
תלמידות ותלמידים יקרים!
 חג הפסח מתקיים בחודש האביב, 

חודש שבו מתחילים הניצנים להיפתח. 

זהו זמן שהטבע מתרענן בכוחות חדשים. 

כשם שהטבע מתחדש, 

גם אנחנו נזכה להתחדשות בעצמנו ובעם ישראל.

אנחנו מזמינים אתכם ללמוד וליהנות עם הגדת הפסח 

ובמשחק מרתק לכל המשפחה

שנראה בטוב ירושלים

 פסח כשר ושמח!

חגית משה
סגנית ראש העיר

משה ליאון  
ראש העיר ירושלים 



מעבירים את זה הלאה

לסיפור יציאת מצרים יש קהל יעד אינסופי, הוא הושמע וממשיך להיות מושמע באוזני מיליוני אנשים, 
בכל העולם ובכל הדורות. ובכל זאת, הוא אינו דומה למוצר תעשייתי שפונה לכולם באופן שווה; הוא 

 מכוון כלפי כל אחד ואחת.
לא סתם דיברה התורה כנגד ארבעה בנים. לא במקרה כשהתורה מספרת לבני ישראל על הילדים 

שייוולדו להם, וירצו לשמוע על יציאתם ממצרים, היא מתארת טיפוסים שונים ומגוונים. כל הורה נדרש 
 לספר לילדו את הסיפור באופן אישי, באופן המתאים לו, ללבו המיוחד ולנפשו שאין דומה לה.

פסח הוא הזדמנות להתאחד ולהתקרב – בין שכנים, בתוך המשפחה ובכלל. הלילה הזה כולנו מסובים. 
מכל הסוגים, מכל הגוונים, כולנו יושבים סביב אותו שולחן סדר, וכל אחד יושב במקום הייחודי לו. יחד 

כולנו חוזרים אל נקודת ההתחלה שלנו, הרגע שבו השתחררנו מעבדות מצרים והיינו לעם, ויחד אנו 
 ממשיכים הלאה בדרכנו ההיסטורית.

בהגדה שלפניכם ניסינו להנגיש מעט את סיפור יציאת מצרים לילדים, כדי למלא את משימת "והגדת 
לבנך". מדובר בהמלצות בלבד, שמטרתן לסייע לכל הורה לבחור את המתאים ביותר לבנו או לבתו. 

כשאנו מכירים בדרכם של כל אחד ואחת להתחבר לסיפור הלאומי, בין שמדובר בילדינו ובין שמדובר 
בנו עצמנו, אנו פתוחים יותר לקבל ולהתקרב זה לזה.

 פסח כשר ושמח!

דפנה קרני 
מנהלת תכנית ניצנים

משרד חינוך

סיסי רז 
ממונה על מסגרות חינוך

הנהלת מינהל החינוך

איילת טייטלבוים
מנהלת אגף תכניות חינוכיות

עמותת לביא



בובות מספרות
יושבים לשולחן הסדר,  ובנות  אין ספור בנים   – לא רק ארבעה בנים 

ולכל אחד מהם הדרך המתאימה לו לשמוע את סיפור ההגדה.

ההגדה שלפניכם באה להציע רעיונות כיצד לספר לילדים על יציאת 
מצרים, ואתם מוזמנים לעשות בהם שימוש כראות עיניכם.

בצדי העמודים תמצאו דמויות מאוירות, התואמות את הבובות החביבות 
שבערכה. מה עושים ִאתן?

-  אפשר להציג את ה"שיחות" ביניהן;
- אפשר לממש את המשחקים וההפעלות שהן מציעות למהלך הסדר;
- אפשר גם להמחיז ולהמחיש את סיפור ההגדה באמצעותן ובאמצעות 

יד הדמיון הטובה עליכם.
לקראת סוף ההגדה תמצאו רעיונות נוספים להפעלות סביב שולחן 

הסדר.

כמובן, הכל לפי מה שמתאים לכם, לילדים ולכל המשפחה.
מוזמנים לעורר את סיפור יציאת מצרים לחיים!

 מה זה?
מה הקטע של 
 ההגדה הזאת?

אני חושב שאם נקרא 
 את ההסבר נבין.

אין שאלה בכלל, זו דרך 
מקורית לעשות את 

הסדר!



בואו לשולחן, מתחילים!

יש, אוכלים!

אני רוצה לשבת לידך, ליד 
ראש השולחן.

אני רוצה לשבת לך 
על הראש בשולחן! 

רואים אותי? עמוק בתוך 
השיער...

אני רוצה – ליד המצה!
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ַהְדָלַקת ֵנרֹות ַהְדָלַקת ֵנרֹות 
כמו בכל שבת, גם לכבוד החג מדליקים נרות, אך בברכה שונה. 

ִמְצוֹוָתיו ְוִצָּונּו  נּו ּבְ ׁשָ ר ִקּדְ ה ֲאדֹוָני ֱאלֹוֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאׁשֶ רּוְך ַאּתָ ּבָ
ל יֹום טֹוב.  ְלַהְדִליק ֵנר ׁשֶ

יָענּו ַלְּזַמן  ֶהֱחָינּו ְוִקְּיָמנּו ְוִהּגִ ה ֲאדֹוָני ֱאלֹוֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ׁשֶ רּוְך ַאּתָ ּבָ
ַהֶּזה. )בנות עדות המזרח נוהגות לא לברך שהחינו בעת הדלקת הנרות ולכוון 

לצאת ידי חובה בברכת שהחיינו שמברך עורך הסדר בקידוש(

ׁש ׁשַקּדֵ ַקּדֵ
עורך הסדר מכסה את המצות. בלילה הזה כולנו נוהגים כבני מלכים, לכן נשתה 

 ארבע כוסות של יין, המבטאות שמחה וחירות. 
מוזגים כוס ראשונה ואומרים את נוסח הקידוש )אם ליל הסדר חל 

בשבת, מוסיפים את הכתוב בסוגריים(.

ִביִעי  ַהְשּׁ יֹום  ַבּ ַוְיַכל ֱאלֹוִהים  ְוָכל ְצָבָאם.  ְוָהָאֶרץ  ַמִים  ַהָשׁ ַוְיֻכּלּו  י.  ִשּׁ ַהִשּׁ ַוְיִהי בֹוֶקר יֹום  )ַוְיִהי ֶעֶרב 
יֹום  ֱאלֹוִהים ֶאת  ַוְיָבֶרְך  ה.  ָעָשׂ ר  ֲאֶשׁ ְמַלאְכּתֹו  ל  ִמָכּ ִביִעי  ַהְשּׁ יֹום  ַבּ ת  בֹוּ ַוִּיְשׁ ה  ָעָשׂ ר  ֲאֶשׁ ְמַלאְכּתֹו 

ָרא ֱאלֹוִהים ַלֲעׂשֹות.( ר ָבּ ל ְמַלאְכּתֹו ֲאֶשׁ ַבת ִמָכּ י בֹו ָשׁ ׁש אֹותֹו ִכּ ִביִעי ַוְיַקֵדּ ַהְשּׁ



אני יושב כאן, בדיוק 6.68 
מטרים מהכרפס, ובזווית 
של 45 מעלות מהפנים 

של סבא.

אני אשב מול האפיקומן. 
יש לי כבר תכנית מה 

לבקש תמורתו.

לא משנה לי איפה לשבת, 
העיקר שאני פה. יש לי 
תחושה שיהיה מעניין.

איזה מעצבנים כולכם. בסך 
הכל יושבים מסביב שולחן, 
למה לעשות מזה סיפור?

אוהו, חכו ותראו איזה 
סיפור מחכה לנו...
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ר  ַוְיַדּבֵ מוֲעָדם.  ּבְ אָתם  ְקְראּו  ּתִ ר  ֲאׁשֶ קֶדׁש,  ִמְקָרֵאי  ֲאדֹוָני  מוֲעֵדי  ה  ֵאּלֶ
ָרֵאל ֵני ִיׂשְ ה ֶאת מֲעֵדי ֲאדֹוָני, ֶאל ּבְ מׁשֶ

ַסְבִרי ָמָרָנן

ֶפן. ִרי ַהּגָ ה ֲאדֹוָני ֱאלֹוֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ּבֹוֵרא ְפּ רּוְך ַאָתּ ָבּ

ל ָעם ְורֹוְמָמנּו  נּו ִמָכּ ַחר ָבּ ר ָבּ ה ֲאדֹוָני ֱאלֹוֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאֶשׁ רּוְך ַאָתּ ָבּ
תֹות  ָבּ ַאֲהָבה )ַשׁ ן ָלנּו ֲאדֹוָני ֱאלֹוֵהינּו ְבּ ֶתּ ִמְצוֹוָתיו. ַוִתּ נּו ְבּ ָשׁ ל ָלׁשֹון ְוִקְדּ ִמָכּ

ת  ָבּ ׂשֹון, ֶאת יֹום )ַהַשּׁ ים ְלָשׂ ים ּוְזַמִנּ ְמָחה, ַחִגּ ִלְמנּוָחה ּו(מֹוֲעִדים ְלִשׂ
ַאֲהָבה(, ִמְקָרא קֹוֶדׁש, ֵזֶכר  ּצֹות ַהֶזּה, ְזַמן ֵחרּוֵתנּו )ְבּ ַהֶזה ְוֶאת יֹום( ַחג ַהַמּ

ת(  ָבּ ים, )ְוַשׁ ל ָהַעִמּ ָתּ ִמָכּ ְשׁ י ָבנּו ָבַחְרָתּ ְואֹוָתנּו ִקַדּ ִליִציַאת ִמְצָרִים. ִכּ
רּוְך  נּו. ָבּ ׂשֹון ִהְנַחְלָתּ ְמָחה ּוְבָשׂ ִשׂ ַאֲהָבה ּוְבָרצֹון, ( ְבּ ּומֹוֲעֵדי ָקְדֶשָך )ְבּ

ים. ָרֵאל ְוַהְזַּמִנּ ת ְו(ִיְשׂ ָבּ ׁש )ַהַשּׁ ה ֲאדֹוָני, ְמַקֵדּ ַאָתּ

ה ֲאדֹוָני ֱאלֹוֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ּבֹוֵרא ְמאֹוֵרי ָהֵאׁש. רּוְך ַאָתּ )במוצאי שבת מוסיפים: ָבּ

ָרֵאל  ִיְשׂ ין  ֵבּ ְך,  ְלחֶשׁ אֹור  ין  ֵבּ ְלחֹול,  קֹוֶדׁש  ין  ֵבּ יל  ְבִדּ ַהַמּ ָהעֹוָלם  ֶמֶלְך  ֱאלֹוֵהינּו  ֲאדֹוָני  ה  ַאָתּ רּוְך  ָבּ
, ְוֶאת  ְלָתּ ת יֹום טֹוב ִהְבַדּ ת ִלְקֻדַשּׁ ָבּ ת ַשׁ ין ְקֻדַשּׁ ה. ֵבּ ֲעֶשׂ ת ְיֵמי ַהַמּ ֶשׁ ִביִעי ְלֵשׁ ין יֹום ַהְשּׁ ים, ֵבּ ָלַעִמּ
רּוְך  ֶתָך. ָבּ ְקֻדָשּׁ ָרֵאל ִבּ ָך ִיְשׂ ָתּ ֶאת ַעְמּ ְשׁ ְלָתּ ְוִקַדּ . ִהְבַדּ ָתּ ְשׁ ה ִקַדּ ֲעֶשׂ ת ְיֵמי ַהַמּ ֶשׁ ִביִעי ִמֵשּׁ יֹום ַהְשּׁ

ין קֹוֶדׁש ְלקֹוֶדׁש.( ְבִדיל ֵבּ ה ֲאדֹוָני, ַהַמּ ַאָתּ

יָענּו ַלְזַּמן ַהֶּזה.  ֶהֱחָינּו ְוִקְיָּמנּו ְוִהִגּ ה ֲאדֹוָני ֱאלֹוֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֶשׁ רּוְך ַאָתּ ָבּ
)בברכת שהחיינו יש לכוון גם על מצוות אכילת המצה, המרור ושאר מצוות 

הלילה(



יופי, מוציאים את המצה! 
אוכלים?

סבלנות. הלילה יש לנו 
אוכל מיוחד, שלפני שהוא 
מגיע – צריך לספר עליו 

סיפור. 

עכשיו חותכים את המצה 
לשניים, נכון?

הנה האפיקומן. כולכם 
תראו איך הצפרדע 

חוטפת אותו בדממה. איש 
לא יראה, איש לא ישמע.

כל דכפין ייתי וייכול! 
כל מי שרעב מוזמן 

לאכול אתנו.
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 שותים את היין בהסבה 
)הישענות קלה על צד שמאל, כדרך פינוק(.

ּוְרַחץּוְרַחץ
לפני אכילת הכרפס )כפי שהיה נהוג בקרב בני מלכים בעבר(, אנו נוטלים 
ידיים. שופכים מים על האצבעות וכף היד בעזרת נטלה או כוס גדולה, כדי 

לגשת בטהרה ובנקיות לחלק המעודן. אין צורך לברך על רחצה זו.

ס ְרּפַ סּכַ ְרּפַ ּכַ
כל אחד מהמסובים נוטל מהכרפס וטובל במי המלח. הברכה שנברך 

כוללת גם את הברכה על המרור שנאכל בהמשך. מברכים לפני אכילת 
הכרפס: 

ִרי ָהֲאָדָמה.  ה ֲאדֹוָני ֱאלֹוֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ּבֹוֵרא ְפּ רּוְך ַאּתָ ּבָ

אוכלים חתיכה קטנה בלבד )ללא הסבה(.



אני רעב! מתי אוכלים?

קודם כל נקרא את סיפור 
ההגדה. מקשיבים?

קשה לי להקשיב, הבטן 
שלי מקרקרת.

לא, זאת הייתי אני.

יודעים מה? יש לי משחק שיעזור 
לנו לעקוב אחרי ההגדה:

עוקבים אחרי ההגדה: כל משתתף 
מקבל מילה, ובכל פעם שהיא מופיעה 

בהגדה – הוא מוחא כף. מילים 
לבחירה: מים, יד, ישראל, מצרים, דם, 

ארץ, עבודה, בנים, שמים, ירושלים.

7

ַיַחץַיַחץ
עורך הסדר )וגם כל ראש משפחה( לוקח את המצה האמצעית מבין 

שלוש המצות שלפניו, וחוצה אותה לשניים. החלק הגדול נקרא ”אפיקומן”, מכסים 
אותו ושומרים לסוף הסעודה. השובבים נוהגים “לגנוב” את האפיקומן ולהשיבו 

למבוגרים לקראת סוף הסעודה, כאשר יבטיחו להם מתנות תמורת החזרתו.

יד ידַמּגִ ַמּגִ
מוזגים כוס שנייה של יין מבלי לשתות אותה בינתיים, ומתחילים בסיפור.

הקדמה להגדה

מגלים את המצות, מגביהים את הקערה ואומרים בקול רם:

ַאְרָעא ְדִמְצָרִים.  ָהא ַלְחָמא ַעְנָיא ִדי ֲאָכלּו ַאְבָהָתָנא ְבּ

א  ָתּ ל ִדְצִריְך ֵייֵתי ְוִיְפַסח. ָהַשׁ ל ִדְכִפין ֵייֵתי ְוֵייכֹל, ָכּ ָכּ

א ַעְבֵדי,  ָתּ ָרֵאל. ָהַשׁ ַאְרָעא ְדִיְשׂ ָאה ְבּ ָנה ַהָבּ ָהָכא, ְלָשׁ

ֵני חֹוִרין.  ָאה ְבּ ָנה ַהָבּ ְלָשׁ



מה כל כך מיוחד בלילה הזה, 
שפתאום אוכלים רק מצות? 

ומה קרה שפתאום 
אוכלים מרור? למה לא 

סלט ירקות נורמלי?

זה עוד כלום. מה פתאום טובלים 
כרפס במי מלח? ועוד הולכים 

לטבול גם את המרור!

והכי מוזר – כולם משום 
מה נשענים אחורה, על 

הצד. מה הקטע?

שאלות מצוינות. בשביל 
לענות עליהן, יש סיפור 

שצריך לספר. אל 
תלכו לשום מקום, כבר 
מתחילים את הסיפור!
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 - עוני שאכלו אבותינו בארץ מצרים. כל מי שרעב  זהו לחם  לעברית:  מארמית  תרגום 
מוזמן לבוא ולאכול איתנו, כל מי שצריך -יצטרף אלינו ויטעם מקרבן הפסח. אמנם עכשיו 
אנחנו כאן, בגלות, אך אנו מתפללים שבשנה הבאה נהיה כבר בארץ ישראל. כעת אנחנו 
עבדים - אך אנו מייחלים שבשנה הבאה נהיה בני חורין )הנוסח נכתב בזמן גלות בבל 
והיה רלוונטי מאד גם בגלויות שבאו אחריו. כיום, אף שנראה כי שחר גאולתנו 
כבר מפציע עם זאת עדיין לא כולנו בארץ ישראל וגם בני חורין של ממש עוד 

איננו ועל כך תפילתנו(.

מסירים את הקערה מעל השולחן. אחד הילדים )או המבוגרים( שואל:

ילֹות,  ל ַהֵלּ ְיָלה ַהֶזּה ִמָכּ ה ַהַלּ ָנּ ַתּ ְשׁ ַמה ִנּ

ה,  ילֹות ָאנּו אֹוְכִלין ָחֵמץ ּוַמָצּ ָכל ַהֵלּ ְבּ  ֶשׁ
ה?  ּלֹו ַמָצּ ְיָלה ַהֶזּה - ֻכּ ַהּלַ

ָ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

מניחים את הקערה על השולחן, המצות תהיינה מגולות בשעת אמירת ההגדה.



מה זה כל החגיגה הזאת? 
המלך אמר להתחיל לעבוד!

היי, אני מכיר את המשחק 
הזה! אתה אומר "המלך אמר 
להרים ידיים" וכולנו מרימים 

ידיים, נכון?

בדיוק, רק שהמלך לא אמר 
להרים ידיים. הוא אמר לעבוד 

קשה, ולבנות בניינים בלי 
הפסקה!

איזה מין משחק זה? לא 
רוצה למלא פקודות כל 

היום.

אתם עדיין יושבים שם, 
מסביב לשולחן? בואו תהיו 

עבדים לכמה דקות.
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פתיחת הסיפור: החובה לספר על יציאת מצרים

ם  ִמָשּׁ ֱאלֹוֵהינּו  ֲאדֹוָני  ַוּיֹוִציֵאנּו  ִמְצָרִים,  ְבּ ְלַפְרעֹוה  ָהִיינּו  ֲעָבִדים 
רּוְך הּוא ֶאת  דֹוׁש ָבּ ָיד ֲחָזָקה ּוִבְזרֹוַע ְנטּוָיה. ְוִאּלּו לֹוא הֹוִציא ַהָקּ ְבּ
ְלַפְרעֹוה  ָהִיינּו  ִדים  ְעָבּ ְמֻשׁ ָבֵנינּו  ּוְבֵני  ּוָבֵנינּו  ָאנּו  ֲהֵרי  ְצָרִים,  ִמִמּ ֲאבֹוֵתינּו 
יֹוְדִעים  ָלנּו  ֻכּ ְזֵקִנים,  ָלנּו  ֻכּ ְנבֹוִנים,  נּו  ָלּ ֻכּ ֲחָכִמים,  נּו  ָלּ ֻכּ ַוֲאִפילּו  ִמְצָרִים.  ְבּ
ר  ְלַסֵפּ ה  ְרֶבּ ַהַמּ ְוָכל  ִמְצַרִים.  יִציַאת  ִבּ ר  ְלַסֵפּ ָעֵלינּו  ִמְצָוה   - ַהּתֹוָרה  ֶאת 

ח. ָבּ יִציַאת ִמְצַרִים - ֲהֵרי ֶזה ְמֻשׁ ִבּ

ֲעִקיָבא  י  ְוַרִבּ ֲעַזְרָיה  ן  ֶבּ ֶאְלָעָזר  י  ְוַרִבּ ְיהֹוֻשַע  י  ְוַרִבּ ֱאִליֶעֶזר  י  ַרִבּ ְבּ ה  ַמֲעֶשׂ
ל  ָכּ ִמְצַרִים  יִציַאת  ִבּ ִרים  ְמַסְפּ ְוָהיּו  ְבַרק,  ְבֵני  ִבּ ין  ְמֻסִבּ ֶשָהיּו  ַטְרפֹון  י  ְוַרִבּ
ְזַמן  יַע  ִהִגּ ַרּבֹוֵתינּו,  ָלֶהם:  ְוָאְמרּו  ַתְלִמיֵדיֶהם  אּו  ָבּ ֶשׁ ַעד  ְיָלה  ַהַלּ אֹותֹו 

ֲחִרית.  ל ַשׁ ַמע ֶשׁ ְקִריַאת ְשׁ

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

יַח. . ַחֶיּיָך - ְלָהִביא ִלימֹות ַהָמִשׁ



המלך אמר: אחד המשתתפים מניף את 
בובת המצרי ונותן פקודות, והאחרים 

צריכים למלא אותן – בתנאי שהוא פותח 
 אותן במילים "המלך אמר".

אפשר לחשוב ולשוחח: איך זה למלא 
פקודות של אחרים? 

