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לאירועים מן האקטואליה של היהדות והציונות במאה העשרים, וכן הדגשת חג הפסח כחג חקלאי המסמל את האביב. 
בקיבוצים בהם היו מלחינים ומוסיקאים, כמו ביגור ובית השיטה, הולחנו מנגינות מיוחדות לליל הסדר הקיבוצי.

כבר בשנת 1943 ברור היה לתנועות הקיבוציות שהסדר הקיבוצי הופך לעובדה וכל תנועה החלה מעצבת את ההגדה 
ובקיבוץ. סיפור יציאת מצריים הופך להיות בעצם  שלה, כשזו הולכת ומשתנה עם השינויים שחלים בארץ, בעולם 
הסיפור המרכזי בהגדה, והוא הנרטיב המציין את שחרור העם והאדם. במשך הזמן נוספים להגדה גם טקסטים מההגדה 

המסורתית אבל אלה עוברים עיבוד ושנוי.

המהדורה הראשונה של ההגדה של תנועת "השומר הצעיר" נערכה ב-1943 על ידי הסופר מרדכי אמיתי ועוטרה על ידי 
הציירת רות שלוס. ההגדה מתייחסת לשואה, למלחמת העולם ולמאבק של היישוב העברי בבריטים. ההגדה משקפת 
את החורבן, אבדן בית ההורים, ואת הצורך להיצמד לבית היחיד שנותר. הטקסטים מגויסים לאידיאולוגיה התנועתית 
בדבר מלחמת המעמדות, שחרור משעבוד וערכי החלוציות. "עוד יש תקווה כי ישוב ישראל מבית עבדים וזכה לתקומה 
באביב העמים". ב-1964 מופיעה ההגדה במתכונת דומה, באיוריו של המאייר שמואל כץ, והיא נחלקת לארבעה שערים: 
אביב, יציאת מצרים, גאולה ותקומה ושלום, תוך שילוב של טקסטים מסורתיים כמו "הא לחמא ענייא" והשיר העממי 

"עבדים היינו". 
סיפור יציאת מצריים מסתיים בשירת הים ובמילים, שהן פרפרזה על הנוסח המסורתי: "זכור את היום הזה אשר יצאתם 
בו ממצרים מבית עבדים. כי בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים, לא אבותינו בלבד, 
אף אנו נגאלנו עמהם כי בכל דור ודור עולה זעקת ישראל ושוועת העשוקים תחת יד משעבדיהם ובכל דור ודור יחמר 
ב-1986 שער  והתחיה".  תקוות השחרור  חיים חדשים  אביב חדש  תקוות  תפרח  ודור  דור  ובכל  עול.  לפרוק  חרונם 
הגאולה מצטמצם ומוציאים ממנו את שיר הפרטיזנים, מגש הכסף ויזכור אשר היו כלולים במהדורה הראשונה, אך 

בשער השלום נוסף שיר השלום מאת יהודית כפרי "פעם תהיה אהבה גדולה"
"פעם תהיה אהבה גדולה / כאהבת הגשם / המוחה את הגבולות, / בכול שבילי הים התיכון. 

פעם, / הרבה לפני אחרית הימים / ואנחנו נכתת לשלום / את כול מלות השנאה."

טקסט הגדה של פסח, או חלקים ממנו היוו מקור השראה גם לאמנים ישראלים רבים בני זמננו, המבקשים לקשור או 
לעמת את עולמם האמנותי עם העולם היהודי. בין האמנים הצעירים אפשר למנות את זויה צ'רקסקי עם "הגדת פסח 
של אאכן" בה דמויות ציפורים בעלות ראשים  סטראוטיפיים של חסידים חבושי שטריימל ועומדים על ענף, והאמנית 

רות קסטנבאום בן-דוב אשר מערבבת מוטיבים שונים מתוך ההגדות ומאיירת סצנות מהמסורת היהודית.

זכות גדולה נפלה בחלקו של מוזיאון בר דוד בהפקה ובהוצאתה לאור של ההגדה של פסח "הגדת אליהו" של האמן 
אליהו אריק בוקובזה. הקשר של מוזיאון בר דוד עם אליהו אריק בוקובזה החל לאחר פנייתנו לאמן לתערוכה אשר 
הוצגה במוזיאון ב-2012. התערוכה "במקום הזה" הייתה חלק מטרילוגיה של תערוכות "תלויות מקום", שניבנו במיוחד 
למקום ובהקשר ישיר לתוכן המקום בו הן מוצגות. הקשר שנוצר בין האמן למוזיאון בר דוד, בעקבות התערוכה "במקום 
הזה", ממשיך להניב עבודה ויצירה משותפת בתערוכות, בהוצאה לאור של ההגדה של פסח "הגדת אליהו" ובתוכניות 

משותפות נוספות לעתיד הקרוב והרחוק.

ב"הגדת אליהו" ציורי האמן מלווים ומפרשים את הטקסט המסורתי של ההגדה של פסח בהתבוננות, מחשבה וביקורת 
על המשמעויות הנובעות מהקריאה בטקסטים והרלוונטיות שלהם לנו ולחיינו. ההגדה צוירה על פי הזמנה של אספן 
ההגדות ארני דרוק ואף משפחתו מופיעה בין האיורים של ההגדה. בציור המתאר את "ארבעה הבנים בהגדה" הבן החכם 

מצויר כעורך דין עם מאזני המשפט בידיו, מחווה לארני דרוק – עורך דין ירושלמי. 
"הגדת אליהו" מלווה תערוכה של האיורים המקוריים אשר נעשו על ידי אליהו אריק בוקובזה בשילוב עם הגדות מאוסף 

המוזיאון. התערוכה תוצג במוזיאון בר דוד בתקופה פסח תשע"ד.

הגדת אליהו / סול לנזיני 

מוזיאון בר דוד אשר הוקם ב-1982 נושא את שמם של תורמי האוסף ההתחלתי, משה וטובה בר דוד. האוסף אשר 
טופח על ידם בעמל רב ובמשך שנים רבות מכיל פריטים רבים המשקפים את ייחודה של האמנות היהודית במסגרת 
האמנות הכללית, ומהווה אמצעי חשוב להכרת התרבות היהודית, השקפת עולמה והתמורות שחלו בה במשך הדורות. 

באוסף המוזיאון פריטי יודאיקה ותשמישי הקדושה מקהילות יהודיות רבות ומגוונות, כל קהילה ומנהגיה. 
ולקשר שבין מוזיאון  בדברי הבאים אני מבקשת להתייחס להגדה של פסח, למספר הגדות באוסף מוזיאון בר דוד 

בר דוד לבין "הגדת אליהו".

בחדש הראשון, בארבעה עשר לחדש בין הערבים פסח לה׳ ובחמשה עשר יום לחדש הזה חג המצות לה׳, שבעת ימים 
מצות תאכלו" )ויקרא כג:ה-ו(. ״שמור את-חדש האביב ועשית פסח לה׳ אלהיך. כי בחדש האביב הוציאך ה׳ אלהיך 
ממצרים לילה. וזבחת פסח לה׳ אלהיך צאן ובקר במקום אשר יבחר ה׳ לשכן שמו שם. לא-תאכל עליו חמץ שבעת 
ימים תאכל עליו מצות לחם עני. כי בחפזון יצאת מארץ מצרים למען תזכר את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך" 

)דברים טז:א-ג(.

חג הפסח הוא אחד משלושת הרגלים המוזכרים במקרא. בני ישראל מצווים לקיימו בשני חגים שונים שהראשון הוא 
פסח לה' והשני חג המצות. סדר ליל הפסח, קריאת ההגדה והסעודה בחוג המשפחה הם עיקריו של טקס חג הפסח כפי 
שנתגבש בדורות שלאחר חורבן בית המקדש. בלילו הראשון של החג, ליל הסדר, מצווים אנו לקיים את מצוות "והגדת 

לבניך" ״והגדת לבנך ביום ההוא לאמר, בעבור זה עשה ה׳ לי בצאתי ממצרים״ )שמות יג:ח( ולספר ביציאת מצרים.

ההגדה של פסח היא יצירה יהודית מתמשכת מימי המשנה עד ימינו. להגדה המסורתית סדר מיוחד וטקסט קבוע. 
גרעינה הבסיסי הוא פסוקי המקרא המספרים ביציאת מצרים, וסביבם התווספו במהלך השנים מדרשי חז"ל, סימנים 
לזכירת סדר הטקס, פיוטים וברכות. ההגדה של פסח, אשר נתפסה כספר עממי, זכתה לאיורים ועיטורים יותר מכל ספר 
עברי אחר, הן בכתבי יד והן לאחר המצאת הדפוס. היא שימשה מקור השראה בלתי נדלה לאמנים וקליגרפים במשך 

הדורות. אמנים רבים איירו את ההגדה בציורי סצנות דרמטיות ובדמויות אנושיות או דמיוניות. 
באוסף המוזיאון מצוי מבחר גדול של הגדות החל מהמאה ה-17 ועד ימינו, אשר מכמה בחינות יש בהן תחייה של 
מסורת ההגדה המצוירת על קלף של ימי הביניים. אחת ההגדות העתיקות ביותר היא הגדת ונציה. היא הודפסה ב- 
1690 על ידי ישראל בן אליעזר צפורני וכוללת איורים שהוכנו במיוחד עבורה בטכניקה של חיתוכי עץ. בחלק הראשון 
של ההגדה, האיורים עוסקים בסיפור יציאת מצרים ובחלקה השני, הם מתארים את ההלכות של טקס סדר הפסח. 

עותק ההגדה שמצוי באוסף המוזיאון הודפס בעברית ובאיטליאנו באותיות עבריות.
שטיינהרדט  יעקב  האמן  ידי  על  ב-1923  בגרמניה  שאוירה  ייחודית  הגדה  באוסף,  הנוספות  הרבות,  ההגדות  בין 
האיורים  בראון,  יוספה  האמן,  של  בתו  של  דבריה  פי  על  ברוך.  פרנצ'סקה  הנודעת  הגרפיקאית  של  הינה  והגרפיקה 
להגדה זו של פסח, נעשו ראשית כתחריטים בנושאי ההגדה. ב-1923 פנה שטיינהרדט לגרפיקאית פרנצ'סקה ברוך 
לכתוב את הטקסט של ההגדה ולעשות את העיבוד הגראפי. פרנצ'סקה ברוך ביקשה להתאים את האיורים לחיתוכי 
עץ ושטייהרדט עשה זאת. פרנצ'סקה, שלא ידעה עברית, נחשפה כך לתחום עיצוב האות העברית והחלה להתעניין 
בעיצוב גופנים עבריים ועיצוב כריכות ספרים באותיות עבריות. חיתוכי העץ הגרוטסקיים ועזי המבע, שמעטרים את 
דפי הגדת שטיינהרדט, מבטאים אימה וזעזוע, וקושרים את הטקסטים העתיקים אל גרמניה של אחרי מלחמת העולם 

הראשונה ואל חוויותיו של האמן כחייל באותה מלחמה.

באוסף מוזיאון בר דוד, מספר רב של הגדות קיבוציות החל מראשית התנועה הקיבוצית ועד ימינו. "הגדה קיבוצית" היא 
כינוי כולל לשלל הגדות "מחודשות", שיצאו לאור בעיקר בחוגי התנועה הקיבוצית בארץ ישראל. בראשיתה של התנועה 
הקיבוצית, היו הדעות חלוקות אשר לקיומו של "ליל הסדר". רק בשנות השלושים של המאה הקודמת, גברה דעתם של 
התומכים במסורת, אלא שגם אז, ההגדה המסורתית נראתה לחברים כבלתי רלבנטית והקיבוצים החלו לעצב הגדות 
משלהם. ההגדות נכתבו בכתב יד, הודפסו לרוב בסטנסיל, על נייר פשוט והעיטורים עוצבו על ידי ציירי אותו קיבוץ. 
הטקסטים התבססו בחלקם על ההגדה המסורתית, אך מופיעים בהם גם טקסטים ואיורים חדשים, ובראשם אזכורים 

5



87

המבנה דומה ההגדה ל"שירה  נוסעת העירה": בכל ִמפתח הטקסט בעמוד אחד והציור בעמוד שממולו, והצורות תחומות 
בעיפרון בתוך מסגרת נתונה. הציורים עשויים באקריליק, בצבעי מים ובדיו יפני צבעוני שבוקובזה מצא ביפן. בוקובזה 

אחראי אף על העיצוב והעימוד וכרגיל בתהליך הדפסה – הציורים המקוריים הוקטנו ואף לא אחד מהם חתום.
ציורי ההגדה הם מחשבות על הטקסט, שהוא הטקסט המסורתי, והציור מביא פרשנות וביקורת עליו ומשייכו לזמננו. 
בשלושת ציורי שולחן הסדר מופיעים כל בני משפחת דרוק )עמ' 15, 16, 17( ועליהם הוסיף האמן גם דמויות של 

אסטרונאוט וחייזר, רמז לעלייתו של אליהו השמיימה. 
סדר הפסח הוא לבוקובזה חזרה בזמן אל זיכרונות ילדותו ואל מנהגי יהדות תוניסיה. לדוגמה, יהודי תוניס  מתייחסים 
אל צלחת הסדר כאל תרנגול כפרות והם מסובבים את הצלחת מעל ראשי הנוכחים. לכן הצלחת נראית כאן מעל ראשו 
של אליהו )עמ' 13(. המצוות מבוצעות בידי יד שאיננה מחוברת לגוף אלא עצמאית ובעלת תפקיד )למשל בעמ' 11(, 

והיא מופיעה על הדף בכל פעם ממקום אחר.

באיור הכריכה מוצגת מפה: מצד הפתיחה זוהי מפת סיני ואילו מאחור זוהי מפת מצרים והדלתה. מעבר לגבול מצרים 
הם  ומעוגלים,  רכים  שקוויהן  המזרחיות  מהכיפות  כך  כל  השונים  הזוויתיים,  בקוויהם  אשר  הבאוהאוס,  בתי  נראים 
מסמלים בעבור בוקובזה את האשכנזיות. בתחתית המפה מופיע חצי ראשו של אליהו חבוש כיפת "ילד-טוב-ירושלים", 
עיניו מביטות בחשש לצדדים ובידו גביע יין שמשתקפות בו כיפות מבנים מזרחיים. על המפה מסומנת הדרך שעשו 

בני ישראל בדרכם לכנען והנקודות שעברו מצוינות בשמותיהן העתיקים, כגון "עציון גבר" היא אילת.
בדף השער מופיע שם ההגדה: "הגדת אליהו", ובדף נוסף לפני תחילת הטקסט נראה אליהו חבוש הכיפה מחזיק תמונה 
של גמל ורוכב )עמ' 9(, רמז לדרך המדברית שעשו בני ישראל. לאחר דף טקסט הראשון מופיע גביע הקידוש, אחוז ביד 

העצמאית כמו בעת קידוש על היין, וכתובת: "גפן".
שלושה ציורים מלווים את ארבע הקושיות ובכל ציור שלוש דמויות: בראשון נראים הילד אליהו ליד אליהו הנביא, וארני 
דרוק שלידו כוסו של אליהו. בציור השני נראית נחמי דרוק המזוהה בשערה האדום, במרכז אליהו כאסטרונאוט ולידו 
אחד מילדי משפחת דרוק. בדימוי השלישי נראים ילדי משפחת דרוק עם חייזר. מתחת לציורים מופיעה הכתובת "מה 

נשתנה..." באותיות לטיניות הנקראות באופן פונטי.
תשובת האב, הפותחת במילים "עבדים היינו", מציגה דמות מהמיתולוגיה המצרית "רוכבת" על דמות גבר מסצנות של 
סאדו-מאזו. לחמשת הרבנים שישבו בבני ברק וסיפרו ביציאת מצרים קורא האמן United Colors of Judaica. כל רב 

תלבושת אחרת, המשייכת אותו למזרח או למערב, וצבע עיניו וכובעו משתנים בהתאם )עמ' 21(.
לארבעת הבנים מוקדש דף לאיש: החכם עורך-דין כמו ארני דרוק יוזם ההגדה; הרשע הוא גלגול של איש הסאדו-

מאזו בתוספת אלה; התם הוא יוצא המזרח; וזה שאינו יודע לשאול הוא החייל שאינו רשאי לשאול כי אז לא ימלא את 
הפקודות כיאות.

הדימוי הבא משעשע במילוליות שלו: "בכל דור ודור עומדים עלינו לכלותנו ... וכו'". האמן מראה שלושה דורות, ה"עומדים" 
זה מעל זה ונבדלים זה מזה בכובעים שלראשיהם: הפז התורכי מהמאה ה-19, הטורבן בן המאה ה-18 וכובע הקסקט 
המוסב לאחור – העכשווי )עמ'31(. לאחר כמה דפי טקסט מגיע האמן לעשר המכות, ולכל מכה – דף לעצמה וממול איור. 
אליהו הופך עתה למצרי וחווה את מכות מצרים מצד המּוּכים. הוא מזוהה כמצרי על-פי פריטי לבושו: מגבעת, צווארון 
ומכנסיים, ועיניו, הסכמתיות כרגיל, מביטות לצדדים ומביעות עצב אינסופי. מכת הבכורות מתוארת באמצעות מומיה 
"ארוזה". לאחר שירת "דיינו", המתמצית בתיאור המצרים הטובעים בים סוף, מוקדשים שלושה דפים למצוות פסח, 

מצה ומרור. המצוות מתבצעות בידי היד שכל הווייתה ותכליתה היא קיום המצוות.
"בצאת ישראל ממצרים" הם מובלים בידי משה רבנו, המצויד בשמשיה להגנה מפני השמש הקופחת. אחריו צועד העם 
– דמויות מכוסות מכף רגל ועד ראש עד כדי אמורפיות, מלוות בחיות בית. עגל הזהב נראה כאן חתוך ופרוש על שני 

דפים, מחווה לדמיאן הרסט, שעגל הזהב שלו הוכתר בזהב והושם בתוך מכל זכוכית מצופה זהב.
את המשפט "שפוך חמתך על הגויים... וכו'", שבדרך כלל אינו מאויר בהגדות, מייצגים כאן מבנים "גויים" שונים בעולם 

– ממגדלי התאומים ועד מגדל פיזה, איגלו ומסגד )עמ'73(.
בסיום הסדר כהלכתו מובעת התקווה "לשנה הבאה בירושלים", וירושלים המחולקת נראית על שני דפים – מימין העיר 
העתיקה וכיפת הסלע ומשמאל בנייני הסגנון הבינלאומי של העיר המערבית. עתה עובר הכתוב ואיוריו לפיוטי סוף 
ההגדה, שנועדו להעיר את הפעוטות שנרדמו במהלך הסדר. שני הפיוטים המעוטרים ומאוירים הם "אחד מי יודע" 

ו"חד גדיא".

הגדה של פסח מאוירת ומעוטרת בידי אליהו אריק בוקובזה / מאירה פרי-להמן

טקסט ההגדה של פסח הצית את דמיונם של ציירים כבר מאז ימי הביניים ונחשב לטקסט מכונן בסיפור תולדות העם 
היהודי. למרות שמגילת אסתר ושיר השירים, שניהם ספרים מקראיים שיש בהם עלילה, שלא כמו ההגדה, זכו אף הם 
לעיטורים נפלאים, ההגדה של פסח, על הטקסט המגוון שבה – שאלות ותשובות, אגדות ומדרשים, שירים, תפילות 

וברכות – היא שזכתה למספר הרב ביותר של הוצאות מעוטרות בידי מיטב האמנים בכל הזמנים.

שתי מצוות הסדר – "והגדת לבנך" ו"בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים" – מתקיימות 
בעצם קריאת ההגדה, שבמרכזה סיפור יציאת מצרים וגאולת עם ישראל. קריאת ההגדה נעשית באופנים שונים: יש 
שעורך הסדר לבדו קורא את כל ההגדה, למעט ארבע הקושיות השמורות לצעיר הנוכחים והשירים שבסופה, שאותם 
שרים כל המסובים, ויש שכל המסובים משתתפים בקריאה בסבב וכל אחד קורא קטע בהגיע תורו. מאחר שההגדה 
נועדה לספר את סיפורה לבני הדור הצעיר, מושם דגש בשמירת ערנותם וסקרנותם של הילדים והמשתתפים הצעירים 
לאורך הערב, אם על-ידי מעשים כגון גניבת האפיקומן וחיפושו ואם על-ידי ליווי הטקסט בעיטורים צבעוניים. קריאת 
ההגדה בבית, בחוג המשפחה ליד השולחן, ולא בבית הכנסת, תרמה אף היא לגישה הקלילה אליה יותר מאשר לספרי 

קודש אחרים ועשתה אותה מתאימה לקישוט.
בברצלונה  בקירוב  ב-1350  ועוטרה  שנכתבה  סרייבו",  "הגדת  הן  שנשתמרו  ביותר  הקדומות  המעוטרות  ההגדות 
שבספרד וכיום היא שמורה במוזיאון הלאומי של בוסניה והרצגובינה בסרייבו; "הגדת רוטשילד", שנכתבה כמאה שנה 
מאוחר יותר, ב-1450, והייתה בבעלות משפחת רוטשילד מאז המאה ה-19, וכיום היא שמורה בבית הספרים הלאומי 
שנכתבה  הציפורים",  ראשי  "הגדת  היא  בשלמותה  שנשתמרה  מכולן  המוקדמת  וההגדה  בירושלים;  והאוניברסיטאי 
ואוירה כבר בסוף המאה ה-13, השמורה באוסף מוזיאון ישראל, ירושלים. שמה ניתן לה בגלל דמויות האדם היהודיות 

שבה שראשיהן ראשי ציפורים.
גוטמן, יעקב  נחום  יוסף בודקו,  רבן,  זאב  וביניהם  ובאיור טקסט ההגדה  גם אמנים ישראלים רבים התנסו בעיטור 
בוסידן, יעקב אגם, מנשה קדישמן וזויה צ'רקסקי. אריה ארוך שאב את השראתו לציורים "הבריאה" )1966( ו"משה 

רבנו מסרייבו" )1955( מדפיה של הגדת סרייבו.
עתה מצטרף אל אמנים אלו אריק אליהו בוקובזה. ההגדה שעיטר נקראת על שמו, "הגדת אליהו", והוא גיבורו של סיפור 

ההגדה וממלא בכל פעם תפקיד שונה בהתאם לצורכי הסיפור, שכן הוא רואה עצמו כאילו הוא יצא ממצרים.

