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 עושים סדר בהגדה
 
 
 

 הגדת הפסח של משפחת 
 

_______________ 
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קדש ורחץ    כרפס יחץ     מגיד רחצה מוציא מצה  

 מרור כורך     שולחן עורך צפון ברך    הלל נרצה.

 
סדר הפסח הינו תרגיל מובהק בזיכרון קבוצתי יהודי. כאן במהלך הסעודה מסביב לשולחן 

, מתוזמרים יחדיו טקס, תפילה ואף יסודות של אמנות הבישול, על מנת למסור את המשפחתי

זכרו של עבר חיוני מדור אחד לשני. כל סדר הפסח הוא ביצוע סמלי של תסריט היסטורי ושלוש 

הן יסודותיה של ההגדה הנקראת  -עבדות, שחרור, גאולה -מערכותיו הגדולות של תסריט זה

 בקול. 

 

 שמות החג:
חודש ניסן הוא חודש האביב, ראשון לחודשי השנה על פי תורה ובמחזור עונות  -אביבחג ה

הטבע והחקלאות, מסמל את ההתחדשות והצמיחה ואת הבשלת התבואה החדשה. בימנו משמש 

המושג אביב במשמעות עונת המעבר בין ימות הגשמים לימות החמה; אולם בתורה מבטא אביב 

 הבשלתה.גיל מסוים של התבואה בתחילת 

הסיבה העיקרית לחג היא המאורע הגדול של יציאת מצרים, יציאה מעבדות  -חג החרות

לחרות. חג לאומי זה מבטא את מאבקו של העם לעצמאות: עם שהיה שרוי בעבדות במשך מאות 

בשנים, זכה בסופו של דבר להשתחרר מעול זרים ובכך העביר את המסר לעולם כולו: זכותו של 

 חיות כבן חורין.כל אדם ואדם ל

זהו שמו של הקורבן המיוחד, שהקריבה כל משפחה במצרים בי"ד בניסן. "פסח"  -חג הפסח

 הוא על בתי בני ישראל בעת שהכה כל בכור בארץ מצרים.-ברוך-גם את פסיחת הקדוש ןמציי
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 שמחה רבה
 

 שמחה רבה, שמחה רבה,
 אביב הגיע, פסח בא!

 , שמחה רבה,שמחה רבה
 אביב הגיע, פסח בא!

 
 תפרו, תפרו, תפרו לי בגד עם כיסים.
 מילאו, מילאו, מילאו כיסי באגוזים.

 
 שמחה רבה...

 
 שאול אשאל, שאול אשאל ארבע קושיות
 שתה אשתה, שתה אשתה ארבע כוסות.

 
 שמחה רבה...

 
 וכוס גדולה, וכוס גדולה אימי תביא

 לאליהו הנביא. ולאליה
 

 ..שמחה רבה.

 סדר הקערה
חרוסת,  –ה על השולחן הערוך שמים קערה ובה שלוש מצות. על המצות מניחים: מימין: למט

 ביצה, ובאמצע מרור. –כרפס, למעלה  –זרוע, משמאל: למטה  –למעלה 
 מכסים את הקערה עם המצות.

 

 

 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 קדש
  נמזוג כוס ראשונה של יין : 

 מוזגים כוס ראשונה ומקדשים בעמידה:  -קידוש על היין
 

 כוס הסובלנות:
קבלת האחר והשונה, בשם כל המשותף לנו ובגנות בשם ההקשבה לרחשי הלב של הזולת, 

 המפריד והמפלה, הנני מוכן ומזומן לקיים מצוות כוס ראשונה מארבע כוסות
 

ֶפן ִרי ַהּגָּ ם, ּבֹוֵרא ּפְ עֹולָּ ה ְייָּ ֱאלֵהינּו ֶמֶלְך הָּ רּוְך ַאּתָּ   ּבָּ
 ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם שהחיינו וקיימנו והגענו לזמן הזה.

 

 ורחץ
טלים ידיים ולא מברכים, יש הנוהגים ליטול ידיים כאשר אחד המסובים עובר עם קערת מים ומטלית לניגוב נו

 הידיים מאדם לאדם. 
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זה לחם העוני שאכלו 
אבותינו בארץ מצרים. כל 

הרעב יבוא ויאכל, כל 
הצריך יבוא ויפסח, השנה 
כאן, לשנה הבאה בארץ 

ישראל, השנה עבדים, 
 לשנה הבאה בני חורין.

ָהא ַלְחָמא ַעְנָיא ִדי ֲאָכלּו 

ַאְבָהָתָנא ְבַאְרָעא ְדִמְצָרִים. 

ָכל ִדְכִפין ֵייֵתי ְוֵייכֹל, ָכל 

ְצִריְך ֵייֵתי ְוִיְפַסח. ָהַשָתא ִד 

ָהָכא, ְלָשָנה ַהָבָאה ְבַאְרָעא 

ְדִיְשָרֵאל. ָהַשָתא ַעְבֵדי, 

 ְלָשָנה ַהָבָאה ְבֵני חֹוִרין.

