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 תהגד 

 הכתר
 הגדה של פסח לימינו אלה

 צר[וקמלסדר  הצעה]
 2020ניסן תש"פ 
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 משפחות יקרות,
ימים אלה של מיגור מגפת הקורונה מדרבנים אותנו לחשיבה 

 יצירתית, אחרת.

בשבועות האחרונים התרגלנו כולנו לבנות את השגרה שלנו 
אף ניצלנו את המציאות שנוצרה על באופן שונה, וייתכן ש

מנת ללמוד נושאים חדשים, להתקרב לבני ובנות המשפחה 

 המצומצמת, ולעסוק בעניינים שנדחו הצידה במרוץ החיים.
כעת הגיע זמנו של החג, שגם אותו ביקשנו ליצור באופן שונה. 

מטבע הדברים, לא נוכל לשבת יחד עם כל המשפחה 

ולחגוג בעם רב. במקום זאת  המורחבת, עם חברים וידידים,
אנחנו מוצאים את עצמנו מנסים לבנות את החג אצלנו בבית. 
ייתכן שחלקנו מעולם לא הנחה סדר פסח, אולי אפילו לא יצא 

 להתארגן לבד על הבישולים.מעולם לכם 
דה המסורתית היא הגדה מקוצרת. גם ההג ההגדה שלפניכם

נשארה בעינה השתנתה לאורך הדורות, אך המצווה העיקרית 

לספר ביציאת מצרים. הגדה זו משמרת רעיון זה ומציעה  –
 מתכונת שונה וקצרה, המתאימה לסדר הייחודי שנקיים השנה.
מבית דניאל שלוחה לכם ברכת בריאות טובה והחלמה מלאה 

 ומהירה לחולים ולחולות, ואיחולי פסח שמח ומרומם נפש.
 !שמחחג 
 

 * בפונט הזה תמצאו דברי הסבר קצרים.

 
 
 

  03-5442740ת"א  62בני דן  –בית דניאל 
 קהילת דניאל ביפו |  03-5264526 יפו 47שד' ירושלים  –משכנות רות דניאל 

 052-8490259ת"א  52רש"י  - לבקהילת ה
daniel.org.il-w.beitww    דניאל ליהדות מתקדמתמרכזי 

http://www.beit-daniel.org.il/
http://www.beit-daniel.org.il/
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 ?ה צריךמ

 יין או תירוש בכמות מספקת
 גביעי יין למשתתפים ולמשתתפות

 מצות
 חרוסת 

 מרור )חזרת או חסה(

 "זרוע" )כנף או רגל של עוף(
 ביצים קשות

 אדמה(-כרפס )פטרוזיליה, סלרי או תפוח

 גביע חגיגי לאליהו הנביא
 גביע חגיגי למרים הנביאה

 
 
 

 הדלקת נרות החג
 

ה  רּוְך ַאתָּ עֹולָּםא   ה'בָּ יו  ,ֹלֵהינּו ֶמֶלְך הָּ ֹותָּ ִמצְּ נּו בְּ שָּ ֲאֶשר ִקדְּ
ִליק ֵנר ֶשל  ַהדְּ נּו לְּ ִצּוָּ  .יֹום טֹובוְּ

ה  רּוְך ַאתָּ עֹולָּם  ה'בָּ ֹלֵהינּו ֶמֶלְך הָּ  א 
ַמן ַהֶזה. נּו ַלזְּ ִהִגיעָּ נּו וְּ מָּ ִקיְּ יָּנּו וְּ  ֶשֶהח 

 
ו, שתשכן יהי רצון מלפניך, ה' אלוהינו ואלוהי אבותינו ואמותינ

במעוננו ובלבנו שלום, שלווה ושמחה החג, ותשלח בריאות טובה 
לקרובינו ואהובינו ולעולם כולו. יאיר אורם של נרות החג את 

נשמתנו, ונזכה לשמוח בחלקנו ולברך על הזכות לחגוג את היום 
 הקדוש הזה. ברוך אתה ה', שומע תפילה.
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 סימני הסדר

 ורחץ  קדש 

 יחץ  כרפס 

 רחצה  מגיד 

 מצה  מוציא 

 כורך  מרור 

 עורך  שולחן 

 ברך   צפון 

 נרצה  הלל 
 

 קדש
ה  רּוְך ַאתָּ ֶפן. ה'בָּ ִרי ַהגָּ עֹולָּם בֹוֵרא פְּ ֹלֵהינּו ֶמֶלְך הָּ  א 
ה  רּוְך ַאתָּ ל לָּשֹון  ה'בָּ נּו ִמכָּ מָּ רֹומְּ ם וְּ ל עָּ נּו ִמכָּ ַחר בָּ עֹולָּם ֲאֶשר בָּ ֹלֵהינּו ֶמֶלְך הָּ א 

ִקדְּ  יו. ַוִתֶתן לָּנּו וְּ וֹותָּ ִמצְּ נּו בְּ ה. ַחִגים  ה'שָּ חָּ ִשמְּ ה מֹוֲעִדים לְּ ַאֲהבָּ ֹלֵהינּו בְּ א 
א ֹקֶדש ֵזֶכר ִליִציַאת  רָּ ַמן ֵחרּוֵתנּו ִמקְּ שֹון. ֶאת יֹום ַחג ַהַמּצֹות ַהֶזה זְּ שָּ ַמִנים לְּ ּוזְּ

תָּ ִמכָּ  נּו ִקַדשְּ אֹותָּ תָּ וְּ ַחרְּ נּו בָּ ִים. ִכי בָּ רָּ ה ִמצְּ חָּ ִשמְּ ֶשָך בְּ דְּ ַעִמים. ּומֹוֲעֵדי קָּ ל הָּ
ה  רּוְך ַאתָּ נּו: בָּ תָּ ַחלְּ שֹון ִהנְּ שָּ ַקֵדש ה'ּובְּ ַמִנים. מְּ ַהזְּ ֵאל וְּ רָּ  ִישְּ

 

ה  רּוְך ַאתָּ עֹולָּם  ה'בָּ ֹלֵהינּו ֶמֶלְך הָּ  א 
ַמן ַהֶזה. נּו ַלזְּ ִהִגיעָּ נּו וְּ מָּ ִקיְּ יָּנּו וְּ  ֶשֶהח 

 

 וס ראשונהכ
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 רחץ
 ידיים ללא ברכה לתנטי

 

 !נמזוג את כוס מרים, כוס מים חיים וטובים
 

 כרפס
 ברכת פרי האדמה 

 

 הטבילה הראשונה מבין שתי הטבילות שבסדר, אותן אנו מזכירים בקושיות. 
 ונברך:במי מלח נטבול אותו כרפס,  ניטול

 

ה  רּוְך ַאתָּ מָּ  ה'בָּ ֲאדָּ ִרי הָּ עֹולָּם בֹוֵרא פְּ ֹלֵהינּו ֶמֶלְך הָּ  הא 
 
 

 האביב חג
 

ִביב  אָׁ חֶֹדׁש הָׁ י ב ְ ַסח ַליי ֱאלֶֹהיךָׁ כ ִ ֶ יתָׁ פ  ש ִ ִביב ְועָׁ אָׁ מֹור ֶאת חֶֹדׁש הָׁ ׁשָׁ
ה. ְילָׁ ְצַרִים לָׁ  הֹוִציֲאךָׁ יי ֱאלֶֹהיךָׁ ִממ ִ

 ספר דברים פרק טז
 
 

 מילים: מתוך שיר השירים
 לחן: נחום היימן

 

ֶרץ אָּ אּו בָּ אּו, ִנרְּ ִנים ִנרְּ  ִניצָּ
ִמיר ִהגִ  ִמירֵעת זָּ  .יַע, ֵעת זָּ

ֶרץ אָּ אּו בָּ אּו, ִנרְּ ִנים ִנרְּ  ִניצָּ
ִמיר ִמיר ִהִגיַע, ֵעת זָּ  .ֵעת זָּ

 
ַלף ו חָּ תָּ ַבר, סְּ ו עָּ תָּ ַלְך לֹו-ִכי ִהֵנה, סְּ  הָּ

ם נּו ֵריחָּ נּו, נָּתְּ ר נָּתְּ דָּ מָּ ִנים סְּ פָּ  .ַהגְּ
ַלף ו חָּ תָּ ַבר, סְּ ו עָּ תָּ ַלְך לֹו-ִכי ִהֵנה, סְּ  הָּ

נּו ר נָּתְּ דָּ מָּ ִנים סְּ פָּ םַהגְּ נּו ֵריחָּ  ., נָּתְּ
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 יחץ
  - המצה האמצעית לשני חלקים חציית

 החלק הקטן יוצפן כאפיקומן. החלק הגדול יוחזר אל מקומו. 

