
נספח תוספות לנוסח תימן
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הקידוש 
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ִמָּכל ָלׁשֹון.  ְורֹוְמָמנּו  ִמָּכל ָעם,  ִקְּדָׁשנּו  ֲאֶׁשר  ֶמֶלְך ָהעֹוָלם,  יי ֱאֹלֵהינּו  ַאָּתה  ָּברּוְך 

ָּבַחר ָּבנּו ַוְיַגְּדֵלנּו, ָרָצה ָּבנּו ַוְיָפֲאֵרנּו. 
מנהג תימן לומר נוסח "תרומה הבדילנו" נוסח זה נמצא בסידורי הגאונים, אבל בנוסח הרמב"ם וכל התכאליל 
כת"י לא נמצא, אלא נוסח קידוש של פסח כנוסח קידוש של כל יום טוב. ולדעת ר"י ברצלוני )בספר העתים( אין לאמרו 

בתוך הקידוש.

ְּתרּוָמה ִהְבִּדיָלנּו ִמָּכל ָעם, ֶאֶרץ ֶחְמָּדה ִהְנִחיל אֹוָתנּו. ִקֶּדׁש ֶאת ְׁשמֹו ָּבעֹוָלם, ִּבְגַלל 
ָאבֹות ֶׁשָעׂשּו ֶאת ְרצֹונֹו. ְּגבּורֹות ָעָׂשה ְלַמֲעֵנהּו, ְוֵאין ֵחֶקר ְלִנְפְלאֹוָתיו. ֲעַדת ְקדֹוִׁשים 
אֹוָתנּו ָקָרא, ֶּכֶרם ֶחְמָּדה ְוֵנַטע ַׁשֲעׁשּוִעים. ַוִּיְקָרֵאם ְסגּוָּלה ִלְׁשמֹו, ְוֵראִׁשית ְלָקָחם 
ַוִּיְהיּו  ָרִקיַע.  ְּככֹוְכֵבי  ּוְמכֹוָנִנים  ָמרֹום,  ִּבְצָבא  ְמׁשּוִלים  ֶׁשֵהם  ָהֲאָרצֹות.  ּגֹוֵיי  ִמָּכל 
ּוַמְרֵאה  ַהֶּׁשֶמׁש,  ְּכִזיו  ְּפֵניֶהם  ִזיו  ָּכל ָהאּוּמֹות.  ַעל  ְוִנְכָּבִדים  ֵּתֵבל,  ְּבֶקֶרב  ֶעְליֹוִנים 
ְדמּוָתם ְּכַמְלֲאֵכי ָׁשֵרת. ָלֶהם ִיְראּו ְמָלִכים ָוָקמּו, ָׂשִרים ַוִּיְׁשַּתֲחוּו. ְלַמַען ְיָי  ְצָבאֹות 
ֲאֶׁשר ֶנֱאָמן, ְקדֹוׁש ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ָּבם ָּבָחר. ָּכל רֹוֵאיֶהם ַיִּכירּום, ִּכי ֵהם ֶזַרע ֵּבַרְך ְיָי. 
ַוְיַקְּדֵׁשנּו ְקֻדַּׁשת עֹוָלם, ּוְׁשמֹו ַהָּגדֹול ָעֵלינּו ָקָרא. אֹוָתנּו ָקָרא ֵעָדה ִלְׁשמֹו, ְסגּוָּלה 
ְוַנֲחָלה ִמְּימֹות עֹוָלם. ַוְיָקְרֵבנּו ִלְפֵני ַהר ִסיַני, ַוַּיִּגיֵׁשנּו ִלְפֵני חֹוֵרב. ַוּיֹוִריֵׁשנּו ִּדְבֵרי 
ַוִּיְגָאֵלנּו ִמַּיד  ִנִּסים ּוְגבּורֹות,  ְיָי ֱאלֹוֵהינּו  ַוַּיַעׂש ָלנּו  ַחִּיים, ְּכתּוִבים ְּבֶאְצַּבע ֲהָדרֹו. 
אֹוֵיב. ַוִּיֵּתן ָלנּו ְיָי ֱאלֹוֵהינּו ִמְׁשָּפִטים ְיָׁשִרים ְותֹורֹות ֱאֶמת, חּוִּקים ּוִמְצוֹות טֹוִבים.

