


ֶקה ִלְפֵני  ַמׁשְ ַנת ֲחָכִמים ֶלֱאכֹל ֶיֶרק ָטבּול ּבְ ּקָ ּתַ
נּו  ּלֹא ִייׁשְ ינֹוקֹות ׁשֶ ֵדי ְלעֹוֵרר ֶאת ַהּתִ ה, ּכְ ֻעּדָ ַהּסְ
ַלְיָלה ֶזה.  ּבְ ְנָהִגים ׁשֶ ּנּוִיים ְוַהּמִ ִ ל ַהּשׁ ֲאלּו ַעל ּכָ ְוִיׁשְ
ֶרְך",  הּוא נֹוָטִריקֹון "ס' ּפָ ֵני ׁשֶ ס, ִמּפְ ְרּפַ ְוָקא ּכַ ְוִנְבַחר ּדַ
ֶרְך. ָעְבדּו ֲעבֹוַדת ּפָ ָרֵאל ׁשֶ ׂשְ ים ִרּבֹוא ִמּיִ ִ ּשׁ ֶרֶמז ְלׁשִ

יט  ַלּטִ ֵזֶכר 
ֵני  ּבְ ּבֹו  דּו  ֲעּבְ ּתַ ׁשְ ּנִ ׁשֶ
ִמְצַרִים. ָרֵאל ּבְ ִיׂשְ

ְצִרים  ְררּו ַהּמִ ּמֵ ַעל ׁשּום ׁשֶ
ִמְצַרִים. ּבְ ֲאבֹוֵתינּו  י  ַחּיֵ ֶאת 

ן  ם ֻהְקַרב ָקְרּבַ ׁש ָהָיה ַקּיָ ְקּדָ ית ַהּמִ ּבֵ ְזַמן ׁשֶ ּבִ
ַסח ְוֶנֱאָכל ִלְפֵני  ן ַהּפֶ ֲחִגיָגה ַיַחד ִעם ָקְרּבַ
ְהֶיה “ַעל  ַסח ּתִ ֲאִכיַלת ַהּפֶ ֵדי ׁשֶ ַסח, ּכְ ֲאִכיַלת ַהּפֶ
ר”. ָעה ָעׂשָ ן ֶזה ָקְראּו “ֲחִגיַגת ַאְרּבָ ַֹבע”. ְלָקְרּבָ ַהּשׂ

ַסח. ְוִנְבֲחָרה  ן ּפֶ ֵזֶכר ְלָקְרּבַ
ם  ַדְוָקא ְזרֹוַע, ַעל ׁשֵ
ֶהְרָאה  ְזרֹוַע ְנטּוָיה ׁשֶ
ִמְצַרִים.  ּבְ ַהקב"ה 

תֹו  ִחּלָ ּתְ ׁשֶ ִמְצַרִים,  ְעּבּוד  ְלׁשִ ֵזֶכר 
ֶטַבע  ְך  ּכָ ׁשֶ ה,  ָקׁשֶ ְוסֹופֹו  ַרְך  ָהָיה 
ְוסֹוָפּה  ָמתֹוק  ָתּה  ִחּלָ ּתְ  – ַהֲחֶזֶרת 

ַמר.  

עֹוד יֹום, ִלְפֵני  ָעָרה ִמּבְ ֶדר ְוֶאת ָצְרֵכי ַהּקְ ְלַחן ַהּסֵ ֵיׁש ַלֲערְֹך ֶאת ׁשֻ
ִבים  ָ ּשׁ ׁשֶ ד ּכְ ֶדר ִמּיָ ר ִיְהֶיה ְלַהְתִחיל ֶאת ַהּסֵ ֶאְפׁשָ ֵדי ׁשֶ ִניַסת ֶהָחג, ּכְ ּכְ
ף.  ּתֵ ּתַ ְלִהׁשְ ים  ַטּנִ ַהּקְ ַהְיָלִדים  ם  ּגַ יּוְכלּו  ְוָאז  ֶנֶסת,  ַהּכְ ית  ִמּבֵ
ּוְמִכיִנים  ּכֹחֹו  ִפי  ּכְ ֶאָחד  ל  ּכָ ָנִאים  ֵכִלים  ּבְ ְלָחן  ֻ ַהּשׁ ֶאת  ִרים  ְמַסּדְ
חֹוִרין. ְבֵני  ּכִ ּתֹות  ְוִלׁשְ ֶלֱאכֹל  ּיּוְכלּו  ׁשֶ ֵדי  ּכְ ַהֲהָסָבה,  ְמקֹום  ֶאת 

