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 הגדה של פסח         

 -הגדה'השם 'פירוש  *
ְנָך " )שמות י"ג ח'( – המצוה של הלילה הקדוש הזה מלשון .א ַגְדָת ְלבִּ ַבּיֹום ַההוא ֵלאֹמר ַבֲעבור ֶזה ְוהִּ

ם:"  ְצָריִּ םִּ י מִּ י ְבֵצאתִּ  .)ראה פסחים קטו:(ָעָשה ְיֹהָוה לִּ

 )דברים כ"ו ג'(מלשון הודאה ושבח לקב"ה על שהוציאנו ממצרים כמו שמתורגם בירושלמי " .ב
י ַהּיֹום ַלה'" ַגְדתִּ  )אבודרהם( ."וכן תרגמו ר' סעדיה גאון בערב ה'ושבחינן יומא הדין קדם " - "הִּ

בה עניין יציאת מצרים והניסים והנפלאות שעשה עימנו הקב"ה בזמן ההוא.  שיוגדמפני  .ג
 )אבודרהם(

ַגְדָת  ְנָךְוהִּ ְנָך' – ְלבִּ   1.הילד פיקחותלפי  ,לשון יחיד לכל ילד בלשון שהוא מבין 'בִּ
"מצוה להודיע לבנים ואפילו לא שאלו שנאמר והגדת לבנך לפי דעתו של בן  :לשון הרמב"ם

אביו מלמדו כיצד אם היה קטן או טיפש אומר לו בני כולנו היינו עבדים כמו שפחה זו או כמו 
עבד זה במצרים ובלילה הזה פדה אותנו הקב"ה ויוציאנו לחירות ואם היה הבן גדול וחכם 

" :הכל לפי דעתו של בןמשה רבינו  ל ידיונסים שנעשו לנו ע מודיעו מה שאירע לנו במצרים
 ז ב( )הלכות חמץ ומצה 

 

 קוראים ללילה זה 'ליל הסדר'? מדוע *
 ...כרפס יחץ סדר: קדש ורחץ ללילה זה יש .א

עושה סדר באמונה בבורא עולם. דיבור ראשון "אשר הוצאתיך מארץ מצרים" ולא הלילה הזה  .ב
מבוססת על בקב"ה האמונה כלומר  - םהראו בענייציאת מצרים כי את  'אתיךרב'אנכי אשר 
 ראיה ממש.

 

"אמר החבר: ומעין זה השבתיך כאשר שאלתני אתה ובדומה לזה אמר משה בפתח דבריו 
י ֵאֶליָך"  )שמות ז' ט"ז(בדברו אל פרעה  ים ְשָלַחנִּ ְברִּ רצונו לומר אלהי אברהם יצחק "ֱאֹלֵהי ָהעִּ

מות ונודע כי הענין האלוהי נתחבר עמם והשגיח ומפרסם אז באויעקב כי היה דבר האבות 
עליהם ועשה להם נפלאות ולכן לא אמר לו משה לפרעה אלהי השמים והארץ שלחני אליך 

י  )שמות כ' ב'(ולא בוראי ובוראך שלחני אליך וכן פתח האלוה בדברו אל כל עדת בני ישראל  "ָאֹנכִּ
יָך ֵמאֶ  ם" ולא אמר אני בורא העולם ובוראכםה' ֱאֹלֶהיָך ֲאֶשר הֹוֵצאתִּ ְצַריִּ וכן  ֶרץ מִּ

מה הוא הדבר  פתחתי אני בהשיבי לך שר הכוזרים כאשר שאלתני לאמונתי בהודיעי אותך
יב את כל עם ישראל דבר שנתברר לבני ישראל בראשונה על פי ייב אותי והמחיהמח

מאמר  -)הכוזרי  :"עיניםראות עינים ואחרי כן נמסר לאיש מפי איש בקבלה הדומה למראה 

 כה( ראשון 
 

 מדוע תיקנו חז"ל את נוסח ההגדה?  *
ְנָךיוכלו לקיים את מצות הלילה הזה, מצות "שכולם  נוסח ההגדה תוקן כדי ַגְדָת ְלבִּ ולספר על  ",ְוהִּ

 ומשום כך נוסח ההגדה שגור בפי העם עד( .'כל העם' גם מי שאינו מלומד בתורה -כולם ) .מצריםיציאת 
"ליל  שהיתירו לקרוא את ההגדה בשבת לאור הנר ולא חוששים שמא יטה את הנר, וכך פסק מרן:

דאין עם פסח שחל להיות בשבת מותר לקרות ההגדה בספר משום דהוי כעין ראשי פרקים 
 סימן רעה סעיף ט("ח )או :"הארץ שלא תהא שגורה בפיו קצת

 

 ?ההגדהכיצד קוראים את  *
 קוראים בשמחה ובהתלהבות את ההגדה שהרי היא מהמצוות העיקריות בלילה זה. 

כל המסובים יקראו את כל ההגדה ללא דילוג. וראש המסובים ינחה את הסדר. בקטעים רבים 
 נהגו שראש המסובים קורא בקול רם ושאר המסובים עונים אחריו, לדוגמא:

המסובים עונים: ָברוְך הוא, ושוב ראש המסובים אומר: ראש המסובים אומר: ָברוְך ַהָםקֹום, וכל 
ְשָרֵאל, וכל המסובים עונים: ָברוְך הוא. וכן על זו הדרך ראש המסובים  ָברוְך ֶשָמַתן תֹוָרה ְלַעםֹו יִּ

י טֹוב.אומר י ְלעֹוָלם ַחְסדֹו: : הֹודו ַליֹהָוה כִּ   2וכל המסובים עונים: כִּ
אחר שהבנו את גודל הניסים ונפלאות שהקב"ה גמל וגומל לנו  -להגיע להלל  כל מטרת הסדר היא

 )ולא מתוך עייפות...(בכל עת. לכן צריך לומר את ההלל מתוך שמחה והתרוממות הרוח. 
 

                                                 
 )רמח"ל אדיר במרום("שאין המשפיע משפיע לפי בחינת עצמו אלא לפי בחינת המקבל ממנו."  1
 הללו. ולמי אומר הללו, לשנים. והאומר, אחד. הרי כאן שלשה. וכן הוא אומר,"אין הלל פחות משלשה, שנאמר, הללויה  2

וכך קיג(   תהלים)מדרש  כי שם ה' אקרא. הרי אחד. ואתם, הבו גודל לאלהינו. הרי שלשה. לכך נאמר הללויה." )דברים ל"ב ג'(
 אורח חיים סימן תעט.ראוי לנהוג. ראה 



 

 

 (.מצוות עשה דאורייתא זוש אף על פי)לא מברכים על קריאת ההגדה?  מדוע *
ויוצא  מועט, דבראפילו בידי חובת מצות סיפור יציאת מצרים בלילה הזה  יםיוצאמכיון ש .א

 .הובא באבודרהם( –)הרי"ף  אומרים "זכר ליציאת מצרים" יוצאים ידי חובה.ר שאכבר בקידוש כש
ם." ואף על פי שמצוה לספר אין ולכן בהמשך ההגדה נאמר " ְצָריִּ יַאת מִּ יצִּ ְצָוה ָעֵלינו ְלַסֵפר בִּ מִּ

שכן למצוה זו אין קצבה כפי שאנו )כפי שאנו מברכים על שאר מצוות( אנו מברכים על מצוה זו 
ם ֲהֵרי ֶזה ְמֺשָבח:" ְצַריִּ יַאת מִּ יצִּ נפטרת  ההגדה)וכן  ממשיכים ואומרים: "ְוָכל ַהַםְרֶבה ְלַסֵפר בִּ

 .(ברכותיהקריאת שמע ובמברכה ב

חובה להבין גודל הנסים והגאולה ומתוך כך לומר את ההגדה מהתעלות הנפש. אולם אם  .ב
וברכתו לבטלה. ולא כמו בכל המצוות האחרות שקשורות לא הבין לא יצא ידי חובה 

לימוד בדיבור שאין חובה להבין. ואפילו בלימוד תורה אם לא הבין, בכל זאת קיים מצות 
'דברי' ולא על 'לימוד' ת( "דע :)ראשי תיבות תורה" דבריתורה, לכן בלימוד תורה מברכים "על 

תורה או על 'הבנת' תורה. ואילו בהגדה חובה להבין את מה שאומר עד שיגיע לרוממות 
 )המהר"ל(האל באמירת הלל מתוך שמחה ושירה. 

