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* פירוש השם 'הגדה'-
א.

מלשון המצוה של הלילה הקדוש הזה – (שמות י"ג ח')
אתי ִּמ ִּם ְצ ָריִּ ם( ":ראה פסחים קטו.):
עָ ָשה ְיהֹוָ ה לִּ י ְבצֵ ִּ

"וְ ִּהג ְַד ָת לְ בִּ נְ ָך בַ ּיוֹם הַ הוא לֵאמֹ ר בַ עֲ בור זֶה
שמתורגם בירושלמי (דברים כ"ו ג')
סעדיה גאון בערב( ".אבודרהם)

ב " .מלשון הודאה ושבח לקב"ה על שהוציאנו ממצרים כמו
"הג ְַד ִּתי הַ ּיוֹם לַה'" " -ושבחינן יומא הדין קדם ה' וכן תרגמו ר'
ִּ
ג .מפני שיוגד בה עניין יציאת מצרים והניסים והנפלאות שעשה עימנו הקב"ה בזמן ההוא.
(אבודרהם)
1

וְ ִּהג ְַד ָת לְ בִּ ְנָך – ' ִּבנְ ָך' לשון יחיד לכל ילד בלשון שהוא מבין ,לפי פיקחות הילד.
לשון הרמב"ם" :מצוה להודיע לבנים ואפילו לא שאלו שנאמר והגדת לבנך לפי דעתו של בן
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
מודיעו מה שאירע לנו במצרים ונסים שנעשו לנו על ידי משה רבינו הכל לפי דעתו של בן":
(הלכות חמץ ומצה ז ב)

* מדוע קוראים ללילה זה 'ליל הסדר'?
א .ללילה זה יש סדר :קדש ורחץ כרפס יחץ...
ב .הלילה הזה עושה סדר באמונה בבורא עולם .דיבור ראשון "אשר הוצאתיך מארץ מצרים" ולא
'אנכי אשר בראתיך' כי את יציאת מצרים ראו בעניהם  -כלומר האמונה בקב"ה מבוססת על
ראיה ממש.
"אמר החבר :ומעין זה השבתיך כאשר שאלתני אתה ובדומה לזה אמר משה בפתח דבריו
בדברו אל פרעה (שמות ז' ט"ז) "אֱ ֹלהֵ י הָ ִּע ְב ִּרים ְשלָחַ נִּ י אֵ לֶיָך" רצונו לומר אלהי אברהם יצחק
ויעקב כי היה דבר האבות מפרסם אז באו מות ונודע כי הענין האלוהי נתחבר עמם והשגיח
עליהם ועשה להם נפלאות ולכן לא אמר לו משה לפרעה אלהי השמים והארץ שלחני אליך
ולא בוראי ובוראך שלחני אליך וכן פתח האלוה בדברו אל כל עדת בני ישראל (שמות כ' ב') "ָאנֹ כִּ י
אתיָך מֵ אֶ ֶרץ ִּמצְ ַריִּם" ולא אמר אני בורא העולם ובוראכם וכן
ה' אֱ ֹלהֶ יָך אֲ ֶשר הוֹצֵ ִּ
פתחתי אני בהשיבי לך שר הכוזרים כאשר שאלתני לאמונתי בהודיעי אותך מה הוא הדבר

המחייב אותי והמחייב את כל עם ישראל דבר שנתברר לבני ישראל בראשונה על פי
ראות עינים ואחרי כן נמסר לאיש מפי איש בקבלה הדומה למראה עינים":

(הכוזרי  -מאמר

ראשון כה)

* מדוע תיקנו חז"ל את נוסח ההגדה?

נוסח ההגדה תוקן כדי שכולם יוכלו לקיים את מצות הלילה הזה ,מצות "וְ ִּהג ְַד ָת לְ ִּבנְ ָך" ,ולספר על
יציאת מצרים( .כולם ' -כל העם' גם מי שאינו מלומד בתורה ).ומשום כך נוסח ההגדה שגור בפי העם עד
שהיתירו לקרוא את ההגדה בשבת לאור הנר ולא חוששים שמא יטה את הנר ,וכך פסק מרן" :ליל
פסח שחל להיות בשבת מותר לקרות ההגדה בספר משום דהוי כעין ראשי פרקים דאין עם
הארץ שלא תהא שגורה בפיו קצת( ":או"ח סימן רעה סעיף ט)

* כיצד קוראים את ההגדה?
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:
ראש המסובים אומר :בָ רוְך הַ םָ קוֹם ,וכל המסובים עונים :בָ רוְך הוא ,ושוב ראש המסובים אומר:
בָ רוְך ֶשמ ַָתן תו ָֹרה לְ עַ ם ֹו י ְִּש ָראֵ ל ,וכל המסובים עונים :בָ רוְך הוא .וכן על זו הדרך ראש המסובים
2
אומר :הוֹדו לַיהֹוָ ה כִּ י טוֹב .וכל המסובים עונים :כִּ י לְ ע ֹולָם חַ ְסדוֹ:
כל מטרת הסדר היא להגיע להלל  -אחר שהבנו את גודל הניסים ונפלאות שהקב"ה גמל וגומל לנו
בכל עת .לכן צריך לומר את ההלל מתוך שמחה והתרוממות הרוח( .ולא מתוך עייפות)...

1

"שאין המשפיע משפיע לפי בחינת עצמו אלא לפי בחינת המקבל ממנו( ".רמח"ל אדיר במרום)

2

"אין הלל פחות משלשה ,שנאמר ,הללויה הללו .ולמי אומר הללו ,לשנים .והאומר ,אחד .הרי כאן שלשה .וכן הוא אומר,
(דברים ל"ב ג') כי שם ה' אקרא .הרי אחד .ואתם ,הבו גודל לאלהינו .הרי שלשה .לכך נאמר הללויה( ".מדרש תהלים קיג) וכך
ראוי לנהוג .ראה אורח חיים סימן תעט.

הגדה של פסח

* מדוע לא מברכים על קריאת ההגדה? (אף על פי שזו מצוות עשה דאורייתא).
א .מכיון שיוצאים ידי חובת מצות סיפור יציאת מצרים בלילה הזה אפילו בדבר מועט ,ויוצא
שכבר בקידוש כאשר אומרים "זכר ליציאת מצרים" יוצאים ידי חובה( .הרי"ף – הובא באבודרהם).
יציַאת ִּמ ְצ ָר ִּים ".ואף על פי שמצוה לספר אין
ולכן בהמשך ההגדה נאמר " ִּמ ְצוָ ה עָ לֵינו לְ ַספֵ ר ִּב ִּ
אנו מברכים על מצוה זו (כפי שאנו מברכים על שאר מצוות) שכן למצוה זו אין קצבה כפי שאנו
יציַאת ִּמ ְצ ַריִּם הֲ ֵרי זֶה ְמשֺ בָ ח( ":וכן ההגדה נפטרת
ממשיכים ואומרים" :וְ כָל הַ םַ ְרבֶ ה לְ סַ פֵ ר ִּב ִּ
מברכה בקריאת שמע ובברכותיה).

ב .חובה להבין גודל הנסים והגאולה ומתוך כך לומר את ההגדה מהתעלות הנפש .אולם אם
לא הבין לא יצא ידי חובה וברכתו לבטלה .ולא כמו בכל המצוות האחרות שקשורות
בדיבור שאין חובה להבין .ואפילו בלימוד תורה אם לא הבין ,בכל זאת קיים מצות לימוד
תורה ,לכן בלימוד תורה מברכים "על דברי תורה" (ראשי תיבות :דע"ת) 'דברי' ולא על 'לימוד'
תורה או על 'הבנת' תורה .ואילו בהגדה חובה להבין את מה שאומר עד שיגיע לרוממות
האל באמירת הלל מתוך שמחה ושירה( .המהר"ל)
ג .הגדה היא כמו ברכה ולא מברכים על ברכה( .כשם שאין מברכים על ברכת המזון).
ד .הגדה היא כלי לספר על יציאת מצרים ועל כלי לא מברכים .לדוגמא ,לא מברכים על בניית
סוכה ,וכן לא מברכים על בדיקת חמץ ( .שהרי הבדיקה רק כלי שלא נעבור על בל יראה ובל ימצא).

