אז איך זה עובד?
בהגדה שלפניך השארנו מקומות
ריקים עם הכותרת
דבר תורה.
בהם תוכל לשים את

דברי תורה ורעיונות

הרעיונות ודברי התורה

קצרים על ההגדה

שמוצאים חן בעיניך .ואז
מה שנשאר לך זה רק
להדפיס ויש לך הגדה
מוכנה בטעם שלך!

ַקדֵ ׁש

מגיד

מקדשים על היין ומוסיפים בקידוש את ברכת שהחיינו

ְמגַלים אֶ ת הַ מַ צותַ ,מגְ בִ יהים אֶ ת הַ ְקעָ ָרה וְ אומֵ רים בְ קול ָרם:

סַ בְ ִרי מָ ָרנָן וְ ַרבָ נָן וְ ַרבותַ י .

ַארעָ א ְד ִמצְ ָריִ ם.
הָ א ל ְַחמָ א עַ נְ יָא ִדי אֲ כָ לּו ַאבְ ָהתָ נָא בְ ְ

בורא ְפ ִרי הַ גָפֶ ן .
בָ רּוְך אַ ָתה ה' ,אֱ להֵ ינּו מֶ לְֶך הָ עולָם ֵ

כָל ִדכְ ִפין יֵיתֵ י וְ יֵיכל ,כָל ִדצְ ִריְך יֵיתֵ י וְ יִ ְפ ַסח.

רוממָ נּו ִמכָל לָׁשון
בָ רּוְך אַ ָתה ה' ,אֱ להֵ ינּו מֶ לְֶך הָ עולָם אֲ ֶׁשר בָ חַ ר בָ נּו ִמכָל עָ ם וְ ְ
וְ ִק ְד ָׁשנּו בְ ִמצְ ותָ יו .ו ִַת ֶתן לָנּו ה' אֱ להֵ ינּו בְ ַאהֲ בה( מוע ֲִדים לְ ִש ְמחָ ה ,חַ גִ ים

ַארעָ א ְדיִ ְש ָראֵ ל.
הָ ַׁש ָתא הָ כָא ,לְ ָׁשנָה הַ בָ ָאה ְב ְ
חורין.
הָ ַׁש ָתא עַ בְ ֵדי ,לְ ָׁשנָה הַ בָ ָאה ְבנֵי ִ
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ּוזְ מַ נִ ים לְ ָששון אֶ ת יום חַ ג הַ מַ ּצות הַ זֶה זְ מַ ן חֵ רּותֵ נּו ִמ ְק ָרא קדֶ ׁש ֵזכֶר לִ יצִ יַאת
ִמצְ ָריִ ם .כִ י בָ נּו בָ חַ ְר ָת וְ אותָ נּו ִקדַ ְׁש ָת ִמכָל הָ עַ ִמים ּ,ומועֲדֵ י ָק ְד ֶׁשָך בְ ִש ְמחָ ה

ּובְ ָששון ִהנְ חַ לְ ָתנּו .בָ רּוְך אַ ָתה ה'ְ ,מ ַקדֵ ׁש יִ ְש ָראֵ ל וְ הַ זְ מַ נִ ים .

מסירים את הקערה מעל השולחן .מוזְ גיִ ם כוס ֵשנִי .הַ ילדים הקטנים שואלים:

שותים בהסיבת שמאל ולא מברכים ברכה אחרונה.

מַ ה נ ְִש ַתנָה הַ לַיְ לָה הַ זֶ ה ִמכָל הַ לֵילות?
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ֶׁשבְ כָל הַ לֵילות ָאנּו אוכְ לִ ין חָ מֵ ץ ּומַ צָ הַ ,הלַיְ לָה הַ זֶה  -כלו מַ צָ ה.
ֶׁשבְ כָל הַ לֵילות ָאנּו אוכְ לִ ין ְשָאר יְ ָרקות  -הַ לַיְ לָה הַ זֶה (כולו) מָ רור.
ֶׁשבְ כָל הַ לֵילות אֵ ין אֶ נּו מַ ְטבִ ילִ ין אֲ פִ ילּו פַ עַ ם אֶ חָ ת  -הַ לַיְ לָה הַ זֶה ְש ֵתי פְ עָ ִמים.

ְּורחַ ץ

יוש ִבין ּובֵ ין ְמסֻ בִ ין  -הַ לַיְ לָה הַ זֶה ֻכלָנו ְמסֻ בִ ין.
ֶׁשבְ כָל הַ לֵילות ָאנּו אוכְ לִ ין בֵ ין ְ

נְטילַת י ַָדיִ ם".
נוטלִ ים אֶ ת הַ י ַָדיִ ם וְ אֵ ין ְמבָ ְרכִ ים "עַ ל ִ
ְ

ירת הַ הַ ג ָָדה.
מחזירים את הקערה אל השולחן .הַ מַ צות ִת ְהיֶינָה ְמגלות בִ ְשעַ ת אֲ ִמ ַ

כַ ְרפַ ס

ּיוציאֵ נּו ה' אֱ להֵ ינּו ִמ ָשם ְביָד חֲ זָ ָקה ּובִ זְ רעַ נְ טּויָה.
עֲבָ ִדים הָ יִ ינּו לְ פַ ְרעה בְ ִמ ְצ ָריִ ם ,וַ ִ

לוקחים מן הכרפס פחות מכזית ,טובלים במי מלח ,מברכים "בורא פרי
האדמה" ,ומכוונים לפטור בברכה גם את המרור .אוכלים בלא הסבה.

יחץ
בוצעים אֶ ת הַ מַ צָ ה הָ אֶ ְמצָ עִ ית לִ ְש ַתיִ םּ ,ומַ ְצפְ ינים אֶ ת הַ חֵ ִצי הַ גָדול לָאֲ פִ יקומָ ן.

בותינּו ִמ ִמ ְצ ָריִ ם ,הֲ ֵרי ָאנּו ּובָ נֵינּו ּובְ נֵי
הוציא הַ ָקדוש בָ רּוְך הּוא אֶ ת אֲ ֵ
וְ ִאלּו לא ִ
בָ נֵינּו ְמשֻ עְ בָ ִדים הָ יִ ינּו לְ פַ ְרעה בְ ִמ ְצ ָריִ ם .וַ אֲ פִ ילּו ֻכלָנּו חֲ ָכ ִמים ֻכלָנּו נְבונִים ֻכלָנּו
יציַאת ִמ ְצ ָריִ ם.
תורה ִמ ְצוָ ה עָ לֵינּו לְ סַ פֵ ר בִ ִ
יודעִ ים אֶ ת הַ ָ
זְ ֵקנִים ֻכלָנּו ְ

יציַאת ִמ ְצ ַריִ ם הֲ ֵרי זֶ ה ְמשֻ בָ ח.
וְ כָל הַ מַ ְרבֶ ה לְ סַ פֵ ר בִ ִ

ֲשה בְ ַרבִ י אֱ לִ יעֶ זֶר וְ ַרבִ י יְ הוׁשֻׁ עַ וְ ַרבִ י אֶ לְ עָ זָר בֶ ן ֲעז ְַריָה וְ ַרבִ י ע ֲִקיבָ א וְ ַרבִ י
מַ ע ֶ

דבר תורה

יציַאת ִמ ְצ ַריִ ם כָל אותו הַ לַיְ לָה,
טַ ְרפון שֶ הָ יּו ְמסֻ בִ ין בִ בְ נֵי בְ ַרק וְ הָ יּו ְמסַ פְ ִרים בִ ִ
ָאמרּו לָהֶ ם ַרבותֵ ינּו ִהגִ יעַ זְ מַ ן ְק ִריַאת ְשמַ ע שֶ ל שַ חֲ ִרית .
ידיהֶ ם וְ ְ
עַ ד שֶ בָ אּו תַ לְ ִמ ֵ
יתי שֶ ֵתָאמֵ ר יְ ִציַאת
ָאמַ ר ַרבִ י אֶ לְ עָ זָר בֶ ן ֲעז ְַריָה הֲ ֵרי אֲ נִ י כְ בֶ ן ִשבְ עִ ים שָ נָה וְ לא זָ כִ ִ
אתָך
ִמ ְצ ַריִ ם בַ לֵילות עַ ד שֶ ָד ְר ָשּה בֶ ן זומָ אֶ ,שנֶאֱ מַ ר ,לְ מַ עַ ן ִתזְ כור אֶ ת יום צֵ ְ
מֵ אֶ ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם כל יְ מֵ י חַ יֶ יָך .יְ מֵ י חַ יֶ יָך הַ ּי ִָמים .כל יְ מֵ י חַ ּיֶיָך הַ לֵילות .וַ חֲ כ ִָמים
אומ ִרים יְ מֵ י חַ יֶ יךָ הָ עולָם הַ זֶ ה .כל יְ מֵ י חַ יֶ יךָ לְ הָ בִ יא לִ ימות הַ מָ ִשיחַ :
ְ
תורה לְ עַ מו יִ ְש ָראֵ ל ,בָ רּוְך הּוא .
בָ רּוְך הַ מָ קום ,בָ רּוְך הּוא ,בָ רּוְך שֶ נָתַ ן ָ

