדים ליאור, אמר הקדוש ברוך 

הוא אכה אלוה תחלה ואח"כ עמו.

"ונטה ידך על מימי מצרים", כל מה שביאור ובאגמים ובנהרות, וכל מה שבכליהם 
היה דם. אפי' מה שמצרי רוקק דם היה.

מפני מה הביא הקדוש ברוך הוא עליהם דם מדה כנגד מדה, שכך אמר לאברהם, לפי 

שלא היו מניחים בנות ישראל לטבול מטומאתן כדי שלא יהיו פרים ורבים, לפיכך לקו 

המים בדם.

"ובעצים ובאבנים" שהיו המים ששותים מצרי ויהודי בכלי אחד או בכלי עץ או בכלי 
אבן נהפכים בפיו של המצרי לדם.

ממכת דם העשירו בני ישראל. כיצד? המצרי וישראל בבית אחד והגיגית מלאה מים, 

המצרי הולך למלאות את כלי מתוכה - מוציאה מלאה דם. ישראל שותה מים ומצרי 

דם. והמצרי אומר לו: "תן לי בידך מעט מים", ונותן לו ונעשים דם. אומר לו: "נשתה בתוך 

הקערה אני ואתה ביחד". ישראל שותה מים והמצרי שותה דם. וכשהיה לוקח מישראל 

בדמים יקרים, היה שותה מים. מכאן העשירו בני ישראל.

צפרדע:
"ותעל הצפרדע ותכס את ארץ מצרים" צפרדע אחת הייתה, והיו מכין אותה 

והיא מתזת נחילים נחילים של צפרדעים. 

"ובתנוריך ובמשארותיך" כשהייתה המצרית לשה את העיסה ומסקת את התנור, 
באים הצפרדעים ויורדים לתוך העיסה ואוכלים את הבצק ויורדים לתוך התנור ומצננים 

אותו ונדבקות בפת. היה המצרי שותה מים וטפה אחת יורדת על לבו ונעשה צפרדע 

ונבקעת שם.
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"ויקרא פרעה", כיון שהתחילה הפורענות בגופו של פרעה מיד הרגיש והתחיל צועק 
"העתירו לה' ויסר הצפרדעים"

"ויצא משה ויצעק אל ה' על דבר הצפרדעים" לא די להם למצריים השחתת 
בגופן  נכנסות  שהיו  ממכתן,  להם  קשה  צפרדעים  של  קולן  שהיה  אלא  הצפרדעים 

וצועקים בתוכן שנאמר על דבר הצפרדעים אשר שם לפרעה, על דבור הצפרדעים, 

הנאה  שום  להם  היה  שלא  לפי  הצפרדעים",  וימותו  משה  כדבר  ה'  "ויעש 
בנבלתם ובעורן לכך מתו, "ויצברו אותם חמרים חמרים" מלמד שכל אחד מהן 

היה עושה ארבע אשפות והייתה הארץ מבאשת. מידה כנגד מידה עשה להם הקב"ה - 

לפי שהיו ישראל נבאשים ממכות המצריים.

כינים:
"ויט אהרן את ידו במטהו", למה הביא עליהם כנים לפי ששמו את ישראל מנקי 
חוצות ושווקים לפיכך נהפך עפרם לכנים. וחופרים אמה על אמה ולא היה שם עפר 

שנאמר: "כל עפר הארץ היה כנים", "ויעשו כן החרטומים להוציא את 

הכנים ולא יכולו".

ערוב )חיות רעות(:
אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, הרשע הזה הקשה את לבו בשלשה הראשונות ומכה 

רביעית קשה היא יותר על הראשונות, לך והזהר אותו כדי שישלח עמי ולא תבא עליו 

המכה. 

"כי אם אינך משלח את עמי הנני משליח בך את הערוב" ', מהיכן בא 
עליהם יש אומרים מלמעלה ויש אומרים מלמטה, ורבי עקיבא אמר מלמעלה ומלמטה, 

אבל ארץ גושן שישראל יושבים בה לא היה שם ערוב.

למה הביא עליהם ערוב, לפי שהיו אומרים לישראל צאו והביאו לנו דובים ואריות ונמרים 

כדי להיות מצירים בהם לפיכך הביא עליהם חיות מעורבבות.
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דבר )מוות בבהמות(:
בהרים  בהמה  וכל  צאן  ורועי  בקר  רועי  ישראל  ששמו  לפי  דבר,  להם  הביא  למה 

ובמדברות כדי שלא יפרו וירבו, ואפילו בהמה שהייתה ביד מצרי והיה לו לישראל תענה 

שהיא שלו שיש לו חלק בה הייתה ניצולת ובכך ידעו דינן של ישראל.

שחין )אבעבועות(:
"ויאמר ה' אל משה ואל אהרן קחו לכם מלא חפניכם פיח כבשן", נס 
גדול נעשה בשחין שמשה ואהרן לקחו שניהם מלא חפניהם פיח ואהרון נתן את כל 

הפיח בידיו של משה, והחזיקו ידיו של משה מלא חפן שלו ומלא חפן של אהרן.

זו המכה באה להם ע"י הקדוש ברוך הוא ומשה ואהרן, לפי שמשה ואהרן לקחו שניהן 

פיח הכבשן וזרקו משה השמימה והפכו הקדוש ברוך הוא לשחין למעלה ונפל עליהם 

והיה לאבק על כל ארץ מצרים.

שחין למה הביא עליהם מפני שהעבידו את ישראל להכין להם את המים -  לחמם להם 

חמין ולצנן להם את הצונן, לפיכך לקו בשחין כדי שלא יוכלו ליגע בגופן. 

"ויחזק ה' את לב פרעה", כיון שראה הקדוש ברוך הוא שלא חזר בו מה' מכות 
ראשונות מכאן ואילך אמר הקדוש ברוך הוא אפילו אם ירצה לשוב אני מחזק לבו כדי 

שאפרע כל הדין ממנו.

ברד:
"ִהְנִּני ַמְמִטיר ָכֵּעת ָמָחר ָבָּרד ָכֵּבד ְמֹאד"  סרט לו משה לפרעה סריטה על הכותל 

אמר לו כשתגיע השמש לכאן ירד מחר הברד, שלא היה כמוהו בעולם ולא במצרים.

"ַוה' ָנַתן ֹקֹלת ּוָבָרד... ַוִתֲּהַלְך ֵאׁש ָאְרָצה" נדונו כמשפט הרשעים בגיהנם היה 
יושב נכווה בברד עומד נכווה באש.  

"ַוְיִהי ָבָּרד ָוֵאׁש ִמְתַלַקַּחת ְבּתֹוְך ַהָבָּרד" נס בתוך נס, משל למה הדבר דומה 
לשני צבאות קשים שהיו נלחמים זה עם זה לימים הגיע זמן מלחמתו של מלך ועשה 
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המלך שלום ביניהם ועשו שליחות המלך ביחד. כך אש וברד אויבים זה לזה כיון שהגיע 

זמן מלחמתה של מצרים עשה הקדוש ברוך הוא שלום ביניהם והכו במצרים. 

 "ויהי ברד ואש מתלקחת במוך הברד" מהו "ִמְתַלַקַּחת"? 'מת לקחת' לאחר 

שמכהו הברד לוקחו האש ושורפו. "ַוַיְּך ַהָבָּרד ְבָּכל ֶאֶרץ ִמְצַרִים" .

ארבה:
"ַויֹּאֶמר ה' ֶאל ֹמֶשׁה ְנֵטה ֶאת ָיְדָך ... ָבַּאְרֶבּה" ארבה למה הביא עליהן מפני 
ששמו את ישראל זורעי חטים ושעורים לפיכך הביא עליהן ארבה ואכלו כל מה שזרעו 

להם ישראל. 

"ַוַיֲּהֹפְך ה' רּוַח ָים" בסוף המכה ה' הביא רוח שלקחה את הארבה.  

אמרו  המצרים  שמחו  ארבה  שבא  כיון  יוחנן  רבי  אמר  ֶאָחד"  ַאְרֶבּה  ִנְשַׁאר  "ֹלא 
נקבוץ ונמלא מהם חביות, אמר הקדוש ברוך הוא רשעים במכה שהבאתי עליכם בה 

לא  הארבה  את  וישא  מאד  חזק  ים  רוח  ה'  "ויהפך  מיד  אתם שמחים?! 

נשאר ארבה אחד" אפילו מה שהיו בקדירות ובחביות מלוחות פרחו והלכו להם 
ויחזק ה' את לב פרעה:

חשך
"ַוֵיּט ֹמֶשׁה ֶאת ָידֹו ַעל ַהָשָּׁמִים ַוְיִהי ֹחֶשְׁך ֲאֵפָלה" מהיכן היה החשך ההוא? 

רבי נחמיה אמר מחשך של גיהנם. 

מהו "ֹחֶשְׁך ֲאֵפָלה" אותו חשך כפול ומכופל היה. שבעה ימים של חשך היו. כיצד? 

שלושה ימים הראשונים מי שהיה יושב וביקש לעמוד עומד, והעומד בקש לישב יושב. 

ומי  לישב  יכול  אינו  והעומד  יכול לעמוד  היה  יושב לא  מי שהיה  ימים אחרים  שלושת 

שהיה רובץ אינו יכול לזקוף עליהן נאמר: "ולא קמו איש מתחתיו שלשת ימים" 

ובשלושת ימי אפלה נתן הקדוש ברוך הוא את חן העם בעיני מצרים והשאילום. שהיה 

ושמלות.  זהב  וכלי  כסף  כלי  בהם  רואים  והיו  מצרים  של  בתיהם  לתוך  נכנס  ישראל 

וכשיצאו ישראל ממצרים באו לשאול מהמצרים את תכשיטיהם, אם היו אומרים אין לנו 
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להשאיל לכם, היו ישראל אומרים להן הרי הוא במקום פלוני. לקיים מה שאמר הקב"ה  

לאברהם )בראשית טו, יד( ואחרי כן יצאו ברכוש גדול... שכל מקום שהיה יהודי נכנס 

היה אור נכנס ומאיר לו מה שבחביות ובתיבות ובמטמוניות .

בין מכת חושך למכת בכורות:

ַוְיִהי ַבֲּחִצי ַהַלְּיָלה" כיון שהביא עליהם מכת החשך התחיל פרעה צווח  לכו עבדו 
תשאר  לא  עמנו  ילך  מקננו  וגם  חייך  משה:  לו  אמר  יצג,  ובקרכם  צאנכם  רק  ה'  את 

פרסה, מהו פרסה אפילו בהמה שהיא כולה של מצרי ויש בה חלק אחד לישראל אינו 

מניח אותה. "כי ממנו נקח" 

אמר לו פרעה: עד מתי אתה נכנס לכאן "לך מעלי השמר לך אל תוסף ראות 

פני". אמר לו משה: יפה דברת לא אוסיף עוד ראות פניך. אמר הקב"ה עדיין 
של  בארמונו  אלוקים  משה  אל  התגלה  מיד  אחת,  מכה  לפרעה  להודיע  מבקש   אני 

פרעה בשביל משה ואמר לו: עוד נגע אחד אביא על פרעה וגו'. כיון ששמע משה שמח 

ונתגדל התחיל משה קרא בשמחה לפני פרעה ועבדיו: "כה אמר ה' כחצות הלילה" יפה 

אמרת אל תוסף ראות פני אני איני עוד בא אצלך אלא אתה בא אצלי". 

מכת בכורות:
ְוָעַבר ה' ִלְנגֹּף ֶאת ִמְצַרִים" ומהו שאמר "לנגוף"  שאף המעוברות שהיו ראויות 
הוא  ברוך  והקדוש  שמצא,  מה  כל  וחבל  יצא  והמשחית  האימהות.  ומתו  הפילו  לילד 

מחבל בבכוריהם של מצרים. וישראל עושים כל מה שאמר להם הקדוש ברוך הוא. למה 

היה הקדוש ברוך הוא וישראל דומים? למלך שבא עם בניו בים וספינות של פיראטים 

מקיפות אותו, אמר להם הא לכם מכונות ירייה שלי שאני עובר על גלי הים ונלחם עמהן. 

כך היה הקדוש ברוך הוא עם בניו במצרים ומחנות מצרים מחשבים עליהם כל הלילה 

אמר להם הקדוש ברוך הוא אי רשעים על בני אתם מחשבים? מכונות ירייה שלי מוכנות 

הן, הן עסוקים בצלי והיה הורג הקדוש ברוך הוא בכוריהן של מצרים. והן היו מזין על 

פתחיהן ושמו הגדול היה עומד על פתחיהם והם עוסקים בהלל ובהלכות הפסח.
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סיפור ליל הסדר במצרים:

ציווי ה' הכנה לקראת ליל הסדר1:
ִיְשָׂרֵאל  ֲעַדת  ָכּל  ֶאל  ַדְּבּרּו  ג  ֵלאֹמר.  ִמְצַרִים  ְבֶּאֶרץ  ַאֲהרֹן  ְוֶאל  ֹמֶשׁה  ֶאל  ְיהָוה  ַויֹּאֶמר  א 

ֵלאמֹר ֶבָּעשֹׂר ַלֹחֶדׁש ַהֶזּה )י ניסן( ְוִיְקחּו ָלֶהם ִאיׁש ֶשׂה ְלֵבית ָאבֹת ֶשׂה ַלָבִּית. ו ְוָהָיה ָלֶכם 

ְלִמְשֶׁמֶרת )תשמרו אותו( ַעד ַאְרָבָּעה ָעָשׂר יֹום ַלֹחֶדׁש ַהֶזּה )יד ניסן( ְוָשֲׁחטּו ֹאתֹו כֹּל ְקַהל 

ַעל  ַהַמְּשׁקֹוף  ְוַעל  ַהְמּזּוזֹת  ְשֵׁתּי  ַעל  ְוָנְתנּו  ַהָדּם  ִמן  ְוָלְקחּו  ז  ָהַעְרָבִּים.  ֵבּין  ִיְשָׂרֵאל  ֲעַדת 

ַהָבִּתּים ֲאֶשׁר ֹיאְכלּו ֹאתֹו ָבֶּהם )במצרים(. ח ְוָאְכלּו ֶאת ַהָבָּשׂר ַבַּלְּיָלה ַהֶזּה ְצִלי ֵאׁש ּוַמּצֹות 

ְבַּרְגֵליֶכם  ַנֲעֵליֶכם  ֲחֻגִרים  ָמְתֵניֶכם  ֹאתֹו  תֹּאְכלּו  ְוָכָכה  יא  ֹיאְכֻלהּו.  ְמֹרִרים  )יחד עם(  ַעל 

ֶפַּסח  ְבִּחָפּזֹון )במהירות מוכנים לצאת לדרך ממצרים(  ַוֲאַכְלֶתּם ֹאתֹו  ְבֶּיְדֶכם  ּוַמֶקְּלֶכם 

הּוא ַליהָוה. יב ְוָעַבְרִתּי ְבֶאֶרץ ִמְצַרִים ַבַּלְּיָלה ַהֶזּה ְוִהֵכּיִתי ָכל ְבּכֹור ְבֶּאֶרץ ִמְצַרִים ֵמָאָדם 

ְוַעד ְבֵּהָמה ּוְבָכל ֱאֹלֵהי ִמְצַרִים ֶאֱעֶשׂה ְשָׁפִטים ֲאִני ְיהָוה. יג ְוָהָיה ַהָדּם ָלֶכם ְלאֹת )לסימן( 

ַעל ַהָבִּתּים ֲאֶשׁר ַאֶתּם ָשׁם ְוָרִאיִתי ֶאת ַהָדּם ּוָפַסְחִתּי )דילגתי( ֲעֵלֶכם ְוֹלא ִיְהֶיה ָבֶכם ֶנֶגף 

ְלַמְשִׁחית )לא תנזוקו במכת בכורות(  ְבַּהכִֹּתי ְבֶּאֶרץ ִמְצָרִים.

ליל הסדר במצרים:
ַוְיִהי ַבֲּחִצי ַהַלְּיָלה ה' ִהָכּה ָכל ְבּכֹור ְבֶּאֶרץ ִמְצַרִים ִמְבּכֹר ַפְּרעֹה ַהיֵֹּשׁב ַעל ִכְּסאֹו ַעד  כט 

ְבּכֹור ַהְשִּׁבי ֲאֶשׁר ְבֵּבית ַהּבֹור ְוכֹל ְבּכֹור ְבֵּהָמה. ל ַוָיָּקם ַפְּרעֹה ַלְיָלה הּוא ְוָכל ֲעָבָדיו ְוָכל 

ִמְצַרִים ַוְתִּהי ְצָעָקה ְגֹדָלה ְבִּמְצָרִים ִכּי ֵאין ַבִּית ֲאֶשׁר ֵאין ָשׁם ֵמת.

1  שמות פרק יב
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מצרים מגרשים את עם ישראל:
ְבֵּני  ַגּם  ַאֶתּם  ַגּם  ַעִמּי  ִמּתֹוְך  ְצּאּו  קּומּו  ַויֹּאֶמר  ַלְיָלה  ּוְלַאֲהֹרן  ְלֹמֶשׁה  )פרעה(  ַוִיְּקָרא  לא 

ִדַּבְּרֶתּם  ַכֲּאֶשׁר  ְקחּו  ְבַּקְרֶכם  ַגּם  ֹצאְנֶכם  ַגּם  ְכַּדֶבְּרֶכם. לב  ְיהָוה  ֶאת  ִעְבדּו  ּוְלכּו  ִיְשָׂרֵאל 

ָוֵלכּו ּוֵבַרְכֶתּם ַגּם ֹאִתי. לג ַוֶתֱּחַזק ִמְצַרִים ַעל ָהָעם ְלַמֵהר ְלַשְׁלָּחם ִמן ָהָאֶרץ ִכּי ָאְמרּו ֻכָּלּנּו 

ֵמִתים. לד ַוִיָּשּׂא ָהָעם ֶאת ְבֵּצקֹו ֶטֶרם ֶיְחָמץ ִמְשֲׁאֹרָתם ְצֻררֹת ְבִּשְׂמֹלָתם ַעל ִשְׁכָמם. לה 

ּוְבֵני ִיְשָׂרֵאל ָעׂשּו ִכְּדַבר ֹמֶשׁה ַוִיְּשֲׁאלּו ִמִמְּצַרִים ְכֵּלי ֶכֶסף ּוְכֵלי ָזָהב ּוְשָׂמֹלת. לו ַויהָוה ָנַתן 

ֶאת ֵחן ָהָעם ְבֵּעיֵני ִמְצַרִים ַוַיְּשִׁאלּום ַוְיַנְצּלּו ֶאת ִמְצָרִים.

עם ישראל מתחיל לצאת ממצרים:
לח  ִמָטּף.  ְלַבד  ַהְגָּבִרים  ַרְגִלי  ֶאֶלף  ֵמאֹות  ְכֵּשׁׁש  ֻסכָֹּתה  ֵמַרְעְמֵסס  ִיְשָׂרֵאל  ְבֵני  ַוִיְּסעּו  לז 

ַויֹּאפּו ֶאת ַהָבֵּצק ֲאֶשׁר הֹוִציאּו  ְוַגם ֵעֶרב ַרב ָעָלה ִאָתּם ְוֹצאן ּוָבָקר ִמְקֶנה ָכֵּבד ְמֹאד. לט 

ִמִמְּצַרִים ֻעגֹת ַמּצֹות ִכּי ֹלא ָחֵמץ ִכּי ֹגְרׁשּו ִמִמְּצַרִים ְוֹלא ָיְכלּו ְלִהְתַמְהֵמַהּ ְוַגם ֵצָדה ֹלא ָעׂשּו 

ָלֶהם. מא ַוְיִהי ִמֵקּץ ְשֹׁלִשׁים ָשָׁנה ְוַאְרַבּע ֵמאֹות ָשָׁנה )430( ַוְיִהי ְבֶּעֶצם ַהּיֹום ַהֶזּה ָיְצאּו ָכּל 

ִצְבאֹות ְיהָוה ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים.

יציאת מצרים:
יז 2ַוְיִהי ְבַּשַׁלּח ַפְּרעֹה ֶאת ָהָעם ְוֹלא ָנָחם )הובילם( ֱאֹלִהים ֶדֶּרְך ֶאֶרץ ְפִּלְשִׁתּים ִכּי ָקרֹוב 

הּוא ִכּי ָאַמר ֱאֹלִהים ֶפּן ִיָנֵּחם )יתחרט( ָהָעם ִבְּרֹאָתם ִמְלָחָמה ְוָשׁבּו ִמְצָרְיָמה. יח )לכן הסב 

ה' (ַוַיֵּסּב ֱאֹלִהים ֶאת ָהָעם ֶדֶּרְך ַהִמְּדָבּר ַים סּוף כא ַויהָוה ֹהֵלְך ִלְפֵניֶהם יֹוָמם ְבַּעּמּוד ָעָנן 

ַלְנֹחָתם ַהֶדֶּרְך ְוַלְיָלה ְבַּעּמּוד ֵאׁש ְלָהִאיר ָלֶהם ָלֶלֶכת יֹוָמם ָוָלְיָלה. כב ֹלא ָיִמיׁש )לא יעזב( 

ַעּמּוד ֶהָעָנן יֹוָמם ְוַעּמּוד ָהֵאׁש ָלְיָלה ִלְפֵני ָהָעם.

2  שמות פרקים יג,יד
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פרעה רודף אחרי עם ישראל:
ֵבּין  ַהִחירֹת  ִפּי  ִלְפֵני  ְוַיֲחנּו  ְוָיֻשׁבּו  ִיְשָׂרֵאל  ְבֵּני  ֶאל  ַדֵּבּר  ב  ֵלּאֹמר.  ֹמֶשׁה  ֶאל  ְיֹהָוה  ַוְיַדֵבּר  א 

ַהָיּם. )הקב"ה הוביל את עם  ַעל  ַתֲחנּו )תחנו מול(  ִנְכחֹו  ְצפֹן  ַבַּעל  ִלְפֵני  ַהָיּם  ּוֵבין  ִמְגדֹּל 

ְנֻבִכים  ִיְשָׂרֵאל  ִלְבֵני  ַפְּרעֹה  ְוָאַמר  ג  ישראל בסיבובים כדי שיראו כמבולבלים במדבר( 

)מבולבלים( ֵהם ָבָּאֶרץ ָסַגר ֲעֵליֶהם ַהִמְּדָבּר. ד ְוִחַזְּקִתּי ֶאת ֵלב ַפְּרעֹה ְוָרַדף ַאֲחֵריֶהם ... 

ַויֹּאמרּו ַמה זֹּאת  ַוֲעָבָדיו ֶאל ָהָעם  ַוֵיָּהֵפְך ְלַבב ַפְּרעֹה  ִכּי ָבַרח ָהָעם  ַוֻיַּגּד ְלֶמֶלְך ִמְצַרִים  ה 

ָעִשׂינּו ִכּי ִשַׁלְּחנּו ֶאת ִיְשָׂרֵאל ֵמָעְבֵדנּו. ו ַוֶיְּאסֹר ֶאת ִרְכּבֹו ְוֶאת ַעּמֹו ָלַקח ִעּמֹו. ז ַוִיַּקּח ֵשׁׁש 

ֵמאֹות ֶרֶכב ָבּחּור ְוכֹל ֶרֶכב ִמְצָרִים )גיוס כללי( ְוָשִׁלִשׁם )מפקדים( ַעל ֻכּּלֹו. ח ַוְיַחֵזּק ְיֹהָוה 

ֶאת ֵלב ַפְּרעֹה ֶמֶלְך ִמְצַרִים ַוִיְּרדֹּף ַאֲחֵרי ְבֵּני ִיְשָׂרֵאל ּוְבֵני ִיְשָׂרֵאל ֹיְצִאים ְבָּיד ָרָמה. ט ַוִיְּרְדּפּו 

ִמְצַרִים ַאֲחֵריֶהם ַוַיִּשּׂיגּו אֹוָתם ֹחִנים ַעל ַהָיּם ָכּל סּוס ֶרֶכב ַפְּרעֹה ּוָפָרָשׁיו ְוֵחילֹו .. י ּוַפְרעֹה 

ַוִיּיְראּו ְמֹאד  ְוִהֵנּה ִמְצַרִים ֹנֵסַע ַאֲחֵריֶהם  ִיְשָׂרֵאל ֶאת ֵעיֵניֶהם  ַוִיְּשׂאּו ְבֵני  ִהְקִריב )התקרב( 

ַוִיְּצֲעקּו ְבֵני ִיְשָׂרֵאל ֶאל ְיהָוה. יא ַויֹּאְמרּו ֶאל ֹמֶשׁה ַהִמְבִּלי  )האם אין( ֵאין ְקָבִרים ְבִּמְצַרִים 

ְלַקְחָתּנּו ָלמּות ַבִּמְּדָבּר ַמה זֹּאת ָעִשׂיָת ָלּנּו ְלהֹוִציָאנּו ִמִמְּצָרִים. יב ... ִכּי טֹוב ָלנּו ֲעֹבד ֶאת 

ִמְצַרִים ִמֻמֵּתנּו ַבִּמְּדָבּר. יג ַויֹּאֶמר ֹמֶשׁה ֶאל ָהָעם ַאל ִתּיָראּו ִהְתַיְצבּו ּוְראּו ֶאת ְיׁשּוַעת ְיהָוה 

ֲאֶשׁר ַיֲעֶשׂה ָלֶכם ַהּיֹום ִכּי ֲאֶשׁר ְרִאיֶתם ֶאת ִמְצַרִים ַהּיֹום ֹלא ֹתִסיפּו ִלְרֹאָתם עֹוד ַעד עֹוָלם. 

יד ְיהָוה ִיָלֵּחם ָלֶכם ְוַאֶתּם ַתֲּחִריׁשּון.

