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לקראת ההגדה



הגדה מיוחדת ללילה מיוחד
ליל הסדר הוא יום ההולדת של עם ישראל .ליל
ט"ו בניסן ,הלילה שיצאנו בו ממצרים ,משעבוד
לחירות ,הוא הלילה שדור אחר דור יתאספו בו
בני המשפחה היהודית או כמה משפחות יחד
ברחבי העולם מסביב לשולחן ,ויספרו מחדש
את הסיפור הלאומי הגדול :לידתו של עם ממצב
בלתי אפשרי ,בהנהגת ה'.
זהותנו כעם מושתתת על עלילה המקשרת את
העבר עם ההווה והעתיד .עיקר המצוה בלילה
הזה הוא סיפור יציאת מצרים ,קריאת ההגדה,
שהיא בעיקרה סיפור חופשי המסופר כפי צחות
לשונו של המספר .במהלך הדורות התקבע
סיפור יציאת מצרים בסדר פעולות מסוים,
ומשום כך נקרא הלילה ליל הסדר .יחד עם זאת,
מדובר בסיפור מסגרת שנתעצב במהלך הדורות
ונתגוון נוסחו כדרכן של הגדות חיות ,וׂשומה
עלינו למצוא בהגדה את היסודות המיוחדים
לכל דור ולענות על השאלות היסודיות :מהיכן
באנו? מה מצבנו כעת? מהו החלום והחזון
שפנינו מועדות אליו?
ההגדה באה לעורר סקרנות ,לעורר שאלות עקב
המנהגים המיוחדים ללילה זה .קריאת ההגדה
באה להעביר את המסר הלאה .זו אינה רק
שאלה של ידיעות או ידע אלא של ניסיון ,של

חיים ושל חוויה .הסיפורים אינם חקוקים בסלע
אלא בלב .הם אינם מאוחסנים בספריות או
במוזיאונים ,אלא מסופרים סביב שולחן הסדר
בחבורה.
ההגדה כפי שהיא כיום היא ספר למתקדמים,
היא הגדה של גלות ,והחזון בה אינו מודגש.
ייחודה של ההגדה שלפנינו הוא משולש:
 .1היא מלווה את כל המסובים תוך כדי קריאת
ההגדה להבין את המילים שבה ואת מהלכה.
 .2היא מזמינה את הקורא בה לחיות את ההגדה:
להבין את סיפור יציאת מצרים ,לחוות את
יציאת מצרים בזמננו ,כשזכינו לקיבוץ הגלויות
והקמת מדינת ישראל ,ולחלום על עשיית סדר
פסח בשלמותו בבית המקדש במהרה בימינו.
 .3ההגדה מיועדת לבני כל העדות ,בנוסח
ובהלכות ,לזמן הזה ולעתיד לבוא במהרה בימינו.
ההגדה מבססת את זהותנו ,מלווה אותנו בהכרת
המציאות ,ומטילה עלינו אחריות לעתיד .זו
נשמתה של ההגדה ,ואת זה ביקשנו להעניק
לקורא כפי כוחנו.
אנחנו מאמינים שההגדה שלפנינו תצית את
לבב הקוראים בה עקב עצמת הנס הגדול
שביציאת מצרים ,ההודיה על העבר ועל ההווה
הבנוי עליו ,והיישרת המבט אל החזון השלם.
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מושגים ורעיונות מרכזיים בליל הסדר
אמירת ההגדה
המצה
השולחן

דרך אמירת ההגדה אינה מקובעת ,ורבים הם
המנהגים בקריאתה :אפשר לומר אותה כולם
יחד; אפשר שכל אחד מן החבורה קורא קטע
או קטעים ממנה ואחריו קורא אחר; אפשר
להוסיף לה ביאור או מדרש; אפשר לקרוא אותה
במנגינה; ואפשר להסתפק בקריאה רגילה.
היסוד חשוב בקריאתה הוא הצורך להבין אותה
ולשתף את בני החבורה בתהליך החינוכי הגדול
של עיצוב הזהות .חשוב מאוד למשוך את לבם
של הילדים להגדה ,להמחיש להם את הסיפור.
אפשר גם לתת להם מתנה או מתנות קטנות
במהלך הערב כדי לחבב עליהם את ההגדה.
המצה היא לחמם של העניים ,כי רק העשירים
אכלו לחם במצרים .היא מבטאת את הפשטות.
והחמץ ,בדימוי עתיק מאוד ,מסמל את יצר הרע,
את הגאווה ואת ההחמצה.
שולחן הסדר משדר קדושה וחגיגיות .אילו
היה בית המקדש עומד בימינו על תילו ,ליל
הסדר היה נעשה בירושלים המורחבת ,וכבש
הפסח היה מונח במרכז השולחן ונאכל בטהרה
ובקדושה עם מצות ומרורים .הסבל האנושי
הגדול  -הסתרת האמת ,אבדן החירות ועוד -
בא בעטיים של השקר ותפיסות אליליות .זהו
המאבק הצודק והמוחלט שלנו לחירות ולגילוי
האמת ,בו עלינו לשחוט את הכבש ,האליל
הקדוש של המצרים ,ולאכול את כולו עד תום.
אכילת קרבן הפסח הייתה מלווה באכילת מצה

ומרור ,כסימן לשחרור (המצה שלא תפחה)
שצמח מתוך המרירות (המרור) .בימינו ,שאין
קרבן פסח ,מניחים על שולחן הסדר מצות
(שתיים או שלוש ,תלוי במנהג) ,חרוסת ,מרור
(כמעט תמיד חסה) ,ומאכלים המסמלים את
בשר הכבש ובשר קרבן חגיגה :שני מיני בשר
או זרוע וביצה.
בקדמונים ובשולחן ערוך אין הקפדה על סדר
המצרכים בשולחן או ב'קערה' .מנהג תימן הוא
שהשולחן כולו הוא הקערה ,ועלי הירק מעטרים
אותו סביב סביב .בקהילות אחרות התפתחו
מנהגים רבים ,ונציין שניים:
מנהג האר"י ,המבוסס על סדר עשר הספירות
 3מצות
ביצה
זרוע
מרור
חרוסת כרפס
חזרת
מנהג הגר"א ,המסודר לפי סדר צריכתם לפי העיקרון
ההלכתי "אין מעבירין על המצוות" (רמ"א תעג,ד)
מרור חרוסת
 2מצות
זרוע ביצה

ו



לקראת ההגדה

כזית

מידת כזית שנמדדים בה שיעורי האכילה בליל
הסדר (מצה ,מרור ,קרבן פסח וכדומה) היא
כנפח זית של ימינו (רמב"ם) ,ויש אומרים שהיא
שיעור גדול יותר ,כ 25-סמ"ק (ראה פנה"ל ברכות י,ה).
כוסות היין ,המסמלות את החירות השלמה,
נשתות בהסיבה ,בהטיית הגוף כדרכם של בני
חורין .פעם היה אדם נוטה ונשען מעט על צדו
השמאלי ,כעין שכיבה ,ויד ימינו פנויה לאחוז
במאכל ובמשתה; וכיום ,ימשוך עצמו מעט
למרכז הכיסא ,ויטה שמאלה .חייב אדם לשתות



ארבע כוסות

ארבע כוסות ,ויש מי ששותים כוס חמישית.
מותר למזוג מים ליין כדי להמעיט מחריפותו.
וחייב האדם לשתות רוב רביעית (רביעית היא
כ 86-75-סמ"ק .בכוס חד פעמית יש כ200-
סמ"ק) .יש הנוהגים לשטוף את הכוסות בין כוס
לכוס.
קריאת ההגדה צריכה להיות נינוחה ,ופעמים יש
להתיר למסובים לטעום משהו לפני קריאתה כדי
להשתחרר מתחושת הרעב הגורמת למסובים
להאיץ את מהלך הסדר וקריאת ההגדה.

מבנה ההגדה
שמוזגים כוס חמישית באמירת הלל הגדול).
ההגדה מותאמת לסדר הכוסות :קידוש (כוס
הסימנים הנפוצים לסדר הם:
ראשונה) ,סיפור ההגדה  -החלק הגדול של
מֹוציא ַמ ָּצה/
הסדר (כוס שנייה) ,הסעודה וברכת המזון (כוס ַק ֵּדׁש ְּור ַחץּ ,כַ ְרּפַ ס יַ ַחץ ַ /מּגִ יד ַר ְח ָצהִ ,
עֹורְך ָ /צפּון ּבָ ֵרְךַ ,הּלֵ ל נִ ְר ָצה.
ּכֹורְךֻׁ ,שלְ ָחן ֵ
שלישית) וסוף ההלל (כוס רביעית .ויש מי ָמרֹור ֵ
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חלק ראשון  הפתיחה



קידוש

קידוש
קדש

כוס ראשונה
מוזג כוס ראשונה ,מגביהה מן השולחן לפחות טפח ,ומקדש עליה כדי
להוציא את המסובים ידי חובתם .ואם הוא מוצאי שבת  -מדליק נר
להבדלה מאש שכבר דולקת.
כשהפסח חל בשבת מתחיל כאן:

ָארץ וְ כָל צְ בָ ָאםַ .ו ְיכַל
[יוֹם הַ ִּׁש ִּׁשיַ ].ו ְיכֻּלּו הַ ּׁשָ מַ יִם וְ הָ ֶ
אֱֹלהִ ים ּבַ ּיוֹם הַ ְּׁשבִ יעִ י ְמלַאכְ ּת ֹו אֲׁשֶ ר עָ ׂשָ ה ,וַּיִ ְׁשּבֹת
ּבַ ּיוֹם הַ ְּׁשבִ יעִ י ִמּכָל ְמלַאכְ ּת ֹו אֲׁשֶ ר עָ ׂשָ הַ ,ויְבָ ֵֶרְך
אֱֹלהִ ים אֶ ת יוֹם הַ ְּׁשבִ יעִ י ַויְקַ ֵּדׁש אֹ תוֹּ ,כִ י ב ֹו ׁשָ בַ ת
ִמּכָל ְמלַאכְ ּת ֹו אֲׁשֶ ר ּבָ ָרא אֱֹלהִ ים ַלעֲׂשוֹת .עד כאן
לשבת.

עדות המזרח מוסיפים :אֵ ּלֶה מ ֹוע ֲֵדי יי ִמ ְק ָראֵ י קֹ ֶדׁש אֲׁשֶ ר
ּתִ ְק ְראּו אֹ תָ ם ּבְ מ ֹוע ֲָדםַ .וי ְַדּבֵ ר מֹ ׁשֶ ה אֶ ת מֹ ע ֲֵדי יי אֶ ל
ּבְ נֵי י ְִׂש ָראֵ ל.
המקדש אומר :סַ בְ ֵרי מָ ָרנַן והמסובים עונים :לְ חַ ִיּים
ּבֹורא פְ ִרי ַהּגֶ פֶ ן.
ֹלהינּו ֶמלֶ ְך ָהעֹולָ םֵ ,
ּבָ רּוְך ַא ָּתה יי ֱא ֵ

1

קידוש משמעו הבדלת דבר מה
ורוממותו .הקידוש כאן מציין את
בחירת עם ישראל מכל העמים ואת
הזמנים המקודשים ,שנבחרו ורוממו
משאר ימות השנה.
יֹום ַה ִּׁש ִּׁשי וכו' – בפסוקים אלו
מתוארת יצירתה של השבת ,שבה
נשלמה הבריאה ,וייחודה משאר
ששת ימי השבוע (בראשית ב,א–ג) .אמירת
הפסוקים הללו במסגרת הקידוש יש
בה הצהרה שהקדוש ברוך הוא ברא
את העולם .וַ יְ כֻ ּלּו – נשלמה בריאתם.
וְ כָ ל ְצבָ ָאם – כל הברואים שבהםּ .בַ ּיֹום
ַה ְּׁש ִביעִ י – שאף הוא בכלל הבריאה.
ֹלהים לַ ֲעׂשֹות – בהרחבה:
ֲא ֶׁשר ָּב ָרא ֱא ִ
שברא אלוהים והשאיר לאדם "לעשות"
מכאן ואילך ולעצב את העולם.
ַס ְב ֵרי ָמ ָרנַ ן = 'בידיעתכם חכמים',
כלומר ברשותכם .פנייה אל הנוכחים
בבקשת רשות לקדש ולכוון דעתם
לברכה .והמענה 'לחיים' משמעו :תהא
ּבֹורא פְ ִרי ַהּגֶ פֶ ן –
הכוס הזאת לחייםֵ .
קידוש השבת והחג על היין מבטא את
השמחה השלמה ,שמחת הגוף ושמחת
הנפש.

חלק ראשון  הפתיחה
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נוסח רוב העדות



קידוש

נוסח הרמב"ם

ּבָ רּוְך אַ ּתָ ה יי אֱֹלהֵ ינּו מֶ לְֶך הָ ע ֹולָם,
אֲׁשֶ ר ּבָ חַ ר ּבָ נּו ִמּכָל עָ ם וְ רו ְֹממָ נּו ִמּכָל
לָׁשוֹן ,וְ ִק ְּדׁשָ נּו ּבְ ִמצְ ווֹתָ יו .וַּתִ ּתֵ ן לָנּו יי
אֱֹלהֵ ינּו ּבְ ַאהֲבָ ה [בשבתׁ :שַ ּבָ תוֹת לִ ְמנּוחָ ה
ּו]מ ֹוע ֲִדים לְ ִׂש ְמחָ ה ,חַ ּגִ ים ּוזְ מַ ּנִים
לְ ׂשָ ׂשוֹן[ ,בשבת :אֶ ת יוֹם הַ ּׁשַ ּבָ ת הַ ּזֶה וְ ]
[עדות המזרח :אֶ ת יוֹם טוֹב ִמ ְק ָרא קֹ ֶדׁש הַ ּזֶה]

רּותנּו
אֶ ת יוֹם חַ ג הַ ּמַ ּצוֹת הַ ּזֶה ,זְ ָמן ֵח ֵ
[בשבתּ :בְ ַאהֲבָ ה] ִמ ְק ָרא ק ֶֹדׁש ,זֵ כֶ ר
לִ ִיצ ַיאת ִמ ְצ ָריִ ם.

אֲׁשֶ ר ִק ְּדׁשָ נּו ִמּכָל עָ ם ,וְ רו ְֹממָ נּו ִמּכָל
לָׁשוֹןּ .בָ חַ ר ּבָ נּו ַו ְיג ְַּדלֵנּוָ ,רצָ ה ּבָ נּו
ַויְפָ א ֲֵרנּו .וַּתִ ּתֵ ן לָנּו יי אֱֹלהֵ ינּו ּבְ ַאהֲבָ ה
[בשבתׁ :שַ ּבָ תוֹת לִ ְמנּוחָ ה ּו]מ ֹוע ֲִדים
ׂש ְמחָ ה ,חַ ּגִ ים ּוזְ מַ ּנִים לְ ׂשָ ׂשוֹן[ ,בשבת:
לְ ִ
אֶ ת יוֹם הַ ּׁשַ ּבָ ת הַ ּזֶה וְ ] אֶ ת יוֹם טוֹב ִמ ְק ָרא
קֹ ֶדׁש הַ ּזֶה ,אֶ ת יוֹם חַ ג הַ ּמַ ּצוֹת הַ ּזֶה,
רּותנּו ּבְ ַא ֲהבָ ה ,זֵ כֶ ר לִ ִיצ ַיאת
זְ ָמן ֵח ֵ
ִמ ְצ ָריִ ם.

ּכִ י בָ נּו בָ חַ ְרּתָ  ,וְ אוֹתָ נּו ִק ַּד ְׁשּתָ ִמּכָל הָ עַ ִּמים,
[בשבת :וְ ׁשַ ּבַ ת] ּומ ֹוע ֲֵדי קָ ְד ְׁשָך ּבְ ִׂש ְמחָ ה ּובְ ׂשָ ׂשוֹן הִ נְחַ לְ ּתָ נּו.
ּבָ רּוְך ַא ָּתה ייְ ,מ ַק ֵּדשׁ [בשבת :הַ ּׁשַ ּבָ ת וְ ] יִ ְׂש ָר ֵאל וְ ַהּזְ ַמּנִ ים.

יֹום טֹוב – כינוי בלשון חכמים לחג ,על שם "ושמחת
רּותנּו – הזמן שיצאנו בו לחירות,
בכל הטוב" .זְ ָמן ֵח ֵ
משעבוד פיזי לעצמאות לאומית ולחופש מאמונות
יצ ַיאת ִמ ְצ ָריִ ם –
טועות ,אל האמונה האמתית .זֵ כֶ ר לִ ִ
נאמר בכל שבת ובכל חג ,מפני שיציאת מצרים היא
יסוד התורהְ .מ ַק ֵּדׁש יִ ְׂש ָר ֵאל וְ ַהּזְ ַמּנִ ים – ה' הבדיל את
ישראל מן העמים להיות לו לעם ,ושיתף אותם בקביעת
זמנים מיוחדים שמתגלית בהם הבדלה זו.

חלק ראשון  הפתיחה



קידוש

במוצאי שבת מברך על הנר ומבדיל:

ּבָ רּוְך אַ ּתָ ה יי אֱֹלהֵ ינּו מֶ לְֶך הָ ע ֹולָםּ ,בוֹרֵ א ְמאוֹרֵ י הָ אֵ ׁש.
ּבָ רּוְך אַ ּתָ ה יי אֱֹלהֵ ינּו מֶ לְֶך הָ ע ֹולָם ,הַ ּמַ בְ ִּדיל ּבֵ ין
קֹ ֶדׁש ַלחֹלּ ,ובֵ ין אוֹר לַחֹ ׁשֶ ְךּ ,ובֵ ין י ְִׂש ָראֵ ל לַּג ֹויִים
[לָעַ ִּמים]ּ ,ובֵ ין יוֹם הַ ְּׁשבִ יעִ י לְ ׁשֵ ׁשֶ ת יְמֵ י הַ ּמַ עֲׂשֶ ה.
[אשכנזים ועדות המזרח מוסיפיםּ :בֵ ין ְקדֻ ּׁשַ ת ׁשַ ּבָ ת
לִ ְקדֻ ּׁשַ ת יוֹם טוֹב הִ בְ ַּדלְ ּתָ  ,וְ אֶ ת יוֹם הַ ְּׁשבִ יעִ י ִמּׁשֵ ׁשֶ ת
יְמֵ י הַ ּמַ עֲׂשֶ ה ִק ַּד ְׁשּתָ  ,הִ בְ ַּדלְ ּתָ וְ ִק ַּד ְׁשּתָ אֶ ת עַ ְּמָך
י ְִׂש ָראֵ ל ּבִ ְקדֻ ּׁשָ תֶ ָךּ ].בָ רּוְך אַ ּתָ ה יי ,הַ ּמַ בְ ִּדיל ּבֵ ין קֹ ֶדׁש
לְ קֹ ֶדׁש .עד כאן למוצאי שבת.

ֹלהינּו ֶמלֶ ְך ָהעֹולָ םֶׁ ,ש ֶה ֱחיָ נּו וְ ִקּיְ ָמנּו
ּבָ רּוְך ַא ָּתה יי ֱא ֵ
וְ ִהּגִ יעָ נּו לַ ּזְ ָמן ַהּזֶ ה.
ומסיבים על צד שמאל ושותים את כל הכוס .ואם שתה רוב כוס המחזיקה
שיעור רביעית  -יצא.
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ההבדלה – נועדה להבחין בין גוונים
של הקדושה ,או בין קודש לחול
(במוצאי שבת רגיל).
אֹורי ָה ֵאׁש – בשבת שובתים
ּבֹורא ְמ ֵ
ֵ
ממלאכה (=יצירה) ,ובמוצאי שבת
מבדילים על האש ,מפני שהיא תחילת
היצירה האנושית.

ֶׁש ֶה ֱחיָ נּו – ברכה על כל מצוה שיש לה
זמן קבוע .והיא ברכת הודאה לה' על
שזיכה אותנו להגיע לזמן הזה ולקיים
את המצוה המיוחדת לו.

כוס
ראשונה

----דוגמא בלבד----כל ישראל חברים .מאת האמן מישל קישקה.
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חלק ראשון  הפתיחה



הכנות לסעודה

הכנות לסעודה

אכילת ירק
מביאים את קערת הסדר ,ובה גם ירק (לא חסה) ,ויש מי שנוהגים ליטול
כרפס (סלרי) .מברך עליו ,ומכוון לפטור בברכה זו את המרור (החסה)
הנאכל בסעודה (מ"ב):

ּבָ רּוְך אַ ּתָ ה יי אֱֹלהֵ ינּו מֶ לְֶך הָ ע ֹולָםּ ,בו ֵֹרא פְ ִרי
הָ א ֲָדמָ ה.
ומטבל את הירק במי מלח או חומץ ואוכל פחות מכזית (שו"ע) ,ויש מי
שמטבל את הירק בחרוסת ואוכל ממנו כזית (רמב"ם).

חציית המצה
ראש המסובים לוקח אחת מן המצות שבקערה שלפניו (אם יש שלוש
מצות  -לוקח את האמצעית ,ואם יש שתי מצות  -לוקח את העליונה),
ובוצע אותה לשני חלקים .את החלק הגדול שומר ל"אפיקומן" ,ואת
החלק הקטן מחזיר למקומו בקערה (שו"ע) .ויש נוהגים שחציית
המצה נעשית לפני ברכת המוציא (רמב"ם).
לפני קריאת ההגדה מותר למי שרעב וצמא לטעום מיני מאכל,
כגון ביצה ,פירות וקליות ,מיצים וכדומה ,ולא ירבה באכילה כדי
שיישאר רעב לקראת אכילת המצה .לאחר תחילת ההגדה לא יפסיק
באכילה או בשתייה (פנה"ל) ,אלא אם מדובר בקטן רעב וכדומה .בכל
מקרה ,אסור לו לשתות יין ,שמא ישתכר ולא יוכל לקרוא את ההגדה
(שו"ע).

יחץ

חציית המצה – מסמלת את העני
שאינו יכול להשיג לחם שלם .חציית
המצה בפתיחת סדר ההגדה מסמלת
את המצוקה שהיו בני ישראל שרויים
בה במצרים ואת חוסר האונים להינצל
מן השעבוד ,לולי גאלנו ה' ממצרים
מבית עבדים.

ּבָ רּוְך אַ ּתָ ה יי אֱֹלהֵ ינּו מֶ לְֶך הָ ע ֹולָם ,אֲׁשֶ ר ִק ְּדׁשָ נּו
ּבְ ִמצְ ווֹתָ יו ,וְ צִ ּוָנּו עַ ל נ ְִטילַת י ָָדיִם.
כרפס

אכילת הירק – שינוי מהרגלי האכילה
המעורר סקרנות .ועוד ,נהגו לפתוח
סעודות חשובות ומפוארות בירק
המשמש כמתאבן (מעורר תיאבון),
אלא שבליל הסדר ,במקום סעודה
קוראים את ההגדה ,מה שמתמיה את
המסובים .לפיכך ,כיום יש לעשות
עוד דברים לא רגילים המעוררים את
סקרנות המסובים והתעניינותם בייחודו
של הלילה.

אחר ששתה כוס ראשונה ,נוטל ידיו כמו לפני סעודה :יש מי שמברכים
"על נטילת ידיים" לפני הנטילה (רמב"ם) ,ויש מי שנוטלים ואינם
מברכים (שו"ע).