* מדוע לא מברכים על מצות ארבע כוסות?

(אבודרהם)

מדוע לא מברכים על שתיית ארבע כוסות שהיא מצוה מדרבנן ,כפי שאנו מברכים על אכילת
מרור 1שכן גם אכילת מרור ,בזמן שחרב הבית ,הוא מדרבנן?
א .לא ניתן לברך על ארבע כוסות כי הכוס הראשונה היא קידוש .ואם תאמר יברך לשתות
שלושה כוסות והלא מחוייב הוא בארבעה ,לכן אי אפשר.
ב .מפני שאין מברכים אל א על מצוה הנעשית בבת אחת בלא הפסק ,אבל ארבע כוסות עושה
2
מצוה על כל אחד ואחד מהם ,ואם שתאן בבת אחת לא יצא.

* מדוע בליל הסדר לא מברכים על קריאת ההלל?
א .מכיון שלא קוראים את כל ההלל בפעם אחת ,אלא מחלקים את ההלל לשני חלקים 3.חלק
אחד קודם ה"שולחן עורך" והחלק השני לאחר ברכת המזון:
4
חלק א' – "הלל המצרי" זה ההלל שבני ישראל אמרו כאשר יצאו ממצרים.
חלק ב' – המשך ההלל והשבח לבורא יתברך על החסדים שגומל עמנו בכל יום.
ב .בתשובה בשם רב האי גאון נכתב ,שאנחנו לא אומרים את ההלל בהגדה של פסח בתורת
'קוראים' אלא מתוך שירה .לכן לא מברכים לקרוא( .כתב המהר"ל :שמה שכתב רב האי גאון "קריאה
מתוך שירה" המשמעות היא שיבין את מה שמוציא בפיו).

ג.

כבר יצאנו ידי חובה בקריאת ההלל בבית הכנסת( .החובה לקריאת ההלל בלילה זה נדרשת
מהפסוק" :הַ ִּשיר י ְִּהיֶה ָלכֶם כְ לֵיל ִּה ְת ַק ֶדש ָחג" (ישעיה ל' כ"ט) "לילה המקודש לחג טעון הלל"( .פסחים צה)):
 ולכן על הנשים לקרוא לפני ליל הסדר (לאחר צאת הכוכבים) ,הלל 'שלם' (ללא דילוג) בברכהוכדין (מתוך המחזורים).

* מדוע לא מברכים בהגדה ברכת "שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה"?5
א .לפי שעתידים לאומרה בברכת גאל ישראל "אֲ ֶשר גְ ָאלָנו וְ גַָאל אֶ ת אֲ בו ֵֹתינו ִּמ ִּם ְצ ַריִּם".
ב .המהרי"ל כתב ,מפני שאין מברכים ברכה זו אלא על מצוות דרבנן.
1
2

3
4

5

"אכילת מרור אינה מצוה מן התורה בפני עצמה אלא תלויה היא באכילת הפסח שמצות עשה אחת לאכול בשר הפסח על
מצה ומרורים ומדברי סופרים לאכול המרור לבדו בליל זה אפילו אין שם קרבן פסח( ":רמב"ם חמץ ומצה ז יב)
"ארבעה כוסות האלו צריך למזוג אותן כדי שתהיה שתיה עריבה הכל לפי היין ולפי דעת השותה ולא יפחות בארבעתן
מרביעית יין חי שתה ארבעה כוסות אלו מיין שאינו מזוג יצא ידי ארבעה כוסות ולא יצא ידי חירות -שתה ארבעה כוסות
מזוגין בבת אחת יצא ידי חירות ולא יצא ידי ארבעה כוסות  -ואם שתה מכל כוס מהן רובו יצא( ":רמב"ם חמץ ומצה ז ט –
פסחים קח" ;):ארבע כסי תיקנו רבנן דרך חירות כל חד וחד נעביד ביה מצוה( ".פסחים קיז):
מדוע חוצים את ההלל לשניים? משום שהגאולה עדיין אינה שלמה לכן לא ראוי לומר הלל שלם .אבל לעתיד לבא כשיבא
גואל צדק אז נאמר את ההלל שלם ללא הפסקות.
("הַ לְ לויָה הַ לְ לו עַ בְ דֵ י ה'"" ,בְ צֵ את י ְִּש ָראֵ ל ִּמ ִּם ְצ ָריִּם")" - .אמר רב יהודה אמר שמואל שיר שבתורה משה וישראל אמרוהו
בשעה שעלו מן הים והלל זה מי אמרו נביאים שביניהן תקנו להן לישראל שיהו אומרין אותו על כל פרק ופרק ועל כל צרה
וצרה שלא תבא עליהן ולכשנגאלין אומרים אותו על גאולתן( ".פסחים קיז).
כשם שאנו מברכים בחג חנוכה ובפורים.
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* מה הם סימני הסדר?
כדי לזכור את סדר המצוות בלילה קדוש זה תוקנו על ידי חז"ל סימנים לליל הסדר .לדוגמה
סימנים שהובאו על ידי רבינו אבודרהם זצ"ל:
 קדש ותתקדש ,טבול ופרוס ודרשת ,רחץ ובצע וחק מצה שמור ,מרור אכול וכרוך ,ולחם
סיתרך ומזונך על כוס יהללך גמור.
" קנך יהנה ממך שמה"  -ראשי תיבות :קידוש נטילה כרפס ,יבצע הגדה נטילה המוציא ,מצה
מרור כריכה שמורה מזון הלל.
אולם הסימנים שהתקבלו בכל התפוצות הם ַקדֵ ש ְורחַ ץ....המיוחסים לרש"י.
וכתבו חז"ל שיאמר בפה בקול נעים חמש עשרה תיבות אלוַ :קדֵ ש ְורחַ ץ ...כי נרמז בהם סודות
ור ַחץ וכן בכל ההגדה).
נוראים( .ואף בסדר ההגדה קודם הקידוש יאמר ַקדֵ ש ,וקודם הרחיצה יאמר ְ
ומרן החיד"א (שמחת הרגל) כתב רמזים על סדר זה :רמז ראשון כמה טעמים ליציאת מצרים לפני
זמנם ,רמז שני סדר לבעל תשובה ,רמז שלישי על המכות שקבלו המצרים במצרים ובקריעת ים
סוף.
מהר"ם אלשיך הקדוש ז"ל פירש הרמז על דרך עבודת הבוראַ :קדֵ ש  -לקדש את עצמו במותר לו.
"רחֲ צו ִּהזַכו" ..וכן על זו הדרך.
ְורחַ ץ  -רמז למה שכתוב (ישעיה א טז) ַ
וכך מסכם הרב מנחם מנדל שניאורסון זצ"ל:
" ַקדֵ ש ְורחַ ץ כ ְַרפַ ס - .במחזור ויטרי סי' סה הובאו סימנים אלו ב"סדר ערוך שסידר ר' שלמה בר
יצחק זצ"ל (רש"י)" ( -ויש אומרים כי אחד מבעלי התוספות ר' שמואל מפלייזא  -מפלייש  -הובא
באור זרוע סי' רנ"ו  -חבר הסימן קדש ורחץ כו' .שד"ל בשם כת"י) .ובפרדס לרש"י ,1בהגהות
מיימוניות( 2על סדר הגדה שברמב"ם) ובאבודרהם הובאו עוד סימני סדר של פסח בנוסחאות שונות.
אבל בפרי עץ חיים (שער חג המצות פ"ז) ,במ"ח ובסידור האריז"ל מבאר סדרו של פסח על פי הסימן
קדש ורחץ כו' .והאלשיך .חיד"א ועוד פירשו על דרך המוסר".

