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 לקראת ההגדה ד

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 
יחד  משפחות  כמה  או  היהודית  המשפחה  בני 
מחדש  ויספרו  לשולחן,  מסביב  העולם  ברחבי 
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 
יציאת מצרים, קריאת ההגדה,  הזה הוא סיפור 
שהיא בעיקרה סיפור חופשי המסופר כפי צחות 
התקבע  הדורות  במהלך  המספר.  של  לשונו 
מסוים,  פעולות  בסדר  מצרים  יציאת  סיפור 
ומשום כך נקרא הלילה ליל הסדר. יחד עם זאת, 
מדובר בסיפור מסגרת שנתעצב במהלך הדורות 
וׂשומה  חיות,  הגדות  של  כדרכן  נוסחו  ונתגוון 
המיוחדים  היסודות  את  בהגדה  למצוא  עלינו 
לכל דור ולענות על השאלות היסודיות: מהיכן 
והחזון  החלום  מהו  כעת?  מצבנו  מה  באנו? 

שפנינו מועדות אליו? 

ההגדה באה לעורר סקרנות, לעורר שאלות עקב 
קריאת ההגדה  זה.  ללילה  המנהגים המיוחדים 
רק  אינה  זו  הלאה.  המסר  את  להעביר  באה 
ניסיון, של  שאלה של ידיעות או ידע אלא של 

חיים ושל חוויה. הסיפורים אינם חקוקים בסלע 
או  בספריות  מאוחסנים  אינם  הם  בלב.  אלא 
במוזיאונים, אלא מסופרים סביב שולחן הסדר 

בחבורה. 

למתקדמים,  ספר  היא  כיום  שהיא  כפי  ההגדה 
היא הגדה של גלות, והחזון בה אינו מודגש. 

ייחודה של ההגדה שלפנינו הוא משולש: 
1. היא מלווה את כל המסובים תוך כדי קריאת 

ההגדה להבין את המילים שבה ואת מהלכה.
2. היא מזמינה את הקורא בה לחיות את ההגדה: 
את  לחוות  מצרים,  יציאת  סיפור  את  להבין 
יציאת מצרים בזמננו, כשזכינו לקיבוץ הגלויות 
והקמת מדינת ישראל, ולחלום על עשיית סדר 
פסח בשלמותו בבית המקדש במהרה בימינו. 

בנוסח  העדות,  כל  לבני  מיועדת  ההגדה   .3
ובהלכות, לזמן הזה ולעתיד לבוא במהרה בימינו. 

ההגדה מבססת את זהותנו, מלווה אותנו בהכרת 
זו  לעתיד.  אחריות  עלינו  ומטילה  המציאות, 
להעניק  ביקשנו  זה  ואת  ההגדה,  של  נשמתה 

לקורא כפי כוחנו.
את  תצית  שלפנינו  שההגדה  מאמינים  אנחנו 
הגדול  הנס  עצמת  עקב  בה  הקוראים  לבב 
שביציאת מצרים, ההודיה על העבר ועל ההווה 

הבנוי עליו, והיישרת המבט אל החזון השלם.



ה  לקראת ההגדה 

מושגים ורעיונות מרכזיים בליל הסדר

הם  ורבים  מקובעת,  אינה  ההגדה  אמירת  דרך 
כולם  אותה  לומר  אפשר  בקריאתה:  המנהגים 
קטע  קורא  החבורה  מן  אחד  שכל  אפשר  יחד; 
אפשר  אחר;  קורא  ואחריו  ממנה  קטעים  או 
להוסיף לה ביאור או מדרש; אפשר לקרוא אותה 
רגילה.  בקריאה  להסתפק  ואפשר  במנגינה; 
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. 
קטנות  מתנות  או  מתנה  להם  לתת  גם  אפשר 

במהלך הערב כדי לחבב עליהם את ההגדה.

כי רק העשירים  המצה היא לחמם של העניים, 
אכלו לחם במצרים. היא מבטאת את הפשטות. 
והחמץ, בדימוי עתיק מאוד, מסמל את יצר הרע, 

את הגאווה ואת ההחמצה. 
אילו  וחגיגיות.  קדושה  משדר  הסדר  שולחן 
ליל  תילו,  על  בימינו  עומד  המקדש  בית  היה 
וכבש  המורחבת,  בירושלים  נעשה  היה  הסדר 
הפסח היה מונח במרכז השולחן ונאכל בטהרה 
האנושי  הסבל  ומרורים.  מצות  עם  ובקדושה 
 - ועוד   - הסתרת האמת, אבדן החירות  הגדול 
זהו  אליליות.  ותפיסות  השקר  של  בעטיים  בא 
המאבק הצודק והמוחלט שלנו לחירות ולגילוי 
האליל  הכבש,  את  לשחוט  עלינו  בו  האמת, 
הקדוש של המצרים, ולאכול את כולו עד תום. 
אכילת קרבן הפסח הייתה מלווה באכילת מצה 

תפחה(  שלא  )המצה  לשחרור  כסימן  ומרור, 
שאין  בימינו,  )המרור(.  המרירות  מתוך  שצמח 
מצות  הסדר  שולחן  על  מניחים  פסח,  קרבן 
מרור  חרוסת,  במנהג(,  תלוי  או שלוש,  )שתיים 
את  המסמלים  ומאכלים  חסה(,  תמיד  )כמעט 
בשר  מיני  שני  חגיגה:  קרבן  ובשר  הכבש  בשר 

או זרוע וביצה. 
סדר  על  הקפדה  אין  ערוך  ובשולחן  בקדמונים 
המצרכים בשולחן או ב'קערה'. מנהג תימן הוא 
שהשולחן כולו הוא הקערה, ועלי הירק מעטרים 
התפתחו  אחרות  בקהילות  סביב.  סביב  אותו 

מנהגים רבים, ונציין שניים:
מנהג האר"י, המבוסס על סדר עשר הספירות

3 מצות
זרוע        ביצה

  מרור
חרוסת      כרפס

    חזרת

מנהג הגר"א, המסודר לפי סדר צריכתם לפי העיקרון 
ההלכתי "אין מעבירין על המצוות" )רמ"א תעג,ד( 

מרור    חרוסת
   2 מצות
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 לקראת ההגדה ו

מידת כזית שנמדדים בה שיעורי האכילה בליל 
היא  וכדומה(  פסח  קרבן  מרור,  )מצה,  הסדר 
שהיא  אומרים  ויש  )רמב"ם(,  ימינו  של  זית  כנפח 

שיעור גדול יותר, כ-25 סמ"ק )ראה פנה"ל ברכות י,ה(.
השלמה,  החירות  את  המסמלות  היין,  כוסות 
בני  של  כדרכם  הגוף  בהטיית  בהסיבה,  נשתות 
חורין. פעם היה אדם נוטה ונשען מעט על צדו 
לאחוז  פנויה  ימינו  ויד  שכיבה,  כעין  השמאלי, 
מעט  עצמו  ימשוך  וכיום,  ובמשתה;  במאכל 
למרכז הכיסא, ויטה שמאלה. חייב אדם לשתות 

חמישית.  כוס  ששותים  מי  ויש  כוסות,  ארבע 
מחריפותו.  להמעיט  כדי  ליין  מים  למזוג  מותר 
היא  )רביעית  רביעית  רוב  לשתות  האדם  וחייב 
כ-200  יש  פעמית  חד  בכוס  סמ"ק.  כ-86-75 
סמ"ק(. יש הנוהגים לשטוף את הכוסות בין כוס 

לכוס.
קריאת ההגדה צריכה להיות נינוחה, ופעמים יש 
להתיר למסובים לטעום משהו לפני קריאתה כדי 
למסובים  הגורמת  הרעב  מתחושת  להשתחרר 

להאיץ את מהלך הסדר וקריאת ההגדה.  
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בע

אר

מבנה ההגדה
)כוס  קידוש  הכוסות:  לסדר  מותאמת  ההגדה 
של  הגדול  החלק   - ההגדה  סיפור  ראשונה(, 
הסדר )כוס שנייה(, הסעודה וברכת המזון )כוס 
מי  ויש  רביעית.  )כוס  ההלל  וסוף  שלישית( 

שמוזגים כוס חמישית באמירת הלל הגדול(.
הסימנים הנפוצים לסדר הם: 

ַקֵּדׁש ּוְרַחץ, ַּכְרַּפס ַיַחץ / ַמִּגיד ַרְחָצה, מֹוִציא ַמָּצה/
ָמרֹור ּכֹוֵרְך, ֻׁשְלָחן עֹוֵרְך / ָצפּון ָּבֵרְך, ַהֵּלל ִנְרָצה.



1 חלק ראשון  הפתיחה  קידוש

מה  דבר  הבדלת  משמעו  קידוש 
את  מציין  כאן  הקידוש  ורוממותו. 
ואת  העמים  מכל  ישראל  עם  בחירת 
ורוממו  הזמנים המקודשים, שנבחרו 

משאר ימות השנה. 

אלו  בפסוקים    – וכו'  ַהִּׁשִּׁשי  יֹום 
שבה  השבת,  של  יצירתה  מתוארת 
משאר  וייחודה  הבריאה,  נשלמה 
ששת ימי השבוע )בראשית ב,א–ג(. אמירת 
יש  הפסוקים הללו במסגרת הקידוש 
בה הצהרה שהקדוש ברוך הוא ברא 
את העולם. ַוְיֻכּלּו – נשלמה בריאתם. 
ְוָכל ְצָבָאם – כל הברואים שבהם. ַּבּיֹום 
– שאף הוא בכלל הבריאה.  ַהְּׁשִביִעי 
ֲאֶׁשר ָּבָרא ֱאֹלִהים ַלֲעׂשֹות – בהרחבה: 
שברא אלוהים והשאיר לאדם "לעשות" 

מכאן ואילך ולעצב את העולם. 

חכמים',  'בידיעתכם   = ָמָרַנן  ַסְבֵרי 
כלומר ברשותכם. פנייה אל הנוכחים 
דעתם  ולכוון  לקדש  רשות  בבקשת 
לברכה. והמענה 'לחיים' משמעו: תהא 
הכוס הזאת לחיים. ּבֹוֵרא ְפִרי ַהֶּגֶפן – 
קידוש השבת והחג על היין מבטא את 
השמחה השלמה, שמחת הגוף ושמחת 

הנפש. 

קידוש

כוס ראשונה

מוזג כוס ראשונה, מגביהה מן השולחן לפחות טפח, ומקדש עליה כדי 
נר  מדליק   - שבת  מוצאי  הוא  ואם  חובתם.  ידי  המסובים  את  להוציא 

להבדלה מאש שכבר דולקת.

כשהפסח חל בשבת מתחיל כאן:

]יֹום ַהִּׁשִּׁשי.[ ַוְיֻכּלּו ַהָּׁשַמִים ְוָהָאֶרץ ְוָכל ְצָבָאם. ַוְיַכל 

ַוִּיְׁשֹּבת  ֲאֶׁשר ָעָׂשה,  ְמַלאְכּתֹו  ַהְּׁשִביִעי  ַּבּיֹום  ֱאֹלִהים 
ְך  ַוְיָבֵרֶ ָעָׂשה,  ֲאֶׁשר  ְמַלאְכּתֹו  ִמָּכל  ַהְּׁשִביִעי  ַּבּיֹום 
ָׁשַבת  בֹו  ִּכי  ֹאתֹו,  ַוְיַקֵּדׁש  ַהְּׁשִביִעי  יֹום  ֶאת  ֱאֹלִהים 
כאן  ַלֲעׂשֹות. עד  ֱאֹלִהים  ָּבָרא  ֲאֶׁשר  ְמַלאְכּתֹו  ִמָּכל 

לשבת.

עדות המזרח מוסיפים: ֵאֶּלה מֹוֲעֵדי יי ִמְקָרֵאי ֹקֶדׁש ֲאֶׁשר 

ִּתְקְראּו ֹאָתם ְּבמֹוֲעָדם. ַוְיַדֵּבר ֹמֶׁשה ֶאת ֹמֲעֵדי יי ֶאל 

ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל.

המקדש אומר: ַסְבֵרי ָמָרַנן והמסובים עונים: ְלַחִיּים

ָּברּוְך ַאָּתה יי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ּבֹוֵרא ְפִרי ַהֶּגֶפן.

ש 
ד
ק
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יֹום טֹוב – כינוי בלשון חכמים לחג, על שם "ושמחת 
בכל הטוב". ְזָמן ֵחרּוֵתנּו – הזמן שיצאנו בו לחירות, 
מאמונות  ולחופש  לאומית  לעצמאות  פיזי  משעבוד 
ִליִציַאת ִמְצָרִים –  ֵזֶכר  טועות, אל האמונה האמתית. 
נאמר בכל שבת ובכל חג, מפני שיציאת מצרים היא 
יסוד התורה. ְמַקֵּדׁש ִיְׂשָרֵאל ְוַהְּזַמִּנים – ה' הבדיל את 
ישראל מן העמים להיות לו לעם, ושיתף אותם בקביעת 

זמנים מיוחדים שמתגלית בהם הבדלה זו.

חלק ראשון  הפתיחה  קידוש

נוסח רוב העדות

ָּברּוְך ַאָּתה יי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם,

ֲאֶׁשר ָּבַחר ָּבנּו ִמָּכל ָעם ְורֹוְמָמנּו ִמָּכל 

ָלׁשֹון, ְוִקְּדָׁשנּו ְּבִמְצוֹוָתיו. ַוִּתֵּתן ָלנּו יי 

ֱאֹלֵהינּו ְּבַאֲהָבה ]בשבת: ַׁשָּבתֹות ִלְמנּוָחה 

ּוְזַמִּנים  ַחִּגים  ְלִׂשְמָחה,  ּו[מֹוֲעִדים 

ְו[  ַהֶּזה  ַהַּׁשָּבת  יֹום  ֶאת  ]בשבת:  ְלָׂשׂשֹון, 

]עדות המזרח: ֶאת יֹום טֹוב ִמְקָרא ֹקֶדׁש ַהֶּזה[ 

ֶאת יֹום ַחג ַהַּמּצֹות ַהֶּזה, ְזָמן ֵחרּוֵתנּו 

ֵזֶכר  קֶֹדׁש,  ִמְקָרא  ְּבַאֲהָבה[  ]בשבת: 

ִליִציַאת ִמְצָרִים.

ִּכי ָבנּו ָבַחְרָּת, ְואֹוָתנּו ִקַּדְׁשָּת ִמָּכל ָהַעִּמים, 

]בשבת: ְוַׁשַּבת[ ּומֹוֲעֵדי ָקְדְׁשָך ְּבִׂשְמָחה ּוְבָׂשׂשֹון ִהְנַחְלָּתנּו. 

ָּברּוְך ַאָּתה יי, ְמַקֵּדשׁ ]בשבת: ַהַּׁשָּבת ְו[  ִיְׂשָרֵאל ְוַהְּזַמִּנים.

נוסח הרמב"ם

ִמָּכל  ְורֹוְמָמנּו  ָעם,  ִמָּכל  ִקְּדָׁשנּו  ֲאֶׁשר 

ָּבנּו  ָרָצה  ַוְיַגְּדֵלנּו,  ָּבנּו  ָּבַחר  ָלׁשֹון. 

ַוְיָפֲאֵרנּו. ַוִּתֵּתן ָלנּו יי ֱאֹלֵהינּו ְּבַאֲהָבה 

ּו[מֹוֲעִדים  ִלְמנּוָחה  ַׁשָּבתֹות  ]בשבת: 

ְלִׂשְמָחה, ַחִּגים ּוְזַמִּנים ְלָׂשׂשֹון, ]בשבת: 

ֶאת יֹום ַהַּׁשָּבת ַהֶּזה ְו[ ֶאת יֹום טֹוב ִמְקָרא 

ַהֶּזה,  ַהַּמּצֹות  ַחג  יֹום  ֶאת  ַהֶּזה,  ֹקֶדׁש 

ִליִציַאת  ֵזֶכר  ְּבַאֲהָבה,  ֵחרּוֵתנּו  ְזָמן 
ִמְצָרִים. 



3 חלק ראשון  הפתיחה  קידוש

ההבדלה – נועדה להבחין בין גוונים 
לחול  קודש  בין  או  הקדושה,  של 

)במוצאי שבת רגיל(. 

ּבֹוֵרא ְמאֹוֵרי ָהֵאׁש – בשבת שובתים 
שבת  ובמוצאי  )=יצירה(,  ממלאכה 
מבדילים על האש, מפני שהיא תחילת 

היצירה האנושית.

ֶׁשֶהֱחָינּו – ברכה על כל מצוה שיש לה 
זמן קבוע.  והיא ברכת הודאה לה' על 
שזיכה אותנו להגיע לזמן הזה ולקיים 

את המצוה המיוחדת לו. 

במוצאי שבת מברך על הנר ומבדיל: 

ָּברּוְך ַאָּתה יי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ּבֹוֵרא ְמאֹוֵרי ָהֵאׁש.

ֵּבין  ַהַּמְבִּדיל  ָהעֹוָלם,  ֶמֶלְך  ֱאֹלֵהינּו  יי  ַאָּתה  ָּברּוְך 
ַלּגֹוִיים  ִיְׂשָרֵאל  ּוֵבין  ַלֹחֶׁשְך,  אֹור  ּוֵבין  ַלֹחל,  ֹקֶדׁש 
ַהַּמֲעֶׂשה.  ְיֵמי  ְלֵׁשֶׁשת  ַהְּׁשִביִעי  יֹום  ּוֵבין  ]ָלַעִּמים[, 
ַׁשָּבת  ְקֻדַּׁשת  ֵּבין  מוסיפים:  המזרח  ועדות  ]אשכנזים 

ִלְקֻדַּׁשת יֹום טֹוב ִהְבַּדְלָּת, ְוֶאת יֹום ַהְּׁשִביִעי ִמֵּׁשֶׁשת 
ַעְּמָך  ֶאת  ְוִקַּדְׁשָּת  ִהְבַּדְלָּת  ִקַּדְׁשָּת,  ַהַּמֲעֶׂשה  ְיֵמי 
ִיְׂשָרֵאל ִּבְקֻדָּׁשֶתָך.[ ָּברּוְך ַאָּתה יי, ַהַּמְבִּדיל ֵּבין ֹקֶדׁש 

ְלֹקֶדׁש. עד כאן למוצאי שבת.

ָּברּוְך ַאָּתה יי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֶׁשֶהֱחָינּו ְוִקְּיָמנּו 
ְוִהִּגיָענּו ַלְּזָמן ַהֶּזה. 

ומסיבים על צד שמאל ושותים את כל הכוס. ואם שתה רוב כוס המחזיקה 
כוסשיעור רביעית - יצא.

ראשונה

כל ישראל חברים. מאת האמן מישל קישקה.
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חלק ראשון  הפתיחה  הכנות לסעודה4

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

רק מעשה של הנאה בלבד.

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

של הלילה.

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

מבית עבדים.

הכנות לסעודה

נטילת ידיים

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

מברכים )שו"ע(.

ִקְּדָׁשנּו  ֲאֶׁשר  ָהעֹוָלם,  ֶמֶלְך  ֱאֹלֵהינּו  יי  ַאָּתה  ָּברּוְך 

ְּבִמְצוֹוָתיו, ְוִצָּונּו ַעל ְנִטיַלת ָיָדִים.

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(:

ְפִרי  ּבֹוֵרא  ָהעֹוָלם,  ֶמֶלְך  ֱאֹלֵהינּו  יי  ַאָּתה  ָּברּוְך 

ָהֲאָדָמה.
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(, 
ואת  ל"אפיקומן",  שומר  הגדול  החלק  את  חלקים.  לשני  אותה  ובוצע 

נוהגים שחציית  ויש  )שו"ע(.  החלק הקטן מחזיר למקומו בקערה 
המצה נעשית לפני ברכת המוציא )רמב"ם(.