ְצַרִים.    כּו ָלֵצאת ִמּמִ ּזָ ָרֵאל ַעד ׁשֶ ָעְברּו ִיׂשְ ה ׁשֶ ֻאּלָ י ַהּגְ ַלּבֵ ַעת ׁשְ ִלים ֶאת ַאְרּבַ ה ְמַסּמְ ֻאּלָ ע ְלׁשֹונֹות ּגְ ַאְרּבַ
ֶבל,  ֶרְך, ֲאָבל ַהּסֵ ָרֵאל ֲעַדִין ָעְבדּו ֲעבֹוַדת ּפֶ ַחת ִסְבלֹת ִמְצַרִים - ִיׂשְ ָלב ִראׁשֹון: ְוהֹוֵצאִתי ֶאְתֶכם ִמּתַ ׁשָ
י ֶאְתֶכם ֵמֲעבָֹדָתם – ָהֲעבֹוָדה ֻהְפְסָקה ַלֲחלּוִטין, ַאְך  ְלּתִ ִני: ְוִהּצַ ָלב ׁשֵ ְסקּו. ׁשָ לּות ּפָ ֵזרֹות ְוַהִהְתַעּלְ ַהּגְ
ָרֵאל ָיְצאּו  ֵני ִיׂשְ ְזרֹוַע ְנטּוָיה – ּבְ י ֶאְתֶכם ּבִ י: ְוָגַאְלּתִ ִליׁשִ ָלב ׁשְ ין חֹומֹות ּוְבִריַח.  ׁשָ ָרֵאל ּבֵ ֲעַדִין ָהיּו ִיׂשְ
לּו ֶאת ַהּתֹוָרה ְוָהְפכּו  ָרֵאל ִקּבְ ֵני ִיׂשְ י ֶאְתֶכם ִלי ְלָעם – ּבְ ָלב ְרִביִעי: ְוָלַקְחּתִ ית ֲעָבִדים ְלֵחרּות.  ׁשָ ִמּבֵ

ְרעֹה ְלַעם ה’. ֵמַעְבֵדי ּפַ
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ֶאת  ְיָי  ַמע  ׁשְ ַוּיִ ֲאבֹוֵתינּו,  ֱאלֵֹהי  ְיָי  ֶאל  ְצַעק  ַוּנִ
ַלֲחֵצנּו:  ְוֶאת  ֲעָמֵלנּו  ְוֶאת  ָעְנֵינּו  ֶאת  ְרא  ַוּיַ קֵֹלנּו 
ֱאַמר ַוְיִהי  ּנֶ ָמה ׁשֶ ְצַעק ֶאל ְיָי ֱאלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו. ּכְ ַוּנִ
ַוֵיָאְנחּו  ִמְצַרִים,  ֶמֶלְך  ָמת  ַוּיָ ָהֵהם  ים  ָהַרּבִ ִמים  ַבּיָ
ְוָעָתם  ׁשַ ַעל  ַוּתַ ְזָעקּו,  ַוּיִ ָהֲעבָֹדה  ִמן  ָרֵאל  ִיׂשְ ְבֵני 

ֶאל ָהֱאלִֹהים ִמן ָהֲעבָֹדה:

ַמע  ׁשְ ַוּיִ ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ ָמה  ּכְ קֵֹלנּו.  ֶאת  ְיָי  ַמע  ׁשְ ַוּיִ
ִריתֹו ֶאת  ֱאלִֹהים ֶאת ַנֲאָקָתם ַוִיְזּכֹר ֱאלִֹהים ֶאת ּבְ

ַאְבָרָהם ֶאת ִיְצָחק ְוֶאת ַיֲעקֹב:

