
הגדת אתיופיה

הוצאת קֹוֵרן ירושלים

Ethiopian Haggadah r21 draft21 balance.indd   1 1/12/2010   3:07:28 PM



הגדת אתיופיה

הוצאת קֹוֵרן ירושלים

Ethiopian Haggadah r21 draft21 balance.indd   1 1/12/2010   3:07:28 PM



הגדה של פסח
בשילוב

 מורשת יהודי אתיופיה
וסיפור יציאת אתיופיה

בעריכת

הרב מנחם ולדמן

הגדת אתיופיה

הוצאת קֹוֵרן ירושלים

Ethiopian Haggadah r21 draft21 balance.indd   3 1/12/2010   3:07:29 PM



 הגדת אתיופיה, הגדה של פסח 
בשילוב מורשת יהודי אתיופיה וסיפור יציאת אתיופיה

�e Koren Journey to Freedom Haggada 
An Ethiopian Haggada

Edited by Menachem Waldman

 עריכת לשון: גילת עירון־בהר
 הגהות: צור ארליך

עיצוב גרפי: אליהו משגב

© כל הזכויות שמורות למנחם ולדמן, 2010

 © כל הזכויות על ההגדה של פסח 
 שמורות להוצאת קורן ירושלים בע״מ

 ת"ד 4044 ירושלים 91040
טל' 02-6330530 פקס' 02-6330534

POB 8531, New Milford, CT 06776-8531

koren@korenpub.com

 אין לשכפל, להעתיק, לצלם, להקליט, לאחסן במאגר מידע, 
 לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי, 

 מכני, או אחר כל חלק שהוא מן החומר שבספר זה. 
 שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול בספר זה 

אסור בהחלט אלא ברשות מפורשת בכתב מהמו"ל

 ISBN 978-965-301-291-2 מסת"ב
Printed in Israel 2010 נדפס בישראל

Ethiopian Haggadah r21 draft21 balance.indd   4 1/12/2010   3:07:33 PM



הגדה של פסח

ביעור חמץ   20 

עירוב תבשילין   21 

הדלקת נרות   22 

סדר הקערה וסימני הסדר   24   

קדש   25   

ורחץ   27   

כרפס   27   

יחץ   28   

מגיד   29   

רחצה   118  

מוציא מצה   120  

מרור   122  

כורך   122  

שלחן עורך   123  

צפון   124  

ברך   126  

הלל   135  

נרצה   158 

פיוטים וזמירות   163  

ספירת העומר  178 

Ethiopian Haggadah r21 draft21 balance.indd   5 1/12/2010   3:07:37 PM



6

תוכן העניינים

8 .................................................................................................. פתח דבר
10 .................................................................. דת ומסורת אצל יהודי אתיופיה
14 ................................................ סיָקה״( במורשת יהודי אתיופיה חג הפסח )״ּפָ

תפילות, מורשת והיסטוריה של יהודי אתיופיה
23 ................................................................................. הללויה ניסן
כיצד הגיעו אבותינו לאתיופיה?....................................................... 30
32 ............................................................................... גבורת הנשים
האם הגיע הזמן לשוב לארץ הקדושה?.............................................. 34
42 .......................................................... ניסיון העלייה לארץ־ישראל 
ממערב באנו וממערב נשוב............................................................. 45
חזונו של אבא ברוך....................................................................... 47
48 .......................................................................... מעבר לנהרי כוש
הנמצאים גם פָלשים לבנים תחת השמש?.......................................... 50
53 ..................................................... אנחנו כמוכם מאמינים באל אחד
הוי, אחינו, אל תשכחו אותנו!......................................................... 55
כששמענו את בשורתכם הננו שמחים שמחה גדולה............................ 58
60 ................................................................. תפילות משה נגד פרעה
68 ........................................................... בקשה לעלייה לארץ ישראל
חשבנו שעם קום מדינת ישראל ירווח גם לנו..................................... 73
כאשר פדה ה׳ את משה.................................................................. 76
82 ............................................. קירוב בית ישראל בחבש לכלל ישראל
86 .......................................................... להחזיר את היהודים שנעלמו
90 ......................................................................... אשר פדית בכוחך
פרק חדש בהיסטוריה הארוכה של יהודי אתיופיה............................... 92
תפילת הקורבן.............................................................................. 95
101 .......................................... הגענו לגן עדן ומהחושך לאור ולחירות

Ethiopian Haggadah r21 draft21 balance.indd   6 1/12/2010   3:07:44 PM



7

105 .......................................................................... בקע ים ויעבירם
יתהלל שם ה׳ אשר הוציאנו ממצרים............................................... 106
לטפל בעניין יהדותם והעלתם ארצה............................................... 110
112 ........................................................................ העצמות היבשות 
הגיע הזמן לשוב לירושלים............................................................ 113
114 ...................................................................................... יהיה ה'
116 .......................................................... קבלו אותנו בברכה כיהודים
תן לנו מזון................................................................................. 119
ברכת הלחם................................................................................ 121
133 ................................................................................ ברכת המזון
142 .................................................. הללויה, נאה התהילה לך, אלוהים
144 ................................................................ לפניך לא היה אל אחר 
טוב אתה ה׳. אמן, הללויה............................................................. 146
152 ....................................................................... הבו נלכה באור ה׳
156 .................................................................... שמע תפילתי, אלוהי
הינשאי ירושלים.......................................................................... 159
162 ................................................................................ אל החסידה
165 ..................................................................... המסע לארץ־ישראל
אדוני אחד.................................................................................. 168
המסע לירושלים.......................................................................... 179
מסע אל הלא־נודע....................................................................... 181
184 ...................................................... יום־יום פקד המוות את מעוננו
188 ......................................................... המאמץ אחרון לפני ירושלים

רשימת קיצורים ומקורות......................................................................... 193
195 .................................................................... מקורות לתצלומים ולאיורים

Ethiopian Haggadah r21 draft21 balance.indd   7 1/12/2010   3:07:51 PM



8

יצירת הגדה של פסח המשלבת בתוכה את 
יציאת  סיפור  ואת  אתיופיה  יהודי  מורשת 

אתיופיה, היא משאת נפש שהתגשמה.
דברי הימים של יהודי אתיופיה ומורשתם 
היהודית זרמו במשך דורות רבים בנתיבים 
רחוקים משאר פלגי העם היהודי, וחיבורם 
מחדש לעורק החיים המרכזי של עם ישראל 
קיבוץ  של  הגדול  הנס  בתוך  אחד  נס  הוא 

הגלויות.
ניבא  שעליהם  הגדולים  הימים  הגיעו 
ירמיהו, ימים שיאפילו על ימי יציאת מצרים: 
״לכן הנה ימים באים נֻאם ה׳, ולא יאמר עוד 
ַחי־ה׳ אשר העלה את־בני ישראל מארץ מצרים. 
כי אם חי־ה׳ אשר העלה ואשר הביא את־זרע 
בית ישראל מארץ ָצפונה ומכל הארצות אשר 
)ירמיהו  על־אדמתם״  וישבו  שם   ִהדחתים 

כג, ז–ח(.
ארץ־ישראל  את  קנו  אתיופיה  יהודי 
במסירות תמימה ובסאה גדושה של ייסורים. 
בנתיבי מסעם דרך סודאן הותירו, במקומות 
נשכחים, בלא ציון קבר, אלפי מתים וחותם 
צרוב של כאב לב. גם לעולי אתיופיה היה דור 

המדבר — במדבר סודאן. 
קיבוצם עם יתר העליות פתח פרק חדש 
בתולדות עם ישראל. סיפורו של פרק זה נהיה 
בזמננו עיקר, וסיפור יציאת מצרים — טפל 

)ראו ברכות יב, ב(.
בהגדת אתיופיה השתדלתי לשלב, לצד 
נוסח ההגדה המסורתי, חומרים מקוריים משל 
יהדות אתיופיה. בחרתי במקורות שיש להם 
קשר לחג הפסח, לסדר ההגדה, לסיפור יציאת 
לאלוקי  וההודאה  ההלל  לתפילות  מצרים, 
ישראל וכד׳. לצדם נבחרו מקורות המשקפים 
את גאולתם של יהודי אתיופיה למן ההישרדות 
בגולה והערגה לציון, דרך הקשרים שנרקמו 
למן המאה הי״ט עם יהודי העולם ועד לסיפורי 

המסע והעלייה לארץ־ישראל.

לצד המקורות הכתובים והמסורות בעל 
פה שהועלו על הכתב, שולבו תצלומים שאף 
הם מקור חשוב לתיעוד מורשת העדה וסיפור 

גאולתה. 
השתדלתי לרקום ולארוג את כל המקורות 
כדי שגאולות מצרים ואתיופיה יזרמו שלובות 

יחדיו.
ביצירתה של הגדת אתיופיה אני רואה דרך 

להשיג שלוש מטרות.
מטרה אחת היא הכנסתם של יהודי אתיופיה 
ומורשתם אל הזרם המרכזי של מורשת ישראל. 
אין כהגדה ושולחן ליל הסדר כדי לאחד את 
יהודי העולם סביב הוויה יהודית אחת. מעכשיו 
יוכל להימצא למורשת יהודי אתיופיה מקום 

בשולחן הסדר ובארון הספרים היהודי.
התורה:  בדברי  כלולה  השנייה  המטרה 
״והגדת לבנך ביום ההוא לאֹמר: בעבור זה 
עשה ה׳ לי בצאתי ממצרים״ )שמות יג, ח(. 
יציאת  ולבנינו על  לנו  מצווה עלינו לספר 
מצרים של דורנו ולהודות לקב״ה ששמר את 
הבטחתו לישראל וקיים לעינינו את קיבוץ בניו 

גם מארץ כוש.
אחינו  אל  מופנית  השלישית  המטרה 
העולים מאתיופיה עצמם. מורשתם ועברם 
עלומים גם לרבים מהם. התחברות מחדש עם 
שורשיהם ועם רוחם היהודית, שנשמרה בקנאות 
ובמסירות דורות רבים, תיתן לאחינו תעצומות 

נפש הנדרשות כל כך בחבלי קליטתם בארץ.
ימים יגידו אם הגדת אתיופיה תהיה לחלק 
משולחן הסדר של משפחות בישראל, ואם 
תפילות, מסורות ומנהגים שהתקיימו בעבר 

בכפרי העדה יזכו לתחייה מחודשת בישראל.
הוקרתי לאנשי הוצאת קורן שנענו בחפץ 
לב לאתגר וראו בו מעשה של שליחות יהודית. 
משנה תודה על עמלם ועל השקעתם להוציא 
לאור הגדה של פסח מקורית, בדקדוק, באיכות 

ובהידור מרחיבי דעת.