מאכל,  מיני  לטעום  וצמא  שרעב  למי  מותר  ההגדה  קריאת  לפני 
כגון ביצה, פירות וקליות, מיצים וכדומה, ולא ירבה באכילה כדי 

יפסיק  לא  ההגדה  תחילת  לאחר  המצה.  אכילת  לקראת  רעב  שיישאר 
באכילה או בשתייה )פנה"ל(, אלא אם מדובר בקטן רעב וכדומה. בכל 
יוכל לקרוא את ההגדה  יין, שמא ישתכר ולא  מקרה, אסור לו לשתות 

)שו"ע(.

ץ 
ח

 ר
ס 

רפ
 כ

ץ 
ח

 י



5

ההגדה
פתיחה של הזמנה ותקווה

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

]ִּבְבִהילּו ָיָצאנּו ִמִּמְצַרִים.[

ָהא ַלְחָמא ַעְנָיא ַּדֲאַכלּו ֲאָבָהַתָנא ְּבַאְרָעא ְּדִמְצַרִים 
]או: ִּדְנַפקּו ֵמַאְרָעא ְּדִמְצַרִים[.

ָּכל ִּדְכִפין – ֵייֵתי ְוֵייכּול,

ְוָכל ִּדְצִריְך ]ְלַפַּסח[ – ֵייֵתי ְוִיְפַסח.

ְּדִיְׂשָרֵאל.  ְּבַאְרָעא   – ַהָּבָאה  ַלָּׁשָנה  ָהָכא,  ָהַׁשָּתא 
ָהַׁשָּתא ַעְבֵדי, ַלָּׁשָנה ַהָּבָאה – ְּבֵני חֹוִרין.

היוצרות  פעולות  לעשות  ומוסיפים  מהשולחן,  הקערה  את  מסלקים 
תחושה כאילו נגמרה הסעודה ומתכוננים לברכת המזון. זאת כדי להתמיה 
הזה. שבלילה  השינויים  על  שאלות  לשאול  להם  ולגרום  הילדים  את 

מוזגים כוס שנייה )שו"ע(.

ד 
גי

מ
 

חלק שני  ההגדה  פתיחה והזמנה

בזמן  ההגדה  נוסח   – וכו'  ִּבְבִהילּו 
הגלות.

תרגום: ]בחיפזון יצאנו ממצרים.[ הנה 
בארץ  אבותינו  שאכלו  העני  הלחם 

מצרים ]או: שיצאו מארץ מצרים[.

וכל  ויאכל )אתנו(,  יבוא  כל הרֵעב – 
הצריך ]למאכל הפסח[ – יבוא ויפסח.

 – הבאה  לשנה  )בגולה(,  כאן  השנה 
בארץ ישראל. השנה – עבדים. לשנה 

הבאה – בני חורין.

האמירה "יבוא ויפסח" נאמרת משום 
התמנות  המצריך  קרבן  אין  שבגלות 
מראש, ולכן כל הרוצה יכול להצטרף 
כעת לסדר גם בלי שנמנה מראש על 
כאן  "השנה  והאמירה  הפסח.  קרבן 
בגולה" נאמרת גם היום, מפני שהיא 
אמירה על כלל ישראל, ורוב ישראל 

עדיין אינם בארץ.

?
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חלק שני  ההגדה  השאלות6

ַמה ִּנְׁשַּתָּנה וכו' – השאלה מבוססת על 
הפסוק "והיה כי ישאלך בנך... והגדת 
לבנך...". למה לשאול? למה להדגיש 
בחירות  החשוב  היסוד  השינוי?  את 
לשינוי  ניתנים  שהחיים  ההכרה  הוא 
ושהמציאות אינה קבועה לנצח: שה' 
בלתי  נראה  שהיה  ממקום  הוציאנו 
אפשר להיחלץ ממנו, "בית עבדים", 
כי איש לא הצליח לברוח ממנו. ההכרה 
הזו, שהמציאות השתנתה במצרים, היא 
מקור התקווה שהמציאות עוד תשתנה! 
והשאלות  שאלות,  מעורר  השינוי 

מעוררות שינוי.

או  מצה  או  חמץ   – ּוַמָּצה  ָחֵמץ   .1
ְוַהַּלְיָלה  שניהם גם יחד בלא הגבלה. 
ַהֶּזה ֻּכּלֹו ַמָּצה – אוכלים בו רק מצה, 

ואסור לאכול חמץ.

2. ָׁשלּוק ּוְמֻבָּׁשל – שלוק – שהורתח 
במים בלי תבלינים. מבושל – שהורתח 
ַהֶּזה ֻּכּלֹו  ְוַהַּלְיָלה  במים עם תבלינים. 
ָצִלי – מצוה לאכול בו כבש פסח צלוי.

וטעימים.  מתוקים   – ְיָרקֹות  ְׁשָאר   .3
ְמרֹוִרים,  הרמב"ם:  ונוסח    – ָמרֹור 

מחמישה מיני מרור.

ַמְטִּביִלין – מטבילים ירק במשקה   .4
הרמב"ם:  ונוסח  אותו.  ואוכלים 
ְמַטְּבִלין, ומשמעו: מטפלים, מתעסקים 
עם ירק קודם עיקר הסעודה )פה"מ פסחים 
י,ג(. ְוַהַּלְיָלה ַהֶּזה ְׁשֵּתי ְּפָעִמים – אכילת 

הכרפס ואכילת המרור.

שכיבה  בין  בהסיבה,   – ְמֻסִּבין   .5
לישיבה, כמנהג שהיה בימיהם לאכול 
על מיטות ולהישען על צד שמאל על 

כרים.

והמצות  הקערה  את  להחזיר  המנהג 
המצה  של  כינויה  על  מיוסד  מגולות 

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 ִּנְׁשַּתָּנה ַהַּלְיָלה ַהֶּזה ִמָּכל ַהֵּלילֹות

ֶׁשְּבָכל ַהֵּלילֹות ָאנּו אֹוְכִלים ָחֵמץ ּוַמָּצה,
ַהַּלְיָלה ַהֶּזה ֻּכּלֹו ַמָּצה?

ֶׁשְּבָכל ַהֵּלילֹות ָאנּו אֹוְכִלין ָּבָׂשר ָצִלי ָׁשלּוק ּוְמֻבָּׁשל,
ַהַּלְיָלה ַהֶּזה ֻּכּלֹו ָצִלי?

ֶׁשְּבָכל ַהֵּלילֹות ָאנּו אֹוְכִלים ְׁשָאר ְיָרקֹות,
ַהַּלְיָלה ַהֶּזה ָמרֹור?

ֶׁשְּבָכל ַהֵּלילֹות ֵאין ָאנּו ַמְטִּביִלין* ֲאִפּלּו ַּפַעם ַאַחת,
ַהַּלְיָלה ַהֶּזה ְׁשֵּתי ְּפָעִמים?

ֶׁשְּבָכל ַהֵּלילֹות ָאנּו אֹוְכִלים ֵּבין יֹוְׁשִבין ּוֵבין ְמֻסִּבין,
ַהַּלְיָלה ַהֶּזה ֻּכָּלנּו ְמֻסִּבין?

יש המחזירים את הקערה והמצות מגולות )שו"ע(, ויש המחזירים אותה 
רק כשאומר "מצה זו" )עמוד 24; רמב"ם(.

בזמן שיש 
קרבן פסח:
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עבר: סיפור יציאת מצרים נוסח מוצע

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

ָהִראׁשֹון,  ַהְּיהּוִדי  ָאִבינּו,  ֵמַאְבָרָהם  ִהְתִחיל  ַהּכֹל 
ְּבנֹו  ָהְלכּו  ְּבַדְרּכֹו  ַמֲאִמיִנים.  ׁשֹוֶׁשֶלת  ֶׁשֵהִקים 
)ִיְׂשָרֵאל(.  ְוַיֲעקֹב  ִיְצָחק  ָהֻאָּמה,  ֲאבֹות  ְוֶנְכּדֹו, 
ִמְתַמֶּנה  ֻמְפָלָאה,  ְּבַהְׁשָגָחה  ַיֲעקֹב, יֹוֵסף,  ְּבנֹו ֶׁשל 
ְלַפְרעֹה ֶמֶלְך  ִלְהיֹות ִמְׁשֶנה  ַאַחר ְּתָלאֹות ְמֻרּבֹות 
ִמְצַרִים. ְּבָחְכָמתֹו ָהַרָּבה, ּוְבֵעֶזר ֶעְליֹון, הּוא עֹוֶׂשה 
זֹאת,  ְּבִעְקבֹות  ַּכְלָּכִלית.  ַמֲעָצָמה  ִמְצַרִים  ֶאת 
ּוְבִעְקבֹות ָהָרָעב ֶׁשָּׂשַרר ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, ַהִּמְׁשָּפָחה 
ַהְּגדֹוָלה, ַיֲעקֹב ּוָבָניו - ֵהם 'ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל' - יֹוְרִדים 
ן, ֶחֶבל  ֶשׁ ֹגּ ְּבֶאֶרץ  ַחֵּיי ֵחרּות  ְוַחִּיים ָּבּה  ְלִמְצַרִים, 

ָהָרחֹוק  ְּכֵדי ֶאֶרץ  ַהַּמְמָלָכה,  ז  ִמֶּמְרַכּ
ִמְּלַהְכִעיס ֶאת ַהִּמְצִרים, ְלִהְתַּבֵּדל ּוְלִהָּמַנע 
ָהָיה  ְּבדֹוֶמה ֶׁשַהּצֹאן  ֶׁשָּלֶהם  ָהֱאִליל 

ַלָּפָרה ְּבהֹּדּו. 

ִהְתַרּבּו ַעד ְמֵהָרה. ַהִּׁשְלטֹון  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני 
ִמְתַחֵּלף ְּבִמְצַרִים. ַהֶּמֶלְך 'ַּפְרעֹה' ֶהָחָדׁש 
ִּבְבֵני  ָלִראׁשֹוָנה  ְורֹוֶאה  ְלֵאל,  ֶנְחָׁשב 
ִלְמנַֹע  ֶׁשֵּיׁש  אֹוְיִבים  ֶׁשל  "ַעם"  ִיְׂשָרֵאל 

ֶאת ִהְתַרּבּוָתם. הּוא ְמַפֵחד ִמְּבֵני ִיְׂשָרֵאל, ּוַמְחִליט 
ְלַדְּכָאם ִּבְׁשֵּתי ְּדָרִכים: ַהְׁשָמַדת ַהּדֹור ַהָּבא ַוֲהִפיַכת 
ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַלֲעָבִדים ָּבִאיְמֶּפְרָיה ַהֲחָדָׁשה. ָּכְך ִנְמַׁשְך 
ַהָּדָבר ַּכָּמה ּדֹורֹות. ָהֲעִריצּות ְוַהִּדּכּוי ִנְראּו ִנְצִחִּיים 
ּוִבְלִּתי ֲהִפיִכים. ִאיׁש ֹלא ִהְצִליַח ַלֲחמֹק ִמן ָהַעְבדּות. 
ָהֱאנֹוִׁשי,  ַהֵּסֶבל  ָּבא  ֶׁשְּבֶעְטָיּה  ָהֱאִלילּות  ַהֶּׁשֶקר, 
ִנְרָאה ִּבְלִּתי ְמֻנָּצח. ָהֱאמּוָנה ִּכְמַעט ָאְבָדה. ּתֹוָפעֹות 
ֲאָחדֹות ֶׁשל ִאי-ִצּיּות )ַהְּמַיְּלדֹות, ֶׁשִהְתַחְּמקּו ִמִּמְצַות 
ַּפְרעֹה ַלֲהרֹג ֶאת ִזְכֵרי ִיְׂשָרֵאל, ּוַבת ַּפְרעֹה ֶׁשִהִּציָלה 
ֲחֵׁשָכה  ֶׁשל  ְּבעֹוָלם  אֹור  ִניצֹוצֹות  ָהיּו  ה(  מֹׁשֶ ֶאת 

ְואֶֹפל.

ה, ֶׁשָהָיה ָאמּור ָלמּות  ְּבאֹוָתם ָיִמים ֲאֵפִלים נֹוַלד מֹׁשֶ
ְּבִמְצַות ַּפְרעֹה. אּוָלם ִאּמֹו ֶהְחִליָטה ְלַנּסֹות ְלַהִּציל 
ה ֳחָדִׁשים. ִמֶּׁשֹּלא ָיְכָלה  אֹותֹו, ְוֶהְחִּביָאה אֹותֹו ְׁשֹלׁשָ
ְלַהְמִׁשיְך ְלַהְסִּתירֹו, ָׂשָמה אֹותֹו ְּבֵתָבה ְוִהִּניָחה ֶאת 
ַהֵּתָבה ַּבְּיאֹור. ָיְרָדה ַּבת ַּפְרעֹה ִלְרחֹץ ַּבְּיאֹור, ָמְצָאה 
ְוֶהְחִליָטה ְלַאֵּמץ אֹותֹו  ה ְּבתֹוָכּה,  ֶאת ַהֵּתָבה ּומֹׁשֶ
ְׁשָאר  ְּכמֹו  ָּגַדל  ֹלא  ה  מֹׁשֶ ָּבַאְרמֹון.  אֹותֹו  ּוְלַגֵּדל 
ִהְבִחין  ָהַאְרמֹון  ִמן  ּוְכֶׁשָּיָצא  ְּכֶעֶבד,  ַהְּיהּוִדים, 
ְּבִסְבלֹוָתם ֶׁשל ֲאֵחִרים, ְוִהְתַרֵעם ַעל ָהעֹוְׁשִקים: ָהַרג 
ִמְצִרי ֶׁשִּׁשְעֵּבד ְיהּוִדי, הֹוִכיַח ְיהּוִדי ֶׁשִהָּכה ְיהּוִדי 
ַאֵחר. ַּפְרעֹה ְמַבֵּקׁש ַלֲהרֹג אֹותֹו, ְוהּוא ֶנֱאָלץ ִלְברַֹח 
ְלִמְדָין. ַאף ָׁשם ִהְתַּגָּלה חּוׁש ַהֶּצֶדק ֶׁשּלֹו, ְּכֶׁשִהִּציל 
ֶאת ְּבנֹות ִיְתרֹו ִמיֵדי ָהרֹוִעים ֶׁשִהְתַנְּכלּו ָלֶהן. ִיְתרֹו 
ְמַׁשְכֵנַע אֹותֹו ָלֶׁשֶבת ִעּמֹו ּוְלַסֵּיַע לֹו ִּבְרִעַּית צֹאנֹו. 
ַּבְּסֶנה  )=ַהֵּׁשם(  ה'  ֵאָליו  ִנְתַּגָּלה  ַהָּיִמים  ְּבַאַחד 

ְוִהִּטיל ָעָליו ְלהֹוִציא ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִמִּמְצַרִים. 
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ַמֲעֶׂשה ְּבַרִּבי וכו' – המעשה המסופר 
כאן התרחש בתקופת השלטון הרומי, 
בר–כוכבא  מרד  רקע  על  כנראה 
)בערך בשנת 132 לספירה(, כשזיכרון 
 70 חורבן בית המקדש )בערך בשנת 
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 
דנו  החכמים  המשיח".  ימות  את 
בגאולה ובדרך להשגתה, ותלמידיהם 

שמרו עליהם מבחוץ.

ֲהֵרי ֲאִני ְּכֶבן ִׁשְבִעים ָׁשָנה וכו' – רבי 
התמנה  גדול,  חכם  שהיה  אלעזר, 
יחסית  צעיר  בגיל  הסנהדרין  לנשיא 
בגלל מאמציו ולמדנותו )פה"מ ברכות א,ט(.

ְלַמַען ִּתְזּכֹר וכו' – ביציאת מצרים יש 
לצאת  אפשר  זמן:  בכל  התקף  מסר 
זומא  בן  מסוים,  במובן  ַהְּמַצרים.  מן 
דורש את הפסוק ברמה האישית, שיש 
בלילה  גם  מצרים  יציאת  את  לזכור 
)במצב קשה(; וחכמים דורשים אותו 
ברמה הלאומית, שגם בגאולה הגדולה 
)ימות המשיח( המאפילה  והאחרונה 
אין  כג,ה(,  )ירמיהו  מצרים  יציאת  על 
לשכוח שיציאת מצרים היא סמל לכל 

הגאולות.

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 בהגדה. ַהָּמקֹום – כינוי להקב"ה. 

מסובין יחד

מטרת הסיפור: מעשה לקראת גאולה

ְוַרִּבי ֶאְלָעָזר ֶּבן  ְוַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע  ַמֲעֶׂשה ְּבַרִּבי ֱאִליֶעֶזר 
ֲעַזְרָיה ְוַרִּבי ֲעִקיָבה ְוַרִּבי ַטְרפֹון ֶׁשָהיּו ְמֻסִּבין ִּבְבֵני 
ְּבַרק ְוָהיּו ְמַסְּפִרין ִּביִציַאת ִמְצַרִים ָּכל אֹותֹו ַהַּלְיָלה, 
ִהִּגיַע  'ַרּבֹוֵתינּו,  ָלֶהן  ְוָאְמרּו  ַּתְלִמיֵדיֶהן  ֶׁשָּבאּו  ַעד 

ְזַמן ְקִריַאת  ְׁשַמע ֶׁשל ַׁשֲחִרית'.

ְּכֶבן  ֲאִני  ֲהֵרי  ֲעַזְרָיה:  ֶּבן  ֶאְלָעָזר  ַרִּבי  ָלֶהם  ָאַמר 
ִמְצַרִים  ְיִציַאת  ֶׁשֵּתָאֵמר  ָזִכיִתי  ְוֹלא  ָׁשָנה  ִׁשְבִעים 
"ְלַמַען  ֶׁשֶּנֱאַמר:  זֹוָמא,  ֶּבן  ֶׁשְּדָרָׁשּה  ַעד  ַּבֵּלילֹות, 
ַחֶּייָך"  ְיֵמי  ּכֹל  ִמְצַרִים  ֵמֶאֶרץ  ֵצאְתָך  יֹום  ֶאת  ִּתְזּכֹר 
)דברים טז,ג(: "ְיֵמי ַחֶּייָך" –  ַהָּיִמים; "ּכֹל ְיֵמי ַחֶּייָך" –  

ַהֵּלילֹות. ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים: "ְיֵמי ַחֶּייָך" –  ָהעֹוָלם 
ַהֶּזה; "ּכֹל ְיֵמי ַחֶּייָך" –  ְלָהִביא ֶאת ְימֹות ַהָּמִׁשיַח.

סיפור המותאם לכל אחד: ארבעת הבנים

ּתֹוָרה  ֶׁשָּנַתן  ָּברּוְך[  הּוא.  ]ָּברּוְך  ַהָּמקֹום  ָּברּוְך 
ְלִיְׂשָרֵאל ַעּמֹו, ָּברּוְך הּוא.

ְּכֶנֶגד ַאְרָּבָעה ָּבִנים ִּדְּבָרה ּתֹוָרה: ֶאָחד ָחָכם, ְוֶאָחד 
ָרָׁשע, ְוֶאָחד ָּתם, ְוֶאָחד ֶׁשֵאינֹו יֹוֵדַע ִלְׁשאֹל.
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בו  עורר   – לֹו  ְּפַתח  ַאְּת  להתעניין. 
ההתרחשות,  בשעת  ההתעניינות  את 
בדברים  ַההּוא"(  )"ַּבּיֹום  הסדר  בליל 
מוחשיים )"ַּבֲעבּור ֶזה"(. ָיכֹול ֵמרֹאׁש 
אפשר  האם   – יֹום  ִמְּבעֹוד  חֶֹדׁש... 
בזמן  שלא  בהפשטה,  לו  להסביר 
על  בהצבעה   – ֶזה  ַּבֲעבּור  האירוע? 
הפסח והמצה והמרור, ודבר זה ניתן 

לעשותו בליל הסדר.

