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הגדה של פסח
הגולן יקבי רמת מבית
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ארבע הכוסות שלנו

ראשונה:  כוס
שרדונה גמלא

יין לבן יבש

שניה:  כוס
חרמון הר ירדן

יין אדום יבש

שלישית:  כוס
ירדן מרלו
יין אדום יבש

רביעית:  כוס
מוסקט ירדן

קינוח יין

עתיקות  — פסח של הגדות בישראל אוסף משפחה לכל
קשורה כל אחת משלה, סיפור הגדה לכל ומפוארות. ומודרניות, צנועות
אבל עברו. משנים סדר ליל ארוחות של ולחוויות משפחתית להיסטוריה

יציאה נס ליחו: לא שלעולם הסיפור אותו את כמובן, מספרות כולן,
בעצמנו. ואמונה התחדשות לחירות, מעבדות

את המלוות המסורתיות הכוסות ארבע עם היין, חג גם הוא הפסח חג
החג האביבי הזה. במהלך טוב ששותים יין שפע קריאת ההגדה, ועוד
לפסח, הגדה לכם להעניק שמחים אנו לטובה עלינו הבא החג לקראת

שתהיה הגדה ואופטימיות, התחדשות של ברוח ומעוצבת ערוכה
הגולן. רמת יקבי מבית לדורות מזכרת

שלנו, ומהיינות המובחרים של היקב מן ההגדה תקווה כי תיהנו כולנו
והחברים. המשפחה בחיק הסדר בליל גדולה שמחה לכם ומאחלים

שמח לכל בית ישראל, חג
הגולן רמת יקבי
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חמץ בדיקת
הנר. לאור החמץ את בודקים בניסן, לי”ד אור

מברכים: הבדיקה לפני

ְּבִמְצוָֹתיו ִקְּדָׁשנּו ֲאׁשר ָהעֹוָלם ֶמֶל ֱאֵהינּו יי ַאָּתה ָּברּו
ָחֵמץ: ִּביעּור ַעל ְוִצָוּנּו

החמץ: את מבטלים הבדיקה לאחר

ּוְדָלא ֲחִמֵּתיּה ְדָלא ִבְרׁשּוִתי ְדִאיָּכא ַוֲחִמיָעא ֲחִמיָרא  ָּכל
ְּכַעְפָרא ֶהְפֵקר ְוֶלֱהֵוי ִלָּבֵטל ֵליּה ְיַדְעָנא ּוְדָלא ִּבַעְרֵּתיּה

ְדַאְרָעא:

החמץ, שורפים את פסח בבוקר בערב

ואומרים:

ֲחִזֵּתיּה ּוְדָלא ַדֲחִזֵּתיּה ִבְרׁשּוִתי ַוֲחִמיָעא ְדִאיָּכא ֲחִמיָרא ָּכל
ִלָּבֵטל ִבַעְרֵּתיּה ּוְדָלא ְדִבַעְרֵּתיּה ֲחִמֵּתיּה ּוְדָלא ַדֲחִמֵּתיּה

ְּדַאְרָעא: ְּכַעְפָרא ְוֶלֱהֵוי ֶהְפֵקר



| 6 | | 7 | 

מתחילים: בחול

ְוַרּבֹוַתי. ְוַרָּבָנן ָמָרָנן ַסְבִרי
ַהָגֶפן. ּבֹוֵרא ְּפִרי ֶמֶל ָהעֹוָלם ֱאלֵהינּו יי, ַאָּתה ָּברּו

ָעם ִמָּכל ָּבנּו ָּבַחר  ֲאֶׁשר ָהעֹוָלם ֶמֶל ֱאֵהינּו יי, ַאָּתה  ָּברּו
ֱאֵהינּו יי ָלנּו  ַוִּתֵּתן ְּבִמְצוָֹתיו. ְוִקְּדָׁשנּו ָלׁשֹון ִמָּכל  ְורֹוְמָמנּו
ַחִּגים  ְלִשְׂמָחה, מֹוֲעִדים ®» ‰ÀÁ» ŸÓœÏ ˙Â˙ Àa Ã÷ ∫˙·˘Ï© ְּבַאֲהָבה
ַהַּמּצֹות  ַחג יֹום ֶאת ®Ÿ Â ‰∆Œ Ê Ã‰ ˙ Àa Ã÷Ã‰ ÌÂÈ ˙ Œ‡ ∫˙·˘Ï© ְלָשׂשֹון, ּוְזַמִּנים
ִליִציַאת  ֵזֶכר קֶדׁש ִמְקָרא ®‰ À·⁄‰ Ã‡ Ÿa ∫˙·˘Ï© ֵחרּוֵתנּו, ְזַמן ַהֶזּה
∫˙·˘Ï© ָהַעִּמים, ִמָּכל  ִקַּדְׁשָּת ְואֹוָתנּו ָבַּחְרָּת ָּבנּו  ִּכי ִמְצָרִים.
ּוְבָשׂשֹון  ְּבִשְׂמָחה ®ÔÂˆT Ÿ·» ‰ À·⁄‰ Ã‡ Ÿa ∫˙·˘Ï© ָקְדֶׁש ּומֹוֲעֵדי ®˙ Àa Ã÷Ÿ Â

ִהְנַחְלָּתנּו.
ְוַהְזַּמִּנים.  ִיְשָׂרֵאל ®Ÿ Â ˙ Àa Ã÷Ã‰ ∫˙·˘Ï© יי, ְמַקֵּדׁש ַאָּתה ָּברּו

מוסיפים: שבת במוצאי

ָּברּו ָהֵאׁש. ְמאֹוֵרי ּבֹוֵרא ֶמֶל ָהעֹוָלם, ֱאלֵהינּו יי, ַאָּתה ָּברּו
ֵּבין ְלחֹל, קֶֹדׁש ֵּבין ַהַמְבִדיל ָהעֹוָלם ֶמֶל ֱאֵהינּו  יי, ַאָּתה 
ְיֵמי ַהְּׁשִביִעי ְלֵׁשֶׁשת יֹום ֵּבין ָלַעִּמים, ִיְשָׂרֵאל ֵּבין ,ְלחֶׁש אֹור
יֹום ְוֶאת ִהְבַּדְלָּת, טֹוב יֹום ִלְקֻדַּׁשת ַׁשָּבת ְקֻדַּׁשת ֵּבין ַהַּמֲעֶשׂה.
ֶאת ְוִקַּדְׁשָּת ִהְבַּדְלָּת ִקַּדְׁשָּת. ַהַּמֲעֶשׂה ְיֵמי ִמֵׁשֶׁשת  ַהְּׁשִביִעי

.ִּבְקֻדָּׁשֶת ִיְשָׂרֵאל ַעְּמ
ְלקֶֹדׁש. ֵּבין קֶֹדׁש יי, ַהַּמְבִדיל ַאָּתה ָּברּו

ְוִהִגּיָענּו ְוִקְיָּמנּו ֶׁשֶהֱחָינּו ָהעֹוָלם, ֶמֶל יי, ֱאֵהינּו ַאָּתה ָּברּו
ַהֶזה. ַלְזַּמן

הקערה סדר
לפי האר”י ז”ל

זרוע                        ביצה
מרור

כרפס חרוסת                                 
חזרת

ַקֵדׁש
כוסות מד’ ראשונה כוס מוזגים

מתחילים: בשבת

ֹּבֶקר ַוְיִהי ֶעֶרב ַוְיִהי
ם. ְצָבאַָ ְוָכל ְוָהָאֶרץ ַהָׁשַמִים ַוְיֻכּלּו ַהִּׁשִּׁשי. יֹום

ֲאֶׁשר ָעָשׂה ְמַלאְכּתֹו ַהְּׁשִביִעי ַּביֹום ֱאִהים ַוְיַכל
ָעָשׂה. ֲאֶׁשר ְמַלאְכּתֹו ִמֹּכל ַהְּׁשִביִעי ַּביֹום ַוִּיְׁשֹּבת

אֹותֹו ַוְיַקֵּדׁש ַהְּׁשִביִעי יֹום ֶאת ֱאִהים ַוְיָבֶר
ֱאִהים ַלֲעׂשות. ֲאֶׁשר ָּבָרא ְמַלאְכּתֹו ִמָּכל ָׁשַבת ּבֹו ִּכי

הפסח ליל סדר
ס ַיָחץ ְרּפַ ּכַ ּוְרַחץ ַקֵדׁש 

ה  מֹוִציא ַמּצָ ָרְחָצה   ָמִגיד
ְלָחן עוֵרְך ֻשׁ ּכֹוֵרְך ָמרֹור  

ִנְרָצה ַהֵלל ֵרךְ  ָבּ ָצפּון
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ָהֲאָדָמה. ְּפִרי ּבֹוֵרא ָהעֹוָלם, ֶמֶל ֱאלֵהינּו יי, ַאָּתה ָּברּו

ַיָחץ
לאפיקומן. הגדול החצי את ומצפין לשתים, האמצעית המצה את בוצע

ָמִגיד
בקול רם: ואומר הקערה את מגביה המצות, מגלה את

ְדִמְצָרִים.  ְּבַאְרָעא ַאְבָהָתָנא ֲאָכלּו ִדי ַעְנָיא ַלְחָמא ָהא
ְוִיְפַסח. ֵייֵתי ִדְצִרי ְוֵייכּול, ָּכל ֵייֵתי ִדְכִפין ָּכל

ְדִיְשָׂרֵאל. ְּבַאְרָעא ַהָּבָאה ְלָׁשָנה ָהָכא, ָהַׁשָּתא
חֹוִרין. ְּבֵני ַהָּבָאה ְלָׁשָנה ַעְבֵדי, ָהַׁשָּתא

השולחן. מעל הקערה את מסיר

אחרונה. ברכה מברך ואינו שמאל בהסיבת שותה

ּוְרַחץ
ידים”. נטילת ”על מברכים ואין הידים את נוטלים

ס ְרּפַ ּכַ
טובל במי — יתחייב בברכה אחרונה שלא כדי פחות מכזית — הכרפס לוקח מן

אוכל המרור. גם את בברכה לפטור ומכווין האדמה”, ”בורא פרי מברך מלח,

הסבה. בלא



| 10 | | 11 | 

ההגדה. אמירת בשעת מגלות המצות תהיינה השולחן. אל הקערה את מחזיר

ִמָּׁשם  ֱאֵהינּו יי ַוּיֹוִציֵאנּו ְּבִמְצָרִים, ְלַפְרעֹה ָהִיינּו ֲעָבִדים
הּוא ָּברּו ַהָּקדוׁש א הוִציא ְוִאּלּו ּוִבְזרַֹע ְנטּוָיה.  ֲחָזָקה ְּבָיד
ְמֻׁשְעָּבִדים ָבֵנינּו ּוְבֵני ּוָבֵנינּו ָאנּו ֲהֵרי ִמִּמְצָרִים, ֲאבֹוֵתינּו ֶאת
ֻּכָּלנּו ְנבֹוִנים ֻּכָּלנּו ֲחָכִמים ֻּכָּלנּו ַוֲאִפילּו ְּבִמְצָרִים. ָהִיינּו ְלַפְרעה
ִּביִציַאת ְלַסֵּפר ָעֵלינּו  ִמְצָוה ַהּתֹוָרה ֶאת  יֹוְדִעים ֻּכָּלנּו ְזֵקִנים

ְמֻׁשָּבח. ֶזה ֲהֵרי ִמְצַרִים ִּביִציַאת ְלַסֵּפר ַהַּמְרֶּבה ְוָכל ִמְצָרִים.
הילדים שואל: מבין והצעיר שניה מוזגים כוס

ַהֵּלילֹות?  ִמָּכל ַהֶזּה ַהַּלְיָלה ִּנְּׁשַּתָנה ַמה

ֻּכלֹו  — ַהֶזּה ַהַּלְיָלה ּוַמָּצה, ָחֵמץ אֹוְכִלין ָאנּו ַהֵּלילֹות ֶׁשְּבָכל 
ַמָּצה.

ַהֶזּה  ַהַּלְיָלה — ְיָרקֹות ְׁשָאר אֹוְכִלין  ָאנּו  ַהֵּלילֹות ֶׁשְּבָכל
ָמרֹור.

ַהַּלְיָלה  — ֶאָחת ַּפַעם ֲאִפילּו ָאנּו ַמְטִּביִלין ֵאין ַהֵּלילֹות ֶׁשְּבָכל
ְּפָעִמים. ְׁשֵּתי ַהֶזּה

 
ַהַּלְיָלה  — ְמֻסִּבין יֹוְׁשִבין ּוֵבין ֵּבין אֹוְכִלין ָאנּו ַהֵּלילֹות ֶׁשְּבָכל

ְמֻסִּבין. ֻּכָלנּו ַהֶזּה

2
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ֲעַזְרָיה  ֶּבן  ֶאְלָעָזר ְוַרִּבי ְיהוֻׁשַע ְוַרִּבי ֱאִליֶעֶזר  ְּבַרִּבי ַמֲעֶשׂה
ְמַסְּפִרים ְוָהיּו ְבַרק ִּבְבֵני ְמֻסִּבין ֶׁשָהיּו ַטְרפֹון ְוַרִּבי ֲעִקיָבא ְוַרִּבי
ְוָאְמרּו ַתְלִמיֵדיֶהם ַעד ֶׁשָּבאּו ַהַּלְיָלה, אותו ָּכל ִמְצַרִים ִּביִציַאת

ַׁשֲחִרית. ֶׁשל ְׁשַמע ְקִריַאת ְזַמן ִהִגּיַע ָלֶהם ַרּבֹוֵתינּו

ְוא  ָׁשָנה ִׁשְבִעים ְּכֶבן ֲעַזְרָיה ֲהֵרי ֲאִני ֶּבן ֶאְלָעָזר ָאַמר ַרִּבי
זֹוָמא, ֶּבן ֶׁשָּדְרָׁשּה ַעד ַּבֵּלילֹות ִמְצַרִים ְיִציַאת ֶׁשֵּתָאֵמר ָזִכיִתי
ְיֵמי ֹּכל ִמְצַרִים ֵמֶאֶרץ  יֹום ֵצאְת ֶאת ִּתְזּכֹור ְלַמַען ֶׁשֶּנֱאַמר,
ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים ַהֵּלילות. ַחֶיּי ְיֵמי ֹּכל ַהָיִּמים. ַחֶיּי ְיֵמי .ַחֶיּי

ַהָּמִׁשיַח: ִלימות ְלָהִביא ַחֶיּי ְיֵמי ֹּכל ַהֶזּה. ָהעֹוָלם ַחֶיּי ְיֵמי

ִיְשָׂרֵאל,  ְלַעּמו ּתֹוָרה ֶׁשָּנַתן ָּברּו הּוא, ָּברּו ַהָּמקֹום, ָּברּו
הּוא. ָּברּו
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ִלְׁשאֹול  יֹוֵדַע ְוֶׁשֵאינֹו
ֶׁשֶּנֱאַמר, לֹו, ְּפַתח ַאְּת -
ַההּוא ְלִבְנ ַּביֹום ְוִהַּגְדָּת

יי ָעָשׂה ֶזה ַּבֲעבּור ֵלאמֹר,
ְּבֵצאִתי ִמִּמְצָרִים. ִלי

אֹוֵמר? ַמה  הּוא ָמה ָּתם
”ְּבחוֶזק ֵאָליו ְוָאַמְרָּת ּזאת?