 כרפס
 עורך הסדר מטביל מן הכרפס פחות מגודלו של זית במי מלח או בחומץ ומברך:

ֲאדָּ  ִרי הָּ ם, ּבֹוֵרא ּפְ עֹולָּ ה יי ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך הָּ רּוְך ַאּתָּ ה.ּבָּ  מָּ

 כל אחד מהמסובים טועם מן הכרפס.
 

 יחץ
החלק הגדול יכרוך  תעורך הסדר מחלק את המצה האמצעית ומניח את החלק הקטן בין שתי המצות השלמות, א

  בתוך מפה ויצפין לאפיקומן.
 
 

 מגיד
 אמירת ההגדה בקול

 

 אדם יהודי זוכר את הסוכה בבית סבו

 והסכה זוכרת במקומו

 וכרתאת ההליכה במדבר שז

 את חסד הנעורים ואת אבני לוחות הברית

 ואת עגל הזהב ואת הצמא והרעב

 שזוכרים את מצרים.
 

 יהודה עמיחי.                                    
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 אנו מאחלים לעם ישראל שבשנה הבאה...

 

           

 
 
 

הריני מוכן ומזומן לספר ביציאת מצרים יחד עם כל 

 ישראל.
 

לפני שלוש מאות שנה הפליגה לעולם החדש אוניה ושמה "מייפלאואר" ובה אנגלים שקצו 
אמריקה, והיו …בחברה. הם חיפשו חוף שומם לחלוטין להקים בו עולם חדש. הם נחתו ב

ראשוני המייסדים של אומה זו. היה זה מאורע גדול בתולדות אנגליה ואמריקה )ועל כן כל ילד 
ית אבא, בית ספרו ועוד(. אבל תאב אני לדעת אם יש אנגלי אחד, אמריקאי יודע שם זה מב

היודע בדיוק את יום ושעת ההפלגה של אוניה זו, כמה אנשים היו באנייה, שמות משפחותיהם, 
מה לבשו, מה אכלו, מה היה מסלול הפלגתם, היכן הנקודה בה עלו על חוף הארץ שיסדו אבותיו 

יותר משלושת אלפים ושלוש מאות שנה קודם הפלגת  ובה הוא גר היום בזכותם? והנה לפני
 -באמריקה וברוסיה, בתימן ובגרמניה -המייפלאואר, יצאו היהודים ממצרים. כל ילד יהודי בעולם

יודע בדיוק: אבות אבותיו יצאו ממצרים בעלות השחר של החמישה עשר בניסן. מה לבשו? 
ו אחרי שבעה ימים לים סוף. הוא גם "מותניהם חגורים ומקלם בידם"; הם אכלו מצות, והגיע

מכיר את מסלול המסעות במדבר וקורותיהם במשך ארבעים שנה. עד היום הזה, אוכלים 
היהודים בכל העולם מצה זו שבעה ימים מחמישה עשר בניסן, ומספרים ביציאת מצרים ובצרות 

ה אנו עבדים, שבאו על היהודים מיום שיצאו לגולה ואילך. והם מסיימים בשני מאמרים: השנ
 לשנה הבאה בירושלים, בארץ ישראל. כך טיבם של היהודים.                

 .  1947דוד בן גוריון,  

 

  נמזוג כוס שניה  של יין : 

 מכסים את הקערה ומוזגים כוס שניה

 

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________ 
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 צעיר /ת הילדים/ות שואל/ת:

                                             
 מה נשתנה

 ה הלילה הזה מכל הלילות?מה נשתנ
 שבכל הלילות אנו אוכלים חמץ ומצה,

 הלילה הזה כולו מצה.
 שבכל הלילות אנו אוכלים שאר ירקות

 הלילה הזה כולו מרור.
 שבכל הלילות אין אנו מטבילים אפילו פעם אחת,

 הלילה הזה שתי פעמים.
 שבכל הלילות אנו אוכלים בין יושבין ובין מסובין

 מסובין. הלילה הזה כולנו
 

 כנגד ארבעה בנים דיברה תורה:
 חכםאחד 

 רשע ואחד 
 תםואחד 
 שאינו יודע לשאול.ואחד 

 האם כל אחד מאיתנו הוא רק אחד מסוגי אנשים אלו, או שמא אנו מהווים ערבוביה שלהם? 
 

 האם אין אנו מסתקרנים ומבקשים לדעת הכל על כל נושא שמעניין אותנו ? -חכם

 רה בו הוצאנו את עצמו מן הכלל ?האם לא היה מק -רשע

 האם אין אנו משתאים ומתפלאים למראה דבר שאינו ברור לנו? -תם

מי מאיתנו ידע לשאול, מי יסתקרן וירצה לדעת פרטים בנושא  -שאינו יודע לשאול
 שאינו מבין בו דבר ואינו מתעניין בו ?