להגדה  אחרת  פתיחה   – ִמְּתִחָּלה 
המתארת את הגנאי הרוחני, את השקר 
ואת  בו,  כלואים  ישראל  בני  שהיו 
וקירב  שהצילם  בישראל,  ה'  בחירת 
אותם אליו, אל האמת, שהיא החירות 

האמתית.

ֲאבֹוֵתינּו – תרח והדורות שהיו לפניו. 
ְוַעְכָׁשו – ביציאת מצרים. ֶׁשֶּנֱאַמר וכו' 
מותו.  לפני  העם  אל  יהושע  דברי   –
יהושע מזכיר את ההשגחה האלוהית 
המיוחדת על עם ישראל, למן אברהם 
ויציאת מצרים ועד כיבוש הארץ )פרק כד 
ביהושע(. ְּבֵעֶבר ַהָּנָהר – מעבר לנהר פרת.

ַהְבָטָחתֹו – לגאול את עמו. ִחַּׁשב ֶאת 
ַהֵּקץ – קבע זמן קצוב לסוף השעבוד 
במצרים, והבטחה זו נתקיימה בדיוק.

תשובה שנייה: משקר לאמת

ֲאבֹוֵתינּו,  ָהיּו  ָזָרה  ֲעבֹוָדה  עֹוְבֵדי  ִמְּתִחָּלה 
הּוא  ָּברּוְך  ַהָּמקֹום  ֵקְרָבנּו  ְוַעְכָׁשו 
ֶאל  ְיהֹוֻׁשַע  "ַוּיֹאֶמר  ֶׁשֶּנֱאַמר:  ַלֲעבֹוָדתֹו, 
ָּכל ָהָעם: ּכֹה ָאַמר יי ֱאֹלֵהי ִיְׂשָרֵאל, ְּבֵעֶבר 

ֶּתַרח  ֵמעֹוָלם,  ֲאבֹוֵתיֶכם  ָיְׁשבּו  ַהָּנָהר 
ֲאֵחִרים.  ֱאֹלִהים  ַוַּיַעְבדּו  ָנחֹור,  ַוֲאִבי  ַאְבָרָהם  ֲאִבי 
ָוֶאַּקח ֶאת ֲאִביֶכם ֶאת ַאְבָרָהם ֵמֵעֶבר ַהָּנָהר, ָואֹוֵלְך 
לֹו  ָוֶאֶּתן  ַזְרעֹו,  ֶאת  ָוַאְרֶּבה  ְּכָנַען,  ֶאֶרץ  ְּבָכל  אֹתֹו 
ֶאת ִיְצָחק. ָוֶאֵּתן ְלִיְצָחק ֶאת ַיֲעקֹב ְוֶאת ֵעָׂשו, ָוֶאֵּתן 
ְלֵעָׂשו ֶאת ַהר ֵׂשִעיר ָלֶרֶׁשת אֹותֹו, ְוַיֲעקֹב ּוָבָניו ָיְרדּו 

ִמְצָרִים" )יהושע כד,ב–ד(.

ההבטחה

הּוא.  ָּברּוְך  ַעּמֹו,  ְלִיְׂשָרֵאל  ַהְבָטָחתֹו  ׁשֹוֵמר  ָּברּוְך 
ַהֵּקץ,  ֶאת  ִחַּׁשב  ]ְמַחֵּׁשב[  הּוא  ָּברּוְך  ֶׁשַהָּקדֹוׁש 
ֵּבין  ִּבְבִרית  ָאִבינּו  ְלַאְבָרָהם  ֶׁשָאַמר  ְּכָמה  ַלֲעׂשֹות 
ִּכי  ֵּתַדע  ָידַֹע  ְלַאְבָרם:  "ַוּיֹאֶמר  ֶׁשֶּנֱאַמר:  ַהְּבָתִרים, 
ֵגר ִיְהֶיה ַזְרֲעָך ְּבֶאֶרץ ֹלא ָלֶהם, ַוֲעָבדּום ְוִעּנּו אָֹתם 
ָּדן  ַיֲעבֹדּו  ֲאֶׁשר  ַהּגֹוי  ֶאת  ָׁשָנה. ְוַגם  ֵמאֹות  ַאְרַּבע 

ָאנִֹכי, ְוַאֲחֵרי ֵכן ֵיְצאּו ִּבְרֻכׁש ָּגדֹול" )בראשית טו,יג–יד(.
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מחמת גדולת הישועה שבכל דור ודור, יש הנוהגים להגביה את הכוס 
שהכוס  זמן  כל  אותן  מכסה   - השולחן  על  מצות  יש  אם  זו.  בפסקה 

מוגבהת )מ"ב(.

ִּבְלַבד  ֶאָחד  ֶׁשֹּלא  ְוָלנּו,  ַלֲאבֹוֵתינּו  ֶׁשָעְמָדה  ְוִהיא 
ְּבָכל ּדֹור ָודֹור עֹוְמִדים  ָעַמד ָעֵלינּו ְלַכּלֹוֵתנּו, ֶאָּלא ֶשׁ
ָעֵלינּו ְלַכּלֹוֵתנּו, ְוַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ַמִּציֵלנּו ִמָּיָדם.

וההבטחה  הברית   – ֶׁשָעְמָדה  ְוִהיא 
לגאול אותנו ולהביאנו לארץ ישראל 

ולממש את ייעודנו.

מקצת מן הצוררים אותנו בכל דור ודור. מאת האמן מישל קישקה.
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מחג   – הביכורים  פרשת  דרשת 
שבועות ואילך, כל מי שגידל משבעת 
זית  רימון,  תאנה,  גפן,  )חיטה, שעורה,  המינים 
הראשונים  הפירות  את  מביא  ותמר( 

בשמחה  המקדש  לבית  )הביכורים( 

ובחגיגה, וקורא בעברית נוסח הודאה 
לה' הפותח במילים "הגדתי היום", תוך 

סיפור ההיסטוריה הלאומית בקיצור.

סיפור  אינה  הביכורים  פרשת  דרשת 
יש  בו  האופן  אלא  מצרים  יציאת 
להסתכל על הסיפור. חכמים דורשים 
לסיפור  השוואה  מתוך  הפסוקים  את 
המורחב במקומות אחרים, ומתוך כך 
מרחיבים, מעמיקים ומאירים מכיוונים 

אחדים את סיפור יציאת מצרים.

האירועים  מן   – וכו'  ּוְלַמד  ֵצא 
לפי   – ָאִבי  אֵֹבד  ֲאַרִּמי  ההיסטוריים. 
הפשט, יעקב אבינו היה ארמי אובד, 
המדרש  כעני.  או  כנודד  בארם  חי 
ודור  דור  בכל  היסטורי  במבט  רואה 
"עומדים  האנטישמית,  התבנית  את 
הפסוק  את  ומכוון  לכלותנו",  עלינו 
ללבן הארמי, דודו של יעקב מצד אמו, 
שרצה להרוג )לאבד( את יעקב, ומתוך 
כך לא היינו נעשים לעם )"ִּבֵּקׁש ַלֲעקֹר 

ֶאת ַהּכֹל"(.

דרשת פרשת הביכורים

סיפור השעבוד והגאולה

ִּבְמֵתי  ָׁשם  ַוָּיָגר  ִמְצַרְיָמה  ַוֵּיֶרד  ָאִבי  אֵֹבד  ֲאַרִּמי 
ַוָּיֵרעּו  ָוָרב.  ָעצּום  ָּגדֹול  ְלגֹוי  ָׁשם  ַוְיִהי  ְמָעט, 
אָֹתנּו ַהִּמְצִרים ַוְיַעּנּונּו, ַוִּיְּתנּו ָעֵלינּו ֲעבָֹדה ָקָׁשה. 
ַוִּנְצַעק ֶאל יי ֱאֹלֵהי ֲאבֵֹתינּו, ַוִּיְׁשַמע יי ֶאת קֵֹלנּו 
ַוַּיְרא ֶאת ָעְנֵינּו ְוֶאת ֲעָמֵלנּו ְוֶאת ַלֲחֵצנּו. ַוּיֹוִצֵאנּו 
ּוְבמָֹרא  ְנטּוָיה  ּוִבְזרַֹע  ֲחָזָקה  ְּבָיד  ִמִּמְצַרִים  יי 
ַהָּמקֹום  ֶאל  ַוְיִבֵאנּו  ּוְבמְֹפִתים.  ּוְבאֹתֹות  ָּגדֹל, 
ַהֶּזה, ַוִּיֶּתן ָלנּו ֶאת ָהָאֶרץ ַהּזֹאת ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב 

ּוְדָבׁש )דברים כו, ה-ט(.

הפסוק הראשון: לידת עם ישראל

ְלַיֲעקֹב  ַלֲעׂשֹות  ָהֲאַרִּמי  ָלָבן  ִּבֵּקׁש  ַמה  ּוְלַמד  ֵצא 
ַהְּזָכִרים,  ַעל  ֶאָּלא  ָגַזר  ֹלא  ָהָרָׁשע  ֶׁשַּפְרעֹה  ָאִבינּו: 

ְוָלָבן ִּבֵּקׁש ַלֲעקֹר ֶאת ַהּכֹל, ֶׁשֶּנֱאַמר:

ִּבְמֵתי  ָׁשם  ַוָּיָגר  ִמְצַרְיָמה  ַוֵּיֶרד  ָאִבי  אֵֹבד  "ֲאַרִּמי 
ְמָעט, ַוְיִהי ָׁשם ְלגֹוי ָּגדֹול ָעצּום ָוָרב".

טנא ובו פירות
הביכורים 

משבעת המינים
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לרדת  נאלץ   – ַהִּדּבּור  ִּפי  ַעל  ָאנּוס 
שה'  מפני  פחדיו,  אף  על  למצרים 
הבטיחו: "אל תירא מרדה מצרימה", 
"אנכי ארד עמך מצרימה" )בראשית מה,ג; 

יד(. פסקה זו אינה ברמב"ם.

ֶׁשֹּלא ָיַרד ְלִהְׁשַּתֵּקַע – הירידה למצרים 
נועדה להיות זמנית, וה' סיבב את הדבר 
ייהפכו  וירבו,  ויפרו  שם,  שישתקעו 
לעם וֵיצאו בנס גדול. ָלגּור – זמנית. 
ֶׁשֶּנֱאַמר וכו' – דברי בני יעקב לפרעה 
בארץ  לבדם  לגור  ממנו  המבקשים 
גושן רק בתקופת הרעב מחמת הצורך 

במרעה למקניהם. 
אבל  מועט,  במספר   – ְמָעט  ִּבְמֵתי 
בגאולה היו רבים. ְמֻצָּיִנין – מסומנים, 
)"ְלגֹוי"(.  עצמו  בפני  כעם  בולטים 
תבוא(,  כי  זוטרתא  )פסיקתא  כדברי המדרש 
שלא שינו את שמותם או את לבושם. 

ָּגדֹול ָעצּום – נוכחותו של עם ישראל 
הייתה הן בכמותו הן בעצמתו. 

ָוָרב – לא כתיאור, אלא כפועל: הולך 
ומתרבה. ְּכמֹו ֶׁשֶּנֱאַמר – במשל הנבואי 
להולדת העם, שהנביא יחזקאל מדמה 
בו את עם ישראל למי שנולדה בשדה 
שבגרה  עד  והשגחה,  טיפול  בלא 
ואדם שעבר  הנישואין,  לגיל  והגיעה 
ניקה  עליה,  וחמל  אותה  ראה  לידה 
אותה מן הטינופת, ולקחה לו לאישה. 
ישראל:  על  ה'  חמלת  הוא  הנמשל 
שהוציאם ממצרים, גאלם מן השעבוד, 
עשה אותם עמו ונתן להם את תורתו. 

ְרָבָבה ְּכֶצַמח ַהָּׂשֶדה ְנַתִּתיְך – יהיו לך בנים ובנות רבים,  כצמח השדה הגדל מאוד. 
ַוָּתבִֹאי ַּבֲעִדי ֲעָדִיים וכו' – הגעת לבגרות הגופנית, שמתגלה בה יופיה של האישה. ואף על פי שאת יפה בטבעך, 
אינך מטופחת, אלא ערומה וחסרת כל. ִמְתּבֹוֶסֶסת ְּבָדָמִיְך – מלוכלכת בדם הלידה. ְּבָדַמִיְך ֲחִיי – על אף הדם שאת 
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.

ַוֵּיֶרד ִמְצַרְיָמה –  ָאנּוס ַעל ִּפי ַהִּדּבּור.
ַוָּיָגר ָׁשם –  ְמַלֵּמד ֶׁשֹּלא ָיַרד ַיֲעקֹב ָאִבינּו ְלִהְׁשַּתֵּקַע 
ֶאָּלא ָלגּור ָׁשם, ֶׁשֶּנֱאַמר: "ַוּיֹאְמרּו ֶאל ַּפְרעֹה: ָלגּור 
ַלֲעָבֶדיָך,  ֲאֶׁשר  ַלּצֹאן  ִמְרֶעה  ֵאין  ִּכי  ָּבאנּו,  ָּבָאֶרץ 
ִּכי ָכֵבד ָהָרָעב ְּבֶאֶרץ ְּכָנַען, ְוַעָּתה ֵיְׁשבּו ָנא ֲעָבֶדיָך 

ן" )בראשית מז,ד(. ְּבֶאֶרץ ֹּגׁשֶ

ִּבְמֵתי ְמָעט –  ְּכמֹו ֶׁשֶּנֱאַמר: "ְּבִׁשְבִעים ֶנֶפׁש ָיְרדּו 
ְּככֹוְכֵבי  ֱאֹלֶהיָך  יי  ָׂשְמָך  ְוַעָּתה  ִמְצָרְיָמה,  ֲאבֶֹתיָך 

ַהָּׁשַמִים ָלרֹב" )דברים י,כב(.

ַוְיִהי ָׁשם ְלגֹוי –  ְמַלֵּמד ֶׁשָהיּו ִיְׂשָרֵאל ְמֻצָּיִנין ָׁשם.

ָּפרּו  ִיְׂשָרֵאל  "ּוְבֵני  ֶׁשֶּנֱאַמר:  ְּכמֹו    – ָעצּום  ָּגדֹול 
ָהָאֶרץ  ַוִּתָּמֵלא  ְמאֹד,  ִּבְמאֹד  ַוַּיַעְצמּו  ַוִּיְרּבּו  ַוִּיְׁשְרצּו 

אָֹתם" )שמות א,ז(.

ָוָרב –  ְּכמֹו ֶׁשֶּנֱאַמר: "ְרָבָבה, ְּכֶצַמח ַהָּׂשֶדה ְנַתִּתיְך, 
ָנכֹנּו  ָׁשַדִים  ֲעָדִיים,  ַּבֲעִדי  ַוָּתבִֹאי  ַוִּתְגְּדִלי  ַוִּתְרִּבי 

ּוְׂשָעֵרְך ִצֵּמַח, ְוַאְּת ֵערֹם ְוֶעְרָיה" )יחזקאל טז,ז(.

יש מוסיפים: "ָוֶאֱעבֹר ָעַלִיְך ָוֶאְרֵאְך ִמְתּבֹוֶסֶסת ְּבָדָמִיְך, 

ָואַֹמר ָלְך ְּבָדַמִיְך ֲחִיי, ָואַֹמר ָלְך ְּבָדַמִיְך ֲחִיי" )שם,ו(.



חלק שני  ההגדה  דרשת פרשת הביכורים16

פסוק זה עוסק ברוע כלפי עם ישראל 
בשלושה שלבים, המתוארים בתחילת 
כמעט  פסוקים  בשלושה  שמות  ספר 
 – ַהִּמְצִרים  אָֹתנּו  ַוָּיֵרעּו  רצופים: 
רעים.  לאנשים  אותנו  דימו  תחילה 
השלב הראשון הוא ההפחדה העצמית, 
יצירת התדמית השטנית והאנטישמית 
תירוץ   – תואנה  שהיא  היהודים,  של 
להתעללות   – )"ִנְתַחְּכָמה"(  מתוחכם 
יעלה עם כל   – ָהָאֶרץ  ִמן  ְוָעָלה  בנו. 
ישראל  לארץ  לנו  אשר  וכל  עצמתו 

ויצטרף לאויבינו הכנעניים )רמב"ן(.

הפיזי  הסבל  השני,  השלב   – ַוְיַעּנּונּו 
לבניית  ושעבודם  הכרוך בהטלת מס 

ערי מחסנים )"ִמְסְּכנֹות"( לפרעה.

לא  האחרון:  השלב   – ָקָׁשה  ֲעבֹוָדה 
רק עבודה גופנית קשה, אלא עבודת 
– בעבודה המשברת את  ְּבָפֶרְך  פרך. 
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. 
לא  האחרים  בפסוקים   – ֶאל  ַוִּנְצַעק 
אלא  ה',  אל  פנייה  במפורש  נזכרה 
זעקה מעומק הלב )"זעקה אל", ולא 
תלונה, שהיא "זעקה על"(, לא כתפילה 
מסודרת, אלא אנחה משברון הלב למול 

הבטחת הדורות )"ֱאֹלֵהי ֲאבֵֹתינּו"(.

ַוִּיְׁשַמע יי ֶאת קֵֹלנּו – הטעם לשמיעת 
הברית  הוא  עלינו  וההשגחה  קולנו 
עליה ביקשו ישראל )"ֱאֹלֵהי ֲאבֵֹתינּו"(.

הפסוק השני: שלושת שלבי השעבוד

ֲעבָֹדה  ָעֵלינּו  ַוִּיְּתנּו  ַוְיַעּנּונּו,  ַהִּמְצִרים  אָֹתנּו  ַוָּיֵרעּו 
ָקָׁשה.

"ָהָבה  ֶׁשֶּנֱאַמר:  ְּכמֹו   – ַהִּמְצִרים  אָֹתנּו  ַוָּיֵרעּו 
ִמְלָחָמה  ִתְקֶראָנה  ִּכי  ְוָהָיה  ִיְרֶּבה,  ֶּפן  ִנְתַחְּכָמה לֹו, 
ִמן  ְוָעָלה  ָּבנּו  ְוִנְלַחם  ׂשְֹנֵאינּו,  ַעל  הּוא  ַּגם  ְונֹוַסף 

ָהָאֶרץ" )שמות א,י(.

ַוְיַעּנּונּו –  ְּכמֹו ֶׁשֶּנֱאַמר: "ַוָּיִׂשימּו ָעָליו ָׂשֵרי ִמִּסים 
ְלַפְרעֹה,  ִמְסְּכנֹות  ָעֵרי  ַוִּיֶבן  ְּבִסְבֹלָתם,  ַעּנֹתֹו  ְלַמַען 

ֶאת ִּפתֹם ְוֶאת ַרַעְמֵסס" )שם א,יא(.

ַוִּיְּתנּו ָעֵלינּו ֲעבֹוָדה ָקָׁשה – ְּכמֹו ֶׁשֶּנֱאַמר: "ַוַּיֲעִבדּו 
ִמְצַרִים ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּבָפֶרְך" )שם א,יג(.

הפסוק השלישי: הקריאה לעזרה מאבדן התקווה

ַוִּנְצַעק ֶאל יי ֱאֹלֵהי ֲאבֵֹתינּו, ַוִּיְׁשַמע יי ֶאת קֵֹלנּו ַוַּיְרא 
ֶאת ָעְנֵינּו ְוֶאת ֲעָמֵלנּו ְוֶאת ַלֲחֵצנּו.