פתח דבר
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בקבלתה של הגדת אתיופיה כהגדה משפחתית 
וכמקור השראה רוחני אני מקווה שיתחזקו 

החיבורים המאחדים את כולנו לעם אחד.

מנחם ולדמן

28 שנים אני עמל ביצירת חיבורים:  זה 
חיבורם של יהודי אתיופיה אל לב לבו של עם 
ישראל, גישור בין מורשתם למורשת של יתר 
עדות ישראל והשבתם ליהדות, וכן עלייתם 
אתיופיה.  יהודי  בני שארית  של  וקליטתם 

קס אבא יצחק עם המחבר, עתלית 1983
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דת ומסורת אצל יהודי אתיופיה

יֵתא ישראל״  מנהגיהם הדתיים של בני עדת ״ּבֵ
אפיינו אותם כקבוצה מיוחדת ונבדלת בתוך 
אתיופיה, קהילה הנוהגת מצד אחד על פי 
תורת משה ומצד אחר כפלג מיוחד בעם היהודי 

השומר על מסורת יהודית בדרך משלו.
רבים,  דורות  במשך  המוחלט,  הניתוק 

משאר העם היהודי, היעדרה של ספרות חז״ל 
וההלכה הרבנית, לצד קשיי הישרדות ממושכים 
בתוך סביבה נוצרית אתיופית דומיננטית — כל 
אלה הביאו להתגבשותה של מורשת יהודית 
תפוצות  ביתר  מקבילה  לה  שאין  ייחודית 
ישראל. במורשת זו החיים הדתיים מושתתים 

ספר התורה  – ה"אורית"
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סיני, קבלת הנביאים, שכר ועונש, העולם הבא, 
גן עדן וגיהינום, קיבוץ גלויות וביאת המשיח.

בני העדה שמרו על אורח חיים דתי, אולם 
רק כוהני העדה )ה״ֵקסים״( ועוזריהם הקרובים 
להם מן הזקנים ידעו להסביר את המצוות 
והמנהגים עם מקורותיהם וטעמיהם. החיים 
הדתיים התבססו במידה רבה על הנהגתו של 
הכוהן ועל הדרכותיו. בני הקהילה השתתפו 
בתפילות באמירת אמן בלבד ובקיום מעשי 
של מצוות דוגמת הימנעות מעשיית מלאכה 
בשבת, שמירת טומאה וטהרה ואכילת בשר 
ששחטו הקסים. כתבי הקודש, כולל התנ״ך, 
ְגֵעז, שהיא שפה  וכן התפילות, הם בלשון 
רק  כלל  בדרך  המובנת  עתיקה,  אתיופית 
לכוהנים ולמעט זקנים. מצוות רבות אחרות, 

דוגמת הנחת תפילין, קביעת מזוזה ותקיעה 
בשופר, לא קוימו.

יהודי אתיופיה הקפידו על היבדלות 
מן הגויים, על זהירות ממגע עם כל דבר טמא 
ועל טבילה במקורות מים טבעיים לצורך 
טהרה. בכל כפר הייתה סוכת נידה, שבה ישבו 
הטמאים עד לטהרתם. בעבר נהגו להקריב 

על התורה שבכתב עם פירושים בעל פה שעברו 
מדור לדור וכן על קומץ כתבים המקודשים 

לעדה.

מצוות התורה קוימו אולם דרכי קיומן 
שונות מאוד, בפרטיהן ובדקדוקיהן, מהנהוג 
ביתר עדות ישראל, והן חסרות את המסורת 
זהים  ההלכתית של חז״ל. עיקרי האמונות 
לעיקרי האמונה והדעות ביהדות ההיסטורית: 
האמונה באלוקי ישראל, ייחוד האל, בחירת עם 
ישראל על יסוד התורה והמצוות שניתנו בהר 

בית נידההנזיר ביינה דמוזה, וולקה 1983
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קרבנות במזבח שהיה סמוך לבית הכנסת. 
עד לזמן האחרון נשמר, בכמה מקומות, אפר 
של פרה אדומה שהקסים הכינו לצורך טהרה 

מטומאת מת.
אתיופיה  יהודי  של  הדתי  החיים  אורח 
מתאפיין אפוא בקיום מנהגים שעברו בעל 

פה או במראה עיניים, ולא בדרך של למדנות 
המבוססת על דקדוק הכתוב בתורה, בספרות 
היו  הם  לדורותיהם.  ההלכה  ובספרי  חז״ל 
חדורי אמונה תמימה באלוקי ישראל, נחושים 
לשמור את דת ישראל ודבקים במסורת האבות. 
הישרדותם בלב לבה של אתיופיה היא פלא. 
לדורות  עד  השכילו,  הדתיים  מנהיגיהם 
בתנאים  מורשתם  את  להנחיל  האחרונים, 

הקשים של החיים באתיופיה.
למן המחצית השנייה של המאה התשע־
ואילך התרחשו באזורי מושבם של  עשרה 
שפגעו  ותהליכים  אירועים  כמה  היהודים 
מאוד באורחות חייהם הדתיים. רבים מבני 
העדה התנצרו, מעמדם של המנהיגים הדתיים, 
הנזירים והקסים נחלש, ועם הפתיחות להשכלה 
והמעבר לערים חלו התרופפות בשמירה על 

הדת והיבדלות מן הגויים.
השפעות  לחדור  החלו  העשרים  במאה 
יהודיות מיהודי העולם. כך החלו להתקיים 

חג הסיגד, אמבובר 1957

שליחים מישראל מדגימים שחיטה, אמבובר 1976
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תפילות בנוסח המקובל בקהילות ישראל וכן 
הגיעו הטלית והתפילין. אולם השפעות אלו 
היו מזעריות והגיעו רק לכמה כפרים באזור 
גֹונֶדר. יהודי אתיופיה ככלל המשיכו לנהוג 

לפי מסורתם שעברה מדור לדור.
עשרות אלפי בני שארית יהודי אתיופיה 
)ה״ָפַלשמּוָרה״(, שעלו לישראל משנת 1993 
ישראל  לאמונת  הנצרות  מן  שבו  ואילך, 
בעת  כבר  דתיים  יהודיים  חיים  ולאורחות 
המתנתם לעלייה במתחמי הממתינים לעלייה 
אלה  במתחמים  ובגונדר.  ה  ּבָ ַאּבֶ בָאדיס 
בדרך  קהילתיים  יהודיים  חיים  מתקיימים 

ההלכה, בהדרכת רבנים ומורים מישראל.
עם עלייתם לישראל פגשו העולים את 
המסורת הדתית הנהוגה בארץ ואת המציאות 
החדשה להם, שבה יש יהודים רבים שאינם 
מאוד  נחלשו  במקביל  מצוות.  שומרי 
השפעותיהם של כוהני העדה. עולי אתיופיה 
נתונים בשנים אלו בחבלי קליטה והתערות 

הדתית,  למסורתם  בישראל.  החברה  בתוך 
שנשמרה דורות רבים באתיופיה, בתעצומות 
רוח ובמסירות נפש, הגיעו ימים קשים של שבר, 
חוסר יכולת להמשיך והיעדר שפה משותפת 

בין הזקנים לבין בני הדור הצעיר.
אולם במקביל הולכים ומתגבשים בישראל 
יחסי גומלין בין מסורת יהודי אתיופיה לבין 
המסורת הנהוגה בישראל: בין לימוד מפי זקני 
העדה לבין לימוד המשנה והגמרא, בין אכילת 
בשר משחיטת הקסים לבין כשרות הרבנות, בין 
שמירת השבת כפי שהייתה באתיופיה לבין 
דרך שמירתה בישראל, בין התפילה כמסורת 
הקסים לבין התפילה בבית הכנסת בשכונה, 
בין שמירת הטומאה והטהרה באתיופיה לבין 

טהרת המשפחה בארץ.
המעבר מאתיופיה לישראל גבה מחיר כבד 
של אובדן מסורת אבות. אולם אחינו יהודי 
אתיופיה כבר אינם נידחים בגולת אתיופיה. 
הם נמצאים עמוק בלב לבו של העם היהודי 
ובארץ־ישראל וממשיכים יחד עם כל החברה 

בארץ את הקיום היהודי של עם ישראל.

שחיטה ל"תזכר" )אזכרה(, ביליבואה 1937

 תפילה ביום הזכרון
 לנספים בסודאן,
ירושלים 2007
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סיָקה״( במורשת יהודי אתיופיה חג הפסח )״ּפָ
ראש חודש ניסן

כל ראש חודש חוגגים את ״חג הירח״ והוא 
יום אסור במלאכה.

