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 ערב פסח מקצת הלכות

 שהקריב בו  הנשיא רשתנוהגין מראש חודש ואילך לקרות פ
לותך עד "כן עשה יום י"ג פ' בהע ם את המנורה"  ביום, וב שיו

נגד שבט לוי.י"ג   הוא כ

  אין נופלים על פניהם בכל חודש ניסן, ואין אומרים
 "צדקתך" בשבת במנחה, ואין מספידין בו, ואין מתענין בו.

 מנהיג לבני דורו שהיו מפרישין  יש מגדולי המורים שהיה
שו ממנו פת או  מעט קמח מן הקמח שנטחן לפסח ויע
תבשיל ויאכלוהו קודם הפסח וטוב ליתן לעניים שיאכלוהו 
קודם הפסח. טעם מנהג זה הוא כדי שאף אם יש חשש חמץ 
ש  לומר שאותו החש משהו בתוך הקמח הזה נוכל לתלות ו

קצת שנאכל כבר ק לו בתוך המ ודם הפסח חמץ היה כו
ומכל מקום מנהג זה אינו אלא חומרא בעלמא שמעיקר 
הדין אין אנו מחזיקין ריעותא לחוש שמא יש בקמח חשש 

 .חמץ
  ,ית אפילו משתמש בהם בחמין הבית יוסף פוסק שכלי זכוכ

ינם בולעים, ושטיפה בעלמא  אין צריכים שום הכשר שא
ק שיש מחמירין ואומרים דמספיקה כלי ל. הרמ"א פוס

געלה לא זכוכי וכן המנהג באשכנז  תועיל,ת אפילו ה
זכוכית אין  ציפויובמדינות אלו. וכן כלי כסף שיש בתוכן 

שכשרבינו הזקן היה במעזריטש  .להגעילו ישנו הסיפור: 
 .כל השנה התמש בהשה לו כוס זכוכית יחידה שיתהי

מלבד  תכשהגיע חג הפסח לא היה לרבינו הזקן כוס אחר
נו הזקן פסק כמו רבינו יוסף קארו, כוס זכוכית. רביה אות

והכשיר את הכוס לפי שיטת הבית יוסף. בליל הסדר המגיד 
 לו ממעזריטש הכריז שהוא מריח ריח של חמץ, אז אמר

אמר המגיד  שהכשיר,רבינו הזקן  שזה מהכוס זכוכית 
 מהיום תוכל לשתות מהכוס שלי. :ממעזריטש לרבינו הזקן

 ליל י"ד, והמשכיר יצא  המשכיר בית לחבירו קודם התחלת
מן הבית וסגרו ולא מסר את המפתח ליד השוכר עד לאחר 

הסיבה  שכבר נכנס ליל י"ד חייב המשכיר לבדוק את הבית.
לכך לפי רש''י היא מפני שמסירת המפתח קונה בשכירות, 
שוכר את המפתח לא קנה השוכר ולכן  ומשום שלא מסר ל

בתוספות, חייב המשכיר לבדוק. אבל לפי פירוש אחד 
ח אינו יכול להיכנס  הסיבה היא משום שמי שאין לו מפת
יה  גע אחד כשה ולבדוק, וכיון שחל חיוב בדיקה אפילו ר

  המפתח אצל המשכיר נתחייב בבדיקה. 
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  השבת שלפני פסח יש מנהג לומר חלק  -בשבת הגדול
י ''מ מההגדה עבדים היינו" עד ל"לכפר על כל עונותינו". לפ

מצרים שאלו ה ותינו במצרים שבכורשה' עשה נס לאבות
ל לקחו את -כשבני ישרא ,ל בשבת הגדול-את בני ישרא

ל -? אמרו להם בני ישרא'למה אתם עושים כך' :חיהםספ
הלכו בכורי  ,שיהרוג את בכורי מצרים  ,זבח פסח הוא לה'

ל, פרעה -לשלח את בני ישרא ממנומצרים אל פרעה לבקש 
ה מלחמה והרגו תל, ונעש-לשלח את בני ישרא םלא הסכי

שכתוב "למכה מצרים בבכוריהם" אלו את אלו וקבעו  .וזה 
 נס זה לזכרון לדורות בשבת וקראוהו שבת הגדול.

 בדיקת חמץ

 בדיקת  חמץ  אחרי ערבית  בצאת  הכוכבים, לפני   רכיםעו
דקים  גם  במכונית  .הבדיקה אסור לאכול  או ללמוד אך בו

  נס, מפני סכנת שריפה,  שנאמר במצוות: 'וחי בהם'.על ידי פ
  יש  םבדיקה שכל  חמץ שנפל ש כהצרי נהאירפת של  בקר

לוהו הרי יש כאן  ספק ספיקא שמא   .לתלות  שהבהמות  אכ
שמא  ,לא היה שם חמץ מעולם, ואם תמצא לומר היה

אכלוהו הבהמות וספק אכילת  הבהמות מוציא מידי ספק 
לול של  נגולים איןחמץ. וכן  צריך בדיקה, שכל חמץ  תר

ית נגולים אכלוהו. וכן ב  שהיה שם יש לתלות שהתר
נגולים מצויין בו אין צריך בדיקה בקרקעיתו. במה  שהתר

יום לפני הפסח נזהר שלא שלושים כל שדברים אמורים?  
ל אם  ,לאכול חמץ בתוך הבית נזהר מלאכול בתוכו  אינואב

בדיקה  כהרי קרקעיתו צריה ,לפני הפסחשחמץ בתוך ל' יום 
 בלילה לאור הנר. ן,כדי

  בתי כנסיות ובתי מדרשות צריכין בדיקה בליל י"ד לאור
 .קות מכניסין בהן חמץ כל השנהוהנר מפני שהתינ

 עורבין ושאר הלפי ש ,בדיקה כהקרקעית החצר אין צרי
אם  .עופות מצויין שם והם אוכלים כל חמץ שנופל ואפילו 

ידוע לו שיש  שם  בחצר  ודאי  חמץ  אין  צריך ליטלו משם 
לה יכול להשליך חמץ יואפילו לכתח ,בשעת בדיקת ליל י"ד

שית ילך יע שעה שתגיכשו .לחצר קודם שתגיע שעה ששית
לראות החמץ בחצר ואם עדיין הוא מונח שם שלא אכלוהו 

לם לגמרי מיד  לבערו עורבים חייב  .ושיראנכמן העו

  דקין לאור האבוקה אלא לאור לפי  .קטן יחידינר אין בו
דקים וגם הוא  ,שאור האבוקה אין יכול להכניסו לחורים ולס
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מתיירא שלא ישרוף בו הבית ויהא ליבו טרוד ביראה ולא 
, וכן אור הנר נשאר עומד ואור האבוקה קופץ יבדוק יפה

זהר שלא לבדוק כי אם בנר של ילה יש להילכתחתמיד. 
ה אבל לא בנר של חלב לפי שהוא שמתיירא שלא שעו

ם פטףיט ולא בנר שומן לפי שמתיירא  ,ממנו על כלים כשרי
ולא בנר שמן לפי שמתיירא  ,ממנו על כלי חלב פטףשלא יט

וגם אינו יכול  ,ממנו על הבגדים ויטנפם פטףשלא יט
דקים אבל בדיעבד שכבר בדק  .להכניסו יפה לחורים ולס

דוק בנר של נרות הללו יהבאחד מ צא ואין צריך לחזור ולב
 .שעוה

   המנהג הוא להניח פתיתי  חמץ קשה זמן מה  קודם
דק על פי הקבלה יש להניח  .הבדיקה  כדי שימצאם הבו

 .עשרה פתיתין

  .קודם  שיתחיל  לבדוק יברך

נּו " ם ֲאֶשר ִקְדשָּ עֹולָּ ה ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך הָּ ה יְהֹוָּ רּוְך ַאתָּ בָּ

יו  ֵמץְבִמְצֹותָּ נּו ַעל ִביעּור חָּ  ".ְוִצּוָּ
 

אות גם בסדקים  שבקרקע, ולא ווצריך לחפש לאור הנר בכל המחב
  ןהבדיקה  ונכו  ניימעניידבר בין הברכה  להתחלת  הבדיקה  אפילו 

יעמיד  מבני   .ני  הבדיקה כל  זמן בדיקתוישלא ישיח  שלא מעני ו
דקו  איש  במקומו  ולא ישיחו   לו  לשמוע  הברכה  שיב ביתו אצ

מוך למקום ששמעו יבינתי ם  ויזהרו לבדוק  תחלה  בחדר  הס
 ואחר .הברכה ולא ילכו לבדוק תיכף אחר הברכה לחדר אחר

לשריפה או לאכילה שמשייר להצניעו למחר  הבדיקה יזהר בחמץ
 ויגררו ממנוה שלא יתפרר ממנו כהו אנה  ואנילשמרו שלא יול

 .תינוקות או  עכברים

 ויאמר: אחר  הבדיקה החמץ  וגם צריך לבטל

א ְדאִ  א ַוֲחִמיעָּ א ֲחִמתֵ כָּל ֲחִמירָּ א יכָּא ִבְרשּוִתי ְדלָּ יּה ּוְדלָּ

ֵטל ְוֶלֱהוֵ  א יְַדְענָּא ֵליּה ִלבָּ אִבַעְרֵתיּה ּוְדלָּ א ְדַאְרעָּ  י ֶהְפֵקר ְכַעְפרָּ

אחר הבדיקה מיד בלילה, יבטלנו ויאמר "כל חמירא" ויאמר הבטול 
שעה בבלשון שמבין, וטוב לחזור ולבטלו פעם אחרת ביום י"ד  סוף 
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 חמישית, קודם שתגיע שעה ששית, משתגיע שעה ששית נאסר 
 . מפני שאינו שלו ואין בידו לבטלובהנאה 

 שריפת חמץ      

מו וישרפנו  לו מדורה בפני עצ ביום י"ד ניסן בשעה החמישית יעשה 
 ויבטלנו. ובביטול היום יאמר: 

א  ֲחזִיֵתיּה ּוְדלָּא ַדֲחזִיֵתיּה ִבְרשּוִתי ְדִאכָּא ַוֲחִמיעָּא כָּל־ֲחִמירָּ

ֵטל ִבַעְרֵתיּה ּוְדלָּא ְדִבַעְרֵתיּה ֲחִמיֵתיּה ּוְדלָּא ַדֲחִמיֵתיּה  ִלבָּ

א ֶהְפֵקר ְוֶלֱהֵוי  :ְדַאְרעָּא ְכַעְפרָּ

 
וגם שאר חמץ שלא מוכר, גם את  פתיתים ויש לשרוף את עשרת

יות השמן והפתילות  ממנורת חנוכה.  כי חפצי  הלולב ואת שאר
בשעת שריפת מצוה משומשים ממשיכים לקיים בהם עוד מצוה. 

 חמץ יאמר זה:

צֹון יְִהי נֶיָך רָּ  ֶשֲאנִי ְכֵשם ֲאבֹוֵתינּו ֵואֹלֵהי ֱאֹלֵהינּו יְיָּ  ִמְלפָּ

ֵמץ ְמַבֵער  ַהִחיצֹונִים כָּל ֶאת ְתַבֵער ַכְך ּוֵמְרשּוִתי ִמֵביִתי חָּ

ְמָאה רּוחַ  ְוֶאת ָאֶרץ ִמן ַתֲעִביר ַהטֻּ רָּ  יְִצֵרנּו ְוֶאת הָּ  עהָּ

נּו ַתֲעִביֵרהּו נּו ןְוִתתֶ  ֵמִאתָּ ר ֵלב לָּ שָּ ְבְדָך בָּ  ְוכָּל ֶבֱאֶמת ְלעָּ

אהַ  אח  ָא ִסְטרָּ ִרְשעָּה ְוכָּל ּפֹותיַהְקלִ  ְוכָּל רָּ ן הָּ שָּ  ִתְכֶלה ֶבעָּ

ָאֶרץ ִמן זָּדֹון ֶמְמֶשֶלת ְוַתֲעִביר  ַלְשִכינָּה ַהְמִעיִקים ְוכָּל הָּ

 ִמְצַריִם ֶאת ֶשִבַעְרתָּ  ְכֵשם ִמְשּפָּט ּוְברּוחַ  ֵערבָּ  ְברּוחַ  ְתַבֲעֵרם

ֵהם ַביִָּמים ֱאֹלֵהיֶהם ְוֶאת  :ֶסלָּה ָאֵמן ַהזֶה זְַמןבִ  הָּ
 

 ערב פסח

 לעשות מלאכה בערב פסח מחצות ו לו לאסור  מעלה. ואפי
וכן מי  ,נם אסור. אבל מתקן הוא כליו ליום טובילעשות בח

שכותב ספרים לעצמו דרך לימודו מותר. קודם חצות מקום 
ין. מקום שנהגו שלא לעשות, מלאכה שנהגו לעשות , עוש

לא  -ההולך ממקום שעושין למקום שאין עושין  אין עושין.
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יעשה בישוב מפני המחלוקת. וההולך ממקום שאין עושין 
לא יעשה. ונותנים עליו חומרות של מקום  -למקום שעושין 

שיצא משם וחומרי מקום שהלך לשם שאם לא יעשה לא 
מו תלמיד חכם , שבטל  יגידו עליו שמתגאה לחשוב עצ

אל א יאמרו ''כמה בטלני איכא ממלאכה כל ערב הפסח, 
 בשוקא''.

 לומר על  בהמה בין חיה בין שחוטה  .בשר זה לפסח - אסור 
לפי שנראה שהקדישו מחיים לקרבן פסח, ונמצא אוכל 

אבל מותר  .אלא יאמר בשר זה ליום טוב .קדשים בחוץ
דגים אלו לפסח מר  .לומר חיטים אלו או  ולא אסרו אלא לו

  .בשר זה לפסח

 ש המ צה בערב פסח, ונוהגים שלא ללוש מצת מצוה ללו
מצוה בערב פסח עד אחר שש שעות שהוא זמן הקרבת 
קרבן פסח. וביום י"ד שחל להיות בשבת לשין בערב שבת 

 אחר שש שעות.

 ח הוא משעה ש ל יאיסור חמץ בערב פס שית ומעלה. אב
ל מעט פ קות אבל לא ימלא כרסו מהםיאוכ . בכדי רות ויר

 ביבות עליו.שבליל הסדר יהיו מצות ח

  ח בין בכור מאב בין מאם. אם הבכורות מתענין בערב פס
חל ערב פסח בשבת יש אומרים שמתענים הבכורות ביום 

כשעשרה בכורות  כלל.  ה' ויש אומרים שאינם מתענים
בציבור  לומר ' עננו'מתפללין יחד, יש אומרים שאין נכון 

ומנהגנו לסיים  בחזרת התפלה כיון שהוא חודש ניסן.
 מסכת ולא להתענות.

  גוזים כדי שיראו שינוי מצוה לחלק לתינוקות קליות וא
 וישאלו.

  אומרים את סדר קרבן פסח בערב פסח אחר מנחה ובזמן
שבית המקדש היה קיים היו מקריבים את קרבן הפסח אחרי 

  הכלל: "תדיר ושאינו תדיר תדיר קודם". בגללקרבן התמיד 

 סדר קרבן פסח

בין־ של תמיד במקום היא מנחה לתיותפ שפתינו״ פרים שלמה״ונ

 אחר נשחט הפסח היה ,קיים היה המקדש שבית ובזמן ,הערבים
ן. בין־הערבים של תמיד י כ ־פסח בסדר לעסוק ראו  אחר קרבן

 :זה ויאמר המנחה תפלת



7 
 

ְרבָּ  ִשים ִמן ֵמִביא ֶּפַסח ןקָּ ִעזִים ִמן אֹו ַהְכבָּ נָּה ֶבן זָּכָּר הָּ  שָּ

ה ְושֹוֲחטֹו ֲעזָּרָּ קֹום ְבכָּל בָּ עָּה ֲחצֹות ַאַחר מָּ ר ַאְרבָּ שָּ  ַדְוקָּא עָּ

ִמיד ְשִחיַטת ְוַאַחר ַעְרַביִם ֵבין ֶשל תָּ ַבת ְוַאַחר הָּ  ֶשל נֵרֹות ֲהטָּ

ַעְרַביִם ֵבין ֵמץ ַעל ַהֶּפַסח ֶאת שֹוֲחִטין ְוֵאין. הָּ ַחט ְוִאם .ֶהחָּ  שָּ

ִמי ֶדםֹוק ֵרס ַאֵחר ֶשיְֵהא דּוִבְלבָּ  כֵָּשר ד, ַלתָּ  ַהֶּפַסח ְבַדם ְממָּ

ֵרש ֶשֹּלא ְכֵדי ִמיד ַדם ֶשיִזְְרקּו ַעד יִקָּ  ַדם יִזְְרקּו כְָּך ְוַאַחר, ַהתָּ

ַחט ?עֹוִשין ְוֵכיַצד. ַהיְסֹוד ְכנֶֶגד ַאַחת זְִריקָּה ַהֶּפַסח  שָּ

ִראשֹון ַהכֵֹהן ְוִקֵבל ַהשֹוֵחט ה ֶשְבראֹש הָּ  ַלֲחֵברֹו ְונַָּתן ַהשּורָּ

רֹוב ְוַהכֵֹהן, ַלֲחֵברֹו ַוֲחֵברֹו  ַאַחת זְִריקָּה זֹוְרקֹו ַהִמזְֵבחַ  ֵאֶצל ַהקָּ

ן ַהְכִלי ְוחֹוזֵר ַהיְסֹוד ְכנֶֶגד  ּוְמַקֵבל, ַלֲחֵברֹו ַוֲחֵברֹו, ַלֲחֵברֹו ֵריקָּ

ֵלא ְכִלי ן ַמֲחזִיר כְָּך ְוַאַחר ְתִחלָּה ַהמָּ ֵריקָּ יּו .הָּ  ֶשל שּורֹות ְוהָּ

זִיֵכי זִיֵכי ֶשל ְושּורֹות ֶכֶסף בָּ ב בָּ יּו ְוֹלא. זָּהָּ זִיִכין הָּ  שּוַליִם ַלבָּ

א ֵרש יַנִיֵחם ֶשמָּ ם ְויִקָּ  ַהֶּפַסח ֶאת תֹוִלין כְָּך ַאַחר. ַהדָּ

יו ֶאת ּוְמַמִחין אֹותֹו ְוקֹוְרִעין כֻּלֹו אֹותֹו ּוַמְפִשיִטין בָּ  ַעד ְקרָּ

ֵאימּוִרים ֶאת ּומֹוִציִאין ַהֶּפֶרש ֶשיֵֵצא  ֶשַעל ַהֵחֶלב ְוֵהם הָּ

ֵבד ְויֹוֶתֶרת ַהֶקֶרב יֹות ְשֵתיּו ַהכָּ ַאְליָּה ֶשֲעֵליֶהן ְוַהֵחֶלב ְכלָּ  ְוהָּ

ֶצה ְלעּוַמת ֵרת ִבְכִלי ְונֹוְתנָּם ֶהעָּ ם ּומֹוְלחָּם שָּ  ַהכֵֹהן ּוַמְקִטירָּ

ד כָּל ַהִמזְֵבחַ  ַגֵבי ַעל ה ְלַבדֹו ֶאחָּ  ּוִמחּוי ְוַהזְִריקָּה ְוַהְשִחיטָּ

יו בָּ יו ְוֶהְקֵטר ְקרָּ בָּ  ֵאינָּם ִענְיָּנָּיו ּוְשָאר ַהַשבָּת ֶאת דֹוִחין ֲחלָּ

ל ַלַביִת ַהֶּפַסח ֶאת מֹוִליִכין ֵאין ְוֵכן. ַהַשבָּת ֶאת דֹוִחין  ְכֶשחָּ

ַאַחת ַכת ֶאלָּא ְבַשבָּת  ַהַביִת ְבַהר ִּפְסֵחיֶהם ִעם ִמְתַעְכִבים ֵהם הָּ

ּה ְוַהְשִליִשית ַבֵחיל לָּּה יֹוֶשֶבת ַהְשנִיָּה ְוַהַכת  .עֹוֶמֶדת ִבְמקֹומָּ

ְשכָּה לּו יְָּצאּו, חָּ ה .ִפְסֵחיֶהם ְוצָּ  נְִשחָּט ַהֶּפַסח ִכתֹות ִבְשֹלשָּ

ה ַכת ְוֵאין ה .ֲאנִָּשים ִמְשֹלִשים ְּפחּותָּ ִראשֹונָּה ַכת נְִכנְסָּ  הָּ

ה נְִתַמְלָאה ֲעזָּרָּ ּה נֹוֲעִלין הָּ  שֹוֲחִטין ֶשֵהם ּוְבעֹוד אֹותָּ

ֵאימּוִרים ֶאת ּוַמְקִריִבין  אֹותֹו גְָּמרּו ִאם. ַהַהֵלל ֶאת קֹוְרִאין הָּ

ם ֶֹ נּו ְוִאם אֹותֹו שֹונִים כֻּלָּם ֶשיְַקִריבּו קד  כָּל ַעל .יְַשֵלשּו שָּ
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ֹלש תֹוְקִעין ְקִריָאה ה ְתִקיעֹות שָּ ה ְתִקיעָּ ה ְתרּועָּ  גְָּמרּו. ְתִקיעָּ

ה ּפֹוְתִחין ְלַהְקִריב ֲעזָּרָּ  ְשנִיָּה ַכת נְִכנְסָּה ִראשֹונָּה ַכת יְָּצָאה הָּ