 אבותינו א רק לעינוי והסבל שלמפרשי ההגדה ראו בחציית המצה סמל ל
  –אלא גם כסמל לעוני במצרים,  ואמותינו

 יתרתה. אוכל את חלקה ומצפין את ,כעני החוצה את פת לחמו

 

 מגיד
 סדר סיפור יציאת מצרים

 
 מגביהים את הקערה, מצביעים על המצות ואומרים:

 

 .יצאנו ממצרים)=בבהילות, בחיפזון( בבהילו 
 

ִים רָּ ִמצְּ א דְּ עָּ ַארְּ נָּא בְּ תָּ הָּ לּו ַאבְּ יָּא ִדי ֲאכָּ א ַענְּ מָּ א ַלחְּ  .הָּ

ִפין  ל ִדכְּ ִריְך  –כָּ ל ִדצְּ ֵייֹכל, כָּ סַ  –ֵייֵתי וְּ ִיפְּ  .חיֵיֵתי וְּ

ֵאל.  רָּ ִישְּ א דְּ עָּ ַארְּ ה בְּ אָּ נָּה ַהבָּ שָּ א, לְּ כָּ א הָּ ַשתָּ  הָּ

ֵני חֹוִרין ה בְּ אָּ נָּה ַהבָּ שָּ ֵדי, לְּ א ַעבְּ ַשתָּ  .הָּ

 
 זה לחם העוני שאכלו אבותינו בארץ מצרים,
 כל הרוצה יבוא ויאכל, כל הצריך יבוא ויפסח.

 השנה בארץ ישראל, לשנה הבאה בארץ ישראל של שלום.
 חורין בגוף, לשנה הבאה בני חורין ברוח. השנה בני

 
 הקושיות

 

 מה נשתנה הלילה הזה, מכל הלילות?

 כולו מצה. הלילה הזה,, אנו אוכלים חמץ ומצה; שבכל הלילות
 כולו מרור.  הלילה הזה,, אנו אוכלים שאר ירקות; שבכל הלילות
 ים. , שתי פעמהלילה הזהאין אנו מטבילין אפילו פעם אחת;  שבכל הלילות,
 כולנו מסובין. הלילה הזה,אנו אוכלים בין יושבין ובין מסובין;  שבכל הלילות,
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 עבדים היינו  עתה בני חורין!
 

; ויוציאנו ה' אלוהינו משם ביד חזקה עבדים היינו, לפרעה במצרים

ואימותינו ובזרוע נטויה. ואילו לא הוציא הקדוש ברוך הוא את אבותינו 
משועבדים היינו לפרעה במצרים. ואפילו  ממצרים, הרי אנו ובנינו ובני בנינו

עלינו לספר  מצווה –כולנו חכמים, כולנו נבונים, כולנו יודעים את התורה 
 ביציאת מצרים;

 וכל המרבה לספר ביציאת מצרים, הרי זה משובח.
 
 

אנחנו מספרים ומספרות, אבל לא לכולם הרצון או היכולת לשמוע במידה זהה. 

מסביב לשולחן הסדר, ואת המגוון הזה מסמלים יש מגוון מסובים ומסובות 
 :בנותהארבע ו ארבעת הבנים

 
 חכם, מה הוא אומר ?

ם" ְתכֶׁ ָוה יי ֱאֹלֵהינו אֶׁ ר צִּ ים ֲאשֶׁ ְשָפטִּ ים ְוַהמִּ   דברים ו(. ?" )ָמה ָהֵעֹדת ְוַהֻחקִּ
 "אין מפטירין אחר הפסח אפיקומן". :אף אתה אמור לו כהלכות הפסח

 

 ?  שע, מה הוא אומרר
ם"  )שמות יב, כו(. ?"ָמה ָהֲעֹבָדה ַהזֹאת ָלכֶׁ

לכם, ולא לו; ולפי שהוציא את עצמו מן הכלל וכפר בעיקר, אף אתה הקהה את 
ְצָריִּם"שיניו, ואמור לו: " מִּ י מִּ י ְבֵצאתִּ   – )שמות יג, ח( ַבֲעבור זֶׁה ָעָשה יי לִּ

 היה שם, לא היה נגאל. לי, ולא לו; אילו
 

 ? תם, מה הוא אומר
 )שמות יג, יד(. ?"ַמה זֹאת" 
יםואמרת אליו: "  ֵבית ֲעָבדִּ ְצַריִּם מִּ מִּ יָאנו יי מִּ ק ָיד הֹוצִּ  )שם(." ְבֹחזֶׁ

 

  –ושאינו יודע לשאול, את פתח לו 

מִּ שנאמר: " י מִּ י ְבֵצאתִּ ְנָך ַבּיֹום ַההוא ֵלאֹמר ַבֲעבור זֶׁה ָעָשה יי לִּ ַגְדָת ְלבִּ " ְצָריִּםוהִּ
 )שמות יג, ח(. 
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ה:  ה תֹורָּ רָּ נֹות ִדבְּ ַבע בָּ ֶנֶגד ַארְּ  כְּ
ֹאל. ַאַחת ֶשֵאינָּּה יֹוַדַעת ִלשְּ ה וְּ ה, ַאַחת כֹוֶעֶסת, ַאַחת ַתמָּ מָּ  ַאַחת ֲחכָּ

 

ה מָּ ת?  ֲחכָּ רֶׁ יא אֹומֶׁ ישו  –ַמה הִּ ר הֹורִּ ים ֲאשֶׁ ְשָפטִּ ים ְוַהמִּ ָמה ָהֵעדֹות ְוַהֻחקִּ

מֹוֵתינו ָלנו?ֲאבֹוֵתי   נו ְואִּ
ְמרו ָלּה: "ֵעדֹות"  ם אִּ מֹוֵתינו ַגם ֵהן ֵעדֹות ְלאֹותֹו ַהֵנס. –ַאף ַאתֶׁ אִּ  ַעל שום שֶׁ

ים"  נֱֶׁאַמר:  –"ֻחקִּ ם, שֶׁ יַח ָבהֶׁ ָלם וְלָהשִּ ים ָלשוַח ְבצִּ ְתנו ָלנו ֻחקִּ נִּ ַעל שום שֶׁ
יָך " )ְתהִּ  יָחה ְבֻחקֶׁ ים קיט, מח(."ְוָאשִּ ים" ַעל שום:  לִּ ְשָפטִּ ים, ִמ "מִּ יָרה, ִש לִּ

ת, פַ  שֶׁ ְתַחדֶׁ ם.טִ ְרָשנות מִּ ים ָבהֶׁ ָאנו ְמֻחָּיבִּ קון, שֶׁ  ּיוב ְותִּ
 