ראש חודש ניסן, הנקרא גם ״ליָסן״, הוא 
ראש החודשים, ככתוב בתורה: ״החֹדש הזה 
לכם ראש ֳחדשים, ראשון הוא לכם לָחדשי 
בו  להרבות  נוהגים  ב(.  יב,  )שמות  השנה״ 
בתפילות ולשמוח באכילת בשר. בעבר זבחו 
בו גם קורבן. רווחה אמונה שמי שיחגוג את 
ראש חודש ניסן תהיה לו שנה טובה, ומי שלא 

יחגוג תהיה לו שנה רעה.
כוהני העדה בירכו את הציבור בחודש טוב 
ושמח ודרשו בפניו על חג הפסח ועל ההכנות 

לקראתו.

בחירת השה לקורבן פסח
במסורת יהודי אתיופיה קיימו הקרבת קורבנות, 

אולם בדורות האחרונים נותר רק המנהג של 
הקרבת קורבן פסח, שנהג בכל המקומות.

בני  בחרו  החג  לפני  כשבוע־שבועיים 
הקהילה, בהדרכת הכוהן, כבש זכר צעיר שיהיה 
לקורבן פסח. אם לא נמצא כבש היו מביאים 
גדי עזים. השתדלו שהשה לקורבן יהיה כולו 
לבן או חום, לא מנומר ולא שחור. השה נבדק 
היטב כדי לוודא שאין בו מום. הוא נקנה בעבור 
כל בני הקהילה ונשמר עד למועד הזביחה 

בערב חג הפסח.

איסור חמץ
כל מאכל שמחמיץ נחשב לחמץ האסור על 
פי התורה. על כן גם מיני קטניות שהחמיצו, 
חלב שעמד או נעשה לגבינה, משקה תוסס 
או אלכוהולי, ולמעשה כל תבשיל ששהה עד 

למחרת אסורים לאכילה.

הכנת מצה, וולקה 1984
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בימים שלפני החג היו מנקים את הבתים 
ואת סביבותיהם מכל חמץ ולכלוך. את כלי 
היטב  ניקו  השנה  כל  והאוכל של  הבישול 
וסגרו לימי הפסח, ולפסח הכינו כלים חדשים.  

לקראת החג כיבסו את הבגדים, רחצו וטבלו.

אפיית מצות
את המצה )״קיָטא״( השתדלו לעשות מקמח 
חיטה, אולם עשו מצות גם מגרגירי ֵטף )מין 
קטניות שממנו עושים את הֶאנֵג׳ָרה, הוא הלחם 

האתיופי(, תירס או חומוס.
את הגרגירים בררו היטב ונזהרו שלא יבואו 
במגע עם מים. הטחינה נעשתה ברחיים בדוקים 
היטב ונקיים מאוד. את הקמח שמו בשקית 

מבד חדש ונקי במקום שמור עד לחג הפסח.
ערבבו  בזריזות:  נעשתה  המצות  הכנת 
במהירות את הקמח עם מים ומעט מלח, ושפכו 
את התערובת על גבי כלי חרס שטוח )״ֵמגֹוגֹו״( 

שעמד על גבי גחלים לוהטות.
ולא  לאפייתן  סמוך  אכלו  המצות  את 

השאירו אותן למחרת.

תענית הפסח
ביום הארבעה־עשר לחודש ניסן, ערב חג הפסח, 
חלה תענית הפסח. התענית הייתה מיועדת 
לבנים בכורים ונקראה ״צום בכור״. לעתים 
צמו גם מבוגרים שאינם בכורים, ובייחוד אבות 

לבנים בכורים.

הזבח של קורבן הפסח
לאחר חצות היום של ערב חג הפסח, סמוך 
לשקיעת השמש, היה הכוהן שוחט את קורבן 
הפסח. ליד בית הכנסת היה מקום מיוחד, 
מקודש למזבח. המקום היה מסומן באבנים 

וכל השנה נחשב מקום קדוש.
סכין השחיטה הייתה מכלי הקודש של 
הכוהן ונשמרה במקום מיוחד, בדרך כלל בבית 

הכנסת.
נקשר  המזבח,  מקום  אל  נלקח  השה 
וראשו הופנה לכיוון זריחת השמש, שנחשב 

גם לכיוונה של ירושלים.
על  ידיהם  את  סומכים  היו  העדה  זקני 
הקורבן ומביאים גוש של מלח. הכוהן היה 
מוליכו על גוף הקורבן, מזנבו ועד לראשו, 
מברך ומתפלל שהקורבן יהיה לרצון, ושוחט 

אותו.
היו מניחים ענפים  צוואר הקורבן  לצד 
טריים מרובי עלים כדי שהדם לא יותז. את 
הדם ִהטו אל גומה שנחפרה בקרקע וכוסתה 
לאחר מכן. את הדם שנותר על העלים ִהזו על 

פתח בית הכנסת.
לאחר השחיטה הפשיטו את העור וניקרו 
ה )גיד על כף הירך  את החלב ואת גיד הָנׁשֶ
האחורית של חיה או בהמה, שעל פי התורה 
אסור לאוכלו(. את בשר הקורבן חתכו לחתיכות 
גדולות, בין פרקי האיברים, תוך זהירות שלא 
לשבור עצמות באמצען, וצלו את כולו, על 
ראשו וקרבו, על האש במקום מרכזי בעבור 

כל בני הקהילה.
מצה בפסח, וולקה 1984
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אם ערב פסח חל ביום שישי או בשבת 
לא היו עושים את קורבן הפסח כדי לא לחלל 

את השבת. 

אכילת קורבן הפסח
בליל החג, לאחר צליית בשר הזבח, פיזרו מלח 
על הבשר וחילקו לכל בני הקהילה הטהורים, 

גברים ונשים, מעט בשר לטעימה.
היו שאכלו את הבשר כדרך שאבותינו אכלו 
את קורבן הפסח במצרים, כאמור בתורה: ״וככה 
תאכלו אֹתו: ָמתניכם חֻגרים, נעליכם ברגליכם 
ומקלכם בידכם, ואכלתם אֹתו בִחפזון. פסח הוא 
לה׳״ )שמות יב, יא(. על כן היו אוכלים את 
בשר הפסח; הגברים עם מקלותיהם בידיהם, 

כורעים בברכיים כפופות, ונשים עם תינוקות 
על הגב, כאילו מוכנים לצאת לדרך.

בעת אכילת קורבן הפסח אכלו גם את 
המצה והמרור )״ֵמָרָרה״( – צמח שנקרא ״ֵגשֹו״ 

או צמח מר אחר.
לאחר שסיימו לאכול מן הבשר רחצו את 
הפה ואת הידיים. לפנות בוקר שרפו באש את 
כל הנותר מן הקורבן, כולל עור ועצמות, כדי 

שלא ייוותר דבר לבוקר.

סיפור יציאת מצרים
בליל חג הפסח סיפרו הכוהנים והזקנים לבני 
הקהילה על יציאת מצרים, אך לא היה נוסח 

קבוע כדוגמת ה״הגדה של פסח״.

שחיטה בידי כהן העדה, אמבובר 1976
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לאחר שמיעת הסיפורים על יציאת מצרים 
חזרו הנשים והילדים לבתיהם, והמבוגרים הלכו 
עם הכוהן להתפלל בבית הכנסת. במשך הלילה 
הודו לה׳ על גאולת מצרים ועל קריעת ים 

סוף והתפללו תפילות מיוחדות לחג הפסח.

יום טוב וחול המועד
יום טוב הראשון של חג הפסח וכן שביעי של 
פסח הם ימים קדושים האסורים במלאכה לבד 

ממלאכה הנעשית לצורך אכילה.

היו שהחמירו לאכול בימי הפסח רק מצות 
ולא בשר כדי להדגיש את המצווה של אכילת 
המצה כל שבעת הימים. לעומתם היו שאמרו 
שיש לשמוח בכל מיני מאכלים הכשרים לפסח, 

כולל בשר.
בימי חול המועד לא עשו מלאכה אולם 

יצאו לביקורי קרובים.
בתפילות ימי הפסח ציינו את גאולת מצרים 
וקריעת ים סוף וליוו את התפילות בתוף ובכלי 

נגינה נוספים.
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מוצאי חג שביעי של פסח
במוצאי חג שביעי של פסח, בלילה, עדיין לא 
אכלו חמץ אולם התחילו בהכנת האנג׳רה, 

הלחם האתיופי העשוי מטף מוחמץ במים.
למחרת הכינו במהירות את האנג׳רה, או 
את ה״ַדּבֹו״, שהוא לחם עשוי בצק חיטה או 

שעורה, או דגנים אחרים.
את הלחם הראשון, עם משקה תוסס שהוכן 
במהירות, נתנו במתנה לכוהן או לזקן שבירך 
על הלחם ובצע אותו והודיע שמכאן ואילך 
מותר לאכול חמץ. עם ברכות הכוהן אמרו 

בני הקהילה את עשרת הדיברות בעל פה.