ה ַדְלתֹות נֹוֲעִלין ֲעזָּרָּ ה ְשנִיָּה ַכת יְָּצָאה ,ּפֹוְתִחין גְָּמרּו. הָּ  נְִכנְסָּ

ן ּוַמֲעֵשה ְשִליִשית ַכת לָּ ִוין כֻּ ן ֶשיְָּצאּו ְוַאַחר שָּ לָּ  רֹוֲחִצין כֻּ

ה ֲעזָּרָּ ם ִלְכלּוְך ִמְּפנֵי ְבַשבָּת ַוֲאִפילּו הָּ יָּה ַהדָּ  ְוֵכיַצד. בָּּה ֶשהָּ

ה יְתָּ ה הָּ ְרִחיצָּ ה ַהַמיִם ַאַמת ?הָּ יְתָּ ה עֹוֶבֶרת הָּ ֲעזָּרָּ יָּה בָּ ּה ְוהָּ  לָּ

קֹום ֵצאת מָּ ִדיחַ  ּוְכֶשרֹוִצין, ִמֶמנָּה לָּ ה ֶאת ְלהָּ ִרְצּפָּ  סֹוְתִמין הָּ

ּה ְמקֹום ֹ  ְגדֹוֶתיהָּ  כָּל ַעל ִמְתַמֵלאת ְוִהיא יְִציָאתָּ ֹ  ִמּפה  ַעד ּוִמּפה

ִפים עֹוִלים ֶשַהַמיִם ם כָּל ֵאֶליהָּ  ּוְמַקֵבץ ּוִמכָּאן ִמכָּאן ְוצָּ  ְוכָּל דָּ

יָּה ִלְכלּוְך הבָּ  ֶשהָּ ּה ְמקֹום ּפֹוְתִחין כְָּך ְוַאַחר ֲעזָּרָּ  ְוַהכֹל יְִציָאתָּ

ה רֶשנְִשָא ַעד יֹוֵצא ִרְצּפָּ ה הָּ ה ְמנֻּקָּ ּפָּ  ,ַהַביִת ְכבֹוד זֶהּו ּוְמשֻּ

ה נְִמצָּא ְוִאם ַהֶּפַסח לָּה ֹלא ,ְטֵריפָּ  :ַאֵחר ֶשֵמִביא ַעד לֹו עָּ

 סדר הדלקת נרות

ל ,החג כניסת לפני ש, השמ שקיעת קודם דקות 18 הפחות לכ
 אחד נר מדליקה רווקה  .חג של נר ישראל ובנות נשי מדליקות

יותר נרות שני ונשואה, ־בית׳ מוסיף הנרות אור .ו גוע ב׳שלום  ובמר
 הדלקת שעת. החג כל את כולה למשפחה ומאיר, לאשתו איש בין

 .ותפילות לבקשות מיוחד וזמן רצון עת היא נרות

  החג כניסת לאחר גם נרות להדליק ניתן בשבת חל שאינו בחג

־ידי,  אש להדליק אין. החג לפני שהודלקה קיימת מאש העברה על

 .כך לצורך חדשה

 :ומברכת העיניים את המדליקה מכסה ההדלקה לאחר 

  בערב חג:

רּוְך ה בָּ עֹולָּם ֶמֶלְך ֱאֹלֵהינּו יְהֹוָּה ַאתָּ נּו ֲאֶשר הָּ יו ִקְדשָּ  ְבִמְצֹותָּ

נּו  :טֹוב יֹום ֶשל נֵר ְלַהְדִליק ְוִצּוָּ
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רּוְך ה בָּ עֹולָּם ֶמֶלְך ֱאֹלֵהינּו יְיָּ  ַאתָּ נּו ֶשֶהֱחיָּנּו הָּ נּו ְוִקיְמָּ  ְוִהִגיעָּ

 :ַהזֶה ִלזְַמן

 בערב שבת וחג:

רּוְך  ה בָּ עֹולָּם ֶמֶלְך ֱאֹלֵהינּו יְהֹוָּה ַאתָּ נּו ֲאֶשר הָּ יו ִקְדשָּ  ְבִמְצֹותָּ

נּו  :טֹוב יֹום ְוֶשל ַשבָּת ֶשל נֵר ְלַהְדִליק ְוִצּוָּ

רּוְך ה בָּ עֹולָּם ֶמֶלְך ֱאֹלֵהינּו יְיָּ  ַאתָּ נּו ֶשֶהֱחיָּנּו הָּ נּו ְוִהִגיעָּ  ְוִקיְמָּ

   :ַהזֶה ִלזְַמן

ין אומרים  לו' וא בליל ראשון של פסח שחל בשבת אומרים 'ויכו
היות שכל ברכת מעין שבע שבחזרת הש"ץ של ערבית. הסיבה לכך: 

השנה אומרים ברכת מעין שבע עבור המאחרים שלא יזוקו 
ליל פסח שמור מן המזיקין, לכן אין  מהמזיקין שבשדות. אבל 

מעין שבע.  אומרים ברכת 

 סדר ההגדה
שראל ועליו  יסדר על שולחנו קערה עם ג' מצות מונחים זה על זה. הי

נגדו לשמאל הביצה,  הלוי ועליו הכהן, ועליו: מצד ימין הזרוע וכ
נגדו תחת  תחתיהם באמצע המרור, ותחת הזרוע את החרוסת, וכ
הביצה את הכרפס ותחת המרור את החזרת שעושין כורך, וזה 

לדעת הרמב"ם יסדר בקערה רק שתי  משום שלא יעבור על המצוה.
 מצות.

כבוד קדושת אדמו"ר הרש"ב היה מסתכל בהגדה כשהיה מסדר את 
 .הקערה

צריך להזהר  .אותווצולים העוף ם של צואר לוקחים את העצ , זרוע 
  .מעט בשר כרוך על עצם הזרוע רק שיהיה

  .א זכר לקרבן פסחיהזרוע ה

  .א זכר לקרבן חגיגהיהביצה ה

נגד שלושת האבות אברהםה תשלוש ם .ויעקב ,יצחק ,מצות הם כ  ה
 .ודעת ,בינה ,כנגד חכמה גם
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נגד ארבע אמהות  ןוה .ולאה ,רחל ,רבקה ,שרה :ארבע כוסות הם כ
נגד "והוצאתי    .ולקחתי" ,וגאלתי ,והצלתי ,כ

םבקערה .יניח בין כל מצה שבקערה משהו שיפריד ביניהם  , במקו
ובמקום שמניחים את  ,יניח גם מעט חזרת ,שמניחים את המרור

 .החזרת יניח מעט מרור

 משתדלים לבחור מצות עם שקע כעין כלי קיבול עבור הקערה.

 

 

ה . ַמִגיד . יַַחץ. ַכְרַּפס . ּוְרַחץ . ַקֵדש ְחצָּ ה . מֹוִציא. רָּ  ַמצָּ

רֹור . ן . כֹוֵרך. מָּ ְלחָּ פּון. עֹוֵרְך שֻּ ה. ַהֵלל . ֵבַרְך . צָּ :נְִרצָּ
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 כשליל הסדר חל בשבת אומרים בלחש:
 

לֹום ֲעֵליֶכם ֵרת, ַמְלֲאֵכי ֶעְליֹון,  שָּ ֶמֶלְך מִ ַמְלֲאֵכי ַהשָּ

רּוְך הּואַמְלֵכי  דֹוש בָּ ִכים ַהקָּ   ג' פעמים : ַהְמלָּ

לֹום לֹום, ַמְלֲאֵכי ֶעְליֹון,  בֹוֲאֶכם ְלשָּ ֶמֶלְך מִ ַמְלֲאֵכי ַהשָּ

רּוְך הּוא דֹוש בָּ ִכים ַהקָּ   ג' פעמים :ַמְלֵכי ַהְמלָּ

ְרכּונִ לֹום יבָּ לֹום, ַמְלֲאֵכי ֶעְליֹון,  ְלשָּ ֶמֶלְך מִ ַמְלֲאֵכי ַהשָּ

רּוְך הּואַמְלֵכי  דֹוש בָּ ִכים ַהקָּ   ג' פעמים :ַהְמלָּ

לֹום לֹום, ַמְלֲאֵכי ֶעְליֹון,  ֵצאְתֶכם ְלשָּ ַמְלֲאֵכי ַהשָּ

רּוְך הּואמִ  דֹוש בָּ ִכים ַהקָּ   ג' פעמים : ֶמֶלְך ַמְלֵכי ַהְמלָּ

 

ֶכיָך: יְהֹוָּה  ִכי ְרָך ְבכָּל ְדרָּ ְך, ִלְשמָּ יו יַצֶּוה לָּ ַמְלָאכָּ

םיְִשמֹר  ה וַעד עֹולָּ  :ֵצאְתָך ּובֹוֶאָך, ֵמַעתָּ
 

ּה ֵאֶשת ַחיִל חֹק ִמְּפִנינִים ִמְכרָּ א ְורָּ  : ִמי יְִמצָּ

רבָּ  ל ֹלא יְֶחסָּ לָּ ּה ְושָּ ּה ֵלב ַבְעלָּ  : ַטח בָּ

ל יְֵמי ַחיֶיהגְ  ע כָּ ַלְתהּו טֹוב ְוֹלא רָּ  : מָּ

ה ֶצֶמר ּוִפְשִתים ַוַתַעש ְבֵחֶפץ ַכֶּפיהָּ דָּ   : ְרשָּ

ּההָּ  ִביא ַלְחמָּ ק תָּ ִניֹות סֹוֵחר ִמֶמְרחָּ ה כָּא   : יְתָּ

ּה ְוחֹק ְלַנֲערֶֹתיהָּ וַ  ה ַוִתֵתן ֶטֶרף ְלֵביתָּ ם ְבעֹוד ַליְלָּ קָּ  : תָּ

ֶרםזָּ ה כָּ ֵחהּו ִמְּפִרי ַכֶּפיהָּ נְָּטעָּ ֶדה ַוִתקָּ ה שָּ  : ְממָּ

ְתֶניהָּ ַוְתַאֵמץ זְרֹעֹוֶתיהָּ חָּ  ה ְבעֹוז מָּ  : ְגרָּ

הטָּ  ּה ֲעמָּ ה נֵרָּ ּה ֹלא יְִכֶבה ַבַליְלָּ  : ִכי טֹוב ַסְחרָּ

ֶלְךיָּ  ְמכּו פָּ ה ַבִכישֹור ְוַכֶּפיהָּ תָּ  : ֶדיהָּ ִשְלחָּ

ֶאְביֹוןכַ  ה לָּ ִני ְויֶָּדיהָּ ִשְלחָּ ה ֶלעָּ ְרשָּ ּה ּפָּ  : ּפָּ

ִניםֹל בֻּש שָּ ּה לָּ ֶלג ִכי כָּל ֵביתָּ ּה ִמשָּ א ְלֵביתָּ  : א ִתירָּ

ּהְרַבִדים מַ  ן ְלבּושָּ ּה ֵשש ְוַאְרגָּמָּ ה לָּ ְשתָּ  : עָּ
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ּה ְבִשְבתֹו ִעם זְִקֵני ָאֶרץנ ִרים ַבְעלָּ ע ַבְשעָּ  : ֹודָּ

ה ַוִתְמכֹר ַוֲחגֹור נְָּתנָּה ַלְכַנֲעִניסָּ  ְשתָּ  : ִדין עָּ

 ֹ ּה ַוִתְשַחק ְליֹום ַאֲחרֹוןע ר ְלבּושָּ דָּ  : ז ְוהָּ

ה ְותֹורַ ּפִ  ְכמָּ ה ְבחָּ ְתחָּ  : ת ֶחֶסד ַעל ְלשֹונָּּהיהָּ ּפָּ

ּה ְוֶלֶחם ַעְצלּות ֹלא תֹאֵכלצ  : ֹוִפיָּה ֲהִליכֹות ֵביתָּ

ּהקָּ  ּה ַויְַהְללָּ נֶיהָּ ַויְַאְשרּוהָּ ַבְעלָּ  : מּו בָּ

נָּהרַ  לָּ ִלית ַעל כֻּ יִל ְוַאְת עָּ שּו חָּ נֹות עָּ  : בֹות בָּ

ה שֶ  ה יְִרַאת יְהֹוָּ ִהיא ֶקר ַהֵחן ְוֶהֶבל ַהיִֹפי ִאשָּ

ל  : ִתְתַהלָּ

ִרים ַמֲעֶשיהָּ תְ  ּה ִמְּפִרי יֶָּדיהָּ ִויַהְללּוהָּ ַבְשעָּ  :נּו לָּ
 

ִוד ִמזְמֹור י יְיָּ  ְלדָּ ִֹ ר ֹלא רע , יְַרִביֵצִני ֶדֶשא ִבנְאֹות: ֶאְחסָּ

–ְבַמְעְגֵלי יַנְֵחִני ,יְשֹוֵבב נְַפִשי :ְמנֻּחֹות יְנֲַהֵלִני ֵמי–ַעל

ֶות ֵאֵלְך ְבֵגיא–ִכי ַגם :ְשמֹו ְלַמַען ֶצֶדק א–ֹלא ַצְלמָּ  ִאירָּ

ע ה–ִכי ,רָּ ִדי ַאתָּ נִי ּוִמְשַענְֶתָך ִשְבְטָך ,ִעמָּ ה יְנֲַחמֻּ  :ֵהמָּ

 ְֹ נַי ַתֲערך ן | ְלפָּ ְלחָּ י נֶֶגד שֻּ רָּ ְֹ  ,ראִֹשי ַבֶשֶמן ִדַשנְתָּ  ,צר

יָּה כֹוִסי ֶחֶסד טֹוב | ַאְך :ְרוָּ  ,ַחיָּי יְֵמי–כָּל יְִרְדפּונִי וָּ

 :יִָּמים ְלאֶֹרְך יְיָּ –ְבֵבית ְוַשְבִתי

א א ִהיא דָּ תָּ  :ַקִדיִשין ַתּפּוִחין ַדֲחַקל ְסעּודָּ

א ַאְתִקינּו תָּ א ְסעּודָּ א ִדְמֵהיְמנּותָּ תָּ א, ְשֵלמָּ תָּ  ֶחְדוָּ

א ַאְתִקינּו ְדַמְלכָּא א ַקִדישָּ תָּ א, ְדַמְלכָּא ְסעּודָּ  ִהיא דָּ

א תָּ א ַאנְִּפין ּוזְֵער ,ַתּפּוִחין ַקִדיִשין ַדֲחַקל ְסעּודָּ  ְוַעִתיקָּ

א א ַאְתיָּן ַקִדישָּ ּה ְלַסֲעדָּ  :ַבֲהדָּ
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                            קדש

 :יתחיל 

א תָּ דָּ עּויא סְ א הִ ה, דָּ ָאלָּ א עִ כָּ לְ מַ א דְ תָּ דָּ עּוסְ  ינּוקִ תְ ַא

 :יּהתֵ ינְכִ שְ א ּוהּו יְךרִ א בְ שָּ דְ קּודְ 

 
על כוס ראשון ומברך עליו שהחיינו. אם חל בשבת אומר יקדש 

לו'. אם חל במוצאי שבת אומר יקנה"ז, ושותה בהסבה ואינו  'ויכ
 מברך אחריו.

לוקחים את כוס היין ביד ימין, מוסרים ליד שמאל ומעמידים על  
בדרך הורדה מלמעלה למטה. איטר יד לוקח  בחזרה כף יד ימין

ף יד שמאל בדרך הורדה מלמעלה הכוס ביד ימין ויעמדנה על כ
 למטה. 

 לקחת יין אדום.נוהגים 

סכנה שאם יסב  פנידר יש להסב על צד שמאל דוקא, מבליל הס
 ןוושט חס ושלום, וכל ולא להכנס לקנה עלול  המזוןעל צד ימין 

 ינהג איטר.

גות באותו  גם נשים חייבות בארבע כוסות ובכל המצוות הנוה
 , מצווה לתת לכל אחד כוס משלו. ששל עו לגיילילה. תינוקות שהג

מפני שלא יוכל לשתות  ,הרמ"א אומר שאין לקחת כוס שפיו צר
 .בבת אחת רביעית 

 עורך או המשפחה ראש ,השנה במשך. הראשונה הכוס את מוזגים
ם קידוש עושה הסעודה ח אבל ,ממנו שומעים וכול  שיש מכיון בפס

 מיץ או יין כוס כולםל ממלאים כוסות׳ ׳ארבע לשתות ומצוה חיוב
 היין שתיית .הקידוש את בעמידה קוראים יחד וכולם ענבים

 .בהסיבה
 

 :אומרים שבת בליל חל הסדר כשליל
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ַמיִם ַויְכֻּלּו ַהִשִשי יֹום ָאֶרץ ַהשָּ ָאם–ְוכָּל ְוהָּ  ַויְַכל. ְצבָּ

ה ְמַלאְכתֹו ַהְשִביִעי ַביֹום ֱאֹלִהים שָּ ֹ , ֲאֶשר עָּ  ַויְִשבת

ה ֲאֶשר ְמַלאְכתֹו–ִמכָּל ַהְשִביִעי ַביֹום שָּ ֶרְך. עָּ  ַויְבָּ

ַבת בֹו ִכי ,אתֹֹו ַויְַקֵדש יֹום ַהְשִביִעי–ֶאת ֱאֹלִהים  שָּ

א–ֲאֶשר, ְמַלאְכתֹו–ִמכָּל רָּ  :ַלֲעשֹות ֱאֹלִהים בָּ
 

 כשחל בחול מתחילים כאן:

נָּן ַסְבִרי רָּ ה יְהֹוָּה  מָּ רּוְך ַאתָּ ם בֹוֵרא ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך הָּ בָּ עֹולָּ

 ְּפִרי ַהגֶָּפן.

נּו  ַחר בָּ ם ֲאֶשר בָּ עֹולָּ ה יְהֹוָּה ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך הָּ רּוְך ַאתָּ בָּ

יו. ַוִתֶתן  נּו ְבִמְצֹותָּ נּו ִמכָּל לָּשֹון ְוִקְדשָּ ם ְורֹוְממָּ ִמכָּל עָּ

נּו  ה )לָּ ה  שבתביְהֹוָּה ֱאֹלֵהינּו ְבַאֲהבָּ תֹות ִלְמנּוחָּ ַשבָּ

ה. ַחִגים ּוזְ(ּו שֹון. ֶאת יֹום מֹוֲעִדים ְלִשְמחָּ ַמנִים ְלשָּ

ת ַהֶזה ְואֶ  שבתב) , ְוֶאת ת יֹום(: ַחג ַהַמצֹות ַהזֶהַהַשבָּ

א טֹוב יֹום ה(  שבתבזְַמן ֵחרּוֵתנּו  )ַהזֶה  קֶֹדש ִמְקרָּ ְבַאֲהבָּ

א קֶֹדש זֵֶכר ִליִציַאת מִ  יִם.ִמְקרָּ  ְצרָּ

נּו ִקַדְשתָּ ִמכָּל הָּ  ַחְרתָּ ְואֹותָּ נּו בָּ  שבתבַעִמים. )ִכי בָּ

ְדֶשָך )וְ  ת( ּומֹוֲעֵדי קָּ צֹון(  שבתבַשבָּ ה ּוְברָּ ְבַאֲהבָּ

נּו. שֹון ִהנְַחְלתָּ ה ּוְבשָּ  ְבִשְמחָּ

ר ה יְהֹוָּה ְמַקֵדש )בָּ ֵאל  שבתבּוְך ַאתָּ ת ְו( יְִשרָּ ַהַשבָּ

 ים.ְוַהזְַמנִ

 

ם ֶשֶהֱחיָּנּו  עֹולָּ ה יְהֹוָּה ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך הָּ רּוְך ַאתָּ בָּ

נּו ַלְזַמן ַהזֶה. נּו ְוִהִגיעָּ  ְוִקיְמָּ

 
 :זמן ,הבדלה ,נר ,קידוש, יין :סדר לפי מקדשים שבת במוצאי



15 
 

ם. בֹוֵרא ְמאֹוֵרי  עֹולָּ ה יְהֹוָּה ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך הָּ רּוְך ַאתָּ בָּ

ֵאש.  הָּ

ם. ַהַמְבִדיל ֵבין  עֹולָּ ה יְהֹוָּה ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך הָּ רּוְך ַאתָּ בָּ

ַעִמים. ֵבין חֹוֶשְך ֵבין אֹור לְ קֶֹדש ְלחֹול.  ֵאל לָּ ֵבין יְִשרָּ

ת  ַשת ַשבָּ יֹום ַהְשִביִעי ְלֵשֶשת יְֵמי ַהַמֲעֶשה. ֵבין ְקדֻּ

. ְוֶאת  ַשת יֹום טֹוב ִהְבַדְלתָּ יֹום ַהְשִביִעי ִמֵשֶשת ִלְקדֻּ

. ִהְבַדְלתָּ ְוִקַדְשתָּ ֶאת ָך ַעמְ  יְֵמי ַהַמֲעֶשה ִקַדְשתָּ

ֶתָך שָּ ֵאל ִבְקדֻּ  :יְִשרָּ

ה  ַהַמְבִדיל ֵבין קֶֹדש ְלקֶֹדש. ה יְהֹוָּ רּוְך ַאתָּ  בָּ
 

 שהחיינו ומברך
 הגוף של אלכסונית הטייה) שמאל בהסיבת בישיבה הכוס שותים

 .  חירות דרך( שמאל לצד
 

 ורחץ

ל . ומכיוון שאנו רק רטוב צריך ליטול ידים י יםנוטל ידיו כי כשאוכ
לדעת  .ל ידיםמלח, עלינו ליטו ירק טבול במי -אוכלים כרפס 

לו הרבי הזקן  הרמב"ם נוטל ידיים ומברך, וכן פסק הגר"א. ואי
פוסק, שנוטלים ידיים ללא ברכה, כי ברכות אינן מעכבות, וספק 

 ברכות להקל.
ימני לוקח תחילה את הספל כשהוא מלא מים ביד ימין תחילה, 

 את יד ימין. ואחר כך מעביר ליד שמאל ונוטל

 נוטלוא מים ביד ימין איטר יד, לוקח את הספל כשהוא מל
 .תחילה את יד שמאל

 כרפס

יות :אוה הכרפס לאכילתרמז ה  ,פרך׳ ׳ס הן כרפס המילה אות
 .במצרים בפרך עבדו ריבוא ששים :כלומר
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לכרפס יש מנהגים רבים, יש האוכלים בצל או תפוח אדמה, יש 
 האוכלים ירק ששמו 'כרפס'.