* ַקדֵ שְ .ורחַ ץ - .כיצד הסדר שעלינו לנהוג בעבודת הבורא?
"דהנה סדר העבודה כל הזמן הוא מתחלה סור מרע 3ואחר כך ועשה טוב שראשית העבודה היא
לעזוב את החטא .אבל בליל פסח שהוא שינו י סדר הבריאה אשר נתגלה אור גדול מלמעלה מקור
ושורש הבריאה ,יכול מקודם לקדש עצמו במצות הבורא ואחר כך לעזוב החטא .וזה מתחילה קדש
עצמך במצות ואחר כך ורחץ לרחוץ עצמך מרע( ".הגדה 'צוף אומרים' בשם מהר"א מקודינאב ז"ל)
* כתב המהרי"ל( :הלכות הגדה ודין הסדר)
ִּירא" קשיין קראי אהדדי אלא רצה
"מ ְשמועָ ה ָרעָ ה ֹלא י ָ
ָאדם ְמפַ חֵ ד ָת ִּמיד" וכתיבִּ 5,
"כתיב" 4,אַ ְש ֵרי ָ
לומר מפחד תמיד אל דבר מצוה לעשותה כתיקנה( .ראה ברכות ס).
כך יהא כל אדם חרד באימה לקיים מאמר חכמים שתקנו מצוות הסדר והאגדה .ולא יהא הדבר
קל בעיניו ,אף אם כמה דברים יש בסדר שנראה בעיני האדם שאין הקפדה בהם ,ישכיל בדעתו
לקיים ,שאין שום דבר ריק בהם".

יהי נֹ עַ ם אֲ ֹדנָי אֱ ֹלהֵ ינו עָ לֵינו .ומַ עֲ ֵשה יָדֵ ינו כ ֹו ְננָה עָ לֵינו .ומַ עֲ ֵשה יָדֵ ינו כוֹנְ נֵהו:
* וִּ ִּ
משה אֶ ת כָל הַ ְםלָאכָה וְ ִּהמֵה עָ שו א ָֹתה כַאֲ ֶשר ִּצוָ ה ְיהֹוָ ה כֵן עָ שו וַ יְבָ ֶרְך א ָֹתם
(שמות ל"ט מ"ג) "וַ ּי ְַרא ֶ
ומעֲ ֵשה יָדֵ ינו כוֹנְ נָה עָ לֵינו.
יהי נֹ עַ ם אֲ ֹדנָי אֱ ֹלהֵ ינו עָ לֵינוַ .
משה" - ":מה ברכה אמר (תהלים צ' י"ז) " וִּ ִּ
ֶ
שה יָדֵ ינו כוֹנְ נֵהו" אמר להם תשרה השכינה במעשה ידיכם( ".במדבר רבה יב ט)
ומַ עֲ ֵ

1

2

3
4
5

" גפן קידוש זמן נטילה ,וירקות אדמה טובל ביצוע ,ענייא כסא ונשתנה ,נטילה שלימה ,מוציא ופרוס אכילת מצה ,עמה
חסא ,מרור טבל כרך וסעד בשובע מפטיר .ונוטל שלישי למזון ורביעי להלל( .כד איקלע יום טוב אפוקי שבתא איתקרי
הכי ,גפן קידוש נר הבדלה זמן נטילה ירקות אדמה וטבול ביצע עניייא כסא וכו')"
"על הגפן קידוש בזמנה :במוצאי שבת יקנה"ז סימנה :ואחר כך מעין שלוש טעונה :וידיו ירחץ ויברך כתיקונה :אדמה בטיבול
ברכה הגונה :ובוצע שניה למשמרת נתונה :וירים קערה וירון ברנה :הא לחמא דאכלו אבהתנא :ומוזגין שנית במה נשתנה:
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":
(תהלים ל"ד ט"ו) "סור מֵ ָרע וַ עֲ ֵשה ט ֹוב בַ קֵ ש ָשלוֹם וְ ָר ְדפֵ הו":
ָאדם ְמפַ חֵ ד ָת ִּמיד ומַ ְק ֶשה לִּ ב ֹו יִּפוֹל בְ ָרעָ ה":
"א ְש ֵרי ָ
(משלי כ"ח י"ד) ַ
ִּירא נָכוֹן לִּ ב ֹו בָ טֺ חַ בה'":
"מ ְשמועָ ה ָרעָ ה ֹלא י ָ
(תהלים קי"ב ז') ִּ

הגדה של פסח
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אחר התפילה ימהר לביתו לעשות הסדר מיד בשביל התינוקות שלא
ישנו וכך יוכל לקיים מצות הלילה "והגדת לבנך":
לילה זו מאירה כשמש בתוקף אורות עליונים ועל כן היצר הרע
מבקש עילה ליכנס באחד מבני הבית ,והחכם עיניו בראשו( :עבודת הקודש)
יספר על יציאת מצרים בהתלהבות הלב והתפעלות הנפש.
קוראים בקול את סימני הסדר:

ַקדֵ ש.
כ ְַרפַ ס.
מַ גִּ יד.
מו ִֹּציא.
מָ רוֹר.
שֺ לְ חָ ן
צָ פון.
הַ לֵל.

ְורחַ ץ.
יַחַ ץ.
ָר ְחצָ ה.
מַ צָ ה.
כו ֵֹרְך.
עו ֵֹרְך.
בָ ֵרְך.
נִּ ְרצָ ה.

יראה עצמו כאילו יצא ממצרים

משה עבדו
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* מדוע שותים ארבע כוסות?

1

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
בידי וגו' ונתת כוס פרעה וגו' רבי לוי אמר כנגד ד' מלכיות רבי יהושע בן לוי אמר כנגד ד' כוסות של
תרעלה שהקב"ה משקה את עובדי כוכבים הה"ד (ירמיה כה) כי כה אמר ה' אלהי ישראל אלי קח את כוס היין
החמה (שם נא) כוס זהב בבל ביד ה' וגו' (תהלים יא) ימטר על רשעים וגו' וכנגדן הקב"ה משקה את ישראל ד'
כוסות של ישועה לעתיד לבא שנאמר (שם טו) ה' מנת חלקי וגו' (שם קטז) כוס ישועות אשא (שם כג) תערוך
לפני שלחן נגד צוררי דשנת בשמן ראשי כוסי רויה כוס ישועות כוס ישועה אין כתיב כאן אלא כוס
ישועות אחד לימות המשיח ואחד לימות גוג( ".בראשית רבה פ"ח ה')

א .כנגד ארבעה לשונות גאולה -
אתי אֶ ְתכֶם ִּמ ַתחַ ת ִּס ְבֹלת ִּמ ְצ ַריִּם וְ ִּהצַ לְ ִּתי אֶ ְתכֶם מֵ עֲ ב ָֹד ָתם
" ָלכֵן אֱ מֹ ר לִּ ְבנֵי י ְִּש ָראֵ ל אֲ נִּ י ְיהֹוָ ה וְ הוֹצֵ ִּ
ֵאֹלהים
יתי ָלכֶם ל ִּ
וב ְשפָ ִּטים גְ דֹלִּ ים :וְ ל ַָק ְח ִּתי אֶ ְתכֶם לִּ י לְ עָ ם וְ הָ ִּי ִּ
וְ גַָאלְ ִּתי אֶ ְתכֶם ִּבזְ רוֹעַ נְ טויָה ִּ
ָארץ
אתי אֶ ְתכֶם אֶ ל הָ ֶ
יד ְע ֶתם כִּ י אֲ נִּ י ְיהֹוָ ה אֱ ֹלהֵ יכֶם הַ םו ִֹּציא אֶ ְתכֶם ִּמ ַתחַ ת ִּס ְבלוֹת ִּמ ְצ ָריִּ ם :וְ הֵ בֵ ִּ
וִּ ַ
ַאב ָרהָ ם לְ ִּי ְצחָ ק ולְ יַעֲ קֹ ב וְ נ ַָת ִּתי אֹ ָתה ָלכֶם מו ָֹר ָשה אֲ נִּ י ְיהֹוָ ה":
אתי אֶ ת י ִָּדי ל ֵָתת אֹ ָתה לְ ְ
אֲ ֶשר נ ָָש ִּ
(שמות ו')

אתי אֶ ְתכֶם" 2לא שותים כוס מכיון שהיא הבטחה לארץ המובטחת ולא על
(על ההבטחה "וְ הֵ בֵ ִּ
הגאולה .ולכן מוזגים כוס של אליהו הנביא ולא שותים אותה 3.ונקראת 'כוס של אליהו הנביא'
כי את הכוס הזו אנו נשתה רק כאשר יבוא אליהו הנביא ,שנאמר עליו( :מלאכי ג' כ"ג) " ִּהמֵה ָאנֹ כִּ י
שלֵחַ ָלכֶם אֵ ת אֵ לִּ ּיָה הַ מ ִָּביא לִּ ְפנֵי בוֹא יוֹם ְיהֹוָ ה הַ גָדוֹל וְ הַ מו ָֹרא :וְ הֵ ִּשיב לֵב ָאבוֹת עַ ל בָ נִּ ים וְ לֵב
ֹ
בָ נִּ ים עַ ל אֲ בו ָֹתם )":..

