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 הגדה של פסח
 חילוני ופלורליסטימקוצר, בנוסח 

 

 2018 ,אמסטרדם

 

 

 והיגדתם לבנותיכם ולבניכם
 

סיפור יציאת מצרים שעובר מדור לדור כבר אלפי שנים הוא אחד מן הדברים המחברים 

סיפור תולדות עמנו מראשיתו ועד ימינו אנו. זהו סיפור על עמידה איתנה  ובו מגולםבינינו, 

זה סיפור על דבקות בחיים ועל יכולת אנושית מופלאה להמציא  דיכוי וחורבן. אל מול

   .הוא הדבר המשותף לנו הזהוליצור מציאות חדשה. הסיפור 

 

ביחד, בחיק המשפחה המורחבת או בקהילה, הוא מקבל  הזהאת הסיפור אנו מספרים וכש

סיפור ועל האופן שבו יסופר. ביכולתנו לצקת ל כובכוחנו להשפיע על המש, ומשנה תוקף

, לרצות להיות חלק ממנו, אותולנו, ולגרום לדור הצעיר לאהוב  ותת שמתאימיומשמעו

 , בדרך שלו, לדור שאחריו.והמשיך ולספרל עתובבוא ה

 

בנותיכם תגידו לבמיוחד ששם ברחבי העולם, חשוב -אם אתם מציינים את חג הפסח אי

נָׁה :שורת הסיום של ההגדהב ותמופיעה מיליםה שלושאת  ולבניכם ָאה ְלשָׁ יִּם ַהבָׁ ירּוַשלָׁ  . בִּ

לכך  ואת השאיפה, לארץ ישראל תפוצותה יהודיקריאה זו מבטאת את הקשר העמוק של 

 .לבקר בה –או לכל הפחות  אליה,עלות ל יזכושבשנה הבאה 

 

  !חג חירות שמח
 

 
 

ונות וקטעי ליקטנו רעיבעריכת ההגדה שלפניכם התבססנו רבות על ההגדה של פסח בנוסחה המקורי, 

(, תרגמנו , או הגדת קיבוץ עין השופטקריאה מהגדות נוספות )כדוגמת ההגדה של אבי עופר מקיבוץ מענית

את תרגום  להשליםלטובת המסובים לשולחן ליל הסדר שאינם דוברי עברית )בתקווה השירים ן חלק מ

ה  פחות חשובים וערכנו כמה קיצורים או השמטות בקטעים שנראו לנו (,עם הזמן ההגדה כולה )כמו "ַמֲעשֶׂ

ן ֲעַזְריָׁה..."(, מזעזעים )כמו " זָׁר בֶׂ ְלעָׁ י אֶׂ י ְיהֹוֻשַע ְוַרבִּ זֶׂר ְוַרבִּ יעֶׂ י ֱאלִּ ם ְבַרבִּ ַרג ְבכֹוֵריהֶׂ ּלּו הָׁ  לא הכי"(, ַדֵינּו –אִּ

יְִּךמתאימים לילדים )כמו " מָׁ ת ְבדָׁ סֶׂ ְתבֹוסֶׂ ְרֵאְך מִּ ַליְִּך וָׁאֶׂ ֱעֹבר עָׁ וגזעניים )כמו אלימים או  ,..."(וָׁאֶׂ

ְתָך ְשֹפְך" ל ַהּגֹויִּם ֲחמָׁ   ."(אֶׂ
 

םהוא בסך הכל  הזושהרי הדבר החשוב באמת לצורך קיום המסורת היפה  יִּ ַר ְצ יַאת מִּ יצִּ ר בִּ ֵפ ַס , ְל

פשוטו כמשמעו, וכל אדם רשאי לעשות זאת בדרך שלו, תוך שילוב קטעי הקריאה והשירים המתאימים לו, 

ה ויה משפחתית או חברתית נעימה ומעצימה, והעיקר שתהא זו חו ל ַהַמְרבֶׂ ח –ְוכָׁ  .ֲהֵרי זֶׂה ְמֻשבָׁ
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Oh what joy, what joy, spring 

has come, Passover is here  

Oh what joy, what joy, spring 

has come, Passover is here  

 

A garment with pockets  

was sewn, was sewn for me  

My pockets were filled,  

were filled with nuts  

 

Oh what joy, what joy, spring 

has come, Passover is here  

Oh what joy, what joy, spring 

has come, Passover is here  

 

Ask, four questions  

I shall ask  

Drink,  

four toasts I shall drink  

 

Oh what joy, what joy, spring 

has come, Passover is here  

Oh what joy, what joy, spring 

has come, Passover is here  

 

A goblet, a great goblet  

my mother would fetch  

For Eliyahu, for Eliyahu  

the Prophet  

 

Oh what joy, what joy, spring 

has come, Passover is here  

Oh what joy, what joy, spring 

has come, Passover is here  

 

 

 

 

 

 

Simcha raba, simcha raba, 

Aviv higi’a, Pessach ba 

Simcha raba, simcha raba, 

Aviv higi’a, Pessach ba 

 

Taferu, taferu, taferu li 

begged imm kissim 

Mile'u, mile'u, mile'u 

kissay be-egozim 

 

Simcha raba, simcha raba 

Aviv higi'a, Pessach ba 

Simcha raba, simcha raba, 

Aviv higi’a, Pessach ba 

 

Sha'ol esh'al, sha'ol esh'al 

arba kushiyot 

Shatoh eshteh, shatoh 

eshte arba kosot 

 

Simcha raba, simcha raba 

Aviv higi'a, Pessach ba 

Simcha raba, simcha raba, 

Aviv higi’a, Pessach ba 

 

Ve-kos gedola, ve-kos 

gdola immy tavi 

Le-Eliyahu, 

Le-Eliyahu HaNavi 

 

Simcha raba, simcha raba 

Aviv higi'a, Pessach ba 

Simcha raba, simcha raba, 

Aviv higi’a, Pessach ba 

 

 שמחה רבה
 מילים: יפה בלהה

 לחן: ידידיה אגמון

 
 

 שמחה רבה, שמחה רבה,

 אביב הגיע, פסח בא!

 שמחה רבה, שמחה רבה,

 אביב הגיע, פסח בא!

 

 תפרו, תפרו, 

 תפרו לי בגד עם כיסים,

 מלאו, מלאו, 

 מלאו כיסי באגוזים.

 

 שמחה רבה, שמחה רבה,

 אביב הגיע, פסח בא!

 שמחה רבה, שמחה רבה,

 אביב הגיע, פסח בא!

 

שאול אשאל, שאול אשאל 

 ארבע קושיות,

שתה, שתה אשתה שתה א

 ארבע כוסות.

 

 שמחה רבה, שמחה רבה,

 אביב הגיע, פסח בא!

 שמחה רבה, שמחה רבה,

 אביב הגיע, פסח בא!

 

 וכוס גדולה, וכוס גדולה 

 אמי תביא,

 לאליהו, 

 לאליהו הנביא

 

 שמחה רבה, שמחה רבה,

 אביב הגיע, פסח בא!