 (.מברכים על ברכת המזוןשם שאין )כ .הגדה היא כמו ברכה ולא מברכים על ברכה .ג

לא מברכים על בניית  ,הגדה היא כלי לספר על יציאת מצרים ועל כלי לא מברכים. לדוגמא .ד
 )שהרי הבדיקה רק כלי שלא נעבור על בל יראה ובל ימצא.(.  לא מברכים על בדיקת חמץכן ו ,סוכה

 

  )אבודרהם( מדוע לא מברכים על מצות ארבע כוסות? *
שתיית ארבע כוסות שהיא מצוה מדרבנן, כפי שאנו מברכים על אכילת מדוע לא מברכים על 

 שכן גם אכילת מרור, בזמן שחרב הבית, הוא מדרבנן?  1מרור

לא ניתן לברך על ארבע כוסות כי הכוס הראשונה היא קידוש. ואם תאמר יברך לשתות  .א
 שלושה כוסות והלא מחוייב הוא בארבעה, לכן אי אפשר.

א על מצוה הנעשית בבת אחת בלא הפסק, אבל ארבע כוסות עושה מפני שאין מברכים אל .ב
  2מצוה על כל אחד ואחד מהם, ואם שתאן בבת אחת לא יצא.

 

 לא מברכים על קריאת ההלל? בליל הסדר מדוע *
חלק  3מכיון שלא קוראים את כל ההלל בפעם אחת, אלא מחלקים את ההלל לשני חלקים. .א

 י לאחר ברכת המזון:אחד קודם ה"שולחן עורך" והחלק השנ
  4"הלל המצרי" זה ההלל שבני ישראל אמרו כאשר יצאו ממצרים. –חלק א' 
 המשך ההלל והשבח לבורא יתברך על החסדים שגומל עמנו בכל יום. –חלק ב' 

שאנחנו לא אומרים את ההלל בהגדה של פסח בתורת  ,בתשובה בשם רב האי גאון נכתב .ב
קריאה מה שכתב רב האי גאון ")כתב המהר"ל: ש אלא מתוך שירה. לכן לא מברכים לקרוא. 'קוראים'

 שיבין את מה שמוציא בפיו.( היאמשמעות ה "מתוך שירה

נדרשת )החובה לקריאת ההלל בלילה זה  כבר יצאנו ידי חובה בקריאת ההלל בבית הכנסת. .ג
ְתַקֶדש  ְהֶיה ָלֶכם ְכֵליל הִּ יר יִּ  ()פסחים צה:("לילה המקודש לחג טעון הלל".  )ישעיה ל' כ"ט( ָחג" מהפסוק: "ַהשִּ

בברכה )ללא דילוג( ' שלם'הלל , כוכבים(ה)לאחר צאת לפני ליל הסדר  לקרואהנשים על לכן ו -
 .)מתוך המחזורים(וכדין 

 

 ? 5""שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזהלא מברכים בהגדה ברכת  מדוע *
םמרה בברכת גאל ישראל "ולפי שעתידים לא .א ְצַריִּ םִּ  ". ֲאֶשר ְגָאָלנו ְוָגַאל ֶאת ֲאבֹוֵתינו מִּ
 דרבנן. ותמפני שאין מברכים ברכה זו אלא על מצו ,המהרי"ל כתב .ב

                                                 
"אכילת מרור אינה מצוה מן התורה בפני עצמה אלא תלויה היא באכילת הפסח שמצות עשה אחת לאכול בשר הפסח על  1

 )רמב"ם חמץ ומצה ז יב(מצה ומרורים ומדברי סופרים לאכול המרור לבדו בליל זה אפילו אין שם קרבן פסח:" 
לפי היין ולפי דעת השותה ולא יפחות בארבעתן  "ארבעה כוסות האלו צריך למזוג אותן כדי שתהיה שתיה עריבה הכל 2

שתה ארבעה כוסות - מרביעית יין חי שתה ארבעה כוסות אלו מיין שאינו מזוג יצא ידי ארבעה כוסות ולא יצא ידי חירות
 – )רמב"ם חמץ ומצה ז ט" ואם שתה מכל כוס מהן רובו יצא: - מזוגין בבת אחת יצא ידי חירות ולא יצא ידי ארבעה כוסות

 )פסחים קיז:( "."ארבע כסי תיקנו רבנן דרך חירות כל חד וחד נעביד ביה מצוה; (פסחים קח:
עדיין אינה שלמה לכן לא ראוי לומר הלל שלם. אבל לעתיד לבא כשיבא  מדוע חוצים את ההלל לשניים? משום שהגאולה 3

 גואל צדק אז נאמר את ההלל שלם ללא הפסקות.
ם"(.)"ַהְללוָיה ַהְללו  4 ְצָריִּ םִּ ְשָרֵאל מִּ אמר רב יהודה אמר שמואל שיר שבתורה משה וישראל אמרוהו " - ַעְבֵדי ה'", "ְבֵצאת יִּ

בשעה שעלו מן הים והלל זה מי אמרו נביאים שביניהן תקנו להן לישראל שיהו אומרין אותו על כל פרק ופרק ועל כל צרה 
 )פסחים קיז.( ."גאולתןוצרה שלא תבא עליהן ולכשנגאלין אומרים אותו על 

 חנוכה ובפורים.בחג מברכים אנו ש כשם 5
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 הגדה של פסח         

 ?סימני הסדרמה הם  *
כדי לזכור את סדר המצוות בלילה קדוש זה תוקנו על ידי חז"ל סימנים לליל הסדר. לדוגמה 

 ידי רבינו אבודרהם זצ"ל: סימנים שהובאו על
  קדש ותתקדש, טבול ופרוס ודרשת, רחץ ובצע וחק מצה שמור, מרור אכול וכרוך, ולחם

 סיתרך ומזונך על כוס יהללך גמור.
  "צה ממוציא, הטילה נגדה הבצע ירפס, כטילה נידוש קראשי תיבות:  -"קנך יהנה ממך שמה

 לל. הזון ממורה שריכה כרור מ
 ...המיוחסים לרש"י. וְרַחץ. ַקֵדשבלו בכל התפוצות הם אולם הסימנים שהתק

... כי נרמז בהם סודות וְרַחץ ַקֵדשוכתבו חז"ל שיאמר בפה בקול נעים חמש עשרה תיבות אלו: 
 וכן בכל ההגדה.( וְרַחץ, וקודם הרחיצה יאמר ַקֵדש)ואף בסדר ההגדה קודם הקידוש יאמר נוראים. 

על סדר זה: רמז ראשון כמה טעמים ליציאת מצרים לפני כתב רמזים  הרגל()שמחת  ומרן החיד"א
זמנם, רמז שני סדר לבעל תשובה, רמז שלישי על המכות שקבלו המצרים במצרים ובקריעת ים 

 סוף.

לקדש את עצמו במותר לו.  - ַקֵדשמהר"ם אלשיך הקדוש ז"ל פירש הרמז על דרך עבודת הבורא: 
ַזכו".. וכן על זו הדרך. )ישעיה א טז(וב רמז למה שכת - וְרַחץ  "ַרֲחצו הִּ

 

 וכך מסכם הרב מנחם מנדל שניאורסון זצ"ל:
במחזור ויטרי סי' סה הובאו סימנים אלו ב"סדר ערוך שסידר ר' שלמה בר   - וְרַחץ ַכְרַפס. ַקֵדש"

הובא  -מפלייש  -מפלייזא )ויש אומרים כי אחד מבעלי התוספות ר' שמואל  -" )רש"י(יצחק זצ"ל 
, בהגהות 1חבר הסימן קדש ורחץ כו'. שד"ל בשם כת"י(. ובפרדס לרש"י -באור זרוע סי' רנ"ו 

ובאבודרהם הובאו עוד סימני סדר של פסח בנוסחאות שונות. )על סדר הגדה שברמב"ם(  2מיימוניות
סדרו של פסח על פי הסימן , במ"ח ובסידור האריז"ל מבאר )שער חג המצות פ"ז(אבל בפרי עץ חיים 

 קדש ורחץ כו'. והאלשיך. חיד"א ועוד פירשו על דרך המוסר."
 

