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אחר התפילה ימהר לביתו לערוך את ליל הסדר מיד כדי שהילדים לא יירדמו ויוכלו לשאול את הקושיות ולשמוע את סיפור יציאת 
מצרים, ולאכול מצה ומרור. 

סימני הסדר:

ה.  ס. ַיַחץ. ַמִגיד. ָרְחָצה. מוִֹציא. ַמצָּ ְרפַּ ׁש. ּוְרַחץ. כַּ ַקדֵּ
ל. ִנְרָצה: ֵרְך. ַהלֵּ ְלָחן עוֵֹרְך. ָצפּון. בָּ ָמרוֹר. ּכוֵֹרְך. שֻׁ

ַקֵּדׁש 
מיד כשבא מביהכנ"ס מעמידים כוס שטופה לפני כל אחד מהסועדים, וממלאים יין או מיץ ענבים בכוסות. ומשתדלים שכל אחד ימלא 

את כוסו של חברו, וכך ישתה כל אחד יין שאחרים מזגו לכוסו כדרך בני מלכים. זוהי הכוס הראשונה מתוך ארבעת הכוסות שיש 
לשתות בליל פסח.

ע ּכוֹסוֹת,  ל ַאְרבַּ אומר בלחש: ִהְנִני מּוָכן ּוְמזּוָמן ְלַקֵיים ִמְצַות ִקידּוׁש ּוִמְצַות ּכוֹס ִראׁשוֹן שֶׁ

ָרֵאל:  ל ִישְֹ ם כָּ שֵׁ יּה ַעל ְיֵדי ַההּוא ָטִמיר ְוֶנֱעָלם בְּ ִכיְנתֵּ ִריְך הּוא ּושְׁ א בְּ ם ִיחּוד קּוְדשָׁ ְלשֵׁ
ה ָיֵדינּו ּכוְֹנֵנהּו: ה ָיֵדינּו ּכוְֹנָנה ָעֵלינּו ּוַמֲעשֵֹ ִויִהי נוַֹעם ֲאדָֹני ֱאלֵֹהינּו ָעֵלינּו ּוַמֲעשֵֹ

מגביה את הכוס עם היין בידיו ומקדש על היין. 

נוסח הקידוש למקרה שבו מציינים את החג בשבת קודש )שישי בערב(

אומר בלחש: ַוְיִהי ֶעֶרב ַוְיִהי בֶֹקר:

ּיוֹם  ַמִים ְוָהָאֶרץ ְוָכל ְצָבָאם: ַוְיַכל ֱאלִֹהים בַּ י. ַוְיֻכּלּו ַהשָּׁ שִּׁ יוֹם ַהשִּׁ
ר  ל ְמַלאְכּתוֹ ֲאשֶׁ ִביִעי ִמכָּ ּיוֹם ַהשְּׁ ּבֹת בַּ שְׁ ה ַויִּ ר ָעשָֹ ִביִעי ְמַלאְכּתוֹ ֲאשֶׁ ַהשְּׁ

ל  ַבת ִמכָּ י בוֹ שָׁ ׁש אֹתוֹ כִּ ִביִעי ַוְיַקדֵּ ה: ַוְיָבֶרְך ֱאלִֹהים ֶאת יוֹם ַהשְּׁ ָעשָֹ
ָרא ֱאלִֹהים ַלֲעשֹוֹת: ר בָּ ְמַלאְכּתוֹ ֲאשֶׁ

ַסְבִרי ָמָרָנן:

ִרי ַהגֶָּפן: ה ֲאדָֹני ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעוָֹלם, ּבוֵֹרא פְּ רּוְך ַאתָּ בָּ

נּו  שָׁ ל ָלׁשוֹן ְוִקדְּ ל ָעם ְורוְֹמָמנּו ִמכָּ נּו ִמכָּ ַחר בָּ ר בָּ ה ֲאדָֹני ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעוָֹלם ֲאשֶׁ רּוְך ַאתָּ בָּ
ים  ים ּוְזַמנִּ ְמָחה ַחגִּ תוֹת ִלְמנּוָחה ּומוֲֹעִדים ְלשִֹ בָּ ַאֲהָבה שַׁ ן ָלנּו ֲאדָֹני ֱאלֵֹהינּו בְּ תֶּ ִמְצוָֹתיו. ַותִּ בְּ
ַאֲהָבה ִמְקָרא קֶֹדׁש ֵזֶכר  ּצוֹת ַהזֶּה ְזַמן ֵחרּוֵתנּו בְּ ת ַהזֶּה ְוֶאת יוֹם ַחג ַהמַּ בָּ שֹוֹן ֶאת יוֹם ַהשַׁ ְלשָֹ



הגדה של פסחהגדה של פסח 4

ַאֲהָבה  ָך בְּ ת ּומוֲֹעֵדי ָקְדשֶׁ בָּ ים, ְושַׁ ל ָהַעמִּ תָּ ִמכָּ שְׁ י ָבנּו ָבַחְרתָּ ְואוָֹתנּו ִקדַּ ִליִציַאת ִמְצָרִים. כִּ
ים: ַמנִּ ָרֵאל ְוַהזְּ ת ְוִישְֹ בָּ ׁש ַהשַׁ ה ֲאדָֹני ְמַקדֵּ רּוְך ַאתָּ נּו. בָּ שֹוֹן ִהְנַחְלתָּ ְמָחה ּוְבשָֹ שִֹ ּוְבָרצוֹן בְּ

ַמן ַהזֶּה: יָענּו ַלזְּ ָמנּו ְוִהגִּ ֶהֱחָינּו ְוִקיְּ ה ֲאדָֹני ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעוָֹלם, שֶׁ רּוְך ַאתָּ בָּ
כל אחד מסועדים עושה 'הסיבה': נשען על צד שמאל, מניח כרית על ידית הכסא ונשען עליה, אם אין לו ידית ואין על מה להישען, 

אפשר להישען אפילו על הסועד שמשמאלו, ושותים לפחות את רוב היין או מיץ הענבים שבכוס הקידוש. נשים פטורות מלהסב על צד 
שמאל.

ּוְרַחץ 
נוטלים ידיים את הידיים, אבל לא מברכים ברכת "על נטילת ידיים". ונוהגים שמביאים את הנטלה עם קערה לראש הסועדים במקום 

שבתו, דרך חירות. 

ַּכְרַּפס 
לוקחים חתיכה קטנה  של 'כרפס', )תפוח אדמה, סלרי, צנון או ירק אחר(, טובלים אותה במי מלח ומברכים: 

ִרי ָהֲאָדָמה. ה ֲאדָֹני ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעוָֹלם, ּבוֵֹרא פְּ רּוְך ַאתָּ בָּ

כל אחד מהסועדים אוכל חתיכה קטנה. כשמברכים 'בורא פרי האדמה' מתכוונים שהברכה תהיה גם על ה'מרור' שאותו נאכל בהמשך. 

ַיַחץ 
ראש המשפחה שולף את המצב האמצעית מבין שלושת המצות שמונחות לפניו על השלחן, ושובר אותה לשני חלקים. את החלק 

הקטן יותר הוא מחזיר למקומו בין שתי המצות הנותרות, והחלק היותר גדול הוא ה'אפיקומן'. עוטפים את ה'אפיקומן' במגבת או בכיסוי 
מיוחד לכך, ומצניעים אותו כדי לאכול אותו אחרי הסעודה. 

ַמִּגיד 
אומרים את ההגדה של פסח, ומשתדלים שגם הילדים יבינו לפחות את הסיפור העיקרי. 

ִריְך הּוא  א בְּ ם ִיחּוד קּוְדשָׁ יִציַאת ִמְצַרִים, ְלשֵׁ ר בִּ ֲהֵריִני מּוָכן ּוְמזּוָמן ְלַקיֵּם ַהִמְצָוה ְלַספֵּ
ָרֵאל: ל ִישְֹ ם כָּ שֵׁ יּה ַעל ְיֵדי ַההּוא ָטִמיר ְוֶנֱעָלם בְּ ִכיְנתֵּ ּושְׁ

ה ָיֵדינּו ּכוְֹנֵנהּו: ה ָיֵדינּו ּכוְֹנָנה ָעֵלינּו ּוַמֲעשֵֹ ִויִהי נוַֹעם ֲאדָֹני ֱאלֵֹהינּו ָעֵלינּו ּוַמֲעשֵֹ

ְכִפין ֵייֵתי ְוֵייכוֹל.  ל דִּ ַאְרָעא ְדִמְצָרִים. כָּ י ֲאָכלּו ַאְבָהָתָנא בְּ ָהא ַלְחָמא ַעְנָיא דִּ
א  תָּ ָרֵאל. ָהשַׁ ַאְרָעא ְדִישְֹ ָאה בְּ ָנה ַהבָּ א ָהָכא, ְלשָׁ תָּ ְצִריְך ֵייֵתי ְוִיְפַסח. ָהשַׁ ל דִּ כָּ

ֵני חוִֹרין: ָאה בְּ ָנה ַהבָּ י, ְלשָׁ ַעְבדֵּ
מוזגים יין או מיץ ענבים לגביע שבו עשינו את הקידוש. כאמור, כל אחד מוזג יין לכוס חברו, כדי שכל אחד ישתה יין או מיץ ענבים 

שמזגו לו אחרים, וזהו דרך חירות. 

הילדים המשתתפים בליל הסדר שואלים את הקושיות, ואם אין ילדים ישאל אחד מהמבוגרים, ואם אדם עורך ליל הסדר לבדו, ישאל את עצמו:
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ילוֹת?  ל ַהלֵּ ְיָלה ַהזֶּה ִמכָּ נָּה ַהלַּ תַּ שְׁ ַמה נִּ
ה! ְיָלה ַהזֶּה כֻּּלוֹ ַמצָּ ה, ַהלַּ ילוֹת ָאנּו אוְֹכִלין ָחֵמץ ּוַמצָּ ָכל ַהלֵּ בְּ שֶׁ

ְיָלה ַהזֶּה )כֻּּלוֹ( ָמרוֹר! ָאר ְיָרקוֹת, ַהלַּ ילוֹת ָאנּו אוְֹכִלין שְׁ ָכל ַהלֵּ בְּ שֶׁ

ָעִמים! י פְּ תֵּ ְיָלה ַהזֶּה שְׁ ַעם ֶאָחת, ַהלַּ יִלין ֲאִפילּו פַּ ילוֹת ֵאין ָאנּו ַמְטבִּ ָכל ַהלֵּ בְּ שֶׁ

ין! נּו ְמֻסבִּ ְיָלה ַהזֶּה כֻּלָּ ין, ַהלַּ ִבין ּוֵבין ְמֻסבִּ ין יוֹשְׁ ילוֹת ָאנּו אוְֹכִלין בֵּ ָכל ַהלֵּ בְּ שֶׁ
כולם קוראים יחד, ומקיימים בכך מצווה חשובה של 'סיפור יציאת מצרים':

ָיד ֲחָזָקה ּוִבְזרַֹע ְנטּוָיה. ְוִאּלּו לֹא הוִֹציא  ם בְּ ִמְצָרִים, ַוּיוִֹציֵאנּו ֲאדָֹני ֱאלֵֹהינּו ִמשָּׁ ֲעָבִדים ָהִיינּו ְלַפְרעֹה בְּ
ִמְצָרִים.  ִדים ָהִיינּו ְלַפְרעֹה בְּ ְעבָּ ְצָרִים, ֲהֵרי ָאנּו ּוָבֵנינּו ּוְבֵני ָבֵנינּו ְמשֻׁ רּוְך הּוא ֶאת ֲאבוֵֹתינּו ִממִּ דוֹׁש בָּ ַהקָּ
יִציַאת  ר בִּ נּו יוְֹדִעים ֶאת ַהּתוָֹרה ִמְצָוה ָעֵלינּו ְלַספֵּ נּו ְזֵקִנים, כֻּלָּ נּו ְנבוִֹנים, כֻּלָּ נּו ֲחָכִמים, כֻּלָּ ַוֲאִפילּו כֻּלָּ

ח: בָּ יִציַאת ִמְצַרִים ֲהֵרי ֶזה ְמשֻׁ ר בִּ ה ְלַספֵּ ְרבֶּ ִמְצָרִים. ְוָכל ַהמַּ

ְבֵני ְבַרק  ין בִּ ָהיּו ְמֻסבִּ י ַטְרפוֹן שֶׁ י ֲעִקיָבא ְוַרבִּ ן ֲעַזְרָיה ְוַרבִּ י ֶאְלָעָזר בֶּ ַע ְוַרבִּ י ְיהוֹשֻׁ י ֱאִליֶעֶזר ְוַרבִּ ַרבִּ ה בְּ ַמֲעשֶֹ
יַע ְזַמן  אּו ַתְלִמיֵדיֶהם ְוָאְמרּו ָלֶהם ַרּבוֵֹתינּו ִהגִּ בָּ ְיָלה, ַעד שֶׁ ל אוֹתוֹ ַהלַּ יִציַאת ִמְצַרִים כָּ ִרים בִּ ְוָהיּו ְמַספְּ

ֲחִרית: ל שַׁ ַמע שֶׁ ְקִריַאת שְׁ

ילוֹת ַעד  לֵּ ָאֵמר ְיִציַאת ִמְצַרִים בַּ תֵּ ָנה ְולֹא ָזִכיִתי שֶׁ ְבִעים שָׁ ֶבן שִׁ ן ֲעַזְרָיה ֲהֵרי ֲאִני כְּ י ֶאְלָעָזר בֶּ ָאַמר ַרבִּ
ְזּכוֹר ֶאת יוֹם ֵצאְתָך ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ּכֹל ְיֵמי ַחיֶּיָך. ְיֵמי ַחיֶּיָך ַהיִָּמים. ּכֹל  ֱאַמר, ְלַמַען תִּ נֶּ ן זוָֹמא, שֶׁ ּה בֶּ ְרשָׁ דָּ שֶׁ

יַח: שִׁ ילוֹת. ַוֲחָכִמים אוְֹמִרים ְיֵמי ַחיֶּיָך ָהעוָֹלם ַהזֶּה. ּכֹל ְיֵמי ַחיֶּיָך ְלָהִביא ִלימוֹת ַהמָּ ְיֵמי ַחיֶּיָך ַהלֵּ

ָרה תוָֹרה: בְּ ָעה ָבִנים דִּ ֶנֶגד ַאְרבָּ רּוְך הּוא. כְּ ָרֵאל, בָּ נַָּתן ּתוָֹרה ְלַעּמוֹ ִישְֹ רּוְך שֶׁ רּוְך הּוא, בָּ קוֹם, בָּ רּוְך ַהמָּ בָּ

אוֹל: ֵאינוֹ יוֵֹדַע ִלשְׁ ם. ְוֶאָחד שֶׁ ע. ְוֶאָחד תָּ ֶאָחד ָחָכם. ְוֶאָחד ָרשָׁ

ה  ר ִצוָּה ֲאדָֹני ֱאלֵֹהינּו ֶאְתֶכם. ְוַאף ַאתָּ ִטים ֲאשֶׁ פָּ שְׁ ים ְוַהמִּ ָחָכם ָמה הּוא אוֵֹמר. ָמה ָהֵעדוֹת ְוַהֻחקִּ
ַסח ֲאִפיקוָֹמן: ַסח ֵאין ַמְפִטיִרין ַאַחר ַהפֶּ ִהְלכוֹת ַהפֶּ ֱאמוֹר לוֹ כְּ

ַפר  ָלל כָּ הוִֹציא ֶאת ַעְצמוֹ ִמן ַהכְּ ע ָמה הּוא אוֵֹמר. ָמה ָהֲעבוָֹדה ַהּזֹאת ָלֶכם. ָלֶכם ְולֹא לוֹ. ּוְלִפי שֶׁ ָרשָׁ
ְצָרִים. ִלי ְולֹא לוֹ.  ֵצאִתי ִממִּ ה ֲאדָֹני ִלי בְּ ֲעבּור ֶזה ָעשָֹ נָּיו ֶוֱאמוֹר לוֹ. בַּ ה ַהְקֵהה ֶאת שִׁ ר. ְוַאף ַאתָּ ִעקָּ בְּ

ם לֹא ָהָיה ִנְגָאל: ִאּלּו ָהָיה שָׁ

ית ֲעָבִדים: ְצַרִים ִמבֵּ חוֶֹזק ָיד הוִֹציָאנּו ֲאדָֹני ִממִּ ם ָמה הּוא אוֵֹמר. ַמה ּזֹאת. ְוָאַמְרתָּ ֵאָליו בְּ תָּ

ה ֲאדָֹני  ֲעבּור ֶזה ָעשָֹ ּיוֹם ַההּוא ֵלאמֹר בַּ ְדתָּ ְלִבְנָך בַּ ֱאַמר, ְוִהגַּ נֶּ ַתח לוֹ. שֶׁ אוֹל ַאתְּ פְּ ֵאינוֹ יוֵֹדַע ִלשְׁ ְושֶׁ
ְצָרִים: ֵצאִתי ִממִּ ִלי בְּ

ֲעבּור ֶזה  ֲעבּור ֶזה! בַּ ְלמּוד לוַֹמר בַּ עוֹד יוֹם? תַּ ּיוֹם ַההּוא ָיכוֹל ִמבְּ ּיוֹם ַההּוא! ִאי בַּ ְלמּוד לוַֹמר בַּ ָיכוֹל ֵמרֹאׁש חֶֹדׁש? תַּ
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ה ּוָמרוֹר ֻמנִָּחים ְלָפֶניָך! ֵיׁש ַמצָּ ָעה שֶׁ שָׁ א בְּ י ֶאלָּ לֹא ָאַמְרתִּ