 שמחה רבה, שמחה רבה,

 אביב הגיע, פסח בא!
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 ם לספר ביציאת מצרים, מעבדות לחרות, משעבוד לגאולה.הננו מוכני

 

 ַקֵדׁש

 

 בערב שבת מתחילים כאן:

 

אַָׁם. ַוְיַכל ֱאֹלהים ַביֹום ַהְש  ל ְצבָׁ ץ ְוכָׁ ָארֶׂ ַמיִּם ְוהָׁ י.  ַוְיֻכּלּו ַהשָׁ שִּ ר יֹום ַהשִּ י ֹבקֶׂ ב ַוְיהִּ רֶׂ י עֶׂ י ַוְיהִּ יעִּ בִּ

ְשֹבת בַ  ה ַויִּ שָׁ ר עָׁ ת יֹום ְמַלאְכּתֹו ֲאשֶׂ ְך ֱאֹלהים אֶׂ רֶׂ ה. ַוְיבָׁ שָׁ ר עָׁ ל ְמַלאְכּתֹו ֲאשֶׂ כָׁ י מִּ יעִּ יֹום ַהְשבִּ

א ֱאֹלהים ַלֲעשֹות. ר בֶָׁׂרָׁ ל ְמַלאְכּתֹו ֲאשֶׂ כָׁ ַבת מִּ י בֹו שָׁ י ַוְיַקֵדש אֹותֹו כִּ יעִּ  ַהְשבִּ

 

 וביום חול מתחילים כאן:

 

ם, ֲאשֶׂ  עֹולָׁ ְך הָׁ לֶׂ ה יי ֱאֹלֵהינּו מֶׂ רּוְך ַאּתָׁ נּו בָׁ ַחר בָׁ שֹוןר בָׁ ל לָׁ כָׁ נּו מִּ ם ְורֹוְממָׁ ל עָׁ כָׁ נּו וְ  מִּ ְדשָׁ קִּ

ת יֹום ַחג  שֹון, אֶׂ ים ּוְזַמנִּים ְלשָׁ ה, ַחּגִּ ְמחָׁ ים ְלשִּ ה מֹוֲעדִּ נּו יי ֱאֹלֵהינּו ְבַאֲהבָׁ ן לָׁ ּתֶׂ יו. ַוּתִּ ְצֹותָׁ ְבמִּ

י יצִּ ר לִּ ש, ֵזכֶׂ א ֹקדֶׂ ְקרָׁ ַדְשּתָׁ ַהַמצֹות ַהזֶׂה, ְזַמן ֵחרּוֵתנּו, מִּ נּו קִּ ַחְרּתָׁ ְואֹותָׁ נּו בָׁ י בָׁ יִּם. כִּ ְצרָׁ ל  ַאת מִּ כָׁ מִּ

ים, ַעמִּ ֵאל ְוַהְזַמנִּים. הָׁ ְשרָׁ ה יי, ְמַקֵדש יִּ רּוְך ַאּתָׁ נּו. בָׁ ְנַחְלּתָׁ שֹון הִּ ה ּוְבשָׁ ְמחָׁ ָך ְבשִּ ְדשֶׂ  ּומֹוֲעֵדי קָׁ

 
ַדְשּתָׁ " :נוסח ולקדשלשנות מעט את ההמעדיפים יש ] נּו קִּ ַחְרּתָׁ ְואֹותָׁ נּו בָׁ י בָׁ ל עם כִּ יםכָׁ ַעמִּ  ["הָׁ

 

ֱחיָׁנּו הֶׂ ם, שֶׂ עֹולָׁ ְך הָׁ לֶׂ ה יי ֱאֹלֵהינּו מֶׂ רּוְך ַאּתָׁ נּו ַלְזַמן ַהזֶׂה.  בָׁ יעָׁ ּגִּ נּו ְוהִּ ְימָׁ  ְוקִּ

 

ם עֹולָׁ ְך הָׁ לֶׂ ה יי ֱאֹלֵהינּו מֶׂ רּוְך ַאּתָׁ ן. בָׁ י ַהגָׁפֶׂ  בֹוֵרא ְפרִּ

 

מברכים את המסובים שהגיעו מרחוק ומקרוב בברכת חג , שותים כוס ראשונה

 –על הכנת סעודת ליל הסדר, ואם רוצים  מודים לכל אלה שטרחו ועמלו שמח,

 כמה מילים מעומק לבכם, המתארות את מה שאתם מרגישים כעת. מוסיפים

 

 ּוְרַחץ 
 

 נֹוְטִלים י ַַדִים. 

 

 ַכְרַפס 
 

ְרִכים:  חסה או תפוח אדמה(פרוסת ירק, ) טֹוְבִלים ַכְרַפס  ְבֵמי ֶמַלח, ּוְמב 

 

ה.  מָׁ ֲאדָׁ י הָׁ ם, בֹוֵרא ְפרִּ עֹולָׁ ְך הָׁ לֶׂ ה יי ֱאֹלֵהינּו מֶׂ רּוְך ַאּתָׁ  בָׁ
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 יחץ 
 

חוצים את המצה האמצעית של קערת הסדר לשני חלקים, ואת אחד מהם 

 מצפינים לאפיקומן.

 

 מגיד

  

לּו  י ֲאכָׁ א ַעְניָׁא דִּ א ַלְחמָׁ הָׁ

ל  יִּם. כָׁ ְצרָׁ א ְדמִּ נָׁא ְבַאְרעָׁ תָׁ ַאְבהָׁ

יְך  ְצרִּ ל דִּ ין ֵייֵתי ְוֵייֹכל, כָׁ ְכפִּ דִּ

א,  כָׁ א הָׁ ַשּתָׁ ְפַסח. הָׁ ֵייֵתי ְויִּ

ָא נָׁה ַהבָׁ ֵאל. ְלשָׁ ְשרָׁ א ְדיִּ ה ְבַאְרעָׁ

ָאה ְבֵני  נָׁה ַהבָׁ א ַעְבֵדי, ְלשָׁ ַשּתָׁ הָׁ

ין.   חֹורִּ

 

זהו לחם העוני שאכלו 

אבותינו בארץ מצרים. כל 

הרעב יבוא ויאכל, כל הצריך 

 –יבוא וייפסח. השנה כאן 

לשנה הבאה בארץ ישראל. 

לשנה  –השנה אנו עבדים 

 .הבאה בני חורין

 

This is the bread of poverty, 

that our forefathers ate in 

the land of Egypt. All who is 

hungry – come and dine, all 

who is in need – come and 

celebrate Passover. Slaves 

this year – in the year to 

come, free people. 

 

 : םשואליהילדים ו
 

Why is tonight different 

from all other nights? 

 

That on all other nights we 

eat both bread and matzah. 

But tonight only matzah. 

 

That on all other nights we 

eat all kinds of herbs. 

Tonight – bitter herbs. 

 

That on all other nights we 

do not dip even once. 

Tonight – we dip twice. 

 

That on all other nights we 

either sit or recline. 

Tonight we are all reclining. 

 

 

 

Ma nishtana haleilah hazeh 

mikol haleilot?  

 

Shebechol haleilot anu 

ochlin chametz umatzah.  

Haleilah hazeh - kulo 

matzah. 

 

Shebechol haleilot anu 

ochlin she'ar yerakot. 

Haleilah hazeh, haleilah 

hazeh - maror.  

 

Shebechol haleilot ein anu 

matbilin afilu pa'am echat. 

Haleilah hazeh - shetei 

pe'amim. 

 

Shebechol haleilot anu 

ochlin bein yoshvin u'vein 

mesubin. Haleilah hazeh 

kulanu mesubin.   

  

ה ַהֶזה  ַמה ִנְשַתנ ה ַהַלְיל 

ל ַהֵלילֹות?  ִמכ 

 

ל ַהּלֵ  ְבכָׁ  ילֹות שֶׂ

ה,  ֵמץ ּוַמצָׁ ין חָׁ   ָאנּו אֹוְכלִּ

ה ַהזֶׂה  ה. כוַהַּלְילָׁ  לֹו ַמצָׁ

 

ין  ל ַהֵּלילֹות ָאנּו אֹוְכלִּ ְבכָׁ שֶׂ

קֹות,    ְשָאר ְירָׁ

ה ַהזֶׂה  רֹור.  –ַהַּלְילָׁ  מָׁ

 

נּו  ל ַהֵּלילֹות ֵאין אֶׂ ְבכָׁ שֶׂ

ת,  חָׁ ילּו ַפַעם אֶׂ ין ֲאפִּ ילִּ  ַמְטבִּ

ה ַהזֶׂה ים. ְשּתֵ  – ַהַּלְילָׁ מִּ  י ְפעָׁ

 