 כיצד הסדר שעלינו לנהוג בעבודת הבורא?  - ַקֵדש. וְרַחץ. *

ואחר כך ועשה טוב שראשית העבודה היא  3"דהנה סדר העבודה כל הזמן הוא מתחלה סור מרע
י סדר הבריאה אשר נתגלה אור גדול מלמעלה מקור לעזוב את החטא. אבל בליל פסח שהוא שינו

ושורש הבריאה, יכול מקודם לקדש עצמו במצות הבורא ואחר כך לעזוב החטא. וזה מתחילה קדש 
  )הגדה 'צוף אומרים' בשם מהר"א מקודינאב ז"ל(עצמך במצות ואחר כך ורחץ לרחוץ עצמך מרע." 

 

 גדה ודין הסדר(ה)הלכות כתב המהרי"ל:  *
יד" וכתיב 4,כתיב" יָרא"  5,"ַאְשֵרי ָאָדם ְמַפֵחד ָתמִּ ְשמוָעה ָרָעה ֹלא יִּ קשיין קראי אהדדי אלא רצה "מִּ

 )ראה ברכות ס.( .לומר מפחד תמיד אל דבר מצוה לעשותה כתיקנה

גדה. ולא יהא הדבר אמאמר חכמים שתקנו מצוות הסדר וה לקייםכך יהא כל אדם חרד באימה 
ישכיל בדעתו  ,דברים יש בסדר שנראה בעיני האדם שאין הקפדה בהם קל בעיניו, אף אם כמה

  ", שאין שום דבר ריק בהם.לקיים
 

י ֹנַעם ֲאֹדָני ֱאֹלֵהינו ָעֵלינו. וַמֲעֵשה ָיֵדינו כֹוְנָנה ָעֵלינו. * יהִּ  וַמֲעֵשה ָיֵדינו כֹוְנֵנהו: וִּ
ָוה ְיֹהָוה ֵכן ָעשו  )שמות ל"ט מ"ג( ֵמה ָעשו ֹאָתה ַכֲאֶשר צִּ ַוְיָבֶרְך ֹאָתם "ַוַּיְרא מֶשה ֶאת ָכל ַהְםָלאָכה ְוהִּ

י ֹנַעם ֲאֹדָני ֱאֹלֵהינו ָעֵלינו. וַמֲעֵשה ָיֵדינו כֹוְנָנה ָעֵלינו. ")תהלים צ' י"ז( מה ברכה אמר "  - :"מֶשה יהִּ וִּ
 )במדבר רבה יב ט( ."אמר להם תשרה השכינה במעשה ידיכם "כֹוְנֵנהו וַמֲעֵשה ָיֵדינו

  

                                                 
גפן קידוש זמן נטילה, וירקות אדמה טובל ביצוע, ענייא כסא ונשתנה, נטילה שלימה, מוציא ופרוס אכילת מצה, עמה " 1

אפוקי שבתא איתקרי )כד איקלע יום טוב    חסא, מרור טבל כרך וסעד בשובע מפטיר. ונוטל שלישי למזון ורביעי להלל.
 ייא כסא וכו'("יצע עניהכי, גפן קידוש נר הבדלה זמן נטילה ירקות אדמה וטבול ב

"על הגפן קידוש בזמנה: במוצאי שבת יקנה"ז סימנה: ואחר כך מעין שלוש טעונה: וידיו ירחץ ויברך כתיקונה: אדמה בטיבול  2
ן ברנה: הא לחמא דאכלו אבהתנא: ומוזגין שנית במה נשתנה: ברכה הגונה: ובוצע שניה למשמרת נתונה: וירים קערה וירו

ברכת היין ולסוף אינה: נוטל ובוצע על הראשונה: וכורך השניה שהיא תחתונה: וכזית מרור בחרוסת ישקענה: ומצות 
 ומרורים כזית רעננה: לא יהיה להם זכרון עם שיהיה לאחרונה:"

 ב ַבֵקש ָשלֹום ְוָרְדֵפהו:""סור ֵמָרע ַוֲעֵשה טוֹ )תהלים ל"ד ט"ו(   3
פֹול ְבָרָעה:"  )משלי כ"ח י"ד( 4 בֹו יִּ יד וַמְקֶשה לִּ  "ַאְשֵרי ָאָדם ְמַפֵחד ָתמִּ
יָרא  קי"ב ז'( )תהלים 5 ְשמוָעה ָרָעה ֹלא יִּ בֹו ָבֺטַח בה':" "מִּ  ָנכֹון לִּ
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 משה עבדו

אחר התפילה ימהר לביתו לעשות הסדר מיד בשביל התינוקות שלא 
 לקיים מצות הלילה "והגדת לבנך": יוכלישנו וכך 

 ר הרעלילה זו מאירה כשמש בתוקף אורות עליונים ועל כן היצ
 )עבודת הקודש(החכם עיניו בראשו: מבקש עילה ליכנס באחד מבני הבית, ו

 יספר על יציאת מצרים בהתלהבות הלב והתפעלות הנפש.
 

 סימני הסדר: קוראים בקול את 

 

 .וְרַחץ .ַקֵדש

 .ַיַחץ .ַכְרַפס

יד  .ָרְחָצה .ַמגִּ

יא  .ַמָצה .מֹוצִּ

 .כֹוֵרְך .ָמרֹור

 .עֹוֵרְך ֺשְלָחן

 .ָבֵרְך .ָצפון

ְרָצה .ַהֵלל  .נִּ
 
 
 
 

 ממצרים יצא כאילו עצמו יראה
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 הגדה של פסח         

 1 ?מדוע שותים ארבע כוסות *
 

 לשון המדרש: 
"מכאן קבעו חכמים ד' כוסות של לילי פסח אמר ר' הונא בשם ר' בנייה כנגד ד' גאולות שנאמרו במצרים 
והוצאתי והצלתי וגאלתי ולקחתי רבי שמואל בר נחמן אמר כנגד ארבע כוסות שנאמרו כאן וכוס פרעה 

כנגד ד' כוסות של  בידי וגו' ונתת כוס פרעה וגו' רבי לוי אמר כנגד ד' מלכיות רבי יהושע בן לוי אמר
כי כה אמר ה' אלהי ישראל אלי קח את כוס היין  )ירמיה כה(תרעלה שהקב"ה משקה את עובדי כוכבים הה"ד 

ימטר על רשעים וגו' וכנגדן הקב"ה משקה את ישראל ד'  )תהלים יא(כוס זהב בבל ביד ה' וגו'  )שם נא( החמה
תערוך )שם כג( כוס ישועות אשא  )שם קטז(קי וגו' ה' מנת חל )שם טו(כוסות של ישועה לעתיד לבא שנאמר 

לפני שלחן נגד צוררי דשנת בשמן ראשי כוסי רויה כוס ישועות כוס ישועה אין כתיב כאן אלא כוס 
 )בראשית רבה פ"ח ה'( ".ישועות אחד לימות המשיח ואחד לימות גוג

 

 - גאולהות כנגד ארבעה לשונ .א
י ְיֹהָוה  ְשָרֵאל ֲאנִּ ְבֵני יִּ י"ָלֵכן ֱאֹמר לִּ ם  ְוהֹוֵצאתִּ ְצַריִּ ְבֹלת מִּ ַתַחת סִּ יֶאְתֶכם מִּ ַצְלתִּ ֶאְתֶכם ֵמֲעֹבָדָתם  ְוהִּ

י ים:   ְוָגַאְלתִּ ים ְגֹדלִּ ְשָפטִּ ְזרֹוַע ְנטוָיה ובִּ יֶאְתֶכם בִּ ים  ְוָלַקְחתִּ י ָלֶכם ֵלאֹלהִּ יתִּ י ְלָעם ְוָהיִּ ֶאְתֶכם לִּ
ידַ  ם: וִּ ְצָריִּ ְבלֹות מִּ ַתַחת סִּ יא ֶאְתֶכם מִּ י ְיֹהָוה ֱאֹלֵהיֶכם ַהםֹוצִּ י ֲאנִּ י ְעֶתם כִּ ֶאְתֶכם ֶאל ָהָאֶרץ  ְוֵהֵבאתִּ

י ְיֹהָוה: י ֹאָתה ָלֶכם מֹוָרָשה ֲאנִּ ְצָחק וְלַיֲעֹקב ְוָנַתתִּ י ָלֵתת ֹאָתה ְלַאְבָרָהם ְליִּ י ֶאת ָידִּ  "ֲאֶשר ָנָשאתִּ
 )שמות ו'(

י ֶאְתֶכם"ההבטחה )על  הבטחה לארץ המובטחת ולא על  מכיון שהיאלא שותים כוס  2"ְוֵהֵבאתִּ
ונקראת 'כוס של אליהו הנביא'  3ולא שותים אותה. כוס של אליהו הנביאולכן מוזגים הגאולה. 