קריעת ים סוף:
ְוַאָתּה ָהֵרם ֶאת  ְוִיָסּעּו. טז  ִיְשָׂרֵאל  ְבֵּני  ַדֵּבּר ֶאל  ַויֹּאֶמר ְיהָוה ֶאל ֹמֶשׁה ַמה ִתְּצַעק ֵאָלי  טו 

ִהְנִני  ַוֲאִני  יז  ַבַּיָּבָּשׁה.  ַהָיּם  ְבּתֹוְך  ִיְשָׂרֵאל  ְבֵני  ְוָיֹבאּו  ּוְבָקֵעהּו  ַהָיּם  ַעל  ָיְדָך  ֶאת  ּוְנֵטה  ַמְטָּך 

ְמַחֵזּק ֶאת ֵלב ִמְצַרִים ְוָיֹבאּו ַאֲחֵריֶהם יט ַוִיַּסּע ַמְלַאְך ָהֱאֹלִהים ַהֹהֵלְך ִלְפֵני ַמֲחֵנה ִיְשָׂרֵאל 

ַוֵיֶּלְך ֵמַאֲחֵריֶהם ַוִיַּסּע ַעּמּוד ֶהָעָנן ִמְפֵּניֶהם )מלפני עם ישראל( ַוַיֲּעמֹד ֵמַאֲחֵריֶהם. כ ַוָיּבֹא 

ֵבּין ַמֲחֵנה ִמְצַרִים ּוֵבין ַמֲחֵנה ִיְשָׂרֵאל ַוְיִהי ֶהָעָנן ְוַהֹחֶשְׁך ַוָיֶּאר ֶאת ַהָלְּיָלה ְוֹלא ָקַרב ֶזה ֶאל 

ֶזה ָכּל ַהָלְּיָלה )עמוד הענן הסתיר למצרים את האור שעשה עמוד האש ולבני ישראל 

ַוֵיּט ֹמֶשׁה ֶאת ָידֹו ַעל ַהָיּם ַוּיֹוֶלְך ְיהָוה ֶאת ַהָיּם ְבּרּוַח  היה אור ולמצרים היה חושך( . כא 

ְבּתֹוְך  ִיְשָׂרֵאל  ְבֵני  ַוָיֹּבאּו  ַהָמִּים. כב  ַוִיָּבְּקעּו  ֶלָחָרָבה  ַהָיּם  ַוָיֶּשׂם ֶאת  ַהַלְּיָלה  ָכּל  ַעָזּה  ָקִדים 

ַהָיּם ַבַּיָּבָּשׁה ְוַהַמִּים ָלֶהם חֹוָמה ִמיִמיָנם ּוִמְשֹּׂמאָלם. כג ַוִיְּרְדּפּו ִמְצַרִים ַוָיֹּבאּו ַאֲחֵריֶהם כֹּל 

ַוַיְּשֵׁקף ְיהָוה ֶאל ַמֲחֵנה  ַוְיִהי ְבַּאְשֹׁמֶרת ַהבֶֹּקר  סּוס ַפְּרעֹה ִרְכּבֹו ּוָפָרָשׁיו ֶאל ּתֹוְך ַהָיּם. כד 

ַמְרְכֹּבָתיו  ֹאַפן  ֵאת  ַוָיַּסר  כה  ִמְצָרִים.  ַמֲחֵנה  ֵאת  )מהומה(  ַוָיָּהם  ְוָעָנן  ֵאׁש  ְבַּעּמּוד  ִמְצַרִים 
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)הגלגלים של המרכבות שקעו בחול הרטוב של הים ונפלו מהעגלות( ַוְיַנֲהֵגהּו ִבְּכֵבֻדת 

ַויֹּאֶמר ִמְצַרִים ָאנּוָסה ִמְפֵּני ִיְשָׂרֵאל ִכּי ְיהָוה ִנְלָחם ָלֶהם ְבִּמְצָרִים.

מצרים טובעים בים:
ְוַעל  ִרְכּבֹו  ַעל  ִמְצַרִים  ַעל  ַהַמִּים  ְוָיֻשׁבּו  ַהָיּם  ַעל  ָיְדָך  ֶאת  ְנֵטה  ֹמֶשׁה  ֶאל  ְיהָוה  ַויֹּאֶמר  כו 

ָפָּרָשׁיו. כז ַוֵיּט ֹמֶשׁה ֶאת ָידֹו ַעל ַהָיּם ַוָיָּשׁב ַהָיּם ִלְפנֹות בֶֹּקר ְלֵאיָתנֹו ּוִמְצַרִים ָנִסים ִלְקָראתֹו 

ַוְיַכּסּו ֶאת ָהֶרֶכב ְוֶאת ַהָפָּרִשׁים ְלכֹל  ַוָיֻּשׁבּו ַהַמִּים  ַוְיַנֵער ְיהָוה ֶאת ִמְצַרִים ְבּתֹוְך ַהָיּם. כח 

ֵחיל ַפְּרעֹה ַהָבִּאים ַאֲחֵריֶהם ַבָּיּם ֹלא ִנְשַׁאר ָבֶּהם ַעד ֶאָחד. כט ּוְבֵני ִיְשָׂרֵאל ָהְלכּו ַבַיָּבָּשׁה 

ְבּתֹוְך ַהָיּם ְוַהַמִּים ָלֶהם ֹחָמה ִמיִמיָנם ּוִמְשֹּׂמאָלם. ל ַוּיֹוַשׁע ְיהָוה ַבּּיֹום ַההּוא ֶאת ִיְשָׂרֵאל ִמַיּד 

ִמְצָרִים ַוַיְּרא ִיְשָׂרֵאל ֶאת ִמְצַרִים ֵמת ַעל ְשַׂפת ַהָיּם. לא ַוַיְּרא ִיְשָׂרֵאל ֶאת ַהָיּד ַהְגֹּדָלה ֲאֶשׁר 

ָעָשׂה ְיהָוה ְבִּמְצַרִים ַוִיּיְראּו ָהָעם ֶאת ְיהָוה ַוַיֲּאִמינּו ַבּיהָוה ּוְבֹמֶשׁה ַעְבּדֹו.

 מדרשי גאולה:
ַלְיָלה" לא נאמר שקם בשעה שלישית של הבוקר ְּכֶדֶרְך ֶׁשַהְּמָלִכים  "ַוָּיָקם ַּפְרֹעה 
עֹוְמִדין אלא: ַלְיָלה. ָיכֹול )אולי נאמר( ַעל ְיֵדי ָׂשִרים ְוָׂשרֹות? ַּתְלמּוד לֹוַמר: הּוא. הּוא ָהָיה 

ַמֲחִזיר ַעל ִּפְתֵחיֶהן ֶׁשל ֲעָבָדיו ּוַמֲעִמיָדן ָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד ִמְּמקֹומֹו ְוהֹוֵלְך ִעָּמֶהם ְואֹוֵמר: ֵהיָכן 

ֹמֶׁשה ְוַאֲהרֹן ְׁשרּוִין, ֶׁשֶּנֱאַמר: "ַוִּיְקָרא ְלֹמֶׁשה ּוְלַאֲהֹרן ַלְיָלה ַוֹּיאֶמר קּומּו ְצאּו". 

ָאַמר לֹו ֹמֶׁשה: ָּכְך ִצָּונּו ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא, "ְוַאֶּתם ֹלא ֵתְצאּו ִאיׁש ִמֶּפַתח ֵּביתֹו ַעד 

ֹּבֶקר", ְוִכי ַּגָּנִבים ֲאַנְחנּו ֶׁשֵּנֵצא ַּבַּלְיָלה, ֹלא ֵנֵצא ֶאָּלא ְּבָיד ָרָמה ְלֵעיֵני ָּכל ִמְצַרִים. ְוָלָּמה ָּבא 
הּוא ַוֲעָבָדיו? לֹוַמר ְלָך ֶׁשְּבָׁשָעה ֶׁשָאַמר לֹו ַּפְרעֹה ַאל ֹּתֶסף ְראֹות ָּפַני )שמות י, כח(, ָאַמר 

לֹו ֹמֶׁשה: ֵּכן ִּדַּבְרָּת ֹלא ֹאִסף עֹוד ְראֹות ָּפֶניָך. ְוֹלא ֵנֵצא ִמָּכאן ַעד ֶׁשֵּיְרדּו ָכל ֲעָבֶדיָך ֵאֶּלה 

ֵאַלי ְוגֹו'.

3 " כשעמדו ישראל על הים היו השבטים מתנצחים זה עם זה, זה אומר אני יורד תחלה 

לים וזה אומר אני יורד תחלה לים, קפץ נחשון בן עמינדב וירד לים תחילה, קרא נחשון 

ביון מצולה  כי באו מים עד נפש טבעתי  "הושיעני אלהים  בן עמינדב: 

מים  שבולת  תשטפני  אל  סט,טז(  )תהלים  עוד  לעמוד  יכול  איני  מעמד  ואין 

3  סוטה לו ב
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 ה סיפור יציאת מצרים  

ואל תבלעני מצולה.  באותה שעה היה משה מאריך בתפלה, אמר לו הקב"ה: 
ידידיי טובעים בים ואתה מאריך בתפלה לפני? אמר לפניו: רבונו של עולם ומה בידי 

לעשות? אמר לו: "דבר אל בני ישראל ויסעו ואתה הרם את מטך ונטה 

את ידך".

וכשראה משה את פרעה רודף אחרי בני ישראל בא לצעוק. אמר לו הקב"ה למה 

אתה מצטער? משל לאוהבו של מלך שהיה לו עסק, הלך לצעוק לפני המלך. אמר 

לו המלך: מה אתה צועק גזור ואני אעשה. כך אמר הקדוש ברוך הוא למשה: מה 

תצעק אלי דבר ואני עושה.

הייתה בת ישראל עוברת בים, ובנה בידה, ובוכה, ופושטת ידה, ונוטלת תפוח או רמון 

מתוך הים, ונותנת לו.

"סוס ורוכבו רמה בים" דמו גלי הים לסוסיות נקבות ומצרים הרשעים לסוסים 
והיה המצרי אומר לסוסו  והיו רצים אחריהם עד שנשתקעו בים,  זכרים מזוהמים, 

אתמול הייתי מושכך להשקותך מים ולא היית בא אחרי עכשיו אתה בא לשקעני בים 

והיה הסוס אומר לו רמה בים ראה מה בים רומו של עולם אני רואה בים:
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 | באור ה"מגיד"
הינו הבסיס שממנו  נוסח המגיד  יציאת מצרים.  – סיפור  עיקר מצוות הלילה הוא ה'מגיד' 

ומטרתו  ליל הסדר  לפני  מיועד לקריאה  זה  יציאת מצרים. פרק  אפשר  להרחיב בסיפור 

לבאר ולהסביר בצורה פשוטה וברורה סיפורי הגלות ונסי הגאולה שמסופרים בהגדה. 

ָהא כזו היא המצה שלנו כמו ַלְחָמא ַעְנָיא לחם העני שאינו מתובל  ִדי ֲאָכלּו ַאְבָהָתָנא שאכלו אבותינו 

כל  ִדְצִריְך  ָכּל  עימנו,  ויאכל  יבוא  ְוֵייֹכל  ֵייֵתי  כל הרֵעב  ִדְכִפין  ָכּל  ְדִמְצָרִים בארץ מצרים.  ְבַּאְרָעא 

הצריך ֵייֵתי יבוא ְוִיְפַסח ויצטרף אלינו לסדר פסח. ָהַשָׁתּא השנה ָהָכא כאן )עוד בגלות, חלק זה נכתב 

בתקופה בה היה עם ישראל מפוזר בין העמים, אך הוא נכון גם לימינו בזמן שרבים עדיין לא עלו לארץ 

עבדים,  ַעְבֵדי  כאן   ָהָכא  השנה  ָהַשָׁתּא  ישראל.  בארץ  ְדִיְשָׂרֵאל  ְבַּאְרָעא  ַהָבָּאה  ְלָשָׁנה  ישראל(, 

ְלָשָׁנה ַהָבָּאה ְבַּאְרָעא ְדִיְשָׂרֵאל בארץ ישראל ְבֵּני חֹוִרין.

'המגיד' בנוי מארבע הגדות:

  הגדה 1.   סיפור מצרים, דרך סיפור השיעבוד הפיזי )הגדת שמואל(: 

פתיחת ההגדה בשאלות: 

השאל ראשונה ַמה ִנְּשַּׁתָּנה ַהַלְּיָלה ַהֶזּה ִמָכּל ַהֵלּילֹות? ֶשְׁבָּכל ַהֵלּילֹות ֵאין ֶאנּו ַמְטִבּיִלין ירק בתת

בלין לפני אכילת עיקר הסעודה ֲאִפילּו ַפַּעם ֶאָחת, וַהַלְּיָלה ַהֶזּה ְשֵׁתּי ְפָעִמים 1. כרפס 2. מרור. 

שאלה שניה: ֶשְׁבָּכל ַהֵלּילֹות ָאנּו אֹוְכִלין ָחֵמץ אֹו ַמָצּה בלא הקפדה, וַהַלְּיָלה ַהֶזּה ּכּולֹו רק ַמָצּה 

וביערנו את כל החמץ מהבית. 

ְיָרקֹות כפי שאנו בוחרים ובלי הקפדה מסויימת,  ְשָׁאר  אֹוְכִלין  ַהֵלּילֹות ָאנּו  ֶשְׁבָּכל  שאלה שלישית: 

ַהַלְּיָלה ַהֶזּה אנו אוכלים דווקא ָמרֹור. 

שאלה רביעית: ֶשְׁבָּכל ַהֵלּילֹות ָאנּו אֹוְכִלין ֵבּין יֹוְשִׁבין בדרך ישיבה ּוֵבין ְמֻסִבּין בדרך הסבה, וַהַלְּיָלה 

ַהֶזּה ֻכָּלנו ְמֻסִבּין. עד כאן השאלות.

תשובה לשואל: השינוי הוא כדי שנזכור ש- ֲעָבִדים ָהִיינּו ְלַפְרעֹה ְבִּמְצָרִים, ַוּיֹוִציֵאנּו יי ֱאֹלֵהינּו ִמָשּׁם 

ְבָּיד ֲחָזָקה ּוִבְזרֹוַע ְנטּוָיה משל לידו של הקב"ה שמכה במצרים בגבורה ובניסים מיוחדים. ְוִאּלּו ֹלא 

הֹוִציא ַהָקּדֹוׁש ָבּרּוְך הּוא ֶאת ֲאבֹוֵתינּו ִמִמְּצָרִים, עֲדִין ֲאַנְחנּו ּוָבֵנינּו ּוְבֵני ָבֵנינּו ְמֻשְׁעָבִּדים ָהִיינּו 

ְלַפְרֹעה ְבִּמְצָרִים שלא הייתה אומה שיכלה לצאת ממצרים בכוח עצמה. ַו לכן ֲאִפילּו ֻכָּלנּו ֲחָכִמים, 

ֻכָּלנּו ְנבֹוִנים, ֻכָּלנּו יֹוְדִעים ֶאת ַהּתֹוָרה ומכירים אנחנו את מהלך יציאת מצרים בשכלנו, ִמְצָוה ָעֵלינּו 

ְלַסֵפּר  ַהַמְרֶבּה  ְוָכל  ונשבח אותו.  ניסיו של הקב"ה  ונחווה את  כדי שנזכור  ִמְצַרִים  ִבּיִציַאת  ְלַסֵפּר 

ִבּיִציַאת ִמְצַרִים ֲהֵרי ֶזה ְמֻשָׁבּח.
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ְוַרִבּי  דוגמא לחכמים שלמרות חכמתם הגדולה הרבו לספר בסיפור יציאת מצרים - ַמֲעֶשׂה ְבַּרִבּי ֱאִליֶעֶזר 

ְוָהיּו  ִבְּבֵני ְבַרק,  ְוַרִבּי ַטְרפֹון ֶשָהיּו ְמֻסִבּין  יחד בליל הסדר  ְוַרִבּי ֲעִקיָבא  ֲעַזְרָיה  ֶבּן  ְוַרִבּי ֶאְלָעָזר  ְיהֹוֻשַע 

ְמַסְפִּרים ִבּיִציַאת ִמְצַרִים והאריכו בסיפור ָכּל אֹותֹו ַהַלְּיָלה ַעד ֶשָׁבּאּו ַתְלִמיֵדיֶהם ְוָאְמרּו ָלֶהם: ַרּבֹוֵתינּו, 

הסתיים הלילה ו- ִהִגּיַע הבוקר שהוא ְזַמן ְקִריַאת ְשַׁמע ֶשׁל ַשֲׁחִרית.

אומנם בכל לילה ולילה חובה להזכיר את יציאת מצרים כמו ש-ָאַמר ַרִבּי ֶאְלָעָזר ֶבּן ֲעַזְרָיה: אומנם אני בן 

18 אבל ֲהֵרי ֲאִני נראה ְכֶבן ִשְׁבִעים ָשָׁנה שכשהתמנה לנשיא הפכו פניו לפני אדם מבוגר מגילו, , ְוֹלא ָזִכיִתי 

ישיפסקו כמותי שסברת ֶשֵׁתָּאֵמר ְיִציַאת ִמְצַרים ַבֵּלּילֹות ַעד ֶשְׁדָּרָשּׁה ר' שמעון ֶבּן זֹוָמא את הפסוק. ֶשֶׁנֱּאֱ

ַמר, "ְלַמַען ִתְּזכֹּר ֶאת יֹום ֵצאְתָך ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ָכּל ְיֵמי ַחֶיּיָך". ְיֵמי ַחֶיּיָך - ַהָיִּמים, ָכּל ְיֵמי ַחֶיּיָך – ַהֵלּילֹות 

ומאז התחילו להזכיר אף בלילות. ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים: ְיֵמי ַחֶיּיָך - ָהעֹוָלם ַהֶזּה, ָכּל ְיֵמי ַחֶיּיָך - ְלָהִביא ִלימֹות 

ַהָמִּשׁיַח. שאפילו בדור הגאולה, נמשיך להזכיר את יציאת מצרים.

ָבּרּוְך  ָבּרּוְך הּוא.  ַהָמּקֹום כינוי לקב"ה שנמצא בכל מקום,  ָבּרּוְך  שבח לקב"ה בסוף חלק זה של ההגדה: 

ֶשָׁנַּתן ּתֹוָרה ְלַעּמֹו ִיְשָׂרֵאל, ָבּרּוְך הּוא. 

  הגדה 2. סיפור יציאת מצרים, דרך סיפור השעבוד הרוחני )הגדת רב(:

מצוות סיפור יציאת מצרים היא לכולם בלי יוצא מן הכלל: ְכֶּנֶגד ַאְרָבָּעה ָבִנים שלהם אנו מצווים לספר ִדְּבָּרה 

ּתֹוָרה. ֶאָחד ָחָכם, ְוֶאָחד ָרָשׁע, ְוֶאָחד ָתּם, ְוֶאָחד ֶשֵׁאינֹו יֹוֵדַע ִלְשׁאֹול.

פתיחה בשאלות הבנים כל אחד לפי עניינו:

םָחָכ שרואה סביבו את כל השינויים שאנו עושים בלילה זה ָמה הּוא אֹוֵמר? - ַמה הם ָהֵעדֹות הדינים ְוַהֻחֱ

ִקּים ְוַהִמְשָׁפִּטים ֲאֶשׁר ִצָוּה יי ֱאֹלֵהינּו ֶאְתֶכם? ַאף ַאָתּה אביו למד אותו ו-ֱאָמר לֹו ְכִּהְלכֹות ַהֶפַּסח: סדר 

כל ההגדה המופיע במשנה, עדההלכה החותמת את המשנה והיא ֵאין ַמְפִטיִרין ַאַחר ַהֶפַּסח ֲאִפיקֹוָמן לא 

אוכלים קינוח אחרי אכילת קרבן פסח.

ָרָשׁע ָמה הּוא אֹוֵמר? - ָמה ָהֲעֹבָדה ַהזֹּאת ָלֶכם? ָלֶכם - ְוֹלא לֹו כאילו אין מצוות הפסח שייכות אליו. ּוְלִפי 

ְוַאף ַאָתּה ַהְקֵהה ֶאת  ְבִּעָקּר בקב"ה.  ָכַּפר  נחשב כאילו  ַהְכָּלל שחייבים במצוות,  ֶשׁהֹוִציא ֶאת ַעְצמֹו ִמן 

ִשָנּיו הרגז אותו חזרה, וענה לו באותו מטבע שהוא פנה אליך ֶוֱאמֹר לֹו: ַבֲּעבּור ֶזה ָעָשׂה יי ִלי את כל הניסים  

ְבֵּצאִתי ִמִמְּצָרִים. ִלי - ְוֹלא לֹו הרשע. ְוִאיּלּו ָהָיה ָשׁם במצרים, ֹלא ָהָיה ִנְגָאל. ועכשיו כשהוא איתנו ונגאל 

יחד עם כולם ראוי לו שישתתף עם כולם בסדר הפסח.

ָתּם תמים שאינו יודע להגדיר את השינויים שחלים בפסח ָמה הּוא אֹוֵמר? - ַמה זֹּאת ואינו מפרש מעשים 

מסויימים כמו שפרש החכם? ְוָאַמְרָתּ ֵאָליו: ְבֹּחֶזק ָיד הֹוִציָאנּו יי ִמִמְּצָרִים ִמֵבּית ֲעָבִדים וזכר לכל זה אנו 

עושים את כל ה'סדר' הזה.
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גם לו אתה מצווה לספר ולכן ַאְתּ ְפַּתח לֹו -למד אותו לשאול על  יציאת מצרים, ֶשֶׁנֱּאֱ  ְוֶשֵׁאינֹו יֹוֵדַע ִלְשׁאֹול –

ַמר: ְוִהַגְּדָתּ פנה אתה ְלִבְנָך ַבּיֹום ַההּוא ֵלאֹמר, ַבֲּעבּור ֶזה ָעָשׂה יי ִלי ְבֵּצאִתי ִמִמְּצָרִים.

מתי בדיוק המצווה לספר? ָיכֹול להיות שהמצווה לספר היא ֵמרֹאׁש ֹחֶדׁש ניסן שבו צוו עם ישראל במצרים 

על קרבן פסח? ַתְּלמּוד לֹוַמר דרשו מן הפסוק: "ַבּּיֹום ַההּוא" שנגאלנו בו )יד בניסן(. ִאי אם לומדים מ-  ַבּּיֹום 

ַתְּלמּוד לֹוַמר דרשו  יֹום זמן הקרבת קרבן פסח, עוד לפני רדת הערב?  ִמְבּעֹוד  ָיכֹול להיות שכבר  ַההּוא, 

מהמילים בפסוק: "ַבֲּעבּור ֶזה". "ַבֲּעבּור ֶזה מראה באצבע על... ", ֹלא ָאַמְרִתּי ֶאָלא ְבָּשָׁעה ֶשַׁמָצּה ּוָמרֹור 

ֻמָנִּחים ְלָפֶניָך. וזה רק בליל הסדר עצמו. 

יציאת  עד  אבינו  ישראל מתחילת דרכו של אברהם  סיפורם של עם  ידי סקירת  על  תשובה לשאלות הבנים 

מצרים. דע מאין באת ולאן אתה הולך: ִמְתִּחָלּה עֹוְבֵדי ֲעבֹוָדה ָזָרה ָהיּו ֲאבֹוֵתינּו תרח אבי אברהם, ְוַעְכָשׁיו 

ִיְשָׂרֵאל:  יי ֱאֹלֵהי  ָכּל ָהָעם, כֹּה ָאַמר  ְיהֹוֻשַע ֶאל  ַוֹיאֶמר  ֶשֶׁנֱּאַמר:  ַלֲעבֹוָדתֹו,  ֵקְרָבנּו ַהָמּקֹום בורא עולם 

ַוַיַּעְבדּו ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים  ְבֵּעֶבר ַהָנָּהר נהר פרת ָיְשׁבּו ֲאבֹוֵתיֶכם ֵמעֹוָלם, ֶתַּרח ֲאִבי ַאְבָרָהם ַוֲאִבי ָנחֹור, 

עבודה זרה. ָוֶאַקח ֶאת ֲאִביֶכם ֶאת ַאְבָרָהם ֵמֵעֶבר ַהָנָּהר ָואֹוֵלְך אֹותֹו ְבָּכל ֶאֶרץ ְכָּנַען, ָוַאְרֶבּה ֶאת ַזְרעֹו 

ְוַיֲעקֹב  ָוֶאֵתּן ְלֵעָשׂו ֶאת ַהר ֵשִּׂעיר ָלֶרֶשׁת ֹאתֹו,  ָוֶאֵתּן ְלִיְצָחק ֶאת ַיֲעקֹב ְוֶאת ֵעָשׂיו.  ָוֶאֵתּן לֹו ֶאת ִיְצָחק, 

ּוָבָניו ָיְרדּו ִמְצָרִים.

ְלִיְשָׂרֵאל כפי שהבטיח לאברהם בברית בין  ַהְבָטָחתֹו  ש-ׁשֹוֵמר  הקב"ה  ָבּרּוְך  סיום חלק זה בשבח לקב"ה: 

הבתרים שבניו ירדו למצרים ויעבדו שם עבודה קשה, ואחרי כן יצאו משם ברכוש גדול, ָבּרּוְך הּוא. ֶשַׁהָקּדֹוׁש 

ָבּרּוְך הּוא ִחַשּׁב ֶאת ַהֵקּץ, ַלֲעׂשֹות ְכּמֹו ֶשָׁאַמר ְלַאְבָרָהם ָאִבינּו ִבְּבִרית ֵבּין ַהְבָּתִרים, ֶשֶׁנֱּאַמר: ַויֹּאֶמר 

ְלַאְבָרם, ָידֹע ֵתַּדע ִכּי ֵגר ִיְהֶיה ַזְרֲעָך ְבֶּאֶרץ ֹלא ָלֶהם, ַוֲעָבדּום ְוִעּנּו ֹאָתם ַאְרַבּע ֵמאֹות ָשָׁנה. ְוגם ֶאת 

ַהּגֹוי ֲאֶשׁר ַיֲעֹבדּו ָדּן ָאֹנִכי ְוַאֲחֵרי ֵכן ֵיְצאּו ִבְּרֻכׁש ָגּדֹול.

ְוִהיא ההבטחה שהבטיח הקב"ה לאברהם בברית בין הבתרים  ֶשָׁעְמָדה ַלֲאבֹוֵתינּו אז ְוָלנּו לאורך כל הגלויות 

שיצאנו מהם, ֶשֹּׁלא ֶאָחד ִבְּלָבד ָעַמד ָעֵלינּו ְלַכּלֹוֵתנּו, ֶאָלּא ֶשְׁבָּכל ּדֹור ָודֹור עֹוְמִדים ָעֵלינּו ְלַכלֹוֵתנּו, כגון 

האינקוויזיציה, הפרעות, השואה וכו', ועם זאת -  ְוַהָקּדֹוׁש ָבּרּוְך הּוא ַמִצּיֵלנּו ִמָיָּדם.

 הגדה 3. סיפור יציאת מצרים בדרך לימוד ומדרש מתוך הפסוקים:

על פי המשנה יש ללמוד את ארבעת הפסוקים: מתוך פרשת הביכורים שנאמרת בזמן הבאת הביכורים.  

פתיחה כעין שאלה - ֵצא ּוְלַמד חומרת ַמה ש-ִבֵּקּש ָלָבן ָהֲאַרִמּי ַלֲעׂשֹות ְלַיֲעקֹב ָאִבינּו. הסבר: ֶשַׁפְּרעֹה 

ֹלא ָגַזר ֶאָלּא רק ַעל ַהְזָּכִרים להרגם ְוָלָבן ִבֵּקּׁש ַלֲעקֹור ֶאת ַהכֹּל שרצה להרוג את יעקב ובכך לגדוע את 

השושלת .

ַוָיָּגר ָשׁם  פסוק 1: ֶשֶׁנֱּאַמר: ֲאַרִמּי כינוי ללבן שגר בארם, שרצה ֹאֵבד לאבד את ָאִבי, ַוֵיֶרד יעקב ִמְצַרְיָמה 

ִבְּמֵתי אנשים ְמָעט שבעים נפש, ַוְיִהי ָשׁם ְלגֹוי ָגּדֹול, ָעצּום ָוָרב שהתרבו שם מאוד.
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לאחר ציטוט הפסוק, דורש בעל ההגדה כל חלק וחלק ממנו:

ַוֵיֶרד ִמְצַרְיָמה - ָאנּוס ַעל ִפּי ַהִדֵּבּר לא מבחירה אלא שכך נגזר )דיבר=נבואה( על צאצאיו של אברהם.