ִמִּמְצַרִים הֹוִציָאנּו יי ָיד
ֲעָבִדים”. ִמֵּבית

אֹוֵמר? ָמה  הּוא ָמה ָחָכם
ְוַהִּמְׁשָּפִטים ְוַהֻחִּקים ָהֵעדֹות
ֶאְתֶכם. ֱאֵהינּו יי ִצָוּה ֲאֶׁשר
ְּכִהְלכֹות לֹו ַאָּתה ֱאמֹור ְוַאף
ַאַחר ַמְפִטיִרין ֵאין ַהֶּפַסח:

ֲאִפיקֹוָמן. ַהֶּפַסח

אֹוֵמר? ָמה  הּוא ָמה ָרָׁשע
ָלֶכם ָלֶכם. ַהּזֹאת ָהֲעבֹוָדה

ֶאת ֶׁשהֹוִציא לֹו. ּוְלִפי ְוא -
ְּבִעָּקר. ָּכַפר ַהְּכָלל ַעְצמֹו ִמן
ִׁשָּניו ֶאת ַהְקֵהה ַאָּתה ְוַאף
ָעָשׂה ֶזה ”ַּבֲעבּור ֶוֱאמֹור לֹו:
ִלי ִמִּמְצָרִים”. ְּבֵצאִתי יי ִלי
א ָׁשם, ָהָיה ִאּלּו ְוא לֹו.

ִנְגָאל. ָהָיה

ָרָׁשע,  ְוֶאָחד ָחָכם, ֶאָחד הּתֹוָרה: ִּדְּבָרה ָּבִנים ַאְרָּבָעה ְּכֶנֶגד
ִלְׁשאול. יוֵדַע ֶׁשֵאינו ְוֶאָחד ְוֶאָחד ָּתם,
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ואומר: בידו, הכוס את ומגביה המצה מכסה

ְוָלנּו.  ַלֲאבֹוֵתינּו ֶׁשָעְמָדה ְוִהיא
ְלַכּלֹוֵתנּו, ָעֵלינּו ָעַמד ִּבְלָבד ֶאָחד ֶׁשא

ְלַכלֹוֵתנּו, ָעֵלינּו ָודֹור עֹוְמִדים ֶׁשְּבָכל ּדֹור ֶאָּלא
ִמָיָּדם. ַמִּציֵלנּו הּוא ָּברּו ְוַהָּקדֹוׁש

המצות. את ויגלה מידו הכוס יניח

ָאִבינּו:  ְלַיֲעקֹב ַלֲעׂשֹות ָהֲאַרִמי ָלָבן ִּבֵּקש ַמה ּוְלַמד ֵצא
ַהֹּכל. ַלֲעקֹור ֶאת ִּבֵּקׁש ְוָלָבן ַהְזָּכִרים, ַעל ֶאָּלא א ָגַזר ֶׁשַּפְרעֹה

ֶׁשֶּנֱאַמר:
ָׁשם ַוְיִהי ְמָעט, ִּבְמֵתי ָׁשם ַוָיָּגר ִמְצַרְיָמה ַוֵיֶרד ָאִבי, אֹוֵבד ֲאַרִּמי

ָוָרב. ָעצּום ָּגדֹול, ְלגֹוי

ַהִּדּבּור.  ִּפי ַעל ָאנּוס ִמְצַרְיָמה - ַוֵיֶרד
ְּבִמְצַרִים ְלִהְׁשַּתֵקַע ָאִבינּו ַיֲעקֹב ָיַרד ֶׁשא ְמַלֵּמד - ָׁשם ַוָיָּגר
ִּכי ָּבאנּו, ָלגּור ָּבָאֶרץ ַּפְרעֹה, ֶאל ַויֹאְמרּו ֶׁשֶּנֱאַמר: ָלגּור ָׁשם, ֶאָּלא

ְּכָנַען. ְּבֶאֶרץ ָהָרָעב ָכֵבד ִּכי ,ַלֲעָבֶדי ֲאֶׁשר ִמְרֶעה ַלּצֹאן ֵאין
ֹּגֶשן. ְּבֶאֶרץ ֲעָבֶדי ָנא ֵיְׁשבּו ְוַעָּתה

 

ַההּוא  ַּביֹום ִאי ַההּוא. ַּביֹום לֹוַמר ַּתְלמּוד ֵמרֹאׁש חֹוֶדׁש? ָיכֹול
א ֶזה ַּבֲעבּור — ֶזה ַּבֲעבּור לֹוַמר ַּתְלמּוד יֹום? ִמְּבעֹוד ָיכֹול

.ְלָפֶני ֻמָּנִחים ּוָמרֹור ַמָצה ֶׁשֵיׁש ְּבָׁשָעה ֶאָלא ָאַמְרִּתי,

ֵקְרָבנּו  ְוַעְכָׁשיו  ֲאבֹוֵתינּו, ָהיּו ָזָרה ֲעבֹוָדה עֹוְבֵדי ִמְּתִחָּלה
ֶׁשֶּנֱאַמר: ַלֲעֹבָדתֹו, ַהָּמקֹום

ִיְשָׂרֵאל: ְּבֵעֶבר ֱאֵהי יי ָאַמר ָהָעם, ֹּכה ָּכל ֶאל ְיהֹוֻׁשַע ַויֹאֶמר
ָנחֹור, ַוֲאִבי ַאְבָרָהם ֲאִבי ֶּתַרח ֲאבֹוֵתיֶכם ֵמעֹוָלם, ָיְׁשבּו ַהָּנָהר
ֵמֵעֶבר ַאְבָרָהם ֶאת ֶאת ֲאִביֶכם ֲאֵחִרים. ָוֶאַקח ֱאִהים ַוַיַּעְבדּו
לֹו ָוֶאֵּתן ֶאת ַזְרעֹו ָוַאְרֶּבה ְּכָנַען, ֶאֶרץ ְּבָכל אותו ָואֹוֵל ַהָּנָהר
ֶאת ְלֵעָשׂו ֵעָשׂיו. ָוֶאֵּתן ְוֶאת ַיֲעקֹב ֶאת ָוֶאֵּתן ְלִיְצָחק ִיְצָחק, ֶאת

ִמְצָרִים. ָיְרדּו ּוָבָניו ְוַיֲעקֹב אֹותֹו, ָלֶרֶׁשת ֵּׂשִעיר ַהר

 ָּברּו ֶׁשַהָּקדֹוׁש הּוא. ָּברּו ְלִיְשָׂרֵאל, ַהְבָטָחתו ׁשֹוֵמר ָּברּו
ָאִבינּו ְלַאְבָרָהם ֶּׁשָאַמר ְּכמֹו ַלֲעׂשֹות ַהֵּקץ,  ֶאת ִחַּׁשב הּוא

ֶׁשֶּנֱאַמר: ַהְּבָתִרים, ִּבְבִרית ֵּבין
ָלֶהם, א ְּבֶאֶרץ ַזְרֲע ִיְהֶיה ֵגר  ִּכי ֵּתַדע ָידֹע ַאְבָרם, ְלְ ַוּיאֶֹמר
ֲאֶׁשר ַהּגֹוי ֶאת ְוגם שנה. ֵמאֹות ַאְרַּבע אָֹתם ְוִעּנּו  ַוֲעָבדּום

ָּגדֹול. ִּבְרֻכׁש ֵיְצאּו ֵכן ְוַאֲחֵרי ָאֹנִכי ָּדן ַיֲעבדּו



ֲעבֹוָדה  ָעֵלינּו ַוִיְּתנּו ַוְיַעּנּונּו, ַהִּמְצִרים אֹוָתנּו  ַוָיֵּרעּו
ָקָׁשה.

ֶּפן לֹו ִנְתַחְכָמה ָהָבה ֶׁשֶּנֱאַמר: ְּכמֹו — ַהִּמְצִרים אֹוָתנּו וָּיֵרעּו
ׂשְֹנֵאינּו ַעל הּוא ְונֹוַסף ַּגם ִמְלָחָמה ִתְקֶראָנה ִּכי ְוָהָיה ִיְרֶּבה,

ִמן ָהָאֶרץ. ְוָעָלה ָּבנּו, ְוִנְלַחם

ְלַמַען ַעֹנתֹו  ִמִּסים ָשֵׂרי ָעָליו ַוָיִּשׂימּו ֶׁשֶּנֱאַמר: ְּכמֹו ַוְיַעּנּונּו
ַרַעְמֵסס. ְוֶאת ִּפֹתם ְלַפְרעֹה. ֶאת ִמְסְּכנֹות ַוִיֶבן ָעֵרי ְּבִסְבָתם.

ַוַיֲעִבידּו  ֶׁשֶּנֱאַמר: ְּכמֹו ָקָׁשה ֲעבֹוָדה ָעֵלינּו ַוִיְּתנּו
.ְּבֵני ִיְשָׂרֵאל ְּבָפֶר ֶאת ִמְצַרִים

 ָיְרדּו ֲאבֹוֶתי ְּבִׁשְבִעים ֶנֶפׁש ֶׁשֶּנֱאַמר: — ְּכָמה ְמָעט ִּבְמֵתי
ָלרֹב. ַהָּׁשַמִים ְּככֹוְכֵבי ֶהיֱא יי ָשְׂמ ְוַעָּתה ְיָמה, ִמְצרַָ

ְמֻצָיִּנים ָׁשם.  ִיְשָׂרֵאל ֶׁשָהיּו ְמַלֵמד - ְלגֹוי ָׁשם ַוְיִהי
ַוִיְרּבּו ַוִיְׁשְרצּו ָּפרּו ִיְשָׂרֵאל ּוְבֵני ֶׁשֶּנֱאַמר:  ְּכמו  — ָעצּום  ָּגדֹול

אֹוָתם. ָהָאֶרץ ַוִּתָּמֵלא ְמאֹד, ִּבְמאֹד ַוַיַעְצמּו

ַוִּתְגֶּדִלי ַוִּתְרִּבי ,ְנַתִּתי ַהָּׂשֶדה ְּכֶצַמח ְרָבָבה ֶׁשֶּנֱאַמר: ְּכמֹו ָוָרב
ְוֶעְרָיה. ֵערם ְוַאְּת ִצֵּמַח, ּוְשָׂעֵר ָנֹכנּו ָׁשַדִים ֲעָדִיים, ַּבֲעִדי ַוָּתֹבִאי
ֲחִיי, ָלך ְּבָדַמִי ָואַֹמר ,ְּבָדָמִי ִמְתּבֹוֶסֶסת ָוֶאְרֵא ָעַלִי ָוֶאֱעבר

ְּבָדַמִי ֲחִיי: ָלך ָואַֹמר
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ְנטּוָיה, ּוִבְזרַֹע ֲחָזָקה, ִמִמְצַרים ְּבָיד יי ַוּיֹוִצֵאנּו
ּוְבמְֹפִתים. ּוְבאֹתֹות ָּגדֹל, ּוְבמָֹרא

ַעל  ְוא ,ַמְלָא ְיֵדי ַעל א — ִמִּמְצַרים יי ַוּיֹוִציֵאנּו
ִּבְכבֹודֹו ַהָּקדוׁש ָּברּו הּוא ֶאָּלא ָׁשִליַח, ְיֵדי ַעל ְוא ְיֵדי ָשָׂרף,

ּוְבַעְצמֹו.

ָּכל  ְוִהֵּכיִתי ַהֶזּה, ַּבַּלְיָלה ִמְצַרִים ְבֶאֶרץ ְוָעַבְרִּתי ֶׁשֶּנֱאַמר:
ִמְצַרִים ֱאֵהי ּוְבָכל ְּבֵהָמה, ְוַעד  ֵמָאָדם  ִמְצַרים ְּבֶאֶרץ ְּבכֹור

יי. ֲאִני ְׁשָפִטים. ֶאֱעֶשׂה

ַמְלָאך;ְ ְוא - ֲאִני ַּבַּלְיָלה ַהֶזּה ְוָעַבְרִּתי ְּבֶאֶרץ ִמְצַרים

ֶאת ַוַיְּרא קֹוֵלנּו, ֶאת יי ֲאבֹוֵתינּו, ַוִיְּׁשַמע ֱאֵהי יי ֶאל ַוִּנְצַעק
ַלֲחֵצנּו. ְוֶאת ָעְנֵינּו ְוֶאת ֲעָמֵלנּו

ַוְיִהי  ֶׁשֶּנֱאַמר: ְּכמֹו ֲאבֹוֵתינּו ֱאֵהי יי ֶאל ַוִּנְצַעק
ִמן ִיְשָׂרֵאל ְּבֵני ַוֵיָאְנחּו ִמְצַרִים, ֶמֶל ַוָיָּמת ָהֵהם ָהַרִּבים ים ַּבָיִמִ

ָהֲעבֹוָדה: ִמן ָהֱאִהים ֶאל ַׁשְוָעָתם ַוַּתַעל ַוִיְּזָעקּו, ָהֲעבֹוָדה

ֶׁשֶּנֱאַמר:  ְּכָמה קֹוֵלנּו ֶאת יי ַוִיְּׁשַמע
ֱאִהים ַוִיְּזּכֹור ַנֲאָקָתם, ֶאת ֱאִהים ַוִיְּׁשַמע
וֶאת ִיְצָחק ֶאת  ַאְבָרָהם,  ֶאת  ְּבִריתֹו  ֶאת 

ַיֲעקֹב:

ֶאֶרץ,  ֶּדֶר ְּפִריׁשּות זו ַוַיְּרא ֶאת ָעְנֵינּו
ִיְשָׂרֵאל ְּבני ֶאת ֱאִהים ֶׁשֶּנֱאַמר: ַוַיְרא ְּכָמה

ֱאִהים. ַוֵיַּדע

ַהֵּבן  ֶׁשֶּנֱאַמר: ָּכל ְּכָמה ַהָּבִנים. ֵאלּו — ֲעָמֵלנּו ְוֶאת
ְּתַחּיּון: ַהַּבת ְוָכל ַּתְׁשִליֻכהּו ַהִיּּלֹוד ַהְיאָֹרה

ָרִאיִתי  ְוַגם ֶׁשֶּנֱאַמר: ְּכָמה ַהַּדַחק, ֶזה — ַלֶחֵצנּו ְוֶאת
אָֹתם.  ֲחִצים ֲאֶׁשר ִמְצַרים ַהַּלַחץ  ֶאת
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מן - ישפוך באח”ב עד”ש ודצ”ך המכות עשר עשן, ותימרות דם ואש כשאומר

יין: מעט הכוס

ָעָׁשן. ְוִתיְמרֹות ָוֵאׁש ָּדם

ּוְבמָֹרא  ְׁשַּתִים, — ְנטּוָיה ּוִבְזרַע ְׁשַּתִים, — ְּבָיד ֲחָזָקה ַאֵחר: ָדָבר
— ּוְבמְֹפִתים ְׁשַּתִים, - ּוְבאֹתֹות ְׁשַּתִים,  - ָּגדֹל

ַהָּקדוׁש ַמּכֹות ֶׁשֵהִביא ֶעֶשׂר ֵאּלּו ְׁשַּתִים.
ְּבִמְצַרִים, ַהִּמְצִרים  ַעל הּוא ָּברּו

ֵהן: ְוֵאלּו

ְצַפְרֵּדע ָּדם
ָערֹוב ִּכִנים  

ְׁשִחין ֶּדֶבר
ַאְרֶּבה ָּבָרד 

ַמַּכת ְּבכֹורֹות  חֶׁש

ִסָּמִנים: ָּבֶהם נֹוֵתן ְיהּוָדה ָהָיה ַרִּבי

ְּבַאַח״ב. ַעַד״ׁש ֶּדַצ״

ָשָׂרף; ְוא ֲאִני - ִמְצַרִים ְּבֶאֶרץ ָּכל ְּבכֹור ְוִהֵּכיִתי
ָּׁשִליַח; וא ֲאִני - ְׁשָפִטים ֶאֱעֶשׂה ִמְצַרים ֱאֵהי ּוְבָכל

ַאֵחר. וא הּוא - ֲאִני ֲאִני יי

 ְּבִמְקְנ יי הֹוָיה יד ִהֵנה ֶׁשֶּנֱאַמר: ַהֶּדֶבר, ְּכָמה זֹו — ֲחָזָקה ְּבָיד
ּוַבּצֹאן, ֶדֶבר ַּבָּבָקר ַּבְּגַמִלים, ַּבֲחמִֹרים, ַּבּסּוִסים, ַּבָּׂשֶדה, ֲאֶׁשר