ין  ל ַהֵּלילֹות ָאנּו אֹוְכלִּ ְבכָׁ שֶׂ

ין,  ין ּוֵבין ְמֻסבִּ   ֵבין יֹוְשבִּ

ה ַהזֶׂה ין.  – ַהַּלְילָׁ נו ְמֻסבִּ  ֻכלָׁ
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ה ּוִבְזרֹוַע ְנטּוי ה ם ְבי ד ֲחז ק  ִים, ַוּיֹוִציֵאנּו יי ֱאֹלֵהינּו ִמש  ִיינּו ְלַפְרֹעה ְבִמְצר  ִדים ה  ּלֲעב  ּו . ְואִּ

יִּ  ים הָׁ דִּ ֵנינּו ְמֻשְעבָׁ ֵנינּו ּוְבֵני בָׁ יִּם, ֲהֵרי ָאנּו ּובָׁ ְצרָׁ מִּ ת ֲאבֹוֵתינּו מִּ רּוְך הּוא אֶׂ דֹוש בָׁ יא ַהקָׁ ינּו ֹלא הֹוצִּ

ת ַהּתֹו ים אֶׂ נּו יֹוְדעִּ נּו ְזֵקנִּים, ֻכלָׁ ים, ֻכלָׁ נּו ְנבֹונִּ ים, ֻכלָׁ מִּ נּו ֲחכָׁ ילּו ֻכלָׁ יִּם. ַוֲאפִּ ְצרָׁ ה, ְלַפְרֹעה ְבמִּ רָׁ

ח.  ְצַריִּם ֲהֵרי זֶׂה ְמֻשבָׁ יַאת מִּ יצִּ ה ְלַסֵפר בִּ ל ַהַמְרבֶׂ ְצַריִּם. ְוכָׁ יַאת מִּ יצִּ ֵלינּו ְלַסֵפר בִּ ְצוָׁה עָׁ  מִּ
 

 : שרים
 

 עבדים היינו, 
 !חורין-עתה בני

Avadim Hayinu,  
ata beney khorin 

 

Slaves we were,  
now we are free! 

 
 

ִניםכְ  ה ב  ע  ה.  ֶנֶגד ַאְרב  ה תֹור  כָׁםִדְבר  ד חָׁ חָׁ ע, אֶׂ שָׁ ד רָׁ חָׁ ְשאֹול. , אֶׂ ֵאינֹו יֹוֵדַע לִּ ד שֶׂ חָׁ ם, ְואֶׂ ד ּתָׁ חָׁ  אֶׂ

 

כ ם ם? ְוַאף  ח  ְתכֶׂ ּוָׁה יי ֱאֹלֵהינּו אֶׂ ר צִּ ים ֲאשֶׂ טִּ ְשפָׁ ים ְוַהמִּ ֵעדֹות ְוַהֻחקִּ ה הּוא אֹוֵמר? ַמה הָׁ מָׁ

ַסח: ֵאין ַמְפטִּ  ְלכֹות ַהפֶׂ ר לֹו ְכהִּ ה ֱאמָׁ ן. ַאּתָׁ יקֹומָׁ ַסח ֲאפִּ ין ַאַחר ַהפֶׂ  ירִּ

 

ע  ׁש  ם ר  כֶׂ ם? לָׁ כֶׂ ה ַהֹזאת לָׁ ֲעֹבדָׁ ה הָׁ ה הּוא אֹוֵמר? מָׁ ן  –מָׁ ת ַעְצמֹו מִּ יא אֶׂ הֹוצִּ י שֶׂ ְוֹלא לֹו. ּוְלפִּ

ֱאֹמר לֹו נָׁיו וֶׂ ת שִּ ה ַהְקֵהה אֶׂ ר. ְוַאף ַאּתָׁ קָׁ ַפר ְבעִּ ל כָׁ י מִּ  :ַהְכלָׁ י ְבֵצאתִּ ה יי לִּ שָׁ יִּם. ַבֲעבּור זֶׂה עָׁ ְצרָׁ מִּ

י  ְגָאל.  –לִּ יָׁה נִּ ם, ֹלא הָׁ יָׁה שָׁ יּלּו הָׁ  ְוֹלא לֹו. אִּ

  

ם ים.  ת  דִּ ֵבית ֲעבָׁ יִּם, מִּ ְצרָׁ מִּ יָאנּו יי מִּ יו: ְבֹחזֶׂק יָׁד הֹוצִּ ה הּוא אֹוֵמר? ַמה ֹזאת? ְוָאַמְרּתָׁ ֵאלָׁ  מָׁ

 

ּגַ  – ְוֶׁשֵאינֹו יֹוֵדַע ִלְׁשאֹול נֱֶׂאַמר: ְוהִּ ְנָך ַביֹום ַההּוא ֵלאֹמר, ַבֲעבּור זֶׂה ַאְּת ְפַתח לֹו, שֶׂ ְדּתָׁ ְלבִּ

יִּם. ְצרָׁ מִּ י מִּ י ְבֵצאתִּ ה יי לִּ שָׁ  עָׁ

 

 :שרים
 

ה ְמד  נּו ְוִהיא ֶׁשע    .ַלֲאבֹוֵתינּו ְולָׁ

ֵלינּו ְלַכּלֹוֵתנּו,  ַמד עָׁ ד עָׁ ְלבָׁ ד בִּ חָׁ ֹּלא אֶׂ  שֶׂ

ֵלינּו ְלַכלֹותֵ  ים עָׁ ל דֹור וָׁדֹור עֹוְמדִּ ְבכָׁ א שֶׂ ּלָׁ  נּו, אֶׂ

ם.  יָׁדָׁ יֵלנּו מִּ רּוְך הּוא ַמצִּ דֹוש בָׁ  ְוַהקָׁ

 

צּום.-ְמֵתי ה ַויִּהיּו ַשם ְלגֹוי ּגָׁדֹול ְועָׁ ימָׁ ְצרָׁ ט יְָׁרדּו ֲאבֹוֵתינּו מִּ ְרבּו ַויְִּשְרצּו  ְמעָׁ רּו ַויִּ ֵאל פָׁ ּוְבֵני יְִּשרָׁ

ם מֶׂ  ם. ַויָׁקָׁ ץ ֹאתָׁ ָארֶׂ ֵלא הָׁ מָׁ ְמֹאד ְמֹאד ַוּתִּ ת יֹוֵסף: ַוַיְעצמּו בִּ ר ֹלא יַָׁדע אֶׂ יִּם, ֲאשֶׂ ְצרָׁ ַדש ַעל מִּ ך חָׁ לֶׂ

ֵנה ַעם יִּ  ל ַעמֹו הִּ ר אֶׂ נּוַוֹיאמֶׂ מֶׂ צּום מִּ ֵאל ַרב ְועָׁ ה  – שרָׁ ְתַחְכמָׁ ה נִּ בָׁ ה. הָׁ ְרבֶׂ ן יִּ ְררּו לֹו פֶׂ  ַוְימָׁ

ה.ם המצרי שָׁ ה קָׁ ם ַבֲעֹבדָׁ ת ַחֵייהֶׂ ֹתם וְ  אֶׂ ת פִּ ְסְכנֹות ְלַפְרֹעה, אֶׂ ֵרי מִּ ְבנּו עָׁ ת ַרַעְמֵסס ַויִּ  –אֶׂ

ְפֹרץ.  ה ְוֵכן יִּ ְרבֶׂ ר ְיַענּו ֹאתֹו ֵכן יִּ ל ַהֵבן ַהיִּלֹוד ַוְיַצו ַפְרֹעה ְוַכֲאשֶׂ ל  –: "כָׁ יֻכהּו, ְוכָׁ ה ַּתְשלִּ ַהְיאֹורָׁ

ת ְתַחיּון".    ַהבָׁ
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 :שרים
 

 דומם שטה תיבה קטנה

 על היאור הזך

 ובתיבה משה הקטן

 ילד יפה ורך.

 הס הגלים, השובבים

 ה הקטן שטמש

 לא יטבע, חיה יחיה,

 ילד זה הקט.