ֶׁשֶּנֱאַמר:  ְּכמֹו   – ֲאבֵֹתינּו  ֱאֹלֵהי  יי  ֶאל  ַוִּנְצַעק 
ִמְצַרִים,  ֶמֶלְך  ַוָּיָמת  ָהֵהם  ָהַרִּבים  ַבָּיִמים  "ַוְיִהי 
ַוַּתַעל  ַוִּיְזָעקּו,  ָהֲעבָֹדה  ִמן  ִיְׂשָרֵאל  ְבֵני  ַוֵּיָאְנחּו 
ב,כג(. )שמות  ָהֲעבָֹדה"  ִמן  ָהֱאֹלִהים  ֶאל  ַׁשְוָעָתם 
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הפסוק נאמר על ידי מביא הביכורים 
את  להדגיש  רוצה  המדרש  למקדש. 
לבין  לנו  המקדש  היות  בין  הקשר 
הסבת  תוך  הארץ,  כל  על  זכותנו 
משמעות הפסוק מה' "ויביאנו", אלינו: 

"בשכר ביאתנו".

ׁש – שהרי  ְקָדּ ית ַהִמּ ַהָּמקֹום ַהֶּזה ֶזה ֵבּ
ועוד,  המקדש.  בבית  עומד  הקורא 
בתורה,  נזכר  אינו  המקדש  שמקום 
ָזַבת  "המקום".  רבות  פעמים  ונקרא 
ָחָלב ּוְדָבׁש – פירותיה שמנים, מתוקים 
ועסיסיים, עד שמתיקותם זבה מן הפרי.

הפסוק החמישי: ארץ ישראל והמקדש

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

להשלמת הגאולה במקדש.

ַוְיִבֵאנּו ֶאל ַהָּמקֹום ַהֶּזה, ַוִּיֶּתן ָלנּו ֶאת ָהָאֶרץ ַהּזֹאת, 
ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ּוְדָבׁש.

ׁש. ְקָדּ ית ַהִמּ ַוְיִבֵאנּו ֶאל ַהָּמקֹום ַהֶּזה –  ֶזה ֵבּ

ָרֵאל. ַוִּיֶּתן ָלנּו ֶאת ָהָאֶרץ ַהּזֹאת –  זֹו ֶאֶרץ ִיְשׂ

"ֶאת  ָלנּו  ָנַתן  ַהֶּזה"  ַהָּמקֹום  "ֶאל  ִּביָאֵתנּו  ִּבְׂשַכר 
ָהָאֶרץ ַהּזֹאת". 
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כהמשך לטובות הרבות שהזכרנו לעיל, 
מסכמים אותן ומזכירים טובות אחרות 
עצמה.  בפני  חשובה  מהן  אחת  שכל 
המדרגות  כמניין  מעלות   15 נמצאו 
)מעלות( שהיו במקדש, שהיו הלויים 

שרים עליהן )ריטב"א(.

דיינו – פסקה זו אינה ברמב"ם.
ַמֲעלֹות טֹובֹות – מדרגות של טובה זו 

למעלה מזו. ַלָּמקֹום – כינוי לקב"ה.

ִאּלּו – אילו רק עשה לנו זאת. ְׁשָפִטים 
– עונשים קשים. ַּדֵּינּו – די לנו בזה כדי 
להתחייב להודות לו, שזו טובה גדולה 

בפני עצמה.

ְוֹלא ָעָׂשה ֵבאֹלֵהיֶהם – אילו לא העניש 
את אלוהי המצרים, שפסליהם נהרסו 

ונשחקו.

בני  ששאלו   – ָממֹוָנם  ֶאת  ָלנּו  ָנַתן 
ישראל מן המצרים כלים ובגדים, ולא 
השיבו אותם למצרים כשיצאו ממצרים 

)שמות יב,לו(.

יכול  ַהָּים – שהיה  ֶאת  ָלנּו  ָקַרע  ְוֹלא 
במקום  אחרת,  בדרך  אותנו  להציל 

עשיית הנס הזה.

ֶּבָחָרָבה – ביבשה, שהיה יכול להעביר 
ְוֹלא ִׁשַּקע  אותנו במקום שהים רדוד. 
ָצֵרינּו ְּבתֹוכֹו – ולא הטביע את המצרים 
בים, שהיה יכול לסגור את הים בפניהם, 

ולא היו רודפים אחרינו.

דיינו: סיכום טובות ה' לישראל

ַּכָּמה ַמֲעלֹות טֹובֹות ַלָּמקֹום ָעֵלינּו:
ְׁשָפִטים         ָּבֶהם  ָעָׂשה  ְוֹלא  ְצַרִים  ִמִמּ הֹוִציָאנּו  ִאּלּו 
 ַּדֵּינּו

ֵבאֹלֵהיֶהם              ָעָׂשה  ְוֹלא  ְׁשָפִטים  ָּבֶהם  ָעָׂשה  ִאּלּו 
 ַּדֵּינּו

ְּבכֹוֵריֶהם                 ֶאת  ָהַרג  ְוֹלא  ֵבאֹלֵהיֶהם  ָעָׂשה  ִאּלּו 
 ַּדֵּינּו

ָממֹוָנם          ֶאת  ָלנּו  ָנַתן  ְוֹלא  ְּבכֹוֵריֶהם  ֶאת  ָהַרג  ִאּלּו 
 ַּדֵּינּו

ַהָּים           ֶאת  ָלנּו  ָקַרע  ְוֹלא  ָממֹוָנם  ֶאת  ָלנּו  ָנַתן  ִאּלּו 
 ַּדֵּינּו

ִאּלּו ָקַרע ָלנּו ֶאת ַהָּים ְוֹלא ֶהֱעִביָרנּו ְּבתֹוכֹו ֶּבָחָרָבה 
 ַּדֵּינּו

ע ָצֵרינּו ְּבתֹוכֹו  ִאּלּו ֶהֱעִביָרנּו ְּבתֹוכֹו ֶּבָחָרָבה ְוֹלא ִׁשַקּ
 ַּדֵּינּו

ַּבִּמְדָּבר  ָצְרֵּכנּו  ִסֵּפק  ְוֹלא  ְּבתֹוכֹו  ָצֵרינּו  ִׁשַּקע  ִאּלּו 
ַאְרָּבִעים ָׁשָנה   ַּדֵּינּו
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ְׁשלָׁשה ְּדָבִרים ֵאּלּו – שנאמר: "ְוָאְכלּו 
ֶאת ַהָּבָׂשר ַּבַּלְיָלה ַהֶּזה ְצִלי ֵאׁש ּוַמּצֹות 
ַעל ְמרִֹרים יֹאְכֻלהּו" )שמות יב,ח(. ֶּפַסח – 
הוא קרבן פסח. בחיבור שלושת אלה 
והגאולה,  השעבוד  יסודות  טמונים 
יציאת  סיפור  עיקר  היא  ומשמעותם 
מצרים. *ּוָמרֹור – לרמב"ם: ּוְמרֹוִרים.

בתי  על  ה'  שדילג   – ַהָּמקֹום  ֶׁשָּפַסח 
ישראל,  בבכורות  פגע  ולא  ישראל 
שמרחו את דם הקרבן על פתח הבית, 
ובאותה שעה אכלו את הקרבן והתכוננו 
לצאת ממצרים. הקרבת הפסח מעידה 
והעם  האדם  קרבת  שבין  הקשר  על 
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.

ַמָּצה... ֶׁשֹּלא ִהְסִּפיק ְּבֵצָקן ֶׁשל ֲאבֹוֵתינּו 
ְלַהְחִמיץ – כך היה הציווי מראש להכין 
מצות )שמות יב,ח(, כדי לציין שהיציאה 
תהיה במהירות ובחיפזון רב, שהיציאה 
מן השעבוד צריכה להיעשות מיד, בלי 
מצות   – ַמּצֹות  ֻעֹגת  ושהייה.  היסוס 
 – ָלֶהם  ָעׂשּו  ֹלא  ֵצָדה  ְוַגם  עגולות. 
עקב החיפזון, לא הספיקו לקחת עמהם 

צידה לדרך.

פסח מצה ומרור

ְּדָבִרים  ָאַמר ְׁשלָׁשה  ַּגְמִליֵאל אֹוֵמר: ָּכל ֶׁשֹּלא  ַרָּבן 
ֵאּלּו ַּבֶּפַסח ֹלא ָיָצא ְיֵדי חֹוָבתֹו: ֶּפַסח, ַמָּצה, ּוָמרֹור.

 ֶּפַסח 
בזמן שיש קרבן פסח:

ֶזה ֶׁשָאנּו אֹוְכִלין
בזמן שאין קרבן פסח:

אֹוְכִלין  ֲאבֹוֵתינּו  ֶׁשָהיּו 
ִּבְזָמן ֶׁשֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ַקָּים

 ַעל ֵׁשם ָמה?
ַעל ֵׁשם ֶׁשָּפַסח ַהָּמקֹום ַעל ָּבֵּתי ֲאבֹוֵתינּו ְּבִמְצַרִים, 
ֶׁשֶּנֱאַמר: "ַוֲאַמְרֶּתם 'ֶזַבח ֶּפַסח הּוא ַליי, ֲאֶׁשר ָּפַסח 
ַעל ָּבֵּתי ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּבִמְצַרִים ְּבָנְגּפֹו ֶאת ִמְצַרִים ְוֶאת 

ָּבֵּתינּו ִהִּציל', ַוִּיּקֹד ָהָעם ַוִּיְׁשַּתֲחוּו" )שמות יב,כז(.
אותה  מחזיר  נשתנה"  "מה  לאחר  הקערה  את  להחזיר  שלא  שנוהג  מי 

כאן. ראש המסובים מגביה את המצה הפרוסה ואומר:

 ַמָּצה

זֹו ֶׁשֲאַנְחנּו אֹוְכִלין –  ַעל ֵׁשם ָמה?
ַעל ֵׁשם ֶׁשֹּלא ִהְסִּפיק ְּבֵצָקן ֶׁשל ֲאבֹוֵתינּו ְלַהְחִמיץ, 
ַהָּקדֹוׁש  ַהְּמָלִכים  ַמְלֵכי  ֶמֶלְך  ֲעֵליֶהם  ֶׁשִּנְגָלה  ַעד 
ָּברּוְך הּוא ּוְגָאָלם ִמָּיד, ֶׁשֶּנֱאַמר: "ַוּיֹאפּו ֶאת ַהָּבֵצק 
ֲאֶׁשר הֹוִציאּו ִמִּמְצַרִים ֻעֹגת ַמּצֹות ִּכי ֹלא ָחֵמץ, ִּכי 
ֹגְרׁשּו ִמִּמְצַרִים ְוֹלא ָיְכלּו ְלִהְתַמְהֵמַּה ְוַגם ֵצָדה ֹלא 

ָעׂשּו ָלֶהם" )שם יב,לט(.
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ָמרֹור – בנוסח הרמב"ם: ְמרֹוִרים ֵאּלּו.
המרור  מיני  לחמשת  כולל  שם  והוא 
המרור  הוא  לט,א(, שאחד מהם  )פסחים 

הנהוגה  החסה  או  המצפן(  )חסת 
ְּבָפֶרְך  חזרת.  פעם  שנקראה  בימינו, 
שהייתה  ופירור,  שבירה  מלשון   –
את  לשבור  במצרים  העבודה  תכלית 
את  ולמרר  ישראל  של  ורוחם  כוחם 
לזכור בשעת הגאולה  ועלינו  חייהם. 

את היציאה מן השעבוד.

– לעשות מעשים המעידים  ְלַהְראֹות 
שהוא בן חורין, שהיה עבד במצרים 
ויצא ממנה, ושעה זו יש בה הזדמנות 
להשתחרר מכל דבר מעיק ומשעבד, 
בין חיצוני בין פנימי. ֶאָּלא ַאף אֹוָתנּו 
– שהשחרור ממצרים נוגע לכל  ָּגַאל 
אחד מאתנו ולכולנו יחד, שקיומנו עתה 
הוא תוצאה של שחרורנו אז, כמציאות 

ממשית וחזון המעורר השראה לנצח.

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

 ָמרֹור

ֶזה ֶׁשֲאַנְחנּו אֹוְכִלין –  ַעל ֵׁשם ָמה?

ַעל ֵׁשם ֶׁשֵּמְררּו ַהִּמְצִרים ֶאת ַחֵּיי ֲאבֹוֵתינּו ְּבִמְצַרִים, 
ֶׁשֶּנֱאַמר: "ַוְיָמְררּו ֶאת ַחֵּייֶהם ַּבֲעבָֹדה ָקָׁשה, ְּבחֶֹמר 
ּוִבְלֵבִנים ּוְבָכל ֲעבָֹדה ַּבָּׂשֶדה, ֵאת ָּכל ֲעבָֹדָתם ֲאֶׁשר 

ָעְבדּו ָבֶהם ְּבָפֶרְך" )שם א,יד(. ומחזיר את המרור.

גאולה

יציאת מצרים מתרחשת עתה

ּוְבָכל ּדֹור ָודֹור ַחָּיב ָאָדם ְלַהְראֹות ]ִלְראֹות[ 
ֶׁשֶּנֱאַמר  ִמִּמְצַרִים,  ָיָצא  הּוא  ְּכִאּלּו  ַעְצמֹו  ֶאת 
"ְוִהַּגְדָּת ְלִבְנָך ַּבּיֹום ַההּוא ֵלאמֹר: ַּבֲעבּור ֶזה ָעָׂשה 
יי ִלי ְּבֵצאִתי ִמִּמְצָרִים" )שמות יג,ח(. ֶׁשֹּלא ֶאת ֲאבֹוֵתינּו 
אֹוָתנּו  ַאף  ֶאָּלא  הּוא,  רּוך  ָבּ דֹוׁש  ַהָקּ ָּגַאל  ִּבְלַבד 
ִמָּׁשם,  הֹוִציא  "ְואֹוָתנּו  ֶׁשֶּנֱאַמר:  ֶהם,  ִעָמּ ָּגַאל 
ְלַמַען ָהִביא אָֹתנּו, ָלֶתת ָלנּו ֶאת ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע 

ַלֲאבֵֹתינּו" )דברים ו,כג(.

פן
מצ

 ה
סת

ח

ym
Typewritten Text
----דוגמא בלבד-----

ym
Typewritten Text

ym
Typewritten Text

ym
Typewritten Text



26

הווה: סיפור הזמן הזה נוסח מוצע

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. 

ַהְּגֻאָּלה ִהיא ֲחָזָרה ַלָּמקֹום ַהִּטְבִעי. ָּכְך הּוא ַהָּדָבר 
ִיְׂשָרֵאל.  ִּבְגֻאַּלת  ְוֵכן הּוא ַּגם  ַקְרָקעֹות,  ִּבְגֻאַּלת 
ָיְצאּו  ַוֲחֵמׁש ֵמאֹות ָׁשִנים  ֲאָלִפים  ת  ִלְפֵני ִּכְׁשֹלׁשֶ
ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִמִּמְצַרִים, ָנְדדּו ַּבִּמְדָּבר ַאְרָּבִעים ָׁשָנה, 
ָעלּו ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ְוֵהִקימּו ָּבּה ֶאת ַמְלכּות ִיְׂשָרֵאל 
ָהרּוָחִני  ָהִרָּקבֹון  ָהִראׁשֹוָנה(.  ִיְׂשָרֵאל  )ְמִדיַנת 
סֹוף  ְּבִלי  ַּבְּמִדיָנה  ֶׁשִּנְלֲחמּו  ְוָהאֹוְיִבים  ַהְּפִניִמי 
ָהָאֶרץ  ֶׁשִּנְכְּבָׁשה  ִהִּתיׁשּו ֶאת ּכֹחֹו ֶׁשל ָהָעם, ַעד 
ַעל ְיֵדי ְנבּוַכְדֶנַּצר ֶמֶלְך ָּבֶבל ִלְפֵני ְּכַאְלַּפִים ַוֲחֵמׁש 

ֵמאֹות ָׁשָנה, ּוָבֶניָה ֻהְגלּו ְלָבֶבל. 

ַאַחר  ְיהּוִדים  ְמִדיַנת  הּוְקָמה  ַהְּׁשִנָּיה,  ַּבַּפַעם 
ָלָאֶרץ ַאט ַאט.  ָּגלּות ָּבֶבל, ְּכֶׁשָעלּו ּגֹוֵלי ָּבֶבל 
ְמִדיָנה זֹו ֶנְחְרָבה ַעל ְיֵדי ַהֵּקיָסר ָהרֹוָמִאי ִטיטּוס, 

ֶנְחַרב  ְוַהִּמְקָּדׁש 
ִׁשְבִעים  ִּבְׁשַנת 
ַּבֲחֹלף  ַלְּסִפיָרה. 
ָׁשָנה,  ְּכִׁשִּׁשים 
ַהְּיהּוִדים  ָמְרדּו 

ַהּצֹוֵרר  ָּברֹוָמִאים.  ּוַבר–ּכֹוְכָבא 
ֲעֵליֶהם,  ָּגַבר  ַאְדִריָאנּוס  ַהֵּקיָסר 
ָהַאֲחרֹון  ַהִּנָּסיֹון  ִנְסַּתֵּים  ּוְבָכְך 
ְוִלְבנֹות  ְיהּוִדית  ְמִדיָנה  ְלָהִקים 

ֵמָחָדׁש ֶאת ַהִּמְקָּדׁש. ְּבִעְקבֹות ִּכְׁשלֹון ַהֶּמֶרד, ָיָצא 
ַאְלַּפִים  ַּכֲעבֹר  ֶׁשִּנְסַּתְּיָמה ַרק  ָהָעם ׁשּוב ְלָגלּות, 
ָׁשָנה. ָהָעם ִנְתַּפֵּזר ְּבָכל ָהעֹוָלם ֻּכּלֹו, ְוַנֲעָׂשה ְמֻגֶּנה 
ּוְמֻזְלָזל ָּבַעִּמים. ַחֵּיי ַהְּיהּוִדי ֶנְחְׁשבּו ְלַאִין. אֹוְיָביו 
ָטְבחּו ּבֹו ׁשּוב ָוׁשּוב, ֵהן ַהּנֹוְצִרים ֵהן ַהֻּמְסְלִמים 
ַלֶחְבָרה  ַהְּיהּוִדים  ַוֲאֵחִרים. זֹאת ַעל ַאף ְּתרּוַמת 
ְּבָכל ָמקֹום ֶׁשָחיּו ּבֹו, ֶׁשֵהִביָאה ִׂשְגׂשּוג ּוְתִחָּיה. 
ְלַמֵעט ּתֹוָפעֹות ְקַטּנֹות ֶׁשל ִהְתּבֹוְללּות, ַהֶּקֶׁשר 
ֶׁשל ָהָעם ַהְּיהּוִדי ֵלאלֹוָהיו ּוְלתֹוָרתֹו ִהְתַקֵּים ְּבאֶֹפן 
ָהֲאֻרָּכה  ְמעֹוֵרר ִהְׁשָּתאּות. ֶאת ָּכל ְׁשנֹות ַהָּגלּות 
ֶהֱעִבירּו ַהְּיהּוִדים ִמּדֹור ְלדֹור, ִּבְרִציפּות, ְּבִתְקָוה 
ָלׁשּוב ְלַאְרָצם, ּוְמַעט ֵמֶהם ַאף ָעלּו ָלָאֶרץ ְוִנּסּו 
ְוָגְברּו  ָהְלכּו  ַהִּצּיֹונּות,  ְּתִחַּית  ִעם  ָּבּה.  ְלֵהָאֵחז 
ַּגֵּלי ָהֲעִלָּיה ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, ִּבְמֻיָחד ְלַאַחר ֲהָקַמת 

ַהְּמִדיָנה ִּבְׁשַנת תש"ח.