אריק בוקובזה, יליד פריז, הגיע לישראל בשנת 1969, בהיותו בן שש. בגיל שלושים ושתיים, במקביל לעבודתו כרוקח, 
החל ללמוד בבית הספר לאמנות "קלישר". ביצירותיו מתחזה בוקובזה לאמן נאיבי ויש שדמויותיו מזכירות במידותיהן, 
באופיין ובצבעוניותן את הדמויות שיוצר פרננדו בוטרו יליד קולומביה ובקוויותן את אלו של הצרפתי אנרי רוסו. בין 
מאפייני הדמויות גם עיניהן, שאינן מביטות חזיתית אלא לרוב לצדדים, כאילו מתוך חשש ודריכות. אך עיון מעמיק 
ביצירותיו, מעבר לדו-ממדיות של הדמויות ולשעטנז הנופים, מגלה סודות והלצות פרטיות, ספקנות חתרנית וביקורת 
נאיבית. למרות הסכמתיות של הדמויות והצהרת האמן ש"כל הדמויות הן אני", הוא מצליח לאפיין אותן עד כדי זיהוין 

עם הדמויות שלפיהן או לפי תצלומיהן צוירו. 
באחת מתערוכותיו קרא האמן לעצמו "צייר-תייר", ואכן השתייכותו ל"מקום הזה" )כשמה של תערוכתו בקיבוץ ברעם 
במאי 2012( איננה מובנת מאליה. דומה שהוא מחפש את ערוצי השתייכותו הן מצד תולדות האמנות הישראלית )ראו 
זכו  ולא  בוריס ש"ץ  "בצלאל" בתקופת  ב'", שהזדהה בה עם אמנים מזרחיים שהיו תלמידי  גרסה  "בצלאל  תערוכתו 
להכרה,  והדו-שיח שהוא מנהל עם נחום גוטמן(, הן מבחינה דתית )ראו תערוכתו "לאום יהודי", שהציג בה ציור שלו 
בחברת הרב כדורי ודיוקן גבר מזוקן שעל ראשו כפייה ותפילין(. בדרך זו הוא מתריס את מקורותיו המזרחיים. אחת 

הדרכים לבטא שייכות היא הציטוט, ואכן בוקובזה מרבה לצטט ביצירתו אך לעולם  לא ציטוט שהוא העתקה. 

בשנת 2005 צייר בוקובזה את הספר "שירה נוסעת העירה", ספר ילדים שכתבה מיכל סנונית על ילדה שציוריה הופכים 
לאמיתיים. שנה לאחר מכן התחיל לצייר את ההגדה לפי הזמנתו של האספן הישראלי ארני דרוק. ההגדה נועדה להיות 
במשך  הפועל.  אל  יצאה  לא  התכנית  אך  סת"ם,  סופר  בידי  להיכתב  היה  אמור  והטקסט  המזמין  למשפחת  ייחודית 
השנתיים הבאות  צייר האמן שלושה ציורים בחודש עד שנצברו 59 ציורים. את הציור ה-60 צייר לא מכבר. מבחינת 
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ַהָגָדה ֶשל ֶפַסח
ה"אחד מי יודע", שיר מצטבר שמקורו כנראה בגרמניה במאה ה-15, הוא מהפיוטים המאוחרים ביותר שנספחו להגדה. 
הפיוט מתחיל ומסתיים ב"אחד" – הוא אלוהים –  ולכן זהו המספר החשוב ביותר. אליהו מופיע במרבית הדימויים כמספר 
וכשחקן הראשי וזהותו ומראהו אינם משתנים. רק בתיאור ארבע האימהות, המכוסות מכף רגל ועד ראש ורק עיניהן 
וכפות ידיהן ורגליהן גלויות, הוא אינו נראה. ייתכן שהוא חמד כאן לצון והתכסה, כדי להתאים לתפקיד אחת האמהות. 
לבושו משתנה גם כשהוא מופיע עם ששת סדרי המשנה. אזי הוא מוצג כחסיד חבוש שטריימל, ואילו בבית הקודם, 
במספר חמש המתייחס לחמשת חומשי התורה, הוא עדיין אליהו הילד חובש הכיפה. האיור למספר 10, שעניינו עשרת 
נראה מכוסה בפסים שכל אחד מהם אוטם חוש  הדיברות, משמש בימה כאילו היתולית לדעותיו של האמן: אליהו 
מפעולה.  ומשתקן  לגוף  הידיים  את  המצמיד  ופס  והערווה  החגורה  על  הפה,  על  האוזניים,  על  פס   – אחר 

הפס העשירי הוא... העניבה.
"חד גדיא" הוא הפיוט המסכם את הגדת אליהו. גם הוא שיר מצטבר ובכל בית מצטרף פרט נוסף לעלילה: ישנם שני 
דימויים, קרבן ואויבו, ובכל בית מי שקודם פגע בקרבן הופך בעצמו לקרבן. המסר הוא שאלוהי ישראל הוא השולט 
בעולם ובסדריו. גם פיוט זה, כמו "אחד מי יודע", נכלל לראשונה בהגדת פראג. אליהו כבר איננו מופיע כאן אך לכל 
הדמויות –  אנושיות, חיות או אחרות – עיניים אופייניות, דרוכות, חרדות ולטושות לצדדים. הגדי משול לעם ישראל, 
המוקף אויבים מכל עבריו אך הקדוש ברוך הוא מצילו תמיד. למרות זאת – כסיום אירוני –  הוא מופיע שוב בסוף הפיוט 

כשהוא סובב על גריל המנגל...
סיום זה מדגיש את גישתו הדו-ערכית של האמן לסיפור ההגדה, לפיוטיה ולדת בכלל. זוהי גישה הומוריסטית המבטאת 
בעת ובעונה אחת הערכה וביקורת, יהדות וחילוניות, אמונה עם קריצה אפיקורסית, וחיוך סובלני עם חרדה קיומית 

המשתקפת בעיניו של אליהו ושאר הדמויות.
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הדלקת נרֹות: 

ת   ָבּ ׁ ִמְצֹוָתיו וִציַונּו לָהְדליק נר ֶשל )ַשּ נּו ְבּ ָשׁ ר ִקְדּ ה ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאֶשׁ רּוְך ַאָתּ ָבּ
יָענּו ַלְזַּמן ַהֶזה. ֶהֱחָינּו ְוִקְיָּמנּו ְוִהִגּ ה ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֶשׁ רּוְך ַאָתּ ל( יֹום טֹוב. ָבּ ְוֶשׁ

ׁש ַקֵדּ
ת ַמְתִחיִלין ָבּ ַשׁ ְבּ

יֹום  ַבּ ֱאֹלִהים  ַוְיַכל  ְצָבָאם.  ְוָכל  ְוָהָאֶרץ  ַמִים  ַהָשׁ ַוְיֻכּלּו  י.  ׁ ִשּ ׁ ַהִשּ יֹום  ֹבֶקר  ַוְיִהי  ֶעֶרב  ַוְיִהי 
ַוְיָבֶרְך  ה.  ָעָשׂ ר  ֲאֶשׁ ְמַלאְכּתֹו  ל  ִמָכּ ִביִעי  ׁ ַהְשּ יֹום  ַבּ ת  ֹבּ ַוִיְּשׁ ה  ָעָשׂ ר  ֲאֶשׁ ְמַלאְכּתֹו  ִביִעי  ׁ ַהְשּ
ָרא ֱאֹלִהים ַלֲעׂשֹות. ר ָבּ ל ְמַלאְכּתֹו ֲאֶשׁ ַבת ִמָכּ י בֹו ָשׁ ׁש אֹותֹו ִכּ ִביִעי ַוְיַקֵדּ ׁ ֱאֹלִהים ֶאת יֹום ַהְשּ

חֹול ַמְתִחיִלין: ַבּ

ָנן ְוַרּבֹוַתי                                                                                                                                                                         ַסְבִרי ָמָרָנן ְוַרָבּ
ִרי ַהָגֶפן. ה ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ּבֹוֵרא ְפּ רּוְך ַאָתּ ָבּ

סוגָריים תוב ְבּ ת קֹוראים גם ֶאת ַהָכּ ָבּ בערב ַשׁ

נּו  ָשׁ ל ָלׁשֹון ְוִקְדּ ל ָעם ְורֹוְמָמנּו ִמָכּ נּו ִמָכּ ַחר ָבּ ר ָבּ ה ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאֶשׁ רּוְך ַאָתּ ָבּ
ים  ְמָחה, ַחִגּ תֹות ִלְמנּוָחה ּו( מֹוֲעִדים ְלִשׂ ָבּ ת: ַשׁ ָבּ ַשׁ ַאֲהָבה )ְבּ ן ָלנּו ְיָי ֱאֹלֵהינּו ְבּ ֶתּ ִמְצֹוָתיו. ַוִתּ ְבּ
ַאֲהָבה(,  ּצֹות ַהֶזּה, ְזַמן ֵחרּוֵתנּו )ְבּ ת ַהֶזה ְוֶאת יֹום( ַחג ַהַמּ ָבּ ׁ ׂשֹון, ֶאת יֹום )ַהַשּ ים ְלָשׂ ּוְזַמִנּ
ת(  ָבּ )ְוַשׁ ים,  ָהַעִמּ ל  ִמָכּ ָתּ  ְשׁ ִקַדּ ְואֹוָתנּו  ָבַחְרָתּ  ָבנּו  י  ִכּ ִמְצָרִים.  ִליִציַאת  ֵזֶכר  ֹקֶדׁש,  ִמְקָרא 
ׁש  ְמַקֵדּ ְיָי,  ה  ַאָתּ רּוְך  ָבּ נּו.  ִהְנַחְלָתּ ׂשֹון  ּוְבָשׂ ְמָחה  ִשׂ ְבּ ּוְבָרצֹון,(  ַאֲהָבה  )ְבּ ָקְדֶשָך  ּומֹוֲעֵדי 

ים. ָרֵאל ְוַהְזַּמִנּ ת ְו(ִיְשׂ ָבּ ׁ )ַהַשּ

ת מֹוִסיִפין: ָבּ מֹוָצֵאי ַשׁ ְבּ
ה ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ּבֹוֵרא ְמאֹוֵרי ָהֵאׁש. רּוְך ַאָתּ ָבּ

ת  ֶשׁ ִביִעי ְלֵשׁ ׁ ין יֹום ַהְשּ ים, ֵבּ ָרֵאל ָלַעִמּ ין ִיְשׂ ְך, ֵבּ ין אֹור ְלחֶשׁ ין ֹקֶדׁש ְלֹחל, ֵבּ יל ֵבּ ְבִדּ ה ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ַהַמּ רּוְך ַאָתּ ָבּ
ָתּ  ְשׁ ְלָתּ ְוִקַדּ . ִהְבַדּ ָתּ ְשׁ ה ִקַדּ ֲעֶשׂ ת ְיֵמי ַהַמּ ֶשׁ ׁ ִביִעי ִמֵשּ ׁ , ְוֶאת יֹום ַהְשּ ְלָתּ ת יֹום טֹוב ִהְבַדּ ׁ ת ִלְקֻדַשּ ָבּ ת ַשׁ ׁ ין ְקֻדַשּ ה. ֵבּ ֲעֶשׂ ְיֵמי ַהַמּ

ין ֹקֶדׁש ְלֹקֶדׁש. ְבִדיל ֵבּ ה ְיָי ַהַמּ רּוְך ַאָתּ ֶתָך. ָבּ ׁ ְקֻדָשּ ָרֵאל ִבּ ָך ִיְשׂ ֶאת ַעְמּ

ל יֹום: ֹכּ

יָענּו ַלְזַּמן ַהֶזה. ֶהֱחָינּו ְוִקְיָּמנּו ְוִהִגּ ה ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֶשׁ רּוְך ַאָתּ ָבּ
ה. ַהָסָבּ ׁשֹותים ֹרב ּכֹזס ַהַיִין ְבּ
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ּוְרַחץ
נֹוְטִלין ֶאת ַהָיַדִים ְוֵאין ְמָבְרִכין 

ַעל ְנִטיַלת ָיַדִים.

ס ְרַפּ ַכּ
ֵמי ֶמַלח,  ַזִית ְבּ חֹות ִמְכּ ס ָפּ ְרַפּ טֹוְבִלין ַכּ

ּוְמָבְרִכין:

ה ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך  רּוְך ַאָתּ ָבּ
ִרי ָהֲאָדָמה. ָהעֹוָלם, ּבֹוֵרא ְפּ

ַיַחץ
ָצּה  ָאב ַהֵסֶדר ִיְבַצע ֶאת ַהַמּ

ין ֶאת  ִים ּוַמְצִפּ ַתּ ָהֶאְמָצִעית ִלְשׁ
ַהֵחִצי ַהָגדֹול ַלֲאִפיקֹוָמן.

ַמִגּיד
ָעָרה יַה ֶאת ַהְקּ ּצֹות, ַמְגִבּ ה ֶאת ַהַמּ ְמַגֶלּ

קֹול ָרם:  ְואֹוֵמר ְבּ

ָהא ַלְחָמא ַעְנָיא 
ַאְרָעא ְדִמְצָרִים.  ִדי ֲאָכלּו ַאְבָהָתָנא ְבּ

ָאה  ָנה ַהָבּ א ָהָכא, ְלָשׁ ָתּ ל ִדְצִריְך ֵייֵתי ְוִיְפַסח. ָהַשׁ ל ִדְכִפין ֵייֵתי ְוֵייֹכל, ָכּ ָכּ
ֵני חֹוִרין. ָאה ְבּ ָנה ַהָבּ א ַעְבֵדי, ְלָשׁ ָתּ ָרֵאל. ָהַשׁ ַאְרָעא ְדִיְשׂ ְבּ

ים ׁשֹוֵאל: ן אֹו ֶאָחד ִמן ַהְמֻסִבּ ִני ְוַכאן ַהֵבּ ְלָחן, מֹוְזִגין כֹוס ֵשׁ ׁ ָעָרה ֵמַעל ַהֻשּ ֵמִסיר ַהְקּ
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ילֹות ל ַהֵלּ ְיָלה ַהֶזּה ִמָכּ ָנה ַהַלּ ַתּ ׁ ְשּ ַמה ִנּ

ילֹות ָאנּו אֹוְכִלין ָחֵמץ ּוַמָצּה,  ָכל ַהֵלּ ְבּ ֶשׁ
ה. ּלֹו ַמָצּ ְיָלה ַהֶזּה ֻכּ ַהַלּ

ָאר ְיָרקֹות,  ילֹות ָאנּו אֹוְכִלין ְשׁ ָכל ַהֵלּ ְבּ ֶשׁ
ְיָלה ַהֶזּה ָמרֹור. ַהַלּ

ַעם ֶאָחת, יִלין ֲאִפילּו ַפּ ילֹות ֵאין ָאנּו ַמְטִבּ ָכל ַהֵלּ ְבּ ֶשׁ
י ְפָעִמים. ֵתּ ְיָלה ַהֶזּה ְשׁ  ַהַלּ

ין,  ִבין ּוֵבין ְמֻסִבּ ין יֹוְשׁ ילֹות ָאנּו אֹוְכִלין ֵבּ ָכל ַהֵלּ ְבּ ֶשׁ
ין. נּו ְמֻסִבּ ָלּ ְיָלה ַהֶזּה ֻכּ ַהַלּ

ָדה. ַעת ֲאִמיַרת ַהַהָגּ ְשׁ ְהֶייָנה ְמֻגּלֹות ִבּ ְלָחן. ַהַמצֹות ִתּ ׁ ָעָרה ַעל ַהֻשּ ֵמִניַח ֶאת ַהְקּ
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ָיד  ם ְבּ ׁ ִמְצָרִים, ַויֹּוִציֵאנּו ְיָי ֱאֹלֵהינּו ִמָשּ ֲעָבִדים ָהִיינּו ְלַפְרֹעה ְבּ
ְצָרִים,  רּוְך הּוא ֶאת ֲאבֹוֵתינּו ִמִמּ דֹוׁש ָבּ ֲחָזָקה ּוִבְזרֹוַע ְנטּוָיה. ְוִאּלּו ֹלא הֹוִציא ַהָקּ

ִמְצָרִים.  ִדים ָהִיינּו ְלַפְרֹעה ְבּ ְעָבּ ֲהֵרי ָאנּו ּוָבֵנינּו ּוְבֵני ָבֵנינּו ְמֻשׁ

ָלנּו יֹוְדִעים ֶאת ַהּתֹוָרה, ִמְצָוה  ָלנּו ְזֵקִנים, ֻכּ נּו ְנבֹוִנים, ֻכּ ָלּ נּו ֲחָכִמים, ֻכּ ָלּ ַוֲאִפילּו ֻכּ
יִציַאת ִמְצַרִים.  ר ִבּ ָעֵלינּו ְלַסֵפּ

ח. ָבּ יִציַאת ִמְצַרִים ֲהֵרי ֶזה ְמֻשׁ ר ִבּ ה ְלַסֵפּ ְרֶבּ ְוָכל ַהַמּ
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י  ן ֲעַזְרָיה ְוַרְבּ י ֶאְלָעָזר ֶבּ י ְיהֹוֻשַע ְוַרִבּ י ֱאִליֶעֶזר ְוַרִבּ ַרִבּ ה ְבּ ַמֲעֶשׂ
יִציַאת  ִבּ ִרים  ְמַסְפּ ְוָהיּו  ְבַרק,  ְבֵני  ִבּ ין  ְמֻסִבּ ֶשָהיּו  ַטְרפֹון  י  ְוַרִבּ ֲעִקיָבא 
ַרּבֹוֵתינּו,  ָלֶהם:  ְוָאְמרּו  ַתְלִמיֵדיֶהם  אּו  ָבּ ֶשׁ ַעד  ְיָלה  ַהַלּ ל אֹותֹו  ָכּ ִמְצַרִים 

ֲחִרית. ל ַשׁ ַמע ֶשׁ יַע ְזַמן ְקִריַאת ְשׁ ִהִגּ

ָזִכיִתי  ְוֹלא  ָנה,  ָשׁ ְבִעים  ִשׁ ְכֶבן  ֲאִני  ֲהֵרי  ֲעַזְרָיה:  ן  ֶבּ ֶאְלָעָזר  י  ַרִבּ ָאַמר 
ֱאַמר: ְלַמַען  ֶנּ ן זֹוָמא, ֶשׁ ּה ֶבּ ָרָשׁ ְדּ ילֹות ַעד ֶשׁ ֵלּ ָאֵמר ְיִציַאת ִמְצַרִים ַבּ ֵתּ ֶשׁ
ל ְיֵמי ַחֶיּיָך, ְיֵמי ַחֶיּיָך - ַהָיִמים,  ר ֶאת יֹום ֵצאְתָך ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ֹכּ ְזֹכּ ִתּ
ל  ילֹות. ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים: ְיֵמי ַחֶיּיָך - ָהעֹוָלם ַהֶזּה, ֹכּ ל ְיֵמי ַחֶיּיָך - ַהֵלּ ָכּ

יַח. ְיֵמי ַחֶיּיָך - ְלָהִביא ִלימֹות ַהָמִשׁ

רּוְך הּוא.  קֹום, ָבּ רּוְך ַהָמּ ָבּ
רּוְך הּוא. ָרֵאל, ָבּ ַתן ּתֹוָרה ְלַעּמֹו ִיְשׂ ָנּ רּוְך ֶשׁ ָבּ

ָרה ּתֹוָרה:  ְבּ ָעה ָבִנים ִדּ ֶנֶגד ַאְרָבּ ְכּ
אֹול. ִלְשׁ יֹוֵדַע  ֵאינֹו  ֶשׁ ְוֶאָחד  ם,  ָתּ ְוֶאָחד  ע,  ָרָשׁ ְוֶאָחד  ָחָכם,  ֶאָחד 
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ָחָכם ָמה הּוא אֹוֵמר? 
ִטים ָפּ ְוַהִמְשׁ ים  ְוַהֻחִקּ ָהֵעדֹות  ַמה 
ֶאְתֶכם? ֱאֹלֵהינּו  ָי  ְי ה  ִצָוּ ר  ֲאֶשׁ
ַסח: ַהֶפּ ִהְלכֹות  ְכּ לֹו  ֱאָמר  ה  ַאָתּ ְוַאף 
ַסח ֲאִפיקֹוָמן. ֵאין ַמְפִטיִרין ַאַחר ַהֶפּ
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ע ָמה הּוא אֹוֵמר?  ָרָשׁ
 - ָלֶכם  ָלֶכם?  ַהֹזּאת  ָהֲעֹבָדה  ָמה 
הֹוִציא ֶאת ַעְצמֹו ִמן  ְוֹלא לֹו. ּוְלִפי ֶשׁ
ַהְקֵהה  ה  ַאָתּ ְוַאף  ר.  ִעָקּ ְבּ ַפר  ָכּ ָלל  ַהְכּ
ה  ֲעבּור ֶזה ָעָשׂ יו ֶוֱאֹמר לֹו: ַבּ ֶאת ִשָנּ
ְוֹלא   - ִלי  ְצָרִים.  ִמִמּ ֵצאִתי  ְבּ ִלי  ְיָי 
ִנְגָאל. ָהָיה  ֹלא  ם,  ָשׁ ָהָיה  ִאיּלּו  לֹו. 
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ם ָמה הּוא אֹוֵמר?  ָתּ
ֹחֶזק ָיד  ַמה ֹזּאת? ְוָאַמְרָתּ ֵאָליו: ְבּ
ית ֲעָבִדים. ְצָרִים, ִמֵבּ הֹוִציָאנּו ְיָי ִמִמּ
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אֹול ֵאינֹו יֹוֵדַע ִלְשׁ ְוֶשׁ
ָתּ  ְד ַגּ ִה ְו ֱאַמר:  ֶנּ ֶשׁ  , לֹו ַתח  ְפּ ְתּ  ַא
ֲעבּור  ַבּ ֵלאֹמר,  ַההּוא  יֹום  ַבּ ְלִבְנָך 
ְצָרִים. ִמִמּ ֵצאִתי  ְבּ ִלי  ְיָי  ה  ָעָשׂ ֶזה 
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יֹום ַההּוא ָיכֹול  יֹום ַההּוא, ִאי ַבּ ְלמּוד לֹוַמר ַבּ ְוִהַגְּדָתּ ְלִבְנָך ָיכֹול ֵמֹראׁש ֹחֶדׁש, ַתּ
ֵיּׁש  ָעה ֶשׁ ָשׁ י ֶאָלא ְבּ ֲעבּור ֶזה ֹלא ָאַמְרִתּ ֲעבּור ֶזה - ַבּ ְלמּוד לֹוַמר ַבּ עֹוד יֹום, ַתּ ִמְבּ