ַוָיָּגר ָשׁם - ְמַלֵמּד ֶשֹׁלא ָיַרד ַיֲעקֹב ָאִבינּו ְלִהְשַׁתֵּקַע ֶאָלּא ָלגּור מלשון גר ולא תושב ָשׁם, ֶשֶׁנֱּאַמר: ַוֹיאְמרּו 

בניו של יעקב ֶאל ַפְּרֹעה, ָלגּור ָבָּאֶרץ ָבּאנּו, ִכּי בגלל שנת הבצורת ֵאין בארץ ִמְרֶעה ַלצֹּאן ֲאֶשׁר ַלֲעָבֶדיָך, 

ִכּי ָכֵבד ָהָרָעב ְבֶּאֶרץ ְכָּנַען. ְוַעָתּה ֵיְשׁבּו ָנא ֲעָבֶדיָך ְבֶּאֶרץ גֶֹּשׁן.

ֱִבְּמֵתי ְמָעט - ְכּמֹו ֶשֶׁנֱּאַמר: ְבִּשְׁבִעים ֶנֶפׁש ָיְרדּו ֲאבֹוֶתיָך ִמְצַרְיָמה, ְוַעָתּה ָשְׂמָך יי ֱאֹלֶהיָך ְכּכֹוְכֵבי ַהָשּׁ

ַמִים ָלֹרב.

היו מסומנים במצרִים. כלומר שלא התערבו עם  ָשׁם  ְמֻצָיִּנים  ִיְשָׂרֵאל  ֶשָׁהיּו  ְמַלֵמד   - ָגּדֹול  ְלגֹוי  ָשׁם  ַוְיִהי 

המצרים ושמרו על זהותם.

ְלגֹוי ָגּדֹול ָעצּום - ְכּמֹו ֶשֶׁנֱּאַמר: ּוְבֵני ִיְשָׂרֵאל ָפּרּו ַוִיְשְׁרצּו ַוִיְרּבּו ַוַיַעְצמּו ִבְּמאֹד ְמֹאד, ַוִתָּמֵּלא ָהָאֶרץ ֹאָתם.

ָוָרב לשון ריבוי - ְכּמֹו ֶשֶׁנֱּאַמר: ְרָבָבה ְכֶּצַמח ַהָשֶּׂדה ְנַתִתּיָך כמו צמח שכאש שגוזזים אותו הוא צומח יותר, 

כך ישראל, כשעינו אותם - הם התרבו יותר, ַוִתְּרִבּי ַוִתְּגְדִּלי עם ישראל במצרים ַוָתֹּבִאי ַבֲּעִדי ֲעָדִיים מקושטת 

והיו מוכנים לגאולה  ִצֵמַּח סימני בגרות של נערה, כך ישראל גדלו והתרבו  ּוְשָׂעֵרְך  ָנֹכנּו  ָשַׁדִים  בתכשיטים, 

, אבל ְוַאְתּ ֵעֹרם ְוֶעְרָיה אין עליכם כלל מצוות שבזכותם אגאל אתכם. ָוֶאֱעבֹר ָעַלִיְך ָוֶאְרֵאְך ִמְתּבֹוֱ םממצרי

ֶסֶסת ְבָּדָמִיְך שתי מצוות נתן הקב"ה לעם ישראל שיש בהם דם – ברית מילה ושחיטת קרבן פסח, ָוֹאַמר ָלך 

ְבָּדַמִיְך ֲחִיי, ָוֹאַמר ָלך ְבָּדַמִיְך ֲחִיי בזכות שני דמים אלו נגאלתם.

פסוק 2: מתאר את השעבוד: ַוָיֵּרעּו ֹאָתנּו ַהִמְּצִרים ַוְיַעּנּונּו, ַוִיְתּנּו ָעֵלינּו ֲעֹבָדה ָקָשׁה.

ַוָיֵּרעּו ֹאָתנּו ַהִמְּצִרים - ְכּמֹו ֶשֶׁנֱּאַמר: אמר פרעה לחכמיו: ָהָבה ִנְתַחְכָּמה לֹו לעם ישראל ֶפּן ִיְרֶבּה, ְוָהָיה ִכּי 

ִתְקֶראָנה ִמְלָחָמה ְונֹוַסף ַגם הּוא ַעל שְֹׂנֵאינּו, ְוִנְלַחם ָבּנּו ְוָעָלה ִמן ָהָאֶרץ.

ַוְיַעּנּונּו - ְכָּמה ֶשֶׁנֱּאַמר: ַוָיִּשׂימּו ָעָליו על עם ישראל ָשֵׂרי ִמִסּים ְלַמַען ַענֹּתֹו ְבִּסְבֹלָתם במלאכתם, ַוִיֶבן ָעֵרי 

ִמְסְכּנֹות בתי אוצרות ְלַפְרֹעה, ֶאת העיר ִפֹּתם ְוֶאת העיר ַרַעְמֵסס.

ַוִיְתּנּו ָעֵלינּו ֲעֹבָדה ָקָשׁה - ְכּמֹו ֶשֶׁנֱּאַמר: ַוַיֲעִבידּו ִמְצַרִים ֶאת ְבֵּני ִיְשָׂרֵאל ְבָּפֶרְך עבודת פרך.

פסוק 3: מתאר את תחילת הגאולה: ַוִנְּצַעק ֶאל יי ֱאֹלֵהי ֲאֹבֵתינּו, ַוִיְּשַׁמע יי ֶאת ֹקֵלנּו, ַוַיְּרא ֶאת ָעְנֵינּו ְוֶאת 

ֲעָמֵלנּו ְוֶאת ַלֲחֵצנּו לחץ העבודה.

ְבֵּני  ַוֵיָאְנחּו  ִמְצַרִים,  ֶמֶלְך  ַוָיָּמת  ָהֵהם  ָהַרִבּים  ַבָיִּמים  ַוְיִהי  ֶשֶׁנֱּאַמר:  ְכּמֹו   - ֲאֹבֵתינּו  ֱאֹלֵהי  יי  ֶאל  ַוִנְּצַעק 

ִיְשָׂרֵאל ִמן ָהֲעבֹוָדה ַוִיְּזָעקּו בתפילה, ַוַתַּעל ַשְׁוָעָתם תפילתם  ֶאל ָהֱאֹלִהים ִמן ָהֲעֹבָדה.
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ַוִיְּשַׁמע יי ֶאת ֹקֵלנּו - ְכּמֹו ֶשֶׁנֱּאַמר: ַוִיְּשַׁמע ֱאֹלִהים ֶאת ַנֲאָקָתם צעקם, ַוִיְּזּכֹור ֱאֹלִהים ֶאת ְבִּריתֹו שכרת , 

ֶאת עם ַאְבָרָהם ֶאת ִיְצָחק ְוֶאת ַיֲעֹקב.

ְכּמֹו  נשותיהם,  אישות עם  חיי  ֶאֶרץ  מ-ֶדֶּרְך  ְפִּריׁשּות שהפרישו המצרים את הגברים  זֹו   - ָעְנֵינּו  ֶאת  ַוַיְּרא 

ֶשֶׁנֱּאַמר: ַוַיְרא ֱאֹלִהים ֶאת ְבּני ִיְשָׂרֵאל ַוֵיַּדע ֱאֹלִהים.

ַוְיַצו ַפְּרעֹה ְלָכל ַעּמֹו ֵלאֹמר, ָכּל ַהֵבּן  ְוֶאת ֲעָמֵלנּו - ֵאלּו ַהָבִּנים הנולדים שהושלכו ליאור. ְכּמֹו ֶשֶׁנֱּאַמר: 

ַהִיּּלֹוד ַהְיֹאָרה לנילוס ַתְּשִׁליֻכהּו, ְוָכל ַהַבּת ְתַּחּיּון.

ְוֶאת ַלֶחֵצנּו - ֶזה ַהַדַּחק עומס העבודה, ְכּמֹו ֶשֶׁנֱּאַמר: ְוַגם ָרִאיִתי ֶאת ַהַלַּחץ ֲאֶשׁר ִמְצַרִים ֹלֲחִצים ֹאָתם.

ּוְבֹאתֹות  ָגֹּדל,  ּוְבֹמָרא  ְנטּוָיה,  ּוִבְזֹרַע  ֲחָזָקה  ְבָּיד  ִמִמְצַרִים  יי  ַוּיֹוִצֵאנּו  יציאת מצרים:  4: מתאר את  פסוק 

ּוְבֹמְפִתים.

הקב"ה בעצמו ֹלא ַעל ְיֵדי ַמְלָאְך, ְוֹלא ַעל ְיֵדי ָשָׂרף, ְוֹלא ַעל ְיֵדי ָשִׁליַח, ֶאָלּא ַהָקֱּ  ַוּיֹוִצֵאנּו יי ִמִמְצַרִים –

דֹוׁש ָבּרּוְך הּוא ִבְּכבֹודֹו ּוְבַעְצמֹו, ֶשֶׁנֱּאַמר: ְוָעַבְרִתּי ְבֶאֶרץ ִמְצַרים ַבַּלְּיָלה ַהֶזּה, ְוִהֵכּיִתי ָכל ְבּכֹור ְבֶּאֶרץ 

ִמְצַרִים ֵמָאָדם ְוַעד ְבֵּהָמה, ּוְבָכל ֱאֹלֵהי ִמְצַרִים ֶאֱעֶשׂה ְשָׁפִטים אכה אותם, ֲאִני יי אני ולא אחר. ְוָעַבְרִתּי 

ְבֶאֶרץ ִמְצַרִים ַבַּלְּיָלה ַהֶזּה - ֲאִני ְוֹלא ַמְלָאְך. ְוִהֵכּיִתי ָכל ְבּכֹור ְבֶּאֶרץ ִמְצַרִים - ֲאִני ְוֹלא ָשָׂרף סוג של 

מלאך. ּוְבָכל ֱאֹלֵהי ִמְצַרִים ֶאֱעֶשׂה ְשָׁפִטים - ֲאִני ְוֹלא ָשִׁליַח. ֲאִני יי - ֲאִני הּוא וֹלא ַאֵחר.

ְבָּיד ֲחָזָקה – זֹו מכת ַהֶדֶּבר מגיפה בבהמות, ְכּמֹו ֶשֶׁנֱּאַמר: ִהֵנה יד יי הֹוָיה תהיה ְבִּמְקְנָך ֲאֶשׁר ַבָּשֶּׂדה, 

ַבּּסּוִסים, ַבֲּחֹמִרים, ַבְּגַּמִלים, ַבָּבָּקר ּוַבֹצּאן, ֶדֶבר ָכֵּבד ְמֹאד.

ּוִבְזֹרַע ְנטּוָיה – זֹו מכה עם ַהֶחֶרב שהרגו בכורות המצרים את הוריהם שלא רצו לשלח את עם ישראל , מניין 

למדנו זאת? ְכּמֹו ֶשֶׁנֱּאַמר: ְוַחְרּבֹו ְשׁלּוָפה ְבָּידֹו, ְנטּוָיה ַעל ְירּוָשָלִים. מכאן שהמילה "נטויה" ביטוי המשתייך 

לחרב.

ּוְבֹמָרא ָגּדֹל - ֶזה ִגּלּוי ְשִׁכיָנה הקב"ה בעצמו שבא להרוג את הבכורות במכה האחרונה, ְכּמֹו ֶשֶׁנֱּאַמר: אֹו 

ֲהִנָסּה ֱאֹלִהים האם יש עוד אלוהים שעשה ניסים לעמו בשביל- ָלבֹא ָלַקַחת לֹו גֹוי את עם ישראל ִמֶקֶרב 

ךמתו ּגֹוי מצרים?, ְבַּמסֹּת כלומר: ניסים ְבֹּאֹתת כלומר: סימנים ּוְבמֹוְפִתים כלומר: מכות מופלאות ּוְבִמְלָחֱ

ָמה שהטביעה את המצרים בים, ּוְבָיד ֲחָזָקה ּוִבְזרֹוַע ְנטּוָיה. 

ְבָּיֶדָך,  ִתַּקּח  ֶשֶׁנֱּאַמר: ְוֶאת ַהַמֶּטּה ַהֶזּה  ְכּמֹו  ּוְבֹאתֹות - ֶזה ַהַמֶּטּה שהיה ביד משה בעת עשיית המכות, 

ֲאֶשׁר ַתֲּעֶשׂה ּבֹו ֶאת ָהֹאתֹת סימנים כלומר המכות.

ּוְבֹמְפִתים – ֶזה מכת ַהָדּם, ְכּמֹו ֶשֶׁנֱּאַמר: ְוָנַתִתּי מֹוְפִתים ַבָּשַּׁמִים ּוָבָאֶרץ, ָדּם מכאן שמופת הכוונה לדם, 

ָוֵאׁש, ְוִתיְמרֹות ָעָשׁן.
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דרך אחרת להסבר הפסוק – והיא לומר שרמוזות בו עשר המכות:

 .8  .7 ְשַׁתִּים,  ָגּדֹל -   .6 ּוְבֹמָרא   .5 ְשַׁתִּים,  ְנטּוָיה -   .4 ּוִבְזֹרַע   .3 ְשַׁתִּים,  ֲחָזָקה -   .2 ְבָּיד   .1 ָדָבר ַאֵחר: 

ּוְבֹאתֹות – ְשַׁתִּים כיוון שכתוב בלשון רבים, 9. 10. ּוְבֹמְפִתים - ְשַׁתִּים כיוון שכתוב בלשון רבים. מילים ֵאּלּו 

הן רמז ל- ֶעֶשׂר ַמּכֹות ֶשֵׁהִביא ַהָקּדֹוׁש ָבּרּוְך הּוא ַעל ַהִמְּצִרִיים ְבִּמְצַרִים. ְוֵאלּו ֵהן המכות:

ֶדֶּבר מגפה שהמיתה את  חיות רעות.  ָערֹוב  ִכִּנּים.  ְצַפְרֵדַּע.  כל הארץ שרצה  ָדּם.  ל-  נהפכו  כל המים 

הבהמות. ְשִׁחין אבעבועות באדם ובבהמה. ָבָּרד קרח ואש מעורבים יחד. ַאְרֶבּה מיני חגבים שאכלו את 

יתרת התבואה הירוקה. ֹחֶשְׁך. ַמַכּת ְבּכֹורֹות.

ַרִבּי ְיהּוָדה ָהָיה נֹוֵתן ָבֶּהם ִסָמִּנים לזכור אותם: : ְדַּצ"ְך מכות שנעשו על ידי אהרון הכהן. ַעַד"ׁש מכות 

שנעשו על ידי משה. ְבַּאַח"ב מכות שנעשו ללא שותף.

כמה מכות הכה הקב"ה במצרים?

החשיבות של ריבוי המכות היא להראות כמה הקב"ה אוהב את עם ישראל. משל לאבא שבה לנקום באדם 

שהתעלל בבנו במשך שנים רבות.  

ןַרִבּי יֹוֵסי ַהְגִּליִלי אֹוֵמר: ִמַנִּי ַאָתּה אֹוֵמר ֶשָׁלּקּו ַהִמְּצִרִיּים ְבִּמְצַרִים ֶעֶשׂר ַמּכֹות, ְוַעל ַהָיּם ָלקּו ֲחִמֱ

ִשּׁים ַמּכֹות? על המכות ְבִּמְצַרִים ַמה הּוא כלומר הפסוק אֹוֵמר? ַוֹיאְמרּו ַהַחְרֻטִמּים ֶאל ַפְּרעֹה: ֶאְצַבּע 

אחת של ֱא-ֹלִהים ִהיא שבאמצעותה ניתנו עשר המכות. ְוַעל ַהָיּם ַמה הּוא כלומר הפסוק אֹוֵמר? ַוַיְּרא 

ִיְשָׂרֵאל ֶאת ַהָיד חמש אצבעות ַהְגֹּדָלה ֲאֶשׁר ָעָשׂה יי ְבִּמְצַרִים, ַוִיּיְראּו ָהָעם ֶאת יי, ַוַיֲּאִמינּו ַבּיי ּוְבֹמֶשׁה 

ַעְבּדֹו. ַכָּמה ָלקּו ְבכל ֶאְצַבּע? ֶעֶשׂר ַמּכֹות. ֱאמֹור למד מכאן ֵמַעָתּה עכשיו: ְבִּמְצַרִים ָלקּו באמצעות 

אצבע אחת ֶעֶשׂר ַמּכֹות, ְוַעל ַהָיּם ָלקּו ביד שיש בה חמש אצבעות שהם ֲחִמִשּׁים ַמּכֹות.

ַרִבּי ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר: ִמַנִּין ֶשָׁכּל ַמָכּה ּוַמָכּה ֶשֵׁהִביא ַהָקּדֹוׁש ָבּרּוְך הּוא ַעל ַהִמְּצִרִיּים ְבִּמְצַרִים ָהְיָתה 

וכעסו  כעסו,  ַאּפֹו  ֲחרֹון  במצרים  ָבּם  הקב"ה  ְיַשַׁלּח  ֶשֶׁנֱּאַמר:  ַמּכֹות?  ַאְרַבּע  מ-  מורכבת  כלומר:  ֶשׁל 

ָוַזַעם -  ָוַזַעם ְוָצָרה, ִמְשַׁלַחת ַמְלֲאֵכי ָרִעים. ֶעְבָרה – מכה ַאַחת,  מורכב מ- ֶעְבָרה כעס בלי גבולות 

ְשַׁתִּים, ְוָצָרה - ָשׁלׁש, ִמְשַׁלַחת ַמְלֲאֵכי ָרִעים - ַאְרַבּע. ֱאמֹור ֵמַעָתּה: ְבִּמְצַרִים ָלקּו ַאְרָבִּעים ַמּכֹות 

עשר מכות שכל אחת מהם מורכבת מארבע , ְוַעל ַהָיּם ָלקּו ָמאַתִים ַמּכֹות כפי החשבון לעיל שעל הים 

לכו פי חמשה.

ַרִבּי ֲעִקיֶבא אֹוֵמר: ִמַנִּין ֶשָׁכּל ַמָכּה וַמָכּה ֶשֵׁהִביא ַהָקּדֹוׁש ָבּרּוְך הּוא ַעל ַהִמְּצִרִיּים ְבִּמְצַרִים ָהְיָתה 

ַשַׁלּח הקב"ה ָבּם  יְִ ֶשׁל כלומר: מורכבת מ- ָחֵמׁש ַמּכֹות? ר' עקיבא מבאר את הפסוק אחרת ֶשֶׁנֱּאַמר: 

במצרים עשר מכות וכל אחת מורכבת מ- ֲחרֹון ַאּפֹו, ֶעְבָרה ָוַזַעם ְוָצָרה, ִמְשַׁלַחת ַמְלֲאֵכי ָרִעים. ֲחרֹון 

ַאּפֹו - ַאַחת, ֶעְבָרה - ְשַׁתִּים, ָוַזַעם - ָשׁלוׁש, ְוָצָרה - ַאְרַבּע, ִמְשַׁלַחת ַמְלֲאֵכי ָרִעים - ָחֵמׁש. ֱאמֹור 

ֵמַעָתּה: ְבִּמְצַרִים ָלקּו ֲחִמִשּׁים ַמּכֹות, ְוַעל ַהָיּם ָלקּו ֲחִמִשּׁים ּוָמאַתִים ַמּכֹות.
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|  העוזר האישי שלך - פסח
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סיום חלק זה של ההגדה בשבח לקב"ה:

לאחר כל הניסים שפרטנו עד עכשיו שעשה הקב"ה לעם ישראל במצרים עדיין יש עוד הרבה להוסיף ולהלל 

את הקב"ה כהנה וכהנה:

ַכָּמה ַמֲעלֹות טֹובֹות שיש לנו לשבח ַלָמּקֹום הקב"ה, על נפלאותיו שעשה ָעֵלינּו!

ִאּלּו אפילו רק בעבור ש- הֹוִציָאנּו ִמִמְּצַרִים ְואפילו אם ֹלא ָעָשׂה ָבֶּהם במצרים  ְשָׁפִטים מכות, ַדֵּיינּו די 
לנו בטובה זו כדי לשבח את ה'.

ְשָׁפִטים מכות, ְוֹלא ָעָשׂה מכות ֵבאֹלֵהיֶהם שכל אלוהי מצרים  ָבֶּהם  אפילו רק בעבור ש-  ָעָשׂה  ִאּלּו 
נשמדו במכת בכורות, ַדֵּיינּו די לנו בטובה זו כדי לשבח את ה'.

ַדֵּיינּו די לנו בטובה זו כדי לשבח  ְבּכֹוֵריֶהם,  ִאּלּו אפילו רק בעבור ש- ָעָשׂה ֵבאֹלֵהיֶהם, ְוֹלא ָהַרג ֶאת 
את ה'.

ִאּלּו ָהַרג ֶאת ְבּכֹוֵריֶהם ְוֹלא ָנַתן ָלנּו ֶאת ָממֹוָנם של מצרים, ַדֵּיינּו.

ִאּלּו ָנַתן ָלנּו ֶאת ָממֹוָנם ְוֹלא ָקַרע ָלנּו ֶאת ַהָיּם, ַדֵּיינּו.

ִאּלּו ָקַרע ָלנּו ֶאת ַהָיּם ְוֹלא ֶהֱעִביָרנּו ְבּתֹוכֹו ֶבָּחָרָבה ביבשה, ַדֵּיינּו.

ִאּלּו ֶהֱעִביָרנּו ְבּתֹוכֹו ֶבָּחָרָבה ְוֹלא ִשַׁקּע הטביע ָצֵרינּו צוררינו  ְבּתֹוכֹו, ַדֵּיינּו.

ִאּלּו ִשַׁקע ָצֵרינּו ְבּתֹוכֹו ְוֹלא ִסֵפּק נתן לנו כל ָצְרֵכנּו ַבִּמְּדָבּר ַאְרָבִּעים ָשָׁנה, ַדֵּיינּו.

ִאּלּו ִסֵפּק ָצְרֵכּנּו ַבִּמְּדָבּר ַאְרָבִּעים ָשָׁנה ְוֹלא ֶהֱאִכיָלנּו ֶאת ַהָמּן לחם המדבר שירד מן השמים, ַדֵּיינּו.

ִאּלּו ֶהֱאִכיָלנּו ֶאת ַהָמּן ְוֹלא ָנַתן ָלנּו ֶאת ַהַשָׁבּת שהוא יום קדושה ומנוחה ומעין עולם הבא, ַדֵּיינּו.

ִאּלּו ָנַתן ָלנּו ֶאת ַהַשָּׁבּת, ְוֹלא זיכנו להתגלות הגדולה שהתגלה אלינו כש- ֵקְרָבנּו ִלְפֵני ַהר ִסיַני, ַדֵּיינּו.

ִאּלּו ֵקְרָבנּו ִלְפֵני ַהר ִסיַני, ְוֹלא ָנַתן ָלנּו ֶאת ַהּתֹוָרה, ַדֵּיינּו.

ִאּלּו ָנַתן ָלנּו ֶאת ַהּתֹוָרה ְוֹלא הבטיח לנו שיכניסנו ִהְכִניָסנּו ְלֶאֶרץ ִיְשָׂרֵאל, ַדֵּיינּו.

ִאּלּו ִהְכִניָסנּו ְלֶאֶרץ ִיְשָׂרֵאל ְוֹלא ָבָנה ָלנּו ֶאת ֵבּית ַהִמְקָדּׁש מקום דירתו בתוכנו, ַדֵּיינּו.

ַעל ַאַחת ַכָּמּה ְוַכָמּה קל וחומר, שהכרת טֹוָבה ְכּפּוָלה ּוְמֻכֶפֶּלת יש לנו ַלָמּקֹום לקב"ה, על כל הטובות 

וגם ָהַרג ֶאת  וגם ָעָשׂה ֵבאֹלֵהיֶהם,  ְשָׁפִטים,  וגם ָעָשׂה ָבֶהם  שגם הֹוִציָאנּו ִמִמְצַרִים,  שהביא ָעֵלינּו: 

ִשַׁקע  וגם  ֶבָּחָרָבה,  ִבּתֹוכֹו  וגם ֶהֱעִבירנו  ַהָיּם,  וגם ָקַרע ָלנּו ֶאת  ָנַתן ָלנּו ֶאת ָממֹוָנם,  וגם  ְבּכֹוֵריֶהם, 

ָצֵרינּו ְבּתֹוכֹו, וגם ִסֵפּק ָצְרֵכנּו ַבִּמְּדָבּר ַאְרָבִּעים ָשָׁנה, וגם ֶהֱאִכיָלנּו ֶאת ַהָמּן, וגם ָנַתן ָלנּו ֶאת ַהַשָּׁבּת, 

ַתן ָלנּו ֶאת ַהּתֹוָרה, וגם ִהְכִניָסנּו ְלֶאֶרץ ִיְשָׂרֵאל, וגם ּוָבָנה ָלנּו ֶאת ֵבּית  וגם ֵקְרָבנּו ִלְפֵני ַהר ִסיַני, וגם נַָ

ַהְבִּחיָרה ְלַכֵפּר ַעל ָכּל ֲעֹונֹוֵתינּו.
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ה באור ה"מגיד"  

 הגדה 4.  סיפור יציאת מצרים בדרך המחשה )הגדת רבן גמליאל(:

ְיֵדי חֹוָבתֹו של סיפור  ָיָצא  ַבֶּפַּסח, ֹלא  ְדָּבִרים ֵאּלּו  ְשֹׁלָשׁה  ִמי ֶשֹּׁלא ָאַמר  ָכּל  ַגְּמִליֵאל ָהָיה אֹוֵמר:  ַרָבּן 

יציאת מצרים. ְוֵאלּו ֵהן: קרבן ֶפַּסח, ַמָצה, ּוָמרֹור.

 קרבן "ֶפַּסח" ֶשָׁהיּו ֲאבֹוֵתינּו אֹוְכִלים ִבְּזַמן ֶשֵׁבּית ַהִמְּקָדּׁש ַקָיּם, ַעל ׁשּום ָמה מאיזו סיבה? ַעל ׁשּום זכר 

יחד עם  ולא הכה אותנו  ְבִּמְצַרִים במכת בכורות  ֲאבֹוֵתינּו  ָבֵּתּי  ַעל  ָבּרּוְך הּוא  ַהָקּדֹוׁש  ִדילג  ֶשָׁפַּסח  לכך 

ַוֲאַמְרֶתּם לבניכם, הטעם לאכילת ֶזַבח קרבן ֶפַּסח הּוא הודאה ַליי, ֲאֶשׁר ָפַּסח  ֶשֶׁנֱּאַמר:  בכורות מצרים, 

דילג ַעל ָבֵּתּי ְבֵני ִיְשָׂרֵאל בארץ ְבִּמְצַרִים ְבָּנְגּפֹו בהכותו ֶאת בכורי ִמְצַרִים, ְוֶאת ָבֵּתּינּו ִהִצּיל. ַוִיּקֹּד ָהָעם 

ַוִיְּשַׁתֲּחוּו בשמעם נס זה.

"ַמָצּה" זֹו ֶשֲׁאַנְחנּו אֹוְכִלים, ַעל ׁשּום ָמה? ַעל ׁשּום זכר לכך ֶשֹּׁלא ִהְסִפּיק ְבֵּצָקם ֶשׁל ֲאבֹוֵתינּו ְלַהְחִמיץ 

ִלְתפֹוֲח, כדי להכין צידה לדרך, ַעד ֶשִׁנְּגָלה ֲעֵליֶהם ֶמֶלְך ַמְלֵכי ַהְמָּלִכים ַהָקּדֹוׁש ָבּרּוְך הּוא ּוְגָאָלם והוציאם 

ממצרים ִמָיּד במהירות גדולה, ֶשֶׁנֱּאַמר: ַויֹּאפּו ֶאת ַהָבֵּצק ֲאֶשׁר הֹוִציאּו ִמִמְצַרִים ֻעגֹת ַמּצֹות ִכּי ֹלא הספיקו 

להיות  ָחֵמץ, ִכּי ֹגְרׁשּו ִמִמְּצַרִים ְוֹלא ָיְכלּו ְלִהְתַמְהֵמַהּ, ְוַגּם ֵצָדה לדרך ֹלא ָעׂשו ָלֶהם.