שלא יצטרך לברך "בורא  אוכלים את הכרפס פחות מכזית כדי
 .נפשות"

אוכלים בכדי להתמיה את התינוקות. טובלים במי מלח או חומץ 
 בלי הסבה. 

, כך ישארו בקערה אחרי הכרפס לא ישייר את הירקות של הכרפס
 חמישה סימנים.רק בקערה 

 :ויברך חומץ או מלח במי ויטבול כרפס מכזית פחות נוטל

 

רּוְך ה בָּ עֹולָּם ֶמֶלְך ֱאֹלֵהינּו יְיָּ  ַאתָּ  ְּפִרי בֹוֵרא הָּ

ה מָּ ֲאדָּ  :הָּ

ששמו אברהם הרופא. הוא  חסידבליל הסדר אצל רבינו הזקן היה 
מהם תרופות.   רקחבל את השיריים של המצות, הכרפס, והמרור ויק

לו. החסיד  שחולה   באותה שנה שכב בבית הרופאים לא יכלו לעזור 
. אחד הרופאים אנתרפ מידקצת מהשיריים  ו ונתן ל  ,אברהם

אותו אסר, נשרבינו הזקן  ובזמןנתפעל מזה.  שנכח במקום הגדולים
משפט על גדולתו של הרבי הרופא הביא עדות  .    בבית ה

 

 יחץ
הגדול שומרים  לשתים, את החלק חוצים את המצה האמצעית

ומצד חשיבותו  ,במקום קרבן פסח הואכי האפיקומן ל'אפיקומן', 
שלימות,  החלק הקטן יניח בין הב' מצות .הגדולהוא החלק  כי ה

 .לחם עוניל את ההגדה עלומר צריך 
 

( שוברים את החלק הגדול   .שה חלקיםילחמ )אפיקומן
 

שה ילש האפיקומן פעם אחת נזדמן אצל הרבי הרש"ב שנשבר
י  הניח חתייחלקים במקום חמ     בצד.ה אחת כשה והרב

 מגיד
 

ביציאת מצרים ובכך  היא לספרוה של ליל הסדר עיקר המצ
 מתחילה ההגדה.
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בלשון שמבינים הנשים  הא לחמא עניא עד מה נשתנה. יאמר 
והקטנים, או יפרש להם הענין. וכן עשה ר"י מלונדרי כל ההגדה 

  בלשון לע"ז כדי שיבינו הנשים והקטנים.

ומזמינים במילים הבאות הנאמרות בארמית  גלים קצת המצות, מ
שתתף עימנו בסעודת ליל הסדר:את כל מי שירצ  ה לבוא ולה

 

א ַענְיָּא  ֵהא ַלְחמָּ

תָּ  א ְדִמְצַריִם.ִדי ֲאַכלּו ֲאְבהָּ  נָּא ְבַאְרעָּ

 ִדְצִריְך יֵיֵתי ְויְִפַסח.-ִדְכִפין יֵיֵתי ְויֵכֹול, כָּל-כָּל

ֵאל. א ְדיְִשרָּ ָאה ְבַאְרעָּ נָּה ַהבָּ כָּא, ַלשָּ א הָּ ַשתָּ  הָּ

א ַעְבֵדי ַשתָּ ָאה ְבנֵי חֹוִרין., ןהָּ נָּה ַהבָּ  ַלשָּ

 ִמְצָריִם ְבֶאֶרץ ֲאבֹוֵתינּו ֶשָאְכלּו ָהעֹונִי ֶלֶחם זֶהּו :]תרגום

 ַהָשנָה יָבֹוא ְויְִפָסח. ַהָצִריְך ְויאַֹכל. ָכל יָבֹוא ָהרֹוֶצה ָכל.

 ְלָשנָה ,ֲעָבִדים ַהָשנָה .יְִשָרֵאל ְבֶאֶרץ ַהָבָאה ְלָשנָה, ָכאן

 :]חֹוִרין ְבנֵי ַהָבָאה

ואחר כך  ,"יןית "אין אנו מטבילישואת מה נשתנה בק יםמתחיל
שאר ירקות" ,"חמץ או מצה" ואחר כך "בין יושבין ובין  ,ואחר כך "

וחב"ד. לכאורה מדוע  הרמב"ם התלמוד ירושלמי  זהו נוסח .מסובין"
, שזה מן ת "חמץ או מצה"ימתחילים מקושי שאין פסק הרמב"ם 

התורה גם בזמן שאין קרבן פסח,  כמו שפסק התלמוד בבלי וכך 
והרי  ,מתחילים מ"אין אנו מטבילים" ,אלא מנהג רוב העולם היהודי,

שובה ה בזמננו כי אין קרבן פסח? רק מנהגהמרור  אנו רוצים  :איהת
חשוב ולא להסתכל על המנהג כדבר  אהולהראות שגם מנהג זה 

וגם בגלל שהרמב"ם  אומר . יכפי שפסק התלמוד ירושלמ .קטן
שצריך להאמין שבכל יום יבוא המשיח. לכן, גם המרור יהיה השנה 
מו. כדי לחזק את  נקריב קרבן פסח במועדו ובמקו מדאורייתא, כי 
האמונה במשיח, התחיל דווקא בחידוש שיתחדש עכשיו בגאולה 

 .   בשנה זו שהמרור יהיה מדאורייתא ונאכל מן הזבחים והפסחים
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ור יציאת מצרים מוכרח סיפ בותינו זכרונם לברכה:אמרו ר
שובה. אפילו מי ששאלה ו להיות בדרך הוא  עורך סדר יחידי,ת

מו מה נשתנה הלילה הזה וכושואל   '.את עצ

 מוזגים .אחר לצד הקערה את ומסלקים המצות את חזרה מכסים
 :נשתנה מה שואלים הילדים וכאן שניה כוס

 

ה ַהֶזה ִמכָּל ַהֵלילֹות?ַמה נְִשַתנָּה   ַהַליְלָּ

ֶשְבכָּל ַהֵלילֹות ֵאין ָאנּו ַמְטִביִלין ֲאִפילּו ַּפַעם ַאַחת, 

ִמים.ַהלַ  ה ַהזֶה ְשֵתי ְפעָּ  יְלָּ

ֵמץ ה  אֹו ֶשְבכָּל ַהֵלילֹות ָאנּו אֹוְכִלין חָּ ה, ַהַליְלָּ ַמצָּ

ה.  ַהזֶה כֻּלֹו ַמצָּ

ה ַהזֶה ֶשְבכָּל ַהֵלילֹות  קֹות, ַהַליְלָּ נּו אֹוְכִלין ְשָאר יְרָּ אָּ

רֹור.  מָּ

ֶשְבכָּל ַהֵלילֹות ָאנּו אֹוְכִלין ֵבין יֹוְשִבין ּוֵבין ְמסּוִבין, 

נּו ְמסּוִבין. ה ַהזֶה כּולָּ  ַהַליְלָּ
 

לו מרור'. מפני שאנו אוכלים גם  אומרים 'הלילה הזה מרור' ולא 'כו
 שאר ירקות.

 

 :ואומרים המצות קצתמ שוב ומגלים הקערה את מחזירים

יִינּו ְלַפְרעֹה ִדים הָּ יִם, ַויֹוִציֵאנּו  ֲעבָּ ֱאֹלֵהינּו  אדניְבִמְצרָּ

ה ּוִבְזרֹוַע ְנטּויָּה ְוִאלּו ֹלא הֹוִציא  ם ְביָּד ֲחזָּקָּ ִמשָּ

רּוְך הּוא  ֶאת ֲאבֹוֵתינּו ִמִמְצַריִם, ֲהֵרי ָאנּו  דֹוש בָּ ַהקָּ

יִם,  יִינּו ְלַפְרעֹה ְבִמְצרָּ ִדים הָּ ְעבָּ ֵנינּו ְמשֻּ נֵינּו ּוְבנֵי בָּ ּובָּ

לָּ  נּו ֲחכִָּמים כֻּ לָּ נּו יֹוְדִעים ֶאת ַוֲאִפילּו כֻּ לָּ נּו נְבֹוִנים כֻּ
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ֵלינּו ְלַסֵּפר ִביִציַאת ִמְצרָּ  ה, ִמְצוָּה עָּ יִם, ְוכָּל ַהתֹורָּ

ח. ִביִציַאת ַהַמְרֶבה ְלַסֵּפר בָּ  ִמְצַריִם ֲהֵרי זֶה ְמשֻּ

 

מברכים  אין מדועשאל את אביו  הרש"ב   בילדותו הריי"צ הרבי  
שמקובל הואעל ההגדה? הרש"ב  יו שקיבל מאביו עד  תירץ  מאב

, כי היא עצמה כשם שאין מברכים על ברכת המזוןשרבינו הזקן  
                                                                                                                                                                     היא עצמה ברכה. כך ההגדהברכה, 

מה אז  'בכל יום אנו מזכירים את יציאת מצרים בשש זכירות
 כל שהחיוב של :? התשובה היאהמיוחד כל כך בפסח מכל השנה

אבל בפסח החובה  ,בכללות את יציאת מצרים זכורלרק יום הוא 
 בפרטיות.א לספר יה

ַע ְוַרִבי  זָּר ֶבן ֲעזְַריָּה ַמֲעֶשה ְבַרִבי ֱאִליֶעזֶר ְוַרִבי יְהֹושֻּ ֶאְלעָּ

יּו  ִבין ִבְבנֵי ְבַרק, ְוהָּ יּו ְמסֻּ א ְוַרִבי ַטְרפֹון ֶשהָּ ְוַרִבי ֲעִקיבָּ

אּו  ה ַעד ֶשבָּ ְמַסְּפִרים ִביִציַאת ִמְצַריִם כָּל אֹותֹו ַהַליְלָּ

ְקִריַאת ְשַמע ֶשל  ֶהם ַרבֹוֵתינּו ִהִגיַע זְַמןַתְלִמיֵדיֶהם ְוָאְמרּו לָּ 

 ַשֲחִרית.

  

ימו יגרים קגם לוים וגם כהנים גם מהמעשה הזה אנו למדים ש
 מצוות והגדת לבנך ביום ההוא.את  ביחד

לוי,   רבי טרפון ורבי אלעזר בן עזריה היו כהנים, רבי אליעזר היה 
   .בן גריםהיה  בן יוסף  רבי עקיבאו
 

זָּר ֶבן ֲעזְַריָּה, ֲהֵרי ֲאנִי ְכבֶ  נָּה ְוֹלא ָאַמר ַרִבי ֶאְלעָּ ן ִשְבִעים שָּ

ּה ֶבן  שָּ זִָּכיִתי ֶשֵתָאֵמר יְִציַאת ִמְצַריִם ַבֵלילֹות, ַעד ֶשְדרָּ

א, ֶשנֱֶאַמר ְלַמַען ִתזְכֹור ֶאת יֹום ֵצאְתָך ֵמֶאֶרץ ִמְצַריִם  זֹומָּ

ִביא כֹל יְֵמי ַחיֶיָך, יְֵמי ַחיֶיָך ַהיִָּמים, כֹל יְֵמי ַחיֶיָך  ְלהָּ

ם ַהזֶה, כֹל יְֵמי ַהלֵ  עֹולָּ ילֹות, ַוֲחכִָּמים אֹוְמִרים יְֵמי ַחיֶיָך הָּ

ִשיַח. ִביא ִלימֹות ַהמָּ  ַחיֶיָך ְלהָּ
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נשמתו של שמואל הנביא ה ניצוץ מרבי אלעזר בן עזריה הי
היה בן כשרבי אלעזר בן עזריה  .שים ושתיםינפטר בגיל חמש

לו גם את שנות שמונה עשרה אמר: 'הרי אני כבן שבעים', כי  יש 
 שמואל שהיו חמישים ושתים וביחד זה באמת שבעים.

ה ְלַעמ רּוְך ֶשנַָּתן תֹורָּ רּוְך הּוא, בָּ קֹום בָּ רּוְך ַהמָּ ֹו בָּ

רּוְך הּוא,   ֵאל, בָּ ה יְִשרָּ נִים ִדְברָּ ה בָּ עָּ ְכנֶֶגד ַאְרבָּ

ד  ם, ְוֶאחָּ ד תָּ ע, ְוֶאחָּ שָּ ד רָּ כָּם, ְוֶאחָּ ד חָּ ה, ֶאחָּ תֹורָּ

 ֶשֵאינֹו יֹוֵדַע ִלְשאֹול.

ִקים  ֵעדֹות ְוַהחֻּ ה הָּ ה הּוא  אֹוֵמר, מָּ כָּם מָּ חָּ

ה וְ  ִטים ֲאֶשר ִצּוָּ ֱאֹלֵהינּו ֶאְתֶכם, ְוַאף  אדניַהִמְשּפָּ

ה ֱאמֹור לֹו ְכִהְלכֹות ַהֶּפַסח ֵאין ַמְפִטיִרין ַאַחר  ַאתָּ

ן.  ַהֶּפַסח, ֲאִפיקֹומָּ

לל, לכם  מו מן הכ מוציא עצ מדוע החכם אומר אתכם, הרי הוא 
שונה מסגנון הרשע? אבל באמת סגנון  החכם  ולא לו, במה הוא 

מו תחת  ,הזכיר שם שמיםשונה מאוד מסגנון הרשע כי  וכלל עצ
אלוקינו" .קבלת מלכות שמים ועבודתו , שהרי אמר "אשר צוה ה' 

אחר כך "אתכם",  ומה שאמר המצוֶה הוא אלוקים אחד לכולנו,
הוא  כי 'לכם'רוצה לומר שהציווי הוא רק  .וה"יקאי על תיבת "צ

(  ופטור מן המצוות.עדיין קטן  ים  )יד מצר

ֶכם ְוֹלא  ֶכם, לָּ ה ַהזֹאת לָּ ֲעבֹודָּ ה הָּ ה הּוא  אֹוֵמר, מָּ ע מָּ שָּ רָּ

ר, ְוַאף  ַפר ְבִעקָּ ל כָּ לֹו, ּוְלִפי ֶשהֹוִציא ֶאת ַעְצמֹו ִמן ַהְכלָּ

ה ה ַהְקֵהה ֶאת ִשנָּיו ֶואֱ ַאתָּ  שָּ ר לֹו, ַבֲעבּור זֶה עָּ ִלי  אדנימָּ

יָּה נְִגָאל. ם ֹלא הָּ יָּה שָּ יִם, ִלי ְוֹלא לֹו, ִאלּו הָּ  ְבֵצאִתי ִמִמְצרָּ

 

נגאל  במצרים אם היה שם ':אלו היה שם לא היה נגאל' לא היה 
 אבל שכשמשיח יבוא, יגאל.

שובה היא מדוע החכם מוזכר שיוכל לקרבו.  כדי :ליד הרשע? הת
 שליט"א  לומד את עשרת המבצעים. הרבימכאן 
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ה הּוא  אֹוֵמר, ַמה זֹאת, ְוָאַמְרתָּ ֵאלָּ  ם מָּ יו ְבחֹוזֶק יָּד תָּ

ִדים.אדני הֹוִציָאנּו   ִמִמְצַריִם ִמֵבית ֲעבָּ

ְוִהַגְדתָּ ְלִבנְָך ְוֶשֵאינֹו יֹוֵדַע ִלְשאֹול ַאְת ְּפַתח לֹו, ֶשנֱֶאַמר, 

ה שָּ ִלי ְבֵצאִתי  אדני ַביֹום ַההּוא  ֵלאמֹר ַבֲעבּור זֶה עָּ

יִם.  ִמִמְצרָּ

יָּכֹול ֵמרֹאש חֶֹדש, ַתְלמּוד לֹוַמר ַביֹום ַההּוא, ִאי ַביֹום ַההּוא  

יָּכֹול ִמְבעֹוד יֹום, ַתְלמּוד לֹוַמר ַבֲעבּור זֶה, ַבֲעבּור זֶה ֹלא 

ה ֶשיֵש ַמצָּ ָאַמְרתִ  עָּ נֶיָך.י ֶאלָּא ְבשָּ נִָּחים ְלפָּ רֹור מֻּ  ה ּומָּ

נּו  יו ֵקְרבָּ יּו ֲאבֹוֵתינּו, ְוַעְכשָּ ה הָּ ה זָּרָּ ה עֹוְבֵדי ֲעבֹודָּ ִמְתִחלָּ

ם כֹה  עָּ ַע ֶאל כָּל הָּ תֹו, ֶשנֱֶאַמר, ַויֹאֶמר יְהֹושֻּ קֹום ַלֲעבֹודָּ ַהמָּ

ֵאל, ְבעֵ  אדני ָאַמר ר יְָּשבּו ֲאבֹוֵתיֶכם ֱאֹלֵהי יְִשרָּ ֶבר ַהנָּהָּ

ם ַוֲאִבי נָּחֹור, ַויַַעְבדּו ֱאֹלִהים  הָּ ם, ֶתַרח ֲאִבי ַאְברָּ ֵמעֹולָּ

 ֲאֵחִרים:
 

לה יתח ,מתחיל בגנות 'מתחלה עובדי עבודה זרה היו אבותינו':
עובדי עבודה זרה היו אבותינו ועבדים היינו. ומסיים בשבח 

גאל את  )רע"ב על  .אבותינו ממצריםשקרבנו המקום לעבודתו ו
 ) ים  מסכת פסח

ואף על פי כן קרבנו  'מתחלה עובדי עבודה זרה היו אבותינו':
)ב"ר ס"ד(  חד אמר בן מ"ח שנה אהמקום לעבודתו. ומצינו במדרש 

מו וינחמהו ה' יה מצטער בעצ ודת  .הכיר אברהם את בוראו וה )עב
 ישראל(

ם ֵמֵעבֶ  הָּ ֶאַקח ֶאת ֲאִביֶכם ֶאת ַאְברָּ ר וָּאֹוֵלְך אֹותֹו וָּ ר ַהנָּהָּ

ק,  ֶאֵתן לֹו ֶאת יְִצחָּ ְבכָּל ֶאֶרץ ְכנַָּען, וַָּאְרֶבה ֶאת זְַרעֹו, וָּ

ו ֶאת ַהר  ֶאֵתן ְלֵעשָּ ו, וָּ ק ֶאת יֲַעקֹב ְוֶאת ֵעשָּ ֶאֵתן ְליְִצחָּ וָּ

יִם. נָּיו יְָּרדּו ִמְצרָּ ֶרֶשת אֹותֹו, ְויֲַעקֹב ּובָּ  ֵשִעיר לָּ
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 '.יצחק'ארבה בגימטריא  :כתב האר"י ז"ל 'וארבה את זרעו וגו':
לה א" של לו את יצחק" אתן ראשי תיבותאתן אחר כך כתוב "ו

ודת ישראל( ח" שהוא מורה על צדיק יסוד עולם.נולדות ת  )עב

שע 'ויעקב ובניו ירדו מצרים':  הא רעאל תחשבו שגלות הי :אמר יהו
שעיר ה' נתן-שכמו  ,לישראל כך היה יכול ליתן  ,לעשו את הר 

 ,ה' יתברך נתן אותה להם על ידי יסורין ,אלא .ליעקב את ארץ כנען
ועל ידי זה יכנע לבבם ויקבלו התורה בסבר ' :כמו שאמרו חז"ל

(   .'פנים יפות ויזכו לאור באור החיים ו ז"ל  )מהר"י קאר

ד רּוְך הּוא , ֶשַהקָּ ֵאל, בָּ תֹו ְליְִשרָּ חָּ רּוְך שֹוֵמר ַהְבטָּ רּוְך בָּ ֹוש בָּ

ם ָאִבינּו  הָּ ה ֶשָאַמר ְלַאְברָּ הּוא  ִחַשב ֶאת ַהֵקץ, ַלֲעשֹות ְכמָּ

ם יָּדַֹע ֵתַדע ִכי  ִרים, ֶשנֱֶאַמר, ַויֹאֶמר ְלַאְברָּ ִבְבִרית ֵבין ַהְבתָּ

ם ַאְרַבע  דּום ְוִענּו אֹתָּ ֶהם ַוֲעבָּ ֵגר יְִהיֶה זְַרֲעָך ְבֶאֶרץ ֹלא לָּ

נָּה,  ן ָאנִֹכי ְוַאֲחֵרי ֵכן ֵמאֹות שָּ ְוַגם ֶאת ַהגֹוי ֲאֶשר יֲַעבֹדּו דָּ

 יְֵצאּו ִבְרכּוש גָּדֹול.