ָהַאֲחרֹון  ַהִּנָּסיֹון  ִהְתַמֵּמׁש  ָׁשָנה,  ְּכִׁשְבִעים  ִלְפֵני 
ְלַהְׁשִמיד ֶאת ַעם ִיְׂשָרֵאל. ַהּצֹוֵרר ַהָּנאִצי ִהיְטֶלר 
"ַהִּפְתרֹון  ַרְעיֹון  ֶאת  ָהגּו  ַהָּנאִצית  ְוַהְּתנּוָעה 
ְמֻׁשְכָלִלים  ְוַהְׁשָמָדה  ֶהֶרג  ְּכֵלי  ֵהִכינּו  ַהּסֹוִפי", 
ִעם  ַיַחד  ְוָהְרגּו  ָמֶות,  ּוְבַמֲחנֹות  ִרּכּוז  ְּבַמֲחנֹות 

ְיָלִדים  ְיהּוִדים,  ִמיְליֹון  עֹוְזֵריֶהם ִׁשָּׁשה 
ְּבִמיתֹות  ְוָנִׁשים,  ֲאָנִׁשים  ּוְזֵקִנים, 

ַהְּיהּוִדים  ְׂשֵרַפת  ֲעַׁשן  ְמֻׁשּנֹות. 
ּגּופֹוֵתיֶהם  ְוֵאֶפר  ַלָּׁשַמִים,  ָעָלה 

ָׁשַתק,  ָהעֹוָלם  ָלֲאָדָמה.  ּדֶֹמן  ְוֹלא ַנֲעָׂשה 
ַנֲעָׂשה ׁשּום ִנָּסיֹון ַמְׁשָמעּוִתי ְלַהְפִסיק ֶאת ַמֲעֵׂשי 
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הלל - חלק ראשון
אחריו  עונה  והקהל  ההלל,  מן  קטע  מקריא  החזן  הוא:  העתיק  המנהג 
ההלל  בגוף  עילית  בהערה  )כמצוין  פעמים   123 הכול  סך  "הללויה", 
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לנהוג כרצונו.

מזמור: פתיחת שבח
ַהְללּו ָיּה1

ַהְללּו ֶאת ֵׁשם יי3: ַהְללּו ַעְבֵדי יי2, 

ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם4:  ְיִהי ֵׁשם יי ְמֹבָרְך 

ִמִּמְזַרח ֶׁשֶמׁש ַעד ְמבֹואוֹ  ְמֻהָּלל ֵׁשם יי5:

ַעל ַהָּׁשַמִים ְּכבֹודֹו7: ָרם ַעל ָּכל ּגֹוִים יי6 

ַהַּמְגִּביִהי ָלָׁשֶבת9: ִמי ַּכיי ֱאֹלֵהינּו8 

ַּבָּׁשַמִים ּוָבָאֶרץ10: ַהַּמְׁשִּפיִלי ִלְראֹות 

ֵמַאְׁשֹּפת ָיִרים ֶאְביֹון12:  ְמִקיִמי ֵמָעָפר ָּדל11 

ִעם ְנִדיֵבי ַעּמֹו14: ְלהֹוִׁשיִבי ִעם ְנִדיִבים13 

ֵאם ַהָּבִנים ְׂשֵמָחה מֹוִׁשיִבי ֲעֶקֶרת ַהַּבִית15 

ַהְללּו ָיּה16:

מזמור: הקשר בין ה' ובין ישראל למן יציאת מצרים 

ֵּבית ַיֲעֹקב ֵמַעם ֹלֵעז17: ְּבֵצאת ִיְׂשָרֵאל ִמִּמְצָרִים* 

ִיְׂשָרֵאל ַמְמְׁשֹלָתיו19: ָהְיָתה ְיהּוָדה ְלָקְדׁשֹו18 

ַהַּיְרֵּדן ִיֹּסב ְלָאחֹור21:  ַהָּים ָרָאה ַוָּיֹנס20 
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שבח  שירי  מכמה  מורכב  ההלל 
הנאמרים  קיג–קיח(,  פרקים  )תהילים  לה' 
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(.

ָיּה – אחד משמות ה'. ֵׁשם יי – ה' או 
התגלות ה' בעולם. ִמִּמְזַרח ֶׁשֶמׁש ַעד 
מן  כולו,  העולם  בכל   – וכו'  ְמבֹואֹו 
השמש(,  )מבוא  המערב  עד  המזרח 
עמים.   – ּגֹוִים  ה'.  שם  את  מהללים 
במקום  היושב   – ָלָׁשֶבת  ַהַּמְגִּביִהי 
הגבוה ביותר, כלומר משגיח תמיד על 
ברואיו. "מגביהי" = "מגביה", והיא 
צורה פיוטית עתיקה, וכמוה בהמשך. 

פי  על  אף   – וכו'  ִלְראֹות  ַהַּמְׁשִּפיִלי 
גם  רואה את הכל,  הוא  גבוה,  שהוא 

את מי שהוא נמוך מאוד. 

ְמִקיִמי ֵמָעָפר ָּדל – מקים את העני מן 
ובמשמעות  הנמוך,  ממקומו  העפר, 
הדל.  ממצבו  ישראל  עם  את  רחבה: 
את  להושיב   – ְנִדיִבים  ִעם  ְלהֹוִׁשיִבי 
הדל עם נכבדים. מֹוִׁשיִבי ֲעֶקֶרת ַהַּבִית 
– ה' מושיב את העקרה שתהיה ֵאם ִעם 
בניה, כלומר נותן לה בנים. ובמשמעות 
רחבה: ציֹון, שהיא כעקרה שאין לה 
תהיה  ממנה,  בניה  שגלו  מפני  בנים, 
עם  בניה,  אליה  כשישובו  שמחה 

ישראל.

ְמַדֵּבר   – ֹלֵעז  – בשעה שיצאו.  ְּבֵצאת 
ְלָקְדׁשֹו  ְיהּוָדה  ָהְיָתה  זרה.  בשפה 
וכו' – בשעה שהוציא ה' את ישראל 
המיוחד,  עמו  הם  כי  נודע  ממצרים, 
והוא מושל עליהם, ולא המצרים. ַהָּים 
ָרָאה ַוָּינֹס – ים סוף נסוג ויבש. ַהַּיְרֵּדן 
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מצות אכילת מצה מיוחדת לליל הסדר, 
מצוה  אין  הפסח  ימות  בשאר  אבל 

לאכול מצה, ורק אסור לאכול חמץ.

הסעודה

נטילת ידיים

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

נּו  ִקְּדָשׁ ר  ֲאֶשׁ ָהעֹוָלם,  ֶמֶלְך  ֱאֹלֵהינּו  יי  ַאָּתה  ָּברּוְך 
נּו ַעל ְנִטיַלת ָיָדִים. ְּבִמְצוֹוָתיו ְוִצָוּ

אכילת פסח מצה ומרור

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

ֶלֶחם  ַהּמֹוִציא  ָהעֹוָלם,  ֶמֶלְך  ֱאֹלֵהינּו  יי  ַאָּתה  ָּברּוְך 
ִמן ָהָאֶרץ.

למנהג תימן ראש המסובים בוצע את המצות שבידיו ומחלק כזית לכל 
אחד מן המסובים )רמב"ם(, שיאכל אותו רק לאחר הברכה על המצה.  
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בזמן שאין קרבן פסח

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

ר  ָּברּוְך ַאָּתה יי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאֶשׁ
ה. נּו ַעל ֲאִכיַלת ַמָצּ נּו ְּבִמְצוֹוָתיו ְוִצָוּ ִקְּדָשׁ

אוכל  פרוסה,  מצה  בידו  שיש  זמן  שכל  נוהגים  ויש 
ונהגו  )שו"ע(.  זיתים  כשני  של  בנפח  מצה  ומחלק 
זכר  בחרוסת,  או  )שו"ע(  במלח  המצה  את  להטביל 
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(. 
מעניין  שאינם  בדברים  הדעת  את  להסיח  שלא  ייזהר 
ברכת  שיעלו  כדי  "כורך",  אכילת  אחר  עד  הסעודה 

אכילת מצה וברכת המרור גם ל"כורך". 

חכמים.  מתקנת  רק  הוא  המרור  של  חיובו  הזה  בזמן 
במעט  אותו  מטבילים  מרור,  כזית  למסובים  מחלקים 
חרוסת, ומנערים אותו שלא תהיה הרבה חרוסת, שלא 

תבטל את טעם המרור, ומברכים:

ר  ָּברּוְך ַאָּתה יי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאֶשׁ
נּו ַעל ֲאִכיַלת ָמרֹור. ִקְּדָׁשנּו ְּבִמְצוֹוָתיו ְוִצָוּ

כאן  שאף  אומרים  ויש  )שו"ע(  הסיבה  בלא  ואוכלם 
רשאי להסב )רמב"ם(.

למסובים  מחלק  פסח,  קרבן  שיש  בזמן  לנעשה  כזכר 
השולחן  על  להניח  )והנוהג  מצה  וכזית  מרור  כזית 
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(.
ׁש ְּכִהֵּלל )שו"ע(. ְקָדּ יש אומרים לפני האכילה: ֵזֶכר ַלִמּ

ואוכלים בהסיבה דרך חירות.

ה 
מצ

 
ר 

רו
מ

 
ך 

ור
 כ

בזמן שיש קרבן פסח

לפניו  כשיש  רק  מרור  לאכול  אדם  חייב  התורה,  מן 
הגאולה,  את  המבטאת  המצה,  כריכת  פסח.  קרבן 
רק  לא  הקשה,  השעבוד  את  המבטא  המרור,  עם  יחד 
מחברת בין שני ההפכים הללו, אלא מביאה להבנה כי 

גם השעבוד בא להכין את הגאולה.
כורך מצה ומרור כאחד, ומטבל בחרוסת, ומברך:

ָהעֹוָלם,  ֶמֶלְך  ֱאֹלֵהינּו  יי  ַאָּתה  ָּברּוְך 
ַעל  ְוִצָּונּו  ְּבִמְצוֹוָתיו  ִקְּדָׁשנּו  ֲאֶׁשר 

ֲאִכיַלת ַמָּצה ּוְמרֹוִרים. 
ואוכלם בהסיבה. 

 - עצמו  בפני  ומרור  עצמה  בפני  אוכל מצה  הוא  ואם 
מברך על זה בפני עצמו ועל זה בפני עצמו: 

ר  ָּברּוְך ַאָּתה יי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאֶשׁ

ה. נּו ַעל ֲאִכיַלת ַמָצּ נּו ְּבִמְצוֹוָתיו ְוִצָוּ ִקְּדָשׁ

ר  ָּברּוְך ַאָּתה יי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאֶשׁ

נּו ַעל ֲאִכיַלת ָמרֹור. ִקְּדָׁשנּו ְּבִמְצוֹוָתיו ְוִצָוּ

ואחר כך מברך:

ָהעֹוָלם,  ֶמֶלְך  ֱאֹלֵהינּו  יי  ַאָּתה  ָּברּוְך 
ַעל  ְוִצָּונּו  ְּבִמְצוֹוָתיו  ִקְּדָׁשנּו  ֲאֶׁשר 

ֲאִכיַלת ַהֶּזַבח. 
כך  ואחר  תחילה.  ארבעה-עשר  חגיגת  מבשר  ואוכל 

מברך:

ָהעֹוָלם,  ֶמֶלְך  ֱאֹלֵהינּו  יי  ַאָּתה  ָּברּוְך 
ַעל  ְוִצָּונּו  ְּבִמְצוֹוָתיו  ִקְּדָׁשנּו  ֲאֶׁשר 

ֲאִכיַלת ַהֶּפַסח.
ואוכל מקרבן הפסח, וממשיך בסעודה. 
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עתיד: סיפור בקרוב בימינו נוסח מוצע

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, שנאמר: "ִּכי ֵביִתי ֵּבית ְּתִפָּלה ִיָּקֵרא ְלָכל 

ָהַעִּמים" )ישעיהו נו,ז(. 

בזמן הזה, המקדש רחוק מן העין ומן הלב, בלתי מוחשי 
וכמעט בלתי נדרש, ולכן נתפס בעיני רבים כחומר נפץ או 
פולחן, בחינת דברי הבן הרשע: "ָמה ָהֲעבָֹדה ַהּזֹאת ָלֶכם?". 

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.

חדש

ִּבירּוָׁשַלִים,  ֶׁשַאֶּתם  ְוַדְמְינּו  ֵעיֵניֶכם  ֶאת  ִעְצמּו 
ַיַחד ִעם ֲהמֹון ַעם  ְירּוָׁשַלִים ֶׁשֻהְרְחבּו ְּגבּולֹוֶתיָה, 
ַּבָּיִמים  ְוָהְרחֹובֹות.  ַהְּדָרִכים  ִיְׂשָרֵאל ַהְּמַמֵּלא ֶאת 
ֶׁשֹּלא  ְמאֹוד  ִנְזַהר  ֵמִאָּתנּו  ֶאָחד  ָּכל  ָהַאֲחרֹוִנים, 
ְּבֵאֶפר ָּפָרה  ְלַאַחר ֶׁשִּנְטַהר ִמֻּטְמַאת ֵמת  ְלִהָּטֵמא 
ֲאֻדָּמה, ְּבַתֲהִליְך ֶׁשִּנְדֶמה ָהָיה ִלְפֵני ָׁשִנים ֲאָחדֹות 

א  ּו ה ֶׁשִעַּקר ֶׁש ַהַּטֲהָרה,  ִּדְמיֹוִני:  ֲחלֹום 
ַהָּמֶות  ִמן  ַהִהְתַרֲחקּות  ִעְנָיָנּה 
ַהִּמְׁשָּפָחה  ָּכל  ִּכְמַעט  ּוְגרּורֹוָתיו. 
ִלירּוָׁשַלִים.  ָלֶרֶגל  ָעְלָתה  ַהֻּמְרֶחֶבת 
ַהּכֹל ֲעסּוִקים ַּבֲהָכנֹות ְקַדְחָּתִנּיֹות 
יֹון ְוִסּלּוק ָּכל ָׂשִריד  ַלֶּפַסח. ַּפַעם ָהָיה ֶזה ְּבִעָּקר ִנָקּ
ְלָטֳהָרה  ַהֲהָכנֹות  ְוַהּיֹום  ֶׁשל ָחֵמץ אֹו ְסֵפק ָחֵמץ, 

ְוַהְּזִהירּות ַהִּנְלֵוית ָלֶהן. 

ַהֲהָכנֹות ָהַאֲחרֹונֹות  ְּבָבְקרֹו ֶׁשל ַהּיֹום, ָעִׂשינּו ֶאת 
ְלִבעּור ֶהָחֵמץ, ּוַבָּצֳהַרִים ָנִציג ֶׁשל ָּכל ֲחבּוָרה הֹוִליְך 
ֶאת ַהֶּכֶבׂש ֶׁשל ַהֲחבּוָרה ְלֵבית ַהִּמְקָּדׁש, ְוִעּמֹו ַּגם 
ָקְרָּבן ֲחִגיַגת ַאְרָּבָעה-ָעָׂשר. ִמּמּול ִנְרֶאה ַהִּבְנָין ַרב 
ַההֹוד ִּבירּוָׁשַלִים - ֵהיַכל ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש. עֹוֵלי ָהֶרֶגל 
ֶּדֶרְך  ֵאָליו  ִנְכְנסּו 
ַהְּדרֹוִמי.  ַהַּׁשַער 
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ְוָעִלינּו  ה  ְּבִמְקֶוֵ ֵׁשִנית  ָטַבְלנּו  ְדֵרגֹות,  ַּבַמּ ָיַרְדנּו 
ְלַהר ַהַּבִית. ָּבְרָחָבה ְּבַהר ַהַּבִית ִמָּסִביב ָהיּו ְטֵמֵאי 
ַרָּבה,  ַהֲהמּוָלה  ִלְהיֹות ָׁשם.  ַהֻּמְרִׁשים  ְוגֹוִיים  ֵמת 
ְוַהִהְתַרְּגׁשּות ְּגדֹוָלה. ְּבִרְגֵׁשי ָּכבֹוד ּוְבַרֲחֵׁשי ְּתִפָּלה 
ֶׁשִּנְכַנְסנּו,  ִניָקנֹור. ַאַחר  ֶּדֶרְך ַׁשַער  ָלֲעָזָרה  ִנְכַנְסנּו 
ִנְנֲעָלה ָהֲעָזָרה. ִמָּיִמין - ְמקֹום מֹוָׁשָבּה ֶׁשל ַהַּסְנֶהְדִרין 
ַהְּגדֹוָלה, ְמקֹום ַהִּמְׁשָּפט. ִמּמּול - ַהִּמְזֵּבַח, ּוֵמֵעֶבר 

ָדִׁשים. לֹו ַהֵהיָכל ּובֹו ַהּקֶֹדׁש ְוקֶֹדׁש ַהֳקּ

ָׁשם, ַיַחד ִעם ַרִּבים, ְּבֵסֶדר מֹוְפִתי ּוְבַמְרֶאה ַמְרִהיב 
ִנְׁשֲחטּו ַהְּכָבִׂשים,  ּוְמֻסָּדר ֶׁשל ׁשּורֹות ֶׁשל ּכֲֹהִנים, 
ְוַדם ְׁשִחיָטָתם ִנְׁשַּפְך ַעל ַהִּמְזֵּבַח. ְּבִדיַקת ַהַּכְׁשרּות 
ַּפַעם,  ְּכמֹו  ֶׁשֹּלא  ְמִהיָרה,  ָהְיָתה  ֶּכֶבׂש  ָּכל  ֶׁשל 
ְוִכְמַעט ׁשּום ֶּכֶבׂש ֹלא ִנְפַסל ְלַהְקָרָבה. קֹול ַהְּלִוִּיים 
ַהּנֹוְׂשִאים קֹוָלם ְּבִׁשיַרת ַהַהֵּלל ִלָּוה ֶאת ַהַּמֲחֶזה ַיַחד 
ַלֲחזֹר  ְוָיָצאנּו  ִהְזָּדַרְזנּו  ַּבֲחצֹוְצרֹות.  ַהְּתִקיָעה  ִעם 

ְלִכּוּון ַהַּבִית. 

ַהַּמּצֹות ַרּכֹות ּוְגִמיׁשֹות ְּכמֹו ִמְנַחת ַהַּמָּצה ַהֻּמֶּגֶׁשת 
ַּבִּמְקָּדׁש. ֶאת ֶּכֶבׂש ַהֶּפַסח ֻּכּלֹו ָצלּו ַעל ָהֵאׁש, ּוְלָידֹו 
ַהֲחִגיָגה. ַעל ַהֻּׁשְלָחן ֻמָּגׁש ַהֶּכֶבׂש  ֲחָלִקים ִמֶּכֶבׂש 
ַיַחד ִעם ַמּצֹות ּוְמרֹוִרים. ִלְפֵני ְּבִנַּית ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש 
ַהְּׁשִליִׁשי, ָהִיינּו ָׂשִמים ְזרֹוַע ֵזֶכר ַלִּמְקָּדׁש, ֲאָבל ַאַחר 

ָהֲאִמִּתי.  ַהֶּפַסח  ַהֻּׁשְלָחן  ַעל  ֶׁשּמּוָּנח  ָזִכינּו  ְּבִנָּיתֹו 
ַהְּתחּוָׁשה ֶׁשַהֶּפַסח הּוא ְּכמֹו ֶּפַסח ִמְצַרִים הֹוֶלֶכת 

ּוִמְתַעֶּצֶמת. 

