
  הגדת פסח כמנהג משפחת חניא
 שנת התש"פ

 לזכות הורינו היקרים שיזכו לשנים טובות ובריאות שממשיכים את המסורת המיוחדת
 שהנחילו לנו סבא עריבי וסבתא נשרייה חניא.

  

 
  עריכת ההגדה נולדה מתוך מציאות ימינו המחייבת אותנו לקיים את הסדר בפעם הראשונה לבד.

לתעד הצורך את הסברנו ויפות? טובות הגדות מלא יש הגדה? עוד לכתוב למה הילדים,                שאלו
לדורות להעביר נצליח אולי וכך שלנו במסורת         ולהתייחד
הסדר בליל שחווינו המיוחדת החוויה מקצת        הבאים

  במשך שנים אצל הסבא וסבתא וההורים.
לחירות ביציאה ישראל בית וכל המשפחה את         נברך

 אמיתית בבריאות ושמחה.
 

 קיצור הלכות ומנהגי המשפחה
 בודקים את החמץ בלילה. מנהגינו גם לשרוף את החמץ בלילה.1.

 וביום רק זורק לפח את החמץ שלא מכר ומבטל את החמץ.
 נשים מברכות שהחיינו בהדלקת הנרות של החג2.
 השיעורים להלן נכתבו לפי הדעה המקובלת. ישנן דעות נוספות3.

 [לקולא ולחומרא] וכל אחד ינהג כפי דעת רבותיו.
 יכינו 4 כוסות יין לכל משתתף (86 גרם, כדעת הגר"ח נאה, ככמות

 של גביע אשל) 4 כזית (27 גרם - כנפח של קופסת גפרורים,
 כשליש מצת מכונה), כרפס -עלה קטן לכל אדם, חרוסת -כדי לטבול

 בה 2 פעמים.
 קערת הסדר עשויה מסל נצרים עגול ורחב.4.

 4. את קטעי ההגדה נהגו לקרוא בעברית ובתרגום ערבית תוניסאית.
 מכיוון שרובנו מדברים רק עברית, כתבנו רק בעברית.

 5. שוטפים ומדיחים את הכוסות ואחרים מוזגים לו את הכוס דרך
 חירות
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 הקידוש הארוך כמנהג יהדות ג'רבה, (כל המסובים קוראים יחד את הקידוש ואת הברכות רק אחד אומר)

 אם חל בשבת מתחילין כאן:

 יֹום ַהִּׁשִּׁשי. ַוְיֻכּלּו ַהָׁשַמִים ְוָהָאֶרץ ְוָכל ְצָבָאם. ַוְיַכל ֱאֹלִהים ַּביֹום ַהְּׁשִביִעי ְמַלאְכּתֹו ֲאֶׁשר ָעָׂשה ַוִּיְׁשֹּבת ַּביֹום ַהְּׁשִביִעי ִמָּכל
ָרא ֱאֹלִהים ַלֲעׂשֹות.  ְמַלאְכּתֹו ֲאֶׁשר ָעָׂשה. ַוְיָבֶרְך ֱאֹלִהים ֶאת יֹום ַהְּׁשִביִעי ַוְיַקֵּדׁש אֹותֹו ִּכי בֹו ָׁשַבת ִמָּכל ְמַלאְכּתֹו ֲאֶׁשר ּבֶָ

 בחול מתחילין כאן:

  ֵאֶּלה מוֲעֵדי ְיהָוה ִמְקָרֵאי קֶדׁש, ֲאֶׁשר ִּתְקְראּו אָתם ְּבמוֲעָדם:

 ליל שימורים הוא ליי להוציאם מארץ מצרים הוא הלילה הזה ליי שימורים לכל בני ישראל
 לדורותם.

 ַסְבִרי ָמָרָנן:  עונים: ְלַחִּיים

 ָּברּוְך ַאָּתה יי ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלך ָהעֹוָלם ּבֹוֵרא ְּפִרי ַהָּגֶפן:

 ָּברּוְך ַאָּתה יי ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלך ָהעֹוָלם ֲאֶׁשר ִקְּדָׁשנּו ִמָּכל ָעם. ְורֹוְמָמנּו ִמָּכל ָלשֹון. ָּבַחר ָּבנּו וְַיַגְּדֵלנּו.
 וָרָצה ָבנּו וְַיַפֲאֵרנּו:

 ְּתרּוָמה ִהְבִּדיָלנּו  ִמָּכל גוי. ֶאֶרץ ֶחְמָּדה ִהְנִחיל אֹוָתנּו. ִקַּדׁש ֶאת ְׁשמֹו ָּבעֹוָלם. ִּבְגַלל ָאבֹות ֶׁשָעשּו
 ְרצֹונֹו. ְּגבּורֹות רבות ָעָׂשה ְלַמֲעֵנהּו ְוֵאין ֵחֶקר ְלִנְפְלאֹוָתיו:

 ֲעַדת ְקדֹוִׁשים אֹוָתנּו ָקָרא. ֶּכֶרם ֶחְמָּדה ְנַטע  ַׁשֲעֻׁשִעים ַוִּיְקָרֵאם ְסגּוָלה ִלְׁשמֹו.

 ֵראִׁשית ְלָקָחם ִמָּכל ּגֹויֵי ָהֲאומות. ֶׁשֵהם ְמׁשּוִלים כְצָבא ָמרֹום. ּוְמכֹווִנים ְּככֹוְכֵבי הָרִקיַע.  היו
 ֶעְליֹוִנים ְּבֶקֶרב ֵּתֵבל ְוִנְכָּבִדים ַעל ָּכל ָהֻאּמֹות. ִזיו ְּפֵניֶהם ְּכזוהר ַהֶּׁשֶמש. ּוַמְרֵאה ְדמּוָתם ְּכַמְלֲאֵכי

 הָׁשֵרת: ָלֶהם ִיְראּו ְמָלִכים ְוָקמּו ָׂשִרים וְִיְׁשַּתֲחוּו. ְלַמַען יי ְצָבאֹות ֲאֶׁשר ָּבם ָּבַחר:

 למען יי אשר נאמן. קדוש ישראל כי בם בחר. ָּכל רֵֹאיֶהם ַיִּכירּום ִּכי ֵהם ֶזַרע ֵּברְך יי:

 וְַיַקְּדֵשנּו ְקֻדַּׁשת עֹוָלם ּוְׁשמֹו ַהָּגדֹול ָעֵלינּו ָקָרא. ָקָרא אֹוָתנּו ֵעָדה ִלְׁשמֹו. ְסֻגָּלה ְוַנֲחָלה ִמימֹות
 עֹוָלם: וְַיָקְרֵבנּו ִלְפֵני ַהר ִסיַני ַוַּיִּגיֵׁשנּו ִלְפֵני חֹוֵרב: ַוּיֹוִריֵׁשנּו ִּדְבֵרי ַחִּיים ְּכתּוִבים ְּבֶאְצַּבע ֲהָדרֹו:

 ַוַּיַעׂש ָלנּו יי ֱאלֵֹהינּו ִנִּסים ּוְגבּורֹות. ַוִּיְגָאֵלנּו ִמכף אֹוֵיב:

 וַיֵּתן ָלנּו יי ֱאלֵֹהינּו ְּבַאֲהָבה  (בשבת- שבתות למנוחה ו)  מֹוֲעִדים ְלִׂשְמָחה. ַחִּגים ּוְזַמִּנים ְלָׂשׂשֹון : (בשבת-

 את יום השבת הזה)  ֶאת יֹום חג המצות הזה. את יום טוב ִמְקָרא קֶֹדׁש ַהֶּזה. ְזַמן ֵחירּוֵתנּו ְּבַאֲהָבה
 מקרא קודש ֵזֶכר ִליִציַאת ִמְצָרִים:

 ַוִּיְבַחר ּבֹו ַּבּיֹום ַהֶּזה ִמָּכל ַהָּיִמים ַוִּיְרֶצה בֹו וְַיַקְּדֵׁשהּו ִמָּכל ַהְּזַמִּנים. ִלְהיֹות ְמַהְּלִלים אותו ַעל כל
 ִּפְלֵאי ַמֲעָׂשיו ִלְהיֹות ַמְזִּכיִרין אֹותֹו ְּבָכל ָׁשָנה ְוָׁשָנה: ְלהֹוִדיַע ִּכי בֹו הֹוִציא ֶאת ֲעָבָדיו ִמּכּור ַהַּבְרֶזל
 אֹוָתנּו ִמֵּלט. ְלהֹוִדיַע ִּכי בֹו ָעָׂשה יי אלהינו ְנָקמֹות גדולות ְּבאְֹיֵביֶהם. ּובֹו שַקע  שונאיהם ַּבָּים.

 ְלהֹוִדיַע ִּכי בֹו ָעָׂשה יי ֱאלֵֹהינּו ִנִּסים ּוְגבּורֹות ִלְבֵני ְיִדיָדיו:

  ָּברּוך ַאָּתה יי ְמַקֵּדׁש  (בשבת-השבת ו)  ִיְׂשָרֵאל ְוַהְּזַמִּנים:

2    הגדת משפחת חניא                     
 



 במוצאי שבת מוסיפין:

 ָּברּוְך ַאָּתה יי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ּבֹוֵרא ְמאֹוֵרי ָהֵאׁש.

 ָּברּוְך ַאָּתה יי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ַהַמְבִדיל ֵּבין ֹקֶדׁש ְלחֹל, ּובין אֹור ְלֹחֶׁשְך, ּוֵבין ִיְׂשָרֵאל ָלַעִּמים, ּוֵבין יֹום ַהְּׁשִביִעי ְלֵׁשֶׁשת ְיֵמי
 ַהַּמֲעֶׂשה. ֵּבין ְקֻדַּׁשת ַׁשָּבת ִלְקֻדַּׁשת יֹום טֹוב ִהְבַּדְלָּת, ְוֶאת יֹום ַהְּׁשִביִעי ִמֵּׁשֶׁשת ְיֵמי ַהַּמֲעֶׂשה ִהִקַּדְׁשָּת. ִהְבַּדְלָּת ְוִהִקַּדְׁשָּת ֶאת

 ַעְּמָך ִיְׂשָרֵאל ִּבְקֻדָּׁשֶתָך. ָּברּוְך ַאָּתה יי, ַהַּמְבִדיל ֵּבין ֹקֶדׁש ְלֹקֶדׁש.

 

 בברכת שחיינו יכוין לפטור גם את המצה והמרור

 ָּברּוְך ַאָּתה יי ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֶׁשֶהֱחָינּו ְוִקְּיָמנּו ְוִהִּגיָענּו ַלְּזַמן ַהֶזה.
 שותה רוב כוס היין [לכתחילה עדיף לשתות את כל הכוס] בהסבה.

 רחץ

 נוטלים ידיים בלא ברכה.

 כרפס

 טובלים כרפס פחות מכזית במי מלח ומברכים (יכוין לפטור בברכה את החזרת שיאכל אחר כך):

 ָּברּוְך ַאָּתה יי ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ּבֹוֵרא ְּפִרי ָהֲאָדָמה.

 יחץ

 בעל הבית בוצע את המצה האמצעית לשתיים ומצפין את החצי הגדול לאפיקומן במפית, ואת הקטן מחזיר למקומו.

  הילדים יוצאים החוצה ומציגים כאילו עבדו במצרים בפרך, ההורים שואלים איך היה? איך יצאתם וכו

 מגיד

 מוזגין לו כוס שני, כדי שישאלו התינוקות למה שותים כוס שני קודם הסעודה

 הא לחמא עניא

 מגלה את המצות, מגביה את הקערה מעל ראשי המסובים וכולם אומרים בקול רם שלוש פעמים:

 ָהא ַלְחָמא ַעְנָיא ִדי ֲאָכלּו ַאְבָהָתָנא ְּבַאְרָעא ְדִמְצָרִים. ָּכל ִדְכִפין יֵיֵתי וְיֵיכֹל, ָּכל ִדְצִריְך יֵיֵתי וְִיְפַסח.
 ָהַׁשָּתא ָהָכא, ְלָׁשָנה ַהָּבָאה ְּבַאְרָעא ְדִיְׂשָרֵאל. ָהַׁשָּתא ָהָכא ַעְבֵדי, ְלָׁשָנה ַהָּבָאה ְּבַאְרָעא

 ְדִיְׂשָרֵאל ְּבֵני חֹוִרין.
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 מה נשתנה

 מסירים הקערה מעל השולחן, מוזגין כוס שני וכאן הבן או אחד מן המסובים שואל:

 ַמה ִּנְּׁשַּתָנה ַהַּלְיָלה ַהֶּזה ִמָּכל ַהֵּלילֹות, ֶׁשְּבָכל ַהֵּלילֹות ֵאין ֶאנּו ַמְטִּביִלין ֲאִפילּו ַּפַעם ֶאָחת וַהַּלְיָלה
 ַהֶּזה ְׁשֵּתי ְפָעִמים.

 ֶׁשְּבָכל ַהֵּלילֹות ָאנּו אֹוְכִלין ָחֵמץ אֹו ַמָּצה, וַהַּלְיָלה ַהֶּזה ּכּולֹו
 ַמָּצה.

 ֶׁשְּבָכל ַהֵּלילֹות ָאנּו אֹוְכִלין ְׁשָאר ְיָרקֹות, וַהַּלְיָלה ַהֶּזה ָמרֹור.

 ֶׁשְּבָכל ַהֵּלילֹות ָאנּו אֹוְכִלין ושֹוִתין ֵּבין יֹוְׁשִבין ּוֵבין ְמֻסִּבין,
 וַהַּלְיָלה ַהֶּזה ֻּכָלנו ְמֻסִּבין.

 עבדים היינו

 מחזירים את הקערה למקומה ומגלה את המצות.

 ֲעָבִדים ָהיִינּו ְלַפְרעֹה ְּבִמְצָרִים, ַוּיֹוִציֵאנּו יי ֱאלֵֹהינּו ִמָּׁשם ְּבָיד
 ֲחָזָקה ּוִבְזרֹוַע ְנטּוָיה. ְוִאּלּו לֹא הֹוִציא ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ֶאת

 ֲאבֹוֵתינּו ִמִּמְצָרִים, עֲדיִן ֲאַנְחנּו ּוָבֵנינּו ּוְבֵני ָבֵנינּו ְמֻׁשְעָּבִדים ָהיִינּו
 ְלַפְרעֹה ְּבִמְצָרִים. ַוֲאִפילּו ֻּכָלנּו ֲחָכִמים, ֻּכָלנּו ְנבֹוִנים, ֻּכָלנּו יֹוְדִעים

 ֶאת ַהּתֹוָרה, ִמְצָוה ָעֵלינּו ְלַסֵּפר ִּביִציַאת ִמְצַרִים. ְוָכל ַהַמְרֶּבה
  ְלַסֵּפר ִּביִציַאת ִמְצַרִים ֲהֵרי ֶזה ְמֻׁשָּבח.

 ַמֲעֶׂשה ְּבַרִּבי ֱאִליֶעֶזר ְוַרִּבי ְיהֹוֻשַע ְוַרִּבי ֶאְלָעָזר ֶּבן ֲעַזְרָיה ְוַרִּבי
 ֲעִקיָבא ְוַרִּבי ַטְרפֹון ֶשָהיּו ְמֻסִּבין ִּבְבֵני ְבַרק, ְוָהיּו ְמַסְּפִרים

 ִּביִציַאת ִמְצַרִים ָּכל אֹותֹו ַהַּלְיָלה ַעד ֶׁשָּבאּו ַתְלִמיֵדיֶהם ְוָאְמרּו
 ָלֶהם: ַרּבֹוֵתינּו, ִהִּגיַע ְזַמן ְקִריַאת ְׁשַמע ֶׁשל ַׁשֲחִרית.

 ָאַמר ַרִּבי ֶאְלָעָזר ֶּבן ֲעַזְרָיה: ֲהֵרי ֲאִני ְכֶבן ִׁשְבִעים ָׁשָנה, ְולֹא ָזִכיִתי ֶׁשֵּתָאֵמר ְיִציַאת ִמְצַרים
 ַּבֵּלילֹות ַעד ֶׁשְּדָרָׁשּה ֶּבן זֹוָמא. ֶׁשֶּנֱאַמר, "ְלַמַען ִּתְזּכֹר ֶאת יֹום ֵצאְתָך ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ָּכל ְיֵמי ַחּיֶיָך".

 ְיֵמי ַחּיֶיָך - ַהָּיִמים, ָּכל ְיֵמי ַחּיֶיָך - ַהֵּלילֹות. ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים: ְיֵמי ַחּיֶיָך - ָהעֹוָלם ַהֶּזה, ָּכל ְיֵמי
 ַחּיֶיָך - ְלָהִביא ִלימֹות ַהָּמִׁשיַח.

 ארבעת הבנים

 ָּברּוְך ַהָּמקֹום, ָּברּוְך הּוא. ָּברּוְך ֶׁשָּנַתן ּתֹוָרה ְלַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל, ָּברּוְך הּוא. ְּכֶנֶגד ַאְרָּבָעה ָבִנים
 ִּדְּבָרה ּתֹוָרה. ֶאָחד ָחָכם, ְוֶאָחד ָרָׁשע, ְוֶאָחד ָּתם, ְוֶאָחד ֶׁשֵאינֹו יֹוֵדַע ִלְׁשאֹול.

 ָחָכם ָמה הּוא אֹוֵמר?  - ַמה ָהֵעדֹות ְוַהֻחִּקים ְוַהִמְׁשָּפִטים ֲאֶׁשר ִצָּוה יי ֱאלֵֹהינּו ֶאְתֶכם? ַאף ַאָּתה
 ֱאָמר לֹו ְּכִהְלכֹות ַהֶּפַסח: ֵאין ַמְפִטיִרין ַאַחר ַהֶּפַסח ֲאִפיקֹוָמן.
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 ָרָׁשע ָמה הּוא אֹוֵמר?  - ָמה ָהֲעבָֹדה ַהּזֹאת ָלֶכם? ָלֶכם - ְולֹא לֹו. ּוְלִפי ֶׁשהֹוִציא ֶאת ַעְצמֹו ִמן
 ַהְּכָלל, ָּכַפר ְּבִעָּקר. ְוַאף ַאָּתה ַהְקֵהה ֶאת ִשָּניו ֶוֱאמֹר לֹו: ַּבֲעבּור ֶזה ָעָׂשה יי ִלי ְּבֵצאִתי ִמִּמְצָרִים.

 ִלי - ְולֹא לֹו. ְוִאיּלּו ָהָיה ָׁשם, לֹא ָהָיה ִנְגָאל.

 ָּתם ָמה הּוא אֹוֵמר?  - ַמה ּזֹאת? ְוָאַמְרָּת ֵאָליו: ְּבחֶֹזק ָיד הֹוִציָאנּו יי ִמִּמְצָרִים ִמֵּבית ֲעָבִדים.

 ְוֶׁשֵאינֹו יֹוֵדַע ִלְׁשאֹול  - ַאְּת ְּפַתח לֹו, ֶׁשֶּנֱאַמר: ְוִהַּגְדָּת ְלִבְנָך ַּביֹום ַההּוא ֵלאמֹר, ַּבֲעבּור ֶזה ָעָׂשה
 יי ִלי ְּבֵצאִתי ִמִּמְצָרִים. ָיכֹול ֵמרֹאׁש חֶֹדׁש? ַּתְלמּוד לֹוַמר: ַּבּיֹום ַההּוא. ִאי ַּבּיֹום ַההּוא, ָיכֹול

 ִמְּבעֹוד יֹום? ַּתְלמּוד לֹוַמר: "ַּבֲעבּור ֶזה". "ַּבֲעבּור ֶזה", לֹא ָאַמְרִּתי ֶאָלא ְּבָׁשָעה ֶׁשַמָּצה ּוָמרֹור
 ֻמָּנִחים ְלָפֶניָך.

 מתחילה

 ִמְּתִחָּלה עֹוְבֵדי ֲעבֹוָדה ָזָרה ָהיּו ֲאבֹוֵתינּו, ְוַעְכָׁשיו ֵקְרָבנּו ַהָּמקֹום ַלֲעבֹוָדתֹו, ֶׁשֶּנֱאַמר: וַיֹאֶמר
 ְיהֹוֻשַע ֶאל ָּכל ָהָעם, ּכֹה ָאַמר יי ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל: ְּבֵעֶבר ַהָּנָהר ָיְׁשבּו ֲאבֹוֵתיֶכם ֵמעֹוָלם, ֶּתַרח ֲאִבי
 ַאְבָרָהם ַוֲאִבי ָנחֹור, ַוַּיַעְבדּו ֱאלִֹהים ֲאֵחִרים. ָוֶאַקח ֶאת ֲאִביֶכם ֶאת ַאְבָרָהם ֵמֵעֶבר ַהָּנָהר ָואֹוֵלְך

 אֹותֹו ְּבָכל ֶאֶרץ ְּכָנַען, ָוַאְרֶּבה ֶאת ַזְרעֹו ָוֶאֵּתן לֹו ֶאת ִיְצָחק, ָוֶאֵּתן ְלִיְצָחק ֶאת ַיֲעקֹב ְוֶאת ֵעָׂשיו.
 ָוֶאֵּתן ְלֵעָׂשו ֶאת ַהר ֵּׂשִעיר ָלֶרֶׁשת אֹתֹו, וְַיֲעקֹב ּוָבָניו ָיְרדּו ִמְצָרִים.