 

ו הרמב"ם ז"ל  'גר יהיה זרעך בארץ לא להם וגו': ובה פ" ות תש )הלכ

 ) מו על שה"ה  ,ישראלשיעבדו את מקשה מפני מה נתחייב פרעה וע
ית בין הבתרים כמפורש בתורתינו  ,הלא כך גזר ה' יתברך בבר

( הקדושה  ו יג אם היתה  'כי גר יהיה זרעך וגו'? ותירץ:)בראשית ט
 .ישראל שתשעבד אתהגזירה מפורשת בפרטיות על איזה אומה 

ים בארץ  היה מפרש אם הקדוש ברוך הוא ,היינוד בגזרתו שיהיו גר
מו צדיקים בנידון זה  ,נו אותםימצרים ועבדום וע אז היה פרעה וע

נקיים מהע אך באמת  .מפני שקיימו גזירת המקום ברוך הוא .ונשו
כי גר יהיה זרעך בארץ לא ' :גזירתו היתה סתומה היינו שאמר

א"כ כל אחד ו. דבקא תחת איזה אומה ישתעוולא פירש דו 'להם
לא לשעבד , וט עצמו מזהיואחד מאומות העולם היה יכול להשמ

 השיהי ,זו רהיגז הולהתנצל בטענה כי לא עליו נאמר ,את ישראל
והעביד את  ,פרעה בחר בזה מרצונו וחפצו הרע .הוא שליח בדבר

(  לכן קיבל שכרו בשלמות כראוי לו. .בני ישראל בפרך והב ישראל  )א

הגמרא מספרת שבימי אלכסנדר  'ואחרי כן יצאו ברכוש גדול':
באו בני המצרים בדרישה שבני ישראל ישיבו להם את  ,מוקדון

שה יכאשר שאלו א ,הכסף והזהב שלקחו מהם בצאתם ממצרים
ם. על כך ענה להם  משכנתה כלי כסף וכלי זהב ולא החזירו אות
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ל שישים  :גביהא בן פסיסא נציג היהודים תנו לנו שכר עבודה ש
מטרתו שובה זו יש ללמוד שעיקר תריבוא ששיעבדתם במצרים. מ

אלא הרכוש נועד  ,של הרכוש לא היתה להעניש את המצרים
שכר לבני ישראל על עבודתם.  בעיקר להוות 

 המצות, מגביהים את הכוס ואומרים:מכסים את 

ְמדָּ  נּו,ְוִהיא ֶשעָּ ַמד  ה ַלֲאבֹוֵתינּו ְולָּ ד ִבְלַבד עָּ ֶשֹּלא ֶאחָּ

ֵלינּו ְלַכלֹוֵתנּו  ,עָּ

א ֶשְבכָּל דֹור  ֵלינּו ְלַכלֹוֵתנּו,עֹו וָּדֹורֶאלָּ דֹוש  ְמִדים עָּ ְוַהקָּ

רּו ם.בָּ  ְך הּוא  ַמִציֵלנּו ִמיָּדָּ

כל הכוונה שהיות  'עומדים עלינו לכלותנו והקב"ה מצילנו מידם':
ם , כדי שנשיג שלימות ,והתכלית בירידתנו למצרים שיתפרס

יציאת אלקותו יתברך על ידינו. א"כ היטיב לומר שלא היה מספיק 
מות. אמנם בהיות בכל דור  מצרים שכבר נשכח הדבר מלב האו
ודור עומדים עלינו לכלותינו והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם היא 
שעמד לנו שהפרסום מתמיד שבראות האומות שבכל דור ודור 
הקדוש ברוך הוא מצילנו יהיה להם לאות ויזכרו את יציאת 

(  מצרים.  )מעשה השם

 השולחן ומגלים את המצות מניחים את הכוס על

ֲאַרִמי ַלֲעשֹות ְליֲַעקֹב ָאִבינּו,  ן הָּ בָּ ֵצא ּוְלַמד ַמה ִבֵקש לָּ

ן ִבֵקש לַ  בָּ ִרים ְולָּ א ַעל ַהזְכָּ ֲעקֹור ֶאת ֶשַּפְרעֹה ֹלא גָּזַר ֶאלָּ

ם  ַהכֹל ֶשנֱֶאַמר: ה ַויָּגָּר שָּ ֲאַרִמי אֵֹבד ָאִבי ַויֵֶרד ִמְצַריְמָּ

ב:ִבְמֵתי  רָּ צּום וָּ ם ְלגֹוי גָּדֹול עָּ ט, ַויְִהי שָּ  ְמעָּ

זה מדת פשוטי העם כאשר יתן  ,דהנה  'ולבן בקש לעקור את הכל':
דקתו על התורה  והוא עודנו מהלך ,תו לתלמיד חכםיאת ב בצ

נגדו היצר הרע  .והעבודה ולנסוע לצדיקי הדור הנה מתעורר 
ו בדברים לה בא עליימתח. לקומם חותנו עליו להטותו מדרכו

אתה בני לא טוב לך שבת תמיד בבית התורה  :רכים לפתותו
יום אשר נכון יבך גם על ענירק שים ל , ותפלה כל ה יני עולם הזה 

 'טוב תורה עם דרך ארץ' :והוא גם מצוה רבה ,להחיות נפש ביתך
דומה דת לבן הארמי אשר רצה להטות את יאמנם זה היה מ .וכ

דקתו אל העו והחליף את משכרתו  ,לם הזהיעקב אבינו מדרך צ
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מונים כ ם ולא נדי לטרוד את מחשבתו. עשרת  תנו אלוקים להרע ע
יעקב וד  .אבינו חי וקיים בגוף גשמי יעקב אבינו,  ו )רש"י תענית ה' עמ

 ב'(

ם  ָאנּוס ַעל ִּפי ַהִדבּור. -ה ַויֵֶרד ִמְצַריְמָּ  ְמַלֵמד ֶשֹּלא  -ַויָּגָּר שָּ

ם,  יַָּרד יֲַעקֹב ָאִבינּו גּור שָּ א לָּ ְלִהְשַתֵקַע ְבִמְצַריִם ֶאלָּ

אנּו ִכי ֵאין ִמְרֶעה  ָאֶרץ בָּ גּור בָּ ֶשנֱֶאַמר, ַויֹאְמרּו ֶאל ַּפְרעֹה לָּ

ה יְֵשבּו  ב ְבֶאֶרץ ְכנַָּען, ְוַעתָּ עָּ רָּ ֶדיָך ִכי כֵָּבד הָּ ַלצֹאן ֲאֶשר ַלֲעבָּ

ֶדיָך ְבֶאֶרץ גֶֹשן.  נָּא ֲעבָּ

 

ט ִבְמֵתי מְ  ה ֶשנֱֶאַמר, ְבִשְבִעים נֶֶפש יְָּרדּו ֲאבֹוֶתיָך -עָּ  ְכמָּ

ְמָך  ה שָּ ה ְוַעתָּ יְמָּ רֹוב.ֱאֹלֶהיָך  אדני ִמְצרָּ ַמיִם לָּ  ְככֹוְכֵבי ַהשָּ

ם ְלגֹוי  י -ַויְִהי שָּ ם.ְמַלֵמד ֶשהָּ יָּנִים שָּ ֵאל ְמצֻּ גָּדֹול  ּו יְִשרָּ

צּום  ה ֶשנֱֶאַמר, ּוְבנֵי -עָּ רּו ַויְִשְרצּו ַויְִרבּו  ְכמָּ ֵאל ּפָּ יְִשרָּ

ם. ָאֶרץ אֹתָּ ֵלא הָּ  ַויַַעְצמּו ִבְמאֹד ְמאֹד ַוִתמָּ

ב  רָּ ֶאְרֵאְך ִמְתבֹוֶסֶסת  -וָּ ַליְִך וָּ ֶאֱעבֹור עָּ ה ֶשנֱֶאַמר, וָּ ְכמָּ

ַמיְִך ֲחיִי: ְך ְבדָּ אֹוַמר לָּ ַמיְִך ֲחיִי וָּ ְך ְבדָּ אֹוַמר לָּ ַמיְִך, וָּ בָּ  ְבדָּ ה ְרבָּ

יִים  בֹוִאי ַבֲעִדי ֲעדָּ ֶדה נְַתִתיְך ַוִתְרִבי ַוִתְגְדִלי ַותָּ ְכֶצַמח ַהשָּ

ֵרְך צִ  ַדיִם נָּכֹונּו ּוְשעָּ  :ֵמַח ְוַאְת ֵערֹום ְוֶעְריָּהשָּ
 

 :כאן רמזו על ארבע גליות 'ארמי אבד אבי':

 גלות בבל שנאמר "ארמי אובד אבי".  - ארמי 

 גלות מצרים.  - וירעו אותנו" וגומ'וגו'  ו"וירד מצרימה"

 גלות יון.  - "ויענונו"

(   גלות אדום. - "ויתנו עלינו עבודה קשה"  )מגיד מישרים

מפני זה אמר וישב ישראל כלומר נתישב שם.  'לגור בארץ באנו':
לא כמחשבת בניו לפרעה "לגור בארץ באנו" כי היו סבורים לחזור 
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יד ועל כן לות הרעב מ  אמרו לגור ולא להתישב. לארץ כנען ככ
) ו בחיי       )רבנ

. בכרס אחת שהישהיו יולדות ש ובני ישראל פרו וישרצו וגו':'
שה בכרס אחד יכל אחת ואחת יולדת ש :בשמות רבה אמרו

שרצו וירבו ויעצמו במאוד מאוד" ויש  .שנאמר "ובני ישראל פרו וי
"פרו" שנים "וישרצו" שנים "וירבו" שנים   - שנים עשר :אומרים

מו" שנים "במאד" שנים "מאד" שנים הרי זה שנים עשר.  "ויעצ
 )  )מזרחי

נּו ַהִמְצִרים ַויְַענּונּו ַויִתְ  ה.ַויֵָּרעּו אֹתָּ שָּ ה קָּ ֵלינּו ֲעבֹודָּ  נּו עָּ

נּו ַהִמְצִרים  ה  -ַויֵָּרעּו אֹתָּ ה נְִתַחְכמָּ בָּ ה ֶשנֱֶאַמר, הָּ לֹו ֶּפן ְכמָּ

ה ְונֹוַסף ַגם הּוא  ַעל שֹונְֵאינּו  מָּ יָּה ִכי ִתְקֶראנָּה ִמְלחָּ יְִרֶבה ְוהָּ

ָאֶרץ.ְונְִלחַ  ה ִמן הָּ לָּ נּו ְועָּ ה ֶשנֱֶאַמר, ַויִָּשימּו  -ַויְַענּונּו  ם בָּ ְכמָּ

ֵרי  ם ַויִֶבן עָּ ֵרי ִמִסים ְלַמַען ַענֹותֹו ְבִסְבלֹותָּ יו שָּ לָּ ִמְסְכנֹות עָּ

ה  עֹה ֶאת ִּפתֹם ְוֶאת ַרַעְמֵסס.ְלַפרְ  שָּ ה קָּ ֵלינּו ֲעבֹודָּ  -ַויְִתנּו עָּ

ה ֶשנֱֶאַמר, ַויֲַעִבדּו ִמְצַריִם אֶ  ֶרְך.ְכמָּ ֵאל ְבפָּ  ת ְבנֵי יְִשרָּ

ֲררּו ה ַחיֵיֶהם–ֶאת ַויְמָּ ה ַבֲעבֹדָּ שָּ –ּוְבכָּל ּוִבְלֵבנִים ְבחֶֹמר קָּ

ה ָֹּ דֶ  ֲעבד ם–כָּל ֵאת הַבשָּ תָּ ְבדּו ֲאֶשר ֲעבֹדָּ ֶהם עָּ ֶרך בָּ  ְבפָּ

ידוע שעל ידי הגלות מגיעה  'וימררו את חייהם בעבודה קשה וגו':
בתורה אור פרשת שמות דיבור הזקן ר רבינו אמב. הגאולה

 העבודה בגלות צריכה להיות, המתחיל "קול דודי הנה זה בא"
  בכמה אופנים:

תפלל במר ליבו אל ה' שירחם עליו שצריך לה 'וימררו את חייהם',
שובה.   לחזור בת

צריך עבודה קשה לשבור את הקליפות  -  'בעבודה קשה'
שמכים בה ולא נשברת, לעומת זאת  חרב קשה כמו .והתאוות

חומר ובלבניםכך  הברזל הרך שיכו בו ישבר. , צריך עבודה קשה ב
י יסודותם בהרר ,אף על פי שהם גשמיים .צריך ללבן את ההלכות

 קודש מפי שכינה. 
חוץ - 'ובכל עבודה בשדה' ל לימוד , השדה הוא ב לכן מרמז ע

שברייתא פירושו חוץ, כי למדו אותם האמוראים , הברייתות

 מחוץ לתנאים.
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גברים פירשו רבותינו ש  - 'את כל עבודתם אשר עבדו בהם בפרך'
כך אם יש לאדם הרגל  ,שבירת הטבע זהו .עבדו בעבודות נשים

 צריך לשנותו וזוהי העבודה בזמן הזה.  ,נעשה אצלו טבעלא טוב ש

ֶאת קֵֹלנּו ַויְַרא  אדניֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו, ַויְִשַמע אֱ  אדניַונְִצַעק ֶאל 

נְיֵנּו וְ  ֵלנּו ְוֶאת ַלֲחֵצנּו.ֶאת עָּ ֱאֹלֵהי  אדניַונְִצַעק ֶאל  ֶאת ֲעמָּ

ת ֶמֶלְך  -ֲאבֹוֵתינּו  ֵהם ַויָּמָּ ַרִבים הָּ ה ֶשנֱֶאַמר, ַויְִהי ַביִָּמים הָּ ְכמָּ

תָּ  קּו, ַוַתַעל ַשְועָּ ה ַויִזְעָּ ֲעבֹדָּ ֵאל ִמן הָּ ם ִמְצַריִם ַויֵָאנְחּו ְבנֵי יְִשרָּ

 ֹ ֲעב ֱאֹלִהים ִמן הָּ  .דהֶאל הָּ
 

ה ֶשנֶאֱ  -ֶאת קֵֹלנּו  אדניַויְִשַמע  ַמר, ַויְִשַמע ֱאֹלִהים ֶאת ְכמָּ

ם ַויִזְכֹר ֱאֹלִהים ֶאת ְבִריתֹו ֶאת ַאְברָּ  תָּ ק ְוֶאת נֲַאקָּ ם ֶאת יְִצחָּ הָּ

נְיֵנּו  יֲַעקֹב. ה  -ַויְַרא ֶאת עָּ זֹו ְּפִרישּות ֶדֶרְך ֶאֶרץ, ְכמָּ

ֵאל ַויֵַדע ֱאֹלִהים.ֶשנֱֶאַמר, ַויְַרא ֱאֹלִהים ֶאת ְבנֵ ְוֶאת  י יְִשרָּ

ֵלנּו  ה  -ֲעמָּ ה ֶשנֱֶאַמר, כָּל ַהֵבן ַהיִלֹוד ַהיְאֹרָּ נִים, ְכמָּ ֵאלּו ַהבָּ

ה  -ְוֶאת ַלֲחֵצנּו  יכּוהּו ְוכָּל ַהַבת ְתַחיּון.ַתְשלִ  זֹו ַהְדַחק, ְכמָּ

ִאיִתי ֶאת ַהַלַחץ ֲאֶשר  ם. ִמְצַריִם לֹוֲחִציםֶשנֱֶאַמר, ְוַגם רָּ  אֹותָּ

 
בה היה להם קשה בזה הפסוק. אדר אנחו וגו':'וימת מלך מצרים וי

שו לשמוח. ורש"י כתב מה ש כתב. עוד קשה וידע אלקים. ופיר
מלך מת אזי כל עמו בוכין וצועקין  מפרשים דהענין הוא כש

הנה כל ינו עושה כן פוגם בכבוד המלכות. ומספידין עליו ומי שא
ם  צועקים ובוכים וישראל גם כן צעקו,מצרים היו  אבל צעקת

ויאנחו בני ישראל מן ' :היתה מקושי העבודה. וזהו שנאמר
כל העולם היו סוברים שהם צועקים כצעקת שאר עבדי '. העבודה

דע  ',וידע אלקים' ,המלך על פטירת המלך. אבל הוא יתברך היו
המחשבות הצפונות שהם צעקתם לה' יתברך ומתפללין על צרות 

וש( העבודה.  )השל"ה הקד

ראה שאין בידם מעשים טובים וגאלם שנאמר  קים וגו':'וירא אל
 ) ו ( ויושיעם למען שמו.)תהלים ק ומא על אף שמידת הדין  )מדרש תנח

קיטרגה עליהם, זכר הקדוש ברוך הוא את בריתו עם אבותינו 
 הקדושים אברהם, יצחק, ויעקב.
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גזר לזרוק ליאור בפעם השניה  'כל הבן הילוד היארה תשליכוהו': 
 ולכן אמר הכתוב כל הבן.. מצרים גם ילדים

אמר רב יהודה בר זבינא שהלך  ?וילך איש מבית לוי להיכן הלך
ל הדור היה :תנא .בעצת בתו כיון שראה שאמר פרעה  ,עמרם גדו

לוד היארה תשליכוהו' שוא אנו עמלים ',כל הבן הי עמד  .אמר ל
 :תויאמרה לו ב .עמדו כולם וגירשו את נשותיהם ,וגירש את אשתו

של פרעה. שפרעה לא גזר אלא על א בא קשה גזירתך יותר מ
גזר אלא  נקיבות. פרעה לא  הזכרים ואתה גזרת על הזכרים ועל ה
ק  שע ספ בעולם הזה ואתה בעולם הזה ובעולם הבא. פרעה הר
מתקיימת גזירתו ספק אינה מתקיימת אתה צדיק בודאי שגזרתך 

את מתקיימת. עמד והחזיר את אשתו עמדו כולם והחזירו 
(  נשותיתם. וטה יב א       )ס

א  אדניַויֹוִציֵאנּו  ה, ּוִבזְרַֹע נְטּויָּה, ּוְבמֹרָּ ִמִמְצַריִם, ְביָּד ֲחזָּקָּ

ֹלא ַעל  -ִמִמְצַריִם  אדניַויֹוִציֵאנּו  דֹול, ּוְבאֹתֹות, ּוְבמְֹפִתים.גָּ 

ִליַח, ֶאלָּא  ף, ְוֹלא ַעל יְֵדי שָּ רָּ ְך, ְוֹלא ַעל יְֵדי שָּ יְֵדי ַמְלאָּ

ַבְרִתי  רּוְך הּוא  ִבְכבֹודֹו ּוְבַעְצמֹו, ֶשנֱֶאַמר, ְועָּ דֹוש בָּ ַהקָּ

ה ַהזֶה ְוִהֵכיִתי כָּל ְבכֹור ְבֶאֶרץ ִמְצַריִם  ְבֶאֶרץ ִמְצַריִם ַבַליְלָּ

ה ּוְבכָּל ֱאֹלֵהי ִמְצַריִם ֶאֱעֶשהמֵ  ם ְוַעד ְבֵהמָּ ִטים ֲאנִי  ָאדָּ ְשפָּ

 :אדני

ְך, ה ַהזֶה, ֲאנִי ְוֹלא ַמְלאָּ ַבְרִתי ְבֶאֶרץ ִמְצַריִם ַבַליְלָּ  ְועָּ

ף, רָּ  ְוִהֵכיִתי כָּל ְבכֹור ְבֶאֶרץ ִמְצַריִם, ֲאנִי ְוֹלא שָּ

ִליַח,טִ ּוְבכָּל ֱאֹלֵהי ִמְצַריִם ֱאֶעֶשה ְשפָּ   ים, ֲאנִי ְוֹלא ַהשָּ

 , ֲאנִי הּוא  ְוֹלא ַאֵחר.אדניי ֲאנִ 

ל  :אמר רבי יהודה 'אני ולא מלאך': מכאן למדנו כח גבורתו ש
גבוה על הכל ,הקדוש ברוך הוא ומעלתו אמר הקדוש ברוך  .שהוא 

ואין ראוי לשגר  ,אומה זו של מצרים מזוהמת ומטונפת :הוא
 דבר קדוש בין רשעים ארורים מטונפים אלא אני. ,מלאך או שרף

(הקדוש ברוך הוא נושא הפכים ולא מוגבל.  והר   )ז

ה  ה ֶשנֱֶאַמר, ִהנֵה יַד ַהֶדֶבר.  הזֶ -ְביָּד ֲחזָּקָּ הֹויָּה  אדני ְכמָּ

ר  קָּ ֶדה ַבסּוִסים ַבֲחמֹוִרים ַבְגַמִלים ַבבָּ ְבִמְקנְָך ֲאֶשר ַבשָּ
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ֵבד ְמאֹד.ּוַבצֹאן ֶדבֶ   ר כָּ

ה  -ּוִבזְרַֹע נְטּויָּה  ה ֶשנֱֶאַמר, ְוַחְרבֹו ְשלּופָּ זֹו ַהֶחֶרב. ְכמָּ

יִם.ְביָּ  לָּ א גָּדֹול  דֹו נְטּויָּה ַעל יְרּושָּ ִגלּוי ְשִכינָּה.  הז -ּוְבמֹרָּ

