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דברי פתיחה
בשנת 1999 בהיותי תלמיד תיכון נפגשתי עם סבא שלי לדבר בפעם הראשונה על השואה. השיחות 

שלנו באותם ימים הותירו עלי חותם בל יימחה. בעזרת סיפוריו הצלחתי להרגיש חלק מהחורבן 
הנורא. הרושם של הסיפורים הוביל לכך שכמה ימים אחר כך כשסיירתי במחנות ההשמדה דמיינתי 

אותי ואת משפחתי מתמודדים עם הצורר הנאצי. בסוף הסיור חזרתי לישראל והרגשתי בפעם 
הראשונה שיצאתי מעבדות לחירות.

התחושה של יציאה מגלות לגאולה, משואה לתקומה, ליוותה אותי שנים רבות כשקראתי בליל 
הסדר בהגדה של פסח: ״בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים״. כך, כדי 

להרגיש את יציאת מצרים המודרנית שלי חשבתי על סבא שלי שיוצא מהגטו וממחנה ההשמדה 
ומגיע לארץ ישראל.

לפני מספר שנים הבנתי, לפתע, שעדיין לא כולם יצאו ׳ממצרים׳ והפכו לבני חורין. התובנה הזו 
הגיעה אלי במהלך משלחת מיוחדת לגרמניה שהייתי בין מארגניה. במשלחת, שיצאה מטעם עמותת 

שק״ל, השתתפו חברים שלי עם מוגבלות שכלית התפתחותית. חבריי התארחו במקום שבו בשנת 
1939 הנאצים התחילו את הרצח השיטתי של אנשים עם מוגבלויות. מבצע ההרג השיטתי הזה 

כונה ״תוכנית אותנסיה״ והוא נועד לטיהור הגזע מאנשים ״לא כשירים״. כחלק מארגון המשלחת 
התוודעתי לעדויות היסטוריות לכך שהרצח של אנשים עם מוגבלויות היה התשתית לרצח השיטתי 

של יהודים על ידי הנאצים ועוזריהם.

אבל סיומה של מלחמת העולם השנייה לא הוביל ליציאה לחירות של אנשים עם מוגבלות. עד לפני 
כמה שנים נגזר על אדם עם קושי שכלי או נפשי שינודה מהקהילה, יורחק ממוסדות התרבות שלה 

ומחיי החברה שלה, וכמובן, ימשיך לחיות בגטאות. 

בשנים האחרונות הגטאות החברתיים האלו הולכים ונשברים. ואנחנו רואים תהליך מתמשך ומבורך 
של ״יציאת מצרים״ לאנשים עם צרכים מיוחדים. הגטאות הפיזיים, בתהליך איטי, הולכים ונסגרים 

ואנשים עם מוגבלות יכולים לגור גם בקהילה כאחד האדם. כך, בכל יום שעובר יש עוד אדם עם 
קושי שכלי, תקשורתי, פיזי או נפשי שיכול לראות הצגה עם כולם, ללמוד כמו כולם, ולחיות 

בקהילה עם כולם. 

מאז בכל ליל הסדר כשאני חושב על יציאת מצרים, אני חושב על המהפכה שכולנו שותפים לה. על 
המהפכה שאנחנו זוכים לראות בעינינו - איך אחרי אלפי שנים, כל האנשים, בלי קשר למוגבלות או 

לקשיים שיש להם, זוכים להיות בני חורין. 

ההגדה של פסח שלפניכם היא צעד נוסף ביציאת מצרים המודרנית הזו. היא נועדה לאפשר לאנשים 
עם קשיים שונים להרגיש חלק מהותי מליל הסדר ומהקהילה – והכל תוך התייחסות מכבדת, 

מותאמת וראויה. היא גם נועדה לספק לכם, אנשים עם צרכים מיוחדים, חברים ובני המשפחה, 
פרספקטיבה נוספת ומעשירה על קיום ליל הסדר משלב.
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מה מיוחד בהגדה הזו ואיך אפשר להיעזר בה?
הגדה של פסח נועדה לכולם. ולכל אחד יש הדרך שלו לקרוא את ההגדה ולחוות אותה. לכן, במהלך 

השנים התפרסמו הגדות שונות המיועדות לקהל מגוון. הגדה זו נועדה לסייע לאנשים עם צרכים 
מיוחדים, לבני משפחותיהם ולחבריהם לקיים ליל סדר משמעותי ומותאם לכולם. ואנו מקווים שאם 
יש לכם, לחבר שלכם או לבן משפחתכם קושי נפשי, תקשורתי או שכלי, הספר הזה יוכל לשפוך אור 

נוסף על המפגש בין ליל הסדר לאותם צרכים מיוחדים.

כדי לקיים ליל סדר המותאם לכולם יש ליישם את העקרונות הבאים:

ראשית, חשוב להגביר את הוודאות ותחושת השליטה של המשתתפים. ליל הסדר מבוסס על 
יצירת חוויה של שינוי; שינוי המודגש, למשל, בשיר ״מה נשתנה״. יש אנשים ששינויים עלולים 

לערער אותם ולהוביל לתחושה כאוטית ואובדן סדר ושליטה מעבר לרצוי. הגדה זו )כולל הרעיונות 
השזורים בה( מתבססת על השאיפה לאפשר לכולם תחושת שליטה יחד עם האפשרות לחוות ליל 

הסדר כהלכתו ובמלוא הדרו. לכן, בין היתר, הוספנו והדגשנו את ההכנה לפני הסדר. וגם חילקנו את 
ההגדה לארבעה חלקים. 

שנית, להתמקד בנושא מרכזי ולהימנע מהצפה רגשית וגירויים לא רצויים. ליל הסדר כולל מגוון 
רחב של סיפורים ומנהגים. יש אנשים שהמגוון הרחב הזה מהווה בשבילם עומס והם יתקשו לעבד 
את המידע ואף יכולים להגיע להצפה רגשית. בהגדה זו השתדלנו להתמקד בעיקר ולנפות היבטים 

שאינם קריטיים, ככל שההלכה מאפשרת זאת. והכול, כדי לאפשר לכולם לעבד בצורה יעילה ונכונה 
את ליל הסדר וסיפור יציאת מצרים. לכן, בין היתר, השארנו ב״מגיד״ רק את הרכיב המרכזי והוא 

העיסוק בסיפור יציאת מצרים. כמו כן, העברנו את אמירת ״הלל״ לסוף ההגדה. כלומר, אחרי שירי 
הסיום השייכים לסימן ׳נרצה׳, תוך מתן אפשרות לסיים את ליל הסדר בלי אמירת חלקו השני של 

ההלל למי שלא יוכל לעשות זאת.

שלישית, ההגדה נותנת הזדמנות לכל משתתף להיות שותף בליל הסדר לפי דרכו ולפי תפקידו 
בסדר. כך, למשל, חלקים מסוימים מההגדה נקראים ומבוצעים רק על ידי מסדר ההגדה, כששאר 
המשתתפים מקשיבים, ואילו חלקים אחרים מבוצעים על ידי כלל המשתתפים. כדי לסייע לכלל 
משימה לכולם! ( לפני דברים בהם כל המשתתפים נוטלים  המשתתפים הצבנו סימון מיוחד )

בהם חלק. כמו כן, יצרנו את סיפור יציאת מצרים גם בהדמיה חזותית כדי לאפשר גם לאנשים 
שאינם דוברי עברית או לא מעוניינים לקרוא ללמוד על הסיפור. נוסף לכך, בהגדה יש מבחר של 
מחוות גופניות, כגון: הסבה, הגבהת הכוס והזלפת יין. כדי לאפשר לכל המשתתפים להיות חלק, 

ההגדה כוללת סמלים חזותיים שנועדו לתאר את המחווה בלי שימוש במלל. ניתן לראות את 
הסמלים שבהגדה והמשמעות שלהם בעמוד 8.

רביעית, ההגדה מתייחסת לכל משתתף בכל הכבוד הראוי ומתוך שאיפה לייצר מפגש בגובה 
העיניים. לכן, למשל, בחרנו בהגדה לתת גם לאנשים שאינם יודעים לקרוא להיות חלק מלימוד 

יציאת מצרים באמצעות תמונות. עם זאת, יצרנו בהשקעה אומנותית ומחשבתית תמונות מכבדות 
המותאמות לאנשים בוגרים עם ניסיון חיים, בין אם הם יודעים ומסוגלים לקרוא ובין אם לא. 
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כך שכל אחד יוכל למצוא בתמונות אלו את סיפור יציאת מצרים שלו. בחירה זו באה להבהיר 
שהתייחסות לאדם בוגר אוטומטית בתור נער רך בשנים אינה מכבדת ולא ראויה גם אם אותו אדם 

מתקשה במשימות קוגניטיביות.   

כדי לאפשר ליל סדר משלב, שבו לכולם יש מקום, אנו ממליצים להיות קשובים לנושאים אלו 
גם במהלך ליל הסדר וההכנות אליו. כמו כן, אנחנו ממליצים לקרוא את כל הספר שלפניכם, כולל 

ההגדה עצמה, כמה ימים לפני הסדר כדי שתוכלו להגיע מוכנים ועם כלים טובים יותר בתיווך סיפור 
יציאת מצרים לכל המשתתפים.

בהמשך הספר תמצאו את הנושאים הבאים: התייחסות נרחבת למפגשי ההכנה שלפני ליל הסדר 
כולל הסבר החשיבות והדרכות לדרך ביצוע המפגשים; מקרא הגדה - סימנים גרפיים המאפשרים 

לכולם להתמצא במשימות ובמחוות הגופניות שבהגדה בלי צורך לקרוא; נוסח בדיקת חמץ וביעורו  
כולל הכוונה בנושאי תוכן ופרקטיקה; הדרכה כללית בנוגע לניהול ליל הסדר; נוסח של ההגדה של 
פסח המאפשר קיום ליל סדר כהלכתו תוך שילוב של כלל גוני האוכלוסייה. במספר מקרים בהגדה 
של פסח יש שינויי נוסח בין קהילות שונות. למשל, בנוסח ברכת המזון יש שינויים בין נוסח עדות 
המזרח לנוסח אשכנז. לטובת הבהירות וכדי להימנע מהצפה, בהגדה שלפניכם בחרתי נוסח אחד, 

כשבאופן מקרי ומשיקולי נוחות בחרתי בנוסח ההגדה כפי שזו נאמרה בבית הוריי.
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מפגש הכנה לקראת ליל הסדר
ההכנה לליל הסדר היא חלק ממורשת ישראל, והלכה מפורסמת היא ששלושים יום לפני ליל הסדר 

מתחילים לעסוק בחג הפסח ובהלכותיו. הכנה כזו, אם היא נעשית כראוי, יכולה לסייע במיקוד 
ליל הסדר ובמניעת עומס והצפה רגשית במהלכו. במילים אחרות, מרוב פרטים בליל הסדר אפשר 

״ללכת לאיבוד״ והיכרות מוקדמת עם הצפוי לבוא מאפשרת עיבוד טוב ונכון יותר של המידע. 

אנחנו ממליצים על ביצוע מפגש הכנה מרכזי שלושה ימים לפני הסדר. המפגש המרכזי יהיה 
הזדמנות ״לעשות סדר״ בליל הסדר. במסגרת המפגש אנחנו ממליצים על הדברים הבאים: 

1. במפגש ניתן לתאר את ליל הסדר ולחלקו לארבעה חלקים באופן הבא: כוס ראשונה שהיא המנה 
ס, ַיַחץ(. כוס שנייה שהיא הסיפור  ְרפַּ הראשונה ובה ארבעת הסימנים הראשונים )ַקֵדׁש ּוְרַחץ, כַּ

ה,  יד(. כוס שלישית שהיא הארוחה )הכוללת את הסימנים: ָרְחָצה, מֹוִציא ַמצָּ ביציאת מצרים )ַמגִּ
ל וִנְרָצה.  ֵרְך(. וכוס רביעית שהיא השירים ובה הסימנים האחרונים ַהלֵּ ְלָחן עֹוֵרְך, ָצפּון, בָּ ָמרֹור, ּכֹוֵרְך, ֻשׁ

כמו כן, במידת הצורך אנחנו מציעים להציג ולהסביר את הסמלים החזותיים שבהגדה זו שיעזרו 
למשתתפים בסדר שאינם יודעים לקרוא עברית. הסבר הסמלים יבוא יחד עם תיאור מחוות גופניות 

ה יש לתאר בתור הטיית הגוף מעט שמאלה. ניתן  שלא בהכרח מוכרות. למשל, את פעולה הַהָסבָּ
לראות את הסמלים שבהגדה והמשמעות שלהם בעמוד 8.

2. במהלך מפגש ההכנה אנחנו ממליצים לנקוט בשפה חיובית ופוזיטיבית. לתאר את ליל הסדר 
כחוויה מהנה ולתת תחושת ביטחון שמדובר באירוע טוב ונעים. אם עולים קשיים או חששות 

חשוב להיות קשובים ולספק עצות והדרכות ליחיד ולקבוצה במטרה להרגיע את המשתתפים ככל 
האפשר. 

3.  במהלך המפגש, וגם לאחריו עד ליל הסדר, ניתן להשמיע שירים מוכרים מהגדה של פסח כמו: 
״אחד מי יודע״ ו״חד גדיא״. עדיף להתמקד במנגינות שאותן המשתתפים מכירים ושאותן ישירו 

בליל הסדר עצמו.

4. במהלך המפגש כדאי לתת הזדמנות לכלל המשתתפים להציף זיכרונות שלהם משנים קודמות על 
ליל הסדר ופסח. הצפת הזיכרונות הישנים מנכיחה את העובדה שליל הסדר הוא חוויה מוכרת ואין 

צורך לחשוש ממנו או להיות מוצפים בגללו.

5.  במפגש ההכנה או במפגש נוסף, ניתן להכין הצגה קצרה המתארת את יציאת מצרים. הפקת הצגה 
בליל הסדר היא מנהג ותיק ויפה ולהכנת ההצגה מראש יש יתרונות רבים. זאת בהנחה שההצגה 

מכבדת את המשתתפים. ההצגה מועלית בפועל בהגדה לפני השיר ״מה נשתנה״ וניתן לבצעה כך: 
המשתתפים יצאו מהחדר וייכנסו חזרה עם מקל בידיהם וכרית על כתפיהם. מסדר ההגדה שואל 
אותם: ״מי אתם?״. המשתתפים עונים: ״בני ישראל״. המסדר שואל: ״מאין באתם?״. המשתתפים 
עונים: ״ממצרים״. המסדר שואל: ״לאן אתם הולכים?״. המשתתפים עונים: ״לירושלים!״. כמו כן, 

לפי מידת היכולת והעניין של המשתתפים ניתן להרחיב את ההצגה לשאלות נוספות העוסקות 
ביציאה ממצרים או ברגשות שהיו לעולים ממצרים.
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מקרא הגדה

משימה לכולם!

משימה למסדר ההגדה

ֲהָסָבה

שתיית כוס יין

נטילת ידיים

הצגה

שיר

הזלפת יין

משימה לכולם - מחווה או משימה שבה כל המשתתפים 
לוקחים חלק.

משימה למסדר ההגדה - משימה המיועדת רק למסדר ההגדה 
המנהל את הסדר.

הצגה - הזדמנות למשתתפים לבצע הפקה תיאטרלית העוסקת 
ביציאת מצרים.

שיר - שיר שאותו כולם שרים ביחד במהלך ליל הסדר.

ֲהָסָבה - מטים את הגוף מעט שמאלה. משימה זו מיועדת למי 
שהדבר מותר לו רפואית ועל כולם להיזהר מחנק ולוודא שכל 

המשתתפים בסדר.

ַזִית׳  אכילת מצה - אוכלים מהמצה כמות המכונה בהלכה ׳ְכּ
שהיא שליש מצה בערך, או גודל של כף יד ממוצעת.

הזלפת יין - טובלים את האצבע בכוס היין ומתיזים בעדינות 
טיפה קטנה של יין.

נטילת ידיים - רחיצת שתי הידיים במים. לפעמים עם ברכה 
ולפעמים בלי.

שתיית כוס יין - שתיית כוס של מיץ ענבים מפוסטר, 
המכונה תירוש. 

אכילת מצה
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בדיקת חמץ | הקדמה
בערב שלפני ליל הסדר עושים ״בדיקת חמץ״. 

את הבדיקה עושים מיד בתחילת הערב ולפני ארוחת הערב.

יש מנהג להכין עשר חתיכות לחם קטנות ולפזר אותן בבית כדי שיהיה מה למצוא. חכמי ההלכה 
מציעים שהחתיכות יהיו קטנות ביותר, מתוך חשש שחלק מהן לא יימצאו. כדאי למנות את אחד 
המשתתפים שיהיה אחראי לרשום לפני ובמהלך פיזור החתיכות היכן כל חתיכה נמצאת. כמו כן, 

כדאי לעטוף כל חתיכה בשקית או נייר אלומיניום כדי שלא יתפוררו.