ִמֶּכֶבׂש  ֲעִסיִסִּיים  ְנָתִחים  ֻיְּגׁשּו  ַהְּסעּוָדה  ִּבְתִחַּלת 
ן  ַהָּקְרָבּ ִמן  ֶׁשִּיָּפְרסּו  ַהָּצִלי  ִנְתֵחי  ֶאת  ַהֲחִגיָגה. 
ִּבְזִהירּות ַרָּבה - ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ִלְׁשּבֹר ּבֹו ֶעֶצם - נֹאַכל 

ַעל ַמּצֹות ּוְמרֹוִרים. ִנְקָרא ַיַחד ֶאת ַהַהֵּלל ְּבִׂשְמָחה 
ַהּקֹולֹות,  ָהֵריחֹות,  ַהָּׁשַמִים.  ֵלב  ַעד  ַהּבֹוַקַעת 
ִמְצַרִים,  ֶּפַסח  ֶאת  ָּבנּו  ְיַחּיּו  ְוַהַּמְראֹות,  ַהְּטָעִמים 
ַהֵחרּות,  ֲחזֹון  ַהֶּזה,  ַהְּזַמן  ִמְצַרִים ֶׁשל  ְיִציַאת  ֶאת 
ַעת ָהֱאֶמת, ְוַהָּכַרת ָהֱאֹלִהים ְּתַמֵּלא ֶאת ֵלב ֻּכָּלנּו.  ַדּ

ַהֲחלֹום ִמְתַּגֵּׁשם. 
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הידיים  את  מנקים   – מים אחרונים 
לברכת  להתכונן  כדי  אותן  ונוטלים 
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, 
הוא  משותפת.  אכילה  בעת  הנקבעת 
בהכרת  השותפות  את  להעצים  נועד 
התודה לאירוע חברתי מגבש ונעלה, 

סביב הנושאים בברכת המזון.

הודאה כללית על שיש בעולמו של ה' 
מזון לכל בעל חיים. ברכה זו, שהיא 
העתיקה מכולן, ניתקנה על ידי משה 

רבנו.

ברכת המזון

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.

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

נוסח הרמב"ם

הזימון

אם יש שלושה מסובים או יותר – חובה לזמן.

המזמן: ְנָבֵרְך ]בעשרה מוסיפים: ֵלאֹלֵהינּו[ ֶׁשָאַכְלנּו ִמֶּׁשּלֹו!

המסובים: ָּברּוְך ]ֱאֹלֵהינּו[ ֶׁשָאַכְלנּו ִמֶּׁשּלֹו, ּוְבטּובֹו ָחִיינּו!

המזמן: ָּברּוְך ]ֱאֹלֵהינּו[ ֶׁשָאַכְלנּו ִמֶּׁשּלֹו, ּוְבטּובֹו ָחִיינּו!

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

ָּברּוְך ַאָּתה יי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ַהָּזן ֶאת ָהעֹוָלם 
ֻּכּלֹו ְּבטֹוב ְּבֶחֶסד ּוְבַרֲחִמים, ְוטּובֹו ַהָּגדֹול ֹלא ָחַסר 
ָלנּו ְוַאל ֶיְחַסר ָלנּו ְלעֹוָלם ָוֶעד, ִּכי הּוא ָזן ּוְמַפְרֵנס 
ַחי  ְלָכל  ּוַמְׂשִּביַע  ָיֶדָך  ֶאת  "ּפֹוֵתַח  ָּכָאמּור:  ַלּכֹל, 
ֲאֶׁשר  ְּבִרּיֹוָתיו  ְלָכל  ָמזֹון  ּוֵמִכין  קמה,טז(,  )תהילים  ָרצֹון" 

ָּבָרא. ָּברּוְך ַאָּתה יי, ַהָּזן ֶאת ַהּכֹל.
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לנו  שנתן  הטובה  הארץ  על  הודאה 
וניתנה לנו  ה', שיש בה מזון בשפע, 
עוד  )"ברית"(,  המילה  ברית  בזכות 
ברכה  התורה.  ובזכות  אברהם,  מימי 
זו ניתקנה על ידי יהושע בן נון, כובש 

הארץ.

בקשה להשבת הקדושה על ירושלים, 
המקדש  על  )"ציון"(,  הבית  הר  על 
)"הבית הגדול והקדוש"(, ועל השלטון. 
עיקרה של ברכה זו ניתקן על ידי דויד 
ושלמה, בוני ירושלים, ונוסחתה כיום 
זו  ברכה  מהודאה.  בקשה  יותר  היא 
לך  שאין  נחמה',  'ברכת  גם  נקראת 
נחמה גמורה אלא בחזרת מלכות בית 

דויד )רמב"ם ברכות ב,ד(.

ְוַהֲחִליֵצנּו – תוספת ברכה ביום  ְרֵצה 
השבת, שבבית המקדש הקריבו בו גם 
קרבן מוסף. ברכה זו משובצת במסגרת 
נחמה.  בקשת  גם  ובה  נחמה,  ברכת 

ְוַהֲחִליֵצנּו – וזרזנו. לשון חלוץ.

ַיֲעֶלה ְוָיבֹוא – תוספת ברכה בכל מועד, 
המועדים  את  לחגוג  שנזכה  ובקשה 

בצורתם השלמה בבית המקדש.

ברכת הארץ

המזמן ממתין, מוסיפים מים לתוך כוסו, וממשיך:

נֹוֶדה ָלְך יי ֱאֹלֵהינּו, ּוְנָבְרָכְך ַמְלֵּכנּו, ִּכי ִהְנַחְלָּת ֶאת 
ֲאבֹוֵתינּו ֶאֶרץ ֶחְמָּדה טֹוָבה ּוְרָחָבה, ְּבִרית ְותֹוָרה, ַעל 
ֶׁשהֹוֵצאָתנּו ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ּוְפִדיָתנּו ִמֵּבית ֲעָבִדים, ַעל 
ַעל  ְרצֹוָנְך ֶׁשהֹוַדְעָּתנּו,  ֻחֵּקי  ְוַעל  ֶׁשִּלַּמְדָּתנּו  ּתֹוָרָתְך 
ֻּכָּלם יי ֱאֹלֵהינּו ָאנּו מֹוִדים ָלְך ּוְמָבְרִכים ֶאת ְׁשָמְך, 
ָּכָאמּור: "ְוָאַכְלָּת ְוָׂשָבְעָּת ּוֵבַרְכָּת ֶאת יי ֱאֹלֶהיָך ַעל 
ָהָאֶרץ ַהּטָֹבה ֲאֶׁשר ָנַתן ָלְך" )דברים ח,י(. ָּברּוְך ַאָּתה יי, 

ַעל ָהָאֶרץ ְוַעל ַהָּמזֹון.

ברכת בונה ירושלים

ַלִים ִעיָרְך  ַרֵחם יי ֱאֹלֵהינּו ַעל ִיְׂשָרֵאל ַעָּמְך ְוַעל ְירּוָׁשַ
ְוַעל ִצּיֹון ִמְׁשַּכן ְּכבֹוָדְך ְוַעל ַהַּבִית ַהָּגדֹול ְוַהָּקדֹוׁש 
ֶׁשִּנְקָרא ִׁשְמָך ָעָליו, ּוַמְלכּות ֵּבית ָּדִוד ְמִׁשיָחְך ַּתֲחִזיר 

ִלְמקֹוָמּה ְּבָיֵמינּו.

בשבת: ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו, ְרֵצה ְוַהֲחִליֵצנּו ְּבִמְצוֹוֶתיָך 

ּבֹו  ְוָננּוַח  ּבֹו  ְוִנְׁשּבֹת  ַהֶּזה,  ַהְּׁשִביִעי  ַהָּמנֹוַח  יֹום  ּוְבִמְצַות 
ְּכִמְצַות ְרצֹוֶנָך, ְוַאל ְּתִהי ָצָרה ְוָיגֹון ְּביֹום ְמנּוָחֵתנּו.

הזכרת החג

ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו, ַיֲעֶלה ְוָיבֹוא, ַיִּגיַע, ֵיָרֶאה, 
ִזְכרֹון  ִזְכרֹוֵננּו,  ְלָפֶניָך  ִיָּזֵכר  ִיָּפֵקד,  ִיָּׁשַמע,  ֵיָרֶצה, 
ֲאבֹוֵתינּו, ִזְכרֹון ְירּוָׁשַלִים ִעיָרְך, ִזְכרֹון ָמִׁשיַח ֶּבן ָּדִוד 
ַעְבָּדְך, ִזְכרֹון ָּכל ַעְּמָך ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ְלָפֶניָך, ִלְפֵלָטה 
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ה',  של  קיומו  את  מייצג  ישראל  עם 
מפלת  ובצדק.  באמת  הדבקות  את 
השונאים  לדורותיהם,  ישראל  שונאי 
לפגוע  ומבקשים  חינם  שנאת  אותו 
בו ולהשמידו, מכינה את השלום ואת 

הגאולה.

כוס של אליהו – מסמלת את הגאולה, 
כאמור: "ִהֵּנה ָאנִֹכי ׁשֵֹלַח ָלֶכם ֵאת ֵאִלָּיה 
ַהָּנִביא ִלְפֵני ּבֹוא יֹום יי ַהָּגדֹול ְוַהּנֹוָרא" 
)מלאכי ג,כג(. ונראה שמי שנוהגים לשתות 

גם  כוס חמישית אינם צריכים למזוג 
כוס של אליהו. פתיחת הדלת – באה 
להזכיר שהלילה הוא "ליל שימורים", 
ואין אנו מתייראים משום דבר )רמ"א; 

משנ"ב(.

ְׁשפְֹך ֲחָמְתָך וכו' – שפוך את כעסך על 
הגויים שאינם יראי אלוהים, על שפגעו 
והשמידו את ישראל )"אכל את יעקב"(, 
ועשו את ארצו )"נווהו"( שממה. ַוֲחרֹון 
להימלט  יוכלו  שלא   – ַיִּׂשיֵגם  ַאְּפָך 

מזעמך. ְּבַאף – בכעס.

כוס שלישית

מברכים על הכוס השלישית, ושותים בהסיבה דרך חירות:

ָּברּוְך ַאָּתה יי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ּבֹוֵרא ְפִרי ַהֶּגֶפן.

אין לשתות יין בין הכוס השלישית לכוס הרביעית.

כוס של אליהו

בקשה להכנת הגאולה

של  סבלו  את  המזכירים  פסוקים  לומר  נוהגים  ההלל,  השלמת  לפני 
אינם  אלו  פסוקים  למפלתם.  שיביא  מה'  ולבקש  מאויביו  ישראל  עם 
לפתוח  שנוהגים  מי  ויש  אליהו.  של  כוס  בו  נזכרה  לא  ואף  ברמב"ם, 
את דלת הבית בעת אמירת הפסוקים ולמזוג כוס מיוחדת לכבוד אליהו 

הנביא, ואין שותים אותה )רמ"א(.

ְׁשפְֹך ֲחָמְתָך ֶאל ַהּגֹוִים ֲאֶׁשר ֹלא ְיָדעּוָך

ְוַעל ַמְמָלכֹות ֲאֶׁשר ְּבִׁשְמָך ֹלא ָקָראּו:

ִּכי ָאַכל ֶאת ַיֲעקֹב ְוֶאת ָנֵוהּו ֵהַׁשּמּו )תהילים עט,ו–ז(.

ְׁשָפְך ֲעֵליֶהם ַזְעֶמָך ַוֲחרֹון ַאְּפָך ַיִּׂשיֵגם )תהילים סט,כה(.

ִּתְרּדֹף ְּבַאף ְוַתְׁשִמיֵדם ִמַּתַחת ְׁשֵמי יי )איכה ג,סו(.

כוס
שלישית
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מוזגים כוס רביעית וקוראים עליה את המשך ההלל.

המשך המזמור: הקשר בין ה' ובין ישראל למן יציאת מצרים 
ֹלא ָלנּו יי ֹלא ָלנּו32

ַעל ַחְסְּדָך ַעל ֲאִמֶּתָך33: ִּכי ְלִׁשְמָך ֵּתן ָּכבֹוד 

'ַאֵּיה ָנא ֱאֹלֵהיֶהם?'34:  ָלָּמה ֹיאְמרּו ַהּגֹוִים 

ֹּכל ֲאֶׁשר ָחֵפץ ָעָׂשה35:  ֵואֹלֵהינּו ַבָּׁשָמִים 

ַמֲעֵׂשה ְיֵדי ָאָדם37:  ֲעַצֵּביֶהם ֶּכֶסף ְוָזָהב36 

ֵעיַנִים ָלֶהם ְוֹלא ִיְראּו39:  ֶּפה ָלֶהם ְוֹלא ְיַדֵּברּו38 

ַאף ָלֶהם ְוֹלא ְיִריחּון41:  ָאְזַנִים ָלֶהם ְוֹלא ִיְׁשָמעּו40 
ַרְגֵליֶהם ְוֹלא ְיַהֵּלכּו43 ְיֵדיֶהם ְוֹלא ְיִמיׁשּון42 

ֹלא ֶיְהּגּו ִּבְגרֹוָנם44: 
ְּכמֹוֶהם ִיְהיּו ֹעֵׂשיֶהם  ֹּכל ֲאֶׁשר ֹּבֵטַח ָּבֶהם45: 
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ֹלא ָלנּו יי ֹלא ָלנּו ִּכי ְלִׁשְמָך ֵּתן ָּכבֹוד 
– גם אם אין לנו זכות, בהטיבך עמנו, 
יראו הכל את כבודך. מצבו הרעוע של 
עם ישראל ומצוקתו יש בהם כביכול 
ה'  הופעת  רע של  חילול השם, מצב 
בין   – ֲאִמֶּתָך  ַעל  ַחְסְּדָך  ַעל  בעולם. 
את  שתקיים  בין  חסד  עמנו  שתעשה 
האמת שהבטחת לנו, שנאמר שאתה 
ַבָּׁשָמִים   ֵואֹלֵהינּו  ֶוֱאֶמת".  ֶחֶסד  "ַרב 
נתון לתבנית  ואינו  נשגב,  – אלוהינו 

מחשבתכם.

ֲעַצֵּביֶהם וכו' – לעג לגויים ולאליליהם: 
ֶּפה  שלהם.  בבואה  הם  העמים  פסלי 
– תבניתם החיצונית ריקה  ָלֶהם וכו' 
 – ֶיְהּגּו  ימששו.   – ְיִמיׁשּון  מתוכן. 
עֵֹׂשיֶהם  ִיְהיּו  ְּכמֹוֶהם  קול.  ישמיעו 
– כמו האליל חסר החיים, יהיו יוצרי 

הפסל. 
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ֵּבית ַאֲהרֹן – הכהנים והלוויים, נושאי 
משרת הקודש בישראל.

ִיְרֵאי יי – גם מי שאינם מישראל. 

ְיָבֵרְך וכו' – ה' יברך את מי  ְזָכָרנּו  יי 
ישראל  אהרן,  בית  לעיל:  שהזכרנו 

ויראי ה'. 

ַליי – ותחומו של ה'  ָׁשַמִים  ַהָּׁשַמִים 
ָאָדם –  ִלְבֵני  ָנַתן  ְוָהָאֶרץ  אינו מושג. 
חפץ ה' שיחיו ויפעלו בה בני האדם. 
יְֹרֵדי דּוָמה – המתים, הנמצאים בקבר 
ימי  כל   – עֹוָלם  ְוַעד  ֵמַעָּתה  הדומם. 
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.

לספר  אוהב  אני   – ִיְׁשַמע  ִּכי  ָאַהְבִּתי 
שה' שמע. ּוְבָיַמי ֶאְקָרא – כל ימי חיי 
ֶחְבֵלי  ֲאָפפּוִני  אליו.  ואתפלל  אקרא 
ָמֶות – הקיפו אותי צרות רבות כחבלי 

מלכודת מוות. ְׁשאֹול – קבר. 

יודע  אינו  הֶּפִתי   – יי  ְּפָתאִים  ׁשֵֹמר 
לעשות תחבולות ולהינצל מצרתו, ורק 
ְוִלי ְיהֹוִׁשיַע –  ַּדּלֹוִתי  ה' שומר אותו. 
הייתי דל ומסכן, וה' הושיע אותי. ׁשּוִבי 
ַנְפִׁשי ִלְמנּוָחְיִכי וכו' – דברי המשורר 
לעצמו, שובי נפשי למנוחתך, כי אני 
מפני  תפילתי,  את  ה'  שישמע  בטוח 

שמאז ומעולם גמל ה' עמי טוב. 

ֶעְזָרם ּוָמִגָּנם הּוא47:  ִיְׂשָרֵאל ְּבַטח ַּביי46 

ֶעְזָרם ּוָמִגָּנם הּוא49:  ֵּבית ַאֲהֹרן ִּבְטחּו ַביי48 

ֶעְזָרם ּוָמִגָּנם הּוא51: ִיְרֵאי יי ִּבְטחּו ַביי50 
יי ְזָכָרנּו ְיָבֵרְך52

ְיָבֵרְך ֶאת ֵּבית ַאֲהֹרן54: ְיָבֵרְך ֶאת ֵּבית ִיְׂשָרֵאל53 

ַהְּקַטִּנים ִעם ַהְּגֹדִלים55:  ְיָבֵרְך ִיְרֵאי יי 

ֲעֵליֶכם ְוַעל ְּבֵניֶכם57:  ֹיֵסף יי ֲעֵליֶכם56 

ֹעֵׂשה ָׁשַמִים ָוָאֶרץ58:  ְּברּוִכים ַאֶּתם ַליי  

ְוָהָאֶרץ ָנַתן ִלְבֵני ָאָדם60:  ַהָּׁשַמִים ָׁשַמִים ַליי59 

ְוֹלא ָּכל ֹיְרֵדי דּוָמה62: ֹלא ַהֵּמִתים ְיַהְללּו ָיּה61 

ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם  ַוֲאַנְחנּו ְנָבֵרְך ָיּה63 

ַהְללּו ָיּה64:

מזמור תודה

ֶאת קֹוִלי ַּתֲחנּוָני* ָאַהְבִּתי ִּכי ִיְׁשַמע יי  

ּוְבָיַמי ֶאְקָרא65:  ִּכי ִהָּטה ָאְזנֹו ִלי  
ּוְמָצֵרי ְׁשאֹול ְמָצאּוִני67 ֲאָפפּוִני ֶחְבֵלי ָמֶות66 

ָצָרה ְוָיגֹון ֶאְמָצא68: 

ָאָּנה יי ַמְּלָטה ַנְפִׁשי69: ּוְבֵׁשם יי ֶאְקָרא  

ֵואֹלֵהינּו ְמַרֵחם70: ַחּנּון יי ְוַצִּדיק 

ַּדּלֹוִתי - ְוִלי ְיהֹוִׁשיַע72: ֹׁשֵמר ְּפָתאִים יי71 

ִּכי יי ָּגַמל ָעָלְיִכי74:  ׁשּוִבי ַנְפִׁשי ִלְמנּוָחְיִכי73 
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ִמֶּדִחי – ממעידה. ֶאְתַהֵּלְך וכו' – אני 
מבטיח שאתהלך לפני ה' כל זמן שאני 
חי. ֶהֱאַמְנִּתי וכו' – האמנתי בה' בשעת 
)"כי  אמרתי  אליו  וכשפניתי  ייאושי, 
עני  והריני  תקווה,  לי  שאין  אדבר"( 
ומדוכא מאוד )"עניתי מאד"(. ָאַמְרִּתי 
נחפזתי  – בשעת בהלתי  וכו'  ְבָחְפִזי 
ל"חפזי"(,  משמעויות  )שתי  לומר 

שהכל רמאים.