 ָּברּוְך ׁשֹוֵמר ַהְבָטָחתֹו ְלִיְׂשָרֵאל, ָּברּוְך הּוא. ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ִחַּׁשב ֶאת ַהֵּקץ, ַלֲעׂשֹות ְּכמֹו
 ֶׁשָאַמר ְלַאְבָרָהם ָאִבינּו ִּבְבִרית ֵּבין ַהְּבָתִרים, ֶׁשֶּנֱאַמר: ַוּיֹאֶמר ְלַאְבָרם, ָידֹע ֵּתַדע ִּכי ֵגר ִיְהֶיה

 ַזְרֲעָך ְּבֶאֶרץ לֹא ָלֶהם, ַוֲעָבדּום ְוִעּנּו אָֹתם ַאְרַּבע ֵמאֹות ָׁשָנה. ְוגם ֶאת ַהּגֹוי ֲאֶׁשר ַיֲעבֹדּו ָּדן ָאנִֹכי
 ְוַאֲחֵרי ֵכן ֵיְצאּו ִּבְרֻכׁש ָּגדֹול.

  "ותקול לו יא בני" (מתורגם לעברית) - מנהגנו לספר על אברהם הילד שמגלה את ה'
 ותגיד לאמר שמע בני. מתחילה היו הקודמים לנו עובדים לצורות ולפסילים.

 כי אמרו חכמינו זכרונם לברכה, בימי אנוש טעו בני אדם טעות עצומה והיו עובדים עבודה זרה ועובדים לכוכבים ולמזלות, ועשו להם
 בתים, והציבו בהם צורות מעץ ומאבן מכסף ומזהב .עד שהיו כל האנשים באים ומתאספים שם ומשתחוים לאותם אלילים ואומרים זאת

 הצורה עושה טוב והרע, כאשר נמשך הזמן וארכו הימים נשתכח שם ה’ מפיהם ולא נשאר אחד ירא ה’ יתעלה שמו, עד שבא אברהם
  אבינו עליו השלום ולימד האנשים עבודת ה' ויחודו כמאמר החכמים זכרונם לברכה.

 בעת שנולד אברהם אבינו עליו השלום, ראו החוזים בכוכבים שהתייצב כוכב אחד ובלע שלושה כוכבים.
  הלכו אצל נמרוד המלך ואמרו לו, אדונינו !נולד בזו השעה ילד לתרח וראינו פלא עצום בשמיים ובכוכבים שהתייצב כוכב אחד ובלע

 שלושה כוכבים. ואנחנו יודעים, אדונינו שזה הילד יחריב המלכות ויקלקל דתך.
 מיד שלח נמרוד לקרא לתרח, ואמר לו תרח, בא תמכור לי בנך באלף זהובים כדי להורגו.

 ענהו תרח: מלכי אמשול לך משל, למה הדבר דומה, לסוס שאמרו לו האנשים ניתן לך כור שעורים ובוא נחתוך את ראשך, אמר להם
 הסוס, טיפשים! עם חתכתם ראשי מי יאכל שעורים? כמו כן אני, אם תהרגו  לי בני מה יועילו לי אלף זהובים?!

  אמר לו, תבורך! זה ימות ויולד לך בן אחר. ענה להם: אינני יודע אם אוליד אחר או לא אוליד.
 וכאשר ראוהו מתעקש על בנו, שתקו והניחו לו.

 
 כאשר גדל אברהם אבינו עליו השלום והיה בן שלוש שנים, והיה חושב בדעתו בשמים ובכוכבים. וראה

 שהשמש זורחת ביום חשב שהשמש היא האלוה. וכאשר הלך היום וזרחו הירח והכוכבים חשב במחשבתו
 שהם בראו את העולם. עלה השחר וזרח השמש אמר עליו השלום עתה התאמת אצלי שהם ברואים כמוני

 בחיים ולהם אלוה המדריכם כרצונו.
  כאשר היה סך עם עצמו התגלה עליו השם יתברך שמו ואמר לו אברהם, מה לך חושב בדעתך בשמים

 ובכוכבים, אני הוא אשר בראתיך ובראתים ובראתי כל השמיים והארצות.
 באותה שעה הלך אברהם אצל אביו אמר לו אבי , ארצה שתודיעני מי הוא זה אשר ברא העולם כולו, אמר

 לו, בני יש לי אלילים בחדר הם אשר בראו העולם. אמר לו אבי אני רוצה שתראם לי כדי להקריב להם
  קורבן הלוואי יתרצו אלי. ובכן הכניסו אביו לחדר מלא צלמים חלקם מעץ וחלקם מאבן וחלקם כסף וזהב.
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 הלך אצל אמו, אמר לה, אמי, קומי בשלי לי תבשיל טוב להקריבו לאותן אלילים הלואי יתרצו אלי. ובכן קמה אמו ובשלה לו מה שרצה.
 והגיש להם לאכול ואף אחד מהם לא אושיט ידו לאכול. אמר עליו השלום עתה התאמת אצלי שהם לא רואים ולא שומעים, כמוהם יהיו

 עושיהם. לקח האש ושרפם. כאשר בא אביו ומצאם שרופים. אמר לו בני מה זה המעשה אשר עשית? אמר לו, אבי, אני לא עשיתי כלום
 מזה, רק הם רבו על האוכל ושרפו בינם לבין עצמם.

 אמר לו, טיפש! האם הם מדברים או נעים או עושים טובה או רעה שאתה אומר כאלה דברים.
 ענהו, אבי, תשמע אזנך מה שפיך מדבר, אם אין בהם לא כוח ולא גבורה מדוע תעבדום ותזניחו האל הקדמון, אשר בראני ובראך ובראם

 וברא כל השמים והארצות. כאשר שמע אביו דבריו לקחו אצל נמרוד המלך אמר לו מלכי! ראה מה עשה בני היום.
 שאל נמרוד את אברהם מה אלה המעשים שעשית? אמר לו, אדוני, אני לא עשיתי כלום זה רק הם רבו על האוכל ושרפו זה את זה, אמר

 לו: טיפש, והאם הם מדברים או נעים או עושים טוב או רע שאתה אומר כאלה דברים. אמר לו אדוני תשמע אוזניך מה שפיך אומר, אם
 אין בהם לא כוח ולא גבורה מדוע תעבדום ותעזבו האל המקורי אשר בראני ובראך וברא כל השמיים והארצות.

  אמר נמרוד לאברהם אני הוא אשר בראיתך ובראתים ובראתי כל השמיים וארצות.
  אמר לו אדוני אם אתה הוא באמת צוה לשמש שתזרח מהמערב ותשקע במזרח, ואם לא עשית כלום מזה האל אשר נתן היכולת לשרוף

 פסליך יתן בי יכולת גם לשרוף אותך.
 באותה שעה אמר נמרוד לעמליו, זה אם השארנוהו חי בעולם הוא החריב המלוכה ויקלקל הדת.  אין לנו אלא לשורפו כמו ששרף

 האלילים .ובכן לקחו אברהם אבינו עליו השלום והשליכוהו בכבשן האש יוקד. התגלה עליו השם יתברך שמו והצילו בכבודו ובעצמו. ויצא
 משם שלם, ובכך ראו כל האנשים פלא.

 והתחיל עליו השלום ללמד האנשים עבודת השם וייחודו. כי אמרו חכמים זכרונם לברכה, שהייתה מרגלית תלויה בצוארו של אברהם
 אבינו עליו השלום והייתה מהירה מסוף העולם ועד סופו. וזאת המרגלית הוא הייחוד אשר היה יוצא מגרונו ומלמד אנשים עבודת השם

 ויחודו, עד שיצא ממנו אומה אשר עובדת הקדוש-ברוך-הוא והיא ישראל וכמו שנאמר ַוֹּיאֶמר ְיהֹוֻׁשַע ֶאל ָּכל ָהָעם: "ֹּכה ָאַמר ה' ֱאֹלֵהי
 ִיְׂשָרֵאל: ְּבֵעֶבר ַהָּנָהר ָיְׁשבּו ֲאבֹוֵתיֶכם ֵמעֹוָלם, ֶּתַרח ֲאִבי ַאְבָרָהם ַוֲאִבי ָנחֹור, ַוַּיַעְבדּו ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים. ָוֶאַּקח ֶאת ֲאִביֶכם, ֶאת ַאְבָרָהם, ֵמֵעֶבר
 ַהָּנָהר ָואֹוֵלְך אֹותֹו ְּבָכל ֶאֶרץ ְּכָנַען, ָוַאְרֶּבה ֶאת ַזְרעֹו ָוֶאֶּתן לֹו ֶאת ִיְצָחק. ָוֶאֵּתן ְלִיְצָחק ֶאת ַיֲעֹקב ְוֶאת ֵעָׂשו, ָוֶאֵּתן ְלֵעָׂשו ֶאת ַהר ֵׂשִעיר ָלֶרֶׁשת

 אֹותֹו, ְוַיֲעֹקב ּוָבָניו ָיְרדּו ִמְצָרִים.

 והיא שעמדה

 מכסה את המצות ומגביה את הכוס ביד ימין.

 ְוִהיא ֶׁשָעְמָדה ַלֲאבֹוֵתינּו ְוָלנּו, ֶׁשּלֹא ֶאָחד ִּבְלָבד ָעַמד ָעֵלינּו ְלַכּלֹוֵתנּו, ֶאָּלא ֶׁשְּבָכל ּדֹור ָודֹור
 עֹוְמִדים ָעֵלינּו ְלַכלֹוֵתנּו, ְוַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ַמִּציֵלנּו ִמָּיָדם.

 מדרש צא ולמד

 יניח את הכוס ויגלה את המצות.

 ֵצא ּוְלַמד ַמה ִּבֵּקש ָלָבן ָהֲאַרִּמי ַלֲעׂשֹות ְלַיֲעקֹב ָאִבינּו. ֶׁשַּפְרעֹה לֹא ָגַזר ֶאָּלא ַעל ַהְּזָכִרים ְוָלָבן
 ִּבֵּקׁש ַלֲעקֹור ֶאת ַהּכֹל, ֶׁשֶּנֱאַמר: ֲאַרִּמי אֵֹבד ָאִבי, וֵַיֶרד ִמְצַרְיָמה ַוָּיָגר ָׁשם ִּבְמֵתי ְמָעט, וְַיִהי ָׁשם

 ְלגֹוי ָּגדֹול, ָעצּום ָוָרב.

 וֵַיֶרד ִמְצַרְיָמה - ָאנּוס ַעל ִּפי ַהִּדֵּבר.

 ַוָּיָגר ָׁשם - ְמַלֵּמד ֶׁשלֹא ָיַרד ַיֲעקֹב ָאִבינּו ְלִהְׁשַּתֵקַע ֶאָּלא ָלגּור ָׁשם, ֶׁשֶּנֱאַמר: וַיֹאְמרּו ֶאל ַּפְרעֹה,
 ָלגּור ָּבָאֶרץ ָּבאנּו, ִּכי ֵאין ִמְרֶעה ַלּצֹאן ֲאֶׁשר ַלֲעָבֶדיָך, ִּכי ָכֵבד ָהָרָעב ְּבֶאֶרץ ְּכָנַען. ְוַעָּתה ֵיְׁשבּו ָנא

 ֲעָבֶדיָך ְּבֶאֶרץ ּגֶֹׁשן.

 ִּבְמֵתי ְמָעט - ְּכמֹו ֶׁשֶּנֱאַמר: ְּבִׁשְבִעים ֶנֶפׁש ָיְרדּו ֲאבֹוֶתיָך ִמְצַרְיָמה, ְוַעָּתה ָׂשְמָך יי ֱאלֶֹהיָך ְּככֹוְכֵבי
 ַהָּׁשַמִים ָלרֹב.

 וְַיִהי ָׁשם ְלגֹוי ָּגדֹול - ְמַלֵמד ֶׁשָהיּו ִיְׂשָרֵאל ְמֻצָּיִנים ָׁשם.
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 ְלגֹוי ָּגדֹול ָעצּום - ְּכמֹו ֶׁשֶּנֱאַמר: ּוְבֵני ִיְׂשָרֵאל ָּפרּו וִַיְׁשְרצּו וִַיְרּבּו וַַיַעְצמּו ִּבְמאֹד ְמאֹד, ַוִּתָּמֵלא ָהָאֶרץ
 אָֹתם.

 ָוָרב - ְּכמֹו ֶׁשֶּנֱאַמר: ְרָבָבה ְּכֶצַמח ַהָּׂשֶדה ְנַתִּתיָך, ַוִּתְרִּבי ַוִּתְגְּדִלי ַוָּתבִֹאי ַּבֲעִדי ֲעָדיִים, ָׁשַדִים ָנכֹנּו
 ּוְׂשָעֵרְך ִצֵּמַח, ְוַאְּת ֵערֹם ְוֶעְרָיה. ָוֶאֱעבֹר ָעַלִיְך ָוֶאְרֵאְך ִמְתּבֹוֶסֶסת ְּבָדָמִיְך, ָואַֹמר ָלך ְּבָדַמִיְך ֲחיִי,

 ָואַֹמר ָלך ְּבָדַמִיְך ֲחיִי.

 ַוָּיֵרעּו אָֹתנּו ַהִּמְצִרים וְַיַעּנּונּו, וִַיְּתנּו ָעֵלינּו ֲעבָֹדה ָקָׁשה.

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

 וְַיַעּנּונּו - ְּכָמה ֶׁשֶּנֱאַמר: ַוָּיִׂשימּו ָעָליו ָׂשֵרי ִמִּסים ְלַמַען ַעּנֹתֹו ְּבִסְבלָֹתם, וִַיֶבן ָעֵרי ִמְסְּכנֹות ְלַפְרעֹה,
 ֶאת ִּפתֹם ְוֶאת ַרַעְמֵסס.

 וִַיְּתנּו ָעֵלינּו ֲעבָֹדה ָקָׁשה - ְּכמֹו ֶׁשֶּנֱאַמר: וַַיֲעִבידּו ִמְצַרִים ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּבָפֶרְך.

 ַוִּנְצַעק ֶאל יי ֱאלֵֹהי ֲאבֵֹתינּו, ַוִּיְׁשַמע יי ֶאת קֵֹלנּו, ַוַּיְרא ֶאת ָעְניֵנּו ְוֶאת ֲעָמֵלנּו ְוֶאת ַלֲחֵצנּו.

 ַוִּנְצַעק ֶאל יי ֱאלֵֹהי ֲאבֵֹתינּו - ְּכמֹו ֶׁשֶּנֱאַמר: וְַיִהי ַבָּיִמים ָהַרִּבים ָהֵהם ַוָּיָמת ֶמֶלְך ִמְצַרִים, וֵַיָאְנחּו
 ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִמן ָהֲעבֹוָדה ַוִּיְזָעקּו, ַוַּתַעל ַׁשְוָעָתם ֶאל ָהֱאלִֹהים ִמן ָהֲעבָֹדה.

 ַוִּיְׁשַמע יי ֶאת קֵֹלנּו - ְּכמֹו ֶׁשֶּנֱאַמר: ַוִּיְׁשַמע ֱאלִֹהים ֶאת ַנֲאָקָתם, ַוִּיְזּכֹור ֱאלִֹהים ֶאת ְּבִריתֹו, ֶאת
 ַאְבָרָהם ֶאת ִיְצָחק ְוֶאת ַיֲעקֹב.

 ַוַּיְרא ֶאת ָעְניֵנּו - זֹו ְּפִריׁשּות ֶּדֶרְך ֶאֶרץ, ְּכמֹו ֶׁשֶּנֱאַמר: וַַיְרא ֱאלִֹהים ֶאת ְּבני ִיְׂשָרֵאל ַוֵּיַדע ֱאלִֹהים.

 ְוֶאת ֲעָמֵלנּו - ֵאלּו ַהָּבִנים. ְּכמֹו ֶׁשֶּנֱאַמר: וְַיַצו ַּפְרעֹה ְלָכל ַעּמֹו ֵלאמֹר, ָּכל ַהֵּבן ַהִּיּלֹוד ַהְיאָֹרה
 ַּתְׁשִליֻכהּו, ְוָכל ַהַּבת ְּתַחּיּון.

 ְוֶאת ַלֶחֵצנּו - ֶזה ַהַּדַחק, ְּכמֹו ֶׁשֶּנֱאַמר: ְוַגם ָרִאיִתי ֶאת ַהַּלַחץ ֲאֶׁשר ִמְצַרִים לֲֹחִצים אָֹתם.

 ַוּיֹוִצֵאנּו יי ִמִמְצַרִים ְּבָיד ֲחָזָקה ּוִבְזרַֹע ְנטּוָיה, ּוְבמָֹרא ָּגדֹל, ּוְבאֹתֹות ּוְבמְֹפִתים.

 ַוּיֹוִצֵאנּו יי ִמִמְצַרִים - לֹא ַעל ְיֵדי ַמְלָאְך, ְולֹא ַעל ְיֵדי ָׂשָרף, ְולֹא ַעל ְיֵדי ָׁשִליַח, ֶאָּלא ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך
 הּוא ִּבְכבֹודֹו ּוְבַעְצמֹו, ֶׁשֶּנֱאַמר: ְוָעַבְרִּתי ְבֶאֶרץ ִמְצַרים ַּבַּלְיָלה ַהֶּזה, ְוִהֵּכיִתי ָכל ְּבכֹור ְּבֶאֶרץ

 ִמְצַרִים ֵמָאָדם ְוַעד ְּבֵהָמה, ּוְבָכל ֱאלֵֹהי ִמְצַרִים ֶאֱעֶׂשה ְׁשָפִטים, ֲאִני יי.

 ְוָעַבְרִּתי ְבֶאֶרץ ִמְצַרִים ַּבַּלְיָלה ַהֶּזה - ֲאִני ְולֹא ַמְלָאְך. ְוִהֵּכיִתי ָכל ְּבכֹור ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים - ֲאִני ְולֹא
 ָׂשָרף. ּוְבָכל ֱאלֵֹהי ִמְצַרִים ֶאֱעֶׂשה ְׁשָפִטים - ֲאִני ְולֹֹא ָׁשִליַח. ֲאִני יי - ֲאִני הּוא ולֹא ַאֵחר.

 מדרש כשירד הקב"ה

 ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה. ְּכֶׁשָּיַרד ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ַעל ַהִּמְצִרִּיים ְּבִמְצַרִים ָיְרדּו ִעּמֹו
 ִּתְׁשַעת ֲאָלִפים ְרָבבֹות. ֵמֶהם ַמְלֲאֵכי ֵאׁש. ּוֵמֶהם ַמְלֲאֵכי ָבָרד. ּוֵמֶהם ַמְלֲאֵכי ִזיַע. ּוֵמֶהם

 ַמְלֲאֵכי ֶרֶתת. ּוֵמֶהם ַמְלֲאֵכי ַחְלָחָלה. ְוֶרֶתת ְוַחְלָחָלה אֹוֶחֶזת ְלִמי ֶׁשהּוא רֹוֶאה אֹוָתם. ָאְמרּו
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 ְלָפָניו: ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם. ַוֲהלֹא ֶמֶלְך ָּבָׂשר ָוָדם ְּכֶׁשהּוא יֹוֵרד ַלִּמְלָחָמה ָׂשָריו ַוֲעָבָדיו ַמִּקיִפין
 ִּבְכבֹודֹו. ְוַאָּתה ֶמֶלְך ַמְלֵכי ַהְּמָלִכים ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ַּדָּין ָעֵלינּו. ֶׁשֲאַנְחנּו ֲעָבֶדיָך. ְוֵהם ְּבֵני
 ְבִריֶתָך. ֵנֵרד ְוַנֲעֶׂשה ִעָּמם ִמְלָחָמה. ָאַמר ָלֶהם. ֵאין ַּדְעִּתי ִמְתָקֶרֶרת ַעד ֶׁשֵאֵרד ֲאִני ְּבַעְצִמי.

 ֲאִני ִּבְכבֹוִדי. ֲאִני ִּבְגֻדָּלִתי. ֲאִני ִּבְקֻדָּׁשִתי. ֲאִני יְָי ֲאִני הּוא ְולֹא ַאֵחר:

 ְּבָיד ֲחָזָקה - זֹו ַהֶּדֶבר, ְּכמֹו ֶׁשֶּנֱאַמר: ִהֵנה יד יי הֹוָיה ְּבִמְקְנָך ֲאֶׁשר ַּבָּׂשֶדה, ַּבּסּוִסים, ַּבֲחמִֹרים,
 ַּבְּגַמִלים, ַּבָּבָקר ּוַבּצֹאן, ֶדֶבר ָּכֵבד ְמאֹד.

 

 כל אחד מהמסובים לוקח את הזרוע של הכבש ואומר ובזרוע נטויה..על ירושלים

 ּוִבְזרַֹע ְנטּוָיה - זֹו ַהֶחֶרב, ְּכמֹו ֶׁשֶּנֱאַמר: ְוַחְרּבֹו ְׁשלּוָפה ְּבָידֹו, ְנטּוָיה ַעל ְירּוָשָלִים.

 ּוְבמָֹרא ָּגדֹל - ֶזה ִגּלּוי ְׁשִכיָנה, ְּכמֹו ֹ ֶׁשֶּנֱאַמר: אֹו ֲהִנָּסה ֱאלִֹהים ָלבֹא ָלַקַחת לֹו גֹוי ִמֶקֶרב ּגֹוי,
 ְּבַמּסֹת ְּבאֹתֹת ּוְבמֹוְפִתים ּוְבִמְלָחָמה, ּוְבָיד ֲחָזָקה ּוִבְזרֹוַע ְנטּוָיה, ּוְבמֹוָרִאים ְּגדִֹלים, ְּככֹל ֲאֶׁשר

 ָעָׂשה ָלֶכם יי ֱאלֵֹהיֶכם ְּבִמְצַרִים ְלֵעיֶניָך.

 ּוְבאֹתֹות - ֶזה ַהַּמֶּטה, ְּכמֹו ֶׁשֶּנֱאַמר: ְוֶאת ַהַּמֶּטה ַהֶּזה ִּתַּקח ְּבָיֶדָך, ֲאֶׁשר ַּתֲעֶׂשה ּבֹו ֶאת ָהאֹתֹת.