חודש? ַתלְ מּוד לומַ ר בַ יום הַ הּוא ִ .אי בַ יום הַ הּוא יָכול ִמבְ עוד יום?
ָיכול מֵ ראש ֶ
ַתלְ מּוד לומַ ר בַ עֲבּור זֶ ה  -בַ עֲבּור זֶ ה לא ָאמַ ְר ִתיֶ ,אלָא בְ ָשעָ ה ֶשיֵש מַ צָ ה ּומָ רור
מֻ נ ִָחים לְ פָ נֶיָך .
ֲבדתו,
בותינּו ,וְ עַ כְ ָשיו ֵק ְרבָ נּו הַ ָמקום ַלע ָ
ֲבודה זָ ָרה הָ יּו אֲ ֵ
ִמ ְת ִחלָה עובְ ֵדי ע ָ
שֶ נֶאֱ מַ ר :וַ יאמֶ ר יְ הושֻ עַ אֶ ל כָ ל הָ עָ ם ,כה ָאמַ ר ה' אֱ להֵ י יִ ְש ָראֵ ל :בְ עֵ בֶ ר הַ נָהָ ר
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להים אֲ חֵ ִרים.
י ְָשבּו אֲ בותֵ יכֶם מֵ עולָםֶ ,ת ַרח אֲ בִ י ַאבְ ָרהָ ם וַ אֲ בִ י נָחור ,וַ ּיַעַ ְבדּו אֱ ִ
ַארבֶ ה
וָ אֶ ַקח אֶ ת אֲ בִ יכֶם אֶ ת ַאבְ ָרהָ ם מֵ עֵ בֶ ר הַ נָהָ ר וָ אולְֵך אותו ְבכָל אֶ ֶרץ כְ נָעַ ן ,וָ ְ
אֶ ת זַ ְרעו וָ אֶ ֵתן לו אֶ ת יִ ְצחָ ק ,וָ אֶ ֵתן לְ יִ ְצחָ ק אֶ ת ַיעֲקב וְ אֶ ת עֵ ָשיו .וָ אֶ ֵתן לְ עֵ ָשו אֶ ת

תורה:
ַארבָ עָ ה בָ נִ ים ִדבְ ָרה ָ
כְ ֶנגֶד ְ
אֶ חָ ד חָ כָ ם ,וְ אֶ חָ ד ָר ָׁשע ,וְ אֶ חָ ד ָתם ,וְ אֶ חָ ד ֶׁשאֵ ינו יודֵ עַ לִ ְׁשאול.
חָ כָם מָ ה הּוא אומֵ ר? מָ ה הָ עֵ דות וְ הַ חֻ ִקים וְ הַ ִמ ְשפָ ִטים אֲ ֶשר ִצּוָ ה ה' אֱ להֵ ינּו
אֶ ְתכֶ ם .וְ ַאף אַ ָתה אֱ מור לו כְ ִהלְ כות הַ פֶ סַ ח :אֵ ין מַ פְ ִט ִירין ַאחַ ר הַ פֶ סַ ח אֲ פִ יקומָ ן:

הַ ר שֵ עִ יר ל ֶָרשֶ ת אתו ,וְ ַיעֲקב ּובָ נָיו י ְָרדּו ִמ ְצ ָריִ ם .
בָ רּוְך שומֵ ר הַ בְ טָ חָ תו לְ יִ ְש ָראֵ ל ,בָ רּוְך הּואֶ .שהַ ָקדוש בָ רּוְך הּוא ִח ַשב ֶאת הַ ֵקץ,
ַלעֲשות כְ מו שֶ ָאמַ ר לְ ַאבְ ָרהָ ם ָאבִ ינּו בִ בְ ִרית בֵ ין הַ בְ תָ ִריםֶ ,שנֶאֱ מַ ר :

הוציא אֶ ת
ֲבודה הַ זאת לָכֶ ם .לָכֶ ם  -וְ לא לוּ .ולְ פִ י ֶש ִ
ָר ָׁשע מָ ה הּוא אומֵ ר? מָ ה הָ ע ָ

וַ ּיאמֶ ר לְ ְַאבְ ָרם ,יָדע ֵת ַדע כִ י גֵר יִ ְהיֶה זַ ְרעֲָך בְ אֶ ֶרץ לא לָהֶ ם ,וַ עֲבָ דּום וְ עִ נּו אתָ ם

עַ ְצמו ִמן הַ כְ לָל כָ פַ ר בְ עִ ָקר .וְ ַאף אַ ָתה הַ ְקהֵ ה אֶ ת ִשנָיו וֶ אֱ מור לו" :בַ עֲבּור זֶ ה

ַארבַ ע מֵ אות שנה .וְ גם אֶ ת הַ גוי אֲ ֶשר ַיעֲבדּו ָדן ָאנכִ י וְ ַאחֲ ֵרי כֵן י ְֵצאּו בִ ְרכֻש
ְ

אתי ִמ ִמ ְצ ָריִ ם" .לִ י וְ לא לוִ .אלּו הָ יָה שָ ם ,לא הָ יָה נִגְ ָאל:
עָ שָ ה ה' לִ י בְ צֵ ִ

גָדול .מכסים את המצה ומגביה את הכוס בידו ,ואומר:

הוציָאנּו ה' ִמ ִמ ְצ ַריִ ם
ָתם מָ ה הּוא אומֵ ר? מַ ה זאת? וְ ָאמַ ְר ָת אֵ לָיו "בְ חוזֶ ק יָד ִ
ִמבֵ ית עֲבָ ִדים".
וְ ֶׁשאֵ ינו יודֵ עַ לִ ְׁשאול  -אַ ְת פְ תַ ח לוֶ ,שנֶאֱ מַ ר ,וְ ִהג ְַד ָת לְ בִ נְָך בַ יום הַ הּוא לֵאמר,
אתי ִמ ִמ ְצ ָריִ ם.
בַ עֲבּור זֶה עָ שָ ה ה' לִ י בְ צֵ ִ

וְ ִהיא ֶׁשעָ ְמ ָדה לַאֲ בותֵ ינּו וְ לָנּו.
שֶ לא אֶ חָ ד בִ לְ בָ ד עָ מַ ד עָ לֵינּו לְ כַלותֵ נּו,
לותנּו,
עומ ִדים עָ לֵינּו לְ כַ ֵ
אֶ לָא שֶ בְ כָל דור וָ דור ְ
וְ הַ ָקדוש בָ רּוְך הּוא מַ ִצילֵנּו ִמּי ָָדם.

מניחים את הכוס ומגלים את המצות

להים לָבא ל ַָקחַ ת לו גוי ִמ ֶק ֶרב
מורא גָדול  -זו גִ לּוי ְשכִ ינָה .כְ מָ ה ֶשנֶאֱ מַ ר ,או הֲ נִּסָ ה אֱ ִ
ּובְ ָ

צֵ א ּולְ מַ ד מַ ה בִ ֵקש לָבָ ן הָ אֲ ַר ִמי ַלעֲשות לְ ַיעֲקב ָאבִ ינּו :שֶ פַ ְרעה לא גָזַ ר אֶ לָא עַ ל

מור ִאים גְ דולִ ים
ּוב ָ
ּוביָד חֲ זָ ָקה ּובִ זְ רועַ נְטּויָה ְ
גוי בְ מַ ּסות בְ אתת ּובְ מופְ ִתים ּובְ ִמלְ חָ ָמה ְ

כָרים ,וְ לָבָ ן בִ ֵקש ַלעֲקור אֶ ת הַ כל .שֶ נֶאֱ מַ ר:
הַ זְ ִ
אֲ ַר ִמי אבֵ ד ָאבִ יַ ,וי ֵֶרד ִמצְ ַריְ מָ ה וַיָ גָר ָׁשם בִ ְמתֵ י ְמעָ ט ,וַיְ ִהי ָׁשם לְ גוי גָדול ,עָ צּום

כְ כל אֲ שֶ ר עָ שָ ה ָלכֶם ה' אֱ להֵ יכֶם בְ ִמ ְצ ַריִ ם לְ עֵ ינֶיָך :.
ּובְ אתות  -זֶ ה הַ מַ טֶ ה ,כְ מָ ה ֶשנֶאֱ מַ ר :וְ אֶ ת הַ מַ טֶ ה הַ זֶ ה ִת ַקח בְ י ְָדָך ,אֲ ֶשר ַתע ֲֶשה בו אֶ ת

ו ָָרב .וַיָ ֵרעּו אתָ נּו הַ ִמצְ ִרים וַיְ עַ ננּונּו ,וַיִ ְתנּו עָ לֵינּו עֲבדָ ה ָק ָׁשה.
וַנִ צְ עַ ק אֶ ל ה' אֱ להֵ י אֲ בתֵ ינּו ,וַיִ ְׁשמַ ע ה' אֶ ת קלֵנּו ,וַיַ ְרא אֶ ת עָ נְ יֵנּו וְ אֶ ת עֲמָ לֵנּו

הָ אתת .