ְמאֹד. ָּכֵבד

ְׁשלּוָפה  ְוַחְרּבֹו ֶׁשֶּנֱאַמר: ְּכָמה ַהֶחֶרב, זֹו  — ְנטּוָיה ּוִבְזרַׂע
ְירּוָשַלִים. ַעל ְנטּוָיה ְּבָידֹו,

ֲהִנָּסה  אֹו ֶׁשֶּנֱאַמר, ְּכָמה ְׁשִכיָנה. זה ִגּּלּוי — ָּגדֹול ּוְבמֹוָרא
ּוְבמֹוְפִתים ְּבאֹֹתת ְּבַמּסֹות ִמֶּקֶרב ּגֹוי ּגֹוי ָלַקַחת לֹו ָלֹבא ֱאִהים
ְּכֹכל ְּגדֹוִלים ּוְבמֹוָרִאים ְנטּוָיה ּוִבְזרֹוַע ֲחָזָקה ּוְבָיד ּוְבִמְלָחָמה

.ְלֵעיֶני ְּבִמְצַרִים יי ֱאֵהיֶכם ָלֶכם ָעָשׂה ֲאֶׁשר

ַהֶזּה ִּתַּקח  ַהַּמֶּטה ְוֶאת ֶׁשֶּנֱאַמר: ְּכָמה ַהַּמֶטה, ֶזה ּוְבאֹתֹות —
ָהאֹתֹות. ֶאת ּבֹו ַּתֲעֶשׂה ֲאֶׁשר ,ְּבָיְד

ַּבָּׁשַמִים  מֹוְפִתים ְוָנַתִּתי ֶׁשֶּנֱאַמר: ְּכָמה ַהָּדם, ֶזה — ּוְבמֹוְפִתים
ּוָבָאֶרץ.
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ֶׁשָלקּו  אֹוֵמר ַאָּתה ִמַנִּין אֹוֵמר: ַהְּגִליִלי  יֹוֵסי ַרִּבי
ַמּכֹות? ֲחִמִּׁשים ָלקּו ַהָים ְוַעל ַמּכֹות ֶעֶשׂר ְּבִמְצַרים ַהִּמְצִרים
ֶאְצַּבע ַּפְרעֹה: ֶאל ַהַחְרֻטִּמים ַויֹאְמרּו אֹוֵמר? הּוא ַמה ְּבִמְצַרים
ַהָיד ֶאת ִיְשָׂרֵאל אֹוֵמר? ַוַיְּרא הּוא מה ַהָיּם ְוַעל ֱאִהים ִהיא,
ַוַיֲּאִמינּו יי, ֶאת ָהָעם ַוִיּיְראּו ְּבִמְצַרִים, ָעָשׂה יי ֲאֶׁשר ַהְּגדֹוָלה

ַמּכות. ֶעֶשׂר ָלקּו ְּבֶאְצַּבע? ַּכָמה ַעְבדֹו. ּוְבמֶֹׁשה ַּביי
ֲחִמִּׁשים ָלקּו ַהָיּם ְוַעל ַמּכֹות ֶעֶשׂר ָלקּו ְּבִמְצַרִים ֵמַעָּתה: ֱאמֹור

ַמּכֹות.

ֶׁשֵהִביא  ּוַמָּכה  ַמָּכה ֶׁשָּכל ִמַנִּין אֹוֵמר: ֱאִליֶעֲזר  ַרִּבי 
ַאְרַּבע ֶׁשל ָהְיָתה ְּבִמְצַרִים ַהִּמְצִרים ַעל הּוא ָּברּו ַהָּקדֹוׁש
ְוָצָרה, ָוַזַעם ֶעְבָרה ַאּפֹו, ֲחרֹון ָּבם ְיַׁשַּלח ֶׁשֶּנֱאַמר: ַמּכות?
ְוָצָרה ְׁשַּתִים, - ָוַזַעם ַאַחת, - ֶעְבָרה  ָרִעים. ַמְלֲאֵכי ִמְׁשַלַחת

- ַאְרַּבע. ָרִעים ַמְלֲאֵכי ִמְׁשַלַחת ָׁשלׁש, -
ָלקּו ַהָיּם  ְוַעל ַמּכות ַאְרָּבִעים ָלקּו ְּבִמְצַרים ֵמַעָּתה: ֱאמור

ַמּכֹות. ָמאַתִים

שֵהבִיא  וַמָּכה ַמָּכה ֶׁשָּכל ִמַנִּין אוֵמר: ֲעִקיֶבא  ַרִּבי 
ַמּכֹות? ָחֵמׁש ֶׁשל ָהְיָתה ְּבִמְצַרים ַהִּמְצִרים ַעל הּוא ָּברּו ַהָּקדֹוׁש
ִמְׁשַלַחת ְוַצָרה, ָוַזַעם ֶעְבָרה ַאּפֹו,  ֲחרֹון ָּבם ַׁשַּלח  ְיִ ֶׁשֶּנֱאַמר:
ָׁשלׁש, - ָוַזַעם ְׁשַּתִים, - ֶעְבָרה ַאַחת, - ֲחרֹון ַאּפו ָרִעים. ַמְלֲאֵכי

ָרִעים - ָחֵמׁש. ַמְלֲאֵכי ִמְׁשַלַחת ַאְרַּבע, ְוָצָרה -
ָלקּו ַהָיּם ְוַעל ַמּכֹות ֲחִמִּׁשים ָלקּו ְּבִמְצַרים ֵמַעָּתה: ֱאמֹור

ַמּכֹות. ּוָמאַתִים ֲחִמִּׁשים
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ַהָּמן ֶאת ִאלּו ֶהֱאִכיָלנּו
ַּדֵיינּו. ַהַׁשָּבת  ֶאת ָנַתן ָלנּו ְוא

ַהַׁשָּבת ָלנּו ֶאת ָנַתן ִאלּו
ַּדֵיינּו. ִסיַני  ַהר ִלְפֵני ֵקְרָבנּו ְוא

ִסיַני, ַהר ִלְפֵני ֵקְרָבנּו ִאלּו
ַּדֵיינּו. ַהּתֹוָרה  ֶאת ָנַתן ָלנּו ְוא

ַהּתֹוָרה ֶאת ָנַתן ָלנּו ִאלּו
ַּדֵיינּו.  ִיְשָׂרֵאל  ְלֶאֶרץ ִהְכִניָסנּו ְוא

ִיְשָׂרֵאל ְלֶאֶרץ ִהְכִניָסנּו ִאלּו
ַּדֵיינּו. ַהְּבִחיָרה  ֵּבית ֶאת ָלנּו ָבָנה ְוא

ָעֵלינּו! ַלָּמקֹום ַמֲעלֹות טֹובֹות ַּכָמה
ִמִמְצַרִים הֹוִציָאנּו ִאלּו

ַּדֵיינּו. ְׁשָפִטים  ָּבֶהם ָעָשׂה ְוא  
ְׁשָפִטים ָּבֶהם ָעָשׂה ִאלּו

ַּדֵיינּו. ֵבאֵהיֶהם  ָעָשׂה וא  

ָעָשׂה ֵבאֵהיֶהם, ִאלּו
ַּדֵיינּו. ָהַרג ֶאת ְּבכֹוֵריֶהם  ְוא  

ָהַרג ֶאת ְּבכֹוֵריֶהם ִאלּו
ַּדֵיינּו. ָממֹוָנם  ֶאת ָנַתן ָלנּו ְוא  

ָממֹוָנם ֶאת ָנַתן ָלנּו ִאלּו
ַּדֵיינּו. ַהָיּם  ָלנּו ֶאת ָקַרע ְוא  

ַהָיּם ָלנּו ֶאת ָקַרע ִאלּו
ַּדֵיינּו. ֶּבָחָרָבה  ְּבתֹוכֹו ֶהֱעֵביָרנּו ְוא  

ֶּבָחָרָבה ְּבתֹוכֹו ֶהֱעֵביָרנּו ִאלּו
ַּדֵיינּו. ְּבתֹוכֹו  ֶצֵרנּו ִׁשַּקע ְוא  

ְּבתֹוכֹו ָצֵרנּו ִׁשַּקע ִאלּו
ָׁשָנה ַּדֵיינּו.  ַאְרָּבִעים ַּבִמְדָּבר ָצְרֵּכנּו ִסֵּפק ְוא  

ָׁשָנה ַאְרָּבִעים ַּבִמְדָּבר ָצְרֵּכנּו ִסֵּפק ִאלּו
ַּדֵיינּו. ַהָּמן  ֶאת ֶהֱאִכיָלנּו וא
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למסובים: אותו ומראה בידו המרור אוחז

ֶׁשֵּמְררּו  ׁשּום ַעל  מה? ׁשּום ַעל אֹוְכִלים, ֶׁשָאנּו ֶזה ָמרֹור
ֶאת ַוְיָמֲררּו ֶׁשֶּנֱאַמר: ְּבִמְצַרים, ֲאבֹוֵתינּו ַחֵיי  ֶאת ַהִּמְצִרִיים
ֶאת ַּבָּׂשֶדה ֲעבֹוָדה ּוְבָכל ּוִבְלֵבִנים ְּבחֶֹמר ָקָשה, ַּבֲעבֹוָדה ַחֵייהם

.ְּבָפֶר ֲאֶׁשר ָעְבדּו ָבֶהם ֲעבֹוָדָתם ָּכל

ֶיָצא  הּוא  ְּכִאלּו ַעְצמֹו ֶאת ִלְראֹות ָאָדם ַחָיב ָודֹור ּדֹור ְּבָכל
ַּבֲעבּור ֵלאמֹר, ַההּוא ַּביֹום ְלִבְנ ְוִהַּגְדָּת ֶׁשֶּנֱאַמר: ִמִּמְצַרִים,
ָּגַאל ִּבְלָבד ֲאבֹוֵתינּו ֶאת א ִמִּמְצַרים. ְּבֵצאִתי ִלי יי ָעָשׂה ֶזה
ֶׁשֶּנֱאַמר: ִעָּמֶהם, ָּגַאל אֹוָתנּו ַאף ֶאָּלא הּוא, ָּברּו ַהָּקדוׁש
ָהָאֶרץ ֶאת ָלֶתת ָלנּו אֹוָתנּו, ָהִביא ְלַמַען ִמָׁשם, הוִציא ְואֹוָתנּו

ַלֲאבֹוֵתינּו. ִנְׁשַּבע ֲאֶׁשר

ָעֵלינּו:  ַלָּמקֹום ּוְמֻכֶּפֶלת ְכפּוָלה טֹוָבה ְוַכָּמה, ַּכָמה ַאַחת, ַעל
ֵבאֵהיֶהם, ְוָעָשׂה ְׁשָפִטים, ָבֶהם ְוָעָשׂה ִמִמְצַרִים, ֶׁשהֹוִציָאנּו
ַהָיּם, ֶאת ָלנּו ָממֹוָנם, ְוָקַרע ֶאת ְוָנַתן ָלנּו ְּבכֹוֵריֶהם, ְוָהַרג ֶאת
ָצְרֵּכנּו ְוִסֵּפק ְּבתֹוכֹו, ֶצֵרנּו ְוִׁשַקע ֶּבָחָרָבה, ִּבתֹוכֹו ְוֶהֱעִביֶרנּו
ַהַׁשָּבת, ֶאת ָלנּו ְוָנַתן ַהָּמן, ֶאת ְוֶהֱאִכיָלנּו ָׁשָנה, ַאְרָּבִעים ּבִמְדָּבר
ְלֶאֶרץ ְוִהְכִניָסנּו ַהּתֹוָרה, ֶאת  ָלנּו ַתן  ְונַָ ִסיַני, ַהר ִלְפֵני  ְוֵקְרָבנּו

ֲעוֹנֹוֵתינּו. ֹּכל ַעל ַהְּבִחיָרה ְלַכֵּפר ֵּבית ֶאת ָלנּו ּוָבָנה ִיְשָׂרֵאל,

ֵאּלּו  ֶּדָבִרים ְׁשלָׁשה ָאַמר ֶׁשא ָּכל אֹוֵמר: ָהָיה ַּגְמִליֵאל ַרָּבן
ֵהן: ְוֵאלּו ָיָצא ְיֵדי חֹוָבתֹו, א ַּבֶּפַסח,

ּוָמרֹור. ַמָצה, ֶּפַסח,
ַקָים,  ָהָיה ַהִּמְקָּדׁש ֶׁשֵּבית ִּבְזַמן אֹוְכִלים ֲאבֹוֵתינּו ֶׁשָהיּו ֶּפַסח
ָּבֵּתי ַעל הּוא  ָּברּו ַהָּקדֹוׁש ַּסח ֶׁשֶפָ ׁשּום ַעל ָמה?  ׁשּום ַעל 
ֲאֶׁשר ַליי, הּוא ֶּפַסח ֶזַבח ַוֲאַמְרֶּתם ֲאבֹוֵתינּו ְּבִמְצַרִים, ֶׁשֶּנֱאַמר:
ְוֶאת ִמְצַרִים,  ֶאת ְּבָנְגּפֹו ְּבִמְצַרִים ִיְשָׂרֵאל ְּבֵני ָּבֵּתי ַעל  ָּפַסח

ַוִיְּשַּּׁתֲחוּו. ָהָעם ַוִיּּקֹד ִהִּציל? ָּבֵּתינּו

המצה בידו ומראה אותה למסובים: אוחז

ִהְסִּפיק  ֶׁשלא ׁשּום ָמה? ַעל ׁשּום ַעל אֹוְכִלים, שָאנּו זֹו ַמָּצה
ַמְלֵכי  ֶמֶל ֲעֵליֶהם ֶׁשִּנְגָלה ַעד ְלַהֲחִמיץ ֲאבֹוֵתינּו ֶׁשל ְּבֵצָקם
ַהָּבֵצק ַוּיֹאפּו ֶאת ֶׁשֶּנֱאַמר: ּוְגָאָלם, הּוא, ָּברּו ַהָּקדֹוׁש ַהְּמָלִכים,
ֹגְרׁשּו ִּכי ָחֵמץ, א ִּכי ַמּצֹות, ֻעֹגת ִמִמְצַרים הֹוִציאּו ֲאֶׁשר

ָלֶהם. ָעׂשו א ֵצָדה ְוַּגם ְלִהְתַמְהֵמַהּ, ָיְכלּו ְוא ִמִּמְצַרים
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ויאמר: המצות ויכסה בידו הכוס יאחז

ְלרֹוֵמם,  ְלָפֵאר, ְלַׁשֵּבַח, ְלַהֵלל, ְלהֹודֹות, ַחָיִבים ֲאַנְחנּו ְלִפיָכ
ֶאת ְוָלנּו ַלֲאבֹוֵתינּו ֶׁשָעָשׂה ְלִמי ּוְלַקֵּלס ְלַעֵּלה  ,ְלָבֵר ְלַהֵּדר,
ְלִשְׂמָחה, וִמָיּגֹון ְלֵחרּות  ֵמַעְבדּות הֹוִציָאנּו ָהֵאלה: ַהִנִּסים ָּכל
ִלְגֻאָּלה. ּוִמִּׁשְעּבּוד ָּגדֹול,  ְלאֹור ּוֵמֲאֵפָלה טֹוב, ְליֹום ּוֵמֵאֶבל

ַהְללּוָיּה. ֲחָדָׁשה: ִׁשיָרה ְלָפָניו ְוֹנאַמר

המצות ואומרים: את מגלים את הכוס מניחים

 יי ְמֹבָר ֵׁשם ְיִהי יי. ֵׁשם ֶאת ַהְללּו יי, ַהְללּו ַעְבֵדי ַהְללּוָיּה
ָרם ֵׁשם יי. ְמֻהָּלל ְמבֹואֹו ַעד ֶׁשֶמׁש ִמִּמְזַרח עֹוָלם. ַעד ְוִ ֵמַעָּתה
ַהַּמְגִּביִהי ֱאֵהינּו ַּכיי ִמי ְּכבֹודֹו. ַהָּׁשַמִים ַעל יי, ּגוִים ָּכל ַעל 
ָּדל, ֵמָעָפר ְמִקיִמי ּוָבָאֶרץ? ַּבָּׁשַמִים ִלְראֹות ַהַּמְׁשִּפיִלי ָלָׁשֶבת,
ַעּמֹו. ְנִדיֵבי ִעם ְנִדיִבים, ִעם ְלהוִׁשיִבי ֶאְביֹון, ָיִרים ֵמַאְׁשֹּפת

ַהְללּוָיּה. ִשְׂמָחה. ַהָּבִנים ֵאם ַהַּבִית, מוִׁשיִבי ֲעֶקֶרת
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— ִּתְרְקדּו ֶהָהִרים ִּתּסֹב ְלָאחֹור, — ַהַיְּרֵדן ָתנּוס, ִּכי ַהָּים ַמה ְּל
ִמְּלְפֵני ָאֶרץ,  חּוִלי ָאדֹון ִמְּלְפֵני צֹאן. ִּכְבֵני — ְּגַבעֹות  ְכֵאיִלים,
ְלַמְעְינֹו — ַחָּלִמיש ָמִים, ֲאַגם — ַהּצּור ַההְֹפִכי ַיֲעקֹב. ֱאלֹוַה

ָמִים.