רחץ

נטילה – הנטילה אינה לשם ניקיון
הידיים בלבד ,שהרי הידיים צריכות
להיות נקיות לפני הנטילה .הנטילה
באה לקדש ולטהר את האדם לפני
האכילה ,כהכנה רוחנית המעניקה
לאכילה ערך ומטרה נשגבה ,שאינה
רק מעשה של הנאה בלבד.

נטילת ידיים

חלק שני  ההגדה

?
מגיד

ההגדה



פתיחה והזמנה
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-----דוגמא בלבד----

פתיחה של הזמנה ותקווה
יש נוהגים למזוג כאן את הכוס השנייה (רמב"ם).
ראש המסובים מגביה את הקערה עם המצות ומכריז:

[ּבִ בְ ִהילּו יָ ָצאנּו ִמ ִּמ ְצ ַריִ ם].
ָהא לַ ְח ָמא עַ נְ יָ א ַּד ֲאכַ לּו ֲאבָ ָה ַתנָ א ּבְ ַא ְרעָ א ְּד ִמ ְצ ַריִ ם
[אוִּ :דנְ פַ קּו ֵמ ַא ְרעָ א ְּד ִמ ְצ ַריִ ם].
ּכָ ל ִּדכְ פִ ין – יֵ ֵיתי וְ יֵ יכּול,
וְ כָ ל ִּד ְצ ִריְך [לְ פַ ַּסח] – יֵ ֵיתי וְ יִ פְ ַסח.
ָה ַׁש ָּתא ָהכָ א ,לַ ָּׁשנָ ה ַהּבָ ָאה – ּבְ ַא ְרעָ א ְּדיִ ְׂש ָר ֵאל.
חֹורין.
ָה ַׁש ָּתא עַ בְ ֵדי ,לַ ָּׁשנָ ה ַהּבָ ָאה – ּבְ נֵ י ִ
מסלקים את הקערה מהשולחן ,ומוסיפים לעשות פעולות היוצרות
תחושה כאילו נגמרה הסעודה ומתכוננים לברכת המזון .זאת כדי להתמיה
את הילדים ולגרום להם לשאול שאלות על השינויים שבלילה הזה.
מוזגים כוס שנייה (שו"ע).

ִּב ְב ִהילּו וכו' – נוסח ההגדה בזמן
הגלות.
תרגום[ :בחיפזון יצאנו ממצרים ].הנה
הלחם העני שאכלו אבותינו בארץ
מצרים [או :שיצאו מארץ מצרים].
כל הרעֵ ב – יבוא ויאכל (אתנו) ,וכל
הצריך [למאכל הפסח] – יבוא ויפסח.
השנה כאן (בגולה) ,לשנה הבאה –
בארץ ישראל .השנה – עבדים .לשנה
הבאה – בני חורין.
האמירה "יבוא ויפסח" נאמרת משום
שבגלות אין קרבן המצריך התמנות
מראש ,ולכן כל הרוצה יכול להצטרף
כעת לסדר גם בלי שנמנה מראש על
קרבן הפסח .והאמירה "השנה כאן
בגולה" נאמרת גם היום ,מפני שהיא
אמירה על כלל ישראל ,ורוב ישראל
עדיין אינם בארץ.
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ַמה ּנִ ְׁש ַּתּנָ ה וכו' – השאלה מבוססת על
הפסוק "והיה כי ישאלך בנך ...והגדת
לבנך ."...למה לשאול? למה להדגיש
את השינוי? היסוד החשוב בחירות
הוא ההכרה שהחיים ניתנים לשינוי
ושהמציאות אינה קבועה לנצח :שה'
הוציאנו ממקום שהיה נראה בלתי
אפשר להיחלץ ממנו" ,בית עבדים",
כי איש לא הצליח לברוח ממנו .ההכרה
הזו ,שהמציאות השתנתה במצרים ,היא
מקור התקווה שהמציאות עוד תשתנה!
השינוי מעורר שאלות ,והשאלות
מעוררות שינוי.
ּומ ָּצה – חמץ או מצה או
ָ .1ח ֵמץ ַ
שניהם גם יחד בלא הגבלה .וְ ַהּלַ יְ לָ ה
ַהּזֶ ה ּכֻ ּלֹו ַמ ָּצה – אוכלים בו רק מצה,
ואסור לאכול חמץ.
ּומ ֻב ָּׁשל – שלוק – שהורתח
ָׁ .2שלּוק ְ
במים בלי תבלינים .מבושל – שהורתח
במים עם תבלינים .וְ ַהּלַ יְ לָ ה ַהּזֶ ה ּכֻ ּלֹו
ָצלִ י – מצוה לאכול בו כבש פסח צלוי.
ְׁ .3ש ָאר יְ ָרקֹות – מתוקים וטעימים.
רֹורים,
ָמרֹור – ונוסח הרמב"םְ :מ ִ
מחמישה מיני מרור.
ַ .4מ ְט ִּבילִ ין – מטבילים ירק במשקה
ואוכלים אותו .ונוסח הרמב"ם:
ְמ ַטּבְ לִ ין ,ומשמעו :מטפלים ,מתעסקים
עם ירק קודם עיקר הסעודה (פה"מ פסחים
י,ג) .וְ ַהּלַ יְ לָ ה ַהּזֶ ה ְׁש ֵּתי ּפְ עָ ִמים – אכילת
הכרפס ואכילת המרור.
ְ .5מ ֻס ִּבין – בהסיבה ,בין שכיבה
לישיבה ,כמנהג שהיה בימיהם לאכול
על מיטות ולהישען על צד שמאל על
כרים.
המנהג להחזיר את הקערה והמצות
מגולות מיוסד על כינויה של המצה

חלק שני  ההגדה



השאלות

השאלות :מה נשתנה?
כאן הבן שואל "מה נשתנה הלילה הזה" .אם אין לו בן – אשתו שואלתו,
אין לו אישה – שואלים בני החבורה זה את זה ,אף אם כולם חכמים.
היה לבדו – שואל לעצמו.
יש מי שנוהגים לפתוח בשאלה על הטיבול (רמב"ם):

ַמה ּנִ ְׁש ַּתּנָ ה ַהּלַ יְ לָ ה ַהּזֶ ה ִמּכָ ל ַהּלֵ ילֹות
ּומ ָּצה,
ֶׁשּבְ כָ ל ַהּלֵ ילֹות ָאנּו אֹוכְ לִ ים ָח ֵמץ ַ
ַהּלַ יְ לָ ה ַהּזֶ ה ּכֻ ּלֹו ַמ ָּצה?
בזמן שיש
קרבן פסח:

ּומ ֻב ָּׁשל,
ֶׁשּבְ כָ ל ַהּלֵ ילֹות ָאנּו אֹוכְ לִ ין ּבָ ָׂשר ָצלִ י ָׁשלּוק ְ
ַהּלַ יְ לָ ה ַהּזֶ ה ּכֻ ּלֹו ָצלִ י?
ֶׁשּבְ כָ ל ַהּלֵ ילֹות ָאנּו אֹוכְ לִ ים ְׁש ָאר יְ ָרקֹות,
ַהּלַ יְ לָ ה ַהּזֶ ה ָמרֹור?
ֶׁשּבְ כָ ל ַהּלֵ ילֹות ֵאין ָאנּו ַמ ְטּבִ ילִ ין* ֲאפִ ּלּו ּפַ עַ ם ַא ַחת,
ַהּלַ יְ לָ ה ַהּזֶ ה ְׁש ֵּתי ּפְ עָ ִמים?
ּובין ְמ ֻס ִּבין,
יֹוׁש ִבין ֵ
ֶׁשּבְ כָ ל ַהּלֵ ילֹות ָאנּו אֹוכְ לִ ים ּבֵ ין ְ
ַהּלַ יְ לָ ה ַהּזֶ ה ּכֻ ּלָ נּו ְמ ֻס ִּבין?
יש המחזירים את הקערה והמצות מגולות (שו"ע) ,ויש המחזירים אותה
רק כשאומר "מצה זו" (עמוד  ;24רמב"ם).

----דוגמא בלבד----חלק שני  ההגדה
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חדש

עבר :סיפור יציאת מצרים

ההגדה היא סיפור למתקדמים ,בהנחה שהכל מכירים
את הסיפור הנזכר במקרא .משום כך ,למשל ,היא
מתעלמת ממשה ומתפקידו החשוב ,ואינה מזכירה את
שמו אפילו פעם אחת .ההגדה מבקשת מאתנו להתבונן
מעבר לעובדות הידועות ולראות את המהלך הגדול של
יציאת מצרים .להלן אנו מציעים מסגרת לסיפור יציאת
מצרים לקריאתו לפני המסובים ,כדבריו של הרמב"ם
"מודיעו מה שארע לנו במצרים ונסים שנעשו לנו על ידי
משה רבנו" (חמץ ומצה ז,ב) .אפשר להשמיט ממנו פרטים
או להוסיף עליו פרטים ,כטוב בעיני הקורא והמסובים:

רקע
השעבוד

ּומ ְחלִ יט
ּבּותם .הּוא ְמפַ ֵחד ִמּבְ נֵ י יִ ְׂש ָר ֵאלַ ,
ֶאת ִה ְת ַר ָ
לְ ַדּכְ ָאם ּבִ ְׁש ֵּתי ְּד ָרכִ יםַ :ה ְׁש ָמ ַדת ַהּדֹור ַהּבָ א וַ ֲהפִ יכַ ת
ּבְ נֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל לַ ֲעבָ ִדים ּבָ ִא ְימּפֶ ְריָ ה ַה ֲח ָד ָׁשהּ .כָ ְך נִ ְמ ַׁשְך
ַה ָּדבָ ר ּכַ ָּמה ּדֹורֹותָ .ה ֲע ִריצּות וְ ַה ִּדּכּוי נִ ְראּו נִ ְצ ִחּיִ ים
ּובִ לְ ִּתי ֲהפִ יכִ יםִ .איׁש ֹלא ִה ְצלִ ַיח לַ ֲחמֹק ִמן ָהעַ בְ דּות.
נֹוׁשי,
ַה ֶּׁש ֶקרָ ,ה ֱאלִ ילּות ֶׁש ְּבעֶ ְטיָ ּה ָּבא ַה ֵּס ֶבל ָה ֱא ִ
נִ ְר ָאה ּבִ לְ ִּתי ְמנֻ ָּצחָ .ה ֱאמּונָ ה ּכִ ְמעַ ט ָאבְ ָדהּ .תֹופָ עֹות
(ה ְּמיַ ּלְ דֹותֶׁ ,ש ִה ְת ַח ְּמקּו ִמ ִּמ ְצוַ ת
י-צּיּות ַ
ֲא ָחדֹות ֶׁשל ִא ִ
ּפַ ְרעֹה לַ ֲהרֹג ֶאת זִ כְ ֵרי יִ ְׂש ָר ֵאלּ ,ובַ ת ּפַ ְרעֹה ֶׁש ִה ִּצילָ ה
ֶאת מֹ�ׁש ֶ ה) ָהיּו נִ יצֹוצֹות אֹור ְּבעֹולָ ם ֶׁשל ֲח ֵׁשכָ ה
וְ אֹפֶ ל.
אֹותם יָ ִמים ֲאפֵ לִ ים נֹולַ ד מֹ�ׁש ֶ הֶׁ ,ש ָהיָ ה ָאמּור לָ מּות
ּבְ ָ
יטה לְ נַ ּסֹות לְ ַה ִּציל
ּבְ ִמ ְצוַ ת ּפַ ְרעֹה .אּולָ ם ִאּמֹו ֶה ְחלִ ָ
אֹותֹו ,וְ ֶה ְחּבִ ָיאה אֹותֹו ְׁשֹל�ׁש ָ ה ֳח ָד ִׁשיםִ .מ ֶּׁשֹּלא יָ כְ לָ ה
יחה ֶאת
לְ ַה ְמ ִׁשיְך לְ ַה ְס ִּתירֹוָׂ ,ש ָמה אֹותֹו ּבְ ֵתבָ ה וְ ִהּנִ ָ
ַה ֵּתבָ ה ּבַ ּיְ אֹור .יָ ְר ָדה ּבַ ת ּפַ ְרעֹה לִ ְרחֹץ ּבַ ּיְ אֹורָ ,מ ְצ ָאה
יטה לְ ַא ֵּמץ אֹותֹו
ֶאת ַה ֵּתבָ ה ּומֹ�ׁש ֶ ה ּבְ תֹוכָ ּה ,וְ ֶה ְחלִ ָ
ּולְ גַ ֵּדל אֹותֹו ָּב ַא ְרמֹון .מֹ�ׁש ֶ ה ֹלא ּגָ ַדל ּכְ מֹו ְׁש ָאר
הּודיםּ ,כְ עֶ ֶבדּ ,וכְ ֶׁשּיָ ָצא ִמן ָה ַא ְרמֹון ִה ְב ִחין
ַהּיְ ִ
עֹוׁש ִקיםָ :ה ַרג
לֹותם ֶׁשל ֲא ֵח ִרים ,וְ ִה ְת ַרעֵ ם עַ ל ָה ְ
ּבְ ִסבְ ָ
הּודי
הּודי ֶׁש ִהּכָ ה יְ ִ
יח יְ ִ
הּודי ,הֹוכִ ַ
ִמ ְצ ִרי ֶׁש ִּׁשעְ ּבֵ ד יְ ִ
ַא ֵחרּ .פַ ְרעֹה ְמבַ ֵּקׁש לַ ֲהרֹג אֹותֹו ,וְ הּוא נֶ ֱאלָ ץ לִ ְבר ַֹח
לְ ִמ ְדיָ ןַ .אף ָׁשם ִה ְתּגַ ּלָ ה חּוׁש ַה ֶּצ ֶדק ֶׁשּלֹוּ ,כְ ֶׁש ִה ִּציל
ֶאת ּבְ נֹות יִ ְתרֹו ִמ ֵידי ָהרֹועִ ים ֶׁש ִה ְתנַ ּכְ לּו לָ ֶהן .יִ ְתרֹו
ְמ ַׁשכְ נֵ עַ אֹותֹו לָ ֶׁשבֶ ת עִ ּמֹו ּולְ ַסּיֵ עַ לֹו ּבִ ְרעִ ּיַ ת צֹאנֹו.
(=ה ֵּׁשם) ַּב ְּסנֶ ה
ַ
ְּב ַא ַחד ַהּיָ ִמים נִ ְתּגַ ּלָ ה ֵאלָ יו ה'
הֹוציא ֶאת ּבְ נֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל ִמ ִּמ ְצ ַריִ ם.
וְ ִה ִּטיל עָ לָ יו לְ ִ

השליחות ומכות מצרים

הּודי ָה ִראׁשֹון,
ַהּכֹל ִה ְת ִחיל ֵמ ַא ְב ָר ָהם ָא ִבינּוַ ,הּיְ ִ
ׁשֹוׁשלֶ ת ַמ ֲא ִמינִ יםְּ .ב ַד ְרּכֹו ָהלְ כּו ְּבנֹו
ֶ
ֶׁש ֵה ִקים
וְ נֶ כְ ּדֹוֲ ,אבֹות ָה ֻא ָּמה ,יִ ְצ ָחק וְ יַ ֲעקֹב (יִ ְׂש ָר ֵאל).
יֹוסףְּ ,ב ַה ְׁשגָ ָחה ֻמפְ לָ ָאהִ ,מ ְת ַמּנֶ ה
ְּבנֹו ֶׁשל יַ ֲעקֹבֵ ,
ַא ַחר ְּתלָ אֹות ְמ ֻרּבֹות לִ ְהיֹות ִמ ְׁשנֶ ה לְ פַ ְרעֹה ֶמלֶ ְך
עֹוׂשה
ּובעֵ זֶ ר עֶ לְ יֹון ,הּוא ֶ
ִמ ְצ ַריִ םְּ .ב ָחכְ ָמתֹו ָה ַר ָּבהְ ,
ֶאת ִמ ְצ ַריִ ם ַמ ֲע ָצ ָמה ּכַ לְ ּכָ לִ יתְּ .בעִ ְקבֹות זֹאת,
ּובעִ ְקבֹות ָה ָרעָ ב ֶׁש ָּׂש ַרר ְּב ֶא ֶרץ יִ ְׂש ָר ֵאלַ ,ה ִּמ ְׁשּפָ ָחה
ְ
יֹור ִדים
ּובנָ יו ֵ -הם ְ'ּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל' ְ -
ַהּגְ דֹולָ ה ,יַ ֲעקֹב ָ
לְ ִמ ְצ ַריִ ם ,וְ ַחּיִ ים ָּבּה ַחּיֵ י ֵחרּות ְּב ֶא ֶרץ ּ ֹג ׁ ֶשןֶ ,ח ֶבל
ִמ ֶּמ ְר ַּכז ַה ַּמ ְמלָ כָ הּ ,כְ ֵדי
ָה ָרחֹוק
ֶא ֶרץ
ִמּלְ ַהכְ עִ יס ֶאת ַה ִּמ ְצ ִרים,
לְ ִה ְת ַּב ֵּדל ּולְ ִה ָּמנַ ע
דֹומה
ָה ֱאלִ יל ֶׁשּלָ ֶהם ְּב ֶ
ָהיָ ה
ֶׁש ַהּצֹאן
לַ ּפָ ָרה ְּבהֹּדּו.
ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל ִה ְת ַרּבּו עַ ד ְמ ֵה ָרהַ .ה ִּׁשלְ טֹון
ִמ ְת ַחּלֵ ף ְּב ִמ ְצ ַריִ םַ .ה ֶּמלֶ ְך 'ּפַ ְרעֹה' ֶה ָח ָדׁש
רֹואה לָ ִראׁשֹונָ ה ִּב ְבנֵ י
נֶ ְח ָׁשב לְ ֵאל ,וְ ֶ
יִ ְׂש ָר ֵאל "עַ ם" ֶׁשל אֹויְ ִבים ֶׁשּיֵ ׁש לִ ְמנֹעַ
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ַמ ֲע ֶׂשה ְּב ַר ִּבי וכו' – המעשה המסופר
כאן התרחש בתקופת השלטון הרומי,
כנראה על רקע מרד בר–כוכבא
(בערך בשנת  132לספירה) ,כשזיכרון
חורבן בית המקדש (בערך בשנת 70
לספירה) עדיין היה מהדהד .הסיפור
תמוה ,משום שבו התארחו החכמים
בבני–ברק ,עירו של רבי עקיבה ,שהיה
מהצעירים שבהם ,אף על פי שהיה לכל
אחד מהם בית דין וישיבה בעירו .נראים
הדברים שכיוון שחזו את בית המקדש
בתפארתו ,החליטו להתכנס אצל רבי
עקיבה ,בעל התקווה ,המנהיג הרוחני
של מרד בר כוכבא ,במהלך שהיה אמור
לחדש את בניין בית המקדש ו"להביא
את ימות המשיח" .החכמים דנו
בגאולה ובדרך להשגתה ,ותלמידיהם
שמרו עליהם מבחוץ.
ֲה ֵרי ֲאנִ י ּכְ ֶבן ִׁש ְבעִ ים ָׁשנָ ה וכו' – רבי
אלעזר ,שהיה חכם גדול ,התמנה
לנשיא הסנהדרין בגיל צעיר יחסית
בגלל מאמציו ולמדנותו (פה"מ ברכות א,ט).
לְ ַמעַ ן ִּתזְ ּכֹר וכו' – ביציאת מצרים יש
מסר התקף בכל זמן :אפשר לצאת
מן ַה ְּמ ַצרים .במובן מסוים ,בן זומא
דורש את הפסוק ברמה האישית ,שיש
לזכור את יציאת מצרים גם בלילה
(במצב קשה); וחכמים דורשים אותו
ברמה הלאומית ,שגם בגאולה הגדולה
והאחרונה (ימות המשיח) המאפילה
על יציאת מצרים (ירמיהו כג,ה) ,אין
לשכוח שיציאת מצרים היא סמל לכל
הגאולות.

-----דוגמא בלבד----

חלק שני  ההגדה

מסובין יחד
מטרת הסיפור :מעשה לקראת גאולה

הֹוׁשעַ וְ ַר ִּבי ֶאלְ עָ זָ ר ֶּבן
ַמ ֲע ֶׂשה ּבְ ַרּבִ י ֱאלִ יעֶ זֶ ר וְ ַרּבִ י יְ ֻ
ֲעזַ ְריָ ה וְ ַרּבִ י ֲע ִקיבָ ה וְ ַרּבִ י ַט ְרפֹון ֶׁש ָהיּו ְמ ֻס ִּבין ִּב ְבנֵ י
ּבְ ַרק וְ ָהיּו ְמ ַסּפְ ִרין ּבִ ִיצ ַיאת ִמ ְצ ַריִ ם ּכָ ל אֹותֹו ַהּלַ יְ לָ ה,
ּבֹותינּוִ ,הּגִ יעַ
עַ ד ֶׁשּבָ אּו ַּתלְ ִמ ֵיד ֶיהן וְ ָא ְמרּו לָ ֶהן ַ'ר ֵ
זְ ַמן ְק ִר ַיאת ְׁש ַמע ֶׁשל ַׁש ֲח ִרית'.
ָא ַמר לָ ֶהם ַרּבִ י ֶאלְ עָ זָ ר ּבֶ ן ֲעזַ ְריָ הֲ :ה ֵרי ֲאנִ י ּכְ ֶבן
ִׁשבְ עִ ים ָׁשנָ ה וְ ֹלא זָ כִ ִיתי ֶׁש ֵּת ָא ֵמר יְ ִצ ַיאת ִמ ְצ ַריִ ם
זֹומאֶׁ ,שּנֶ ֱא ַמר" :לְ ַמעַ ן
ּבַ ּלֵ ילֹות ,עַ ד ֶׁש ְּד ָר ָׁשּה ּבֶ ן ָ
אתָך ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם ּכֹל יְ ֵמי ַחּיֶ יָך"
ִּתזְ ּכֹר ֶאת יֹום ֵצ ְ
(דברים טז,ג)" :יְ ֵמי ַחּיֶ יָך" – ַהּיָ ִמים; "ּכֹל יְ ֵמי ַחּיֶ יָך" –
אֹומ ִרים" :יְ ֵמי ַחּיֶ יָך" – ָהעֹולָ ם
ַהּלֵ ילֹות .וַ ֲחכָ ִמים ְ
יח.
ַהּזֶ ה; "ּכֹל יְ ֵמי ַחּיֶ יָך" – לְ ָהבִ יא ֶאת יְ מֹות ַה ָּמ ִׁש ַ
סיפור המותאם לכל אחד :ארבעת הבנים

ּתֹורה
ּבָ רּוְך ַה ָּמקֹום [ּבָ רּוְך הּואּ .בָ רּוְך] ֶׁשּנָ ַתן ָ
לְ יִ ְׂש ָר ֵאל עַ ּמֹוּ ,בָ רּוְך הּוא.
ּתֹורהֶ :א ָחד ָחכָ ם ,וְ ֶא ָחד
ּכְ נֶ גֶ ד ַא ְרּבָ עָ ה ּבָ נִ ים ִּדּבְ ָרה ָ
יֹודעַ לִ ְׁשאֹל.
ָר ָׁשע ,וְ ֶא ָחד ָּתם ,וְ ֶא ָחד ֶׁש ֵאינֹו ֵ

ארבעת הבנים – המצוה לספר ביציאת מצרים נזכרת בתורה ארבע פעמים בארבעה אופנים ,המתאימים לארבעה
סוגי בנים .הביאור מתאם בין התשובה שבתורה לאותו הבן לתשובה הניתנת בהגדהַ .ה ָּמקֹום – כינוי להקב"ה.
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ַה ְב ָט ָחתֹו – לגאול את עמוִ .ח ַּׁשב ֶאת
ַה ֵּקץ – קבע זמן קצוב לסוף השעבוד
במצרים ,והבטחה זו נתקיימה בדיוק.