ל ָהָעם  ַע ֶאל כָּ ֱאַמר, ַוּיֹאֶמר ְיהוֹשֻׁ נֶּ קוֹם ַלֲעבוָֹדתוֹ. שֶׁ יו ֵקְרָבנּו ַהמָּ ה עוְֹבֵדי ֲעבוָֹדה ָזָרה ָהיּו ֲאבוֵֹתינּו, ְוַעְכשָׁ ִחלָּ ִמתְּ
ַרח ֲאִבי ַאְבָרָהם ַוֲאִבי ָנחוֹר ַויַַּעְבדּו ֱאלִֹהים  בּו ֲאבוֵֹתיֶכם ֵמעוָֹלם תֶּ ֵעֶבר ַהנָָּהר ָישְׁ ָרֵאל, בְּ ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ֱאלֵֹהי ִישְֹ
ן לוֹ ֶאת  ה ֶאת ַזְרעוֹ ָוֶאתֵּ ָנַען ָוַאְרבֶּ ָכל ֶאֶרץ כְּ ח ֶאת ֲאִביֶכם ֶאת ַאְבָרָהם ֵמֵעֶבר ַהנָָּהר ָואוֵֹלְך אוֹתוֹ בְּ ֲאֵחִרים: ָוֶאקַּ

ת אוֹתוֹ, ְוַיֲעקֹב ּוָבָניו ָיְרדּו ִמְצָרִים: ִעיר ָלֶרשֶׁ ו ֶאת ַהר שֵֹ ן ְלֵעשָֹ ו, ָוֶאתֵּ ן ְלִיְצָחק ֶאת ַיֲעקֹב ְוֶאת ֵעשָֹ ִיְצָחק, ָוֶאתֵּ

ָאַמר ְלַאְבָרָהם  ָמה שֶׁ ץ ַלֲעשֹוֹת. כְּ ב ֶאת ַהקֵּ רּוְך הּוא ִחשַּׁ דוֹׁש בָּ ַהקָּ רּוְך הּוא, שֶׁ ָרֵאל, בָּ רּוְך ׁשוֵֹמר ַהְבָטָחתוֹ ְלִישְֹ בָּ
ֶאֶרץ לֹא ָלֶהם ַוֲעָבדּום ְוִעּנּו אָֹתם  י ֵגר ִיְהֶיה ַזְרֲעָך בְּ ַדע כִּ ֱאַמר, ַוּיֹאֶמר ְלַאְבָרם ָידַֹע תֵּ נֶּ ָתִרים. שֶׁ ין ַהבְּ ְבִרית בֵּ ָאִבינּו בִּ

ְרכּוׁש גָּדוֹל: ן ָאנִֹכי ְוַאֲחֵרי ֵכן ֵיְצאּו בִּ ר ַיֲעבֹדּו דָּ ָנה. ְוַגם ֶאת ַהּגוֹי ֲאשֶׁ ע ֵמאוֹת שָׁ ַאְרבַּ

ראש המסובים מכסה את המצות. מגביהים את הכוס עם היין ואומרים:

ָכל  בְּ א שֶׁ ְלָבד ָעַמד ָעֵלינּו ְלַכּלוֵֹתנּו ֶאלָּ ּלֹא ֶאָחד בִּ ָעְמָדה ַלֲאבוֵֹתינּו ְוָלנּו. שֶׁ ְוִהיא שֶׁ
יֵלנּו ִמיָָּדם: רּוְך הּוא ַמצִּ דוֹׁש בָּ ּדוֹר ָודוֹר עוְֹמִדים ָעֵלינּו ְלַכּלוֵֹתנּו, ְוַהקָּ

מניחים בחזרה את הכוס, ומסירים את הכיסוי מהמצות כדי שיראו אותן או אפילו רק חלק מהן, וממשיכים לומר את ההגדה:

ׁש  קֵּ ָכִרים ְוָלָבן בִּ א ַעל ַהזְּ ְרעֹה לֹא ָגַזר ֶאלָּ פַּ י ַלֲעשֹוֹת ְלַיֲעקֹב ָאִבינּו. שֶׁ ׁש ָלָבן ָהֲאַרמִּ קֵּ ֵצא ּוְלַמד ַמה בִּ
ם ְלגוֹי גָּדוֹל  ְמֵתי ְמָעט, ַוְיִהי שָׁ ם בִּ י אֵֹבד ָאִבי ַויֵֶּרד ִמְצַרְיָמה ַויָָּגר שָׁ נֱֶּאַמר: ֲאַרמִּ ַלֲעקוֹר ֶאת ַהּכֹל. שֶׁ

ָעצּום ָוָרב:

עכשיו ההגדה מרחיבה ומבארת את הפסוק האחרון: 

ּבּור: י ַהדִּ ַויֵֶּרד ִמְצַרְיָמה ָאנּוס ַעל פִּ

ָאֶרץ  ְרעֹה ָלגּור בָּ ֱאַמר, ַוּיֹאְמרּו ֶאל פַּ נֶּ ם. שֶׁ א ָלגּור שָׁ ִמְצַרִים ֶאלָּ ַע בְּ קֵּ תַּ ּלֹא ָיַרד ַיֲעקֹב ָאִבינּו ְלִהשְׁ ד שֶׁ ם, ְמַלמֵּ ַוָיָגר שָׁ
ן: ֶאֶרץ ּגֹשֶׁ בּו ָנא ֲעָבֶדיָך בְּ ה ֵישְׁ ָנַען, ְוַעתָּ ֶאֶרץ כְּ י ָכֵבד ָהָרָעב בְּ ר ַלֲעָבֶדיָך כִּ י ֵאין ִמְרֶעה ַלּצֹאן ֲאשֶׁ אנּו כִּ בָּ

ַמִים ָלרוֹב: כוְֹכֵבי ַהשָּׁ ְמָך ֲאדָֹני ֱאלֶֹהיָך כְּ ה שָֹ ְבִעים ֶנֶפׁש ָיְרדּו ֲאבוֶֹתיָך ִמְצָרְיָמה ְוַעתָּ שִׁ ֱאַמר, בְּ נֶּ ָמה שֶׁ ְמֵתי ְמָעט, כְּ בִּ

ם: ָרֵאל ְמֻציִָּנים שָׁ ָהיּו ִישְֹ ד שֶׁ ם ְלגוֹי, ְמַלמֵּ ַוְיִהי שָׁ

ֵלא ָהָאֶרץ אָֹתם: מָּ ְמאֹד ְמאֹד ַותִּ ְרּבּו ַויַַּעְצמּו בִּ ְרצּו ַויִּ שְׁ רּו ַויִּ ָרֵאל פָּ ֱאַמר, ּוְבֵני ִישְֹ נֶּ ָמה שֶׁ גָּדוֹל ָעצּום, כְּ

ַח ְוַאתְּ  ָעֵרְך ִצמֵּ ַדִים ָנכֹנּו ּושְֹ ֲעִדי ֲעָדִיים שָׁ בִֹאי בַּ ִלי ַותָּ ְגדְּ י ַותִּ ְרבִּ יְך ַותִּ ֶדה ְנַתתִּ ֶצַמח ַהשָּ ֱאַמר, ְרָבָבה כְּ נֶּ ָמה שֶׁ ָוָרב, כְּ
ָדַמִיְך ֲחִיי: ָדַמִיְך ֲחִיי ָואַֹמר ָלְך בְּ ָדָמִיְך ָואַֹמר ָלְך בְּ ֵערֹם ְוֶעְרָיה: ָוֶאֱעבוֹר ָעַלִיְך ָוֶאְרֵאְך ִמְתּבוֶֹסֶסת בְּ

הפסוק הבא אחרי הפסוק 'ארמי עובד אבי':

ה: נּו ָעֵלינּו ֲעבוָֹדה ָקשָׁ ְצִרים ַוְיַעּנּונּו ַוִיתְּ ַויֵָּרעּו אָֹתנּו ַהמִּ

נּו  י ִתְקֶראָנה ִמְלָחָמה ְונוַֹסף גַּם הּוא ַעל שֹוְֹנֵאינּו ְוִנְלַחם בָּ ה ְוָהָיה כִּ ן ִיְרבֶּ ָמה לוֹ פֶּ ֱאַמר, ָהָבה ִנְתַחכְּ נֶּ ָמה שֶׁ ְצִרים, כְּ ַויֵָּרעּו אָֹתנּו ַהמִּ
ְוָעָלה ִמן ָהָאֶרץ:

תֹם ְוֶאת ַרַעְמֵסס: נוֹת ְלַפְרעֹה ֶאת פִּ ֶבן ָעֵרי ִמְסכְּ ִסְבלוָֹתם ַויִּ ים ְלַמַען ַעּנוֹתוֹ בְּ ֵרי ִמסִּ ימּו ָעָליו שָֹ ֱאַמר, ַויָּשִֹ נֶּ ָמה שֶׁ ַוְיַעּנּונּו, כְּ

ָפֶרְך: ָרֵאל בְּ ֵני ִישְֹ ֱאַמר, ַויֲַּעִבדּו ִמְצַרִים ֶאת בְּ נֶּ ָמה שֶׁ ה, כְּ נּו ָעֵלינּו ֲעבוָֹדה ָקשָׁ תְּ ַויִּ

פסוק נוסף שבא אחרי שני הקודמים:
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ַמע ֲאדָֹני ֶאת קֵֹלנּו ַויְַּרא ֶאת ָעְנֵינּו ְוֶאת ֲעָמֵלנּו ְוֶאת ַלֲחֵצנּו: שְׁ ְצַעק ֶאל ֲאדָֹני ֱאלֵֹהי ֲאבוֵֹתינּו, ַויִּ ַונִּ

ְזָעקּו,  ָרֵאל ִמן ָהֲעבָֹדה ַויִּ ים ָהֵהם ַויָָּמת ֶמֶלְך ִמְצַרִים ַוֵיָאְנחּו ְבֵני ִישְֹ ֱאַמר, ַוְיִהי ַביִָּמים ָהַרבִּ נֶּ ָמה שֶׁ ְצַעק ֶאל ֲאדָֹני ֱאלֵֹהי ֲאבוֵֹתינּו, כְּ ַונִּ
ְוָעָתם ֶאל ָהֱאלִֹהים ִמן ָהֲעבָֹדה: ַעל שַׁ ַותַּ

ִריתוֹ ֶאת ַאְבָרָהם ֶאת ִיְצָחק ְוֶאת ַיֲעקֹב: ַמע ֱאלִֹהים ֶאת ַנֲאָקָתם ַוִיְזּכֹר ֱאלִֹהים ֶאת בְּ שְׁ ֱאַמר, ַויִּ נֶּ ָמה שֶׁ ַמע ֲאדָֹני ֶאת קֵֹלנּו, כְּ שְׁ ַויִּ

ָרֵאל ַויֵַּדע ֱאלִֹהים: ֵני ִישְֹ ֱאַמר, ַויְַּרא ֱאלִֹהים ֶאת בְּ נֶּ ָמה שֶׁ ֶרְך ֶאֶרץ. כְּ ִריׁשּות דֶּ ַויְַּרא ֶאת ָעְנֵינּו, זוֹ פְּ

ַחּיּון: ת תְּ ִליכּוהּו ְוָכל ַהבַּ שְׁ לוֹד ַהְיאָֹרה תַּ ן ַהיִּ ל ַהבֵּ ֱאַמר, כָּ נֶּ ָמה שֶׁ ִנים. כְּ ְוֶאת ֲעָמֵלנּו, ֵאּלּו ַהבָּ

ר ִמְצַרִים לוֲֹחִצים אוָֹתם: ַחץ ֲאשֶׁ ֱאַמר, ְוַגם ָרִאיִתי ֶאת ַהלַּ נֶּ ָמה שֶׁ ַחק. כְּ ְוֶאת ַלֲחֵצנּו, זוֹ ַהדְּ

הפסוק הבא:

ָיד ֲחָזָקה ּוִבְזרַֹע ְנטּוָיה ּוְבמָֹרא גָּדוֹל ּוְבאֹתוֹת ּוְבמְֹפִתים: ְצַרִים בְּ ַוּיוִֹצֵאנּו ֲאדָֹני ִממִּ

ֱאַמר,  נֶּ ְכבוֹדוֹ ּוְבַעְצמוֹ. שֶׁ רּוְך הּוא בִּ דוֹׁש בָּ א ַהקָּ ִליַח. ֶאלָּ ָרף ְולֹא ַעל ְיֵדי שָׁ ְצַרִים, לֹא ַעל ְיֵדי ַמְלָאְך ְולֹא ַעל ְיֵדי שָֹ ַוּיוִֹצֵאנּו ֲאדָֹני ִממִּ
ָפִטים ֲאִני ֲאדָֹני:  ה שְׁ ֵהָמה ּוְבָכל ֱאלֵֹהי ִמְצַרִים ֶאֱעשֶֹ ֶאֶרץ ִמְצַרִים ֵמָאָדם ְוַעד בְּ כוֹר בְּ יִתי ָכל בְּ ְיָלה ַהזֶּה ְוִהכֵּ לַּ י ְבֶאֶרץ ִמְצַרִים בַּ ְוָעַבְרתִּ

ה  ָרף. ּוְבָכל ֱאלֵֹהי ִמְצַרִים ֱאֶעשֶֹ ֶאֶרץ ִמְצַרִים ֲאִני ְולֹא שָֹ כוֹר בְּ יִתי ָכל בְּ ְיָלה ַהזֶּה, ֲאִני ְולֹא ַמְלָאְך. ְוִהכֵּ לַּ י ְבֶאֶרץ ִמְצַרִים בַּ - ְוָעַבְרתִּ
ִליַח. ֲאִני ֲאדָֹני, ֲאִני הּוא ְולֹא ַאֵחר: ָפִטים ֲאִני ְולֹא ַהשָּׁ שְׁ

ֵבד  ֶבר כָּ ָקר ּוַבּצֹאן דֶּ בָּ ים בַּ ַמלִּ גְּ ֲחמוִֹרים בַּ ּסּוִסים בַּ ֶדה בַּ שָּ ר בַּ ִמְקְנָך ֲאשֶׁ ֱאַמר, ִהנֵּה ַיד ֲאדָֹני הוָֹיה בְּ נֶּ ָמה שֶׁ ֶבר. כְּ ָיד ֲחָזָקה, זוֹ ַהדֶּ בְּ
ְמאֹד:

ָלִים: ָידוֹ ְנטּוָיה ַעל ְירּושָׁ לּוָפה בְּ ֱאַמר, ְוַחְרּבוֹ שְׁ נֶּ ָמה שֶׁ ּוִבְזרַֹע ְנטּוָיה, זוֹ ַהֶחֶרב. כְּ

אֹתֹת ּוְבמוְֹפִתים ּוְבִמְלָחָמה  ַמּסוֹת בְּ ֶרב ּגוֹי בְּ ה ֱאלִֹהים ָלבֹא ָלַקַחת לוֹ ּגוֹי ִמקֶּ ֱאַמר, אוֹ ֲהִנסָּ נֶּ ָמה שֶׁ ִכיָנה. כְּ ּלּוי שְׁ ּוְבמוָֹרא גָּדוֹל, זוֹ גִּ
ִמְצַרִים ְלֵעיֶניָך: ה ָלֶכם ֲאדָֹני ֱאלֵֹהיֶכם בְּ ר ָעשָֹ כֹל ֲאשֶׁ דוִֹלים כְּ ּוְבָיד ֲחָזָקה ּוִבְזרוַֹע ְנטּוָיה ּוְבמוָֹרִאים גְּ

ה ּבוֹ ֶאת ָהאֹתֹת: ֲעשֶֹ ר תַּ ָיֶדָך ֲאשֶׁ ח בְּ קַּ ה ַהזֶּה תִּ טֶּ ֱאַמר, ְוֶאת ַהמַּ נֶּ ָמה שֶׁ ה. כְּ טֶּ ּוְבאֹתוֹת, ֶזה ַהמַּ

ַמִים ּוָבָאֶרץ: שָּׁ י מוְֹפִתים בַּ ֱאַמר. ְוָנַתתִּ נֶּ ָמה שֶׁ ם. כְּ ּוְבמוְֹפִתים ֶזה ַהדָּ

כשאומרים "דם ואש ותמרות עשן", שופכים מהכוס מעט יין:

ָּדם, ָוֵאׁש, ְוִתְמרֹות ָעָׁשן:
הסבר נוסף לפסוק שביארנו מקודם:

ר ַמּכוֹת  ִים. ֵאּלּו ֶעשֶֹ תַּ ִים. ּוְבמוְֹפִתים שְׁ תַּ ִים. ּוְבאֹתוֹת שְׁ תַּ ִים. ּוְבמָֹרא גָּדוֹל שְׁ תַּ ִים. ּוִבְזרַֹע ְנטּוָיה שְׁ תַּ ָיד ֲחָזָקה שְׁ ָבר ַאֵחר, בְּ דָּ
ִמְצַרִים ְוֵאלּו ֵהן: ְצִרים בְּ רּוְך הּוא ַעל ַהמִּ דוֹׁש בָּ ֵהִביא ַהקָּ שֶׁ

על כל מכה שאומרים, שופכים מעט יין מהכוס

כוֹרוֹת: ת בְּ ְך. ַמכַּ ה. חֹשֶׁ ָרד. ַאְרבֶּ ִחין. בָּ ֶבר. שְׁ ים. ָערוֹב. דֶּ נִּ ַע. כִּ ם. ְצַפְרדֵּ דָּ

גם כשאומרים דצ"ך עד"ש באבח"ב שופכים שלוש פעמים מעט יין מהכוס.