"ָמרֹור" ֶזה ֶשָׁאנּו אֹוְכִלים, ַעל ׁשּום ָמה? ַעל ׁשּום זכר לכך ֶשֵׁמְּררּו ַהִמְּצִריים ֶאת ַחֵיי ֲאבֹוֵתינּו ְבִּמְצַרִים, 

ֶשֶׁנֱּאַמר: ַוְיָמְררּו ֶאת ַחֵייֶהם ַבֲּעֹבָדה ָקָשה, ְבֹּחֶמר ּוִבְלֵבִנים ּוְבָכל ֲעֹבָדה ַבָּשֶּׂדה, ֵאת ָכּל ֲעֹבָדָתם ֲאֶשׁר 

ָעְבדּו ָבֶהם ְבָּפֶרְך.

חלק מחובת סיפור יציאת מצרים בכל שנה הוא על ידי ש-ְבָּכל ּדֹור ָודֹור ַחָיּב ָאָדם ִלַהְראֹות ֶאת ַעְצמֹו ְכִּאּלּו 

הּוא ָיָצא ִמִמְּצַרִים ובכך מתחזקת בנו האמונה כשם שגאלנו אז כך תמיד הקב"ה יגאלנו מצרותינו, ֶשֶׁנֱּאַמר: 

ְוִהַגְּדָתּ ְלִבְנָך ַבּּיֹום ַההּוא ֵלאֹמר, ַבֲּעבּור ֶזה ָעָשׂה יי ִלי לי ולא לאבותינו  ְבֵּצאִתי אני ִמִמְּצַרִים. ֶשֹּׁלא ֶאת 

ִמָשׁם,  הֹוִציא  ְואֹוָתנּו  ֶשֶׁנֱּאַמר:  ִעָמֶּהם,  ָגַּאל  אֹוָתנּו  ַאף  ֶאָלּא  הּוא,  ָבּרּוְך  ַהָקּדֹוׁש  ָגַּאל  ִבְּלָבד  ֲאבֹוֵתינּו 

ְלַמַען ָהִביא אֹוָתנּו, ָלֶתת ָלנּו ֶאת ָהָאֶרץ ֲאֶשׁר ִנָשַׁבּע ַלֲאבֹוֵתינּו.

 סיכום כל המגיד:

לאחר שסיפרנו את כל סיפור יציאת מצרים והניסים הגדולים שעשה ה' איתנו - ְלִפיָכְך ֲאַנְחנּו ַחָיִּבים, ְלהֹודֹות, 

ְלַהֵלּל, ְלַשֵׁבַּח, ְלָפֵאר, ְלרֹוֵמם, ְלַהֵדּר, ּוְלַקֵלּס לשבח, ְלִמי ֶשָׁעָשׂה ַלֲאבֹוֵתינּו ְוָלנּו ֶאת ָכּל ַהִנִסּים ָהֵאּלּו. 

הֹוִציָאנּו ֵמַעְבדּות ְלֵחרּות, ּוִמִשְּׁעּבּוד ִלְגֻאָלּה, וִמָיּגֹון ְלִשְׂמָחה, ּוֵמֵאֶבל ְליֹום טֹוב, ּוֵמֲאֵפָלה ְלאֹור ָגּדֹול, 

ּוִמִשְּׁעּבּוד ִלְגֻאָלּה. ְולכןֹנאַמר ְלָפָניו ַהְללּוָיּה הלל והודיה.

ַהְללּוָיּה פתיחה להודיה. ַהְללּו ַעְבֵדי יי, ַהְללּו ֶאת ֵשׁם יי.  וכך נהללו: ְיִהי ֵשׁם יי ְמֹבָרְך יתגדל שמו של ה' 

ֵמַעָתּה ְוַעד עֹוָלם. ִמִמְּזַרח היושבים במקום זריחת ֶשֶׁמׁש ַעד היושבים במערב מקום ְמבֹואֹו שקיעת השמש, 

יושבים כאן בארץ והוא ַעל  יי, כיוון שהם  ָכּל התשבחות שישבחוהו כל ּגֹוִים  יי. ָרם מ-ַעל  ֵשׁם  ְמֻהָלּל  יהיה 

ַהָשַּׁמִים ְכּבֹודֹו. ִמי ַכּיי ֱאֹלֵהינּו שמקום מושבו הוא גבוה ַהַמְּגִבּיִהי ָלָשֶׁבת ,ולמרות זאת: ַהַמְּשִׁפּיִלי כלומר: 
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משפיל עצמו להשגיח ו- ִלְראֹות את המתרחש ַבָּשַּׁמִים ּוָבָאֶרץ.  בהשגחתו על העולם הוא ְמִקיִמי ֵמָעָפר את 

ה-ָדּל , ֵמַאְשׁפֹּת ָיִרים ֶאְביֹון.  ומרימם ְלהֹוִשׁיִבי להושיבם ִעם ְנִדיִבים כלומר: המשובחים, ִעם ְנִדיֵבי ַעּמֹו. 

מֹוִשׁיִבי מקים את ֲעֶקֶרת ַהַבִּית העקרה שלא ילדה ונותן לה ילדים )משל לנפלאות שעושה ה' בבניין ירושלים 

החרבה ומשיב לה את בניה לגבולם(, לכן ֵאם ַהָבִּנים ְשֵׂמָחה. 

בעבור כל הנפלאות האלו ַהְללּוָיּה הללו את ה'.

ְבֵּצאת ִיְשָׂרֵאל ִמִמְּצַרִים, בזמן צאת ֵבּית ַיֲעֹקב עם ישראל ֵמתוך-ַעם ֹלֵעז זר. אז ָהְיָתה ְיהּוָדה כלומר: עם 

ישראל ְלעםָקְדׁשֹו של הקב"ה, עם ִיְשָׂרֵאל נהיה עם ַמְמְשׁלֹוָתיו. ַהָיּם ָרָאה את עם ישראל נכנס לתוכו ַוָיֹּנס 

מפניהם ונבקע, ַהַיְרֵדּן בכניסת עם ישראל לארץ ישראל ִיסֹּב חזר ְלָאחֹור על מנת לפתוח מעבר לעם ישראל 

להיכנס. ֶהָהִרים הגדולים ָרְקדּו רעדו ְכֵאיִלים, ְגָּבעֹות הקטנות – רעדו ִכְּבֵני ֹצאן. על הים וההרים שואל: ַמה 

ְלָּך ַהָיּם ִכּי ָתנּוס, ַהַיְּרֵדן - ִתּסֹּב ְלָאחֹור? ֶהָהִרים - ִתְּרְקדּו ְכֵאיִלים, ְגָּבעֹות - ִכְּבֵני ֹצאן? ועונים: אנו נסים 

ורועדים ִמִלְּפֵני ה-ָאדֹון ש-חּוִלי שיצר את ה-ָאֶרץ, ִמִלְּפֵני ֱאלֹוַהּ של ַיֲעֹקב. ַהֹהְפִכי שבכוחו להפוך את ַהּצּור 

האבן הקשה ל-ֲאַגם ָמִים, ַחָלִּמיש סלע קשה – ְלַמְעְינֹו למעיין של ָמִים.

ַהֶזּה  ַהַלְּיָלה  ְוִהִגּיָענּו  ִמִמְּצַרִים,  ֲאבֹוֵתינּו  ֶאת  ְוָגַאל  ְגָּאָלנּו  ֲאֶשׁר  ָהעֹוָלם,  ֶמֶלְך  ֱא-ֹלֵהינּו  יי  ַאָתּה  ָבּרּוְך 

ֲאֵחִרים  ְוִלְרָגִלים  ְלמֹוֲעִדים  זיכנו להגיע  ַהִגּיֵענּו  ֲאבֹוֵתינּו  ֵוא-ֹלֵהי  ֱא-ֹלֵהינּו  יי  ֵכּן  ּוָמרֹור.  ַמָצּה  ּבֹו  ֶלֱאָכל 

ַהָבִּאים ִלְקָראֵתנּו ְלָשׁלֹום, ְשֵׂמִחים ְבִּבְנַין ִעיָרְך, ְוָשִׂשׂים ַבֲּעבֹוָדָתְך בבית המקדש. ְוֹנאַכל ָשׁם בירושלים 

ַעל  ָחָדש  ִשׁיר  ְלָך  ְונֹוֶדה  ְלָרצֹון,  ִמְזַבֲּחָך  ִקיר  ַעל  ָדָּמם  ַיִגּיַע נתנו את  ֲאֶשׁר  ַהְפָּסִחים  ּוִמן  ַהְזָּבִחים  ִמן 

ְגֻּאָלֵּתנּו ְוַעל ְפּדּות ַנְפֵשׁנּו. ָבּרּוְך ַאָתּה יי ָגַּאל ִיְשָׂרֵאל.
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| מבנה המגיד
)ע”פ שיעורו של הרב י.צ רימון1(

החלק  מצרים.  יציאת  סיפור  את  לספר  לבנך”  “והגדת  היא  הסדר  ליל  מצוות  עיקר 

מצרים. יציאת  סיפור  את  ולספר  להגיד  מלשון  ה’מגיד’  סביב  הוא  מספרים  שבו   המרכזי 

כלקט  נראה  המגיד  מהיר  במבט  מסוימת?  בצורה  בנויים  הדברים  האם  להגדה?  סדר  יש  האם 

אגדות ומדרשים ללא סדר מיוחד, אך אם נתבונן הדברים יראו אחרת...

מ	נהאהמ	ידאמחולקאל	ר	עאה	דות: 
 .3 2. הגדת רב   1. הגדת שמואל.  יחד להגדה אחת.  אלו הן ארבע הגדות שונות שחיבורו חז”ל 

דרשות הפסוקים על פי דברי המשנה )פסחים י( שמתחיל מ”ארמי עובד אבי”  4. הגדת רבן גמליאל.

מבנה ההגדות: כל הגדה והגדה בנויה משלושה חלקים: שאלה )מסומן בירוק(  סיפור )מסומן בצהוב( שבח 

)מסומן בכחול(.  הסימונים מופיעים בהגדה המצורפת בסוף החוברת.

הגדת שמואל מס’ 1: שאלה – מה נשתנה. סיפור – עבדים היינו. שבח – ברוך המקום ברוך הוא.

היו  ע”ז  עובדי  מתחילה   – סיפור   .2 אומר...  הוא  מה  חכם/רשע/תם   – שאלה   :2 מס’  רב  הגדת 

אבותינו. שבח – ברוך שומר הבטחתו...הקדוש ברוך הוא מצילנו מידם.

הגדה  מס’ 3: שאלה – צא ולמד. סיפור – ארמי עובד אבי, דרישת הפסוקים.  שבח – כמה מעלות...

והשיר דיינו.

הגדה מס’ 4: רבן גמליאל היה אומר: שאלה – על שום מה. סיפור – על שום שפסח/ לא הספיק/ 

שמררו. שבח – לפיכך אנחנו...

המיוחד במבנה זה:
שאלה: כפי שכתבנו בהתחלה, מטרת הלילה היא לספר ולהנחיל לבנינו את אשר ארע לאבותינו 

במצריים ואת כל האותות והמופתים שעשה ה’ עימנו. מטרת השאלות הן לגרות ולעורר את רצון 

הילד לשמוע ולהקשיב לסיפורים, לכן  אנו משנים מסדר הסעודה הרגיל על מנת לעורר ולהסב 

את תשומת לב הילדים.

השיעור נמצא באתר 'מרכז הלכה והוראה' של הרב וכן ב'הגדה של פסח שירת מרים'  1
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הסיפור: בכל לילה אנו מצווים להזכיר יציאת מצריים, אך בלילה הזה גדלה המצווה, ומצוותה לא 

רק להזכיר אלא להאריך בלספר את סיפור יציאת מצרים.

שבח: מתוך סיפור הגלות והגאולה מתפרץ השבח והלל לקב”ה על נפלאותיו וטובותיו איתנו. 

למה ארבע הגדות:
כפי שכתבנו, המצווה היא להעביר לילדים את סיפור יציאת מצריים. איך נעביר? לכל ילד יש את 

הדברים שמעניינים אותו ומדברים אליו? 

המשנה מלמדת אותנו איך להעביר: “לפי דעתו של בן אביו מלמדו”. לכל בן צריך לגשת לפי הדרך 

המתאימה לו. לכן באו  ארבע הגדות אלו שכל אחת מספרת את סיפור יציאת מצרים בדרך שונה. 

וגאולה  על שעבוד  )2( – סיפור  וגאולה פיזית. הגדת רב  על שעבוד  )1( – סיפור  הגדת שמואל 

 –  )4( גמליאל  ר’  הגדת  מהפסוקים.  ודרשות  דיוקים  למדנות  דרך  העברה   –  )3( הגדה  רוחנית. 

העברה על ידי המחשה.



שער שני
ליל הסדר

ליווי הלכתי למהלך ה'סדר'
הגדה של פסח בהירה וברורה
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| ליווי הלכתי למהלך ה'סדר'

קדש
בשבת: שרים ‘שלום עליכם’ ו’אשת חיל’ ומשלבים קידוש של שבת בקידוש החג.	 

נהגו להדיח את הכוסות קודם מזיגתם. אם הכוס מלוכלכת צריך להדיחה. 	 

כדרכם של ‘בני חורין’ כל אחד מוזג לחברו. )אינו חובה(	 

שותים בהסיבה. )מי ששכח ולא היסב חוזר לשתות(	 

יש לשתות את הכוס ברצף ובלי הפסקות ארוכות.	 

אין לאכול או לשתות עד לאחר המגיד. מי שקשה לו יכול לאכול מעט פחות מ28 גרם. 	 

ילדים  יכולים לאכול.

ורחץ )משנים מסדר הסעודה כדי לעורר את הילדים( 
נוטלים ידיים שלוש פעמים בכל יד בלי ברכה.	 

כרפס )סלרי תפו”א או מין ירק אחר(
לוקחים תופ”א פחות מכזית )רבע של תפו”א בינוני( ומטבילים במי מלח או חומץ.	 

מברכים ‘בורא פרי האדמה’ ומכוונים לפטור בברכה גם את המרור.	 

אין מסבים באכילת הכרפס כיוון שהוא זכר לשעבוד.	 

יחץ  
	 חוצים את המצה האמצעית לשני חצאים, הגדול שומרים לאפיקומן והקטן מחזירים •

בין שתי המצות.

	 יש שנהגו לעשות את החצי הגדול בצורת האות ו’ והחצי הקטן בצורת האות ד’. •

מגיד
	 לכן • סיפור יציאת מצרים הוא עיקר המצווה שצוותה אותנו התורה בליל הסדר! 

כדאי להוסיף ולהרחיב בסיפור הניסים והנפלאות שנעשו לאבותינו.

	 אין מסבים בשעת אמירת ההגדה.•

	 לפני ‘מה נשתנה’ מסירים את ‘קערת הסדר’ מהשולחן ומוזגים כוס שני.•

	 אחרי ‘מה נשתנה’ מחזירים את הקערה ומגלים את המצות.•

	 בכל פעם במהלך קריאת המגיד כשמגבהים את כוסות היין, צריכות להיות המצות •

מכוסות.
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	 אלו המקומות שמגביהים בהם את הכוס: •

א. ‘והיא שעמדה’ עד ‘מצילנו מידם’. 

ב. באמירת ‘דם ואש...’ עד סוף עשר המכות.

ג. מ’לפיכך’ עד ‘גאל ישראל’.

	 כשאומרים ‘דם ואש...’, עשר מכות ו’דצ”ך עד”ש באח”ב’ עורך הסדר שופך לתוך כלי •

פשוט )חד פעמי( 16 פעמים. ביין קדוש בקדושת שביעית אין שופכים.

	 כדי לצאת ידי מצוות סיפור יציאת מצריים, לכל הפחות צריך לומר או לשמוע את •

עניין פסח, מצה ומרור המובאים בהגדה: “רבן גמליאל היה אומר”.

	 בסוף ה’מגיד’ שותים כוס שניה בהסבה בלי ברכה.   •

רחצה 
	 נוטלים ידיים בברכה. •

	 מכאן עד אחרי הסימן “כורך” אין לדבראין מדברים. כדאי להתארגן בהתאם•

מוציא – מצה
	 לוקחים את שלוש המצות ומברכים ‘המוציא לחם...’. •

	 מניחים את המצה התחתונה ומברכים על העליונה והחצויה: ‘על אכילת מצה’. •

	 ואחד  • העליונה  המצה  מן  אחד  “כזיתים”.  שני  לאכול  צריכים  מהמסובים  אחד  כל 

מהאמצעית, אם אין מספיק לכולם אפשר להשלים ממצות אחרות.

שיעור כזית :27 גרם )שני שליש מצת מכונה, שני כרטיסי אשראי במצה רכה(, זקן או 	 

חולה: 20 גרם ומספיק כזית אחד.. 

אוכלים את המצות בהסיבה. )ומי שלא הסב חוזר ואוכל בהסבה(	 

	 יש להשתדל לסיים את אכילת המצה תוך 4 דקות ולכל היותר 7 דקות. •

מרור
	 לוקחים כזית מהמרור )חסה כגודל כף יד( ומטבילים בחרוסת, ומנערים את החרוסת.•

	 לפני האכילה מברכים ‘על אכילת מרור’.•

	 אוכלים בלא הסיבה.•

כורך
	 לוקחים כזית מן המצה וכזית מהמרור כורכים יחד עם חרוסת ואוכלים בהסבה.•
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שולחן עורך – סעודת החג

ָצפּון
	 אכילת האפיקומן – זכר לקרבן הפסח.•

	 00:30 )זמן משוער( יש לתכנן את מהלך • זמן אכילת האפיקומן הוא עד השעה 

כל  ניתן לאכול  זו  )אם לא הספיקו עד שעה  זו.  הסדר על מנת לא לחרוג משעה 

הלילה(

	 לוקחים את המצה השמורה )החצי הגדול בצורת האות ו’( ואכלים כזית בהסבה. זמן •

האכילה תוך 4 דקות ולכל היותר 7 דקות.

	 אפשר להשלים אכילת הכזית ממצות אחרות.•

	 יש נוהגים לאכול עוד כזית זכר למצה שנאכלת עם קרבן פסח.•

	 אין לאכול או לשתות אחר אכילת האפיקומן חוץ מכוס שלישית ורביעית של יין.  •

לשתות מים וכן קפה או תה לשמירה על הערנות

ברך
	 אחרי ברכת המזון שותים כוס שלישית כשמברכים עליה מכוונים בברכה לפטור גם כוס •

רביעית.

	 נהגו למזוג כוס נוספת לאליהו הנביא.•

 הלל
	 בתחילת ההלל מוזגים את הכוס הרביעית ובסוף ההלל שותים בהסבה.•

 נרצה
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| הגדה של פסח

קדש
מוזגים יין בגביע לכל המסובים

אם חל בשבת מתחילים כאן: יֹום ַהִשִּׁשּׁי. ַוְיֻכּלּו ַהָשַׁמִים ְוָהָאֶרץ ְוָכל ְצָבָאם. ַוְיַכל 

ֱאֹלִהים ַבּיֹום ַהְשִּׁביִעי ְמַלאְכּתֹו ֲאֶשׁר ָעָשׂה ַוִיְּשׁבֹּת ַבּיֹום ַהְשִּׁביִעי ִמָכּל ְמַלאְכּתֹו 

ֲאֶשׁר ָעָשׂה. ַוְיָבֶרְך ֱאֹלִהים ֶאת יֹום ַהְשִּׁביִעי ַוְיַקֵדּׁש אֹותֹו ִכּי בֹו ָשַׁבת ִמָכּל ְמַלאְכּתֹו 

ָּרא ֱאֹלִהים ַלֲעׂשֹות. ֲאֶשׁר בֶָ

אָתם  ִתְּקְראּו  ֲאֶשׁר  קֶדׁש,  ִמְקָרֵאי  ְיהָוה  מוֲעֵדי  :ֵאֶלּה  כאן  מתחילים  בחול 

ְבּמוֲעָדם: ַוְיַדֵבּר מֶשׁה ֶאת מֲעֵדי ְיהָוה ֶאל ְבֵּני ִיְשָׂרֵאל:

ַסְבִרי ָמָרָנן: )עונים: ְלַחִיּים.( ָבּרּוְך ַאָתּה יי ֱא-ֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ּבֹוֵרא ְפִּרי ַהֶגֶּפן. 

ָבּרּוְך ַאָתּה יי ֱא-ֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאֶשׁר ָבַּחר ָבּנּו ִמָכּל ָעם, ְורֹוְמָמנּו ִמָכּל ָלׁשֹון, 

ּו(מֹוֲעִדים  ִלְמנּוָחה  )ַשָׁבּתֹות  ְבַּאֲהָבה,  ֱא-ֹלֵהינּו  יי  ָלנּו  ַוִתֶּתּן  ְבִּמְצֹוָתיו.  ְוִקְדָּשׁנּו 

ְלִשְׂמָחה, ַחִגּים ּוְזַמִנּים ְלָשׂׂשֹון, ֶאת יֹום )ַהַשָׁבּת ַהֶזה ְוֶאת יֹום( ַחג ַהַמּצֹות ַהֶזה, 

ְוֶאת יֹום טֹוב ִמְקָרא ֹקֶדׁש ַהֶזּה, ְזַמן ֵחרּוֵתנּו ְבַּאֲהָבה, ִמְקָרא ֹקֶדׁש, ֵזֶכר ִליִציַאת 

ָקְדֶשךָ  ּו(מֹוֲעֵדי  )ְוַשָׁבּתות  ָהַעִמּים,  ִמָכּל  ִקַדְּשָׁתּ  ְואֹוָתנּו  ָבַחְרָתּ  ָבנּו  ִכּי  ִמְצָרִים. 

ְו( )ַהַשָׁבּת  ְמַקֵדּׁש  יי,  ַאָתּה  ָבּרּוְך  ִהְנַחְלָתּנּו.  ּוְבָשׂׂשֹון  ְבִּשְׂמָחה  ּוְבָרצֹון(  )ְבַּאֲהָבה 

ִיְשָׂרֵאל ְוַהְזַּמִנּים.

)במוצאי שבת מוסיפים: ָבּרּוְך ַאָתּה יי ֱא-ֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ּבֹוֵרא ְמאֹוֵרי ָהֵאׁש. 

ָבּרּוְך ַאָתּה יי ֱא-ֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ַהַמְבִדיל ֵבּין ֹקֶדׁש ְלֹחל, ּובין אֹור ְלֹחֶשְׁך, ּוֵבין 

ִיְשָׂרֵאל ָלַעִמּים, ּוֵבין יֹום ַהְשִּׁביִעי ְלֵשֶׁשׁת ְיֵמי ַהַמֲּעֶשׂה. ֵבּין ְקֻדַשּׁת ַשָׁבּת ִלְקֻדַשּׁת 

ִהְבַדְּלָתּ  ִהִקַדְּשָׁתּ.  ַהַמֲּעֶשׂה  ְיֵמי  ִמֵשֶּׁשׁת  ַהְשִּׁביִעי  יֹום  ְוֶאת  ִהְבַדְּלָתּ,  טֹוב  יֹום 

ְוִהִקַדְּשָׁתּ ֶאת ַעְמָּך ִיְשָׂרֵאל ִבְּקֻדָשֶּׁתָך. ָבּרּוְך ַאָתּה יי, ַהַמְּבִדיל ֵבּין ֹקֶדׁש ְלֹקֶדׁש.(

ַהֶזה.    ַלְזַּמן  ְוִהִגּיָענּו  ְוִקְיָּמנוּ  ֶשֶׁהֱחָינוּ  ָהעֹוָלם,  ֶמֶלְך  ֱא-ֹלֵהינּו  יי  ַאָתּה   ָבּרּוְך 

שותים כוס ראשונה
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ורחץ 
 נוטלים ידיים בלי ברכה

כרפס 
לוקחים כרפס )סלרי תפו”א או מין ירק אחר( פחות מכזית )פחות מ28 

גרם( ומטבילים במי מלח או חומץ מברך ואוכל בלי להסב.

ָבּרּוְך ַאָתּה יי ֱא-ֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ּבֹוֵרא ְפִּרי ָהֲאָדָמה.

יחץ
בעל הבית בוצע את המצה האמצעית לשתיים ושומר את החצי הגדול 

לאפיקומן, ואת הקטן מחזיר למקומו.

מגיד
עיקר מצוות הלילה סיפור יציאת מצרים:

ָכּל  ְוֵייֹכל,  ֵייֵתי  ִדְכִפין  ָכּל  ְדִמְצָרִים.  ְבַּאְרָעא  ַאְבָהָתָנא  ֲאָכלּו  ִדי  ַעְנָיא  ַלְחָמא  ָהא 

ְבַּאְרָעא ְדִיְשָׂרֵאל. ָהַשָׁתּא ָהָכא  ְוִיְפַסח. ָהַשָׁתּא ָהָכא, ְלָשָׁנה ַהָבָּאה  ֵייֵתי  ִדְצִריךְ 

ַעְבֵדי, ְלָשָׁנה ַהָבָּאה ְבַּאְרָעא ְדִיְשָׂרֵאל ְבֵּני חֹוִרין.

מפנים את קערת הסדר מהשולחן.

מוזגים כוס שני

מקראה:   שאלה   סיפור   שבח

1.   הגדת שמואל סיפור שעבוד פיזי: 

ֲאִפילּו  ַמְטִבּיִלין  ֶאנּו  ֵאין  ַהֵלּילֹות  ֶשְׁבָּכל  ַהֵלּילֹות,  ִמָכּל  ַהֶזּה  ַהַלְּיָלה  ִנְּשַּׁתָּנה  ַמה 

ַפַּעם ֶאָחת וַהַלְּיָלה ַהֶזּה ְשֵׁתּי ְפָעִמים. ֶשְׁבָּכל ַהֵלּילֹות ָאנּו אֹוְכִלין ָחֵמץ אֹו ַמָצּה, 

ַהֶזּה  ַהַלְּיָלה  ְיָרקֹות,  ְשָׁאר  אֹוְכִלין  ָאנּו  ַהֵלּילֹות  ֶשְׁבָּכל  ַמָצּה.  ּכּולֹו  ַהֶזּה  וַהַלְּיָלה 

ָמרֹור. ֶשְׁבָּכל ַהֵלּילֹות ָאנּו אֹוְכִלין ֵבּין יֹוְשִׁבין ּוֵבין ְמֻסִבּין, וַהַלְּיָלה ַהֶזּה ֻכָּלנו ְמֻסִבּין.

מחזירים את הקערה לשולחן

מגלים את המצות מתחת לכיסוי.