י " (כ"ג )מלאכי ג': שנאמר עליו ,א אליהו הנביאויבר שאאנו נשתה רק כ כי את הכוס הזו ֵמה ָאֹנכִּ הִּ
ים ְוֵלב יב ֵלב ָאבֹות ַעל ָבנִּ ְפֵני בֹוא יֹום ְיֹהָוה ַהָגדֹול ְוַהמֹוָרא: ְוֵהשִּ יא לִּ ָּיה ַהָמבִּ  ֹשֵלַח ָלֶכם ֵאת ֵאלִּ

ים ַעל ֲאבֹוָתם   (":..ָבנִּ
 

 -  4בחלום שר המשקיםכנגד ארבע פעמים שנאמר כוס  .ב
ים ָוֶאְשַחט ֹאָתם ֶאל  ְוכֹוס" י ָוֶאַקח ֶאת ָהֲעָנבִּ ַעל ַכף ַפְרֹעה:  ַהכֹוסַפְרֹעה ָוֶאֵתן ֶאת  כֹוסַפְרֹעה ְבָידִּ

ָשא ַפְרֹעה ֶאת  ים יִּ ים ֵהם: ְבעֹוד ְשלֶשת ָימִּ ים ְשלֶשת ָימִּ גִּ ְתֹרנֹו ְשלֶשת ַהָשרִּ ַוֹּיאֶמר לֹו יֹוֵסף ֶזה פִּ
י  כֹוסיְבָך ַעל ַכֶמָך ְוָנַתָת ֹראֶשָך ַוֲהשִּ  ם ְזַכְרַתנִּ י אִּ יָת ַמְשֵקהו: כִּ אשֹון ֲאֶשר ָהיִּ ְשָפט ָהרִּ ַפְרֹעה ְבָידֹו ַכםִּ

ת ַהֶזה ן ַהַביִּ י מִּ י ֶאל ַפְרֹעה ְוהֹוֵצאַתנִּ ְזַכְרַתנִּ י ָחֶסד ְוהִּ ָםדִּ יָת ָמא עִּ יַטב ָלְך ְוָעשִּ ְתָך ַכֲאֶשר יִּ י גֺֹמב : כִּ אִּ
י ַבבֹור י ָשמו ֹאתִּ י ְמאוָמה כִּ יתִּ ים ְוַגם ֹפה ֹלא ָעשִּ ְברִּ י ֵמֶאֶרץ ָהעִּ   )בראשית מ'( :"5גַֺמְבתִּ

 

 -כנגד ארבע כוסות של תרעלה שהקב"ה משקה את עובדי כוכבים .ג
ְשָרֵאל ֵאַלי " י ֹכה ָאַמר ְיֹהָוה ֱאֹלֵהי יִּ יָתה ֹאתֹו ֶאת ָכל  כֹוסַקח ֶאת כִּ ְשקִּ י ְוהִּ ָּידִּ ן ַהֵחָמה ַהֹזאת מִּ ַהַּייִּ

י שֹ  ְפֵני ַהֶחֶרב ֲאֶשר ָאֹנכִּ ְתֹהָללו מִּ ְתֹגֲעשו ְוהִּ י ֹשֵלַח אֹוְתָך ֲאֵליֶהם: ְוָשתו ְוהִּ ם ֲאֶשר ָאֹנכִּ ֵלַח ַהגֹויִּ
ַּיד ְיֹהָוה ָוַאְשֶקה ַהכֹוסֵביֹנָתם:  ָוֶאַקח ֶאת  י ְיֹהָוה ֲאֵליֶהם: ֶאת מִּ ם ֲאֶשר ְשָלַחנִּ  (ירמיה כ"ה) "ָכל ַהגֹויִּ

ם ָזָהב ָבֶבל ְבַיד ְיֹהָוה ְמַשֶכֶרת ָכל ָהָאֶרץ כֹוס" ְתֹהְללו גֹויִּ ם ַעל ֵכן יִּ ֵּייָנה ָשתו גֹויִּ  )ירמיה נ"א ז'( :"מִּ

ית ְורוַח " ים ֵאש ְוָגְפרִּ ים ַפחִּ ְלעָ ַיְמֵטר ַעל ְרָשעִּ  י"א ו'( תהלים) ":כֹוָסםפֹות ְמָנת זִּ
 

 בבל מדי יון פרס -כנגד ארבע מלכויות  .ד
גוג מלחמת יגאל אותנו מ קב"ההנשתה אותה כאשר הכוס החמישית היא כנגד מלכות גוג. ו

  . במהרה בימינו אמן.ומגוג
  

                                                 
בה לידי סכנה והתניא לא יאכל אדם תרי ולא ישתה תרי "היכי מתקני רבנן מידי דאתי  :זוגותסכנת שתיית לא חוששים ל 1

ולא יקנח תרי ולא יעשה צרכיו תרי אמר רב נחמן אמר קרא ליל שמרים ליל המשומר ובא מן המזיקין רבא אמר כוס של 
 "ברכה מצטרף לטובה ואינו מצטרף לרעה רבינא אמר ארבעה כסי תקינו רבנן דרך חירות כל חד וחד מצוה באפי נפשה הוא

 )פסחים קט:(" ואין מצטרפים לזוגות( -)רש"י 
"כשם שהיו כל השאר יציאת מצרים וקריעת ים סוף ומתן תורה תכופים בזמן קרוב, כן היה ראוי להכניסן לארץ מיד לולא  2

 )רבינו בחיי שמות ו' ח'( ".חטא המרגלים
לא שותים את הכוס החמישי מכיוון שיש מחלוקת תנאים כמה כוסות שותים ולכן רק מוזגים את הכוס עד שיבוא אליהו  3

כשאליהו הנביא יבוא הוא יאמר לנו אם לשתות את  –בעיות וושיות קתרץ יישבי ת -הנביא. וזה כמו ראשי תיבות תיקו
 (תיקונא תמניסר( -תיקונים חדשים  -". )רמח"ל תשבי יתרץ קושיות והויות") .הכוס החמישית

כוסות כנגד שלשה כוסות שנאמרו בפסוק הראשון "וכוס פרעה בידי" וגו', והכוס הרביעית היא כוס  שלשה פירש: רש"י 4
  )פסחים קח.( ברכת המזון.

