ַק ֵּדׁש
ְּב ַׁש ָבת ַמ ְּת ִח ִילין

יְּכל ֱאל ִֹהים
וְּכל ְּצ ָבָאםַ .ו ַ
ָארץ ָ
וְּה ֶ
ַיְּכּלּו ַה ָׁש ַמיִם ָ
ַיְּהי ב ֶֹקר יֹום ַה ִש ִשי .ו ֻ
ַיְּהי ֶע ֶרב ו ִ
ו ִ
אכּתֹו ֲא ֶׁשר
אכּתֹו ֲא ֶׁשר ָע ָשה ַוי ְִּׁשבֹת ַביֹום ַה ְּש ִב ִיעי ִמ ָכל ְּמ ַל ְּ
ַביֹום ַה ְּש ִב ִיעי ְּמ ַל ְּ
אכּתֹו
ַיְּק ֵּדׁש אֹותֹו ִכי בֹו ָׁש ַבת ִמ ָכל ְּמ ַל ְּ
ַיְּב ֶר ְּך ֱאל ִֹהים ֶאת יֹום ַה ְּש ִב ִיעי ו ַ
ָע ָשה .ו ָ
ֲא ֶׁשר ָב ָרא ֱאל ִֹהים ַלעֲשֹות.
ַבחֹול ַמ ְּת ִח ִילין:

בֹותי
וְּר ַ
וְּר ָבנָן ַ
ַס ְּב ִרי ָמ ָרנָן ַ
ָפן.
בֹורא ְּפ ִרי ַהג ֶ
עֹולם ֵּ
ַאּתה יְּ ָי ֱאל ֵֹּהינּו ֶמ ֶל ְּך ָה ָ
רּוך ָ
ָב ְּ
וְּרֹומ ָמנּו ִמ ָכל ָלׁשֹון
עֹולםֲ ,א ֶׁשר ָב ַחר ָבנּו ִמ ָכל ָעם ְּ
ַאּתה יְּ ָי ֱאל ֵֹּהינּו ֶמ ֶל ְּך ָה ָ
רּוך ָ
ָב ְּ
ּו)מֹוע ִדים
ֲ
נּוחה
ֲבה ְּ(ב ַׁש ָבתַׁ :ש ָבתֹות ִל ְּמ ָ
ַּת ֶּתן ָלנּו יְּ ָי ֱאל ֵֹּהינּו ְּבַאה ָ
ֹות יו .ו ִ
וְּק ְּד ָׁשנּו ְּב ִמ ְּצ ָ
ִ
וְּאת יֹום) ַחג ַה ַמֹוּצֹות ַהֶּה ,זְּ ַמן
(ה ַש ָבת ַהזֶה ֶ
ְּל ִש ְּמ ָחהַ ,חגִ ים ּוזְּ ַמנִים ְּל ָששֹוןֶ ,את יֹום ַ
וְּאֹותנּו ִק ַד ְּׁש ָּת
ֵּכר ִל ִיציַאת ִמ ְּצ ָריִםִ .כי ָבנּו ָב ַח ְּר ָּת ָ
רּותנּו ְּ(בַא ֲה ָבה)ִ ,מ ְּק ָרא ק ֶֹדׁש ,ז ֶ
ֵּח ֵּ
נְּח ְּל ָּתנּו.
ֲבה ְּּוב ָרצֹוןְּ ),ב ִש ְּמ ָחה ְּּוב ָששֹון ִה ַ
ּומֹוע ֵּדי ָק ְּד ֶש ָך ְּ(בַאה ָ
(וְּׁש ָבת) ֲ
ִמ ָכל ָה ַע ִמיםַ ,
וְּהְּּ ַמנִים.
(ה ַש ָבת וְּ)י ְִּש ָר ֵּאל ַ
ַאּתה יְּ יְָּ ,מ ַק ֵּדׁש ַ
רּוך ָ
ָב ְּ
מֹוס ִיפין:
מֹוצ ֵּאי ַׁש ָבת ִ
ְּב ָ