מרא גָדל,
וְ אֶ ת לַחֲ צֵ נּו .וַיוצִ אֵ נּו ה' ִמ ִמצְ ַרים בְ יָד חֲ ז ָָקהּ ,ובִ זְ רעַ נְ טּויָהּ ,ובְ ָ

ָארץ .
מפ ִתים  -זֶ ה הַ ָדם ,כְ מָ ה ֶשנֶאֱ מַ ר :וְ נָתַ ִתי מופְ ִתים בַ ָש ַמיִ ם ּובָ ֶ
ּובְ ְ

מפ ִתים.
ּובְ אתות ּובְ ְ

כשאומרים דם ואש ותימרות עשן ,עשר המכות ודצ"ך עד"ש באח"ב  -שופכים מן

כֵיתי כָל בְ כור בְ אֶ ֶרץ ִמצְ ַרים
שֶ נֶאֱ מַ ר :וְ עָ בַ ְר ִתי בְ אֶ ֶרץ ִמצְ ַרים בַ לַיְ לָה הַ זֶה ,וְ ִה ִ

הכוס מעט יין:

ֱשה ְׁשפָ ִטים .אֲ נִ י ה'
מֵ ָאדָ ם וְ עַ ד בְ הֵ מָ הּ ,ובְ כָל אֱ להֵ י ִמצְ ַרים אֶ ע ֶ

ימרות עָ ָשן.
ָדם וָ אֵ ש וְ ִת ְ

דבר תורה

אֵ לּו עֶ שֶ ר מַ כות שֶ הֵ בִ יא הַ ָקדוש בָ רּוְך הּוא עַ ל הַ ִמ ְצ ִרים בְ ִמ ְצ ַרים ,וְ אֵ לּו הֵ ן:
חשְך מַ כַת בְ כורות
ַארבֶ ה ֶ
ָדם צפֵ ְר ֵדעַ כִ נִ ים עָ רוב דבֶ ר ְש ִחין בָ רד ְ
נותן בָ הֶ ם ִסמָ נִים:
הּודה הָ יָה ֵ
ַרבִ י יְ ָ

ְדצַ "ְך עַ ַד"ש בְ ַאחַ "ב.
דבר תורה

בְ יָד חֲ ז ָָקה  -זו הַ ֶדבֶ ר ,כְ מָ ה שֶ נֶאֱ מַ רִ :הנֵה יד ה' הויָה בְ ִמ ְקנְ ָך אֲ שֶ ר בַ שָ ֶדה,
מרים ,בַ גְ מַ לִ ים ,בַ בָ ָקר ּובַ צאןֶ ,דבֶ ר כָבֵ ד ְמאד .
ּסּוסים ,בַ חֲ ִ
בַ ִ
ּובִ זְ רעַ נְ טּויָה  -זו הַ חֶ ֶרב ,כְ מָ ה שֶ נֶאֱ מַ ר :וְ חַ ְרבו ְשלּופָ ה בְ יָדו ,נְטּויָה עַ ל
יְ רּושָ לַיִ ם .

ַרבִ י יוסֵ י הַ גְ לִ ילִ י אומֵ ר ִ :מנַיִ ן אַ ָתה אומֵ ר ֶשלָקּו הַ ִמ ְצ ִרים בְ ִמ ְצ ַרים עֶ שֶ ר מַ כות וְ עַ ל

כַמָ ה מַ עֲלות טובות לַמָ קום עָ לֵינּו!

יאמרּו הַ חַ ְרטֻ ִמים אֶ ל פַ ְרעה:
הַ יָם לָקּו חֲ ִמ ִשים מַ כות? בְ ִמ ְצ ַרים מַ ה הּוא אומֵ ר? וַ ְ

הוציָאנּו ִמ ִמ ְצ ַרים וְ לא עָ שָ ה בָ הֶ ם ְשפָ ִטיםַ ,דיֵינּו.
ִאלּו ִ

להים ִהוא ,וְ עַ ל הַ ּיָם מה הּוא אומֵ ר? וַ ּי ְַרא יִ ְש ָראֵ ל אֶ ת הַ יָד הַ גְ דלָה אֲ שֶ ר
אֶ ְצבַ ע אֱ ִ

ִאלּו עָ שָ ה בָ הֶ ם ְשפָ ִטים ,ולא עָ שָ ה בֵ אלהֵ יהֶ םַ ,דיֵינּו.

עָ שָ ה ה' בְ ִמ ְצ ַרים ,וַ ּיִ ְיראּו הָ עָ ם אֶ ת ה' ,וַ ּיַאֲ ִמינּו בַ יי ּובְ משֶ ה עַ בְ דו .כַמָ ה לָקּו

כוריהֶ םַ ,דיֵינּו.
ִאלּו עָ שָ ה בֵ אלהֵ יהֶ ם ,וְ לא הָ ַרג אֶ ת בְ ֵ

בְ אֶ ְצבַ ע? עֶ שֶ ר מַ כות.

כוריהֶ ם וְ לא נָתַ ן לָנּו אֶ ת מָ מונָםַ ,דיֵינּו.
ִאלּו הָ ַרג אֶ ת בְ ֵ

אֱ מור מֵ עַ ָתה :בְ ִמ ְצ ַרים לָקּו עֶ שֶ ר מַ כות וְ עַ ל הַ ּיָם לָקּו חֲ ִמ ִשים מַ כות .

ִאלּו נָתַ ן לָנּו אֶ ת מָ מונָם וְ לא ָק ַרע לָנּו אֶ ת הַ ּיָםַ ,דיֵינּו.

ַרבִ י אֱ לִ יעֶ זֲר אומֵ רִ :מנַיִ ן שֶ כָ ל מַ כָה ּומַ כָ ה שֶ הֵ בִ יא הַ ָקדוש בָ רּוְך הּוא עַ ל הַ ִמ ְצ ִרים

ירנּו בְ תוכו בֶ חָ ָרבָ הַ ,דיֵינּו.
ִאלּו ָק ַרע לָנּו אֶ ת הַ ּיָם וְ לא הֶ עֱבֵ ָ

ַארבַ ע מַ כות? שֶ נֶאֱ מַ ר :יְ שַ לַח בָ ם חֲ רון אַ פו ,עֶ בְ ָרה וָ זַ עַ ם וְ צָ ָרה,
בְ ִמ ְצ ַריִ ם הָ יְ תָ ה שֶ ל ְ

ירנּו בְ תוכו בֶ חָ ָרבָ ה וְ לא ְש ַקע צֶ ֵרנּו בְ תוכו ַדיֵינּו.
ִאלּו הֶ עֱבֵ ָ

ִמ ְשלַחַ ת מַ לְ אֲ כֵ י ָרעִ ים .עֶ בְ ָרה ַ -אחַ ת ,וָ זַ עַ ם ְ -ש ַתיִ ם ,וְ צָ ָרה  -שָ לשִ ,מ ְשלַחַ ת מַ לְ אֲ כֵי

ַארבָ עִ ים ָשנָה ַדיֵינּו.
במ ְדבָ ר ְ
ִאלּו ִש ַקע צֶ ֵרנּו בְ תוכו וְ לא ִספֵ ק צָ ְרכֵנּו ִ

ַארבַ ע.
ָרעִ ים ְ -

ַארבָ עִ ים שָ נָה ולא הֶ אֱ כִ ילָנּו אֶ ת הַ מָ ן ַדיֵינּו.
במ ְדבָ ר ְ
ִאלּו ִספֵ ק צָ ְרכֵנּו ִ

ַארבָ עִ ים מַ כות וְ עַ ל הַ ּיָם לָקּו מָ אתַ יִ ם מַ כותַ .רבִ י
אֱ מור מֵ עַ ָתה :בְ ִמ ְצ ַרים לָקּו ְ

ִאלּו הֶ אֱ כִ ילָנּו אֶ ת הַ מָ ן וְ לא נָתַ ן לָנּו אֶ ת הַ ַשבָ תַ ,דיֵינּו.

ע ֲִקיבֶ א אומֵ רִ :מנַיִ ן שֶ כָ ל מַ כָ ה ומַ כָה שהֵ ביִ א הַ ָקדוש בָ רּוְך הּוא על הַ ִמ ְצ ִרים

ִאלּו נָתַ ן לָנּו אֶ ת הַ שַ בָ ת ,וְ לא ֵק ְרבָ נּו לִ פְ נֵי הַ ר ִסינַיַ ,דיֵינּו.

בְ ִמ ְצ ַרים הָ יְ תָ ה שֶ ל חָ מֵ ש מַ כות? שֶ נֶאֱ מַ רְִ :ישַ לַח בָ ם חֲ רון אַ פו ,עֶ בְ ָרה וָ זַ עַ ם וְ צַ ָרה,

תורהַ .דיֵינּו.
ִאלּו ֵק ְרבָ נּו לִ פְ נֵי הַ ר ִסינַי ,וְ לא נַתַ ן לָנּו אֶ ת הַ ָ

ִמ ְשלַחַ ת מַ לְ אֲ כֵ י ָרעִ ים .חֲ רון אַ פוַ -אחַ ת ,עֶ בְ ָרה ְ -ש ַתיִ ם ,וָ זַ עַ ם  -שָ לוש ,וְ צָ ָרה -

תורה וְ לא ִהכְ נִיסָ נּו לְ אֶ ֶרץ יִ ְש ָראֵ לַ ,דיֵינּו.
ִאלּו נַתַ ן לָנּו אֶ ת הַ ָ

ַארבַ עִ ,מ ְשלַחַ ת מַ לְ אֲ כֵי ָרעִ ים  -חָ מֵ ש.
ְ

ירה ַדיֵינּו
ִאלּו ִהכְ נִיסָ נּו לְ אֶ ֶרץ יִ ְש ָראֵ ל וְ לא בָ נָה לָנּו ֶאת בֵ ית הַ בְ ִח ָ

אמור מֵ עַ ָתה :בְ ִמ ְצ ַרים לָקּו חֲ ִמ ִשים מַ כות וְ עַ ל הַ ּיָם לָקּו חֲ ִמ ִשים ּומָ אתַ יִ ם מַ כות.
דבר
דבר תורה

תורה.