מה שהעלילו  ,כמו יוסף ,היה עושה עבד שפל ועברישאילו וההוכחה ששמו אותו בבור.  פשעיוסף אומר לשר המשקים שלא  5
 )מלבי"ם(. להורג.ו מוצאים אותו כמו פוטיפר, לא היו שמים אותו בבור אלא הי ,עליו עם אשת שר חשוב
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 משה עבדו

 ַקֵדש
 

 יש לקדש רק לאחר צאת הכוכבים!
 (דרך חירות. -הכוס מוזגים כוס ראשונה. )אחרים מוזגים לו את 

 

 :)מלשון חכמים ח"א(קודם הקידוש בקשה זו נוהגים לומר יש שו
 

ילו,  ימו וְדחִּ ימו, וְרחִּ ילו וְרחִּ ְדחִּ יְנֵתיה, בִּ יְך הוא וְשכִּ חוד קוְדָשא ְברִּ ְלֵשם יִּ
ים  חוָדא ְשלִּ ּיֹות ָוא"ו ֵה"י ְביִּ ּיֹות יֹו"ד ֵה"י ְבאֹותִּ ְבֵשם ָכל )יהוה( ְלַיֲחָדא אֹותִּ

ְשָרֵאל, וְבֵשם ָכל ַהְמָפשֹות ְוָהרוחֹות ְוַהמְ  ים ָלֶהם יִּ ָשמֹות וַמְלבוֵשיֶהם ְוַהְקרֹובִּ
יָרה  יָאה ְיצִּ ילות ְברִּ ְרֵטי ֲאצִּ ָכל פִּ ָּיה, ומִּ יָרה ֲעשִּ יָאה ְיצִּ ילות ְברִּ ְכָללות ֲאצִּ ֶשםִּ

ן ַהת ְצַות ֲעֵשה מִּ י מוָכן וְמזָֺםן ְלַקֵּים מִּ ֵמה ָאֹנכִּ יָרה. הִּ ָּיה ְדָכל ַפְרצוף וְספִּ ֹוָרה ֲעשִּ
ן,  ְצַות ֲעֵשה ְדַרָבָנן ְלַקֵדש ַעל ַהַּייִּ דוש יֹום טֹוב ֶשל ַחג ַהַםצֹות. וְלַקֵּים מִּ ֶשל קִּ
ים ְבֵליל ַחג ַהַםצֹות. ְכֵדי  ְקנו ֲחָכמִּ ן ֶשתִּ אשֹוָנה ֵמַאְרַבע כֹוסֹות ַייִּ ְשתֹות כֹוס רִּ ְולִּ

י וְ  ְצָוה זֹו ְבָמקֹום ַלֲעשֹות ַנַחת רוַח ְליֹוְצרִּ י. ְלַתֵקן ֹשֶרש מִּ ַלֲעשֹות ְרצֹון בֹוְראִּ
ְתָבֵרר ַעל ְיֵדי  ים ְלהִּ ים ָהְראויִּ ֵברוֵרי אֹורֹות ְוֵכלִּ ין מִּ ין נוְקבִּ ֶעְליֹון. וְלַהֲעלֹות ַמיִּ

ַםְדֵרָגה ְלַמְדרֵ  ין מִּ ין נוְקבִּ ְצָוה זֹו ַבַלְיָלה ַהֹזאת. ְוַיֲעלו ַהַםיִּ ָגה ַעד רום ַהַםֲעלֹות. מִּ
י י ֵסֶדר ָהרוָחנִּ ַםְדֵרָגה ְלַמְדֵרָגה ְכפִּ ין ֵמרום ַהַםֲעלֹות. מִּ ָםְשכו אֹורֹות ַהםֹוחִּ  ְויִּ
ים  ים ָהֶעְליֹונִּ ווגִּ ים ָכל ַהזִּ ְהיו ַנֲעשִּ ְצָוה זֹו. ְויִּ ָםֵשְך ַבַלְיָלה ַהֹזאת ַעל ְיֵדי מִּ ְלהִּ

ְהיוֹ  ים לִּ יםת ַבַלְיָלה ַהֹזאת ָבעֹוָלמֹות ָהְראויִּ  :ָהֶעְליֹונִּ
 

ְלָפֶניָך ְיֹהָוה י ָרצֹון מִּ לו יאהדונהי  ְיהִּ ֱאֹלֵהינו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינו, ֶשַּיֲעֶלה ְלָפֶניָך ְכאִּ
ין. וְבַהמְ  ין נוְקבִּ ּיֹות ַהַםיִּ י ְבָכל ַהַכָונֹות ָהְראויֹות ְלַכֵון ַבֲעלִּ ַוְנתִּ ָשַכת אֹורֹות כִּ

ים. וְבָכל ֵשמֹות ַהֹקֶדש ֶשָראוי  ים ַהְקדֹושִּ ווגִּ ין. וְבַהְמָשַכת ֶשַפע ָכל ַהזִּ ַהםֹוחִּ
ְצָוה זֹו ַבַלְיָלה ַהֹזאת.  ְלַכֵון ְבמִּ

י ְבָכל ַהַכָונֹות ָהְראויֹות ְלַכֵון ְבכֹוס  ַוְנתִּ לו כִּ וְבָחֵמש ֶאְצְבעֹות ְוַיֲעֶלה ְלָפֶניָך ְכאִּ
י ְבָכל  ַוְנתִּ לו כִּ ם. ְוַיֲעֶלה ְלָפֶניָך ְכאִּ יָגתֹו ַבַםיִּ ְמזִּ ן ֶשְבתֹוכֹו ובִּ ַהָּיד ָהאֹוְחזֹות בֹו. וַבַּייִּ

י בְ  ַוְנתִּ לו כִּ ָלה ְוַעד סֹוף. וְכאִּ ְתחִּ דוש מִּ ְרַכת ַהקִּ ָכל ַהַכָונֹות ָהְראויֹות ְלַכֵון ְבבִּ
ְקנו  אשֹוָנה ֵמַאְרַבע כֹוסֹות ֶשתִּ ן ְדכֹוס רִּ ָּיה ֶשל ַהַּייִּ ַהַכָונֹות ָהְראויֹות ְלַכֵון ַבְשתִּ

ים ַבַלְיָלה ַהֹזאת.  ֲחָכמִּ
בור. ְוַכָוָנה. וַמחֲ  י ְבָכל ַהַכָונֹות ָהְראויֹות ְלַכֵון ְבַמֲעֶשה. ְודִּ ַוְנתִּ לו כִּ ָשָבה. וְכאִּ

יֹתְקנו ָכל ְנָפשֹות רוחֹות וְנָשמֹות ַחּיוֹ  ָבא. וִּ ְכָללות  תוְרעוָתא ְדלִּ ידֹות דִּ ְיחִּ
ָּיה ְדָכל  יָרה ֲעשִּ יָאה ְיצִּ ילות ְברִּ ְרֵטי ֲאצִּ ָּיה. ְוָכל פִּ יָרה ֲעשִּ יָאה ְיצִּ ילות ְברִּ ֲאצִּ

ְתַיֲחדו ַאְרַבע אֹותִּ  יָרה. ְויִּ ּיֹות ֲהָוָי"ה. ֶשֵהם ֶנֶפש רוַח וְנָשָמה ַחָּיה ַפְרצוף וְספִּ
ים. ֲאֶשר ָבֶהם  חוָדא ְשלִּ ָּיה ְביִּ יָרה ֲעשִּ יָאה ְיצִּ ילות ְברִּ ְכָללות וְפָרטות ֲאצִּ יָדה דִּ ְיחִּ

ָםֵשְך ֶשַפע וְבָרָכה ַרָבה ְבָכל ָהעֹולָ  ָשם יִּ ְתַפֵשט ֶשַפע אֹור ֵאין סֹוף. ומִּ מֹות. ְלַזֵכך יִּ
ין. ין נוְקבִּ ים ְלעֹוֵרר ַמיִּ ְהיו ְראויִּ ְשָמֵתנו ֶשּיִּ  ַנְפֵשנו רוֵחנו ְונִּ

 

י ֹנַעם ֲאֹדָני ֱאֹלֵהינו ָעֵלינו. וַמֲעֵשה ָיֵדינו כֹוְנָנה ָעֵלינו. יהִּ  וִּ
 וַמֲעֵשה ָיֵדינו כֹוְנֵנהו:
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 הגדה של פסח         

  -ַקֵדש  *
ישנה מחלוקת אם הקידוש מהתורה או מדיני יום טוב , ובמהתורהבכל שבת חייבים בקידוש 

שההגדה היא מענין  – )ונחשב לקידוש במקום סעודה . בליל הסדר הקידוש הוא אחד מארבע כוסותסופרים

ת כל חייב כל אחד מהמסובים אלכן  (".לחם שעונין עליו דברים הרבההסעודה בלילה זה שכן המצה היא "
)ואין  וכד'. 1היסבה, לשתות כל הכוס או לפחות רובו גם בכוס הקידוש: תהדינים של ארבע כוסו

זה כמו בקידוש שבת שהמסובים רק טועמים מהיין לחיבוב מצוה. ואף הנשים חייבות בכל המצוות בלילה 
 הזה כי גם הם היו בנס.(

 

 :שבת אנו אומריםקידוש ב *
ים ַלֲעשֹות  -ֲאֶשר ָבָרא ֱאֹלהִּ

ים ַלֲעשֹות". וסוד הענין הזה, כי  )בראשית ב' ג'( "הנה כתיב, )אדיר במרום( מבאר: הרמח"ל "ֲאֶשר ָבָרא ֱאֹלהִּ
הקב"ה התחיל הבריאה והעמידה על מצב שיוכל אחר כך האדם להשלימה, עד שיהיה לו השכר 
על מעשיו. וזה כי האדם נברא כבר בצלם אלהים ודיוקנו בדמות דיוקן של מעלה, ועם כל זה 

נה שלימה להדמות לעליון לגמרי, עד שישלימנה במעשיו הטובים. והוא ענין המצות שהם אינ
 תרי"ג כתרי"ג אברי האדם."