 
 
וי גדול, עצום ורב; וירעו אותנו ארמי אובד אבי וירד מצרימה ויגר שם במתי מעט ויהי שם לג …"

המצרים ויענונו ויתנו עלינו עבודה קשה; ונצעק אל ה' אלוהי אבותינו וישמע ה' אלוהינו את 
קולנו וירא את עונינו ואת עמלנו ואת לחצנו; ויוציאנו ה' ממצרים ביד חזקה ובזרוע נטויה 

ו את הארץ הזאת ארץ זבת ובמורא גדול ובאותות ובמופתים; ויביאנו אל המקום הזה ויתן לנ
 "…חלב ודבש

 
ואחר כך באו משה ואהרון ויאמרו אל פרעה כה אמר ה' אלוהי ישראל שלח את עמי ויחוגו לי 

 במדבר. 
 

 מכסים את המצות ומגביהים את הכוס

ֶשְבָכל ּדֹור ָודֹור עֹוְמִדים ָעֵלינּו ְלַכלֹוֵתנּו,  ְוִהיא ֶשָעְמָדה ַלֲאבֹוֵתינּו ְוָלנּו? ֶשֹּלא ֶאָחד ִבְלָבד ָעַמד ָעֵלינּו ְלַכּלֹוֵתנּו, ֶאָּלא

 ְוַהָקדֹוׁש ָברּוְך הּוא ַמִציֵלנּו ִמָיָדם.

        מניחים את הכוס ומגלים את המצות 
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 ביכורים: אמקר

ְפִרי -ְוָלַקְחָת ֵמֵראִׁשית ָכל  ַׁשְבָת ָבּה.ָהָאֶרץ, ֲאֶׁשר ְיהָוה ֱאֹלֶהיָך, ֹנֵתן ְלָך ַנֲחָלה; ִויִרְׁשָתּה, ְויָ -ָתבֹוא ֶאל-ְוָהָיה, ִכי

ַהָמקֹום, ֲאֶׁשר ִיְבַחר ְיהָוה -ְוַשְמָת ַבֶטֶנא; ְוָהַלְכָת, ֶאל--ָהֲאָדָמה, ֲאֶׁשר ָתִביא ֵמַאְרְצָך ֲאֶׁשר ְיהָוה ֱאֹלֶהיָך ֹנֵתן ָלְך

-ֶׁשר ִיְהֶיה, ַבָיִמים ָהֵהם; ְוָאַמְרָת ֵאָליו, ִהַגְדִתי ַהיֹום ַליהָוה ֱאֹלֶהיָך, ִכיַהֹכֵהן, אֲ -ּוָבאָת, ֶאל   ֱאֹלֶהיָך, ְלַׁשֵכן ְׁשמֹו ָׁשם.

ִלְפֵני, ִמְזַבח ְיהָוה --ְוָלַקח ַהֹכֵהן ַהֶטֶנא, ִמָיֶדָך; ְוִהִניחוֹ    ָהָאֶרץ, ֲאֶׁשר ִנְׁשַבע ְיהָוה ַלֲאֹבֵתינּו ָלֶתת ָלנּו.-ָבאִתי ֶאל

ָׁשם, ְלגֹוי ָגדֹול -ִהיְוָעִניָת ְוָאַמְרָת ִלְפֵני ְיהָוה ֱאֹלֶהיָך, ֲאַרִמי ֹאֵבד ָאִבי, ַוֵיֶרד ִמְצַרְיָמה, ַוָיָגר ָׁשם ִבְמֵתי ְמָעט; ַויְ    ֱאֹלֶהיָך.

ְיהָוה ֱאֹלֵהי ֲאֹבֵתינּו; ַוִיְׁשַמע ְיהָוה -ַוִנְצַעק, ֶאל   ַוָיֵרעּו ֹאָתנּו ַהִמְצִרים, ַוְיַענּונּו; ַוִיְתנּו ָעֵלינּו, ֲעֹבָדה ָקָׁשה.   ָעצּום ָוָרב.

--ַויֹוִצֵאנּו ְיהָוה, ִמִמְצַרִים, ְבָיד ֲחָזָקה ּוִבְזֹרַע ְנטּוָיה, ּוְבֹמָרא ָגֹדל   ַלֲחֵצנּו.-ֲעָמֵלנּו ְוֶאת-ָעְנֵינּו ְוֶאת-ֹקֵלנּו, ַוַיְרא ֶאת-ֶאת

ְוַעָתה, ִהֵנה    ָהָאֶרץ ַהֹזאת, ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ּוְדָבׁש.-ָלנּו ֶאת-ַהָמקֹום ַהֶזה; ַוִיֶתן-ֵאנּו, ֶאלַוְיבִ   ּוְבֹאתֹות, ּוְבֹמְפִתים.