 עשרת המכות

 נוהגים לשפוך מתוך כוס היין שביד עורך הסדר לתוך כלי שלוש פעמים, בשעה שאומר: "דם", "ואש", "ותימרות עשן". וכן
 שופך עשר פעמים בזמן אמירת עשר המכות ("דם", "צפרדע" וכו'). וכן עוד שלוש פעמים כשאומר: "דצ"ך", "עד"ש",

 "באח"ב" – סה"כ שש עשרה פעמים. ּוְבמְֹפִתים - ֶזה ַהָּדם, ְּכמֹו ֶׁשֶּנֱאַמר: ְוָנַתִּתי מֹוְפִתים ַּבָּׁשַמִים ּוָבָאֶרץ,
 ָּדם, ָוֵאׁש, ְוִתיְמרֹות ָעָׁשן.

 ָדָבר ַאֵחר: ְּבָיד ֲחָזָקה - ְׁשַּתִים, ּוִבְזרַֹע ְנטּוָיה - ְׁשַּתִים, ּוְבמָֹרא ָּגדֹל - ְׁשַּתִים, ּוְבאֹתֹות - ְׁשַּתִים,
 ּוְבמְֹפִתים - ְׁשַּתִים. ֵאּלּו ֶעֶׂשר ַמּכֹות ֶׁשֵהִביא ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ַעל ַהִּמְצִריִים ְּבִמְצַרִים, ְוֵאלּו ֵהן:

 ָּדם. ְצַפְרֵּדַע. ִּכִּנים. ָערֹוב. ֶּדֶבר. ְׁשִחין. ָּבָרד. ַאְרֶּבה. חֶֹׁשְך. ַמַּכת ְּבכֹורֹות.

 ַרִּבי ְיהּוָדה ָהָיה נֹוֵתן ָּבֶהם ִסָּמִנים:

 ְּדַצ"ְך. ַעַד"ׁש. ְּבַאַח"ב .
 

 היין שנשפך לכלי ישפכו בכיור לאיבוד. וחוזרים וממלאים את כוס היין, וממשיכים בהגדה: "רבי יוסי הגלילי" וכו'.

 ַרִּבי יֹוֵסי ַהְּגִליִלי אֹוֵמר: ִמַּניִן ַאָּתה אֹוֵמר ֶׁשָּלקּו ַהִּמְצִרִּיים ְּבִמְצַרִים ֶעֶׂשר ַמּכֹות, ְוַעל ַהָּים ָלקּו
 ֲחִמִּׁשים ַמּכֹות? ְּבִמְצַרִים ַמה הּוא אֹוֵמר? וַיֹאְמרּו ַהַחְרֻטִּמים ֶאל ַּפְרעֹה: ֶאְצַּבע ֱאלִֹהים ִהיא. ְוַעל

 ַהָּים ַמה הּוא אֹוֵמר? ַוַּיְרא ִיְׂשָרֵאל ֶאת ַהָיד ַהְּגדָֹלה ֲאֶׁשר ָעָׂשה יי ְּבִמְצַרִים, ַוִּייְראּו ָהָעם ֶאת יי,
 ַוַּיֲאִמינּו ַּביי ּוְבמֶֹׁשה ַעְבּדֹו. ַּכָמה ָלקּו ְבֶאְצַּבע? ֶעֶׂשר ַמּכֹות. ֱאמֹור ֵמַעָּתה: ְּבִמְצַרִים ָלקּו ֶעֶׂשר

 ַמּכֹות, ְוַעל ַהָּים ָלקּו ֲחִמִּׁשים ַמּכֹות.

 ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר: ִמַּניִן ֶׁשָּכל ַמָּכה ּוַמָּכה ֶׁשֵהִביא ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ַעל ַהִּמְצִרִּיים ְּבִמְצַרִים
 ָהְיָתה ֶׁשל ַאְרַּבע ַמּכֹות? ֶׁשֶּנֱאַמר: ְיַׁשַּלח ָּבם ֲחרֹון ַאּפֹו, ֶעְבָרה ָוַזַעם ְוָצָרה, ִמְׁשַלַחת ַמְלֲאֵכי
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 ָרִעים. ֶעְבָרה - ַאַחת, ָוַזַעם - ְׁשַּתִים, ְוָצָרה - ָׁשלׁש, ִמְׁשַלַחת ַמְלֲאֵכי ָרִעים - ַאְרַּבע. ֱאמֹור
 ֵמַעָּתה: ְּבִמְצַרִים ָלקּו ַאְרָּבִעים ַמּכֹות, ְוַעל ַהָּים ָלקּו ָמאַתִים ַמּכֹות.

 ַרִּבי ֲעִקיֶבא אֹוֵמר: ִמַּניִן ֶׁשָּכל ַמָּכה וַמָּכה ֶׁשֵהִביא ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ַעל ַהִּמְצִרִּיים ְּבִמְצַרִים ָהְיָתה
 ֶׁשל ָחֵמׁש ַמּכֹות? ֶׁשֶּנֱאַמר: יְִַׁשַּלח ָּבם ֲחרֹון ַאּפֹו, ֶעְבָרה ָוַזַעם ְוָצָרה, ִמְׁשַלַחת ַמְלֲאֵכי ָרִעים. ֲחרֹון
 ַאּפֹו - ַאַחת, ֶעְבָרה - ְׁשַּתִים, ָוַזַעם - ָׁשלוׁש, ְוָצָרה - ַאְרַּבע, ִמְׁשַלַחת ַמְלֲאֵכי ָרִעים - ָחֵמׁש. ֱאמֹור

 ֵמַעָּתה: ְּבִמְצַרִים ָלקּו ֲחִמִּׁשים ַמּכֹות, ְוַעל ַהָּים ָלקּו ֲחִמִּׁשים ּוָמאַתִים ַמּכֹות.

 כמה מעלות טובות

 ַּכָמה ַמֲעלֹות טֹובֹות ַלָּמקֹום ָעֵלינּו!

  ִאּלּו הֹוִציָאנּו ִמִּמְצַרִים ְולֹא ָעָׂשה ָּבֶהם ְׁשָפִטים, ַּדיֵינּו.

 ִאּלּו ָעָׂשה ָּבֶהם ְׁשָפִטים, ְולֹא ָעָׂשה ֵבאלֵֹהיֶהם, ַּדיֵינּו.

 ִאּלּו ָעָׂשה ֵבאלֵֹהיֶהם, ְולֹא ָהַרג ֶאת ְּבכֹוֵריֶהם, ַּדיֵינּו.

 ִאּלּו ָהַרג ֶאת ְּבכֹוֵריֶהם ְולֹא ָנַתן ָלנּו ֶאת ָממֹוָנם, ַּדיֵינּו.

 מדרש ומניין שנתן לנו את ממונם

 ִאּלּו ָנַתן ָלנּו ֶאת ָממֹוָנם ְולֹא ָקַרע ָלנּו ֶאת ַהָּים, ַּדיֵינּו.

 ִאּלּו ָקַרע ָלנּו ֶאת ַהָּים ְולֹא ֶהֱעִביָרנּו ְּבתֹוכֹו ֶּבָחָרָבה, ַּדיֵינּו.

 ִאּלּו ֶהֱעִביָרנּו ְּבתֹוכֹו ֶּבָחָרָבה ְולֹא ִׁשַּקע ָצֵרינּו ְּבתֹוכֹו, ַּדיֵינּו.

 ִאּלּו ִׁשַקע ָצֵרינּו ְּבתֹוכֹו ְולֹא ִסֵּפק ָצְרֵכנּו ַּבִּמְדָּבר ַאְרָּבִעים ָׁשָנה, ַּדיֵינּו.

 ִאּלּו ִסֵּפק ָצְרֵּכנּו ַּבִּמְדָּבר ַאְרָּבִעים ָׁשָנה ְולֹא ֶהֱאִכיָלנּו ֶאת ַהָּמן, ַּדיֵינּו.

 ִאּלּו ֶהֱאִכיָלנּו ֶאת ַהָּמן ְולֹא ָנַתן ָלנּו ֶאת ַהַׁשָּבת, ַּדיֵינּו.

 ִאּלּו ָנַתן ָלנּו ֶאת ַהַּׁשָּבת, ְולֹא ֵקְרָבנּו ִלְפֵני ַהר ִסיַני, ַּדיֵינּו.

 ִאּלּו ֵקְרָבנּו ִלְפֵני ַהר ִסיַני, ְולֹא ָנַתן ָלנּו ֶאת ַהּתֹוָרה, ַּדיֵינּו.

 ִאּלּו ָנַתן ָלנּו ֶאת ַהּתֹוָרה ְולֹא ִהְכִניָסנּו ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, ַּדיֵינּו.

 ִאּלּו ִהְכִניָסנּו ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ְולֹא ָבָנה ָלנּו ֶאת ֵּבית ַהִמְקָּדׁש, ַּדיֵינּו.

 

 ַעל ַאַחת ַּכָּמה ְוַכָּמה טֹוָבה ְּכפּוָלה ּוְמֻכֶּפֶלת ַלָּמקֹום ָעֵלינּו: הֹוִציָאנּו ִמִמְצַרִים, ָעָׂשה ָבֶהם
 ְׁשָפִטים, ָעָׂשה ֵבאלֵֹהיֶהם, ָהַרג ֶאת ְּבכֹוֵריֶהם, ָנַתן ָלנּו ֶאת ָממֹוָנם, ָקַרע ָלנּו ֶאת ַהָּים, ֶהֱעִביֶרנו
 ִּבתֹוכֹו ֶּבָחָרָבה, ִׁשַקע ָצֵרינּו ְּבתֹוכֹו, ִסֵּפק ָצְרֵכנּו ַּבִּמְדָּבר ַאְרָּבִעים ָׁשָנה, ֶהֱאִכיָלנּו ֶאת ַהָּמן, ָנַתן
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 ָלנּו ֶאת ַהַּׁשָּבת, ֵקְרָבנּו ִלְפֵני ַהר ִסיַני, נַַָתן ָלנּו ֶאת ַהּתֹוָרה, ִהְכִניָסנּו ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, ּוָבָנה ָלנּו ֶאת
 ֵּבית ַהְּבִחיָרה ְלַכֵּפר ַעל ָּכל ֲעֹונֹוֵתינּו.

 רבן גמליאל - שלושה דברים בפסח

 ַרָּבן ַּגְמִליֵאל ָהָיה אֹוֵמר: ָּכל ִמי ֶׁשּלֹא ָאַמר ְׁשלָֹׁשה ְּדָבִרים ֵאּלּו ַּבֶּפַסח, לֹא ָיָצא ְיֵדי חֹוָבתֹו, ְוֵאלּו

  ֵהן:  ֶּפַסח, ַמָצה, ּוָמרֹור.
 כשיאמר "פסח" יסתכל בזרוע (אך לא יגביה את הזרוע).

 ֶּפַסח ֶׁשָהיּו ֲאבֹוֵתינּו אֹוְכִלים ִּבְזַמן ֶׁשֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ַקָּים, ַעל ׁשּום ָמה? ַעל ׁשּום
 ֶׁשָּפַסח ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ַעל ָּבֵּתי ֲאבֹוֵתינּו ְּבִמְצַרִים, ֶׁשֶּנֱאַמר: ַוֲאַמְרֶּתם ֶזַבח ֶּפַסח הּוא ַליי,

 ֲאֶׁשר ָּפַסח ַעל ָּבֵּתי ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּבִמְצַרִים ְּבָנְגּפֹו ֶאת ִמְצַרִים, ְוֶאת ָּבֵּתינּו ִהִּציל. ַוִּיּקֹד ָהָעם
 ַוִּיְׁשַּתֲחוּו.

 כל אחד מהמסובים יקח המצה הפרוסה בידו ויראנה למסובין, ואומר: ַמָּצה זֹו ֶׁשֲאַנְחנּו אֹוְכִלים, ַעל ׁשּום ָמה? ַעל ׁשּום

 ַמָּצה זֹו ֶׁשֲאַנְחנּו אֹוְכִלים, ַעל ׁשּום ָמה? ַעל ׁשּום  ֶׁשּלֹא ִהְסִּפיק ְּבֵצָקם ֶׁשל ֲאבֹוֵתינּו ְלַהְחִמיץ,
 ַעד ֶׁשִּנְגָלה ֲעֵליֶהם ֶמֶלְך ַמְלֵכי ַהְּמָלִכים ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ּוְגָאָלם ִמָּיד, ֶׁשֶּנֱאַמר: ַוּיֹאפּו ֶאת ַהָּבֵצק
 ֲאֶׁשר הֹוִציאּו ִמִמְצַרִים ֻעגֹת ַמּצֹות ִּכי לֹא ָחֵמץ, ִּכי גְֹרׁשּו ִמִּמְצַרִים ְולֹא ָיְכלּו ְלִהְתַמְהֵמַּה, ְוַּגם ֵצָדה

 לֹא ָעׂשו ָלֶהם.
 כל אחד מהמסובים לוקח את המרור ואומר מרור זה שאנו אוכלים, על שום מה? על שום

 ָמרֹור ֶזה ֶׁשָאנּו אֹוְכִלים, ַעל ׁשּום ָמה? ַעל ׁשּום  ֶׁשֵּמְררּו ַהִּמְצִרים ֶאת ַחיֵי ֲאבֹוֵתינּו ְּבִמְצַרִים,
 ֶׁשֶּנֱאַמר: וְַיָמְררּו ֶאת ַחיֵיֶהם ַּבֲעבָֹדה ָקָשה, ְּבחֶֹמר ּוִבְלֵבִנים ּוְבָכל ֲעבָֹדה ַּבָּׂשֶדה, ֵאת ָּכל ֲעבָֹדָתם

 ֲאֶׁשר ָעְבדּו ָבֶהם ְּבָפֶרְך.

 ְּבָכל ּדֹור ָודֹור ַחָּיב ָאָדם ִלַהְראֹות ֶאת ַעְצמֹו ְּכִאּלּו הּוא ָיָצא ִמִּמְצַרִים, ֶׁשֶּנֱאַמר: ְוִהַּגְדָּת ְלִבְנָך ַּבּיֹום
 ַההּוא ֵלאמֹר, ַּבֲעבּור ֶזה ָעָׂשה יי ִלי ְּבֵצאִתי ִמִּמְצַרִים. ֶׁשּלֹא ֶאת ֲאבֹוֵתינּו ִּבְלָבד ָּגַאל ַהָּקדֹוׁש

 ָּברּוְך הּוא, ֶאָּלא ַאף אֹוָתנּו ָּגַאל ִעָּמֶהם, ֶׁשֶּנֱאַמר: ְואֹוָתנּו הֹוִציא ִמָׁשם, ְלַמַען ָהִביא אֹוָתנּו, ָלֶתת
 ָלנּו ֶאת ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ִנָׁשַּבע ַלֲאבֹוֵתינּו.
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 לפיכך

 מכסה המצות ומגביה הכוס עד אחר גאל ישראל.

 ְלִפיָכְך ֲאַנְחנּו ַחָּיִבים, ְלהֹודֹות, ְלַהֵּלל, ְלַׁשֵּבַח, ְלָפֵאר, ְלרֹוֵמם, ְלַהֵּדר, ּוְלַקֵּלס, ְלִמי ֶׁשָעָׂשה
 ַלֲאבֹוֵתינּו ְוָלנּו ֶאת ָּכל ַהִנִּסים ָהֵאּלּו. הֹוִציָאנּו ֵמַעְבדּות ְלֵחרּות, ּוִמִּׁשְעּבּוד ִלְגֻאָּלה, וִמָּיגֹון

 ְלִׂשְמָחה, ּוֵמֵאֶבל ְליֹום טֹוב, ּוֵמֲאֵפָלה ְלאֹור ָּגדֹול, ּוִמִּׁשְעּבּוד ִלְגֻאָּלה. ְונֹאַמר ְלָפָניו ַהְללּוָיּה.

 חצי ראשון של ההלל

 ַהְללּוָיּה. ַהְללּו ַעְבֵדי יי, ַהְללּו ֶאת ֵׁשם יי. ְיִהי ֵׁשם יי ְמבָֹרְך ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם. ִמִּמְזַרח ֶׁשֶמׁש ַעד
 ְמבֹואֹו ְמֻהָּלל ֵׁשם יי. ָרם ַעל ָּכל ּגֹוִים יי, ַעל ַהָּׁשַמִים ְּכבֹודֹו. ִמי ַּכיי ֱאלֵֹהינּו ַהַּמְגִּביִהי ָלָׁשֶבת,

 ַהַּמְׁשִּפיִלי ִלְראֹות ַּבָּׁשַמִים ּוָבָאֶרץ. ְמִקיִמי ֵמָעָפר ָּדל, ֵמַאְׁשּפֹת ָיִרים ֶאְביֹון. ְלהֹוִׁשיִבי ִעם ְנִדיִבים,
 ִעם ְנִדיֵבי ַעּמֹו. מֹוִׁשיִבי ֲעֶקֶרת ַהַּבִית, ֵאם ַהָּבִנים ְׂשֵמָחה ַהְללּוָיּה.

 ְּבֵצאת ִיְׂשָרֵאל ִמִּמְצַרִים, ֵּבית ַיֲעקֹב ֵמַעם לֵֹעז. ָהְיָתה ְיהּוָדה ְלָקְדׁשֹו, ִיְׂשָרֵאל ַמְמְׁשלֹוָתיו. ַהָּים
 ָרָאה ַוָּינֹס, ַהַיְרֵּדן ִיּסֹב ְלָאחֹור. ֶהָהִרים ָרְקדּו ְכֵאיִלים, ְּגָבעֹות - ִּכְבֵני צֹאן. ַמה ְּלָך ַהָּים ִּכי ָתנּוס,

 ַהַּיְרֵדן - ִּתּסֹב ְלָאחֹור? ֶהָהִרים - ִּתְרְקדּו ְכֵאיִלים, ְּגָבעֹות - ִּכְבֵני צֹאן? ִמִּלְפֵני ָאדֹון חּוִלי ָאֶרץ,
 ִמִּלְפֵני ֱאלֹוַּה ַיֲעקֹב. ַההְֹפִכי ַהּצּור ֲאַגם ָמִים, ַחָּלִמיש - ְלַמְעְינֹו ָמִים.

 ברכת אשר גאלנו

 ָּברּוְך ַאָּתה יי ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאֶׁשר ְּגָאָלנּו ְוָגַאל ֶאת ֲאבֹוֵתינּו ִמִּמְצַרִים, ְוִהִּגיָענּו ַהַּלְיָלה ַהֶּזה
 ֶלֱאָכל ּבֹו ַמָּצה ּוָמרֹור. ֵּכן יי ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו ַהִּגיֵענּו ְלמֹוֲעִדים ְוִלְרָגִלים ֲאֵחִרים ַהָּבִאים

 ִלְקָראֵתנּו ְלָׁשלֹום, ְׂשֵמִחים ְּבִבְניַן ִעיָרְך, ְוָׂשִׂשים ַּבֲעבֹוָדָתְך. ְונֹאַכל ָׁשם ִמן ַהְּזָבִחים ּוִמן ַהְּפָסִחים
 ֲאֶׁשר ַיִּגיַע ָּדָמם ַעל ִקיר ִמְזַּבֲחָך ְלָרצֹון, ְונֹוֶדה ְלָך ִׁשיר ָחָדש ַעל ְּגֻאָּלֵתנּו ְוַעל ְּפדּות ַנְפֵׁשנּו. ָּברּוְך

 ַאָּתה יי ָּגַאל ִיְׂשָרֵאל.
 שותים כוס שני בהסבת שמאל.

 רחצה

 נוטלים ידיים ומברכים:

 ָּברּוְך ַאָּתה יי ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאֶׁשר ִקְּדָׁשנּו ְּבִמְצֹוָתיו ְוִצָּונּו ַעל ְנִטיַלת ָיַדִים.

 מוציא

 יקח ויאחז שלושת המצות בידו, כסדר שהן בקערה, הפרוסה בין שתי השלמות, ויברך:

 ָּברּוְך ַאָּתה יי ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ַהּמֹוִציא ֶלֶחם ִמן ָהָאֶרץ.
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 מצה

 יניח התחתונה מידו, וישארו בידו העליונה והפרוסה, ויברך:

 ָּברּוְך ַאָּתה יי ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאֶׁשר ִקְּדָשנּו ְּבִמְצֹוָתיו ְוִצָּונּו ַעל ֲאִכיַלת ַמָּצה.
 יבצע משתי המצות, כזית מכל אחת, ויטבלם במלח, ויאכל בהסיבה. וכן יחלק לכל אחד מהמסובים כזית מכל אחת, ולפחות

 יתן כזית אחד לכל אחד מן המסובים, ויאכלו בהסיבה. ואם אין המצה שלפניו מספיקה לכולם, יוסיף ממצה שמורה אחרת
 שמחוץ לקערה עד כזית, לכל אחד מהמסובים, ויאכלו גם הם בהסיבה.

 מרור

 לוקח לעצמו ונותן לכל אחד מהמסובים כזית מרור, ומטבלו בחרוסת, וחוזר ומנער ַהחרוסת, ומברך עורך הסדר על אכילת
 מרור וכולם עונים "אמן", ואוכלים בלי הסיבה.

 ָּברּוְך ַאָּתה יי ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאֶׁשר ִקְּדָשנּו ְּבִמְצֹוָתיו ְוִצָּונּו ַעל ֲאִכיַלת ָמרֹור.