ַחִּגים  ְלִׂשְמָחה,  ּו[מֹוֲעִדים  ִלְמנּוָחה  ַׁשָּבתֹות  ]בשבת:  ְּבַאֲהָבה  ֱאֹלֵהינּו  יי  ָלנּו  ַוִּתֵּתן 

ּוְזַמִּנים ְלָׂשׂשֹון, ]בשבת: ֶאת יֹום ַהַּׁשָּבת ַהֶּזה ְו[ ֶאת יֹום טֹוב ִמְקָרא ֹקֶדׁש ַהֶּזה, ֶאת יֹום 

תוספות לנוסח תימן  תרומה הבדילנו

ַחג ַהַּמּצֹות ַהֶּזה, ְזָמן ֵחרּוֵתנּו ְּבַאֲהָבה, ֵזֶכר ִליִציַאת ִמְצָרִים. 

ַוִּיְבַחר ּבֹו ַּבּיֹום ַהֶּזה ִמָּכל ַהָּיִמים, ַוִּיְרֶצה בֹו ַוְיַקְּדֵׁשהּו ִמָּכל ַהְּזַמִּנים. ִלְהיֹות ְמַהְלִלים 
ּבֹו ַעל ִּפְלֵאי ַמֲעָׂשיו, ִלְהיֹות ַמְזִּכיִרים אֹותֹו ְּבָכל ָׁשָנה ְוָׁשָנה.

ְלהֹוִדיַע, ִּכי בֹו הֹוִציא ְיָי ֶאת ֲעָבָדיו ִמִּמְצַרִים, ִמּכּור ַהַּבְרֶזל אֹוָתנּו ִמֵּלט. ְלהֹוִדיַע, 
ִקְּבלּו  בֹו  ִּכי  ְלהֹוִדיַע,  ַּבָּים.  ָצֵריֶהם  ִׁשַּקע  ּובֹו  ְּבאֹוְיֵביֶהם,  ְנָקמֹות  ְיָי  ָעָׂשה  בֹו  ִּכי 
ְיָי ִנִּסים  ֲעֵליֶהם עֹול ַמְלכּותֹו ְּבָרצֹון, ַוֲעָבדּוהּו ְּבֵלָבב ָׁשֵלם. ְלהֹוִדיַע, ִּכי בֹו ָעָׂשה 

ּוְגבּורֹות ְלאֹוֲהָביו, ְוִנְפָלאֹות ַרּבֹות ִלְבֵני ְיִדיָדיו.

ִּכי ָבנּו ָבַחְרָּת, ְואֹוָתנּו ִקַּדְׁשָּת ִמָּכל ָהַעִּמים, 

ְמַקֵּדשׁ  יי,  ַאָּתה  ָּברּוְך  ִהְנַחְלָּתנּו.  ּוְבָׂשׂשֹון  ְּבִׂשְמָחה  ָקְדְׁשָך  ּומֹוֲעֵדי  ְוַׁשַּבת[  ]בשבת: 

]בשבת: ַהַּׁשָּבת ְו[ ִיְׂשָרֵאל ְוַהְּזַמִּנים.
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ביצה  בידו  האוחז  קטן  שילד  ונהגו 
של  נוסח  לו(  שמקריאים  )או  קורא 
הלשון  בערבית-תימנית.   נשתנה  מה 
צחוק  מעלה  הקטע  של  המיוחדת 
במסובים כלועגת על המצרים אותנו. 

תרגומו: 
ַמה ִסּפּור ַהַּלְיָלה ַהֶּזה ִמְּכַלל ַהֵּלילֹות?