תשובה שנייה :משקר לאמת

בֹותינּו,
בֹודה זָ ָרה ָהיּו ֲא ֵ
ִמ ְּת ִחּלָ ה עֹובְ ֵדי ֲע ָ
וְ עַ כְ ָׁשו ֵק ְרבָ נּו ַה ָּמקֹום ּבָ רּוְך הּוא
הֹוׁשעַ ֶאל
ֹאמר יְ ֻ
בֹודתֹוֶׁ ,שּנֶ ֱא ַמר" :וַ ּי ֶ
לַ ֲע ָ
ֹלהי יִ ְׂש ָר ֵאלְּ ,בעֵ ֶבר
ּכָ ל ָהעָ םּ :כֹה ָא ַמר יי ֱא ֵ
בֹותיכֶ ם ֵמעֹולָ םֶּ ,ת ַרח
ַהּנָ ָהר יָ ְׁשבּו ֲא ֵ
ֹלהים ֲא ֵח ִרים.
ֲאבִ י ַאבְ ָר ָהם וַ ֲאבִ י נָ חֹור ,וַ ּיַעַ בְ דּו ֱא ִ
וָ ֶא ַּקח ֶאת ֲאבִ יכֶ ם ֶאת ַאבְ ָר ָהם ֵמעֵ ֶבר ַהּנָ ָהר ,וָ אֹולֵ ְך
אֹתֹו ּבְ כָ ל ֶא ֶרץ ּכְ נָ עַ ן ,וָ ַא ְרּבֶ ה ֶאת זַ ְרעֹו ,וָ ֶא ֶּתן לֹו
ֶאת יִ ְצ ָחק .וָ ֶא ֵּתן לְ יִ ְצ ָחק ֶאת יַ ֲעקֹב וְ ֶאת עֵ ָׂשו ,וָ ֶא ֵּתן
ּובנָ יו יָ ְרדּו
לְ עֵ ָׂשו ֶאת ַהר ֵׂשעִ יר לָ ֶר ֶׁשת אֹותֹו ,וְ יַ ֲעקֹב ָ
ִמ ְצ ָריִ ם" (יהושע כד,ב–ד).
ההבטחה

ׁשֹומר ַהבְ ָט ָחתֹו לְ יִ ְׂש ָר ֵאל עַ ּמֹוָּ ,ברּוְך הּוא.
ּבָ רּוְך ֵ
[מ ַח ֵּׁשב] ִח ַּׁשב ֶאת ַה ֵּקץ,
ֶׁש ַה ָּקדֹוׁש ּבָ רּוְך הּוא ְ
לַ ֲעׂשֹות ּכְ ָמה ֶׁש ָא ַמר לְ ַאבְ ָר ָהם ָא ִבינּו ִּב ְב ִרית ֵּבין
ֹאמר לְ ַאבְ ָרם :יָ ד ֹעַ ֵּת ַדע ּכִ י
ַהּבְ ָת ִריםֶׁ ,שּנֶ ֱא ַמר" :וַ ּי ֶ
גֵ ר יִ ְהיֶ ה זַ ְר ֲעָך ּבְ ֶא ֶרץ ֹלא לָ ֶהם ,וַ ֲע ָבדּום וְ עִ ּנּו א ָֹתם
ַא ְרּבַ ע ֵמאֹות ָׁשנָ ה .וְ גַ ם ֶאת ַהּגֹוי ֲא ֶׁשר יַ ֲעב ֹדּו ָּדן
ָאנֹכִ י ,וְ ַא ֲח ֵרי כֵ ן יֵ ְצאּו ּבִ ְרכֻ ׁש ּגָ דֹול" (בראשית טו,יג–יד).

האליל המצרי 'רע'

להתענייןַ .א ְּת ּפְ ַתח לֹו – עורר בו
את ההתעניינות בשעת ההתרחשות,
("ּבּיֹום ַההּוא") בדברים
בליל הסדר ַ
מוחשיים ("ּבַ ֲעבּור זֶ ה") .יָ כֹול ֵמר ֹאׁש
ח ֶֹדׁשִ ...מ ְּבעֹוד יֹום – האם אפשר
להסביר לו בהפשטה ,שלא בזמן
האירוע? ַּב ֲעבּור זֶ ה – בהצבעה על
הפסח והמצה והמרור ,ודבר זה ניתן
לעשותו בליל הסדר.
ִמ ְּת ִחּלָ ה – פתיחה אחרת להגדה
המתארת את הגנאי הרוחני ,את השקר
שהיו בני ישראל כלואים בו ,ואת
בחירת ה' בישראל ,שהצילם וקירב
אותם אליו ,אל האמת ,שהיא החירות
האמתית.
בֹותינּו – תרח והדורות שהיו לפניו.
ֲא ֵ
וְ עַ כְ ָׁשו – ביציאת מצריםֶׁ .שּנֶ ֱא ַמר וכו'
– דברי יהושע אל העם לפני מותו.
יהושע מזכיר את ההשגחה האלוהית
המיוחדת על עם ישראל ,למן אברהם
ויציאת מצרים ועד כיבוש הארץ (פרק כד
ביהושע)ּ .בְ עֵ בֶ ר ַהּנָ ָהר – מעבר לנהר פרת.

חלק שני  ההגדה

חלק שני  ההגדה



תשובה שנייה

מחמת גדולת הישועה שבכל דור ודור ,יש הנוהגים להגביה את הכוס
בפסקה זו .אם יש מצות על השולחן  -מכסה אותן כל זמן שהכוס
מוגבהת (מ"ב).

בֹותינּו וְ לָ נּוֶׁ ,שֹּלא ֶא ָחד ּבִ לְ בַ ד
וְ ִהיא ֶׁשעָ ְמ ָדה לַ ֲא ֵ
עֹומ ִדים
ּלֹותנּוֶ ,אּלָ א ׁ ֶשּבְ כָ ל ּדֹור וָ דֹור ְ
עָ ַמד עָ לֵ ינּו לְ כַ ֵ
ּלֹותנּו ,וְ ַה ָּקדֹוׁש ּבָ רּוְך הּוא ַמ ִּצילֵ נּו ִמּיָ ָדם.
עָ לֵ ינּו לְ כַ ֵ
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וְ ִהיא ֶׁשעָ ְמ ָדה – הברית וההבטחה
לגאול אותנו ולהביאנו לארץ ישראל
ולממש את ייעודנו.

-----דוגמא בלבד----

מקצת מן הצוררים אותנו בכל דור ודור .מאת האמן מישל קישקה.
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חלק שני  ההגדה

דרשת פרשת הביכורים
סיפור השעבוד והגאולה
דרשת פרשת הביכורים – מחג
שבועות ואילך ,כל מי שגידל משבעת
המינים (חיטה ,שעורה ,גפן ,תאנה ,רימון ,זית
ותמר) מביא את הפירות הראשונים
(הביכורים) לבית המקדש בשמחה
ובחגיגה ,וקורא בעברית נוסח הודאה
לה' הפותח במילים "הגדתי היום" ,תוך
סיפור ההיסטוריה הלאומית בקיצור.
דרשת פרשת הביכורים אינה סיפור
יציאת מצרים אלא האופן בו יש
להסתכל על הסיפור .חכמים דורשים
את הפסוקים מתוך השוואה לסיפור
המורחב במקומות אחרים ,ומתוך כך
מרחיבים ,מעמיקים ומאירים מכיוונים
אחדים את סיפור יציאת מצרים.

ֲא ַר ִּמי א ֵֹבד ָא ִבי וַ ּי ֵֶרד ִמ ְצ ַריְ ָמה וַ ּיָגָ ר ָׁשם ּבִ ְמ ֵתי
ְמעָ ט ,וַ יְ ִהי ָׁשם לְ גֹוי ּגָ דֹול עָ צּום וָ ָרב .וַ ּי ֵָרעּו
א ָֹתנּו ַה ִּמ ְצ ִרים וַ יְ עַ ּנּונּו ,וַ ּיִ ְּתנּו עָ לֵ ינּו ֲעב ָֹדה ָק ָׁשה.
ֹלהי ֲאב ֵֹתינּו ,וַ ּיִ ְׁש ַמע יי ֶאת קֹלֵ נּו
וַ ּנִ ְצעַ ק ֶאל יי ֱא ֵ
ּיֹוצ ֵאנּו
וַ ּי ְַרא ֶאת עָ נְ יֵ נּו וְ ֶאת ֲע ָמלֵ נּו וְ ֶאת לַ ֲח ֵצנּו .וַ ִ
ּובזְ רֹעַ נְ טּויָ ה ּובְ מ ָֹרא
יי ִמ ִּמ ְצ ַריִ ם ְּביָ ד ֲחזָ ָקה ִ
ּובמֹפְ ִתים .וַ יְ ִב ֵאנּו ֶאל ַה ָּמקֹום
ּובאֹתֹות ְ
ּגָ ד ֹלְ ,
ַהּזֶ ה ,וַ ּיִ ֶּתן לָ נּו ֶאת ָה ָא ֶרץ ַהּזֹאת ֶא ֶרץ זָ בַ ת ָחלָ ב
ְּוד ָבׁש (דברים כו ,ה-ט).

טנא ובו פירות
הביכורים
משבעת המינים

ֵצא ּולְ ַמד וכו' – מן האירועים
ההיסטורייםֲ .א ַר ִּמי א ֵֹבד ָא ִבי – לפי
הפשט ,יעקב אבינו היה ארמי אובד,
חי בארם כנודד או כעני .המדרש
רואה במבט היסטורי בכל דור ודור
את התבנית האנטישמית" ,עומדים
עלינו לכלותנו" ,ומכוון את הפסוק
ללבן הארמי ,דודו של יעקב מצד אמו,
שרצה להרוג (לאבד) את יעקב ,ומתוך
כך לא היינו נעשים לעם ("ּבִ ֵּקׁש לַ ֲעקֹר
ֶאת ַהּכֹל").

הפסוק הראשון :לידת עם ישראל

ֵצא ּולְ ַמד ַמה ּבִ ֵּקׁש לָ בָ ן ָה ֲא ַר ִּמי לַ ֲעׂשֹות לְ יַ ֲעקֹב
ָאבִ ינּוֶׁ :שּפַ ְרעֹה ָה ָר ָׁשע ֹלא גָ זַר ֶאּלָ א עַ ל ַהּזְ כָ ִרים,
וְ לָ בָ ן ּבִ ֵּקׁש לַ ֲעקֹר ֶאת ַהּכֹלֶׁ ,שּנֶ ֱא ַמר:
"א ַר ִּמי אֹבֵ ד ָאבִ י וַ ּי ֵֶרד ִמ ְצ ַריְ ָמה וַ ּיָגָ ר ָׁשם ִּב ְמ ֵתי
ֲ
ְמעָ ט ,וַ יְ ִהי ָׁשם לְ גֹוי ּגָ דֹול עָ צּום וָ ָרב".

חלק שני  ההגדה
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ָאנּוס עַ ל ּפִ י ַה ִּדּבּור – נאלץ לרדת
וַ ּי ֵֶרד ִמ ְצ ַריְ ָמה – ָאנּוס עַ ל ּפִ י ַה ִּדּבּור.
למצרים על אף פחדיו ,מפני שה'
וַ ּיָגָ ר ָׁשם – ְמלַ ֵּמד ֶׁשֹּלא יָ ַרד יַ ֲעקֹב ָאבִ ינּו לְ ִה ְׁש ַּת ֵּקעַ
הבטיחו" :אל תירא מרדה מצרימה",
"אנכי ארד עמך מצרימה" (בראשית מה,ג;
ֹאמרּו ֶאל ּפַ ְרעֹה :לָ גּור
ֶאּלָ א לָ גּור ָׁשםֶׁ ,שּנֶ ֱא ַמר" :וַ ּי ְ
יד) .פסקה זו אינה ברמב"ם.
ּבָ ָא ֶרץ ּבָ אנּוּ ,כִ י ֵאין ִמ ְרעֶ ה לַ ּצֹאן ֲא ֶׁשר לַ ֲעבָ ֶדיָך,
ֶׁשֹּלא יָ ַרד לְ ִה ְׁש ַּת ֵּקעַ – הירידה למצרים
נועדה להיות זמנית ,וה' סיבב את הדבר
ּכִ י כָ בֵ ד ָה ָרעָ ב ּבְ ֶא ֶרץ ּכְ נָ עַ ן ,וְ עַ ָּתה יֵ ְׁשבּו נָ א ֲעבָ ֶדיָך שישתקעו שם ,ויפרו וירבו ,ייהפכו
לעם ויֵ צאו בנס גדול .לָ גּור – זמנית.
ּבְ ֶא ֶרץ ֹּג�ׁש ֶ ן" (בראשית מז,ד).
ֶׁשּנֶ ֱא ַמר וכו' – דברי בני יעקב לפרעה
ּבִ ְמ ֵתי ְמעָ ט – ּכְ מֹו ֶׁשּנֶ ֱא ַמרּ" :בְ ִׁשבְ עִ ים נֶ פֶ ׁש יָ ְרדּו המבקשים ממנו לגור לבדם בארץ
גושן רק בתקופת הרעב מחמת הצורך
ֲאב ֶֹתיָך ִמ ְצ ָריְ ָמה ,וְ עַ ָּתה ָׂש ְמָך יי ֱא ֶ
ֹלהיָך ּכְ כֹוכְ בֵ י במרעה למקניהם.
ִּב ְמ ֵתי ְמעָ ט – במספר מועט ,אבל
ַה ָּׁש ַמיִ ם לָ ר ֹב" (דברים י,כב).
בגאולה היו רביםְ .מ ֻצּיָ נִ ין – מסומנים,
בולטים כעם בפני עצמו ("לְ גֹוי").
וַ יְ ִהי ָׁשם לְ גֹוי – ְמלַ ֵּמד ֶׁש ָהיּו יִ ְׂש ָר ֵאל ְמ ֻצּיָ נִ ין ָׁשם.
כדברי המדרש (פסיקתא זוטרתא כי תבוא),
ּגָ דֹול עָ צּום – ּכְ מֹו ֶׁשּנֶ ֱא ַמרּ" :ובְ נֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל ּפָ רּו שלא שינו את שמותם או את לבושם.
וַ ּיִ ְׁש ְרצּו וַ ּיִ ְרּבּו וַ ּיַעַ ְצמּו ּבִ ְמאֹד ְמאֹד ,וַ ִּת ָּמלֵ א ָה ָא ֶרץ ּגָ דֹול עָ צּום – נוכחותו של עם ישראל
הייתה הן בכמותו הן בעצמתו.
א ָֹתם" (שמות א,ז).
וָ ָרב – לא כתיאור ,אלא כפועל :הולך
ומתרבהּ .כְ מֹו ֶׁשּנֶ ֱא ַמר – במשל הנבואי
וָ ָרב – ּכְ מֹו ֶׁשּנֶ ֱא ַמרְ :
"רבָ בָ הּ ,כְ ֶצ ַמח ַה ָּׂש ֶדה נְ ַת ִּתיְך ,להולדת העם ,שהנביא יחזקאל מדמה
וַ ִּת ְרּבִ י וַ ִּתגְ ְּדלִ י וַ ָּתב ִֹאי ּבַ ֲע ִדי ֲע ָדיִ יםָׁ ,ש ַדיִ ם נָ כֹנּו בו את עם ישראל למי שנולדה בשדה
בלא טיפול והשגחה ,עד שבגרה
ּוׂשעָ ֵרְך ִצ ֵּמ ַח ,וְ ַא ְּת עֵ ר ֹם וְ עֶ ְריָ ה" (יחזקאל טז,ז).
ְ
והגיעה לגיל הנישואין ,ואדם שעבר
לידה ראה אותה וחמל עליה ,ניקה
יש מוסיפים" :וָ ֶא ֱעב ֹר עָ לַ יִ ְך וָ ֶא ְר ֵאְך ִמ ְת ֶ
ּבֹוס ֶסת ּבְ ָד ָמיִ ְך ,אותה מן הטינופת ,ולקחה לו לאישה.
הנמשל הוא חמלת ה' על ישראל:
וָ א ַֹמר לָ ְך ּבְ ָד ַמיִ ְך ֲחיִ י ,וָ א ַֹמר לָ ְך ּבְ ָד ַמיִ ְך ֲחיִ י" (שם,ו).
שהוציאם ממצרים ,גאלם מן השעבוד,
עשה אותם עמו ונתן להם את תורתו.
ְר ָב ָבה ּכְ ֶצ ַמח ַה ָּׂש ֶדה נְ ַת ִּתיְך – יהיו לך בנים ובנות רבים ,כצמח השדה הגדל מאוד.
וַ ָּתב ִֹאי ַּב ֲע ִדי ֲע ָדיִ ים וכו' – הגעת לבגרות הגופנית ,שמתגלה בה יופיה של האישה .ואף על פי שאת יפה בטבעך,
ּבֹוס ֶסת ְּב ָד ָמיִ ְך – מלוכלכת בדם הלידהְּ .ב ָד ַמיִ ְך ֲחיִ י – על אף הדם שאת
אינך מטופחת ,אלא ערומה וחסרת כלִ .מ ְת ֶ
מתבוססת בו ,לא תמותי אלא תחיי .ובהרחבה :הדמים האלו מציינים את תחילתם של חיים חדשים .ואף בימינו,
אף על פי שהיהודים סובלים גם בארץ גם בגלות ,יש הבדל ביניהם :בגלות הם ייסורי גסיסה ,ובארץ חבלי לידה.
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פסוק זה עוסק ברוע כלפי עם ישראל
בשלושה שלבים ,המתוארים בתחילת
ספר שמות בשלושה פסוקים כמעט
רצופים :וַ ּי ֵָרעּו א ָֹתנּו ַה ִּמ ְצ ִרים –
תחילה דימו אותנו לאנשים רעים.
השלב הראשון הוא ההפחדה העצמית,
יצירת התדמית השטנית והאנטישמית
של היהודים ,שהיא תואנה – תירוץ
מתוחכם ("נִ ְת ַחּכְ ָמה") – להתעללות
בנו .וְ עָ לָ ה ִמן ָה ָא ֶרץ – יעלה עם כל
עצמתו וכל אשר לנו לארץ ישראל
ויצטרף לאויבינו הכנעניים (רמב"ן).
וַ יְ עַ ּנּונּו – השלב השני ,הסבל הפיזי
הכרוך בהטלת מס ושעבודם לבניית
("מ ְסּכְ נֹות") לפרעה.
ערי מחסנים ִ
בֹודה ָק ָׁשה – השלב האחרון :לא
ֲע ָ
רק עבודה גופנית קשה ,אלא עבודת
פרךְּ .בפָ ֶרְך – בעבודה המשברת את
נפש האדם ,עבודה סתמית ,משפילה
ומייאשת ,שאסור לנו להעביד בה שום
אדם ,אף לא גוי (רמב"ם עבדים א,ו).

המדרש מדגיש את עומק הקריאה לה'
ואת הכאב הגדול לנפש ,אבדן התקווה.
וַ ּנִ ְצעַ ק ֶאל – בפסוקים האחרים לא
נזכרה במפורש פנייה אל ה' ,אלא
זעקה מעומק הלב ("זעקה אל" ,ולא
תלונה ,שהיא "זעקה על") ,לא כתפילה
מסודרת ,אלא אנחה משברון הלב למול
ֹלהי ֲאב ֵֹתינּו").
("א ֵ
הבטחת הדורות ֱ
וַ ּיִ ְׁש ַמע יי ֶאת קֹלֵ נּו – הטעם לשמיעת
קולנו וההשגחה עלינו הוא הברית
ֹלהי ֲאב ֵֹתינּו").
("א ֵ
עליה ביקשו ישראל ֱ
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הפסוק השני :שלושת שלבי השעבוד

וַ ּי ֵָרעּו א ָֹתנּו ַה ִּמ ְצ ִרים וַ יְ עַ ּנּונּו ,וַ ּיִ ְּתנּו עָ לֵ ינּו ֲעב ָֹדה
ָק ָׁשה.
"ה ָבה
וַ ּי ֵָרעּו א ָֹתנּו ַה ִּמ ְצ ִרים – ּכְ מֹו ֶׁשּנֶ ֱא ַמרָ :
נִ ְת ַחּכְ ָמה לֹוּ ,פֶ ן יִ ְרּבֶ ה ,וְ ָהיָ ה ּכִ י ִת ְק ֶראנָ ה ִמלְ ָח ָמה
נֹוסף ּגַ ם הּוא עַ ל ׂשֹנְ ֵאינּו ,וְ נִ לְ ַחם ָּבנּו וְ עָ לָ ה ִמן
וְ ַ
ָה ָא ֶרץ" (שמות א,י).
וַ יְ עַ ּנּונּו – ּכְ מֹו ֶׁשּנֶ ֱא ַמר" :וַ ּי ִָׂשימּו עָ לָ יו ָׂש ֵרי ִמ ִּסים
ֹלתם ,וַ ּיִ בֶ ן עָ ֵרי ִמ ְסּכְ נֹות לְ פַ ְרעֹה,
לְ ַמעַ ן עַ ּנֹתֹו ּבְ ִסבְ ָ
ֶאת ּפִ תֹם וְ ֶאת ַרעַ ְמ ֵסס" (שם א,יא).
בֹודה ָק ָׁשה – ּכְ מֹו ֶׁשּנֶ ֱא ַמר" :וַ ּי ֲַע ִבדּו
וַ ּיִ ְּתנּו עָ לֵ ינּו ֲע ָ
ִמ ְצ ַריִ ם ֶאת ּבְ נֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל ּבְ פָ ֶרְך" (שם א,יג).

הפסוק השלישי :הקריאה לעזרה מאבדן התקווה

ֹלהי ֲאב ֵֹתינּו ,וַ ּיִ ְׁש ַמע יי ֶאת קֹלֵ נּו וַ ּי ְַרא
וַ ּנִ ְצעַ ק ֶאל יי ֱא ֵ
ֶאת עָ נְ יֵ נּו וְ ֶאת ֲע ָמלֵ נּו וְ ֶאת לַ ֲח ֵצנּו.
ֹלהי ֲאב ֵֹתינּו – ּכְ מֹו ֶׁשּנֶ ֱא ַמר:
וַ ּנִ ְצעַ ק ֶאל יי ֱא ֵ
"וַ יְ ִהי בַ ּיָ ִמים ָה ַרּבִ ים ָה ֵהם וַ ּי ָָמת ֶמלֶ ְך ִמ ְצ ַריִ ם,
וַ ּי ֵָאנְ חּו בְ נֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל ִמן ָה ֲעב ָֹדה וַ ּיִ זְ עָ קּו ,וַ ַּתעַ ל
ֹלהים ִמן ָה ֲעב ָֹדה" (שמות ב,כג).
ַׁשוְ עָ ָתם ֶאל ָה ֱא ִ

חלק שני  ההגדה
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הפסוק החמישי :ארץ ישראל והמקדש
להלן נביא את המשך המדרש לפסוקים כמו שפסק הרמב"ם" :עד
שיגמור כל הפרשה .וכל המוסיף ומאריך בדרש פרשה זו – הרי זה
משובח" (חמץ ומצה ז,ד) .אמנם בגלות ,מטעמים מובנים ,לא נדרש
מדרש זה .ועתה ,שהשיבנו ה' לארץ ישראל ,ראוי לאמרו ולכוון
להשלמת הגאולה במקדש.