ִחים ְלָפֶניָך. ַמָצּה ּוָמרֹור ֻמָנּ

ַלֲעֹבָדתֹו,  קֹום  ַהָמּ ֵקְרָבנּו  יו  ְוַעְכָשׁ ֲאבֹוֵתינּו,  ָהיּו  ָזָרה  ֲעבֹוָדה  עֹוְבֵדי  ה  ִחָלּ ִמְתּ
ָהר  ַהָנּ ֵעֶבר  ְבּ ָרֵאל:  ִיְשׂ ֱאֹלֵהי  ְיָי  ָאַמר  ה  ֹכּ ָהָעם,  ל  ָכּ ֶאל  ְיהֹוֻשַע  ַוֹיאֶמר  ֱאַמר:  ֶנּ ֶשׁ
ַרח ֲאִבי ַאְבָרָהם ַוֲאִבי ָנחֹור, ַוַיַּעְבדּו ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים.  בּו ֲאבֹוֵתיֶכם ֵמעֹוָלם, ֶתּ ָיְשׁ
ה  ָנַען, ָוַאְרֶבּ ָכל ֶאֶרץ ְכּ ָהר ָואֹוֵלְך אֹותֹו ְבּ ח ֶאת ֲאִביֶכם ֶאת ַאְבָרָהם ֵמֵעֶבר ַהָנּ ָוֶאַקּ
ו ֶאת  ן ְלֵעָשׂ ו. ָוֶאֵתּ ן ְלִיְצָחק ֶאת ַיֲעֹקב ְוֶאת ֵעָשׂ ן לֹו ֶאת ִיְצָחק, ָוֶאֵתּ ֶאת ַזְרעֹו ָוֶאֵתּ

ת ֹאתֹו, ְוַיֲעֹקב ּוָבָניו ָיְרדּו ִמְצָרִים. ִעיר ָלֶרֶשׁ ׂ ַהר ֵשּ

ץ,  ב ֶאת ַהֵקּ ׁ רּוְך הּוא ִחַשּ דֹוׁש ָבּ ַהָקּ רּוְך הּוא. ֶשׁ ָרֵאל, ָבּ רּוְך ׁשֹוֵמר ַהְבָטָחתֹו ְלִיְשׂ ָבּ
ַוֹיּאֶמר  ֱאַמר:  ֶנּ ֶשׁ ָתִרים.  ַהְבּ ין  ֵבּ ְבִרית  ִבּ ָאִבינּו  ְלַאְבָרָהם  ָאַמר  ׁ ֶשּ ְכָמה  ַלֲעׂשֹות 
ע  ֶאֶרץ ֹלא ָלֶהם, ַוֲעָבדּום ְוִעּנּו ֹאָתם ַאְרַבּ י ֵגר ִיְהֶיה ַזְרֲעָך ְבּ ַדע ִכּ ְלַאְבָרם, ָיֹדע ֵתּ

דֹול. ְרֻכׁש ָגּ ן ָאֹנִכי ְוַאֲחֵרי ֵכן ֵיְצאּו ִבּ ר ַיֲעֹבדּו ָדּ ָנה. ְוַגם ֶאת ַהּגֹוי ֲאֶשׁ ֵמאֹות ָשׁ

יַה ֶאת ַהּכֹוס. ּצֹות ּוַמְגִבּ ה ֶאת ַהַמּ ָאב ַהֵסֶדר ְמַכֶסּ

ְלָבד  א ֶאָחד ִבּ ֹלּ ָעְמָדה ַלֲאבֹוֵתינּו ְוָלנּו ֶשׁ ְוִהיא ֶשׁ
ָכל ּדֹור ָודֹור עֹוְמִדים ָעֵלינּו  ְבּ א ֶשׁ ָעַמד ָעֵלינּו ְלַכּלֹוֵתנּו, ֶאָלּ

יֵלנּו ִמָיָּדם. רּוְך הּוא ַמִצּ דֹוׁש ָבּ ְלַכּלֹוֵתנּו, ְוַהָקּ

ּצֹות. ה ֶאת ַהַמּ יַח ַהּכֹוס ִמָידֹו ִוְמַגֶלּ ָאב ַהֵסֶדר ְמִנּ
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ֹדל, ּוְבֹאתֹות ּוְבֹמְפִתים. ָיד ֲחָזָקה ּוִבְזֹרַע ְנטּוָיה, ּוְבֹמָרא ָגּ ַויֹּוִצֵאנּו ְיָי ִמִמְצַרִים ְבּ
ִליַח,  ָרף, ְוֹלא ַעל ְיֵדי ָשׁ ַויֹּוִצֵאנּו ְיָי ִמִמְצַרִים - ֹלא ַעל ְיֵדי ַמְלָאְך, ְוֹלא ַעל ְיֵדי ָשׂ
ְיָלה  ַלּ י ְבֶאֶרץ ִמְצַרִים ַבּ ֱאַמר: ְוָעַבְרִתּ ֶנּ ְכבֹודֹו ּוְבַעְצמֹו, ֶשׁ רּוְך הּוא ִבּ דֹוׁש ָבּ א ַהָקּ ֶאָלּ
ִמְצַרִים  ֱאֹלֵהי  ּוְבָכל  ֵהָמה,  ְבּ ְוַעד  ֵמָאָדם  ִמְצַרִים  ֶאֶרץ  ְבּ כֹור  ְבּ ל  ָכּ יִתי  ְוִהֵכּ ַהֶזּה, 
ְיָלה ַהֶזּה - ֲאִני ְוֹלא ַמְלָאְך  ַלּ י ְבֶאֶרץ ִמְצַרִים ַבּ ָפִטים. ֲאִני ְיָי. ְוָעַבְרִתּ ה ְשׁ ֶאֱעֶשׂ
ה  ֶאֱעֶשׂ ִמְצַרִים  ֱאֹלֵהי  ּוְבָכל  ָרף  ָשׂ ְוֹלא  ֲאִני   - ִמְצַרִים  ֶאֶרץ  ְבּ ְבכֹור  ל  ָכּ יִתי  ְוִהֵכּ

ִליַח. ֲאִני ְיָי - ֲאִני הּוא וֹלא ַאֵחר.  ׁ ָפִטים - ֲאִני וֹלא ַהָשּ ְשׁ
ֶדה,  ׂ ָשּ ַבּ ר  ֲאֶשׁ ִמְקְנָך  ְבּ הֹוָיה  ְיָי  ַיד  ה  ִהֵנּ ֱאַמר:  ֶנּ ֶשׁ ָמה  ְכּ ֶבר,  ַהֶדּ זֹו   - ֲחָזָקה  ָיד  ְבּ
ֵבד ְמֹאד. ּוִבְזֹרַע ְנטּוָיה - זֹו  ָקר ּוַבֹצּאן, ֶדֶבר ָכּ ָבּ ים, ַבּ ַמִלּ ְגּ ֲחֹמִרים, ַבּ ּסּוִסים, ַבּ ַבּ
ָידֹו, ְנטּוָיה ַעל ְירּוָשַלִים. ּוְבֹמָרא ָגֹּדל - זֹו  לּוָפה ְבּ ֱאַמר: ְוַחְרּבֹו ְשׁ ֶנּ ָמה ֶשׁ ַהֶחֶרב, ְכּ
ת  ַמֹסּ ה ֱאֹלִהים ָלֹבא ָלַקַחת לֹו גֹוי ִמֶקֶרב ּגֹוי ְבּ ֱאַמר: אֹו ֲהִנָסּ ֶנּ ָמה ֶשׁ ִכיָנה, ְכּ ִגּלּוי ְשׁ
ֹדִלים,  ְגּ ּוְבמֹוָרִאים  ְנטּוָיה,  ּוִבְזרֹוַע  ֲחָזָקה  ּוְבָיד  ּוְבִמְלָחָמה  ּוְבמֹוְפִתים,  ֹאֹתת  ְבּ
ָמה  ה, ְכּ ֶטּ ִמְצַרִים ְלֵעיֶניָך. ּוְבֹאתֹות - ֶזה ַהַמּ ה ָלֶכם ְיָי ֱאֹלֵהיֶכם ְבּ ר ָעָשׂ ֹכל ֲאֶשׁ ְכּ
ה ּבֹו ֶאת ָהֹאֹתת. ּוְבֹמְפִתים -  ֲעֶשׂ ר ַתּ ָיְדָך, ֲאֶשׁ ח ְבּ ַקּ ה ַהֶזּה ִתּ ֶטּ ֱאַמר: ְוֶאת ַהַמּ ֶנּ ֶשׁ

ַמִים ּוָבָאֶרץ.  ׁ ָשּ י מֹוְפִתים ַבּ ֱאַמר: ְוָנַתִתּ ֶנּ ָמה ֶשׁ ם, ְכּ ֶזה ַהָדּ

ַאַח"ב',  ר ַהַמּכֹות, 'ְדַצ"ְך', 'ַעַד"ׁש', 'ְבּ ֲאִמיַרת 'ָדם', 'ָוֵאׁש', 'ותימרות עשן', ֶעֶשׂ ה ִמן ַהּכֹוס ַבּ יף ִטָפּ נֹוֲהִגין ְלַהִטּ

ַעם. ַיַחד ט"ו ַפּ ְבּ

ן. ם ָוֵאׁש ְוִתיְמרֹות ָעָשׁ ָדּ
ִים,  ַתּ ִים, ּוִבְזֹרַע ְנטּוָיה - ְשׁ ַתּ ָיד ֲחָזָקה - ְשׁ ָדָבר ַאֵחר: ְבּ

ִים.  ַתּ ִים, ּוְבֹמְפִתים - ְשׁ ַתּ ִים, ּוְבֹאתֹות - ְשׁ ַתּ ֹדל - ְשׁ ּוְבֹמָרא ָגּ

ִמְצַרִים,  ְצִרים ְבּ רּוְך הּוא ַעל ַהִמּ דֹוׁש ָבּ ֵהִביא ַהָקּ ר ַמּכֹות ֶשׁ ֵאּלּו ֶעֶשׂ
ְוֵאּלּו ֵהן:

א ַעל  ְרֹעה ֹלא ָגַזר ֶאָלּ ַפּ ש ָלָבן ָהֲאַרִמי ַלֲעׂשֹות ְלַיֲעֹקב ָאִבינּו. ֶשׁ ֵקּ ֵצא ּוְלַמד ַמה ִבּ
י ֹאֵבד ָאִבי, ַוֵיֶּרד ִמְצַרְיָמה  ֱאַמר: ֲאַרִמּ ֶנּ ל, ֶשׁ ׁש ַלֲעקֹור ֶאת ַהֹכּ ֵקּ ַהְזָּכִרים ְוָלָבן ִבּ

דֹול, ָעצּום ָוָרב. ם ְלגֹוי ָגּ ְמֵתי ְמָעט, ַוְיִהי ָשׁ ם ִבּ ַוָיָּגר ָשׁ
ֹלא ָיַרד ַיֲעֹקב ָאִבינּו  ד ֶשׁ ם - ְמַלֵמּ ּבּור. ַוָיָּגר ָשׁ י ַהִדּ ַוֵיֶרד ִמְצַרְיָמה - ָאנּוס ַעל ִפּ
ָאֶרץ  ָבּ ָלגּור  ְרֹעה,  ַפּ ֶאל  ַוֹיּאְמרּו  ֱאַמר:  ֶנּ ֶשׁ ם,  ָשׁ ָלגּור  א  ֶאָלּ ִמְצַרִים  ְבּ ַע  ֵקּ ַתּ ְלִהְשׁ
ה  ְוַעָתּ ָנַען.  ְכּ ֶאֶרץ  ְבּ ָהָרָעב  ָכֵבד  י  ִכּ ַלֲעָבֶדיָך,  ר  ֲאֶשׁ ַלֹצּאן  ִמְרֶעה  ֵאין  י  ִכּ אנּו,  ָבּ

ֶשן.  ֶאֶרץ ֹגּ בּו ָנא ֲעָבֶדיָך ְבּ ֵיְשׁ
ְמָך  ה ָשׂ ְבִעים ֶנֶפׁש ָיְרדּו ֲאבֹוֶתיָך ִמְצָרְיָמה, ְוַעָתּ ִשׁ ֱאַמר: ְבּ ֶנּ ׁ ָמה ֶשּ ְמֵתי ְמָעט - ְכּ ִבּ
ָרֵאל ְמֻצָיִּנים  ָהיּו ִיְשׂ ד ֶשׁ ם ְלגֹוי - ְמַלֵמּ ַמִים ָלֹרב. ַוְיִהי ָשׁ ׁ כֹוְכֵבי ַהָשּ ְיָי ֱאֹלֶהיָך ְכּ
ְמֹאד  ְרצּו ַוִיְּרּבּו ַוַיַּעְצמּו ִבּ רּו ַוִיְּשׁ ָרֵאל ָפּ ֱאַמר: ּוְבֵני ִיְשׂ ֶנּ ׁ ָמה ֶשּ ם. ָגּדֹול, ָעצּום - ְכּ ָשׁ

ֵלא ָהָאֶרץ ֹאָתם.  ָמּ ְמֹאד, ַוִתּ
ֲעִדי  ֹבִאי ַבּ ִלי ַוָתּ ְגְדּ י ַוִתּ ְרִבּ יְך, ַוִתּ ֶדה ְנַתִתּ ׂ ֶצַמח ַהָשּ ֱאַמר: ְרָבָבה ְכּ ֶנּ ׁ ַמה ֶשּ ָוָרב - ְכּ
ָוֶאְרֵאְך  ָעַלִיְך  ָוֶאֱעֹבר  ְוֶעְרָיה.  ֵעֹרם  ְוַאְתּ  ַח,  ִצֵמּ ָעֵרְך  ּוְשׂ ָנֹכנּו  ַדִים  ָשׁ ֲעָדִיים, 

ָדַמִיְך ֲחִיי. ָדַמִיְך ֲחִיי, ָוֹאַמר ָלְך ְבּ ָדָמִיְך, ָוֹאַמר ָלְך ְבּ ִמְתּבֹוֶסֶסת ְבּ
ְצִרים -  ה. ַוָיֵּרעּו ֹאָתנּו ַהִמּ נּו ָעֵלינּו ֲעֹבָדה ָקָשׁ ְצִרים ַוְיַעּנּונּו, ַוִיְתּ ַוָיֵּרעּו ֹאָתנּו ַהִמּ
י ִתְקֶראָנה ִמְלָחָמה ְונֹוַסף ַגם  ה, ְוָהָיה ִכּ ן ִיְרֶבּ ֱאַמר: ָהָבה ִנְתַחְכָמה לֹו ֶפּ ֶנּ ָמה ֶשׁ ְכּ

נּו, ְוָעָלה ִמן ָהָאֶרץ.  הּוא ַעל ׂשְנֵאינּו ְוִנְלַחם ָבּ
ַוִיֶּבן  ִסְבֹלָתם.  ְבּ תֹו  ַעֹנּ ְלַמַען  ים  ִמִסּ ֵרי  ָשׂ ָעָליו  ימּו  ַוָיִּשׂ ֱאַמר:  ֶנּ ֶשׁ ָמה  ְכּ  - ַוְיַעּנּונּו 
ָמה  ה - ְכּ נּו ָעֵלינּו ֲעֹבָדה ָקָשׁ ֹתם ְוֶאת ַרַעְמֵסס. ַוִיְתּ נֹות ְלַפְרֹעה. ֶאת ִפּ ָעֵרי ִמְסְכּ

ָפֶרְך. ָרֵאל ְבּ ֵני ִיְשׂ ֱאַמר: ַוַיֲעִבדּו ִמְצַרִים ֶאת ְבּ ֶנּ ֶשׁ
ַמע ְיָי ֶאת ֹקֵלנּו, ַוַיְּרא ֶאת ָעְנֵינּו ְוֶאת ֲעָמֵלנּו ְוֶאת  ְצַעק ֶאל ְיָי ֱאֹלֵהי ֲאֹבֵתינּו, ַוִיְּשׁ ַוִנּ
ים ָהֵהם  ֱאַמר: ַוְיִהי ַבָיִּמים ָהַרִבּ ֶנּ ָמה ֶשׁ ְצַעק ֶאל ְיָי ֱאֹלֵהי ֲאֹבֵתינּו - ְכּ ַלֲחֵצנּו. ַוִנּ
ְוָעָתם ֶאל  ַעל ַשׁ ָרֵאל ִמן ָהֲעבֹוָדה ַוִיְּזָעקּו, ַוַתּ ַוָיָּמת ֶמֶלְך ִמְצַרִים, ַוֵיָּאְנחּו ְבֵני ִיְשׂ
ַמע ֱאֹלִהים ֶאת  ַוִיְּשׁ ֱאַמר:  ֶנּ ֶשׁ ָמה  ְכּ ְיָי ֶאת ֹקֵלנּו -  ַמע  ָהֱאֹלִהים ִמן ָהֲעֹבָדה. ַוִיְּשׁ

ִריתֹו ֶאת ַאְבָרָהם, ֶאת ִיְצָחק ְוֶאת ַיֲעֹקב.  ַנֲאָקָתם, ַוִיְּזּכֹור ֱאֹלִהים ֶאת ְבּ
ני  ְבּ ֶאת  ֱאֹלִהים  ַוַיְּרא  ֱאַמר:  ֶנּ ֶשׁ ָמה  ְכּ ֶאֶרץ,  ֶרְך  ֶדּ ִריׁשּות  ְפּ זֹו   - ָעְנֵינּו  ֶאת  ַוַיְּרא 
ן ַהִיּּלֹוד  ל ַהֵבּ ָכּ ֱאַמר:  ֶנּ ָמה ֶשׁ ְכּ ִנים.  ַוֵיַּדע ֱאֹלִהים. ְוֶאת ֲעָמֵלנּו - ֵאּלּו ַהָבּ ָרֵאל  ִיְשׂ
ֱאַמר: ְוַגם  ֶנּ ָמה ֶשׁ ַחק, ְכּ ַחיּּון. ְוֶאת ַלֲחֵצנּו - ֶזה ַהְדּ ת ְתּ ִליֻכהּו ְוָכל ַהַבּ ְשׁ ַהְיֹאָרה ַתּ

ר ִמְצַרִים ֹלֲחִצים ֹאָתם. ַחץ ֲאֶשׁ ָרִאיִתי ֶאת ַהַלּ
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ַמַכת ְבכֹורֹות
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ִנים:  ֶהם ִסָמּ י ְיהּוָדה ָהָיה נֹוֵתן ָבּ ַרִבּ

ַאַח"ב. ַצ"ְך ַעַד"ׁש ְבּ ְדּ

ר ַמּכֹות ְוַעל ַהָיּם ָלקּו  ִמְצַרִים ֶעֶשׂ ְצִרים ְבּ קּו ַהִמּ ָלּ ה אֹוֵמר ֶשׁ ִין ַאָתּ י יֹוֵסי ַהְגִּליִלי אֹוֵמר: ִמַנּ ַרִבּ
ֱאֹלִהים  ע  ֶאְצַבּ ְרֹעה:  ַפּ ים ֶאל  ַהַחְרֻטִמּ ַוֹיּאְמרּו  ִמְצַרִים ָמה הּוא אֹוֵמר?  ְבּ ַמּכֹות?  ים  ׁ ֲחִמִשּ
ִמְצַרִים,  ְבּ ְיָי  ה  ָעָשׂ ר  ֲאֶשׁ ֹדָלה  ַהְגּ ַהָיד  ֶאת  ָרֵאל  ִיְשׂ ַוַיְּרא  אֹוֵמר?  הּוא  ָמה  ַהָיּם  ְוַעל  ִהוא, 
ֱאמֹור  ַמּכֹות.  ר  ֶעֶשׂ ע?  ְבֶאְצַבּ ָלקּו  ה  ָמּ ַכּ ַעְבדֹו.  ה  ּוְבמֶשׁ ְיָי  ַבּ ַוַיֲּאִמינּו  ְיָי,  ֶאת  ָהָעם  ַוִיּיְראּו 

ים ַמּכֹות. ׁ ר ַמּכֹות ְוַעל ַהָיּם ָלקּו ֲחִמִשּ ִמְצַרִים ָלקּו ֶעֶשׂ ה: ְבּ ֵמַעָתּ

ִמְצַרִים  ְצִרים ְבּ רּוְך הּוא ַעל ַהִמּ דֹוׁש ָבּ ֵהִביא ַהָקּ ה ֶשׁ ה ּוַמָכּ ל ַמָכּ ָכּ ִין ֶשׁ י ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר: ִמַנּ ַרִבּ
ַלַחת ַמְלֲאֵכי  ם ֲחרֹון ַאּפֹו, ֶעְבָרה ָוַזַעם ְוָצָרה, ִמְשׁ ח ָבּ ַלּ ֱאַמר: ְיַשׁ ֶנּ ע ַמּכֹות? ֶשׁ ל ַאְרַבּ ָהְיָתה ֶשׁ
ע. ֱאמֹור  ַלַחת ַמְלֲאֵכי ָרִעים - ַאְרַבּ לׁש, ִמְשׁ ִים, ְוָצָרה - ָשׁ ַתּ ָרִעים. ֶעְבָרה - ַאַחת, ָוַזַעם - ְשׁ

ִעים ַמּכֹות ְוַעל ַהָיּם ָלקּו ָמאַתִים ַמּכֹות. ִמְצַרִים ָלקּו ַאְרָבּ ה: ְבּ ֵמַעָתּ

ִמְצַרִים  ְצִרים ְבּ רּוְך הּוא ַעל ַהִמּ דֹוׁש ָבּ ֵהִביא ַהָקּ ה ֶשׁ ה ּוַמָכּ ל ַמָכּ ָכּ ִין ֶשׁ י ֲעִקיֶבא אֹוֵמר: ִמַנּ ַרִבּ
ַלַחת ַמְלֲאֵכי  ם ֲחרֹון ַאּפֹו, ֶעְבָרה ָוַזַעם ְוָצָרה, ִמְשׁ ח ָבּ ַלּ ֱאַמר: ְיַשׁ ֶנּ ל ָחֵמׁש ַמּכֹות? ֶשׁ ָהְיָתה ֶשׁ
ַלַחת ַמְלֲאֵכי  ע, ִמְשׁ ֹלׁש, ְוָצָרה - ַאְרַבּ ִים, ָוַזַעם - ָשׁ ַתּ ָרִעים. ֲחרֹון ַאּפֹו- ַאַחת, ֶעְבָרה - ְשׁ
ים ּוָמאַתִים  ׁ ים ַמּכֹות ְוַעל ַהָיּם ָלקּו ֲחִמִשּ ׁ ִמְצַרִים ָלקּו ֲחִמִשּ ה: ְבּ ָרִעים - ָחֵמׁש. ֱאמֹור ֵמַעָתּ

ַמּכֹות.