ה ָנַתָתה ִּלי, ְיהָוה; ְוִהַנְחתֹו, ִלְפֵני ְיהָוה ֱאֹלֶהיָך, ְוִהְׁשַתֲחִויָת, ִלְפֵני ְיהוָ -ֵראִׁשית ְפִרי ָהֲאָדָמה, ֲאֶׁשר-ֵהֵבאִתי ֶאת

   ַאָתה, ְוַהֵּלִוי, ְוַהֵגר, ֲאֶׁשר ְבִקְרֶבָך.  ּוְלֵביֶתָך:--ְלָך ְיהָוה ֱאֹלֶהיָך-ַהטֹוב, ֲאֶׁשר ָנַתן-ְוָשַמְחָת ְבָכל   ֱאֹלֶהיָך.

 (1-11)דברים פרק כו, 

  
 
 

 ניצנים נראו בארץ  
 

 ניצנים נראו, נראו בארץ
 עת זמיר הגיע, עת זמיר.

 בארץ ניצנים נראו, נראו
 עת זמיר הגיע, עת זמיר.

 
 כי הנה סתיו עבר, סתיו חלף הלך לו

 הגפנים סמדר נתנו, נתנו ריחם.
 כי הנה סתיו עבר, סתיו חלף הלך לו

 הגפנים סמדר נתנו, נתנו ריחם.
 

 אלו עשר מכות שהביא הקדוש ברוך הוא על המצרים במצריים ואלו הן:
 דם, צפרדע, כינים, ערוב, דבר 

  ארבה, חושך, מכת בכורות. שחין, ברד,
 

 היום אתם יוצאים בחודש אביב.



 www.hagim.org.ilל | אתר החגים | התנועה ליהדות מתקדמת בישרא

 

 
 

"ויוגד למלך מצריים כי ברח העם ויהפך לבב פרעה ועבדיו אל העם ויאמרו 

מה זאת עשינו כי שלחנו את ישראל מעבדנו; ויאסור את רכבו ואת עמו לקח 

ובני ישראל יוצאים ביד רמה; וירדפו מצרים אחריהם וישיגו  …עימו; 

ופרעה הקריב וישאו בני ישראל את עיניהם והנה …חונים על היםאותם 

מצרים נוסע אחריהם וייראו מאוד ויצעקו בני ישראל אל ה'; ויאמרו אל 

משה המבלי אין קברים במצריים לקחתנו למות במדבר מה זאת עשית לנו 

להוציאנו ממצרים; הלא זה הדבר אשר דברנו אליך במצרים לאמר חדל ממנו 

מצרים כי טוב לנו עבוד את מצרים ממותנו במדבר; ויאמר משה  ונעבדה את

אל העם אל תיראו התיצבו וראו את ישועת ה' אשר יעשה לכם היום כי אשר 

ראיתם את מצרים היום לא תוסיפו לראותם עוד עד עולם; ה' ילחם לכם ואתם 

 תחרישון". 

 

 כמה מעלות טובות למקום עלינו:
 בהם שפטים                          דיינו אלו הוציאנו ממצרים ולא עשה

 אלו עשה בהם שפטים ולא עשה באלוהיהם                           דיינו
 אלו עשה באלוהיהם ולא הרג את בכוריהם                            דיינו
 אלו הרג את בכוריהם ולא נתן לנו את ממונם                         דיינו

 לנו את ממונם ולא קרע לנו את הים                         דיינואלו נתן 
 אלו קרע לנו את הים ולא העבירנו בתוכו בחרבה                    דיינו
 אלו העברנו בתוכו בחרבה בחרבה ולא שקע צרינו בתוכו          דיינו
 אלו שקע צרינו בתוכו, ולא סיפק צרכינו במדבר ארבעים שנה    דיינו
 אלו סיפק צרכינו במדבר ארבעים שנה ולא האכילנו את המן     דיינו
 אלו האכילנו את המן ולא נתן לנו את השבת                         דיינו
 אלו נתן לנו את השבת ולא קרבנו לפני הר סיני                      דיינו

 דיינו           אלו קרבנו לפני הר סיני ולא נתן לנו את התורה           
 אלו נתן לנו את התורה ולא הכניסנו לארץ ישראל                   דיינו
 אלו הכניסנו לארץ ישראל ולא בנה לנו את בית הבחירה           דיינו.

 
 על אחת כמה וכמה טובה כפולה ומכופלת למקום עלינו:

ונתן לנו את  -בכוריהםועשה באלוהיהם, והרג את  -שהוציאנו ממצרים, ועשה בהם שפטים
ושיקע צרינו בתוכו, וסיפק צרכינו במדבר  -ממונם, וקרע לנו את הים, והעבירנו בתוכו בחרה

ונתן לנו את התורה,  -ונתן לנו את השבת, וקרבנו לפני הר סיני -ארבעים שנה, והאכילנו את המן
  והכניסנו לארץ ישראל ובנה לנו את בית הבחירה, לכפר על כל עוונותינו.