ַקַחת לֹו גֹוי ִמֶקֶרב  בֹא לָּ ה ֱאֹלִהים לָּ ה ֶשנֱֶאַמר, אֹו ֲהנִסָּ ְכמָּ

ה ּוִבזְרֹוַע גֹוי בְ  ה ּוְביָּד ֲחזָּקָּ מָּ ַמסֹות ְבאֹתֹת ּוְבמֹוְפִתים ּוְבִמְלחָּ

ִאים ְגדֹלִ  ֶכם נְטּויָּה ּוְבמֹורָּ ה לָּ שָּ  אדניים ְככֹל ֲאֶשר עָּ

ה  -ּוְבאֹתֹת  ם ְלֵעינֶיָך.ֱאֹלֵהיֶכם ְבִמְצַריִ  זֶה ַהַמֶטה. ְכמָּ

ֶדָך ֲאֶשר ַתֲעֶשה בֹו ֶאת ֶשנֱֶאַמר, ְוֶאת ַהַמֶטה ַהזֶה ִתַקח ְביָּ 

אֹתֹת.  הָּ

ה ֶשנֱֶאַמר, ְונַָּתִתי מֹוְפִתים  -ּוְבמֹוְפִתים  ם. ְכמָּ זֶה ַהדָּ

ָאֶרץ ַמיִם ּובָּ  .ַבשָּ

 :מיתות היה בבהמות השלוש 'הנה יד ה' הויה במקנך אשר בשדה':
. מה ברד ואחת שהומתו בכורי הבהמותבמכת אחת , אחת בדבר

כתוב "הנה יד ה' הויה במקנך אשר ש שלהם?היתה המיתה 
לם יד ה' אלא כאן. אלא זו היא היד ובשדה" מפני מה לא כתוב בכ

לה כתוב "אצבע אלקים היא". וכאן ישה אצבעות שהרי בתחיבחמ
שה יוחמ .כל החמש אצבעות וכל אצבע ואצבע הרגה מין אחד

הרי  מינים היו שכתוב "בסוסים בחמורים בגמלים בבקר ובצאן"
נקראות יד לפיכך כתוב "הנה יד  חמשה מינים לחמש אצבעות ש

גו' דבר כבד מאוד". (   ה' הויה ו והר  )ז

 :במדרש אמר רבי יהודה בר אמי 'ואת המטה הזה תקח בידך':
שר מכות  ,ושל סנפריון היה ,המטה משקל ארבעים סאה היה וע

(  חקוקות עליו בנוטריקון דצ"ך עד"ש באח"ב.  )שפתי כהן

ש דם אמירת בעת מרות וא  שלושה מהגביע שופכים עשן, ות
 ושופך המלכות סוד הוא שהכוס )ויכוון שבור כלי לתוך טפטופים

ד שבתוכו מהיין ־ידי שבה והזעם האף סו  כלי לתוך הבינה כח על
נקראת הקליפה סוד שבור  (:ארור ש

 

ן. שָּ ֵאש, ְוִתְמרֹות עָּ ם, וָּ  דָּ
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ה  ר ַאֵחר, ְביָּד ֲחזָּקָּ בָּ ְשַתיִם,  -ְשַתיִם, ּוִבזְרַֹע נְטּויָּה  -דָּ

א גָּדֹול   –ְשַתיִם, ּוְבמֹוְפִתים  -ְשַתיִם, ּוְבאֹתֹות  -ּוְבמֹרָּ

 ְשַתיִם.

רּוְך הּוא  ַעל ַהִמְצִרים  דֹוש בָּ ֵאלּו ֶעֶשר ַמכֹות ֶשֵהִביא ַהקָּ

 ְבִמְצַריִם. ְוֵאלּו ֵהן:

 ויכוון) עצמו מהכוס שפיכות עשר עוד ישפוך מכות עשר באמירת
 יין סוד נעשה) בכוס שנשאר ומה (לעיל כנזכר כן גם בשפיכה

 :יין יוסיף אלא ישפוך לא לכך (המשמח

 

ד, ַאְרֶבה, חֶֹשְך,  רָּ רֹוב, ֶדֶבר, ְשִחין, בָּ ם, ְצַפְרֵדַע, ִכִנים, עָּ דָּ

 ַמַכת ְבכֹורֹות.
 

ֶהם  יָּה נֹוֵתן בָּ ה הָּ נִים:ַרִבי יְהּודָּ  ִסמָּ
 

 גם כאן שופכים שלוש שפיכות

 ְדַצ"ְך ֲעַד"ש ְבַאַח"ב:

קּו ַהִמְצִרים  ה אֹוֵמר ֶשלָּ ַרִבי יֹוֵסי ַהְגִליִלי אֹוֵמר: ִמנַיִן ַאתָּ

קּו ֲחִמִשים ַמכֹות.  ְבִמְצַריִם ֶעֶשר ַמכֹות, ְוַעל ַהיָּם לָּ

ה הּוא  אֹוֵמר, ַויֹאְמרּו הַ  ִמים אֶ ְבִמְצַריִם מָּ ל ַּפְרעֹה ַחְרטֻּ

ה הּוא  אֹוֵמר, ַויְַרא יֶאְצַבע ֱאֹלִהים הִ  א, ְוַעל ַהיָּם מָּ

ֵאל ֶאת ַהיָּ  ה יְִשרָּ שָּ ה ֲאֶשר עָּ ְצַריִם ַויִיְראּו ְבמִ  אדניד ַהְגדֹולָּ

ם ֶאת  עָּ קּו  אדניַויֲַאִמינּו בַ  אדניהָּ ה לָּ ּוְבמֶשה ַעְבדֹו, ַכמָּ

קּו ֶעֶשר  ה ְבִמְצַריִם לָּ ְבֶאְצַבע ֶעֶשר ַמכֹות, ֱאמֹור ֵמַעתָּ

קּו ֲחִמִשים ַמכֹות.  ַמכֹות, ְוַעל ַהיָּם לָּ
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דֹוש  ַרִבי ֱאִליֶעזֶר אֹוֵמר: ִמנַיִן ֶשכָּל ַמכָּה ּוַמכָּה ֶשֵהִביא ַהקָּ

רּוְך הּוא  ַעל ַהמִ  ה ֶשל ַאְרַבע ַמכֹות. בָּ יְתָּ ְצִרים ְבִמְצַריִם הָּ

ה, ִמְשַלַחת  רָּ זַַעם, ְוצָּ ה, וָּ ם ֲחרֹון ַאּפֹו ֶעְברָּ ֶשנֱֶאַמר, יְַשַלח בָּ

ֹלש,  ה שָּ רָּ זַַעם ְשַתיִם, ְוצָּ ה ַאַחת, וָּ ִעים. ֶעְברָּ ַמְלֲאֵכי רָּ

ה  ִעים ַאְרַבע, ֱאמֹור ֵמַעתָּ קּו ִמְשַלַחת ַמְלֲאֵכי רָּ ְבִמְצַריִם לָּ

אַתיִם ַמכֹות: קּו מָּ ִעים ַמכֹות, ְוַעל ַהיָּם לָּ  ַאְרבָּ

 

דֹוש  א אֹוֵמר: ִמנַיִן ֶשכָּל ַמכָּה ּוַמכָּה ֶשֵהִביא ַהקָּ ַרִבי ֲעִקיבָּ

ֵמש ַמכֹות.  ה ֶשל חָּ יְתָּ רּוְך הּוא  ַעל ַהִמְצִרים ְבִמְצַריִם הָּ בָּ

ם  ה, ִמְשַלַחת ֶשנֱֶאַמר, יְַשַלח בָּ רָּ זַַעם, ְוצָּ ה, וָּ ֲחרֹון ַאּפֹו, ֶעְברָּ

ֹלש,  זַַעם שָּ ה ְשַתיִם, וָּ ִעים. ֲחרֹון ַאּפֹו ַאַחת, ֶעְברָּ ַמְלֲאֵכי רָּ

ה,  ֵמש, ֱאמֹור ֵמַעתָּ ִעים חָּ ה ַאְרַבע, ִמְשַלַחת ַמְלֲאֵכי רָּ רָּ ְוצָּ

קּו קּו ֲחִמִשים ַמכֹות, ְוַעל ַהיָּם לָּ אַתיִם  ְבִמְצַריִם לָּ ֲחִמִשים ּומָּ

 ַמכֹות.

ה ַמֲעל ֵלינּו:ַכמָּ קֹום עָּ  ֹות טֹובֹות ַלמָּ

ִטים. לּו הֹוִציָאנּו ִמִמְצַריִם,אִ  ֶהם ְשפָּ ה בָּ שָּ  ַדיֵנּו: ְוֹלא עָּ

ה ֵבאֹלֵהיֶהם. שָּ ִטים, ְוֹלא עָּ ֶהם ְשפָּ ה בָּ שָּ  ַדיֵנּו: ִאלּו עָּ

ה ֵבאֹלֵהיֶהם, ְוֹלא  שָּ ַרג ֶאת ְבכֹוֵריֶהם.ִאלּו עָּ  ַדיֵנּו: הָּ

מֹונָּם. נּו ֶאת מָּ ַרג ֶאת ְבכֹוֵריֶהם, ְוֹלא נַָּתן לָּ  ַדיֵנּו: ִאלּו הָּ

נּו ֶאת ַהיָּם. ַרע לָּ מֹונָּם, ְוֹלא קָּ נּו ֶאת מָּ  ַדיֵנּו: ִאלּו נַָּתן לָּ

ה. בָּ רָּ נּו ְבתֹוכֹו ֶבחָּ נּו ֶאת ַהיָּם, ְוֹלא ֶהֱעִבירָּ ַרע לָּ  ַדיֵנּו: ִאלּו קָּ

ֵרינּו ה, ְוֹלא ִשַקע צָּ בָּ רָּ נּו ְבתֹוכֹו ֶבחָּ  ַדיֵנּו: ְבתֹוכֹו. ִאלּו ֶהֱעִבירָּ

ר  ְרֵכנּו ַבִמְדבָּ ֵרינּו ְבתֹוכֹו, ְוֹלא ִסֵּפק צָּ ִאלּו ִשַקע צָּ

נָּה. ִעים שָּ  ַאְרבָּ

                

 ַדיֵנּו:

ר  ְרֵכנּו ַבִמְדבָּ נָּה, ְוֹלא ֶהאֱ ִאלּו ִסֵּפק צָּ ִעים שָּ נּו ַאְרבָּ ִכילָּ

ן.  ֶאת ַהמָּ

                  

 ַדיֵנּו:

ת. נּו ֶאת ַהַשבָּ ן, ְוֹלא נַָּתן לָּ נּו ֶאת ַהמָּ  ַדיֵנּו: ִאלּו ֶהֱאִכילָּ
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נּו ִלְפנֵי ַהר ִסינַי. ת, ְוֹלא ֵקְרבָּ נּו ֶאת ַהַשבָּ  ַדיֵנּו: ִאלּו נַָּתן לָּ

ה.ִאלּו  נּו ֶאת ַהתֹורָּ נּו ִלְפנֵי ַהר ִסינַי, ְוֹלא נַָּתן לָּ  ַדיֵנּו: ֵקְרבָּ

ֵאל. נּו ְלֶאֶרץ יְִשרָּ ה, ְוֹלא ִהְכנִיסָּ נּו ֶאת ַהתֹורָּ  ַדיֵנּו: ִאלּו נַָּתן לָּ

נּו ֶאת ֵבית  נָּה לָּ ֵאל, ְוֹלא בָּ נּו ְלֶאֶרץ יְִשרָּ ִאלּו ִהְכנִיסָּ

ה.  ַהְבִחירָּ

                  

 ַדיֵנּו:

       

ֵלינּו,  קֹום עָּ ֶּפֶלת ַלמָּ ה ּוְמכֻּ ה ְכפּולָּ ה טֹובָּ ה ְוַכמָּ ַעל ַאַחת ַכמָּ

ה  שָּ ִטים, ְועָּ ֶהם ְשפָּ ה בָּ שָּ ֶשהֹוִציָאנּו ִמִמְצַריִם, ְועָּ

ַרע  מֹונָּם, ְוקָּ נּו ֶאת מָּ ַרג ֶאת ְבכֹוֵריֶהם, ְונַָּתן לָּ ֵבאֹלֵהיֶהם, ְוהָּ

נּו ֶאת  ֵרינּו ְבתֹוכֹו, לָּ ה, ְוִשַקע צָּ בָּ רָּ נּו ְבתֹוכֹו ֶבחָּ ַהיָּם, ְוֶהֱעִבירָּ

ן,  נּו ֶאת ַהמָּ נָּה, ְוֶהֱאִכילָּ ִעים שָּ ר ַאְרבָּ ְרֵכנּו ַבִמְדבָּ ְוִסֵּפק צָּ

נּו ֶאת  נּו ִלְפנֵי ַהר ִסינָּי, ְונַָּתן לָּ ת, ְוֵקְרבָּ נּו ֶאת ַהַשבָּ ְונַָּתן לָּ

ה, ְוִהְכנִיסָּ  נּו ֶאת ֵבית ַהתֹורָּ נָּה לָּ ֵאל, ּובָּ נּו ְלֶאֶרץ יְִשרָּ

ה ְלַכֵּפר ַעל כָּל ֲעֹונֹוֵתינּו.  ַהְבִחירָּ

חשבון זה אל תאמר . כולם הם ט"ו מעלות 'על אחת כמה וכמה':
כי החשבון ומספר זה נמצא שהיה מעזרת נשים  ,שהיה במקרה

לות בספר  ,לעזרת ישראל ט"ו מעלות נגד ט"ו שיר המע והם כ
ות  שה עשר ימים עד תכלית מלואה.יהירח עולה חמ. םתהלי ור )גב

 השם(

יָּה אֹוֵמר כָּל ן ַגְמִליֵאל הָּ ִרים ֵאלּו -ַרבָּ ה ְדבָּ ֶשלא ָאַמר ְשלֹושָּ

תֹו ְוֵאלּו ֵהן: א יְֵדי חֹובָּ  ַבֶּפַסח לא יָּצָּ

רֹור ה  ּומָּ  ֶּפַסח  ַמצָּ

יּו ֲאבֹוֵתינּו אֹוְכִלים ִבזְַמן  ש ַקיָּם ַעל ֶּפַסח ֶשהָּ ֶשֵבית ַהִמְקדָּ

ה?  שּום מָּ

ַסח ַעל שּום  ֵתי ֲאבֹוֵתינּו ְבִמְצַריִם ֶשנֱֶאַמר:שּפָּ קֹום  ַעל בָּ  ַהמָּ

ֵתי ְבנֵי  ַסח ַעל בָּ ה ֲאֶשר ּפָּ ַוֲאַמְרֶתם זֶַבח ֶּפַסח הּוא  ַליהֹוָּ
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תֵ  ֵאל ְבִמְצַריִם ְבנְָּגּפֹו ֶאת ִמְצַריִם ְוֶאת בָּ ינּו ִהִציל ַויִקֹד יְִשרָּ

ם ַויְִשַתֲחוּו. עָּ  הָּ

 

 ואומרים: ה החצויהאת המצ מגלים
 

ה? ה זּו ֶשָאנּו אֹוְכִלים ַעל שּום מָּ  ַמצָּ

ַעל שּום ֶשלא ִהְסִּפיק ְבֶצֶקת ֶשל ֲאבֹוֵתינּו ְלַהְחִמיץ ַעד 

דֹוש בָּ  ִכים ַהקָּ ה ֲעֵליֶהם ֶמֶלְך ַמְלֵכי ַהְמלָּ ְך הּוא  רּוֶשנְִגלָּ

ֵצק ֲאֶשר הֹוִציאּו ִמִמְצַריִם  ּוְגָאלָּם ֶשנֱֶאַמר: ַויֹאפּו ֶאת ַהבָּ

ֵמץ ִכי גְֹרשּו ִמִמְצַריִם ְוֹלא יְָּכלּו  גֹת ַמצֹות ִכי ֹלא חָּ עֻּ

ֶהם: ה ֹלא עָּשּו לָּ  ְלִהְתַמְהֵמַּה ְוַגם ֵצדָּ

  

 :ואומרים אשר באמצע הקערה מרורב אוחזים 

 

רֹור זֶה ה? מָּ  ֶשָאנּו אֹוְכִלים ַעל שּום מָּ

ִמְצַריִם ַעל שּום ֶשֵמְררּו ַהִמְצִרים ֶאת ַחיֵי ֲאבֹוֵתינּו בְ 

ה ְבחֶֹמר ּוִבְלֵבנִים  ֶשנֱֶאַמר: שָּ ה קָּ ֲררּו ֶאת ַחיֵיֶהם ַבֲעבֹדָּ ַויְמָּ

רֶ  ֶהם ְבפָּ ְבדּו בָּ ם ֲאֶשר עָּ תָּ ֶדה ֵאת כָּל ֲעבֹדָּ ה ַבשָּ  .ְךּוְבכָּל ֲעבֹדָּ
 

בזכות האבות יצאו : ומרור מורים ,מצה, סחפ 'פסח מצה ומרור':
 ישראל ממצרים ובשבילם זכו ישראל אל הגאולה. 

נגד יעקב אבינו "אל נא  מובא: במדרש בפרשת ויחי. הפסח הוא כ
( שנאמר  ",נמשלתי כשה תקברני . "שה פזורה ישראל")ירמיה נ יז

( א)יחזקשנאמר  ר,חמוהמצרים נמשלים ל "אשר בשר חמורים ל כג כ
נקרא שה: למדנו מזה .בשרם" נגדו הפסח שהיה  ,יעקב אבינו  וכ

 שה תמים. 

נגד יצחק אבינו שכהו עיניו בגלל שהיה במרירות  ,המרור הוא כ
את  ענין יצחק חדש , אמר במדרש בפרשת תולדות נ .מראות

 . הנסיונות
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 ,שהמצה נבדלת מן השאור .המצה היא כנגד אברהם אבינו
מות דל מן השאור של האו מו שהמצה  ,ואברהם אבינו נב כ

ים( נבדלת מן השאור.   )דברי נגיד

משמע שאילו היה  'שלא הספיק בצקת של אבותינו להחמיץ':
להחמיץ היינו אוכלים חמץ? אבל כבר לפני ליל מכת מספיק 

ש חודש ניסן כבר ניצטוו על החמץ?  תירץ רבי ישעיה בכורות מרא
וה שיהיו אוכלים מצות כל שבעה ולא יהוא צהקדוש ברוך : ז"ל

גרשו משם ולא יניחום וצפה והביט שעתידין ישראל שי. חמץ
ל  ,לעמוד שם עד שיחמיץ ומפני זה הזהיר על חמץ לדורות כ

כי הקדוש ברוך . זכר על מה שנעשה להם בצאתם ממצרים .שבעה
דיבור הרבי שליט"א מבאר במאמר   אה את העתיד.הוא רו

יש שתי דרגות : ששנת תשמ"ט 'צה זו שאנו אוכליםמהמתחיל: '
כי עדיין יש  ,צריך עליה ציווי מראש חודש  - דרגא א': בביטול

של ליל   - דרגא שניה .בליבו קצת ישות וצריך להזהירו על כך
כי יש התגלות השם בליבו וכל  ,להחמיץ הבצקהסדר שלא הספיק 

'. מאמר חושך מןאור דוחה הרבה מן המעט ' ,כי .הישות התבטלה
שונה לאחר ההפסק הארוך מאז גזירת  זה אמר הרבי לרא

 הספרים.

שלא אמרו  להודיע שבחן של ישראל  'וגם צדה לא עשו להם':
אלא האמינו והלכו  ,דה לדרךילמשה היאך נצא למדבר ואין לנו צ

 )מכילתא( אחר משה.

, מרור בזמן הגלות הוא מדברי סופרים 'מרור זה שאנו אוכלים':
לע מרור לא יצא לפי הרמב"םמפני שהוא תלוי בקרבן פסח.   .הבו

יצא  ,לפי רש"י וכן לפי עוד פוסקים .מפני שלא טעם טעם מר
ם בשלם או כבשם לא יצא  ,מרטעם משהו  שבוודאי י א שבטל לפ

 )רמב"ם( הטעם.

ם ִלְראֹות ֶאת ַעְצמֹו ְכאִ -ְבכָּל א דֹור וָּדֹור ַחיָּב ָאדָּ ילּו הּוא  יָּצָּ

יִםמִ  ֶשנֱֶאַמר: ְוִהַגְדתָּ ְלִבנְָך ַביֹום ַההּוא  ֵלאמֹר ַבֲעבּור זֶה  ִמְצרָּ

ה יְ  שָּ ה ִליעָּ יִם הֹוָּ ְַאל  ְבֵצאִתי ִמִמְצרָּ ֹלא ֶאת ֲאבֹוֵתינּו ִבְלַבד גָּ

רּוְך הּוא דֹוש בָּ נ  ִמִמְצַריִם ַהקָּ א ַאף אֹותָּ ֶהם ֶאלָּ ּו גַָּאל ִעמָּ

נּו ֶאת  ֶשנֱֶאַמר: ֶתת לָּ נּו לָּ ִביא אֹתָּ ם ְלַמַען הָּ נּו הֹוִציא ִמשָּ ְואֹותָּ
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ָאֶרץ ֲאֶשר נְִשַבע ַלֲאבֵֹתינּו  .הָּ

 
זהו ענין הזכרת יציאת מצרים בכל 'בכל דור ודור חייב אדם וגו': 

יום הזה יצאו. וש(  יום כאילו ה  )השל"ה הקד

מלשון  הרמב"ם ז"ל והאדמו"ר הזקן שינו 'לראות את עצמו וגו':
וצריך  ."חייב אדם להראות את עצמו" :המשנה וההגדה וכתבו

מו" להבין מדוע הם שינו מנוסח ההגדה "חייב אדם ל ראות את עצ
מצרים  יציאת ת סיפורוהביאור הוא שמצושהוא נוסח המשנה. 