קֹום ָעֵלינּו  ה ַמֲעלֹות טֹובֹות ַלָמּ ָמּ ַכּ
ֵיּינּו.  ַדּ ָפִטים,      ה ָבֶהם ְשׁ ְצַרִים ְוֹלא ָעָשׂ ִאּלּו הֹוִציָאנּו ִמִמּ
ֵיּינּו.  ַדּ ה ֵבאֹלֵהיֶהם,      ָפִטים ְוֹלא ָעָשׂ ה ָבֶהם ְשׁ ִאּלּו ָעָשׂ
ֵיּינּו.  ַדּ כֹוֵריֶהם,      ה ֵבאֹלֵהיֶהם, ְוֹלא ָהַרג ֶאת ְבּ ִאּלּו ָעָשׂ
ֵיּינּו.  ַדּ כֹוֵריֶהם ְוֹלא ָנַתן ָלנּו ֶאת ָממֹוָנם,      ִאּלּו ָהַרג ֶאת ְבּ
ֵיּינּו.  ַדּ ִאּלּו ָנַתן ָלנּו ֶאת ָממֹוָנם ְוֹלא ָקַרע ָלנּו ֶאת ַהָיּם,    
ֵיּינּו.  ַדּ ָחָרָבה,    ִאּלּו ָקַרע ָלנּו ֶאת ַהָיּם ְוֹלא ֶהֱעִביָרנּו ְבתֹוכֹו ֶבּ
ֵיּינּו.  ַדּ תֹוכֹו,    ע ָצֵרנּו ְבּ ַקּ ָחָרָבה ְוֹלא ִשׁ ִאּלּו ֶהֱעִביָרנּו ְבתֹוכֹו ֶבּ
ֵיּינּו.  ַדּ ָנה,   ִעים ָשׁ ר ַאְרָבּ ְדָבּ ִמּ נּו ַבּ ק ָצְרֵכּ תֹוכֹו ְוֹלא ִסֵפּ ע ָצֵרנּו ְבּ ַקּ ִאּלּו ִשׁ
ֵיּינּו.  ַדּ ן,   ָנה וֹלא ֶהֱאִכיָלנּו ֶאת ַהָמּ ִעים ָשׁ ר ַאְרָבּ ְדָבּ ִמּ נּו ַבּ ק ָצְרֵכּ ִאּלּו ִסֵפּ
ֵיּינּו.  ַדּ ת,      ָבּ ן ְוֹלא ָנַתן ָלנּו ֶאת ַהַשׁ ִאּלּו ֶהֱאִכיָלנּו ֶאת ַהָמּ
ֵיּינּו.  ַדּ ת, ְוֹלא ֵקְרָבנּו ִלְפֵני ַהר ִסיַני,     ָבּ ִאּלּו ָנַתן ָלנּו ֶאת ַהַשׁ
ֵיּינּו.  ַדּ ִאּלּו ֵקְרָבנּו ִלְפֵני ַהר ִסיַני, ְוֹלא ָנַתן ָלנּו ֶאת ַהּתֹוָרה,    
ֵיינּו.  ַדּ ָרֵאל,     ִאּלּו ָנַתן ָלנּו ֶאת ַהּתֹוָרה ְוֹלא ִהְכִניָסנּו ְלֶאֶרץ ִיְשׂ
ֵיּינּו.  ַדּ ִחיָרה,    ית ַהְבּ ָרֵאל ְוֹלא ָבָנה ָלנּו ֶאת ֵבּ ִאּלּו ִהְכִניָסנּו ְלֶאֶרץ ִיְשׂ
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ְצַרִים,  הֹוִציָאנּו ִמִמּ קֹום ָעֵלינּו: ֶשׁ ֶלת ַלָמּ ה, טֹוָבה ְכפּוָלה ּוְמֻכֶפּ ה ְוַכָמּ ָמּ ַעל ַאַחת, ַכּ
כֹוֵריֶהם, ְוָנַתן ָלנּו ֶאת ָממֹוָנם,  ה ֵבאֹלֵהיֶהם, ְוָהַרג ֶאת ְבּ ָפִטים, ְוָעָשׂ ה ָבֶהם ְשׁ ְוָעָשׂ
נּו  ק ָצְרֵכּ תֹוכֹו, ְוִסֵפּ ע ָצֵרנּו ְבּ ַקּ ָחָרָבה, ְוִשׁ ְוָקַרע ָלנּו ֶאת ַהָיּם, ְוֶהֱעִביָרנּו ְבתֹוכֹו ֶבּ
ת, ְוֵקְרָבנּו ִלְפֵני ַהר  ָבּ ן, ְוָנַתן ָלנּו ֶאת ַהַשׁ ָנה, ְוֶהֱאִכיָלנּו ֶאת ַהָמּ ִעים ָשׁ ר ַאְרָבּ ְדָבּ ִמּ ַבּ
ִחיָרה  ית ַהְבּ ָרֵאל, ּוָבָנה ָלנּו ֶאת ֵבּ ִסיַני, ְוָנַתן ָלנּו ֶאת ַהּתֹוָרה, ְוִהְכִניָסנּו ְלֶאֶרץ ִיְשׂ

ל ֲעֹונֹוֵתינּו. ר ַעל ָכּ ְלַכֵפּ

ַסח, ֹלא ָיָצא ְיֵדי  ֶפּ ָבִרים ֵאּלּו ַבּ ה ְדּ לָשׁ א ָאַמר ְשׁ ֹלּ ל ֶשׁ ְמִליֵאל ָהָיה אֹוֵמר: ָכּ ן ַגּ ַרָבּ
חֹוָבתֹו, ְוֵאּלּו ֵהן: 

ַסח, ַמָצה ּוָמרֹור. ֶפּ

יַה ֶאת ַהְזּרֹוַע. ֹלא ְלַהְגִבּ ָאב ַהֵסֶדר ִיָזֵּהר ֶשׁ

ׁשּום  ַעל  ַקָיּם,  ָהָיה  ׁש  ְקָדּ ַהִמּ ית  ֵבּ ֶשׁ ְזַמן  ִבּ אֹוְכִלים  ֲאבֹוֵתינּו  ָהיּו  ֶשׁ ַסח  ֶפּ
ֱאַמר:  ֶנּ ִמְצַרִים, ֶשׁ י ֲאבֹוֵתינּו ְבּ ֵתּ רּוְך הּוא ַעל ָבּ דֹוׁש ָבּ ַסח ַהָקּ ָפּ ָמה? ַעל ׁשּום ֶשׁ
ָנְגּפֹו  ִמְצַרִים ְבּ ָרֵאל ְבּ י ְבֵני ִיְשׂ ֵתּ ַסח ַעל ָבּ ר ָפּ ַסח הּוא ַליי, ֲאֶשׁ ם ֶזַבח ֶפּ ַוֲאַמְרֶתּ

ֲחוּו. ַתּ ׁ ד ָהָעם ַוִיְּשּ יל, ַוִיֹּקּ ינּו ִהִצּ ֵתּ ֶאת ִמְצַרִים, ְוֶאת ָבּ
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ים ְואֹוֵמר: ּצֹות ַלְמֻסִבּ ָאב ַהֵסֶדר ַמְרֶאה ֶאת ַהַמּ

ל  ֵצָקם ֶשׁ יק ְבּ ֹלא ִהְסִפּ ָאנּו אֹוְכִלים, ַעל ׁשּום ָמה? ַעל ׁשּום ֶשׁ ַמָצּה זֹו ֶשׁ
רּוְך הּוא,  דֹוׁש ָבּ ָלִכים, ַהָקּ ְגָלה ֲעֵליֶהם ֶמֶלְך ַמְלֵכי ַהְמּ ִנּ ֲאבֹוֵתינּו ְלַהֲחִמיץ ַעד ֶשׁ
י ֹלא  ְצַרִים ֻעֹגת ַמּצֹות, ִכּ ר הֹוִציאּו ִמִמּ ֵצק ֲאֶשׁ ֱאַמר: ַוֹיּאפּו ֶאת ַהָבּ ֶנּ ּוְגָאָלם, ֶשׁ

, ְוַגּם ֵצָדה ֹלא ָעׂשו ָלֶהם. ְצַרִים ְוֹלא ָיְכלּו ְלִהְתַמְהֵמַהּ י ֹגְרׁשּו ִמִמּ ָחֵמץ, ִכּ
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ים ְואֹוֵמר: רֹור ַלְמֻסִבּ ָאב ַהֵסֶדר ַמְרֶאה ֶאת ַהָמּ

ְצִרים ֶאת ַחֵיּי  ְררּו ַהִמּ ֵמּ ָאנּו אֹוְכִלים, ַעל ׁשּום ָמה? ַעל ׁשּום ֶשׁ ָמרֹור ֶזה ֶשׁ
ֹחֶמר ּוִבְלֵבִנים  ֲעֹבָדה ָקָשה, ְבּ ֱאַמר: ַוְיָמֲררּו ֶאת ַחֵיּיֶהם ַבּ ֶנּ ִמְצַרִים, ֶשׁ ֲאבֹוֵתינּו ְבּ

ָפֶרְך. ר ָעְבדּו ָבֶהם ְבּ ל ֲעֹבָדָתם ֲאֶשׁ ֶדה ֶאת ָכּ ׂ ָשּ ּוְבָכל ֲעֹבָדה ַבּ
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ֱאַמר:  ֶנּ ְצַרִים, ֶשׁ ִאּלּו הּוא ָיָצא ִמִמּ ָכל ּדֹור ָודֹור ַחָיּב ָאָדם ִלְראֹות ֶאת ַעְצמֹו ְכּ ְבּ
ְצָרִים. ֹלא ֶאת  ֵצאִתי ִמִמּ ה ְיָי ִלי ְבּ ֲעבּור ֶזה ָעָשׂ יֹום ַההּוא ֵלאֹמר, ַבּ ְדָתּ ְלִבְנָך ַבּ ְוִהַגּ
ֱאַמר:  ֶנּ ֶהם, ֶשׁ ַאל ִעָמּ א ַאף אֹוָתנּו ָגּ רּוְך הּוא, ֶאָלּ דֹוׁש ָבּ ַאל ַהָקּ ְלָבד ָגּ ֲאבֹוֵתינּו ִבּ
ע ַלֲאֹבֵתנּו. ַבּ ר ִנְשׁ ם, ְלַמַען ָהִביא ֹאָתנּו, ָלֶתת ָלנּו ֶאת ָהָאֶרץ ֲאֶשׁ ְואֹוָתנּו הֹוִציא ִמָשׁ

יִהים ֶאת ַהּכֹוס ַעד ַהְללּוָיה )ויש המגביהים עד גאל ישראל( ומכסים את המצות. ַמְגִבּ

ה  ר, ְלָבֵרְך, ְלַעֵלּ ַח, ְלָפֵאר, ְלרֹוֵמם, ְלַהֵדּ ֵבּ ל, ְלַשׁ ְלִפיָכְך ֲאַנְחנּו ַחָיִּבים ְלהֹודֹות, ְלַהֵלּ
ֵמַעְבדּות  הֹוִציָאנּו  ָהֵאלּו:  ים  ִסּ ַהִנּ ל  ָכּ ֶאת  ְוָלנּו  ַלֲאבֹוֵתינּו  ה  ָעָשׂ ֶשׁ ְלִמי  ס  ּוְלַקֵלּ
ה.  ְעּבּוד ִלְגֻאָלּ ׁ דֹול, ּוִמִשּ ְמָחה, ּוֵמֵאֶבל ְליֹום טֹוב, ּוֵמֲאֵפָלה ְלאֹור ָגּ ְלֵחרּות ִמָיּגֹון ְלִשׂ

ה: ַהְללּוָיּה. יָרה ֲחָדָשׁ ְוֹנאַמר ְלָפָניו ִשׁ

ה ְוַעד  ם ְיָי ְמֹבָרְך ֵמַעָתּ ם ְיָי. ְיִהי ֵשׁ ַהְללּוָיּה ַהְללּו ַעְבֵדי ְיָי ַהְללּו ֶאת ֵשׁ
ַמִים  ׁ ל ּגֹוִים ְיָי ַעל ַהָשּ ם ְיָי. ָרם ַעל ָכּ ל ֵשׁ ֶמׁש ַעד ְמבֹואֹו ְמֻהָלּ ְזַרח ֶשׁ עֹוָלם. ִמִמּ
ּוָבָאֶרץ.  ַמִים  ׁ ָשּ ַבּ ִלְראֹות  יִלי  ִפּ ְשׁ ַהַמּ ֶבת.  ָלָשׁ יִהי  ְגִבּ ַהַמּ ֱאֹלֵהינּו  ַכְיָי  ִמי  בֹודֹו.  ְכּ
יִבי ִעם ְנִדיִבים ִעם ְנִדיֵבי ַעּמֹו.  ת ָיִרים ֶאְביֹון. ְלהֹוִשׁ ֹפּ ל ֵמַאְשׁ ְמִקיִמי ֵמָעָפר ָדּ

ֵמָחה ַהְללּו ָיּה. )תהלים קיג( ִנים ְשׂ ִית ֵאם ַהָבּ יִבי ֲעֶקֶרת ַהַבּ מֹוִשׁ

ֹלֵעז.  ֵמַעם  ַיֲעֹקב  ית  ֵבּ ְצָרִים  ִמִמּ ָרֵאל  ִיְשׂ ֵצאת  ְבּ
ְלָאחֹור.  ב  ִיֹסּ ן  ַהַיְּרֵדּ ַוָיֹּנס  ָרָאה  ַהָיּם  לֹוָתיו.  ַמְמְשׁ ָרֵאל  ִיְשׂ ְלָקְדׁשֹו  ְיהּוָדה  ָהְיָתה 
ב  ֹסּ ִתּ ן  ַהַיְּרֵדּ ָתנּוס  י  ִכּ ַהָיּם  ָך  ְלּ ַמה  ֹצאן.  ְבֵני  ִכּ ָבעֹות  ְגּ ְכֵאיִלים  ָרְקדּו  ֶהָהִרים 
ְפֵני  ְפֵני ָאדֹון חּוִלי ָאֶרץ ִמִלּ ְבֵני ֹצאן. ִמִלּ ָבעֹות ִכּ ְרְקדּו ְכֵאיִלים ְגּ ְלָאחֹור. ֶהָהִרים ִתּ

ִמיׁש ְלַמְעְינֹו ָמִים. )תהלים קיד( ֱאלֹוַהּ ַיֲעֹקב. ַהֹהְפִכי ַהּצּור ֲאַגם ָמִים ַחָלּ
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ָרֵאל. ַאל ִיְשׂ יִהים ֶאת ַהּכֹוס ַעד ָגּ ַמְגִבּ

ְצַרִים,  ָאָלנּו ְוָגַאל ֶאת ֲאבֹוֵתינּו ִמִמּ ר ְגּ ה ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאֶשׁ רּוְך ַאָתּ ָבּ
יֵענּו  ן ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו ַיִגּ ְיָלה ַהֶזּה ֶלֱאָכל ּבֹו ַמָצּה ּוָמרֹור. ֵכּ יָענּו ַלַלּ ְוִהִגּ
ִעיֶרָך  ִבְנַין  ְבּ ֵמִחים  ְשׂ לֹום,  ְלָשׁ ִלְקָראֵתנּו  ִאים  ַהָבּ ֲאֵחִרים  ְוִלְרָגִלים  ְלמֹוֲעִדים 
ָמם  ָדּ יַע  ַיִגּ ר  ֲאֶשׁ ָסִחים  ַהְפּ ּוִמן  ַהְזָּבִחים  ִמן  ם  ָשׁ ְוֹנאַכל  ֲעבֹוָדֶתָך.  ַבּ ים  ִשׂ ְוָשׂ
נּו.  ַנְפֵשׁ דּות  ְפּ ְוַעל  ֵתנּו  ֻאָלּ ְגּ ַעל  ָחָדש  יר  ִשׁ ְלָך  ְונֹוֶדה  ְלָרצֹון,  ֲחָך  ִמְזַבּ ִקיר  ַעל 

ָרֵאל. ה ְיָי ָגַּאל ִיְשׂ רּוְך ַאָתּ ָבּ

ִרי ַהָגֶּפן. ה ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ּבֹוֵרא ְפּ רּוְך ַאָתּ ָבּ
ֹמאל. ת ְשׂ ַהָסַבּ ׁשֹוִתין ֶאת ַהּכֹוס ְבּ

ַרַחץ
נֹוְטִלים ֶאת ַהָיַדִים ּוְמָבְרִכים

ה ְיָי ֱאֹלֵהינּו  רּוְך ַאָתּ ָבּ
ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, 

ִמְצֹוָתיו  נּו ְבּ ָשׁ ר ִקְדּ ֲאֶשׁ
ְוִצָוּנּו ַעל ְנִטיַלת ָיָדִים.

מֹוִציא, ַמָצּה
ָידֹו ִויָבֵרְך "ַהּמֹוִציא", ָיִניח  ן ְבּ ָתּ ָלְשׁ ֵלמֹות, ְוֹיאַחז ְשׁ ׁ י ַהְשּ ֵתּ ין ְשׁ רּוָסה ֵבּ יָחן, ַהְפּ ִהִנּ ֵסֶדר ֶשׁ ּצֹות ְבּ ָאב ַהֵסֶדר לֹוֵקַח ַהַמּ
ֵלָמה  ׁ ַזִית ִמן ָהֶעְליֹוָנה ַהְשּ ְך ִיְבַצע ְכּ רּוָסה. ַאַחר ָכּ חתֹוָנה ְוְיָבֵרְך "ַעל ֲאִכיַלת ַמָצּה" ַעל השלמה וַהְפּ ַמָיַדיו ֶאת ַהָתּ

ֵני ַהֵזּיִתים ה ְשׁ ַהָסָבּ ֶמַלח, ְוֹיאַכל ְבּ ֵלם ְבּ רּוָסה ְוִיְטְבּ ִני ִמן ַהְפּ ְוַכַזִּית ֵשׁ

ה ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ַהּמֹוִציא ֶלֶחם ִמן ָהָאֶרץ. רּוְך ַאָתּ ָבּ
ִמְצֹוָתיו ָשנּו ְבּ ר ִקְדּ ה ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאֶשׁ רּוְך ַאָתּ ָבּ

ְוִצָוּנּו ַעל ֲאִכיַלת ַמָצּה.
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ֶאָחד ֲחָיִבין ְלֵזֵמן ְוַהְמַזֵמן ּפֹוֵתַח: ַרּבֹוַתי, ְנָבֵרְך! ָאְכלּו ְכּ ה )בני מצווה( ֶשׁ לָשׁ ְשׁ

ָנן  ְרׁשּות ְמָרָנן ְוַרָבּ ה ְוַעד עֹוָלם. ַהְמַזֵמן אֹוֵמר: ִבּ ם ְיָי ְמֹבָרְך ֵמַעָתּ ים עֹוִנים: ְיִהי ֵשׁ ַהְמֻסִבּ

רּוְך  ָבּ עֹוִנים:  ים  ַהְמֻסִבּ לֹו.  ׁ ִמֶשּ ָאַכְלנּו  ֶשׁ אלוהינו(  מוסיפים  מסובים  )מעשרה  ְנָבֵרְך  ְוַרּבֹוַתי, 
ָאַכְלנּו  רּוְך )ֱאֹלֵהינּו( ֶשׁ לֹו ּוְבטּובֹו ָחִיינּו. ַהְמַזֵמן חֹוֵזר ְואֹוֵמר: ָבּ ׁ ָאַכְלנּו ִמֶשּ )ֱאֹלֵהינו( ֶשׁ

מו.  רּוְך ְשׁ רּוְך הּוא ָבּ לֹו ּוְבטּובֹו ָחִיינּו )מסובים( ָבּ ׁ ִמֶשּ
ֶחֶסד  ְבּ ֵחן  ְבּ טּובֹו  ְבּ ּלֹו  ֻכּ ָהעֹוָלם  ֶאת  ַהָזּן  ָהעֹוָלם,  ֶמֶלְך  ֱאֹלֵהינּו  ְיָי  ה  ַאָתּ רּוְך  ָבּ
ִמיד ֹלא  דֹול ָתּ י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו, ּוְבטּובֹו ַהָגּ ר ִכּ ָשׂ ּוְבַרֲחִמים, הּוא ֹנֵתן ֶלֶחם ְלָכל-ָבּ
ָזן  י הּוא ֵאל  ִכּ דֹול,  מֹו ַהָגּ ֲעבּור ְשׁ ָחַסר ָלנּו ְוַאל ֶיְחַסר ָלנּו ָמזֹון ְלעֹוָלם ָוֶעד, ַבּ
ָרא )בנוסח ספרד מוסיפים:  ר ָבּ ִריֹּוָתיו ֲאֶשׁ ל ּוֵמִכין ָמזֹון ְלָכל-ְבּ ל, ּוֵמִטיב ַלֹכּ ּוְמַפְרֵנס ַלֹכּ

ל. ה ְיָי ַהָזּן ֶאת ַהֹכּ רּוְך ַאָתּ יַע ְלָכל-ַחי ָרצֹון(. ָבּ ִבּ ָאמּור: ּפֹוֵתַח ֶאת ָיֶדָך ּוַמְשׂ ָכּ

ְוַעל  ּוְרָחָבה,  טֹוָבה  ה  ֶחְמָדּ ֶאֶרץ  ַלֲאבֹוֵתינּו  ִהְנַחְלָתּ  ֶשׁ ַעל  ֱאֹלֵהינּו  ְיָי  ָך  ְלּ נֹוֶדה 
ִריְתָך  ְבּ ְוַעל  ֲעָבִדים,  ית  ִמֵבּ ּוְפִדיָתנּו  ִמְצַרִים  ֵמֶאֶרץ  ֱאֹלֵהינּו  ְיָי  הֹוֵצאָתנּו  ֶשׁ
נּו, ְוַעל ַחִיּים ֵחן  הֹוַדְעָתּ יָך ֶשׁ נּו ְוַעל ֻחֶקּ ְדָתּ ַמּ ִלּ ֵרנּו ְוַעל ּתֹוָרְתָך ֶשׁ ְבָשׂ ָחַתְמָתּ ִבּ ֶשׁ
ָכל יֹום  ְבּ ִמיד,  ָתּ ּוְמַפְרֵנס אֹוָתנּו  ָזן  ה  ַאָתּ ָשׁ ָמזֹון  ֲאִכיַלת  ְוַעל  נּו,  חֹוַנְנָתּ ֶשׁ ָוֶחֶסד 

ָעה. ּוְבָכל ֵעת ּוְבָכל ָשׁ

ל ַחי  ִפי ָכּ ְמָך ְבּ ַרְך ִשׁ ל ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֲאַנְחנּו מֹוִדים ָלְך ּוְמָבְרִכים אֹוָתְך, ִיְתָבּ ְוַעל ַהֹכּ
ָהָאֶרץ  ֱאֹלֶהיָך ַעל  ְיָי  ּוֵבַרְכָתּ ֶאת   , ַבְעָתּ ְוָשׂ "ְוָאַכְלָתּ  תּוב:  ָכּ ַכּ ָוֶעד,  ִמיד ְלעֹוָלם  ָתּ

ה ְיָי, ַעל ָהָאֶרץ ְוַעל ַהָמזֹון. רּוְך ַאָתּ ר ָנַתן ָלְך". ָבּ ׁ ַהּטֹוָבה ֲאֶשּ

בֹוֶדָך,  ן ְכּ ַכּ ַלִים ִעיֶרָך, ְוַעל ִציֹּון ִמְשׁ ָך, ְוַעל ְירּוָשׁ ָרֵאל ַעֶמּ ַרֶחם ָנא ְיָי ֱאֹלֵהינּו ַעל ִיְשׂ
ְמָך ָעָליו.  ְקָרא ִשׁ ִנּ ִית ַהָגדֹול ְוַהָקדֹוׁש ֶשׁ יֶחָך, ְוַעל ַהַבּ ִוד ְמִשׁ ית ָדּ ְוַעל ַמְלכּות ֵבּ
ֱאֹלֵהינּו  ְיָי  ָלנּו  ְוַהְרַוח  ְוַהְרִויֵחנּו,  ֵלנּו  ְוַכְלְכּ ַפְרְנֵסנּו  זּוֵננּו,  ְרֵענּו,  ָאִבינּו,  ֱאֹלֵהינּו, 
ר ָוָדם ְוֹלא  ָשׂ ַנת ָבּ ְצִריֵכנּו ְיָי ֱאֹלֵהינּו, ֹלא ִליֵדי ַמְתּ ל ָצרֹוֵתינּו. ְוָנא ַאל ַתּ ְמֵהָרה ִמָכּ
ֹלא ֵנבֹוׁש  ה ְוָהְרָחָבה, ֶשׁ דֹוָשׁ תּוָחה ַהְקּ ֵלָאה ַהְפּ י ִאם ְלָיְדָך ַהְמּ ִליֵדי ַהְלָוָאָתם, ִכּ

ֵלם ְלעֹוָלם ָוֶעד. ְוֹלא ִנָכּ

ָמרֹור
ה. ִלי ַהָסָבּ ֲחרֹוֶסת, חֹוֵזר ּוְמַנֵער ַהֲחרֹוֶסת, ְמָבֵרְך ְואֹוֵכל ְבּ לֹו ַבּ ַזִית ָמרֹור ּוַמְטִבּ ים לֹוֵקַח ְכּ ל ֶאָחד ֵמַהְמֻסִבּ ָכּ

ה ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם,  רּוְך ַאָתּ ָבּ
ִמְצֹוָתיו ְוִצָוּנּו ַעל ֲאִכיַלת ָמרֹור. ָשנּו ְבּ ר ִקְדּ ֲאֶשׁ

ּכֹוֵרְך
ָרָכה.  ִלי ְבּ ה ּוְבּ ַהָסָבּ ַזִית ָמרֹור ְוכֹוְרִכים ַיַחד, אֹוְכִלים ְבּ ית ִעם ְכּ ִליִשׁ ׁ ַזִית ִמן ַהַמָצּה ַהְשּ ים לֹוֵקַח ְכּ ל ֶאָחד ֵמַהְמֻסִבּ ָכּ

ִלְפֵני ָאְכלֹו אֹוֵמר. 