ֵּבית- ִמִּמְצַרִים,  ַוֲאבֹוֵתינּו  ְזֵקֵנינּו  ָיְצאּו 
ָהיּו   - עֹוִׂשים?  ָהיּו  ֶמה  ָהֲעָבִדים. 
ְוֶאת  ֵבִנים,  ַּבְלּ ַהֶּתֶבן  ֶאת  ְמַעְרְּבִבים 
ַהְּלֵבִנים ַּבֶּתֶבן. ֲעבּור ִמי? - ֲעבּור ַּפְרעֹה 
ָהָרָׁשע ַהָּגמּור, ֲאֶׁשר רֹאׁשֹו ְּכמֹו ִמְפֶלֶצת, 

ּוִפיו ְּכמֹו ֶּפַתח ַהַּתּנּור.

ְוהֹוִריד ָהֵאל ַעל ַהִּמְצִרים: ָּדם, ְצַפְרֵּדַע, 
ְׁשִחין,  ֶּדֶבר,  ָערֹוב,  ּוַפְרעֹוִׁשים,  ִּכִּנים 

ְך ּומֹות ַהְּבכֹורֹות. ֶ ָּבָרד, ַאְרֶּבה, חֹשׁש

ְקָללֹות  ֶאֶלף   - ָּבָלה  ְזֵקָנה  ֶׁשַאִפּלּו  ַעד 
ָיחּולּו ָעֶליָה - ָהָיה ָלּה ֱאִליל ִמָּבֵצק, ַעל 
ַּגֵּבי ַהַּתּנּור ִנָּצב. ִנְכַנס ֶּכֶלב ׁשֹוֶטה, ָאַכל 
ְוִהיא ָצֲעָקה ְּבאֹותֹו  ֶאת ָהֱאִליל ַהָּזקּוף. 
ַהַּלְיָלה, ְוָהְיָתה ְצָעָקה ְגדֹוָלה ְּבִמְצַרִים, 
ַּבִית, ֲאֶׁשר  ֵאין  ֶׁשֶּנֱאָמר: "ִּכי  ְלַקֵּים ַמה 

ֵאין ָׁשם ֵמת" )שמות יב, ל(.

ְוָנְׂשאּו ֶאת ַהָּבֵצק ַעל ִּכְתֵפיֶהם, ְוִהְתַּפְּללּו 
ֶאל ֱאֹלֵהיֶהם ֶוֱהִׁשיָבם. ְוֻטְּבעּו ַהִּמְצִרים 

ְּבַים-סּוף, ְוָיְצאּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִמּתֹוכֹו.

ְוהֹוִׁשיָעם ָהֵאל ְּבָיד ֲחָזָקה, ּוִבְזרֹוַע ְנטּוָיה, 
ּוִבְׁשָפִטים ְּגדֹוִלים, ּוְבאֹותֹות ּוְבמֹוְפִתים, 
ְוֶזה  ָעָליו ַהָּׁשלֹום.  ַרֵּבנּו,  ה  ֶ ְיֵדי מֹשׁש ַעל 
ַהַּמֲעֶנה: )כלומר הקטע הבא בהגדה, 
לשאלה  המענה  הוא  היינו"  "עבדים 

"מה נשתנה"(

ר  נוסח ַמא ַכֹּבַ

ּה ַאלַּלְّיַלה ִמן ַּגִמיע ַאלַּלַّיאִלי? ַּבר ַהאַדׂ ַמא ַכׂ
אְלַעּבּוִּדַיּה.  ַּבְיַּת  ִמְצְר,  ִמן  ְוַאַּבאַיַנא  ְּגּדּוַּדַנא  ַרּגּו  ַכׂ
טּו ַאלִּתְּّבןְ ִפי אלִּלְּّבןְ,  ְּלّ ַמא ַּכאנּו ִיְפַעלּו? - ַּכאנּו ְיַכׂ
ַאלָּרָׁّשע  ִלַפְרעֹה   - ִלַמן?  אלִּתְּّבןְ.  ִפי  ְּבןְ  ַואלִּלّ
ֹּה ַסאע  ְמעּור, ּוֻפּמّ י ַראסֹּה ַסאַע אלֻּצّ ַאְלָּגמּור, ַאַּלִّדׂ