נלמדת מהכתוב "והגדת לבנך ביום ההוא לאמר"  .בליל ט"ו בניסן 
יציאת  ל ט"ו מצרים בכל יום קיים בליכלומר בנוסף לחובת זכירת 

מאחר שמצינו שבסיפור יציאת  .לבנך בניסן חיוב מיוחד לספר 
אנו למדים שגם החובה  ,מצרים בלילה חייבים לשתף את הזולת

שות בשיתוף  לראות את עצמו כאילו יצא ממצרים צריכה להיע
י  ."להראות" לאחרים ,עם הזולת כלומר לתת ביטוי גלוי ומעש

שכל  ,זהו גם המקור .לתחושה שהוא עצמו יצא משעבוד מצרים
שות בהסיבה דרך חירות כדי להראות  ,מעשה לילה זה צריך להיע

ד ' ,בגלוי את הרגשת האדם מו יצא משיעבו שכאילו הוא עצ
שבנוסף לכך שאדם  ,לכה בא ללמדנו'. שינוי הלשון בהמצרים

לאחרים. ,ש זאת בעצמוחייב לראות ולהרגי  עליו להראות זאת אף 
ו"ש(  )לק

 אשר ברכת סיום עד הכוס את מגביהים ,המצות את מכסים

 :ישראל״( ״גאל במילים )המסתיימת גאלנו
 

ֵאר ְלרֹוֵמם  ְך ֲאנְַחנּו ַחיָּיִבים ְלהֹודֹות ְלַהֵלל ְלַשֵבַח ְלפָּ ְלִפיכָּ

ֵרְך ְלַעֵלה ּוְלַקֵלסְלַהדֵ  נּו ֶאת כָּל  ר ְלבָּ ה ַלֲאבֹוֵתינּו ְולָּ שָּ ְלִמי ֶשעָּ

ה  ֵאלּו הֹוִציָאנּו ֵמַעְבדּות ְלֵחרּות ִמיָּגֹון ְלִשְמחָּ ֵמֵאֶבל וַהנִִסים הָּ

ה ְלאֹור גָּדֹולְליֹום  ה וְ  טֹוב ּוֵמֲאֵפלָּ נֹאַמר ּוִמִשְעבּוד ִלְגאּולָּ

נָּי  ַהְללּויָּּה. וְלפָּ

 

ֹ ַהְללּויָּּה ַהְללּו ַעְבֵדי  ה. ַהְללּו ֶאת ֵשם יְהֹוָּה.יְה יְִהי ֵשם יְהֹוָּה  וָּ

ה ְוַעד עֹולָּם.ְמב ְך. ֵמַעתָּ ל ִמִמזְַרח ֶשֶמש ַעד מְ  ֹורָּ לָּ בֹואֹו. ְמהֻּ
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ם ַעל כָּל גֹויִם יְהֹוָּ  ֵשם יְהֹוָּה. ַמיִם ְכבֹודֹו.רָּ ִמי ַכיהֹוָּה  ה. ַעל ַהשָּ

ֶבת.ֱאֹלהֵ  ָארֶ  ינּו ַהַמְגִביִהי לָּשָּ ַמיִם ּובָּ  ץ.ַהַמְשִּפיִלי ִלְראֹות ַבשָּ

ל. ֵמַאְשּפֹת יִָּרים ֶאְביֹון. ר דָּ פָּ ְלהֹוִשיִבי ִעם נְִדיִבים.  ְמִקיִמי ֵמעָּ

ה.  ִעם נְִדיֵבי ַעמֹו. נִים ְשֵמחָּ מֹוִשיִבי ֲעֶקֶרת ַהַביִת. ֵאם ַהבָּ

 ַהְללּויָּּה.

  

יִ  ֵאל ִמִמְצרָּ ה  יֲַעקֹב ֵמַעם לֹוֵעז. ם. ֵביתְבֵצאת יְִשרָּ ה יְהּודָּ יְתָּ הָּ

דְ  יו.ְלקָּ ֵאל ַמְמְשלֹותָּ ֹ  שֹו יְִשרָּ ָאה ַויָּנ ס. ַהיְַרֵדן יִסֹב ַהיָּם רָּ

ְקדּו ְכאֵ  ְלָאחֹור. ִרים רָּ עֹות ִכְבנֵי צֹאן.ֶההָּ ַמה ְלָך ַהיָּם  יִלים. ְגבָּ

נּוס ִרים ִתרְ  . ַהיְַרֵדן ִתסֹב ְלָאחֹור.ִכי תָּ עֹות ְקדּו ְכאֵ ֶההָּ יִלים. ְגבָּ

ַההְֹפִכי  ץ. ִמִלְפנֵי ֱאלֹוַּה יֲַעקֹב.ִמִלְפנֵי ָאדֹון חּוִלי ָארֶ  ִכְבנֵי צֹאן.

יִם. ִמיש ְלַמְעיְנֹו מָּ יִם. ַחלָּ  ַהצּור ֲאַגם מָּ

 

 ֹ ה יְה רּוְך ַאתָּ םבָּ עֹולָּ ה ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך הָּ נּו ְוגַָּאל ֶאת  וָּ ֲאֶשר ְגָאלָּ

יִם ֲאבֹוֵתינּו ה ַהזֶ ִמִמְצרָּ נּו ַהַליְלָּ רֹורְוִהִגיעָּ ה ּומָּ  ה ֶלֱאכֹל בֹו ַמצָּ

ה  יִַגיֵענּו ְלמֹוֲעִדים ְוִלְרגִָּלים  ֱאֹלֵהינּו ְואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּוֵכן יְהֹוָּ

לֹוםֲאֵחִרים הַ  אֵתנּו ְלשָּ ִאים ִלְקרָּ ִשים ְשֵמִחים ְבִבנְיַן עִ  בָּ יֶרָך ְושָּ

ֶתָך ם מִ וְ  ַבֲעבֹודָּ ִחיםנֹאַכל שָּ ִחים ּוִמן ַהְּפסָּ  ת:שב במוצאי) ן ַהזְבָּ

ִחים ִמן ִחים ּוִמן ַהְּפסָּ מָּ ( ַהזְבָּ ם ַעל ִקיר ִמזְַבֲחָך ֲאֶשר יִַגיַע דָּ

צֹון לָּ  ְלרָּ ש ַעל ְגאֻּ דָּ רּוְך  ֵתנּו ְוַעל ְּפדּות נְַפֵשנּוְונֹוֶדה ְלָך ִשיר חָּ בָּ

ה יְהֹוָּה גַָּאל  ֵאלַאתָּ  .יְִשרָּ

 
שותים בהסבה  מברכים ו

 

ם בֹוֵרא ְּפִרי ַהגֶָּפן. עֹולָּ ה יְהֹוָּה ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך הָּ רּוְך ַאתָּ  בָּ

 
בורא ' הלדעת הרמב"ם ז"ל מברך על כוס שני ה,כששותה כוס שני

  .מנהגינו ', וכןפרי הגפן

ואין מברך עליו לא ברכה  השותה כוס שני :לדעת הבית יוסף
 . ראשונה ולא ברכה אחרונה
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נה על כל : לדעת הרמ"א המנהג בין האשכנזים לברך ברכה ראשו
 אין מברכים רק אחר האחרון לבד.  אבל ברכה אחרונה  ,כוס וכוס

מץ ומצה פרק ח' הלכה ו' לוקח שני : הרמב"ם פוסק בהלכות ח
המוציא ' :ומברךרקיקין וחולק אחד מהן ומניח פרוס לתוך שלם 

שאר ימים '. לחם מן הארץ מפני מה אינו מברך על שתי ככרות כ
, כך משום שנאמר לחם עוני מה דרכו של עני בפרוסה ?טובים

 מברך על מצה אחת. 

"ברוך  :ומטבל בחרוסת ומברך ,אחר כך כורך מצה ומרור כאחת
אתה ה' אלקינו מלך העולם אשר קדשנו במצותיו וצונו על אכילת 

ומרור בפני  ,אם אכל מצה בפני עצמה. ומרורים" ואכלן מצות
משמע  .עצמו מברך על זה בפני עצמו ועל זה בפני עצמו

הבית בלבד בקערה ואילו  שהרמב"ם ז"ל פוסק שיהיו שני מצות
ן מביאי :ב הלכה ד'"יוסף פוסק באורח חיים הלכות פסח סימן תע

ת יוסף משמע שהבי .מצות לפני בעל הבית קערה שיש בה שלוש
, שהיה מכבד את האריז"ל. האריז"ל אמר מצות פוסק שיהיו שלוש

עם ישראל היו ת בקערה, כפי שחידש הרא"ש. מצו שיהיו שלוש
אז ש מזמן הרמב"ם, לוקחים שני מצות עד אחרי חמש מאות שנה

יה אחרי  האריז"ל פסק לקחת שלוש מצות כפי פסק הרא"ש שה
 הרמב"ם. 

 רחצה
  :נוטלים ידיים ומברכים

 

יו  נּו ְבִמְצֹותָּ ם ֲאֶשר ִקְדשָּ עֹולָּ ה יְהֹוָּה ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך הָּ רּוְך ַאתָּ בָּ

יִם נּו ַעל נְִטיַלת יָּדָּ  ְוִצּוָּ

 

 מוציא
 — הנחתם כסדר הקערה שעל המצות שלשת בכל אוחזים

 :השלימות ומברכים שתי בין הפרוסה
 

ם  עֹולָּ ה יְהֹוָּה ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך הָּ רּוְך ַאתָּ ַהמֹוִציא ֶלֶחם ִמן בָּ

ָאֶרץ  .הָּ
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ל אכילת מצה  קודם יברך המוציא לחם מן הארץ לפני ברכת ע

 משום תדיר ושאינו  תדיר תדיר קודם.

 מצה
 

 ) ולא בוצעים מהם, אלא מניחים את המצה השלישית )התחתונה
( עם העליונה  )החצויה להישמט מן היד, ומברכים על הפרוסה 

טור גם כן אכילת הכריכה טרם שבירתן. מכוונים במחשבה לפ
 שממצה השלישית וגם אכילת האפיקומן בברכה זו:

 

יו  נּו ְבִמְצֹותָּ ם ֲאֶשר ִקְדשָּ עֹולָּ ה יְהֹוָּה ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך הָּ רּוְך ַאתָּ בָּ

ה נּו ַעל ֲאִכיַלת ַמצָּ  .ְוִצּוָּ
 

)שיעור מידת 'כזית': כשליש מצת יד( מכל  אחר כך בוצעים כזית 
( ואוכלים יחד בהסיבה.אחת משתיהן   )מהעליונה ומהחצויה

 

 מרור
 

ת מעל וטובלים בחרוסת, מנערים את החרוס לוקחים כזית מרור,
 המרור כדי שלא יתבטל טעם המרירות, ומברכים ברכה זו:

 

יו  נּו ְבִמְצֹותָּ ם ֲאֶשר ִקְדשָּ עֹולָּ ה יְהֹוָּה ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך הָּ רּוְך ַאתָּ בָּ

נּו ַעל ֲאכִ  רֹורְוִצּוָּ  .יַלת מָּ

 
 אוכלים בלי הסבה.

 כורך
 

)המרור בתחתית  לוקחים את המצה השלישית התחתונה, וחזרת 
( עימה כשיעור כזית, טובלים בחרוסת, כורכים יחד )מצה  הקערה

( ואומרים:  מעל ומצה מתחת
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יָּה כֹוֵרְך ֶּפַסח  יָּה ַקיָּים הָּ ש הָּ ה ִהֵלל ִבזְַמן ֶשֵבית ַהִמְקדָּ שָּ ֵכן עָּ

רֹור ְואֹוֵכל ְביַַחד  ה ּומָּ ֶשנֱֶאַמר: ַעל ַמצֹות ּוְמרִֹרים  ְכמֹוַמצָּ

הּו  :יֹאְכלֻּ
 

 אוכלים ביחד ובהסיבה

 שולחן עורך
שותים את סעודת החג.   אוכלים ו

שבקערה ולטבול את הביצה במי מלח.   מנהגינו לאכול את הביצה 
 .אפשר לשתות יין בין כוס שניה לשלישית

 

 צפון
סעודה אוכל כל אחד כזית מהאפיקומן כדי שישאר טעם  בסיום ה

. את ה'אפיקומן' לאפיקומן  ניתן להוסיף ממצות אחרותות. המצ
 אוכלים בהסיבה:

 

 ברך
של  אליהו הנביא לפני ברכת  מנהגו של הרבי למזוג את כוסו

המזון. ויש להקדים את מזיגת כוסו של אליהו הנביא למזיגת 
 כוסו השלישית.

ים ברכת המזון  מוזגים כוס שלישית ומברכ
 

יִינּו,  ִשיַבת ִציֹון-ְבשּוב יְהוָּה, ֶאת :ִשיר, ַהַמֲעלֹות  הָּ

ֵלא ְשחֹוק, ִּפינּו  . ְכחְֹלִמים ָאז, יֹאְמרּו  :ּוְלשֹונֵנּו ִרנָּהָאז יִמָּ

ִהְגִדיל יְהוָּה, ַלֲעשֹות   ֵאֶלה.-ַבגֹויִם ִהְגִדיל יְהוָּה, ַלֲעשֹות ִעם

יִינּו ְשֵמִחים נּו הָּ ה יְהוָּה, ֶאת ְשִביֵתנּו . ִעמָּ ַכֲאִפיִקים   שּובָּ

ה ְבִרנָּה יְִקצֹרּו . ַבנֶֶגב לֹוְך  . ַהזְֹרִעים ְבִדְמעָּ כֹה נֵֹשא הָּ יֵֵלְך, ּובָּ

יו-בֹא :ַהזַָּרע-ֶמֶשְך מֹתָּ  .יָּבֹא ְבִרנָּה נֵֹשא, ֲאלֻּ

 

תֹו ְבַהְרֵרי-ִלְבנֵי ה   :קֶֹדש-קַֹרח, ִמזְמֹור ִשיר: יְסּודָּ אֵֹהב יְהוָּ

ְך  :ִמכֹל, ִמְשְכנֹות יֲַעקֹב ִציֹוןי ַשֲערֵ  ר בָּ בָּ דֹות ְמדֻּ ִעיר    נְִכבָּ
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ֱאֹלִהים ֶסלָּה י .הָּ ֶבל ְליְֹדעָּ -ִהנֵה ְפֶלֶשת ְוצֹר ִעם ַאזְִכיר ַרַהב ּובָּ

ם כּוש זֶה יַֻּלד ּה-ּוְלִציֹון יֵָאַמר ִאיש ְוִאיש יַֻּלד .שָּ  ְוהּוא בָּ

ם  זֶה יַֻּלד  יְִסּפֹר ִבְכתֹוב ַעִמים יְהוָּה .יְכֹונְנֶהָּ ֶעְליֹון שָּ

ִרים ְכחְֹלִלים  כָּל  .ֶסלָּה ְךַמְעיָּנַ-ְושָּ  .י בָּ

 

ר ַהכֹל  בָּ תֹו ְבִפי. סֹוף דָּ ִמיד ְתִהלָּ ְרכָּה ֶאת יְיָּ ְבכָּל ֵעת תָּ ֲאבָּ

ם.  ָאדָּ יו ְשמֹור ִכי זֶה כָּל הָּ א ְוֶאת ִמְצֹותָּ ֱאֹלִהים יְרָּ ע ֶאת הָּ נְִשמָּ

ֶעד  ם וָּ ְדשֹו ְלעֹולָּ ר ֵשם קָּ שָּ ֵרְך כָּל בָּ ְתִהַלת יְיָּ יְַדֶבר ִּפי ִויבָּ

ה ְוַעד ֵרְך יָּּה ֵמַעתָּ ם ַהְללּויָּּה-ַוֲאנְַחנּו נְבָּ  .עֹולָּ
 
 

נזהרים ביותר ממצה שרויה ולכן למים אמצעים ואחרונים אין 
 להעביר ידיו על שפתיו.

ע ֵמֱאֹלִהים ְונֲַחַלת -זֶה ֵחֶלק קודם מים אחרונים יאמר: שָּ ם רָּ ָאדָּ

  :ִאְמרֹו ֵמֵאל

מים ואומרים:  שוטפים קצות האצבעות ב

ן ֲאֶשר ִלְפנֵי יי ְלחָּ  :ַויְַדֵבר ֵאַלי, זֶה ַהשֻּ

ן ְונְִבִריְך אם מברכים בזימון המברך אומר:  :ַהב לָּ

ה ְוַעד עֹולָּם המסובים עונים: ְך ֵמַעתָּ  :יְִהי ֵשם יי ְמבֹרָּ

אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח ִבְרשּות  המברך אומר:

ֵרך  נָּן ְוַרבֹוַתי נְבָּ נָּן ְוַרבָּ רָּ  :ֱאֹלֵהינּו( ֶשָאַכְלנּו ִמֶשלֹו בעשרה:)מָּ

רּוְך ) המסובים עונים: ֱאֹלֵהינּו( ֶשָאַכְלנּו ִמֶשלֹו  בעשרה:בָּ

יִינּו  :ּוְבטּובֹו חָּ

רּוְך ) ומי שלא אכל עונה: ִמיד  בעשרה:בָּ ְך ְשמֹו תָּ ֱאֹלֵהינּו( ּוְמבֹרָּ

ֶעד ם וָּ  :ְלעֹולָּ
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ה יי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך רּוְך ַאתָּ ם כֻּלֹו ְבטּובֹו  בָּ עֹולָּ ם ַהזָּן ֶאת הָּ עֹולָּ הָּ

ם  ר ִכי ְלעֹולָּ שָּ ְבֵחן ְבֶחֶסד ּוְבַרֲחִמים הּוא נֹוֵתן ֶלֶחם ְלכָּל בָּ

נּו  נּו ְוַאל יְֶחַסר לָּ ֵסר לָּ ִמיד לא חָּ נּו תָּ ַחְסדֹו: ּוְבטּובֹו ַהגָּדֹול ִעמָּ

ֶעד: ַבֲעבּור ְשמֹו ַהגָּדֹול ם וָּ זֹון ְלעֹולָּ ִכי הּוא ֵאל זָּן ּוְמַפְרנֵס  מָּ

א כָָּאמּור  רָּ יו ֲאֶשר בָּ זֹון ְלכָּל ְבִריֹותָּ ַלכל ּוֵמִטיב ַלכל ּוֵמִכין מָּ

ה יי. ַהזָּן ֶאת -יֶָּדָך ּוַמְשִביַע ְלכָּל-ּפֹוֵתַח ֶאת רּוְך ַאתָּ צֹון: בָּ ַחי רָּ

 :ַהכל

ה נֹוֶדה ְלָך יי ֱאלֵהינּו ַעל ֶשִהנְַחְלתָּ ַלֲאבֹותֵ  ה טֹובָּ ינּו ֶאֶרץ ֶחְמדָּ

נּו  נּו יי ֱאלֵהינּו ֵמֶאֶרץ ִמְצַריִם ּוְפִדיתָּ ה ְוַעל ֶשהֹוֵצאתָּ בָּ ּוְרחָּ

ְתָך  ֵרנּו ְוַעל תֹורָּ ַתְמתָּ ִבְבשָּ ִדים ְוַעל ְבִריְתָך ֶשחָּ ִמֵבית ֲעבָּ

ֶחֶסד  נּו ְוַעל ַחיִים ֵחן וָּ ֶקיָך ֶשהֹוַדְעתָּ נּו ְוַעל חֻּ ֶשִלַמְדתָּ

ִמיד שֶ  נּו תָּ ה זָּן ּוְמַפְרנֵס אֹותָּ ַאתָּ זֹון שָּ נּו ְוַעל ֲאִכיַלת מָּ חֹונַנְתָּ

ה: ְוַעל ַהכל יי ֱאלֵהינּו ֲאנְַחנּו  עָּ ְבכָּל יֹום ּוְבכָּל ֵעת ּוְבכָּל שָּ

ִמיד  ֵרְך ִשְמָך ְבִפי כָּל ַחי תָּ ְך יְִתבָּ ְרִכים אֹותָּ ְך ּוְמבָּ מֹוִדים לָּ

ֶעד: ַככָּת ם וָּ ְעתָּ ּוֵבַרְכתָּ ֶאת יי ֱאלֶהיָך ַעל ְלעֹולָּ בָּ ּוב ְוָאַכְלתָּ ְושָּ

ָאֶרץ ְוַעל  ה יי ַעל הָּ רּוְך ַאתָּ ְך: בָּ ה ֲאֶשר נַָּתן לָּ ָאֶרץ ַהטבָּ הָּ

זֹון  :ַהמָּ

ַליִם ִעיֶרָך ְוַעל ִציֹון  ֵאל ַעֶמָך ְוַעל יְרּושָּ ַרֵחם יי ֱאלֵהינּו ַעל יְִשרָּ

ִוד ְמִשיֶחָך ְוַעל ַהַביִת ַהגָּדֹול ִמְשַכן ְכבֹוֶדָך ְוַעל מַ  ְלכּות ֵבית דָּ