 
 

רבן גמליאל היה אומר: כל שלא אמר שלושה דברים אלו בפסח לא יצא ידי חובתנו ואלו הן:    
 פסח        מצה         ומרור.

על שום שפסח הקדוש ברוך הוא על בתי אבותינו במצרים, שנאמר: "ואמרתם זבח פסח  -פסח
 הוא לה' אשר פסח על בתי בני ישראל בנגפו את מצרים ואת בתינו הציל, ויקוד העם וישתחוו".

על שום שלא הספיק בצקם של אבותינו להחמיץ עד שנגלה מלך מלכי המלכים הקדוש  -מצה
: "ויאפו את הבצק אשר הוציאו ממצרים עוגת מצות כי לא חמץ כי ברוך הוא וגאלם, שנאמר

 גורשו ממצרים ולא יכלו להתמהמה וגם צידה לא עשו להם".
על שום שמררו המצרים את חיי אבותינו במצרים שנאמר: "וימררו את חייהם בעבודה  -מרור

 ובחומר ובלבנים ובכל עבודה בשדה את כל עבודתם אשר עבדו בהם בפרך".  
 

א ִמִמְצַרים, צָּ ם ִלְראֹות ֶאת ַעְצמֹו ְכִאלּו הּוא יָּ דָּ ב אָּ דֹור ַחיָּ ל ּדֹור וָּ  ְבכָּ
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 "והגדת לבנך ביום ההוא לאמר בעבור זה עשה ה' לי בצאתי ממצרים". שנאמר : 

 
לפיכך אנחנו חייבים להודות, להלל, לשבח, לפאר, לרומם, להדר, לברך, לעלה, לקלס למי שעשה 

ל הניסים האלה: הוציאנו מעבדות לחירות, מיגון לשמחה, מאבל ליום טוב, לאבותינו ולנו את כ
 מאפילה לאור גדול ומשעבוד לגאולה. 

 
 בצאת ישראל ממצרים בית יעקב מעם לועז

 הייתה יהודה לקדשו ישראל ממשלותיו
 הים ראה וינוס הירדן יסוב לאחור

 ההרים רקדו כאלים גבעות כבני צאן
 תסוב לאחור? מה לך הים כי תנוס הירדן

 ההרים תרקדו כאלים גבעות כבני צאן?
 מלפני אדון חולי ארץ מלפני אלוה יעקב

 ההפכי הצור אגם מים חלמיש למעיינו מים. 
 

ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם, אשר גאלנו וגאל את אבותינו ממצרים, והגענו הלילה הזה 
גיענו למועדים ולרגלים אחרים הבאים לאכול בו מצה ומרור, כן ה' אלוהינו ואלוהי אבותינו י
ונודה לך שיר חדש על גאולתנו ועל  …לקראתנו לשלום, שמחים בבנין עירך וששים בעבודתך

 פדות נפשנו ברוך אתה ה' גאל ישראל".
 

 שתיית כוס שניה:

בשם הדאגה והאכפתיות, בשם הרוך העדינות והאהבה, הנני מוכן ומזומן לקיים 
 כוסות. כוס האהבה. מצוות כוס שניה מארבע ה

ֶפן ִרי ַהּגָּ ם, ּבֹוֵרא ּפְ עֹולָּ ה ְייָּ ֱאלֵהינּו ֶמֶלְך הָּ רּוְך ַאּתָּ   ּבָּ
 

 רחצה
 נוטלים את הידים לפני הסעודה ומברכים:

ַדִים. נּו ַעל ְנִטיַלת יָּ יו ְוִצּוָּ ִמְצֹותָּ נּו ּבְ ם, ֲאֶשר ִקְדשָּ עֹולָּ ה ה' ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך הָּ רּוְך ַאּתָּ  ּבָּ

 

 

 

  צהמוציא מ
 עורך הסדר מגביה את שלוש המצות ומברך

 ָברּוְך ַאָתה ה' ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ַהּמֹוִציא ֶלֶחם ִמן ָהָאֶרץ.

 ָברּוְך ַאָתה ה' ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאֶשר ִקְדָשנּו ְבִמְצוָֹתיו ְוִצָּונּו ַעל ֲאִכיַלת ַמָצה.

  ר וָמר

 כל אחד מהמסובים לוקח מרור, יש הטובלים אותו בחרוסת
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 ָברּוְך ַאָתה ה' ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאֶשר ִקְדָשנּו ְבִמְצוָֹתיו ְוִצָּונּו ַעל ֲאִכיַלת ָמרֹור.

 כורך
 מהמצה התחתונה ומעט מרור, כורכם יחד ואומר:עורך הסדר לוקח מעט 

זכר למקדש כהילל, כן עשה הילל בזמן שבית המקדש היה קיים. היה כורך פסח מצה 
 על מצות ומרורים יאכלהו". "ומרור ואוכל ביחד, לקים מה שנאמר: 

 

 

 שולחן עורך
 כאן מתחילה סעודת החג. בתיאבון. 