 
ל יי וַ  ְצַעק אֶׂ ים. כמו שנאמר: ַונִּ ֱאֹלהִּ ל הָׁ ם אֶׂ תָׁ קּו, ַוַּתַעל ַשְועָׁ ְזעָׁ ה ַויִּ ֲעבֹודָׁ ן הָׁ ֵאל מִּ ֵיָאְנחּו ְבֵני יְִּשרָׁ

ֵלנּו ְואֶׂ  ת ֲעמָׁ ְנֵינּו ְואֶׂ ת עָׁ ת ֹקֵלנּו, ַוַיְרא אֶׂ ְשַמע יי אֶׂ ת ֱאֹלֵהי ֲאֹבֵתינּו, ַויִּ ים  אֶׂ ְזכֹור ֱאֹלהִּ ת ַלֲחֵצנּו. ַויִּ

ת ַיֲעֹקב.  ק ואֶׂ ת יְִּצחָׁ ם, אֶׂ הָׁ ת ַאְברָׁ יתֹו אֶׂ  ְברִּ

 

ימְ  ם וֵָׁאש ְותִּ ים: דָׁ א ּגָֹׁדל, ּוְבֹאתֹות ּוְבֹמְפתִּ ְזֹרַע ְנטּויָׁה, ּוְבֹמרָׁ ה ּובִּ ְצַרים ְביָׁד ֲחזָׁקָׁ מִּ ֵאנּו יי מִּ רֹות ַויֹוצִּ

ן. שָׁ צְ  עָׁ מִּ ֵאנּו יי מִּ א  –ַרים ַויֹוצִּ ּלָׁ יַח, אֶׂ לִּ ף,  ְוֹלא ַעל ְיֵדי שָׁ רָׁ ְך, ְוֹלא  ַעל ְיֵדי שָׁ ֹלא ַעל ְיֵדי ַמְלאָׁ

ְכבֹודֹו ּוְבַעְצמֹו.  רּוְך הּוא בִּ דֹוש בָׁ  ַהקָׁ

 

ְצַרים, ְוֵאלּו ֵהן:  ים ְבמִּ ְצרִּ רּוְך הּוא ַעל ַהמִּ דֹוש בָׁ יא ַהקָׁ ר ַמכֹות ֵהבִּ שֶׂ  עֶׂ

 

ם   ד 

  ְצֵפְרֵדעַ 

   יםִכנִ 

רֹוב    ע 

  ֶדֶבר

   ְׁשִחין

רד  ב 

  ַאְרֶבה

   חֶׁשְך

 ַמַכת ְבכֹורֹות 

 

נִּים: ְדַצ"ְך ַעַד"ש ְבַאַח"ב.  מָׁ ם סִּ הֶׂ יָׁה נֹוֵתן בָׁ ה הָׁ י ְיהּודָׁ  ַרבִּ
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  :שרים
 

ה ֵלינּו:  ַכמָׁ קֹום עָׁ  ַמֲעלֹות טֹובֹות ַלמָׁ
 

ְצַריִּם, ְוֹלא  מִּ יָאנּו מִּ ּלּו הֹוצִּ ַרע אִּ ת ַהיָׁם. קָׁ נּו אֶׂ  ַדֵינּו    לָׁ

ה.  בָׁ רָׁ חָׁ נּו ְבתֹוכֹו בֶׂ ירָׁ ֱעבִּ ת ַהיָׁם, ְוֹלא הֶׂ נּו אֶׂ ַרע לָׁ ּלּו קָׁ   ַדֵינּו   אִּ

נָׁה.  ים שָׁ עִּ ר ַאְרבָׁ ְדבָׁ ְרֵכנּו ַבמִּ ֵפק צָׁ ה, ְוֹלא סִּ בָׁ רָׁ חָׁ נּו ְבתֹוכֹו בֶׂ ירָׁ ֱעבִּ ּלּו הֶׂ   ַדֵינּו אִּ

ְרֵכנּו ֵפק צָׁ ּלּו סִּ ן.  אִּ ת ַהמָׁ נּו אֶׂ ילָׁ ֱאכִּ נָׁה, ְוֹלא הֶׂ ים שָׁ עִּ ר ַאְרבָׁ ְדבָׁ   ַדֵינּו  ַבמִּ

נּו ן, ְוֹלא נַָׁתן לָׁ ת ַהמָׁ נּו אֶׂ ילָׁ ֱאכִּ ּלּו הֶׂ ת.  אִּ ת ַהַשבָׁ  ַדֵינּו    אֶׂ

יַני.  ְפֵני ַהר סִּ נּו לִּ ת, ְוֹלא ֵקְרבָׁ ת ַהַשבָׁ נּו אֶׂ ּלּו נַָׁתן לָׁ  ַדֵינּו    אִּ

ּלּו ֵקְר  ה.אִּ ת ַהּתֹורָׁ נּו אֶׂ יַני, ְוֹלא נַָׁתן לָׁ ְפֵני ַהר סִּ נּו לִּ  ַדֵינּו     בָׁ

נּו לְ  ְכנִּיסָׁ ה, ְוֹלא הִּ ת ַהּתֹורָׁ נּו אֶׂ ּלּו נַָׁתן לָׁ ֵאל.אִּ ץ יְִּשרָׁ רֶׂ  ַדֵינּו   אֶׂ

ה.  ירָׁ ת ֵבית ַהְבחִּ נּו אֶׂ נָׁה לָׁ ֵאל, ְוֹלא בָׁ ץ יְִּשרָׁ רֶׂ נּו ְלאֶׂ ְכנִּיסָׁ ּלּו הִּ  ַדֵינּו   אִּ

 

ת  נּו אֶׂ ַרע לָׁ ְצַריִּם, ְוקָׁ מִּ יָאנּו מִּ הֹוצִּ ֵלינּו, שֶׂ קֹום עָׁ ת ַלמָׁ לֶׂ ה ּוְמֻכפֶׂ ה ְכפּולָׁ ה טֹובָׁ ה ְוַכמָׁ ַעל ַאַחת ַכמָׁ

ן, וְ  ת ַהמָׁ נּו אֶׂ ילָׁ ֱאכִּ נָׁה, ְוהֶׂ ים שָׁ עִּ ר ַאְרבָׁ ְדבָׁ ְרֵכנּו ַבמִּ ֵפק צָׁ ה, ְוסִּ בָׁ רָׁ חָׁ נּו ְבתֹוכֹו בֶׂ ירָׁ ֱעבִּ ן נָׁתַ ַהיָׁם, ְוהֶׂ

נָׁה ֵאל, ּובָׁ ץ יְִּשרָׁ רֶׂ נּו ְלאֶׂ ְכנִּיסָׁ ה, ְוהִּ ת ַהּתֹורָׁ נּו אֶׂ ינָׁי, ְונַָׁתן לָׁ ְפֵני ַהר סִּ נּו לִּ ת, ְוֵקְרבָׁ ת ַהַשבָׁ נּו אֶׂ נּו  לָׁ לָׁ

ל ֲעֹונֹוֵתינּו ה ְלַכֵפר ַעל כָׁ ירָׁ ת ֵבית ַהְבחִּ  .אֶׂ

 

יָׁה אֹוֵמר יֵאל הָׁ ן ַּגְמלִּ ל :ַרבָׁ ה ְדבָׁ  כָׁ ּלא ָאַמר ְשלֹושָׁ תֹו שֶׂ א ְיֵדי חֹובָׁ ַסח לא יָׁצָׁ ים ֵאלּו ַבפֶׂ רִּ

ה  ֶפַסח   ְוֵאּלּו ֵהן: רֹור  ַמצ   .ּומ 

 

ה?  –ֶפַסח   ַעל ׂשּום מ 
 

ַסח רּוְך הּוא  ַעל שּום שפָׁ דֹוש בָׁ ְצַריִּםַהקָׁ ֵּתי ֲאבֹוֵתינּו ְבמִּ , בנגפו את מצרים, ואת בתינו ַעל בָׁ

 הציל.
 

