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הכנת הפסח
 כאשר ידע ישוע כי באה שעתו לעבור מן העולם הזה אל,ְו ִל ְפנֵי חַג הַפסח
: ויאמר אליהם: כאשר אהב את בחיריו אשר בעולם כן אהבם עד הקץ,אביו
: כי אומר אני לכם:נכסף נכספתי לאכול איתכם את הפסח הזה לפני ענותי
 ביום, ויהי בחג המצות: עד כי ימלא במלכות האלוהים,לא אוכל אותו עוד
 איפה נכין: ויגשו התלמידים אל ישוע לאמור,הראשון אשר יזבח בו הפסח
 נושא, ופגע אתכם איש, לכו העירה:לך לאכול את הפסח? ויאמר אליהם
: ואמרתם אל בעל הבית, לכו נא אחריו אל הבית אשר יבוא בו,צפחת מים
 אשר, איה המלון: ובביתך אעשה את הפסח, עיתי קרובה:כה אמר רבנו
 מוצעה,אוכל שם את הפסח עם תלמידי? והוא יראה אתכם עליה גדולה
 וימצאו כאשר אמר, ויבואו העירה, ויצאו תלמידיו: שם תכינו לנו,ומוכנה
: ויעשו כאשר צום ישוע, ויכינו התלמידים את הפסח:להם
(16-12 :' מרקוס יד,16-15 :' לוקס כב,1:)יוחנן י"ג

Preparation for Passover
Now, before the Feast of Passover, when Yeshua knew that
His hour was come that He should depart out of this world
unto the Father- having loved His own, which were in the
world, He loved them unto the end. And He said unto them:
With desire I have desired to eat this Passover with you before
I suffer. For I say unto you, I will not anymore eat thereof
until it be fulfilled in the Kingdom of God. Then came the first
day of the Unleavened Bread, on which the Passover Lamb
had to be sacrificed. The disciples came to Yeshua saying:
Where shall we prepare the Passover, that You may eat it?
And He said unto them: Go into the city, and a man carrying a
pitcher of water will meet you. Follow him, and in your house
I must celebrate the Passover. Where is the guest-room where
I am to eat the Passover with my disciples? And he will show
you a large upper room, all furnished and ready, there prepare
it for us. And the disciples set out and went into the city, and
found it as He had told them. And the disciples prepared the
Passover and did even as Yeshua commanded them.
(John 13:1, Luke 22:15-16, Mark 14:12-16)
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ביעור חמץ
:עורך הסדר אומר

 וזאת לשון.כהכנה לערב הפסח ציווה אלוהים לטהר את כל בתי ישראל מכל חמץ
:המצוה

 וחגתם אותו חג ליהוה לדורותיכם חקת עולם,"והיה היום הזה לכם לזכרון
 שבעת ימים מצות תאכלו אך ביום הראשון תשביתו שאור מבתיכם,תחגהו
 מיום הראשון עד יום,כי כל אוכל חמץ ונכרתה הנפש ההיא מישראל
14-15:השביעי" שמות י"ב
Burning of the Leaven
The Leader of the Seder says:

As a preparation for the Passover night, God commanded the houses of
Israel to clean any leaven from their dwelling places and this is the
command:
“And this day shall be unto you for a memorial: and you shall “keep it
a feast to the Lord throughout your generations: you shall keep it a
feast by an ordinance forever/ Seven days you shall eat unleavened
bread: even the first day you shall put away leaven out of your houses:
for whoever eats leavened bread from the first day until the seventh
day, that soul shall be cut off from Israel.”
Exodus 12:14-15
: כפי שכתוב, בדברי שאול התרסי אנו רואים שהשאור מסמל את החטא שבחיינו,ובברית החדשה

 הלא לחם מצות אתם כי גם,"בערו את השאור הישן למען תהיו עסה חדשה
 על כן נחגה נא החג לא בשאר ישן ולא:לנו פסחנו הנזבח בעדנו הוא המשיח
7-8:'ראשונה לקורינתיים ה
"בשאר הרע והרשע כי אם במצות היושר והאמת
And in the New covenant scriptures, from the words of Shaul of Tarsus
we learn that the Leaven symbolizes the sin in our lives, as it is written:
“Purge out therefore the old leaven, that you may be a new lump, as
you are unleavened. For even Messiah our Passover is sacrificed for us.
Therefore let us keep the feast, not with old leaven, neither with the
leaven of malice and wickedness: but with the unleavened bread of
sincerity and truth.”
I Corinthians 5:7-8
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Psalm 51:10-12 14-12 :תהילים נא

 לב טהור45

אלישבע שומרון

Lev tahor bra-li Elohim
לב טהור ברא לי אלוהים
V’ruach nachon chadesh b’kirbi
ורוח נכון חדש בקרבי
[2x]
[x2]
Al tashlicheini milfanecha
אל תשליכני מלפניך
V’Ruach Kodshecha al tikach mimeni.
ורוח קדשך אל תיקח ממני
Hashiva li sason yishecha
השיבה לי ששון ישעך
V’ruach nediva tismecheini
.ורוח נדיבה תסמכני
V’ruach nediva tismecheini.
.ורוח נדיבה תסמכני
“Create in me a pure heart, O God, and renew a steadfast spirit within me. Do not
cast me from Your presence or take Your Holy Spirit from me. Restore to me the
joy of Your salvation and grant me a willing spirit, to sustain me.”

הלכות סדר פסח
 דברו אל כל: ראשון הוא לכם לחדשי השנה."החדש הזה לכם ראש חדשים
 שה, בעשר לחדש הזה ויקחו להם איש שה לבית אבות,עדת ישראל לאמר
 ואם ימעט הבית מהיות משה ולקח הוא ושכנו הקרוב אל ביתו:לבית
4-2:שמות י"ב
"במכסת נפשת איש לפי אכלו תכסו על השה
The Ordinance of the Passover Seder:
This month shall be unto you the beginning of month: it shall be the
first month of the year to you. Speak to all the congregation of Israel,
saying, In the tenth day of this month they shall take to themselves
every man a lamb, according to the house of their fathers, a lamb for an
house: And if the household is too little for the lamb, let him and his
neighbor next to his house take it according to the number of the souls:
every man according to his eating shall make your count for the lamb.
Exodus 12:2-4

 אבינו מלכנו28
ליסה לודן
Avinu Malkenu [x2]
Hoshianu mimavet, hitzilanu b’chesed,
Hotzianu mibeit avadim
Avinu Malkenu.

[x2] אבינו מלכנו
, הצילנו בחסד,הושיענו ממות
הוציאנו מבית עבדים
אבינו מלכנו

“Our Father, our King, You redeemed us from death, You rescued us with mercy,
You took us out from the house of slavery, our Father, our King.”
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?מי נקרא להשתתף בסדר הפסח
 ויען ויאמר,"ויגד אליו הנה אמך ואחיך עומדים בחוץ ומבקשים לדבר אתך
: ויט ידו על תלמידיו ויאמר, מי היא אמי ומי הם אחי:אל האיש המגיד לו
 ואחותי, כח כחל אשר יעשה רצון אבי שבשמים הוא אחי,הנה אמי ואחי
47-50 :ואמי" מתי י"ב

Who is called to participate in the Passover Seder?
“Then one said unto him, Behold, your mother and your
brothers are standing outside, asking to speak with you. But he
abswered and said unto him that told him, Who is my mother?
And who are my brothers? And He stretched His hand toward
His disciples, and said, Behold my mother and my brothers!
For whoever shall do the will of my Father which is in heaven,
the same is my brother, and sister, and mother.”
Matthew 12:47-50

.כל העושים רצון אלוהים המה בני בית אלוהים

Everyone who does the will of the Father
Is part of the household of God.
The Household of God