וַ יְ בִ ֵאנּו ֶאל ַה ָּמקֹום ַהּזֶ ה ,וַ ּיִ ֶּתן לָ נּו ֶאת ָה ָא ֶרץ ַהּזֹאת,
ֶא ֶרץ זָ בַ ת ָחלָ ב ְּודבָ ׁש.
וַ יְ בִ ֵאנּו ֶאל ַה ָּמקֹום ַהּזֶ ה – זֶ ה ֵּבית ַה ִּמ ְק ָ ּדׁש.
וַ ּיִ ֶּתן לָ נּו ֶאת ָה ָא ֶרץ ַהּזֹאת – זֹו ֶא ֶרץ יִ ְ ׂש ָר ֵאל.
"את
"אל ַה ָּמקֹום ַהּזֶ ה" נָ ַתן לָ נּו ֶ
ּבִ ְׂשכַ ר ּבִ ָיא ֵתנּו ֶ
ָה ָא ֶרץ ַהּזֹאת".
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הפסוק נאמר על ידי מביא הביכורים
למקדש .המדרש רוצה להדגיש את
הקשר בין היות המקדש לנו לבין
זכותנו על כל הארץ ,תוך הסבת
משמעות הפסוק מה' "ויביאנו" ,אלינו:
"בשכר ביאתנו".
ַה ָּמקֹום ַהּזֶ ה זֶ ה ֵּבית ַה ִּמ ְק ָ ּדׁש – שהרי
הקורא עומד בבית המקדש .ועוד,
שמקום המקדש אינו נזכר בתורה,
ונקרא פעמים רבות "המקום" .זָ ַבת
ָחלָ ב ְּודבָ ׁש – פירותיה שמנים ,מתוקים
ועסיסיים ,עד שמתיקותם זבה מן הפרי.
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כהמשך לטובות הרבות שהזכרנו לעיל,
מסכמים אותן ומזכירים טובות אחרות
שכל אחת מהן חשובה בפני עצמה.
נמצאו  15מעלות כמניין המדרגות
(מעלות) שהיו במקדש ,שהיו הלויים
שרים עליהן (ריטב"א).
דיינו – פסקה זו אינה ברמב"ם.
ַמ ֲעלֹות טֹובֹות – מדרגות של טובה זו
למעלה מזו .לַ ָּמקֹום – כינוי לקב"ה.
ִאּלּו – אילו רק עשה לנו זאתְׁ .שפָ ִטים
– עונשים קשיםַּ .דּיֵ נּו – די לנו בזה כדי
להתחייב להודות לו ,שזו טובה גדולה
בפני עצמה.
יהם – אילו לא העניש
אֹלה ֶ
וְ ֹלא עָ ָׂשה בֵ ֵ
את אלוהי המצרים ,שפסליהם נהרסו
ונשחקו.
נָ ַתן לָ נּו ֶאת ָממֹונָ ם – ששאלו בני
ישראל מן המצרים כלים ובגדים ,ולא
השיבו אותם למצרים כשיצאו ממצרים
(שמות יב,לו).
וְ ֹלא ָק ַרע לָ נּו ֶאת ַהּיָ ם – שהיה יכול
להציל אותנו בדרך אחרת ,במקום
עשיית הנס הזה.
ֶּב ָח ָר ָבה – ביבשה ,שהיה יכול להעביר
אותנו במקום שהים רדוד .וְ ֹלא ִׁש ַּקע
ָצ ֵרינּו ּבְ תֹוכֹו – ולא הטביע את המצרים
בים ,שהיה יכול לסגור את הים בפניהם,
ולא היו רודפים אחרינו.

חלק שני  ההגדה

דיינו :סיכום טובות ה' לישראל

ּכַ ָּמה ַמ ֲעלֹות טֹובֹות לַ ָּמקֹום עָ לֵ ינּו:
הֹוצ ָיאנּו ִמ ִּמ ְצ ַריִ ם וְ ֹלא עָ ָׂשה ָּב ֶהם ְׁשפָ ִטים
ִאּלּו ִ
ַּדּיֵ נּו
אֹלה ֶיהם
ִאּלּו עָ ָׂשה ּבָ ֶהם ְׁשפָ ִטים וְ ֹלא עָ ָׂשה ֵב ֵ
ַּדּיֵ נּו
כֹור ֶיהם
אֹלה ֶיהם וְ ֹלא ָה ַרג ֶאת ְּב ֵ
ִאּלּו עָ ָׂשה ֵב ֵ
ַּדּיֵ נּו
כֹור ֶיהם וְ ֹלא נָ ַתן לָ נּו ֶאת ָממֹונָ ם
ִאּלּו ָה ַרג ֶאת ּבְ ֵ
ַּדּיֵ נּו
ִאּלּו נָ ַתן לָ נּו ֶאת ָממֹונָ ם וְ ֹלא ָק ַרע לָ נּו ֶאת ַהּיָ ם
ַּדּיֵ נּו
ִאּלּו ָק ַרע לָ נּו ֶאת ַהּיָ ם וְ ֹלא ֶה ֱעבִ ָירנּו ְּבתֹוכֹו ֶּב ָח ָר ָבה
ַּדּיֵ נּו
ִאּלּו ֶה ֱעבִ ָירנּו ּבְ תֹוכֹו ּבֶ ָח ָרבָ ה וְ ֹלא ִׁש ַ ּקע ָצ ֵרינּו ְּבתֹוכֹו
ַּדּיֵ נּו
ִאּלּו ִׁש ַּקע ָצ ֵרינּו ּבְ תֹוכֹו וְ ֹלא ִסּפֵ ק ָצ ְרּכֵ נּו ַּב ִּמ ְד ָּבר
ַּדּיֵ נּו
ַא ְרּבָ עִ ים ָׁשנָ ה
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פסח מצה ומרור
לׁשה ְּד ָב ִרים ֵאּלּו – שנאמר" :וְ ָאכְ לּו
ְׁש ָ
ּומּצֹות
ֶאת ַהּבָ ָׂשר ּבַ ּלַ יְ לָ ה ַהּזֶ ה ְצלִ י ֵאׁש ַ
עַ ל ְמר ִֹרים יֹאכְ לֻ הּו" (שמות יב,ח)ּ .פֶ ַסח –
הוא קרבן פסח .בחיבור שלושת אלה
טמונים יסודות השעבוד והגאולה,
ומשמעותם היא עיקר סיפור יציאת
רֹורים.
ּומ ִ
ּומרֹור – לרמב"םְ :
מצריםָ * .
ֶׁשּפָ ַסח ַה ָּמקֹום – שדילג ה' על בתי
ישראל ולא פגע בבכורות ישראל,
שמרחו את דם הקרבן על פתח הבית,
ובאותה שעה אכלו את הקרבן והתכוננו
לצאת ממצרים .הקרבת הפסח מעידה
על הקשר שבין קרבת האדם והעם
אל ה' ובין השגחת ה' על האדם ועל
העם המביאה להצלתם .שחיטת קרבן
הפסח ואכילתו מסמלות את השחרור
מן האלילות ,מן העבודה הזרה ,שהיא
יסוד הסבל בעולם ,והתקרבות אל ה',
אל האמת ואל הנצח.

לׁשה ְּד ָב ִרים
אֹומרּ :כָ ל ֶׁשֹּלא ָא ַמר ְׁש ָ
ַרּבָ ן ּגַ ְמלִ ֵיאל ֵ
ּומרֹור.
ֵאּלּו ּבַ ּפֶ ַסח ֹלא יָ ָצא יְ ֵדי חֹובָ תֹוּ :פֶ ַסחַ ,מ ָּצהָ ,

ּפֶ ַסח
בזמן שיש קרבן פסח:

בזמן שאין קרבן פסח:

זֶ ה ֶׁש ָאנּו אֹוכְ לִ ין

בֹותינּו אֹוכְ לִ ין
ֶׁש ָהיּו ֲא ֵ
ּבִ זְ ָמן ֶׁשּבֵ ית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ַקּיָ ם

עַ ל ֵׁשם ָמה?
בֹותינּו ְּב ִמ ְצ ַריִ ם,
עַ ל ֵׁשם ֶׁשּפָ ַסח ַה ָּמקֹום עַ ל ּבָ ֵּתי ֲא ֵ
ֶׁשּנֶ ֱא ַמר" :וַ ֲא ַמ ְר ֶּתם 'זֶ בַ ח ּפֶ ַסח הּוא לַ ייֲ ,א ֶׁשר ּפָ ַסח
עַ ל ּבָ ֵּתי בְ נֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל ּבְ ִמ ְצ ַריִ ם ּבְ נָ גְ ּפֹו ֶאת ִמ ְצ ַריִ ם וְ ֶאת
ּבָ ֵּתינּו ִה ִּציל' ,וַ ּיִ ּקֹד ָהעָ ם וַ ּיִ ְׁש ַּת ֲחוּו" (שמות יב,כז).
מי שנוהג שלא להחזיר את הקערה לאחר "מה נשתנה" מחזיר אותה
כאן .ראש המסובים מגביה את המצה הפרוסה ואומר:

ַמ ָּצה
בֹותינּו
ַמ ָּצהֶׁ ...שֹּלא ִה ְסּפִ יק ּבְ ֵצ ָקן ֶׁשל ֲא ֵ
לְ ַה ְח ִמיץ – כך היה הציווי מראש להכין
מצות (שמות יב,ח) ,כדי לציין שהיציאה
תהיה במהירות ובחיפזון רב ,שהיציאה
מן השעבוד צריכה להיעשות מיד ,בלי
היסוס ושהייה .עֻ גֹת ַמּצֹות – מצות
עגולות .וְ גַ ם ֵצ ָדה ֹלא עָ ׂשּו לָ ֶהם –
עקב החיפזון ,לא הספיקו לקחת עמהם
צידה לדרך.

זֹו ֶׁש ֲאנַ ְחנּו אֹוכְ לִ ין – עַ ל ֵׁשם ָמה?
בֹותינּו לְ ַה ְח ִמיץ,
עַ ל ֵׁשם ֶׁשֹּלא ִה ְסּפִ יק ּבְ ֵצ ָקן ֶׁשל ֲא ֵ
עַ ד ֶׁשּנִ גְ לָ ה ֲעלֵ ֶיהם ֶמלֶ ְך ַמלְ כֵ י ַה ְּמלָ כִ ים ַה ָּקדֹוׁש
ּבָ רּוְך הּוא ּוגְ ָאלָ ם ִמּיָ דֶׁ ,שּנֶ ֱא ַמר" :וַ ּיֹאפּו ֶאת ַה ָּב ֵצק
הֹוציאּו ִמ ִּמ ְצ ַריִ ם עֻ גֹת ַמּצֹות ּכִ י ֹלא ָח ֵמץּ ,כִ י
ֲא ֶׁשר ִ
ג ְֹרׁשּו ִמ ִּמ ְצ ַריִ ם וְ ֹלא יָ כְ לּו לְ ִה ְת ַמ ְה ֵמ ַּה וְ גַ ם ֵצ ָדה ֹלא
עָ ׂשּו לָ ֶהם" (שם יב,לט).

חלק שני  ההגדה



פסח מצה ומרור

ראש המסובים מחזיר את המצה למקומה ,מגביה את המרור ואומר:
חסת המצפן

ָמרֹור
זֶ ה ֶׁש ֲאנַ ְחנּו אֹוכְ לִ ין – עַ ל ֵׁשם ָמה?
בֹותינּו ּבְ ִמ ְצ ַריִ ם,
עַ ל ֵׁשם ֶׁש ֵּמ ְררּו ַה ִּמ ְצ ִרים ֶאת ַחּיֵ י ֲא ֵ
ֶׁשּנֶ ֱא ַמר" :וַ יְ ָמ ְררּו ֶאת ַחּיֵ ֶיהם ּבַ ֲעב ָֹדה ָק ָׁשהּ ,בְ ח ֶֹמר
ּובִ לְ בֵ נִ ים ּובְ כָ ל ֲעב ָֹדה ּבַ ָּׂש ֶדהֵ ,את ּכָ ל ֲעב ָֹד ָתם ֲא ֶׁשר
עָ בְ דּו בָ ֶהם ּבְ פָ ֶרְך" (שם א,יד) .ומחזיר את המרור.
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רֹורים ֵאּלּו.
ָמרֹור – בנוסח הרמב"םְ :מ ִ
והוא שם כולל לחמשת מיני המרור
(פסחים לט,א) ,שאחד מהם הוא המרור
(חסת המצפן) או החסה הנהוגה
בימינו ,שנקראה פעם חזרתְּ .בפָ ֶרְך
– מלשון שבירה ופירור ,שהייתה
תכלית העבודה במצרים לשבור את
כוחם ורוחם של ישראל ולמרר את
חייהם .ועלינו לזכור בשעת הגאולה
את היציאה מן השעבוד.

----דוגמא בלבד----גאולה
יציאת מצרים מתרחשת עתה

ּובכָ ל ּדֹור וָ דֹור ַחּיָ ב ָא ָדם לְ ַה ְראֹות [לִ ְראֹות]
ְ
ֶאת עַ ְצמֹו ּכְ ִאּלּו הּוא יָ ָצא ִמ ִּמ ְצ ַריִ םֶׁ ,שּנֶ ֱא ַמר
"וְ ִהּגַ ְד ָּת לְ ִבנְ ָך ַּבּיֹום ַההּוא לֵ אמֹרַּ :ב ֲעבּור זֶ ה עָ ָׂשה
בֹותינּו
אתי ִמ ִּמ ְצ ָריִ ם" (שמות יג,ח)ֶׁ .שֹּלא ֶאת ֲא ֵ
יי לִ י ְּב ֵצ ִ
אֹותנּו
ִּבלְ ַבד ּגָ ַאל ַה ָ ּקדֹוׁש ָּברּוך הּואֶ ,אּלָ א ַאף ָ
הֹוציא ִמ ָּׁשם,
ִ
אֹותנּו
ּגָ ַאל עִ ָּמ ֶהםֶׁ ,שּנֶ ֱא ַמר" :וְ ָ
לְ ַמעַ ן ָה ִביא א ָֹתנּו ,לָ ֶתת לָ נּו ֶאת ָה ָא ֶרץ ֲא ֶׁשר נִ ְׁש ַּבע
לַ ֲאב ֵֹתינּו" (דברים ו,כג).

לְ ַה ְראֹות – לעשות מעשים המעידים
שהוא בן חורין ,שהיה עבד במצרים
ויצא ממנה ,ושעה זו יש בה הזדמנות
להשתחרר מכל דבר מעיק ומשעבד,
אֹותנּו
בין חיצוני בין פנימיֶ .אּלָ א ַאף ָ
ּגָ ַאל – שהשחרור ממצרים נוגע לכל
אחד מאתנו ולכולנו יחד ,שקיומנו עתה
הוא תוצאה של שחרורנו אז ,כמציאות
ממשית וחזון המעורר השראה לנצח.

חלק שני  ההגדה
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חדש

הווה :סיפור הזמן הזה

ההגדה נתגבשה בגלות .משום כך ,סיפור יציאת מצרים
לא נשלם בה .בדור הזה ,של קיבוץ גלויות נפלא ,עלינו
לעמוד נוכח השלב הבא בסיפור ,המאפיל כמעט על
יציאת מצרים .משום כך ,ראינו לערוך את הדברים כדי
שייקראו לפני המסובים.

מלכות ישראל הראשונה וגלות בבל
מלכות ישראל השנייה והגלות

ֵמ ָח ָדׁש ֶאת ַה ִּמ ְק ָּדׁשּ .בְ עִ ְקבֹות ּכִ ְׁשלֹון ַה ֶּמ ֶרד ,יָ ָצא
ָהעָ ם ׁשּוב לְ גָ לּותֶׁ ,שּנִ ְס ַּתּיְ ָמה ַרק ּכַ ֲעב ֹר ַאלְ ּפַ יִ ם
ָׁשנָ הָ .העָ ם נִ ְתּפַ ּזֵ ר ּבְ כָ ל ָהעֹולָ ם ּכֻ ּלֹו ,וְ נַ ֲע ָׂשה ְמגֻ ּנֶ ה
הּודי נֶ ְח ְׁשבּו לְ ַאיִ ן .אֹויְ בָ יו
ּומזֻ לְ זָ ל ּבָ עַ ִּמיםַ .חּיֵ י ַהּיְ ִ
ְ
ּנֹוצ ִרים ֵהן ַה ֻּמ ְסלְ ִמים
ָטבְ חּו ּבֹו ׁשּוב וָ ׁשּובֵ ,הן ַה ְ
הּודים לַ ֶח ְב ָרה
רּומת ַהּיְ ִ
וַ ֲא ֵח ִרים .זֹאת עַ ל ַאף ְּת ַ
ְּבכָ ל ָמקֹום ֶׁש ָחיּו ּבֹוֶׁ ,ש ֵה ִב ָיאה ִׂשגְ ׂשּוג ְּות ִחּיָ ה.
לְ ַמעֵ ט ּתֹופָ עֹות ְק ַטּנֹות ֶׁשל ִה ְתּבֹולְ לּותַ ,ה ֶּק ֶׁשר
תֹורתֹו ִה ְת ַקּיֵ ם ּבְ אֹפֶ ן
אלֹוהיו ּולְ ָ
ָ
הּודי לֵ
ֶׁשל ָהעָ ם ַהּיְ ִ
עֹורר ִה ְׁש ָּתאּותֶ .את ּכָ ל ְׁשנֹות ַהּגָ לּות ָה ֲא ֻרּכָ ה
ְמ ֵ
הּודים ִמּדֹור לְ דֹורּ ,בִ ְר ִציפּותּ ,בְ ִת ְקוָ ה
ֶה ֱעבִ ירּו ַהּיְ ִ
ּומעַ ט ֵמ ֶהם ַאף עָ לּו לָ ָא ֶרץ וְ נִ ּסּו
לָ ׁשּוב לְ ַא ְר ָצםְ ,
לְ ֵה ָא ֵחז ָּבּה .עִ ם ְּת ִחּיַ ת ַה ִּצּיֹונּותָ ,הלְ כּו וְ גָ ְברּו
ּגַ ּלֵ י ָה ֲעלִ ּיָ ה לְ ֶא ֶרץ יִ ְׂש ָר ֵאלּ ,בִ ְמיֻ ָחד לְ ַא ַחר ֲה ָק ַמת
ַה ְּמ ִדינָ ה ּבִ ְׁשנַ ת תש"ח.
לִ פְ נֵ י ּכְ ִׁש ְבעִ ים ָׁשנָ הִ ,ה ְת ַמ ֵּמׁש ַהּנִ ָּסיֹון ָה ַא ֲחרֹון
יטלֶ ר
אצי ִה ְ
ּצֹורר ַהּנָ ִ
לְ ַה ְׁש ִמיד ֶאת עַ ם יִ ְׂש ָר ֵאלַ .ה ֵ
"הּפִ ְתרֹון
אצית ָהגּו ֶאת ַרעְ יֹון ַ
וְ ַה ְּתנּועָ ה ַהּנָ ִ
ַהּסֹופִ י"ֵ ,הכִ ינּו ּכְ לֵ י ֶה ֶרג וְ ַה ְׁש ָמ ָדה ְמ ֻׁשכְ לָ לִ ים
ּוב ַמ ֲחנֹות ָמוֶ ת ,וְ ָה ְרגּו יַ ַחד עִ ם
ְּב ַמ ֲחנֹות ִרּכּוז ְ
הּודים ,יְ לָ ִדים
יהם ִׁש ָּׁשה ִמילְ יֹון יְ ִ
עֹוזְ ֵר ֶ
ּוזְ ֵקנִ יםֲ ,אנָ ִׁשים וְ נָ ִׁשיםְּ ,ב ִמיתֹות
הּודים
ְמ ֻׁשּנֹותֲ .ע ַׁשן ְׂש ֵרפַ ת ַהּיְ ִ
יהם
ּגּופֹות ֶ
ֵ
עָ לָ ה לַ ָּׁש ַמיִ ם ,וְ ֵאפֶ ר
נַ ֲע ָׂשה ּד ֶֹמן לָ ֲא ָד ָמהָ .העֹולָ ם ָׁש ַתק ,וְ ֹלא
עּותי לְ ַהפְ ִסיק ֶאת ַמ ֲע ֵׂשי
נַ ֲע ָׂשה ׁשּום נִ ָּסיֹון ַמ ְׁש ָמ ִ

השואה והתקומה

ַהּגְ ֻאּלָ ה ִהיא ֲחזָ ָרה לַ ָּמקֹום ַה ִּטבְ עִ יּ .כָ ְך הּוא ַה ָּדבָ ר
ִּבגְ ֻאּלַ ת ַק ְר ָקעֹות ,וְ כֵ ן הּוא ּגַ ם ִּבגְ ֻאּלַ ת יִ ְׂש ָר ֵאל.
לִ פְ נֵ י ּכִ ְׁשֹל�ׁש ֶ ת ֲאלָ פִ ים וַ ֲח ֵמׁש ֵמאֹות ָׁשנִ ים יָ ְצאּו
ּבְ נֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל ִמ ִּמ ְצ ַריִ ם ,נָ ְדדּו ּבַ ִּמ ְדּבָ ר ַא ְרּבָ עִ ים ָׁשנָ ה,
עָ לּו לְ ֶא ֶרץ יִ ְׂש ָר ֵאל וְ ֵה ִקימּו ּבָ ּה ֶאת ַמלְ כּות יִ ְׂש ָר ֵאל
רּוחנִ י
(מ ִדינַ ת יִ ְׂש ָר ֵאל ָה ִראׁשֹונָ ה)ָ .ה ִר ָּקבֹון ָה ָ
ְ
ימי וְ ָהאֹויְ ִבים ֶׁשּנִ לְ ֲחמּו ַּב ְּמ ִדינָ ה ְּבלִ י סֹוף
ַהּפְ נִ ִ
ִה ִּתיׁשּו ֶאת ּכֹחֹו ֶׁשל ָהעָ ם ,עַ ד ֶׁשּנִ כְ ְּב ָׁשה ָה ָא ֶרץ
עַ ל יְ ֵדי נְ בּוכַ ְדנֶ ַּצר ֶמלֶ ְך ּבָ בֶ ל לִ פְ נֵ י ּכְ ַאלְ ּפַ יִ ם וַ ֲח ֵמׁש
ּובנֶ ָיה ֻהגְ לּו לְ ָב ֶבל.
ֵמאֹות ָׁשנָ הָ ,
הּודים ַא ַחר
הּוק ָמה ְמ ִדינַ ת יְ ִ
ַּב ַּפעַ ם ַה ְּׁשנִ ּיָ הְ ,
ּגָ לּות ָּב ֶבלּ ,כְ ֶׁשעָ לּו ּגֹולֵ י ָּב ֶבל לָ ָא ֶרץ ַאט ַאט.
רֹומ ִאי ִטיטּוס,
ְמ ִדינָ ה זֹו נֶ ְח ְר ָבה עַ ל יְ ֵדי ַה ֵּק ָיסר ָה ָ
וְ ַה ִּמ ְק ָּדׁש נֶ ְח ַרב
ִּב ְׁשנַ ת ִׁש ְבעִ ים
לַ ְּספִ ָירהַּ .ב ֲחֹלף
ָׁשנָ ה,
ּכְ ִׁש ִּׁשים
הּודים
ָמ ְרדּו ַהּיְ ִ
ּצֹורר
רֹומ ִאיםַ .ה ֵ
ּובר–ּכֹוכְ ָבא ָּב ָ
ַ
יהם,
ַה ֵּק ָיסר ַא ְד ִר ָיאנּוס ּגָ ַבר ֲעלֵ ֶ
ּובכָ ְך נִ ְס ַּתּיֵ ם ַהּנִ ָּסיֹון ָה ַא ֲחרֹון
ְ
הּודית וְ לִ ְבנֹות
לְ ָה ִקים ְמ ִדינָ ה יְ ִ

נוסח מוצע
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ההלל מורכב מכמה שירי שבח
לה' (תהילים פרקים קיג–קיח) ,הנאמרים
במועדים .בזמן שבית המקדש קיים,
היה נאמר על ידי הלוויים בבית המקדש
בשעת שחיטת הפסח ובשעת אכילתו
(רמב"ם קרבן פסח א,יא; ח,טו).