ּוִבְזרֹוַע  ֲחָזָקה  ְבָּיד  ִמָשּׁם  ֱא-ֹלֵהינּו  יי  ַוּיֹוִציֵאנּו  ְבִּמְצָרִים,  ְלַפְרעֹה  ָהִיינּו  ֲעָבִדים 

ְנטּוָיה. ְוִאּלּו ֹלא הֹוִציא ַהָקּדֹוׁש ָבּרּוְך הּוא ֶאת ֲאבֹוֵתינּו ִמִמְּצָרִים, עֲדִין ֲאַנְחנּו ּוָבֵנינּו 
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ּוְבֵני ָבֵנינּו ְמֻשְׁעָבִּדים ָהִיינּו ְלַפְרעֹה ְבִּמְצָרִים. ַוֲאִפילּו ֻכָּלנוּ ֲחָכִמים, ֻכָּלנוּ ְנבֹוִנים, 

ֻכָּלנוּ יֹוְדִעים ֶאת ַהּתֹוָרה, ִמְצָוה ָעֵלינּו ְלַסֵפּר ִבּיִציַאת ִמְצַרִים. ְוָכל ַהַמְרֶבּה ְלַסֵפּר 

ִבּיִציַאת ִמְצַרִים ֲהֵרי ֶזה ְמֻשָׁבּח.

ַמֲעֶשׂה ְבַּרִבּי ֱאִליֶעֶזר ְוַרִבּי ְיהֹוֻשַע ְוַרִבּי ֶאְלָעָזר ֶבּן ֲעַזְרָיה ְוַרִבּי ֲעִקיָבא ְוַרִבּי ַטְרפֹון 

ֶשָהיּו ְמֻסִבּין ִבְּבֵני ְבַרק, ְוָהיּו ְמַסְפִּרים ִבּיִציַאת ִמְצַרִים ָכּל אֹותֹו ַהַלְּיָלה ַעד ֶשָׁבּאּו 

ַתְלִמיֵדיֶהם ְוָאְמרּו ָלֶהם: ַרּבֹוֵתינּו, ִהִגּיַע ְזַמן ְקִריַאת ְשַׁמע ֶשׁל ַשֲׁחִרית.

ָאַמר ַרִבּי ֶאְלָעָזר ֶבּן ֲעַזְרָיה: ֲהֵרי ֲאִני ְכֶבן ִשְׁבִעים ָשָׁנה, ְוֹלא ָזִכיִתי ֶשֵׁתָּאֵמר ְיִציַאת 

ֵצאְתָך  יֹום  ֶאת  ִתְּזכֹּר  “ְלַמַען  ֶשֶׁנֱּאַמר,  זֹוָמא.  ֶבּן  ֶשְׁדָּרָשּׁה  ַעד  ַבֵּלּילֹות  ִמְצַרים 

ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ָכּל ְיֵמי ַחֶיּיָך". ְיֵמי ַחֶיּיָך - ַהָיִּמים, ָכּל ְיֵמי ַחֶיּיָך - ַהֵלּילֹות. ַוֲחָכִמים 

אֹוְמִרים: ְיֵמי ַחֶיּיָך - ָהעֹוָלם ַהֶזּה, ָכּל ְיֵמי ַחֶיּיָך - ְלָהִביא ִלימֹות ַהָמִּשׁיַח.

ָבּרּוְך ַהָמּקֹום, ָבּרּוְך הּוא. ָבּרּוְך ֶשָׁנַּתן ּתֹוָרה ְלַעּמֹו ִיְשָׂרֵאל, ָבּרּוְך הּוא. 

2. הגדת רב סיפור שעבוד רוחני:

ְכֶּנֶגד ַאְרָבָּעה ָבִנים ִדְּבָּרה ּתֹוָרה. ֶאָחד ָחָכם, ְוֶאָחד ָרָשׁע, ְוֶאָחד ָתּם, ְוֶאָחד ֶשֵׁאינֹו 

יֹוֵדַע ִלְשׁאֹול.

יי ֱא-ֹלֵהינּו  ִצָוּה  ֲאֶשׁר  ְוַהִמְשָׁפִּטים  ְוַהֻחִקּים  ָחָכם ָמה הּוא אֹוֵמר? - ַמה ָהֵעדֹות 

ֶאְתֶכם? ַאף ַאָתּה ֱאָמר לֹו ְכִּהְלכֹות ַהֶפַּסח: ֵאין ַמְפִטיִרין ַאַחר ַהֶפַּסח ֲאִפיקֹוָמן.

ָרָשׁע ָמה הּוא אֹוֵמר? - ָמה ָהֲעֹבָדה ַהזֹּאת ָלֶכם? ָלֶכם - ְוֹלא לֹו. ּוְלִפי ֶשׁהֹוִציא 

ֶאת ַעְצמֹו ִמן ַהְכָּלל, ָכַּפר ְבִּעָקּר. ְוַאף ַאָתּה ַהְקֵהה ֶאת ִשָנּיו ֶוֱאמֹר לֹו: ַבֲּעבּור ֶזה 

ָעָשׂה יי ִלי ְבֵּצאִתי ִמִמְּצָרִים. ִלי - ְוֹלא לֹו. ְוִאיּלּו ָהָיה ָשׁם, ֹל ָהָיה ִנְגָאל.

ָתּם ָמה הּוא אֹוֵמר? - ַמה זֹּאת? ְוָאַמְרָתּ ֵאָליו: ְבֹּחֶזק ָיד הֹוִציָאנּו יי ִמִמְּצָרִים ִמֵבּית 

ֲעָבִדים.

ֵלאֹמר,  ַההּוא  ַבּיֹום  ְלִבְנָך  ְוִהַגְּדָתּ  ֶשֶׁנֱּאַמר:  לֹו,  ְפַּתח  ַאְתּ   - ִלְשׁאֹול  יֹוֵדַע  ְוֶשֵׁאינֹו 

ַבֲּעבּור ֶזה ָעָשׂה יי ִלי ְבֵּצאִתי ִמִמְּצָרִים.

ָיכֹול ֵמרֹאׁש ֹחֶדׁש? ַתְּלמּוד לֹוַמר: ַבּּיֹום ַההּוא. ִאי ַבּּיֹום ַההּוא, ָיכֹול ִמְבּעֹוד יֹום? 

ַתְּלמּוד לֹוַמר: “ַבֲּעבּור ֶזה”. “ַבֲּעבּור ֶזה”, ֹלא ָאַמְרִתּי ֶאָלא ְבָּשָׁעה ֶשַׁמָצּה ּוָמרֹור 

ֻמָנִּחים ְלָפֶניָך. 
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ַלֲעבֹוָדתֹו,  ַהָמּקֹום  ֵקְרָבנּו  ְוַעְכָשׁיו  ֲאבֹוֵתינּו,  ָהיּו  ָזָרה  ֲעבֹוָדה  עֹוְבֵדי  ִמְתִּחָלּה 

ֶשֶׁנֱּאַמר: ַוֹיאֶמר ְיהֹוֻשַע ֶאל ָכּל ָהָעם, כֹּה ָאַמר יי ֱאֹלֵהי ִיְשָׂרֵאל: ְבֵּעֶבר ַהָנָּהר ָיְשׁבּו 

ָוֶאַקח  ַוַיַּעְבדּו ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים.  ַוֲאִבי ָנחֹור,  ֲאבֹוֵתיֶכם ֵמעֹוָלם, ֶתַּרח ֲאִבי ַאְבָרָהם 

ָוַאְרֶבּה ֶאת  ְכָּנַען,  ְבָּכל ֶאֶרץ  ַהָנָּהר ָואֹוֵלְך אֹותֹו  ֶאת ֲאִביֶכם ֶאת ַאְבָרָהם ֵמֵעֶבר 

ַזְרעֹו ָוֶאֵתּן לֹו ֶאת ִיְצָחק, ָוֶאֵתּן ְלִיְצָחק ֶאת ַיֲעקֹב ְוֶאת ֵעָשׂיו. ָוֶאֵתּן ְלֵעָשׂו ֶאת ַהר 

ֵשִּׂעיר ָלֶרֶשׁת ֹאתֹו, ְוַיֲעֹקב ּוָבָניו ָיְרדּו ִמְצָרִים.

ָבּרּוְך ׁשֹוֵמר ַהְבָטָחתֹו ְלִיְשָׂרֵאל, ָבּרּוְך הּוא. ֶשַׁהָקּדֹוׁש ָבּרּוְך הּוא ִחַשּׁב ֶאת ַהֵקּץ, 

ַויֹּאֶמר  ֶשֶׁנֱּאַמר:  ַהְבָּתִרים,  ֵבּין  ִבְּבִרית  ָאִבינּו  ְלַאְבָרָהם  ֶשָׁאַמר  ְכּמֹו  ַלֲעׂשֹות 

ְלַאְבָרם, ָידֹע ֵתַּדע ִכּי ֵגר ִיְהֶיה ַזְרֲעָך ְבֶּאֶרץ ֹלא ָלֶהם, ַוֲעָבדּום ְוִעּנּו ֹאָתם ַאְרַבּע 

ֵמאֹות ָשָׁנה. ְוגם ֶאת ַהּגֹוי ֲאֶשׁר ַיֲעֹבדּו ָדּן ָאֹנִכי ְוַאֲחֵרי ֵכן ֵיְצאּו ִבְּרֻכׁש ָגּדֹול.

מכסים את המצות ומגביהים את הכוס

ְוִהיא ֶשָׁעְמָדה ַלֲאבֹוֵתינּו ְוָלנּו, ֶשֹּׁלא ֶאָחד ִבְּלָבד ָעַמד ָעֵלינּו ְלַכּלֹוֵתנּו, ֶאָלּא ֶשְׁבָּכל 

ּדֹור ָודֹור עֹוְמִדים ָעֵלינּו ְלַכלֹוֵתנּו, ְוַהָקּדֹוׁש ָבּרּוְך הּוא ַמִצּיֵלנּו ִמָיָּדם.

מניחים את הכוס ומגלים את המצות

3. הגדה עיונית:

ֵצא ּוְלַמד ַמה ִבֵּקּש ָלָבן ָהֲאַרִמּי ַלֲעׂשֹות ְלַיֲעֹקב ָאִבינּו. ֶשַׁפְּרעֹה ֹלא ָגַזר ֶאָלּא ַעל 

ַהְזָּכִרים ְוָלָבן ִבֵּקּׁש ַלֲעקֹור ֶאת ַהכֹּל, 

ֶשֶׁנֱּאַמר: ֲאַרִמּי ֹאֵבד ָאִבי, ַוֵיֶרד ִמְצַרְיָמה ַוָיָּגר ָשׁם ִבְּמֵתי ְמָעט, ַוְיִהי ָשׁם ְלגֹוי ָגּדֹול, 

ָעצּום ָוָרב.

ַוֵיֶרד ִמְצַרְיָמה - ָאנּוס ַעל ִפּי ַהִדֵּבּר.

ֶשֶׁנֱּאַמר:  ָשׁם,  ָלגּור  ֶאָלּא  ְלִהְשַׁתֵּקַע  ָאִבינּו  ַיֲעקֹב  ָיַרד  ֶשֹׁלא  ְמַלֵמּד   - ָשׁם  ַוָיָּגר 

ַוֹיאְמרּו ֶאל ַפְּרֹעה, ָלגּור ָבָּאֶרץ ָבּאנּו, ִכּי ֵאין ִמְרֶעה ַלצֹּאן ֲאֶשׁר ַלֲעָבֶדיָך, ִכּי ָכֵבד 

ָהָרָעב ְבֶּאֶרץ ְכָּנַען. ְוַעָתּה ֵיְשׁבּו ָנא ֲעָבֶדיָך ְבֶּאֶרץ גֶֹּשׁן.

ִבְּמֵתי ְמָעט - ְכּמֹו ֶשֶׁנֱּאַמר: ְבִּשְׁבִעים ֶנֶפׁש ָיְרדּו ֲאבֹוֶתיָך ִמְצַרְיָמה, ְוַעָתּה ָשְׂמָך יי 

ֱאֹלֶהיךָ ְכּכֹוְכֵבי ַהָשַּׁמִים ָלֹרב.

ַוְיִהי ָשׁם ְלגֹוי ָגּדֹול - ְמַלֵמד ֶשָׁהיּו ִיְשָׂרֵאל ְמֻצָיִּנים ָשׁם.
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ִבְּמֹאד  ַוַיַעְצמּו  ַוִיְרּבּו  ַוִיְשְׁרצּו  ָפּרּו  ִיְשָׂרֵאל  ּוְבֵני  ֶשֶׁנֱּאַמר:  ְכּמֹו   - ָעצּום  ָגּדֹול  ְלגֹוי 

ְמֹאד, ַוִתָּמֵּלא ָהָאֶרץ ֹאָתם.

ַבֲּעִדי  ַוָתֹּבִאי  ַוִתְּגְדִּלי  ַוִתְּרִבּי  ְנַתִתּיָך,  ַהָשֶּׂדה  ְכֶּצַמח  ְרָבָבה  ֶשֶׁנֱּאַמר:  ְכּמֹו   - ָוָרב 

ָוֶאְרֵאְך  ָעַלִיְך  ָוֶאֱעבֹר  ְוֶעְרָיה.  ֵערֹם  ְוַאְתּ  ִצֵמַּח,  ּוְשָׂעֵרְך  ָנֹכנוּ  ָשַׁדִים  ֲעָדִיים, 

ִמְתּבֹוֶסֶסת ְבָּדָמִיְך, ָוֹאַמר ָלך ְבָּדַמִיְך ֲחִיי, ָוֹאַמר ָלך ְבָּדַמִיְך ֲחִיי.

ַוָיֵּרעּו ֹאָתנּו ַהִמְּצִרים ַוְיַעּנּונּו, ַוִיְתּנּו ָעֵלינּו ֲעֹבָדה ָקָשׁה.

ַוָיֵּרעּו ֹאָתנּו ַהִמְּצִרים - ְכּמֹו ֶשֶׁנֱּאַמר: ָהָבה ִנְתַחְכָּמה לֹו ֶפּן ִיְרֶבּה, ְוָהָיה ִכּי ִתְקֶראָנה 

ִמְלָחָמה ְונֹוַסף ַגם הּוא ַעל שְֹׂנֵאינּו, ְוִנְלַחם ָבּנּו ְוָעָלה ִמן ָהָאֶרץ.

ַוִיֶבן ָעֵרי  ַוָיִּשׂימּו ָעָליו ָשֵׂרי ִמִסּים ְלַמַען ַענֹּתוֹ ְבִּסְבֹלָתם,  ַוְיַעּנּונּו - ְכָּמה ֶשֶׁנֱּאַמר: 

ִמְסְכּנֹות ְלַפְרֹעה, ֶאת ִפֹּתם ְוֶאת ַרַעְמֵסס.

ַוִיְתּנּו ָעֵלינּו ֲעֹבָדה ָקָשׁה - ְכּמֹו ֶשֶׁנֱּאַמר: ַוַיֲעִבידּו ִמְצַרִים ֶאת ְבֵּני ִיְשָׂרֵאל ְבָּפֶרְך.

ַוַיְּרא ֶאת ָעְנֵינּו ְוֶאת ֲעָמֵלנּו ְוֶאת  ַוִיְּשַׁמע יי ֶאת ֹקֵלנּו,  ַוִנְּצַעק ֶאל יי ֱאֹלֵהי ֲאֹבֵתינּו, 

ַלֲחֵצנּו.

ַוָיָּמת ֶמֶלְך  ַבָיִּמים ָהַרִבּים ָהֵהם  ַוְיִהי  ַוִנְּצַעק ֶאל יי ֱאֹלֵהי ֲאֹבֵתינוּ - ְכּמֹו ֶשֶׁנֱּאַמר: 

ִמן  ַשְׁוָעָתם ֶאל ָהֱאֹלִהים  ַוַתַּעל  ַוִיְּזָעקּו,  ִמן ָהֲעבֹוָדה  ִיְשָׂרֵאל  ְבֵּני  ַוֵיָאְנחוּ  ִמְצַרִים, 

ָהֲעֹבָדה.

ַוִיְּשַׁמע יי ֶאת ֹקֵלנּו - ְכּמֹו ֶשֶׁנֱּאַמר: ַוִיְּשַׁמע ֱאֹלִהים ֶאת ַנֲאָקָתם, ַוִיְּזּכֹור ֱאֹלִהים ֶאת 

ְבִּריתֹו, ֶאת ַאְבָרָהם ֶאת ִיְצָחק ְוֶאת ַיֲעֹקב.

ַוַיְּרא ֶאת ָעְנֵינּו - זֹו ְפִּריׁשּות ֶדֶּרְך ֶאֶרץ, ְכּמֹו ֶשֶׁנֱּאַמר: ַוַיְרא ֱאֹלִהים ֶאת ְבּני ִיְשָׂרֵאל 

ַוֵיַּדע ֱאֹלִהים.

ַהֵבּן  ָכּל  ֵלאֹמר,  ַעּמֹו  ְלָכל  ַפְּרעֹה  ַוְיַצו  ֶשֶׁנֱּאַמר:  ְכּמֹו  ַהָבִּנים.  ֵאלּו   - ֲעָמֵלנּו  ְוֶאת 

ַהִיּּלֹוד ַהְיֹאָרה ַתְּשִׁליֻכהּו, ְוָכל ַהַבּת ְתַּחּיּון.

ְוֶאת ַלֶחֵצנּו - ֶזה ַהַדַּחק, ְכּמֹו ֶשֶׁנֱּאַמר: ְוַגם ָרִאיִתי ֶאת ַהַלַּחץ ֲאֶשׁר ִמְצַרִים ֹלֲחִצים 

ֹאָתם.
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ַוּיֹוִצֵאנּו יי ִמִמְצַרִים ְבָּיד ֲחָזָקה ּוִבְזֹרַע ְנטּוָיה, ּוְבֹמָרא ָגֹּדל, ּוְבֹאתֹות ּוְבֹמְפִתים.

ַוּיֹוִצֵאנּו יי ִמִמְצַרִים - ֹלא ַעל ְיֵדי ַמְלָאְך, ְוֹלא ַעל ְיֵדי ָשָׂרף, ְוֹלא ַעל ְיֵדי ָשִׁליַח, ֶאָלּא 

ַהָקּדֹוׁש ָבּרּוְך הּוא ִבְּכבֹודֹו ּוְבַעְצמֹו, ֶשֶׁנֱּאַמר: ְוָעַבְרִתּי ְבֶאֶרץ ִמְצַרים ַבַּלְּיָלה ַהֶזּה, 

ְבֵּהָמה, ּוְבָכל ֱאֹלֵהי ִמְצַרִים ֶאֱעֶשׂה  ְוַעד  ְבֶּאֶרץ ִמְצַרִים ֵמָאָדם  ְבּכֹור  ְוִהֵכּיִתי ָכל 

ְשָׁפִטים, ֲאִני יי.

ְוָעַבְרִתּי ְבֶאֶרץ ִמְצַרִים ַבַּלְּיָלה ַהֶזּה - ֲאִני ְוֹלא ַמְלָאְך.

ְוִהֵכּיִתי ָכל ְבּכֹור ְבֶּאֶרץ ִמְצַרִים - ֲאִני ְוֹלא ָשָׂרף.

ּוְבָכל ֱאֹלֵהי ִמְצַרִים ֶאֱעֶשׂה ְשָׁפִטים - ֲאִני ְוֹלא ָשִׁליַח.

ֲאִני יי - ֲאִני הּוא וֹלא ַאֵחר.

ְבָּיד ֲחָזָקה - זֹו ַהֶדֶּבר, ְכּמֹו ֶשֶׁנֱּאַמר: ִהֵנה יד יי הֹוָיה ְבִּמְקְנָך ֲאֶשׁר ַבָּשֶּׂדה, ַבּּסּוִסים, 

ַבֲּחֹמִרים, ַבְּגַּמִלים, ַבָּבָּקר ּוַבֹצּאן, ֶדֶבר ָכֵּבד ְמֹאד.

ּוִבְזֹרַע ְנטּוָיה - זֹו ַהֶחֶרב, ְכּמֹו ֶשֶׁנֱּאַמר: ְוַחְרּבֹו ְשׁלּוָפה ְבָּידֹו, ְנטּוָיה ַעל ְירּוָשָלִים.

לֹו  ָלַקַחת  ָלבֹא  ֱאֹלִהים  ֲהִנָסּה  אֹו  ֶשֶׁנֱּאַמר:  ְכּמֹו  ְשִׁכיָנה,  ִגּלּוי  ֶזה   - ָגּדֹל  ּוְבֹמָרא 

ְנטּוָיה,  ּוִבְזרֹוַע  ֲחָזָקה  ּוְבָיד  ּוְבִמְלָחָמה,  ּוְבמֹוְפִתים  ְבֹּאתֹת  ְבַּמסֹּת  ּגֹוי,  ִמֶקֶרב  גֹוי 

ּוְבמֹוָרִאים ְגֹּדִלים, ְכּכֹל ֲאֶשׁר ָעָשׂה ָלֶכם יי ֱאֹלֵהיֶכם ְבִּמְצַרִים ְלֵעיֶניָך.

ּוְבֹאתֹות - ֶזה ַהַמֶּטּה, ְכּמֹו ֶשֶׁנֱּאַמר: ְוֶאת ַהַמֶּטּה ַהֶזּה ִתַּקּח ְבָּיֶדָך, ֲאֶשׁר ַתֲּעֶשׂה 

ּבֹו ֶאת ָהֹאֹתת.

ָוֵאׁש,  ָדּם,  ּוָבָאֶרץ,  ַבָּשַּׁמִים  ְוָנַתִתּי מֹוְפִתים  ֶשֶׁנֱּאַמר:  ְכּמֹו  ַהָדּם,  ֶזה   - ּוְבֹמְפִתים 

ְוִתיְמרֹות ָעָשׁן.

עורך הסדר שופך קצת מהגביע  ותמרות עשן”   ואש,  “דם,  כשאומרים: 

שלוש פעמים לתוך כלי חד פעמי.

ְשַׁתִּים,   - ָגּדֹל  ּוְבֹמָרא  ְשַׁתִּים,   - ְנטּוָיה  ּוִבְזֹרַע  ְשַׁתִּים,   - ֲחָזָקה  ְבָּיד  ַאֵחר:  ָדָבר 

ּוְבֹאתֹות - ְשַׁתִּים, ּוְבֹמְפִתים - ְשַׁתִּים. ֵאּלּו ֶעֶשׂר ַמּכֹות ֶשֵׁהִביא ַהָקּדֹוׁש ָבּרּוְך הּוא 

ַעל ַהִמְּצִרִיים ְבִּמְצַרִים, 
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מהגביע  קצת  שופך  הסדר  עורך  המכות  מעשרת  אחד  כל  כשאומרים 

לכלי חד פעמי.

ְוֵאלּו ֵהן: ָדּם. ְצַפְרֵדַּע. ִכִּנּים. ָערֹוב. ֶדֶּבר. ְשִׁחין. ָבָּרד. ַאְרֶבּה. ֹחֶשְׁך. ַמַכּת ְבּכֹורֹות.

כשאומרים “דצ”ך, עד”ש באח”ב” עורך הסדר שופך קצת מהגביע שלוש 

פעמים לתוך כלי חד פעמי לאחר מכן מדיח את הכוס ומוזג שוב.

ַרִבּי ְיהּוָדה ָהָיה נֹוֵתן ָבֶּהם ִסָמִּנים: ְדַּצ”ְך. ַעַד”ׁש. ְבַּאַח”ב.

ְבִּמְצַרִים ֶעֶשׂר ַמּכֹות,  ַרִבּי יֹוֵסי ַהְגִּליִלי אֹוֵמר: ִמַנִּין ַאָתּה אֹוֵמר ֶשָׁלּקּו ַהִמְּצִרִיּים 

ֶאל  ַהַחְרֻטִמּים  ַוֹיאְמרּו  ְבִּמְצַרִים ַמה הּוא אֹוֵמר?  ֲחִמִשּׁים ַמּכֹות?  ָלקּו  ַהָיּם  ְוַעל 

ַהָיד  ֶאת  ִיְשָׂרֵאל  ַוַיְּרא  אֹוֵמר?  הּוא  ַמה  ַהָיּם  ְוַעל  ִהיא.  ֱאֹלִהים  ֶאְצַבּע  ַפְּרעֹה: 

ַהְגֹּדָלה ֲאֶשׁר ָעָשׂה יי ְבִּמְצַרִים, ַוִיּיְראּו ָהָעם ֶאת יי, ַוַיֲּאִמינּו ַבּיי ּוְבֹמֶשׁה ַעְבּדֹו. ַכָּמה 

ָלקּו ְבֶאְצַבּע? ֶעֶשׂר ַמּכֹות. ֱאמֹור ֵמַעָתּה: ְבִּמְצַרִים ָלקּו ֶעֶשׂר ַמּכֹות, ְוַעל ַהָיּם ָלקּו 

ֲחִמִשּׁים ַמּכֹות.

ַעל  הּוא  ָבּרּוְך  ַהָקּדֹוׁש  ֶשֵׁהִביא  ּוַמָכּה  ַמָכּה  ֶשָׁכּל  ִמַנִּין  אֹוֵמר:  ֱאִליֶעֶזר  ַרִבּי 

ַהִמְּצִרִיּים ְבִּמְצַרִים ָהְיָתה ֶשׁל ַאְרַבּע ַמּכֹות? ֶשֶׁנֱּאַמר: ְיַשַׁלּח ָבּם ֲחרֹון ַאּפֹו, ֶעְבָרה 

ָוַזַעם ְוָצָרה, ִמְשַׁלַחת ַמְלֲאֵכי ָרִעים. ֶעְבָרה - ַאַחת, ָוַזַעם - ְשַׁתִּים, ְוָצָרה - ָשׁלׁש, 

ִמְשַׁלַחת ַמְלֲאֵכי ָרִעים - ַאְרַבּע. ֱאמֹור ֵמַעָתּה: ְבִּמְצַרִים ָלקּו ַאְרָבִּעים ַמּכֹות, ְוַעל 

ַהָיּם ָלקּו ָמאַתִים ַמּכֹות.

ַרִבּי ֲעִקיֶבא אֹוֵמר: ִמַנִּין ֶשָׁכּל ַמָכּה וַמָכּה ֶשֵׁהִביא ַהָקּדֹוׁש ָבּרּוְך הּוא ַעל ַהִמְּצִרִיּים 

ָוַזַעם  ֶעְבָרה  ַאּפֹו,  ֲחרֹון  ָבּם  ַשַׁלּח  יְִ ֶשֶׁנֱּאַמר:  ַמּכֹות?  ָחֵמׁש  ֶשׁל  ָהְיָתה  ְבִּמְצַרִים 

ְוָצָרה, ִמְשַׁלַחת ַמְלֲאֵכי ָרִעים. ֲחרֹון ַאּפֹו - ַאַחת, ֶעְבָרה - ְשַׁתִּים, ָוַזַעם - ָשׁלוׁש, 

ָלקּו  ְבִּמְצַרִים  ֵמַעָתּה:  ֱאמֹור  ָחֵמׁש.   - ָרִעים  ַמְלֲאֵכי  ִמְשַׁלַחת  ַאְרַבּע,   - ְוָצָרה 

ֲחִמִשּׁים ַמּכֹות, ְוַעל ַהָיּם ָלקּו ֲחִמִשּׁים ּוָמאַתִים ַמּכֹות.
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ַכָּמה ַמֲעלֹות טֹובֹות ַלָמּקֹום ָעֵלינּו!

ִאּלּו הֹוִציָאנּו ִמִמְּצַרִים ְוֹלא ָעָשׂה ָבֶּהם ְשָׁפִטים, ַדֵּיינּו.