ב .כנגד ארבע פעמים שנאמר כוס בחלום שר המשקים- 4
"וְ כוֹס פַ ְרעֹה ְבי ִָּדי וָ אֶ ַקח אֶ ת הָ עֲ נ ִָּבים וָ אֶ ְשחַ ט אֹ ָתם אֶ ל כוֹס פַ ְרעֹה וָ אֶ ֵתן אֶ ת הַ כוֹס עַ ל כַף פַ ְרעֹה:
ִּשא פַ ְרעֹה אֶ ת
לשת י ִָּמים י ָ
לשת י ִָּמים הֵ םְ :בעוֹד ְש ֶ
לשת הַ ָש ִּרגִּ ים ְש ֶ
וַ ּיֹאמֶ ר ל ֹו יוֹסֵ ף זֶה ִּפ ְתרֹנ ֹו ְש ֶ
ִּית מַ ְש ֵקהו :כִּ י ִּאם זְ כ ְַר ַתנִּ י
יבָך עַ ל ַכמֶָך וְ נ ַָת ָת כוֹס פַ ְרעֹה ְביָד ֹו כ ִַּם ְשפָ ט הָ ִּראשוֹן אֲ ֶשר הָ י ָ
ֹאשָך וַ הֲ ִּש ְ
ר ֶ
אתנִּ י ִּמן הַ בַ ִּית הַ זֶה :כִּ י גֺמֹ ב
ית מָא ִּעםָ ִּדי חָ סֶ ד וְ ִּהזְ כ ְַר ַתנִּ י אֶ ל פַ ְרעֹה וְ הוֹצֵ ַ
ִּיטב לְָך וְ עָ ִּש ָ
ִּא ְתָך כַאֲ ֶשר י ַ
5
ֹתי בַ בוֹר ( ":בראשית מ')
יתי ְמאומָ ה כִּ י ָשמו א ִּ
גֺמ ְַב ִּתי מֵ אֶ ֶרץ הָ ִּע ְב ִּרים וְ גַם פֹ ה ֹלא עָ ִּש ִּ

ג .כנגד ארבע כוסות של תרעלה שהקב"ה משקה את עובדי כוכבים-
יתה ֹאת ֹו אֶ ת כָל
"כִּ י כֹה ָאמַ ר ְיהֹוָ ה אֱ ֹלהֵ י י ְִּש ָראֵ ל אֵ לַי ַקח אֶ ת כוֹס הַ ַּייִּן הַ חֵ מָ ה הַ זֹאת ִּמּי ִָּדי וְ ִּה ְש ִּק ָ
שלֵחַ
של ֵַח או ְֹתָך אֲ לֵיהֶ ם :וְ ָשתו וְ ִּה ְתגֹ עֲ שו וְ ִּה ְת ֹהלָלו ִּמ ְפנֵי הַ חֶ ֶרב אֲ ֶשר ָאנֹ כִּ י ֹ
הַ ג ֹויִּם אֲ ֶשר ָאנֹ כִּ י ֹ
שר ְשלָחַ נִּ י ְיהֹוָ ה אֲ לֵיהֶ ם( ":ירמיה כ"ה)
בֵ ינֹ ָתם :וָ אֶ ַקח אֶ ת הַ כוֹס ִּמּיַד ְיהֹוָ ה וָ אַ ְש ֶקה אֶ ת כָל הַ גוֹיִּ ם אֲ ֶ
שתו ג ֹויִּם עַ ל כֵן ִּי ְתהֹלְ לו ג ֹויִּם( ":ירמיה נ"א ז')
ָארץ ִּמּיֵינָה ָ
"כוֹס זָהָ ב בָ בֶ ל ְביַד ְיהֹוָ ה ְמ ַשכ ֶֶרת כָל הָ ֶ
ש ִּעים פַ ִּחים אֵ ש וְ ג ְָפ ִּרית וְ רוחַ זִּ לְ עָ פוֹת ְמנָת כוֹסָ ם( ":תהלים י"א ו')
"י ְַמטֵ ר עַ ל ְר ָ

ד .כנגד ארבע מלכויות  -בבל מדי יון פרס
הכוס החמישית היא כנגד מלכות גוג .ונשתה אותה כאשר הקב"ה יגאל אותנו ממלחמת גוג
ומגוג .במהרה בימינו אמן.

 1לא חוששים לסכנת שתיית זוגות" :היכי מתקני רבנן מידי דאתי בה לידי סכנה והתניא לא יאכל אדם תרי ולא ישתה תרי
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"
(רש"י  -ואין מצטרפים לזוגות)" (פסחים קט):
" 2כשם שהיו כל השאר יציאת מצרים וקריעת ים סוף ומתן תורה תכופים בזמן קרוב ,כן היה ראוי להכניסן לארץ מיד לולא
חטא המרגלים( ".רבינו בחיי שמות ו' ח')
 3לא שותים את הכוס החמישי מכיוון שיש מחלוקת תנאים כמה כוסות שותים ולכן רק מוזגים את הכוס עד שיבוא אליהו
הנביא .וזה כמו ראשי תיבות תיקו -תישבי יתרץ קושיות ובעיות – כשאליהו הנביא יבוא הוא יאמר לנו אם לשתות את
הכוס החמישית"( .תשבי יתרץ קושיות והויות"( .רמח"ל  -תיקונים חדשים  -תיקונא תמניסר))
 4רש"י פירש :שלשה כוסות כנגד שלשה כוסות שנאמרו בפסוק הראשון "וכוס פרעה בידי" וגו' ,והכוס הרביעית היא כוס
ברכת המזון( .פסחים קח).
 5יוסף אומר לשר המשקים שלא פשע וההוכחה ששמו אותו בבור .שאילו היה עושה עבד שפל ועברי ,כמו יוסף ,מה שהעלילו
עליו עם אשת שר חשוב ,כמו פוטיפר ,לא היו שמים אותו בבור אלא היו מוצאים אותו להורג( ..מלבי"ם)
הגדה של פסח
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ַקדֵ ש
יש לקדש רק לאחר צאת הכוכבים!

מוזגים כוס ראשונה( .אחרים מוזגים לו את הכוס  -דרך חירות).

ויש שנוהגים לומר קודם הקידוש בקשה זו (מלשון חכמים ח"א):