בית אלוהים

 טוהרנו בדמו שנשפך בעדנו. ששיכים אנו לבית אלוהים,מאושרים הננו
 מאושרים אנו להיות שייכים,וחברים אנו לירושה עם ישוע המשיח אדוננו
.לבית אלוהים
Blessed are we, to belong to the household of God. We have
been cleansed by His blood that was poured out for us, and we
are heirs together with Yeshua the Messiah, our Lord. Blessed
are we to be part of the household of God.
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 כל בן נכר לא יאכל, זאת חקת הפסח,"ויאמר יהוה אל משה ואהרון
 תושב. אז יאכל בו, ומלתה אותו, מקנת כסף, וכל עבד איש,בו
 המול לו, ועשה פסח ליהוה, וכי יגור אתך גר...ושכיר לא יאכל בו
 וכל ערל לא יאכל, כל זכר ואז יקרב לעשותו והיה כאזרח הארץ45-43 ,48 :שמות י"ב
"בו

-

-

“And the Lord said unto Moses and Aaron, This is the ordinance of the
Passover: There shall no stranger eat of it: But every man’s servant that
is bought for money, when you have circumcised him, then shall he eat
of it. A foreigner and a hired servant shall not eat of it. …And when a
stranger shall sojourn with you, and wants to keep the Passover to the
Lord, let al his ,ales be circumcised, and then let him come near and
keep it: and he shall be as one that is born in the land: for no
uncircumcised person shall eat of it.”
Exodus 12:43-45,48

 בדם, בישוע המשיח אתם הרחוקים מאז הייתם קרובים,"ועתה
 והרס מחיצת, כי הוא שלומנו אשר עשה השניים לאחד:המשיח
 לברא, את תורת המצות בגזרותיהן, בבטלו האיבה בבשרו:הגדר
 וירצה את שניהם: ויעש שלום,בנפשו את השניים לאיש אחד חדש
: על ידי צליבתו בהמיתו בנפשו את האיבה,בגוף אחד לאלוהים
 כי על ידו יש לשנינו: לכם הרחוקים והקרובים. ויבשר שלום,ויבוא
 לכן אינכם עוד גרים ותושבים כי אתם: אל אבינו,מבוא ברוח אחד
19-13 :'אפסיים ב
"בני עיר אחת עם הקדושים ובני בית אלוהים
“Wherefore remember, that you being in time past Gentiles in the flesh, who
are called Uncircumcision by that which is called the Circumcision in the
flesh made by hands; that at that time you were without Messiah, being
aliens from the commonwealth of Israel, and strangers from the covenants of
promise, having no hope, and without God in the world. But now in Messiah
Yeshua you who used to be far off are made near by the blood of Messiah/
For He is our peace, who has made both one, and has broken down the wall
of partition between us; having abolished in His flesh the enmity, even the
law of commandments in (man-made) prohibitions; in order to make in
Himself of two one new man, so making slain the enmity thereby: and came
and preached peace to you which were far off, and to them that were near.
For through Him we both have access by one Spirit unto the Father. Now
therefore you are no more strangers and foreigners, but fellow citizens with
the holy ones, and of the household of God.”
Ephesians 2:13-19

-
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(Ephesians 2:14 )אפסיים
ליסה לודן

הוא שלומנו
הוא שלומנו נתאחד

Hu shlomeinu nit'ached

הוא הרצוי שלנו

Hu haritzui shelanu
Et me’chitzat ha’eiva haras

את מחיצת האיבה הרס
הוא שלומנו נתאחד

Hu shlomeinu, nit'ached.

He is our peace, we shall be one
He is our reconciliation
The wall of partition He’s broken down
He is our peace, we shall be one.

Lighting the Candles

הדלקת נרות
:אחת הנשים מדליקה נרות ומברכת

,ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם
,אשר קדשנו בדמו של ישוע
,משיח צדקנו
. אמן.וצוונו להיות אור העולם

One of the ladies lights the candles and prays this blessing:

Blessed are You, O Lord our God, King of the
universe,
Who has sanctified us through the blood of Yeshua,
Messiah of our righteousness, and instructed us to be
the light of the world. Amen.
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6:שמות ו

"...כוס ראשונה "והוצאתי
: המסובים קמים ועורך הסדר מברך,מוזגים כוס ראשונה

. אמן. בורא פרי הגפן, מלך העולם,ברוך אתה יהוה אלוהינו
 אשר בחר בנו מלפני יסוד תבל להיות, מלך העולם,ברוך אתה יהוה אלוהינו
. ורוממנו לשבת במרומים במשיח ישוע.תמימים ושלמים לפניו באהבה
 יהוה, ונתן לנו. הנושא חטאת העולם, דם שה האלהים,וקדשנו בדמו
 מקרא, את חג המצות הזה זמן חרותנו, מועדים לשמחה, באהבה,אלוהינו
, וזכרון עולם לשחרורנו משעבוד השטן והחטא. זכר ליציאת מצריים,קודש
 שהחיינו וקיימנו, ברוך אתה יהוה אלוהינו מלך העולם.אלי חיי הנצח
. אמן.והגיענו לזמן הזה

שותים כוס ראשונה כוס הקידוש

First cup “I will bring you out…”
Exodus 6:6
First cup is filled, celebrants rise, Leader of the Seder prays this
blessing:

Blessed are You, O Lord our God, King of the
universe, Creator of the fruit of the vine. Amen.
Blessed are You, O Lord our God, King of the universe, Who has
chosen us before the foundation of the world to be perfect before Him
in love, and has exalted us to sit with Him in heavenly places, in the
Messiah Yeshua, and has sanctified us with His blood, the blood of the
Lamb of God, that takes away the sins of the world. And You have
given us, O Lord our God, in love, seasons for rejoicing, even this
Feast of Unleavened Bread, the time of our liberty, a holy convocation,
in memorial of our release from the bondage of Egypt, and for an
eternal commemoration of our liberation from the slavery of Satan and
sin, unto eternal life. Blessed are You, O Lord our God, King of the
universe, Who has preserved us, and sustained us, and enabled us to
reach this season. Amen.

Drink the First Cup of wine – The Cup of
Sanctification
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Washing of Feet

רחיצת הרגליים

 ואחר יצק מים בכיור:  ויקח מטפחת ויחגרה,"ויקם מעל השלחן ויפשט את בגדיו
:ויחל לרחוץ את רגלי תלמידיו ולנגב במטפחת אשר הוא חגור בה
? אדני האתה תרחץ את רגלי:ויקרב אל שמעון פטרוס והא אמר אליו
 ואחרי כן תדע ויאמר, את אשר אני עושה אינך יודע כעת:ויען ישוע ויאמר אליו
! לעולם לא תרחץ את רגלי:אליו פטרוס
: אם לא ארחץ אתך אין לך חלק עמי:ויען אותו ישוע
! לא לבד את רגלי כי אם גם את ידי ואת ראשי, אדני:ויאמר אליו שמעון פטרוס
 המרחץ אין לו לרחוץ עוד כי אם את הרגלים כי כולו טהור:ויאמר אליו ישוע
 יד ידע מי ימסרהו על כן אמר לא כלכם: אך לא כלכם, ואתם טהורים,הוא
:טהורים
: ויאמר אליהם,ויהי אחרי אשר רחץ את רגליהם וילבש את בגדיו וישב להסב
 והיטבתם אשר,הידעתם מה הדבר אשר עשיתי לכם? אתם קוראים לי רב ואדון
 גם אתם, המורה והאדון רחצתי את רגליכם,, אם אני, לכן,דיברתם כי אני הוא
 למען תעשו גם אתם כאשר, כי מופת נתתי לכם,חיבים לרחץ איש את רגלי אחיו
 אמן: למען תעשו גם אתם כאשר עשיתי לכם, כי מופת נתתי לכם:עשיתי לכם
 אם,אמן אני אומר לכם כי העבד איננו גדול מאדוניו והשלוח איננו גדול משולחו
" אשריכם אם כן תעשו,ידעתם זאת
17-4:'יוחנן יג
“He rose from supper, and laid aside His garments; and took a towel,
and girded Himself. After that He poured water into a basin, and began
to wash the disciples’ feet, and to wipe them with the towel He was
wearing. Then He came to Simon Peter: and Peter said to Him, Lord,
do You wash my feet? Yeshua answered and said to him, What I do
you do not know now; but you shall know afterward. Peter said him,
You shall never wash my feet. Yeshua answered him, If I do not wash
you, you have no part with Me. Simon Peter said to Him, Lord, not my
feet only, but also my hands and my head. Yeshua said to him, He that
is washed only needs to wash his feet to be completely clean: and you
are clean, but not all clean. So after He had washed thei feet, and had
taken His garments, and sat down again, He said to them, do you know
what I have done to you? You call Me Master and Lord: and you are
right, for so I am. If I then, your Lord and Master, have washed your
feet; you also ought to wash one another’s feet. For I have given you an
example, that you should do as I have done to you. Truly, truly, I say to
you, The servant is not greater that his lord: neither he that is sent
greater than he sent him. If you know these things, you are happy if
you do them.” John 13:4-17
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 במים זכים128
אלישבע שומרון