ת ? ָמה ָהֲעבֹוָדה ַהזֹאת ָלנו? כֹוֶעֶסת רֶׁ יא אֹומֶׁ  ַמה הִּ

ְמרו ָלּה: גַ  ְקָראָתּה ְואִּ ם לִּ ְרשו ְיֵדיכֶׁ ם פִּ ה, ַאף ַאתֶׁ ְצַריִּם ַהזֶׁ יַאת מִּ ק ְבֵליל ְיצִּ ם ָלְך ֵחלֶׁ
ְצַריִּם" )בבלי,סוטה יא  מִּ ְשָרֵאל מִּ ְגֲאלו יִּ ּיֹות... נִּ ְדָקנִּ ים צִּ ְשַכר ָנשִּ נֱֶׁאַמר: "בִּ שֶׁ
ְרָים  נֱֶׁאַמר ַעל מִּ יַרת ַהֵחרות, שֶׁ ְתרֹוֵנן ְבשִּ ָשַמע מִּ ּיִּ ע"ב( ְוַגם קֹוֵלְך ָראוי לֹו שֶׁ

י ְמֹחֹלת" )ְשמֹות טו, כ(.ַהְנבִּ ים ובִּ יָה ְבֻתפִּ ים ַאֲחרֶׁ אןָ ָכל ַהָנשִּ  ָאה: "ַוֵתצֶׁ
 

ה ת?   ַמה זֹאת? ַתמָּ רֶׁ יא אֹומֶׁ  ַמה הִּ

לו הוא ָיָצא  ת ַעְצמֹו ְכאִּ ְראֹות אֶׁ יָה: "ְבָכל דֹור ָודֹור ַחָּיב ָאָדם לִּ ם ֵאלֶׁ ַוֲאַמְרתֶׁ
ְצַריִּם". מִּ ת ְשָמם ָכל ָאדָ  –"ָאָדם"  מִּ ְקָרא אֶׁ נֱֶׁאַמר: "ָזָכר וְנֵקָבה ְבָרָאם ... וַּיִּ ם, שֶׁ

ית ה, ב(. ְצַריִּם,  ָאָדם" )ְבֵראשִּ ָתנו מִּ ָחד ְוַאַחת ֵמאִּ "ַעְצמֹו" ַמה ַטֲעמֹו ? ְלָכל אֶׁ
אֹוָתּה ָאנו ְמצֻ  ים ָלֵצאת, שֶׁ אֹוָתּה ָאנו ְמֻצוִּ יר, שֶׁ ים ְלַהכִּ אֹוָתּה ָאנו ְמֻצוִּ ים שֶׁ וִּ

ְרֵבנו. קִּ יא מִּ  ְלהֹוצִּ
 

ֹאל  ֶשֵאינָּּה יֹוַדַעת ִלשְּ
יר  י קֹוֵלְך ָעֵרב" )שִּ י" )ְיַשְעָיהו מ, ט( "כִּ יָראִּ י ַאל תִּ ימִּ ְמרו ָלּה: "ָהרִּ ְתחו ְואִּ ם פִּ ַאתֶׁ

ְזֵקֵני  ְנָעֵרינו ובִּ ְלָעַדיְִּך. "בִּ ְמַעט בִּ ָגַרע ְויִּ ים ב, יד(. ֹכֵחנו יִּ ירִּ נו ֵנֵלְך ְבָבֵנינו ַהשִּ
ים ֻכָלנו  י ֻשָתפִּ י ַחג ה' ָלנו:" )ְשמֹות י, ט( כִּ ְבָקֵרנו ֵנֵלְך כִּ ְבנֹוֵתנו ְבצֹאֵננו ובִּ ובִּ

ים ְלקֹולֹות ָכל ָבֵאי עֹוָלם.                   ְהיֶׁה ַקשובִּ ְמַחת ֵחרוֵתנו נִּ ֵתן וְבשִּ י יִּ ְצַריִּם. מִּ יַאת מִּ יצִּ                 בִּ
 

 הרבה תמר דבדבני והרבה דליה מרקס
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 והיא שעמדה לאבותינו ולנו
 והיא שעמדה לִאמותינו ולנו

 שלא אחד בלבד עמד עלינו לכלותינו,  
אלא שבכל דור ודור עומדים עלינו לכלותינו, 

 והקדוש ברוך הוא, מצילנו מידם.

 
לארבעה פסוקים מספר ההגדה, ברובה, היא מדרשים )פרשנויות של חז"ל( 

 ח(:-דברים פרק כו )ה

 
ט ַוְיִהי ְמֵתי ְמעָׁ ם ב ִ ר ׁשָׁ גָׁ ה ַוי ָׁ ִבי ַוי ֵֶרד ִמְצַרְימָׁ י ֹאֵבד אָׁ -ֲאַרמ ִ

ב רָׁ צו ם וָׁ דֹול עָׁ ם ְלגֹוי ג ָׁ ו נו     .ׁשָׁ ְצִרים ַוְיַענ  נו  ַהמ ִ ַוי ֵָׁרעו  ֹאתָׁ
ה ׁשָׁ ה קָׁ ֵלינו  ֲעֹבדָׁ נו  עָׁ ת ְ ְצַעק ֶאל   .ַוי ִ ֱאלֵֹהי ֲאֹבֵתינו   ה'-ַונ ִ

ַמע ה' ֶאת ׁשְ ְנֵינו  ְוֶאת-קֵֹלנו  ַוי ְַרא ֶאת-ַוי ִ ֵלנו  ְוֶאת-עָׁ -ֲעמָׁ

א    .ַלֲחֵצנו   ה ו ִבְזֹרַע ְנטו יָׁה ו ְבֹמרָׁ קָׁ יָׁד ֲחזָׁ ְצַרִים ב ְ ַוי ֹוִצֵאנו  ה' ִממ ִ
דֹל ו ְבֹאתֹות ו ְבֹמְפִתים  .ג ָׁ

 
 ונוסיף את פסוק ט:

קֹום-ַוְיִבֵאנו  ֶאל ָׁ ן ַהמ  ֶ ת  נו  ֶאת-ַהז ֶה ַוי ִ ֶרץ ַהז ֹאת ֶאֶרץ -לָׁ אָׁ הָׁ
שׁ  ב ו ְדבָׁ לָׁ ַבת חָׁ   .זָׁ

 
ובעל פה נקרא את הפסוקים, נסביר אותם למסובות ולמסובים, ונספר בקצרה 

בדורות שונים חוברו הגדות שונות, ואף אנו יוצרים  את סיפור יציאת מצרים.

 הגדה משלנו, ומספרים כמיטב הבנתנו.

סיפור אישי של אחד או אחת מבני המשפחה, על "יציאת אן כאפשר להוסיף 

 מצרים" שלו או שלה, מסע החיים שהביאנו עד הלום. 

 
 וכל המרבה לספר, הרי זה משובח!

 
 



 10 

 עשר המכות

 –מנהג הוא לשפוך טיפות יין מהכוס של היין בשעה שמזכירים כל מכה ומכה 

למה, מפני שישועתנו לפי שעל ידי כך אנו מעידים ששמחתנו נתמעטה ואינה ש
נשים על בני אדם אחרים. אף על פי שכך היא מידת והוכרחה לבוא על ידי ע

הדין, שיקבלו עונשים בעד מעשיהם הרעים. וכן אומר הכתוב "בנפול אויבך אל 

 דון יצחק אברבנאל  תשמח" )משלי, כד(.

 
 .יין מן הכוס על כל מכה ומכה וכן על סימני המכותאו שופכים מטיפים 

 

 כינים,  דם, צפרדע,
 ערוב, דבר, שחין, 

 חושך, מכת בכורות. ברד, ארבה,
 

 רבי יהודה היה נותן בהם סימן, דצ"ך עד"ש באח"ב.
 