את הבדיקה מקובל לעשות בעזרת נר רגיל, בעל פתילה אחת או פנס או נר חשמלי. בשל החשש 
משריפה ההמלצה שלנו היא להשתמש בפנס או בנר חשמלי שיכולים להאיר גם בחריצים קטנים.

במהלך הבדיקה, ואף על פי שאין חובה הלכתית לעשות זאת, מומלץ להחשיך במעט את הבית כדי 
לחוות את תחושת הבדיקה בצורה ברורה יותר גם למי שלא יכול להיות בקרבת הפנס. עם זאת, 

חשוב לא להחשיך את הבית בצורה מלאה מפאת הסכנה שיש בכך. 

בדיקת חמץ היא הזדמנות לעסוק במגוון נושאים, כמו חשיבות הניקיון. או: הצורך לבדוק את עצמנו 
ולוודא שעמדנו במשימה. אפשרות נוספת היא לעסוק בבדיקת חמץ בכוח של הדיבור. זאת כי 

בדיקת חמץ כוללת בסופה את ביטול חמץ. את הביטול ניתן לתאר כאמירה שבה אנחנו קובעים 
שמבחינתנו החמץ כבר לא קיים, וגם אם יש משהו שנראה כמו חמץ, בשבילנו הוא לא נחשב חמץ. 
את כוח הדיבור ניתן להבין בהקשר הפסיכולוגי. כך, אם אנחנו מצהירים על דבר מסוים יש לכך כוח 

להשפיע ולעצב את התנהגותנו.

נוסח הבדיקה והביטול
לפני הבדיקה מברכים את הברכה הבאה: 

נּו ַעל  ִמְצֹוָתיו ְוִצוָּ נּו בְּ ָשׁ ר ִקדְּ ה ֲאֹדָני ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאֶשׁ רּוְך ַאתָּ בָּ
יעּור ָחֵמץ בִּ

אחרי הברכה מבטלים את החמץ בניסוח הבא:

ָּכל ָחֵמץ ּוְׂשאֹור ֶׁשֵּיׁש ִלי ְוֹלא ָרִאיִתי אֹותֹו, ְוֹלא ִּבַעְרִּתי אֹותֹו ְוֹלא ָיַדְעִּתי ָעָליו 
ִיְהֶיה ְמֻבָּטל ְוֵיָחֵׁשב ֶהְפֵקר ְּכמֹו ֶהָעָפר ֶׁשַעל ָהָאֶרץ.

רבים נוהגים לבטל את החמץ תוך שימוש בנוסח הארמי: 

יּה, ּוְדָלא  יּה, ּוְדָלא ִבַעְרתֵּ א ִבְרׁשּוִתי, ְדָלא ֲחִמתֵּ ל ֲחִמיָרא ַוֲחִמיָעא ְדִאיכָּ כָּ
ַעְפָרא ְדַאְרָעא. ֵטל ְוֶלֱהֵוי ֶהְפֵקר כְּ ְיַדְעָנא ֵליּה, ִלבָּ
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ביעור חמץ
בערב פסח בבוקר נוהגים לבער את החמץ שנשאר. שעת ביעור חמץ מופיעה בלוחות השנה. זמן 
הביעור נקבע בשעות זמניות, שהן דרך הלכתית למדוד את היממה. כשסוף זמן ביעור חמץ הוא 

בשעה זמנית חמישית שזה לרוב בערך בשעה 11:00 בבוקר.

את ביעור החמץ ניתן לבצע במגוון דרכים ומנהג מקובל הוא לשרוף אותו. בשל החשש שיש 
בשריפה, ההמלצה שלנו היא לפורר את החמץ לחתיכות קטנות מאד ולהורידו באסלה.

לאחר ביעור החמץ מבטלים את החמץ בשנית בניסוח כוללני יותר מאשר זה שבבדיקה:

ָּכל ָחֵמץ ּוְׂשאֹור ֶׁשֵּיׁש ִלי, ַּגם ִאם ָרִאיִתי ָמַתְיֶׁשהּו ְוַגם ִאם ֹלא, ַּגם ִאם ִּבַעְרִּתי 
אֹותֹו ְוַגם ִאם ֹלא, ִיְהֶיה ְמֻבָּטל ְוֵיָחֵׁשב ֶהְפֵקר ְּכמֹו ֶהָעָפר ֶׁשַעל ָהָאֶרץ.

רבים נוהגים לבטל את החמץ תוך שימוש בנוסח הארמי הבא: 

ּה  ּה ּוְדָלא ֲחִמתֵּ ֲחִמתֵּ ּה דַּ ּה ּוְדָלא ֲחִזתֵּ ֲחִזתֵּ א ִבְרׁשּוִתי דַּ ִאכָּ ל ֲחִמיָרא ַוֲחִמיָעא דְּ כָּ
ַעְפָרא ְדַאְרָעא. ֵטל ְוֶלֱהֵוי ֶהְפֵקר כְּ ּה ִלבָּ ּה ּוְדָלא ִבַעְרתֵּ ִבַעְרתֵּ דְּ

הצעות לניהול והובלת ליל הסדר
קיום ליל סדר משמעותי ואיכותי תלוי במגוון גורמים כמו המשתתפים, האווירה והאוכל. בנוסף 

לניסיונכם והבנתכם אנו מציגים כמה עצות והדרכות לניהול ליל סדר משלב.

ראשית, אנו מציעים שאת ליל הסדר ואת קריאת ההגדה יוביל אדם אחד. הבחירה באדם אחד, 
והגדרתו לפני שמתחילים, תקדם סדר וארגון בליל הסדר. כדאי לבחור אדם בעל כריזמה שיכול 

לסחוף אחריו את המשתתפים ולהכווין אווירה שמחה, חיובית ורוחנית. לכן לאורך ההגדה שבספר 
זה הגדרנו וסימנו את המשימות של ״מסדר ההגדה״ )                                         ( וזאת בשונה 

משימה לכולם! (.  מהמשימות של כל המשתתפים )

שנית, יש מקרים שבהם החלק המשמעותי בהגדה, סיפור יציאת מצרים, נאמר בחיפזון בגלל רעב 
ורצון להגיע מהר ככל האפשר לסעודת החג. כדי לאפשר אמירה נינוחה של ההגדה אנו מציעים 

ס״ מנה ראשונה עשירה בסלטים. יש  ְרפַּ להגיש ולאכול בתחילת ליל הסדר ובמסגרת הסימן ״כַּ

משימה למסדר ההגדה
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לאכילת סלטים בשלב זה גיבוי הלכתי, על אף שיש מקפידים לאכול דווקא בשיעור מצומצם, 
ומניסיון, הדבר ימנע ניהול סדר על ״בטן ריקה״, מה שיכול להוביל להשלכות לא רצויות. יש 

לשים לב שהסלטים והירקות שיוגשו יהיו 'מתאבנים' לקראת המנה העיקרית ולא יהיו סיומה של 
הארוחה.

שלישית, במהלך ליל הסדר כדאי לתת לכל אחד מהמשתתפים את האפשרות להתבטא. בנוגע לכך 
יש לזכור כי לעיתים יש אנשים שזמן התגובה שלהם איטי יותר, וראוי להמתין ולחכות לתשובתם. 

הדבר נכון גם במשימות המבוצעות במשותף בהם ההמתנה לכולם ומתן לכל אחד את הזמן הדרוש 
לו תקדם סדר משלב איכותי ותאפשר לכולם הזדמנות להיות חלק ולשמוע רעיונות מעניינים, 

חדשים ויצירתיים.

רביעית, ליל הסדר מעורר לעיתים אתגרים בריאותיים שחייבים לתת עליהם את הדעת. כך למשל, 
יש אנשים שההסבה עלולה להיות מסוכנת להם, ויש כאלו שאכילת המצה בעייתית בשבילם. 

לעיתים אף מדובר באתגר קבוע עם מזון. כמו למשל אנשים הרגישים לגלוטן. בכל מקרה חשוב 
לתת את הדעת ולהתייעץ עם גורמים מוסמכים. חשוב לזכור שמבחינה הלכתית, עניינים של פיקוח 

נפש חשובים יותר מכל פרט אחר בליל הסדר.

חמישית, חג הפסח, ובעיקר ליל הסדר, הוא אירוע משפחתי שיכול להציף מנעד רחב של רגשות. 
בוודאי אם הוא נחגג רחוק מהמשפחה. לכן, יש להיות מודעים לכך ולתת מקום מכיל ואמפתי 

להעלאת רגשות מצד המשתתפים.

שישית, הגדה של פסח כוללת מגוון של התנהגויות ומחוות גופניות. כדי שכל המשתתפים יהיו 
חלק מההגדה חשוב לציין התרחשויות ומחוות גופניות המשותפות לכולם. בהגדה שלפניכם הוספנו 

סמלים גרפים במקרים כאלו, כגון: מתי אוכלים בהסבה, מתי שותים יין, מתי נוטלים ידיים, מתי 
שרים שיר, מתי אוכלים מצה. במקרים רבים המחוות הגופניות האלו הן הדרך היחידה לחוש את ליל 

הסדר, ולכן חשוב לתת להם מקום. 

שביעית, הגדה של פסח כוללת שתייה של ארבע כוסות. מומלץ לשתות מיץ ענבים מפוסטר, 
המכונה ״תירוש״, ולא יין שיכול לשכר את המשתתפים. כדי להימנע מבלבול מוצע שלא יהיה יין 

משכר על השולחן.



12

הגדה של פסח
נוסח ההגדה של פסח שלפניכם מבוסס על נוסח ההגדה המקובל בקרב כלל קהילות ישראל. עם 

זאת יש בנוסח מספר שינויים הנותנים הזדמנות לקיום ליל סדר משלב. השינויים שביצענו נוגעים 
יד״, להשמטת מספר תוספות, והעברת חלקו השני של  בעיקר לנוסח סיפור יציאת מצרים ב״ַמגִּ

ההלל לסוף ההגדה תוך מתן אפשרות לסיים את ההגדה בסמוך לסוף הסעודה ותוך זמן לא ארוך. 
שינויים אלו מעוגנים במסורת ההלכה ויש להם ביסוס הלכתי מוצק, בוודאי למקרים שבהם ליל 

הסדר הוא ליל סדר משלב. לדעתנו, מבחינה הלכתית ניתן להשתמש בנוסח זה גם בסדר של פסח 
לא משלב, דוגמת ליל סדר עם ילדים קטנים או עם אנשים עם קשיי קשב וריכוז, אך יש לדון בכל 

מקרה לגופו.
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 מנה ראשונה
כוס ראשונה

ׁש ַקֵדּ

משימה למסדר ההגדה

בשבת מתחיל כאן:

ַמִים ְוָהָאֶרץ ְוָכל ְצָבָאם. ַוְיַכל  י. ַוְיֻכּלּו ַהָשׁ ׁ שִּ ׁ ַוְיִהי ֶעֶרב ַוְיִהי ֹבֶקר יֹום ַהשִּ
ל  ִביִעי ִמכָּ ׁ יֹום ַהשְּ ת בַּ ֹבּ ְשׁ ר ָעָשׂה ַויִּ ִביִעי ְמַלאְכּתֹו ֲאֶשׁ ׁ יֹום ַהשְּ ֱאֹלִהים בַּ

י בֹו  ׁש אֹותֹו כִּ ִביִעי ַוְיַקדֵּ ׁ ר ָעָשׂה. ַוְיָבֶרְך ֱאֹלִהים ֶאת יֹום ַהשְּ ְמַלאְכּתֹו ֲאֶשׁ
ָרא ֱאֹלִהים ַלֲעׂשֹות. ר בָּ ל ְמַלאְכּתֹו ֲאֶשׁ ַבת ִמכָּ ָשׁ

ביום חול מתחיל כאן:

ָנן ְוַרּבֹוַתי ַסְבִרי ָמָרָנן ְוַרבָּ

ִרי ַהָגֶפן. ה ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ּבֹוֵרא פְּ רּוְך ַאתָּ בָּ

ל  ל ָעם ְורֹוְמָמנּו ִמכָּ נּו ִמכָּ ַחר בָּ ר בָּ ה ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאֶשׁ רּוְך ַאתָּ בָּ
תֹות  בָּ ת: ַשׁ בָּ ַשׁ ַאֲהָבה )בְּ ן ָלנּו ְיָי ֱאֹלֵהינּו בְּ תֶּ ִמְצֹוָתיו. ַותִּ נּו בְּ ָשׁ ָלׁשֹון ְוִקדְּ

ת ַהֶזה  בָּ ׁ ים ְלָשׂׂשֹון, ֶאת יֹום )ַהשַּ ים ּוְזַמנִּ ִלְמנּוָחה ּו(מֹוֲעִדים ְלִשְׂמָחה, ַחגִּ
ַאֲהָבה(, ִמְקָרא ֹקֶדׁש, ֵזֶכר ִליִציַאת  ה, ְזַמן ֵחרּוֵתנּו )בְּ ּצֹות ַהזֶּ ְוֶאת יֹום( ַחג ַהמַּ
ת( ּומֹוֲעֵדי ָקְדֶשָך  בָּ ים, )ְוַשׁ ל ָהַעמִּ תָּ ִמכָּ ְשׁ י ָבנּו ָבַחְרתָּ ְואֹוָתנּו ִקדַּ ִמְצָרִים. כִּ

ת  בָּ ׁ ׁש )ַהשַּ ה ְיָי, ְמַקדֵּ רּוְך ַאתָּ נּו. בָּ ִשְׂמָחה ּוְבָשׂׂשֹון ִהְנַחְלתָּ ַאֲהָבה ּוְבָרצֹון,( בְּ )בְּ
ים. ַמנִּ ְו(ִיְשָׂרֵאל ְוַהזְּ
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במוצאי שבת מוסיף את ברכת ״ְמאֹוֵרי ָהֵאׁש״:

ה ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ּבֹוֵרא ְמאֹוֵרי ָהֵאׁש. רּוְך ַאתָּ בָּ

ְך,  ין אֹור ְלחֶשׁ ין ֹקֶדׁש ְלֹחל, בֵּ יל בֵּ ְבדִּ ה ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ַהמַּ רּוְך ַאתָּ בָּ
ת  בָּ ת ַשׁ ׁ ין ְקֻדשַּ ֲעֶשׂה. בֵּ ת ְיֵמי ַהמַּ ֶשׁ ִביִעי ְלֵשׁ ׁ ין יֹום ַהשְּ ים, בֵּ ין ִיְשָׂרֵאל ָלַעמִּ בֵּ

 . תָּ ְשׁ ֲעֶשׂה ִקדַּ ת ְיֵמי ַהמַּ ֶשׁ ׁ ִביִעי ִמשֵּ ׁ , ְוֶאת יֹום ַהשְּ ְלתָּ ת יֹום טֹוב ִהְבדַּ ׁ ִלְקֻדשַּ
ין ֹקֶדׁש  ְבִדיל בֵּ ה ְיָי ַהמַּ רּוְך ַאתָּ ֶתָך. בָּ ׁ ְקֻדשָּ ָך ִיְשָׂרֵאל בִּ תָּ ֶאת ַעמְּ ְשׁ ְלתָּ ְוִקדַּ ִהְבדַּ

ְלֹקֶדׁש.

ֶהֱחָינּו״: ל הימים מסיים בברכת ״ֶשׁ בֹכּ

ַמן ַהֶזה. יָענּו ַלזְּ ָמנּו ְוִהגִּ ֶהֱחָינּו ְוִקיְּ ה ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֶשׁ רּוְך ַאתָּ בָּ

משימה לכולם!

עונים: ָאֵמן.

שתיית כוס ייןֲהָסָבה משימה לכולם!

ֲהָסָבה. כלומר, מטים את הגוף מעט שמאלה. שותים כוס ראשונה בַּ

ּוְרַחץ

נטילת ידיים משימה לכולם!

נוטלים את הידיים ולא מברכים את הברכה "ַעל ְנִטיַלת ָיַדִים״.

יש נוהגים להביא קערת מים ונטלה אל השולחן וליטול ידיים במקום הסעודה ועם מעט מים.
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ס ְרַפּ ַכּ

משימה לכולם!

ס( במי מלח, ומברכים: ְרפַּ טֹוְבִלים חסה )כַּ

ִרי ָהֲאָדָמה. ה ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ּבֹוֵרא פְּ רּוְך ַאתָּ בָּ

במידת הצורך אפשר שמסדר ההגדה יברך ושאר המשתתפים יענו.

לאחר אכילת החסה אוכלים מגוון של סלטים כמנה ראשונה כדי להשביע את הרעב הראשוני. 
אכילה זו תשמש כמתאבן למנה העיקרית ולא כארוחה מלאה. בסיום אכילת המנה הראשונה לא 

מברכים ברכה אחרונה.

ַיַחץ
לפני מסדר ההגדה יהיו שלוש מצות. מסדר ההגדה יבצע את המצה האמצעית לשני חלקים 

ויחביא את החלק הגדול ַלֲאִפיקֹוָמן.

ניתן להניח לפני כל אחד מהמשתתפים שמעוניין בכך שלוש מצות ושכל אחד מהם יבצע את 
המצה האמצעית ויחביא ֲאִפיקֹוָמן.
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 סיפור ההגדה
כוס שנייה

יד ַמִגּ

מוזגים כוס יין משימה לכולם!