Be’mayim zakim hu rochetz et raglai,
Adonai Elohai Riboni.
Be’Ruach Kodsho me’maleh et ruchi.
Adonai Elohai Osi.

,במים זכים הוא רוחץ את רגלי
.אדוני אלוהי רבוני
.ברוח קודשו ממלא את רוחי
.אדוני אלוהי עושי

Damo hayakar hu shafach al nafshi
דמו היקר הוא שפך על נפשי
Mitzlavo haboded ve’hanora.
.מצלבו הבודד והנורא
Mayim chayim hu noten li lishtot
מים חיים הוא נותן לי לשתות
Adonai El Chai Yeshua.
.אדוני אל חי ישוע
[2x]
[x2]
Adonai El Chai Yeshua [2x]
[x2] אדוני אל חי ישוע
With pure water He washe my feet,
My Lord, my God, my Master.
With His Holy Spirit He fills my spirit,
My Lord, my God, my Maker.
From His lonely and terrible cross
He poured out His precious blood on my soul.
He gives me living water to drink,
The Lord, the Living God, Yeshua

The Symbols of the Seder

סמלי הסדר
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עורך הסדר מסביר את סמלי הפסח:

זרוע

רמז לשה הפסח שהיה נאכל בכל בית אב בישראל בזמן שבית
המקדש היה קיים.

ביצה

צלויה מעט ,רמז לחורבן הבית .וכן לקרבן החגיגה שהועלה
במקדש ,ויש הרואים בו משל לליבו הקשה של פרעה.

כרפס

במי מלח ,רמז למי ים סוף וכן לדמעות אבותינו במצרים .כמו כן
רמז לאגודת האזוב שנטבלה בדם שה הפסח.

מרור

עשבים מרים המעלים דמעות בעינינו זכר למרירות חייהם של
אבותינו במצרים.

חרוסת

רמז לטיט שבו עבדו אבותינו בבנותם ערי מסכנות לפרעה.

שלש מצות )אחת על השנייה( המרמזות על אישיותו המשולשת של אלוהינו
האב הבן ורוח הקודש ,שאחד מהם היה מוסתר .המצה האמצעית ,האפיקומן ,מסמל את
ישוע שהיה מוחבא ,מוסתר מעיני אדם ,עד שאלוהים שלח אותו לעולם לגאול אותנו
על ידי גופו שנשבר בעדנו במותו על הצלב .וכל המוצא אותו את ישוע יזכה במתנה
הנפלאה מכל חיי העולמים.

ארבע כוסות

המסמלות את גאולת ישראל משעבוד לחרות ,על ידי אלוהים ,כפי

שכתוב:
"והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים.
והצלתי אתכם מעבודתם
וגאלתי אתכם בזרוע נטויה ובשפטים גדולים
ולקחתי אתכם לי לעם"
שמות ו7-6:
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The leader of the Seder explains the symbols:

Shankbone

- A type of the Passover lamb which was eaten in
every household in Israel in the days of the Temple.

Egg

- Hard, roasted. A type of the Hagigah sacrifice, and also a
reminder of the destruction of the Temple. Some see in it also a parable
of the hard heart of Pharaoh.

Parsley

- In salt water. A reminder of the tears of our fathers in
Egypt, and of the salty waters of the Red Sea. Also typifying the bunch
of hyssop which was dipped in the blood of the Passover lamb.

Bitter Herbs - Reminding us of the bitter life our fathers endured
in slavery in Egypt.

Charoset

- Typifying the mortar our fathers used to build storage
cities for Pharaoh in Egypt.

Three Matzahs – (one on the other) In which the threefold personality
of God is symbolized, especially by the Afikoman, symbolizing
Yeshua, who was hidden until the time God the Father revealed Him to
us and sent Him to redeem us by the breaking if His body on the cross;
and whoever finds Him receives the greatest gift of all - eternal life.

Four cups

– symbolizing the four-fold salvation of Israel from
slavery by God, as it is written:
“Wherefore say unto the children of Israel, I am the Lord, and
I will bring you out from under the burdens of the Egyptians, and
I will rid you out of their bondage, and
I will redeem you with a stretched out arm, and with great judgments:
I will take you to Me for a people, and I will be to you a God: and you
shall know that I am the Lord your God, which brings you out from
under the burdens of the Egyptians.”
Exodus 6:6-7
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Parsley in Salt Water

כרפס במי מלח

: טובלו במי מלח ואומר,העורך נוטל מן הכרפס

..."ולקחתם אגודת אזוב וטבלתם בדם אשר בסף
13,22:וראיתי את הדם ופסחתי עליכם" שמות י"ב
The leader of the Seder takes the parsley, dips it in salt water and says:

“And you shall take a bunch of hyssop, and dip it in the blood,
which is in the basin…and when I see the blood I will pass
over you” Exodus 12:13,22

 למען ימלא,"ויהי מאחרי כן כאשר ידע ישוע כי כבר נעשה הכל
 וישימו על אזוב, "צמאתי!" ושם כלי מלא חומץ: אמר, הכתוב כלו, "כלה" ויט את ראשו: ויקח ישוע את החומץ ויאמר: ויקריבו אל פיו30-28 :ותצא רוחו" יוחנן יט
“After this, Yeshua, knowing that all things had already been
accomplished, in order that the Scripture might be fulfilled, said: “I am
thirsty!” A jar full of sour wine was standing there. So they put a
sponge full of the sour wine upon a bunch of hyssop, and brought it up
to His mouth. When Yeshua, therefore, had received the sour wine He
said: “It is finished!” and He bowed His head and gave up His spirit.”
John 19:28-30
:עורך הסדר והמסובים מברכים יחדיו

. אמן.ברוך אתה יהוה אלוהינו מלך העולם בורא פרי האדמה
.אוכלים כרפס במי מלח
The leader of the Seder and celebrants recite this blessing together:

Baruch Atah Adonai, Eloheinu Melech ha’olam, borei pri-ha’adama. Amen.