מהם כל הדברים המיוחדים שאנו 
עושים בליל הסדר, ומדוע עושים 

אותם?

בשביל מה כל ליל הסדר 
הזה שלכם, הא?

אממ... מה זה?

10

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

ָרה ּתֹוָרה. ְבּ ָעה ָבִנים ִדּ ֶנֶגד ַאְרָבּ  ְכּ

ם,  ע, ְוֶאָחד ָתּ  ֶאָחד ָחָכם, ְוֶאָחד ָרָשׁ

אֹול. ֵאינֹו יֹוֵדַע ִלְשׁ ְוֶאָחד ֶשׁ

ר  ִטים ֲאֶשׁ ָפּ ים ְוַהִמְשׁ ָחָכם ָמה הּוא אֹוֵמר? ַמה ָהֵעדֹות ְוַהֻחִקּ
ַסח: ֵאין  ִהְלכֹות ַהֶפּ ה ֱאָמר לֹו ְכּ ִצָוּה ֲאדֹוָני ֱאלֹוֵהינּו ֶאְתֶכם? ְוַאף ַאָתּ

ַסח ֲאִפיקֹוָמן. ַמְפִטיִרין ַאַחר ַהֶפּ

ע ָמה הּוא אֹוֵמר? ָמה ָהֲעבֹוָדה ַהזֹוּאת ָלֶכם? ָלֶכם - ְולֹוא לֹו.  ָרָשׁ
ה ַהְקֵהה  ר. ְוַאף ַאָתּ ִעָקּ ְבּ ַפר  ָכּ ָלל  הֹוִציא ֶאת ַעְצמֹו ִמן ַהְכּ ּוְלִפי ֶשׁ
ְצָרִים. ִלי - ְולֹוא  ֵצאִתי ִמִמּ ה ֲאדֹוָני ִלי ְבּ ֲעבּור ֶזה ָעָשׂ יו ֶוֱאמֹור לֹו: ַבּ ֶאת ִשָנּ

ם, לֹוא ָהָיה ִנְגָאל. לֹו. ִאיּלּו ָהָיה ָשׁ

חֹוֶזק ָיד הֹוִציָאנּו  ם ָמה הּוא אֹוֵמר? ַמה זֹוּאת? ְוָאַמְרָתּ ֵאָליו: ְבּ ָתּ
ית ֲעָבִדים. ְצָרִים, ִמֵבּ ֲאדֹוָני ִמִמּ

ְלִבְנָך  ְדָתּ  ְוִהַגּ ֱאַמר:  ֶנּ ֶשׁ לֹו,  ַתח  ְפּ ַאְתּ   - אֹול  ִלְשׁ יֹוֵדַע  ֵאינֹו  ְוֶשׁ
ְצָרִים. ֵצאִתי ִמִמּ ה ֲאדֹוָני ִלי ְבּ ֲעבּור ֶזה ָעָשׂ יֹום ַההּוא ֵלאמֹור, ַבּ ַבּ



אהמ... שמעתי שמדברים על 
אברהם אבינו, אבל... הוא לא היה 

לפני יציאת מצרים?

דווקא בא לי לדבר על סיפורים 
שקרו לפני יציאת מצרים. סבתא 
רבתא שלי הייתה עם נח בתיבה!

אפשר להשתגע, אתם 
עושים בלגן מכל ההיסטוריה 

של עם ישראל!

אל דאגה, כל אחד מכם יקבל 
תשובה. אבל אתה, ששאלת 
על "ליל הסדר הזה שלכם", 
כדאי שתתקן את השאלה 
שלך – ליל הסדר הוא של 

כולנו!

נכון, אבל זה חלק מהעניין. 
יציאת מצרים אינה קשורה 

רק לתקופה אחת בעבר, אלא 
לכל הדורות. תמיד מאיימים 

עלינו, ותמיד אנו ניצלים.
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עֹוד  יֹום ַההּוא ָיכֹול ִמְבּ יֹום ַההּוא, ִאי ַבּ ְלמּוד לֹוַמר ַבּ ָיכֹול ֵמרֹואׁש חֹוֶדׁש, ַתּ
ֵיּׁש  ָעה ֶשׁ ָשׁ י ֶאָלא ְבּ ֲעבּור ֶזה לֹוא ָאַמְרִתּ ֲעבּור ֶזה - ַבּ ְלמּוד לֹוַמר ַבּ יֹום, ַתּ

ִחים ְלָפֶניָך. ה ּוָמרֹור ֻמָנּ ַמָצּ

הרקע לשעבוד: ירידת יעקב ובניו למצרים

קֹום  ַהָמּ ֵקְרָבנּו  יו  ְוַעְכָשׁ ֲאבֹוֵתינּו,  ָהיּו  ָזָרה  ֲעבֹוָדה  עֹוְבֵדי  ה  ִחָלּ ִמְתּ
ֱאלֹוֵהי  ֲאדֹוָני  ָאַמר  ה  כֹוּ ָהָעם,  ל  ָכּ ֶאל  ְיהֹוֻשַע  ַויֹואֶמר  ֱאַמר:  ֶנּ ֶשׁ ַלֲעבֹוָדתֹו, 
ַוֲאִבי  ַאְבָרָהם  ֲאִבי  ַרח  ֶתּ בּו ֲאבֹוֵתיֶכם ֵמעֹוָלם,  ָיְשׁ ָהר  ַהָנּ ֵעֶבר  ְבּ ָרֵאל:  ִיְשׂ
ֵמֵעֶבר  ַאְבָרָהם  ֶאת  ֲאִביֶכם  ֶאת  ח  ָוֶאַקּ ֲאֵחִרים.  ֱאלֹוִהים  ַוַיַּעְבדּו  ָנחֹור, 
ן לֹו ֶאת ִיְצָחק,  ה ֶאת ַזְרעֹו ָוֶאֵתּ ָנַען, ָוַאְרֶבּ ָכל ֶאֶרץ ְכּ ָהר ָואֹוֵלְך אֹותֹו ְבּ ַהָנּ
ת אֹותֹו,  ִעיר ָלֶרֶשׁ ו ֶאת ַהר ׂשֵ ן ְלֵעָשׂ ו. ָוֶאֵתּ ן ְלִיְצָחק ֶאת ַיֲעקֹוב ְוֶאת ֵעָשׂ ָוֶאֵתּ

ְוַיֲעקֹוב ּוָבָניו ָיְרדּו ִמְצָרִים.

ב  רּוְך הּוא ִחַשּׁ דֹוׁש ָבּ ַהָקּ רּוְך הּוא. ֶשׁ ָרֵאל, ָבּ רּוְך ׁשֹוֵמר ַהְבָטָחתֹו ְלִיְשׂ ָבּ
ָתִרים,  ַהְבּ ין  ֵבּ ְבִרית  ִבּ ָאִבינּו  ְלַאְבָרָהם  ָאַמר  ֶשּׁ ַמה  ְכּ ַלֲעׂשֹות  ץ,  ַהֵקּ ֶאת 
ָלֶהם,  לֹוא  ֶאֶרץ  ְבּ ַזְרֲעָך  ִיְהֶיה  ֵגר  י  ִכּ ַדע  ֵתּ ָידֹוע  ְלַאְבָרם,  ַויֹוּאֶמר  ֱאַמר:  ֶנּ ֶשׁ
ן ָאנֹוִכי  ר ַיֲעבֹודּו ָדּ ָנה. ְוַגם ֶאת ַהּגֹוי ֲאֶשׁ ע ֵמאֹות ָשׁ ַוֲעָבדּום ְוִעּנּו אֹוָתם ַאְרַבּ

דֹול. ְרֻכׁש ָגּ ְוַאֲחֵרי ֵכן ֵיְצאּו ִבּ

מכסים את המצות ומגביהים את הכוס.



כאן המבוגרים, ובייחוד סבים וסבתות, 
מוזמנים לספר על אירוע היסטורי 

שהשתתפו בו, או הצלה מיוחדת שחוו.

סליחה, יש לכם אולי 
משהו לתת לי לאכול?

הוצאת לי את הקרקור מהפה! 
גם אני מחפשת משהו לאכול.

מצטערים, אין מה 
לאכול בכל הארץ.

מה?!

זה מה שקרה לאבותינו, בני 
יעקב. לא היה מה לאכול בכל 
הארץ, אז הם נאלצו לעבור 
לגור במצרים. כך התחיל כל 

הסיפור.
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ְלַבד ָעַמד  א ֶאָחד ִבּ לֹּ ָעְמָדה ַלֲאבֹוֵתינּו ְוָלנּו, ֶשׁ ְוִהיא ֶשׁ

ָכל ּדֹור ָודֹור עֹוְמִדים ָעֵלינּו  ְבּ א ֶשׁ ָעֵלינּו ְלַכּלֹוֵתנּו, ֶאָלּ

יֵלנּו ִמָּיָדם. רּוְך הּוא ַמִצּ דֹוׁש ָבּ ְלַכּלֹוֵתנּו, ְוַהָקּ

מניחים בחזרה את הכוס על השולחן, ומגלים שוב את המצות.

ְרעֹוה לֹוא ָגַזר  ַפּ ש ָלָבן ָהֲאַרִמי ַלֲעׂשֹות ְלַיֲעקֹוב ָאִבינּו. ֶשׁ ֵקּ ֵצא ּוְלַמד ַמה ִבּ
ֱאַמר:  ֶנּ ל, ֶשׁ ׁש ַלֲעקֹור ֶאת ַהכֹוּ ֵקּ א ַעל ַהְזָּכִרים, ְוָלָבן ִבּ ֶאָלּ

ְמֵתי ְמָעט,  ם ִבּ י אֵֹבד ָאִבי, ַוֵיֶּרד ִמְצַרְיָמה ַוָּיָגר ָשׁ ֲאַרִמּ

דֹול, ָעצּום ָוָרב. ם ְלגֹוי ָגּ ַוְיִהי ָשׁ

ּבּור. י ַהִדּ ַוֵיֶרד ִמְצַרְיָמה - ָאנּוס ַעל ִפּ

א ָלגּור  ִמְצַרִים ֶאָלּ ַע ְבּ ֵקּ ַתּ לֹוא ָיַרד ַיֲעקֹוב ָאִבינּו ְלִהְשׁ ד ֶשׁ ם - ְמַלֵמּ ַוָּיָגר ָשׁ
אן  י ֵאין ִמְרֶעה ַלצֹוּ אנּו, ִכּ ָאֶרץ ָבּ ְרעֹוה, ָלגּור ָבּ ֱאַמר: ַויֹוּאְמרּו ֶאל ַפּ ֶנּ ם, ֶשׁ ָשׁ
ֶאֶרץ  בּו ָנא ֲעָבֶדיָך ְבּ ה ֵיְשׁ ָנַען. ְוַעָתּ ֶאֶרץ ְכּ י ָכֵבד ָהָרָעב ְבּ ר ַלֲעָבֶדיָך, ִכּ ֲאֶשׁ

ֶשן. גֹוּ



אפשר להסתובב עם בובת 
העבד בין המשתתפים, כאילו היא 

מחפשת אוכל ולא מוצאת.

אני כבר לא יכול, כל 
העבודה הזאת יושבת 

לי על הראש.

אפשר לחשוב, לכל אחד יש 
הרבה דברים על הראש.

נכון, אנחנו!

מילא עבודה, אבל 
המצרים המרגיזים האלה 
יושבים לנו על הראש כל 
היום! בואו, תבינו על מה 

אני מדבר:

מי דיבר עלייך? התכוונתי שגם 
לאנשים שאינם עבדים במצרים 

יש המון עבודה.
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ִמְצָרְיָמה,  ֲאבֹוֶתיָך  ָיְרדּו  ֶנֶפׁש  ְבִעים  ִשׁ ְבּ ֱאַמר:  ֶנּ ֶשׁ ָמה  ְכּ  - ְמָעט  ְמֵתי  ִבּ
ַמִים ָלרֹוב. כֹוְכֵבי ַהָשּׁ ְמָך ֲאדֹוָני ֱאלֹוֶהיָך ְכּ ה ָשׂ ְוַעָתּ

ם. ָרֵאל ְמֻצָּיִנים ָשׁ ָהיּו ִיְשׂ ד ֶשׁ ם ְלגֹוי - ְמַלֵמּ ַוְיִהי ָשׁ

ַוַיַּעְצמּו  ַוִּיְרּבּו  ְרצּו  ַוִּיְשׁ רּו  ָפּ ָרֵאל  ִיְשׂ ּוְבֵני  ֱאַמר:  ֶנּ ֶשׁ ָמה  ְכּ  - ָעצּום  דֹול,  ָגּ
ֵלא ָהָאֶרץ אֹוָתם. ָמּ ְמאֹוד ְמאֹוד, ַוִתּ ִבּ

בֹוִאי  ִלי ַוָתּ ְגְדּ י ַוִתּ ְרִבּ יְך, ַוִתּ ֶדה ְנַתִתּ ׂ ֶצַמח ַהָשּ ֱאַמר: ְרָבָבה ְכּ ֶנּ ָמה ׁשֶ ָוָרב - ְכּ
ַח, ְוַאְתּ ֵערֹום ְוֶעְרָיה. ָוֶאֱעבֹור ָעַלִיְך  ָעֵרְך ִצֵמּ ַדִים ָנכֹונּו ּוְשׂ ֲעִדי ֲעָדִיים, ָשׁ ַבּ
ָדַמִיְך ֲחִיי. ָדַמִיְך ֲחִיי, ָואֹוַמר ָלְך ְבּ ָדָמִיְך, ָואֹוַמר ָלְך ְבּ ָוֶאְרֵאְך ִמְתּבֹוֶסֶסת ְבּ

גזרות המצרים, ותפילת בני ישראל להצלה

ה. נּו ָעֵלינּו ֲעבָֹדה ָקָשׁ ְצִרים ַוְיַעּנּונּו, ַוִיְתּ ַוָּיֵרעּו אָֹתנּו ַהִמּ

ה,  ִיְרֶבּ ן  ֶפּ לֹו  ָמה  ִנְתַחּכְ ָהָבה  ֱאַמר:  ֶנּ ֶשׁ ָמה  ְכּ  - ְצִרים  ַהִמּ אָֹתנּו  ַוָּיֵרעּו 
נּו, ְוָעָלה  י ִתְקֶראָנה ִמְלָחָמה ְונֹוַסף ַגם הּוא ַעל ׂשְנֵאינּו ְוִנְלַחם ָבּ ְוָהָיה ִכּ

ִמן ָהָאֶרץ.

ִסְבלֹוָתם.  תֹו ְבּ ים ְלַמַען ַענֹוּ ֵרי ִמִסּ ימּו ָעָליו ָשׂ ֱאַמר: ַוָּיִשׂ ֶנּ ָמה ֶשׁ ַוְיַעּנּונּו - ְכּ
תֹום ְוֶאת ַרַעְמֵסס. נֹות ְלַפְרעֹוה, ֶאת ִפּ ַוִּיֶבן ָעֵרי ִמְסְכּ



פרה עיוורת: אחד המשתתפים עוצם 
עיניים, ומשתתף אחר מוליך אותו בחדר. 

אפשר לחשוב ולשוחח: מה ההרגשה 
כשמובילים אותך? מה קשה יותר – חוסר 

השליטה, או שמישהו אחר שולט בך?

אהההההה!

אל תצעק, עוד תעשה 
לכולם חור בראש – וזה 

הרי התפקיד שלי.

המשך לצעוק, 
בכל הכוח!

לא, לא, זה סתם קרקור. 
רק צעקה שבאה מעומק 

הלב יכולה להציל את 
המצב.

אה, לצעוק זה טוב? 
מצוין, אני אוהבת לעשות 

רעש. קווווההההה - - -
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ֵני  ְבּ ֶאת  ִמְצַרִים  ַוַיֲעִבדּו  ֱאַמר:  ֶנּ ֶשׁ ָמה  ְכּ  - ה  ָקָשׁ ֲעבָֹדה  ָעֵלינּו  נּו  ַוִיְתּ
ָפֶרְך. ָרֵאל ְבּ ִיְשׂ

ַמע ֲאדָֹני ֶאת  ְצַעק ֶאל ֲאדָֹני ֱאלֵֹהי ֲאבֵֹתינּו, ַוִּיְשׁ ַוִנּ

קֵֹלנּו, ַוַיְּרא ֶאת ָעְנֵינּו ְוֶאת ֲעָמֵלנּו ְוֶאת ַלֲחֵצנּו.

ים  ֱאַמר: ַוְיִהי ַבָּיִמים ָהַרִבּ ֶנּ ָמה ֶשׁ ְצַעק ֶאל ֲאדָֹני ֱאלֵֹהי ֲאבֵֹתינּו - ְכּ ַוִנּ
ַעל  ַוַתּ ַוִּיְזָעקּו,  ָרֵאל ִמן ָהֲעבֹוָדה  ִיְשׂ ְבֵני  ַוֵיָּאְנחּו  ַוָּיָמת ֶמֶלְך ִמְצַרִים,  ָהֵהם 

ְוָעָתם ֶאל ָהֱאלֹוִהים ִמן ָהֲעבֹוָדה. ַשׁ

ַמע ֱאלֹוִהים ֶאת ַנֲאָקָתם,  ֱאַמר: ַוִּיְשׁ ֶנּ ָמה ֶשׁ ַמע ֲאדָֹני ֶאת קֵֹלנּו - ְכּ ַוִּיְשׁ
ִריתֹו ֶאת ַאְבָרָהם, ֶאת ִיְצָחק ְוֶאת ַיֲעקֹוב. ַוִּיְזּכֹור ֱאלֹוִהים ֶאת ְבּ

ֱאַמר: ַוַיְּרא ֱאלֹוִהים ֶאת  ֶנּ ָמה ֶשׁ ֶרְך ֶאֶרץ, ְכּ ִריׁשּות ֶדּ ַוַיְּרא ֶאת ָעְנֵינּו - זֹו ְפּ
ָרֵאל ַוֵיַּדע ֱאלֹוִהים. ֵני ִיְשׂ ְבּ

ַהְיאֹוָרה  ַהִּיּלֹוד  ן  ַהֵבּ ל  ָכּ ֱאַמר:  ֶנּ ֶשׁ ָמה  ְכּ ִנים.  ַהָבּ ֵאּלּו   - ֲעָמֵלנּו  ְוֶאת 
ַחּיּון. ת ְתּ ִליֻכהּו ְוָכל ַהַבּ ְשׁ ַתּ

ר  ֲאֶשׁ ַחץ  ַהַלּ ָרִאיִתי ֶאת  ְוַגם  ֱאַמר:  ֶנּ ֶשׁ ָמה  ְכּ ַחק,  ַהְדּ ֶזה   - ַלֲחֵצנּו  ְוֶאת 
ִמְצַרִים לֹוֲחִצים אֹוָתם.



יש לי פצע ביד ימין. אני יכול 
לצאת בכל זאת ממצרים?

מה הבעיה?

כתוב פה שיצאנו ממצרים ביד 
חזקה, ויד ימין היא היד החזקה 

שלי.

ומה אני אעשה? לי 
יש רק רגליים!

הכוונה איננה ליד שבגוף 
האדם, אלא שהִנסים ביציאת 
מצרים גברו על העוצמה של 
המצרים. פרעה חשב שהוא 
כל יכול, והתברר שיש משהו 

חזק יותר ממנו.

אפשר לערוך מעין "הורדת ידיים": 
ביד אחת מצרי וביד אחרת המכות. 
למצרי יש כוח, אבל המכות חזקות 

עוד יותר ומכניעות אותו.
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ניסי יציאת מצרים – עשר המכות

ָיד ֲחָזָקה ּוִבְזרַֹע ְנטּוָיה, ּוְבמָֹרא  ְצַרִים ְבּ ַוּיֹוִצֵאנּו ֲאדָֹני ִמּמִ

דֹל, ּוְבאֹתֹות ּוְבמְֹפִתים. ָגּ

ָרף, ְולֹוא ַעל  ְצַרִים - לֹוא ַעל ְיֵדי ַמְלָאְך, ְולֹוא ַעל ְיֵדי ָשׂ ַוּיֹוִצֵאנּו ֲאדָֹני ִמּמִ
י  ְוָעַבְרִתּ ֱאַמר:  ֶנּ ֶשׁ ְכבֹודֹו ּוְבַעְצמֹו,  ִבּ רּוְך הּוא  ָבּ דֹוׁש  א ַהָקּ ִליַח, ֶאָלּ ְיֵדי ָשׁ
ְוַעד  ֶאֶרץ ִמְצַרִים ֵמָאָדם  ְבּ כֹור  ל ְבּ ָכּ יִתי  ְוִהֵכּ ְיָלה ַהֶזּה,  ַלּ ַבּ ְבֶאֶרץ ִמְצַרִים 
ְבֶאֶרץ  י  ְוָעַבְרִתּ ֲאדֹוָני.  ֲאִני  ָפִטים.  ְשׁ ה  ֶאֱעֶשׂ ִמְצַרִים  ֱאלֹוֵהי  ּוְבָכל  ֵהָמה,  ְבּ
ֶאֶרץ ִמְצַרִים -  ל ְבכֹור ְבּ יִתי ָכּ ְיָלה ַהֶזּה - ֲאִני ְולֹוא ַמְלָאְך. ְוִהֵכּ ַלּ ִמְצַרִים ַבּ
ִליַח. ֲאִני  ָפִטים - ֲאִני ְולֹוא ַהָשּׁ ה ְשׁ ָרף. ּוְבָכל ֱאלֹוֵהי ִמְצַרִים ֶאֱעֶשׂ ֲאִני ְולֹוא ָשׂ

ֲאדֹוָני - ֲאִני הּוא ְולֹוא ַאֵחר.