 כורך

 לוקח לעצמו ולכל אחד מהמסובים כזית מהמצה השלישית התחתונה, וכזית מרור, וכורכם יחד, ומטבלם בחרוסת, ואוכלים
 בהסיבה, ולפני שיאכלו אומרים:

 ַמָּצה ּוָמרֹור ְּבלֹא ְבָרָכה, ֵזֶכר ַלִּמְקָּדׁש, ְּבָיֵמינּו ְיֻחָּדׁש, ְּכִהֵּלל ַהָּזֵקן ֶׁשָהָיה ּכֹוְרָכן ְואֹוְכָלן ְּבַבת
 ַאַחת, ְלַקּיֵים ַמה ֶּׁשֶּנֱאַמר: ַעל ַמּצֹות ּוְמרֹוִרים יֹאְכלּוהּו.

 שולחן עורך

 אוכלים ושותים הסעודה הערוכה. ומנהג טוב לאכול בשר בהמה ולשתות יין בסעודה, לקיים מצות שמחת החג. ומי שאין
 בשר ויין שמחה לו, יאכל וישתה דברים המשמחים לו.

 ויש הנוהגים לאכול תחילה ביצים קשות מבושלות, ולומר לפני אכילתן:

 ֵזֶכר ְלָקְרַּבן ֲחִגיָגה.

 צפון

 לאחר גמר כל הסעודה, לוקח עורך הסדר לעצמו ולכל אחד מהמסובים כזית מפרוסת הַמָּצה שהיתה "צפונה" ומוצנעת
 לאפיקומן, (ויש המחמירים לאכול ב' כזיתים: כזית כנגד קרבן פסח, וכזית כנגד המצה הנאכלת עמו). וצריך לאוכלה

 לכתחילה קודם חצות הלילה.

 וקודם אכילת האפיקומן יאמרו:

 ֵזֶכר ְלָקְרַּבן ֶּפַסח ַהֶּנֱאָכל ַעל ַהָׂשָבע.
 ואוכלים האפיקומן בהסיבה. ואסור לאכול אחריה שום דבר, וכן אסור לשתות משקאות משכרים או מיץ ענבים, חוץ משתי

 הכוסות שעל הסדר. אבל לשתות מים או כוס קפה או תה (ואפילו עם סוכר), מותר. (וכן מותר לשתות שאר משקאות שאינם
 משכרים).
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 ברך

 מוזגים כוס שלישי ומברכים ברכת המזון.

 ֲאָבְרָכה ֶאת יי ְּבָכל ֵעת ָּתִמיד ְּתִהָּלתֹו ְּבִפי: סֹוף ָּדָבר ַהּכֹל ִנְׁשָמע ֶאת ָהֱאלִֹהים ְיָרא ְוֶאת ִמְצֹוָתיו ְׁשמֹור ִּכי
 ֶזה ָּכל ָהָאָדם: ְּתִהַּלת יי ְיַדֶּבר ִּפי וִיָבֵרְך ָּכל ָּבָׂשר ֵׁשם ָקְדׁשֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד: ַוֲאַנְחנּו ְנָבֵרְך ָיּה ֵמַעָּתה ְוַעד־עֹוָלם

 ַהְללּו־ָיּה: וְַיַדֵּבר ֵאַלי ֶזה ַהֻּׁשְלָחן ֲאֶׁשר ִלְפֵני יי:

 ונוטלים ידים לשם "מים אחרונים". ואם הם שלושה או יותר, חייבים לזמן.

 המזמן: ִּבְרׁשּוְתֶכם! (ויש אומרים: ַהב ָלן וְִנְבִריְך ְלַמְלָּכא ִעָּלָאה ַקִּדיָׁשא).

 עונים: ָׁשַמִים!

 המזמן: ִּבְרׁשּות ַמְלָּכא ִעָּלָאה ַקִּדיָׁשא (בשבת: ּוִבְרׁשּות ַׁשָּבת ַמְלְּכָתא) (ביום טוב: ּוִבְרׁשּות יֹוָמא ָטָבא ַקִּדיָׁשא)
 (ּוִבְרׁשּות מֹוַרי ְוַרּבֹוַתי) ּוִבְרׁשּוְתֶכם ְנָבֵרְך (בעשרה: ֱאלֵֹהינּו) ֶׁשָאַכְלנּו ִמֶּׁשּלֹו.

 עונים: ָּברּוְך (ֱאלֵֹהינּו) ֶׁשָאַכְלנּו ִמֶּׁשּלֹו ּוְבטּובֹו (ַהָּגדֹול ָּתִמיד) ָחיִינּו.

 המזמן: ָּברּוְך (ֱאלֵֹהינּו) ֶׁשָאַכְלנּו ִמֶּׁשּלֹו ּוְבטּובֹו (ַהָּגדֹול ָּתִמיד) ָחיִינּו.

 ָּברּוְך ַאָּתה ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ָהֵאל ַהָּזן אֹוָתנּו ְוֶאת ָהעֹוָלם ֻּכּלֹו ְּבטּובֹו ְּבֵחן ְּבֶחֶסד ְּבֵריַוח
 ּוְבַרֲחִמים ַרִּבים. נֵֹתן ֶלֶחם ְלָכל־ָּבָׂשר. ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. ּוְבטּובֹו ַהָּגדֹול ָּתִמיד לֹא ָחַסר ָלנּו ְוַאל

 ֶיְחַסר ָלנּו ָמזֹון (ָּתִמיד) ְלעֹוָלם ָוֶעד. ִּכי הּוא ֵאל ָזן ּוְמַפְרֵנס ַלּכֹל. ְוֻׁשְלָחנֹו ָערּוְך ַלּכֹל. ְוִהְתִקין
 ִמְחָיה ּוָמזֹון ְלָכל־ְּבִרּיֹוָתיו ֲאֶׁשר ָּבָרא ְבַרֲחָמיו ּוְברֹב ֲחָסָדיו ָּכָאמּור. ּפֹוֵתַח ֶאת־ָיֶדָך ּוַמְׂשִּביַע

 ְלָכל־ַחי ָרצֹון. ָּברּוְך ַאָּתה ְיהָֹוה ַהָּזן ֶאת ַהּכֹל.

 נֹוֶדה ְּלָך ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו ַעל ֶׁשִהְנַחְלָּת ַלֲאבֹוֵתינּו ֶאֶרץ ֶחְמָּדה טֹוָבה ּוְרָחָבה ְּבִרית ְותֹוָרה ַחִּיים
 ּוָמזֹון. ַעל ֶׁשהֹוֵצאָתנּו ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ּוְפִדיָתנּו ִמֵּבית ֲעָבִדים. ְוַעל ְּבִריְתָך ֶׁשָחַתְמָּת ִּבְבָׂשֵרנּו. ְוַעל

 ּתֹוָרְתָך ֶׁשִּלַּמְדָּתנּו. ְוַעל ֻחֵּקי ְרצֹוָנְך ֶׁשהֹוַדְעָּתנּו. ְוַעל ַחִּיים ּוָמזֹון ָׁשַאָּתה ָזן ּוְמַפְרֵנס אֹוָתנּו.

 ְוַעל ַהּכֹל ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו ֲאַנְחנּו מֹוִדים ָלְך ּוְמָבְרִכים ֶאת ְׁשָמְך ָּכָאמּור ְוָאַכְלָּת ְוָׂשָבְעָּת ּוֵבַרְכָּת ֶאת
 ְיהָֹוה ֱאלֶֹהיָך ַעל־ָהָאֶרץ ַהּטָֹבה ֲאֶׁשר ָנַתן־ָלְך. ָּברּוְך ַאָּתה ְיהָֹוה ַעל ָהָאֶרץ ְוַעל ַהָּמזֹון.

 ַרֵחם ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו ָעֵלינּו ְוַעל ִיְׂשָרֵאל ַעָּמְך. ְוַעל ְירּוָׁשַלִים ִעיָרְך. ְוַעל ַהר ִצּיֹון ִמְׁשַּכן ְּכבֹוָדְך. ְוַעל
 ֵהיָכָלְך. ְוַעל ְמעֹוָנְך. ְוַעל ְּדִביָרְך. ְוַעל ַהַּבִית ַהָּגדֹול ְוַהָּקדֹוׁש ֶׁשִּנְקָרא ִׁשְמָך ָעָליו. ָאִבינּו! ְרֵענּו.

 זּוֵננּו. ַּפְרְנֵסנּו. ַּכְלְּכֵלנּו. ַהְרוִיֵחנּו ַהְרַוח ָלנּו ְמֵהָרה ִמָּכל־ָצרֹוֵתינּו. ְוָנא ַאל ַּתְצִריֵכנּו ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו
 ִליֵדי ַמְּתנֹות ָּבָׂשר ָוָדם. ְולֹא ִליֵדי ַהְלָוָאָתם. ֶאָּלא ְלָיְדָך ַהְּמֵלָאה ְוָהְרָחָבה. ָהֲעִׁשיָרה ְוַהְּפתּוָחה.
 ְיִהי ָרצֹון ֶׁשּלֹא ֵנבֹוׁש ָּבעֹוָלם ַהֶּזה. ְולֹא ִנָּכֵלם ְלעֹוָלם ַהָּבא. ּוַמְלכּות ֵּבית ָּדִוד ְמִׁשיָחְך ַּתֲחִזיֶרָּנה

 ִלְמקֹוָמּה ִּבְמֵהָרה ְבָיֵמינּו.
 בשבת מוסיפים: ְרֵצה ְוַהֲחִליֵצנּו ְיהָֹוה ֱאֹלֵהינּו ְּבִמְצֹוֶתיָך ּוְבִמְצַות יֹום ַהְּׁשִביִעי. ַהַׁשָּבת ַהָּגדֹול ְוַהָקדֹוׂש ַהֶּזה. ִּכי יֹום ָּגדֹול ְוָקדֹוׁש הּוא

 ִמְּלָפֶניָך. ִנְׁשּבֹות ּבֹו ְוָננּוַח ּבֹו ְוִנְתַעֵּנג ּבֹו ְּכִמְצַות ֻחֵּקי ְרצֹוָנְך. ְוַאל ְּתִהי ָצָרה ְוָיגֹון ְּביֹום ְמנּוָחֵתנּו. ְוַהְרֵאנּו ְבֶנָחַמת ִצּיֹון ִּבְמֵהָרה ְבָיֵמינּו. ִּכי
 ַאָּתה הּוא ַּבַעל ַהֶּנָחמֹות. ַוֲהַגם ֶׁשָאַכְלנּו ְוָׁשִתינּו ָחְרַּבן ֵּביְתָך ַהָּגדֹול ְוַהָּקדֹוׁש ֹלא ָׁשַכְחנּו. ַאל ִּתְׁשָּכֵחנּו ָלֶנַצח ְוַאל ִּתְזָנֵחנּו ָלַעד. ִּכי ֵאל

 ֶמֶלְך (ָּגדֹול ְוָקדֹוׁש) [נוסח אחר: ַחּנּון ְוַרחּום] ָאָּתה.

 ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו, ַיֲעֶלה וְָיבֹוא וְַיִּגיַע וְֵיָרֶאה וְֵיָרֶצה וְִיָּׁשַמע וְִיָּפֵקד וְִיָּזֵכר ִזְכרֹוֵננּו ְוִזְכרֹון
 ֲאבֹוֵתינּו, ִזְכרֹון ְירּוָׁשַלִים ִעיָרְך, ְוִזְכרֹון ָמִׁשיַח ֶּבן ָּדִוד ַעְבָּדְך, ְוִזְכרֹון ָּכל־ַעְּמָך ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ְלָפֶניָך,
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 ִלְפֵליָטה ְלטֹוָבה, ְלֵחן ְלֶחֶסד ּוְלַרֲחִמים, ְלַחִּיים טֹוִבים ּוְלָׁשלֹום, ְּביֹום ַחג ַהַּמּצֹות ַהֶּזה, ְּביֹום טֹוב
 ִמְקָרא קֶֹדׁש ַהֶּזה, ְלַרֵחם ּבֹו ָעֵלינּו ּוְלהֹוִׁשיֵענּו. ָזְכֵרנּו ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו ּבֹו ְלטֹוָבה, ּוָּפְקֵדנּו בֹו

 ִלְבָרָכה, ְוהֹוִׁשיֵענּו בֹו ְלַחִּיים טֹוִבים, ִּבְדַבר ְיׁשּוָעה ְוַרֲחִמים. חּוס ְוָחֵּננּו ַוֲחמֹל ְוַרֵחם ָעֵלינּו,
 ְוהֹוִׁשיֵענּו ִּכי ֵאֶליָך ֵעיֵנינּו, ִּכי ֵאל ֶמֶלְך ַחּנּון ְוַרחּום ָאָּתה.

 ְוִתְבֶנה ְירּוָׁשַלִים ִעיָרְך ִּבְמֵהָרה ְבָיֵמינּו. ָּברּוְך ַאָּתה ְיהָֹוה ּבֹוֵנה ְירּוָׁשָלִים. ( בלחש: ָאֵמן).
 אם שכח לומר בשבת 'רצה', ולא התחיל 'הטוב והמטיב', אומר כאן:

 (ָּברּוְך ַאָּתה ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֶׁשָּנַתן ַׁשָּבתֹות ִלְמנּוָחה ְלַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל ְּבַאֲהָבה ְלאֹות
 ְוִלְבִרית. ָּברּוְך ַאָּתה ְיהָֹוה, ְמַקֵּדׁש ַהַּׁשָּבת.)

 אם שכח לומר 'יעלה ויבוא', ולא התחיל 'הטוב והמטיב', יאמר כאן:

 (ָּברּוְך ַאָּתה ְיהָֹוה ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֶׁשָּנַתן ָיִמים טֹוִבים ְלַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל ְלָׂשׂשֹון ּוְלִׂשְמָחה, ֶאת יֹום (ַהַּׁשָּבת ַהֶּזה ְוֶאת יֹום) ַחג ַהַּמּצֹות
 ַהֶּזה, ֶאת יֹום טֹוב ִמְקָרא ֹקֶדׁש ַהֶּזה. ָּברּוְך ַאָּתה ְיהָֹוה, ְמַקֵּדׁש ִיְׂשָרֵאל ְוַהְּזַמִּנים.)

 אם שכח לומר 'רצה' ו'יעלה ויבוא' ביום טוב שחל בשבת, ולא התחיל 'הטוב והמטיב', אומר כאן:

 (ָּברּוְך ַאָּתה ְיהָֹוה ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֶׁשָּנַתן ַׁשָּבתֹות ִלְמנּוָחה ְלַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל ְּבַאֲהָבה ְלאֹות ְוִלְבִרית, ְוָיִמים טֹוִבים ְלָׂשׂשֹון ּוְלִׂשְמָחה,
 ֶאת יֹום ַחג ַהַּמּצֹות ַהֶּזה. ָּברּוְך ַאָּתה ְיהָֹוה, ְמַקֵּדׁש ַהַּׁשָּבת ְוִיְׂשָרֵאל ְוַהְּזַמִּנים.)

 

 ָּברּוְך ַאָּתה ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, (ָלַעד) ָהֵאל ָאִבינּו, ַמְלֵּכנּו, ַאִּדיֵרנּו, ּבֹוְרֵאנּו, ּגֹוֲאֵלנּו,
 ְקדֹוֵׁשנּו ְקדֹוׁש ַיֲעקֹב, רֹוֵענּו רֹוֵעה ִיְׂשָרֵאל, ַהֶּמֶלְך ַהּטֹוב ְוַהֵּמִטיב ַלּכל, ֶׁשְּבָכל יֹום וָיֹום הּוא ֵהיִטיב
 ָלנּו, הּוא ֵמיִטיב ָלנּו, הּוא יֵיִטיב ָלנּו, הּוא ְגָמָלנּו, הּוא גֹוְמֵלנּו, הּוא ִיְגְמֵלנּו ָלַעד ֵחן ָוֶחֶסד ְוַרֲחִמים

 ְוֵריַוח ְוַהָּצָלה ְוָכל־טֹוב.

 ָהַרֲחָמן הּוא ִיְׁשַּתַּבח ַעל ִּכֵּסא ְכבֹודֹו. ָהַרֲחָמן הּוא ִיְׁשַּתַּבח ַּבָּׁשַמִים ּוָבָאֶרץ.

 ָהַרֲחָמן הּוא ִיְׁשַּתַּבח ָּבנּו ְלדֹור ּדֹוִרים.

 ָהַרֲחָמן הּוא ֶקֶרן ְלַעּמֹו ָיִרים. ָהַרֲחָמן הּוא ִיְתָּפַאר ָּבנּו ְלֵנַצח ְנָצִחים.

 ָהַרֲחָמן הּוא ְיַפְרְנֵסנּו ְּבָכבֹוד ְולֹא ְבִבּזּוי, ְּבֶהֵּתר ְולֹא ְבִאּסּור, ְּבַנַחת ְולֹא ְבָצַער.

 ָהַרֲחָמן הּוא ִיֵּתן ָׁשלֹום ֵּביֵנינּו. ָהַרֲחָמן הּוא ִיְׁשַלח ְּבָרָכה ְרָוָחה ְוַהְצָלָחה ְּבָכל ַמֲעֵׂשה ָיֵדינּו.

 ָהַרֲחָמן הּוא ַיְצִליַח ֶאת ְּדָרֵכינּו. ָהַרֲחָמן הּוא ִיְׁשּבֹר עֹל ָּגלּות ְמֵהָרה ֵמַעל ַצָּואֵרנּו.

 ָהַרֲחָמן הּוא יֹוִליֵכנּו ְמֵהָרה קֹוְמִמּיּות ְּבַאְרֵצנּו. ָהַרֲחָמן הּוא ִיְרָּפֵאנּו ְרפּוָאה ְׁשֵלָמה, ְרפּוַאת
 ַהֶּנֶפׁש ּוְרפּוַאת ַהּגּוף. ָהַרֲחָמן הּוא ִיְפַּתח ָלנּו ֶאת ָידֹו ָהְרָחָבה.

 ָהַרֲחָמן הּוא ְיָבֵרְך ָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד ִמֶּמּנּו ִּבְׁשמֹו ַהָּגדֹול, ְּכמֹו ֶׁשִּנְתָּבְרכּו ֲאבֹוֵתינּו, ַאְבָרָהם ִיְצָחק
 וְַיֲעקֹב, ַּבּכֹל ִמּכֹל ּכֹל, ֵּכן ְיָבֵרְך אֹוָתנּו ַיַחד ְּבָרָכה ְׁשֵלָמה, ְוֵכן ְיִהי ָרצֹון ְונֹאַמר ָאֵמן.

 ָהַרֲחָמן הּוא ִיְפרֹׂש ָעֵלינּו ֻסַּכת ְׁשלֹומֹו.

 הרחמן הוא יברך את מדינת ישראל ואת כוחות הביטחון העומדים על משמר ארצנו
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 בשבת: ָהַרֲחָמן הּוא יְַנִחיֵלנּו עֹוָלם ֶׁשֻּכלֹו ַׁשָּבת ּוְמנּוָחה ְלַחֵּיי ָהעֹוָלִמים.

 בחול המועד: ָהַרֲחָמן הּוא יִַּגיֵענּו ְלמֹוֲעִדים ְוִלְרָגִלים ֲאֵחִרים ַהָּבִאים ִלְקָראֵתנּו ְלָׁשלֹום.

 ביום טוב: ָהַרֲחָמן הּוא ַיְנִחיֵלנּו יֹום ֶׁשֻּכלֹו טֹוב.

 ָהַרֲחָמן הּוא ִיַּטע ּתֹוָרתֹו ְוַאֲהָבתֹו ְּבִלֵּבנּו ְוִתְהֶיה ִיְרָאתֹו ַעל ָּפֵנינּו ְלִבְלִּתי ֶנֱחָטא, וְִיְהיּו ָכל ַמֲעֵׂשינּו
 ְלֵׁשם ָׁשָמִים.

 ברכת האורח:

 ָהַרֲחָמן הּוא ְיָבֵרְך ֶאת ַהֻּׁשְלָחן ַהֶּזה ֶׁשָאַכְלנּו ָעָליו, ִויַסֵּדר ּבֹו ָּכל ַמֲעַדֵּני עֹוָלם, ְוִיְהֶיה ְכֻׁשְלָחנֹו ֶׁשל ַאְבָרָהם ָאִבינּו ָעָליו ַהָּׁשלֹום. ָּכל ָרֵעב
 ִמֶּמּנּו ֹיאַכל, ְוָכל ָצֵמא ִמֶּמּנּו ִיְׁשֶּתה, ְוַאל ֶיְחַסר ִמֶּמּנּו ָּכל טֹוב ָלַעד ּוְלעֹוְלֵמי עֹוָלִמים, ָאֵמן. ָהַרֲחָמן הּוא ְיָבֵרְך ֶאת ַּבַעל ַהַּבִית ַהֶּזה ּוַבַעל

 ַהְּסֻעָּדה ַהֹּזאת, הּוא ּוָבָניו ְוִאְׁשּתֹו ְוָכל ֲאֶׁשר לֹו, ְּבָבִנים ֶׁשִּיְחיּו ּוִבְנָכִסים ֶׁשִּיְרּבּו. ָּבֵרְך ְיהָֹוה ֵחילֹו ּוֹפַעל ָיָדיו ִּתְרֶצה, ְוִיְהיּו ְנָכָסיו ּוְנָכֵסינּו
 ֻמְצָלִחים ּוְקרֹוִבים ָלִעיר, ְוַאל ִיְזַּדֵּקק ְלָפָניו ְוֹלא ְלָפֵנינּו ׁשּום ְּדַבר ֵחְטא ְוִהְרהּור ָעֹון, ָׂשׂש ְוָׂשֵמַח ָּכל ַהָּיִמים ְּבֹעֶׁשר ְוָכבֹוד ֵמַעָּתה ְוַעד

 עֹוָלם, ֹלא ֵיבֹוׁש ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ְוֹלא ִיָּכֵלם ָלעֹוָלם ַהָּבא, ָאֵמן ֵּכן ְיִהי ָרצֹון .