ָנה״.  תַּ ְשׁ מוזגים כוס יין שנייה ואחר כך שרים ביחד את השיר ״ַמה נִּ

שיר

אם אחד המשתתפים מעוניין להוביל את השיר – הוא מוזמן:

ילֹות? ל ַהלֵּ ה ִמכָּ ְיָלה ַהזֶּ ָנה ַהלַּ תַּ ְשׁ ַמה נִּ

ה ּלֹו ַמצָּ ה - ֻכּ ְיָלה ַהזֶּ ה, ַהלַּ ילֹות ָאנּו אֹוְכִלין ָחֵמץ ּוַמצָּ ָכל ַהלֵּ בְּ ֶשׁ

ה ָמרֹור ְיָלה ַהזֶּ ָאר ְיָרקֹות, - ַהלַּ ילֹות ָאנּו אֹוְכִלין ְשׁ ָכל ַהלֵּ בְּ ֶשׁ

י ְפָעִמים תֵּ ה ְשׁ ְיָלה ַהזֶּ ַעם ֶאָחת, - ַהלַּ יִלין ֲאִפילּו פַּ ילֹות ֵאין ָאנּו ַמְטבִּ ָכל ַהלֵּ בְּ ֶשׁ

ין נּו ְמֻסבִּ לָּ ה ֻכּ ְיָלה ַהזֶּ ין, - ַהלַּ ִבין ּוֵבין ְמֻסבִּ ין יֹוְשׁ ילֹות ָאנּו אֹוְכִלין בֵּ ָכל ַהלֵּ בְּ ֶשׁ

ָנה׳ שעניינן – מדוע אנחנו  תַּ ְשׁ ניתן ורצוי להציע למשתתפים לשאול שאלות נוספות בסגנון ׳ַמה נִּ
עושים בליל הסדר דברים שונים מבדרך כלל? 

הצגה

אם המשתתפים הכינו את ההצגה של יציאת מצרים יש להציג אותה כעת.
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משימה למסדר ההגדה

המצות תהיינה ְמֻגּלֹות בשעת סיפור יציאת מצרים.

מסדר ההגדה מתחיל בסיפור יציאת מצרים במילים. ניתן לקרוא את הדברים הבאים או לספרם 
בלשון מובנת:

ַּבּתֹוָרה ְמֻסָּפר ֶׁשַאְבָרָהם ָאִבינּו נֹוַלד ְּבָחָרן, ְלִמְׁשַּפְחּתֹו ֶׁשל ֶּתַרח ֶׁשָהָיה עֹוֵבד ֲעבֹוָדה 
ָזָרה. ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ִהְתַּגָּלה ֵאָליו ּוְבִעְקבֹות ֹזאת ַאְבָרָהם ָאִבינּו ָעָלה ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל 

ְוָהֵאל ִהְבִטיַח לֹו ִלְׁשֹמר ַעל ֶצֱאָצָאיו ּוְלַהֲחִזיר אֹוָתם ָּתִמיד ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל. 

ֶנְכּדֹו, ַיֲעֹקב ָאִבינּו ָיַרד ֵמֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ְלִמְצַרִים ְּכֵדי ָלגּור ְּבִמְצַרִים ְּתקּוָפה ְקָצָרה. הּוא 
ָיַרד ִעם ִמְׁשָּפָחה ְקַטָּנה ֶׁשָהְפָכה ְּבִמְצַרִים ְלִמְׁשָּפָחה ְּגדֹוָלה ְמאֹוד ּוָבּה ֲאָנִׁשים ַרִּבים.

דֹול  ם ְלגֹוי גָּ ְמֵתי ְמָעט, ַוְיִהי ָשׁ ם בִּ ָגר ָשׁ ֶרד ִמְצַרְיָמה, ַויָּ י ֹאֵבד ָאִבי, ַויֵּ "ֲאַרמִּ
ָעצּום ָוָרב."

ַהּתֹוָרה ַמְמִׁשיָכה ְלַסֵּפר ֶׁשַאֲחֵרי ִמְסַּפר ָׁשִנים ַהִּמְצִרים ִהְתִחילּו ְלַעּנֹות ְוִלְפֹּגַע ְּבַעם 
ִיְׂשָרֵאל ְוָהְפכּו ֶאת ֲאבֹוֵתינּו ַלֲעָבִדים:

ה." נּו ָעֵלינּו ֲעֹבָדה ָקָשׁ תְּ ְצִרים ַוְיַעּנּונּו, ַויִּ ֵרעּו ֹאָתנּו ַהמִּ "ַויָּ

ַּבֲעבֹוָדָתם ָהיּו ְצִריִכים ֲאבֹוֵתינּו ִלְבנֹות ָעִרים ְלִמְצַרִים, ַּבֲעבֹוַדת ֶּפֶרְך ֶׁשִהיא ֲעבֹוָדה 
ָקָׁשה ְמאֹוד.

ָהִעּנּוִיים ַהָּקִׁשים הֹוִבילּו ִלְתִפָּלה ֶׁשל ַעם ִיְׂשָרֵאל. ְּתִפָּלה ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא 
ִהְקִׁשיב ָלּה:

ְרא ֶאת ָעְנֵינּו  ַמע ְיהָוה ֶאת ֹקֵלנּו, ַויַּ ְשׁ ְצַעק ֶאל ְיהָוה ֱאֹלֵהי ֲאֹבֵתינּו, ַויִּ "ַונִּ
ְוֶאת ֲעָמֵלנּו ְוֶאת ַלֲחֵצנּו."

ְוָאז ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא הֹוִציא אֹוָתנּו ִמִּמְצַרִים ְּכֶׁשהּוא עֹוֶׂשה ִנִּסים ְּגדֹוִלים:

ֹדל,  ָיד ֲחָזָקה ּוִבְזֹרַע ְנטּוָיה ּוְבֹמָרא גָּ ְצַרִים בְּ "ַוּיֹוִצֵאנּו ְיהָוה ִממִּ
ּוְבֹאתֹות ּוְבֹמְפִתים."
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ִמְצַרִים: ְצִרים בְּ רּוְך הּוא ַעל ַהמִּ דֹוׁש בָּ ֵהִביא ַהקָּ ֵאּלּו ֶעֶשׂר ַמּכֹות ֶשׁ

ֵיׁש ִמְנָהג ַעִּתיק ֶׁשִעם ָּכל ַמָּכה ֶׁשֲאִני ַמְזִּכיר, ַמְזִליִפים ָּבֶאְצַּבע ַּבֲעִדינּות ִטָּפה ֶׁשל ַיִין 
ֵמַהּכֹוס. ֵיׁש ַהְרֵּבה ֶהְסֵּבִרים ַלִּמְנָהג ַהֶּזה. ְלָמָׁשל, ֵיׁש ֶׁשִהְסִּבירּו ֶׁשֶּזה ַמְתִאים ְלֵתאּור 
ֶׁשֶעֶׂשר ַהַּמּכֹות ַנֲעׂשּו ְּב"ֶאְצַּבע ֱאֹלִהים". ֶהְסֵּבר ַאֵחר הּוא ֶׁשֶּזה ַלְיָלה ְמֻיָחד ְוָחׁשּוב 

ֶׁשַּנֲעֶׂשה ּבֹו ְּדָבִרים ְמֻיָחִדים. ֵיׁש ַּגם ַמְסִּביִרים ֶׁשִּׂשְמָחֵתנּו ֵאיָנּה ְׁשֵלָמה ִמּׁשּום ֶׁשֲאֵחִרים, 
ַהִּמְצִרים, ָסְבלּו ְּבֶׁשל ַהַּמּכֹות. ָאז ִמי ֶׁשרֹוֶצה ָיכֹול ִלְטֹּבל ֶאת ָהֶאְצַּבע ְּבכֹוס ַהַּיִין ֶׁשּלֹו 

ּוְלַהִּתיז ַּבֲעִדינּות ִטָּפה ַעל ָּכל ַמָּכה ַיַחד ִאִּתי:

הזלפת יין
משימה לכולם!

כֹורֹות ת בְּ ְך, ַמכַּ ה, חֶשׁ רד, ַאְרבֶּ ִחין, בָּ ֶבר, ְשׁ ִנים, ָערֹוב, דֶּ ַע, כִּ ם, ְצֵפְרדֵּ דָּ

משימה למסדר ההגדה

ַאֲחֵרי ַמּכֹות ִמְצַרִים ִהְתַרֵחׁש ֵנס ַמְׁשָמעּוִתי יֹוֵתר ְּכֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ָקַרע ָלנּו ֶאת ַהָּים 
ְּכֵדי ֶׁשּנּוַכל ַלֲעֹבר ְּבתֹוכֹו. ְוַאֲחֵרי ֶׁשִּסַּיְמנּו ַלֲחצֹות ֶאת ַהָּים, ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ִׁשַּקע ֶאת 

ָהאֹוְיִבים ֶׁשָּלנּו ְּבתֹוכֹו. ְוַאַחר ָּכְך, ָעַזר ָלנּו ְלִהְתַקֵּים ַּבִּמְדָּבר ַאְרָּבִעים ָׁשָנה ַּבֶּדֶרְך ָהֲאֻרָּכה, 
ַעד ֶׁשהּוא ִהְכִניס אֹוָתנּו ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל.

ָעְמָדה״: ִׁשיר ַהְּמָבֵרְך ּוְמַׁשֵּבַח ֶאת ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך ַעל ָּכל ֶזה הּוא ״ְוִהיא ֶשׁ

שיר משימה לכולם!

ָעְמָדה ַלֲאבֹוֵתינּו ְוָלנּו!  ְוִהיא ֶשׁ

ְלָבד ָעַמד ָעֵלינּו ְלַכּלֹוֵתנּו,  ֹּלא ֶאָחד ִבּ ֶשׁ

ָכל ּדֹור ָודֹור עֹוְמִדים ָעֵלינּו ְלַכּלֹוֵתנּו,  ְבּ א ֶשׁ ֶאָלּ

ָדם. יֵלנּו ִמיָּ רּוְך הּוא ַמִצּ דֹוׁש ָבּ ְוַהקָּ
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משימה למסדר ההגדה

ְּכֵדי ִלְזֹּכר ֶאת ְיִציַאת ִמְצַרִים ְוִלְראֹות ֶאת ַעְצֵמנּו ְּכִאּלּו ֲאַנְחנּו ָיָצאנּו ִמִּמְצַרִים, ָאנּו 
חֹוְגִגים ֶאת ֵליל ַהֵּסֶדר ְוקֹוְרִאים ֶאת ַהַהָּגָדה, ְוָׂשִמים ֵלב ִלְׁשלֹוָׁשה ְּפָרִטים ֲחׁשּוִבים 

ֶׁשְּמַבְּטִאים ֶאת ָּכל ַהִּסּפּור ֶׁשל ְיִציַאת ִמְצַרִים ְוַחָּיִבים לֹוַמר אֹוָתם ִמְּבִחיָנה ִהְלָכִתית: 
ַסח, ַמָצה, ּוָמרֹור. פֶּ

משימה לכולם!

כולם ביחד אומרים:

ַסח, ַמָצה, ּוָמרֹור. פֶּ

משימה למסדר ההגדה

ַסח ִּכי ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ָּפַסח, ְּכלֹוַמר ִּדֵּלג, ַעל ַהָּבִּתים ֶׁשל ֲאבֹוֵתינּו ִּבְזַמן ֶעֶׂשר  פֶּ
ַהַּמּכֹות ְוַרק ַהִּמְצִרים ִנְפְּגעּו.

ַמָּצה ִּכי ְּכֶׁשַעם ִיְׂשָרֵאל ָיָצא ִמְּמָצִרים ֶזה ָהָיה ִּבְמִהירּות ְוֵהם ֹלא ִהְסִּפיקּו ְלָהִכין ֵציָדה 
ַלֶּדֶרְך ַוֲאִפּלּו ַהָּבֵצק ֶׁשֵהם ֵהִכינּו ֹלא ִהְסִּפיק ִלְתֹּפַח, ּוְכֵדי ְלַהְדִּגיׁש ֶאת ַהְּמִהירּות ֲאַנְחנּו 

אֹוְכִלים ַמּצֹות.

ֲעֹבָדה ָקָׁשה. ָמרֹור ִּכי ַהִּמְצִרים ֵמְררּו ֶאת ַחֵּיי ֲאבֹוֵתינּו ְּבִמְצַרִים בַּ

משימה למסדר ההגדה

ְצַרִים  ִאּלּו הּוא ָיָצא ִממִּ ב ָאָדם ִלְראֹות ֶאת ַעְצמֹו כְּ ָכל ּדֹור ָודֹור ַחיָּ בְּ

ְּכֵדי ְלַקֵּים ֶאת ֵליל ַהֵּסֶדר ְּכִהְלָכתֹו ָּכל ֶאָחד ָצִריְך ִלְראֹות ֶאת ַעְצמֹו ְּכִאּלּו הּוא ָיָצא 
ִמְּמָצִרים. ִּבְׁשִביל ַלֲעֹזר ָלנּו ְלַדְמֵין ֶאת ֶזה ִנְתּבֹוֵנן ִּבְתמּונֹות ַהְּמָתֲארֹות ֶאת ִסּפּור ְיִציַאת 

ִמְצַרִים:
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עבודת פרך במצרים

מכת צפרדע מכת דם

מכת ערוב מכת כינים

יעקב אבינו יורד למצרים
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מכת שחין מכת דבר

מכת ארבה

מכת בכורות

מכת ברד

מכת חושך

קריעת ים סוף
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שיר משימה לכולם!

ְּכֵדי ְלהֹודֹות ַעל ָּכל ַהִּנִּסים ָהֵאּלּו ָנִׁשיר ְׁשֵני ִמְזמֹוִרים ִמְסַּפר ְּתִהִּלים:

 אם המשתתפים מעוניינים מומלץ לשיר חלקים או את כל הפרקים.
המזמורים נמצאים בפרק קיג ופרק קיד.

ם ְיהָוה.  ַהְללּו ָיּה ַהְללּו ַעְבֵדי ְיהָוה ַהְללּו ֶאת ֵשׁ

ה ְוַעד עֹוָלם.  ם ְיהָוה ְמֹבָרְך ֵמַעתָּ ְיִהי ֵשׁ

ם ְיהָוה.  ל ֵשׁ ֶמׁש ַעד ְמבֹואֹו ְמֻהלָּ ְזַרח ֶשׁ ִממִּ

בֹודֹו.  ַמִים כְּ ׁ ל ּגֹוִים ְיהָוה ַעל ַהשָּ ָרם ַעל כָּ

ֶבת.  יִהי ָלָשׁ ְגבִּ יהָוה ֱאֹלֵהינּו ַהמַּ ִמי כַּ

ַמִים ּוָבָאֶרץ.  ׁ שָּ יִלי ִלְראֹות בַּ פִּ ְשׁ ַהמַּ

ת ָיִרים ֶאְביֹון.  ֹפּ ל ֵמַאְשׁ ְמִקיִמי ֵמָעָפר דָּ

יִבי ִעם ְנִדיִבים ִעם ְנִדיֵבי ַעּמֹו.  ְלהֹוִשׁ

ִנים ְשֵׂמָחה ַהְללּו ָיּה. ִית ֵאם ַהבָּ יִבי ֲעֶקֶרת ַהבַּ מֹוִשׁ

ית ַיֲעֹקב ֵמַעם ֹלֵעז.  ְצָרִים בֵּ ֵצאת ִיְשָׂרֵאל ִממִּ בְּ

לֹוָתיו.  ָהְיָתה ְיהּוָדה ְלָקְדׁשֹו ִיְשָׂרֵאל ַמְמְשׁ

ב ְלָאחֹור.  ן ִיֹסּ ְרדֵּ ֹנס ַהיַּ ם ָרָאה ַויָּ ַהיָּ

ְבֵני ֹצאן.  ָבעֹות כִּ ֶהָהִרים ָרְקדּו ְכֵאיִלים גְּ

ב ְלָאחֹור.  ֹסּ ן תִּ ְרדֵּ י ָתנּוס ַהיַּ ם כִּ ָך ַהיָּ ַמה לְּ

ְבֵני ֹצאן.  ָבעֹות כִּ ְרְקדּו ְכֵאיִלים גְּ ֶהָהִרים תִּ

ְפֵני ֱאלֹוהַּ ַיֲעֹקב.  ְפֵני ָאדֹון חּוִלי ָאֶרץ ִמלִּ ִמלִּ

ִמיׁש ְלַמְעְינֹו ָמִים. ַהֹהְפִכי ַהּצּור ֲאַגם ָמִים ַחלָּ
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לפני שתיית הכוס השנייה מברכים:

ְצַרִים,  ָאָלנּו ְוָגַאל ֶאת ֲאבֹוֵתינּו ִממִּ ר גְּ ה ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאֶשׁ רּוְך ַאתָּ בָּ
ן ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו  ה ּוָמרֹור. כֵּ ה ֶלֱאָכל ּבֹו ַמצָּ ְיָלה ַהזֶּ יָענּו ַללַּ ְוִהגִּ

ִבְנַין  לֹום, ְשֵׂמִחים בְּ ִאים ִלְקָראֵתנּו ְלָשׁ יֵענּו ְלמֹוֲעִדים ְוִלְרָגִלים ֲאֵחִרים ַהבָּ ַיגִּ
יַע  ר ַיגִּ ָסִחים ֲאֶשׁ ָבִחים ּוִמן ַהפְּ ם ִמן ַהזְּ ֲעבֹוָדֶתָך. ְוֹנאַכל ָשׁ ִעיֶרָך ְוָשִׂשׂים בַּ
דּות  ֵתנּו ְוַעל פְּ ֻאלָּ יר ָחָדש ַעל גְּ ֲחָך ְלָרצֹון, ְונֹוֶדה ְלָך ִשׁ ָמם ַעל ִקיר ִמְזבַּ דָּ

ַאל ִיְשָׂרֵאל. ה ְיָי גָּ רּוְך ַאתָּ נּו. בָּ ַנְפֵשׁ

ֶפן. ִרי ַהגָּ ה ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ּבֹוֵרא פְּ רּוְך ַאתָּ בָּ

שתיית כוס ייןֲהָסָבהמשימה לכולם!