Blessed are You O Lord our God, King of the universe,
Creator of the fruit of the earth. Amen
All eat Parsley dipped in salt water.
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שבירת מצה אמצעית

יחץ

 מצפין את החלק הגדול לאפיקומן ומחזיר את החלק.העורך שובר את המצה האמצעית
: מגביה הצלחת ואומר,הקטן אל בין שתי המצות השלמות
 בואו, כל הרעבים,מגיד הלחם הזה הוא כלחם אשר אכלו אבותינו בארץ מצרים
, שיהיה זה לכם לפדות ולחרות, בואו וחוגו עמנו את הפסח הזה, כל העמוסים.ואיכלו
.מודים אנו לאלוהים שיכולים אנו לחגוג פסח זה כבני חורין בארץ ישראל
.מכסה את המצות

Divide – Yachatz – Breaking of the Middle Matzah
The leader of the Seder breaks the middle matzah into two. The bigger part is hid
for the Afikoman, the smaller part is put back in between the two whole ones. He
raises the plate and says:

Magid – This bread is as the bread that our fathers ate in the Land of
Egypt. All who are hungry, come and eat; all those who are heavily
burdened, come and celebrate with us. May this Passover be for you for
redemption and freedom. We give thanks to God that we have the
privilege to celebrate this Passover as free people in the Land of Israel.
Covers the matzahs

"...כוס שנייה "והצלתי
מוזגים
Second cup “I will rid you out of their bondage…”
Pour the Second Cup
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ארבע הקושיות
?מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות
!שבכל הלילות אנו אוכלין חמץ ומצה הלילה הזה כלו מצה
!שבכל הלילות אנו אוכלין שאר ירקות הלילה הזה כלו מרור
!שבכל הלילות אין אנו מטבילין אפילו פעם אחת הלילה הזה שתי פעמים
!שבכל הלילות אנו אוכלין בין יושבין ובין מסובין הלילה הזה כלנו מסובין

The Four Questions
Why is this night different from all other nights?
For on all other nights we may eat either leavened bread or unleavened,
but on this night only unleavened!
On all other nights we may eat other kinds of herbs, but on this night
only bitter herbs!
On all other nights we need not dip our herbs even once, but on this
night we do so twice!
On all other nights we eat either sitting upright or reclining, but on this
night we all recline!
:התשובה לשאלות

 בפעולת, והועלה לגדולה כעבור זמן, על ידי אחיו,יוסף נמכר לעבדות במצרים
.אלוהים
 ירדו יעקב ובניו למצרים והשתכנו,בעקבות הרעב הכבד שפקד את האזור כולו
.שם
. מתו בניו וגם יוסף מת,כעבור שנים מת יעקב
 הוא העביד, והחל לענות את העם,אז קם מלך חדש במצרים שלא ידע את יוסף
 הלחץ היה. ואת התינוקות ציוה להשליך ליאור,אותם בעבודה קשה עבודת פרך
.כבד מאוד
The answer:
Josef was sold by his brothers into slavery in Egypt, but after a time,
through the work of God, he was exalted by the king. Because of a
great famine, Jacob and his sons died, and Josef died also. Then a new
king arose who did not know Josef, and he began to oppress the people.
He gave them work, and commanded them to throw the newborn
babies into the river. The oppression was very great.
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סבלות ישראל במצרים
"ויקם מלך חדש על מצרים אשר לא ידע את יוסף ויאמר אל
עמו :הנה עם בני ישראל רב ועצום ממנו הבה נתחכמה לו פן
ירבה והיה כי תקראנה מלחמה ונוסף גם הוא על שונאינו ונילחם
בנו ועלה מן הארץ .וישימו עלי שרי מיסים למען ענותו
בסבלותם ויבן ערי מסכנות לפרעה ,את פתום ואת רעמסס.
וכאשר יענו אותו ,כן ירבה וכן יפרוץ ויקוצו מפני בני ישראל.
ויעבידו מצרים את בני ישראל בפרך וימררו את חייהם בעבודה
קשה בחומר ובלבנים ,ובכל עבודה בשדה ,את כל עבודתם אשר
שמות א' 8-14
עבדו בהם בפרך"

חרוסת
אוכלים מן החרוסת לזכר הטיט שממנו עשו אבותינו לבנים במצרים
ולא רק בעבודה קשה מיררו המצרים את חיי אבותינו ,אלא גם בגזרותיהם הקשות.

"ויצו פרעה לכל עמו לאמור :כל הבן הילוד היאורה תשליכוהו ,וכל
הבת תחיון" שמות א' 22
-

"ויהי בימים הרבים ההם וימת מלך מצרים ויאנחו בני ישראל מן
העבודה ויזעקו ותעל שוועתם אל האלוהים ,מן העבודה ,וישמע
אלוהים את נאקתם ויזכור אלוהים את בריתו את אברהם את יצחק
את יעקב וירא אלוהים את בני ישראל ,וידע אלוהים"
שמות ב' 23-25

מרור
לזכר סבלות אבותינו ,שמיררו המצרים את חייהם.
לוקחים כזית מן המצה ,שמים עליה כזית מן המרור ,מברכים ואוכלים.

"ברוך אתה יהוה אלוהינו מלך העולם אשר קדשנו
במצוותיו וציוונו על אכילת מרור .אמן"
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THE SUFFERINGS OF THE ISRAELITES IN EGYPT
“Now there arose up a new king over Egypt, which knew not of Josef.
And he said unto his people, behold, the people of the children of Israel
are more and mightier than we. Come on, let us deal wisely with them;
lest they multiply, and it came to pass, that when there falleth out any
war they join also unto our enemies, and fight against us, and so get
them up out of the land. Therefore they did set over them taskmasters
to afflict them with their burdens. And they build for Pharaoh treasure
cities, Pithom and Ra'amses. But the more they afflicted them the more
they multiplied and grew. And they were grieved, because of the
children of Israel. And the Egyptians made the children of Israel to
serve with rigor: and they made their lives bitter with hard bondage, in
mortar, and in brick, and in all manner of service in the field: All their
service, wherein they made them serve was with rigor.
Exodus 1:8-14

CHAROSET
Eat of the Charoset as a reminder of the mortar
our forefathers made for bricks
Not only in hard work did the Egyptians make the life of our forefathers
bitter, but also by their cruel orders.

“And Pharaoh charged all his people saying, every son that is
born ye shall cast into the river, and every daughter ye shall save
alive.” Exodus 1:22
“And it came to pass in process of time that the king of Egypt
died and the children of Israel sighed by reason of bondage and
they cried, and their cry came up into God by reason of the
bondage. And God heard their groaning, and God remembered
his covenant with Abraham, with Isaac, and with Jacob. And
God looked upon the children of Israel and God had respect unto
them.” Exodus 2:23-25

MAROR
A reminder of the bitter life our forefathers had in bondage.

Break a piece of Matza, dip it in bitter herb, bless and eat.