 

יָלנוְבַאֲהָבה ְוַשַבת ָקְדשֹו  ְנחִּ ְקָרא ֹקֶדשְבַאֲהָבה שחל בשבת אומרים:  "טוביו וְבָרצֹון הִּ  - מִּ
)שבת פז:  כי שבת קיבלו בני ישראל באהבה, כבר במרה כפי שפרשו חז"ל ְבַאֲהָבהבשבת מוסיפים בקידוש 

ְוָךיֹום ַהַשָבת ְלַקְדשֹו ַכֲאֶשר "ָשמֹור ֶאת )דברים ה' י"ב(  על הפסוק  סנהדרין נו:( ֱאֹלֶהיָך" ואילו יום טוב קבלו  ה' צִּ
 2.(בה)בפחד ולא מאה. כפה עליהם ההר כגיגיתכשהקב"ה בני ישראל בהר סיני 

 

ית ָכרֹון ְלַמֲעֵשה ְבֵראשִּ  - זִּ

"פירוש שאנו שובתים ביום ששבת בו הקב"ה אחר תכלית מעשה בראשית. 'תחלה למקראי קודש' שהשבת 
אפשר לומר שהשבת תחלה למקראי  'זכר ליציאת מצרים' .מוזכר תחלה בפרשת המועדים קודם לכולם

קדש שהם זכר ליציאת מצרים. והרמב"ם כתב שהשבת עצמו זכר ליציאת מצרים כי בעבור היות יציאת 
י ֶעֶבד " )דברים ה' ט"ו( מצרים מורה על אלוה קדמון מחדש חפץ ויכול, על כן כתוב בדברות שניות ְוָזַכְרָת כִּ

ם  ְצַריִּ יָת ְבֶאֶרץ מִּ ֲאָךָהיִּ ְזֹרַע ְנטוָיה  ַוֹּיצִּ ָשם ְבָיד ֲחָזָקה ובִּ ְוָך ְיֹהָוה ֱאֹלֶהיָך ַלֲעשֹות ֶאת יֹום ְיֹהָוה ֱאֹלֶהיָך מִּ ַעל ֵכן צִּ
" שאם יעלה על לבבך ספק על השבת שמורה על החדוש ועל החפץ ועל היכולת תזכור מה ראו :ַהַשָבת

זכר ליציאת מצרים ויציאת מצרים זכר לשבת כי עיניך ביציאת מצרים שהוא לך ראיה ולזכור והנה השבת 
יזכרנו בו ויאמרו כי השם מחדש בכל זמן אותות ומופתים ועושה הכל ברצונו כי הוא אשר ברא את הכל 

 )טור או"ח סימן רעא( במעשה בראשית."
 

ְשָרֵאל ואילו ביום טוב חותמים:  ְמַקֵדש ַהַשָבת :בשבת חותמים יםֶמַקֵדש יִּ  - ְוַהְזַממִּ
י ַוְיַקֵדש ֹאתֹו   )בראשית ב' ג'( את יום השבת הקב"ה קידש כבר בבריאת העולם יעִּ ים ֶאת יֹום ַהְשבִּ "ַוְיָבֶרְך ֱאֹלהִּ

ים ַלֲעשֹות:" והשבת קדמה לישראל לכן חותמים בסוף הברכה  ָכל ְמַלאְכתֹו ֲאֶשר ָבָרא ֱאֹלהִּ י בֹו ָשַבת מִּ כִּ
 .3שהקב"ה מקדש השבת ,בלבד"מקדש השבת" 

ְקָרֵאי ֹקֶדש ֲאֶשר )ויקרא כ"ג ד'(  ואילו את המועדות ישראל מקדשים שנאמר ְקְראו ֹאָתם "ֵאֶלה מֹוֲעֵדי ְיֹהָוה מִּ תִּ
מקדש "לכן חותמים  )ראש השנה כה.(ְבמֹוֲעָדם:" ואמרו חז"ל "אשר תקראו אתם בין בזמנן בין שלא בזמנן" 

 מקדשים את הזמן. , וישראלישראלהקב"ה קידש את ש "ישראל והזמנים
 

יםחותמים ביום טוב  * ְשָרֵאל ְוַהְזַממִּ  -ולא 'המועדים'  ֶמַקֵדש יִּ
קבוע.  זמןולא המועדים כפי שנקראים בתורה כי החגים הם ב )פסחים קיז:( "מקדש ישראל והזמנים"חותמים 

"קבעה תורה חג פסח בזמן האביב שהוא זמן קציר שעורים שהרי קנה השבלת נקרא אביב  :וכתב רבינו בחיי
מלשון אב כי הוא המוליד גרגירי החטה וידוע כי כל מועדי התורה תלויים בזמנים חג הפסח בזמן האביב, חג 

כוֵרי מַ   )שמות כ"ג ט"ז( שבועות בזמן הקציר והוא קציר חטים שנאמר יר בִּ ֲעֶשיָך", חג הסכות בזמן "ְוַחג ַהָקצִּ
ולא המועדים כלשון הכתוב לפי לכך תקנו לנו ז"ל בתפלה ובברכות לומר מקדש ישראל והזמנים האסיף, 

 ")ועוד נקרא ניסן אביב לפי שהוא אב לי"ב חדשים, ובו מזל טלה אב ובכור לי"ב מזלות:(שכל המועדים תלוים בזמן. 
 )שמות י"ג ד'(  

  

                                                 
"עשרה דברים נאמרו בכוס של ברכה טעון הדחה ושטיפה חי ומלא עיטור ועיטוף נוטלו בשתי ידיו ונותנו בימין ומגביהו מן   1

 )ברכות נא.(  ".שגרו במתנה לאנשי ביתוהקרקע טפח ונותן עיניו בו ויש אומרים אף מ
מלמד שכפה הקדוש ברוך הוא עליהם את ההר כגיגית ואמר להם  "יתיצבו בתחתית ההר אמר רב אבדימי בר חמא בר חסא  2

אם אתם מקבלים התורה מוטב ואם לאו שם תהא קבורתכם אמר רב אחא בר יעקב מכאן מודעא רבה לאורייתא אמר 
 )שבת פח:( ".קבלוה בימי אחשורוש דכתיב קימו וקבלו היהודים קיימו מה שקיבלו כבר רבא אף על פי כן הדור

שבת דקביעא וקיימא בין בצלותא ובין בקידושא מקדש השבת יומא טבא דישראל הוא דקבעי ליה דקמעברי ירחי וקבעי " 3
 )פסחים קיז:( ".לשני מקדש ישראל והזמנים
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 ."מזמור לדוד"ואומרים עומדים 

"קודם הכוס של קידוש צריך שיאמר כל המזמור הזה והוא מזמור )תהלים כ"ג( לדוד ה' רועי כו' בין 
 דרושי קידוש ליל שבת א(  -)שער הכוונות בלילה בין ביום בשחרית ובין בסעודת מנחה." 