שותים את הכוס בהסבה לשמאל.
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 הארוחה
כוס שלישית

ָרְחָצה

נטילת ידיים משימה לכולם!

נוטלים את הידיים ומברכים:

נּו  ִמְצֹוָתיו ְוִצוָּ נּו בְּ ָשׁ ר ִקדְּ ה ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאֶשׁ רּוְך ַאתָּ בָּ
ַעל ְנִטיַלת ָיָדִים.

במהלך נטילת הידיים מקובל להחביא את הֲאִפיקֹוָמן.

ה מֹוִציא ַמצָּ

משימה למסדר ההגדה

יש לקחת את המצות באותו סדר שהן מונחות, כשהפרוסה החצויה בין שתי השלמות. לאחוז את 
שלושתן ולברך ״ַהּמֹוִציא״.

אם גם לפני משתתפים נוספים מונחות מצות, כל אחד מהם יברך ״ַהּמֹוִציא״. 

ה ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ַהּמֹוִציא ֶלֶחם ִמן ָהָאֶרץ. רּוְך ַאתָּ בָּ

ה״, לטבול את המצות  אחרי ברכת ״ַהּמֹוִציא״ יש להניח את המצה התחתונה, לברך ״ַעל ֲאִכיַלת ַמצָּ
ֲהָסָבה. במלח ולאכול בַּ

נּו  ִמְצֹוָתיו ְוִצוָּ ָשנּו בְּ ר ִקדְּ ה ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאֶשׁ רּוְך ַאתָּ בָּ
ה. ַעל ֲאִכיַלת ַמצָּ
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אכילת מצהֲהָסָבהמשימה לכולם!

ַזִית׳  ַזִית״. השיעור המינימלי של ׳כְּ יש לאכול מכל אחת מהמצות חתיכה בכמות הלכתית המכונה ״כְּ
הוא שליש מצה בערך, או גודל של כף יד ממוצעת. יש גם שיעורים גדולים יותר. מסדר ההגדה 

צריך לאכול שיעור כפול. וגם לחלק ליתר המשתתפים שיא

ָמרֹור
משימה לכולם!

ַזִית׳. בדרך כלל, עלה גדול של חסה הוא  כל אחד מהמשתתפים לוקח ָמרֹור )חסה( בכמות המכונה ׳כְּ
ה. ַזִית׳. מברכים ואוכלים את המרור בלי ַהָסבָּ ַזִית׳, ועלה בינוני הוא ׳כְּ בגודל של שני ׳כְּ

נּו ַעל  ִמְצֹוָתיו ְוִצוָּ ָשנּו בְּ ר ִקדְּ ה ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאֶשׁ רּוְך ַאתָּ בָּ
ֲאִכיַלת ָמרֹור.

ּכֹוֵרְך

משימה למסדר ההגדה

ַזִית׳ ָמרֹור )חסה(, ויש הנוהגים לטבול את  ַזִית׳ מן המצה השלישית עם ׳כְּ מסדר ההגדה לוקח ׳כְּ
החסה בחרוסת, ְוכֹוֵרְך יחד ואומר: 

׳ֵיׁש ִמְנָהג ֶׁשהּוא ֵזֶכר ְלֵבית ַהִּמְקָּדׁש. ָּכָכה ָעָׂשה ִהֵּלל ִּבְזַמן ֶׁשֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ָהָיה ַקָּים: 
ָהָיה ּכֹוֵרְך ֶּפַסח, ַמָּצה ּוָמרֹור ְואֹוֵכל ְּבַיַחד, ְלַקֵּים ָמה ֶׁשֶּנֱאַמר: ַעל ַמּצֹות ּוְמֹרִרים ֹיאְכֻלהּו.

אכילת מצהֲהָסָבהמשימה לכולם!

ַזִית׳ מרור וכורך אותם יחד. ַזִית׳ מצה עם ׳כְּ כל אחד מהמשתתפים לוקח גודל של ׳כְּ

ֲהָסָבה ובלי ברכה. כולם אוכלים בַּ
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ְלָחן עֹוֵרְך ֻשׁ

משימה לכולם!

אוכלים ושותים.

ָצפּון

אכילת מצהמשימה לכולם!

ַזִית׳ מהמצה שהייתה ְצפּוָנה ַלֲאִפיקֹוָמן ואוכל  בסוף הסעודה לוקח על אחד מהמשתתפים ׳כְּ
ה. בָּ ַהסִּ ממנה בְּ

ֵרְך ָבּ

מוזגים כוס יין משימה לכולם!

מוזגים כוס שלישית ומברכים ברכת המזון.

אם יש שלושה צריך לזמן:
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משימה למסדר ההגדה

ַרּבֹוַתי, ְנָבֵרְך.
המשתתפים עונים:

ה ְוַעד עֹוָלם. ם ְיָי ְמֹבָרְך ֵמַעתָּ ְיִהי ֵשׁ
מסדר ההגדה אֹוֵמר:

לֹו. ׁ ָאַכְלנּו ִמשֶּ ָנן ְוַרּבֹוַתי, ְנָבֵרְך )אם יש עשרה: ֱאֹלֵהינּו( ֶשׁ ְרׁשּות ְמָרָנן ְוַרבָּ בִּ
המשתתפים עֹוִנים:

לֹו ּוְבטּובֹו ָחִיינּו ׁ ָאַכְלנּו ִמשֶּ רּוְך )אם יש עשרה: ֱאֹלֵהינו( ֶשׁ בָּ
מסדר ההגדה חֹוֵזר ְואֹוֵמר:

לֹו ּוְבטּובֹו ָחִיינּו ׁ ָאַכְלנּו ִמשֶּ רּוְך )ֱאֹלֵהינּו( ֶשׁ בָּ

כולם מברכים ביחד:

משימה לכולם!

ֶחֶסד  ֵחן בְּ טּובֹו בְּ ּלֹו בְּ ה ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ַהָזן ֶאת ָהעֹוָלם ֻכּ רּוְך ַאתָּ בָּ
ִמיד  י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. ּוְבטּובֹו ַהָגדֹול, תָּ ָשׂר כִּ ּוְבַרֲחִמים. הּוא נֹוֵתן ֶלֶחם ְלָכל בָּ

י הּוא  דֹול, כִּ מֹו ַהגָּ ֲעבּור ְשׁ ֹלא ָחַסר ָלנּו, ְוַאל ֶיְחַסר ָלנּו ָמזֹון ְלעֹוָלם ָוֶעד. בַּ
ָרא.  ר בָּ ִרּיֹוָתיו ֲאֶשׁ ל, ּוֵמִכין ָמזֹון ְלָכל בְּ ל, ּוֵמִטיב ַלֹכּ ֵאל ָזן ּוְמַפְרֵנס ַלֹכּ

ל. ה ְיָי ַהָזן ֶאת ַהֹכּ רּוְך ַאתָּ יַע ְלָכל ַחי ָרצֹון". בָּ ָאמּור: "ּפֹוֵתַח ֶאת ָיֶדָך, ּוַמְשׂבִּ כָּ

ִהְנַחְלתָּ ַלֲאבֹוֵתינּו ֶאֶרץ ֶחְמָדה טֹוָבה ּוְרָחָבה, ְוַעל  נֹוֶדה ְלָך ְיָי ֱאֹלֵהינּו ַעל ֶשׁ
ִריְתָך  ית ֲעָבִדים, ְוַעל בְּ הֹוֵצאָתנּו ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים, ּוְפִדיָתנּו ִמבֵּ ֶשׁ

ים,  נּו, ְוַעל ַחיִּ הֹוַדְעתָּ יָך ֶשׁ נּו, ְוַעל ֻחקֶּ ְדתָּ מַּ לִּ ְבָשֵׂרנּו, ְוַעל ּתֹוָרְתָך ֶשׁ ָחַתְמתָּ בִּ ֶשׁ
ָכל  ִמיד, בְּ ה ָזן ּוְמַפְרֵנס אֹוָתנּו תָּ ַאתָּ נּו, ְוַעל ֲאִכיַלת ָמזֹון ָשׁ חֹוַנְנתָּ ֵחן ָוֶחֶסד ֶשׁ

ָעה. יֹום ּוְבָכל ֵעת ּוְבָכל ָשׁ
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ל  ִפי כָּ ְמָך בְּ ַרְך ִשׁ ל ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֲאַנְחנּו מֹוִדים ָלְך ּוְמָבְרִכים אֹוָתְך, ִיְתבָּ ְוַעל ַהֹכּ
, ּוֵבַרְכתָּ ֶאת ְיָי ֱאֹלֶהיָך ַעל  תּוב: "ְוָאַכְלתָּ ְוָשַׂבְעתָּ כָּ ִמיד ְלעֹוָלם ָוֶעד. כַּ ַחי תָּ

ה ְיָי ַעל ָהָאֶרץ ְוַעל ַהָמזֹון. רּוְך ַאתָּ ר ָנַתן ָלְך". בָּ ׁ ָהָאֶרץ ַהּטֹוָבה ֲאשֶּ

ן  כַּ ַלִים ִעיֶרָך ְוַעל ִצּיֹון ִמְשׁ ָך ְוַעל ְירּוָשׁ ְשָׂרֵאל ַעמֶּ ַרֶחם ָנא ְיָי ֱאֹלֵהינּו ַעל יִּ
ְקָרא  נִּ ִית ַהָגדֹול ְוַהָקדֹוׁש ֶשׁ יֶחָך ְוַעל ַהבַּ ִוד ְמִשׁ ית דָּ בֹוֶדָך ְוַעל ַמְלכּות בֵּ כְּ
ֵלנּו ְוַהְרִויֵחנּו, ְוַהְרַוח  ְמָך ָעָליו. ֱאֹלֵהינּו, ָאִבינּו, ְרֵענּו זּוֵננּו ַפְרְנֵסנּו ְוַכְלכְּ ִשׁ
ְצִריֵכנּו ְיָי ֱאֹלֵהינּו, ֹלא ִליֵדי  ל ָצרֹוֵתינּו. ְוָנא ַאל תַּ ָלנּו ְיָי ֱאֹלֵהינּו ְמֵהָרה ִמכָּ

ה  דֹוָשׁ תּוָחה ַהקְּ ֵלָאה ַהפְּ י ִאם ְלָיְדָך ַהמְּ ָשׂר ָוָדם ְוֹלא ִליֵדי ַהְלָוָאָתם, כִּ ַנת בָּ ַמתְּ
ֵלם ְלעֹוָלם ָוֶעד. ֹלא ֵנבֹוׁש ְוֹלא ִנכָּ ְוָהְרָחָבה, ֶשׁ

בשבת מוסיפים את הפסקה הבאה:

דֹול  ת ַהגָּ בָּ ִביִעי ַהַשׁ ִמְצֹוֶתיָך ּוְבִמְצַות יֹום ַהְשׁ ְרֵצה ְוַהֲחִליֵצנּו ְיָי ֱאֹלֵהינּו בְּ
ַאֲהָבה  ת ּבֹו ְוָלנּוַח ּבֹו בְּ בָּ דֹול ְוָקדֹוׁש הּוא ְלָפֶניָך, ִלְשׁ י יֹום ֶזה גָּ ה. כִּ ְוַהָקדֹוׂש ַהזֶּ

ֹּלא ְתֵהא ָצָרה ְוָיגֹון ַוֲאָנָחה  ִמְצַות ְרצֹוֶנָך. ּוִבְרצֹוְנָך ָהִניַח ָלנּו ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֶשׁ כְּ
ַלִים ִעיר  ֶנָחַמת ִציֹון ִעיֶרָך, ּוְבִבְנַין ְירּוָשׁ יֹום ְמנּוָחֵתנּו. ְוַהְרֵאנּו ְיָי ֱאֹלֵהינּו בְּ בְּ

ָחמֹות. ַעל ַהְיׁשּועֹות ּוַבַעל ַהנֶּ ה הּוא בַּ י ַאתָּ ָך, כִּ ָקְדֶשׁ

בכל הימים ממשיכים: 

ֵכר  ֵקד ְוִיזָּ ַמע ְוִיפָּ ׁ יַע ְוֵיָרֶאה ְוֵיָרֶצה ְוִישָּ ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו, ַיֲעֶלה ְוָיֹבא ְוַיגִּ
ָך, ְוִזְכרֹון  ִוד ַעְבדֶּ ן דָּ יַח בֶּ ִזְכרֹוֵננּו ּוִפְקּדֹוֵננּו, ְוִזְכרֹון ֲאבֹוֵתינּו, ְוִזְכרֹון ָמִשׁ

ית ִיְשָׂרֵאל ְלָפֶניָך, ִלְפֵליָטה, ְלטֹוָבה,  ָך בֵּ ל ַעמְּ ָך, ְוִזְכרֹון כָּ ַלִים ִעיר ָקְדֶשׁ ְירּוָשׁ
ה. ָזְכֵרנּו ְיָי  ּצֹות ַהזֶּ יֹום ַחג ַהמַּ לֹום, בְּ ים ּוְלָשׁ ְלֵחן ּוְלֶחֶסד ּוְלַרֲחִמים, ְלַחיִּ

ים טֹוִבים. ּוִבְדַבר  יֵענּו בֹו ְלַחיִּ ֱאֹלֵהינּו ּבֹו ְלטֹוָבה, ּוָפְקֵדנּו בֹו ִלְבָרָכה, ְוהֹוִשׁ
י ֵאל  י ֵאֶליָך ֵעיֵנינּו, כִּ יֵענּו, כִּ נּו ְוַרֵחם ָעֵלינּו ְוהוִשׁ ְיׁשּוָעה ְוַרֲחִמים חּוס ְוָחנֵּ

ה. ֶמֶלְך ַחנּון ְוַרחּום ָאתָּ

ה ְיָי ּבֹוֵנה ְבַרֲחָמיו  רּוְך ַאתָּ ְמֵהָרה ְבָיֵמינּו. בָּ ַלִים ִעיר ַהֹקֶדׁש בִּ ּוְבֵנה ְירּוָשׁ
ַלִים. ָאֵמן. ְירּוָשׁ

ֲאֵלנּו  נּו ַאִדיֵרנּו ּבֹוְרֵאנּו ֹגּ ה ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ָהֵאל ָאִבינּו ַמְלכֵּ רּוְך ַאתָּ בָּ
ִטיב  ֶלְך ַהּטֹוב ְוַהמֵּ נּו, ְקדֹוׁש ַיֲעֹקב, רֹוֵענּו, רֹוֵעה ִיְשָׂרַאל, ַהמֶּ יֹוְצֵרנּו ְקדֹוֵשׁ
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ָכל יֹום ָויֹום הּוא ֵהִטיב, הּוא ֵמִטיב, הּוא ֵייִטיב ָלנּו. הּוא ְגָמָלנּו הּוא  בְּ ל, ֶשׁ ַלֹכּ
ָלה ְוַהְצָלָחה,  גֹוְמֵלנּו הּוא ִיְגְמֵלנּו ָלַעד, ְלֵחן ּוְלֶחֶסד ּוְלַרֲחִמים, ּוְלֶרַוח ַהצָּ
לֹום ְוָכל טֹוב,  ים ְוָשׁ ָלה, ְוַרֲחִמים ְוַחיִּ ְרָנָסה ְוַכְלכָּ ָרָכה ִויׁשּוָעה, ֶנָחָמה פַּ בְּ

ֵרנּו. ל טּוב ְלעֹוָלם ַעל ְיַחסְּ ּוִמכָּ

לֹו טֹוב.  ֻכּ ָהַרֲחָמן הּוא ַיְנִחיֵלנּו ְליֹום ֶשׁ

א. י ָהעֹוָלם ַהבָּ יַח ּוְלַחיֵּ ִשׁ נּו ִלימֹות ַהמָּ ָהַרֲחָמן הּוא ְיַזכֵּ

יחֹו, ְלָדִוד ּוְלַזְרעֹו ַעד עֹוָלם.  ִמְגּדֹול ְיׁשּועֹות ַמְלּכֹו, ְוֹעֶשׂה ֶחֶסד ִלְמִשׁ

ל ִיְשָׂרַאל, ְוִאְמרּו: ָאֵמן.  לֹום ָעֵלינּו ְוַעל כָּ ְמרֹוָמיו, הּוא ַיֲעֶשׂה ָשׁ לֹום בִּ ֹעֶשׂה ָשׁ

י ְיָי ֹלא  ִפיִרים ָרׁשּו ְוָרֵעבּו, ְוֹדְרֵשׁ י ֵאין ַמְחסֹור ִליֵרָאיו. כְּ יו, כִּ ְיראּו ֶאת ְיָי ְקֹדָשׁ
יַע  י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. ּפֹוֵתַח ֶאת ָיֶדָך, ּוַמְשׂבִּ י טֹוב, כִּ ַיְחְסרּו ָכל טֹוב. הֹודּו ַלְיָי כִּ

ְיָי, ְוָהָיה ְיָי ִמְבַטחֹו. ַנַער ָהִייִתי ַגם  ר ִיְבַטח בַּ ֶבר ֲאֶשׁ רּוְך ַהגֶּ ְלָכל ַחי ָרצֹון. בָּ
ן, ְיָי ְיָבֵרְך  ׁש ָלֶחם. ְיָי ֹעז ְלַעמֹו ִיתֵּ י, ְוֹלא ָרִאיִתי ַצִדיק ֶנֱעָזב ְוַזְרעֹו ְמַבקֶּ ָזַקְנתִּ

לֹום.  ֶאת ַעמֹו ַבָשׁ

שתיית כוס ייןֲהָסָבה משימה לכולם!