א ִשְמָך עָּ  דֹוש ֶשנְִקרָּ יו: ֱאלֵהינּו ָאִבינּו רְוַהקָּ זֹונֵנּו  וענולָּ
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ה ִמכָּל  נּו יי ֱאלֵהינּו ְמֵהרָּ ַּפְרנְֵסנּו ְוַכְלְכֵלנּו ְוַהְרִויֵחנּו ְוַהְרַוח לָּ

ר  שָּ רֹוֵתינּו: ְונָּא ַאל ַתְצִריֵכנּו יי ֱאלֵהינּו. לא ִליֵדי ַמְתנַת בָּ צָּ

ה  ם ִכי ִאם ְליְָּדָך ַהְמֵלָאה ַהְּפתּוחָּ ם ְולא ִליֵדי ַהְלוָָּאתָּ דָּ וָּ

ְרחָּ  ה ְוהָּ ֶעד: ַהְקדֹושָּ ם וָּ ה ֶשלא נֵבֹוש ְולא נִכֵָּלם ְלעֹולָּ  בָּ

 :מוֹסִיפִים ב ָּתב ְּשַ

ְרֵצה ְוַהֲחִליֵצנּו יְיָּ ֱאֹלֵהינּו ְבִמְצֹוֶתיָך ּוְבִמְצַות יֹום ַהְשִביִעי 

דֹוש הּוא  דֹוש ַהזֶה. ִכי יֹום זֶה גָּדֹול ְוקָּ ת ַהגָּדֹול ְוַהקָּ ַהַשבָּ

ת בֹו  נֶיָך ִלְשבָּ ה ְכִמְצַות ְרצֹונֶָך. ּוִבְרצֹונְָך ְלפָּ נּוַח בֹו ְבַאֲהבָּ ְולָּ

ה ְביֹום  ה ְויָּגֹון ַוֲאנָּחָּ רָּ נּו יְיָּ ֱאֹלֵהינּו ֶשֹּלא ְתֵהא צָּ נִיַח לָּ הָּ

ַמת ֵתנּו. ְוַהְרֵאנּו יְיָּ ֱאֹלֵהינּו ְבנֶחָּ ִציֹון ִעיֶרָך ּוְבִבנְיַן  ְמנּוחָּ

ְדֶשָך ִכי  ַליִם ִעיר קָּ ה הּוא ַבַעל ַהיְשּועֹות ּוַבַעל יְרּושָּ ַאתָּ

מֹות  .ַהנֶחָּ

ֶצה וֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו, יֲַעֶלה ְויָּבֹא יִַגיַע  ֶאה ְויֵרָּ יֵרָּ

ַמע ו ֵקד ְויִזֵָּכרויִשָּ  .ֲאבֹוֵתינּו ְוזְִכרֹון .ּוִפְקדֹונֵנּו זְִכרֹונֵנּו יִּפָּ

ִשיחַ  ְוזְִכרֹון ִוד מָּ ַליִם ְוזְִכרֹון .ַעְבֶדָך ֶבן־דָּ ְדֶשָך ִעיר יְרּושָּ  קָּ

ֵאל ֵבית כָּל־ַעְמָך ְוזְִכרֹון נֶיָך יְִשרָּ ה ְלפָּ ה ִלְפֵלטָּ  ְלֵחן. ְלטֹובָּ

לֹום טֹוִבים ּוְלַחיִים ּוְלַרֲחִמים ּוְלֶחֶסד  ַהַמצֹות ַחג יֹוםבְ  . ּוְלשָּ

א טֹוב ְביֹום. ַהזֶה  ְלטֹובָּה בֹו ֱאֹלֵהינּו יְיָּ  זְָּכֵרנּו .ַהזֶה קֶֹדש ִמְקרָּ

ְקֵדנּו. כָּה בֹו ּופָּ  ּוִבְדַבר :טֹוִבים ְלַחיִים בֹו ְוהֹוִשיֵענּו ִלְברָּ

נֵנּו חּוס ְוַרֲחִמים יְשּועָּה ֵלינּו ְוַרֵחם ְוחָּ  ֵאֶליָך ִכי ְוהֹוִשיֵענּו עָּ

ה ְוַרחּום ַחנּון ֶמֶלְך ֵאל ִכי. ֵעינֵינּו תָּ  .אָּ
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ה יי  ְבנֵהּו רּוְך ַאתָּ ה ְביֵָּמינּו. בָּ ַליִם ִעיר ַהקֶדש ִבְמֵהרָּ יְרּושָּ

יִם. ָאֵמן לָּ יו יְרּושָּ  :בֹונֵה ְבַרֲחמָּ

ֵאל. ָאִבינּו ַמְלֵכנּו. ַאִדיֵרנּו  ם הָּ עֹולָּ ה יי ֱאלֵהינּו ֶמֶלְך הָּ רּוְך ַאתָּ בָּ

יֲַעקב רֹוֵענּו רֹוֵעה בֹוְרֵאנּו גֹוֲאֵלנּו יֹוְצֵרנּו. ְקדֹוֵשנּו ְקדֹוש 

יֹום. הּוא ֵהיִטיב  ֵאל ַהֶמֶלְך ַהטֹוב ְוַהֵמִטיב ַלכל ְבכָּל יֹום וָּ יְִשרָּ

נּו הּוא גֹוְמֵלנּו  לָּ נּו. הּוא ְגמָּ נּו. הּוא יֵיִטיב לָּ נּו. הּוא ֵמִטיב לָּ לָּ

ה  לָּ ַעד. ְלֵחן ּוְלֶחֶסד ּוְלַרֲחִמים. ּוְלֶרַוח ַהצָּ הּוא יְִגְמֵלנּו לָּ

ה ְוַרֲחִמים ְוהַ  לָּ ה ְוַכְלכָּ ה ַּפְרנָּסָּ מָּ ה. נֶחָּ כָּה ִוישּועָּ ה. ְברָּ חָּ ְצלָּ

לֹום ְוכָּל טֹוב ּוִמכָּל טּוב ְלעֹולָּם ַאל יְַחְסֵרנּו  :ְוַחיִים ְושָּ

ֵרְך  ן הּוא יְִתבָּ ַרֲחמָּ ֶעד: הָּ ם וָּ ֵלינּו ְלעֹולָּ ן הּוא יְִמלְך עָּ ַרֲחמָּ הָּ

ן ה ַרֲחמָּ ָאֶרץ: הָּ ַמיִם ּובָּ ֵאר ַבשָּ ּוא יְִשַתַבח ְלדֹור דֹוִרים ְויְִתּפָּ

ִמים:  ַעד ּוְלעֹוְלֵמי עֹולָּ נּו לָּ ִחים ְויְִתַהַדר בָּ ַעד ּוְלנֵַצח נְצָּ נּו לָּ בָּ

ַרחֲ  ן הּוא יְַפְרנְֵסנּו ְבכָּבֹוד: הָּ ַרֲחמָּ ן הּוא יְִשבֹור עֹול הָּ  הגוייםמָּ

ן הּוא ֵמַעל ַצּוָּאֵרנּו ְוהּוא יֹוִליֵכנּו קֹוְמִמיּות  ַרֲחמָּ ְלַאְרֵצנּו: הָּ

יו לָּ ן זֶה ֶשָאַכְלנּו עָּ ְלחָּ ה ְבַביִת זֶה ְוַעל שֻּ בָּ כָּה ְמרֻּ  :יְִשַלח ְברָּ

נּו ֶאת ֵאִליָּהּו ַהנִָּביא זָּכּור ַלטֹוב ִויַבֶשר  ן הּוא יְִשַלח לָּ ַרֲחמָּ הָּ

מֹות: נּו ְבשֹורֹות טֹובֹות יְשּועֹות ְונֶחָּ הרחמן הוא יברך את  לָּ

ן הּואאדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.  ַרֲחמָּ  הָּ

ִתי ֵרְך ֶאת ָאִבי מֹוִרי ַבַעל ַהַביִת ַהזֶה ְוֶאת ִאִמי מֹורָּ ַבֲעַלת  יְבָּ
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ֶהם.  ם ְוֶאת כָּל ֲאֶשר לָּ ם ְוֶאת זְַרעָּ ם ְוֶאת ֵביתָּ ַהַביִת ַהזֶה. אֹותָּ

נּו: ְכמֹו שֶ  נּו ְוֶאת כָּל ֲאֶשר לָּ ם אֹותָּ הָּ ֵבַרְך ֶאת ֲאבֹוֵתינּו ַאְברָּ

נּו  לָּ נּו )בני ברית( כֻּ ֵרְך אֹותָּ ק ְויֲַעקב ַבכל ִמכל כל ֵכן יְבָּ יְִצחָּ

ה. ְונאַמר ָאֵמן כָּה ְשֵלמָּ  :יַַחד ִבְברָּ

לֹום  ֵלינּו זְכּות ֶשְתֵהא ְלִמְשֶמֶרת שָּ יו ְועָּ לָּ רֹום יְַלְמדּו עָּ ִממָּ

כָּה ֵמֵאת  א ְברָּ א ֵחן ְוֵשֶכל ְונִשָּ ה ֵמֱאלֵהי יְִשֵענּו ְונְִמצָּ קָּ יי ּוְצדָּ

ם  :טֹוב ְבֵעינֵי ֱאלִהים ְוָאדָּ

ן  בשבת ַרֲחמָּ ה ַשבָּת ֶשכֻּלֹו ְליֹום יַנְִחיֵלנּו הּוא הָּ  ְלַחיֵי ּוְמנּוחָּ

ִמים עֹולָּ  :הָּ

ן ַרֲחמָּ  :טֹוב ֶשכֻּלֹו ְליֹום יַנְִחיֵלנּו הּוא הָּ

א:  ם ַהבָּ עֹולָּ ִשיַח ּוְלַחיֵי הָּ ן הּוא יְזֵַכנּו ִלימֹות ַהמָּ ַרֲחמָּ  ִמְגדֹולהָּ

ם:  ִוד ּוְלזְַרעֹו ַעד עֹולָּ יְשּועֹות ַמְלכֹו ְועֶֹשה ֶחֶסד ִלְמִשיחֹו ְלדָּ

ֵאל  ֵלינּו ְוַעל כָּל יְִשרָּ לֹום עָּ יו הּוא יֲַעֶשה שָּ לֹום ִבְמרֹומָּ עֶֹשה שָּ

יו ִכי ֵאין ַמְחסֹור ִליֵרָאיו: ְוִאְמרּו ָאמֵ  ן: יְראּו ֶאת יי ְקדֹושָּ

ֵעבּו ְודֹוְרֵשי יי לא יְַחְסרּו כָּל טֹוב: הֹודּו ַליי  שּו ְורָּ ְכִפיִרים רָּ

ם ַחְסדֹו: ּפֹוֵתַח ֶאת יֶָּדָך ּוַמְשִביַע ְלכָּל ַחי  ִכי טֹוב ִכי ְלעֹולָּ

רּוְך ַהֶגֶבר ֲאֶשר יְִבַטח  צֹון: בָּ יָּה יי ִמְבַטחֹורָּ  :ַביי ְוהָּ

 מברכים על הכוס ושותים בהסיבה:

ם בֹוֵרא ְּפִרי ַהגֶָּפן עֹולָּ ה יְהֹוָּה ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך הָּ רּוְך ַאתָּ  .בָּ

 :, פותחים את הדלת ואומריםכוס רביעית מוזגים
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עּוָך ְתָך ֶאל ַהגֹויִם ֲאֶשר ֹלא יְדָּ כֹות ְשפְֹך ֲחמָּ  ְוַעל ַמְמלָּ

אּו: רָּ ִכי ָאַכל ֶאת יֲַעקֹב ְוֶאת נֵָּוהּו  ֲאֶשר ְבִשְמָך ֹלא קָּ

ְך ֲעֵליֶהם ַזְעֶמָך ַוחֲ  ֵהַשמּו: יֵגםְשפָּ ִֹ ִתְרדֹף  רֹון ַאְּפָך יַש

 :יְיָּ ְבַאף ְוַתְשִמיֵדם ִמַתַחת ְשֵמי 

צריך לקללם  ,לפי שזכרנו כמה פעמים את המצרים 'שפוך חמתך':
לזכור בכדי שהמזכיר שם רשע צריך לקללו. ופותחים הדלת 

(  שהוא ליל שמורים. ור זרוע  )א

 הלל נרצה
נּו. ִכי ְלִשְמָך ֵתן כָּבֹוד. ַעל ַחְסְדָך ַעל ֲאִמֶתָך: נּו יְהֹוָּה ֹלא לָּ  ֹלא לָּ

ה יֹאְמרּו ַהגֹויִם. ַאיֵה נָּא ֱאֹלֵהיֶהם: מָּ יִם. כֹל ֵואֹלֵהינּו  לָּ מָּ ַבשָּ

ה: שָּ ֵפץ עָּ ם: ֲאֶשר חָּ ב. ַמֲעֵשה יְֵדי ָאדָּ ֶּפה  ֲעַצֵביֶהם ֶכֶסף ְוזָּהָּ

ֶהם ְוֹלא יְִראּו: ֶהם ְוֹלא יְַדֵברּו. ֵעינַיִם לָּ ֶהם ְוֹלא  לָּ ָאזְנַיִם לָּ

ֶהם ְוֹלא יְִריחּון: עּו. ַאף לָּ יְֵדיֶהם ְוֹלא יְִמישּון. ַרְגֵליֶהם  יְִשמָּ

ְכמֹוֶהם יְִהיּו עֵֹשיֶהם. כֹל ֲאֶשר  ֵלכּו. ֹלא יְֶהגּו ִבְגרֹונָּם:ְוֹלא יְהַ 

ֶהם: ִגנָּם הּוא : בֵֹטַח בָּ ם ּומָּ ה. ֶעזְרָּ ֵאל ְבַטח ַביהֹוָּ ֵבית  יְִשרָּ

ִגנָּם הּוא : ם ּומָּ ה. ֶעזְרָּ ה ִבְטחּו  ַאֲהרֹן ִבְטחּו ַביהֹוָּ יְִרֵאי יְהֹוָּ

גִ  ם ּומָּ ה. ֶעזְרָּ  נָּם הּוא :ַביהֹוָּ

ֵרְך.  נּו יְבָּ רָּ ה זְכָּ ֵרְך ֶאת ֵבית  יְהֹוָּ ֵאל. יְבָּ ֵרְך ֶאת ֵבית יְִשרָּ יְבָּ

ה. ַהְקַטנִים ִעם ַהְגדִֹלים: ַאֲהרֹן: ֵרְך יְִרֵאי יְהֹוָּ יֵֹסף יְהֹוָּה  יְבָּ

ַמיִם  ֲעֵליֶכם. ֲעֵליֶכם ְוַעל ְבנֵיֶכם: ְברּוִכים ַאֶתם ַליהֹוָּה. עֵֹשה שָּ

ם: ץ:וָָּארֶ  ָאֶרץ נַָּתן ִלְבנֵי ָאדָּ ה. ְוהָּ ַמיִם ַליהֹוָּ ַמיִם שָּ ֹלא  ַהשָּ
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ה: ֵרְך יָּּה.  ַהֵמִתים יְַהְללּו יָּּה. ְוֹלא כָּל יֹוְרֵדי דּומָּ ַוֲאנְַחנּו נְבָּ

ם. ַהְללּויָּּה: ה ְוַעד עֹולָּ  ֵמַעתָּ

ה  ָאַהְבִתי ִכי יְִשַמע יְהֹוָּה ֶאת קֹוִלי ַתֲחנּונָּי: ָאזְנֹו ִלי. ִכי ִהטָּ

א: ה  ּוְביַָּמי ֶאְקרָּ רָּ אּונִי. צָּ ֵרי ְשאֹול ְמצָּ ֶות. ּוְמצָּ פּונִי ֶחְבֵלי מָּ ֲאפָּ

א: ה נְַפִשי: ְויָּגֹון ֶאְמצָּ ה ַמְלטָּ נָּה יְהֹוָּ א. אָּ  ּוְבֵשם יְהֹוָּה ֶאְקרָּ

ה ְוַצִדיק. ֵואֹלֵהינּו ְמַרֵחם: ה. ַדלֹוִתי ַחנּון יְהֹוָּ איִם יְהֹוָּ  שֵֹמר ְּפתָּ

יְִכי: שּוִבי ְוִלי יְהֹוִשיַע: לָּ ה גַָּמל עָּ יְִכי. ִכי יְהֹוָּ ִכי  נְַפִשי ִלְמנּוחָּ

ה. ֶאת ַרְגִלי ִמֶדִחי: ֶות. ֶאת ֵעינִי ִמן ִדְמעָּ  ִחַלְצתָּ נְַפִשי ִממָּ

ֶהֱאַמנְִתי ִכי ֲאַדֵבר. ֲאנִי  ֶאְתַהֵלְך ִלְפנֵי יְהֹוָּה. ְבַאְרצֹות ַהַחיִים:

נִי  ִתי ְמאֹד:עָּ

ם כֹזֵב:ֲאנִי ָאַמְרִתי  ָאדָּ ְפזִי. כָּל הָּ  ְבחָּ

 ֹ ִשיב ַליה ה אָּ י:מָּ לָּ א. כֹוס יְשּועֹות ֶאשָּ  וָּה. כָּל ַתְגמּולֹוִהי עָּ

א: ה ֲאַשלֵ  ּוְבֵשם יְהֹוָּה ֶאְקרָּ ַרי ַליהֹוָּ ה נָּא ְלכָּל ַעמֹו:נְדָּ  ם. נְֶגדָּ

ר ְבֵעינֵי יְהֹוָּה. ַהמָּ  ה יָּקָּ יו:ְותָּ ה ִכי ֲאנִי ַעְבֶדָך.  ַלֲחִסידָּ נָּה יְהֹוָּ אָּ

י:ֲאנִי ַעְבְדָך ֶבן אֲ  ֶתָך ִּפַתְחתָּ ְלמֹוֵסרָּ ה. ְלָך ֶאזְַבח זֶַבח תֹו מָּ דָּ

א: ה ֲאַשלֵ  ּוְבֵשם יְהֹוָּה ֶאְקרָּ ַרי ַליהֹוָּ ה נָּא ְלכָּל ַעמֹו:נְדָּ  ם. נְֶגדָּ

ה. ְבתֹוֵכִכי יְ  יִם. ַהְללּויָּּה:רְבַחְצרֹות ֵבית יְהֹוָּ לָּ  ּושָּ

ִמים: אֻּ ה כָּל גֹויִם. ַשְבחּוהּו כָּל הָּ ֵלינּו  ַהְללּו ֶאת יְהֹוָּ ִכי גַָּבר עָּ

ם. ַהְללּויָּּה:  ַחְסדֹו. ֶוֱאֶמת יְהֹוָּה ְלעֹולָּ

 

ם ַחְסדֹו: ה ִכי טֹוב.                      ִכי ְלעֹולָּ  הֹודּו ַליהֹוָּ

ֵאל.   ם ַחְסדֹו:                            יֹאַמר נָּא יְִשרָּ  ִכי ְלעֹולָּ
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ם ַחְסדֹו:  יֹאְמרּו נָּא ֵבית ַאֲהרֹן.                        ִכי ְלעֹולָּ

ה.            יֹא ם ַחְסדֹו:                    ְמרּו נָּא יְִרֵאי יְהֹוָּ  ִכי ְלעֹולָּ

נָּנִי  אִתי יָּּה. עָּ רָּ א. ַמה  ַבֶמְרַחב יָּּה:ִמן ַהֵמַצר קָּ ה ִלי ֹלא ִאירָּ יְהֹוָּ

ם: י. ַוֲאנִי ֶאְרֶאה ְבשנְָאי: יֲַעֶשה ִלי ָאדָּ ה ִלי ְבעֹוזְרָּ טֹוב  יְהֹוָּ

ם: ָאדָּ ה. ִמְבטַֹח בָּ טֹוב ַלֲחסֹות ַביהֹוָּה. ִמְבטַֹח  ַלֲחסֹות ַביהֹוָּ

ה כִ  ִבנְִדיִבים: בּונִי. ְבֵשם יְהֹוָּ ַסבּונִי ַגם  י ֲאִמיַלם:כָּל גֹויִם ְסבָּ

ה ִכי ֲאִמיַלם: בּונִי. ְבֵשם יְהֹוָּ ַסבּונִי ִכְדבֹוִרים. דֲֹעכּו ְכֵאש  ְסבָּ

ה ִכי ֲאִמיַלם: חֹה ְדִחיַתנִי ִלנְּפֹל. ַויהֹוָּה  קֹוִצים. ְבֵשם יְהֹוָּ דָּ

נִי: ה: ֲעזָּרָּ ת יָּּה. ַויְִהי ִלי ִלישּועָּ זִי ְוזְִמרָּ ה קֹול ִרנָּה  עָּ ִוישּועָּ

יִל: ה חָּ ה עֹשָּ ֵלי ַצִדיִקים. יְִמין יְהֹוָּ ה.  ְבָאה  יְִמין יְהֹוָּה רֹוֵממָּ

יִל: ה חָּ  ֹלא ָאמּות ִכי ֶאְחיֶה. ַוֲאַסֵּפר ַמֲעֵשי יָּּה: יְִמין יְהֹוָּה עֹשָּ

נָּנִי: ֶות ֹלא נְתָּ ִּפְתחּו ִלי ַשֲעֵרי ֶצֶדק. ָאבֹא  יַסֹור יְִסַרנִי יָּּה. ְוַלמָּ