ֶאֶרץ,  ֶרְך  ּדֶ ִריׁשּות  ּפְ זֹו  ָעְנֵינּו.  ֶאת  ְרא  ַוּיַ
ָרֵאל  ֵני ִיׂשְ ְרא ֱאלִֹהים ֶאת ּבְ ֱאַמר ַוּיַ ּנֶ ָמה ׁשֶ ּכְ
ָמה  ִנים, ּכְ ַדע ֱאלִֹהים: ְוֶאת ֲעָמֵלנּו. ֵאּלּו ַהּבָ ַוּיֵ
ִליכּוהּו,  ׁשְ לֹוד ַהְיאָֹרה ּתַ ן ַהּיִ ל ַהּבֵ ֱאַמר ּכָ ּנֶ ׁשֶ
ַחק,  ַהּדְ זֹו  ַלֲחֵצנּו.  ְוֶאת  ַחּיּון:  ּתְ ת  ַהּבַ ְוָכל 
ר  ַחץ ֲאׁשֶ ֱאַמר ְוַגם ָרִאיִתי ֶאת ַהּלַ ּנֶ ָמה ׁשֶ ּכְ

ִמְצַרִים לֹוֲחִצים אֹוָתם:
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ל ַחי ַמת ּכָ ִנׁשְ
ָפֵאר  ּתְ ר  ׂשָ ּבָ ל  ּכָ ְורּוַח  ֱאלֵֹהינּו,  ְיָי  ְמָך  ׁשִ ֶאת  ָבֵרְך  ּתְ
ָהעֹוָלם  ְוַעד  ָהעֹוָלם  ִמן  ִמיד:  ּתָ נּו  ַמְלּכֵ ִזְכְרָך  ּוְתרֹוֵמם 
יַע, ּפֹוֶדה  ְלָעֶדיָך ֵאין ָלנּו ֶמֶלְך ּגֹוֵאל ּומֹוׁשִ ה ֵאל. ּוִמּבַ ַאּתָ
ְוצּוָקה,  ָצָרה  ֵעת  ָכל  ּבְ ּוְמַרֵחם  ְועֹוֶנה  ּוְמַפְרֵנס  יל  ּוַמּצִ
ה: ֱאלֵֹהי ָהִראׁשֹוִנים  א ָאּתָ ֵאין ָלנּו ֶמֶלְך עֹוֵזר ְוסֹוֵמְך ֶאּלָ
ל  ֻהּלָ ל ּתֹוָלדֹות, ַהּמְ ִריֹות, ֲאדֹון ּכָ ל ּבְ ְוָהַאֲחרֹוִנים, ֱאלֹוּהַ ּכָ
ּוְבִרּיֹוָתיו  ֶחֶסד  ּבְ עֹוָלמֹו  ַנֵהג  ַהּמְ חֹות,  ּבָ ׁשְ ַהּתִ ָכל  ּבְ
ִנים,  ן, ַהְמעֹוֵרר ְיׁשֵ ה לֹא ָינּום ְולֹא ִייׁשָ ַרֲחִמים: ַויָי ֵער, ִהּנֵ ּבְ
ּפֹוֵקַח  חֹוִלים  ְורֹוֵפא  ֵמִתים  )ְמַחֵיה  ִמים,  ִנְרּדָ ִקיץ  ְוַהּמֵ