 כמה מעלות טובות למקום עלינו
 נוי די עשה בהם שפטים ולא הוציאנו ממצרים אילו
 ינויד עשה באלוהיהם ולא עשה בהם שפטים אילו
 נוי די קרע לנו את הים אול נתן לנו את ממונם אילו 
 ינויד העבירנו בחרבה ולא  קרע לנו את הים  אילו 
 ינויד שקע צרנו בתוכו ולא  העבירנו בחרבה אילו 
ספק צרכנו במדבר  ולא שקע צרנו בתוכו אילו

 ארבעים שנה
 

 ינויד
ספק צרכנו במדבר  אילו

 ארבעים שנה
  האכילנו את המן ולא

 ינויד
 ינויד נתן לנו את השבת ולא ןהאכילנו את המ אילו 
 ינויד קרבנו לפני הר סיני ולא נתן לנו את השבת אילו
 ינויד נתן לנו את התורה ולא קרבנו לפני הר סיני אילו
הכניסנו לארץ  ולא  נתן לנו את התורה אילו 

 ישראל
 

 ינויד
הכניסנו לארץ  אילו

 ישראל
בנה לנו את בית  ולא

 הבחירה
 

 נוי די
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אומר, כל שלא אמר שלושה דברים רבן גמליאל 
  –אלו בפסח, לא יצא ידי חובתו 

 פסח, מצה, ומרור.
 

 נסביר לילדים ולילדות מהם 

 .ומרור" ,מצה ,]קורבן הפסח בליל יציאת מצרים["פסח 

 
בכל דור ודור חייב אדם לראות עצמו כאילו הוא יצא ממצרים 

צאתי "והגדת לבנך ביום ההוא בעבור זה עשה יי לי ב: שנאמר
, שלא את אבותינו בלבד גאל הקדוש ברוך )שמות, יג, ח(ממצרים" 

שנאמר "ואותנו, הוציא  –הוא, אלא אף אותנו גאל עמהם 
משם, למען הביא אותנו, לתת לנו את הארץ אשר נשבע 

 )דברים ו, כג(.לאבותינו" 

 
 

אנו חייבים להודות להלל לשבח לפאר לרומם לגדל להדר לנצח ולברך  לפיכך

את כל הנסים האלו, והוציאנו מעבדות ולאימותינו שעשה לנו ולאבותינו  למי
לחירות, מיגון לשמחה, מאבל ליום טוב, מאפלה לאור גדול ומשעבוד לגאולה; 

 .הללו יהונאמר לפניו שירה חדשה, 

 

ִים. רָּ ֵאל ִמִמצְּ רָּ ֵצאת ִישְּ  ֵבית ַיֲעֹקב ֵמַעם לֹוֵעז. בְּ

ְשָרֵאל מַ   ְמְשלֹוָתיו.ָהְיָתה ְיהוָדה ְלָקְדשֹו יִּ
ֹסב ְלָאחֹור.  ַהָּים ָרָאה ַוָּיֹנס. ַהַּיְרֵדן יִּ

ְבֵני צֹאן. ים. ְגָבעֹות כִּ ים ָרְקדו ְכֵאילִּ ָהרִּ  הֶׁ
ֹסב ְלָאחֹור,  י ָתנוס, ַהַּיְרֵדן תִּ  ַמה ְלָך ַהָּים כִּ

ְבֵני צֹאן ? ים, ְגָבעֹות כִּ ְרְקדו ְכֵאילִּ ים תִּ ָהרִּ  הֶׁ
ְפֵני ָאדֹון  לִּ ְפֵני ֱאלֹוַּה ַיֲעֹקב.מִּ לִּ ץ, מִּ י ָארֶׁ  חולִּ

יש ְלַמְעינֹו ָמיִּם.  י ַהצור ֲאַגם ָמיִּם, ַחָלמִּ  תהילים קידַהֹהְפכִּ
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ֶפן. ִרי ַהגָּ עֹולָּם בֹוֵרא פְּ ֹלֵהינּו ֶמֶלְך הָּ ה יי א  רּוְך ַאתָּ  בָּ
 

  הכוס שני
 

 רחצה
 לפני הסעודה  ידיים נטילת

  ברוך אתה יי אלוהינו מלך העולם
 נו על נטילת ידיים.ואשר קדשנו במצוותיו וציו
 

 מוציא
 ניקח בידינו את שלוש המצות ונברך:

 ברוך אתה יי אלוהינו מלך העולם המוציא לחם מן הארץ.
 

 מצה
ברוך אתה יי אלוהינו מלך העולם אשר קדשנו במצוותיו 

 וציוונו על אכילת מצה.
 

 מרור
  בפה. טעם מר במעט חרוסת באופן שנותר ונטבולמרור  ניטול

, עליו שרנו "שבכל הלילות אין אנו מטבילים הטיבול השני במהלך הסדר זהו

 נברך:. אפילו פעם אחת, הלילה הזה שתי פעמים"
 

ברוך אתה יי אלוהינו מלך העולם אשר קדשנו במצוותיו 
 וציוונו על אכילת מרור.

 
 



 13 

 כורך
 :נאמרת( ואותה במרור )ואפשר גם בחרוס ונכרוךמהמצה התחתונה  נבצע

לל בזמן שבית המקדש היה קיים היה כורך פסח, כן עשה ִה 
מצה ומרור ואוכל ביחד לקיים מה שנאמר: "על מצות 

 )שמות יב, ח(." ומרורים יאכלהו

 
 
 
 
 

 שולחן עורך
 

 בתאבון!
 

 אחרי האוכל אפשר לחזור לסדר מקוון, 

 או לערוך את סופו של הסדר בחיק המשפחה המצומצמת

  
 
 

 

 צפון
את  שלח את הילדים והילדות לחפש את האפיקומן, ולאחר שיצאו אותו נחלקנ

 ולמסובות ונאמר:האפיקומן למסובים 

 זכר לקרבן הפסח, הנאכל על השובע.
 

 ברך
 את ברכת המזון: נברךכוס שלישית ו נמזוג
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  ברכת המזון בקצרה

 
 ִשיר ַהַמֲעלֹות. 

ִיינּו כְּ  שּוב יי ֶאת ִשיַבת ִציֹון הָּ ִמים.בְּ  ֹחלְּ
שֹוֵננּו ִרנָּה.  חֹוק ִפינּו ּולְּ ֵלא שְּ ז ִימָּ  אָּ

ִדיל יי ַלֲעשֹות ִעם ֵאֶלה,  רּו ַבגֹוִים ִהגְּ ז יֹאמְּ  אָּ
ֵמִחים.  ִיינּו שְּ נּו, הָּ ִדיל יי ַלֲעשֹות ִעמָּ  ִהגְּ

ִביֵתנּו ַכֲאִפיִקים ַבֶנֶגב. ה יי ֶאת שְּ  שּובָּ
ִר   ה בְּ עָּ ִדמְּ ִעים בְּ ֹצרּו.ַהֹזרְּ  נָּה ִיקְּ
ַרע,  ֹכה ֹנֵשא ֶמֶשְך ַהזָּ לֹוְך ֵיֵלְך ּובָּ  הָּ

יו.  ִרנָּה, ֹנֵשא ֲאֻלוֹמתָּ  בֹא יָּבֹא בְּ
 

 
 נברך.וחברותי חברי  המזמן:

 יהי שם יי מברך מעתה ועד עולם. המסובים:
 נברך שאכלנו משלו.וחברותי, ברשות חברי  המזמן:

 חיינו.ברוך שאכלנו משלו ובטובו  המסובים:
 ברוך שאכלנו משלו ובטובו חיינו המזמן:

 ברוך הוא וברוך שמו. המסובים:
  

ד  ה'ָברוְך ַאָתה  סֶׁ ת ָהעֹוָלם ֻכלֹו. ְבטובֹו ְבֵחן ְבחֶׁ לְֶׁך ָהעֹוָלם. ַהָזן אֶׁ ֱאֹלֵהינו מֶׁ
י ְלעֹוָלם ַחְסדֹו. וְבט ם ְלָכל ָבָשר. כִּ ים. הוא נֹוֵתן לֶׁחֶׁ יד לֹא וְבַרֲחמִּ ובֹו ַהָגדֹול ָתמִּ

י הוא ֵאל ָזן  ד. ַבֲעבור ְשמֹו ַהָגדֹול. כִּ ָחַסר ָלנו ְוַאל יְֶׁחַסר ָלנו ָמזֹון ְלעֹוָלם וָעֶׁ
ר ָבָרא.  ּיֹוָתיו ֲאשֶׁ ין ָמזֹון ְלָכל ְברִּ יב ַלֹכל וֵמכִּ  וְמַפְרֵנס ַלֹכל וֵמטִּ