ספירת העומר
ביחס לספירת העומר נכתב בתורה: ״וספרתם 
לכם ממחרת השבת מיום הביאכם את ֹעמר 
התנופה, שבע שבתות תמיֹמת תהיינה. עד 
 ממחרת השבת השביִעת תספרו חִמשים יום 
וִהקרבתם ִמנחה חדשה לה׳״ )ויקרא כג, טו–
טז(. יהודי אתיופיה ראו את שבעת ימי הפסח 
כשבוע שלם, וכלשון התורה: ״שבת״, ועל כן 
פירשו שיש לספור שבע שבתות )=שבועות( 
ממחרת היום השביעי של פסח, וביום החמישים 

יחול חג השבועות.
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ביעור חמץ

 אור לארבעה עשר )ואם חל בשבת – אור לשלושה עשר( 
מיד אחר תפילת ערבית בודקין את החמץ לאור הנר. לפני הבדיקה מברכים:

ֶלךְְְ ָהעֹוָלם ינּו ֶמֽ ה יהוה ֱאלֵֹהֽ רּוךְְְ ַאּתָ  ּבָ
עּור ָחֵמץ. ֽנּו ַעל ּבִ ִצּוָ וָֹתיו וְְ ִמצְְְ נּו ּבְְ ֽ ׁשָ ר ִקּדְְ ֲאׁשֶ

אחר הבדיקה אומרים:

ׁשּוִתי א ִברְְְ ִאּכָ ל ֲחִמיָרא ַוֲחִמיָעא ּדְְ  ּכָָ
ּה  ּתֵ ָלא ִבַערְְְ ּה ּודְְְ ָלא ֲחִמּתֵ  ּדְְ

ֵקר  ֶלֱהֵוי ֶהפְְְ ִטיל וְְ  ִלבְְְ
ָעא. ַארְְְ ָרא דְְ ַעפְְְ ּכְְ

20

שריפת חמץ בקהילת הממתינים לעלייה באדיס אבבה, 1993
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ערב פסח שחרית, בשעה החמישית של היום, שורפים את החמץ ואחר כך אומרים:

ׁשּוִתי  א ִברְְְ ִאּכָ ל ֲחִמיָרא ַוֲחִמיָעא ּדְְ  ּכָָ
ּה  ּתֵ ָלא ִבַערְְְ ּה ּודְְְ ּתֵ ִבַערְְְ ּה, ּדְְ ָלא ֲחִמּתֵ ּה ּודְְְ ֲחִמּתֵ  ּדַ

ֵקר  ֶלֱהֵוי ֶהפְְְ ִטיל וְְ  ִלבְְְ
ָעא. ַארְְְ ָרא דְְ ַעפְְְ ּכְְ

עירוב תבשילין

 בחוץ לארץ, אם חל ערב פסח ביום הרביעי, עושים עירוב תבשילין. 
נוטלים מצה ותבשיל ומברכים:

ֶלךְְְ ָהעֹוָלם ינּו ֶמֽ ה יהוה ֱאלֵֹהֽ רּוךְְְ ַאּתָ  ּבָ
ַות ֵערּוב. ֽנּו ַעל ִמצְְְ ִצּוָ וָֹתיו וְְ ִמצְְְ נּו ּבְְ ֽ ׁשָ ר ִקּדְְ ֲאׁשֶ

ואומרים:

ָלא  ָ ַבׁשּ ֵמיֵפא ּולְְְ ָנא לְְ ֵרא ָלֽ ֵהא ׁשְְ ֵדן ֵערּוָבא יְְ  ּבְְ

ָנא  ּכָ רְְְ ל צָָ ד ּכָָ ּבַ ֶמעְְְ ָרָגא ּולְְְ ָלָקא ׁשְְ ַאדְְְ ָמָנא ּולְְְ ַאטְְְ  ּולְְְ
ָתא  ּבְְ ׁשַ  ִמּיֹוָמא ָטָבא לְְ

ִעיר ַהּזֹאת. ִרים ּבָ ָרֵאל ַהּדָ ל ִיׂשְְְ כָָ נּו ּולְְְ ָלֽ
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הדלקת נרות

כ־20 דקות לפני השקיעה תדליק את 
הנרות, תכסה את עיניה ותברך:

ֶלךְְְ  ינּו ֶמֽ ה יהוה ֱאלֵֹהֽ רּוךְְְ ַאּתָ ּבָ
וָֹתיו  ִמצְְְ נּו ּבְְ ֽ ׁשָ ר ִקּדְְ  ָהעֹוָלם ֲאׁשֶ

ִליק  ַהדְְְ ֽנּו לְְ ִצּוָ  וְְ
ל( יֹום טֹוב. ׁשֶ ת וְְ ּבָ ל )ׁשַ ֵנר ׁשֶ

ַמן ַהֶּזה.  נּו ַלּזְְ יָעֽ ִהּגִ נּו, וְְ ָמֽ ִקּיְְ ֶהֱחָיֽנּו וְְ ֶלךְְְ ָהעֹוָלם ׁשֶ ינּו ֶמֽ ה יהוה ֱאלֵֹהֽ רּוךְְְ ַאּתָ ּבָ

הדלקת נרות שבת, אדיס אבבה 1996

Ethiopian Haggadah r21 draft21 balance.indd   22 1/12/2010   3:09:10 PM



2323

הללויה ניסן

לּוָיּה ִניָסן. לּוָיּה ִניָסן, ַהלְְ ַהלְְ

ה: מֹׁשֶ ַוּֽיֹאֶמר ה׳ לְְ

ָרֵאל ֵני ִיׂשְְְ ר ִלבְְְ ּבֵ ּדַ

ֵבית ַיֲעקֹב: ֶוֱאמֹר לְְ

אֹותֹו ַהֽחֶֹדׁש ֽחֶֹדׁש ָהִראׁשֹון ּבְְ ּבַ

ִים. ַרֽ ֶרץ ִמצְְְ ֶכם ֵמֶאֽ הֹוֵצֽאִתי ֶאתְְְ

ים הּוא. ָדׁשִ רֹאׁש חָָ

מֹו. ַרךְְְ ׁשְְ ּבָ ַחג רֹאׁש ַהֽחֶֹדׁש ִיתְְְ ּובְְ

)והגדת לבנך, 9(

תפילה בחג הסיגד, ירושלים 2006
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 መታጠብ רחצה •  መተረክ מגיד •  መቁረስ יחץ • 

መራራ ቅጠል מרור •  ቂጣ מצה •  ማውጣት מוציא • 

ድብቅ צפון •  ማዕድ שלחן עורך •  መጠቅለል כורך •

ተፈጸመ נרצה •  ማወደስ הלל •  መባረክ ברך • 

አረንጓዴ ቅጠል כרפס • መታጠብ ורחץ • መቀደስ קדש •

סדר הקערה
מביאים לפני ראש המסובים קערה

ועמה שלוש מצות שמורות
ועליה

זרוע • ביצה • מרור
חרוסת • כרפס • וחזרת

כסדר זה
ביצה
እንቁላል

זרוע
ቅልጥም

כרפס
አረንጓዴ ቅጠል

מרור
መራራ ቅጠል

חזרת
ሀዘሬት

חרוסת
ሀሮሴት
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መቀደስ • קדש 

מוזגים כוס ראשון, נוטלו ביד ימינו ומקדש:

 הנני מוכן ומזומן לקיים מצוות כוס ראשון של ארבע כוסות. 
לשם ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל

בשבת אומרים: 

ִהי־ֽבֶֹקר ֶרב ַויְְְ ִהי־ֶעֽ בלחש: ַויְְְ

ר  ּתֹו ֲאׁשֶ ַלאכְְְ ִביִעי מְְ ְְ ּיֹום ַהׁשּ ַכל ֱאלִֹהים ּבַ ָבָאם׃ ַויְְְ ל־צְְ כָָ ֶרץ וְְ ָהָאֽ ִים וְְ ַמֽ ָ ֻכּלּו ַהׁשּ י׃ ַויְְְ ִ ׁשּ ִ יֹום ַהׁשּ

ִביִעי,  ְְ ֶרךְְְ ֱאלִֹהים ֶאת־יֹום ַהׁשּ ָבֽ ה׃ ַויְְְ ר ָעׂשָ ּתֹו ֲאׁשֶ ַלאכְְְ ל־מְְ ִביִעי ִמּכָָ ְְ ּיֹום ַהׁשּ ּבֹת ּבַ ה, ַוִּיׁשְְְ ָעׂשָ

ָרא ֱאלִֹהים, ַלֲעׂשֹות׃ ר־ּבָ ּתֹו, ֲאׁשֶ ַלאכְְְ ל־מְְ ַבת ִמּכָָ י בֹו ׁשָ ׁש אֹתֹו, ּכִ ַקּדֵ ַויְְְ

סברי מרנן

ֶֽפן. ִרי ַהּגָ ֶלךְְְ ָהעֹוָלם, ּבֹוֵרא ּפְְ ינּו ֶמֽ ה יהוה ֱאלֵֹהֽ רּוךְְְ ַאּתָ ּבָ

ַחר  ֽ ּבָ ר  ֲאׁשֶ ָהעֹוָלם,  ֶלךְְְ  ֶמֽ ינּו  ֱאלֵֹהֽ יהוה  ה  ַאּתָ רּוךְְְ   ּבָ

וָֹתיו ִמצְְְ נּו ּבְְ ֽ ׁשָ ִקּדְְ ל ָלׁשֹון, וְְ נּו ִמּכָָ ָמֽ רֹומְְ ל ָעם, וְְ נּו ִמּכָָ ֽ  ּבָ

נּוָחה  תֹות ִלמְְְ ּבָ ַאֲהָבה ׁשַ ינּו ּבְְ נּו יהוה ֱאלֵֹהֽ ן ָלֽ ּתֶ  ַוּתִ
ׂשֹון, ֶאת  ׂשָ ים לְְ ַמּנִ ים ּוזְְְ ָחה, ַחּגִ מְְְ ׂשִ  ּומֹוֲעִדים לְְ

ּצֹות ַהֶּזה  ֶאת יֹום ַחג ַהּמַ ת ַהֶּזה וְְ ּבָ ַ  יֹום ַהׁשּ

ָרא ֽקֶֹדׁש  ַאֲהָבה ִמקְְְ נּו ּבְְ ַמן ֵחרּוֵתֽ  זְְ

נּו  י ָבֽ ִים, ּכִ ָרֽ  ֵזֶֽכר ִליִציַאת ִמצְְְ

ּתָ  ׁשְְְ ֽ ִקּדַ נּו  אֹוָתֽ וְְ ּתָ  רְְְ  ָבַחֽ
ת  ּבָ ׁשַ ים, וְְ ל ָהַעּמִ  ִמּכָָ