 

 צפון
 פיקומן לכל המסובים ואומרים:בגמר הסעודה, מחלק עורך הסדר א 

 זכר לקורבן הפסח הנאכל על השובע.  
 

 ְךר  בָ 

 
 נמזוג כוס שלישית של יין:

בשם אביב צבעוני ומלבלב ולכבוד השומרים על הטבע מכל הלב. הנני מוכן ומזומן 
 לקיים מצוות כוס שלישית מארבע כוסות, כוס איכות הסביבה.

 

 תמוזגים כוס לאליהו ופותחים את הדל 

 

 

 

 

ַכל ֶאת ַיֲעקֹב ְוֶאת  י אָּ אּו. ּכִ רָּ ִשְמךָּ לֹא קָּ כֹות ֲאֶשר ּבְ עּוךָּ ְוַעל ַמְמלָּ ְתךָּ ֶאל ַהּגֹוִים ֲאֶשר לֹא ְידָּ ֵוהּו ְשֹפְך ֲחמָּ נָּ
ַחת ְשֵמי  ַאף ְוַתׁשִמיֵדם ִמּתַ ְרדֹף ּבְ ךָּ ַיׂשיֵגם. ּתִ     .ה'ֵהַשמּו. ְשֹפְך ֲעֵליֶהם ַזְעֶמךָּ ַוֲחרֹון ַאּפְ

חסדים שהם עושים עם  בגללך אהבתך על הגויים אשר ידעוך, ועל ממלכות אשר בשמך קוראים, שפו
      זרע יעקב, ומגינים עלי עמך ישראל מפני אוכליהם. יזכו לראות בטובת בחירך ולשמוח בשמחת גוייך".

  16המאה ה  -הגדת וורמס 

ֶפן ְוַעל ְפִרי ַהֶגֶפן, ַעל ְתנּוַבת ַהָשֶדה ְוַעל ֶאֶרץ ֶחְמָּדה טֹוָבה ּוְרָחָבה ֶשָרִציָת ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך העֹוָלם, ַעל ַהגֶ  ה'ָברּוְך ַאָתה 

רּוָשַלִים ִעיֶרָך ְוַעל ִציֹון ְוִהְנַחְלָת ַלֲאבֹוֵתינּו ֶלֱאֹכל ִמִפְרָיּה ְוִלְשֹבַע ִמטּוָבּה ַרֶחם ָנא ד' ֱאֹלֵקינּו ַעל ִיְשָרֵאל ַעֶמָך ְוַעל יְ 

תֹוָכּה ְוַשְמֵחנּו ְבִבְנָיָנּה ְוֹנאַכל ִמְׁשַכן ְכבֹוֶדָך ְוַעל ִמְזְבֶחָך ְוַעל ֵהיָכֶלָך ּוְבֵנה ְירּוָשַלִים ִעיר ַהֹקֶדׁש ִבְמֵהָרה ְבָיֵמינּו ְוַהֲעֵלנּו לְ 

אני ומשפחתי מבקשים מאליהו 

 הנביא:
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ְרֵצה ְוַהֲחִליֵצנּו ְביֹום ַהַׁשָבת ַהֶזה( ְוַשְמֵחנּו ְביֹום ַחג ִמִפְרָיּה ְוִנְשַבע ִמטּוָבּה ּוְנָבֶרְכָך ָעֶליָה ִבְקֻדָׁשה ּוְבָטֳהָרה )בשבת: ּו

 ל ַהֶגֶפן ְוַעל ְפִרי ַהֶגֶפן.ַהַמצֹות ַהֶזה, ִכי ַאָתה ד' טֹוב ּוֵמִטיב ַלֹכל ְונֹוֶדה ְּלָך ַעל ָהָאֶרץ ְוַעל ְפִרי ַהֶגֶפן. ָברּוְך ַאָתה ד' עַ 

 סוגרים את הדלת ואומרים:

 שתיית כוס שלישית

  ָברּוְך ַאָתה ְיָי ֱאלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, בֹוֵרא ְפִרי ַהָגֶפן
 

 

 

 הלל
 נמזוג כוס רביעית של יין:

בשם ההוזים בהקיץ ובחלום, על ידידות אחווה ושלום, וגר זאב עם כבש בכל פינה 
 כוס השלום.הנני מוכן ומזומן לקיים מצוות כוס רביעית מארבע כוסות,  -ומקום

 
 למדני אלוהי ברך והתפלל

 על סוד עלה קמל על נגה פרי בשל,
 על החרות הזאת: לראות לחוש לנשום,

 לדעת ליחל להכשל.
 למד את שפתותי ברכה ושיר הלל
 בהתחדש זמנך עם בוקר ועם ליל

 לבל יהיה יומי היום כתמול שלשום
 לבל יהיה עלי יומי הרגל.