ה  רּוְך ַאתָּ ן ֶאת ַהֹכל.ה'בָּ  . ַהזָּ
 

ה ְלָך  ְמָדה טֹוָבה וְרָחָבה. ְוַעל  ה'נֹודֶׁ ץ חֶׁ רֶׁ ְנַחְלָת ַלֲאבֹוֵתינו אֶׁ הִּ ֱאֹלֵהינו. ַעל שֶׁ
הֹוֵצאָתנו  יַלת ָמזֹון  ה'שֶׁ ים. ְוַעל ֲאכִּ ֵבית ֲעָבדִּ יָתנו מִּ ְצַריִּם. וְפדִּ ץ מִּ רֶׁ ֱאֹלֵהינו ֵמאֶׁ

יד ְבָכל יֹום ו ְוָאַכְלָת  :ַכָכתוב ְבָכל ֵעת וְבָכל ָשָעה.ָשַאָתה ָזן וְמַפְרֵנס אֹוָתנו ָתמִּ
ת  ר ָנַתן ָלְך. ה'ְוָשָבְעָת וֵבַרְכָת אֶׁ ץ ַהֹטָבה ֲאשֶׁ יָך ַעל ָהָארֶׁ ה  ֱאֹלהֶׁ רּוְך ַאתָּ . ַעל ה'בָּ
זֹון. ַעל ַהמָּ ֶרץ וְּ אָּ  הָּ
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ון , יעלה ויבוא ויפקד ויזכר זיכרוננו וזיכרואמותינו אלוהינו ואלוהי אבותינו
וכל  וזיכרון ירושלים עיר קודשך וזיכרון כל עמך בית ישראל ואמותינו, אבותינו

לפניך, לפליטה לטובה לחן ולחסד ולרחמים ולחיים ולשלום ביום חג  העולם כולו
אלוהינו בו לטובה ופקדנו בו לברכה והושיענו בו לחיים  ה'המצות הזה. זוכרנו 

ורחם עלינו כי אליך ענינו, כי אל מלך טובים. ובדבר ישועה ורחמים חוס וחנינו 
 בונה ברחמיו ירושלים. ה'ברוך אתה חנון ורחום אתה. 

 
 
 

 הוא יתברך בשמים ובארץ. הרחמן

 בכבוד. אותנו ואת כל יושבי ויושבות עמו ועולמו הוא יפרנס הרחמן

 הוא יברך את מדינת ישראל ראשית צמיחת גאולתנו. הרחמן

 צבא ההגנה לישראל.ת וחיילוהוא יברך חיילי  הרחמן

 בניה של שרה.ובניה של הגר הוא ישכין שלום בין  הרחמן

 ת טובה ואריכות ימים.כל ברואי העולם בריאול הוא ייתן לנו ו הרחמן

ויבשר לנו  ואת מרים, הוא ישלח לנו את אליהו הנביא הזכור לטוב הרחמן

 טובות ישועות ונחמות. בשורות

וצדקה  ה'שא ברכה מאת יתהא למשמרת שלום ונילמדו עלינו זכות ש במרום

 ., ונמצא חן ושכל טוב בעיני אלוהים ואדםמאלוהי ישענו

 הוא ינחילנו יום שכולו טוב.הרחמן 

 עושה שלום במרומיו הוא יעשה שלום עלינו 

 ואמרו אמן.ועל כל יושבי תבל ועל כל ישראל 
 

 
עֹולָּם בֹו ֹלֵהינּו ֶמֶלְך הָּ ה יי א  רּוְך ַאתָּ ֶפן.בָּ ִרי ַהגָּ  ֵרא פְּ

 

 כוס שלישית 
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 ונפתח את הדלת. המסמלת את הגאולה נמזוג את כוסו של אליהו

 מומלץ, במיוחד בימים אלה, לבחור באהבה ולא בנקמה.
 

 

שפוך חמתך על הגויים אשר לא 
ידועך ועל ממלכות אשר בשמך לא 
קראו, כי אכל את יעקב ואת נוהו 

ון אפך השמו. שפך עליהם זעמך וחר
ִמיֵדם ִמַתַחת  ישיגם. ַתשְּ ַאף וְּ ֹדף בְּ ִתרְּ
ֵמי   )איכה ג סג(.. ה'שְּ

אשר שפוך אהבתך על הגויים 
ועל ממלכות אשר  ידעוָך

בשמך קוראים, בגלל חסדים 
שהם עושים עם זרע יעקב 
ומגינים על עמך ישראל מפני 
ת אוכליהם. יזכו לראות בסוכַ 

ולשמוח בשמחת  יָךבחירֶ 
 .יָךיֶ גֹו

, המיוחסת לנכדו של 1521מתוך כתב יד של הגדה משנת 
 רש"י

 
 

 
נשתה מעט מכוסו של אליהו, לכבוד קוממיות ארצנו ולכבוד הזכות 

, אותו הוספנו לפסוקי ה"מגיד" . נזכיר את פסוק ט'בה חיי חופשלחיות 
 המברך על השיבה לארץ.פסוק 

 

ן-ַוְיִבֵאנו  ֶאל ֶ ת  קֹום ַהז ֶה ַוי ִ ָׁ נו  -ַהמ  ֶרץ -ֶאתלָׁ אָׁ הָׁ
שׁ  ,ַהז ֹאת ב ו ְדבָׁ לָׁ  .ֶאֶרץ זַָׁבת חָׁ
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 הלל
 ונוסיף פסוקי הלל:כוס רביעית נמזוג 

ה ָיה. ק ָאבֹא ָבם אֹודֶׁ דֶׁ י ַשֲעֵרי צֶׁ ְתחו לִּ  פִּ
ים ָיֹבאו בֹו. יקִּ  זֶׁה ַהַשַער ַליי ַצדִּ

ישוָעה.  י לִּ י לִּ י ַוְתהִּ יָתנִּ י ֲענִּ  אֹוְדָך כִּ
ן ָמֲאסו ַהבֹונִּ  בֶׁ ָנה.אֶׁ  ים ָהְיָתה ְלרֹאש פִּ

ְפָלאת ְבֵעיֵנינו. יא נִּ  ֵמֵאת יי ָהְיָתה זֹאת. הִּ

ה בֹוזֶׁה ַהּיֹום ָעָשה יי.  חָּ מְּ ִנשְּ ִגילָּה וְּ  תהילים קיח .נָּ
 

 
ה נָּא. נָּא יי הֹוִשיעָּ  אָּ
ה נָּא. נָּא יי הֹוִשיעָּ  אָּ
ה נָּא. ִליחָּ נָּא יי ַהצְּ  אָּ
ה נָּא. ִליחָּ נָּא יי ַהצְּ  אָּ

 

 אתה יי אלוהינו מלך העולם בורא פרי הגפן. ברוך
 

 כוס רביעית 

 
 
 

 קרב יום אשר הוא לא יום ולא לילה
 רם הודע כי לך היום אף לך הלילה

 שומרים הפקד לעירך כל היום וכל הלילה
 תאיר כאור יום חשכת לילה. 

 הפייטן יניי
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 ִכי לֹו נֵָּאה, ִכי לֹו יֶָּאה. 
 