ושכִּ ינְ ֵתיהִּ ,ב ְד ִּחילו ְור ִּחימוְ ,ור ִּחימו ְוד ִּחילו,
קוד ָשא בְ ִּריְך הוא ְ
ְ
לְ ֵשם יִּחוד
ִּחודא ְשלִּ ים (יהוה) ְב ֵשם כָל
לְ יַחֲ ָדא או ִֹּתּיוֹת יוֹ"ד הֵ "י ְבאו ִֹּתּיוֹת וָ א"ו הֵ "י בְ י ָ
בושיהֶ ם וְ הַ ְקרו ִֹּבים לָהֶ ם
ומלְ ֵ
י ְִּש ָראֵ ל ,ובְ ֵשם כָל הַ מְ פָ שוֹת וְ הָ רוחוֹת וְ הַ מְ ָשמוֹת ַ
ומכָל ִּפ ְרטֵ י אֲ ִּצילות ְב ִּריָאה יְצִּ ָירה
ֶש ִּםכְ לָלות אֲ ִּצילות בְ ִּריָאה י ְִּצ ָירה עֲ ִּשּיָהִּ ,
ומז ָֺםן לְ ַקּיֵם ִּמ ְצוַ ת עֲ ֵשה ִּמן הַ תו ָֹרה
וספִּ ָירהִּ .המֵה ָאנֹ כִּ י מוכָן ְ
עֲ ִּשּיָה ְדכָל פַ ְרצוף ְ
ֶשל ִּקדוש יוֹם טוֹב ֶשל חַ ג הַ ַםצוֹת .ולְ ַקּיֵם ִּמ ְצוַ ת עֲ ֵשה ְד ַרבָ נָן לְ ַקדֵ ש עַ ל הַ ַּייִּן,
ַארבַ ע כוֹסוֹת ַייִּן ֶש ִּת ְקנו חֲ כ ִָּמים ְבלֵיל ַחג הַ ַםצוֹת .כְ דֵ י
וְ לִּ ְשתוֹת כוֹס ִּראש ֹונָה מֵ ְ
לַעֲ שוֹת נַחַ ת רוחַ לְ יו ְֹצ ִּרי וְ לַעֲ שוֹת ְרצוֹן בו ְֹר ִּאי .לְ ַת ֵקן ש ֶֹרש ִּמ ְצוָ ה ז ֹו ְבמָ קוֹם
רורי אוֹרוֹת וְ כֵלִּ ים הָ ְראויִּים לְ ִּה ְתבָ ֵרר עַ ל יְדֵ י
נוקבִּ ין ִּמבֵ ֵ
עֶ לְ יוֹן .ולְ הַ עֲ לוֹת מַ יִּין ְ
נוק ִּבין ִּמ ַם ְד ֵרגָה לְ ַמ ְד ֵרגָה עַ ד רום הַ ַםעֲ לוֹת.
ִּמ ְצוָ ה ז ֹו בַ ַל ְילָה הַ זֹאת .וְ יַעֲ לו הַ ַםיִּין ְ
וְ יִּםָ ְשכו אוֹרוֹת הַ םו ִֹּחין מֵ רום הַ ַםעֲ לוֹתִּ .מ ַם ְד ֵרגָה לְ ַמ ְד ֵרגָה כְ ִּפי סֵ דֶ ר הָ רוחָ נִּ י
לְ ִּהםָ ֵשְך בַ ַל ְילָה הַ זֹאת עַ ל יְדֵ י ִּמ ְצוָ ה זוֹ .וְ י ְִּהיו נַעֲ ִּשים כָל הַ זִּ ווגִּ ים הָ עֶ לְ יוֹנִּ ים
הָ ְראויִּים לִּ ְהי ֹות בַ ַל ְילָה הַ זֹאת בָ ע ֹולָמוֹת הָ עֶ לְ יוֹנִּ ים:
י ְִּהי ָרצוֹן ִּמלְ פָ נֶיָך ְיהֹוָ ה יאהדונהי אֱ ֹלהֵ ינו וֵאֹלהֵ י אֲ בו ֵֹתינוֶ ,שּיַעֲ לֶה לְ פָ נֶיָך כְ ִּאלו
ובהַ ְמ ָשכַת אוֹרוֹת
נוק ִּביןְ .
כִּ וַ נְ ִּתי בְ כָל הַ כַוָ נוֹת הָ ְראויוֹת לְ ַכוֵן בַ עֲ לִּ ּיוֹת הַ ַםיִּין ְ
ובכָל ֵשמוֹת הַ קֹדֶ ש ֶש ָראוי
הַ םו ִֹּחין .ובְ הַ ְמ ָשכַת ֶשפַ ע כָל הַ זִּ ווגִּ ים הַ ְקדו ִֹּשיםְ .
לְ ַכוֵן בְ ִּמ ְצוָ ה ז ֹו בַ ַל ְילָה הַ זֹאת.
וב ָחמֵ ש אֶ ְצבְ עוֹת
וְ יַעֲ לֶה לְ פָ נֶיָך כְ ִּאלו כִּ וַ נְ ִּתי ְבכָל הַ כַוָ נוֹת הָ ְראויוֹת לְ ַכוֵן ְבכוֹס ְ
וב ְמזִּ יגָת ֹו בַ ַםיִּם .וְ יַעֲ לֶה לְ פָ נֶיָך כְ ִּאלו כִּ וַ נְ ִּתי בְ כָ ל
הַ ּיָד הָ או ְֹחזוֹת בוֹ .ובַ ַּייִּן ֶשבְ תוֹכ ֹו ִּ
הַ כַוָ נוֹת הָ ְראויוֹת לְ ַכוֵן בְ בִּ ְרכַת הַ ִּקדוש ִּמ ְת ִּחלָה וְ עַ ד סוֹף .וכְ ִּאלו כִּ וַ נְ ִּתי בְ כָל
ַארבַ ע כוֹסוֹת ֶש ִּת ְקנו
הַ כַוָ נוֹת הָ ְראויוֹת לְ ַכוֵן בַ ְש ִּתּיָה ֶשל הַ ַּייִּן ְדכוֹס ִּראש ֹונָה מֵ ְ
חֲ כ ִָּמים בַ ַל ְילָה הַ זֹאת.
ומחֲ ָשבָ ה.
וכְ ִּאלו כִּ וַ נְ ִּתי בְ כָל הַ כַוָנוֹת הָ ְראויוֹת לְ ַכוֵן ְב ַמעֲ ֶשה .וְ ִּדבור .וְ כַוָ נָהַ .
עותא ְדלִּ בָ א .וִּ ית ְֹקנו כָל נְ פָ שוֹת רוחוֹת ונְ ָשמוֹת ַחּי ֹות י ְִּחידוֹת ִּדכְ לָלות
ְור ָ
אֲ ִּצילות בְ ִּריָאה י ְִּצ ָירה עֲ ִּשּיָה .וְ כָל ִּפ ְרטֵ י אֲ ִּצילות ְב ִּריָאה י ְִּצ ָירה עֲ ִּשּיָה ְדכָל
רוח ונְ ָש ָמה חַ ּיָה
ַ
ַארבַ ע או ִֹּתּיוֹת הֲ ָויָ"הֶ .שהֵ ם נֶפֶ ש
וספִּ ָירה .וְ י ְִּתיַחֲ דו ְ
פַ ְרצוף ְ
ִּחודא ְשלִּ ים .אֲ ֶשר בָ הֶ ם
ידה ִּדכְ לָלות ופְ ָרטות אֲ ִּצילות ְב ִּריָאה י ְִּצ ָירה עֲ ִּשּיָה ְבי ָ
י ְִּח ָ
וב ָרכָה ַרבָ ה ְבכָל הָ ע ֹו ָלמוֹת .לְ ַזכֵך
ומ ָשם י ִָּם ֵשְך ֶשפַ ע ְ
י ְִּתפַ ֵשט ֶשפַ ע אוֹר אֵ ין סוֹףִּ .
נוק ִּבין.
נַפְ ֵשנו רוחֵ נו וְ נִּ ְשמָ ֵתנו ֶשּי ְִּהיו ְראויִּים לְ עו ֵֹרר ַמיִּין ְ

יהי נֹ עַ ם אֲ ֹדנָי אֱ ֹלהֵ ינו עָ לֵינו .ומַ עֲ ֵשה יָדֵ ינו כוֹנְ נָה עָ לֵינו.
וִּ ִּ
ומַ עֲ ֵשה יָדֵ ינו כוֹנְ נֵהו:

משה עבדו
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* ַקדֵ ש-
בכל שבת חייבים בקידוש מהתורה ,וביום טוב ישנה מחלוקת אם הקידוש מהתורה או מדיני
סופרים .בליל הסדר הקידוש הוא אחד מארבע כוסות (ונחשב לקידוש במקום סעודה – שההגדה היא מענין
הסעודה בלילה זה שכן המצה היא "לחם שעונין עליו דברים הרבה" ).לכן חייב כל אחד מהמסובים את כל
הדינים של ארבע כוסות גם בכוס הקידוש :היסבה ,לשתות כל הכוס או לפחות רובו 1וכד'( .ואין
זה כמו בקידוש שבת שהמסובים רק טועמים מהיין לחיבוב מצוה .ואף הנשים חייבות בכל המצוות בלילה
הזה כי גם הם היו בנס).