ְוַהּסֹוֵמְך  ֲאסּוִרים,  יר  ּתִ ְוַהּמַ ִאְלִמים,  יַח  ׂשִ ְוַהּמֵ ִעְוִרים( 
ָך  ַפֲעֵנַח ֶנֱעָלִמים: ּוְלָך ְלַבּדְ פּוִפים. ְוַהּמְ נֹוְפִלים, ְוַהּזֹוֵקף ּכְ
ה  ם, ּוְלׁשֹוֵננּו ִרּנָ ּיָ יָרה ּכַ ֲאַנְחנּו מֹוִדים. ְוִאּלּו ִפינּו ָמֵלא ׁשִ
ְוֵעיֵנינּו  ָרִקיַע,  ֶמְרֲחֵבי  ּכְ ַבח  ׁשֶ ְפתֹוֵתינּו  ְוׂשִ יו,  ּלָ ּגַ ֲהמֹון  ּכַ
ָמִים,  ֵרי ׁשָ ִנׁשְ ֵרַח, ְוָיֵדינּו ְפרּוׂשֹות ּכְ ֶמׁש ְוַכּיָ ֶ ּשׁ ְמִאירֹות ּכַ
ְלָך  יִקים ְלהֹודֹות  ַמְסּפִ ָאנּו  ֵאין  לֹות,  ַאּיָ ּכָ ַקּלֹות  ְוַרְגֵלינּו 
נּו, ַעל  ְמָך ַמְלּכֵ ְיָי ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו, ּוְלָבֵרְך ֶאת ׁשִ
ָעִמים,  ּפְ ְרָבבֹות  י  ְוִרּבֵ ֲאָלִפים  ַאְלֵפי  ֶאֶלף  ֵמָאֶלף  ַאַחת 
נּו:  ְוִעּמָ ֲאבֹוֵתינּו  ִעם  יָת  ָעׂשִ ׁשֶ ְוִנְפָלאֹות  ים  ִנּסִ ַהּטֹובֹות 
ֲעָבִדים  ית  ּוִמּבֵ ֱאלֵֹהינּו,  ְיָי  נּו  ַאְלּתָ ּגְ ְצַרִים  ִמּמִ ָפִנים  ִמּלְ
נּו,  ְלּתָ נּו, ֵמֶחֶרב ִהּצַ ְלּתָ ְלּכַ ָבע ּכִ נּו, ּוְבׂשָ ָרָעב ַזְנּתָ ִדיָתנּו, ּבְ ּפְ
ַעד  יָתנּו:  ּלִ ּדִ ְוֶנֱאָמִנים  ָרִעים  ּוֵמֳחָלִים  נּו,  ְטּתָ ִמּלַ ֶבר  ּוִמּדֶ
ה ֲעָזרּונּו ַרֲחֶמיָך, ְולֹא ֲעָזבּונּו ֲחָסֶדיָך ְיָי ֱאלֵֹהינּו, ְוַאל  ֵהּנָ
נּו,  ּבָ ְגּתָ  ּלַ ּפִ ׁשֶ ֵאָבִרים  ן,  ּכֵ ַעל  ָלֶנַצח:  ֱאלֵֹהינּו  ְיָי  נּו  ׁשֵ ּטְ ּתִ
ִפינּו,  ְמּתָ ּבְ ר ׂשַ ינּו, ְוָלׁשֹון ֲאׁשֶ ַאּפֵ ַפְחּתָ ּבְ ּנָ ָמה ׁשֶ ְורּוַח ּוְנׁשָ
ִוירֹוְממּו  ִויׁשֹוְררּו  ִויָפֲארּו  חּו  ּבְ ִויׁשַ ִויָבְרכּו  יֹודּו  ֵהם,  ֵהן 
ִמיד:  ּתָ נּו  ַמְלּכֵ ְמָך  ׁשִ ֶאת  ְוַיְמִליכּו  יׁשּו  ְוַיְקּדִ ְוַיֲעִריצּו 
ְלָך  ַעִין  ְוָכל  ַבע,  ָ ִתּשׁ ְלָך  ָלׁשֹון  ְוָכל  יֹוֶדה,  ְלָך  ה  ּפֶ ָכל  י  ּכִ
ֲחֶוה.  ּתַ ֶרְך ְלָך ִתְכַרע, ְוָכל קֹוָמה ְלָפֶניָך ִתׁשְ ה, ְוָכל ּבֶ ַצּפֶ ּתְ
ֶמָך.  ִלׁשְ רּו  ְיַזּמְ ּוְכָליֹות  ֶקֶרב  ְוָכל  ִייָראּוָך,  ָבבֹות  ַהּלְ ְוָכל 
יל  ל ַעְצמֹוַתי ּתֹאַמְרָנה ְיָי ִמי ָכמֹוָך. ַמּצִ תּוב, ּכָ ּכָ ָבר ׁשֶ ּדָ ּכַ
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