ה  ׁש ָהָיה ַקָיּם: ָהָיה ּכֹוֵרְך ַמָצּ ְקָדּ ית ַהִמּ ֵבּ ְזַמן ֶשׁ ל ִבּ ה ִהֵלּ ן ָעָשׂ ל. ֵכּ ִהֵלּ ׁש ְכּ ֵזֶכר ְלִמְקָדּ
ֱאַמר: ַעל ַמּצֹות ּוְמֹרִרים ֹיאְכֻלהּו. ֶנּ ַיַחד, ְלַקֵיּם ַמה ֶשׁ ּוָמרֹור ְואֹוֵכל ְבּ

ְלָחן עֹוֵרְך ֻשׁ
י, שֹלא ִתְהֶיה  לֹות. וֹלא ֹיאַכל יֹוֵתר ִמֵדּ ׁ יִצים ְמֻבָשּ ה ֵבּ ִחָלּ עּוָדה ָהֲערּוָכה ְונֹוֲהִגים ֶלֱאכֹול ְתּ אֹוְכִלים ְוׁשֹוִתים ַהְסּ

ה. ָסּ ָעָליו ֲאִכיַלת ֲאִפיקֹוָמן ֲאִכיָלה ַגּ

ָצפּון
ה.  ָבּ ַהִסּ ה ַכַזִּית ְבּ ָנּ ָהְיָתה ְצפּוָנה ַלֲאִפיקֹוָמן ְואֹוֵכל ִמֶמּ ָצּה ֶשׁ ַזִית ֵמַהַמּ ים ְכּ ֻסִבּ ל ֶאָחד ֵמַהְמּ ה לֹוֵקַח ָכּ ֻעָדּ ַמר ַהְסּ ַאַחר ְגּ

ְיָלה. ְוָצִריְך ְלָאְכָלּה ֹקֶדם ֲחצֹות ַהַלּ

ֵרְך ָבּ
ת ַהָמזֹון. ְרַכּ י ּוְמָבְרִכין ִבּ מֹוְזִגין ּכֹוס שִליִשׁ

ינּו  ִפּ חֹוק  ֵלא ְשׂ ִיָמּ ֹחְלִמים. ָאז  ְכּ יַבת ִציֹּון ָהִיינּו  ְיָי ֶאת ִשׁ ׁשּוב  ְבּ ֲעלֹות  יר ַהַמּ ִשׁ
ַלֲעׂשֹות  ְיָי  יל  ִהְגִדּ ה.  ֵאֶלּ ַלֲעׂשֹות ִעם  ְיָי  יל  ִהְגִדּ ַבּגֹוִים  ֹיאְמרּו  ָאז  ִרָנּה  ּוְלׁשֹוֵננּו 
ִדְמָעה  ְבּ ַהֹזְּרִעים  ֶגב.  ֶנּ ַבּ ֲאִפיִקים  ַכּ ִביֵתנּו  ְיָי ֶאת ְשׁ ֵמִחים. ׁשּוָבה  נּו ָהִיינּו ְשׂ ִעָמּ
ָתיו.  א ֲאֻלֹמּ ה ֹנֵשׂ א ָיבֹוא ְבִרָנּ ְך ַהָזַּרע ֹבּ א ֶמֶשׁ ה ִיְקֹצרּו. ָהלֹוְך ֵיֵלְך ּוָבֹכה ֹנֵשׂ ִרָנּ ְבּ

)תהלים קכו(
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ָכל ְנָכָסיו,  א, ְוִיְצַלח ְמֹאד ְבּ ֵלם ָלעֹוָלם ַהָבּ עֹוָלם ַהֶזּה, ְוֹלא ִיָכּ ִית ָבּ ַעל ַהַבּ א ֵיבֹוׁש ַבּ ֹלּ ְיִהי ָרצֹון, ֶשׁ
י  ַמֲעֵשׂ ְבּ ְוֹלא  ָיָדיו  י  ַמֲעֵשׂ ְבּ ֹלא  ָטן  ָשׂ ֹלט  ִיְשׁ ְוַאל  ָלִעיר,  ּוְקרֹוִבים  ֻמְצָלִחים  ּוְנָכֵסינּו  ְנָכָסיו  ְוִיְהיּו 
ר( ֹלא ְלָפָניו ְוֹלא ְלָפֵנינּו ׁשּום ְדַבר ַהְרהֹור ֵחְטא ַוֲעֵבָרה ְוָעֹון  ָיֵדינּו, ְוַאל ִיְזַדֵקק )נוסח הגמרא: ִיְזַדֵקּ

ה ְוַעד עֹוָלם. ֵמַעָתּ
יָתם ְוֶאת ַזְרָעם ְוֶאת  אן. אֹוָתם ְוֶאת ֵבּ ין ַכּ ֻסִבּ ל ַהְמּ בסעודה משותפת אומר: ָהַרֲחָמן הּוא ְיָבֵרְך ֶאת ָכּ

ל"- ֹכּ ְרכּו ֲאבֹוֵתינּו ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעֹקב "ַבּ ְתָבּ ִנּ מֹו ֶשׁ ר ָלנּו, ְכּ ל ֲאֶשׁ ר ָלֶהם, אֹוָתנּו ְוֶאת ָכּ ל ֲאֶשׁ ָכּ
ֲעֵליֶהם  דּו  ְיַלְמּ ָמרֹום  ַבּ "ָאֵמן".  ְוֹנאַמר:  ֵלָמה.  ְשׁ ְבָרָכה  ִבּ ַיַחד  נּו  ָלּ ֻכּ אֹוָתנּו  ְיָבֵרְך  ן  ֵכּ  – ל"  ל"-"ֹכּ "ִמֹכּ
ֵענּו, ְוִנְמָצא ֵחן  א ְבָרָכה ֵמֵאת ְיָי, ּוְצָדָקה ֵמאֹלֵהי ִיְשׁ לֹום. ְוִנָשׂ ֶמֶרת ָשׁ ֵהא ְלִמְשׁ ְתּ ְוָעֵלינּו ְזכּות ֶשׁ

ֵעיֵני ֱאֹלִהים ְוָאָדם. ֶכל טֹוב ְבּ ְוֵשׂ

ַיְנִחיֵלנּו יֹום  ת ּוְמנּוָחה ְלַחֵיּי ָהעֹוָלִמים. ַהָרֲחָמן הּוא  ָבּ לֹו ַשׁ ֻכּ ַיְנִחיֵלנּו יֹום ֶשׁ בשבת: ַהָרֲחָמן הּוא 
ִכיָנה,  ׁ יֶהם ְוֶנֱהִנין ִמִזּיו ַהְשּ ָראֵשׁ ִבים ְוַעְטרֹוֵתיֶהם ְבּ יִקים יֹוְשׁ ִדּ ַצּ ּלֹו ָארֹוְך, יֹום ֶשׁ ֻכּ לֹו טֹוב, יֹום ֶשׁ ֻכּ ֶשׁ
א. ִמְגּדֹול ְיׁשּועֹות ַמְלּכֹו,  יַח ּוְלַחֵיּי ָהעֹוָלם ַהָבּ ִשׁ נּו ִלימֹות ַהָמּ ֶהם. ָהַרֲחָמן הּוא ְיַזֵכּ ִויִהי ֶחְלֵקנּו ִעָמּ
לֹום ָעֵלינּו ְוַעל  ה ָשׁ ְמרֹוָמיו, הּוא ַיֲעֶשׂ לֹום ִבּ ה ָשׁ יחֹו, ְלָדִוד ּוְלַזְרעֹו ַעד עֹוָלם. ֹעֶשׂ ה ֶחֶסד ִלְמִשׁ ְוֹעֶשׂ

ָרַאל. ְוִאְמרּו: "ָאֵמן".  ל ִיְשׂ ָכּ

י ְיָי ֹלא ַיְחְסרּו ָכל טֹוב.  ִפיִרים ָרׁשּו ְוָרֵעבּו, ְוֹדְרֵשׁ י ֵאין ַמְחסֹור ִליֵרָאיו. ְכּ יו, ִכּ ְיראּו ֶאת ְיָי ְקֹדָשׁ
ר ִיְבַטח  ֶבר ֲאֶשׁ רּוְך ַהֶגּ יַע ְלָכל ַחי ָרצֹון. ָבּ ִבּ י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. ּפֹוֵתַח ֶאת ָיֶדָך, ּוַמְשׂ י טֹוב, ִכּ הֹודּו ַלְיָי ִכּ
ׁש ָלֶחם. ְיָי ֹעז  י, ְוֹלא ָרִאיִתי ַצִדיק ֶנֱעָזב, ְוַזְרעֹו ְמַבֶקּ ְיָי, ְוָהָיה ְיָי ִמְבַטחֹו. ַנַער ָהִייִתי ַגם ָזַקְנִתּ ַבּ

לֹום. ן, ְיָי ְיָבֵרְך ֶאת ַעמֹו ַבָשׁ ְלַעמֹו ִיֵתּ

רּוְך  דֹוׁש ָבּ ָאַמר ַהָקּ ׂשוַרת ַהְיׁשּוָעה, ֶשׁ ֶנֶגד ְבּ ן ְלַקֵים ִמְצַות ּכֹוס ְשִליִשי ֶשהּוא ְכּ ִהְנִני מּוָכן ּוְמֻזָמּ
ָפִטים ְגדֹוִלים. ְזרֹוַע ְנטּוָיה ּוִבְשׁ י ֶאְתֶכם ִבּ ָרֵאל ְוָגַאְלִתּ הּוא ְלִיְשׂ

ִרי ַהָגֶפן. ה ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ּבֹוֵרא ְפּ רּוְך ַאָתּ ָבּ
ֹמאל. ֲהָסַבת ְשׂ ׁשֹוִתין ַבּ

נוהגים לפתוח הדלת, למזוג כוס )לכבודו של אליהו הנביא( ולהכריז:

ת מֹוִסיִפין: ָבּ ַשׁ ְבּ
י יֹום  דֹול ְוַהָקדֹוׂש ַהֶזּה. ִכּ ת ַהָגּ ָבּ ִביִעי ַהַשׁ ִמְצֹוֶתיָך ּוְבִמְצַות יֹום ַהְשׁ ְרֵצה ְוַהֲחִליֵצנּו ְיָי ֱאֹלֵהינּו ְבּ
ִמְצַות ְרצֹוֶנָך. ּוִבְרצֹוְנָך ָהִניַח ָלנּו ְיָי  ַאֲהָבה ְכּ ת ּבֹו ְוָלנּוַח ּבֹו ְבּ ָבּ דֹול ְוָקדֹוׁש הּוא ְלָפֶניָך ִלְשׁ ֶזה ָגּ
ֶנָחַמת ִציֹון ִעיֶרָך ּוְבִבְנַין  יֹום ְמנּוָחֵתנּו. ְוַהְרֵאנּו ְיָי ֱאֹלֵהינּו ְבּ א ְתֵהא ָצָרה ְוָיגֹון ַוֲאָנָחה ְבּ ֹלּ ֱאֹלֵהינּו ֶשׁ

ָחמֹות. ַעל ַהְיׁשּועֹות ּוַבַעל ַהֶנּ ה הּוא ַבּ י ַאָתּ ָך ִכּ ַלִים ִעיר ָקְדֶשׁ ְירּוָשׁ

ֵקד ְוִיָזֵּכר ִזְכרֹוֵננּו ּוִפְקדֹוֵננּו  ַמע, ְוִיָפּ ׁ יַע, ְוֵיָרֶאה ְוֵיָרֶצה ְוִיָשּ ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו, ַיֲעֶלה ְוָיֹבא ְוַיִגּ
ית  ָך ֵבּ ל ַעְמּ ָך, ְוִזְכרֹון ָכּ ַלִים ִעיר ָקְדֶשׁ ָך, ְוִזְכרֹון ְירּוָשׁ ִוד ַעְבֶדּ ן ָדּ יַח ֶבּ ְוִזְכרֹון ֲאבֹוֵתינּו, ְוִזְכרֹון ָמִשׁ
לֹום,  ּוְלָשׁ טֹוִבים  ספרד:  נוסח  ְלַחִיּים  ּוְלַרֲחִמים,  ּוְלֶחֶסד  ְלֵחן  ְלטֹוָבה,  ִלְפֵלָטה,  ְלָפֶניָך  ָרֵאל  ִיְשׂ
יֵענּו בֹו ְלַחִיּים נוסח  ְקֵדנּו בֹו ִלְבָרָכה, ְוהֹוִשׁ ּצֹות ַהֶזה. ָזְכֵרנּו ְיָי ֱאֹלֵהינּו ּבֹו ְלטֹוָבה, ּוָפּ יֹום ַחג ַהַמּ ְבּ
י ֵאל  י ֵאֶליָך ֵעיֵנינּו, ִכּ יֵענּו, ִכּ נּו, ְוַרֵחם ָעֵלינּו ְוהֹוִשׁ ספרד: טֹוִבים; ּוּבְדַבר ְיׁשּוָעה ְוַרֲחִמים חּוס ְוָחֵנּ
ה ְיָי, ּבֹוֵנה ְבַרֲחָמיו  רּוְך ַאָתּ ְמֵהָרה ְבָיֵמינּו. ָבּ ֶדׁש ִבּ ַלִים ִעיר ַהֹקּ ה. ּוְבֵנה ְירּוָשׁ ֶמֶלְך ַחּנּון ְוַרחּום ָאָתּ

ָלִים. )בלחש ָאֵמן(. ְירּוָשׁ
           

נּו  ֲאֵלנּו, יֹוְצֵרנּו, ְקדֹוֵשׁ נּו, ַאִדיֵרנּו, ּבֹוְרֵאנּו, ֹגּ ה ְיָי, ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ָהֵאל ָאִבינּו, ַמְלֵכּ רּוְך ַאָתּ ָבּ
ָכל יֹום ָויֹום הּוא ֵהִטיב, הּוא  ְבּ ל, ֶשׁ ִטיב ַלֹכּ ֶלְך ַהּטֹוב ְוַהֵמּ ָרַאל, ַהֶמּ ְקדֹוׁש ַיֲעֹקב, רֹוֵענּו רֹוֵעה ִיְשׂ
ֵמִטיב, הּוא ֵייִטיב ָלנּו. הּוא ְגָמָלנּו הּוא גֹוְמֵלנּו הּוא ִיְגְמֵלנּו ָלַעד, ְלֵחן ּוְלֶחֶסד ּוְלַרֲחִמים ּוְלֶרַוח 
ל טּוב  לֹום ְוָכל טֹוב; ּוִמָכּ ָלה, ְוַרֲחִמים ְוַחִיּים ְוָשׁ ְרָנָסה ְוַכְלָכּ ָרָכה ִויׁשּוָעה ֶנָחָמה ַפּ ָלה ְוַהְצָלָחה, ְבּ ַהָצּ

ֵרנּו. ְלעֹוָלם ַעל ְיַחְסּ

ח  ַבּ ַתּ ַמִים ּוָבָאֶרץ. ָהַרֲחָמן הּוא ִיְשׁ ׁ ָשּ ַרְך ַבּ ָהַרֲחָמן הּוא ִיְמלֹוְך ָעֵלינּו ְלעֹוָלם ָוֶעד. ָהַרֲחָמן הּוא ִיְתָבּ
נּו ָלַעד ּוְלעֹוְלֵמי עֹוָלִמים. ָהַרֲחָמן הּוא  ר ָבּ נּו ָלַעד ּוְלֵנַצח ְנָצִחים, ְוִיְתַהַדּ ַאר ָבּ ְלדֹור ּדֹוִרים, ְוִיְתָפּ
ָוּאֵרנּו, ְוהּוא יֹוִליֵכנּו קֹוְמִמיּות ְלַאְרֵצנּו. ָהַרֲחָמן  נּו ֵמַעל ַצּ ּבֹור ֻעֵלּ ָכבֹוד. ָהַרֲחָמן הּוא ִיְשׁ ְיַפְרְנֵסנּו ְבּ
ַלח ָלנּו ֶאת  ָאַכְלנּו ָעָליו. ָהַרֲחָמן הּוא ִיְשׁ ְלָחן ֶזה ֶשׁ ִית ַהֶזּה, ְוַעל ֻשׁ ַבּ ה ַבּ ָרָכה ְמֻרָבּ ַלח ָלנּו ְבּ הּוא ִיְשׁ
ׂשֹורֹות טֹובֹות ְיׁשּועֹות ְוֶנָחמֹות. בבית אביו אומר: ָהַרֲחָמן  ר ָלנּו ְבּ ׂ ִביא ָזכּור ַלּטֹוב, ִויַבֵשּ ֵאִלָיּהּו ַהָנּ

ִית ַהֶזּה. ֲעַלת ַהַבּ י מֹוָרִתי ַבּ ִית ַהֶזּה, ְוֶאת ִאִמּ ַעל ַהַבּ הּוא ְיָבֵרְך ֶאת ָאִבי מֹוִרי ַבּ

י,  ִתּ י מֹוָרִתי,( ְוֶאת ִאְשׁ נשוי אומר: ָהַרֲחָמן הּוא ְיָבֵרְך אֹוִתי, )אם אביו ואמו בחיים: ְוֶאת ָאִבי מֹוִרי, ְוֶאת ִאִמּ

ר ִלי. אשה נשואה אומרת: ָהַרֲחָמן הּוא ְיָבֵרְך אֹוִתי, )אם אביה ואמה בחיים:  ל ֲאֶשׁ ְוֶאת ַזְרִעי, ְוֶאת ָכּ
ר ִלי. אורח אומר: ָהַרֲחָמן הּוא  ל ֲאֶשׁ ֲעִלי, ְוֶאת ַזְרִעי, ְוֶאת ָכּ י מֹוָרִתי,( ְוֶאת ַבּ ְוֶאת ָאִבי מֹוִרי, ְוֶאת ִאִמּ
ר  ל ֲאֶשׁ יָתם ְוֶאת ַזְרָעם ְוֶאת ָכּ ִית ַהֶזּה, אֹוָתם ְוֶאת ֵבּ ֲעַלת ַהַבּ ִית ַהֶזּה ְוֶאת ַבּ ַעל ַהַבּ ְיָבֵרְך ֶאת ַבּ

ָלֶהם.
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ֹפְך ֲחָמְתָך ְשׁ
ְוַעל  ְיָדעּוָך  ֹלא  ר  ֲאֶשׁ ַהּגֹוִים  ֶאל 
י  ִכּ ְמָך ֹלא ָקָראּו.  ִשׁ ְבּ ר  ֲאֶשׁ ַמְמָלכֹות 
ֹפְך  ּמּו. ְשׁ ָאַכל ֶאת ַיֲעֹקב ְוֶאת ָנֵוהּו ֵהַשׁ
יֵגם.  ַיִשׂ ָך  ַאְפּ ַוֲחרֹון  ַזְעֶמָך  ֲעֵליֶהם 
ֵמי ְיָי. ַחת ְשׁ ִמיֵדם ִמַתּ ַאף ְוַתְשׁ ף ְבּ ְרֹדּ ִתּ
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ָאָנּא ְיָי, הֹוִשיָעה ָנּא.     ָאָנּא ְיָי, הֹוִשיָעה ָנּא.
ָאָנּא ְיָי, ַהְצִליָחה ָנא.     ָאָנּא ְיָי, ַהְצִליָחה ָנא.