ָך  ֽ ׁשֶ דְְ  ּומֹוֲעֵדי קָָ

ָרצֹון  ּובְְְ ַאֲהָבה   ּבְְ

נּו. ֽ ּתָ ַחלְְְ ׂשֹון ִהנְְְ ׂשָ ָחה ּובְְְ מְְְ ׂשִ  ּבְְ
ים. ַמּנִ ַהּזְְ ָרֵאל וְְ ִיׂשְְְ ת וְְ ּבָ ַ ׁש ַהׁשּ ַקּדֵ ה יהוה, מְְ רּוךְְְ ַאּתָ ּבָ

בראשית א

בראשית ב
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במוצאי שבת מוסיפים לפני ברכת שהחיינו:

ֶלךְְְ ָהעֹוָלם  ינּו ֶמֽ ה יהוה ֱאלֵֹהֽ רּוךְְְ ַאּתָ  ּבָ

אֹוֵרי ָהֵאׁש. ּבֹוֵרא מְְ

ֶלךְְְ ָהעֹוָלם ינּו ֶמֽ ה יהוה ֱאלֵֹהֽ רּוךְְְ ַאּתָ  ּבָ

חֹל ין ֽקֶֹדׁש לְְ יל ּבֵ ּדִ בְְְ  ַהּמַ

ךְְְ ֽחֹׁשֶ ין אֹור לְְ  ּבֵ

ים ָרֵאל ָלַעּמִ ין ִיׂשְְְ  ּבֵ

ה ֲעׂשֶ ֵמי ַהּמַ ת יְְ ׁשֶ ֽ ׁשֵ ִביִעי לְְ ְְ ין יֹום ַהׁשּ  ּבֵ

ּתָ לְְְ ֽ ּדַ ת יֹום טֹוב ִהבְְְ ַ ֻדׁשּ ת ִלקְְְ ּבָ ת ׁשַ ַ ֻדׁשּ ין קְְ  ּבֵ

ּתָ ׁשְְְ ֽ ה ִקּדַ ֲעׂשֶ ֵמי ַהּמַ ת יְְ ׁשֶ ֽ ֵ ִביִעי ִמׁשּ ְְ ֶאת יֹום ַהׁשּ  וְְ

ָך. ֶתֽ ָ ֻדׁשּ קְְְ ָרֵאל ּבִ ָך ִיׂשְְְ ּתָ ֶאת ַעּמְְ ׁשְְְ ֽ ִקּדַ ּתָ וְְ לְְְ ֽ ּדַ  ִהבְְְ

ֽקֶֹדׁש. ין ֽקֶֹדׁש לְְ יל ּבֵ ּדִ בְְְ ה יהוה ַהּמַ רּוךְְְ ַאּתָ ּבָ

ה יהוה  רּוךְְְ ַאּתָ  ּבָ

ֶלךְְְ ָהעֹוָלם ינּו ֶמֽ  ֱאלֵֹהֽ

נּו  יָעֽ ִהּגִ נּו וְְ ָמֽ ִקּיְְ ֶהֱחָיֽנּו וְְ  ׁשֶ

ַמן ַהֶּזה. ַלּזְְ
שותים בהסבת שמאל.
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יצירת הגדה של פסח המשלבת בתוכה את 
יציאת  סיפור  ואת  אתיופיה  יהודי  מורשת 

אתיופיה, היא משאת נפש שהתגשמה.
דברי הימים של יהודי אתיופיה ומורשתם 
היהודית זרמו במשך דורות רבים בנתיבים 
רחוקים משאר פלגי העם היהודי, וחיבורם 
מחדש לעורק החיים המרכזי של עם ישראל 
קיבוץ  של  הגדול  הנס  בתוך  אחד  נס  הוא 

הגלויות.
ניבא  שעליהם  הגדולים  הימים  הגיעו 
ירמיהו, ימים שיאפילו על ימי יציאת מצרים: 
״לכן הנה ימים באים נֻאם ה׳, ולא יאמר עוד 
ַחי־ה׳ אשר העלה את־בני ישראל מארץ מצרים. 
כי אם חי־ה׳ אשר העלה ואשר הביא את־זרע 
בית ישראל מארץ ָצפונה ומכל הארצות אשר 
)ירמיהו  על־אדמתם״  וישבו  שם   ִהדחתים 

כג, ז–ח(.
ארץ־ישראל  את  קנו  אתיופיה  יהודי 
במסירות תמימה ובסאה גדושה של ייסורים. 
בנתיבי מסעם דרך סודאן הותירו, במקומות 
נשכחים, בלא ציון קבר, אלפי מתים וחותם 
צרוב של כאב לב. גם לעולי אתיופיה היה דור 

המדבר — במדבר סודאן. 
קיבוצם עם יתר העליות פתח פרק חדש 
בתולדות עם ישראל. סיפורו של פרק זה נהיה 
בזמננו עיקר, וסיפור יציאת מצרים — טפל 

)ראו ברכות יב, ב(.
בהגדת אתיופיה השתדלתי לשלב, לצד 
נוסח ההגדה המסורתי, חומרים מקוריים משל 
יהדות אתיופיה. בחרתי במקורות שיש להם 
קשר לחג הפסח, לסדר ההגדה, לסיפור יציאת 
לאלוקי  וההודאה  ההלל  לתפילות  מצרים, 
ישראל וכד׳. לצדם נבחרו מקורות המשקפים 
את גאולתם של יהודי אתיופיה למן ההישרדות 
בגולה והערגה לציון, דרך הקשרים שנרקמו 
למן המאה הי״ט עם יהודי העולם ועד לסיפורי 

המסע והעלייה לארץ־ישראל.

לצד המקורות הכתובים והמסורות בעל 
פה שהועלו על הכתב, שולבו תצלומים שאף 
הם מקור חשוב לתיעוד מורשת העדה וסיפור 

גאולתה. 
השתדלתי לרקום ולארוג את כל המקורות 
כדי שגאולות מצרים ואתיופיה יזרמו שלובות 

יחדיו.
ביצירתה של הגדת אתיופיה אני רואה דרך 

להשיג שלוש מטרות.
מטרה אחת היא הכנסתם של יהודי אתיופיה 
ומורשתם אל הזרם המרכזי של מורשת ישראל. 
אין כהגדה ושולחן ליל הסדר כדי לאחד את 
יהודי העולם סביב הוויה יהודית אחת. מעכשיו 
יוכל להימצא למורשת יהודי אתיופיה מקום 

בשולחן הסדר ובארון הספרים היהודי.
התורה:  בדברי  כלולה  השנייה  המטרה 
״והגדת לבנך ביום ההוא לאֹמר: בעבור זה 
עשה ה׳ לי בצאתי ממצרים״ )שמות יג, ח(. 
יציאת  ולבנינו על  לנו  מצווה עלינו לספר 
מצרים של דורנו ולהודות לקב״ה ששמר את 
הבטחתו לישראל וקיים לעינינו את קיבוץ בניו 

גם מארץ כוש.
אחינו  אל  מופנית  השלישית  המטרה 
העולים מאתיופיה עצמם. מורשתם ועברם 
עלומים גם לרבים מהם. התחברות מחדש עם 
שורשיהם ועם רוחם היהודית, שנשמרה בקנאות 
ובמסירות דורות רבים, תיתן לאחינו תעצומות 

נפש הנדרשות כל כך בחבלי קליטתם בארץ.
ימים יגידו אם הגדת אתיופיה תהיה לחלק 
משולחן הסדר של משפחות בישראל, ואם 
תפילות, מסורות ומנהגים שהתקיימו בעבר 

בכפרי העדה יזכו לתחייה מחודשת בישראל.
הוקרתי לאנשי הוצאת קורן שנענו בחפץ 
לב לאתגר וראו בו מעשה של שליחות יהודית. 
משנה תודה על עמלם ועל השקעתם להוציא 
לאור הגדה של פסח מקורית, בדקדוק, באיכות 

ובהידור מרחיבי דעת.

פתח דבר
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בקבלתה של הגדת אתיופיה כהגדה משפחתית 
וכמקור השראה רוחני אני מקווה שיתחזקו 

החיבורים המאחדים את כולנו לעם אחד.

מנחם ולדמן

28 שנים אני עמל ביצירת חיבורים:  זה 
חיבורם של יהודי אתיופיה אל לב לבו של עם 
ישראל, גישור בין מורשתם למורשת של יתר 
עדות ישראל והשבתם ליהדות, וכן עלייתם 
אתיופיה.  יהודי  בני שארית  של  וקליטתם 

קס אבא יצחק עם המחבר, עתלית 1983
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דת ומסורת אצל יהודי אתיופיה

יֵתא ישראל״  מנהגיהם הדתיים של בני עדת ״ּבֵ
אפיינו אותם כקבוצה מיוחדת ונבדלת בתוך 
אתיופיה, קהילה הנוהגת מצד אחד על פי 
תורת משה ומצד אחר כפלג מיוחד בעם היהודי 

השומר על מסורת יהודית בדרך משלו.
רבים,  דורות  במשך  המוחלט,  הניתוק 

משאר העם היהודי, היעדרה של ספרות חז״ל 
וההלכה הרבנית, לצד קשיי הישרדות ממושכים 
בתוך סביבה נוצרית אתיופית דומיננטית — כל 
אלה הביאו להתגבשותה של מורשת יהודית 
תפוצות  ביתר  מקבילה  לה  שאין  ייחודית 
ישראל. במורשת זו החיים הדתיים מושתתים 

ספר התורה  – ה"אורית"
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סיני, קבלת הנביאים, שכר ועונש, העולם הבא, 
גן עדן וגיהינום, קיבוץ גלויות וביאת המשיח.