ר  ִמְקְנָך ֲאֶשׁ ה ַיד ֲאדֹוָני הֹוָיה ְבּ ֱאַמר: ִהֵנּ ֶנּ ָמה ֶשׁ ֶבר, ְכּ ָיד ֲחָזָקה - זֹו ַהֶדּ ְבּ
ֵבד ְמאֹוד. אן, ֶדֶבר ָכּ ָקר ּוַבצֹוּ ָבּ ים, ַבּ ַמִלּ ְגּ ֲחמֹוִרים, ַבּ ּסּוִסים, ַבּ ֶדה, ַבּ ׂ ָשּ ַבּ

ָידֹו, ְנטּוָיה ַעל  לּוָפה ְבּ ֱאַמר: ְוַחְרּבֹו ְשׁ ֶנּ ָמה ֶשׁ ּוִבְזרַֹע ְנטּוָיה - זֹו ַהֶחֶרב, ְכּ
ְירּוָשַלִים.

ָלבֹוא  ֱאלֹוִהים  ה  ֲהִנָסּ אֹו  ֱאַמר:  ֶנּ ֶשׁ ָמה  ְכּ ִכיָנה,  ְשׁ ִגּלּוי  זֹו   - דֹל  ָגּ ּוְבמָֹרא 



זה לא יעזור, אנחנו המצרים 
שולטים על כל העולם, 

ונעשה רק מה שנראה לנו!

ככה? תכף לא תראו 
כלום, ולא תעשו כלום...

נו, טוב, אנחנו לא שולטים 
על הכל. רק על הרוב.

הנה בא ערוב!

טוב, אנחנו לא שולטים על הרוב, 
אבל על הרבה דברים...

אני הארבה! ובאתי לאכול 
דברים. העיקר שתפסיקו 

לתפוס גובה, ותשחררו כבר 
את בני ישראל!

אפשר לשים את עשר המכות 
על כל עשר האצבעות, ולהרים 
כל מכה כשמזכירים את שמה 

בהגדה.
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אֹותֹות ּוְבמֹוְפִתים, ּוְבִמְלָחָמה ּוְבָיד ֲחָזָקה  ת ְבּ ַמסֹוּ ָלַקַחת לֹו גֹוי ִמֶקֶרב ּגֹוי ְבּ
ֱאלֹוֵהיֶכם  ֲאדֹוָני  ָלֶכם  ה  ָעָשׂ ר  ֲאֶשׁ כֹול  ְכּ דֹוִלים,  ְגּ ּוְבמֹוָרִאים  ְנטּוָיה,  ּוִבְזרֹוַע 

ִמְצַרִים ְלֵעיֶניָך.  ְבּ

ר  ָיְדָך, ֲאֶשׁ ח ְבּ ַקּ ה ַהֶזּה ִתּ ֶטּ ֱאַמר: ְוֶאת ַהַמּ ֶנּ ָמה ֶשׁ ה, ְכּ ֶטּ ּוְבאֹתֹות - ֶזה ַהַמּ
ה ּבֹו ֶאת ָהאֹותֹות. ֲעֶשׂ ַתּ

נוהגים לטפטף טיפה מן הכוס על המפה או על צלחת, כשאומרים "דם", 
"ואש", "ותימרות עשן", באמירת כל אחת מעשר המכות וכשאומרים 

"דצ"ך", "עד"ש", "באח"ב".

ם  ַמִים ּוָבָאֶרץ, ָדּ ָשּׁ י מֹוְפִתים ַבּ ֱאַמר: ְוָנַתִתּ ֶנּ ָמה ֶשׁ ם, ְכּ ּוְבמְֹפִתים - ֶזה ַהָדּ
ן. ָוֵאׁש ְוִתיְמרֹות ָעָשׁ

 - דֹול  ָגּ ּוְבמֹוָרא  ִים,  ַתּ ְשׁ  - ְנטּוָיה  ּוִבְזרֹוַע  ִים,  ַתּ ְשׁ  - ֲחָזָקה  ָיד  ְבּ ַאֵחר:  ָדָבר 
ֵהִביא  ר ַמּכֹות ֶשׁ ִים. ֵאּלּו ֶעֶשׂ ַתּ ִים, ּוְבמֹוְפִתים - ְשׁ ַתּ ִים, ּוְבאֹותֹות - ְשׁ ַתּ ְשׁ

ִמְצַרִים, ְוֵאּלּו ֵהן: ְצִרים ְבּ רּוְך הּוא ַעל ַהִמּ דֹוׁש ָבּ ַהָקּ

ה,  ָרד, ַאְרֶבּ ִחין, ָבּ ֶבר, ְשׁ ים, ָערֹוב, ֶדּ ִנּ ַע, ִכּ ם, ְצַפְרֵדּ ָדּ

כֹורֹות. ת ְבּ ְך, ַמַכּ חֶֹשׁ



אהמ... לא הבנתי. יש עשר 
מכות, איך הגעתם למאתיים?

המצרים קיבלו עשר כמוני, 
נכון? עשר מכות. עכשיו 

תאר לך שבים סוף, המצרים 
קיבלו עונש כבד פי חמישה!

אז העונש שווה כמו חמישים מכות, כי 
עשר כפול חמש שווה חמישים!

עכשיו, תאר לך שאני 
בעצמי חזקה פי ארבעה. 
אני מציקה הרבה יותר 

ממה שאני נראית...

אז העונש שווה כמו ארבעים מכות. 
ואם בים סוף העונש היה כבד פי 

חמישה, זה כבר יוצא מאתיים!

אפשר להדגים את התרגיל 
באצבעות, בעזרת הבובות. על אצבע 
ביד ימין מרכיבים בובה אחת, ומולה 
ביד שמאל מרכיבים חמש בובות – 

על כל אצבעות היד.
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ִנים:  ֶהם ִסָמּ י ְיהּוָדה ָהָיה נֹוֵתן ָבּ ַרִבּ

"ב. ַאַחַ ַצ"ְך ַעַד"ׁש ְבּ ְדּ

ִמְצַרִים  ְבּ ְצִרים  ַהִמּ קּו  ָלּ ֶשׁ אֹוֵמר  ה  ַאָתּ ִין  ִמַנּ אֹוֵמר:  ִליִלי  ַהְגּ יֹוֵסי  י  ַרִבּ
אֹוֵמר?  הּוא  ָמה  ִמְצַרִים  ְבּ ַמּכֹות?  ים  ֲחִמִשּׁ ָלקּו  ַהָּים  ְוַעל  ַמּכֹות  ר  ֶעֶשׂ
הּוא  ָמה  ַהָּים  ְוַעל  ִהוא,  ֱאלֹוִהים  ע  ֶאְצַבּ ְרעֹוה:  ַפּ ֶאל  ים  ַהַחְרֻטִמּ ַויֹוּאְמרּו 
ִמְצַרִים, ַוִּייְראּו  ה ֲאדֹוָני ְבּ ר ָעָשׂ דֹוָלה ֲאֶשׁ ָרֵאל ֶאת ַהָּיד ַהְגּ אֹוֵמר? ַוַיְּרא ִיְשׂ
ר  ע? ֶעֶשׂ ה ָלקּו ְבֶאְצַבּ ָמּ ה ַעְבדֹו. ַכּ אדֹוָני ּוְבמֶשׁ ָהָעם ֶאת ֲאדֹוָני, ַוַיֲּאִמינּו ַבּ
ים  ֲחִמִשּׁ ָלקּו  ַהָּים  ְוַעל  ַמּכֹות  ר  ֶעֶשׂ ָלקּו  ִמְצַרִים  ְבּ ה:  ֵמַעָתּ ֱאמֹור  ַמּכֹות. 

ַמּכֹות.

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

ִעים ַמּכֹות ְוַעל ַהָּים ָלקּו ָמאַתִים ַמּכֹות. ִמְצַרִים ָלקּו ַאְרָבּ ְבּ

רּוְך  ָבּ דֹוׁש  ַהָקּ ֵהִביא  ֶשׁ ה  ּוַמָכּ ה  ַמָכּ ל  ָכּ ֶשׁ ִין  ִמַנּ אֹוֵמר:  ֲעִקיָבא  י  ַרִבּ
ם  ח ָבּ ַלּ ֱאַמר: ְיַשׁ ֶנּ ל ָחֵמׁש ַמּכֹות? ֶשׁ ִמְצַרִים ָהְיָתה ֶשׁ ְצִרים ְבּ הּוא ַעל ַהִמּ



איזה סיפור... מזל שאנחנו בארץ 
ישראל, לא עבדים של אף אחד. 

אנחנו עובדים בשביל עצמנו, בשביל 
המשפחה ובשביל המדינה.

אני שונא לעבוד, לא משנה 
בשביל מה. אבל מזל שאפשר 

לנוח בשבת.

זה מזכיר לי שאלה: אחרי 
שיצאנו ממצרים – מתי קיבלנו 
את השבת? ואיך הגענו לארץ 
ישראל? ואיך הסתדרנו בדרך, 

מה אכלנו?

די, נו! גם אותי מעניין 
לשמוע מה אכלו בני 

ישראל, אבל אני רוצה 
כבר לאכול בעצמי.

אני מוותר על השאלות, 
נשמע את המשך הסיפור 
בפעם אחרת. אבל לפחות 
חשוב להגיד תודה על כל 
הדברים המדהימים האלה 

שקיבלנו.
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ַלַחת ַמְלֲאֵכי ָרִעים. ֲחרֹון ַאּפֹו - ַאַחת,  ֲחרֹון ַאּפֹו, ֶעְבָרה ָוַזַעם ְוָצָרה, ִמְשׁ
ַלַחת ַמְלֲאֵכי ָרִעים -  ע, ִמְשׁ לֹוׁש, ְוָצָרה - ַאְרַבּ ִים, ָוַזַעם - ָשׁ ַתּ ֶעְבָרה - ְשׁ
ים  ים ַמּכֹות ְוַעל ַהָּים ָלקּו ֲחִמִשּׁ ִמְצַרִים ָלקּו ֲחִמִשּׁ ה: ְבּ ָחֵמׁש. ֱאמֹור ֵמַעָתּ

ּוָמאַתִים ַמּכֹות.

תודה על החסדים הרבים, מיציאת מצרים עד ההגעה לארץ:

קֹום ָעֵלינּו! ה ַמֲעלֹות טֹובֹות ַלָמּ ָמּ ַכּ

ֵּיינּו. ָפִטים, ַדּ ה ָבֶהם ְשׁ ְצַרִים ְולֹוא ָעָשׂ ִאּלּו הֹוִציָאנּו ִמִמּ

ֵּיינּו. ה ֵבאלֹוֵהיֶהם, ַדּ ָפִטים ְולֹוא ָעָשׂ ה ָבֶהם ְשׁ ִאּלּו ָעָשׂ

ֵּיינּו. כֹוֵריֶהם, ַדּ ה ֵבאלֹוֵהיֶהם ְולֹוא ָהַרג ֶאת ְבּ ִאּלּו ָעָשׂ

ֵּיינּו. כֹוֵריֶהם ְולֹוא ָנַתן ָלנּו ֶאת ָממֹוָנם, ַדּ ִאּלּו ָהַרג ֶאת ְבּ

ֵּיינּו. ִאּלּו ָנַתן ָלנּו ֶאת ָממֹוָנם ְולֹוא ָקַרע ָלנּו ֶאת ַהָּים, ַדּ

ֵּיינּו. ָחָרָבה, ַדּ ִאּלּו ָקַרע ָלנּו ֶאת ַהָּים ְולֹוא ֶהֱעִביָרנּו ְבתֹוכֹו ֶבּ

ֵּיינּו. תֹוכֹו, ַדּ ע ָצֵרנּו ְבּ ַקּ ָחָרָבה ְולֹוא ִשׁ ִאּלּו ֶהֱעִביָרנּו ְבתֹוכֹו ֶבּ

ֵּיינּו. ָנה, ַדּ ִעים ָשׁ ר ַאְרָבּ ְדָבּ ִמּ נּו ַבּ ק ָצְרֵכּ תֹוכֹו ְולֹוא ִסֵפּ ע ָצֵרינּו ְבּ ַקּ ִאּלּו ִשׁ



אתם יודעים מה מעצבן 
אותי יותר משירים?

מה?

שירים ארוכים! ואתם יודעים 
מה מעצבן אותי יותר מלומר 

תודה?

מעניין מה...

להגיד תודה חמש עשרה פעם. 
אפשר להשתגע! 

אנחנו לא אומרים סתם תודה 
הרבה פעמים. השמחה והתודה 

שלנו גדלות משלב לשלב, 
עד שבסוף אנחנו מלאי הכרת 

תודה.

אפשר להמחיש את ההדרגה בשיר: 
להתחיל חלש ובכל שורה להגביר את 
הקול, או להתחיל בישיבה על הרצפה 
ובכל שורה לקום מעט. כך ממחישים 

את הדברים הטובים שקרו לעם ישראל, 
בהדרגה, שלב על גבי שלב. 
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ֵּיינּו. ן, ַדּ ָנה ולֹוא ֶהֱאִכיָלנּו ֶאת ַהָמּ ִעים ָשׁ ר ַאְרָבּ ְדָבּ ִמּ נּו ַבּ ק ָצְרֵכּ ִאּלּו ִסֵפּ

ֵּיינּו. ת, ַדּ ָבּ ן ְולֹוא ָנַתן ָלנּו ֶאת ַהַשׁ ִאּלּו ֶהֱאִכיָלנּו ֶאת ַהָמּ

ֵּיינּו. ת ְולֹוא ֵקְרָבנּו ִלְפֵני ַהר ִסיַני, ַדּ ָבּ ִאּלּו ָנַתן ָלנּו ֶאת ַהַשׁ

ֵּיינּו. ִאּלּו ֵקְרָבנּו ִלְפֵני ַהר ִסיַני ְולֹוא ָנַתן ָלנּו ֶאת ַהּתֹוָרה, ַדּ

ֵּיינּו. ָרֵאל, ַדּ ִאּלּו ָנַתן ָלנּו ֶאת ַהּתֹוָרה ְולֹוא ִהְכִניָסנּו ְלֶאֶרץ ִיְשׂ

ֵּיינּו. ִחיָרה, ַדּ ית ַהְבּ ָרֵאל ְולֹוא ָבָנה ָלנּו ֶאת ֵבּ ִאּלּו ִהְכִניָסנּו ְלֶאֶרץ ִיְשׂ

ָעֵלינּו:  קֹום  ַלָמּ ֶלת  ּוְמֻכֶפּ ְכפּוָלה  טֹוָבה  ה,  ְוַכָמּ ה  ָמּ ַכּ ַאַחת,  ַעל 
ֶאת  ְוָהַרג  ֵבאלֹוֵהיֶהם,  ה  ְוָעָשׂ ָפִטים,  ְשׁ ָבֶהם  ה  ְוָעָשׂ ְצַרִים,  ִמִמּ הֹוִציָאנּו  ֶשׁ
ְבתֹוכֹו  ְוֶהֱעִביָרנּו  ַהָּים,  ֶאת  ָלנּו  ְוָקַרע  ָממֹוָנם,  ֶאת  ָלנּו  ְוָנַתן  כֹוֵריֶהם,  ְבּ
ָנה,  ָשׁ ִעים  ַאְרָבּ ר  ְדָבּ ִמּ ַבּ נּו  ָצְרֵכּ ק  ְוִסֵפּ תֹוכֹו,  ְבּ ָצֵרינּו  ע  ַקּ ְוִשׁ ָחָרָבה,  ֶבּ
ת, ְוֵקְרָבנּו ִלְפֵני ַהר ִסיַני, ְוָנַתן ָלנּו  ָבּ ן, ְוָנַתן ָלנּו ֶאת ַהּשַׁ ְוֶהֱאִכיָלנּו ֶאת ַהָמּ
ר  ִחיָרה ְלַכֵפּ ית ַהְבּ ָרֵאל, ּוָבָנה ָלנּו ֶאת ֵבּ ֶאת ַהּתֹוָרה, ְוִהְכִניָסנּו ְלֶאֶרץ ִיְשׂ

ל ֲעוֹונֹוֵתינּו. ַעל ָכּ



עכשיו הבנתי למה אוכלים 
מרור – כמו בני ישראל שהיה 

להם מר וקשה במצרים.

עכשיו הבנתי למה אנחנו 
מסובים – כי כך יכול לשבת 
רק אדם חופשי שאינו עבד.

עכשיו הבנתי למה אוכלים 
גפילטע פיש – כי אנחנו המכות 

עשינו מפרעה קציצות!

מה אתך? הקציצות הן רק 
תוספות. המצה והמרור 

)לצד קרבן הפסח, כשבית 
המקדש היה קיים( הם 
העיקר! ועוד רגע מגיע 
התור שלהם בליל הסדר.

עכשיו הבנתי למה אוכלים מצה- 
כמו בני ישראל שלא הספיקו 
לאפות לחם כשיצאו ממצרים, 

אז הם אפו מצות.
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תשובות לשאלות: הסבר מדוע אוכלים מצה ומרור

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

ה  ּוָמרֹור. ַסח, ַמָצּ ֶפּ

מסתכלים על הזרוע שבקערת הסדר ואומרים:

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

ֲחוּו. ַתּ ד ָהָעם ַוִּיְשׁ יל, ַוִּיקֹוּ ינּו ִהִצּ ֵתּ ָנְגּפֹו ֶאת ִמְצַרִים, ְוֶאת ָבּ ִמְצַרִים ְבּ ְבּ

מגביהים את המצות ואומרים:

יק  ִהְסִפּ לֹוא  ֶשׁ ׁשּום  ַעל  ָמה?  ׁשּום  ַעל  אֹוְכִלים,  ָאנּו  ֶשׁ זֹו  ה  ַמָצּ
ַמְלֵכי  ֶמֶלְך  ֲעֵליֶהם  ְגָלה  ִנּ ֶשׁ ַעד  ְלַהֲחִמיץ  ֲאבֹוֵתינּו  ל  ֶשׁ ֵצָקם  ְבּ
ר  ֲאֶשׁ ֵצק  ַהָבּ ֶאת  ַויֹוּאפּו  ֱאַמר:  ֶנּ ֶשׁ ּוְגָאָלם,  הּוא,  רּוְך  ָבּ דֹוׁש  ַהָקּ ָלִכים,  ַהְמּ
ָיְכלּו  ְולֹוא  ְצַרִים  ִמִמּ גֹוְרׁשּו  י  ִכּ י לֹוא ָחֵמץ,  ִכּ ְצַרִים ֻעגֹות ַמּצֹות,  ִמִמּ הֹוִציאּו 

, ְוַגם ֵצָדה לֹוא ָעׂשּו ָלֶהם. ְלִהְתַמְהֵמַהּ



מראה מראה שעל הקיר, 
מי הצפרדע היפה ביותר 

בקהיר?

מה את עושה?

כתוב שכל אדם חייב לראות 
את עצמו, אז גם אני מסתכלת 

על עצמי במראה.

תקראי את המשפט עד הסוף: 
"לראות את עצמו כאילו הוא 

יצא ממצרים".

נכון מאוד. הכוונה היא שנרגיש 
שגם אנחנו הופכים עכשיו 

מעבדים לחופשיים.

יש נוהגים להציג את היציאה ממצרים: 
המשתתפים קמים מהמקום, לוקחים 

ִאתם מצות ומתרחקים מעט מהשולחן 
)מומלץ לדאוג מראש לשק, או לפחות 
לשקית או תיק, ולסחוב אותם על הגב(.

21

מגביהים את המרור ואומרים:

ְצִרים, ֶאת  ְררּו ַהִמּ ֵמּ ָאנּו אֹוְכִלים, ַעל ׁשּום ָמה? ַעל ׁשּום ֶשׁ ָמרֹור ֶזה ֶשׁ
ָקָשה,  ֲעבֹוָדה  ַבּ ַחֵיּיֶהם  ֶאת  ַוְיָמֲררּו  ֱאַמר:  ֶנּ ֶשׁ ִמְצַרִים,  ְבּ ֲאבֹוֵתינּו  ַחֵיּי 
ָפֶרְך. ר ָעְבדּו ָבֶהם ְבּ ל ֲעבֹוָדָתם ֲאֶשׁ ֶדה ֶאת ָכּ ׂ ָשּ חֹוֶמר ּוִבְלֵבִנים ּוְבָכל ֲעבֹוָדה ַבּ ְבּ

שירי הלל וברכות על יציאת מצרים

ְצַרִים,  ִמִמּ ָיָצא  ִאּלּו הּוא  ְכּ ַעְצמֹו  ֶאת  ִלְראֹות  ָאָדם  ַחָּיב  ָודֹור  ּדֹור  ָכל  ְבּ
ֵצאִתי  ה ֲאדֹוָני ִלי ְבּ ֲעבּור ֶזה ָעָשׂ יֹום ַההּוא ֵלאמֹור, ַבּ ְדָתּ ְלִבְנָך ַבּ ֱאַמר: ְוִהַגּ ֶנּ ֶשׁ
א ַאף אֹוָתנּו  רּוְך הּוא, ֶאָלּ דֹוׁש ָבּ ַאל ַהָקּ ְלַבד ָגּ ְצָרִים. לֹוא ֶאת ֲאבֹוֵתינּו ִבּ ִמִמּ
ָלנּו  ָלֶתת  ָהִביא אֹוָתנּו,  ְלַמַען  ם,  ִמָשׁ ְואֹוָתנּו הֹוִציא  ֱאַמר:  ֶנּ ֶשׁ ֶהם,  ִעָמּ ַאל  ָגּ

ע ַלֲאבֹוֵתינּו. ַבּ ר ִנְשׁ ֶאת ָהָאֶרץ ֲאֶשׁ

מגביהים את הכוס עד "הללויה".