ַמַנַק אלַּתּّנּّור.
ַّפאִּדע,  ְם, ַואלַּצׂ ּה ַעַלא אְלִמְצְריּון: ַאלַּדّ ְוַאְוַרַּד אלַּלّ
אל, ַואְלּוחּוׁש, ַואְלַפַנא, ַואְלַּגַראּב,  ַואְלַקְמְל ַואְלֻקַּמّ
ַّלאם, ּוַמְוַּת אְלַאְּבַּכאר. ַואְלַּבַראּד, ַואְלַּגַראּד, ַואלַּצׂ

ַּכאן   - ְּתּגּוז  ַלְעַנּה  ַאְלף  ַעַלְיַהא   - ַּבּגּוז  ַעּגּוז  ִחַּתّא 
ַל  ּור ַמְרּכּוז. ַּדַכׂ ְמַעַהא ַמְעּבּוד ִמן ִעְּגַנּה, ַפְוַק אלַּתּّנّ
ּת  אְלַּכְלַּב אְלַמְענּוז, ַאַּכַל אְלַמְעּבּוַּד אְלַמְרּכּוז. ְוֻצְרַכׂ
ים ְּבִמְצְר, ְלַקֵּים ַמה  ִּתְלַּך אלַּלְّיַלּה, ְוַּכאן ֻצַראךّ ַעִצׂ

ֶׁשֶּנֱאָמר: "ִּכי ֵאין ַּבִית, ֲאֶׁשר ֵאין ָׁשם ֵמת" )שמות יב, ל(.
ְלַרֻּבֻّהם  ְוַאְּדעּו  ַאְּכַּתאֻפֻהם,  ַעַלא  ַאְלַעִּגיַנּה  ְוַחַמלּו 
אְלֻקְלֻזם,  ַּבְחַר  ִפי  ַאְלִמְצִריּון  ְרקּו  ְוֻגׂ ְוַאַּגאֻּבֻהם. 

ְוַכַّרּגּו ַּבִני ִאְסַרִאיל ִמן ַוְסטֹּה.
ַמְמּדּוַּדּה,  ַראע  ּוְדׂ ַׁשִּדיַּדה,  ְּבַיּד  אלַּלּّה  ַּלְّצֻהַם  ְוַכׂ
ה  ֶ מֹשׁש ְיֵדי  ַעל  ּוַּבַראִהין,  ְוַאַיאּת  יַמּה,  ַעִצׂ ְוַאְחַּכאם 

א אְלַּגַואּב: ַרֵּבנּו, ָעָליו ַהָּׁשלֹום. ְוַהַדׂ

ר תוספות לנוסח תימן  ַמא ַכֹּבַ

נוסח תימן - כוס שנייה
השלמה לעמוד 29. לאחר ברכת "לאכול בו ]פסח[ מצה ומרורים" אומר:

ַאָּתה ָּגַאְלָּת ֶאת ֲאבֹוֵתינּו ִמִּמְצַרִים, ְּבָיד ֲחָזָקה ּוִבְזרֹוַע ְנטּוָיה.
ִּבְהיֹות ֲאבֹוֵתינּו ְּבתֹוְך ֶאֶרץ ִמְצַרִים, ָהיּו ְמעּוִּנים ּוְמׁשּועָּבִדים ַּתַחת ַיד ַּפְרעֹה ֶמֶלְך ִמְצָרִים.

ַּגם ָׁשם ָּפרּו ְוָרבּו ַּכֲעַפר ָהָאֶרץ, ּוְכַאְרֵזי ְלָבנֹון ָּגְבהּו ְבקֹוָמה.
ִּדֶּבר ַּפְרעֹה ִלְמחֹות ֶאת ְׁשָמם, ּוְלַאֵּבד ִזְכָרם ִמֶּקֶרב ֵּתֵבל.