ְמלוָכה, ָבחו יר בִּ  ר ַכֲהָלָכה, ְגדוָדיו יֹאְמרו לֹו: ַאדִּ
י ְלָך , ְלָך  ַאף ְלָך , ְלָך  יי ַהַמְמָלָכה, ה, ִכי לֹו יֶָּאה.  ְלָך  וְלָך , ְלָך  כִּ  ִכי לֹו נֵָּאֶ

 
יָקיו  יֹאְמרו לֹו:  ְמלוָכה, ָהדור ַכֲהָלָכה, וָתִּ  ָדגול בִּ

י ְלָך , ְלָך  אַ  ה, ִכי לֹו יֶָּאה.ף ְלָך , ְלָך  יי ַהַמְמָלָכה, ְלָך  וְלָך , ְלָך  כִּ   ִכי לֹו נֵָּאֶ
 

ין ַכֲהָלָכה ַטְפְסָריו  יֹאְמרו לֹו:  ְמלוָכה,, ָחסִּ  ַזַכאי  בִּ
י ְלָך , ְלָך  ַאף ְלָך , ְלָך  יי ַהַמְמָלָכה,  ה, ִכי לֹו יֶָּאה. ְלָך  וְלָך , ְלָך  כִּ  ִכי לֹו נֵָּאֶ

 
ְמ  יד  בִּ מוָדיו  יֹאְמרו לֹו: ָיחִּ יר ַכֲהָלָכה לִּ  לוָכה,, ַכבִּ

י ְלָך , ְלָך  ַאף ְלָך , ְלָך  יי ַהַמְמָלָכה,  ה, ִכי לֹו יֶָּאה. ְלָך  וְלָך , ְלָך  כִּ  ִכי לֹו נֵָּאֶ
 

יָביו  יֹאְמרו לֹו:  ְמלוָכה,, נֹוָרא ַכֲהָלָכה ְסבִּ  מֹוֵשל בִּ
י לְ  ה, ִכי לֹו יֶָּאה.ָך , ְלָך  ַאף ְלָך , ְלָך  יי ַהַמְמָלָכה, ְלָך  וְלָך , ְלָך  כִּ   ִכי לֹו נֵָּאֶ

 
יָקיו  יֹאְמרו לֹו:  ה ַכֲהָלָכה, ַצדִּ ְמלוָכה, פֹודֶׁ  ָעָניו  בִּ

י ְלָך , ְלָך  ַאף ְלָך , ְלָך  יי ַהַמְמָלָכה,  ה, ִכי לֹו יֶָּאה. ְלָך  וְלָך , ְלָך  כִּ  ִכי לֹו נֵָּאֶ
 

ְנַאָניו  יֹאְמרו לֹו:  ְמלוָכה, ַרחום ַכֲהָלָכה  שִּ  ָקדֹוש  בִּ
י ְלָך , ְלָך  ַאף ְלָך , ְלָך  יי ַהַמְמָלָכה,  ה, ִכי לֹו יֶָּאה. ְלָך  וְלָך , ְלָך  כִּ  ִכי לֹו נֵָּאֶ

 
יָמיו יֹאְמרו לֹו:  ְמלוָכה, תֹוֵמְך ַכֲהָלָכה ְתמִּ יף  בִּ  ַתקִּ

י ְלָך , ְלָך  ַאף ְלָך , ְלָך  יי ַהַמְמָלָכה, ְלָך  ולְ  ה, ִכי לֹו יֶָּאה.ָך , ְלָך  כִּ   ִכי לֹו נֵָּאֶ
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1 
 אחד מי יודע ?
 אחד אני יודע !

 אחד אלוהינו שבשמים ובארץ.

2 
 שנים מי יודע ?
 שנים אני יודע !

 שני לוחות הברית, אחד אלוהינו שבשמים ובארץ.

3 
 שלושה מי יודע ?

 אני יודע !שלושה 
 שלושה אבות, שני לוחות הברית, אחד אלוהינו שבשמים ובארץ.

4 
 ארבע מי יודע ?
 ארבע אני יודע !

 ארבע אמהות, שלושה אבות, שני לוחות הברית, אחד אלוהינו שבשמים ובארץ.

5 
 חמישה מי יודע ?
 חמישה אני יודע !

ית, אחד אלוהינו חמישה חומשי תורה, ארבע אמהות, שלושה אבות, שני לוחות הבר
 שבשמים ובארץ.

6 
 שישה מי יודע ?
 שישה אני יודע !

שישה סדרי משנה, חמישה חומשי תורה, ארבע אמהות, שלושה אבות, שני לוחות 
 הברית, אחד אלוהינו שבשמים ובארץ.

7 
 שבעה מי יודע ?
 שבעה אני יודע !

, שלושה שבעה ימי שבתא, שישה סדרי משנה, חמישה חומשי תורה, ארבע אמהות
 אבות, שני לוחות הברית, אחד אלוהינו שבשמים ובארץ.
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8 
 שמונה מי יודע ?
 שמונה אני יודע !

שמונה ימי מילה, שבעה ימי שבתא, שישה סדרי משנה, חמישה חומשי תורה, ארבע 
 אמהות, שלושה אבות, שני לוחות הברית, אחד אלוהינו שבשמים ובארץ.

9 
 תשעה מי יודע ?
 תשעה אני יודע !

תשעה ירחי לידה, שמונה ימי מילה, שבעה ימי שבתא, שישה סדרי משנה, חמישה 
חומשי תורה, ארבע אמהות, שלושה אבות, שני לוחות הברית, אחד אלוהינו שבשמים 

 ובארץ.

10 
 עשרה מי יודע ?
 עשרה אני יודע !

עשרה דבריה, תשעה ירחי לידה, שמונה ימי מילה, שבעה ימי שבתא, שישה סדרי 
, חמישה חומשי תורה, ארבע אמהות, שלושה אבות, שני לוחות הברית, אחד משנה

 אלוהינו שבשמים ובארץ.

11 
 אחד עשרה מי יודע ?
 אחד עשרה אני יודע !

אחד עשרה כוכביא, עשרה דבריה, תשעה ירחי לידה, שמונה ימי מילה, שבעה ימי 
אבות, שני  שבתא, שישה סדרי משנה, חמישה חומשי תורה, ארבע אמהות, שלושה

 לוחות הברית, אחד אלוהינו שבשמים ובארץ.

12 
 שנים עשרה מי יודע ?
 שנים עשרה אני יודע !

שנים עשרה שבטיא, אחד עשרה כוכביא, עשרה דבריה, תשעה ירחי לידה, שמונה ימי 
מילה, שבעה ימי שבתא, שישה סדרי משנה, חמישה חומשי תורה, ארבע אמהות, 

 ברית, אחד אלוהינו שבשמים ובארץ.שלושה אבות, שני לוחות ה

13 
 שלושה עשרה מי יודע ? שלושה עשרה אני יודע !

שלושה עשרה מדיא, שנים עשרה שבטיא, אחד עשרה כוכביא, עשרה דבריה, תשעה 
ירחי לידה, שמונה ימי מילה, שבעה ימי שבתא, שישה סדרי משנה, חמישה חומשי 

 הברית, אחד אלוהינו שבשמים ובארץ.תורה, ארבע אמהות, שלושה אבות, שני לוחות 
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יָּא. יָּא, ַחד ַגדְּ  ַחד ַגדְּ

ְתֵרי זוֵזי. ַחד ַגְדָיא, ַחד ַגְדָיא. ין ַאָבא בִּ  ְדַזבִּ

א רָּ א שּונְּ תָּ אָּ ְתֵרי וְּ ין ַאָבא בִּ , ְוָאְכָלה ְלַגְדָיא, ְדַזבִּ

 זוֵזי. ַחד ַגְדָיא, ַחד ַגְדָיא.

א בָּ א ַכלְּ תָּ אָּ ְך ְלשוְנָרא, ְדָאְכָלה ְלַגְדָיא, , ְוָנַש וְּ

ְתֵרי זוֵזי. ַחד ַגְדָיא, ַחד ַגְדָיא. ין ַאָבא בִּ  ְדַזבִּ

א רָּ א חּוטְּ תָּ אָּ ָכה ְלַכְלָבא, ְדָנַשְך ְלשוְנָרא, וְּ , ְוהִּ

ְתֵרי זוֵזי. ַחד ַגְדָיא,  ין ַאָבא בִּ ְדָאְכָלה ְלַגְדָיא, ְדַזבִּ

 ַחד ַגְדָיא.