הלל  -חלק ראשון
המנהג העתיק הוא :החזן מקריא קטע מן ההלל ,והקהל עונה אחריו
"הללויה" ,סך הכול  123פעמים (כמצוין בהערה עילית בגוף ההלל
שלפנינו) .נוסף על זה ,בכל ראש פרק ובפסוקים מסוימים ,החזן קורא
את הפסוק והקהל חוזר אחריו על הפסוק (כמצוין בכוכבית בהלל
שלפנינו) .בימינו יש מנהגים אחדים בקריאת ההלל ,וכל אדם רשאי
לנהוג כרצונו.

מזמור :פתיחת שבח

השגחת ה'

הַ לְ לּו אֶ ת ׁשֵ ם יי:3
הַ לְ לּו עַ בְ ֵדי יי,2
מֵ עַ ּתָ ה וְ עַ ד ע ֹולָם:4
יְהִ י ׁשֵ ם יי ְמב ָֹרְך
ְמ ֻהּלָל ׁשֵ ם יי:5
ִמ ִּמזְ ַרח ׁשֶ מֶ ׁש עַ ד ְמבוֹא ֹו
6
עַ ל הַ ּׁשָ מַ יִם ּכְ בוֹד ֹו:7
ָרם עַ ל ּכָל ּג ֹויִם יי
8
הַ ּמַ גְ ּבִ יהִ י לָׁשָ בֶ ת:9
ִמי ּכַיי אֱֹלהֵ ינּו
ָארץ:10
ּבַ ּׁשָ מַ יִם ּובָ ֶ
הַ ּמַ ְׁשּפִ ילִ י לִ ְראוֹת
11
מֵ אַ ְׁשּפֹ ת י ִָרים אֶ בְ יוֹן:12
ימי מֵ עָ פָ ר ָּדל
ְמ ִק ִ
13
עִ ם נ ְִדיבֵ י עַ ּמ ֹו:14
לְ הו ִֹׁשיבִ י עִ ם נ ְִדיבִ ים
15
אֵ ם הַ ּבָ נִים ְׂשמֵ חָ ה
מו ִֹׁשיבִ י עֲקֶ ֶרת הַ ּבַ יִת
ַהלְ לּו יָ ּה:16

קריאה להלל

ַהלְ לּו יָ ּה

1

מזמור :הקשר בין ה' ובין ישראל למן יציאת מצרים

ּבְ ֵצאת יִ ְׂש ָר ֵאל ִמ ִּמ ְצ ָריִ ם*
18
ְהּודה לְ קָ ְדׁש ֹו
הָ יְתָ ה י ָ
20
הַ ּיָם ָרָאה ַוּיָנֹ ס

ּבֵ ית ַיעֲקֹ ב מֵ עַ ם ֹלעֵ ז:17
י ְִׂש ָראֵ ל מַ ְמ ְׁשֹלתָ יו:19
הַ ּי ְַר ֵּדן יִּסֹ ב לְ ָאחוֹר:21

יציאת מצרים

יָ ּה – אחד משמות ה'ֵׁ .שם יי – ה' או
התגלות ה' בעולםִ .מ ִּמזְ ַרח ֶׁש ֶמׁש עַ ד
ְמבֹואֹו וכו' – בכל העולם כולו ,מן
המזרח עד המערב (מבוא השמש),
מהללים את שם ה'ּ .גֹויִ ם – עמים.
יהי לָ ָׁש ֶבת – היושב במקום
ַה ַּמגְ ִּב ִ
הגבוה ביותר ,כלומר משגיח תמיד על
ברואיו" .מגביהי" = "מגביה" ,והיא
צורה פיוטית עתיקה ,וכמוה בהמשך.
ַה ַּמ ְׁשּפִ ילִ י לִ ְראֹות וכו' – אף על פי
שהוא גבוה ,הוא רואה את הכל ,גם
את מי שהוא נמוך מאוד.
ימי ֵמעָ פָ ר ָּדל – מקים את העני מן
ְמ ִק ִ
העפר ,ממקומו הנמוך ,ובמשמעות
רחבה :את עם ישראל ממצבו הדל.
הֹוׁש ִיבי עִ ם נְ ִד ִיבים – להושיב את
לְ ִ
מֹוׁש ִיבי ֲע ֶק ֶרת ַה ַּביִ ת
הדל עם נכבדיםִ .
– ה' מושיב את העקרה שתהיה ֵאם עִ ם
בניה ,כלומר נותן לה בנים .ובמשמעות
רחבה :ציֹון ,שהיא כעקרה שאין לה
בנים ,מפני שגלו בניה ממנה ,תהיה
שמחה כשישובו אליה בניה ,עם
ישראל.
ְּב ֵצאת – בשעה שיצאוֹ .לעֵ ז – ְמ ַד ֵּבר
הּודה לְ ָק ְדׁשֹו
בשפה זרהָ .היְ ָתה יְ ָ
וכו' – בשעה שהוציא ה' את ישראל
ממצרים ,נודע כי הם עמו המיוחד,
והוא מושל עליהם ,ולא המצריםַ .הּיָ ם
ָר ָאה וַ ָּינֹס – ים סוף נסוג ויבשַ .הּיַ ְר ֵּדן

חלק שני  ההגדה
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חלק שלישי  הסעודה

ברכת
המזון

הסעודה
נטילת ידיים

ֹלהינּו ֶמלֶ ְך ָהעֹולָ םֲ ,א ׁ ֶשר ִק ְּד ׁ ָשנּו
ּבָ רּוְך ַא ָּתה יי ֱא ֵ
וֹותיו וְ ִצוָ ּ נּו עַ ל נְ ִטילַ ת יָ ָדיִ ם.
ּבְ ִמ ְצ ָ

רחצה

כל המסובים נוטלים את ידיהם בכלי ומברכים ,ויש מי שמברכים לפני
הנטילה (רמב"ם):

אכילת פסח מצה ומרור

ּמֹוציא לֶ ֶחם
ֹלהינּו ֶמלֶ ְך ָהעֹולָ םַ ,ה ִ
ּבָ רּוְך ַא ָּתה יי ֱא ֵ
ִמן ָה ָא ֶרץ.
למנהג תימן ראש המסובים בוצע את המצות שבידיו ומחלק כזית לכל
אחד מן המסובים (רמב"ם) ,שיאכל אותו רק לאחר הברכה על המצה.

מוציא

מצות אכילת מצה מיוחדת לליל הסדר,
אבל בשאר ימות הפסח אין מצוה
לאכול מצה ,ורק אסור לאכול חמץ.

ראש המסובים לוקח בידו את המצות שלפניו ,שתי מצות וחצי (שו"ע)
או מצה וחצי (רמב"ם) ,ומברך:

חלק שלישי  הסעודה
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מצה

בזמן שאין קרבן פסח

בזמן שיש קרבן פסח

לנוהגים לקחת שתי מצות וחצי ,יש להניח את המצה
התחתונה ולאחוז רק בעליונה ובפרוסה.

מן התורה ,חייב אדם לאכול מרור רק כשיש לפניו
קרבן פסח .כריכת המצה ,המבטאת את הגאולה,
יחד עם המרור ,המבטא את השעבוד הקשה ,לא רק
מחברת בין שני ההפכים הללו ,אלא מביאה להבנה כי
גם השעבוד בא להכין את הגאולה.
כורך מצה ומרור כאחד ,ומטבל בחרוסת ,ומברך:

ֹלהינּו ֶמלֶ ְך ָהעֹולָ םֲ ,א ׁ ֶשר
ּבָ רּוְך ַא ָּתה יי ֱא ֵ
וֹותיו וְ ִצ ָ ּונּו עַ ל ֲאכִ ילַ ת ַמ ָ ּצה.
ִק ְּד ׁ ָשנּו ּבְ ִמ ְצ ָ

מרור

ויש נוהגים שכל זמן שיש בידו מצה פרוסה ,אוכל
ומחלק מצה בנפח של כשני זיתים (שו"ע) .ונהגו
להטביל את המצה במלח (שו"ע) או בחרוסת ,זכר
לטיט (רמב"ם) .ויש מי שאינם מטבילים אותה (רמ"א).
אוכלים את המצה בהסיבה דרך חירות ,ובאכילה רגילה
בלא הפסקות (פנה"ל פסח טז,כה).
ייזהר שלא להסיח את הדעת בדברים שאינם מעניין
הסעודה עד אחר אכילת "כורך" ,כדי שיעלו ברכת
אכילת מצה וברכת המרור גם ל"כורך".
בזמן הזה חיובו של המרור הוא רק מתקנת חכמים.
מחלקים למסובים כזית מרור ,מטבילים אותו במעט
חרוסת ,ומנערים אותו שלא תהיה הרבה חרוסת ,שלא
תבטל את טעם המרור ,ומברכים:

ֹלהינּו ֶמלֶ ְך ָהעֹולָ םֲ ,א ׁ ֶשר
ּבָ רּוְך ַא ָּתה יי ֱא ֵ
וֹותיו וְ צִ ָ ּונּו עַ ל ֲאכִ ילַ ת ָמרֹור.
ִק ְּד ָׁשנּו ּבְ ִמצְ ָ
כורך

ואוכלם בלא הסיבה (שו"ע) ויש אומרים שאף כאן
רשאי להסב (רמב"ם).
כזכר לנעשה בזמן שיש קרבן פסח ,מחלק למסובים
כזית מרור וכזית מצה (והנוהג להניח על השולחן
שלוש מצות ייקח מהמצה השלישית שנותרה שלמה)
וכורכים אותם יחד .יש אומרים שמטבילים את הכריך
בחרוסת (רמב"ם ,שו"ע) ויש אומרים שאין מטבילים
אותו (רמ"א).
יש אומרים לפני האכילה :זֵ כֶ ר לַ ִּמ ְק ָ ּדׁש ּכְ ִהּלֵ ל (שו"ע).
ואוכלים בהסיבה דרך חירות.

ֹלהינּו ֶמלֶ ְך ָהעֹולָ ם,
ּבָ רּוְך ַא ָּתה יי ֱא ֵ
וֹותיו וְ ִצּוָ נּו עַ ל
ֲא ֶׁשר ִק ְּד ָׁשנּו ּבְ ִמ ְצ ָ
רֹורים.
ּומ ִ
ֲאכִ ילַ ת ַמ ָּצה ְ
ואוכלם בהסיבה.
ואם הוא אוכל מצה בפני עצמה ומרור בפני עצמו -
מברך על זה בפני עצמו ועל זה בפני עצמו:

ֹלהינּו ֶמלֶ ְך ָהעֹולָ םֲ ,א ׁ ֶשר
ָּברּוְך ַא ָּתה יי ֱא ֵ
וֹותיו וְ ִצ ָ ּונּו עַ ל ֲאכִ ילַ ת ַמ ָ ּצה.
ִק ְּד ׁ ָשנּו ּבְ ִמ ְצ ָ
ֹלהינּו ֶמלֶ ְך ָהעֹולָ םֲ ,א ׁ ֶשר
ָּברּוְך ַא ָּתה יי ֱא ֵ
וֹותיו וְ צִ ָ ּונּו עַ ל ֲאכִ ילַ ת ָמרֹור.
ִק ְּד ָׁשנּו ּבְ ִמצְ ָ
ואחר כך מברך:

ֹלהינּו ֶמלֶ ְך ָהעֹולָ ם,
ּבָ רּוְך ַא ָּתה יי ֱא ֵ
וֹותיו וְ ִצּוָ נּו עַ ל
ֲא ֶׁשר ִק ְּד ָׁשנּו ּבְ ִמ ְצ ָ
ֲאכִ ילַ ת ַהּזֶ ַבח.
ואוכל מבשר חגיגת ארבעה-עשר תחילה .ואחר כך
מברך:

ֹלהינּו ֶמלֶ ְך ָהעֹולָ ם,
ּבָ רּוְך ַא ָּתה יי ֱא ֵ
וֹותיו וְ ִצּוָ נּו עַ ל
ֲא ֶׁשר ִק ְּד ָׁשנּו ּבְ ִמ ְצ ָ
ֲאכִ ילַ ת ַהּפֶ ַסח.
ואוכל מקרבן הפסח ,וממשיך בסעודה.

חלק שלישי  הסעודה

חדש

עתיד :סיפור בקרוב בימינו

ההגדה שלפנינו נערכה בזמן שלא הקריבו קרבן פסח ,והיא
שופעת דברים שהם בגדר "זכר לקרבן" .עיקרו של "זכר"
זה אינו הזכירה בלבד ,אלא להזכיר לנו את הייעוד הגדול,
קיומה של תורה שלמה ומקדש בלב האומה .ואף אלה הם
רק בגדר אמצעי הכרחי לקרבת ה' כעם סגולה ,למופת
של הופעת שם ה' בעולם .יותר משליש ממצוות התורה
עוסקות במקדש ,והן ביטוי למרכזיותו של המקדש בקשר
שלנו עם ה' ,מבחינה לאומית ומבחינה אישית כאחת ,וגם
לאנושות כולה ,שנאמרּ" :כִ י בֵ ִיתי ּבֵ ית ְּתפִ ּלָ ה יִ ָּק ֵרא לְ כָ ל
ָהעַ ִּמים" (ישעיהו נו,ז).
בזמן הזה ,המקדש רחוק מן העין ומן הלב ,בלתי מוחשי
וכמעט בלתי נדרש ,ולכן נתפס בעיני רבים כחומר נפץ או
"מה ָה ֲעב ָֹדה ַהּזֹאת לָ כֶ ם?".
פולחן ,בחינת דברי הבן הרשעָ :



נוסח מוצע

למעשה ,המקדש הוא הרבה יותר ממקום הקרבת קרבנות.
הוא נקודת מפגש בין השמים והארץ ,הרוח והבשר ,תרתי
משמע ,של הגוף ושל הנפש .הוא מקום המפגש של כל
עם ישראל בחגים בלא הבדלי מעמד וקרבה דתית .הוא
מקום המפגש עם המשפט .בו יושבת הסנהדרין  -בית
הדין הגדול .הוא מקום מפגש של הדברים הנשגבים בחיי
הרוח :הנבואה ,הכרובים וקודש הקודשים .הוא מקום
המפגש בין הכהונה לבין השלטון הבא לדרוש את דבר
ה' .רפיון השאיפה בימינו למקדש ואי הבנתנו את המסר
שבו ,גם בלא הנסיבות הגאופוליטיות והביטחוניות ,הם
בגדר חורבנו של החלום ,שהוא גדול מחורבנו הפיזי של
המקדש .עלינו לשאוף למקדש ,אבל לשם כך צריך לחלום.
בשורות הבאות ,ערכנו עבור המסובים מעט מן החלום.





טהרה בירושלים

ְּב ָב ְקרֹו ֶׁשל ַהּיֹום ,עָ ִׂשינּו ֶאת ַה ֲהכָ נֹות ָה ַא ֲחרֹונֹות
בּורה הֹולִ יְך
לְ בִ עּור ֶה ָח ֵמץּ ,ובַ ָּצ ֳה ַריִ ם נָ ִציג ֶׁשל ּכָ ל ֲח ָ
בּורה לְ בֵ ית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ,וְ עִ ּמֹו ּגַ ם
ֶאת ַהּכֶ בֶ ׂש ֶׁשל ַה ֲח ָ
ָק ְרּבָ ן ֲחגִ יגַ ת ַא ְרּבָ עָ ה-עָ ָׂשרִ .מּמּול נִ ְר ֶאה ַה ִּבנְ יָ ן ַרב
ירּוׁשלַ יִ ם ֵ -היכַ ל ּבֵ ית ַה ִּמ ְק ָּדׁש .עֹולֵ י ָה ֶרגֶ ל
ַההֹוד ּבִ ָ
נִ כְ נְ סּו ֵאלָ יו ֶּד ֶרְך
רֹומי.
ַה ַּׁשעַ ר ַה ְּד ִ

הפסח והמקדש

ירּוׁשלַ יִ ם,
עִ ְצמּו ֶאת עֵ ינֵ יכֶ ם וְ ַד ְמיְ נּו ֶׁש ַא ֶּתם ִּב ָ
יה ,יַ ַחד עִ ם ֲהמֹון עַ ם
בּולֹות ָ
ֶ
רּוׁשלַ יִ ם ֶׁש ֻה ְר ְחבּו ּגְ
יְ ָ
יִ ְׂש ָר ֵאל ַה ְּמ ַמּלֵ א ֶאת ַה ְּד ָרכִ ים וְ ָה ְרחֹובֹותַּ .בּיָ ִמים
ָה ַא ֲחרֹונִ יםּ ,כָ ל ֶא ָחד ֵמ ִא ָּתנּו נִ זְ ַהר ְמאֹוד ֶׁשֹּלא
לְ ִה ָּט ֵמא לְ ַא ַחר ֶׁשּנִ ְט ַהר ִמ ֻּט ְמ ַאת ֵמת ְּב ֵאפֶ ר ּפָ ָרה
ֲא ֻד ָּמהְּ ,ב ַת ֲהלִ יְך ֶׁשּנִ ְד ֶמה ָהיָ ה לִ פְ נֵ י ָׁשנִ ים ֲא ָחדֹות
ֲחלֹום ִּד ְמיֹונִ יַ :ה ַּט ֲה ָרהֶׁ ,שעִ ַּקר
ֶׁש ה ּו א
עִ נְ יָ נָ ּה ַה ִה ְת ַר ֲחקּות ִמן ַה ָּמוֶ ת
רּורֹותיוּ .כִ ְמעַ ט ּכָ ל ַה ִּמ ְׁשּפָ ָחה
ָ
ּוגְ
ירּוׁשלַ יִ ם.
ַה ֻּמ ְר ֶח ֶבת עָ לְ ָתה לָ ֶרגֶ ל לִ ָ
סּוקים ּבַ ֲהכָ נֹות ְק ַד ְח ָּתנִ ּיֹות
ַהּכֹל ֲע ִ
לַ ּפֶ ַסחּ .פַ עַ ם ָהיָ ה זֶ ה ְּבעִ ָּקר נִ ָ ּקיֹון וְ ִסּלּוק ּכָ ל ָׂש ִריד
ֶׁשל ָח ֵמץ אֹו ְספֵ ק ָח ֵמץ ,וְ ַהּיֹום ַה ֲהכָ נֹות לְ ָט ֳה ָרה
וְ ַהּזְ ִהירּות ַהּנִ לְ וֵ ית לָ ֶהן.
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ליל הסדר

יָ ַר ְדנּו ַּב ַּמ ְד ֵרגֹותָ ,ט ַבלְ נּו ֵׁשנִ ית ְּב ִמ ְק ֵֶוה וְ עָ לִ ינּו
לְ ַהר ַה ַּביִ תָּ .ב ְר ָח ָבה ְּב ַהר ַה ַּביִ ת ִמ ָּס ִביב ָהיּו ְט ֵמ ֵאי
ֵמת וְ גֹויִ ים ַה ֻּמ ְר ִׁשים לִ ְהיֹות ָׁשםַ .ה ֲהמּולָ ה ַר ָּבה,
ּוב ַר ֲח ֵׁשי ְּתפִ ּלָ ה
וְ ַה ִה ְת ַרּגְ ׁשּות ּגְ דֹולָ הְּ .ב ִרגְ ֵׁשי ּכָ בֹוד ְ
נִ כְ נַ ְסנּו לָ ֲעזָ ָרה ֶּד ֶרְך ַׁשעַ ר נִ ָיקנֹורַ .א ַחר ֶׁשּנִ כְ נַ ְסנּו,
מֹוׁשבָ ּה ֶׁשל ַה ַּסנְ ֶה ְד ִרין
נִ נְ ֲעלָ ה ָה ֲעזָ ָרהִ .מּיָ ִמין ְ -מקֹום ָ
ּומעֵ בֶ ר
ַהּגְ דֹולָ הְ ,מקֹום ַה ִּמ ְׁשּפָ טִ .מּמּול ַ -ה ִּמזְ ֵּב ַחֵ ,
לֹו ַה ֵהיכָ ל ּובֹו ַהּק ֶֹדׁש וְ ק ֶֹדׁש ַה ֳ ּק ָד ִׁשים.
ּוב ַמ ְר ֶאה ַמ ְר ִהיב
ָׁשם ,יַ ַחד עִ ם ַר ִּביםְּ ,ב ֵס ֶדר מֹופְ ִתי ְ
ּומ ֻס ָּדר ֶׁשל ׁשּורֹות ֶׁשל ּכ ֲֹהנִ ים ,נִ ְׁש ֲחטּו ַהּכְ ָב ִׂשים,
ְ
יט ָתם נִ ְׁשּפַ ְך עַ ל ַה ִּמזְ ֵּב ַחְּ .ב ִד ַיקת ַהּכַ ְׁשרּות
וְ ַדם ְׁש ִח ָ
ֶׁשל ּכָ ל ּכֶ ֶבׂש ָהיְ ָתה ְמ ִה ָירהֶׁ ,שֹּלא ּכְ מֹו ּפַ עַ ם,
וְ כִ ְמעַ ט ׁשּום ּכֶ ֶבׂש ֹלא נִ פְ ַסל לְ ַה ְק ָר ָבה .קֹול ַהּלְ וִ ּיִ ים
ּנֹוׂש ִאים קֹולָ ם ּבְ ִׁש ַירת ַה ַהּלֵ ל לִ ּוָ ה ֶאת ַה ַּמ ֲחזֶ ה יַ ַחד
ַה ְ
צֹוצרֹותִ .הזְ ָּד ַרזְ נּו וְ יָ ָצאנּו לַ ֲחזֹר
עִ ם ַה ְּת ִקיעָ ה ַּב ֲח ְ
לְ כִ ּוּון ַה ַּביִ ת.
ַה ַּמּצֹות ַרּכֹות ּוגְ ִמיׁשֹות ּכְ מֹו ִמנְ ַחת ַה ַּמ ָּצה ַה ֻּמּגֶ ֶׁשת
ַּב ִּמ ְק ָּדׁשֶ .את ּכֶ ֶבׂש ַהּפֶ ַסח ּכֻ ּלֹו ָצלּו עַ ל ָה ֵאׁשּ ,ולְ יָ דֹו
ֲחלָ ִקים ִמּכֶ ֶבׂש ַה ֲחגִ יגָ ה .עַ ל ַה ֻּׁשלְ ָחן ֻמּגָ ׁש ַהּכֶ ֶבׂש
רֹורים .לִ פְ נֵ י ְּבנִ ּיַ ת ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש
ּומ ִ
יַ ַחד עִ ם ַמּצֹות ְ
יׁשיָ ,היִ ינּו ָׂש ִמים זְ רֹועַ זֵ כֶ ר לַ ִּמ ְק ָּדׁשֲ ,אבָ ל ַא ַחר
ַה ְּׁשלִ ִ



סיפור בקרוב בימינו

ְּבנִ ּיָ תֹו זָ כִ ינּו ֶׁשּמּוּנָ ח עַ ל ַה ֻּׁשלְ ָחן ַהּפֶ ַסח ָה ֲא ִמ ִּתי.
חּוׁשה ֶׁש ַהּפֶ ַסח הּוא ּכְ מֹו ּפֶ ַסח ִמ ְצ ַריִ ם הֹולֶ כֶ ת
ַה ְּת ָ
ּומ ְתעַ ֶּצ ֶמת.
ִ
עּודה יֻ ּגְ ׁשּו נְ ָת ִחים ֲע ִס ִיסּיִ ים ִמּכֶ ֶבׂש
ִּב ְת ִחּלַ ת ַה ְּס ָ
ַה ֲחגִ יגָ הֶ .את נִ ְת ֵחי ַה ָּצלִ י ֶׁשּיִ ּפָ ְרסּו ִמן ַה ָּק ְר ָּבן
ּבִ זְ ִהירּות ַרּבָ ה ּ -כְ ֵדי ֶׁשֹּלא לִ ְׁשּב ֹר ּבֹו עֶ ֶצם  -נֹאכַ ל

רֹורים .נִ ְק ָרא יַ ַחד ֶאת ַה ַהּלֵ ל ְּב ִׂש ְמ ָחה
ּומ ִ
עַ ל ַמּצֹות ְ
ּבֹוקעַ ת עַ ד לֵ ב ַה ָּׁש ַמיִ םָ .ה ֵריחֹותַ ,הּקֹולֹות,
ַה ַ
ַה ְּטעָ ִמים וְ ַה ַּמ ְראֹות ,יְ ַחּיּו ָּבנּו ֶאת ּפֶ ַסח ִמ ְצ ַריִ ם,
ֶאת יְ ִצ ַיאת ִמ ְצ ַריִ ם ֶׁשל ַהּזְ ַמן ַהּזֶ הֲ ,חזֹון ַה ֵחרּות,
ֹלהים ְּת ַמּלֵ א ֶאת לֵ ב ּכֻ ּלָ נּו.
ַ ּדעַ ת ָה ֱא ֶמת ,וְ ַהּכָ ַרת ָה ֱא ִ
ַה ֲחלֹום ִמ ְתּגַ ֵּׁשם.
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ברכת המזון
ברך

נוטלים 'מים אחרונים' ,ויש שלא נהגו בזה .מוזג כוס שלישית ,ומברך
עליה את ברכת המזון .יש נוהגים להוסיף מים בברכת הארץ לכוסו של
המברך .ויש שאין מוסיפים מים כלל.