ר,  ְלַהֵדּ ְלרֹוֵמם,  ְלָפֵאר,  ַח,  ֵבּ ְלַשׁ ל,  ְלַהֵלּ ְלהֹודֹות,  ַחָּיִבים  ֲאַנְחנּו  ְלִפיָכְך 
ָהֵאּלּו:  ים  ִסּ ַהִנּ ל  ָכּ ֶאת  ְוָלנּו  ַלֲאבֹוֵתינּו  ה  ָעָשׂ ֶשׁ ְלִמי  ס  ּוְלַקֵלּ ה  ְלַעֵלּ ְלָבֵרְך, 
ּוֵמֲאֵפָלה  טֹוב,  ְליֹום  ּוֵמֵאֶבל  ְמָחה,  ְלִשׂ ִמָּיגֹון  ְלֵחרּות,  ֵמַעְבדּות  הֹוִציָאנּו 

ה: ַהְללּוָיּה. יָרה ֲחָדָשׁ ה. ְונֹואַמר ְלָפָניו ִשׁ ְעּבּוד ִלְגֻאָלּ דֹול, ּוִמִשּׁ ְלאֹור ָגּ

ה  ם ֲאדֹוָני ְמבֹוָרְך ֵמַעָתּ ם ֲאדֹוָני. ְיִהי ֵשׁ ַהְללּוָיּה ַהְללּו ַעְבֵדי ֲאדֹוָני ַהְללּו ֶאת ֵשׁ
ל ּגֹוִים ֲאדֹוָני  ם ֲאדֹוָני. ָרם ַעל ָכּ ל ֵשׁ ֶמׁש ַעד ְמבֹואֹו ְמֻהָלּ ְזַרח ֶשׁ ְוַעד עֹוָלם. ִמִמּ



כולם שרים ושמחים, זה הזמן 
לקפוץ על המציאה. אה... על 
המצה. כלומר על האפיקומן.

למה כל כך חשוב לך 
לגנוב אותו?

ששש... מה אכפת לך? 
אני רוצה את האפיקומן 

וזהו!

יופי, אני רואה שיצאת מעבדות 
לחירות. לעבדים לא משנה מה 
הם רוצים, הם עושים רק מה 

שאומרים להם. חשוב שיהיו לנו 
רצונות! מה אמרת שאת רוצה?

אהממ... לא משנה, שום 
דבר...
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יִלי ִלְראֹות  ִפּ ְשׁ ֶבת. ַהַמּ יִהי ָלָשׁ ְגִבּ אדֹוָני ֱאלֹוֵהינּו ַהַמּ בֹודֹו. ִמי ַכּ ַמִים ְכּ ַעל ַהָשּׁ
ִעם  יִבי  ְלהֹוִשׁ ֶאְביֹון.  ָיִרים  ת  פֹוּ ֵמַאְשׁ ל  ָדּ ֵמָעָפר  ְמִקיִמי  ּוָבָאֶרץ.  ַמִים  ָשּׁ ַבּ

ֵמָחה ַהְללּוָיּה: ִנים ְשׂ ִית ֵאם ַהָבּ יִבי ֲעֶקֶרת ַהַבּ ְנִדיִבים ִעם ְנִדיֵבי ַעּמֹו. מֹוִשׁ

ית ַיֲעקֹוב ֵמַעם לֹוֵעז. ָהְיָתה ְיהּוָדה ְלָקְדׁשֹו  ְצָרִים ֵבּ ָרֵאל ִמִמּ ֵצאת ִיְשׂ ְבּ
ָרְקדּו  ֶהָהִרים  ְלָאחֹור.  ב  ִיסֹוּ ן  ַהַיְּרֵדּ ַוָּינֹוס  ָרָאה  ַהָּים  לֹוָתיו.  ַמְמְשׁ ָרֵאל  ִיְשׂ
ְלָאחֹור.  ב  סֹוּ ִתּ ן  ַהַיְּרֵדּ ָתנּוס  י  ִכּ ַהָּים  ָך  ְלּ ַמה  צֹואן.  ְבֵני  ִכּ ָבעֹות  ְגּ ְכֵאיִלים 
ְפֵני  ְפֵני ָאדֹון חּוִלי ָאֶרץ ִמִלּ ְבֵני צֹואן. ִמִלּ ָבעֹות ִכּ ְרְקדּו ְכֵאיִלים ְגּ ֶהָהִרים ִתּ

ִמיׁש ְלַמְעְינֹו ָמִים: ֱאלֹוַהּ ַיֲעקֹוב. ַההֹוְפִכי ַהּצּור ֲאַגם ָמִים ַחָלּ

מגביהים את הכוס ומכסים את המצות.

ָאָלנּו ְוָגַאל ֶאת ֲאבֹוֵתינּו  ר ְגּ ה ֲאדֹוָני ֱאלֹוֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאֶשׁ רּוְך ַאָתּ ָבּ
ֱאלֹוֵהינּו  ֲאדֹוָני  ן  ֵכּ ּוָמרֹור.  ה  ַמָצּ ּבֹו  ֶלֱאָכל  ַהֶזּה  ְיָלה  ַלַלּ יָענּו  ְוִהִגּ ְצַרִים,  ִמִמּ
ִלְקָראֵתנּו  ִאים  ַהָבּ ֲאֵחִרים  ְוִלְרָגִלים  ְלמֹוֲעִדים  יֵענּו  ַיִגּ ֲאבֹוֵתינּו  ֵואלֵהי 
ם ִמן ַהְזָּבִחים  ֲעבֹוָדֶתָך. ְונֹואַכל ָשׁ ים ַבּ ִשׂ ִבְנַין ִעיֶרָך ְוָשׂ ֵמִחים ְבּ לֹום, ְשׂ ְלָשׁ
יר ָחָדש  ֲחָך ְלָרצֹון, ְונֹוֶדה ְלָך ִשׁ ָמם ַעל ִקיר ִמְזַבּ יַע ָדּ ר ַיִגּ ָסִחים ֲאֶשׁ ּוִמן ַהְפּ

ָרֵאל. ַאל ִיְשׂ ה ֲאדֹוָני, ָגּ רּוְך ַאָתּ נּו. ָבּ דּות ַנְפֵשׁ ֵתנּו ְוַעל ְפּ ֻאָלּ ַעל ְגּ

)עדות המזרח נוהגים לשתות את הכוס השניה ללא ברכה(.

ֶפן. ִרי ַהָגּ ה ֲאדֹוָני ֱאלֹוֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ּבֹוֵרא ְפּ רּוְך ַאָתּ  ָבּ
שותים כוס שנייה, גם היא בהסבה על צד שמאל.



המצה ממש טעימה לי!

יופי, כעת נעבור למרור. 
כולם קיבלו?

אל תשכחו לטבול את 
המרור בחרוסת, שיהיה 

מתוק!

עבדתם עליי. חשבתי שיש 
פה סעודה, אבל אוכלים 

פה רק מצות ומרור!

יש סדר. קודם זוכרים 
כמה קשה היה במצרים, 
וכמה אנו שמחים שיצאנו. 
אחר כך נוכל לאכול כמו 
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ַרְחָצהַרְחָצה
 נוטלים ידיים לקראת המצווה העיקרית בפסח: אכילת המצה. 

לאחר הנטילה מברכים:

ִמְצוֹוָתיו ְוִצָוּנּו ַעל  נּו ּבְ ָשׁ ר ִקּדְ ה ֲאדֹוָני ֱאלֹוֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאֶשׁ רּוְך ַאּתָ ּבָ
ְנִטיַלת ָיַדִים.

ה המֹוִציא ַמּצָ מֹוִציא ַמּצָ
מוציאים את שתי המצות וחצי המצה, ומברכים: 

ה ֲאדֹוָני ֱאלֹוֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ַהּמֹוִציא ֶלֶחם ִמן ָהָאֶרץ.  רּוְך ַאּתָ ּבָ

לפני האכילה מניחים את המצה התחתונה, אוחזים במצה העליונה יחד עם 
האמצעית החצויה, ומברכים ברכה נוספת: 

ִמְצוֹוָתיו ְוִצָוּנּו ַעל  נּו ְבּ ָשׁ ר ִקְדּ ה ֲאדֹוָני ֱאלֹוֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאֶשׁ רּוְך ַאּתָ ּבָ
ה.   ֲאִכיַלת ַמּצָ

אוכלים לפחות שני שלישי מצה )לפי מצת מכונה(. יש לאכול בהסבה על צד 
שמאל ולסיים את אכילת המצה תוך כ-4 דקות.



סיימנו את הסעודה, אבל 
לפני הסוף – נאכל את 
מצת האפיקומן. מישהו 

יודע איפה הוא?

מי יודע? רק הצפרדע! 

כל הכבוד לך. מה את 
רוצה בתמורה?

להפוך לנסיכה!

מעצבן. אילו אני הייתי 
מצליח לגנוב את 

האפיקומן, הייתי מבקש 
24משהו יותר שווה.

ָמרֹורָמרֹור
נברך על אכילת המרור:

ִמְצוֹוָתיו  נּו ְבּ ָשׁ ר ִקְדּ ה ֲאדֹוָני ֱאלֹוֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאֶשׁ רּוְך ַאּתָ ּבָ
ְוִצָוּנּו ַעל ֲאִכיַלת ָמרֹור. את המרור אוכלים ללא הסיבה.

ּכֹוֵרְךּכֹוֵרְך
מחברים את המצה והמרור: לוקחים שני חלקים מהמצה השלישית, התחתונה, 

טומנים בתוכם מרור ולפני שאוכלים בהסבה אומרים:

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

ּוְמרֹוִרים יֹואְכֻלהּו.

ְלָחן עֹוֵרְך ְלָחן עֹוֵרְךׁשֻ ׁשֻ
סעודה לכבוד החג והיציאה לחירות. בסעודה נוטהגים לאכול את הביצה ולפני 

אכילתה אומרים: זכר לקרבן חגיגה



אבל צפרדע, התבלבלת. 
צפרדע שהופכת לנסיך 

יש רק באגדות, ולא 
בהגדה.

אתם לא הופכים אותי 
לנסיכה? לא צריך – 

האפיקומן יישאר אצלי!

הירגעי, צפרדע, הבקשה שלך 
התגשמה. את כבר נסיכה. אחרי 
שיצאנו ממצרים כולנו חופשיים 
לגמרי, כמו נסיכים ונסיכות. הרי 

כולנו הילדים של מלך העולם.

באמת? יוווהו, אני נסיכה! 
אז הנה האפיקומן, 
החבאתי אותו בתוך 

שלולית הבוץ בחצר. מי 
רוצה חתיכה? מה, אף 

אחד?
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ָצפּוןָצפּון
בסיום הסעודה נוהגים לקרוא לילדים, ולאחר משא ומתן, הם משיבים 

את ה"אפיקומן" – חצי המצה המוחבא והצפון. אוכלים אותו כזכר לקרבן 
הפסח שהוקרב כשהיה לנו בית מקדש, והיה נאכל בסיום הסעודה, 

מתוך שובע. אחרי האפיקומן אין לאכול כלום, אך מותר לשתות מים.

לפני אכילת האפיקומן נוהגים לומר: 

זכר לקרבן פסח הנאכל על השבע. יש לאכול את האפיקומן בהסיבה.

ֵרְך ֵרְךּבָ ּבָ
מוזגים כוס שלישית, ומברכים ברכת המזון. 

ברכת המזון נוסח אשכנזברכת המזון נוסח אשכנז
 סדר זימון:

אם הם שלושה אומר המזמן: ַרּבֹוַתי ְנָבֵרְך

ה ְוַעד עֹוָלם: המזמן חוזר יהי שם וכו’ ם ֲאדֹוָני ְמבֹוָרְך ֵמַעּתָ עונים: ְיִהי ֵשׁ
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ּלֹו. ָאַכְלנּו ִמֶשּׁ ְרׁשּות ָמָרָנן ְוַרּבֹוַתי ְנָבֵרְך )בעשרה: ֱאלֹוֵהינּו( ֶשׁ ּבִ

ּלֹו ּוְבטּובֹו ָחִיינּו. ָאַכְלנּו ִמֶשּׁ רּוְך )בעשרה: ֱאלֹוֵהינּו( ֶשׁ והמסובים עונים: ּבָ

ּלֹו ּוְבטּובֹו ָחִיינּו. ָאַכְלנּו ִמֶשּׁ רּוְך )בעשרה: ֱאלֹוֵהינּו( ֶשׁ והמזמן חוזר: ּבָ

ר,  ׂשָ ֶחֶסד ּוְבַרֲחִמים, הּוא נֹוֵתן ֶלֶחם ְלָכל ּבָ ֵחן ּבְ טּובֹו ּבְ ּלו, ּבְ ה ֲאדֹוָני ֱאלֹוֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ַהָּזן ֶאת ָהעֹוָלם ּכֻ רּוְך ַאּתָ ּבָ
י הּוא ֵאל  דֹול, ּכִ מֹו ַהּגָ ֲעבּור ׁשְ ִמיד לֹוא ָחַסר ָלנּו ְוַאל ֶיְחַסר ָלנּו ָמזֹון ְלעֹוָלם ָוֶעד, ּבַ דֹול ּתָ י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. ּוְבטּובֹו ַהּגָ ּכִ
רּוְך  יַע ְלָכל ַחי ָרצֹון. ּבָ ּבִ ָאמּור, ּפֹוֵתַח ֶאת ָיֶדָך ּוַמׂשְ ָרא. ּכָ ר ּבָ ִרּיֹוָתיו ֲאׁשֶ ָזן ּוְמַפְרֵנס ַלּכֹול ּוֵמִטיב ַלּכֹול ּוֵמִכין ָמזֹון ְלָכל ּבְ

ה ֲאדֹוָני, ַהָּזן ֶאת ַהּכֹול: ַאּתָ

הֹוֵצאָתנּו ֲאדֹוָני ֱאלֹוֵהינּו ֵמֶאֶרץ  ה טֹוָבה ּוְרָחָבה, ְוַעל ׁשֶ ִהְנַחְלּתָ ַלֲאבֹוֵתינּו ֶאֶרץ ֶחְמּדָ ֲאדֹוָני ֱאלֹוֵהינּו, ַעל ׁשֶ ָך  ּלְ נֹוֶדה 
נּו, ְוַעל  הֹוַדְעּתָ יָך ׁשֶ נּו, ְוַעל ֻחּקֶ ְדּתָ ּמַ ּלִ ֵרנּו, ְוַעל ּתֹוָרְתָך ׁשֶ ְבׂשָ ָחַתְמּתָ ּבִ ִריְתָך ׁשֶ ית ֲעָבִדים, ְוַעל ּבְ ִמְצַרִים, ּוְפִדיָתנּו ִמּבֵ

ָעה: ָכל יֹום ּוְבָכל ֵעת ּוְבָכל ׁשָ ִמיד, ּבְ ה ָזן ּוְמַפְרֵנס אֹוָתנּו ּתָ ַאּתָ נּו, ְוַעל ֲאִכיַלת ָמזֹון ׁשָ חֹוַנְנּתָ ַחִּיים ֵחן ָוֶחֶסד ׁשֶ

תּוב,  ּכָ ּכַ ָוֶעד,  ְלעֹוָלם  ִמיד  ּתָ ַחי  ל  ּכָ ִפי  ּבְ ְמָך  ׁשִ ַרְך  ִיְתּבָ אֹוָתְך,  ּוְמָבְרִכים  ָלְך  ֲאַנְחנּו מֹוִדים  ֱאלֹוֵהינּו  ֲאדֹוָני  ַהּכֹל  ְוַעל 
זֹון: ה ֲאדֹוָני, ַעל ָהָאֶרץ ְוַעל ַהּמָ רּוְך ַאּתָ ר ָנַתן ָלְך. ּבָ ָבְעּתָ ּוֵבַרְכּתָ ֶאת ֲאדֹוָני ֱאלֹוֶהיָך ַעל ָהָאֶרץ ַהּטֹוָבה ֲאׁשֶ ְוָאַכְלּתָ ְוׂשָ

יֶחָך,  ִוד ְמׁשִ ית ּדָ בֹוֶדָך, ְוַעל ַמְלכּות ּבֵ ן ּכְ ּכַ ַלִים ִעיֶרָך, ְוַעל ִצּיֹון ִמׁשְ ָך, ְוַעל ְירּוׁשָ ָרֵאל ַעּמֶ ַרֶחם ָנא ֲאדֹוָני ֱאלֹוֵהינּו ַעל ִיׂשְ
ֵלנּו ְוַהְרִויֵחנּו, ְוַהְרַוח ָלנּו ֲאדֹוָני  ְרְנֵסנּו ְוַכְלּכְ ְמָך ָעָליו. ֱאלֹוֵהינּו, ָאִבינּו, ְרֵענּו זּוֵננּו ּפַ ְקָרא ׁשִ ּנִ דֹוׁש ׁשֶ דֹול ְוַהּקָ ִית ַהּגָ ְוַעל ַהּבַ
י ִאם  ר ָוָדם ְולֹוא ִליֵדי ַהְלָוָאָתם. ּכִ ׂשָ ַנת ּבָ ְצִריֵכנּו ֲאדֹוָני ֱאלֹוֵהינּו לֹוא ִליֵדי ַמּתְ ל ָצרֹוֵתינּו. ְוָנא ַאל ּתַ ֱאלֹוֵהינּו ְמֵהָרה ִמּכָ

ֵלם ְלעֹוָלם ָוֶעד:  ּלֹוא ֵנבֹוׁש ְולֹוא ִנּכָ ה ְוָהְרָחָבה, ׁשֶ דֹוׁשָ תּוָחה, ַהּקְ ֵלָאה, ַהּפְ ְלָיְדָך ַהּמְ
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ת ּבֹו  ּבָ דֹול ְוָקדֹוׁש הּוא ְלָפֶניָך ִלׁשְ י יֹום ֶזה ּגָ דֹוׁש ַהֶּזה ּכִ דֹול ְוַהּקָ ת ַהּגָ ּבָ ַ ִביִעי ַהּשׁ ְ ִמְצוֹוֶתיָך ּוְבִמְצַות יֹום ַהּשׁ בשבת מוסיפים: ְרֵצה ְוַהֲחִליֵצנּו ֲאדֹוָני ֱאלֹוֵהינּו ּבְ
ֶנָחַמת ִצּיֹון ִעיֶרָך ּוְבִבְנַין  יֹום ְמנּוָחֵתנּו ְוַהְרֵאנּו ֲאדֹוָני ֱאלֹוֵהינּו ּבְ ּלֹוא ְתֵהא ָצָרה ְוָיגֹון ַוֲאָנָחה ּבְ ִמְצַות ְרצֹוֶנָך ּוִבְרצֹוְנָך ָהִניַח ָלנּו ֲאדֹוָני ֱאלֹוֵהינּו ׁשֶ ַאֲהָבה ּכְ ְוָלנּוַח ּבֹו ּבְ

ָחמֹות: ַעל ַהְיׁשּועֹות ּוַבַעל ַהּנֶ ה הּוא ּבַ י ַאּתָ ָך ּכִ ַלִים ִעיר ָקְדׁשֶ ְירּוׁשָ

ֲאבֹוֵתינּו  ְוִּזְכרֹון  ּוִפְקדֹוֵננּו  ִזְכרֹוֵננּו  ְוִיָּזֵכר  ֵקד  ְוִיּפָ ַמע  ָ ְוִיּשׁ ְוֵיָרֶצה  ְוֵיָרֶאה  יַע  ְוַיּגִ ְוָיבֹוא  ַיֲעֶלה  ֲאבֹוֵתינּו,  ֵואלֵֹהי  ֱאלֵֹהינּו 
ָרֵאל ְלָפֶניָך ִלְפֵליָטה ְלטֹוָבה ְלֵחן ּוְלֶחֶסד  ית ִיׂשְ ָך ּבֵ ל ַעּמְ ָך ְוִזְכרֹון ּכָ ַלִים ִעיר ָקְדׁשֶ ָך ְוִזְכרֹון ְירּוׁשָ ִוד ַעְבּדֶ ן ּדָ יַח ּבֶ ְוִזְכרֹון ָמׁשִ
יֵענּו ּבֹו ְלַחִּיים  צֹות ַהֶּזה. ָזְכֵרנּו ֲאדֹוָני ֱאלֹוֵהינּו ּבֹו ְלטֹוָבה ּוָפְקֵדנּו ּבֹו ִלְבָרָכה ְוהֹוׁשִ יֹום ַחג ַהּמַ לֹום ּבְ ּוְלַרֲחִמים ְלַחִּיים ּוְלׁשָ