ה. ַצִדיִקים יָּבֹאּו בֹו: ם אֹוֶדה יָּּה:בָּ  אֹוְדָך ִכי  זֶה ַהַשַער ַליהֹוָּ

ה. נִי. ַוְתִהי ִלי ִלישּועָּ ה. ֲענִיתָּ נִי. ַוְתִהי ִלי ִלישּועָּ  אֹוְדָך ִכי ֲענִיתָּ

ֲאסּו ַהבֹונִים.  ה ְלרֹאש ִּפנָּה.ֶאֶבן מָּ יְתָּ ֲאסּו ַהבֹונִים. הָּ ֶאֶבן מָּ

ה ְלרֹאש  יְתָּ את  ִּפנָּה.הָּ ה זֹאת. ִהיא נְִפלָּ יְתָּ ה הָּ ֵמֵאת יְהֹוָּ

ה זֹאת. ִהיא נְִפלָּאת ְבֵעינֵינּו. ְבֵעינֵינּו. יְתָּ זֶה ַהיֹום  ֵמֵאת יְהֹוָּה הָּ

ה בֹו: ה ְונְִשְמחָּ ה. נִָּגילָּ ה יְהֹוָּ שָּ ֹ  עָּ ה יְה שָּ ה זֶה ַהיֹום עָּ וָּה. נִָּגילָּ

ה בֹו:  ְונְִשְמחָּ

ה נָּא יְהֹוָּה הֹוִשיעָּ  נָּא: אָּ

ה נָּא: נָּא יְהֹוָּה הֹוִשיעָּ  אָּ
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ה נָּא: נָּא יְהֹוָּה ַהְצִליחָּ  אָּ

נָּא  ה                   אָּ ה                     יְהֹוָּ  נָּא:                   ַהְצִליחָּ

א ְבֵשם  רּוְך ַהבָּ א ְבֵשם יְהֹוָּה. ֵבַרְכנּוֶכם ִמֵבית יְהֹוָּה: בָּ רּוְך ַהבָּ בָּ

נּו. ִאְסרּו ַחג  יְהֹוָּה. ה ַויֶָּאר לָּ ֵבַרְכנּוֶכם ִמֵבית יְהֹוָּה: ֵאל יְהֹוָּ

נּו. ִאְסרּו ַחג  ה ַויֶָּאר לָּ ַבֲעבֹוִתים. ַעד ַקְרנֹות ַהִמזְֵבַח: ֵאל יְהֹוָּ

ה ְואֹוֶדךָּ. ֱאֹלַהי  ַבֲעבֹוִתים. ַעד ַקְרנֹות ַהִמזְֵבַח: ֵאִלי ַאתָּ

ה וְ  ה ִכי ֲארֹוְמֶמךָּ: ֵאִלי ַאתָּ אֹוֶדךָּ. ֱאֹלַהי ֲארֹוְמֶמךָּ: הֹודּו ַליהֹוָּ

ם ַחְסדֹו: ה ִכי טֹוב. ִכי ְלעֹולָּ ם ַחְסדֹו: הֹודּו ַליהֹוָּ  טֹוב. ִכי ְלעֹולָּ

  

ה ֱאֹלֵהינּו יְַהלְ  כָּל ַמֲעֶשיָך. ַוֲחִסיֶדיָך ַצִדיִקים עֹוֵשי  לּוָך יְהֹוָּ

אֵ  ְרכּו ִוישַ ְרצֹונֶָך. ְוכָּל ַעְמָך ֵבית יְִשרָּ ְבחּו ל. ְבִרנָּה יֹודּו ִויבָּ

ֲארּו    .נּוִוירֹוְממּו ְויֲַעִריצּו ְויְַקִדישּו ְויְַמִליכּו ֶאת ִשְמָך ַמְלכֵ  ִויפָּ

ם  ם ְוַעד עֹולָּ ִכי ְלָך טֹוב ְלהֹודֹות. ּוְלִשְמָך נֶָּאה ְלזֵַמר. ִכי ֵמעֹולָּ

ה ֵאל:  ַאתָּ

 

ה ִכי טֹוב. ם ַחְסדֹו:                          הֹודּו ַליהֹוָּ  ִכי ְלעֹולָּ

ֱאֹלִהים. ם ַחְסדֹו:                        הֹודּו ֵלאֹלֵהי הָּ  ִכי ְלעֹולָּ

ֲאדֹנִים. ם ַחְסדֹו:                         הֹודּו ַלֲאדֹנֵי הָּ  ִכי ְלעֹולָּ

ם ַחְסדֹו:               ְלעֵֹשה נְִפלָּאֹות ְגדֹלֹות ְלַבדֹו.  ִכי ְלעֹולָּ

ַמיִם ִבְתבּונָּה. ם ַחְסדֹו:                     ְלעֵֹשה ַהשָּ  ִכי ְלעֹולָּ

יִם. ָאֶרץ ַעל ַהמָּ ם ַחְסדֹו:                     ְלרֹוַקע הָּ  ִכי ְלעֹולָּ

ם ַחְסדֹו:                         ְלעֵֹשה אֹוִרים ְגדִֹלים.  ִכי ְלעֹולָּ

ם ַחְסדֹו:               ַהֶשֶמש ְלֶמְמֶשֶלת ַביֹום. ֶאת  ִכי ְלעֹולָּ

ה. יְלָּ ִבים ְלֶמְמְשלֹות ַבלָּ ם ַחְסדֹו:       ֶאת ַהיֵָּרַח ְוכֹוכָּ  ִכי ְלעֹולָּ

ם ַחְסדֹו:                   ְלַמֵכה ִמְצַריִם ִבְבכֹוֵריֶהם.  ִכי ְלעֹולָּ

ֵאל מִ  ם ַחְסדֹו:                      תֹוכָּם.ַויֹוֵצא יְִשרָּ  ִכי ְלעֹולָּ

ה ּוִבזְרֹוַע נְטּויָּה. ם ַחְסדֹו:                   ְביָּד ֲחזָּקָּ  ִכי ְלעֹולָּ
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ם ַחְסדֹו:                         ְלגֹזֵר יַם סּוף ִלְגזִָּרים.  ִכי ְלעֹולָּ

ֵאל ְבתֹוכֹו. ם ַחְסדֹו:                     ְוֶהֱעִביר יְִשרָּ  ִכי ְלעֹולָּ

ם ַחְסדֹו:                 ְונִֵער ַּפְרעֹה ְוֵחילֹו ְביַם סּוף.  ִכי ְלעֹולָּ

ר.                 ם ַחְסדֹו:        ְלמֹוִליְך ַעמֹו ַבִמְדבָּ  ִכי ְלעֹולָּ

ִכים ְגדִֹלים.  ם חַ                        ְלַמֵכה ְמלָּ  ְסדֹו:ִכי ְלעֹולָּ

ִכים ַאִדיִרים. ם ַחְסדֹו:                      ַויֲַהרֹג ְמלָּ  ִכי ְלעֹולָּ

ֱאמִֹרי.             ם ַחְסדֹו:             ְלִסיחֹון ֶמֶלְך הָּ  ִכי ְלעֹולָּ

ן.    שָּ ם ַחְסדֹו:                          ּוְלעֹוג ֶמֶלְך ַהבָּ  ִכי ְלעֹולָּ

ם  ה.   ְונַָּתן ַאְרצָּ ם ַחְסדֹו:                       ְלנֲַחלָּ  ִכי ְלעֹולָּ

ֵאל ַעְבדֹו.    ה ְליְִשרָּ ם ַחְסדֹו:                     נֲַחלָּ  ִכי ְלעֹולָּ

נּו. ם ַחְסדֹו:                            ֶשְבִשְפֵלנּו זַָּכר לָּ  ִכי ְלעֹולָּ

ֵרינּו. ם ַחְסדֹו:                              ַויְִפְרֵקנּו ִמצָּ  ִכי ְלעֹולָּ

ר. שָּ ם ַחְסדֹו:                          נֹוֵתן ֶלֶחם ְלכָּל בָּ  ִכי ְלעֹולָּ

יִם.      מָּ ם ַחְסדֹו:                       הֹודּו ְלֵאל ַהשָּ  ִכי ְלעֹולָּ

 
ֵרְך ֶאת ִשְמָך יְהֹוָּה ֱאֹלֵהינּו ר נְִשַמת כָּל ַחי ְתבָּ שָּ . ְורּוַח כָּל בָּ

ֵאר ּוְתרֹומֵ  ִמיד:ְתפָּ עֹו ם זְִכְרָך ַמְלֵכנּו תָּ ם ִמן הָּ עֹולָּ ם ְוַעד הָּ לָּ

ה ֵאל. נּו ֶמֶלְך גֹוֵאל ּומֹוִשיַע. ּפֹוֶדה ּוַמִציל  ַאתָּ ֶדיָך ֵאין לָּ ּוִמַבְלעָּ

ה. אֵ  ה ְוצּוקָּ רָּ נּו ּוְמַפְרנֵס ְועֹונֶה ּוְמַרֵחם ְבכָּל ֵעת צָּ ֶמֶלְך ֶאלָּא ין לָּ

ה: תָּ ַאֲחרֹונִים. ֱאלֹוַּה כָּל ְבִריֹות. ֲאדֹון  אָּ ִראשֹונִים ְוהָּ ֱאֹלֵהי הָּ

ל ְברֹוב כָּל לָּ דֹות. ַהְמהֻּ חֹות. ַהְמנֵַהג עֹולָּמֹו ְבחֶ  תֹולָּ ֶסד ַהִתְשבָּ

יו ְבַרֲחִמים: ה  ּוְבִריֹותָּ ן. ַהְמעֹורֵ ַויהֹוָּ ר . ִהנֵה ֹלא יָּנּום ְוֹלא יִישָּ

ִמים.   יְֵשנִים. וְ  ְוַהֵמִשיַח ִאְלִמים. ְוַהַמִתיר  ַהֵמִקיץ נְִרדָּ

ָך ְלַבְדָך ֲאנְַחנּו לְ . ֲאסּוִרים. ְוַהסֹוֵמְך נֹוְפִלים. ְוַהזֹוֵקף ְכפּוִפים

יו.  מֹוִדים: ה ַכיָּם. ּוְלשֹונֵנּו ִרנָּה ַכֲהמֹון ַגלָּ ֵלא ִשירָּ ִאלּו ִפינּו מָּ

ִקיַע. ְוֵעיֵנינּו ְמִאירֹות ַכֶשֶמש ְוִשפְ  תֹוֵתינּו ֶשַבח ְכֶמְרֲחֵבי רָּ

ַאיָּלֹות.  יִם. ְוַרְגֵלינּו ַקלֹות כָּ מָּ ְוַכיֵָּרַח. ְויֵָּדינּו ְפרּושֹות ְכנְִשֵרי שָּ

ה ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי  ֵאין ֲאנְַחנּו ַמְסִּפיִקים ְלהֹודֹות ְלָך יְהֹוָּ

ִפים ְוִרֵבי ְמָך שֵרְך ֶאת ְלבָּ ֲאבֹוֵתינּו. ּו . ַעל ַאַחת ֵמֶאֶלף ַאְלֵפי ֲאלָּ
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שִ  ִמים. ַהטֹובֹות נִִסים ְונְִפלָּאֹות ֶשעָּ בֹות ְּפעָּ ִעם עמנו יתָּ ְרבָּ

נִים ֲאבֹוֵתינּו  נּו יְהֹוָּה ֱאֹלֵהינּו. ִמִמְצַריִם ְגַא , ִמְלפָּ ִמֵבית ְלתָּ

נּו ב זַנְתָּ עָּ נּו. ְברָּ ִדים ְּפִדיתָּ נּו. ֵמֶחֶרב ֲעבָּ ע ִכְלַכְלתָּ בָּ . ּוְבשָּ

נּו. ּוִמֶדֶבר ִמַלטְ  נּו:ִהַצְלתָּ נִים ִדִליתָּ ִעים  ְונֱֶאמָּ יִם רָּ לָּ נּו. ּוֵמח   תָּ

ֶדיָך. ְוַאל ִתְטשֵ  נּו יְהֹוָּה ַעד ֵהנָּה ֲעזָּרּונּו ַרֲחֶמיָך. ְוֹלא ֲעזָּבּונּו ֲחסָּ

נֶַצח: ִרים שֶ  ֱאֹלֵהינּו לָּ ה ַעל ֵכן ֵאבָּ מָּ נּו. ְורּוַח ּונְשָּ ִּפַלְגתָּ בָּ

ֶשנַָּפְחתָּ ְבַאֵּפינּו. ְולָּשֹון ֲאֶשר ַשְמתָּ ְבִפינּו. ֵהן ֵהם. יֹודּו 

ְרכּו ִוישַ  ֲארּו ִויבָּ ִוירֹוְממּו ְויֲַעִריצּו ְויְַקִדישּו ְויְַמִליכּו  ְבחּו ִויפָּ

ַבע. ִכי כָּל ֶּפה ְלָך יֹו ֶאת ִשְמָך ַמְלֵכנּו : ֶדה. ְוכָּל לָּשֹון ְלָך ִתשָּ

נֶיָך  ה ְלפָּ ְוכָּל ַעיִן ְלָך ְתַצֶּפה. ְוכָּל ֶבֶרְך ְלָך ִתְכַרע. ְוכָּל קֹומָּ

יֹות יְזְַמרּו  אּוָך. ְוכָּל ֶקֶרב ּוְכלָּ בֹות יִירָּ ִתְשַתֲחֶוה. ְוכָּל ַהְלבָּ

ר ֶשכָּתּוב. כָּל ַעְצמֹוַתי תֹאַמְרנָּה יְ  בָּ ה ִמי כָּמֹוָך. ִלְשֶמָך. ַכדָּ הֹוָּ

נִי ְואֶ  זָּק ִמֶמנּו. ְועָּ נִי ֵמחָּ ְך.  ְביֹון ִמגֹוזְלֹו. ַמִציל עָּ ִמי יְִדֶמה לָּ

א ֵאל  ֵאל ַהגָּדֹול ַהִגבֹור ְוַהנֹורָּ ְך. הָּ ְך לָּ ְך. ּוִמי יֲַערָּ ּוִמי יְִשֶוה לָּ

ַמיִם וָָּאֶרץ:ֶעלְ  ֵרְך ֶאת נְַהֶלְלָך ּונְַשֵבֲחָך ּונְ יֹון. קֹונֵה שָּ ֶאְרָך ּונְבָּ פָּ

ַבי ֶאת  ה. ְוכָּל ְקרָּ ְרִכי נְַפִשי ֶאת יְהֹוָּ ִוד בָּ ְדֶשָך. כָָּאמּור ְלדָּ ֵשם קָּ

ְדשֹו: ֵשם  קָּ
 

נֶַצח  זֶָך. ַהגָּדֹול ִבְכבֹוד ְשֶמָך. ַהִגבֹור לָּ מֹות עֻּ ֵאל ְבַתֲעצֻּ הָּ

א ְבנֹוְראֹוֶתיָך: ַהֶמֶלְך ַהיֹוֵשב ַעל  א:ְוַהנֹורָּ ם ְונִשָּ  ִכֵסא רָּ
 

ה.  דֹוש ְשמֹו. ְוכָּתּוב ַרנְנּו ַצִדיִקים ַביהֹוָּ רֹום ְוקָּ שֹוֵכן ַעד מָּ

ה ְתִהלָּה ִרים נָּאוָּ ם. ּו .ַליְשָּ ִרים ִתְתרֹומָּ ְבִשְפֵתי ַצִדיִקים ְבִפי יְשָּ

רֵ  ש. ּוְבֶקֶרב ְקדֹוִשים ִתְתבָּ ל:ְך. ּוִבְלשֹון ֲחִסיִדים ִתְתַקדָּ  ִתְתַהלָּ
 

ֵאר ִשְמָך  ֵאל. ְבִרנָּה יְִתּפָּ ּוְבַמְקֲהלֹות ִרְבבֹות ַעְמָך ֵבית יְִשרָּ

נֶיָך יְהֹוָּה  ַמְלֵכנּו ְבכָּל דֹור וָּדֹור. ֶשֵכן חֹוַבת כָּל ַהיְצּוִרים. ְלפָּ

אֵ  ר ְלרֹוֵמם ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו. ְלהֹודֹות ְלַהֵלל ְלַשֵבַח ְלפָּ

ֵרְך ְלַעֵלה ּוְלַקֵלס. ַעל כָּל ִדְבֵרי ִשירֹות ְוִתְשְבחֹות  ְלַהֵדר  ְלבָּ
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ִוד ֶבן יִַשי ַעְבְדָך ְמִשיֶחָך:  דָּ
 

דֹוש  ֵאל ַהֶמֶלְך ַהגָּדֹול ְוַהקָּ ַעד ַמְלֵכנּו. הָּ ּוְבֵכן יְִשַתַבח ִשְמָך לָּ

ָאֶרץ. ִכי ְלָך נֶָּאה יְהֹוָּ  ַמיִם ּובָּ  ה ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּוַבשָּ

ה. נֶַצח לעולם ועד  לָּ ה. עֹוז ּוֶמְמשָּ ה. ַהֵלל ְוזְִמרָּ חָּ : ִשיר ּוְשבָּ

כֹות  ה ּוַמְלכּות: ְברָּ שָּ ה ְוִתְפֶאֶרת. ְקדֻּ ה. ְתִהלָּ ה ּוְגבּורָּ לָּ ְגדֻּ

אֹות ְלִשְמָך ַהגָּ  ם ְוהֹודָּ דֹוש. ּוֵמעֹולָּ ם ַאתָּ דֹול ְוַהקָּ ה ֵאל: ַעד עֹולָּ

חֹות. ֵאל  ל ַבִתְשבָּ לָּ ה יְהֹוָּה. ֵאל ֶמֶלְך גָּדֹול ּוְמהֻּ רּוְך ַאתָּ בָּ

מ אֹות. בֹוֵרא כָּל ַהנְשָּ אֹות. ֲאדֹון ַהנְִפלָּ ֹות. ִרבֹון כָּל ַההֹודָּ

ה. ַהַמֲעִשים. ִמים.ֶמלֶ  ַהבֹוֵחר ְבִשיֵרי זְִמרָּ עֹולָּ  ְך יִָּחיד ֵחי הָּ

 
פזמונים, אין להפסיק בהם בין ברכה זו ובין ברכת הנוהגים לומר 

שותים בהסיבה: יעית ו  הכוס, אלא מיד אחר כך מברכים על כוס רב
 

ם בֹוֵרא ְּפִרי ַהגֶָּפן. עֹולָּ ה יְהֹוָּה ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך הָּ רּוְך ַאתָּ  בָּ
 

 ומברכים ברכה אחרונה על הגפן:
 

ה ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך הָּע ה יְהֹוָּ רּוְך ַאתָּ ם ַעל: ַעל ַהֶגֶפן ְוַעל ְּפִרי בָּ ֹולָּ

 ַהֶגֶפן.

ִציתָּ  ה ֶשרָּ בָּ ה ּוְרחָּ ה טֹובָּ ֶדה ְוַעל ֶאֶרץ ֶחְמדָּ ְוַעל ְתנּוַבת ַהשָּ

ּה, ַרֵחם נָּא  ְוִהנְַחְלתָּ ַלֲאבֹוֵתינּו ֶלֱאכֹל ִמִּפְריָּּה ְוִלְשבֹוַע ִמטּובָּ

ֵאל ַעֶמָך ְוַעל יְ  ה ֱאֹלֵהינּו ַעל יְִשרָּ ַליִם ִעיֶרָך ְוַעל ִציֹון יְהֹוָּ רּושָּ

ַליִם ִעיר  ֶלָך, ּוְבנֵה יְרּושָּ ִמְשַכן ְכבֹוֶדָך ְוַעל ִמזְְבֶחָך ְוַעל ֵהיכָּ

ה ְביֵָּמינּו ְוַהֲעֵלנּו ְלתֹוכָּּה ְוַשמְ  ֶרְכָך ַהקֶֹדש ִבְמֵהרָּ ּה ּונְבָּ  ֵחנּו בָּ

ה: רָּ ה  ה ּוְבטָּ שָּ  ִבְקדֻּ

 

ת ַהזֶהצֵ ּוְרֵצה ְוַהֲחִלי - בשבת ה : ְוזְָּכֵרנּונּו ְביֹום ַהַשבָּ  ְלטֹובָּ

 ְביֹום ַחג ַהַמצֹות ַהזֶה:
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ָאֶרץ ְוַעל ְּפִרי  ה יְהֹוָּה טֹוב ּוֵמִטיב ַלכֹל ְונֹוֶדה ְלָך ַעל הָּ ִכי ַאתָּ

ָאֶרץ ְוַעל ְּפִרי ַהֶגֶפן: ה יְהֹוָּה ַעל הָּ רּוְך ַאתָּ  ַהֶגֶפן: בָּ
 

 'בורא נפשות': אם שתה שאר משקים מברך
 

רּוְך ה בָּ עֹולָּם ֶמֶלְך ֱאֹלֵהינּו יְיָּ  ַאתָּ  ַרבֹות נְפָּשֹות בֹוֵרא הָּ

אתָּ –ַמה כֹל ַעל ְוֶחְסרֹונָּן רָּ ֶהם ְלַהֲחיֹות ֶשבָּ י–כָּל נֶֶפש בָּ  חָּ

רּוְך ִמים ֵחי בָּ עֹולָּ  :הָּ

 
 ואחר כך אומרים:

 

בָּ  נָּה הָּ לָּ ָאְלשָּ  :יִםה ִביְרּושָּ
 

 

 

 

 

 
 

 

 כדי לקבל פני משיח צדקינוכל זה 

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח 

 לעולם ועד.
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