ברכת

המזון ברכת המזון בשלושה נוסחים :רמב"ם (תימן) להלן; אשכנז  -להלן
עמוד  ;38ספרדי  -להלן עמוד 41

נוסח הרמב"ם
הזימון
אם יש שלושה מסובים או יותר – חובה לזמן.

אֹלהינּו] ֶׁש ָאכַ לְ נּו ִמ ֶּׁשּלֹו!
המזמן :נְ בָ ֵרְך [בעשרה מוסיפים :לֵ ֵ
המסוביםּ :בָ רּוְך ֱ[א ֵֹלהינּו] ֶׁש ָאכַ לְ נּו ִמ ֶּׁשּלֹוּ ,ובְ טּובֹו ָחיִ ינּו!
המזמןּ :בָ רּוְך ֱ[א ֵֹלהינּו] ֶׁש ָאכַ לְ נּו ִמ ֶּׁשּלֹוּ ,ובְ טּובֹו ָחיִ ינּו!

מים אחרונים – מנקים את הידיים
ונוטלים אותן כדי להתכונן לברכת
המזון ,שהיא מצוה מן התורה ,בדומה
להכנה לפני תפילה (ר' אברהם בן הרמב"ם).
הוספת המים לכוסו של המברך נעשית
בברכת הארץ ,משום שיש בכך שבח
לארץ ישראל ,שיינותיה חזקים ולכן יש
למזוג אותם.
הזימון – הוא הקדמה לברכת המזון,
הנקבעת בעת אכילה משותפת .הוא
נועד להעצים את השותפות בהכרת
התודה לאירוע חברתי מגבש ונעלה,
סביב הנושאים בברכת המזון.

המנהג העתיק הוא שהמזמן אומר את כל ברכת המזון והמסובים עונים
אמן ,ובכך יוצאים ידי חובתם (רמב"ם) .וכיוון שרבים מתקשים להקשיב
– נהגו שכל אחד מברך לעצמו (שו"ע ,מ"ב) ,והמובחר שכולם יברכו
יחד מילה במילה (פנה"ל).

ברכת הזן

ֹלהינּו ֶמלֶ ְך ָהעֹולָ םַ ,הּזָ ן ֶאת ָהעֹולָ ם
ּבָ רּוְך ַא ָּתה יי ֱא ֵ
ּכֻ ּלֹו ּבְ טֹוב ּבְ ֶח ֶסד ּובְ ַר ֲח ִמים ,וְ טּובֹו ַהּגָ דֹול ֹלא ָח ַסר
ּומפַ ְרנֵ ס
לָ נּו וְ ַאל יֶ ְח ַסר לָ נּו לְ עֹולָ ם וָ עֶ דּ ,כִ י הּוא זָ ן ְ
ּומ ְׂשּבִ יעַ לְ כָ ל ַחי
"ּפֹות ַח ֶאת יָ ֶדָך ַ
ֵ
לַ ּכֹלּ ,כָ ָאמּור:
ּיֹותיו ֲא ֶׁשר
ּומכִ ין ָמזֹון לְ כָ ל ּבְ ִר ָ
ָרצֹון" (תהילים קמה,טז)ֵ ,
ּבָ ָראּ .בָ רּוְך ַא ָּתה ייַ ,הּזָ ן ֶאת ַהּכֹל.

הודאה כללית על שיש בעולמו של ה'
מזון לכל בעל חיים .ברכה זו ,שהיא
העתיקה מכולן ,ניתקנה על ידי משה
רבנו.
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ברכת המזון  -נוסח הרמב"ם

ברכת הארץ
המזמן ממתין ,מוסיפים מים לתוך כוסו ,וממשיך:
הודאה על הארץ הטובה שנתן לנו
ה' ,שיש בה מזון בשפע ,וניתנה לנו
בזכות ברית המילה ("ברית") ,עוד
מימי אברהם ,ובזכות התורה .ברכה
זו ניתקנה על ידי יהושע בן נון ,כובש
הארץ.

ֹלהינּוּ ,ונְ בָ ְרכָ ְך ַמלְ ּכֵ נּוּ ,כִ י ִהנְ ַחלְ ָּת ֶאת
נֹודה לָ ְך יי ֱא ֵ
ֶ
תֹורה ,עַ ל
בֹותינּו ֶא ֶרץ ֶח ְמ ָּדה טֹובָ ה ְּור ָחבָ הְּ ,ב ִרית וְ ָ
ֲא ֵ
אתנּו ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם ּופְ ִד ָיתנּו ִמ ֵּבית ֲע ָב ִדים ,עַ ל
הֹוצ ָ
ֶׁש ֵ
הֹודעְ ָּתנּו ,עַ ל
ּתֹור ָתְך ֶׁשּלִ ַּמ ְד ָּתנּו וְ עַ ל ֻח ֵּקי ְרצֹונָ ְך ֶׁש ַ
ָ
ּומבָ ְרכִ ים ֶאת ְׁש ָמְך,
מֹודים לָ ְך ְ
ֹלהינּו ָאנּו ִ
ּכֻ ּלָ ם יי ֱא ֵ
ֹלהיָך עַ ל
ּכָ ָאמּור" :וְ ָאכַ לְ ָּת וְ ָׂשבָ עְ ָּת ּובֵ ַרכְ ָּת ֶאת יי ֱא ֶ
ָה ָא ֶרץ ַהּטֹבָ ה ֲא ֶׁשר נָ ַתן לָ ְך" (דברים ח,י)ָּ .ברּוְך ַא ָּתה יי,
עַ ל ָה ָא ֶרץ וְ עַ ל ַה ָּמזֹון.
ברכת בונה ירושלים

בקשה להשבת הקדושה על ירושלים,
על הר הבית ("ציון") ,על המקדש
("הבית הגדול והקדוש") ,ועל השלטון.
עיקרה של ברכה זו ניתקן על ידי דויד
ושלמה ,בוני ירושלים ,ונוסחתה כיום
היא יותר בקשה מהודאה .ברכה זו
נקראת גם 'ברכת נחמה' ,שאין לך
נחמה גמורה אלא בחזרת מלכות בית
דויד (רמב"ם ברכות ב,ד).
יצנּו – תוספת ברכה ביום
ְר ֵצה וְ ַה ֲחלִ ֵ
השבת ,שבבית המקדש הקריבו בו גם
קרבן מוסף .ברכה זו משובצת במסגרת
ברכת נחמה ,ובה גם בקשת נחמה.
יצנּו – וזרזנו .לשון חלוץ.
וְ ַה ֲחלִ ֵ
יַ ֲעלֶ ה וְ יָ בֹוא – תוספת ברכה בכל מועד,
ובקשה שנזכה לחגוג את המועדים
בצורתם השלמה בבית המקדש.

רּוׁשלַ יִ ם עִ ָירְך
ֹלהינּו עַ ל יִ ְׂש ָר ֵאל עַ ָּמְך וְ עַ ל יְ ַָ
ַר ֵחם יי ֱא ֵ
בֹודְך וְ עַ ל ַהּבַ יִ ת ַהּגָ דֹול וְ ַה ָּקדֹוׁש
וְ עַ ל ִצּיֹון ִמ ְׁשּכַ ן ּכְ ָ
יחְך ַּת ֲחזִ יר
ּומלְ כּות ּבֵ ית ָּדוִ ד ְמ ִׁש ָ
ֶׁשּנִ ְק ָרא ִׁש ְמָך עָ לָ יוַ ,
קֹומּה ּבְ יָ ֵמינּו.
לִ ְמ ָ
וֹותיָך
בֹותינּוְ ,ר ֵצה וְ ַה ֲחלִ ֵיצנּו ּבְ ִמ ְצ ֶ
אֹלהי ֲא ֵ
ֹלהינּו וֵ ֵ
בשבתֱ :א ֵ
נּוח ּבֹו
נֹוח ַה ְּׁש ִביעִ י ַהּזֶ ה ,וְ נִ ְׁשּב ֹת ּבֹו וְ נָ ַ
ּוב ִמ ְצוַ ת יֹום ַה ָּמ ַ
ְ
נּוח ֵתנּו.
ּכְ ִמ ְצוַ ת ְרצֹונֶ ָך ,וְ ַאל ְּת ִהי ָצ ָרה וְ יָ גֹון ּבְ יֹום ְמ ָ
הזכרת החג

בֹותינּו ,יַ ֲעלֶ ה וְ יָ בֹוא ,יַ ּגִ יעַ  ,יֵ ָר ֶאה,
אֹלהי ֲא ֵ
ֹלהינּו וֵ ֵ
ֱא ֵ
יֵ ָר ֶצה ,יִ ָּׁש ַמע ,יִ ּפָ ֵקד ,יִ ּזָ כֵ ר לְ פָ נֶ יָך זִ כְ רֹונֵ נּו ,זִ כְ רֹון
יח ֶּבן ָּדוִ ד
רּוׁשלַ יִ ם עִ ָירְך ,זִ כְ רֹון ָמ ִׁש ַ
בֹותינּו ,זִ כְ רֹון יְ ָ
ֲא ֵ
עַ בְ ָּדְך ,זִ כְ רֹון ּכָ ל עַ ְּמָך ּבֵ ית יִ ְׂש ָר ֵאל לְ פָ נֶ יָך ,לִ פְ לֵ ָטה
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כוס שלישית וכוס של אליהו

כוס שלישית
מברכים על הכוס השלישית ,ושותים בהסיבה דרך חירות:

ּבֹורא פְ ִרי ַהּגֶ פֶ ן.
ֹלהינּו ֶמלֶ ְך ָהעֹולָ םֵ ,
ּבָ רּוְך ַא ָּתה יי ֱא ֵ
אין לשתות יין בין הכוס השלישית לכוס הרביעית.

עם ישראל מייצג את קיומו של ה',
את הדבקות באמת ובצדק .מפלת
שונאי ישראל לדורותיהם ,השונאים
אותו שנאת חינם ומבקשים לפגוע
בו ולהשמידו ,מכינה את השלום ואת
הגאולה.
כוס של אליהו – מסמלת את הגאולה,
"הּנֵ ה ָאנֹכִ י ׁשֹלֵ ַח לָ כֶ ם ֵאת ֵאלִ ּיָ ה
כאמורִ :
ּנֹורא"
ַהּנָ בִ יא לִ פְ נֵ י ּבֹוא יֹום יי ַהּגָ דֹול וְ ַה ָ
(מלאכי ג,כג) .ונראה שמי שנוהגים לשתות
כוס חמישית אינם צריכים למזוג גם
כוס של אליהו .פתיחת הדלת – באה
להזכיר שהלילה הוא "ליל שימורים",
ואין אנו מתייראים משום דבר (רמ"א;
משנ"ב).

ְׁשפְֹך ֲח ָמ ְתָך וכו' – שפוך את כעסך על
הגויים שאינם יראי אלוהים ,על שפגעו
והשמידו את ישראל ("אכל את יעקב"),
ועשו את ארצו ("נווהו") שממה .וַ ֲחרֹון
ַאּפְ ָך יַ ִּׂשיגֵ ם – שלא יוכלו להימלט
מזעמךְּ .ב ַאף – בכעס.

כוס
שלישית

כוס של אליהו
בקשה להכנת הגאולה
לפני השלמת ההלל ,נוהגים לומר פסוקים המזכירים את סבלו של
עם ישראל מאויביו ולבקש מה' שיביא למפלתם .פסוקים אלו אינם
ברמב"ם ,ואף לא נזכרה בו כוס של אליהו .ויש מי שנוהגים לפתוח
את דלת הבית בעת אמירת הפסוקים ולמזוג כוס מיוחדת לכבוד אליהו
הנביא ,ואין שותים אותה (רמ"א).

ְׁשפְֹך ֲח ָמ ְתָך ֶאל ַהּגֹויִ ם ֲא ֶׁשר ֹלא יְ ָדעּוָך
וְ עַ ל ַמ ְמלָ כֹות ֲא ֶׁשר ּבְ ִׁש ְמָך ֹלא ָק ָראּו:
ּכִ י ָאכַ ל ֶאת יַ ֲעקֹב וְ ֶאת נָ וֵ הּו ֵה ַׁשּמּו (תהילים עט,ו–ז).
ְׁשפָ ְך ֲעלֵ ֶיהם זַ עְ ֶמָך וַ ֲחרֹון ַאּפְ ָך יַ ִּׂשיגֵ ם (תהילים סט,כה).
ִּת ְרּד ֹף ּבְ ַאף וְ ַת ְׁש ִמ ֵידם ִמ ַּת ַחת ְׁש ֵמי יי (איכה ג,סו).

חלק רביעי  ההודאה

45

הודאה
הלל

הלל  -חלק שני
מוזגים כוס רביעית וקוראים עליה את המשך ההלל.

המשך המזמור :הקשר בין ה' ובין ישראל למן יציאת מצרים
למען ה'
שקר האלילות

ֹלא לָנּו יי ֹלא לָנּו
עַ ל חַ סְ ְּדָך עַ ל א ֲִמּתֶ ָך:33
ּכִ י לְ ִׁש ְמָך ּתֵ ן ּכָבוֹד
'אַ ּיֵה נָא אֱֹלהֵ יהֶ ם?':34
ֹאמרּו הַ ּג ֹויִם
לָּמָ ה י ְ
ּכֹ ל אֲׁשֶ ר חָ פֵ ץ עָ ׂשָ ה:35
וֵאֹלהֵ ינּו בַ ּׁשָ מָ יִם
36
ָאדם:37
מַ עֲׂשֵ ה י ְֵדי ָ
עֲצַ ּבֵ יהֶ ם ּכֶסֶ ף וְ זָהָ ב
38
עֵ י ַניִם לָהֶ ם וְ ֹלא י ְִראּו:39
ּפֶ ה לָהֶ ם וְ ֹלא י ְַדּבֵ רּו
ָאזְ ַניִם לָהֶ ם וְ ֹלא י ְִׁשמָ עּוַ 40אף לָהֶ ם וְ ֹלא י ְִריחּון:41
43
42
ַרגְ לֵיהֶ ם וְ ֹלא יְהַ ּלֵכּו
י ְֵדיהֶ ם וְ ֹלא י ְִמיׁשּון
32

ֹלא יֶהְ ּגּו ּבִ גְ ר ֹונָם:44
ּכֹ ל אֲׁשֶ ר ּבֹטֵ חַ ּבָ הֶ ם:45
ּכְ מוֹהֶ ם יִהְ יּו עֹ ׂשֵ יהֶ ם

ֹלא לָ נּו יי ֹלא לָ נּו ּכִ י לְ ִׁש ְמָך ֵּתן ּכָ בֹוד
– גם אם אין לנו זכות ,בהטיבך עמנו,
יראו הכל את כבודך .מצבו הרעוע של
עם ישראל ומצוקתו יש בהם כביכול
חילול השם ,מצב רע של הופעת ה'
בעולם .עַ ל ַח ְס ְּדָך עַ ל ֲא ִמ ֶּתָך – בין
שתעשה עמנו חסד בין שתקיים את
האמת שהבטחת לנו ,שנאמר שאתה
אֹלהינּו ַב ָּׁש ָמיִ ם
ַ"רב ֶח ֶסד וֶ ֱא ֶמת" .וֵ ֵ
– אלוהינו נשגב ,ואינו נתון לתבנית
מחשבתכם.
יהם וכו' – לעג לגויים ולאליליהם:
ֲע ַצּבֵ ֶ
פסלי העמים הם בבואה שלהםּ .פֶ ה
לָ ֶהם וכו' – תבניתם החיצונית ריקה
מתוכן .יְ ִמיׁשּון – ימששו .יֶ ְהּגּו –
יהם
מֹוהם יִ ְהיּו ע ֵֹׂש ֶ
ישמיעו קולּ .כְ ֶ
– כמו האליל חסר החיים ,יהיו יוצרי
הפסל.

46

ביטחון בה'
הברכה לה'

ַה ָּׁש ַמיִ ם ָׁש ַמיִ ם לַ יי – ותחומו של ה'
אינו מושג .וְ ָה ָא ֶרץ נָ ַתן לִ ְבנֵ י ָא ָדם –
חפץ ה' שיחיו ויפעלו בה בני האדם.
דּומה – המתים ,הנמצאים בקבר
י ְֹר ֵדי ָ
הדומםֵ .מעַ ָּתה וְ עַ ד עֹולָ ם – כל ימי
חיינו ,לנצח .ובהרחבה :החיים אינם
החיים הביולוגיים .בהכרת ה' ,האדם
חי! ההמון אומר :חיים רק פעם אחת.
ואנחנו אומרים :מתים רק פעם אחת,
ולחיות אפשר כל הזמן.

46
ּומגִ ּנָ ם הּוא:47
עֶ זְ ָרם ָ
י ְִׂש ָראֵ ל ּבְ טַ ח ּבַ יי
48
ּומגִ ּנָ ם הּוא:49
עֶ זְ ָרם ָ
ּבֵ ית ַא ֲהרֹן ּבִ ְטחּו בַ יי
50
ּומגִ ּנָ ם הּוא:51
עֶ זְ ָרם ָ
י ְִראֵ י יי ּבִ ְטחּו בַ יי
52
יי זְ כ ָָרנּו יְבָ ֵרְך
53
יְבָ ֵרְך אֶ ת ּבֵ ית ַא ֲהרֹן:54
יְבָ ֵרְך אֶ ת ּבֵ ית י ְִׂש ָראֵ ל
הַ ְּקטַ ּנִים עִ ם הַ ּגְ דֹלִ ים:55
יְבָ ֵרְך י ְִראֵ י יי
56
ֲעלֵיכֶם וְ עַ ל ּבְ נֵיכֶם:57
יֹסֵ ף יי ֲעלֵיכֶם
ָָארץ:58
עֹ ׂשֵ ה ׁשָ מַ יִם ו ֶ
ּבְ רּוכִ ים אַ ּתֶ ם לַיי
59
ָאדם:60
ָארץ נָתַ ן לִ בְ נֵי ָ
וְ הָ ֶ
הַ ּׁשָ מַ יִם ׁשָ מַ יִם לַיי
61
וְ ֹלא ּכָל י ְֹר ֵדי דּומָ ה:62
ֹלא הַ ּמֵ תִ ים יְהַ לְ לּו יָּה
63
מֵ עַ ּתָ ה וְ עַ ד ע ֹולָם
ַו ֲאנ ְַחנּו נְבָ ֵרְך יָּה
ַהלְ לּו יָ ּה:64

בקשה לברכה

ֵּבית ַא ֲהר ֹן – הכהנים והלוויים ,נושאי
משרת הקודש בישראל.
יִ ְר ֵאי יי – גם מי שאינם מישראל.
יי זְ כָ ָרנּו יְ ָב ֵרְך וכו' – ה' יברך את מי
שהזכרנו לעיל :בית אהרן ,ישראל
ויראי ה'.
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הלל  -חלק שני

מזמור תודה

המענה וההצלה

ׁש ֵֹמר ּפְ ָתאיִ ם יי – הּפֶ ִתי אינו יודע
לעשות תחבולות ולהינצל מצרתו ,ורק
הֹוׁשיעַ –
ּלֹותי וְ לִ י יְ ִ
ה' שומר אותוַּ .ד ִ
הייתי דל ומסכן ,וה' הושיע אותיׁ .שּובִ י
נּוחיְ כִ י וכו' – דברי המשורר
נַ פְ ִׁשי לִ ְמ ָ
לעצמו ,שובי נפשי למנוחתך ,כי אני
בטוח שישמע ה' את תפילתי ,מפני
שמאז ומעולם גמל ה' עמי טוב.

קריאה ממצוקה

ָא ַה ְב ִּתי ּכִ י יִ ְׁש ַמע – אני אוהב לספר
ּוביָ ַמי ֶא ְק ָרא – כל ימי חיי
שה' שמעְ .
אקרא ואתפלל אליוֲ .אפָ פּונִ י ֶח ְבלֵ י
ָמוֶ ת – הקיפו אותי צרות רבות כחבלי
מלכודת מוותְׁ .שאֹול – קבר.