ִאּלּו ָעָשׂה ָבֶּהם ְשָׁפִטים, ְוֹלא ָעָשׂה ֵבאֹלֵהיֶהם, ַדֵּיינּו.

ִאּלּו ָעָשׂה ֵבאֹלֵהיֶהם, ְוֹלא ָהַרג ֶאת ְבּכֹוֵריֶהם, ַדֵּיינּו.

ִאּלּו ָהַרג ֶאת ְבּכֹוֵריֶהם ְוֹלא ָנַתן ָלנּו ֶאת ָממֹוָנם, ַדֵּיינּו.

ִאּלּו ָנַתן ָלנּו ֶאת ָממֹוָנם ְוֹלא ָקַרע ָלנּו ֶאת ַהָיּם, ַדֵּיינּו.

ִאּלּו ָקַרע ָלנּו ֶאת ַהָיּם ְוֹלא ֶהֱעִביָרנּו ְבּתֹוכֹו ֶבָּחָרָבה, ַדֵּיינּו.

ִאּלּו ֶהֱעִביָרנּו ְבּתֹוכֹו ֶבָּחָרָבה ְוֹלא ִשַׁקּע ָצֵרינוּ ְבּתֹוכֹו, ַדֵּיינּו.

ִאּלּו ִשַׁקע ָצֵרינוּ ְבּתֹוכֹו ְוֹלא ִסֵפּק ָצְרֵכנּו ַבִּמְּדָבּר ַאְרָבִּעים ָשָׁנה, ַדֵּיינּו.

ִאּלּו ִסֵפּק ָצְרֵכּנּו ַבִּמְּדָבּר ַאְרָבִּעים ָשָׁנה ְוֹלא ֶהֱאִכיָלנּו ֶאת ַהָמּן, ַדֵּיינּו.

ִאּלּו ֶהֱאִכיָלנּו ֶאת ַהָמּן ְוֹלא ָנַתן ָלנּו ֶאת ַהַשָׁבּת, ַדֵּיינּו.

ִאּלּו ָנַתן ָלנּו ֶאת ַהַשָּׁבּת, ְוֹלא ֵקְרָבנּו ִלְפֵני ַהר ִסיַני, ַדֵּיינּו.

ִאּלּו ֵקְרָבנּו ִלְפֵני ַהר ִסיַני, ְוֹלא ָנַתן ָלנּו ֶאת ַהּתֹוָרה, ַדֵּיינּו.

ִאּלּו ָנַתן ָלנּו ֶאת ַהּתֹוָרה ְוֹלא ִהְכִניָסנּו ְלֶאֶרץ ִיְשָׂרֵאל, ַדֵּיינּו.

ִאּלּו ִהְכִניָסנּו ְלֶאֶרץ ִיְשָׂרֵאל ְוֹלא ָבָנה ָלנּו ֶאת ֵבּית ַהִמְקָדּׁש, ַדֵּיינּו.

ִמִמְצַרִים,  ָעֵלינּו: הֹוִציָאנּו  ַלָמּקֹום  ּוְמֻכֶפֶּלת  ְכּפּוָלה  ְוַכָמּה טֹוָבה  ַכָּמּה  ַאַחת  ַעל 

ָלנּו ֶאת ָממֹוָנם,  ָנַתן  ְבּכֹוֵריֶהם,  ֶאת  ָהַרג  ָעָשׂה ֵבאֹלֵהיֶהם,  ְשָׁפִטים,  ָבֶהם  ָעָשׂה 

ָצְרֵכנּו  ִסֵפּק  ְבּתֹוכֹו,  ָצֵרינוּ  ִשַׁקע  ֶבָּחָרָבה,  ִבּתֹוכֹו  ֶהֱעִביֶרנו  ַהָיּם,  ֶאת  ָלנּו  ָקַרע 

ַבִּמְּדָבּר ַאְרָבִּעים ָשָׁנה, ֶהֱאִכיָלנּו ֶאת ַהָמּן, ָנַתן ָלנּו ֶאת ַהַשָּׁבּת, ֵקְרָבנּו ִלְפֵני ַהר 

ַהְבִּחיָרה  ֵבּית  ֶאת  ָלנּו  ּוָבָנה  ִיְשָׂרֵאל,  ְלֶאֶרץ  ִהְכִניָסנּו  ַהּתֹוָרה,  ֶאת  ָלנּו  ַתן  נַָ ִסיַני, 

ְלַכֵפּר ַעל ָכּל ֲעֹונֹוֵתינּו.

4. הגדת רבן גמליאל – המחשה:

ַרָבּן ַגְּמִליֵאל ָהָיה אֹוֵמר: ָכּל ִמי ֶשֹּׁלא ָאַמר ְשֹׁלָשׁה ְדָּבִרים ֵאּלּו ַבֶּפַּסח, ֹלא ָיָצא ְיֵדי 

חֹוָבתֹו, ְוֵאלּו ֵהן: ֶפַּסח, ַמָצה, ּוָמרֹור.
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ִבְּזַמן ֶשֵׁבּית ַהִמְּקָדּׁש ַקָיּם, ַעל ׁשּום ָמה? ַעל ׁשּום  ֶפַּסח ֶשָׁהיּו ֲאבֹוֵתינּו אֹוְכִלים 

ֶזַבח  ַוֲאַמְרֶתּם  ֶשֶׁנֱּאַמר:  ְבִּמְצַרִים,  ֲאבֹוֵתינּו  ָבֵּתּי  ַעל  הּוא  ָבּרּוְך  ַהָקּדֹוׁש  ֶשָׁפַּסח 

ֶפַּסח הּוא ַליי, ֲאֶשׁר ָפַּסח ַעל ָבֵּתּי ְבֵני ִיְשָׂרֵאל ְבִּמְצַרִים ְבָּנְגּפֹו ֶאת ִמְצַרִים, ְוֶאת 

ָבֵּתּינּו ִהִצּיל. ַוִיּקֹּד ָהָעם ַוִיְּשַׁתֲּחוּו.

ַמָצּה זֹו ֶשֲׁאַנְחנּו אֹוְכִלים, ַעל ׁשּום ָמה? ַעל ׁשּום ֶשֹּׁלא ִהְסִפּיק ְבֵּצָקם ֶשׁל ֲאבֹוֵתינּו 

ְלַהְחִמיץ, ַעד ֶשִׁנְּגָלה ֲעֵליֶהם ֶמֶלְך ַמְלֵכי ַהְמָּלִכים ַהָקּדֹוׁש ָבּרּוְך הּוא ּוְגָאָלם ִמָיּד, 

ֶשֶׁנֱּאַמר: ַויֹּאפּו ֶאת ַהָבֵּצק ֲאֶשׁר הֹוִציאּו ִמִמְצַרִים ֻעגֹת ַמּצֹות ִכּי ֹלא ָחֵמץ, ִכּי ֹגְרׁשּו 

ִמִמְּצַרִים ְוֹלא ָיְכלּו ְלִהְתַמְהֵמַהּ, ְוַגּם ֵצָדה ֹלא ָעׂשו ָלֶהם.

ָמרֹור ֶזה ֶשָׁאנּו אֹוְכִלים, ַעל ׁשּום ָמה? ַעל ׁשּום ֶשֵׁמְּררּו ַהִמְּצִרים ֶאת ַחֵיי ֲאבֹוֵתינּו 

ּוְבָכל  ּוִבְלֵבִנים  ְבֹּחֶמר  ָקָשה,  ַבֲּעֹבָדה  ַחֵייֶהם  ֶאת  ַוְיָמְררּו  ֶשֶׁנֱּאַמר:  ְבִּמְצַרִים, 

ֲעֹבָדה ַבָּשֶּׂדה, ֵאת ָכּל ֲעֹבָדָתם ֲאֶשׁר ָעְבדּו ָבֶהם ְבָּפֶרְך.

ְבָּכל ּדֹור ָודֹור ַחָיּב ָאָדם ִלַהְראֹות ֶאת ַעְצמֹו ְכִּאּלּו הּוא ָיָצא ִמִמְּצַרִים, ֶשֶׁנֱּאַמר: 

ֶשֹּׁלא  ִמִמְּצַרִים.  ְבֵּצאִתי  ִלי  יי  ָעָשׂה  ֶזה  ַבֲּעבּור  ַבּּיֹום ַההּוא ֵלאֹמר,  ְלִבְנָך  ְוִהַגְּדָתּ 

ֶאת ֲאבֹוֵתינּו ִבְּלָבד ָגַּאל ַהָקּדֹוׁש ָבּרּוְך הּוא, ֶאָלּא ַאף אֹוָתנּו ָגַּאל ִעָמֶּהם, ֶשֶׁנֱּאַמר: 

ִנָשַׁבּע  ֲאֶשׁר  ָהָאֶרץ  ֶאת  ָלנּו  ָלֶתת  אֹוָתנּו,  ָהִביא  ְלַמַען  ִמָשׁם,  הֹוִציא  ְואֹוָתנּו 

ַלֲאבֹוֵתינּו.

ְלִפיָכְך ֲאַנְחנּו ַחָיִּבים, ְלהֹודֹות, ְלַהֵלּל, ְלַשֵׁבַּח, ְלָפֵאר, ְלרֹוֵמם, ְלַהֵדּר, ּוְלַקֵלּס, ְלִמי 

ֶשָׁעָשׂה ַלֲאבֹוֵתינּו ְוָלנּו ֶאת ָכּל ַהִנִסּים ָהֵאּלּו. הֹוִציָאנּו ֵמַעְבדּות ְלֵחרּות, ּוִמִשְּׁעּבּוד 

ּוִמִשְּׁעּבּוד  ָגּדֹול,  ְלאֹור  ּוֵמֲאֵפָלה  טֹוב,  ְליֹום  ּוֵמֵאֶבל  ְלִשְׂמָחה,  וִמָיּגֹון  ִלְגֻאָלּה, 

ִלְגֻאָלּה. ְוֹנאַמר ְלָפָניו ַהְללּוָיּה.

עֹוָלם.  ְוַעד  ֵמַעָתּה  ְמֹבָרְך  יי  ֵשׁם  ְיִהי  יי.  ֵשׁם  ֶאת  ַהְללּו  יי,  ַעְבֵדי  ַהְללּו  ַהְללּוָיּה. 

ִמִמְּזַרח ֶשֶׁמׁש ַעד ְמבֹואֹו ְמֻהָלּל ֵשׁם יי. ָרם ַעל ָכּל ּגֹוִים יי, ַעל ַהָשַּׁמִים ְכּבֹודֹו. ִמי 

ַכּיי ֱא-ֹלֵהינּו ַהַמְּגִבּיִהי ָלָשֶׁבת, ַהַמְּשִׁפּיִלי ִלְראֹות ַבָּשַּׁמִים ּוָבָאֶרץ. ְמִקיִמי ֵמָעָפר 

ֲעֶקֶרת  מֹוִשׁיִבי  ַעּמֹו.  ְנִדיֵבי  ִעם  ְנִדיִבים,  ִעם  ְלהֹוִשׁיִבי  ֶאְביֹון.  ָיִרים  ֵמַאְשׁפֹּת  ָדּל, 

ַהַבִּית, ֵאם ַהָבִּנים ְשֵׂמָחה ַהְללּוָיּה.

ִיְשָׂרֵאל  ְלָקְדׁשֹו,  ְיהּוָדה  ָהְיָתה  ֹלֵעז.  ֵמַעם  ַיֲעקֹב  ֵבּית  ִמִמְּצַרִים,  ִיְשָׂרֵאל  ְבֵּצאת 

ַוָיֹּנס, ַהַיְרֵדּן ִיסֹּב ְלָאחֹור. ֶהָהִרים ָרְקדּו ְכֵאיִלים, ְגָּבעֹות -  ַמְמְשׁלֹוָתיו. ַהָיּם ָרָאה 

ִכְּבֵני ֹצאן. ַמה ְלָּך ַהָיּם ִכּי ָתנּוס, ַהַיְּרֵדן - ִתּסֹּב ְלָאחֹור? ֶהָהִרים - ִתְּרְקדּו ְכֵאיִלים, 
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ְגָּבעֹות - ִכְּבֵני ֹצאן? ִמִלְּפֵני ָאדֹון חּוִלי ָאֶרץ, ִמִלְּפֵני ֱאלֹוַהּ ַיֲעֹקב. ַהֹהְפִכי ַהּצּור ֲאַגם 

ָמִים, ַחָלִּמיש - ְלַמְעְינֹו ָמִים.

ִמִמְּצַרִים,  ֲאבֹוֵתינּו  ֶאת  ְוָגַאל  ְגָּאָלנּו  ֲאֶשׁר  ָהעֹוָלם,  ֶמֶלְך  ֱא-ֹלֵהינּו  יי  ַאָתּה  ָבּרּוְך 

ְוִהִגּיָענּו ַהַלְּיָלה ַהֶזּה ֶלֱאָכל ּבֹו ַמָצּה ּוָמרֹור. ֵכּן יי ֱא-ֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו ַהִגּיֵענּו 

ִעיָרְך,  ְבִּבְנַין  ְשֵׂמִחים  ְלָשׁלֹום,  ִלְקָראֵתנּו  ַהָבִּאים  ֲאֵחִרים  ְוִלְרָגִלים  ְלמֹוֲעִדים 

ְוָשִׂשׂים ַבֲּעבֹוָדָתְך. ְוֹנאַכל ָשׁם ִמן ַהְזָּבִחים ּוִמן ַהְפָּסִחים ֲאֶשׁר ַיִגּיַע ָדָּמם ַעל ִקיר 

ִמְזַבֲּחָך ְלָרצֹון, ְונֹוֶדה ְלָך ִשׁיר ָחָדש ַעל ְגֻּאָלֵּתנּו ְוַעל ְפּדּות ַנְפֵשׁנּו. ָבּרּוְך ַאָתּה יי 

ָגַּאל ִיְשָׂרֵאל.

שותים כוס שניה

רחצה 

נוטלים ידיים ומברכים

ָבּרּוְך ַאָתּה יי ֱא-ֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאֶשׁר ִקְדָּשׁנּו ְבִּמְצֹוָתיו ְוִצָוּנוּ ַעל ְנִטיַלת ָיַדִים.

מוציא מצה
עורך הסדר אוחז את שלושת המצות יחד ומברך:

ָבּרּוְך ַאָתּה יי ֱא-ֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ַהּמֹוִציא ֶלֶחם ִמן ָהָאֶרץ.

מניח את המצה התחתונה ומברך על השלמה ועל החצויה.

ָבּרּוְך ַאָתּה יי ֱא-ֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאֶשׁר ִקְדָּשנּו ְבִּמְצֹוָתיו ְוִצָוּנוּ ַעל ֲאִכיַלת ַמָצּה.

להשלים  אפשר  האמצעית,  מן  וכזית  העליונה  המצה  מן  כזית  לוקחים 

ממצות אחרות.

שיעור כזית :27 גרם )שני שליש מצת מכונה, שני כרטיסי אשראי במצה 

רכה(, זקן או חולה: 20 גרם.

מרור
את  ומנערים  בחרוסת,  ומטבילים  יד   כף  כגודל  מהמרור  כזית  לוקחים 

החרוסת ממנה ואוכלים בלא הסיבה.

לפני שיאכל מברכים:

ָבּרּוְך ַאָתּה יי ֱא-ֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאֶשׁר ִקְדָּשנּו ְבִּמְצֹוָתיו ְוִצָוּנוּ ַעל ֲאִכיַלת ָמרֹור.
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כורך
לוקחים כזית מצה וכזית מרור וכורכים יחד עם חרוסת ואכלים בהסיבה.

לפני שיאכלו יאמרו:

ַמָצּה ּוָמרֹור ְבֹּלא ְבָרָכה, ֵזֶכר ַלִמְּקָדּׁש, ְבָּיֵמינּו ְיֻחָדּׁש, ְכִּהֵלּל ַהָזֵּקן ֶשָׁהָיה ּכֹוְרָכן 

ְואֹוְכָלן ְבַּבת ַאַחת, ְלַקֵיּים ַמה ֶשֶּׁנֱּאַמר: ַעל ַמּצֹות ּוְמרֹוִרים ֹיאְכלּוהּו.

שולחן עורך 
נוהגים לאכול ביצה קשה. לפני שיאכלו יאמרו: "זכר לקרבן חגיגה"

צפון )אפיקומן(
להשתדל לאכול לפני חצות הלילה.

כזית בהסיבה, תוך  ואכלים  )החצי הגדול(  לוקחים את המצה השמורה 

4-7 דק' . יש נוהגים לאכול עוד כזית זכר למצה שנאכלת עם קרבן פסח. 

אפשר להשלים את כזית ממצות אחרות.

ֵזֶכר ְלָקְרַבּן ֶפַּסח ַהֶנֱּאָכל ַעל ַהָשָׂבע.

אחרי האפיקומן לא אוכלים ושותים כלום חוץ משתי כוסות יין. ניתן לשתות 

קפה או תה לשמירה על הערנות.

ברך

מוזגים כוס שלישי

ֲאָבְרָכה ֶאת יי ְבָּכל ֵעת ָתִּמיד ְתִּהָלּתֹו ְבִּפי: סֹוף ָדָּבר ַהכֹּל ִנְשָׁמע ֶאת ָהֱאֹלִהים 
ְיָרא ְוֶאת ִמְצֹוָתיו ְשׁמֹור ִכּי ֶזה ָכּל ָהָאָדם: ְתִּהַלּת יי ְיַדֶבּר ִפּי ִויָבֵרְך ָכּל ָבָּשׂר ֵשׁם 

ֶזה  ֵאַלי  ַוְיַדֵבּר  ַהְללּוֱָיּה:  ְוַעדֱעֹוָלם  ֵמַעָתּה  ָיּה  ְנָבֵרְך  ַוֲאַנְחנּו  ָוֶעד:  ָקְדׁשֹו ְלעֹוָלם 

ַהֻשְּׁלָחן ֲאֶשׁר ִלְפֵני יי:

ִבְּרׁשּות  המזמן:  ָשַׁמִים!  עונים:  ַקִדּיָשׁא.  ִעָלָּאה  ְלַמְלָכּא  ְוִנְבִריְך  ָלן  ַהב  זימון: 

ּוִבְרׁשּות  טוב:  )ביום  ַמְלְכָּתא(  ַשָׁבּת  ּוִבְרׁשּות  )בשבת:  ַקִדּיָשׁא  ִעָלָּאה  ַמְלָכּא 

יֹוָמא ָטָבא ַקִדּיָשׁא( )ּוִבְרׁשּות מֹוַרי ְוַרּבֹוַתי( ּוִבְרׁשּוְתֶכם ְנָבֵרְך )בעשרה: ֱאֹלֵהינּו( 

ֶשָׁאַכְלנּו ִמֶשּּׁלֹו.עונים: ָבּרּוְך )ֱאֹלֵהינּו( ֶשָׁאַכְלנּו ִמֶשּּׁלֹו ּוְבטּובֹו )ַהָגּדֹול ָתִּמיד( ָחִיינּו. 

המזמן: ָבּרּוְך )ֱאֹלֵהינּו( ֶשָׁאַכְלנּו ִמֶשּּׁלֹו ּוְבטּובֹו )ַהָגּדֹול ָתִּמיד( ָחִיינּו.
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ָבּרּוְך ַאָתּה ְיֹהָוה ֱא-ֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ָהֵאל ַהָזּן אֹוָתנּו ְוֶאת ָהעֹוָלם ֻכּּלֹו ְבּטּובֹו 

ְבֵּחן ְבֶּחֶסד ְבֵּריַוח ּוְבַרֲחִמים ַרִבּים. ֹנֵתן ֶלֶחם ְלָכלֱָבָּשׂר. ִכּי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. ּוְבטּובֹו 

ַהָגּדֹול ָתִּמיד ֹלא ָחַסר ָלנּו ְוַאל ֶיְחַסר ָלנּו ָמזֹון )ָתִּמיד( ְלעֹוָלם ָוֶעד. ִכּי הּוא ֵאל ָזן 

ָבָּרא  ְוִהְתִקין ִמְחָיה ּוָמזֹון ְלָכלְֱבִּרּיֹוָתיו ֲאֶשׁר  ְוֻשְׁלָחנֹו ָערּוְך ַלכֹּל.  ּוְמַפְרֵנס ַלכֹּל. 

ְבַרֲחָמיו ּוְברֹב ֲחָסָדיו ָכָּאמּור. ּפֹוֵתַח ֶאתֱָיֶדָך ּוַמְשִׂבּיַע ְלָכלֱַחי ָרצֹון. ָבּרּוְך ַאָתּה 

ְיֹהָוה ַהָזּן ֶאת ַהכֹּל.

נֹוֶדה ְלָּך ְיֹהָוה ֱא-ֹלֵהינּו ַעל ֶשִׁהְנַחְלָתּ ַלֲאבֹוֵתינּו ֶאֶרץ ֶחְמָדּה טֹוָבה ּוְרָחָבה ְבִּרית 

ְוַעל  ֲעָבִדים.  ִמֵבּית  ּוְפִדיָתנּו  ִמְצַרִים  ֵמֶאֶרץ  ֶשׁהֹוֵצאָתנּו  ַעל  ּוָמזֹון.  ַחִיּים  ְותֹוָרה 

ְוַעל ֻחֵקּי ְרצֹוָנְך ֶשׁהֹוַדְעָתּנּו.  ֶשִׁלַּמְּדָתּנּו.  ְוַעל ּתֹוָרְתָך  ִבְּבָשֵׂרנּו.  ֶשָׁחַתְמָתּ  ְבִּריְתָך 

ְוַעל ַחִיּים ּוָמזֹון ָשַׁאָתּה ָזן ּוְמַפְרֵנס אֹוָתנּו.

ְוָאַכְלָתּ  ָכָּאמּור  ְשָׁמְך  ֶאת  ּוְמָבְרִכים  ָלְך  מֹוִדים  ֲאַנְחנּו  ֱא-ֹלֵהינּו  ְיֹהָוה  ַהכֹּל  ְוַעל 

ַאָתּה  ָבּרּוְך  ָנַתןֱָלְך.  ֲאֶשׁר  ַהטָֹּבה  ַעלֱָהָאֶרץ  ֱאֹלֶהיָך  ְיֹהָוה  ֶאת  ּוֵבַרְכָתּ  ְוָשָׂבְעָתּ 

ְיֹהָוה ַעל ָהָאֶרץ ְוַעל ַהָמּזֹון.

ִצּיֹון  ַהר  ְוַעל  ִעיָרְך.  ְירּוָשַׁלִים  ְוַעל  ַעָמְּך.  ִיְשָׂרֵאל  ְוַעל  ָעֵלינּו  ֱא-ֹלֵהינּו  ְיֹהָוה  ַרֵחם 

ְוַהָקּדֹוׁש  ַהָגּדֹול  ַהַבִּית  ְוַעל  ְדִּביָרְך.  ְוַעל  ְמעֹוָנְך.  ְוַעל  ֵהיָכָלְך.  ְוַעל  ְכּבֹוָדְך.  ִמְשַׁכּן 

ֶשִׁנְּקָרא ִשְׁמָך ָעָליו. ָאִבינּו! ְרֵענּו. זּוֵננּו. ַפְּרְנֵסנּו. ַכְּלְכֵּלנּו. ַהְרִויֵחנּו ַהְרַוח ָלנּו ְמֵהָרה 

ִמָכּלֱָצרֹוֵתינּו. ְוָנא ַאל ַתְּצִריֵכנּו ְיֹהָוה ֱא-ֹלֵהינּו ִליֵדי ַמְתּנֹות ָבָּשׂר ָוָדם. ְוֹלא ִליֵדי 

ֶשֹּׁלא  ָרצֹון  ְיִהי  ְוַהְפּתּוָחה.  ָהֲעִשׁיָרה  ְוָהְרָחָבה.  ַהְמֵּלָאה  ְלָיְדָך  ֶאָלּא  ַהְלָוָאָתם. 

ֵנבֹוׁש ָבּעֹוָלם ַהֶזּה. ְוֹלא ִנָכֵּלם ְלעֹוָלם ַהָבּא. ּוַמְלכּות ֵבּית ָדִּוד ְמִשׁיָחְך ַתֲּחִזיֶרָנּה 

ִלְמקֹוָמּה ִבְּמֵהָרה ְבָיֵמינּו.

בשבת מוסיפים: ְרֵצה ְוַהֲחִליֵצנּו ְיֹהָוה ֱא-ֹלֵהינּו ְבִּמְצֹוֶתיָך ּוְבִמְצַות יֹום ַהְשִּׁביִעי. 

ַהַשָׁבּת ַהָגּדֹול ְוַהָקדֹוׂש ַהֶזּה. ִכּי יֹום ָגּדֹול ְוָקדֹוׁש הּוא ִמְלָּפֶניָך. ִנְשּׁבֹות ּבֹו ְוָננּוַח ּבֹו 

ְוִנְתַעֵנּג ּבֹו ְכִּמְצַות ֻחֵקּי ְרצֹוָנְך. ְוַאל ְתִּהי ָצָרה ְוָיגֹון ְבּיֹום ְמנּוָחֵתנּו. ְוַהְרֵאנּו ְבֶנָחַמת 

ָחְרַבּן  ְוָשִׁתינּו  ֶשָׁאַכְלנּו  ַוֲהַגם  ַהֶנָּחמֹות.  ַבַּעל  הּוא  ַאָתּה  ִכּי  ְבָיֵמינּו.  ִבְּמֵהָרה  ִצּיֹון 

ִכּי ֵאל  ִתְּזָנֵחנּו ָלַעד.  ְוַאל  ָלֶנַצח  ִתְּשָׁכֵּחנּו  ָשַׁכְחנּו. ַאל  ְוַהָקּדֹוׁש ֹלא  ַהָגּדֹול  ֵבּיְתָך 

ֶמֶלְך )ָגּדֹול ְוָקדֹוׁש( ]נוסח אחר: ַחּנּון ְוַרחּום[ ָאָתּה.

ְוִיָזֵּכר  ְוִיָפֵּקד  ְוִיָשַּׁמע  ְוֵיָרֶצה  ְוֵיָרֶאה  ְוַיִגּיַע  ְוָיבֹוא  ַיֲעֶלה  ֲאבֹוֵתינּו,  ֵואֹלֵהי  ֱא-ֹלֵהינּו 

ִזְכרֹוֵננּו ְוִזְכרֹון ֲאבֹוֵתינּו, ִזְכרֹון ְירּוָשַׁלִים ִעיָרְך, ְוִזְכרֹון ָמִשׁיַח ֶבּן ָדִּוד ַעְבָדְּך, ְוִזְכרֹון 

ְלַחִיּים  ּוְלַרֲחִמים,  ְלֶחֶסד  ְלֵחן  ְלטֹוָבה,  ִלְפֵליָטה  ְלָפֶניָך,  ִיְשָׂרֵאל  ֵבּית  ָכּלֱַעְמָּך 

ּבֹו  ְלַרֵחם  ַהֶזּה,  ֹקֶדׁש  ִמְקָרא  ְבּיֹום טֹוב  ַהֶזּה,  ַהַמּּצֹות  ַחג  ְבּיֹום  ּוְלָשׁלֹום,  טֹוִבים 
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ָעֵלינּו ּוְלהֹוִשׁיֵענּו. ָזְכֵרנּו ְיֹהָוה ֱא-ֹלֵהינּו ּבֹו ְלטֹוָבה, ּוָפְּקֵדנּו בֹו ִלְבָרָכה, ְוהֹוִשׁיֵענּו בֹו 

ְלַחִיּים טֹוִבים, ִבְּדַבר ְיׁשּוָעה ְוַרֲחִמים. חּוס ְוָחֵנּנּו ַוֲחמֹל ְוַרֵחם ָעֵלינּו, ְוהֹוִשׁיֵענּו ִכּי 

ֵאֶליָך ֵעיֵנינּו, ִכּי ֵאל ֶמֶלְך ַחּנּון ְוַרחּום ָאָתּה.