ְיהּוָּדה  ָהְיָתה ֵעז, ֵמַעם ַיֲעקֹב ֵּבית ִמִמְצַרִים, ִיְשָׂרֵאל ְּבֵצאת
ְלָאחֹור. ִיּסֹב ַהַיְרֵּדן ַוַיֹּנס, ָרָאה ַהָיּם ַמְמְׁשלֹוָתיו. ִיְשָׂרֵאל ְלָקְדׁשֹו,

צֹאן. ִּכְבֵני ְּגַבעֹות - ְכֵאיִלים, ָרְקדּו ֶהָהִרים
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ה מֹוִציא ַמּצָ
המצות ומברכים: את שלוש לוקחים

ָהָאֶרץ. ִמן ַהּמֹוִציא ֶלֶחם ָהעֹוָלם ֶמֶל ֱאֵהינּו יי, ַאָּתה ָּברּו

האמצעית ועל העליונה המצה על ומברכים התחתונה המצה את מניחים

השבורה.

ְּבִמְצוָֹתיו ִקֶּדָשנּו ֲאֶׁשר ָהעֹוָלם,  ֶמֶל ֱאֵהינּו יי, ַאָּתה ָּברּו
ַמָּצה. ֲאִכיַלת ַעל ְוִצָוּנּו

 ָמרֹור
מרור אכילת מצוות לקיים ומזומן מוכן הנני

החרוסת, מנער בחרוסת, מטבלו מרור, כזית לוקח מהמסבים אחד כל

הסבה. ואוכל בלי מברך

ְּבִמְצוָֹתיו ִקֶּדָשנּו ֲאֶׁשר ָהעֹוָלם,  ֶמֶל ֱאֵהינּו יי, ַאָּתה ָּברּו
ָמרֹור. ֲאִכיַלת ַעל ְוִצָוּנּו

גאל ישראל. עד הכוס מגביהים את

ְוָּגַאל  ְּגָאָלנּו ֲאֶׁשר העֹוָלם, ֶמֶל ֱאֵהינּו  יי ַאָּתה  ָּברּו
ַמָּצה ּבֹו ֶלֱאָכל ַהֶזּה ַלַּלְיָלה ְוִהִגּיָענּו ִמִּמְצַרִים, ֲאבֹוֵתינּו ֶאת
ְוִלְרָגִלים ְלמֹוֲעִדים ַיִגּיֵענּו ֲאבֹוֵתינּו ֵואֵהי ֱאֵהינּו יי ֵּכן ּוָמרֹור.
ְוָשִׂשׂים ְּבִבְנַין ִעיֶר ְשֵׂמִחים ְלָׁשלֹום, ִלְקָראֵתנּו ַהָּבִאים ֲאֵחִרים
ַיִגּיַע ֲאֶׁשר ַהְּפָסִחים  ּוִמן ַהְזָּבִחים ִמן ָׁשם ְוֹנאַכל  .ַּבֲעבֹוָדֶת
ְּגֻאָּלֵתנּו ָחָדש ַעל ִׁשיר ְל ְונֹוֶדה ְלָרצֹון, ִקיר ִמְזַּבֲח ַעל ָּדָמם

ָּגַאל ִיְשָׂרֵאל. יי, ַאָּתה ָּברּו ְּפדּות ַנְפֵׁשנּו. וַעל

שניה כוס

ַהָגֶפן.  ְּפִרי ּבֹוֵרא ֶמֶל ָהעֹוָלם ֱאֵהינּו יי, ַאָּתה ָּברּו
שמאל. בהסבת הכוס את שותים

ָרְחָצה
את הידים ומברכים: נוטלים

ִקְדָׁשנּו ָהעֹוָלם, ֲאֶׁשר ֵהינּו ֶמֶלֱא יי, ַאָּתה ָּברּו
ָיַדִים. ְנִטיַלת ַעל ְוִצָוּנּו ְּבִמְצוָֹתיו
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 ּכֹוֵרְך
מרור, כורכם כזית עם השלישית המצה מן כזית לוקח אחד מהמסבים כל

אומר. אכלו ברכה. לפני בהסבה ובלי אוכלם יחד,

ָהָיה  ַהִּמְקָּדׁש ִּבְזַמן ְשֵּבית ִהֵּלל ָעָשׂה ֵּכן ְּכִהֵּלל. ְלִמְקָּדׁש ֵזֶכר
ֶׁשֶּנֱאַמר: ַמה ְלַקֵיים ְּבַיַחד, ְואֹוֵכל ּוָמרֹור ַמָּצה ּכֹוֵר ַקָיים: ָהָיה

ּוְמרֹוִרים יֹאְכֻלהּו. ַמּצֹות ַעל

עוֵרְך ְלָחן ֻשׁ
ושותים. אוכלים
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ָאז  ְּכחְֹלִמים. ָהִיינּו ִציֹון  ִׁשיַבת ֶאת יי ְּבשּוב ַהַּמֲעלֹות: ִשׁיר
יי ִהְגִּדיל ַבּגֹוִים: יֹאְמרּו ָאז ִרָּנה. ּוְלׁשֹוֵננּו ִּפינּו  ְשׂחֹוק ִיָּמֵלא
ְשֵׂמִחים. ָהִיינּו ִעָמנּו, ַלֲעׂשֹות יי ִהְגִדּיל ֵאֶּלה. ִעם ַלֲעׂשֹות
ְּבִרָּנה ְּבִדְמָעה, ַהזְֹּרִעים ַּבֶּנֶגב. ַּכֲאִפיִקים ֶאת ְׁשִביֵתנּו יי ׁשּוָבה
ֹנֵשׂא ְבִרָּנה ָיֹבא ַהָזַּרע, ֹּבא ֶמֶש ֹנֵשׂא ּוָבֹכה ֵיֵל ָהלֹו ִיְקצֹרּו.

ֲאֻלּמָֹתיו.

פותח:  והמזמן לזמן חיבים כאחד שאכלו  שלשה

ְנָבֵר ַרּבֹוַתי,

עונים: המסבים

עֹוָלם. ֵמַעָּתה ְוַעד ְמֹבָר יי ֵׁשם ְיִהי

המזמן אומר:

ִמֶּׁשלֹו. ֶׁשָאַכְלנּו [ֱאֵהינּו] ְנָבֵר ְוַרּבֹוַתי, ְוַרַּבָנן ְמָרָנן ִּבְרׁשּות

עונים: המסבים

ּוְבטּובֹו ָחִיינּו ִמֶּׁשלֹו [ֱאֵהינּו] ֶׁשָאַכְלנּו ָּברּו

ואומר: חוזר המזמן

ָחִיינּו ּוְבטּובֹו ִמֶּׁשלֹו ֶׁשָאַכְלנּו [ֱאֵהינּו] ָּברּו

ָצפּון
האפיקומן. מן כזית המסובים כל אוכלים הסעודה גמר עם

ֲאִפיקֹוָמן ֲאִכיַלת ִמְצַוות ְלַקֵיים ּוְמזּוָמן מּוַכן ִהֵנִני
ֹּכל ְּבֵשם ּושִכיְנֵּתיה הּוא ְּברּוך קּוְדָשא ִיחּוד ְלֵשם
ָיֵדינּו ּוַמֲעֵשה ָעֵלינּו ֱאהינּו  יי ֹנָעם ִויִהי ִיְשָרֵאל

ויֹאְמרּו ָיֵדינּו ּכֹוְנֵנהּו: ּומֲעֵשה ָעֵלינּו ה ּכֹוְנָנֵ

ַבע ַהּשָֹ ַעל ָהֶּנֱאַכל ֶּפַסח ֵזֶכר ְלָקְרָּבן

ֵרְך ָבּ
המזון. ברכת ומברכים שלישית כוס מוזגים
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ָוָדם ַמְּתַנת ָּבָׂשר ִליֵדי א ֱאֵהינּו, יי ַאל ַּתְצִריֵכנּו ְוָנא ָצרֹוֵתינּו.
ַהְּקדֹוָׁשה ַהְּפתּוָחה ַהְּמֵלָאה ְלָיְד ִאם ִּכי  ַהְלָואַתם, ִליֵדי ְוא 

ָוֶעד. ְלעֹוָלם ִנָּכֵלם ֶׁשא ֵנבֹוׁש ְוא ְוָהְרָחָבה,

מוסיפים: בשבת

ַהְׁשִביִעי יֹום ּוְבִמְצַות ְּבִמְצוֶֹתי ֱאֵהינּו יי ְוַהֲחִליֵצנּו ְרֵצה
הּוא ְלָפֶני ְוָקדֹוׁש ָּגדֹול יֹום ֶזה ַהֶזּה. ִּכי ְוַהָקדֹוׂש ַהָּגדֹול ַהַׁשָּבת
ָלנּו ָהִניַח ּוִבְרצֹוְנ .ְרצֹוֶנ ְּכִמְצַות ְּבַאֲהָבה ּבֹו ְוָלנּוַח ּבֹו ִלְׁשָּבת
וַהְרֵאנּו ְמנּוָחֵתנּו. ְּביֹום ַוֲאָנָחה ְוָיגֹון ְתֵהא ָצָרה ֶׁשא ֱאֵהינּו יי
ִּכי ָקְדֶׁש ִעיר ְירּוָׁשַלִים ּוְבִבְנַין ִעיֶר ִציֹון ְּבֶנָחַמת ֱאֵהינּו יי

ַהֶּנָחמֹות. ּוַבַעל ַהְיׁשּועֹות ַּבַעל הּוא ַאָּתה

ְוֵיָרֶצה  ְוֵיָרֶאה ְוַיִּגיַע ְוָיֹבא  ַיֲעֶלה  ֲאבֹוֵתינּו, ֵואֵהי ֱאֵהינּו
ְוִזְכרֹון ְוִזְכרֹון ֲאבֹוֵתינּו,  ּוִפְקּדֹוֵננּו, ִזְכרֹוֵננּו ְוִיָזֵּכר ְוִיָּפֵקד ְוִיָּׁשַמע
ָּכל ְוִזְכרֹון ,ָקְדֶׁש ִעיר ְירּוָׁשַלִים ְוִזְכרֹון ,ַעְבֶּד ָּדִוד ֶּבן ָמִשׁיַח
ּוְלֶחֶסד ּוְלַרֲחִמים, ְלֵחן ְלטֹוָבה ִלְפֵליָטה ,ְלָפֶני ִיְשָׂרֵאל ֵּבית ַעְּמ
ְלטֹוָבה ּבֹו ֱאֵהינּו יי ָזְכֵרנּו ַהֶזּה ַהַּמּצֹות ְּביֹום ַחג ּוְלָׁשלֹום ְלַחִּיים
ְיׁשּוָעה ְוַרֲחִמים ּוִבְדַבר ְלַחִיים. בֹו בֹו ִלְבָרָכה ְוהוִׁשיֵענּו ּוָפְקֵדנּו
ֶמֶל ֵאל ִּכי ֵעיֵנינּו, ֵאֶלי ִּכי ְוהוִׁשיֵענּו, ָעֵלינּו ְוַרֵחם ְוָחֵּננּו חּוס

ְוַרחּום ָאָּתה. ַחנּון

יי  ַאָּתה ָּברּו ְבָיֵמינּו. ִּבְמֵהָרה ַהקֶֹדׁש ִעיר ְירּוָׁשַלִים ּוְבֵנה
ָאֵמן. ְּבַרֲחָמיו ְירּוָׁשַלִים. ּבֹוֶנה

אומרים: כלם

ְּבטּובֹו ֻּכּלֹו ֶאת ָהעֹוָלם ַהָזן ָהעֹוָלם ֶמֶל ֱאֵהינּו יי ַאָּתה ָּברּו
ַחְסדֹו. ְלעֹוָלם ִּכי ָּבָשׂר ֶלֶחם ְלָכל נֹוֵתן הּוא ּוְבַרֲחִמים ְּבֶחֶסד ְּבֵחן
ְלעֹוָלם ָמזֹון ְוַאל ֶיְחַסר ָלנּו ָלנּו, ָחַסר א ָּתִמיד ַהָגדֹול ּוְבטּובֹו
ּוֵמִטיב ַלֹּכל ּוְמַפְרֵנס ָזן ֵאל הּוא ִּכי ַהָגּדֹול, ְשׁמֹו ַּבֲעבּור ָוֶעד.
ֶאת ַהָזן יי ַאָּתה ָּברּו ָּבָרא. ֲאֶׁשר ְּבִרּיֹוָתיו ְלָכל ָמזֹון ּוֵמִכין ַלֹּכל,

ַהֹּכל.

טֹוָבה  ֶחְמָדה ֶאֶרץ ַלֲאבֹוֵתינּו ֶׁשִהְנַחְלָּת ַעל יי ֱאֵהינּו ְל נֹוֶדה
ִמֵּבית ּוְפִדיָתנּו ִמְצַרִים, ֵמֶאֶרץ ֱאֵהינּו יי ֶׁשהֹוֵצאָתנּו ְוַעל ּוְרָחָבה
ּתֹוָרְת ֶׁשִלַּּמְדָּתנּו, ְוַעל ְּבְבָשֵׂרנּו, ֶׁשָחַתְמָּת ְּבִריְת ְוַעל ֲעָבִדים,
ְוַעל ֶׁשחֹוַנְנָּתנּו, ָוֶחֶסד ֵחן ים  ַחִיִִִ ְוַעל ֶׁשהֹוַדְעָּתנּו,  ֻחֶּקי ְוַעל
ּוְבָכל יֹום ְּבָכל ָּתִמיד, אֹוָתנּו  ּוְמַפְרֵנס ָזן ֶׁשַאָּתה ָמזֹון ֲאִכיַלת

ָׁשָעה: ּוְבָכל ֵעת

 ִיְתָּבַר ,אֹוָת ּוְמָבְרִכים ָל מֹוִדים ֲאַנְחנּו ֱאֵהינּו יי ַהֹּכל ְוַעל
ְוָשַׂבְעָּת ְוָאַכְלָּת ַּכָּכתּוב,  ָוֶעד: ְלעֹוָלם ָּתִמיד  ַחי ָּכל ְּבִפי ִׁשְמ
ָּברּו .ָל ָנַתן  ֲאֶׁשר ַהּטֹוָבה ָהָאֶרץ ַעל י ֱאֵהֶ יי ֶאת ּוֵבַרְכָּת

ַהָמזֹון: ְוַעל ָהָאֶרץ ַעל יי ַאָּתה

ְוַעל  ִעיֶר ְירּוָׁשַלִים ְוַעל ַעֶּמ ִיְשָׂרֵאל ַעל יי ֱאֵהינּו ָנא ַרֵחם
ַהַּבִית ְוַעל ְמִׁשיֶח ָּדִוד ֵּבית ַמְלכּות ְוַעל ְּכבֹוֶד ִמְׁשַכּן ַהר ִצּיֹון
זּוֵננּו ְרֵענּו ָאִבינּו, ִׁשְמ ָעָליו: ֱאֵהינּו ֶׁשִנְּקָרא ְוַהָקדֹוׁש ַהָגדֹול
ִמָּכל ְמֵהָרה ֱאֵהינּו יי ָלנּו  ְוַהְרַוח ְוַהְרִויֵחנּו, ְוַכְלְּכֵלנּו ַפְרְנֵסנּו
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ְוֹנאַמר, ְׁשֵלָמה, ִּבְבָרָכה ַיַחד ֻּכָּלנּו אֹוָתנּו ְיָבֵר ֵּכן ֹּכל, ִמֹּכל ַּבֹּכל
ָאֵמן.