בני העדה שמרו על אורח חיים דתי, אולם 
רק כוהני העדה )ה״ֵקסים״( ועוזריהם הקרובים 
להם מן הזקנים ידעו להסביר את המצוות 
והמנהגים עם מקורותיהם וטעמיהם. החיים 
הדתיים התבססו במידה רבה על הנהגתו של 
הכוהן ועל הדרכותיו. בני הקהילה השתתפו 
בתפילות באמירת אמן בלבד ובקיום מעשי 
של מצוות דוגמת הימנעות מעשיית מלאכה 
בשבת, שמירת טומאה וטהרה ואכילת בשר 
ששחטו הקסים. כתבי הקודש, כולל התנ״ך, 
ְגֵעז, שהיא שפה  וכן התפילות, הם בלשון 
רק  כלל  בדרך  המובנת  עתיקה,  אתיופית 
לכוהנים ולמעט זקנים. מצוות רבות אחרות, 

דוגמת הנחת תפילין, קביעת מזוזה ותקיעה 
בשופר, לא קוימו.

יהודי אתיופיה הקפידו על היבדלות 
מן הגויים, על זהירות ממגע עם כל דבר טמא 
ועל טבילה במקורות מים טבעיים לצורך 
טהרה. בכל כפר הייתה סוכת נידה, שבה ישבו 
הטמאים עד לטהרתם. בעבר נהגו להקריב 

על התורה שבכתב עם פירושים בעל פה שעברו 
מדור לדור וכן על קומץ כתבים המקודשים 

לעדה.

מצוות התורה קוימו אולם דרכי קיומן 
שונות מאוד, בפרטיהן ובדקדוקיהן, מהנהוג 
ביתר עדות ישראל, והן חסרות את המסורת 
זהים  ההלכתית של חז״ל. עיקרי האמונות 
לעיקרי האמונה והדעות ביהדות ההיסטורית: 
האמונה באלוקי ישראל, ייחוד האל, בחירת עם 
ישראל על יסוד התורה והמצוות שניתנו בהר 

בית נידההנזיר ביינה דמוזה, וולקה 1983

Ethiopian Haggadah r21 draft21 balance.indd   11 1/12/2010   3:08:01 PM



12

קרבנות במזבח שהיה סמוך לבית הכנסת. 
עד לזמן האחרון נשמר, בכמה מקומות, אפר 
של פרה אדומה שהקסים הכינו לצורך טהרה 

מטומאת מת.
אתיופיה  יהודי  של  הדתי  החיים  אורח 
מתאפיין אפוא בקיום מנהגים שעברו בעל 

פה או במראה עיניים, ולא בדרך של למדנות 
המבוססת על דקדוק הכתוב בתורה, בספרות 
היו  הם  לדורותיהם.  ההלכה  ובספרי  חז״ל 
חדורי אמונה תמימה באלוקי ישראל, נחושים 
לשמור את דת ישראל ודבקים במסורת האבות. 
הישרדותם בלב לבה של אתיופיה היא פלא. 
לדורות  עד  השכילו,  הדתיים  מנהיגיהם 
בתנאים  מורשתם  את  להנחיל  האחרונים, 

הקשים של החיים באתיופיה.
למן המחצית השנייה של המאה התשע־
ואילך התרחשו באזורי מושבם של  עשרה 
שפגעו  ותהליכים  אירועים  כמה  היהודים 
מאוד באורחות חייהם הדתיים. רבים מבני 
העדה התנצרו, מעמדם של המנהיגים הדתיים, 
הנזירים והקסים נחלש, ועם הפתיחות להשכלה 
והמעבר לערים חלו התרופפות בשמירה על 

הדת והיבדלות מן הגויים.
השפעות  לחדור  החלו  העשרים  במאה 
יהודיות מיהודי העולם. כך החלו להתקיים 

חג הסיגד, אמבובר 1957

שליחים מישראל מדגימים שחיטה, אמבובר 1976
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תפילות בנוסח המקובל בקהילות ישראל וכן 
הגיעו הטלית והתפילין. אולם השפעות אלו 
היו מזעריות והגיעו רק לכמה כפרים באזור 
גֹונֶדר. יהודי אתיופיה ככלל המשיכו לנהוג 

לפי מסורתם שעברה מדור לדור.
עשרות אלפי בני שארית יהודי אתיופיה 
)ה״ָפַלשמּוָרה״(, שעלו לישראל משנת 1993 
ישראל  לאמונת  הנצרות  מן  שבו  ואילך, 
בעת  כבר  דתיים  יהודיים  חיים  ולאורחות 
המתנתם לעלייה במתחמי הממתינים לעלייה 
אלה  במתחמים  ובגונדר.  ה  ּבָ ַאּבֶ בָאדיס 
בדרך  קהילתיים  יהודיים  חיים  מתקיימים 

ההלכה, בהדרכת רבנים ומורים מישראל.
עם עלייתם לישראל פגשו העולים את 
המסורת הדתית הנהוגה בארץ ואת המציאות 
החדשה להם, שבה יש יהודים רבים שאינם 
מאוד  נחלשו  במקביל  מצוות.  שומרי 
השפעותיהם של כוהני העדה. עולי אתיופיה 
נתונים בשנים אלו בחבלי קליטה והתערות 

הדתית,  למסורתם  בישראל.  החברה  בתוך 
שנשמרה דורות רבים באתיופיה, בתעצומות 
רוח ובמסירות נפש, הגיעו ימים קשים של שבר, 
חוסר יכולת להמשיך והיעדר שפה משותפת 

בין הזקנים לבין בני הדור הצעיר.
אולם במקביל הולכים ומתגבשים בישראל 
יחסי גומלין בין מסורת יהודי אתיופיה לבין 
המסורת הנהוגה בישראל: בין לימוד מפי זקני 
העדה לבין לימוד המשנה והגמרא, בין אכילת 
בשר משחיטת הקסים לבין כשרות הרבנות, בין 
שמירת השבת כפי שהייתה באתיופיה לבין 
דרך שמירתה בישראל, בין התפילה כמסורת 
הקסים לבין התפילה בבית הכנסת בשכונה, 
בין שמירת הטומאה והטהרה באתיופיה לבין 

טהרת המשפחה בארץ.
המעבר מאתיופיה לישראל גבה מחיר כבד 
של אובדן מסורת אבות. אולם אחינו יהודי 
אתיופיה כבר אינם נידחים בגולת אתיופיה. 
הם נמצאים עמוק בלב לבו של העם היהודי 
ובארץ־ישראל וממשיכים יחד עם כל החברה 

בארץ את הקיום היהודי של עם ישראל.

שחיטה ל"תזכר" )אזכרה(, ביליבואה 1937

 תפילה ביום הזכרון
 לנספים בסודאן,
ירושלים 2007
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סיָקה״( במורשת יהודי אתיופיה חג הפסח )״ּפָ
ראש חודש ניסן

כל ראש חודש חוגגים את ״חג הירח״ והוא 
יום אסור במלאכה.

ראש חודש ניסן, הנקרא גם ״ליָסן״, הוא 
ראש החודשים, ככתוב בתורה: ״החֹדש הזה 
לכם ראש ֳחדשים, ראשון הוא לכם לָחדשי 
בו  להרבות  נוהגים  ב(.  יב,  )שמות  השנה״ 
בתפילות ולשמוח באכילת בשר. בעבר זבחו 
בו גם קורבן. רווחה אמונה שמי שיחגוג את 
ראש חודש ניסן תהיה לו שנה טובה, ומי שלא 

יחגוג תהיה לו שנה רעה.
כוהני העדה בירכו את הציבור בחודש טוב 
ושמח ודרשו בפניו על חג הפסח ועל ההכנות 

לקראתו.

בחירת השה לקורבן פסח
במסורת יהודי אתיופיה קיימו הקרבת קורבנות, 

אולם בדורות האחרונים נותר רק המנהג של 
הקרבת קורבן פסח, שנהג בכל המקומות.

בני  בחרו  החג  לפני  כשבוע־שבועיים 
הקהילה, בהדרכת הכוהן, כבש זכר צעיר שיהיה 
לקורבן פסח. אם לא נמצא כבש היו מביאים 
גדי עזים. השתדלו שהשה לקורבן יהיה כולו 
לבן או חום, לא מנומר ולא שחור. השה נבדק 
היטב כדי לוודא שאין בו מום. הוא נקנה בעבור 
כל בני הקהילה ונשמר עד למועד הזביחה 

בערב חג הפסח.

איסור חמץ
כל מאכל שמחמיץ נחשב לחמץ האסור על 
פי התורה. על כן גם מיני קטניות שהחמיצו, 
חלב שעמד או נעשה לגבינה, משקה תוסס 
או אלכוהולי, ולמעשה כל תבשיל ששהה עד 

למחרת אסורים לאכילה.

הכנת מצה, וולקה 1984
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בימים שלפני החג היו מנקים את הבתים 
ואת סביבותיהם מכל חמץ ולכלוך. את כלי 
היטב  ניקו  השנה  כל  והאוכל של  הבישול 
וסגרו לימי הפסח, ולפסח הכינו כלים חדשים.  

לקראת החג כיבסו את הבגדים, רחצו וטבלו.

אפיית מצות
את המצה )״קיָטא״( השתדלו לעשות מקמח 
חיטה, אולם עשו מצות גם מגרגירי ֵטף )מין 
קטניות שממנו עושים את הֶאנֵג׳ָרה, הוא הלחם 

האתיופי(, תירס או חומוס.
את הגרגירים בררו היטב ונזהרו שלא יבואו 
במגע עם מים. הטחינה נעשתה ברחיים בדוקים 
היטב ונקיים מאוד. את הקמח שמו בשקית 

מבד חדש ונקי במקום שמור עד לחג הפסח.
ערבבו  בזריזות:  נעשתה  המצות  הכנת 
במהירות את הקמח עם מים ומעט מלח, ושפכו 
את התערובת על גבי כלי חרס שטוח )״ֵמגֹוגֹו״( 

שעמד על גבי גחלים לוהטות.
ולא  לאפייתן  סמוך  אכלו  המצות  את 

השאירו אותן למחרת.