ה: י ֵאל ֶמֶלְך ַחּנּון ְוַרחּום ָאּתָ י ֵאֶליָך ֵעיֵנינּו ּכִ יֵענּו ּכִ נּו ְוַרֵחם ָעֵלינּו ְוהֹוׁשִ טֹוִבים. ּוִבְדַבר ְיׁשּוָעה ְוַרֲחִמים חּוס ְוָחּנֵ

ָלִים. ָאֵמן: ה ֲאדֹוָני, ּבֹוֵנה ְבַרֲחָמיו ְירּוׁשָ רּוְך ַאּתָ ְמֵהָרה ְבָיֵמינּו. ּבָ ַלִים ִעיר ַהּקֹוֶדׁש ּבִ ּוְבֵנה ְירּוׁשָ

נּו ְקדֹוׁש ַיֲעקֹוב,  יֵרנּו, ּבֹוְרֵאנּו, ּגֹוֲאֵלנּו, יֹוְצֵרנּו, ְקדֹוׁשֵ נּו, ַאּדִ ה ֲאדֹוָני ֱאלֹוֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ָהֵאל ָאִבינּו, ַמְלּכֵ רּוְך ַאּתָ ּבָ
ְגָמָלנּו  ֵייִטיב ָלנּו. הּוא  ָויֹום הּוא ֵהִטיב הּוא ֵמִטיב הּוא  ָכל יֹום  ּבְ ׁשֶ ַלּכֹול,  ִטיב  ְוַהּמֵ ֶלְך ַהּטֹוב  ָרֵאל. ַהּמֶ ִיׂשְ רֹוֵענּו רֹוֵעה 
ָלה,  ְרָנָסה ְוַכְלּכָ ָרָכה ִויׁשּוָעה, ֶנָחָמה, ּפַ ָלה ְוַהְצָלָחה, ּבְ הּוא גֹוְמֵלנּו הּוא ִיְגְמֵלנּו ָלַעד ְלֵחן ּוְלֶחֶסד ּוְלַרֲחִמים ּוְלֶרַוח, ַהּצָ

ֵרנּו: ל טּוב ְלעֹוָלם ַאל ְיַחּסְ לֹום ְוָכל טֹוב, ּוִמּכָ ְוַרֲחִמים ְוַחִּיים ְוׁשָ

ּדֹוִרים,  ְלדֹור  ח  ּבַ ּתַ ִיׁשְ ָהַרֲחָמן הּוא  ּוָבָאֶרץ.  ַמִים  ָ ּשׁ ּבַ ַרְך  ִיְתּבָ ָהַרֲחָמן הּוא  ָוֶעד.  ְלעֹוָלם  ָעֵלינּו  ִיְמלֹוְך  ָהַרֲחָמן הּוא 
ָהַרֲחָמן הּוא  ָכבֹוד.   ְיַפְרְנֵסנּו ּבְ ָהַרֲחָמן הּוא  נּו ָלַעד ּוְלעֹוְלֵמי עֹוָלִמים.  ר ּבָ ְוִיְתַהּדַ נּו ָלַעד ּוְלֵנַצח ְנָצִחים,  ַאר ּבָ ְוִיְתּפָ

ְלָחן  ִית ַהֶּזה ְוַעל ׁשֻ ּבַ ה ּבַ ָרָכה ְמֻרּבָ ַלח ָלנּו ּבְ ּבֹור ֻעֵלנּו ֵמַעל ַצָּואֵרנּו ְוהּוא יֹוִליֵכנּו קֹוְמִמּיּות ְלַאְרֵצנּו.  ָהַרֲחָמן הּוא ִיׁשְ ִיׁשְ

ׂשֹורֹות טֹובֹות ְיׁשּועֹות ְוֶנָחמֹות. ר ָלנּו ּבְ ִביא ָזכּור ַלּטֹוב ִויַבּשֶׂ ַלח ָלנּו ֶאת ֵאִלָּיהּו ַהּנָ ָאַכְלנּו ָעָליו.  ָהַרֲחָמן הּוא ִיׁשְ ֶזה ׁשֶ
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יָתם  ִית ַהֶּזה, אֹוָתם ְוֶאת ּבֵ ֲעַלת ַהּבַ ִית ַהֶּזה ְוֶאת ּבַ ַעל ַהּבַ י מֹוָרִתי, ֶאת ּבַ ָהַרֲחָמן הּוא ְיָבֵרְך ֶאת ָאִבי מֹוִרי ְוֶאת ִאּמִ
ּכֹול, ִמּכֹול,  ְרכּו ֲאבֹוֵתינּו ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעקֹוב, ּבַ ְתּבָ ּנִ מֹו ׁשֶ ר ָלנּו, ּכְ ל ֲאׁשֶ ר ָלֶהם, אֹוָתנּו ְוֶאת ּכָ ל ֲאׁשֶ ְוֶאת ַזְרָעם ְוֶאת ּכָ

ֵלָמה, ְונֹואַמר ָאֵמן. ְבָרָכה ׁשְ נּו ַיַחד ּבִ ּלָ ן ְיָבֵרְך אֹוָתנּו ּכֻ ּכֹול, ּכֵ

ֵענּו, ְוִנְמָצא  א ְבָרָכה ֵמֵאת ֲאדֹוָני, ּוְצָדָקה ֵמֱאלֹוֵהי ִיׁשְ לֹום, ְוִנּשָׂ ֶמֶרת ׁשָ ֵהא ְלִמׁשְ ּתְ דּו ֲעֵליֶהם ְוָעֵלינּו ְזכּות ׁשֶ רֹום ְיַלּמְ ּמָ ּבַ
ֵעיֵני ֱאלֹוִהים ְוָאָדם.  ֶכל טֹוב ּבְ ֵחן ְוׂשֵ

ת ּוְמנּוָחה ְלַחֵּיי ָהעֹוָלִמים: ּבָ ּלֹו ׁשַ ּכֻ בשבת: ָהַרֲחָמן הּוא ַיְנִחיֵלנּו יֹום ׁשֶ

ִמִּזיו  ְוֶנֱהִנים  יֶהם  ָראׁשֵ ּבְ ְוַעְטרֹוֵתיֶהם  ִבים  יִקים יֹוׁשְ ּדִ ּצַ ׁשֶ ּלֹו ָארֹוְך, יֹום  ּכֻ ׁשֶ ּלֹו טֹוב, יֹום  ּכֻ ׁשֶ ַיְנִחיֵלנּו יֹום  ָהַרֲחָמן הּוא 
ֶהם.  ִכיָנה, ִויִהי ֶחְלֵקנּו ִעּמָ ְ ַהׁשּ

יחֹו ְלָדִוד ּוְלַזְרעֹו ַעד  ה ֶחֶסד ִלְמׁשִ א. ִמְגּדֹול ְיׁשּועֹות ַמְלּכֹו ְועֹוׂשֶ יַח ּוְלַחֵּיי ָהעֹוָלם ַהּבָ ׁשִ נּו ִלימֹות ַהּמָ ָהַרֲחָמן הּוא ְיַזּכֵ
ָרֵאל ְוִאְמרּו ָאֵמן: ל ִיׂשְ לֹום ָעֵלינּו ְוַעל ּכָ ה ׁשָ ְמרֹוָמיו הּוא ַיֲעׂשֶ לֹום ּבִ ה ׁשָ עֹוָלם. עֹוׂשֶ

י טֹוב  י ֲאדֹוָני לֹוא ַיְחְסרּו ָכל טֹוב: הֹודּו ַלאדֹוָני ּכִ ִפיִרים ָרׁשּו ְוָרֵעבּו ְודֹוְרׁשֵ י ֵאין ַמְחסֹור ִליֵרָאיו: ּכְ יו ּכִ ְיראּו ֶאת ֲאדֹוָני ְקדֹוׁשָ
אדֹוָני ְוָהָיה ֲאדֹוָני ִמְבַטחֹו: ַנַער ָהִייִתי  ר ִיְבַטח ּבַ ֶבר ֲאׁשֶ רּוְך ַהּגֶ יַע ְלָכל ַחי ָרצֹון: ּבָ ּבִ י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: ּפֹוֵתַח ֶאת ָיֶדָך ּוַמׂשְ ּכִ

לֹום: ָ ן ֲאדֹוָני ְיָבֵרְך ֶאת ַעּמֹו ַבּשׁ ׁש ָלֶחם: ֲאדֹוָני עֹוז ְלַעּמֹו ִיּתֵ יק ֶנֱעָזב ְוַזְרעֹו ְמַבּקֶ י ְולֹוא ָרִאיִתי ַצּדִ ַגם ָזַקְנּתִ
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ברכת המזון נוסח עדות המזרחברכת המזון נוסח עדות המזרח
סדר זימון:

א: יָשׁ ָאה ַקּדִ א ִעָלּ אם הם שלושה אומר המזמן: ַהב ָלן ְוִנְבִריְך ְלַמְלּכָ

ַמִים: עונים: ָשׁ

א.  יָשׁ יָזא ַקּדִ ּפִ ָתא(. ּוִבְרׁשּות יֹוָמא ָטָבא ֻאְשׁ ת ַמְלּכְ ּבָ א, )בשבת יוסיף: ּוִבְרׁשּות ַשׁ יָשׁ ָאה ַקּדִ א ִעָלּ ְרׁשּות ַמְלּכָ אומר המזמן: ּבִ

ּלֹו: ָאַכְלנּו ִמֶשּׁ ּוִבְרׁשּות מֹוַרי ְוַרּבֹוַתי, ּוִבְרׁשּוְתֶכם, ְנָבֵרְך )בעשרה: אלוהינו( ֶשׁ

ּלֹו ּוְבטּובֹו ָחִיינּו: ָאַכְלנּו ִמֶשּׁ רּוְך )בעשרה: אלוהינו( ֶשׁ והמסובים עונים: ּבָ

ּלֹו ּוְבטּובֹו ָחִיינּו: ָאַכְלנּו ִמֶשּׁ רּוְך )בעשרה: אלוהינו( ֶשׁ והמזמן חוזר: ּבָ

ים.  ֵריַוח ּוְבַרֲחִמים ַרּבִ ֶחֶסד ּבְ ֵחן ּבְ טּובֹו ּבְ ּלֹו ּבְ ה ֲאדֹוָני, ֱאלֹוֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ָהֵאל ַהָזּן אֹוָתנּו ְוֶאת ָהעֹוָלם ֻכּ רּוְך ַאּתָ ּבָ
י הּוא  ִמיד ְלעֹוָלם ָוֶעד. ּכִ ִמיד לֹוא ָחַסר ָלנּו ְוַאל ֶיְחַסר ָלנּו ָמזֹון ּתָ דֹול ּתָ י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: ּוְבטּובֹו ַהָגּ ָשֹור. ּכִ נֹוֵתן ֶלֶחם ְלָכל ּבָ
ָאמּור.  ּכָ ָרא ְבַרֲחָמיו ּוְברֹוב ֲחָסָדיו  ּבָ ר  ִרּיֹוָתיו ֲאֶשׁ ּבְ ְוִהְתִקין ִמְחָיה ּוָמזֹון ְלָכל  ַלּכֹול  ְלָחנֹו ָערּוְך  ְוֻשׁ ַלּכֹול  ָזן ּוְמַפְרֵנס  ֵאל 

ה ֲאדֹוָני, ַהָזּן ֶאת ַהּכֹול. רּוְך ַאּתָ יַע ְלָכל ַחי ָרצֹון: ּבָ ּפֹוֵתַח ֶאת ָיֶדָך. ּוַמְשֹוּבִ

הֹוֵצאָתנּו  ִרית ְותֹוָרה ַחִּיים ּוָמזֹון. ַעל ֶשׁ ה טֹוָבה ּוְרָחָבה ּבְ ִהְנַחְלּתָ ַלֲאבֹוֵתינּו ֶאֶרץ ֶחְמּדָ נֹוֶדה ְלָך ֲאדֹוָני ֱאלֹוֵהינּו ַעל ֶשׁ
ְרצֹוָנְך  י  ֻחֵקּ ְוַעל  נּו.  ְדּתָ ּמַ ִלּ ֶשׁ ּתֹוָרְתָך  ְוַעל  ְבָשֹוֵרנּו.  ּבִ ָחַתְמּתָ  ֶשׁ ִריְתָך  ּבְ ְוַעל  ֲעָבִדים.  ית  ִמּבֵ ּוְפִדיָתנּו  ִמְצַרִים  ֵמֶאֶרץ 

ה ָזן ּוְמַפְרֵנס אֹוָתנּו. ַאּתָ נּו. ְוַעל ַחִּיים ּוָמזֹון ֶשׁ הֹוַדְעּתָ ֶשׁ
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. ּוֵבַרְכּתָ ֶאת ֲאדֹוָני ֱאלֹוֶהיָך ַעל  ָאמּור ְוָאַכְלּתָ ְוָשֹוָבְעּתָ ָמְך ּכָ ְוַעל ַהּכֹל ֲאדֹוָני ֱאלֹוֵהינּו ֲאַנְחנּו מֹוִדים ָלְך ּוְמָבְרִכים ֶאת ְשׁ
זֹון. ה ֲאדֹוָני, ַעל ָהָאֶרץ ְוַעל ַהּמָ רּוְך ַאּתָ ר ָנַתן ָלְך: ּבָ ָהָאֶרץ ַהּטֹוָבה ֲאֶשׁ

בֹוָדְך. ְוַעל ֵהיָכָלְך. ְוַעל  ן ּכְ ּכַ ַלִים ִעיָרְך. ְוַעל ַהר ִצּיֹון ִמְשׁ ְך. ְוַעל ְירּוָשׁ ִיְשֹוָרֵאל ַעּמָ ַרֵחם )נא( ֲאדֹוָני ֱאלֹוֵהינּו ָעֵלינּו ְוַעל 
ֵלנּו. ַהְרִויֵחנּו ַהְרַוח  ְלּכְ ְרְנֵסנּו. ּכַ ְמָך ָעָליו. ָאִבינּו ְרֵענּו זּוֵננּו. ַפּ ְקָרא ִשׁ ִנּ דֹוׁש ֶשׁ דֹול ְוַהּקָ ִית ַהָגּ ִביָרְך. ְוַעל ַהּבַ ְמעֹוָנְך. ְוַעל ּדְ
ְלָיְדָך  א  ֶאָלּ ַהְלָוָאָתם.  ִליֵדי  ְולֹוא  ָוָדם.  ָשֹור  ּבָ נֹות  ַמְתּ ִליֵדי  ֱאלֹוֵהינּו  ֲאדֹוָני  ְצִריֵכנּו  ּתַ ַאל  ְוָנא  ָצרֹוֵתינּו.  ל  ִמּכָ ְמֵהָרה  ָלנּו 
ִוד  ית ּדָ א. ּוַמְלכּות ּבֵ ֵלם ְלעֹוָלם ַהּבָ עֹוָלם ַהֶּזה. ְולֹוא ִנּכָ א ֵנבֹוׁש ּבָ לֹוּ תּוָחה. ְיִהי ָרצֹון ֶשׁ יָרה ְוַהּפְ ֵלָאה ְוָהְרָחָבה. ָהֲעִשׁ ַהּמְ

ְמֵהָרה ְבָיֵמינּו:   ה ִלְמקֹוָמּה ּבִ ֲחִזיֶרּנָ יָחְך ּתַ ְמִשׁ
ּבֹות  ָפֶניָך. ִנְשׁ דֹול ְוָקדֹוׁש הּוא ִמְלּ י יֹום )זה( ָגּ דֹוׁש ַהֶּזה. ּכִ דֹול ְוַהּקָ ת ַהָגּ ּבָ ַ ִביִעי. ַהּשׁ ִמְצוֹוֶתיָך ּוְבִמְצַות יֹום ַהְשּׁ בשבת אומרים: ְרֵצה ְוַהֲחִליֵצנּו ֲאדֹוָני ֱאלֹוֵהינּו ּבְ
ַעל )הישועות  ה הּוא ּבַ י ַאּתָ ְמֵהָרה ְבָיֵמינּו. ּכִ ֶנָחַמת ִצּיֹון ּבִ יֹום ְמנּוָחֵתנּו. ְוַהְרֵאנּו ּבְ ִהי ָצָרה ְוָיגֹון )ואנחה( ּבְ י ְרצֹוָנְך. ְוַאל ְתּ ִמְצַות ֻחֵקּ ג בֹו ּכְ ּבֹו ְוָננּוַח ּבֹו ְוִנְתַעֵנּ

ה. דֹול ְוָקדֹוׁש ָאּתָ י ֵאל ֶמֶלְך ָגּ ְזָנֵחנּו ָלַעד ּכִ ֵחנּו ָלֶנַצח ְוַאל ִתּ ּכָ ְשׁ ַכְחנּו. ַאל ִתּ דֹוׁש לֹוא ָשׁ דֹול ְוַהּקָ יְתָך ַהָגּ ן ּבֵ ִתינּו ָחְרּבַ ָאַכְלנּו ְוָשׁ ָחמֹות. ְוֲהַגם ֶשׁ ובעל( ַהֶנּ

ַלִים  ֵקד ְוִיָזֵּכר ִזְכרֹוֵננּו ְוִזְכרֹון ֲאבֹוֵתינּו. ִזְכרֹון ְירּוָשׁ ַמע ְוִיּפָ ָ יַע ְוֵיָרֶאה ְוֵיָרֶצה ְוִיּשׁ ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו ַיֲעֶלה ְוָיבֹוא ְוַיִגּ
ית ִיְשֹוָרֵאל ְלָפֶניָך ִלְפֵליָטה ְלטֹוָבה. ְלֵחן ְלֶחֶסד ּוְלַרֲחִמים. ְלַחִּיים  ָך ּבֵ ל ַעּמְ ְך. ְוִזְכרֹון ּכָ ִוד ַעְבּדָ ן ּדָ יַח ֶבּ ִעיָרְך. ְוִזְכרֹון ָמִשׁ
יֵענּו. ָזְכֵרנּו ֲאדֹוָני ֱאלֹוֵהינּו  יֹום טֹוב ִמְקָרא קֹוֶדׁש ַהֶּזה: ְלַרֵחם ּבֹו ָעֵלינּו ּוְלהֹוִשׁ ּצֹות ַהֶּזה, ּבְ יֹום: ַחג ַהּמַ לֹום. ּבְ טֹוִבים ּוְלָשׁ
ָעֵלינּו.  ְוַרֵחם  ַוֲחמֹול  נּו  ְוָחֵנּ ְוַרֲחִמים. חּוס  ְיׁשּוָעה  ְדַבר  ּבִ ְלַחִּיים טֹוִבים.  יֵענּו בֹו  ְוהֹוִשׁ ִלְבָרָכה.  ּוָפְקֵדנּו בֹו  ְלטֹוָבה.  ּבֹו 

ה: י ֵאל ֶמֶלְך ַחּנּון ְוַרחּום ָאּתָ י ֵאֶליָך ֵעיֵנינּו. ּכִ יֵענּו ּכִ ְוהֹוִשׁ

ָלִים. ָאֵמן: ה ֲאדֹוָני, ּבֹוֵנה )ברחמיו( ְירּוָשׁ רּוְך ַאּתָ ְמֵהָרה ְבָיֵמינּו: ּבָ ַלִים ִעיָרְך )עיר הקודש( ּבִ ְוִתְבֶנה ְירּוָשׁ

נּו. ְקדֹוׁש ַיֲעקֹוב. רֹוֵענּו  יֵרנּו. ּבֹוְרֵאנּו. ּגֹוֲאֵלנּו. ְקדֹוֵשׁ נּו ַאּדִ ה ֲאדֹוָני ֱאלֹוֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם. ָלַעד ָהֵאל ָאִבינּו ַמְלּכֵ רּוְך ַאּתָ ָבּ
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ָכל יֹום ָויֹום הּוא ֵהִטיב ָלנּו. הּוא ֵמִטיב ָלנּו. הּוא ֵייִטיב ָלנּו. הּוא ְגָמָלנּו.  ּבְ ִטיב ַלּכֹול. ֶשׁ ֶלְך ַהּטֹוב ְוַהּמֵ רֹוֵעה ִיְשֹוָרֵאל. ַהּמֶ
ָלה ְוָכל טֹוב: הּוא גֹוְמֵלנּו. הּוא ִיְגְמֵלנּו ָלַעד ֵחן ָוֶחֶסד ְוַרֲחִמים ְוֵריַוח ְוַהָצּ