ְוִתְבֶנה ְירּוָשַׁלִים ִעיָרְך ִבְּמֵהָרה ְבָיֵמינּו. ָבּרּוְך ַאָתּה ְיֹהָוה ּבֹוֵנה ְירּוָשָׁלִים. )בלחש: 

ָאֵמן(.

ַאִדּיֵרנּו,  ַמְלֵכּנּו,  ָאִבינּו,  ָהֵאל  )ָלַעד(  ָהעֹוָלם,  ֶמֶלְך  ֱא-ֹלֵהינּו  ְיֹהָוה  ַאָתּה  ָבּרּוְך 

ּבֹוְרֵאנּו, ּגֹוֲאֵלנּו, ְקדֹוֵשׁנּו ְקדֹוׁש ַיֲעֹקב, רֹוֵענּו רֹוֵעה ִיְשָׂרֵאל, ַהֶמֶּלְך ַהּטֹוב ְוַהֵמִּטיב 

ַלּכל, ֶשְׁבָּכל יֹום ָויֹום הּוא ֵהיִטיב ָלנּו, הּוא ֵמיִטיב ָלנּו, הּוא ֵייִטיב ָלנּו, הּוא ְגָמָלנּו, 

הּוא גֹוְמֵלנּו, הּוא ִיְגְמֵלנּו ָלַעד ֵחן ָוֶחֶסד ְוַרֲחִמים ְוֵריַוח ְוַהָצָּלה ְוָכלֱטֹוב.

ּוָבָאֶרץ. ַבָּשַּׁמִים  ִיְשַׁתַּבּח  הּוא  ָהַרֲחָמן  ְכבֹודֹו.  ִכֵּסּא  ַעל  ִיְשַׁתַּבּח  הּוא  ָהַרֲחָמן 

ָהַרֲחָמן  ָיִרים.  ְלַעּמֹו  ֶקֶרן  הּוא  ָהַרֲחָמן  ּדֹוִרים.  ְלדֹור  ָבּנּו  ִיְשַׁתַּבּח  הּוא  ָהַרֲחָמן 

ְבֶּהֵתּר  ְבִבּזּוי,  ְוֹלא  ְבָּכבֹוד  ְיַפְרְנֵסנּו  הּוא  ְנָצִחים.ָהַרֲחָמן  ְלֵנַצח  ָבּנּו  ִיְתָפַּאר  הּוא 

הּוא  ָהַרֲחָמן  ֵבּיֵנינּו.  ָשׁלֹום  ִיֵתּן  הּוא  ְבָצַער.ָהַרֲחָמן  ְוֹלא  ְבַּנַחת  ְבִאּסּור,  ְוֹלא 

ֶאת  ַיְצִליַח  הּוא  ָהַרֲחָמן  ָיֵדינּו.  ַמֲעֵשׂה  ְבָּכל  ְוַהְצָלָחה  ְרָוָחה  ְבָּרָכה  ִיְשַׁלח 

יֹוִליֵכנּו  הּוא  ַצָוּאֵרנּו.ָהַרֲחָמן  ֵמַעל  ְמֵהָרה  ָגּלּות  עֹל  ִיְשׁבֹּר  הּוא  ָהַרֲחָמן  ְדָּרֵכינּו. 

ַהֶנֶּפׁש  ְרפּוַאת  ְשֵׁלָמה,  ְרפּוָאה  ִיְרָפֵּאנּו  הּוא  ָהַרֲחָמן  ְבַּאְרֵצנּו.  קֹוְמִמּיּות  ְמֵהָרה 

ָכּל  ְיָבֵרְך  הּוא  ָהַרֲחָמן  ָהְרָחָבה.  ָידֹו  ֶאת  ָלנּו  ִיְפַתּח  הּוא  ָהַרֲחָמן  ַהּגּוף.  ּוְרפּוַאת 

ְוַיֲעֹקב,  ִיְצָחק  ֶשִׁנְּתָבְּרכּו ֲאבֹוֵתינּו, ַאְבָרָהם  ְכּמֹו  ִבְּשׁמֹו ַהָגּדֹול,  ְוֶאָחד ִמֶמּּנּו  ֶאָחד 

ָאֵמן ְוֹנאַמר  ָרצֹון  ְיִהי  ְוֵכן  ְשֵׁלָמה,  ְבָּרָכה  ַיַחד  אֹוָתנּו  ְיָבֵרְך  ֵכּן  כֹּל,  ִמכֹּל   ַבּכֹּל 

ָהַרֲחָמן הּוא ִיְפֹרׂש ָעֵלינּו ֻסַכּת ְשׁלֹומֹו. 

ָהעֹוָלִמים. ְלַחֵיּי  ּוְמנּוָחה  ַשָׁבּת  ֶשֻׁכּלֹו  עֹוָלם  ַיְנִחיֵלנּו  הּוא  ָהַרֲחָמן   בשבת: 

ביום טוב: ָהַרֲחָמן הּוא ַיְנִחיֵלנּו )ְל(יֹום ֶשֻׁכּלֹו טֹוב.

ֶנֱחָטא,  ְלִבְלִתּי  ָפֵּנינּו  ִיְרָאתֹו ַעל  ְוִתְהֶיה  ְבִּלֵבּנּו  ְוַאֲהָבתֹו  ִיַטּע ּתֹוָרתֹו  ָהַרֲחָמן הּוא 

ְוִיְהיּו ָכל ַמֲעֵשׂינּו ְלֵשׁם ָשָׁמִים. 

ּוְלַחֵיּי  ַהִמְּקָדּׁש  ֵבּית  ּוְלִבְנַין  ַהָמִּשׁיַח  ִלימֹות  ִויָקְרֵבנּו  ִויַזֵכּנּו  ְיַחֵיּינּו  הּוא  ָהַרֲחָמן 

ָהעֹוָלם ַהָבּא. 

ִמְגּדֹול ְיׁשּועֹות ַמְלּכֹו ְוֹעֶשׂה ֶחֶסד ִלְמִשׁיחֹו ְלָדִוד ּוְלַזְרעֹו ַעד עֹוָלם. ְכִּפיִרים ָרׁשּו 

ַצִדּיק  ָרִאיִתי  ְוֹלא  ָזַקְנִתּי  ַגּם  ָהִייִתי  ַנַער  טֹוב.  ָכל  ַיְחְסרּו  ֹלא  ְיֹהָוה  ְוֹדְרֵשׁי  ְוָרֵעבּו 
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ֶנֱעָזב ְוַזְרעֹו ְמַבֶקּׁש ָלֶחם. ָכּל ַהּיֹום חֹוֵנן ּוַמְלֶוה ְוַזְרעֹו ִלְבָרָכה. ַמה ֶשָּׁאַכְלנּו ִיְהֶיה 

ְלָשְׂבָעה, ּוַמה ֶשָּׁשִּׁתינּו ִיְהֶיה ִלְרפּוָאה, ּוַמה ֶשּׁהֹוַתְרנּו ִיְהֶיה ִלְבָרָכה, ְכִּדְכִתיב: ַוִיֵּתּן 

ִלְפֵניֶהם ַויֹּאְכלּו ַוּיֹוִתרּו ִכְּדַבר ְיֹהָוה. ְבּרּוִכים ַאֶתּם ַליהָוה ֹעֵשׂה ָשַׁמִים ָוָאֶרץ. ָבּרּוְך 

ִיֵתּן ְיֹהָוה ְיָבֵרְך ֶאת  ַהֶגֶּבר ֲאֶשׁר ִיְבַטח ַבּיהָוה ְוָהָיה ְיֹהָוה ִמְבַטחֹו. ְיֹהָוה עֹז ְלַעּמֹו 

ַעּמֹו ַבָשּׁלֹום. עֹוֶשׂה ָשׁלֹום ִבְּמרֹוָמיו הּוא ְבַרֲחָמיו ַיֲעֶשׂה ָשׁלֹום ָעֵלינּו ְוַעל ָכּל ַעּמֹו 

ִיְשָׂרֵאל ְוִאְמרּו ָאֵמן.

שותים כוס שלישית ויכוונו בברכה לפטור גם את הכוס הרביעית:

 ַסְבִרי ָמָרָנן. ָבּרּוְך ַאָתּה יי ֱא-ֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ּבֹוֵרא ְפִּרי ַהָגֶּפן.

הלל 
מוזגים כוס רביעית

נהגו למזוג גביע יין לאליהו הנביא

ְשׁפְֹך ֲחָמְתָך ֶאל ַהּגֹוִים ֲאֶשׁר ֹלא ְיָדעּוָך ְוַעל ַמְמָלכֹות ֲאֶשׁר ְבִּשְׁמָך ֹלא ָקָראּו. ִכּי 

ִתְּרדֹּף  ַיִשׂיֵגם.  ַאְפָּך  ַוֲחרֹון  ַזְעֶמָך  ָנֵוהּו ֵהַשּׁמּו. ְשׁפְֹך ֲעֵליֶהם  ְוֶאת  ַיֲעקֹב  ָאַכל ֶאת 

ְבַּאף ְוַתְשִׁמיֵדם ִמַתַּחת ְשֵׁמי יי.

ֹלא ָלנּו , יי, ֹלא ָלנּו, ִכּי ְלִשְׁמָך ֵתּן ָכּבֹוד, ַעל ַחְסְדָּך, ַעל ֲאִמֶתָּך. ָלָמּה ֹיאְמרּו ַהּגֹוִים: 

ַאֵיּה ָנא ֱאֹלֵהיֶהם? וֱא-ֹלֵהינּו ַבָּשָּׁמִים, כֹּל ֲאֶשׁר ָחֵפץ ָעָשׂה. ֲעַצֵבּיֶהם ֶכֶּסף ְוָזָהב 

ְוֹלא  ָלֶהם  ָאְזָנִים  ִיְראּו.  ְוֹלא  ָלֶהם  ֵעיַנִים  ְיַדֵבּרּו,  ְוֹלא  ָלֶהם  ֶפּה  ָאָדם.  ְיֵדי  ַמֲעֵשׂה 

ֶיְהּגּו  ֹלא  ְיַהֵלּכּו,  ְוֹלא  ַרְגֵליֶהם  ְיִמיׁשּון,  ְוֹלא  ְיֵדיֶהם  ְיִריחּון.  ְוֹלא  ָלֶהם  ַאף  ִיְשָׁמעּו, 

ִבְּגרֹוָנם. ְכּמֹוֶהם ִיְהיּו ֹעֵשׂיֶהם, כֹּל ֲאֶשׁר בֵֹּטַח ָבֶּהם. ִיְשָׂרֵאל ְבַּטח ַבּיי, ֶעְזָרם ּוָמִגָנּם 

הּוא. ֵבּית ַאֲהֹרן ִבְּטחּו ַבּיי, ֶעְזָרם ּוָמִגָנּם הּוא. ִיְרֵאי יי ִבְּטחּו ַבּיי, ֶעְזָרם ּוָמִגָנּם הּוא.

יי ְזָכָרנּו ְיָבֵרְך, ְיָבֵרְך ֶאת ֵבּית ִיְשָׂרֵאל, ְיָבֵרְך ֶאת ֵבּית ַאֲהֹרן. ְיָבֵרְך ִיְרֵאי יי, ַהְקַּטִנים 

ִעם ַהְגֹּדִלים. ֹיֵסף יי ֲעֵליֶכם, ֲעֵליֶכם ְוַעל ְבֵּניֶכם. ְבּרּוִכים ַאֶתּם ַליי, ֹעֵשׂה ָשַׁמִים 

ָוָאֶרץ. ַהָשַּׁמִים ָשַׁמִים ַליי, ְוָהָאֶרץ ָנַתן ִלְבֵני ָאָדם. ֹלא ַהֵמִּתים ְיַהְללּו ָיּה ְוֹלא ָכּל 

ֹירֵדי דּוָמה. ַוֲאַנְחנּו ְנָבֵרְך ָיּה ֵמַעָתּה ְוַעד עֹוָלם. ַהְללּוָיּה.

ָאַהְבִתּי ִכּי ִיְשַׁמע יי, ֶאת קֹוִלי ַתֲּחנּוָני. ִכּי ִהָטּה ָאְזנֹו ִלי ּוְבָיַמי ֶאְקָרא. ֲאָפפּוִני ֶחְבֵלי 

ָמֶות ּוְמָצֵרי ְשׁאֹול ְמָצאּוִני, ָצָרה ְוָיגֹון ֶאְמָצא. ּוְבֵשׁם יי ֶאְקָרא: ָאָנּא יי ַמְלָּטה ַנְפִשׁי! 

ַנְפִשׁי  ְיהֹוִשׁיַע. ׁשּוִבי  ְוִלי  ַדֹּלִתי  יי,  ְפָּתִאים  ְמַרֵחם. שֵֹׁמר  ֵוֱא-ֹלֵהינּו  ְוַצִדיק,  יי  ַחנּון 

ִלְמנּוָחְיִכי, ִכּי יי ָגַּמל ָעָלְיִכי. ִכּי ִחַלְּצָתּ ַנְפִשׁי ִמָמֶּות, ֶאת ֵעיִני ִמן ִדְּמָעה, ֶאת ַרְגִלי 
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ִמֶדִּחי. ֶאְתַהֵלְך ִלְפֵני יי ְבַּאְרצֹות ַהַחִיּים. ֶהֱאַמְנִתּי ִכּי ֲאַדֵבּר, ֲאִני ָעִניִתי ְמֹאד. ֲאִני 

ָאַמְרִתּי ְבָחְפִזי: ָכּל ָהָאָדם כֵֹּזב.

ַליי  ְנָדַרי  ֶאְקָרא.  יי  ּוְבֵשׁם  ֶאָשּׂא  ְיׁשּועֹות  ּכֹוס  ָעָלי.  ַתְּגמּולֹוִהי  ָכּל  ַליי  ָאִשׁיב  ָמה 

ֲאַשֵׁלּם ֶנְגָדה ָנּא ְלָכל ַעּמֹו. ָיָקר ְבֵּעיֵני יי ַהָמְּוָתה ַלֲחִסיָדיו. ָאָנא יי ִכּי ֲאִני ַעְבֶדָּך, ֲאִני 

ַעְבְדָּך ֶבּן ֲאָמֶתָך, ִפַּתְּחָתּ ְלמֹוֵסָרי. ְלָך ֶאְזַבּח ֶזַבח ּתֹוָדה ּוְבֵשׁם יי ֶאְקָרא. ְנָדַרי ַליי 

ֲאַשֵׁלם, ֶנְגָדה ָנא ְלָכל ַעמֹו. ְבַּחְצרֹות ֵבּית יי, ְבּתֹוֵכִכי ְירּוָשַלִים. ַהְללּוָיּה.

ַהְללּו ֶאת יי ָכּל ּגֹוִים, ַשְׁבּחּוהּו ָכּל ָהֻאִמּים. ִכּי ָגַבר ָעֵלינּו ַחְסדֹו, ֶוֱאֶמת יי ְלעֹוָלם. 

ַהְללּוָיּה.

הֹודּו ַליי ִכּי טֹוב, ִכּי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. ֹיאַמר ָנא ִיְשָׂרֵאל, ִכּי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. ֹיאְמרּו ָנא 

ֵבית ַאֲהֹרן, ִכּי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. ֹיאְמרּו ָנא ִיְרֵאי יי, ִכּי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו.

יי  ָאָדם.  ִלי  ַיֲּעֶשׂה  ִאיָרא - ַמה  ִלי, ֹלא  יי  ָיּה.  ַבֶמְרַחב  ָעָנִּני  ָיּּה,  ָקָראִתי  ַהֵמַּצר  ִמן 

ַבּיי  ַלֲחסֹות  טֹוב  ָבָּאָדם.  ִמְבֹּטַח  ַבּיי  ַלֲחסֹות  טֹוב  ְבּשְֹׂנָאי.  ֶאְרֶאה  ַוֲאִני  ְבֹּעְזָרי  ִלי 

ִמְבֹּטַח ִבְּנִדיִבים. ָכּל ּגֹוִים ְסָבבּוִני, ְבֵּשׁם יי ִכּי ֲאִמיַלם. ַסּבּוִני ַגם ְסָבבּוִני, ְבֵּשׁם יי 

ִכּי ֲאִמיַלם. ַסּבּוִני ִכְדֹבִרים, דֲֹּעכּו ְכֵּאׁש קֹוִצים, ְבֵּשׁם יי ִכּי ֲאִמיַלם. ָדּחֹה ְדִּחיַתִני 

ִלְנפֹּל, ַויי ֲעָזָרִני. ָעִזּי ְוִזְמָרת ָיּה ַוְיִהי ִלי ִליׁשּוָעה. קֹול ִרָנּה ִויׁשּוָעה ְבָּאֳהֵלי ַצִדּיִקים, 

ַוֲאַסֵפּר  ֶאְחֶיה,  ִכּי  ָחִיל. ֹלא ָאמּות  ֹעָשׂה  יי  ְיִמין  יי רֹוֵמָמה,  ְיִמין  ָחִיל.  ֹעָשׂה  יי  ְיִמין 

ַמֲעֵשׂי ָיּה. ַיסֹּר ִיְסַּרִני ָיּּה, ְוַלָמֶּות ֹלא ְנָתָנִני. ִפְּתחּו ִלי ַשֲׁעֵרי ֶצֶדק, ָאבֹא ָבם, אֹוֶדה 

ָיּה. ֶזה ַהַשַּׁער ַליי, ַצִדּיִקים ָיֹבאּו בֹו.

אֹוְדָך ִכּי ֲעִניָתִני ַוְתִּהי ִלי ִליׁשּוָעה. )אֹוְדָך ִכּי ֲעִניָתִני ַוְתִּהי ִלי ִליׁשּוָעה.(  ֶאֶבן ָמֲאסּו 

ַהּבֹוִנים ָהְיָתה ְלרֹאׁש ִפָּנּה. )ֶאֶבן ָמֲאסּו ַהּבֹוִנים ָהְיָתה ְלרֹאׁש ִפָּנּה.( ֵמֵאת יי ָהְיָתה 

ַהּיֹום  ְבֵּעיֵנינּו.(ֶזה  ִנְפָלאֹת  ִהיא  זֹּאת  ָהְיָתה  יי  )ֵמֵאת  ְבֵּעיֵנינּו.  ִנְפָלאֹת  ִהיא  זֹּאת 

ָעָשׂה ְיהָוה ָנִגיָלה ְוִנְשְׂמָחה בֹו. )ֶזה ַהּיֹום ָעָשׂה ְיהָוה ָנִגיָלה ְוִנְשְׂמָחה בֹו.(

ָאָנּא יי, הֹוִשיָעה ָנּא. ָאָנּא יי, הֹוִשיָעה ָנּא.

ָאָנּא יי, ַהְצִליָחה ָנא. ָאָנּא יי, ַהְצִליָחה ָנא.

ָבּרּוְך ַהָבּא ְבֵּשׁם יי, ֵבַּרְכנּוֶכם ִמֵבּית יי. )ָבּרּוְך ַהָבּא ְבֵּשׁם יי, ֵבַּרְכנּוֶכם ִמֵבּית יי.( 

ֵאל יי ַוָיֶּאר ָלנּו, ִאְסרּו ַחג ַבֲּעֹבִתים, ַעד ַקְרנֹות ַהִמְּזֵבַּח. )ֵאל יי ַוָיֶּאר ָלנּו. ִאְסרּו ַחג 

ַאָתּה  )ֵאִלי  ֲארֹוְמֶמָּך.   - ֱאֹלַהי  ְואֹוֶדָּך,  ַאָתּה  ֵאִלי  ַהִמְּזֵבַּח.(  ַקְרנֹות  ַעד  ַבֲּעֹבִתים, 

ְואֹוֶדָךּ, ֱאֹלַהי - ֲארֹוְמֶמָּך.( הֹודּו ַליי ִכּי טֹוב, ִכּי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. )הֹודּו ַליי ִכּי טֹוב, ִכּי 

ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו.( 
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ַחְסּדֹו.הֹודּו  ְלעֹוָלם  ִכּי  ָהֱאֹלִהים,  ֵלאֹלֵהי  ַחְסּדֹו.הֹודּו  ְלעֹוָלם  ִכּי  ִכּי טֹוב,  ַליי  הֹודּו 

ַלֲאֹדֵני ָהֲאֹדִנים, ִכּי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. ְלֹעֵשׂה ִנְפָלאֹות ְגֹּדלֹות ְלַבּדֹו, ִכּי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. 

ִכּי ְלעֹוָלם  ַהָמְּים,  ִכּי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. ְלרֹוַקע ָהָאֶרץ ַעל  ִבְּתבּוָנה,  ַהָשַּׁמִים  ְלֹעֵשׂה 

ִכּי  ַבּיֹום,  ְלֶמְמֶשֶׁלת  ַהֶשֶּׁמׁש  ֶאת  ַחְסּדֹו.  ְלעֹוָלם  ִכּי  ְגֹּדִלים,  ְלֹעֵשׂה אֹוִרים  ַחְסּדֹו. 

ְלַמֵכּה  ַחְסּדֹו.  ְלעֹוָלם  ִכּי  ַבַּלְּיָלה,  ְלֶמְמְשׁלֹות  ְוכֹוָכִבים  ַהָיֵּרַח  ֶאת  ַחְסּדֹו.  ְלעֹוָלם 

ִמְצַרִים ִבְּבכֹוֵריֶהם, ִכּי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. ַוּיֹוֵצא ִיְשָׂרֵאל ִמּתֹוָכם, ִכּי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. ְבָּיד 

ִכּי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו.  ִלְגָזִרים,  ְלֹגֵזר ַים סּוף  ִכּי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו.  ּוִבְזרֹוַע ְנטּוָיה,  ֲחָזָקה 

ְוֶהֱעִביר ִיְשָׂרֵאל ְבּתֹוכֹו, ִכּי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. ְוִנֵער ַפְּרעֹה ְוֵחילֹו ְבַים סּוף, ִכּי ְלעֹוָלם 

ְגֹּדִלים, ִכּי ְלעֹוָלם  ַחְסּדֹו. ְלמֹוִליְך ַעּמֹו ַבִּמְּדָבּר, ִכּי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. ְלַמֵכּה ְמָלִכים 

ִכּי ְלעֹוָלם  ִכּי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. ְלִסיחֹון ֶמֶלְך ָהֱאֹמִרי,  ַוַיֲּהרֹג ְמָלִכים ַאִדיִרים,  ַחְסּדֹו. 

ַחְסּדֹו. ּוְלעֹוג ֶמֶלְך ַהָבָּשׁן, ִכּי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. ְוָנַתן ַאְרָצם ְלַנֲחָלה, ִכּי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. 

ַחְסּדֹו.  ְלעֹוָלם  ִכּי  ָלנּו,  ָזַכר  ֶשְׁבִּשְׁפֵלנּו  ַחְסּדֹו.  ְלעֹוָלם  ִכּי  ַעְבּדֹו,  ְלִיְשָׂרֵאל  ַנֲחָלה 

ַחְסּדֹו. הֹודּו  ְלעֹוָלם  ִכּי  ָבָּשׂר,  ְלָכל  ֶלֶחם  ֹנֵתן  ַחְסּדֹו.  ְלעֹוָלם  ִכּי  ִמָצֵּרינּו,  ַוִיְּפְרֵקנּו 

ְלֵאל ַהָשַּׁמִים, ִכּי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. 

ִנְשַׁמת ָכּל ַחי ְתָּבֵרְך ֶאת ִשְׁמָך יי ֱא-ֹלֵהינּו ְורּוַח ָכּל ָבָּשׂר ְתָּפֵאר ּוְתרֹוֵמם ִזְכְרָך 
ַמְלֵכּנּו ָתִּמיד, ִמן ָהעֹוָלם ְוַעד ָהעֹוָלם ַאָתּה ֵאל, ּוִמַבְּלֲעֶדיָך ֵאין ָלנּו )ֶמֶלְך( ּגֹוֵאל 

עֹוֵזר  ֶמֶלְך  ָלנּו  ֵאין  ְוצּוָקה.  ָצָרה  ֵעת  ְבָּכל  ּוְמַרֵחם,  ְועֹוֶנה  ּוַמִצּיל,  ּפֹוֶדה  ּומֹוִשׁיַע, 

ְוסֹוֵמְך ֶאָלּא ָאָתּה.

ֱאֹלֵהי ָהִראׁשֹוִנים ְוָהַאֲחרֹוִנים, ֱאלֹוַהּ ָכּל ְבִּרּיֹות, ֲאדֹון ָכּל ּתֹוָלדֹות, ַהְמֻּהָלּל ְבָּכל 

ַויי ֱאֹלִהים ֱאֶמת, ֹלא ָינּום  ְבַּרֲחִמים.  ְבֶּחֶסד ּוְבִרּיֹוָתיו  ַהִתְּשָׁבּחֹות, ַהְמַּנֵהג עֹוָלמֹו 

ְורֹוֵפא חֹוִלים, ּפֹוֵקַח  ֵמִתים,  ְמַחֶיּה  ִנְרָדִּמים,  ְוַהֵמִּקיץ  ְיֵשִׁנים  ַהְמעֹוֵרר  ִייָשׁן.  ְוֹלא 

ֲאַנְחנּו  ְלַבְדָּך  ּוְלָך  ֶנֱעָלִמים,  ְוַהְמַפֲעֵנַח  ִאְלִּמים,  ַהֵמִּשׂיַח  ְכּפּוִפים,  ְוזֹוֵקף  ִעְוִרים, 

ֶשַׁבח  ְוִשְׂפתֹוֵתינּו  ַגָּלּיו,  ַכֲּהמֹון  ִרָנּה  ּוְלׁשֹוֵננּו  ַכָיּם,  ִשׁיָרה  ָמֵלא  ִפינּו  מֹוִדים.ְוִאּלּו 

ָשָׁמִים,  ְכִּנְשֵׁרי  ְפרּוׂשֹות  ְוָיֵדינּו  ְוַכָיֵּרַח,  ַכֶּשֶּׁמׁש  ְמִאירֹות  ְוֵעיֵנינּו  ָרִקיַע,  ְכֶּמְרֲחֵבי 

ֶאת  ּוְלָבֵרְך  ֱאֹלֵהינּו,  יי  ְלָך  ְלהֹודֹות  ַמְסִפּיִקין  ֲאַנְחנּו  ֵאין  ָכַּאָיּלֹות,  ַקּלֹות  ְוַרְגֵלינּו 

ְפָּעִמים ַהּטֹובֹות  ִרֵבּי ְרָבבֹות,  ִשְׁמָך ַמְלֵכּנּו, ַעל ַאַחת ֵמֶאֶלף ַאְלֵפי ֲאָלִפים ְורֹוב 

ִנִסּים ְוִנְפָלאֹות ֶשָׁעִשׂיָת ִעָמּנּו ְוִעם ֲאבֹוֵתינּו. 