ָׁשלֹום.  ְלִמְׁשֶמֶרת ֶׁשְּתֵהא ְזכּות ְוָעֵלינּו ֲעֵליֶהם ַּבָמרֹום ְיַלְּמדּו
ְוֵשֶׂכל ֵחן ְוִנְמָצא ִיְׁשֵענּו, ֵמאֵהי ּוְצָדָקה יי, ֵמֵאת ְבָרָכה ְוִנָשׂא

ְוָאָדם. ֱאִהים ְּבֵעיֵני טֹוב

בשבת:

ָהעֹוָלִמים. ְלַחֵּיי ּוְמנּוָחה ַׁשָּבת יֹום ֶׁשֻּכלֹו ַיְנִחיֵלנּו הּוא ָהַרֲחָמן

יֹום  .ָארּו ֶׁשֻּכלו יֹום  טֹוב. ֶׁשֻּכלֹו יֹום ַיְנִחיֵלנּו הּוא ָהַרֲחָמן
ַהְׁשִכיָנה ִמִזּיו ְוֶנֱהִנים ְּבָראֵׁשיֶהם ְוַעְטרֹוֵתיֶהם ֶׁשַּצִּדיִקים יֹוְׁשִבים
ּוְלַחֵּיי ַהָּמִׁשיַח ִלימֹות ְיַזֵּכנּו  הּוא ָהַרֲחָמן ִעָּמֶהם ֶחְלֵקינּו ִויִהי

ָהעֹוָלם ַהָּבא.
ַעד ּוְלַזְרעֹו ְלָדִוד ִלְמִׁשיחֹו ֶחֶסד ְועֶֹשׂה  ַמְלּכֹו ְיׁשּועֹות ִמְגּדֹול
ָּכל ְוַעל ָעֵלינּו ָׁשלֹום ַיֲעֶשׂה הּוא ִּבְמרֹוָמיו, ָׁשלֹום עֶֹשׂה עֹוָלם.

ָאֵמן. ַעמֹו ִיְשָׂרֵאל ְוִאְמרּו,

ָרׁשּו  ְּכִפיִרים ִליֵרָאיו. ַמְחסֹור ֵאין ִּכי ְקדָֹׁשיו, יי ֶאת ִיְראּו
ְלעֹוָלם ִּכי טֹוב ִּכי ַליי הֹודּו טֹוב. ָכל א ַיְחְסרּו יי ְודְֹרֵׁשי ְוָרֵעבּו,
ֲאֶׁשר ַהֶּגֶבר ָּברּו ָרצֹון. ַחי ְלָכל ּוַמְשִּׂביַע ,ָיֶד ֶאת ּפֹוֵתַח ַחְסּדֹו.
ָרִאיִתי ַגם ָזַקְנִּתי, ְוא ָהִייִתי ַנַער ִמְבַטחֹו. יי ְוָהָיה ַּביי, ִיְבַטח
ֶאת ְיָבֵר ִיֵּתן, יי ְלַעמֹו עֹז יי ָלֶחם. ְמַבֶּקׁש ְוַזְרעֹו ֶנֱעָזב, ַצִדיק

ַבָׁשלֹום. ַעמֹו

ַמְלֵּכנּו ַאִדיֵרנּו  ָאִבינּו ָהֵאל ָהעֹוָלם, ֶמֶל ֱאֵהינּו יי ַאָּתה ָּברּו
ִיְשָׂרֵאל רֹוֵעה רֹוֵענּו ְקדֹוׁש ַיֲעקֹב ְקדֹוֵׁשנּו יֹוְצֵרנּו גֲֹּאֵלנּו ּבֹוְרֵאנּו
הּוא ֵהִטיב, הּוא ָויֹום יֹום ֶׁשְּבָכל ַלֹּכל ְוַהֵּמִטיב ַהּטֹוב  ַהֶּמֶל
ִיְגְמֵלנּו הּוא גֹוְמֵלנּו הּוא ְגָמָלנּו הּוא ָלנּו. ֵייִטיב  הּוא ֵמִטיב,
ְּבָרָכה ְוַהְצָלָחה, ַהָּצָלה ּוְלֶרַוח ּוְלַרֲחִמים ּוְלֶחֶסד ְלֵחן ָלַעד,
טֹוב, ְוָכל ְוָׁשלֹום ְוַחִּיים ְוַרֲחִמים ְוַכְלָּכָלה ַּפְרָנָסה ֶנָחָמה ִויׁשּוָעה

ְיַחְּסֵרנּו. ַעל ְלעֹוָלם טּוב ּוִמָּכל

 ִיְתָּבַר הּוא ָוֶעד. ָהַרֲחָמן ְלעֹוָלם ָעֵלינּו הּוא ִיְמלֹו ָהַרֲחָמן
ּוָבָאֶרץ. ַּבָּׁשַמִים

ּוְלֵנַצח ָלַעד  ָּבנּו ְוִיְתָּפַאר ּדֹוִרים, ְלדֹור ִיְׁשַּתַּבח הּוא ָהַרֲחָמן
הּוא ָהַרֲחָמן עֹוָלִמים. ּוְלעֹוְלֵמי ָלַעד  ָּבנּו ְוִיְתַהַּדר ְנָצִחים,

ְּבָכבֹוד. ְיַפְרְנֵסנּו
קֹוְמִמיּות יֹוִליֵכנּו ְוהּוא ַּצָוּאֵרנּו, ֵמַעל ֻעֵּלנּו ִיְׁשּבֹור הּוא ָהַרֲחָמן

ְלַאְרֵצנּו.
ֶזה ֻׁשְלָחן ְוַעל ַהֶזּה, ַּבַּבִית ְמֻרָּבה ְּבָרָכה ָלנּו ִיְׁשַלח הּוא ָהַרֲחָמן

ָעָליו. ֶׁשָאַכְלנּו

ִויַבֶּׂשר  ַלּטֹוב, ָזכּור ַהָנִּביא ֵאִלָּיהּו ָלנּו ֶאת ִיְׁשַלח הּוא ָהַרֲחָמן
ֶאת ְיָבֵר הּוא ָהַרֲחָמן ְוֶנָחמֹות. ְיׁשּועֹות טֹובֹות ְּבׂשֹורֹות ָלנּו
ַהַּבִית  ַּבַעלת  ˛È œ̇ T«Ó  È œn œ‡¸ ְוֶאת  ַהֶזּה. ַהַּבִית ַּבַעל ˛ÈX«Ó È œ· À‡¸
ָּכל ֲאֶׁשר ָלֶהם. אֹוָתנּו ְוֶאת ַזְרָעם ְוֶאת ֵּביָתם ְוֶאת אֹוָתם ַהֶזּה,
ִיְצָחק ְוַיֲעקֹב ַאְבָרָהם ֲאבֹוֵתינּו ֶׁשִּנְתָּבְרכּו ְּכמֹו ָלנּו, ֲאֶשׁר ָּכל ְוֶאת
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ֲאֶׁשר  ַמְמָלכֹות ְוַעל א ְיָדעּו ֲאֶׁשר ַהּגֹוִים ֶאל ֲחָמְת ְׁשֹפ
ְׁשֹפ ֵהַׁשמּו. ָנֵוהּו ְוֶאת ַיֲעקֹב  ֶאת ָאַכל ִּכי  ָקָראּו. א ְּבִׁשְמ
ְוַתְׁשִמיֵדם ִמַּתַחת ְּבַאף ִּתְרדֹף ַיִשׂיֵגם. ַאְּפ ַוֲחרֹון ַזְעֶמ ֲעֵליֶהם

יי. ְׁשֵמי

 .ֲאִמֶּת ַעל ַעל ַחְסֶּד ָּכבֹוד, ְלִׁשְמ ֵּתן ִּכי לא ָלנּו, יי, ָלנּו, לא
ֹּכל ַּבָּׁשַמִים, וֱאֵהינּו  ֱאֵהיֶהם. ָנא ַאֵּיה ַהּגוִים יֹאְמרּו ָלָּמה
ֶּפה ָאָדם. ְיֵדי ַמֲעֵשׂה ְוָזָהב ֶּכֶסף ֲעַצֵּביֶהם ָעָשׂה. ָחֵפץ ֲאֶׁשר
ְולא ִיְׁשָמעּו, ָלֶהם ִיְראּו. ָאְזָנִים ְולא ָלֶהם ֵעיַנִים ְיַדֵּברּו, ְולא ָלֶהם
ְיַהֵּלכּו, ְולא ַרְגֵליֶהם ְיִמיׁשּון, ְולא ְיֵדיֶהם ְיִריחּון. ְולא ָלֶהם ַאף

ָּבֶהם. ֹּבֵטַח ֲאֶׁשר עֵֹשׂיֶהם, ֹּכל ִיְהיּו ְּכמֹוֶהם  ִּבְגרֹוָנם. ֶיְהּגּו לא
ַּביי, ִּבְטחו ַאֲהרֹן ֵּבית הּוא. ּוָמִגָּנם ֶעְזָרם ַּביי, ְּבַטח ִיְשָׂרֵאל

הּוא. ּוָמִגָּנם ֶעְזָרם ַּביי, יי ִּבְטחּו ִיְרֵאי ּוָמִגָּנם הּוא. ֶעְזָרם

ַאֲהרֹן,  ֵּבית ֶאת ְיָבֵר ִיְשָׂרֵאל, ֵּבית ֶאת ְיָבֵר .ְיָבֵר ְזָכָרנּו  יי
ְוַעל ֲעֵליֶכם ֲעֵליֶכם, יי יֵֹסף ַהְּגדִֹלים. ִעם ַהְּקַטִנים יי, ִיְרֵאי ְיָבֵר
ָׁשַמִים ַהָּׁשַמִים ָוָאֶרץ. ָׁשַמִים עֵֹשׂה ַליי, ַאֶּתם ְּברּוִכים ְּבֵניֶכם.
יֹוְרֵדי ָּכל ְוא ְיַהְללּוָיּה ַהֵּמִתים א ָאָדם. ִלְבֵני ָנַתן ְוָהָאֶרץ ַליי

ַהְללּוָיּה. עֹוָלם. ְוַעד ֵמַעָּתה ָיּה ְנָבֵר ַוֲאַנְחנּו דּוָמה.

ְּבׂשֹוַרת ְּכֶנֶגד ֶשהּוא ּכֹוס ְשִליִשי ִמְצַות ְלַקֵים ּוְמֻזמן מּוָכן ִהְנִני
ֶאְתֶכם ְוָגַאְלִּתי ְלִיְשָׂרֵאל הּוא ָּברּו ַהָּקדֹוׁש ֶׁשַאָמר ַהְיׁשּוָעה, 

ּוִּבְׁשָפִטים ְגדֹוִלים. ְנטּוָיה ִּבְזרֹוַע

ַהָגֶפן. ְּפִרי ּבֹוֵרא ֶמֶל ָהעֹוָלם ֱאֵהינּו יי ָּברּו ַאָּתה
שותים בהסבת שמאל.

ַהֵלל
וקוראים: הדלת פותחים את הנביא, לאליהו רביעית וכוס כוס מוזגים
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ַמה  — ִאיָרא לא ִלי, יי ָיּה. ַבֶמְרַחב ָעָּנִני ָקָראִתי ָיּּה, ִמן ַהֵּמַצר
ַלֲחסֹות טוב ְּבׂשְנָאי. ֶאְרֶאה ְּבעְֹזָרי ַוֲאִני ִלי יי ָאָדם, ַיֲּעֶשׂה ִלי
ּגֹוִים ָּכל ִּבְנִדיִבים. ִמְּבטַח ַּביי טֹוב ַלֲחסֹות ָּבָאָדם. ִמְּבטַח ַּביי
ִּכי יי ְּבֵׁשם ְסָבבּוִני, ַגם ַסּבּוִני ֲאִמיַלם. ִּכי יי ְּבֵׁשם ְסָבבּוִני,
ֲאִמיַלם. ִּכי יי ְּבֵׁשם קֹוִצים, ְּכֵאׁש ּדֲעכּו ִכְּדֹבִרים, ַסּבּוִני ֲאִמיַלם.
ִליׁשּוָעה. ִלי ַוְיִהי ָיּה ְוִזְמָרת ָעִזּי ֲעָזָרִני. ַויי ִלְנֹּפל, ֶּדִחיַתִני ָּדחֹה
יי ְיִמין ָחִיל, עָֹׂשה יי ְיִמין ַצִּדיִקים:  ְּבָאֳהֵלי ִויׁשּוָעה קֹול ִרָּנה
ֶאְחֶיה, ַוֲאַסֵּפר ַמֲעֵשׂי ִּכי ָאמּות לא עָֹׂשה ָחִיל. ְיִמין יי רֹוֵמָמה,
ָאֹבא ֶצֶדק, ַׁשֲעֵרי ִלי ִּפְתחּו לא ְנָתָנִני. ְוַלָּמֶות ָּיּה, ִיְּסַרִני ָיּה. ַיּסר

ַליי, ַצִּדיִקים ָיֹבאּו בֹו. ַהַׁשַער ֶזה ָיּה. אֹוֶדה ָבם,

ִליׁשּוָעה.  ִלי ַוְּתִהי ֲעִניָתִני ִּכי אוְד
ִליׁשּוָעה. ִלי ֲעִניָתִני ַוְּתִהי ִּכי אוְד

ִּפָּנה. ְלרֹאׁש ָהְיָתה ַהּבֹוִנים ָמֲאסּו ֶאֶבן

ִּפָּנה. ְלרֹאׁש ָהְיָתה ַהּבֹוִנים ָמֲאסּו ֶאֶבן
ְּבֵעיֵנינּו. ִנְפָלאת ִהיא זֹּאת ָהְיָתה יי ֵמֵאת
ְּבֵעיֵנינּו. ִנְפָלאת ִהיא ּזֹאת ָהְיָתה יי ֵמֵאת

ְוִנְׂשְמָחה ּבֹו. ָנִגיָלה יי ֲעָׂשה ַהיֹום ָזה

ְוִנְׂשְמָחה ּבֹו. ָנִגיָלה יי ֲעָׂשה ַהיֹום ָזה

ָּנא.  יי, הוִׁשיָעה ָאָנא ָּנא. הוִׁשיָעה יי, ָאָנא
ַהְצִליָחה ָנא. ָאָנא יי, ַהְצִליָחה ָנא.  ָאָנא יי,

יי,  ְּבֵׁשם ַהָּבא ָּברּו יי. יי, ֵּבַרְכנּוֶכם ִמֵּבית ְּבֵׁשם ָּברּו ַהָּבא
ַעד ַּבֲעֹבִתים ַחג ִאְסרּו ָלנּו. ַוָיֶּאר  יי  ֵאל יי.  ִמֵּבית ֵּבַרְכנּוֶכם

ּוְבָיַמי  ִלי ָאְזנֹו ִהָּטה ִּכי קֹוִלי ַּתֲחנּוָני. ֶאת יי ִיְׁשַמע ִּכי ָאַהְבִּתי
ְוָיגֹון ָצָרה  ְמָצאּוִני, ְׁשאֹול ּוְמָצֵרי ָמֶות ֶחְבֵלי ֲאָפפּוִני ֶאְקָרא.
ְוַצִדיק, יי ַמְּלָטה ַנְפִׁשי. ַחנּון יי ָאָּנא ֶאְקָרא: ּובֵׁשם יי ֶאְמָצא.
ַנְפִׁשי ׁשּוִבי ְיהוִׁשיַע. ְוִלי ַּדִתי יי, ְּפָתִאים ְמַרֵחם. ׁשֵמר ֵוֱאֵהינּו
ֵעיִני ֶאת ַנְפִׁשי ִמָּמֶות, ִחַּלְצָּת ָעָלְיִכי. ִּכי ָּגַמל יי ִּכי ִלְמנּוָחְיִכי,
ַהַחִיּים. ְּבַאְרצֹות יי ִלְפֵני ֶאְתַהֵל ִמֶּדִחי. ַרְגִלי ֶאת ִּדְמָעה, ִמן
ָּכל ְבָחְפִזי ָאַמְרִּתי ֲאִני ְמאֹד. ָעִניִתי ֲאִני ֲאַדֵּבר, ִּכי ֶהֱאַמְנִּתי

ָהָאָדם ֹּכֵזב.