ַאַח"ב: ַצ"ְך ֲעַד"ׁש בְּ ִנים: דְּ ֶהם ִסמָּ י ְיהּוָדה ָהָיה נוֵֹתן בָּ ַרבִּ

ים ַמּכוֹת.  ר ַמּכוֹת ְוַעל ַהיָּם ָלקּו ֲחִמשִּׁ ִמְצַרִים ֶעשֶֹ ְצִרים בְּ קּו ַהמִּ לָּ ה אוֵֹמר שֶׁ ִליִלי אוֵֹמר, ִמנִַּין ַאתָּ י יוֵֹסי ַהגְּ ַרבִּ
ָרֵאל  ע ֱאלִֹהים ִהיא. ְוַעל ַהיָּם ָמה הּוא אוֵֹמר, ַויְַּרא ִישְֹ ְרעֹה ֶאְצבַּ ים ֶאל פַּ ִמְצַרִים ָמה הּוא אוֵֹמר, ַוּיֹאְמרּו ַהַחְרֻטמִּ בְּ

ע  ֶאְצבַּ ה ָלקּו בְּ מָּ ה ַעְבּדוֹ. כַּ יהָֹוה ּוְבמשֶׁ יְראּו ָהָעם ֶאת ֲאדָֹני ַויֲַּאִמינּו בַּ ִמְצַרִים ַויִּ ה ֲאדָֹני בְּ ר ָעשָֹ דוָֹלה ֲאשֶׁ ֶאת ַהיָּד ַהגְּ
ים ַמּכוֹת: ר ַמּכוֹת ְוַעל ַהיָּם ָלקּו ֲחִמשִּׁ ִמְצַרִים ָלקּו ֶעשֶֹ ה, בְּ ר ַמּכוֹת. ֱאמוֹר ֵמַעתָּ ֶעשֶֹ
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ע ַמּכוֹת.  ל ַאְרבַּ ִמְצַרִים ָהְיָתה שֶׁ ְצִרים בְּ רּוְך הּוא ַעל ַהמִּ דוֹׁש בָּ ֵהִביא ַהקָּ ה שֶׁ ה ּוַמכָּ ל ַמכָּ כָּ י ֱאִליֶעֶזר אוֵֹמר, ִמנִַּין שֶׁ ַרבִּ
לֹׁש.  ִים. ְוָצָרה שָׁ תַּ ַלַחת ַמְלֲאֵכי ָרִעים. ֶעְבָרה ַאַחת. ָוַזַעם שְׁ ם ֲחרוֹן ַאּפוֹ ֶעְבָרה ָוַזַעם ְוָצָרה ִמשְׁ ח בָּ לַּ ֱאַמר, ְישַׁ נֶּ שֶׁ

ִעים ַמּכוֹת ְוַעל ַהיָּם ָלקּו ָמאַתִים ַמּכוֹת: ִמְצַרִים ָלקּו ַאְרבָּ ה, בְּ ע. ֱאמוֹר ֵמַעתָּ ַלַחת ַמְלֲאֵכי ָרִעים ַאְרבַּ ִמשְׁ

ל ָחֵמׁש ַמּכוֹת.  ִמְצַרִים ָהְיָתה שֶׁ ְצִרים בְּ רּוְך הּוא ַעל ַהמִּ דוֹׁש בָּ ֵהִביא ַהקָּ ה שֶׁ ה ּוַמכָּ ל ַמכָּ כָּ י ֲעִקיָבא אוֵֹמר, ִמנִַּין שֶׁ ַרבִּ
לֹׁש.  ִים. ָוַזַעם שָׁ תַּ ַלַחת ַמְלֲאֵכי ָרִעים. ֲחרוֹן ַאּפוֹ ַאַחת. ֶעְבָרה שְׁ ם ֲחרוֹן ַאּפוֹ ֶעְבָרה ָוַזַעם ְוָצָרה ִמשְׁ ח בָּ לַּ ֱאַמר, ְישַׁ נֶּ שֶׁ

ים  ים ַמּכוֹת ְוַעל ַהיָּם ָלקּו ֲחִמשִּׁ ִמְצַרִים ָלקּו ֲחִמשִּׁ ה בְּ ַלַחת ַמְלֲאֵכי ָרִעים ָחֵמׁש. ֱאמוֹר ֵמַעתָּ ע. ִמשְׁ ְוָצָרה ַאְרבַּ
ּוָמאַתִים ַמּכוֹת:

קוֹם ָעֵלינּו: ה ַמֲעלוֹת טוֹבוֹת ַלמָּ מָּ כַּ
יֵּנּו: ָפִטים דַּ ה ָבֶהם שְׁ ְצַרִים, ְולֹא ָעשָֹ ִאּלּו הוִֹציָאנּו ִממִּ

יֵּנּו: ה ֵבאלֵֹהיֶהם דַּ ָפִטים, ְולֹא ָעשָֹ ה ָבֶהם שְׁ ִאּלּו ָעשָֹ

יֵּנּו: כוֵֹריֶהם דַּ ה ֵבאלֵֹהיֶהם, ְולֹא ָהַרג ֶאת בְּ ִאּלּו ָעשָֹ

יֵּנּו: כוֵֹריֶהם, ְולֹא ָנַתן ָלנּו ֶאת ָממוָֹנם דַּ ִאּלּו ָהַרג ֶאת בְּ

יֵּנּו: ִאּלּו ָנַתן ָלנּו ֶאת ָממוָֹנם, ְולֹא ָקַרע ָלנּו ֶאת ַהיָּם דַּ

יֵּנּו: ָחָרָבה דַּ ִאּלּו ָקַרע ָלנּו ֶאת ַהיָּם, ְולֹא ֶהֱעִביָרנּו ְבתוֹכוֹ בֶּ

יֵּנּו: תוֹכוֹ דַּ ע ָצֵרינּו בְּ קַּ ָחָרָבה, ְולֹא שִׁ ִאּלּו ֶהֱעִביָרנּו ְבתוֹכוֹ בֶּ

יֵּנּו: ָנה דַּ ִעים שָׁ ר ַאְרבָּ ְדבָּ מִּ ק ָצְרֵכנּו בַּ תוֹכוֹ, ְולֹא ִספֵּ ע ָצֵרינּו בְּ קַּ ִאּלּו שִׁ

יֵּנּו: ן דַּ ָנה, ְולֹא ֶהֱאִכיָלנּו ֶאת ַהמָּ ִעים שָׁ ר ַאְרבָּ ְדבָּ מִּ ק ָצְרֵכנּו בַּ ִאּלּו ִספֵּ

יֵּנּו: ת דַּ בָּ ן, ְולֹא ָנַתן ָלנּו ֶאת ַהשַּׁ ִאּלּו ֶהֱאִכיָלנּו ֶאת ַהמָּ

יֵּנּו: ת, ְולֹא ֵקְרָבנּו ִלְפֵני ַהר ִסיַני דַּ בָּ ִאּלּו ָנַתן ָלנּו ֶאת ַהשַּׁ

יֵּנּו: ִאּלּו ֵקְרָבנּו ִלְפֵני ַהר ִסיַני, ְולֹא ָנַתן ָלנּו ֶאת ַהּתוָֹרה דַּ

יֵּנּו: ָרֵאל דַּ ִאּלּו ָנַתן ָלנּו ֶאת ַהּתוָֹרה, ְולֹא ִהְכִניָסנּו ְלֶאֶרץ ִישְֹ

יֵּנּו: ִחיָרה דַּ ית ַהבְּ ָרֵאל, ְולֹא ָבָנה ָלנּו ֶאת בֵּ ִאּלּו ִהְכִניָסנּו ְלֶאֶרץ ִישְֹ

ה  ָפִטים. ְוָעשָֹ ה ָבֶהם שְׁ ְצַרִים. ְוָעשָֹ הוִֹציָאנּו ִממִּ קוֹם ָעֵלינּו. שֶׁ ֶלת ַלמָּ פּוָלה ּוְמֻכפֶּ ה טוָֹבה כְּ ה ְוַכמָּ מָּ ַעל ַאַחת כַּ
ע ָצֵרינּו  קַּ ָחָרָבה. ְושִׁ תוֹכוֹ בֶּ כוֵֹריֶהם. ְוָנַתן ָלנּו ֶאת ָממוָֹנם. ְוָקַרע ָלנּו ֶאת ַהיָּם. ְוֶהֱעִביָרנּו בְּ ֵבאלֵֹהיֶהם. ְוָהַרג ֶאת בְּ

ת. ְוֵקְרָבנּו ִלְפֵני ַהר ִסיַני. ְוָנַתן  בָּ ן. ְוָנַתן ָלנּו ֶאת ַהשַּׁ ָנה. ְוֶהֱאִכיָלנּו ֶאת ַהמָּ ִעים שָׁ ר ַאְרבָּ ְדבָּ מִּ ק ָצְרֵכנּו בַּ תוֹכוֹ. ְוִספֵּ בְּ
ל ֲעוֹנוֵֹתינּו: ר ַעל כָּ ִחיָרה ְלַכפֵּ ית ַהבְּ ָרֵאל. ּוָבָנה ָלנּו ֶאת בֵּ ָלנּו ֶאת ַהּתוָֹרה. ְוִהְכִניָסנּו ְלֶאֶרץ ִישְֹ
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מי שאינו מספיק לומר את כל ההגדה, או שמחסיר ממנה חלקים, כמו אשה המטפלת בתינוק, או ילדים שאין להם סבלנות לאמירת 

הטקסט המלא, יקפידו לומר לפחות "פסח מצה ומרור".

ַסח לֹא ָיָצא ְיֵדי חוָֹבתוֹ, ְוֵאּלּו ֵהן: פֶּ ה ְדָבִרים ֵאּלּו בַּ לֹשָׁ ּלֹא ָאַמר שְׁ ל שֶׁ ְמִליֵאל ָהָיה אוֵֹמר, כָּ ן גַּ ַרבָּ

ה. ּוָמרוֹר. ַסח. ַמצָּ פֶּ
רּוְך הּוא ַעל  דוֹׁש בָּ ַסח ַהקָּ פָּ ׁש ָהָיה ַקיָּם ַעל ׁשּום ָמה. ַעל ׁשּום שֶׁ ְקדָּ ית ַהמִּ בֵּ ְזַמן שֶׁ ָהיּו ֲאבוֵֹתינּו אוְֹכִלים בִּ ַסח שֶׁ פֶּ

ָנְגּפוֹ  ִמְצַרִים בְּ ָרֵאל בְּ י ְבֵני ִישְֹ תֵּ ַסח ַעל בָּ ר פָּ ַסח הּוא ַליהָֹוה ֲאשֶׁ ם ֶזַבח פֶּ ֱאַמר, ַוֲאַמְרתֶּ נֶּ ִמְצַרִים. שֶׁ י ֲאבוֵֹתינּו בְּ תֵּ בָּ
ֲחוּו: תַּ ּקֹד ָהָעם ַוִישְׁ יל ַויִּ ינּו ִהצִּ תֵּ ֶאת ִמְצַרִים ְוֶאת בָּ

ראש המשפחה אוחז המצה בידו ומראה אותה לסועדים:

ְגָלה ֲעֵליֶהם ֶמֶלְך  נִּ ל ֲאבוֵֹתינּו ְלַהֲחִמיץ ַעד שֶׁ ֵצָקם שֶׁ יק בְּ ּלֹא ִהְספִּ ָאנּו אוְֹכִלים ַעל ׁשּום ָמה. ַעל ׁשּום שֶׁ ה זּו שֶׁ ַמצָּ
י לֹא  ְצַרִים ֻעּגֹת ַמּצוֹת כִּ ר הוִֹציאּו ִממִּ ֵצק ֲאשֶׁ ֱאַמר, ַוּיֹאפּו ֶאת ַהבָּ נֶּ רּוְך הּוא ּוְגָאָלם. שֶׁ דוֹׁש בָּ ָלִכים ַהקָּ ַמְלֵכי ַהמְּ

ְצַרִים ְולֹא ָיְכלּו ְלִהְתַמְהֵמהַּ ְוַגם ֵצָדה לֹא ָעשֹּו ָלֶהם: י גְֹרׁשּו ִממִּ ָחֵמץ כִּ

אוחז המרור בידו ומראה אותו למסובין:

ֱאַמר, ַוְיָמְררּו ֶאת  נֶּ ִמְצָרִים. שֶׁ ְצִרים ֶאת ַחיֵּי ֲאבוֵֹתינּו בְּ ְררּו ַהמִּ מָּ ָאנּו אוְֹכִלים ַעל ׁשּום ָמה. ַעל ׁשּום שֶׁ ָמרוֹר ֶזה שֶׁ
ָפֶרְך: ר ָעְבדּו ָבֶהם בְּ ל ֲעבָֹדָתם ֲאשֶׁ ֶדה ֵאת כָּ שָּ חֶֹמר ּוִבְלֵבִנים ּוְבָכל ֲעבָֹדה בַּ ה בְּ ֲעבָֹדה ָקשָׁ ַחיֵּיֶהם בַּ

ה ֲאדָֹני  ֲעבּור ֶזה ָעשָֹ ּיוֹם ַההּוא ֵלאמֹר בַּ ְדתָּ ְלִבְנָך בַּ ֱאַמר, ְוִהגַּ נֶּ ְצָרִים. שֶׁ ִאּלּו הּוא ָיָצא ִממִּ ָכל ּדוֹר ָודוֹר ַחיָּב ָאָדם ִלְראוֹת ֶאת ַעְצמוֹ כְּ בְּ
ם  ֱאַמר, ְואוָֹתנּו הוִֹציא ִמשָּׁ נֶּ ֶהם. שֶׁ ַאל ִעמָּ א ַאף אוָֹתנּו גָּ רּוְך הּוא, ֶאלָּ דוֹׁש בָּ ַאל ַהקָּ ְלָבד גָּ ְצָרִים. לֹא ֶאת ֲאבוֵֹתינּו בִּ ֵצאִתי ִממִּ ִלי בְּ

ע ַלֲאבוֵֹתינּו: בַּ ר ִנשְׁ ְלַמַען ָהִביא אוָֹתנּו ָלֶתת ָלנּו ֶאת ָהָאֶרץ ֲאשֶׁ

מכסים את המצות, וכל אחד מהסועדים מרים מעט את כוסו ומחזיק אותה: 

ים  סִּ ל ַהנִּ ה ַלֲאבוֵֹתינּו ְוָלנּו ֵאת כָּ ָעשָֹ ס ְלִמי שֶׁ ה ּוְלַקלֵּ ר ְלָבֵרְך ְלַעלֵּ ַח ְלָפֵאר ְלרוֵֹמם ְלַהדֵּ בֵּ ל ְלשַׁ ְלִפיָכְך ֲאַנְחנּו ַחיִָּבים ְלהוֹדוֹת ְלַהלֵּ
יָרה  ה, ְונֹאַמר ְלָפָניו שִׁ ְעּבּוד ִלְגֻאלָּ ְמָחה, ּוֵמֵאֶבל ְליוֹם טוֹב, ּוֵמֲאֵפָלה ְלאוֹר גָּדוֹל, ּוִמשִּׁ ָהֵאּלּו. הוִֹציָאנּו ֵמַעְבדּות ְלֵחרּות, ִמיָּגוֹן ְלשִֹ

ה ַהְללּוָיּה: ֲחָדשָׁ

מניחים את הכוס ושוב מסירים את הכיסוי של המצות:

ל שֵׁם ֲאדָֹני.  ֶמׁש ַעד ְמבוֹאוֹ ְמֻהלָּ ְזַרח שֶׁ ה ְוַעד עוָֹלם. ִממִּ ַהְללּוָיּה ַהְללּו ַעְבֵדי ֲאדָֹני ַהְללּו ֶאת שֵׁם ֲאדָֹני. ְיִהי שֵׁם ֲאדָֹני ְמבָֹרְך ֵמַעתָּ
ל  ַמִים ּוָבָאֶרץ. ְמִקיִמי ֵמָעָפר דָּ שָּׁ יִלי ִלְראוֹת בַּ פִּ שְׁ ֶבת. ַהמַּ יִהי ָלשָׁ ְגבִּ יהָוה ֱאלֵֹהינּו ַהמַּ בוֹדוֹ. ִמי כַּ ַמִים כְּ ל ּגוִֹים ֲאדָֹני ַעל ַהשָּׁ ָרם ַעל כָּ

ִנים שְֵׂמָחה ַהְללּוָיּה.  ִית ֵאם ַהבָּ יִבי ֲעֶקֶרת ַהבַּ יִבי ִעם ְנִדיִבים ִעם ְנִדיֵבי ַעּמוֹ. מוֹשִׁ ת ָיִרים ֶאְביוֹן. ְלהוֹשִׁ פֹּ ֵמַאשְׁ

ב ְלָאחוֹר. ֶהָהִרים  ן ִיסֹּ ְרדֵּ נֹס ַהיַּ ם ָרָאה ַויָּ לוָֹתיו. ַהיָּ ית ַיֲעקֹב ֵמַעם לֵֹעז. ָהְיָתה ְיהּוָדה ְלָקְדׁשוֹ ִיְשָׂרֵאל ַמְמשְׁ ְצָרִים בֵּ ֵצאת ִיְשָׂרֵאל ִממִּ בְּ
ְפֵני ָאדוֹן  ְבֵני צֹאן. ִמלִּ ָבעוֹת כִּ ְרְקדּו ְכֵאיִלים גְּ ב ְלָאחוֹר. ֶהָהִרים תִּ סֹּ ן תִּ ְרדֵּ י ָתנּוס ַהיַּ ם כִּ ָך ַהיָּ ְבֵני צֹאן. ַמה לְּ ָבעוֹת כִּ ָרְקדּו ְכֵאיִלים גְּ

ִמיׁש ְלַמְעְינוֹ ָמִים.  ְפֵני ֱאלוֹהַּ ַיֲעקֹב. ַההְֹפִכי ַהּצּור ֲאַגם ָמִים ַחלָּ חּוִלי ָאֶרץ ִמלִּ

יָענּו  ְצַרִים, ְוִהגִּ ָאָלנּו ְוָגַאל ֶאת ֲאבוֵֹתינּו ִממִּ ר גְּ ה ֲאדָֹני ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעוָֹלם, ֲאשֶׁ רּוְך ַאתָּ בָּ
יֵענּו ְלמוֲֹעִדים  ן ֲאדָֹני ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבוֵֹתינּו ַיגִּ ה ּוָמרוֹר. כֵּ ְיָלה ַהזֶּה ֶלֱאָכל ּבוֹ ַמצָּ ַהלַּ

ֲעבוָֹדֶתָך, ְונֹאַכל  ים בַּ שִֹ ִבְנַין ִעיֶרָך, ְושָֹ ֵמִחים בְּ לוֹם, שְֹ ִאים ִלְקָראֵתְלשָׁ ְוִלְרָגִלים ֲאֵחִרים ַהבָּ
יַע  ר ַיגִּ ָבִחים( ֲאשֶׁ ָסִחים ּוִמן ַהזְּ ָסִחים )במוצ"ש אומרים: ִמן ַהפְּ ָבִחים ּוִמן ַהפְּ ם ִמן ַהזְּ שָׁ
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נּו: דּות ַנְפשֵׁ ֵתנּו ְוַעל פְּ ֻאלָּ יר ָחָדׁש ַעל גְּ ֲחָך ְלָרצוֹן ְונוֶֹדה ְלָך שִׁ ָמם ַעל ִקיר ִמְזבַּ דָּ

ָרֵאל: ַאל ִישְֹ ה ֲאדָֹני גָּ רּוְך ַאתָּ בָּ

שתיית הכוס השניה 
אחרי ששתינו את הכוס הראשונה בסיום הקידוש, שותים כעת את הכוס השניה.