ה ה?  –ים זּו ֶׁשָאנּו אֹוְכלִ  ַמצ   ַעל ׂשּום מ 
 

ּלא יץ ַעל שּום שֶׂ ל ֲאבֹוֵתינּו ְלַהְחמִּ ם שֶׂ יק ְבֵצקָׁ ְספִּ יאּו  ,הִּ ר הֹוצִּ ֵצק ֲאשֶׂ ת ַהבָׁ נֱֶׂאַמר: ַוֹיאפּו אֶׂ שֶׂ

ְצַריִּם ֻעֹגת ַמצֹות מִּ ֵמץ ,מִּ י ֹלא חָׁ ה ֹלא ,כִּ ְתַמְהֵמַה ְוַגם ֵצדָׁ ְצַריִּם ְוֹלא יְָׁכלּו ְלהִּ מִּ י ֹגְרשּו מִּ שּו  כִּ עָׁ

ם: הֶׂ  לָׁ
 

רֹור ֶזה ֶׁשָאנּו אֹוְכִלים  ה?  – מ   ַעל ׂשּום מ 
 

ְצַריִּם  ת ַחֵיי ֲאבֹוֵתינּו ְבמִּ ים אֶׂ ְצרִּ ֵמְררּו ַהמִּ נֱֶׂאַמר: ַעל שּום שֶׂ ה שֶׂ שָׁ ה קָׁ ם ַבֲעֹבדָׁ ת ַחֵייהֶׂ ֲררּו אֶׂ ַוְימָׁ

ְלֵבנִּים ר ּובִּ ה ,ְבֹחמֶׂ דֶׂ ה ַבשָׁ ל ֲעֹבדָׁ ְך ,ּוְבכָׁ רֶׂ ם ְבפָׁ הֶׂ ְבדּו בָׁ ר עָׁ ם ֲאשֶׂ תָׁ ל ֲעֹבדָׁ  .ֵאת כָׁ
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ם ִלְראֹות ֶאת ַעְצמֹו ְכִאלּו הּוא ֶי   ל דֹור ו דֹור ַחי ב ָאד  יםְבכ  ַּגְדתם ֶצ א ִמִמְצַר  נֱֶׂאַמר: ְוהִּ , שֶׂ

ת ֲאבֹוֵתינּו דֹוש בָׁ  לבנותיכם ולבניכם ַביֹום ַההּוא ֵלאֹמר: ֹלא אֶׂ ד ּגַָׁאל ַהקָׁ ְלבָׁ א רּוְך הבִּ ּלָׁ ּוא, אֶׂ

נּו  םּגַָׁאל ַאף אֹותָׁ הֶׂ מָׁ נּו  עִּ ת לָׁ תֶׂ נּו, לָׁ יא ֹאתָׁ בִּ ַבע והוציא משם, ְלַמַען הָׁ ר נִּשָׁ ץ ֲאשֶׂ ָארֶׂ ת הָׁ אֶׂ

 ַלֲאֹבֵתנּו. 
 

ֵרְך, ְלַעֵּלה ּולְ  ֵאר, ְלרֹוֵמם, ְלַהֵדר, ְלבָׁ ים ְלהֹודֹות, ְלַהֵלל, ְלַשֵבַח, ְלפָׁ ְך ֲאַנְחנּו ַחיָׁבִּ יכָׁ י ְלפִּ ַקֵּלס ְלמִּ

ה   שָׁ עָׁ ל שֶׂ ת כָׁ נּו אֶׂ ל ַלֲאבֹוֵתינּו ְולָׁ ה, ּוֵמֵאבֶׂ ְמחָׁ יָׁגֹון ְלשִּ יָאנּו ֵמַעְבדּות ְלֵחרּות מִּ ֵאלּו: הֹוצִּ ים הָׁ ַהנִּסִּ

ה: ַהְללּויָׁה. שָׁ ה ֲחדָׁ ירָׁ נָׁיו שִּ ה. ְוֹנאַמר ְלפָׁ ְגֻאּלָׁ ְעבּוד לִּ שִּ ה ְלאֹור ּגָׁדֹול, ּומִּ  ְליֹום טֹוב, ּוֵמֲאֵפלָׁ

 

 שרים:
 

מִּ  ֵצאתבְ  ֵאל מִּ ים, ֵבית ַיֲעֹקב ֵמַעם ֹלֵעז, ציְִּשרָׁ  ַרָׁ

ְדשֹו,  ה ְלקָׁ ה ְיהּודָׁ ְיתָׁ יו. הָׁ ֵאל ַמְמְשלֹותָׁ ְשרָׁ  יִּ

ֹסב ְלָאחֹור.  ָאה ַוַיָֹׁנס, ַהַיְרֵדן יִּ  ַהיָׁם רָׁ

ים, ְּגַבָׁעֹות  ְקדּו ְכֵאילִּ ים רָׁ רִּ הָׁ ְבֵני ֹצאן.  -הֶׂ  כִּ

נּוס, ַהַיְרֵדן ַמה ְּלָך ַהיָׁם כִּ  ֹסב ְלָאחֹור,  -י תָׁ  ּתִּ

ים  רִּ הָׁ ים, ְּגַבָׁעֹות  -הֶׂ ְרְקדּו ְכֵאילִּ ְבֵני ֹצאן.  -ּתִּ  כִּ

ץ,  י  ָארֶׂ ְּלְפֵני ָאדֹון חּולִּ ְּלְפֵנימִּ  ֱאלֹוַה ַיֲעֹקב.  מִּ

יִּם, י ַהצּור ֲאַגם מָׁ יש  ַהֹהְפכִּ מִּ יִּם.  -ַחּלָׁ  ְלַמְעְינֹו מָׁ

 

, לכבודם ת מצרים ובתקווה לחירות כל בני האדםלזכר יציא –שותים כוס שניה 

למען שחרורם  לחייהם של אלה השמים נפשם בכפםו, נאבקים על חירותםה של

 של אחרים מכבלי השעבוד, בכל רחבי תבל. 

 
 

, שנהוחמש מאות יותר משלושת אלפים לפני שאירעה  משסיימנו לספר ביציאת מצריםו

ים על יציאת מצרים הפרטית נוכחים בסיפורשתף את המסובים המעוניינים בכך לה יכולים

ללכת במדבר למען הדורות שיבואו, וגם  םלחירות, על הגירה, ועל נכונותמאבקם : על שלהם

על אירועים מכוננים בהיסטוריה המשפחתית והאישית, על הניסים, על ההחלטות הגורליות, 

להגיד לבניכם קום המ אןכ . ם לשבת יחדיו בערב הזהכועל יד המקרה, שבזכותם התאפשר ל

 יגידו ליוצאי חלציהם. –בנותיכם מהם הדברים שבאמת חשוב שיידעו וייזכרו, ובבוא העת לו
 

  ואפשר גם לקרוא את הקטע הבא:
 

"לא זכרתי את הטקסט של ההגדה אלא במעומעם, לא הייתה מצה וגם לא מרור, ולא הגדה לקרוא 
תי האדם היחידי בחדר. אבל כל זה לא הפריע ממנה. הייתי היהודי היחיד שהשתתף בסדר, בעצם היי

לאורחי מבחוץ, סיפרתי לשניים מעמיתיי האסירים את סיפור יציאת מצרים דרך חריץ קטן בצינוק 
הסיבה הייתה  הזדהו עם המסר האוניברסלי של הסיפור.יו יהודים הם שאליו הושלכתי, למרות שלא ה

טעמה את יכולתה של החירות לעצב מחדש פשוטה. קבוצה מבודדת זאת של מתנגדי המשטר כבר 
את הפרט והבינה את הכוח הטמון בה: היכולת לשנות חברה שלמה. הם לא היו זקוקים לתזכורות. 

הרעיון שאומה של עבדים יכולה לזכות בחירות ולהביס את המעצמה החזקה ביותר בעולם, היה 
 עבורנו לא אגדה עתיקה אלא אמת נצחית."