ֲעֹבִתים  ית ְיָי. ֵאל ְיָי ַוָיֶּאר ָלנּו. ִאְסרּו ַחג ַבּ ַרְכנּוֶכם ִמֵבּ ם ְיָי, ֵבּ ֵשׁ א ְבּ רּוְך ַהָבּ ית ְיָי. ָבּ ַרְכנּוֶכם ִמֵבּ ם ְיָי, ֵבּ ֵשׁ א ְבּ רּוְך ַהָבּ ָבּ
. ֵאִלי  , ֱאֹלַהי ֲארֹוְמֶמָךּ ה ְואֹוֶדָךּ ַח. ֵאִלי ַאָתּ ְזֵבּ ֲעֹבִתים ַעד ַקְרנֹות ַהִמּ ַח. ֵאל ְיָי ַוָיֶּאר ָלנּו. ִאְסרּו ַחג ַבּ ְזֵבּ ַעד ַקְרנֹות ַהִמּ

י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. י טֹוב, ִכּ י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. הֹודּו ַלְיָי ִכּ י טֹוב, ִכּ . הֹודּו ַלְיָי ִכּ , ֱאֹלַהי ֲארֹוְמֶמָךּ ה ְואֹוֶדָךּ ַאָתּ

ִרָנה יֹודּו  ָרֵאל ְבּ ית ִיְשׂ י ְרצֹוֶנָך, ְוָכל ַעְמָך ֵבּ יִקים עֹוֵשׂ יָך, ַוֲחִסיֶדיָך ַצִדּ ל ַמֲעֶשׂ נוסח אשכנז: ְיַהְללּוָך יי ֱאֹלֵהינּו ָכּ
ְמָך ָנֱאה  י ְלָך טֹוב ְלהֹודֹות ּוְלִשׁ נּו. ִכּ ְמָך, ַמְלֵכּ יׁשּו ְוַיְמִליכּו ֶאת ִשׁ חּו ִויָפֲארּו, ִוירֹוְממּו ְוַיֲעִריצּו, ְוַיְקִדּ ְבּ ִויָבְרכּו, ִויַשׁ

ה ֵאל. י ֵמעֹוָלם ְוַעד עֹוָלם ַאָתּ ְלַזֵמר, ִכּ

י טֹוב ְיהָוה  ית ֱאֹלֵהינּו. ַהְללּו ָיּה ִכּ ַחְצרֹות ֵבּ ֵבית ְיהָוה ְבּ ֹעְמִדים ְבּ ם ְיהָוה ַהְללּו ַעְבֵדי ְיהָוה. ֶשׁ ַהְללּו ָיּה ַהְללּו ֶאת ֵשׁ
ל ֱאֹלִהים.  י ָגדֹול ְיהָוה ַוֲאֹדֵנינּו ִמָכּ י ִכּ י ֲאִני ָיַדְעִתּ תֹו. ִכּ ָרֵאל ִלְסֻגָלּ ַחר לֹו ָיּה ִיְשׂ י ַיֲעֹקב ָבּ י ָנִעים. ִכּ מֹו ִכּ רּו ִלְשׁ ַזְמּ
ה  ָטר ָעָשׂ ָרִקים ַלָמּ ִאים ִמְקֵצה ָהָאֶרץ ְבּ הֹומֹות. ַמֲעֶלה ְנִשׂ ים ְוָכל ְתּ ַיִּמּ ַמִים ּוָבָאֶרץ ַבּ ׁ ָשּ ה ַבּ ר ָחֵפץ ְיהָוה ָעָשׂ ל ֲאֶשׁ ֹכּ
ַפְרֹעה  תֹוֵכִכי ִמְצָרִים ְבּ ַלח ֹאתֹות ּוֹמְפִתים ְבּ ֵהָמה. ָשׁ כֹוֵרי ִמְצָרִים ֵמָאָדם ַעד ְבּ ה ְבּ ִהָכּ מֹוֵצא רּוַח ֵמאֹוְצרֹוָתיו. ֶשׁ
ַמְמְלכֹות  ּוְלֹכל  ן  ָשׁ ַהָבּ ֶמֶלְך  ּוְלעֹוג  ָהֱאֹמִרי  ֶמֶלְך  ְלִסיחֹון  ְמָלִכים ֲעצּוִמים.  ְוָהַרג  ים  ַרִבּ ּגֹוִים  ה  ִהָכּ ֶשׁ ֲעָבָדיו.  ּוְבָכל 
ָיִדין ְיהָוה ַעּמֹו ְוַעל  י  ִכּ ָוֹדר.  ִזְכְרָך ְלֹדר  ְמָך ְלעֹוָלם ְיהָוה  ָרֵאל ַעּמֹו. ְיהָוה ִשׁ ְלִיְשׂ ְוָנַתן ַאְרָצם ַנֲחָלה ַנֲחָלה  ָנַען.  ְכּ
רּו ֵעיַנִים ָלֶהם ְוֹלא ִיְראּו. ָאְזַנִים ָלֶהם  ה ָלֶהם ְוֹלא ְיַדֵבּ ה ְיֵדי ָאָדם. ֶפּ ֶסף ְוָזָהב ַמֲעֵשׂ י ַהּגֹוִים ֶכּ ֲעָבָדיו ִיְתֶנָחם. ֲעַצֵבּ
ית  ֲרכּו ֶאת ְיהָוה ֵבּ ָרֵאל ָבּ ית ִיְשׂ ֶהם. ֵבּ ֵטַח ָבּ ר ֹבּ ל ֲאֶשׁ יֶהם ֹכּ מֹוֶהם ִיְהיּו ֹעֵשׂ ִפיֶהם. ְכּ ְוֹלא ַיֲאִזינּו ַאף ֵאין ֶיׁש רּוַח ְבּ
לָ ִם ַהְללּו  ֵכן ְירּוָשׁ יֹּון ֹשׁ רּוְך ְיהָוה ִמִצּ ֲרכּו ֶאת ְיהָוה. ָבּ ֲרכּו ֶאת ְיהָוה ִיְרֵאי ְיהָוה ָבּ ִוי ָבּ ית ַהֵלּ ֲרכּו ֶאת ְיהָוה. ֵבּ ַאֲהֹרן ָבּ

ָיּה. )תהלים קלה(

י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו,  הֹודּו לֱאלֵֹהי ַהֱאלִֹהים ִכּ י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו,     י טֹוב ִכּ הֹודּו לְיי ִכּ
י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו.  ה ִנְפָלאֹות ְגֹדלֹות ְלַבּדֹו ִכּ ְלֹעֵשׂ י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו.     הֹודּו ַלֲאֹדֵני ָהֲאֹדִנים ִכּ

י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו.  ְים ִכּ לרֹוַקע ָהָאֶרץ ַעל ַהָמּ י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו.     ְתבּוָנה ִכּ ַמִים ִבּ ׁ ה ַהָשּ ְלֹעֵשׂ
י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו.  יֹום ִכּ ֶלת ַבּ ֶמׁש ְלֶמְמֶשׁ ׁ ֶאת ַהֶשּ י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו.     ה אֹוִרים ְגֹּדִלים ִכּ ְלֹעֵשׂ

י ְלעֹוָלם ַחְסּדו.ֹ  ְבכֹוֵריֶהם ִכּ ה ִמְצַרִים ִבּ ְלַמֵכּ י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו.   ְיָלה ִכּ ַלּ לֹות ַבּ ֶאת ַהָיֵּרַח ְוכֹוָכִבים ְלֶמְמְשׁ
י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו.  ָיד ֲחָזָקה ּוִבְזרֹוַע ְנטּוָיה ִכּ ְבּ י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו.     ָרֵאל ִמּתֹוָכם ִכּ ַויֹוֵצא ִיְשׂ

י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו.  תֹוכֹו ִכּ ָרֵאל ְבּ ְוֶהֱעִביר ִיְשׂ י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו.     ְלֹגֵזר ַים סּוף ִלְגָזִרים ִכּ
י ְלעֹוָלם ַחְסּדו.ֹ  ר ִכּ ְדָבּ ִמּ ְלמֹוִליְך ַעּמֹו ַבּ י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו.    ְרֹעה ְוֵחילֹו ְבַים סּוף ִכּ ְוִנֵער ַפּ

י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו.  ַוַיֲּהֹרג ְמָלִכים ַאִדיִרים ִכּ י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו.     ה ְמָלִכים ְגֹּדִלים ִכּ ְלַמֵכּ
י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו.  ן ִכּ ָשׁ ּוְלעֹוג ֶמֶלְך ַהָבּ י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו.     ְלִסיחֹון ֶמֶלְך ָהֱאמִֹרי ִכּ

י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו.  ָרֵאל ַעְבּדֹו ִכּ ַנֲחָלה ְלִיְשׂ י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו.     ְוָנַתן ַאְרָצם ְלַנֲחָלה ִכּ
י ְלעֹוָלם ַחְסּדו.ֹ  ַוִיְפְרֵקנּו ִמָצֵּרינּו ִכּ י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו.     ְפֵלנּו ָזַכר ָלנּו ִכּ ִשׁ ְבּ ֶשׁ

י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. ָמִים ִכּ ׁ הֹודּו ְלֵאל ַהָשּ י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו.     ר ִכּ ָשׂ ֹנֵתן ֶלֶחם ְלָכל ָבּ

ל מוזגים כוס רביעי ואומרים עליו את ההלל: ַהֵלּ
ַהּגֹוִים ַאֵיּה ָנא ֱאֹלֵהיֶהם, ֵואֹלֵהינּו  ה ֹיאְמרּו  ָלָמּ ָך.  ָך, ַעל ֲאִמֶתּ בֹוד, ַעל ַחְסְדּ ָכּ ן  ֵתּ ְמָך  ְלִשׁ י  ִכּ ָלנּו,  ְיָי ֹלא  ָלנּו  ֹלא 
רּו, ֵעיַנִים ָלֶהם ְוֹלא ִיְראּו.  ה ָלֶהם ְוֹלא ְיַדֵבּ ה ְיֵדי ָאָדם. ֶפּ ֶסף ְוָזָהב ַמֲעֵשׂ יֶהם ֶכּ ה. ֲעַצֵבּ ר ָחֵפץ ָעָשׂ ל ֲאֶשׁ ָמִים, ֹכּ ׁ ַבָשּ
מֹוֶהם  ְגרֹוָנם. ְכּ כּו, ֹלא ֶיְהּגּו ִבּ ָמעּו, ַאף ָלֶהם ְוֹלא ְיִריחּון. ְיֵדיֶהם ְוֹלא ְיִמיׁשּון, ַרְגֵליֶהם ְוֹלא ְיַהֵלּ ָאְזַנִים ָלֶהם ְוֹלא ִיְשׁ
ְיָי, ֶעְזָרם ּוָמִגָנּם הּוא.  ְטחּו ַבּ ית ַאֲהֹרן ִבּ ְיָי, ֶעְזָרם ּוָמִגָנּם הּוא. ֵבּ ַטח ַבּ ָרֵאל ְבּ ֶהם. ִיְשׂ ֵטַח ָבּ ר ֹבּ ל ֲאֶשׁ יֶהם, ֹכּ ִיְהיּו ֹעֵשׂ

ְיָי, ֶעְזָרם ּוָמִגָנּם הּוא. ְטחּו ַבּ ִיְרֵאי ְיָי ִבּ

ֹדִלים. ֹיֵסף ְיָי ֲעֵליֶכם,  ַטִנים ִעם ַהְגּ ית ַאֲהֹרן. ְיָבֵרְך ִיְרֵאי ְיָי, ַהְקּ ָרֵאל, ְיָבֵרְך ֶאת ֵבּ ית ִיְשׂ ְיָי ְזָכָרנּו ְיָבֵרְך, ְיָבֵרְך ֶאת ֵבּ
ִתים  ַמִים ַלְיָי ְוָהָאֶרץ ָנַתן ִלְבֵני ָאָדם. ֹלא ַהֵמּ ַמִים ָשׁ ׁ ַמִים ָוָאֶרץ. ַהָשּ ה ָשׁ ם ַלְיָי, ֹעֵשׂ רּוִכים ַאֶתּ ֵניֶכם. ְבּ ֲעֵליֶכם ְוַעל ְבּ

ה ְוַעד עֹוָלם. ַהְללּוָיּה. ל ֹיְרֵדי דּוָמה. ַוֲאַנְחנּו ְנָבֵרְך ָיּה ֵמַעָתּ ְיַהְללּו ָיּה ְוֹלא ָכּ

אֹול ְמָצאּוִני,  ה ָאְזנֹו ִלי ּוְבָיַמי ֶאְקָרא. ֲאָפפּוִני ֶחְבֵלי ָמֶות ּוְמָצֵרי ְשׁ י ִהָטּ ֲחנּוָני. ִכּ ַמע ְיָי ֶאת קֹוִלי, ַתּ י ִיְשׁ י ִכּ ָאַהְבִתּ
ָתאִים ְיָי, ַדּלֹוִתי  ֵמר ְפּ י. ַחנּון ְיָי ְוַצִדיק, ֵואֹלֵהינּו ְמַרֵחם. ֹשׁ ָטה ַנְפִשׁ ם ְיָי ֶאְקָרא, ָאָנּא ְיָי ַמְלּ ָצָרה ְוָיגֹון ֶאְמָצא. ּוְבֵשׁ
ִחי.  ְמָעה, ֶאת ַרְגִלי ִמֶדּ ֶות, ֶאת ֵעיִני ִמן ִדּ י ִמָמּ ְצָתּ ַנְפִשׁ י ִחַלּ ַמל ָעָלְיִכי. ִכּ י ְיָי ָגּ י ִלְמנּוָחְיִכי, ִכּ יַע. ׁשּוִבי ַנְפִשׁ ְוִלי ְיהֹוִשׁ

ֵזב. ל ָהָאָדם ֹכּ י ְבָחְפִזי, ָכּ ר, ֲאִני ָעִניִתי ְמֹאד. ֲאִני ָאַמְרִתּ י ֲאַדֵבּ י ִכּ ַאְרצֹות ַהַחִיּים. ֶהֱאַמְנִתּ ְך ִלְפֵני ְיָי ְבּ ֶאְתַהֵלּ

ם ֶנְגָדה ָנּא ְלָכל ַעּמֹו. ָיָקר  ֵלּ ם ְיָי ֶאְקָרא. ְנָדַרי ַלְיָי ֲאַשׁ א ּוְבֵשׁ ׂ ְגמּולֹוִהי ָעָלי. ּכֹוס ְיׁשּועֹות ֶאָשּ ל ַתּ יב ַלְיָי ָכּ ָמה ָאִשׁ
ח ֶזַבח ּתֹוָדה  ְחָתּ ְלמֹוֵסָרי. ְלָך ֶאְזַבּ ַתּ ן ֲאָמֶתָך, ִפּ ָך ֶבּ ָך, ֲאִני ַעְבְדּ י ֲאִני ַעְבֶדּ ְוָתה ַלֲחִסיָדיו. ָאָנּא ְיָי ִכּ ֵעיֵני ְיָי ַהָמּ ְבּ

ָלִים, ַהְללּוָיּה. תֹוֵכִכי ְירּוָשׁ ית ְיָי, ְבּ ַחְצרֹות ֵבּ ֵלם ֶנְגָדה ָנא ְלָכל ַעמֹו. ְבּ ם ְיָי ֶאְקָרא. ְנָדַרי ַלְיָי ֲאַשׁ ּוְבֵשׁ
י ָגַבר ָעֵלינּו ַחְסּדֹו, ֶוֱאֶמת ְיָי ְלעֹוָלם, ַהְללּוָיּה. ים. ִכּ ל ָהֻאִמּ חּוהּו ָכּ ְבּ ל ּגֹוִים, ַשׁ ַהְללּו ֶאת ְיָי ָכּ

ים או יותר, אב הסדר אומר את הפסוק )"הודו...", "יאמר נא...", "יאמרו נא..."(, והשאר  ה ֲאָנִשׁ ֹלָשׁ ִאם ֵיׁש ְשׁ
עונים אחריו "הודו ליי כי טוב כי לעולם חסדו" )ולא את הפסוק עצמו(.

י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. ָרֵאל ִכּ י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו.  ֹיאַמר ָנא ִיְשׂ י טֹוב ִכּ הֹודּו ַלְיָי ִכּ
י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. ֹיאְמרּו ָנא ִיְרֵאי ְיָי כִּי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. ֹיאְמרּו ָנא ֵבית ַאֲהֹרן ִכּ

ׂשְנָאי.  ֹעְזָרי ַוֲאִני ֶאְרֶאה ְבּ ה ִלי ָאָדם. ְיָי ִלי ְבּ ְרָחב ָיּה. ְיָי ִלי ֹלא ִאיָרא, ַמה ַיֲּעֶשׂ ֶמּ ַצר ָקָראִתי ָיּה, ָעָנִני ַבּ ִמן ַהֵמּ
י ֲאִמיַלם. ַסּבּוִני  ם ְיָי ִכּ ֵשׁ ל ּגֹוִים ְסָבבּוִני, ְבּ ְנִדיִבים. ָכּ ֹטַח ִבּ ְיָי ִמְבּ ָאָדם. טֹוב ַלֲחסֹות ַבּ ֹטַח ָבּ ְיָי ִמְבּ טֹוב ַלֲחסֹות ַבּ
ל, ַוְיָי  ִחיַתִני ִלְנֹפּ ֹחה ְדּ י ֲאִמיַלם. ָדּ ם ְיָי ִכּ ֵשׁ ֵאׁש קֹוִצים, ְבּ ֲעכּו ְכּ ֹבִרים, ֹדּ י ֲאִמיַלם. ַסּבּוִני ִכְדּ ם ְיָי ִכּ ֵשׁ ַגם ְסָבבּוִני, ְבּ
ה ָחִיל. ְיִמין ְיָי רֹוֵמָמה, ְיִמין  ׂ יִקים, ְיִמין ְיָי ֹעֵשָ ָאֳהֵלי ַצִדּ ה ִויׁשּוָעה ְבּ ֲעָזָרִני. ָעִזּי ְוִזְמָרת ָיּה ַוְיִהי ִלי ִליׁשּוָעה. קֹול ִרָנּ

ֶות ֹלא ְנָתָנִני.  ַרִני ָיּּה, ְוַלָמּ ר ִיְסּ י ָיּה. ַיֹסּ ר ַמֲעֵשׂ י ֶאְחֶיה, ַוֲאַסֵפּ ה ָחִיל. ֹלא ָאמּות ִכּ ׂ ְיָי ֹעֵשָ
ִהי ִלי ִליׁשּוָעה.  י ֲעִניָתִני ַוְתּ יִקים ָיֹבאּו בֹו. אֹוְדָך ִכּ ַער ַלְיָי, ַצִדּ ׁ ֲעֵרי ֶצֶדק, ָאֹבא ָבם, אֹוֶדה ָיּה. ֶזה ַהַשּ ְתחּו ִלי ַשׁ ִפּ
ה.  ָנּ ה. ֶאֶבן ָמֲאסּו ַהּבֹוִנים ָהְיָתה ְלֹראׁש ִפּ ָנּ ִהי ִלי ִליׁשּוָעה. ֶאֶבן ָמֲאסּו ַהּבֹוִנים ָהְיָתה ְלֹראׁש ִפּ י ֲעִניָתִני ַוְתּ אֹוְדָך ִכּ
ָנִגיָלה  ְיָי  ה  ָעָשׂ ַהיֹּום  ֶזה  ֵעיֵנינּו.  ְבּ ִנְפָלאת  ִהיא  ֹזּאת  ָהְיָתה  ְיָי  ֵמֵאת  ֵעיֵנינּו.  ְבּ ִנְפָלאת  ִהיא  ֹזּאת  ָהְיָתה  ְיָי  ֵמֵאת 

ְמָחה בֹו. ה ְיָי ָנִגיָלה ְוִנְשׂ ְמָחה בֹו. ֶזה ַהיֹּום ָעָשׂ ְוִנְשׂ
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רּוְך הּוא  דֹוׁש ָבּ ָאַמר ַהָקּ ׂשֹוַרת ַהְיׁשּוָעה, ֶשׁ ֶנֶגד ְבּ הּוא ְכּ ִהְנִני מּוָכן ּוְמֻזָמן ְלַקֵים ִמְצַות ּכֹוס ְרִביִעי ֶשׁ
י ֶאְתֶכם ִלי ְלָעם ְוָהִייִתי ָלֶכם ֵלֱאֹלִהים". ָרֵאל "ְוָלַקְחִתּ ְלִיְשׂ

ִרי ַהָגֶּפן. ה ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ּבֹוֵרא ְפּ רּוְך ַאָתּ ָבּ
ֹמאל  ֲהָסַבת ְשׂ ְוׁשֹותים ַבּ

ֶדה ְוַעל ֶאֶרץ  ׂ נּוַבת ַהָשּ ֶפן, ַעל ְתּ ִרי ַהֶגּ ֶפן ְוַעל ְפּ ה ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ַעל ַהֶגּ רּוְך ַאָתּ ָבּ
ַע ִמּטּוָבּה ַרֶחם ָנא ְיָי  ֹבּ ְרָיּה ְוִלְשׂ ָרִציָת ְוִהְנַחְלָתּ ַלֲאבֹוֵתינּו ֶלֱאֹכל ִמִפּ ה טֹוָבה ּוְרָחָבה ֶשׁ ֶחְמָדּ
ֶחָך ְוַעל ֵהיָכֶלָך  בֹוֶדָך ְוַעל ִמְזְבּ ן ְכּ ַכּ ַלִים ִעיֶרָך ְוַעל ִציֹּון ִמְשׁ ָך ְוַעל ְירּוָשׁ ָרֵאל ַעֶמּ ֱאֹלֵהינּו ַעל ִיְשׂ
ְרָיּה  ִבְנָיָנּה ְוֹנאַכל ִמִפּ ְמֵחנּו ְבּ ְמֵהָרה ְבָיֵמינּו ְוַהֲעֵלנּו ְלתֹוָכּה ְוַשׂ ַלִים ִעיר ַהֹקֶדׁש ִבּ ּוְבֵנה ְירּוָשׁ
ת ַהֶזּה(  ָבּ יֹום ַהַשׁ ת: ּוְרֵצה ְוַהֲחִליֵצנּו ְבּ ָבּ ַשׁ ה ּוְבָטֳהָרה )ְבּ ְקֻדָשׁ ע ִמּטּוָבּה ּוְנָבֶרְכָך ָעֶליָה ִבּ ַבּ ְוִנְשׂ
ִרי  ָך ַעל ָהָאֶרץ ְוַעל ְפּ ל ְונֹוֶדה ְלּ ה ְיָי טֹוב ּוֵמִטיב ַלֹכּ י ַאָתּ ּצֹות ַהֶזּה, ִכּ יֹום ַחג ַהַמּ ְמֵחנּו ְבּ ְוַשׂ
ה ְיָי  י ַאָתּ ֶפן. )ַעל ַיִין ּוִמיץ ֲעָנִבים ִמּתֹוֶצֶרת ָהָאֶרץ ְמַסֵיּם( ִכּ ִרי ַהָגּ ה ְיָי ַעל ָהָאֶרץ ְוַעל ְפּ רּוְך ַאָתּ ֶפן. ָבּ ַהָגּ
ְפָנה. ִרי ַגּ ה ְיָי ַעל ָהָאֶרץ ְוַעל ְפּ רּוְך ַאָתּ ְפָנּה. ָבּ ִרי ַגּ ָך ַעל ָהָאֶרץ ְוַעל ְפּ ל ְונֹוֶדה ְלּ טֹוב ּוֵמִטיב ַלֹכּ