נּו ְלדֹור ּדֹוִרים:  ח ּבָ ּבַ ּתַ ַמִים ּוָבָאֶרץ: ָהַרֲחָמן הּוא ִיְשׁ ָ ּשׁ ח ּבַ ּבַ ּתַ א ְכבֹודֹו: ָהַרֲחָמן הּוא ִיְשׁ ֵסּ ח ַעל ּכִ ּבַ ּתַ ָהַרֲחָמן הּוא ִיְשׁ
ר  ֶהּתֵ ָכבֹוד ְולֹוא ְבִבּזּוי ּבְ נּו ָלֶנַצח ְנָצִחים: ָהַרֲחָמן הּוא ְיַפְרְנֵסנּו ּבְ ַאר ּבָ ָהַרֲחָמן הּוא ֶקֶרן ְלַעּמֹו ָיִרים: ָהַרֲחָמן הּוא ִיְתּפָ
ָרָכה  ּבְ ַלח  ִיְשׁ ָהַרֲחָמן הּוא  יֵנינּו:  ּבֵ לֹום  ָשׁ ן  ִיּתֵ ָהַרֲחָמן הּוא  ְבַצַער )בריווח ולא בצמצום(:  ְולֹוא  ַנַחת  ּבְ ְבִאּסּור  ְולֹוא 
ֵמַעל  ְמֵהָרה  לּות  ָגּ עֹול  ּבֹור  ִיְשׁ הּוא  ָהַרֲחָמן  ָרֵכינּו:  ּדְ ֶאת  ַיְצִליַח  הּוא  ָהַרֲחָמן  ָיֵדינּו:  ַמֲעֵשֹוה  ָכל  ּבְ ְוַהְצָלָחה  ְרָוָחה 

ֶפׁש )ורפואת  ֵלָמה ְרפּוַאת ַהֶנּ ֵאנּו ְרפּוָאה ְשׁ ַצָוּאֵרנּו:  ָהַרֲחָמן הּוא יֹוִליֵכנּו ְמֵהָרה קֹוְמִמּיּות ְלַאְרֵצנּו: ָהַרֲחָמן הּוא ִיְרּפָ

מֹו  ְשׁ ּנּו ּבִ ל ֶאָחד ְוֶאָחד ִמּמֶ ח ָלנּו ֶאת ָידֹו ָהְרָחָבה:  ָהַרֲחָמן הּוא ְיָבֵרְך ּכָ הנשמה( ּוְרפּוַאת ַהּגּוף: ָהַרֲחָמן הּוא ִיְפּתַ
ֵלָמה. ְוֵכן ְיִהי ָרצֹון  ָרָכה ְשׁ ן ְיָבֵרְך אֹוָתנּו ַיַחד ּבְ ּכֹול ִמּכֹול ּכֹול. ּכֵ ְרכּו ֲאבֹוֵתינּו ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעקֹוב ּבַ ְתּבָ ִנּ מֹו ֶשׁ דֹול ּכְ ַהָגּ

ְונֹואַמר ָאֵמן: 

לֹומֹו: ת ְשׁ ָהַרֲחָמן הּוא ִיְפרֹושֹו ָעֵלינּו ֻסּכַ
ת ּוְמנּוָחה ְלַחֵיּי ָהעֹוָלִמים: ּבָ ּלֹו ַשׁ ֻכּ בשבת: ָהַרֲחָמן הּוא ַיְנִחיֵלנּו עֹוָלם ֶשׁ

ּלֹו טֹוב: ֻכּ ָהַרֲחָמן הּוא ַיְנִחיֵלנּו ְליֹום ֶשׁ

ָמִים: ם ָשׁ י ֶנֱחָטא. ְוִיְהיּו ָכל ַמֲעֵשֹוינּו ְלֵשׁ ֵנינּו ְלִבְלִתּ נּו ְוִתְהֶיה ִיְרָאתֹו ַעל ּפָ ִלּבֵ ע ּתֹוָרתֹו ְוַאֲהָבתֹו ּבְ ָהַרֲחָמן הּוא ִיּטַ
ּנּו יֹואַכל ְוָכל  ל ָרֵעב ִמּמֶ ל ַאְבָרָהם ָאִבינּו ּכָ ְלָחנֹו ֶשׁ ֻשׁ י עֹוָלם ְוִיְהֶיה ּכְ ל ַמֲעַדֵנּ ר ּבֹו ּכָ ָאַכְלנּו ָעָליו ִויַסֵדּ ְלָחן ַהֶּזה ֶשׁ ברכת האורח: ָהַרֲחָמן הּוא ְיָבֵרְך ֶאת ַהֻשּׁ
ר  ּתֹו ְוָכל ֲאֶשׁ ה ַהזֹוּאת. הּוא ּוָבָניו ְוִאְשׁ ֻעּדָ ִית ַהֶּזה ּוַבַעל ַהְסּ ַעל ַהּבַ ל טּוב ָלַעד ּוְלעֹוְלֵמי עֹוָלִמים ָאֵמן: ַהַרֲחָמן הּוא ְיָבֵרְך ּבַ ּנּו ּכָ ה. ְוַאל ֶיְחַסר ִמּמֶ ֶתּ ּנּו ִיְשׁ ָצֵמא ִמּמֶ
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ַבר  ק ְלָפָניו ְולֹוא ְלָפֵנינּו ׁשּום ּדְ ֵקּ ְרֶצה. ְוִיְהיּו ְנָכָסיו ּוְנָכֵסינּו ֻמְצָלִחים ּוְקרֹוִבים ָלִעיר. ְוַאל ִיְזּדַ ֵרְך ֲאדֹוָני ֵחילֹו ּופֹוַעל ָיָדיו ִתּ ִּיְרּבּו. ּבָ ִּיְחיּו. ּוִבְנָכִסים ֶשׁ ָבִנים ֶשׁ לֹו. ּבְ
ן ְיִהי ָרצֹון: א. ָאֵמן ּכֵ ֵלם ַלעֹוָלם ַהּבָ עֹוָלם ַהֶּזה ְולֹוא ִיּכָ ה ְוַעד עֹוָלם. לֹוא ֵיבֹוׁש ּבָ ר )ונכסים( ְוָכבֹוד ֵמַעּתָ עֹוֶשׁ ל ַהָיִּמים ּבְ ֵחְטא ְוִהְרהּור ָעוֹון. ָשֹושֹו ְוָשֹוֵמַח ּכָ

א. ִמְגּדֹול ְיׁשּועֹות ַמְלּכֹו.  ׁש ּוְלַחֵיּי ָהעֹוָלם ַהּבָ ְקּדָ ית ַהּמִ יַח ּוְלִבְנַין ּבֵ ִשׁ נּו ִויָקְרֵבנּו ִלימֹות ַהּמָ ָהַרֲחָמן הּוא ְיַחֵיּינּו ִויַזּכֵ
ם  ַגּ ָהִייִתי  ַנַער  ָכל טֹוב:  ַיְחְסרּו  לֹוא  ֲאדֹוָני  י  ְודֹוְרֵשׁ ְוָרֵעבּו.  ָרׁשּו  ִפיִרים  ּכְ ַעד עֹוָלם:  ּוְלַזְרעֹו  ְלָדִוד  יחֹו  ִלְמִשׁ ֶחֶסד  ְועֹוֶשֹוה 
ִיְהֶיה ְלָשֹוְבָעה.  ָאַכְלנּו  ְוַזְרעֹו ִלְבָרָכה: ַמה ֶשׁ ל ַהּיֹום חֹוֵנן ּוַמְלֶוה.  ּכָ ׁש ָלֶחם:  ְוַזְרעֹו ְמַבֶקּ ֶנֱעָזב.  יק  י ְולֹוא ָרִאיִתי ַצּדִ ָזַקְנִתּ
רּוִכים  ְדַבר ֲאדֹוָני: ּבְ ן ִלְפֵניֶהם ַויֹוּאְכלּו ַוּיֹוִתירּו ּכִ ִדְכִתיב ַוִּיּתֵ הֹוַתְרנּו ִיְהֶיה ִלְבָרָכה ּכְ ִתינּו ִיְהֶיה ִלְרפּוָאה. ּוַמה ֶשׁ ָ ּשׁ ּוַמה ֶשׁ
ן. ֲאדֹוָני ְיָבֵרְך  אדֹוָני. ְוָהָיה ֲאדֹוָני ִמְבָטחֹו: ֲאדֹוָני עֹוז ְלַעּמֹו ִיּתֵ ר ִיְבַטח ּבַ ֶבר ֲאֶשׁ רּוְך ַהּגֶ ַמִים ָוָאֶרץ: ּבָ ם ַלאדֹוָני. עֹוֵשֹוה ָשׁ ַאֶתּ
לֹום  י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו( עֹוֶשֹוה ָשׁ י-טֹוב: ּכִ א טֹוב, הֹודּו ַליהָוה ּכִ ֵקָקה ְוֶנֶפׁש ְרֵעָבה ִמֵלּ יַע ֶנֶפׁש שֹוׁ ִבּ י ִהְשׂ לֹום: )ִכּ ָ ֶאת ַעּמֹו ַבּשׁ

ל ַעּמֹו ִיְשֹוָרֵאל ְוִאְמרּו ָאֵמן: לֹום ָעֵלינּו ְוַעל ּכָ ְמרֹוָמיו הּוא ְבַרֲחָמיו ַיֲעֶשֹוה ָשׁ ּבִ
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ֶפן. ִרי ַהּגָ ה ֲאדֹוָני ֱאלֹוֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ּבֹוֵרא ְפּ רּוְך ַאָתּ  ָבּ
שותים כוס שלישית בהסבה.

ל לַהּלֵ ַהּלֵ
לקראת קריאת ההלל מוזגים כוס רביעית ואחרונה. בנוסף, מניחים על השולחן גביע גדול ומוזגים כוס חמישית, שאותה 

לא שותים. היא נקראת “כוס הגאולה” או “כוס לאליהו הנביא”. אליהו מתואר בתנ”ך כנביא שיבשר בעתיד על ביאת 
המשיח. כעת, פותחים את הדלת לכבודו ואומרים פסוקי תהילים לביעור הרע ולחיזוק הצדק:

י  ְמָך לֹא ָקָראּו. ּכִ ׁשִ ר ּבְ ר לֹא ְיָדעּוָך ְוַעל ַמְמָלכֹות ֲאׁשֶ פְֹך ֲחָמְתָך ֶאל ַהּגֹוִים ֲאׁשֶ ׁשְ

ַאף  ְרדֹף ּבְ יֵגם. ּתִ ָך ַיׂשִּ פְֹך ֲעֵליֶהם ַזְעֶמָך ַוֲחרֹון ַאּפְ מּו. ׁשְ ָאַכל ֶאת ַיֲעקֹב ְוֶאת ָנֵוהּו ֵהׁשַ

ֵמי ֲאדָֹני. ַחת ׁשְ ִמיֵדם ִמּתַ ְוַתׁשְ

אוחזים בכוס הרביעית ואומרים את מקבץ פרקי התהילים המכונה “הלל”. 

ֵואלֵהינּו  ֱאלֹוֵהיֶהם,  ָנא  ַאֵיּה  ַהּגֹוִים  יֹואְמרּו  ה  ָלָמּ ָך.  ֲאִמֶתּ ַעל  ָך,  ַחְסְדּ ַעל  בֹוד,  ָכּ ן  ֵתּ ְמָך  ְלִשׁ י  ִכּ ָלנּו,  לֹוא  ֲאדֹוָני  ָלנּו  לֹא 
רּו, ֵעיַנִים ָלֶהם ְולֹוא ִיְראּו. ָאְזַנִים  ה ָלֶהם ְולֹוא ְיַדֵבּ ה ְיֵדי ָאָדם. ֶפּ ֶסף ְוָזָהב ַמֲעֵשׂ יֶהם ֶכּ ה. ֲעַצֵבּ ר ָחֵפץ ָעָשׂ ל ֲאֶשׁ ָמִים, כֹוּ ַבָשּׁ
יֶהם,  מֹוֶהם ִיְהיּו עֹוֵשׂ ְגרֹוָנם. ְכּ כּו, לֹוא ֶיְהּגּו ִבּ ָמעּו, ַאף ָלֶהם ְולֹוא ְיִריחּון. ְיֵדיֶהם ְולֹוא ְיִמיׁשּון, ַרְגֵליֶהם ְולֹוא ְיַהֵלּ ָלֶהם ְולֹוא ִיְשׁ
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ם הּוא. ִיְרֵאי ֲאדֹוָני  אדֹוָני, ֶעְזָרם ּוָמִגָנּ ְטחּו ַבּ ית ַאֲהרֹון ִבּ ם הּוא. ֵבּ אדֹוָני, ֶעְזָרם ּוָמִגָנּ ַטח ַבּ ָרֵאל ְבּ ֶהם. ִיְשׂ ֵטַח ָבּ ר בֹוּ ל ֲאֶשׁ כֹוּ
ם הּוא. אדֹוָני, ֶעְזָרם ּוָמִגָנּ ְטחּו ַבּ ִבּ

יֹוֵסף ֲאדֹוָני  דֹוִלים.  ַהְגּ ַטִנים ִעם  ִיְרֵאי ֲאדֹוָני, ַהְקּ ְיָבֵרְך  ית ַאֲהרֹון.  ֵבּ ְיָבֵרְך ֶאת  ָרֵאל,  ִיְשׂ ית  ֵבּ ְיָבֵרְך ֶאת  ְיָבֵרְך,  ְזָכָרנּו  ֲאדָֹני 
ַמִים ַלאדֹוָני ְוָהָאֶרץ ָנַתן ִלְבֵני ָאָדם. לֹוא  ַמִים ָשׁ ַמִים ָוָאֶרץ. ַהָשּׁ ה ָשׁ ם ַלאדֹוָני, עֹוֵשׂ רּוִכים ַאֶתּ ֵניֶכם. ְבּ ֲעֵליֶכם, ֲעֵליֶכם ְוַעל ְבּ

ה ְוַעד עֹוָלם. ַהְללּוָיּה: ל יֹוְרֵדי דּוָמה. ַוֲאַנְחנּו ְנָבֵרְך ָיּה ֵמַעָתּ ִתים ְיַהְללּו ָיּה ְולֹוא ָכּ ַהֵמּ

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

ֵזב. ל ָהָאָדם כֹוּ י ְבָחְפִזי, ָכּ ר, ֲאִני ָעִניִתי ְמאֹוד. ֲאִני ָאַמְרִתּ י ֲאַדֵבּ י ִכּ ַאְרצֹות ַהַחִּיים. ֶהֱאַמְנִתּ ְך ִלְפֵני ֲאדֹוָני ְבּ ִחי. ֶאְתַהֵלּ ִמֶדּ

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

ָלִים, ַהְללּוָיּה: תֹוֵכִכי ְירּוָשׁ ית ֲאדֹוָני, ְבּ ַחְצרֹות ֵבּ ֵלם ֶנְגָדה ָנא ְלָכל ַעּמֹו. ְבּ ם ֲאדֹוָני ֶאְקָרא. ְנָדַרי ַלאדֹוָני ֲאַשׁ ּוְבֵשׁ

י ָגַבר ָעֵלינּו ַחְסּדֹו, ֶוֱאֶמת ֲאדֹוָני ְלעֹוָלם, ַהְללּוָיּה: ים. ִכּ ל ָהֻאִמּ חּוהּו ָכּ ְבּ ל ּגֹוִים, ַשׁ ַהְללּו ֶאת ֲאדֹוָני ָכּ

י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו.  ָרֵאל ִכּ י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. יֹאַמר ָנא ִיְשׂ י טֹוב ִכּ הֹודּו ַלאדֹוָני ִכּ

י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. יֹאְמרּו ָנא ִיְרֵאי ֲאדֹוָני ִכּ יֹאְמרּו ָנא ֵבית ַאֲהרֹון ִכּ
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ׂשְנָאי. טֹוב  עֹוְזָרי ַוֲאִני ֶאְרֶאה ְבּ ה ִלי ָאָדם. ֲאדֹוָני ִלי ְבּ ְרָחב ָיּה. ֲאדֹוָני ִלי לֹוא ִאיָרא, ַמה ַיֲּעֶשׂ ֶמּ ַצר ָקָראִתי ָיּה, ָעָנִני ַבּ ִמן ַהֵמּ
י ֲאִמיַלם. ַסּבּוִני ַגם  ם ֲאדֹוָני ִכּ ֵשׁ ל ּגֹוִים ְסָבבּוִני, ְבּ ְנִדיִבים. ָכּ טֹוַח ִבּ ֲאדֹוָני ִמְבּ ָאָדם. טֹוב ַלֲחסֹות ּבַ טֹוַח ָבּ אדֹוָני ִמְבּ ַלֲחסֹות ַבּ
ל, ַואדֹוָני  ִחיַתִני ִלְנפֹוּ חֹוה ְדּ י ֲאִמיַלם. ָדּ ם ֲאדֹוָני ִכּ ֵשׁ ֵאׁש קֹוִצים, ְבּ ֲעכּו ְכּ בֹוִרים, דֹוּ י ֲאִמיַלם. ַסּבּוִני ִכְדּ ם ֲאדֹוָני ִכּ ֵשׁ ְסָבבּוִני, ְבּ

ֲעָזָרִני. ָעִזּי ְוִזְמָרת ָיּה ַוְיִהי ִלי ִליׁשּוָעה.

י ֶאְחֶיה,  ה ָחִיל. לֹוא ָאמּות ִכּ ׂ ה ָחִיל. ְיִמין ֲאדֹוָני רֹוֵמָמה, ְיִמין ֲאדֹוָני עֹוֵשָ ׂ יִקים, ְיִמין ֲאדֹוָני עֹוֵשָ ָאֳהֵלי ַצִדּ ה ִויׁשּוָעה ְבּ קֹול ִרָנּ
יִקים  ַער ַלאדֹוָני, ַצִדּ ֲעֵרי ֶצֶדק, ָאבֹוא ָבם, אֹוֶדה ָיּה. ֶזה ַהַשּׁ ְתחּו ִלי ַשׁ ֶות לֹוא ְנָתָנִני. ִפּ ַרִני ָּיּה, ְוַלָמּ ר ִיְסּ י ָיּה. ַיסֹוּ ר ַמֲעֵשׂ ַוֲאַסֵפּ
ְלרֹואׁש  ָהְיָתה  ַהּבֹוִנים  ָמֲאסּו  ֶאֶבן  ִליׁשּוָעה.  ִלי  ִהי  ַוְתּ ֲעִניָתִני  י  ִכּ אֹוְדָך  ִליׁשּוָעה.  ִלי  ִהי  ַוְתּ ֲעִניָתִני  י  ִכּ אֹוְדָך  בֹו.  ָיבֹואּו 
ֵעיֵנינּו. ֵמֵאת ֲאדֹוָני ָהְיָתה זֹוּאת ִהיא  ה. ֵמֵאת ֲאדֹוָני ָהְיָתה זֹוּאת ִהיא ִנְפָלאת ְבּ ָנּ ה. ֶאֶבן ָמֲאסּו ַהּבֹוִנים ָהְיָתה ְלרֹואׁש ִפּ ָנּ ִפּ

ְמָחה בֹו. ה ֲאדֹוָני ָנִגיָלה ְוִנְשׂ ְמָחה בֹו. ֶזה ַהּיֹום ָעָשׂ ה ֲאדֹוָני ָנִגיָלה ְוִנְשׂ ֵעיֵנינּו. ֶזה ַהּיֹום ָעָשׂ ִנְפָלאת ְבּ

א. א ֲאדֹוָני, הֹוִשיָעה ָנּ א. ָאָנּ א ֲאדֹוָני, הֹוִשיָעה ָנּ ָאָנּ

א ֲאדֹוָני, ַהְצִליָחה ָנא. א ֲאדֹוָני, ַהְצִליָחה ָנא. ָאָנּ ָאָנּ

ַוָּיֶאר ָלנּו.  ית ֲאדֹוָני. ֵאל ֲאדֹוָני  ַרְכנּוֶכם ִמֵבּ ֵבּ ם ֲאדֹוָני,  ֵשׁ ְבּ א  רּוְך ַהָבּ ָבּ ית ֲאדֹוָני.  ַרְכנּוֶכם ִמֵבּ ֵבּ ם ֲאדֹוָני,  ֵשׁ ְבּ א  רּוְך ַהָבּ ָבּ
 , ה ְואֹוֶדָךּ ַח. ֵאִלי ַאָתּ ְזֵבּ ֲעבֹוִתים ַעד ַקְרנֹות ַהִמּ ַח. ֵאל ֲאדֹוָני ַוָּיֶאר ָלנּו. ִאְסרּו ַחג ַבּ ְזֵבּ ֲעבֹוִתים ַעד ַקְרנֹות ַהִמּ ִאְסרּו ַחג ַבּ
י ְלעֹוָלם  י טֹוב, ִכּ י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. הֹודּו ַלאדֹוָני ִכּ י טֹוב, ִכּ . הֹודּו ַלאדֹוָני ִכּ , ֱאלֹוֵהי ֲארֹוְמֶמָךּ ה ְואֹוֶדָךּ . ֵאִלי ַאָתּ ֱאלֹוֵהי ֲארֹוְמֶמָךּ

ַחְסּדֹו.