"Blessed are You, O Lord our God, King of the
universe, Who has sanctified us by His ommandments,
and instructed us to eat of the Bitter Herbs"
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אלוהים מקים גואל לישראל
 שהה במדבר סיני,משה שברח מבית מלך פרעה בהיותו בן ארבעים שנה
.במשך ארבעים שנים נוספות כרועה צאן
 נגלה לו אלוהים מתוך סנה בוער,יום אחד בעודו רועה את צאן יתרו חותנו
: וכה אמר,שאיננו אוכל
, ויאמר הנני, משה, משה:ויקרא אליו אלוהים מתוך הסנה ויאמר..."
 של נעליך מעל רגליך כי המקום אשר אתה עומד, אל תקרב הלום:ויאמר
 אלוהי, אלוהי אברהם, אנכי אלוהי אביך: ויאמר.עליו אדמת קודש הוא
 ויאמר. ויסתר משה פניו כי ירא מהביט אל האלוהים.יצחק ואלוהי יעקב
 ראה ראיתי את עני עמי אשר במצרים ואת צעקתם שמעתי מפני:אדוני
 כי ידעתי את מכאוביו וארד להצילו מיד מצרים ולהעלותו מן הארץ,נוגשיו
ההיא אל ארץ טובה ורחבה אל ארץ זבת חלב ודבש אל מקום הכנעני
 ועתה הנה צעקת בני ישראל באה.והחיתי והאמורי והפריזי והחיוי והיבוסי
 וגם ראיתי את הלחץ אשר מצרים לוחצים אותם ועתה לכה ואשלחך,אלי
"ממצרים
ישראל
בני
עמי
את
והוצא
פרעה
אל
4-10 'שמות ג
GOD RAISES A REDEEMER FOR ISRAEL
Moses who fled from the palace of king Pharaoh at the age of forty,
spent another forty years in the desert of Sinai as a shepherd.
One day, while watching the flocks of his father in law, Jethro, God
appeared to him in a burning bush, that was not consumed.
“…God called unto him out of the midst of the bush and said, “Moses,
Moses” and he said, “Here am I.” And he said, “Draw not nigh hither:
put off thy shoes from of thy feet, for the place where on thou standest is
holy ground.” Moreover he said, “I am the God of thy father, the God of
Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob, and Moses hid his
face; for he was afraid to look upon God. And the Lord said, “I have
surely seen the affliction of my people which are in Egypt, and have
heard their cry by reason of their taskmasters; for I know their sorrows,
and I come down to deliver them out of the hand of the Egyptians, and to
bring them up out of that land unto a good land and a large land. Unto a
land flowing with milk and honey; unto the place of the Canaanites, and
the Hittites, and the Amorites, and the Perizzites, and the Hivites, and
the Jebusites. Now threefold behold the cry of the children of Israel is
come unto me, and I have also seen the oppression, wherewith the
Egyptians oppressed them. Come now therefore, and I will send thee
unto Pharaoh, that thou mayest bring forth my people, the children of
Israel, out of Egypt.”
Exodus 3:4-10
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חציית ים סוף
בני ישראל יצאו ממצרים בחיל כבד מאוד ,בצאן ובקר וברכוש רב מאוד .אלוהים הקשה
את לב פרעה ,והוא החליט לרדוף אחריהם עם צבאו ומרכבותיו כדי להחזירם לו ולעמו
לעבדים .הוא השיג את בני ישראל כשפניהם אל מול ים סוף.
אז זעקו העם לאלוהים ברוב פחדם מפני המצרים.
"ויאמר משה אל העם :אל תיראו ,התייצבו וראו את ישועת יהוה אשר יעשה לכם היום כי
אשר ראיתם את מצרים היום ,לא תוסיפו לראותם עוד עד עולם ,יהוה ילחם לכם ואתם
תחרישון"
שמות י"ד 13-14

שיר :אדוני ילחם לכם
אדוני ילחם לכם ,אדוני ילחם לכם,
אדוני ילחם לכם ,ואתם תחרישון

המשמעות הרוחנית של הסמלים שבחג
משמעותו ומרכזו של חג הפסח הינו קרבן הפסח:
"והיה כי תבואו אל הארץ אשר יתן יהוה לכם כאשר דיבר ,ושמרתם את העבודה הזאת.
והיה כי יאמרו אליכם בניכם מה העבודה הזאת לכם ,ואמרתם :זבח פסח הוא ליהוה אשר
פסח על בתי בני ישראל במצרים בנגפו את מצרים ,ואת בתינו הציל ,ויקוד העם וישתחו"
שמות י"ב 25-27
על שם פעולת הקרבן נקרא החג:
דמו של קרבן השה התמים היה נחוץ כדי להגן על בני ישראל מפני מלאך המוות,
בזכות דם הקרבן פסח מלאך המוות על בתיהם.
אך מדוע היה צריך לשים מדם השה על המשקוף ועל המזוזות?
כי היה זה סמל לשה הפסח האמיתי ישוע המשיח ,שעתיד היה להיצלב כעבור כ  1500שנה,
בירושלים ,וכך הוא שפך את דמו לכפרה ולישועה לכל מי שיחסה תחת דם הכפרה שלו,
וכך ימצא מוגן מפני המוות הנצחי באש גהינום.
וכפי שניצלו רק אלה שחסו תחת הגנת הדם ,בתוך הבתים ,כך גם היום אנו זוכים להגנה מן
המוות הנצחי בזכות אמונתנו במשיח ישוע ,וכל מי ששם את בטחונו ואמונתו בדם הכפרה ,וחוסה תחת דם
שה האלוהים ,כפי שאבותינו עשו במצרים ,ינצל גם הוא מעונש אלוהים על כל בני המרי.
אז הציל אלוהים את עמו מעבדות מצרים
היום מציל אלוהים את כל המאמין בו מעבדות ושיעבוד לחטא
אז הם נקראו לעזוב את הכל וללכת אחרי עמוד הענן ועמוד האש במדבר
היום אנו נקראים להיות מוכנים לעזוב את הכל וללכת בציות אחרי אלוהינו
הם נרדפו על ידי צבאות מצרים אשר לא רצו לשחררם
היום נרדפים בני אדם ע"י כוחות החושך ,כוחות רוחניים רעים שאינם רוצים לשחררם
מן השעבוד לחטא
אז הם טבלו למשה במי ים סוף
היום אנו נטבלים במים ,לאלוהים ,בשם ישוע המשיח ,כאות לאמונתנו
אז הם הוצאו מעבדות לחרות והובלו לארץ זבת חלב ודבש
היום אנו נקראים לצאת מעבדות החטא ,וללכת באמונה ובצייתנות אחרי אלוהים עד אשר נגיע אל
מלכות האלוהים הנצחית
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CROSSING THE REED SEA
The children of Israel left Egypt with much spoil, heavy with sheep and cattle.
God hardened the heart of Pharaoh, and he decided to chase the Israelites with his
army and chariots in order to bring them back to slavery. He reached them,
as they were facing the Reed Sea. In their great fear, the people cried out to God.
“And Moses said unto the people, “Fear ye not, stand still, and see the salvation of
the Lord, which he will shew to you today, for the Egyptians whom ye have seen
today ye shall see them again no more forever. The Lord shall fight for you, and
ye shall hold your peace”
Exodus 14:13-14
SONG:

ADONAI YILACHEM LACHEM (3), VE’ATEM TACHARISHUN
(God will fight for you, and you shall be still)

THE SPIRITUAL MEANING OF THE SYMBOLS OF THE PASSOVER
The heart of the Passover is the Passover sacrifice:
“And it shall come to pass, when ye become to the land which the Lord will give you,
according as he hath promised, that ye shall keep this service. And it shall come to
pass, when your children shall say unto you, what mean ye by this service? That ye
shall say, “It is the sacrifice of the Lord’s Passover, who passed over the houses of the
children of Israel in Egypt when he smote Egyptians and delivered our houses.
And the people the head and worshipped.”
Exodus 12:25-27
The feast is called after the work of the sacrifice:
The blood of the innocent lamb was needed in order to protect the Israelites from the
angel of death, in order that the angel of death would PASS-OVER their houses.
But why was the blood applied to the door posts and to the lintel?
Because this was a symbol of the real Passover sacrifice – Yeshua the Messiah – that
was to be crucified about 1500 years later in Jerusalem, and thus he shed his blood for
atonement.
And as only those were saved who were protected under the blood in the house, so also
today we can have protection from eternal death by faith in Yeshua the Messiah. Every
one that puts his trust, by faith, in the atoning sacrifice of Yeshua will be saved from
God’s punishment on the sons of rebellion.
-THEN God saved his people from slavery in Egypt
-TODAY God is saving those who believe in him from slavery to sin
-THEN they were called to leave everything and follow the pillar of cloud and fire
-TODAY we are called to be ready to leave everything and follow God in obedience
-THEY were chased by the army of Pharaoh and his chariots
-TODAY people are chased by evil powers who seek to hold them captive in sin
-THEN they were baptized by Moses in the sea
-TODAY we are baptized in water to God, in the name of Yeshua, as a sign of our faith
-THEN they were delivered from slavery and led to the land of milk and honey
-TODAY we are delivered from slavery to sin, and wait for God’s kingdom on earth
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שה האלוהים
שלמה ברגר

 הנושא חטאת העולם,שה האלוהים

Seh haElohim, hanoseh chatat
Ha’olam.
Rachem na aleinu, Adon v’Go’el
Ben Elohim chanenu.
[2x]
Yeshua, Yeshua, Anu mishtachavim
L’faneicha [2x]
She haElohim, hanoseh chatat
Ha’olam

, אדון וגואל,רחם נא עלינו
[2x]
בן אלוהים חננו
 אנו משתחווים לפניך, ישוע,ישוע
[2x]
שה האלוהים הנושא חטאת העולם

The Lamb of God that carries the sin of the world, please have mercy on us. Our
Lord and Redeemer; Son of God, be gracious unto us. Yeshua, Yeshua, we bow
down before You. The Lamb God that carries the sin of the world.