ּוְבֵׁשם  ְיׁשּועֹות ֶאָּׂשא ּכֹוס ָעָלי. ַּתְגמּולֹוִהי ֹּכל ַליי ָאִׁשיב ָמה
יי ְּבֵעיֵני ָיָקר ְלָכל ַעּמֹו. ֶנְגָדה ָּנא ֲאַׁשֵּלם  ַליי ְנָדַרי ֶאְקָרא. יי
,ֲאָמֶת ֶּבן ַעְבֶּד ֲאִני ,ַעְבֶּד ֲאִני ִּכי יי ָאָנא ַלֲחִסיָדיו. ַהָּמְוָתה
ַליי ְנָדַרי ֶאְקָרא. יי ּוְבֵׁשם ּתֹוָדה ֶזַבח ֶאְזַּבח ְל ְלמֹוֵסָרי. ִּפַּתְחָּת
ְירּוָשַלִים. ְּבתֹוֵכִכי יי, ֵּבית ְּבַחְצרֹות ַעמֹו. ְלָכל ָנא ֶנְגָדה ֲאַׁשֵלם

ַהְללּוָיּה.

ָעֵלינּו  ָגַבר ִּכי ָהֻאִּמים. ָּכל ַׁשְּבחּוהּו ּגֹוִים, ָּכל יי ֶאת  ַהְללּו
ַהְללּוָיּה. ְלעֹוָלם. יי ֶוֱאֶמת ַחְסדֹו,

ַחְסּדֹו.  ִּכי ְלעֹוָלם טֹוב. ִּכי ַליי הודּו
ַחְסּדֹו. ְלעֹוָלם ִּכי ִיְשָׂרֵאל.  יֹאַמר ָנא
ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. ִּכי ַאֲהרֹן. ֵבית ָנא יֹאְמרּו
ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. ִּכי ִיְרֵאי יי.  ָנא יֹאְמרּו
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ַחְסּדֹו. ְלעֹוָלם ִּכי ְלמֹוִלי ַעּמֹו ַּבִּמְדָּבר

ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. ִּכי ְּגדִֹלים ְמָלִכים ְלַמֵּכה

ַחְסּדֹו. ְלעֹוָלם ִּכי ַאִדיִרים ְמָלִכים ַוָיֲהרֹג

ַחְסּדֹו. ִּכי ְלעֹוָלם ָהֱאמִֹרי ֶמֶל ְלִסיחֹון

ַחְסּדֹו. ְלעֹוָלם ִּכי ַהָּבָׁשן ֶמֶל ּוְלעֹוג

ַחְסּדֹו. ְלעֹוָלם ִּכי ְלַנֲחָלה ָוָנַתן ַאְרָצם

ַחְסּדֹו. ְלעֹוָלם ִּכי ְלִיְשָׂרֵאל ָעְבדֹו  ַנֲחָלה

ַחְסּדֹו. ְלעֹוָלם ִּכי ָזַכר ָלנּו  ֶׁשְּבִׁשְפֵלנּו

ַחְסּדֹו. ְלעֹוָלם ִּכי ַוִיְפְרֵקנּו ִמָּצֵרינּו

ַחְסּדֹו. ְלעֹוָלם ִּכי ָּבָשׂר ְלָכל ֹנֵתן ֶלֶחם

ַחְסּדֹו. ְלעֹוָלם ִּכי ַהָּׁשַמִים ְלֵאל הֹודּו

ַעד ַקְרנֹות ַּבֲעֹבִתים ַחג ִאְסרּו ָלנּו. ַוָיֶּאר יי ֵאל ַהִּמְזֵּבַח. ַקְרנֹות
ְואוֶדָּך, ַאָּתה ֵאִלי ֲארֹוְמֶמָּך. — ֱאַהי ְואֹוֶדָּך, ַאָּתה ֵאִלי ַהִּמְזֵּבַח.
ִּכי הֹודּו ַליי ַחְסּדֹו. ִּכי ְלעֹוָלם טֹוב, ִּכי ַליי הֹודּו ֲארֹוְמֶמָּך. - ֱאַהי
ַוֲחִסיֶדי ,ַמֲעֶשׂי ָּכל ֱאֵהינּו יי ְיַהְללּו ַחְסּדֹו. ְלעֹוָלם ִּכי טֹוב,
ִויָבְרכּו, יֹודּו ְּבִרָנה ֵּבית ִיְשָׂרֵאל ַעְמ ְוָכל ,ְרצֹוֶנ ַצִּדיִקים עֹוֵשׂי
,ִׁשְמ ֶאת ְוַיְמִליכּו ְוַיְקִּדיׁשּו ְוַיֲעִריצּו, ִוירֹוְממּו ִויָפֲארּו, ִויַׁשְּבחּו
ְוַעד ֵמעֹוָלם ִּכי ָנֱאה ְלַזמר, ּוְלִׁשְמ ְלהֹודֹות טֹוב ְל ִּכי ַמְלֵּכנּו.

ֵאל. ַאָּתה עֹוָלם

ַחְסּדֹו.  ִּכי ְלעֹוָלם טֹוב  ִּכי ַליי הֹודּו
ַחְסּדֹו. ְלעֹוָלם ִּכי ֵלאֵהי ָהֱאלִהים הֹודּו
ַחְסּדֹו. ְלעֹוָלם ִּכי ָהֲאדִנים ָלֲאדֵני הֹודּו
ַחְסּדֹו. ְלעֹוָלם ִּכי ְלַבּדֹו ְגדלות ִנְפָלאות לעֵשׂה
ַחְסּדֹו. ְלעֹוָלם ִּכי ַהָּׁשַמִים ִּבְתבּוָנה לעֵֹשׂה
ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. ַעל ַהָּמְים  ָהָאֶרץ ְלרֹוַקע
ַחְסּדֹו. ְלעֹוָלם ִּכי ְּגדִֹלים אֹוִרים ְלעֵֹשׂה
ַחְסּדֹו. ְלעֹוָלם ִּכי ַּביֹום ְלֶמְמֶׁשֶלת ַהֶּׁשֶמׁש ֶאת
ַחְסּדֹו. ְלעֹוָלם ִּכי ַּבַּלְיָלה ְלֶמְמְׁשלֹות ְוכֹוָכִבים ַהָיֵּרַח ֶאת
ַחְסּדֹו. ִּכי ְלעֹוָלם ִּבְבכֹוֵריֶהם ִמְצַרים ְלַמֵּכה
ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. ִּכי ִיְשָׂרֵאל ִמּתֹוָכם ַויֹוֵצא
ַחְסּדֹו. ְלעֹוָלם ִּכי ְנטּוָיה ּוִבְזרֹוַע ֲחָזָקה ְּבָיד
ַחְסּדֹו. ְלעֹוָלם ִּכי סּוף ִלְגָזִרים ַים ְלֹגֵזר
ַחְסּדֹו. ְלעֹוָלם ִּכי ְּבתֹוכֹו  ִיְשָׂרֵאל ֱעִביר ְוֶהֶ
ַחְסּדֹו. ִּכי ְלעֹוָלם ְוֵחילֹו ְבַים סּוף ַּפְרעֹה ְוִנֵער
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.ֶׁמ ִלְשִ ְיַזֵּמרּו
ָעִני ַמִּציל ָכמֹו ִמי יי ֹּתאַמְרָנה, ַעְצמַֹתי ָּכל  ֶׁשָּכתּוב, ַּכָדָבר
ּוִמי ָּל ִיְׁשֶוה ּוִמי ָּל ִיְדֶמה ִמי ִמּגְזלֹו. ְוֶאְביֹון ְוָעִני ִמֶּמנּו ֵמָחָזק
קֵֹנה ָׁשַמִים ֶעְליֹון, ֵאל ְוַהּנֹוָרא, ַהִגּּבֹור ַהָּגדֹול, ָהֵאל ָל ַֹיֲער

ָוָאֶרץ.

ְלָדִוד,  ָּכָאמּור: ,ָקְדֶׁש ֵׁשם ֶאת ּוְנָבֵר ּוְנָפֶאְר ּוְנַׁשֵּבֲח ְנַהֶּלְל
ֵׁשם ָקְדׁשֹו. ֶאת יי ְוָכל ְקָרַבי ֶאת ַנְפִׁשי ָּבְרִכי

ָלֶנַצח  ַהִגּּבֹור ,ְׁשֶמ ִּבְכבֹוד ַהָּגדֹול ,ֻּעֶז ְּבַתֲעֻצמֹות ָהֵאל
ְוִנִשא. ָרם ִּכֵסּא ַעל ַהּיֹוֵׁשב ַהֶּמֶל ,ְוַהּנֹוָרא ְּבנֹוְראֹוֶתי

ַלְיָׁשִרים  ַּביי, ַצִּדיִקים ַרְּננּו ְוָכתּוב: ְׁשמֹו. ְוָּקדֹוׁש ָּמרֹום ַעד ׁשוֵכן
ְתִהָּלה. ָנאָוה

ֲחִסיִדים ּוִבְלׁשֹון ,ִּתְתַּבַר ַצִּדיִקים ּוְבִדְבֵרי ִּתְתַהָּלל, ְיָׁשִרים ְּבִפי
ִּתְתַקָּדׁש. ְקדֹוִׁשים ּוְבֶקֶרב ִּתְתרֹוָמם,

 ,ִׁשְמ ְּבִרָּנה ִיְתָּפֵאר ִיְשָׂרֵאל ֵּבית ַעְּמ ִרבְבוֹת ּוְבַמְקֲהלֹות
ֱאֵהינּו יי ,ְלָפֶני ַהְיצּוִרים ָּכל חֹוַבת ֶׁשֵּכן ָודֹור, ּדֹור ְּבָכל ַמְלֵּכנּו,
ְלַהֵּדר ְלרֹוֵמם  ְלָפֵאר ְלַׁשֵּבַח, ְלַהֵּלל ְלהֹודֹות ֲאבֹוֵתינּו, ֵואֵהי
ִיַׁשי ֶּבן ּדִוד ְוִתְׁשְּבחֹות ִׁשירֹות ִּדְבֵרי ָּכל ַעל ּוְלַקֵּלס ְלַעֵּלה ,ְלָבֵר

.ְמִׁשיֶח ַעְבֶּד

ָּבָשׂר  ָּכל ְורּוַח ֱאלֵהינּו, יי ,ִׁשְמ ֶאת ְּתַבֵר ַחי ָּכל  ִנְׁשַמת
ָהעֹוָלם ְוַעד  ָהעֹוָלם ִמן ָּתִמיד. ַמְלֵּכנּו, ,ִזְכְר ּוְתרֹוֵמם ְּתָפֵאר
ּוַמִּציל ּפֹוֶדה ּומֹוִשיַע, ּגֹוֵאל ֶמֶל ָלנּו ּוִמַּבְלָעֶדי ֵאין ֵאל, ַאָּתה
ֶאָּלא ֶמֶל ָלנּו ֵאין ְוצּוָקה. ָצָרה ֵעת ְּבָכל ּוְמַרֵחם ּוְמַפְרֵנס
ֲאדֹון ְּבִריֹות, ָּכל  ֱאלֹוַהּ ְוָהַאֲחרֹוִנים, ָהִראׁשֹוִנים ֱאֵהי  ַאָּתה.
ְּבֶחֶסד עֹוָלמֹו ַהְמַנֵהג ַהִּתְׁשָּבחֹות, ְּברֹב ַהְּמֻהָלל ּתֹוָלדֹות, ָּכל
ְיֵׁשִנים ַהְּמעֹוֵרר - ִייָׁשן ְוא ָינּום א ַויי ְּבַרֲחִמים. ּוְבִרּיֹוָתיו 
ְוַהּסֹוֵמ ֲאסּוִרים ְוַהַּמִּתיר ִאְלִּמים ְוַהֵּמִשׂיַח ִנְרָּדִמים, ְוַהֵּמִקיץ

מֹוִדים. ֲאַנְחנּו ְלַבֶּד ְל ְּכפּוִפים. ְוַהּזֹוֵקף נֹוְפִלים
ְוִשְׂפתֹוֵתינּו ַּגָּליו, ֲּכַהמון ִרָּנה ּוְלׁשֹוֵננּו ַּכָיּם, ִׁשיָרה ָמֵלא ִפינּו ִאּלּו
ְוָיֵדינּו ְוַכָיֵּרַח, ַּכֶׁשֶמׁש ְמִאירֹות ְוֵעיֵנינּו  ָרִקיַע, ְּכֶמְרֲחֵבי ֶׁשַבח
ֲאַנְחנּו ֵאין - ָּכַאָיּלֹות ַקּלֹות ְוַרְגֵלינּו ָׁשַמִים,  ְּכִנְשֵׂרי ְפרּוׂשֹות
ֶאת ּוְלָבֵר ֲאבֹוֵתינּו, ֵואֵהי ֱאלֵהינּו יי ,ְל ְלהודֹות  ַמְסִּפיִקים
ְּפָעִמים ְרָבבֹות ְוִרֵּבי  ֲאָלִפים ַאְלֵפי  ֵמֶאֶלף, ַאַחת ַעל  ִׁשְמ

ֲאבֹוֵתינּו ְוִעָּמנּו. ִעם ֶׁשָעִשׂיָת ַהּטֹובֹות
ְּבָרָעב ּפִדיָתנּו, ֲעָבִדים ּוִמֵּבית  ֱאֵהינּו, יי ְּגַאְלָּתנּו, ִמִּמְצַרִים
ִמַּלְטָּתנּו, ּוִמֶּדֶבר ִהַּצְלָּתנּו  ֵמֶחֶרב ִּכְלַּכְלָּתנּו, ּוְבָשָׂבע ַזְנָּתנּו

ְוֶנֱאָמִנים ִּדִּליָתנּו. ּוֵמָחָלִים ָרִעים
יי ִּתְּטֵׁשנּו,  ְוַאל ,ֲחָסֶדי ֲעָזבּונּו ְוא ַרֲחֶמי ֲעָזרּונּו ֵהָּנה ַעד
ְורּוַח ּוְנָׁשָמה ֶׁשָּנַפְחָּת ָּבנּו ֶׁשִּפַּלְגָּת ֵאָבִרים ֵּכן ָלֶנַצח. ַעל ֱאֵהינּו,
ִויַׁשְּבחּו ִויָבְרכּו יֹודּו ֵהן ֵהם - ְּבִפינּו ַשְׂמָּת ֲאֶׁשר ְּבַאֵּפינּו ְוָלׁשֹון

ִׁשְמ ַמְלֵּכנּו. ֶאת ְוַיְמִליכּו ְוַיְקִּדיׁשּו ְוַיֲעִריצּו ִוירֹוְממּו ִויָפֲארּו
ִתְכַרע, ְל ֶּבֶר ִּתָּׁשַבע, ְוָכל ְל ְוָכל ָלׁשֹון יוֶדה, ְל ֶּפה ָכל ִּכי

ּוְכָליֹות ֶקֶרב ְוָכל ,ִייָראּו ְלָבבֹות ְוָכל ִתְׁשַּתֲחֶוה, ְלָפֶני קֹוָמה ְוָכל
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ְוַהָּקדֹוׁש  ַהָּגדֹול   ַהֶמֶל ָהֵאל  ַמְלֵּכנּו,  לַעד   ִׁשְמ ִיְׁשַּתַּבח 
ִּכי ְל ָנֶאה, יי ֱאֵהינּו ֵואֵהי ֲאבֹוֵתינּו, ִׁשיר  ַּבָּׁשַמִים ּובָאֶרץ, 
ּוְׁשָבָחה, ַהֵּלל ְוִזְמָרה, עֹז ּוֶמְמָׁשָלה, ֶנַצח, ְּגֻדָּלה ּוְגבּוָרה, ְּתִהָלה 
ְוִתְפֶאֶרת, ְקֻדָּׁשה ּוַמְלכּות, ְּבָרכֹות ְוהֹוָדאֹות ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם. 
ָּברּו ַאָּתה יי, ֵאל ֶמֶל ָּגדֹול ַּבִּתְׁשָּבחֹות, ֵאל ַההֹוָדאֹות, ֲאדֹון 

ַהִנְפָלאֹות, ַהּבֹוֵחר ְּבִׁשיֵרי ִזְמָרה, ֶמֶל ֵאל ֵחי ָהעֹוָלִמים. 