חּו  ְבּ ִרָנה יֹודּו ִויָבְרכּו, ִויַשׁ ָרֵאל ְבּ ית ִיְשׂ י ְרצֹוֶנָך, ְוָכל ַעְמָך ֵבּ יִקים עֹוֵשׂ יָך, ַוֲחִסיֶדיָך ַצִדּ ל ַמֲעֶשׂ ְיַהְללּוָך ֲאדֹוָני ֱאלֹוֵהינּו ָכּ
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י ֵמעֹוָלם ְוַעד  ְמָך ָנֶאה ְלַזֵמר, ִכּ י ְלָך טֹוב ְלהֹודֹות ּוְלִשׁ נּו. ִכּ ְמָך, ַמְלֵכּ יׁשּו ְוַיְמִליכּו ֶאת ִשׁ ִויָפֲארּו, ִוירֹוְממּו ְוַיֲעִריצּו, ְוַיְקִדּ
ה ֵאל. עֹוָלם ַאָתּ

י טֹוב  ִכּ ָיּה  ַהְללּו  ֱאלֹוֵהינּו.  ית  ֵבּ ַחְצרֹות  ְבּ ֲאדֹוָני  ֵבית  ְבּ עֹוְמִדים  ֶשׁ ֲאדֹוָני.  ַעְבֵדי  ַהְללּו  ֲאדֹוָני  ם  ֵשׁ ֶאת  ַהְללּו  ַהְללּוָיּה 
ל ֱאלֹוִהים.  י ָגדֹול ֲאדֹוָני ַוֲאדֹוֵנינּו ִמָכּ י ִכּ י ֲאִני ָיַדְעִתּ תֹו. ִכּ ָרֵאל ִלְסֻגָלּ ַחר לֹו ָיּה ִיְשׂ י ַיֲעקֹוב ָבּ י ָנִעים. ִכּ מֹו ִכּ רּו ִלְשׁ ֲאדֹוָני ַזְמּ
ה  ָטר ָעָשׂ ָרִקים ַלָמּ ִאים ִמְקֵצה ָהָאֶרץ ְבּ הֹומֹות. ַמֲעֶלה ְנִשׂ ים ְוָכל ְתּ ַיִּמּ ַמִים ּוָבָאֶרץ ַבּ ָשּׁ ה ַבּ ר ָחֵפץ ֲאדֹוָני ָעָשׂ ל ֲאֶשׁ כֹוּ
ַפְרעֹוה ּוְבָכל  תֹוֵכִכי ִמְצָרִים ְבּ ַלח אֹותֹות ּומֹוְפִתים ְבּ ֵהָמה. ָשׁ כֹוֵרי ִמְצָרִים ֵמָאָדם ַעד ְבּ ה ְבּ ִהָכּ מֹוֵצא רּוַח ֵמאֹוְצרֹוָתיו. ֶשׁ
ָנַען. ְוָנַתן  ן ּוְלכֹול ַמְמְלכֹות ְכּ ָשׁ ים ְוָהַרג ְמָלִכים ֲעצּוִמים. ְלִסיחֹון ֶמֶלְך ָהֱאמֹוִרי ּוְלעֹוג ֶמֶלְך ַהָבּ ה ּגֹוִים ַרִבּ ִהָכּ ֲעָבָדיו. ֶשׁ
י ָיִדין ֲאדֹוָני ַעּמֹו ְוַעל ֲעָבָדיו ִיְתֶנָחם.  ְמָך ְלעֹוָלם ֲאדֹוָני ִזְכְרָך ְלדֹור ָודֹור. ִכּ ָרֵאל ַעּמֹו. ֲאדֹוָני ִשׁ ַאְרָצם ַנֲחָלה ַנֲחָלה ְלִיְשׂ
רּו ֵעיַנִים ָלֶהם ְולֹוא ִיְראּו. ָאְזַנִים ָלֶהם ְולֹוא ַיֲאִזינּו ַאף ֵאין  ה ָלֶהם ְולֹוא ְיַדֵבּ ה ְיֵדי ָאָדם. ֶפּ ֶסף ְוָזָהב ַמֲעֵשׂ י ַהּגֹוִים ֶכּ ֲעַצֵבּ
ֲרכּו ֶאת ֲאדֹוָני.  ית ַאֲהרֹון ָבּ ֲרכּו ֶאת ֲאדֹוָני ֵבּ ָרֵאל ָבּ ית ִיְשׂ ֶהם. ֵבּ ֵטַח ָבּ ר בֹוּ ל ֲאֶשׁ יֶהם כֹוּ מֹוֶהם ִיְהיּו עֹוֵשׂ ִפיֶהם. ְכּ ֶיׁש רּוַח ְבּ

ָלִם ַהְללּוָיּה. ֵכן ְירּוָשׁ ּיֹון שֹוׁ רּוְך ֲאדֹוָני ִמִצּ ֲרכּו ֶאת ֲאדֹוָני. ָבּ ֲרכּו ֶאת ֲאדֹוָני ִיְרֵאי ֲאדֹוָני ָבּ ִוי ָבּ ית ַהֵלּ ֵבּ

י  ִכּ  - ָהֲאדֹוִנים  ַלֲאדֹוֵני  הֹודּו  ַחְסּדֹו.  ְלעֹוָלם  י  ּכִ  - ָהֱאלֹוִהים  ֵלאלֹוֵהי  הֹודּו  ַחְסּדֹו.  ְלעֹוָלם  י  ּכִ  - י טֹוב  ּכִ ַלאדֹוָני  הֹודּו 
ַחְסּדֹו.  ְלעֹוָלם  י  ִכּ  - ְתבּוָנה  ִבּ ַמִים  ַהָשּׁ ה  ְלעֵֹשׂ ַחְסּדֹו.  ְלעֹוָלם  י  ִכּ  - ְלַבּדֹו  ְגדֹולֹות  ִנְפָלאֹות  ה  ְלעֵֹשׂ ַחְסּדֹו.  ְלעֹוָלם 

ֶלת  ֶמׁש ְלֶמְמֶשׁ י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. ֶאת ַהֶשּׁ דֹוִלים - ִכּ ה אֹוִרים ְגּ י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. ְלעֵֹשׂ ִים - ִכּ ְלרֹוַקע ָהָאֶרץ ַעל ַהָמּ
ְבכֹוֵריֶהם -  ה ִמְצַרִים ִבּ י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. ְלַמֵכּ ְיָלה - ִכּ ַלּ לֹות ַבּ י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. ֶאת ַהָּיֵרַח ְוכֹוָכִבים ְלֶמְמְשׁ יֹום - ִכּ ַבּ

י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. ְלגֵֹזר ַים  ָיד ֲחָזָקה ּוִבְזרֹוַע ְנטּוָיה - ִכּ י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. ְבּ ָרֵאל ִמּתֹוָכם - ִכּ י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו.ַויֹוֵצא ִיְשׂ ִכּ
י ְלעֹוָלם  ְרעֹוה ְוֵחילֹו ְבַים סּוף - ִכּ י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. ְוִנֵער ַפּ תֹוכֹו - ִכּ ָרֵאל ְבּ י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. ְוֶהֱעִביר ִיְשׂ סּוף ִלְגָזִרים - ִכּ
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י  י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. ַוַיֲּהרֹג ְמָלִכים ַאִדיִרים - ִכּ דֹוִלים - ִכּ ה ְמָלִכים ְגּ י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. ְלַמֵכּ ר - ִכּ ְדָבּ ִמּ ַחְסּדֹו. ְלמֹוִליְך ַעּמֹו ַבּ

י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. ְוָנַתן ַאְרָצם ְלַנֲחָלה -  ן - ִכּ ָשׁ י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. ּוְלעֹוג ֶמֶלְך ַהָבּ ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. ְלִסיחֹון ֶמֶלְך ָהֱאמֹוִרי - ִכּ

ֵרינּו  י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. ַוִיְפְרֵקנּו ִמָצּ ְפֵלנּו ָזַכר ָלנּו - ִכּ ִשׁ ְבּ י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. ֶשׁ ָרֵאל ַעְבּדֹו - ִכּ י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו ַנֲחָלה ְלִיְשׂ ִכּ

י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: ָמִים - ִכּ י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. הֹודּו ְלֵאל ַהָשּׁ ר - ִכּ ָשׂ י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. נֵֹתן ֶלֶחם ְלָכל ָבּ - ִכּ

ִמיד. ִמן ָהעֹוָלם ְוַעד  נּו, ָתּ ָפֵאר ּוְתרֹוֵמם ִזְכְרָך, ַמְלֵכּ ר ְתּ ָשׂ ל ָבּ ְמָך, ֲאדֹוָני ֱאלֹוֵהינּו, ְורּוַח ָכּ ָבֵרְך ֶאת ִשׁ ל ַחי ְתּ ַמת ָכּ ִנְשׁ
ֵאין  ְוצּוָקה.  ָצָרה  ָכל ֵעת  ְבּ ּוְמַרֵחם  ּוְמַפְרֵנס  יל  ּוַמִצּ ּפֹוֶדה  ּגֹוֵאל ּומֹוִשיַע,  ֶמֶלְך  ָלנּו  ֵאין  ְלָעֶדיָך  ּוִמַבּ ֵאל,  ה  ַאָתּ ָהעֹוָלם 
רֹוב  ְבּ ֻהָלל  ַהְמּ ּתֹוָלדֹות,  ל  ָכּ ֲאדֹון  ִריֹות,  ְבּ ל  ָכּ ֱאלֹוַהּ  ְוָהַאֲחרֹוִנים,  ָהִראׁשֹוִנים  ֱאלֹוֵהי  ה.  ָאָתּ א  ֶאָלּ ְוסֹוֵמְך  ֶמֶלְך עֹוֵזר  ָלנּו 
ִקיץ  ְוַהֵמּ ִנים  ְיֵשׁ עֹוֵרר  ַהְמּ ן  ִייָשׁ ְולֹוא  ָינּום  לֹוא  ה  ִהֵנּ ֵער  ַואדֹוָני  ַרֲחִמים.  ְבּ ּוְבִרּיֹוָתיו  ֶחֶסד  ְבּ עֹוָלמֹו  ַהְמַנֵהג  חֹות,  ָבּ ְשׁ ַהִתּ
ֲאַנְחנּו  ָך  ְלַבְדּ ּוְלָך  ֶנֱעָלִמים.  ַפֲעֵנַח  ְוַהְמּ פּוִפים  ְכּ ְוַהּזֹוֵקף  ְוַהּסֹוֵמְך נֹוְפִלים  יר ֲאסּוִרים  ִתּ ְוַהַמּ ִמים  ִאְלּ יַח  ִשׂ ְוַהֵמּ ִמים,  ִנְרָדּ
ֶמׁש  ֶשׁ ֶמְרֲחֵבי ָרִקיַע, ְוֵעיֵנינּו ְמִאירֹות ַכּ ַבח ְכּ ְפתֹוֵתינּו ֶשׁ יו, ְוִשׂ ָלּ ֲהמֹון ַגּ ה ַכּ ָּים, ּוְלׁשֹוֵננּו ִרָנּ יָרה ַכּ מֹוִדים. ְוִאּלּו ִפינּו ָמֵלא ִשׁ
יִקים ְלהֹודֹות ְלָך, ֲאדֹוָני ֱאלֹוֵהינּו ֵואלֵהי  ַאָּילֹות ֵאין ֲאַנְחנּו ַמְסִפּ ַמִים, ְוַרְגֵלינּו ַקּלֹות ָכּ ֵרי ָשׁ ִנְשׂ ְוַכָּיֵרַח, ְוָיֵדינּו ְפרּוׂשֹות ְכּ
ים ְוִנְפָלאֹות  ָעִמים ַהּטֹובֹות ִנִסּ י ְרָבבֹות, ְפּ נּו ַעל ַאַחת ֵמָאֶלף, ֶאֶלף ַאְלֵפי ֲאָלִפים ְוִרֵבּ ְמָך ַמְלֵכּ ֲאבֹוֵתינּו, ּוְלָבֵרְך ֶאת ִשׁ
ָבע  נּו ּוְבָשׂ ָרָעב ַזְנָתּ ִדיָתנּו, ְבּ ית ֲעָבִדים ְפּ נּו, ֲאדֹוָני ֱאלֹוֵהינּו, ּוִמֵבּ ַאְלָתּ ְצַרִים ְגּ ָפִנים ִמִמּ נּו ִמְלּ יָת ִעם ֲאבֹוֵתינּו ְוִעָמּ ָעִשׂ ֶשׁ

יָתנּו. ִלּ ים ְוֶנֱאָמִנים ִדּ נּו, ּוֵמָחָלִים ָרִעים ְוַרִבּ ְטָתּ ֶבר ִמַלּ נּו ּוִמֶדּ ְלָתּ נּו, ֵמֶחֶרב ִהַצּ ְלָתּ ְלַכּ ִכּ

ְגָתּ  ַלּ ִפּ ן ֵאָבִרים ֶשׁ נּו, ֲאדֹוָני ֱאלֹוֵהינּו, ָלֶנַצח. ַעל ֵכּ ֵשׁ ְטּ ה ֲעָזרּונּו ַרֲחֶמיָך ְולֹוא ֲעָזבּונּו ֲחָסֶדיָך ֲאדֹוָני ֱאלֹוֵהינּו, ְוַאל ִתּ ַעד ֵהָנּ
ִוירֹוְממּו  ִויׁשֹוְררּו  ִויָפֲארּו  חּו  ְבּ ִויַשׁ ִויָבְרכּו  יֹודּו  ֵהם  ֵהן  ִפינּו  ְבּ ְמָתּ  ַשׂ ר  ֲאֶשׁ ְוָלׁשֹון  ינּו  ַאֵפּ ְבּ ַפְחָתּ  ָנּ ֶשׁ ָמה  ּוְנָשׁ ְורּוַח  נּו  ָבּ
ה ְוָכל  ַצֶפּ ַבע ְוָכל ַעִין ְלָך ְתּ ה ְלָך יֹוֶדה, ְוָכל ָלׁשֹון ְלָך ִתָשּׁ י ָכל ֶפּ ִמיד. ִכּ נּו ָתּ ְמָך ַמְלֵכּ ְוַיְמִליכּו ֶאת ִשׁ יׁשּו  ְוַיְקִדּ ְוַיֲעִריצּו 
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ל  תּוב, ָכּ ָכּ ָדָבר ֶשׁ ֶמָך, ַכּ רּו ִלְשׁ ָבבֹות ִייָראּוָך, ְוָכל ֶקֶרב ּוְכָליֹות ְיַזְמּ ֲחֶוה, ְוָכל ַהְלּ ַתּ ֶרְך ְלָך ִתְכַרע, ְוָכל קֹוָמה ְלָפֶניָך ִתְשׁ ֶבּ
ל  ַמע, ַצֲעַקת ַהַדּ ה ִתְשׁ ְוַעת ֲעִנִּיים ַאָתּ ְזלֹו. ַשׁ נּו ְוָעִני ְוֶאְביֹון ִמגֹוּ יל ָעִני ֵמָחָזק ִמֶמּ אַמְרָנה: ֲאדֹוָני, ִמי ָכמֹוָך ַמִצּ ַעְצמֹוַתי תֹוּ
ַמִים ָוָאֶרץ.  ּבֹור ְוַהּנֹוָרא, ֵאל ֶעְליֹון, קֹוֵנה ָשׁ דֹול, ַהִגּ ְך ּוִמי ַיֲעָרְך ָלְך ָהֵאל ַהָגּ ֶוה ָלּ ְך ּוִמי ִיְשׁ יַע ִמי ִיְדֶמה ָלּ יב ְותֹוִשׁ ְקִשׁ ַתּ
ם ָקְדׁשֹו. ָהֵאל  י ֶאת ֲאדֹוָני ְוָכל ְקָרַבי ֶאת ֵשׁ ְרִכי ַנְפִשׁ ָאמּור: ְלָדִוד, ָבּ ָך, ָכּ ם ָקְדֶשׁ ֲחָך ּוְנָפֶאְרָך ּוְנָבֵרְך ֶאת ֵשׁ ֵבּ ְלָך ּוְנַשׁ ְנַהֶלּ
א. ׁשֹוֵכן ַעד  ׂ א ָרם ְוִנָשּ ֵסּ ב ַעל ִכּ ֶלְך ַהּיוֵשׁ נֹוְראֹוֶתיָך, ַהֶמּ ּבֹור ָלֶנַצח ְוַהּנֹוָרא ְבּ ֶמָך, ַהִגּ ְכבֹוד ְשׁ דֹול ִבּ ַתֲעֻצמֹות ֻעֶזָּך, ַהָגּ ְבּ

ה.  ִרים ָנאָוה ְתִהָלּ אדֹוָני, ַלְיָשׁ יִקים ַבּ נּו ַצִדּ מֹו. ְוָכתּוב: ַרְנּ דֹוׁש ְשׁ רֹום ְוָקּ ָמּ

ַרְך ְתָבּ יִקים ִתּ ְפֵתי ַצִדּ ל ּוְבִשׂ ְתַהָלּ ִרים ִתּ ִפי ְיָשׁ  ְבּ

ל ְתַהָלּ ים ִתּ ְתרֹוָמם ּוְבֶקֶרב ְקדֹוִשׁ ּוִבְלׁשֹון ֲחִסיִדים ִתּ

ל ַהְיצּוִרים ְלָפֶניָך,  ן חֹוַבת ָכּ ֵכּ ָכל ּדֹור ָודֹור, ֶשׁ נּו, ְבּ ְמָך, ַמְלֵכּ ֵאר ִשׁ ה ִיְתָפּ ִרָנּ ָרֵאל ְבּ ית ִיְשׂ ָך ֵבּ ּוְבַמְקֲהלֹות ִרְבבֹות ַעְמּ
ירֹות  ְבֵרי ִשׁ ל ִדּ ס ַעל ָכּ ה ּוְלַקֵלּ ר, ְלָבֵרְך, ְלַעֵלּ ַח, ְלָפֵאר ְלרֹוֵמם ְלַהֵדּ ֵבּ ל ְלַשׁ ֲאדֹוָני ֱאלֹוֵהינּו ֵואלֹוֵהי ֲאבֹוֵתינּו, ְלהֹודֹות ְלַהֵלּ

יֶחָך. ָך, ְמִשׁ י ַעְבְדּ ן ִיַשׁ ִוד ֶבּ חֹות ָדּ ְבּ ְוִתְשׁ

ֵואלֹוֵהי  ֱאלֹוֵהינּו  ֲאדֹוָני  ָנֶאה,  ְלָך  י  ִכּ ּוָבָאֶרץ,  ַמִים  ָשּׁ ַבּ דֹוׁש  ְוַהָקּ דֹול  ַהָגּ ַהֶמֶלְך  ָהֵאל  נּו,  ַמְלֵכּ ָלַעד  ְמָך  ִשׁ ח  ַבּ ַתּ ִיְשׁ ּוְבֵכן 
ָרכֹות  ְבּ ּוַמְלכּות,  ה  ְקֻדָשּׁ ְוִתְפֶאֶרת,  ִהָלה  ְתּ ּוְגבּוָרה,  ה  ֻדָלּ ְגּ ֶנַצח,  ָלה,  ּוֶמְמָשׁ עֹוז  ְוִזְמָרה,  ל  ַהֵלּ ָבָחה,  ּוְשׁ יר  ִשׁ ֲאבֹוֵתינּו, 
יִקים  יָך, ַוֲחִסיֶדיָך ַצִדּ ל ַמֲעֶשׂ ה ֵאל. ְיַהְללּוָך ֲאדֹוָני ֱאלֹוֵהינּו ַעל ָכּ דֹוׁש ּוֵמעֹוָלם ְוַעד עֹוָלם ַאָתּ דֹול ְוַהָקּ ְמָך ַהָגּ ְוהֹוָדאֹות ְלִשׁ
יׁשּו  ְוַיְקִדּ ְוַיֲעִריצּו,  ִוירֹוְממּו  ִויׁשֹוְררּו  ִויָפֲארּו,  חּו  ְבּ ִויַשׁ ִויָבְרכּו,  יֹודּו  ה  ִרָנּ ְבּ ם  ָלּ ֻכּ ָרֵאל  ִיְשׂ ית  ֵבּ ַעְמָך  ְוָכל  ְרצֹוֶנָך,  י  עֹוֵשׂ
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ה  רּוְך ַאָתּ ה ֵאל. ָבּ י ֵמעֹוָלם ְוַעד עֹוָלם ַאָתּ ר, ִכּ ְמָך ָנֶאה ְלַזֵמּ י ְלָך טֹוב ְלהֹודֹות ּוְלִשׁ ִמיד. ִכּ נּו ָתּ ְמָך ַמְלֵכּ ְוַיְמִליכּו ֶאת ִשׁ
חֹות. ָבּ ְשׁ ִתּ ל ַבּ ֲאדֹוָני, ֶמֶלְך ְמֻהָלּ

ִרי ַהָגֶפן. ה ֲאדֹוָני ֱאלֹוֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ּבֹוֵרא ְפּ רּוְך ַאָתּ  ָבּ
שותים כוס רביעית ואחרונה בהסבה.