המשתתפים מברכים על הכוס השלישית:

ִרי ַהָגֶפן. ה ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ּבֹוֵרא פְּ רּוְך ַאתָּ בָּ

ׁשֹוִתים את כוס היין בהסבה.

משימה למסדר ההגדה

נוהגים לפתוח את הדלת, למזוג כוס לכבודו של אליהו הנביא ולהכריז:

ְמָך ֹלא  ִשׁ ר בְּ ר ֹלא ְיָדעּוָך ְוַעל ַמְמָלכֹות ֲאֶשׁ ֹפְך ֲחָמְתָך ֶאל ַהּגֹוִים ֲאֶשׁ ְשׁ
ָך  ֹפְך ֲעֵליֶהם ַזְעֶמָך ַוֲחרֹון ַאפְּ ּמּו. ְשׁ י ָאַכל ֶאת ַיֲעֹקב ְוֶאת ָנֵוהּו ֵהַשׁ ָקָראּו. כִּ

ֵמי ְיָי. ַחת ְשׁ ִמיֵדם ִמתַּ ַאף ְוַתְשׁ ף בְּ ְרֹדּ ַיִשׂיֵגם. תִּ
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 שירים
כוס רביעית

מוזגים כוס יין משימה לכולם!

מוזגים כוס רביעית.

ָלִים״. בסיום  ירּוָשׁ ָאה בִּ ָנה ַהבָּ ְדָיא״ ו״ְלָשׁ לקראת סיום ההגדה ישירו כולם את ״ֶאָחד ִמי יֹוֵדַע״, ״ַחד גַּ
השירים ולאחר שתיית הכוס הרביעית ניתן יהיה לסיים את ההגדה.

במקרים שבהם המשתתפים כבר עייפים, ניתן ורצוי לשיר רק את הבית האחרון של השירים ולא 
להלאות את המשתתפים בשירה של כל הבתים. כלומר, לשיר בשיר ׳ֶאָחד ִמי יֹוֵדַע׳ רק את הבית של 

ְדָיא׳ רק את הבית האחרון של 'ואתא הקדוש ברוך הוא ושחט׳. 'שלושה עשר מי יודע' ובשיר ׳ַחד גַּ

שיר משימה לכולם!

ַמים ּוָבָאֶרץ. ׁ שָּ בַּ ֶאָחד ִמי יֹוֵדַע? ֶאָחד ֲאִני יֹוֵדַע: ֶאָחד ֱאֹלֵהינּו ֶשׁ

ַמים ּוָבָאֶרץ. ׁ שָּ בַּ ִרית. ֶאָחד ֱאֹלֵהינּו ֶשׁ ֵני ֻלחֹות ַהבְּ ַנִים ֲאִני יֹוֵדַע: ְשׁ ַנִים ִמי יֹוֵדַע? ְשׁ ְשׁ

ִרית, ֶאָחד ֱאֹלֵהינּו  ֵני ֻלחֹות ַהבְּ ה ָאבֹות, ְשׁ לָשׁ ה ֲאִני יֹוֵדַע: ְשׁ לָשׁ ה ִמי יֹוֵדַע? ְשׁ לָשׁ ְשׁ
ַמים ּוָבָאֶרץ. ׁ שָּ בַּ ֶשׁ

ִרית, ֶאָחד  ֵני ֻלחֹות ַהבְּ ה ָאבֹות, ְשׁ לָשׁ ע ִאָמהֹות, ְשׁ ע ֲאִני יֹוֵדַע: ַאְרבַּ ע ִמי יֹוֵדַע? ַאְרבַּ ַאְרבַּ
ַמים ּוָבָאֶרץ. ׁ שָּ בַּ ֱאֹלֵהינּו ֶשׁ

ה ָאבֹות,  לָשׁ ע ִאָמהֹות, ְשׁ י תֹוָרה, ַאְרבַּ ה חּוְמֵשׁ ה ֲאִני יֹוֵדַע: ֲחִמָשׁ ׁ שָּ ה ִמי יֹוֵדַע? ֲחמִּ ׁ שָּ ֲחמִּ
ַמים ּוָבָאֶרץ. ׁ שָּ בַּ ִרית, ֶאָחד ֱאֹלֵהינּו ֶשׁ ֵני ֻלחֹות ַהבְּ ְשׁ

ע  י תֹוָרה, ַאְרבַּ ה חּוְמֵשׁ ָנה, ֲחִמָשׁ ה ִסְדֵרי ִמְשׁ ׁ שָּ ה ֲאִני יֹוֵדַע: ִשׁ ׁ שָּ ה ִמי יֹוֵדַע? ִשׁ ׁ שָּ ִשׁ
ַמים ּוָבָאֶרץ. ׁ שָּ בַּ ִרית, ֶאָחד ֱאֹלֵהינּו ֶשׁ ֵני ֻלחֹות ַהבְּ ה ָאבֹות, ְשׁ לָשׁ ִאָמהֹות, ְשׁ

י  ה חּוְמֵשׁ ָנה, ֲחִמָשׁ ה ִסְדֵרי ִמְשׁ ׁ שָּ ָתא, ִשׁ בָּ ְבָעה ְיֵמי ַשׁ ְבָעה ֲאִני יֹוֵדַע: ִשׁ ְבָעה ִמי יֹוֵדַע? ִשׁ ִשׁ
ַמים ּוָבָאֶרץ. ׁ שָּ בַּ ִרית, ֶאָחד ֱאֹלֵהינּו ֶשׁ ֵני ֻלחֹות ַהבְּ ה ָאבֹות, ְשׁ לָשׁ ע ִאָמהֹות, ְשׁ תֹוָרה, ַאְרבַּ
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ה ִסְדֵרי  ׁ שָּ ָתא, ִשׁ בָּ ְבָעה ְיֵמי ַשׁ מֹוָנה ְיֵמי ִמיָלה, ִשׁ מֹוָנה ֲאִני יֹוֵדַע: ְשׁ מֹוָנה ִמי יֹוֵדַע? ְשׁ ְשׁ
ִרית, ֶאָחד  ֵני ֻלחֹות ַהבְּ ה ָאבֹות, ְשׁ לָשׁ ע ִאָמהֹות, ְשׁ י תֹוָרה, ַאְרבַּ ה חּוְמֵשׁ ָנה, ֲחִמָשׁ ִמְשׁ

ַמים ּוָבָאֶרץ. ׁ שָּ בַּ ֱאֹלֵהינּו ֶשׁ

ְבָעה ְיֵמי  מֹוָנה ְיֵמי ִמיָלה, ִשׁ ָעה ַיְרֵחי ֵלָדה, ְשׁ ְשׁ ָעה ֲאִני יֹוֵדַע: תִּ ְשׁ ָעה ִמי יֹוֵדַע? תִּ ְשׁ תִּ
ֵני  ה ָאבֹות, ְשׁ לָשׁ ע ִאָמהֹות, ְשׁ י תֹוָרה, ַאְרבַּ ה חּוְמֵשׁ ָנה, ֲחִמָשׁ ה ִסְדֵרי ִמְשׁ ׁ שָּ ָתא, ִשׁ בָּ ַשׁ

ַמים ּוָבָאֶרץ. ׁ שָּ בַּ ִרית, ֶאָחד ֱאֹלֵהינּו ֶשׁ ֻלחֹות ַהבְּ

מֹוָנה ְיֵמי ִמיָלה,  ָעה ַיְרֵחי ֵלָדה, ְשׁ ְשׁ ַרָיא, תִּ ֲעָשָׂרה ִמי יֹוֵדַע? ֲעָשָׂרה ֲאִני יֹוֵדַע: ֲעָשָׂרה ִדבְּ
ה  לָשׁ ע ִאָמהֹות, ְשׁ י תֹוָרה, ַאְרבַּ ה חּוְמֵשׁ ָנה, ֲחִמָשׁ ה ִסְדֵרי ִמְשׁ ׁ שָּ ָתא, ִשׁ בָּ ְבָעה ְיֵמי ַשׁ ִשׁ

ַמים ּוָבָאֶרץ. ׁ שָּ בַּ ִרית, ֶאָחד ֱאֹלֵהינּו ֶשׁ ֵני ֻלחֹות ַהבְּ ָאבֹות, ְשׁ

ָעה  ְשׁ ַרָיא, תִּ א, ֲעָשָׂרה ִדבְּ ַאַחד ָעָשׂר ִמי יֹוֵדַע? ַאַחד ָעָשׂר ֲאִני יֹוֵדַע: ַאַחד ָעָשׂר ּכֹוְכַביָּ
י  ה חּוְמֵשׁ ָנה, ֲחִמָשׁ ה ִסְדֵרי ִמְשׁ ׁ שָּ ָתא, ִשׁ בָּ ְבָעה ְיֵמי ַשׁ מֹוָנה ְיֵמי ִמיָלה, ִשׁ ַיְרֵחי ֵלָדה, ְשׁ

ַמים ּוָבָאֶרץ. ׁ שָּ בַּ ִרית, ֶאָחד ֱאֹלֵהינּו ֶשׁ ֵני ֻלחֹות ַהבְּ ה ָאבֹות, ְשׁ לָשׁ ע ִאָמהֹות, ְשׁ תֹוָרה, ַאְרבַּ

א,  ְבַטָיא, ַאַחד ָעָשׂר ּכֹוְכַביָּ ֵנים ָעָשׂר ִשׁ ֵנים ָעָשׂר ִמי יודע? שנים ָעָשׂר ֲאִני יֹוֵדַע: ְשׁ ְשׁ
ה ִסְדֵרי  ׁ שָּ ָתא, ִשׁ בָּ ְבָעה ְיֵמי ַשׁ מֹוָנה ְיֵמי ִמיָלה, ִשׁ ָעה ַיְרֵחי ֵלָדה, ְשׁ ְשׁ ַרָיא, תִּ ֲעָשָׂרה ִדבְּ
ִרית, ֶאָחד  ֵני ֻלחֹות ַהבְּ ה ָאבֹות, ְשׁ לָשׁ ע ִאָמהֹות, ְשׁ י תֹוָרה, ַאְרבַּ ה חּוְמֵשׁ ָנה, ֲחִמָשׁ ִמְשׁ

ַמים ּוָבָאֶרץ. ׁ שָּ בַּ ֱאֹלֵהינּו ֶשׁ

ְבַטָיא,  ֵנים ָעָשׂר ִשׁ ָיא. ְשׁ ה ָעָשׂר ִמדַּ לָשׁ ה ָעָשׂר ֲאִני יֹוֵדַע: ְשׁ לָשׁ ה ָעָשׂר ִמי יֹוֵדַע? ְשׁ לָשׁ ְשׁ
ְבָעה ְיֵמי  מֹוָנה ְיֵמי ִמיָלה, ִשׁ ָעה ַיְרֵחי ֵלָדה, ְשׁ ְשׁ ַרָיא, תִּ א, ֲעָשָׂרה ִדבְּ ַאַחד ָעָשׂר ּכֹוְכַביָּ

ֵני  ה ָאבֹות, ְשׁ לָשׁ ע ִאָמהֹות, ְשׁ י תֹוָרה, ַאְרבַּ ה חּוְמֵשׁ ָנה, ֲחִמָשׁ ה ִסְדֵרי ִמְשׁ ׁ שָּ ָתא, ִשׁ בָּ ַשׁ
ַמים ּוָבָאֶרץ. ׁ שָּ בַּ ִרית, ֶאָחד ֱאֹלֵהינּו ֶשׁ ֻלחֹות ַהבְּ
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שיר משימה לכולם!

ְדָיא ְדָיא, ַחד גַּ ַחד גַּ

ְדָיא. ְדָיא,ַחד גַּ ְתֵרי זּוֵזי, ַחד גַּ א בִּ ין ַאבָּ ַזבִּ דְּ

ְדָיא. ְדָיא,ַחד גַּ ְתֵרי זּוֵזי, ַחד גַּ א בִּ ין ַאבָּ ַזבִּ ְוָאָתא ׁשּוְנָרא ְוָאְכָלה ְלַגְדָיא, דְּ

ְדָיא. ְדָיא,ַחד גַּ ְתֵרי זּוֵזי, ַחד גַּ א בִּ ין ַאבָּ ַזבִּ ָאְכָלה ְלַגְדָיא, דְּ ְך ְלׁשּוְנָרא, דְּ א ְוָנַשׁ ְוָאָתא ַכְלבָּ

ְתֵרי זּוֵזי, ַחד  א בִּ ין ַאבָּ ַזבִּ ָאְכָלה ְלַגְדָיא, דְּ ְך ְלׁשּוְנָרא, דְּ ָנַשׁ א, דְּ ה ְלַכְלבָּ ְוָאָתא חּוְטָרא וִהכָּ
ְדָיא. ְדָיא,ַחד גַּ גַּ

א  ין ַאבָּ ַזבִּ ָאְכָלה ְלַגְדָיא, דְּ ְך ְלׁשּוְנָרא, דְּ ָנַשׁ א, דְּ ה ְלַכְלבָּ ִהכָּ ְוָאָתא נּוָרא ְוָשַׂרף ְלחּוְטָרא, דְּ
ְדָיא. ְדָיא,ַחד גַּ ְתֵרי זּוֵזי, ַחד גַּ בִּ

ָאְכָלה ְלַגְדָיא,  ְך ְלׁשּוְנָרא, דְּ ָנַשׁ א, דְּ ה ְלַכְלבָּ ִהכָּ ָשַׂרף ְלחּוְטָרא, דְּ ְוָאָתא ַמָיא ְוָכָבה ְלנּוָרא, דְּ
ְדָיא. ְדָיא,ַחד גַּ ְתֵרי זּוֵזי, ַחד גַּ א בִּ ין ַאבָּ ַזבִּ דְּ

ְך ְלׁשּוְנָרא,  ָנַשׁ א, דְּ ה ְלַכְלבָּ ִהכָּ ָשַׂרף ְלחּוְטָרא, דְּ ָכָבה ְלנּוָרא, דְּ ָתה ְלַמָיא, דְּ ְוָאָתא תֹוָרא ְוָשׁ
ְדָיא. ְדָיא,ַחד גַּ ְתֵרי זּוֵזי, ַחד גַּ א בִּ ין ַאבָּ ַזבִּ ָאְכָלה ְלַגְדָיא, דְּ דְּ

א,  ה ְלַכְלבָּ ִהכָּ ָשַׂרף ְלחּוְטָרא, דְּ ָכָבה ְלנּוָרא, דְּ ָתה ְלַמָיא, דְּ ׁ שָּ ַחט ְלתֹוָרא, דְּ ְוָאָתא ַהׁשֹוֵחט ְוָשׁ
ְדָיא. ְדָיא,ַחד גַּ ְתֵרי זּוֵזי, ַחד גַּ א בִּ ין ַאבָּ ַזבִּ ָאְכָלה ְלַגְדָיא, דְּ ְך ְלׁשּוְנָרא, דְּ ָנַשׁ דְּ

ָשַׂרף  ָכָבה ְלנּוָרא, דְּ ָתה ְלַמָיא, דְּ ׁ שָּ ַחט ְלתֹוָרא, דְּ ָשׁ ַחט ְלׁשֹוֵחט, דְּ ֶות ְוָשׁ ְוָאָתא ַמְלָאְך ַהמָּ
ְדָיא,  ְתֵרי זּוֵזי, ַחד גַּ א בִּ ין ַאבָּ ַזבִּ ָאְכָלה ְלַגְדָיא, דְּ ְך ְלׁשּוְנָרא, דְּ ָנַשׁ א, דְּ ה ְלַכְלבָּ ִהכָּ ְלחּוְטָרא, דְּ

ְדָיא. ַחד גַּ

ָתה  ׁ שָּ ַחט ְלתֹוָרא, דְּ ָשׁ ַחט ְלׁשֹוֵחט, דְּ ָשׁ ֶות, דְּ ַחט ְלַמְלַאְך ַהמָּ רּוְך הּוא ְוָשׁ דֹוׁש בָּ ְוָאָתא ַהקָּ
ין  ַזבִּ ָאְכָלה ְלַגְדָיא, דְּ ְך ְלׁשּוְנָרא, דְּ ָנַשׁ א, דְּ ה ְלַכְלבָּ ִהכָּ ָשַׂרף ְלחּוְטָרא, דְּ ָכָבה ְלנּוָרא, דְּ ְלַמָיא, דְּ

ְדָיא. ְדָיא,ַחד גַּ ְתֵרי זּוֵזי, ַחד גַּ א בִּ ַאבָּ
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שיר משימה לכולם!