10:ישעיהו סא

שוש אשיש

בתיה סגל

Sos asis ba’Adonai, tagel nafshi
be’Elohai,
Ki hilbishani bigdei yesha,
Me’ill tzdakah ya’atani;
[2x]
Sos asis ba’Adonai, tagel nafshi
be’Elohai,
Ki hilbishani bigdei yesha,
Me’ill tzdakah ya’atani
[2x]

,שוש אשיש באדוני
,תגל נפשי באלוהי
,כי הלבישני בגדי ישע
,מעיל צדקה יעטני
[2]
, תגל נפשי באלוהי,שוש אשיש באדוני
,כי הלבישני בגדי ישע
מעיל צדקה יעטני
[2]

I will delight greatly in the Lord; my soul rejoices in my God.
For He has clothed me with garment of salvation and arrayed me in a
robe of righteousness

25

כוס ההלל והחרות
:מקדשים על הכוס השנייה

. אמן.ברוך אתה יהוה אלוהינו מלך העולם בורא פרי הגפן
שותים כוס שנייה

The Cup of Praise and Deliverance
Blessing over second cup:

Baruch Atah Adonai, Eloheinu Melch ha’olam,
Bore p’ri hagafen. Amen.
Blessed are You, O Lord our God, Creator of the fruit of
the vine. Amen.
we drink the second cup

והיא שעמדה
לחן מסורתי

[2] [ לאבותינו ולנו2] והיא שעמדה

V’hi sh’amdah (2x) la’avoteinu v’lanu
[2x]
Shelo echad bilvad amad aleinu
l’chaloteinu, [2x]
Ela shebechol dor vador
Omdim aleinu l’chaloteinu [2x
V’haKadosh baruch Hu
Matzileinu miyadam! [2x]

 עמד עלינו,שלא אחד בלבד
[2] לכלותנו
אלא שבכל דור ודור
[2] ,עומדים עלינו לכלותנו
והקדוש ברוך הוא
[2] !מצילנו מידם

It is this faithfulness which has sustained our fathers and us. For not one
man only has risen against us to destroy us, but in every generation do
men rise up against us to destroy us; but the Holy One blessed be He,
delivers us from their hands.

מוציא מצא
. מברכים ואוכלים,נהוג לבצוע מן המצה העליונה

.ברוך אתה יהוה אלוהינו מלך העולם המוציא לחם מן הארץ
. אמן.ברוך אתה יהוה אלוהינו מלך העולם אשר קדשנו במצוותיו וציוונו על אכילת מצה
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Motzi-Matzah
It is traditional to take a piece of the upper matzah, bless, and all eat a small piece.
Baruch Atah Adonai, Elohenu Melch ha’olam, hamotzi lechem min ha’aretz.
Baruch Atah Adonai, Elohenu Melch ha’olam, asher kid’shanu b’mitzvotav
V’tzivanu al achilat-matzah.

Blessed are You, O Lord our God, King of the universe, Who brings
forth bread out of the earth. Blessed are You, O Lord our God, King of
the universe, Who has sanctified us with His commandments, and
commanded us concerning the eating of the unleavened bread.

כורך
 מחלק, וכורך עמה כזית מן המרור, נוטל ממנה כזית,לפי מנהג בית הילל היה בוצע מן המצה התחתונה
:למסובין ואוכלים

 היה כורך מצה ומרור: כן עשה הלל בזמן שבית המקדש היה קיים:"זכר למקדש כהלל
." "על מצות ומרורים יאכלהו: לקיים מה שנאמר,והיה אוכל ביחד
 או, לסליחה, הוגש כריך זה "כורך" למסובים כאות מיוחד לאהבה,לפי מסורת עתיקה
:לאזהרה
" ַויְהִי ְכּכַלּוֹת י ֵשׁוּ ַע לְדַ בֵּר הַדְּ ב ִָרים ָה ֵאלֶּה ַויּ ִ ָבּהֵל בְּרוּחוֹ ַויָּעַד וַיא ֶמר אָ ֵמן אָ ֵמן ֲאנִי א ֵמר ָל ֶכם
 ַויּ ִפל עַל לֵב:ַשׁר י ֵשׁוּ ַע ֲאהֵבוֹ ֵמסֵב עַל חֵיק י ֵשׁוּע
ֶ כִּי ֶאחָד ִמכֶּם י ִ ְמ ְס ֵרנִי׃ ְו ֶאחָד ִמתַּ ְלמִידָ יו ֲא
שׁר ֶאטְבּוֹל פִּיתִּ י לְתִ תָּ הּ לוֹ
ֶ י ֵשׁוּ ַע וַיא ֶמר ֵאלָיו ֲאדוֹנִי מִי הוּא׃ ַויַּעַן י ֵשׁוּ ַע ִהנֵּה זֶה הוּא ֲא
שׂטָן ֶאל ִק ְרבּוֹ
ָ שׁ ְמעוֹן אִישׁ ְק ִריּוֹת׃ וְאַח ֲֵרי ִבלְעוֹ בָּא ַה
ִ ַויִּטְבּוֹל ֶאת פִּיתִּ ו ַויּ ִתֵּ ן ֶאל י ְהוּדָ ה בֶן
שׂה ְמה ֵָרה׃ וְהוּא ְבּ ַקחְתּוֹ ֶאת פַּת ַה ֶלּחֶם ִמהֵר ָלצֵאת
ֵ שׂה ֲע
ֶ שׁר תַּ ֲע
ֶ וַיּא ֶמר ֵאלָיו י ֵשׁוּ ַע ֵאת ֲא
21,23,25,26,27,30 :יוחנן יג
"הַחוּצָה ְו ַליְלָה ָהי ָה

Korech
According to Beit Hillel it was customary to break a piece from the lower Matzah,
and eat it together with the Maror.
"In remembrance of the Temple, thus Hillel was accustomed to do – he used to eat
together Matzah and bitter herbs (Maror), to fulfill that which is written: “Upon
unleavened bread and bitter herbs shall you eat it.”
According to an ancient tradition this portion (korech) would be given at the
Passover tables as a special mark of love, forgiveness, or warning.

"When Jesus had said these things, He was troubled in spirit, and
testified and said, "Most assuredly, I say to you, one of you will betray
Me." Now there was leaning on Jesus' bosom one of His disciples,
whom Jesus loved. Then, leaning back on Jesus' breast, he said to Him,
"Lord, who is it?" Jesus answered, "It is he to whom I shall give a piece
of bread when I have dipped it" And having dipped the bread, He gave
it to Judas Iscariot, the son of Simon. Now after the piece of bread,
Satan entered him. Then Jesus said to him, "What you do, do quickly"
Having received the piece of bread, he then went out immediately. And
it was night"
John 13:21,23, 25, 26,27, 30
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שולחן עורך
,נהוג לפתוח את הסעודה באכילת ביצים קשות טבולות במי מלח שהם מאכל אבלים
. בגין חטאינו, עבורנו יהא זה אות לצערנו על מות המשיח.כרמז לחורבן בית המקדש

Shulchan Orech - Eat the Meal
It is customary to begin the meal with hard boiled eggs dipped in salt-water,
traditionally the food of mourners, and thus a token for the sadness for the
destruction of the Temple. For us, may it be a token of our grief for
Messiah’s death because of our sins.