 
 שתיית כוס רביעית

  ַאָתה ְיָי ֱאלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, בֹוֵרא ְפִרי ַהָגֶפןָברּוְך 
 

 

 

 נרצה
ה ַלֲעׂשֹותֹו.  כֶּ ן ִנזְּ ר אֹותֹו כֵּ ַסּדֵּ ר ָזִכינּו לְּ ֻחָקתֹו. ַכֲאשֶּ ָפטֹו וְּ ָכל ִמשְּ ָכתֹו, כְּ ִהלְּ ַסח כְּ ן ֲחַסל ִסּדּור פֶּ ָזְך ׁשֹוכֵּ

ָקר ַהל ֲעַדת ִמי ָמָנה. בְּ ם קְּ עֹוָנה, קֹומֵּ ִרָנה.מְּ ִציֹון בְּ דּוִים לְּ י ַכָנה פְּ עֵּ ל ִנטְּ  ֹוב ַנהֵּ
ָשָנה ַהָבָאה ִבירּוָשָלִים.  לְּ

 בְֶּאֶרץ ִיׂשָרֵאל אֹומְִּרים:

 ְלָשָנה ַהָבָאה בִּירּוָשָליִּם ַהְבנּוָיה.
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  ?ֶאָחד ִמי יֹוֵדעַ 

  .ּוָבָאֶרץ ֶאָחד ֲאִני יֹוֵדַע: ֶאָחד ֱאֹלֵהינּו ֶׁשַבָשַמים

  ?ִים ִמי יֹוֵדעַ ְׁשנַ 

  .ֻלחֹות ַהְבִרית. ֶאָחד ֱאֹלֵהינּו ֶׁשַבָשַמים ּוָבָאֶרץ ְׁשַנִים ֲאִני יֹוֵדַע: ְׁשֵני

  ?ִמי יֹוֵדעַ  ְׁשלָׁשה
  ַהְבִרית, ֶאָחד ֱאֹלֵהינּו ֶׁשַבָשַמים ּוָבָאֶרץ ְׁשלָׁשה ֲאִני יֹוֵדַע: ְׁשלָׁשה ָאבֹות, ְׁשֵני ֻלחֹות

  ?יֹוֵדעַ  ַאְרַבע ִמי
  ֻלחֹות ַהְבִרית, ֶאָחד ֱאֹלֵהינּו ֶׁשַבָשַמים ּוָבָאֶרץ ַאְרַבע ֲאִני יֹוֵדַע: ַאְרַבע ִאָמהֹות, ְׁשלָׁשה ָאבֹות, ְׁשֵני

  ?ִמי יֹוֵדעַ  ֲחִמָשה
ֶׁשַבָשַמים  י ֻלחֹות ַהְבִרית, ֶאָחד ֱאֹלֵהינּוִאָמהֹות, ְׁשלָׁשה ָאבֹות, ְׁשנֵ  ֲחִמָשה ֲאִני יֹוֵדַע: ֲחִמָׁשה חּוְמֵׁשי תֹוָרה, ַאְרַבע

  ּוָבָאֶרץ

  ?ִׁשִשה ִמי יֹוֵדעַ 
ִאָמהֹות, ְׁשלָׁשה ָאבֹות, ְׁשֵני ֻלחֹות ַהְבִרית, ֶאָחד  יֹוֵדַע: ִׁשָשה ִסְדֵרי ִמְׁשָנה, ֲחִמָׁשה חּוְמֵׁשי תֹוָרה, ַאְרַבע ִׁשִשה ֲאִני

  ָבָאֶרץֶׁשַבָשַמים ּו ֱאֹלֵהינּו

  ?ִׁשְבָעה ִמי יֹוֵדעַ 
תֹוָרה, ַאְרַבע ִאָמהֹות, ְׁשלָׁשה ָאבֹות, ְׁשֵני ֻלחֹות  יֹוֵדַע: ִׁשְבָעה ְיֵמי ַׁשָבָתא, ִׁשָשה ִסְדֵרי ִמְׁשָנה, ֲחִמָׁשה חּוְמֵׁשי ִׁשְבָעה ֲאִני

  ֱאֹלֵהינּו ֶׁשַבָשַמים ּוָבָאֶרץ ַהְבִרית, ֶאָחד

  ?ֵדעַ ְׁשמֹוָנה ִמי יוֹ 
ִסְדֵרי ִמְׁשָנה, ֲחִמָׁשה חּוְמֵׁשי תֹוָרה, ַאְרַבע ִאָמהֹות,  ֲאִני יֹוֵדַע: ְׁשמֹוָנה ְיֵמי ִמיָלה, ִׁשְבָעה ְיֵמי ַׁשָבָתא, ִׁשָשה ְׁשמֹוָנה