ִנְרָצה 
טֹו ְוֻחָקתֹו. ָפּ ָכל ִמְשׁ ִהְלָכתֹו, ְכּ ַסח ְכּ ֲחַסל ִסּדּור ֶפּ

ה ַלֲעׂשֹותֹו. ן ִנְזֶכּ ר אֹותֹו ֵכּ ר ָזִכינּו ְלַסֵדּ ֲאֶשׁ ַכּ

ָזְך ׁשֹוֵכן ְמעֹוָנה, קֹוֵמם ְקַהל ֲעַדת ִמי ָמָנה.
ה. ִרָנּ דּוִים ְלִציֹון ְבּ ה ְפּ ָקרֹוב ַנֵהל ִנְטֵעי ַכָנּ ְבּ

ָלִים. ירּוָשׁ ָאה ִבּ ָנה ַהָבּ ְלָשׁ

ָרֵאל אֹוְמִרים: ֶאֶרץ ִיְשׂ ְבּ

נּוָיה. ָלִים ַהְבּ ירוָּשׁ ָאה ִבּ ָנה ַהָבּ ְלָשׁ

נּו,  ָפֵאר ּוְתרֹוֵמם ֶאת ִזְכְרָך, ַמְלֵכּ ר )נוסח תימן בלדי( ְלָך ְתּ ָשׂ ל ָבּ ְמָך, ְיָי ֱאֹלֵהינּו, ְורּוַח ָכּ ָבֵרְך ֶאת ִשׁ ל ַחי ְתּ ַמת ָכּ ִנְשׁ
יל ּוְמַפְרֵנס )נוסח ספרד(  ְלָעֶדיָך ֵאין ָלנּו ֶמֶלְך ּגֹוֵאל ּומֹוִשיַע. ּפֹוֶדה ּוַמִצּ ה ֵאל, ּוִמַבּ ִמיד. ִמן ָהעֹוָלם ְוַעד ָהעֹוָלם ַאָתּ ָתּ
ל  ָכּ ְוָהַאֲחרֹוִנים, ֱאֹלַהּ  ה. ֱאֹלֵהי ָהִראׁשֹוִנים  א ָאָתּ ָכל ֵעת ָצָרה ְוצּוָקה. ֵאין ָלנּו ֶמֶלְך עֹוֵזר ְוסֹוֵמְך ֶאָלּ ְבּ ְועֹוֶנה ּוְמַרֵחם 
ַוְיָי )נוסח ספרד( ֵער  ַרֲחִמים.  ְבּ ּוְבִריֹּוָתיו  ֶחֶסד  ְבּ חֹות, ַהְמַנֵהג עֹוָלמֹו  ָבּ ְשׁ ַהִתּ ֹרב  ְבּ ֻהָלל  ַהְמּ ּתֹוָלדֹות,  ל  ָכּ ִריֹות, ֲאדֹון  ְבּ
יר ֲאסּוִרים ְוַהּסֹוֵמְך נֹוְפִלים ְוַהּזֹוֵקף  ִתּ ִמים ְוַהַמּ יַח ִאְלּ ִשׂ ִמים, ְוַהֵמּ ִקיץ ִנְרָדּ ִנים ְוַהֵמּ עֹוֵרר ְיֵשׁ ן ַהְמּ ִהֵנּה ֹלא ָינּום ְוֹלא ִייָשׁ
ָיּם, ּוְלׁשֹוֵננּו  יָרה ַכּ ָך ֲאַנְחנּו מֹוִדים. )נוסח ספרד( ְוִאּלּו ִפינּו ָמֵלא ִשׁ ַפֲעֵנַח ֶנֱעָלִמים. ּוְלָך ְלַבְדּ פּוִפים )נוסח ספרד( ְוַהְמּ ְכּ
ַמִים,  ָשׁ ֵרי  ִנְשׂ ְכּ ְפרּוׂשֹות  ְוָיֵדינּו  ְוַכָיֵּרַח,  ֶמׁש  ֶשׁ ַכּ ְמִאירֹות  ְוֵעיֵנינּו  ָרִקיַע,  ֶמְרֲחֵבי  ְכּ ַבח  ֶשׁ ְפתֹוֵתינּו  ְוִשׂ יו,  ָלּ ַגּ ֲהמֹון  ַכּ ה  ִרָנּ
ְמָך )נוסח ספרד(  יִקים ְלהֹודֹות ְלָך, ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו, ּוְלָבֵרְך ֶאת ִשׁ ַאָיּלֹות ֵאין ֲאַנְחנּו ַמְסִפּ ְוַרְגֵלינּו ַקּלֹות ָכּ
יָת ִעם  ָעִשׂ ים ְוִנְפָלאֹות ֶשׁ ָעִמים ַהּטֹובֹות )נוסח ספרד( ִנִסּ י ְרָבבֹות, ְפּ נּו ַעל ַאַחת ֵמָאֶלף, ֶאֶלף ַאְלֵפי ֲאָלִפים ְוִרֵבּ ַמְלֵכּ
ָבע  ּוְבָשׂ נּו  ַזְנָתּ ָרָעב  ְבּ ִדיָתנּו,  ְפּ ֲעָבִדים  ית  ּוִמֵבּ ֱאֹלֵהינּו,  ְיָי  נּו,  ַאְלָתּ ְגּ ְצַרִים  ִמִמּ ָפִנים  ִמְלּ נּו. )נוסח ספרד(  ְוִעָמּ ֲאבֹוֵתינּו 
ֲעָזרּונּו  ה  ֵהָנּ ַעד  יָתנּו.  ִלּ ִדּ ְוֶנֱאָמִנים  ים  ְוַרִבּ )נוסח ספרד(  ָרִעים  ּוֵמָחָלִים  נּו,  ְטָתּ ִמַלּ ֶבר  ּוִמֶדּ נּו  ְלָתּ ִהַצּ ֵמֶחֶרב  נּו,  ְלָתּ ְלַכּ ִכּ
נּו ְורּוַח  ְגָתּ ָבּ ַלּ ִפּ ן ֵאָבִרים ֶשׁ נּו, ְיָי ֱאֹלֵהינּו, ָלֶנַצח. ַעל ֵכּ ֵשׁ ְטּ ַרֲחֶמיָך ְוֹלא ֲעָזבּונּו ֲחָסֶדיָך, )נוסח ספרד( ְיָי ֱאֹלֵהינּו ְוַאל ִתּ
חּו ִויָפֲארּו )נוסח ספרד( ִויׁשֹוְררּו ִוירֹוְממּו  ְבּ ִפינּו ֵהן ֵהם יֹודּו ִויָבְרכּו ִויַשׁ ְמָתּ ְבּ ר ַשׂ ינּו ְוָלׁשֹון ֲאֶשׁ ַאֵפּ ַפְחָתּ ְבּ ָנּ ָמה ֶשׁ ּוְנָשׁ
ַבע, )נוסח ספרד(  ׁ ה ְלָך יֹוֶדה, ְוָכל ָלׁשֹון ְלָך ִתָשּ י ָכל ֶפּ ִמיד. ִכּ נּו )נוסח ספרד( ָתּ ְמָך ַמְלֵכּ יׁשּו ְוַיְמִליכּו ֶאת ִשׁ ְוַיֲעִריצּו ְוַיְקִדּ
ָבבֹות  ֲחֶוה, ְוָכל )נוסח אשכנז( ְלָבבֹות )נוסח ספרד( ַהְלּ ַתּ ֶרְך ְלָך ִתְכַרע, ְוָכל קֹוָמה ְלָפֶניָך ִתְשׁ ה ְוָכל ֶבּ ַצֶפּ ְוָכל ַעִין ְלָך ְתּ
נּו ְוָעִני  יל ָעִני ֵמָחָזק ִמֶמּ אַמְרָנה: ְיָי, ִמי ָכמֹוָך ַמִצּ ל ַעְצֹמַתי ֹתּ תּוב, ָכּ ָכּ ָדָבר ֶשׁ ֶמָך, ַכּ רּו ִלְשׁ ִייָראּוָך, ְוָכל ֶקֶרב ּוְכָליֹות ְיַזְמּ
יַע )נוסח אשכנז( ִמי ִיְדֶמה  יב ְותֹוִשׁ ְקִשׁ ל ַתּ ַמע, ַצֲעַקת ַהַדּ ה ִתְשׁ ְוַעת ֲעִנִיּים ַאָתּ ְזלֹו. )נוסח עדות המזרח( ַשׁ ְוֶאְביֹון ִמֹגּ
ֲחָך ּוְנָפֶאְרָך  ֵבּ ְלָך ּוְנַשׁ ַמִים ָוָאֶרץ. ְנַהֶלּ ּבֹור ְוַהּנֹוָרא, ֵאל ֶעְליֹון, ֹקֵנה ָשׁ דֹול, ַהִגּ ְך ּוִמי ַיֲעָרְך ָלְך ָהֵאל ַהָגּ ֶוה ָלּ ְך ּוִמי ִיְשׁ ָלּ

ם ָקְדׁשֹו. )ביו"ט מתחיל החזן כאן(  י ֶאת ְיָי ְוָכל ְקָרַבי ֶאת ֵשׁ ְרִכי ַנְפִשׁ ָאמּור: ְלָדִוד, ָבּ ָך, ָכּ ם ָקְדֶשׁ ּוְנָבֵרְך ֶאת ֵשׁ
א. בשבת  ׂ א ָרם ְוִנָשּ ֵסּ ב ַעל ִכּ ֶלְך ַהיּוֵשׁ נֹוְראֹוֶתיָך, ַהֶמּ ּבֹור ָלֶנַצח ְוַהּנֹוָרא ְבּ ֶמָך, ַהִגּ ְכבֹוד ְשׁ דֹול ִבּ ַתֲעֻצמֹות ֻעֶזָּך, ַהָגּ ָהֵאל ְבּ
ִפי  ה. ְבּ ִרים ָנאָוה ְתִהָלּ יהוה, ַלְיָשׁ יִקים ַבּ נּו ַצִדּ מֹו. ְוָכתּוב: ַרְנּ דֹוׁש ְשׁ רֹום ְוָקּ מתחיל החזן כאן: )נוסח אשכנז( ׁשֹוֵכן ַעד ָמּ
ַרְך  ְתָבּ יִקים ִתּ ְפֵתי ַצִדּ ְתרֹוָמם )נוסח אשכנז( ּוְבִדְבֵרי )כל השאר( ּוְבִשׂ ל )כל השאר( ִתּ ְתַהָלּ ִרים )נוסח אשכנז( ִתּ ְיָשׁ

ל )נוסח אשכנז(  ְתַהָלּ ים ִתּ ׁש ּוְבֶקֶרב ְקדֹוִשׁ ְתַקָדּ ְתרֹוָמם )כל השאר( ִתּ ּוִבְלׁשֹון ֲחִסיִדים )נוסח אשכנז( ִתּ
ָכל  נּו, ְבּ ְמָך, ַמְלֵכּ ֵאר ִשׁ ה ִיְתָפּ ִרָנּ ָרֵאל )נוסח אשכנז( ְבּ ית ִיְשׂ ָך ֵבּ ִמְקֲהלֹות ִרְבבֹות ַעְמּ ּוְבַמְקֲהלֹות )נוסח עדות המזרח( ְבּ
ר )נוסח  ַח, ְלָפֵאר ְלרֹוֵמם ְלַהֵדּ ֵבּ ל ְלַשׁ ל ַהְיצּוִרים ְלָפֶניָך, ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו, ְלהֹודֹות ְלַהֵלּ ן חֹוַבת ָכּ ֵכּ ּדֹור ָודֹור, ֶשׁ
יֶחָך.  ָך, ְמִשׁ י ַעְבְדּ ן ִיַשׁ ִוד ֶבּ חֹות ָדּ ְבּ ירֹות ְוִתְשׁ ְבֵרי ִשׁ ל ִדּ ַח ַעל ָכּ ס )נוסח עדות המזרח( ּוְלַנֵצּ ה ּוְלַקֵלּ אשכנז( ְלָבֵרְך, ְלַעֵלּ
י ְלָך ָנֶאה, ְיָי ֱאֹלֵהינּו  ַמִים ּוָבָאֶרץ, ִכּ ׁ ָשּ דֹוׁש ַבּ דֹול ְוַהָקּ נּו, ָהֵאל ַהֶמֶלְך ַהָגּ ְמָך ָלַעד ַמְלֵכּ ח ִשׁ ַבּ ַתּ )נוסח ספרד( ּוְבֵכן ִיְשׁ
ָרכֹות  ה ּוַמְלכּות, ְבּ ׁ ִהָלה ְוִתְפֶאֶרת, ְקֻדָשּ ה ּוְגבּוָרה, ְתּ ֻדָלּ ָלה, ֶנַצח, ְגּ ל ְוִזְמָרה, ֹעז ּוֶמְמָשׁ ָבָחה, ַהֵלּ יר ּוְשׁ ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו, ִשׁ
ה ֵאל . )נוסח  דֹוׁש ּוֵמעֹוָלם ְוַעד עֹוָלם ַאָתּ דֹול ְוַהָקּ ְמָך ַהָגּ ה ְוַעד עֹוָלם. )נוסח ספרד( ְלִשׁ ְוהֹוָדאֹות )נוסח אשכנז( ֵמַעָתּ
יֵרי ִזְמָרה, ֶמֶלְך ֵאל ֵחי  ִשׁ חֹות, ֵאל ַההֹוָדאֹות, ֲאדֹון ַהִנְפָלאֹות, ַהּבֹוֵחר ְבּ ָבּ ְשׁ ִתּ דֹול ַבּ ה ְיָי, ֵאל ֶמֶלְך ָגּ רּוְך ַאָתּ אשכנז( ָבּ
ָרֵאל  ית ִיְשׂ י ְרצֹוֶנָך, ְוָכל ַעְמָך ֵבּ יִקים עֹוֵשׂ יָך, ַוֲחִסיֶדיָך ַצִדּ ל ַמֲעֶשׂ ָהעֹוָלִמים. )נוסח ספרד( ְיַהְללּוָך ְיָי ֱאֹלֵהינּו ַעל ָכּ
י ְלָך  ִמיד. ִכּ נּו ָתּ ְמָך ַמְלֵכּ יׁשּו ְוַיְמִליכּו ֶאת ִשׁ חּו ִויָפֲארּו, ִויׁשֹוְררּו ִוירֹוְממּו ְוַיֲעִריצּו, ְוַיְקִדּ ְבּ ִרָנה יֹודּו ִויָבְרכּו, ִויַשׁ ם ְבּ ָלּ ֻכּ
חֹות. ֵאל ַההוָדאות  ָבּ ְשׁ ִתּ ל ַבּ ה ְיָי ֶמֶלְך ְמֻהָלּ רּוְך ַאָתּ ה ֵאל. ָבּ י ֵמעֹוָלם ְוַעד עֹוָלם ַאָתּ ר, ִכּ ְמָך ָנֶאה ְלַזֵמּ טֹוב ְלהֹודֹות ּוְלִשׁ

ִשיֵרי ִזְמָרה ֶמֶלְך ֵאל ֵחי ָהעוָלִמים. ְפָלאות ַהבוֵחר ּבְ ֲאדון ַהִנּ
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יר הוּא  ַאִדּ
ָקרֹוב. יתֹו ְבּ      ִיְבֶנה ֵבּ

ָקרֹוב.  ָיֵמינּו ְבּ ְמֵהָרה, ְבּ ְמֵהָרה, ִבּ      ִבּ
ָקרֹוב. יְתָך ְבּ ֵנה ֵבּ ֵנה, ְבּ ֵנה, ֵאל ְבּ      ֵאל ְבּ

גוּל הוּא  חוּר הוּא, ָגּדֹול הוּא, ָדּ ָבּ
ָקרֹוב.  יתֹו ְבּ      ִיְבֶנה ֵבּ

ָקרֹוב.  ָיֵמינּו ְבּ ְמֵהָרה, ְבּ ְמֵהָרה, ִבּ      ִבּ
ָקרֹוב. יְתָך ְבּ ֵנה ֵבּ ֵנה, ְבּ ֵנה, ֵאל ְבּ      ֵאל ְבּ

אי הוּא, ָחִסיד הוּא  ָהדוּר הוּא, ָוִתיק הוּא, ַזַכּ
ָקרֹוב.  יתֹו ְבּ      ִיְבֶנה ֵבּ

ָקרֹוב.  ָיֵמינּו ְבּ ְמֵהָרה, ְבּ ְמֵהָרה, ִבּ      ִבּ
ָקרֹוב. יְתָך ְבּ ֵנה ֵבּ ֵנה, ְבּ ֵנה, ֵאל ְבּ      ֵאל ְבּ

יר הוּא, ָלמוּד הוּא, ֶמֶלְך הוּא  ִבּ ָטהֹור הוּא, ָיִחיד הוּא, ַכּ
ָקרֹוב.  יתֹו ְבּ      ִיְבֶנה ֵבּ

ָקרֹוב.  ָיֵמינּו ְבּ ְמֵהָרה, ְבּ ְמֵהָרה, ִבּ      ִבּ
ָקרֹוב. יְתָך ְבּ ֵנה ֵבּ ֵנה, ְבּ ֵנה, ֵאל ְבּ      ֵאל ְבּ

נֹוָרא הוּא, ַסִגּיב הוּא, ִעזּוּז הוּא, ּפֹוֶדה הוּא, ַצִדיק הוּא 
ָקרֹוב.  יתֹו ְבּ      ִיְבֶנה ֵבּ

ָקרֹוב.  ָיֵמינּו ְבּ ְמֵהָרה, ְבּ ְמֵהָרה, ִבּ      ִבּ
ָקרֹוב. יְתָך ְבּ ֵנה ֵבּ ֵנה, ְבּ ֵנה, ֵאל ְבּ      ֵאל ְבּ

יף הוּא  ִקּ י הוּא, ַתּ ַדּ דֹוׁש הוּא, ַרחוּם הוּא, ַשׁ ָקּ
ָקרֹוב.  יתֹו ְבּ      ִיְבֶנה ֵבּ

ָקרֹוב.  ָיֵמינּו ְבּ ְמֵהָרה, ְבּ ְמֵהָרה, ִבּ      ִבּ
ָקרֹוב. יְתָך ְבּ ֵנה ֵבּ ֵנה, ְבּ ֵנה, ֵאל ְבּ      ֵאל ְבּ

י לֹו ָיֶאה י לֹו ָנֶאה, ִכּ ִכּ
דּוָדיו ֹיאְמרּו לֹו:  ֲהָלָכה, ְגּ חּור ַכּ ְמלּוָכה, ָבּ ַאִדיר ִבּ

י לֹו ָיֶאה י לֹו ָנֶאה, ִכּ ְמָלָכה, ִכּ י ְלָך, ְלָך ַאף ְלָך, ְלָך ְיָי ַהַמּ ְלָך ּוְלָך, ְלָך ִכּ
ֲהָלָכה, ָוִתיָקיו ֹיאְמרּו לֹו:  ְמלּוָכה, ָהדּור ַכּ גּול ִבּ ָדּ

י לֹו ָיֶאה י לֹו ָנֶאה, ִכּ ְמָלָכה, ִכּ י ְלָך, ְלָך ַאף ְלָך, ְלָך ְיָי ַהַמּ ְלָך ּוְלָך, ְלָך ִכּ
ֲהָלָכה ַטְפְסָריו ֹיאְמרּו לֹו:  ְמלּוָכה, ָחִסין ַכּ אי ִבּ ַזַכּ

י לֹו ָיֶאה י לֹו ָנֶאה, ִכּ ְמָלָכה, ִכּ י ְלָך, ְלָך ַאף ְלָך, ְלָך ְיָי ַהַמּ ְלָך ּוְלָך, ְלָך ִכּ
ֲהָלָכה ִלמּוָדיו ֹיאְמרּו לֹו:  יר ַכּ ִבּ ְמלּוָכה, ַכּ ָיִחיד ִבּ

י לֹו ָיֶאה י לֹו ָנֶאה, ִכּ ְמָלָכה, ִכּ י ְלָך, ְלָך ַאף ְלָך, ְלָך ְיָי ַהַמּ ְלָך ּוְלָך, ְלָך ִכּ
ֲהָלָכה ְסִביָביו ֹיאְמרּו לֹו:  ְמלּוָכה, נֹוָרא ַכּ ל ִבּ מֹוֵשׁ

י לֹו ָיֶאה י לֹו ָנֶאה, ִכּ ְמָלָכה, ִכּ י ְלָך, ְלָך ַאף ְלָך, ְלָך ְיָי ַהַמּ ְלָך ּוְלָך, ְלָך ִכּ
יָקיו ֹיאְמרּו לֹו:  ֲהָלָכה, ַצִדּ ְמלּוָכה, ּפֹוֶדה ַכּ ָעָניו ִבּ

י לֹו ָיֶאה י לֹו ָנֶאה, ִכּ ְמָלָכה, ִכּ י ְלָך, ְלָך ַאף ְלָך, ְלָך ְיָי ַהַמּ ְלָך ּוְלָך, ְלָך ִכּ
ְנַאָניו ֹיאְמרּו לֹו:  ֲהָלָכה ִשׁ ְמלּוָכה, ַרחּום ַכּ דֹוׁש ִבּ ָקּ

י לֹו ָיֶאה י לֹו ָנֶאה, ִכּ ְמָלָכה, ִכּ י ְלָך, ְלָך ַאף ְלָך, ְלָך ְיָי ַהַמּ ְלָך ּוְלָך, ְלָך ִכּ
ִמיָמיו ֹיאְמרּו לֹו:  ֲהָלָכה ְתּ ְמלּוָכה, ּתֹוֵמְך ַכּ ִקיף ִבּ ַתּ

י לֹו ָיֶאה י לֹו ָנֶאה, ִכּ ְמָלָכה, ִכּ י ְלָך, ְלָך ַאף ְלָך, ְלָך ְיָי ַהַמּ ְלָך ּוְלָך, ְלָך ִכּ

אן ְסִפיַרת ָהֹעֶמר: ר ַכּ ַסח ִלְסֹפּ ל ֶפּ ׁ ִני ֶשּ ֵליל ֵשׁ חּוץ ָלָאֶרץ ְבּ ֵיׁש נֹוֲהִגין ְבּ

ִמְצוֹוָתיו  נּו ְבּ ָשׁ ר ִקְדּ ה ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאֶשׁ רּוְך ַאָתּ ָבּ
ֹעֶמר. ְוִצָונּו ַעל ְסִפיַרת ָהֹעֶמר. ַהיֹּום יֹום ֶאָחד ָבּ