 ָהַרֲחָמן הּוא ְיַחּיֵינּו וִיַזֵּכנּו וִיָקְרֵבנּו ִלימֹות ַהָּמִׁשיַח ּוְלִבְניַן ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ּוְלַחּיֵי ָהעֹוָלם ַהָּבא. ִמְגּדֹול
 ְיׁשּועֹות ַמְלּכֹו ְועֶֹׂשה ֶחֶסד ִלְמִׁשיחֹו ְלָדִוד ּוְלַזְרעֹו ַעד עֹוָלם. ְּכִפיִרים ָרׁשּו ְוָרֵעבּו ְודְֹרֵׁשי ְיהָֹוה לֹא
 ַיְחְסרּו ָכל טֹוב. ַנַער ָהיִיִתי ַּגם ָזַקְנִּתי ְולֹא ָרִאיִתי ַצִּדיק ֶנֱעָזב ְוַזְרעֹו ְמַבֶּקׁש ָלֶחם. ָּכל ַהּיֹום חֹוֵנן
 ּוַמְלֶוה ְוַזְרעֹו ִלְבָרָכה. ַמה ֶּׁשָאַכְלנּו ִיְהֶיה ְלָׂשְבָעה, ּוַמה ֶּׁשָּׁשִתינּו ִיְהֶיה ִלְרפּוָאה, ּוַמה ֶּׁשהֹוַתְרנּו

 ִיְהֶיה ִלְבָרָכה, ְּכִדְכִתיב: ַוִּיֵּתן ִלְפֵניֶהם ַוּיֹאְכלּו ַוּיֹוִתרּו ִּכְדַבר ְיהָֹוה. ְּברּוִכים ַאֶּתם ַליהָוה עֵֹׂשה
 ָׁשַמִים ָוָאֶרץ. ָּברּוְך ַהֶּגֶבר ֲאֶׁשר ִיְבַטח ַּביהָוה ְוָהָיה ְיהָֹוה ִמְבַטחֹו. ְיהָֹוה עֹז ְלַעּמֹו ִיֵּתן ְיהָֹוה ְיָבֵרְך

 ֶאת ַעּמֹו ַבָּׁשלֹום. עֹוֶׂשה ָׁשלֹום ִּבְמרֹוָמיו הּוא ְבַרֲחָמיו ַיֲעֶׂשה ָׁשלֹום ָעֵלינּו ְוַעל ָּכל ַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל
 ְוִאְמרּו ָאֵמן.

 יברך (יכיון לפטור גם את כוס רביעי) , וישתה בהסיבה:

 יש אומרים: ּכֹוס ְיׁשּועֹות ֶאָּׂשא ּוְבֵׁשם ְיהָֹוה ֶאְקָרא.

 ַסְבִרי ָמָרָנן. ָּברּוְך ַאָּתה יי ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ּבֹוֵרא ְּפִרי ַהָּגֶפן.

 הלל נרצה

 לאחר ששתו כוס שלישי, מוזגים כוס רביעי. ויש הנוהגים למזוג כוס אחד יתר על הכוסות של המסובים ואין שותים אותו,
 וקוראים אותו "כוס של אליהו". וגומרים על כוס רביעי את ההלל, ויאמרו אותו בשמחה ובהתלהבות רבה.

 ְׁשפְֹך ֲחָמְתָך ֶאל ַהּגֹוִים ֲאֶׁשר לֹא ְיָדעּוָך ְוַעל ַמְמָלכֹות ֲאֶׁשר ְּבִׁשְמָך לֹא ָקָראּו. ִּכי ָאַכל ֶאת ַיֲעקֹב
 ְוֶאת ָנֵוהּו ֵהַׁשּמּו.

 ְׁשפְֹך ֲעֵליֶהם ַזְעֶמָך ַוֲחרֹון ַאְּפָך ַיִׂשיֵגם. ִּתְרּדֹף ְּבַאף ְוַתְׁשִמיֵדם ִמַּתַחת ְׁשֵמי יי.

 

 לֹא ָלנּו , יי, לֹא ָלנּו, ִּכי ְלִׁשְמָך ֵּתן ָּכבֹוד, ַעל ַחְסְּדָך, ַעל ֲאִמֶּתָך. ָלָּמה יֹאְמרּו ַהּגֹוִים: ַאֵּיה ָנא
 ֱאלֵֹהיֶהם? וֱאלֵֹהינּו ַּבָּׁשָמִים, ּכֹל ֲאֶׁשר ָחֵפץ ָעָׂשה. ֲעַצֵּביֶהם ֶּכֶסף ְוָזָהב ַמֲעֵׂשה ְיֵדי ָאָדם. ֶּפה ָלֶהם

 ְולֹא ְיַדֵּברּו, ֵעיַנִים ָלֶהם ְולֹא ִיְראּו. ָאְזָנִים ָלֶהם ְולֹא ִיְׁשָמעּו, ַאף ָלֶהם ְולֹא ְיִריחּון. ְיֵדיֶהם ְולֹא
 ְיִמיׁשּון, ַרְגֵליֶהם ְולֹא ְיַהֵּלכּו, לֹא ֶיְהּגּו ִּבְגרֹוָנם. ְּכמֹוֶהם ִיְהיּו עֵֹׂשיֶהם, ּכֹל ֲאֶׁשר ּבֵֹטַח ָּבֶהם. ִיְׂשָרֵאל
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 ְּבַטח ַּביהוה, ֶעְזָרם ּוָמִגָּנם הּוא. ֵּבית ַאֲהרֹן ִּבְטחּו ַּביהוה, ֶעְזָרם ּוָמִגָּנם הּוא. ִיְרֵאי יהוה ִּבְטחּו
 ַּביהוה, ֶעְזָרם ּוָמִגָּנם הּוא.

 יי ְזָכָרנּו ְיָבֵרְך, ְיָבֵרְך ֶאת ֵּבית ִיְׂשָרֵאל, ְיָבֵרְך ֶאת ֵּבית ַאֲהרֹן. ְיָבֵרְך ִיְרֵאי יי, ַהְּקַטִנים ִעם ַהְּגדִֹלים.
 יֵֹסף יי ֲעֵליֶכם, ֲעֵליֶכם ְוַעל ְּבֵניֶכם. ְּברּוִכים ַאֶּתם ַליי, עֵֹׂשה ָׁשַמִים ָוָאֶרץ. ַהָּׁשַמִים ָׁשַמִים ַליי,

 ְוָהָאֶרץ ָנַתן ִלְבֵני ָאָדם. לֹא ַהֵּמִתים ְיַהְללּו ָיּה ְולֹא ָּכל יֹרֵדי דּוָמה. ַוֲאַנְחנּו ְנָבֵרְך ָיּה ֵמַעָּתה ְוַעד
 עֹוָלם. ַהְללּוָיּה.

 ָאַהְבִּתי ִּכי ִיְׁשַמע יי, ֶאת קֹוִלי ַּתֲחנּוָני. ִּכי ִהָּטה ָאְזנֹו ִלי ּוְבָיַמי ֶאְקָרא. ֲאָפפּוִני ֶחְבֵלי ָמֶות ּוְמָצֵרי
 ְׁשאֹול ְמָצאּוִני, ָצָרה וְָיגֹון ֶאְמָצא. ּוְבֵׁשם יי ֶאְקָרא: ָאָּנא יי ַמְּלָטה ַנְפִׁשי! ַחנּון יי ְוַצִדיק, ֵוֱאלֵֹהינּו
 ְמַרֵחם. ׁשֵֹמר ְּפָתִאים יי, ַּדלִֹתי ְוִלי ְיהֹוִׁשיַע. ׁשּוִבי ַנְפִׁשי ִלְמנּוָחְיִכי, ִּכי יי ָּגַמל ָעָלְיִכי. ִּכי ִחַּלְצָּת

 ַנְפִׁשי ִמָּמֶות, ֶאת ֵעיִני ִמן ִּדְמָעה, ֶאת ַרְגִלי ִמֶּדִחי. ֶאְתַהֵלְך ִלְפֵני יי ְּבַאְרצֹות ַהַחִּיים. ֶהֱאַמְנִּתי ִּכי
 ֲאַדֵּבר, ֲאִני ָעִניִתי ְמאֹד. ֲאִני ָאַמְרִּתי ְבָחְפִזי: ָּכל ָהָאָדם ּכֵֹזב.

 ָמה ָאִׁשיב ַליי ָּכל ַּתְגמּולֹוִהי ָעָלי. ּכֹוס ְיׁשּועֹות ֶאָּׂשא ּוְבֵׁשם יי ֶאְקָרא. ְנָדַרי ַליי ֲאַׁשֵּלם ֶנְגָדה ָּנא
 ְלָכל ַעּמֹו. ָיָקר ְּבֵעיֵני יי ַהָּמְוָתה ַלֲחִסיָדיו. ָאָנא יי ִּכי ֲאִני ַעְבֶּדָך, ֲאִני ַעְבְּדָך ֶּבן ֲאָמֶתָך, ִּפַּתְחָּת

 ְלמֹוֵסָרי. ְלָך ֶאְזַּבח ֶזַבח ּתֹוָדה ּוְבֵׁשם יי ֶאְקָרא. ְנָדַרי ַליי ֲאַׁשֵלם, ֶנְגָדה ָנא ְלָכל ַעמֹו. ְּבַחְצרֹות
 ֵּבית יי, ְּבתֹוֵכִכי ְירּוָשַלִים. ַהְללּוָיּה.

 ַהְללּו ֶאת יי ָּכל ּגֹוִים, ַׁשְּבחּוהּו ָּכל ָהֻאִּמים. ִּכי ָגַבר ָעֵלינּו ַחְסדֹו, ֶוֱאֶמת יי ְלעֹוָלם. ַהְללּוָיּה.

 הֹודּו ַליי ִּכי טֹוב, ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו.

 יֹאַמר ָנא ִיְׂשָרֵאל, ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו.

 יֹאְמרּו ָנא ֵבית ַאֲהרֹן, ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו.

 יֹאְמרּו ָנא ִיְרֵאי יי, ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו.

 ִמן ַהֵּמַצר ָקָראִתי ָּיּה, ָעָּנִני ַבֶמְרַחב ָיּה. יי ִלי, לֹא ִאיָרא - ַמה ַּיֲעֶׂשה ִלי ָאָדם. יי ִלי ְּבעְֹזָרי ַוֲאִני
 ֶאְרֶאה ְּבׂשְֹנָאי. טֹוב ַלֲחסֹות ַּביי ִמְּבטַֹח ָּבָאָדם. טֹוב ַלֲחסֹות ַּביי ִמְּבטַֹח ִּבְנִדיִבים. ָּכל ּגֹוִים ְסָבבּוִני,

 ְּבֵׁשם יי ִּכי ֲאִמיַלם. ַסּבּוִני ַגם ְסָבבּוִני, ְּבֵׁשם יי ִּכי ֲאִמיַלם. ַסּבּוִני ִכְדבִֹרים, ּדֲֹעכּו ְּכֵאׁש קֹוִצים,
 ְּבֵׁשם יי ִּכי ֲאִמיַלם. ָּדחֹה ְּדִחיַתִני ִלְנּפֹל, וַיי ֲעָזָרִני. ָעִּזי ְוִזְמָרת ָיּה וְַיִהי ִלי ִליׁשּוָעה. קֹול ִרָּנה

 וִיׁשּוָעה ְּבָאֳהֵלי ַצִּדיִקים, ְיִמין יי עָֹׂשה ָחִיל. ְיִמין יי רֹוֵמָמה, ְיִמין יי עָֹׂשה ָחִיל. לֹא ָאמּות ִּכי ֶאְחֶיה,
 ַוֲאַסֵּפר ַמֲעֵׂשי ָיּה. ַיּסֹר ִיְּסַרִני ָּיּה, ְוַלָּמֶות לֹא ְנָתָנִני. ִּפְתחּו ִלי ַׁשֲעֵרי ֶצֶדק, ָאבֹא ָבם, אֹוֶדה ָיּה. ֶזה

 ַהַּׁשַער ַליי, ַצִּדיִקים ָיבֹאּו בֹו.

 אֹוְדָך ִּכי ֲעִניָתִני ַוְּתִהי ִלי ִליׁשּוָעה. (אֹוְדָך ִּכי ֲעִניָתִני ַוְּתִהי ִלי ִליׁשּוָעה.)

 ֶאֶבן ָמֲאסּו ַהּבֹוִנים ָהְיָתה ְלרֹאׁש ִּפָּנה. (ֶאֶבן ָמֲאסּו ַהּבֹוִנים ָהְיָתה ְלרֹאׁש ִּפָּנה.)

 ֵמֵאת יהוה ָהְיָתה ּזֹאת ִהיא ִנְפָלאֹת ְּבֵעיֵנינּו. (ֵמֵאת יהוה ָהְיָתה ּזֹאת ִהיא ִנְפָלאֹת ְּבֵעיֵנינּו.)

 ֶזה ַהּיֹום ָעָׂשה ְיהָוה ָנִגיָלה ְוִנְׂשְמָחה בֹו. (ֶזה ַהּיֹום ָעָׂשה ְיהָוה ָנִגיָלה ְוִנְׂשְמָחה בֹו.)
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 ָאָּנא יי, הֹוִשיָעה ָּנא. ָאָּנא יי, הֹוִשיָעה ָּנא.

 ָאָּנא יי, ַהְצִליָחה ָנא. ָאָּנא יי, ַהְצִליָחה ָנא.

 ָּברּוְך ַהָּבא ְּבֵׁשם יי, ֵּבַרְכנּוֶכם ִמֵּבית יי. (ָּברּוְך ַהָּבא ְּבֵׁשם יי, ֵּבַרְכנּוֶכם ִמֵּבית יי.)

 ֵאל יי ַוָּיֶאר ָלנּו, ִאְסרּו ַחג ַּבֲעבִֹתים, ַעד ַקְרנֹות ַהִּמְזֵּבַח. (ֵאל יי ַוָּיֶאר ָלנּו. ִאְסרּו ַחג ַּבֲעבִֹתים, ַעד
 ַקְרנֹות ַהִּמְזֵּבַח.)

 ֵאִלי ַאָּתה ְואֹוֶדָּך, ֱאלַֹהי - ֲארֹוְמֶמָּך. (ֵאִלי ַאָּתה ְואֹוֶדָּך, ֱאלַֹהי - ֲארֹוְמֶמָּך.)

 הֹודּו ַליי ִּכי טֹוב, ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. (הֹודּו ַליי ִּכי טֹוב, ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו.)

 

 הֹודּו ַליי ִּכי טֹוב, ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו.

 הֹודּו ֵלאלֵֹהי ָהֱאלִֹהים, ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו.

 הֹודּו ַלֲאדֵֹני ָהֲאדִֹנים, ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו.

 ְלעֵֹׂשה ִנְפָלאֹות ְּגדֹלֹות ְלַבּדֹו, ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו.

 ְלעֵֹׂשה ַהָּׁשַמִים ִּבְתבּוָנה, ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו.

 ְלרֹוַקע ָהָאֶרץ ַעל ַהָּמְים, ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו.

 ְלעֵֹׂשה אֹוִרים ְּגדִֹלים, ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו.

  ֶאת ַהֶּׁשֶמׁש ְלֶמְמֶׁשֶלת ַּביֹום, ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו.

 ֶאת ַהָּיֵרַח ְוכֹוָכִבים ְלֶמְמְׁשלֹות ַּבַּלְיָלה, ִּכי ְלעֹוָלם
 ַחְסּדֹו.

 ְלַמֵּכה ִמְצַרִים ִּבְבכֹוֵריֶהם, ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו.

 ַוּיֹוֵצא ִיְׂשָרֵאל ִמּתֹוָכם, ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו.

 ְּבָיד ֲחָזָקה ּוִבְזרֹוַע ְנטּוָיה, ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו.

 ְלגֵֹזר ַים סּוף ִלְגָזִרים, ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו.

ֱעִביר ִיְׂשָרֵאל ְּבתֹוכֹו, ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו.  ְוהֶֶ

 ְוִנֵער ַּפְרעֹה ְוֵחילֹו ְבַים סּוף, ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו.

 ְלמֹוִליְך ַעּמֹו ַּבִּמְדָּבר, ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו.

 ְלַמֵּכה ְמָלִכים ְּגדִֹלים, ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו.

 ַוַּיֲהרֹג ְמָלִכים ַאִדיִרים, ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו.

 ְלִסיחֹון ֶמֶלְך ָהֱאמִֹרי, ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו.
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 ּוְלעֹוג ֶמֶלְך ַהָּבָׁשן, ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו.

 ְוָנַתן ַאְרָצם ְלַנֲחָלה, ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו.

 ַנֲחָלה ְלִיְׂשָרֵאל ַעְבּדֹו, ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו.

 ֶׁשְּבִׁשְפֵלנּו ָזַכר ָלנּו, ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו.

 ַוִּיְפְרֵקנּו ִמָּצֵרינּו, ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו.

 נֵֹתן ֶלֶחם ְלָכל ָּבָׂשר, ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו.

 הֹודּו ְלֵאל ַהָּׁשַמִים, ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו.

 ִנְׁשַמת ָּכל ַחי ְּתָבֵרְך ֶאת ִׁשְמָך ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו ְורּוַח ָּכל ָּבָׂשר ְּתָפֵאר ּוְתרֹוֵמם ִזְכְרָך ַמְלֵּכנּו ָּתִמיד,
 ִמן ָהעֹוָלם ְוַעד ָהעֹוָלם ַאָּתה ֵאל, ּוִמַּבְלֲעֶדיָך ֵאין ָלנּו (ֶמֶלְך) ּגֹוֵאל ּומֹוִׁשיַע, ּפֹוֶדה ּוַמִּציל, ְועֹוֶנה

 ּוְמַרֵחם, ְּבָכל ֵעת ָצָרה ְוצּוָקה. ֵאין ָלנּו ֶמֶלְך עֹוֵזר ְוסֹוֵמְך ֶאָּלא ָאָּתה.

 ֱאלֵֹהי ָהִראׁשֹוִנים ְוָהַאֲחרֹוִנים, ֱאלֹוַּה ָּכל ְּבִרּיֹות, ֲאדֹון ָּכל ּתֹוָלדֹות, ַהְּמֻהָּלל ְּבָכל ַהִּתְׁשָּבחֹות,
 ַהְּמַנֵהג עֹוָלמֹו ְּבֶחֶסד ּוְבִרּיֹוָתיו ְּבַרֲחִמים. וְַיהָֹוה ֱאלִֹהים ֱאֶמת, לֹא ָינּום ְולֹא יִיָׁשן. ַהְמעֹוֵרר ְיֵׁשִנים

 ְוַהֵּמִקיץ ִנְרָּדִמים, ְמַחֶּיה ֵמִתים, ְורֹוֵפא חֹוִלים, ּפֹוֵקַח ִעְוִרים, ְוזֹוֵקף ְּכפּוִפים, ַהֵּמִׂשיַח ִאְּלִמים,
 ְוַהְמַפֲעֵנַח ֶנֱעָלִמים, ּוְלָך ְלַבְּדָך ֲאַנְחנּו מֹוִדים.

 ְוִאּלּו ִפינּו ָמֵלא ִׁשיָרה ַכָּים, ּוְלׁשֹוֵננּו ִרָּנה ַּכֲהמֹון ַּגָּליו, ְוִׂשְפתֹוֵתינּו ֶׁשַבח ְּכֶמְרֲחֵבי ָרִקיַע, ְוֵעיֵנינּו
 ְמִאירֹות ַּכֶּׁשֶמׁש ְוַכָּיֵרַח, וְָיֵדינּו ְפרּוׂשֹות ְּכִנְׁשֵרי ָׁשָמִים, ְוַרְגֵלינּו ַקּלֹות ָּכַאָּילֹות, ֵאין ֲאַנְחנּו ַמְסִּפיִקין

 ְלהֹודֹות ְלָך ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו, ּוְלָבֵרְך ֶאת ִׁשְמָך ַמְלֵּכנּו, ַעל ַאַחת ֵמֶאֶלף ַאְלֵפי ֲאָלִפים ְורֹוב ִרֵּבי
 ְרָבבֹות, ְּפָעִמים ַהּטֹובֹות ִנִּסים ְוִנְפָלאֹות ֶׁשָעִׂשיָת ִעָּמנּו ְוִעם ֲאבֹוֵתינּו. ִמְּלָפִנים ִמִּמְצַרִים ְּגַאְלָּתנּו

 ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו, ִמֵּבית ֲעָבִדים ְּפִדיָתנּו. ְּבָרָעב ַזְנָּתנּו, ּוְבָׂשָבע ִּכְלַּכְלָּתנּו, ֵמֶחֶרב ִהַּצְלָּתנּו, ִמֶּדֶבר
 ִמַּלְטָּתנּו, ּוֵמֳחָלִאים ָרִעים ְוַרִּבים ִּדִּליָתנּו. ַעד ֵהָּנה ֲעָזרּונּו ַרֲחֶמיָך ְולֹא ֲעָזבּונּו ֲחָסֶדיָך. ַעל ֵּכן

 ֵאָבִרים ֶׁשִּפַּלְגָּת ָּבנּו, ְורּוַח ּוְנָׁשָמה ֶׁשָּנַפְחָּת ְּבַאֵּפינּו, ְוָלׁשֹון ֲאֶׁשר ַׂשְמָּת ְּבִפינּו, ֵהן ֵהם יֹודּו וִיָבְרכּו,
 וִיַׁשְּבחּו, וִיָפֲארּו, ֶאת ִׁשְמָך ַמְלֵּכנּו ָתִמיד. ִּכי ָכל ֶּפה ְלָך יֹוֶדה, ְוָכל ָלׁשֹון ְלָך ְתַׁשֵּבַח, ְוָכל ַעיִן ְלָך

 ְתַצֶּפה, ְוָכל ֶּבֶרְך ְלָך ִתְכַרע, ְוָכל קֹוָמה ְלָפֶניָך ִתְׁשַּתֲחֶוה, ְוַהְּלָבבֹות יִיָראּוָך ְוַהֶּקֶרב ְוַהְּכָליֹות ְיַזְּמרּו
 ִלְׁשֶמָך, ַּכָּדָבר ֶׁשֶּנֱאַמר: ָּכל ַעְצמַֹתי ּתֹאַמְרָנה ְיהָֹוה ִמי ָכמֹוָך ַמִּציל ָעִני ֵמָחָזק ִמֶּמּנּו, ְוָעִני ְוֶאְביֹון
 ִמּגְֹזלֹו. ַׁשְוַעת ֲעִנִּיים ַאָּתה ִּתְׁשַמע, ַצֲעַקת ַהַּדל ַּתְקִׁשיב ְותֹוִׁשיַע. ְוָכתּוב: ַרְּננּו ַצִּדיִקים ַּבְיהָֹוה,

 ַלְיָׁשִרים ָנאָוה ְתִהָּלה.