תענית הפסח
ביום הארבעה־עשר לחודש ניסן, ערב חג הפסח, 
חלה תענית הפסח. התענית הייתה מיועדת 
לבנים בכורים ונקראה ״צום בכור״. לעתים 
צמו גם מבוגרים שאינם בכורים, ובייחוד אבות 

לבנים בכורים.

הזבח של קורבן הפסח
לאחר חצות היום של ערב חג הפסח, סמוך 
לשקיעת השמש, היה הכוהן שוחט את קורבן 
הפסח. ליד בית הכנסת היה מקום מיוחד, 
מקודש למזבח. המקום היה מסומן באבנים 

וכל השנה נחשב מקום קדוש.
סכין השחיטה הייתה מכלי הקודש של 
הכוהן ונשמרה במקום מיוחד, בדרך כלל בבית 

הכנסת.
נקשר  המזבח,  מקום  אל  נלקח  השה 
וראשו הופנה לכיוון זריחת השמש, שנחשב 

גם לכיוונה של ירושלים.
על  ידיהם  את  סומכים  היו  העדה  זקני 
הקורבן ומביאים גוש של מלח. הכוהן היה 
מוליכו על גוף הקורבן, מזנבו ועד לראשו, 
מברך ומתפלל שהקורבן יהיה לרצון, ושוחט 

אותו.
היו מניחים ענפים  צוואר הקורבן  לצד 
טריים מרובי עלים כדי שהדם לא יותז. את 
הדם ִהטו אל גומה שנחפרה בקרקע וכוסתה 
לאחר מכן. את הדם שנותר על העלים ִהזו על 

פתח בית הכנסת.
לאחר השחיטה הפשיטו את העור וניקרו 
ה )גיד על כף הירך  את החלב ואת גיד הָנׁשֶ
האחורית של חיה או בהמה, שעל פי התורה 
אסור לאוכלו(. את בשר הקורבן חתכו לחתיכות 
גדולות, בין פרקי האיברים, תוך זהירות שלא 
לשבור עצמות באמצען, וצלו את כולו, על 
ראשו וקרבו, על האש במקום מרכזי בעבור 

כל בני הקהילה.
מצה בפסח, וולקה 1984
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אם ערב פסח חל ביום שישי או בשבת 
לא היו עושים את קורבן הפסח כדי לא לחלל 

את השבת. 

אכילת קורבן הפסח
בליל החג, לאחר צליית בשר הזבח, פיזרו מלח 
על הבשר וחילקו לכל בני הקהילה הטהורים, 

גברים ונשים, מעט בשר לטעימה.
היו שאכלו את הבשר כדרך שאבותינו אכלו 
את קורבן הפסח במצרים, כאמור בתורה: ״וככה 
תאכלו אֹתו: ָמתניכם חֻגרים, נעליכם ברגליכם 
ומקלכם בידכם, ואכלתם אֹתו בִחפזון. פסח הוא 
לה׳״ )שמות יב, יא(. על כן היו אוכלים את 
בשר הפסח; הגברים עם מקלותיהם בידיהם, 

כורעים בברכיים כפופות, ונשים עם תינוקות 
על הגב, כאילו מוכנים לצאת לדרך.

בעת אכילת קורבן הפסח אכלו גם את 
המצה והמרור )״ֵמָרָרה״( – צמח שנקרא ״ֵגשֹו״ 

או צמח מר אחר.
לאחר שסיימו לאכול מן הבשר רחצו את 
הפה ואת הידיים. לפנות בוקר שרפו באש את 
כל הנותר מן הקורבן, כולל עור ועצמות, כדי 

שלא ייוותר דבר לבוקר.

סיפור יציאת מצרים
בליל חג הפסח סיפרו הכוהנים והזקנים לבני 
הקהילה על יציאת מצרים, אך לא היה נוסח 

קבוע כדוגמת ה״הגדה של פסח״.

שחיטה בידי כהן העדה, אמבובר 1976
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לאחר שמיעת הסיפורים על יציאת מצרים 
חזרו הנשים והילדים לבתיהם, והמבוגרים הלכו 
עם הכוהן להתפלל בבית הכנסת. במשך הלילה 
הודו לה׳ על גאולת מצרים ועל קריעת ים 

סוף והתפללו תפילות מיוחדות לחג הפסח.

יום טוב וחול המועד
יום טוב הראשון של חג הפסח וכן שביעי של 
פסח הם ימים קדושים האסורים במלאכה לבד 

ממלאכה הנעשית לצורך אכילה.

היו שהחמירו לאכול בימי הפסח רק מצות 
ולא בשר כדי להדגיש את המצווה של אכילת 
המצה כל שבעת הימים. לעומתם היו שאמרו 
שיש לשמוח בכל מיני מאכלים הכשרים לפסח, 

כולל בשר.
בימי חול המועד לא עשו מלאכה אולם 

יצאו לביקורי קרובים.
בתפילות ימי הפסח ציינו את גאולת מצרים 
וקריעת ים סוף וליוו את התפילות בתוף ובכלי 

נגינה נוספים.
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מוצאי חג שביעי של פסח
במוצאי חג שביעי של פסח, בלילה, עדיין לא 
אכלו חמץ אולם התחילו בהכנת האנג׳רה, 

הלחם האתיופי העשוי מטף מוחמץ במים.
למחרת הכינו במהירות את האנג׳רה, או 
את ה״ַדּבֹו״, שהוא לחם עשוי בצק חיטה או 

שעורה, או דגנים אחרים.
את הלחם הראשון, עם משקה תוסס שהוכן 
במהירות, נתנו במתנה לכוהן או לזקן שבירך 
על הלחם ובצע אותו והודיע שמכאן ואילך 
מותר לאכול חמץ. עם ברכות הכוהן אמרו 

בני הקהילה את עשרת הדיברות בעל פה.

ספירת העומר
ביחס לספירת העומר נכתב בתורה: ״וספרתם 
לכם ממחרת השבת מיום הביאכם את ֹעמר 
התנופה, שבע שבתות תמיֹמת תהיינה. עד 
 ממחרת השבת השביִעת תספרו חִמשים יום 
וִהקרבתם ִמנחה חדשה לה׳״ )ויקרא כג, טו–
טז(. יהודי אתיופיה ראו את שבעת ימי הפסח 
כשבוע שלם, וכלשון התורה: ״שבת״, ועל כן 
פירשו שיש לספור שבע שבתות )=שבועות( 
ממחרת היום השביעי של פסח, וביום החמישים 

יחול חג השבועות.
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ביעור חמץ

 אור לארבעה עשר )ואם חל בשבת – אור לשלושה עשר( 
מיד אחר תפילת ערבית בודקין את החמץ לאור הנר. לפני הבדיקה מברכים:

ֶלךְְְ ָהעֹוָלם ינּו ֶמֽ ה יהוה ֱאלֵֹהֽ רּוךְְְ ַאּתָ  ּבָ
עּור ָחֵמץ. ֽנּו ַעל ּבִ ִצּוָ וָֹתיו וְְ ִמצְְְ נּו ּבְְ ֽ ׁשָ ר ִקּדְְ ֲאׁשֶ

אחר הבדיקה אומרים:

ׁשּוִתי א ִברְְְ ִאּכָ ל ֲחִמיָרא ַוֲחִמיָעא ּדְְ  ּכָָ
ּה  ּתֵ ָלא ִבַערְְְ ּה ּודְְְ ָלא ֲחִמּתֵ  ּדְְ

ֵקר  ֶלֱהֵוי ֶהפְְְ ִטיל וְְ  ִלבְְְ
ָעא. ַארְְְ ָרא דְְ ַעפְְְ ּכְְ

20

שריפת חמץ בקהילת הממתינים לעלייה באדיס אבבה, 1993
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ערב פסח שחרית, בשעה החמישית של היום, שורפים את החמץ ואחר כך אומרים:

ׁשּוִתי  א ִברְְְ ִאּכָ ל ֲחִמיָרא ַוֲחִמיָעא ּדְְ  ּכָָ
ּה  ּתֵ ָלא ִבַערְְְ ּה ּודְְְ ּתֵ ִבַערְְְ ּה, ּדְְ ָלא ֲחִמּתֵ ּה ּודְְְ ֲחִמּתֵ  ּדַ

ֵקר  ֶלֱהֵוי ֶהפְְְ ִטיל וְְ  ִלבְְְ
ָעא. ַארְְְ ָרא דְְ ַעפְְְ ּכְְ

עירוב תבשילין

 בחוץ לארץ, אם חל ערב פסח ביום הרביעי, עושים עירוב תבשילין. 
נוטלים מצה ותבשיל ומברכים:

ֶלךְְְ ָהעֹוָלם ינּו ֶמֽ ה יהוה ֱאלֵֹהֽ רּוךְְְ ַאּתָ  ּבָ
ַות ֵערּוב. ֽנּו ַעל ִמצְְְ ִצּוָ וָֹתיו וְְ ִמצְְְ נּו ּבְְ ֽ ׁשָ ר ִקּדְְ ֲאׁשֶ

ואומרים:

ָלא  ָ ַבׁשּ ֵמיֵפא ּולְְְ ָנא לְְ ֵרא ָלֽ ֵהא ׁשְְ ֵדן ֵערּוָבא יְְ  ּבְְ

ָנא  ּכָ רְְְ ל צָָ ד ּכָָ ּבַ ֶמעְְְ ָרָגא ּולְְְ ָלָקא ׁשְְ ַאדְְְ ָמָנא ּולְְְ ַאטְְְ  ּולְְְ
ָתא  ּבְְ ׁשַ  ִמּיֹוָמא ָטָבא לְְ

ִעיר ַהּזֹאת. ִרים ּבָ ָרֵאל ַהּדָ ל ִיׂשְְְ כָָ נּו ּולְְְ ָלֽ
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הדלקת נרות