  ְׁשֵני ֻלחֹות ַהְבִרית, ֶאָחד ֱאֹלֵהינּו ֶׁשַבָשַמים ּוָבָאֶרץ ,ְׁשלָׁשה ָאבֹות

  ?ֹוֵדעַ ִתְׁשָעה ִמי י
ִמְׁשָנה, ֲחִמָׁשה חּוְמֵׁשי תֹוָרה,  ֵלָדה, ְׁשמֹוָנה ְיֵמי ִמיָלה, ִׁשְבָעה ְיֵמי ַׁשָבָתא, ִׁשָשה ִסְדֵרי ִתְׁשָעה ֲאִני יֹוֵדַע: ִתְׁשָעה ַיְרֵחי

  ּוָבָאֶרץֻלחֹות ַהְבִרית, ֶאָחד ֱאֹלֵהינּו ֶׁשַבָשַמים  ַאְרַבע ִאָמהֹות, ְׁשלָׁשה ָאבֹות, ְׁשֵני

ָרה   ?ִמי יֹוֵדעַ  ֲעֶשָ
ָרה ֲאִני יֹוֵדַע: ֲעָשָרה ִדְבַרָיא, ִתְׁשָעה ַיְרֵחי ִמְׁשָנה, ֲחִמָׁשה  ֵלָדה, ְׁשמֹוָנה ְיֵמי ִמיָלה, ִׁשְבָעה ְיֵמי ַׁשָבָתא, ִׁשָשה ִסְדֵרי ֲעֶשָ

  ֹות ַהְבִרית, ֶאָחד ֱאֹלֵהינּו ֶׁשַבָשַמים ּוָבָאֶרץֻלח חּוְמֵׁשי תֹוָרה, ַאְרַבע ִאָמהֹות, ְׁשלָׁשה ָאבֹות, ְׁשֵני

  ?ִמי יֹוֵדעַ  ַאַחד ָעָשר

ָשר כֹוְכַבָיא ְיֵמי ַׁשָבָתא, ִׁשָשה  ֲעָשָרה ִדְבַרָיא, ִתְׁשָעה ַיְרֵחי ֵלָדה, ְׁשמֹוָנה ְיֵמי ִמיָלה, ִׁשְבָעה ,ַאַחד ָעָשר ֲאִני יֹוֵדַע: ַאַחד ַעָ
  ֶׁשַבָשַמים ּוָבָאֶרץ ִאָמהֹות, ְׁשלָׁשה ָאבֹות, ְׁשֵני ֻלחֹות ַהְבִרית, ֶאָחד ֱאֹלֵהינּו ְׁשָנה, ֲחִמָׁשה חּוְמֵׁשי תֹוָרה, ַאְרַבעִסְדֵרי ִמ 

  ?ְׁשֵנים ָעָשר ִמי יודע
ָשר כֹוְכַבָיא, ֲעָשָרה שנים ָעָשר ֲאִני ָשר ִׁשְבַטָיא, ַאַחד ַעָ ִדְבַרָיא, ִתְׁשָעה ַיְרֵחי ֵלָדה, ְׁשמֹוָנה ְיֵמי ִמיָלה,  יֹוֵדַע: ְׁשֵנים ֶעָ

ִאָמהֹות, ְׁשלָׁשה ָאבֹות, ְׁשֵני ֻלחֹות ַהְבִרית, ֶאָחד  ַׁשָבָתא, ִׁשָשה ִסְדֵרי ִמְׁשָנה, ֲחִמָׁשה חּוְמֵׁשי תֹוָרה, ַאְרַבע ִׁשְבָעה ְיֵמי
  ֶׁשַבָשַמים ּוָבָאֶרץ ֱאֹלֵהינּו

  ?ָשר ִמי יֹוֵדעַ ְׁשלָׁשה עֶָ 

ָשר ִׁשְבַטָיא ְׁשלָׁשה ָשר כֹוְכַבָיא, ֲעָשָרה ִדְבַרָיא, ִתְׁשָעה ַיְרֵחי ֵלָדה ,ָעָשר ֲאִני יֹוֵדַע: ְׁשלָׁשה ָעָשר ִמַּדָיא. ְׁשֵנים ֶעָ  ,ַאַחד ַעָ

ֲחִמָׁשה חּוְמֵׁשי תֹוָרה, ַאְרַבע ִאָמהֹות, ְׁשלָׁשה ָאבֹות, ְׁשֵני  ,ְׁשמֹוָנה ְיֵמי ִמיָלה, ִׁשְבָעה ְיֵמי ַׁשָבָתא, ִׁשָשה ִסְדֵרי ִמְׁשָנה
 ַהְבִרית, ֶאָחד ֱאֹלֵהינּו ֶׁשַבָשַמים ּוָבָאֶרץ ֻלחֹות

 

 הוא יעשה שלום עלינו, עושה שלום במרומיו

      ואמרו, אמרו אמן., ועל כל עם ישראל

 חג שמח