הּוא ְוַעּמֹו ְּבֵעָצה ַאַחת ָהיּו, ַוִּיְתַחְּכמּו סֹוד ַעל ֶזַרע ִיְׂשָרֵאל.
ַוְיָמְררּו ֶאת ַחֵּייֶהם ְּבָפֶרְך, ּוְבַתְׁשִניק ָּגדֹול ָקְצָרה רּוָחם.

ֶזַרע ְיׁשּורּון ֲאָנָחה ָלָבׁשּו, ִּכי ַיד אֹוֵיב ָּגְבָרה ֲעֵליֶהם.
ַחי ְוַקָּים ָׁשַמע ְּבקֹוָלם, ֶמֶלְך ַמְלֵכי ַהְּמָלִכים ֶהֱאִזין ָלֶהם.

ה ָיִדיד ְּבָחזֹון ָהְׁשָלח. ֶ טֹוב ְוָיָׁשר ֵמֶהם ִּגֵּדל, מֹשׁש
ַיַחד ֶהְרָאם ְּבאֹותֹות ַׁשַּדי, ּוְבִמיֵני ְנָגִעים ֶׁשִּנְׁשְּפטּו ְבֵני ָחם.

ָּכל ְּבכֹוֵריֶהם ַלֶּטַבח ָמָסר, ְוֵראִׁשית ִּבְטָנם ְלֶדֶבר ָּגדֹול ִהְסִּגיר.
ָלֵכן ָנְפָלה ְצָעָקה ְגדֹוָלה ְּבִמְצָרִים, ְּבִכי ּוִמְסֵּפד ְּבָכל חּוצֹוֶתיָה.

ֵמַעְבּדּות ְלֵחירּות ָיְצאּו ְיִדיִדים, ְוֵאין ּכֹוֵׁשל ְּבִמְסַּפר ְׁשָבִטים.
ִניֲהָגם ְּבטּובֹו צּור עֹוָלִמים, ְוִהִּגיָעם ְלַים סּוף ְּבַרֲחִמים ַרִּבים.

ָסַגר ַהָּים ַּבֲהמֹון ַּגָּליו, ְוׂשֹוֵנא רֹוֵדף ַּבֲהמֹון ֵחילֹו.
ֵעיֵניֶהם ָנְׂשאּו ַלָּמרֹום, ְלַבֵּקׁש ַרֲחִמים ֵמֲאִביר ַיֲעקֹב.

ִּפיֶהם ָּפְתחּו ְּגאּוֵלי ְיָי, ְלַׁשַּבח ְלַמְלָּכם ַעל רֹוב ִנְפְלאֹוָתיו.
ָצַלל ִרְכּבֹו ְּבאֹוְיֵבי ַעּמֹו, ְוִהְׁשִליְך ׂשֹוְנֵאיֶהם ְלתֹוְך ֵמי ְמצּוָלה.

ָקַרע ְיָי ֶאת ֵמי ַים סּוף, ְלַקֵּים ְׁשבּוָעה ֶׁשִּנְׁשָּבע ְלַאְבָרָהם ָאִבינּו.
ָראּו ְיִדיִדים ְּבִפְגֵרי ׂשֹוְנֵאיֶהם, ֶׁשֵהֵם מּוָּטִלים ַעל ְׂשַפת ַהָּים.

ה ִלְפֵני קֹוֵנהּו. ֶ ִׁשיָרה ְוִזְמָרה ְוִדְבֵרי ַהֵּלל, ָאַמר מֹשׁש
ְּתִהָּלה ְוִתְפֶאֶרת ְוִדְבֵרי ּתּוְׁשָּבחֹות, ָאְמרּו ְפדּוִיים ִלְפֵני גֹוֲאָלם.

וממשיך בעמוד 29 "ֵּכן יי ֱאֹלֵהינּו..."

תוספות לנוסח תימן  אתה גאלת