אֹורי ָה ֵּאׁש.
בֹורא ְּמ ֵּ
עֹולםֵּ ,
ַּתה יְּ ָי ֱאל ֵֹּהינּו ֶמ ֶל ְּך ָה ָ
רּוך א ָ
ָב ְּ
חׁש ְּךֵּ ,בין
עֹולם ַה ַמ ְּב ִדיל ֵּבין ק ֶֹדׁש ְּלחֹלֵּ ,בין אֹור ְּל ֶ
ַאּתה יְּ ָי ֱאל ֵֹּהינּו ֶמ ֶל ְּך ָה ָ
רּוך ָ
ָב ְּ
יְּמי ַה ַמ ֲע ֶשהֵּ .בין ְּק ֻד ַשת ַׁש ָבת ִל ְּק ֻד ַשת
י ְִּש ָר ֵּאל ָל ַע ִמיםֵּ ,בין יֹום ַה ְּש ִב ִיעי ְּל ֵּׁש ֶׁשת ֵּ
וְּק ַד ְּׁש ָּת
יְּמי ַה ַמ ֲע ֶשה ִק ַד ְּׁש ָּתִ .ה ְּב ַד ְּל ָּת ִ
וְּאת יֹום ַה ְּש ִב ִיעי ִמ ֵּש ֶׁשת ֵּ
יֹום טֹוב ִה ְּב ַד ְּל ָּתֶ ,
ַאּתה יְּ ָי ַה ַמ ְּב ִדיל ֵּבין ק ֶֹדׁש ְּלק ֶֹדׁש.
רּוך ָ
ֶאת ַע ְּמ ָך י ְִּש ָר ֵּאל ִב ְּק ֻד ָש ֶת ָךָ .ב ְּ
כֹל יֹום:

יענּו ַלְּּ ַמן ַהזֶה.
וְּהגִ ָ
יְּמנּו ִ
וְּק ָ
עֹולםֶׁ ,ש ֶה ֱחיָנּו ִ
ַאּתה יְּ ָי ֱאל ֵֹּהינּו ֶמ ֶל ְּך ָה ָ
רּוך ָ
ָב ְּ
ׁשֹותים רֹב כֹוס ַהַייִן ְּב ַה ָס ָבה.
ֶ

בהגדת פראג* מופיע הציור שלפניכם בתחתית העמוד של הקידוש הפותח את ליל הסדר:

הציור של צייד הארנבות מעורר כמובן שאלות רבות:
כיצד הוא קשור לסיפור ההגדה? מדוע הוא נמצא דווקא
בעמוד זה? ועוד .אך לא רק הוא מעורר שאלות .יש לכם
וודאי שאלות רבות בנוגע לחג הפסח ,לליל הסדר,
לעבדות ולחירות.
כידוע ,אחד המרכיבים החשובים בליל הסדר הוא
שאילת השאלות .אז כתבו כאן את השאלות שלכם ואל
תשכחו לשאול אותן בליל הסדר:

_______________________________________

ציירו בעמוד הקודם ציור
שמתאים לדעתכם לקידוש
הפותח את ליל הסדר.
תוכלו להתייחס לסיפור
יציאת מצרים ,לליל הסדר,
לקידוש ,או לכל דבר אחר
שבעיניכם מתאים לקשט את
העמוד הזה.

_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
______________________________________

הגדת פראג – היא ההגדה
המאוירת הראשונה שיצאה לאור
בבית דפוס (בשונה מההגדות עד
לאותם ימים שנכתבו בידי אמנים).

היא הודפסה על ידי גרשם כהן
בשנת  1526בפראג.

ומה לגבי "צייד הארנבות"? יש לכם רעיון מדוע דווקא ציור זה פותח את ההגדה? כתבו אותו
כאן:

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

אחת התשובות המקובלות לשאלה זו קושרת בין הציור הזה לבין ראשי התיבות שמרכיבים את
סדר הברכות שיש לברך בקידוש של פסח ,כאשר ליל הסדר חל מוצאי שבת.
במקרה שכזה הקידוש וההבדלה נעשים ביחד ,ובמסורת נקבע סדר של הברכות השונות
המרכיבות את הקידוש-הבדלה המיוחד הזה.
מתחו קו בין כל ברכה לבין האות המייצגת אותה בראשי התיבות:

י
ק
נ
ה
ז

נר – הברכה על הנר עצמו" :ברוך אתה...
בורא מאורי האש".
יין –הברכה על היין" :ברוך אתה ...בורא
פרי הגפן".
זמן – ברכת הזמן" :ברוך אתה ...שהחיינו
וקיימנו והגיענו לזמן הזה".
הבדלה– הברכה על ההבדלה" :ברוך
אתה ...המבדיל בין קודש לקודש".
קידוש – הקידוש עצמו" :ברוך אתה...
מקדש ישראל והזמנים"

אבל כיצד ראשי התיבות האלו קשורים ל"צייד הארנבות"?

קראו ב"ספרנים" את התשובה המקובלת לשאלה כיצד
קשור "צייד הארנבות" לראשי התיבות האלו:
https://blog.nli.org.il/hare_hunting_haggadah/