אוכל  במה   – וכו'  ַליי  ָאִׁשיב  ָמה 
עליי  שגמל  אחר  לה',  טובה  להכיר 
טובה גדולה, שהחייני אחרי הייאוש 
ּכֹוס ְיׁשּועֹות  הגדול שהייתי שרוי בו. 
להודות  גדול  משתה  אעשה   – ֶאָּשֹא 
ֲאַׁשֵּלם  ַליי  ְנָדַרי  הישועות.  על  לה' 
וכו' – הנדרים שנדרתי בעת צרתי, אם 
יצילני ה', אקיים אותם מול )"נגדה"( 
כל העם כדי לפרסם את הנס. ָיָקר ְּבֵעיֵני 
יי וכו' – קשה בעיני ה' להביא מוות 
ִּפַּתְחָּת  – שפחתך.  ֲאָמֶתָך  על חסידיו. 
ְלמֹוֵסָרי –  התרת את הכבלים שהייתי 
אסור )קשור( בהם. ְּבתֹוֵכִכי – בתוכך.

ֶאת ֵעיִני ִמן ִּדְמָעה76 ִּכי ִחַּלְצָּת ַנְפִׁשי ִמָּמֶות75 

ֶאת ַרְגִלי ִמֶּדִחי77: 

ְּבַאְרצֹות ַהַחִּיים78: ֶאְתַהֵּלְך ִלְפֵני יי  

ֲאִני ָעִניִתי ְמֹאד80:  ֶהֱאַמְנִּתי ִּכי ֲאַדֵּבר79 

'ָּכל ָהָאָדם ֹּכֵזב'81: ֲאִני ָאַמְרִּתי ְבָחְפִזי 

ָּכל ַּתְגמּולֹוִהי ָעָלי?82: ָמה ָאִׁשיב ַליי 

ּוְבֵׁשם יי ֶאְקָרא84: ּכֹוס ְיׁשּועֹות ֶאָּשֹא83 

ֶנְגָדה ָּנא ְלָכל ַעּמֹו86:  ְנָדַרי ַליי ֲאַׁשֵּלם85 

ַהָּמְוָתה ַלֲחִסיָדיו87:  ָיָקר ְּבֵעיֵני יי  
ִּכי ֲאִני ַעְבֶּדָך88 ָאָּנה יי 

ִּפַּתְחָּת ְלמֹוֵסָרי89:  ֲאִני ַעְבְּדָך ֶּבן ֲאָמֶתָך  

ּוְבֵׁשם יי ֶאְקָרא91: ְלָך ֶאְזַּבח ֶזַבח ּתֹוָדה90 

ֶנְגָדה ָּנא ְלָכל ַעּמֹו93: ְנָדַרי ַליי ֲאַׁשֵּלם92 

ְּבתֹוֵכִכי ְירּוָׁשַלִים  ְּבַחְצרֹות ֵּבית יי94 
ַהְללּו ָיּה95:
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ָגַבר – גדל. ֶוֱאֶמת יי – ה' הוא אל אמת 
לנצח, ויקיים את הבטחתו לגאול את 

ישראל.

ִּכי טֹוב – מפני שה' טוב ועושה חסד 
לעולם. ֵבית ַאֲהרֹן – הכהנים והלוויים, 

נושאי משרת הקודש בישראל. 

ִמן ַהֵּמַצר... ַּבֶּמְרָחב – קראתי לה' מן 
המקום הצר שהייתי בו, והוא הוציאני 
למקום רחב. יי ִלי – ה' עמי ועוזר לי. 
יי ִלי ְּבעְֹזָרי – ה' עוזר לעוזרים לי. ַוֲאִני 
במפלת  אראה  ואני   – ְבׂשְֹנָאי  ֶאְרֶאה 
נכבדים  באנשים   – ִּבְנִדיִבים  שונאיי. 
ורמי מעלה. ְּבֵׁשם יי ִּכי ֲאִמיַלם – אבטח 
בה' ואצליח לנצחם. ֲאִמיַלם = אכרית 
 – ְסָבבּוִני  ַּגם  ַסּבּוִני  אותם.  ואשמיד 
הקיפו אותי והצרו לי מכל עבר. ַסּבּוִני 
את  המקיפות  כדבורים   – ִכְדבִֹרים 
שלהן.  הדבש  את  לגזול  הבא  האויב 
ּדֲֹעכּו ְּכֵאׁש קֹוִצים – דעכו כאש גדולה 
נכבית מהר.  הבוערת בקוצים, שהיא 
ַּדחֹה ְדִחיַתִני ִלְנּפֹל – פונה אל האויב: 

אתה דוחה והודף אותי כדי שאפול. 

מזמור קריאה לגויים להלל את ה'

ַׁשְּבחּוהּו ָּכל ָהֻאִּמים96: ַהְללּו ֶאת יי ָּכל ּגֹוִים* 

ֶוֱאֶמת יי ְלעֹוָלם  ִּכי ָגַבר ָעֵלינּו ַחְסּדֹו97 
ַהְללּו ָיּה98:

מזמור תודה על ההצלה מן האויבים

ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו*:  הֹודּו ַליי ִּכי טֹוב 

ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו99: ֹיאַמר ָנא ִיְׂשָרֵאל 

ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו100: ֹיאְמרּו ָנא ֵבית ַאֲהֹרן 

ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו101: ֹיאְמרּו ָנא ִיְרֵאי יי 

ָעָנִני ַּבֶּמְרָחב ָיּה103:  ִמן ַהֵּמַצר ָקָראִתי ָיּה102 

ַמה ַּיֲעֶׂשה ִלי ָאָדם104: יי ִלי ֹלא ִאיָרא  

ַוֲאִני ֶאְרֶאה ְבֹׂשְנָאי105: יי ִלי ְּבֹעְזָרי  

ִמְּבֹטַח ָּבָאָדם106:  טֹוב ַלֲחסֹות ַּביי  

ִמְּבֹטַח ִּבְנִדיִבים107:  טֹוב ַלֲחסֹות ַּביי  

ְּבֵׁשם יי ִּכי ֲאִמיַלם108:  ָּכל ּגֹוִים ְסָבבּוִני  

ְּבֵׁשם יי ִּכי ֲאִמיַלם109:  ַסּבּוִני ַּגם ְסָבבּוִני  

ַסּבּוִני ִכְדֹבִרים 

ְּבֵׁשם יי ִּכי ֲאִמיַלם110:  ֹּדֲעכּו ְּכֵאׁש קֹוִצים  

ַויי ֲעָזָרִני111:  ַּדֹחה ְדִחיַתִני ִלְנֹּפל 

יה
וד

לה
ה 

יא
קר

עה
שו

הי
ה ו

וק
מצ

ה



חלק רביעי  ההודאה  נשמת כל חי - נוסח ספרדי52

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

נוסח ספרדי

ל  ְמָך, יי ֱאֹלֵהינּו, ְורּוַח ָכּ ָבֵרְך ֶאת ִשׁ ל ַחי ְתּ ַמת ָכּ ִנְשׁ
ִמיד. ִמן ָהעֹוָלם  נּו, ָתּ ָפֵאר ּוְתרֹוֵמם ִזְכְרָך ַמְלֵכּ ר ְתּ ָשׂ ָבּ
ְלָעֶדיָך ֵאין ָלנּו ֶמֶלְך ּגֹוֵאל  ה ֵאל, ּוִמַבּ ְוַעד ָהעֹוָלם ַאָתּ
ָכל  ְבּ יל ּוְמַפְרֵנס ְועֹוֶנה ּוְמַרֵחם  ּומֹוִׁשיַע, ּפֹוֶדה ּוַמִצּ
א  ֶאָלּ ְוסֹוֵמְך  עֹוֵזר  ֶמֶלְך  ָלנּו  ֵאין  ְוצּוָקה.  ָצָרה  ֵעת 
ל  ָכּ ֱאלֹוַּה  ְוָהַאֲחרֹוִנים,  ָהִראׁשֹוִנים  ֱאֹלֵהי  ה.  ָאָתּ
חֹות,  ָבּ ְשׁ ל ּתֹוָלדֹות, ַהְמֻהָּלל ְּבָכל ַהִתּ ִריֹות, ֲאדֹון ָכּ ְבּ
ַרֲחִמים. ַויי ֱאֹלִהים  ֶחֶסד ּוְבִרּיֹוָתיו ְבּ ַהְמַנֵהג עֹוָלמֹו ְבּ
ִקיץ  ְוַהֵמּ ִנים  ְיֵשׁ ַהְמעֹוֵרר  ן.  ִייָשׁ ְוֹלא  ָינּום  ֱאֶמת ֹלא 
ִמים, ְמַחֵּיה ֵמִתים, ְורֹוֵפא חֹוִלים, ּפֹוֵקַח ִעְוִרים,  ִנְרָדּ
ַפֲעֵנַח ֶנֱעָלִמים.  ִמים ְוַהְמּ יַח ִאְלּ ִשׂ ְוזֹוֵקף ְּכפּוִפים, ְוַהֵמּ

ָך ֲאַנְחנּו מֹוִדים. ּוְלָך ְלַבְדּ

ֲהמֹון  ַכּ ה  ִרָנּ ּוְלׁשֹוֵננּו  ם,  ָיּ ַכּ יָרה  ִשׁ ָמֵלא  ִפינּו  ְוִאּלּו 
ְוֵעיֵנינּו  ָרִקיַע,  ֶמְרֲחֵבי  ְכּ ַבח  ֶשׁ ְפתֹוֵתינּו  ְוִשׂ יו,  ָלּ ַגּ
ְּכִנְׁשֵרי  ְּפרּוׂשֹות  ְוָיֵדינּו  ֵרַח,  ְוַכָיּ ַּכֶּׁשֶמׁש  ְמִאירֹות 
יִקים  לֹות, ֵאין ֲאַנְחנּו ַמְסִפּ ַאָיּ ַמִים, ְוַרְגֵלינּו ַקּלֹות ָכּ ָשׁ
ְלהֹודֹות ְלָך, יי ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו, ּוְלָבֵרְך ֶאת 
י  נּו ַעל ַאַחת ֵמֶאֶלף ַאְלֵפי ֲאָלִפים ְורֹב ִרֵבּ ְמָך ַמְלֵכּ ִשׁ

ל ּתֹוָלדֹות – אדונם של כל מי  ָכּ ֲאדֹון 
ִנים  עֹוֵרר ְיֵשׁ שנולדו מאותן בריות. ַהְמּ
– מחזיר להם את נשמתם כשהם קמים 
מתים  היו  כן,  לא  שאם  השינה.  מן 
המחזיר   – ִמים  ִאְלּ יַח  ִשׂ ְוַהֵמּ בשנתם. 
לאדם את כוח הדיבור בקומו משנתו. 
יר  ִתּ וכן שאר השבחים על דרך זה. ְוַהַמּ
ֲאסּוִרים – שהישן אינו זז, והוא כבול 
כאסיר. ְוַהּסֹוֵמְך נֹוְפִלים – הנותן כוח 
ַפֲעֵנַח ֶנֱעָלִמים – היודע את  לאדם. ְוַהְמּ

הדברים הנסתרים.
הים,  גלי  כהמיית   – יו  ָלּ ַגּ ֲהמֹון  ַכּ
שמשמיעים רעש גדול כשהם נוגעים זה 
– כרוחב הרקיע,  ָרִקיַע  ֶמְרֲחֵבי  ְכּ בזה. 
ְוֵעיֵנינּו ְמִאירֹות –  שהוא רחב מאוד. 
ְפרּוׂשֹות  ְוָיֵדינּו  ה'.  בחסדי  להתבונן 
– כלפי מעלה, ביטוי לתפילה ופנייה 
שכנפיהם   – ַמִים  ָשׁ ְּכִנְׁשֵרי  לבורא. 
רחבות מאוד. ְוַרְגֵלינּו ַקּלֹות – להזדרז 
היינו  אילו  גם  תמיד.  ה'  את  לשבח 
מרבים כל כך בשבח, אין זה די אפילו 
בשביל חלק אחד קטן מטובותיך אלינו. 
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ְרָבבֹות – רבבות פעמים רבבה.  י  ְוִרֵבּ
 – ָפִנים  ִמְלּ  .10,000 היא  רבבה  וכל 

מימי קדם.

ן ֵאָבִרים  יָתנּו – הוצאת אותנו. ַעל ֵכּ ִלּ ִדּ
יכולים  אנו  שאין  פי  על  אף   – וכו' 
עלינו  חסדיו,  כל  על  לה'  להודות 
ְגָתּ  ַלּ ִפּ להשתדל לעשות ככל יכולתנו. ֶשׁ
נּו – שחילקת בנו, אבר אבר לעצמו. ָבּ

הפנימיים  האיברים   – ּוְכָליֹות  ֶקֶרב 
ל ַעְצמַֹתי – מבנהו המורכב  שבאדם. ָכּ
של הגוף, הנקרא כאן על שם השלד, 
העצמות, מעיד על גדולת ה' ונפלאותיו, 

ומתוך כך עשוי האדם לשבח את ה'.

ה – נאה להם להלל את ה'. ָנאָוה ְתִהָלּ

ים – בתוך קהל הקדושים. ּוְבֶקֶרב ְקדֹוִשׁ

ָרֵאל –  ית ִיְשׂ ָך ֵבּ ִמְקֲהלֹות ִרְבבֹות ַעְמּ ְבּ
לא רק הצדיקים והקדושים יהללו את 

שמך, אלא גם במעמד כל העם.

ְבֵרי – נוסף על  ל ִדּ ַח – לנגן. ַעל ָכּ ּוְלַנֵצּ
יֶחָך – המלך,  השירות שאמר דויד. ְמִשׁ

שנמשח בשמן המשחה.

יָת  ָעִשׂ ֶשׁ ְוִנְפָלאֹות  ים  ִנִסּ ַהּטֹובֹות  ָעִמים  ְפּ ְרָבבֹות, 
נּו,  ַאְלָתּ ְגּ ְצַרִים  ִמִמּ ָפִנים  ִמְלּ ֲאבֹוֵתינּו:  ְוִעם  ִעָּמנּו 
נּו  ַזְנָתּ ָרָעב  ְבּ ִדיָתנּו,  ְפּ ֲעָבִדים  ית  ּוִמֵבּ ֱאֹלֵהינּו,  יי 
נּו,  ְטָתּ ֶבר ִמַלּ נּו, ִמֶדּ ְלָתּ נּו, ֵמֶחֶרב ִהַצּ ְלָתּ ְלַכּ ָבע ִכּ ּוְבָשׂ
ֲעָזרּונּו  ה  ֵהָנּ ַעד  יָתנּו.  ִלּ ִדּ ים  ְוַרִבּ ָרִעים  ּוֵמֳחָלִיים 
ְגָתּ  ַלּ ִפּ ן ֵאָבִרים ֶשׁ ַרֲחֶמיָך ְוֹלא ֲעָזבּונּו ֲחָסֶדיָך. ַעל ֵכּ
ְמָתּ  ר ַשׂ ינּו ְוָלׁשֹון ֲאֶשׁ ַאֵפּ ַפְחָתּ ְבּ ָנּ ָמה ֶשׁ נּו ְורּוַח ּוְנָשׁ ָבּ
ְמָך  חּו ִויָפֲארּו ֶאת ִשׁ ְבּ ִפינּו ֵהן ֵהם יֹודּו ִויָבְרכּו ִויַשׁ ְבּ
ְלָך  ָלׁשֹון  ְוָכל  יֹוֶדה,  ְלָך  ה  ֶפּ ָכל  י  ִכּ ִמיד.  ָתּ נּו  ַמְלֵכּ
ֶרְך ְלָך ִּתְכַרע, ְוָכל  ה, ְוָכל ֶבּ ַצֶפּ ְתַׁשֵּבַח, ְוָכל ַעִין ְלָך ְתּ
ֶרב  ְוַהֶקּ ִייָראּוָך,  ְוַהְּלָבבֹות  ִּתְׁשַּתֲחֶוה,  ְלָפֶניָך  קֹוָמה 
ל ַעְצמַֹתי  ֶמָך, ַּכָּדָבר ֶׁשֶּנֱאַמר: "ָכּ רּו ִלְשׁ ְוַהְּכָליֹות ְיַזְמּ
ְוָעִני  ִמֶּמּנּו  ֵמָחָזק  ָעִני  יל  ַמִצּ ָכמֹוָך  ִמי  יי  אַמְרָנה  תֹּ
ַמע, ַצֲעַקת  ה ִתְשׁ ים ַאָתּ ְוַעת ֲעִנִיּ ְוֶאְביֹון ִמּגֹוְזלֹו". ַשׁ
יי,  ַבּ יִקים  ַצִדּ נּו  "ַרְנּ ְוָכתּוב:  יַע.  ְותֹוִשׁ יב  ְקִשׁ ַתּ ל  ַהַדּ

ה".  ִרים ָנאָוה ְתִהָלּ ַלְיָשׁ

ַרְך  ְתָבּ ִתּ יִקים  ַצִדּ ְפֵתי  ּוְבִשׂ ְתרֹוָמם  ִתּ ִרים  ְיָשׁ ִפי  ְבּ
ל.  ְתַהָלּ ים ִתּ ׁש ּוְבֶקֶרב ְקדֹוִשׁ ְתַקָדּ ּוִבְלׁשֹון ֲחִסיִדים ִתּ
ל  ן חֹוַבת ָכּ ֵכּ ָרֵאל, ֶשׁ ית ִיְשׂ ָך ֵבּ ִמְקֲהלֹות ִרְבבֹות ַעְמּ ְבּ
ַהְּיצּוִרים ְלָפֶניָך, יי ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו, ְלהֹודֹות 
ל  ָכּ ַעל  ַח  ּוְלַנֵצּ ר  ְלַהֵדּ ְלרֹוֵמם  ְלָפֵאר  ַח,  ֵבּ ְלַשׁ ל  ְלַהֵלּ
יֶחָך. ָך, ְמִשׁ י ַעְבְדּ ן ִיַשׁ ִוד ֶבּ חֹות ָדּ ְבּ ירֹות ְוִתְשׁ ְבֵרי ִשׁ ִדּ
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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:

ָּברּוְך ַאָּתה יי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ּבֹוֵרא ְפִרי ַהֶּגֶפן.
ואחר ששתה, מברך ברכה אחרונה, ברכה מעין שלוש:

נוסח הרמב"ם

ָּברּוְך ַאָּתה יי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ַעל 
ַהֶּגֶפן ְוַעל ְּפִרי ַהֶּגֶפן ְוַעל ְּתנּוַבת ַהָּׂשֶדה 
ְוַעל ֶאֶרץ ֶחְמָּדה טֹוָבה ּוְרָחָבה ֶׁשָרִציָת 
ֱאֹלֵהינּו  יי  ַרֵחם  ֲאבֹוֵתינּו.  ֶאת  ְוִהְנַחְלָּת 
ִעיָרְך  ְירּוָׁשַלִים  ְוַעל  ַעָּמְך  ִיְׂשָרֵאל  ַעל 
ְוַעל ִצּיֹון ִמְׁשַּכן ְּכבֹוָדְך, ְוַהֲעֵלנּו ְלתֹוָכּה 
ֱאֹלֵהינּו  יי  ְוַׂשְּמֵחנּו  ְּבִבְנָיָנּה.  ְוַׂשְּמֵחנּו 
טֹוב  ְּביֹום  ַהֶּזה[,  ַהְּׁשִביִעי  ַהָּמנֹוַח  ְּביֹום  ]בשבת: 

ִמְקָרא קֶֹדׁש ַהֶּזה, ְּביֹום ַחג ַהַּמּצֹות ַהֶּזה, 
ָּברּוְך  ּוְבַטֲהָרה.  ִּבְקֻדָּׁשה  ָעֶליָה  ּוְנָבֶרְכָך 

ַאָּתה יי, ַעל ָהָאֶרץ ְוַעל ֵּפרֹוֶתיָה.