לאחר שתיית הכוס האחרונה, מברכים ברכה אחרונה על הכוסות:

ה טֹוָבה ּוְרָחָבה  ֶדה ְוַעל ֶאֶרץ ֶחְמָדּ ׂ נּוַבת ַהָשּ ֶפן, ַעל ְתּ ִרי ַהֶגּ ֶפן ְוַעל ְפּ ה ֲאדֹוָני ֱאלֹוֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ַעל ַהֶגּ רּוְך ַאָתּ ָבּ
ַע ִמּטּוָבּה. בֹוּ ְרָיּה ְוִלְשׂ ָרִציָת ְוִהְנַחְלָתּ ַלֲאבֹוֵתינּו ֶלֱאכֹול ִמִפּ ֶשׁ

ְוַעל ֵהיָכֶלָך ּוְבֵנה  ֶחָך  ִמְזְבּ ְוַעל  בֹוֶדָך  ְכּ ן  ַכּ ְוַעל ִצּיֹון ִמְשׁ ַלִים ִעיֶרָך  ְירּוָשׁ ְוַעל  ָך  ַעֶמּ ָרֵאל  ִיְשׂ ַרֶחם ָנא ֲאדֹוָני ֱאלֹוֵהינּו ַעל 
ע ִמּטּוָבּה ּוְנָבֶרְכָך ָעֶליָה  ַבּ ְרָיּה ְוִנְשׂ ִבְנָיָנּה ְונֹואַכל ִמִפּ ְמֵחנּו ְבּ ְמֵהָרה ְבָיֵמינּו ְוַהֲעֵלנּו ְלתֹוָכּה ְוַשׂ ַלִים ִעיר ַהקֹוֶדׁש ִבּ ְירּוָשׁ

ת ַהֶזּה(  ָבּ יֹום ַהַשׁ ה ּוְבָטֳהָרה. )בשבת: ּוְרֵצה ְוַהֲחִליֵצנּו ְבּ ְקֻדָשׁ ִבּ

ה ֲאדֹוָני,  רּוְך ַאָתּ ְפָנּה. ָבּ ִרי ַגּ ָך ַעל ָהָאֶרץ ְוַעל ְפּ ל ְונֹוֶדה ְלּ ה ֲאדֹוָני טֹוב ּוֵמִטיב ַלכֹוּ י ַאָתּ ּצֹות ַהֶזּה, ִכּ יֹום ַחג ַהַמּ ְמֵחנּו ְבּ ְוַשׂ
ְפָנּה. ִרי ַגּ ַעל ָהָאֶרץ ְוַעל ְפּ
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ִנְרָצהִנְרָצה
לסיום חוויות החירות, מבקשים שנזכה לממש אותה בירושלים הבנויה, ונוהגים להוסיף ולשיר פיוטים.

ה ַלֲעׂשֹותֹו.  ן ִנְזּכֶ ר אֹותֹו, ּכֵ ר ָזִכינּו ְלַסּדֵ ֲאׁשֶ טֹו ְוֻחָקתֹו. ּכַ ּפָ ָכל ִמׁשְ ִהְלָכתֹו, ּכְ ַסח ּכְ ֲחַסל ִסּדּור ּפֶ

ה.  ִרּנָ דּוִים ְלִציֹון ּבְ ה, ּפְ ָקרֹוב ַנֵהל ִנְטֵעי ַכּנָ ָזְך ׁשֹוֵכן ְמעֹוָנה, קֹוֵמם ְקַהל ֲעַדת ִמי ָמָנה. ּבְ

ָלִים!  ירּוׁשָ ָאה ּבִ ָנה ַהּבָ  ְלׁשָ

נּוָיה! ָלִים ַהּבְ ירּוׁשָ ָאה ּבִ ָנה ַהּבָ ְלׁשָ

ָקֵרב יֹום ָקֵרב יֹום 

ר הּוא לֹוא יֹום ְולֹוא ַלְיָלה,  ָקֵרב יֹום ֲאֶשׁ

ְיָלה,  י ְלָך ַהיֹום ַאף ְלָך ַהַלּ ָרם הֹוַדע ִכּ

ְיָלה,  ל ַהיֹום ְוָכל ַהַלּ ׁשֹוְמִרים ַהְפֵקד ְלִעיְרָך ָכּ

ְיָלה. ֲחִצי ַהַלּ ת ַלְיָלה, ַוְיִהי ַבּ ַכּ אֹור יֹום ֶחְשׁ ִאיר ְכּ ָתּ
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יתֹו יר הּוא ִיְבֶנה ֵבּ יתֹוַאִדּ יר הּוא ִיְבֶנה ֵבּ ַאִדּ

ָקרֹוב. יתֹו ְבּ יר הּוא ִיְבֶנה ֵבּ ַאִדּ

ָקרֹוב. ָיֵמינּו ְבּ ְמֵהָרה, ְבּ ְמֵהָרה, ִבּ ִבּ

ָקרֹוב. יְתָך ְבּ ֵנה ֵבּ ֵנה, ְבּ ֵנה, ֵאל ְבּ ֵאל ְבּ

ֶאָחד ִמי יֹוֵדַעֶאָחד ִמי יֹוֵדַע

ַמִים ּוָבָאֶרץ. ָ ּשׁ ּבַ ֶאָחד ִמי יֹוֵדַע? ֶאָחד ֲאִני יֹוֵדַע: ֶאָחד ֱאלֹוֵהינּו ׁשֶ

ַמִים ּוָבָאֶרץ. ָ ּשׁ ּבַ ִרית, ֶאָחד ֱאלֹוֵהינּו ׁשֶ ֵני לּוחֹות ַהּבְ ַנִים ֲאִני יֹוֵדַע: ׁשְ ַנִים ִמי יֹוֵדַע? ׁשְ ׁשְ

ַמִים ּוָבָאֶרץ. ָ ּשׁ ּבַ ִרית, ֶאָחד ֱאלֹוֵהינּו ׁשֶ ֵני לּוחֹות ַהּבְ ה ָאבֹות, ׁשְ לֹוׁשָ ה ֲאִני יֹוֵדַע: ׁשְ לֹוׁשָ ה ִמי יֹוֵדַע? ׁשְ לֹׁשָ ׁשְ

ַמִים  ָ ּשׁ ּבַ ִרית, ֶאָחד ֱאלֹוֵהינּו ׁשֶ ֵני לּוחֹות ַהּבְ ה ָאבֹות, ׁשְ לֹוׁשָ הֹות, ׁשְ ע ִאּמָ ע ֲאִני יֹוֵדַע: ַאְרּבַ ע ִמי יֹוֵדַע? ַאְרּבַ ַאְרּבַ
ּוָבָאֶרץ.

ִרית,  ֵני לּוחֹות ַהּבְ ה ָאבֹות, ׁשְ לֹוׁשָ הֹות,  ׁשְ ע ִאּמָ י ּתֹוָרה, ַאְרּבַ ׁשֵ ה ֻחּמְ ָ ה ֲאִני יֹוֵדַע: ֲחִמּשׁ ָ ה ִמי יֹוֵדַע? ֲחִמּשׁ ָ ֲחִמּשׁ
ַמִים ּוָבָאֶרץ. ָ ּשׁ ּבַ ֶאָחד ֱאלֹוֵהינּו ׁשֶ

ֵני  ה ָאבֹות, ׁשְ לֹוׁשָ הֹות, ׁשְ ע ִאּמָ י ּתֹוָרה,  ַאְרּבַ ׁשֵ ה ֻחּמְ ָ ָנה, ֲחִמּשׁ ה ִסְדֵרי ִמׁשְ ָ ּשׁ ה ֲאִני יֹוֵדַע: ׁשִ ָ ּשׁ ה ִמי יֹוֵדַע? ׁשִ ָ ּשׁ ׁשִ
ַמִים ּוָבָאֶרץ. ָ ּשׁ ּבַ ִרית, ֶאָחד ֱאלֹוֵהינּו ׁשֶ לּוחֹות ַהּבְ
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הֹות,  ע ִאּמָ י ּתֹוָרה, ַאְרּבַ ׁשֵ ה ֻחּמְ ָ ָנה, ֲחִמּשׁ ה ִסְדֵרי ִמׁשְ ָ ּשׁ ָתא, ׁשִ ּבְ ְבָעה ְיֵמי ׁשַ ְבָעה ֲאִני יֹוֵדַע: ׁשִ ְבָעה ִמי יֹוֵדַע? ׁשִ ׁשִ
ַמִים ּוָבָאֶרץ. ָ ּשׁ ּבַ ִרית, ֶאָחד ֱאלֹוֵהינּו ׁשֶ ֵני לּוחֹות ַהּבְ ה ָאבֹות, ׁשְ לֹוׁשָ ׁשְ

י  ׁשֵ ה ֻחּמְ ָ ָנה, ֲחִמּשׁ ה ִסְדֵרי ִמׁשְ ָ ּשׁ ָתא, ׁשִ ּבְ ְבָעה ְיֵמי ׁשַ מֹוָנה ְיֵמי ִמיָלה, ׁשִ מֹוָנה ֲאִני יֹוֵדַע: ׁשְ מֹוָנה ִמי יֹוֵדַע? ׁשְ ׁשְ
ַמִים ּוָבָאֶרץ. ָ ּשׁ ּבַ ִרית, ֶאָחד ֱאלֹוֵהינּו ׁשֶ ֵני לּוחֹות ַהּבְ ה ָאבֹות, ׁשְ לֹוׁשָ הֹות, ׁשְ ע ִאּמָ ּתֹוָרה, ַאְרּבַ

ָנה,  ה ִסְדֵרי ִמׁשְ ָ ּשׁ ָתא, ׁשִ ּבְ ְבָעה ְיֵמי ׁשַ מֹוָנה ְיֵמי ִמיָלה, ׁשִ ָעה ַיְרֵחי ֵלָדה, ׁשְ ׁשְ ָעה ֲאִני יֹוֵדַע: ּתִ ׁשְ ָעה ִמי יֹוֵדַע? ּתִ ׁשְ ּתִ
ַמִים ּוָבָאֶרץ. ָ ּשׁ ּבַ ִרית, ֶאָחד ֱאלֹוֵהינּו ׁשֶ ֵני לּוחֹות ַהּבְ ה ָאבֹות, ׁשְ לֹוׁשָ הֹות, ׁשְ ע ִאּמָ י ּתֹוָרה, ַאְרּבַ ׁשֵ ה ֻחּמְ ָ ֲחִמּשׁ

ָתא,  ּבְ ְבָעה ְיֵמי ׁשַ מֹוָנה ְיֵמי ִמיָלה, ׁשִ ָעה ַיְרֵחי ֵלָדה, ׁשְ ׁשְ ַרָּיא, ּתִ ּבְ ָרה ּדִ ָרה ֲאִני יֹוֵדַע: ֲעׂשָ ָרה ִמי יֹוֵדַע? ֲעׂשָ ֲעׂשָ
ִרית, ֶאָחד ֱאלֹוֵהינּו  ֵני לּוחֹות ַהּבְ ה ָאבֹות, ׁשְ לֹוׁשָ הֹות, ׁשְ ע ִאּמָ י ּתֹוָרה, ַאְרּבַ ׁשֵ ה ֻחּמְ ָ ָנה, ֲחִמּשׁ ה ִסְדֵרי ִמׁשְ ָ ּשׁ ׁשִ

ַמִים ּוָבָאֶרץ. ָ ּשׁ ּבַ ׁשֶ

מֹוָנה ְיֵמי  ָעה ַיְרֵחי ֵלָדה, ׁשְ ׁשְ ַרָּיא, ּתִ ּבְ ָרה ּדִ ר ּכֹוְכַבָּיא, ֲעׂשָ ר ֲאִני יֹוֵדַע: ַאַחד ָעׂשָ ר ִמי יֹוֵדַע? ַאַחד ָעׂשָ ַאַחד ָעׂשָ
ֵני לּוחֹות  ה ָאבֹות, ׁשְ לֹוׁשָ הֹות, ׁשְ ע ִאּמָ י ּתֹוָרה, ַאְרּבַ ׁשֵ ה ֻחּמְ ָ ָנה, ֲחִמּשׁ ה ִסְדֵרי ִמׁשְ ָ ּשׁ ָתא, ׁשִ ּבְ ְבָעה ְיֵמי ׁשַ ִמיָלה, ׁשִ

ַמִים ּוָבָאֶרץ. ָ ּשׁ ּבַ ִרית, ֶאָחד ֱאלֹוֵהינּו ׁשֶ ַהּבְ

ָעה  ׁשְ ַרָּיא, ּתִ ּבְ ָרה ּדִ ר ּכֹוְכַבָּיא, ֲעׂשָ ְבַטָּיא, ַאַחד ָעׂשָ ר ׁשִ ֵנים ָעׂשָ ר ֲאִני יֹוֵדַע: ׂשְ ֵנים ָעׂשָ ר ִמי יֹוֵדַע? ׂשְ ֵנים ָעׂשָ ׁשְ
ה  לֹוׁשָ הֹות, ׁשְ ע ִאּמָ י ּתֹוָרה, ַאְרּבַ ׁשֵ ה ֻחּמְ ָ ָנה, ֲחִמּשׁ ה ִסְדֵרי ִמׁשְ ָ ּשׁ ָתא, ׁשִ ּבְ ְבָעה ְיֵמי ׁשַ מֹוָנה ְיֵמי ִמיָלה, ׁשִ ַיְרֵחי ֵלָדה, ׁשְ

ַמִים ּוָבָאֶרץ. ָ ּשׁ ּבַ ִרית, ֶאָחד ֱאלֹוֵהינּו ׁשֶ ֵני לּוחֹות ַהּבְ ָאבֹות, ׁשְ
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ר ּכֹוְכַבָּיא,  ְבַטָּיא, ַאַחד ָעׂשָ ר ׁשִ ֵנים ָעׂשָ ָּיא, ׂשְ ר ִמּדַ ה ָעׂשָ לֹוׁשָ ר ֲאִני יֹוֵדַע: ׁשְ ה ָעׂשָ לֹוׁשָ ר ִמי יֹוֵדַע? ׁשְ ה ָעׂשָ לֹׁשָ ׁשְ
י ּתֹוָרה,  ׁשֵ ה ֻחּמְ ָ ָנה, ֲחִמּשׁ ה ִסְדֵרי ִמׁשְ ָ ּשׁ ָתא, ׁשִ ּבְ ְבָעה ְיֵמי ׁשַ מֹוָנה ְיֵמי ִמיָלה, ׁשִ ָעה ַיְרֵחי ֵלָדה, ׁשְ ׁשְ ַרָּיא, ּתִ ּבְ ָרה ּדִ ֲעׂשָ

ַמִים ּוָבָאֶרץ. ָ ּשׁ ּבַ ִרית, ֶאָחד ֱאלֹוֵהינּו ׁשֶ ֵני לּוחֹות ַהּבְ ה ָאבֹות, ׁשְ לֹוׁשָ הֹות, ׁשְ ע ִאּמָ ַאְרּבַ

ְדָיא ְדָיאַחד ַגּ ַחד ַגּ

ְדָיא )גדי אחד(,  ַחד ַגּ

ְדָיא. ְדָיא, ַחד ַגּ ְתֵרי זּוֵזי )בשני זוזים. זוז – סוג מטבע(, ַחד ַגּ א )שקנה אבא( ִבּ ין ַאָבּ ַזִבּ ְדָיא ְדּ ַחד ַגּ

ְדָיא. ְדָיא, ַחד ַגּ ְתֵרי זּוֵזי, ַחד ַגּ א ִבּ ין ַאָבּ ַזִבּ ְוָאָתא )בא( ׁשּוְנָרא )חתול( ְוָאְכָלה ְלַגְדָיא, ְדּ

ְדָיא. ְדָיא, ַחד ַגּ ְתֵרי זּוֵזי, ַחד ַגּ א ִבּ ין ַאָבּ ַזִבּ ָאְכָלה ְלַגְדָיא, ְדּ ְך ְלׁשּוְנָרא, ְדּ א )כלב( ְוָנַשׁ ְלָבּ ְוָאָתא ַכּ

ְדָיא. ְדָיא, ַחד ַגּ ְתֵרי זּוֵזי, ַחד ַגּ א ִבּ ין ַאָבּ ַזִבּ ָאְכָלה ְלַגְדָיא, ְדּ ְך ְלׁשּוְנָרא, ְדּ ָנַשׁ א, ְדּ ה ְלַכְלָבּ ְוָאָתא חּוְטָרא )מקל( ְוִהָכּ

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

ְתֵרי  א ִבּ ין ַאָבּ ַזִבּ ָאְכָלה ְלַגְדָיא, ְדּ ְך ְלׁשּוְנָרא, ְדּ ָנַשׁ א, ְדּ ה ְלַכְלָבּ ִהָכּ ַרף ְלחּוְטָרא, ְדּ ָשׂ ְוָאָתא ַמָיא )מים( ְוָכָבה ְלנּוָרא, ְדּ
ְדָיא. ְדָיא, ַחד ַגּ זּוֵזי, ַחד ַגּ

ָאְכָלה ְלַגְדָיא,  ְך ְלׁשּוְנָרא, ְדּ ָנַשׁ א, ְדּ ה ְלַכְלָבּ ִהָכּ ַרף ְלחּוְטָרא, ְדּ ָשׂ ָכָבה ְלנּוָרא, ְדּ ָתה ְלַמָיא, ְדּ ְוָאָתא תֹוָרא )שור( ְוָשׁ
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ְדָיא. ְדָיא, ַחד ַגּ ְתֵרי זּוֵזי, ַחד ַגּ א ִבּ ין ַאָבּ ַזִבּ ְדּ

ְך ְלׁשּוְנָרא,  ָנַשׁ א, ְדּ ה ְלַכְלָבּ ִהָכּ ַרף ְלחּוְטָרא, ְדּ ָשׂ ָכָבה ְלנּוָרא, ְדּ ָתה ְלַמָיא, ְדּ ָשּׁ ַחט ְלתֹוָרא, ְדּ ְוָאָתא ַהׁשֹוֵחט ְוָשׁ
ְדָיא. ְדָיא, ַחד ַגּ ְתֵרי זּוֵזי, ַחד ַגּ א ִבּ ין ַאָבּ ַזִבּ ָאְכָלה ְלַגְדָיא, ְדּ ְדּ

ה  ִהָכּ ַרף ְלחּוְטָרא, ְדּ ָשׂ ָכָבה ְלנּוָרא, ְדּ ָתה ְלַמָיא, ְדּ ָשּׁ ַחט ְלתֹוָרא, ְדּ ָשׁ ַחט ְלׁשֹוֵחט, ְדּ ֶות ְוָשׁ ְוָאָתא ַמְלָאְך ַהָמּ
ְדָיא. ְדָיא, ַחד ַגּ ְתֵרי זּוֵזי, ַחד ַגּ א ִבּ ין ַאָבּ ַזִבּ ָאְכָלה ְלַגְדָיא, ְדּ ְך ְלׁשּוְנָרא, ְדּ ָנַשׁ א, ְדּ ְלַכְלָבּ

ָכָבה ְלנּוָרא,  ָתה ְלַמָיא, ְדּ ָשּׁ ַחט ְלתֹוָרא, ְדּ ָשׁ ַחט ְלׁשֹוֵחט, ְדּ ָשׁ ֶות, ְדּ ַחט ְלַמְלַאְך ַהָמּ רּוְך הּוא ְוָשׁ דֹוׁש ָבּ ְוָאָתא ַהָקּ
ְדָיא. ְדָיא, ַחד ַגּ ְתֵרי זּוֵזי, ַחד ַגּ א ִבּ ין ַאָבּ ַזִבּ ָאְכָלה ְלַגְדָיא, ְדּ ְך ְלׁשּוְנָרא, ְדּ ָנַשׁ א, ְדּ ה ְלַכְלָבּ ִהָכּ ַרף ְלחּוְטָרא, ְדּ ָשׂ ְדּ
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תאטרון בובות
אפשר להציג קטעים מיציאת מצרים, על ידי שילוב בין המשתתפים לבובות.

דוגמאות:

משה בתבה
שלוש ילדות משחקות בתפקיד יוכבד, מרים ובת פרעה. יוכבד מניחה את בובת הבן 
החכם בתוך מפית מקופלת, נרתיק של משקפיים וכדומה, כאילו הוא משה בתבה. 

מרים שומרת על משה, ובת פרעה מוצאת אותו ומאמצת אותו.

עשר המכות
בובת פרעה, ובובת המגיד בתפקיד משה שקורא לו לשחרר את בני ישראל )או שני 
ילדים בתפקיד משה ואהרון(. עשר המכות תוקפות את פרעה, וכל פעם הוא סובל, 

מסכים לשחרר את בני ישראל – ושוב מסרב. 

קריעת ים סוף
בובת המגיד בתפקיד משה רבנו, בובות ארבעת הבנים בתפקיד בני ישראל. מצמידים 
שתי כוסות או קעריות עם מים זו לזו, וכשבני ישראל מגיעים מפרידים ביניהן – והם 

עוברים באמצע.

ועוד כיד הדמיון הטובה עליכם.

הצעות לפעילות סביב שולחן הסדר
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אבניירו
נייר  "אבן  הוותיק  למשחק  בדומה 
ומספריים": מחלקים את הבובות בין שני 

משתתפים או יותר. 

ומי  בובה,  שולף  משתתף  כל  פעם,  כל 
יזכה  שהוא  )אפשר  מנצח  יותר  ש"חזק" 
מי  יהיה  והמנצח  יותר,  ה"חלשה"  בבובה 

שיצבור כמה שיותר(. 

העבד  ממי:  חזק  מי  רק  היא  השאלה 
החכם  הבן  המצרי,  על  עדיף  מישראל 
או  הצפרדע  על  המגיד  הרשע,  הבן  על 
שאינו  או  התם   – יותר  שווה  ומי  הכינים. 
הכריעו  המרור?  או  לשאול? המצה  יודע 

בעצמכם...

הצעות לפעילות סביב שולחן הסדר

זה הסוד שלי
ניחושים. אחד המשתתפים מחביא  משחק 
צריכים  והשאר  הסגורה,  ידו  בכף  בובה 

לנחש איזו בובה זו, בעזרת שאלות. 
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