כ־20 דקות לפני השקיעה תדליק את 
הנרות, תכסה את עיניה ותברך:

ֶלךְְְ  ינּו ֶמֽ ה יהוה ֱאלֵֹהֽ רּוךְְְ ַאּתָ ּבָ
וָֹתיו  ִמצְְְ נּו ּבְְ ֽ ׁשָ ר ִקּדְְ  ָהעֹוָלם ֲאׁשֶ

ִליק  ַהדְְְ ֽנּו לְְ ִצּוָ  וְְ
ל( יֹום טֹוב. ׁשֶ ת וְְ ּבָ ל )ׁשַ ֵנר ׁשֶ

ַמן ַהֶּזה.  נּו ַלּזְְ יָעֽ ִהּגִ נּו, וְְ ָמֽ ִקּיְְ ֶהֱחָיֽנּו וְְ ֶלךְְְ ָהעֹוָלם ׁשֶ ינּו ֶמֽ ה יהוה ֱאלֵֹהֽ רּוךְְְ ַאּתָ ּבָ

הדלקת נרות שבת, אדיס אבבה 1996
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הללויה ניסן

לּוָיּה ִניָסן. לּוָיּה ִניָסן, ַהלְְ ַהלְְ

ה: מֹׁשֶ ַוּֽיֹאֶמר ה׳ לְְ

ָרֵאל ֵני ִיׂשְְְ ר ִלבְְְ ּבֵ ּדַ

ֵבית ַיֲעקֹב: ֶוֱאמֹר לְְ

אֹותֹו ַהֽחֶֹדׁש ֽחֶֹדׁש ָהִראׁשֹון ּבְְ ּבַ

ִים. ַרֽ ֶרץ ִמצְְְ ֶכם ֵמֶאֽ הֹוֵצֽאִתי ֶאתְְְ

ים הּוא. ָדׁשִ רֹאׁש חָָ

מֹו. ַרךְְְ ׁשְְ ּבָ ַחג רֹאׁש ַהֽחֶֹדׁש ִיתְְְ ּובְְ

)והגדת לבנך, 9(

תפילה בחג הסיגד, ירושלים 2006
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አረንጓዴ ቅጠል כרפס •  መታጠብ ורחץ •  መቀደስ קדש • 

 መታጠብ רחצה •  መተረክ מגיד •  መቁረስ יחץ • 

መራራ ቅጠል מרור •  ቂጣ מצה •  ማውጣት מוציא • 

ድብቅ צפון •  ማዕድ שלחן עורך •  መጠቅለል כורך •

ተፈጸመ נרצה •  ማወደስ הלל •  መባረክ ברך • 

አረንጓዴ ቅጠል כרפס • መታጠብ ורחץ • መቀደስ קדש •

סדר הקערה
מביאים לפני ראש המסובים קערה

ועמה שלוש מצות שמורות
ועליה

זרוע • ביצה • מרור
חרוסת • כרפס • וחזרת

כסדר זה
ביצה
እንቁላል

זרוע
ቅልጥም

כרפס
አረንጓዴ ቅጠል

מרור
መራራ ቅጠል

חזרת
ሀዘሬት

חרוסת
ሀሮሴት

24
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መቀደስ • קדש 

מוזגים כוס ראשון, נוטלו ביד ימינו ומקדש:

 הנני מוכן ומזומן לקיים מצוות כוס ראשון של ארבע כוסות. 
לשם ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל

בשבת אומרים: 

ִהי־ֽבֶֹקר ֶרב ַויְְְ ִהי־ֶעֽ בלחש: ַויְְְ

ר  ּתֹו ֲאׁשֶ ַלאכְְְ ִביִעי מְְ ְְ ּיֹום ַהׁשּ ַכל ֱאלִֹהים ּבַ ָבָאם׃ ַויְְְ ל־צְְ כָָ ֶרץ וְְ ָהָאֽ ִים וְְ ַמֽ ָ ֻכּלּו ַהׁשּ י׃ ַויְְְ ִ ׁשּ ִ יֹום ַהׁשּ

ִביִעי,  ְְ ֶרךְְְ ֱאלִֹהים ֶאת־יֹום ַהׁשּ ָבֽ ה׃ ַויְְְ ר ָעׂשָ ּתֹו ֲאׁשֶ ַלאכְְְ ל־מְְ ִביִעי ִמּכָָ ְְ ּיֹום ַהׁשּ ּבֹת ּבַ ה, ַוִּיׁשְְְ ָעׂשָ

ָרא ֱאלִֹהים, ַלֲעׂשֹות׃ ר־ּבָ ּתֹו, ֲאׁשֶ ַלאכְְְ ל־מְְ ַבת ִמּכָָ י בֹו ׁשָ ׁש אֹתֹו, ּכִ ַקּדֵ ַויְְְ

סברי מרנן

ֶֽפן. ִרי ַהּגָ ֶלךְְְ ָהעֹוָלם, ּבֹוֵרא ּפְְ ינּו ֶמֽ ה יהוה ֱאלֵֹהֽ רּוךְְְ ַאּתָ ּבָ

ַחר  ֽ ּבָ ר  ֲאׁשֶ ָהעֹוָלם,  ֶלךְְְ  ֶמֽ ינּו  ֱאלֵֹהֽ יהוה  ה  ַאּתָ רּוךְְְ   ּבָ

וָֹתיו ִמצְְְ נּו ּבְְ ֽ ׁשָ ִקּדְְ ל ָלׁשֹון, וְְ נּו ִמּכָָ ָמֽ רֹומְְ ל ָעם, וְְ נּו ִמּכָָ ֽ  ּבָ

נּוָחה  תֹות ִלמְְְ ּבָ ַאֲהָבה ׁשַ ינּו ּבְְ נּו יהוה ֱאלֵֹהֽ ן ָלֽ ּתֶ  ַוּתִ
ׂשֹון, ֶאת  ׂשָ ים לְְ ַמּנִ ים ּוזְְְ ָחה, ַחּגִ מְְְ ׂשִ  ּומֹוֲעִדים לְְ

ּצֹות ַהֶּזה  ֶאת יֹום ַחג ַהּמַ ת ַהֶּזה וְְ ּבָ ַ  יֹום ַהׁשּ

ָרא ֽקֶֹדׁש  ַאֲהָבה ִמקְְְ נּו ּבְְ ַמן ֵחרּוֵתֽ  זְְ

נּו  י ָבֽ ִים, ּכִ ָרֽ  ֵזֶֽכר ִליִציַאת ִמצְְְ

ּתָ  ׁשְְְ ֽ ִקּדַ נּו  אֹוָתֽ וְְ ּתָ  רְְְ  ָבַחֽ
ת  ּבָ ׁשַ ים, וְְ ל ָהַעּמִ  ִמּכָָ

ָך  ֽ ׁשֶ דְְ  ּומֹוֲעֵדי קָָ

ָרצֹון  ּובְְְ ַאֲהָבה   ּבְְ

נּו. ֽ ּתָ ַחלְְְ ׂשֹון ִהנְְְ ׂשָ ָחה ּובְְְ מְְְ ׂשִ  ּבְְ
ים. ַמּנִ ַהּזְְ ָרֵאל וְְ ִיׂשְְְ ת וְְ ּבָ ַ ׁש ַהׁשּ ַקּדֵ ה יהוה, מְְ רּוךְְְ ַאּתָ ּבָ

בראשית א

בראשית ב
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במוצאי שבת מוסיפים לפני ברכת שהחיינו:

ֶלךְְְ ָהעֹוָלם  ינּו ֶמֽ ה יהוה ֱאלֵֹהֽ רּוךְְְ ַאּתָ  ּבָ

אֹוֵרי ָהֵאׁש. ּבֹוֵרא מְְ

ֶלךְְְ ָהעֹוָלם ינּו ֶמֽ ה יהוה ֱאלֵֹהֽ רּוךְְְ ַאּתָ  ּבָ

חֹל ין ֽקֶֹדׁש לְְ יל ּבֵ ּדִ בְְְ  ַהּמַ

ךְְְ ֽחֹׁשֶ ין אֹור לְְ  ּבֵ

ים ָרֵאל ָלַעּמִ ין ִיׂשְְְ  ּבֵ

ה ֲעׂשֶ ֵמי ַהּמַ ת יְְ ׁשֶ ֽ ׁשֵ ִביִעי לְְ ְְ ין יֹום ַהׁשּ  ּבֵ

ּתָ לְְְ ֽ ּדַ ת יֹום טֹוב ִהבְְְ ַ ֻדׁשּ ת ִלקְְְ ּבָ ת ׁשַ ַ ֻדׁשּ ין קְְ  ּבֵ

ּתָ ׁשְְְ ֽ ה ִקּדַ ֲעׂשֶ ֵמי ַהּמַ ת יְְ ׁשֶ ֽ ֵ ִביִעי ִמׁשּ ְְ ֶאת יֹום ַהׁשּ  וְְ

ָך. ֶתֽ ָ ֻדׁשּ קְְְ ָרֵאל ּבִ ָך ִיׂשְְְ ּתָ ֶאת ַעּמְְ ׁשְְְ ֽ ִקּדַ ּתָ וְְ לְְְ ֽ ּדַ  ִהבְְְ

ֽקֶֹדׁש. ין ֽקֶֹדׁש לְְ יל ּבֵ ּדִ בְְְ ה יהוה ַהּמַ רּוךְְְ ַאּתָ ּבָ

ה יהוה  רּוךְְְ ַאּתָ  ּבָ

ֶלךְְְ ָהעֹוָלם ינּו ֶמֽ  ֱאלֵֹהֽ

נּו  יָעֽ ִהּגִ נּו וְְ ָמֽ ִקּיְְ ֶהֱחָיֽנּו וְְ  ׁשֶ

ַמן ַהֶּזה. ַלּזְְ
שותים בהסבת שמאל.
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