טֹו ְוֻחָקתֹו. פָּ ָכל ִמְשׁ ִהְלָכתֹו, כְּ ַסח כְּ ֲחַסל ִסּדּור פֶּ

ה ַלֲעׂשֹותֹו. ן ִנְזכֶּ ר אֹותֹו, כֵּ ר ָזִכינּו ְלַסדֵּ ֲאֶשׁ כַּ

ָזְך ׁשֹוֵכן ְמעֹוָנה, קֹוֵמם ְקַהל ֲעַדת ִמי ָמָנה.

ה. ִרנָּ דּוִים ְלִציֹון בְּ ה, פְּ ָקֶרב ַנֵהל ִנְטֵעי ַכנָּ

שיר משימה לכולם!

ָלִים. ירּוָשׁ ָאה בִּ ָנה ַהבָּ ְלָשׁ

נּוָיה. ָלִים ַהבְּ ירּוָשׁ ָאה בִּ ָנה ַהבָּ ְלָשׁ

מלכתחילה, הכוס הרביעית נסדרה על סיום ההלל, ולאחר ברכת 'יהללוך'. למרות זאת וכדי לא 
להכביד על המשתתפים, ניתן לסיים את ליל הסדר בשלב זה לאחר ברכה ושתיית הכוס הרביעית. 

משתתפים המעוניינים לקיים את הסדר כתיקונו ישתו ויברכו על הכוס הרביעית רק לאחר אמירת 
ההלל. נדגיש כי ניתן לעשות הפסקה בשלב זה, כשבמהלך ההפסקה חלק מהמשתתפים ילכו 

לעיסוקיהם או לישון, ולאחר ההפסקה המעוניינים ימשיכו לאמירת ההלל ושתיית כוס רביעית. 

שתיית כוס ייןֲהָסָבה משימה לכולם!

המשתתפים מברכים על הכוס הרביעית:

ִרי ַהָגֶפן. ה ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ּבֹוֵרא פְּ רּוְך ַאתָּ בָּ

שותים את כוס היין בהסבה.

לאחר שתיית היין מברכים ברכה אחרונה על היין, ברכה המכונה ״מעין שלוש״:
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ֶׂדה  נּוַבת ַהשָּ ֶפן, ַעל תְּ ִרי ַהגֶּ ֶפן ְוַעל פְּ ה ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ַעל ַהגֶּ רּוְך ַאתָּ בָּ
ְרָיּה  ָרִציָת ְוִהְנַחְלתָּ ַלֲאבֹוֵתינּו ֶלֱאֹכל ִמפִּ ה טֹוָבה ּוְרָחָבה ֶשׁ ְוַעל ֶאֶרץ ֶחְמדָּ

ַע ִמּטּוָבּה. ְוִלְשֹׂבּ

ן  כַּ ַלִים ִעיֶרָך ְוַעל ִצּיֹון ִמְשׁ ָך ְוַעל ְירּוָשׁ ַרֶחם ָנא ְיָי ֱאֹלֵהינּו ַעל ִיְשָׂרֵאל ַעמֶּ
ֶחָך ְוַעל ֵהיָכֶלָך. בֹוֶדָך ְוַעל ִמְזבְּ כְּ

ִבְנָיָנּה  ְמֵהָרה ְבָיֵמינּו, ְוַהֲעֵלנּו ְלתֹוָכּה ְוַשְׂמֵחנּו בְּ ַלִים ִעיר ַהֹקֶדׁש בִּ ּוְבֵנה ְירּוָשׁ
ת: ּוְרֵצה  בָּ ַשׁ ה ּוְבָטֳהָרה )בְּ ְקֻדָשׁ ע ִמּטּוָבּה ּוְנָבֶרְכָך ָעֶליָה בִּ ְרָיּה ְוִנְשׂבַּ ְוֹנאַכל ִמפִּ

ה ְיָי טֹוב  י ַאתָּ ה, כִּ ּצֹות ַהזֶּ יֹום ַחג ַהמַּ ה( ְוַשְׂמֵחנּו בְּ ת ַהזֶּ בָּ יֹום ַהַשׁ ְוַהֲחִליֵצנּו בְּ
ה ְיָי ַעל ָהָאֶרץ ְוַעל  רּוְך ַאתָּ ְפָנּה. בָּ ִרי גַּ ָך ַעל ָהָאֶרץ ְוַעל פְּ ל ְונֹוֶדה לְּ ּוֵמִטיב ַלֹכּ

ְפָנה. ִרי גַּ פְּ

כאן ניתן לסיים את ליל הסדר - חסל סידור פסח
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ל ַהֵלּ
לאלו המעוניינים בכך, מוזגים כוס רביעית, אם לא מזגו עדיין, וקוראים עליו את ההלל. 

יש ששרים את כל ההלל:

שיר משימה לכולם!

ה  ה ֹיאְמרּו ַהּגֹוִים ַאיֵּ ָך. ָלמָּ ָך, ַעל ֲאִמתֶּ בֹוד, ַעל ַחְסדְּ ן כָּ ְמָך תֵּ י ְלִשׁ ֹלא ָלנּו ְיָי ֹלא ָלנּו, כִּ
ֶסף ְוָזָהב ַמֲעֵשׂה ְיֵדי  יֶהם כֶּ ר ָחֵפץ ָעָשׂה. ֲעַצבֵּ ל ֲאֶשׁ ָמִים, ֹכּ ׁ ָנא ֱאֹלֵהיֶהם, ֵואֹלֵהינּו ַבשָּ

ָמעּו, ַאף ָלֶהם ְוֹלא  רּו, ֵעיַנִים ָלֶהם ְוֹלא ִיְראּו. ָאְזַנִים ָלֶהם ְוֹלא ִיְשׁ ה ָלֶהם ְוֹלא ְיַדבֵּ ָאָדם. פֶּ
מֹוֶהם ִיְהיּו ֹעֵשׂיֶהם,  ְגרֹוָנם. כְּ כּו, ֹלא ֶיְהּגּו בִּ ְיִריחּון. ְיֵדיֶהם ְוֹלא ְיִמיׁשּון, ַרְגֵליֶהם ְוֹלא ְיַהלֵּ

ְיָי, ֶעְזָרם  ְטחּו בַּ ית ַאֲהֹרן בִּ ם הּוא. בֵּ ְיָי, ֶעְזָרם ּוָמִגנָּ ַטח בַּ ֶהם. ִיְשָׂרֵאל בְּ ֵטַח בָּ ר ֹבּ ל ֲאֶשׁ ֹכּ
ם הּוא.  ְיָי, ֶעְזָרם ּוָמִגנָּ ְטחּו בַּ ם הּוא. ִיְרֵאי ְיָי בִּ ּוָמִגנָּ

ַטִנים ִעם  ית ַאֲהֹרן. ְיָבֵרְך ִיְרֵאי ְיָי, ַהקְּ ית ִיְשָׂרֵאל, ְיָבֵרְך ֶאת בֵּ ְיָי ְזָכָרנּו ְיָבֵרְך, ְיָבֵרְך ֶאת בֵּ
ַמִים ָוָאֶרץ.  ם ַלְיָי, ֹעֵשׂה ָשׁ רּוִכים ַאתֶּ ֵניֶכם. בְּ ֹדִלים. ֹיֵסף ְיָי ֲעֵליֶכם, ֲעֵליֶכם ְוַעל בְּ ַהגְּ

ל ֹיְרֵדי דּוָמה.  ִתים ְיַהְללּו ָיּה ְוֹלא כָּ ַמִים ַלְיָי ְוָהָאֶרץ ָנַתן ִלְבֵני ָאָדם. ֹלא ַהמֵּ ַמִים ָשׁ ׁ ַהשָּ
ה ְוַעד עֹוָלם. ַהְללּוָיּה: ַוֲאַנְחנּו ְנָבֵרְך ָיּה ֵמַעתָּ

ה ָאְזנֹו ִלי ּוְבָיַמי ֶאְקָרא. ֲאָפפּוִני ֶחְבֵלי ָמֶות  י ִהטָּ ֲחנּוָני. כִּ ַמע ְיָי ֶאת קֹוִלי, תַּ י ִיְשׁ י כִּ ָאַהְבתִּ
י. ַחנּון ְיָי  ָטה ַנְפִשׁ א ְיָי ַמלְּ ם ְיָי ֶאְקָרא, ָאנָּ אֹול ְמָצאּוִני, ָצָרה ְוָיגֹון ֶאְמָצא. ּוְבֵשׁ ּוְמָצֵרי ְשׁ

י ְיָי  י ִלְמנּוָחְיִכי, כִּ יַע. ׁשּוִבי ַנְפִשׁ ָתאִים ְיָי, ַדּלֹוִתי ְוִלי ְיהֹוִשׁ ֵמר פְּ ְוַצִדיק, ֵואֹלֵהינּו ְמַרֵחם. ֹשׁ
ְך ִלְפֵני ְיָי  ִחי. ֶאְתַהלֵּ ְמָעה, ֶאת ַרְגִלי ִמדֶּ ֶות, ֶאת ֵעיִני ִמן דִּ י ִממָּ ְצתָּ ַנְפִשׁ י ִחלַּ ַמל ָעָלְיִכי. כִּ גָּ
ֵזב. ל ָהָאָדם ֹכּ י ְבָחְפִזי, כָּ ר, ֲאִני ָעִניִתי ְמֹאד. ֲאִני ָאַמְרתִּ י ֲאַדבֵּ י כִּ ים. ֶהֱאַמְנתִּ ַאְרצֹות ַהַחיִּ בְּ

ם  לֵּ ם ְיָי ֶאְקָרא. ְנָדַרי ַלְיָי ֲאַשׁ ׂא ּוְבֵשׁ ְגמּולֹוִהי ָעָלי. ּכֹוס ְיׁשּועֹות ֶאשָּ ל תַּ יב ַלְיָי כָּ ָמה ָאִשׁ
ן  ָך בֶּ ָך, ֲאִני ַעְבדְּ י ֲאִני ַעְבדֶּ א ְיָי כִּ ְוָתה ַלֲחִסיָדיו. ָאנָּ ֵעיֵני ְיָי ַהמָּ א ְלָכל ַעּמֹו. ָיָקר בְּ ֶנְגָדה נָּ

ֵלם ֶנְגָדה ָנא  ם ְיָי ֶאְקָרא. ְנָדַרי ַלְיָי ֲאַשׁ ח ֶזַבח ּתֹוָדה ּוְבֵשׁ ְחתָּ ְלמֹוֵסָרי. ְלָך ֶאְזבַּ תַּ ֲאָמֶתָך, פִּ
ָלִים, ַהְללּוָיּה: תֹוֵכִכי ְירּוָשׁ ית ְיָי, בְּ ַחְצרֹות בֵּ ְלָכל ַעמֹו. בְּ

י ָגַבר ָעֵלינּו ַחְסּדֹו, ֶוֱאֶמת ְיָי ְלעֹוָלם, ַהְללּוָיּה: ים. כִּ ל ָהֻאמִּ חּוהּו כָּ בְּ ל ּגֹוִים, ַשׁ ַהְללּו ֶאת ְיָי כָּ

י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. י טֹוב כִּ הֹודּו ַלְיָי כִּ

י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. ֹיאַמר ָנא ִיְשָׂרֵאל כִּ
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י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. ֹיאְמרּו ָנא ֵבית ַאֲהֹרן כִּ

י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. ֹיאְמרּו ָנא ִיְרֵאי ְיָי כִּ

ֹעְזָרי ַוֲאִני  ֲעֶשׂה ִלי ָאָדם. ְיָי ִלי בְּ ְרָחב ָיּה. ְיָי ִלי ֹלא ִאיָרא, ַמה יַּ מֶּ ַצר ָקָראִתי ָיּה, ָעָנִני בַּ ִמן ַהמֵּ
ל ּגֹוִים  ְנִדיִבים. כָּ ֹטַח בִּ ְיָי ִמבְּ ָאָדם. טֹוב ַלֲחסֹות בַּ ֹטַח בָּ ְיָי ִמבְּ ׂשְנָאי. טֹוב ַלֲחסֹות בַּ ֶאְרֶאה בְּ
ֲעכּו  ֹבִרים, ֹדּ י ֲאִמיַלם. ַסּבּוִני ִכדְּ ם ְיָי כִּ ֵשׁ י ֲאִמיַלם. ַסּבּוִני ַגם ְסָבבּוִני, בְּ ם ְיָי כִּ ֵשׁ ְסָבבּוִני, בְּ

י ֲאִמיַלם.  ם ְיָי כִּ ֵשׁ ֵאׁש קֹוִצים, בְּ כְּ

ָאֳהֵלי  ה ִויׁשּוָעה בְּ י ְוִזְמָרת ָיּה ַוְיִהי ִלי ִליׁשּוָעה. קֹול ִרנָּ ל, ַוְיָי ֲעָזָרִני. ָעזִּ ִחיַתִני ִלְנֹפּ ֹחה דְּ דָּ
ׂה ָחִיל.  ׂה ָחִיל. ְיִמין ְיָי רֹוֵמָמה, ְיִמין ְיָי ֹעשֵָ יִקים, ְיִמין ְיָי ֹעשֵָ ַצדִּ

ֲעֵרי  ְתחּו ִלי ַשׁ ֶות ֹלא ְנָתָנִני. פִּ ּה, ְוַלמָּ ַרִני יָּ ר ִיסְּ ר ַמֲעֵשׂי ָיּה. ַיֹסּ י ֶאְחֶיה, ַוֲאַספֵּ ֹלא ָאמּות כִּ
יִקים ָיֹבאּו בֹו.  ַער ַלְיָי, ַצדִּ ׁ ֶצֶדק, ָאֹבא ָבם, אֹוֶדה ָיּה. ֶזה ַהשַּ

ִהי ִלי ִליׁשּוָעה. ֶאֶבן ָמֲאסּו ַהּבֹוִנים  י ֲעִניָתִני ַותְּ ִהי ִלי ִליׁשּוָעה. אֹוְדָך כִּ י ֲעִניָתִני ַותְּ אֹוְדָך כִּ
ה.  נָּ ה. ֶאֶבן ָמֲאסּו ַהּבֹוִנים ָהְיָתה ְלֹראׁש פִּ נָּ ָהְיָתה ְלֹראׁש פִּ

ֵעיֵנינּו. ֶזה ַהּיֹום  את ִהיא ִנְפָלאת בְּ ֵעיֵנינּו. ֵמֵאת ְיָי ָהְיָתה ֹזּ את ִהיא ִנְפָלאת בְּ ֵמֵאת ְיָי ָהְיָתה ֹזּ
ָעָשׂה ְיָי ָנִגיָלה ְוִנְשְׂמָחה בֹו. ֶזה ַהּיֹום ָעָשׂה ְיָי ָנִגיָלה ְוִנְשְׂמָחה בֹו.

א. א ְיָי, הֹוִשיָעה נָּ ָאנָּ א.   א ְיָי, הֹוִשיָעה נָּ ָאנָּ

א ְיָי, ַהְצִליָחה ָנא. ָאנָּ א ְיָי, ַהְצִליָחה ָנא.   ָאנָּ

ֶאר  ית ְיָי. ֵאל ְיָי ַויָּ ַרְכנּוֶכם ִמבֵּ ם ְיָי, בֵּ ֵשׁ א בְּ רּוְך ַהבָּ ית ְיָי. בָּ ַרְכנּוֶכם ִמבֵּ ם ְיָי, בֵּ ֵשׁ א בְּ רּוְך ַהבָּ בָּ
ֲעֹבִתים ַעד ַקְרנֹות  ֶאר ָלנּו. ִאְסרּו ַחג בַּ ַח. ֵאל ְיָי ַויָּ ְזבֵּ ֲעֹבִתים ַעד ַקְרנֹות ַהמִּ ָלנּו. ִאְסרּו ַחג בַּ

ַח.  ְזבֵּ ַהמִּ

ה ְואֹוֶדָּך, ֱאֹלַהי ֲארֹוְמֶמָּך.  ֵאִלי ַאתָּ

י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו.  י טֹוב, כִּ הֹודּו ַלְיָי כִּ

לאחר קריאת ההלל ממשיכים במזמור המכונה ״הלל הגדול״ שיש בו תשבחות לקדוש ברוך הוא:

שיר משימה לכולם!