 

 ", בעריכת מישאל ציון הגדה ישראלית -הלילה הזה "של חירות", מתוך: נתן שרנסקי, "כוחה 
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 חצה ַר 
 

ים שוב   ידיים.נֹוְטלִּ

 

ה מֹוִציא,   ַמצ 
 

 : מברכים על המצות ואז אוכלים מהן

 

ץ.  ָארֶׂ ן הָׁ ם מִּ חֶׂ יא לֶׂ ם ַהמֹוצִּ עֹולָׁ ְך הָׁ לֶׂ ה יי ֱאֹלֵהינּו מֶׂ רּוְך ַאּתָׁ  בָׁ

 

ה יי ֱאֹלֵהינּו רּוְך ַאּתָׁ ה.  בָׁ יַלת ַמצָׁ נּו ַעל ֲאכִּ ּוָׁ יו ְוצִּ ְצֹותָׁ נּו ְבמִּ ְדשָׁ ר קִּ ם, ֲאשֶׂ עֹולָׁ ְך הָׁ לֶׂ  מֶׂ

                                       

רֹור   מ 
 

רֹורמן הלוקחים ְכַזִית   ַבֲחרֹוֶסת, ומברכים: ואפשר גם לטבל ,מ 

 

ְדשָׁ  ר קִּ ם, ֲאשֶׂ עֹולָׁ ְך הָׁ לֶׂ ה יי ֱאֹלֵהינּו מֶׂ רּוְך ַאּתָׁ רֹור. בָׁ יַלת מָׁ נּו ַעל ֲאכִּ ּוָׁ יו ְוצִּ ְצֹותָׁ  נּו ְבמִּ

 

 כֹוֵרְך 
 

בוצעים את המצה התחתונה, ונוטלים ממנה כזית וכורכים עמה כזית מן המרור: 

 מצה למעלה ומצה למטה ומרור באמצע. 

 

ן עֹוֵרְך  ְלח   ׁשֻׁ
 

 לאכול ביצה במי מלח. זהו זמן הסעודה, ובראשיתה נהוג

 

ֵרְך   ב 
 

 שרים:
 

יר ַהַמעֲ   לֹות. ְבשּוב ְיֹהוָׁה שִּ

ים: ינּו ְכֹחְלמִּ יִּ יֹון הָׁ יַבת צִּ ת שִּ  אֶׂ

נָׁה.  ינּו ּוְלשֹוֵננּו רִּ ֵלא ְשחֹוק פִּ  ָאז יִּמָׁ

 ָאז ֹיאְמרּו ַבּגֹויִּם 

ה: ם ֵאּלֶׂ יל ְיֹהוָׁה ַלֲעשֹות עִּ ְגדִּ  הִּ

נּו.  מָׁ יל ְיֹהוָׁה ַלֲעשֹות עִּ ְגדִּ  הִּ

ים ינּו ְשֵמחִּ יִּ  .הָׁ
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ֵלינּו   שית, ומברכים:שותים כוס שלי ה, ֵחן ְוֶחֶסד ְוַרֲחִמים ע  כ  ה ּוְבר  לֹום טֹוב  ִׂשים ׁש 

ֶניָך, ותן לנו  ד ִמְמאֹור פ  נּו ְכֶאח  ְרֵכנּו כֻׁל  ֵאל ַעֶמָך, ועל כל יושבי תבל, ּוב  ְוַעל ִיְשר 

לֹום.   ה ְוׁש  ק   אהבה וֶחֶסד, ְצד 

 

 הלל 
 

ד ִמי יֹוֵדַע? אחד ֲאִני יֹו ָארץ. :ֵדעַ ֶאח  ַמיִּם ּובָׁ ַבשָׁ ד ֱאלֹוֵהינּו שֶׂ חָׁ  אֶׂ

ָארץ. :ְׁשַנִים ִמי יֹוֵדַע? ְׁשַנִים ֲאִני יֹוֵדעַ  ַמיִּם ּובָׁ ַבשָׁ ד ֱאלֹוֵהינּו שֶׂ חָׁ ית, אֶׂ  ְשֵני ֻלחֹות ַהְברִּ

ה ֲאִני יֹוֵדעַ  ה ִמי יֹוֵדַע? ְׁשלֹוש  ית,  :ְׁשלֹוׁש  ה אבות, ְשֵני ֻלחֹות ַהְברִּ ָארץ.ְשלֹושָׁ ַמיִּם ּובָׁ ַבשָׁ ד ֱאלֹוֵהינּו שֶׂ חָׁ  אֶׂ

ד ֱאלֹוֵהינּו  ַאְרַבע ִמי יֹוֵדַע? ַאְרַבע ֲאִני יֹוֵדַע: חָׁ ית, אֶׂ ה אבות, ְשֵני ֻלחֹות ַהְברִּ הֹות, ְשלֹושָׁ מָׁ ַאְרַבע אִּ

ָארץ. ַמיִּם ּובָׁ ַבשָׁ  שֶׂ

ה ֲאִני יֹוֵדעַ  ה ִמי יֹוֵדַע? ֲחִמש  ה חֻ  :ֲחִמש  שָׁ ה אבות, ְשֵני ֻלחֹות ֲחמִּ הֹות, ְשלֹושָׁ מָׁ ה, ַאְרַבע אִּ ְמֵשי תֹורָׁ

ָארץ. ַמיִּם ּובָׁ ַבשָׁ ד ֱאלֹוֵהינּו שֶׂ חָׁ ית, אֶׂ  ַהְברִּ

ה ֲאִני יֹוֵדעַ  ה ִמי יֹוֵדַע? ִׁשש  ה אבות, :ִׁשש  הֹות, ְשלֹושָׁ מָׁ ה, ַאְרַבע אִּ ה ֻחְמֵשי תֹורָׁ שָׁ ְשנָׁה, ֲחמִּ ְדֵרי מִּ ה סִּ שָׁ  שִּ

ָארץ. ַמיִּם ּובָׁ ַבשָׁ ד ֱאלֹוֵהינּו שֶׂ חָׁ ית, אֶׂ  ְשֵני ֻלחֹות ַהְברִּ

ה ֲאִני יֹוֵדעַ  ה ִמי יֹוֵדַע? ִׁשְבע  ה, ַאְרַבע  :ִׁשְבע  ה ֻחְמֵשי תֹורָׁ שָׁ ְשנָׁה, ֲחמִּ ְדֵרי מִּ ה סִּ שָׁ א, שִּ ה ְיֵמי ַשַבתָׁ ְבעָׁ שִּ

ית,  ה אבות, ְשֵני ֻלחֹות ַהְברִּ הֹות, ְשלֹושָׁ מָׁ ָארץ.אִּ ַמיִּם ּובָׁ ַבשָׁ ד ֱאלֹוֵהינּו שֶׂ חָׁ  אֶׂ

ה  :ְׁשמֹונ ה ִמי יֹוֵדַע? ְׁשמֹונ ה ֲאִני יֹוֵדעַ  שָׁ א, שִּ ה ְיֵמי ַשַבתָׁ ְבעָׁ ה, שִּ ילָׁ ה  ְשמֹונָׁה ְיֵמי מִּ שָׁ ְשנָׁה, ֲחמִּ ְדֵרי מִּ סִּ

ית ה אבות, ְשֵני ֻלחֹות ַהְברִּ הֹות, ְשלֹושָׁ מָׁ ה, ַאְרַבע אִּ ָארץ.ֻחְמֵשי תֹורָׁ ַמיִּם ּובָׁ ַבשָׁ ד ֱאלֹוֵהינּו שֶׂ חָׁ  , אֶׂ

ה ֲאִני יֹוֵדעַ  ה ִמי יֹוֵדַע? ִתְׁשע  ה  :ִתְׁשע  שָׁ א, שִּ ה ְיֵמי ַשַבתָׁ ְבעָׁ ה, שִּ ילָׁ ה, ְשמֹונָׁה ְיֵמי מִּ ה ַיְרֵחי ֵלדָׁ ְשעָׁ ְדֵרי  ּתִּ סִּ