ֵליל ִראשֹון אֹוְמִרים: ְבּ

ְחּתֹו  ְיָלה, ֵגר ֶצֶדק ִנַצּ מֹוֶרת ֶזה ַהַלּ ֹראׁש ַאְשׁ ְיָלה, ְבּ ַלּ ים ִהְפֵלאָת ַבּ ְיָלה ָאז רֹוב ִנִסּ ֲחִצי ַהַלּ ּוְבֵכן ַוְיִהי ַבּ
ֶאֶמׁש ַלְיָלה,  ְיָלה, ִהְפַחְדָתּ ֲאַרִמי ְבּ ֲחלֹום ַהַלּ ָרר ַבּ ְגּ ְנָתּ ֶמֶלְך  ַדּ ְיָלה.  ֲחִצי ַהַלּ ֶנֱחַלק לֹו ַלְיָלה, ַוְיִהי ַבּ ְכּ
ְיָלה,  ֲחִצי ַהַלּ כֹוֵרי ַפְתרֹוס ָמַחְצָתּ ַבּ ְיָלה. ֶזַרע ְבּ ֲחִצי ַהַלּ ָרֵאל ְלַמְלָאְך ַויּוַכל לֹו ַלְיָלה, ַוְיִהי ַבּ ר ִיְשׂ ַוָיַּשׂ
ְיָלה. ָיַעץ  ֲחִצי ַהַלּ כֹוְכֵבי ַלְיָלה, ַוְיִהי ַבּ ת ִסִליָת ְבּ ְיָלה, ִטיַסת ְנִגיד ֲחרֶשׁ ַלּ קּוָמם ַבּ ֵחיָלם ֹלא ָמְצאּו ְבּ
ִאיׁשֹון ַלְיָלה, ְלִאיׁש ֲחמּודֹות ִנְגָלה ָרז  ל ּוַמָצבֹו ְבּ ַרע ֵבּ ְיָלה, ָכּ ַלּ ָתּ ְפָגָריו ַבּ ְמָחֵרף ְלנֹוֵפף ִאּוּוי הֹוַבְשׁ
ּפֹוֵתר  ֲאָריֹות  ִמּבֹור  ע  נֹוַשׁ ְיָלה,  ַלּ ַבּ ּבֹו  ֶנֱהַרג  ֹקֶדׁש  ְכֵלי  ִבּ ר  ֵכּ ַתּ ִמְשׁ ְיָלה.  ַהַלּ ֲחִצי  ַבּ ַוְיִהי  ַלְיָלה,  ֲחזֹות 
ֶנֶדד  ְיָלה. עֹוַרְרָתּ ִנְצֲחָך ָעָליו ְבּ ֲחִצי ַהַלּ ְיָלה, ַוְיִהי ַבּ ַלּ ְנָאה ָנַטר ֲאָגִגי ְוָכַתב ְסָפִרים ַבּ ֲעתּוֵתי ַלְיָלה, ִשׂ ִבּ
ֲחִצי  ֶקר ְוַגם ַלְיָלה, ַוְיִהי ַבּ ח ָאָתא ֹבּ ׁשֹוֵמר ְוָשׂ ַלְיָלה, ָצַרח ַכּ ַנת ַלְיָלה, ּפּוָרה ִתְדרֹוְך ְלׁשֹוֵמר ַמה ִמּ ְשׁ
ְיָלה, ׁשֹוְמִרים ַהְפֵקד  י ְלָך ַהיֹום ַאף ְלָך ַהַלּ ר הּוא ֹלא יֹום ְוֹלא ַלְיָלה, ָרם הֹוַדע ִכּ ְיָלה. ָקֵרב יֹום ֲאֶשׁ ַהַלּ

ְיָלה. ֲחִצי ַהַלּ כת ַלְיָלה, ַוְיִהי ַבּ אֹור יֹום ֶחְשׁ ִאיר ְכּ ְיָלה, ָתּ ל ַהיֹום ְוָכל ַהַלּ ְלִעיְרָך ָכּ

ֵליל ֵשִני אֹוְמִרים: בחוץ לארץ ְבּ

ִליָת  ַסח,  ִגּ אָת ֶפּ ׂ ל מֹוֲעדֹות ִנֵשּ ֹראׁש ָכּ ַסח, ְבּ ֶפּ בּורֹוֶתיָך ִהְפֵלאָת ַבּ ַסח ֹאֶמץ ְגּ ם ֶזַבח ֶפּ ְרֶתּ ּוְבֵכן ַוֲאֶמַ
ַסח, ִהְסִעיד נֹוְצִצים  ֶפּ ֹחם ַהיֹום ַבּ ַפְקָתּ ְכּ ָלָתיו ָדּ ַסח. ְדּ ם ֶזַבח ֶפּ ַסח, ַוֲאַמְרֶתּ ְלֶאְזָרִחי ֲחצֹות ֵליל ֶפּ
ַסח. זֹוֲעמּו ְסדֹוִמים  ֶפּ ֶזַבח  ם  ַסח, ַוֲאַמְרֶתּ ֵעֶרְך ֶפּ ְלׁשֹור  ֵזֶכר  ָקר ָרץ  ַהָבּ ְוֵאל  ַסח,   ֶפּ ֻעגֹות ַמּצֹות ַבּ
ָעְבְרָך  ַסח, ִטאֵטאֶת ַאְדַמת ֹמף ְוֹנף ְבּ ֵקץ ֶפּ ץ לֹוט ֵמֶהם ּוַמּצֹות ָאָפה ְבּ ַסח,  ֻחַלּ ֶפּ ֵאׁש ַבּ ְולֹוֲהטּו ָבּ
ַסְחָתּ  כֹור ָפּ ן ְבּ יר, ַעל ֵבּ ִבּ ַסח, ַכּ ּמּור ֶפּ ֵליל ִשׁ ל אֹון ָמַחְצָתּ ְבּ ַסח. ָיּה ֹראׁש ָכּ ם ֶזַבח ֶפּ ַסח, ַוֲאַמְרֶתּ ֶפּ ַבּ
ִעּתֹוֵתי  ָרה ְבּ ֶרת ֻסָגּ ַסח. ְמֻסֶגּ ם ֶזַבח ֶפּ ַסח, ַוֲאַמְרֶתּ ֶפּ ְפָתַחי ַבּ ִחית ָלֹבא ִבּ ת ַמְשׁ י ֵתּ ַסח, ְלִבְלִתּ ַדם ֶפּ ְבּ
ם  ַסח, ַוֲאַמְרֶתּ יַקד ְיקֹוד ֶפּ ַמֵני ּפּול ְולּוד ִבּ ַסח, ׂשֹורפּו ִמְשׁ עֹוֵרי ֹעֶמר ֶפּ ְצִליל ְשׂ ְמָדה ִמְדָין ִבּ ַסח, ִנְשׁ ֶפּ
ַסח, ָצֹפה  ֶפּ ְתָבה ְלַקֲעֵקַע צּול ַבּ ס ַיד ָכּ ַסח, ַפּ ָעה עֹוַנת ֶפּ ֹנב ַלֲעמֹוד ַעד ָגּ ַסח. עֹוד ַהיֹום ְבּ ֶזַבח ֶפּ
ַסח, ֹראׁש  ֶפּ ַבּ ׁש צֹום  ֵלּ ְלַשׁ ה  ֲהַדָסּ ָסה  ְנּ ִכּ ַסח. ָקָהל  ֶפּ ֶזַבח  ם  ַוֲאַמְרֶתּ ַסח,  ֶפּ ַבּ ְלָחן  ׁ ַהֻשּ רֹוְך  ִעָ ִפית  ַהָצּ
ֹעז ָיְדָך ְוָתרּום  ַסח, ָתּ ֶפּ ית ַבּ ִביא ְלעּוִצּ ה ֶרַגע ָתּ י ֵאֶלּ ֵתּ ַסח, ְשׁ ֶפּ ים ַבּ ׁ ֵעץ ֲחִמִשּ ע ָמַחְצָתּ ְבּ ית ָרָשׁ ִמֵבּ

ַסח. ם ֶזַבח ֶפּ ַסח, ַוֲאַמְרֶתּ ׁש ַחג ֶפּ ֵליל ִהְתַקֵדּ ְיִמיְנָך ְכּ
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ֶאָחד ִמי יֹוֵדַע, 

ֶאָחד ֲאִני יֹוֵדַע.
ֶאָחד ֱאֹלֵהינּו 

ַמִים ּוָבָאֶרץ: ׁ ָשּ ַבּ ֶשׁ
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ַנִים ִמי יֹוֵדַע,  ְשׁ

ַנִים ֲאִני יֹוֵדַע. ְשׁ
ִרית.  ֵני ֻלחֹות ַהְבּ ְשׁ

ֶאָחד ֱאֹלֵהינּו 

ַמִים ּוָבָאֶרץ: ׁ ָשּ ַבּ ֶשׁ
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ה ִמי יֹוֵדַע,  לָשׁ ְשׁ

ה ֲאִני יֹוֵדַע. לָשׁ ְשׁ
ה ָאבֹות,  לָשׁ ְשׁ

ִרית,  ֵני ֻלחֹות ַהְבּ ְשׁ
ֶאָחד ֱאֹלֵהינּו 

ַמִים ּוָבָאֶרץ: ׁ ָשּ ַבּ ֶשׁ
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ע ִמי יֹוֵדַע,  ַאְרַבּ

ע ֲאִני יֹוֵדַע. ַאְרַבּ
ה  לָשׁ ע ִאָמהֹות, ְשׁ ַאְרַבּ

ִרית,  ֵני ֻלחֹות ַהְבּ ָאבֹות, ְשׁ
ֶאָחד ֱאֹלֵהינּו 

ַמִים ּוָבָאֶרץ: ׁ ָשּ ַבּ ֶשׁ
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ה ִמי יֹוֵדַע,  ׁ ֲחִמָשּ

ה ֲאִני יֹוֵדַע. ׁ ֲחִמָשּ
י תֹוָרה,  ה חּוְמֵשׁ ׁ ֲחִמָשּ

ע ִאָמהֹות,  ַאְרַבּ
ה ָאבֹות,  לָשׁ ְשׁ

ִרית,  ֵני ֻלחֹות ַהְבּ ְשׁ
ֶאָחד ֱאֹלֵהינּו 

ַמִים ּוָבָאֶרץ: ׁ ָשּ ַבּ ֶשׁ
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ה ִמי יֹוֵדַע,  ׁ ָשּ ִשׁ

ה ֲאִני יֹוֵדַע. ׁ ָשּ ִשׁ
ָנה,  ה ִסְדֵרי ִמְשׁ ׁ ָשּ ִשׁ

י תֹוָרה,  ה חּוְמֵשׁ ֲחִמָשׁ
ע ִאָמהֹות,  ַאְרַבּ
ה ָאבֹות,  לָשׁ ְשׁ

ִרית,  ֵני ֻלחֹות ַהְבּ ְשׁ
ֶאָחד ֱאֹלֵהינּו 
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ְבָעה ִמי יֹוֵדַע,  ִשׁ

ְבָעה ֲאִני יֹוֵדַע. ִשׁ
א,  ָתּ ַבּ ְבָעה ְיֵמי ַשׁ ִשׁ
ָנה, ה ִסְדֵרי ִמְשׁ ׁ ָשּ ִשׁ

י תֹוָרה,  ה חּוְמֵשׁ  ֲחִמָשׁ
ע ִאָמהֹות,  ַאְרַבּ
ה ָאבֹות,  לָשׁ ְשׁ

ִרית,  ֵני ֻלחֹות ַהְבּ ְשׁ
ֶאָחד ֱאֹלֵהינּו 
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מֹוָנה ִמי יֹוֵדַע,  ְשׁ

מֹוָנה ֲאִני יֹוֵדַע. ְשׁ
מֹוָנה ְיֵמי ִמיָלה,  ְשׁ
א,  ָתּ ַבּ ְבָעה ְיֵמי ַשׁ ִשׁ
ָנה,  ה ִסְדֵרי ִמְשׁ ׁ ָשּ ִשׁ

י תֹוָרה,  ה חּוְמֵשׁ ֲחִמָשׁ
ע ִאָמהֹות,  ַאְרַבּ
ה ָאבֹות,  לָשׁ ְשׁ

ִרית,  ֵני ֻלחֹות ַהְבּ ְשׁ
ֶאָחד ֱאֹלֵהינּו 
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ָעה ִמי יֹוֵדַע,  ְשׁ ִתּ

ָעה ֲאִני יֹוֵדַע. ְשׁ ִתּ
ָעה ַיְרֵחי ֵליָדה,  ְשׁ ִתּ
מֹוָנה ְיֵמי ִמיָלה,  ְשׁ
א,  ָתּ ַבּ ְבָעה ְיֵמי ַשׁ ִשׁ
ָנה,  ה ִסְדֵרי ִמְשׁ ׁ ָשּ ִשׁ

י תֹוָרה,  ה חּוְמֵשׁ ֲחִמָשׁ
ע ִאָמהֹות,  ַאְרַבּ
ה ָאבֹות,  לָשׁ ְשׁ

ִרית,  ֵני ֻלחֹות ַהְבּ ְשׁ
ֶאָחד ֱאֹלֵהינּו 
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ָרה ִמי יֹוֵדַע,  ֲעָשׂ

ָרה ֲאִני יֹוֵדַע. ֲעָשׂ
ַרָיא,  ָרה ִדְבּ ֲעָשׂ

ָעה ַיְרֵחי ֵליָדה,  ְשׁ ִתּ
מֹוָנה ְיֵמי ִמיָלה,  ְשׁ
א, ָתּ ַבּ ְבָעה ְיֵמי ַשׁ ִשׁ

ָנה,  ה ִסְדֵרי ִמְשׁ ׁ ָשּ  ִשׁ
י תֹוָרה,  ה חּוְמֵשׁ ֲחִמָשׁ

ע ִאָמהֹות,  ַאְרַבּ
ה ָאבֹות,  לָשׁ ְשׁ

ִרית,  ֵני ֻלחֹות ַהְבּ ְשׁ
ֶאָחד ֱאֹלֵהינּו 
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ר ִמי יֹוֵדַע,  ַאַחד ָעָשׂ

ר ֲאִני יֹוֵדַע. ַאַחד ָעָשׂ
ר ּכֹוְכַבָיּא,  ַאַחד ָעָשׂ

ַרָיא,  ָרה ִדְבּ ֲעָשׂ
ָעה ַיְרֵחי ֵליָדה,  ְשׁ ִתּ
מֹוָנה ְיֵמי ִמיָלה,  ְשׁ
א,  ָתּ ַבּ ְבָעה ְיֵמי ַשׁ ִשׁ
ָנה,  ה ִסְדֵרי ִמְשׁ ׁ ָשּ ִשׁ

י תֹוָרה,  ה חּוְמֵשׁ ֲחִמָשׁ
ע ִאָמהֹות,  ַאְרַבּ
ה ָאבֹות,  לָשׁ ְשׁ

ִרית,  ֵני ֻלחֹות ַהְבּ ְשׁ
ֶאָחד ֱאֹלֵהינּו 
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ר ִמי יֹוֵדַע,  ֵנים ָעָשׂ ְשׁ

ר ֲאִני יֹוֵדַע. ֵנים ָעָשׂ ְשׁ
ְבַטָיא,  ר ִשׁ ֵנים ָעָשׂ ְשׁ
ר ּכֹוְכַבָיּא,  ַאַחד ָעָשׂ

ַרָיא,  ָרה ִדְבּ ֲעָשׂ
ָעה ַיְרֵחי ֵליָדה,  ְשׁ ִתּ
מֹוָנה ְיֵמי ִמיָלה,  ְשׁ
א,  ָתּ ַבּ ְבָעה ְיֵמי ַשׁ ִשׁ
ָנה,  ה ִסְדֵרי ִמְשׁ ׁ ָשּ ִשׁ

י תֹוָרה,  ה חּוְמֵשׁ ֲחִמָשׁ
ע ִאָמהֹות,  ַאְרַבּ
ה ָאבֹות,  לָשׁ ְשׁ

ִרית,  ֵני ֻלחֹות ַהְבּ ְשׁ
ֶאָחד ֱאֹלֵהינּו 
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ר ִמי יֹוֵדַע,  ה ָעָשׂ לָשׁ ְשׁ

ר ֲאִני יֹוֵדַע. ה ָעָשׂ לָשׁ ְשׁ
ָיא.  ר ִמַדּ ה ָעָשׂ לָשׁ ְשׁ
ְבַטָיא,  ר ִשׁ ֵנים ָעָשׂ ְשׁ
ר ּכֹוְכַבָיּא,  ַאַחד ָעָשׂ

ַרָיא,  ָרה ִדְבּ ֲעָשׂ
ָעה ַיְרֵחי ֵליָדה,  ְשׁ ִתּ
מֹוָנה ְיֵמי ִמיָלה,  ְשׁ
א,  ָתּ ַבּ ְבָעה ְיֵמי ַשׁ ִשׁ
ָנה,  ה ִסְדֵרי ִמְשׁ ׁ ָשּ ִשׁ

י תֹוָרה,  ה חּוְמֵשׁ ֲחִמָשׁ
ע ִאָמהֹות,  ַאְרַבּ
ה ָאבֹות,  לָשׁ ְשׁ

ִרית,  ֵני ֻלחֹות ַהְבּ ְשׁ
ֶאָחד ֱאֹלֵהינּו 
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ְדָיא. ְדָיא, ַחד ַגּ ְתֵרי זּוֵזי, ַחד ַגּ א ִבּ ין ַאָבּ ַזִבּ ְדּ

ַחד ַגְדָיא,
ַחד ַגְדָיא
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ָאְכָלה ְלַגְדָיא,  ְך ְלׁשּוְנָרא, ְדּ א ְוָנַשׁ ְוָאָתא ַכְלָבּ
ְדָיא. ְדָיא, ַחד ַגּ ְתֵרי זּוֵזי, ַחד ַגּ א ִבּ ין ַאָבּ ַזִבּ ְדּ

ְתֵרי זּוֵזי,  א ִבּ ין ַאָבּ ַזִבּ ְוָאָתא ׁשּוְנָרא ְוָאְכָלה ְלַגְדָיא, ְדּ
ְדָיא. ְדָיא, ַחד ַגּ ַחד ַגּ
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א,  ה ְלַכְלָבּ ִהָכּ ַרף ְלחּוְטָרא, ְדּ ְוָאָתא נּוָרא ְוָשׂ
ְתֵרי זּוֵזי,  א ִבּ ין ַאָבּ ַזִבּ ָאְכָלה ְלַגְדָיא, ְדּ ְך ְלׁשּוְנָרא, ְדּ ָנַשׁ ְדּ

ְדָיא. ְדָיא, ַחד ַגּ ַחד ַגּ

ְך ְלׁשּוְנָרא,  ָנַשׁ א, ְדּ ה ְלַכְלָבּ ְוָאָתא חּוְטָרא ְוִהָכּ
ְתֵרי זּוֵזי,  א ִבּ ין ַאָבּ ַזִבּ ָאְכָלה ְלַגְדָיא, ְדּ ְדּ

ְדָיא. ְדָיא, ַחד ַגּ ַחד ַגּ
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ַרף ְלחּוְטָרא,  ָשׂ ָכָבה ְלנּוָרא, ְדּ ָתה ְלַמָיא, ְדּ ְוָאָתא תֹוָרא ְוָשׁ
ָאְכָלה ְלַגְדָיא,  ְך ְלׁשּוְנָרא, ְדּ ָנַשׁ א, ְדּ ה ְלַכְלָבּ ִהָכּ ְדּ

ְתֵרי זּוֵזי,  א ִבּ ין ַאָבּ ַזִבּ ְדּ
ְדָיא. ְדָיא, ַחד ַגּ ַחד ַגּ

א,  ה ְלַכְלָבּ ִהָכּ ַרף ְלחּוְטָרא, ְדּ ָשׂ ְוָאָתא ַמָיא ְוָכָבה ְלנּוָרא, ְדּ
ְתֵרי זּוֵזי,  א ִבּ ין ַאָבּ ַזִבּ ָאְכָלה ְלַגְדָיא, ְדּ ְך ְלׁשּוְנָרא, ְדּ ָנַשׁ ְדּ

ְדָיא. ְדָיא, ַחד ַגּ ַחד ַגּ
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ַחט ְלתֹוָרא,  ָשׁ ַחט ְלׁשֹוֵחט, ְדּ ֶות ְוָשׁ ְוָאָתא ַמְלָאְך ַהָמּ
ַרף ְלחּוְטָרא,  ָשׂ ָכָבה ְלנּוָרא, ְדּ ָתה ְלַמָיא, ְדּ ׁ ָשּ ְדּ

ָאְכָלה ְלַגְדָיא,  ְך ְלׁשּוְנָרא, ְדּ ָנַשׁ א, ְדּ ה ְלַכְלָבּ ִהָכּ ְדּ
ְתֵרי זּוֵזי,  א ִבּ ין ַאָבּ ַזִבּ ְדּ
ְדָיא. ְדָיא, ַחד ַגּ ַחד ַגּ

ָכָבה ְלנּוָרא,  ָתה ְלַמָיא, ְדּ ׁ ָשּ ַחט ְלתֹוָרא, ְדּ ְוָאָתא ַהׁשֹוֵחט ְוָשׁ
ְך ְלׁשּוְנָרא,  ָנַשׁ א, ְדּ ה ְלַכְלָבּ ִהָכּ ַרף ְלחּוְטָרא, ְדּ ָשׂ ְדּ

ְתֵרי זּוֵזי,  א ִבּ ין ַאָבּ ַזִבּ ָאְכָלה ְלַגְדָיא, ְדּ ְדּ
ְדָיא. ְדָיא, ַחד ַגּ ַחד ַגּ
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ְדָיא. ְדָיא, ַחד ַגּ ַחד ַגּ ֶות,  ַחט ְלַמְלַאְך ַהָמּ רּוְך הּוא ְוָשׁ דֹוׁש ָבּ ְוָאָתא ַהָקּ
ָתה ְלַמָיא,  ׁ ָשּ ַחט ְלתֹוָרא, ְדּ ָשׁ ַחט ְלׁשֹוֵחט, ְדּ ָשׁ ְדּ
א,  ה ְלַכְלָבּ ִהָכּ ַרף ְלחּוְטָרא, ְדּ ָשׂ ָכָבה ְלנּוָרא, ְדּ ְדּ

ְתֵרי זּוֵזי,  א ִבּ ין ַאָבּ ַזִבּ ָאְכָלה ְלַגְדָיא, ְדּ ְך ְלׁשּוְנָרא, ְדּ ָנַשׁ ְדּ
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