ִמְלָּפִנים ִמִמְּצַרִים ְגַּאְלָתּנּו יי ֱאֹלֵהינּו, ִמֵבּית ֲעָבִדים ְפִּדיָתנּו. ְבָּרָעב ַזְנָתּנּו, ּוְבָשָׂבע 

ִדִּלּיָתנּו. ַעד  ְוַרִבּים  ִכְּלַכְּלָתּנּו, ֵמֶחֶרב ִהַצְּלָתּנּו, ִמֶדֶּבר ִמַלְּטָתּנּו, ּוֵמֳחָלִאים ָרִעים 

ֵהָנּה ֲעָזרּונּו ַרֲחֶמיָך ְוֹלא ֲעָזבּונּו ֲחָסֶדיָך. ַעל ֵכּן ֵאָבִרים ֶשִׁפַּלְּגָתּ ָבּנּו, ְורּוַח ּוְנָשָׁמה 

ֶשָׁנַּפְחָתּ ְבַּאֵפּינּו, ְוָלׁשֹון ֲאֶשׁר ַשְׂמָתּ ְבִּפינּו, ֵהן ֵהם יֹודּו ִויָבְרכּו, ִויַשְׁבּחּו, ִויָפֲארּו, ֶאת 
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ִשְׁמָך ַמְלֵכּנּו ָתִמיד. ִכּי ָכל ֶפּה ְלָך יֹוֶדה, ְוָכל ָלׁשֹון ְלָך ְתַשֵׁבַּח, ְוָכל ַעִין ְלָך ְתַצֶפּה, ְוָכל 

ֶבֶּרְך ְלָך ִתְכַרע, ְוָכל קֹוָמה ְלָפֶניָך ִתְשַׁתֲּחֶוה, ְוַהְלָּבבֹות ִייָראּוָך ְוַהֶקֶּרב ְוַהְכָּליֹות ְיַזְמּרּו 

ִלְשֶׁמָך, ַכָּדָּבר ֶשֶׁנֱּאַמר: ָכּל ַעְצֹמַתי תֹּאַמְרָנה יי ִמי ָכמֹוָך ַמִצּיל ָעִני ֵמָחָזק ִמֶמּּנּו, ְוָעִני 

ְוֶאְביֹון ִמגְֹּזלֹו. ַשְׁוַעת ֲעִנִיּים ַאָתּה ִתְּשַׁמע, ַצֲעַקת ַהַדּל ַתְּקִשׁיב ְותֹוִשׁיַע. ְוָכתּוב: ַרְנּנּו 

ַצִדּיִקים ַבּיי, ַלְיָשִׁרים ָנאָוה ְתִהָלּה. ְבִּפי ְיָשִׁרים ִתְּתרֹוָמם, ּוְבִשְׂפֵתי ַצִדּיִקים ִתְּתָבַּרְך, 

ּוִבְלׁשֹון ֲחִסיִדים ִתְּתַקָדּׁש, ּוְבֶקֶרב ְקדֹוִשׁים ִתְּתַהָלּל. 

ֱא-ֹלֵהינּו  יי  ְלָפֶניָך  ַהְיצּוִרים  ָכּל  חֹוַבת  ֶשֵׁכּן  ִיְשָׂרֵאל,  ֵבּית  ַעְמָּך  ִרְבבֹות  ְבִּמְקֲהלֹות 

ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו ְלהֹודֹות, ְלַהֵלּל, ְלַשֵׁבַּח, ְלָפֵאר, ְלרֹוֵמם, ְלַהֵדּר, ּוְלַנֵצַּח, ַעל ָכּל ִדְּבֵרי 

ִשׁירֹות ְוִתְשָׁבּחֹות ָדִּוד ֶבּן ִיַשׁי ַעְבְדָּך ְמִשׁיֶחָך. ּוְבֵכן, ִיְשַׁתַּבּח ִשְׁמָך ָלַעד ַמְלֵכּנּו ָהֵאל 

ַהֶמֶּלְך ַהָגּדֹול ְוַהָקּדֹוׁש ַבָּשַּׁמִים ּוָבָאֶרץ, ִכּי ְלָך ָנֶאה יי ֱא-ֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו ְלעֹוָלם 

ָוֶעד, ִשׁיר, ּוְשָׁבָחה, ַהֵלּל, ְוִזְמָרה, ֹעז, ּוֶמְמָשָׁלה, ֶנַצח, ְגֻּדָלּה, ְגּבּוָרה, ְתִּהָלּה, ְוִתְפֶאֶרת, 

ְקֻדָשׁה, ּוַמְלכּות. ְבָּרכֹות ְוהֹוָדאֹות ְלִשְׁמָך ַהָגּדֹול ְוַהָקּדֹוׁש, ּוֵמעֹוָלם ְוַעד עֹוָלם ַאָתּה 

ֵאל.

ִיְשָׂרֵאל,  ֵבּית  ְוַעְמָך  ְרצֹוֶנָך,  ְוַצִדּיִקים עֹוֵשׂי  ַוֲחִסיֶדיָך  ַמֲעֶשׂיָך,  ָכּל  יי ֱא-ֹלֵהינּו  ְיַהְללּוָך 

ִויַשְׁבּחּו ִויָפֲארּו ֶאת ׁשם ְכּבֹוֶדָך. ִכּי ְלָך טֹוב ְלהֹודֹות ּוְלִשְׁמָך ָנֶאה  ִויָבְרכּו  ְבִּרָנה יֹודּו 

ְלַזֵמּר, וֵמעֹוָלם ְוַעד עֹוָלם ַאָתּה ֵאל: ָבּרּוְך ַאָתּה יי ֶמֶלְך ְמֻהָלּל ַבִּתְּשָׁבּחֹות.

שותים כוס רביעית בהסיבה, ולאחריה מברכים:

ַהָשֶּׂדה,  ְתּנּוַבת  ְוַעל  ַהֶגֶּפן,  ְפִּרי  ְוַעל  ַהֶגֶּפן  ַעל  ֶמֶלְך העֹוָלם,  ֱא-ֹלֵהינּו  יי  ַאָתּה  ָבּרּוְך 

ְוִלְשׂבַֹּע  ִמִפְּרָיּה  ֶלֱאכֹל  ַלֲאבֹוֵתינּו,  ְוִהְנַחְלָתּ  ֶשָׁרִציָת  ּוְרָחָבה  ֶחְמָדּה טֹוָבה  ֶאֶרץ  ְוַעל 

ִמּטּוָבּה. ַרֶחם יי ֱא-ֹלֵהינּו ָעֵלינּו ְוַעל ִיְשָׂרֵאל ַעָמְּך, ְוַעל ְירּוָשַׁלִים ִעיָרְך, ְוַעל ִצּיֹון ִמְשַׁכּן 

ְכּבֹוָדְך, ְוַעל ִמְזָבָּחְך, ְוַעל ֵהיָכָלְך. ּוְבֵנה ְירּוָשַׁלִים ִעיר ַהֹקֶדׁש ִבְּמֵהָרה ְבָיֵמינּו. ְוַהֲעֵלנּו 

ְלתֹוָכּה ְוַשְׂמֵּחנּו ְבִּבְנָיָנּה. ּוְנָבְרָכְך ָעֶליָה ִבְּקֻדָשׁה ּוְבָטֳהָרה )בשבת: ּוְרֵצה ְוַהֲחִליֵצנּו 

ִכּי  ַהֶזּה.  ְבּיֹום טֹוב ִמְקָרא ֹקֶדׁש  ַהֶזּה,  ְבּיֹום ַחג ַהַמּּצֹות  ְוַשְׂמֵחנּו  ַהֶזּה(  ַהַשָׁבּת  ְבּיֹום 

ַאָתּה טֹוב ּוֵמִטיב ַלכֹּל ְונֹוֶדה ְלָּך יי ֱא-ֹלֵהינּו ַעל ָהָאֶרץ ְוַעל ְפִּרי ַגְפָנּה. ָבּרּוְך ַאָתּה יי 

ַעל ָהָאֶרץ ְוַעל ְפִּרי ַגְפָנּה.
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נרצה
ֲחַסל ִסּדּור ֶפַּסח ְכִּהְלָכתֹו, ְכָּכל ִמְשָׁפּטֹו ְוֻחָקתֹו.

ַכֲּאֶשׁר ָזִכינּו ְלַסֵדּר אֹותֹו, ֵכּן ִנְזֶכּה ַלֲעׂשֹותֹו. ָזְך ׁשֹוֵכן ְמעֹוָנה, קֹוֵמם ְקַהל ֲעַדת ִמי ָמָנה. 

ְבָּקרֹוב ַנֵהל ִנְטֵעי ַכָנּה, ְפּדּוִים ְלִציֹון ְבִּרָנּה. ְלָשָׁנה ַהָבָּאה ִבּירּוָשָׁלִים ַהְבּנּוָיה.

 ַחד ַּגְדָיא, ַחד ַּגְדָיא ִּדְזַבן ַאָּבא ִּבְתֵרי זּוֵזי. ַחד ַּגְדָיא, ַחד ַּגְדָיא 

ַוֲאָתא ׁשּוְנָרא, ְוָאְכָלה ְלַגְדָיא, ִּדְזַבן ַאָּבא ִּבְתֵרי זּוֵזי. ַחד ַּגְדָיא, ַחד ַּגְדָיא

ַוֲאָתא ַכְלָּבא, ְוָנַׁשְך ְלׁשּוְנָרא, ְּדָאְכָלה ְלַגְדָיא, ִּדְזַבן ַאָּבא ִּבְתֵרי זּוֵזי. ַחד ַּגְדָיא, ַחד 

ַּגְדָיא 

ַוֲאָתא חּוְטָרא, ְוִהָּכה ְלַכְלָּבא, ְּדָנַׁשךְ ְלׁשּוְנָרא, ְּדָאְכָלה ְלַגְדָיא, ִּדְזַבן ַאָּבא ִּבְתֵרי זּוֵזי. 

ַחד ַּגְדָיא, ַחד ַּגְדָיא 

וֲַאָתא נּוָרא, ְוָׂשַרף ְלחּוְטָרא, ְּדִהָּכה ְלַכְלָּבא, ְּדָנַׁשךְ ְלׁשּוְנָרא, ְּדָאְכָלה ְלַּגְדָיא, ִּדְזַבן 

ַאָּבא ִּבְתֵרי זּוֵזי. ַחד ַּגְדָיא, ַחד ַּגְדָיא 

ַוֲאָתא ַמָּיא, ְוָכָבה ְלנּוָרא, ְּדָׂשַרף ְלחּוְטָרא, ְּדִהָּכה ְלַכְלָּבא, ְּדָנַׁשךְ ְלׁשּוְנָרא, ְּדָאְכָלה 

ְלַגְדָיא, ִּדְזַבן ַאָּבא ִּבְתֵרי זּוֵזי. ַחד ַּגְדָיא, ַחד ַּגְדָיא 

ַוֲאָתא תֹוָרא, ְוָׁשָתה ְלַמָּיא, ְּדָכָבה ְלנּוָרא, ְּדָׂשַרף ְלחּוְטָרא, ְּדִהָּכה ְלַכְלָּבא, ְּדָנַׁשְך 

ְלׁשּוְנָרא, ְּדָאְכָלה ְלַגְדָיא, ִּדְזַבן ַאָּבא ִּבְתֵרי זּוֵזי. ַחד ַּגְדָיא, ַחד ַּגְדָיא 

ַוֲאָתא ַהּׁשֹוֵחט, ְוָׁשַחט ְלתֹוָרא, ְּדָׁשָתה ְלַמָּיא, ְּדָכָבה ְלנּוָרא, ְּדָׂשַרף ְלחּוְטָרא, ְּדִהָּכה 

ְלַכְלָּבא, ְּדָנַׁשךְ ְלׁשּוְנָרא, ְּדָאְכָלה ְלַגְדָיא, ִּדְזַבן ַאָּבא ִּבְתֵרי זּוֵזי. ַחד ַּגְדָיא, ַחד ַּגְדָיא 

ַוֲאָתא ַמְלַאְך ַהָּמֶות, ְוָׁשַחט ְלׁשֹוֵחט, ְּדָׁשַחט ְלתֹוָרא, ְּדָׁשָתה ְלַמָּיא, ְּדָכָבה ְלנּוָרא, 

ְּדָׂשַרף ְלחּוְטָרא, ְּדִהָּכה ְלַכְלָּבא, ְּדָנַׁשךְ ְלׁשּוְנָרא, ְּדָאְכָלה ְלַגְדָיא, ִּדְזַבן ַאָּבא ִּבְתֵרי 

זּוֵזי. ַחד ַּגְדָיא, ַחד ַּגְדָיא 

ַוֲאָתא ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא, ְוָׁשַחט ְלַמְלַאְך ַהָּמֶות, ְּדָׁשַחט ְלׁשֹוֵחט, ְּדָׁשַחט ְלתֹוָרא, 

הְּדָׁשָת ְלַמָּיא, ְּדָכָבה ְלנּוָרא, ְּדָׂשַרף ְלחּוְטָרא, ְּדִהָּכה ְלַכְלָּבא, ְּדָנַׁשךְ ְלׁשּוְנָרא, ְּדָאְכֱ

ָלה ְלַגְדָיא, ִּדְזַבן ַאָּבא ִּבְתֵרי זּוֵזי. ַחד ַּגְדָיא, ַחד ַּגְדָיא 
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ֶאָחד ֲאִני יֹוֵדַע: ֶאָחד ֱאֹלֵהינּו ֶשַׁבָּשַּׁמים ּוָבָאֶרץ.

ְשַׁנִים ִמי יֹוֵדַע? ְשַׁנִים ֲאִני יֹוֵדַע: ְשֵׁני ֻלחֹות ַהְבִּרית. ֶאָחד ֱאֹלֵהינּו ֶשַׁבָּשַּׁמים   2
ּוָבָאֶרץ.

ְשׁלָשׁה ִמי יֹוֵדַע? ְשׁלָשׁה ֲאִני יֹוֵדַע: ְשׁלָשׁה ָאבֹות, ְשֵׁני ֻלחֹות ַהְבִּרית, ֶאָחד   3
ֱאֹלֵהינּו ֶשַׁבָּשַּׁמים ּוָבָאֶרץ

ַאְרַבּע ִמי יֹוֵדַע? ַאְרַבּע ֲאִני יֹוֵדַע: ַאְרַבּע ִאָמהֹות, ְשׁלָשׁה ָאבֹות, ְשֵׁני ֻלחֹות   4
ַהְבִּרית, ֶאָחד ֱאֹלֵהינּו ֶשַׁבָּשַּׁמים ּוָבָאֶרץ

ֲחִמָּשּׁה ִמי יֹוֵדַע? ֲחִמָּשּׁה ֲאִני יֹוֵדַע: ֲחִמָשׁה חּוְמֵשׁי תֹוָרה, ַאְרַבּע ִאָמהֹות, ְשׁלָשׁה   5
ָאבֹות, ְשֵׁני ֻלחֹות ַהְבִּרית, ֶאָחד ֱאֹלֵהינּו ֶשַׁבָּשַּׁמים ּוָבָאֶרץ

ִשָׁשּׁה ִמי יֹוֵדַע? ִשָׁשּׁה ֲאִני יֹוֵדַע: ִשָׁשּׁה ִסְדֵרי ִמְשָׁנה, ֲחִמָשׁה חּוְמֵשׁי תֹוָרה, ַאְרַבּע   6
ִאָמהֹות, ְשׁלָשׁה ָאבֹות, ְשֵׁני ֻלחֹות ַהְבִּרית, ֶאָחד ֱאֹלֵהינּו ֶשַׁבָּשַּׁמים ּוָבָאֶרץ

ִשְׁבָעה ִמי יֹוֵדַע? ִשְׁבָעה ֲאִני יֹוֵדַע: ִשְׁבָעה ְיֵמי ַשָׁבָּתא, ִשָׁשּׁה ִסְדֵרי ִמְשָׁנה,   7
ֲחִמָשׁה חּוְמֵשׁי תֹוָרה, ַאְרַבּע ִאָמהֹות, ְשׁלָשׁה ָאבֹות, ְשֵׁני ֻלחֹות ַהְבִּרית, ֶאָחד 

ֱאֹלֵהינּו ֶשַׁבָּשַּׁמים ּוָבָאֶרץ

ְשׁמֹוָנה ִמי יֹוֵדַע? ְשׁמֹוָנה ֲאִני יֹוֵדַע: ְשׁמֹוָנה ְיֵמי ִמיָלה, ִשְׁבָעה ְיֵמי ַשָׁבָּתא, ִשָׁשּׁה   8
ִסְדֵרי ִמְשָׁנה, ֲחִמָשׁה חּוְמֵשׁי תֹוָרה, ַאְרַבּע ִאָמהֹות, ְשׁלָשׁה ָאבֹות, ְשֵׁני ֻלחֹות 

ַהְבִּרית, ֶאָחד ֱאֹלֵהינּו ֶשַׁבָּשַּׁמים ּוָבָאֶרץ
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ִתְּשָׁעה ִמי יֹוֵדַע? ִתְּשָׁעה ֲאִני יֹוֵדַע: ִתְּשָׁעה ַיְרֵחי ֵלָדה, ְשׁמֹוָנה ְיֵמי ִמיָלה, ִשְׁבָעה   9
ְיֵמי ַשָׁבָּתא, ִשָׁשּׁה ִסְדֵרי ִמְשָׁנה, ֲחִמָשׁה חּוְמֵשׁי תֹוָרה, ַאְרַבּע ִאָמהֹות, ְשׁלָשׁה 

ָאבֹות, ְשֵׁני ֻלחֹות ַהְבִּרית, ֶאָחד ֱאֹלֵהינּו ֶשַׁבָּשַּׁמים ּוָבָאֶרץ

ֲעָשָׂרה ִמי יֹוֵדַע? ֲעָשָׂרה ֲאִני יֹוֵדַע: ֲעָשָׂרה ִדְבַּרָיא, ִתְּשָׁעה ַיְרֵחי ֵלָדה, ְשׁמֹוָנה   10
ְיֵמי ִמיָלה, ִשְׁבָעה ְיֵמי ַשָׁבָּתא, ִשָׁשּׁה ִסְדֵרי ִמְשָׁנה, ֲחִמָשׁה חּוְמֵשׁי תֹוָרה, ַאְרַבּע 

ִאָמהֹות, ְשׁלָשׁה ָאבֹות, ְשֵׁני ֻלחֹות ַהְבִּרית, ֶאָחד ֱאֹלֵהינּו ֶשַׁבָּשַּׁמים ּוָבָאֶרץ

ַאַחד ָעָשׂר ִמי יֹוֵדַע? ַאַחד ָעָשׂר ֲאִני יֹוֵדַע: ַאַחד ָעָשׂר ּכֹוְכַבָיּא, ֲעָשָׂרה   11
ִדְבַּרָיא, ִתְּשָׁעה ַיְרֵחי ֵלָדה, ְשׁמֹוָנה ְיֵמי ִמיָלה, ִשְׁבָעה ְיֵמי ַשָׁבָּתא, ִשָׁשּׁה ִסְדֵרי 

ִמְשָׁנה, ֲחִמָשׁה חּוְמֵשׁי תֹוָרה, ַאְרַבּע ִאָמהֹות, ְשׁלָשׁה ָאבֹות, ְשֵׁני ֻלחֹות ַהְבִּרית, 

ֶאָחד ֱאֹלֵהינּו ֶשַׁבָּשַּׁמים ּוָבָאֶרץ

ְשֵׁנים ָעָשׂר ִמי יודע? שנים ָעָשׂר ֲאִני יֹוֵדַע: ְשֵׁנים ָעָשׂר ִשְׁבַטָיא, ַאַחד ָעָשׂר   12
ּכֹוְכַבָיּא, ֲעָשָׂרה ִדְבַּרָיא, ִתְּשָׁעה ַיְרֵחי ֵלָדה, ְשׁמֹוָנה ְיֵמי ִמיָלה, ִשְׁבָעה ְיֵמי ַשָׁבָּתא, 

ִשָׁשּׁה ִסְדֵרי ִמְשָׁנה, ֲחִמָשׁה חּוְמֵשׁי תֹוָרה, ַאְרַבּע ִאָמהֹות, ְשׁלָשׁה ָאבֹות, ְשֵׁני 

ֻלחֹות ַהְבִּרית, ֶאָחד ֱאֹלֵהינּו ֶשַׁבָּשַּׁמים ּוָבָאֶרץ

ְשׁלָשׁה ָעָשׂר ִמי יֹוֵדַע? ְשׁלָשׁה ָעָשׂר ֲאִני יֹוֵדַע: ְשׁלָשׁה ָעָשׂר ִמַדָּיא. ְשֵׁנים   13
ָעָשׂר ִשְׁבַטָיא, ַאַחד ָעָשׂר ּכֹוְכַבָיּא, ֲעָשָׂרה ִדְבַּרָיא, ִתְּשָׁעה ַיְרֵחי ֵלָדה, ְשׁמֹוָנה 

ְיֵמי ִמיָלה, ִשְׁבָעה ְיֵמי ַשָׁבָּתא, ִשָׁשּׁה ִסְדֵרי ִמְשָׁנה, ֲחִמָשׁה חּוְמֵשׁי תֹוָרה, ַאְרַבּע 

ִאָמהֹות, ְשׁלָשׁה ָאבֹות, ְשֵׁני ֻלחֹות ַהְבִּרית, ֶאָחד ֱאֹלֵהינּו ֶשַׁבָּשַּׁמים ּוָבָאֶרץ
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| נספח 1

נאום הנשיא ויצמן בפני חברי בתי הפרלמנט הגרמני כ”ד טבת 
תשנ”ו:

...הגורל הוליד אותי ואת אחי בני דורי בימים הגדולים בהם שבו היהודים לארצם והקימוה 

מחדש. שוב אינני היהודי הנודד בדרכי העולם, המהגר ממדינה למדינה, המגורש מגולה 

לגולה. אבל כל יהודי, בכל דור ודור, חייב לראות עצמו כאילו היה שם, בדורות ובמקומות 

ובאירועים שקדמו לו. לפיכך עודני נודד, אבל לא בדרכים הנידחות של העולם. עתה אני 

נודד במרחבי הזמן, נע מדור לדור, נוסע בנתיבי הזכרונות.

דומים  והם  עמי,  דורות עברו מראשית תולדות  הזכרון מצמצם את המרחקים. מאתיים 

בעיני כימים אחדים. רק מאתיים דורות עברו מאז קם אדם ושמו אברהם ועזב את ארצו 

ואת מולדתו והלך אל הארץ שהיום היא ארצי. רק מאתיים דורות עברו מיום שקנה אברהם 

רק  בדורי.  בה  ועד הסכסוכים הרצחניים המתרחשים  בעיר חברון  את מערת המכפלה 

מאה וחמישים דורות עברו מעמוד האש של יציאת מצרים ועד עמודי העשן של השואה. 

ואני, שנולדתי מזרעו של אברהם ובארצו של אברהם- הייתי בכולם.

את  עברתי  ואליהו  יהושע  עם  ויחד  סיני,  בהר  התורה  את  וקיבלתי  במצרים,  עבד  הייתי 

ולא שכחתי אותה על  וגליתי ממנה עם צדקיהו,  דוד,  לירושלים עם  נכנסתי  נהר הירדן, 

נהרות בבל, ובשוב אדוני את שיבת ציון חלמתי בין בוני חומתה. לחמתי ברומאים וגורשתי 

את  ושכלתי  בתימן,  תורה  ולמדתי  מיינץ,  היא  במגנצא,  המוקד  על  והועליתי  מספרד, 

משפחתי בקישינב, ונשרפתי בטרבלינקה ומרדתי בוורשא ועליתי לארץ ישראל, היא ארצי 

שממנה גליתי ובה נולדתי וממנה אני בא ואליה אשוב.

ובימים ההם, כך אבותי  ונד אנוכי, הולך בעקבי אבותי. וכשם שאני מלווה אותם שם  נע 

מלווים אותי ועומדים אתי כאן ובזמן הזה. חדי העין ביניכם יוכלו להבחין בהם- פמלייה של 

נביאים ואיכרים, מלכים ורבנים, אנשי מדע וחיילים, בעלי מלאכה ותינוקות של בית רבן. 

כאלה שמתו שבעי- ימים במיטתם, כאלה שעלו באש וכאלה שנפלו בחרב.

עברנו,  של  אירוע  ובכל  יום  בכל  להשתתף  הזכרון,  של  בכוחו  נתבעים,  שאנחנו  וכשם 

כך אנחנו נתבעים, בכוחה של התקווה, להתבונן לכל יום ויום של עתידנו. הן רק במאה 

המאה  זאת  ושתילה.  עקירה  בין  ותקווה,  יאוש  בין  וחיים,  מוות  בין  טולטלנו  האחרונה 
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הנוראה של המוות, בה השמידו הנאצים ועוזריהם חלק גדול מאתנו בשואה, אבל היא גם 

המאה המסחררת של השיבה לחיים, של התקומה, של העצמאות, ובאחרונה- של הסיכוי 

לשלום. 

ונד אנוכי. בתרמיל הזכרונות על כתפי ובמקל תקוותי בידי אני ניצב בצומת הזמנים  נע 

הגדול של סוף המאה העשרים. יודע אני מהיכן אני בא, ומתוך תקווה וחרדה אני מבקש 

לדעת לאן אני הולך.

של  בתכריכים  שהמתינה  והשפה-  האפר,  מן  שהתנערנו  אנחנו,  חיים.  ושפתנו  אנחנו 

בתפילה,  רק  שנלחשה  השפה  חיים.  התפילות-  סידורי  של  הדפים  ובין  התורה  מגילות 

שנקראה רק בבתי הכנסת, שהושרה רק בטקסים דתיים, שנזעקה בתאי הגזים בתפילת 

יודע שהגרמנית עשירה ממנה בתחומים רבים, אבל  ישראל”- קמה לתחייה. אני  “שמע 

מילים  לנו  חסרו  לא  מעולם  ועכשיו.  כאן  רגשותי  את  להביע  כדי  מילים  לי  חסרות  לא 

בתחום האמונה, האהבה, החלומות, הגעגועים והתקווה. פיתחנו אוצר מילים נאה לצרכים 

אנחנו  עורגים,  אנחנו  מקווים,  אנחנו  נכספים,  אנחנו  מצפים,  אנחנו  שלנו,  המיוחדים 

מתגעגעים, אנחנו מתפללים...

והשפה  היהודים  מדינת  שנים-  הרבה  כך  כל  אחרי  לתחיה  שקמו  האלה  המתים  שני 

העברית- הם עיקר מהותנו במאה הזאת. דווקא במאה הזאת, שראתה אותנו מושמדים 

ומתים, קמנו לחיים. בשפה הזאת, שבגולה שוחחנו בה רק עם אלוקים, אנחנו משוחחים 

וכותבים בה  בה  גם מדברים  בה, אבל עתה אנחנו  עודנו מתפללים  זה.  זה עם  בארצנו 

ועובדים בה ולומדים בה, מתווכחים בה, מחזרים בה ושרים בה. והנס הוא גדול שבעתיים, 

שהרי אילו היו חיים כיום ישעיהו הנביא, שלמה המלך, הם היו מבינים את מה שאני אומר, 

ממש כשם שאני ובתי ונכדי מבינים את דבריהם, שנאמרו ונכתבו ונשמרו באותן מילים 

מלפני שנים.