יּה ַעל ְיֵדי ַההּוא ָטִמיר ְוֶנֱעָלם  ִכיְנתֵּ ִריְך הּוא ּושְׁ א בְּ ם ִיחּוד קּוְדשָׁ ע ּכוֹסוֹת. ְלשֵׁ ל ַאְרבַּ ִני שֶׁ ִהְנִני מּוָכן ּוְמזּוָמן ְלַקיֵּם ִמְצַות ּכוֹס שֵׁ
ה ָיֵדינּו ּכוְֹנֵנהּו: ה ָיֵדינּו ּכוְֹנָנה ָעֵלינּו ּוַמֲעשֵֹ ָרֵאל: ִויִהי נוַֹעם ֲאדָֹני ֱאלֵֹהינּו ָעֵלינּו ּוַמֲעשֵֹ ל ִישְֹ ם כָּ שֵׁ בְּ

ִרי ַהגֶָּפן: ה ֲאדָֹני ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעוָֹלם ּבוֵֹרא פְּ רּוְך ַאתָּ בָּ

 יש להסב ולהישען על צד שמאל כששותים את היין את מיץ הענבים כמו בשתיית הכוס הראשונה.
צריך להשתדל לשתות את רוב היין שבכוס. נשים פטורות מלהסב.   

ָרְחָצה 
נוטלים את הידיים לקראת הסעודה, ומברכים 'על נטילת ידיים'

ִמְצוָֹתיו ְוִצוָּנּו ַעל ְנִטיַלת ָיָדִים: נּו בְּ שָׁ ר ִקדְּ ה ֲאדָֹני ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעוָֹלם ֲאשֶׁ רּוְך ַאתָּ בָּ

מֹוִציא ַמָּצה 
ָרֵאל:  ל ִישְֹ ם כָּ שֵׁ יּה ַעל ְיֵדי ַההּוא ָטִמיר ְוֶנֱעָלם בְּ ִכיְנתֵּ ִריְך הּוא ּושְׁ א בְּ ם ִיחּוד קּוְדשָׁ ה ְלשֵׁ ִהְנִני מּוָכן ּוְמזּוָמן ְלַקיֵּם ִמְצַות ֲאִכיַלת ַמצָּ

ה ָיֵדינּו ּכוְֹנֵנהּו: ה ָיֵדינּו ּכוְֹנָנה ָעֵלינּו ּוַמֲעשֵֹ ִויִהי נוַֹעם ֲאדָֹני ֱאלֵֹהינּו ָעֵלינּו ּוַמֲעשֵֹ

מרימים את שלושת המצות, שתיים שלמות והאמצעית שבורה, ומברכים: 

ה ֲאדָֹני ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעוָֹלם ַהּמוִֹציא ֶלֶחם ִמן ָהָאֶרץ: רּוְך ַאתָּ בָּ

ה: ִמְצוָֹתיו ְוִצוָּנּו ַעל ֲאִכיַלת ַמצָּ נּו בְּ שָׁ ר ִקדְּ ה ֲאדָֹני ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעוָֹלם ֲאשֶׁ רּוְך ַאתָּ בָּ
יש להסב ולהישען על צד שמאל כששותים את היין את מיץ הענבים כמו בשתיית הכוס הראשונה. צריך להשתדל לשתות את רוב היין 

שבכוס. נשים פטורות מלהסב. 

 יש להקפיד שכל אחד מהסועדים )למעט ילדים קטנים או חולים וקשישים(,
יאכל לפחות 'כזית' מצה )בערך שליש של מצה מרובעת(. 

ראוי שראש המסובים יחלק לכל אחד מהסועדים חתיכה קטנה מהמצה העליונה וחתיכה קטנה מהמצה האמצעית, 
והסועדים יוסיפו על החתיכות הקטנות עוד מצה כדי שתהיה להם ביחד כמות של 'כזית'.  
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ָמרֹור 
ְדִחילּו ּוְרִחימּו ַעל ְיֵדי ַההּוא ָטִמיר ְוֶנֱעָלם  יּה בִּ ִכיְנתֵּ ִריְך הּוא ּושְׁ א בְּ ם ִיחּוד קּוְדשָׁ ִהְנִני מּוָכן ּוְמזּוָמן ְלַקיֵּם ִמְצַות ֲאִכיַלת ָמרוֹר ְלשֵׁ

ה ָיֵדינּו ּכוְֹנֵנהּו: ה ָיֵדינּו ּכוְֹנָנה ָעֵלינּו ּוַמֲעשֵֹ ָרֵאל: ִויִהי נוַֹעם ֲאדָֹני ֱאלֵֹהינּו ָעֵלינּו ּוַמֲעשֵֹ ל ִישְֹ ם כָּ שֵׁ בְּ

לוקחים כזית מרור )קרוב ל-30 גרם( וטובלים בחרוסת.

מומלץ להשתמש למרור בעלי חסה, ואפילו מי שמנהג אבותיו להשתמש בסוגים אחרים של מרור, כדאי שייתן לסועדים גם חסה, כדי 
שיוכלו לאכול לפחות 'כזית', דבר שקשה מאוד לעשות כשאוכלים מיני מרור אחרים כמו חזרת וכדו'.

ִמְצוָֹתיו ְוִצוָּנּו ַעל ֲאִכיַלת ָמרוֹר: נּו בְּ שָׁ ר ִקדְּ ה ֲאדָֹני ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעוָֹלם ֲאשֶׁ רּוְך ַאתָּ בָּ

אוכלים את המרור בלי להסב על צד שמאל 

ּכֹוֵרְך
אחרי שאכלנו מצה, ואכלנו מרור, אנחנו אוכלים פעם נוספת מצה ומרור יחדיו: 

לוקחים כזית מהמצה השלישית שנשארה שלמה עד עכשיו, ויחד איתה כזית מרור, ועוטפים את המרור במצה מלמעלה ומלמטה, כמו 
סנדוויץ. 

אומרים כך: 

ַסח  ׁש ָהָיה ַקיָּם ָהָיה ּכוֵֹרְך פֶּ ְקדָּ ית ַהמִּ בֵּ ְזַמן שֶׁ ל. בִּ ה ִהלֵּ ן ָעשָֹ ל. כֵּ ִהלֵּ ׁש כְּ ֵזֶכר ְלִמְקדָּ
ֱאַמר ַעל ַמּצוֹת ּוְמרוִֹרים יֹאְכֻלהּו: נֶּ ַיַחד ְלַקיֵּם ַמה שֶׁ ה ּוָמרוֹר ְואוֵֹכל בְּ ַמצָּ

אוכלים את הסנדוויץ של המצה והמרור ב'הסיבה', כלומר נשענים על צד שמאל עד שמסיימים לאכול את הכריך. 

ֻׁשְלָחן עֹוֵרְך 
אוכלים את סעודת החג, מצות, דגים, מרק ובשר, כל אחד כרצונו, לכבוד שמחת החג )והשבת(. 

ָּצפּון 
ְדִחילּו ּוְרִחימּו ַעל ְיֵדי ַההּוא ָטִמיר  יּה בִּ ִכיְנתֵּ ִריְך הּוא ּושְׁ א בְּ ם ִיחּוד קּוְדשָׁ ן ְלַקיֵּם ִמְצַות ֲאִכיַלת ֲאִפיקוָֹמן ְלשֵׁ ִהְנִני מּוָכן ּוְמזּומָּ

ה ָיֵדינּו ּכוְֹנֵנהּו: ה ָיֵדינּו ּכוְֹנָנה ָעֵלינּו ּוַמֲעשֵֹ ָרֵאל: ִויִהי נוַֹעם ֲאדָֹני ֱאלֵֹהינּו ָעֵלינּו ּוַמֲעשֵֹ ל ִישְֹ ם כָּ שֵׁ ְוֶנֱעָלם בְּ

מוציאים את ה'אפיקומן' שהצנענו לפני אמירת ההגדה, נשענים על צד שמאל ואוכלים שתי חתיכות בגודל של 'כזית', או לפחות 'כזית' 
אחד למי שקשה לו לאכול. 

ָּבֵרְך 
מוזגים יין או מיץ ענבים לגביעים של כל המסובים סביב השולחן, כל אחד מוזג לחברו כמו בכוסות הקודמות. 

ר  ָבְעתָּ ּוֵבַרְכתָּ ֶאת ֲאדָֹני ֱאלֶֹהיָך ַעל ָהָאֶרץ ַהּטוָֹבה ֲאשֶׁ ֱאַמר ְוָאַכְלתָּ ְושָֹ נֶּ זוֹן, שֶׁ ת ַהמָּ ְרכַּ ל בִּ ה שֶׁ ִהְנִני מּוָכן ּוְמזּוָמן ְלַקיֵּם ִמְצַות ֲעשֵֹ
ָרֵאל: ִויִהי נוַֹעם ֲאדָֹני  ל ִישְֹ ם כָּ שֵׁ ְדִחילּו ּוְרִחימּו ַעל ְיֵדי ַההּוא ָטִמיר ְוֶנֱעָלם בְּ יּה בִּ ִכיְנתֵּ ִריְך הּוא ּושְׁ א בְּ ם ִיחּוד קּוְדשָׁ ָנַתן ָלְך, ְלשֵׁ

ה ָיֵדינּו ּכוְֹנֵנהּו: ה ָיֵדינּו ּכוְֹנָנה ָעֵלינּו ּוַמֲעשֵֹ ֱאלֵֹהינּו ָעֵלינּו ּוַמֲעשֵֹ
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יל ֲאדָֹני  ינּו ּוְלׁשוֵֹננּו ִרנָּה, ָאז יֹאְמרּו ַבּגוִֹים ִהְגדִּ חוֹק פִּ ֵלא שְֹ חְֹלִמים. ָאז ִימָּ יַבת ִצּיוֹן ָהִיינּו כְּ ׁשּוב ֲאדָֹני ֶאת שִׁ ֲעלוֹת, בְּ שיר ַהמַּ
ִרנָּה  ִדְמָעה בְּ ֶגב. ַהּזְֹרִעים בְּ נֶּ ֲאִפיִקים בַּ ִביֵתנּו כַּ ֵמִחים. ׁשּוָבה ֲאדָֹני ֶאת שְׁ נּו, ָהִיינּו שְֹ יל ֲאדָֹני ַלֲעשֹוֹת ִעמָּ ה. ִהְגדִּ ַלֲעשֹוֹת ִעם ֵאלֶּ

א ֲאֻלּמָֹתיו: ַרע, ּבֹא ָיבֹא ְבִרנָּה, נֹשֵֹ ְך ַהזָּ א ֶמשֶׁ ִיְקצֹרּו. ָהלוְֹך ֵיֵלְך ּוָבכֹה נֹשֵֹ

אם יש שלושה גברים מעל גיל 13, עורכים זימון על הכוס. 

אחד המסובים מרים את הכוס עם היין ואומר: ַרּבוַֹתי ְנָבֵרְך:

ה ְוַעד עוָֹלם: ם ֲאדָֹני ְמבוָֹרְך ֵמַעתָּ כל המסובים האחרים עונים אחריו: ְיִהי שֵׁ

ּלוֹ: ָאַכְלנּו ִמשֶּׁ ְרׁשּות ָמָרָנן ְוַרּבוַֹתי ְנָבֵרְך )אם יש שם עשרה גברים יאמר: ֶאלֵֹהינּו( שֶׁ המזמן אומר: בִּ

ּלוֹ ּוְבטּובוֹ ָחִיינּו: ָאַכְלנּו ִמשֶּׁ רּוְך )בעשרה: ֱאלֵֹהינּו( שֶׁ וכולם עונים אחריו: בָּ

ּלוֹ ּוְבטּובוֹ ָחִיינּו: ָאַכְלנּו ִמשֶּׁ רּוְך )בעשרה: ֱאלֵֹהינּו( שֶׁ והמזמן חוזר ואומר: בָּ

מוֹ: רּוְך הּוא ּוָברּוְך שְׁ בָּ

ֶחֶסד ּוְבַרֲחִמים. הּוא נוֵֹתן ֶלֶחם ְלָכל  ֵחן בְּ טּובוֹ בְּ ה ֲאדָֹני ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעוָֹלם. ַהזָּן ֶאת ָהעוָֹלם כֻּּלוֹ, בְּ רּוְך ַאתָּ בָּ
י  מוֹ ַהגָּדוֹל. כִּ ֲעבּור שְׁ ִמיד לֹא ָחַסר ָלנּו, ְוַאל ֶיְחַסר ָלנּו ָמזוֹן ְלעוָֹלם ָוֶעד. בַּ י ְלעוָֹלם ַחְסּדוֹ. ּוְבטּובוֹ ַהגָּדוֹל תָּ ר כִּ שָֹ בָּ
יַע ְלָכל ַחי  בִּ ָאמּור ּפוֵֹתַח ֶאת ָיֶדָך ּוַמשְֹ ָרא. כָּ ר בָּ ִרּיוָֹתיו ֲאשֶׁ הּוא ֵאל ָזן ּוְמַפְרֵנס ַלּכֹל ּוֵמִטיב ַלּכֹל ּוֵמִכין ָמזוֹן ְלָכל בְּ

ה ֲאדָֹני ַהזָּן ֶאת ַהּכֹל: רּוְך ַאתָּ ָרצוֹן. בָּ

הוֵֹצאָתנּו ֲאדָֹני ֱאלֵֹהינּו ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים, ּוְפִדיָתנּו  ה טוָֹבה ּוְרָחָבה, ְוַעל שֶׁ ִהְנַחְלתָּ ַלֲאבוֵֹתינּו, ֶאֶרץ ֶחְמדָּ נוֶֹדה ְלָך ֲאדָֹני ֱאלֵֹהינּו ַעל שֶׁ
נּו, ְוַעל  חוַֹנְנתָּ ים ֵחן ָוֶחֶסד שֶׁ נּו, ְוַעל ַחיִּ הוַֹדְעתָּ יָך שֶׁ נּו, ְוַעל ֻחקֶּ ְדתָּ מַּ לִּ ֵרנּו, ְוַעל ּתוָֹרְתָך שֶׁ ְבשָֹ ָחַתְמתָּ בִּ ִריְתָך שֶׁ ית ֲעָבִדים, ְוַעל בְּ ִמבֵּ

ָעה: ָכל יוֹם ּוְבָכל ֵעת ּוְבָכל שָׁ ִמיד, בְּ ה ָזן ּוְמַפְרֵנס אוָֹתנּו תָּ ַאתָּ ֲאִכיַלת ָמזוֹן שָׁ

 , ָבְעתָּ תּוב, ְוָאַכְלתָּ ְושָֹ כָּ ִמיד ְלעוָֹלם ָוֶעד. כַּ ל ַחי תָּ ִפי כָּ ְמָך בְּ ַרְך שִׁ ְוַעל ַהּכֹל ֲאדָֹני ֱאלֵֹהינּו ֲאַנְחנּו מוִֹדים ָלְך, ּוְמָבְרִכים אוָֹתְך, ִיְתבָּ
זוֹן: ה ֲאדָֹני ַעל ָהָאֶרץ ְוַעל ַהמָּ רּוְך ַאתָּ ר ָנַתן ָלְך. בָּ ּוֵבַרְכתָּ ֶאת ֲאדָֹני ֱאלֶֹהיָך ַעל ָהָאֶרץ ַהּטָֹבה ֲאשֶׁ

יֶחָך, ְוַעל  ִוד ְמשִׁ ית דָּ בוֶֹדָך, ְוַעל ַמְלכּות בֵּ ן כְּ כַּ ַלִים ִעיֶרָך, ְוַעל ִצּיוֹן ִמשְׁ ָך, ְוַעל ְירּושָׁ ָרֵאל ַעמֶּ רחם ָנא ֲאדָֹני ֱאלֵֹהינּו, ַעל ִישְֹ
ֵלנּו, ְוַהְרִויֵחנּו, ְוַהְרַוח ָלנּו ֲאדָֹני  ְרְנֵסנּו, ְוַכְלכְּ ְמָך ָעָליו. ֱאלֵֹהינּו, ָאִבינּו, ְרֵענּו, זּוֵננּו, פַּ ְקָרא שִׁ נִּ דוֹׁש שֶׁ ִית ַהגָּדוֹל ְוַהקָּ ַהבַּ

י ִאם ְלָיְדָך  ר ָוָדם, ְולֹא ִליֵדי ַהְלָוָאָתם, כִּ שָֹ ַנת בָּ ְצִריֵכנּו ֲאדָֹני ֱאלֵֹהינּו לֹא ִליֵדי ַמתְּ ל ָצרוֵֹתינּו. ְוָנא, ַאל תַּ ֱאלֵֹהינּו ְמֵהָרה ִמכָּ
ֵלם ְלעוָֹלם ָוֶעד: ּלֹא ֵנבוֹׁש ְולֹא ִנכָּ ה ְוָהְרָחָבה, שֶׁ דוֹשָׁ תּוָחה, ַהקְּ ֵלָאה, ַהפְּ ַהמְּ

י יוֹם ֶזה גָּדוֹל  דוֹׁש ַהזֶּה, כִּ ת ַהגָּדוֹל ְוַהקָּ בָּ ִביִעי, ַהשַּׁ ִמְצוֶֹתיָך ּוְבִמְצַות יוֹם ַהשְּׁ כשחל בשבת מוסיפים: ְרֵצה ְוַהֲחִליֵצנּו ֲאדָֹני ֱאלֵֹהינּו בְּ