י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו הֹודּו ַלֲאֹדֵני ָהֲאֹדִנים - כִּ

י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו ְלֹעֵשׂה ִנְפָלאֹות ְגֹדלֹות ְלַבּדֹו - כִּ
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י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו ְתבּוָנה - כִּ ַמִים בִּ ׁ ְלֹעֵשׂה ַהשָּ

י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו ְים - כִּ ְלרֹוַקע ָהָאֶרץ ַעל ַהמָּ

י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו ֹדִלים - כִּ ְלֹעֵשׂה אֹוִרים גְּ

י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו יֹום - כִּ ֶלת בַּ ֶמׁש ְלֶמְמֶשׁ ׁ ֶאת ַהשֶּ

י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו ְיָלה - כִּ לַּ לֹות בַּ ֵרַח ְוכֹוָכִבים ְלֶמְמְשׁ ֶאת ַהיָּ

י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו ְבכֹוֵריֶהם - כִּ ה ִמְצַרִים בִּ ְלַמכֵּ

י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו ַויֹוֵצא ִיְשָׂרֵאל ִמּתֹוָכם - כִּ

י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו ָיד ֲחָזָקה ּוִבְזרֹוַע ְנטּוָיה - כִּ בְּ

י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו ְלֹגֵזר ַים סּוף ִלְגָזִרים - כִּ

י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו תֹוכֹו - כִּ ְוֶהֱעִביר ִיְשָׂרֵאל בְּ

י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו ְרֹעה ְוֵחילֹו ְבַים סּוף - כִּ ְוִנֵער פַּ

י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו ר - כִּ ְדבָּ מִּ ְלמֹוִליְך ַעּמֹו בַּ

י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו ֹדִלים - כִּ ה ְמָלִכים גְּ ְלַמכֵּ

י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו ֲהֹרג ְמָלִכים ַאִדיִרים - כִּ ַויַּ

י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו ְלִסיחֹון ֶמֶלְך ָהֱאֹמִרי - כִּ

י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו ן - כִּ ָשׁ ּוְלעֹוג ֶמֶלְך ַהבָּ

י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו ְוָנַתן ַאְרָצם ְלַנֲחָלה - כִּ

י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו ַנֲחָלה ְלִיְשָׂרֵאל ַעְבּדֹו - כִּ

י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו ְפֵלנּו ָזַכר ָלנּו - כִּ ִשׁ בְּ ֶשׁ

י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו ֵרינּו - כִּ ַוִיְפְרֵקנּו ִמצָּ

י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו ָשׂר - כִּ ֹנֵתן ֶלֶחם ְלָכל בָּ

י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: ָמִים - כִּ ׁ הֹודּו ְלֵאל ַהשָּ



38

לאחר אמירת הלל הגדול ממשיכים לברכת השיר:

משימה לכולם!

נּו,  ָפֵאר ּוְתרֹוֵמם ִזְכְרָך, ַמְלכֵּ ָשׂר תְּ ל בָּ ְמָך, ְיָי ֱאֹלֵהינּו, ְורּוַח כָּ ַבֵרְך ֶאת ִשׁ ל ַחי תְּ ַמת כָּ ִנְשׁ
ְלָעֶדיָך ֵאין ָלנּו ֶמֶלְך ּגֹוֵאל ּומֹוִשיַע, ּפֹוֶדה  ה ֵאל, ּוִמבַּ ִמיד. ִמן ָהעֹוָלם ְוַעד ָהעֹוָלם ַאתָּ תָּ

ה. ֱאֹלֵהי ָהִראׁשֹוִנים  א ַאתָּ ָכל ֵעת ָצָרה ְוצּוָקה. ֵאין ָלנּו ֶמֶלְך ֶאלָּ יל ּוְמַפְרֵנס ּוְמַרֵחם בְּ ּוַמצִּ
חֹות, ַהְמַנֵהג עֹוָלמֹו  בָּ ְשׁ ֹרב ַהתִּ ֻהָלל בְּ ל ּתֹוָלדֹות, ַהמְּ ִריֹות, ֲאדֹון כָּ ל בְּ ְוָהַאֲחרֹוִנים, ֱאלֹוהַּ כָּ

ִמים,  ִקיץ ִנְרדָּ ִנים ְוַהמֵּ עֹוֵרר ְיֵשׁ ן - ַהמְּ ַרֲחִמים. ַוְיָי ֹלא ָינּום ְוֹלא ִייָשׁ ֶחֶסד ּוְבִרּיֹוָתיו בְּ בְּ
ָך ֲאַנְחנּו  פּוִפים. ְלָך ְלַבדְּ ים ְוַהּזֹוֵקף כְּ יר ֲאסּוִרים, ְוַהּסֹוֵמְך נֹוְפלִִ תִּ ִמים ְוַהמַּ ִשׂיַח ִאלְּ ְוַהמֵּ

מֹוִדים.

ֶמְרֲחֵבי ָרִקיַע,  ַבח כְּ יו, ְוִשְׂפתֹוֵתינּו ֶשׁ לָּ ַהמֹון גַּ ה כֲּ ם, ּוְלׁשֹוֵננּו ִרנָּ יָּ יָרה כַּ ִאּלּו ִפינּו ָמֵלא ִשׁ
לֹות - ֵאין  ַאיָּ ַמִים, ְוַרְגֵלינּו ַקּלֹות כָּ ִנְשֵׂרי ָשׁ ֵרַח, ְוָיֵדינּו ְפרּוׂשֹות כְּ ֶמׁש ְוַכיָּ ֶשׁ ְוֵעיֵנינּו ְמִאירֹות כַּ
ְמָך, ַעל ַאַחת ֵמֶאֶלף  יִקים ְלהֹודֹות ְלָך, ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו, ּוְלָבֵרְך ֶאת ִשׁ ֲאַנְחנּו ַמְספִּ

נּו: ָעִשׂיָת ִעם ֲאבֹוֵתינּו ְוִעמָּ ָעִמים, ַהּטֹובֹות ֶשׁ י ְרָבבֹות פְּ ַאְלֵפי ֲאָלִפים ְוִרבֵּ

נּו, ֵמֶחֶרב  ְלתָּ ְלכַּ נּו ּוְבָשָׂבע כִּ ָרָעב ַזְנתָּ ִדיָתנּו, בְּ ית ֲעָבִדים פְִּ נּו ְיָי ֱאֹלֵהינּו, ּוִמבֵּ ַאְלתָּ ְצַרים גְּ ִממִּ
ה ֲעָזרּונּו ַרֲחֶמיָך ְוֹלא  יָתנּו. ַעד ֵהנָּ לִּ נּו, ּוֵמָחָלִים ָרִעים ְוֶנֱאָמִנים דִּ ְטתָּ ֶבר ִמלַּ נּו ּוִמדֶּ ְלתָּ ִהצַּ

נּו, ְיָי ֱאֹלֵהינּו, ָלֶנַצח. ֵשׁ טְּ ֲעָזבּונּו ֲחָסֶדיָך, ְוַאל תִּ

ִפינּו - ֵהן  ר ַשְׂמתָּ בְּ ינּו, ְוָלׁשֹון ֲאֶשׁ ַאפֵּ ַפְחתָּ בְּ נָּ ָמה ֶשׁ נּו, ְורּוַח ּוְנָשׁ ְגתָּ בָּ לַּ פִּ ן ֵאָבִרים ֶשׁ ַעל כֵּ
י  נּו. כִּ ְמָך ַמְלכֵּ יׁשּו ְוַיְמִליכּו ֶאת ִשׁ חּו ִויָפֲארּו ִוירֹוְממּו ְוַיֲעִריצּו ְוַיְקדִּ בְּ ֵהם יֹודּו ִויָבְרכּו ִויַשׁ
ֲחֶוה,  תַּ ֶרְך ְלָך ִתְכַרע, ְוָכל קֹוָמה ְלָפֶניָך ִתְשׁ ַבע, ְוָכל בֶּ ׁ שָּ ה ְלָך יֹוֶדה, ְוָכל ָלׁשֹון ְלָך תִּ ָכל פֶּ

אַמְרָנה:  ל ַעְצֹמַתי ֹתּ תּוב: "כָּ כָּ ָדָבר ֶשׁ ֶמָך, כַּ ׁ רּו ִלשְִ ְוָכל ְלָבבֹות ִייָראּוָך, ְוָכל ֶקֶרב ּוְכָליֹות ְיַזמֵּ
ְך ּוִמי  ְזלֹו". )תהלים לה י( ִמי ִיְדֶמה לָּ נּו, ְוָעִני ְוֶאְביֹון ִמֹגּ יל ָעִני ֵמָחָזק ִממֶּ ְיָי, ִמי ָכמֹוָך! ַמצִּ

ְלָך  ַמִים ָוָאֶרץ. ְנַהלֶּ ּבֹור ְוַהּנֹוָרא, ֵאל ֶעְליֹון, ֹקֵנה ָשׁ דֹול, ַהגִּ ְך ּוִמי ַיֲעֹרְך ָלְך - ָהֵאל ַהגָּ ֶוה לָּ ִיְשׁ
י ֶאת ְיָי, ְוָכל ְקָרַבי ֶאת  ְרִכי ַנְפִשׁ ָאמּור: "ְלָדִוד - בָּ ָך, כָּ ם ָקְדֶשׁ ֲחָך ּוְנָפֶאְרָך ּוְנָבֵרְך ֶאת ֵשׁ בֵּ ּוְנַשׁ

ם ָקְדׁשֹו". ֵשׁ

ב  ֶלְך ַהּיוֵשׁ נֹוְראֹוֶתיָך, ַהמֶּ ּבֹור ָלֶנַצח ְוַהּנֹוָרא בְּ ֶמָך, ַהגִּ ְכבֹוד ְשׁ דֹול בִּ ָך, ַהגָּ ַתֲעֻצמֹות ֻעזֶּ ָהֵאל בְּ
ׂא. א ָרם ְוִנשָּ סֵּ ַעל כִּ

ה". ִרים ָנאָוה ְתִהלָּ יהָוה ַלְיָשׁ יִקים בַּ נּו ַצדִּ מֹו. ְוָכתּוב: "ַרנְּ דֹוׁש ְשׁ רֹום ְוקָּ ׁשֹוֵכן ַעד מָּ

ים  ְתרֹוָמם, ּוְבֶקֶרב ְקדֹוִשׁ ַרְך, ּוִבְלׁשֹון ֲחִסיִדים תִּ ְתבָּ יִקים תִּ ל, ּוְבִדְבֵרי ַצדִּ ְתַהלָּ ִרים תִּ ִפי ְיָשׁ בְּ
ָכל ּדֹור ָודֹור,  נּו, בְּ ְמָך, ַמְלכֵּ ֵאר ִשׁ ה ִיְתפָּ ִרנָּ ית ִיְשָׂרֵאל בְּ ָך בֵּ ׁש. ּוְבַמְקֲהלֹות ִרבְבֹות ַעמְּ ְתַקדָּ תִּ
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ַח, ְלָפֵאר,  בֵּ ל, ְלַשׁ ל ַהְיצּוִרים ְלָפֶניָך, ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו, ְלהֹודֹות, ְלַהלֵּ ן חֹוַבת כָּ כֵּ ֶשׁ
י  ן ִיַשׁ ִוד בֶּ חֹות דָּ בְּ ירֹות ְוִתְשׁ ְבֵרי ִשׁ ל דִּ ס, ַעל כָּ ה ּוְלַקלֵּ ַח, ְלָבֵרְך, ְלַעלֵּ ר, ְלַנצֵּ ְלרֹוֵמם, ְלַהדֵּ

יֶחָך. ָך, ְמִשׁ ַעְבדְּ

י ְלָך ָנֶאה,  ַמִים ּוָבָאֶרץ, כִּ ׁ שָּ דֹוׁש בַּ דֹול ְוַהקָּ נּו, ָהֵאל ַהֶמֶלְך ַהגָּ ְמָך ָלַעד ַמְלכֵּ ח ִשׁ בַּ תַּ ּוְבֵכן, ִיְשׁ
ה ּוְגבּוָרה,  ֻדלָּ ָלה, ֶנַצח, גְּ ל ְוִזְמָרה, ֹעז ּוֶמְמָשׁ ָבָחה, ַהלֵּ יר ּוְשׁ ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו: ִשׁ

דֹוׁש, ּוֵמעֹוָלם ְוַעד  דֹול וַהקָּ ְמָך ַהגָּ ָרכֹות ְוהֹוָדאֹות ְלִשׁ ה ּוַמְלכּות. בְּ ׁ ִהָלה ְוִתְפֶאֶרת, ְקֻדשָּ תְּ
ה ֶאל. עֹוָלם ַאתָּ

ית ִיְשָׂרֵאל  ְך בֵּ יִקים עֹוֵשׂי ְרצֹוְנָך ְוָכל ִעמָּ ל ַמֲעֶשׂיָך, ַוֲחִסיֶדיָך ַצדִּ ְיַהֲללּוָך ְיָי ֱאלֹוֵהינּו כָּ
ֵמְך ָנֶאה  י ְלָך טֹוב ְלהֹודֹות ְוִלְשׁ נּו, כִּ ְמָך ַמְלכֵּ ְמִליכּו ֶאת ִשׁ חּו ַויַּ בְּ ה יֹודּו ַוְיָבְרכּו ְוְיַשׁ ִרנָּ בְּ

חֹות. בָּ ִתְשׁ ל בְּ ה ְיָי ֶמֶלְך ְמֻהלָּ רּוְך ַאתָּ ה ֶאל. בָּ י ֵמעֹוָלם ְוַעד עֹוָלם ַאתָּ ר, כִּ ְלַזמֵּ

שתיית כוס ייןֲהָסָבה משימה לכולם!

המשתתפים שעדיין לא שתו כוס רביעית מברכים על הכוס הרביעית:

ִרי ַהָגֶפן. ה ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ּבֹוֵרא פְּ רּוְך ַאתָּ בָּ

שותים את כוס היין בהסבה.

לאחר שתיית היין מברכים ברכה אחרונה על היין, ברכה המכונה ״מעין שלוש״:

נּוַבת  ֶפן, ַעל תְּ ִרי ַהגֶּ ֶפן ְוַעל פְּ ה ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ַעל ַהגֶּ רּוְך ַאתָּ בָּ
ָרִציָת ְוִהְנַחְלתָּ ַלֲאבֹוֵתינּו ֶלֱאֹכל  ה טֹוָבה ּוְרָחָבה ֶשׁ ֶׂדה ְוַעל ֶאֶרץ ֶחְמדָּ ַהשָּ

ַע ִמּטּוָבּה. ְרָיּה ְוִלְשֹׂבּ ִמפִּ

ן  כַּ ַלִים ִעיֶרָך ְוַעל ִצּיֹון ִמְשׁ ָך ְוַעל ְירּוָשׁ ַרֶחם ָנא ְיָי ֱאֹלֵהינּו ַעל ִיְשָׂרֵאל ַעמֶּ
ֶחָך ְוַעל ֵהיָכֶלָך. בֹוֶדָך ְוַעל ִמְזבְּ כְּ

ִבְנָיָנּה  ְמֵהָרה ְבָיֵמינּו, ְוַהֲעֵלנּו ְלתֹוָכּה ְוַשְׂמֵחנּו בְּ ַלִים ִעיר ַהֹקֶדׁש בִּ ּוְבֵנה ְירּוָשׁ
ת:  בָּ ַשׁ ה ּוְבָטֳהָרה )בְּ ְקֻדָשׁ ע ִמּטּוָבּה ּוְנָבֶרְכָך ָעֶליָה בִּ ְרָיּה ְוִנְשׂבַּ ְוֹנאַכל ִמפִּ

ה  י ַאתָּ ה, כִּ ּצֹות ַהזֶּ יֹום ַחג ַהמַּ ה( ְוַשְׂמֵחנּו בְּ ת ַהזֶּ בָּ יֹום ַהַשׁ ּוְרֵצה ְוַהֲחִליֵצנּו בְּ
ה ְיָי ַעל  רּוְך ַאתָּ ְפָנּה. בָּ ִרי גַּ ָך ַעל ָהָאֶרץ ְוַעל פְּ ל ְונֹוֶדה לְּ ְיָי טֹוב ּוֵמִטיב ַלֹכּ

ְפָנה. ִרי גַּ ָהָאֶרץ ְוַעל פְּ
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ִנְרָצה ּוִפּיּוִטים נֹוָסִפים
י לֹו ָנֶאה״,  ַסח״, ״כִּ ם ֶזַבח פֶּ ְיָלה״, ״ַוֲאמְרתֶּ ֲחִצי ַהלַּ בקהילות רבות מקובל להוסיף את הפיוטים: ״ַוְיִהי בַּ

יר הּוא״. ״ַאדִּ

שיר משימה לכולם!