חסר לו מזונותיו, "וגם טוב לומר אותו המזמור קודם האכילה, מפני שיש בו ז"ן תיבות, והאומרו לא י
 שער קריאת שמע שעל המיטה יא( -)פרי עץ חיים וטוב גם כן למזון הנפש:" 

ד, ְזמֹור ְלָדוִּ י ֹלא  יאהדונהי ְיֹהָוה מִּ ֹרעִּ
י, ַעל  יֵצנִּ ְנאֹות ֶדֶשא ַיְרבִּ ֶאְחָסר: בִּ
י ְישֹוֵבב,  י: ַנְפשִּ ֵמי ְמנֺחֹות ְיַנֲהֵלנִּ
י ְבַמְעְגֵלי ֶצֶדק ְלַמַען ְשמֹו:  ַיְנֵחנִּ
יָרא  י ֵאֵלְך ְבֵגיא ַצְלָמֶות ֹלא אִּ ַגם כִּ
ְבְטָך  י, שִּ ָםדִּ י ַאָתה עִּ ָרע כִּ

ְשַעְנֶתָך ֵהָםה יְ  י: ַתֲעֹרְך ומִּ ַנֲחֺמנִּ
ַשְנָת  ְלָפַני ֺשְלָחן ֶנֶגד ֹצְרָרי, דִּ
י ְרָוָיה: ַאְך טֹוב  י כֹוסִּ ַבֶשֶמן ֹראשִּ
י  י ָכל ְיֵמי ַחָּיי, ְוַשְבתִּ ְרְדפונִּ ָוֶחֶסד יִּ

ים: יאהדונהי ְבֵבית ְיֹהָוה  ְלֹאֶרְך ָימִּ

 
 



- 03 - 

 הגדה של פסח         

י ָמָרָנןמדוע אומרים  *   ?ַסְברִּ
 ציבור אומר סברי מרנן:על פי הפשט רק ב

 אדם לסקילה, היו בית הדין משקים אותו יין טוב וחזק כדי שלא יצטער מן הסקילה. ואימכיון שכאשר הוצ -
ומסיים המדרש: "וכן שליח צבור כשיש בידו כוס של קדוש או של הבדלה ברור לו מיתה יפה"(. " )מה.()סנהדרין 

  1כלומר כי לחיים יהא הכוס".והוא אומר סברי מרנן ואומר הקהל לחיים 
נשתכר ועבר על צווי של מקום )בראשית רבה ח יג( "על ידי היין ששתה אדם הראשון בברכת נישואין שלו  -

 שנאמר ואתה תשופנו עקב ולפי שנקנסה מיתה על האדם בשביל אותו יין ולבסוף נתקלל בנשיכת נחש
  )דעת זקנים ויקרא י' ט'( לחיים." נהגו העולם שהמברך בצבור אומר סברי מרנן והם עונין

 ()ברכות מ.( ""אילן שאכל ממנו אדם הראשון רבי מאיר אומר גפן היה)על פי: 
אבל " בא להם יין בתוך המזון כל אחד ואחד מברך לעצמו הואיל ואין בית הבליעה פנוי")מג.( נאמר בברכות  -

י ָמָרָנןהמקדש "אומר שאנו לא בתוך הסעודה עכשיו  נוכחים והעל היין?  סבורין שנברך םאת האם "ַסְברִּ
 (למקדש. יקשיבוע"י ש ידי חובהוכך יצאו ) )אבודרהם( בלשון תלמוד. 'ֵהן'כלומר  ייֵ עונים חַ 

 אולם על פי הסוד יש לומר סברי מרנן אף ביחיד: 
לאומרו כי  לא מתיישב לומר סברי מרנן אבל "צריך לדקדקביחיד שלפי הפשט  םגַ דֶ  )שמחת הרגל(החיד"א כתב 

"תאמר סברי מרנן ואף על פי  (ב' )בראשית שנה וכן פסק ה'בן איש חי':) יש בו כונות בפרטות במספר שמות הקודש".
  שאתה מקדש לבדך ואין אחר עומד עמך גם כן צריך אתה לומר סברי מרנן שיש בזה סוד וכונה."(

 

יל ֵבין ֹקֶדש ְלחֹול. " במוצאי שבת אומרים: *   -"וֵבין אֹור ְלחֹוֶשְךַהַםְבדִּ
בששת ימי ש .יש להרגיש שהבדלה בין אור לחושך קודם להבדלה בין קודש לחול )שמחת הרגל(הקשה החיד"א 

ים ֵבין ָהאֹור וֵבין ַהחֶשְך",  )בראשית א' ד'(בראשית ישנה הבדלה בין אור לחושך וכן כתוב ביום אחד  "ַוַּיְבֵדל ֱאֹלהִּ
 בראשית? ביום ראשון הבא אחר שבתרק היתה  והבדלה בין קודש לחול

אינו מתיישב דקודם הבדיל בין יום השביעי  -' בין ישראל לעמים ובין יום השביעי לששת ימי המעשה'ועוד 
 .הבדיל בין ישראל לעמים ועוד דכבר אמר המבדיל בין קודש לחוללפני שלששת ימי המעשה 

שבת בראשית הלילה האיר כיום ולא היה חושך עד מוצאי  צ"ב()מזמור  2ותירץ על פי דברי חז"ל בשוחר טוב
ן ַהּיֹום ֲאֶשר  )דברים ד' ל"ב( שבת. ובקידוש לא עוסק בששת ימי בראשית קודם שנברא האדם אלא עוסק "ְלמִּ

ים ָאָדם ַעל ָהָאֶרץ" ומשנברא אדם ביום השישי לא היה חושך עד מוצאי שבת ואם כן לגבי אדם אין  ָבָרא ֱאֹלהִּ
דהוא נברא ביום השישי ולא היה חושך עד מוצאי שבת.  ,הבדלה בין אור לחושך קודם הבדלה בין קודש לחול

יל  ובמוצאי שבת שתי הבדלות באו לכאן בין קודש לחול ובין אור לחושך. וכך חז"ל תקנו לנו בברכה: ַהַםְבדִּ
 ֵבין ֹקֶדש ְלחֹול. וֵבין אֹור ְלחֹוֶשְך.

הבדיל את יום כך ואחר  3היינו כדור הפלגה שהנשמות הטהורות ניתנו באוצר בפני עצמו.ובין ישראל לעמים 
השביעי מששת ימי המעשה לענין נשמה יתרה שניתנת בשבת. וגם לאבותינו הקדושים ששמרו התורה 

היו באים להם נשמות טהורות מידי שבת בשבתו. ולכן הקדים בין ישראל לעמים ואחר כך  ,ובכלל יום השבת
וזה  ,בין יום השביעי וששת ימי המעשה לעניין נשמה יתירה שהיתה יורדת בשבת מעת שנימול אברהם אבינו

ים. ֵבין אֹור ְלחֹוֶשְך. וֵביןוזה " היה לאחר דור הפלגה שבו הקב"ה הבדיל בין ישראל לעמים. ְשָרֵאל ָלַעםִּ  "יִּ

                                                 
בעת שחוקרין העדים על העבירה שאדם עושה  (ט"ו ג")דברים יחקרת ושאלת היטב "כיצד חוקרין את העדים כש"ה ודרשת ו 1

יוצאין הסנהדרין וכל ישראל עמם לרחוב העיר ומוציאין לשם לאיש שהוא מחוייב סקילה או אחד מארבע מיתות בית דין 
והם אומרים אם לחיים  ויוצאין שנים מהם או ג' הגדולים מהם ודורשין לעדים וכששבין מלחקור אומר להם סברי מרנן

לחיים ואם למיתה למיתה אם הוא מחויב סקילה מביאין לו יין טוב וחזק ומשקין אותו כדי שלא יצטער מן הסקילה ובאין 
העדים ועוקדין לו ידיו ורגליו ושמין אותו בבית הסקילה ולוקחין העדים אבן אחת גדולה שימות בה ושמין אותה על לבו 

שמין אותה בעליה אחת כדי שלא ישים האחד חלקו קודם חברו אלא שישימו אותה ביחד על לבו כיצד שמין אותה על לבו 
ומאותה שעה ואילך כל ישראל פטורין לרגום אותם באבנים  )שם(יד העדים תהיה בו בראשונה )שם( כדי לקיים מה שכתוב 

יש בידו כוס של קדוש או של הבדלה וכן עושים לכל מיתה ומיתה שהוא חייב למות מיתת בית דין. וכן שליח צבור כש
 )תנחומא פקודי ב'( והוא אומר סברי מרנן ואומר הקהל לחיים כלומר כי לחיים יהא הכוס".