יוֹם  ּלֹא ְתֵהא ָצָרה ְוָיגוֹן ַוֲאָנָחה בְּ ִמְצַות ְרצוֶֹנָך, ּוִבְרצוְֹנָך ָהִניַח ָלנּו ֲאדָֹני ֱאלֵֹהינּו, שֶׁ ַאֲהָבה כְּ ת ּבוֹ ְוָלנּוַח ּבוֹ בְּ בָּ ְוָקדוֹׁש הּוא ְלָפֶניָך, ִלשְׁ
ַעל ַהְיׁשּועוֹת ּוַבַעל ַהנֶָּחמוֹת: ה הּוא בַּ י ַאתָּ ָך, כִּ ַלִים ִעיר ָקְדשֶׁ ֶנָחַמת ִצּיוֹן ִעיֶרָך, ּוְבִבְנַין ְירּושָׁ ְמנּוָחֵתנּו, ְוַהְרֵאנּו ֲאדָֹני ֱאלֵֹהינּו בְּ

ן  יַח בֶּ ֵקד ְוִיזֵָּכר ִזְכרוֵֹננּו ּוִפְקדוֵֹננּו, ְוִזְכרוֹן ֲאבוֵֹתינּו ְוִזְכרוֹן ָמשִׁ ַמע, ְוִיפָּ יַע, ְוֵיָרֶאה ְוֵיָרֶצה ְוִישָּׁ ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבוֵֹתינּו, ַיֲעֶלה ְוָיבֹא ְוַיגִּ
ים טוִֹבים  ָרֵאל ְלָפֶניָך, ִלְפֵליָטה, ְלטוָֹבה, ְלֵחן ּוְלֶחֶסד ּוְלַרֲחִמים, ְלַחיִּ ית ִישְֹ ָך בֵּ ל ַעמְּ ָך, ְוִזְכרוֹן כָּ ַלִים ִעיר ָקְדשֶׁ ָך, ְוִזְכרוֹן ְירּושָׁ ִוד ַעְבדֶּ דָּ

ים טוִֹבים. ּוִבְדַבר ְיׁשּוָעה  יֵענּו בוֹ ְלַחיִּ ּצוֹת ַהזֶּה: ָזְכֵרנּו ֲאדָֹני ֱאלֵֹהינּו ּבוֹ ְלטוָֹבה, ּוָפְקֵדנּו בוֹ ִלְבָרָכה, ְוהוֹשִׁ יוֹם ַחג ַהמַּ לוֹם, בְּ ּוְלשָׁ
ה: י ֵאל )ֶמֶלְך( ַחּנּון ְוַרחּום ָאתָּ י ֵאֶליָך ֵעיֵנינּו כִּ יֵענּו, כִּ ְוַרֲחִמים, חּוס ְוָחנֵּנּו ְוַרֵחם ָעֵלינּו ְוהוֹשִׁ

ָלִים, ָאֵמן: ה ֲאדָֹני ּבוֵֹנה ְבַרֲחָמיו ְירּושָׁ רּוְך ַאתָּ ְמֵהָרה ְבָיֵמינּו. בָּ ַלִים ִעיר ַהּקֶֹדׁש בִּ ּוְבֵנה ְירּושָׁ

נּו ְקדוֹׁש ַיֲעקֹב, רוֵֹענּו רוֵֹעה  יֵרנּו, ּבוְֹרֵאנּו, ּגוֲֹאֵלנּו, יוְֹצֵרנּו, ְקדוֹשֵׁ נּו, ַאדִּ ה ֲאדָֹני ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעוָֹלם. ָהֵאל, ָאִבינּו, ַמְלכֵּ רּוְך ַאתָּ בָּ
ָכל יוֹם ָויוֹם הּוא ֵהִטיב הּוא ֵמִטיב הּוא ֵייִטיב ָלנּו. הּוא ְגָמָלנּו הּוא גוְֹמֵלנּו הּוא ִיְגְמֵלנּו ָלַעד,  בְּ ִטיב ַלּכֹל. שֶׁ ֶלְך ַהּטוֹב ְוַהמֵּ ָרֵאל, ַהמֶּ ִישְֹ

ל טּוב  לוֹם ְוָכל טוֹב. ּוִמכָּ ים ְושָׁ ָלה, ְוַרֲחִמים ְוַחיִּ ְרָנָסה ְוַכְלכָּ ָרָכה ִויׁשּוָעה, ֶנָחָמה, פַּ ָלה ְוַהְצָלָחה, בְּ ְלֵחן ּוְלֶחֶסד ּוְלַרֲחִמים ּוְלֶרַוח ַהצָּ
ֵרנּו: ְלעוָֹלם ַאל ְיַחסְּ
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נּו ָלַעד  ַאר בָּ ח ְלדוֹר ּדוִֹרים. ְוִיְתפָּ בַּ תַּ ַמִים ּוָבָאֶרץ: ָהַרֲחָמן הּוא ִישְׁ שָּׁ ַרְך בַּ ָהַרֲחָמן הּוא ִיְמלְֹך ָעֵלינּו ְלעוָֹלם ָוֶעד: ָהַרֲחָמן הּוא ִיְתבָּ
נּו ֵמַעל ַצוָּאֵרנּו ְוהּוא יוִֹליֵכנּו  ּבֹר ֻעלֵּ ָכבוֹד: ָהַרֲחָמן הּוא ִישְׁ נּו ָלַעד ּוְלעוְֹלֵמי עוָֹלִמים: ָהַרֲחָמן הּוא ְיַפְרְנֵסנּו בְּ ר בָּ ּוְלֵנַצח ְנָצִחים. ְוִיְתַהדַּ
ַלח ָלנּו ֶאת ֵאִליָּהּו  ָאַכְלנּו ָעָליו: ָהַרֲחָמן הּוא ִישְׁ ְלָחן ֶזה שֶׁ ִית ַהזֶּה ְוַעל שֻׁ בַּ ה בַּ ָרָכה ְמֻרבָּ ַלח ָלנּו בְּ קוְֹמִמּיּות ְלַאְרֵצנּו: ָהַרֲחָמן הּוא ִישְׁ

י מוָֹרִתי(  ִית ַהזֶּה, ְוֶאת )ִאמִּ ַעל ַהבַּ שֹוֹרוֹת טוֹבוֹת ְיׁשּועוֹת ְוֶנָחמוֹת: ָהַרֲחָמן הּוא ְיָבֵרְך ֶאת )ָאִבי מוִֹרי( בַּ ר ָלנּו בְּ ִביא ָזכּור ַלּטוֹב ִויַבשֶּ ַהנָּ
מוֹ  ר ָלנּו. כְּ ל ֲאשֶׁ ר ָלֶהם. אוָֹתנּו ְוֶאת כָּ ל ֲאשֶׁ יָתם ְוֶאת ַזְרָעם ְוֶאת כָּ י ְוֶאת ַזְרִעי( אוָֹתם ְוֶאת בֵּ תִּ ִית ַהזֶּה, )אוִֹתי ְוֶאת ִאשְׁ ֲעַלת ַהבַּ בַּ

ֵלָמה. ְונֹאַמר ָאֵמן: ְבָרָכה שְׁ נּו ַיַחד בִּ ן ְיָבֵרְך אוָֹתנּו כֻּלָּ ּכֹל ִמּכֹל ּכֹל כֵּ ְרכּו ֲאבוֵֹתינּו ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעקֹב בַּ ְתבָּ נִּ שֶׁ

ֶכל טוֹב  ֵענּו. ְוִנְמָצא ֵחן ְושֵֹ א ְבָרָכה ֵמֵאת ֲאדָֹני ּוְצָדָקה ֵמֱאלֵֹהי ִישְׁ לוֹם. ְוִנשָּ ֶמֶרת שָׁ ֵהא ְלִמשְׁ תְּ דּו ֲעֵליֶהם ְוָעֵלינּו ְזכּות שֶׁ רוֹם ְיַלמְּ מָּ בַּ
ֵעיֵני ֱאלִֹהים ְוָאָדם: בְּ

ת ּוְמנּוָחה ְלַחיֵּי ָהעוָֹלִמים: בָּ כֻּּלוֹ שַׁ בשבת מוסיפים: ָהַרֲחָמן הּוא ַיְנִחיֵלנּו ְליוֹם שֶׁ

ִכיָנה ִויִהי  יו ַהשְּׁ יֶהם ְוֶנֱהִנים ִמזִּ ָראשֵׁ ִבים ְוַעְטרוֵֹתיֶהם בְּ יִקים יוֹשְׁ דִּ צַּ כֻּלוֹ ָארּוְך, יוֹם שֶׁ כֻּּלוֹ טוֹב. ְליוֹם שֶׁ ָהַרֲחָמן הּוא ַיְנִחיֵלנּו ְליוֹם שֶׁ
יחוֹ ְלָדִוד ּוְלַזְרעוֹ ַעד  ה ֶחֶסד ִלְמשִׁ א: ִמְגּדוֹל ְיׁשּועוֹת ַמְלּכוֹ ְועֹשֶֹ יַח ּוְלַחיֵּי ָהעוָֹלם ַהבָּ שִׁ נּו ִלימוֹת ַהמָּ ֶהם: ָהַרֲחָמן הּוא ְיַזכֵּ ֶחְלֵקנּו ִעמָּ

ָרֵאל ְוִאְמרּו ָאֵמן:  ל ִישְֹ לוֹם ָעֵלינּו ְוַעל כָּ ה שָׁ ְמרוָֹמיו הּוא ַיֲעשֶֹ לוֹם בִּ ה שָׁ עוָֹלם: עֹשֶֹ

י ְלעוָֹלם  י טוֹב כִּ י ֲאדָֹני לֹא ַיְחְסרּו ָכל טוֹב: הוֹדּו ַליהָֹוה כִּ ִפיִרים ָרׁשּו ְוָרֵעבּו ְודוְֹרשֵׁ י ֵאין ַמְחסוֹר ִליֵרָאיו: כְּ יו כִּ ְיראּו ֶאת ֲאדָֹני ְקדוֹשָׁ
י ְולֹא ָרִאיִתי  יהָֹוה ְוָהָיה ֲאדָֹני ִמְבַטחוֹ: ַנַער ָהִייִתי ַגם ָזַקְנתִּ ר ִיְבַטח בַּ ֶבר ֲאשֶׁ רּוְך ַהגֶּ יַע ְלָכל ַחי ָרצוֹן: בָּ בִּ ַחְסּדוֹ: ּפוֵֹתַח ֶאת ָיֶדָך ּוַמשְֹ

לוֹם: ן ֲאדָֹני ְיָבֵרְך ֶאת ַעּמוֹ ַבשָּׁ ׁש ָלֶחם: ֲאדָֹני עֹז ְלַעּמוֹ ִיתֵּ יק ֶנֱעָזב ְוַזְרעוֹ ְמַבקֶּ ַצדִּ

שותים את הכוס השלישית:
ְדִחילּו ּוְרִחימּו ַעל ְיֵדי ַההּוא  יּה בִּ ִכיְנתֵּ ִריְך הּוא ּושְׁ א בְּ ם ִיחּוד קּוְדשָׁ ע ּכוֹסוֹת. ְלשֵׁ י ֵמַאְרבַּ ִלישִׁ ִהְנִני מּוָכן ּוְמזּוָמן ְלַקיֵּם ִמְצַות ּכוֹס שְׁ

ה ָיֵדינּו ּכוְֹנֵנהּו: ה ָיֵדינּו ּכוְֹנָנה ָעֵלינּו ּוַמֲעשֵֹ ָרֵאל: ִויִהי נוַֹעם ֲאדָֹני ֱאלֵֹהינּו ָעֵלינּו ּוַמֲעשֵֹ ל ִישְֹ ם כָּ שֵׁ ָטִמיר ְוֶנֱעָלם בְּ

ִרי ַהגֶָּפן: ה ֲאדָֹני ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעוָֹלם ּבוֵֹרא פְּ רּוְך ַאתָּ בָּ
נשענים על צד שמאל ושותים את היין שבכוס. 

מעמידים כוס במרכז השולחן, ומוזגים לתוכה יין או מיץ ענבים, וזוהי כוסו של אליהו הנביא זכור לטוב. 

פותחים את הדלת ואומרים: 

ְמָך לֹא ָקָראּו: שִׁ ר בְּ ר לֹא ְיָדעּוָך ְוַעל ַמְמָלכוֹת ֲאשֶׁ פוְֹך ֲחָמְתָך ֶאל ַהּגוִֹים ֲאשֶׁ שְׁ

ְרּדוֹף  יֵגם: תִּ ָך ַישִּ ָפְך ֲעֵליֶהם ַזֲעֶמָך ַוֲחרוֹן ַאפְּ ּמּו: שְׁ י ָאַכל ֶאת ַיֲעקֹב ְוֶאת ָנֵוהּו ֵהשַׁ כִּ
ֵמי ֲאדָֹני: ַחת שְׁ ִמיֵדם ִמתַּ ַאף ְוַתשְׁ בְּ

ַהֵּלל 
מוזגים יין או מיץ ענבים לכוסו של כל אחד מהמסובים, וגם הפעם כל אחד מוזג לחברו. 

ר  ל ֲאשֶׁ ָמִים כֹּ ה ָנא ֱאלֵֹהיֶהם. ֵואלֵֹהינּו ַבשָּׁ ה יֹאְמרּו ַהּגוִֹים ַאיֵּ ָך. ָלמָּ ָך ַעל ֲאִמתֶּ בוֹד ַעל ַחְסדְּ ן כָּ ְמָך תֵּ י ְלשִׁ לֹא ָלנּו ֲאדָֹני לֹא ָלנּו כִּ
ָמעּו ַאף ָלֶהם ְולֹא  רּו ֵעיַנִים ָלֶהם ְולֹא ִיְראּו. ָאְזַנִים ָלֶהם ְולֹא ִישְׁ ה ָלֶהם ְולֹא ְיַדבֵּ ֶסף ְוָזָהב ַמֲעֵשׂה ְיֵדי ָאָדם. פֶּ יֶהם כֶּ ָחֵפץ ָעָשׂה. עֲ ַצבֵּ

יהָוה ֶעְזָרם  ַטח בַּ ֶהם. ִיְשָׂרֵאל בְּ ֵטַח בָּ ר בֹּ ל ֲאשֶׁ מוֶֹהם ִיְהיּו עֵֹשׂיֶהם כֹּ ְגרוָֹנם. כְּ כּו לֹא ֶיְהּגּו בִּ ְיִריחּון. ְיֵדיֶהם ְולֹא ְיִמיׁשּון ַרְגֵליֶהם ְולֹא ְיַהלֵּ
ית  ם הּוא. ֲאדָֹני ְזָכָרנּו ְיָבֵרְך ְיָבֵרְך ֶאת בֵּ ְטחּו ַביהָוה ֶעְזָרם ּוָמִגנָּ ם הּוא. ִיְרֵאי ֲאדָֹני בִּ ְטחּו ַביהָוה ֶעְזָרם ּוָמִגנָּ ית ַאֲהרֹן בִּ ם הּוא. בֵּ ּוָמִגנָּ



הגדה של פסחהגדה של פסח 14

ם ַליהָוה עֵֹשׂה  רּוִכים ַאתֶּ ֵניֶכם. בְּ דִֹלים. יֵֹסף ֲאדָֹני ֲעֵליֶכם ֲעֵליֶכם ְוַעל בְּ ים ִעם ַהגְּ ַטנִּ ית ַאֲהרֹן. ְיָבֵרְך ִיְרֵאי ֲאדָֹני ַהקְּ ִיְשָׂרֵאל ְיָבֵרְך ֶאת בֵּ
ה ְוַעד  ל יְֹרֵדי דּוָמה. ַוֲאַנְחנּו ְנָבֵרְך ָיּה ֵמַעתָּ ִתים ְיַהְללּו ָיּה ְולֹא כָּ ַמִים ַליהָוה ְוָהָאֶרץ ָנַתן ִלְבֵני ָאָדם. לֹא ַהמֵּ ַמִים שָׁ ַמִים ָוָאֶרץ. ַהשָּׁ שָׁ

עוָֹלם ַהְללּו ָיּה.