ַרבָ ן ג ְַמלִ יאֵ ל הָ יָה אומֵ ר :כָל שֶ לא ָאמַ ר ְשלשָ ה ְדבָ ִרים אֵ לּו בַ פֶ סַ ח ,לא יָצָ א יְ ֵדי
חובָ תו ,וְ אֵ לּו הֵ ן :פֶ סַ ח ,מַ צָ הּ ,ומָ רור.
דבר תורה

ברְך מֵ עַ ָתה ְִועַ ד עולָם.
הַ לְ לּויָּה הַ לְ לּו עַ בְ ֵדי ה' ,הַ לְ לּו אֶ ת ֵשם ה' .יְ ִהי ֵשם ה' ְמ ָ
ִמ ִמזְ ַרח שֶ מֶ ש עַ ד ְמבואו ְמהֻ לָל ֵשם ה'ָ .רם עַ ל כָל גויִ ם ה' ,עַ ל הַ ָשמַ יִ ם כְ בודוִ .מי
ימי מֵ עָ פָ ר
ָארץ? ְמ ִק ִ
יהי לָשָ בֶ ת ,הַ מַ ְשפִ ילִ י לִ ְראות בַ ָשמַ יִ ם ּובָ ֶ
כַיי אֱ להֵ ינּו הַ מַ גְ בִ ִ
יבי ע ֲֶק ֶרת
מוש ִ
יבים ,עִ ם ְנ ִדיבֵ י עַ מוִ .
הושיבִ י עִ ם נ ְִד ִ
ָדל ,מֵ אַ ְשפת י ִָרים אֶ בְ יון ,לְ ִ
.הַ בַ יִ ת ,אֵ ם הַ בָ נִים ִש ְמחָ ה .הַ לְ לּויָּה
הּודה לְ ָק ְדשו ,יִ ְש ָראֵ ל
צרים ,בֵ ית ַיעֲקב מֵ עַ ם לעֵ ז ,הָ יְ תָ ה יְ ָ
בְ צֵ את יִ ְש ָראֵ ל ִמ ִמ ַ
מַ ְמ ְשלותָ יו .הַ ּיָם ָרָאה וַ ּיַנס ,הַ י ְַר ֵדן יִ ּסב לְ ָאחור .הֶ הָ ִרים ָר ְקדּו כְ אֵ ילִ ים ,גְ בַ עות -
כִ בְ נֵי צאן .מַ ה לְ ָך הַ ּיָם כִ י תָ נּוס ,הַ ּי ְַר ֵדן ִ -תּסב לְ ָאחור ,הֶ הָ ִרים ִ -ת ְר ְקדּו
ָארץִ ,מלְ פְ נֵי אֱ לוהַ ַיעֲקב .הַ הפְ כִ י
כְ אֵ ילִ ים ,גְ בַ עות  -כִ בְ נֵי צאןִ .מלְ פְ נֵי ָאדון חּולִ י ֶ
.הַ צּור  -אֲ גַם מָ יִ ם ,חַ ל ִָמיש  -לְ מַ עְ יְ נו מָ יִ ם

פֶ סַ ח שֶ הָ יּו אֲ בותֵ ינּו אוכְ לִ ים בִ זְ מַ ן שֶ בֵ ית הַ ִמ ְק ָדש הָ יָה ַקיָם ,עַ ל שּום מָ ה? עַ ל שּום
שֶ ֶָפסַ ח הַ ָקדוש בָ רּוְך הּוא עַ ל בָ ֵתי אֲ בותֵ ינּו בְ ִמ ְצ ַרים.
אוחזים המצה ביד ומראים אותה למסובין:
מַ ּצָ ה זו שאנו אוכְ לִ ים ,עַ ל שּום מה? עַ ל שּום שֶ לא ִה ְספִ יק בְ צֵ ָקם שֶ ל אֲ בותֵ ינּו
לְ הַ חֲ ִמיץ עַ ד ֶשנִגְ לָה ֲעלֵיהֶ ם מֶ לְֶך מַ לְ כֵי הַ ְמלָכִ ים ,הַ ָקדוש בָ רּוְך הּואּ ,וגְ ָאלָם,
אוחזים המרור ביד ומראים אותו למסובין:
מָ רור זֶ ה שֶ ָאנּו אוכְ לִ ים ,עַ ל שּום מה? עַ ל שּום שֶ מֵ ְררּו הַ ִמ ְצ ִרים אֶ ת חַ יֵי אֲ בותֵ ינּו
בְ ִמ ְצ ַרים.
ָאדם לִ ְראות אֶ ת עַ ְצמו כְ ִאלּו הּוא יֶצָ א ִמ ִמ ְצרים ,שֶ נֶאֱ מַ ר:
בְ כָל דור וָ דור חַ יָב ָ
אתי ִמ ִמ ְצ ַרים .לא אֶ ת
וְ ִהג ְַד ָת לְ בִ נְָך בַ יום הַ הּוא לֵאמר ,בַ עֲבּור זֶ ה עָ שָ ה ה' לִ י בְ צֵ ִ
אֲ בותֵ ינּו בִ לְ בָ ד גַָאל הַ ָקדוש בָ רּוְך הּוא ,אֶ לָא ַאף אותָ נּו גַָאל עִ מָ הֶ ם ,שֶ נֶאֱ מַ ר:
ָארץ אֲ שֶ ר נִ שָ בַ ע לַאֲ בתֵ נּו.
הוציא ִמשָ ם ,לְ מַ עַ ן הָ בִ יא אתָ נּו ,לָתֶ ת לָנּו אֶ ת הָ ֶ
וְ אותָ נּו ִ
יאחז הכוס בידו ויכסה המצות

לְ פִ יכְָך אֲ נ ְַחנּו חַ יָבִ ים לְ הודות ,לְ הַ לֵל ,לְ שַ בֵ חַ  ,לְ פָ אֵ ר ,לְ רומֵ ם ,לְ הַ ֵדר ,לְ בָ ֵרְך ,לְ עַ לֵה
הוציָאנּו מֵ עַ בְ דּות לְ חֵ רּות
ּולְ ַקלֵס לְ ִמי שֶ עָ ָשה לַאֲ בותֵ ינּו וְ לָנּו אֶ ת כָל הַ נִ ִּסים הָ אֵ לּוִ :
ּומ ִשעְ בּוד לִ גְ אֻ לָה .וְ נאמַ ר
ִמּיָגון לְ ִש ְמחָ הּ ,ומֵ אֵ בֶ ל לְ יום טובּ ,ומֵ אֲ פֵ לָה לְ אור גָדולִ ,
ירה חֲ ָדשָ ה :הַ לְ לּויָּה
.לְ פָ נָיו ִש ָ

.

יהים אֶ ת הַ כוס עַ ד גַָאל יִ ְש ָראֵ ל
.מַ גְ בִ ִ
אֲ שֶ ר גְ ָאלָנּו וְ גַָאל אֶ ת אֲ בותֵ ינּו ִמ ִמ ְצ ַרים, ,בָ רּוְך אתה ה' אֱ להֵ ינּו מֶ לְֶך העולָם
וְ ִהגִ יעָ נּו ַללַיְ לָה הַ זֶ ה לֶאֱ כָל בו מַ צָ ה ּומָ רור .כֵ ן ה' אֱ להֵ ינּו וֵ אלהֵ י אֲ בותֵ ינּו יַגִ יעֵ נּו
ירָך
אתנּו לְ ָשלוםְ ,ש ֵמ ִחים בְ בִ נְ יַן עִ ֶ
לְ מוע ֲִדים וְ לִ ְרגָלִ ים אֲ חֵ ִרים הַ בָ ִאים לִ ְק ָר ֵ
ּומן הַ פְ סָ ִחים אֲ ֶשר יַגִ יעַ ָדמָ ם עַ ל ִקיר
ֲבודתֶ ָך .וְ נאכַל ָשם ִמן הַ זְ בָ ִחים ִ
וְ שָ ִשים בַ ע ָ
נודה לְ ָך ִשיר חָ ָדש עַ ל גְ אֻ לָתֵ נּו ועַ ל פְ דּות נַפְ שֵ נּו
.מזְ בַ חֲ ָך לְ ָרצון ,וְ ֶ
בָ רּוְך אַ ָתה ה'ִ ,
.גַָאל יִ ְש ָראֵ ל
בורא פְ ִרי הַ גָפֶ ן .
בָ רּוְך אַ ָתה ה' ,אֱ להֵ ינּו מֶ לְֶך הָ עולָם ֵ
שותים אֶ ת הַ כוס ְבהַ סָ בַ ת ְשמאל .
ִ
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ְרחַ ץ

עורְך
ֻׁׁשלְ חָ ן ֵ

ּומבָ ְרכִ ים:
נוטלִ ים אֶ ת הַ י ַָדיִ ם ְ
ְ

אוכְ לִ ים וְ שותים.

מוצִ יא מַ ּצָ ה

* מדוע יש נוהגים שלא לאכול בשר צלי בסעודה?

לוקחים את הַ מַ צות ומברכים "המוציא" בכוונה עַ ל העליונה ,ו"על אכילת

(כדי שלא יראה כמי שאוכל מקורבן הפסח שהיום איננו)

מַ צָ ה" בכוונה על הפרוסה .אחר כך בוצעים כזית מן העליונה השלמה וכזית

צָ פּון

שני מן הפרוסה ,טובלים במלח ,ואוכלים בהסבה.

אחר גמר הסעודה לוקח כל אחד מהמסבים כזית מהמַ צָ ה שהייתה צפונה
לאפיקומן ואוכל ממנה כזית בהסבה .וצריך לאוכלה קודם חצות הלילה.
לפני אכילת האפיקומן יאמר :זכר לקרבן פסח הנאכל על השובע.
בָ ֵרְך
ּומבָ ְרכִ ים בִ ְרכַת הַ מָ זון.
ישי ְ
מוזְ גִ ים כוס שלִ ִ
לאחר ברכת המזון מברכים על הגפן ושותים בהסיבה ולא מברכים ברכה
אחרונה.