כוס רביעית 

ָּברּו ַאָּתה יי, ֱאֵהינּו ֶמֶל ָהעֹוָלם ּבֹוֵרא ְּפִרי ַהָגֶפן. 
ושותה בהסיבת שמאל. 

ָּברּוך ַאָּתה יי ֱאֵהינּו ֶמֶל העֹוָלם, ַעל ַהֶּגֶפן ְוַעל ְּפִרי 
ַהֶּגֶפן, ַעל ְּתנּוַבת ַהָּׂשֶדה ְוַעל ֶאֶרץ ֶחְמָּדה טֹוָבה ּוְרָחָבה 
ֶׁשָרִציָת ְוִהְנַחְלָּת ַלֲאבֹוֵתינּו ֶלֱאֹכל ִמִּפְרָיּה ְוִלְשּׂבַע ִמּטּוָבּה. 
 ְוַעל ְירּוָׁשַלִים ִעיֶר ֵהינּו ַעל ִיְשָׂרֵאל ַעֶּמַרֶחם ָנא יי ֱא
ּוְבֵנה   ֵהיָכֶל ְוַעל   ִמְזְּבֶח ְוַעל   ְּכבוֶד ִמְׁשַּכן  ִצּיֹון  ְוַעל 
ְלתֹוָכּה  ְוַהֲעֵלנּו  ְבָיֵמינּו  ִּבְמֵהָרה  ַהקֶֹדׁש  ִעיר  ְירּוָׁשַלִים 
ִמּטּוָבּה  ְוִנְשַּׂבע  ִמִּפְרָיּה  ְוֹנאַכל  ְּבִבְנָיָנּה  ְוַשְׂמֵחנּו 
 ‰Õ̂ Y»  ∫˙·˘·¸ ּוְבָטֳהָרה  ִּבְקֻדָׁשה  ָעֶליָה   ּוְנָבֶרְכ
ַחג  ְּביֹום  ְוַשְׂמֵחנּו   ˛‰∆ŒÊ Ã‰  ˙ Àa Ã÷Ã‰  ÌÂÈ Ÿa  »Õ̂ ÈœÏ ⁄ÁÃ‰Ÿ Â
ַהַּמּצֹות ַהֶזּה, ִּכי ַאָּתה יי טֹוב ּוֵמִטיב ַלֹּכל, ְונֹוֶדה 
ַּגְפָנה. ָּברּו ַאָּתה יי, ַעל  ְּפִרי  ְוַעל  ְּל ַעל ָהָאֶרץ 

ַהֶּגֶפן ְוַעל ְּפִרי ַהֶּגֶפן. 

ִנְרָצה 
ֲחַסל ִסּדּור ֶּפַסח ְּכִהְלָכתֹו, ְּכָכל ִמְׁשָּפטֹו ְוֻחָקתֹו. 

ַּכֲאֶׁשר ָזִכינּו ְלַסֵּדר אֹותֹו ֵּכן ִנְזֶּכה ַלֲעׂשותֹו. 

ָז ׁשֹוֵכן ְמעֹוָנה, קֹוֵמם ְקַהל ֲעַדת ִמי ָמָנה. 

ְּבָקרֹוב ַנֵהל ִנְטֵעי ַכָּנה ְּפדּוִים ְלִציֹון ְּבִרָּנה. 

ְלָׁשָנה ַהָּבָאה ּבְירּוָׁשַלִים ַהְּבנּוָיה. 
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ַּבַּלְיָלה, ְּבקּוָמם ָמְצאּו א ֵחיָלם
ַלְיָלה, ְּבכֹוְכֵבי ִסִליָת ֲחרֶֹׁשת ִטיַסת ְנִגיד

ַהַּלְיָלה. ַּבֲחִצי ַוְיִהי     

ַּבַּלְיָלה, ְפָגָריו הֹוַבְׁשָּת ִאּוּוי, ְלנֹוֵפף ָיַעץ ְמַחֵרף
ַלְיָלה, ְּבִאיׁשֹון ּוַמָצבֹו ֵּבל ָּכַרע

ַלְיָלה, ֲחזֹות ָרז ִנְגָלה ֲחמּודֹות ְלִאיׁש
ַהַּלְיָלה. ַּבֲחִצי ַוְיִהי     

ַּבַּלְיָלה, ּבֹו ֶנֱהַרג ִמְׁשַּתֵּכר ִּבְכֵלי קֶֹדׁש
ַלְיָלה, ִּבֲעתּוֵתי ּפֹוֵתר ֲאָריֹות ִמּבור נֹוַׁשע
ַּבַּלְיָלה, ְסָפִרים ְוַכַתב ֲאָגִגי ָנַטר ִשְׂנָאה

ַהַּלְיָלה. ַּבֲחִצי ַוְיִהי     

ַלְיָלה. ְׁשַנת ְּבֶנֶדד ָעָליו ִנְצֲח עֹוַרְרָּת
ִּמַלְיָלה, ַמה ׁשֹוֵמר ְלִ ּפּוָרה ִתְדרֹו

ַלְיָלה, ְוַגם ֹּבֶקר ָאָתא ְוָשׂח ָצַרח ַּכׁשֹוֵמר
ַהַּלְיָלה. ַּבֲחִצי ַוְיִהי     

ַלְיָלה, ְוא יֹום א הּוא יֹום ֲאֶׁשר ָקֵרב
ַהַּלְיָלה, ַאף ְל ַהיֹום ְל ִּכי הֹוַדע ָרם

ַהַּלְיָלה, ְוָכל ַהיֹום ָּכל ְלִעיְר ַהְפֵקד ׁשֹוְמִרים
ַלְיָלה, ֶחְׁשַּכת יֹום ְּכאֹור ָּתִאיר

ַהַּלְיָלה. ַּבֲחִצי ַוְיִהי     

ְיָלה ַהּלַ ֲחִצי ּבַ ַוְיִהי ּוְבֵכן

ַּבַּלְיָלה,  ִהְפֵלאָת ִנִּסים רֹוב ָאז
ַהַּלְיָלה, ֶזה ַאְׁשמֹוֶרת ְּברֹאׁש

לֹו ַלְיָלה, ְּכֶנֱחַלק ֶצֶדק ִנַצְּחּתֹו ֵגר
ַהַּלְיָלה. ַּבֲחִצי ַוְיִהי     

ַהַּלְיָלה,  ַּבֲחלֹום ְּגָרר ֶמֶל ַּדְנָּת
ַלְיָלה, ְּבֶאֶמׁש ֲאַרִמי ִהְפַחְדָּת

לֹו ַלְיָלה, ְלַמְלָא ַויּוַכל ִיְשָׂרֵאל ַוָיַּשׂר
ַהַּלְיָלה. ַּבֲחִצי ַוְיִהי     

ַהַּלְיָלה, ַּבֲחִצי ָמַחְצָּת ַפְתרֹוס ְּבכֹוֵרי ֶזַרע
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ֶּפַסח,  ְּבִעּתֹוֵתי ֻסָּגָרה ְמֻסֶּגֶרת
ֶּפַסח, עֶֹמר ְשׂעֹוֵרי ִּבְצִליל ה ִמְדָין ִנְׁשְמֶדָ

ֶּפַסח, ְיקֹוד ִּביַקד ְולּוד ּפּול ׂשֹורפּו ִמְׁשַמֵני
ֶּפַסח. ֶזַבח ַוֲאַמְרֶּתם

עֹוַנת ֶּפַסח,  ָּגָעה ַלֲעמֹוד ַעד ְּבֹנב ַהיֹום עֹוד
ַּבֶּפַסח, צּול ְלַקֲעֵקַע ָּכְתָבה ַיד ַּפס
ַּבֶּפַסח, ַהֻּׂשְלָחן רֹו ִעָ ַהָּצִפית ָצֹפה

ֶּפַסח. ֶזַבח ַוֲאַמְרֶּתם

ַּבֶּפַסח,  צֹום ְלַׁשֵּלׁש ֲהַדָּסה ִּכְנָּסה ָקָהל
ַּבֶּפַסח, ֲחִמִּׁשים ְּבֵעץ ָמַחְצָּת ָרָׁשע ִמֵּבית רֹאׁש

ַּבֶּפַסח, ְלעּוִּצית ָּתִביא ֶרַגע ֵאֶּלה ְׁשֵּתי
ֶּפַסח, ַחג ִהְתַקֵּדׁש ְּכֵליל ְיִמיְנ ְוָתרּום ָיְד ָּתעֹז

ֶּפַסח. ֶזַבח ַוֲאַמְרֶּתם

ַסח ֶזַבח ּפֶ ם ּוְבֵכן ַוֲאַמְרּתֶ

ַּבֶּפַסח,  ִהְפֵלאָת ְּגבּורֹוֶתי אֶֹמץ
ֶּפַסח, ִנֵּׂשאָת מֹוֲעדות ָּכל ְּברֹאׁש

ֶּפַסח, ֵליל ֲחצֹות ְלֶאְזָרִחי ִגִּליָת
ֶּפַסח. ֶזַבח ַוֲאַמְרֶּתם

ַּבֶּפַסח,  ַהיום ְּכחֹם ָּדַפְקָּת ֶּדָלָתיו
ַּבֶּפַסח, ַמּצֹות ֻעגֹות נֹוְצִצים ִהְסִעיד
ֶּפַסח, ֵעֶר ְלׁשֹור ֵזֶכר ָרץ ַהָּבָקר ְוֵאל

ֶּפַסח. ֶזַבח ַוֲאַמְרֶּתם

ַּבֶּפַסח,  ָּבֵאׁש ְולֹוֲהטּו ְסדֹוִמים זֹוֲעמּו
ֶּפַסח, ְּבֵקץ ָאָפה לֹוט ֵמֶהם ּוַמּצות ֻחַּלץ
ַּבֶּפַסח, ְּבָעְבְר ְוֹנף מֹף ַאְדַמת ִטאֵטאֶת

ֶּפַסח. ֶזַבח ַוֲאַמְרֶּתם

ֶּפַסח,  ִׁשּמּור ְּבֵליל ָמַחְצָּת אֹון ָּכל רֹאׁש ָיּה
ֶּפַסח, ָּפַסְחָּת ְּבַדם ְּבכֹור ֵּבן ַעל ַּכִּביר,

ַּבֶּפַסח, ִּבְפָתַחי ַמְׁשִחית ָלֹבא ֵּתת ְלִבְלִּתי
ֶּפַסח. ֶזַבח ַוֲאַמְרֶּתם
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לֹו:  יאְמרּו ַּכֲהָלָכה, ַצִּדיָקיו ּפֹוֶדה ִּבְמלּוָכה, ָעָניו
ַהַּמְמָלָכה, יי ְל ,ְל ַאף ְל ,ְל ִּכי ְל ,ּוְל ְל

ָיֶאה. לֹו ִּכי ָנֵאה, ִּכי לֹו

לֹו:  יאְמרּו ִׁשְנַאָניו ַּכֲהָלָכה ַרחּום ִּבְמלּוָכה, ָּקדוׁש
ַהַּמְמָלָכה, יי ְל ,ְל ַאף ְל ,ְל ִּכי ְל ,ּוְל ְל

ָיֶאה. לֹו ִּכי ָנֵאה, ִּכי לֹו

לֹו:  יאְמרּו ַּכֲהָלָכה ְּתִמיָמיו ּתוֵמ ִּבְמלּוָכה, ַּתִקיף
ַהַּמְמָלָכה, יי ְל ,ְל ַאף ְל ,ְל ִּכי ְל ,ּוְל ְל

ָיֶאה. לֹו ִּכי ָנֵאה, ִּכי לֹו

ָיֶאה. לֹו י ּכִ ָנֶאה, לֹו י ּכִ

לו:  יֹאְמרּו ַּכֲהָלָכה, ְּגדּוָדיו ָּבחּור ִּבְמלּוָכה, ַאִדיר
ַהַּמְמָלָכה, יי ְל ,ְל ַאף ְל ,ְל ִּכי ְל ,ּוְל ְל

ָיֶאה. לֹו ִּכי ָנֵאה, ִּכי לֹו

לֹו:  יאְמרּו ָוִתיָקיו ָהדּור ַּכֲהָלָכה, ִּבְמלּוָכה, ָּדגּול
ַהַּמְמָלָכה, יי ְל ,ְל ַאף ְל ,ְל ִּכי ְל ,ּוְל ְל

ָיֶאה. לֹו ִּכי ָנֵאה, ִּכי לֹו

לֹו:  יאְמרּו ַטְפְסָריו ַּכֲהָלָכה ָחִסין ַזַּכאי ִּבְמלּוָכה,
ַהַּמְמָלָכה, יי ְל ,ְל ַאף ְל ,ְל ִּכי ְל ,ּוְל ְל

ָיֶאה. לֹו ִּכי ָנֵאה, ִּכי לֹו

לֹו:  יאְמרּו ִלמּוָדיו ַּכֲהָלָכה ַּכִּביר ִּבְמלּוָכה, ָיִחיד
ַהַּמְמָלָכה, יי ְל ,ְל ַאף ְל ,ְל ִּכי ְל ,ּוְל ְל

ָיֶאה. לֹו ִּכי ָנֶאה, ִּכי לֹו

לֹו:  יאְמרּו ְסִביָביו נֹוָרא ַּכֲהָלָכה ִּבְמלּוָכה, מוֵׁשל
ַהַּמְמָלָכה, יי ְל ,ְל ַאף ְל ,ְל ִּכי ְל ,ּוְל ְל

ָיֶאה. לֹו ִּכי ָנֵאה, ִּכי לֹו
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ְּבָקרֹוב.  ֵּביתֹו ִיְבֶנה הּוא הּוא, ִעּזּוז הּוא, ַסִגּיב נֹוָרא
ְּבָקרֹוב. ְּבָיֵמינּו ִּבְמֵהָרה, ִּבְמֵהָרה,

ְּבָקרֹוב. ֵּביְת ְּבֵנה ְּבֵנה, ֵאל ְּבֵנה, ֵאל

ְּבָקרֹוב.  ֵּביתו ִיְבֶנה הּוא הּוא, ָּקדוׁש הּוא, ַצִדיק ּפֹוֶדה
ְּבָקרֹוב. ְּבָיֵמינּו ִּבְמֵהָרה, ִּבְמֵהָרה,