ויהי בחצי הלילה:

ְיָלה ֲחִצי ַהלַּ ּוְבֵכן ַוְיִהי בַּ

ְיָלה, לַּ ים ִהְפֵלאָת בַּ ָאז רֹוב ִנסִּ

ְיָלה, מֹוֶרת ֶזה ַהלַּ ֹראׁש ַאְשׁ בְּ

ֶנֱחַלק לֹו ַלְיָלה, ְחּתֹו כְּ ֵגר ֶצֶדק ִנצַּ

ְיָלה. ֲחִצי ַהלַּ ַוְיִהי בַּ

ְיָלה, ֲחלֹום ַהלַּ ָרר בַּ ְנתָּ ֶמֶלְך גְּ דַּ

ֶאֶמׁש ַלְיָלה , ִהְפַחְדתָּ ֲאַרִמי בְּ

ַשׂר ִיְשָׂרֵאל ְלַמְלָאְך ַויּוַכל לֹו ַלְיָלה, ַויָּ

ְיָלה. ֲחִצי ַהלַּ ַוְיִהי בַּ

ְיָלה, ֲחִצי ַהלַּ כֹוֵרי ַפְתרֹוס ָמַחְצתָּ בַּ ֶזַרע בְּ

ְיָלה, לַּ קּוָמם בַּ ֵחיָלם ֹלא ָמְצאּו בְּ

כֹוְכֵבי ַלְיָלה, ת ִסִליָת בְּ ִטיַסת ְנִגיד ֲחרֶשׁ

ְיָלה. ֲחִצי ַהלַּ ַוְיִהי בַּ

תָּ  ָיַעץ ְמָחֵרף ְלנֹוֵפף ִאּוּוי, הֹוַבְשׁ
ְיָלה, לַּ ְפָגָריו בַּ

ִאיׁשֹון ַלְיָלה, ל ּוַמָצבֹו בְּ ַרע בֵּ כָּ

ְלִאיׁש ֲחמּודֹות ִנְגָלה ָרז ֲחזֹות ַלְיָלה,

ְיָלה. ֲחִצי ַהלַּ ַוְיִהי בַּ

ְיָלה, לַּ ְכֵלי ֹקֶדׁש ֶנֱהַרג ּבֹו בַּ ר בִּ כֵּ תַּ ִמְשׁ

ֲעתּוֵתי ַלְיָלה, ע ִמּבֹור ֲאָריֹות ּפֹוֵתר בִּ נֹוַשׁ

ְיָלה, לַּ ִשְׂנָאה ָנַטר ֲאָגִגי ְוָכַתב ְסָפִרים בַּ

ְיָלה. ֲחִצי ַהלַּ ַוְיִהי בַּ

ַנת ַלְיָלה, ֶנֶדד ְשׁ עֹוַרְרתָּ ִנְצֲחָך ָעָליו בְּ

ַלְיָלה, ּפּוָרה ִתְדרֹוְך לׁשֹוֵמר ַמה מִּ

ֶקר ְוַגם ַלְיָלה", ׁשֹוֵמר ְוָשׂח "ָאָתא ֹבּ ָצַרח כַּ

ְיָלה. ֲחִצי ַהלַּ ַוְיִהי בַּ

ר הּוא ֹלא יֹום ְוֹֹלא ַלְיָלה, ָקֵרב יֹום ֲאֶשׁ

ְיָלה, י ְלָך ַהיֹום ַאף ְלָך ַהלַּ ָרם הֹוַדע כִּ

ל ַהיֹום ְוָכל  ׁשֹוְמִרים ַהְפֵקד ְלִעיְרָך כָּ
ְיָלה, ַהלַּ

ת ַלְיָלה, כַּ אֹור יֹום ֶחְשׁ ִאיר כְּ תָּ

ְיָלה. ֲחִצי ַהלַּ ַוְיִהי בַּ
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שיר משימה לכולם!

ואמרתם זבח פסח:

ַסח ם ֶזַבח פֶּ ּוְבֵכן, ַוֲאמְרתֶּ

ַסח, פֶּ בּורֹוֶתיָך ִהְפֵלאָת בַּ ֹאֶמץ גְּ

ַסח, ׂאָת פֶּ ל מֹוֲעדֹות ִנשֵּ ֹראׁש כָּ בְּ

ַסח, ִליָת ְלֶאְזָרִחי ֲחצֹות ֵליל פֶּ גִּ

ַסח. ם ֶזַבח פֶּ ַוֲאַמְרתֶּ

ַסח, פֶּ ֹחם ַהיֹום בַּ ַפְקתָּ כְּ ָלָתיו דָּ דְּ

ַסח, פֶּ ִהְסִעיד נֹוְצִצים "ֻעגֹות ַמּצֹות" בַּ

ַסח, ָקר ָרץ" ֵזֶכר ְלׁשֹור ֵעֶרְך פֶּ "ְוֵאל ַהבָּ

ַסח. ם ֶזַבח פֶּ ַוֲאַמְרתֶּ

ַסח, פֶּ ֵאׁש בַּ זֹוֲעמּו ְסדֹוִמים ְולֹוֲהטּו בָּ

ַסח, ֵקץ פֶּ ץ לֹוט ֵמֶהם ּוַמּצֹות ָאָפה בְּ ֻחלַּ

ַסח, פֶּ ָעְבְרָך בַּ ִטאֵטאֶת ַאְדַמת ֹמף ְוֹנף בְּ

ַסח. ם ֶזַבח פֶּ ַוֲאַמְרתֶּ

ַסח, ּמּור פֶּ ֵליל ִשׁ ל אֹון ָמַחְצתָּ בְּ ָיּה, ֹראׁש כָּ

ַסח, ַדם פֶּ ַסְחתָּ בְּ כֹור פָּ ן בְּ יר, ַעל בֵּ בִּ כַּ

ַסח, פֶּ ְפָתַחי בַּ ִחית ָלֹבא בִּ ת ַמְשׁ י תֵּ ְלִבְלתִּ

ַסח. ם ֶזַבח פֶּ ַוֲאַמְרתֶּ

ַסח, ִעּתֹוֵתי פֶּ ָרה בְּ ֶרת ֻסגָּ ְמֻסגֶּ

ַסח, ְצִליל ְשׂעֹוֵרי ֹעֶמר פֶּ ְמָדה ִמְדָין בִּ ִנְשׁ

ַסח, יַקד ְיקֹוד פֶּ ַמֵני ּפּול ְולּוד בִּ ׂשֹורפּו ִמְשׁ

ַסח. ם ֶזַבח פֶּ ַוֲאַמְרתֶּ

ָעה  ֹנב ַלֲעמֹוד" ַעד גָּ "עֹוד ַהיֹום בְּ
ַסח, עֹוַנת פֶּ

ַסח, פֶּ ְתָבה ְלַקֲעֵקַע צּול בַּ ס ַיד כָּ פַּ

ַסח, פֶּ ְלָחן בַּ ׁ ִפית ָערֹוְך ַהֻשּ ָצֹפה ַהצָּ

ַסח. ם ֶזַבח פֶּ ַוֲאַמְרתֶּ

ַסח, פֶּ ׁש צֹום בַּ לֵּ ה ְלַשׁ ָסה ֲהַדסָּ נְּ ָקָהל כִּ

ֵעץ  ע ָמַחְצתָּ בְּ ית ָרָשׁ ֹראׁש ִמבֵּ
ַסח, פֶּ ים בַּ ׁ ֲחִמשִּ

ַסח, פֶּ ית בַּ ִביא ְלעּוצִּ ה ֶרַגע תָּ י ֵאלֶּ תֵּ ְשׁ

ׁש  ֵליל ִהְתַקדֵּ ֹעז ָיְדָך ְוָתרּום ְיִמיְנָך כְּ תָּ
ַסח, ַחג פֶּ

ַסח. ם ֶזַבח פֶּ ַוֲאַמְרתֶּ
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שיר משימה לכולם!

כי לו נאה:

י לֹו ָיֶאה י לֹו ָנֶאה, כִּ כִּ

דּוָדיו ֹיאְמרּו לֹו: ֲהָלָכה, גְּ חּור כַּ ְמלּוָכה, בָּ ַאִדיר בִּ

י לֹו ָיֶאה. י לֹו ָנֵאה, כִּ ְמָלָכה, כִּ י ְלָך, ְלָך ַאף ְלָך, ְלָך ְיָי ַהמַּ ְלָך ּוְלָך, ְלָך כִּ

ֲהָלָכה, ָוִתיָקיו ֹיאְמרּו לֹו: ְמלּוָכה, ָהדּור כַּ גּול בִּ דָּ

י לֹו ָיֶאה. י לֹו ָנֶאה, כִּ ְמָלָכה, כִּ י ְלָך, ְלָך ַאף ְלָך, ְלָך ְיָי ַהמַּ ְלָך ּוְלָך, ְלָך כִּ

ֲהָלָכה, ַטְפְסָריו ֹיאְמרּו לֹו: ְמלּוָכה, ָחִסין כַּ אי בִּ ַזכַּ

י לֹו ָיֶאה. י לֹו ָנֶאה, כִּ ְמָלָכה, כִּ י ְלָך, ְלָך ַאף ְלָך, ְלָך ְיָי ַהמַּ ְלָך ּוְלָך, ְלָך כִּ

ֲהָלָכה, ִלמּוָדיו ֹיאְמרּו לֹו: יר כַּ בִּ ְמלּוָכה, כַּ ָיִחיד בִּ

י לֹו ָיֶאה. י לֹו ָנֶאה, כִּ ְמָלָכה, כִּ י ְלָך, ְלָך ַאף ְלָך, ְלָך ְיָי ַהמַּ ְלָך ּוְלָך, ְלָך כִּ

ֲהָלָכה, ְסִביָביו ֹיאְמרּו לֹו: ְמלּוָכה, נֹוָרא כַּ ל בִּ מֹוֵשׁ

י לֹו ָיֶאה. י לֹו ָנֶאה, כִּ ְמָלָכה, כִּ י ְלָך, ְלָך ַאף ְלָך, ְלָך ְיָי ַהמַּ ְלָך ּוְלָך, ְלָך כִּ

יָקיו ֹיאְמרּו לֹו: ֲהָלָכה, ַצדִּ ְמלּוָכה, ּפֹוֶדה כַּ ָעָניו בִּ

י לֹו ָיֶאה. י לֹו ָנֶאה, כִּ ְמָלָכה, כִּ י ְלָך, ְלָך ַאף ְלָך, ְלָך ְיָי ַהמַּ ְלָך ּוְלָך, ְלָך כִּ

ְנַאָניו ֹיאְמרּו לֹו: ֲהָלָכה, ִשׁ ְמלּוָכה, ַרחּום כַּ דֹוׁש בִּ קָּ

י לֹו ָיֶאה. י לֹו ָנֶאה, כִּ ְמָלָכה, כִּ י ְלָך, ְלָך ַאף ְלָך, ְלָך ְיָי ַהמַּ ְלָך ּוְלָך, ְלָך כִּ

ִמיָמיו ֹיאְמרּו לֹו: ֲהָלָכה, תְּ ְמלּוָכה, ּתֹוֵמְך כַּ ִקיף בִּ תַּ

י לֹו ָיֶאה. י לֹו ָנֶאה, כִּ ְמָלָכה, כִּ י ְלָך, ְלָך ַאף ְלָך, ְלָך ְיָי ַהמַּ ְלָך ּוְלָך, ְלָך כִּ
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שיר משימה לכולם!

אדיר הוא:

ָקרֹוב. יתֹו בְּ יר הּוא, ִיְבֶנה בֵּ ַאדִּ

ָקרֹוב. ָיֵמינּו בְּ ְמֵהָרה, בְּ ְמֵהָרה, בִּ בִּ

ָקרֹוב. יְתָך בְּ ֵנה בֵּ ֵנה, בְּ ֵנה, ֵאל בְּ ֵאל בְּ

גּול הּוא ִיְבֶנה  דֹול הּוא, דָּ חּור הּוא, גָּ בָּ
ָקרֹוב. יתֹו בְּ בֵּ

ָקרֹוב. ָיֵמינּו בְּ ְמֵהָרה, בְּ ְמֵהָרה, בִּ בִּ

ָקרֹוב. יְתָך בְּ ֵנה בֵּ ֵנה, בְּ ֵנה, ֵאל בְּ ֵאל בְּ

אי הּוא ִיְבֶנה  ָהדּור הּוא, ָוִתיק הּוא, ַזכַּ
ָקרֹוב. יתֹו בְּ בֵּ

ָקרֹוב. ָיֵמינּו בְּ ְמֵהָרה, בְּ ְמֵהָרה, בִּ בִּ

ָקרֹוב. יְתָך בְּ ֵנה בֵּ ֵנה, בְּ ֵנה, ֵאל בְּ ֵאל בְּ

ָחִסיד הּוא, ָטהֹור הּוא, ָיִחיד הּוא ִיְבֶנה 
ָקרֹוב. יתֹו בְּ בֵּ

ָקרֹוב. ָיֵמינּו בְּ ְמֵהָרה, בְּ ְמֵהָרה, בִּ בִּ

ָקרֹוב. יְתָך בְּ ֵנה בֵּ ֵנה, בְּ ֵנה, ֵאל בְּ ֵאל בְּ

יר הּוא, ָלמּוד הּוא, ֶמֶלְך הּוא ִיְבֶנה  בִּ כַּ
ָקרֹוב. יתֹו בְּ בֵּ

ָקרֹוב. ָיֵמינּו בְּ ְמֵהָרה, בְּ ְמֵהָרה, בִּ בִּ

ָקרֹוב. יְתָך בְּ ֵנה בֵּ ֵנה, בְּ ֵנה, ֵאל בְּ ֵאל בְּ

יב הּוא, ִעּזּוז הּוא ִיְבֶנה  נֹוָרא הּוא, ַסגִּ
ָקרֹוב. יתֹו בְּ בֵּ

ָקרֹוב. ָיֵמינּו בְּ ְמֵהָרה, בְּ ְמֵהָרה, בִּ בִּ

ָקרֹוב. יְתָך בְּ ֵנה בֵּ ֵנה, בְּ ֵנה, ֵאל בְּ ֵאל בְּ

דֹוׁש הּוא ִיְבֶנה  ּפֹוֶדה הּוא, ַצִדיק הּוא, קָּ
ָקרֹוב. יתֹו בְּ בֵּ

ָקרֹוב. ָיֵמינּו בְּ ְמֵהָרה, בְּ ְמֵהָרה, בִּ בִּ

ָקרֹוב. יְתָך בְּ ֵנה בֵּ ֵנה, בְּ ֵנה, ֵאל בְּ ֵאל בְּ

יף הּוא ִיְבֶנה  קִּ י הּוא, תַּ דַּ ַרחּום הּוא, ַשׁ
ָקרֹוב. יתֹו בְּ בֵּ

ָקרֹוב. ָיֵמינּו בְּ ְמֵהָרה, בְּ ְמֵהָרה, בִּ בִּ

ָקרֹוב. יְתָך בְּ ֵנה בֵּ ֵנה, בְּ ֵנה, ֵאל בְּ ֵאל בְּ



הגדה של פסח ְוִאַּגְדָּת נכתבה כדי לתת בליל הסדר מקום לכולם. ההגדה 

מקדמת ליל סדר משלב. סדר שאליו כולם מוזמנים בלי קשר לקשיים, 

לאתגרים ולמוגבלויות שאיתם אנחנו מתמודדים במהלך חיינו.

הגדה זו נועדה לתת לכם, אנשים עם צרכים מיוחדים, חברים ובני משפחה, 

כלים והזדמנות לקיים ליל סדר מאפשר ומכיל שבו לכולם יש חלק חשוב, 

והכול תוך הבנה עמוקה של הצרכים והייחודיות של כל אחד מאיתנו. 

מתוך המבוא להגדה:

״סיומה של מלחמת העולם השנייה לא הוביל ליציאה לחירות של אנשים עם 

מוגבלות. עד לפני כמה שנים נגזר על אדם עם קושי שכלי או נפשי שינודה 

מהקהילה, יורחק ממוסדות התרבות שלה ומחיי החברה שלה, וכמובן, ימשיך 

לחיות בגטאות. בשנים האחרונות הגטאות החברתיים האלו הולכים ונשברים. 

ואנחנו רואים תהליך מתמשך ומבורך של ״יציאת מצרים״ לאנשים עם 

צרכים מיוחדים. הגטאות הפיזיים, בתהליך איטי, הולכים ונסגרים ואנשים עם 

מוגבלות יכולים לגור גם בקהילה כאחד האדם. כך, בכל יום שעובר יש עוד 

אדם עם קושי שכלי, תקשורתי, פיזי או נפשי שיכול לראות הצגה עם כולם, 

ללמוד כמו כולם, ולחיות בקהילה עם כולם.

ההגדה של פסח שלפניכם היא צעד נוסף ביציאת מצרים המודרנית הזו.״