מָ רור
לוקחַ כְ זַ יִ ת מָ רור ,מַ ְטבִ לו בַ חֲ רוסֶ תְ ,מנַעֵ ר הַ חֲ רוסֶ תְ ,מבָ ֵרְך
כָל אֶ חָ ד מֵ הַ ְמסֻ בִ ים ֵ
וְ אוכֵל בְ לִ י הַ סָ בָ ה.
כורְך
ֵ
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ְכורכִ ם
ישית עִ ם כְ זַ יִ ת מָ רורְ ,
לוקחַ כְ זַ יִ ת ִמן הַ מַ צָ ה הַ ְשלִ ִ
כָל אֶ חָ ד מֵ הַ ְמסֻ בִ ים ֵ
יַחַ ד ,אוכְ לַם בְ הַ סָ בָ ה ּובְ לִ י בְ ָרכָה .לִ פָ נֵי אֲ כָ לו אומֵ ר.

זֵ כֶר לְ ִמ ְק ָדש כְ ִהלֵל .כֵן עָ שָ ה ִהלֵל בִ זְ מַ ן שבֵ ית הַ ִמ ְק ָדש הָ יָה ַקיָים:
כורְך מַ צָ ה ּומָ רור וְ אוכֵ ל בְ יַחַ ד,
הָ יָה ֵ
ררים יאכְ לֻׁהּו.
ּומ ִ
לְ ַקיֵים מַ ה שֶ נֶאֱ מַ ר :עַ ל מַ ּצות ְ
דבר תורה

מוזגים כוס של אליהו ופותחים את הדלת:
הלל
יאמרּו הַ גויִ ם
לא לָנּו ,ה' ,לא לָנּו ,כִ י לְ ִש ְמָך ֵתן כָבוד ,עַ ל חַ ְס ְדָך עַ ל אֲ ִמ ֶתָך .לָמָ ה ְ
אַ ּיֵה נָא אֱ להֵ יהֶ ם .ואֱ להֵ ינּו בַ ָשמַ יִ ם ,כל אֲ ֶשר חָ פֵ ץ עָ ָשה .עֲצַ בֵ יהֶ ם כֶסֶ ף וְ זָ הָ ב
ָאדם .פֶ ה לָהֶ ם וְ לא יְ ַדבֵ רּו ,עֵ ינַיִ ם לָהֶ ם וְ לא יִ ְראּו .
מַ עֲשֵ ה יְ ֵדי ָ
ָאזְ נָיִ ם לָהֶ ם וְ לא יִ ְשמָ עּוַ ,אף לָהֶ ם וְ לא יְ ִריחּון .יְ ֵדיהֶ ם וְ לא יְ ִמישּוןַ ,רגְ לֵיהֶ ם וְ לא
יְ הַ לֵכּו ,לא י ְֶהגּו בִ גְ רונָם .
עשיהֶ ם ,כל אֲ ֶשר בטֵ חַ בָ הֶ ם .
כְ מוהֶ ם יִ ְהיּו ֵ
יִ ְש ָראֵ ל בְ טַ ח בַ ה' ,עֶ זְ ָרם ּומָ גִ נָם הּוא .
בֵ ית אהרן בִ ְטחו בה' ,עֶ זְ ָרם ּומָ גִ נָם הּוא .
יראי ה' בִ ְטחו בה' ,עֶ זְ ָרם ּומָ גִ נָם הּוא .

כָרנּו יְ בָ ֵרְך .
יי זְ ָ

נְד ַרי לַיי
מּולוהי עָ לָי .כוס יְ שּועות אֶ ָשא ּובְ ֵשם ה' אֶ ְק ָראָ .
ִ
מָ ה אָ ִׁשיב לַיי כל ַתגְ

יְ בָ ֵרְך אֶ ת בֵ ית יִ ְש ָראֵ ל ,

ידיוָ .אנָא ה' כִ י אֲ נִ י עַ בְ ֶדָך,
אֲ שַ לֵם נֶגְ ָדה נָא לְ כָ ל עַ מו .י ָָקר בְ עֵ ינֵי ה' הַ מָ וְ ָתה לַחֲ ִס ָ

יְ בָ ֵרְך אֶ ת בֵ ית ַאהֲ רן ,
יְ בָ ֵרְך יִ ְראֵ י ה' ,הַ ְקטַ נִ ים עִ ם הַ גְ דלִ ים .
יסֵ ף ה' ֲעלֵיכֶ םֲ ,עלֵיכֶ ם וְ עַ ל בְ נֵיכֶ ם .
ָארץ .
בְ רּוכִ ים אַ ֶתם לַיי ,עשֵ ה שָ מַ יִ ם וָ ֶ

נְד ַרי
תודה ּובְ ֵשם ה' אֶ ְק ָראָ .
אֲ נִי עַ בְ ְדָך בֶ ן אֲ מָ תֶ ָך ,פִ ַת ְח ָת לְ מוסֵ ָרי .לְ ָך אֶ זְ בַ ח זֶ בַ ח ָ
רּושלַיִ ם .הַ לְ לּויָּה .
לַיי אֲ ַשלֵם נֶגְ ָדה נָא לְ כָל עַ מו .בְ חַ ְצרות בֵ ית ה' ,בְ תוכֵכִ י יְ ָ
הַ לְ לּו אֶ ת ה 'כָל גויִ ם ,שַ בְ חּוהּו כָל הָ אֻ ִמים .כִ י גָבַ ר עָ לֵינּו חַ ְסדו ,וֶ אֱ מֶ ת ה'
לְ עולָם .הַ לְ לּויָּה .

ָאדם .
ָארץ נָתַ ן לִ בְ נֵי ָ
הַ שָ מַ יִ ם שָ מַ יִ ם לַיי וְ הָ ֶ

הודּו לַיי כִ י טוב כִ י לְ עולָם חַ ְסדו .

ירדי דּומָ ה .
לא הַ מֵ ִתים יְ הַ לְ לּויָּה וְ לא כָ ל ֵ

יאמַ ר נָא יִ ְש ָראֵ ל כִ י לְ עולָם חַ ְסדו .

וַ אֲ נ ְַחנּו נְבָ ֵרְך יָּה מֵ עַ ָתה וְ עַ ד עולָם .הַ לְ לּויָּה .

יאמרּו נָא בֵ ית ַאהֲ רן כִ י לְ עולָם חַ ְסדו .
ְ
יאמרּו נָא יִ ְר ֵאי ה 'כִ י לְ עולָם חַ ְסדו .
ְ
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ָאדם ,ה'
ירא  -מַ ה ַּיע ֲֶשה לִ י ָ
אתי יָ ּה ,עָ ָננִי בַ מֶ ְרחַ ב יָּה .ה' לִ י ,לא ִא ָ
ִמן הַ מֵ צַ ר ָק ָר ִ
ָאדם.
לִ י בְ עזְ ָרי וַ אֲ נִי אֶ ְראֶ ה בְ ש ְנָאי .טוב לַחֲ סות בַ יי ִמבְ טחַ בָ ָ
יבים .כָל גויִ ם ְסבָ בּונִי ,בְ ֵשם ה' כִ י אֲ ִמילַם.
טוב לַחֲ סות בַ יי ִמבְ טחַ בִ ְנ ִד ִ
קוצים ,בְ ֵשם
ברים ,דעֲכּו כְ אֵ ש ִ
סַ בּו ִני גַם ְסבָ בּונִי ,בְ שֵ ם ה' כִ י אֲ ִמילַם .סַ בּונִי כִ ְד ִ
ָאהַ בְ ִתי כִ י יִ ְׁשמַ ע ה' אֶ ת קולִ י ַתחֲ נּונָי .כִ י ִהטָ ה ָאזְ נו לִ י ּובְ יָמַ י אֶ ְק ָרא .אֲ פָ פּונִי
ּומצָ ֵרי ְשאול ְמצָ אּונִי ,צָ ָרה וְ יָגון אֶ ְמצָ אּ .ובשֵ ם ה' אֶ ְק ָרא :אָ נָא ה'
חֶ בְ לֵי מָ וֶ ת ְ
לתי וְ לִ י
מַ לְ טָ ה נַפְ ִשי .חַ נּון ה' וְ צַ ִדיק ,וֵ אֱ להֵ ינּו ְמ ַרחֵ ם .שמֵ ר פְ תָ ִאים ה'ַ ,ד ִ
הושיעַ  .שּובִ י נַפְ ִשי לִ ְמנּוחָ יְ כִ י ,כִ י ה' גָמַ ל עָ לָיְ כִ י .כִ י ִחל ְַצ ָת נַפְ ִשי ִממָ וֶ ת ,אֶ ת עֵ י ִני
יְ ִ
נְתי כִ י אֲ ַדבֵ ר,
ַארצות הַ חַ ּיִ ים .הֶ אֱ מַ ִ
ִמן ִד ְמעָ ה ,אֶ ת ַרגְ לִ י ִמ ֶד ִחי .אֶ ְתהַ לְֵך לִ פְ נֵי ה' בְ ְ

ה' כִ י אֲ ִמילַםָ .דחה ְד ִחיתַ נִ י לִ נְפל ,וַ יי עֲזָ ָרנִ י.
יקים:
עזִ י וְ זִ ְמ ָרת יָּה וַ יְ ִהי לִ י לִ ישּועָ ה .קול ִרנָה וִ ישּועָ ה בְ ָאהֳ לֵי צַ ִד ִ
יְ ִמין ה' עשה חָ יִ ל ,יְ ִמין ה' רומֵ מָ ה ,יְ ִמין ה' עשה חָ יִ ל .לא ָאמּות כִ י אֶ ְחיֶה,
וַ אֲ סַ פֵ ר מַ ע ֲֵשי יָּה .יַּסר יִ ְּס ַרנִ י ּיָּה ,וְ ל ַָמוֶ ת לא נְתָ נָנִי.
יקים יָבאּו בו.
אודה יָּה .זֶ ה הַ ַשעַ ר לַיי ,צַ ִד ִ
פִ ְתחּו לִ י שַ ע ֲֵרי צֶ ֶדקָ ,אבא בָ םֶ ,
אודָך כִ י ֲע ִניתָ נִי וַ ְת ִהי לִ י לִ ישּועָ ה .אֶ בֶ ן ָמאֲ סּו הַ בונִ ים הָ יְ תָ ה לְ ראש פִ נָה.
ְ

ָאדם כזֵ ב.
נִיתי ְמאד .אֲ נִי ָאמַ ְר ִתי בְ חָ פְ זִ י כָ ל הָ ָ
אֲ נִי עָ ִ

מֵ אֵ ת ה' הָ יְ תָ ה זאת ִהיא ִנפְ לָאת בְ עֵ ינֵינּו.