ה אב הֹות, ְשלֹושָׁ מָׁ ה, ַאְרַבע אִּ ה ֻחְמֵשי תֹורָׁ שָׁ ְשנָׁה, ֲחמִּ ָארץ.מִּ ַמיִּם ּובָׁ ַבשָׁ ד ֱאלֹוֵהינּו שֶׂ חָׁ ית, אֶׂ  ות, ְשֵני ֻלחֹות ַהְברִּ

ה ֲאִני יֹוֵדעַ  ר  ה ִמי יֹוֵדַע? ֲעׂש  ר  א,  :ֲעׂש  ה ְיֵמי ַשַבתָׁ ְבעָׁ ה, שִּ ילָׁ ה, ְשמֹונָׁה ְיֵמי מִּ ה ַיְרֵחי ֵלדָׁ ְשעָׁ ְבַריָׁא, ּתִּ ה דִּ רָׁ ֲעשָׁ

ה  שָׁ ה ֻחמְ  שִּ שָׁ ְשנָׁה, ֲחמִּ ְדֵרי מִּ ד ֱאלֹוֵהינּו סִּ חָׁ ית, אֶׂ ה אבות, ְשֵני ֻלחֹות ַהְברִּ הֹות, ְשלֹושָׁ מָׁ ה, ַאְרַבע אִּ ֵשי תֹורָׁ

ָארץ. ַמיִּם ּובָׁ ַבשָׁ  שֶׂ

ר ֲאִני יֹוֵדעַ  ׂש  ר ִמי יֹוֵדַע? ַאַחד ע  ׂש  ה, ְשמֹונָׁ  :ַאַחד ע  ה ַיְרֵחי ֵלדָׁ ְשעָׁ ְבַריָׁא, ּתִּ ה דִּ רָׁ ר כֹוְכַביָׁא, ֲעשָׁ שָׁ ה ַאַחד עָׁ

ה  שָׁ א, שִּ ה ְיֵמי ַשַבתָׁ ְבעָׁ ה, שִּ ילָׁ ה אבות, ְשֵני  ְיֵמי מִּ הֹות, ְשלֹושָׁ מָׁ ה, ַאְרַבע אִּ ה ֻחְמֵשי תֹורָׁ שָׁ ְשנָׁה, ֲחמִּ ְדֵרי מִּ סִּ

ָארץ. ַמיִּם ּובָׁ ַבשָׁ ד ֱאלֹוֵהינּו שֶׂ חָׁ ית, אֶׂ  ֻלחֹות ַהְברִּ

ר ֲאִני יֹוֵד  ׂש  ר ִמי יֹוֵדַע? ְׁשֵנים ע  ׂש  ְבַריָׁא,  :עַ ְׁשֵנים ע  ה דִּ רָׁ ר כֹוְכַביָׁא, ֲעשָׁ שָׁ ְבַטיָׁא, ַאַחד עָׁ ר שִּ שָׁ ְשֵנים עָׁ

ה  שָׁ א, שִּ ה ְיֵמי ַשַבתָׁ ְבעָׁ ה, שִּ ילָׁ ה, ְשמֹונָׁה ְיֵמי מִּ ה ַיְרֵחי ֵלדָׁ ְשעָׁ ה, ַאְרַבע  ּתִּ ה ֻחְמֵשי תֹורָׁ שָׁ ְשנָׁה, ֲחמִּ ְדֵרי מִּ סִּ

ה אבות, ְשֵני לֻ  הֹות, ְשלֹושָׁ מָׁ ָארץ.אִּ ַמיִּם ּובָׁ ַבשָׁ ד ֱאלֹוֵהינּו שֶׂ חָׁ ית, אֶׂ  חֹות ַהְברִּ

ר ֲאִני יֹוֵדעַ  ׂש  ה ע  ר ִמי יֹוֵדַע? ְׁשלֹוׁש  ׂש  ה ע  ר  :ְׁשלֹוׁש  שָׁ ְבַטיָׁא, ַאַחד עָׁ ר שִּ שָׁ ַדיָׁא, ְשֵנים עָׁ ר מִּ שָׁ ה עָׁ ְשלֹושָׁ

ה, ְש  ה ַיְרֵחי ֵלדָׁ ְשעָׁ ְבַריָׁא, ּתִּ ה דִּ רָׁ ה כֹוְכַביָׁא, ֲעשָׁ שָׁ א, שִּ ה ְיֵמי ַשַבתָׁ ְבעָׁ ה, שִּ ילָׁ ה  מֹונָׁה ְיֵמי מִּ שָׁ ְשנָׁה, ֲחמִּ ְדֵרי מִּ סִּ

ָארץ. ַמיִּם ּובָׁ ַבשָׁ ד ֱאלֹוֵהינּו שֶׂ חָׁ ית, אֶׂ ה אבות, ְשֵני ֻלחֹות ַהְברִּ הֹות, ְשלֹושָׁ מָׁ ה, ַאְרַבע אִּ  ֻחְמֵשי תֹורָׁ
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 ַחד ַגְדי א ַחד ַגְדי א 

א בִּ  ְזַבן ַאבָׁ  ְתֵרי זּוֵזי ַחד ַּגְדיָׁא ַחד ַּגְדיָׁא דִּ

ְתֵרי זּוֵזי ַחד ַּגְדיָׁא ַחד ַּגְדיָׁא  א בִּ ְזַבן ַאבָׁ ה ְלַגְדיָׁא  דִּ א ְוָאְכלָׁ א  ֻשְנרָׁ  ְוָאתָׁ

ְתֵרי זּוֵזי ַחד ַּגְדיָׁא ַחד ַּגְדיָׁא  א בִּ ְזַבן ַאבָׁ ה ְלַגְדיָׁא  דִּ א ְדָאְכלָׁ א ְונַָׁשְך לֻשְנרָׁ א  ַכְלבָׁ  ְוָאתָׁ

ְתֵרי זּוֵזי ַחד ַּגְדיָׁא ַחד ּגַ וְ  א בִּ ְזַבן ַאבָׁ ה ְלַגְדיָׁא  דִּ א ְדָאְכלָׁ א ְדנַָׁשְך לֻשְנרָׁ ה לַכְלבָׁ כָׁ א ְוהִּ א  ֻחְטרָׁ  ְדיָׁא ָאתָׁ

ְתֵרי ז א בִּ ְזַבן ַאבָׁ ה ְלַגְדיָׁא  דִּ א ְדָאְכלָׁ א ְדנַָׁשְך לֻשְנרָׁ כָׁה לַכְלבָׁ א ְדהִּ ַרף לֻחְטרָׁ א ְושָׁ א  נּורָׁ ּוֵזי ַחד ַּגְדיָׁא ְוָאתָׁ

 ַחד ַּגְדיָׁא 

ְזַבן אַ  ה ְלַגְדיָׁא  דִּ א ְדָאְכלָׁ א ְדנַָׁשְך לֻשְנרָׁ ה לַכְלבָׁ כָׁ א ְדהִּ ַרף לֻחְטרָׁ א ְדשָׁ ה לנּורָׁ בָׁ א  ַמיָׁא ְוכִּ ְתֵרי ְוָאתָׁ א בִּ בָׁ

 זּוֵזי ַחד ַּגְדיָׁא ַחד ַּגְדיָׁא 

א  ה לנּורָׁ בָׁ ה לַמיָׁא ְדכִּ תָׁ א ְושָׁ א  תֹורָׁ ה ְלַגְדיָׁא  ְוָאתָׁ א ְדָאְכלָׁ א ְדנַָׁשְך לֻשְנרָׁ ה לַכְלבָׁ כָׁ א ְדהִּ ַרף לֻחְטרָׁ ְדשָׁ

ְתֵרי זּוֵזי ַחד ַּגְדיָׁא ַחד ַּגְדיָׁא  א בִּ ְזַבן ַאבָׁ  דִּ

א ְדנַָׁשְך ה לַכְלבָׁ כָׁ א ְדהִּ ַרף לֻחְטרָׁ א ְדשָׁ ה לנּורָׁ בָׁ א לַמיָׁא ְדכִּ תָׁ א ְדשָׁ ַחט לתֹורָׁ א  שֹוֵחט ְושָׁ א  ְוָאתָׁ לֻשְנרָׁ