ֶאת קֹולִ י ַּת ֲחנּונָ י*
ָא ַהבְ ִּתי ּכִ י יִ ְׁש ַמע יי
ּובְ יָמַ י אֶ ְק ָרא:65
ּכִ י הִ ּטָ ה ָאזְ נ ֹו לִ י
67
66
ּומצָ ֵרי ְׁשאוֹל ְמצָ אּונִי
ְ
אֲפָ פּונִי חֶ בְ לֵי מָ וֶת
צָ ָרה וְ יָגוֹן אֶ ְמצָ א:68
אָ ּנָה יי מַ ּלְ טָ ה נַפְ ִׁשי:69
ּובְ ׁשֵ ם יי אֶ ְק ָרא
וֵאֹלהֵ ינּו ְמ ַרחֵ ם:70
חַ ּנּון יי וְ צַ ִּדיק
71
ַּדּלוֹתִ י  -וְ לִ י יְהו ִֹׁשיעַ :72
ׁשֹמֵ ר ּפְ תָ איִם יי
73
ּכִ י יי ּגָמַ ל עָ ָליְכִ י:74
ׁשּובִ י נַפְ ִׁשי לִ ְמנּוחָ יְכִ י
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הלל  -חלק שני

75
אֶ ת עֵ ינִי ִמן ִּד ְמעָ ה
ּכִ י ִחּלַצְ ּתָ נַפְ ִׁשי ִמּמָ וֶת
אֶ ת ַרגְ לִ י ִמ ֶּד ִחי:77
ַארצוֹת הַ חַ ּיִ ים:78
ּבְ ְ
אֶ תְ הַ ּלְֵך לִ פְ נֵי יי
79
ֲאנִי עָ נִיתִ י ְמאֹ ד:80
הֶ אֱמַ נְּתִ י ּכִ י א ֲַדּבֵ ר
ָאדם ּכֹ זֵב':81
'ּכָל הָ ָ
ֲאנִי ָאמַ ְרּתִ י בְ חָ פְ זִ י
ּכָל ּתַ גְ מּולוֹהִ י עָ לָי?:82
מָ ה אָ ִׁשיב לַיי
83
ּובְ ׁשֵ ם יי אֶ ְק ָרא:84
ּכוֹס יְׁשּועוֹת אֶ ּשָ ֹא
85
נֶגְ ָדה ּנָא לְ כָל עַ ּמ ֹו:86
נ ְָד ַרי לַיי אֲׁשַ ּלֵם
הַ ּמָ וְ תָ ה ַלחֲסִ ָידיו:87
יָקָ ר ּבְ עֵ ינֵי יי
88
ּכִ י ֲאנִי עַ בְ ֶּדָך
אָ ּנָה יי
ּפִ ּתַ ְחּתָ לְ מוֹסֵ ָרי:89
ֲאנִי עַ בְ ְּדָך ּבֶ ן אֲמָ תֶ ָך
90
ּובְ ׁשֵ ם יי אֶ ְק ָרא:91
לְ ָך אֶ זְ ּבַ ח זֶבַ ח ּתו ָֹדה
92
נֶגְ ָדה ּנָא לְ כָל עַ ּמ ֹו:93
נ ְָד ַרי לַיי אֲׁשַ ּלֵם
94
ּבְ ת ֹוכֵכִ י יְרּוׁשָ ַליִם
ּבְ חַ צְ רוֹת ּבֵ ית יי
ַהלְ לּו יָ ּה:95
76

47

שלמי התודה

ִמ ֶּד ִחי – ממעידהֶ .א ְת ַהּלֵ ְך וכו' – אני
מבטיח שאתהלך לפני ה' כל זמן שאני
חיֶ .ה ֱא ַמנְ ִּתי וכו' – האמנתי בה' בשעת
ייאושי ,וכשפניתי אליו אמרתי ("כי
אדבר") שאין לי תקווה ,והריני עני
ומדוכא מאוד ("עניתי מאד")ָ .א ַמ ְר ִּתי
ְב ָחפְ זִ י וכו' – בשעת בהלתי נחפזתי
לומר (שתי משמעויות ל"חפזי"),
שהכל רמאים.
ָמה ָא ִׁשיב לַ יי וכו' – במה אוכל
להכיר טובה לה' ,אחר שגמל עליי
טובה גדולה ,שהחייני אחרי הייאוש
הגדול שהייתי שרוי בוּ .כֹוס יְ ׁשּועֹות
ֶא ָּשֹא – אעשה משתה גדול להודות
לה' על הישועות .נְ ָד ַרי לַ יי ֲא ַׁשּלֵ ם
וכו' – הנדרים שנדרתי בעת צרתי ,אם
יצילני ה' ,אקיים אותם מול ("נגדה")
כל העם כדי לפרסם את הנס .יָ ָקר ּבְ עֵ ינֵ י
יי וכו' – קשה בעיני ה' להביא מוות
על חסידיוֲ .א ָמ ֶתָך – שפחתךּ .פִ ַּת ְח ָּת
מֹוס ָרי – התרת את הכבלים שהייתי
לְ ֵ
אסור (קשור) בהםּ .בְ תֹוכֵ כִ י – בתוכך.
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הלל  -חלק שני

מזמור קריאה לגויים להלל את ה'
גָ ַבר – גדל .וֶ ֱא ֶמת יי – ה' הוא אל אמת
לנצח ,ויקיים את הבטחתו לגאול את
ישראל.

ׁשַ ּבְ חּוהּו ּכָל הָ א ִֻּמים:96
ַהלְ לּו ֶאת יי ּכָ ל ּגֹויִ ם*
97
ֶואֱמֶ ת יי לְ ע ֹולָם
ּכִ י גָבַ ר עָ לֵינּו חַ סְ ּד ֹו
ַהלְ לּו יָ ּה:98
מזמור תודה על ההצלה מן האויבים

ּכִ י טֹוב – מפני שה' טוב ועושה חסד
לעולםֵ .בית ַא ֲהר ֹן – הכהנים והלוויים,
נושאי משרת הקודש בישראל.

הֹודּו לַ יי ּכִ י טֹוב
יֹאמַ ר נָא י ְִׂש ָראֵ ל
ֹאמרּו נָא בֵ ית ַא ֲהרֹן
י ְ
ֹאמרּו נָא י ְִראֵ י יי
י ְ

ּכִ י לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו*:
ּכִ י לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו:99
ּכִ י לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו:100
ּכִ י לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו:101

קריאה להודיה

ִמן ַה ֵּמ ַצרַּ ...ב ֶּמ ְר ָחב – קראתי לה' מן
המקום הצר שהייתי בו ,והוא הוציאני
למקום רחב .יי לִ י – ה' עמי ועוזר לי.
יי לִ י ּבְ עֹזְ ָרי – ה' עוזר לעוזרים לי .וַ ֲאנִ י
ֶא ְר ֶאה ְבׂשֹנְ ָאי – ואני אראה במפלת
שונאייִּ .בנְ ִד ִיבים – באנשים נכבדים
ורמי מעלהּ .בְ ֵׁשם יי ּכִ י ֲא ִמילַ ם – אבטח
בה' ואצליח לנצחםֲ .א ִמילַ ם = אכרית
ואשמיד אותםַ .סּבּונִ י ּגַ ם ְס ָבבּונִ י –
הקיפו אותי והצרו לי מכל עברַ .סּבּונִ י
כִ ְדב ִֹרים – כדבורים המקיפות את
האויב הבא לגזול את הדבש שלהן.
קֹוצים – דעכו כאש גדולה
ּד ֲֹעכּו ּכְ ֵאׁש ִ
הבוערת בקוצים ,שהיא נכבית מהר.
ַּדחֹה ְד ִח ַיתנִ י לִ נְ ּפֹל – פונה אל האויב:
אתה דוחה והודף אותי כדי שאפול.

102
עָ ָננִי ּבַ ּמֶ ְרחָ ב יָּה:103
ִמן הַ ּמֵ צַ ר קָ ָראתִ י יָּה
ָאדם:104
מַ ה ַּיעֲׂשֶ ה לִ י ָ
יי לִ י ֹלא אִ ָירא
ׂשנְָאי:105
ַו ֲאנִי אֶ ְראֶ ה בְ ֹ
יי לִ י ּבְ עֹ זְ ָרי
ָאדם:106
ִמּבְ טֹ חַ ּבָ ָ
טוֹב ַלחֲסוֹת ּבַ יי
ִמּבְ טֹ חַ ּבִ נ ְִדיבִ ים:107
טוֹב ַלחֲסוֹת ּבַ יי
ּבְ ׁשֵ ם יי ּכִ י א ֲִמילַם:108
ּכָל ּג ֹויִם סְ בָ בּונִי
ּבְ ׁשֵ ם יי ּכִ י א ֲִמילַם:109
סַ ּבּונִי ּגַם סְ בָ בּונִי
סַ ּבּונִי כִ ְדב ִֹרים
ּבְ ׁשֵ ם יי ּכִ י א ֲִמילַם:110
ֹּדעֲכּו ּכְ אֵ ׁש קוֹצִ ים
וַיי ֲעז ָָרנִי:111
ַּדחֹ ה ְד ִחיתַ נִי לִ נְּפֹ ל

המצוקה והישועה
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נשמת כל חי
ספרדי  -להלן  ,אשכנז  -להלן עמוד  .54רמב"ם (תימן)  -להלן עמוד .56

נוסח ספרדי

ֲאדֹון ָּכל ּתֹולָ דֹות – אדונם של כל מי
עֹורר יְ ׁ ֵשנִ ים
שנולדו מאותן בריותַ .ה ְּמ ֵ
– מחזיר להם את נשמתם כשהם קמים
מן השינה .שאם לא כן ,היו מתים
יח ִא ְּל ִמים – המחזיר
בשנתם .וְ ַה ֵּמ ִ ׂש ַ
לאדם את כוח הדיבור בקומו משנתו.
וכן שאר השבחים על דרך זה .וְ ַה ַּמ ִּתיר
סּורים – שהישן אינו זז ,והוא כבול
ֲא ִ
ּסֹומְך נֹופְ לִ ים – הנותן כוח
כאסיר .וְ ַה ֵ
לאדם .וְ ַה ְּמפַ ֲענֵ ַח נֶ ֱעלָ ִמים – היודע את
הדברים הנסתרים.
ַּכ ֲהמֹון ַ ּג ָּליו – כהמיית גלי הים,
שמשמיעים רעש גדול כשהם נוגעים זה
בזהְּ .כ ֶמ ְר ֲחבֵ י ָר ִקיעַ – כרוחב הרקיע,
שהוא רחב מאוד .וְ עֵ ינֵ ינּו ְמ ִאירֹות –
להתבונן בחסדי ה' .וְ יָ ֵדינּו פְ רּוׂשֹות
– כלפי מעלה ,ביטוי לתפילה ופנייה
לבוראּ .כְ נִ ְׁש ֵרי ׁ ָש ַמיִ ם – שכנפיהם
רחבות מאוד .וְ ַרגְ לֵ ינּו ַקּלֹות – להזדרז
לשבח את ה' תמיד .גם אילו היינו
מרבים כל כך בשבח ,אין זה די אפילו
בשביל חלק אחד קטן מטובותיך אלינו.

רּוח ָּכל
ֹלהינּו ,וְ ַ
נִ ׁ ְש ַמת ָּכל ַחי ְּתבָ ֵרְך ֶאת ׁ ִש ְמָך ,יי ֱא ֵ
רֹומם זִ כְ ְרָך ַמלְ ֵּכנּוָּ ,ת ִמידִ .מן ָהעֹולָ ם
ָּב ָ ׂשר ְּתפָ ֵאר ְּות ֵ
ּגֹואל
ּומ ַּבלְ עָ ֶדיָך ֵאין לָ נּו ֶמלֶ ְך ֵ
וְ עַ ד ָהעֹולָ ם ַא ָּתה ֵאלִ ,
ּומ ַר ֵחם ְּבכָ ל
ּומפַ ְרנֵ ס וְ עֹונֶ ה ְ
ּומ ִ ּציל ְ
ּפֹודה ַ
ּומֹוׁשיעַ ֶ ,
ִ
סֹומְך ֶא ָּלא
צּוקהֵ .אין לָ נּו ֶמלֶ ְך עֹוזֵ ר וְ ֵ
עֵ ת ָצ ָרה וְ ָ
לֹוּה ָּכל
ֹלהי ָה ִראׁשֹונִ ים וְ ָה ַא ֲחרֹונִ יםֱ ,א ַ
ָא ָּתהֱ .א ֵ
ְּב ִריֹותֲ ,אדֹון ָּכל ּתֹולָ דֹותַ ,ה ְמ ֻהּלָ ל ְּבכָ ל ַה ִּת ׁ ְש ָּבחֹות,
ֹלהים
ּיֹותיו ְּב ַר ֲח ִמים .וַ יי ֱא ִ
ַה ְמנַ ֵהג עֹולָ מֹו ְּב ֶח ֶסד ּובְ ִר ָ
עֹורר יְ ׁ ֵשנִ ים וְ ַה ֵּמ ִקיץ
ישןַ .ה ְמ ֵ
ֱא ֶמת ֹלא יָ נּום וְ ֹלא יִ ׁ ָ
ּפֹוק ַח עִ וְ ִרים,
נִ ְר ָ ּד ִמיםְ ,מ ַחּיֵ ה ֵמ ִתים ,וְ רֹופֵ א חֹולִ יםֵ ,
יח ִא ְּל ִמים וְ ַה ְּמפַ ֲענֵ ַח נֶ ֱעלָ ִמים.
זֹוקף ּכְ פּופִ ים ,וְ ַה ֵּמ ִ ׂש ַ
וְ ֵ
מֹודים.
ּולְ ָך לְ בַ ְ ּדָך ֲאנַ ְחנּו ִ
וְ ִאּלּו פִ ינּו ָמלֵ א ׁ ִש ָירה ַּכ ָיּםּ ,ולְ ׁשֹונֵ נּו ִר ָ ּנה ַּכ ֲהמֹון
תֹותינּו ׁ ֶשבַ ח ְּכ ֶמ ְר ֲחבֵ י ָר ִקיעַ  ,וְ עֵ ינֵ ינּו
ַ ּג ָּליו ,וְ ִ ׂשפְ ֵ
ְמ ִאירֹות ּכַ ֶּׁש ֶמׁש וְ כַ ָי ֵּר ַח ,וְ יָ ֵדינּו ּפְ רּוׂשֹות ּכְ נִ ְׁש ֵרי
ׁ ָש ַמיִ ם ,וְ ַרגְ לֵ ינּו ַקּלֹות ָּכ ַא ָיּלֹותֵ ,אין ֲאנַ ְחנּו ַמ ְס ּ ִפ ִיקים
בֹותינּוּ ,ולְ ָב ֵרְך ֶאת
אֹלהי ֲא ֵ
ֹלהינּו וֵ ֵ
לְ הֹודֹות לְ ָך ,יי ֱא ֵ
ׁ ִש ְמָך ַמלְ ֵּכנּו עַ ל ַא ַחת ֵמ ֶאלֶ ף ַאלְ פֵ י ֲאלָ פִ ים וְ ר ֹב ִר ֵּבי
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ְרבָ בֹותְ ּ ,פעָ ִמים ַהּטֹובֹות נִ ִּסים וְ נִ פְ לָ אֹות ׁ ֶשעָ ִ ׂש ָית
בֹותינּוִ :מ ְּלפָ נִ ים ִמ ִּמ ְצ ַריִ ם ְ ּג ַאלְ ָּתנּו,
עִ ָּמנּו וְ עִ ם ֲא ֵ
ּומ ֵּבית ֲעבָ ִדים ּ ְפ ִד ָיתנּוְּ ,ב ָרעָ ב זַ נְ ָּתנּו
ֹלהינּוִ ,
יי ֱא ֵ
ּובְ ָ ׂשבָ ע ִּכלְ ַּכלְ ָּתנּוֵ ,מ ֶח ֶרב ִה ַ ּצלְ ָּתנּוִ ,מ ֶ ּדבֶ ר ִמ ַּל ְט ָּתנּו,
ּומ ֳחלָ יִ ים ָרעִ ים וְ ַר ִּבים ִ ּד ִּל ָיתנּו .עַ ד ֵה ָ ּנה ֲעזָ רּונּו
ֵ
ַר ֲח ֶמיָך וְ ֹלא ֲעזָ בּונּו ֲח ָס ֶדיָך .עַ ל ֵּכן ֵאבָ ִרים ׁ ֶש ּ ִפ ַּלגְ ָּת
רּוח ּונְ ׁ ָש ָמה ׁ ֶש ָ ּנפַ ְח ָּת ְּב ַא ּ ֵפינּו וְ לָ ׁשֹון ֲא ׁ ֶשר ַ ׂש ְמ ָּת
ָּבנּו וְ ַ
יש ְּבחּו וִ יפָ ֲארּו ֶאת ׁ ִש ְמָך
ְּבפִ ינּו ֵהן ֵהם יֹודּו וִ יבָ ְרכּו וִ ׁ ַ
יֹודה ,וְ כָ ל לָ ׁשֹון לְ ָך
ַמלְ ֵּכנּו ָּת ִמידִּ .כי כָ ל ּ ֶפה לְ ָך ֶ
ְת ַׁשּבֵ ַח ,וְ כָ ל עַ יִ ן לְ ָך ְּת ַצ ּ ֶפה ,וְ כָ ל ֶּב ֶרְך לְ ָך ִּתכְ ַרע ,וְ כָ ל
קֹומה לְ פָ נֶ יָך ִּת ְׁש ַּת ֲחוֶ ה ,וְ ַהּלְ בָ בֹות יִ ָיראּוָך ,וְ ַה ֶ ּק ֶרב
ָ
"כל עַ ְצמ ַֹתי
וְ ַהּכְ לָ יֹות יְ זַ ְּמרּו לִ ׁ ְש ֶמָךּ ,כַ ָּדבָ ר ֶׁשּנֶ ֱא ַמרָּ :
אמ ְרנָ ה יי ִמי כָ מֹוָך ַמ ִ ּציל עָ נִ י ֵמ ָחזָ ק ִמ ֶּמּנּו וְ עָ נִ י
ּתֹ ַ
וְ ֶאבְ יֹון ִמּגֹוזְ לֹו"ַ ׁ .שוְ עַ ת ֲענִ ִיּים ַא ָּתה ִת ׁ ְש ַמעַ ,צ ֲע ַקת
תֹושיעַ  .וְ כָ תּוב"ַ :ר ְ ּננּו ַצ ִ ּד ִיקים ַּביי,
ַה ַ ּדל ַּת ְק ׁ ִשיב וְ ׁ ִ
לַ יְ ׁ ָש ִרים נָ אוָ ה ְת ִה ָּלה".
רֹומם ּובְ ִ ׂשפְ ֵתי ַצ ִ ּד ִיקים ִּת ְת ָּב ַרְך
ְּבפִ י יְ ׁ ָש ִרים ִּת ְת ָ
דֹושים ִּת ְת ַה ָּלל.
ּובִ לְ ׁשֹון ֲח ִס ִידים ִּת ְת ַק ָ ּדׁש ּובְ ֶק ֶרב ְק ׁ ִ
ְּב ִמ ְק ֲהלֹות ִרבְ בֹות עַ ְּמָך ֵּבית יִ ְ ׂש ָר ֵאלֶ ׁ ,ש ֵּכן חֹובַ ת ָּכל
בֹותינּו ,לְ הֹודֹות
אֹלהי ֲא ֵ
ֹלהינּו וֵ ֵ
צּורים לְ פָ נֶ יָך ,יי ֱא ֵ
ַהּיְ ִ
רֹומם לְ ַה ֵ ּדר ּולְ נַ ֵ ּצ ַח עַ ל ָּכל
לְ ַה ֵּלל לְ ׁ ַש ֵּב ַח ,לְ פָ ֵאר לְ ֵ
יחָך.
ִ ּדבְ ֵרי ׁ ִשירֹות וְ ִת ׁ ְש ְּבחֹות ָ ּדוִ ד ֶּבן יִ ׁ ַשי עַ בְ ְ ּדָךְ ,מ ׁ ִש ֶ
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וְ ִר ֵּבי ְר ָבבֹות – רבבות פעמים רבבה.
וכל רבבה היא ִ .10,000מ ְּלפָ נִ ים –
מימי קדם.

ִ ּד ִּל ָיתנּו – הוצאת אותנו .עַ ל ֵּכן ֵאבָ ִרים
וכו' – אף על פי שאין אנו יכולים
להודות לה' על כל חסדיו ,עלינו
להשתדל לעשות ככל יכולתנוֶ ׁ .ש ּ ִפ ַּלגְ ָּת
ָּבנּו – שחילקת בנו ,אבר אבר לעצמו.
ֶק ֶרב ּוכְ לָ יֹות – האיברים הפנימיים
שבאדםָּ .כל עַ ְצמ ַֹתי – מבנהו המורכב
של הגוף ,הנקרא כאן על שם השלד,
העצמות ,מעיד על גדולת ה' ונפלאותיו,
ומתוך כך עשוי האדם לשבח את ה'.

נָ אוָ ה ְת ִה ָּלה – נאה להם להלל את ה'.