אָּ  אוְּ א נּורָּ ָכה ְלַכְלָבא, תָּ , ְוָשַרף ְלחוְטָרא, ְדהִּ

ְתֵרי  ין ַאָבא בִּ ְדָנַשְך ְלשוְנָרא, ְדָאְכָלה ְלַגְדָיא, ְדַזבִּ

 זוֵזי. ַחד ַגְדָיא, ַחד ַגְדָיא.

א א ַמיָּ תָּ אָּ ָכה וְּ , ְוָכָבה ְלנוָרא, ְדָשַרף ְלחוְטָרא, ְדהִּ

ין ְלַכְלָבא, ְדָנַשְך לְ  שוְנָרא, ְדָאְכָלה ְלַגְדָיא, ְדַזבִּ

ְתֵרי זוֵזי. ַחד ַגְדָיא, ַחד ַגְדָיא.  ַאָבא בִּ

א א תֹורָּ תָּ אָּ , ְוָשָתה ְלַמָּיא, ְדָכָבה ְלנוָרא, ְדָשַרף וְּ

ָכה ְלַכְלָבא, ְדָנַשְך ְלשוְנָרא, ְדָאְכָלה  ְלחוְטָרא, ְדהִּ

ין ַאבָ  ְתֵרי זוֵזי. ַחד ַגְדָיא, ַחד ַגְדָיא.ְלַגְדָיא, ְדַזבִּ  א בִּ

א ַהּׁשֹוֵחט תָּ אָּ , ְוָשַחט ְלתֹוָרא, ְדָשָתה ְלַמָּיא, וְּ

ָכה ְלַכְלָבא,  ְדָכָבה ְלנוָרא, ְדָשַרף ְלחוְטָרא, ְדהִּ

ְתֵרי  ין ַאָבא בִּ ְדָנַשְך ְלשוְנָרא, ְדָאְכָלה ְלַגְדָיא, ְדַזבִּ

 ַגְדָיא, ַחד ַגְדָיא. זוֵזי. ַחד

ֶות ַאְך ַהמָּ א ַמלְּ תָּ אָּ , ְוָשַחט ְלשֹוֵחט, ְדָשַחט וְּ

ְלתֹוָרא, ְדָשָתה ְלַמָּיא, ְדָכָבה ְלנוָרא, ְדָשַרף 

ָכה ְלַכְלָבא, ְדָנַשְך ְלשוְנָרא, ְדָאְכָלה  ְלחוְטָרא, ְדהִּ

ְתֵרי זוֵזי. ין ַאָבא בִּ  ַחד ַגְדָיא, ַחד ַגְדָיא. ְלַגְדָיא, ְדַזבִּ

רּוְך הּו דֹוש בָּ א ַהקָּ תָּ אָּ א, ְוָשַחט ְלַמְלַאְך ַהָמוֶׁת, וְּ

ְדָשַחט ְלשֹוֵחט, ְדָשַחט ְלתֹוָרא, ְדָשָתה ְלַמָּיא, 

ָכה ְלַכְלָבא,  ְדָכָבה ְלנוָרא, ְדָשַרף ְלחוְטָרא, ְדהִּ

ְתֵרי ְדָנַשְך ְלשוְנָרא, ְדָאְכָלה ְלגַ  ין ַאָבא בִּ ְדָיא, ְדַזבִּ

 זוֵזי. ַחד ַגְדָיא, ַחד ַגְדָיא.

 חד גדיא 
 משה ביק: לחן  בנימין כספי: מילים
 1937 

 

ינו ְבַרָּיא ַהֲאזִּ  חֶׁ
ה ְבַחד ַגְדָיא  ַמֲעשֶׁ

יש לֹא ָבָדה פור אִּ  ַהסִּ
 !ָכְך ָכתוב ַבַהָגָדה

 ...ַחד ַגְדָיא
 

ל ַהשוק ָהַלְך  ַאָבא אֶׁ
י ַצח ָוַרְך  ְוָקָנה ְגדִּ

ים זִּ י עִּ י, ְגדִּ ה ַהְגדִּ  זֶׁ
ים ְשֵני זוזִּ  .הוא ָקָנה בִּ

 ...ַחד ַגְדָיא
 

ָחתול ֲאֹרְך ָש   ָפםהֶׁ
 ַמְחָשָבה ָרָעה ָזַמם

י ָתַפס ַבַכף ת ַהְגדִּ  אֶׁ
  !ְוָטרֹוף אֹותֹו ָטַרף

 ...ַחד ַגְדָיא
 

ְתַמְרֵמר  זֹאת ָרָאה ְוהִּ
ָחֵצר בֶׁ  ַהְכַלְבַלב שֶׁ

 ַלזֹוֵלל הוא לֹא ָסַלח
 !ְוָנשֹוְך אֹותֹו ָנַשְך

 ...ַחד ַגְדָיא
 

ֵנק ַמֵקל ן ַהחוץ זִּ  מִּ
לֶׁב הִּ   ְתַנֵפלַעל ַהכֶׁ

ף ַרב ָחַבט צֶׁ  וְבשֶׁ
ָכל ַצד ָכה בֹו מִּ  !ְוהִּ

 ...ַחד ַגְדָיא
 
  

 
יב ָהֵאש ְשתֹוֵלל ָאז ְשבִּ  הִּ

ֵקש ְנֹקם בִּ  ַבַמֵקל לִּ
יף וָפף ְתַלֵקַח פִּ  הִּ

ְשַרף יל נִּ  !ַהַמֵקל ָכלִּ
 ...ַחד ַגְדָיא

 
ם ַגל ם, ַמיִּ ף ַמיִּ טֶׁ  שֶׁ

יש קַ   לַעל ָהֵאש ָקַפץ חִּ
ַגע ָקט ְשָתֵרַע רֶׁ  הִּ

ָּיד  !ְוָהֵאש ָכְבָתה מִּ
 ...ַחד ַגְדָיא

 
ל ָהֲאַגם  ָבא ַהשֹור אֶׁ
 ָכל ַהַמיִּם הוא ָלַגם
ר בֹו ם ֲאשֶׁ  ָכל ַהַמיִּ

ְרבֹו ל תֹוְך קִּ יס אֶׁ ְכנִּ  !הוא הִּ
 ...ַחד ַגְדָיא

 
 ַהַטָבח ָבַחר ָקְרָבן
ת ַהשֹור ַהַגְרְגָרן  אֶׁ

יןהוא  ת ַהַסכִּ יז אֶׁ ְשחִּ  הִּ
ין  !ֲארוַחת ָבָשר ֵהכִּ

 ...ַחד ַגְדָיא
 

ם ָבא ַמְלָאְך ָשַמיִּ  מִּ
ת ַהַטָבח יל אֶׁ פִּ  ְוהִּ
ֵמֵאן רוחֹו ָעצֹור  שֶׁ

ת ַהשֹור  !ְוָשַחט ָאז אֶׁ
 

 ...ַחד ַגְדָיא
ְקָרא ם קֹול יִּ  :ַבָשַמיִּ

ַשע ֵקץ ָלַרע"  ֵקץ ָלרֶׁ
תַ  ץ ֹשד יִּ ן ָהָארֶׁ  םמִּ

 !"ְוָשלֹום ַעל ָהעֹוָלם
 

 ...ַחד ַגְדָיא
  

 

https://www.zemereshet.co.il/artist.asp?id=376
https://www.zemereshet.co.il/artist.asp?id=376
https://www.zemereshet.co.il/artist.asp?id=139
https://www.zemereshet.co.il/artist.asp?id=139
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ִריִטיקֹו"אּון ַק "   חד גדיא בלאדינו/  בְּ

 
יםאון  ים, פֹור דֹוס ֵלָבנִּ י ַפְדֵרא, פֹור דֹוס ֵלָבנִּ ְרקֹו מִּ יקֹו, ֵכלֹו מֶׁ יטִּ  .ַקְברִּ

 