THE MEAL

סעודה

. ילדים מחפשים את האפיקומן,לאחר הארוחה עם הנתן האות
After the meal, when given a sign, the children go to search for the Afikoman.
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"...כוס שלישית "וגאלתי
מוזגים כוס שלישית
.מגלים את האפיקומן שאחד הילדים מצא

שּׁחַר בָּאוּ אֶל ַה ֶקּבֶר וַתְּ בִיאֶינָה אֶת ַה ַסּמִּים
ַ  ִל ְפנֵי עֲלוֹת ַה,שּׁבָּת
ַ  "וּ ְב ֶאחָד ַבֶּר ֵהכִינוּ ְו ִע ָמּהֶן נָשִׁים ֲאחֵרוֹת׃ וַתִּ ְראֶינָה ְו ִהנֵּה ָה ֶא ֶבן גְּלוּלָה מִן-ֲאשׁ
1-3:לוקס כ"ד
"ַה ָקּבֶר׃ וַתָּ באנָה ְפנִימָה וְלא ָמצְאוּ אֶת ְגּ ִויּ ַת הָאָדוֹן י ֵשׁוּ ַע
"כִּי כֵן ִק ַבּלְתִּ י ֲאנִי ִמן הָאָדוֹן וּ ָמס ְַרתִּ י ָלכֶם כִּי הָאָדוֹן י ֵשׁוּ ַע ַבּ ַלּיְלָה הַהוּא
 ְקחוּ ִאכְלוּ זֶה גוּפִי: ַויּ ִ ְבצַע וַיּ ֹא ַמר8 ָל ַקח ֶאת ַה ָלּחֶם ַויְב ֶָר,שׁר נִ ְמסַר בּוֹ
ֶ ֲא
: עֲשׂוֹּ ז ֹאת ְלזִכְרונִי׃ וּכְמוֹ כֵן ֶאת הַכּוֹס אַחַר ַהסְּעוּדָ ה וַיּ ֹא ַמר,ַהנִּ ְבצָע ַבּעַדְ כֶם
שׁה בְּדָ ִמי עֲשׂוֹּ ז ֹאת ְלזִכְרונִי ְבּכָל ז ְ ַמן
ָ ָהַכּוֹס הַזּ ֹאת הִיא ַהבּ ְִרית ַהחֲד
שׁתּוּ ֶאת הַכּוֹס הַזּ ֹאת ַהזְכֵּר
ְ ִשׁתּ ֹאכְלוּ ֶאת ַה ֶלּחֶם ַהזֶּה וְת
ֶ שׁתּוּ׃ כִּי ְבּכָל זְ ַמן
ְ ִשׁתּ
ֶ
"תַּ זְכִּירוּ ֶאת מוֹת ֲאדֹנֵינוּ עַד כִּי י ָבוֹא
23-26:ראשונה לקורנתיים יא

Third Cup “I will redeem you…”
The Third Cup is poured.
The Afikoman which was found, is revealed.

“Now upon the first day of the week, very early in the morning, they
came unto the sepulcher, bringing spices which they had prepared, and
certain others with them. And they found the stone rolled away from the
sepulcher. And they entered in and found not the body of the Lord
Yeshua"
Luke 24:1-3
“For I have received of the Lord that which also I delivered unto you,
that the Lord Yeshua the same night in which He was betrayed took
bread: and when He had given thanks, He broke it, and said, “Take, eat:
this is My body, which is broken for you: this do in remembrance of
Me.” After the same manner also He took the cup, when He had drunk
saying, “This cup is the new covenant in My blood: this do as often as
you drink it in remembrance of Me. For as often as you eat this bread
and drink this cup, you show the Lord’s death until he comes”
1 Corinthians 11: 23-26

The Lord's Supper

סעודת האדון

 שותים וזוכרים את מות אדונינו בעבור חטאינו,מברכים על הכוס השלישית ככוס האדון
.מברכים על האפיקומן כסמל לגוף אדונינו שנשבר בעבור חטאינו
Bless the 3rd cup as the cup of the Lord, drink it as a remembrance to the sacrifice of
our lord for our sins. Bless the Afikoman as representing the body of our Lord which
was broken and bruised for our sins.
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Hineh se haElohim,
Hanose chatat ha’olam.

, הנה שה האלוהים.3
[4x]

הנושא חטאת העולם
ואני ראיתי ומעיד
שזה הוא בן אלוהים
ישוע שה האלוהים
הנושא חטאת העולם

Va'ani raiti ume’id
She’zeh Hu Ben Elohim
Yeshua se haElohim
Hanose chatat ha’olam

שא את חטאי ישוע
קח את חטאי כולם
בוא אל תוך ליבי ישוע
בוא ושכון בי לעולם

Sa et chata'ai Yeshua
Kach et chata'ai kulam
Bo el toch libi Yeshua
Bo ush'chon bi le’olam

Luke22:19 לוקס

/ " "הלחם.1

דוד לודן

זה גופי הניתן
,בעדכם
זאת עשו
,לזיכרוני
[2] זה גופי
זאת עשו לזיכרוני

Zeh gufi hanitan
Ba’adchem,
Zot asu
L’zichroni,
Zeh gufi (2x)
Zot asu L’zichroni

This is My body given for you:
Do this in remembrance of me

Luke22:20 לוקס
Kach et kol chayai Yeshua
Velamdeini darkecha
Sim bi et d'varcha Yeshua
Le’olam ohav otcha

קח את כל חיי ישוע
ולמדני דרכך
שים בי את דברך ישוע
לעולם אוהב אותך

Bo el toch libi Yeshua
Bo ha’er bi et orcha
Ve’libi hakat Yeshua
Le’olam hu heichalcha

בוא אל תוך ליבי ישוע
בוא האר בי את אורך
וליבי הקט ישוע
לעולם הוא היכלך

Haleluyah le’Yeshua
Adonai Elohai
Halleluyah le’Yeshua
Adonai

[2x]

הללויה לישוע
אדוני אלוהי
הללויה לישוע אדוני

/

""היין

Hakos hazot
הכוס הזאת
Hi habrit
היא הברית
Hachadashah,
,החדשה
B’dami Hanishpach
בדמי הנישפך
Ba’adchem
.בעדכם
Zeh dami, (2x)
(2) זה דמי
Zot asu L’zichroni
זאת עשו לזיכרוני
This cup is the new covenant in My blood,
Which is poured out for you.
This do in remembrance of Me

Psalm 103:1-4  תהילים/  ברכי נפשי.2
דוד תל צור

Behold the lamb of God Who carries the sins of the
world And I saw and testify that this is the Son of
God, Yeshua the Lamb of God, Who carries the
sins of the world, Take all my sins, Yeshua, come
into my heart, And dwell in me forever. Take all of
my life, Yeshua And teach me Your ways. Put
Your word in me. I will love you forever. Come
into my heart, Yeshua, And shine Your light into
me, and my little heart, Yeshua, will forever be
your Temple. Hallelujah to Yeshua, my Lord, my God

" "אהבתו גדולה.4

Barchi nafshi Et Adonai
V’chol kravai
Et shem. Kodsho.
Barchi nafshi Et Adonai,
V’al tishkechi
Kol g’mulav.
Hasoleach l’chol
Avoneichi
Harofeh l’chol
Tachluaichi,
Hago’el mishachat hayaichi,
Hame’atreichi Chesed
V’rachamim

ברכי נפשי את אדוני
וכל קרבי
.את שם קודשו
,ברכי נפשי את אדוני
ואל תשכחי
.כל גמוליו
הסולח לכל
,עווניכי
הרופא לכל
,תחלואיכי
,הגואל משחת חייכי
המעטרכי חסד
ורחמים

אלישבע שומרון

Ahavato g’dola,
,אהבתו גדולה
Ki dam Yeshua Nishpach
[2x]
כי דם ישוע נישפך
E’ehov oto,
,אאהוב אותו
Ahalel et shmo,
,אהלל את שמו
V’agid tehilato,
,ואגיד תהילתו
L’olam
(2x)
[2]
לעולם
How great is his love
For the blood of Yeshua was poured out.
I will love Him, I will praise His name,
And tell His praises forever.