ויהי ערב ויהי ל"א( -)בראשית א', ה' "אמר רבי לוי, מזמור שיר ליום השבת. שלא שמש בו אפלה. את מוצא, בכל יום ויום כתיב 2
בקר. ובשבת לא כתיב בו ערב. אמר רבי לוי בר נזרא, שלשים ושש שעות היה יום ערב שבת ולילו שהיה בקר ושבת עצמה. 
כיון שראה אדם מוצאי שבת עם דמדומי חמה ומתחיל החשך לבוא, התחיל אדם טופח על פניו ואומר, אוי לי, שמא זה 

ואומר אך חשך ישופני. והיה )תהלים קל"ט י"א(  ך ראש. הוא מביאו עכשיו. שנאמרהוא ישופ ו("ט ')בראשית גשאמר הקב"ה, 
יושב ומהרהר בלבו, שמא יבוא הנחש שהטעה אותי בערב שבת וישופני עקב. נשתלח לו עמוד אש להאיר לו ולשמרו מכל 

י האש וכשהרחיק ידו מן דבר רע. ראה עמוד האש ושמח בלבו, ואמר, עכשיו אני יודע שהמקום עמי. ובירך, בורא מאור
האש, אמר, עכשיו אני יודע שנבדל יום הקדש מן החול, שאין לבער אש בשבת. ואמר, ברוך המבדיל בין קדש לחול. ויש 

קץ שם לחשך וגו' אבן אופל  ('ג ח")איוב כ אומרים, שזימן לו הקב"ה שתי אבנים אחת של אופל ואחת של צלמות, שנאמר
ת שתי האבנים והקישן זו לזו, ויצא מהן אש משתי האבנים, והבדיל. ולפיכך אנו מבדילין על וצלמות. ונטל אדם הראשון א

וכן הובא  -צב  תהלים)מדרש   "האור במוצאי שבת. אמר ר' הונא, אף ביום הכפורים מבדילין, ששבת האור באותו היום:

  בפסיקתא רבתי כג(
ְשָרֵאל" שהקב"ה "ְבַהְנֵחל עֶ  )דברים ל"ב ח'(ראה מפרשים על הפסוק  3 ְסַפר ְבֵני יִּ ים ְלמִּ ידֹו ְבֵני ָאָדם ַיֵצב ְגֺבֹלת ַעםִּ ם ְבַהְפרִּ ְליֹון גֹויִּ

 .הפלגה כי שמר על הנשמות של ֵשם שממנו יצא ישראללא השמיד את דור 



 - 04 - 

 משה עבדו

 כשחל בשבת מתחילין כאן:

י. הַ ֹום י שִּ י הַ ְיֺכלו וַ שִּ יעִּ ים ַבּיֹום ַהְשבִּ ם ְוָהָאֶרץ ְוָכל ְצָבָאם: ַוְיַכל ֱאֹלהִּ ָשַמיִּ

ָכל ְמַלאְכתֹו ֲאֶשר ָעָשה: ַוְיָברֶ  י מִּ יעִּ ְשֹבת ַבּיֹום ַהְשבִּ ְך ְמַלאְכתֹו ֲאֶשר ָעָשה ַוּיִּ

ָכל ְמַלאְכתֹו ֲאֶשר ָברָ  י בֹו ָשַבת מִּ י ַוְיַקֵדש ֹאתֹו כִּ יעִּ ים ֶאת יֹום ַהְשבִּ  אֱאֹלהִּ
י  :תַלֲעֹשוֹ  םֱאֹלהִּ

 
 כשחל בחול מתחילין כאן:

ְקְראו ֹאָתם ְבמֹוֲעָדם: יאהדונהיֵאֶלה מֹוֲעֵדי ְיֹהָוה ְקָרֵאי ֹקֶדש ֲאֶשר תִּ  מִּ

הַוְיַדֵבר מֶשה ֶאת  ְשָרֵאל: יאהדונהי ֹמֲעֵדי ְיהֹוָ  ֶאל ְבֵני יִּ
 

י ָמָרָנן:  ַסְברִּ

י ַהֶגֶפן: , יאהדונהי ָברוְך ַאָתה ְיֹהָוה  ֱאֹלֵהינו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, בֹוֵרא ְפרִּ
 

, ֱאֹלֵהינו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאֶשר ָבַחר ָבנו  יאהדונהי ָברוְך ַאָתה ְיֹהָוה
ָכל ָעם.  ֵתן ָלנו מִּ ְצֹוָתיו. ַותִּ ְדָשנו ְבמִּ ָכל ָלשֹון. ְוקִּ ְורֹוְמָמנו מִּ

ְמנוָחה ו( בשבת)ֱאֹלֵהינו ְבַאֲהָבה.  ְיֹהָוה ְמָחה. : ַשָבתֹות לִּ ים ְלשִּ מֹוֲעדִּ
ים ְלָששֹון. ֶאת יֹום  ים וְזַממִּ ַחג   ַהַשָבת ַהֶזה. ְוֶאת יֹום(: בשבת)ַחגִּ

ְקָרא ֹקֶדש ַהֶזה. ְזַמן ֵחרוֵתנו.  ַהַםצֹות ַהֶזה. ֶאת יֹום טֹוב מִּ
י ָבנו  ְבַאֲהָבה( :בשבת) ם: כִּ ְצָריִּ יַאת מִּ יצִּ ְקָרא ֹקֶדש. ֵזֶכר לִּ מִּ

ים,  ָכל ָהַעםִּ ַדְשָת מִּ מֹוֲעֵדי  ְוַשָבתֹות ו( :בשבת)ָבַחְרָת ְואֹוָתנו קִּ
ְנַחְלָתנו. ָברוְך ַאֲהָבה וְבָרצֹון( בְ  :בשבת)ָקְדֶשָך  ְמָחה וְבָששֹון הִּ ְבשִּ

ים:: ַהַשָבת ְו( בשבת)ַקֵדש מֶ ,  יאהדונהי ַאָתה ְיֹהָוה ְשָרֵאל ְוַהְזַממִּ  יִּ
 

 במוצאי שבת מוסיפים שתי ברכות אלו לפני ברכת "שהחיינו":
 

 ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, בֹוֵרא ְמאֹוֵרי ָהֵאש: , ֱאֹלֵהינו יאהדונהי ְיֹהָוהָברוְך ַאָתה 
 

יל ֵבין ֹקֶדש ְלחֹול. וֵבין אֹור  , יאהדונהי ְיֹהָוהָברוְך ַאָתה  ֱאֹלֵהינו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ַהַםְבדִּ
י ְלֵשֶשת ְיֵמי ַהַםֲעֶשה. ֵבין ְקֺדַשת  יעִּ ים. וֵבין יֹום ַהְשבִּ ְשָרֵאל ָלַעםִּ ְלחֹוֶשְך. וֵבין יִּ

שֵ  י מִּ יעִּ ְבַדְלָת. ְוֶאת יֹום ַהְשבִּ ְקֺדַשת יֹום טֹוב הִּ ֶשת ְיֵמי ַהַםֲעֶשה ְקַדְשָת ַשָבת לִּ
ְקֺדָשָתְך. ָברוְך ַאָתה  ְשָרֵאל בִּ ְבַדְלָת. ְוְקַדְשָת ֶאת ַעְםָך יִּ יל  יאהדונהי ְיֹהָוהְוהִּ , ַהַםְבדִּ

 :ְלֹקֶדשֹקֶדש ֵבין 
 

 ֱאֹלֵהינו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֶשֶהֱחָיינו,  יאהדונהי ָברוְך ַאָתה ְיֹהָוה
יָענו ַלְזַמן ַהֶזה: גִּ ְּיָמנו ְוהִּ  ְוקִּ

  
 .בהסיבת שמאל (.כוסהרוב לפחות ) היין הראשונהאת כוס כל אחד ואחד מהמסובים יושב ושותה 