נוסח שאר העדות

ָהעֹוָלם,  ֶמֶלְך  ֱאֹלֵהינּו  יי  ה  ַאָתּ רּוְך  ָבּ
נּוַבת  ְתּ ַעל  ֶפן,  ַהֶגּ ִרי  ְפּ ְוַעל  ֶפן  ַהֶגּ ַעל 
ּוְרָחָבה  טֹוָבה  ה  ֶחְמָדּ ֶאֶרץ  ְוַעל  ֶדה  ׂ ַהָשּ
ֶלֱאכֹל  ַלֲאבֹוֵתינּו  ְוִהְנַחְלָתּ  ָרִציָת  ֶשׁ
יי  ָנא  ַרֵחם  ִמּטּוָבּה.  ַע  בֹּ ְוִלְשׂ ְרָיּה  ִמִפּ
ַלִים  ְוַעל ְירּוָשׁ ָך  ָרֵאל ַעֶמּ ִיְשׂ ֱאֹלֵהינּו ַעל 
ְוַעל  בֹוֶדָך  ְכּ ן  ַכּ ִמְשׁ ִצּיֹון  ְוַעל  ִעיֶרָך 
ַלִים  ְירּוָשׁ ּוְבֵנה  ֵהיָכֶלָך,  ְוַעל  ֲחָך  ִמְזַבּ
ְוַהֲעֵלנּו  ְבָיֵמינּו,  ְמֵהָרה  ִבּ ַהּקֶֹדׁש  ִעיר 
ְרָיּה  ִבְנָיָנּה, ְונֹאַכל ִמִפּ ְּמֵחנּו ְבּ ְלתֹוָכּה ְוַשׂ
ה  ְקֻדָשּׁ ִבּ ָעֶליָה  ּוְנָבֶרְכָך  ִמּטּוָבּה  ע  ַבּ ְוִנְשׂ
ת  ָבּ ַהַשּׁ יֹום  ְבּ ְוַהֲחִליֵצנּו  ּוְרֵצה  )בשבת:  ּוְבָטֳהָרה. 
י  ִכּ ַהֶזּה.  ּצֹות  יֹום ַחג ַהַמּ ְבּ ְּמֵחנּו  ְוַשׂ ַהֶזּה( 

ָך ַעל  ל, ְונֹוֶדה ְלּ ה יי טֹוב ּוֵמִטיב ַלכֹּ ַאָתּ
ה יי, ַעל  רּוְך ַאָתּ ְפָנּה. ָבּ ִרי ַגּ ָהָאֶרץ ְוַעל ְפּ

ְפָנּה. ִרי ַגּ ָהָאֶרץ ְוַעל ְפּ

– הפירות  ֶדה  ׂ ַהָשּ נּוַבת  ְתּ
שמניבה  והתבואה 
השדה. ֶאֶרץ ֶחְמָּדה – ארץ 
אותה  חומדים  שהכול 
ְוַעל  אליה.  ומשתוקקים 
העיר   – ִעיָרְך  ְירּוָׁשַלִים 
מקום   – ִצּיֹון  ירושלים. 

המקדש, הר הבית.

כוס רביעית
או חמישית
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בפיוטים  הסדר  ליל  את  מסיימים 
חגיגיים בחרוזים ובתפילה לקיומו של 

הסדר המלא בעתיד בבית המקדש.

ידי  על  נכתב  זה  פיוט   – ִסּדּור  ֲחַסל 
רבי יוסף טוב–עלם, בן המאה ה–11, 

צרפת.

ִנְזֶּכה ַלֲעׂשֹותֹו – לעשות את קרבן  ֵּכן 
ׁשֹוֵכן ְמעֹוָנה – שוכן  הפסח כהלכתו. 
ישראל,   – ָמָנה  ִמי  ֲעַדת  בשמים. 
שלא  עד  שירבו,  לישראל  שהבטיח 
יוכל איש למנות אותם. ַנֵהל ִנְטֵעי ַכָּנה 
– השב את הנטיעות למקומן, השב את 

ישראל לארצם.

מספר  הפיוט   – ַהַּלְיָלה  ַּבֲחִצי  ַוְיִהי 
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–6. מסודר 

בסדר אלפביתי.

 – ִנַּצְחּתֹו  ֶצֶדק  ר  ֵגּ ַאְׁשמֶֹרת...  ְּברֹאׁש 
את  ניצח  הראשון,  היהודי  אברהם, 
ארבעת המלכים בחלקו הראשון של 

הלילה הזה. 

גרר  מלך  אבימלך   – ְּגָרר  ֶמֶלְך  ַּדְנָּת 
שלקח את שרה מאברהם, שאמר לו ה' 
בחלום שאם לא ישיב אותה לבעלה, 
שרדף  לבן,   – ֲאַרִּמי  ִהְפַחְדָּת  ימות. 
בחלום  ה'  אותו  והזהיר  יעקב,  אחרי 
 – ִיְׂשָרֵאל  ַוָּיַׂשר  ביעקב.  יפגע  שלא 
יעקב נלחם במלאכו של עשיו בלילה 

הזה וניצח אותו. 

ממונם,   – ֵחיָלם  מצרים.   – ְתרֹוס  ַפּ
ת  שלקחו אותו ישראל. ִטיַסת ְנִגיד ֲחרֹׁשֶ

שירים
סיום הסדר למנהג אשכנז: 

תֹו. ֲחַסל ִסּדּור ֶּפַסח ְּכִהְלָכתֹו, ְּכָכל ִמְׁשָּפטֹו ְוֻחָקּ
ַּכֲאֶׁשר ָזִכינּו ְלַסֵּדר אֹותֹו, ֵּכן ִנְזֶּכה ַלֲעׂשֹותֹו.
ַזְך ׁשֹוֵכן ְמעֹוָנה, קֹוֵמם ְקַהל ֲעַדת ִמי ָמָנה.
ְּבָקרֹוב ַנֵהל ִנְטֵעי ַכָּנה, ְּפדּוִיים ְלִציֹון ְּבִרָּנה.

ְלָׁשָנה ַהָּבָאה ִּבירּוָׁשַלִים ַהְּבנּוָיה!

ויהי בחצי הלילה

ּוְבֵכן ַוְיִהי ַּבֲחִצי ַהַּלְיָלה  
ָאז רֹב ִנִּסים ִהְפֵלאָת ַּבַּלְיָלה,  
ְּברֹאׁש ַאְׁשמֶֹרת ֶזה ַהַּלְיָלה,  

ר ֶצֶדק ִנַּצְחּתֹו ְּכֶנֱחַלק לֹו ַלְיָלה,   ֵגּ

ַוְיִהי ַּבֲחִצי ַהַּלְיָלה.  

ַּדְנָּת ֶמֶלְך ְּגָרר ַּבֲחלֹום ַהַּלְיָלה,  
ִהְפַחְדָּת ֲאַרִּמי ְּבֶאֶמׁש ַלְיָלה,  

ַוָּיַׂשר ִיְׂשָרֵאל ַלַּמְלָאְך ַוּיּוַכל לֹו ַלְיָלה,  

ַוְיִהי ַּבֲחִצי ַהַּלְיָלה.  

ֶזַרע ְּבכֹוֵרי ַּפְתרֹוס ָמַחְצָּת ַּבֲחִצי ַהַּלְיָלה,  
ֵחיָלם ֹלא ָמְצאּו ְּבקּוָמם ַּבַּלְיָלה,  

יָת ְּבכֹוְכֵבי ַלְיָלה,   ת ִסִלּ ִטיַסת ְנִגיד ֲחרֹׁשֶ

ַוְיִהי ַּבֲחִצי ַהַּלְיָלה.  

ה 
רצ

 נ
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לה', שנגלה  – שיר שבח  ָנֶאה  לֹו  ִּכי 
כל, שהמלוכה  לעיני  מצרים  ביציאת 
שייכת רק לו. לא נודע מחברו, ונהוג 

לשיר אותו בכמה מקהילות ישראל.

כי לו נאה 

ִּכי לֹו ָנֶאה, ִּכי לֹו ָיֶאה.  
ַאִּדיר ִּבְמלּוָכה, ָּבחּור ַּכֲהָלָכה, ְּגדּוָדיו יֹאְמרּו לֹו:  

ְלָך ּוְלָך, ְלָך ִּכי ְלָך, ְלָך ַאף ְלָך, ְלָך יי ַהַּמְמָלָכה, ִּכי לֹו ָנֶאה, 
ִּכי לֹו ָיֶאה.

ָּדגּול ִּבְמלּוָכה, ָהדּור ַּכֲהָלָכה, ָוִתיָקיו יֹאְמרּו לֹו: ְלָך ּוְלָך וכו'.  
ַזַּכאי ִּבְמלּוָכה, ָחִסין ַּכֲהָלָכה, ַטְפְסָריו יֹאְמרּו לֹו:  ְלָך ּוְלָך וכו'.  
ָיִחיד ִּבְמלּוָכה, ַּכִּביר ַּכֲהָלָכה, ִלּמּוָדיו יֹאְמרּו לֹו:  ְלָך ּוְלָך וכו'.  
מֹוֵׁשל ִּבְמלּוָכה, נֹוָרא ַּכֲהָלָכה, ְסִביָביו יֹאְמרּו לֹו:  ְלָך ּוְלָך וכו'.
ָעָניו ִּבְמלּוָכה, ּפֹוֶדה ַּכֲהָלָכה, ַצִּדיָקיו יֹאְמרּו לֹו:  ְלָך ּוְלָך וכו'.

יו יֹאְמרּו לֹו:  ְלָך ּוְלָך וכו'. ָקדֹוׁש ִּבְמלּוָכה, ַרחּום ַּכֲהָלָכה, ִׁשְנַאָנּ

ַּתִּקיף ִּבְמלּוָכה, ּתֹוֵמְך ַּכֲהָלָכה, ְּתִמיָמיו יֹאְמרּו לֹו:  ְלָך ּוְלָך וכו'.

אדיר הוא 

ַאִּדיר הּוא, ִיְבֶנה ֵּביתֹו ְּבָקרֹוב.  
ִּבְמֵהָרה, ִּבְמֵהָרה, ְּבָיֵמינּו ְּבָקרֹוב.  

ֵאל ְּבֵנה, ֵאל ְּבֵנה, ְּבֵנה ֵּביְתָך ְּבָקרֹוב.  
ָּבחּור הּוא, ָּגדֹול הּוא, ָּדגּול הּוא, ִיְבֶנה ֵּביתֹו וכו'.  
ָהדּור הּוא, ָוִתיק הּוא, ַזַּכאי הּוא, ִיְבֶנה ֵּביתֹו וכו'.  
ָחִסיד הּוא, ָטהֹור הּוא, ָיִחיד הּוא, ִיְבֶנה ֵּביתֹו וכו'.  
ַּכִּביר הּוא, ָלמּוד הּוא, ֶמֶלְך הּוא, ִיְבֶנה ֵּביתֹו וכו'.  
נֹוָרא הּוא, ַׂשִּגיב הּוא, ִעּזּוז הּוא, ִיְבֶנה ֵּביתֹו וכו'.  

יק הּוא, ָקדֹוׁש הּוא, ִיְבֶנה ֵּביתֹו וכו'.   ּפֹוֶדה הּוא, ַצִדּ
ַרחּום הּוא, ַׁשַּדי הּוא, ַּתִּקיף הּוא, ִיְבֶנה ֵּביתֹו וכו'.

שפזמונו  תפילה  שיר   – הּוא  ַאִּדיר 
המקדש  בית  לבניין  תקווה  מעורר 
בסדר  הקב"ה  תוארי  ותיאור  בקרוב 

אלפביתי. לא נודע מחברו.

חלק רביעי  ההודאה  שירים
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ֶאָחד ִמי יֹוֵדַע – נפוץ בקהילות ישראל. 
הבאות  חידות  שיר  נודע מחברו.  לא 

לעורר את המסובים הנוטים להירדם.

ה ָאבֹות – אברהם, יצחק ויעקב.  ְׁשֹלׁשָ
רחל  רבקה,  שרה,   – הֹות  ִאָמּ ַאְרַּבע 
ולאה. ֲחִמָּׁשה ֻחְמֵׁשי ּתֹוָרה – בראשית, 
ִׁשָּׁשה  שמות, ויקרא, במדבר, דברים. 
נשים,  מועד,  זרעים,   – ִמְׁשָנה  ִסְדֵרי 
נזיקין, קודשים, טהרות )זמ"ן נק"ט(. 
ימות  שבעה   – ַׁשָּבָתא  ְיֵמי  ִׁשְבָעה 
הימים   – ִמיָלה  ְיֵמי  ְׁשמֹוָנה  השבוע. 
שמן הלידה ועד ברית המילה. ִּתְׁשָעה 
היריון.  חודשי  תשעה   – ֵלָדה  ַיְרֵחי 
ְּבַרָיּא – עשרת הדיברות. ַאַחד  ֲעָׂשָרה ִדּ
ָעָׂשר ּכֹוְכַבָּיא – אחד–עשר הכוכבים 
את  המסמלים  בחלומו,  יוסף  שראה 
א –  אחיו )בראשית לז,ט(. ְׁשֵנים ָעָׂשר ִׁשְבַטָיּ
ה  ֹלָשׁ שנים–עשר השבטים, בני יעקב. ְשׁ
ָּיא – שלוש–עשרה מידות של  ר ִמַדּ ָעָשׂ

רחמים שה' מתגלה בהן )שמות לד,ו–ז(. 

אחד מי יודע

ֱאֹלֵהינּו  ֶאָחד  יֹוֵדַע!  ֲאִני  ֶאָחד  יֹוֵדַע?  ִמי  ֶאָחד 
ֶׁשַּבָּׁשַמִים ּוָבָאֶרץ.

ְׁשַנִים ִמי יֹוֵדַע? ְׁשַנִים ֲאִני יֹוֵדַע: ְׁשֵני ֻלחֹות ַהְּבִרית. 
ֶאָחד ֱאֹלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ּוָבָאֶרץ.

ה ָאבֹות,  ה ֲאִני יֹוֵדַע: ְׁשֹלׁשָ ה ִמי יֹוֵדַע? ְׁשֹלׁשָ ְׁשֹלׁשָ
ְׁשֵני ֻלחֹות ַהְּבִרית וכו'.

ִאָּמהֹות,  ַאְרַּבע  יֹוֵדַע:  ֲאִני  ַאְרַּבע  יֹוֵדַע?  ִמי  ַאְרַּבע 
ה ָאבֹות וכו'. ְׁשֹלׁשָ

ֲחִמָּׁשה ִמי יֹוֵדַע? ֲחִמָּׁשה ֲאִני יֹוֵדַע: ֲחִמָּׁשה ֻחְמֵׁשי 
ּתֹוָרה, ַאְרַּבע ִאָּמהֹות וכו'.

ה ֲאִני יֹוֵדַע: ִׁשָּׁשה ִסְדֵרי ִמְׁשָנה,  ה ִמי יֹוֵדַע? ִׁשָשּׁ ִׁשָּשׁ
ֲחִמָּׁשה ֻחְמֵׁשי ּתֹוָרה וכו'.

ִׁשְבָעה ִמי יֹוֵדַע? ִׁשְבָעה ֲאִני יֹוֵדַע: ִׁשְבָעה ְיֵמי ַׁשָּבָתא, ִׁשָּׁשה ִסְדֵרי ִמְׁשָנה וכו'.
ְׁשמֹוָנה ִמי יֹוֵדַע? ְׁשמֹוָנה ֲאִני יֹוֵדַע: ְׁשמֹוָנה ְיֵמי ִמיָלה, ִׁשְבָעה ְיֵמי ַׁשָּבָתא וכו'.

ִּתְׁשָעה ִמי יֹוֵדַע? ִּתְׁשָעה ֲאִני יֹוֵדַע: ִּתְׁשָעה ַיְרֵחי ֵלָדה, ְׁשמֹוָנה ְיֵמי ִמיָלה וכו'.
ְּבַרָּיא, ִּתְׁשָעה ַיְרֵחי ֵלָדה וכו'. ָרה ֲאִני יֹוֵדַע: ֲעָׂשָרה ִדּ ָרה ִמי יֹוֵדַע? ֲעָשׂ ֲעָשׂ

ַאַחד ָעָׂשר ִמי יֹוֵדַע? ַאַחד ָעָׂשר ֲאִני יֹוֵדַע: ַאַחד ָעָׂשר ּכֹוְכַבָּיא, ֲעָׂשָרה ִדְּבַרָּיא וכו'.

ְׁשֵנים ָעָׂשר ִמי יֹוֵדַע? ְׁשֵנים ָעָׂשר ֲאִני יֹוֵדַע: ְׁשֵנים ָעָׂשר ִׁשְבַטָּיא, ַאַחד ָעָׂשר ּכֹוְכַבָּיא וכו'.
ר  ָעָשׂ ֵנים  ְשׁ א.  ָיּ ִמַדּ ר  ָעָשׂ ה  לָשׁ ְשׁ יֹוֵדַע:  ֲאִני  ר  ָעָשׂ ה  לָשׁ ְשׁ יֹוֵדַע?  ִמי  ר  ָעָשׂ ה  לָשׁ ְשׁ
ְבָעה ְיֵמי  מֹוָנה ְיֵמי ִמיָלה, ִשׁ ָעה ַיְרֵחי ֵלָדה, ְשׁ ְשׁ ְּבַרָּיא, ִתּ ָרה ִדּ א, ֲעָשׂ ר ּכֹוְכַבָיּ ְבַטָּיא, ַאַחד ָעָשׂ ִשׁ
ֻלחֹות  ֵני  ְשׁ ָאבֹות,  ה  ְׁשֹלׁשָ ִאָּמהֹות,  ע  ַאְרַבּ תֹוָרה,  ֻחְמֵׁשי  ה  ֲחִמָּשׁ ָנה,  ִמְשׁ ִסְדֵרי  ה  ָשּׁ ִשׁ ָתא,  ָבּ ַשׁ

ַמִים ּוָבָאֶרץ. ָשּׁ ַבּ ִרית, ֶאָחד ֱאֹלֵהינּו ֶשׁ ַהְבּ
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65  אחרית דבר 

אחד  שכל  החדשה  לדרך  מסרים  שופעת  ההגדה 
מאתנו וכולנו יחד צריכים לשוב ולחדש, להיגאל 

מחדש. עשינו מאמץ להדגיש אותם בהגדה זו.

הראשון הוא החירות מן השעבוד הגופני והשעבוד 
בכל  שבו  כאחת,  עמו  ושל  האדם  של  הנפשי 
ולהראות  עצמו  את  לראות  אדם  חייב  ודור  דור 
מן  השחרור  ממצרים.  יצא  הוא  כאילו  עצמו  את 
בתבניות  הנתונים  החיים,  את  הכולאים  הֵמָצרים 
ממכרות של ההתנהגות והמחשבה. הבחירה ניתנה 
לנו מאת ה', והאחריות לחיי חירות טובים וישרים 

נתונים בידינו. 
לעמו  האדם  של  נאמנות  הנאמנות,  הוא  השני 
הכרוכים  הנפש  ומסירות  וההקרבה  ולערכיו 
אחר  שנה  זו  בדרך  שנהגנו  העובדה  בשמירתם. 
שנה, דור אחר דור, בדבקות באמונתנו ובחלומנו, 
לקרוא  זה,  ולמקום  זה  לזמן  אותנו  היא שהביאה 

יחד את ההגדה בארץ ישראל.
בקיומו  ההכרה  הקדושה,  הוא  האחרון  והיסוד 
של הנשגב, בשאיפת אמת להתקרב אל האלוהים, 
לקדוש ולטהור, הוא הנוצר לנצח את שאר ערכינו. 
בכל  באהבה  ליומיומי,  מעבר  הנצח,  בקשת 
לבבנו ובכל נפשנו ובכל מאודנו מעניקה השראה 
ליומיומי, מלכדת את כולנו ומבטיחה את עתידנו.

בהצלחה לכולנו
חג פסח שמח