 ְּבִפי  יְ ָׁשִרים ִּתתְ רֹוָמם,

 ּוְבִׂשְפֵתי  צַ ִּדיִקים ִּתתְ ּבָ ַרְך,

 ּוִבְלׁשֹון  חֲ ִסיִדים ִּתתְ קַ ָּדׁש,

 ּוְבֶקֶרב  קְ דֹוִׁשים ִּתתְ הַ ָּלל.
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 ְּבִמְקֲהלֹות ִרְבבֹות ַעְּמָך ֵּבית ִיְׂשָרֵאל, ֶׁשֵּכן חֹוַבת ָּכל ַהְיצּוִרים ְלָפֶניָך ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו
 ְלהֹודֹות, ְלַהֵּלל, ְלַׁשֵּבַח, ְלָפֵאר, ְלרֹוֵמם, ְלַהֵּדר, ּוְלַנֵּצַח, ַעל ָּכל ִּדְבֵרי ִׁשירֹות ְוִתְׁשָּבחֹות ָּדִוד ֶּבן

 ִיַׁשי ַעְבְּדָך ְמִׁשיֶחָך.

 ּוְבֵכן, ִיְׁשַּתַּבח ִׁשְמָך ָלַעד ַמְלֵּכנּו ָהֵאל ַהֶּמֶלְך ַהָּגדֹול ְוַהָּקדֹוׁש ַּבָּׁשַמִים ּוָבָאֶרץ, ִּכי ְלָך ָנֶאה ְיהָֹוה
 ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו ְלעֹוָלם ָוֶעד, ִׁשיר, ּוְׁשָבָחה, ַהֵּלל, ְוִזְמָרה, עֹז, ּוֶמְמָׁשָלה, ֶנַצח, ְּגֻדָּלה,

 ְּגבּוָרה, ְּתִהָּלה, ְוִתְפֶאֶרת, ְקֻדָׁשה, ּוַמְלכּות. ְּבָרכֹות ְוהֹוָדאֹות ְלִׁשְמָך ַהָּגדֹול ְוַהָּקדֹוׁש, ּוֵמעֹוָלם ְוַעד
 עֹוָלם ַאָּתה ֵאל.

 ְיַהְללּוָך יי ֱאלֵֹהינּו ָּכל ַמֲעֶׂשיָך, ַוֲחִסיֶדיָך ְוַצִּדיִקים עֹוֵׂשי ְרצֹוֶנָך, ְוַעְמָך ֵּבית ִיְׂשָרֵאל, ְּבִרָנה יֹודּו
 וִיָבְרכּו וִיַׁשְּבחּו וִיָפֲארּו ֶאת ׁשם ְּכבֹוֶדָך. ִּכי ְלָך טֹוב ְלהֹודֹות ּוְלִׁשְמָך ָנֶאה ְלַזֵּמר, וֵמעֹוָלם ְוַעד עֹוָלם

 ַאָּתה ֵאל: ָּברּוְך ַאָּתה יי ֶמֶלְך ְמֻהָּלל ַּבִּתְׁשָּבחֹות.
 שותים כוס רביעית בהסיבה, ולאחריה מברכים:

 ָּברּוְך ַאָּתה יי ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך העֹוָלם, ַעל ַהֶּגֶפן ְוַעל ְּפִרי ַהֶּגֶפן, ְוַעל ְּתנּוַבת ַהָּׂשֶדה, ְוַעל ֶאֶרץ ֶחְמָּדה
 טֹוָבה ּוְרָחָבה ֶׁשָרִציָת ְוִהְנַחְלָּת ַלֲאבֹוֵתינּו, ֶלֱאכֹל ִמִּפְרָיּה ְוִלְׂשּבַֹע ִמּטּוָבּה. ַרֶחם יי ֱאלֵֹהינּו ָעֵלינּו

 ְוַעל ִיְׂשָרֵאל ַעָּמְך, ְוַעל ְירּוָׁשַלִים ִעיָרְך, ְוַעל ִצּיֹון ִמְׁשַּכן ְּכבֹוָדְך, ְוַעל ִמְזָּבָחְך, ְוַעל ֵהיָכָלְך. ּוְבֵנה
 ְירּוָׁשַלִים ִעיר ַהקֶֹדׁש ִּבְמֵהָרה ְבָיֵמינּו. ְוַהֲעֵלנּו ְלתֹוָכּה ְוַׂשְּמֵחנּו ְּבִבְנָיָנּה. ּוְנָבְרָכְך ָעֶליָה ִּבְקֻדָׁשה
 ּוְבָטֳהָרה ( בשבת: ּוְרֵצה ְוַהֲחִליֵצנּו ְּביֹום ַהַׁשָּבת ַהֶּזה) ְוַׂשְמֵחנּו ְּביֹום ַחג ַהַּמּצֹות ַהֶּזה, ְּביֹום טֹוב

 ִמְקָרא קֶֹדׁש ַהֶּזה. ִּכי ַאָּתה טֹוב ּוֵמִטיב ַלּכֹל ְונֹוֶדה ְּלָך יי ֱאלֵֹהינּו ַעל ָהָאֶרץ ְוַעל ְּפִרי ַגְפָנּה. ָּברּוְך
 ַאָּתה יי ַעל ָהָאֶרץ ְוַעל ְּפִרי ַגְפָנּה.

 כאן מסתיימת ההגדה וסדר ליל פסח.●
 להלן תוספות שונות שנוהגים לומר ולשורר לאחר הסדר, כולן או חלקן, איש איש וכוחו

 תוספות לסדר

 ֲחַסל ִסּדּור ֶּפַסח ְּכִהְלָכתֹו, ְּכָכל ִמְׁשָּפטֹו ְוֻחָקתֹו.

 

 ְלָׁשָנה ַהָּבָאה ִּבירּוָׁשָלִים ַהְּבנּוָיה.

 

 ֶאָחד ִמי יֹוֵדַע?  ֶאָחד ֲאִני יֹוֵדַע: ֶאָחד ֱאֹלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמים ּוָבָאֶרץ.

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

 ְׁשלָׁשה ִמי יֹוֵדַע?  ְׁשלָׁשה ֲאִני יֹוֵדַע: ְׁשלָׁשה ָאבֹות, ְׁשֵני ֻלחֹות ַהְּבִרית, ֶאָחד ֱאֹלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמים ּוָבָאֶרץ

 ַאְרַּבע ִמי יֹוֵדַע?  ַאְרַּבע ֲאִני יֹוֵדַע: ַאְרַּבע ִאָמהֹות, ְׁשלָׁשה ָאבֹות, ְׁשֵני ֻלחֹות ַהְּבִרית, ֶאָחד ֱאֹלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמים ּוָבָאֶרץ

 ֲחִּמָּׁשה ִמי יֹוֵדַע?  ֲחִּמָּׁשה ֲאִני יֹוֵדַע: ֲחִמָׁשה חּוְמֵׁשי תֹוָרה, ַאְרַּבע ִאָמהֹות, ְׁשלָׁשה ָאבֹות, ְׁשֵני ֻלחֹות ַהְּבִרית, ֶאָחד ֱאֹלֵהינּו
 ֶׁשַּבָּׁשַמים ּוָבָאֶרץ

ה ֲאִני יֹוֵדַע: ִׁשָּׁשה ִסְדֵרי ִמְׁשָנה, ֲחִמָׁשה חּוְמֵׁשי תֹוָרה, ַאְרַּבע ִאָמהֹות, ְׁשלָׁשה ָאבֹות, ְׁשֵני ֻלחֹות ַהְּבִרית, ה ִמי יֹוֵדַע?  ִׁשּׂשִָ  ִׁשּׂשִָ
 ֶאָחד ֱאֹלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמים ּוָבָאֶרץ

 ִׁשְבָעה ִמי יֹוֵדַע?  ִׁשְבָעה ֲאִני יֹוֵדַע: ִׁשְבָעה ְיֵמי ַׁשָּבָתא, ִׁשָּׁשה ִסְדֵרי ִמְׁשָנה, ֲחִמָׁשה חּוְמֵׁשי תֹוָרה, ַאְרַּבע ִאָמהֹות, ְׁשלָׁשה ָאבֹות,
 ְׁשֵני ֻלחֹות ַהְּבִרית, ֶאָחד ֱאֹלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמים ּוָבָאֶרץ
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 ְׁשמֹוָנה ִמי יֹוֵדַע?  ְׁשמֹוָנה ֲאִני יֹוֵדַע: ְׁשמֹוָנה ְיֵמי ִמיָלה, ִׁשְבָעה ְיֵמי ַׁשָּבָתא, ִׁשָּׁשה ִסְדֵרי ִמְׁשָנה, ֲחִמָׁשה חּוְמֵׁשי תֹוָרה, ַאְרַּבע
 ִאָמהֹות, ְׁשלָׁשה ָאבֹות, ְׁשֵני ֻלחֹות ַהְּבִרית, ֶאָחד ֱאֹלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמים ּוָבָאֶרץ

 ִּתְׁשָעה ִמי יֹוֵדַע?  ִּתְׁשָעה ֲאִני יֹוֵדַע: ִּתְׁשָעה ַיְרֵחי ֵלָדה, ְׁשמֹוָנה ְיֵמי ִמיָלה, ִׁשְבָעה ְיֵמי ַׁשָּבָתא, ִׁשָּׁשה ִסְדֵרי ִמְׁשָנה, ֲחִמָׁשה חּוְמֵׁשי
 תֹוָרה, ַאְרַּבע ִאָמהֹות, ְׁשלָׁשה ָאבֹות, ְׁשֵני ֻלחֹות ַהְּבִרית, ֶאָחד ֱאֹלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמים ּוָבָאֶרץ

ָרה ֲאִני יֹוֵדַע: ֲעָׂשָרה ִדְּבַרָיא, ִּתְׁשָעה ַיְרֵחי ֵלָדה, ְׁשמֹוָנה ְיֵמי ִמיָלה, ִׁשְבָעה ְיֵמי ַׁשָּבָתא, ִׁשָּׁשה ִסְדֵרי ִמְׁשָנה, ָרה ִמי יֹוֵדַע?  ֲעׂשֶָ  ֲעׂשֶָ
 ֲחִמָׁשה חּוְמֵׁשי תֹוָרה, ַאְרַּבע ִאָמהֹות, ְׁשלָׁשה ָאבֹות, ְׁשֵני ֻלחֹות ַהְּבִרית, ֶאָחד ֱאֹלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמים ּוָבָאֶרץ

ָׂשר ּכֹוְכַבָּיא, ֲעָׂשָרה ִדְּבַרָיא, ִּתְׁשָעה ַיְרֵחי ֵלָדה, ְׁשמֹוָנה ְיֵמי ִמיָלה, ִׁשְבָעה ְיֵמי  ַאַחד ָעָׂשר ִמי יֹוֵדַע?  ַאַחד ָעָׂשר ֲאִני יֹוֵדַע: ַאַחד עַָ
 ַׁשָּבָתא, ִׁשָּׁשה ִסְדֵרי ִמְׁשָנה, ֲחִמָׁשה חּוְמֵׁשי תֹוָרה, ַאְרַּבע ִאָמהֹות, ְׁשלָׁשה ָאבֹות, ְׁשֵני ֻלחֹות ַהְּבִרית, ֶאָחד ֱאֹלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמים

 ּוָבָאֶרץ

ָׂשר ּכֹוְכַבָּיא, ֲעָׂשָרה ִדְּבַרָיא, ִּתְׁשָעה ַיְרֵחי ֵלָדה, ְׁשמֹוָנה ָׂשר ִׁשְבַטָיא, ַאַחד עַָ  ְׁשֵנים ָעָׂשר ִמי יודע?  ְׁשֵנים ָעָׂשר ֲאִני יֹוֵדַע: ְׁשֵנים עֶָ
 ְיֵמי ִמיָלה, ִׁשְבָעה ְיֵמי ַׁשָּבָתא, ִׁשָּׁשה ִסְדֵרי ִמְׁשָנה, ֲחִמָׁשה חּוְמֵׁשי תֹוָרה, ַאְרַּבע ִאָמהֹות, ְׁשלָׁשה ָאבֹות, ְׁשֵני ֻלחֹות ַהְּבִרית, ֶאָחד

 ֱאֹלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמים ּוָבָאֶרץ

ָׂשר ּכֹוְכַבָּיא, ֲעָׂשָרה ִדְּבַרָיא, ָׂשר ִׁשְבַטָיא, ַאַחד עַָ ָׂשר ִמי יֹוֵדַע?  ְׁשלָׁשה ָעָׂשר ֲאִני יֹוֵדַע: ְׁשלָׁשה ָעָׂשר ִמַּדָיא. ְׁשֵנים עֶָ  ְׁשלָׁשה עֶָ
 ִּתְׁשָעה ַיְרֵחי ֵלָדה, ְׁשמֹוָנה ְיֵמי ִמיָלה, ִׁשְבָעה ְיֵמי ַׁשָּבָתא, ִׁשָּׁשה ִסְדֵרי ִמְׁשָנה, ֲחִמָׁשה חּוְמֵׁשי תֹוָרה, ַאְרַּבע ִאָמהֹות, ְׁשלָׁשה

 ָאבֹות, ְׁשֵני ֻלחֹות ַהְּבִרית, ֶאָחד ֱאֹלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמים ּוָבָאֶרץ

 

 ַחד ַּגְדָיא, ַחד ַּגְדָיא ְּדַזִּבין ַאָּבא ִּבְתֵרי זּוֵזי, ַחד ַּגְדָיא, ַחד ַּגְדָיא.

 ְוָאָתא ׁשּוְנָרא ְוָאְכָלה ְלַגְדָיא, ְּדַזִּבין ַאָּבא ִּבְתֵרי זּוֵזי, ַחד ַּגְדָיא, ַחד ַּגְדָיא.

 ְוָאָתא ַכְלָּבא ְוָנַׁשְך ְלׁשּוְנָרא, ְּדָאְכָלה ְלַגְדָיא, ְּדַזִּבין ַאָּבא ִּבְתֵרי זּוֵזי, ַחד ַּגְדָיא, ַחד ַּגְדָיא.

 ְוָאָתא חּוְטָרא וִהָּכה ְלַכְלָּבא, ְּדָנַׁשְך ְלׁשּוְנָרא, ְּדָאְכָלה ְלַגְדָיא, ְּדַזִּבין ַאָּבא ִּבְתֵרי זּוֵזי, ַחד ַּגְדָיא, ַחד ַּגְדָיא.

 ְוָאָתא נּוָרא ְוָׂשַרף ְלחּוְטָרא, ְּדִהָּכה ְלַכְלָּבא, ְּדָנַׁשְך ְלׁשּוְנָרא, ְּדָאְכָלה ְלַגְדָיא, ְּדַזִּבין ַאָּבא ִּבְתֵרי זּוֵזי, ַחד ַּגְדָיא, ַחד ַּגְדָיא.

 ְוָאָתא ַמָיא ְוָכָבה ְלנּוָרא, ְּדָׂשַרף ְלחּוְטָרא, ְּדִהָּכה ְלַכְלָּבא, ְּדָנַׁשְך ְלׁשּוְנָרא, ְּדָאְכָלה ְלַגְדָיא, ְּדַזִּבין ַאָּבא ִּבְתֵרי זּוֵזי, ַחד ַּגְדָיא, ַחד
 ַּגְדָיא.

 ְוָאָתא תֹוָרא ְוָׁשָתה ְלַמָיא, ְּדָכָבה ְלנּוָרא, ְּדָׂשַרף ְלחּוְטָרא, ְּדִהָּכה ְלַכְלָּבא, ְּדָנַׁשְך ְלׁשּוְנָרא, ְּדָאְכָלה ְלַגְדָיא, ְּדַזִּבין ַאָּבא ִּבְתֵרי זּוֵזי,
 ַחד ַּגְדָיא, ַחד ַּגְדָיא.

 ְוָאָתא ַהׁשֹוֵחט ְוָׁשַחט ְלתֹוָרא, ְּדָּׁשָתה ְלַמָיא, ְּדָכָבה ְלנּוָרא, ְּדָׂשַרף ְלחּוְטָרא, ְּדִהָּכה ְלַכְלָּבא, ְּדָנַׁשְך ְלׁשּוְנָרא, ְּדָאְכָלה ְלַגְדָיא, ְּדַזִּבין
 ַאָּבא ִּבְתֵרי זּוֵזי, ַחד ַּגְדָיא,ַחד ַּגְדָיא.

 ְוָאָתא ַמְלָאְך ַהָּמֶות ְוָׁשַחט ְלׁשֹוֵחט, ְּדָׁשַחט ְלתֹוָרא, ְּדָּׁשָתה ְלַמָיא, ְּדָכָבה ְלנּוָרא, ְּדָׂשַרף ְלחּוְטָרא, ְּדִהָּכה ְלַכְלָּבא, ְּדָנַׁשְך ְלׁשּוְנָרא,
 ְּדָאְכָלה ְלַגְדָיא, ְּדַזִּבין ַאָּבא ִּבְתֵרי זּוֵזי, ַחד ַּגְדָיא,ַחד ַּגְדָיא.

 ְוָאָתא ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְוָׁשַחט ְלַמְלַאְך ַהָּמֶות, ְּדָׁשַחט ְלׁשֹוֵחט, ְּדָׁשַחט ְלתֹוָרא, ְּדָּׁשָתה ְלַמָיא, ְּדָכָבה ְלנּוָרא, ְּדָׂשַרף ְלחּוְטָרא,
 ְּדִהָּכה ְלַכְלָּבא, ְּדָנַׁשְך ְלׁשּוְנָרא, ְּדָאְכָלה ְלַגְדָיא, ְּדַזִּבין ַאָּבא ִּבְתֵרי זּוֵזי, ַחד ַּגְדָיא,ַחד ַּגְדָיא.