Praise the Lord, O my soul:
All my inmost being
Praise His holy name.
Praise the Lord, O my soul
And forget not all His benefits.
He forgives all my sins
And heals all my diseases;
He redeems my life from the pit
And crowns me with
Love and compassion
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Odcha, odcha ki anitani vatehi li lishuah

[2]

Even ma'asu habonim ha'itah le'rosh pinah
Me'et Adonai ha'itah zot hi nifla'at b'eineinu
Zeh hayom asah Adonai
Nagilah ve'nismechah bo [2x]

לחן מסורתי
 אודך כי עניתני ותהי לי לישועה,אודך

[2]
אבן מאסו הבונים היתה לראש פינה
[2] מאת יהוה היתה זאת היא נפלאת בעינינו

Odcha…

...אודך

זה היום עשה יהוה
[2] נגילה ונשמחה בו

I will give thanks to You, for You have answered me, and have become my
Salvation. The Stone which the builders rejected has become the Head Corner
Stone! This was the Lord’s doing; it is marvelous in our eyes. This is the day
which the Lord has made; we will rejoice and be glad in it!

"...כוס רביעית "ולקחתי אתכם לי לעם
מוזגים כוס רביעית

Fourth Cup “And I will take you to me for a people…”
Pour the fourth cup

כוס אליהו
אחד המסובים ניגש ופותח את הדלת
:23-24 ' אשר לשובו מחכים על פי הכתוב במלאכי ג,נהוג לפתוח את הדלת לאליהו הנביא

"הנה אנכי שולח לכם את אליה הנביא לפני בוא יום יהוה הגדול והנורא
"והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם פן אבוא והכיתי את הארץ חרם
:וישוע אמר
שׁ ַמע אִישׁ ֶאת קוֹלִי וּפָתַ ח ַהפֶּתַ ח אָבוֹא ֵאלָיו ְו ָסעַדְ תִּ י עִמּוֹ
ְ ִ " ִהנְנִי ע ֵמד ַבּפֶּתַ ח וְדפֵק ְו ָהי ָה כִּי י
20:וְהוּא ִעמִּי " חזון יוחנן ג
שׂהוּ׃ ֲאנִי הָאָלֶף ְוהַתָּ ו הָר ֹאשׁ ְוהַסּוֹף
ֵ שׁלֵּם לְכל אִישׁ ְכּ ַמ ֲע
ַ שׂכ ִָרי ִאתִּ י ְל
ְ " ְו ִהנְנִי בָא ַמהֵר וּ
שׂלְמ ֹתֵ יהֶם ְל ַמעַן תִ ְהי ֶה
ַ  ַה ְמ ַכ ְבּסִים ֶאת,שים ֶאת ִמ ְצוֹתָ יו
ִ שׁ ֵרי ָהעוֹ
ְ ה ִָראשׁוֹן ְוהָאַחֲרוֹן׃ ַא
ְ  ַה+ִירה דֶּ ֶר
ָ שלְתָּ ם ְבּעֵץ ַה ַחיּ ִים וּבָאוּ ָהע
ַ ֶמ ְמ
12-14:שּׁע ִָרים" חזון יוחנן כב

The Cup of Elijah
One of the celebrants opens the door.
It is customary to open the door for Elijah, whose return is anticipated, according to
what is written in Malachi 3:23-24:
"Behold, I will send you Elijah the prophet before the coming of the great and
terrible day of the LORD. And he shall turn the heart of the fathers to the children,
and the heart of the children to their fathers; lest I come and smite the land with utter
destruction"
And Jesus said:
“Behold, I stand at the door and knock; if any man hear My voice, and open the door,
I will come in and sup with him, and he with Me.”
Revelation 3:20
“And behold, I come quickly; and My reward is with Me, to give every man
according as his work shall be. I am Alpha and Omega, the Beginning and the End,
the First and the Last. Blessed are they that do His commandments, that they may
have right to the tree of life, and may enter in through the gates into the city"
Revelation 22:12-14

We drink the fourth cup שותים כוס רביעית
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 שאול קואלי/ " "ישוע בא בעננים.3

 הנה הוא בא.1
בעננים
וראתה אותו
[2x]
כל עין

1.Hine hu ba
Ba’ananim
V’ra’ata oto
Kol ayin
Chorus:
V'hibitu, hibitu elav
Et asher, ahser
Dakaru
K’hamer al hayachid

:פזמון
 הביטו אליו,והביטו
 אשר,את אשר
,דקרו
והמרו המרו עליו
.כהמר על היחיד

2. Yeshua ba
Ba’ananim
L’kabetz et b’chirav
Miktzot ha’aretz

 ישוע בא.2
בעננים
לקבץ את בחיריו
2x] מקצות הארץ

V’hemeru, hemeru alav

3. Yeshua ba,
Maran ata!
Amen, ken yihiyeh
Amen!

[2x]

, ישוע בא.3
!מרן אתא
 כן יהיה,אמן
!אמן

Behold, He comes in the clouds
And every eye will see Him.
And they will look upon Him
Whom they have pierced,
And they will mourn for Him
As one mourns for His only child.
Yeshua comes in the clouds
To gather His chosen ones
From the ends of the earth. Yeshua comes.
Come Lord! Amen, yes, it will come to pass.

Amen

 מסורתי/ " "אליהו הנביא.1

Eliyahu hanavi
Eliyahu haTishbi
Eliyahu haGil'adi

Bimherah
במהרה
Yavo eleinu
יבוא אלינו
Im Mashiach
עם משיח
Ben-David
[2x]
בן דוד
Elijah the prophet, Elijah the Tishbite,
Elijah the Gileadite, soon, in our days,
Will come to us, with the Messiah,
Son of David.
 דוד לודן/ " "יבוא אלינו.2
 מהכתובים:מלים

Yavo, yavo eleinu
Yavo, ba’adeinu

 יבוא אלינו,יבוא

1. Kochav miYa’akov
Shevet miIsrael

 כוכב מיעקוב.1
שבט מישראל

2. Ribon ha’olamim
Sar hashalom

 ריבון העולמים.2

3. Adon ha’adonim
Melech ham’lachim

 אדון האדונים.3
מלך המלכים

Yavo, yavo eleinu
Yavo ba’adeinu,
Yeshua M’shicheinu

 יבוא אלינו,יבוא

HaMechadesh yameinu

" "ברוך הבא בשם אדוני.4
 הללויה,ברוך הבא בשם אדוני
Baruch haba b’shem Adonai, Halleluyah
Blessed is He that cometh
In the name of the Lord
Halleluyah

אליהו הנביא
אליהו התישבי
אליהו הגלעדי

Final Ending:
Yavo, yavo eleinu
Yavo ba’adeinu,
Yeshua M’shicheinu
Elav nisa libenu.

יבוא בעדנו

שר השלום

,יבוא בעדנו
ישוע משיחנו
המחדש ימינו
:ולסיום
 יבוא אלינו,יבוא

,יבוא בעדנו
ישוע משיחנו
.אליו נישא ליבנו

He will come to us, He will come for us.
1. Star of Jacob, a tribe of Israel
2. Master of the Universe, Prince of peace
3. Lord of lords, King of Kings.
He will come for us, Yeshua our Messiah
Who renews our days…
To him we will lift our hearts