* בקידוש שבת אנו אומרים:
ֹלהים לַעֲ שוֹת-
אֲ ֶשר בָ ָרא אֱ ִּ
ֹלהים לַעֲ שוֹת" .וסוד הענין הזה ,כי
הרמח"ל מבאר( :אדיר במרום) "הנה כתיב( ,בראשית ב' ג') "אֲ ֶשר בָ ָרא אֱ ִּ
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
אינ נה שלימה להדמות לעליון לגמרי ,עד שישלימנה במעשיו הטובים .והוא ענין המצות שהם
תרי"ג כתרי"ג אברי האדם".
וְ ַשבַ ת ָק ְדש ֹו בְ ַאהֲ בָ ה ובְ ָרצוֹן ִּהנ ְִּחילָנו וביו"ט שחל בשבת אומריםְ :בַאהֲ בָ ה ִּמ ְק ָרא קֹדֶ ש -
בשבת מוסיפים בקידוש ְבַאהֲ בָ ה כי שבת קיבלו בני ישראל באהבה ,כבר במרה כפי שפרשו חז"ל
"שמוֹר אֶ ת יוֹם הַ ַשבָ ת לְ ַק ְדש ֹו כַאֲ ֶשר ִּצוְ ָך ה' אֱ ֹלהֶ יָך" ואילו יום טוב קבלו
סנהדרין נו ):על הפסוק (דברים ה' י"ב) ָ
2
בני ישראל בהר סיני כשהקב"ה כפה עליהם ההר כגיגית( .בפחד ולא מאהבה).
(שבת פז:

אשית
זִּ כָרוֹן לְ מַ עֲ שֵ ה בְ ֵר ִּ

-

"פירוש שאנו שובתים ביום ששבת בו הקב"ה אחר תכלית מעשה בראשית' .תחלה למקראי קודש' שהשבת
מוזכר תחלה בפרשת המועדים קודם לכולם' .זכר ליציאת מצרים' אפשר לומר שהשבת תחלה למקראי
קדש שהם זכר ליציאת מצרים .והרמב"ם כתב שהשבת עצמו זכר ליציאת מצרים כי בעבור היות יציאת
מצרים מורה על אלוה קדמון מחדש חפץ ויכול ,על כן כתוב בדברות שניות (דברים ה' ט"ו) "וְ ָזכ ְַר ָת כִּ י עֶ בֶ ד
ובזְ רֹעַ נְ טויָה עַ ל כֵן ִּצוְ ָך יְהֹ וָ ה אֱ ֹלהֶ יָך לַעֲ שוֹת אֶ ת יוֹם
ִּית ְבאֶ ֶרץ ִּמ ְצ ַריִּם וַ ּי ִֹּצאֲ ָך יְהֹ וָ ה אֱ ֹלהֶ יָך ִּמ ָשם ְביָד חֲ ז ָָקה ִּ
הָ י ָ
הַ ַשבָ ת " :שאם יעלה על לבבך ספק על השבת שמורה על החדוש ועל החפץ ועל היכולת תזכור מה ראו
עיניך ביציאת מצרים שהוא לך ראיה ולזכור והנה השבת זכר ליציאת מצרים ויציאת מצרים זכר לשבת כי
יזכרנו בו ויאמרו כי השם מחדש בכל זמן אותות ומופתים ועושה הכל ברצונו כי הוא אשר ברא את הכל
במעשה בראשית( ".טור או"ח סימן רעא)

בשבת חותמיםְ :מ ַקדֵ ש הַ ַשבָ ת ואילו ביום טוב חותמים :מֶ ַקדֵ ש י ְִּש ָראֵ ל וְ הַ זְ מַ מִּים -
יעי וַ י ְַקדֵ ש אֹ ת ֹו
ֹלהים אֶ ת יוֹם הַ ְשבִּ ִּ
את יום השבת הקב"ה קידש כבר בבריאת העולם (בראשית ב' ג') "וַ יְבָ ֶרְך אֱ ִּ
ֹלהים לַעֲ שוֹת ":והשבת קדמה לישראל לכן חותמים בסוף הברכה
כִּ י ב ֹו ָשבַ ת ִּמכָל ְמלַאכְ ת ֹו אֲ ֶשר בָ ָרא אֱ ִּ
"מקדש השבת" בלבד ,שהקב"ה מקדש השבת.3
ואילו את המועדות ישראל מקדשים שנאמר (ויקרא כ"ג ד') "אֵ לֶה מוֹעֲ דֵ י יְהֹ וָ ה ִּמ ְק ָראֵ י קֹ דֶ ש אֲ ֶשר ִּת ְק ְראו אֹ ָתם
ְבמוֹעֲ ָדם ":ואמרו חז"ל "אשר תקראו אתם בין בזמנן בין שלא בזמנן" (ראש השנה כה ).לכן חותמים "מקדש
ישראל והזמנים" שהקב"ה קידש את ישראל ,וישראל מקדשים את הזמן.

* ביום טוב חותמים מֶ ַקדֵ ש י ְִּש ָראֵ ל וְ הַ זְ מַ מִּים ולא 'המועדים' -
חותמים "מקדש ישראל והזמנים" (פסחים קיז ):ולא המועדים כפי שנקראים בתורה כי החגים הם בזמן קבוע.
וכתב רבינו בחיי" :קבעה תורה חג פסח בזמן האביב שהוא זמן קציר שעורים שהרי קנה השבלת נקרא אביב
מלשון אב כי הוא המוליד גרגירי החטה וידוע כי כל מועדי התורה תלויים בזמנים חג הפסח בזמן האביב ,חג
כורי מַ עֲ ֶשיָך" ,חג הסכות בזמן
שבועות בזמן הקציר והוא קציר חטים שנאמר (שמות כ"ג ט"ז) "וְ ַחג הַ ָק ִּציר ִּב ֵ
האסיף ,לכך תקנו לנו ז"ל בתפלה ובברכות לומר מקדש ישראל והזמנים ולא המועדים כלשון הכתוב לפי
שכל המועדים תלוים בזמן( .ועוד נקרא ניסן אביב לפי שהוא אב לי"ב חדשים ,ובו מזל טלה אב ובכור לי"ב מזלות"):
(שמות י"ג ד')

1
2

3

"עשרה דברים נאמרו בכוס של ברכה טעון הדחה ושטיפה חי ומלא עיטור ועיטוף נוטלו בשתי ידיו ונותנו בימין ומגביהו מן
הקרקע טפח ונותן עיניו בו ויש אומרים אף משגרו במתנה לאנשי ביתו( ".ברכות נא).
"יתיצבו בתחתית ההר אמר רב אבדימי בר חמא בר חסא מלמד שכפה הקדוש ברוך הוא עליהם את ההר כגיגית ואמר להם
אם אתם מקבלים התורה מוטב ואם לאו שם תהא קבורתכם אמר רב אחא בר יעקב מכאן מודעא רבה לאורייתא אמר
רבא אף על פי כן הדור קבלוה בימי אחשורוש דכתיב קימו וקבלו היהודים קיימו מה שקיבלו כבר( ".שבת פח):
" שבת דקביעא וקיימא בין בצלותא ובין בקידושא מקדש השבת יומא טבא דישראל הוא דקבעי ליה דקמעברי ירחי וקבעי
לשני מקדש ישראל והזמנים( ".פסחים קיז):
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עומדים ואומרים "מזמור לדוד".
"קודם הכוס של קידוש צריך שיאמר כל המזמור הזה והוא מזמור (תהלים כ"ג) לדוד ה' רועי כו' בין
בלילה בין ביום בשחרית ובין בסעודת מנחה( ".שער הכוונות  -דרושי קידוש ליל שבת א)
"וגם טוב לומר אותו המזמור קודם האכילה ,מפני שיש בו ז"ן תיבות ,והאומרו לא יחסר לו מזונותיו,
וטוב גם כן למזון הנפש( ":פרי עץ חיים  -שער קריאת שמע שעל המיטה יא)