הושיעָ ה נָאָ .אנָא ה' ,הַ ְצלִ יחָ ה נָא.
ָאנָא ה'ִ ,
בָ רּוְך הַ בָ א בְ שֵ ם ה' ,בֵ ַרכְ נּוכֶם ִמבֵ ית ה'.
ֲבתים עַ ד ַק ְרנות הַ ִמזְ בֵ חַ .
אֵ ל ה' וַ ּיָאֶ ר לָנּוִ .א ְסרּו חַ ג בַ ע ִ

בְ יָד חֲ זָ ָקה ּובִ זְ רועַ ְנטּויָה כִ י לְ עולָם חַ ְסדו .
לְ גזֵ ר יַם סּוף לִ גְ זָ ִרים כִ י לְ עולָם חַ ְסדו .
וְ הֶ ֶעֱבִ יר יִ ְש ָראֵ ל בְ תוכו כִ י לְ עולָם חַ ְסדו .

רוממֶ ךָ.
אודךָ ,אֱ להַ י  -אֲ ְ
אֵ לִ י אַ ָתה וְ ֶ
הודּו לַיי כִ י טוב ,כִ י לְ עולָם חַ ְסדו.

וְ נִעֵ ר פַ ְרעה וְ חֵ ילו בְ יַם סּוף כִ י לְ עולָם חַ ְסדו .

עושי ְרצונֶָך ,וְ כָל עַ ְמָך בֵ ית
יקים ֵ
ידיָך צַ ִד ִ
יְ הַ לְ לּוָך ה' אֱ להֵ ינּו כָל מַ ע ֲֶשיָך ,וַ חֲ ִס ֶ

לְ מולִ יְך עַ מו בַ ִמ ְדבָ ר כִ י לְ עולָם חַ ְסדו .

ירוממּו וְ ַיע ֲִריצּו ,וְ י ְַק ִדישּו וְ י ְַמלִ יכּו
ְ
יִ ְש ָראֵ ל בְ ִרנָה יודּו וִ יבָ ְרכּו ,וִ ישַ בְ חּו וִ יפָ אֲ רּו ,וִ

לְ מַ כֵה ְמלָכִ ים גְ דלִ ים כִ י לְ עולָם חַ ְסדו .

אֶ ת ִש ְמָך ,מַ לְ כֵ נּו .כִ י לְ ָך טוב לְ הודות ּולְ ִש ְמָך נָאֱ ה לְ זַ מר ,כִ י מֵ עולָם וְ עַ ד עולָם

ַאד ִירים כִ י לְ עולָם חַ ְסדו .
וַ יָהֲ רג ְמלָכִ ים ִ

אַ ָתה אֵ ל.

מרי כִ י לְ עולָם חַ ְסדו .
לְ ִסיחון מֶ לְֶך הָ אֱ ִ

הודּו ַלה'כִ י טוב כִ י לְ עולָם חַ ְסדו .

ּולְ עוג מֶ לְֶך הַ בָ שָ ן כִ י לְ עולָם חַ ְסדו .

להים כִ י לְ עולָם חַ ְסדו .
הודּו לֵאלהֵ י הָ אֱ ִ

ַארצָ ם לְ נַחֲ לָה כִ י לְ עולָם חַ ְסדו .
וָ נָתַ ן ְ

הודּו לָאֲ דנֵי הָ אֲ דנִים כִ י לְ עולָם חַ ְסדו .

נַחֲ לָה לְ יִ ְש ָראֵ ל עָ בְ דּו כִ י לְ עולָם חַ ְסדו .

לעשֵ ה נִ פְ לָאות גְ דלות לְ בַ דו כִ י לְ עולָם חַ ְסדו .

שֶ ְִב ִשפְ לֵנּו זָ ַכר לָנּו כִ י לְ עולָם חַ ְסדו .

לעשֵ ה הַ שָ מַ יִ ם בִ ְתבּונָה כִ י לְ עולָם חַ ְסדו .

וַ יִ פְ ְר ֵקנּו ִמצָ ֵרינּו כִ י לְ עולָם חַ ְסדו .

ָארץ עַ ל הַ מָ יְ ם כִ י לְ עולָם חַ ְסדו .
רוקע הָ ֶ
לְ ַ

נתֵ ן לֶחֶ ם לְ כָל בָ שָ ר כִ י לְ עו ָלם חַ ְסדו .

אורים גְ דלִ ים כִ י לְ עולָם חַ ְסדו .
לְ עשֵ ה ִ

הודּו לְ אֵ ל הַ שָ מַ יִ ם כִ י לְ עולָם חַ ְסדו .

אֶ ת הַ שֶ מֶ ש לְ מֶ ְמשֶ לֶת בַ יום כִ י לְ עולָם חַ ְסדו .
אֶ ת הַ ּי ֵָרחַ וְ כוכָ בִ ים לְ מֶ ְמ ְשלות בַ לַיְ לָה כִ י לְ עולָם חַ ְסדו .
כוריהֶ ם כִ י לְ עולָם חַ ְסדו .
לְ מַ כֵה ִמ ְצ ַרים בִ בְ ֵ
וַ יוצֵ א יִ ְש ָראֵ ל ִמתוכָ ם כִ י לְ עולָם חַ ְסדו .