ינֹו ֵאל ָגאטֹו, י פַ י אִּ   וִּ ְרקֹו מִּ יקֹו, ֵכלֹו מֶׁ יטִּ יםקֹוְמיֹו ֵאל ַקְברִּ ים, פֹור דֹוס ֵלָבנִּ  .ְדֵרא, פֹור דֹוס ֵלָבנִּ

 

ים,  י ַפְדֵרא, פֹור דֹוס ֵלָבנִּ ְרקֹו מִּ יקֹו, ֵכלֹו מֶׁ יטִּ י מֹוריֹו ֵאל ָגאטֹו, ֵכְסקֹוְמיֹו ֵאל ַקְברִּ ינֹו ֵאל ֵפרֹו, אִּ וִּ

ים  .פֹור דֹוס ֵלָבנִּ

 

י ָאַחְרבֹו ֵאל ֵפררֹו, ְכמֹוריֹו  ינֹו ֵאל ָפאלֹו, אִּ י וִּ ְרקֹו מִּ יקֹו, ֵכלֹו מֶׁ יטִּ ֵאל ָגאטֹו, ֵכְסקֹוְמיֹו ֵאל ַקְברִּ

ים ים, פֹור דֹוס ֵלָבנִּ  .ַפְדֵרא, פֹור דֹוס ֵלָבנִּ

 

י ֵקמֹו ֵאל ָפאלֹו, ֵכָאַחְרבֹו ֵאל ֵפֵאררֹו, ְכמֹוריֹו ֵאל ָגאטֹו, ֵכְסקֹוְמיֹו ֵאל  ינֹו ֵאל פוֵאגֹו, אִּ וִּ

ְר  יקֹו, ֵכלֹו מֶׁ יטִּ יםַקְברִּ ים, פֹור דֹוס ֵלָבנִּ י ַפְדֵרא, פֹור דֹוס ֵלָבנִּ  .קֹו מִּ

 

י ַאָמטֹו ֵאל פוֵאגֹו, ֵכֵקמֹו ֵאל ָפאלֹו, ֵכָאַחְרבֹו ֵאל ֵפֵאררֹו, ְכמֹוריֹו ֵאל ָגאטֹו,  ינֹו ָלה ָאגוָוה, אִּ וִּ

י ַפְדֵרא, פֹור דֹוס ֵלבָ  ְרקֹו מִּ יקֹו, ֵכלֹו מֶׁ יטִּ יםֵכְסקֹוְמיֹו ֵאל ַקְברִּ ים, פֹור דֹוס ֵלָבנִּ  .נִּ

 

ביֹו ָלה ָאגוָוה, ֵכַאָמטֹו ֵאל פוֵאגֹו, ֵכֵקמֹו ֵאל ָפאלֹו, ֵכָאַחְרבֹו ֵאל ֵפֵאררֹו, ְכמֹור ינֹו ָלה ָוַקא, ֵכבֶׁ יֹו וִּ

ים, פֹור י ַפְדֵרא, פֹור דֹוס ֵלָבנִּ ְרקֹו מִּ יקֹו, ֵכלֹו מֶׁ יטִּ ים ֵאל ָגאטֹו, ֵכְסקֹוְמיֹו ֵאל ַקְברִּ  .דֹוס ֵלָבנִּ

 

ביֹו ָלה ָאגוָוה, ֵכַאָמטֹו ֵאל פוֵאגֹו, ֵכֵקמֹו ֵאל ָפאלֹו, ֵכָאַחְרבֹו  ינֹו ֵאל שוחט, כְדגֹויֹו ָלה ָוַקא, ֵכבֶׁ וִּ

י ַפְדֵרא, פֹור דֹוס ֵלָבנִּ  ְרקֹו מִּ יקֹו, ֵכלֹו מֶׁ יטִּ ים, ֵאל ֵפֵאררֹו, ְכמֹוריֹו ֵאל ָגאטֹו, ֵכְסקֹוְמיֹו ֵאל ַקְברִּ

ים  .פֹור דֹוס ֵלָבנִּ

 

ינֹו ֵאל מלאך המוות, ֵכְדגֹויֹו ביֹו ָלה ָאגוָוה, ֵכַאָמטֹו ֵאל פוֵאגֹו,   וִּ ֵאל שוחט, כְדגֹויֹו ָלה ָוַקא, ֵכבֶׁ

יקֹו, ֵכלֹו  יטִּ י ֵכֵקמֹו ֵאל ָפאלֹו, ֵכָאַחְרבֹו ֵאל ֵפֵאררֹו, ְכמֹוריֹו ֵאל ָגאטֹו, ֵכְסקֹוְמיֹו ֵאל ַקְברִּ ְרקֹו מִּ מֶׁ

ים ים, פֹור דֹוס ֵלָבנִּ  .ַפְדֵרא, פֹור דֹוס ֵלָבנִּ

 

י ְדגֹויֹו ֵאל מלאך המוות, כְדגֹויֹו ינֹו ֵאל קדוש ברוך הוא, אִּ ביֹו   וִּ ֵאל שוחט, כְדגֹויֹו ָלה ָוַקא, ֵכבֶׁ

רֹו, ְכמֹוריֹו ֵאל ָגאטֹו, ֵכְסקֹוְמיֹו ָלה ָאגוָוה, ֵכַאָמטֹו ֵאל פוֵאגֹו, ֵכֵקמֹו ֵאל ָפאלֹו, ֵכָאַחְרבֹו ֵאל ֵפֵאר 

ים ים, פֹור דֹוס ֵלָבנִּ י ַפְדֵרא, פֹור דֹוס ֵלָבנִּ ְרקֹו מִּ יקֹו, ֵכלֹו מֶׁ יטִּ     .ֵאל ַקְברִּ
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 ככל משפטו וחוקתו., חסל סדור פסח כהלכתו

 כן נזכה לעשותו. כאשר זכינו לסדר אותו,
 קומם קהל עדת מי מנה. זך שוכן מעונה,

 נה.פדויים לציון בִר  ל נטעי כנה,בקרוב נה
 

 

 הבנויה לשנה הבאה בירושלים
 

 נרצה!
 
 

 
 
 

 סלאם / מוש בן ארי
  עוד יבוא שלום עלינו
  עוד יבוא שלום עלינו

  .עוד יבוא שלום עלינו ועל כולם
 

  סאלם, עלינו ועל כל העולם
  סאלם, סלאם

  סלאם, עלינו ועל כל העולם
  .סאלם, סלאם
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 הללויה / יענקל'ה גלפז ומני גל
 
 

 יומו צנוע הוא ודל, אדם חוזר וקציר

 ועל גבו צרות החול עומסות לו כמגדל

 הוא לפניו רואה פתאום את שתי עיניה של בתו

 והוא אז שר והן אתו שרות הללויה.

 

 הללויה וזה השיר עולה מכל פינות העיר

 כשהאדם ושתי עיני ביתו שרים הללויה.
 

 בונה אדם את בניניו מאבן וקלפים.

 ום הם נטרפים.יום יום טורח ועמל, יום י

 אבל אל מול חורבן קלפיו עולה השמש מעליו,

 והוא אוסף אותם אליו ושר הללויה.

 

 הללויה וזה השיר
 עולה מכל פינות העיר

 כשהאדם אוסף את כל קלפיו
 ושר הללויה.

 יודע הוא דרכי פרושים ימי בפני האל

 שולחו למרחקים. וכל שירי כמו תפילות

 את חיי אנעל בשקט וכשיגיע סוף התוואי

 יושר הללויה. ושיר חדש צעיר וחי

 

 עוד יעלה בכל העיר הללויה וזה השיר

 ושר הללויה. והוא חדש והוא צעיר וחי

              

 ך ויתפלללמדני אלוהי בר 
 על סוד עלה קמל, על נגה פרי בשל;

 על החרות הזאת לראות, לחוש לנשם,
 לדעת, ליחל, להכשל.

 
 למד את שפתותי ברכה ושיר הלל
 בהתחדש זמנך עם בקר ועם ליל.

 כתמול שלשום, -לבל יהי יומי היום 
 לבל יהיה עלי יומי הרגל.