דֹושים – בתוך קהל הקדושים.
ּובְ ֶק ֶרב ְק ׁ ִ
ְּב ִמ ְק ֲהלֹות ִרבְ בֹות עַ ְּמָך ֵּבית יִ ְ ׂש ָר ֵאל –
לא רק הצדיקים והקדושים יהללו את
שמך ,אלא גם במעמד כל העם.
ּולְ נַ ֵ ּצ ַח – לנגן .עַ ל ָּכל ִ ּדבְ ֵרי – נוסף על
יחָך – המלך,
השירות שאמר דוידְ .מ ׁ ִש ֶ
שנמשח בשמן המשחה.
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כוס אחרונה
מברך על הכוס הרביעית או החמישית (רמב"ם ,רמ"א) ,ושותה בהסיבה דרך חירות .ולדעת השו"ע ,אינו מברך:

ּבֹורא פְ ִרי ַהּגֶ פֶ ן.
ֹלהינּו ֶמלֶ ְך ָהעֹולָ םֵ ,
ּבָ רּוְך ַא ָּתה יי ֱא ֵ
ואחר ששתה ,מברך ברכה אחרונה ,ברכה מעין שלוש:

כוס רביעית
או חמישית

נוסח הרמב"ם

נוסח שאר העדות

ֹלהינּו ֶמלֶ ְך ָהעֹולָ ם ,עַ ל
ּבָ רּוְך ַא ָּתה יי ֱא ֵ
ַהּגֶ פֶ ן וְ עַ ל ּפְ ִרי ַהּגֶ פֶ ן וְ עַ ל ְּתנּובַ ת ַה ָּׂש ֶדה
וְ עַ ל ֶא ֶרץ ֶח ְמ ָּדה טֹובָ ה ְּור ָחבָ ה ֶׁש ָר ִצ ָית
ֹלהינּו
בֹותינּוַ .ר ֵחם יי ֱא ֵ
וְ ִהנְ ַחלְ ָּת ֶאת ֲא ֵ
רּוׁשלַ יִ ם עִ ָירְך
עַ ל יִ ְׂש ָר ֵאל עַ ָּמְך וְ עַ ל יְ ָ
בֹודְך ,וְ ַה ֲעלֵ נּו לְ תֹוכָ ּה
וְ עַ ל ִציֹון ִמ ְׁשּכַ ן ּכְ ָ
ֹלהינּו
וְ ַׂש ְּמ ֵחנּו ּבְ בִ נְ יָ נָ ּה .וְ ַׂש ְּמ ֵחנּו יי ֱא ֵ
[בשבתּ :בְ יֹום ַה ָּמ ַ
נֹוח ַה ְּׁשבִ יעִ י ַהּזֶ ה]ּ ,בְ יֹום טֹוב
ִמ ְק ָרא ק ֶֹדׁש ַהּזֶ הּ ,בְ יֹום ַחג ַה ַּמּצֹות ַהּזֶ ה,
ּונְ בָ ֶרכְ ָך עָ לֶ ָיה ּבִ ְק ֻד ָּׁשה ּובְ ַט ֲה ָרהּ .בָ רּוְך
רֹות ָיה.
ַא ָּתה יי ,עַ ל ָה ָא ֶרץ וְ עַ ל ּפֵ ֶ

ֹלהינּו ֶמלֶ ְך ָהעֹולָ ם,
ָּברּוְך ַא ָּתה יי ֱא ֵ
נּובת
עַ ל ַה ֶ ּגפֶ ן וְ עַ ל ּ ְפ ִרי ַה ֶ ּגפֶ ן ,עַ ל ְּת ַ
טֹובה ְּור ָח ָבה
ַה ּ ָ ׂש ֶדה וְ עַ ל ֶא ֶרץ ֶח ְמ ָ ּדה ָ
בֹותינּו לֶ ֱאכֹל
ׁ ֶש ָר ִצ ָית וְ ִהנְ ַחלְ ָּת לַ ֲא ֵ
ִמ ּ ִפ ְריָ ּה וְ לִ ְ ׂש ּבֹעַ ִמּטּובָ ּהַ .ר ֵחם נָ א יי
רּושלַ יִ ם
ֹלהינּו עַ ל יִ ְ ׂש ָר ֵאל עַ ֶּמָך וְ עַ ל יְ ׁ ָ
ֱא ֵ
בֹודָך וְ עַ ל
עִ ֶירָך וְ עַ ל ִצּיֹון ִמ ׁ ְש ַּכן ְּכ ֶ
רּושלַ יִ ם
ּובנֵ ה יְ ׁ ָ
ִמזְ ַּב ֲחָך וְ עַ ל ֵהיכָ לֶ ָךְ ,
עִ יר ַהּק ֶֹדׁש ִּב ְמ ֵה ָרה ְביָ ֵמינּו ,וְ ַה ֲעלֵ נּו
לְ תֹוכָ ּה וְ ַ ׂש ְּמ ֵחנּו ְּבבִ נְ יָ נָ ּה ,וְ נֹאכַ ל ִמ ּ ִפ ְריָ ּה
וְ נִ ְ ׂש ַּבע ִמּטּובָ ּה ּונְ בָ ֶרכְ ָך עָ לֶ ָיה ִּב ְק ֻד ׁ ּ ָשה
ּובְ ָט ֳה ָרה( .בשבתְּ :ור ֵצה וְ ַה ֲחלִ ֵיצנּו ְּביֹום ַה ׁ ּ ַש ָּבת
ַהזֶ ּה) וְ ַ ׂש ְּמ ֵחנּו ְּביֹום ַחג ַה ַּמּצֹות ַהזֶ ּ הִּ .כי
נֹודה ְּלָך עַ ל
ּומ ִטיב לַ ּכֹל ,וְ ֶ
ַא ָּתה יי טֹוב ֵ
ָה ָא ֶרץ וְ עַ ל ּ ְפ ִרי ַ ּגפְ נָ ּהָּ .ברּוְך ַא ָּתה יי ,עַ ל
ָה ָא ֶרץ וְ עַ ל ּ ְפ ִרי ַ ּגפְ נָ ּה.

נּובת ַה ּ ָ ׂש ֶדה – הפירות
ְּת ַ
שמניבה
והתבואה
השדהֶ .א ֶרץ ֶח ְמ ָּדה – ארץ
שהכול חומדים אותה
ומשתוקקים אליה .וְ עַ ל
רּוׁשלַ יִ ם עִ ָירְך – העיר
יְ ָ
ירושליםִ .צּיֹון – מקום
המקדש ,הר הבית.
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נרצה

שירים

סיום הסדר למנהג אשכנז:

ֲח ַסל ִסּדּור ּפֶ ַסח ּכְ ִהלְ כָ תֹוּ ,כְ כָ ל ִמ ְׁשּפָ טֹו וְ ֻח ָ ּקתֹו.
ּכַ ֲא ֶׁשר זָ כִ ינּו לְ ַס ֵּדר אֹותֹוּ ,כֵ ן נִ זְ ּכֶ ה לַ ֲעׂשֹותֹו.
קֹומם ְק ַהל ֲע ַדת ִמי ָמנָ ה.
זַ ְך ׁשֹוכֵ ן ְמעֹונָ הֵ ,
ְּב ָקרֹוב נַ ֵהל נִ ְטעֵ י כַ ּנָ הּ ,פְ דּויִ ים לְ ִציֹון ְּב ִרּנָה.

ירּוׁשלַ יִ ם ַהּבְ נּויָ ה!
לְ ָׁשנָ ה ַה ָּב ָאה ִּב ָ
ויהי בחצי הלילה
ּובכֵ ן וַ יְ ִהי ַּב ֲח ִצי ַהּלַ יְ לָ ה
ְ
את ַּבּלַ יְ לָ ה,
ָאז ר ֹב נִ ִּסים ִהפְ לֵ ָ
ְּבר ֹאׁש ַא ְׁשמ ֶֹרת זֶ ה ַהּלַ יְ לָ ה,
ֵ ּגר ֶצ ֶדק נִ ַּצ ְחּתֹו ּכְ נֶ ֱחלַ ק לֹו לַ יְ לָ ה,
וַ יְ ִהי ּבַ ֲח ִצי ַהּלַ יְ לָ ה.

ַּדנְ ָּת ֶמלֶ ְך ּגְ ָרר ַּב ֲחלֹום ַהּלַ יְ לָ ה,
ִהפְ ַח ְד ָּת ֲא ַר ִּמי ְּב ֶא ֶמׁש לַ יְ לָ ה,
וַ ּי ַָׂשר יִ ְׂש ָר ֵאל לַ ַּמלְ ָאְך וַ ּיּוכַ ל לֹו לַ יְ לָ ה,
וַ יְ ִהי ּבַ ֲח ִצי ַהּלַ יְ לָ ה.

כֹורי ּפַ ְתרֹוס ָמ ַח ְצ ָּת ַּב ֲח ִצי ַהּלַ יְ לָ ה,
זֶ ַרע ְּב ֵ
קּומם ַּבּלַ יְ לָ ה,
ֵחילָ ם ֹלא ָמ ְצאּו ְּב ָ
ִט ַיסת נְ גִ יד ֲחרֹ�ׁש ֶ ת ִס ִּל ָית ְּבכֹוכְ ֵבי לַ יְ לָ ה,
וַ יְ ִהי ּבַ ֲח ִצי ַהּלַ יְ לָ ה.
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מסיימים את ליל הסדר בפיוטים
חגיגיים בחרוזים ובתפילה לקיומו של
הסדר המלא בעתיד בבית המקדש.
ֲח ַסל ִסּדּור – פיוט זה נכתב על ידי
רבי יוסף טוב–עלם ,בן המאה ה–,11
צרפת.
ּכֵ ן נִ זְ ּכֶ ה לַ ֲעׂשֹותֹו – לעשות את קרבן
הפסח כהלכתוׁ .שֹוכֵ ן ְמעֹונָ ה – שוכן
בשמיםֲ .ע ַדת ִמי ָמנָ ה – ישראל,
שהבטיח לישראל שירבו ,עד שלא
יוכל איש למנות אותם .נַ ֵהל נִ ְטעֵ י כַ ּנָ ה
– השב את הנטיעות למקומן ,השב את
ישראל לארצם.
וַ יְ ִהי ַּב ֲח ִצי ַהּלַ יְ לָ ה – הפיוט מספר
על נסים רבים שקרו במהלך הדורות
בלילה הזה ועל נסים העתידים לקרות,
שאינם קשורים בהכרח לחג הפסח .בני
אשכנז נוהגים לשיר אותו בסיום הסדר.
חובר על ידי ייני ,מראשוני הפייטנים,
שחי בארץ ישראל במאה ה– .6מסודר
בסדר אלפביתי.
ְּבר ֹאׁש ַא ְׁשמ ֶֹרתּ ֵ ...גר ֶצ ֶדק נִ ַּצ ְחּתֹו –
אברהם ,היהודי הראשון ,ניצח את
ארבעת המלכים בחלקו הראשון של
הלילה הזה.
ַּדנְ ָּת ֶמלֶ ְך ּגְ ָרר – אבימלך מלך גרר
שלקח את שרה מאברהם ,שאמר לו ה'
בחלום שאם לא ישיב אותה לבעלה,
ימותִ .הפְ ַח ְד ָּת ֲא ַר ִּמי – לבן ,שרדף
אחרי יעקב ,והזהיר אותו ה' בחלום
שלא יפגע ביעקב .וַ ּי ַָׂשר יִ ְׂש ָר ֵאל –
יעקב נלחם במלאכו של עשיו בלילה
הזה וניצח אותו.
ּ ַפ ְתרֹוס – מצריםֵ .חילָ ם – ממונם,
שלקחו אותו ישראלִ .ט ַיסת נְ גִ יד ֲחר ׁ ֶֹשת
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שירים

כי לו נאה
ּכִ י לֹו נָ ֶאה – שיר שבח לה' ,שנגלה

ּכִ י לֹו נָ ֶאהּ ,כִ י לֹו יָ ֶאה.
ביציאת מצרים לעיני כל ,שהמלוכה
שייכת רק לו .לא נודע מחברו ,ונהוג
ֹאמרּו לֹו:
דּודיו י ְ
ַא ִּדיר ִּב ְמלּוכָ הָּ ,בחּור ּכַ ֲהלָ כָ הּ ,גְ ָ
לשיר אותו בכמה מקהילות ישראל.
לְ ָך ּולְ ָך ,לְ ָך ּכִ י לְ ָך ,לְ ָך ַאף לְ ָך ,לְ ָך יי ַה ַּמ ְמלָ כָ הּ ,כִ י לֹו נָ ֶאה,
ּכִ י לֹו יָ ֶאה.
ֹאמרּו לֹו :לְ ָך ּולְ ָך וכו'.
ָּדגּול ִּב ְמלּוכָ הָ ,הדּור ּכַ ֲהלָ כָ ה ,וָ ִת ָיקיו י ְ
ֹאמרּו לֹו :לְ ָך ּולְ ָך וכו'.
זַ ּכַ אי ִּב ְמלּוכָ הָ ,ח ִסין ּכַ ֲהלָ כָ הַ ,טפְ ְס ָריו י ְ
ֹאמרּו לֹו :לְ ָך ּולְ ָך וכו'.
ּמּודיו י ְ
יָ ִחיד ִּב ְמלּוכָ הּ ,כַ ִּביר ּכַ ֲהלָ כָ ה ,לִ ָ
ֹאמרּו לֹו :לְ ָך ּולְ ָך וכו'.
נֹורא ּכַ ֲהלָ כָ הְ ,ס ִב ָיביו י ְ
מֹוׁשל ִּב ְמלּוכָ הָ ,
ֵ
ֹאמרּו לֹו :לְ ָך ּולְ ָך וכו'.
ּפֹודה ּכַ ֲהלָ כָ הַ ,צ ִּד ָיקיו י ְ
עָ נָ יו ִּב ְמלּוכָ הֶ ,
ֹאמרּו לֹו :לְ ָך ּולְ ָך וכו'.
ָקדֹוׁש ִּב ְמלּוכָ הַ ,רחּום ּכַ ֲהלָ כָ הִׁ ,שנְ ַא ָ ּניו י ְ
ֹאמרּו לֹו :לְ ָך ּולְ ָך וכו'.
ימיו י ְ
ּתֹומְך ּכַ ֲהלָ כָ הְּ ,ת ִמ ָ
ַּת ִּקיף ִּב ְמלּוכָ הֵ ,

אדיר הוא
ַא ִּדיר הּוא – שיר תפילה שפזמונו
מעורר תקווה לבניין בית המקדש
בקרוב ותיאור תוארי הקב"ה בסדר
אלפביתי .לא נודע מחברו.

ַא ִּדיר הּוא ,יִ ְבנֶ ה ֵּביתֹו ְּב ָקרֹוב.
ִּב ְמ ֵה ָרהִּ ,ב ְמ ֵה ָרהְּ ,ביָ ֵמינּו ְּב ָקרֹוב.
ֵאל ְּבנֵ הֵ ,אל ְּבנֵ הְּ ,בנֵ ה ֵּב ְיתָך ּבְ ָקרֹוב.
ָּבחּור הּואּ ,גָ דֹול הּואָּ ,דגּול הּוא ,יִ בְ נֶ ה ּבֵ יתֹו וכו'.
ָהדּור הּוא ,וָ ִתיק הּוא ,זַ ּכַ אי הּוא ,יִ ְבנֶ ה ּבֵ יתֹו וכו'.
ָח ִסיד הּואָ ,טהֹור הּוא ,יָ ִחיד הּוא ,יִ בְ נֶ ה ּבֵ יתֹו וכו'.
ּכַ ִּביר הּוא ,לָ מּוד הּואֶ ,מלֶ ְך הּוא ,יִ בְ נֶ ה ּבֵ יתֹו וכו'.
נֹורא הּואַׂ ,שּגִ יב הּוא ,עִ ּזּוז הּוא ,יִ ְבנֶ ה ּבֵ יתֹו וכו'.
ָ
ּפֹודה הּואַ ,צ ִ ּדיק הּואָ ,קדֹוׁש הּוא ,יִ בְ נֶ ה ּבֵ יתֹו וכו'.
ֶ
ַרחּום הּואַׁ ,ש ַּדי הּואַּ ,ת ִּקיף הּוא ,יִ בְ נֶ ה ּבֵ יתֹו וכו'.

----דוגמא בלבד----חלק רביעי  ההודאה

אחד מי יודע
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יֹודעַ – נפוץ בקהילות ישראל.
ֶא ָחד ִמי ֵ
לא נודע מחברו .שיר חידות הבאות
לעורר את המסובים הנוטים להירדם.
ְׁשֹל�ׁש ָ ה ָאבֹות – אברהם ,יצחק ויעקב.
ַא ְר ַּבע ִא ָּמהֹות – שרה ,רבקה ,רחל
ּתֹורה – בראשית,
ולאהֲ .ח ִמ ָּׁשה ֻח ְמ ֵׁשי ָ
שמות ,ויקרא ,במדבר ,דבריםִׁ .ש ָּׁשה
ִס ְד ֵרי ִמ ְׁשנָ ה – זרעים ,מועד ,נשים,
נזיקין ,קודשים ,טהרות (זמ"ן נק"ט).
ִׁש ְבעָ ה יְ ֵמי ַׁש ָּב ָתא – שבעה ימות
השבועְׁ .שמֹונָ ה יְ ֵמי ִמילָ ה – הימים
שמן הלידה ועד ברית המילהִּ .ת ְׁשעָ ה
יַ ְר ֵחי לֵ ָדה – תשעה חודשי היריון.
ֲע ָׂש ָרה ִ ּדּבְ ַר ָ ּיא – עשרת הדיברותַ .א ַחד
עָ ָׂשר ּכֹוכְ ַבּיָ א – אחד–עשר הכוכבים
שראה יוסף בחלומו ,המסמלים את
אחיו (בראשית לז,ט)ְׁ .שנֵ ים עָ ָׂשר ִׁשבְ ַט ָ ּיא –
ֹלשה
שנים–עשר השבטים ,בני יעקבְ ׁ .ש ׁ ָ
עָ ָ ׂשר ִמ ַ ּדּיָ א – שלוש–עשרה מידות של
רחמים שה' מתגלה בהן (שמות לד,ו–ז).

ֹלהינּו
יֹודעַ ! ֶא ָחד ֱא ֵ
יֹודעַ ? ֶא ָחד ֲאנִ י ֵ
ֶא ָחד ִמי ֵ
ֶׁשּבַ ָּׁש ַמיִ ם ּובָ ָא ֶרץ.
יֹודעַ ְׁ :שנֵ י לֻ חֹות ַהּבְ ִרית.
יֹודעַ ? ְׁשנַ יִ ם ֲאנִ י ֵ
ְׁשנַ יִ ם ִמי ֵ
ֹלהינּו ֶׁשּבַ ָּׁש ַמיִ ם ּובָ ָא ֶרץ.
ֶא ָחד ֱא ֵ
יֹודעַ ְׁ :שֹל�ׁש ָ ה ָאבֹות,
יֹודעַ ? ְׁשֹל�ׁש ָ ה ֲאנִ י ֵ
ְׁשֹל�ׁש ָ ה ִמי ֵ
ְׁשנֵ י לֻ חֹות ַהּבְ ִרית וכו'.
יֹודעַ ַ :א ְרּבַ ע ִא ָּמהֹות,
יֹודעַ ? ַא ְרּבַ ע ֲאנִ י ֵ
ַא ְרּבַ ע ִמי ֵ
ְׁשֹל�ׁש ָ ה ָאבֹות וכו'.
יֹודעַ ֲ :ח ִמ ָּׁשה ֻח ְמ ֵׁשי
יֹודעַ ? ֲח ִמ ָּׁשה ֲאנִ י ֵ
ֲח ִמ ָּׁשה ִמי ֵ
ּתֹורהַ ,א ְרּבַ ע ִא ָּמהֹות וכו'.
ָ
יֹודעַ ִׁ :ש ָּׁשה ִס ְד ֵרי ִמ ְׁשנָ ה,
יֹודעַ ? ִׁש ׁ ּ ָשה ֲאנִ י ֵ
ִׁש ׁ ָּשה ִמי ֵ
ּתֹורה וכו'.
ֲח ִמ ָּׁשה ֻח ְמ ֵׁשי ָ
יֹודעַ ִׁ :שבְ עָ ה יְ ֵמי ַׁשּבָ ָתאִׁ ,ש ָּׁשה ִס ְד ֵרי ִמ ְׁשנָ ה וכו'.
יֹודעַ ? ִׁשבְ עָ ה ֲאנִ י ֵ
ִׁשבְ עָ ה ִמי ֵ
יֹודעַ ְׁ :שמֹונָ ה יְ ֵמי ִמילָ הִׁ ,שבְ עָ ה יְ ֵמי ַׁש ָּב ָתא וכו'.
יֹודעַ ? ְׁשמֹונָ ה ֲאנִ י ֵ
ְׁשמֹונָ ה ִמי ֵ
יֹודעַ ִּ :ת ְׁשעָ ה יַ ְר ֵחי לֵ ָדהְׁ ,שמֹונָ ה יְ ֵמי ִמילָ ה וכו'.
יֹודעַ ? ִּת ְׁשעָ ה ֲאנִ י ֵ
ִּת ְׁשעָ ה ִמי ֵ
יֹודעַ ֲ :ע ָׂש ָרה ִ ּדּבְ ַרּיָ אִּ ,ת ְׁשעָ ה יַ ְר ֵחי לֵ ָדה וכו'.
יֹודעַ ? ֲע ָ ׂש ָרה ֲאנִ י ֵ
ֲע ָ ׂש ָרה ִמי ֵ
יֹודעַ ַ :א ַחד עָ ָׂשר ּכֹוכְ בַ ּיָ אֲ ,ע ָׂש ָרה ִד ְּב ַרּיָ א וכו'.
יֹודעַ ? ַא ַחד עָ ָׂשר ֲאנִ י ֵ
ַא ַחד עָ ָׂשר ִמי ֵ
יֹודעַ ְׁ :שנֵ ים עָ ָׂשר ִׁש ְב ַטּיָ אַ ,א ַחד עָ ָׂשר ּכֹוכְ ַבּיָ א וכו'.
יֹודעַ ? ְׁשנֵ ים עָ ָׂשר ֲאנִ י ֵ
ְׁשנֵ ים עָ ָׂשר ִמי ֵ
שר ִמ ַ ּד ָיּאְ ׁ .שנֵ ים עָ ָ ׂשר
לשה עָ ָ ׂ
יֹודעַ ְ ׁ :ש ׁ ָ
לשה עָ ָ ׂשר ֲאנִ י ֵ
יֹודעַ ? ׁ ְש ׁ ָ
לשה עָ ָ ׂשר ִמי ֵ
ׁ ְש ׁ ָ
ׁ ִש ְב ַטּיָ אַ ,א ַחד עָ ָ ׂשר ּכֹוכְ ַב ָיּאֲ ,ע ָ ׂש ָרה ִ ּד ְּב ַרּיָ אִּ ,ת ׁ ְשעָ ה יַ ְר ֵחי לֵ ָדהְ ׁ ,שמֹונָ ה יְ ֵמי ִמילָ הִ ׁ ,שבְ עָ ה יְ ֵמי
תֹורהַ ,א ְר ַּבע ִא ָּמהֹותְׁ ,שֹל�ׁש ָ ה ָאבֹותְ ׁ ,שנֵ י לֻ חֹות
ׁ ַש ָּב ָתאִ ׁ ,ש ׁ ּ ָשה ִס ְד ֵרי ִמ ׁ ְשנָ הֲ ,ח ִמ ׁ ָּשה ֻח ְמ ֵׁשי ָ
ּוב ָא ֶרץ.
ֹלהינּו ׁ ֶש ַּב ׁ ּ ָש ַמיִ ם ָ
ַה ְּב ִריתֶ ,א ָחד ֱא ֵ
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ההגדה שופעת מסרים לדרך החדשה שכל אחד
מאתנו וכולנו יחד צריכים לשוב ולחדש ,להיגאל
מחדש .עשינו מאמץ להדגיש אותם בהגדה זו.
הראשון הוא החירות מן השעבוד הגופני והשעבוד
הנפשי של האדם ושל עמו כאחת ,שבו בכל
דור ודור חייב אדם לראות את עצמו ולהראות
את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים .השחרור מן
המ ָצרים הכולאים את החיים ,הנתונים בתבניות
ֵ
ממכרות של ההתנהגות והמחשבה .הבחירה ניתנה
לנו מאת ה' ,והאחריות לחיי חירות טובים וישרים
נתונים בידינו.
השני הוא הנאמנות ,נאמנות של האדם לעמו
ולערכיו וההקרבה ומסירות הנפש הכרוכים
בשמירתם .העובדה שנהגנו בדרך זו שנה אחר
שנה ,דור אחר דור ,בדבקות באמונתנו ובחלומנו,
היא שהביאה אותנו לזמן זה ולמקום זה ,לקרוא
יחד את ההגדה בארץ ישראל.
והיסוד האחרון הוא הקדושה ,ההכרה בקיומו
של הנשגב ,בשאיפת אמת להתקרב אל האלוהים,
לקדוש ולטהור ,הוא הנוצר לנצח את שאר ערכינו.
בקשת הנצח ,מעבר ליומיומי ,באהבה בכל
לבבנו ובכל נפשנו ובכל מאודנו מעניקה השראה
ליומיומי ,מלכדת את כולנו ומבטיחה את עתידנו.
בהצלחה לכולנו
חג פסח שמח