דבר תורה

ּותרומֵ ם זִ כְ ְרָך,
נִ ְׁשמַ ת כָל חַ י ְתבַ ֵרְך אֶ ת ִש ְמָך ,ה' אֱ להֵ ינּו ,וְ רּוחַ כָל בָ שָ ר ְתפָ אֵ ר ְ
ּומבַ לְ עָ ֶדיָך אֵ ין לָנּו מֶ לְֶך גואֵ ל
מַ לְ כֵנּוָ ,ת ִמידִ .מן הָ עולָם וְ עַ ד הָ עולָם אַ ָתה אֵ לִ ,
צּוקה .אֵ ין לָנּו מֶ לְֶך אֶ לָא
ּומ ַרחֵ ם בְ כָל עֵ ת צָ ָרה וְ ָ
ּומפַ ְרנֵס ְ
פודה ּומַ ִציל ְ
ּומושיעַ ֶ ,
ִ
אַ ָתה .אֱ להֵ י הָ ִראשונִים וְ הָ ַאחֲ רונִ ים ,אֱ לוּהַ כָל בְ ִריות ,אֲ דון כָל תולָדות ,הַ ְמהֻ לָל
בְ רב הַ ִת ְשבָ חות ,הַ ְמנַהֵ ג עולָמו בְ חֶ סֶ ד ּובְ ִרּיותָ יו בְ ַרחֲ ִמים .וַ יי לא יָנּום וְ לא יִ ישָ ן -
סּורים וְ הַ ּסומֵ ְך
עורר יְ שֵ נִים וְ הַ מֵ ִקיץ ְנִר ָד ִמים ,וְ הַ מֵ ִשיחַ ִאלְ ִמים וְ הַ מַ ִתיר אֲ ִ
הַ ְמ ֵ
מודים .
זוקף כְ פּופִ ים .לְ ָך לְ בַ ְדָך אֲ נ ְַחנּו ִ
נופְ לִ ים וְ הַ ֵ
ירה כַ ּיָם ,
ִאלּו פִ ינּו מָ לֵא ִש ָ
ּולְ שונֵנּו ִרנָה כֲהַ מון ַגלָיו ,
וְ ִשפְ תותֵ ינּו שֶ בַ ח כְ מֶ ְרחֲ בֵ י ָר ִקיעַ ,
וְ עֵ ינֵינּו ְמ ִאירות כַ שֶ מֶ ש וְ כַ ּי ֵָרחַ ,
וְ י ֵָדינּו פְ רּושות כְ נִ ְש ֵרי שָ מַ יִ ם ,
וְ ַרגְ לֵינּו ַקלות כָ אַ ּיָלות -
יקים לְ הודות לְ ָך ,ה' אֱ להֵ ינּו וֵ אלהֵ י אֲ בותֵ ינּוּ ,ולְ בָ ֵרְך אֶ ת ִש ְמָך
אֵ ין אֲ נ ְַחנּו מַ ְספִ ִ
עַ ל ַאחַ ת מֵ אֶ לֶףַ ,אלְ פֵ י אֲ לָפִ ים וְ ִרבֵ י ְרבָ בות פְ עָ ִמים הַ טובות שֶ עָ ִשיתָ עִ ם אֲ בותֵ ינּו
וְ עִ מָ נּו .
פדיתָ נּו ,
ּומבֵ ית עֲבָ ִדים ִ
ִמ ִמ ְצ ַרים גְ ַאלְ ָתנּו ,ה' אֱ להֵ ינּו ִ ,
ּומ ֶדבֶ ר ִמל ְַט ָתנּו ,
נְתנּו ּובְ שָ בָ ע כִ לְ כַלְ ָתנּו ,מֵ חֶ ֶרב ִהצַ לְ ָתנּו ִ
בְ ָרעָ ב זַ ָ
ּומֵ חָ לָיִ ם ָרעִ ים וְ נֶאֱ מָ נִים ִדלִ יתָ נּו .עַ ד הֵ נָה עֲזָ רּונּו ַרחֲ מֶ יָך וְ לא עֲזָ בּונּו חֲ סָ ֶדיָך ,וְ ַאל
ִת ְטשֵ נּו ,ה' אֱ להֵ ינּוָ ,לנֶצַ ח .עַ ל כֵן אֵ בָ ִרים שֶ פִ לַגְ ָת בָ נּו וְ רּוחַ ּונְ שָ מָ ה שֶ נָפַ ְח ָת בְ אַ פֵ ינּו
ירוממּו וְ ַיע ֲִריצּו
ְ
וְ לָשון אֲ שֶ ר שַ ְמ ָת בְ פִ ינּו  -הֵ ן הֵ ם יודּו וִ יבָ ְרכּו וִ ישַ בְ חּו וִ יפָ אֲ רּו וִ
וְ י ְַק ִדישּו וְ י ְַמלִ יכּו אֶ ת ִש ְמָך מַ לְ כֵנּו .
יודה ,וְ כָל לָשון לְ ָך ִתשָ בַ ע ,וְ כָל בֶ ֶרְך לְ ָך ִתכְ ַרע ,וְ כָל קומָ ה לְ פָ נֶיָך
כִ י כָל פֶ ה לְ ָך ֶ
יראּוָך ,וְ כָל ֶק ֶרב ּוכְ לָיות יְ זַ מֵ רּו לִ ְִשמֶ ָך .
ִת ְש ַתחֲ וֶ ה ,וְ כָל לְ בָ בות יִ ָ
כַדבָ ר שֶ כָתּוב ,כָל עַ ְצמתַ י תאמַ ְרנָה ,ה' ִמי כָ מוָך מַ ִציל עָ נִ י מֵ חָ זָ ק ִממֶ נּו וְ עָ ִני
ָ
וְ אֶ בְ יון ִמגזְ לו .
נורא ,אֵ ל עֶ לְ יון,
ּומי ַיעֲרְך לְָך הָ אֵ ל הַ גָדול ,הַ גִ בור וְ הַ ָ
ּומי יִ ְשוֶ ה לְָך ִ
ִמי יִ ְדמֶ ה לְָך ִ
ָארץ .נְהַ לֶלְ ָך ּונְ ַשבֵ חֲ ָך ּונְ פָ אֶ ְרָך ּונְבָ ֵרְך אֶ ת שֵ ם ָק ְדשֶ ָך ,כָָאמּור :לְ ָדוִ ד,
קנֵה שָ מַ יִ ם וָ ֶ
בָ ְרכִ י נַפְ ִשי אֶ ת ה' וְ כָ ל ְק ָרבַ י אֶ ת שֵ ם ָק ְדשו.
הָ אֵ ל בְ תַ ֲעצֻמות עֻזֶ ָך ,
הַ גָדול בִ כְ בוד ְשמֶ ָך ,
נוראותֶ יָך ,
נורא בְ ְ
הַ גִ בור ָלנֶצַ ח וְ הַ ָ
הַ מֶ לְֶך הַ ּיושֵ ב עַ ל כִ ּסֵ א ָרם וְ נִ ִשא .
שוכֵן עַ ד מָ רום וְ ָקדוש ְשמו .
יקים בַ יי ,לַיְ שָ ִרים נָאוָ ה ְת ִהלָה .
וְ כָתּובַ :רנְ נּו צַ ִד ִ
בְ פִ י יְ שָ ִרים ִת ְתהַ לָל ,
יקים ִת ְתבַ ַרְך ,
ּובְ ִדבְ ֵרי צַ ִד ִ
ּובִ לְ שון חֲ ִס ִידים ִת ְתרומָ ם ,
דושים ִת ְת ַק ָדש .
ּובְ ֶק ֶרב ְק ִ

ּובְ מַ ְקהֲ לות ִרבבְ ות עַ ְמָך בֵ ית יִ ְש ָראֵ ל בְ ִרנָה יִ ְתפָ אֵ ר ִש ְמָך ,מַ לְ כֵנּו ,בְ כָל דור וָ דור,
צּורים לְ פָ נֶיָך ,ה' אֱ להֵ ינּו וֵ אלהֵ י אֲ בותֵ ינּו ,לְ הודות לְ הַ לֵל לְ ַשבֵ חַ ,
שֶ כֵן חובַ ת כָ ל הַ יְ ִ
לְ פָ אֵ ר לְ רומֵ ם לְ הַ ֵדר לְ בָ ֵרְך ,לְ עַ לֵה ּולְ ַקלֵס עַ ל כָל ִדבְ ֵרי ִשירות וְ ִת ְשבְ חות דוִ ד בֶ ן
יִ שַ י עַ בְ ְדָך ְמ ִשיחֶ ָך .

ּובָארץ ,כִ י לְ ָך
ֶ
יִ ְׁש ַתבַ ח ִׁש ְמָך לעַ ד מַ לְ כֵ נו ,הָ אֵ ל הַ מֶ לְֶך הַ גָדול וְ הַ ָקדוש בַ ָש ַמיִ ם
ּושבָ חָ ה ,הַ לֵל וְ זִ ְמ ָרה ,עז ּומֶ ְמ ָשלָה ,נֶצַ ח,
נָאֶ ה ,ה' אֱ להֵ ינּו וֵ אלהֵ י אֲ בותֵ ינּוִ ,שיר ְ
הודאות ֵמעַ ָתה וְ עַ ד
בּורהְ ,ת ִהלָה וְ ִתפְ אֶ ֶרתְ ,קדֻ ָשה ּומַ לְ כּות ,בְ ָרכות וְ ָ
גְ דֻ לָה ּוגְ ָ
עולָם .
הודאות ,אֲ דון הַ נִפְ לָאות ,הַ בוחֵ ר
בָ רּוְך אַ ָתה ה' ,אֵ ל מֶ לְֶך גָדול בַ ִת ְשבָ חות ,אֵ ל הַ ָ
ירי זִ ְמ ָרה ,מֶ לְֶך אֵ ל חֵ י הָ עול ִָמים.
בְ ִש ֵ
בורא ְפ ִרי הַ גָפֶ ן .
בָ רּוְך אַ ָתה ה' ,אֱ להֵ ינּו מֶ לְֶך הָ עולָם ֵ
וְ שותֶ ה בְ הַ ִסיבַ ת ְשמאל .
בָ רּוך אַ ָתה ה' אֱ להֵ ינּו מֶ לְֶך העולָם ,עַ ל הַ גֶפֶ ן וְ עַ ל פְ ִרי הַ גֶפֶ ן ,עַ ל ְתנּובַ ת הַ ָש ֶדה וְ עַ ל
בותינּו לֶאֱ כל ִמפִ ְריָּה וְ לִ ְשבעַ
אֶ ֶרץ חֶ ְמ ָדה טובָ ה ְּורחָ בָ ה שֶ ָר ִציתָ וְ ִהנְחַ לְ ָת לַאֲ ֵ
ירָך וְ עַ ל ִצּיון ִמ ְשכַן
רּושלַיִ ם עִ ֶ
ִמטּובָ ּהַ .רחֶ ם נָא ה' אֱ להֵ ינּו עַ ל יִ ְש ָראֵ ל עַ מֶ ָך וְ עַ ל יְ ָ
קדש ִב ְמהֵ ָרה בְ י ֵָמינּו וְ הַ ֲעלֵנּו
רּושלַיִ ם עִ יר הַ ֶ
בודָך וְ עַ ל ִמזְ בְ חֶ ָך וְ עַ ל הֵ יכָ לֶָך ּובְ נֵה יְ ָ
כְ ֶ
לְ תוכָּה וְ שַ ְמחֵ נּו בְ בִ נְ ָינָּה וְ נא ַכל ִמפִ ְריָּה וְ נ ְִשבַ ע ִמטּובָ ּה ּונְבָ ֶרכְ ָך עָ לֶיהָ בִ ְקדֻ ָשה
ּובְ טָ הֳ ָרה[ בשבתְּ :ורצֵ ה וְ הַ חֲ לִ יצֵ נּו ְביום הַ ַשבָ ת הַ זֶ ה ]וְ ַש ְמחֵ נּו בְ יום חַ ג הַ מַ צות
ָארץ וְ עַ ל פְ ִרי הַ גֶפֶ ן .
נודה לְ ָך עַ ל הָ ֶ
הַ זֶ ה ,כִ י אַ ָתה ה' טוב ּומֵ ִטיב לַכל ,וְ ֶ
בָ רּוְך אַ ָתה ה' ,עַ ל הַ גֶפֶ ן וְ עַ ל ְפ ִרי הַ גֶפֶ ן .