 
 

1 שיר השירים

ילּו. ְלַיֲחָדא ֵׁשם יֹו”ד ֵק”א ְּבָוא”ו ֵק”א ְּבִיחּוָדא ְׁשִלים (יהוה). ְּבֵׁשם ימּו ּוְדחִֽ ימּו. ּוְרחִֽ ילּו ּוְרחִֽ  ְלֵׁשם  ִיחּוד ֻקְדָׁשא ְּבִריְך הּוא ּוְׁשִכיְנֵּתיּה. ִּבְדחִֽ
 ָּכל־ִיְׂשָרֵאל. ִהֵּנה ֲאַנְחנּו ָּבִאים ְלׁשֹוֵרר ְּבקֹול ָנִעים ִׁשיר ַהִּׁשיִרים, ֹקֶדׁש ָקָדִׁשים, ְלעֹוֵרר ֲחַבֶּצֶלת ַהָּׁשרֹון, ָלִׁשיר ְּבקֹול ָנִעים ִּגיַלת ְוַרֵּנן ְּכבֹוד

 ַהְּלָבנֹון, ּוְלַחֵּבר ֵאֶׁשת ְנעּוִרים ִעם ּדֹוָדּה ְּבַאֲהָבה ּוְרעּוָתא ְוֶחְדְוָתא ְדִלָּבא, ָׂשׂשֹון ְוִׂשְמָחה ִיָּמֵצא ָבּה, ּתֹוָדה ְוקֹול ִזְמָרה, ְוַּתֲעֶלה ְלָפֶניָך
 ְקִריַאת ִׁשיר ַהִּׁשיִרים ְּכִאּלּו ָאְמרֹו ְׁשֹלֹמה ְּבַעְצמֹו, ּוְכִאּלּו ִהַּׂשְגנּו ָּכל ַהּסֹודֹות ַהֲחתּוִמים ּבֹו, ִויִה֤י ׀ ֹנַ֤עם ֲאדָֹנ֥י ֱאֹלֵה֗ינּו ָעֵ֫ל֥ינּו ּוַמֲעֵׂש֣ה ָיֵ֭דינּו

י׃  ּכֹוְנָנ֥ה ָעֵל֑ינּו ּֽוַמֲעֵׂש֥ה ָיֵ֝ד֗ינּו ּכֹוְננֵֽהּו: ִיְ֥הֽיּו ְלָרצֹ֨ון ׀ ִאְמֵרי־ִפ֡י ְוֶהְגיֹ֣ון ִלִּב֣י ְלָפֶנ֑יָך ְי֝הָֹו֗ה צּוִר֥י ְוֹגֲאלִֽ

ה׃ ִיָּׁשֵקִ֙ני֙ ִמְּנִׁשיקֹ֣ות ִּפ֔יהּו ּכִֽי־טֹוִב֥ים ֹּדֶד֖יָך ִמּיָֽיִן׃ ְלֵר֙יַח֙ ְׁשָמֶנ֣יָך טֹוִב֔ים ֶׁשֶ֖מן ּתּוַר֣ק ְׁשֶמָ֑ך ַעל־ֵּכ֖ן  א ִׁש֥יר ַהִּׁשיִר֖ים ֲאֶׁש֥ר ִלְׁשֹלמֹֽ
 ֲעָלמֹ֥ות ֲאֵהֽבּוָך׃ מְׇׁשֵכִ֖ני ַאֲחֶר֣יָך ָּנרּ֑וָצה ֱהִביַאִ֨ני ַהֶּמֶ֜לְך ֲחָדָר֗יו ָנִג֤יָלה ְוִנְׂשְמָחה֙ ָּבְ֔ך ַנְזִּכ֤יָרה ֹדֶד֙יָך֙ ִמַּי֔יִן ֵמיָׁשִר֖ים ֲאֵהֽבּוָך׃

1https://www.sefaria.org.il/Siddur_Edot_HaMizrach%2C_Song_of_Songs?lang=he מאתר  
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ה׃ ַאל־ִּתְראּ֙וִני֙ ֶׁשֲאִנ֣י ְׁשַחְרֹחֶ֔רת ֶׁשְּׁשָזַפְ֖תִני ַהָּׁשֶ֑מׁש ְּבֵנ֧י ִאִּמ֣י  ְׁשחֹוָר֤ה ֲאִני֙ וְָֽנאָו֔ה ְּבנֹ֖ות ְירּוָׁשָל֑ ִם ְּכאֳׇהֵל֣י ֵקָד֔ר ִּכיִריעֹ֖ות ְׁשֹלמֹֽ
צֳׇּהָרִ֑ים ְרִּתי׃ ַהִּג֣יָדה ִּל֗י ֶׁשָֽ֤אֲהָבה֙ ַנְפִׁש֔י ֵאיָכ֣ה ִתְרֶע֔ה ֵאיָכ֖ה ַּתְרִּב֣יץ ּבַֽ  נֲִֽחרּו־ִב֗י ָׂשֻמִ֙ני֙ ֹנֵטָר֣ה ֶאת־ַהְּכָרִמ֔ים ַּכְרִמ֥י ֶׁשִּל֖י ֹל֥א ָנטָֽ

ִאי־ָלְ֞ך ְּבִעְקֵב֣י ַהּצֹ֗אן ּוְרִעי֙ ֶאת־ְּגִדֹּיַתִ֔יְך ַע֖ל ְדִעי֙ ָלְ֔ך ַהָּיָפ֖ה ַּבָּנִׁש֑ים צְֽ יָך׃ ִאם־ֹל֤א תֵֽ ְהֶיה֙ ְּכֹעְ֣טָי֔ה ַע֖ל ֶעְדֵר֥י ֲחֵברֶֽ  ַׁשָּלָמ֤ה אֶֽ
י׃ ָנאוּ֤ו ְלָחיִַ֙יְך֙ ַּבֹּתִר֔ים ַצָּואֵרְ֖ך ַּבֲחרּוזִֽים׃ ּתֹוֵר֤י ָזָהב֙ נֲַֽעֶׂשה־ָּלְ֔ך ִע֖ם ָסִתי֙ ְּבִרְכֵב֣י ַפְרֹע֔ה ִּדִּמיִת֖יְך ַרְעָיתִֽ ים׃ ְלסֻֽ  ִמְׁשְּכנֹ֥ות ָהֹרעִֽ

 ְנֻקּדֹ֥ות ַהּכֶָֽסף׃ ַעד־ֶׁשַ֤הֶּמֶ֙לְך֙ ִּבְמִסּבֹ֔ו ִנְרִּד֖י ָנַת֥ן ֵריֽחֹו׃ ְצרֹ֨ור ַהֹּמ֤ר ׀ ּדֹוִדי֙ ִל֔י ֵּב֥ין ָׁשַד֖י ָילִֽין׃ ֶאְׁשֹּכ֨ל ַהֹּכֶ֤פר ׀ ּדֹוִדי֙ ִל֔י ְּבַכְרֵמ֖י ֵע֥ין
 ּגִֶֽדי׃ ִהָּנְ֤ך ָיָפה֙ ַרְעָיִת֔י ִהָּנְ֥ך ָיָפ֖ה ֵעיַנִ֥יְך יֹונִֽים׃ ִהְּנָך֨ ָיֶפ֤ה דֹוִדי֙ ַא֣ף ָנִע֔ים ַאף־ַעְרֵׂש֖נּו ַרֲעָננָֽה׃ ֹקרֹ֤ות ָּבֵּת֙ינּו֙ ֲאָרִז֔ים רחיטנו ַרִהיֵט֖נּו

ים׃  ְּברֹותִֽ

ים׃ ְּכֽׁשֹוַׁשָּנה֙ ֵּב֣ין ַהחֹוִח֔ים ֵּכ֥ן ַרְעָיִת֖י ֵּב֥ין ַהָּבֽנֹות׃ ְּכַתּפּ֙וַח֙ ַּבֲעֵצ֣י ַהַּיַ֔ער ֵּכ֥ן ּדֹוִד֖י ֵּב֣ין ַהָּבִנ֑ים  ב ֲאִני֙ ֲחַבֶּצֶ֣לת ַהָּׁשרֹ֔ון ֽׁשֹוַׁשַּנ֖ת ָהֲעָמקִֽ
ֲאִׁשיׁשֹ֔ות ַרְּפדּ֖וִני ַּבַּתּפּוִח֑ים ה׃ ַסְּמכּ֙וִני֙ ּבָֽ  ְּבִצּלֹו֙ ִחַּמְ֣דִּתי וְָיַׁשְ֔בִּתי ּוִפְריֹ֖ו ָמתֹ֥וק ְלִחּכִֽי׃ ֱהִביַאִ֙ני֙ ֶאל־ֵּב֣ית ַהָּי֔יִן ְוִדְגלֹ֥ו ָעַל֖י ַאֲהבָֽ

ִני׃ ִהְׁשַּבְ֨עִּתי ֶאְתֶכ֜ם ְּבנֹ֤ות ְירּוָׁשַל֙ ִם֙ ִּבְצָבאֹ֔ות אֹ֖ו ְּבַאְילֹ֣ות ַהָּׂשֶד֑ה  ִּכי־חֹוַל֥ת ַאֲהָב֖ה ָֽאִני׃ ְׂשֹמאלֹו֙ ַּתַ֣חת ְלֹראִׁש֔י וִיִמינֹ֖ו ְּתַחְּבקֵֽ
ץ׃ קֹ֣ול ּדֹוִד֔י ִהֵּנה־ֶז֖ה ָּב֑א ְמַדֵּלג֙ ַעל־ֶהָ֣הִר֔ים ְמַקֵּפ֖ץ ַעל־ַהְּגָבֽעֹות׃ ּדֹוֶמ֤ה  ִאם־ָּתִע֧ירּו ׀ וְִֽאם־ְּתעֹ֥וְררּ֛ו ֶאת־ָהַאֲהָב֖ה ַע֥ד ֶׁשֶּתְחּפָֽ
ַחּלֹנֹ֔ות ֵמִצ֖יץ ִמן־ַהֲחַרּכִֽים׃ ָעָנ֥ה דֹוִד֖י ְוָאַ֣מר ִל֑י קּ֥וִמי ַאָּיִל֑ים ִהֵּנה־ֶז֤ה עֹוֵמד֙ ַאַח֣ר כְׇּתֵל֔נּו ַמְׁשִּג֙יַח֙ ִמן־הַֽ  דֹוִדי֙ ִלְצִב֔י אֹ֖ו ְלֹעֶ֣פר הָֽ

 ָלְ֛ך ַרְעָיִת֥י ָיָפִת֖י ּוְלִכי־לְָֽך׃ ּכִֽי־ִהֵּנ֥ה ַהְּסָת֖ו ָעָב֑ר ַהֶּגֶׁ֕שם ָחַל֖ף ָהַלְ֥ך ֽלֹו׃ ַהִּנָּצִנים֙ ִנְראּ֣ו ָבָאֶ֔רץ ֵע֥ת ַהָּזִמ֖יר ִהִּג֑יַע ְוקֹ֥ול ַהּתֹ֖ור ִנְׁשַמ֥ע
ְנָט֣ה ַפֶּג֔יָה ְוַהְּגָפִנ֥ים ׀ ְסָמַד֖ר ָנְ֣תנּו ֵר֑יַח קּ֥וִמי לכי ָלְ֛ך ַרְעָיִת֥י ָיָפִת֖י ּוְלִכי־לְָֽך׃ יֹוָנִת֞י ְּבַחְגֵו֣י ַהֶּסַ֗לע ְּבֵסֶ֙תר֙  ְּבַאְרצֵֽנּו׃ ַהְּתֵאָנה֙ חָֽ
ָעִל֔ים ֻׁשָעִל֥ים ְקַטִּנ֖ים ְמַחְּבִל֣ים ֱחזּו־ָל֙נּו֙ ׁשֻֽ  ַהַּמְדֵרָג֔ה ַהְרִא֙יִני֙ ֶאת־ַמְרַאִ֔יְך ַהְׁשִמיִעִ֖ני ֶאת־קֹוֵלְ֑ך ִּכי־קֹוֵלְ֥ך ָעֵר֖ב ּוַמְרֵא֥יְך ָנאוֶֽה׃ אֶֽ

 ְּכָרִמ֑ים ּוְכָרֵמ֖ינּו ְסָמדַֽר׃ ּדֹוִד֥י ִלי֙ ַוֲאִנ֣י לֹ֔ו ָהֹרֶע֖ה ַּבּׁשֹוַׁשּנִֽים׃ ַע֤ד ֶׁשָּיפּ֙וַח֙ ַהּיֹ֔ום ְוָנ֖סּו ַהְּצָלִל֑ים ֹסב֩ ְּדֵמה־ְלָך֨ דֹוִד֜י ִלְצִב֗י אֹ֛ו ְלֹעֶ֥פר
ֶתר׃  ָהַאָּיִל֖ים ַעל־ָהֵ֥רי בָֽ

יו׃ ָאקּ֨וָמה ָּנ֜א ַוֲאסֹוְבָב֣ה ָבִע֗יר ַּבְּׁשָוִקים֙ ּוָבְ֣רֹחבֹ֔ות ָאֲהָב֖ה ַנְפִׁש֑י ִּבַּקְׁשִּת֖יו ְוֹל֥א ְמָצאתִֽ  ג ַעל־ִמְׁשָּכִבי֙ ַּבֵּלילֹ֔ות ִּבַּקְׁ֕שִּתי ֵא֥ת ׁשֶֽ
ם׃ ִּכְמַעט֙ ָאֲהָב֥ה ַנְפִׁש֖י ְרִאיתֶֽ יו׃ ְמָצאּ֙וִני֙ ַהֹּׁשְ֣מִר֔ים ַהֹּסְבִב֖ים ָּבִע֑יר ֵא֛ת ׁשֶֽ ָאֲהָב֖ה ַנְפִׁש֑י ִּבַּקְׁשִּת֖יו ְוֹל֥א ְמָצאתִֽ  ֲאַבְקָׁש֕ה ֵא֥ת ׁשֶֽ

י׃ ָאֲהָב֖ה ַנְפִׁש֑י ֲאַחְזִּתיו֙ ְוֹל֣א ַאְרֶּפּ֔נּו ַעד־ֶׁשֲ֤הֵביאִתיו֙ ֶאל־ֵּב֣ית ִאִּמ֔י ְוֶאל־ֶחֶ֖דר הֹוָרתִֽ  ֶׁשָעַבְ֣רִּתי ֵמֶה֔ם ַע֣ד ֶׁשָּמָצ֔אִתי ֵא֥ת ׁשֶֽ
ץ׃ ִמ֣י  ִהְׁשַּבְ֨עִּתי ֶאְתֶכ֜ם ְּבנֹ֤ות ְירּוָׁשַל֙ ִם֙ ִּבְצָבאֹ֔ות אֹ֖ו ְּבַאְילֹ֣ות ַהָּׂשֶד֑ה ִאם־ָּתִע֧ירּו ׀ וְִֽאם־ְּתעֹ֥וְררּ֛ו ֶאת־ָהַאֲהָב֖ה ַע֥ד ֶׁשֶּתְחּפָֽ

יְמרֹ֖ות ָעָׁש֑ן ְמֻקֶּטֶ֤רת ֹמר֙ ּוְלבֹוָנ֔ה ִמֹּכ֖ל ַאְבַק֥ת רֹוכֵֽל׃ ִהֵּנ֗ה ִמָּטתֹו֙ ֶׁשִּלְׁשֹלֹמ֔ה ִׁשִּׁש֥ים ִּגֹּבִר֖ים ָסִב֣יב  זֹ֗את ֹעָלה֙ ִמן־ַהִּמְדָּב֔ר ְּכתִֽ
ל׃ ֻּכָּלם֙ ֲאֻחֵ֣זי ֶחֶ֔רב ְמֻלְּמֵד֖י ִמְלָחָמ֑ה ִא֤יׁש ַחְרּבֹו֙ ַעל־ְיֵרכֹ֔ו ִמַּפַ֖חד ַּבֵּליֽלֹות׃ ַאִּפְריֹ֗ון ָעָׂ֤שה לֹו֙ ַהֶּמֶ֣לְך ְׁשֹלֹמ֔ה  ָלּ֑ה ִמִּגֹּבֵר֖י ִיְׂשָראֵֽ
 ֵמֲעֵצ֖י ַהְּלָבֽנֹון׃ ַעּמּוָדיו֙ ָעָׂ֣שה ֶכֶ֔סף ְרִפיָדתֹ֣ו ָזָה֔ב ֶמְרָּכבֹ֖ו ַאְרָּגָמ֑ן ּתֹוכֹו֙ ָרצּ֣וף ַאֲהָב֔ה ִמְּבנֹ֖ות ְירּוָׁשלָֽ ִם׃ ְצֶאָ֧נה ׀ ּֽוְרֶא֛יָנה ְּבנֹ֥ות

 ִצּיֹ֖ון ַּבֶּמֶ֣לְך ְׁשֹלֹמ֑ה ָּבֲעָטָר֗ה ֶׁשִעְּטָרה־ּלֹ֤ו ִאּמֹו֙ ְּביֹ֣ום ֲחֻתָּנתֹ֔ו ּוְביֹ֖ום ִׂשְמַח֥ת ִלּֽבֹו׃

ד׃ ִׁשַּנִ֙יְך֙ ְּכֵעֶ֣דר ַהְּקצּובֹ֔ות ִעִּז֔ים ֶׁשָּגְלׁשּ֖ו ֵמַה֥ר ִּגְלעָֽ  ד ִהָּנְ֨ך ָיָפ֤ה ַרְעָיִתי֙ ִהָּנְ֣ך ָיָפ֔ה ֵעיַנִ֣יְך יֹוִנ֔ים ִמַּבַ֖עד ְלַצָּמֵתְ֑ך ַׂשְעֵרְך֙ ְּכֵעֶ֣דר הָֽ
ִרּמֹון֙ ַרָּקֵתְ֔ך ִמַּבַ֖עד ם׃ ְּכחּ֤וט ַהָּׁשִני֙ ִׂשְפתֹוַתִ֔יְך ּוִמְדָּבֵרְ֖ך ָנאֶו֑ה ְּכֶפַ֤לח הָֽ  ֶׁשָעלּ֖ו ִמן־ָהַרְחָצ֑ה ֶׁשֻּכָּלם֙ ַמְתִאימֹ֔ות ְוַׁשֻּכָל֖ה ֵא֥ין ָּבהֶֽ

ים׃ ְׁשֵנ֥י ָׁשַדִ֛יְך ִּכְׁשֵנ֥י ֳעָפִר֖ים ְּתאֹוֵמ֣י ְצִבָּי֑ה ְך׃ ְּכִמְגַּד֤ל ָּדוִיד֙ ַצָּואֵרְ֔ך ָּבנּ֖וי ְלַתְלִּפּיֹ֑ות ֶאֶ֤לף ַהָּמֵגן֙ ָּתלּ֣וי ָעָל֔יו ֹּכ֖ל ִׁשְלֵט֥י ַהִּגֹּברִֽ  ְלַצָּמתֵֽ
ְך׃  ָהרֹוִע֖ים ַּבּׁשֹוַׁשּנִֽים׃ ַע֤ד ֶׁשָּיפּ֙וַח֙ ַהּיֹ֔ום ְוָנ֖סּו ַהְּצָלִל֑ים ֵאֶ֤לְך ִלי֙ ֶאל־ַה֣ר ַהּמֹ֔ור ְוֶאל־ִּגְבַע֖ת ַהְּלבֹונָֽה׃ ֻּכָּלְ֤ך ָיָפה֙ ַרְעָיִת֔י ּומּ֖ום ֵא֥ין ּבָֽ
ים׃ ִלַּבְבִּתִ֖ני ַהְרֵר֖י ְנֵמרִֽ  ִאִּת֤י ִמְּלָבנֹון֙ ַּכָּל֔ה ִאִּת֖י ִמְּלָבנֹ֣ון ָּתבֹ֑וִאי ָּתׁשּ֣וִרי ׀ ֵמֹר֣אׁש ֲאָמָנ֗ה ֵמֹר֤אׁש ְׂשִניר֙ ְוֶחְרמֹ֔ון ִמְּמעֹנֹ֣ות ֲאָריֹ֔ות מֵֽ
 ֲאֹחִת֣י ַכָּל֑ה ִלַּבְבִּתִ֙ני֙ באחד ְּבַאַח֣ת ֵמֵעיַנִ֔יְך ְּבַאַח֥ד ֲעָנ֖ק ִמַּצְּורֹנִָֽיְך׃ ַמה־ָּיפּ֥ו ֹדַדִ֖יְך ֲאֹחִת֣י ַכָּל֑ה ַמה־ֹּט֤בּו ֹדַדִ֙יְך֙ ִמַּי֔יִן ְוֵר֥יַח ְׁשָמַנִ֖יְך
ים׃ ֹנֶ֛פת ִּתֹּטְ֥פָנה ִׂשְפתֹוַתִ֖יְך ַּכָּל֑ה ְּדַבׁ֤ש ְוָחָלב֙ ַּתַ֣חת ְלׁשֹוֵנְ֔ך ְוֵר֥יַח ַׂשְלֹמַתִ֖יְך ְּכֵר֥יַח ְלָבֽנֹון׃ ַּג֥ן ׀ ָנעּ֖ול ֲאֹחִת֣י ַכָּל֑ה ַּג֥ל  ִמכׇּל־ְּבָׂשמִֽ
ים׃ ֵנְ֣רְּד ׀ ְוַכְרּכֹ֗ם ָקֶנה֙ ְוִקָּנמֹ֔ון ִע֖ם כׇּל־ֲעֵצ֣י ְלבֹוָנ֑ה  ָנעּ֖ול ַמְעיָ֥ן ָחֽתּום׃ ְׁשָלַחִ֙יְך֙ ַּפְרֵּד֣ס ִרּמֹוִנ֔ים ִע֖ם ְּפִר֣י ְמָגִד֑ים ְּכָפִר֖ים ִעם־ְנָרדִֽ

ים׃ ַמְעיַ֣ן ַּגִּנ֔ים ְּבֵא֖ר ַמִ֣ים ַחִּי֑ים ְונְֹזִל֖ים ִמן־ְלָבֽנֹון׃ עּ֤וִרי ָצפֹון֙ ּובֹ֣וִאי ֵתיָמ֔ן ָהִפ֥יִחי ַגִּנ֖י ִיְּזלּ֣ו  ֹמ֚ר ַוֲאָהלֹ֔ות ִע֖ם כׇּל־ָראֵׁש֥י ְבָׂשמִֽ
יו׃  ְבָׂשָמ֑יו ָיֹב֤א דֹוִדי֙ ְלַגּנֹ֔ו וְֹיאַכ֖ל ְּפִר֥י ְמָגדָֽ

 ה ָּב֣אִתי ְלַגִּני֮ ֲאֹחִת֣י ַכָּלה֒ ָאִר֤יִתי מֹוִרי֙ ִעם־ְּבָׂשִמ֔י ָאַכְ֤לִּתי ַיְעִרי֙ ִעם־ִּדְבִׁש֔י ָׁשִת֥יִתי ֵייִנ֖י ִעם־ֲחָלִב֑י ִאְכלּ֣ו ֵרִע֔ים ְׁשתּ֥ו ְוִׁשְכרּ֖ו
ְיָלה׃ ים׃ ֲאִנ֥י ְיֵׁשָנ֖ה ְוִלִּב֣י ֵע֑ר קֹ֣ול ׀ ּדֹוִד֣י דֹוֵפ֗ק ִּפְתִחי־ִל֞י ֲאֹחִת֤י ַרְעָיִתי֙ יֹוָנִת֣י ַתָּמִת֔י ֶׁשֹּראִׁשי֙ ִנְמָלא־ָט֔ל ְקֻוּצֹוַת֖י ְרִס֥יֵסי לָֽ  ּדֹודִֽ

י ֲאִנ֖י ם׃ ּדֹוִד֗י ָׁשַל֤ח ָידֹו֙ ִמן־ַהֹח֔ר ּוֵמַע֖י ָהמּ֥ו ָעלָֽיו׃ ַקְ֥מּתִֽ  ָּפַׁשְ֙טִּתי֙ ֶאת־ֻּכתְׇּנִּת֔י ֵאיָכָ֖כה ֶאְלָּבֶׁשָּ֑נה ָרַחְ֥צִּתי ֶאת־ַרְגַל֖י ֵאיָכָ֥כה ֲאַטְּנפֵֽ
י ֲאִני֙ ְלדֹוִד֔י ְודֹוִד֖י ָחַמ֣ק ָעָב֑ר ַנְפִׁשי֙ יְָֽצָא֣ה ְבַדְּברֹ֔ו  ִלְפֹּתַ֣ח ְלדֹוִד֑י וְָיַד֣י נְָֽטפּו־מֹ֗ור ְוֶאְצְּבֹעַתי֙ מֹ֣ור ֹעֵב֔ר ַע֖ל ַּכּפֹ֥ות ַהַּמְנֽעּול׃ ָּפַתְ֤חּתִֽ