אוֹל ְמָצאּוִני ָצָרה ְוָיגוֹן ֶאְמָצא.  ה ָאְזנוֹ ִלי ּוְבָיַמי ֶאְקָרא. ֲאָפפּוִני ֶחְבֵלי ָמֶות ּוְמָצֵרי שְׁ י ִהטָּ ֲחנּוָני. כִּ ַמע ֲאדָֹני ֶאת קוִֹלי תַּ י ִישְׁ י כִּ ָאַהְבתִּ
י  יַע. ׁשּוִבי ַנְפשִׁ ּלוִֹתי ְוִלי ְיהוֹשִׁ ָתאִים ֲאדָֹני דַּ יק ֵואלֵֹהינּו ְמַרֵחם. שֵֹׁמר פְּ י. ַחּנּון ֲאדָֹני ְוַצדִּ ָטה ַנְפשִׁ ה ֲאדָֹני ַמלְּ ּוְבשֵׁם ֲאדָֹני ֶאְקָרא ָאנָּ

ים.  ַאְרצוֹת ַהַחיִּ ְך ִלְפֵני ֲאדָֹני בְּ ִחי. ֶאְתַהלֵּ ְמָעה ֶאת ַרְגִלי ִמדֶּ ֶות ֶאת ֵעיִני ִמן דִּ י ִממָּ ְצתָּ ַנְפשִׁ י ִחלַּ ַמל ָעָלְיִכי. כִּ י ֲאדָֹני גָּ ִלְמנּוָחְיִכי כִּ
ְגמּולוִֹהי ָעָלי. ּכוֹס ְיׁשּועוֹת ֶאשָּׂא  ל תַּ יב ַליהָוה כָּ ֵזב. ָמה ָאשִׁ ל ָהָאָדם כֹּ י ְבָחְפִזי כָּ ר ֲאִני ָעִניִתי ְמאֹד. ֲאִני ָאַמְרתִּ י ֲאַדבֵּ י כִּ ֶהֱאַמְנתִּ

ן  ָך בֶּ ָך אֲ ִני ַעְבדְּ י ֲאִני ַעְבדֶּ ה ֲאדָֹני כִּ ְוָתה ַלֲחִסיָדיו. ָאנָּ ֵעיֵני ֲאדָֹני ַהמָּ א ְלָכל ַעּמוֹ. ָיָקר בְּ ם ֶנְגָדה נָּ לֵּ ּוְבשֵׁם ֲאדָֹני ֶאְקָרא. ְנָדַרי ַליהָוה ֲאשַׁ
תוֵֹכִכי  ית ֲאדָֹני בְּ ַחְצרוֹת בֵּ א ְלָכל ַעּמוֹ. יְּ ם ֶנְגָדה נָּ לֵּ ח ֶזַבח ּתוָֹדה ּוְבשֵׁם ֲאדָֹני ֶאְקָרא. ְנָדַרי ַליהָוה ֲאשַׁ ְחתָּ ְלמוֵֹסָרי. ְלָך ֶאְזבַּ תַּ ֲאָמֶתָך פִּ

לָ ִם ַהְללּו ָיּה. ְירּושָׁ

י ָגַבר ָעֵלינּו ַחְסּדוֹ ֶוֱאֶמת ֲאדָֹני ְלעוָֹלם ַהְללּו ָיּה. ים. כִּ ל ָהֻאמִּ חּוהּו כָּ ל ּגוִֹים שַׁבְּ ַהְללּו ֶאת ֲאדָֹני כָּ

י ְלעוָֹלם ַחְסּדוֹ. יֹאְמרּו ָנא ִיְרֵאי ֲאדָֹני  י ְלעוָֹלם ַחְסּדוֹ. יֹאְמרּו ָנא ֵבית ַאֲהרֹן כִּ י ְלעוָֹלם ַחְסּדוֹ. יֹאַמר ָנא ִיְשָׂרֵאל כִּ י טוֹב כִּ הוֹדּו ַליהָוה כִּ
עְֹזָרי ַוֲאִני ֶאְרֶאה ְבשְֹׂנָאי.  ֲעֶשׂה ִלי ָאָדם. ֲאדָֹני ִלי בְּ ְרָחב ָיּה. ֲאדָֹני ִלי לֹא ִאיָרא ַמה יַּ ּה ָעָנִני ַבמֶּ ַצר ָקָראִתי יָּ י ְלעוָֹלם ַחְסּדוֹ. ִמן ַהמֵּ כִּ
י ֲאִמיַלם. ַסּבּוִני ַגם ְסָבבּוִני  שֵׁם ֲאדָֹני כִּ ל ּגוִֹים ְסָבבּוִני בְּ ְנִדיִבים. כָּ טַֹח בִּ יהָוה ִמבְּ ָאָדם. טוֹב ַלֲחסוֹת בַּ טַֹח בָּ יהָוה ִמבְּ טוֹב ַלֲחסוֹת בַּ
י ְוִזְמָרת ָיּה  ל ַויהָוה ֲעָזָרִני. ָעזִּ חֹה ְדִחיַתִני ִלְנפֹּ י ֲאִמיַלם. דַּ שֵׁם ֲאדָֹני כִּ ֵאׁש קוִֹצים בְּ ֲעכּו כְּ י ֲאִמיַלם. ַסּבּוִני ִכְדבוִֹרים דֹּ שֵׁם ֲאדָֹני כִּ בְּ

י ֶאְחֶיה  יִקים ְיִמין ֲאדָֹני עָֹשׂה ָחִיל. ְיִמין ֲאדָֹני רוֵֹמָמה ְיִמין ֲאדָֹני עָֹשׂה ָחִיל. לֹא ָאמּות כִּ ָאֳהֵלי ַצדִּ ה ִויׁשּוָעה בְּ ַוְיִהי ִלי ִליׁשּוָעה. קוֹל ִרנָּ
יִקים ָיבֹאּו בוֹ. אוְֹדָך  ַער ַליהָוה ַצדִּ ֲעֵרי ֶצֶדק ָאבֹא ָבם אוֶֹדה ָיּה. ֶזה ַהשַּׁ ְתחּו ִלי שַׁ ֶות לֹא ְנָתָנִני. פִּ ּה ְוַלמָּ י יָּ ַרנִּ ר ִיסְּ ר ַמֲעֵשׂי ָיּה. ַיסֹּ ַוֲאַספֵּ
ֵעיֵנינּו. ֶזה ַהּיוֹם ָעָשׂה ֲאדָֹני  את ִהיא ִנְפָלאת בְּ ה. ֵמֵאת ֲאדָֹני ָהְיָתה זֹּ נָּ ִהי ִלי ִליׁשּוָעה. ֶאֶבן ָמֲאסּו ַהּבוִֹנים ָהְיָתה ְלרֹאׁש פִּ י ֲעִניָתִני ַותְּ כִּ
ֶאר ָלנּו  ית ֲאדָֹני. ֵאל ֲאדָֹני ַויָּ ַרְכנּוֶכם ִמבֵּ שֵׁם ֲאדָֹני בֵּ א בְּ רּוְך ַהבָּ א. בָּ א ֲאדָֹני ַהְצִליָחה נָּ א ָאנָּ יָעה נָּ א ֲאדָֹני הוֹשִׁ ָנִגיָלה ְוִנשְְׂמָחה בוֹ. ָאנָּ

י ְלעוָֹלם ַחְסּדוֹ. י טוֹב כִּ . הוֹדּו ַליהָוה כִּ ה ְואוֶֹדךָּ ֱאלַֹהי ֲארוְֹמֶמךָּ ַח. ֵאִלי ַאתָּ ְזבֵּ ֲעבִֹתים ַעד ַקְרנוֹת ַהמִּ ִאְסרּו ַחג בַּ

י ְלעָֹלם ַחְסּדוֹ. ְלעֵֹשׂה ִנְפָלאוֹת  י ְלעוָֹלם ַחְסּדוֹ. הוֹדּו ַלֲאדֵֹני ָהֲאדִֹנים כִּ י ְלעוָֹלם ַחְסּדוֹ. הוֹדּו ֵלאלֵֹהי ָהֱאלִֹהים כִּ י טוֹב כִּ הוֹדּו ַליהָוה כִּ
י ְלעוָֹלם ַחְסּדוֹ. ְלעֵֹשׂה אוִֹרים  ִים כִּ י ְלעוָֹלם ַחְסּדוֹ. ְלרַֹקע ָהָאֶרץ ַעל ַהמָּ ְתבּוָנה כִּ ַמִים בִּ י ְלעוָֹלם ַחְסּדוֹ. ְלעֵֹשׂה ַהשָּׁ דֹלוֹת ְלַבּדוֹ כִּ גְּ

ה  י ְלעוָֹלם ַחְסּדוֹ. ְלַמכֵּ ְיָלה כִּ לָּ לוֹת בַּ ֵרַח ְוכוָֹכִבים ְלֶמְמשְׁ י ְלעוָֹלם ַחְסּדוֹ. ֶאת ַהיָּ ּיוֹם כִּ ֶלת בַּ ֶמׁש ְלֶמְמשֶׁ י ְלעוָֹלם ַחְסּדוֹ. ֶאת ַהשֶּׁ דִֹלים כִּ גְּ
י ְלעוָֹלם ַחְסּדוֹ. ְלגֵֹזר ַים סּוף  ָיד ֲחָזָקה ּוִבְזרוַֹע ְנטּוָיה כִּ י ְלעוָֹלם ַחְסּדוֹ. בְּ י ְלעוָֹלם ַחְסּדוֹ. ַוּיוֵֹצא ִיְשָׂרֵאל ִמּתוָֹכם כִּ ְבכוֵֹריֶהם כִּ ִמְצַרִים בִּ
ר  ְדבָּ מִּ י ְלעוָֹלם ַחְסּדוֹ. ְלמוִֹליְך ַעּמוֹ בַּ ְרעֹה ְוֵחילוֹ ְבַים סּוף כִּ י ְלעוָֹלם ַחְסּדוֹ. ְוִנֵער פַּ תוֹכוֹ כִּ י ְלעוָֹלם ַחְסּדוֹ. ְוֶהֱעִביר ִיְשָׂרֵאל בְּ ִלְגָזִרים כִּ

י ְלעוָֹלם  י ְלעוָֹלם ַחְסּדוֹ. ְלִסיחוֹן ֶמֶלְך ָהֱאמִֹרי כִּ יִרים כִּ ֲהרֹג ְמָלִכים ַאדִּ י ְלעוָֹלם ַחְסּדוֹ. ַויַּ דִֹלים כִּ ה ְמָלִכים גְּ י ְלעוָֹלם ַחְסּדוֹ. ְלַמכֵּ כִּ
ְפֵלנּו  שִׁ בְּ י ְלעוָֹלם ַחְסּדוֹ. שֶׁ י ְלעוָֹלם ַחְסּדוֹ. ַנֲחָלה ְלִיְשָׂרֵאל ַעְבּדוֹ כִּ י ְלעוָֹלם ַחְסּדוֹ. ְוָנַתן ַאְרָצם ְלַנֲחָלה כִּ ן כִּ שָׁ ַחְסּדוֹ. ּוְלעוֹג ֶמֶלְך ַהבָּ

י ְלעוָֹלם  ָמִים כִּ י ְלעוָֹלם ַחְסּדוֹ. הוֹדּו ְלֵאל ַהשָּׁ ָשׂר כִּ י ְלעוָֹלם ַחְסּדוֹ. נֵֹתן ֶלֶחם ְלָכל בָּ ֵרינּו כִּ ְפְרֵקנּו ִמצָּ י ְלעוָֹלם ַחְסּדוֹ. ַויִּ ָזַכר ָלנּו כִּ
ַחְסּדוֹ.

ה ֵאל,  ִמיד. ִמן ָהעוָֹלם ְוַעד ָהעוָֹלם ַאתָּ נּו, תָּ ָפֵאר ּוְתרוֵֹמם ִזְכְרָך, ַמְלכֵּ ָשׂר תְּ ל בָּ ְמָך, ֲאדָֹני ֱאלֵֹהינּו, ְורּוַח כָּ ָבֵרְך ֶאת שִׁ ל ַחי תְּ ַמת כָּ ִנשְׁ
א  ָכל ֵעת ָצָרה ְוצּוָקה. ֵאין ָלנּו ֶמֶלְך עוֵֹזר ְוסוֵֹמְך ֶאלָּ יל ּוְמַפְרֵנס ְועוֶֹנה ּוְמַרֵחם בְּ ְלָעֶדיָך ֵאין ָלנּו ֶמֶלְך ּגוֵֹאל ּומוִֹשיַע, ּפוֶֹדה ּוַמצִּ ּוִמבַּ
ֶחֶסד ּוְבִרּיוָֹתיו  חוֹת, ַהְמַנֵהג עוָֹלמוֹ בְּ בָּ שְׁ רֹב ַהתִּ ֻהָלל בְּ ל ּתוָֹלדוֹת, ַהמְּ ִריוֹת, ֲאדוֹן כָּ ל בְּ ה. ֱאלֵֹהי ָהִראׁשוִֹנים ְוָהַאֲחרוִֹנים, ֱאלֹהַּ כָּ ָאתָּ

יר ֲאסּוִרים ְוַהּסוֵֹמְך נוְֹפִלים  תִּ ִמים ְוַהמַּ ִשׂיַח ִאלְּ ִמים, ְוַהמֵּ ִקיץ ִנְרדָּ ִנים ְוַהמֵּ עוֵֹרר ְישֵׁ ן ַהמְּ ה לֹא ָינּום ְולֹא ִיישָׁ ַרֲחִמים. ַוֲאדָֹני ֵער ִהנֵּ בְּ
ָך ֲאַנְחנּו מוִֹדים. ַפֲעֵנַח ֶנֱעָלִמים. ּוְלָך ְלַבדְּ פּוִפים ְוַהמְּ ְוַהּזוֵֹקף כְּ

ֵרַח, ְוָיֵדינּו ְפרּושׂוֹת  ֶמׁש ְוַכיָּ שֶׁ ֶמְרֲחֵבי ָרִקיַע, ְוֵעיֵנינּו ְמִאירוֹת כַּ ַבח כְּ יו, ְוִשְׂפתוֵֹתינּו שֶׁ לָּ ֲהמוֹן גַּ ה כַּ ם, ּוְלׁשוֵֹננּו ִרנָּ יָּ יָרה כַּ ְוִאּלּו ִפינּו ָמֵלא שִׁ
נּו  ְמָך ַמְלכֵּ יִקים ְלהוֹדוֹת ְלָך, ֲאדָֹני ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבוֵֹתינּו, ּוְלָבֵרְך ֶאת שִׁ לוֹת ֵאין ֲאַנְחנּו ַמְספִּ ַאיָּ ַמִים, ְוַרְגֵלינּו ַקּלוֹת כָּ ִנְשֵׂרי שָׁ כְּ

ְצַרִים  ָפִנים ִממִּ נּו. ִמלְּ ָעִשׂיָת ִעם ֲאבוֵֹתינּו ְוִעמָּ ים ְוִנְפָלאוֹת שֶׁ ָעִמים, ַהּטוֹבוֹת ִנסִּ י ְרָבבוֹת פְּ ַעל ַאַחת ֵמָאֶלף, ֶאֶלף ַאְלֵפי ֲאָלִפים ְוִרבֵּ
ים  נּו, ּוֵמָחָלִים ָרִעים ְוַרבִּ ְטתָּ ֶבר ִמלַּ נּו ּוִמדֶּ ְלתָּ נּו, ֵמֶחֶרב ִהצַּ ְלתָּ ְלכַּ נּו ּוְבָשָׂבע כִּ ָרָעב ַזְנתָּ ִדיָתנּו, בְּ ית ֲעָבִדים פְּ נּו, ֲאדָֹני ֱאלֵֹהינּו, ּוִמבֵּ ַאְלתָּ גְּ

יָתנּו. לִּ ְוֶנֱאָמִנים דִּ
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ָמה  נּו ְורּוַח ּוְנשָׁ ְגתָּ בָּ לַּ פִּ ן ֵאָבִרים שֶׁ נּו, ֲאדָֹני ֱאלֵֹהינּו, ָלֶנַצח. ַעל כֵּ שֵׁ טְּ ה ֲעָזרּונּו ַרֲחֶמיָך ְולֹא ֲעָזבּונּו ֲחָסֶדיָך, ֲאדָֹני ֱאלֵֹהינּו ְוַאל תִּ ַעד ֵהנָּ
ְמָך  יׁשּו ְוַיְמִליכּו ֶאת שִׁ חּו ִויָפֲארּו ִויׁשוְֹררּו ִוירוְֹממּו ְוַיֲעִריצּו ְוַיְקדִּ בְּ ִפינּו ֵהן ֵהם יוֹדּו ִויָבְרכּו ִוישַׁ ר שְַׂמתָּ בְּ ינּו ְוָלׁשוֹן ֲאשֶׁ ַאפֵּ ַפְחתָּ בְּ נָּ שֶׁ

ֲחֶוה, ְוָכל  תַּ ֶרְך ְלָך ִתְכַרע, ְוָכל קוָֹמה ְלָפֶניָך ִתשְׁ ה ְוָכל בֶּ ַצפֶּ ַבע, ְוָכל ַעִין ְלָך תְּ ה ְלָך יוֶֹדה, ְוָכל ָלׁשוֹן ְלָך ִתשָּׁ י ָכל פֶּ ִמיד. כִּ נּו תָּ ַמְלכֵּ
נּו ְוָעִני  יל ָעִני ֵמָחָזק ִממֶּ אַמְרָנה: ֲאדָֹני, ִמי ָכמוָֹך ַמצִּ ל ַעְצמַֹתי תֹּ תּוב, כָּ כָּ ָדָבר שֶׁ ֶמָך, כַּ רּו ִלשְׁ ָבבוֹת ִייָראּוָך, ְוָכל ֶקֶרב ּוְכָליוֹת ְיַזמְּ ַהלְּ

ּבוֹר  דוֹל, ַהגִּ ְך ּוִמי ַיֲעָרְך ָלְך ָהֵאל ַהגָּ ֶוה לָּ ְך ּוִמי ִישְׁ יַע. ִמי ִיְדֶמה לָּ יב ְותוֹשִׁ ְקשִׁ ל תַּ ַמע, ַצֲעַקת ַהדַּ ה ִתשְׁ ים ַאתָּ ְוַעת ֲעִניִּ ְזלוֹ. שַׁ ְוֶאְביוֹן ִמגֹּ
י ֶאת ֲאדָֹני ְוָכל ְקָרַבי  ְרִכי ַנְפשִׁ ָאמּור: ְלָדִוד, בָּ ָך, כָּ ֲחָך ּוְנָפֶאְרָך ּוְנָבֵרְך ֶאת שֵׁם ָקְדשֶׁ בֵּ ְלָך ּוְנשַׁ ַמִים ָוָאֶרץ. ְנַהלֶּ ְוַהּנוָֹרא, ֵאל ֶעְליוֹן, קֵֹנה שָׁ

ֶאת שֵׁם ָקְדׁשוֹ.