ר ִֹּעי ֹלא
ִּמזְ מוֹר לְ ָדוִּ דְ ,יהֹוָ ה
אֶ ְחסָ ר :בִּ נְ אוֹת דֶ ֶשא י ְַרבִּ יצֵ נִּ י ,עַ ל
מֵ י ְמנֺחוֹת ְינַהֲ לֵנִּ י :נַפְ ִּשי יְשוֹבֵ ב,
יַנְ חֵ נִּ י בְ מַ ְעגְ לֵי צֶ דֶ ק לְ ַמעַ ן ְשמוֹ:
גַם כִּ י אֵ לְֵך בְ גֵיא צַ לְ מָ וֶת ֹלא ִּא ָירא
ָרע כִּ י אַ ָתה ִּעםָ ִּדיִּ ,שבְ ְטָך
ומ ְשעַ נְ ֶתָך הֵ םָ ה ְינַחֲ מֺ נִּ יַ :תעֲ רְֹך
ִּ
לְ פָ נַי שֺ לְ חָ ן ֶנגֶד צ ְֹר ָריִּ ,ד ַשנְ ָת
ֹאשי כו ִֹּסי ְרוָ יָה :אַ ְך טוֹב
בַ ֶשמֶ ן ר ִּ
וָ חֶ סֶ ד י ְִּר ְדפונִּ י כָל יְמֵ י חַ ּיָי ,וְ ַשבְ ִּתי
בְ בֵ ית ְיהֹוָ ה לְ אֹ ֶרְך י ִָּמים:
יאהדונהי

יאהדונהי

משה עבדו

- 03 -

* מדוע אומרים סַ בְ ִּרי מָ ָרנָן?
על פי הפשט רק בציבור אומר סברי מרנן:
 מכיון שכאשר הוציאו אדם לסקילה ,היו בית הדין משקים אותו יין טוב וחזק כדי שלא יצטער מן הסקילה.(סנהדרין (מה" ).ברור לו מיתה יפה") .ומסיים המדרש" :וכן שליח צבור כשיש בידו כוס של קדוש או של הבדלה
1
והוא אומר סברי מרנן ואומר הקהל לחיים כלומר כי לחיים יהא הכוס".
 "על ידי היין ששתה אדם הראשון בברכת נישואין שלו (בראשית רבה ח יג) נשתכר ועבר על צווי של מקוםולבסוף נתקלל בנשיכת נחש שנאמר ואתה תשופנו עקב ולפי שנקנסה מיתה על האדם בשביל אותו יין
נהגו העולם שהמברך בצבור אומר סברי מרנן והם עונין לחיים( ".דעת זקנים ויקרא י' ט')
(על פי" :אילן שאכל ממנו אדם הראשון רבי מאיר אומר גפן היה" (ברכות מ)).
 נאמר בברכות (מג " ).בא להם יין בתוך המזון כל אחד ואחד מברך לעצמו הואיל ואין בית הבליעה פנוי" אבלעכשיו שאנו לא בתוך הסעודה אומר המקדש " ַס ְב ִּרי ָמ ָרנָן" האם אתם סבורין שנברך על היין? והנוכחים
עונים ַח ֵיי כלומר 'הֵ ן' בלשון תלמוד( .אבודרהם) (וכך יצאו ידי חובה ע"י שיקשיבו למקדש).
אולם על פי הסוד יש לומר סברי מרנן אף ביחיד:
החיד"א כתב (שמחת הרגל) ֶד ַגם שלפי הפשט ביחיד לא מתיישב לומר סברי מרנן אבל "צריך לדקדק לאומרו כי
יש בו כונות בפרטות במספר שמות הקודש"( .וכן פסק ה'בן איש חי'( :בראשית שנה ב') "תאמר סברי מרנן ואף על פי
שאתה מקדש לבדך ואין אחר עומד עמך גם כן צריך אתה לומר סברי מרנן שיש בזה סוד וכונה)".

* במוצאי שבת אומרים" :הַ םַ בְ ִּדיל בֵ ין קֹ דֶ ש לְ חוֹל .ובֵ ין אוֹר לְ חו ֶֹשְך"-
הקשה החיד"א (שמחת הרגל) יש להרגיש שהבדלה בין אור לחושך קודם להבדלה בין קודש לחול .שבששת ימי
חשְך",
ֹלהים בֵ ין הָ אוֹר ובֵ ין הַ ֶ
בראשית ישנה הבדלה בין אור לחושך וכן כתוב ביום אחד (בראשית א' ד') "וַ ּי ְַבדֵ ל אֱ ִּ
והבדלה בין קודש לחול היתה רק ביום ראשון הבא אחר שבת בראשית?
ועוד 'בין ישראל לעמים ובין יום השביעי לששת ימי המעשה'  -אינו מתיישב דקודם הבדיל בין יום השביעי
לששת ימי המעשה לפני שהבדיל בין ישראל לעמים ועוד דכבר אמר המבדיל בין קודש לחול.
ותירץ על פי דברי חז"ל בשוחר טוב( 2מזמור צ"ב) שבת בראשית הלילה האיר כיום ולא היה חושך עד מוצאי
שבת .ובקידוש לא עוסק בששת ימי בראשית קודם שנברא האדם אלא עוסק (דברים ד' ל"ב) "לְ ִּמן הַ ּיוֹם אֲ ֶשר
ָארץ" ומשנברא אדם ביום השישי לא היה חושך עד מוצאי שבת ואם כן לגבי אדם אין
ָאדם עַ ל הָ ֶ
ֹלהים ָ
בָ ָרא אֱ ִּ
הבדלה בין אור לחושך קודם הבדלה בין קודש לחול ,דהוא נברא ביום השישי ולא היה חושך עד מוצאי שבת.
ובמוצאי שבת שתי הבדלות באו לכאן בין קודש לחול ובין אור לחושך .וכך חז"ל תקנו לנו בברכה :הַ םַ בְ ִּדיל
בֵ ין קֹ ֶדש לְ חוֹל .ובֵ ין אוֹר לְ חו ֶֹשְך.
ובין ישראל לעמים היינו כדור הפלגה שהנשמות הטהורות ניתנו באוצר בפני עצמו 3.ואחר כך הבדיל את יום
השביעי מששת ימי המעשה לענין נשמה יתרה שניתנת בשבת .וגם לאבותינו הקדושים ששמרו התורה
ובכלל יום השבת ,היו באים להם נשמות טהורות מידי שבת בשבתו .ולכן הקדים בין ישראל לעמים ואחר כך
בין יום השביעי וששת ימי המעשה לעניין נשמה יתירה שהיתה יורדת בשבת מעת שנימול אברהם אבינו ,וזה
היה לאחר דור הפלגה שבו הקב"ה הבדיל בין ישראל לעמים .וזה "בֵ ין אוֹר לְ חו ֶֹשְך .ובֵ ין י ְִּש ָראֵ ל לָעַ ִּםים".

1

2

"כיצד חוקרין את העדים כש"ה ודרשת וחקרת ושאלת היטב (דברים י"ג ט"ו) בעת שחוקרין העדים על העבירה שאדם עושה
יוצאין הסנהדרין וכל ישראל עמם לרחוב העיר ומוציאין לשם לאיש שהוא מחוייב סקילה או אחד מארבע מיתות בית דין
ויוצאין שנים מהם או ג' הגדולים מהם ודורשין לעדים וכששבין מלחקור אומר להם סברי מרנן והם אומרים אם לחיים
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
כיצד שמין אותה על לבו שמין אותה בעליה אחת כדי שלא ישים האחד חלקו קודם חברו אלא שישימו אותה ביחד על לבו
כדי לקיים מה שכתוב (שם) יד העדים תהיה בו בראשונה (שם) ומאותה שעה ואילך כל ישראל פטורין לרגום אותם באבנים
וכן עושים לכל מיתה ומיתה שהוא חייב למות מיתת בית דין .וכן שליח צבור כשיש בידו כוס של קדוש או של הבדלה
והוא אומר סברי מרנן ואומר הקהל לחיים כלומר כי לחיים יהא הכוס"( .תנחומא פקודי ב')
"אמר רבי לוי ,מזמור שיר ליום השבת .שלא שמש בו אפלה .את מוצא ,בכל יום ויום כתיב (בראשית א' ,ה'-ל"א) ויהי ערב ויהי
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
שאמר הקב"ה( ,בראשית ג' ט"ו) הוא ישופך ראש .הוא מביאו עכשיו .שנאמר (תהלים קל"ט י"א) ואומר אך חשך ישופני .והיה
יושב ומהרהר בלבו ,שמא יבוא הנחש שהטעה אותי בערב שבת וישופני עקב .נשתלח לו עמוד אש להאיר לו ולשמרו מכל
דבר רע .ראה עמוד האש ושמח בלבו ,ואמר ,עכשיו אני יודע שהמקום עמי .ובירך ,בורא מאורי האש וכשהרחיק ידו מן
האש ,אמר ,עכשיו אני יודע שנבדל יום הקדש מן החול ,שאין לבער אש בשבת .ואמר ,ברוך המבדיל בין קדש לחול .ויש
אומרים ,שזימן לו הקב"ה שתי אבנים אחת של אופל ואחת של צלמות ,שנאמר (איוב כ"ח ג') קץ שם לחשך וגו' אבן אופל
וצלמות .ונטל אדם הראשון את שתי האבנים והקישן זו לזו ,ויצא מהן אש משתי האבנים ,והבדיל .ולפיכך אנו מבדילין על
האור במוצאי שבת .אמר ר' הונא ,אף ביום הכפורים מבדילין ,ששבת האור באותו היום( ":מדרש תהלים צב  -וכן הובא
בפסיקתא רבתי כג)