ָעַל֔י ֹׁשְמֵר֖י  ִּבַּקְׁשִּת֙יהּו֙ ְוֹל֣א ְמָצאִת֔יהּו ְקָראִת֖יו ְוֹל֥א ָענִָֽני׃ ְמָצֻאִ֧ני ַהֹּׁשְמִר֛ים ַהֹּסְבִב֥ים ָּבִע֖יר ִהּכּ֣וִני ְפָצעּ֑וִני ָנְׂשאּ֤ו ֶאת־ְרִדיִדי֙ מֵֽ
ם־ִּתְמְצאּו֙ ֶאת־ּדֹוִד֔י ַמה־ַּתִּג֣ידּו לֹ֔ו ֶׁשחֹוַל֥ת ַאֲהָב֖ה ָֽאִני׃ ַמה־ּדֹוֵדְ֣ך ִמּדֹ֔וד ַהָּיָפ֖ה  ַהֹחֽמֹות׃ ִהְׁשַּבְ֥עִּתי ֶאְתֶכ֖ם ְּבנֹ֣ות ְירּוָׁשָל֑ ִם אִֽ

ה׃ ֹראׁשֹ֖ו ֶּכֶ֣תם ָּפ֑ז ְקֻוּצֹוָתיו֙ ַּתְלַּתִּל֔ים ְׁשֹחרֹ֖ות ָּכעֹורֵֽב׃ נּו׃ ּדֹוִד֥י ַצח֙ ְוָאדֹ֔ום ָּדגּ֖ול ֵמְרָבבָֽ  ַּבָּנִׁש֑ים ַמה־ּדֹוֵדְ֣ך ִמּדֹ֔וד ֶׁשָּכָ֖כה ִהְׁשַּבְעּתָֽ
ָחָל֔ב ֹיְׁשבֹ֖ות ַעל־ִמּלֵֽאת׃ ְלָחיָו֙ ַּכֲערּוַג֣ת ַהֹּבֶׂ֔שם ִמְגְּדלֹ֖ות ֶמְרָקִח֑ים ִׂשְפתֹוָתיו֙ ֽׁשֹוַׁשִּנ֔ים ֲחצֹות֙ ּבֶֽ  ֵעיָנ֕יו ְּכיֹוִנ֖ים ַעל־ֲאִפ֣יֵקי ָמִ֑ים רֹֽ
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ים׃ ׁשֹוָקיו֙ ַעּמּ֣וֵדי ֵׁשׁ֔ש ְמֻיָּסִד֖ים ר׃ ָיָדיו֙ ְּגִליֵל֣י ָזָה֔ב ְמֻמָּלִא֖ים ַּבַּתְרִׁש֑יׁש ֵמָעיו֙ ֶעֶׁ֣שת ֵׁש֔ן ְמֻעֶּלֶ֖פת ַסִּפירִֽ  ֹנְטפֹ֖ות מֹ֥ור ֹעבֵֽ
ְמַתִּק֔ים ְוֻכּלֹ֖ו ַמֲחַמִּד֑ים ֶז֤ה דֹוִדי֙ ְוֶז֣ה ֵרִע֔י ְּבנֹ֖ות ְירּוָׁשלָֽ ִם׃  ַעל־ַאְדֵני־ָפ֑ז ַמְרֵא֙הּו֙ ַּכְּלָבנֹ֔ון ָּבחּ֖ור ָּכֲאָרזִֽים׃ ִחּכֹו֙ מַֽ

ְך׃ ּדֹוִדי֙ ָיַר֣ד ְלַגּנֹ֔ו ַלֲעֻרגֹ֖ות ַהֹּבֶׂ֑שם ִלְרעֹות֙ ַּבַּגִּנ֔ים ְוִלְלֹק֖ט  ו ָאָ֚נה ָהַלְ֣ך ּדֹוֵדְ֔ך ַהָּיָפ֖ה ַּבָּנִׁש֑ים ָאָ֚נה ָּפָנ֣ה דֹוֵדְ֔ך ּוְנַבְקֶׁשּ֖נּו ִעּמָֽ
 ֽׁשֹוַׁשּנִֽים׃ ֲאִנ֤י ְלדֹוִדי֙ ְודֹוִד֣י ִל֔י ָהֹרֶע֖ה ַּבּׁשֹוַׁשּנִֽים׃ ָיָפ֨ה ַאְּ֤ת ַרְעָיִתי֙ ְּכִתְרָצ֔ה ָנאָו֖ה ִּכירּוָׁשָל֑ ִם ֲאֻיָּמ֖ה ַּכִּנְדָּגֽלֹות׃ ָהֵסִּ֤בי ֵעיַנִ֙יְך֙ ִמֶּנְגִּד֔י
ְרֵחִל֔ים ֶׁשָעלּ֖ו ִמן־ָהַרְחָצ֑ה ֶׁשֻּכָּלם֙ ַמְתִאימֹ֔ות ְוַׁשֻּכָל֖ה ד׃ ִׁשַּנִ֙יְך֙ ְּכֵעֶ֣דר הָֽ ִעִּז֔ים ֶׁשָּגְלׁשּ֖ו ִמן־ַהִּגְלעָֽ  ֶׁשֵ֥ה֖ם ִהְרִהיֻבִ֑ני ַׂשְעֵרְך֙ ְּכֵעֶ֣דר הָֽ
ר׃ ַאַח֥ת ִהיא֙ יֹוָנִת֣י יַלְגִׁש֑ים ַוֲעָלמֹ֖ות ֵא֥ין ִמְסּפָֽ ְך׃ ִׁשִּׁש֥ים ֵהָּ֙מה֙ ְמָלכֹ֔ות ּוְׁשמִֹנ֖ים ּפִֽ ם׃ ְּכֶפַ֤לח ָהִרּמֹון֙ ַרָּקֵתְ֔ך ִמַּבַ֖עד ְלַצָּמתֵֽ  ֵא֥ין ָּבהֶֽ

יַלְגִׁש֖ים וְַֽיַהְלֽלּוָה׃ ִמי־ֹז֥את ַהִּנְׁשָקָפ֖ה ְּכמֹו־ָׁשַ֑חר  ַתָּמִת֔י ַאַח֥ת ִהיא֙ ְלִאָּמּ֔ה ָּבָר֥ה ִה֖יא ְליֹֽוַלְדָּתּ֑ה ָראּ֤וָה ָבנֹות֙ וְַֽיַאְּׁשרּ֔וָה ְמָלכֹ֥ות ּופִֽ
ְרָח֣ה ַהֶּגֶ֔פן ֵהֵנ֖צּו ָהִרּמֹנִֽים׃  ָיָפ֣ה ַכְּלָבָנ֗ה ָּבָרה֙ ּכַַֽחָּמ֔ה ֲאֻיָּמ֖ה ַּכִּנְדָּגֽלֹות׃ ֶאל־ִּגַּנ֤ת ֱאגֹוז֙ ָיַרְ֔דִּתי ִלְראֹ֖ות ְּבִאֵּב֣י ַהָּנַ֑חל ִלְראֹות֙ ֲהפָֽ

יב׃  ֹל֣א ָיַדְ֔עִּתי ַנְפִׁש֣י ָׂשַמְ֔תִני ַמְרְּכבֹ֖ות ַעִּמ֥י ָנדִֽ

ַּמֲחנִָֽים׃ ַמה־ָּיפּ֧ו ְפָעַמִ֛יְך ַּבְּנָעִל֖ים ַּבת־ָנִד֑יב ה־ֶּתֱחזּו֙ ַּבּׁשּ֣וַלִּמ֔ית ִּכְמֹחַל֖ת הַֽ  ז ׁשּ֤וִבי ׁשּ֙וִבי֙ ַהּׁשּ֣וַלִּמ֔ית ׁשּ֥וִבי ׁשּ֖וִבי ְוֶנֱחֶזה־ָּבְ֑ך מַֽ
ן׃ שְׇׁרֵרְך֙ ַאַּג֣ן ַהַּסַ֔הר ַאל־ֶיְחַס֖ר ַהָּמֶ֑זג ִּבְטֵנְך֙ ֲעֵרַמ֣ת ִחִּט֔ים סּוָג֖ה ַּבּׁשֹוַׁשּנִֽים׃ ְׁשֵנ֥י  ַחּמּוֵק֣י ְיֵרַכִ֔יְך ְּכמֹ֣ו ֲחָלִא֔ים ַמֲעֵׂש֖ה ְיֵד֥י אׇּמָֽ
 ָׁשַדִ֛יְך ִּכְׁשֵנ֥י ֳעָפִר֖ים תֳׇּאֵמ֥י ְצִבּיָֽה׃ ַצָּואֵרְ֖ך ְּכִמְגַּד֣ל ַהֵּׁש֑ן ֵעיַנִ֜יְך ְּבֵרכֹ֣ות ְּבֶחְׁשּבֹ֗ון ַעל־ַׁשַ֙ער֙ ַּבת־ַרִּב֔ים ַאֵּפְך֙ ְּכִמְגַּד֣ל ַהְּלָבנֹ֔ון

ֲענּוגִֽים׃ ים׃ ַמה־ָּיִפית֙ ּוַמה־ָּנַעְ֔מְּת ַאֲהָב֖ה ַּבּתַֽ ֶׂשק׃ ֹראֵׁשְ֤ך ָעַלִ֙יְך֙ ַּכַּכְרֶמ֔ל ְוַדַּל֥ת ֹראֵׁשְ֖ך ָּכַאְרָּגָמ֑ן ֶמֶ֖לְך ָאסּ֥ור ָּבְרָהטִֽ  צֹוֶפ֖ה ְּפֵנ֥י ַדּמָֽ
ֲחָז֖ה ְּבַסְנִסָּנ֑יו וְיְִֽהיּו־ָנ֤א ָׁשַדִ֙יְך֙ ְּכֶאְׁשְּכלֹ֣ות ַהֶּגֶ֔פן ְוֵר֥יַח ְמָת֣ה ְלָתָמ֔ר ְוָׁשַדִ֖יְך ְלַאְׁשֹּכֽלֹות׃ ָאַמְ֙רִּתי֙ ֶאֱעֶל֣ה ְבָתָמ֔ר אֹֽ  ֹז֤את ֽקֹוָמֵתְך֙ ּדָֽ

ים׃ ְוִחֵּכְ֕ך ְּכֵי֥ין ַהּטֹ֛וב הֹוֵלְ֥ך ְלדֹוִד֖י ְלֵמיָׁשִר֑ים ּדֹוֵב֖ב ִׂשְפֵת֥י ְיֵׁשנִֽים׃ ֲאִנ֣י ְלדֹוִד֔י ְוָעַל֖י ְּתׁשּוָקֽתֹו׃ ְלָכ֤ה דֹוִדי֙ ֵנֵצ֣א ַהָּׂשֶד֔ה  ַאֵּפְ֖ך ַּכַּתּפּוחִֽ
ּדּוָדִא֣ים ְרָח֤ה ַהֶּגֶ֙פן֙ ִּפַּת֣ח ַהְּסָמַד֔ר ֵהֵנ֖צּו ָהִרּמֹוִנ֑ים ָׁש֛ם ֶאֵּת֥ן ֶאת־ֹּדַד֖י לְָֽך׃ הַֽ ים׃ ַנְׁשִּכ֙יָמה֙ ַלְּכָרִמ֔ים ִנְרֶא֞ה ִאם ּפָֽ  ָנִל֖יָנה ַּבְּכָפרִֽ

 נְָֽתנּו־ֵר֗יַח ְוַעל־ְּפָתֵח֙ינּו֙ כׇּל־ְמָגִד֔ים ֲחָדִׁש֖ים ַּגם־ְיָׁשִנ֑ים ּדֹוִד֖י ָצַפְ֥נִּתי לְָֽך׃

יֲאָך֛ ֶאל־ֵּב֥ית ִאִּמ֖י ְּתַלְּמֵדִ֑ני ַאְׁשְקָך֙ ִמַּי֣יִן ְגָך֗ ֲאבִֽ ְמָצֲאָך֤ ַבחּוץ֙ ֶאָּׁשְ֣קָך֔ ַּג֖ם ֹלא־ָיֻב֥זּו לִֽי׃ ֶאְנהָֽ  ח ִמ֤י ִיֶּתְנָך֙ ְּכָא֣ח ִל֔י יֹוֵנ֖ק ְׁשֵד֣י ִאִּמ֑י אֶֽ
ִני׃ ִהְׁשַּבְ֥עִּתי ֶאְתֶכ֖ם ְּבנֹ֣ות ְירּוָׁשָל֑ ִם ַמה־ָּתִע֧ירּו ׀ ּֽוַמה־ְּתֹעְ֥ררּ֛ו  ָהֶרַ֔קח ֵמֲעִס֖יס ִרּמֹנִֽי׃ ְׂשֹמאלֹו֙ ַּתַ֣חת ֹראִׁש֔י וִֽיִמינֹ֖ו ְּתַחְּבקֵֽ

ץ׃ ִמ֣י זֹ֗את ֹעָלה֙ ִמן־ַהִּמְדָּב֔ר ִמְתַרֶּפֶ֖קת ַעל־ּדֹוָדּ֑ה ַּתַ֤חת ַהַּתּפּ֙וַח֙ ֽעֹוַרְרִּת֔יָך ָׁשָּ֚מה ִחְּבַלְ֣תָך ִאֶּמָ֔ך  ֶאת־ָהַאֲהָב֖ה ַע֥ד ֶׁשֶּתְחּפָֽ
ְתָך׃ ִׂשיֵמִ֨ני כַֽחֹוָת֜ם ַעל־ִלֶּבָ֗ך ּכַֽחֹוָתם֙ ַעל־ְזרֹוֶעָ֔ך ּכִֽי־ַעָּז֤ה ַכָּמֶ֙ות֙ ַאֲהָב֔ה ָקָׁש֥ה ִכְׁשאֹ֖ול ִקְנָא֑ה ְרָׁשֶפ֕יָה ִרְׁשֵּפ֕י  ָׁשָּ֖מה ִחְּבָל֥ה ְיָלדַֽ
ַאֲהָב֔ה ּוְנָהרֹ֖ות ֹל֣א ִיְׁשְטפּ֑וָה ִאם־ִיֵּת֨ן ִא֜יׁש ֶאת־כׇּל־הֹ֤ון ֵּביתֹו֙ ָּבַאֲהָב֔ה  ֵאׁ֖ש ַׁשְלֶהֶ֥בְתיָֽה׃ ַמִ֣ים ַרִּב֗ים ֹל֤א יּֽוְכלּו֙ ְלַכּבֹ֣ות ֶאת־הָֽ

ּה׃ ִאם־חֹוָמ֣ה ִה֔יא ִנְבֶנ֥ה ָעֶל֖יָה ִט֣יַרת ָּכֶ֑סף ה־ַּנֲעֶׂשה֙ ַלֲאֹחֵת֔נּו ַּבּיֹ֖ום ֶׁשְּיֻדַּבר־ּבָֽ  ּבֹ֖וז ָיבּ֥וזּו ֽלֹו׃ ָאחֹ֥ות ָל֙נּו֙ ְקַטָּנ֔ה ְוָׁשַדִ֖ים ֵא֣ין ָלּ֑ה מַֽ
 ְוִאם־ֶּדֶ֣לת ִה֔יא ָנצּ֥ור ָעֶל֖יָה לּ֥וַח ָֽאֶרז׃ ֲאִנ֣י חֹוָמ֔ה ְוָׁשַד֖י ַּכִּמְגָּדלֹ֑ות ָא֛ז ָהיִ֥יִתי ְבֵעיָנ֖יו ְּכמֹוְצֵא֥ת ָׁשֽלֹום׃ ֶּכֶ֣רם ָהָי֤ה ִלְׁשֹלֹמה֙ ְּבַבַ֣על

 ָהמֹ֔ון ָנַת֥ן ֶאת־ַהֶּכֶ֖רם ַלֹּנְטִר֑ים ִא֛יׁש ָיִב֥א ְּבִפְריֹ֖ו ֶאֶ֥לף ּכֶָֽסף׃ ַּכְרִמ֥י ֶׁשִּל֖י ְלָפָנ֑י ָהֶאֶ֤לף ְלָך֙ ְׁשֹלֹמ֔ה ּוָמאַתִ֖ים ְלֹנְטִר֥ים ֶאת־ִּפְריֹֽו׃
ים׃ ַאָּיִל֔ים ַע֖ל ָהֵר֥י ְבָׂשמִֽ ִני׃ ְּבַר֣ח ׀ ּדֹוִד֗י ּֽוְדֵמה־ְלָך֤ ִלְצִבי֙ אֹ֚ו ְלֹעֶ֣פר הָֽ  ַהּיֹוֶׁשֶ֣בת ַּבַּגִּנ֗ים ֲחֵבִר֛ים ַמְקִׁשיִב֥ים ְלקֹוֵלְ֖ך ַהְׁשִמיעִֽ

ִני׃  ַהּיֹוֶׁשֶ֣בת ַּבַּגִּנ֗ים ֲחֵבִר֛ים ַמְקִׁשיִב֥ים ְלקֹוֵלְ֖ך ַהְׁשִמיעִֽ

 ִרּבֹון  ָּכל ָהעֹוָלִמים, ְיִהי ָרצֹון ִמְּלָפֶניָך ְיהָֹוה ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו, ֶׁשִּבְזכּות ִׁשיר ַהִּׁשיִרים ֲאֶׁשר ָקָראנּו, ֶׁשהּוא ֹקֶדׁש ָקָדִׁשים, ִּבְזכּות
 ְּפסּוָקיו, ּוִבְזכּות ֵּתבֹוָתיו, ּוִבְזכּות אֹוִתּיֹוָתיו, ּוִבְזכּות ְנֻקּדֹוָתיו, ּוִבְזכּות ְטָעָמיו ְוֵצרּוָפיו ּוְרָמָזיו ְוסֹודֹוָתיו ַהְּקדֹוִׁשים ְוַהְּטהֹוִרים ַהּנֹוָרִאים
 ַהּיֹוְצִאים ִמֶּמּנּו, ֶׁשְּתֵהא ָׁשָעה זֹו ְׁשַעת ַרֲחִמים, ְׁשַעת ַהְקָׁשָבה, ְׁשַעת ַהֲאָזָנה, ְוִנְקָרֲאָך ְוַתֲעֵננּו, ַנֲעִתיר ְלָך ְוֵתָעֵתר ָלנּו, ְוִתְהֶיה עֹוָלה

 ְלָפֶניָך ְקִריַאת ִׁשיר ַהִּׁשיִרים ְּכִאּלּו ִהַּׂשְגנּו ָּכל־ַהּסֹודֹות ַהִּנְפָלִאים ְוַהּנֹוָרִאים ֲאֶׁשר ֵהם ֲחתּוִמים ּוְסתּוִמים ּבֹו ְּבָכל־ְּתָנָאיו, ְוִנְזֶּכה ְלָמקֹום
 ֶׁשַהְּנָפׁשֹות, ָהרּוחֹות ְוַהְּנָׁשמֹות, ֶנְחָצבֹות ִמָּׁשם, ּוְכִאּלּו ָעִׂשינּו ָּכל־ַמה־ֶּׁשֻּמָּטל ָעֵלינּו ְלַהִּׂשיג ֵּבין ְּבִגְלּגּול ֶזה, ֵּבין ְּבִגְלּגּוִלים ֲאֵחִרים,

 ְוִלְהיֹות ִמן ָהעֹוִלים ְוַהּזֹוִכים ָלעֹוָלם ַהָּבא, ִעם ְׁשָאר ַצִּדיִקים ַוֲחִסיִדים. ּוַמֵּלא ָּכל־ִמְׁשֲאלֹות ִלֵּבנּו ְלטֹוָבה, ְוִתְהֶיה ִעם ְלָבֵבנּו ְוִאְמֵרי ִפינּו
 ְּבֵעת ַמְחְׁשבֹוֵתינּו, ְוִעם ָיֵדינּו ְּבֵעת ַמֲעָּבֵדינּו, ְוִתְׁשַלח ְּבָרָכה ְוַהְצָלָחה ְוַהְרָוָחה ְּבָכל־ַמֲעֵׂשי ָיֵדינּו, ּוֵמָעָפר ָעְנֵינּו ְּתִקיֵמנּו, ּוֵמַאְׁשּפֹות

 ַּדּלּוֵתנּו ְּתרֹוְמֵמנּו, ְוָתִׁשיב ְׁשִכיָנְתָך ְלִעיר ָקְדְׁשָך ִּבְמֵהָרה ְבָיֵמינּו, ָאֵמן:

 
 

 
 תודה לכל המאיירים והמאיירות: תהילה ואדעי (קריעת ים סוף), שיראל ואדעי (מצה), איתאל ואדעי (אברהם שובר את הפסלים), רוני חניא (שחין), שלו מישל

 חניא (עבודת פרך, איש מצרי מכה עברי), תגל חניא (משה בתיבה), ינון גלולה (יציאת מצרים) גלולה (עבודת פרך, עתה בן חורין)ף מיכל חניא (דגים) טליה חניא
 (מכת צפרדע), חניא טל מנשה (מכת בכורות, מכת דם) חניא תפוח (קידוש, זרוע ומרור)

 
 
 

22    הגדת משפחת חניא                     
 