א ָרם ְוִנשָּׂא. סֵּ ֶלְך ַהּיושֵׁב ַעל כִּ נוְֹראוֶֹתיָך, ַהמֶּ ּבוֹר ָלֶנַצח ְוַהּנוָֹרא בְּ ְכבוֹד שְֶׁמָך, ַהגִּ דוֹל בִּ ָך, ַהגָּ ַתֲעֻצמוֹת ֻעזֶּ ָהֵאל בְּ

ַרְך  ְתבָּ יִקים תִּ ְתרוָֹמם ּוְבִשְׂפֵתי ַצדִּ ִרים תִּ ִפי ְישָׁ ה. בְּ ִרים ָנאָוה ְתִהלָּ יהוה, ַלְישָׁ יִקים בַּ נּו ַצדִּ מוֹ, ְוָכתּוב: ַרנְּ דוֹׁש שְׁ רוֹם ְוקָּ ׁשוֵֹכן ַעד מָּ
ל. ְתַהלָּ ים תִּ ׁש ּוְבֶקֶרב ְקדוֹשִׁ ְתַקדָּ ּוִבְלׁשוֹן ֲחִסיִדים תִּ

ל ַהְיצּוִרים ְלָפֶניָך, ֲאדָֹני ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי  ן חוַֹבת כָּ כֵּ ָכל ּדוֹר ָודוֹר, שֶׁ נּו, בְּ ְמָך, ַמְלכֵּ ֵאר שִׁ ה ִיְתפָּ ִרנָּ ית ִיְשָׂרֵאל בְּ ָך בֵּ ּוְבַמְקֲהלוֹת ִרְבבוֹת ַעמְּ
ָך,  י ַעְבדְּ ן ִישַׁ ִוד בֶּ חוֹת דָּ בְּ ירוֹת ְוִתשְׁ ְבֵרי שִׁ ל דִּ ס ַעל כָּ ה ּוְלַקלֵּ ַח, ְלָבֵרְך, ְלַעלֵּ ר ּוְלַנצֵּ ַח, ְלָפֵאר ְלרוֵֹמם ְלַהדֵּ בֵּ ל ְלשַׁ ֲאבוֵֹתינּו, ְלהוֹדוֹת ְלַהלֵּ

יֶחָך. ְמשִׁ

ל ְוִזְמָרה עוֹז  ָבָחה ַהלֵּ יר ּושְׁ י ְלָך ָנֶאה ֲאדָֹני ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבוֵֹתינּו. שִׁ ַמִים ּוָבָאֶרץ. כִּ שָּׁ דוֹׁש בַּ דוֹל ְוַהקָּ ֶלְך ַהגָּ נּו ָהֵאל ַהמֶּ ְמָך ָלַעד ַמְלכֵּ ח שִׁ בַּ תַּ ּוְבֵכן, ִישְׁ
ה ֵאל: דוֹׁש, ּוֵמעוָֹלם ְוַעד עוָֹלם ַאתָּ דוֹל ְוַהקָּ ְמָך ַהגָּ ָרכוֹת ְוהוָֹדאוֹת ְלשִׁ ה ּוַמְלכּות. בְּ ה ְוִתְפֶאֶרת ְקֻדשָּׁ ִהלָּ ה ּוְגבּוָרה תְּ ֻדלָּ ָלה ֶנַצח גְּ ּוֶמְמשָׁ

ִרנָּה יוֹדּו ִויָבְרכּו  ָרֵאל, בְּ ית ִישְֹ ָך בֵּ י ְרצוֶֹנָך, ְוָכל ַעמְּ יִקים עוֹשֵֹ יָך, ַוֲחִסיֶדיָך ַצדִּ ל ַמֲעשֶֹ ְיַהְללּוָך ֲאדָֹני ֱאלֵֹהינּו ַעל כָּ
ְמָך  י ְלָך טוֹב ְלהוֹדוֹת ּוְלשִׁ ִמיד. כִּ נּו תָּ ְמָך ַמְלכֵּ יׁשּו ְוַיְמִליכּו ֶאת שִׁ חּו ִויָפֲארּו ִויׁשוְֹררּו ִוירוְֹממּו ְוַיֲעִריצּו ְוַיְקדִּ בְּ ִוישַׁ

ָנֶאה ְלַזמֵּר, ּכִי ֵמעֹוָלם ְוַעד עֹוָלם ַאתָּה ֵאל. בָּרּוְך ַאתָּה ֲאֹדָני ֶמֶלְך ְמֻהלָּל בַּתִּשְׁבָּחֹות:

שתיית הכוס הרביעית
ְדִחילּו ּוְרִחימּו ַעל ְיֵדי  יּה בִּ ִכיְנתֵּ ִריְך הּוא ּושְׁ א בְּ ם ִיחּוד קּוְדשָׁ ע ּכוֹסוֹת. ְלשֵׁ ל ַאְרבַּ ִהְנִני מּוָכן ּוְמזּוָמן ְלַקיֵּם ִמְצַות ּכוֹס ְרִביִעי שֶׁ

ה ָיֵדינּו ּכוְֹנֵנהּו: ה ָיֵדינּו ּכוְֹנָנה ָעֵלינּו ּוַמֲעשֵֹ ָרֵאל: ִויִהי נוַֹעם ֲאדָֹני ֱאלֵֹהינּו ָעֵלינּו ּוַמֲעשֵֹ ל ִישְֹ ם כָּ שֵׁ ַההּוא ָטִמיר ְוֶנֱעָלם בְּ

ִרי ַהגֶָּפן: ה ֲאדָֹני ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעוָֹלם ּבוֵֹרא פְּ רּוְך ַאתָּ בָּ
נשענים על צד שמאל ושותים את רוב היין שבכוס. 

כשמסיימים לשתות את היין או את מיץ הענבים מברכים 'ברכה אחרונה':

־ָּברּוְך ַאָּתה ֲאדָֹני ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ַעל ַהֶּגֶפן וְַעל ְּפִרי ַהֶּגֶפן וְַעל ְּתנּוַבת ַהָּשֶדה וְַעל ֶאֶרץ ֶחְמָּדה טֹוָבה ּוְרָחָבה ֶׁשָרִציָת וְִהְנַח
ָרֵאל ַעֶּמָך וְַעל יְרּוָׁשַליִם ִעיֶרָך וְַעל ִצּיֹון ִמְׁשַּכן ְּכבֹוֶדָך  ְֹ ּבֹוַע ִמּטּוָבּה. ַרֶחם ָנא ֲאדָֹני ֱאֹלֵהינּו ַעל יִש ְֹ ְלָּת ַלֲאבֹוֵתינּו ֶלֱאכֹול ִמִּפְריָּה וְִלש
ַּבע ִמּטּו ְֹ ְּמֵחנּו ְּבִבְניָָנּה וְנֹאַכל ִמִּפְריָּה וְִנש ַֹ ־וְַעל ִמְזְּבֶחָך וְַעל ֵהיָכֶלָך. ּוְבֵנה יְרּוָׁשַליִם ִעיר ַהּקֶֹדׁש ִּבְמֵהָרה ְביֵָמינּו וְַהֲעֵלנּו ְלתֹוָכּה וְש

ְּמֵחנּו ְּביֹום ַחג ַהַּמּצֹות ַהֶּזה. ִּכי ַאָּתה  ַֹ ָבּה ּוְנָבֶרְכָך ָעֶליָה ִּבְקֻדָּׁשה ּוְבָטֳהָרה. )בשבת מוסיפים: ּוְרֵצה וְַהֲחִליֵצנּו ְּביֹום ַהַׁשָּבת ַהֶּזה( וְש
ֲאדָֹני טֹוב ּוֵמִטיב ַלּכֹל וְנֹוֶדה ְלָך ַעל ָהָאֶרץ וְַעל ְּפִרי ַהָּגֶפן: ָּברּוְך ַאָּתה ֲאדָֹני ַעל ָהָאֶרץ וְַעל ְּפִרי ַגְפָנּה:

ִנְרָצה 
אנחנו סיימנו לקיים את כל מצוות הלילה, אכלנו מצה, מרור, שתינו ארבע כוסות, סיפרנו את סיפור 

יציאת מצרים, ואחרי שקיימנו את כל המצוות כהלכתן, בוודאי הכל נרצה לפני הקדוש ברוך הוא.

נוהגים לומר את הפיוטים הללו אחרי שמסיימים את ליל הסדר: 
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ה ַלֲעשֹוֹתוֹ. ָזְך  ן ִנְזכֶּ ר אוֹתוֹ. כֵּ ר ָזִכינּו ְלַסדֵּ ֲאשֶׁ תוֹ. כַּ טוֹ ְוֻחקָּ פָּ ָכל ִמשְׁ ִהְלָכתוֹ. כְּ ַסח כְּ ֲחַסל ִסּדּור פֶּ
ִרנָּה: דּוִים ְלִצּיוֹן בְּ ָקרוֹב ַנֵהל ִנְטֵעי ַכנָּה. פְּ ׁשוֵֹכן ְמעוָֹנה. קוֵֹמם ְקַהל ֲעַדת ִמי ָמָנה. בְּ

ָנה  ָלִים, ְלשָׁ ירּושָׁ ָאה בִּ ָנה ַהבָּ ָלִים, ְלשָׁ ירּושָׁ ָאה בִּ ָנה ַהבָּ ְלשָׁ
ָלִים.  ירּושָׁ ָאה בִּ ַהבָּ

ְיָלה: ֲחִצי ַהלַּ ּוְבֵכן ַוְיִהי בַּ
ְיָלה: ֲחִצי ַהלַּ ֶנֱחַלק לוֹ ַלְיָלה. ַוְיִהי בַּ ְחּתוֹ כְּ ְיָלה. גֵּר ֶצֶדק ִנצַּ מוֶֹרת ֶזה ַהלַּ רֹאׁש ַאשְׁ ְיָלה. בְּ לַּ ים ִהְפֵלאָת בַּ ָאז רוֹב ִנסִּ

ְיָלה: ֲחִצי ַהלַּ ָרֵאל ָלֵאל ַוּיּוַכל לוֹ ַלְיָלה. ַוְיִהי בַּ ר ִישְֹ ֶאֶמׁש ַלְיָלה. ַויָּשַֹ י בְּ ְיָלה. ִהְפַחְדתָּ ֲאַרמִּ ֲחלוֹם ַהלַּ ָרר בַּ ְנתָּ ֶמֶלְך גְּ דַּ

כוְֹכֵבי ַלְיָלה. ַוְיִהי  יָת בְּ ת ִסלִּ ְיָלה. ִטיַסת ְנִגיד ֲחרוֹשֶׁ לַּ קּוָמם בַּ ְיָלה. ֵחיָלם לֹא ָמְצאּו בְּ ֲחִצי ַהלַּ ְתרוֹס ָמַחְצתָּ בַּ כוֵֹרי פַּ ֶזַרע בְּ
ְיָלה: ֲחִצי ַהלַּ בַּ

ִאיׁשוֹן ַלְיָלה. ְלִאיׁש ֲחמּודוֹת ִנְגָלה ָרז ֲחזוֹת ַלְיָלה. ַוְיִהי  בוֹ בְּ ל ּוַמצָּ ַרע בֵּ ְיָלה. כָּ לַּ ָגָריו בַּ תָּ פְּ ָיַעץ ְמָחֵרף ְלנוֵֹפף ִאּוּוי הוַֹבשְׁ
ְיָלה: ֲחִצי ַהלַּ בַּ

ְיָלה. ַוְיִהי  לַּ ְנָאה ָנַטר ֲאָגִגי ְוָכַתב ְסָפִרים בַּ ֲעתּוֵתי ַלְיָלה. שִֹ ע ִמּבוֹר ֲאָריוֹת ּפוֵֹתר בִּ ְיָלה. נוֹשַׁ לַּ ְכֵלי קֶֹדׁש ֶנֱהַרג ּבוֹ בַּ ר בִּ כֵּ תַּ ִמשְׁ
ְיָלה: ֲחִצי ַהלַּ בַּ

ֲחִצי  ח ָאָתא בֶֹקר ְוַגם ַלְיָלה. ַוְיִהי בַּ וֵֹמר ְושָֹ שּׁ ְיָלה. ָצַרח כַּ ַנת ַלְיָלה. ּפּוָרה ִתְדרוְֹך ְלׁשוֵֹמר ַמה ִמלַּ ֶנֶדד שְׁ עוַֹרְרתָּ ִנְצֲחָך ָעָליו בְּ
ְיָלה: ַהלַּ

ְיָלה.  ל ַהּיוֹם ְוָכל ַהלַּ ְיָלה. ׁשוְֹמִרים ַהְפֵקד ְלִעיְרָך כָּ י ְלָך ַהּיוֹם ַאף ְלָך ַהלַּ ר הּוא לֹא יוֹם ְולֹא ַלְיָלה. ָרם הוַֹדע כִּ ָקֵרב יוֹם ֲאשֶׁ
ְיָלה: ֲחִצי ַהלַּ ַכת ַלְיָלה. ַוְיִהי בַּ אוֹר יוֹם ֶחשְׁ ִאיר כְּ תָּ

ַסח: ם ֶזַבח פֶּ ּוְבֵכן ַוֲאַמְרתֶּ
ם ֶזַבח  ַסח. ַוֲאַמְרתֶּ יָת ְלֶאְזָרִחי ֲחצוֹת ֵליל פֶּ לִּ ַסח. גִּ אָת פֶּ ל מוֲֹעדוֹת ִנשֵּ רֹאׁש כָּ ַסח. בְּ פֶּ בּורוֶֹתיָך ִהְפֵלאָת בַּ אוֶֹמץ גְּ

ַסח: פֶּ

ַסח.  ָקר ָרץ ֵזֶכר ְלׁשוֹר ֵעֶרְך פֶּ ַסח. ְוֶאל ַהבָּ פֶּ ַסח. ִהְסִעיד נוְֹצִצים ֻעגוֹת ַמּצוֹת בַּ פֶּ חוֹם ַהּיוֹם בַּ ַפְקתָּ כְּ ָלָתיו דָּ דְּ
ַסח: ם ֶזַבח פֶּ ַוֲאַמְרתֶּ

ָעְבְרָך  ַסח. ִטאֵטאָת ַאְדַמת מוֹף ְונוֹף בְּ ֵקץ פֶּ ץ לוֹט ֵמֶהם ּוַמּצוֹת ָאָפה בְּ ַסח. ֻחלַּ פֶּ ֵאׁש בַּ זוֲֹעמּו ְסדוִֹמים ְולֲֹהטּו בָּ
ַסח: ם ֶזַבח פֶּ ַסח. ַוֲאַמְרתֶּ פֶּ בַּ

ְפָתַחי  ִחית ָלבֹא בִּ ת ַמשְׁ י תֵּ ַסח. ְלִבְלתִּ ַדם פֶּ ַסְחתָּ בְּ כוֹר פָּ ן בְּ יר ַעל בֵּ בִּ ַסח. כַּ ּמּור פֶּ ֵליל שִׁ ל אוֹן ָמַחְצתָּ בְּ ָיּה רֹאׁש כָּ
ַסח: ם ֶזַבח פֶּ ַסח. ַוֲאַמְרתֶּ פֶּ בַּ

ַסח.  יַקד ְיקוֹד פֶּ ַמנֵּי ּפּול ְולּוד בִּ ַסח. שֹוְֹרפּו ִמשְׁ עוֵֹרי עוֶֹמר פֶּ ְצִליל שְֹ ְמָדה ִמְדָין בִּ ַסח. ִנשְׁ ִעּתוֵֹתי פֶּ ָרה בְּ ֶרת ֻסגָּ ְמֻסגֶּ
ַסח: ם ֶזַבח פֶּ ַוֲאַמְרתֶּ

ַסח.  פֶּ ְלָחן בַּ ִפית ָערוְֹך ַהשֻּׁ ַסח. ָצפֹה ַהצָּ פֶּ ְתָבה ְלַקֲעֵקַע צּול בַּ ס ָיד כָּ ַסח. פַּ נוֹב ַלֲעמוֹד ַעד גָָּעה עוַֹנת פֶּ עוֹד ַהּיוֹם בְּ
ַסח: ם ֶזַבח פֶּ ַוֲאַמְרתֶּ

ִביא ְלעּוִצית  ה ֶרַגע תָּ י ֵאלֶּ תֵּ ַסח. שְׁ פֶּ ים בַּ ֵעץ ֲחִמשִּׁ ע ָמַחְצתָּ בְּ ית ָרשָׁ ַסח. רֹאׁש ִמבֵּ פֶּ ׁש בַּ לֵּ ה צוֹם ְלשַׁ ָסה ֲהַדסָּ נְּ ָקָהל כִּ
ַסח: ם ֶזַבח פֶּ ַסח. ַוֲאַמְרתֶּ ׁש ַחג פֶּ ֵליל ִהְתַקדֵּ עוֹז ָיְדָך ְוָתרּום ְיִמיֶנָך כְּ ַסח. תָּ פֶּ בַּ
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י לוֹ ָיֶאה: י לוֹ ָנֶאה. כִּ כִּ
י  ְמָלָכה. כִּ י ְלָך. ְלָך ַאף ְלָך. ְלָך ֲאדָֹני ַהמַּ דּוָדיו יֹאְמרּו לוֹ: ְלָך ּוְלָך. ְלָך כִּ ֲהָלָכה. גְּ חּור כַּ ְמלּוָכה. בָּ יר בִּ ַאדִּ

י לוֹ ָיֶאה: לוֹ ָנֶאה. כִּ

י  ְמָלָכה. כִּ י ְלָך. ְלָך ַאף ְלָך. ְלָך ֲאדָֹני ַהמַּ ֲהָלָכה. ָוִתיָקיו יֹאְמרּו לוֹ: ְלָך ּוְלָך. ְלָך כִּ ְמלּוָכה. ָהדּור כַּ גּול בִּ דָּ
י לוֹ ָיֶאה: לוֹ ָנֶאה. כִּ

י  ְמָלָכה. כִּ י ְלָך. ְלָך ַאף ְלָך. ְלָך ֲאדָֹני ַהמַּ ֲהָלָכה. ַטְפְסָריו יֹאְמרּו לוֹ: ְלָך ּוְלָך. ְלָך כִּ ְמלּוָכה. ָחִסין כַּ אי בִּ ַזכַּ
י לוֹ ָיֶאה:  לוֹ ָנֶאה. כִּ

י  ְמָלָכה. כִּ י ְלָך. ְלָך ַאף ְלָך. ְלָך ֲאדָֹני ַהמַּ ֲהָלָכה. ִלּמּוָדיו יֹאְמרּו לוֹ: ְלָך ּוְלָך. ְלָך כִּ יר כַּ בִּ ְמלּוָכה. כַּ ָיִחיד בִּ
י לוֹ ָיֶאה: לוֹ ָנֶאה. כִּ

י  ְמָלָכה. כִּ י ְלָך. ְלָך ַאף ְלָך. ְלָך ֲאדָֹני ַהמַּ ֲהָלָכה. ְסִביָביו יֹאְמרּו לוֹ: ְלָך ּוְלָך. ְלָך כִּ ְמלּוָכה. נוָֹרא כַּ ֶמֶלְך בִּ
ְמלּוָכה.  י לוֹ ָיֶאה: ָעָניו בִּ לוֹ ָנֶאה. כִּ