ְתֵרי זּוֵזי ַחד ַּגְדיָׁא ַחד ַּגְדיָׁא  א בִּ ְזַבן ַאבָׁ ה ְלַגְדיָׁא  דִּ  ְדָאְכלָׁ

א ְד  ַרף לֻחְטרָׁ א ְדשָׁ ה לנּורָׁ בָׁ א לַמיָׁא ְדכִּ תָׁ א ְדשָׁ ַחט  לתֹורָׁ ַחט ַלשֹוֵחט  ְדשָׁ וֶׂת ְושָׁ א  ַמְלַאְך ַהמָׁ כָׁה ְוָאתָׁ הִּ

א ְד  א ְדנַָׁשְך לֻשְנרָׁ ְתֵרי זּוֵזי ַחד ַּגְדיָׁא ַחד ַּגְדיָׁא לַכְלבָׁ א בִּ ְזַבן ַאבָׁ ה ְלַגְדיָׁא  דִּ  ָאְכלָׁ

א ְלַמיָׁא  תָׁ א ְדשָׁ ַחט  ְלתֹורָׁ ַחט  ַלשֹוֵחט  ְדשָׁ וֶׂת ְדשָׁ ַחט ְלַמְלַאְך ַהמָׁ רּוְך הּוא  ְושָׁ דֹוש בָׁ א  ַהקָׁ ה ְוָאתָׁ בָׁ ְדכִּ

ה ְלַכלְ  כָׁ א ְדהִּ ַרף ְלֻחְטרָׁ א ְדשָׁ ְתֵרי זּוֵזי ַחד ַּגְדיָׁא ַחד ְלנּורָׁ א בִּ ְזַבן ַאבָׁ ה ְלַגְדיָׁא  דִּ א ְדָאְכלָׁ א ְדנַָׁשְך ְלֻשְנרָׁ בָׁ

 ַּגְדיָׁא

 

שותים כוס רביעית, ומברכים:  כוס של ברכה נישא לבשורת האביב, להנץ 

 .הניצנים, לתבואה חדשה, לטל ולשובע, לחיים ולהתחדשות

 

 ומברכים: מוזגים כוס חמישית לאליהו הנביא, פותחים את הדלת,

 

ר ְיַדעּוָךְשֹפְך ֲאַהַבְתָך ַעל ַהּגֹויִּ  ים, ים ֲאשֶׂ ְמָך קֹוְראִּ ת ֲאשרֶׂ ְבשִּ ְמַלכוִּ  ְוַעל מָׁ

ם זֶַׂרע ַיֲעֹקב ים עִּ ים ְשֵהם עֹושִּ ְגַלל ֲחַסדִּ ם, בִּ ְפֵני אֹויֵביהֶׂ ֵאל מִּ ינִּים ַעל ַעְמָך יִּשרָׁ  ּוַמּגִּ

ָך ירֶׂ ְראֹות ְבטֹוַבת בחִּ ְזכּו לִּ ְמַחת ּגֹוֵייָך יִּ שמֹוַח ְבשִּ  .ְולִּ

  

 נרצה 
 

ַסח ְכהִּ ֲחסַ  דּור פֶׂ תֹו,ל סִּ תֹו.  ְלכָׁ טֹו ְוֻחקָׁ ְשפָׁ ל מִּ  ְככָׁ

 

נ   ָאה הְלׁש  ִים ַהב   ִבירּוַׁשל 
 

ֵאל אֹוְמִרים: בְ  נָׁה ֶאֶרץ  ִיְׂשר  ָאה  ְלשָׁ יִּםַהבָׁ ירּוַשלָׁ  ַהְבנּויָׁה בִּ
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 ו בארץניצנים נרא
 מילים: מתוך שיר השירים

 לחן: נחום היימן

 

The buds (flowers) of 

Spring have been seen 

in the Land (of Israel), 

the time of the 

nightingale has 

come. Autumn has past 

and gone. Tender 

grapes give forth their 

fragrance. 

 
(Song of Songs 2:12) 

 

 

Nitzanim nir'u (nir'u) ba-aretz 

Et zamir higi'a (et zamir) 

 

Nitzanim nir'u (nir'u) ba-aretz 

Et zamir higi'a (et zamir) 

 

Ki hineh stav avar, 

stav khalaf halakh lo 

Ha-gfanim semadar 

natnu (natnu) reikham 

 

Ki hineh stav avar, 

stav khalaf halakh lo 

Ha-gfanim semadar 

natnu (natnu) reikham 

 

  בארץ)נראו( נראו ניצנים 

 (.עת זמיר)עת זמיר הגיע 

 

  בארץ (נראו) ניצנים נראו

 .(עת זמיר) עת זמיר הגיע

 

 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

 

 

 איך יודעים שבא אביב
 מילים ולחן: דתיה בן דור

 

  איך יודעים שבא אביב?

  מסתכלים סביב סביב

  ואם רואים שאין עוד בוץ בשבילים

  ואם רואים שנעלמו המעילים

  ואם פרג וגם חרצית

  לכבוד החג קישטו עציץ

  אז יודעים )אז יודעים(

  שבא אביב )שבא אביב(

  אז יודעים שבא אביב,

 

 

 

 

 איך יודעים שבא אביב?

  מסתכלים סביב סביב

  ואם רואים המון ידים חרוצות

  נושאות סלים כבדים עם יין ומצות

 –ואם שרים "שמחה רבה 

 "אביב הגיע, פסח בא"

  אז יודעים )אז יודעים(

  יב )שבא אביב(שבא אב

 אז יודעים שבא אביב,

 .אז יודעים שבא אביב
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 פנה הגשם
 מילים ולחן: מתתיהו שלם

 

 פנה הגשם,

 הלך, הלך לו.

  ענן רקיע

 חלף, הלך לו.

  פני אדמה

  באור חמה

  שיבולים זקפו

 ראשיהן בקמה.
 

  בני הרים זה אל זה

  ברמה ישוררו

 שלום, שלום,

 הידד! הידד!

 אביב היום.
 

  ערוץ הנחל

 גלים בוקע,

 הומה החורש,

 חדוה שופע,

 וריק הנוף:מ

 שדות לרוב,

  צבעונים עלו

 חן בנקיקים.-באודם

  נוי-בעמקים פרחי

 זה אל זה ישוררו:

 שלום, שלום,

  הידד! הידד!

 .אביב היום

 

 הללויה
 מילים: יענקל'ה גלפז

 לחן: מני גל

 

  אדם חוזר וקציר יומו
  צנוע הוא ודל,

  ועל גבו צרות החול
  עומסות לו כמגדל.

  ולפניו רואה פתאום
  את שתי עיניה של ביתו

  והוא אז שר, והן איתו
  שרות הללויה.

 

  הללויה, וזה השיר
  עולה מכל פינות העיר

  כשהאדם ושתי עיני ביתו
  שרים הללויה.

 

  בונה אדם את בנייניו
  מהבל וקלפים,

  יום יום טורח ועמל

  יום יום הם נטרפים.
  אבל אל מול חורבן קלפיו

  עולה השמש מעליו
  אוסף אותם אליו והוא

  ושר הללויה.
 

  הללויה וזה השיר
  עולה מכל פינות העיר

  כשהאדם אוסף את כל קלפיו
  ושר הללויה.

 

  פרושים ימי בפני האל
  יודע הוא דרכי

  וכל שירי כמו תפילות
  שולחו למרחקים.

  וכשיגיע סוף התוואי
  אנעל בשקט את חיי
  ושיר חדש צעיר וחי

  יושר הללויה.
 

  ויה וזה השירהלל
  עוד יעלה בכל העיר

  והוא חדש והוא צעיר וחי
 ושר הללויה.

 
 