ְּבָקרֹוב. ֵּביְת ְּבֵנה ְּבֵנה, ֵאל ְּבֵנה, ֵאל

ְּבָקרֹוב.  ֵּביתֹו ִיְבֶנה הּוא הּוא, ַּתִּקיף הּוא, ַׁשַּדי ַרחּום
ְּבָקרֹוב. ְּבָיֵמינּו ִּבְמֵהָרה, ִּבְמֵהָרה,

ְּבָקרֹוב. ֵּביְת ְּבֵנה ְּבֵנה, ֵאל ְּבֵנה, ֵאל

הּוא ַאִדיר

ְּבָקרֹוב.  ֵּביתו ִיְבֶנה הּוא ַאִּדיר
ְּבָקרֹוב. ְּבָיֵמינּו ִּבְמֵהָרה, ִּבְמֵהָרה,

ְּבָקרֹוב. ֵּביְת ְּבֵנה ְּבֵנה, ֵאל ְּבֵנה, ֵאל

ְּבָקרֹוב.  ֵּביתֹו ִיְבֶנה הּוא הּוא, ָּדגּול הּוא, ָּגדֹול ָּבחּור
ְּבָקרֹוב. ְּבָיֵמינּו ִּבְמֵהָרה, ִּבְמֵהָרה,

ְּבָקרֹוב. ֵּביְת ְּבֵנה ְּבֵנה, ֵאל ְּבֵנה, ֵאל

ְּבָקרֹוב.  ֵּביתֹו ִיְבֶנה הּוא הּוא, ַזַּכאי הּוא, ָוִתיק ָהדּור
ְּבָקרֹוב. ְּבָיֵמינּו ִּבְמֵהָרה, ִּבְמֵהָרה,

ְּבָקרֹוב. ֵּביְת ְּבֵנה ְּבֵנה, ֵאל ְּבֵנה, ֵאל

ְּבָקרֹוב.  ֵּביתֹו ִיְבֶנה הּוא הּוא, ָיִחיד הּוא, ָטהֹור ָחִסיד
ְּבָקרֹוב. ְּבָיֵמינּו ִּבְמֵהָרה, ִּבְמֵהָרה,

ְּבָקרֹוב. ֵּביְת ְּבֵנה ְּבֵנה, ֵאל ְּבֵנה, ֵאל

ְּבָקרֹוב.  ֵּביתֹו ִיְבֶנה הּוא הּוא, ֶמֶל הּוא, ָלמּוד ַּכִּביר
ְּבָקרֹוב. ְּבָיֵמינּו ִּבְמֵהָרה, ִּבְמֵהָרה,

ְּבָקרֹוב. ֵּביְת ְּבֵנה ְּבֵנה, ֵאל ְּבֵנה, ֵאל
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יֹוֵדַע?  ִמי ַאְרַּבע
ְׁשֵני ָאבֹות, ְׁשלָׁשה ִאָמהֹות, ַאְרַּבע יֹוֵדַע: ַאְרַּבע ֲאִני

ּוָבָאֶרץ. ֶׁשַּבָּׁשַמים ֱאֵהינּו ֶאָחד ַהְּבִרית, ֻלחֹות

יֹוֵדַע?  ִמי ֲחִּמָּׁשה
ַאְרַּבע תֹוָרה, חּוְמֵׁשי ֲחִמָׁשה יֹוֵדַע: ֲאִני ֲחִּמָּׁשה
ֶאָחד ַהְּבִרית, ֻלחֹות ְׁשֵני ָאבֹות, ְׁשלָׁשה ִאָמהֹות,

ֶׁשַּבָּׁשַמים ּוָבָאֶרץ. ֱאֵהינּו

יֹוֵדַע?  ִמי ִׁשָּשׂה
ֲחִמָׁשה חּוְמֵׁשי ִמְׁשָנה, ִסְדֵרי ִׁשָּׁשה יֹוֵדַע: ֲאִני ִׁשָּׂשה
ֻלחֹות ְׁשֵני ָאבֹות, ְׁשלָׁשה ִאָמהֹות,  ַאְרַּבע  תֹוָרה, 

ֶׁשַּבָּׁשַמים ּוָבָאֶרץ. ֱאֵהינּו ֶאָחד ַהְּבִרית,

ִמי יֹוֵדַע? ֶאָחד

יֹוֵדַע?  ִמי ֶאָחד 
ּוָבָאֶרץ.  ֶׁשַּבָּׁשַמים ֱאֵהינּו  ֶאָחד יֹוֵדַע: ֲאִני „ÀÁ Œ‡

יֹוֵדַע?  ִמי ְׁשַנִים
ֱאֵהינּו ֶאָחד ַהְּבִרית. ֻלחֹות ְׁשֵני יֹוֵדַע:  ֲאִני ְׁשַנִים

ּוָבָאֶרץ. ֶׁשַּבָּׁשַמים

יֹוֵדַע?  ִמי ְׁשלָׁשה
ַהְּבִרית, ֻלחֹות ְׁשֵני ָאבֹות, ְׁשלָׁשה יֹוֵדַע: ֲאִני ְׁשלָׁשה

ּוָבָאֶרץ. ֶׁשַּבָּׁשַמים ֱאֵהינּו ֶאָחד
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יֹוֵדַע?  ִמי ִּתְׁשָעה
ְיֵמי ְׁשמֹוָנה ֵלָדה, ַיְרֵחי ִּתְׁשָעה יֹוֵדַע: ֲאִני ִּתְׁשָעה
ִמְׁשָנה, ִסְדֵרי ִׁשָּׁשה ַׁשָּבָתא, ְיֵמי ִׁשְבָעה ִמיָלה,
ָאבֹות, ְׁשלָׁשה ִאָמהֹות, ַאְרַּבע תֹוָרה, חּוְמֵׁשי ֲחִמָׁשה
ּוָבָאֶרץ. ֶׁשַּבָּׁשַמים ֱאֵהינּו ֶאָחד ַהְּבִרית, ֻלחֹות ְׁשֵני

 
יֹוֵדַע?  ִמי ֲעָׂשָרה

ַיְרֵחי ִּתְׁשָעה  ִדְּבַרָיא, ֲעָׂשָרה יֹוֵדַע: ֲאִני ֲעָׂשָרה
ַׁשָּבָתא, ִׁשָּׁשה ְיֵמי ִׁשְבָעה ִמיָלה, ְיֵמי ְׁשמֹוָנה ֵלָדה,
ִאָמהֹות, תֹוָרה, ַאְרַּבע חּוְמֵׁשי ֲחִמָׁשה ִמְׁשָנה, ִסְדֵרי
ֱאֵהינּו ֶאָחד ַהְּבִרית, ֻלחֹות ְׁשֵני ָאבֹות, ְׁשלָׁשה

ּוָבָאֶרץ. ֶׁשַּבָּׁשַמים

יֹוֵדַע?  ִמי ִׁשְבָעה
ְיֵמי ַׁשָּבָתא, ִׁשָּׁשה ִסְדֵרי ִׁשְבָעה יֹוֵדַע: ֲאִני ִׁשְבָעה
ִאָמהֹות, ַאְרַּבע  תֹוָרה, חּוְמֵׁשי ֲחִמָׁשה ִמְׁשָנה,
ֱאֵהינּו ֶאָחד ַהְּבִרית, ֻלחֹות ְׁשֵני ָאבֹות, ְׁשלָׁשה

ּוָבָאֶרץ. ֶׁשַּבָּׁשַמים

יֹוֵדַע?  ִמי ְׁשמוָנה
ְיֵמי ִׁשְבָעה ִמיָלה, ְיֵמי ְׁשמֹוָנה יֹוֵדַע: ֲאִני ְׁשמֹוָנה
תֹוָרה, חּוְמֵׁשי ֲחִמָׁשה ִמְׁשָנה, ִסְדֵרי ַׁשָּבָתא, ִׁשָּׁשה
ַהְּבִרית, ֻלחֹות ְׁשֵני ָאבֹות, ְׁשלָׁשה ִאָמהֹות, ַאְרַּבע

ּוָבָאֶרץ. ֶׁשַּבָּׁשַמים ֱאֵהינּו ֶאָחד
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יֹוֵדַע?  ִמי ָעָשׂר ְׁשלָׁשה
ִמַּדָיא. ְׁשלָׁשה ָעָׂשר ֲאִני יֹוֵדַע: ָעָׂשר ְׁשלָׁשה
ּכֹוְכַבָיּא, ָעָׂשר ַאַחד ִׁשְבַטָיא, ָעָׂשר ְׁשֵנים
ְׁשמֹוָנה ֵלָדה,  ַיְרֵחי ִּתְׁשָעה ִדְּבַרָיא, ֲעָשָׂרה
ִׁשָּׁשה ַׁשָּבָתא, ְיֵמי ִׁשְבָעה ִמיָלה, ְיֵמי
ַאְרַּבע תֹוָרה, חּוְמֵׁשי ֲחִמָׁשה ִמְׁשָנה, ִסְדֵרי
ַהְּבִרית, ֻלחֹות ְׁשֵני ָאבֹות, ְׁשלָׁשה ִאָמהֹות,

ּוָבָאֶרץ. ֶׁשַּבָּׁשַמים ֱאֵהינּו ֶאָחד

יֹוֵדַע?  ִמי ָעָשׂר ַאַחד
ּכֹוְכַבָּיא, ָעָׂשר ַאַחד יֹוֵדַע: ֲאִני ָעָׂשר ַאַחד
ְׁשמֹוָנה ֵלָדה,  ַיְרֵחי ִּתְׁשָעה ִדְּבַרָיא, ֲעָׂשָרה
ִסְדֵרי ִׁשָּׁשה ַׁשָּבָתא, ְיֵמי ִׁשְבָעה ִמיָלה, ְיֵמי
ַאְרַּבע ִאָמהֹות, תֹוָרה, חּוְמֵׁשי ֲחִמָׁשה ִמְׁשָנה,
ֱאֵהינּו ֶאָחד ַהְּבִרית, ֻלחֹות ְׁשֵני ָאבֹות, ְׁשלָׁשה

ּוָבָאֶרץ. ֶׁשַּבָּׁשַמים

יֹודע?  ִמי ָעָשׂר ְׁשֵנים
ִׁשְבַטָיא, ָעָׂשר ְׁשֵנים יֹוֵדַע: ֲאִני ָעָׂשר ְׁשֵנים 
ִּתְׁשָעה ִדְּבַרָיא, ֲעָׂשָרה ּכֹוְכַבָּיא, ָעָׂשר ַאַחד
ְיֵמי ִׁשְבָעה ִמיָלה,  ְיֵמי ְׁשמֹוָנה ֵלָדה, ַיְרֵחי
חּוְמֵׁשי ֲחִמָׁשה ִמְׁשָנה, ִסְדֵרי ִׁשָּׁשה ַׁשָּבָתא,
ְׁשֵני ָאבֹות, ְׁשלָׁשה ִאָמהֹות, ַאְרַּבע תֹוָרה,
ֶׁשַּבָּׁשַמים ֱאֵהינּו ֶאָחד ַהְּבִרית, ֻלחֹות

ּוָבָאֶרץ.
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ְדָיא ּגַ ַחד

זּוֵזי. ַאָּבא ִּבְתֵרי ֶּדַזִּבין ַּגְדָיא. ַחד ַּגְדָיא, ַחד
ַּגְדָיא. ַּגְדָיא, ַחד ַחד

זּוֵזי.  ִּבְתֵרי ַאָּבא ֶּדַזִּבין ְלַגְדָיא, ְכָלה ְואַָ ְוָאָתא ׁשּוְנָרא
ַּגְדָיא. ַּגְדָיא, ַחד ַחד

ַאָּבא  ֶּדַזִּבין ְלַגְדָיא, ְכָלה ֶּדאַָ ְלׁשּוְנָרא, ְוָנַׁש ַכְלָּבא ְוָאָתא 
זּוֵזי. ִּבְתֵרי

ַּגְדָיא. ַּגְדָיא, ַחד ַחד

ְכָלה  ֶּדאַָ ְלׁשּוְנָרא, ֶּדָנַׁש ְלַכְלָּבא, וִהָּכה חּוְטָרא ְוָאָתא 
זּוֵזי. ִּבְתֵרי ֶּדַזִּבין ַאָּבא ְלַגְדָיא,

ַּגְדָיא. ַּגְדָיא, ַחד ַחד
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ְלחּוְטָרא,  ֶּדָשַׂרף ְלנּוָרא, ְלַמָיא, ֶּדָכָבה ְוָׁשָתה תֹוָרא ְוָאָתא
ִּבְתֵרי ַאָּבא ֶּדַזִּבין ְלַגְדָיא, ְכָלה ְלׁשּוְנָרא, ֶּדאַָ ֶּדָנַׁש ְלַכְלָּבא, ֶּדִהָּכה

זּוֵזי.
ַּגְדָיא. ַּגְדָיא, ַחד ַחד

ֶּדָכָבה ְלנּוָרא,  ְלַמָיא, ֶּדָּׁשָתה ְלתֹוָרא, ְוָׁשַחט ְוָאָתא ַהׁשֹוֵחט
ְלַגְדָיא, ְכָלה ֶּדאַָ ְלׁשּוְנָרא, ֶּדָנַׁש ְלַכְלָּבא, ֶּדִהָּכה ְלחּוְטָרא, ֶּדָשַׂרף

זּוֵזי. ִּבְתֵרי ַאָּבא ֶּדַזִּבין
ַּגְדָיא. ַּגְדָיא, ַחד ַחד

ְלׁשּוְנָרא,  ֶּדָנַׁש ְלַכְלָּבא, ֶּדִהָּכה ְלחּוְטָרא, ְוָשַׂרף נּוָרא ְוָאָתא
זּוֵזי. ִּבְתֵרי ַאָּבא ֶּדַזִּבין ְלַגְדָיא, ְכָלה ֶּדאַָ

ַּגְדָיא. ַּגְדָיא, ַחד ַחד

ְלַכְלָּבא,  ֶּדִהָּכה ְלחּוְטָרא, ֶּדָשַׂרף ְלנּוָרא, ְוָכָבה ַמָיא ְוָאָתא
זּוֵזי. ִּבְתֵרי ַאָּבא ֶּדַזִּבין ְלַגְדָיא, ְכָלה ֶּדאַָ ְלׁשּוְנָרא, ֶּדָנַׁש

ַּגְדָיא. ַּגְדָיא, ַחד ַחד
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ְלתֹוָרא,  ֶּדָׁשַחט  ְלׁשֹוֵחט, ְוָׁשַחט ַהָּמֶות  ַמְלָא ְוָאָתא
ְלַכְלָּבא, ֶּדִהָּכה ְלחּוְטָרא,  ֶּדָשַׂרף ְלנּוָרא, ֶּדָכָבה  ְלַמָיא, ֶּדָּׁשָתה

זּוֵזי. ִּבְתֵרי ַאָּבא ֶּדַזִּבין ְלַגְדָיא, ְכָלה ֶּדאַָ ְלׁשּוְנָרא, ֶּדָנַׁש
ַּגְדָיא. ַּגְדָיא, ַחד ַחד

ְלַמְלַא ַהָּמֶות,  ְוָׁשַחט הּוא ָּברּו ְוָאָתא ַהָּקדֹוׁש
ְלנּוָרא, ֶּדָכָבה  ְלַמָיא, ֶּדָּׁשָתה ְלתֹוָרא, ֶּדָׁשַחט ְלׁשֹוֵחט,  ֶּדָׁשַחט 
ְלַגְדָיא, ְכָלה ֶּדאַָ ְלׁשּוְנָרא, ֶּדָנַׁש ְלַכְלָּבא, ֶּדִהָּכה ְלחּוְטָרא, ֶּדָשַׂרף

זּוֵזי. ִּבְתֵרי ַאָּבא ֶּדַזִּבין
ַּגְדָיא. ַחד ַּגְדָיא, ַחד
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