3

ָאדם יַצֵ ב ְגבֺֹלת עַ ִּםים לְ ִּמ ְספַ ר בְ נֵי י ְִּש ָראֵ ל" שהקב"ה
ראה מפרשים על הפסוק (דברים ל"ב ח') "בְ הַ נְ חֵ ל עֶ לְ יוֹן ג ֹויִּם בְ הַ פְ ִּריד ֹו בְ נֵי ָ
לא השמיד את דור הפלגה כי שמר על הנשמות של ֵשם שממנו יצא ישראל.
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כשחל בשבת מתחילין כאן:

יעי
ֹלהים בַ ּיוֹם הַ ְש ִּב ִּ
ָארץ וְ כָל ְצבָ ָאם :וַ ְיכַל אֱ ִּ
יוֹם הַ ִּש ִּשי .וַ ְיכֺלו הַ ָשמַ יִּם וְ הָ ֶ
יעי ִּמכָל ְמלַאכְ ת ֹו אֲ ֶשר עָ ָשה :וַ יְבָ ֶרְך
ְמלַאכְ ת ֹו אֲ ֶשר עָ ָשה וַ ּי ְִּשבֹת בַ ּיוֹם הַ ְש ִּב ִּ
ֹלהים אֶ ת יוֹם הַ ְשבִּ ִּיעי וַ י ְַקדֵ ש אֹ ת ֹו כִּ י ב ֹו ָשבַ ת ִּמכָל ְמלַאכְ ת ֹו אֲ ֶשר בָ ָרא
אֱ ִּ
ש ֹות:
ֹלהים לַעֲ ֹ
אֱ ִּ
כשחל בחול מתחילין כאן:

אֵ לֶה מוֹעֲ דֵ י ְיהֹוָ היאהדונהי ִּמ ְק ָראֵ י קֹדֶ ש אֲ ֶשר ִּת ְק ְראו א ָֹתם בְ מוֹעֲ ָדם:
משה אֶ ת מֹ עֲ דֵ י יְה ָ ֹוה יאהדונהי אֶ ל בְ נֵי י ְִּש ָראֵ ל:
וַ י ְַדבֵ ר ֶ
ַס ְב ִּרי ָמ ָרנָן:

בָ רוְך אַ ָתה ְיהֹוָ ה יאהדונהי  ,אֱ ֹלהֵ ינו מֶ לְֶך הָ ע ֹולָם ,בו ֵֹרא פְ ִּרי הַ גֶפֶ ן:

בָ רוְך ַא ָתה ְיהֹוָ ה יאהדונהי  ,אֱ ֹלהֵ ינו מֶ לְֶך הָ ע ֹולָם ,אֲ ֶשר בָ חַ ר בָ נו
ִּמכָל עָ ם .וְ רו ְֹמ ָמנו ִּמכָל לָשוֹן .וְ ִּק ְד ָשנו בְ ִּמ ְצו ָֹתיו .וַ ִּת ֵתן לָנו
ְיהֹוָ ה אֱ ֹלהֵ ינו בְ ַאהֲ בָ ה( .בשבתַ :שבָ תוֹת לִּ ְמנוחָ ה ו) מוֹעֲ ִּדים לְ ִּש ְמ ָחה.
ַחגִּ ים וזְ ַממִּ ים לְ ָששוֹן .אֶ ת יוֹם (בשבת :הַ ַשבָ ת הַ זֶה .וְ אֶ ת יוֹם) ַחג
רותנו.
הַ ַםצוֹת הַ זֶה .אֶ ת יוֹם טוֹב ִּמ ְק ָרא קֹדֶ ש הַ זֶה .זְ מַ ן חֵ ֵ
(בשבת :בְ ַאהֲ בָ ה) ִּמ ְק ָרא קֹדֶ שֵ .זכֶר לִּ יצִּ יַאת ִּמ ְצ ָריִּם :כִּ י בָ נו
בָ ַח ְר ָת וְ או ָֹתנו ִּק ַד ְש ָת ִּמכָל הָ עַ ִּםים( ,בשבת :וְ ַשבָ תוֹת ו) מוֹעֲ דֵ י
ָק ְד ֶשָך (בשבת :בְ ַאהֲ בָ ה ְוב ָרצוֹן) בְ ִּש ְמחָ ה ובְ ָששוֹן ִּהנְ חַ לְ ָתנו .בָ רוְך
ַא ָתה ְיהֹוָ ה יאהדונהי  ,מֶ ַקדֵ ש (בשבת :הַ ַשבָ ת וְ ) י ְִּש ָראֵ ל וְ הַ זְ מַ מִּ ים:
במוצאי שבת מוסיפים שתי ברכות אלו לפני ברכת "שהחיינו":

בָ רוְך אַ ָתה ְיהֹוָ ה יאהדונהי  ,אֱ ֹלהֵ ינו מֶ לְֶך הָ ע ֹולָם ,בו ֵֹרא ְמאו ֵֹרי הָ אֵ ש:
בָ רוְך אַ ָתה ְיהֹוָ ה יאהדונהי  ,אֱ ֹלהֵ ינו מֶ לְֶך הָ ע ֹולָם ,הַ ַם ְב ִּדיל בֵ ין קֹ דֶ ש לְ חוֹל .ובֵ ין אוֹר
יעי לְ ֵש ֶשת יְמֵ י הַ ַםעֲ ֶשה .בֵ ין ְקדֺ ַשת
לְ חו ֶֹשְך .ובֵ ין י ְִּש ָראֵ ל לָעַ ִּםים .ובֵ ין יוֹם הַ ְש ִּב ִּ
יעי ִּמ ֵש ֶשת יְמֵ י הַ ַםעֲ ֶשה ְק ַד ְש ָת
ַשבָ ת לִּ ְקדֺ ַשת יוֹם טוֹב ִּהבְ ַדלְ ָת .וְ אֶ ת יוֹם הַ ְש ִּב ִּ
וְ ִּהבְ ַדלְ ָת .וְ ְק ַד ְש ָת אֶ ת עַ ְםָך י ְִּש ָראֵ ל ִּב ְקדֺ ָש ָתְך .בָ רוְך ַא ָתה יְהֹוָ ה יאהדונהי  ,הַ ַםבְ ִּדיל
בֵ ין קֹ דֶ ש לְ קֹדֶ ש:

בָ רוְך ַא ָתה ְיהֹוָ ה יאהדונהי  ,אֱ ֹלהֵ ינו מֶ לְֶך הָ ע ֹולָםֶ ,שהֶ חֱ יָינו
וְ ִּקּי ְָמנו וְ ִּהגִּ יעָ נו לַזְ מַ ן הַ זֶה:
כל אחד ואחד מהמסובים יושב ושותה את כוס היין הראשונה (לפחות רוב הכוס ).בהסיבת שמאל.
משה עבדו