שותים כוס רביעית
נרצה
חֲ סַ ל ִסדּור פֶ סַ ח כְ ִהלְ כָ תו ,כְ כָ ל ִמ ְשפָ טו וְ חֻ ָקתו.
כַאֲ שֶ ר זָ כִ ינּו לְ סַ ֵדר אותו כֵ ן נִ זְ כֶה ַלעֲשותו.
זָ ְך שוכֵן ְמעונָה ,קומֵ ם ְקהַ ל ע ֲַדת ִמי מָ נָה.
בְ ָקרוב נַהֵ ל נִ ְטעֵ י כַ נָה פְ דּויִ ם לְ ִציון בְ ִרנָה.
לְ שָ נָה הַ בָ ָאה בִ ירּושָ לָיִ ם הַ בְ נּויָה.
יודעַ ?
אֶ חָ ד ִמי ֵ
ָארץ.
יודעַ  :אֶ חָ ד אֱ להֵ ינּו ֶשבַ ָשמַ ים ּובָ ֶ
אֶ חָ ד אֲ ִני ֵ
יודעַ ְ :שנֵי לֻחות הַ בְ ִרית
יודעַ ? ְׁשנַיִ ם אֲ נִי ֵ
ְׁשנַיִ ם ִמי ֵ
יודעַ ְ :שלשָ ה ָאבות
לׁשה אֲ נִי ֵ
יודעַ ? ְׁש ָ
לׁשה ִמי ֵ
ְׁש ָ
ַארבַ ע ִאמָ הות
יודעַ ְ :
ַארבַ ע אֲ נִי ֵ
יודעַ ? ְ
ַארבַ ע ִמי ֵ
ְ
תורה
חּומ ֵשי ָ
יודעַ  :חֲ ִמ ָשה ְ
יודעַ ? חֲ ִמ ָשה אֲ נִי ֵ
חֲ ִמ ָשה ִמי ֵ
יודעַ ִ :ש ָשה ִס ְד ֵרי ִמ ְשנָה
יודעַ ? ִׁש ָשה אֲ נִי ֵ
ִׁש ָשה ִמי ֵ
יודעַ ִ :שבְ עָ ה יְ מֵ י ַשבָ תָ א
יודעַ ? ִׁשבְ עָ ה אֲ נִי ֵ
ִׁשבְ עָ ה ִמי ֵ
יודעַ ְ :שמונָה יְ מֵ י ִמילָה
יודעַ ? ְׁשמונָה אֲ נִי ֵ
ְׁשמונָה ִמי ֵ
יודעַ ִ :ת ְשעָ ה י ְַרחֵ י ל ֵָדה
יודעַ ? ִת ְׁשעָ ה אֲ נִי ֵ
ִת ְׁשעָ ה ִמי ֵ
יודעַ  :ע ֲָש ָרה ִדבְ ַריָא
ֲש ָרה אֲ נִי ֵ
יודעַ ? ע ֶ
ֲש ָרה ִמי ֵ
ע ֶ
יודעַ ַ :אחַ ד עָ ָשר כוכְ בַ ּיָא
יודעַ ? ַאחַ ד עָ ָשר אֲ נִי ֵ
ַאחַ ד עָ ָשר ִמי ֵ
יודעַ ְ :שנֵים עָ ָשר ִשבְ טַ יָא
ְׁשנֵים עָ ָשר ִמי יודע? שנים עָ ָשר אֲ נִי ֵ
יודעַ ְ :שלשָ ה עָ ָשר ִמ ַדיָאְ .שנֵים עָ ָשר ִשבְ טַ יָא,
לׁשה עָ ָשר אֲ נִי ֵ
יודעַ ? ְׁש ָ
לׁשה עֶ ָשר ִמי ֵ
ְׁש ָ
ַאחַ ד עָ ָשר כוכְ בַ ּיָא ,ע ֲָש ָרה ִדבְ ַריָאִ ,ת ְשעָ ה י ְַרחֵ י ל ֵָדהְ ,שמונָה יְ מֵ י ִמי ָלהִ ,שבְ עָ ה יְ מֵ י
לשה ָאבותְ ,שנֵי
ַארבַ ע ִאמָ הותְ ,ש ָ
תורהְ ,
חּומ ֵשי ָ
ַשבָ תָ אִ ,ש ָשה ִס ְד ֵרי ִמ ְשנָה ,חֲ ִמ ָשה ְ
ָארץ
לֻחות הַ בְ ִרית ,אֶ חָ ד אֱ להֵ ינּו ֶשבַ ָשמַ ים ּובָ ֶ

חַ ד ג ְַדיָא ,חַ ד ג ְַדיָא
ְדזַ בִ ין אַ בָ א בִ ְת ֵרי זּוזֵ י ,חַ ד ג ְַדיָא ,חַ ד ג ְַדיָא
.
וְ ָאתָ א ׁשּונְ ָרא וְ ַָאכְ לָה לְ ג ְַדיָאְ ,דזַ בִ ין אַ בָ א ִב ְת ֵרי זּוזֵ י .
חַ ד ג ְַדיָא ,חַ ד ג ְַדיָא .
וְ ָאתָ א כַלְ בָ א וְ נָשַ ְך לְ שּונ ְָראְ ,ד ַָאכְ לָה לְ ג ְַדיָאְ ,דזַ בִ ין אַ בָ א בִ ְת ֵרי זּוזֵ י .
חַ ד ג ְַדיָא ,חַ ד ג ְַדיָא .
והכָה לְ כַלְ בָ אְ ,דנָשַ ְך לְ שּונ ְָראְ ,ד ַָאכְ לָה לְ ג ְַדיָאְ ,דזַ בִ ין אַ בָ א ִב ְת ֵרי
חּוט ָרא ִ
וְ ָאתָ א ְ
זּוזֵ י .
חַ ד ג ְַדיָא ,חַ ד ג ְַדיָא .
חּוט ָראְ ,ד ִהכָה לְ כַלְ בָ אְ ,דנ ַָשְך לְ שּונ ְָראְ ,ד ַָאכְ לָה לְ ג ְַדיָאְ ,דזַ בִ ין
נּורא וְ שָ ַרף לְ ְ
וְ ָאתָ א ָ
אַ בָ א בִ ְת ֵרי זּוזֵ י .
חַ ד ג ְַדיָא ,חַ ד ג ְַדיָא .
חּוט ָראְ ,ד ִהכָה לְ כַלְ בָ אְ ,דנ ַָשְך לְ שּונ ְָראְ ,ד ַָאכְ לָה
נּוראְ ,דשָ ַרף לְ ְ
וְ ָאתָ א מַ יָא וְ כָבָ ה לְ ָ
לְ ג ְַדיָאְ ,דזַ בִ ין אַ בָ א בִ ְת ֵרי זּוזֵ י .
חַ ד ג ְַדיָא ,חַ ד ג ְַדיָא .
חּוט ָראְ ,ד ִהכָה לְ כַלְ בָ אְ ,דנ ַָשְך
נּוראְ ,ד ָש ַרף לְ ְ
תורא וְ שָ תָ ה לְ מַ יָאְ ,דכָ בָ ה לְ ָ
וְ ָאתָ א ָ
לְ שּונ ְָראְ ,ד ַָאכְ לָה לְ ג ְַדיָאְ ,דזַ בִ ין אַ בָ א בִ ְת ֵרי זּוזֵ י .
חַ ד ג ְַדיָא ,חַ ד ג ְַדיָא .
חּוט ָרא,
נּוראְ ,ד ָש ַרף לְ ְ
תוראְ ,דשָ תָ ה לְ מַ יָאְ ,דכָבָ ה לְ ָ
וְ ָאתָ א הַ ׁשוחֵ ט וְ שָ חַ ט לְ ָ
ְד ִהכָה לְ כַלְ בָ אְ ,דנָשַ ְך לְ שּונ ְָראְ ,ד ַָאכְ לָה לְ ג ְַדיָאְ ,דזַ ִבין אַ בָ א ִב ְת ֵרי זּוזֵ י .
חַ ד ג ְַדיָא ,חַ ד ג ְַדיָא .
נּורא,
תוראְ ,ד ָש ָתה לְ מַ יָאְ ,דכָבָ ה לְ ָ
וְ ָאתָ א מַ לְ אָ ְך הַ מָ וֶת וְ שָ חַ ט לְ שוחֵ טְ ,דשָ חַ ט לְ ָ
חּוט ָראְ ,ד ִהכָה לְ כַלְ בָ אְ ,דנָשַ ְך לְ שּונ ְָראְ ,ד ַָאכְ לָה לְ ג ְַדיָאְ ,דזַ בִ ין אַ בָ א בִ ְת ֵרי
ְדשָ ַרף לְ ְ
זּוזֵ י .
חַ ד ג ְַדיָא ,חַ ד ג ְַדיָא .
וְ ָאתָ א הַ ָקדוׁש בָ רּוְך הּוא וְ שָ חַ ט לְ מַ לְ אַ ְך הַ מָ וֶ ת ,
חּוט ָרא,
נּוראְ ,ד ָש ַרף לְ ְ
תוראְ ,דשָ תָ ה לְ מַ יָאְ ,דכָבָ ה לְ ָ
ְדשָ חַ ט לְ שוחֵ טְ ,דשָ חַ ט לְ ָ
ְד ִהכָה לְ כַלְ בָ אְ ,דנָשַ ְך לְ שּונ ְָראְ ,ד ַָאכְ לָה לְ ג ְַדיָאְ ,דזַ ִבין אַ בָ א ִב ְת ֵרי זּוזֵ י .
חַ ד ג ְַדיָא ,חַ ד ג ְַדיָא .