י לוֹ  י לוֹ ָנֶאה. כִּ ְמָלָכה. כִּ י ְלָך. ְלָך ַאף ְלָך. ְלָך ֲאדָֹני ַהמַּ יָקיו יֹאְמרּו לוֹ: ְלָך ּוְלָך. ְלָך כִּ ֲהָלָכה. ַצדִּ ּפוֶֹדה כַּ
ָיֶאה:

י  ְמָלָכה. כִּ י ְלָך. ְלָך ַאף ְלָך. ְלָך ֲאדָֹני ַהמַּ ְנַאנָּיו יֹאְמרּו לוֹ: ְלָך ּוְלָך. ְלָך כִּ ֲהָלָכה. שִׁ ְמלּוָכה. ַרחּום כַּ ָקדוֹׁש בִּ
י לוֹ ָיֶאה: לוֹ ָנֶאה. כִּ

ְמָלָכה.  י ְלָך. ְלָך ַאף ְלָך. ְלָך ֲאדָֹני ַהמַּ ִמיָמיו יֹאְמרּו לוֹ: ְלָך ּוְלָך. ְלָך כִּ ֲהָלָכה. תְּ ְמלּוָכה. ּתוֵֹמְך כַּ יף בִּ קִּ תַּ
י לוֹ ָיֶאה: י לוֹ ָנֶאה. כִּ כִּ

ָקרוֹב: ֵנה ֵביְתָך בְּ ֵנה. בְּ ֵנה ֵאל בְּ ָקרוֹב. ֵאל בְּ ָיֵמינּו בְּ ְמֵהָרה בְּ ְמֵהָרה בִּ ָקרוֹב. בִּ יר הּוא ִיְבֶנה ֵביתוֹ בְּ ַאדִּ

ֵנה  ֵנה. בְּ ֵנה ֵאל בְּ ָקרוֹב. ֵאל בְּ ָיֵמינּו בְּ ְמֵהָרה בְּ ְמֵהָרה בִּ ָקרוֹב. בִּ גּול הּוא. ִיְבֶנה ֵביתוֹ בְּ חּור הּוא. גָּדוֹל הּוא. דָּ בָּ
ָקרוֹב: ֵביְתָך בְּ

ֵנה  ָקרוֹב. ֵאל בְּ ָיֵמינּו בְּ ְמֵהָרה בְּ ְמֵהָרה בִּ ָקרוֹב. בִּ אי הּוא. ָחִסיד הּוא. ִיְבֶנה ֵביתוֹ בְּ ָהדּור הּוא. ָוִתיק הּוא. ַזכַּ
ָקרוֹב: ֵנה ֵביְתָך בְּ ֵנה. בְּ ֵאל בְּ

יב הּוא. ִעּזּוז הּוא. ּפוֶֹדה הּוא.  יר הּוא. ָלמּוד הּוא. ֶמֶלְך הּוא. נוָֹרא הּוא. ַסגִּ בִּ ָטהוֹר הּוא. ָיִחיד הּוא. כַּ
ָקרוֹב: ֵנה ֵביְתָך בְּ ֵנה. בְּ ֵנה ֵאל בְּ ָקרוֹב. ֵאל בְּ ָיֵמינּו בְּ ְמֵהָרה בְּ ְמֵהָרה בִּ ָקרוֹב. בִּ יק הּוא. ִיְבֶנה ֵביתוֹ בְּ ַצדִּ

ֵנה  ָקרוֹב. ֵאל בְּ ָיֵמינּו בְּ ְמֵהָרה בְּ ְמֵהָרה בִּ ָקרוֹב. בִּ יף הּוא. ִיְבֶנה ֵביתוֹ בְּ קִּ י הּוא. תַּ דַּ ָקדוֹׁש הּוא. ַרחּום הּוא. שַׁ
ָקרוֹב: ֵנה ֵביְתָך בְּ ֵנה. בְּ ֵאל בְּ

ַמִים ּוָבָאֶרץ: שָּׁ בַּ ֶאָחד ִמי יוֵֹדַע. ֶאָחד ֲאִני יוֵֹדַע. ֶאָחד ֱאלֵֹהינּו שֶׁ
ַמִים ּוָבָאֶרץ: שָּׁ בַּ ִרית. ֶאָחד ֱאלֵֹהינּו שֶׁ ֵני לּוחוֹת ַהבְּ ַנִים ֲאִני יוֵֹדַע. שְׁ ַנִים ִמי יוֵֹדַע. שְׁ שְׁ

ַמִים ּוָבָאֶרץ: שָּׁ בַּ ִרית. ֶאָחד ֱאלֵֹהינּו שֶׁ ֵני לּוחוֹת ַהבְּ ה ָאבוֹת. שְׁ לֹשָׁ ה ֲאִני יוֵֹדַע. שְׁ לֹשָׁ ה ִמי יוֵֹדַע. שְׁ לֹשָׁ שְׁ

ַמִים  שָּׁ בַּ ִרית. ֶאָחד ֱאלֵֹהינּו שֶׁ ֵני לּוחוֹת ַהבְּ ה ָאבוֹת. שְׁ לֹשָׁ הוֹת. שְׁ ע ִאמָּ ע ֲאִני יוֵֹדַע. ַאְרבַּ ע ִמי יוֵֹדַע. ַאְרבַּ ַאְרבַּ
ּוָבָאֶרץ:
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ִרית. ֶאָחד  ֵני לּוחוֹת ַהבְּ ה ָאבוֹת. שְׁ לֹשָׁ הוֹת. שְׁ ע ִאמָּ י תוָֹרה. ַאְרבַּ ה חּוְמשֵׁ ה ֲאִני יוֵֹדַע. ֲחִמשָּׁ ה ִמי יוֵֹדַע. ֲחִמשָּׁ ֲחִמשָּׁ
ַמִים ּוָבָאֶרץ: שָּׁ בַּ ֱאלֵֹהינּו שֶׁ

ֵני  ה ָאבוֹת. שְׁ לֹשָׁ הוֹת. שְׁ ע ִאמָּ י תוָֹרה. ַאְרבַּ ה חּוְמשֵׁ ָנה. ֲחִמשָּׁ ה ִסְדֵרי ִמשְׁ שָּׁ ה ֲאִני יוֵֹדַע. שִׁ שָּׁ ה ִמי יוֵֹדַע. שִׁ שָּׁ שִׁ
ַמִים ּוָבָאֶרץ: שָּׁ בַּ ִרית. ֶאָחד ֱאלֵֹהינּו שֶׁ לּוחוֹת ַהבְּ

הוֹת.  ע ִאמָּ י תוָֹרה. ַאְרבַּ ה חּוְמשֵׁ ָנה. ֲחִמשָּׁ ה ִסְדֵרי ִמשְׁ שָּׁ א. שִׁ תָּ בַּ ְבָעה ְיֵמי שַׁ ְבָעה ֲאִני יוֵֹדַע. שִׁ ְבָעה ִמי יוֵֹדַע. שִׁ שִׁ
ַמִים ּוָבָאֶרץ: שָּׁ בַּ ִרית. ֶאָחד ֱאלֵֹהינּו שֶׁ ֵני לּוחוֹת ַהבְּ ה ָאבוֹת. שְׁ לֹשָׁ שְׁ

י  ה חּוְמשֵׁ ָנה. ֲחִמשָּׁ ה ִסְדֵרי ִמשְׁ שָּׁ א. שִׁ תָּ בַּ ְבָעה ְיֵמי שַׁ מוָֹנה ְיֵמי ִמיָלה. שִׁ מוָֹנה ֲאִני יוֵֹדַע. שְׁ מוָֹנה ִמי יוֵֹדַע. שְׁ שְׁ
ַמִים ּוָבָאֶרץ: שָּׁ בַּ ִרית. ֶאָחד ֱאלֵֹהינּו שֶׁ ֵני לּוחוֹת ַהבְּ ה ָאבוֹת. שְׁ לֹשָׁ הוֹת. שְׁ ע ִאמָּ תוָֹרה. ַאְרבַּ

ָנה.  ה ִסְדֵרי ִמשְׁ שָּׁ א. שִׁ תָּ בַּ ְבָעה ְיֵמי שַׁ מוָֹנה ְיֵמי ִמיָלה. שִׁ ָעה ַיְרֵחי ֵליָדה. שְׁ שְׁ ָעה ֲאִני יוֵֹדַע. תִּ שְׁ ָעה ִמי יוֵֹדַע. תִּ שְׁ תִּ
ַמִים ּוָבָאֶרץ: שָּׁ בַּ ִרית. ֶאָחד ֱאלֵֹהינּו שֶׁ ֵני לּוחוֹת ַהבְּ ה ָאבוֹת. שְׁ לֹשָׁ הוֹת. שְׁ ע ִאמָּ י תוָֹרה. ַאְרבַּ ה חּוְמשֵׁ ֲחִמשָּׁ

ה  שָּׁ א. שִׁ תָּ בַּ ְבָעה ְיֵמי שַׁ מוָֹנה ְיֵמי ִמיָלה. שִׁ ָעה ַיְרֵחי ֵליָדה. שְׁ שְׁ ַריָּא. תִּ ָרה ִדבְּ ָרה ֲאִני יוֵֹדַע. ֲעשָֹ ָרה ִמי יוֵֹדַע. ֲעשָֹ ֲעשָֹ
ַמִים  שָּׁ בַּ ִרית. ֶאָחד ֱאלֵֹהינּו שֶׁ ֵני לּוחוֹת ַהבְּ ה ָאבוֹת. שְׁ לֹשָׁ הוֹת. שְׁ ע ִאמָּ י תוָֹרה. ַאְרבַּ ה חּוְמשֵׁ ָנה. ֲחִמשָּׁ ִסְדֵרי ִמשְׁ

ּוָבָאֶרץ:

מוָֹנה ְיֵמי  ָעה ַיְרֵחי ֵליָדה. שְׁ שְׁ ַריָּא. תִּ ָרה ִדבְּ ר ּכוְֹכַביָּא. ֲעשָֹ ר ֲאִני יוֵֹדַע. ַאַחד ָעשָֹ ר ִמי יוֵֹדַע. ַאַחד ָעשָֹ ַאַחד ָעשָֹ
ֵני לּוחוֹת  ה ָאבוֹת. שְׁ לֹשָׁ הוֹת. שְׁ ע ִאמָּ י תוָֹרה. ַאְרבַּ ה חּוְמשֵׁ ָנה. ֲחִמשָּׁ ה ִסְדֵרי ִמשְׁ שָּׁ א. שִׁ תָּ בַּ ְבָעה ְיֵמי שַׁ ִמיָלה. שִׁ

ַמִים ּוָבָאֶרץ: שָּׁ בַּ ִרית. ֶאָחד ֱאלֵֹהינּו שֶׁ ַהבְּ

ָעה ַיְרֵחי  שְׁ ַריָּא. תִּ ָרה ִדבְּ ר ּכוְֹכַביָּא. ֲעשָֹ ְבַטיָּא. ַאַחד ָעשָֹ ר שִׁ ֵנים ָעשָֹ ר ֲאִני יוֵֹדַע. שְׁ ֵנים ָעשָֹ ר ִמי יוֵֹדַע. שְׁ ֵנים ָעשָֹ שְׁ
ה  לֹשָׁ הוֹת. שְׁ ע ִאמָּ י תוָֹרה. ַאְרבַּ ה חּוְמשֵׁ ָנה. ֲחִמשָּׁ ה ִסְדֵרי ִמשְׁ שָּׁ א. שִׁ תָּ בַּ ְבָעה ְיֵמי שַׁ מוָֹנה ְיֵמי ִמיָלה. שִׁ ֵליָדה. שְׁ

ַמִים ּוָבָאֶרץ: שָּׁ בַּ ִרית. ֶאָחד ֱאלֵֹהינּו שֶׁ ֵני לּוחוֹת ַהבְּ ָאבוֹת. שְׁ

ָרה  ר ּכוְֹכַביָּא. ֲעשָֹ ְבַטיָּא. ַאַחד ָעשָֹ ר שִׁ ֵנים ָעשָֹ יָּא. שְׁ ר ִמדַּ ה ָעשָֹ לֹשָׁ ר ֲאִני יוֵֹדַע. שְׁ ה ָעשָֹ לֹשָׁ ר ִמי יוֵֹדַע. שְׁ ה ָעשָֹ לֹשָׁ שְׁ
הוֹת.  ע ִאמָּ ָנה. ֲחמתוָֹרה. ַאְרבַּ ה ִסְדֵרי ִמשְׁ שָּׁ א. שִׁ תָּ בַּ ְבָעה ְיֵמי שַׁ מוָֹנה ְיֵמי ִמיָלה. שִׁ ָעה ַיְרֵחי ֵליָדה. שְׁ שְׁ ַריָּא. תִּ ִדבְּ

ַמִים ּוָבָאֶרץ: שָּׁ בַּ ִרית. ֶאָחד ֱאלֵֹהינּו שֶׁ ֵני לּוחוֹת ַהבְּ ה ָאבוֹת. שְׁ לֹשָׁ שְׁ

ְדָיא: ְדָיא, ַחד גַּ ַחד גַּ
ְדָיא: ְדָיא, ַחד גַּ ְתֵרי זּוֵזי. ַחד גַּ א בִּ ין ַאבָּ ַזבִּ דְּ

ְדָיא: ְדָיא, ַחד גַּ ְתֵרי זּוֵזי. ַחד גַּ א בִּ ין ַאבָּ ַזבִּ ְדָיא, דְּ ְוָאָתא ׁשּוְנָרא, ְוָאְכָלה ְלגַּ

ְדָיא: ְדָיא, ַחד גַּ ְתֵרי זּוֵזי. ַחד גַּ א בִּ ין ַאבָּ ַזבִּ ְדָיא, דְּ ָאְכָלה ְלגַּ ְך ְלׁשּוְנָרא, דְּ א, ְוָנשַׁ ְוָאָתא ַכְלבָּ

ְדָיא: ְדָיא, ַחד גַּ ְתֵרי זּוֵזי. ַחד גַּ א בִּ ין ַאבָּ ַזבִּ ְדָיא, דְּ ָאְכָלה ְלגַּ ְך ְלׁשּוְנָרא, דְּ ָנשַׁ א, דְּ ה ְלַכְלבָּ ְוָאָתא חּוְטָרא, ְוִהכָּ

ְדָיא, ַחד  ְתֵרי זּוֵזי. ַחד גַּ א בִּ ין ַאבָּ ַזבִּ ְדָיא, דְּ ָאְכָלה ְלגַּ ְך ְלׁשּוְנָרא, דְּ ָנשַׁ א, דְּ ה ְלַכְלבָּ ִהכָּ ַרף ְלחּוְטָרא, דְּ ְוָאָתא נּוָרא, ְושָֹ
ְדָיא: גַּ

ְתֵרי זּוֵזי.  א בִּ ין ַאבָּ ַזבִּ ְדָיא, דְּ ָאְכָלה ְלגַּ ְך ְלׁשּוְנָרא, דְּ ָנשַׁ א, דְּ ה ְלַכְלבָּ ִהכָּ ַרף ְלחּוְטָרא, דְּ שָֹ ְוָאָתא ַמיָּא, ְוָכָבה ְלנּוָרא, דְּ
ְדָיא: ְדָיא, ַחד גַּ ַחד גַּ

ין  ַזבִּ ְדָיא, דְּ ָאְכָלה ְלגַּ ְך ְלׁשּוְנָרא, דְּ ָנשַׁ א, דְּ ה ְלַכְלבָּ ִהכָּ ַרף ְלחּוְטָרא, דְּ שָֹ ָכָבה ְלנּוָרא, דְּ ָתה ְלַמיָּא, דְּ ְוָאָתא תוָֹרא, ְושָׁ
ְדָיא: ְדָיא, ַחד גַּ ְתֵרי זּוֵזי. ַחד גַּ א בִּ ַאבָּ
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ְך ְלׁשּוְנָרא,  ָנשַׁ א, דְּ ה ְלַכְלבָּ ִהכָּ ַרף ְלחּוְטָרא, דְּ שָֹ ָכָבה ְלנּוָרא, דְּ ָתה ְלַמיָּא, דְּ שָׁ ַחט ְלתוָֹרא, דְּ וֵֹחט, ְושָׁ ְוָאָתא ַהשּׁ
ְדָיא: ְדָיא, ַחד גַּ ְתֵרי זּוֵזי. ַחד גַּ א בִּ ין ַאבָּ ַזבִּ ְדָיא, דְּ ָאְכָלה ְלגַּ דְּ

א,  ה ְלַכְלבָּ ִהכָּ ַרף ְלחּוְטָרא, דְּ שָֹ ָכָבה ְלנּוָרא, דְּ ָתה ְלַמיָּא, דְּ שָׁ ַחט ְלתוָֹרא, דְּ שָׁ ַחט ְלׁשוֵֹחט, דְּ ֶות, ְושָׁ ְוָאָתא ַמְלַאְך ַהמָּ
ְדָיא: ְדָיא, ַחד גַּ ְתֵרי זּוֵזי. ַחד גַּ א בִּ ין ַאבָּ ַזבִּ ְדָיא, דְּ ָאְכָלה ְלגַּ ְך ְלׁשּוְנָרא, דְּ ָנשַׁ דְּ

ָכָבה ְלנּוָרא,  ָתה ְלַמיָּא, דְּ שָׁ ַחט ְלתוָֹרא, דְּ שָׁ ַחט ְלׁשוֵֹחט, דְּ שָׁ ֶות, דְּ ַחט ְלַמְלַאְך ַהמָּ רּוְך הּוא, ְושָׁ דוֹׁש בָּ ְוָאָתא ַהקָּ
ְדָיא: ְדָיא, ַחד גַּ ְתֵרי זּוֵזי. ַחד גַּ א בִּ ין ַאבָּ ַזבִּ ְדָיא, דְּ ָאְכָלה ְלגַּ ְך ְלׁשּוְנָרא, דְּ ָנשַׁ א, דְּ ה ְלַכְלבָּ ִהכָּ ַרף ְלחּוְטָרא, דְּ שָֹ דְּ
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